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ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರ ದೊಡಡ ಚೌಕಿಮನೆಯ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲು ದಾಟಿದ ಅವರ ಜೀತ್ದಾಳು, ಹೊಲೆಯರ ನಾಯಿಗುತ್ತ, ಹೊರ ಅಂಗಳದ
ಕಡೆಯ ಮಟಟಲಲ್ಲಿ ನಂತ್ು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಬಿಡುಗಣ್ಣಾಣಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದದನ್ನು. ಮನೆಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಅಡಕೆಯ ತೀಟದಿಂದ, ಒಂದು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕರಿಬಾಳೆಯ ಗೊನೆಯನ್ನೂನು ಮತತಂದು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯೆಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಂದನ್ನೂನು ಹಿಡಿದು, ಆರಡಿ ಎತ್ತರವಿದದರೂ ಅತ್ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ
ಬರುತ್ತದದ ಮನೆಗೆಲಸದ ಮರಾಟಿ ಮಂಜನ್ನು “ಏನೀ, ಗುತ್ತೀ, ಮುಗಿಲ ಕಡೆ ನೀಡಾತ ನಂತ್ಸೆ? ದೂರಾ? ಒಳೆಳೆ ದರೀಬಸಾತಗಿದಿದೀಯಲಾಲಿ! ಹಾಞ”
ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ನ್ನಡೆಗಿಂತ್ಲೂ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ರಾಗಧ್ವನಯಿಂದ ಪರಶ್ನುಸುತ್ಸಾತ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದನ್ನು.
ಬಲದಲ್ಲಿ ಮಂಜನಗಿಂತ್ ಮಿಗಿಲಾಗಿದದರೂ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕುಳಾಳೆಗಿದದ ಗುತ್ತ ಮುಗಿಲನ್ನೂನು ಮುಖವನ್ನೂನು ಒಟಿಟಗೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ “ಹಾಳ್ ಮಳೆ
ಸಾಯತದೊೀ ಏನೀ ಅಂತ್ ನೀಡಾತ ಇದೆದ” ಎಂದು, ಸವಲಪ ಅವಸರದಿಂದ “ಮಳೆ ಫಕಕನೆ ಬತ್ತದೆೀನರೀ?” ಎಂದು ಪರಶ್ನುಸದನ್ನು.
ಮಂಜನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ಕುತ್ತಗೆಯ ನ್ನರಗಳು ಎದುದ ಕಾಣುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ “ನೀನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕು ಹೆೀಳು ? ಹಾಞ”
ಎಂದನ್ನು.
“ಲಕುಕಂದಕೆಕ ಕಣರೀ”.
“ಹಾಂಗಾದೆರೀನ್ನು ಹೊೀಗೆದೀ? ನಾನಾದೆರ ಒಂದು ಚಣಕೆಕ ಹೊೀಗಿತದೆದ….”
ಮಂಜನನ್ನೂನು “ಹಾಞ” ಎಂದು ಮಾತ್ು ಪೂರೆೈಸರಲ್ಲಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗಸರ ಬಾಯಿ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೆೀಳಿಸತ್ು.
ಗುತ್ತ ಸವಲಪ ಬೆರಗಿನಂದ ಹುಬುಬಾ ನಮಿರಿಸ “ಏನರೀ ಅದು?” ಎಂದನ್ನು.
ಮಂಜನ್ನು ಒಂದಿನತ್ೂ ಬೆರಗಾಗದೆ ಉದಾಸೀನ್ನ ಧ್ವನಯಿಂದ ತ್ನ್ನನುಷ್ಟಕೆಕ ತ್ಸಾನೆೀ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡನ್ನು; “ಮತ್ಸೆತ ಸುರುವಾಯತಪ್ಪಾಪ! ಈ ಹೆಗಗಡೆತೀರಿಂದ
ಸುಖಾ ಇಲಲಿ. ಮೂಹೊರ್ಶೆತ್ೂತ ಜಗಳಾ! ಜಗಳಾ! ಜಗಳಾ! ಜಟಟಮಮ ಲಕಕಮಮ! ಲಕಕಮಮ ಜಟಟಮಮ! ನೀ ಮುಂಡೆ ನೀ ಮುಂಡೆ! ನೀ ರಂಡೆ ನೀ ರಂಡೆ!
ನಾನಾಗೊೀ ಹೊತ್ತಗೆ ಕಾಲಾ ಮಾಡಿತೀನ, ಹಾಞ!”
ಗುತ್ತ ಮಂಜನ್ನ ಕಣಣಾನೆನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಏನೀ ರಹಸಯವನ್ನುನು ಕೆೀಳಬೆೀಕೆಂದು ಬಾಯಿ ತ್ಸೆರೆಯುವುದರಳಗೆ ಮಂಜನ್ನು ಸೊಂಟದಿಂದ ಹರಡಿನ್ನವರೆಗೂ
ದಪಪವಾದ ಬಿದಿರು ಬೊಂಬಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಒಂದೆೀ ಸಮನಾಗಿದದ ಸೂಥೂಲಗಳೆರಡನ್ನೂನು ಎತ್ತ ಎತ್ತ ಇಡುತ್ಸಾತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊೀಗಲು ಮಟಿಟಲೆೀರುತ್ತದದನ್ನು.
“ಕಪ್ಪಾಪಯುತ ಕಣರೀ: ನಾನ್ನು ಸುಮಾರು ದೂರ ಹೊೀರಬೆೀಕು” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಗುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಕುಳುಳೆ ದೆೀಹದ ಕುಳುಳೆಗಾಲುಗಳನ್ನುನು ಬಿೀಸ ಬಿೀಸ ಹಾಕುತ್ಸಾತ
ತೀಟದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟನ್ನು.
ಅವನ್ನು ತೀಟ ದಾಟುವವರೆಗೂ ಮನೆಯಲಾಲಿಗುತ್ತದದ ಜಗಳದ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸುತ್ತಲೆೀ ಇತ್ುತ.
ನಾಯಿಗುತ್ತ ಅಥವಾ ಗುತ್ತ ಮಂಜನಡನೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಲಕುಕಂದಕೆಕ ಹೊರಟಿದೆದೀನೆಂದು ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳಿದದನ್ನು. ಅವನ್ನು ಲಕುಕಂದದ ಮೀಲೆಯೆೀ
ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಅದು ಅವನ್ನ ಪರಯಾಣದ ಗುರಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಸಂಬಾವಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಾಲುಕ ಮೈಲ್ ದೂರದಲ್ಲಿದದ ಲಕುಕಂದಕೆಕ
ಹೊೀಗುವುದಾಗಿದದರೆ ಅವನ್ನು ಅಷ್ುಟ ಅವಸರ ಪಡಬೆೀಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಬೆೈಗಾಗಿದದರೂ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಾಗಡು ತ್ುಂಬಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದದ ಸೀತ್ೂರು
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ಗುಡಡವನ್ನುನು ಏರಿ ದಾಟಬೆೀಕಾಗಿದದರೂ, ಗುತ್ತ ಹೆದರಬೆೀಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಕಬಿಬಾಣದಾಳು ಅವನ್ನು!
ಮತತಂದು ವಿಷ್ಯವೆಂದರೆ ಅವನ್ನ ಉಡುಪು! ಮಂಜನ್ನು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡಡನೆ “ಒಳೆಳೆೀ ದರೀಬಸಾತಗಿದಿದೀಯಲಾಲಿ” ಎಂದುದಕೆಕ ಕಾರಣ, ಅವನ್ನ
ಉಡುಪಿನ್ನಲಾಲಿಗಿದದ ಮಾಪ್ಪಾರ್ಶೆಡು. ಸೊಂಟಕೆಕ ಸುತ್ತದದ ಮೀಟು ಪಂಚೆ ವಿನಾ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿದದ ಮರಾಟಿಯವನ್ನ ಮುಂದೆ , ಹೊಲೆಯನ್ನು, ಕೊಳೆ
ಸವರ್ಶೆವಾಯಪಿತಯಾಗಿದದರೂ, ಷೀಕಿಯಾಗಿದದನ್ನು. ತ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ವಸತರ ಸುತ್ತದದನ್ನು. ಮೈಗೊಂದು ಕಸೆ ಅಂಗಿ ಹಾಕಿದದನ್ನು. ಪಂಚೆಯ ತ್ುದಿ
ಮಳಕಾಲನ್ನುನು ದಾಟಿತ್ುತ. ಕಿವಿಗೆ ಬೆೀರೆ ಒಂಟಿ! ಒಂಟಿಗಳನ್ನುನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿರಲ್ಲಲಿವಾದರೂ ಹೊಸ ವೆೀಷ್ದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೊಂದು ಹೊಸ
ಷೀಕಿ ಬಂದಿತ್ುತ. ಎಲಲಿಕೂಕ ತ್ಲಕಪ್ಪಾರಯವಾಗಿ ಮುಖ ಕೌಷೌರ. ಹೊಲೆಯನಾದರೂ ಬೆಳಳೆಗಿದುದದರಿಂದ ಮಲೆಯನ್ನಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತದದನ್ನು. ಹೆಗಲ
ಮೀಲೆ ಮಡಿಸ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಅವನ್ನು ಮಳೆಗೆ ತ್ಯಾರಾಗಿ ಹೊರಟಿದದನ್ನೂನು , ಬಗಲಲ್ಲಿ ಇರುಕಿಕೊಂಡಿದದ ಬಗನಯ ಮರದ ಕರಿಯ
ದೊಣ್ಣೆಣಾ ಹೊಡೆದಾಟಕೂಕ ಕೂಡ ಅವನ್ನು ಸದಧನಾಗಿದಾದನೆ ಎಂಬುದನ್ನೂನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದುದವು.
ಗುತ್ತ ಸೀತ್ೂರು ಗುಡಡಕೆಕ ಏರಲು ಮದಲು ಮಾಡಿದಾಗಲೆ ಬೆೈಗುಗಪಿಪನಂದಿಗೆ ಮುಗಿಲುಗಪುಪ ಮುಸುಕಿ ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳ ಮಿನ್ನುಗು
ಕಾಣತಡಗಿತ್ುತ. ಜೀರುಂಡೆಗಳ ಕೂಗು ಕಿವಿಗೆ ಚಿಟುಟ ಹಿಡಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಮಳೆಗಾಲದ ಪ್ಪಾರರಂಭ ಸಮಯವಾಗಿದದರೂ ಮಲೆಗಾಡು ಭಯಂಕರವಾಗಿದದ
ಸಂಬಾವಿ, ಸೀತ್ೂರು, ಲಕುಕಂದ ಈ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಬಳದ ಕಾಟವೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ುತ. ಗುತ್ತ ಅಲಲಿಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಕಂಡ
ಇಂಬಳಗಳನ್ನುನು ಕಾಲ್ನಂದ ಕಿತತಗೆಯುತ್ಸಾತ, ಅದೆೀ ಕೆೈಯಲ್ಲಿಯೆೀ ಜೆೀಬಿನಂದ ಎಲೆಯಡಕೆ ಸುಣಣಾ ಹೊಗೆಸೊಪುಪಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ
ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ, ಕುಳಳೆಗಾಲುಗಳನ್ನುನು ಬಿರಬಿರನೆ ಬಿೀಸ ಬಿೀಸ ಹಾಕುತ್ಸಾತ, ಸೀತ್ೂರು ಗುಡಡದ ಹಳುವಿಡಿದ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಿದನ್ನು. ಕತ್ತಲೆ
ಬರುಬರುತ್ಸಾತ ದಡಡವಾಯುತ. ಜೀದುರ್ಶೆಂಬಿಗಳ ಜೀರುದನ ಘೀರವಾಯುತ. ತ್ಸಾನ್ನು ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ಹಾದಿಯಾಗಲ್ ತ್ನ್ನನು ಕಾಲುಗಳಾಗಲ್ ನೆತ್ತರು
ಹಿೀರುತ್ತದದ ಇಂಬಳಗಳಾಗಲ್ ಒಂದಿನತ್ೂ ಕಾಣ್ಸುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಗುತ್ತ ಅಂದಾಜನ್ನ ಮೀಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕುತ್ತದದನ್ನು. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭೀಕರವಾಗಿ
ಕಾಣುವ ವಷಾರ್ಶೆಕಾಲದ ಆ ಭಯಂಕರ ಪವರ್ಶೆತ್ಸಾರಣಯದ ರುದರ ಪರಕೃತ್ ಅವನಗೆ ಬಹುಕಾಲದ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನೂ ಆ
ಪರಕೃತ್ಯ ಒಂದಂಶವಾಗಿದದನ್ನು; ಬೆಟಟದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯಂತ್ಸೆ, ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರದಂತ್ಸೆ ಅದರ ಒಂದಂಗವಾಗಿದದನ್ನು.
ಗುತ್ತ ಯಾವುದನ್ನೂನು ಲೆಕಿಕಸದೆ ಕಾಲು ಹಾಕುತ್ತದುದದಕೆಕ ಮತತಂದು ಕಾರಣವಿತ್ುತ. ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಬಹುಮುರ್ಶೆಖವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು
ಸಂಕಲಪಕಾಯರ್ಶೆವನ್ನೂನು ಅದನ್ನುನು ಸಾಧಿಸುವ ವಿಧಾನ್ನಗಳನ್ನೂನು ಉಪ್ಪಾಯಗಳನ್ನುನು ಕಷ್ಟ ಸಾಹಸಗಳನ್ನೂನು ಕುರಿತ್ು ನಾನಾ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಕಲ್ಪಸುತ್ಸಾತ
ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದನ್ನು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟಿಟದದ ಚಿೀಟಿಯನ್ನುನು ಸೊಂಟಕೆಕ ಕೆೈ ಹಾಕಿ ಮುಟಿಟ
ನೀಡುವನ್ನು. ಮತತಂದು ಸಾರಿ ಆವೊತ್ುತತ್ಸಾನೆ ನೀಟಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸದದ ಮಿೀಸೆಗಳನ್ನುನು ನೀವಿಕೊಳುಳೆವನ್ನು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ತ್ನ್ನನು
ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲಾಲಿಗುತ್ತದದ ಹೊೀರಾಟವನ್ನುನು ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆಡಹುವನ್ನು.
“ಈ ಸಾರಿ ನಾನ್ನು ಅವಳನ್ನುನು ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಬರದೆೀ ಇದದರೆ ನ್ನಮಮ ಅಪಪ ಅವವಗೆ ಹುಟಿಟದ ಗಂಡೆೀ ಅಲಲಿ ನಾನ್ನು ” ಎಂದು ತ್ರಸಾಕರ ಸೂಚಕವಾದ
ಹೂಂಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಹುಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊೀ ಒಂದು ಜಂತ್ು ಸದುದ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತ್ು. ಗುತ್ತ ತ್ಟಕಕನೆ ಬೆಚಿಚಾ, ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ
ಬಹಿಮುರ್ಶೆಖಿಯಾಗಿ, ದೊಣ್ಣೆಣಾ ಬಿೀಸುತ್ಸಾತ “ಹಡಿಡಡಿಡಡಿಡಡಿಡೀ” ಎಂದು ಕೂಗಿದನ್ನು . ಹುಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಪಾರಣ್ ಬೆದರಿ ಹಿಂದೊೀಡಿದ ಸದಾದಯುತ.
ಗುತ್ತ ಗಟಿಟಯಾಗಿ “ಇದರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೊಲಿೀ! ಈ ನ್ನರಿಯಿಂದ ಸುಖಾ ಎಲಲಿ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಬಿರಬಿರನೆ ನ್ನಡೆದನ್ನು, ಆ ನ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ
ಅವಯಕತವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
“ಈ ನ್ನರಿಯಿಂದ ಸುಖಾ ಇಲಲಿ!” ಎಂದು ಅವನ್ನು ಹೆೀಳಿದದರೂ ಅವನ್ನ ಮಾತ್ು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. “ಹುಲ್” ಎನ್ನುನುವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ “ನ್ನರಿ”
ಎಂದಿದದನ್ನು. ಹುಲ್ಯನ್ನುನು ನ್ನರಿ ಎಂದು ಕೂಗಿದರೆ ಈ ಮುನ್ನುಷ್ಯ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ನ್ನರಿಗೆ ಸಮಾನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ಸಾತನೆ ಎಂದು ತ್ಳಿದು ಹುಲ್ ಹೆದರುತ್ತದಂತ್ಸೆ ,
“ಹಾವು ಕಚಿಚಾದೆ” ಎಂದರೆ ಅಪಶಕುನ್ನವಾಗುತ್ತದೆಂದು “ಬಳಿಳೆ ಮುಟಿಟದೆ” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತರಲಾಲಿ ಹಾಗೆ .
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ಗುತ್ತ ಇನ್ನೂನು ಸೀತ್ೂರು ಗುಡಡದ ನೆತ್ತಗೆೀರಿರಲ್ಲಲಿ. ಗಾಳಿ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗಿ ಹಾಡು ಹೊೀ ಎನ್ನನುತಡಗಿತ್ು. ಮುಗಿಲು ಮಳಗಿತ್ು; ಮಿಂಚಿತ್ು.
ಮದಮದಲು ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಂದು ತೀರ ಹನ ಮರದೆಲೆಯ ಮೀಲೆ ಬಿದದ ಸದಾದಯಿತ್ು. ಗುತ್ತ ಹೆಗಲಮೀಲ್ದದ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯನ್ನುನು ಬೆೀಗ
ಬೆೀಗನೆ ತ್ಸೆಗೆದು ಸೂಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದಗಲೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಾಡೆಲಲಿ ಕಂಗಾಲಾಗುವಂತ್ಸೆ ದನ್ನಗೊೀಳಾಗಿ ಸುರಿಯತಡಗಿತ್ು. “ಇದರ ಕಣ್ಣಾಂಗಿ
ಹೊೀಗಾಕೆ ನೆತ್ತ ದಾಟ್ೀವರಿಗಾದೂರ ತ್ಡಿೀಬಾದಾರ್ಶೆಗಿತ್ಸೆತೀ?” ಎಂದು ಮಳೆಯನ್ನುನು ಶಪಿಸುತ್ಸಾತ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯನ್ನುನು ಮೈಗೆ ಭದರವಾಗಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು
ಹಳುವಿನ್ನ ನ್ನಡುವೆ ಕಗಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಡವುತ್ಸಾತ ನ್ನಡೆದನ್ನು.
ಗುತ್ತ ಸೀತ್ೂರು ಗುಡಡವನ್ನುನು ಹತ್ತ ಇಳಿದು ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಲಕುಕಂದದ ಗದೆದ ಕೊೀಗಿಗೆ ಉತ್ತರದಿಕಿಕನ್ನ ಗಡಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದದ ಹಳಳೆವನ್ನುನು
ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದಾದಗಲೆ ತರೆಯ ನೀರಿನ್ನ ಭೀರಾಟವನ್ನುನು ಆಲ್ಸ “ಆಯಾತ! ಇನ್ನುನು ಈ ಹಳಳೆದ ಹೆಣ್ಣಾ ಬೆೀರೆ ಕಾಯಬೆೀಕು!” ಎಂದು ಗೊಣಗಿದನ್ನು.
ಹಳಳೆದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದು ನಂತ್ು ನೀಡಿದಾಗ ಕತ್ತಲೆಯಲಲಿದೆ ಮತ್ಸೆತೀನ್ನೂ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ನೀರಿನ್ನ ಭೀರಾಟದಿಂದಲೆ ಹಳಳೆದ ಏರಿಕೆಯನ್ನುನು
ಊಹಿಸುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದಾದಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಿಂಚಿತ್ು. ವೆೈರಿದಳದ ಮೀಲೆ ರಭಸದಿಂದ ದಾಳಿ ನ್ನುಗುಗವ ತ್ುರಂಗ ಸೆೀನೆಯಂತ್ಸೆ ಉನ್ನಮತ್ತ ವೆೀಗದಿಂದ
ಹರಿದೊಡುತ್ತದದ ತರೆಯ ತ್ಸೆರೆಗಳು ಪಳಪಳನೆ ಮಿಂಚಿದುವು. ಹೊನ್ನಲ್ನ್ನ ಮಧೆಯ ವೆೀಗವಾಗಿ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಮರದ ತ್ುಂಡುಗಳೂ ಕಸಕಡಿಡಗಳೂ
ಅದರ ರಭಸಕೆಕ ಸಾಕಿಷೌಯಾಗಿದುದವು. ಬೆೀಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅಡಿಗಳಗಲವಾಗಿರುತ್ತದದ ಆ ಹಳಳೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಉಪಪತ್ಸೆತೈದು ಮೂವತ್ುತ
ಅಡಿಗಳಷ್ುಟ ಅಗಲವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತತ್ುತ.
ಗುತ್ತ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನುನು ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಮಳೆಯ ಮತ್ುತ ತರೆಯ ನಮರ್ಶೆರೆಯನ್ನೂನು ಮರಗಳಲಾಲಿಗುತ್ತದದ ಗಾಳಿಗಜರ್ಶೆನೆಯನ್ನೂನು ಆಲ್ಸುತ್ಸಾತ
ಕೆೈಯಂದಾಜನ್ನ ಮೀಲೆ ಕಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನುಣಣಾಗೆ ಸಕಿಕದ ಇಂಬಳಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ಸಾತ ನಂತ್ನ್ನು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಹಳಳೆದ ಆಚೆಯ ದೂರದಲ್ಲಿ ಲಕುಕಂದದ ಗದೆದಕೊೀಗಿನ್ನ ಜಡಿಡನ್ನಲ್ಲಿ, ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಬಿೀಸುತ್ತದದ ದೊಂದಿಗಳೂ ಲಾಟಿೀನ್ನುಗಳೂ
ಕಾಣ್ಸತ್ು. “ಈ ಮಳೆೀಲ್ ಮಿೀನ್ನು ಕಡಿಯಾಕೆ ಹೊರಟಾರಲಲಿಪ್ಪಾಪ? ಈ ದಿೀವರು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕಳುಳೆ ಹೆಚಾಚಾಗಿದೆದೀ!” ಎಂದುಕೊಂಡು ಗುತ್ತಗೆ ಮಳೆ
ನಂತ್ದುದದು ಅನ್ನುಭವಕೆಕ ಬಂತ್ು. ಆದರೆ ಹಳಳೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನುನು ದಾಟುವ ಹಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ನಂತ್ು ಬೆೀಸರವಾಗಿದದದರಿಂದ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯ
ಒಂದು ಭಾಗವನೆನು ಹಾಸನಾನುಗಿ ಉಪಯೊೀಗಿಸಕೊಂಡು (ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಅವನ್ನ ಹರಡಿಗೆ ಹತ್ತರ ಹತ್ತರ ಬರುತ್ತತ್ುತ!) ಹಸುರು ಬೆಳೆದೊಂದು ಮಣುಣಾ
ದಿಬಬಾದ ಮೀಲೆ “ಹಳಳೆದ ಹೆಣ್ಣಾ ಕಾಯಾತ” ಕುಳಿತ್ನ್ನು .
ಮಳೆ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ನಂತ್ತ್ುತ. ತರೆಯ ಮರೆ ಮದಲ್ನ್ನಷ್ುಟ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಮಳೆ ತರೆಗಳ ಜಲಘೀಷ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೆೀಳಿದದಿದದ ಕಪ್ಪೆಪಗಳ
ವಟಗುಟುಟವಿಕೆ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೃತ್ವಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಕೆೀಳಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಗಾಳಿ ಬಿೀಸದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಮರದ ಹನ ತ್ಟಪಟನೆ ಉದುರುತ್ತತ್ುತ. ಕಾಣ್ಸದಿದದರೂ
ತರೆಯ ಮೀಲೆ ಕಣ್ಣಾಟುಟ, ಯಾವ ಆಲ್ೀಚನೆಯನ್ನೂನು ಮಾಡದೆ, ಶೂನ್ನಯ ಮನ್ನಸಸಾನಂದ ತರೆಯ ಮರೆಯನ್ನುನು ಆಲ್ಸುತ್ಸಾತ ಆಲ್ಸುತ್ಸಾತ ಆಲ್ಸುತ್ಸಾತ
ತ್ಸಾನೆೀ ರತ್ಸೆಯ ಮರೆಯಾದನೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಕುಳಿತ್ದದ ಗುತ್ತ ತ್ಟಕಕನೆ ಎಚಚಾತ್ುತ, ಮೂಗನ್ನುನು ಅರಳಿಸ, ಮೂಸ ಮೂಸ, ಗಾಳಿ
ಹಿಡಿಯತಡಗಿದನ್ನು.
ಅವನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಬಿದುದದುದ ನಾಯಿಯ ವಾಸನೆ! ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಪಪನೆ ತಯುದ ಮೈಯಿಂದ ಆವಿ ಏರುತ್ತರುವ ಕಂತ್ರ ನಾಯಿಯ ಸನ್ನುಗು ವಾಸನೆ !
ಗುತ್ತ ಸುತ್ತ ನೀಡಿದರೂ ಏನ್ನೂ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ವಾಸನೆ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ುತ. ಕಣ್ಣಾಗೆ ನಾಯಿ ಕಂಡಿದದರೆ ಎಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ಅದು ನಜವಾಗಿರುತ್ತತತೀ
ಅಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆೀ ನಜವಾಗಿತ್ುತ ಮೂಗಿಗೆ ನಾಯಿಯ ಮೈಗಂಪು.
“ಹಡಬೆೀಗುಹುಟಿಟದುದ ದಾರಿ ಹುಡಕೊಕಂಡು ಬಂತೀ ಏನೀ?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ, ನ್ನಯನೆೀಂದಿರಯಕೆಕ ಗೊೀಚರವಾಗದಿದದರೂ ಘ್ರಾರಣ್ಣೆೀಂದಿರಯದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗಿದದ
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ಶರದೆಧಯಿಂದಲ್ೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ “ಬಾ, ಹುಲ್ಯಾ ಬಾ”! ಎಂದು ಮುದಾದಗಿ ಕರೆದನ್ನು.
ಕರೆದನೀ ಇಲಲಿವೊೀ, ಮಂತ್ರಸೃಷ್ಟಯಾದಂತ್ಸೆ, ದೆೈತ್ಸಾಯಕೃತ್ಯ ಅವನ್ನ ಕಂತ್ರ ನಾಯಿ ಬಾಣದಂತ್ಸೆ ನೆಗೆದುಬಂದು ಹತ್ತರ ನಂತ್ು ಬಾಲವಲಾಲಿಡಿಸುತ್ಸಾತ
ಕುಂಯಿಯ ಕುಂಯಿಯಗುಟುಟತ್ಸಾತ ಗುಣ್ದಾಡಿತ್ು.
ಮಿಂಚಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿಗಳುಕಿ ಕತ್ತಲೆಯೆ ನಾಯಿಯಾಯಿತ್ಸೆಂಬಂತ್ಸೆ ಕರರಗಿದದ ಹುಲ್ಯನ್ನ ದೊಡಡ ಮೈ ಕಾಣ್ಸಲು, ಗಿಡಡನಾದ ಗುತ್ತಗೆ ಮುದುದ
ಹೆಮಮ ಸೂಸದಂತ್ಸಾಗಿ, ಅದರ ಒದೆದಯಾಗಿದದ ತ್ಲೆಯ ಮೀಲೆ ಕೆೈ ಸವರುತ್ಸಾತ “ಥೂ ಕಳಾಳೆ, ಬರಬೆೀಡ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿ ಹೊಡೆದಟಿಟ ಬಿಟುಟಬಂದಿದದರೂ
ಮತ್ಸೆತ ಬಂದಿೀಯಾ? ಒಂದಿವಸ ಕುಕರ್ಶೆನ್ನ ಪ್ಪಾಲ್ಗೆ ಆಗಿತೀಯ! ಥೂ ಕಳಾಳೆ! ಇನ್ನುನು ಹೊೀದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಕ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿಸುತ್ಸಾತ ಬಾ! ಥೂಯ್, ಹಾಳು
ಮುಂಡೆೀದು ಬಾಯಿನ್ನೂ ನೆಕಿಕತ್ಲ್ಲಿೀ! ಹೊೀಗು, ದೂರ ಹೊೀಗು” ಎಂದು ದಬಿಬಾದರೂ ಹುಲ್ಯನ್ನು ಹತ್ತರದಿಂದ ಹೊೀಗಲೂ ಇಲಲಿ ; ಗುತ್ತಗೂ
ಒಬಬಾನೆೀ ಕೂತ್ು ಕೂತ್ು ಬೆೀಜಾರಾಗಿ ಜೊತ್ಸೆ ಬೆೀಕಾಗಿದುದದರಿಂದ ಅದು ದೂರ ಹೊೀಗಲೆೀಬೆೀಕೆಂದು ಅವನ್ನೂ ಸಹ ಹಟ ಹಿಡಿಯಲೂ ಇಲಲಿ.
ಹುಲ್ಯನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದಲೆ ಗುತ್ತಗೆ “ನಾಯಿಗುತ್ತ” ಎಂಬ ಅಡಡ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ುತ . ಅವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಲ್ ಆ ನಾಯಿ ಅವನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ
ಬಿಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಕಟಿಟ ಹಾಕಿ ಹೊೀದರೆ, ಕೂಗಾಡಿ ಒದಾದಡಿ ಮಿಣ್ ಕಿತ್ುತಕೊಂಡು ಬರುತ್ತತ್ುತ. ಇಲಲಿವೆ ಮಲಮೂತ್ರಕೆಕ ಬಿಟಟ ಕೂಡಲೆ
ದಾರಿ ಹುಡುಕಿ ಒಡೆಯನ್ನನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸುತ್ತತ್ುತ. ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಗುತ್ತ ಕಲ್ಲಿನಂದ ಹೊಡೆದು ಹಿಂದಕಕಟಿಟದರೆ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹಿಂತ್ರುಗಿದಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸ
ಅಲ್ಲಿಯೆೀ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವಿತ್ುಕೊಂಡಿದುದ, ತ್ರುವಾಯ ಕದುದ ಹಿಂಬಾಲ್ಸುತ್ತತ್ುತ. ಸರಿ, ಆಮೀಲೆ, ಅವನ್ನು ಹೊೀದ ಹಳಿಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ನಾಯಿಯ ಬೊಬೆಬಾ! ಹಿೀಗಾಗಿ ಜನ್ನರ ಮನ್ನದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಗೂ ಅವನ್ನ ನಾಯಿಗೂ ಒಂದು ಗಂಟುಬಿದುದ, ಅವನ್ನನ್ನುನು “ನಾಯಿಗುತ್ತ” ಎಂದೂ,
ನಾಯಿಯನ್ನುನು “ಗುತ್ತನಾಯಿ” ಎಂದೂ ಕರೆದರು. ಆ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದು ಹೊೀಯಿತ್ಸೆಂಗರೆ , ಯಾರಾದರೂ ಗುತ್ತಯ ಹೆಸರನ್ನುನು
ಬರಿದೆೀ ಹೆೀಳಿದರೆ “ಯಾರು? ನಾಯಿಗುತ್ತಯೆೀ?” ಎಂಬ ಪರಶೆನು ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿ ಬರುತ್ತತ್ುತ.
ಹುಲ್ಯನ್ನು (ಆ ನಾಯಿಗೆ ಗುತ್ತ ಇಟಿಟದದ ಹೆಸರು) ಇನ್ನೂನು ಹೆಸರಿಲಲಿದ ಮರಿಯಾಗಿ, ತ್ಬಬಾಲ್ಯಾಗಿ, ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಬಿೀದಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೂರಾಡುತ್ತದಾದಗ
ಗುತ್ತ ಅದನ್ನುನು ಎತ್ತ ತ್ಂದು ಸಾಕಿದದನ್ನು. ಅದಕೆಕ ಅವನ್ನು ಹೊಟೆಟಗೆ ಹಾಕುತ್ತದುದದು ಗಂಜೀನೀರಾದರೂ ಆ ಮರಿ ದುಮುಮದುಮಾಮಗಿ ಬೆಳೆಯಿತ್ು.
ಕುಳಾಳೆಗಿದದ ಗುತ್ತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದದ ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಕಂಡು ಹಿಗಿಗ ಸವಲಪ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಬಾಡು ಹಾಕಿ ಸಾಕಿದನ್ನು. ನಾಯಿಯೂ ಸವಯಂ ಸಂಪ್ಪಾದನೆ
ಮಾಡುವುದನ್ನುನು ಕಲ್ತ್ು ದೆೈತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತ್ು. ಅದರ ಗಾತ್ರ, ಅದರ ಧೆೈಯರ್ಶೆ, ಅದರ ಮೀರೆ ಇವುಗಳನ್ನುನು ನೀಡಿ ಅದಕೆಕ “ಹುಲ್ಯ” ಎಂದು
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಕೆಲವರು ಅದರ ಬಣಣಾವನ್ನುನು ನೀಡಿ, “ಕರಿಯ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಸೂಚನೆ ಕೊಟಿಟದದರೂ, ಗುತ್ತ ಗುಣಕೆಕೀ ಮಯಾರ್ಶೆದೆ
ಕೊಟುಟ ತ್ಸಾನಟಟ ಹೆಸರನೆನುೀ ಸಮಥಿರ್ಶೆಸದದನ್ನು.
ಗುತ್ತಯ ಸೊಂಟದೆತ್ತರಕೂಕ ಮಿಗಿಲೆತ್ತರವಾಗಿತ್ುತ ಆ ಹುಲ್ಯ. ನಾಯಿಗಳ ಭಯವಿರಲ್ ಚಿರತ್ಸೆಗೂ ಅದು ಹೆದರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಇರುಳು
ನದೆದ ಮಾಡುತ್ತದಾದಗ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲು ಪರಯತ್ನುಸದದ ಚಿರತ್ಸೆಗೆ ಎಲಾಲಿ ಬರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸತ್ುತ. ಗುತ್ತ ಆ ಕಥೆಯನ್ನೂನು
ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಇತ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನೂನು, ಎಷಟೀ ಸಾರಿ ಕೆೀಳಿದವರಿಗೂ, ಬೆೀಜಾರಾದರೂ ಬೆೀಸರಪಡದೆ ಹೆೀಳುತ್ತದದನ್ನು. ನಾಯಿಯ ಮತ್ುತ
ಹೊಲೆಯನ್ನ ಮನೀಮನ್ನ ಕೊೀಶಗಳೆರಡೂ ಒಂದನನುಂದು ಆಲ್ಂಗಿಸದುದವು. ಆದದರಿಂದಲೆೀ ಹೊರಡುವಾಗ ಹಿಂದಕಕಟಿಟ ಬಂದಿದದರೂ ಹುಲ್ಯನ್ನು
ಬಂದಾಗಿ ಗುತ್ತಗೆ ಸಟಿಟಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಂತೀಷ್ವಾದದುದ.
ಸುಮಾರು ಅಧ್ರ್ಶೆಗಂಟೆಯ ಮೀಲೆ ಹಳಳೆ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಇಳಿಯಿತ್ು. ಗುತ್ತ ಕೊಪ್ಪೆಪಯ ತ್ುದಿಯನ್ನೂನು ಸೊಂಟದ ಪಂಚೆಯನ್ನೂನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ನಸಸಾಂಕೊೀಚವಾಗಿ ಎತ್ತಕೊಂಡು ದಾಟತಡಗಿದನ್ನು. ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ಹಿಂಬಾಲ್ಸತ್ು. ನ್ನಡುಹಳಳೆಕೆಕ ಬಂದಾಗ, ತ್ುದಿಬೆರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯುವ ಸಕರ್ಶೆಸುಸಾ
ಮಾಡಿದರೂ ಸಫಲವಾಗದೆ, ಗುತ್ತಯ ಇಷ್ಟಕೆಕ ವಿರೀಧ್ವಾಗಿ ಕೆಲವು ದೆೀಹಭಾಗಗಳು ತೀಯುದ ಹೊೀದುವು. ಅವನಗೆ ತ್ುಂಬಾ ಸಟಾಟಗಿ
ಅಸಹಯವಾದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ತರೆಯನ್ನುನು ಬಯದನ್ನು. ನಾಯಿ ಅವನಗಿಂತ್ಲೂ ಬಹಳ ಮದಲೆ ಆಚೆಯ ದಡವನ್ನುನು ಸೆೀರಿ ಒಡೆಯನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ಸಾತ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ನ್ನಡುಗುತ್ತತ್ುತ.
ಹಳಳೆ ದಾಟಿದ ಗುತ್ತ ಅರೆಪ್ಪಾಲ್ಗೆ ಹೆಚಾಚಾಗಿಯೆ ಒದೆದಯಾಗಿದದನ್ನು. ಜೆೀಬಿನ್ನಲ್ಲಿದದ ಎಲೆ ಅಡಕೆ ಹೊಗೆಸೊಪುಪ, ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಕೊಟಿಟದದ ಚಿೀಟಿ ಎಲಾಲಿ
ನೆನೆದಿದುದವು. ಆ ಕೆಸರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಪಿಸುವುದೊಂದು ವಿನಾ ಮತ್ಸೆತೀನ್ನನ್ನೂನು ಮಾಡಲು ತೀಚದೆ , ಮಳೆಯ ಅವವನ್ನನ್ನೂನು ತರೆಯ
ಅಪಪನ್ನನ್ನೂನು ಹಿನಾಯವಾಗಿ ಬಯುಯತ್ಸಾತ ಗದೆದಯಂಚಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕಾಲೂಹೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದನ್ನು. ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ಸದದ ಹತ್ುತ ಮಿೀನ್ನು ಕಡಿಯಲು
ಹೊರಟವರ ಕೆೈಬೆಳಕುಗಳೊಂದೂ ತೀರಲ್ಲಲಿ. ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಾಚೆ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದಿದದವನ್ನು ಲಕುಕಂದದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಆ ರಾತ್ರ ಕಳೆಯಲು ನಶಚಾಯಿಸದನ್ನು.
“ಈ ಗದೆದಕೊೀಗು ದಾಟಿ, ಆ ಕರಡದ ಬಾಯಣ ದಾಟಿದರೆ ಸೆೈ. ಸೆೀಸನಾಯಕರ ಮನೆ ಸಗತದೆ. ಮದೂಲಷ್ುಟ ಮೈ ಒಣಗಿಸಕೊಳೆಬಾೀಕು…. ಅನಾನು ಇಲ್ದದೆರ
ಗಂಜೀನಾದೂರ ಹಾಕೆದ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆರೆೀನ್ನು? ಹೆಗೆಡೀರ ಮನೆ ಆಳೂ ಅಂತ್ಸಾ!…. ಕಳಿಳೆಲೆದ ಇದೆರ ಒಂದು ಗಲಾಟ ಹೆಂಡಾನಾದೂರ ಸಕಕಬೆೈದು! ಬಾ ಹುಲ್ಯ,
ಬಾ, ನನ್ನನು ಹಿಡುಕೊಳಳೆದೆ ಇದೆರ ಹೊೀದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಕಾ ಕೊಂಬು ಹುಯೆಲಿ!”
ಲಕುಕಂದದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ಮನೆಯ ಜಗಲ್ಯ ತ್ುದಿ ಕೆಸರಲ್ಗೆಯ ಮೀಲೆ ಹಾಸದದ ಕರಿಗಂಬಳಿಯ ಮೀಲೆ , ಮುಂಡಿಗೆಗೆ ಒರಗಿ
ಎದುರು ಬದುರಾಗಿ ಕುಳಿತ್ು ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನೂ ಅವನ್ನ ನೆಂಟಬಾವ ಸೀತ್ೂರು ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನೂ ಗಹನ್ನ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನುರಾಗಿದದರು.
ದನ್ನಗೊೀಳಾಗಿ ಹೊಯುದದದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅವರ ಪರಜಾಞವಲಯದ ನೆೀಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಿಣ್ಕಿ ಮಾಯವಾಗಿತ್ುತ. ಅಡಕೆಯ ಸೊೀಗೆ ಗರಿ
ಹೊದಿಸದದ ಮಾಡಿನಂದ ಇರಿಚಲು ಬಿೀಸದಾಗ ಅಭಾಯಸ ಬಲದಿಂದ ಸವಲಪ ದೂರ ಸರಿದು ಕುಳಿತ್ದದರೆೀ ವಿನಾ ಮಾತ್ನ್ನ ಕಳಳೆನ್ನುನು ಹಿೀರುತ್ತದದ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ
ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದಿನತ್ೂ ವಿರಾಮ ಕೊಟಿಟರಲ್ಲಲಿ.
ಕತ್ತಲಾದ ಮೀಲೆ ನೆರೆಮನೆಯ ಪುಟಟನಾಯಕನ್ನ ಅತ್ಸೆತ, ಕಾಡಿ, ಹಣತ್ಸೆದಿೀಪ ತ್ಂದಿಟುಟ ಹೊೀಗುತ್ತದಾದಗ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ನೀಟ ಅಪರಯತ್ನುವಾಗಿ
ಅತ್ತಕಡೆ ಹರಿದು “ಕಾಡಿೀ, ತ್ಮಮ ಬಾವಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡೂದಿಲೆಲಿೀನೆ?” ಎಂದನ್ನು.
ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನೂ ಕಾಡಿಯ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ತದದನ್ನು. ಆದರೆ ಅವನ್ನ ದೃಷ್ಟ ಕಳವು ಮಾಲನ್ನುನು ಪತ್ಸೆತ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದದ ಗುಪತ ಪ್ಲ್ೀಸನ್ನವನ್ನಂತ್ಸೆ
ಕಾಡಿಯ ಮೀರೆಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ಸೆರಳದೆ ಅವಳ ಹೊಟೆಟಯೆಡೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಅದೆೀ ಕಾರಣವಾಗಿಯೆೀ ಸೀತ್ೂರು ಸೀಮಯ ಹಳೆ ಪ್ಪೆೈಕದವರ
ಪರತ್ನಧಿಯೂ ಮುಖಂಡನ್ನೂ ಆಗಿದದ ಅವನ್ನು ಆ ದಿನ್ನ ಲಕುಕಂದಕೆಕ ಬಂದಿದದನ್ನು.
ಲಕುಕಂದದ ಜಮಿೀನನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕಾಕಲುಪ್ಪಾಲು ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಸೆೀರಿತ್ುತ. ಇನ್ನುನುಳಿದ ಕಾಲುಪ್ಪಾಲು ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ
ಸವಂತ್ದಾದಗಿತ್ುತ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಕಕಲ್ಗ ಒಡೆಯರ ಒಕಕಲುಗಳಾಗಿದುದಕೊಂಡು, ಬಗನಯ ಮರದಿಂದ ಕಳುಳೆ ಇಳಿಸ ಕುಡಿದು, ಮಾರಿ, ಜೀವನ್ನ
ಮಾಡುವ ಕಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರಿಗೆ (ಅವರಿಗೆ “ದಿೀವರು” ಎಂದು ಹೆಸರೂ ಉಂಟು) ಸವಂತ್ ಜಮಿೀನರುವುದು ಬಹಳ ಅಪೂವರ್ಶೆ; ಮಹಾ
ಅನಾಚಾರವೆಂದೂ ಅನೆೀಕರ ಮನ್ನಸುಸಾ. ವೆೀದ ಕಲ್ಯುವುದು ಶೂದರರಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ನಷ್ದದವೊೀ ಹಾಗೆಯೆೀ ಸವಂತ್ ಜಮಿೀನ ಮಾಡುವುದು
ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರಿಗೆ ನಷ್ದಧ ಎಂದು ಒಕಕಲ್ಗರಾಗಿದದ ಹೆಗಗಡೆ ಗೌಡ ನಾಯಕರುಗಳೆಲಲಿ ಸೆೀರಿ ತ್ೀಮಾರ್ಶೆನ್ನಮಾಡಿದದರು. ಅಷೆಟೀ ಅಲಲಿದೆ, ಮದುವೆ
ಮದಲಾದ ಸಂಭರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರು ಒಕಕಲ್ಗರನ್ನುನು ಯಾವ ವಿಧ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನುಕರಿಸಕೂಡದೆಂದೂ ಮಾಮೂಲು ಕಟಾಟಗಿತ್ುತ.
ದಿಬಬಾಣದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಗಂಡು ಕುದುರೆಯ ಮೀಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಾರದು; ದಂಡಿಗೆಯ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ರಂತ್ೂ ಮದುಮಕಕಳಿಗೂ
ದಿಬಬಾಣದವರಿಗೂ ಉಳಿಗತ್ಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಚಚೆರ್ಶೆ ಸಕಾರ್ಶೆರದವರೆಗೂ ಹೊೀಗಿ, ಅದೂ ಒಕಕಲ್ಗರ ಪರವಾಗಿಯೆೀ ತ್ೀಮಾರ್ಶೆನ್ನ ಕೊಟಿಟದದರಿಂದ
ಮಾಮೂಲ್ಗೂ ಮಾತ್ಸಾಯಯಕೂಕ ಕಾನ್ನೂನನ್ನ ಮುದೆರ ಬೆೀರೆ ಬಿದಿದತ್ುತ.
ಸಕಾರ್ಶೆರದ ಇತ್ಯಥರ್ಶೆಕೆಕ ಕಾರಣ ನಾಯಯಪಕಷೌಪ್ಪಾತ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಬಲ ಪಕಷೌಪ್ಪಾತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಬಲ್ಷ್ಠರೂ ಬಹುಸಂಖೆಯಯವರೂ ಆದವರ ಕಡೆ
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ಸಕಾರ್ಶೆರವಿದದರೆ ಅದಕೂಕ ಕೆಷೌೀಮ; ನಾಯಯ ರಕಷೌಣ್ಣೆಯೂ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾಥೂನ್ನದ ಅಂಚಾಗಿ, ದುಗರ್ಶೆಮವಾದ
ಪವರ್ಶೆತ್ಸಾರಣಯಗಳ ಬಿೀಡಾಗಿ, ಆಗತ್ಸಾನೆ ನ್ನಗರ, ಕೌಲೆದುಗರ್ಶೆ ಮದಲಾದ ಪ್ಪಾಳೆಯ ಪಟುಟಗಳ ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಿದದ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದದ
ಬಹುಸಂಖೆಯಯ ಬಲ್ಷ್ಠರ ಇಚೆಛೆಯಂತ್ಸೆ ಸಕಾರ್ಶೆರದ ಕಾನ್ನೂನಾದುದರಲ್ಲಿ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವೆೀನಲಲಿ.
ಸಕಾರ್ಶೆರದಿಂದ ಕಾನ್ನೂನಾಗಿ ಬಂದ ಮಾತ್ರಕೆಕೀ ಅನಾಯಯ ನಾಯಯವಾಗುತ್ತದೆಯೆೀ ಎಂದು ಕೆಲವು ಸವತ್ಂತ್ರದೃಷ್ಟಯ ಕಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ನಾಯಕರು ಅದಕೆಕ
ವಯತ್ರಿಕತವಾಗಿ ನ್ನಡೆಯಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದರು. ಅವರ ಆ ಪರಯತ್ನುಕೆಕ ಸಕಾರ್ಶೆರವೆಂದಿಗೂ ಅಡಿಡ ಬರುತ್ತರಲ್ಲಲಿವೆಂದು ದೆೀವರಾಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಬೆೀಕಾದರೂ
ಹೆೀಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಕಕಲ್ಗರು ತ್ಮಮ ಹಕಿಕನ್ನ ರಕಷೌಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಪಣತಟಿಟದದರು!
ಒಕಕಲ್ಗ ಜಮಿೀನ್ನುದಾರರ ಆಳುಗಳೂ ಒಕಕಲುಗಳೂ ಆಗಿದದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಯಾವ ತ್ಂಟೆ ತ್ಕರಾರುಗಳ ಗೊೀಜಗೂ
ಹೊೀಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನಂತ್ಹ ಸವಂತ್ ಜಮಿೀನ್ನುದಾರರಿಗೆ “ಅವರಿಗಿಂತ್ ನಾವೆೀನ್ನು ಕಡಿಮ? ನ್ನಮಮ ಕುದುರೆ, ನ್ನಮಮ ದಂಡಿಗೆ, ನ್ನಮಮ
ವಾದಯ, ನ್ನಮಮ ಬೊೀವಿಗಳು! ನ್ನಮಮ ದುಡುಡ ನಾವು ಖಚುರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಇವರದೆೀನ್ನು ಅಡಿಡ?” ಎಂಬ ಹುಮಮಸುಸಾ ಇರುತ್ತತ್ುತ. ಮುಖಂಡರು
ಸೆೀರಿ ಕಳುಳೆ ಕುಡಿದಾಗಲಂತ್ೂ ಆ ಗವರ್ಶೆ ಗುಟುರುಹಾಕುತ್ತತ್ುತ.
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಕಕಲ್ಗರ ಮನೆಗಳಿರದಿದದ ಲಕುಕಂದದಂತ್ಹ ಹಳಿಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಕಿಕನ್ನ ಗೂಳಿ ನಭರ್ಶೆಯವಾಗಿ ಗುಟುರುಹಾಕಬಹುದಾಗಿತ್ುತ.
ಲಕುಕಂದದಲ್ಲಿದದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರ ಮನೆಗಳು ಮೂರು. ಒಂದು ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ಮನೆ. ಮತತಂದು ರಂಗನ್ನ ಮನೆ. ಇನನುಂದು ಪುಟಟನ್ನ ಮನೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ನಜವಾಗಿಯೂ ಮನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಯೊೀಗಯವಾಗಿರದಿದುದದು ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ಮನೆ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದವು ಎರಡೂ ಗುಡಿಸಲು. ಆದರೆ
ಗುಡಿಸಲು, ಬಿಡಾರ ಮದಲಾದ ಪದಗಳನ್ನುನು ಹೊಲೆಯರು, ಬೆೀಲರು, ಮಾದಿಗರು, ಬಿಲಲಿವರು, ಹಸಲವರು ಇತ್ಸಾಯದಿ ಕಿೀಳುಜನ್ನರ ನವಾಸಗಳಿಗೆ
ಉಪಯೊೀಗಿಸುತ್ತದುದದರಿಂದ ತ್ಮಮ ನವಾಸಗಳಿಗೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನುನು ಪರಯೊೀಗಿಸುವುದು ಅವಮಾನ್ನಕರವೆಂದು ತ್ಳಿದು, ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರು ತ್ಮಮ
ಜೊೀಪಡಿಗಳನ್ನುನು ಕೂಡ ‘ಮನೆ’ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು. ಇತ್ರರನ್ನೂನು ಹಾಗೆಯೆೀ ಕರೆಯುವಂತ್ಸೆ ಒತ್ಸಾತಯ ಪಡಿಸುತ್ತಲೂ ಇದದರು.
ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ಮನೆ ಏಳೆಂಟು ಅಂಕಣದಾದಗಿತ್ುತ. ಸೊೀಗೆ ಹೊದಿಸದದನ್ನು. ಮಣ್ಣಾನ್ನ ಗೊೀಡೆ ಹಾಕಿದದನ್ನು. ಮುಂಭಾಗಕೆಕ ಕೆಮಮಣುಣಾ ಜೆೀಡಿಗಳನ್ನುನು
ಬಳಿದಿದದನ್ನು.
ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಒಕಕಲುಗಳಾಗಿದದ ರಂಗ, ಪುಟಟ ಇವರ ಮನೆಗಳು ನಜವಾಗಿಯೂ ಗುಡಿಸಲುಗಳಾಗಿದುದವು. ಬಿಳಿಹುಲುಲಿ
ಹೊದಿಸದದರು. ಅಡಕೆ ದಬೆಬಾಯ ತ್ಟಿಟಗೊೀಡೆಗಳನ್ನುನು ಹಾಕಿದದರು.
ಕೊೀಳಿ, ಕುರಿ, ನಾಯಿ, ದನ್ನ, ಎತ್ುತ, ಸೆಗಣ್, ಬೂದಿ, ಗಲ್ೀಜು ಮದಲಾದುವುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಮನೆಗಳೂ ಒಂದನನುಂದು
ಸೆಣಸುವಂತ್ದುದವು. ಲಕುಕಂದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಸವಲಪ ಹೆಚುಚಾ ಚೊಕಕಟವಾಗಿರುತ್ತದದ ಸೀತ್ೂರಿನಂದ ಬಂದಿದದ ತ್ಮಮನಾಯಕನಗೆ ಲಕುಕಂದದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರ
ಮೀಲೆ ತ್ಮೂಮರಿನ್ನ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರಿಗಿದದ ತ್ರಸಾಕರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ುಟ ಶರದೆಧ ಹೆಚಿಚಾತ್ು.
ಸುವಾಸನೆಗಿಂತ್ಲೂ ದುವಾರ್ಶೆಸನೆ ಬೆೀಗ ಹಬುಬಾತ್ತದೆ; ಬೆೀಗ ಮೂಗಿಗೆ ಬಿೀಳುತ್ತದೆ; ಅನೆೀಕರಿಗೆ ಬೆೀಗ ಗೊತ್ಸಾತಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಕೀತ್ರ್ಶೆ ಹಬುಬಾವುದು ನಧಾನ್ನ;
ದುಷ್ಕೀತ್ರ್ಶೆ ಕಾಡುಕಿಚಿಚಾನ್ನಂತ್ಸೆ ಹರಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದೆ. ಪುಟಟನ್ನ ಅತ್ಸೆತ ಕಾಡಿ ಮುಂಡೆ ಬಸುರಾಗಿದಾದಳೆ ಎಂಬ ಸದಿದ ಪಿಸುಮಾತ್ನ್ನ ಕುದುರೆಯ ಮೀಲೆ
ಊರೂರು ಅಲೆಯುವ ನಾಡಾಡಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಅವಳನ್ನುನು ಜಾತ್ಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೆೀಕೆಂಬ ಚಳವಳಿಯೆದಿದತ್ು. ಅಥವಾ ತ್ಪ್ಪಪಿಪಕೊಂಡು
ದಂಡಾಕೊಟುಟ, ಜಾತ್ಯವರನೆನುಲಾಲಿ ಸಂತ್ಸೆೈಸುವ ಸಮಾರಾಧ್ನೆ ಮಾಡಿದದರೂ ಸಾಕಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಕಾಡಿಯ ಕೆೈಯಲಾಲಿಗಲ್ ಪುಟಟನ್ನ ಕೆೈಯಲಾಲಿಗಲ್
ಹಣವಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಡೆಯರಾಗಿದದ ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ಕೆೀಳುವ ಧೆೈಯರ್ಶೆವಿರಲ್ಲಲಿ.
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ಇನ್ನುನು ಕಾಡಿಯ ಸಥೂತ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣರ ಅವರಿಂದ ತ್ಪುಪಗಾಣ್ಕೆ ವಸೂಲು ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಬೆೀಕೆಂದು ಜಾತ್ಯ ಮುಖಂಡರು ನಣರ್ಶೆಯಿಸದರು.
ಆದರೆ ಆ ಕಾರಣ ಪುರುಷ್ನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಕೆಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಜಾತ್ಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದುದದು ಹಾಗಿರಲ್, ಕಾಡಿಗೂ
ಅದನ್ನುನು ನಣರ್ಶೆಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತ್ು. ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಮಾವನ್ನನ್ನೂನು ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನೂನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದದ, ತ್ನ್ನನು ಅಳಿಯ ಪುಟಟನ್ನ ಹೆಸರನ್ನುನು
ಸೂಚಿಸುವಳು. ಬೆೀರಂದು ಸಾರಿ, ತ್ನ್ನನು ಸವಂತ್ ಹೆಂಡತ್ಯಿದದರೂ ಪರಣಯ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ಪರವಿೀಣನೆಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದದ ನೆರೆಮನೆಯ ರಂಗನ್ನ
ಹೆಸರನ್ನುನು ಸೂಚಿಸುವಳು. ಮತತಂದು ಸಾರಿ, ಕೆೀಳಿದವರೆಲಲಿ ಮೂಗು ಬೆರಳಾಗಿ ಬೆರಗಾಗುವಂತ್ಸೆ, ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಮುಖಂಡರಲೆಲಿಲಲಿ ಅಗರಗಣಯನ್ನೂ
ಸನಾಮನ್ನಯನ್ನೂ ಜಮಿೀನ್ನುದಾರನ್ನೂ ಆಗಿ, ನಾಲವತ್ತನೆಯ ವಯಸಸಾಗಾಗಲೆ ಮೂವರು ಹೆಂಡಿರನ್ನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನುನು ಮೀಲೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದೆೀ
ಇಲಲಿವೆಂದು ಹಟಹಿಡಿದು ವರತ್ಯಾಗಿದದ ಲಕುಕಂದದ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೂನು ಸೂಚಿಸುತ್ಸಾತ ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಅಳುತ್ತದದಳು. ಅಂತ್ೂ ಮುಖಂಡರ
ಅನೆವೀಷ್ಣ್ಣೆಯ ನೌಕೆಗೆ ಧ್ುರವತ್ಸಾರೆಯೂ ಅಗೊೀಚರವಾಗಿ, ಉತ್ತರಮುಖಿಯೂ ಕೆಟುಟ ಹೊೀಗಿ, ನ್ನಡುಗಡಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ದೆಸೆಗೆಟಟಂತ್ಸಾಯುತ.
ಕಡೆಗೆ ಸೆೀಸನಾಯಕನೆೀ ಮುಂದೆ ಬಂದು, ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರಿಂದ ಮದುದ ತ್ರಿಸಕೊಟುಟ, ಹೊಟೆಟಯ ಹೊರೆಯಿಳಿಸ ಕಾಡಿಯನ್ನುನು
ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪ್ಪಾರುಗಾಣ್ಸದದನ್ನು. ಆ ದಿನ್ನ ವಿಚಾರಣ್ಣೆಗೆ ಬಂದಿದದ ಮುಖಂಡರಿಗೆಲಾಲಿ ಚೆನಾನುಗಿ ತ್ುಂಡುಕಡುಬು ಕಳುಳೆಗಳ ಹಬಬಾ ಮಾಡಿಸ ಬಾಯಿಗೆ
ಬಿೀಗಮುದೆರ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸದದನ್ನು. ಅವನ್ನ ನೆಂಟಬಾವ ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ಒತ್ಸಾತಯಮಾಡಿ ಉಳಿಸಕೊಂಡಿದದನ್ನು.
ಕಾಡಿಯ ವಿಚಾರಣ್ಣೆಗಾಗಿಯೆೀ ಆ ದಿನ್ನ ಬೆಳಿಗೆಗ ಲಕುಕಂದದಲ್ಲಿ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿದದ ಮುಖಂಡರು ಅದೊಂದನ್ನುನು ಬಿಟುಟ ಉಳಿದ ಅನೆೀಕ
ವಿಚಾರಗಳನ್ನುನು ಚಚಿರ್ಶೆಸದದರು. ಕಾರಣವೆೀನೆಂದರೆ ಅನೆೀಕರಿಗೆ ಕಾಡಿಯ ಆ ಸಥೂತ್ಗೆ ಸೆೀಸನಾಯಕನೆೀ ಕಾರಣನಾಗಿದಾದನೆ ಎಂಬ ಒಳಗುಟುಟ
ಹೊಳೆಯತಡಗಿತ್ುತ. ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನೂ ಒಳೆಳೆಯ ಉಪ್ಪಾಯದಿಂದ ಬೆೀರೆಯ ಪರಸಾತಪಗಳನೆನುತ್ತ ತ್ನ್ನಗೆ ತಂದರೆಯಾಗದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ
ವಾದಮುಖವನ್ನುನು ತ್ರುಗಿಸದದನ್ನು.
“ನ್ನಮಮ ದಂಡಿಗೆ ಹಕಿಕಗೆ, ಕುದುರೆ ಹಕಿಕಗೆ, ಗೌಡ ಮಕಕಳು ಅಡಡ ಬರುವುದು ಯಾವ ನಾಯಯ? ನಾವೆೀಕೆ ಹೊಡೆದಾಟಕೆಕ ಹೆದರಬೆೀಕು? ನಾಳೆ ನ್ನನ್ನನು
ಮಗನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡುವಾಗ ದಂಡಿಗೆ ಸಕಕದೆ ಇದದರೂ ಕುದುರೆ ಮೀಲಾದರೂ ಹೆಣೂಣಾ ಗಂಡೂ ಕೂರಿಸ ದಿಬಬಾಣ ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗಲೆೀ ಬೆೀಕು.
ಜಾತ್ಯವರು ನೀವೆಲಾಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನಂದು ಕೆೈ ನೀಡೆೀ ಬಿಡಿತೀನ” ಎಂದು ಮದಲಾಗಿ ವಿೀರಾವೆೀಶದಿಂದ ಮಾತ್ಸಾಡಿದ
ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನನ್ನುನು ನೀಡಿ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಹೆಮಮಯಾಯಿತ್ು. ಒಬೊಬಾಬಬಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರೀತ್ಸಾಸಾಹವಿತ್ತರು. ಕಳಳೆನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಹಿೀರಿದರು;
ಹಣುಣಾ ಹಣ್ಣಾಣಾಗಿ, ಮಿೀಸೆ ತ್ರುವಿದರು.
ಇಳಿಹಗಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಮುಖಂಡರೆಲಲಿ ಹೊರಟುಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಸೆೀಸನಾಯಕನಗೆ ಮನ್ನಸೂಸಾ ನೆಮಮದಿಯಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ನೆಂಟಬಾವ ಸೀತ್ೂರು
ತ್ಮಮನಾಯಕನಡನೆ ಮಗನ್ನ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಕುದುರೆಯ ಮೀಲೆ ಗಂಡನ್ನುನು ಕೂರಿಸ ದಿಬಬಾಣ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವಾಗ
ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಬೆೀಕಾದ ಸಲಕರಣ್ಣೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ರಸಾವೆೀಶದಿಂದ ಮಾತ್ಸಾಡತಡಗಿದನ್ನು. ಕತ್ತಲೆಯಾದುದಾಗಲ್, ಮಳೆ ಜೊೀರಾಗಿ
ಹೊಯುದದಾಗಲ್, ನೆರಮನೆಯ ಪುಟಟ ರಂಗ ಮದಲಾದವರು ಬಂದು ತ್ನ್ನನು ಮಗನ್ನನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹತ್ುತ ಮಿೀನ್ನು ಕಡಿಯುವುದಕೆಕ
ಹೊೀದುದಾಗಲ್ ಅವನ್ನ ಗಮನ್ನಕೆಕ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕಾಡಿ ಬಂದು ಮಗೆಯ ತ್ುಂಬಾ ನರೆಗಳಳೆನ್ನೂನು, ಕಿೀಸ ನ್ನುಣಣಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಗಂಡುಗರಟಗಳನ್ನೂನು ತ್ಂದು ಮುಂದಿಟುಟ,
ನ್ನಸುನಾಚಿಗೆಯಿಂದಲೆಂಬಂತ್ಸೆ, ಕುತ್ತಗೆಯವರೆಗೂ ಕಂಬಳಿ ಹೊದೆದು ಕುಳಿತ್ದದ ಇಬಬಾರನ್ನೂನು ಮಿಂಚಿನೀಡಿ ಒಳಗೆ ಹೊೀದಮೀಲೆ , ಇಬಬಾರೂ
ಅಥರ್ಶೆಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಒಬಬಾರಬಬಾರನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಹುಳಳೆಗೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ, ಕೆಲಸಕೆಕ ಪ್ಪಾರರಂಭಸದರು. ಸೆಸನಾಯಕನ್ನು ಹುಳಿಗಂಪಿನ್ನ ನ್ನರುಗಳಳೆನ್ನುನು ಕರಟ
ತ್ುಳುಕುವಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ಬೊಗಿಗಸ ತ್ುಂಬಿ “ತ್ಗಾಳಿ! ತ್ಗಾಳಿ! ಏನ್ ನೀಡಾದು, ಬಾವ?” ಎಂದನ್ನು.
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“ಮಾರಾಯಾರ, ನ್ನಂಗೆೀನ್ನು ಬಾಯಡಾಗಿತ್ುತ!” ಎಂದು ರಾಗಧ್ವನ ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಪಿಚಚಾನೆ ಹಲುಲಿ ಬಿಡುತ್ಸಾತ ರೀಮಮಯವಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಬಲಗೆೈಯನ್ನುನು
ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತ್ಸೆಗೆದು ನೀಡಿ ಕರಟವನೆನುತ್ತ, ನೀಳವಾಗಿ ಕೊಂಚ ಮುಂದಕೆಕ ಬಾಗಿದದ ಮಿೀಸೆಗೂದಲ್ಗೆ ಮದಯದಲ್ಲಿ
ತ್ೀಥರ್ಶೆಸಾನುನ್ನವಾಗುತ್ತರುವುದನ್ನುನು ಒಂದಿನತ್ೂ ಲಕಷೌಯಕೆಕ ತ್ಸಾರದೆ, ಬಾಯಿಗಿಟುಟ, ಸೊರೆರ್ಶೆಂದು ಕುಡಿಯತಡಗಿದನ್ನು.
ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನೂ ಕೂದಲ್ಲಲಿದೆ ನ್ನುಣುಪ್ಪಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಬಡಕಲು ಕೆೈಯಿಂದ ಕರಟವನೆನುತ್ುತತ್ಸಾತ ಹಣತ್ಸೆಯ ಮಬುಬಾಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಂತ್ದದ
ನೀರನ್ನುನು ನೀಡಿ ಬೆರಗು ದನಯಲ್ಲಿ “ಹೌದೆೀನರೀ! ಘನಾಗೆ ಬಂದದೆ ಒಂದು ಮಳೆ!” ಎಂದನ್ನು.
ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನು ಖಾಲ್ಯಾದ ಗರಟವನ್ನುನು ಕೆಳಗಿಟುಟ, ತಯಿದದದ ಚೌರಿಮಿೀಸೆಗಳನ್ನುನು ನೀಪಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ, ಗಂಟಲು ಕಾಯಕರಿಸ ಅಂಗಳಕೆಕ ತ್ುಪಿಪ “ಬಲ್ರ್ಶೆ,
ಮಾರಾಯಾರ, ನ್ನಮಮ ಅಗೊೀಡಿಗೆ ನೀರುಕಾಣದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆದ ನಾನ್ನು!” ಎಂದನ್ನು.
ಬಾವನ್ನ ಮಾತ್ಗೆ ಮಾನ್ನುರ್ಶೆಡಿಯಾಗಿ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನು ಕರಟವನೆನುಲಾಲಿ ಬರಿದು ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿಟುಟ, ತ್ರಕಲಾದ ಗಡಡಮಿೀಸೆಯ ಮೀಲುದಟಿಗಳನ್ನುನು
ಸವರುತ್ತದದವನ್ನು “ಹಚಾ! ಹಚಾ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಎದುದನಂತ್ು ದಾರಿಯ ಕಡೆ ಕಿರುಗಣ್ಣಾಣಾಗಿ ದಿಟಿಟಸದನ್ನು.
ದದುದ ಹಿಡಿದು ಬಡಕಲಾದ ಬೂದಿಬುಕಕಗಳಾಗಿದದ ಅವನ್ನ ಮನೆಯ ನಾಯಿಗಳೂ ರಂಗ ಪುಟಟರೆ ಮನೆಯ ನಾಯಿಗಳೂ ಒಟಿಟಗೆ ಸೆೀರಿ ಬಾಯಿ
ಬಡುಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಕೂಗತಡಗಿದುದವು.
ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದದ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಗಭರ್ಶೆದಿಂದ ಹೊಮಿಮದ ನಾಯಿಗುತ್ತ ದಿೀಪದ ಬೆಳಕಿನ್ನ ಮಬುಬಾವಲಯಕೆಕ ಮೂಡಿಬಂದನ್ನು.
ಬಲಗಡೆಗೆ ನ್ನಸುಬಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ದೆೈತ್ಯನಾಯಿಯ ಕುತ್ತಗೆಯನ್ನುನು ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿ ತ್ಬಿಬಾ ಹಿಡಿದುಕೊಂದೆೀ ಬರುತ್ತದದವನ್ನು ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ಪರಶೆನುಗೆ “ನಾನ್ನು
ಕಣರೀ-ಗುತ್ತ” ಎಂದನ್ನು.
“ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆಯೆಲಾಲಿ! ನೀನ್ನು ಹೊೀದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಕಾ ಆ ನಾಯಿ ಯಾಕೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿತೀಯೊ, ಮಾರಾಯ?” ಎಂದನ್ನು ತ್ಮಮನಾಯಕ.
“ಏನ್ನು ಮಾಡೀದೊರೀ? ಹೊಡೆದಟಿಟ ಬಂದಿೀನ; ನ್ನಡೂದಾರಿೀಲ್ ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದದೆ” ಎಂದು ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದಾದಗಲೆ ಕೆೈ ಸಡಿಲವಾಗಿದುದದನ್ನುನು
ಅರಿತ್ು ಹುಲ್ಯನ್ನು ಚಂಗನೆ ಒಂದು ನೆಗತ್ ನೆಗದು, ಕಿವಿ ಕೆಟುಟ ಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ ಅರಚುತ್ತದದ ಕುನನುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನ್ನುಗಿಗತ್ು. ನ್ನುಗಿಗತೀ ಇಲಲಿವೊೀ,
ಸತ್ಸೆತನೀ ಕೆಟೆಟನೀ ಎಂದು ಆ ದದುದ ಹಿಡಿದ ಬಡಕಲು ಕಂತ್ರ ನಾಯಿಗಳು ದಿಕಾಕಪ್ಪಾಲಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಓಡಿಹೊೀದುವು. ಒಂದಂತ್ೂ ನಂತ್ದದ
ಸೆೀಸನಾಯಕನಗೆ ಡಿಕಿಕ ಹೊಡೆದು ನೆಲವನ್ನುನು ಒದೆದ ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಹಿತ್ತಲ ಕಡೆಗೆ ಪರಾರಿಯಾಯಿತ್ು.
ಅದನ್ನುನು ನೀಡಿದ ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನು “ಅಯಯಯೊಯೀ, ಇದರ ಮನೆ ಮಂಟೆನಾಗಲ್ರ! ಹಚಿೀ! ಹಚಿೀ! ಹಚಿಚಾಚಿಚಾಚಿಚಾೀ” ಎಂದು ಗದರಿಸದನ್ನು.
ಗುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಗದರಿಸ ಕರೆದನ್ನು. ಅದು ಅವನ್ನ ಪಕಕಕೆಕ ಸರಿದು ನಂತ್ು, ಹೊಳೆವ ಕಣುಣಾಗಳಿಂದ ನೀಡತಡಗಿತ್ು.
“ಇದೆೀನೀ? ಈಟ್ಹುತ್ತನಾಗೆ? ಈ ಮಳೆೀಲ್?”
ಆಗಲೆೀ ಮಾಂಸದ ಪಲಯದ ವಾಸನೆಯನ್ನೂನು ಕಳುಳೆ ಹೆಂಡಗಳ ಹುಳಿಗಂಪನ್ನೂನು ಮೂಗಾಳಿ ಹಿಡಿದು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಸಂತೀಷ್ಪಡುತ್ತದದ ಗುತ್ತ ಪ್ಪೆಚುಚಾ
ಪ್ಪೆಚಾಚಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ, ನನರ್ಶೆಮಿತ್ತವಾಗಿ ತಡೆ ತ್ುರಿಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ “ಏನಲಲಿ ಕಣರೀ! ಮಳೆ ಹೊಡಿೀತ್ೂ ಹೊಡಿೀತ್ೂ! ಕಾದೂ ಕಾದೂ ಸಾಕಾಯುತ!
ನೀರು ಇಳಿೀಲೆ ಇಲಲಿ”. ಎಂದು ಮದಲಾಗಿ ಪರಶೆನುಯನ್ನೂನು ಒಂದಿನತ್ೂ ಲೆಕಿಕಸದೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದನ್ನು.
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ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವನಗೆ ಹೊಲೆಯನ್ನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ನೂಯನ್ನತ್ಸೆಯೂ ಗೊೀಚರವಾಗಲ್ಲಲಿ. “ಅಂಗಳದಾಗೆ ಯಾಕೆ ನಂತ್ೀಯಾ? ಮಾಯಲೆ ಬಂದು
ಕೂತ್ಗಾ” ಎಂದು ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನೂ ಮುಂಡಿಗೆಗೆ ಒರಗಿ ಕೂತ್ುಕೊಂಡನ್ನು .
ಗುತ್ತ ನಂತ್ಲ್ಲಿಂದ ಅಲುಗಾಡದೆ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆಯೆ ಬೆಪುಪನ್ನಗೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಇಲಲಿ, ಅಷೆಟೀನ್ನು ಹೊಟೆಟ ಹಸದಿಲಲಿ. ಸವಲೂಪ ದಾವಾಗದೆ” ಎಂದು,
ತ್ಟಸಥೂವಾಗಿಯೆ ನಂತ್ದದ ನಾಯಿಯನ್ನುನು “ಸುಮಮನರು, ಹುಲ್ಯ!” ಎಂದು ಗದರಿಸದನ್ನು.
ನಾಯಿ ವಿಸಮಯದಿಂದ ಒಡೆಯನ್ನ ಮುಖ ನೀಡಿತ್ು. “ಮಾಯಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ುಕೊಳೊಳೆೀ ಅಂದೆರ ನೀರಿನಾಗೆ ನಂತಕಂಡು ಪಸರ್ಶೆಂಗ ಮಾಡಾತನೆ ! ಒಳೆಳೆ
ಮಾರಾಯ!” ಎಂದು ತ್ಮಮನಾಯಕ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಹೆೀಳಿದ ಮೀಲೆಯೆ ಗುತ್ತ ಕಿರುಜಗಲ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸವಲಪ
ಹತ್ತರವಾಗಿ, ಕೊಪ್ಪೆಪಗಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಕೊಡವಿ ಗಳುವಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಹರಡಿ, ಬೆನ್ನುನು ಕಾಯಿಸುತ್ಸಾತ ತ್ುರಿಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ುಕೊಂಡನ್ನು.
ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ಒಡೆಯನಗೆ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ಬೆಚಚಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸುತ್ಸಾತ, ಅರೆಗಣುಣಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಹೊಟೆಟಯಡಿಯಾಗಿ, ಮುನನುೀಡಿದ
ಮುಂಗಾಲುಗಳ ಮೀಲೆ ಮೀರೆಯಿಟುಟ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿತ್ು.
ಗುತ್ತ ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಬೆನ್ನುನು ಕಾಯಿಸರಲ್ಲಲಿ. ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ಹುಲ್ಯ ಸೀನ್ನತಡಗಿತ್ು. ಸೀನ್ನು ಒಂದರಮೀಲ್ಂದು ಬರತಡಗಿ ಮಲಗಿದದ
ನಾಯಿ ಎದುದ ನಂತ್ತ್ು. ಮುಂದಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮೂಗಿನೆಡೆಯ ಮೀರೆಯನ್ನುನು ಕೆರೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಸೀನ್ನುತ್ಸಾತ ಕುಣ್ದಾಡತಡಗಿತ್ು.
ಹುಲ್ಯ ಮದಲು ಸೀನದಾಗ “ಹಚಾ ನನ್ನನು ಹುಲ್ ಹಿಡಿಯಾ!” ಎಂದು ಉದಾಸೀನ್ನತ್ಸೆಯಿಂದ ಗದರಿಸದದ ಗುತ್ತ ನಾಯಿ ಕುಣ್ದಾಡತಡಗಲು
ಸವಲಪ ಗಾಬರಿಗೊಂಡವನಾಗಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ “ಇದೆಕನಾಗಿದೆರೀ ಹಿಂಗೆ ಕುಣ್ಯಾಕೆ ?” ಎಂದು ಅದನ್ನುನು ಹತ್ತರಕೆಕ ಕರೆಯುತ್ಸಾತ ಕೆೈಚಾಚಿದನ್ನು.
“ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ! ಬಾ ಇಲ್ಲಿ!”
ನಾಯಿ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಮತ್ೂತ ಜೊೀರಾಗಿ ಮೂಗು ಕೆರೆದುಕೊಂಡು ಸೀನ ಕುಣ್ದಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತತ್ುತ.
“ಏನೀ? ದಾರಿೀಲ್ ಬಳಿಳೆಗಿಳಿಳೆ ಮುಟಿಟತ್ಸೆೀನೀ?” ಎಂದು ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಪರಶ್ನುಸದ ತ್ಮಾಮನಾಯಕನಗೆ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನು,
“ನಮಗೆ ಕಸಬಿಲಲಿ, ತ್ಸೆಗಿೀರಿ! ಬಳಿಳೆ ಮುಟಿಟದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಕಾ ಬರಬೆೀಕಾ ಅದು?” ಎಂದು ಹಣತ್ಸೆ ಎತ್ತಕೊಂಡ ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಬಳಿಗೆ
ಹೊೀದನ್ನು.
ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನು ತ್ಸಾನ್ನು ಕೂತ್ಲ್ಲಿಂದಲೆ ಪರಶೆನುಗಳನ್ನುನು ಕೆೀಳುತ್ಸಾತ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನುನು ಕೊಡುತ್ಸಾತ, ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ತ್ನ್ನನು ಅಪಪಣ್ಣೆಯಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆಯದಿದಾದಗ ಭತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ
ಮಾಡುತ್ಸಾತ, ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ವಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತದದನ್ನು.
ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನು ದಿೀಪ ತ್ರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಗುತ್ತ ನಾಯಿಯ ಒದಾದಟಕೆಕ ಕಾರಣವನ್ನುನು ಅಂದಾಜನಂದಲೆ ಪತ್ಸೆತ ಹಚಿಚಾದದನ್ನು.
ದಿೀಪ ತ್ಂದ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನನ್ನುನು ಉದೆದೀಶ್ಸ, ಅವನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗದೆ, ತ್ನ್ನನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೆ ಮಗನುನಾಗಿ “ಹಡಬೆೀಗೆ ಹುಟಿಟದದಕೆಕ ಮೂಗಿನ್ನ ಸೊಳೆಳೆ
ಒಳೂಗೆ ಕಚಿಚಾಬಿಟಾಟದೆ ಕಣರೀ ಇಂಬಳಾ! ಹಛಾ! ನನ್ನನು ಕುಕರ್ಶೆ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾ!” ಎಂದು ಒದಾದಡುತ್ತದದ ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಗದರಿಸ
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ಗುದಿದದನ್ನು.
ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನು ಗುತ್ತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದದ ನಾಯಿಯ ಮೀರೆಯ ಹತ್ತರಕೆಕ ದಿೀಪ ಹಿಡಿದು “ಅಯೊಯೀ.. ಅಯೊಯೀ.. ಎಷ್ುಟ ದೊಡಡ ಇಂಬಳಾನ?
ನೆತ್ತರಾ ಕುಡುದ ಹಣ್ಣಾಣಾಗದಲ್ಲಿೀ! ಎಳದುದ ತ್ಸೆಗೆಯೊೀ! ಎಂದನ್ನು.
“ತ್ಸೆಗೆಯಾಕೆ ಅದು ಸಗಬೆೀಕಲಾಲಿ ಕೆೈಗೆ ? ಬೆಳುಳೆ ಹಾಕಾದೆೀ ತ್ಡಾ ಒಳಗೆ ಹೊೀತ್ದೆ!” ಎಂದು ಮತ್ಸೆತ ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದಾದಗಲೆ ನಾಯಿ ಒದಾದಡಿ
ಕೊಂಡುದರಿಂದ ಆ ಕರಿೀ ಕೆಂಬಣಣಾದ ಲ್ೀಳಿಲ್ೀಳಿಯಾದ ಇಂಬಳ ನ್ನುಣುಚಿಕೊಂಡು ಮತ್ಸೆತ ಮೂಗಿನಳಗೆ ಮಾಯವಾಯಿತ್ು.
“ಕಾಲಾಗೆ ಒತ್ತ ಹಿಡುಕೊಳೊಳೆ” ಎಂದನ್ನು ಸೆೀಸನಾಯಕ. ಗುತ್ತ ಎದುದನಂತ್ು, ಕೆಸರು ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೂನು ಒದೆದಯೊದೆದಯಾಗಿದದ ಆ ದೊಡಡ ನಾಯಿಯ
ಮೀಲೆ ಬಲಕೊಕಂದು ಎಡಕೊಕಂದು ಕಾಲು ಹಾಕಿ, ತಡೆಯ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಇಂಬಳ ತ್ಸೆಗೆಯಲು ಪರಯತ್ನುಸದನ್ನು. ನಾಯಿ
ಅವನ್ನನ್ನುನು ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಚಲ್ಸಲು ಪರಯತ್ನುಸದುದರಿಂದ ಹತ್ಸಾಶನಾದ ಗುತ್ತ “ಏನಾದರೂ ಸಾಯಿ !” ಎಂದು ಶಪಿಸುತ್ಸಾತ ದೂರ ನಂತ್ನ್ನು.
“ನೆತ್ತರಾ ಕುಡಿದ ಮೀಲೆ ಅದಾಹುಂಗೆ ಬಿದುದ ಹೊೀಗತದೊೀ” ಎಂದಿತ್ು , ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು ನೀಡಿ ನ್ನಗುತ್ತದದ ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನ ಸವಾರಿ.
ಪರತ್ಭೆ ತ್ಟಕಕನೆ ಮಿಂಚಿದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನು “ಅಲ್ಲಿ ಹೊೀಗೊೀ ಸೀತ್ೂರು ಬಾವನ್ನ ಹತ್ತರ ಒಂದಿೀಟು ಹೊಗೆಸೊಪುಪ ಈಸಕೊಂಡು ಬಾರೀ .
ನಾ ಮಾಡಿತೀನ ಮದದ” ಎಂದನ್ನು.
“ಹೌದು ಕಣರೀ! ಹಾಂಗಂತ್ಸಾ ಉಪ್ಪಾಯ ಸುಲೂಬದಾಗದೆ” ಎಂದು ಗುತ್ತ ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತದದ ತ್ಮಮನಾಯಕನಂದ ಹೊಗೆಸೊಪಿಪನ್ನ
ಚೂರಂದನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಅಂಗೆೈ ಮೀಲೆ ಮಡಿಡೀ ನ್ನಶಯ ತ್ಕುಕವಂತ್ಸೆ ತ್ೀಡಿ, ಹುಡಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ, ನಾಯಿಯ ಸೊಳೆಳೆಗೆ ಪುಸುಕಕನೆ
ಹಾಕಿದನ್ನು.
ಹಾಕಿದನ ಇಲಲಿವೊ, ಹುಲ್ಯ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಕುಣ್ದು ಮನೆ ಮರುದನ ಗುಡುವಂತ್ಸೆ ಸೀನ್ನುತ್ಸಾತ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಮೂಲೆಗೆ ಓಡತಡಗಿತ್ು.
ಮೂವರೂ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ನ್ನಗತಡಗಿದರು. ಇತ್ರ ನಾಯಿಗಳೂ ಬೆಚಿಚಾ ಕೂಗತಡಗಿದುವು. ಪುಟಟನ್ನ ಅತ್ಸೆತ ಕಾಡಿ, ರಂಗನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ ಮತ್ುತ ರಂಗನ್ನ
ಹೆಂಡತ್ ಚೌಡಿ ಎಲಲಿರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಣ್ಕಿ ನೀಡಿ ಹೊೀದರು.
ನಾಯಿಯ ಮೂಗಿನಂದ ಇಂಬಳವೆೀನ ನೆಲಕೆಕ ಬಿತ್ುತ. ಜೊತ್ಸೆಗೆ ನೆತ್ತರು ಜೊಲುಲಿ ಸಂಬಳಗಳಿಂದಲೂ ನೆಲ ಗಲ್ೀಜಾಯಿತ್ು.
“ಇಂಬಳಾನ್ನ ಹಾಂಗೆೀ ಬಿಡಬಾರದೊರೀ, ಸುಟುಟ ಹಾಕೆಬಾೀಕು” ಎಂದು ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನು ಸಲಹೆ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ ದಿೀಪದ ಬೆಳಕನನುಡಿಡಯೊಡಿಡ
ಹುಡುಕತಡಗಿದರು. ಕಡೆಗೂ ಆ ಇಂಬಳ ಸಕಿಕತ್ು. ಗುತ್ತ ಅದನ್ನುನು ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಕೆಂಡಕೆಕ ಹಾಕುತ್ತದಾದಗಲೆ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನು ಅವನ್ನ
ಹಿಮಮಡಿಯನ್ನುನು ನೀಡಿ “ಅಯೊಯೀ! ನನ್ನನು ಮನೆಹಾಳಾಯತಲ್ಲಿ!” ಎಂದನ್ನು.
“ಏನಾಯಿತರೀ?”
“ಏನಾಯೆತ ಸೆೈ! ನೀನ್ನು ಬಿಡೂ ನನ್ನನು ನಾಯಿಗಿಂತ್ ದೊಡಡ ಕತ್ಸೆತ! ಅಯೊಯ! ಅಯೊಯ! ಇಲ್ಲಿ ನೀಡೀ ಇಲ್ಲಿ! ಇಲ್ಲಿೀ!” ಎಂದು ಹಿಮಮಡಿಯ ಬುಡಕೆಕ
ದಿೀಪ ಹಿಡಿದನ್ನು.
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ಗುತ್ತ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ, ಇಂಬಳಗಳ ಪಿಂಡಿ! ಮೂರು ನಾಲುಕ ಇಂಬಳಗಳು ಸಡಿದೊಡೆಯುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ ರಕತ ಕುಡಿದು ಕೆಂಪ್ಪೆೀರಿ ಕಚಿಚಾಕೊಂಡು
ಬಿದಿದವೆ! ಒಂದು ಕಡೆ ನೆತ್ತರು ಕುಡಿದು ಇಂಬಳ ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಬಿದುದಹೊೀದ ತ್ಸಾವಿನಂದ ರಕತ ಹರಿಯುತ್ತದೆ . ಮತ್ೂತ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ; ಒಂದೆಡೆಯಲಲಿ;
ಎರಡೆಡೆಯಲಲಿ; ಹತ್ಸಾತರು ಕಡೆ. ಅದೂ ಎಂತ್ಸೆಂತ್ಹ ಸಾಥೂನ್ನಗಳಲ್ಲಿ! ಮಮರ್ಶೆ, ಗೊೀಪಯ ಒಂದನ್ನೂನು ಲೆಕಿಕಸದೆ!
“ನನ್ನನು ಮನೆ ಮಂಟೆೀನಾಗಲ್ೀ! ದಿೀಪ ಇಲೆಲಿೀ ಇಟುಟ ಹೊೀಗಿತೀನ, ಬಟೆಟ ಗಿಟೆಟೀ ಬಿಚಿಚಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಕೀ!” ಎಂದು ವಯಂಗಯವಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ
ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನು “ಇನನುಂದು ಗಂಟೆೀನೆ ಬೆೀಕು ಅಂತ್ ಕಾಣತದೆ ಎಲಾಲಿ ತ್ಸೆಗೆದು ಪೂರೆೈಸಾಕೆ ! ಹಹು ಹಹು! ಹೊಲೆ ಮುಂಡೆೀಗಂಡ!” ಎಂದು ಕಂಬಳಿ
ಹೊದೆದು ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
ಗುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ದೆೀಹದ ನಾನಾ ಸಾಥೂನ್ನಗಳಿಂದಲೂ ನೆತ್ತರು ಕುಡಿದು ಕೆಂಪ್ಪಾಗಿದದ ಇಂಬಳಗಳನ್ನುನು ಹುಡುಕಿ ತ್ಸೆಗೆದು ಮುರುವಿನಲೆಯ ಕೆಂಡದ ರಾಶ್ಯ
ಮೀಲೆ ಹಾಕತಡಗಿದನ್ನು. ಅವು ಚಟಟಪಟೆಟಂದು ಸೀದು, ಹೊಗೆದೊೀರಿ, ಸನ್ನಗು ವಾಸನೆ ಹಬಿಬಾತ್ು.
ಅವನ್ನು ಕೆಲಸವನೆನುಲಾಲಿ ಪೂರೆೈಸ ಜಗಲ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ್ನವಿಟಾಟಗ ಸೆೀಸನಾಯಕ ತ್ಮಮನಾಯಕರಿಬಬಾರೂ ಮಾಯವಾಗಿದದರು. ಮೂಗನ್ನುನು
ಸೊಗಸುಗೊಳಿಸ ಸೊಂಪ್ಪಾಗಿ ತ್ೀಡುತ್ತದದ ತ್ುಂಡು ಕಡುಬು ಕಳುಳೆ ಹೆಂಡಗಳ ಗುಂಪುಗಂಪಿನಂದ ಅವರು ಊಟಕೆಕ ಹೊೀಗಿದಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು
ಅರಿತ್ು, ಹಣತ್ಸೆಯ ದಿೀಪವನ್ನುನು ತ್ಸಾನೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಕುಕಳಿಸ ನಂತ್ು, ತೀಳು ನೀಡಿ, ಜಗಲ್ಯಂಚಿನ್ನ ಕೆಸರುಹಲಗೆಯ
ಮೀಲೆ ಇಟುಟ, ಹಿಂತ್ದುಗಿ ಬಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಕಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುನು ಕಾಯಿಸುತ್ಸಾತ ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ ತ್ಸೆೀಗುಗಳ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಬಂತ್ು. ಅದನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸ, ಬಹಳ ಹುಮಮಸಸಾನಂದಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ಸಾತ ನಾಯಕರಿಬಬಾರೂ
ಜಗಲ್ಗೆ ಬಂದರು.
“ನಾಯಿಗುತ್ತೀ” ಸೆೀಸನಾಯಕ ಕರೆದನ್ನು.
“ಹಾಞ!” ಗುತ್ತ ನಡುವಾಗಿ ಓಕೊಂಡನ್ನು.
“ಎಲಾಲಿ ಪೂರೆೈಸೆತೀನೀ?”
ಗುತ್ತ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನ್ನಕಕನ್ನು.
“ಅಲಾಲಿ ಇನ್ನೂನು ಬಾಕಿಯಿದೆಯೊ?” ಎಂದು ತ್ಮಮನಾಯಕ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಇಲಾಲಿ ಏನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿಲಲಿ!”
“ಹಿತ್ತಲ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗೊೀ, ಅನ್ನನು ಹಾಕಿ ಕೊಡಾತರೆ” ಎಂದ ಸೆೀಸನಾಯಕ.
“ತ್ಸೆಣ್ಣೆೀ ಮಾಯಲೆ ಹೊೀಗುವಾಗ ಜಾರಿಗಿೀರಿ ಬಿದಿದೀಯ?” ಎಂದು ಮತ್ಸೆತ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು, ಮಳೆ ಹೊಯಿದದುದ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ.
ಆದರೆ ಅದನ್ನುನು ಕೆೀಳಲು ಗುತ್ತ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನಾಗಲೆ ಹಿತ್ತಲ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿದದನ್ನು.
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ದನ್ನದ ಹಟಿಟಯ, ಕೊೀಳಿಯೊಡಿಡಯ ಮತ್ುತ ಕುರಿಯೊಡಿಡಯ ನಾತ್ವಾವುದೂ ಹೊಲೆಯನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ ಅರಿವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಹಣತ್ಸೆಯ ಸೊಡರಿನ್ನ ಮಬುಬಾ
ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಇರಿಚಲು ಬಿೀಸ ನ್ನಸುವೊದೆದಯಾದಂತ್ದದ. ಕರಿಬೆರಸ ಸಗಣ್ ಬಳಿದು ಕರರಗಿದದ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ು, ತ್ಸಾನ್ನು ಬಂದಿದೆದೀನೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು
ಸೂಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕೃತ್ಕವಾಗಿ, ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೆಮಿಮ, ಗಂಟಲು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನಗೆ ಒಂದು ಮಾರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು, ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆೀ
ನೀಡುತ್ತದದ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಹೆಗಗಣುಣಾಗಳನ್ನುನು ನೀಡತಡಗಿದನ್ನು.
ಐದು ನಮಿಷ್ ಕಳೆದಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಾಡಿ ಮರವೊಂದನ್ನುನು ಎರಡು ಕೆೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಮೀಲೆ ಹಾಕಿಟಿಟದದ ಎಡೆಯನ್ನುನು
ಮರದಿಂದ ಜಾರಿಸ, ಗುತ್ತಯ ಮುಂದೆ ನೆಲದ ಮೀಲ್ಡುತ್ತಲೆೀ ಮಾತ್ಸಾಡತಡಗಿದಳು. ದನ ಪಿಸು ಮಾತ್ಸಾಗಿರದಿದದರೂ ಗಟಿಟಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
“ಜಟಟಮಮ ಹಾಯಂಗಿದಾರೀ, ಗುತ್ತ?”
“ಹಾಯಂಗಿರಾದೆೀನ್ನೂ? ಹಾಂಗಿದಾರೆ!” ಎಂದ ಗುತ್ತಯ ಕಣುಣಾ ಬಾಳೆಯೆಲೆಯನ್ನುನು ಬಕಾಸುರನ್ನಂತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತತ್ುತ. ಮೂಗಿನ್ನ ಸೊಳೆಳೆಗಳು ಅರಳಿ ಅರಳಿ
ಗಾಳಿ ಹಿಡಿದು ಸೊಗಸುತ್ತದದವು. ತ್ುಂಡೂ (ಮಾಂಸದ ಪಲಯ) ಕಡುಬೂ ಕಾಡಿಯ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಯಥೆೀಚಛೆವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದದರೂ ಗುತ್ತಗೆ ಬಹಳ
ಸವಲಪವಿದದಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಗಿ ಅವನಗೆ ಸವಲಪ ಅಸಮಾಧಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ.
“ಅಲಾಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೀ ಜಡಾ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿತದುರ, ಹೌದೆೀನ್ನೂ ಅಂತ್ಸೆ ಕೆೀಳೆದ.” ಕಾಡಿ ಎಡೆತ್ಂದಿದದ ಮರವನ್ನುನು ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿ
ಹಿಡಿದು ನಂತ್ದದಳು.
“ಜಡಾನ್ನೂ ಇಲಲಿ ಗಿಡಾನ್ನೂ ಇಲಲಿ. ತ್ುಂಡು ದೊಣ್ಣೆಣಾ ಇದಾದಹಂಗ ಇದಾರೆ” ಎಂದ ಗುತ್ತ ಮಗವೆತ್ತ ನೀಡದೆ, ಸಟಿಟನಂದ ಯಾರನನು ಕತ್ುತ
ನ್ನುಲ್ಯುವಂತ್ಸೆ ಕಡುಬು ನ್ನುರಿಯತಡಗಿದನ್ನು.
“ಗಸ ಸಾಲದು ಅಂತ್ ಕಾಣತದೊ, ತ್ಡಿ, ಬಂದೆ” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಕಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೊೀದಳು. ಅವಳಿಗೂ ಗುತ್ತಯ ಅತ್ೃಪಿತ ಅವನ್ನ ಧ್ವನಯಿಂದ ಗೊತ್ಸಾತಗಿತ್ುತ.
ಒಳಗೆ ಹೊೀದವಳು ಮರದ ಕೆೈಬಟಟಲಲ್ಲಿ ರಾಶ್ ಕಡುಬನ್ನೂನು ದೊಡಡದೊಂದು ಮಣ್ಣಾನ್ನ ಗುಂಡಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಿ ತ್ುಳುಕುವಷ್ಟದದ ಮಾಂಸದ
ಪಲಯವನ್ನೂನು ತ್ಂದಳು. ನೀಡಿದ ಗುತ್ತ ಹಲುಲಿಬಿಟುಟ, ಮುಖ ಅಗಲ್ಸ “ಒಂದು ಚೂರು ಗಸ ಸಾಕೊರೀ; ಹಮಾ ಬಾಯಡ” ಎಂದನ್ನು.
ಕಾಡಿ ತ್ಂದದದನೆನುಲಾಲಿ ಇಕಿಕದಳು.
“ಸಾಕಾರ! ಸಾಕಾರ! ನೆಲಕೆಕ ಬಿೀಳತದೆ! ಹಾಳು ಬಳೆಳೆ!” ಎಂದು ಗುತ್ತ ಗಸಯನ್ನುನು ತ್ಡೆಗಟಟಲು ಎಡಗೆೈಯ ಸಹಾಯವನ್ನೂನು ನವಾರ್ಶೆಹವಿಲಲಿದೆ
ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ “ಈವತ್ಸೆತೀನರೀ ಹೆಚುಚಾಗಟೆಲಿ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ನೆಂಟರು ಬಂದಿದೊರ!” ಎಂದು ಉದಾಸೀನ್ನತ್ಸೆಯನ್ನುನು ನ್ನಟಿಸ ಉತ್ತರವಿತ್ತ ಕಾಡಿ ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ ಎಂದಳು, “ನಮಮ ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ ಮತತಂದು
ಮದುವೆಯಂತ್ಸೆ ಹೌದೆೀನ?”
“ನ್ನಂಗೆೀನರೀ ಗೊತ್ುತ?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಗುತ್ತ ಮಾಂಸದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದೆದಯಾಗಿದದ ನ್ನುರಿದ ಕಡುಬಿನ್ನ ದೊಡಡ ಮುದೆದಯೊಂದನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು, ಬಾಯನ್ನುನು
ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ೂಟ ತ್ಸೆರೆದು, ಒಳಗೆ ನ್ನುಗಿಗಸದನ್ನು.
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“ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ರ ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳಿತಯಲಾಲಿ!ಸುಳೊಳೆೀ ಬದೊದೀ? ಹೆೀಳು!”
ಗುತ್ತ ಉತ್ತರವಾಗಿ ತ್ಲೆಯಲಾಲಿಡಿಸುತ್ಸಾತ, ಕೆನೆನುಗಳನ್ನುನುಬಿಬಾಸ ಮಿೀಸೆ ಮೀಲಕೂಕ ಕೆಳಕೂಕ ಸಕರ್ಶೆಸುಸಾ ಮಾಡುವಂತ್ಸೆ ಮುಕುಕತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು “ಪೂರ
ಹುಡಿಯಾಯೆತೀನ? ಸವಲಪ ಗಸ ಹಾಕಿತೀನ. ಕಲಸಕೊ” ಎಂದು ಕಾಡಿ ಗಸ ಹನಸದಳು. ಹಲೆಯನ್ನೂ ಬೆೀಡ ಎಂದು ಸನೆನು ಮಾಡುತ್ತಲೆೀ
ಕಲಸಕೊಳಳೆತಡಗಿದನ್ನು.
ಹಸದಿದದ ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ಬಾಲವಲಾಲಿಡಿಸುತ್ಸಾತ ಒಮಮ ಕೂರುತ್ಸಾತ, ಒಮಮ ನಲುಲಿತ್ಸಾತ, ಒಮಮ ಒಡೆಯನ್ನ ಕಡೆಗೂ, ಒಮಮ ಕಾಡಿಯ ಕಡೆಗೂ ಕಣುಣಾ ಕಣುಣಾ
ಬಿಡುತ್ಸಾತ ಅಸಥೂರವಾಗಿದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ ಗುತ್ತ “ಹಛೀ ನನ್ನನು ಹೊಟೆಟ ಕಡಿಯಾ ! ಏನ್ನು ಬೆೀಗತದೊೀ ಹಡಬೆೀಗುಹುಟಿಟದುದ!” ಎಂದು ಹೆದರಿಸದನ್ನು.
ನಾಯಿ ಸುಮಮನೆ ಕುಳಿತ್ು ಒಡೆಯನಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಚಾ ಸಂಯಮಿಯಾಯಿತ್ು.
ಕಾಡಿಯ ಔದಾಯರ್ಶೆಕೆಕ ಗುತ್ತಯ ಮನ್ನಸುಸಾ ಸಮಾಧಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ೃಪಿತಸೂಚಕವಾದ ಧ್ವನಯಿಂದ “ನಮಗೆ ಹಾಯಂಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಯೂತ ಆ ಇಚಾರ?”
ಎಂದು, ಮಾಂಸವನೆನುಲಲಿ ಸಗಿದು ತ್ಂದು ಉಳಿದಿದದ ಎಲುಬಿನ್ನ ತ್ುಂಡಂದನ್ನುನು ನಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದನ್ನು. ಹುಲ್ಯನ್ನು ಹಾರಿ ಅದನ್ನುನು ತ್ುಡುಕಿ
ಹಿಡಿದು ಕಟಕಟಕಟನೆ ಅಗಿಯತಡಗಿತ್ು.
“ಹೌದೆೀನ್ನು ಹೆೀಳು!” ಎಂದಳು ಕಾಡಿ.
“ಯಾರಿಗೂ ಹೆೀಬಾಬಾಯಡಿ ಮತ್ಸೆತ” ಎಂದು ಗುತ್ತ ವಿಷ್ಯದ ಗಾಂಭೀಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲು ಯತ್ನುಸದನ್ನು .
“ನಾನಾಯರಿಗೆ ಹೆೀಳೊೀಕೆ ಹೊೀಗಿತೀನೀ?”
“ಅಲಾಲಿ ಮಾರಾಯರ, ನ್ನಮಗಾಯಕೆ ದೊಡಡೀರ ಇಚಾರ ಬಡವರಿಗೆ ?- ಹಾಂಗೆೀನೀ ವತ್ರ್ಶೆಮಾನ್ನ ಇತ್ತಪ್ಪಾಪ.”
ಹೊಲೆಯನ್ನ ಬಾಯಿಂದ “ವತ್ರ್ಶೆಮಾನ್ನ” ಎಂಬ ಮಾತ್ನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದ ಕಾಡಿಗೆ ಅವನ್ನು ಹೆಗಗಡೆಯವರ ನೆಚಿಚಾನ್ನ ತ್ಳವಾರ ಎಂಬುದು ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಬಂದಿತ್ು .
“ಹೆಣುಣಾ ಎಲ್ಲಿೀದಂತ್ಸೆ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ಸೆತೀನ್ನು?”
“ಕುಡಿೀಬೆೀಕು ಕಣರೀ. ಕಡುಬು ಗಂಟಲಾಗೆ ಇಳಿಯಾದಿಲಲಿ!”
“ಅಯಯಯೊಯ! ಮತ್ರ್ಶೆದೆದ ಕಣ!” ಎಂದು ಕಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಒಂದು ಬಳೆಳೆ ಕಿೀತ್ನ್ನೂನು, ಒಂದು ದೊಡಡ ತ್ಸಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡವನ್ನೂನು ತ್ಂದಳು.
ಬಾಳೆಯೆಲೆಯ ಕಿೀತ್ನ್ನುನು ದೊನೆನುಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಿಟುಟ, ಹೆಂಡ ಬೊಗಿಗಸದಳು. ಗುತ್ತ ಎರಡೂ ಕೆೈಗಳಿಂದಲೂ ಎತ್ತ ಗೊಟಗೊಟನೆ ಕುಡಿದು
ಕೆಳಗಿಟಟನ್ನು. ಕಾಡಿ ಮತ್ಸೆತ ಬೊಗಿಗಸದಳು. ಮತ್ಸೆತ ಕುಡಿದಿಟಟನ್ನು. ಮತ್ಸೆತ ತ್ಟಕಕನೆ ಬೊಗಿಗಸಲ್ಲಲಿ.
“ಹೆಣುಣಾ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದೆಯೆೀನ?” ಎಂದಳು.
ಗುತ್ತ ಎಲೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶ್ ಹಾಕಿದದ ಎಲುಬನೆನುಲಾಲಿ ಒಟಿಟಗೆ ಒತ್ತ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಕುತ್ಸಾತ “ಹಳೆೀಮನೆೀ ದೊಡಡ ಹೆಗಗಡೆೀರ ಮಗಳೂ
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ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದಪ್ಪಾಪ!” ಎಂದನ್ನು.
“ಯಾರು? ಸಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆೀರ ತ್ಂಗಿೀನೆೀನೀ?”
“ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆೀರ ತ್ಂಗಿ”
“ಮಂಜಮಮೀರೆೀನ?”
“ಅವರನೆನುೀ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾತ್ಸಾಡಿತದುರ!” ಎಂದ ಗುತ್ತ ಕಾಡಿಯ ಮುಖದ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಆಗತ್ಸಾನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಬೆರಗಾಗಿ
ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ನಮಗೆೀನ್ನು ಜಡಾಗಿಡಾ ಆಗಿತ್ಸೆತೀನರ? ಬಾಳ ಬಡಕಟೆಟ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ!”
“ಹೌದು, ಪುಣ್ಣಾಯತ್ಸಾಮ, ಹೊೀದ ಗದೆದ ಕೊಯಿಲ್ನಂದ ಒಡಲಜರ, ಮೂರಕೆಕ ನಾಕಕೆಕ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆನೆೀ ಅದೆ!”
ಅವಳ ಮೀರೆಯನೆನುೀ ನೀಡುತ್ತದದ ಗುತ್ತಗೆ ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ಏನೀ ಜಾಞಪಕಕೆಕ ಬಂದಂತ್ಸಾಗಿ, ಜುಗುಪ್ಪೆಸಾಯಿಂದ ಮುಖ ಅಸಹಯ ವಿಕಾರವಾಯಿತ್ು.
ಅದನ್ನುನು ಕಂಡ ಕಾಡಿ “ಏನೀ? ಕಲುಲಿ ಗಿಲುಲಿ ಸಗೆತೀನೀ?” ಎಂದಳು.
“ಇಲಲಿ! ಇಲುಗಿನ್ನ ಚೂರು ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ!” ಎಂದು ಗುತ್ತ ಹುಸನ್ನುಡಿದು ತ್ನ್ನನು ಬಾಯಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಲುಬಿನ್ನ ಚೂರನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು
ಬಿಸಾಡುವವನ್ನಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸದನ್ನು.
ಕಾಡಿ ತ್ಸಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದದ ಹೆಂಡವನೆನುಲಾಲಿ ದೊನೆನುಗೆ ಬಗಿಗಸ “ಏನಾರೂ ಬೆೀಕಾರೆ ಕರಿೀ ” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಬಿರುಬಿರನೆ ಹೊರಟು ಹೊೀದಳು .
ಗುತ್ತ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಉಂಡು, ತ್ನ್ನನು ನಾಯಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟನ್ನುನು ಹಾಕಿ, ಮುಂಚೆಕಡೆಯ ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಸೀತ್ೂರ
ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನು ಜಗಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಬಿಟಿಟದದನ್ನು. ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಕಾಡಿಯೊಡನೆ ಗೊಣಗೊಣನೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದುದದು ಕೆೀಳಿಬರುತ್ತತ್ುತ.
ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾದ ಮೀಲೆ, ಆರಲು ಹರಡಿದದ ತ್ನ್ನನು ಕಂಬಳಿಯನೆನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು. ಒಲೆಗೆ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಶಾಖ
ಅಪ್ಪಾಯಯಮಾನ್ನವಾಗುವಷ್ುಟ ಹತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡನ್ನು.
ಹಗಲೆಲಲಿ ಗದೆದಯುತ್ುತ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟಟ ದಾಟಿ ಬಂದು ದಣ್ದಿದದ ಅವನಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ ನದೆದ ಬರಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ. ನದೆದ ಬರುತ್ತಲೂ ಇತ್ುತ. ಆದರೆ
ಜಗಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿದದ ತ್ಮಮನಾಯಕ ಮಾರಾಯನ್ನು ಕೊರೆಯಲು ಪ್ಪಾರರಂಭಸದನ್ನು. ಅವನ್ನು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದರೆ ಇವನಗೆ ನದೆದ
ಮಾಡುವುದಕೆಕೀನಾಗುತ್ತತ್ುತ ಎನ್ನುನುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ ಆ ಗೊರಕೆ! ಇತ್ರ ಎಲಲಿದರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತ್ಸೆ ಗೊರಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾತ್ವಕ ರಾಜಸ
ತ್ಸಾಮಸಗಳೆಂದು ಮೂರು ವಿಧ್ವಿವೆಯಲಲಿವೆ? ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನ ಗೊರಕೆ ರಭಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಸವಾಗಿಯೂ ರಸದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾಮಸವಾಗಿಯೂ ಇದುದ
ಭೀಕರವಾಗಿತ್ುತ. ಶಾವಸೊೀಚಾಛೆವಾಸದ ಗರಗಸದಿಂದ ನಃಶಬದತ್ಸೆಯ ಗೊೀನಾಳಿಯನ್ನುನು ಘರಿಲ್ ಘರಿಲ್ ಗರಾಗರಾ ಗೊರ್ ಗೊರ್ ಎಂದು ಮದಲಾಗಿ
ನಾನಾ ನಾದವಿನಾಯಸಗಳಿಂದ ಕೊಯುಯತ್ತತ್ುತ. ಬಡ ಗುತ್ತಯ ನದೆದಯ ಕುತ್ತಗೆಯನೆನುೀನ ಕೊಯೆದೀ ಬಿಟಿಟತ್ುತ! ಅವನ್ನು ಎಷ್ುಟ ಪರಯತ್ನುಪಟಟರೂ ನದೆದ
ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ನದೆದ ಹಾಳಾದದದಲಲಿದೆ ಯಾವುದೊೀ ಒಂದು ತ್ಸೆರನಾದ ಅಥರ್ಶೆವಿಲಲಿದ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಯಿತ್ು.
ಎದುದ ಕೂತ್ು “ಅಯಾಯ! ಅಯಾಯ! ಅಯಾಯ!” ಎಂದು ಕರೆದನ್ನು. ವಯಥರ್ಶೆ! ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನು ಎಷ್ುಟ ತ್ಂದು ಕುಡಿದಿದದನೆಂದರೆ, ಕಡುಬು, ತ್ುಂಡು,
ಕಳುಳೆ ಹೆಂಡ ತ್ುಂಬಿದ ಸರಗೊೀಲಾಗಿ ಹೊೀಗಿದದನ್ನು!
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ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಹೂಂಕಾರ ಮಾಡತಡಗಿದನ್ನು. ಗುತ್ತ ದಿಗಿಲುಬಿದದನ್ನು. ನಾಯಿಗಳೆಲಲಿ ಬೆಚಿಚಾಬಿದುದ ಕೂಗಾಡಿದುವು.
ದಿೀಪ ಹಿಡಿದು ಹೊರಗೆ ಓದಿ ಬಂದ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ನರುದಿವಗನುವಾಗಿ, ಹೆದರುಗಣ್ಣಾಣಾಗಿದದ ಗುತ್ತಗೆ “ಏನ್ನೂ ಇಲಲಿ ಕಣರೀ! ಅವರಿಗೆ ಆಗಾಗೆಗ
ಹಿೀಂಗೆ ಆಗತದೆ! ಮಲರೀಗ!” ಎಂದು ನೀರೆರಚುವುದೆೀ ಮದಲಾದ ಕಾಯರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕತನಾದನ್ನು.
ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆಯಿತ್ು. ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಥೂತ್ಗೆ ಬರಬೆೀಕಾದರೆ! ಹೊಟೆಟಯೊಳಗಿದದ ತ್ುಂಡು ಕಡುಬು ಹೆಂಡ ಕಳುಳೆ ಎಲಲಿ
ಒಟಿಟಗೆ ವಾಂತ್ಯಾಯಿತ್ು! ಆ ದುವಾರ್ಶೆಸನೆ ಹೊಲೆಯನ್ನ ಮೂಗಿಗೂ ಹೆೀಸಗೆ ಹುಟಿಟಸುವಂತ್ತ್ುತ. ಅಂತ್ೂ ಆಮೀಲೆ ತ್ಮಮನಾಯಕನ್ನು ಸದುದ
ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಗುತ್ತ ಚೆನಾನುಗಿ ನದೆದ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಸುಮಾರು ನ್ನಡು ರಾತ್ರಯ ಹೊತ್ತಗೆ ಹತ್ುತ ಮಿೀನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಹೊೀಗಿದದ ರಂಗ, ಪುಟಟ, ಹಮಿೀರ
ಮದಲಾದವರು ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಅವನಗೆ ಎಚಚಾರವಾಗಲ್ಲಲಿ.
ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ಮಗ ಹಮಿೀರನಾಯಕನ್ನು ಗುತ್ತ ಮಲಗಿದದನ್ನುನು ಕಂಡು “ಮಲಗಿದೆರ ಮಲಗೆಬಾೀಕು ಹಿೀಂಗೆ ; ಒನ್ನಕೆ ತ್ುಂಡು ಬಿದಾದಹಂಗೆ!” ಎಂದನ್ನು.
ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಕೊೀಳಿ ಕೂಗುವ ಹೊತ್ತಗೆ ಗುತ್ತಗೆ ಎಚಚಾರವಾಯಿತ್ು. ಸವಲಪ ಚಳಿಯೂ ಆಯಿತ್ು. ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಮತ್ತಷ್ುಟ ಬಲವಾಗಿ ಮೈಗೆ ಸುತ್ತ
ಹೊದೆದು, ಮುದುರಿ, ಕಣುಣಾ ಬಿಟುಟಕೊಂಡೆೀ ಮಲಗಿದನ್ನು. ತ್ುಸು ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆೀಲ್ಯ ಸಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಡಹಕಿಕ ಸಳುಳೆ
ಹಾಕತಡಗಿತ್ು. ಗುತ್ತ ಮೀಲೆದುದ ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಹೆಗಲ ಮೀಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಂಗಳಕಿಕಳಿದನ್ನು. ಬೆಳಿಗೆಗ ಇನ್ನೂನು ನ್ನಸುಕು ನ್ನಸುಕಾಗಿತ್ುತ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಎದಿದದದಂತ್ಸೆ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ಅವೊತ್ುತ ಮಾಡಲೆೀಬೆೀಕಾಗಿದದ ಕೆಲಸಗಳನೆನುಲಾಲಿ ನೆನೆದು ಗುತ್ತ ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ
ಮುಂದುವರಿದನ್ನು.
ತ್ಡಬೆಯನ್ನುನು ದಾಟಿ ಮೀಗರವಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ಕೊರಕಲು ಗಾಡಿದಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಹುಲ್ಯನ್ನ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಯಿತ್ು. ಮಲಲಿಗೆ ಸಳುಳೆ ಹಾಕಿದನ್ನು.
ನಾಯಿಗಳೆಲಲಿವೂ ಹಿಂಡಾಗಿ ನ್ನುಗಿಗಬಂದವು. ಹೊಲೆಯನ್ನ ನಾಯಿ ಹಳೆೀಪ್ಪೆೈಕದವರ ನಾಯಿಗಳೊಡನೆ ಆಗಲೆ ಸೆನುೀಹ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ
ಸಂಪ್ಪಾದಿಸತ್ುತ.
“ಬಾ ಹುಲ್ಯ!” ಎಂದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕರೆದು ಗುತ್ತ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ನ್ನಡೆಗೊಂಡನ್ನು. ಸುಮಾರು ಅಧ್ರ್ಶೆ ಫಲಾರ್ಶೆಂಗು ಹೊೀಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ:
ಹುಲ್ಯನ್ನ ಸವಾರಿ ಪತ್ಸೆತ ಇಲಲಿ!
ಮತ್ಸೆತ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಸಳುಳೆಹಾಕಿ ಕರೆದನ್ನು. ಹುಲ್ಯ ದೂರದಿಂದ ಓಡಿಬಂತ್ು. ಬೆೀರೆ ಯಾವ ನಾಯಿಯೂ ಜೊತ್ಸೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಹುಲ್ಯ ಮರಳಿ ಮರಳಿ
ಹಿಂದಕೆಕ ತ್ರುಗಿ ನೀಡುತ್ತತ್ುತ.
ಅದನ್ನುನು ಕಂಡು ಗುತ್ತ “ಏ ನನ್ನನು ಹುಲ್ ಹಿಡಿಯಾ! ಹೆಡಬೆೀಗುಹುಟಿಟದದಕೆಕ ಹೊೀದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಕಾ ಬಾಲಾ ಮೂಸಾದೆ !” ಎಂದು “ಥೂಫ! ನನ್ನನು!” ಎಂದು
ಉಗುಳಿದನ್ನು.
ಹುಲ್ಯನಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತ್ನ್ನನು ಯಜಮಾನ್ನನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದರೆ ಎಂತ್ಹ ಪರತ್ುಯತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ುತ! ಯಾಕೆಂದರೆ ಗುತ್ತ ಯಾವ
ಉದೆದೀಶ ಸಾಧ್ನೆಗಾಗಿ ಸಂಬಾವಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿಟದದನ ಆ ಉದೆದೀಶವೂ ಬೆೀಟವೆ ಆಗಿತ್ುತ! ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯ ಗೌಡರ ಜೀತ್ದಾಳು ಹೊಲೆಯರ
ದೊಡಡ ಬಿೀರನ್ನ ಮಗಳು ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಬರುವುದಕಾಕಗಿ ಹೊರಟಿದದ ಗುತ್ತ ಬೆೀಗ ಬೆೀಗ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದನ್ನು.
ಮುಂದಿನ್ನ ಸಾಹಸದ ಆಲ್ೀಚನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ನಟಟಮನ್ನಸಾಸಾಗಿ ಸಾಗಿದದನ್ನು ಅವನ್ನು ಹುಲ್ಯ ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಪರಾರಿಯಾದುದನ್ನುನು ಗಮನಸಲ್ಲಲಿ.
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ಹೊೀದ ರಾತ್ರ ಹೊಯದ ಮಳೆಯಿಂದ ತ್ಣಣಾಗಾಗಿದದ ಕಾಡಿನ್ನ ತ್ಂಪು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಸಾಗಿದನ್ನು. ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ
ಹಂದಿಯ ಹಿಂಡು ಉತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡಾಗಲೆ ಅವನಗೆ ಹುಲ್ಯನ್ನ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ ಕೂಗಿದನ್ನು. ನಃಶಬದವಾದ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೂಗು ಮಳಗಿತ್ು. ನಾಯಿ
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ.
ಲಕುಕಂದದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೈಲ್ ದೂರದಲ್ಲಿದದ ಮೀಗರವಳಿಳೆಗೆ ಅವನ್ನು ಮುಟಿಟದಾಗ ಆಗ ತ್ಸಾನೆ ಬೆಳಳೆಗೆ ಬೆಳಗಾಗಿತ್ುತ. ಮರಗಳ ನೆತ್ತಯಲ್ಲಿ
ಎಳಬಿಸಲು ಆಡತಡಗಿತ್ುತ.
ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ ಆಗುಂಬೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ಹೆದಾದರಿಯಲ್ಲಿದದ ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಗುತ್ತಯಂಥಾ ಹಳಿಳೆಗರಿಗೆ ಪ್ಪೆೀಟೆಯಾಗಿದದರೂ ನಜವಾಗಿಯೂ ಬರಿಯ
ಕೊಂಪ್ಪೆಯಾಗಿತ್ುತ. ರಸೆತಯ ಇಕೆಕಲಗಳಲ್ಲಿದದ ನಾಲಾಕರು ಹುಲ್ಲಿನ್ನ ಮನೆಗಳೂ ಎರಡು ಮೂರು ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆಗಳೂ ಆ ಪ್ಪೆೀಟೆಗೆ ಪರಮಾವಧಿ.
ಜನ್ನಸಂಖೆಯ ಈರೆೈದುಮೂರೆೈದುಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಮುಗಿಯುತ್ತತ್ುತ. ಎತ್ತನ್ನ ಗಾಡಿಯೂ ದುಲರ್ಶೆಭವಾಗಿದದ ಆಗಿನ್ನ ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ಂಬತ್ುತ ಮೈಲ್
ದೂರದಲ್ಲಿದದ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯನ್ನುನು ಖಾಯತ್ಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅರಿತ್ದದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಹಳಿಳೆಗರಿಗೆ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯೆ ಪಟಟಣವಾಗಿದುದದರಲ್ಲಿ
ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವೆೀನಲಲಿ.
ಆಗಿನ್ನ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಪತ್ಸೆರ, ಸೂಕಲು, ಷಾಪು, ಹೊೀಟಲು, ಮಿಲುಲಿ ಯಾವುವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಮಲೆಯಾಳಿಯ ವೆೈದಯರಾದ ಕಣ್ಣಾಣಾ
ಪಂಡಿತ್ರಿದದರು. ಮಾಪಿಳೆಳೆಯವರಾಗಿದದ ಕರಿಮಿೀನ್ನು ಸಾಬರು ಅಂಗಡಿಯಿಟಿಟದದರು. ಒಂದು ಕಳಿಳೆನ್ನ ಅಂಗಡಿಯೂ ಇದದ ಆಟ ಊಟ ಕೂಟಗಳಿಗೆ
ಒಂದು ತ್ಸೆರನಾದ ಕಲಿಬೂಬಾ ಆಗಿತ್ುತ. ಸೆಟಿಟಗಿತ್ತ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಹೊೀಟಲೂ ಆಗಿತ್ುತ. ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ಆಗುಂಬೆಯ ಮುಖಾಂತ್ರವಾಗಿ
ದಕಿಷೌಣ ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬರುತ್ತದದ ವಾಯಪ್ಪಾರಿಗಳೂ, ಸೆೀರೆಗಾರರೂ, ಕೂಲ್ಯಾಳುಗಳೂ, ಗಂಧ್ದ ಮರಗಳನ್ನುನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದದ ಗುಪತ
ದಳಾಳೆಲ್ಗಳೂ, ಮುಂತ್ಸಾದವರೂ ಆಗಾಗ ತ್ಂಗುತ್ತದುದದರಿಂದ ಆ ಸಥೂಳಕೊಕಂದು ಪರಮುಖತ್ಸೆ ಬಂದಿತ್ುತ.
ಗುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸವಲಪ ಪರತ್ಸೆಯೀಕವಾಗಿದದ ಅಂತ್ಕಕ ಸೆಟಿತಯ ಹುಲುಲಿಮನೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆಹೊಗೆ ಏಳುತ್ತತ್ುತ. ಅದು ವಿನಾ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ
ಮತ್ಸಾತವ ಎಚಚಾರದ ಸೂಚನೆಯೂ ಕಂಡುಬರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ನೆೀರವಾಗಿ ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗಕೆಕ ಹೊೀಗಿ, ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ನಂತ್ು
ಆಲ್ೀಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರೆದನ್ನು:
“ಕಣಣಾಪಪಯಾಯ! ಕಣಣಾಪಪಯಾಯ!”
ಯಾವ ಪರತ್ಯತ್ತರವೂ ಬರಲ್ಲಲಿ, ಮತ್ಸೆತ ಕೂಗಿ ಕರೆದನ್ನು.
ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆಯದಿದದರೂ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದನ ವಿದೆೀಶ್ಯವಾದ ಕಾಕು ಸವರದಿಂದ “ಅದು ಯಾರು ? ಹೊತ್ಸಾತರೆ ಬಂದು ಕೂಗುವವರು?”
ಎಂದಿತ್ು.
“ನಾನ್ನು ಕಣರೀ, ಸಂಬಾವಿ ಗುತ್ತ. ಹೆಗಗಡೆೀರ ಕಡೆ ಆಳು”
“ಸವಲಪ ಕೂತ್ುಕೊಳೊಳೆ ಅಲ್ಲಿ; ಬರುತ್ಸೆತೀನೆ.”
ಕೂತ್ುಕೊಳುಳೆವುದಕೆಕ ಯಾವ ಅನ್ನುಕೂಲವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಗುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಹಾಸ, ಕೂತ್ು, ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳಳೆಲಾರಂಭಸದನ್ನು.
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ಗುತ್ತ ಕೂತ್ ಜಾಗಕೆಕ ಎದುರಾಗಿ, ರಸೆತಯ ಆಚೆಕಡೆ ಇದದ ಮನೆ ಊರು ಹೆಂಚಿನ್ನದಾಗಿತ್ುತ. ವಷ್ರ್ಶೆ ವಷ್ರ್ಶೆವೂ ಹಳು ಹುಟಿಟ ಬೆಳೆದು ಒಣಗಿ ಹೊದಿಸದದ
ಹೆಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಅರೆಪ್ಪಾಲು ಮುಚಿಚಾಹೊೀಗಿದದವು. ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲಗೆಗಳನ್ನುನು ಜೊೀಡಿಸ ಮಳಿಗೆ ಮಾಡಿದದರು.
ಗುತ್ತ ನೀಡುತ್ತದದ ಹಾಗೆಯೆೀ ಮಳಿಗೆಯ ಒಣಗಣ್ಂದ ಯಾರೀ ಹಲಗೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಂದನ್ನುನು ಎತ್ತ ತ್ಸೆರೆಯಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದುದದು ಅವನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗೆ
ಬಿತ್ುತ. ಹಾಗೆ ಎತ್ತ ತ್ಸೆರೆಯುವುದಕಾಕಗಿಯೆ ಮಾಡಿದದ ಆ ಹಲಗೆಯ ಬಾಗಿಲ್ನ್ನ ನ್ನಡುವಣ ಅಧ್ರ್ಶೆಚಂದಾರಕೃತ್ಯ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮಡಿಸ ಹಿಡಿದಿದದ ನಾಲುಕ
ಕೆೈಬೆರಳುಗಳನ್ನುನು ನೀಡಿದೊಡನೆಯೆ ಗುತ್ತ ಸವಲಪ ಅಪರತ್ಭನಾದನ್ನು.
“ಕರಿಮಿೀನ್ನು ಸಾಬರ ಕೆೈ ಬೆಳುಳೆ! ಮತ್ಸೆತೀ? ಆ ಊರಾಗೆ ಅಷ್ುಟ ಕರರಗೆ ಯಾರಿದಾದರೆ? ಸೆೈ, ಇನ್ನುನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಹಳೆ ಸಾಲಕೆಕ ತ್ಗಾದೆ ಮಾಡುತ್ಸಾತರೆ!
ಬೆಳಿಗೆಗ ಎದುದ ಸನ ಮುಖಾ ನೀಡಿತೀನ್ನಲಾಲಿ!” ಎಂದು ಮೀರೆಯನ್ನುನು ಬೆೀರೆಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಸದರೂ ಗುತ್ತಯ ಕಣುಣಾ ಆ ಕೆೈಬೆರಳಿನ್ನ ಮೀಲೆಯೆೀ
ನೆಟಿಟತ್ುತ.
ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆಯಿತ್ು. ಕರಿೀಂ ಸಾಬಿಯ ದೆೀಹ ತ್ೂರಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ು. ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಕಣುಣಾ ಕಣ್ಣಾನ್ನ ಕೆಂಪು ದುಪಪಟಿಯನ್ನುನು ಸುತ್ತದುದ , ಮೈ
ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿದದ ಅವನ್ನ ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತ್ುಂಬಿದದ ಒಂದು ಕರಿಯ ಮಣ್ಣಾನ್ನ ಪ್ಪಾತ್ಸೆರಯಿತ್ುತ. ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿದದ ಇದದಲ್ನ್ನ ಚೂರನ್ನುನು ಹಲ್ಲಿಗೆ ತ್ಕುಕತ್ಸಾತ
ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆಯೆೀ ಮಟಟಲ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ುಕೊಂಡು ಮುಖ ತಳೆಯಲಾರಂಭಸದನ್ನು. ಮಸಯಾದ ಕಲುಲಿ ಗಡಿಗೆಯ ಬೆನನುನ್ನಂತ್ಸೆ ಕರರಗೆ
ನ್ನುಣಣಾಗಿದದ ಮುಂಡೆಯನ್ನೂನು ಕರಿಬಲೆಯಂತ್ಸೆ ನೆೀತ್ಸಾಡುತ್ತದದ ಹೊದೆ ಗಡಡವನ್ನೂನು ಒಟಿಟಗೆ ತಳೆದು, ಉಟಿಟದದ ದುಪಪಟಿಯಿಂದಲೆ ಎರಡನ್ನೂನು
ಉಜಜಿಕೊಂಡ ಮೀಲೆ, ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ನೀಡುತ್ಸಾತ “ಏಯ್, ಕಂಬಳಿೀ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದನ್ನು.
ಕರಿೀಂ ಸಾಬಿ ಗಟಟದ ಮೀಲಕೆಕ ಬಂದು ಬಹಳ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಾಗಿತ್ುತ. ಮದಲು ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನು ಕರಿಮಿೀನ್ನು ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತ್ರುಗಿ
ಅಕಿಕಗೊೀ ಬತ್ತಕೊಕೀ ಅಡಕೆಯೊೀ ವಿನಮಯ ವಾಯಪ್ಪಾರ ಮಾಡುತ್ತದದನಾದದರಿಂದಲೂ, ಹಳಿಳೆಗರ ಕಿವಿಗೆ ಕರಿೀಂ ಮತ್ುತ ಕರಿಮಿೀನ್ನು ಎಂಬ ಪದಗಳು
ಸಮಪದಗಳಾಗಿ ತೀರಿದುದರಿಂದಲೂ ಅಂಕಿತ್ನಾಮವನ್ನುನು ಅನ್ನವಥರ್ಶೆನಾಮವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದದರು. ತ್ರುವಾಯ ಕರಿೀಂ ಸಾಬಿ ಇತ್ರ ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳನ್ನುನು
ಮಾರತಡಗಿದದರೂ ಅವನ್ನು ಮದಲ್ನ್ನ ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗೆಯೆೀ ಮಂಗಳೂರು ನ್ನಶಯಪುಡಿಯನ್ನುನು ತ್ಯಾರುಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತದದ
ಅವನ್ನ ತ್ಮಮನಗೆ “ಪುಡಿೀ ಸಾಬಿ” ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ುತ. ಅಂತ್ೂ ಕರಿಮಿೀನ್ನು ಸಾಬರು ಮತ್ುತ ಪುಡಿ ಸಾಬರು ಎಂದರೆ ಗುತ್ತಯಂತ್ಹ ಜನ್ನಗಳಿಗೆ
ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಗೌರವ ವಯಕಿತಗಳೆ ಆಗಿದದರು. ಅವನ್ನು ಚಿಲಲಿರೆ ಸಾಲವನ್ನುನು ಕೊಡುತ್ತದುದದರಿಂದ ಆ ಹಂಗಿಗೆ ಒಳಗಾದವರೆಲಲಿರಿಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ
ದೆವೀಷ್ಮಿಶರವಾದ ಭಯಭಕಿತಯೂ ಇತ್ುತ.
ಕರಿೀಂ ಸಾಬಿ ಕರೆದೊಡನೆಯೆ ಗುತ್ತ ನರುತ್ಸಾಸಾಹದಿಂದ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಎದುದ ಬಂದನ್ನು. ಮುಖಸುತತ್ ಮಾಡುವುದಕಾಕಗಿಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಸಾಬರಿಗೆ
ಸೊಂಟ ಬಗಿಗಸ ಸಲಾಂ ಮಾಡಿನ್ನು.
ಸಾಬಿ ಒಂದಿನತ್ೂ ಪರಸನ್ನನುನಾಗದೆ ಗಡಡ ನೀವುತ್ಸಾತ “ಸಲಾಮು ಇರಲ್! ನ್ನನ್ನನು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಯೊೀ?” ಎಂದು ವಿದೆೀಶ್ೀಯ ವಿರಳಶೆೈಲ್ಯಲ್ಲಿ
ಪ್ಪಾರರಂಭಸದನ್ನು.
“ಇನೆನುಂಟು ದಿನಾ ತ್ಡಿೀರಿ. ನ್ನನ್ನನು ಮದೆೀಗೆ ಹೆಗಗಡೆೀರ ಕೆೈಲ್ ದುಡುಡ ಕೆೀಳಿೀನ. ಅದರಾಗೆ ನಮಮ ಚಿಳೆರೀನ್ನೂ ತ್ೀಸರ್ಶೆಬಿಡಿತೀನ” ಎಂದು ಕುಳಳೆಗುತ್ತ
ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಬಹುಪ್ಪಾಲು ಕರರಗಿದದ ಉದದನೆಯ ಮಾಪಿಳೆಳೆಯನ್ನುನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಹಲುಲಿ ಬಿಟುಟ ಸಪ್ಪೆಪಯಾಗಿ ನ್ನಕಕನ್ನು.
“ಎಷ್ುಟ ದಿನಾ ನೀನ್ನು ನ್ನನ್ನನು ಸತ್ಸಾಯಿಸುವುದು? ನಮಮದು ಹೆಗಗಡೆೀರು ಕೊಟಟರೆ ಕೊಡಲ್. ಬಿಟಟರೆ ಬಿಡಲ್, ಒಟಾಟರೆ ನ್ನಮಗೆ ನ್ನಮಮ ದುಡುಡ ಕಾಸು
ಬಂದರೆ ಸೆೈ! ಆಗಲ್ ನೀನ್ನು ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನುನು ಎಂಟು ದಿನ್ನ ನೀಡುವಾ; ದುಡುಡ ಬಡಿಡ ಬರದೆೀ ಹೊೀದರೆ ನಾನ್ನು ಹೆಗಗಡೆಯರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ಸೆತೀ!
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ನ್ನನ್ನಗೂ ಕೆಲಸವುಂಟು ಅವರಲ್ಲಿಗೆ! ಗೊತ್ಸಾತಯಿತೀ?”
ಅಷ್ುಟ ಹೊತ್ತಗೆ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ಎದುರು ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದು ಹೊರಬಂದುದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಗುತ್ತ ಸಾಬರಿಗೆ ಸಲಾಂ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ
ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ಜಾರಿದನ್ನು.
ಕರಿೀಂ ಸಾಬಿ “ಲೌಡಿೀ ಮಗನಗೆ ಏನ್ನು ದೌಲತ್ುತ? ಅವನ್ನು ಎಷ್ುಟ ರೂಪ್ಪಾಯಿ ಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ; ಅದನ್ನುನು ಚಿಲಲಿರೆ ಅನ್ನುನುತ್ಸಾತನೆ! ಹೆಗಗಡೆೀರ ಜವಾನ್ನ
ಅಂತ್ ಮುಲಾಜು ನೀಡದೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತನ್ನಲಾಲಿ!” ಎಂದುಕೊಂಡು ಕಾಯಕರಿಸ ಉಗಿದು ಒಳಗೆ ಹೊೀದನ್ನು.
ಬೆಳಳೆಗಿದದ ತ್ಸೆಳು ಪಂಚೆಯನ್ನುನುಟುಟ, ಅದೆೀ ತ್ಸೆರನಾದ ಬಟೆಟಯ ಒಂದು ಗಿೀರು ಗಿೀರಿನ್ನ ಷ್ಟರ್ಶೆನ್ನೂನು ಹಾಕಿ, ಮಲೆಯಾಳಿಗಳ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ಲೆಯ
ಹಿಂಭಾಗವನ್ನುನು ಬೊೀಳಿಸ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದದವಾದ ಬೆಳೆದಿದದ ಕೂದಲನೆನುಲಾಲಿ ಸೆೀರಿಸ ಮುಡಿ ಕಟಿಟ, ಸವಲಪ ಕರರಗಿದದರೂ, ಆಪ್ಪಾದಮಸತಕವಾಗಿ
ಚೊಕಕಟವಾಗಿದದ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ಮನೆಮಗದಿಂದ ಬೆಳಳೆಗೆ ಹಲುಲಿ ಬಿಟುಟ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ನೀಡಿ ಅಥರ್ಶೆಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ನ್ನಕಕರು. ಅವನ್ನು ಹತ್ತರಕೆಕ
ಬರಲು ಅಭಾಯಸದಂತ್ಸೆ ಹುಬಬಾನ್ನುನು ನಮಿರಿ ಮೀಲಕೆಕ ಹಾರಿಸುತ್ಸಾತ “ಏನೀ, ಕುತ್ತ, ಮತ್ುವೆಮಕನ್ನ ಹಾಂಗೆ ಬಟೆಟಯುಟುಟ ಹೊರಟಿದಿದೀಯಲಲಿವೊ!”
ಎಂದರು.
ಅವರ ಹೆಣಗರಳಿನ್ನ ಕಿೀಚುದನಯನ್ನೂನು ವಿಲಕಷೌಣವಾಗಿದದ ದಕಾರ ತ್ಕಾರಗಳ ಗಲ್ಬಿಲ್ಯ ಕನ್ನನುಡದ ಉಚಾಛೆರಣ್ಣೆಯನ್ನೂನು ಹಿಂದೆ ಎಷಟೀ ಸಲ
ಕೆೀಳಿದದರೂ ಗುತ್ತಗೆ ಸಲಸಲವೂ ಅದು ವಿನೀದಕರವಾಗಿಯೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ. ಅದಕಾಕಗಿಯೆ ನ್ನಗುತ್ತದದರೂ ಪರಶೆನುಗಾಗಿ ನ್ನಗುವನ್ನಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸುತ್ಸಾತ
“ತ್ಮಮಂಥಾ ಒಡೆೀರು ಕೊಟಟರೆ ನ್ನಮಮಂಥಾ ಬಡೀರಿಗೆ ಉಂಟು” ಎಂದನ್ನು .
“ಹೆಣುಣಾ ಕೆೀಳುತ್ತದೆದಯಲಲಿವೆ? ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಮಗಳು ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು? ಒಪಿಪಗೆಯಾಯಿತೀ?”
ಗುತ್ತ ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ಗಂಭೀರವಾದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನೀ ಒಂದು ದೃಢನಶಚಾಯದ ಕರಾಳ ಛಾಯೆ ಸುಳಿಯಿತ್ು. ಹಣ್ಣೆ ಸುಕಾಕಯಿತ್ು. ತ್ುಟಿ
ಸವಲಪ ಕೊಂಕಿತ್ು. “ಅಯಾಯ, ನೀವು ದೆೀವರಿಗೆ ಸಮ; ನ್ನನ್ನನು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿರೀದನ್ನನು, ನಾ ಹೆೀಳಬೆೀಕಾರೆ ಮದಲೆ, ನೀವೆ ಕೆೀಳಿಬಿಟಿಟರಿ. ನಜವಾಗಿಯೂ
ನೀವು ದೆೀವರಂತ್ಸಾ ಮನ್ನುಷ್ಯರು” ಎಂದನ್ನು.
“ಆ ಬಚಚಾ ಏನ ತ್ಂಟೆಮಾಡುತ್ತದದ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಿದೀಯಲಾಲಿ ನೀನ್ನು, ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ಮತ್ುವೆಯಾಗಬೆೀಕೆಂದು”.
ಗುತ್ತಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನತ್ು ರೀಷ್ ಸಂಚಾರವಾಯಿತ್ು. “ಬಚಚಾನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾ, ಅವನೆೀನ್ನು ಮಾಡಾತನೆ? ನ್ನನ್ನನು ಮಾವ ದೊಡಡ ಬಿೀರನ್ನ ಮನ್ನಸೆಸಾೀ
ಅತ್ಸಾತ ಇತ್ಸಾತ ಆಗಾತ ಇದೆ. ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಗೌಡೂರ ಅಡಾಡ ಹಾಕಾತ ಇದಾದರೆ. ತ್ಮಿಮ ಮನ್ನಸೆಸಾೀನೀ ಈ ಕಡೆೀನೆ ಇದೆ. ಆದೆರೀನಾಮಡೀದು-ಈವತ್ುತ ನ್ನಮಮ
ಹೆಗಗಡೆೀರು ಒಂದು ಕಾಗದ-” ಎಂದವನ್ನು ನಾಲ್ಗೆ ಕಚಿಚಾಕೊಂಡು ಅದನ್ನುನು ಅಧ್ರ್ಶೆಕೆಕ ನಲ್ಲಿಸ, “ನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ ಏನೀ ಔಸತ ಕೊಟಿಟದರಂತ್ಸೆ ನೀವು.
ಸೊಲಾಪ ಗುಣ್ಣಾ ಅದೆಯಂತ್ಸೆ. ಮತ್ತೀಟು ಔಸತ ಇಸುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ್ ಅಂದುರ” ಎಂದನ್ನು .
“ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗುವಾಗ ಮತ್ಸೆತ ಬಾ ಕೊಡುತ್ಸೆತೀನೆ”
ಗುತ್ತ ತ್ಟಕಕನೆ ಆಲ್ೀಚನಾಪರನಾಗಿ “ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗಾಗ ಬರಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಆತ್ದೊರೀ ?” ಎಂದವನ್ನು ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರ ಹಾರು ಹುಬಿಬಾನ್ನ ಪರಶೆನುಚಿಹೆನುಗೆ
ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೆೀಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿದದರಿಂದ “ಹೂಞ ಆಗಿಲಿ , ಬಂದು ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗಿತನ” ಎಂದನ್ನು.
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“ಮತ್ಸೆತ ನೀನ್ನು ಹೊರಡಬಹುದು.”
ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ಹೊರಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರೂ ಗುತ್ತ ಹೊರಡಲ್ಲಲಿ. ಇನ್ನೂನು ಏನೀ ಹೆೀಳುವವನ್ನಂತ್ಸೆ ನಂತ್ನ್ನು.
ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು “ಮತ್ಸೆತ ಏನ್ನು ನಂತ್ದುದ?” ಎಂದನ್ನು.
ಗುತ್ತ ಎಂಜಲು ನ್ನುಂಗುತ್ಸಾತ ಗಂಟಲು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ತ್ಡಬಡಿಸುತ್ತದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಪಂಡಿತ್ರು ಸವಲಪ ರಹಸಯ ಧ್ವನಯಿಂದಲೆಂಬಂತ್ಸೆ “ಮತ್ಸೆತ
ಜಟಟಮಮ ಹೆಗಗಡತ್ಯವರು ಏನಾದರೂ ಹೆೀಳಿದದರೆೀನೀ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರು.
“ಹೌದೆೀ ಸೆೈ, ಮರತ್ಸೆೀ ಬಿಟಿಟದೆದ.”
“ಅದನ್ನೂನು ಕೊಡಿತೀನ, ಆ ಮೀಲೆ ಬಾ”
“ಮಕಕಳಾಗಾಕೆ ಔಸತ ಕೊಡಿತೀರಂತ್ಸೆ ಹೌದೆೀನರೀ?” ಎಂದು ಗುತ್ತ ಬೆಪುಪ ನ್ನಗು ನ್ನಕಕನ್ನು.
“ಆಗುವುದಕೊಕ, ಹೊೀಗುವುದಕೊಕ ನನ್ನಗಾಯತ್ಕೆಕ?”
“ಅಲಲಿ, ಪ್ಪಾಪ, ಅವರು ಮಕಕಳಿಲಲಿದೆ ನ್ನಕಕಬಡಿೀತ್ದಾರೆ. ಹೆಗಗಡೆೀರು ಬಾಯರೆ ಮತತಂದು ಮದೆೀಗೆ ಗಾಣ ಹಾಕಿತದಾರೆ . ಬೆೀಗ ಮಕಕಳಾದೂರ ಆದೆರ-”
ಎಂದು ಒಡೆನೆಯೆ ಕನಕರದ ದನಯನ್ನುನು ಉದಾಸೀನ್ನಕೆಕ ಬದಲಾಯಿಸ “ಅಲಾಲಿ ಹೊೀಗಿಲಿ ಬಿಡಿೀ . ಗರಿೀಬನಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಇಚಾರ-” ಎಂದು ಮತ್ಸೆತ
ಧ್ವನ ಬದಲಾಯಿಸ. “ನ್ನನ್ನಗೊಂದು ಅಂತ್ರ ಬೆೀಕಿತ್ತಲ್ರೀ” ಎಂದನ್ನು.
“ಯಾವುದಕೊಕ?”
“ಅದೆೀ ನೀವು ಹೆೀಳಿದರಲಾಲಿ ಅದಕೆಕ”
“ಅಂದರೆ?”
“ಈಗ ನೀಡಿ ತ್ಮಿಮನ್ನ ನಾ ಮದುವಾಯಗಬೆೀಕು ಅಂತ್ಸಾ ಸುಮಾರು ಕಾಲದಿಂದ ಕೆೀಳಿತದಿದೀನ. ಆ ಬಚಚಾ ಮನೆನು ಮನೆನು ಸುರು ಮಾಡಾಯನೆ. ತ್ಮಿಮಮನ್ನುಸಾ
ನ್ನನ್ನನು ಕಡೆ ಆಗಿ, ನಾ ಹೆೀಳದ ಹಂಗೆ ಕೆೀಳಾಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ರ ಕೊಟೆರ ನ್ನನ್ನನು ಪರಾಣ ಇರೀ ತ್ನ್ನಕ ನಮಮ ಗುಲಾಮನಾಗಿತ್ೀರ್ಶೆನ”.
ಗುತ್ತಯ ದೆೈನ್ನಯ ಸಥೂತ್ಯನ್ನುನು ಕಂಡು ಪಂಡಿತ್ನಗೆ ನ್ನಗು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನುನು ತೀರಗೊಡಲ್ಲಲಿ. ಅದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಮುಖಮುದೆರಯನ್ನುನು ಅತ್ಯಂತ್
ಗಂಭೀರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಮಂಡೆ ಅಲಾಲಿಡಿಸದನ್ನು.
ಗುತ್ತ ಅತ್ ದೆೈನ್ನಯತ್ಸೆಯಿಂದ “ದಮಮಯಾಯ ಅಂತ್ೀನ. ಒಷ್ುಟ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಮಮ ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿೀಳಿತೀನ” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಕುಳಳೆನ್ನುನು ಮತ್ತಷ್ುಟ
ಕುಗಿಗಸಕೊಂಡನ್ನು.
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ಆ ಹೊಲೆಯನಂದ ಹಣ ವಸೂಲು ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವುದೂ, ಹಸುವಿನ್ನ ಕೊಂಬಿನಂದ ಹಾಲು ಕರೆಯುವುದೂ ಒಂದೆೀ ಎಂದು ಚೆನಾನುಗಿ ಅರಿತ್ದದ
ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು “ನ್ನನ್ನಗೆ ನನನುಂದ ದುಡುಡ ಕಾಸೂ ಏನ್ನೂ ಬೆೀಡ .”
“ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ಬೆೀಕು ಹೆೀಳಿ?”
“ಸವಲಪ ಸುಮಮನೆ ನಲ್ಲಿೀ– ನನ್ನನು ದುಡುಡ ಕಾಸು ನ್ನನ್ನಗೆ ಬೆೀಡ. ನನ್ನನು ಹೊಟೆಟಯ ಮೀಲೆ ನಾನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದಿಲಲಿ….ನ್ನನ್ನಗೆ ಬೆೀಕಾದಾಗ
ಒಂದೊಂದು ಕೊೀಳಿ ಕೊಟಟರೆ ಸಾಕು- “
“ಬದಕಿದೆ, ನ್ನನನುಡಾಯ”
“ಹೊೀಗಿ ಬಾ, ಆಮೀಲೆ ಕೊಡಿತೀನ.”
ಗುತ್ತ ತ್ಟಕಕನೆ ಹತ್ಸಾಶನಾದಂತ್ಸೆ “ಈಗಲೆ ಕೊಟಿಟದೆರ….” ಎಂದನ್ನು.
“ಈಗ ಹಾಯಂಗೆ ಕೊಡುವುದೊ? ಅದನ್ನುನು ಬರೆಯಬೆೀಕೊೀ ಬೆೀಡವೊ? ಸಾಬರ ಅಂಗಡಿಯ ದಿನ್ನಸ ಅಲಲಿ!”
“ಇಲೆಲಿ ಕೂತಕತ್ೀನ-ಬಕೊರ್ಶೆಡಿ” ಎಂದು ಹಲುಲಿ ಹಲುಲಿ ಬಿಟುಟ ಅಂಗಲಾಚ ತಡಗಿದ. ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟುಟ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ಮನೆ
ಒಳಗೆ ನ್ನುಸುಳಿದರು. ಅವನ್ನು, ಎಳಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ು, ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಜಗಿಯುತ್ಸಾತ ಅಂತ್ರದ ಆಗಮನ್ನವನೆನು
ನರಿೀಕಿಷೌಸುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
ಹಳೆಮನೆಗೆ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹರಿದಾರಿ. ಆಗುಂಬೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ರಸೆತಯ ಎಡಪಕಕಕೆಕ ಒಂದು ಗುಡಡ ಹತ್ತ ಇಳಿದರೆ ಸರಿ,
ಹಳೆಮನೆಯ ಗದೆದಯ ಕೊೀಗೂ ಅಡಿಕೆ ತೀಟವೂ ಕಾಣ್ಸುತ್ತವೆ. ಕಾಡು ದಟಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಒಂದು ಗುಡಡಕೂಕ ಅಡಿಕೆ ತೀಟಕೂಕ ನ್ನಡುವೆ
ಹಳೆಮನೆಯ ದೊಡಡದಾದ ಚೌಕಿಮನೆ. ಸಂಸಕೃತ್ಯ ದೃಷ್ಟಯಿಂದಲಲಿ ಆಕೃತ್ಯ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ನಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡಡ ಮನೆ .
ಮನೆ ಒಂದಾದರೂ ಅದರ ಕಾಲುಭಾಗಕೆಕ ಊರು ಹೆಂಚು ಹೊದಿಸತ್ುತ. ಉಳಿದುದಕೆಕ ಅಡಿಕೆ ಸೊೀಗೆ, ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾಚಿ ಬೆಳೆದು
ಒಣಗಿ ಕರಿಮಚೆಚಾಗಳು ತೀರುತ್ತದದರೂ ಒಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹೊಸತ್ನ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಮಾಸರಲ್ಲಲಿ.
ಆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಸಾರಗಳಿದುದವು. ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ, ಎರಡು ವಷ್ರ್ಶೆದ ಹಿಂದೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದದ
ಸಂಸಾರ ಒಡೆದು ಪ್ಪಾಲಾಗಿ ಎರಡಾಗಿತ್ುತ. ತ್ರುವಾಯ ಅವರವರ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಂತ್ಸೆ ಅವರವರ ಪ್ಪಾಲ್ಗೆ ಬಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ
ಮಾಪ್ಪಾರ್ಶೆಡಾಗಿತ್ುತ. ಜನ್ನರೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿ ‘ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆಯವರು’ ಸೊೀಗೆ ಮನೆಯವರು’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಕೆಕ ತಡಗಿದದರು . ಆದರೆ
ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸೊೀಗೆ ಮನೆಯವರ ಮುಂದೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ದೊಡಡ ಜಮಿೀನ್ನು ಆಳುಕಾಳು ಎಲಲಿದರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಬಲವಾಗಿದದದುದ ಕಾಲು ಪ್ಪಾಲ್ನ್ನ ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆಯಲಲಿ, ಮುಕಾಕಲು ಪ್ಪಾಲ್ನ್ನ
ಸೊೀಗೆಮನೆ. ಹಿರಿಯವರೂ, ಯಜಮಾನ್ನರೂ, ಸಂಪ್ಪಾದನೆಯ ಮತ್ುತ ಕೂಡಿಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದುಭುತ್ ಕತ್ೃರ್ಶೆತ್ವಶಾಲ್ಗಳೂ ಆಗಿದದ ಸುಬಬಾಣಣಾ
ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಆಸತಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದದಂತ್ಸೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕಾಕಲು ಪ್ಪಾಲು ಬಂದಿತ್ುತ. ಬಹುಕಾಲದ ಹಿಂದೆಯೆ ಗತ್ಸಹೊೀಗಿದದ ಅವರ ಅಣಣಾನ್ನ
ಮಗ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಕಾಲು ಪ್ಪಾಲು ಸಕುಕವುದೂ ಶರಮಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ಸೆಂದ ಮೀಲೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಇದಿರಾಗಲ್ ಅಥವಾ ಅವರ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಮಗ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಇದಿರಾಗಲ್ ‘ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆ’ ‘ಸೊೀಗೆಮನೆ’ ಎಂದು ಯಾರೂ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ . ಅಂತ್ಹ ಸನನುವೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು
ಉಪಯೊೀಗಿಸುತ್ತದದ ಹೆಸರು ‘ದೊಡಡ ಮನೆ’ ‘ಸಣಣಾ ಮನೆ’.
ಒಟಾಟಗಿದದ ಮನೆ ಒಡೆದುಹೊೀಗುವುದಕೆಕ ಮುಖಯ ಕಾರಣವಾಗಿದುದದು ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ . ಆತ್ನ್ನು ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಬಹಳ
ಕಿರಿಯವನ್ನು. ಇನ್ನೂನು ಮದುವೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಮದುವೆಯೂ ಆಗಿ ಮಕಕಳೂ ಆಗಿತ್ುತ. ಅಷಟಂದು ಅಸಮಾನ್ನ
ವಯಸಕರಾಗಿದದರೂ ಅವನಗೆ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮೀಲೆ ಸಹಿಸಲಾರದ ಹೊಟೆಟಕಿಚುಚಾ. ಅಚಚಾ ಕರರಗಿದದ ಅವನಗೆ ಶಂಕರಣಣಾಯಯನ್ನ ಬಿಳಿ ಮೈ
ಕಂಡರಾಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆಯಂತ್ಸೆಯ ಕುಳಾಳೆಗಿದದ ಆತ್ನಗೆ ದೊಡಡಪಪನ್ನ ಮಗನ್ನ ಎತ್ತರವನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ಸಹಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ಹಲುಲಿ
ಯದಾವತ್ದಾವ ಹುಟಿಟ ಹುಳು ಹಿಡಿದಿರುವಾಗ ಶಂಕರಣಣಾಯಯನ್ನ ಹಲುಲಿ ಬೆಳಳೆಗೆ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಏಕಿರಬೆೀಕು? ಸೌಮಯವಾಗಿದದ ಶಂಕರ
ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಚೆಲುವಾದ ಕಣುಣಾಗಳನ್ನುನು ನೀಡಿದಾಗಲೆಲಾಲಿ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಡಳುಳೆಬಿಬಾದಂತ್ರುವ ತ್ನ್ನನು ಮಣ್ಣೆಣಾಗಣ್ಣಾನ್ನ ವಿಕಾರದ
ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ ಎದೆ ಕುದಿಯುತ್ತತ್ುತ. ಯಾವ ತ್ಕರ್ಶೆದಿಂದಲ್ ಏನ ತ್ನ್ನಗೆ ಎಲಲಿ ರಿೀತ್ಯಿಂದಲೂ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಂದ ಅನಾಯಯವಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದು ಅವನ್ನ ತ್ಲೆಗೆ ಹೊಕುಕ ಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆ ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಮದಲೆ ಹುಟಿಟ ತ್ನ್ನಗೆ ಬರಬೆೀಕಾಗಿದದ ಸಲಲಿಕಷೌಣಗಳನೆನುಲಾಲಿ
ಸುಲ್ದುಕೊಂಡುಬಿಟಿಟದಾದನೆ ಎನ್ನುನುವಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ಅವರನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ಅವನಗೆ ಆಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ.
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ಕರುಬಿಗೂ ದೆವೀಷ್ಕೂಕ ಒಳಗಾಗಿದದರೂ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆ ವಾಸತವವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ನಯ ವಯಕಿತ. ಜೊೀಯಿಸರಾಗಿದದ ಕಲೂಲಿರು
ಮಂಜಯಯನ್ನವರ ಪರಭಾವದಿಂದ ಆತ್ನಗೆ ಒಂದು ವಿಧ್ವಾದ ಅನ್ನುಕರಣದ ಸಂಸಕೃತ್ ಲಭಸತ್ುತ. ಉಳಿದವರು ಶನವಾರದ ದಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಿಂದರೆ
ಅವನ್ನು ದಿನ್ನವೂ ಮಿೀಯುತ್ತದದನ್ನು. ಉಳಿದವರ ಬಟೆಟ ಕೊಳೆಯಿಂದ ರಟಾಟಗಿದದರೆ ಅವನ್ನದು ಬೆಳಳೆಗಿರದಿದದರೂ ಹಳಿಳೆಯ ಹಾರುವರ
ಪ್ಪಾಣ್ಪಂಚೆಯಷ್ಟರಮಟಿಟಗಾದರೂ ಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತತ್ುತ. ಜೊೀಯಿಸರು ಹಳೆಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಡನೆ ಇತ್ರರಿಂತ್ಲೂ ಸವಲಪ ಹೆಚುಚಾ ಕಾಲ
ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದದದಲಲಿದೆ ಅವರನ್ನುನು ಕಳುಹಿಸುತ್ಸಾತ ಸವಲಪ ದೂರ ಹೊೀಗಿ ಹಳಳೆ ದಾಟಿಸ ಬರುತ್ತದದನ್ನು. ಈ ಎಲಲಿ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ಜೊೀಯಿಸರಿಗೂ
ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ವಿಶಾವಸ. ‘ಏನ್ನಪ್ಪಾಪ ಶಂಕರಪ್ಪಾಪ, ಹೆೀಗಿದಿದೀಯಾ?’ ಎಂದು ನ್ನಗೆಮಗದಿಂದ ಕುಶಲಪರಶೆನು ಮಾಡುತ್ತದದರು.
ಇದನೆನುಲಾಲಿ ಕಂಡು ಹುಡುಗನಾಗಿದದ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಕರುಬು ಹೆಚಾಚಾಯಿತ್ು. ಜೊೀಯಿಸರ ವಿಶಾವಸ ಸಂಪ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯೊಡನೆ
ಪ್ಪೆೈಪ್ೀಟಿ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಅದರ ಪರಿಣ್ಣಾಮ ವಿಪರಿೀತ್ವಾಯಿತ್ು. ಅವನ್ನ ಕೊಳಕು ಬಟೆಟ, ಹುಳುಕು ಹಲುಲಿ, ಡಳೆಳೆೀರಿದ ಮಳೆಳೆಗಣುಣಾ, ಯಾವಾಗಲೂ
ಅಸಹಯವಾಗಿ ತ್ಸೆರೆದಿರುತ್ತದದ ದಪಪ ತ್ುಟಿ, ತ್ುಟಿಯ ಮೀಲೆ ತನನುನ್ನಂತ್ದದ ಬಿಳಿಯ ಮಚೆಚಾ, ಬೆವರಿನ್ನ ದುಗರ್ಶೆಂಧ್, ಮಾತ್ಸಾಡಿದರೆ ಹಲ್ಲಿನ್ನ ಸಂಧಿಗಳಿಂದ
ಚಿಮುಮತ್ತದದ ಎಂಜಲು ಹನ- ಇವುಗಳನೆನುಲಾಲಿ ಸಹಿಸಲು ಪರಯತ್ನುಪಟಟರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಮಂಜಯಯ ಜೊೀಯಿಸರು ಒಂದು ದಿನ್ನ ಬಹಳ
ಸಂಕೊೀಚದಿಂದ, ಆದರೂ ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿ, “ತ್ಮಮಪಪ, ನೀನ್ನು ಸವಲಪ ದೂರ ನಂತ್ುಕೊಂಡು ಮಾತ್ಸಾಡಪ್ಪಾಪ” ಎಂದುಬಿಟಟರು . ನಾಲುಕ ಮಂದಿಯ
ಮುಂದೆ ತ್ನ್ನಗಾಗಿದದ ಅವಮಾನ್ನಕಾಕಗಿ ಅಂದಿನಂದ ಅವನಗೆ ಜೊೀಯಿಸರನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ಆಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಜೊೀಯಿಸರಿಗೆ ನೆೀರವಾಗಿ ತ್ಸಾನೆೀನ್ನನ್ನೂನು
ಮಾಡಲಾರದೆ ಅವರವನಾಗಿದದ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯ ಮೀಲೆ ಮುಯಿಯ ತ್ೀರಿಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದನ್ನು.
ಮನೆ ಪ್ಪಾಲಾಗಿ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆ ಬೆೀರೆ ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿದ ಮೀಲೆ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಸವಲಪ ತ್ೃಪಿತಯಾಯಿತ್ು. ತ್ಮಮ ಪ್ಪಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿದದ
ಮುಕಾಕಲು ಪ್ಪಾಲು ಜಮಿೀನ್ನು ಮನೆ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳಿಂದ ತ್ಸಾವು ಶ್ರೀಮಂತ್ರೆಂದೂ ದಾಯಾದಿಗಳು ದರಿದರರೆಂದೂ ಹೆಮಮ ಹುಟಿಟ ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿತ್ುತ.
ಆದರೆ ಒಂದೆೀ ವಷ್ರ್ಶೆದ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ತ್ೃಪಿತಗೂ ದಕೆಕ ತ್ಗುಲ್ತ್ು. ಕಾರಣ: ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯ ಏಳಿಗೆ.
ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯ ಹಿಸೆಸಾಗೆ ಬಂದಿದದ ಕಾಲು ಪ್ಪಾಲು ಆ ಮನೆಯ ನೀಚಾಂಶವಾಗಿದದರೂ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನುನು ಉತ್ತಮಾಂಶವಾಗಿ
ಕಾಣುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದನ್ನು. ಆಗಲೂ ತ್ಂಟೆ ತ್ಕರಾರು ತ್ಂದೊಡಡಲು ಹವಣ್ಸದದನ್ನು ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ. ತ್ಮಮ ಮನೆಗೂ
ಅಪ್ಪಾಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಅದನ್ನುನು ಬಲಾತ್ಸಾಕರವಾಗಿ ನಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದುವರಿದಿದದನ್ನು. ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಅವನ್ನನ್ನುನು ತ್ಡೆದು ಒಳಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ “ನೀ ಸುಮಮನರ, ಅವ ಏನಾರೂ ಸಾಯಲ್; ಗಾವಡೆಗೆ ಕಿಡಕಿೀನಾದೂರ ಇಡಿಸಲಿ; ಮನೆೀಗೆ ಕಳಾಸಾನಾದೂರ ಹಾಕಸಲಿ;
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ಇನನುಂದು ವಸರ್ಶೆದೊಳಗೆೀ ಸಾಲಮಾಡಿ ದಿವಾಳಿ ತ್ಸೆಗೆದೆರ ಸೆೈಯಲಾಲಿ. ಹಾರುರ್ಶೆ ಮಾಡಿದಾಹುಂಗೆೀ ಬಿಳಿೀ ಬಟೆಟ ಹಾಕೊಕಂಡು ಜಗಲ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು
ಬಿಟಟಕೊಂಡೆರ ಮನೆ ಬಯಲಾಗದೆ ಏಟು ದಿನ್ನ ಇದಾದತ್ು!” ಎಂದು ಏಕಾಂತ್ ಹೆೀಳಿದ ಮೀಲೆ ಪ್ಪಾಲುದಾರರ ವಿನಾಶಕೆಕ ತ್ಸಾನೆೀಕೆ ತ್ಡೆಯಾಗಬೆೀಕೆಂದು
ತ್ಟಸಥೂನಾಗಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆ ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪಾಲ್ನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೊೀಗೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಊರು ಹೆಂಚು ಹಾಕಿಸುತ್ಸಾತನೆಂದು ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆ ಹಬಿಬಾದಮೀಲೆ
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದಷ್ುಟ ಹೊಟೆಟಯುರಿಯಾಯುತ. ಅಪಪಯಯನ್ನ ಹತ್ತರ ಹೊೀಗಿ “ನಾವೆೀನ್ನು ಕಡಿಮ ಅವನಗೆ” ಅವ ಮನೀಗೆ ಹೆಂಚು
ಹಾಕಿಸೊೀವಾಗ ನಾವು ಸೊೀಂಗೆ ಹಾಕಿಸಕೊಂಡು ಕಾಲಮಾಡೀದು ಹಾಯಂಗೆ ?” ಎಂದು ತ್ಮಮ ಗೌರವಕಾಕಗಿಯಾದರೂ ತ್ಸಾವೂ ಹೆಂಚು
ಹಾಕಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಕೆೀಳಿಕೊಂಡನ್ನು. ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹುಟುಟ ಜಪುಣತ್ಸೆಗೆ ಒದೆ ಬಿದದಂತ್ಸಾಗಿ, ಹಣ್ಣೆ ಬಡಿದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ, “ಅಯಯಯಯಯಯಯೊಯ
ನೀ ಎಲ್ ಕಲ್ತ್ಪ್ಪಾಪ ಈ ಮನೆಹಾಳ್ ಬುದಿದೀನಾ? ನ್ನಮಮ ಅಪಪ, ಅಜಜಿ, ಮುತ್ತಜಜಿ ಎಲಾಲಿ ಸೊೀಂಗೆ ಮನೆೀಲೆ ಕಾಲ ಹಾಕಲ್ಲೆಲಿೀನೀ? ಅವರಿಗಿಲೆದೀ
ಇದದ ಬಹುಮಾನಾ ನಮಗೆಲಲಿ ಈಗ ಬಂದುಬಿಡತಲೆಲಿೀ? ಅಯೊಯೀ, ಮನೆಹಾಳ್ ಮುಂಡೆ ಮಕಕಳಾರ, ನೀವು ಬಾಳಿರೆೀನೀ? ಬೂದಿ ಹುಯೊಕಂಡು
ಹೊೀಗಿತೀರೀ!” ಎಂದು ಮದಲಾಗಿ ಆಶ್ೀವಾರ್ಶೆದ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸದದರು. ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ತ್ಂದೆಯ ಮೀಲೆಯೂ ಬಹಳ ಬೆೀಜಾರಾಗಿ
“ನೀನನೆನುಷ್ುಟ ದಿವಸಾ ಇದಿದೀಯೊ? ನೀ ಹೊೀದ ಮೀಲಾದೂರ ನಾ ಹೆಂಚು ಹಾಕೊಸಾೀಕೆ ಆಗತದೊೀ ಇಲ್ಲಿೀ ನೀಡಿತೀನ” ಎಂದು ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ
ಬುಸುಗುಟಿಟದದನ್ನು.
ಹಿೀಗಿರುತ್ತರುವಾಗಲೆ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯ ಮೀಲೆ ಸೆೀಡು ತ್ೀರಿಸಕೊಳುಳೆವುದಕೆಕ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಕಿಕತ್ು. ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಬೆೀಕಾದಷ್ುಟ
ಆಸತಪ್ಪಾಸತ ನ್ನಗನ್ನಟುಟಗಳಿದದರೂ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡುವುದಕೆಕ ಹೆದರುತ್ತದದರು. ಹಡೆದ ತ್ಂದೆ ತ್ಸಾಯಿಗಳು. ಅದಕೆಕ ಕಾರಣ ತ್ಮಮಪಪ
ಹೆಗಗಡೆಯ ಬಣಣಾ, ರೂಪ ಮತ್ುತ ವಿಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರವೆೀ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಹಿಂಸಾ ಸವಭಾವ, ಕೂರರಬುದಿಧ, ದುಷ್ಟ ಪ್ಪಾರಣ್ಗೆ ಸಹಜವಾದ ಕಾಡುತ್ನ್ನ
ಇವುಗಳ ಪರಸದಿಧ ಅನೆೀಕರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿದತ್ುತ. ಅದೂ ಅಲಲಿದೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಮಮ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಸೊೀಮಾರಿತ್ನ್ನದಿಂದಿರುವುದಕೆಕ
ಸವಲಪವೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಎಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದೆೀ ಮದಲಾದ ಮನೆಯೊಳಗಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳ ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಅವರ ಕೆೈಲ್ ಮನೆಗೆ ಕಟಿಟಗೆ
ಹೊರಿಸುತ್ತದದರು; ಕೊಟಿಟಗೆಗೆ ಸೊಪುಪ ತ್ರಗು ಹೊರಿಸುತ್ತದದರು; ಗದೆದಗೆ ಗೊಬಬಾರ ಹಾಕಿಸುತ್ತದದರು; ಸಸ ನ್ನಡಿಸುತ್ತದದರು; ಕಳೆ ಕಿೀಳಿಸುತ್ತದದರು. ಅದೂ
ಇದೂ ಏನ್ನು? ಗೃಹಿಣ್ಯರಿಂದ ಗೃಹಕಾಯರ್ಶೆಗಳೆಲಲಿವನ್ನೂನು ಚಾಚೂ ತ್ಪಪದೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತದದರು! ಎಂಟು ದಿನ್ನಕೊಕಮಮಯಲಲಿದೆ
ಮಿೀಯಗೊಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಕೊಡುತ್ತದುದದು ಜಡುಡ ಸೀರೆ. ಅದನ್ನೂನು ಹರಡು ಮುಚುಚಾವಂತ್ಸೆ ಉಟುಟಕೊಂಡರೆ ಗರಹಚಾರ ಬಿಡಿಸುತ್ತದದರು. ‘ಒಕಕಲು
ಮಕಕಳಿಗೆ ಮಳಕಾಲು ಮುಚಿಚಾದರೆ ಸಾಕು. ಬಿರಾಂಬರು ಉಟಟ ಹಾಂಗೆ ಉಟಟರೀ ಮನೆ ತಳೆದು ಹೊೀಗತದೆ’ ಎಂದು ಮುಖದ ಮೀಲೆ
ನೀರಿಳಿಯುವಂತ್ಸೆ ಬಯುಯತ್ತದದರು. ಈ ಎಲಾಲಿ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡಲು ಜನ್ನ ಹೆದರುತ್ತದದರು.
ಒಮಮ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಮಮ ನೆಂಟಬಾವ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಾದಗ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಅವರನ್ನುನು ಕಳಿಳೆನ್ನ
ಉಪಚಾರಕೆಕ ಕರೆದಿದದರು. ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಇಳಿವಯಸಸಾನ್ನವರಾಗಿದದರೂ ನ್ನಡುವಯಸಸಾನ್ನವಾಗಿದದ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ್ಗೆ .
ಬಹು ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬಬಾರೂ ಸಮಪರಕೃತ್ಯವರಾಗಿದುದದೆೀ ಅವರ ಸೆನುೀಹಕೆಕ ಮೂಲಕಾರಣ. ಆ ಸೆನುೀಹಕೆಕ ಶಾಶವತ್ ಬಾಂಧ್ವಯದ
ಮುದೆರಯನನುತ್ುತವ ಸಲುವಾಗಿಯೆೀ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯ ತ್ಂಗಿ ಜಟಟಮಮನ್ನನ್ನುನು, ಹಳೆ ಮನೆ ಪ್ಪಾಲಾಗುವುದಕೆಕ ಮೂರು ನಾಲುಕ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಮುಂಚೆ,
ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಧಾರೆಯೆರೆದುಕೊಟಿಟದದರು.
ಕಳುಳೆ ಕುಡಿಯುತ್ಸಾತ ಕುಡಿಯುತ್ಸಾತ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಮಮ ಮಗನ್ನ ಮದುವೆಯ ಪರಸಾತಪವೆತ್ತ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ತ್ಂಗಿ ಲಕಕಮಮನ್ನನ್ನುನು
ತ್ಂದುಕೊಳುಳೆವ ಇಚೆಛೆಯನ್ನುನು ಸೂಚಿಸದರು. ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೂ ಬಹುದಿನ್ನಗಳಿಂದ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತ್ಸೆ ಕೊರೆಯುತ್ತತ್ುತ.
ಜಟಟಮಮಗೆ ಇದುವರಿಗೂ ಮಕಕಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಮತತಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಕಣ್ಣೆದರೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಹಳೆಮನೆ
ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಸೂಚನೆ ಅವರಿಗೆ ದೆೈವೆೀಚೆಛೆಯಂತ್ಸೆಯೆೀ ತೀರಿ, ತ್ಮಮ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಬಿಚಿಚಾ ಹೆೀಳಿದರು; ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕಿರಿಯ ಮಗಳೂ
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ತ್ಂಗಿಯೂ ಆದ ಮಂಜಮಮನ್ನನ್ನುನು ತ್ಮಗೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡು ತ್ಮಮ ತ್ಂಗಿ ಲಕಕಮಮನ್ನನ್ನುನು ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಕೊಡಲು ಅಡಿಡಯಿಲಲಿ
ಎಂದು. ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಯಾವುದನ್ನೂನು ಹಿಂದಿನಂದ ತ್ಳಿಸುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದಿದದರು. ಮಗಳ ಮೀಲ್ನ್ನ ಕನಕರದಿಂದ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ
ಆಕೆಯನ್ನುನು ಬಲ್ಕೊಡಲು ಅವರು ತ್ಟಕಕನೆ ಒಪಿಪಕೊಳಳೆದೆ ಅಡಡಗೊೀಡೆಯ ಮೀಲೆ ದಿೀಪ ಇಟಿಟದದರು.
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ಆದರೆ ಅಂತ್ಹ ವಿಷ್ಯಗಳಲೆಲಿಲಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿ ನ್ನಡೆಯುವಂತ್ಸೆ ಆ ರಹಸಯ ಬಹಳ ಕಾಲ ರಹಸಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಪಿಸುಮಾತ್ಸಾಗಿ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದುದ ಗುಸು
ಗುಸು ಹರಡುತ್ತತ್ುತ. ಹಾಗೆ ಹರಡುವುದಕೆಕ ಇತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯೂ ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರೂ ಕಾರಣರಾಗಿದದರು.
ಸುದಿದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದೊದಡನೆಯೆ ಎದೆಗೆ ಸಡಿಲು ಬಿದದಂತ್ಸಾಗಿ ಜಟಟಮಮ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಬಂದು ತ್ನ್ನನುಣಣಾನ್ನನ್ನುನು “ಏನೀ ಸುದಿದ ಹಬಿಬಾದೆಯಲಾಲಿ ಹೌದೆ ?”
ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸದಳು. ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯವರು “ಸುದಿದಯೆೀನೀ ಹಬಿಬಾದೆ. ಆದರೆ ನ್ನನ್ನಗೊಂದೂ ಗೊತ್ತಲಲಿ. ಚಿಕಕಪಪಯಯನ್ನನೆನುೀ ಹೊೀಗಿ ಕೆೀಳು”
ಎಂದರು.
“ನ್ನನ್ನಗೆೀನ್ನು ಅಂಜಕೆ? ಹೊೀಗಿ ಕೆೀಳಿತೀನ” ಎಂದು ಜಟಟಮಮ ಆಚೆಮನೆಗೆ ಹೊೀದಳು .
ಮನೆ ಪ್ಪಾಲಾಗುವುದಕೆಕ ಮದಲೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಗಂಡನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದ ಜಟಟಮಮನಗೆ ಮನೆ ಪ್ಪಾಲಾದ ಮೀಲೆಯೂ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಲ್ಲಿ
ಮದಲ್ನಂದಲೂ ತ್ನ್ನಗಿದದ ಸಲ್ಗೆಗೆ ಊನ್ನ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ.
ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಜಟಟಮಮನ್ನನ್ನುನು ಆದರದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಕಕರೆಯಿಂದ ಮಾತ್ಸಾಡಿಸದರು. ಆ ಸುದಿದಯ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ು
ಬಂದಾಗ “ಅಯೊಯೀ ಜಟೂಟ, ನನ್ನಗೆೀನ್ನು ಬಿರಾಂತ್ಸೆೀನೆ? ಏನೀ ಮಾತ್ಗೆ ಮಾತ್ು ಬಂತ್ು. ಅತ್ತ ಹೊೀಗೊ ಮಾತ್ು ಇತ್ತ ಹೊೀಯುತ!” ಎಂದು
ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಕುಟ್ಟರಳಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಕುಟಟತಡಗಿದದರು. ಜಟಟಮಮನಗೆ ಮನ್ನಸುಸಾ ಸಮಾಧಾನ್ನವಾಗಿ ಗಂಡನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿದದಳು.
ಹಿಂತ್ರುಗಿದ ಮೀಲೆ ಬಹಳ ಆಲ್ೀಚಿಸದಳು: ಇವರು ಎರಡನೆ ಮದುವೆ ಆಗುವುದೆೀತ್ಕೆಕ? ನ್ನನ್ನಗೆ ಮಕಕಳಾಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದಲಲಿವೆೀ? ನಾನ್ನು
ಸತ್ತಮೀಲಾದರೂ ರಗಳೆಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ನಾನೆೀ ಹೊೀಗಿ, ನ್ನಮಮ ದಾಯಾದಿಗಳ ಮನೆ ಹೆಣುಣಾ ಕೆೀಳಿ ಇವರಿಗೆ ಮತತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ,
ಸವತ್ಯನ್ನುನು ಮನೆದುಂಬಿಸಕೊಳಳೆಬೆೀಕೆಂದರೆ ಅದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ತ್ಳ ನೀಡುವುದು ಲೆೀಸು.
ಆಮೀಲೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಬೆೀಗನೆ ಮಕಕಳಾಗುವುದಕೆಕ ಧಾಮಿರ್ಶೆಕ ಕಾಮಿರ್ಶೆಕ ಉಪ್ಪಾಯಗಳನೆನುಲಾಲಿ ಕೆೈಕೊಂಡಳು. ದೆೀವರು ದಿಂಡರಿಗೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಳು. ಮತ್ುತ
ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಲೆಯಾಳದ ಪಂಡಿತ್ರೆಂದು ಪರಸದಿಧ ಪಡೆದಿದದ ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರಿಂದ ಔಷ್ಧ್ ತ್ರಿಸಕೊಂಡಳು. ಅಲಲಿದೆ ಗಂಡನ್ನ ತ್ಂಗಿ
ಲಕಕಮಮನಡನೆ ಜಗಳವನ್ನೂನು ಹೆಚಿಚಾಸದಳು.
“ಹಂದಿೀ ಒಡಿಡೀಗೆ ಹಾಕಾತರಂತ್ಲೆಲಿೀ ನನಾನು” ಎಂದು ಜಟಟಮಮ ಹಿೀನೆೈಸದರೆ , ಲಕಕಮಮ “ಹಂದಿೀ ಒಡಿಡನಂದಲೆೀ ಬತ್ರ್ಶೆದಂತ್ಲಾಲಿ ನನ್ನನು ತ್ವತ್!” ಎಂದು
ಅತ್ತಗೆಯ ಕುತ್ಗೆ ಹಿಸುಕುವಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದಳು.
ಅವರಿಬಬಾರ ಮಾತ್ನ್ನ ತೀರುಬೆರಳೂ ಹಳೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊೀಗೆ ಪ್ಪಾಲ್ನ್ನವರು ಸಾಕುತ್ತದದ ಹಂದಿಗಳನ್ನುನು ಕುರಿತ್ದಾದಗಿತ್ುತ. ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ
ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೆೀ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಒಡಿಡಗಳನ್ನುನು ಮಾಡಿದದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೂ ಗಲ್ೀಜಾಗಿ ಗಬುಬಾವಾಸನೆ ಸದಾ ಹಬಿಬಾರುತ್ತತ್ುತ.
ಜನವಾರದವರಂತ್ೂ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಲಕಾಕಗಿಯಾಗಲ್ ಇತ್ರ ಕಾಯರ್ಶೆಗಳಿಗಾಗಲ್ ಹೊೀದಾಗ ಮೂಗು ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ತ್ುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯುತ್ಸಾತ
ಉಗುಳುತ್ಸಾತ ಜಗಲ್ಗೆ ಓಡುತ್ತದದರು.
ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸವಲಪವೂ ಅಸಹಯವಾಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೊೀಳಿ ಒಡಿಡ, ಕುರಿಒಡಿಡ, ಹಂದಿಒಡಿಡಗಳೆಂದರೆ ಗದೆದ ತೀಟಗಳಷೆಟ
ಮುಖಯವಾಗಿದುದವು; ಅಮೂಲಯವಾಗಿದುದವು. ಸಹಸಾರರು ರೂಪ್ಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಾವಮಿಯಾಗಿದದರೂ ಕಂಬಳಿ ಹೊದೆದುಕೊಂಡು, ಕೊಳಕಲು
ಪಂಚೆಯೊಂದನ್ನುನು ಮಳಕಾಲ್ನ್ನವರೆಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು, ಕುಟುಂಬದ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮವನ್ನುನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಸಾವಿರ ಪ್ಪಾಲು ಹೆಚಿಚಾನ್ನ
ಮಮತ್ಸೆಯಿಂದಲೂ ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದಲೂ ಆ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮವನ್ನುನು ವಿಚಾರಿಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಸೆೀವೆ ಮಾಡುತ್ತದದರು. ಅವುಗಳಿರುವ ಒಡಿಡಗಳು

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಕಣ್ಣಾನಂದ ಮರೆಯಾಗಿದದರೆ ಮನ್ನಸಸಾನಂದಲೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮರೆಯಾಗಿ ಬಿಟಾಟವು ಎಂಬ ಅಳುಕಿನಂದಲೆೀ ಜಗಲ್ಯ ಎದುರುಗಡೆ , ನೆೀರವಾಗಿ
ಕಾಣುವಂತ್ಸೆ, ಒಡಿಡಗಳನೆನುಲಾಲಿ ಕಟಿಟಸದದರು.
ಜನ್ನರು ತ್ಮಮನ್ನುನು ನೀಡಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಇಸಸಾ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ, ಮುದುಕರಾಗಿದದ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಲಕಷೌಕೆಕೀ ಬರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಬಂದರೂ
ಅಂಥವರನ್ನುನು ಕಂಡು ಕನಕರಪಡುತ್ತದದರೆೀ ಹೊರತ್ು ತ್ಸಾವೆೀ ನಾಚಿಕೆ ಪಟುಟಕೊಳುಳೆವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಸೂಕಷೌಮ ರುಚಿಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಅವರು.
ಮುಪಿಪಗೆ ಇರುಳೆಂದರೆ ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾದ ಒಂದು ಮಹಾ ಈತ್ಬಾಧೆ . ಸಾವಿನ್ನ ಅನ್ನಂತ್ ನದೆರ ಬಳಿಸಾರುವುದರಿಂದಲ್ೀ ಏನೀ ಬಾಳೆಲಲಿ
ದುಃಸವಪನುವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಆಯಾಸಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟವಿರಲ್ ಬಿಡಲ್ ಮರಣಕೆಕ ಮುಳುಗಲೆೀ ಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿನಂದ
ಮೈದೊೀರುವ ಆತ್ಮದ ಅಶಾಂತ್ ನರಾಕಾರವಾಗಿದದರೂ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದ ನ್ನೂರಾರು ಕೊೀಟಲೆಗಳ ಆಕಾರ ತ್ಸಾಳಿ ನದೆದಯನೆನುಲಾಲಿ ಕದಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ .
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದೆೀವರು, ಧ್ಮರ್ಶೆ, ಕಲೆ, ಸಂಸಕೃತ್ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ಹಗಲೂ ಬೆೈಗೂ ಐಹಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಸಂಪ್ಪಾದನೆ ಮತ್ುತ
ಸಂರಕಷೌಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೆೀ ಮನ್ನಸುಸಾ ಮುಳುಗಿ, ಕಿರಯಾಪೂಣರ್ಶೆ ನಾಸತಕತ್ಸೆಯ ಸಜೀವ ಸಾಹಸಕಿಕಂತ್ಲೂ ಸಾವಿರ ಪ್ಪಾಲು ನಜೀರ್ಶೆವವಾದ ಸಂಪರದಾಯದ
ಆಸತಕತ್ಸೆಯ ಮಂದ ಔದಾಸೀನ್ನಯದ ಮೃತ್ುಯವಿಗೆ ತ್ುತ್ಸಾತದ ಮುದುಕನಗಂತ್ೂ ಇರುಳೆಂದರೆ ನ್ನರಕಶ್ಕೆಷೌ . ಸಹಧ್ಮಿರ್ಶೆಣ್ಯ ಸೆೀವೆಯೂ ಆಕೆಯ
ಮರಣದಿಂದ ನ್ನಷ್ಟವಾಗಿದದರಂತ್ೂ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ಖಾಲ್ ಪಿಶಾಚಿಯ ಕಾಖಾರ್ಶೆನೆಯಾಗುತ್ತದೆ .
ಅಂತ್ಹ ಪಿಶಾಚಿಯ ಕಾಖಾರ್ಶೆನೆಯಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲು ಪರಯತ್ನುಸ ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಬೆಳಗಾಗುವುದಕೆಕ ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯೆ
ಏಳುತ್ತದದರು. ಆವೊತ್ೂತ ಕಡೆಯ ಜಾವದ ಮದಲ ಪ್ಪಾದದಲ್ಲಿಯೆ ಎದಿದದದರು. ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಬೆೈಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜೊೀರಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
ಬಿದಿದದದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವದ ಹವಾ ಬಹಳ ತ್ಂಪ್ಪಾಗಿತ್ುತ. ಮುಪಿಪನ್ನ ಮೈಗೆ ಅದು ಚಳಿಚಳಿಯಾಗಿ ಕಂಡದದರಿಂದ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಮಮ
ಕಗಗವಿ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಿಂದ ಜಗಲ್ಗೆ ಬಂದವರು, ಅಲ್ಲಿಯೆ ಕೆಸರಲ್ಗೆಯ ಮೀಲೆ, ವಾಡಿಕೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತ್ಸೆ ಮುಂಡಿಗೆಗೆ ಒಡಗಿಕೊಂಡು,
ಹೊದೆದಿದದ ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪ ಬಲವಾಗಿ ಸುತ್ತ ಹೊದೆದು, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಕೆೈತ್ಡವಿ ಕುಟ್ಟರಳನ್ನೂನು ಎಲೆಯಡಿಕೆಯ ಚಿೀಲವನ್ನೂನು
ಹತ್ತರಕೆಕ ಎಳೆದು, ಚಿೀಲದಿಂದ ಕೆೈಯಂದಾಜನ್ನ ಮೀಲೆ ಗಂಡಡಿಕೆಯೊಂದನ್ನುನು ಆಯುದ ತ್ಸೆಗೆದು, ಉಫ್ ಎಂದು ಊದಿ, ಲ್ೀಹದ ಕುಟ್ಟರಳಿಗೆ
ಟಣಕಕನೆ ಹಾಕಿ, ಕುಟಟತಡಗಿದರು. ಬಹಿಮುರ್ಶೆಖ ಜೀವದ ಮುಪಿಪನ್ನ ಭಾಗಕೆಕ ಮೌನ್ನವು ಮಹಾಪಿಶಾಚಿ. ಕುಟಟವ ಸದಿದಗೆ ಆ ಪಿಶಾಚಿ
ತಲಗಿದಂತ್ಸಾಗಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಎದೆ ಭಾರ ಕಡಿಮಯಾಗಿ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು; ನೆಮಮದಿಯೂ ಆಯಿತ್ು.
ಬೆೀರೆ ಇನಾನುವ ಸದೂದ ಇರದೆ ನಃಶಬದವಾಗಿದದ ಹಳೆಮನೆಯ ಆ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕುಟ್ಟರಳಿನ್ನ ಸದೊದಂದೆೀ ಸಾಮಾರಟವಾಗಿತ್ುತ.
ತ್ುಸುಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಜಗಲ್ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದದ ಒಡಿಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಒಡಿಡಗಳ ಹಿಂದಿದದ ಕೊಟಿಟಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೊರಸನ್ನ ಸದುದ, ಕೊಂಬಿನ್ನ
ಸದುದ, ದೊಂಟೆಯ ಸದುದ, ಹೊೀತ್ದ ಸೀನನ್ನ ಸದುದ, ಸಲಗನ್ನ ಗುರುಗುರು ಸದುದ, ಒಂದಾದ ಮೀಲ್ಂದು ಕೆೀಳಿಸತಡಗಿತ್ು. ಹಾಗೆಯೆ ತೀಟದ
ಬೆೀಲ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಥವಾ ಅಮಟೆಯ ಮರದಲ್ಲಿಯೊ ಹಂಡಹಕಿಕಗಳೆರಡು ಸಳುಳೆ ಪಡಿಸಳುಳೆಗಳಿಂದ ಪರಣಯ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ಣೆಗೆ ಮದಲು ಮಾಡಿದುವು.
ಅದಾದ ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ, ಎಲೆಯುದುರಿ ಬರಲಾಗಿ ಕೆಂಪು ಹೂ ಮಾತ್ರ ತ್ುಂಬಿ ಹೊೀಗಿದದ ಹಾಲ್ವಾಣದ ಮರದಲ್ಲಿ ಎಂದು ತೀರುತ್ತದೆ ,
ಕಾಜಾಣವೊಂದು ಆಲಾಪನೆಗೆ ತಡಗಿತ್ು.
ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಗಮನ್ನ ಹಂಡಹಕಿಕಯ ಸಳಿಳೆನ್ನ ಕಡೆಗಾಗಲ್, ಕಾಜಾಣದ ಆಲಾಪನೆಯ ಕಡೆಗಾಗಲ್ ಒಂದಿನತ್ೂ ಹೊರಳಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕುಟುಟವುದನ್ನುನು ಸವಲಪ ಸಲ್ಲಿಸ, ಕತ್ಸೆತತ್ತ, ಕಿರುದಿಟಿಟಯಿಂದ ಅಂಗಳದ ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿದರು. ಮನೆಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದದ ಅವರಿಗೆ ಬಯಲ್ನ್ನ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿದದ
ಒಡಿಡಗಳ ಆಕೃತ್ ಆಹಾವನ್ನಕರವಾಗಿ ಗೊೀಚರಿಸತ್ು. ಒಡಿಡಗಳೊಳಗೆ ಆಗುತ್ತದದ ಸದುದಗಳೆಂದರೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಬಹುಕಾಲದ ಸಾಧ್ನ್ನದಿಂದ
ಸಾಕಷೌತ್ಸಾಕರವಾಗಿದುದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೆೀ ಸಂವೆೀದಯವಾಗುತ್ತದದ ಯಾವುದೊೀ ಗುಪತ ಲ್ಪಿಯ ಸಂಕೆೀತ್ ಸವರ ವಿಜಾಞನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ಊರು ಹಂದಿಯ
ದಡೆಡಯ ಸದೊದ, ಸಲಗನ್ನ ಸದೊದ, ಮರಿಗಳ ಸದೊದ, ಹೊೀತ್ನ್ನ ಸೀನ, ಆಡಿನ್ನ ಸೀನ, ಕೆಂಪು ಹುಂಜದ ಕೂಗೊ, ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಕೊೀಳಿ
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ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಗೆದುದ ತ್ಂದಿದದ ಬಿಳಿ ಸಳಗದ ಕೂಗೊ, ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದೂ ಅಥರ್ಶೆವಾಗುತ್ತತ್ುತ; ಭಾವವಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಮಹಾಕವಿ
ಮಹಾಛಂದಸಸಾನ್ನ ನಾದವಿನಾಯಸವನ್ನುನು ಸವಿಯುವಂತ್ಸೆ ಸವಿದು ಸುಖಿಸುತ್ತಲೂ ಇದದರು. ಅಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಸದಿದಗೂ ಅವರ ಭಾವಕೊೀಶ
ಬೆಳೆದುಹೊೀಗಿತ್ುತ.
ಬೆಳಕುಬೆಳಕಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಹರಿಯತಡಗಿತ್ು. ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಎಲೆಯಡಿಕೆಯನ್ನುನು ಜಗಿಯುತ್ಸಾತ ಗಂಟಲ್ನಳಗೆ ಯಜಮಾನ್ನ ಸದುದ ಮಾಡುತ್ಸಾತ
ಕೆಸರಲ್ಗೆ ಬಿಟೆಟದದರು. ಗಂಡಲ್ನಳಗೆೀ ಕೆಮಿಮನ್ನ ವೆೀಷ್ದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತದದ ಆ ಯಜಮಾನ್ನನ್ನ ಸದೆದಂದರೆ ಹಳೆಮನೆಗೆ ‘ಅಲಾರಾಂ ’ ಇದದಂತ್ಸೆ .
ಸೊೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಲಗಿದದವರು ಎಚಚಾತ್ುತ ಗೃಹ ಕಾಯರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ತಡಗುತ್ತದದ ಸದುದ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾದುವು.
ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಬೂದಿ ಗುಡೆಡಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ಕಂತ್ರನಾಯಿಗಳಿಗೂ ನದಾರಭಂಗವಾಯಿತ್ು. ಕರೆಯುವ ಕೊಟಿಟಗೆಗೆ ಮುರುಹಾಕುವ ಕತ್ರ್ಶೆವಯಕೆಕ
ಮರದ ಮರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಹೂವಿ ದಿನ್ನವೂ ಒದರುತ್ತದದಂತ್ಸೆ “ಹಛಾ! ಹಛಾ! ಇವಕೆಕೀನ್ನು ಜಞವನದೆದ ಬಂದವಪ್ಪಾಪ?” ಎಂದು
ಗದರಿದಳು. ಪ್ಪಾಪ. ಒಂದು ಕಂತ್ರ ನಾಯಿ ಇನ್ನೂನು ಆಕಳಿಸ, ಬೆನ್ನುನು ನೀಳಿ, ಮೈನ್ನುರಿದಿರಲ್ಲಲಿ! ಬಿತ್ುತ ಒಂದೆೀಟು, ಮರದ ಮರಿಗೆಯಿಂದಲೆ! ನಾಯಿ
ಬೆಚಿಚಾತ್ಸೆ ವಿನಾ ಕೂಗಲ್ಲಲಿ! ಇನ್ನೂನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಚಚಾರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಅದಕೆಕ, ನೀವನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸ ಕೂಗುವುದಕೆಕ! ಬೆಳಗೆೀನ ಆಗಿತ್ುತ.
ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು, ತ್ಮಮ ಕುಳಾಳೆದ ಗುಜುಜಿ ದೆೀಹವನ್ನುನು ಮಣಕಾಲ್ನ್ನವರೆಗೂ ಕರಿಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಸುತ್ತ, ಭದರವಾಗಿ ಹೊದೆದುಕೊಂಡು
ಅಂಗಳಕಿಕಳಿದರು. ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಚೌರಮಾಡಿಸದದರಿಂದ ಲಾಳದಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನ್ನುಣಣಾಗಿದದ ತ್ಲೆಯ ಮುಂಭಾಗಕೆಕ ಶ್ೀತ್ ತ್ಗುಲ್ದಂತ್ಸಾಗಲು ಮತ್ಸೆತ
ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಒಂದು ಪುರಾತ್ನ್ನವಾದ ದಗಲೆತೀಪಿಯನ್ನುನು ಸಕಿಕಸಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಮಳೆಗೆ ಕೆಸರೆೀಳುವ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ತ್ುಳಿಯದೆ
ನ್ನಡೆಯಲೆಂದು ಸಾಲಾಗಿ ಹಾಕಿದದ ಕಲುಲಿಗಳ ಮೀಲೆ ನ್ನಡೆದು ಒಡಿಡಗಳ ಸಮಿೀಪಕಕೆ ಹೊೀದರು.
ಆ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳಿಗೂ ಆ ಪ್ಪಾರಣ್ಯನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ವಿಶಾವಸವೊೀ ಏನ?
ಒಡಿಡಯ ಕಂಡಿಕಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಬಿಲ್ ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಕೊೀಳಿ ಕುಣ್ದಾಡಿದುವು. ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆಗೆಯುತ್ಸಾತರೆಂಬ ಸಂತ್ಸಕಾಕಗಿ ಒಂದರಮೀಲ್ಂದು
ನಾಮುಂದೆ ತ್ಸಾಮುಂದೆ ಎಂದು ಒಡಿಡಯ ಕದವಿದೆದಡೆಗೆ ಕುರಿ ನ್ನುಗಗತಡಗಿದುವು. ಹಂದಿಗಳೂ, ಸಲಗ ದಡೆಡ ಮರಿ ಎಲಾಲಿ, ಗುರುಗುರು ಗುಟುಟತ್ಸಾತ
ಓಡಾಡಲಾರಂಭಸದುವು.
ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಹಿಗಿಗನಂದಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ಮಮ ಮೂಕ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಗೆ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ನೀಡಿ, ಯಾವ ಒಡಿಡಯ ಬಳಿಗೆ ಮದಲು
ಹೊೀಗುವುದೆಂದು ಮನ್ನಸುಸಾ ತ್ುಯುಯತ್ಸಾತ ನಂತ್ು, ಕೊನೆಗೆ ಮನೆನು ಮನೆನು ಮರಿಹಾಕಿದದ ದಡೆಡಯ ಬಾಣಂತ್ತ್ನ್ನದ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮವನೆನು ಪರಧಾನ್ನವನಾನುಗಿ
ಭಾವಿಸ ಹಂದಿಒಡಿಡಯ ಕಡೆಗೆ ಸರಿದರು.
ಕೆಸರು ತ್ುಳಿಯದಿರುವುದಕಾಕಗಿ ಹಾಕಿದದ ಕಲುಲಿಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಲೆ ಕೊೀಳಿಯ, ಕುರಿಯ, ಹಂದಿಯ ಹೆೀಸಗೆಯೊಡನೆ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿದದ
ಕೆಸರುಮಣುಣಾ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಚಕಕನೆ ನ್ನುಗಗತಡಗಿದರೂ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಸವಲಪವೂ ಗಮನ್ನಕೊಡದೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಹಂದಿಯೊಡಿಡಯ
ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಹೊೀದರು. ನತ್ಯಪರಿಚಯದಿಂದ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಯನೆನುೀ ಪರಚೊೀದಿಸುತ್ತದದ ಆ ಮಿಶರವಾಸನೆ ಸೆನುೀಹಿತ್ನ್ನ ಆಗಮನ್ನದಂತ್ಸೆ
ಸಂತೀಷ್ಕರವಾಯಿತ್ು. ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಒಡಿಡಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪರದಕಿಷೌಣ್ಣೆಮಾಡುತ್ಸಾತ ಕಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಟುಟ ನೀಡತಡಗಿದರು. ಮೃಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳ ಗುಂಪನ್ನುನು ಒಟುಟನೀಡುವ ಪ್ಪೆರೀಕಷೌಕರಂತ್ಲಲಿ; ತ್ನ್ನನು ‘ನ್ನರಮಂದೆ’ಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಯ ಆತ್ಮಕಲಾಯಣವನ್ನೂನು ಗಮನಸುವ
‘ಪ್ಪಾದಿರ’ಯಂತ್ಸೆ! ಆಸಪತ್ಸೆರಯಲ್ಲಿ ಒಬೊಬಾಬಬಾ ರೀಗಿಯನ್ನೂನು ಕಣ್ಣಾಟುಟ ಕಾಣುವ ‘ಡಾಕುದಾರ’ನ್ನಂತ್ಸೆ! ಒಂದರ ಕಿವಿಚಟೆಟಯ ಬುಡದ ಗಾಯ; ಇನನುಂದರ
ಕಾಲ್ಕೊಳಗಿನ್ನ ಬಿರಕು; ಮತತಂದರ ಬಾಯಿ ಹುಣುಣಾ; ಒಂದೊಂದನ್ನೂನು ಮನ್ನಸಸಾಟುಟ ನೀಡಿದರು. ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ಮನ್ನುಷ್ಯರಾರೂ ಇರದಿದದರೂ
ಮುಂದೆ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳುವುದನೆನುಲಾಲಿ ಅಭಾಯಸಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಆಗಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೆೀನ್ನನನು ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು.
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ಒಂದು ನ್ನಡು ವಯಸಸಾನ್ನ ಮರಿಸಲಗದ ಕಾಮಚೆೀಷೆಟಯಿಂದ ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಒಡಿಡಯೊಳಗೆ ಗಡಬಿಡಿ ಮದಲಾಗಲು ಹೆಗಗಡೆಯವರು ‘ಎಲಾ ನನ್ನನು
ಸೊಕೆಕ! ಅಲಾಲಿ, ಆ ಹೂವಳಿಳೆ ಎಂಕಟಣಣಾ ನನೆನು ಬತ್ತೀನ ಅಂದಿದದ. ಬಲೆೀರ್ಶೆ ಇಲಾಲಿ ಗಿರಾಸಾತ. ಇದ್ನಂದು ಕೊಟಟ ಹೊತ್ೂರ್ಶೆ ಒಡಿಡೀಗೆ ಸುಖಾ ಇಲಲಿ”
ಎಂದುಕೊಂಡು, ಮಲೆಗಾಡುಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಕಣ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಹಬಿಬಾದದ, ಹಸುರಿನತ್ೂ ಇಲಲಿದ, ಗದೆದಯ ಕೊೀಗಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ದಿಟಿಟನ್ನಟುಟ
ನೀಡತಡಗಿದರು.
ಬೆಳಳೆಗೆ ಬೆಳಗಾಗಿತ್ುತ. ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಯುದ ಅಂಚಿನ್ನ ಗೆರೆ ಬರೆ ಬರೆಯಾಗಿದದ ಗದೆದಯ ಕೊೀಗಿನ್ನ ಕಂದುಬಣಣಾವು ಬೂದಿಗಪಿಪಗೆ
ತ್ರುಗಿತ್ುತ. ಆದರೂ ಹಾವು ಹರಿಯುವಂತ್ಸೆ ಡಂಕುಡಂಕಾಗಿ ಹರಿದು, ಒಮಮ ಅಂಚಿನ್ನ ಮೀಲೆ, ಒಮಮ ಗದೆದಯ ಮಧೆಯ ಏರಿ ಇಳಿದು ಮುಂಬರಿದು
ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿ ಗಡಿಬೆೀಲ್ಯ ಮುಂಡುಗದ ಹಿಂಡಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಮರೆಯಾಗಿದದ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಸಮದ ನ್ನುಣ್ಪನ್ನ ಬೂದುಬಣಣಾದ ರೆೀಖೆ , ಅತ್ತ
ಕಣ್ಣಾಣಾದವನ್ನ ದೃಷ್ಟಯನ್ನುನು ತ್ಟಕಕನೆ ಸೆಳೆಯುವಂತ್ಸೆ, ಪರಧಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ.
ಹೆಗಗಡೆಯವರು ನೀಡುತ್ತದುದದು ಅದನೆನು. ಮಲೆಯ ಹಸುರನೆನುೀ ಸದಾ ನೀಡುತ್ತದದ ಆ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಮುಪ್ಪಾಪಗಿದದರೂ ದೃಷ್ಟ ಮಂದವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟ ಸವಲಪ ಮಂದವಾಗಿದದರೂ ಅದಕೆಕ ಕಾರಣದ ಮೂಲ ಕಣ್ಣಾನ್ನ ನಃಶಕಿತಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ಮಾಂದಯವಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಕಾಲುದಾರಿಯ
ದೂರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೀ ನ್ನಡೆದು ಬರುವಂತ್ತ್ುತ. ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಹುಬುಬಾ ಸುಕಿಕಸ ಕಿರುಗಣುಣಾ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದರೂ ಪರಯೊೀಜನ್ನವಾಗಲ್ಲಲಿ.
ಹೂವಿಯ ವಕರ ಬೆೈತ್ಲೆಯ ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಹೆೀನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ುಟ ಅಸಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೊೀ ಇಲಲಿವೊೀ! ನೀಡಿ ನೀಡಿ, ಸಾಕಾಗಿ, ಮತ್ಸೆತ
ಗೊಣಗುತ್ಸಾತ ಒಡಿಡಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿದರು: “ಅವನೆೀ ಇರಬೆೈದು! ದುಡಿಡಟುಟ ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗು ಅಂತ್ೀನ.”
ಆದರೂ ಮನ್ನಸುಸಾ ತ್ಡೆಯದೆ ಮತ್ಸೆತ ಅತ್ತಕಡೆ ತ್ರುಗು ನೀಡಿದರು. ಬರುವವರು ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ಸಾತಗದೆ ಕಣ್ಣಾನ್ನ ಮೀಲೆ ಸಟಿಟನಂದ ಎಂಬಂತ್ಸೆ
“ತ್ಮೂಮ! ಏ ತ್ಮೂಮ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆದರು.
ಆ ಕೂಗಿಗೆ ಒಡಿಡಗಳಲಾಲಿಗುತ್ತದದ ಸದುದ ಕಷೌಣಮಾತ್ರ ನಂತ್ು ಮತ್ಸೆತ ಮುಂಬರಿಯಿತ್ು.
“ತ್ಮೂಮ! ಏ ತ್ಮೂಮ!” ಇನ್ನೂನು ರಭಸದಿಂದ ಕೂಗಿದರು. ಈ ಸಾರಿ ಒಡಿಡಗಳ ಸದುದ ನಲುಲಿವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ೂತ ಹೆಚಾಚಾಯಿತ್ು. ಪಂಜರ
ಮೀಕಷೌಕಾಕಗಿ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳೆಲಾಲಿ ಒಂದೆೀ ತ್ಡವೆ ಮುಮುಕುಷೌಗಳಾಗಿ ನ್ನುಗಗತಡಗಿದುದರಿಂದ ಗಲಾಟೆ ನೆರೆಯೆೀರಿತ್ು.
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಓಡೀಡಿ ಬಂದನ್ನು. ಮೈಗೆ ಕೆಸರು ಹಾರುತ್ತದೆಂದು ಹೆದರಿ ನೀರು ಚೆನಾನುಗಿ ಆರಿದದ ಸಥೂಳಗಳಲ್ಲಿಯೆೀ ಜಾಗರೂಕತ್ಸೆಯಿಂದ
ಕಾಲ್ಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಅವನ್ನ ತ್ಂದೆ “ಎಲಲಲಲಾ ನನ್ನನು ಜಂಭಾನೆ ! ಹಾರುವರು ಹಾದಾರ್ಶೆಂಗೆ ತ್ುದಿೀ ಬೆಳಾಳೆಗೆ ಹಾಕೊೀರ್ಶೆಂಡು ಬತ್ತೀಯಲ್ಲಿೀ!
ಬಿಳಿೀ ಬಟೆಟ ಕೆಸರಾಗತದಲೆಲಿೀನೀ ನಂಗೆ?” ಎಂದರು
ಅಪಪ ಈ ರಿೀತ್ ಮಾತ್ಸಾಡುವುದು ಮಗನಗೆೀನ್ನೂ ಹೊಸದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೂನು ಗಮನಸದಂತ್ಸೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಂತ್ನ್ನು.
“ಏನೀ ನನ್ನನು ನೆರೆಮನೆ ಅಣಣಾನ್ನಹಾಗೆ ಮಳೆಹಾಳ್ ಚಾಳಿೀನೆಲಾಲಿ ಕಲ್ೀತ್ಸಾ ಬತ್ೀರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ? ನನ್ನನು ಈ ಕರಿೀ ಬೂಲಕೆಕ ಯಾಕೊೀ ಈ ಬಿಳಿೀ ಬಟೆಟ?”
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಹುಲುಲಿ ಕಚಿಚಾಕೊಂಡು ಹೆೀಳಿದ: “ಕರೆದದುದ ಯಾಕೆ?”
ದೂರದಲ್ಲಿ ಗದೆದ ಕೊೀಗಿನ್ನ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದದ ವಯಕಿತ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನೀ ಯಾರೆಂದು ನೀಡಿ ಹೆೀಳುವುದಕಾಕಗಿಯೆೀ ಹೆಗಗಡೆಯವರು
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ಮಗನ್ನನ್ನುನು ಕರೆದಿದುದ. ಆದರೆ ಮಗನ್ನ ಬಟೆಟಬರೆಗಳನ್ನುನು ಕಂಡು ಸಟಿಟಗೆೀರಿದ ತ್ಂದೆ “ಹೊೀಗಿ ನೀಡು, ಆರು ಕಟಾಟಕೆ ಸತ್ತರೀ ಇಲ್ಲಿೀ ಹೊಲೆ
ಮಕಕಳು! ಮಳೆ ಬಂದ ಮರುದಿನಾನ್ನೂ ಬಿಸಲು ಬರೀ ತ್ನ್ನಕ ಮಲಗಿಕೊಳೊಳೆೀ ನೀವು ಮನೆ ಇಟುಟಕೊಂಡಾಹುಂಗೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ ! ಏನಾದೂರ ಆಗಿಲಿ!
ಅತ್ತ ಮಖಾ ಹೊೀಗಾ ತ್ನ್ನಕ ಗೆಯಿತೀನ! ಆಮೀಲೆ ಮನೆ ಇಟುಟಕೊಂಡೆರ ಇಟುಟಕೊೀ ಬಿಟೆರ ಬಿದು! ನ್ನಂಗೆೀನ್ನು!!”
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ತ್ಂದೆ ಕರೆದಾಗ ಬಚಚಾಲಲ್ಲಿ ಹಲುಲಿಜಜಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದನ್ನು. ಹಾಗೆಯೆೀ ಓಡಿಬಂದಿದದ ಅವನ್ನ ತ್ುಟಿಯೆಲಲಿ ಮಸಯೆಂಜಲ್ಂದ
ಅಸಹಯವಾಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನು ಬಾಯಿ ತ್ಸೆರೆಯದಿದುದದಕೆಕ ಬಹುಶಃ ಅದೂ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿತತ ಏನೀ? ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ರೆೀಗಿಗೆ ಮಗನ್ನ
ಬಿಳಿ ಬಟೆಟ ಎಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತತ ಅವನ್ನ ಮಸೀಮಯವಾದ ಕರಿೀತ್ುಟಿಯೂ ಅಷ್ಟಮಟಿಟಗೆೀ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತ. ಎಂದರೆ ಅಥರ್ಶೆ: ಎರಡೂ
ಕಾರಣವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ನಜವಾದ ಕಾರಣ ಒಂದಲಲಿ, ಎರಡಲಲಿ: ತ್ಂದೆಯಾದವನ್ನು ಮಗನ್ನನ್ನುನು ಹತೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟುಟಕೊಳಳೆಬೆೀಕಾದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ವತ್ರ್ಶೆಸಬೆೀಕು ಎಂಬುದೊಂದು. ಮಗನ್ನ ವಿರೂಪದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೆ ಜನ್ನ ತ್ಮಮ ಮನೆಗೆ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ
ನ್ನಂಬುಗೆ ಮತತಂದು ಆ ವಿರೂಪಕೆಕ ಆಗುತ್ತರುವ ಅವಮಾನ್ನ ಅದರ ಸೃಷ್ಟಗೆ ಕಾರಣನಾದ ತ್ನ್ನಗೂ ಸಲುಲಿತ್ತದೆಯಲಾಲಿ ಎಂಬ ಒಳಗುಟುಟ
ಇನನುಂದು. ಮಗನ್ನು ಸುರೂಪಿಯಾಗಬೆೀಕೆಂದು ಮಾಡುತ್ತರುವ ಪರಯತ್ನುದಿಂದ ಮನೆ ಹಾಳಾಗುವುದೆಂಬ ಭೀತ್ ಮಗುದೊಂದು. ಹೆಂಡತ್ಯಿಲಲಿದ
ಮುದುಕನ್ನ ಅತ್ೃಪಿತ ಇನನುಂದು. ಇತ್ಸಾಯದಿಯಾಗಿ ಅಸಂಬದಧವೂ ಪರಸಪರ ವಿರುದದವೂ ಆದ ಅನೆೀಕ ನೆವಗಳೆಲಲಿ ಒಟುಟಗೂಡಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು
ಕುದಿಸುತ್ತದುದವು.
ಆದದರಿಂದಲೆ ತ್ಂದೆಯ ಅಪಪಣ್ಣೆಯಂತ್ಸೆ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಮರುಮಾತ್ಸಾಡದೆ ಹೊಲಗೆೀರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಿರುಬಿರನೆ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದಾಗ, ಅವರು
ಮತ್ೂತ ರೆೀಗಿ “ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ! ಬಾರೀ!! ನನ್ನನು ಮುಖಾ ನೀಡಿದೆರ ನನ್ನನು ಮಾತ್ು ಕೆೀಳಾತರೆೀನೀ ಹೊಲೆೀರು? ಥೂ! ನನ್ನನು ಬೂಲಕೆಕ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಾ!
ಹೊೀಗಿ ಬಾಯಾದೂರ ಸರಿಯಾಗಿ ತಳಕೊಂಡು ಹೊೀಗೊೀ!!” ಎಂದು ಕೂಗಿದುದ.
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ತ್ುಟಿ ನ್ನಡುಗಿತ್ು; ಸಟಿಟನಂದ, ದುಃಖದಿಂದ. ಬೆೀರೆ ಇನಾನುರಾದರೂ ಆಗಿದದರೆ ಒರಟಾಗಿ ಹಲುಲಿ ಮುರಿಯುವಂತ್ಸೆ
ವತ್ರ್ಶೆಸಬಿಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲಾಲಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿವಲಾಲಿ ಎಂಬೊಂದು ಸಂಕಟದಿಂದ ಹಲುಲಿ ಕಚಿಚಾ, ಹುಬುಬಾ ಗಂಟಿಕಿಕ, ಮುಖವೆಲಾಲಿ ಸುಕಾಕಗಿ
ತ್ಡೆದು ಕೊಂಡನ್ನು. ಆದರೆ ಕಣುಣಾ ಹನ ತ್ುಂಬಿತ್ು. ಅದು ತಟಿಟಕುಕವುದರಳಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಗದಿರುಹಿ ಹೊರಟನ್ನು: ಮುಖ ತಳೆಯುವುದಕಾಕಗಿ
ಬಚಚಾಲ್ಗಲಲಿ; ಆರು ಕಟಟಲು ಹೆೀಳುವುದಕಾಕಗಿ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ .
ಮಗನ್ನ ಕಣ್ಣಾನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತ್ುಂಬಿದುದ ಕಂಡು ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮನ್ನಸುಸಾ ಸವಲಪ ಮೃದುವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ತ್ಟಕಕನೆ ಬೆನ್ದಿರುಗಿದ
ಪರತ್ಭಟನಾ ಭಂಗಿಯನ್ನೂನು ಹೊಲೆಗೆೀರಿಯ ಕಡೆಗೆ ರೀಷ್ ರಭಸದಿಂದ ಹೊೀದುದನ್ನೂನು ಕಂಡು, ಸಗುಗರಿದು, ಮುದುಕನ್ನ ಕುಳುಳೆ ಮೈ ಕಂಪಿಸತ್ು.
ಕೃತ್ನ್ನವಾಗಿ ಗಟಿಟಯಾಗಿ, ಕೆಮಮ, ಅವನ್ನು ಹೊೀದ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕಾಯಕರಿಸ ತ್ುಪಿಪದರು. ಯೌವನ್ನದಲ್ಲಿ ದಪರ್ಶೆದಿಂದ ಬಾಳು ಸಾಗಿಸದದ ಆ
ಮುದುಕನಗೆ ಮುಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ೀಕವೆಲಲಿ ಅವಿಧೆೀಯವಾಗಿರುವಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು.
“ಕೆಡತಪ್ಪಾಪ ಕಾಲ, ಕೆಡುತ! ಇನ್ ನ್ನಮಮಂತೀರ್ ಕಾಲ್ ಕಿೀಳಾದೆ ಮೀಲು! ಇನ್ ಹೆೀಳಿಸಾದದಲಲಿ ಈ ಜಲಮ!” ಎಂದು ಗೊಣಗುತ್ಸಾತ ಮತ್ಸೆತ ಗದೆದಯ ಕಡೆಗೆ
ನ್ನಡೆದರು. ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದದ ವಯಕಿತ ಅಂಗಗಳೆಲಾಲಿ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಸಪಷ್ಟವಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಸಮಿೀಪಿಸದದನಾದರೂ ಆಗತ್ಸಾನೆ
ಮೂಡಿಬರುತ್ತದದ ಎಳೆಬಿಸಲ್ನ್ನ ರಶ್ಮ ಚಾಮರದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಅದು ಯಾರು ಎಂದು ಗೊತ್ಸಾತಗಲ್ಲಲಿ.
ಕೆೈಯೆತ್ತ ಹಣ್ಣೆಗಿಟುಟ ಬಿಸಲ್ಗೆ ಕೊಡೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಿ “ಹಾಳ್ ಕಣುಣಾ! ಅವಕೂಕ ಬಾಯಡಾದೆ ನಾನ್ನು!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿದಾಗ,
ತೀಟದ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತ್ುಂಬಿದ ಕೊಡಪ್ಪಾನ್ನವನ್ನುನು ಸೊಂಟದ ಮೀಲ್ಟುಟ, ಬೆಳಿಳೆಯ ಕಡಗ ಮತ್ುತ ಕಣುಣಾ ಕೊರಿಸದ ಗಾಜನ್ನ ಬಳೆಗಳನ್ನುನು
ತಟಿಟದದ ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಯಿಂದ ಆ ತ್ಸಾಮರದ ಕೊಡದ ಕೊರಳನ್ನುನು ಅವುಕಿ ಹಿಡಿದು ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಮಟಟಲು ಹತ್ುತತ್ತದದ ತ್ಮಮ ಮಗಳನ್ನುನು ಕಂಡರು.
ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಬಣಣಾದಲ್ಲಿ, ಮೈಕಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ, ರೂಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರ್ಶೆಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಮಮ ಗತ್ಸದ ಸತ್ಯನೆನುೀ ಹೊೀಲುತ್ತದದ ಆಕೆಯನ್ನುನು ಕಂಡಡನೆ
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ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮರಳಿ ಮೃದುವಾದರು. ಅವರ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ತ್ಂಗಾಳಿ ಬಿೀಸದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಆಗತ್ಸಾನೆ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದದ ಜಗತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ
ಫಕಕನೆ ಮರುವನ್ನ ಗೊೀಚರಿಸದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಕಡಲ ನ್ನಡುವೆ ಹಡಗೊಡೆದು ತ್ಸೆರೆಗಳ ತ್ಸಾಡನ್ನಕೆಕ ಸಕಿಕ ತ್ಸೆೀಲುತ್ಸಾತ ಬರುವಾತ್ನ್ನು ದಿವೀಪದ
ದಡಕೆಕೀರುವಂತ್ಸೆ ಹೃದಯದ ಮೃದುತ್ವವನ್ನೂನು ಮೈತ್ರಯನ್ನೂನು ಅಕಕರೆಯನ್ನೂನು ಸೂಚಿಸುವ ದಿೀಘರ್ಶೆಸವರದಿಂದ ಕರೆದರು.
“ಬುಚಿಚಾೀ!”
ಮಂಜಮಮ ಏರುತ್ತದದವಳು ಹಾಗೆೀ ಮಟಟಲ ಮೀಲೆ ನಂತ್ು “ಏನ್ನಪಪಯಾಯ?” ಎಂದಳು. ಸವರದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸವಿದದರೂ ಇಂಪ್ಪಾಗಿತ್ುತ.
“ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಕಾಕ ಸವಲಪ.”
“ಬತ್ೀರ್ಶೆನ….”
“ಕೊಡಪ್ಪಾನ್ನ ಅಲೆಲಿೀ ಇಟುಟ ಬಾ.”
ಮಂಜಮಮ ಹಾಗೆಯೆೀ ಮಾಡಿ, ಮೂಡು ಬಿಸಲ್ಗೆ ಮನೆಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ತೀಟದ ಅಡಕೆಯ ಮರಗಳ ನೀಳವಾದ ನೆಳಲುಗಳು ಪಟೆಟಪಟೆಟಯಾಗಿ
ಬಿದಿದದದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದು ಬಂದಳು.
ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯ ವಯಸುಸಾ ಮಿೀರಿ ಹೊೀಯಿತ್ಸೆಂದು ಹೆೀಳುತ್ತದದರೂ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಹಾಗೆೀನ್ನೂ
ತೀರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಚೆನಾನುಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊಟೆಟ ತ್ುಂಬಾ ತ್ನ್ನುನುವ ಹಳಿಳೆಯ ಹೆಣುಣಾ ಬೆಳೆಯುವಂತ್ಸೆ ಮಂಜಮಮ ಸುಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದದ ಮಾತ್ರಕೆಕ
ಮದುವೆಯ ವಯಸುಸಾ ಮಿೀರಿತ್ಸೆಂದು ಹೆೀಳುವುದು ಯಾವ ನಾಯಯ? ಮದುವೆಗೆ ವಯಸುಸಾ ಮಿೀರುವುದೆಂದರೆ ಅಥರ್ಶೆವಾದರೂ ಏನ್ನು? ಅವಳೆೀನ್ನು
ಹಾರುವರ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣೆಣಾೀ? ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕೆಕ ಮದಲೆ ದೊಡಡವಳಾಗಿಬಿಟಟರೆ ಕಾಡಿಗಟಟಬೆೀಕೆಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯೆೀನ್ನು ತ್ಮಗೆ? ಒಂದು ವಷ್ರ್ಶೆ
ಹೆಚುಚಾ ಕಡಿಮ, ಸರಿಯಾದ ಮನೆಗೆ ಕೊಟಟರಾಯಿತ್ು. ಅಲಲಿದೆ ತ್ಸಾಯ ಸತ್ತ ಹುಡುಗಿ. ಸವಲಪ ತ್ಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ ಮೀಲೆಯೆೀ ಗಂಡನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದರೆ
ನೆಮಮದಿ. ಒಂಟಿಬಾಳು ಬಾಳುತ್ತರುವ ತ್ಮಗೂ ಮಗಳನ್ನುನು ತ್ಟಕಕನೆ ಅಗಲ್ರಬೆೀಕೆಂದರೆ ಸಂಕಟ: ಮಗನೆೀನೀ ಇದಾದನೆ. ಆದರೆ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ
ಕಂತ್ರ, ಸವತ್ಂತ್ರ. ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ರರಿಗೆ ಆಶರಯಕೊಡುತ್ಸಾತ ಬಾಳಿದವರಿಗೆ ಆಶ್ರತ್ರು ದೂರವಾದರೆ ಆಶರವೆ ತ್ಪಿಪದಂತ್ಸಾಗುತ್ತದೆ . ಮುಪುಪ
ಎಳೆತ್ನ್ನಕೆಕ ಆಶರಯ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಆಶ್ರತ್ವೂ ಹೌದು. ಹಳೆಯ ಚಪಪರಕೆಕ ಹೊಸ ತಂಡೆಯ ಬಳಿಳೆ ಹಬಿಬಾದದರೆ ತಂಡೆಯ ಕಾಯಿಯ ಆಸೆಗಾದರೂ
ಚಪಪರ ಬಿೀಳದಂತ್ಸೆ, ಹಾಳಾಗದಂತ್ಸೆ, ಒರಲೆ ಹಿಡಿಯದಂತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಕತ್ತಗೆ ತ್ುಕುಕ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಉಪಯೊೀಗಿಸದೆ
ಪಿಟಾರಿಯಲ್ಲಿಟಟರೆ ಪಿೀತ್ಸಾಂಬರಕಾಕದರೂ ಬೂಷ್ಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಪರವೃತ್ತಪ್ಪೆರೀರಕವಾದ ಆಧಾರಸತಂಭಗಳೆಲಾಲಿ ಉರುಳಿದರೆ ಮುಪುಪ ಬೆೀಸತ್ಸೆತೀ ಸತ್ುತ
ಹೊೀಗುತ್ತದೆ. ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಆಲ್ೀಚನೆಗೆ ಇಷೆಟಲಾಲಿ ಮಿೀರಿದದರೂ ಆತ್ಮಕೆಕ ಅದು ವೆೀದಯವಾಗಿದುದದರಿಂದಲೆ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಮಗನ್ನ
ಮದುವೆಯ ಅಡಚಣ್ಣೆಯನನುಡಿಡ ಕಾಲವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದುದದುದ.
ಬಿರಾಂಬರುಡುಗೆಯ ಸಡಿಲ ಚೆಲುವು ಹಳೆಮನೆಯಂತ್ಹ ಹಳೆತ್ನ್ನದ ಮನೆತ್ನ್ನಗಳಿಗೆ ಆಗಿನ್ನೂನು ಸೊೀಂಕಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಂಜಮಮ ಗೊಬೆಬಾ ಸೆರಗು ಬಿಗಿದು
ಕಟಿಟ, ಸೀರೆಯ ಬಹುಭಾಗದ ವಿಸತೀಣರ್ಶೆವನೆನುಲಾಲಿ ಸೊಂಡಕೆಕ ಸುತ್ತ, ಉಳಿದಿದದನ್ನುನು ಆದಷ್ುಟ ಕೃಪಣತ್ಸೆಯಿಂದ ನರಿಮಾಡಿ ಹರಡಿಗೆ ಮೀಲೆ
ಮಳಕಾಲ್ನ್ನ ನ್ನಡುವರೆಗೆ ನೀಡಿ ಉಟಿಟದದಳು. ಮಿೀಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಗೆಯುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೊತ್ುತ ಕಳೆಯ ಬಾರದೆಂದು ಅಪಪಯಯ
ಹೆೀಳುತ್ತದುದದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಸೀರೆ ಕೊಳಕಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಕೊಳಕನ್ನುನು ಯಾರೂ ಲೆಕಿಕಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಅವಳೂ ಲೆಕಿಕಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ಮೈಯ
ಬಿಳಿಯ ಬಣಣಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕೆಗೆ ಅಪ್ಪಾರ ಅಭಮಾನ್ನವಿತ್ುತ. ಆ ಅಭಮಾನ್ನ ಒಮಮಮಮ ಗವರ್ಶೆದ ಮಟಟಕೂಕ ಏರಿ, ಆಕೆ, ಮೀಲೆ ಹೆೀಗೆೀ ಇರಲ್,
ಅಂತ್ರಂಗದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ತ್ಂಗಿ ಎಂಬುದನ್ನುನು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ಂದುಕೊಡುತ್ತತ್ುತ. ಆ ಮೈಯಯ ಬಣಣಾದ ಅಭಮಾನ್ನವನ್ನುನು ಒಡವೆಯ
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ಸಂಹಾಸನ್ನದ ಮೀಲೆ ಕೂರಿಸ, ಆಗಾಗ, ಸಮಯ ಸಕಾಕಗ, ಮರವಣ್ಗೆ ಮಾಡುತ್ತದದಳು. ಆಂತ್ಯರ್ಶೆದ ಅಹಂಕಾರ ಬಲ್ತ್ಷ್ೂಟ ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿ
ಬಲ್ಯುತ್ತದೆ, ಪರದಲ್ಲಿ ತ್ರಸಾಕರ. ತ್ರಸಾಕರಕೆಕ ತ್ರಸಾಕರ ಪರತ್ೀಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸೂಯೆ, ಆತ್ಮಪರಶಂಸೆ, ಪರನಂದೆಗಳು ಇಕೆಕಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಮಲೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೆ ಮಂಜಮಮನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನ್ನಂಟರಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸದಭಪ್ಪಾರಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಗಳ ಮೀಲೆ ಹೆರರ ಮಾತ್ನ್ನ ಚುಚುಚಾ ಹೆಚಾಚಾದ
ಹಾಗೆಲಾಲಿ ಅವಳ ಮೀಲೆ ಅಪಪಯಯನ್ನ ಮಚುಚಾ ಅಷ್ಟಷ್ೂಟ ಅತ್ಯಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಹಿೀಗೆ ತ್ಂದೆ ಮಗಳಿಬಬಾರೂ ಒಬಬಾರಿನನುಬಬಾರಿಗೆ ರಕೆಷೌಯಾಗಿ ಪರಸಪರ
ನೆಮಮದಿಗಳಾಗಿದದರು.
ಮಗಳು ತಟಿಟದದ ಮೂಗುತ್, ಬುಗುಡಿ ಎಸಳ ಸರಪಣ್ ಮದಲಾದ ಆಗಿನ್ನ ಕಾಲದ ಮಚಿಚಾನ್ನ ಸೂಥೂಲಾಭರುಚಿಯ ಭಾರಾಲಂಕಾರಗಳನ್ನುನು ನೀಡುತ್ಸಾತ
ಮುದವುಕಿಕ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು “ಬುಚಿಚಾ, ಲಚಾಚಾಚಾರಿ ಬಂದಿದದನೆೀನೆ?” ಎಂದು ಕೊಟಿಟದದ ಅಡಿಡಕೆಯ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ ಕೆೀಳಿದರು.
ಮಂಜಮಮ “ಅವನ್ನ ಮನೆ ಹಾಳಾಗಾಕೆ ಎತ್ತ ಸತ್ತನೀ” ಎಂದು ಮೂತ್ ಮಾಡಿ, ಗದೆದಯ ಕಡೆ ನೀಡಿ, “ಅದಾಯರು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರು? ಹೂವಳಿಳೆ
ಎಂಕಟಣಣಾಬಾವನ್ನುನು ಕಂಡಾಹುಗೆ ಕಾಣತದೆ ?” ಎಂದಳು.
“ಹೌದು ಅಂತ್ೀನ. ಮತ್ಸೆೀರ್ಶೆಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಅದಕೆಕ ನನ್ನನು ಕದಿರ್ಶೆದುದ. ನ್ನನ್ನನು ಕಣ್ಣೆಣಾೀ ಈಗಾಯಕೊೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣರೀದಿಲಾಲಿಪ್ಪಾಪ.” ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಸುಯುದ
ಮುಂದೆ ಹೆೀಳಿದರು: “ನೀನಬಬಾಳು ಮನೆೀಲ್ ಇರಾಹೊತ್ತಗೆ ನಾನ್ನೂ ಒಬಬಾ ಮನಸಯ ಅನಸಕೊಂಡಿದಿದೀನ್ನವಾವ. ಇನ್ನುನು….”
ಅಪಪನ್ನ ಮಾತ್ು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನನುರಿತ್ು ಮಂಜಮಮ “ಹೌದು ಎಂಕಟಣಣಾ ಬಾವನೆೀ !” ಎಂದಳು.
ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಅತ್ತ ನೀಡಿ “ನನೆನುೀನೆ ಬತ್ತೀನ ಅಂದಿದದ. ಒಂದ ಹಂದಿೀಮರಿ ಬೆೀಕು ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದಾದ. ಬಾ ಕೊಡಿತೀನ ಅಂದಿದೆದ.”
“ಯಾವುದನ್ನನು ಕೊಡಿತೀಯಾ, ಅಪಪಯಾಯ?”
“ಯಾವುದಾನುದೂರ ಕೊಡಾದಪಪ. ಸುಮಮನೆ ಒಡಿಡೀಲ್ಟುಟಕೊಂಡು ಮಾಡಾದೆೀನ್ನು. ಮದೆೀಮನೆ ಕಚಿರ್ಶೆಗೆ ಎಷ್ುಟ ಬೆೀಕೊೀ ಅಷ್ುಟ ಇಟ್ಕೀಂಡು
ಇಳಿದೆನುಲಾಲಿ ಕೊಟುಟ ಬಿಡಿತೀನ. ನ್ನನ್ನಗೂ ವಯಸಾಸಾತ್ು. ನೀಡಿಕೊಳೊಳೆೀರು ಯಾರೂ ಇಲಾಲಿ. ನನ್ನನು ಅಣಣಾ ಒಬಬಾ ಇದಾನೆ ಕೂಳು ಖಚಿರ್ಶೆಗೆ. ನೀನಾದೂರ
ಇನೆನುಷ್ುಟ ದಿನ್ನ ಅಂತ್ ಇತ್ೀರ್ಶೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ….?”
“ಆ ದಡೆಡ ಮರಿ ನ್ನನ್ನಗಿರಲಪಪಯಾಯ. ಸರಿಪ್ಪಾಲ್ಗೆ ಸಾಕಾಕೆ ಕೊಡಿತೀನ. ಹೊಲೆೀರ ಗುತ್ತ ಸಾಕಿತೀನ ಅಂದಾನೆ.” ಮಂಜಮಮ ಗೊಬೆಬಾಸರಗು
ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿದಳು.
“ಯಾವ ಗುತ್ತೀನೆ?”
“ಆ ಜಟಟಕಕನ್ನ ಜತ್ ಬಂದಿದದನ್ನಲಿಲಾ….”
“ಸಂಬಾವಿಯವನೆೀನೆೀ?”
ಮಂಜಮಮ ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಲಲಿ. ನ್ನಸುನಾಚಿ, ಗದೆದಕಡೆ ನೀಡುವವಳಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸದಳು.
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“ಯಾರು? ಆ ನಾಯಿ ಗುತ್ತೀನೆೀನೆ?”
“ಹೂಞ ಹೂಞ! ಅವನೆ, ಅವನೆೀ!”
“ಆ ಹೊಲ್ಯ ಲೌಡಿಮಗ ಹಂದಿ ಸಾಕಾತನೆೀನೆೀ? ತ್ಂದು ಹಾಕಾತನೆ! ತ್ಂದೆೀ ಹಾಕಾತನೆ; ನೀಡಿತರು ಬೆೀಕಾದೆರ!” ಎಂದು ಮುದಿ ದೆೀಹ
ಕುಣ್ಯುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಗತಡಗಿದರು ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು.
ಅನ್ನತ್ ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ಕುಂಟುತ್ಸಾತ ಬಳಿಸಾರುತ್ತದದ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ಮಂಜಮಮ “ಅಪಪಯಾಯ , ನನ್ನನು ಕಸಾಯ ಮಾಡಿಟಿಟೀನ,
ಕುಟಕೊಂಡು ಹೊೀಗು ಬಾ” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೊಡಪ್ಪಾನ್ನದ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀದಳು .
ಹಸುಳೆಬಿಸಲ್ನ್ನ ಬಾಲಯದ ಬೆಚಚಾನೆಯ ಸೊೀಂಕಿಗೆಳಸ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮುಪಿಪನ್ನ ಮಯೆಗ ಸುತ್ತದದ ಕರಿಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಬಿಚಿಚಾ ಹಂದಿಯೊಡಿಡಯ
ಮೀಲ್ಟಟರು. ಸುಕಿಕನ್ನ ಕಿರುದೆರೆ ನರಿನರಿಯಾಗಿದದ ಅವರ ಎಣ್ಣೆಣಾಗಪಿಪನ್ನ ಒಡಲ್ಗೆ ಬೆಚಚಾನೆಯ ಬಿಸಲು ಮುತ್ತಟ್ಟಡನೆ ಸುಪತಚಿತ್ತದ ಆಳದಲ್ಲಿ
ಗುಪತವಾಗಿದದ ನ್ನೂರಾರು ಹೊೀದಕಾಲದ ಮುದಾದಟಗಳ ನೆನ್ನಹಿನ್ನ ಸೊಗಸು ಜಾಗರಚಿಚಾತ್ತದ ಸರೀವರದಲ್ಲಿ ಪುಲಕಿಸತ್ು. ಏಕೊ ಏನ ಅವರಿಗೆ
ಗೊತ್ಸಾತಗಲ್ಲಲಿ; ಅಂತ್ೂ ಮೈಗೆ ಬಹಳ ಹಿತ್ವಾಯಿತ್ು; ಮನ್ನಸಸಾಗೂ ಸಂತೀಷ್ವಾಯಿತ್ು. ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದದ ನರಾಶೆಯ ಕತ್ತಲೆ
ಮಂಜಮಮನ್ನ ಆಗಮನ್ನದ ಉಷ್ಃಕಾಂತ್ಯಿಂದ ಹರಿದು ಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಈಗ ಆ ಮುಂಬೆಳಗೆ ಹೊಂಬೆಳಗಾಗಿ ಮನ್ನಸುಸಾ ಪರಸನ್ನನುವಾಯಿತ್ು.
ಮನ್ನುಷ್ಯನ್ನು ತ್ಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿಯೆ ಅವನ್ನ ಅತ್ಃಪರಕೃತ್ ಸೃಷ್ಟಯ ಬಹಿಃಪರಕೃತ್ಗೆ ಅನ್ನುಯಾಯಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಆತ್ನ್ನ
ಆತ್ಮಕೊೀಶವು ಬಹು ಜನ್ನಮಗಳ ಸಂಸಕರಗಳಿಂದ ತ್ುಂಬಿರುವಂತ್ಸೆ ಆತ್ನ್ನ ಅನ್ನನುಮಯಕೊೀಶವೂ ಪೃಥಿವಯಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾರಣೀತ್ಪತ್ತಯಾದಂದಿನಂದ
ಮದಲುಗೊಂಡು ಇಂದಿನ್ನವರೆಗೆ ಜೀವವು ಕೆೈಕೊಂಡ ನಾನಾರೂಪದ ನಾನಾ ಪರಯೊೀಗದ ನಾನಾ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳ ನಾನಾ ಸುಖ ಸಂತೀಷ್ಗಳ
ಮಹಾ ಸಾಹಸಯಾತ್ರಯ ಸಮಗರ ಪರಿಣ್ಣಾಮ ಮುದೆರಯನ್ನೂನು ‘ಅಸಮೃತ್’ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ . ಆ ಅಪ್ಪಾಥಿರ್ಶೆವ ಮತ್ುತ ಪ್ಪಾಥಿರ್ಶೆವ
ಸಂಸಾಕರಕೊೀಶಗಳೆರಡೂ ನ್ನಮಮ ಬಾಳೆವಯ ಹೃದಯದ ಇಕೆಕಲಗಳಲ್ಲಿ ಶಾವಸಕೊೀಶಗಳಂತ್ವೆ . ಅಪರಜಾಞಸೀಮಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸಂಸಾಕರಗಳಲ್ಲಿ
ಯಾವುದನಾನುದರೂ ಮುಟಿಟ ಎಚಚಾರಿಸುವಂತ್ಹ ಸನನುವೆೀಶ ಒದಗಿದರೆ ನ್ನಮಗೆ ಅಹೆೀತ್ುಕ ಆನ್ನಂದವೊ ಅಕಾರಣ ಸಂಕಟವೊ ಸಂಭವಿಸದಂತ್ಸಾಗುತ್ತದೆ .
ಅಲಪ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹತ್ಸಾತದ ಅನ್ನುಭವ ಉಂಟಾದಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಗಿ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಾಗುತ್ತದೆ . ಎಳೆಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹಸುರು ಗರಿಕೆಯ ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮಿರುಗುವ ದುಂಡು ಮುತ್ತನ್ನ ತ್ಸೆರೆದ ಇಬಬಾನ, ಪ್ಪಾರಣದ ಪರಪ್ಪಾರಚಿೀನಾನ್ನುಭವದ ಮಹಾ ಸಾಗರದ ‘ಅಸಮೃತ್’ಯನ್ನುನು ಕೆರಳಿಸ, ಸಮುದರ ದಶರ್ಶೆನ್ನದ
ಭೂಮಾನ್ನುಭೂತ್ಯನ್ನುನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಡಿನ್ನಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಬೆೈಗುಗಪಿಪನ್ನ ಮಬಿಬಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಹೆಮಮರದ ದಿಂಡಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮರಕುಟಿಗನ್ನ ಗೂಡಿನ್ನ
ಪ್ಟಟರೆ, ಅತ್ಯಂತ್ ಪೂವರ್ಶೆಕಾಲದ ಬಾಳಿನ್ನ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಕಗಗವಿಯನನು ಪ್ಪೆಡಂಭೂತ್ದ ಕಣಣಾನನು ‘ಅಸಮೃತ್’ಗೆ ತ್ಂದು , ಅನವರ್ಶೆಚನೀಯವಾದ
ಭೀತ್ಯನ್ನುನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಪವರ್ಶೆತ್ಸಾರಣಯಗಳ ಭಯಂಕರ ಪರಕೃತ್ಯ ಮಧೆಯ ವಾಸಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಗದ, ಆದದರಿಂದ ಅಥರ್ಶೆವಿಲಲಿದ,
ಆ ಅನ್ನುಭವಗಳು ಪಿಶಾಚಿಗಳಂತ್ಸೆಯೊ ದೆಯಯ ದಾಯವರುಗಳಂತ್ಸೆಯೊ ತೀರುತ್ತವೆ . ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕೆಕದುರಾಗಿ ಚಾಚಿರುವ ಭೀಮಾಕಾರದ
ಕೊೀಡುಗಲ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾರಚಿೀನಾನ್ನುಭವ ಸಮಷ್ಟರೂಪದ ‘ಅಸಕೃತ್’ ಆವಿಭಾರ್ಶೆವ ವಾಯಿತ್ಸೆಂದರೆ ಬರಹಮರಾಕಷೌಸ ದಶರ್ಶೆನ್ನವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ
ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವೆೀನದೆ? ಕಬಿಬಾಣದ ಪ್ಪೆಟಿಟಗೆಯ ಖಜಾನೆಯನ್ನುನು ತ್ಸೆರೆಯುವುದಕೆಕ ಸಣಣಾ ಬಿೀಗದ ಕೆೈ ಸಾಕಾಗುವಂತ್ಸೆ ‘ಅಸಮೃತ್ ’ಯ ಮಹದೆೈಶವಯರ್ಶೆವನ್ನುನು
ಕೆರಳಿಸಲು ಅತ್ಯಲಪ ಕಾರಣಗಳೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಳೆ ತಯದ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಮೂಡಿದೆಳಬಿಸಲ್ಗೆ ಮೈಯೊಯಡಿಡದ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸದ ಸಂತೀಷ್ಕೆಕ ಬಹುಮಟಿಟಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತ ಆ ‘ಅಸಮೃತ್’. ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಸನನುವೆೀಶದಲ್ಲಿ,
ಯಾವ ಸಾಗರತ್ೀರದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಪವರ್ಶೆತ್ ಶ್ಖರದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಅರಣಯಕುಂಜಸೀಮಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಸೂಯೊೀರ್ಶೆದಯದ ಸೊಂಪನ್ನುನು ಹಿಂದೆ ಎನತ್ು
ಸಾರಿ ಅನ್ನುಭವಿಸದದರೀ ಏನೀ? ಆ ಸಂಸಾಕರ ಕೊೀಶದ ಖಜಾನೆಗೆ ಬಿೀಗದ ಕೆೈ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ುತ, ಆವೊತ್ತನ್ನ ಸೂಯೊೀರ್ಶೆದಯ!
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ಹಳೆಮನೆಯಾದರೆೀನ್ನಂತ್ಸೆ? ಹಂದಿಯೊಡಿಡಯ ಬಳಿಯಾದರೆೀನ್ನಂತ್ಸೆ? ಅಕಷೌರಹಿೀನ್ನ ಅಸಂಸಕೃತ್ ಒಕಕಲ್ಗನಾದರೆೀನ್ನಂತ್ಸೆ? ಮುಪಪಡಸದದರೆೀನ್ನಂತ್ಸೆ?
ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯೂ ವಿಶವಪರಜೆ!.
ಬೆನನುಗೆ ಬಿದದ ಬಿಸಲು ನಾಲಗೆಗೆ ಬಿೀಳುವ ಜೆೀನಾಗಿತ್ುತ. ಹೆಗಗಡೆಯವರು ‘ಸ ಸ್ ಸ್ ಆಯ್’ ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಮುಂಡಾಡುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುನು
ನೀವಿಕೊಂಡರು. ಲ್ೀಕವೆಲಾಲಿ ಅಶೀಕವಾಗಿ ಸುಖಮಯವಾಯಿತ್ು. ಮನ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಶವಮೈತ್ರ ಮೂಡಿತ್ು. ಹಂದಿ, ಕೊೀಳಿ, ಕುರಿ, ಮರ, ಕಾಡು,
ಆಕಾಶ, ಹಾಡುತ್ತದದ ಕಾಡು ಹಕಿಕಗಳ ಹಿಂಡು, ನೆರೆ ಹೊರೆ-ಎಲಲಿದರ ಮೀಲೆಯೂ ಅಕಕರೆವುಕಿಕತ್ು. ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಜೀವಮಾನ್ನ ಕಟಟಡದಲ್ಲಿ ಆ
ಒಂದು ಕಷೌಣದ ಬಾಳು ಗೊೀಪುರದ ತ್ುದಿಯ ಕಳಶದ ಚಿನ್ನನುದ ಡೆಂಕಣ್ಯಾಗಿ ಸವಗರಗದೊಡನೆ ಸರಸವಾಡಿತ್ು.
ಸರಸರನೆ ಮುಂಬರಿದು ಕೊೀಳಿಯ ಒಡಿಡಯ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದರು. ಹುಂಜಗಳು ಹೆೀಟೆಗಳು ಮರಿಗಳು ಸಳಗಗಳು, ಕೆಂಪು, ಬಿಳುಪು, ಕಪುಪ,
ಹಂಡಹಂಡ, ಕಡೆಲಿಕಡೆಲಿ, ಚಿಞಯೊಞ, ಪಿಞಯೊಞ, ಕೊಕ್ ಕೊಕ್, ಕೊಕೊಕೀ! ಕೊೀಳಿಗಳೆಲಾಲಿ ಒಂದರಮೀಲ್ಂದು ನ್ನುಗಿಗ ಹೊರಬಿದುದವು. ರೆಕೆಕಯ ಗಾಳಿ
ಬಿೀಸದ ಪ್ಲಗಂಪು ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ. ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ಹೊರನ್ನುಗಿಗ, ಕೆಲವು ಕೆಸರು ಕೆದರಿದುವು; ಕೆಲವು ಕಸದ
ರಾಶ್ಯಲ್ಲಿ ಕೊಕಾಕಡಿದುವು; ಕೆಲವು ಗೊಬಬಾರದ ಗುಂಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದುವು, ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಯಜಮಾನ್ನಯದ ಪರಶಂಸನೀಯ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ನೀಡುತ್ಸಾತ
ನಂತ್ದದ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ನ್ನಗೆಮಗದಿಂದ “ಗೊಬಾರ ಕಿದಾರಕೆ ಹೊೀಗಾಕೆ ಇಷಟಂದು ಅವಸರ ಇವಕೆಕ !” ಎಂದು ಹಂದಿಯ ಒಡಿಡಯ
ಮೀಲ್ಟಿಟದದ ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು, ಇದುದದರಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಅಚುಚಾಕಟಾಟಗಿ ಸಥೂಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೀಲೆ ಮೂಡಲ್ಗೆ ಬೆನಾನುಗಿ ಕುಳಿತ್ು, ಕುಂಟಿ ಕುಂಟಿ
ಬಳಿ ಸಾರುತ್ಸಾತ ದಿಬಬಾವೆೀರಿ ಬರುತ್ತದದ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನನ್ನುನು ನೀಡುತ್ತದದರು.
ಅವನನ್ನೂನು ಹತ್ತರ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತನಂದ ತ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದದ ಮಾತ್ು ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಗಂಟಲ್ನಂದ ತ್ುಟಿ ಮಿೀರಿ ಹೊರಟಿತ್ು.
“ನೀ ಒಳೆಳೆ ಗಿರಾಸತ ಕಣರೀ! ಅಲಾಲಿ…. ನನೆನು ಬತ್ತೀನ ಅಂದಾಂವ….!”
ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದಿದದ ಉತ್ತರವನ್ನುನು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಕಡೆದು ಅಣ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದದ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನೂ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮಾತ್ು
ಮುಗಿಯುವುದರಳಗಾಗಿ ಹೆೀಳಿಯೆ ಬಿಟಟನ್ನು:
“ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಾದಾರ? ಹಾಂಗಾಯರೆ, ಆ ಸನ ಮುಂಡೆೀ ಮಕುಳೆ ಬತ್ತೀನ ಅಂದೊೀರು ಬಲೆರ್ಶೆ ಇಲಲಿ. ಕಾದೆ, ಕಾದೆ…. ಹೊತ್ಸಾತಗಿಹೊೀತ್ು. ನನೆನುೀನ್
ಮಾಡಾದು…. ನಾಳೆ ಬೆಳಗೆಗ ಹೊೀಗಾನ್ನ ಅಂತ್ ಹೆೀಳಿ ನಂತ್ುಬಿಟೆಟ .”
“ಯಾರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೊಯೀ?”
“ನಮಮ ಹೊಲೆೀರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದೆದ.”
“ನೀ ಒಳೆಳೆ ಗಿರಾಸತ. ಅವರು ತ್ಸಾವಟದ ಬೆೀಲ್ ಮಾಡಾದ್ ಬಿಟುಕಂಡು ನನ್ನನು ಹಂದಿ ಹೊರಾಕೆ ಬತ್ಸಾತರೆ ? ನೀ ಬೆೀಕಾರೆ ಒಳೆಳೆ ಗಿರಾಸತ!”
“ಹಾಂಗಾಯರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲಿ ಹೆೀಳಿ? ನನ್ ನಾನೆ ಹೊತ್ುಕಂಡು ಹೊೀ’ಬೆೀಕು…. ಅದಕೂ ಸೆೈ ಅಂತ್ದೆದ. ಕಾಲುಂದ್ ಹಿೀಂಗಾತ್ಲಲಿ ಹೆೀಳಿ….” ಎಂದು
ಬಟೆಟ ಸುತ್ತದ ಮಳಕಾಲನ್ನುನು ತೀರಿಸುವಂತ್ಸೆ ಅದರ ಕಡೆ ನೀಡಿದನ್ನು.
ಹೆಗಗಡೆಯವರೂ ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ಯಿಂದ ಅದನ್ನುನು ನೀಡುತ್ಸಾತ “ಏನಾತೀ ?” ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು.
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ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನು ಊರಿಕೊಂಡಿದದ ದೊಣ್ಣೆಣಾಯನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ಕೆಳಗಿಟುಟ, ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಕೂತ್ು, ಕಾಲ್ಗೆ ಸುತ್ತದದ ಕಂಬಳಿಯ ಕರೆಯನ್ನೂನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ
ಸರಿಗೆ ಬಳೆಯನ್ನೂನು ಸಾವಧಾನ್ನವಾಗಿ ಜಾರಿಸುತ್ಸಾತ “ಹಾಂಗಾಯರೆ, ಅವತ್ುತ ಮರಸಗೆ ಕೂತ್ದೆದ; ಹೊೀದ ತ್ಂಗಳು ಬೆಳಕಿನಾಗೆ. ಒಂದು ಮಲ ಬಂತ್ು.
ಹೊಡೆದೆ. ಇಳಿದು ಹೆರಕಿಕೊಳಾಳೆಕೆ ಹೊೀಗಾಕೂ ತ್ಸೆವಳಿಕೂತ್ ತ್ಸೆವಳಿಕೂತ್ ಹೊೀಗಾಕೆ ಸುರುಮಾಡುತ. ಓಟು ಓಡಾಸಾಡಿದೂರ ಸಕಕ್ಒಲ್ಲ್ದು.
ಬಯ್ಲು ತ್ುಂಬಾ ಓಡಾಸಾಯಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೊೀತ್ು ಅಂತ್ೀನ. ಹಾಯಂಗಾಯರೆ, ಹಾಳು ಮುಂದೆೀದಕೆಕ ದೊಣ್ಣೆಣಾೀನೆ ಸೆೈ ಅಂತ್ಸಾ, ಒಂದು ಬಡಿಕೆ ತ್ಗೊಂಡು
ಜಪ್ಪ್ಪ್ಪ್ದೆ. ಅದರ ಕೊಡಲುರ್ಶೆ ಹೊಡುದಬಿಡುತ ನೀಡಿ. ಹಾಂಗಯಂತ್, ಹೆಚಿಚಾನ್ನ ನೆತ್ೂರ ಬಲೂರ್ಶೆ ಇಲಲಿ… ಅದೆೀ ಗಾಯ ದೊಡಾಡಯುತ, ದೊಡಾಡಯುತ,
ಕಡಿೀಗೆ ಕುಂಟನ್ನ ಹುಣ್ಣಾಗೆ ತ್ರಿಗುತ…. ಆ ಮೀಗೊರಳಿಳೆ ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರು ಏನೀ ಔಸತ ಮಾಡಿಕೊಟಾಟರ… ಹಾಕಿ ಕಟಿಟೀನ…. ನೀಡೆಬಾೀಕು,
ಹಾಂಗಾಯರೆ, ಏನಾಗತದೆ ಅಂತ್ಸಾ….”
“ಹಂದಿ ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗಿತಯೊೀ ಬಿಡಿತೀಯೊೀ, ಬಿಸಲು ಏರಿಹೊೀತ್ು. ಅವನಾಯಕೆ ಸುಮಮನೆ ಒಡಿಡ ಒಳಗೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕ್ಬೆೀಕು? ಬಿಟಾಟರು ಬಿಡಿತೀನ,”
ಎಂದು ಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಟಕಕನೆ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮದ ಮಾತ್ನಂದ ವಾಯಪ್ಪಾರಧ್ವನಗೆ ದುಮುಕಿ ಬಿಟಟರು.
ವೆಂಕಟಣಣಾ ಅದನ್ನುನು ಗಮನಸುವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗಲ್ಲಲಿ. ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ “ಅದಾಯಕೆ ಹಾಂಗಂತ್ೀರಿ, ಮಾರಾಯರ. ನಮಮ ಹೊಲೆೀರ ಕೆೈಲೆೀ
ಹೊಸರ್ಶೆ ಕಳಿಸಾ. ನಾ ಹಾಯಂಗೆ ಹೊತ್ುಕಂಡು ಹೊೀಗಿಲಿ?” ಎಂದು ಮಲಲಿನೆ ಎದುದ ಹಂದಿಯೊಡಿಡಯ ಕಡೆಗೆ ಮಲಲಿಗೆ ಸರಿದನ್ನು.
ಹೆಗಗಡೆಯವರೂ ಎದುದ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಸರಿಯುತ್ಸಾತ “ನೀ ಒಳೆಳೆ ಗಿರಾಸತ . ಮಳೆೀ ಬಂದ್ ಹದಾ ಆಗಾಯದೆ. ಇವತ್ುತ ಆರು ಕಟಾಟಕೆ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸಾೀನ. ಇವತ್ಸೆತಲ್ಲಿ
ಸಗಾತರೆ ನ್ನಮಮ ಹೊಲೆೀರು?”
“ಅಯಯಯೊಯ, ಅಷ್ುಟಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಮಮ ದಮಮಯಯ ಅಂತ್ೀನ.”
“ಸಗಾದಾದೂರ ಮಜಾಜಿನ್ನದ ಮಾಯಲೆ ಸೆೈ.”
“ಹಾಂಗಾದೆರ ಹಂಗೆೀನೆ”.
ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಸವಲಪ ಉದಾಸೀನ್ನದ ಧ್ವನಯಿಂದ: “ಮಾರಾಯ, ನ್ನಮಮ ಮನೆ ಕಷ್ಟ ಹೆೀಳಿದೆರ ತ್ೀರದು. ಹುಡುಗಿ ಒಂದೆೀ ನೀರು ಹೊತ್ುತ ಅಡಿಗೆ
ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಯದೆ.”
“ಯಾಕೆ? ಮಂಜಮಮನ್ನ ಅತ್ತಗೆ ಇಲೆಲಿೀನ್ನು?”
“ಅದೆ. ಹೊರಗೆ ಕೂತ್ದೆ.”
“ಸಣಣಾಮನೆ ಶಂಕರಪಪ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸಾದದ, ಹೊೀಗಿ ಬತ್ೀರ್ಶೆನ” ಎಂದು ವೆಂಕಟಣಣಾ ಅತ್ತ ಕಡೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಮಿಂದು ಬಂದ ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆ
ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದದ ತ್ುಳಸಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪರದಕಿಷೌಣ್ಣೆ ಮಾಡುತ್ತದುದದು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿತ್ುತ.
ಅದನ್ನುನು ನೀಡಿದ ದೊಡಡ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ವಯಂಗಯಹಾಸಯದಿಂದಲೆಂಬಂತ್ಸೆ “ಓಹೊೀ ನ್ನಮಮ ಬಿರಾಂಬರ ಮಡಿಪೂಜೆ ಆಗಾತ ಇದೆ !” ಎಂದರು.
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“ಹಾಂಗಾಯರೆ ಮಜಾಜಿನ್ನ ಕಳಿಸಾಕೊಡಿತೀರಷೆಟ?”
“ಹೊೀಗಿಲಿ. ಈಗೆಲಿ ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗಿಬಿಡಪ್ಪಾಪ.”
“ಹಾಂಗಾದೆರ ಹಂಗೆ. ನ್ನಂಗೆೀನ್ನಂತ್ಸೆ.”
“ದುಡುಡ ತ್ಂದಿೀಯೆೀನ್ನು?”
“ಈಗ ಕೆೈಲ್ಲಲಿ. ಲೆಕಕಕೆಕ ಬಕೊರ್ಶೆಂಡುಬಿಡಿ.”
“ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗಾದಿಲಲಿ…. ನೀನ್ನು ಕೊಡಾದೆೀ ಇನ್ನೂನು ಕೊಟಿಟಲಲಿ. ಸುಮಾರು ಹಣ ಬಾಕಿ ಇದೆ… ಮತ್ೂತ ಲೆಕಕಕೆಕ ಬಕೊರ್ಶೆಳಿಳೆ ಅಂದೆರ?” ಸುಬಬಾಣಣಾ
ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮಾತ್ು ಬಿರುಸಾಗತಡಗಿತ್ು.
“ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ತ್ರ್ಲ್, ನೀವೆೀ ಹೆೀಳಿ.”
“ಎಲ್ಲಿಂದ? ಶಂಕರಪಪನೆನುೀ ಕೆೀಳು.”
“ಅವನಗೆೀ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಗೌಡರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಆಗಾಯದೆ. ನ್ನನ್ನಗೆಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟಾಟನ್ನು?”
“ಮನೆಗೆ ಹೆಂಚು ಹಾಕಿಸಾತ ಕೂತ್ಸೆರ ಸಾಲ ಆಗೆದ ಬಿಡತದೆೀನ್ನು?…. ಹೊಗಿಲಿ ನ್ನಂಗಾಯಕೆ ಆ ಇಚಾರ….”
“ನೀವೆೀನ್ನು ಕೆಟಟದದಕೆಕ ಹೆೀಳಿತೀರೆೀನ್ನು? ಎಷ್ಟಂದರೂ ಅವನಗೆ ಚಿಕಕಪಪ. ನೀವಲಲಿದೆ ಇನಾಯರು ಹೆೀಳೆಬಾೀಕು?”
“ಹೆೀಳಿತೀನ ನೀಡೂ, ಎಂಕಟಣಣಾ; ನೀನ್ನೂ ಹಳಬ ನಾನ್ನೂ ಹಳಬ….”
“ಸೆೈ ಸೆೈ ನಾನೆಂಥ ಹಳಬ?…. ನಮಮ ವಯಸಸಾನ್ನವರು ಈ ಪರಾಂತ್ದಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಲಲಿ…. ನ್ನಮಮ ಕಲೂಲಿರು ದೊೀಯಿಸಲು ಒಬಬಾರನ್ನನು ಬಿಟೆರ
ನಮಮಷ್ುಟ ಹಳಬರು ಮತ್ಸಾಯರೂ ಇಲಲಿ.”
“ಹೂವಿೀ! ಏ ಹೂವಿೀ!”
“ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯತಡಗಿದರು. ಕೊಟಿಟಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದದ ಹೂವಿ ಕೆೈಕಾಲ್ ಸೆಗಣ್ಯಾಗಿ ಬೆೀಗ ಬೆೀಗ ಬಂದಳು.”
“ನನ್ನನು ಗಂಟಲು ಕಟಿಟ ಹೊೀಗಾ! ಓಕೊಳಳೆಬಾರದೆೀನೆ?” ಎಂದು ಭತ್ಸಾರ್ಶೆನೆಮಾಡಿ, ಹೆಗಗಡೆಯವರು “ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೊೀಗು; ನ್ನಮಮ ತ್ಮೂಮಗೆ ಹೆೀಳು
ಯಾರಾದೂರ ಇಬುರ ಹೊಲೆೀರನ್ನನು ಕಳಸಾಬೆೀಕಂತ್ಸೆ ಅಂತ್ಸಾ.”
“ಹಾಂಗಾರೆ, ನಾನೀಗ ಬಂದು ಬಿಡಿತೀನ” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾ ತ್ಸೆೀಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದ ತ್ನ್ನನು ದಗಲೆಯನ್ನುನು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು , ದೊಣ್ಣೆಣಾಯೂರಿ,
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ಕುಂಟುತ್ಸಾತ ಆಚೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದನ್ನು.
ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುವುದಕಾಕಗಿ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ‘ಬುಚಿಚಾ’ಯಿದದ ಅಡಿಗೆಮನೆಗೆ ಹೊೀದರು . ಕಾಲ್ಗೆ ಹಿಡಿದಿದದ ಕೆಸರು ಒಣಗಿ
ಹೊೀಗಿತ್ಸಾತದದರಿಂದ ಮುದುಕನಗೆ ಅದನ್ನುನು ತಳೆದುಕೊಳುಳೆವುದಕೆಕ ನೆನ್ನಪೂ ಆಗಲ್ಲಲಿ.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ಸಾತದಮೀಲೆ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕರೆದರು; “ಏ ಕುತ್ತೀ!” ಗುತ್ತ ಎಲೆಯಡಿಕೆಯನ್ನುನು ಯಾಂತ್ರಕವಾಗಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಜಗಿಯುತ್ಸಾತ
ನೆಲದ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ವನ್ನು ತ್ಲೆ ಎತ್ತಲ್ಲಲಿ. ಮರದಳಕಲ್ನ್ನ ಎಳಬಿಸಲು ಅವನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಬಲೆಬಲೆ ನೆಯಿದತ್ುತ
ಅಲಾಲಿಡುತ್ತದದ ದವಡೆಯೊಂದು ವಿನಾ ವಿಗರಹದೊೀಪ್ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದದ ಹೊಲೆಯನ್ನನ್ನುನು ನೀಡಿ ಮಲೆಯಾಳಿ ಪಂಡಿತ್ನಗೆ ಸೊೀಜಗವಾಯಿತ್ು.
ಅರೆನ್ನಗೆಗೂಡಿ ಮತತಮಮ ತ್ುಸು ಗಟಿಟಯಾಗಿಯೆ ಕೂಗಿದರು: “ಏ ನಾಯಿೀ ಕುತ್ತೀ!” ಆದರೂ ಗುತ್ತ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆಯೆ ಕುಳಿತ್ದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು
ಪಂಡಿತ್ರು ವಕರವಕರವಾಗಿ ದರಿಸಹೊೀಗಿದದ ಕಲುಲಿ ಕಟಟಣ್ಣೆಯ ಮಟಟಲುಗಳನ್ನುನು ಕಾಲು ಜಾರಿೀತ್ಸೆಂದು ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ
ಇಳಿಯತಡಗಿದರು.
ಗುತ್ತ ನೆಲದ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ತದುದದೆೀನೀ ಹೌದು. ಹೊೀದ ರಾತ್ರಯ ಮಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಸೆೀಲ್ಬಂದು ಕುತ್ುತರೆಯಾದಂತ್ದದ ಹಲಸನ್ನ ತ್ರಗಿನ್ನ
ನ್ನಡುವೆ ಬಿದಿದದದ ಒಂದುಸ ಗಣ್ ಮುದೆದಯಿಂದ ಒಂದು ಓಡುಹುಳು ಸಣಣಾದೊಂದು ಉಂಡೆಯನ್ನುನು ಅದನ್ನುನು ಹಿಂದುಮುಂದಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಹಿಂಗಾಲುಗಳಿಂದ
ನ್ನೂಕಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತತ್ುತ. ಅತ್ಯಮೂಲಯವಾದ ಪದಾಥರ್ಶೆವನ್ನುನು ಅತ್ಪರಯಾಸದಿಂದ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದಂತ್ತ್ುತ ಅದರ
ದೃಢಪರಯತ್ನು. ಆ ಉಂಡೆ ಒಂದು ಸಣಣಾ ದಿಬಬಾವನ್ನುನು ಹತ್ತ ಅದರ ನೆತ್ತಗೆ ಬಂದೊಡನೆ ಮತ್ಸೆತ ಕೆಳಕುಕರುಳಿತ್ು. ಓಡುಹುಳು ಮತ್ಸೆತ ಅದನ್ನುನು ಬಳಿಸಾರಿ
ತ್ನ್ನನು ಹಿಂಗಾಲುಗಳಿಂದ ತ್ಬಿಬಾಹಿಡಿದು ದಬಬಾತಡಗಿತ್ು. ಹಿೀಗೆ ಒಂದೆರಡು ಗೆೀಣು ಹೊೀಗುವುದರಳಗಾಗಿ ನಾನಾ ಅಡಚಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದರೂ
ಧ್ೃತ್ಗೆಡದೆ ನರಾಶವಾಗದೆ ಕಿನಸಕೊಳಳೆದೆ ಪರಶಾಂತ್ವಾಗಿಯೆ ತ್ನ್ನನು ಕೆಲಸವನ್ನುನು ಸಾಗಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಗುತ್ತಯ ಕಣ್ಣೆಣಾೀನೀ ಅದನೆನು ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ
ನೀಡುತ್ತತ್ುತ. ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ಹೊರ ಅಂಚು ಅದರ ದೃಢತ್ಸೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಚಿಂತ್ಸ ಶಾಲಿಘಿಸುತ್ತಲೂ ಇತ್ುತ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಿಂದಲೆ ಅವನ್ನು ಆ
ಪರಿ ತ್ಲ್ಲಿೀನ್ನನಾಗಿ ಕುಳಿತ್ರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ಎರಡು ಸಾರಿ ಕರೆದೂ ಓಕೊಳಳೆದಿರುವಷ್ುಟ. ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ಕೆೀಂದರವನೆನುಲಾಲಿ
ವಾಯಪಿಸದದ ವಿಚಾರ ಬೆೀರೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಓಡುಹುಳುವಿನ್ನ ಸೆಗಣ್ ಉಂಡೆಯ ಸಾಹಸ ಒಳಗಿನ್ನ ಏಕಾಗರತ್ಸೆಗೆ ಆಲಂಬನ್ನರೂಪವಾದ ಬಹಿರಿಂದಿರಯ ಘಟನೆ
ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನ ಅಂತ್ಃಕರಣವನೆನುಲಲಿ ಆಕರಮಿಸದದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ತ್ಮಿಮಯ ಅಪಹರಣ! ಅದರ ಸಾಧ್ಯಸಾಧ್ಯತ್ಸೆ, ಅದರ ಅಪ್ಪಾಯ, ಅದರಿಂದ
ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಳೆವ ಉಪ್ಪಾಯ, ತ್ಮಿಮಯ ಅವವ ಸೆೀಸಯಿಂದ ಒದಗಬಹುದಾದ ಸಹಾಯ, ತ್ಮಿಮಯ ಅಪಪ ದೊಡಡ ಬಿೀರನಂದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ
ಅಡಚಣ್ಣೆ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಕಿಕ ಬಿದದರೆ ಗೌಡರಿಂದ ತ್ನ್ನಗೆ….
“ಏನೀ, ಕುತ್ತ, ಹಿೀಗೆ ಕೂತ್ುಬಿಟಿಟದಿದೀಯಲಾಲಿ?”
ಗುತ್ತ ದಿಗಿಲುಬಿದದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಎದುದನಂತ್ು ಅಚಚಾರಿಯಿಂದ “ಅಯೊಯ ಯಾವ ಮಾಯಕದಾಗೆ ಬಂದುಬಿಟಿರ ಈಟು ಹತ್ರ ?” ಎಂದು ಹಲುಲಿಬಿಟಟನ್ನು.
“ಏನ್ನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಇದೆದಯಲಾಲಿ? ನಾನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಕೂಗಿದೆ; ನನ್ನಗೆ ಇತ್ತ ಧಾಯಸವೆೀ ಇರಲ್ಲಾಲಿ?”
ಪಂಡಿತ್ರು ಕೆೀಳಿದ ಪರಶೆನುಯನೆನುೀ ಗಮನಸದೆ ಗುತ್ತ ಅವರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದದ ಅಂತ್ರವನೆನು ಬಯಸ ನೀಡುತ್ಸಾತ ತ್ನ್ನನು ಎರಡು ಕೆೈಗಳನ್ನೂನು ಅಂಜಲ್ಬದದವನಾನುಗಿ
ಮಾಡಿ ಯಾಚಿಸುವಂತ್ಸೆ ನೀಡಿದನ್ನು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ್ನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದದ ಬಗನ ದೊಣ್ಣೆಣಾ ಕಂಕುಳು ಸೆೀರಿತ್ುತ.
“ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಣಾತ್ರ್ಶೆ ಬಗಲಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆಣಾ” ಎಂಬ ಗಾದೆ ನನ್ನನುದು…. ಮತ್ಸೆತ ನಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದುದ ಮರೆಯಬೆೀಡ. ತ್ಳಿಯಿತ್ಸೆೀ?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಕಣ್ಣಾಣಾ
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ಪಂಡಿತ್ರು ಅವನ್ನ ಕೆೈಗೆ ಅಂತ್ರ ಹಾಕಿದರು, ಕೆೈ ಸೊೀಕಿೀತ್ಸೆಂದು ಹೆದರಿ ತ್ುಸು ಎತ್ತರದಿಂದಲೆ !
ತ್ುಂಬ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಆ ಪವಿತ್ರ ವಸುತವನ್ನುನು ಬೊಗಸೆ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಅಪಿಪಹಿಡಿದು, ಆ ಜೊೀಡಿಸದದ ಕೆೈಯಿಂದಲೆ ಸೊಂಟಬಗಿಗ ನ್ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿ,
ಹೊರಟೆೀಬಿಟಟನ್ನು ಗುತ್ತ. ಪಂಡಿತ್ರು “ಏನೀ ಅಮಸರ? ಓಡುತ್ತದಿದೀಯಲಾಲಿ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರೂ ನಲಲಿದೆ “ಹೊತ್ಸಾತಯುತ ಕಣ್ಣಾರ; ಬತ್ತೀನ”
ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಬಿರುಬಿರನೆ ಕುಳುಳೆಗಾಲು ಹಾಕಿದನ್ನು.
ತ್ುಸು ವಯಸಾಸಾಗಿದದ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ಕುಳಳೆಗೆ ಗಟಿಟಮುಟಾಟಗಿದದ ತ್ರುಣ ಗುತ್ತಯನೆನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ‘ಲವಡಿೀ ಮಗನಗೆ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಹುಚುಚಾ
ಅಮರಿತ್ತಲಾದ?” ಎಂದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿದರು.
ಗುತ್ತ ‘ಹೊತ್ಸಾತಯುತ ಕಣ್ಣಾರ’ ಎಂದು ಒಡೀಡುತ್ತಲೆ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಅಂತ್ರ ದಾನ್ನಮಾಡಿದ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರನ್ನುನು ಬಿೀಳುಕೊಂಡಿದದರೂ
ಹತ್ುತಮಾರು ಹೊೀಗುವುದರಳಗೆ ಅವನ್ನ ವೆೀಗ ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ಸಾತ ಬಂದು ಅಂತ್ಕಕಸೆಟಿತಯ ಮನೆಯ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ನಂತ್ಸೆೀ ಹೊೀಯಿತ್ು. ಅಷ್ುಟ
ಹಿತ್ಕರವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಮೂಗನ್ನುನು ಆಹಾವನಸುತ್ತತ್ುತ ದೊೀಸೆಯ ವಾಸನೆ!” ಬೆಳಗಿನಂದ ಏನ್ನನ್ನೂನು ತ್ಂದು ಕುಡಿದು ಮಾಡದೆ ಇದದ ಅವನಗೆ ಆ
ದೊೀಸೆಯ ಕಂಪಿನ್ನ ಪರಲ್ೀಭನೆಯನ್ನುನು ಮಿೀರಿ ಮುಂದೆ ಅಡಿಯಿಡಲು ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಇನನುಂದು ನಾಲುಕಮಾಡು ಮುಂದುವರಿದಿದದರೆ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ
ಹೆದಾದರಿಯಿಂದ ಅಗಚುವ ಕಾಲುದಾರಿ ಸಕುಕತ್ತತ್ುತ. ಕಾಲುನ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುವವರೆಲಲಿ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಮೀಲೆಯೆ ಹಾದು ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ
ಹಳೆಮನೆಗೆ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಯ ಮನ್ನಸುಸಾ ಅಥವಾ ಹೊಟೆಟ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ-ಅವನ್ನ ಮಟಿಟಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಭೆೀದವೆೀನರಲ್ಲಲಿ!- ‘ಉಂದು
ಚೂರು ಬಾಯಿ ಹುಳಳೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆೀ ಹೊೀಗಾನ್ನ’ ಎಂದು ವಾದಿಸತ್ು. ಮನೆಯ ಎದುರು ಹೆದಾದರಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ಹಾಕಿದದ ಬಿದಿರಡೆಡಯ
ಬೆೀಲ್ಯನ್ನುನು ಉಣುಗೊೀಲ್ನ್ನ ಬದಿಯೆ ಇದದ ತ್ಡಬೆಯ ಮೀಲೆ ಹತ್ತ ದಾಟಿ ಮುಂಚೆಕಡೆಯ ಅಂಗಳಕೆಕ ಹೊೀದನ್ನು.
ಅಂತ್ಕಕಸೆಟಿತಯ ಮನೆ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಅರವಟಿಟಗೆ, ಅನ್ನನುಸತ್ರ, ಭೀಜನ್ನಗೃಹ, ಕಳಳೆಂಗಡಿ, ಜೂಜನ್ನ ಕಟೆಟ, ಆಟದಮನೆ, ಇತ್ಸಾಯದಿ ಇತ್ಸಾಯದಿ
ಸಂಸೆಥೂಗಳ ಸಂಸಾಕರಗಳನೆನುಲಲಿ ಒಳಗೊಂಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೆಷೌೀತ್ರವಾಗಿತ್ುತ. ಆಗದವರು ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂನು ಏನೆೀನೀ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿವಿ ಮಾತ್ು
ಹೆೀಳುತ್ತದದರು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಯ ಮಟಿಟಗೆ ಅದು ‘ಮೀಗೊರಳಿಳೆ ಹಲಸನ್ನ ಮರದ ಮನೆ’, ಆ ಮನೆಯ ಎದುರಿಗಿದದ ಹೆಬಬಾಲಸನ್ನ ಮರವನ್ನುನು ಎಂದೊೀ
ಕಡಿದುಹಾಕಿದದರೂ ಅದು ಕಿೀತ್ರ್ಶೆಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಆ ರಿೀತ್ ಹೆಸರುಳಿಸಕೊಂಡಿತ್ುತ.
ಅವನ್ನು ಸಂಬಾವಿಯಿಂದ ಕೊೀಣೂರು, ಹಳೆಮನೆ, ಹೂವಳಿಳೆ, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮದಲಾದೆಡೆಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬರುವಾಗಲೆಲಲಿ ‘ಹಲಸನ್ನಮರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ’
ತ್ುಸುಕಾಲವಾದರೂ ತ್ಂಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನನು ಹಸವೆಯನನು ಆಯಾಸವನನು ಪರಿಹರಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತದುದದು ವಾಡಿಕೆ . ಬೆಲಲಿ ನೀರುಗಳನನು,
ಹೆಂಡ ಕರಿಮಿೀನ್ನು, ಚಟಿನುಯನನು, ಕಳುಳೆ ಸಾವಲುರ್ಶೆ ಮಿೀನ್ನನನು, ಕಡೆಗೆ ಮಜಜಿಗೆ ಉಪಿಪನ್ನಕಾಯಿಯನನು ಸವಿದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದದನ್ನು. ಅದಕೆಕ
ಬದಲಾಗಿ ಅವನ್ನು ಇತ್ರ ಪರಯಾಣ್ಕರಂತ್ಸೆ ದುಡುಡ ಕಾಸು ಕೊಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಹತ್ತರ ಆ ಪದಾಥರ್ಶೆ ಇರುತ್ತದುದದೂ ಅಷ್ಟಕಕಷೆಟೀ! ಜಾತ್ಸೆರಗೊ
ತ್ಸೆೀರಿಗೊ ಹೊೀಗುವಾಗ ಹೆಗಗಡೆೀರ ಹತ್ತರ ಗೊೀಗರೆದು ಒಂದೆರಡಾಣ್ಣೆ ದಕಿಕಸಕೊಂಡರೆ ಅದೆೀ ಯಥೆೀಚಛೆ. ಆದರೆ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ, ಅದು
ಸಮಯವಾಗಿದದರೆ, ಒಳೆಳೆಯ ಎಲೆ ಕಳಲೆ ಮುರಿದು ತ್ಂದುಕೊಡುತ್ತದದನ್ನು. ಪಯಣ ಕೆೈಕೊಳುಳೆವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಒಡಿಡದ ಶೆಬೆಗೆ
ಕಾಡುಕೊೀಳಿಯೊ ಚಿಟಿಟಕೊೀಳಿಯೊ ಸಕಿಕಬಿದದರೆ ಅದನ್ನೂನು ಎಷಟೀ ಸಾರಿ ತ್ಂದುಕೊಟಿಟದದನ್ನು. ಅಣಬೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕಿಕಅಳಿಬಿ, ಹೆಗಾಗಲಳಿಬಿ,
ಚುಳಳೆಳಿಬಿ, ಕಾಸಕರ್ಶೆನ್ನಳಿಬಿ ಇವುಗಳನ್ನೂನು ತ್ಂದುಕೊಡುತ್ತದದನ್ನು. ಒಮಮಮಮ ಇತ್ರರ ಅಡಕೆ ಬಾಳೆ ತೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬೆೀಲ್ಯ ತ್ಡಬೆ ದಾಟಿ
ಬರುವ ಪರಮೀಯ ಒದಗಿದಾಗ ಬಾಳೆಯ ಗೊನೆಗಳನ್ನೂನು ತ್ಂದುಕೊಡುತ್ತದುದದೂ ಉಂಟು! ಅಲಲಿದೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತ್ಕಕಸೆಟಿತಯವರಿಗೆ
ಏನಾದರೂ ತ್ುರುತ್ಸಾತಗಿ ಆಗಬೆೀಕಾದ ಸಣಣಾಪುಟಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದದನ್ನು.
ಅಂಗಳಕೆಕ ಹೊೀದವನ್ನು ಮುಂದುಗಡೆ ನೆೀತ್ುಹಾಕಿದದ ಮಂತ್ರದ ತ್ಸೆಂಗಿನ್ನಕಾಯಿಯನ್ನುನು ನೀಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ನ್ನು. ಹುಲ್ಲಿನ್ನ ಮಾಡು
ಕುಸಯಾಗಿದುದದರಿಂದ ಜಗಲ್ ಕಿರುಜಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿದಿದದ ಅರೆ ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರ ಮೀಲುಜಾತ್ಯವರು ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಯೊ
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ಕಂಬಳಿಯ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತೀ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಹಿಡಿದು ಕೊಳೆಯಾಗಿದದ ಬೆಂಚಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಒರಗಿಯೊ ಇದುದದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಸಾವಗತ್ವಾಗಲ್
ಪರವೆೀಶವಾಗಲ್ ಎಂದೆಂದೂ ದೊರೆಯದೆಂದು ಹುಟಿಟನಂದಲೆ ಅರಿತ್ದದ ಗುತ್ತ ಮಾಡು ಸಂದಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂಗುಮುಚಿಚಾ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ ಅಂಗಳಕೆಕ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಜಾರಿದನ್ನು. ಅಷಟಂದು ಮಲಮೂತ್ಸಾರದಿ ಸಂಮಿಶರಣದ ದುಗರ್ಶೆಂಧ್ವಿತ್ುತ ಅಲ್ಲಿ.
ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯಿದದ ಒಂದು ಹುಲುಲಿ ಜೊೀಪಡಿ ದನ್ನದ ಕೊಟಿಟಗೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಅದಕೆಕ ಗೊೀಡೆಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಂಬದಿಂದ ಕಂಬಕೆಕ ಬಿದಿರಡೆಡಗಳನ್ನುನು ಕಟಿಟ
ಬೆೀಲ್ಯ ತ್ರಹದ ಒಡುಡ ಹಾಕಿದದರು. ಬಡಕಲು ಬಡಕಲು ಆದ ಒಂದೆರಡು ದನ್ನಗಳೂ ಒಂದು ಸುಪುಷ್ಟವೆನ್ನನುಬಹುದಾದ ಎಮಮಯೂ ಇದುದವು.
ಗುತ್ತಯ ಕಣ್ಣಾಗೆ ತ್ಟಕಕನೆ ಗೊೀಚರವಾದುದೆಂದರೆ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ತ್ುಂಬಾ ತ್ುಂಬಿದದ ಬೆಳಕು. ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ಅದರ ಹುಲುಲಿ ಮಾಡೆಲಲಿ
ಹಾರಿಹೊೀಗಿದೆ! ಹಾರಿದ ಹುಲುಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಕೆದರಿ ಬಿದಿದದೆ. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಯ ಮಳೆಗಾಳಿಯ ಪರಭಾವ ಸಂಬಾವಿ, ಸೀತ್ೂರುಗುಡಡ,
ಲಕುಕಂದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನನು ಆಗಮನ್ನದ ಸೂಚನಾಥರ್ಶೆವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು
ಬಾರಿ ಕೆಮಿಮದನ್ನು.
ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿ ಹಿತ್ತಲುಕಡೆ ಅಂಗಳಕೆಕ ತ್ಸೆರೆಯುವ ಬಾಗಿಲು ಸಶಬದವಾಗಿ ಅಲಾಲಿಡಲು ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಯಿತ್ು. ಕಿರರ್ಶೆ ದಡಾರ್ ಬಡಾರ್ ಎಂದು
ಹಿಂದಕೂಕ ಚಲ್ಸತ್ು. ಬಳೆ ತಟಿಟದದ ಬಿಳಿಯ ಕೆೈಯೊಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಸಶರಮವಾಗಿ ಎತ್ತ, ನ್ನೂಕಿ, ಅಲುಗಿಸ, ದಬುಬಾತ್ತದುದದು ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಗುತ್ತ
ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮಗಳು ಕಾವೆೀರಿ ಹೊರಗೆ ತ್ಲೆ ಹಾಕಿ ನೀಡಿದಳು.
ನೀಡಿ, ಗುರುತ್ಸ, ನ್ನಗುಮಗಳಾಗಿ “ಇದೆೀನೀ, ಗುತ್ತೀ, ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತರೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆಯೊೀ? ಹಳೆಮನೆಯಿಂದಲ್ೀ
ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದಲ್ೀ?” ಎಂದು ಪ್ಪಾರಯದ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಇನದನಯಿಂದ ಮುದಾದಗಿ ಕೆೀಳಿದಳು. ಮತ್ುತ, ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಕುಳಾಳೆಗಿದದರೂ ಬೆಳಳೆಗೆ, ಜಟಿಟಯಂತ್ಸೆ
ದೃಢಕಾಯನಾಗಿ, ಲಕಷೌಣವಾಗಿದದ ಹೊಲೆಯನ್ನನ್ನುನು ಪರಶಂಸನೀಯ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಈಕಿಷೌಸದಳು.
ಹೊಲೆಯನಾಗಿದುದದರಿಂದಲೆ ಹಾಗೆ ಈಕಿಷೌಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾವೆೀರಿಗೆ ಅಭಯಂತ್ರವೆೀನ್ನೂ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ವಗರ್ಶೆಕೆಕ ಸೆೀರದಿರುವ ಮತತಂದು
ಸುಫರದೂರಪಿ ಗಂಡುಪ್ಪಾರಣ್ಯನ್ನುನು, ಒಂದು ಮನೀಹರವಾದ ಪಕಿಷೌಯನನು ಒಂದು ಸುಲಕಷೌಣವಾದ ಅಂಕದ ಕೊೀಳಿ ಹುಂಜನ್ನನನು ಒಂದು
ಸುಪುಷ್ಟವಾದ ಸುಂದರ ಗೂಳಿಯನನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ಪ್ಪೆಪೀನ್ನು? ಅಸಪೃಶಯನಾದ ಹೊಲೆಯ ಮನ್ನುಷ್ಯಜಾತ್ಯವನಾಗಿದದರೂ ತ್ನ್ನನು ಜಾತ್ಯೂ
ಅಲಲಿದೆ, ತ್ನ್ನಗೆ ಸರಿಸಮಾನ್ನ ಜಾತ್ಯೂ ಅಲಲಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ್ ಕೊನೆಯ ಕಿೀಳುಜಾತ್ಯವನಾಗಿದುದದರಿಂದ ಹರೆಯರೆಯ ಕೊಂಬಿನ್ನ ಚೆಲುವಿನ್ನ
ಹೊೀರಿಮಿಗವನ್ನುನು ಮಚಿಚಾ ನೀಡುವಂತ್ಸೆ ನೀಡಿದಳು. ತ್ನ್ನಗೂ ಅವನಗೂ ಮಾನ್ನವಿೀಯವಾದ ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಸಂಬಂಧ್ ಭಾವನೆಯ ಸುಳಿವೂ
ಸವರ್ಶೆಥಾ ಅಸಂಭವ, ನಸಗರ್ಶೆ ವಿರುದಧ, ಅಸಾವಭಾವಿಕ, ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಪರಚಛೆನ್ನನು ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಅವಳ ನೀಟಕೆಕ ನಸಸಾಂಕೊೀಚತ್ಸೆಯಿೀಯುವ
ಧ್ಮರ್ಶೆರಕೆಷೌಯಾಗಿತ್ುತ.
ಅದೆೀ ಕೆಚಿಚಾನಂದಲೆ ಹೊಲೆಯನ್ನೂ ಸೆಟಟರ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಚೆಲುವನ್ನುನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಪರಸನ್ನನುಮುಖಿಯಾಗಿ “ಸಂಬಾವಿಯಿಂದೆಲಿ ಬಂದೆ ಕಣ ; ರಾತ್ರ ಮಳೆ
ಜಪಿಪ, ಲಕುಕಂದದಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆದ. ಹಳೆಮನೆ ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ ಕಾಗದ ಕೊಟಾಟರೆ ನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡೆೀರು. ಅದಕೆಕ ಬದರ್ಶೆಂಡು ದಾವಗಿತದಿದೀನ.”
“ಯಾರ ಹತ್ಸಾರನೆ ಪಟಟಂಗ ಹೊಡಿತ್ದಿದೀಯಾ?” ಹೆಣುಣಾ ದನಯೊಂದು ಒಳಗಿನಂದ ನೀಳವಾಗಿ ಕೆೀಳಿಸತ್ು, ತ್ುಳುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ.
ಕಾವೆೀರಿ ಕನ್ನನುಡದಲ್ಲಿಯೆ ರಾಗವಾಗಿ ಕೂಗಿದಳು: “ಆ ನಾಯಿಗುತ್ತ ಬಂದಿದಾನೆ, ಅಬೆಬಾೀ, ಸಂಬಾವಿ ನಾಯಿಗುತ್ತ” ಎಂದವಳೆ ಗುತ್ತಯ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ
“ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀಯಿತೀ ನನ್ನನು ಹುಲ್ಯ?” ಎಂದು ಪರಶ್ನುಸ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ನ್ನಕುಕಬಿಟಟಳು.
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“ಅದರದುದ ಇದೆಯಲಾಲಿ ಹೊೀದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಕಾ ಬಾಲ ಮೂಸೊೀದು. ಲಕುಕಂದದಾಗೆ ಸಣುಬಿನ್ನ ನಾಯಿ ಇತ್ುತ ಅಂತ್ ಕಾಣತದೆ. ಅಲೆಲಿೀ ಕೂತ್ು ಬಿಡುತ.”
ಗುತ್ತ ಇನ್ನೂನು ಮಾತ್ು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದದನ ಏನ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಗಳದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಹತ್ತರ ಇದದ ನ್ನುಗಿಗಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ
ಬಿದಿದದದ ದೊಡಡ ಬೂದಿಯ ರಾಸಯಲ್ಲಿ, ಬೂದಿಬುಕಕನಾಗಿ ಬೂದಿಯೊಡನೆ ಅಭೆೀದವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಮಲಗಿದದ, ಬಿಳಿಗೆಂಪು ಬಣಣಾಗೆಟಟ ಮೂಳು
ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಂಯಯಂಯೊಯ ಕಂಯಯಂಯೊಯ ಎಂದು ಒರಲುತ್ಸಾತ ಅಂಗಳವನೆನುಲಲಿ ಒದೆದ ಮಾಡುತ್ಸಾತ ತ್ಸೆಣ್ಯ ಮೀಲೆ ಸೌದೆ ಕೂಡಿದದರ ಮೀಲೆ
ಹಾಕಿದದ ಜಗಿಗನ್ನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿತ್ು. ಗುತ್ತ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ಹುಲ್ಯ!
ನಡಿದಾಗ ಉಸರೆಳೆದು ಕೆನಾನುಲಗೆಯನ್ನುನು ಚಾಚಿ ಏದುತ್ತದುದದರಿಂದ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಮೂಗಾಳಿಹಿಡಿದು ಲಕುಕಂದದಿಂದ ಓಡುತ್ತಲೆೀ
ಬಂದಿರಬೆೀಕು ಎಂದು ಗೊತ್ಸಾತಗಿ ಗುತ್ತ: “ಅಕಕಳೊರೀ! ನೀವು ನೆನೀತ್ದದಹಾಂಗೆ ಹಾಜರು, ಹಡಬೆೀಗೆ ಹುಟಿಟದುದ!” ಎಂದನ್ನು.
“ಹಿಡಕಳೊಳೆೀ! ಹಿಡುಕೊಳೊಳೆೀ! ನ್ನಮಮ ನಾಯಿೀನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಿೀತ್ು?” ಎಂದು ಎಚಚಾರಿಸದ ಕಾವೆೀರಿಗೆ
“ಇಲಲಿ ಕಣರೀ. ಹೆಣುಣಾನಾಯಿೀನ್ನ ಹಾಂಗೆಲಾಲಿ ಮುರಿಯಾದಿಲಲಿ!” ಎಂದು ಗುತ್ತ ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಹತ್ತರಕೆಕ ಕರೆದು ತ್ಲೆ ಸವರತಡಗಿದನ್ನು.
“ಏನೆ ಅದು ಗಲಾಟೆ?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಅಂತ್ಕಕ ಮಗಳನ್ನುನು ತ್ುಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗದರಿಸದಳು, ಸಂಗಡ ಯಾರೂ ಇರದಿರುವಾಗ
ಹೊಲೆಯನಡನೆ ಅಷ್ುಷೌ ದಿೀಘರ್ಶೆಕಾಲ ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ತಡಗುವುದು ಪ್ಪಾರಯಕೆಕ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣಾಗೆ ತ್ರವಲಲಿ ಎಂಬಂಥರ್ಶೆದಲ್ಲಿ. ಕಾವೆೀರಿಗೆ
ಮುಖಭಂಗವಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಮುನದ ಮೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಕನೆ ಒಳಗೆ ಹೊೀದಳು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನ್ನನನು ಮಿಟಿಮಿಟಿಗುತ್ಸಾತ.
ಅಂತ್ಕಕ ಬಂದವಳೆ ಕಷೌಣಮಾತ್ರವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಸಮಿೀಕಿಷೌಸ ನೀಡಿದಳು ಗುತ್ತಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಣ್ಕೆಯಿದೆಯೆೀ ಎಂದು. ನರಾಶಳಾದರೂ
ಅದನ್ನುನು ತೀರಗೊಡದೆ ಹುಸನ್ನಗೆ ಬಿೀರಿ, ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡಿತ್ಮಮನ್ನವರ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮ ವಿಚಾರಿಸದಳು. ಆ ಮಾತ್ು ಈ ಮಾತ್ು ಆಡಿ, ಕೊಟಿಟಗೆಯ
ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಅಥರ್ಶೆಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಕಿರುನ್ನಗೆದೊೀರಿ “ಒಳೆಳೆ ಸಮಯಕೆಕ ಕರೆಸದಂತ್ಸೆ ಬಂದೆ , ಮಾರಾಯ. ಅಷಟಂದು ಉಪಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆ, ನ್ನಮಮ
ಕೊಟಿಟಗೆಯ….” ಎನ್ನುನುತ್ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ
ಗುತ್ತಗೆ ಸವರ್ಶೆವೂ ವಿದಿತ್ವಾಗಿ “ನೀವು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆ? ಒಂದು ಒಪ್ಪತ್ತನ್ನಲೆಲಿ ಹೊಚಿಚಾ ಕೊಡಿತದೆದ. ಆದರೆ ನಾನೀಗ ಹಳೆಮನೆ ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ ಬೆೀಗ ಕಾಗದ
ಕೊಟುಟ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗದೆ” ಎಂದು , ನ್ನಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗುವಾಗ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶೆೀಷ್ ಉಡುಪಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಗಮನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ತ್ಸಾನೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕೊರಳು ಬಾಗಿಸ ನೀಡಿಕೊಂಡನ್ನು. ಹಾಗೆ ‘ದರೀಬಸಾತ’ಗಿ ಇರುವಾಗ ಹುಲುಲಿ
ಹೊದಿಸುವ ಕೆೈಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಹೆೀಗೆ?
“ನನೆನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೊಡಡಬಿೀರ ಬಂದಿದದ ಕಣರೀ. ನನ್ನನು ಮೀಲೆ ಬಹಳ ಸಟಾಟಗಿದದ.”
ಗುತ್ತಗೆ ಮೈಮೀಲೆ ಬಿಸನೀರು ಹೊಯದಂತ್ಸಾಯುತ. ತ್ಟಸಥೂವಾಗಿ ಬೆೀಸರಿನ್ನ ಮಟಟಕೂಕ ಇಳಿದಿದದ ಆ ಮನೆ, ಅಂಗಳ, ಕೊಟಿಟಗೆ, ನಾಯಿ, ಕೊೀಳಿ ಎಲಲಿ
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಉಜವಲ ಕುತ್ೂಹಲ ವಸುತಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಿಟಟವು.
ಸವಲಪ ಜೊೀರಾಗಿ ಉಸರುಬಿಡುತ್ತಲೆೀ ಕೆೀಳಿದ “ಯಾಕೆ ಬಂದಿದದ ? ಏನ್ನು ಹೆೀಳಿದ?”
“ಅವನ್ನ ಮಗಳನ್ನುನು ನೀನ್ನು ಕೆೀಳುತ್ತದಿದೀಯಂತ್ಸೆ. ನಮಮ ಹೆಗಗಡೆೀರೂ ನನ್ನನು ಹಿಂದುಗಡೆ ನಂತ್ುಕೊಂಡು ಹುನಾರು ಮಾಡುತ್ತದಾದರಂತ್ಸೆ. ‘ಅವರಿಗೆೀನ್ನು?
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ದುಡಿಯುವುದಕೆಕ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳು ಸಗುತ್ತದೆಯಲಾಲಿ? ಅಷೆಟ!’ ಅಂದ. ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಗೌಡರು ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಗದು ಅಂತ್ಸಾರಂತ್ಸೆ. ‘ನ್ನಮಮ ಕೆೀರಿ
ಹೆಣುಣಾಗಳನ್ನುನು ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡುವುದೆಂದರೆೀನ್ನು? ನಾನ್ನು ಅಪಪಗೆ ಹುಟಿಟದ ಮಗಾ ಆದರೆ ಎಂದಿಗಾದೂರ ಬಿಟೆಟೀನೆ? ನೀನ್ನು ನನ್ನನು ಅಪಪ ನನ್ನನು ಅಜಜಿ ಎಲಲಿ
ಮಾಡಿರುವ ಸಾಲ ಬಿದಿದದೆಯಲಾಲಿ ಅದನಾಯರೀ ತ್ೀರಿಸೊೀರು?’ ಎಂದು ಉರಿದು ಬಿದದರಂತ್ಸೆ. ಅದಕೆಕೀ ದೊಡಡಬಿೀರ ಗಂಡುಗಳು ಇವೆಯಂತ್ಸೆ.
ಕರಿಮಿೀನ್ನು ಸಾಬರ ಮಳಿಗೆೀಲ್ ಏನೆೀನ ಯಾಪ್ಪಾರ ಮಾಡಕೆಕ ಬಂದಿದದನ್ನಂತ್ಸೆ , ಅವರ ಗೌಡಿರಂದ ಸಾಬರಿಗೆ ಕಾಗದ ತ್ಗೊಂಡು.”
ಆಲೆೈಸುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದ ಗುತ್ತ ಬಹಳ ದಣ್ದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಸುಯುದ ನೆಲ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ನ್ನು. ಮತ್ಸೆತ ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ‘ಹಂಗಾದೆರ ನಾ ಹೊೀಗಿ ಬತ್ೀರ್ಶೆನ’
ಎಂದವನೆ ಬಗನದೊಣ್ಣೆಣಾಯನ್ನುನು ಬಗಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತ್ರುಗಿದನ್ನು.
“ನಲ್ಲಿ! ನಲ್ಲಿ! ಹೊತ್ಸಾರೆ ಬಂದವನ್ನನು ಬರಿೀ ಹೊಟೆಟೀಲ್ ಕಳಿಸಬಾರದು. ಪ್ಪಾಪ ಬತ್ರ್ಶೆದೆ” ಎಂದು ಅಂತ್ಕಕ ಒಳಗೆ ನ್ನಡೆದು, ಬಾಳೆಯ ಕಿೀತ್ನ್ನಲ್ಲಿ
ಸವಲಪ ತ್ಂಗಳನ್ನೂನು ಕರಿಮಿೀನ್ನು ಚಟಿನುಯನ್ನೂನು ಹಾಳೆಕೊಟೆಟ ದೊನೆನುಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡವನ್ನೂನು ತ್ಂದುಕೊಟಟಳು. ನ್ನಡೆದು ದಣ್ದು ಹಸದಿದದ ಹೊಲೆಯ
ಅದನೆನುಲಲಿ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಪೂರೆೈಸ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನ್ನು. ಅವನ್ನು ತ್ಂದು ಕುಡಿಯುವುದನೆನು ನೀಡುತ್ತದದ ಹಲ್ಯ ಅವನ್ನು ಎಸೆದ ಬಾಳೆಯ ಕಿೀತ್ನ್ನುನು
ನೆಕಿಕಯೆ ನೆಕಿಕತ್ು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ನೂ ಇರದಿದದರೂ, ಬರಿಯ ಕಂಪಿನ್ನ ರುಚಿಗಾಗಿ! ದೊೀಸೆಯ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೆ ಆಕೃಷ್ಟನಾಗಿ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಗೆ ನ್ನುಗಿಗದದ
ಗುತ್ತಗೂ ಆವೂತ್ುತ ದೊರತ್ದುದದೆಲಾಲಿ ದೊೀಸೆಯ ವಾಸನೆ ಮಾತ್ರವೆ ತ್ಸಾನೆ?
ಗುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಕುಳುಳೆಗಾಲುಗಳನೆನು ಬಿೀಸ ಬಿೀಸ ಹಾಕುತ್ಸಾತ ಹೆದಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ುಸು ದೂರ ಹೊೀಗಿ ಪಕಕನೆ ನಂತ್ನ್ನು. ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಅಗಚುವ
ಕಾಲುದಾರಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ನ್ನಡೆದು ಬಂದುಬಿಟಿಟದಾದನೆ! ‘ಹಾಳು ದಾರಿೀನಾ ಬಿಸಾಕ! ಇವತ್ಸೆತೀನಾಗದೆ ನ್ನನ್ನನು ಕಾಲ್ಗೆ?’ ಎಂದು ದಾರಿಯನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನು
ಕಾಲಗಳನ್ನೂನು ಶಪಿಸುತ್ಸಾತ ಮತ್ಸೆತ ಹಿಂತ್ರುಗಿ ನ್ನಡೆದು ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹೊೀಗುವ ಕಾಲುದಾರಿ ಸೆೀರಿದನ್ನು. ಅವನ್ನ ನಾಯಿ ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅತ್ತ
ಇತ್ತ ಸುತ್ತಲೂ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮೂಸುತ್ಸಾತ, ಅಡಾಡಡುತ್ಸಾತ, ಕಂಡ ಕಂಡ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಹುತ್ತದ ಮೀಲೆ, ಎದುದಕಾಣುವ ಕಲುಲಿಗುಂಡುಗಳ
ಮೀಲೆ ಆಗಾಗೆಗ ನಂತ್ು ಕಾಲೆತ್ತ ಪ್ರೀಕಷೌಣ್ಣೆ ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಒಡೆಯನ್ನನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸುತ್ತತ್ುತ.
ಗುತ್ತ ಮತ್ಸೆತ ಅಂತ್ಮುರ್ಶೆಖಿಯಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಆಲ್ೀಚನೆಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಮಗನುನಾಗಿ ಅಭಾಯಸ ಬಲದಿಂದಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದದರೂ ಯಾವುದನ್ನೂನು ಗಮನಸದೆ
ಕಾಲುಹಾಕುತ್ತದದನ್ನು. ಅವನ್ನು ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ದಾರಿಯ ಕಾಡು ಮದಮದಲು ತ್ುಸು ಹೆದದಳಕಲಾಗಿ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ನಬಿಡವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಿಂದಿನ್ನ ರಾತ್ರ
ಹೊಡೆದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ತಳೆದಂತ್ದದ ಪ್ದೆ ಮರಗಳ ಹಸುರು, ದನ್ನಬಿಡುವ ಆ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ, ತ್ಂಪ್ಪಾಗಿ ಮಿರುಗುತ್ತದುದವು.
ಆದರೆ ಗುತ್ತ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಕಾಡಿನ್ನ, ಹಕಿಕಯ, ಮಿಗದ ಸೊಬಗನಾನುಗಲ್ ವಾಯಪ್ಪಾರವನಾನುಗಲ್ ಲಕಿಷೌಸುವ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಪಿಕಳಾರಗಳ
ಸಳುಳೆಲ್ಯಾಗಲ್ ಹೊರಸಲು ಹಕಿಕಗಳ ಗುಬಬಾಳಿಕೆಗಳಾಗಲ್ ಮರಕುಟಿಕನ್ನ ಕೊಟಾ ಕೊಟಾ ಸದಾದಗಲ್ ಕಡೆಗೆ ಕಾಡುಕೊೀಳಿ ಹುಂಜನ್ನ ನಡುನೀಳದ
ಕೆೀಕೆಯಾಗಲ್ ಅವನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿೀಳುತ್ತದದರೂ ಅವನಗೆ ಕೆೀಳಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ; ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿದದರೂ ಕಾಣ್ಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ.
ಬರಬರುತ್ಸಾತ ಮೀಲೆ ಏರತಡಗಿತ್ು. ಕಾಡು ದಟಟವಾಯಿತ್ು. ಹಕಿಕಪಕಿಷೌಗಳ ಹಾರಾಟವೂ ಉಲ್ಹವೂ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ನಂತ್ಸೆ ಹೊೀಯಿತ್ು.
ಆ ಅರಣಯನಬಿಡತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಲೂ ಅಡಗಿದಂತ್ಸಾಗಿ ಮರಗತ್ತಲು ಹೆಚಾಚಾಯಿತ್ು. ಅವನ್ನು ಕಾಡು ಭಯಂಕರವಾಗಿದದ ಆ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ಗುಡಡವನೆನುೀರಿ
ಇಳಿದರೆ ಆ ಕಡೆಯ ಕಣ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊೀಣೂರ ರಂಗಪಪಗೌಡರ ಮನೆ ಗದೆದ ತೀಟ ಸಗುತ್ತತ್ುತ.
ಆ ‘ಹುಲ್ಕಲುಲಿ’ ಗುಡಡದ ಕಾಡು ಆ ಕಡೆಯಲೆಲಿಲಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ದಡಡವಾದುದೆಂದೂ ಜೀವಾದಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಬಿೀಡೆಂದೂ ಹೆಸರುವಾಸಯಾಗಿತ್ುತ . ಅದರ
ಕಡಿಪೂ ನಬಿಡತ್ಸೆಯೂ ಎಷ್ಟರಮಟಿಟನ್ನದಾಗಿತ್ಸೆತಂದರೆ ‘ದೊಡಡಬೆೀಟೆ’ಗೆ ಹೊೀಗುವವರು ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊೀಗಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತದದರು . ಕಡಿದಾದ
ದರಿಕಂದರಗಳಿಂದ ದುಗರ್ಶೆಮವಾಗಿದದ ಅದನ್ನುನು ಸೊೀವಲು ಹಳುನ್ನುಗಗಲ್ಕೆಕೀ ಕನಷ್ಠ ಪಕಷೌ ನ್ನೂರು ನ್ನೂರೆೈವತ್ುತ ಜನ್ನರಾದರೂ ಬೆೀಕಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಇನನು
ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೂರಲು ಕಡಮ ಎಂದರೆ ಐವತ್ುತ ಅರವತ್ುತ ಕೊೀವಿಗಾರರಾದರೂ ಬೆೀಕಿತ್ುತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತ್ರುವುದು ಅಷ್ುಟ ಕೊೀವಿಗಳನ್ನುನು? ಆ ನಾಡಿನ್ನಲೆಲಿಲಲಿ
ಕೆೀಪಿನ್ನ ಕೊೀವಿ ಇಟುಟಕೊಂಡವರ ಸಂಖೆಯಯೆ ಬೆರಳೆಣ್ಸುವಷ್ಟತ್ುತ. ಇನ್ನುನುಳಿದ ಕಂಡಿಗಳಿಗೆ ಹಂದಿಬಲೆ ಮಿಗದ ಬಲೆ ಮಲದ ಬಲೆಗಳೆ ಗತ್!
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಅದಕಾಕಗಿಯೆ ವರುಷ್ಕೊಕಮಮಯೊ ಎರಡು ವರುಷ್ಕೊಕಮಮಯೊ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ‘ದೊಡಡಬೆೀಟೆ’ಗೆ ಬಂದರೆ ಅದೆೀ ಹೆಚುಚಾ . ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಸೆೀರೆಗಾರರು
ಹಳೆಮನೆ ಸೆೀರೆಗಾರರು ತ್ಮಮ ಕಡೆಯ ಆಳುಗಳಿಗೆಲಲಿ ಒಂದು ದಿನ್ನ ಉಳಿ ಕೊಟುಟ, ಅವರಿಗೆಲಲಿ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿ, ಹಳು ಹೊಡೆಯಲು ಕಳಿಸುತ್ತದದರು.
ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ಬಿಡಾರಗಳಿಂದಲೂ ಸವಲಪ ಹಳುವಿನ್ನವರು ಒದಗುತ್ತದದರು. ಇನ್ನುನು ಬೆೀಲರು, ಹೊಲೆಯರು, ಮಾದಿಗರು,
ಕರಾದಿಯವರೂ ಆ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತದದರು. ಅಂತ್ಹ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕರಲ್ಲಿ ಜೀವದಾಸೆಯನ್ನುನು ಗೆಲುಲಿತ್ತತ್ುತ ಬಾಡಿನಾಸೆ ; ಕೆಲವರು
ಬೆೀಟೆಯ ಸಾಹಸದ ಹುಚಿಚಾನಂದಲೂ ಬಂದು ಸೆೀರುತ್ತದದರು. ಬತ್ತಕೊೀವಿ, ಭಜರ್ಶೆ, ಈಟಿ, ಉದದಗತ್ತ, ಬಿಲುಲಿಬಾಣಗಳ ಸಾಹಸಗಳೂ ಅಲಪಸವಲಪ
ಇರುತ್ತದದರು. ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯಿಂದ ದುಡಿಮಗಾಗಿ ಬಂದ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರಂತ್ೂ ತ್ಮಮ ಮಕಕಳನ್ನುನು ಹೆದರಿಸ ಸುಮಮನರುವುಸುದಕೂಕ ಆ
‘ಹುಲ್ಮಲೆ’ಯ ಹೆಸರನೆನು ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದದರು!
ಗುತ್ತ ‘ಬೆತ್ತದ ಸರ’ದ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದಿದದನ್ನು. ಅವನ್ನು ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಬಲಪಕಕದ ಇಳಿಜಾರಿನ್ನ ತ್ುದಿಯೆ ‘ಬೆತ್ತದ ಸರ.’ ಬೆತ್ತದ
ಹಿಂಡಿಲು, ವಾಟೆಯ ಹಿಂಡಿಲು, ಬಿದಿರ ಹಿಂಡಿಲು, ಗುರಗಿ ಹಳು ಎಲಲಿ ಕಿಕಿಕರಿದು ಬೆಳೆದಿದುದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಲು ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತದದ ತ್ಸಾಣ.
ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹಳುವಿನ್ನ ಸಾಂದರತ್ಸೆ ಪರಮಾವಧಿ ಮುಟಿಟದಂತ್ತ್ುತ.
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಗುತ್ತಯ ಅಂತ್ಮುರ್ಶೆಖತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಹರಿದು ಸೀಳುವಂತ್ಸೆ ಹುಲ್ಯ ಬೊಗಳತಡಗಿತ್ು. ಗುತ್ತ ತ್ಟಕಕನೆ ಎಚಚಾತ್ುತ ಸೆಟೆದು ನಂತ್ು
ಆಲ್ಸದನ್ನು; ಸುತ್ತಲೂ ಕಣಣಾಟಿಟ ನೀಡಿದನ್ನು. ಆದರೆ ನಾಯಿ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ಅದರ ಕಕರ್ಶೆಶವಾದ ತ್ೀವರವಾದ ಬೊಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದೆಬಿಬಾಸುವಂತ್ಸೆ
ಕೆೀಳುತ್ತತ್ುತ. ಹುಲ್ ಕಾಡುಹಂದಿಯಂತ್ಹ ದೊಡಡ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳನ್ನುನು ತ್ಡೆದು ನಲ್ಲಿಸದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾಯಿಗಳು ಹಾಗೆ ಬೊಗಳುವುದು. ಹೆದರಿ
ಓಡಿಹೊೀಗುವ ಮಿಗ ಬಕರ್ಶೆ ಮಲ ಇಂತ್ಹ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳನ್ನುನು ಕಂಡಾಗ ಕಂಯ್ ಕಂಯ್ ಕಂಯ್ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ಸಾತ ಅಟುಟತ್ತವೆ ; ಸದೂದ ಬರಬರುತ್ಸಾತ
ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೊಡಡ ‘ಜೀವಾದಿ’ಗಳು ಹಾಗಲಲಿ. ಒಡನೆಯೆ ಹೆದರಿ ಓಡುವುದಿಲಲಿ ಮಲೆತ್ೂ ನಲುಲಿತ್ತವೆ. ಆಗ ಹುಲ್ಯನ್ನಂತ್ಹ ದೊಡಡ
ಬೆೀಟೆನಾಯಿಗಳು ಬೊವ್ ಬೊವ್ ವವವವೌ ಎಂದು ಹೆದದನಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುತ್ತವೆ , ಒಂದೆೀ ಕಡೆ ನಂತ್ು.
ಈ ಸೂಕಷೌಮವನೆನುಲಲಿ ಅನ್ನುಭವದಿಂದ ಚೆನಾನುಗಿ ಅರಿತ್ದದ ಗುತ್ತ, ಹುಲ್ಯ ಒಂಟಿಗ ಹಂದಿಯನನು ಹುಲ್ಯನನು ಕಂಡೆೀ ಬೊಗಳುತ್ತದೆ ಎಂದು
ನಶಚಾಯಿಸದ. ಆದರೆ ಆ ದಟಟವಾದ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸದುದ ಯಾವ ದಿಕಿಕನಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ಸಾತಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅಂತ್ೂ
ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯ ಬೊಗಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನುಗಿಗದ . ಅವನ್ನು ಹಾಗೆ ನ್ನುಗಿಗದುದರ ಉದೆದೀಶ ನಾಯಿಯ
ರಕಷೌಣ್ಣೆಯಾಗಿತ್ಸೆತ ಹೊರತ್ು ಪ್ಪಾರಣ್ಯ ಬೆೀಟೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಬೆೀಟೆಯಾಡುವುದಕೆಕ ಗುತ್ತಯ ಕೆೈಲ್ ಕೊೀವಿಯಿತ್ಸೆತೀ? ಕತ್ತಯಿತ್ಸೆತೀ? ಭಜರ್ಶೆಯಿತ್ಸೆತೀ?
ಕಡೆಗೊಂದು ಹಕಿಕ ಹೊಡೆಯುವ ಚಿಟುಟ ಬಿಲಾಲಿದರೂ ಇತ್ಸೆತೀ? ಕೆಚೆಚಾದೆಯ ಹುಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂಟಿಗ ಹಂದಿಯ ಮೀಲೆಯೊ ಬಿೀಳಲು
ಹೊೀಗಿ ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪಾರಣಕೆಕ ಹಾನ ತ್ಂದುಕೊಂಡಿೀತ್ು ಎಂದು ಹೆದರಿ ಅದನ್ನುನು ಅಪ್ಪಾಯದಿಂದ ತ್ಪಿಪಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಕರೆಯಲೆಂದೆೀ ಅವನ್ನು
‘ಹುಲ್ಯಾ! ಹುಲ್ಯಾ! ಬಾ ಹುಲ್ಯಾ! ಕೂರ! ಕೂರ!’ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ಸಾತ ನ್ನುಗಿಗ ಬೊಗಳು ಸದಿದನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದನ್ನು.
ಹೊೀಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ನಾಯಿಯೆೀನ ಒಂದೆೀ ದಿಕಿಕಗೆ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಬೊಗಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿಕಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಂತ್ುವೂ ಗುತ್ತಗೆ
ಕಾಣ್ಸುತ್ತಲಲಿ. ಹಂದಿ ಹುಲ್ ಯಾವುದಾಗಿದದರೂ ಗುತ್ತ ಹಾಗೆ ಬೊಬೆಬಾಯಿಡುತ್ಸಾತ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ನಲುಲಿತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಒಂದು ವೆೀಳೆ
ನಂತ್ದದ ಪ್ಪಾರಣ್ ಓಡಿಹೊೀಗಿದದರೆ ನಾಯಿ ಅಟಟದೆ ಬಿಡುತ್ತಲೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಕಾಡು, ಬೆೀಟೆ, ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುಭವಶಾಲ್ಯಾಗಿದದ ಗುತ್ತ
ನೆಲದ ಕಡೆ ನೀಡುವುದನ್ನುನು ಬಿಟುಟ, ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ದಟೆಟೈಸದದ ಮರಗಳ ಮೀಲೆ ನೀಡತಡಗಿದನ್ನು, ಕಬೆಬಾಕುಕ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮೀಲೆ ಹತ್ತ
ಕುಳಿತ್ದೆಯೊೀ, ಅಥವಾ ಮುಸಯ ಮರದೆಲೆಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಅಡಗಿದೆಯೊೀ ಎಂದು. ಹಾಗೆ ಕತ್ಸೆತತ್ತ ಮೀಲೆ ನೀಡುತ್ತಲೆ
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತರುವುದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಹುಲ್ಯ ಇನ್ನೂನು ರಭಸದಿಂದ ಬೊಗಳತಡಗಿತ್ು. ಮತ್ುತ, ಅವನ್ನನೆನುೀ ತ್ಡೆಯುವಂತ್ಸೆ ಅಡಡಬರತಡಗಿತ್ು.
ಗುತ್ತ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ, ನಾಯಿ ತ್ುಸುದೂರವೆ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದಿದರುವ ಒಂದು ಮರದ ದಿಮಿಮಯ ಕಡೆ ನೀಡಿ ಬೊಗಳುತ್ತದೆ ! ಹಾಗಾದರೆ ಆ
ದಿಮಿಮಯ ಹತ್ತರ ಯವುದಾದರೂ ಕಾಳಿಂಗನ್ನ ಹಾವೊ ಸಪರ್ಶೆನ್ನ ಹಾವೊ ಇರಬಹುದುದೆಂದು ಗುತ್ತ ನೆಲವನ್ನುನು ಪರಿೀಕಿಷೌಸುತ್ಸಾತ
ಮುಂದುವರಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿ ಬೊಗಳಿ ಹಾರಿ ನೆಗೆದು ಆ ದಿಮಿಮಯನ್ನುನು ಕಚಿಚಾಬಿಟಿಟತ್ು! ಅಯಯಯೊಯ! ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ಆ ದಿಮಿಮಯೆ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಜೀವಂತ್ ಹೆಬಾಬಾವು! ಚಲ್ಸುತ್ತಲಲಿ. ಮ ಲವೊ ಬಕರ್ಶೆವೊ ಅಥವಾ ಇನಾನುವ ಪ್ಪಾರಣ್ಯನನು ಇಡಿೀಯೆ ನ್ನುಂಗಿ ನಶಚಾಲವಾಗಿ ಬಿದಿದದೆ ! ಅದರ ತ್ಲೆ
ಎಲ್ಲಿದೆಯೊೀ ಬಾಲವೆತ್ತಕಡೆಯೊೀ ಅದೂ ಗೊತ್ಸಾತಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ ಆ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ!
ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಬಗನದೊಣ್ಣೆಣಾ ವಿನಾ ಬೆೀರೆಯೆೀನ್ನೂ ಆಯುಧ್ವಿಲಲಿದ ಗುತ್ತ, ಇನೆನುೀನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜೆಜಿ ಮುಂದಿಟಿಟದದರೆ ಹೆಬಾಬಾವಿನ್ನ ಮೈಮೀಲೆಯೆ
ಕಾಲ್ಡುತ್ತದದವನ್ನು, ಸತ್ಸೆತನ ಕೆಟೆಟನ ಎಂದು ಚಂಗನೆ ಹಿಂದಕೆಕ ನೆಗೆದು, ದೂರ ಓಡಿ ನಂತ್ು, ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಉಸರುಬಿಡತಡಗಿದನ್ನು.
ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಹತ್ತರಕೆಕ ಹೆದರಿಸ ಕರೆಯತಡಗಿದನ್ನು. ತ್ನ್ನನು ಹತ್ತರವಿದದ ಬಹನದೊಣ್ಣೆಣಾಯಿಂದ ಆ ಹೆಬಾಬಾವಿಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಏನ್ನನ್ನೂನು
ಮಾಡಲಾರೆನೆಂದು ಗುತ್ತಗೆ ಗೊತ್ತತ್ುತ. ಕೊೀವಿ ಇದಿದದದರೂ ಒಂದೆರಡು ಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಏನ್ನೂ ಪರಯೊೀಜನ್ನವಾಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಹಿೀಗಿರುವಾಗ
ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ತ್ನ್ನನು ಹತ್ತರಕೆಕ ಕರೆದು, ಹಿಡಿದು, ಸುರಕಷೌತ್ಸೆಗೆ ಕೊಂಡಯುಯವುದೊಂದೆ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ುತ ಅವನಗೆ.
ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಒಂದು ಬಳಿಳೆಯನ್ನುನು ಉಗಿದು, ಅದರ ಎರಡು ಮೂರು ಎಳೆಯನ್ನುನು ಉಡಿದು ಹಗಗಮಾಡಿದನ್ನು. ಅವನ್ನು ಕರೆದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದೂ
ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಹಾವಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನ್ನುಗುಗತ್ತದದ ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಒಮಮ ಹತ್ತರ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಕೆೈಯಿಂದಲೂ ಅಮರಿಹಿಡಿದು, ಕೊರಳಿಗೆ ಬಳಿಳೆಹಗಗವನ್ನುನು
ಬಿಗಿದು, ಬರಲ್ಲಲಿದೆ ಜಗಿಗ ಜಗಿಗ, ಎಳೆದು ಬೊಗಳುತ್ತದದ ಅದನ್ನುನು ಜಗಿಗಸ ಎಳೆಯುತ್ಸಾತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ಕಾಲುಕಿತ್ುತ ದಾರಿಗೆ
ಸೆೀರಿಕೊಂಡನ್ನು. ಮೈ ಬೆವರುತ್ತತ್ುತ, ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ!
ಗುತ್ತ ಸವಲಪ ದೂರ ಮುಂದುವರಿದಿದದನ್ನು. ಬಳಿಳೆಹಗಗದಲ್ಲಿ ಕಟಿಟ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದದ ಹುಲ್ಯ ಅವನ್ನ ಮಗುಗಲಲ್ಲಿಯೆ ಅತ್ತತ್ತ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಕಿವಿನಮಿರಿ
ಆಲ್ಸುತ್ಸಾತ, ನೆಲವನ್ನುನು ಮೂಸುತ್ಸಾತ, ಒಮಮ ಹಿಂದೆ ಬಿದುದ ಒಮಮ ಮುಂದೆ ಹೊೀಗಿ, ಜೊೀಲುನಾಲಗೆಯಿಂದ ಜೊಲುಲಿ ಸುರಿಸುತ್ತ ನ್ನಡೆಯುತ್ತತ್ುತ.
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ನಾಯಿ ಮುಂದಕೆಕ ದೃಷ್ಟಯಟಿಟ ಸಣಣಾಗೆ ಬೊಗಳಿತ್ು. ದಟಟಕಾಡಿನ್ನ ಅಂಕುಡಂಕು ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೂರ ನೀಡಲೂ
ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಾಣುತ್ತತ್ತ ದಾರಿಯಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಗೆ ಏನ್ನೂ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ನಾಯಿಗೆ ವಾಸನೆಯೊ ಸದೊದ ಯಾವುದೊ ಗೊತ್ಸಾತದಂತ್ಸೆ
ತೀರಿತ್ು. ಗುತ್ತ ಬಿರುಬಿರನೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದ. ಸವಲಪ ದೂರ ಮುಂಬರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಇಬಬಾರು ಹೆಂಗಸರು ಹೊೀಗುತ್ತದುದದು ಕಾಣ್ಸತ್ು.
ಹಳುವಿನ್ನ ನ್ನಡುವೆ ಇಕಕಟಾಟದ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಬಾರ ಹಿಂದೆ ಒಬಬಾರು ಹೊೀಗುತ್ತದುದದರಿಂದ ಗುತ್ತಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಸದುದ ಹಿಂದೆ
ಹೊೀಗುತ್ತದದವರು ಮಾತ್ರ.
ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟಿಟದ ವಲ್ಲಿ ಬೆನನುನ್ನ ಮೀಲೆ ಸೊಂಟದವರೆಗೂ ಬಿದಿದದುದದನ್ನೂನು ಸವಲಪ ಗಿಡಾಡಗಿಯೆ ಉಟಿಟದ ಗೊಬೆಬಾಸೀರೆ ಹರಡಿನ್ನ ಮೀಲ್ದುದದನ್ನೂನು
ಗಮನಸ ‘ಯಾರ ಹೆಗಗಡಿತ್ಮಮನ್ನವರು!’ ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು. ಗುತ್ತ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ, ‘ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾರೆ ನೆಂಟರಮನೆಗೆ ಹೊರಟಾರಲಲಿಪ್ಪಾಪ! ಇಬೆರ
ಹೆಂಗಸುರ! ಗಟಿಟ ಗುಂಡಿಗೆೀರಿರಬೆೀಕು! ಈ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ಗುಡಡದ ಕಾಡಿನ್ನಗೆ!’
ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದ ಸದುದಕೆೀಳಿ ಹಿಂದೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಸತರೀ ವಯಕಿತ ನಂತ್ು ತ್ರುಗಿ ನೀಡಿದಳು. ಮುಂದೆ ಹೊೀಗುತ್ತದಾದಕೆ ಯಾವುದನ್ನೂನು
ಗಮನಸದವಂತ್ಸೆ ಮುಂಬರಿಯುತ್ತಲೆ ಇದದಳು.
ಹಿಂದೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಸತರವಯಕಿತ ನಂತ್ು ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿದೊಡನೆಯೆ , ಗುತ್ತಗೆ ಗುರುತ್ುಹತ್ತ, ತ್ನನುಳಗೆ ತ್ಸಾನೆ ‘ಓಹೊ ಈ ಬಾವಿಕೊಪಪದ ಸೀರುಡಿಕೆ
ಜೊೀಡಿಯೊ? ನಾಗತ್ಸೆತ! ನಾಗಕಕ! ಎಂದುಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಲಘುತ್ವಭಾವನೆಯನ್ನುನು ಕೊಂಕುನ್ನಗೆಯಿಂದ ಪರಕಟಿಸದೆ
ಇರಲಾರದವನಾದನ್ನು. ಹೊಲೆಯನ್ನ ಹಾಸಯಕೂಕ ಪಕಾಕಗುವಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ಹಬಿಬಾತ್ುತ ಅವರಿಬಬಾರ ಕಿೀತ್ರ್ಶೆ!
ನಾಗಣಣಾ, ನಾಗಕಕ ಮತ್ುತ ನಾಗತ್ಸೆತಯರ ಸುದಿದ ಆ ನಾಡಿನ್ನವರ ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆಗೆ ಸಾವರಸಯವಿೀಯುವ ಉಪಿಪನ್ನಕಾಯಿಯಾಗಿತ್ುತ. ನಾಗಣಣಾ ಗತ್ಸ ನಾಲಾಕರು
ವರುಷ್ಗಳಾಗಿದದರೂ, ನಾಗಣಣಾನ್ನ ಬದುಕು ನ್ನಗೆಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಕಣ್ಣಾೀರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತ್ಹುದಾಗಿದದರೂ, ಜನ್ನರು ನ್ನಗೆಗೆ ನಜವಾಗಿ
ಕಾರಣವಾಗುವಂತ್ಹ ವತ್ರ್ಶೆನೆ ನಾಗತ್ಸೆತಯದೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದದರೂ ನಾಗಣಣಾ, ನಾಗಕಕ, ನಾಗತ್ಸೆತಯರ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳೂ ಒಂದರಡನಂದು
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ಹೆಣ್ಣೆದುಕೊಂಡು ಸಕಾಕಗಿಬಿಟಿಟದುದವು.
ಬಾವಿಕೊಪಪದ ನಾಗಣಣಾ ‘ನಾಗತ್ಸೆತಯ ಎರಡನೆಯ ಗಂಡನಗೆ ಹುಟಿಟದವನ್ನು . ನಾಗಣಣಾನ್ನ ತ್ಂದೆ ಬಾವಿಕೊಪಪದಲ್ಲಿ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆೀರ
ಗದೆದತೀಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಕಕಲಾಗಿ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ನೆಮಮದಿಯಾಗಿಯೆ ಇದದನ್ನು.’ ಒಂದಾದ ಮೀಲ್ಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರನೆ ಹೆಂಡತ್ಯ
ಇತ್ರರಂತ್ಸೆಯೆ ಹೆರಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವಳ ಹುಳದೌಷ್ಧ್ವೂ ಸೂಲಗಿತ್ತತ್ನ್ನವೂ ವಿಫಲವಾಗಿ, ತ್ೀರಿಕೊಂಡ ಮೀಲೆ, ನಾಲಕನೆಯ
ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಸಾಲಕೊಡಲು ಒಪಪದೆ ಹೊೀದರು. ಒಂಟಿ ಬಾಳಿಗೆ ಬೆೀಸತ್ುತ ಅವನ್ನು ತ್ಪಿಸುತ್ತದಾದಗ ಈ ‘ನಾಗತ್ಸೆತ’
ಎಲ್ಲಿಂದಲ್ೀ ಪರತ್ಯಕಷೌವಾದಳು! ಅವಳಿಗೂ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಸತ್ುತ, ಒಂಟಿ ಬಾಳು ಬೆೀಸರವಾಗಿ, ಜಂಟಿಬಾಳಿಗಾಗಿ ಊರಿಂದೂರಿಗೆ ಅಲೆಯುತ್ತದದಳಂತ್ಸೆ.
ಆದರೆ ಅವಳನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ತ್ಳಿದಿದದ ಯಾವ ಊರಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳಿಗೆ ಜಂಟಿಬಾಳು ಗಿಟಟದೆ , ಬಾವಿಕೊಪಪದ ನಾಗಣಣಾನ್ನ ತ್ಂದೆಯ ಒಂಟಿಬಾಳಿನ್ನ
ಬೆೀಸರಿನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ಸೆರ್ಶೆಗೆೀಳಿ, ಅದನ್ನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಾವಿಕೊಪಪಕೆಕ ಬಂದಳಂತ್ಸೆ. ಒಂಟಿಬಾಳು ಸಾಕಾಗಿದದ ಇಬಬಾರೂ ಜಂಟಿಬಾಳಿಗೆ ಒಪಿಪ
‘ಸೀರುಡಿಕೆ’ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಎಂತ್ಹ ಕೆಷೌೀಮವನ್ನುನು ತ್ಸೆತ್ುತ ಆ ‘ಕೂಡಿಕೆ’ಯ ಸುಖದ ಬಾಳನ್ನುನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆನೆಂಬುದು ನಾಗಣಣಾನ್ನ ತ್ಂದೆಗೆ
ಆಮೀಲೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಅನ್ನುಭವಕೆಕ ಬಂತ್ಂತ್ಸೆ! ‘ನಾಗತ್ಸೆತ’ಯನ್ನುನು ಕೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆರೆೀಳು ವರುಷ್ದಲ್ಲಿಯೆ ನಾಗಣಣಾನ್ನ ತ್ಂದೆ ತ್ೀರಿಕೊಂಡನ್ನು . ಆಗ
ನಾಗಣಣಾ ಸಣಣಾ ಹುಡುಗ. ನಾಗಣಣಾ ಹದಿನೆೈದು ಹದಿನಾರು ವರುಷ್ದವನಾಗುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ ಅವನಗೆ ಬಡ ಒಕಕಲ್ಬಬಾನ್ನ ಮಗಳಾಗಿದದ
ನಾಗಕಕನ್ನನ್ನುನು ತ್ಂದುಕೊಂಡು ಸೊಸೆಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಅಂದಿನಂದ ಅವಳು ‘ನಾಗತ್ಸೆತ’ಯಾಗಿ ಮಗ ಮತ್ುತ ಸೊಸೆ ಇಬಬಾರನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನು
ಅಧಿಕಾರದ ಮುಷ್ಟಯಲ್ಲಿ ಭದರವಾಗಿಟುಟಕೊಂಡಳು. ತ್ಸಾಯಿಯ ಬಡಿತ್ ಮತ್ುತ ದುಡಿತ್ದ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿಯೊ ಅಥವಾ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯಿಂದ ತ್ನ್ನನು
ತ್ಂದೆಗೆ ಅಂಟಿದದ ರೀಗಕೆಕ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಕುಕದಾರನಾಗಿದದರಿಂದಲ್ೀ ಏನೀ ನಾಗಣಣಾನಗೆ ಆರೀಗಯ ಕೆಟುಟ, ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಣಾಗಿ, ಗದೆದ ತೀಟದ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರದೆ, ಅದನೆನುಲಲಿ ಬಿಟುಟ, ಹೆಗಗಡೆೀರ ಸಾಲ ತ್ೀರಿಸಲು ಸಂಬಾವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಣಣಾ ನಾಗಕಕ ನಾಗತ್ಸೆತ ಮೂವರೂ
ದುಡಿಮಯಾಳುಗಳಾಗಿ ನಂತ್ರು. ಅನಾರೀಗಯದ ನಮಿತ್ತ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ನಾಗಣಣಾನಗೆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಕೊಡದೆ, ಕೂತ್ಸೆೀ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ
ನೆೀಮಿಸದರು. ಬುಟಿಟ ಮಾಡುವುದು, ವಾಟೆ ಬಿದಿರು ಬೆತ್ತ ಇವುಗಳ ಸಲಕು ಕೆತ್ುತವುದು, ಪುಂಡಿನಾರಿನ್ನ ಹಗಗ ಹೊಸೆಯುವುದು, ಎತ್ುತ ದನ್ನ ಕಟುಟವ
ದಾವಣ್ ತ್ರುಪುವುದು ಇತ್ಸಾಯದಿ. ಆದರೆ ನಾಗಣಣಾನ್ನ ಹೊಟೆಟ ಹುಣುಣಾ ಯಾವ ಗಿಡಮೂಲ್ಕೆಗಳಿಗೂ ಬಗಗಲ್ಲಲಿ. ನಾಗಕಕ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು
ಬದುಕಿಸಕೊಳುಳೆವ ಸಲುವಾಗ ಯಾವ ಪತ್ವರತ್ಸೆಗೂ ಕಡಿಮಯಿಲಲಿದಂತ್ಸೆ ಶುಶೂರಷೆ ಮಾಡಿದಳು; ಭೂತ್ ಜಕಿಕಣ್ ಪಂಜೊರಳಿಳೆಗಳಿಗೆ ಹರಕೆ ಕೊಟಟಳು;
ತ್ನ್ನನು ಹತ್ತರ ಇದದಬದದ ಚೂರುಪ್ಪಾರು ಬಂಗಾರವನ್ನೂನು ತ್ರುಪತ್ ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳ ಮದಲಾದ ದೆೀವತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಸುಳಿದಿಟಟಳು. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತ್ಸೆ
ಏಕಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಬಲಲಿಂತ್ಸೆ ಪ್ಪಾರಥಿರ್ಶೆಸ ಕಣ್ಣಾೀರಿಟಟಳು. ಅಲಂಕಾರ ಬಿಟಟಳು. ಊಟ ಬಿಟಟಳು. ಆದರೆ ನಾಗಣಣಾ ಹುಣ್ಣಾನ್ನ ಯಾತ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒದಾದಡಿಕೊಂಡು
ಸಂಬಾವಿಗೆ ಬಂದ ಎರಡು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿಯೆ ತ್ೀರಿಕೊಂಡನ್ನು.
ಗಂಡ ತ್ೀರಿಕೊಂಡಂದಿನಂದಲೆ ಷ್ುರುವಾಯುತ ನಾಗಕಕಗೆ ನಾಗತ್ಸೆತಯ ಪಿೀಡೆ! ಪ್ಪಾರಯದ ಹುಡುಗಿ ನಾಗಕಕಗೆ ತ್ಕಕಮಟಿಟನ್ನ ರೂಪವೂ ಇತ್ುತ. ಕಳುಳೆ
ಕುಡಿದು ಕಳಿಳೆನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಕೆೈ ತಳೆಯುತ್ತದದ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಯಾವುದೊೀ ಗುಟಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನ್ನರಳುತ್ತದದರೂ ಗಂಡನಲಲಿದ
ಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ರೂಪವನ್ನುನು ತ್ರಸಕರಿಸುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಅಲಲಿದೆ ತ್ಮಗೆ ಮಕಕಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ನೆವದಿಂದ ಮತತಂದು ಮದುವೆಗೆ ಬೆೀರೆ
ಹವಣ್ಸುತ್ತದದರು. ಇದನೆನುಲಲಿ ಅರಿತ್ದದ ನಾಗತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆಗೆ ಒದಗಿರುವ ಸದವಕಾಶವನ್ನುನು ಉಪಯೊೀಗಿಸಕೊಳಳೆದೆ ಬಿಡಬಾರದೆಂದು ಸೂಚನೆ
ಕೊಡತಡಗಿದಳು. ಆ ಸೂಚನೆ ಕೆಲವೊಮಮ ಒರಟಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತತ್ುತ.
ಹೆೀಗಾದರೂ ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆಯನ್ನುನು ಕೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸದರೆ ತ್ನ್ನನು ಸಾಲಸೂಲಗಳೆಲಲಿ ತ್ೀರಿಹೊೀಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ‘ನಾಗತ್ಸೆತ ’ಯ
ಹುನಾರು. ಒಂದು ವೆೀಳೆ, ಶ್ರೀಮಂತ್ರೂ ದೊಡಡ ಮನೆತ್ನ್ನದವರೂ ಆದ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡುವ ಸರಿಸಮಾನ್ನರು ಅನೆೀಕರಿದುದ, ತ್ನ್ನನು
ಸೊಸೆಯೊಡನೆ ಸೀರುಡಿಕೆಯಂತ್ಹ ಕಿೀಳು ಸಂಬಂಧ್ಕೆಕ ಅವನ್ನು ಒಪಪದಿದದರೂ ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆ ಅವದ ದೆೀಹಾಸಕಿತಗೆ ಒಳಗಾದರೂ ಸಾಕು ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ನ್ನನು
ಇಷಾಟಥರ್ಶೆಗಳನೆನುಲಲಿ ನೆರವೆೀರಿಸಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂಬುದೂ ಅವಳ ಧೆೈಯರ್ಶೆ. ತ್ನ್ನನು ಗತ್ಸದ ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ನೆನೆನೆನೆದು ಕೊರಗುತ್ತದದ ನಾಗಕಕಗೆ
ಯಾರಡನೆಯೂ ಯಾವ ವಿಧ್ವಾದ ಸಂಬಂಧ್ದ ಆಸಕಿತಯೂ ಲೆೀಶವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ನಾಗತ್ಸೆತ ಅವಳ ಆ ಪತ್ವರತ್ಸಾ ನಷೆಠಯನ್ನುನು ಅಸಹಯವಾದ
ಮಾತ್ುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾಸಯಮಾಡಿ ಪರಚೊೀದಿಸತಡಗಿದಳು. ಅದು ಎಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ಮುಂದುವರಿದು ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತ್ಸೆಂದರೆ, ನಾಗಕಕನ್ನ ನ್ನಡತ್ಸೆ
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ಸವಭಾವ ವಿಧೆೀಯತ್ಸೆ ವಿನ್ನಯ ಸಂಕೊೀಚ ಇವುಗಳನೆನುಲಲಿ ಕಂಡು ಅವಳನ್ನುನು ತ್ುಂಬ ಮಚಿಚಾಕೊಂಡಿದದ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹೆಂಡತ್ ಜಟಟಮಮ
ನಾಗತ್ಸೆತಯೊಡನೆ ನಾಗಕಕನ್ನನ್ನೂನು ಮನೆಬಿಟುಟ ಹೊರಡುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಬೆೀಕಾಯಿತ್ು.
ಸಂಬಾವಿ ಮನೆ ತ್ಪಿಪ ಹೊರಹೊರಟ ನಾಗತ್ಸೆತಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ನಾಗಕಕ ‘ಪಂಜೊರಳಿಳೆ ಕೆೈಲ್ ಸಕಕ ಜಕಣ್’ಯಂತ್ಸಾದಳು . ನಾಗಕಕ ತ್ನ್ನನು ತ್ವರನ್ನೂನು ಸೆೀರದಂತ್ಸೆ
ತ್ರತ್ರದ ಅಶ್ಲಿೀಲ ದೂರುಗಳನ್ನೂನು ಹಬಿಬಾಸ, ನಾಗತ್ಸೆತ ಅವಳನ್ನುನು ವಿಕರಯಿಸುವ ದನ್ನವನ್ನುನು ಗಿರಾಕಿಗಾಗಿ ಊರಿಂದೂರಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂತ್ಸೆ ಮನೆಯಿಂದ
ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡಯದಳು. ನಾಗಕಕನ್ನ ತ್ವರು ಬಡ ಜಕಕಲಾದುದರಿಂದಲೂ, ನಾಗಕಕನ್ನ ತ್ಂದೆ ತ್ೀರಿಕೊಂಡು ಅಣಣಾ ಅತ್ತಗೆಯರು ತ್ಮಮ ಹೊಟಟಬಟೆಟಗೆೀ
ಸಾಲದೆ ಸಾಲಗಾರರಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಲ್ದುದದರಿಂದಲೂ ಅವರು ಯಾರೂ ನಾಗತ್ಸೆತಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಾಗಕಕನ್ನನ್ನುನು ರಕಿಷೌಸುವ ಅಪ್ಪಾಯವನ್ನುನು ಎದುರು
ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆವ ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಕಕನ್ನುನು ಸೀರುಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಲು ಹೆಂಡಿರನ್ನುನು ಹೆರಿಗೆಗೆ ಬಲ್ಕೊಟಿಟದದ ಗಂಡುಗಳು ಸಂತೀಷ್ದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದದರು.
ಆದರೆ ನಾಗಕಕ ಮನೆ ಬಿಟುಟ ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿ ಅವಿತ್ುಕೊಳುಳೆವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆರೆ ಬಾವಿ ನೆೀಣುಗಳವರೆಗೂ ಹೊೀಗಿ ಪರತ್ಭಟಿಸ ಬಲಾತ್ಸಾಕರದ
ಮರುಮದುವೆಯಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಿದದಳು. ಆದರೆ ನಾಗತ್ಸೆತ ‘ಇನೆನುಷ್ುಟ ದಿನ್ನ ಹಾರಾಡಾತಳೆ ಪರಾಯಕೆಕ ಬಂದ ಹುಡುಗಿ? ನಾ ನೀಡಿತೀನ’ ಎಂದು
ಪರಶಾಂತ್ತ್ಸೆಯಿಂದ ತ್ನ್ನನು ದೃಢಪರಯತ್ನುವನ್ನುನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೆ ಇದದಳು.
ಈ ಕಥೆಯೆಲಲಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದುದ , ಒಂದಕೆಕ ಎರಡಾಗಿ ಎರಡಕೆಕ ಮೂರಾಗಿ ಉಪುಪಕಾರ ಹಚಿಚಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಒಗಗರಣ್ಣೆ
ಹಾಕಿದಂತ್ಸಾಗಿ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಸಾವರಸಯವಾಗಿ ಹಬಿಬಾದುದರಿಂದಲೆ ಗುತ್ತ, ತ್ರುಗಿನಂತ್ ನಾಗಕಕನ್ನನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸದಾಗ, ಅವಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ
ಒಂದು ತ್ರಹದ ಕರುಣ್ಣೆಗೂಡಿದ ಗೌರವಭಾವನೆಯೆೀ ಇದಿದತ್ಸಾದರೂ, ಮುಂದೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ನಾಗತ್ಸೆತಯನ್ನುನು ಒಳಕೊಂಡ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ
ಲಘುತ್ವವನ್ನನುನ್ನುಭವಿಸ ಕೊಂಕುನ್ನಗೆ ನ್ನಕಕದುದ!
ತ್ುಸುದೂರ ಮುಂದೆ ಹೊೀಗಿದದ ನಾಗತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನನು ಹಿಂದೆ ನಾಗಕಕನ್ನ ಹೆಜೆಜಿ ಸಪಪಳ ಕೆೀಳದಿದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ ತ್ರುಗಿನೀಡಿ “ಯಾಕೆೀ ? ನಂತ್ು ಬಿಟೆಟೀ?
ನಂಬಳ ಹತ್ಸ್ತ್ತವೆ, ಬಿರಬಿರನೆ ಬಾರೆ. ಹೆಂಗಾದೂರ ಬಾಯಗ ಗುಡಡ ಹತ್ತ ಕಾಡು ದಾಟಿದರೆ ಸಾಕಾಗದೆ” ಎಂದು ಸೊಂಟಗೆೈಯಾಗಿ ನಂತ್ಳು .
“ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ. ಅದಕೆಕ ನೀಡಾತ ನಂತ್ಸೆ” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ನಾಗಕಕ ಬಳಿಸಾರಿ “ಆ ನಾಯಿಗುತ್ತ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ , ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ ಇದಾನೆ” ಎಂದಳು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಯೂ ಹತ್ತರ ಬಂದು “ದೂರ ಹೊರಟಹುಂಗೆ ಕಾಣತದೆ ಹೆಗಗಡತಮಮೀರು ?” ಎಂದನ್ನು. ಹುಲ್ಯ ಅಪರಿಚಿತ್ರನ್ನುನು ಕಂಡು
ಬೊಗಳುವಂತ್ಸೆ ವತ್ರ್ಶೆಸದೆ ಬಾಲವಲಾಲಿಡಿಸ ಸಂತೀಷ್ ಪರದಶರ್ಶೆನ್ನ ಮಾಡುತ್ತತ್ುತ.
“ಹುಲ್ಯಗೆ ಗುರುತ್ು ಮರೆತ್ಲಲಿ!” ಎಂದಳು ನಾಗಕಕ.
“ನಾಯಿ ಆದೆರೀನ್ನಂತ್ಸೆ ಅದೂಕ ಬಿದಿದ ಇಲೆಲಿೀನ್ನು?” ಎಂದನ್ನು ಗುತ್ತ.
“ಹುಲ್ಕಲ್ನೆತ್ತಕಾಡು ದಾಟ್ೀದು ಹಾಯಂಗಪ್ಪಾಪ ಅಂತ್ದೆದ. ನ್ನಮಮನನುಂದಿಷ್ುಟ ಕೊೀಣೂರುವರೆಗೆ ಮುಟಿಟಸ ಹೊೀಗಿತಯೆೀನೀ, ಗುತ್ತ?” ನಾಗತ್ಸೆತ
ಕೆೀಳಿದಳು.
“ನಾನ್ನೂ ಹಳೆಮನೀಗೆ ಹೊರಟಿೀನ, ನಮಮ ಜತ್ಸೆ ಅಲ್ಲಿೀವರೆಗೆ ಬಂದೆೀ ಹೊೀಗಿತೀನ” ಎಂದು ತಯದ ನೆಲದ ಕಡೆ ನೀಡಿ ಗುತ್ತ “ಅಯಯಯೊಯೀ !
ಇಂಬಳ ಹತ್ಸ್ತ್ಸಾವೆ ಕಣ. ಬಾಯಗ ಬಾಯಗ ನ್ನಡಿೀರಿ. ಈ ನ್ನುಸ ಕಾಟ ಬಾಯರೆ” ಎಂದ. ಹೊಲೆಯನಾದವನಗೆ ಹಿಂದೆ ಸವಲಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೆೀ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಇದುದಕೊಂಡು ಅನ್ನುಸರಿಸುವುದು ಮೀಲ್ಜಾತ್ಯವರಿಗೆ ಅವನ್ನು ತೀರಿಸಬೆೀಕಾದ ಮಯಾರ್ಶೆದೆಯಲಲಿವೆ ?
“ನೀನೆ ಮುಂದೆ ಹೊೀಗಪಪ! ಹುಲ್ ಕೂತ್ತ್ರ್ಶೆದಂತ್ಸೆ ಆ ಹುಲ್ಕಲ್ ಅರೆೀಲ್!” ಎಂದಳು ನಾಗತ್ಸೆತ.
ಗುತ್ತ ನಾಯಿ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ ದಾರಿಯಿಂದ ಅಡಡಕೆಕ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನುಗಿಗ ಹೊೀಗಿ ಸವಲಪ ದೂರ ಮುಂದೆ ಮತ್ಸೆತ ಕಾಲುದಾರಿಗೆ ಸೆೀರಿಕೊಂಡು
ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದನ್ನು. ಮಡಿಲು ತ್ುಂಬ ಏನೆೀನ್ನನನು ತ್ುಂಬಿದುದದರಿಂದ ಹೊಟೆಟ ಉಬಿಬಾದಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತದದ ನಾಗತ್ಸೆತ ಮಲಲಿಮಲಲಿಗೆ ಹೆಜೆಜಿ ಹಾಕತಡಗಿ
“ಸವಲಪ ಮಲಲಿಗೆ ಕಾಲು ಹಾಕೊೀ” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದಳು ಗುತ್ತಗೆ .
ಹುಲ್ಕಲಲಿರೆ ಹತ್ತರವಾದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಮಲೆ ಕಡಿದಾಗುತ್ಸಾತ ಬಂದಿತ್ು. ಹೆಮಮರಗಳ ಸಾಂದರತ್ಸೆ ಗಾತ್ರ ಔನ್ನನುತ್ಯಗಳು ಹೆಚಾಚಾಗುತ್ತದುದವಾದರೂ ಬುಡದ
ಹಳುವಿನ್ನ ಕಿಕಿಕರಿಕೆ ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತತ್ುತ. ತ್ುರಿಚೆ ಹಳುವಿನಂದಲಾಗಲ್ ಎತ್ುತ ಬಿೀಳಿನಂದಲಾಗಲ್ ಬಾಡು ಬೆಕಿಕನ್ನ ಮುಳುಳೆಪ್ದೆಯಿಂದಾಗಲ್
ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲು ಹೆಚೆಚಾೀನ್ನೂ ಪರಯತ್ನುಪಡಬೆೀಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಪರ ವಯಸಸಾನ್ನ ನಾಗತ್ಸೆತ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಹೆಜೆಜಿಯ ಮೀಲೆ ಹೆಜೆಜಿಹಾಕುತ್ಸಾತ ಮಧೆಯ ಮಧೆಯ
ನಂತ್ು ಉಸೆಸಾಂದು ನಡುಸುಯುದ ದಣ್ವಾರಿಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಹತ್ುತತ್ತದದಳು. ಮೈ ಬಂದು, ಕಾಲುಗಳೂ ತೀಳುಗಳೂ ಅಸಾವಭಾವಿಕವೆಂಬಷ್ುಟ
ದಪಪದಪಪವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದದ ಆ ಹೆಂಗಸು ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಜಾರಿ ಬಿೀಳುತ್ತದದವಳನ್ನುನು ನಾಗಕಕನೆ ಆತ್ು ಹಿಡಿದಿದದಳು. ಕಟಿಟದ ವಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕೊರಳ
ಬೆವರನ್ನುನು ಒರೆಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ “ನಾಗೂ, ಆ ಕಲಲಿರೆವರೆಗೆ ಸೊಲಪ ಕೆೈ ಹಿಡಿದುಕೊಳಿತಯೆೀನೆೀ?” ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚುವಂತ್ಸೆ ಕೆೀಳಿಕೊಂಡ ಅತ್ಸೆತಯ
ಕೆೈಯನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಜುಗುಪ್ಪೆಸಾ ತೀರಗೊಡದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಆತ್ುಕೊಂಡ ನಾಗಕಕ ಮಲಲಿಮಲಲಿನೆ ಹತ್ತ ಏರಿ ಮುಂಬರಿದಳು.
“ಉಸ್ಸಸಾಪ್ಪಾಪ! ಅಂತ್ು ಕಲಲಿರೆ ಬಂತ್ಲಾಲಿ. ಸೊಲಪ ದಣ್ವಾರಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾನೆೀ! ಕರೆದು ಹೆೀಳೆ ಗುತ್ತೀಗೆ. ಮುಂದೆ ಹೊೀಗಿಬಿಟಾಟನ್ನು!” ಎಂದು
ನಾಗತ್ಸೆತ ವಿಸಾತರವಾಗಿ ಹಾಸದಂತ್ದದ ಅರಯಮೀಲೆ ಕೂತ್ುಬಿಟಟಳು.
ನಾಗಕಕ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಕರೆದು ಹೆೀಳಬೆೀಕಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನು ತ್ಸಾನಾಗಿಯೆ, ನಾಗತ್ಸೆತ ಕುಳಿತ್ುದನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಬಂದು, ಅವರಿಗೆ ಸವಲಪ
ದೂರದಲ್ಲಿ, ತ್ನ್ನನು ಕಂಬಳಿ ಕೊಪ್ಪೆಪಯನ್ನುನು ಮಡಿಸ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಬಗನ ದೊಣ್ಣೆಣಾಯನ್ನುನು ಟಣಕಕನೆ ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಹಾಕಿ, ತ್ನ್ನನು ಕಾಲ್ಗೆ ಹತ್ತದದ
ಇಂಬಳಗಳನ್ನುನು ಕೆೈಯಿಂದೆಳೆದು ಬಿಸಾಡುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
ನಾಗತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನನು ಮಡಿಲ್ನಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಹೊಗೆ ಸೊಪಪನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಕಾಲ್ಗೆ ಮಳಕಾಲ್ನ್ನವರೆಗೂ ಹತ್ತದದ ಇಂಬಳಗಳನ್ನುನು
ಸುಲಭವಾಗಿ ಒರಸ ಒರಸ ಹಾಕಿದಳು. ಆಮೀಲೆ ಆ ಹೊಗೆಸೊಪಿಪನ್ನ ತ್ುಂಡನ್ನುನು, ತ್ನ್ನನು ಕಾಲ್ಗೆ ಹತ್ತದದ ಇಂಬಳಗಳನ್ನುನು ಒಂದು ಕಡಿಡಯಿಂದ
ತ್ಸೆಗೆಯುವ ವಿಫಲ ಪರಯತ್ನುದಲ್ಲಿದದ, ನಾಗಕಕನಗೂ ಕೊಟಟಳು. ಅವಳೂ ಬೆನ್ನುನು ತ್ರುಗಿಸ ಕೂತ್ು, ಕಚಿಚಾದದ ಇಂಬಳಗಳನೆನುಲಲಿ ಸರಸರನೆ ಒರಸ
ಹಾಕಿದಳು. ಆಮೀಲೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು ಬಹುವಾಗಿ ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದ ಗುತ್ತಯ ಕಡೆಗೂ ನಾಗತ್ಸೆತಯ ಅಪಪಣ್ಣೆಯಂತ್ಸೆ ಅದನ್ನುನು ಎಸೆದಳು.
ಗುತ್ತ ಅದನ್ನುನು ಹೆರಕಿಕೊಂಡು “ಹೌದು ಕಣರೀ, ಇದೊಂದು ಒಳೆಳೆ ಉಪ್ಪಾಯ” ಎಂದು ಕೆಲಸಕೆಕ ತಡಗಿದನ್ನು . ಆದರೆ ಗುತ್ತ ಇಂಬಳಗಳನೆನುಲಲಿ
ತ್ಸೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಮೀಲೆ ಆ ಹೊಗೆ ಸೊಪಿಪನ್ನ ತ್ುಂಡನ್ನುನು ಬಿಸಾಡಲ್ಲಲಿ. ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಕಳಳೆಕಣುಣಾ ಹಾಯಿಸ ಮಲಲಿಗೆ ಸೊಂಟಕೆಕ ಸಕಿಕಸಕೊಂಡನ್ನು! ಮುಂದೆ
ಇಂಬಳ ಹತ್ತದಾಗ ಉಪಯೊೀಗಕೆಕ ಬರಲ್ ಎಂದೊ? ಇಲಲಿವೆ ಅವಶಯಬಿದಾದಗ ಎಲಡಕೆಗೆೀ ಬೆೀಕಾಗಬಹುದೆಂದೊ! ನಾಗಕಕ ಅದನ್ನುನು ಗಮನಸ ಮುಖ
ತ್ರುಗಿಸಕೊಂಡು ನ್ನಕಕದುದ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಲ್ಲಲಿ.
ಅವರು ಕುಳಿತ್ದದ ಆ ಎತ್ತರದ ಸಾಥೂನ್ನ ಹೆಸರುವಾಸಯಾಗಿತ್ುತ. ಹುಲ್ಕಲುಲಿ, ಹುಲ್ಕಲಲಿರೆ, ಹುಲ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಎಂದು ಮದಲಾಗಿ ಆ ಸಥೂಳವನ್ನುನು
ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸುತ್ತದದರೂ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ಗುಡಡದ ನೆತ್ತ ಆ ಹುಲ್ಕಲಲಿರೆಗಿಂತ್ಲೂ ಮೀಲೆೀರಿ ಇನ್ನನು ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ುತ. ಇವರು ಕುಳಿತ್ದದ
ಹುಲ್ಕಲಲಿರೆ ಆ ಮಲೆಯ ಓರೆಯ ಹೆಗಲ್ನ್ನಂತ್ತ್ುತ. ಅಗಲವಾಗಿದದ ಆ ಹಾಸುಬಂಡೆ ಸುತ್ತಲೂ ದಟಟವಾದ ಅರಣಯದಿಂದ ಪರಿವೃತ್ವಾಗಿದೂದ ಅದರ
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ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ವರಿಗೆ ಬಹುದೂರ ಕೆಳಗೆ ಕಣ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊೀಣೂರು ಹೂವಳಿಳೆಗಳ ಗದೆದ ತೀಟಗಳೂ ಅಡವಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ಸೆೀರಿಕೊಂಡಂತ್ದದ ಅಡಿಕೆ
ಬಾಳೆ ತೀಟಗಳೂ ಸಣಣಾಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತದದವು. ಹುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಳಿತ್ು ಕಣ್ವೆಯಲ್ಲಿ ದನ್ನಕರು ಮೀಯುವುದನ್ನುನು
ಗೊತ್ುತಹಚುಚಾತ್ತತ್ಸೆತಂದೂ, ಇಲಲಿವೆ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರುಗುವ ಮಿಗ, ಹಂದಿ, ಕಡ, ಕಾಡುಕುರಿ ಮದಲಾದ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಂಡಿ ಕಾಯುತ್ತತ್ಸೆತಂದೂ
ಪರತ್ೀತ್. ಅಲ್ಲಿ ತ್ರುಗಾಡುವವರಿಗೆ ಎಷಟೀಸಾರಿ ಹುಲ್ ಕಾಣ್ಸದೂದ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಮನ್ನುಷ್ಯರ ತ್ಂಟೆ ಬರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ದೂರದಿಂದಲೆ ಸವಲಪ
ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೆಮುಮತ್ತಲ್ೀ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತಲ್ೀ ಹೊೀದರೆ ಹುಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಣಮರೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ . ಎಂದು ಬಲಲಿವರು ಹೆೀಳುತ್ತದದರು. ಅದಕಾಕಗಿಯೆ
ಆ ಹುಲ್ಕಲಲಿನ್ನುನು ದಾಟುವಾಗ ಒಬಬಾನೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದರೂ ಅನೆೀಕರಿದಾದರೆ ಎಂಬ ಭಾರಂತ್ಯನ್ನುನು ಹುಲ್ಗೆ ತ್ಂದು ಕೊಡಲ್ೀಸುಗ ಎಂಬಂತ್ಸೆ
ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತಲ್ೀ ಬಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಲ್ೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನುನು ಕರೆಯುವಂತ್ಸೆ ಕಾಕು ಹಾಕುತ್ತಲ್ೀ ಇಲಲಿವೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಪದ
ಹೆೀಳುತ್ತಲ್ೀ ಹೊೀಗುತ್ತದುದದು ವಾಡಿಕೆ.
ಮಳೆಗಾಲದ ಮದಲ ಪ್ಪಾದದ ಪೂವಾರ್ಶೆಹನುದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೀಡ ವಿರಳವಾಗಿದುದ ಬಟಟ ಬಯಲಾಗಿದದ ಕಲಲಿರೆಯ ಮೀಲೆ ಬಿಸಲು ಚೆನಾನುಗಿಯೆ
ಬಿೀಳುತ್ತತ್ುತ. ಆದರೆ ಕಾಡಿನ್ನ ಕಟಟನೆರಳಿನ್ನ ಶ್ೀತ್ದಲ್ಲಿ ಅದುವರೆಗೂ ನ್ನಡೆದು ಬಂದಿದದ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮದಮದಲು ಹಿತ್ಕರವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ. ಗುತ್ತ
ತ್ನ್ನಗೊಂಡು ‘ಬಾಯಿಗೆ’ ಸಗುತ್ತದೆೀನೀ ಎಂದು ನಾಗತ್ಸೆತಯ ಮಡಿಲ್ನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ಕೊಟಟರೂ ಸಫಲವಾಗದೆ ನಾಗತ್ಸೆತ
ಸವಲಪಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ “ಬಿಸಲೆೀತ್ಸಾರ್ಶೆ ಅದೆ, ಹೊೀಗಾನ್ನ” ಎಂದು ಎದುದ ನಂತ್ಳು.
ಎದುದನಂತ್ ಗುತ್ತಗೆ ಹುಲ್ಯ ಕಣಮರೆಯಾದದುದ ಗಮನ್ನಕೆಕ ಬಂದು ಸಳುಳೆ ಹಾಕಿ ಕರೆದನ್ನು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಿಯ ಸದಾದಗಲ್ ಸುಳಿವಾಗಲ್
ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಗುತ್ತ ಹುಲ್ಕಲಲಿನ್ನುನು ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದಾದಗಲೆ ನಾಯಿಯ ಕೊರಳ ಬಳಿಳೆಹಗಗವನ್ನುನು ಬಿಚಿಚಾಬಿಟಿಟದದನ್ನು: ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಹುಲ್ ಏನಾದರೂ
ಅರೆಯ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ದದರೆ ಮುಂದೆ ಹೊೀಗುವ ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಕಂಡೆೀ ಮನ್ನುಷ್ಯರ ಆಗಮನ್ನವನ್ನುನು ಊಹಿಸ ಓಡಿಹೊೀಗಿ ಬಿಡಲ್ ಎಂದು! ಗುತ್ತಯ
ಧೆೈಯರ್ಶೆದ ಅಂತ್ರಾಳದಲ್ಲಿ ಎಚಚಾರಿಕೆಯ ಪುಕಕಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಮಾಡಿಯೆ ಇರುತ್ತತ್ುತ!
ಕೂರ ಕೂರ ಕೂರ ಎಂದು ಕಾಡು ಮರುದನ ಕೊಡುವಂತ್ಸೆ ಕರೆದನ್ನು.
“ಹಡೆಬಾೀಗೆ ಹುಟಿಟದುದ ಯತ್ತಮಕ ಸತ್ತದೊ? ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಸಟಟನ್ನುನು ಶಪಿಸುತ್ಸಾತ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯನನು ಬಗನದೊಣ್ಣೆಣಾನನು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೊರಟನ್ನು.
“ಮೂಗಾಳಿ ಹಿಡುಕೊಂಡು ಬತ್ರ್ಶೆದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀತ್ದೆ?” ಎಂದ ನಾಗತ್ಸೆತಗೆ.
ಗುತ್ತ ಕಾಲು ಹಾಕುತ್ತಲೆ ಹೆೀಳಿದ: “ಬಕರ್ಶೆನನು ಕಣಹುಂದಿೀನ ಗುದಿದಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಾಯಾತ ಕೂತ್ು ಬಿಡತದೆ ಕಣರೀ. ಅವತತಂದು ಸಲ
ಎಲುಡದಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರದೆ ಹೊೀಯುತ. ನ್ನನ್ನಗೆ ಅನಾನುನೆ ಸೆೀರದೆ ಹೊೀಯುತ. ಆಮಾಯಲೆ ನಾನ್ನೂ ಸಣಣಾತ್ಮಮ ಹುಡುಕೊಕಂಡು ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿತೀವಿ,
ಒಂದು ಮರದ ಬುಡದಾಗೆ ಮೀಲೆ ನೀಡಾತ ಕೂತ್ುಬಿಟಾಟದೆ . ಏಟು ಕರೆದೂರ ಬರ ಒಬಬಾದು. ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿದೆರ, ಬಕರ್ಶೆನ್ನನು ಬೆರಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಆ
ಮರದ ಒಟೆಟಗೆ ಹತ್ತಸಬಿಟಟದೆ! ಬಳಿಕೊೀಲು ಹಾಕಿ ನೀಡಿದಾಗ ಒಣ್ಣೆೀಲ್ ಗೊತ್ಸಾತತ್ು! ಹೊಗೆಹಾಲ್, ದಸಗೆೀಲ್ ಇದುರ್ಶೆ, ತ್ಸೆಗೆದುವ. ದಿಂಡೆ ಬಕರ್ಶೆ! ಸಣಣಾ
ಸಮಮನ್ನ ಕೆೈಮೀಲೆ ಇಳಿದುಬಿಟಿಟತ್ುತ ಅದರ ಹೊಟೆಟಕಳಿಳೆನ್ನ ರಸ ರಕತ ಎಲಲಿ! ಹಿಹಿಹುಹಿಹು!”
ದಾರಿ ಗುಡಡವಿಳಿದು ಹೊೀಗುತ್ತದುದದರಿಂದ ನಾಗತ್ಸೆತಗೂ ಅಷೆಟೀನ್ನು ಆಯಾಸಕರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಗಾಗಡಿನ್ನ ದಟಟಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುತ್ತದಾದಗ ಒಂದೆಡೆ
ತ್ುಸುದೂರದಲ್ಲಿ ಹಳುವಿನಳಗೆ ಏನೀ ಸದಾದಯಿತ್ು. ಮೂವರೂ ಬೆಚಿಚಾ ನಂತ್ರು.
ತ್ಗಿಗದ ದನಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತ “ಆ ಹೆಬಬಾಲಸನ್ನ ಬುಡದಾಗೆ ಅರುಗಾಗಿ !” ಎಂದು ತ್ಸಾನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಮಮರದ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನಂತ್.
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ದೊಡಡೀ? ಕಡವೊ? ಹಂದಿಯೊ? ಮಿಗವೊ? ಹುಲ್ ಅಟುಟತ್ತದೆಯೊೀ ಅಥವಾ ಸಳುಳೆನಾಯಿಗಳೊೀ? ಏನೆೀನ್ನನನು ಊಹಿಸುತ್ಸಾತ ಗುತ್ತ
ಬಿಡುಗಣ್ಣಾಣಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಒಂದು ಹೊೀರಿ ಮಿಗ ಮರಗಳ ಸಂದಿ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕವಣ್ಣೆ ಕಲೆಲಿಸೆದಂತ್ಸೆ ಹಾದಿಬಂದು, ಇಪಪತ್ುತ ಮೂವತ್ುತ
ಮಾರುಗಳಿಗೊಂದು ನೆಗೆತ್ ಚಿಮಿಮ, ಗುಡಡದ ಉಬಿಬಾನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮಿಂಚಿ ಏರಿ ಕಣಮರೆಯಾಯಿತ್ು. ಆ ಸದುದ ಅಡಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆೀ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ತ್ನ್ನನು
ನಾಯಿ, ಹುಲ್ಯ, ಅದನ್ನುನು ಬೆಂಬತ್ತ ಸಮವೆೀಗದಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಧಾವಿಸುತ್ತದೆ! ಗುತ್ತ ಅದನ್ನುನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯಬೆೀಕು ಎನ್ನುನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆೀ ನಾಯಿ
ಓಡುವ ಸದುದ ಅಡಗಿ, ಕಾಡು ನಃಶಬದವಾಗಿತ್ುತ!
“ಆ ದೊಡಡ ಜಾತ್ ನಾಯಿೀ ಹಣ್ಣೆೀಬರಾನೆ ಹಿೀಂಗೆ. ಓಡೀ ಪರಾಣ್ ಕಂಡರೆ ಕೂಗೊೀದಿಲಲಿ ಏನಲಲಿ, ಅಟಿಟಕೊಂಡು ಹೊೀಗೊೀದೊಂದೆ!” ಎಂದು
ಗುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಮೃಗಯಾ ವಿಜಾಞನ್ನದ ವಿಷ್ಯಕವಾದ ಚಿಂತ್ನೆಯನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆೀ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಮುನ್ನನುಡೆಯತಡಗಿದನ್ನು.
ಕೊೀಣೂರು ಸಮಿೀಪಿಸದಂತ್ಸೆ ಕಾಡು ವಿರಳವಾಗತಡಗಿತ್ು. ಗಿಳಿ ಹಿಂಡು, ಕಾಮಳಿಳೆ ಹಿಂಡು, ಬಾಣವೆೀಗದಿಂದ ಇಂಚರದ ತ್ನಮಳೆಯನೆನು
ಚಿಮುಕಿಸುತ್ಸಾತ ಹಾರಿಹೊೀಗಲಾರಂಭವಾಯಿತ್ು. ಬರಬರುತ್ಸಾತ ಕಾಡಿನ್ನಂಚು ಹಕಕಲಾಯಿತ್ು. ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಪ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳ ವೃಕಷೌಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕಳಾರ
ಹೊರಸಲಕಿಕ ಮದಲಾದ ದಟಟ ಕಾಡಿನ್ನವಲಲಿದ ಹಕಿಕಗಳ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸತಡಗಿತ್ು. ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಅಡಕೆತೀಟ
ಗದೆದಬಯಲುಗಳೂ ಇಣುಕಿ ತೀರಿದುವು.
ಕಾಲು ದಾರಿ ಕವಲ್ದೆಡೆ ಗುತ್ತ ನಂತ್ನ್ನು: “ನಾನಲೆಲಿ ಅಗಚಿತೀನರೀ ಹಳೆಮನೆಗೆ.”
ನಾಗತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನನು ಮಡಿಲ್ಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿ ಒಂದು ಎಲೆ, ಒಂದು ಅಡಕೆ, ಒಂದು ತ್ುಂಡು ಹೊಗೆಸೊಪುಪ ಹೊರತ್ಸೆಗೆದು ‘ಕೊಳೊಳೆ’ ಎಂದು ಒಂದು ‘ಬಾಯಿಗೆ’
ಕೊಟಟಳು.
ಗುತ್ತ ಅಂಜಲ್ಯೊಟಿಟ, ಮೀಲ್ಂದ ಬಿೀಳುವ ಆ ಇಷ್ಟವಸುತವನ್ನುನು ಆತ್ು ಹಿಡಿದು, ‘ಬತ್ತೀನರೀ’ ಎಂದು ಬಿೀಳೊಕಂಡು, ಹಿಂದಿರುಗಿ, ಅದುವರೆಗೆ
ಹೆಂಗಸರಿಗಾಗಿ ಮಲಲಿನೆ ನ್ನಡೆದ ಹೊತ್ತನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ಗೆದುದ ಸಂಪ್ಪಾದಿಸುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದಲ್ೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ , ಸರಸರನೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದನ್ನು.
ನಾಗತ್ಸೆತ ಗುತ್ತಯ ಹತ್ತರ ತ್ಸಾನ್ನು ಹೊೀಗುತ್ತರುವುದು ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿದದರೂ ಅವಳ ಪಯಣಕೆಕ ನಜವಾದ ಗುರಿ ಹೂವಳಿಳೆಯೆ
ಆಗಿತ್ುತ. ಕೊೀಣೂರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಗಲೂಟ ಮುಗಿಸ, ಇಳಿಹಗಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟರೆ ಬೆೈಗಾಗುವ ಮುನ್ನನು ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಸೆೀರಬಹುದೆಂಬುದು ಅವಳ ಹರವು.
ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನ್ನಡೆಯುವ ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮ ಅವಳಿಗೂ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೂ ಮಾತ್ರವೆ ತ್ಳಿದ ಒಳಸಂಚಾಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆಯ ಬರಿಯ ಕಡಗದ
ಕೆೈಗೆ ಬಳೆಯನ್ನೂನು, ತಡಿಸ ಅವಳನ್ನುನು ಸುಮಂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಗತ್ಸೆತ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ವೂಯಹವನೆನು ಹೂಡಿದದಳು.
ಅಂತ್ಹ ವೂಯಹದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ಸಪಷ್ಟ ಕಲಪನೆ ಕೊಟಿಟರಲ್ಲಲಿ. ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನಂತ್ಹ ‘ಪಶು’ ವಿನ್ನಂತ್ಹ ಮನ್ನುಷ್ಯ ತ್ಸಾನ್ನು ಒಡಿಡದ ವೂಯಹಕೆಕ
ಅದರ ಅರಿವಿದೂದ ಕಾಲುಹಾಕಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ಸಾತನೆಯೊ ಏನ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ನಾಗತ್ಸೆತಯನ್ನುನು ಬಾಧಿಸುತ್ತತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಹುನಾನುರು ಗೆದದರೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ
ಬಹುದಿನ್ನದ ಇಷಾಟಥರ್ಶೆ ಕೆೈಗೂಡಿ ಅವನಗೆ ಸಂತೀಷ್ವಾಗುತ್ತದೆ . ಎನ್ನುನುವುದರಲ್ಲಿ ನಾಗತ್ಸೆತಗೆ ಸಂದೆೀಹವಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನಂತ್ಹ
ಸಾಧಾರಣ ಮಯಾರ್ಶೆದಸಥೂ ಗೃಹಸಥೂ, ತ್ನ್ನನು ಸುಖಕಾಕದರೂ, ನಾಗತ್ಸೆತಯಂತ್ಹ ಪರಚಛೆನ್ನನು ಧ್ೂತ್ಸೆರ್ಶೆ ಕೆೈಕೊಳಳೆಲು ಹಿಂಜರಿಯದ ಅಪಖಾಯತ್ಯ
ಉಪ್ಪಾಯವನ್ನುನು ಒಪಪದಿದದರೆ?
ಪ್ಪಾರಯದ ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆಯ ‘ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮುಂಡೆಯತ್ನ್ನ’ವನ್ನುನು ಪರಿಹರಿಸ , ಅವಳನ್ನುನು ಉದಾದರಮಾಡಲು ನಾಲಾಕರು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೈಕೊಂಡ
ಪರಯತ್ನುಗಳೆಲಲಿ ನಾಗಕಕನ್ನ ಹಠಮಾರಿತ್ನ್ನದಿಂದ ವಯಥರ್ಶೆವಾದುದನ್ನುನು ಕಂಡು ನಾಗತ್ಸೆತ ಎಂತ್ಹ ಮನ್ನಃಶಾಸತರಜಞನ್ನ ಮನೀವಿಶೆಲಿೀಷ್ಣ್ಣೆಯೂ
ಬೆರಗಾಗುವಂತ್ಹ ಉಪ್ಪಾಯಗಳನ್ನುನು ಆಲ್ೀಚಿಸದದಳು. ಹೆೀಳಲಾಗಲ್ ಬರೆಯಲಾಗಲ್ ಮುದಿರಸಲಾಗಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತ್ಹ ಅಶ್ಲಿೀಲ
ಅಸಹೊಯೀಪ್ಪಾಯಗಳನ್ನುನು ಪರಯೊೀಗಿಸದದಳು. ಸೊಸೆ ಅವುಗಳೊಂದನ್ನೂನು ಅರಿಯದಿದದರೂ ಅತ್ಸೆತಗೆ ಅವು ಮಲಲಿಮಲಲಿನೆ ಯಶಸವಯಾಗುವಂತ್ಸೆ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ತೀರಿತ್ುತ.
ಹೊೀದವರುಷ್ ಸಸನೆಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಗದೆದಕೊಯುಲಿ ಪೂರೆೈಸುವವರೆಗೂ ಅತ್ಸೆತ ಸೊಸೆಯರಿಬಬಾರೂ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಅವನ್ನ ಆರಂಭದ ಕೆಲಸಕೆಕ ನೆರವಾಗಿ ಬಿೀಡುಬಿಟಿಟದದರು. ಅಲ್ಲಿಯೆ ನಾಗತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನನು ರಹಸಯ ಪರಯೊೀಗಗಳನ್ನುನು ಪ್ಪಾರರಂಭ ಮಾಡಿದುದ. ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ
ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮ ಅತ್ಸೆತ ಸೊಸೆಯರಿಬಬಾರನ್ನೂನು ತ್ಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದುದಕೊಂಡು ಸಸ ನೆಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ್ಸೆ ಆಹಾವನಸದದರೂ ನಾಗತ್ಸೆತ
ಏನೆೀನ ಸಬೂಬು ಹೆೀಳಿ ಹೂವಳಿಳೆಗೆೀ ಸೊಸೆಯನ್ನುನು ಸಾಗಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿದದಳು. ಅದಕೆಕ ನಜವಾದ ಕಾರಣ ಬೆೀರೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಹೊಟೆಟಬಟೆಟಯ
ಸುಖದ ದೃಷ್ಟಯಿಂದಾಗಲ್ ಕೆಲಸ ಹಗುರವಾಗಿರುವ ದೃಷ್ಟಯಿಂದಾಗಲ್ ಜಾಗವನ್ನುನು ಗೊತ್ುತ ಮಾಡುವ ಪಕಷೌದಲ್ಲಿ ನಾಗತ್ಸೆತ ಖಂಡಿತ್ ಕೊೀಣೂರನೆನು
ಆರಿಸುತ್ತದದಳು. ಕೊೀಣೂರು ರಂಗಪಪಗೌಡರ ಮನೆ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಟನ್ನ ಮನೆಗಿಂತ್ ಎಲಲಿದರಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡಡತ್ನ್ನದಾದಗಿತ್ುತ. ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ತ್ನ್ನನುದೆೀ
ಆದ ಸವಂತ್ ಜಮಿೀನ್ನು ಇದುದದೂ ಅಷ್ಟಕಕಷೆಟ. ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಗದೆದಯನ್ನೂನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರ ಅಡಕೆಯ ತೀಟವನ್ನೂನು
ಗುತ್ತಗೆಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸವಲಪ ಹೆಚುಚಾ ಕಡಿಮ ಅವರ ಒಕಕಲಾಗಿಯೆೀ ಇದದನ್ನು. ಆದರೆ ಸಜಾತ್ಯವನಾಗಿ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಟುಟತ್ಂದ ನೆಂಟಸತಕೆಯ
ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧ್ದಿಂದ ಸಮಾನ್ನಸಕಂಧ್ನೆಂಬಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದದನ್ನು. ಆದರೆ ನಾಗತ್ಸೆತಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿದದ ಒಂದು ಸಲಲಿಕಷೌಣ ಕೊೀಣ್ೀರು
ರಂಗಪಪಗೌಡರಿಗೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ಹೆಂಡತ್ ತ್ೀರಿಹೊೀಗಿ ಅನೆೀಕ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಾಗಿದದರೂ, ಮತತಂದು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅವನ್ನು
ಬಹಳ ಪರಯತ್ನುಪಟಿಟದದರೂ, ಅವನನ್ನೂನು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೆ ಉಳಿದಿದದ; ಅದಕಾಕಗಿ ತ್ುಂಬ ಪರಿತ್ಪಿಸುತ್ತಲೂ ಇದದ. ತ್ನ್ನನು ಮದುವೆಯ ಅನವಾಯರ್ಶೆ
ಅವಶಯಕತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಮನ್ನಗಾಣ್ಸಲು ಅವನ್ನು ಎತ್ುತತ್ತದದ ಸಖೆೀದ ಕಾರಣೀದಾಗರ : ‘ಒಂದು ಗಂಜ ನೀರು ಮಾಡಿ ಹಾಕುವುದಕಾಕದರೂ ಒಬಬಾಳು
ಇಲಲಿದೆ ಇದದರೆ ಹಾಯಂಗೆ?’
‘ಗಂಜನೀರು’ ಮಾಡಿಹಾಕುವುದಕೆಕೀನ್ನೂ ಜನ್ನ ಇದದರು . ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿ, ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಅತ್ಸೆತ ಎಂದರೆ ಹೆಂಡತ್ಯ ತ್ಸಾಯಿ, ಮಮಮಗಳ ನೆರವಿನಂದ
ಅನ್ನನು ಕಾಣ್ಸುವ ಒಗತ್ನ್ನವನ್ನುನು ಯಾವ ದೂರಿಗೂ ಅವಕಾಶವೊದಗದಿರುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ ನೆರವೆೀರಿಸುತ್ತದದಳು. ಮುದುಕಿ ಕೃಶಶರಿೀರಿಯಾಗಿದದರೂ
ಮಮಮಗಳ ಮಮತ್ಸೆ ಅವಳನ್ನುನು ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ುಣಾವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿತ್ುತ. ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳನ್ನುನು ಕೊಡುವಾಗಲೆ ಆಕೆ ತ್ುಂಬ ಮಿೀನ್ನಮೀಷ್
ಮಾಡಿದದಳು. ತ್ಸೆಳಳೆಗೆ ಬೆಳಳೆಗೆ ಚೆಲುವೆಯಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳಿಗೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನಂತ್ಹ ರೂಕಷೌ ವಯಕಿತ ತ್ಕಕ ವರನ್ನಲಲಿವೆಂಧ್ು ಅವಳು ಮದಮದಲು ಆ
ಮದುವೆಗೆ ಒಪಿಪರಲ್ಲಲಿ. ಅಲಲಿದೆ ವೆಂಕಣಣಾನ್ನ ಬಡತ್ನ್ನಕೆಕ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ತ್ಸಾಯಿಯಂತ್ಹ ಸೂಕಷೌಮ ಕಾಯದ ಸುಫರದೂರಪಿಣ್ಯನ್ನುನು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕೆಲಿೀಶ
ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿಟುಟ ರಕಿಷೌಸಕೊಂಡು ಬರುವ ಶಕಿತ ಇಲಲಿವೆಂಬುದೂ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಗೊತ್ತತ್ುತ. ನೀರು, ಕಟಿಟಗೆ, ದರಗು, ಗೊಬಬಾರ
ಹೊರುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಸನೆಟಿಟ, ಗದೆದಕೊಯುಲಿ, ಕಳೆಕಿೀಳುವುದು ಮದಲಾದ ಎಲಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂನು, ಮನೆಗೆಲಸದ ಜೊತ್ಸೆಗೆ, ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀದ
ಹೆಣುಣಾ ಮಾಡಬೆೀಕಾದುದು ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿತ್ುತ. ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ಇಲಲಿದಿದುದದು ಆ ಆಥಿರ್ಶೆಕ ಶಕಿತ ಮಾತ್ರವಲಲಿ; ಅದಕೆಕ ಬೆೀಕಾದ ನ್ನಯ ನಾಜೊೀಕಿನ್ನ
ಸಂಸಕೃತ್ಗೂ ಅವನ್ನು ಬಹು ದೂರವಾಗಿಯೆ ಇದದನ್ನು. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿಯ ಮನೆ ಬಡ ಒಕಕಲದಾದಗಿದದರೂ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ತ್ಸಾಯಿಯ ರೂಪ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ
ಆಸೆಯನ್ನೂನು ಸೆಳೆದಿತ್ುತ. ಹೊಸಕೆೀರಿ ಬಸಪಪ ನಾಯಕರು ತ್ನ್ನನು ಮಗನಗೆ ಅವಳನ್ನುನು ತ್ಂದುಕೊಳುಳೆವ ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿ, ಬಾಯಿಬಿಟುಟ ಕೆೀಳಿಯೂ
ಇದದರು. ಆದರೆ ಹಳೆಮನೆಯ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹೆಂಡತ್ಯ ಮಾತ್ಸಾಯರ್ಶೆ ಆ ಸಂಬಂಧ್ಕೆಕ ಅಡಡ ಬಂದಿತ್ುತ. ಆ ಹೆಗಗಡತ್ ತ್ಮಮ ಒಕಕಲ್ಬಬಾಳ
ಮಗಳು ಬಸಪಪನಾಯಕರಂತ್ಹ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಸೊಸೆಯಾಗುವುದನ್ನುನು ಸಹಿಸದೆ ಹೊಟೆಟಯುರಿಯಿಂದ ಅವಳನ್ನುನು ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ಕೊಡುವಂತ್ಸೆ ಸಂಚು
ಮಾಡಿದದಳು. ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಸವಲಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೆ ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹೆಂಡತ್ ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ತ್ೀರಿಕೊಂಡಾಗ
ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಅತ್ಸೆತ ‘ನ್ನನ್ನನು ಮಗಳನ್ನುನು ದೊಡಡರ ಮನೆ ಸೆೀರದ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಹೊಟಿಟಕಿಚಿಚಾನ್ನ ಪ್ಪಾಪಕೆಕೀ ಆ ಹೆಗಗಡಿತೀಗೆ ರಣ ಹೂಡಿೀತ್ು !’
ಎಂದಿದದಳಂತ್ಸೆ.
ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ ವರುಷ್ಕೊಕಂದರಂತ್ಸೆ ಮಕಕಳನ್ನುನು ಹೆತ್ುತ ಐದನೆಯ ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೀರಿಕೊಂಡಿದದಳು.
ಮದಲನೆಯ ಮಗು ಚಿನ್ನನುಮಮ ವಿನಾ ಉಳಿದೆಲಾಲಿ ಮಕಕಲಳೂ ಸತ್ುತಹೊೀಗಿದುದವು. ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ಸಂಸಕೃತ್ಯ ಅಭಾವ ಯಾವ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿತತ
ಅದಕೆಕ ಸಮಸಪಧಿರ್ಶೆಯಾಗಿ ಪಶುಬಲ್ಷ್ಠತ್ಸೆಯಿದುದದೂ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಬಹುಬೆೀಗ ತ್ಬಬಾಲ್ಯಾಗಲು ಒಂದು ಮುಖಯ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತ.
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ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಚೆಲುವನೆನುಲಲಿ ಪಡೆದು ಹುಟಿಟದದಳು. ಆದರೆ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನುನು ಗಮನಸುವ ಪರಜೆಞ ಇರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದಲೂ,
ಸುತ್ತಲೂ ದಟಟಯಿಸದದ ಸಂಸಕೃತ್ದಾರಿದರಯದ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ, ಅವಳು ಕಾಡುಕಾಡಾಗಿ ಕೊಳಕುಕೊಳಕಾಗಿ ಮಣುಣಾಹಿಡಿದು ಕಾಂತ್ ಕುಂದಿದ ಚಿನ್ನನುದ
ಸಲಾಕೆಯಂತ್ದದಳು. ಅವಳ ಅಜಜಿ ಅವಳನ್ನುನು ಸವಲಪಕಾಲ ತ್ನ್ನನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯುದ ಲಾಲನೆ ಪ್ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದದಳು. ಬಡುಡ ಹಿಡಿದು ಕೆದರಿದದ
ಕೂದಲನ್ನುನು ಮಿೀಯಿಸ ಎಣ್ಣೆಣಾ ಕಾಣ್ಸ ಬಾಚಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದದಳು. ಮೂರು ಹೊತ್ೂತ ಇಳಿಯುತ್ತದದ ಸಂಬಳ ಸುರುಕುತ್ನ್ನಕೆಕ ಮದುದ ಕೊಡಿಸ ಆರೆೈಕೆ
ಮಾಡಿದದಳು. ಚಳಿಜವರದಿಂದ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆದು ಡಳುಳೆಗೊಂಡು ಮಿರುಗುತ್ತದದ ಹೊಟೆಟ ಜಕುಕವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಬತ್ತಲೆಯನ್ನುನು ಪರಿಕಾರದಿಂದ ಮುಚಿಚಾದದಳು.
ಕುಡಿವ ಹಾಲ್ನಂದ ಹಿಡಿದು ಹೊರಳಾಡುತ್ತದದ ಮಣ್ಣಾನ್ನವರೆಗೆ ಜೊಲುಲಿ ಅಂಟಾಗಿ ನಾರುತ್ತದದ ‘ದಿಷ್ಟಮಣ್’ಸರವನ್ನುನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸ ಹಾಕಿದದಳು . ಕೆೈಗೆ
ಕಾಲ್ಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಆಗಿನ್ನ ಕಾಲದ ಅಭರುಚಿಗೆ ಅನ್ನುರೂಪವಾದ ಬಡತ್ನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನೂನು ತಡಿಸದದಳು. ಕಡೆಗೆ, ಮತತಂದು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಲು ಪರಯತ್ನುಸ ವಿಫಲನಾಗಿದದ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನು ಗಟಟದತ್ಗಿಗನ್ನವರ ಬಿಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುಳುಬೆೀಟೆಗೆ ಷ್ುರುಮಾಡಿದಾದನೆಂಬ ಸುದಿದ ಕೆೀಳಿ,
ಮಮಮಗಳ ಸಲುವಗಿಯಾದರೂ ಅವನ್ನ ಮನೆಯನ್ನುನು ನೆಟಟಗೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂಬ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನೂನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು
ಹೂವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿಯೆ ನೆಲಸದದಳು.
ಅಜಜಿಯ ಆರೆೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಹುಲುಸಾಗಿ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳದಿದದಳು. ಆದರೆ ತ್ನ್ನನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದದ ಇತ್ರ ಹಳಿಳೆಯ ಹುಡುಗಿಯರಂತ್ಸೆಯೆ ನ್ನಯ
ನಾಜೊೀಕುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಒರಟುಒರಟಾಗಿಯೆ ದೊಟಟವಳಾಗಿದದಳು. ಅಜಜಿಗೆ ಮನೆಗೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊಟಿಟಗೆಯಿಂದ
ದನ್ನ ಬಿಟುಟಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಹಕಕಲು ಬಯಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡಡಗಾಡಿನ್ನ ಓರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಯಿಸುವವರೆಗೂ ಅವಳ ಕಾಯರ್ಶೆಭಾರ ವಾಯಪಿಸತ್ುತ. ಹೂವಳಿಳೆಗೆ
ಒಂದೆರಡು ಮೈಲ್ಗಳೊಳಗೆೀ ಇರುವ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದು ಐಗಳ ಮಠ ಇದುದ , ಹಳೆಮನೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಡೆಯ ಸಮಿೀಪದ ಊರು
ಮನೆಯ ಕೆಲವೆೀ ಮಕಕಳು ‘ಬರಾವು’ ಕಲ್ಯುತ್ತದದರಾದರೂ , ಗಂಡು ಮಕಕಳಿಗೆ ಅಪೂವರ್ಶೆವೂ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಅತ್ ವಿರಳವೂ ಆಗಿದದ
ಓದುಬರಹವನ್ನುನು ‘ಹೆಣುಣಾ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ’ ಕಲ್ಸಲು ಯಾರೂ ಒಪುಪತ್ತರಲ್ಲಲಿ . ಹೆಂಗಸರು ಓದುವುದನ್ನುನು ಕಂಡೂ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಕೆೀಳಿಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಹೆಂಗಸರು ಓದು ಕಲ್ಯುವುದು ಗಂಡಸರು ಸೀರೆಯುಡುವುದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹಾಸಾಯಸಪದವಾಗಿತ್ುತ. ಒಮಮ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಹುಡುಗ ಮುಕುಂದಯಯ
‘ವೆಂಕಟಮಾವ’ನಗೆ ‘ಚಿನನುೀನ್ನ ನ್ನಮಮ ಮನೆಗೆ ಬರೆಯೊೀಕೆ ಕಳಿಸಾ’ ಎಂದು ಯಾವುದೊೀ ಮಾತ್ನ್ನ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದಾಗ , ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾ ನ್ನಕುಕ
‘ಹೌದು ಕಣರೀ ಅವಳಿನ್ನುನು ಬರಾವು ಕಲುತ ಮಣ್ಣೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೀದೊಂದು ಬಾಕಿ !’ ಎಂದು ಲೆೀವಡಿ ಮಾಡಿದದನ್ನು.
***
ಮಮಮಗಳನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿ ತ್ನ್ನನು ಮನೆ ಬಿಟುಟ ಹೂವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವುದಕಾಕಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊಸತ್ರಲ್ಲಿ, ಬಾಂಧ್ವಯದ
ಸಂಪರದಾಯದಂತ್ಸೆ ಅವರನ್ನುನು ಮಾತ್ಸಾಡಿಸುವುದಕಾಕಗಿ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮ-ದಾನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡತ್-ತ್ನ್ನನು ಕಿರಿಮಗ (ಹತ್ುತ ವಷ್ರ್ಶೆದ ಹುಡುಗ)
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನಯೊಡನೆ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದಳು. ಆರು ವಷ್ರ್ಶೆದ ಹುಡುಗಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಹತ್ತರಕೆಕ ಕರೆದು ಕೂರಿಸಕೊಂಡು, ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಂದಿದದ
ಕೊಬರಿ ಬೆಲಲಿಗಳನ್ನುನು ಮಡಿಲ್ನಂದ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಡುತ್ಸಾತ, ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ತ್ನ್ನನು ಮಗನ್ನನ್ನುನು ತೀರಿಸ “ಇಂವ ಯಾರು? ಹೆೀಳು ನೀಡಾನ್ನ?” ಎಂದಾಗ,
ಹುಡುಗಿ ಮುಗಧ ನ್ನಯನ್ನಗಳನ್ನುನು ಅರಳಿಸ ಮದಮದಲು ಬೆಪ್ಪಾಪಗಿ ನೀಡುತ್ತದದವಳು, ಕರಮೀಣ ಗುರುತ್ು ಹಿಡಿದವಳಂತ್ಸೆ ಬಾಯಿ ತ್ಸೆರೆದು
ಮುಗುಳುನ್ನಗೆ ಬಿೀರಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಾಚಿ ತ್ಲೆಬಾಗಿ, ಕೆೀಳಿಸತೀ ಕೆೀಳಿಸಲ್ಲಲಿವೊ ಎನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ ಮಲಲಿಗೆ “ಅವರು”! ಎಂದಿದದಳು.
“ಅವರು ಅಂದರೆ? ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ್ಲೆೀ ನಾನ್ನು ಕೆೀಳಿದುದ.” ಎಂದು ಕಾಗನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮ ವಿನೀದವಾಡಿ ಮುದುದಮಾಡಲು ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮತ್ಸೆತ
ಮದಲು ಹೆೀಳಿದದಂತ್ಸೆಯೆೀ “ಅವರು!” ಎಂದಳು.
ಆಗ ನ್ನಡುವೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಅಯೊಯ, ಮಗುವೆೀ, ಬಿರುಗಾಗದೆ ಮಾಡಿತೀಯಲೆಲಿೀ! ‘ಅವರು ‘ಅವರು’ ಅಂದರೆ? ಅಂವ
ನನ್ನನು ಬಾವ ಕಣ್ಣೆೀ” ಎಂದಿದದಳು.
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ಅಜಜಿ ಹಾಗೆಂದೊಡನೆಯೆ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ಸೆತ ತ್ಲೆ ಎತ್ತ, ತ್ುಸು ನಾಚಿದಂತ್ಸೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ, ತ್ನ್ನನುನೆನು ನೀಡುತ್ತದದ ಮುಕುಂದನ್ನನ್ನುನು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಕಣ್ಣಾಟುಟ ನೀಡಿ,
ಆಗತ್ಸಾನೆ ‘ಕಂಡು’ ಮತ್ಸೆತ ಈಗತ್ಸಾನೆ ತ್ಟಕಕನೆ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಅಳಿಸ ಹೊೀಗಿದುದದದನ್ನುನು ಮತತಮಮ ನೆನೆಯಲು ಪರಯತ್ನುಸ ಸೊೀತ್ಂತ್ಸೆ , ಮುಗಧಳಾಗಿ
ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ತ್ನ್ನನು ಅಜಜಿ ಹೆೀಳಿಕೊಟಟದದನ್ನುನು ಕೊೀಣೂರು ಅತ್ಸೆತಮಮನಗೆ ಒಪಿಪಸುವಂತ್ಸೆ “ಬಾಆಆವ !” ಎಂದಿದದಳು, ಕಿೀಚಲು ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ, ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ!.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆೈಸತ್ುತ, ಅಂದು ಹೂವಳಿಳೆಯ ಆ ಮಾಣ್ಗೆ ಒಳಗೆ ನ್ನಡೆದಿದದ ಮುಗಧ ಘಟನೆ. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿಯಾಗಲ್ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ
ಅಮಮನಾಗಲ್ ಹುಡುಗಿ ‘ಅವರು!’ ‘ಅವರು!’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದದ ಆ ಉತ್ತರ ರೂಪದ ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೆೀಷ್ವನ್ನೂನು ಕಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನು ಆ
ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಕಮಕಕಳ ತದಲುನ್ನುಡಿಯ ಪರಿಹಾಸಯವನ್ನನುಲಲಿದೆ ಬೆೀರೆ ಏನ್ನನ್ನೂನು ಗಮನಸರಲ್ಲಲಿ. ಗಮನಸುವುದಕೆಕ ತ್ಸಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನತ್ುತ? ಚಿನ್ನನುಮಮ
ತ್ನ್ನನು ಅಜಜಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಅನ್ನುಮೀದಿಸದವಳಂತ್ಸೆ ‘ಬಾಆಆವ’! ಎಂದವಳೆ, ಅತ್ಸೆತಮಮ ಕೊಟಿಟದದ ಕೊಬರಿ ಬೆಲಲಿಗಳ
ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮ ವಿಚಾರಣ್ಣೆಗೆ ತಡಗಿದದಳು! ಮುಕುಂದ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಕುಳಿತ್ದುದ, ದೊಡಡವರು ಆಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಸಂವಾದಕೆಕ ಬೆೀಸರಗೊಂಡು ಆಕಳಿಸ
ಮೀಲೆದುದ, ಕಣುಣಾ ಸನೆನುಯಿಂದಲೆ ತ್ನ್ನನು ಹೊಸ ಪರಿಚಯದ ‘ಚಿನನುಗೆ’ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟುಟ, ಹೊರ ಅಂಗಳಕೆಕ ಹೊೀಗಿದದನ್ನು.
ಕೊಬರಿ ಬೆಲಲಿದ ಲಾಲಾಜಲ ಮಿಶರವಾದ ಅಂಟುರುಚಿಯನ್ನುನು ನಾಲಗೆಗೆಂತೀ ಅಂತ್ಸೆ ತ್ುಟಿ ಕೆನೆನು ಗಲಲಿಗಳಿಗೂ ಹಂಚುತ್ಸಾತ, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನೂ ಎದುದ
ಮುಕುಂದ ಬಾವನ್ನನ್ನುನು ಅನ್ನುಸರಿಸದದಳು, ಸದೆಯ ನ್ನಡುವೆ ಸೆಗಣ್ಗುಪ್ಪೆಪಯನ್ನುನು ಕೆದರಿ ಕೆದರಿ ತ್ನ್ನನು ಹೂಮರಿಗಳಿಗೆ ಹುಳುವುಣ್ಸ ಆಡುತ್ತದದ
ಹೆೀಟೆಯನ್ನುನು ಮಾತ್ನಾಡಿಸುವುದಕಾಕಗಿ!
ಆದರೆ ಆ ಘಟನೆ ವಾಸತವವಾಗಿ ಮುಗಧವಾದದಾದಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿದದವರ ಪರಜೆಞಗೆ ಅದು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಅಗೊೀಚರವಾಗಿದದರೂ ಅದುಭುತ್ದ
ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಸೆೀರಿದುದಾಗಿತ್ುತ. ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮ ‘ಇಂವ ಯಾರು? ಹೆೀಳು, ನೀಡಾನ್ನ?’ ಎಂದು ಮುದಿದಗಾಗಿ ಪರಶ್ನುಸದಾಗ ಚಿನ್ನನುಮಮ
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ನೀಡತಡಗಿದದಳು. ಮಕಕಳಿಬಬಾರ ಕಣುಣಾಗಳೂ ಸಂಧಿಸದೊಡನೆಯೆ ಆ ಒಂದು ಕಷೌಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ೀಂದಿರಯ ವಾಯಪ್ಪಾರ
ನ್ನಡೆದಿತ್ುತ: ಚಿಕಕ ಮಗು ಚಿನ್ನನುಮಮ ಹುಡುಗ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಹಿಂದಿನ್ನ ಜನ್ನಮದ ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡಿದದಳು! ಆ ಅನ್ನುಭವ ನೆನ್ನಪಿನ್ನ
ರೂಪದಾದಗಿಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಅದೊಂದು ಕಾಣುವಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಒಂದು ಕಷೌಣದಶರ್ಶೆನ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನೂ ತ್ಮಮ ಹಿಂದಣ
ಜನ್ನಮದಲ್ಲಿ ದಂಪತ್ಗಳಾಗಿದುದದನ್ನುನು ‘ಆಗಿ’ ‘ಅನ್ನುಭವಿಸ’ ‘ಕಂಡಿದದಳು!’ ಅವಳು ಆಲ್ೀಚಿಸ ಹೆೀಳಿರಲ್ಲಲಿ; ನೆನೆದೂ ಹೆೀಳಿರಲ್ಲಲಿ; ಅಪರೀಕಷೌವಾಗಿ
ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದುದದನೆನು ‘ಅವರು!’ ಎಂದು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೆೀಳಿದದಳು. ಅಲ್ಲಿ ‘ಅವರು! ಅವರು! ಅಂದರೆ? ಅಂವ ನನ್ನನು ಬಾವ ಕಣ್ಣೆೀ!’ ಎಂದ ಮೀಲೆ,
ಹುಡುಗಿ ಮತ್ಸೆತ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆೀರೆ ಏನ್ನೂ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಅತ್ಸೆತಮಮನ್ನ ಮಗ ಪುಟಟ ಹುಡುಗ
ಮುಕುಂದಯಯ ಮಾತ್ರ ಇದದ. ತ್ುಸು ನಾಚಿದಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನುನೆನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಮುಗುಳು ನ್ನಗುತ್ತದದ: ಒಂದು ಕಷೌಣಕೆಕ ಮುಂಚೆ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡದುದ, ಆಗ
‘ಕಂಡಿದೆದ’ ಎಂಬ ಅರಿವಾಗಲ್ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಲ್ ಲವಲೆೀಶವೂ ಉಳಿಯದಂತ್ಸೆ ಅಳಿಸ ಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಅದು ಎಂದೆಂದೂ ನ್ನಡೆಯದೆಯೆ ಇದಿದದದರೆ ಹೆೀಗೆ
ಇರುತ್ತತತ ಹಾಗೆ ಇತ್ುತ. ಒಂದು ಕಷೌಣಮಾತ್ರಕೆಕ ಈ ಜನ್ನಮದ ಮಾಯೆಯ ತ್ಸೆರೆ ಎದುದ ಬಿದದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಒಂದರೆ ಕಷೌಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ್ನ ಜನ್ನಮದ ಯಾವ
ಚಿತ್ರವೊ ಸಂದಭರ್ಶೆವೊ ಸನನುವೆೀಶವೊ ಘಟನೆಯೊ ಸಮೃತ್ಯೊ ಮಿಂಚಿಣುಕಿ ವಿಸಮೃತ್ಯ ಕಗಗತ್ತಲೆಯ ಪ್ಪಾತ್ಸಾಳ ಪರವೆೀಶ ಮಾಡಿದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ.
ತ್ನ್ನನು ಓರಗೆಯ ಸಂಗಾತ್ಗಳಿಲಲಿದೆ ದೊಡಡವರಡನೆಯ ಒಂಟಿಯೆಂಬಂತ್ಸೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದದ ಚಿನನುಗೆ ಮುಂಕುಂದ ಒಂದು ಅಲಭಯವೂ ಅಪೂವರ್ಶೆವೂ ಆಗ
ಅನ್ನಘಯರ್ಶೆ ವಸುತವಾಗಿ ಕಂಡನ್ನು. ಆದರೆ ನತ್ಯವೂ ನಾಲಾಕರು ಒಡನಾಡಿಗಳೊಡನೆ ಐಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿಯೊ ದನ್ನ ಮೀಯಿಸುವ ಹಕಕಲಲ್ಲಿಯೊ
ಗದೆದಯಲ್ಲಿಯೊ ತೀಟದಲ್ಲಿಯೊ ಕೆಲಸದ ಆಳುಗಳೊಡನೆಯೊ ಇರುತ್ತದದ ಮುಕುಂದನಗೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿೀತ್ಯ ಕುತ್ೂಹಲವಾಗಲ್
ಆಸಕಿತಯಾಗಲ್ ಹುಟಟಲ್ಲಲಿ. ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನೆಂಟರ ಮಕಕಳೊಡನೆ ದಾಕಿಷೌಣಯದಿಂದ ವತ್ರ್ಶೆಸುವಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ನ್ನಡೆದುಕೊಂಡಿದದನ್ನು. ಸವಲಪ
ಪರಯತ್ನುದಿಂದಲೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಂಡಿದದನ್ನು:
ಹೊರ ಅಂಗಳಕೆಕ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸ ಬಂದ ಚಿನನು ತ್ನ್ನನು ಬಾಯಲ್ಲಿದದ ಕೊಬಬಾರಿ ಬೆಲಲಿವನ್ನುನು ತ್ಂದು ಪೂರೆೈಸ, ತ್ುಟಿ ಮೂಗು ಗಲಲಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿದುದದನ್ನುನು
ಒರೆಸಕೊಳಳೆಲು ಪರಿಕಾರದ ಮುಂಭಾಗದ ತ್ುದಿಯನ್ನುನು, ಸವಲಪ ಹೆಚಾಚಾಗಿಯೆ, ಅಶ್ಲಿೀಲದ ಮಟಟದವರೆಗೂ, ಎತ್ತದಾಗ ತ್ುಸು ಡಳೆಳೆೀರಿದದ
ಹೊಟೆಟಯನ್ನೂನು ತಡೆಗಳನ್ನೂನು ಕಂಡು ಮುಕುಂದನ್ನು ಜಗುಪ್ಪೆಸಾಪಟುಟ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ ‘ಇಸಸಾ ಎಂಥ ಹುಡುಗಿಯಪ್ಪಾಪ !’ ಎಂದುಕೊಂಡಿದದನ್ನು
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ. ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೊಂಟದ ಉಡಿದಾರಕೆಕ ನೆೀತ್ು ಹಾಕಿ ಕಟಿಟದದ ಲಂಗೊೀಟಿಯೊಂದು ವಿನಾ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಯೆ
ಇರುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಅವನ್ನು ಅಶ್ಲಿೀಲವೆಂದು ಭಾವಿಸರಲ್ಲಲಿ. ‘ಗಂಡು ಹುಡುಗರು’ ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದುದದೆೀ ಹಾಗೆ . ಆದರೆ ‘ಹೆಣುಣಾ
ಹುಡುಗರು’?
ಅಲ್ಲಿ ಮೀಯುತ್ತದದ ಹೆೀಟೆ ಮತ್ುತ ಹೂಮರಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಕುಂದ ಬಾವನಗೆ ತ್ಳಿಸಲು ಕಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಚಿನನು ಅಕಕರೆಯ ತದಲು ನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ
‘ಮತ್ಸೆತ…. ಮತ್ಸೆತ….ಬಾವ…. ಈ ಹಾಯಂಟೆ ಸುಬಿಬಾ ಸರಿಪ್ಪಾಲ್ಗೆ ಸಾಕಿದುದ…. ನೀಡು…. ನೀಡು…. ನೀಡಿೀ ಮರಿ…. ಆ ಅರಿಸನ್ನ ಬಣಣಾದುದ
ಇದೆಯಲಾಲಿ ಅದು…. ಆ ಕೊಕಿಕನ್ನ ಹತ್ತರ ಕೆಂಪಗಿದೆಯಲಾಲಿ ಅದು… ಅದು…. ನ್ನನ್ನಗಂತ್ಸೆ! ಹೌದು, ಬಾವ, ನ್ನನ್ನಗಂತ್ಸೆ!’ ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಬಾವನ್ನ
ಗಮನ್ನವನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಅವನ್ನ ಅಂಗಿಯ ತೀಳನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುತ್ತದಾದಗ ಮುಕುಂದನಗೆ ದಾಕಿಷೌಣಯದ
ಸಂಯಮವೂ ತ್ಪಿಪಹೊೀಗಿ ‘ಅಂಗಿೀ ಎಳಿೀ ಬೆೀಡೆೀ!’ ಎಂದು ಬಿಡಿಸಕೊಂಡಿದದನ್ನು.
ಅವನ್ನ ಅಂಗಿ ಅಷ್ುಟ ಅಮೂಲಯವಾದುದಾಗಿತ್ುತ! ಆದರೆ ವಾಸತವವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಅಂಗಿ ಹೊಸತ್ೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಸೊಗಸನ್ನದೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕಸೆಕಟುಟವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಗುಂಡಿ ಹಾಕಿತ್ುತ ಅಷೆಟ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬೆೀಕಾದ ಎಲಾಲಿ ಗುಂಡಿಗಳೂ ಇರಲೂ ಇಲಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಬಾಗಿದಾಗ
ಮತ್ುತ ಅತ್ತತ್ತ ಚಲ್ಸದಾಗ, ಅಂಗಿಗೂ ಮೈಗೂ ನ್ನಡುವೆ ಯಾವ ಉಡುಪೂ ಇಲಲಿ ಎಂಬುದನ್ನುನು ನೆೀರವಾಗಿ ಘೀಷ್ಸುವಂತ್ಸೆ, ಹೊಟೆಟಯ ಸಾಕಾಷೌತ್ಸಾತಗಿ
ಪರತ್ಯಕಷೌವಾಗುತ್ತತ್ುತ…. ಚಿನನು ಮುಟಿಟದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೆ ಮೈಲ್ಗೆಯಾಗುವಷ್ುಟ ಮಡಿಯೂ ಅದಕಿಕರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನು ಉಟಿಟದೂದ ಒಂದು ಮುಂಡು
ಪಂಚೆ; ಅವನ್ನ ಮಣಕಾಲ್ಗಿಂತ್ ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಕೆಳಗಿತತ ಏನ? ಅದನ್ನುನು ಅಡಡಪಂಚೆಯನಾನುಗಿ ಸುತ್ತದದರಿಂದ ಅದು ಆಗಾಗ ಆಯ ತ್ಪಿಪ,
ಆಕಳಿಸ ಬಾಯಿತ್ಸೆರೆದಂತ್ಸಾಗಿ, ಅವನ್ನು ಒಳಗೆ ಕಟಿಟದದ ಕೌಪಿೀನ್ನವನ್ನುನು, ಅದರ ಅಂತ್ಸಥೂ ಸಮೀತ್, ಸಂದೆೀಹಕೆಕ ಆಸಪದವಿಲಲಿದಂತ್ಸೆ ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದುದ.
ಚಿನನು ಪರಿಕಾರ ಎತ್ತದದರಿಂದ ಏನೆೀನ್ನು ಅನಾಹುತ್ವಾಯಿತ್ಸೆಂದು ಭಾವಿಸ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸದದನ ಅಂತ್ಹ ಅನಾಹುತ್ ಇವನ್ನ ಪರಯತ್ನುವಿಲಲಿದೆಯೆೀ
ಆಗಾಗ ನ್ನಡೆದು ಹೊೀಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸುವ ಪರಜೆಞ ಚಿನನುಗೆ ಇರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ಸಾನ್ನು ಮಯಾರ್ಶೆದಸತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲು
ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗಿತ್ುತ.
ಮುಕುಂದ ಅನಾಸಕಿತ ತೀಡಿದಷ್ೂಟ ಚಿನನುಗೆ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕಿತ ಹೆಚುಚಾತ್ತತ್ುತ. ಅವನ್ನು ಉದಾಸೀನ್ನನಾಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಇವಳು ಗಮನ್ನಕೆಕ ಸಪಲಪವೂ
ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಳೆಲಾರದವಳಾಗಿದದಳು. ಅವನ್ನ ತ್ರಸಾಕರದ ಮಾತ್ುಗಳನ್ನೂನು ಅಂಗ ಭಂಗಿಯನ್ನೂನು ಇವಳು ಅವನ್ನ ಆದರದ ಚಯೆರ್ಶೆಗಳೆಂದೆೀ ತ್ಳಿದು
ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದಳು. ಅವನ್ನು ಹೊೀದಲ್ಲಿ ಹೊೀದಳು; ನಂತ್ಲ್ಲಿ ನಂತ್ಳು; ಕುಳಿತ್ಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಮೈ ಮುಟುಟವಂತ್ಸೆ ಕುಳಿತ್ಳು. ಅವನ್ನು
ತ್ುಸುದೂರ ಸರಿದರೂ ಇವಳೂ ಸರಿದಳು ಹತ್ತರಕೆಕ! ಕಡೆಗೆ, ಮುಕುಂದ ‘ಬೆಪುಪ ಹುಡುಗಿ’ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನುನು ಸಹಿಸಯೆ
ಸೊೀಲಬೆೀಕಾಯಿತ್ು.
ಆ ದಿನ್ನ ರಾತ್ರ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಹಟತಟುಟ ತ್ನ್ನನು ಅಜಜಿಗೂ ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮಗೂ ನ್ನಡುವೆ ಮುಕುಂದನ್ನ ಒತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗಿದಳು. ಬೆಳಗಾದೊಡನೆಯೆ
ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಮದಲೆ ಎದುದ ಹೊೀಗಿದದ ಮುಕುಂದನ್ನನ್ನುನು ಅರಸ ಅಳತಡಗಿದದಳು. ಮುಕುಂದ ತ್ನ್ನನು ಅಮಮನಡನೆ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹೊರಟು
ನಂತ್ಸಾಗಲಂತ್ೂ ‘ನಾನ್ನೂ ಬತ್ತೀನ’ ಎಂದು ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಅತ್ುತ ರಂಪಮಾಡಿದದಳು . ಅವಳನ್ನುನು ಸಮಾಧಾನ್ನ ಮಾಡಬೆೀಕಾದರೆ ಅಜಜಿಗೆ
ಹಮಾರ್ಶೆಗಾಲವಾಗಿತ್ುತ. ‘ನಾಳೆ ನನ್ನನು ಅಪಪಯಯನ್ನನು ಕೆೀಳಿ, ನಾನ್ನೂ ನೀನ್ನೂ ಮುಕುಂದ ಬಾವನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಾನ್ನ…. ನನ್ನನು ಅಪಪಯಯನ್ನ ಕೆೀಳದ ನೀ
ಹೊೀದೆರ, ನನ್ನನು ಚಮಡ ಸುಲದು ಬಿಡಾತನೆ’ ಎಂದೆಲಾಲಿ ಹೆೀಳ, ಹೆದರಿಸ, ಆಸೆ ತೀರಿಸ ಮಮಮಗಳನ್ನುನು ಸುಮಮನರಿಸದದಳು.
ಮುಕುಂದ ಬಂದು ಹೊೀದಮೀಲೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ದಿನ್ನವೂ ಅಜಜಿಯನ್ನುನು ಕೆೀಳತಡಗಿದಳು, ‘ಯಾವತ್ುತ ಹೊೀಗಾದು?’ ‘ಯಾವತ್ುತ ಹೊೀಗಾದು?’
ಎಂದು. ಮದಮದಲು ಅಜಜಿ ‘ನಾಳೆ ಹೊೀಗಾನ್ನ’ ‘ಇನನುಂದೆರಡು ದಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಾನ್ನ’ ಎಂದೆಲಲಿ ನೆವ ಹೆೀಳಿ ದಿನ್ನ ತ್ಳಿಳೆದಳು . ಕಡೆಗೊಂದು ದಿನ್ನ
ತ್ಸಾಳೆಮ ತ್ಪಿಪ ‘ಏ ಸುಮಮನರೆ! ಬಾಳ ದಿನ್ನ ಬಿಟಿಟದೊದೀರು ಗಂಡನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಾಕೆ ಗಾವಗರೆಯೊೀ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿತೀಯಲಲಿ! ನನೆನುೀನ್ನು ಅವಂಗೆ ಮದೆೀ
ಮಾಡಿ ಕೊಟಾಟರಾ?’ ಎಂದು ಸಡುಕಿದಳು. ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಜಜಿಯ ಮಾತ್ನ್ನ ಅಥರ್ಶೆವಾಗದಿದದರೂ ಏನೀ ಭಾಸವಾದ ಹಾಗಾಗಿ, ಅಜಜಿಗೆ ಸಟುಟ ಬಂದಿದೆ
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ಎಂದು ಸುಮಮನಾಗಿದದಳು.
ಒಂದೆರಡು ದಿನ್ನದ ಮೀಲೆ ಅಜಜಿ ಊಟಮಾಡಿ, ಜಗಲ್ಯ ಕೆಸಹರ್ಶೆಲಗೆಯ ಮೀಲೆ ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಬುಟಿಟ ಇಟುಟಕೊಂಡು, ಅಡಕಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಅಡಕೆ
ಚೂರು ಮಾಡುತ್ತದಾದಗ, ಚಿನನು ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು ಬುಟಿಟಯಿಂದ ಸುಣಣಾದ ಡಬಿಬಾಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಎಲೆಗೆ ಸುಣಣಾ ಹಚಚಾಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದದಳು.
‘ಅಯಯಯೊಯೀ ಸುಣಣಾ ಸುಡತದೆ ಕಣ್ಣೆೀ! ಸುಮಮನರಬಾದೆೀರ್ಶೆನೆ?’ ಎಂದು ಅದನ್ನುನು ಕಸದಿಟುಟ ‘ನನ್ನನು ಉಪಟಳ ಹೆಚಾಚಾಯುತ’ ಎಂದಳು .
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಸುಮಮನೆ ಕೂತ್ಳು. ಏನ್ನನನು ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಆಲ್ೀಚಿಸುವವರಂತ್ಸೆ. ಮತ್ಸೆತ ಕರೆದಳು.
“ಅಜಜಿೀ.”
“ಏಣ್ಣೆೀ” ಎಲೆಅಡಿಕೆ ಜಗಿಯುತ್ತದದ ಅಜಜಿ ಕೆೀಳಿದಳು.
“ಮತ್ಸೆತೀ…ಮತ್ಸೆತೀ….ಮತ್ಸೆತೀ….”
“ಎಂಥದೆೀ ಮತ್ಸೆತೀ ಮತ್ಸೆತೀ ಮತ್ಸೆತೀ?
“ಯಾವಾಗ ಮದೆೀ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿತೀಯ, ಅಜಜಿ?”
“ಯಾರಿಗೆೀ ಮದೆೀ ಮಾಡಾದು?”
“ಮತ್ಸೆತ ಮನೆನು ನೀನೆ ಹೆೀಳೆದೀ!”
“ಏನ್ನು ಹೆೀಳಿದೆನುೀ?”
“ಮತ್ಸೆತ…. ನ್ನನ್ನನು…. ನ್ನನ್ನನು ಮದೆೀ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿತೀನ ಅಂದೆೀ, ಅವರ ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಾಕೆ?”
“ಥೂ ನನ್ನನು! ಹಾಂಗೆಲಾಲಿ ಹೆೀಳಬಾಯಡೆೀ! ಅಯೊಯೀ ನನ್ನನು ಬಿರುಗು ಮಗಳೆೀ….! ಅವರ ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಾಕೆ ನನ್ನನು ಮದೆೀ ಬೆೀರೆ ಆಗಬೆೀಕಾ?”
ಮುದುಕಿ ಕಿಸಕಕನೆ ನ್ನಕಕ ಹೊಡೆತ್ಕೆಕ ಎಲೆಯಡಿಕೆಯ ಕೆಂಪು ಉಗುಳು ಹಾಕಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮುಖಕೂಕ ಸಡಿಯಿತ್ು. ಅಜಜಿ ಒಡನೆಯ ಅಮಂಗಳ
ಪರಿಹಾರಾಥರ್ಶೆವಾಗಿ ‘ಒಳುತ! ಒಳುತ! ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಸೀರೆ ಸೆರಗಿನಂದ ಮಮಮಗಳ ಮೀರೆಯನ್ನುನು ಒರಸ ಮುದಿದಸದದಳು.
ಅಂತ್ೂ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ್ನ ಅಪರಾಹನು ಅಜಜಿ ಮಮಮಗಳ ನೆತ್ತಗೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆಣಾ ಹಾಕಿ, ತ್ಲೆಬಾಚಿ, ಮೀಟು ಜಡೆ ಹಾಕಿ, ಗೊರಟೆ ಹೂ ಕಟಿಟ ಮುಡಿಸ,
ಇದುದದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚುಚಾಕಟಿಟನ್ನ ಪರಿಕಾರ ಹಾಕಿ, ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಅವಳನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲು ಸದಧಮಾಡಿದಳು. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಹೃದಯ
ಹಿಗಗನ್ನುನು ಅಳೆಯುವವರಾರು? ಅಜಜಿ ಬಿಸಲ್ಳಿದ ಮೀಳೆ ಹೊರಡೀಣ ಎಂದಿದದಳು. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಗಳಿಗೆಗಳಿಗೆಗೂ ಅಜಜಿಯ ಬಳಿಗೊೀಡಿ
‘ಬಿಸಲ್ಳಿದಾಯತಅಜಜಿೀ!’ ಎನ್ನುನುತ್ತದದಳು. ಮುದುಕಿ ಹೊರಗೆ ನೀಡಿ “ಏ, ಇನ್ನೂನು ಇಳಿಲ್ಲಲಿ ಕಣ್ಣೆೀ? ಮಾಡಿನ್ನ ನೆಳುಳೆ ತ್ುಳಸೀಕಟೆಟ ದಾಟಿ, ತ್ಸೆಣ್ಣೆೀ ಹತ್ರ
ಬಂದ ಮಾಯಲೆ ಹೊರಡಾನೆ” ಎಂದಿದದಳು. ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ುಕೊಂಡು ಮಾಡಿನ್ನ ನೆರಳು ತ್ುಳಸಯ ಕಟೆಟಯನ್ನುನು ದಾಟಿ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯ
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ಹತ್ತರಕೆಕ ಬರುವುದನೆನುೀ ಕಾಯುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ಳು” ಏನ್ನು ನಧಾನ್ನ ಈ ನೆರಳಿನ್ನ ಚಲನೆ ! ಸವಲಪ ಬೆೀಗ ಬೆೀಗ ಬರಬಾರದೆೀ? ನೆರಳನ್ನುನು ಸವಲಪ ಎಳೆದು ತ್ಸೆಣ್ಣೆ
ಹತ್ತರಕೆಕ ಸರಿಸೊೀಣವೆೀ ಎನನುಸತ್ು ಅವಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನುನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯಬೆೀಕೊೀ ಗೊತ್ಸಾತಗಲ್ಲಲಿ ಅವಳಿಗೆ .
ಕಡೆಗೆ ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಗಿ, ಓಡಿ ಬಂದು “ಅಜಜಿೀ, ಅಜಜಿೀ, ನೆಳುಳೆ ತ್ಸೆಣ್ಣೆೀನೆಲಾಲಿ ದಾಟಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು.
ಅಜಜಿ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಹಂಗಾರೆ ಬಂದುಬಿಟೆಟ. ಹೊಗಾನ್ನ ನ್ನಡಿ” ಎಂದಳು. ನ್ನರಳು ತ್ುಳಸೀಕಟೆಟಯನೆನುೀನೀ ದಾಟಿತ್ುತ. ಆದರೆ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯ ಹತ್ತರಕೆಕ
ಬರಬೆೀಕಾದರೆ ಇನ್ನೂನು ಅಧ್ರ್ಶೆಗಂಟೆಯಾದರೂ ಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ.
ಅದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಹೊರಡಲನ್ನುವಾಗಿ ಬಂದ ಅಜಜಿ “ಎಲೆಲಿೀ? ಸುಳೆಳೆೀ ಹೆೀಳಿತೀಯಲಾಲಿ! ತ್ಸೆಣ್ಣೆಹತ್ಸಾರನೆ ಬಂದಿಲಲಿ ಇನ್ನೂನು!” ಎಂದಳು.
“ಆವಾಗ ಬಂದಿತ್ುತ, ಅಜಜಿೀ! ಇವಾಗ ಮತ್ಸೆತ ಹಿಂದೆ ಬಂದದೆ ಕಳಳೆ ನೆಳುಳೆ!” ಎಂದಳು ಮಮಮಗಳು. ಅಂತ್ೂ, ಕೊನೆಗೂ, ನೆರಳು ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯ ಹತ್ತರಕೆಕ
ಬರುವ ಖಗೊೀಲ ಭೂಗೊೀಲದ ಮಹದ್ ಘಟನೆಗೆ ಕಾಯದೆ , ಅಜಜಿ ಮಮಮಗಳಿಬಬಾರೂ ಹೂವಳಿಳೆಯಿಂದ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹೊೀಗುವ ಕಾಲುಹಾದಿ
ಹಿಡಿದಿದದರು.
***
“ಅಜಜಿೀ, ನೀನೆೀನ್ನು ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಡಿೀತ್ೀಯಾ?…. ಬಿರಬಿರನೆ ಬಾ!”
“ಯಾಕೆೀ ಹಂಗ ಓಡಿತೀಯೆೀ? ಏನ್ನು ಅವಸರಾನೆ ನಂಗೆ?”
“ಕತ್ತಲಾಗಿಬಿಟಟರೆ?”
“ಕತ್ತಲೂ ಆಗಾದಿಲಲಿ ಗುತ್ತಲೂ ಆಗಾದಿಲಲಿ! ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಡಿ! ಎಡವಿ ಗಿಡವಿ ಬಿದಿದೀಯ. ಹಾದಿ ನೀಡಕಂಡ ನ್ನಡಿ. ಮುಳ್ಗಿಳ್ ಮುಟಿಟೀಯ?”
“ನಾ ಮುಂದೆ ಹೊೀಗಾತ ಇತ್ೀರ್ಶೆನ, ನೀ ಮಲಲಿಗೆ ಬಾ!”
“ಬಾಯಡಾ ಕಣ್ಣೆೀ, ದಾರಿೀ ತ್ಪಿಪ ಕಾಡುಹಾದಿ ಹಿಡಿದೀಯಾ?”
“ಏನಲಲಿ: ನ್ನಂಗೊತ್ುತ ಹಾದಿ!”
“ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ಸೆತೀ ಆ ಹಾದಿ? ನಲ್ತೀಯೊ ಇಲ್ಲಿ?”
“ನಾನ್ನು ಅವವನ್ನ ಜೊತ್ಸೆೀಲ್ ಹೊೀಗಿದೆದ.”
“ಸುಳುಳೆ ಬುರುಕಿ! ನನ್ನನು ಅವವಗೆ ಹಾಂಗೆಲಲಿ ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗೊೀ ಪುಣಯ ಎಲ್ಲಿತ್ಸೆತೀ?” ಎಂದಳು ಮುದುಕಿ ನಟುಟಸರು ಬಿಟುಟ “ತ್ವರು ಮನೆಗೆ
ಹೊೀಗಾಕೆೀ ನನ್ನನು ಅಪಪ ಬಿಡಿತರಲ್ಲಲಿ. ಇನ್ನುನು ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿದಲಿಂತ್ಸೆ, ಇವಳು, ಅವವನ್ನ ಜೊತ್ಸೆೀಲ್?”
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ಅಜಜಿಯ ಅಳುದನಗೆೀಳಿ ಮಮಮಗಳು ನಂತ್ು ಹಿಂತ್ರುಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ: ಅಜಜಿಯ ಕಣ್ಣಾೀರು ಅವಳ ಸುಕುಕಗೆನೆನುಗಳ ಮೀಲೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ!
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಓಡಿಹೊೀಗಿ ಅಜಜಿಯ ಸೊಂಟ ತ್ಬಿಬಾಕೊಂಡು “ನಾನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೊೀಗಾದಿಲಲಿ , ಅಜಜಿ, ಅಳಬಾಯಡ” ಎಂದು ತ್ಸಾನ್ನೂ ಬಿಕಕತಡಗಿದಳು.
“ಅಳಬಾಯಡ, ನ್ನನ್ನನು ಕಂದ. ನೀನಾಯಕೆ ಅಳಿತೀಯ? ಬಾಳದೆ ಹೊೀದ ನನ್ನನು ಅವವನ್ನ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಯುತ. ಅದೆಕೀ ಕಣ್ಣಾೀರು ಬಂತ್ು.”
ಮಮಮಗಳು ಅಜಜಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಡೆದಳು. ಸವಲಪ ದೂರ ಕಾಡಿನ್ನ ನ್ನಡುವೆ ಕುರುಚಲು ಹಳುವಿನ್ನ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿದದರು.
ಒಂಡೆದೆ ಕವಲಾಗಿದದಲ್ಲಿ ಮುದುಕಿ ಬಲಗಡೆಯ ಸೀಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದದಳು. ಚಿನನು “ಅದಲಾಲಿ, ಅಜಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ” ಎಂದು ಎಡಗಡೆ ಸೀಳನ್ನುನು
ತೀರಿಸದಳು.
ಮುದುಕಿ ಎಚಚಾತ್ತವಳಂತ್ಸೆ ನಂತ್ು, ನೀಡಿ, ಮಮಮಗಳನ್ನುನು ಮಚುಚಾತ್ಸಾತ “ಹೌದೆ ಸೆೈ, ಏನೀ ಯೊೀಚೆನು ಮಾಡಿತದೆದ ಕಣ್ಣೆೀ. ಮರವು ಬಂದುಬಿಡುತ.
ಅದೂ-ಹಾಡಯಕೆಕ ಹೊೀಗೊೀ ದಾರಿ. ದನ್ನ ಕಾಯೊೀರು, ಸೌದೆ ತ್ರೀರು, ದರಗು ಹೊರೀರು ಹೊೀಗಿೀ ಬಂದು ಆಗಯದೆ” ಎಂದು ತ್ರುಗಿ ಬಂದು
ಮಮಮಗಳನ್ನುನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಳು. ಎಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರುಗಾಡದಿದದ ಆ ಚಿಕಕ ಹುಡುಗಿಗೆ ದಾರಿಯ ಸರಿ ತ್ಪುಪ ಹೆೀಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು ಎಂಬ
ಆಲ್ೀಚನೆಯಾಗಲ್ ಪರಶೆನುಯಾಗಲ್ ಮುದುಕಿಯ ತ್ಲೆಗೆ ಹೊಳೆಯಲೆ ಇಲಲಿ.
ಹೊತ್ುತ ಆಗಲೆ ಪಡುವಣದ ಕಾಡುಮಲೆಗಳ ನೆತ್ತಯಾಚೆ ಇಳಿದಿತ್ುತ. ಬೆೈಗುಗೆಂಪು ಮುಂಗಷ್ಟಗೆ ತ್ರುಗುತ್ತತ್ುತ. ಗೂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಗೆ ಹಾರಿ ಹೊೀಗುವ
ಹಕಿಕಗಳ ಹಾರಿಂಚರ ಅಡಗತಡಗಿತ್ುತ. ಗುರಗಿ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀರುಂಡೆಗಳ ಜೀರು ಜೀರು ಜೀರೆಂಬ ಕಕರ್ಶೆಶ ಧ್ವನಗೆ ಪಿೀಠಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಪಶ್ಚಾಮದ
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಳೆಗೆ ಅಗಲೆ ಹೊಳಪು ಬಂದಿತ್ುತ.
ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಮಕಿಕಗದೆದಯ ಅಂಚಿನ್ನದಾರಿಗೆ ಇವರು ಇಳಿಯುತ್ತದಾದಗ ಒಡಿಡಯ ಕೊೀಳಿಗಳ ಕೂಗೂ ನಾಯಿಗಳ
ಬೊಗಳೂ ಮಲೆಯ ಹಳಿಳೆಯ ಒಂಟೆ ಮನೆಗೆ ಸಹಜವಾದ ಇತ್ರ ಮಾನ್ನವ ಮತ್ುತ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳು ಸದೂದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಆನ್ನಂತ್ ಕುತ್ೂಹಲಗಳಿಂದ ಹಿಗಿಗದ
ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿಯೆ “ಹೊೀ, ಬಂತ್ಲಾಲಿ ನ್ನಮಮನೆ”! ಎಂದಳು.
“ನನ್ನನು ಮನೆಯೆೀನೆೀ? ನನ್ನನು ಮುಕುಂದ ಬಾವನ್ನ ಮನೆ ಕಣ್ಣೆೀ!” ಎಂದು ತ್ದಿದದಳು ಅಜಜಿ.
ತ್ಪ್ಪಪಿಪಕೊಂಡು ತ್ದಿದಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ “ಹೌದು, ಇದೆೀ ಮುಕುಂದ ಬಾವನ್ನ ಮನೆ!” ಎಂದಳು, ಹಿಂದೆ ಎಂದೊೀ ನೀಡಿದದನ್ನುನು ಬಹುಕಾಲದ
ಮೀಲೆ ಮತ್ಸೆತ ಗುರುತ್ಸುವವಳಂತ್ಸೆ!”.
***
ಅಂದಿನಂದ ತ್ಂಗಳು ಎರಡು ತ್ಂಗಳಿಗಾದರೂ ಒಮಮ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಅಜಜಿಯನ್ನುನು ಕಾಡಿಸ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹೊೀಗಿಬರತಡಗಿದಳು. ಮುಕುಂದಯಯನ್ನೂ
ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯೊಯೊಡನಾಗಲ್, ಅತ್ತಗೆಯೊಡನಾಗಲ್, ಅಪೂವರ್ಶೆವಾಗಿ ಅಣಣಾನಡಲಾಗಲ್, ಆಗಾಗ ಹೂವಳಿಳೆ ಹೊೀಗಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ್ನ ಇದುದ
ಬರುತ್ತದದನ್ನು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಒಂದೊಂದು ಸಲವೂ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲಾಲಿ ಮುಕುಂದ ಬಾವನಡನೆ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ಅನ್ನುಭವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ
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ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಯಾಗುತ್ತದದಳು. ಅವಳು ಆ ಮನೆಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಣ ಸಾಥೂನ್ನಗಳಿಗೂ, ಮದಲನೆಯ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗಲೆ, ಪರಿಚಿತ್ಳೆಂಬಂತ್ಸೆ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಲ್ೀಸಾಗಿ ತ್ರುಗಾಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಹಿರಿಯರೂ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಪಟಿಟದದರು. ‘ಚುರುಕು ಹುಡುಗಿ’ ‘ಚಾಲೂಕಿನ್ನ ಹುಡುಗಿ’
‘ಧೆೈಯರ್ಶೆಗಾತ್ರ್ಶೆ’ ಎಂದೆಲಲಿ ಪರಶಂಸಸದದರು.
ಮದಮದಲು ಮುಕುಂದಯಯ ಐಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ತ್ನನುಡನೆ ಕಲ್ಯುತ್ತದದ ಇತ್ರ ಗಂಡು ಮಕಕಳ ಮುಂದೆ ಚಿನನುಯನ್ನುನು ಆಟಕೆಕ ಸೆೀರಿಸ ಕೊಳಳೆಲು
ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತದದನ್ನು. ಆದರೆ ಚಿನನುಯೆ ಮುಂದುವರಿದು ಅವನ್ನ ಲಜಾಜಿ ದಾಕಿಷೌಣಯಗಳನೆನುಲಲಿ ತಡೆದುಹಾಕಿದದಳು. ಬರಬರುತ್ಸಾತ ಅವಳು ಹುಡುಗಿ ಎಂಬ
ಭೆೀದಭಾವವನೆನು ಮರೆತ್ು ಹೊೀದಂತ್ಸೆ ವತ್ರ್ಶೆಸ ದೊಡಡವರಿಂದ ಬಯಿಯಸಕೊಂಡಿದದನ್ನು.
ಒಮಮ ಮನೆಗೆ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದದ ಕೊೀಡುಲಿ ಹಳಳೆದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಲಗೆ ತ್ಸೆಪಪ ಮಾಡಿ, ಚಿನನುಯನ್ನೂನು ಹತ್ುತವಂತ್ಸೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿ
ಪ್ಪೆರೀರೆೀಪಿಸದದನ್ನು. ಆದರೆ ಗಳುವಿನ್ನ ಹುಟಿಟನಂದ ಹಲಗೆಯನ್ನುನು ದಡದಿಂದ ತ್ಳಿಳೆ ತ್ುಸು ದೂರ ಹೊೀಗುವುದರಳಗಾಗಿ ಹಲಗೆ ತ್ಲೆಕೆಳಗಾಗಿತ್ುತ.
ಅಲ್ಲಿಯೆ ದನ್ನ ಬಿಟುಟಕೊಂಡಿದದ ಬೆೈರ ಓಡಿಬಂದು ನೀರಿಗಿಳಿದು ಆಗುತ್ತದದ ಅನಾಹುತ್ವನ್ನುನು ತ್ಪಿಪಸದದನ್ನು.
ಆದರೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಪರಿಕಾರವೆಲಲಿ ಒದೆದಯ ಮುದೆದಯಾಗಿ, ಮೂಗಿಗೂ ನೀರು ನ್ನುಗಿಗತ್ುತ. ಈಜಲು ಬರುತ್ತದದ ಮುಕುಂದ ಮತ್ುತ ಅವನ್ನ ಜೊತ್ಸೆಗಾರರು
ತ್ಮಮ ಬಟೆಟಗಳನೆನುಲಲಿ ದಡದಮೀಲ್ಟುಟ ಕೌಪಿೀನ್ನ ಮಾತ್ರ ಧಾರಿಗಳಾಗಿದುದದರಿಂದ ಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮೈ ಆರಿಸಕೊಂಡು ಬಟೆಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದರು. ಅವರು
ಅಂತ್ಹ ಅನಾಹುತ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದರು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅವಸೆಥೂ ದಾರುಣವಾಗಿತ್ುತ. ಪರಿಕಾರ
ಬಿಚಿಚಾ ಬಿಸಲ್ಗೆ ಹರಡಿದರೆ ಬತ್ತಲೆ ಇರುವುದು ಹೆೀಗೆ? ಅವರೆಲಲಿರೂ ಇರುವಾಗ? ಬಿಚಿಚಾ ಹರಡಿದದರೆ, ಚಳಿಗೆ ನ್ನಡ ನ್ನಡ ನ್ನಡುಗಬೆೀಕಿತ್ುತ. ಇನ್ನುನು ಶ್ೀತ್
ಜವರ ಬೆೀರೆ ಬಂದು ದೊಡಡ ಪುಕಾರಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೊೀಗಿ ಬೆೀರೆ ಪರಿಕಾರ ತ್ರಬಹುದಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಅವಿವೆೀಕ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಿ ತ್ಕಕ
ಶಾಸತಯಾಗದೆ ಇರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಮುಕುಂದನೆೀ ಉಪ್ಪಾಯ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದದನ್ನು. ಎಲಾಲಿ ಹುಡುಗರನ್ನೂನು ಬೆೀರೆ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸ, ಬೆೈರನಗೂ ದೂರ
ಹಕಕಲ್ಗೆ ದನ್ನ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲ್ ಹೆೀಳಿ, ಬಿಸಲು ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಯುತ್ತದದ ಒಂದು ದೊಡಡ ಪ್ದೆಯ ಹಿಂದಣ ಬಯಲು ಸಥೂಳಕೆಕ ಅವಳನ್ನುನು
ಕರೆದೊಯುದ, ತ್ಸಾನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಆಚೆ, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮಾನ್ನಕೆಕ ಅಪಚಾರವಾಗದಷ್ುಟ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿಯೂ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಏಕಾಂತ್ದಲ್ಲಿ
ಪರಿಕಾರ ಬಿಚಿಚಾ ಹಿಂಡಿ ಹರಡಿ, ಚಳಿಯಾಗದಂತ್ಸೆಬ ಸಲು ಕಾಯಿಸುತ್ತದುದ, ಒಣಗಿದ ಮೀಲೆ ಅದನ್ನುನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕರೆಯುವಂತ್ಸೆಯೂ
ಸಲಹೆಕೊಟುಟ ಸವಲಪ ದೂರ ಹೊೀಗಿ, ಒಂದು ಅರಮರಲು ಮಟಿಟನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ುಕೊಂಡನ್ನು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಬಾವ ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡ, ಬಿಸಲು ಕಾಯಿಸುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ದದಳು.
ಮಧಾಯಹನುದ ಬಿಸಲಲ್ಲಿ ಕಾಡೆಲಲಿ ನಃಶಬದವಾಗಿತ್ುತ. ಒಂದೆರಡು ಪಿಕಳಾರಗಳು ಇಲಾತ್ ಸೀಗೆಯ ಪ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಉಲ್ಯುತ್ತದುದದೂ
ನಃಶಬದತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಹೆಚಿಚಾಸುವಂತ್ತ್ುತ. ಗಾಳಿಯ ಸುಳಿವೂ ಅಡಗಿದಂತ್ತ್ುತ. ಅದು ಬರಿಯ ನಃಶಬದತ್ಸೆ ಆಗಿರದೆ ಅರಣಯದ ಉದೆದೀಶಪೂವರ್ಶೆಕವಾದ
ಮೌನ್ನವೊ ಎಂಬಂತ್ತ್ುತ. ತ್ಸಾನ್ನು ಬತ್ತಲೆ ಕುಳಿತ್ದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಯಾರ ಕಿಸಕಕನೆ ಉಕಿಕಬಂದ ನ್ನಗುವನ್ನುನು ತ್ಡೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡಿದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು
ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ. ಆ ಮೌನ್ನಕೆಕ ಕಿವಿಕೊಟಟಳು. ಕಾಡೆಲಲಿ ಬಿಮಮ ಎನ್ನುನುತ್ತತ್ುತ. ಏನೀ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗತಡಗಿತ್ು. ಮುಕುಂದಬಾವ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ
ಹೊೀಗಿಬಿಟಟರೆ! ಹೊೀಗಿಯೆೀ ಬಿಟಿಟದಾದನೆಯೊ ಏನೀ? ಹೊೀಗಿಯೆೀ ಬಿಟಿಟರಬೆೀಕು! ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕೂಗಿಕೊಳಳೆಬೆೀಕು ಅನನುಸತ್ು. ಚಿಃ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇದದರೆ?
ಏನೆಂದುಕೊಂಡಾನ್ನು? ಹಾಗೆಯೆ ಎದೆ ಗಟಿಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ುಸು ಹೊತ್ುತ ಕಳೆದಳು. ಆದರೆ ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಹೆದರಿಕೆ! ನೀಡೀಣ ಎಂದು
ಮಲಲಿಕೆ ಕರೆದಳು.
“ಬಾವಾ!”
“ಇಲೆಲಿೀ ಇದಿದೀನೆೀ! ಬಟೆಟ ಆತ್ಸೆೀರ್ಶೆನ್ನು? ಹಾಕಿಕೊಂಡೆಯಾ?”
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“ಇಲಲಿ. ಇದಿದೀಯೊೀ ಇಲ್ಲಿೀ ಅಂತ್ ಕರೆದೆ.”
ಮತ್ಸೆತ ತ್ುಸು ಹೊತ್ುತ ನಃಶಬದ, ಮೌನ್ನ. ಪ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನ ಸರ ಸರ ತ್ರಗೆಲೆಗಳ ಮೀಲೆ ಹರಿದಂತ್ಸೆ ಸದಾದಯಿತ್ು. ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತ್ು.
ಎದುದ ಓಡಿಬಿಡುವಷ್ುಟ ಮನ್ನಸಾಸಾಯಿತ್ು. ಕುಳಿತ್ಲ್ಲಿಂದಲೆ ಬಗಿಗ ನೀಡಿದಳು. ಪ್ದೆಗಳ ತ್ಳದಲ್ಲಿ ಏನ್ನೂ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಹಾವೆೀ ಇರಬೆೀಕು; ಅಲಲಿವೆೀ?
ಅಥವಾ ಹುಲ್ಗಿಲ್ಯೊೀ? ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ದನ್ನ ಹಿಡಿಯುವುದಂತ್ಸೆ! ಆ ಯೊೀಚನೆ ಬಂದಿತ ಇಲಲಿವೊ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಎದುದ ನಂತ್ಳು. ಸುತ್ತಲೂ
ಪ್ದೆಗಳ ಹಸುರಲಲಿದೆ ಬೆೀರೆ ಯಾರೂ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಓತ್ಯೊ ಹಾವುರಾಣ್ಯೊ ಗುಡಡದ ಕಪ್ಪೆಪಯೊ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ನೆಲದ
ಮೀಲೆ ಓಡಾಡುವ ಹಕಿಕಯೊ ಸರಸರನೆ ಪ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಸವಲಪ ಗಟಿಟಯಾಗಿಯೆ ‘ಬಾವ! ಬಾವ!’ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆದೆೀ
ಬಿಟಟಳು. ಮುಕುಂದ ಪರಿಕಾರ ಒಣಗಿ ಅದನ್ನುನು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆೀ ಕರೆಯುತ್ತರಬೆೀಕೆಂದು ಭಾವಿಸ, ತ್ುಸು ದಿಗಗನೆ ಎದುದ ಓಡಿಯೆ ಬಂದನ್ನು.
ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ, ಚಿನನು ಬತ್ತಲೆ ನಂತ್ದಾದಳೆ! ಕಡೆಗೆ ಕುಳಿತ್ೂ ಇಲಲಿ! ತ್ುಂಬ ಅವಮಾನ್ನವಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ ನಂತ್ು “ಯಾಕೆೀ ಕರೆದಿದುದ,
ಪರಿಕಾರ ಒಣಗಾಕೆ ಮುಂಚೆ?” ಎಂದು ಸಡುಕಿದನ್ನು.
ಚಿನನು ಬಿಡಿಬಿಡಿ ಅಕಷೌರದಲ್ಲಿ ನಡುಸವರದಿಂದ ನಾಚುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದಳು: “ಎಂತ್ದೊೀ ಸರಸರ ಅನ್ನುತ, ಮಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ. ನ್ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತದೆ.
ಅದೆಕೀ ಕರೆದೆ…. ನಮಮನ್ನನು ಬನನು ಅಂತ್ಸಾ ಯಾರು ಹೆೀಳೊದೀರು?” ಬಹುವಚನ್ನ ಬೆೀರೆ, ಸಾಲದದಕೆಕ!
ಕೊನೆಯ ಪರಶೆನುಗೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಸವಲಪ ಕಕಾಕಬಿಕಿಕಯಾಗಿ, ಮತ್ಸೆತ ತ್ಪಪನ್ನುನು ತ್ದಿದಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ, ಮದಲ್ದದ ಜಾಗಕೆಕ ಹೊೀಗಲು ತ್ರುಗಿದನ್ನು.
“ಹೊೀಗಬಾಯಡ, ಇಲೆಲಿೀ ಇರು. ನಾನ್ನು ಕೂತ್ುಕೊಂಡೆೀ ಇತ್ೀರ್ಶೆನ” ಎಂದು ಚಿನ್ನನುಮಮ, ತ್ಪಿಪ ನ್ನಡೆದು ಹೊೀದುದನ್ನುನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ್ಸೆ,
ಮಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ಎದೆಗೆ ಅವುಚಿಕೊಂಡು ಮುದುರಿ ಕತ್ಳು. ಇನೆನುೀನ್ನು ಮಾಡಲೂ ದಿಕುಕ ತೀಚದೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಮುಖ ಅತ್ತಕಡೆ
ತ್ರುಗಿಸಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟನ್ನು.
***
ಆದರೆ ಇವರು ಮಾಡಿದೊದಂದೂ ಪರಯೊೀಜನ್ನಕೆಕ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಬೆೈಗಿನ್ನ ಹೊತ್ುತ ಕರೆಯುವ ಹಟಿಟಗೆ ದನ್ನಕಟಟಲು ಹೊೀಗಿದದ ಬೆೈರ ಇವರ ಗುಟೆಟಲಲಿವನ್ನೂನು
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಿಟಿಟದದ; ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪ ಉಪುಪಕಾರ ಹಚಿಚಾ, ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ವಹಿಸದದ ಪ್ಪಾತ್ರಕೆಕ ಹೆಚುಚಾ ಪ್ಪಾರಶಸತಯ ದೊರೆಯುವಂತ್ಸೆ: ತ್ತ್ಫಲವಾಗಿ
ಆವೊತ್ತನ್ನ ಬತ್ತಡ ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಎಲೆಅಡಿಕೆ ಹೊಗೆಸೊಪಿಪನ್ನ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ಕಕಮಟಿಟನ್ನ ವೃದಿಧ ತ್ಲೆದೊೀರಿತ್ುತ. ಅವನ್ನ ಪ್ಪಾಲೆೀನ ಅವನಗೆ
ದಕಿಕತ್ುತ: ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತ್ಮಮ ಪ್ಪಾಲ್ಂದ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ!
ಮುಕುಂದಯಯ ದೊಡಡವನಾದಂತ್ಸೆಲಾಲಿ ಇವರ ಸಾಹಸದ ಸವರೂಪಗಳೂ ಬದಲಾಯಿಸದದವು. ಹಕಿಕಗೂಡು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಜೆೀನ್ನು
ಕಿೀಳುವುದು, ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಮಿೀನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಹೊಂಡ ತಣಕುವುದು, ಸೆಬೆ ಒಡಿಡ ಕಾಡುಕೊೀಳಿ, ಚಿಟುಟಕೊೀಳ ಹಿಡಿಯುವುದು ಇತ್ಸಾಯದಿ
ಇತ್ಸಾಯದಿ.
ಒಮಮ ಕೆಲವು ವರುಷ್ಗಳ ಅನ್ನಂತ್ರ ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಒಂದು ದಿನ್ನ ಅಜಜಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನಗೆ ಪರಿಕಾರ ಬಿಡಿಸ ಕಿರಿಗೆ ಉಡಿಸದದಳು. ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಏನ ಒಂದು
ತ್ರಹದ ಕಿನ್ನಸಗೆಯಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಕಿರಿಗೆಯಿಂದ ಪರಿಕಾರಕೆಕ ಪುನ್ನಃ ದಾಟಿದದಳು. ಆದರೆ ಅಜಜಿ ನಾನನ್ನುನು ಚಿಕಕಹುಡುಗಿಯಲಲಿ, ಸಣಣಾ ಹೆಂಗಸು
ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನುನು ಸೂಕಷೌಮವಾಗಿ ತ್ಳಿಸದದಳು; ತ್ನ್ನನು ಅಂಗೊೀಪ್ಪಾಂಗಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನೀಭಾವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಯತ್ಸಾಯಸಗಳಾಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಗಮನಸ, ಹಷ್ರ್ಶೆಸಯೂ ಇದದಳು. ಅಲಲಿದೆ ಮುಕುಂದಬಾವನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣ್ಣೆಗಳನ್ನುನು ಗಮನಸದದಳು, ದೆೀಹದ ಮೀಲೆ ಕಾಣುವ
ವಯತ್ಸಾಯಸಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ತ್ನ್ನನು ಪರವಾದ ಭಾವಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ! ಇವಳ ಕೆೈ ಅನಚೆಛೆಯಾಗಿಯೆ ಗೊಬೆಬಾಯ ಸೆರಗನ್ನುನು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದದರೂ,
ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳಳೆಲು ಕಲ್ತ್ತ್ುತ. ಅವನ್ನ ಮೀರೆಯ ಮೀಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ುಟಿಯ ಮಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ುಪುಪಳುಗೂದಲು ಕರಿಯ
ಗೆರೆಗಳು ಮಳೆಯತಡಗಿ ಮುಖಕೊಕಂದು ಮುಗಧ ಮನೀಹರತ್ಸೆಯನ್ನುನುಂಟುಮಾಡಿದುದವು. ಅವರಿೀಗ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಒಬಬಾರನನುಬಬಾರು ಮುಟಟಲು
ಸಂಕೊೀಚಪಡುತ್ತದದರು. ಹೆಚುಚಾ ಹೊತ್ುತ ಸಮಿೀಪಸಥೂರಾಗಿರಲೂ ಏನೀ ಅಳುಕಿನಂದ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತದದರು. ತ್ಸಾವಿಬಬಾರೆೀ ಇದಾದಗ ಯಾರಾದರೂ
ನೀಡಿಯಾರೆಂಬ ಗೊೀಪನ್ನಬುದಿದ ಪರಬುದಧವಾಗಿತ್ುತ. ಇಬಬಾರೆೀ ಇದಾದಗ ಒಬಬಾರನನುಬಬಾರು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಕಣ್ಣಾಟುಟ ದೃಷ್ಟಸಲೂ ಅಂಜಕೆಯಾಗತಡಗಿತ್ುತ.
ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಬಬಾರಿಂದೊಬಬಾರು ದಿನ್ನದಿನ್ನಕೂಕ ದೂರ ದೂರ ಹೊೀಗುತ್ತದದರೂ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತರ ಹತ್ತರವಾಗುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಇಬಬಾರಿಗೂ ಅನಸತ್ುತ.
ಆಗೊಮಮ ಈಗೊಮಮ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಇಬಬಾರ ಕಣುಣಾಗಳೂ ಸಂಧಿಸದಾಗ ಬಾಯಿಂದಾಡಿ ಏಳಲಾರದ, ಮತ್ುತ ಅವರಿದದ ಸಮಾಜದ
ಪರಿಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಹೆೀಳಬಾರದ ಪರಣಯ ಸಂವಾದ ನ್ನಡೆದು ಹೊೀಗುತ್ತತ್ುತ. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಮುಕುಂದಯಯ ಏನ್ನನನು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದು
ಬಾಯೆತ್ತ, ತ್ುಟಿ ನ್ನಡುಗಿ, ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ು ತದಲ್ದಂತ್ಸಾಗಿ, ಇನೆನುೀನ್ನನನು ಅಪರಕೃತ್ವನ್ನುನು ಆಡಿ ಮಾತ್ು ಮುಗಿಸುತ್ತದದನ್ನು. ಆದರೆ
ಇಂಗಿತ್ಜೆಞಯಾಗಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಅವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪರಕೃತ್ ತದಲ್ನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತ್ಃಕರಣದ ಸುಪರಕೃತ್ವನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಗರಹಿಸದದಳು. ಅಂತ್ೂ
ಅವರಿಬಬಾರಿಗೂ ತ್ಮಿಮಬಬಾರ ಋಣ್ಣಾನ್ನುಬಂಧ್ದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಾಗೂರಪದ ಒಂದು ಅಲ್ತರಣತ್ ಒಪಪಂತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ್
ರಹಸಯವಾದುದೆಂದು ಅವರಿಬಬಾರೂ ಭಾವಿಸದದರೂ ಸವಲಪ ಹೆಚುಚಾ ಕಡಿಮ ಎಲಲಿರಿಗೂ, ರಹಸಯವಾಗಿಯೆ, ತ್ಳಿದಿದದ ಅಂಶವಾಗಿತ್ುತ! ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿ
ಮದಲುಗೊಂಡು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಅವವ ಅತ್ತಗೆಯರೂ ಅವರನ್ನುನು ಆ “ಯಾರಿಗೂ ತ್ಳಿಯದ ರಹಸಯ”ದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿನೀದಕಾಕಗಿ
ಪರಿಹಾಸಯಮಾಡಿಯೂ ಇದದರು. ಆದರೆ….?
***
ಈಗ ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ರುಣ್: ಮದುವೆಗೆ ಬರುತ್ತರುವ ಹೂವಳಿಳೆಯ ಹೆಣುಣಾ. ಮುಕುಂದಯಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೆಣ್ಣಾಗೆ ತ್ಸಾಳಿಕಟಟಲು ಸದಧನಾಗುತ್ತರುವ
ತ್ರುಣ: ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಗಂಡು.
ಹೊೀದ ವರುಷ್ ನಾಗಕಕ ಮತ್ುತ ಅವಳ ಅತ್ಸೆತ ಹೂವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸನೆಟಿಟಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗದೆದಕೊಯುಲಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಇದುದದಕೆಕ ನಾಗತ್ಸೆತಯ
ಮೂಲ್ೀದೆದೀಶ ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆ ನಾಗಕಕನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಣುಣಾ ಮಾಡುವುದೆೀ ಆಗಿತ್ುತ. ಅದಕಾಕಗಿ ಅವಳು ಯಾರಬಬಾರಿಗೂ
ಸುಳುವು ಸಗದಂತ್ಸೆ ಅನೆೀಕ ವಾಮಾಚಾರದ ಉಪ್ಪಾಯಗಳನ್ನುನು ಕೆೈಗೊಂಡು ನೆರವೆೀರಿಸದದಳು: ಒಬಬಾರ ಎಂಜಲನ್ನುನು ಇನನುಬಬಾರಿಗೆ ತ್ನನುಸುವಂತ್ಹ
ಸಾಧಾರಣ ಹಿೀನ್ನವಾದ ಉಪ್ಪಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಲಮೂತ್ರ ಲ್ಂಗಯೊೀನ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಶ್ಲಿೀಲ ಅವಾಚಯ
ಹಿೀನೀಪ್ಪಾಯಗಳವರೆಗೂ! ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆ ಬೆೀರೆ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದಿಕೊಳಳೆದಿದದ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದದನ್ನುನು
ಗಮನಸ ತ್ನ್ನನು ವಾಮಾಚಾರೀಪ್ಪಾಯವೆೀ ಆ ಯಶಸಸಾಗೆ ಮುಖಯ ಕಾರಣವೆಂದು ನಣರ್ಶೆಯಿಸದದಳು. ನಾಗಕಕ ಇತ್ರರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಡುಕಿದಂತ್ಸೆ
ಸಡುಕಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಳಗಿನ್ನ ಕೆಲಸವನಾನುಗಲ್ ಹೊರಗಿನ್ನ ಕೆಲಸವನಾನುಗಲ್ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನಡಗೂಡಿ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಆ ಮನೆಯವಳೆೀ ಎಂಬ ಶರದೆಧಯಿಂದ
ಮಾಡಿದುದನ್ನುನು ನೀಡಿ, ನಾಗತ್ಸೆತಗೆ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ದಿಗಿವಜಯ ಪಡೆದಷ್ುಟ ಆನ್ನಂದವಾಗಿತ್ುತ. ಸೊಸೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಗಂಡ ತ್ೀರಿಕೊಂಡ
ಮೀಲೆ ಅಷ್ುಟ ಪರಸನ್ನನುತ್ಸೆಯಿಂದ ಮಧ್ುರಭಾಷ್ಣ್ಯಾಗಿದುದದನ್ನುನು ನಾಗತ್ಸೆತ ಕಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ವೆಂಕಟಣಣಾನಡನೆಯೂ, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ತ್ಂದೆ ಎಂಬ
ಕಾರಣದಿಂದ, ಮಯಾರ್ಶೆದೆಯಿಂದಲೆೀ ಆತ್ಮಗೌರವಕೆಕ ಚುಯತ್ ಬಾರದಷ್ುಟ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ನ್ನಡೆದುಕೊಂಡಿದದಳು. ಆದರೆ ಸೊಸೆಯ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆಗೆ
ಏಕಮಾತ್ರ ಪರಧಾನ್ನ ಕಾರಣ, ನಾಗತ್ಸೆತ ಊಹಿಸದಂತ್ಸೆ, ವಾಮಾಚಾರವೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ, ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಮಗಳು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ
ಸೌಜನ್ನಯ,ಸ ನೆೀಹ, ವಿಶಾವಸ, ಅನ್ನುಂಕಪ್ಪೆ, ಸೊೀದರಿೀ ಸದೃಶ ವಾತ್ಸಾಲಯ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳೆಲಲಿ ಒಂದು ಗೂಡಿ ನಾಗಕಕನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನುನು ಸೂರೆಗೊಂಡಿದದವು.
ಅವಳಿಗೆ ಗದೆದಕೊಯುಲಿ ಮುಗಿದ ಮೀಲೆಯೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವುದಕೆಕ ಮನ್ನಸಸಾರಲ್ಲಲಿ. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನೂ “ನಾಗಕಕಯಯ, ಇನನುಂದೆರಡು ದಿನ್ನ ಇದುದ
ಹೊೀಗು” ಎಂದು ಮುದಿದನಂದಲೆ ಆಹಾವನಸದದಳು.
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ಅದೆೀ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತ, ಈಗಲೂ, ನಾಗಕಕ ನಾಗತ್ಸೆತಯೊಡನೆ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಸಂತೀಷ್ದಿಂದ ಹೊರಟಿದುದದಕೆಕ . ಆದರೆ ಸೊಸೆಯ ಆ ಸರಳ ಸಂತೀಷ್ಕೆಕ
ನಾಗತ್ಸೆತಯ ವಾಯಖಾಯನ್ನ ಸವರೂಪವೆ ಬೆೀರೆಯ ತ್ರಹದಾದಗಿತ್ುತ.
ಮಿಂದು ಮಡಿಯುಟುಟ ತ್ುಳಸಕಟೆಟಗೆ ಸುತ್ುತ ಬರುತ್ತದದ ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನು ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಡನೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿ
ಬಿೀಳೊಕಂಡು ತ್ಸಾನದದ ಕಡೆಗೆ ದೊಣ್ಣೆಣಾಯೂರಿ ಕುಂಟುತ್ಸಾತ ಬರುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ, ಬಾಯಿ ಏನ ದೆೀವರ ಹೆಸರನನು ಮಂತ್ರವನನು
ಗೊಣಗುಟುಟತ್ತದದರೂ, ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಅಂದುಕೊಂಡರು: “ಏನ್ನು ಸೆೈಂಧ್ವನ್ನ ಸವಾರಿ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆಯಲಾಲಿ?!”
ಸೆೈಂಧ್ವ ಎಂಬುದು ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ಜನ್ನ ಇಟಿಟದದ ಅಡಡ ಹೆಸರಾಗಿತ್ುತ. ಅದಕೆಕ ಮುಖಯ ಕಾರಣ ಅವನ್ನ ದೆೈತ್ಯ ಗಾತ್ರ; ಅವನ್ನ ಎತ್ತರವೂ ಆರು
ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಮಿೀರಿಯೆ ಇತ್ುತ. ಕೆೈಕಾಲು ತಡೆಗಳೆಲಲಿವೂ ಇದದ ದಪಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಡನಂದು ಸಪಧಿರ್ಶೆಸುವಂತ್ದುದವು. ಮುಖ ಸವಲಪ ಉದದವಾಗಿದುದ
ಕೆನೆನು ದವಡೆಯ ಎಲುಬುಗಳು ಎದುದ ಕಾಣುತ್ತದದವು. ಕರಿಯ ಮಿೀಸೆಗಳು ನೀಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಿವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಪಯಣ ಹೊರಟು ಮೀಲಕೆಕ ಬಾಗಿದುದವು.
ಹುಬುಬಾಗಳೆರಡೂ ಪ್ದೆಗಳಾಗಿ ಮಿೀಸೆಗಳನ್ನುನು ತ್ಲುಪಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಕೊಂಕಿದುದವು. ಭಯಂಕರತ್ಸೆಯನುನ್ನೂ ಧಿೀರ ಗಾಂಭೀಯರ್ಶೆವನ್ನೂನು ವದನ್ನಕೆಕ
ತ್ಂಡುಕೊಡಬಹುದಾಗಿದದ ಈ ಎಲಾಲಿ ಪರಿಕರಗಳಿದದರೂ ಅವನ್ನ ಚಪಪಟೆ ಮೂಗೂ ನಸೆತೀಜದ ಕಣುಣಾಗಳೂ ಅವನ್ನ ವಯಕಿತತ್ವವನ್ನುನು ಸಾಧಾರಣತ್ವಕೆಕ
ಇಳಿಸಬಿಟಿಟದುದವು. ಅವನ್ನಲ್ಲಿದದ ಪಶುಬಲಕೆಕ ಎಂಥವರೂ ಅಳುಕುತ್ತದದರು; ಆದರೆ ಅವನಗೆ ಸಟುಟ ಬಂದಾಗ ಜನ್ನ ಹೆದರಿಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದಕಿಕಂತ್ಲೂ
ಹೆಚಾಚಾಗಿ ವಿನೀದಪಟುಟಕೊಂಡು ನ್ನಗುತ್ತದದರು! ಅವನ್ನ ಹೊರ ಆಕಾರದ ಉಗರತ್ಸೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ತ್ಳಿಯದವರಿಗೆ ಹುಲ್ಯಂತ್ಸೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದದರೂ,
ಅವನ್ನನ್ನುನು ತ್ಳಿದಿದವರಿಗೆ ಅವನ್ನು ಒಂದು ಬೃಹತ್ಸಾಕಯದ ಸಾಧ್ುಪ್ಪಾರಣ್ಯಂತ್ದದನ್ನು. ಹಸುವಿನ್ನಂತ್ಹ ಸಾಧ್ುಪ್ಪಾರಣ್ಯೂ ಒಮಮಮಮ ತ್ನ್ನಗೆ
ನೀವಾದಾಗಲ್ ಸಟುಟ ಬಂದಾಗಲ್ ತ್ವಿದುಬಿಡುವಂತ್ಸೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನೂ ತ್ವಿದುಬಿಡುತ್ತದುದದು ಉಂಟು. ಪ್ಪಾರಣ್ ಸಾಧ್ುವಾಗಿದದರೂ ಅದು ಬೃಹತ್ಸ್
ಪರಿಣ್ಣಾಮದಾದಗಿದದರೆ ಅದರ ಸಾಧಾರಣ ತ್ವಿತ್ವೂ ಭಯಂಕರ ಪರಿಣ್ಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವಂತ್ಸೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಮಂಡಸಟೂಟ ಅನೆೈಚಿಛೆಕವಾಗಿಯೆ ಹಲವು
ಅನಾಹುತ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತ. ಸುಪರದೂರಪಿಣ್ಯೂ ಸೂಕಷೌಮಪರಕೃತ್ಯವಳೂ ಆಗಿದದ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್, ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ, ಅಷ್ುಟ
ಎಳೆವಯಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಸಾಯುವುದಕೂಕ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಈ ಗುಣವೆೀ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ಸೆತಂದು ಜನ್ನ ಆಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೆ ಅವನ್ನು
ಮತತಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಲು ಪರಯತ್ನುಸದದರೂ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡಲು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ.
ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಈ ಲಕಷೌಣಗಳೆಲಲಿ ಅನ್ನುವಂಶ್ಕವಾಗಿದುದವು. ಅವನ್ನ ಅಜಜಿನೀ ಮುತ್ತಜಜಿನೀ ದುಗರ್ಶೆದ ಪ್ಪಾಳೆಯಗಾರಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದದನ್ನಂತ್ಸೆ. ಅದಕೆಕ ಸಾಕಿಷೌಯಾಗಿ ಈಗಲೂ ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಯ ಅಟಟದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಹಿಡಿದು ಕರರಗಾದ ಖಡಗಗಳೂ ಈಟಿ
ಭಜರ್ಶೆಗಳೂ ಗುರಾಣ್ಗಳೂ ಇವೆ ಎಂಬ ವದಂತ್ ಇತ್ುತ. ಅವನ್ನದು ನಾಯಕರ ಮನೆತ್ನ್ನವಾದರೂ ಸರಿಸಮಾನ್ನರು ಯಾರೂ ಈಗ ಅವನ್ನನ್ನುನು
ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ತ್ೀರ ಕೆಳವಗರ್ಶೆದವರೆೀನ ಹೂವಳಿಳೆ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಸಂಬೊೀಧಿಸುತ್ತದುದದುಂಟು. ಆದರೆ ಆ
‘ನಾಯಕ’ ಶಬದಕೆಕ ಪೂವರ್ಶೆದ ಗೌರವವಾಗಲ್ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಹುಲ್ ಮುಪ್ಪಾಪಗಿ ಕಪ್ಪೆಪ ಹೆರಕುವ ಸಥೂತ್ಯಂತ್ತ್ುತ. ಅದರ ಸದಯರ್ಶೆಸಥೂತ್! ಅವನ್ನು
ದುಗಗದ ಪ್ಪಾಳೆಯಗಾರರ ನಾಯಕ ಮನೆತ್ನ್ನಕೆಕ ಸೆೀರಿದವನ್ನು ಎಂಬುದಕೆಕ ಅವನ್ನ ಮಹಾಕಾಯದ ಬೃಹತತಂದೆೀ ಅವಶ್ಷ್ಟವಾದ
ಬಹಿಃಪರಮಾಣವಾಗಿತ್ುತ. ಭಾಗವತ್ರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆೈಂಧ್ವನ್ನ ಪ್ಪಾತ್ರಧಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತದದ ಆ ಸಮಾನ್ನ ಲಕಷೌಣವನ್ನುನು ಆಧ್ರಿಸ ಜನ್ನ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಸೆೈಂಧ್ವ ಎಂಬ
ಅಡಡ ಹೆಸರಿನಂದ ಕರೆಯುತ್ತದದರು. ಅವನಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತತ್ುತ!
ವೆಂಕಟಣಣಾ ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆಯ, ಇನ್ನೂನು ಚೌಕಿ ಕಟಟದೆ ಇದುದದರಿಂದ ತ್ಸೆರೆದೆೀ ಇದದ, ಹೊರ ಅಂಗಳವನ್ನುನು ಪರವೆೀಶ್ಸುತ್ತದಾದಗಲೆ ಅವನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ
ಹೂವಿನ್ನ, ಗಂಧ್ದ ಮತ್ುತ ಲ್ೀಬಾನ್ನದ ಮಿಶರ ಪರಿಮಳ ಬಂದಿತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಸೊೀಗೆಮನೆಯ ಹೊರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದದ ಕೊೀಳಿ ಒಡಿಡ,
ಹಂದಿಒಡಿಡ ದನ್ನಕೊಟಿಟಗೆ ಇವುಗಳ ಸಂಮಿಶರ ವಾಸನೆಯ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದದ ಅವನಗೆ ಆ ಪರಿಮಳ ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನ ಪರವೆೀಶ ಮಾಡಿದ
ಭಾವನೆಯನ್ನುನುಂಟುಮಾಡಿತ್ುತ.
ಅವನ್ನ ಕೆೈ ಅವನಗೆ ತ್ಳಿಯದಂತ್ಸೆಯೆ ಮುಗಿಯ ತಡಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಜಡುಡ ಹಿಡಿದು ತ್ಸೆೀಪ್ಪೆಹಾಕಿದ ದಗಲೆ, ಮಳಕಾಲ್ನ್ನ ವರೆಗಿನ್ನ ಕೊಳಕು ಪಂಚೆ,
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ತ್ಲೆಗೆ ಸುತ್ತದದ ಬಡುಡ ಕೆಂಬರು ವಸತರ ಇವುಗಳ ಮೈಲ್ಗೆಯ ಅರಿವಾಗಿಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಸವಲಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ು ನೀಡತಡಗಿದನ್ನು.
ಅಂಗಳದ ನ್ನಡುವೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕಿದದ ಮಣ್ಣಾನ್ನ ತ್ುಳಸಕಟೆಟ ಕೆಮಮಣುಣಾ ಬಳಿದಿದದರಿಂದ ಕೆಂಪಗೆ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. ಅದರ ತ್ಲೆಯ ಮೀಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೊ
ಕೆಲದಿನ್ನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಟಿಟದದ ತ್ುಳಸಯ ಪುಟಟ ಸಸ ಹಸುರುತ್ನ್ನದಿಂದ ಗಮನ್ನಸೆಳೆಯುವಷ್ೂಟ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲಲಿ. ಕೆಂಪು ನಾಮಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಬಿಳಿಯ
ನಾಮಗಳು ತ್ುಳಸಯ ನಾಲೂಕ ಮೈಗಳಲಿಲ್ ಎದುದ ಕಾಣುವಂತ್ದದವು. ಮುಡಿಸದದ ಗೊರಟೆ ಹೂಗಳ ಹಳದಿಯ ನ್ನಡುವೆ ಕೆಂಪು ಪವರ್ಶೆತ್ ಬಾಳೆಯ
ಹೂಗಳೂ ಭೂತ್ಸಾಳಿಯ ರಕತವಣಣಾದ ಎಲೆಯ ರೂಪದ ಹೂಗಳೂ ರಂಜಸದುದವು. ಕೆೈಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನ್ನನನು ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ
ದೆೀವರಿಗೆ ಸುತ್ುತ ಬರುತ್ತದದ ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಸೊಂಟಕೆಕ ಸುತ್ತದದ ಒಂದು ಅರೆ ಒದೆದಯಾಗಿದದ ಪ್ಪಾಣ್ಪಂಚೆ ವಿನಾ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ
ನ್ನಗನುರಾಗಿದದರು. ಆ ಪ್ಪಾಣ್ ಪಂಚೆ ಎಷ್ುಟ ಜಾಳಾಗಿತ್ಸೆತಂದರೆ ಒಳಗೆ ಕಟಿಟದದ ಲಂಗೊೀಟಿಯ ರೂಪು ರೆೀಖೆ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. ಅವರ ಹೊಕುಕಳದ
ಮೀಲಾಭುಗದಲ್ಲಿಯೂ ಎದೆಯ ಇಕೆಕಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೀಳುಗಳ ಭುಜ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ುಳಸಕಟೆಟಗೆ ಬಳಿದಂತ್ಹ ಬಿಳಿಯ ನಾಮಗಳ ನ್ನಡುವಣ
ಕೆಂಪು ನಾಮಗಳ ತ್ರಪುಂಡರಗಳು ಮರೆಯುತ್ತದುದವು. ಹಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪು ನಾಮವೊಂದೆೀ ವಿರಾಜಮಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ಲಾಳಾಕಾರವಾಗಿ
ನ್ನುಣಣಾಗೆ ಚೌರಮಾಡಿದದ ಅವರ ಮುಂದಲೆಯ ಮೀಲೆಯೂ ನಾಮದ ಗುರುತ್ು ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. ಚಿನ್ನನುದ ಒಂಟಿಗಳಿದದ ಕಿವಿಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ
ಸಕಿಕಸಕೊಂಡಿದದ ತ್ುಳಸಯ ಕುಡಿಯ ಗೊಂಚಲೂ ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣುವ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೆ ಇತ್ುತ. ಸುಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದದ ಮೈಕಟೂಟ ಸವಲಪ ಮಟಿಟಗೆ
ಬೊಜಾಜಿಗಿದದ ಹೊಟೆಟಯೂ ಅವರು ಸುಖಜೀವಿ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದುದವು.
ಚೆನಾನುಗಿ ಬೆಳಗಿ ಥಳಥಳಿಸುತ್ತದದ ತ್ಸಾಮರದ ಹೂವಿನ್ನ ತ್ಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿದದ ನೀರನ್ನುನು ತ್ುಳಸಯ ಗಿಡದ ಬುಡಕೆಕ ಹೊಯುದ, ಬೆರಳ ತ್ುದಿಯಿಂದ ಆ
ತ್ೀಥರ್ಶೆವನೆನುತ್ತ ಬಾಯಿಗೆ ಚಿಮುಕಿಸಕೊಂಡು, ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ದದ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಬೃಹನ್ನೂಮತ್ರ್ಶೆಯನ್ನುನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ನ್ನಗೆಗೂಡಿ ಶಂಕರಪಪ
ಹೆಗಗಡೆಯವರು “ಏನ್ನು ನಾಯಕರ ಸವಾರಿ ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಬಂದುಬಿಟಿಟತ್ಲಾಲಿ !” ಎಂದು ವಯಂಗಯವಾಗಿ ಪರಶ್ನುಸ, ಉತ್ತರಕೆಕ ಕಾಯದೆ “ಅಲೆಲಿೀ
ನಂತ್ುಬಿಟೆಟಯಲ್ಲಿೀ? ಬಾರೀ ಮೀಲೆ” ಎಂದು ಸಹಜವಾದ ಸಲುಗೆಯ ಏಕವಚನ್ನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ಸಾತ ತ್ಸಾವೂ ಮಟಟಲು ಏರಿ ಜಗಲ್ಗೆ ಹೊೀದರು .
ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನೂ ಹೊರಗಿನಂದ ಕಾಲು ಕೆಸರಾಗಿ ಬರುವ ನೆಂಟರಿಗಾಗಿಯೆ ಎಂದು ಮುಂದಿಗೆಯ ಬದಿ ಇಟಿಟದದ ಹಿತ್ಸಾತಳೆ ಚೊಂಬಿನ್ನಲ್ಲಿದದ ನೀರಿನಂದ
ಕಾಲು ತಳೆದುಕೊಂಡು, ಕಿರುಜಗಲ್ಗೆ ಏರಿ, ಜಗಲ್ಯ ತ್ುದಿಯ ಕೆಸಹರ್ಶೆಲಗೆಯ ಮೀಲೆ ಹಾಸದದ ಕೊಳಕು ಕೊಳಕಾದ ಜಾಡಿಯ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ನ್ನು.
ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆಯ ಹರಿವಾಣ ತ್ಂದು ಅವನ್ನ ಮುಂದಿಡುಡ ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯವರೂ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ಕೂತ್ುಕೊಂಡರು.
ಜಗಲ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದಾರು ತ್ಂಗಳ ಕೂಸನ್ನುನು ಅರುವೆಯ ಮೀಲೆ ಉರುಡುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಡಿಸುತ್ತದದಳು ಬಾಲೆಯಾಡಿಸುವ
ಹುಡುಗಿ. ಅವಳ ಪಕಕದಲಿಲ್ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ವಷ್ರ್ಶೆದ ವಯಸಸಾನ್ನ ಒಂದು ಬಡಕಲು ಹುಡುಗ ಬತ್ತಲೆ ಕುಳಿತ್ು ತ್ಸಾನ್ನೂ
ಬಾಲೆಯಾಡಿಸುವ ಆಟದಲ್ಲಿ ತಡಗಿತ್ುತ. ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಆಕೃತ್ ಅಂಗಳದಿಂದ ಮಟಟಲು ಹತ್ತ ಕಿರುಜಗಲ್ಗೆ ಬಂದುದನ್ನುನು ಕಂಡು, ಹೊಸಬರನ್ನುನು
ಕಂಡೀ, ಗಾತ್ರಕೆಕ ದಿಗಿಲುಗೊಂಡೀ ಹೆಮಿಮೀಸೆಗೆ ಹೆದರಿಯೊೀ ಬಾಲೆಯಾಡಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ಅಪಿಪಕೊಂಡು ಅದು ಅಳತಡಗಿತ್ುತ.
ವೆಂಕಟಣಣಾ ಆ ಹುಡುಗನ್ನನ್ನುನು ಸಮಾಧಾನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ “ಯಾಕೆ ಅಳಿತೀಯೊೀ , ರಾಮು?” ಎಂದು ಮೈತ್ಡವಲು ಕೆೈ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೆ
ರಾಮು ಕಿಟಾರನೆ ಕಿೀರಿಕೊಂಡು ಮಾಣ್ಗೆ ಒಳಗಿನಂದ ನ್ನುಗಿಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಮಮನ್ನನ್ನುನು ಕೂಗುತ್ಸಾತ ಓಡಿಹೊೀದನ್ನು. ಆ ಕೂಗಿಗೆ ಬೆಚಿಚಾ ಕೂಸೂ
ಒರಲತಡಗಿತ್ು.
ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ತ್ುಸು ರೆೀಗಿದದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದರು; “ಏ ಕೆಂಪಿೀ, ಬಾಲೆೀನ್ನ ಅದರ ಹತ್ರಕೆಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗೆ
ಅತ್ತಲಾಗಿ!”
ಅದರ ಹತ್ತರಕೆಕ ಎಂದರೆ ತ್ಮಮ ಹೆಂಡತ್ಯ ಬಳಿಗೆ ಎಂದಥರ್ಶೆ. ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ ಗಂಡಸು ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯುತ್ತದಿದಲಲಿ.
ಕೆಲವು ಗಂಡಂದಿರು ‘ಅವಳು’ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಮತ್ಸೆತ ಕೆಲವರು ‘ಅದು’ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕರೆಯುತ್ತದುದದೆ ಹೆಚುಚಾ ವಾಡಿಕೆ . ಅಂತ್ಸೆಯೆ
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ಹಳೆಮನೆಯ ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಅಧಾರ್ಶೆಂಗಿ ಸೀತ್ಮಮನ್ನವರು ಗಂಡನ್ನ ಭಾಗಕೆಕ ‘ಅದು ’ ಆಗಿದದರು . ಹಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತದುದದರಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಬುದಿದಪೂವರ್ಶೆಕವಾದ ಇಲಲಿವೆ ವೆೈಯಕಿತಕವಾದ ತ್ರಸಾಕರ ಭಾವವೂ ಇರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ ನಜ. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಕವಾದ ಸಮಷ್ಟರೂಪದ ಒಂದು
ಕಿೀಳುಭಾವನೆಯನ್ನುನು ಪರತ್ಬಿಂಬಿಸುತ್ತತ್ುತ.
ಹುಡುಗಿ ಕೂಸನ್ನುನು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೊೀದಮೀಲೆ ವೆಂಕಟಣಣಾ “ರಾಮು ಯಾಕೆ ಪೂರಾ ಲಾಚಾರಾಗಿ ಸೊೀತ್ು ಹೊೀದಾಹುಂಗೆ ಕಾಣತದಲಾಲಿ ?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ
ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ವಿೀಳೆಯದೆಲೆಗೆ ಕೆೈ ಹಾಕಿದನ್ನು.
“ಹುಟಿಟದಾರಭಯ ಅದರ ಹಣ್ಣೆೀಬರಾನೆ ಹಾಂಗೆ. ಯಾವಾಗೂಲಿ ವೊೀರ್ಶೆತ್ಸೆ ತ್ಪಪದು.”
“ದೊೀಯಿಸರ ಹತ್ರ ಉಂದು ಚಿೀಟಿಬೂತ್ನಾದೂರ ತ್ರಿಸ ಕಟಿಟನೀಡು.”
“ಅಯೊಯೀ ನೀನಬಬಾ! ಜೊೀಯಿಸರ ಕೆೈಲ್ ಚಿೀಟಿಬೂತ್ ತ್ರಿಸ ಆಯುದ; ನಮಿತ್ತ ನೀಡಿಸ ಆಯುತ; ಕಡೆಗೆ ಕಲೂಲಿರು ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆೀಳಿದ
ಹಾಂಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವರತ್ಸಾನ್ನೂ ಮಾಡಿಸ ಆಯುತ.”
“ಸದದರ ಮಠಕೆಕ?”
“ಅದೂ ಆಯುತ…. ಅದರ ಸೊಂಟದಾಗ್ ನೆೀತ್ಸಾಡತದಲಾಲಿ, ಸದದರ ಮಠದ ತ್ಸಾಯಿತ್!”
“ಹಾಂಗಾಯರೆ ಆಮೂಗೂರು ಗಣಮಗನಾನುದೂರ ಕಸರ್ಶೆ, ಮನೆೀಲ್ ಗಣ ಬಸರ್ಶೆ, ಕೆೀಳಿ ನೀಡಬೆೈದಲಾಲಿ?”
“ಹೂಞ ಅದೊಂದು ಬಾಕಿ!…. ಆದರೆ ನ್ನಮಮ ಜೊೀಯಿಸರು ಏನೀ ಇನನುಂದು ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಪಡಾತರೆ… ಯಾರೀ ನ್ನಮಗೆ ಆಗದವರು …”
“ನನ್ನನು ಮಾಯಲೆ ಮಾಟ ಮಾಡಸಾೀರು ಯಾರಂತ್ಪ್ಪಾಪ…?”
“ಯಾರಂದೆರ? ಹೊಟೆಟಕಿಚಿಚಾನ್ನವರಿಗೆ ಏನ್ನು ಬರಗಾಲವೆ?”
“ಬಸವನ್ನಂಥಾ ಮನ್ನುಷ್ಯ; ದೆೀವರು ದಿಂಡರು ಪೂಜೆಗಿೀಜೆ ಮಾಡಿತೀಯ; ನನ್ನನು ಮಾಲೆೀಜು ಹೊಟೆಟ ಕಿಚುಚಾ?”
“ಊರ ಯಾಕೆ ಹೊೀಗೆಬಾೀಕೊೀ, ಎಂಕಟಣಣಾ? ನೆರೆಮನೆೀನೆ ಸಾಲದೆೀ?”
“ಸುಳೊಳೆೀ ಬದೊದೀ?” ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಪರಶೆನು ವಿಷಾದ, ಆಶಚಾಯರ್ಶೆ, ಸಂದೆೀಹ, ಆಶಂಕೆ ಎಲಲಿಕೂಕ ಪರತ್ಮಯಾಗಿತ್ುತ.
“ಪ್ಪಾಲಾದ ಮೀಲಾದರೂ ಸರಿಹೊೀಗತದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದೆದ. ಆದರೆ….?”
“ಯಾಕಂತ್ಸೆ ನನ್ನನು ಮಾಯಲೆ ಹಟಾ?”
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“ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ? ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸೊೀಗೆ ಹೊದಿಸರುವಾಗ ನ್ನನ್ನನು ಮನೆಗೆ ಹೆಂಚು ಹಾಕೊಸಾೀದೆ ? ಅವರ ಮನೆೀಲ್ ಗಂಡಸುರ, ಹೆಂಗಸುರ ಎಲಾಲಿ ವಾರಕೆಕ
ಒಂದು ಸಾರಿ, ಶನ ಶನವಾರ, ಸಾನ್ನ ಮಾಡಿದೆರ, ನ್ನನ್ನನು ಮನೆೀಲ್ ನಾನ್ನು ದಿನಾ ಸಾನ್ನ ಮಾಡೀದಲಲಿದೆ ಅದಕೂಕ ಮಿೀಯೊೀಕೆ ಹೆೀಳೊೀದೆ…?”
“ಅವರಿಗೆೀನ್ನು ಕಡಮ ಆಗಯದೆ! ನೀ ಊರ ಹೆಂಚು ಹಾಕಿಸಾದೆರ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಹೆಂಚೆೀ ಹಾಕಿಲಿ. ಅವರ ದುಡಿಡನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದೂರ ನೀ
ಹಾಕಿಸೆದೀನ್ನು…?”
“ಅಯೊಯೀ…. ನ್ನನ್ನಗೆ ಕೊಡಾ ದುಡಡನೆನುೀ ಇನ್ನೂನು ಕೊಟಿಟಲಲಿ; ಇನ್ನುನು ನಾ ಹೆಂಚು ಹಾಕೊಸಾೀದಕೆಕ ಬಾಯರೆ ದುಡುಡ ಕೊಡಾತಯೆೀರ್ಶೆ? ಮನೆ ಪ್ಪಾಲಾಗುವಾಗೆಲಿ
ನ್ನನ್ನಗೆ ಬರಬೆೀಕಾದ ಹಿಸೆಸಾೀನ್ನ ‘ನ್ನಂಗೆ ಆ ಗದೆದ ಬೆೀಕು , ನ್ನಂಗೆ ಈ ತೀಟದ ತ್ುಂಡು ಬೆೀಕು, ನ್ನಂಗೆ ಅದು ಸಾಲದು, ನ್ನಂಗೆ ಇದು ಸಾಲದು’ ಅಂತ್ಸಾ
ನ್ನೂರಂದು ತ್ಂಟೆ ತ್ಕರಾರು ಮಾಡಿ, ತ್ಮಮ ಪ್ಪಾಲ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತ್ಸಾಳತ್ಂತ್ರದ ಲೆಕಕ ಮಾಡಿ ನ್ನನ್ನಗೆ ಇಂತ್ಷ್ುಟ ಕೊಡೀದು ಅಂತ್ ಒಪಪಂದ
ಆಯುತ. ಇಲ್ಲಿೀ ತ್ನ್ನಕ ಒಂದು ಚಿಕಾಕಸು ಕೊಟಿಟಲಲಿ. ಕೆೀಳಿದೆರ ‘ನನ್ನನು ಗಂಟೆೀನ್ನು ತ್ಂದುಕೊಂಡು ಹೊೀದವನ್ನನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಾಕೆ ಅಂತ್ಸಾ ಆ
ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರಿಗೆ, ಆ ಪುಡಿ ಸಾಬಿರಗೆ, ಆ ಕಿಲಸತರ ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯಗೆ, ಇನ್ನೂನು ಯಾರು ಯಾರ ಹೆಸರನೆನುಲಲಿ ಹೆಳಾತರಪ್ಪಾಪ- ದುಡುಡ ಕೊಟೂಟ
ಕೊಟೂಟ ಸಾಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ್ಸಾರೆ!”
ವೆಂಕಟಣಣಾಗೆ ನ್ನಗೆ ತ್ಡೆಯುವುದಕೆಕ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಬಾಯಲ್ಲಿದದ ಎಲೆಯಡಿಕೆಯ ಉಗುಳು ಎಲ್ಲಿ ಶಂಕರಪಪನ್ನ ಮುಖಕೆಕ ಹಾರುತ್ತದೆಯೊ ಎಂದು ಹೆದರಿ
ಬೆೀಗಬೆೀಗ ಎದುದಹೊೀಗಿ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಟಿಟದದ ಉಮಿಮಡಬಿಬಾಗೆ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಉಗುಳಿ ಬಂದು, ದೊಡಡದಾಗಿ ಅಟಟಹಾಸ ಮಾಡುವಂತ್ಸೆ
ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಅಂವ ಹೊೀಗಿ ಎಂಟಹುತ್ುತ ವಷಾರ್ಶೆನೆ ಆಯೊತೀ ಏನೀ ? ಇನ್ನೂನು ದುಡುಡ ಕೊಡಾತನೆ ಇದಾದರಂತೀ, ಅವನ್ನನು ಹುಡಕೊಕಂಡು ಬರಾಕೆ?
ಅಂವ ದಾರಿಮೀಲೆ ವಾಂತ್ಭೆೀದಿ ಹತ್ತಕೊಂಡು ಸತ್ುತಹೊೀದ ಅಂತ್ಸಾ ಅವನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಹೊೀದೊೀರು, ಕಂಡೀರೆ ಹೆೀಳಿದೂರ, ಇವರ ಆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆ
ದಾಸಯಯನ್ನ, ಅಂವ ಪಕಾಕ ಕಳಳೆ- ಅವನ್ನ ಮಾತ್ು ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಅಂವ ಬದುಕಿದಾದನೆ, ಇವತ್ುತ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ, ನಾಳೆ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ, ಜೊೀಗೆೀರ ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಇದಾನ್ನಂತ್ಸೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡರಂತ್ಸೆ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸಾಡಿಸದರಂತ್ಸೆ. ಅಂತ್ಸಾ ಏನೆೀನೀ ಸುಳುಳೆ ಹುಟಿಟಸ, ಅವನ್ನ ಹೆಂಡಿತ ತ್ಲೆೀನ್ನೂ ಕೆಡಿಸಾ,….
ಹಹಹುಹಹುಹಹು…. ಒಟುಟ ನನ್ನನು ದುಡಿಡಗೆ ದುಡಿಡಗೆ ಚಕರ ಹಾಕಾಕೆ ಹುನಾರು ಮಾಡಿತದಾದರೆ!”
“ದಿನ್ನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಆ ಪುಣ್ಣಾಯತ್ಗಿತ್ತೀದೂ ಒಂದು ರಂಪ ಇದೆದೀ ಇತ್ರ್ಶೆದೆ . ಅದಕಕಿೀಗ ತ್ಲೆ ಪೂರಾ ಕೆಟಟದೆ ಅಂತ್ ಕಾಣತದೆ. ನಾವು ಒಟಾಟಗಿದಾದಗಲೆ
ಷ್ುರುವಾಗಿತ್ುತ. ಪ್ಪಾಲಾದ ಮೀಲೆ ಮತ್ೂತ ಹೆಚಿಚಾದೆ. ನಾನ್ನು ಅದೂ ಸೆೀರಿ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡಗೆ ಏನೀ ಮಂಕು ಬೂದಿ ಹಾಕಿಸ, ತ್ರುಪತ್ ಯಾತ್ಸೆರಗೆ
ಹೊೀದವ ಹಿಂದಕೆಕ ಬರದೆೀ ಇದದಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿೀವಿ ಅಂತ್ಸಾ!… ಅಂವ ಎಲ್ಲಿ ತ್ಲೆಕೆಟುಟ, ಎಲಾಲಿ ಮರೆತ್ು, ಸನೆನುೀಸಗಳ ಹೊತ್ಸೆೀಲ್ ತ್ರುಗಾತ
ಅದಾನ್ನಂತ್ಸೆ! ಅದಕಿಕೀಗ ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳಕೆಕ ಹೊೀಗ, ದೆೀವರ ಕೆೀಳಿಸ, ಶಾಂತ್ ಮಾಡಿಸಬೆೀಕಂತ್ಸೆ ಮರೆತ್ು ಹೊೀದದೆದಲಲಿ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ ಮತ್ಸೆತ ಅಂವ ಮನೆಗೆ
ಬರುವಂತ್ಸೆ! ಅಲೆಲಿೀ ನ್ನಮಮ ಮನೆ ಎಲಾಲಿ ಹಾಳಾಗಾಕೆ ಹುಯುಲಿ ಕೊಡಿಸಾತರಂತ್ಸೆ!”
“ಅದೊಂದು ಹುಚುಚಾ ಹೆಗಗಡಿತ! ತ್ರುಪತ್ೀಗೆ ಹೊೀದೊೀರು ಹಿಂದಕೆಕ ಬರಾದೂ ಉಂದೆ, ನೆರೆೀ ಹೊಳಿೀಗೆ ಬಿದೊದೀರು ದಡ ಹತ್ಸಾತದೂ ಉಂದೆ!
ಅದೆೀನ್ನು ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆ ಎಳಾಳೆಮಾಸೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದ ಹಾಂಗೆೀನ್ನು? ಎಷ್ುಟ ದೂರ ಏನ್ನು ಕತ್ಸೆ! ಕಳಳೆರು ಕಾಕರು ಕಾಡು ಕಾಯಿಲೆ ಎಲಲಿ ದಾಟಿಕೊಂಡು
ಹೊೀದರೂ ಹಿಂದಕೆಕ ಬರಾದುಂಟೆೀ? ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ಪ್ಪಾದವೆೀ ಗತ್!”
“ಅದೆೀನ್ನು, ಮಾರಾಯ, ಅಲ್ಲಿ? ಆ ಗಲಾಟೆ? ಆ ಹಂದಿ ಒಡಿಡಹತ್ರ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಸೊೀಗೆಮನೆ ಅಂಗಳದ ಕಡೆ ನೀಡಿದರು.
“ನ್ನಂಗುಂದು ಹಂದಿಮರಿ ಬೆೀಕಾಗಿತತ. ಹೆೀಳಿದೆದ. ಅದೆಕೀ ಹೆಗಗಡೆೀರು ಹೊಲೆೀರ ಕೆೈಲ್ ಹಿಡಿಸ ಅಡೆಡ ಕಟಿಟಸತದಾರೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣುತ್ಸೆತ .”
“ಯಾಕೆ? ನೀನ್ನೂ ಹಂದಿ ಸಾಕಿತೀಯಾ?”
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“ಅಯಯಯಯಯೊಯೀ ಆ ಹೆೀಸಗೆ, ಆ ಫಚಿೀತ್ ನ್ನಂಗೆ ಬಾಯಡಪ್ಪಾಪ! ಏನೀ ದೆಯಯದ ಹರಕೆಗೆ ಬೆೀಕಾದಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದರೂ ಹೊೀಗಿ
ತ್ಂದರಾಯುತ.”
ವೆಂಕಟಣಣಾ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಂದಿಮರಿ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದದುದ ಬರಿಯ ರೂಢಿಯ ಮಾತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಅವನಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿದುದದು
ನಜವಾಗಿಯೂಮರಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ದೊಡಡ ಸಲಗವನೆನು ಕೆೀಳಿದದನ್ನು. ಅದರಂತ್ಸೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಬೆಳಿಗೆಗಯೆ ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪಾರಯದ
ಮದದಿಂದ ಸಣಣಾ ಮರಿಗಳೆನ್ನನುದೆ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಮರಿಹಾಕಿದದವೆನ್ನನುದೆ ಗಬಬಾದ ದಡೆಡಗಳೆನ್ನನುದೆ ಎಲಲಿವುಗಳ ಮೀಲೆಯೂ ಹತ್ತ ಹತ್ತ, ಕಚಿಚಾ ತ್ವಿದು,
ಗಾಯಗೊಳಿಸ ದೊಂಬಿ ಎಬಿಬಾಸುತ್ತದದ ಒಂದು ಸಲಗವನ್ನುನು ವೆಂಕಟಣಣಾಗೆ ಮಾರಿಬಿಡಬೆೀಕೆಂದು ನಣರ್ಶೆಯ ಮಾಡಿಬಿಟಿಟದದರು. ಅಪರಾಧಿಯಾದ
ಹಂದಿಗೆ ಮರಣದಂಟನೆ, ಅದನ್ನುನು ಮಾರುವ ತ್ಮಗೆ ಧ್ನ್ನಲಾಭ; ಕೊಳುಳೆವವನಗೆ ಕೊಳಗಗಟಟಲೆ ಮಾಂಸ, ಒಡಿಡಯ ಇತ್ರ ಚತ್ುಷಾಪದಿ ಪರಜೆಗಳಿಗೆ
ಕೆಷೌೀಮ- ಎಲಲಿವೂ ಒಟಿಟಗೆ ಸಂಘಟಿಸುವಂತ್ಸೆ!
“ಈಗ ಎಂಥ ದೆಯಯದ ಹರಕೆೀನ ನನ್ನಗೆ?” ಶಂಕರಪಪ ಒಳಗೊಳಗೆೀ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದರು. ಗುಸುಗುಸು ಸುದಿದ ಅವರ ಕಿವಿಗೂ ಬಿದಿದತ್ುತ, ನಾಗತ್ಸೆತ
ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆಯನ್ನುನು ವೆಂಕಟಣಣಾಗೆ ಸೀರುಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಲು ಒಂದು ವಷ್ರ್ಶೆದಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಉಪ್ಪಾಯ ಮಾಡುತ್ತದಾದಳೆ ಎಂದು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ನಾಗಕಕ ಇತ್ರ ಗಂಡುಗಳೊಡನೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆಯ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಂಡಿದದಳು ಎಂಬುದಂತ್ೂ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಗೊತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಅವರಿಗೂ ತ್ಳಿದ
ವಿಷ್ಯವಾಗಿತ್ುತ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಹಿತ್ವಲಲಿದ ಆ ಪರಸಂಗವನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ತ್ಸಾವು ಬಾಯಿಬಿಟುಟ ಕೆೀಳಲು ಹಿಂದೆಗೆದಿದದರು.
“ನ್ನಮಮ ಮನೆ ಹಿಂದೆ, ಅದೆೀ ಆ ಹಾಡಯದ ಬಲಗಡೆಗೆ, ಉಂಡು ಮಾರಿಗುಡಿ ಇದೆಯಲಾಲಿ?…. ನೀನ್ನು ನೀಡಿೀಯಲಾಲಿ?” ವೆಂಕಟಣಣಾ ಮಾರಿ
ಹರಕೆಯ ವಿಶೆೀಷ್ಕಾಕಗಿ ಹಂದಿ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತರುವುದೆಂದು ನಜವನ್ನುನು ಮರೆಸದದ.
“ಹೂಞ ನೀಡಿೀನ ಅಂತ್ ಕಾಣತದೆ. ಯಾವತತ ಒಂದು ಸಾರಿ ದೊಡಡ ಬೆೀಟೆಗೆ ಹೊೀದಾಗ, ಆ ಗುಡಿ ಬದಿೀಲೆ ಅಲೆಲಿೀನ್ನು ಮಿಣ್ಬಲೆಗೆ ಒಂದು
ಒಂಟಿಗ ಬಿದುದ, ನೀನ್ನು ಭಜರ್ಶೆಲ್ ತ್ವಿದು, ಒಂದುರುಳು ಉರುಳು ಹಂದಿ ಹತ್ಸಾರನೆ ಬಿದದದುದ!…” ವೆಂಕಟಣಣಾ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನುನು ನೆನೆದು
ಹೊಹೊಹುಹೊಹುಹೊಹು ಎಂದು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ತರಲು ಶಂಕರಪಪ ಮುಂದುವರಿಸ “ನ್ನಮಮ ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀದ ದೊಡಡಣಣಾ ಅದಕೊಕಂದು ಈಡು
ಹೊಡಿೀದಿದದರೆ ನನ್ನನು ಗತ್ ಮುಗಿೀತ್ತ್ುತ….”
“ಹೌದಲಾಲಿ?…. ಆ ಮಾರಾಯನಂದ ನ್ನನ್ನನು ಪರಾಣ ಉಳಿೀತ್ು! ಪುಣ್ಣಾಯತ್ಮ! ತ್ಮಮಪಪ ಅವನಗೆ ಒಳೆಳೆೀದು ಮಾಡಿಲಿ!”
“ಬದುಕಿದದರೆ ತ್ಸಾನೆ ಒಳೆಳೆೀದು ಮಾಡಾದು? ನೀನೆೀ ಹೆೀಳೆದ, ವಾಂತ್ಭೆೀದಿ ಆಗಿ ಅಂವ ಸತ್ತದನು ಕಂಡೀರೆ ಹೆೀಳಿದುರ ಅಂತ್ಸಾ.”
“ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ುತ ಯಾವುದು ನಜಾ ಅಂತ್? ಕಡಿೀಗೆ ಆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆ ದಾಸಯಯನ್ನ ಮಾತ್ಸೆೀ ಸತ್ಯವಾದೂರ ಆಗಬೆೈದು?….
“ಅದೆೀನ್ನು ಗುಲುಲಿ, ಮಾರಾಯ? ಇತ್ತ ಮಖಾನೆ ಬರಾಹಾಂಗೆ ಕಾಣತದೆ!”
ಅತ್ತಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ನುನುಹಾಕಿ ಕುಳಿತ್ದದ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಹೆೀಳಿದುದ ಕೆೀಳಿ ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ : ಹಂದಿ, ನಾಯಿ,
ಮನ್ನುಷ್ಯರು, ಬೊಬೆಬಾ, ಕರೆ, ಕೂಗು, ಬೂಗುಳ, ಗಲಾಟೆ ‘ಹಿಡಿಯೊೀ”’’, ‘ಹೊಡೆಯೊೀ’, ‘ಅವರ ಮನೆ ಅಂಗಳಕೆಕ ನ್ನುಗತದಲ್ಲಿೀ’, ‘ಮುಂದೆ
ಹೊೀಗಿ ಅಡಡ ಹಾಕೊೀ’, ‘ತ್ಡೆಯೊೀ!’ ‘ಓಡೀ, ಬೆೀಗೊೀಡೀ, ನನ್ನನು ಗುಡಿಲಿೀಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿೀಳ!’ ಎಂಬೆಲಲಿ ಸದಿದನ್ನ ತ್ುಮುಲವು ಶರವೆೀಗದಿಂದ ನ್ನುಗಿಗ
ತ್ಸಾವಿದದ ಕಡೆಗೆೀ ಮೀಲಾವಯುತ್ತದೆ !
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ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಸಾನುನ್ನಮಾಡಿ ಕೆದರಿ ಬೆನ್ನನುಮೀಲೆ ಇಳಿಬಿಟಿಟದದ ತ್ಮಮ ಉದದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನುನು ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಒಟುಟ ಮಾಡಿ ಜುಟುಟ
ಕಟಿಟಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ “ಅಯಯಯೊಯೀ! ಹೊಲೆಮಾದಿಗೆ ಸಾವಾಸ! ತ್ುಳಸೀ ಮೀಲೆ ನ್ನುಗಿಗಸಾತರಲ್ಲಿೀ ಹೆೀಲ್ ತ್ನ್ನನು ಹಂದಿೀನ್ನ! ಥೂ!” ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಲೆ
ಮಟಟಲು ಹಾರಿ ಅಂಗಳಕೆಕ ದುಮುಕಿದರು. ವೆಂಕಟಣಣಾ ಆ ಉದೆವೀಗ ಉತ್ಸಾಸಾಹ ಅವಸರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಕಾಲ್ನ್ನ ಹುಣಣಾನ್ನುನು ಮರೆತ್ು, ಹಂದಿಗೆ
ಹೆೀರಲೆಂದೊ, ಇಲಲಿವೆ ಅಂಗಳಕೆಕ ಧಾವಿಸುತ್ತದದ ದಾಳಿಯನ್ನುನು ತ್ಡೆಯಲೆಂದೊ, ತ್ಟಕಕನೆ ಎದುದ ಬಳಿಯಿದದ ದೊಣ್ಣೆಣಾಯನ್ನುನು ತ್ುಡುಕಿ ಶಂಕರಪಪನ್ನ
ಹಿಂದೆಯೆ ನ್ನುಗಿಗದನ್ನು. ಆದರೆ ಮಟಟಲ್ಗೆ ಹಾರಿದವನೆ ದೊಸಕಕನೆ ಕೂತ್ು ‘ಅಯಯಪ್ಪಾಪ’ ಎಂದು ಒರಲ್ಬಿಟಟನ್ನು! ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ಮದುದ ಹಾಕಿ ಕಟಿಟದ
ಬಟೆಟಯೆಲಲಿ ಕಂಪ್ಪಾಗಿ, ನೆತ್ತರು ಇಳಿಯ ತಡಗಿತ್ು. ಆದರೆ ಯಾರಬಬಾರೂ ಅವನಗೆ ಒದಗಿದದ ಆ ದುರವಸೆಥೂಯನ್ನುನು ಗಮನಸುವ ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ.
ಗಲಾಟೆಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಕೂಸನೆನುತ್ತಕೊಂಡು ಬಂದು ಜಗಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಮಗ ರಾಮು ಮತ್ುತ ಬಾಲೆ ಆಡಿಸುವ ಹುಡುಗಿ ಕೆಂಪಿ ಇವರಡನೆ ನಂತ್ದದ
ಸೀತ್ಮಮನ್ನವರೂ ನಾಯಿಗಳೂ ಮನ್ನುಷ್ಯರೂ ತ್ುರುಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದದ ಹಂದಿಯನೆನು ನೀಡುತ್ತದದರು.
ತ್ಂದೆಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಬಯಿಯಸಕೊಂಡ ಸಟಿಟನ್ನ ಭರದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಮುಖ ತಳೆಯದೆ , ಹಲುಲಿ ತ್ಕುಕತ್ತದದ ಮಸಯಿಂದ ತ್ುಟಿ ಬಾಯಿ ಎಲಲಿ
ಕರರಗಾಗಿ ಜೊಲ್ಲಿಳಿಯುತ್ತದುದದನ್ನೂನು ಲೆಕಿಕಸದೆ ಹೊಲಗೆೀರಿ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳಿಚೊಪಿಪನ್ನ ಮಟಿಟನ್ನ ಬುಡದ ಸಣಣಾ
ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನನೆನು ಬಿದದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸವಲಪ ನೀರು ನಂತ್ದುದದನ್ನುನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಅದರ ಬುಡಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಬಗಿಗ ನೀಡಿದನ್ನು.
ತ್ುಂಬಿದದ ಹೊಂಡದ ಕೊಳಕು ನೀರಿನ್ನ ಕನ್ನನುಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಮುಖದ ಪಡಿನೆಳಲು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿೀಳಲು ಅವನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಸಹಜವಾಗಿಯೆ
ತ್ಸಾನ್ನು ಎಲಲಿರಿಗೂ ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣ್ಸಬೆೀಕು ಎಂಬ ಪ್ಪಾರಯದ ವಯಸಸಾನ್ನ ಅವನಗೆ ತ್ನ್ನನು ಆ ವಿಕಾರ ವೆೀಷ್ ಜಗುಪ್ಪೆಸಾ ಹುಟಿಟಸತ್ು. ತ್ಸಾನ್ನು ಹೊೀಗುತ್ತದುದದು
ಹೊಲೆಯರ ಕೆೀರಿಗಾಗಿದದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ರೂಪ ಸೌಂದಯರ್ಶೆಗಳನ್ನುನು ಯಾರಾದರೂ ಗಮನಸುವುದಾಗಲ್ ಗಮನಸದಿರುವುದಾಗಲ್ ಎರಡೂ
ಅಪರಕೃತ್ವಾಗಿದದರೂ, ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಆ ಹೊಂಡದ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ ತಳೆಯಲು ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಆದರೆ ಮತ್ೂತ ಒಂದು ಯೊೀಚನೆ
ತ್ಲೆದೊೀರಿ ಅವನ್ನು ಹಿಂಜರಿದನ್ನು. ‘ಯಾರಾದರೂ ಆ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡು ತಳೆದುಬಿಟಿಟದದರೆ?’ ‘ನನೆನು ರಾತ್ರ ಬಿದದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಂತ್ದುದ.
ಇಷ್ುಟ ಬೆಳಿಗೆಗ ಯಾರು ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ?’ ‘ಅಯೊಯೀ ನಾನೆ ಎಷ್ುಷೌ ಸಾರಿ ಹಿೀಗೆ ನಂತ್ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ತಳಕೊಂಡಿಲ್?
ಅದರಲೆಲಿೀನ್ನು ಅಂಥಾ ದೊೀಷ್?’ ‘ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೂ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಶಾಸತರ ಇಲಲಿ ಅಂತ್ಸಾರೆ. ಹರಿಯುವ ನೀರಾದರೆೀನ್ನು? ನಂತ್
ನೀರಾದರೆೀನ್ನು?’ ತ್ಮಮಪಪ ತ್ನ್ನನು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಇನನುಂದು ಅತ್ಯಂತ್ ಅಶ್ಲಿೀಲದ ಗಾದೆಯನ್ನೂನು ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು, ಮುಖ ತಳೆಯುವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ
ಮಸ ಹಿಡಿದಿದದ ತ್ುಟಿ ಬಾಯಿಗಳನ್ನುನು ಮಾತ್ರವೆ ತಳೆದುಕೊಂಡನ್ನು. ಮತ್ಸೆತ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೀಡಿಕೊಂಡು ತ್ನ್ನನು ತ್ಪುಪಳುಮಿೀಸೆಗಳನ್ನುನು ಗಮನಸ
ತ್ೃಪಿತಪಟುಟಕೊಂಡನ್ನು. ಕೆೀರಿ ಹೊಲೆಯರದೆದ ಆಗಿದದರೂ ಅಲ್ಲಿದದವರೆಲಲಿರೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಮುಟಟದವರಾದ ತ್ಮಮ ಜೀತ್ದಾಳುಗಳೆ ಆಗಿದದರೂ, ಅಲ್ಲಿಯೂ
ತ್ಸಾನ್ನು ಕಣ್ಣಾಡಲು ಯೊೀಗಯವಾದ ಹೆಣಣಾಗಳಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನುನು ಯುವ ಹೆಗಗಡೆಯ ಅಂತ್ಶ್ಚಾತ್ತ ಅಲಕಿಷೌಸರಲ್ಲಲಿ.
ಹೊಲಗೆೀರಿ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದಹಾಗೆಲಲಿ ಅದರ ಸಮಿಮಶರ ಶಬದ ಪರಪಂಚವೂ ವಾಸನಾ ಪರಪಂಚವೂ ಸವಲಪ ಹೆಚುಚಾ ಕಡಿಮ ಅಂತ್ಹ ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೆ
ವಾಸಸುತ್ತದದ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೂ ಮೂಗೂ ಮುಚಿಚಾಕೊಳುಳೆವಷ್ುಟ ತ್ೀವರತ್ರವಾಗಿ ಇಂದಿರಗೊೀಚರವಾಗತಡಗಿತ್ುತ. ಕೊೀಳಿ, ಕುರಿ, ನಾಯಿ, ಹಂದಿ,
ಮನ್ನುಷ್ಯರು, ದನ್ನಕರು ಇವೆಲಲಿ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳ ದುಗರ್ಶೆಂಧ್ದ ಅವಿಭಕತ ಕುಟುಂಬದ ವಾಯುವಲಯಕೆಕ ಪರವೆೀಶ್ಸ, ಕೆೀರಿ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗುವ ಸಥೂಳಕೆಕ
ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿಯೆ ಅದರ ದಾವರ ರಕಷೌಣ್ಣಾ ಪರದೆೀಶವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದದ ‘ಒಡೆೀರ ದಿಬಬಾ ’ದ ಮೀಲೆ ನಂತ್ು , ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ವಿೀಕಿಷೌಸತಡಗಿದನ್ನು.
ಅವನ್ನು ನಂತ್ದದ ದಿಬಬಾವನ್ನುನು ‘ಒಡೆಯರ ದಿಬಬಾ’ ಎಂದೂ ‘ಹೆಗಗಡೆೀರ ದಿಬಬಾ’ ಎಂದೂ ಸಮಯಾನ್ನುಸಾರವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತದದರು ಆ ಕೆೀರಿಯವರು .
ಏಕೆಂದರೆ ನ್ನೂರಾರು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದ, ವಂಶಪ್ಪಾರಂಪಯರ್ಶೆವಾಗಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮನೆತ್ನ್ನಕೆಕ ಗೆಯುಯತ್ತದದ ಜೀತ್ದಾಳುಗಳು, ತ್ಸಾವು
ಮಕಕಳಾದಂದಿನಂದಲೂ, ದಿನ್ನವೂ ಪ್ಪಾರತ್ಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮನ್ನುನು ಕೆಲಸಕೆಕ ಕರೆಯಲು ಬರುತ್ತದದ ಒಡೆಯರನ್ನುನು ಆ ದಿಬಬಾದ ನೆತ್ತಯ ಮೀಲೆಯೆ
ನೀಡುತ್ತದುದದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ, ನಸಗರ್ಶೆ ವಾಯಪ್ಪಾರವೊ ಎನ್ನುನುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ . ಆ ‘ಒಡೆೀರ ದಿಬಬಾ’ದ ಮೀಲೆ ನಂತ್ು ನೀಡಿದರೆ, ಮೂವತ್ುತ
ನಾಲವತ್ುತ ಬಿಡಾರಗಳ ಆ ಹೊಲಗೆೀರಿಯೆಲಲಿವೂ ಎದುರಿಗೆ ಬಿಚಿಚಾಟಟಂತ್ಸೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತತ್ುತ. ಅಲ್ಲಿದದ ಆ ಮೂವತ್ುತ ನಾಲವತ್ುತ ಬಿಡಾರಗಳೂ ಯಾವ
ಕರಮವನ್ನೂನು ಅನ್ನುಸರಿಸ ಮೂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಟುಟವವನ್ನ ಅನ್ನುಕೂಲ, ಇಚೆಛೆ, ಅವಶಯಕತ್ಸೆಗನ್ನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡಾರವೂ ಇತ್ರ ಯಾವ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಬಿಡಾರದ ದಯೆ ದಾಕಿಷೌಣಯಗಳಿಗೂ ಒಳಗಾಗದೆ ಹುಟಿಟಕೊಂಡಿತ್ುತ. ಕೆಲವು ಬಿಡಾರಗಳ ಎದುರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದದ ಬಿಡಾರಗಳ ಕೊಳಕು
ನೀಡು ಮಡುಗಟಿಟ, ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಮಗಗಲು ಬಿೀಳುವ ಕೆಸರು ಮಡುಗಳಾಗಿ, ಕೊೀಳಿಗಳಿಗೆ ಕೆದರಲು ಆಹಾರದ ಗಣ್ಗಳಾಗಿದುದವು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ
ಅಕರಮವಾಗಿಯೆ ಹಂಚಿಹೊೀಗಿದದ ಗುಡುಸಲುಗಳ ಮಧೆಯ ಅಂಗಳವೂ ಅಲಲಿದ, ರಸೆತಯೂ ಅಲಲಿದ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಹತ್ಸಾತರು
ಮಾರು ಬಯಲು ಜಾಗವಿತ್ುತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆೀರಿಯ ಬಡುಡ ಮಯಯ ಬತ್ತಲೆ ಮಕಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತದದರೆ ಆ ಪಕಕದ ಈ ಪಕಕಡ ಬಿಡಾರಗಳ
ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿಯೊ ತ್ಸೆಣ್ಯ ಮೀಲೆಯೊ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ದಣ್ದ ದೊಡಡವರು ಕುಳಿತ್ು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ತಲ್ ಹರಟೆ
ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ ಸಂಸಾರ ಸಾರ ಸುಖವನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ುತ.
‘ಹೆಗಗಡೆೀರ ದಿಬಬಾ’ದ ಮೀಲೆ ನಂತ್ದದ ಒಡೆಯರ ಆಗಮನ್ನವನ್ನುನು ಮತ್ತ ಮದಲು ಗಮನಸ , ಕೆೀರಿಗೆ ವತ್ರತ್ಮಾನ್ನ ಕೊಟಟದುದ ಮರಿಹಾಕಿದದ ಒಂದು
ಕರಿನಾಯಿ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮುಲುಮುಲು ಓಡಾಡುತ್ಸಾತ ತ್ಮಮ ಬಡಕಲು ತ್ಸಾಯಿಯ ಸೊರಗಿದ ಜೊೀಲು ಮಲೆಗಳನ್ನುನು ಚಿೀಪಿ ಜಗಿಗಸುತ್ತದದ
ಕರಿಯ ಬಿಳಿಯ ಹಂಡಹುಂಡ ಮರಿಗಳು, ತ್ಮಮ ತ್ಸಾಯಿಗೆ ಮತ್ುತ ತ್ಂದೆಯವರಿಗೆ ಅನಾನುನೀರು ಹಾಕಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತದದ ಮುಷ್ಯ ಯಜಮಾನ್ನರ
ಬದುಕು ಬಾಳು ಆಗುಹೊೀಗು ಜನ್ನನ್ನ ಮರಣ ಮದುವೆ ಹಬಬಾ ಸಾಲ ಸೂಲ ಎಲಲಿಕೂಕ ಬರಹಮ ವಿಷ್ುಣಾ ಮಹೆೀಶವರರಾಗಿದದ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ
ಸಲಲಿಬೆೀಕಾಗಿದದ ಲಕಷೌವನಾನುಗಲ್ ಭಯ ಭಕಿತ ಗೌರವಗಳನಾನುಗಲ್ ಒಂದಿನತ್ೂ ಸಲ್ಲಿಸದೆ , ಜೊೀಲು ಮಲೆಗಳನ್ನುನು ಜಗಿಗ ಸೆಳೆದು ಚಿೀಪುತ್ತದುದವು, ತ್ಸಾಯಿ
ಬೊಗಳುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದುದ ತ್ಮಗೆ ಅನ್ನುಕೂಲವೆ ಆಯಿತ್ಸೆಂದು, ಹಿಂಗಾಲ್ನ್ನ ಮೀಲೆ ನಂತ್ು ಮುಂಗಾಲನ್ನುನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಹೊಟೆಟಗೆ ಆನಸ
ಮೀಟುಬಾಲಗಳನ್ನುನು ಲ್ವಿಲ್ವಿಲ್ವಿ ಅಳಾಳೆಡಿಸುತ್ಸಾತ. ಆ ಕರಿನಾಯಿಯ ಬೊಗಳಿಕೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದುದದೆ ತ್ಡ ಒಂದೊಂದು ಬಿಡಾರದ ಮುಂದೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಿರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ಕುಳಿತ್ದದ ನಂತ್ದದ ನಾಯಿಗಳೆಲಲಿ ತ್ಮಮ ಹತ್ತಪಪತ್ುತ ಗಂಟಲುಗಳನ್ನುನು ಒಕೊಕರಲಾಗಿಸ
ಬೊಗಳತಡಗಿದುವು. ನಾಯಿಗಳ ಕೂಗಾಟಕೆಕ ಗಾರಾಗಿ ಕೊೀಳಿಗಳೂ ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಂತ್ಸೆ ಕೂಗತಡಗಿದುವು.
ಒಡೆಯರ ದಿಬಬಾಕೆಕ ಉಳಿದೆಲಲಿ ಬಿಡಾರಗಳಿಗೂ ಮದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಮಿೀಪವಾಗಿದದ ಮಂಜನ್ನ ಬಿಡಾರದ ಒಳಗೆ , ಹಾಳೆ ಕೊಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಗಂಜ
ಉಣುಣಾತ್ತದದ ಮಂಜ, ತ್ಟಕಕನೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಸದಿದಗೆ ಪಿಸುದನಯಲ್ಲಿ “ಏ, ನಾಯಿ ಕೂಗತವೆಯೆೀ! ‘ಮನೆ’ಯಿಂದ ಯಾರಾದೂರ
ಬಂದರುಗಿಂದರ? ನೀಡೆ!” ಎಂದು ಆಜಾಞಪಿಸ, ಗುಡಿಸಲ್ನ್ನ ತ್ಟಿಟ ಬಾಗಿಲೆಡೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದವಳಿಗೆ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಕೊಟಟನ್ನು: ಒಳಗಿನಂದಲೆ
ನೀಡೆೀ. ಹೊರಗೆ ತ್ಲೆ ಹಾಕಬಾಯಡೆೀ, ಕಂಡವನೆೀರ್ಶೆ ಹಿಡುಕೊಂಡು ಬಿಡಾತರೆೀ!”
ಸದಿದ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ನ್ನಸುಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ು, ಬಗಿಗ ನೀಡಿ, ಪಿಸುದನಯಲ್ಲಿಯೆ ಹೆೀಳಿದಳು: “ಒಡೆೀರ ದಿಬಬಾದ ಮಾಯಲೆೀ
ಹೆಗಗಡೆೀರು ನ್ನಂತ್ಸಾರೆ ಕಣರೀ!”
“ಬಾಗಿಲು ವಾರೆ ಮಾಡೆೀ, ಬಾಯಗ!” ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಂತ್ತ್ುತ ಮಂಜನ್ನ ಪಿಸುದನ.
ಸದಿದ ಗಂಡನ್ನ ಸಲಹೆಯ ಮೀರೆಗೆ ತ್ಟಿಟ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು, ಇನೆನುೀನ್ನು ಪೂತ್ರ್ಶೆ ಮುಚಿಚಾಯೆ ಬಿಟಿಟತ್ು ಎನ್ನುನುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ, ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ ಓರೆಮಾಡಿದಳು.
“ನಾನ್ನು ಇವತ್ುತ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗದೆ. ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಾ ಅಂತ್ ಕೂತ್ರೆ ಏನ್ನು ಮಾಡಾದು?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಮಂಜ ಗಂಜ ಉಣಣಾತಡಗಿದನ್ನು.
ನಾಯಿ ಕೊೀಳಿಗಳ ಬೊಬೆಬಾ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತರಲು, ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯಲು ಯಾರೂ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿೀಳದಿದುದದಕಾಕಗಿ ರೆೀಗಿ, ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ
“ಎಲ್ಲಿ ಸತರೀ ಎಲಾಲಿ? ನಮಮ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬೆಂಕಿ ಬಿೀಳ! ಊರಿಗೆಲಾಲಿ ಹಗಲಾದೂರ ನಮಗಿನ್ನೂನು ಬೆಳಗಾಗಿಲೆಲಿೀನರೀ?” ಎಂದು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಅಬಬಾರಿಸ
ಕಾಕು ಕೂಗಿದ ಹೊಡೆತ್ಕೆಕ ನಾಯಿ ಕೊೀಳಿಗಳೆಲಲಿ ಮತತಮಮ ಬೊಬೆಬಾ ಹಾಕತಡಗಿದುವು. ಒಂದೊಂದು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಪರತ್ಸೆಯೀಕ ಪರತ್ಸೆಯೀಕವಾಗಿ
ಜರುಗುತ್ತದದ ವಿಶ್ಷ್ಟ ವಾಯಪ್ಪಾರಗಳೆಲಲಿವೂ ಕಷೌಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತಂಭೀಭೂತ್ವಾದವು.
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ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದ ಬಾಗಿಲೆಡೆಯೆ ಪ್ಪಾರತ್ಃ ಸೂಯರ್ಶೆಕಾಂತ್ಗೆ ಬೆಂದಿರುಹಿ ಕುಳಿತ್ು, ಸೊಂಟದ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಅಧ್ರ್ಶೆಅಧ್ರ್ಶೆವಾಗಿಯೆ ಬಿಚಿಚಾ, ಮಡಿಕೆ
ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನೂನು ಒಂದೊಂದನಾನುಗಿ ಹುಡುಕಿನೀಡಿ, ಕೂರೆ ಹೆರಕಿ ಕುಕುಕತ್ತದದ ತ್ಮಮ, ಹೆರಕಿದದ ಕೂರೆಯೊಂದನ್ನುನು ಹಾಗೆಯೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು,
ನೀಳವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದದ ತ್ನ್ನನು ಕೊಳಕಲು ತ್ಲೆಗೂದಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆೀನ್ನು ಹೆಕುಕತ್ತದದ ಹೆಂಡತ್ ಗಿಡಿಡಗೆ “ಅದೆೀನ್ನು ಗಲಾಟೆ ? ಕೆಲಸಗಿಲಸಕೆಕ ಕರೆಯಾಕೆ
ಬಂದಾರೆೀನ್ನು ನೀಡೆೀ?” ಎಂದನ್ನು.
ತ್ನ್ನನು ತ್ಲೆಕೂದಲ್ಗಿಂತ್ಲೂ ಉದದವಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ತ್ಲೆಕೂದಲ್ನ್ನ ಕೆಷೌೀಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕತಳಾಗಿದದ ಗಿಡಿಡ ತ್ರುಗಿ ನೀಡಿ “ಒಡೆೀರ ದಿಬಬಾದ ಮಾಯಲೆ
ಹೆಗಗಡೆೀರು ನಂತ್ಸಾರೆ. ಯಾರನನು ಕೂಗಿತದಾರೆ” ಎಂದಳು.
“ಯಾವ ಹೆಗಗಡೆೀರೆ?”
“ಸಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆೀರು.”
“ಅಂದರೆ? ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆೀರೀ? ಸೊೀಂಗೆ ಮನೆೀರೀ?”
“ನಾನ್ನು ಹೆಸರು ಹೆೀಳಬಾರದ ಹೆಗಗಡೆೀರು ಅಂತ್ೀನೀ!” ಎಂದು ತ್ುಸು ಮುನದಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸದಳು ಗಿಡಿಡ. ತ್ಮಮನಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಗೆ ತ್ನ್ನನು
ಮೀಲ್ರುವ ಗೌರವಕಾಕಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಭಮಾನ್ನ ಉಕಿಕದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಕೆಲಸಕೆಕ ಕರೆಯಲು ಬಂದವರು ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಎಂದು
ಗೊತ್ಸಾತದೊಡನೆ, ತ್ನ್ನನು ಔದಾಸೀನ್ನಯವನ್ನುನು ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ಯಜಸ, ಸೊಂಟದ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಸುತ್ತಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ, ಹೆಂಡತ್ಯ ಕೆೈಯಿಂದ ತ್ಲೆಗೂದಲನ್ನುನು
ಬಿಡಿಸಕೊಂಡು, ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಜುಟುಟ ಗಂಟುಹಾಕಿಕೊಂಡು “ಆ ಬಾಳೆಗೊನೆ ಅಲ್ಲಿಡಬಾಯಡೆ, ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಮುಚಿಚಾಟುಟಬಿಡು!” ಎಂದು ಕೆಲಸಕೆಕ
ಹೊೀಗುವಾಗ ತ್ಲೆಗೆ ಸುತ್ತಕೊಳುಳೆವ ಒಂದು ಕೊಳಕಿನ್ನ ಮುದೆದಯಾಗಿದದ ಎಲೆವಸತರವನ್ನುನು ಗೂಟದಿಂದ ತ್ಸೆಗೆದು ಸರಿಮಾಡತಡಗಿದನ್ನು. ಒಡೆಯರ
ತೀಟದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳದೆ ಕೆೀಳದೆೀ ತ್ಂದಿದದ ಆ ದೊಡಡ ಕರಿಬಾಳೆಯ ಗೊನೆಯನ್ನುನು ಗಿಡಿಡ ಎತ್ತಲಾರದೆ ಎತ್ತ ಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ
ಮರೆಯಲ್ಲಿಟಟನ್ನು. ಅದೆೀನ್ನು ಕದುದದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ! ಅದೆೀನ್ನು ಕದುದದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ! ಹೊೀದ ಬೆೈಗಿನ್ನ ಭಾರಿ ಮಳೆಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದುದದಾಗಿತ್ುತ! ಬಿದುದ ಹಾಳಾಗಿ
ಹೊೀಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಎತ್ತತ್ಂದು ರಕಷೌಸದದನ್ನಷೆಟೀ! ಹಾಗೆಂದು ತ್ಮಮ ಸಮಾಧಾನ್ನಪಟುಟಕೊಂಡಿದದರೂ, ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಬಂದಿದಾನೆ ಎಂದೊಡನೆ,
ಏನ ಅಳುಕು ಮೂಡಿ, ಅದನ್ನುನು ಮರೆಮಾಡಲು ಹೆೀಳಿದದನ್ನು. ಅಸಪೃಶಯರಾಗಿದದ ಹೊಲೆಯರ ಕೆೀರಿಯೊಳಗೆ ಒಡೆಯರ ಮನೆಯವರಾರೂ
ಕಾಲ್ಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದು ಹೊಲೆಯರೆಲಲಿರ ದೃಢನ್ನಂಬುಗೆಯಾಗಿದದರೂ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯವ ಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತ್, ಮತ್, ಸಂಪರದಾಯದ
ಕಟೂಟ ನ್ನಡೆಯುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದೂ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಗೊತ್ತದದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿತ್ುತ. ಅವನಗೆ ಸಟುಟ ಬಂದರೆ ಕೆೀರಿಯೊಳಗಲಲಿ ಬಿಡಾರದ ಒಳಗೂ ನ್ನುಗಗಲು
ಹೆೀಸುತ್ತದಿದಲಲಿ. ಹಿಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ನ್ನುಗಿಗಯೂ ನ್ನುಗಿಗದುದದನ್ನುನು ತ್ಮಮ ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡೆೀ ಬಾಳೆಯ ಗೊನೆಯನ್ನುನು ಮುಚಿಚಾಡಲು
ಹೆೀಳಿದುದಲಲಿದೆ, ಒಡೆಯರು ನ್ನುಗಿಗಗಿಗಿಗ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನನುವೆ, ತ್ಸಾನೆ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಿಬಿಡುವುದು ಮೀಲೆ ಎಂದು ಸೊಂಟದ ಪಂಚೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು
ತ್ಲೆವಸತರ ತ್ುಡುಕಿದದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಮುನೆನುಚಚಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ಸೆತ ಹೊರತ್ು ಕತ್ರ್ಶೆವಯನಷೆಠಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕುಳುವಾಡಿ ಸಣಣಾನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಮಗಳು, ಪುಟಿಟ, ಗುಡಿಸಲು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದದ ಎಲೆಯ ಮೀಲೆ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಬೆೀಯಿಸುತ್ತದದಳು.
ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿದಿರು ಹಿಡಿಯ ಕರಟದ ಸೌಟನ್ನುನು ಹಿಡಿದು, ಅರೆ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಗಂಜ ಬೆಂದಿತ್ಸೆ ಇಲಲಿವೆ ಎಂದು ಅಗುಳನ್ನುನು ಹಿಸುಕಿ
ನೀಡುತ್ತದದಳು. ಒಂದು ಗಿೀಕಿನ್ನ ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಕಂಬಳಿ ಹೊದೆದು ಮಲಗಿ ನ್ನರಳುತ್ತದದ ಅವನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಗ, ನಾಲೆಕೈದು ವಷ್ರ್ಶೆದ ಹುಡುಗ,
ಗಂಗನ್ನ ಬಳಿ ಕುಳಿತ್ು ಕುಳುವಾಡಿ ಸಣಣಾ, ತ್ಸಾನೆ ಕೆಮುಮತ್ಸಾತ ಸಂಬಳ ಸುರಿಯುತ್ಸಾತ ಮಗನಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳುತ್ತದದ: “ಆಯುತ ಮಗಾ, ಆಯುತ…
ಗಂಜ ಕುಡಿದು ಸುಮಮನೆ ಮಲಗಬೆೈದಂತ್ಸೆ . ಅಳಬಾಯಡ ಸುಮಿಕರು… ಆಯುತ, ಇಲೆಲಿೀನ್ನು ಆಯುತ. ಅಲೆಲಿೀನೆ, ಪುಟಿಟೀ?” ಎಂದು ಮಗನ್ನ ಸಂತ್ಸೆೈಕೆಗಾಗಿ
ಮಗಳನ್ನುನು ಹತ್ತನೆಯ ಸಲವೊ ಹನನುಂದನೆಯ ಸಲವೊ ಯಾವ ನಷ್ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ತರದ ಅಭಲಾಷೆಯೂ ಇಲಲಿದ ಪರಶೆನು ಕೆೀಳಿದದನ್ನು.
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“ಆಯತಪಪಯಾಯ, ಆಗೆೀ ಬಿಡುತ. ಈಗ ಇಳಿಸಬಿಡಿತೀನ. ಇನೆನುೀನ್ನು ಇಳಿಸೆೀ ಬಿಟೆಟ!” ಎಂದು ಹತ್ತನೆಯ ಸಲವೊ ಹನನುಂದನೆಯ ಸಲವೊ ಅದೆೀ ಉತ್ತರ
ಹೆೀಳಿದದಳು ಪುಟಿಟ.
ಕುಳವಾಡಿ ಸಣಣಾ ಆ ಕೆೀರಿಗೆಲಲಿ ವಯಸಾಸಾಗಿದದ ವಯಕಿತ. ಮಲೆನಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಡತ್ನ್ನವೆ ಬಾಳಾಗಿದದ ಕಿೀಳುಜಾತ್ಯ ಜನ್ನರಲ್ಲಿ, ಐವತ್ತನ್ನುನು
ಕಂಡವನೆೀ ಅತ್ಯಂತ್ ದಿೀಘ್ರಾರ್ಶೆಯುವಾಗಿದದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕುಳವಾಡಿ ಸಣಣಾನಗೆ ಅವನ್ನ ಕೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಸಂಬಾವಿ, ಕೊೀಣೂರು, ಬೆಟಟಳಿಳೆ
ಮದಲಾದ ಕಡೆಯ ಕೆೀರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೃದಧ ಪಿತ್ಸಾಮಹನಗೆ ಸಲುಲಿವ ಗೌರವ ಸಲುಲಿತ್ತತ್ುತ. ಆ ವಯೊೀಧ್ಮರ್ಶೆದಿಂದಲೆ ಅವನಗೆ ಕುಳವಾಡಿ
ಪಟಟವೂ ದೊರಕಿತ್ುತ. ಜಾತ್ ಸಂಬಂಧ್ವಾದ ವಾಯಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲ್, ನೀತ್ ಸಂಬಂಧ್ವಾದ ಬಹಿಷಾಕರಾದಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲ್, ಹೆಣುಣಾ ಗಂಡು
ಕೊಟುಟ ತ್ರುವ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ಉದಭುವಿಸುವ ಭನಾನುಭಪ್ಪಾರಯದ ಕಲಹಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ ಕುಳವಾಡಿ ಸಣಣಾ ತ್ೀಪಿರ್ಶೆಗೆ ಜಾತ್ಯವರು ಯಾರೂ
ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ ಎದುರುಬಿೀಳುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅವನಗೆ ಹೆಂಡತ್ ತ್ೀರಿ ಹೊೀಗಿ ನಾಲೆಕೈದು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಾಗಿದದರೂ ಅವನ್ನು ಮತ್ಸೆತ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯೊೀಚನೆಯನ್ನೂನು ಇಟುಟಕೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನಡನೆ ಸೀರುಡಿಕೆಯಾಗಲು ಆಸೆಪಟಟ ಗಂಡಸತ್ತವರಿದದರೂ ಅವನ್ನು ಕೂಡಿಕೆಗೂ
ಒಪಿಪರಲ್ಲಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಗಂಜ ಬೆೀಯಿಸುವುದಕಾಕದರೂ ಎಂದು ಹೆಣುಣಾ ಕೆೈ ಇರಲ್ ಎಂದು ಸಲಹೆಕೊಟಟ ಹಿತ್ಸೆೈಷ್ಗಳ ಮಾತ್ನ್ನೂನು ಅವನ್ನು ಮುಗುಳುನ್ನಕುಕ
ತ್ಟಿಟಹಾರಿಸದದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಪುಟಿಟಯೆ, ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿ ಗಂಗನ್ನನ್ನುನು ಹೆತ್ುತ ತ್ೀರಿಕೊಂಡ ಮೀಲೆ, ಅಪಪನ್ನ ಆರೆೈಕೆಯನ್ನೂನು, ತ್ಂಗಿ
ತ್ಮಮಂದಿರ ಲಾಲನೆ ಪ್ಪಾಲನೆಯನ್ನೂನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದದಳು. ಅವಳಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ವಯಸುಸಾ; ಬೆೀಗ ಮಾಡಿಬಿಡು ಎಂದು
ನ್ನಂಟರಿಷ್ಟರು ಸಣಣಾನಗೆ ಸಲಹೆ ಹೆೀಳುತ್ತದದರೂ ಅವನ್ನು ‘ಅವಳಿನ್ನೂನು ನೆರೆದು ಎರಡು ವಷ್ರ್ಶೆವೂ ಆಗಿಲಲಿ . ಅವಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ದೊಡಡವರು ಕೆೀರಿಯಲ್ಲಿ
ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇರುವವರು ಇಲಲಿವೆ? ಇಷ್ುಟ ಅ ವಸರ ಏಕೆ ಅವಳ ಮದುವೆಗೆ?’ ಎಂದು ಸಮಧಾನ್ನ ಹೆೀಳುತ್ತದದನ್ನು. ಅಲಲಿದೆ ಮಗಳು
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊೀದರೆ ತ್ನ್ನನು ಸಂಸಾರ ಸಾಗುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ; ಆದದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮೀಲೆಯೂ ಮಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಉಳಿಯುವಂತ್ಸೆ ಒಬಬಾ ಮನೆ ಅಳಿಯನ್ನನ್ನುನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತ್ನ್ನನು ಇಳಿ ವಯಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೂ ಒಂದು ದಿಕಾಕಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಅವನ್ನ
ಒಳಮನ್ನಸಾಸಾಗಿತ್ುತ.
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ಅಬಬಾರವನಾನುಲ್ಸದ ಸಣಣಾ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳಿಗೆ “ಏ ಪುಟಿಟೀ, ಸಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆೀರ ಸವಾರಿ ಬಂದ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣತದೆೀ , ಕೆಲಸಕೆಕ ಕರೆಯೊೀಕೆ.
ಎಲಲಿರೂ ಬಿಡಾರದ ಒಳಗೆೀ ಇದಾರೆ. ಒಬಬಾರೂ ಹೊರಗೆ ತ್ಲೆ ಹಾಕಿದಾಹುಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ಇನ್ನುನು ಅವರೆೀ ಕೆೀರಿ ಒಳಗೆ ನ್ನುಗಿಗದೆರ, ಇಡಿೀ ಕೆೀರಿಗೆೀ
ಅಪಸಕುನ್ನ! ನ್ನಮಮ ದೆಯಯ ದಾಯವರಿಗೆ ಮುಟುಟಚಿಟಾಟದೆರ ಕೆೀರಿಗೆ ಕೆೀರಿನೆೀ ತ್ಸೆಗೆದುಬಿಡತವೆ ! ಹೊೀಗಿ ಆ ಬೆೈರಗಾದೂರ ಹೆೀಳೆ” ಎಂದು
ಕೆಮಮತಡಗಿದನ್ನು.
“ಇಲ್ಲಿಂದೆಲಿ ಕಂಡಿೀಲ್ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿತೀನ, ಅಪಪಯಯ. ಅವನ್ನ ಬಿಡಾರದ ಒಳಗೆ ನಾ ಕಾಲ್ಡಾದಿಲಲಿ?” ಎಂದು ದಬೆಬಾ ಹೆಣ್ಣೆದು ಕೆಮಮಣುಣಾ ಮತ್ತದದ
ಗೊೀಡೆಯ ಬೆಳಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖವಿಟುಟ ಕೂಗಿದಳು ಪುಟಿಟ, ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಮುಟಿಟಕೊಂಡಂತ್ಸೆಯೆ ಇದದ ಬೆೈರನ್ನ ಬಿಡಾರವನ್ನುನು ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸ “ಓ
ಬೆೈರಬಾವ, ಸಣಣಾ ಒಡೆೀರು ಕರಿೀತ್ಸಾರಂತೀ ಕೆೀಲಸಕೆಕ!”
ಬಿಡಾರದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದದ ಕಲುಲಿಗುಂಡಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಬಳಿ ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ದನ್ನ ಕಾಯಲು ಹೊೀಗಿದಾದಗ ಬಿಟುಟಬಿಲ್ಲಿನಂದ ಹೊಡೆದು
ಷ್ಕಾರಿಮಾಡಿದದ ಒಂದು ಷ್ಟಟಳಿಲನ್ನೂನು, ಕುಣ್ಗೆ ನೀರುಹಾಯಿಸ, ಹೊರ ಹೊರಡಿಸ, ಅಟಿಟ ಬೆೀಟೆಯಾಡಿದದ ಮೂರು ಬೆಳಿಳೆಲ್ಗಳನ್ನೂನು ಸುಟಿಟ ಹಸಗೆ
ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದ ಬೆೈರನ್ನು ಪುಟಿಟಯ ದನ ಕೆೀಳಿ ಉತ್ಸೆತೀಜತ್ನಾದರೂ, ಕೆಲಸಕೆಕ ಕರೆಯಲು ಬಂದಿದಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ತ್ೀರ
ನರುತ್ಸೆತೀಜತ್ನಾಗಿ, ತ್ನ್ನನುಷ್ಟಕೆಕ ತ್ಸಾನೆೀ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡನೆಂಬಂತ್ಸೆ “ಕೂಗಿದೆರ ಕೂಗಿಲಿ! ಕೆೀಳಿಸತದೆ ಗಲಾಟೆ! ಇರಾಂವ ನಾನಬಬಾ, ಒಂದಿೀಟು ಗಂಜಗಿಂಜ
ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಕಾದೂರ ಸಮಯ ಬಾಯಡೆೀನ್ನು? ಹೊತ್ುತ ಮೂಡಾಕೆ ಮುಂಚೆೀನೆ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ ಕೆಲಸಕೆಕ ಕರಿಯಾಕೆ !” ಎಂದು ಗಟಿಟಯಾಗಿಯೆ
ಗೊಣಗದನ್ನು.
ಬೆೈರನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಸದಯಕೆಕ ಬೆೀರೆ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವನೆ ತ್ನ್ನನು ಅಡುಗೆ ಗಿಡುಗೆ ಎಲಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದನ್ನ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ತದದನ್ನು.
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ದನ್ನ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕಕಲಲಿದೆ ಬೆೀರೆ ಕೆಲಸಕೆಕ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕರೆದರು ಅವನ್ನು ಏನಾದರೂ ನೆಪಹೆೀಳಿ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದನ್ನು; ಇಲಲಿವೆ, ಕೆಲಸಕೆಕ
ಹೊೀದರೂ, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕುವುದು, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಹೊಟೆಟ ಸರಿಯಿಲಲಿ ಎಂದು ಬೆೈಲು ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುವುದು, ಹಿೀಗೆ ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು
ರಿೀತ್ಯಿಂದ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇತ್ರರನ್ನೂನು ಕೆಲಸಮಾಡಗೊಡದೆ ಇರುತ್ತದುದದರಿಂದ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ದನ್ನ
ಕಾಯುವ ಕೆಲಸಕೆಕೀ ಹಾಕಿಬಿಟಿಟದದರು. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಹಳಿಳೆಯವರೂ ದನ್ನ ಮೀಯಿಸಲು ಬಂದು, ಎಲಲಿರೂ ಒಟಾಟಗಿ ಸೆೀರಿ ಕಾಡು ಹಕಕಲು
ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಯಾಗಿರುತ್ತದುದದೂ ಬೆೈರನ್ನು ಆ ವೃತ್ತಯನೆನು ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಒಲ್ಯಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಯಿತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು
ಮನೆಯವರು ಹೆಂಗಸರನ್ನೂನು ಬೆಳೆದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನೂನು ಆ ಕೆಲಸಕೆಕ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದುದದೂ ಬೆೈರನಗೆ ಒಂದು ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲಾಗದ
ಆಕಷ್ರ್ಶೆಣ್ಣೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಬೆೈರ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮದಲೆೀ ಹಡಬೆ ಬಿದಿದದದನೆಂಬ ಪರತ್ೀತ್ ಇತ್ುತ. ಮದುವೆಯಾದ ಮೀಲೆಯೂ ಆ ಕಾರಣಕಾಕಗಿಯೆ
ಅವನಗೂ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಗೂ ಆಗಾಗ ಜಗಳವಾಗಿ ಹೊಡೆತ್ ಬಡಿತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಯರ್ಶೆವಸಾನ್ನವಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಗಭರ್ಶೆಣ್ಯಾಗಿದಾದಗಲೆ
ಅವನ್ನು ಅವಳೊಡನೆ ಜಗಳವಾಡಿ, ಕುಡಿದ ಮತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಹೊಟೆಟಯ ಮೀಲೆ ಒದುದದರಿಂದಲೆ ಅವಳು ತ್ಂಗಳು ತ್ುಂಬುವ ಮದಲೆ ಹೆಚುಚಾ
ಸತ್ುತಹೊೀದಳೆಂದೂ ಜನ್ನ ಆಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು. ಈಗ ಒಬೊಬಾಂಟಿಗನಾಗಿ ‘ಒಂಟಿಗ ಒಂಟಿಗೆೀಡಿ’ ಎಂಬೆಲಲಿ ಬೆೈಗುಳದ ಬಿರುದು ಹೊತ್ುತ
ಬಾಳುತ್ತದದನ್ನು.
ಇಲ್ ಅಳಿಲು ಸುಟಟ ಕೌರುವಾಸನೆಯ ಹೊಗೆಯ ನ್ನಡುವೆ ಇದದ ಬೆೈರನ್ನ ಕಿವಿಗೂ ಕೆೀಳಿಸತ್ು, ತ್ಸಾಳೆಮಗೆಟುಟ ಸಟೆಟೀರಿದ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ಅಬಬಾರದ
ಕೂಗು: “ಯಾರೂ ಇಲೆಲಿೀನರೀ ಕೆೀರಿೀಲ್? ಎಲಲಿ ಸುಟುಟ ನಾಶನೆ ಆದೆರೀನೀ? ಏ ಮಂಜಾ! ಏ ತ್ಮಾಮ! ಏ ಸದಾದ! ಏ ಸಣ್ಣಾಣಾ! ನಮಮ ಗಂಟೆಲಿಲಾಲಿ
ಕಟಿಟಹೊೀಗಾ! ಓಕೊಳಾಳೆಕೆ ಏನ್ನಗಿದೊರೀ! ಹೊಲೆಸೂಳೆಮಕಾಳೆ!”
ಗುಡಿಸಲ್ಳಗಡೆ ದಿಗಲುಬಿದುದ ಅತ್ಯಂತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ತ್ಸೆಗೆದೆದುದ, ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಬಾಳೆಗೊನೆಯನ್ನುನು ಮುಚಿಚಾಡ ಹೆೀಳಿ, ತ್ಲೆ ವಸತರ ಸುತ್ತಗೊಂಡಿದದ
ತ್ಮಮನ್ನು ಬಿಡಾರದ ತ್ಟಿಟಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಮಲಲಿನೆ ಬಹುಮಲಲಿನೆ ಓಸರಿಸ, ಉದೆವೀಗಕಾಕಗಲ್ ಅವಸರಕಾಕಗಲ್ ಏನಂದೂ ವಿಶೆೀಷ್ ಕಾರಣ
ನ್ನಡೆದಿಲಲಿವೆಂಬಂತ್ಸೆ ನರುದಿವಗನು ಮುಗಧಭಾವವನಾನುರೀಪಿಸಕೊಂಡು, ಸಾವಧಾನ್ನವಾಗಿ ಅಂಗಳಕಿಕಳಿದು ಮುಂಬರಿದನ್ನು.
ಅವನ್ನು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿದೊದಡನೆಯೆ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಸಟುಟ ನೆತ್ತಗೆೀರಿತ್ು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ್ನು ಉದಾಸೀನ್ನ ಭಾವದಿಂದ ತ್ಣಣಾಗೆ ನ್ನಡೆದು
ಬರುತ್ತದುದದನ್ನೂನು, ಅವನ್ನ ಮಿೀಸೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಣಕುವಂತ್ಹ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯ ನ್ನರಿಬುದಿದಯ ಹುಸನ್ನಗೆ ಹಲುಲಿ ಬಿಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಪಿತ್ತ
ಕೆರಳಿದಂತ್ಸಾಯುತ. ತ್ನ್ನನು ಕೂಗಾಟ, ಅಬಬಾರ, ಸಟುಟ, ಬೆೈಗುಳ, ಶಾಪ, ಒಡೆತ್ನ್ನದ ರೀಷಾಟ್ೀಪ. ತ್ನ್ನನು ಕೂಗಾಟ, ಅಬಬಾರ, ಸಟುಟ, ಬೆೈಗುಳ, ಶಾಪ,
ಒಡೆತ್ನ್ನದ ರೀಷಾಟ್ೀಪ ಒಂದೂ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಾರದವು ಎಂದೆನಸುವಂತ್ಸೆ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ವಯಥರ್ಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತದದ ಹೊಲೆಯದ ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆ ಪರಶಾಂತ್
ಭಂಗಿಯಂತ್ೂ ಬೆಂಕಿಗೆ ತ್ುಪಪ ಹೊಯದಂತ್ಸಾಯುತ ಅವನ್ನ ಕೊೀಪಕೆಕ:
“ಸೊೀಮಾರಿ ಸೂಳೆ ಮಕಾಳೆ, ಎಷ್ುಟ ಅಂತ್ಸಾ ಕೂಗಬೆೀಕೊೀ ನಮಮನ್ನನು ? ನಮಮ ಕಿವಿ ಎಲಲಿ ಹೊಟಿಟಹಾರಿ ಹೊೀಗಿದೆಯೆೀನೀ? ಬಿಸಲು ನೆತ್ತಗೆ
ಬಂದೂರನ್ನೂ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗಾಗೊೀದಿಲಲಿ!”
ತ್ಮಮನ್ನ ನ್ನಗೆಯ ಮುಗುಳು ಮಿೀಸೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತಷ್ುಟ ಅಗಲವಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಜಗಿದೂ, ಜಗಿದೂ, ಕೆಂಪು ಕೊಳೆ ಕೂತ್ು, ಕಪಿಪಗೆ
ತ್ರುಗಿದದ ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲಿನ್ನ ಸಾಲು ಅರಳಿದಂತ್ಸಾಯುತ. ಅಭಾಯಸ ಬಲದ ಮೀಲೆ ಸೊಂಟದತ್ತ ನೀಡದೆಯೆ ಕೆಲಸದ ಕತ್ತಯನ್ನುನು ಒಡಾಯಣದ ಕೊಂಡಿಗೆ
ಸಕಿಕಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ “ಎಲ್ರೀ? ನಮಮ ಗಂಟುಲಿ ಕೆೀಳಿಸದ ಕೂಡೆಲಿ ಹೊಲುಟ ಬಂದಿೀನ!” ಎಂದು ತ್ುಸು ರಾಗವಾಗಿ ಎಳೆದು ಹೆೀಳುತ್ಸಾತ
ಒಡೆಯರ ಮುಂದೆ ದಿಬಬಾದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ನಂತ್ನ್ನು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಓಡೀಡಿ ಬರುತ್ತದದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಹೂವಿ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಪ್ದೆಗಿಡಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಕಾಣ್ಸದಳು.
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ತ್ಮಮ ಆ ಕಡೆ ನೀಡಿ ಅರೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಯಾಕೊರೀ ಹೂವಮಮ ಓಡಿ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ ?” ಎಂದು ಒಡೆಯರ ಗಮನ್ನವನ್ನುನು ಅತ್ತಕಡೆ ಸೆಳೆದನ್ನು. ಹೂವಿಯನ್ನುನು
ನೀಡಿದ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಸಟುಟ ಶಮನ್ನವಾದಂತ್ಸಾಗಿ, ನ್ನಸುನ್ನಗೆಗೂಡಿ ಆ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿದನ್ನು. ಅವಳೂ ತ್ುಸು ನಾಚಿದಂತ್ಸೆ ದೂರದಲ್ಲಿ
ನಂತ್ು “ದೊಡಡ ಅಯೊಯೀರು ಹೆೀಳಿದುರ, ಹಂದಿೀ ಹಸಗೆಗೆ ಯಾರಾದೂರ ಇಬಬಾನ್ನರ್ಶೆ ಕಳಿಸಬೆೀಕಂತ್ಸೆ” ಎಂದವಳೆ ದೃಷ್ಟ ತ್ರುಗಿಸ ಕೆೀರಿಯ ಕಡೆ
ನೀಡತಡಗಿದಳು.
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು, ಹಂದಿ ಷ್ಕಾರಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು!
“ಯಾರೆೀ ಹಂದಿ ಹೊಡೆದಿದುದ?”
“ನ್ನಂಗೊತ್ತಲಲಿ. ಹೆೀಳಿ ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳಿದುರ” ಎಂದವಳು ಅಲ್ಲಿ ನಲಲಿದೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅವಸರವಾಗಿಯೆ ನ್ನಡೆದು ಪ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದಳು .
ಸಾಕಿದದ ಊರು ಹಂದಿಯನ್ನುನು ಅಡೆಡಕಟಿಟ ಹೊರುವುದಕಾಕಗಿ ಇಬಬಾರು ಹೊಲೆಯರನ್ನುನು ಬರಹೆೀಳಿದದರು ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆ . ಆದರೆ ಹೂವಿ ಹೆೀಳಿದ
ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ, ಯಾರೀ ಕಾಡುಹಂದಿ ಷ್ಕಾರಿ ಮಾಡಿದಾದರೆ, ಅದರ ಹಸಗೆಗೆ ಬರಬೆೀಕಂತ್ಸೆ ಎಂಬಥರ್ಶೆ ಸುಫರಿಸತ್ುತ.
ಆದರೆ ಆ ಸುಳುಳೆ ಅಥರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಎಂತ್ಹ ಮಂತ್ರಶಕಿತ ಮೈದೊೀರಿತ್ುತ ಎಂದರೆ , ಹಂಚಿ ಮತ್ುತ ಹಸಗೆ ಎಂಬ ಮಾತ್ು ಬಿಡಾರದಿಂದ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಮಿಂಚಿನ್ನ
ವೆೀಗದಿಂದ ಮುಟಿಟದೆದೀ ತ್ಡ, ಮುಚಿಚಾದದ ತ್ಟಿಟಬಾಗಿಲುಗಳು ಸರಸರನೆ ಒಂದಾದಮೀಲ್ಂದರಂತ್ಸೆ ತ್ಸೆರೆದುಕೊಂಡುವು. ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದಿದದ
ಮಂಜ ಪುಸಕಕನೆ ಕೆಲಸದ ಕತ್ತಯನ್ನುನು ಸೊಂಟಕೆಕ ಸಕಿಕಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಹಾರಿಬಂದತ್ು. ಇಲ್ ಅಳಿಲುಗಳನ್ನುನು ಅಧ್ರ್ಶೆಂಬಂಧ್ರ್ಶೆ ಸುಟಟಂತ್ಸೆಯೆ ಬಿಟಿಟಯ ಅಡಿ
ಮುಚಿಚಾಟುಟ, ಬೆೈರ ಹೊರಕೆಕ ನೆಗೆದನ್ನು. ಸದದ, ಕರಿಸದದ, ಬಚಚಾ, ಸಣತ್ಮಮ, ಪುಟಟ- ಅಂಗಳವೆಲಾಲಿ ಆಳುಗಳಿಂದ ತ್ುಂಬಿಹೊೀದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು!
“ಯಾರಾದರೂ ಇಬಬಾರನ್ನನು ಕಳಿಸಬೆೀಕಂತರೀ. ಉಳಿದೊೀರೆಲಲಿ ಗದೆದ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊರಡಿ” ಎಂದ ಹೆಗಗಡೆಗೆ .
ಮಂಜ “ಇಬಬಾರು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗತದೊರೀ ಹಂದಿ ಹಸಗೆಗೆ ? ಬಾಯಗ ಬಾಯಗ ಎಲಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟಟ, ಗದೆದ ಕೆಲಸಕಾಕದೆರ ಗದೆದ ಕೆಲಸಕೆಕ, ಹೊೀಗಿತೀವಿ” ಎಂದನ್ನು.
“ಏನಾದೂರ ಸಾಯಿರಿ! ಅಲ್ಲಿ ಅಪಪಯಯನ್ನ ಹತ್ರ ಬೆೈಸಕೊಳಿತೀರಿ! ನ್ನಂಗೆೀನ್ನು? ಬನನು!” ಎಂದು ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ ಹೆಂಗಸರು
ಗಂಡಸರು ಮಕಕಳು ಇವರ ನ್ನಡುವೆ ನಂತ್ದದ ಕುಳುವಾಡಿ ಸಣಣಾನ್ನ ಮಗಳ ಕಡೆ ಕಣುಣಾ ಹಾಯಿಸುತ್ಸಾತ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ ನ್ನಡೆದನ್ನು.
ಹಂದಿ ಹಸಗೆಯಾದ ಮೀಲೆ ತ್ಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪ್ಪಾಲ್ನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತ ಆಳುಗಳೆಲಲಿ ಒಡೆಯನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸದರು.
“ಎಷ್ುಟ ಆಳಿಗೆ ಇದೆಯಂತೀ?”
“ಯಾರಿಗೆ ಗೊತತೀ? ಆ ಹೂವಮಮ ಏನ ಹೆೀಳಿ ಹೊೀದುರ.”
“ಇಬಬಾರನೆನು ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳಿದುದ ನೀಡಿರದೆರ ಅಷೆಟೀನ ದೊಡಡದಲಾಲಿ ಅಂತ್ ಕಾನ್ನತದೆ .”
“ಸೆೈ ಬಿಡು ನೀನಬಬಾ! ಆ ದೊಡಡ ಹೆಗಗಡೆೀರ ಇಚಾರ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲಲಿ? ಇಬಬಾರ ಕೆೈಲೆೀ ಹಸಗೆ ಮಾಡಿಸದೆರ ಏಳೆಂಟು ಪ್ಪಾಲು ಕೊಡಾದು ತ್ಮಗೆೀ
ಉಳಿೀತ್ದೆ! ಹಹುಹಹುಹಹು! ಅಲೆಲಿೀನ್ನು ಹೆೀಳು?”
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ಹಳುಬೆಳೆದ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ಏಳೆಂಟು ಆಳುಗಳ ಮಾತ್ಗೆ ಅವರ ಸೊಂಟದ ಕತ್ತಗಳ ತ್ಲೆದೊಗಾಟದ ಕಣಕಣ ಸದುದ
ಹೂಞಂಗುಡುವಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ.
‘ಬುಚಿಚಾ’ ಕೊಟಟ ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುತ್ಸಾತ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನುನು ನೀಡಿ ಕಣುಣಾ ಸನೆನು ಕೆೈಸನೆನುಗಳಿಂದಲೆ
ಕೆೀಳಿದರು: ‘ಅತ್ತಗೆ ಹೆೀಗಿದಾದಳೆ?’
ಮಂಜಮಮನ್ನ ಮುಖ ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ಖಿನ್ನನುವಾಯಿತ್ು. ಕನಕರದ ಭಾವವನ್ನುನು ಕಣಣಾ ಭಂಗಿಯಿಂದಲೆ ಸೂಚಿಸುತ್ಸಾತ ತ್ುಸು ಪಿಸುದನಯಿಂದ ಹೆೀಳಿದಳು:
“ಮನೆನು ಮುಟಾಟದ ಮೀಲೆ ಆ ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಪೆ ಕಂಬಳಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಳಾತ ಕೂತ್ುಬಟಾಟರೆ . ಊಟಾನ್ನೂ ಮಾಡಾತ ಇಲಲಿ. ಒಂದು
ಹೊತ್ುತ ಮಾಡಿದೆರ, ಒಂದು ಹೊತ್ುತ ಮಾಡಾದಿಲಲಿ.
“ಮಿೀಯಾಕೆ ಮದಲೆ ಒಳಗಿಗಳಗೆ ಬಂದು ಬಿಟಾಟಳು! ದೆೀವರ ಕಾಣ್ಕೆ ಡಬಿಬಾ ಇಟಿಟೀವಿ ಮಾಯಲೆ. ತ್ರುಪತ್ ತ್ಮಮಪಪ ಈಗ ಕೊಟಟ ಶ್ಕೆಷೌೀನೆ ಸಾಕಾಗದೆ.
ಮತ್ಸೆತ ಇನ್ನೂನು ಏನಾದೂರ ಆದಾತ್ು!” ಎಂದು ಮಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಹಿರಿಯ ಮಗನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ‘ಹುಚುಚಾ ಹೆಗಗಡಿತಯ’ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ
ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದಿರುವಂತ್ಸೆ ತ್ಳಿಸ, ಮೀಲೆದುದ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯ ಜಗಲ್ಗೆ ಹೊೀದರು.
ಕತ್ತಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿೀಡು ಬಿಟಿಟರುತ್ತದದ ಮಾಣ್ಗೆಯ ಗಿಡಡ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ತ್ಲೆ ತ್ಸಾಗದಂತ್ಸೆ ಬಗಿಗ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಜಗಲ್ಗೆ ದಾಟಿ ನೀಡುತ್ಸಾತರೆ :
ಹೊರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯರ ಹಿಂಡೆ ಜಮಾಯಿಸದಂತ್ದೆ! ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಸಟುಟ ಜುಟಿಟಗೂ ಏರಿತ್ು. ‘ಹಂದಿ ಹೊರುವುದಕೆಕ ಇಬಬಾರು
ಹೊಲೆಯರನ್ನುನು ಕಳಿಸು ಎಂದರೆ, ಹೊಲಗೆೀರಿಯನೆನು ಮನೆಗೆ ತ್ಂದಿದಾದನ್ನಲಲಿ, ಮುಟಾಟಳ ಮಗ, ಮನೆಹಳ! ಎಂದುಕೊಂಡು ಸುತ್ತಲೂ ಅವನಗಾಗಿ
ಹುಡುಕಿನೀಡಿದರು. ಅವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಗೊೀಚರವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಜಗಲ್ಯಿಂದ ಕಿರುಜಗಲ್ಗೆ ಇಳಿದು, ಸಟೆಟೀರಿದದರೂ ವಯೊೀಧಿೀನ್ನರಾಗಿ
ನಧಾನ್ನವಾಗಿಯೆ ಅಂಗಳಕಿಕಳಿದರು. ಹೊಲೆಯರೆಲಲಿ ಒಡೆಯರ ಮಚುಚಾಗೆಗಾಗಿಯೂ, ಸಂತೀಷ್ ಪರದಶರ್ಶೆನ್ನಕಾಕಗಿಯೂ, ಇಷ್ುಟ ಬೆಳಿಗೆಗ ಮುಂಚೆಯೆ
ಅವರು ಹೆೀಳಿ ಕಳುಹಿಸುವುದೆ ತ್ಡ ಇಷಟಂದು ಆಳುಗಳು ಕೆಲಸಕೆಕ ಆತ್ುರರಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟಿಟದಾದರಲಾಲಿ ಎಂದು ಹಿಗಿಗ ತ್ಮಮಡನೆ ವಿನೀದವಾಗಿ
ಸಂವಾದ ತಡಗುತ್ಸಾತರೆಂಬ ನರಿೀಕೆಷೌಯಿಂದಲೂ ನ್ನಗುಮಗರಾಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಹಲುಲಿಹಲುಲಿ ಬಿಡುತ್ತದದರು. ಅವರ ಮಾತ್ಸೆಲಲಿ ತ್ಟಕಕನೆ ನಂತ್ು,
ಅರೆಕಷೌಣ ಅಥರ್ಶೆಗಭರ್ಶೆತ್ ನಃಶಬದತ್ಸೆ ವಾಯಪಿಸತ್ುತ.
“ಯಾರ ಹೆಣ್ಣಾ ಹೊರಾಕಂತ್ಸಾ ಎಲಾಲಿ ಬಂದಿದಿದೀರೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಗದೆದ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗಾದು ಬಿಟುಟ ಯಾರೀ ಹಲುಲಿ ಹಲುಲಿ ಬಿಡಾತ ನಂತ್ೀರಿ? ಈಗ
ಬೆಣಕು ಬಿಡೆತೀನರೀ ನಮಗೆ ?” ಒಮಮಗೆೀ ಮೈಮೀಲೆ ಬಂದವರಂತ್ಸೆ ಕಾಕು ಹಾಕಿ ಕೂಗಿಬಿಟಟರು ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆ.
ಹೊಲೆಯರಾರೂ ದಿಗಿಲು ಬಿೀಳಲೂ ಇಲಲಿ; ಒಡೆಯರ ಬೆೈಗುಳವನ್ನುನು ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಹಚಿಚಾಕೊಳಳೆಲೂ ಇಲಲಿ. ಒಬಬಾರ ಮುಖವನ್ನುನು ಒಬಬಾರು ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ
ನೀಡಿಕೊಂಡರು. ಏನೀ ಅಚಾತ್ುಯರ್ಶೆ ಸಂಭವಿಸರಬೆೀಕು ಎನನುಸತ್ು ಕೆಲವರಿಗೆ .
ತ್ಮಮ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಮಾಡಿ “ನೀವೆೀ ಹೆೀಳಿಕಳಿಸದಿರಂತ್ಸೆ….”
“ಯಾರೀ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸದುದ?”
“ಹೂವಮಮ ಬಂದು ಹೆೀಳಿದುರ ಸಣಣಾಯಯಗೆ….”
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
“ಹಂದಿೀ ಹಸಗೆೀಗಂತ್ಸೆ…. ಎಂದು ಕೆಮಿಮೀಸೆಯ ಮಂಜ ನ್ನಡುವೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆದ ಹೆಗಗಡೆ ಹಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣೆ ಬಡಕೊಂಡು “ಮನೆೀಹಾಳ ಮಕಕಳು !
ಮನೆಹಾಳ ಮಕಕಳು! ಹೂವಳಿಳೆ ಎಂಕಟಣಣಾಗೆ ಒಂದು ಸಲಗಾನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊರಿಸ ಕಳಿಸಾಕೆ ಇಬಬಾರನ್ನನು ಕಳಿಸಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿಕಳಿಸಾದೆರ , ಒಂದು ಹಿಂಡಿಗೆ
ಹಿಂಡೆೀ ಬಂದು ನಂತ್ದಿದೀರಲ್ಲಿೀ!…. ಇಂದೆೀನ್ನು ಇಷ್ುಟ ಜನ್ನ ಒಟಿಟಗೆೀ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಂದಾರಲಾಲಿ ಅಂತ್ದೆದ? ಈಗ ಗೊತ್ಸಾತತ್ು! ಬಾಡು ಸಗತದೆ ಪ್ಪಾಲ್ಗೆ
ಅಂತ್ಸಾ ಬಿಡಾರನೆಲಾಲಿ ಖಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿೀರಿ ಅಲೆಲಿೀನರೀ, ಕಣಣಾ ಸೂಳೆ ಮಕಕಳಾರ?” ಎಂದು ಬಯುದ ಮತ್ಸೆತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಜೆಞ ಮಾಡಿದರು:
“ಯಾರಾದೂರ ಇಬಬಾರು ಇರಿ; ಬಾಕಿಯೊೀರೆಲಾಲಿ ಗದೆದಗೆ ಹೊರಡಿ.
ಆಳುಗಳೆಲಲಿ ಸವಲಪ ಪ್ಪೆಚಾಚಾದರು. ಹಂದಿ ಹಸಗೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ಪಾಲು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವ ಹೆೀರಾಸೆ ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಬಂದಿದದರು. ಈಗ ಎಲಲಿ
ವಯಥರ್ಶೆವಾದದುದ ಮಾತ್ರವೆ ಅಲಲಿದೆ, ಕೆಲಸಕೂಕ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿಯೆ ಬಂದಿತ್ಲಾಲಿ ಎಂದು ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಳೆವ ಉಪ್ಪಾಯ ಆಲ್ೀಚಿಸತಡಗಿದರು.
ಬೆೈರ “ಯಾರಾದರೂ ಇರಿ. ನ್ನನ್ನಗೆ ದನಾಬಿಡಾಕೆ ಹೊತ್ಸಾತಯುತ” ಎಂದವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಳಿಯ ಕರೆಯುವ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನ್ನು .
ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದು ಮದಲೆೀ ಕೆಲಸಕೆಕ ಉಳಿಕೊಡಲು ನಶಚಾಯಿಸದದ ಮಂಜ “ನಾನಂದು ಚೂರು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ , ಹಾಂಗೆೀನೆ ಗದೆದಗೆ
ಬಂದು ಬಡಿತೀನ” ಎಂದು ಕೆೀರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನ್ನು.
ಹಂದಿ ಒಡಿಡನ್ನ ಹತ್ತರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತರೆ , ಹೊಲೆಯರೆಲಲಿ ಅಂಗಳದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದಾದರೆ! ಅಬಬಾರಿಸ
ಗಜರ್ಶೆಸದರು: “ಲೌಡಿಮಕಕಳಾರ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿೀರೀ ಎಲಾಲಿ? ಬನರೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರೂ! ಹಂದಿ ಹಿಡಿದು, ಅಡೆಡ ಕಟಿಟಕೊಟುಟ ಹೊರಡಿ ಕೆಲಸಕೆಕ”
ಎಂದವರು, ಮತ್ಸೆತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಬೆೈರನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು “ಕರೆಯೊೀ ಅವನ್ನನು, ಆ ಬೆೈರನ್ನನು. ಹೊರಟನ್ನಲಲಿ, ದುಣಣಾ ಮುಂಡೆಗಂಡ, ಎಲ್ಲಿಗೊೀ
ಹಡಬೆ ತ್ರಗಾಕೆ!” ಎಂದು ಗದರಿದರು.
ಮನ್ನಸಸಾಲಲಿದ ಮನ್ನಸಸಾನಂದ ಎಲಲಿರೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಒಡಿಡಯ ಹತ್ತರ ನೆರೆದರು. ಮನೆ ಹಿಸೆಸಾಯಾದಾಗ ಹೊಲಗೆೀರಿ ಆಳುಗಳನ್ನೂನು
ಬಿಡಾರವಾರಾಗಿ ಪ್ಪಾಲುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದರಿಂದ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಪ್ಪಾಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಿದದ ಬುಚಚಾ ಮತ್ುತ ಪುಟಟ ಇಬಬಾರೂ ತ್ಮಮ ಪ್ಪಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿದದ
ಹೊಲೆಯರಡನೆ ನಂತ್ದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು: “ನೀವು ಯಾಕೊರೀ ಬಂದಿದುದ? ಮದಲೆೀ ನಮಮ ಒಡೆೀರು ‘ನ್ನಮಮ ಆಳಗಳನೆನುಲಲಿ
ನ್ನಮಮ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬರದ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿ, ದುಬೊೀರ್ಶೆಧ್ನೆ ಆಡಾತನೆ’ ಅಂತ್ ನ್ನನ್ನನು ಮೀಲೆ ಅವರಿವರ ಹತ್ರ ದೂರು ಪುಕಾರು ಹೆೀಳಾತನ್ನಂತ್ಸೆ !” ಎಂದು ಒಡಿಡ
ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆಗೆಯಲು ಸುರು ಮಾಡಿದದ ತ್ಮಮಗೆ “ನೀಡೂ ಗುರುತ್ಟಟಗಾ ಆ ಹೂಬಾಲದ ಸಲಗಾನ್ನ…. ಏ ಮಂಜಾ, ನೀನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆೈ ಕೂಡಿಸೊೀ.
ಬಲವಾಗಿದೆಯೊೀ ಅದು!” ಎಂದರು.
“ಯಾವುದು? ಕಿವಿಚಟೆಟ ಹತ್ರ ಬೆಳಳೆಗಿದೆಯಲಾಲಿ ಅದಾ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ ಮಂಜಗೆ
“ನನ್ನನು ಅಜಜಿ ತ್ಲೆ! ಬಾಲದ ಹತ್ರ ಬೆಳಳೆಗಿದೆಯಲ್ಲಿೀ ಅದು!” ಎಂದು ಹೆಗಗಡೆಯವರು, ಹಂದಿಯ ಹೆೀಲುಗೆಸರನ್ನೂನು ಲೆಕಿಕಸದೆ ಮಟುಟತ್ಸಾತ, ಇತ್ರ
ಅಸಪೃಶಯರಿಂದ ತ್ುಸು ದೂರಸರಿದು ನಂತ್ರು.
ಆಗಲೆೀ ಹೊತ್ಸೆತೀರಿದದರಿಂದ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಲು ತ್ವಕಿಸುತ್ಸಾತ ಹಂದಿಗಳೆಲಾಲಿ ನಾ ಮುಂದೆ ತ್ಸಾ ಮುಂದೆ ಎಂದು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ನ್ನುಗಗಲು
ತಡಗಿದುದವು. ಒಡಿಡಯ ಒಳಗೆ ಜರುಗುತ್ತದದ ಕಾಮಕೊರೀಧಾದಿ ಅರಿಷ್ಡವಗರ್ಶೆದ ಚತ್ುಷಾಪದಿ ಪರಣ್ಚೆೀಷೆಟಗಳನ್ನುನು ಕಂಡು ಹೊರಗೆ ನಂತ್ದದ ದಿವಪ್ಪಾದಿ
ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳು ಗಟಟಯಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ‘‘ಚಾಷೆಟಮಾತ್ು’ ಪ್ಪಾರರಂಭಸದರು:
“ಹಿಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು! ಹಹಹುಹಹುಹಹು! ಮರಿ ಹಾಕಿದ ದಡೆಡ ಮಾಯಲೆೀ ಸವಾರಿಗೆ ಸುರುಮಾಡತಲ್ಲಿೀ….”
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“ಹಿಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹುೀ ಬಿತ್ುತ ಕೆಳಗೆ!…. ಹಾಂಗೆ ಆಗೆಬಾೀಕು ಸೊಕಿಕದ ಮುಂಡೆೀದಕೆ….”
“ಅಯಯಯಯಯೊಯೀ ಆ ಮರಿೀನ್ನ ಕೊಂದೆೀ ಹಾಕತಲ್ಲಿೀ ತ್ುಳಿದು….”
“ಏ ಬೆೈರಣ್ಣಾಣಾ, ಕಂಡಿೀಲ್ ಕೊೀಲು ಹೆಟಿಟ, ಮುಸುಡಿಗೆ ಒಂದು ತ್ವಿಯೊೀ….”
“ಥೂ ಥೂ ಥೂ! ಹೊಟೆಟ ಮಟಿಟದ ಹೊಡತ್ಕೆಕ ಒಂದು ಮಣುಣಾ ತ್ಟೆಟೀನೆ ಸುರಿದು ಬಿಡತಲ್ಲಿೀ….!”
ತ್ಮಮ ತ್ುಂಬ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಮಲಲಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆಯ ತಡಗಿದ. ಒಂದರ ಮೀಲೆ ಒಂದು ನ್ನುಗಿಗ ಕೆಲವು ಮರಿಗಳೂ, ನ್ನಡುಪ್ಪಾರಯದವೂ
ಹೊರಗೆ ನೆಗೆದು ಗುರು ಗುರು ಗುಟುಟತ್ಸಾತ, ದಿನ್ನವೂ ಬೆಳಗೆಗ ಮನ್ನುಷ್ಯರು ಹೊರಕಡಗೆ ಹೊೀಗುವ ತೀಟದ ಮೂಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸದುವು, ಹಸದ
ತ್ವಕವೊೀ ತ್ವಕದಿಂದ!
“ತ್ಮಮಣ್ಣಾಣಾ, ತ್ಮಮಣ್ಣಾಣಾ, ಬಂತ್ಲ್ಲಿೀ ಹೂಬಾಲದ ಸಲಗ!” ಬಚಚಾ ಕೂಗಿದ ರಭಸಕೆಕ ತ್ಮಮ ದಢಾರನೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾಬಿಟಟ! ನಜಕೂಕ ಆ ಸಲಗ
ದಡೆಡಗಳನೆನುಲಲಿ ತ್ವಿದು ದಾರಿ ಬಿಡಿಸಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ನ್ನುಗಿಗತ್ುತ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕದಿದದರೆ ಹೊರಕೆಕ ಹಾರಿಯೆ ಬಿಡುತ್ತತ್ುತ. ಆದರೆ
ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಆ ಸಲಗ ಪುನ್ನಃ ಒಡಿಡಯ ಹಿಂಭಾಗಕೆಕ ದಢಾರನೆ ನ್ನುಗಿಗ ಕಂಡಿಗಳಿಗೆಲಾಲಿ ಮೂತ್ ಹಾಕಿ ಪರಿದಾಡತಡಗಿತ್ು.
ಬೆೈರ, ಒಂದು ಬಿದಿರುದೊಣ್ಣೆಣಾಯಿಂದ ಒಡಿಡಯೊಳಗಡೆ ದಡ ಬಡಿಸುತ್ತದದ ಸಲಗವನ್ನುನು ಅದರ ಗಮನ್ನ ಬಾಗಿಲ ಕಡೆ ಹೊೀಗದಂತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದಕಾಕಗಿ
ಸತ್ಸಾಯಿಸತಡಗಿ, ತ್ಮಮಗೆ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ತ್ಮಮಣ್ಣಾಣಾ, ತ್ಮಮಣ್ಣಾಣಾ, ಈಗ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆಗಿ! ಬಾಯಗ, ಬಾಯಗ!”
ತ್ಮಮ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದನ್ನು. ದಡೆಡಗಳೂ ಕೆಲವು ಮರಿಗಳೂ ಹೊರಗೆ ನೆಗೆದೊೀಡಿದುವು. ಇನ್ನೂನು ಕೆಲವು ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಧಾವಿಸದುವು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದದದನ್ನುನು ಅರಿತ್ ಸಲಗ ಕಣುಣಾ ಮುಚಿಚಾ ಬಿಡುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ಉಳಿದೆಲಲಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನೂನು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ತ್ಳಿಳೆ ಉರುಳಿಸ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ
ನ್ನುಗಿಗಬಿಟಿಟತ್ು! ‘ಹೊೀ ಹೊೀ ಹೊೀ!’ ‘ಬಂತ್ೂ ಬಂತ್ೂ ಬಂತ್ೂ!’ ‘ಅಯಯಯೊಯ ಅಯಯಯೊಯ! ತ್ಪಿಪಸಕೊಳತಲ್ಲಿೀ!’ ‘ಹಿಡಿರೀ! ಹಿಡಿೀರೀ!
ಹಿಡಿೀರೀ! ಥೂ ಹೊಲೆಸೂಳೆಮಕಕಳಾರ, ನೀವೆೀನ್ನು ಅನಾನುತ್ಂತ್ೀರೀ….?’ ನಾನಾ ಕೂಗುಗಳೂ ಬೆೈಗುಳಗಳೂ ಅಂಗಳವನೆನುಲಲಿ ಸಶಬದವನಾನುಗಿ
ಮಾಡಿದುವು. ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು “ತ್ಸಾವಟದ ಕಡೆ ಹೊೀಗದ ಹಾಂಗೆ ತ್ಡಿೀರೀ!” ಎಂದು ಕೂಗುತ್ಸಾತ, ತ್ಸಾವೆೀ ಅತ್ತ ಕಡೆ ನ್ನುಗಿಗ ಓಡಿದರು.
ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನದ ಬಿರುಮಳೆಯಿಂದಾದ ಅಂಗಳದ ಕೆಲಸರು ಹೆಜೆಜಿಹೆಜಾಜಿಯಾಗ ಬೂದಿಗುಡೆಡಯಿಂದಲೂ ಓಡಿಬಂದ ಕಂತ್ರನಾಯಿಗಳೂ ಸಲಗನ್ನ
ಬೆೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದುವು. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೊೀದರೂ ದಾರಿ ಕಟಿಟಹೊೀದ ಆ ಹಂದಿಗೆ ತ್ಲೆ ಕೆಟಟಂತ್ಸಾಗಿ ಸಕಕಬಟೆಟ ನ್ನುಗಿಗ ಓಡಲಾರಂಭಸತ್ು.
ಸೌದೆಕೊಟಿಟಗೆಯ ಕಡೆ ನ್ನುಗಿಗ ಅಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕಡಿದಾಗಿ ಎದಿದದದ ದರೆಯನ್ನುನು ಕಂಡು, ಹತ್ತಲು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ನೆಗೆದು ಜಾರಿಬಿದುದ
ಸೊೀತ್ು, ಹಿಂದಕೆಕ ಹಾರಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದಾದಗ ಮಂಜ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿದಿದದದ ಒಂದು ದೊಡಡ ಬಡಿಕೆಯನೆನುತ್ತ ಹಂದಿಯ ಸೊಂಟಕೆಕ ಇಕಕಡಿಸಬಿಟಟನ್ನು.
ಅದು ಆ ಪ್ಪೆಟಿಟಗೆ ಕಿರೀರ್ಶೆ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳಳೆಲು, ಹೆಗಗಡೆಯವರು “ಅಯೊಯೀ ಮುಂದೆೀಮಗನೆೀ, ಹೊಡೆದು ಕೊಂದೆೀನ? ಸೊಂಟಮುರಿದು
ತ್ಸೆವಳಿತದೆಯಲ್ಲಿೀ! ಹಸಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ನಾನುವ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿೀರೆೀನೀ?” ಎಂದು ಮದಲಾಗಿ ಬೊಬೆಬಾ ಹಾಕಿದರು.
ಹಂದಿಯನ್ನುನು ಮಾರುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಹಣಕೆಕ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಚಕಾರ ಆಗುತ್ತದೆಯೊೀ ಎಂಬುದು ಅವರ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಸಲಗ ಸವಲಪವೂ
ಜಗಗಲ್ಲಲಿ. ಪಣತ್ದ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಕಡೆ ನ್ನುಗಿಗತ್ು. ಅಲ್ಲಿ ತಳಸ ಘನ್ನಮಾಡಲೆಂದು ರಾಸಹಾಕಿದದ ಅಕಿಕಯಿದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಹುಚೆಚಾದುದ
ಕುಣ್ದಾಡಿದರು: “ಹೊೀಯತಲ್ಲಿೀ! ಹೊೀಯತಲ್ಲಿೀ! ನಮಮ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ, ಅಕಿಕನೆಲಾಲಿ ತ್ಸೆಗಿದರಲ್ಲಿೀ…” ಎಂದು ಕೊೀಪ ಮಿಶರವಾದ ರೀದನ್ನ
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ಧ್ವನಮಾಡತಡಗಿದರು. ಹೊಲೆಯರೆಲಾಲಿ ಸೆೀರಿ ಹಂದಿ ಅತ್ತಕಡೆ ಹೊೀಗದಂತ್ಸೆ ತ್ಡೆಯಲು ಹೆಣಗಿದರು. ಆದರೆ ಸಲಗವು ಅಕಿಕಯ ರಾಶ್ಯ
ಮೀಲೆಯೆ ನ್ನುಗಿಗ, ತ್ುಳಿದು, ಚೆನಾನುಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಬೊಬೆಬಾಯ ಹೊನ್ನಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಸೆೀಲ್ ನ್ನುಗುಗವ ಕರಿಬಂಡೆಯಂತ್ಸೆ, ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹೆಂಚಿನ್ನ
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದತ್ತ ಧಾವಿಸತ್ು.
ಜಗಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತ ಕುಳತ್ದದ ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಮತ್ುತ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಇಬಬಾರೂ ಅಂಗಳದ ಕಡೆ ನ್ನುಗಿಗ ಬರುತ್ತದದ ಹಂದಿ ನಾಯಿ ಮನ್ನುಷ್ಯರ
ಬೊಬೆಬಾಗುಂಪನ್ನುನು ನೀಡ, ತ್ುಳಸೀಕಟೆಟಯಿರುವ ಸಥೂಳವನ್ನುನು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸದಂತ್ಸೆ ಹಂದಿಯನ್ನುನು ಅಡಡಗಟಿಟ ಹಿಂದಕೆಕೀ ಓಡಿಸಬೆೀಕೆಂದು
ಕೆಳಕಿಕಳಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಗುಂಪು ಅಂಗಳಕೆಕ ನ್ನುಗಿಗ ಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ತ್ುಳಸಕಟೆಟಯ ಬಲಗಡೆಗೆ ಧಾವಿಸ, ಅಬಬಾರಿಸ ಕೂಗಿ ಹಂದಿಯನ್ನುನು
ಎಬಿಬಾದೊಡನೆ ಅದು ಬಲಕೆಕ ತ್ರುಗಿ ನ್ನುಗಿಗತ್ು. ಕಾಲ್ನ್ನ ಹುಣುಣಾ ರಕತ ಸೊೀರುತ್ಸಾತ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ನೀಯುತ್ತ ಕುಳಿತ್ದದ ವೆಂಕಟಣಣಾ
ಅಭಾಯಸಬಲದಿಂದೆಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು ದೊಣ್ಣೆಣಾಯನೆನುತ್ತ, ಬಿೀಸಲು ಹಂದಿ ತ್ುಳಸಕಟೆಟಯ ಮೀಲೆೀಯೆ ಹತ್ತ ಹಾರಿತ್ು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ನಾಯಿಗಳೂ
ನ್ನುಗಿಗದುವು. ದೆೀವರ ಮುಂದೆ ಹೊೀತ್ತಸಟಿಟದದ ನೀಲಾಂಜನ್ನಗಳೂ ದೆೀವರಿಗೆ ಮುಡಿಸದದ ಹೂವುಗಳೂ ಉರುಳಿ ಚೆಲಾಲಿಪಿಲ್ಲಿಯಾಯಿತ್ು. ದಿೀಪಗಳೂ
ಆರಿಹೊೀದುವು. ಹಂದಿಯ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತದದ ಹೊಲೆಯರೆಲಲಿ ಹಂದಿ ದೆೀವರ ಕಡೆಗೆ ನ್ನುಗಿಗದೊಡನೆ , ಹದರಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮರವಟಟಂತ್ಸೆ
ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ುಬಿಟಟರು. ತ್ಸಾವು ಹೊೀಗಬಾರದ ಜಾಗಕೆಕ ಹಂದಿ ಹೊೀಯಿತ್ಲಾಲಿ ಎಂದು ವಿಷಾದದಿಂದಲೂ, ಅದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ತ್ಮಗೆ
ಕೆೀಡು ತ್ಪಪದು ಎಂಬ ಪ್ಪಾಪಭೀತ್ಯಿಂದಲೂ ಅವರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ಅಂಗಳದ ಒಂದು ಭಾಗಕೆಕ ಹಾಕಿದದ ಹಳೆಯ ಬೆೀಲ್ಯನ್ನುನು
ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಗೆ ನ್ನುಗಿಗದುದನ್ನುನು ಕಂಡ ಹೊಲೆಯರು ಬಳಸುದಾರಿಯಿಂದ ಅತ್ತ ಓಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಂದಿ
ಹರುವೆ ಮಾಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಡಿ, ಕೆಸುವಿನ್ನ ಚಿೀಪಿನ್ನ ಮಡಿ, ತ್ಂಗಳವರೆ ಮಡಿಗಳನೆನುಲಲಿ ತ್ುಳಿದು ರಂಪ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಮೀಲಣ ಹಕಕಲುಹಾಡಿನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ನ್ನುಗಿಗಬಿಟಿಟತ್ುತ.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತಗೆ ಮುಂಚೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಪೂಜಸ ಪರದಕಿಷೌಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದದ ತ್ನ್ನನು ಮನೆದೆೀವರಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಕಣಣಾಮುಂದೆಯೆ ಒದಗಿದ ಮೈಲ್ಗೆಯ ದುಃಸಥೂತ್ಯನ್ನುನು
ಎವೆಯಿಕಕದೆ ನಟಿಟಸುತ್ಸಾತ, ದಿಗ್ಭಾರಂತ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ನಂತ್ದದ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕಣುಣಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಳಬಳನೆ ಇಳಿಯತಡಗಿತ್ು. ನಟುಟಸರುಗಳಿಂದ
ಅಳೆಳೆ ಎದತಡಗಿತ್ು. ಮಮರ್ಶೆಭೆೀದಿಯಾದ ಅಂತ್ದುರ್ಶೆಃಖವೊಂದು ಅವರ ಹೃದಯವನೆನುಲಾಲಿ ಹಿಂಡಿದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ತ್ನ್ನಗೆೀನ ಒಂದು ಭಯಂಕರ
ಅಮಂಗಳ ಕಾದಿದೆ ಎನ್ನುನುವುದಕೆಕ ಮುನ್ನೂಸಾಚನೆಯಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಅರೂಪ ಭೀತ್ಯೊಂದು ಅವರ ಅಂತ್ಃಕರಣದ ಅಂತ್ರಾಳವನೆನುಲಲಿ ಕಲಕತಡಗಿತ್ು.
ಜಗಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಕೆೈ ಕೂಸನೆನುತ್ತಕೊಂಡು, ಮಕಕಳೊಡನೆ ನಂತ್ು, ನಸಸಾಹಾಯಕಳಾಗಿ, ದಿಗಿಲುಗೊಂಡು ನ್ನಡೆದುದನೆನುಲಲಿ ನೀಡಿ ಸಂಕಟಪಡುತ್ಸಾತ
ನಂತ್ದದ ಬಡಕಲ್ಡಲ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಇತ್ರರೆದುರು ಹೆಂಡತ್ಯ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕೂಗದಿದದ ಅವರು, ತ್ಡೆಯಲಾರದ
ದುಃಖ ಭಯ ಅಮಂಗಳಾಶಂಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟಟಂತ್ಸೆ “ಅಯೊಯೀ, ಸೀತ್ೂ, ನ್ನಮಮ ಮನೆಯೆ ಹಾಳಾಯಿತ್ಲೆಲಿೀ! ದೆೀವರಿಗೆ ಹಚಿಚಾಟಿಟದದ ದಿೀಪ್ಪಾನೆ
ಆರಿಸದನ್ನಲೆಲಿೀ ನ್ನಮಮ ದಾಯಾದಿ!” ಎಂದು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ರೀದನ್ನ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
ಅತ್ತ ಕಾಡು ಹತ್ತದ ಊರು ಹಂದಿ ಒಂದು ಸೀಗೆಯ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶರಯ ಪಡೆದುದನ್ನುನು ಪತ್ಸೆತ ಹಚಿಚಾ ಹೊಲೆಯರೆಲಲಿ ಸುತ್ುತವರಿದು ಅದನ್ನುನು
ಹೊರಡಿಸುವ ಯತ್ನುದಲ್ಲಿದದರು. ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ದೊಡಡ ನಾಯಿಯ ದೊಡಡ ಗಂಟಲು ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಹಂದಿ ಉಡಿಯಿಂದ ಹೊಡಗೆ
ದುಮಿಕಿ ತ್ನೆನುಲಲಿ ಶಕಿತಯನ್ನೂನು ವಿನಯೊೀಗಿಸ ಓಡತಡಗಿತ್ು. ನೀಡುತ್ಸಾತರೆ: ಅದನ್ನುನು ಬೆನ್ನನುಟುಟತ್ತದೆ, ಹುಲ್ಯ!
“ಅಯಯಯೊಯೀ ಅದಾಯವುದೊರೀ ಆ ನಾಯಿ?” ಎಂದೊರಲುತ್ಸಾತ ತ್ಮಮ ದೌಡಾಯಿಸದ. ಕೆಮಿಮೀಸೆ ಮಂಜ ಹಿಂಬಾಲ್ಸುತ್ತಲೆೀ ಕೂಗಿದ: “ಸಂಬಾವಿ
ಗುತ್ತೀದು ಕಣರೀ! ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತರೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸನ? ಕೊಂದೆೀ ಹಾಕತದೆ ಹಂದಿೀನ್ನ!”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದು ಪ್ದೆಯ ಹಿಂದೆ ಹಂದಿ ಕಿರೀರ್ಶೆ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತದದ ಬೊಬೆಬಾ ಕೆೀಳಿಸತ್ು: ಹುಲ್ಯ ಹಂದಿಯ ಕಿವಿಚಟೆಟಯನ್ನುನು ಕಟಿಟ ಹಿಡದು
ಅದರ ಓಟವನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸತ್ುತ. ಹೊಲೆಯರು ಸಮಿೀಪಿಸುವುದರಳಗೆ ಹಂದಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿದತ್ುತ. ನಾಯಿ ಅದರ ಗಂಟಲ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕುವ
ಪರಯತ್ನುದಲ್ಲಿತ್ುತ.

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

“ಬಿಡಿಸೊರೀ! ಬಿಡಿಸೊರೀ! ಹಂದಿೀನಾ ಕೊಂದುಹಾಕತದೆ!” ಎಂದು ಎಲಲಿರೂ ಒಬಬಾರಿಗೊಬಬಾರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದರೆೀ ಹೊರತ್ು ಯಾರೂ ನಾಯಿಯ
ಹತ್ತರಕೆಕ ಹೊೀಗಲು ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಹತ್ತರ ನಾಗತ್ಸೆತ ನಾಗಕಕರನ್ನುನು ಅಗಚಿ, ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಂದ ಕಾಗದ
ತ್ರುತ್ತದದ ಹೊಲೆಯರ ಗುತ್ತ, ತ್ಸಾನ್ನು ಬರುತ್ತದದ ಕಾಲುದಾರಿಯಿಂದ ತ್ುಸು ಮೀಲುಭಾಗದ ಕಾಡಿನ್ನ ಅಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದದ ಗಲಾಟೆಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ,
ಕುತ್ೂಹಲವಶನಾಯಿ ಆ ಕಡೆ ಓಡುತ್ತಲೆೀ ಹೊೀಗಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಳುಳೆವುದೆ ತ್ಡ ನಾಲಾಕರು ಕೊರಳುಗಳು ಒಟಿಟಗೆ “ನನ್ನನು ನಾಯಿ ನ್ನಮಮ ಹಂದಿೀನ್ನ
ಕೊಲತಲ್ಲಿೀ, ಗುತ್ತ!” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡವು. ಸನನುವೆೀಶದ ಅಥರ್ಶೆವನೆನುಲಲಿ ತ್ಟಕಕನೆ ಗರಹಿಸದ ಗುತ್ತ ಓಡಿಹೊೀಗಿ, ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ಸಾತ, ಹುಲ್ಯನ್ನ
ಬೆನ್ನನು ಮೀಲೆ ಮುಷ್ಟಯಿಂದಲೆ ಎರಡು ಗುದುದ ಗುದಿದ, ಅದರ ಕುತ್ತಗೆಯನ್ನುನು ಬಲವಾಗಿ ತ್ಬಿಬಾ ಎಳೆದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನ್ನು. ತ್ತ್ತರಿಸದದ ಸಲಗ ಮತ್ಸೆತ
ಬಡರಿಬಿದುದ ಎದುದ ಓಡಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆೀ ಮಂಜ, ಬೆೈರ, ತ್ಮಮ, ಬಚಚಾ, ಪುಟಟ ಎಲಲಿರೂ ಒಂದೆೀ ನೆಗೆತ್ಕೆಕ ನ್ನುಗಿಗ ಅದನ್ನುನು ಅದುಮಿ
ಹಿಡಿದು, ಬಳಿಳೆಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ್ನ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನೂನು ಹಿಂದಿನ್ನವುಗಳನ್ನೂನು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆಯಾಗಿ ಒಟಿಟಗೆ ಬಿಗಿದು ಕಟಿಟ, ಒಂದು ನೆೀರವಾದ
ಗಿಡವನ್ನುನು ಕಡಿದು ಬಲವಾದ ಅಡೆಡಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿ ಹಂದಿಯ ಕಾಲುಗಳ ನ್ನಡುವೆ ತ್ೂರಿಸ, ಎತ್ತ ತ್ಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಕಿರರ್ಶೆ ಎಂದು ಕಾಡೆಲಲಿ
ಮರೆಯುವಂತ್ಸೆ ಚಿೀರಿಡುತ್ತದದ ಅದನ್ನುನು ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿದರು.
ಗುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ನಾಯಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಮತ್ಸೆತ ಒಂದು ಬಳಿಳೆ ಕುಣ್ಕೆ ಬಿಗಿದು, ಅದನ್ನುನು ಭದರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಎರಡು ಹೆಜೆಜಿ
ಹಾಕಿದದನ ಇಲಲಿವೊ ಎದುರಿಗೆ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಬರುತ್ತರುವುದನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಪಿಚಚಾನೆ ಹಲುಲಿಬಿಟುಟ, ಅಭಾಯಸಬಲದಿಂದಲೆಂಬಂತ್ಸೆ
ದಾರಿಯಿಲಲಿದಿದದರೂ ದಾರಿಬಿಟುಟ ನಲುಲಿವಂತ್ಸೆ ಸರಿದು ನಂತ್ನ್ನು.
ಹಂದಿ ನೆರಮನೆಯ ದಾಯಾದಿಗಳ ಅಂಗಳದ ಕಡೆಗೆ ನ್ನುಗಿಗದುದನ್ನುನು ಕಂಡ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು, ಕಾಲುಗೆಟಟಂತ್ಸಾಗಿ, ತ್ಮಗೆ ಸೆೀರಿದ ಅಂಗಳದ
ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ು, ಮಗನ್ನನ್ನುನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯತಡಗಿದರು. ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ತ್ನ್ನಗೂ ಅದಕೂಕ ಏನ್ನೂ ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಲಿದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಬಚಚಾಲ
ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲು “ನನ್ನನು ಕಾಲ್ಗೆ ಒರಲೆಹಿಡಿಯಾ! ಕಿವಿ ಕೆಪ್ಪಾಪಗಿದೆಯೆೀನ? ಅಲ್ಲಿ ಓಡೀ! ಓಡೀ ಬಾಯಗ!” ಎಂದು ಗಂಟಲು ಕಟಿಟ
ಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ತ್ಮಮಪಪ ತ್ುಸು ಚುರುಕಾಗಿಯೆ ಗಲಾಟೆಯ ಜಾಡನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸ ಗುಡಡವೆೀರಿ ಬರುತ್ತದದನ್ನು. ಗುತ್ತಯಿಂದ
ಹೊಲೆಯರು ಹಂದಿಯನ್ನುನು ಅಡೆಡ ಕಟಿಟ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಹೊೀದ ವಿಷ್ಯ ತ್ಳಿದವನ್ನು “ಅಂತ್ೂ ನೀನ್ನು , ನನ್ನನು ನಾಯಿ, ಹೊೀದಲೆಲಿಲಾಲಿ ಕೊಂಡು
ಹುಯುಲಿ!” ಎಂದವನ್ನು, ತ್ಟಕಕನೆ ದನ ಬದಲಾಯಿಸ “ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೊಯ?” ಎಂದನ್ನು.
ಗುತ್ತ ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಪರಸನ್ನನುನಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಮಂದಹಸತ್ನಾದನ್ನು. ತ್ಸಾನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದುದ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಹೆೀಳಿದರೆ ಆ ಹೆಸರು ಕೆೀಳಿ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ
ಒಳಗೊಳಗೆ ಹಿಗುಗತ್ಸಾತನೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ನಸಸಾಂದಿಗಧವಾಗಿ ಅರಿತ್ವನ್ನಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಮನೆಯಿಂದ.”
‘ಮನೆಯಿಂದ’ ಎಂದರೆ ‘ಸಂಬಾವಿಯಿಂ’ ಎಂದು ಎಲಲಿರೂ ತ್ಳಿದೆೀ ತ್ಳಿದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ ಸುನಶಚಾಯ ಬುದಿದ . ಆ ಕಡೆ ಯಾರೂ
“ನ್ನಮಮ ಊರಿಂದ ಬಂದೆ” ಎಂದಾಗಲ್, ನ್ನಮಮ ‘ಹಳಿಳೆ’ಯಿಂದ ಬಂದೆ ಎಂದಾಗಲ್ ಹೆೀಲುವುದಿಲಲಿ . ಅಲ್ಲಿ ಊರು ಹಳಿಳೆ ಎಲಲಿ ಒಂದೆೀ: ‘ಮನೆ’ಗೆ
ಸೆೀರಿದಂತ್ಸೆ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯರ ಕೆೀರಿ, ಗಟಟದವರ ಬಿಡಾ, ಇತ್ಸಾಯದಿ ಏನದದರೂ ಅವೆಲಲಿ ‘ಮನೆ’ಯಲ್ಲಿ ಐಕಯ. ನ್ನಮಮ ಊರು, ನ್ನಮಮ ಹಳಿಳೆಎಂಬ ಮಾತ್ುಗಳು ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರಿಂದ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಯಲು ಸೀಮಯವರಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಮಲೆನಾಡಿನ್ನವರಿಗೆ ಇರುವುದು
‘ನ್ನಮಮನೆ’ ‘ನಮಮನೆ’.
“ಏನಾರೂ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸದಾರೀ ನಮಮ ಅಯೊಯೀರು?” ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಸುಪಿರೀತ್ನಾಗಿಯೆ ಪರಶ್ನುಸದನ್ನು.
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“ಏನ್ನೂ ಇಲಾಲಿ…” ಎಂದು ಗುತ್ತ ನೀಳದನ ತ್ಸೆಗೆದರೂ ಆ ದನ ಧ್ವನಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೆ . ಗುತ್ತ ಹಲುಲಿ ಬಿಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು
ಗಮನಸ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಹಲುಲಿ ಬಿಡುತ್ಸಾತ “ಥೂ ಲೌಡಿೀ ಮಗನೆೀ, ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ತರ ದಗಲಬಾಜ ಮಾಡಿತೀಯಾ?” ಎಂದನ್ನು.
“ಇಲಲಿ ನ್ನನನುಡೆಯ, ನಾನಾಯಕೆ ದಗಲಬಾಜ ಮಾಡಿ? ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ರ ಏನ್ನೂ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸಾಲಲಿ.”
“ಮತ್ಸೆತ? ಕಾಗದ ಗಿೀಗದ ಕೊಟಾಟರೆೀನ್ನು?”
ಗುತ್ತಗೆ ಫಜೀತ್ಗಿಟುಟಕೊಂಡಿತ್ು. ಕೊಟಟ ಕಾಗದವನ್ನುನು ಗುಟಾಟಗಿ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆೀ ಕೊಡಬೆೀಕೆಂದು ಸಂಬಾವಿ ಭರಮಯಯ ಹೆಗಗಡೆಯವರು
ತ್ಮಮ ನೆಚಿಚಾನ್ನ ಆಳಿಗೆ ಆಜಾಞಪಿಸದದರು. ಬೆೀರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟುಟಗಿಟಿಟೀಯಾ? ಎಂದು ಹೆದರಿಸಯೂ ಇದದರು. ಈಗ ಕಾಗದ ಕೊಟಿಟದಾದರೆ
ಎಂಬ ವಿಚಾರ ತ್ಮಮಪಪಗೆ ತ್ಳಿಸದರೆ ‘ಎಲ್ಲಿ? ಕೊಡು, ನೀಡಿ ಕೊಡುತ್ಸೆತೀನೆ’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರೆ ಏನ್ನು ಮಾಡುವುದು? ಏನ್ನನಾನುದರೂ ಹೆೀಳಿ
ಕಳಿಸದಾದರೆ ಎಂದು ತೀಟ, ಗದೆದ, ಹಂದಿ, ದನ್ನ, ಕರು, ಜಮಿೀನ್ನು ಇಂತ್ಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಏನಾದರಂದು ಸುಳಳೆಂಬಳಿಳೆ
ಹೆೀಳಬಹುದಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನೂನು ಮದಲೆೀ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟಿಟದಾದನೆ, ಏನ್ನನ್ನೂನು ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ. ಮುಂದೆೀನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕು
ಎಂದು ಗುತ್ತ ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ತ್ಡಕಾಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸದ ತ್ರುಣ ಹೆಗಗಡೆ :
“ಏನೀ? ಮತ್ಸೆತೀನೀ ಠಕುಕ ಮಾಡಾಕೆ ಹುನಾರು ಮಾಡಿತದಿದೀಯಾ?” ಎಂದು ಮೂದಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ ಪರಶ್ನುಸ, ಎರಡು ಹೆಜೆಜಿ ಮುಂಬರಿದನ್ನು.
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ಕಠೀರ ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆ ಸವಭಾವದ ಪರಿಚಯವಿದದ ಗುತ್ತ “ತ್ಡಿೀರಪ್ಪಾಪ, ಕಾಗದ ಕೊಟಿಟದೂರ” ಎಂದು ದಗಲೆಯೊಳಗೆ, ಸೊಂಟದ
ಸುತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ಸಾತ “ಹಾಳು ಆ ಲಕುಕಂದದ ಹಳಳೆ ನನೆನು ಆ ಮಳೆೀಲ್ ಏರಿ ಬಿಟಿಟತ್ುತ ! ಹಾದು ಬರುವಾಗ ಸೊಂಟದ ಮಾಯಲಕೂಕ ನೀರು
ಬಂದಿತ್ುತ. ಎಲ್ಲಿ ತ್ಸೆೀಲ್ಹೊೀತೀ ಏನೀ?” ಎಂದು ಹುಡುಕುವುದನ್ನುನು ಬಿಟುಟ ನರಾಶನಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ ನಂತ್ು “ಇನೆನುೀನ್ನು ಮಾಡಲಿಪ್ಪಾಪ ನಾನ್ನು ?
ಮಗಗಲು ಮುರಿಯೊೀ ಹಾಂಗೆ ಹೊೀಡೀತ್ಸಾರಲಾಲಿ ನ್ನನ್ನನು!” ಎಂದು ಅಳುದನ ತ್ಸೆಗೆದುದನ್ನುನು ಕಂಡ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ, ತ್ುಟಿಗಚಿಚಾ, ಕೊಂಕುನ್ನಗೆ ಬಿೀರಿ:
“ನೀಡೀ, ಗುತ್ತ, ಈ ಆಟಾನೆಲಾಲಿ ತ್ಸೆಗಿೀಬಾಯಡ ನ್ನನ್ನಹುತ್ರ” ಎಂದು ಗುತ್ತಯ ಕಣಣಾನೆನು ನೆೀರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು : “ನನ್ನನು ಗುತ್ಸೆತಲಾಲಿ ನ್ನಂಗೆ
ಗೊತ್ತಲಾಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿೀಯೆೀನ್ನು?”
ಗುತ್ತ ತ್ಸಾನ್ನು ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ದೊಡಡ ಬಿೀರನ್ನ ಮಗಳು ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವ ಗುಟಟನೆನುೀ ಕುರಿತ್ು ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದಾದನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ, ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಕೆೈಯಿಂದ ನ್ನುಣುಚಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಕಾಗದ ತ್ಲುಪುವಂತ್ಸೆ
ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು, ಹಿಂದುಮುಂದು ನೀಡದೆ “ಇಲಲಿ, ನ್ನನನುಡಾಯ, ಸತ್ಯವಾಗಿ, ದೆೀವರಾಣ್ಣೆ!” ಎಂದುಬಿಟಟನ್ನು.
“ದನಾ ತ್ನ್ನುನುವನಗೆ ಗೊಬಬಾರದ ಆಣ್ಣೆ!…. ನೀಡೂ, ನ್ನನ್ನು ಅಪಪಯಯಗೆ ಕಾಗದ ಕೊಟಟರೂ ಅವರು ಅದನ್ನನು ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ಸಾರನೆ ಓದಾಕೆ ಹೆೀಳಾತರೆ . ಅವರಿಗೆ
ಕಣೂಣಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಾದಿಲಲಿ. ಅಕಷೌರ ಓದಾಕೆ. ಸುಮಮಸುಮಮನೆ ಮುಚುಚಾಮರೆ ಮಾಡಿತೀಯಲಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಾತ!” ಎಂದು ಸಾಫಲಯ ದೃಢತ್ಸಾಭಂಗಿಯಿಂದ
ಕೆೈನೀಡಿದ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೆ,
ಗುತ್ತ ಪ್ಪೆಚಾಚಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಮುಗುಳುನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಅಯೊಯೀ ದೆೀವರಾಣ್ಣೆೀನ್ನೂ ಹಾಕಿಬಿಟೆಟನ್ನಲ್ರ ! ಇನ್ನುನು ಹಾಯಂಗೆ ಕಾಗದ ಕೊಡಲ್ ಅಂತ್ಸಾ ವೆೀಚೆನು
ಮಾಡಿತದಿದೀನ!” ಎಂದು ದಗಲೆಯ ಯಾವುದೊೀ ಒಂದು ಅಜಾಞತ್ ಒಳಮೂಲೆಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿದನ್ನು.
“ಅಯೊಯ! ನನ್ನನು ದೆೀವರಿಗೆ ಇಂಥಾ ಆಣ್ಣೆ ಕೆೀಳಿ ಕೆೀಳಿ ಕಿವಿ ಕೆಪ್ಪಾಪಗಿ ಹೊೀಗಿ ಅದೆ! ಇನ್ನುನು ನೀನೆಷ್ುಟ ಸಾರಿ ಬೆೀಕಾದೂರ ಆಣ್ಣೆ ಹಾಕು; ಅವನಗೆೀನ್ನೂ
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ಕೆೀಳೊಸಾೀದಿಲಲಿ! ಯಾಕೆ ಹೆದತ್ೀರ್ಶೆಯಾ?”
“ಹಂಗೆೀನರೀ?…. ಸೆೈ ಹಾಂಗಾರೆ ತ್ಗೊಳಿಳೆ; ಇಲಲಿದೆ!” ಎಂದು ಒದೆದಯಾಗಿ ಮುದುಡಿ ಹೊೀಗಿದದ ಒಂದು ಕಾಗದದ ತ್ುಂಡನ್ನುನು ಈಚೆಗೆಳದು,
ಅಂಜಲ್ಬದಧನಾಗಿ ನೀಡಿದನ್ನು.
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ತ್ುಂಬ ಗೆಲುಮಗದಿಂದ ಅದನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಚಚಾ ತಡಗಿದನ್ನು. ಅದು ಗುತ್ತ ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ, ತ್ಸೆೀಲ್ಹೊೀದದುದ ಸುಳಾಳೆಗಿದದರೂ
ಮುಳುಗಿದುದದಕೆಕೀನ ನಜವಾಗಿಯೂ ಪರತ್ಯಕಷೌ ಪರಮಾಣವಿತ್ುತ, ಒದೆದ ಮುದೆದಯಾಗಿ, ಮತ್ಸೆತ ಗುತ್ತಯ ಶರಿೀರದ ಬಿಸುಪಿನಂದಲೆ ಅಧ್ರ್ಶೆಂಬಧ್ರ್ಶೆ
ಒಣಗಿದದ ಆ ಕಾಗದವನ್ನುನು ಹರಿದುಹೊೀಗದಂತ್ಸೆ ತ್ುಂಬ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದಲೆ ಬಿಚಿಚಾ ಓದತಡಗಿದದ ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾರರಂಭದಲ್ಲಿದದ ನ್ನಗುವಿನ್ನ
ಕಳೆ ಬಾಡತಡಗಿತ್ು. ನರಾಶೆಯೊ? ದುಃಖವೊ? ಸಟ್ಟ? ಮುಖ ಸಂಡರಿಸತ್ು. ಕಾಗದವನ್ನುನು ಹಿಸುಕಿ ಮುದೆದ ಮಾಡಿ ತ್ಟಕಕನೆ ಗುತ್ತಯ
ಮೀರೆಯ ಕಡೆ ಎಸೆದು “ನನ್ನನು ಹೆಣಕೆಕ ಹಾಕಿಕೊ!” ಎಂದು ಸಡುಕಿ, ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ರುಗಿ, ಗದೆದಯ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಜಾರಾದ ಗುಡಡದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದು ಪ್ದೆಗಳ
ನ್ನಡುವೆ ಕಣಮರೆಯಾದನ್ನು.
ಗುತ್ತಗೆ ಒಂದೂ ಅಥರ್ಶೆವಾಗದೆ, ಬೆಪ್ಪಾಪಗಿ ನಂತ್ು ಅವನ್ನು ಕಣಮರೆಯಾಗುವುದನೆನು ನೀಡುತ್ಸಾತ “ಒಳೆಳೆ ಮಲಾಮತ್ಸಾತಯತಲಲಿಪ್ಪಾಪ ! ಇದೆೀನ್ನು ಬಂತ್ು
ಗಿರಾಚಾರ ನ್ನನ್ನಗೆ?” ಎಂದುಕೊಂಡು, ಬಗಿಗ, ಕಾಲೆದಸೆಯಲ್ಲಿ ಮುದೆದಯಾಗಿ ಬಿದಿದದದ ಕಾಗದವನ್ನುನು ಎತ್ತ, ಮಲಲಿಗೆ ಬಿಚಿಚಾ ನೀವಿ ಸರಿಮಾಡಿ
ದಗಲೆಯೊಳಗೆ ಸೆೀರಿಸ, ಏತ್ಕೊಕ ಏನ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಹುಲ್ಯನ್ನ ತ್ಲೆಗೊಂದು ರಪಪನೆ ಕೊಟುಟ, ಅದು ಕಂಯ್ ಎನ್ನನುಲು “ಹಾಳು ಮುಂಡೆೀದು !
ಹೊೀದಲ್ಲಿ ಶಂಕ ಬತ್ತದೆ! ಸನ ಬಂದ ಹಾಂಗೆ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ತ್ನ್ನನು ಸಟಟನ್ನುನು ಅದರ ಮೀಲೆ ಶಪಿಸುತ್ಸಾತ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಳಿಳೆ ಕುಣ್ಕೆ ಬಿಗಿದಿದದ ಅದನ್ನುನು
ದರದರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗುಡಡವಿಳಿದನ್ನು.
ಸೊೀಗೆ ಮನೆಯ ದೊಡಡ ಅಂಗಳ ಪರವೆೀಶ ಮಾಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ, ಅಡೆಡ ಕಟಿಟ ತ್ಲೆಕೆಳಕಾಗಿ ಹೊಲೆಯರ ಹೆಗಲಮೀಲೆ ಹೂವಳಿಳೆ ಸಗುತ್ತದದ ಹಂದಿಯ
ಕಿರೀರ್ಶೆ ಕೂಗು ಗದೆದ ಬಯಲ್ನಂದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಗುತ್ತ ಆ ಕಡೆ ನೀಡಿದನ್ನು. ಗದೆದ ಬಯಲ್ನ್ನ ನ್ನಡುವೆ ಅಂಕುಡಂಕಾಗಿ ಹಂದಿಯನ್ನುನು ಹೊತ್ುತ
ಸಾಗುತ್ತದದ ದೂರದೃಶಯ ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಯಾವುದೊ ದೂರದಾಶೆ ಅವನ್ನ ನಾಲಗೆಗೆ ನೀರು ತ್ಂದಿತ್ು. ಹಂದಿಯ ಕಿೀರುಲ್ಯನ್ನುನು ಆಲ್ಸ ಕಿವಿನಮಿರಿ
ಉದೆವೀಗಗೊಂಡು ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಲ್ ಹಿಡಿದಿದದ ಬಳಿಳೆಯನ್ನುನು ಜಗುಗತ್ತದದ ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಹೆದರಿಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಜಗಲ್ಯಿಂದ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಅಬಬಾರದ
ಕರೆ ಕೆೀಳಿಸತ್ು: “ಏ ಗುತ್ತೀ, ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ!”
ಕೆಸಹರ್ಶೆಲಗೆಯ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ದದ ವೆಂಕಟಣಣಾ “ಸೆೈ, ಅವನೆ ಬಂದನ್ನಲಲಿಪಪ? ಕೆೀಳಿ ಬೆೀಕಾದರೆ ಅವನೆನುೀ” ಎಂದು ಗುತ್ತಯ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ “ನನ್ನನು
ನಾಯಿೀನೆೀ ಅಲೆವೀನೀ ಸಲಗನ್ನನು ಹಿಡಿದಿದುದ?” ಎಂದನ್ನು.
“ಮತ್ಸೆತ? ನ್ನನ್ನನು ನಾಯಿ ಬರದೆ ಇದದರೆ ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ತಗೆ ಸಲಗ ಕಾಡಿನಾಗೆ ಇತ್ರ್ಶೆತ್ುತ” ಎಂದು ಹಲುಲಿ ಬಿಡುತ್ಸಾತ, ಶ್ಫಾರಸು ಕೊಡುತ್ಸಾತರೆ ಎಂದು
ಹಾರೆೈಸದವನ್ನಂತ್ಸೆ, ಗುತ್ತ ನಂತ್ದದನ್ನು.
ಶ್ಫಾರಸು ಕೊಟಟರು ಹೆಗಗಡೆಯವರು: “ನನ್ನನು ಮನೆ ಮಂಟೆೀನಾಗ! ಯಾಕೊೀ? ಹೊೀದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಕ ಆ ನಾಯಿ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿತೀಯಾ?
ಬಾಲಂಗಚೆಚಾೀನ್ನ?” ಎಂದು ಬೆೈದು “ಹಂದಿೀ ಗಂಟಲಾಗೆ ರಕತ ಸುರಿತ್ತ್ಸೆತೀನೀ?” ಎಂದು ಗದರಿಸದಂತ್ಸೆ ಕೆೀಳಿದರು.
ಅವರ ಪರಶೆನುಯ ಧ್ವನಯಿಂದಲೆ ಏನ್ನು ಉತ್ತರ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂಬುದೂ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು ಗುತ್ತಗೆ : “ಇಲಲಿ, ಬರಿೀ ಕಿವಿಚಟೆಟ ಹಿಡುಕೊಂಡಿತ್ುತ, ನಾನಾ
ಬಿಡಿಸೆದ.”
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ವೆಂಕಟಣಣಾ ನ್ನಡುವೆ ಬಾಯಿಹಾಕಿ “ಗಂಟಲ್ಗೆೀ ಬಾಯಿಹಾಕಿರಲ್ಲೆಲಿೀನೀ?” ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳಬಾಯಡ. ನೆತ್ತರು ಸುರಿೀತ್ತ್ುತ ಅಂತ್ಸಾ ತ್ಮಮನೆೀ ಹೆೀಳದ”
ಎಂದನ್ನು.
“ನ್ನನ್ನನು ಕಣ್ಣಾಗೆೀನ್ನೂ ಕಾಣಲ್ಲಲಿಪ್ಪಾಪ!” ಎಂದು ಗುತ್ತ, ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೂ ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೂ ಏನೀ
ವಾಗಾವದ ನ್ನಡೆದಿರಬೆೀಕೆಂದು ಊಹಿಸ, ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾತ್ನಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಚಚಾರಿಕೆ ವಹಿಸಬೆೀಕೆಂದು ನಧ್ರ್ಶೆರಿಸದನ್ನು.
ನಾಯಿ ಹಂದಿಯ ಕುತ್ತಗೆಗೆ ಬಾಯಿಹಾಕಿ ಗಾಯಮಾಡಿ ರಕತ ಸೊೀರಿಸರುವುದರಿಂದ ಅದು ದೆೈವಕೆಕ ಆಯಾರ ಕೊಡಲು ಯೊೀಗಯವಲಲಿ ಎಂಬ ವಾದ
ಹೂಡಿ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಕಡೆಯಪಕಷೌ ಒಂದು ರೂಪ್ಪಾಯಿಯಿಂದಲಾದರೂ ಕಡಮ ಮಾಡಿಸಕೊಳಳೆಬೆೀಕು ಎಂದು ವೆಂಕಟಣಣಾ ಹವಣ್ಸದದನ್ನು. ಆದರೆ
ಹೆಗಗಡೆಯವರು “ನಾನ್ನು ಮದಲೆ ಐದು ರೂಪ್ಪಾಯಿ ಹೆೀಳಿದೆದ. ನೀನ್ನು ಕೆೀಳಿಕೊಂಡಿದದರಿಂದ ಒಂದು ರೂಪ್ಪಾಯಿ ಬಿಟಿಟೀನ. ಇನ್ನೂನು ಒಂದು ರೂಪ್ಪಾಯಿ
ಬಿಡು ಅಂದರೆ, ಯಾರ ಮನೆ ಹಾಳಮಾಡಬೆೀಕು ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿೀಯಾ?” ಎಂದು ನಾಲುಕ ರೂಪ್ಪಾಯಿಗೆ ಕಾಸ ಕಡಮ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದು
ಬಿಟಿಟದದರು. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಗುತ್ತಯ ಸಾಕಿಷೌ ತ್ಮಮ ಪರವಾಗಿದುದದನ್ನುನು ಅರಿತ್ರ ತ್ಸಾವು ಹಿಡಿದ ಪಟಟನ್ನುನು ಬಿಡದೆ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟರು. ವೆಂಕಟಣಣಾ
ಉಪ್ಪಾಯವಿಲಲಿದೆ ದೊಣ್ಣೆಣಾಯೂರಿಕೊಂಡು ಎದುದ ಕುಂಟುತ್ಸಾತ ಎರಡು ಹೆಜೆಜಿಯಿಟುಟ ನಂತ್ನ್ನು. ಆಗಲೆೀ ಬಿಸಲೆೀರಿದದರಿಂದ “ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಹೊೀಗು” ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರೆೀನೀ ಎಂದು ದೂರದ ಆಸೆ ಅವನಗೆ . ಆದರೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಅಂತ್ಹ ದಾಕಿಷೌಣಯಕೆಕ ಒಳಗಾಗದೆ “ಹಾಂಗಾದರೆ ಬೆೀಗ
ಹೊರಡೀ, ಎಂಕಟಣ್ಣಾಣಾ, ಬಿಸಲೆೀತ್ಸಾರ್ಶೆ ಇದೆ” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಕುಂಟುತ್ಸಾತ, ಗದೆದ ಕೊೀಗಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿದನ್ನು.
ಅವನ್ನು ಕಣಮರೆಯಾದುದನ್ನುನು ಅರಿತ್ು ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ಗುತ್ತಯ ಕಡೆ ನೀಡಿ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಕೆಮಿಮದರು. ತ್ಸಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದ ಸಾಕಿಷೌಯಿಂದ
ಒಡೆಯರು ಪಿರೀತ್ರಾಗಿದಾದರೆಂದು ತ್ಳಿದ ಗುತ್ತ ದಗಲೆಯೊಳಗಿಂದ ಕಾಗದ ತ್ಸೆಗೆದು ಎರಡೂ ಕೆೈಗಳನ್ನೂನು ಒಟುಟ ಮಾಡಿ ಸೊಂಟಬಗಿಗಸ ನೀಡಿದನ್ನು.
ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಅದನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಬಿಚಿಚಾ ನೀಡಲ್ಲಲಿ. ಎದುರುಗಡೆ ಕೆಸಹರ್ಶೆಲ್ಗೆಯ ಮೀಲೆ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ
“ಯಾಕೊೀ? ಮುದುರಿ ಮುದೆದ ಆಗಿದೆಯಲಾಲಿ?” ಎಂದರು. ಗುತ್ತ ಅವರಿಗೂ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದದ ಲಕುಕಂದದ ಹಳಳೆ ಏರಿದದ
ಕಥೆಯನೆನು ಮತ್ಸೆತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಅಡಿಕೆ ಕುಟುಟತ್ತದುದದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ಗುತ್ತಯ ಕಡೆ ನೀಡಿ “ಹಾಂಗಾದೆರ ಒಂದು
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತೀಯಾ, ಗುತ್ತ? ನೀನ್ನು ಹಾಂಗೆೀ ಹೊೀಗಾಂವ, ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನನು, ನಾ ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳೆದ ಅಂತ್ ಹೆೀಳಿತೀಯಾ?”
ಎಂದರು. ಸಂಬಾವಿಯಿಂದ ಬರುವ ಕಾಗದಗಳನ್ನುನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಗನ್ನ ಕೆೈಲ್ ಓದಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಮನೆಯ ವಿಚಾರ ನ್ನಂಟರಿಷ್ಟರಿಗೆ ತ್ಳಿಯಬಾರದೆಂದು
ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರಿಂದ ಓದಿಸುತ್ತದದರು.
ಗುತ್ತ ಕಷೌಮ ಕೆೀಳುವ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ “ನಾ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿತೀನ, ಹೂವಳಿಳೆ ಮೀಲಾಸ” ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚುತ್ಸಾತ ನಂತ್ನ್ನು .
“ಹೂವಳಿಳೆ ಮೀಲಾಸ ಹೊೀದರೆೀನ್ನು? ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಮೀಲಾಸ ಹೊೀದರೆೀನ್ನು? ಒಂದೆೀ ದೂರ ಅಲೆಲಿೀನೀ?” ಎಂದವರು ಮತ್ಸೆತ ಇನೆನುೀನ್ನನನುೀ
ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡವರಂತ್ಸೆ ಹುಸ ನ್ನಗೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಯಾಕೊೀ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ? ಕಾಗದಗಿೀಗದ ಕೊಟಾಟರೆೀನೀ?” ಎಂದುದಕೆಕ
ಗುತ್ತ ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ “ಇಲಾಲಿ! ನ್ನಂದೆೀ ಒಂದು ಚೂರು ಕೆಲಸ ಇತ್ುತ” ಎಂದನ್ನು.
“ಬಾಳಾ ಗುತ್ತನ್ನ ಕೆಲಸನೆೀನ?”
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“ಅಂತ್ದೆೀನ್ನೂ ಇಲಾಲಿ” ಎಂದ ಗುತ್ತ, ಒಡೆಯರಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಗುಟುಟ (ಇತ್ರ ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದುದದನ್ನುನು ವಿಸಮಯದಿಂದ ಅರಿತ್ಂದೆ!)
ಗೊತ್ಸಾತಗಿರಬೆೀಕೆಂದೆೀ ಊಹಿಸದನಾದರೂ, ಆ ವಿಚಾರ ಅವರು ಪರಸಾತಪಿಸದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ದಿಕುಕ ತ್ಪಿಪಸುವುದಕಾಕಗಿ ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ಲೆ ಹೊಳೆದ
ಮತತಂದು ಅಷೆಟೀನ್ನು ಮುಖಯವಲಲಿದ ವಿಚಾರ ಎತ್ತದನ್ನು.
“ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹಕಕಲಾಗೆ ಇವತ್ುತ ಬೆೈಗಿನ್ನ ಹೊತ್ುತ ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆ ಕಿಲಸತರ ಪ್ಪಾದಿರ ಅದೆೀನೀ ಬಿೀಸೆಕಲುಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಾತರಂತ್ಸೆ . ನ್ನಮಮ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಸಣಣಾಗೌಡಿರಗೂ
ಸವಾರಿ ಕಲ್ಸಾತರಂತ್ಸೆ! ಎಲಲಿರೂ ಹೊೀಗಿತೀದಾದರೆ ಅದನನುೀಡಾಕೆ.”
“ಬಿೀಸೆಕಲುಲಿ ಸವಾರಿ! ನನ್ನಗೆೀನ್ನು ತ್ಲೆ ಕೆಟಿಟದೆಯೊ?”
“ಹೌದೊಡೆಯಾ! ನಮಮ ಕೆೀರೆೀರೂ ಹೊಲಾಟರಂತ್ಸೆ!”
“ಹಾಞಃ! ನನ್ನಗೆೀನ್ನು ಕಲ್ಯೊೀ? ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಅಂತ್ಸಾ ಕೆೀಳಿಕಳಿಸಾೀನ!”
“ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಹಂದಿ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಹೊೀದೊೀರೂ, ಹಾಂಗೆ ಮಜಾಜಿನ್ನದ ಮಾಯಲೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಾತರಂತ್ಸೆ…. ನಾನ್ನೂ ಸಂಗಡ ಬತ್ತೀನ ಅಂತ್ಸಾ
ಹೆೀಳಿೀನ.”
“ಅಂತ್ೂ ಆ ಪ್ಪಾದಿರಯಿಂದ ಸುಖಾ ಇಲಾಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ . ಬಿೀಸೆಕಲುಲಿ ಸವಾರಿ, ಹೊಗೆೀಬತ್ತ ಸೆೀದೊೀದು, ಮುಂಜುಟುಟ ಬಿಡೀದು, ಇನ್ನೂನು
ಏನೆೀನೀ ಯಕಿಷೌಣ್ಮಾಡಿ, ಜಾತ್ಕೆಡಿಸ, ಕಿಲಸತರ ಮತ್ಕೆಕ ಸೆೀರಿಸಕೆಕ ಹುನಾರು ಮಾಡಿತದಾನೆ. ನನ್ನನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಸಣಣಾ ಗೌಡರೂ ಅವನ್ನ ಬಲೆಗೆ
ಬಿೀಳಾಹಂಗೆ ಕಾಣತದೆ!”
“ನಾವೆೀನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೊೀಗಿತವೆೀನ್ನು? ದೂರದಾಗೆ ನಂತ್ುಕೊಂಡು ನೀಡಿ, ಇತ್ತಮುಖಾ ಬಂದುಬಿಡಿತೀವಿ” ಎಂದು ಗುತ್ತ ತ್ಸಾನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು
ಜಾತ್ಯವರೂ ಕಿಲಸತರ ಪ್ಪಾದಿರಯ ಪರಭಾವದಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಳೆವ ರಿೀತ್ಯನ್ನುನು ವಿವರಿಸದನ್ನು.
“ಏನಾದೂರ ಸಾಯಿಲಿ! ಹಾಳಾಗೆೀ ಹೊೀಗಿತೀವಿ ಅನನುೀನ್ನರ್ಶೆ ಯರು ಉದಾದರ ಮಾಡಾಕೆ ಆಗತದೆ ? ಅವನ್ನು ಒಬೊಬಾಂಟಿಗ ಆಗಿದೆರ, ಎತ್ಸಾಲಿಗಾದರೂ
ಸಾಯಿ, ಯಾವ ಜಾತ್ಗಾದರೂ ಸೆೀರು ಅನ್ನನುಬೆೈದಾಗಿತ್ುತ. ಹೆಂಡಿತ ಮಕಕಳು ಬಾಯರೆ ಇವೆಯಲಲಿ. ಅವರ ಗತ್ ಏನ್ನು? ಅವರಿನ್ನುನು ಕೆರೆೀನೀ ಬಾವಿೀನ
ಹುಡುಕಬೆೀಕಲಾಲಿ!”
ಹೆಗಗಡೆಯವರು ದಿೀಘರ್ಶೆಚಿಂತ್ಸಾಮಗನುರಾದಂತ್ಸೆ ಅನ್ನಯಮನ್ನಸಕರಾಗಿ ಕುಟ್ಟರಳಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತ್ಮಮ ಗಮನ್ನವನೆನುಲಲಿ ಹರಿಸ, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮರೆತ್ಸೆೀ ಬಿಟಟಂತ್ಸಾಗಲು,
ಗುತ್ತ ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆೀ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಿದು ಹೂವಳಿಳೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದನ್ನು.
ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಅಡಕೆ ತೀಟದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಪಪ ಗೌಡರ ಗಟಟದಾಳುಗಳು-ಚಿೀಂಕರ, ಪಿಜಣ, ಐತ್, ಮಡಂಕಿಲ-ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನದ
ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಉರುಳಿ, ಅಡಕೆ ಮರಗಳ ಮೀಲೆ ಬಿದಿದದದ ಒಂದು ದೊಡಡ ಮುದಿ ಅತ್ತಯ ಮರವನ್ನುನು ಸವರಿ ಕುಡಿಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ತಡಗಿದದರು. ಅವರ ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳುಗಳು-ದೆೀಯಿ, ಅಕಕಣ್, ಪಿೀಂಚಲು, ಬಾಗಿ- ತ್ಮಮ ಗಂಡಸರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ, ಸವರಿದ ಸೊಪಪನ್ನುನು ಅಡಕೆ ಮರಗಳ
ಬುಡದ ಮೀಲುಸೊಪಿಪನ್ನ ಜಗುಗ ಮುಚುಚಾವಂತ್ಸೆ ಹೊತ್ುತ ಹಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ನರತ್ವಾಗಿದದರು. ಪೂವಾರ್ಶೆಹನುದ ಏರುಂಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ, ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದದ
ಅಡಕೆ ಮರಗಳ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದದ ಅವರೆಲಲಿರೂ ತ್ಸಾರತ್ಮಯದಿಂದ ಬಹು ಸಣಣಾ ಗಾತ್ರದ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಗಿದದರು. ಸೊಂಟಕೆಕ
ಬಿಗಿದಿದದ ಲಂಗೊೀಟಿ ಮಾತ್ರವೆ ಉಡುಪ್ಪಾಗಿದದ ಗಂಡಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿೀಂಕರ ಪಿಜಣರು ಕೊಡಲ್ ಹಿಡಿದು ಕಡಿಯುತ್ತದದರು. ಮಡಂಕಿಲ ಐತ್ರು
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ಕತ್ತಗಳಿಂದ ಸಣಣಾ ಸಣಣಾ ಹರೆಗಳನ್ನುನು ಸವರಿಹಾಕುತ್ತದದರು. ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ರಿೀತ್ ಬಡುಡ ಸೀರೆಗಳನ್ನುನು ಮೈಗೆ ಸುತ್ತ, ತ್ಲೆಗೆ ಹಾಳೆ ತೀಪಿ
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳುಗಳು ತ್ುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಣಣಾಗೆ ಗೊಣಗೊಣ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಯಾವ ಉತ್ಸಾಸಾಹವನ್ನೂನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸದ ನ್ನಡಿಗೆಯಿಂದ
ಹಿಂದಕೂಕ ಮುಂದಕೂಕ ಅಡಕೆ ಮರದ ಬುಡದಿಂದ ಅತ್ತಮರ ಬಿದಿದದದ ಜಾಗಕೆಕ ಚಲ್ಸುತ್ತದದರು. ಎಚಚಾತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅಡಕೆ ಮರದ ಪ್ಟರೆಗಳಿಂದ
ಹಾರುವ ಗಿಣ್ಗಳ ಉಲ್ಹ ಅವರ ದೆೈಹಿಕವಾದ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿ ಕೆೀಳಿಸುತ್ತದದರೂ ಅವರ ಮನ್ನಸುಸಾ ಅದನ್ನುನು ಆಲ್ಸುವ ಗೊೀಜಗೂ
ಹೊೀಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ; ಇನ್ನುನು ಗರಹಿಸ ಸವಿಯುವ ಮಾತ್ಸೆಲ್ಲಿ? ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಸಂಜೆಯ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಯುದ ತಳೆದಿದದ ಲಕಷೌ ಲಕಷೌ ವಿವಿಧ್
ವಣರ್ಶೆಚಾಛೆಯೆಯ ಕಾಡಿನ್ನ ತೀಟದ ಅಡಕೆಯ ಬಾಳೆಯ ಎಲೆಹಸುರನ್ನುನು ಅವರ ಕಣುಣಾ ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದದರೂ, ಅದನ್ನುನು ಕಾಣುವ
ಮಟಟಕೆಕ ಅವರ ಗಮನ್ನ ಒಂದಿನತ್ೂ ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲಲಿ, ಸೊಪುಪ ಮೀಯುವ ಪ್ಪಾರಣ್ಯ ಪರಜೆಞಯಂತ್ಸೆ!
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಮರಕಡಿಯುವ ಕೊಡಲ್ಯ ಸದುದ ನಂತ್ತ್ು. ಚಿೀಂಕರ ಪಿಜಣ ಇಬಬಾರೂ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಕೊಡಲ್ಯ ಕಾವಿನ್ನ ತ್ುದಿಗೆ ಮೈ ಆನಸದಂತ್ಸೆ
ನ್ನಸು ಒರಗಿ ನಂತ್ು ವಿಶಾರಂತ್ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಳೆತಡಗಿದರು. ಕುತ್ತಗೆಯಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತದದ ಬೆವರನ್ನುನು ಒರೆಸಕೊಂಡರು.
ಪೂವರ್ಶೆದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ, ತ್ನ್ನನು ಎಡಗಾಲನ್ನುನು ತ್ುಸು ಎತ್ತ ಮರದ ದಿಂಡಿನ್ನ ಮೀಲ್ಟುಟ ನಂತ್ದದ ಚಿೀಂಕರನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅಡಕೆ ತೀಟ, ಅದಕೆಕ
ಮೀಲೆ ಗುಡಡವೆೀರಿದದ ಕಾಡು, ಅದಕೂಕ ಮೀಲೆ ದೂರ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ದೃಶಯವಿತ್ುತ. ಅವನಗೆ ಇದಿರಾಗಿ ಪಶ್ಚಾಮದ ಕಡೆಗೆ
ಮುಖವಾಗಿ ನಂತ್ದದ ಪಿಜಣನಗೆ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಗದೆದಯ ಕೊೀಗು, ಅದರ ಒತ್ತಗೆ ಬಾಯಣದ ಹಕಕಲು, ಅದರಾಚೆಗೆ ಸೊಪಿಪನ್ನ ಹಾಡಯ ಕಣಬಾಲವಾಗಿತ್ುತ.
ತ್ುಸುಹೊತ್ುತ ಇಬಬಾರೂ ದಣ್ವಾರಿಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಮಾತ್ಸಾಡದೆ ನಂತ್ದದರು. ಏದುಸರು ಬರಬರುತ್ಸಾತ ಸಾಮಾನ್ನಯಸಥೂತ್ಗಿಳಿದು, ಪಿಜಣ ಕೆಮಿಮ ಕಾಯಕರಿಸ
ಪಕಕಕೆಕ ಉಗುಳಿದನ್ನು.
ಹಾಗೆ ಉಗುಳಿದುದೆ ಮಾತ್ು ಶುರುಮಾಡಲು ಒಂದು ಸಂಕೆೀತ್ವಾಯಿತ್ಸೆಂಬಂತ್ಸೆ ಚಿೀಂಕರ “ಹೌದಾ , ಹಸಲ್ೀರ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದಿದ ಹಬಿಬಾತ್ುತ,
ಕೆೀಳಾದಯ?” ಎಂದನ್ನು.
ಜವರಗಡೆಡಯ ಪರಭಾವ ಹೊಟೆಟಯ ಡಳಿಳೆನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸುಫಟವಾಗಿದದ ಪಿಜಣ ದಣ್ದ ದನಯಲ್ಲಿ “ಅವನ್ನು ಹೊತ್ಸಾತರೆ ಒಲೆ ಹಚಚಾಲು ಕೆಂಡ ತ್ರಲು
ಕುದುಕನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿದದನ್ನಂತ್ಸೆ. ಅದನೆನು ದೊಡಡದು ಮಾಡಿ ಕುದುಕನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಮಾಯಲೆ ಪುಕಾರು ಹುಟಿಟಸದಾದರಂತ್ಸೆ . ಕುದುಕನ್ನ ಹೆಂಡತ್
ಅಂಥವಳೆೀನ್ನಲಲಿ” ಎಂದವನ್ನು ದೂರ ಪಕಕಕೆಕ ಏನ್ನನನುೀ ಗಮನಸುವಂತ್ಸೆ ನೀಡಿ “ಸಣಣಾ ಅಯಯ ಬತ್ರ್ಶೆದಾದರ !” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಕೊಡಲ್ಯನೆನುತ್ತ
ಮರಕಡಿಯಲು ಪ್ಪಾರರಂಭಸದನ್ನು. ತ್ಟಕಕನೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೀಡಿದ ಚಿೀಂಕರನ್ನೂ ಪಿಜಣನ್ನನೆನು ಅನ್ನುಸರಿಸದನ್ನು.
ಒಂದು ತ್ಸೆಳು ಅಂಗಿ ತಟುಟ, ಮಣಕಾಲ್ನಂದ ಇನತ್ಸೆ ಕೆಳಗಿನ್ನವರೆಗೆ ಕೊೀಚು ಇಳಿಬಿದಿದದದ ಒಂದು ಅರೆಕೊಳಕು ಅಡಡಪಂಚೆಯುಟುಟ, ಕೆೈಯಲ್ಲಿ
ಬಿದಿರಿನಂದ ಮಾಡಿದದ ಒಂದು ಚಿಟುಟಬಿಲುಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೊೀಣೂರು ರಂಗಪಪಗೌಡರ ತ್ಮಮ, ಪ್ಪಾರಯಪೂವರ್ಶೆದ ತ್ರುಣವಯಸಸಾನ್ನ ಮುಕುಂದಯಯ,
ಆಳುಗಳು ಮರ ಸವರುತ್ತದದಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ಸಾತ, ದೂರದಿಂದಲೆ, ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದ ಚಿೀಂಕರ ಪಿಜಣರು ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಬರುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ
ಮರಕಡಿಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದದನ್ನುನು ನೀಡಿ “ಏನರೀ ಮರ ಕಡಿಯಾಕೆ ಬಂದಿೀರೀ ? ಪಂಚಾಯಿತ ಹೊಡಿಯಾಕೆ ಬಂದಿೀರೀ?” ಎಂದು ಭತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ
ಮಾಡಿದನ್ನು.
ಅವರಿಬಬಾರೂ ತ್ುಸು ಹಲುಲಿಬಿಟಟರೆೀ ಹೊರತ್ು ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನೂನು ಕೊಡದೆ ಕಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನೆನು ಮುಂದುವರಿಸದರು. ಮುಕುಂದಯಯ ಹತ್ತರ
ಬಂದುನಂತ್ು “ಮಧಾಯಹನುದೊಳಗೆೀ ಪೂರೆೈಸಬಿಡಬೆೀಕು, ಅಣಣಾಯಯ ಈಗ ಬತ್ೀರ್ಶೆನ ಅಂತ್ ಹೆೀಳಿದಾನೆ. ನಮಮ ಚಮಡ ಸುಲ್ೀತ್ಸಾನೆ, ನೀವು
ಮಾತ್ಸಾಡಾತ ಇರೀದನ್ನನು ಕಂಡರೆ!” ಎಂದವನ್ನು ಸೊಪಿಪನ್ನ ಹರೆ ಕಡಿಯುತ್ತದದ ಐತ್ನಗೆ “ಏ ಐತ್, ನ್ನನ್ನನು ಸಂಗಡ ಬಾರೀ; ಸವಲಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ”
ಎಂದನ್ನು.

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಹಾಗೆಯೆ ಅಣುಗನಾಗಿದದ ಐತ್, ಹರೆ ಕಡಿಯುತ್ತಲೆೀ, ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಅಣುಗಿ ಹೆಂಡತ್ ಪಿೀಂಚಲು
ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿದ. ಅವನ್ನು ಆ ಅಣುಗಿಯನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂನು ಒಂದು ವಷ್ರ್ಶೆವೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳನ್ನುನು ಒಂದು ಅರೆಕಷೌಣವೂ ಬಿಟಿಟರಲು
ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಒಪುಪತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನು ಯಾವ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀದರೂ ಅದೆೀ ಕೆಲಸಕೆಕ ಅವಳನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕರೆದೊಯುಯತ್ತದದ. ಅವಳನ್ನುನು
ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ನ್ನನು ಕಣಣಾಹೊಲದಲ್ಲಿಯೆ ಇರಿಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದ. ಕೆಲಸದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಅವಳು ಕಣುಣಾ ತ್ಪಿಪಸದರೂ ಅವನ್ನು
ವಿಹವಲನಾಗಿಬಿಡುತ್ತದದ. ಇದನ್ನುನು ಕಂಡು ಎಲಲಿರೂ ನ್ನಗೆಯಾಡುತ್ತದದರು. ಆದರೆ ಐತ್-ಪಿೀಂಚಲು ಮಾತ್ರ ಜೊೀಡಿ ತ್ಪಿಪರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ.
ಇದನ್ನನುರಿತ್ ಕೆಲವು ಗಂಡಾಳುಗಳು ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಪಿೀಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿೀಂಚಲು ಒಡನೆ ಮಾತ್ಸಾಡುವ, ಅಥವಾ ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಕೊಡುವ ಇಲಲಿವೆ
ಕೊಳುಳೆವ ಸೊೀಗಿನಂದ ರಸಕನ್ನಗೆ ನ್ನಗುತ್ತಲ್ೀ ಕಣುಣಾ ಮಿಟುಕಿಸುತ್ತಲ್ೀ ವಯವಹರಿಸದರೆ ಐತ್ನ್ನ ಜೀವವೆೀ ಹೊತ್ತ ಉರಿಯುತ್ತದುದ. ಅವನ್ನು ಅವರ
ವತ್ರ್ಶೆನೆಯನ್ನುನು ಅಷ್ುಟ ಲಘುವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಒಮಮಮಮ ಅವರ ಆ ನಾಟಕದ ಹಿಂದೆ ದುರುದೆದೀಶವೂ ಇದುದದನ್ನುನು ಅವನ್ನು ಮನ್ನಗಂಡಿದದನ್ನು.
ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಿೀಂಚಲುವಿಗೂ ಗುಟಾಟಗಿ ಬುದಿದ ಹೆೀಳಿದದನ್ನು. ಅವಳು ಏನ್ನನ್ನೂನು ಹೆೀಳದೆ ಬೆಪುಪನ್ನಗೆ ನ್ನಕಿಕದದಳು ಅಷೆಟ !
“ಬತ್ಸೆತ. ಹೊೀಪ” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಸಮಮತ್ಯನ್ನುನು ಸೂಚಿಸದನೆೀ ಹೊರತ್ು ಐತ್ ಸೊಪುಪ ಕಡಿಯುವುದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸಲ್ಲಲಿ.
ಮಡಂಕಿಲ ಸವಲಪ ವಯಸಾಸಾದವನ್ನು; ಅವನ್ನ ಕೂದಲೂ ಹಣ್ಣಾಣಾಗುತ್ತದೆ; ಅಲಲಿದೆ ಅವನಗೆ ಗಟಿಟಮುಟಾಟದ ಹೆಂಡತ್ ಬಾಗಿ ಇದಾದಳೆ. ಪಿಜಣ
ಚಳಿಜವರದಿಂದ ಆಗಾಗೆಗ ನ್ನರಳುತ್ಸಾತ, ಜವರಗಡೆಡ ಬೆಳೆದ ಹೊಟೆಟ ಡುಬಬಾಣಣಾನಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಅಕಕಣ್ಯನೆನು ನಬಾಯಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವ
ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿಲಲಿ. ಇನ್ನುನು ಏನ್ನು ಅನ್ನುಮಾನ್ನವಿದದರೂ ಅದೆಲಲಿ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮೀಲೆ . ಅವನ್ನು ಇದುದದರಲ್ಲಿ ಕಟುಟಮಸಾತದ ಆಳು: ಅವರೆಲೆಲಿಲಾಲಿ ಮರ
ಕಡಿಯುವ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಂದಾಗಲೂ! ಅವನಗೂ ಹೆಂಡತ್ ಇದಾದಳೆ, ದೆೀಯಿ. ಆದರೆ ಅವಳು ಬಸರಿ; ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ರೀಗದಿಂದ
ನ್ನರಳುತ್ತರುತ್ಸಾತಳೆ. ನೀಡುವುದಕೂಕ ಇಸಸಾ ಎನನುಸುವಂತ್ದೆ ಅವಳ ಬಚುಚಾಮೀರೆ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಐತ್ನಗೆ ಅವನ್ನ ಮೀಲೆ ಏನೀ ಆಶಂಕೆ. ಅವನ್ನು
ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮಾತ್ನಾಡಿಸುವಾಗಲೆಲಲಿ ಏನೀ ಕುಹಕ ತೀರುತ್ತದೆ; ಪಿೀಂಚಲುವನ್ನುನು ಮಾತ್ಸಾಡಿಸುವಾಗ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಧ್ವನ ಮುಖ ಭಂಗಿ ಎಲಲಿ
ಅಕಕರೆಮಿದುವಾದಂತ್ಸೆ ಅನನುಸುತ್ತದೆ ಐತ್ನಗೆ. ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಸನಹದಲ್ಲಿ ಪಿೀಂಚಲುವನ್ನುನು ಬಿಟುಟಹೊೀಗುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೀ ಅನಾಹುತ್ವನ್ನುನು
ಅನ್ನುಭವಿಸುತ್ತದಾದನೆ ಐತ್. ಅವನ್ನ ಕೆೈ ಸೊಪುಪ ಹರೆ ಸವರುತ್ತದದರೂ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಇದೆಲಲಿವನ್ನೂನು ಕಷೌಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೀಪಿಸ ಬಿಟಿಟದೆ .
ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಕರೆದು ನಾಲುಕಮಾರು ಮುಂಬರಿದ ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ರುಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಐತ್ ಸೊಪುಪ ಕಡಿಯುತ್ತಲೆ ಇದಾದನೆ .
“ಏ, ಬೆೀಗ ಬಾರೀ; ಹೊತ್ಸಾತಗತದೆ. ಆ ಹಳಳೆದಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕಾರೆೀಡಿ ಹಿಡುಕೊಂಡು ಬರಾನ್ನ, ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲು ಹಾಕಿ. ಅತ್ತಗಮಮಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲಲಿ;
ನಾಲ್ಗೆ ಜಡುಡಗಟಿಟದೆಯಂತ್ಸೆ….” ಎಂದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಒಡೆಯನಾದವನ್ನ ಆಜಾಞವಾಣ್ಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಆಪತನಾದ ಸಂಗಾತ್ಯ
ಸಲುಗೆ ಎದುದ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. ಕಾರಣ, ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ಐತ್ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಹಕಿಕಬೆೀಟೆ , ಮಿೀನ್ನುಬೆೀಟೆ, ಉರುಳುಬೆೀಟೆ
ಮದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದದದೆದ. ಅವರಿಬಬಾರ ಒಡೆಯ ಆಳಿನ್ನ ಸಂಬಂಧ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಣುಣಾಬಿಡುತ್ತತ್ುತ.
ಐತ್ ಈಗ ಇಕಕಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಿಕದದ. ಮುಕುಂದಯಯ ಮದಲು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕರೆದಾಗ ‘ಏನೀ ಕೆಲಸ ಇದೆ’ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೆೀಳಿದದ . ಕೆಲಸ ಏನ್ನು? ಅದರ
ಸವರೂಪ ಎಂಥಾದುದ? ಅದನ್ನುನು ಹೆೀಳಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಅದಾವುದೊ ಯಾರು ಬೆೀಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಕೆಕ ಮಡಂಕಿಲನ್ನನೆನು
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಎಂದೂ, ತ್ನ್ನನು ಅಂಗಾಲ್ಗೆ ಮುಳುಳೆ ಹೊಕುಕ ಕಿೀತ್ು ನೀವಾಗುತ್ತರುವುದರಿಂದ ತ್ನ್ನಗೆ ಕಾಡುಕೊರಕಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚಾಚಾಗಿ
ತ್ರುಗಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ನೆಪ ಹೆೀಳಿ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಳೆವ ಯೊೀಜನೆ ಮಾಡಿದದ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ‘ಕಾರೆೀಡಿ’
‘ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲು’ ಎಂಬೆಲಲಿ ರೀಮಾಂಚನ್ನಕಾರಿಗಳಾದ ಮಾತ್ುಗಳು ಕೆೀಳಿ ಬಂದುವೊೀ ಐತ್ನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ತ್ೂಗಾಡತಡಗಿತ್ು . ಮದಲನೆಯದಾಗಿ,
ಬೆೀಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲು ಹಾಕಿ ಕಾರೆೀಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಐತ್ ಆ ಕಡೆ ಹಳಿಳೆಗಳಲೆಲಿಲಲಿ ಸುವಿಖಾಯತ್ನಾಗಿದದನ್ನು. ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ
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ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಆಪತ ಕಾಯರ್ಶೆದಶ್ರ್ಶೆಯಾಗಿ ಅಂತ್ಹ ಕಿರಾತ್ಕಾಯರ್ಶೆಗಳಲೆಲಿಲಲಿ ಅವನಗೆ ತ್ಪಪದೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದದನ್ನು. ಪಿೀಂಚಲುವನ್ನುನು
ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕೆಕ ಮುಂಚೆ ಐತ್ನಗಿದದ ಕೆಳೆಜೊೀಡಿ ಎಂದರೆ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಮುಕುದಯಯನೆ ! ಆದದರಿಂದ ತ್ಸಾನ್ನು ಯಾವ ಕಾಯಯದಲ್ಲಿ
ಪರವಿೀಣನೆಂದು ಊರಿಗೆ ಊರೆೀ ಹೊಗಳುತ್ತದಿದತೀ ಅಂತ್ಹ ಕಾಯರ್ಶೆಕಾಕಗಿಯೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತದಾದನೆ ಎಂದ ಮೀಲೆ
ಮಡಂಕಿಲಲಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನುನು ಎತ್ುತವುದಕೂಕ ಅವನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅಂತ್ಹ ಬೆೀಟೆಯ ಕೆಲಸಗಳೆಂದರೆ ಐತ್ನಗೆ ಜೀವವೆಲಲಿ
ಉತ್ಸಾಸಾಹ ಉಜವಲವಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಪಿೀಂಚಲುವಿನ್ನ ಸಂಗರುಚಿ ಒಂದು ವಷ್ರ್ಶೆದಾದಗಿದದರೆ ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲು ಬೆೀಟೆಯ ಕಾಡುರುಚಿ ಬಾಲಯದಿಂದ
ಮದಲುಗೊಂಡು ಅನೆೀಕ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳದಾದಗಿತ್ುತ!
ತ್ಟಕಕನೆ ಹರೆ ಕಡಿಯುವುದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸ “ಅಯಾಯ, ಪಿೀಂಚಲು ನ್ನಮಮ ಒಡನೆ ಬರಲ್. ಏಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳುಳೆವುದಕೆಕ ಆಳು ಬೆೀಕಲಲಿ? ಒಂದು
ಹಾಳೆಕೊಟೆಟ ಮಾಡಿಕೊಟಟರಾಯಿತ್ು” ಎಂದು ಐತ್ನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನೂ ಪಿಜಣನ್ನೂ , ಮರಕಡಿಯುತ್ತದುದದನ್ನುನು ತ್ುಸುನಲ್ಲಿಸ, ನ್ನಗೆಮಗರಾಗಿ
ನೀಡತಡಗಿದರು. ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳುಗಳೂ ತ್ಮಮತ್ಮಮಳಗೆ ಏನ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು ಕಿಲಕಿಲನೆ ಒಳನ್ನಗೆ ನ್ನಕಕರು. ಪಿೀಂಚಲು ನಾಚಿ ಎಲಲಿರ ಕಡೆಗೂ ಬೆನ್ನುನು
ಮಾಡಿಯೆ ನಂತ್ು ಬಿಟಟಳು!
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗಲೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಆಲ್ೀಚಿಸದದಂತ್ಸೆಯೆ ತ್ನ್ನನು ವೂಯಹ ಸಫಲವಾಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು, ವಿನೀದ ವಿಷ್ಯವನೆನುಲಲಿ ಕಷೌಣ್ಣಾಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿ
ಗರಹಿಸದ ಮುಕುಂದಯಯ “ಹೌದೊೀ, ಅವಳೂ ಬರಲ್ ಮತ್ಸೆತ, ಏಡಿ ಕೊಟೆಟ ಹೊತ್ುತಕೊಳೊಳೆೀರು ಯಾರು? ಈಗ….ಒಂದಡಕೆ ಅಗಿಯೊೀದೊರಳಗೆ
ಬಂದು ಬಿಡಾನ್ನ….ಬೆೀಗ ಬನನು ಮತ್ಸೆತ” ಎಂದು ನ್ನಟನೆಯ ಗಂಭೀರವಾಣ್ಯಿಂದ ಆಜೆಞಮಾಡಿದಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ , ಅಡಕೆ ಬಾಳೆಯ ಮರಗಳೆಡೆ ತ್ೂರಿ
ಗುಡಡದತ್ತ ಮರೆಯಾದನ್ನು. ಐತ್ ಬಾಳೆಮರದ ಹೆಡಲ್ನ್ನ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿಟಿಟದದ ತ್ನ್ನನು ಸೊಂಟದ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು, ಪಿೀಂಚಲು ನಂತ್ದೆದಡೆಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಏನ್ನನನು ಹೆೀಳಿದನ್ನು. ಗಂಡ ಮುಂದೆ ಹೆಂಡತ್ ಹಿಂದೆ ಇಬಬಾರೂ ಬಿರುಬಿರನೆ ನ್ನಡೆದು, ಮುಕುಂದಯಯ ಹೊೀದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರಿದು,
ಮರೆಯಾದರು, ಉಳಿದವರು ಒಬಬಾರ ಮುಖವನನುಬಬಾರು ಇಂಗಿತ್ಪೂಣರ್ಶೆವಾದ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ನೀಡಿ ಮತ್ಸೆತ ಕೆಲಸಕೆಕ ಕೆೈ ಹಾಕಿದರು.
ಮಡಂಕಿಲ ತ್ನ್ನನು ವಿನೀದಭಾವದ ಹಷ್ರ್ಶೆವನ್ನುನು ಅದುಮಿಡಲಾರದೆ “ನ್ನಮಮ ಸಣಣಾ ಅಯಯಗೆ ಐತ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪಿರಿೀತ್ ” ಎಂದನ್ನು .
ಚಿೀಂಕರನ್ನ ವಯಂಗಯಧ್ವನ ಕೆೀಳಿಸತ್ು: “ಅಲಲಿದೆ ಮತ್ಸೆತ? ಆ ಹೆಣೂಣಾ ಸಂಗಡ ಇದದರೆ, ಮತ್ೂತ ಪಿರಿೀತ್!”
ಉಳಿದವರು ತ್ನ್ನನು ಮಾತ್ಗೆ ಮಚುಚಾಗೆ ಈಯುತ್ಸಾತರೆಂದು ಭಾವಿಸದದ ಚಿೀಂಕರನಗೆ ನರಾಶೆಯಾಯಿತ್ು: ಯಾರೂ ನ್ನಗಲ್ಲಲಿ.
ಬೆೀಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಿರುಮಳೆ ಬಿದದ ಮೀಲೆ ಮರುದಿನ್ನ ಕಂಡು ಬರುವ ತ್ೀಕಷೌಣತ್ರವಾದ ಬಿಸಲು ಏರುತ್ತತ್ುತ. ಚಿೀಂಕರ ಪಿಜಣರು ಅತ್ತಯ
ಮರವನ್ನುನು ಎರಡು ಮೂರು ದೊಡಡ ದೊಡಡ ತ್ುಂಡುಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡಿ, ಆ ದಿಮಿಮಗಳ ಮೀಲೆಯೆ ಕುಳಿತ್ು ದಣ್ವಾರಿಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು.
ಮಡಂಕಿಲನ್ನೂ ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳುಗಳೂ ಬಾಳೆ ಮರದ ಎಲೆನೆರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು ಎಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆವ ನೆವದಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಳೆಲು ಪ್ಪಾರರಂಭಸದದರು.
ದೂರ ತೀಟದ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಪಪಗೌಡರು ಯಾರಡನೆಯೊ ಅವರ ವಾಡಿಕೆಯಂತ್ಸೆ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಆಚೆಗೂ ಕೆೀಳಿಸಬಹುದೊೀ ಏನೀ
ಎಂಬಂತ್ಹ ಗಟಿಟದನಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷ್ಸುತ್ಸಾತ ಬರುತ್ತದುದದು ಕೆೀಳಿಸತ್ು.
“ಈಗಲೆೀ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆೀರಿ, ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬರಾಕೆ? ಜೆೈಮುನ ಬರೆದು ಕೊಡಿತೀನ ಅಂದಿರಿ, ಅದೂ ಪೂರೆೈಸಲಲಿ. ನ್ನಮಮ ಆಳುಲೆಕಕ ಬಾಯರೆ
ಇದೆ…. ಸರಕಾರ ಬೆೀರೆ ಏನೆೀನ ಹೊಸ ರೂಲ್ೀಸು ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಅಮಲಾದರರು ಲ್ೀಟಿೀಸನ್ನ ಮೀಲೆ ಲ್ೀಟಿೀಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಿತದಾದರೆ….”
“ಮಳೆ ಹಿಡಿಯುವ ಮುನ್ನನು ಬಂದುಬಿಟಟರಾಯತಲಾಲಿ, ಗೌಡರೆ? ಗಟಟದ ಮೀಲಕೆಕ ಬಂದವ ಕೆಳಗಿಳಿಯದೆ ಎರಡು ವಷ್ರ್ಶೆಕೆಕ ಬಂದಿತ್ತಲಾದ? ನ್ನನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿ
ಮುದುಕಿ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನನು ಒಮಮ ಮೀರೆ ಕಂಡು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ .”
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“ನಮಗೆ ಕೊಡಬೆೀಕಾದದನೆನುಲಾಲಿ ಕೊಡೀಕೆ ಈಗ ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲಲಿವಲಲಿ. ಇನನುಂದು ನಾಲುಕದಿನ್ನ ತ್ಡೆದರೆ….”
“ಹೆಚೆಚಾೀನ್ನು ಬೆೀಡ ನ್ನನ್ನಗೆ. ಹೊೀಗಿ ಬರುವ ದಾರಿಯ ಖಚುರ್ಶೆ, ಆ ಮುದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಸವಲಪ ಕೊಡುವುದಕೆಕ ಆದರೆ ಸಾಕು….”
“ಯಾವುದನ್ನೂನು ನೀಡಿ ಹೆೀಳಿತೀನ, ಐಗಳೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರುರ್ಶೆ ಮಂಜಭಟಟರ ಹತ್ತರ ಹೊೀಗಿ ಬತ್ೀರ್ಶೆನ; ಏನದದರೂ
ಆಮೀಲೆ ಗೊತ್ಸಾತಗೊೀದು.”
ಚಿೀಂಕರ ಪಿಜಣರು ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಕೊೀಣೂರು ರಂಗಪಪಗೌಡರೂ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರೂ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡರು, ಅಡಕೆ
ಬಾಳೆಯ ಮರಗಳ ಸಂಧಿಯಲಲಿ: ನ್ನಡುಹರೆಯದ ಗೌಡರು ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಸುಪುಷ್ಟ ದೆೀಹದ ಬಲ್ಷ್ಠ ವಯಕಿತಯಾಗಿದದರು. ಗೌರವಣರ್ಶೆದ ಅವರ ಮುಖದ
ಮೀಲಣ ಕರರನೆಯ ಕೊಂಕುಮಿೀಸೆ ಅವರನ್ನುನು ಮದಲನೆಯ ಸಾರಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟಿಟಸುವಂತ್ಸೆ ಕಾಷೌತ್ರದೊಯೀತ್ಕವಾಗಿತ್ುತ. ಅವರು
ತ್ಸಾವು ಹೊದೆದಿದದ ಕೆಂಪು ಶಾಲನ್ನುನು, ಸೆಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲೆಂಬಂತ್ಸೆ, ಹೆಗಲಮೀಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದರಿಂದ ಅವರ ವಿಶಾಲವಾದ
ಉಬಿಬಾದೆದೆಯ ಮೀಲೆ ಬೆಳೆದಿದದ ರಾಶ್ ರಾಶ್ ಕರಿಯ ರೀಮ ಬಿಳಿಮೈಯಲ್ಲಿ ಎದುದ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. ಎರಡು ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೀಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇದದ
ಎರಡೆರಡು ಚಿನ್ನನುದ ಒಂಟಿಗಳು ಬಿಸಲ್ಗೆ ಆಗಾಗ ತ್ಳಿಸುತ್ತದುದವು. ಆ ಕಾಲದ ನಾಡಿನ್ನ ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ ಲಾಳಾಕಾರವಾಗಿ ಕೌಷೌರಮಾಡಿಸಕೊಂಡಿದದ
ತ್ಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಅವರ ಹಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ವಿಸತರಣ್ಣೆಯೊೀಪ್ಪಾದಿ ಇತ್ುತ. ಸೊಂಟದ ಕಚೆಚಾಪಂಚೆ ಮಣಕಾಲನ್ನುನು ಮುಚಿಚಾತ್ುತ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಚಿನ್ನನುದ
ನೆೀವಳ ಉಡಿದಾರದಂತ್ಸೆ, ಸುತ್ತದದ ಪಂಚೆಯ ಮೀಲೆ, ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಅವರು ಕಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಕೆಂಪು ಹೂ
ಕೂರಿಸದ ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯ ಗಿಕಿರ್ಶೆಮಟುಟ ಗಿರಕು ಬರಕು ಸದುದ ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಅವರ ಆಗಮನ್ನಕೆಕ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯ ಪರಾಕು ಹೆೀಳುವಂತ್ತ್ುತ.
ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತದದ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರು ಗೌಡರ ಹಾಗೆ ಎತ್ತರದ ವಯಕಿತಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಕುಳುಳೆ ಎಂದೂ ಯಾರೂ ಹೆೀಳುವಂತ್ಸೆಯೂ
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ದಪಪನೆಯವರಾಗಿದದರೆ ಕುಳಾಳೆಗಿ ತೀರುತ್ತದದರೆಂದೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕು. ಆದರೆ ತ್ಸೆಳಳೆಗೆ ಸಣಕಲಾಗಿದುದದರಿಂದ ಉದದವಾಗಿರುವಂತ್ಸೆ
ಕಾಣ್ಸುತ್ತದದರು ಅಷೆಟ. ಅವರು ಹೆಂಗಸರಂತ್ಸೆ ಪೂತ್ರ್ಶೆ ಕೂದಲು ಬಿಟಿಟದದರು. ಬೆೈತ್ಲೆ ತ್ಸೆಗೆಯದೆ ಬಾಚಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಜುಟುಟ ಗಂಟು ಹಾಕಿದದರು. ಅವರ
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದದವು. ಒಂದು ಕಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಳೆಯ ಸರಿಗೆಯೂ ಇತ್ುತ. ಒಂದು ಜಾಳು ಪಂಚೆಯ ಕಚೆಚಾ ಹಾಕಿ, ಬನೀನ್ನು
ತಟಿಟದದರು. ಅವರ ಕಚೆಚಾ ಮಣಕಾಲ್ನ್ನವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಳಿಬಿದುದ ರಾಮ ಲವಲೆೀಶವಿಲಲಿದ ನ್ನುಣಣಾನೆಯ ಜಂಘ್ರೆಗಳನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತ್ತತ್ುತ. ಅವರೂ
ಮಟುಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದರು; ಆದರೆ ಅವು ನಃಶಬದವಾಗಿದುದವು; ಅಲಲಿದೆ ಗೌಡರ ಮಟುಟಗಳಂತ್ಸೆ ಹೂವಿನ್ನ ಕುಚಿಚಾನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಕಣುಣಾ ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೂ
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಮಿೀಸೆಯೆೀನ ಇತ್ುತ. ಆದರೆ ಗೌಡರ ಮಿೀಸೆಗಳಂತ್ಸೆ ‘ನಾವು ಇದೆದೀವೆ’ ಎಂಬ ಠಿೀವಿಯಿಂದಿರದೆ, ಇದದರೂ ಇಲಲಿದಂತ್ಸೆ, ಯಾರ
ಕಣ್ಣಾಗೂ ಬಿೀಳದಿದದರೆ ಸಾಕಪ್ಪಾಪ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಮೈಗರೆದುಕೊಂಡಿತ್ುತ. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸಕೃತ್ಯ ಕಳೆ ಬೆಳಗುತ್ತದುದರಿಂದ, ಉಳಿದೆಲಲಿ
ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ನಲರ್ಶೆಕಿಷೌಸಬಹುದಾಗಿದದ ಅವರ ವಯಕಿತತ್ವಕೆಕ ಒಂದು ಆಕಷ್ರ್ಶೆಣ್ಣೆಯೊದಗಿಸ, ಅವರನ್ನುನು ಸಾಧಾರಣತ್ಸೆಯಿಂದ ಬಹುಮಟಿಟಗೆ
ಪ್ಪಾರುಮಾಡಿತ್ುತ. ಅವರ ನ್ನಡಿಗೆಯನ್ನುನು ನೀಡಿದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲು ಮತತಂದಕಿಕಂತ್ ತ್ುಸು ಉದದವಾಗಿರುವಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಆದರೆ ನಜಸಥೂತ್
ಹಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಹುಡುಗರಾಗಿದಾದಗ ಕಾಲ್ಗೆ ಪ್ಪೆಟುಟ ಬಿದುದದರಿಂದ ನ್ನರಹಿಡಿದು ಹಾಗೆ ಕುಂಟುತ್ತದುದ, ಅದು ಅಭಾಯಸವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಟಿಟತ್ುತ.
“ಐಗಳೆ, ಮರೆತ್ದೆದ ಒಂದು ಕೆಲಸಾನ್ನ…. ಆ ಬಚಚಾಲಮನೆ ಎದುರು ಕೆಳಗರಡಿೀಲ್ ಒಂದು ಹೆರಿಗೆ ಅಂಕಣ ಇದೆಯಲಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ಟಿಟಮರೆ
ಕಟಿಟಸಬೆೀಕು…. ಅವವನ್ನನು ಕೆೀಳಿ, ಜೊತ್ಕ ಗಿತ್ಕ ಕಟಟಬೆೀಕು ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನೂನು ಕಟಿಟಬಿಡಿ…. ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಾತಳಲಾಲಿ ಆ ಹಳೆೀಪ್ಪೆೈಕದ ಮುದುಕಿ
ಅದಕೆಕ ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳಿಕಳಿಸಾದೆದ. ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಬೆೀಗ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸಾ, ಅದನ್ನನು ಕಸೆರ್ಶೆಬಿಡಿ…. ಅದಕೆಕ ಹೆರೀ ಸಮಯ. ಅವವ ಹೆೀಳುತ, ಬೆೀನೆ
ಸಂಕಟ ಸುರು ಆದಾಹುಂಗೆ ಕಾಣತದೆ ಅಂತ್. ನಾನೀಗೆಲಿ ಗಟಟದೊೀರ ಕೆಲಸ ನೀಡಿ, ಹೆೀಳೊೀದನೆನುಲಲಿ ಹೆೀಳಿ, ಬಾಯಗ ಬಂದುಬಿಡತನ.”
ಐಗಳೆ ಅನೆೀಕಾನೆೀಕ ಕತ್ರ್ಶೆವಯಗಳಲ್ಲಿ-ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೂಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಕಷೌರಾಭಾಯಸ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಅಭಯಂಜನಾದಿಗಳನ್ನುನು ಮಾಡಿಸ ಅವರ
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ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮ ನೀಡಿಕೊಳುಳೆವುದು, ಸಮಯ ಬಿದದರೆ ಅವರ ಬಟೆಟಗಳನ್ನುನು ಒಗೆಯುವುದು, ಆಳುಲೆಕಕ ಇಡುವುದು, ಗದುಗಿನ್ನ ಭಾರತ್, ತರವೆ
ರಾಮಾಯಣ, ಜೆೈಮಿನ ಭಾರತ್ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳನ್ನುನು ಓಲೆಗರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಕಲು ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಸಾಯದಿ ಇತ್ಸಾಯದಿ- ತ್ಟಿಟಗಿಟಿಟ ಕಟಿಟಸ ಗೌಡರ ಹೆಂಡತ್ಯ
ಹೆರಿಗೆಗೆ ಅನ್ನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದೆೀನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಯಾವ ಕೆಲಸವನೆನು ಹೆೀಳಿದರೂ ಅವರು ಮೀಲು ಕಿೀಳು ಎನ್ನನುದೆ
ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತದದರು. ಆದದರಿಂದಲೆ ಅವರು ಸದಾ ನ್ನಗುನ್ನಗುತ್ತಲೆ ಇರುವಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ.
ಐಗಳನ್ನುನು ಹಿಂದಕೆಕ ಕಳುಹಿಸ, ರಂಗಪಪಗೌಡರು ಕಡಿದಿದದ ದಿಮಿಮಗಳ ಮೀಲೂ ಅಡಕೆ ಬಾಳೆಯ ಮರದ ಬುಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕುಳಿತ್ು ಎಲೆಯಡಿಕೆ
ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರಿಗೆ ಗಟಿಟಯಾದ ದನಯಲ್ಲಿಯೆ ಬಿರುಸಾಗಿ ಹೆೀಳಿದಳು:
“ಅಯೊಯೀ ಮನೆಹಾಳ್ ಮುಂಡೆೀಮಕಕಳಾರ, ಯಾಕೊರೀ ಕೂತ್ೀರಿ? ಹಾಸಕೊಂಡು ಮನಕೊಕಳೊರೀ….!”
ಗೌಡರ ಆಭರ್ಶೆಟದ ನತ್ಯ ಪರಿಚಯವಿದದ ಆ ಆಳುಗಳು ಅಷೆಟೀನ್ನು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳೆದೆ ನಧಾನ್ನವಾಗಿಯೆ, ಆದರೂ ಗೌಡರಿಗೆ ಭಯಪಟುಟ ಅವರ
ವಾಣ್ಗೆ ಗೌರವ ತೀರಿಸುತ್ಸೆತೀವೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅವರಿಗೆ ತೀರಿಸಲು ಕಾತ್ರರಾದವರಂತ್ಸೆ, ಕೂತ್ಲ್ಲಿಂದ ಎದುದ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಕೆಲಸದ
ಉಪಕರಣಗಳನ್ನುನು ಕೆೈಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಚಿೀಂಕರ ಸವಲಪ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡು ಹಲುಲಿಬಿಟುಟ ಸುಳೆಳೆೀ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ, ಆಳುಗಳೆಲಲಿರೂ ಅದುವರೆಗೂ
ಸವಲಪವೂ ವಿರಾಮವಿಲಲಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಇದದರೆಂದೂ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಕೂತ್ದದರೆಂದೂ ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
ಗೌಡರು ಅವನಗೆ “ನೀನಬಬಾ ದೊಡಡ ಸೆೀರೆಗಾರ ಆಗಿಬಿಟಿಟದಿೀಯ”…. ಎಂದು ಗದರಿಸ, ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ನನನು ಹುಡುಕುವರಂತ್ಸೆ ಕಣುಣಾ ಸುಳಿಸ
“ನೀವು ಇಷೆಟೀ ಜನ್ನ ಏನೀ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಂದೊೀರು? ಅಂವ ಎಲ್ಲಿೀ ಆ ಸಟುಲಿಮಿಂಚ? ಮದೆೀ ಆಯುತ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆಂಡಿತೀನ್ನ ಹಿಡಿಕೊಂಡೆೀ ಕಾಡೆನುಲಾಲಿ
ಅಲ್ೀತ್ತ್ಸಾರ್ಶೆನ?…. ಅಂವ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಲ್ರ್ಶೆಲೆಲಿೀನ, ಏ….ಏ….” ಎಂದು ಪಿಜಣನ್ನನ್ನುನು ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಅವನ್ನ ಹೆಸರು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ಬರದೆ
“ಸುಡಗಾಡು ಹೆಸರು…. ಎಂಥದೊೀ ನನ್ನನು ಹೆಸರು?” ಎಂದರು.
“ಅವನ್ನ ಹೆಸರೆೀ? ಪಿಜಣ” ಎಂದು ಸೂಚಿಸ ಮಡಂಕಿಲ ಹರೆ ಕಡಿಯಲು ಪ್ಪಾರರಂಭಸದ.
“ಅವನ್ನು ಎಲ್ಲಿೀ, ಪಿಜಣ್ಣಾ? ನನ್ನನು ಬಿಡಾರದ ಬದಿೀಲೆೀ ಅಲೆಲಿೀನೀ ಅವನ್ನ ಬಿಡಾರ?” ಗೌಡರ ಪರಶೆನುಗೆ
ಪಿಜಣ “ಯಾರು? ಐತ್ನಾ? ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಂದಿತ್ುತ ಹುಡುಗ-”
“ಮತ್ಸೆತಲ್ಲಿ ಹೊೀದನೀ?”
“ಸಣಣಾ ಒಡೆೀರು ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀದರು, ಏಡಿ ಹಿಡಿಯುದಕೆಕ.”
“ಯಾರೀ? ಮುಕುಂದನೆೀನೀ?…. ಅವನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆಗೊೀದಿಲಲಿ! ಕೆಲಸ ಮಾಡಾತರೆಯೊ ಇಲಲಿವೊ ನೀಡಾತ ಇರು ಅಂತ್ ಕಳಿಸದೆರ, ಕೆಲಸ
ಮಾಡವನೆನು ಕರಕೊಂಡು ಷ್ಕಾರಿಗೆ ಎದುದಬಿಡಾತನ್ನಲಾಲಿ! ಐತ್ನ್ನ ಹೆಂಡಿತ ಬರಲ್ಲೆಲಿೀನ, ಕೆಲಸಾಕೆಕ?”
“ಅದು ಅವನ್ನನು ಬಿಟುಟ ಇರುತ್ತದಾ? ಹಿ ಹಿ ಹಿ! ಅದನ್ನೂನು ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀದುರ, ಏಡಿ ಹೊರುವುದಕಕಂತ್ಸೆ!”
“ಏಡಿ ಹೊರುವುದಕೆಕ?! ಸೆೈ ಬಿಡು! ಏನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಪಾಟಿ ಚಿೀಲವೊೀ? ಮಣಗಟೆಲಿ ಏಡಿ ಹಿಡಿೀತ್ಸಾರೆೀನೀ?”
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“ಅಮಾಮವರಿಗೆ ಏನೀ ಹುಸಾರಿಲಲಿವಂತ್ಸೆ. ಅದಕೆಕ ಜಡದ ಬಾಯಿಗೆ….” ಚಿೀಂಕರ ಒಡೆಯರ ಮನ್ನಸುಸಾ ಪರಸನ್ನನುವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಅವರ
ಹೆಂಡತ್ಯನೆನು ಕಾರಣವನಾನುಗಿ ಒಡಡಲು ಮಾತ್ಸೆತ್ತದುದನ್ನುನು ತ್ಡೆದು ಗೌಡರು “ಸಾಕು ಸುಮಮನರ , ಸೆೀರೆಗಾರ!…. ಕಡಿ, ಕಡಿ, ನೀ ಮರ ಕಡಿ”
ಎಂದು ಒಂದು ದಿಮಿಮಯ ಮೀಲೆ ಹೆಗಲ ಮೀಲ್ದದ ಕೆಂಪು ಶಾಲನ್ನುನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ರು. ಸೊಂಟದಲ್ಲಿದದ ಮಡಿಡ ನ್ನಶಯದ
ಕೊೀಡಿನ್ನ ಡಬಿಬಾಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಅದರ ಮುಚಚಾಳವನ್ನುನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಡಬಿಬಾ ಮುಚಚಾಳವನ್ನುನು ಯಥಾಪರಕಾರ ಹಾಕಿ, ಅದನ್ನುನು ಸೊಂಟಕೆಕ
ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಸಕಕಿಸ, ಸಾವಧಾನ್ನವಾಗಿ ನ್ನಶಯವನ್ನುನು ಮೂಗಿಗೆ ಏರಿಸ ಸವಿಯುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ು ಕೊಂಡರು. ಕೊಡಲ್ಯ ಪ್ಪೆಟಿಟನ್ನ ಸದುದ ತೀಟದಿಂದ
ಮರುದನಯಾಗುವಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ: ಠಾಪ್ಪ್! ಠಾಪ್ಪ್! ಠಾಪ್ಪ್! ಠಾಪ್ಪ್! ಠಾಪ್ಪ್!….
ಸಾವಧಾನ್ನವಾಗಿ ನ್ನಶಯ ಸೆೀಯುವ ಬಹಿಃಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತದದರೂ ಗೌಡರ ಮನ್ನಸುಸಾ ತ್ನ್ನನು ಅಂತ್ಮುರ್ಶೆಖ ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿ
ಅಲೆಯತಡಗಿತ್ುತ. ಆ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತ್ಕರ್ಶೆವಾಗಲ್ ಕರಮವಾಗಲ್ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಮಮದೆೀ ಆದ ಯಾವುದೊೀ ಕರಮದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ್ನ
ತ್ಳದಿಂದ ಮೀಲು ಮೈಗೆ ಗುಳೆಳೆಗಳೆೀಳುವಂತ್ಸೆ, ಅವು ಎದೆದದುದ ಒಡೆಯುತ್ತದುದವು:
ಅವರು ಅಧ್ರ್ಶೆ ವಿಶಾವಸಕಾಕಗಿಯೂ ಅಧ್ರ್ಶೆ ವಿನೀದಕಾಕಗಿಯೂ “ಸಟುಲಿಮಿಂಚ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದದ ಐತ್ನಂದ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾದ ಆಲ್ೀಚನೆ ,
ತ್ಮಮ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ, ಐತ್ನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಡತ್ ಪಿೀಂಚಲು ಕಡೆ ಹೊರಳಿ, ಗಭರ್ಶೆಣ್ಯಾಗಿ ಹೆರಿಗೆಯ ಬೆೀನೆಯಲ್ಲಿದದ ತ್ಮಮ
ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆಗೂ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬರುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಹಣ ಕೆೀಳಿದ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರತ್ತ ಹೊೀಗಿ, ಸಾಹುಕಾರ
ಮಂಜಭಟಟರಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿತ್ುತ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ತ್ುಸುದೂರದಲ್ಲಿ ಗದೆದಕೊೀಗಿನ್ನ ಅಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಹಾಡಯದ ಪಕಕದ ಹಕಕಲನ್ನುನು ಹಾದು, ಅಗಳಿನ್ನ ಸಂಕವನ್ನುನು ದಾಟಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದ ಇಬಬಾರು
ಸತರೀವಯಕಿತಗಳು ಅವರ ದೃಷ್ಟಗೆ ಬಿದುದ, ಅವರನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸಲೆಂದು ಹುಬುಬಾ ಸುಕಿಕಸ ಕಿರಿಹಿಡಿದು ನೀಡತಡಗಿದರು. ಯಾರು ಎಂಬುದು
ಸಪಷ್ಟವಾಗದಿರಲು ತ್ಮಗೆ ತ್ಸಾವೆ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಆಳುಗಳಿಗೂ ಕೆೀಳಿಸುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ “ಯಾರೀ ಅದು ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ತ್ಡಬೆ ಹತ್ತರ ಸಂಕ
ದಾಟುತ್ತರೀರು?” ಎಂದರು, ಸವಲಪ ರಾಗವಾಗಿ, ಉದಾಸೀನ್ನ ಧ್ವನಯಿಂದಲೆ.
ಅವರು ಯಾರನ್ನೂನು ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸ ಪರಶ್ನುಸರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಆಳುಗಳೆಲಲಿ, ಗಂಡಸರೂ ಹೆಂಗಸರೂ, ಕೆಲಸ ನಲ್ಲಿಸ, ನಂತ್ು, ಆ ಕಡೆ
ನೀಡತಡಗಿದರು.
ಪಿಜಣ ಗೊಬೆಬಾಸೆರಗು ಕಟಿಟ ಉಟಿಟದದ ಸೀರೆಯನ್ನೂನು ಕುತ್ತಗೆಗೆ ಕಟಿಟ ಬೆನನುನ್ನ ಮೀಲೆ ಇಳಿಬಿದಿದದದ ವಲ್ಲಿಯನ್ನೂನು ಗಮನಸ “ಯಾರೀ ಹೆಗಗಡಿತ್ಮಮೀರು
ಕಂಡ ಹಂಗೆ ಕಾಣತದೆ” ಎಂದನ್ನು.
“ಯಾರೆೀನ್ನು? ನೀಡಿದರೆ ಕಾಂಬುದಿಲೆಲಿೀನ್ನು? ಅತ್ಸೆತ ಸೊಸೆ ಜೊೀಡಿ!” ಎಂದು ಚಿೀಂಕರ ಹಲುಲಿಬಿಟುಟ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ನಂತ್ನ್ನು.
“ಓಹೊೀ! ನಾಗಕಕ ನಾಗತ್ಸೆತಯರ ಸವಾರಿ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ! ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗೊೀರೆೀನೀ!” ಎಂದು ಗೌಡರು ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಕಡೆ
ನೀಡಿದರು.
ಗೌಡರಿಗೆ ಹೆೀಗೊೀ ಹಾಗೆ ಚಿೀಂಕೆರನ್ನಂತ್ಹರಿಗೂ ಗಾಳಿಸುದಿದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿದತ್ುತ. ನಾಗತ್ಸೆತ ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆ ನಾಗಕಕನ್ನನ್ನುನು ಹೂವಳಿಳೆ
ವೆಂಕಟಪಪ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸೀರುಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವರುಷ್ದಿಂದಲೂ ಹವಣ್ಸುತ್ತದಾದಳೆ ಎಂಬ ಸಂಗತ್. ಆದರೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ನೀಟದಲ್ಲಿದದ
ನಃಸಪೃಹತ್ಸಾಭಾವ ಗೌಡರ ನೀಡದಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ರಂಗಪಪಗೌಡರು ಹೃದಯಭರಮರವೂ ನಾಗಕಕನ್ನ ಪುಷ್ಪಪ್ಪಾತ್ಸೆರಯ ಮೀಲೆ ಆಗೊಮಮ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಈಗೊಮಮ ಹಾರಾಡಿ, ಜೆೀನೀಂಟುವ ಆಶೆಯನ್ನುನು ತೀರಿತ್ುತ; ತೀರಿಸುತ್ತಲೂ ಇತ್ುತ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ತ್ಮಗೂ
ನಾಗಕಕಗೂ ಇರಬಹುದಾದ ಸಂಬಂಧ್ದ ಸವರೂಪವನ್ನುನು ನಣರ್ಶೆಯಿಸಲು ಅವರಿನ್ನೂನು ಸಮಥರ್ಶೆರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಮಮ ಯೊೀಚನೆ: ಅವಳನ್ನುನು ಸುಮಮನೆ
ಇಟುಟಕೊಳಳೆಬಹುದಲಾಲಿ ಎಂದು, ಮತತಮಮ: ಸೀರುಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆೀನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಛೆ ಛೆ! ಅದು ತ್ಮಮಂತ್ಹ ಮನೆತ್ನ್ನಸಥೂರ ಅಂತ್ಸತಗೆ
ಕಿೀಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರನ್ನುನು ನಾಚಿಸುತ್ತದುದದೂ ಉಂಟು. ಗಟಿಟಮುಟಾಟದ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಲಕಷೌಣವಾಗಿಯೆೀ ಇರುವಾಗ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಐಗಳು
ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರು ಭಾರತ್ ರಾಮಾಯಣ ಜೆೈಮಿನ ಇವುಗಳನ್ನುನು ಓದಿ, ಧ್ಮರ್ಶೆವಿಚಾರ ಸೂಕಷೌಮವನ್ನುನು ಹೃದಯಸಪಶ್ರ್ಶೆಯಾಗಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತದಾದಗ,
ಅದನುನ್ನು ಗರಹಿಸದ ತ್ಸಾಕಲದಲ್ಲಿ ರಂಗಪಪಗೌಡರ ರಸವಶವಾದ ಮನ್ನಸುಸಾ ಎಷಟೀಸಾರಿ ಧ್ಮಾರ್ಶೆಧ್ಮರ್ಶೆ ಪರಸಂಗದ ಕುರುಕೆಷೌೀತ್ರವೆ ಆಗಿಬಿಟಿಟದಿದತ್ು.
ಆದರೆ, ‘ಮನ್ನಮಥವಿಜಯವು ನೀಲಕಂಠನಗೂ ಸುಲಭವಾಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದಮೀಲೆ ಬರಿಯ ಧ್ಮರ್ಶೆಶರವಣದಿಂದಲೆ ಮನ್ನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನಾದವನ್ನು
ಉತ್ತೀಣರ್ಶೆನಾಗುತ್ಸಾತನೆಯೆ?’ ಎಂದು ಐಗಳು ತ್ಸಾಳಮದದಳೆಯ ಪರಸಂಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯಖಾಯನ್ನ ಮಾಡಿದದರಲಲಿವೆ?
ಗೌಡರು ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಆ ಇಬಬಾರೂ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಅಗಚುವ ಗದೆದಯಂಚಿನ್ನ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನುನು ಉತ್ತರಿಸ ಕೊೀಣೂರು ಮನೆಯ ದಾರಿಯನೆನು
ಹಿಡಿದಿದದರು. ಅದನ್ನುನು ಕಂಡು ಗೌಡರಿಗೆ ಸಂತೀಷ್ವಾಯಿತ್ು.
ಆ ಸಂತೀಷ್ಕೆಕ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಕಾರಣಗಳಿದಿದರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಮನ್ನಸುಸಾ ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾಗಿ ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಕೊಂಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತ್ಮಮ
ಹೆಂಡತ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ುತ ತ್ರುವಾಯದ ಉಪಚಾರದ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುಭವಶಾಲ್ಯಾದ ನಾಗತ್ಸೆತ ಮತ್ುತ ಉತ್ಸಾಸಾಹಿಯಾದ ನಾಗಕಕ ಇವರಿಂದ
ತ್ಮಮ ತ್ಸಾಯಿಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದಾದ ಸಹಾಯ.
ಹೆಂಗಸರಿಬಬಾರೂ ಗದೆದ ತೀಟಗಳನ್ನುನು ಬೆೀಪರ್ಶೆಡಿಸುವ ಬೆೀಲ್ಯ ಬಳಿಗೆ ಸೆೀರಿ, ತ್ಡಬೆಯನ್ನುನು ನಸಸಾಂಕೊೀಚವಾಗಿ ಹತ್ತ ದಾಟಿ, ತ್ಮಮ ತ್ಮಮಳಗೆ ತ್ುಸು
ಗಟಿಟಯಾಗಿಯೆ ಮಾತ್ನಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಅಡಕೆಯ ಮತ್ುತ ಬಾಳೆಯ ಮರಗಳ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರು.
ಮುಂದೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ನಾಗಕಕ ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ನಂತ್ು, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ದಾಟಿ ಮುಂದುವರಿದ ಅತ್ಸೆತಯ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯಾಗಲೆಳೆಸದಾಗ ನಾಗತ್ಸೆತ
ನೀಡಿದಳು, ತೀಟದಲ್ಲಿ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಡಿದ ಮರದ ದಿಮಿಮಯ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ು ನ್ನಶಯ ಸೆೀಯುತ್ಸಾತ ಆಳುಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತದದ
ರಂಗಪಪಗೌಡರನ್ನುನು ಹೆಂಗಸರಿಬಬಾರೂ ಅದುವರೆಗೆ ಗಂಡಸರ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿೀಳದೆ , ಗಂಡಸರ ಸುಳಿವೂ ಇಲಲಿದೆ, ತ್ಸಾವು ತ್ಸಾವಾಗಿಯೆ ಇದಾದಗ ಇದದ
ರಿೀತ್ಯನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ತ್ಯಜಸ, ನಾಚಿ ಹದುಗುವಂತ್ಹ ಭಂಗಿಯನಾನುರೀಪಿಸಕೊಂಡು, ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನ್ನಡೆದು
ಕಣಮರೆಯಾದರು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಗೌಡರು ಎದುದನಂತ್ು, ತ್ಸಾವು ಕೂತ್ದದ ಶಾಲನ್ನುನು ಎತ್ತ ಹೆಗಲಮೀಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು “ಏ ಸೆೀರೆಗಾರ” ಎಂದು ಚಿೀಂಕರನ್ನನ್ನುನು
ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸ “ಹಗಲು ಉಣಣಾಕೆಕ ಹೊೀಗಾಕೆ ಮದಲು ಈ ಮರ ಕಡಿಯಾ ಕೆಲಸಾನೆಲಲಿ ಪೂರೆೈಸ ಹೊೀಗೆಬಾೀಕು . ಗೊತ್ಸಾತಯಾತ?” ಎಂದು ಆಜಾಞಪಿಸ
ಹೊರಾಡುವುದರಲ್ಲಿದದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೀಟದ ಮೀಲುಭಾಗದ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೀ ಪ್ಪಾರಣ್ ಓಡುತ್ತರುವ ಸದಾದಯಿತ್ು. ಎಲಲಿರೂ ಚಕಿತ್ರಾಗಿ ಆ
ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಆಲ್ಸುತ್ಸಾತ ನಂತ್ರು. ಏಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೊೀದವರು ಯಾವುದೊೀ ಪ್ಪಾರಣ್ಯನ್ನುನು ಹೆದರೆಬಿಬಾಸದಾದರೆಂದು ಗೌಡರು ಊಹಿಸದರು.
ಆ ಸದುದ ಕಾಡಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತೀಟದ ಕಡೆಗೆೀ ಬರುವಂತ್ಸೆ ತೀರತಡಗಿತ್ು. ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳುಗಳು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅಡಕೆ ಬಾಳೆಯಮರಗಳ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ
ಒಟಾಟದರು. ಮಿಗವೊ ಕಾಡುಕುರಿಯೊ ಒಂಟಿಗ ಹಂದಿಯೊ ಎಂಬ ಸಂದೆೀಹ ವಿಸಮಯಗಳಿಂದ ಉಳಿದವರು ಅತ್ತಕಡೆ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿ ನಂತ್ದದರು.
“ಹಾಳು ಹುಡುಗ, ಆ ‘ಸಟುಲಿಮಿಂಚ’ ಕಣೀ!” ಎಂದು ಗೌಡರು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಅಡಕೆ ಬಾಳೆ ಮರಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಮೀಲುಸೊಪಿಪನ್ನ ಜಗಗನ್ನುನು
ಲರಿಲರಿ ತ್ುಳಿಯುತ್ಸಾತ ಕಪಿಪಂದ ಕಪಿಪಗೆ ನೆಗೆಯುತ್ಸಾತ ದೌಡಾಯಿಸ ಬರುತ್ತದದ ಐತ್ ಗೌರದನ್ನುನು ಕಂಡವನೆ ಏದುತ್ಸಾತ ನಂತ್ನ್ನು.
ಯಾರಿಗೊೀ ಏನೀ ಅಪ್ಪಾಯವಾಗಿರಬೆೀಕೆಂಬ ಭಯ ಎಲಲಿರನ್ನೂನು ಆವರಿಸತ್ು. ಐತ್ನ್ನ ಮೈಯೆಯಲಲಿ ಕೆಸರು ಸಡಿದಿತ್ುತ. ಓಡಿಬರುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿ
ಕಾಲ್ಗೂ ಮೈಗೂ ಮುಳುಳೆಗಿೀರಿದ ಕಲೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತದುದವು. ಏನ್ನು ವಿಷ್ಯ ಎಂದು ಗೌಡರು ಕೆೀಳಿದ ಪರಶೆನುಗೂ ಅವನ್ನು ತ್ಕಷೌಣ ಉತ್ತರಕೊಡಲು
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ಸಮಥರ್ಶೆನಾಗಲ್ಲಲಿ; ಉಸರು ಮೀಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗುತ್ತತ್ುತ.
ಅಂತ್ೂ ಏದುತ್ತಲೆೀ ಹೆೀಳತಡಗಿದ:
“ಸಣಣಾ ಅಯಯ…. ಓಡು ಅಂದರು…. ಓದಿ ಬಂದೆ. ಐಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳು ಅಂದರು: ಕೊೀವಿ ತ್ಕೊಕಂಡು ನಾಯಿ ಕರಕೊಂಡು ಬರಬೆೀಕಂತ್ಸೆ. ಒಂದು
ಹಂದಿ…. ದೊಡಡ ಹಂದಿಯಂತ್ಸೆ! ಇಲಾತ್ ಸೀಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಬರು. ಒಂಟಿಗ ಅಂಬರು!”
ಚಿೀಂಕರ ಪಿಜಣ ಮಡಂಕಿಲರು ‘ಹಾಂಗಾರೆ ಒಂದು ಕೆೈ ಕಾಂಬ ಷ್ಕಾರಿಗೆ !” ಎಂದು ಹಷ್ರ್ಶೆಸತಡಗಿದದರು. ಗೌಡರು ಏನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರೆಯೊ ಎಂದು
ಕಾತ್ರರಾಗಿ ವರ ಮುಖ ಕಣುಣಾ ಬಾಯಿಗಳನೆನು ದಿಟಿಟಸುತ್ತದದರು. ಗೌಡರು ಸವಲಪವೂ ಕಾತ್ರರಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವರ ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಮಂದಸಮತ್
ಆಡತಡಗಿತ್ು. ಅವರಿಗೆ ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ಮಮ ಪ್ಪಾರಯಾಂಕುರಕಾಲದ ಪರಣಯದ ಆಟಗಳ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಯಿತ್ು. ಪಿೀಂಚಲು ಹತ್ತರದಿಂದ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ದೂರ
ಕಳುಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಈ ಹೂಟ ಹೂಡಿರಬೆೀಕೆಂದು ಊಹಿಸ ಗದರಿಸದರು:
“ಥೂ, ಹುಚುಚಾ ಮುಂಡೆಗಂಡ? ನನ್ನಗೆ ಬುದಿಧಯಿಲಲಿ. ಬೆೀಗ ಓಡಿ ಹೊೀಗಿ ಹೆೀಳು, ಐಗಳಿಗೆ ಪುರಸತ್ತಲಲಿವಂತ್ಸೆ, ಈಗ ಬರಾಕೆ ಆಗಾದಿಲಲಿ ಅಂದುರ
ಅಂತ್ಸಾ. ಏಡಿ ಹಿಡುಕೊಂಡು ಬೆೀಗ ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳಿದುರ ಅನ್ನುನು. ಹೂಂ ನ್ನಡಿ! ಓಡು!!”
ಐತ್ ನರಾಶನಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡುತ್ತಲೆ ಹೊೀಗಿ ಕಣಮರೆಯಾದನ್ನು. ಬರುವಾಗ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಇದದ ಆತ್ುರದ ವೆೀಗ ಹೊೀಗುವಾಗ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಆ ದಿನ್ನವೆ ಬೆಳಿಗೆಗ, ಹೊತ್ುತ ಚೆನಾನುಗಿ ಮೂಡಿದ ಮೀಲೆ, ಸಂಬಾವಿ ಹೊಲೆಯರ ಗುತ್ತ ನಾಗತ್ಸೆತ ನಾಗಕಕರನ್ನುನು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಗೆ
ಏರುತ್ತದದ ಸಮಯವಿರಬಹುದು, ಕೊೀಣೂರು ಮುಕುಂದಯಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಚಿಟುಟಬಿಲುಲಿ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯಿಂದ ಗುಡಡದ ಕಡೆಗೆ
ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಹೊರಡುತ್ತದದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಅಣಣಾ ರಂಗಪಪಗೌಡರ ಮಗ ತ್ಮುಮ, ಓದುಬರಹ ಕಲ್ಯಲೆಂದು ಕೊೀಣೂರಿನ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತದದ, ತ್ರುಪತ್ಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಕಣಮರೆಯಾಗಿದದ ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮಗ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಮತ್ುತ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರ
ಕಿರಿಯ ಮಗ ಕಾಡು, ಇನ್ನೂನು ಮೂರು ನಾಲುಕ ಹತ್ತರದ ಹಳಿಳೆಯ ಹುಡುಗರೂ ಒಟಾಟಗಿ ಕೊೀಣೂರು ಮನೆಯ ಕೆಳಗರಡಿಯಲ್ಲಿದದ ಐಗಳು
ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರ ಕೂಲ್ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದದರು, ತ್ಮಮ ಮುಂದೆ ಅಕಷೌರ ತ್ದದಲು ಗೊೀಡೆಗೆ ಒತ್ತ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಹರಡಿದದ ಮಳಲ್ನ್ನ ಮುಂದೆ !
ಚಿಕಕಯಯ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿ ತ್ಮುಮ ತ್ದುದವುದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸ ಎದುದ ಓಡಿಬಂದನ್ನು. ಒಡನೆಯೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕಾಡು ಇಬಬಾರೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು
ಹಿಂಬಾಲ್ಸದರು. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ ಮುಕುಂದಯಯನಡನೆ ಅಷ್ುಟ ಸಲುಗೆ ಇರದಿದದ ಇತ್ರ ಬಾಲಕರು ಹತ್ತರಕೆಕ ಓಡಿಬರದಿದದರೂ
ಮಾಡುತ್ತದದ ಕೆಲಸವನೆನುಲಲಿ ನಲ್ಲಿಸ, ಓಡಿಹೊೀದ ಮಿತ್ರರ ಕಡೆ ನೀಡಹತ್ತದದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯ ಗಟಿಟಯಾಗಿ “ಐಗಳೆೀ” ಎಂದು ಕರೆದನ್ನು .
ಒಡನೆಯೆ ಹುಡುಗರೆಲಲಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಓಡಿಹೊೀಗಿ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಕುಳಿತ್ು ಕಾಯರ್ಶೆಮಗನುರಾದಂತ್ಸೆ ತೀರಿಸಕೊಂಡರು. “ಹೊೀಯ್, ಯಾರು?
ಮುಕುಂದ ಕರೆದದಾದ?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಮನೆಯೊಳಗಿನಂದ ಬಂದರು. ಮುಕುಂದಯಯ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಏನಲಲಿ. ಐಗಳೆೀ, ಅವರೆಲಲಿ ನ್ನನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆ
ಬರೀದಕೆಕ ಎದುದ ಬಿಟಿಟದದರು! ಅದಕೆಕ ಕೂಗಿದೆ” ಎಂದನ್ನು. “ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟೆ, ಚಿಟುಟಬಿಲುಲಿ ಹಿಡುಕೊಂಡು?” ಎಂದ ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರ ಪರಶೆನುಗೆ
ಉತ್ತರವನ್ನೂನು ಕೊಡದೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಗುಡಡವೆೀರಿ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಹೊೀಗಿದದನ್ನು.
ಚಿಕಕಂದಿನಂದ ಮುಕುಂದಯಯನಗೂ ಅಕಷೌರಾಭಾಯಸ ಮಾಡಿಸ, ಭಾರತ್ ರಾಮಾಯಣ ಜೆೈಮಿಗಳನ್ನುನು ಓದಿ ಅಥರ್ಶೆ ಹೆೀಳುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟನ್ನ ವಿದವತ್ತನ್ನೂನು
ಅವನಗೆ ದಯಪ್ಪಾಲ್ಸದದ ಅನ್ನಂತ್ಯಯಗಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಶ್ಷ್ಯನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾರ ಮಮತ್ಸೆಯಿತ್ುತ. ಹೆಮಮಯೂ ಇತ್ುತ. ಪರಶಂಸೆಯಿಂದ ಅವನ್ನು
ಹೊೀದ ದಿಕಿಕನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದುದ, ಸಮೃತ್ತ್ರಂಗಮಯವಾದ ಅನೆೀಕ ಆಲ್ೀಚನಾಪರವಾಹವನ್ನುನು ಮನ್ನಸುಸಾ ದಾಟಿದ ಅನ್ನಂತ್ರವೆ ಅವರು
ಶಾಲೆಯ ಹುಡುಗರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿದರು.

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಕೊೀಣೂರಿನಂದ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಡಲಾಗಿದದ ಕಾಡಿನ್ನ ಒಂದು ಸರಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಒಡಿಡದದ ಉರುಳನ್ನುನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ
ಸಲುವಾಗಿಯೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಗುಡಡ ಹತ್ತದದನ್ನು. ನಾಯಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನವೆೀ ಅದನ್ನುನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಗಭರ್ಶೆಣ್ಯಾಗಿ
ಈಗಲ್ ಆಗಲ್ ಹೆರಿಗೆಯಾಗುವಂತ್ದದ ಅತ್ತಗೆಯ ಅಸವಸಥೂತ್ಸೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವನಗೆ ಪುರುಸೊತ್ಸೆತ ದೊರಕಲ್ಲಲಿ.
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಶೆೈಶವಪರಜೆಞ ಬಹಿವರ್ಶೆಸುತಗಳನ್ನುನು ಗರಹಿಸಲೂ ಗುರುತ್ಸಲೂ ಕಲ್ತ್ಂದಿನಂದಲೂ ಅವನ್ನ ಚಿತ್ತವನೆನುಲಲಿ ಆಕರಮಿಸ ತ್ುಂಬಿಬಿಟಿಟದದ
ಮಹದ್ ವಸುತವೆಂದರೆ ಮಲೆ, ಕಾಡು! ಅರಣ್ಣಾಯಚಾಛೆದಿತ್ವಾಗಿ ಮೀಘಚುಂಬಿಗಳಾಗಿ ನಂತ್ರುವ ಗಿರಿ ಶ್ಖರ ಶೆರೀಣ್ಗಳ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೊೀ
ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ವೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿ ಹದುಗಿದಂತ್ಸೆ ಮರಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಹುದುಗಿರುವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟ ಕಣುಣಾ ಬಿಡುವ ಮಕಕಳ ಪ್ಪಾಲ್ಗೆ
ಆಕಾಶ ಕೂಡ ಕಾಡಿನ್ನಷ್ುಟ ವಿಸಾತರಭೂಮವಾಗಿ ಕಾಣ್ಸುವುದಿಲಲಿ. ಆಕಾಶಕಿಕಂತ್ಲೂ ಕಾಡೆ ಸವರ್ಶೆವಾಯಪಿಯಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನುನು ಸಾಥೂಪಿಸ
ಭೂಮಂಡಲವನೆನುಲಲಿ ವಶಪಡಿಸಕೊಂಡಂತ್ರುತ್ತದೆ. ಪೃಥಿವಯನೆನುಲಲಿ ಹಬಿಬಾ ತ್ಬಿಬಾ ಆಳುವ ಕಾಡಿನ್ನ ದುದರ್ಶೆಮಯ ವಿಸತೀಣರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೊ ಒಂದಿನತ್ನತ್ಸೆ
ಅಂಗೆೈಯಗಲದ ಪರದೆೀಶವನ್ನುನು ಮನ್ನುಷ್ಯ ಗೆದುದಕೊಂಡು ತ್ನ್ನನು ಗದೆದ ತೀಟ ಮನೆಗಳನ್ನುನು ರಚಿಸಕೊಂಡಿದಾದನೆ , ಅಷೆಟ. ಅದೂ ಕೂಡ ಅವನ್ನು ನಚಚಾವೂ
ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಗೆದುದಕೊಂಡಿದದನ್ನುನು ನರಂತ್ರವೂ ರಕಿಷೌಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಹೊೀಗುವುದನ್ನುನು ಮರೆತ್ನೆಂದರೆ , ಬಹುಬೆೀಗನೆ ಹಳು ಬೆಳೆದು ಮತ್ಸೆತ
ಅದು ಕಾಡಿನ್ನ ವಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮುಕುಂದಯಯನಗಂತ್ೂ ಕಾಡು ಎಂದರೆ ದೆೀವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ಅಷಟಂದು ಭಯಮಿಶ್ರತ್ ಭಕಿತ
ಅದರಲ್ಲಿ. ಅವನಗೆ ಅದರ ಮುಳುಳೆ, ಕಲುಲಿ, ಕೊರಕಲು, ಏರು, ಇಳಿತ್, ಹುಲ್, ಹಂದಿ, ಹಾವು, ಚೆೀಳು, ನ್ನುಸ, ಇಂಬಳ ಇವೆಲಲಿದರಿಂದ ಒದಗುವ
ತಂದರೆಯ ಅನ್ನುಭವವಿತ್ುತ. ಹಾಗೆಯೆ ಹಕಿಕ, ಹೂವು, ಹಣುಣಾ, ಚಿಟೆಟ, ಜೆೀನ್ನು, ಬೆೀಟೆ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳಿಂದ ಒದಗುವ ಆನ್ನಂದದ ಅರಿವೂ ಇತ್ುತ.
ಮಲೆಕಾಡಿನ್ನ ಭವಯತ್ಸೆಯ ಅವನ್ನ ಅನ್ನುಭವವನ್ನುನು ಹೆದರಿಕೆ ಎಂದು ವಣ್ರ್ಶೆಸಲಾಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನು ಚಿಕಕಂದಿನ್ನಲ್ಲಿ ಐತ್ ಮದಲಾದವರಡನೆ
ಚಿಟುಟಬಿಲುಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ತ್ರುಣನಾದ ಮೀಲೆಯೂ ಕೊೀವಿ ಹಿಡಿದು ಒಬಬಾನೆ ದಟಟ ನ್ನಡುಗಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಧೆೈಯರ್ಶೆದಿಂದಲೆ
ಅಲೆದಾಡಿದದನ್ನು ಮತ್ುತ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಲೂ ಇದದನ್ನು.
ಕೊೀಣೂರು ಹಳೆಮನೆಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಇದದ ಕಾಡಿನ್ನ ಸರಲನ್ನುನು, ತ್ಸಾನ್ನು ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುತ್ತದೆದೀನೆ ಎಂಬ ವಿಶೆೀಷ್ ಪರಜೆಞ ಏನ್ನೂ ಇಲಲಿದೆ , ಸೆೀರಿದ
ಅವನಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಒಡಿಡದದ ಉರುಳಿನ್ನ ಜಾಗ ಫಕಕನೆ ಗೊತ್ುತ ಸಕಕಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯೆ ಎಲ್ಲಿಯೊ ಹಳುವಿನ್ನ ನಬಿಡತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಣುಣಾ ತ್ಪಿಪರಬೆೀಕೆಂದು ಭಾವಿಸ
ಹುಡುಕಿದನ್ನು. ಒಂದು ಕಡೆ ತ್ಪುಪಳು ಉದುರಿದುದ ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಮತತಂದು ಕಡೆ ದೊಡಡ ಗರಿಗಳೆ ಬಿದಿದವೆ! ಇನ್ನೂನು ಮುಂದೆ ಹೊೀಗು ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ:
ತ್ಸಾನ್ನು ಒಡಿಡದದ ಉರುಳೆ ಸಥೂಳಾಂತ್ರ ಹೊಂದಿ ಬಿದಿದದೆ ! ಉರುಳಿಗೆ ಸಕಿಕದದ ಒಂದು ಚಿಟುಟಗೊೀಳಿಯ ತ್ಲೆ, ಕಾಲು, ರೆಕೆಕಯ ತ್ುದಿ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ
ಬಿದಿದವೆ! “ಅಯೊಯೀ ನನೆನುಯೆ ಬಂದಿದದರೆ! ಹಾಳು ನ್ನರಿಯೊ, ಮುಂಗುಸಯೊ, ಕಬೆಬಾಕೊಕ ರಾತ್ರ ತ್ಂದುಹಾಕಿಬಿಟಿಟದೆ! ಕುಲನಾಶನಾಗಾಕೆ, ನ್ನನ್ನನು
ಉರುಳನ್ನೂನು ಕಡಿದು ತ್ುಂಡು ಮಾಡಿದೆಯಲಾಲಿ” ಎಂದು ಶಪಿಸದನ್ನು, ಸಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ.
ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದಂತ್ಸಾಗಿ ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ಟಕಕನೆ ಎಚೆಚಾತ್ತವನ್ನಂತ್ಸೆ ನಮಿರಿನಂತ್ನ್ನು. ಕಾಡಿನ್ನ ನ್ನಡುವೆ ನಾಯಿಯ ಬೊಗಳಿಕೆ ಎಂದರೆ
ಸಾಹಸಕೆಕ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಅನ್ನುಭವ, ಬೆೀಟೆಗಾರರಿಗೆ. ಅವನ್ನ ಮೈಯೆಲಲಿ ಬಿಸಯಾಯಿತ್ು. ಅಭಾಯಸಬಲದಿಂದ. ಚಿಟುಟಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಕಲುಲಿಹರಳು ಹೂಡಿ
ನಮಿರಿ ನಂತ್ು, ಕಣಣಾರಳಿಸ ನೀಡತಡಗಿದನ್ನು. ಬೊಗಳುತ್ತದದ ನಾಯಿ ಹಳು ಅಲಾಲಿಡಿಸುತ್ಸಾತ ತ್ಸಾನದದ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದುದದು ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು.
ಆದರೆ ಯಾವ ನಾಯಿ? ಯಾರ ನಾಯಿ? ತ್ಸಾನ್ನು ಬರುವಾಗ ತ್ಮಮ ಮನೆಯ ಯಾವ ನಾಯಿಯೂ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸದಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ
ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದದನ್ನು. ಏಕೆಂದರೆ ಜೊತ್ಸೆ ಬಂದ ನಾಯಿಗಳು ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಮುಂದಾಗಿ ಹಳು ನ್ನುಗಿಗ ಹೊೀಗಿ ಉರುಳಿಗೆ ಸಕಿಕದದ ಕೊೀಳಿಗಳನ್ನುನು
ಕಚಿಚಾಕೊಂಡು ಓಡಿಹೊೀಗಿದದ ಪೂವಾರ್ಶೆನ್ನುಭವ ಅವನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟತ್ುತ.
ನಾಯಿ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ುಟ ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಮುಂದುವರಿದು ತ್ುಸು ಬಯಲಾಗಿದದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಾಗ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ : ಸಂಬಾವಿ ಗುತ್ತಯ
ನಾಯಿ-ಹುಲ್ಯ! ಅದರ ಗುರುತ್ು ಎಲ್ಲಿದದರೂ ಸಕುಕತ್ತತ್ುತ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ . ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಗುರುತ್ೂ ಅದಕೆಕ ಎಲ್ಲಿದದರೂ ಸಕುಕತ್ತದುದದರಲ್ಲಿ
ಸಂಶಯವಿಲಲಿ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಅವನ್ನು ಅದರ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಡನೆಯೆ ತ್ನ್ನನು ರೀಷ್ವನೆನುಲಲಿ ತ್ಸೆಕಕನೆ ತ್ಯಜಸ, ತ್ಟಕಕನೆ ಸಂತೀಷ್ಕೆಕ
ಮುಗಗರಿಸದಂತ್ಸೆ ಮುನ್ನುನುಗಿಗ ಹಳು ಮುರಿಯುವಂತ್ಸೆ ನೆಸೆನೆಸೆದು ಬಂದು, ‘ಹಚಿೀ ಹಚಿೀ ಏ ಹುಲ್ಯಾ!’ ಎಂದು ಗದರಿಸುತ್ತದದರೂ ಲೆಕಿಕಸದೆ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಎದೆಯವರೆಗೂ ತ್ನ್ನನು ಮುಂಗಾಲು ಹಾಕಿ ಹಿಂಗಾಲ ಮೀಲೆ ನಂತ್ು ಕುಂಯಿಗುಡುತ್ಸಾತ ತ್ನ್ನನು ಮೂತ್ಯಿಂದ ಅವನ್ನ ಮುಖದವರೆಗೂ
ಬಾಗಿ ಅವನ್ನ ಬಾಯನೆನು ನೆಕಿಕಬಿಟಿಟದುದ! ಮುಕುಂದಯಯ ಆ ದೆೈತ್ಯಗಾತ್ರದ ಬಲ್ಷ್ಠ ಪ್ಪಾರಣ್ಯ ಸೆನುೀಹಾಘ್ರಾತ್ಕೆಕ ಸವಲಪ ತ್ತ್ತರಿಸಯೆ ನಲಲಿಬೆೀಕಾಯಿತ್ು.
“ಥೂ! ನನ್ನನು ಹಾಳಾಗ!” ಎಂದು ಎರಡು ಕೆೈಯಿಂದಲೂ ಅದರ ಕುತ್ತಗೆ ಹಿಡಿದು ದಬಿಬಾ ತ್ಳಿಳೆದಾಗ ಅದು ಹಿಂದಕೆಕ ಬಿೀಳುವಂತ್ಸಾಗಿ ನಂತ್ು ಅವನ್ನ
ಮೀರೆಯನೆನುೀ ನೀಡುತ್ಸಾತ ರಭಸದಿಂದ ಬಾಲವಳಾಳೆಡಿಸತಡಗಿತ್ು. ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಎದೆಯ ಮೀಲೆ ಬಟೆಟ ತ್ುಂಬಾ ನಾಯಿಯ ಹೆಜೆಜಿಯ
ಕೆಸರುಮುದೆರ ಒತ್ತತ್ುತ. ನಾಯಿ ನೆಕಿಕದದ ಬಾಯನ್ನುನು ಒರಸಕೊಂಡು, ಎದೆಯ ಮೀಲ್ದದ ಹೆಜೆಜಿಯ ಕೆಸರನ್ನುನು ತ್ಕಿಕದನ್ನು. ಅದು ಮತ್ತಷ್ುಟ ಹಸರಿಸತ್ಷೆಟ!
ಫಕಕನೆ ನೀಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತನೆ: ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ರಕತದ ಕಲೆ! ಮತ್ಸೆತ ನೀಡಿದರೆ, ನಾಯಿಯ ಮೂತ್ಯಲೂಲಿ ರಕತ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕತ್ತಲೆ ಹೆಪುಪಗಟಿಟ ಕಗಗಲಾಲಿದ
ಇರುಳನೆನು ಕಡೆದು ಮಾಡಿದಂತ್ಸೆ ಕರರಗೆ ನಂತ್ದದ ನಾಯಿಯ ಬಾಯಿಯ ನ್ನಸು ಬಿಳುಪ್ಪಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾದ ನೆತ್ತರಿನ್ನ ಕಲೆಗಳು, ಕಣ್ಣಾಟುಟ
ನೀಡಿದಾಗ, ಅದರ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತರವೂ ಕುತ್ತಗೆಯ ಮೀಲೆಯೂ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡುವು. ಹುಲ್ಯ ಬಕರ್ಶೆವನನು ಮಲವನನು ಕಬೆಬಾಕಕನನು
ಮುಂಗಿಸಯನನು ಬೆೀಟೆಯಾಡಿ ಹಿಡಿದು ತ್ಂದಿರಬೆೀಕೆಂದು ಮುಕುಂದಯಯ ಊಹಿಸ, ಮಚಿಚಾಗೆಯಿಂದ ಅದರ ತ್ಲೆ ಸವರಿದನ್ನು. ಪ್ಪಾಪ! ಅವನಗೆ
ಹೆೀಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಬೆೀಕು, ಕೊೀಣೂರು ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಒಡಿಡದದ ಉರುಳಿಗೆ ಸಕಿಕಬಿದದ ಚಿಟುಟಗೊೀಳಿಯನ್ನುನು ದೂರದೂರಿನ್ನ ಸಂಬಾವಿಯ ನಾಯಿ ಅಷ್ುಟ
ಹೊತ್ಸಾತರೆಮುಂಚೆ ಬಂದು ತ್ನ್ನುನುತ್ತದೆ ಎಂದು?
ಮುಕುಂದಯಯನಗೂ ಹುಲ್ಯನಗೂ ಇದದ ಪರಸಪರ ಪರಿಚಯ ಇಂದು ನನೆನುಯದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹುಲ್ಯ ತ್ನ್ನನು ಮರಿಯತ್ನ್ನವನ್ನುನು ದಾಟಿ
ಬೆೀಟೆಗಾರರಡನೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊೀಗಲು ಪ್ಪಾರರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗಲೆ ಅದರ ಶಕಿತ, ಯುಕಿತ, ಧೆೈಯರ್ಶೆ, ವೆೀಗ, ಬುದಿದವಂತ್ಕೆ ಇವುಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಥೆ
ಕಥೆಗಳೆ ಹಳಿಳೆಯಿಂದ ಹಳಿಳೆಗೆ ಹಬಿಬಾಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಸಂಬಾವಿ ಗುತ್ತ ಸವತ್ಃ ಹಳು ನ್ನುಗಿಗ ಭಾಗವಹಿಸದದ ದೊಡಡ ಬೆೀಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ನಂತ್ದದ
ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಹೆಚುಚಾಗಾರಿಕೆಯ ಅನ್ನುಭವ ಪರತ್ಯಕಷೌವಾಗಿಯೆ ದೊರಕಿತ್ುತ. ಒಮಮ ಒಂದು ಒಂಟಿಗ ಹಂದಿಯನ್ನುನು ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ
ಹೊೀಗದಂತ್ಸೆ ತ್ಡೆದೂ ತ್ಡೆದೂ ಅಟಿಟಅಟಿಟ ತ್ಸಾನ್ನು ನಂತ್ದದ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೊೀವಿ ಎಬಿಬಾದುದರಿಂದಲೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಅದಕೊಕಂದು ಗುಂಡು
ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಒಂಟಿಗನ್ನ ಹಿಂಗಾಲ ತಡೆಗೆ ಗುಂಡು ಬಿದುದ ಗಾಯಗೊಂಡರೂ ಅದು ಮುನ್ನುನುಗಿಗ ಮುಂದಿನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ
ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಅಡಡಗಟಿಟ ಹಸಲವರು ಮಿಣ್ಬಲೆ ಒಡಿಡದದ ಕಂಡಿಗೆೀ ಅದನ್ನುನು ಎಬಿಬಾತ್ುತ. ಆ ದಡಿಗಬಲೆಗೆ ಸಕಿಕದದ ಒಂಟಿಗನ್ನನ್ನುನು
ಭಜರ್ಶೆಯವರು ಓಡಿಬಂದು ತ್ವಿಯುವ ಮುನ್ನನುವೆ ಹುಲ್ಯ ಅದರ ಮೀಲೆ ಬಿದುದ ಕೊೀರೆಯಿಂದ ತ್ವಿಸಕೊಂಡು ಹಲವು ದಿನ್ನಗಳವರೆಗೆ , ಸಂಬಾವಿಗೆ
ಹಿಂತ್ರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಕೊೀಣೂರಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಶುಶೂರಷೆಗೆ ಋಣ್ಯಾಗಿತ್ುತ. ಗಾಯವೆಲಲಿ ಮಾಯದಮೀಲೆ ಗುತ್ತ ಅದನ್ನುನು
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲು ಬಂದಾಗ ಅದು ಅವನ್ನ ಮೀಲೆ ತೀರಿದ ಅಕಕರೆ ವಿಶಾವಸ ಸಾವಮಿಭಕಿತಯನ್ನುನು ಕಂಡು ಎಲಲಿರೂ ಬೆರಗಾಗಿದದರು. ಆದರೆ
ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಮೀಲೆ ಭಾರಿ ಮಮತ್ಸೆ ಹುಟಿಟಬಿಟಿಟದದರಿಂದ ಅದನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆೀ ಕೊಟುಟ, ಕೊೀಣೂರಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟಟ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದು
ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಪಿೀಡಿಸದನ್ನು. ಹೊಲೆಯ ತ್ುಂಬ ಇಕಕಟಿಟಗೆ ಸಕಿಕಕೊಂಡನ್ನು. ಮೀಲುಜಾತ್ಯವರೂ ಒಡೆಯರೂ ದೊಡಡ ಮನ್ನುಷ್ಯರೂ
ಆದ ಕೊೀಣೂರು ರಂಗಪಪಗೌಡರ ತ್ಮಮ ಹುಡುಗನಾಗಿದದರೆೀನ್ನಂತ್ಸೆ? ಅವನ್ನ ಮಾತ್ಗೆ ಯಃಕಶ್ಚಾತ್ ಹೊಲೆಯ ಬೆಲೆ ಕೊಡದಿರುವುದಕಾಕಗುತ್ತದೆಯೆ?
ಗೌರವದಿಂದ ನ್ನಡೆದುಕೊಳಳೆದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನಂತ್ಹ ಸರಳನ್ನೂನು ಸೆನುೀಹಪರನ್ನೂ ಆದ ವಯಕಿತಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ?
ಆತ್ನೆೀನ್ನು ಆಜೆಞ ಮಾಡುತ್ತಲಲಿ; ಬೆೀಡುತ್ತದಾದನೆ? ಹೊಲೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತದಾದನೆ! ಒಂದು ಕರಿಯ ನಾಯಿಗಾಗಿ!
ಗುತ್ತ ಕಣ್ಣಾೀರು ತ್ುಂಬಿ ಗದಗದಸವರದಿಂದ ಒಪಿಪಕೊಳಳೆಬೆೀಕಾಯಿತ್ು. ಅದು ನಾಯಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಬೆೀಕು? ಕಂಬಕೆಕ ಕಟಿಟದದ ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ತ್ಲೆ
ಸವರಿ ಮುದಾದಡಿ ಗುತ್ತ ಸಂಬಾವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನ್ನು, ಮುಕುಂದಯಯ ಅವನ್ನು ಬೆೀಡವೆಂದರೂ ಕೊಟಿಟದದ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಗಗಂಬಳಿ, ಒಂದು
ಹಳೆಯದಾದರೂ ಚೆನಾನುಗಿದದ ಕಸೆ ಅಂಗಿ, ಒಂದಷ್ುಟ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹೊಗೆಸೊಪುಪ, ಒಂದು ರೂಪ್ಪಾಯಿ-ಇವುಗಳನ್ನುನು ಹೊತ್ುತ.
ಒಂದು ಮೈಲ್ ಹೊೀಗುವುದರಳಗೆ ಗುತ್ತಗೆ ಮುಂದಕೆಕ ಅಡಿಯಿಡಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಏನೀ ಸುಸುತ! ಏನೀ ಸಂಕಟ! ಯಾರನನುೀ ಅತ್ಯಂತ್
ಪಿರಯತ್ಮರನ್ನುನು ಅಗಲ್ದಂತ್ಸೆ ಎದೆ ಬೆೀಗೆ! ಹಾದಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಉಸೆಸಾಂದು ಕುಳಿತ್ು, ಕಾಡಿನ್ನ ನ್ನಡುವೆ ಯಾರೂ ನೀಡುವುದಿಲಲಿವೆಂದು ಧೆೈಯರ್ಶೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಅತ್ುತಬಿಟಟನ್ನು.
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ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಯಾರೀ ಹೆೀಳಿದದರು, ನೆಲ ಸುಟುಟ, ಆ ಸುಟಟ ಸಥೂಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬೆಲಲಿ ಬೆರಸದ ಅನ್ನನು ಹಾಕಿ ತ್ನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಂತ್ಹ
ನಾಯಿಯಾದರೂ ತ್ನ್ನನು ಹಳೆಯ ಒಲವನೆನುಲಾಲಿ ಮರೆತ್ುಬಿಡುತ್ತದೆ, ಮನೆ ಬಿಟುಟ ಹೊೀಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು. ಗುತ್ತ ಒಪಿಪ, ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೊಪಿಪಸ
ಹೊೀದ ಮೀಲೆ, ಕಟಿಟದದ ಸರಪಳಿಯನ್ನುನು ತ್ುಯುದ ಜಗಿಗಸ ಎಳೆದು, ಗುತ್ತ ಹೊೀದಕಡೆ ಮುಖಮಾಡಿ ರೀದಿಸುವಂತ್ಸೆ ಊಳಿಡುತ್ತದದ ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು
ನಾನಾ ರಿೀತ್ಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ್ನಪಡಿಸ, ಕೊನೆಗೆ ನೆಲ ಸುಟುಟ ಬೆಲಲಿದನ್ನನು ಹಾಕುವ ಉಪ್ಪಾಯವನ್ನುನು ಯೊೀಚಿಸದನ್ನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ಗುತ್ತ!
ಮತ್ಸೆತ ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಬಂದಿದಾದನೆ! ‘ಯಾಕೆ?’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರೆ ಮಾತ್ಸಾಡದೆ, ಉತ್ತರರುಪವಾಗಿ, ಮುಕುಂದಯಯ ಕೊಟಿಟದದ ಸಾಮಾನ್ನುಗಳನೆನುಲಲಿ,
ರೂಪ್ಪಾಯಿಯೂ ಸೆೀರಿ, ಹುಲ್ಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟುಟ ಕೆೈಮುಗಿದು ನಂತ್ುಬಿಟಟನ್ನು. ರಂಗಪಪಗೌಡರಾದಿಯಾಗಿ ಐಗಳೂ ಮನೆಯವರೂ ಎಲಲಿರೂ
ಮನ್ನಕರಗಿ ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಗುತ್ತಗೆ ಕೊಟುಟ ಬಿಡುವಂತ್ಸೆ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಹೆೀಳಿದರು. ಆದರೆ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಮನ್ನಸಸಾಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಕಣುಣಾ
ತ್ಸೆೀವವಾಗತಡಗಿತ್ುತ. ಅದನ್ನುನು ಗಮನಸದ ಗುತ್ತ ಒಡೆಯರ ದೆೈನ್ನಯಕೆಕ ಮನ್ನಸೊೀತ್ು, ‘ನ್ನನ್ನಗೆ ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಕೊಡದಿದದರೂ ಚಿಂತ್ಸೆಯಿಲಲಿ, ಅದನ್ನುನು
ಮಾರಿಬಿಟೆಟ ಎಂದು ನ್ನನ್ನನು ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಇಸಸಾ ಆಗಬಾರದು; ಆದದರಿಂದ ನಮಮ ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿದುದ ಬೆೀಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ; ಈ ಸಾಮಾನ್ನನೆನುಲಲಿ ಹಿಂದಕೆಕ
ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಿಳೆ!’ ಎಂದು ತ್ಟಕಕನೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಲಲಿದೆ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಊಳನ್ನೂನು ಗೊೀಳನ್ನೂನು ಇನತ್ೂ ಗಮನಸದವನ್ನಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆದೆೀ ಬಿಟಟನ್ನು.
ಗುತ್ತ ಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ನವಾಯಿತ್ು. ನಾಯಿ ಇನ್ನುನು ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ತ್ನ್ನನುದಾಯಿತ್ು ಎಂದು. ಆದರೆ ತ್ುಸು
ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ನಾಯಿ ಮೌನ್ನವಾಗಿ ಚಿಂತ್ಸಾಕಾರಂತ್ವಾಗಿ ದುಃಖಿಸುವಂತ್ಸೆ , ಗುತ್ತ ಹೊೀದಕಡೆಯೆ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿ ಕುಳಿತ್ದುದದನ್ನುನು ಕಂಡಾಗ, ಹೊಲೆಯನ್ನ
ವತ್ರ್ಶೆನೆ ತ್ನ್ನನು ವತ್ರ್ಶೆನೆಗಿಂತ್ಲೂ ಉದಾತ್ತವಾಗಿ ತೀಡತಡಗಿ, ಮನ್ನಸುಸಾ ಚುಚಚಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಒಲ್ದ ಹೃದಯಗಳನ್ನುನು ಬಲಾತ್ಸಾಕರವಾಗಿ
ಬೆೀಪರ್ಶೆಡಿಸುವಷ್ುಟ ವಯಥೆಯಾಯಿತ್ು. ಸರಪಳಿ ಬಿಚಿಚಾ ಬಿಟುಟಬಿಡಲು ಮನ್ನಸಾಸಾಯಿತ್ು. ಗುತ್ತಯ ಹಿಂದೆ ಹೊೀದರೆ ಹೊೀಗಲ್ ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು. ಆದರೆ
ಅವನ್ನ ಮೀಹ ಇನ್ನೂನು ಪೂತ್ರ್ಶೆಯಾಗಿ ವಿವೆೀಕವಶವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ನೆಲ ಸುಟುಟ ಬೆಲಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಎಲಲಿ ಮರೆತ್ುಹೊೀಗಿ ಸೆೀರಿದ ಮನೆಯನ್ನುನು
ಬಿಡುವುದಿಲಲಿವಂತ್ಸೆ; ಅದನ್ನೂನು ಮಾಡಿ ನೀಡುತ್ಸೆತೀನೆ. ಆಮೀಲೆ ತ್ಸಾನಾಗಿ ನಂತ್ರೆ ನಲಲಿಲ್, ಹೊೀದರೆ ಹೊೀಗಲ್ ಎಂದು ನಶಚಾಯಿಸ, ಒಂದು ಕಡೆ
ಬಿಳಿಹುಲುಲಿ ಹಾಕಿ, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಸ, ಆ ಬಿಸಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಲಲಿದ ಜೊೀನಯನ್ನುನು ಇಟುಟ, ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಕಂಬದಿಂದ ಬಿಚಿಚಾ ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಕಟಿಟದನ್ನು.
ಆದರೆ ನಾಯಿ ಅದನ್ನುನು ಮೂಸನೀಡಿತ್ಸೆೀ ಹೊರತ್ು ನೆಕಕಲ್ಲಲಿ. ಏನಾಶಚಾಯರ್ಶೆ! ಅಂತ್ಹ ಸೊಗಸಾದ ಬೆಲಲಿ! ಏನ್ನು ಸುವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ತ್ನ್ನನು
ಮೂಗಿಗೆೀ? ತ್ನ್ನಗೆೀ ತ್ಂದು ಬಿಡೀಣ ಎನನುಸುತ್ತದೆ! ಆದರೆ ನಾಯಿ ಮುಟಟಲ್ಲಲಿ! ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಮತ್ಸೆತ ಆಶಾಭಂಗವಾಯಿತ್ು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ, ಹಸವೆಯಾಗಿ ತ್ಂದರೂ ತ್ನ್ನನುಬಹುದು ಎಂದು ಕೊಂಚ ಅನ್ನನುವನ್ನೂನು ತ್ಂದು ಆ ಬೆಲಲಿಕೆಕ ಕಲಸದನ್ನು. ಆಗಲೂ ನಾಯಿ
ಸುಮಮನೆ ಕೂತ್ತ್ುತ. ನಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಲಲಿದನ್ನನುಕೆಕ ಗೊಂಯೆಯಂದು ಮುತ್ತದುದವು!
ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಬಿಟುಟ ಬಂದು ನೀಡಿದಾಗ ಬೆಲಲಿ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಹುಲ್ಯನೆೀ ತ್ಂದಿತೀ ಅಥವಾ ಇನಾನುವುದಾದರೂ ತ್ಮಮ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಅದನ್ನುನು ಕಬಳಿಸತೀ ಎಂದು ಸಂದೆೀಯವಾಯಿತ್ು, ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ. ‘ಇನಾನುವ ನಾಯಿಗೆ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಹತ್ತರ ಹೊೀಗಲು ಎದೆ
ಬಂದಿೀತ್ು? ಹುಲ್ಯನೆನುೀ ತ್ಂದಿರಬೆೀಕು’ ಎಂದು ನಶಚಾಯಿಸ , ಅವನಗೆ ಹಷ್ರ್ಶೆವಾಗಿ ಹುಲ್ಯನ್ನ ತ್ಲೆ ನೆೀವರಿಸ ಮುದುದ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಅದೂ ಅವನ್ನ
ಕಡೆ ನೀಡಿ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಗೆ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಬಾಲವಲಾಲಿಡಿಸತ್ು. “ಗೆದೆದ!” ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ. ತ್ನ್ನನು ಧೆೈಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಒರೆಗೆ ಹಚಚಾಲು ಸದಧನಾಗಿ,
ಹುಲ್ಯನ್ನ ಕೊರಳು ಬಿಚಿಚಾದನ್ನು. ನಾಯಿ ಸಂತೀಷ್ಕೆಕ ಅವನ್ನ ಮೈಮೀಲೆ ನೆಗೆದಾಡಿತ್ು. ಅಲ್ಲಿಯೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಡಾಡಿತ್ು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಮನೆಯ
ಒಳಜಗಲ್ಗೂ ಹೊೀಗಿಬಂತ್ು. ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಖುಷ್ಯೊೀ ಖುಷ್! ಅಂತ್ೂ ನೆಲ ಸುಟಟ ಬೆಲಲಿದನ್ನನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ‘ಮುಷ್ಟ’ ಸುಳಾಳೆಗಲ್ಲಲಿ!….
ಅರೆ! ಇದೆೀನ್ನು ನಾಯಿ ಓಡುತ್ತದೆ!
“ಹುಲ್ಯಾ! ಏ ಹುಲ್ಯಾ! ಬಾ ಬಾ ಹುಲ್ಯಾ! ಹುಲ್ಯಾ! ಹುಲ್ಯಾ!…. ಥೂ ಹೊಲೆಯ!” ಎಂದುಬಿಟಟನ್ನು ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ. ಮುಕುಂದಯಯ
ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ, ಕಣುಣಾಬಿಟುಟ ಮುಚುಚಾವುದರಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕರೆಯನ್ನುನು ಇನತ್ೂ ಲೆಕಿಕಸದೆ ನಾಯಿ ಗುತ್ತ ಹೊೀದ ಕಡೆ ಧಾವಿಸ ಕಣಮರೆಯಾಗಿದಿದತ್ು:
….

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ಗುತ್ತ ಖಿನ್ನನುಮನ್ನನಾಗಿ, ಲಕುಕಂದದ ಹತ್ತರ ಹಳಳೆ ದಾಟುತ್ತದಾದಗ, ಹಿಂದಕೆಕ ಸದಾದಗಿ, ತ್ರುಗಿ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ಹುಲ್ಯ ಅವನ್ನ ಮೈಮೀಲೆ
ನೆಗೆದಾಡುತ್ತತ್ತಂತ್ಸೆ!!
***
ಇಂತ್ಹ ಹಲವಾರು ನೆನ್ನಪುಗಳಿಂದ ಭಾವಕೊೀಶ ತ್ುಂಬಿದದ ಮುಕುಂದಯಯ ಕಾಡಿನಂದ ತ್ಮಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು, ಹಳೆಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನುನು ಸೆೀರಿ, ಅಕಕಪಕಕದ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಕಾಜಾಣ, ಮರಕುಟಿಗ, ಮಂಗಟೆಟ ಮದಲಾದ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ
ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ, ತ್ಸಾವು ತ್ನ್ನನುದ ಹಕಿಕಗಳಿಗೆ ವಿನೀದಕೆಕಂಬಂತ್ಸೆ ಚಿಟುಟಬಿಲ್ಲಿನಂದ ಕಲುಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ಸಾತ ನ್ನಡೆಯುತ್ತರಲು, ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಕಣಮರೆಯಾಗಿ ಎತ್ಸೆತತ್ತಲ್ೀ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ನಾಯಿ ಮತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನಗೆ ಅಭಮುಖವಾಗಿ ಓಡಿಬರುತ್ತದುದದು ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಹೊಗೆಯಿದದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯಿರುವಂತ್ಸೆ
ಹುಲ್ಯ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಯೂ ಇರಬೆೀಕೆಂದು ಮುಕುಂದಯಯ ಮದಲೆೀ ಊಹಿಸದದನ್ನು. ಹಾಗೆಯೆೀ ನರಿೀಕಿಷೌಸ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ನಾಯಿಗೆ
ಸವಲಪದೂರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಗುತ್ತಯ ಸವಾರಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಅಭಮುಖವಾಗಿ ಬರುತ್ತದುದದು ಕಾಣ್ಸತ್ು! ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಕಂಡು, ಮದಲು
ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡಷೆಟ ಸಂತೀಷ್ವಾಯಿತ್ು; ಅಂತ್ಹ ಅಭೆೀದ ಸಂಬಂಧ್ವಿತ್ುತ, ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ, ನಾಯಿಗೂ ಹೊಲೆಯನಗೂ!
“ಏನ್ನರಯಾಯ ಚಿಟಿಟಲುಲಿ ಹಿಡುಕಂಡು ಷ್ಕಾರಿಗೆ ಹೊಲಟ ಬಿಟಿಟೀರಲಾಲಿ? ಕೊೀವಿನಾದೂರ ತ್ರಬೆೈದಿತ್ತಲಾಲಿ!” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಕೆಂಬರು ಬಣಣಾದ ಹಲೆಲಿಲಲಿ
ಕಾಣುವಂತ್ಸೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
ಅಂತ್ಹ ಖಚಿತ್ ಉತ್ತರಾಪ್ಪೆೀಕೆಷೌಯಿಲಲಿದ ಗುತ್ತಯ ಲ್ೀಕಾಭರಾಮ ಪರಶೆನುಗೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗದೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನೂ ಸವಲಪ
ಲ್ೀಕಾಭರಾಮವಾಗಿಯೆ “ಏನ್ನು? ಎತ್ತಮಖ ಹೊರಡುತ ಗುತ್ತ ಸವಾರಿ?” ಎಂದು ಪರತ್ಪರಶೆನು ಹಾಕಿದನ್ನು, ಸವಲಪ ಪರಿಹಾಸಯಧ್ವನಯಿಂದಲೆ.
“ಈಲೆಲಿೀ ಹಳೆೀಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಿತೀನ….”
“ಸಂಬಾವಿಯಿಂದ ಬಂದೆಯೆೀನೀ?”
ಗುತ್ತ ತ್ಲೆಯಾಡಿಸಲು ಮುಕುಂದಯಯ “ಏನೀ? ನಮಮ ಹೆಗೆಡೀರ ಎರಡನೆ ಮದುವೆ ಏನಾಯೊತೀ? ಹಳೆೀಮನೆ ಹೆಣಣಾನ್ನನು ಕೆೀಳಿತದರಂತ್ಸೆ?”
“ಮದುಲಿ ಮದೆೀ ಆದ ಹಳೆೀಮನೆ ಹೆಣುಣಾ ಬಿಟಟರಷೆಟ ?”
“ಹಾಂಗಾದೆರ ಮದುವೆ ನಂತ್ಂತ್ಸೆೀ ಅನ್ನುನು”
“ಅಯೊಯೀ ನ್ನಮಮ ಹೆಗೆಡೀರು ಬಿಟಾಟರಾ?”
“ಬಿಡದೆ ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ಮಾಡಾತರೀ? ಏನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಾತರೆೀನೀ?”
“ಆಗೆಲಿ ಬಾಯರೆಕಡೆ ಇಚಾಸರ್ಶೆ ಆಗಿದೆಯಂತ್ಸೆ!”
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“ಅವರಿಗೆ ಯಾರೀ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡೀರು? ಕುಡೂದ ಕುಡೂದ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆೀರೆ ಹಿಡಿದಿದೆಯಂತ್ಸೆ !”
“ಏನ್ನರಯಾಯ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡೀರಿಗೆೀನ್ನು ಬರಗಾಲ? ದುಡಡಂದಿದೆರ? ಕೆೈತ್ುಂಬಾ ತ್ಸೆರಾ ಕೊಟೆರ ದಮಮಯಯ ಅಂತ್ ಕೊಡಾತರೆ?….!! ಅವರೂ ಇವರೂ
ಅಂತ್ ದೂರ ಯಾಕೆ ಹೊೀಗೆಬಾೀಕು? ಹೂವಳಿಳೆ ಹೆಣಣಾನೆನುೀ ಇಚಾರಿಸಾತರಂತ್ಸೆ-ಅಂತ್ಸಾ ವತ್ಸಾಮರ್ಶೆನ್ನ”…. ಮನೆನು ನ್ನನ್ನನುವವ ಹಿಟುಟ ಬಿೀಸಾಕೆ ಹೊೀಗಿದಲಿಂತ್ಸೆ
ಮನೆಗೆ. ಹಳೆಮನೆ ಅಮಮನ್ನೂ ನ್ನಮಮ ಹೆಗೆಡೀರ ತ್ಂಗಿೀನ್ನೂ ಜಗಳ ಆಡಾತ ಆಡಾತ ಏನೆೀನೀ ಅಂದುಕೊಂಡರಂತ್ಸೆ ಒಬಬಾರಿಗೊಬಬಾರು. ನ್ನಮಮ ಕೆೀರಿೀಲೂ
ಹಂಗೆ ಬೆೈಕೊಳೊಳೆೀದಿಲಲಿಂತ್ಸೆ! ಹಿತ್ತಲುಕಡೆ ಚೌಕಿೀಲ್ ಹಿಟುಟ ಬಿೀಸಾತ ಕೂತ್ತ್ತಂತ್ಸೆ ನ್ನನ್ನನುವವ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆೀಲ್ ಸುರುವಾಯಿತ್ಂತ್ಸೆ…. ಹಳೆೀಮನೆ ಜಟಟಮಮ
ಲಕಕಮಮಗೆ “ನನ್ನನು ಕೊಡಾತರಲಾಲಿ ಹಂದಿ ಒಡಿಡಗೆ!” ಅಂದರಂತ್ಸೆ. ಅದಕೆಕ ಲಕಕಮಮ ‘ಬತ್ಸಾರ್ಶೆಳಲಾಲಿ ನನ್ನನು ಸವಿತ ಹಂದಿ ಒಡಿಡಯಿಂದೆಲಿ !’ ಅಂದರಂತ್ಸೆ.
ಅದಕಿಕವುರ ‘ನ್ನನ್ನನು ಹೆಣ ಬಿೀಳೆಬಾೀಕು ಆ ತ್ಸಾಟಗಿತ್ತ ಈ ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ಡಬೆೀಕಾದೆರ . ನಾನ್ನು ಮಾಡಾದೆನುಲಾಲಿ ಮಾಡಿೀನ್ನಲಲಿ: ಇನೆನುಲ್ಲಿ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆಳೆ ಅವುಳೆ?’
ಅಂದರಂತ್ಸೆ. ‘ಬರದಿದೆರೀ…. ಈ ಬಂಜೆಮುಂಡೆೀನ್ನ ಕಟಿಟಕೊಂಡೂ…. ಗುಂಡಿಹಾತ್ಸಾರ್ಶೆನೆೀನ್ನು ಅಣಣಾಯಯ?’ ಅಂದೆೀಬಿಟರಂತ್ಸೆ ನ್ನಮಮ ಹೆಗೆಡೀರ ತ್ಂಗಿ
ಲಕಕಮಮೀರು! ‘ನನ್ನನು ಮಿಂಡನ್ನ ತ್ಂಗಿ ಅಲಲಿದಿದೆರ ಇನಾಯರೂ ಇಲೆಲಿೀನ್ನು-ಹೆಣುಣಾ? ನನ್ನನು ಮಂಜ ಏನ್ನು ರತ್ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿೀಯಾ? ನನ್ನನು ಗಂಡ ಅಗಾಂವನು
ಕರಿೀಹಂದಿ ಮುಸುಡಿಗೂ ಅವನ್ನ ತ್ಂಗಿ ಅವಳ ಮುಸುಡಿಗೂ ಏನ್ನೂ ಇಲಲಿ ಯತ್ಸಾಯಸ? ಆ ಹೂವಳಿಳೆ ಹೆಣುಣಾ, ಚಿನ್ನನುದಂಥಾ ಹೆಣುಣಾ, ಚಿನ್ನನುಮಮನೆೀ
ತ್ತ್ೀರ್ಶೆನ?” ಅಂದರಂತ್ಸೆ ಹಳೆೀಮನೆ ಅಮಮ. ಅದಕೆಕ ಲಕಕಮಮ ‘ತ್ಂದಾಯ ಆ ದದುದಹಿಡುಕ ಕುನನುೀನೆ! ಯಾರು ಬಾಯಡ ಅಂತ್ಸಾರೆ?’ ಅಂದರಂತ್ಸೆ. ‘ಥೂ
ನನ್ನನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಬಿದುದಹೊೀಗ! ಅವಳು ಹೆೀತ್ು ಬಂದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕೂತ್ು ಬರಾ ಯೊೀಗೆತೀ ಇದೆಯೀನೆ ?’ ಅಂತ್ ಏನೆೀನೀ ಬಯುದ, ಉಗುದ
ಬಿಟರಂತ್ಸೆ ಜಟಟಮಮ. ಜಟಾಪಟಿೀನೆ ಸುರುವಾಯತಂತ್ಸೆ. ಕಡಿೀಗೆ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಾಕೆ ಇದಾರಲಲಿ ಆ ಮರಾಟೆ ಮಂಜಯಯ?-ಅವರು ಕೆೈಕೆೈ ಮುಗುದ, ನ್ನಡೂ
ಬಂದು, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸದರಂತ್ಸೆ….”
ಗುತ್ತ ಇನ್ನೂನು ಹೆೀಳಬೆೀಕಾದ ಸಾವರಸಯವಿವರ ಇದೆ ಎನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸ ಮತ್ಸೆತ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮುನ್ನನು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮುಖದ ಕಡೆ
ನೀಡಿ ಬೆಚಿಚಾ ಬೆರಗಾಗಿ “ಯಾಕರಯಾಯ? ಹಿಂಗೆ ನೀಡಾತ ಇದಿೀರಿ? ಮಾತ್ಸೆೀ ಆಡೆದ?” ಎಂದನ್ನು.
ಮುಕುಂದಯಯ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಅನ್ನಯಮನ್ನಸಕನಾಗಿದದನ್ನು. ಗುತ್ತ ಹೆೀಳಿದದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ುಟ ಅವನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತತೀ? ಎಷ್ುಟ ಬಿೀಳಲ್ಲಲಿವೊೀ? ಆದರೆ ಗುತ್ತಯ
ಪರಶೆನುಗೆ ಎಚಚಾತ್ತಂತ್ಸೆ ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಉಸರೆಳೆದುಕೊಂಡು “ನ್ನನ್ನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆಯೊೀ : ಹೊತ್ಸಾತಯುತ. ನೀ ಹೊೀಗೊ!” ಎಂದು ಕಷೌಣವೂ ಅಲ್ಲಿ ನಲಲಿದೆ,
ಏನ್ನನನು ಮರೆತ್ದದನ್ನುನು ಜಾಞಪಿಸಕೊಂಡವನ್ನಂತ್ಸೆ ವೆೀಗವಾಗಿ ಕಣಮರೆಯಾದನ್ನು.
“ಇದಾಯಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಾತರೆ ಇವತ್ುತ ನ್ನಮಮ ಮುಕುಂದಯಯ?” ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಚಕಿತ್ನಾಗಿ ನಂತ್ು ನೀಡುತ್ತದದ ಗುತ್ತ, ಮುಕುಂದಯಯ ಕಾಡಿನ್ನ
ತ್ರುಗಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಮರೆಯಾದ ಮೀಲೆ , ಹಳೆಮನೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದನ್ನು, ಇಬಬಾರ ಸಂವಾದವನ್ನೂನು ಅರಿತ್ು ಆಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ ನಂತ್ು ಬಾಲವಾಡಿಸುತ್ತದದ
ಹುಲ್ಯ ನಡಗೂಡಿ.
ತ್ಸಾನ್ನು ಒಡಿಡದದ ಉರುಳಿಗೆ ಸಕಕ ಕಾಡುಕೊೀಳಿಯನ್ನುನು ನೀಡಲು ಹೊೀದ ಮುಕುಂದಯಯ, ತ್ಸಾನೆಯೆ ಮತತಂದು ರಿೀತ್ಯ ಉರುಳಿಗೆ ಸಕಿಕ,
ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ವಿಲ್ವಿಲ್ ಒದಾದಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ, ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ನದಾರ್ಶೆಕಿಷೌಣಯವಾಗಿ ಬಿೀಳುಕೊಂಡು, ಕಾಡಿನಂದ ಮನೆಗೆ ಧಾವಿಸದದನ್ನು. ತ್ನ್ನನು
ಹೃದಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯತಡಗಿದದ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಸುಳಿಯನ್ನುನು ಯಾರಿಗೂ ತೀರಗೊಡಲ್ಲಲಿ. ಗುತ್ತ ಹೆೀಳಿದುದದನ್ನುನು ನ್ನಂಬುವುದಕೂಕ
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ; ಅಷ್ುಟ ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿತ್ುತ, ವಿಲಕಷೌಣವಾಗಿತ್ುತ, ಅವನಗೆ ವಿಕಾರವಾಗಿತ್ುತ ಆ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆ. ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯೆೀನ ಎರಡನೆಯ
ಮದುವೆಯ ಹಟ ತಟಿಟದದ ವಿಚಾರ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತತ್ುತ. ಆ ಚಟ ಹಳೆಮನೆಯ ದಿಕಿಕಗೆ ಸೊಂಡಿಲು ಚಾಚುತ್ತದುದದು ಎಲಲಿರಿಗೂ ತ್ಳಿದ ವಿಷ್ಯವೆ
ಆಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಯಾವ ಖಚಿತ್ ಉದೆದೀಶವೂ ಇಲಲಿದೆ, ಏನ ಮಾತ್ನ್ನ ನ್ನಡುವೆ, ಗುತ್ತ ಅಕಸಾಮತ್ಸಾತಗಿ ಬಿಟುಟಕೊಟಿಟದದ ಸುದಿದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮೀಲೆ
ಸಡಿಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಎರಗಿತ್ುತ. ಅದು ಎಂದಾದರೂ ನಜವಿರಬಹುದೆ? ಆ ವಯಸಾಸಾದವನಗೆ, ಕುಡುಕನ್ನೂ ರೀಗಿಷ್ಟನ್ನೂ ವೃದಧಪರಯಾನ್ನೂ ಆಗಿ
ಜುಗುಪ್ಪಾಸಾಹರ್ಶೆನಾದವನಗೆ ಹೂವಿನ್ನಂತ್ಹ ಹುಡುಗಿ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು, ತ್ನ್ನನು ಚಿನನುಯನ್ನುನು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಲು ಒಪುಪತ್ಸಾತರೆಯೆ?
ಹೆಗಗಡೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ್ಕೆಯ ಹಾಳುಬಾವಿಗೆ ತ್ಸೆರದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಆ ಹೆಣಣಾನ್ನುನು ತ್ಳುಳೆತ್ಸಾತರೆಯೆ ? ಸುಳಿಳೆರಬೆೀಕು. ಜಟಟಮಮ ಲಕಕಮಮ ಜಗಳ ಆಡಿಕೊಳುಳೆವಾಗ
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ಒಬಬಾರನನುಬಬಾರು ಮೂದಲ್ಸುವ ಸಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ, ‘ಚಿನ್ನನುದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನೆನುೀ ತ್ತ್ೀರ್ಶೆನ’ ಎಂದು ಜಟಟಮಮ ಹೆೀಳಿರಬಹುದಾದ ಮಾತ್ಗೆ ನಜದ
ಬೆಲೆಯನೆನುೀಕೆ ಕೊಡಬೆೀಕು? ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರ ಬಾಯಲಾಲಿಗಲ್ ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಸುಳಿಯದಿದದ ಆ ಸುದಿದ ಎಷ್ುಟ ಅಸಹಯವಾಗಿತತ ಅಷೆಟೀ
ಹುಸಯೂ ಆಗಿ ತೀರಿತ್ು ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ . ಆದರೂ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುನೆನುಚಚಾರಿಕೆಯ ರೂಪವಾಗಿಯೆ ಕರಮ ಕೆೈಕೊಳುಳೆವ ನಧಾರ್ಶೆರ
ಮಾಡಿದನ್ನು.
ಅವನ್ನ ಅಂತ್ಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನಧಾರ್ಶೆರದ ವಾಯಪ್ಪಾರ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದಾದಗ ಅವನ್ನ ಬಹಿಃಕರಣಗಳೆಲಲಿ ಚಿಟುಟಬಿಲ್ಲಿನ್ನ ಹಗಗವನ್ನುನು ಸರಿಮಾಡುವ ಚೆೀಷ್ಟತ್ದಲ್ಲಿ
ತಡಗಿದುದವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಅವನ್ನ ಅಣಣಾ ರಂಗಪಪಗೌಡರು ತೀಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಉರುಳಿದದ ಅತ್ತಯ
ಮರವನ್ನುನು ಕಡಿಯುವ ಆಳುಗಳಿದದಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಲು ಹೆೀಳಿದದರು. ತ್ನ್ನನು ಉದೆದೀಶ ಸಾಧ್ನೆಗೆ ಕತ್ರ್ಶೆವಯದ ಅನ್ನುಕೂಲತ್ಸೆಯೂ ಒದಗಿದಂತ್ಸಾಗಿ
ಮುಕುಂದಯಯ ತೀಟದ ಆ ಮೂಲೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದನ್ನು.
ಅಲ್ಲಿ ಏಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ನೆಪಹೆೀಳಿ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಕರೆದಿದದರೂ ಅವನ್ನ ಉದೆದೀಶ ಐತ್ನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಪಿೀಂಚಲು ಒಡನೆ ವಯವಹರಿಸುವುದೆ ಆಗಿತ್ುತ. ಅವನಗೆ
ಗೊತ್ತತ್ುತ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಎಳೆದೆಡೆಗೆ ಪಿೀಂದಲು ಬರುತ್ಸಾತಳೆ ಎಂದು.
ಐತ್ ಪಿೀಂಚಲು ಇಬಬಾರೂ ತ್ಸಾವು ಮಾಡುತ್ತದದ ಕೆಲಸ ಬಿಟುಟ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಅಣತ್ಯಂತ್ಸೆ ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನನುವೆ , ಅವನ್ನು
ಮುನ್ನನುಡೆದು ತೀಟದ ಅಡಕೆ ಬಾಳೆಯ ಮರಗಳ ಮಧೆಯ ಮರೆಯಾಗಿದದನ್ನು. ತೀಟದ ಎಲೆಲಿಯನ್ನುನು ದಾಟಿ ‘ಭೂತ್ದ ಬನ್ನ’ದ ಮಾಗರ್ಶೆವಾಗಿ ನ್ನಡೆದು,
ಕಾಡಿನಂದ ತೀಟದ ಅಂಚಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದದ ಸರಲ್ಗೆ ತ್ಲುಪಿದದನ್ನು. ದೊಡಡ ಸಣಣಾ ಉಂಡೆಗಲುಲಿ ಮತ್ುತ ಬಂಡೆಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ನಂತ್ೂ
ನಂತ್ೂ ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನದ ಸಂಜೆಯ ಮಳೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಮಲಲಿಗೆ ಜುಳು ಜುಳು ಮಮರ್ಶೆರದಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತದದ ಬೆೀಸಗೆಯ ಹಳಳೆದ ನೀರು,
ಇಕೆಕಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆದಿದದ ದೆೈತ್ಸಾಯಕಾರದ ನಬಿಡಪಣರ್ಶೆದ ಮರಗಳ ನೆರಳಲ್ಲಿ, ಬಿಸಲನೆನು ಕಾಣದೆ, ಕಾಲ್ಟಟರೆ ಚಳಿಯಾಗುವಂತ್ಸೆ, ತ್ಣಣಾಗೆ
ಹರಿಯುತ್ತತ್ುತ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೆ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗುತ್ತತ್ುತ ಅವರ ಏಡಿ ಹಿಡಿಯುವ ತ್ಸಾಣ. ಐತ್ ಮುಕುಂದಯಯರಿಗಂತ್ೂ ಆ ತ್ಸಾಣ ಅತ್ಯಂತ್
ಸುಪರಿಚಿತ್ವಾದುದಾಗಿತ್ುತ. ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ಅವರಿಬಬಾರೂ ಜೊತ್ಸೆಗೂಡಿ ಅದೆಷಟ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲು ಹಾಕಿ ಏಡಿ ಹಿಡಿದಿದದರು.
ಪಿೀಂಚಲುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸವಲಪ ಹೊಸ ಸಾಥೂನ್ನವೆ ಆಗಿತ್ುತ. ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಮದುವೆಯದ ಮದಲಲ್ಲಿ ಅವನಡನೆ, ತ್ಸಾವಿಬಬಾರೆ, ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದ
ಅಡುಗೆಯ ಪರಯೊೀಜನಾಥರ್ಶೆವಾಗಿ, ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬಂದಿದದರು. ಆದರೆ ಆ ಜಾಗ ಎಷ್ುಟ ಏಕಾಂತ್ವಾಗಿತ್ುತ ಎಂದರೆ,
ಹೊಚಚಾ ಹೊಸ ಗಂಡಹೆಂಡಿರ ಶೃಂಗಾರ ಜೀವನ್ನವನ್ನೂನು ಅದರ ಪರಣಯ ಚೆೀಷ್ಟತ್ನ್ನಗಳನ್ನೂನು ಉದಿದೀಪಿಸದಷ್ುಟ ಉದಾರವಾಗಿ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏಡಿ
ಹಿಡಯುವುದಕೆಕ ನೆರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಅವರು ತ್ಮಗೆ ದೊರೆತ್ದದ ಒಂದೆರಡು ಏಡಿಗಳಿಂದಲೆ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ತ್ೃಪತರಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದದರು, ತ್ಮಮ
ಪರಣಯ ಚೆೀಷೆಟಗಳಿಂದಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ಮಗೆ ಒದಗಿದದ ಸುಖಕೆಕ ಆ ಸಾಥೂನ್ನಮಹಿಮಯೆ ಕಾರಣವೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ .
ಮದಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆೀರಿದದ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ, ಅನೆೀಕ ಮಧ್ುರ ಸುಂದರ ಸಾಹಸಮಯ ಪೂವಾರ್ಶೆನ್ನುಭವಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದದ ಆ ತ್ಸಾಣದ
ಮಹಾತ್ಸೆಮಯಯಿಂದಲ್ ಏನ, ಭಾವಕೊೀಶ ತ್ುಂಬಿ ಅರಳಿದಂತ್ಸಾಗಿ, ಸಂಸಾಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿದದ ಅವನ್ನ ಬಾಲಕತ್ವ ಹೊರಕೆಕ ಹಾರಿತ್ು. ಏನ ಒಂದು
ವಿನೀದವನ್ನುನು ನೆನೆದು ಹಳಳೆದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ಮಟಿಟನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವಿತ್ು ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
ಕಿೀಳುಜಾತ್ಯವರಾಗಿ ಮುಟಾಟಳು ಎಂದರೆ ಅಸಪೃಶಯರಾಗಿದದ ಐತ್ ಪಿೀಂಚಲು ತ್ಸಾನ್ನು ಬಂದ ‘ಭೂತ್ದ ಬನ್ನ ’ದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲಲಿವೆಂಬುದು
ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತತ್ುತ. ಏಕೆಂದರೆ ಭೂತ್ದ ಬನ್ನದೊಳಕೆಕ ಮುಟಾಟಳುಗಳು ಕಾಲ್ಟಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರು ಕೆೀಡು ತ್ಪಪದು ಎಂಬ ನ್ನಂಬುಗೆ ಬಲವಾಗಿತ್ುತ;
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನನುಡಜಲೆಲಿಯಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಗಟಟದ ಮೀಲಣ ದೆಯಯಗಳೆಂದರೆ ಮಹಾಭಯ. ಆ ಭಯದ ಬೆೀಲ್ಕಟಿಟ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ
ಜಮಿೀನ್ನುದಾರರು ತ್ಮಮ ತೀಟ, ಗದೆದ, ಹಿತ್ತಲುಗಳ ಫಸಲು ರಕಷೌಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು, ಎಂತ್ಹ ಕಾವಲೂ ಪ್ೀಲ್ೀಸೂ ಕಾನ್ನೂನ್ನೂ
ಮಾಡಲಾರದಷ್ುಟ ಸಮಪರ್ಶೆಕವಾಗಿ.
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ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳುಗಳಂತ್ೂ ಅಡಕೆ ತೀಟಕೆಕ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬರುವುದಕೆಕ ಹೆದರಿ ಸಾಯುತ್ತದದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ತೀಟವೆೀ ಭೂತ್ರಾಯನ್ನ ವಿಶೆೀಷ್
ಅಧಿಪತ್ಯಕೆಕ ಸೆೀರಿ, ಅವನ್ನ ಮಡಿಪರದೆೀಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪರತ್ೀತ್. ಮುಟಾಟದ ಹೆಂಗಸರು, ಮರೆತ್ಸಾದರೂ ಸರ, ಆ ಮಡಿನೆಲಕೆಕ ಪರವೆೀಶ್ಸದರೆ
ಅವರು ರಕತಕಾರಿ ಸಾಯುತ್ಸಾತರೆ ಎಂಬ ಶಾಸತರವಾತ್ಸೆರ್ಶೆ ಅನೆೀಕ ನದಶರ್ಶೆನ್ನಸಹಿತ್ವಾಗಿ ಪರಚಲ್ತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಆದದರಿಂದ ಹೆಂಗಸು ತ್ಸಾನ್ನು ಹೊರಗಾಗಿದಾದಗ
ತೀಟಕೆಕ ಹೊೀಗದೆಯೆ ಇರುವುದು ಪರಜಾಞಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ುತ; ಆದರೆ ತೀಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದಾದಗಲೆ
ಅಕಸಾಮತ್ಸಾತಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮುಟಾಟಗಿಬಿಟಟರೆ ಏನ್ನು ಗತ್? ಆದದರಿಂದಲೆ ಮುಂಜಾಗರತ್ಸೆಯ ಕರಮವಾಗಿ ಅವರು ಮಿಂದ ಮದಲು ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರವೆ ತೀಟಕೆಕ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ತದುದದು ರೂಢಿ. ಆ ದಿನ್ನ ಬೆಳಿಗೆಗ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನನು, ತೀಟದಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿಯುವುದೆ ಕೆಲಸ
ಎಂದು ಗೊತ್ಸಾತದಾಗ, ಗಂಡಾಳುಗಳೆಲಲಿ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಹೆಣುಣಾಗಳನ್ನುನು ಪರಶ್ನುಸ, ತ್ನಖೆ ನ್ನಡೆಸ, ಸಮಾಧಾನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಕೆಲಸಕೆಕ
ಬಂದಿದದರು. ತ್ನಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಾಸಪದವಾಗಿ ಕಂಡ ಮೂರು ನಾಲುಕ ಹೆಣುಣಾಗಳನ್ನುನು ಕೆಲಸಕೆಕ ಬೆೀರೆಯ ಕಡೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ುತ. ಆ
ಅನವಾಯರ್ಶೆದಿಂದಲೆ, ಮೈ ಸರಿಯಾಗಿಲಲಿದಿದದರೂ, ಕೆಲಸಕೆಕ ಆಳು ಬೆೀಕಾಗಿದುದದರಿಂದ, ಸೆೀರೆಗಾರ ಚಿೀಂಕರನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಬಸುರಿ ಹೆಂಡತ್ ದೆೀಯಿಯನ್ನುನು
ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಾ ಎಂದು ಬಲಾತ್ಸಾಕರದಿಂದ ಕರೆತ್ಂದಿದದನ್ನು. ಅವಳೂ ಕಣ್ಣಾೀರರಸುತ್ಸಾತ ಬಂದಿದದಳು. ಅಕಕಣ್ ಪಿೀಂಚಲು ಇಬಬಾರೂ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತ್ಸೆೈಕೆ
ಹೆೀಳಿ, ಅವಳ ಕೆಲಸವನೆನುಲಲಿ ತ್ಸಾವೆೀ ನವರ್ಶೆಹಿಸ, ಅವಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ುಟ ವಿರಾಮ ಕೊಟುಟ, ದಣ್ವು ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೀಡಿಕೊಳುಳೆವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ
ಇತ್ತದದರು….
ಮಟಿಟನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ್ದದ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಕಾಯುವುದರಳಗೆ ಬೆೀಜಾರಾಯಿತ್ು. ತ್ಸಾನ್ನು ನರಿೀಕಿಷೌಸದದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಅವರು
ಬಹಳ ತ್ಡವಾಗಿ ಬರುವಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಇನ್ನೂನು ರಸಕತ್ಸೆ ದಣ್ದು, ಸೊೀತ್ು, ಸಾಮಾನ್ನಯತ್ಸೆಯ ಧ್ೂಳಿಗೆ ಬಿೀಳದಿದದ
ಐತ್ನೆೀನಾದರೂ ಶೃಂಗಾರ ಚೆೀಷೆಟಗೆ ತಡಗಿದನ ಏನ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯೂ ಮೂಡಿ, ಮುಕುಂದಯಯ ಸಸೆನುೀಹಸರಸವಾಗಿಯೆ ‘ಬರಲ್, ಮಾಡಿತೀನ ಆ
ಮುಂಡೆಕುರುದೆಗೆ!’ ಎಂದು ಬೆೈದನ್ನು.
ತ್ುಸು ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಗೊಣಗೊಣ ಮಾತ್ಸಾಡುವ ಸದುದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದುದ ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ಸಾನ್ನು ಆಲ್ೀಚಿಸದದ ವಿನೀದವನ್ನುನು ಗುರುತ್ಪಪದಂತ್ಸೆ
ಎಸಗಲು ನಶಚಾಯಿಸ, ಜಾಗರತ್ನಾಗಿ, ಆ ದಿಕಕನೆನು ಅವಲ್ೀಕಿಸುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ನ್ನು. ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಹಳಳೆದ ದಂಡೆಯ ಹಳು ಅಲುಗಾಡಿತ್ು. ಐತ್
ಪಿೀಂಚಲು ಒಬಬಾರ ಹಿಂದೆ ಒಬಬಾರು ಹಳಳೆದ ಪ್ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದದ ಹಾಸುಗಲ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆದು ನಂತ್ು ಸುತ್ತಲೂ ನೀಡಿದರು. ತ್ನ್ನಗಾಗಿಯೆ ಹುಡುಕುತ್ತದಾದರೆ
ಎಂಬದೂ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು.
ಅಲಲಿದೆ ಅವರು ಬರುವುದು ಏಕೆ ತ್ಡವಾಯಿತ್ು ಎಂಬುದಕೂಕ ಕಾರಣ ತ್ಳಿಯಿತ್ು: ಪಿೀಂಚಲು ಕೆೈಲ್ಂದು ಹಾಳೆಕೊಟೆಟ ಇತ್ುತ; ಐತ್ನ್ನ ಕೆೈಯಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನುನು ಕೆರಳಿಸುವಂತ್ಸೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತತ್ುತ. ತೀಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಿ ಬಿದಿದದದ ಅಡಕೆಯ
ಹಾಳೆಯನ್ನುನು ಕೊಯುದ, ಕೊಟೆಟ ಮಾಡಿ, ಬಿದಿರ ಕಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೊಟೆಟ ಕಡಿಡ ತ್ಯಾರಿಸ, ಅದನ್ನುನು ಸೆಟುಟ, ತ್ರುವುದಕೆಕ ಸವಲಪ ಸಮಯ
ಹಿಡಿಯದಿರುತ್ತದೆಯೆ? ಇನ್ನುನು ಹೊಂಬಾಳೆ? ಬಿದಿದದಾದದರೂ ಇರಬಹುದು; ಅಥವಾ ಮರವನ್ನುನು ಒರಕಿ ಕಿತ್ತದಾದದರೂ ಇರಬಹುದು.
“ಎಲ್ಲಿ ಹಾವಯಿತ್ು ಈ ಅಯಯ? ಚಿಟುಟಬಿಲುಲಿ ಹಿಡುಕೊಂಡು ಹಕಿಕ ಹೊಡೆಯಲು ಹೊರಟಿತೀ?” ಎಂದು ಮುಕುಂದಯಯ ಕಾಣದಿದುದದಕೆಕ ತ್ನ್ನನು
ಅಸಮಾಧಾನ್ನವನ್ನುನು ಸೂಚಿಸುತ್ಸಾತ ಐತ್ ಮುಂದೆ, ಪಿೀಂಚಲು ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆ, ಹಳಳೆದ ಪ್ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನೆಸೆಯುತ್ಸಾತ ಮುಂಬರಿದರು.
ಮುಟಿಟನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವಿತ್ು ಅವರನೆನುೀ ಗಮನಸ ನೀಡುತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯ ಬೆರಗಾದನ್ನು: ಆ ಕಾಡಿನ್ನ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಏಕಾಂತ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ವಿರಳ
ವನ್ನಯ ಪಕಿಷೌಕೂಜನ್ನದ ಸನಮೀಹಕತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬಬಾರೂ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನಂದ ಹೊಟಟಪ್ಪಾಡಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಬಂದಿದದ ಬಿಲಲಿವರ ಜಾತ್ಯ ತ್ಮಮ ಬಡ
ಕೂಲ್ಯಾಳುಗಳಂತ್ಸೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆ ತ್ರುಣ ದಂಪತ್ ಪರಪ್ಪಾರಚಿೀನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಪೌರಾಣ್ಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಕಾರಣಯಕೊಕ ನೆೈಮಿಶಾರಣಯಕೊಕ
ಕಾಯಾರ್ಶೆಥರ್ಶೆವಾಗಿ ಅವತ್ರಿಸ ಅಲೆಯುತ್ತದಿದರ ಬಹುದಾದ ಭಲಲಿವೆೀಷ್ದ ಶ್ವ ಶ್ವಾಣ್ಯರಂತ್ಸೆ ತೀರಿದರು! ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರ
ಆಶ್ೀವಾರ್ಶೆದದಿಂದ ಮುಕುಂದಯಯ ಸಂಪ್ಪಾದಿಸದದ ಪ್ಪೌರಾಣ್ಕ ಕಲಪನಾಶಕಿತಯ ಪರಭಾವವೊೀ? ಅಥವಾ ಮೀಲು ಕಿೀಳು ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಅರಸ ತ್ರುಕ
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ಎಂಬ ತ್ಸಾರತ್ಮಯವಿಲಲಿದೆ ಅಡವಿ ನ್ನಗರ ಮಂಚ ನೆಲ ಚಾಪ್ಪೆ ಸುಪಪತ್ತಗೆ ಎಂಬ ಭೆೀದವಿಲಲಿದೆ ಸವರ್ಶೆರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನ್ನವಾಗಿ ಸಮಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಆವಿಭೂರ್ಶೆತ್ವಾಗುವ ರತ್ಮನ್ನಮಥ ಪ್ಪೆರೀಮಾನ್ನುಗರಹದ ಪರಣಯ ಪರಿವೆೀಷ್ದ ಮಹಿಮಯೊೀ? ಅಥವಾ ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿರ ಹೆಡೆಯೆತ್ತ
ರತ್ಮನ್ನಮಥರನ್ನೂನು ಹೆತ್ತಯಯ ಅಮಮರನ್ನುನು ಹೊತ್ುತ ಮರೆಯಲು ಅಣ್ಯಾಗುತ್ತದದ ಶೃಂಗಾರ ಶೆೀಷ್ನಂದು ಪರಸಾಥೂನ್ನಪೂವರ್ಶೆ ವೆೈಭವದ ನಗೂಢ
ಪರಿಣ್ಣಾಮವೊೀ? ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಗೊಣಗಿಕೊಂಡನ್ನು. “ಅಃ ಏನ್ನು ಚೆನಾನುಗಿದಾದರೆ ಅವರಿಬಬಾರೂ!”
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಗದ ಪಡೆಡಕರುವಂತ್ಸೆ, ತ್ಸೆಳಳೆಗಿದದರೂ ಬಲ್ಷ್ಠವಾದ ಅಂಗೊೀಪ್ಪಾಂಗದಿಂದ ಕೂಡಿ, ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನೆಸೆದು ಬರುತ್ತದದ ಐತ್ನಗಿಂತ್ಲೂ
ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮನ್ನವನೆನುಲಲಿ ಸೂರೆಗೊಳುಳೆವಷ್ುಟ ಚೆಲುವೆಯಾಗಿ ಕಂಡಳು: ಮಲೆನಾಡಿನ್ನವರಂತ್ಸೆ ಸೊಂಟಕೆಕ ಸೀರೆ ಸುತ್ತ,
ಗೊಬೆಬಾಸೆರಗು ಹಾಕಿ ಕಟಿಟ, ವಲ್ಲಿ ಹೊದುದ, ಹಣ್ಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವಿಟುಟ, ಕಿವಿಗೆ ಬುಗುಡಿ, ಕೊರಳಿಗೆ ಅಡಿಡಕೆ, ಕೆೈಗೆ ಬಳೆ ಕಡಗ, ಕಾಲುಬೆರಳಿಗೆ
ಸುತ್ುತಗಾಲುಂಗುರ ಹಾಕಿ ಸಂಗರಿಸದರೆ-ಪಿೀಂಚಲು ಯಾವ ಮಲೆಯ ಹೆಣ್ಣಾಗೂ ಬಿಟುಟಕೊಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು! ಬಣಣಾ ತ್ುಸು ಬೆಳಳೆಗಿದದರೆ
ತ್ಸಾನ್ನು ಒಲ್ದಿರುವ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಸಮಸಪಧಿರ್ಶೆಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದದಳಲಲಿವೆ?….
ಇನ್ನೂನು ಏನೆೀನ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳು ನ್ನುಗಿಗ ಬರುತ್ತದುದವೊ? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐತ್ ಅವನ್ನು ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ್ದದ ಪ್ದೆಯನ್ನುನು ದಾಟಿ, ತ್ನ್ನನು ಹಿಂದುಗಡೆ ಆ
ಪ್ದೆಗೆ ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲು ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿದನ್ನು. ಸುಸಮಯವೆಂದು ಭಾವಿಸ ಮುಕುಂದಯಯ ಕಾಡು ಮರುದನ ಕೊಡುವಂತ್ಸೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ,
ಹುಲ್ ಅಬಬಾರಿಸುವಂತ್ಸೆ, ‘ಆಆಮ್!’ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಇಬಬಾರ ಮಧೆಯ ಹಾರಿದನ್ನು.
“ಅಯಯಪ್ೀ!” ಎಂದು ಚಿೀರಿಬಿಟಟಳು ಪಿೀಂಚಲು!
“ಎಂಥ ಭರ ಹೆದರಿಬಿಟೆಟ ನಾನ್ನು! ಹಹಹುಹ” ಎಂದು ಐತ್ ನ್ನಗತಡಗಿದನ್ನು.
ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಸಟುಟಬಂದು ತ್ುಳುಮಾತ್ಸಾಡುವ ಗಟಟದವರ ಕನ್ನನುಡದ ವಿರಳಾಕಷೌರ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ “ಮದುವೆಯಾಗಿದದರೆ ಎರಡು ಮಕಕಳ ಅಪಪಯಯ
ಆಗುತ್ತದಿದರಿ ನೀವು! ಇನ್ನೂನು ಮಕಕಳಾಟಿಕೆ ಬಿಟಿಟಲಲಿ!” ಎಂದು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ನೆೀರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ತ್ನ್ನಗೂ ನ್ನಗೆ ತ್ಡೆಯಲಾರದ
ನ್ನಕುಕಬಿಟಟಳು.
“ನ್ನನ್ನನು ಮದುವೆ, ಮಕಕಳು ಹಾಗಿರಲ್. ನನ್ನಗಿೀಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವಷ್ರ್ಶೆದ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂತ್ಲಲಿ? ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನನು ಮಕಕಳು? ಎಲೂಲಿ ಕಾಣೀದಿಲಲಿ!”
ಎಂದು ನ್ನಗು ನ್ನಗುತ್ತಲೆ ವಿನೀದವಾಡಿ ಕುಡುಕುವಂತ್ಸೆ ಸುತ್ತ ಕಣ್ಣಾಣಾಡಿಸದನ್ನು.
ಕರಿ ಮಗವೂ ನ್ನಸು ಕೆಂಪ್ಪಾಗುವಂತ್ಸೆ ನಾಚಿ ಪಿೀಂಚಲು “ಇಸಸಾ ! ಏನ್ನರಯಾಯ? ಏನೆಲಲಿ ಹೆೀಳಿತೀರಿ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ದೂರ ಸರಿದು ಐತ್ನ್ನ ಮರೆಗೆ ಹೊೀದಳು.
“ಎಲ್ಲಿತತ ಈ ಹೊಂಬಾಳೆ? ಬಿದಿದತತ? ಹತ್ತ ಉದುರಿಸದಿರ?” ಐತ್ನ್ನ ಕೆೈಲ್ದದ ಹೊಂಬಾಳೆಯನ್ನುನು ಕರುಬಿನ್ನ ಕಣ್ಣಾನಂದ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದನ್ನು
ಮುಕುಂದಯಯ. “ಬಿದಿದತ್ುತ.” ಉತ್ತರಿಸದ ಐತ್ನ್ನ ಮುಖದ ನ್ನಗೆಯ ಭಂಗಿಯನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಮುಕುಂದಯಯ “ಸುಳೊಳೆೀ ಬದೊದ? ನಜ ಹೆೀಳು”
ಎಂದನ್ನು.
ಐತ್ನ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಪಿೀಂಚಲು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಇಲಲಿಯಯ, ಹತ್ತ ತ್ಸೆಗೆದದುದ!”
“ಯಾರು ಹತ್ತದುದ? ನೀನೀ ಅವನೀ?”
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“ಇಸಸಾ, ಅಯಯ, ಏನ್ನು ಹಿೀಂಗೆ ಎಲಾಲಿ ಹೆೀಳುತ್ತೀರಿ? ನಾನ್ನು ಯಾಕೆ ಹತ್ತಲ್ ಅವನೆ ಹತ್ತ ಕುಯದದುದ.”
ಪಿೀಂಚಲು ಐತ್ನಡನೆ ಬಾಲಯದಿಂದಲೂ ಆಡಿದದ ಏಕವಚನ್ನವನೆನು ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೊೀಗಿಸುತ್ತದದಳು. ಅವರ ಸಂಬಂಧ್ ಇನ್ನೂನು
ಬಹುವಚನ್ನಕೆಕೀರುವಷ್ುಟ ಕೃತ್ಕವೂ ದೂರವೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.
“ಓಹೊೀ, ಮದುವೆಯಾದ ಮೀಲೆ ನೀನೀಗ ದೊಡಡ ಹೆಗಗಡಿತ ಆಗಿಬಿಟಿಟದಿದೀಯ! ಆಗೆಲಲಿ ನೀನೆೀ ಮರ ಹತ್ತ ಹೊಂಬಾಳೆ ಕಿತ್ುತಕೊಟಿಟದೆದ ನ್ನಮಗೆ?”
ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ವಿವಾಹಪೂವರ್ಶೆದ ಬಾಲಯಸಾಹಸಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಕುಂದಯಯ ಆಡಿದ ಮಾತ್ಗೆ ಸವಲಪ ಮಟಿಟಗೆ ಪರಹಷ್ರ್ಶೆತ್ಳಾಗಿ, ಆದರೂ
ಭತ್ಸಾರ್ಶೆನೆಯ ಧ್ವನಯಿಂದ ಹೆೀಳಿದಳು, ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಪರಶಂಸನೀಯ ನೆೀತ್ರಗಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ನೆೀತ್ರಗಳು ನೆೀರವಾಗಿ ಸಂಧಿಸುವಂತ್ಸೆ
ದಿೀಘ್ರಾರ್ಶೆಪ್ಪಾಂಗದಿಂದ ನೀಡುತ್ಸಾತ “ಈ ಅಯಯ ಏನೆಲಲಿ ನೆನ್ನಪು ಇಟುಟಕೊಂಡಿದಾದರೆ!”
“ಒಳೆಳೆ ಚೆನಾನುಗಿದೆ ಹೊಂಬಾಳೆ. ಇತ್ತಕೊಡು ನ್ನನ್ನಗೆ. ಇವತ್ುತ ಅವವನ್ನ ಹತ್ರ ನ್ನಂಗೆ ಬಳೆಳೆ ಹಾಕಬಾಯಡ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿತೀನ. ಇದರಲೆಲಿೀ ಉಣ್ತೀನ” ಎಂದು
ಮುಕುಂದಯಯ ಕೆೈ ನೀಡಿದನ್ನು.
ಐತ್ ಅದನ್ನುನು ಅವನ್ನು ಮುಟಟದಂತ್ಸೆ ಸವಲಪ ಹಿಂದಕೆಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು “ಬಾಯಡ ಅಯಯ , ಇವಳು ಮುಟಿಟಬಿಟಿಟದಾದಳೆ” ಎಂದನ್ನು.
“ಮುಟಿಟದರೆ ಏನಾಯೊತ? ಕೊಡ.”
ತ್ಸಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದುದು ಅಥರ್ಶೆವಾಗದಿದದ ತ್ನ್ನನು ಹುಡುಗ ಒಡೆಯನ್ನ ದಾಂಪ್ಪಾತ್ಸಾಯನ್ನುಭವವಿಲಲಿದ ಅಜಾಞನ್ನಕೆಕ ನ್ನಸು ಕಿನಸದಂತ್ಸೆ “ನಮಗೆ ಅದೆಲಾಲಿ
ಗೊತ್ಸಾತಗದಿಲಲಿ, ಅಯಾಯ” ಎಂದ ಐತ್ ಹೊಂಬಾಳೆಯನ್ನುನು ಪಿೀಂಚಲು ಕೆೈಗೆ ಕೊಟುಟ, ಹೆಗಲ ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಹಳಳೆದ ದಂಡೆಗೆ ಎಸೆದು, ಕಪ್ಪೆಪ ಹಿಡಿಯಲು
ಹಳಳೆದ ಬಂಡೆಸಂದಿಯ ನ್ನಡುವೆ ನಂತ್ದದ ನೀರಿಗೆ ಬಾಗಿದನ್ನು. ತ್ುಸು ತ್ಸೆೀಜೊೀಭಂಗವಾದಂತ್ಸೆ ಮುಖಮಾಲಿನ್ನನಾಗಿ ನಂತ್ದದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು
ಕಿರಿನ್ನಗೆವೆರಸ ನ್ನಸುನಟಿಟಸ, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಮಾತ್ನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಸಮಥಿರ್ಶೆಸುವ ಠಿೀವಿಯಿಂದ ಪಿೀಂಚಲು ಹೊಂಬಾಳೆಯನ್ನೂನು
ಹಾಳೆಕೊಟೆಟಯನ್ನೂನು ಐತ್ನ್ನ ಕಂಬಳಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ದಡದ ಮೀಲ್ಟುಟ, ಕಪ್ಪೆಪ ಹಿಡಿಯಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನೆಡೆಗೆ ಹೊೀದಳು.
ಮುಕುಂದಯಯ ನಂತ್ಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ು, ಕಪ್ಪೆಪ ಹಿಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗನುರಾಗಿದದ ಅವರಿಬಬಾರನ್ನೂನು ನೀಡುತ್ತದದನ್ನು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೊ ಏನ, ತ್ನ್ನಗೆ
ಅಗೊೀಚರವಾಗಿದದ ಒಂದು ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬಬಾರಿಂದಲೂ ಪರಾಜತ್ನಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ .
ತ್ಸಾನ್ನು ಓದು ಬರಹ ಬಲಲಿವನ್ನು. ಐಗಳ ಕೃಪ್ಪೆಯಿಂದ ಇತ್ರ ತ್ನ್ನನುಂತ್ಹರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಚಾ ಕಾವಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸಾಕರ ಪಡೆದಿದಾದನೆ . ಐಗಳೂ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು
ಎಲಲಿರಿಗಿಂತ್ ಬುದಿದವಂತ್ನೆಂದು ಮಚಿಚಾಕೊಂಡಿದಾದರೆ . ತ್ಸಾನ್ನು ಮನೆತ್ನ್ನಸಥೂರಾದ ಗೌಡರ ಕುಲದವನ್ನು. ತ್ಮಮ ಮನೆಯವರು ಕಲೂಲಿರು ಮಂಜಭಟಟರಂತ್ಸೆ
ಅಜಞರನ್ನೂನು ಬಡಬಗಗರನ್ನೂನು ನಾನಾ ರಿೀತ್ಯಿಂದ ಸುಲ್ದು ಸಾಹುಕಾರರು ಎನನುಸಕೊಳಳೆದಿದದರೂ, ಯಾರೂ ತ್ಮಮನ್ನನು ಬಡವರೆಂದು ಹೆೀಳುವ
ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಲಲಿದೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಅನೆೀಕ ಗಟಟಡ ತ್ಗಿಗನ್ನವರನ್ನೂನು ಕೂಲ್ಯಾಳುಗಳನಾನುಗಿ ಇಟುಟಕೊಂಡಿರುವ ಒಡೆಯರ ವಗರ್ಶೆಕೆಕ ಸೆೀರಿದವನ್ನು.
ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ಇತ್ರರಿಗೆಂತ ಅಂತ್ಸೆ ಐತ್ ಪಿೀಂಚಲುಗಳಿಗೂ ಗೌರವ. ತ್ಸಾನ್ನು ಐತ್ ಪಿೀಂಚಲು ಮೂವರೂ ಸವಲಪ ಹೆಚುಚಾ ಕಡಿಮ
ಸಮವಯಸಸಾನ್ನವರು. ಅನೆೀಕ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದಲೂ ಒಡನಾಡಿದವರು. ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ಹತ್ತರದ ಗೆಳೆಯನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡಂತ್ಸೆ ಅಕಕರೆ ಪಿೀಂಚಲು ಐತ್ರಿಗೆ.
ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮದಲು ತ್ಸಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದುದಕೆಕ ಎದುರು ಹೆೀಳಿದವರಲಲಿ. ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು, ಅವರಿಗೆ ತ್ಳಿಯದೆಯೆ, ಒಂದು ರಿೀತ್ಯ
ಗುರುಭಾವದಿಂದ ಕಂಡು, ತ್ನ್ನನು ನಣರ್ಶೆಯಗಳಿಗೆ ಶ್ಷ್ಯರಂತ್ಸೆ ಶರಣ್ಣಾಗಿ ಆಜಾಞನ್ನುವತ್ರ್ಶೆಗಳಾಗಿದದರು. ಈಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಮೀಲೆ ವಿಶಾವಸ,
ಗೌರವ, ಸೆನುೀಹಭಾವ ಎಲಲಿ ಅಚಚಾಳಿಯದಿವೆ. ಆದರೂ ಮದುವೆಯಾದ ಮೀಲೆ ಅವರು ಅನೆೀಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಅರಿಯದವನೆಂಬಂತ್ಸೆ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತರೆ, ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತರೆ, ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡುತ್ಸಾತರೆ. ‘ನಮಗೆ ಅದೆಲಲಿ ಗೊತ್ಸಾತಗದಿಲಲಿ, ಅಯಾಯ!’ ಎಂದು ಒಬಬಾರ ಕಣಣಾನ್ನುನು ಒಬಬಾರು ನೀಡಿ,
ಏನ ಇಂಗಿತ್ಸಂವಾದ ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತರೆ. ಏನ ತ್ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭಸರುವ ಗುಪ್ಪಾರನ್ನುಭವದಿಂದ ತ್ಸಾವಿಬಬಾರೂ ನ್ನನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಚಾ ತ್ಳಿದವರು
ಎಂಬಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತರೆ. ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳಲಲಿಂತ್ೂ ಅನ್ನುಭವಶಾಲ್ಗಳಾದ ವೃದಧರು ಅನ್ನುಭವವಿಲಲಿದ ಮಕಕಳೊಡನೆ ದಾಕಿಷೌಣಯದಿಂದಲ್
ಕನಕರದಿಂದಲ್ ವಯವಹರಿಸುವಂತ್ಸೆ ಅರೆಪ್ಪಾಲು ಮೂದಲ್ಕೆಯಂತ್ಸೆಯ ತೀರುವ ವಯಂಗಯವಾಯಪ್ಪಾರದಲ್ಲಿ ತಡಗುತ್ಸಾತರೆ . ಅವಿಧೆೀಯತ್ಸೆಯೂ ಅಲಲಿ,
ಅವಜೆಞಯೂ ಅಲಲಿ ಎಂಬ ಅಸಪಷ್ಟ ನಲುವಿನಂದ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಕಿೀಟಲೆ ಕೊಡುತ್ಸಾತರೆ . ತ್ನ್ನಗಿಲಲಿದ ಅದಾವ ವಿಶೆೀಷಾನ್ನುಭವ ಒದಗಿಬಿಟಿಟದೆ ಇವರಿಗೆ,
ಮದುವೆಯಾದ ಮೀಲೆ? ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಹಾಗೆ ಕೊೀಡುಮೂಡಿದವರ ಹಾಗೆ ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತರಲಾಲಿ?
“ಅಯಾಯ, ಬನನು ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲು ಆಗಿದೆ. ನಮಗೊಂದು ನ್ನನ್ನಗೊಂದು” ಐತ್ನ್ನ ಕರೆ ಕೆೀಳಿ ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ನ್ನನು ಚಿಂತ್ನ್ನಧಾರೆ ತ್ುಂಡಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ ತ್ಸೆಕಕನೆ
ಹಗಲುಗನ್ನಸನಂದ ಎಚಚಾತ್ುತ ಕೆಲಸಕೆಕ ಮುಂದುವರಿದನ್ನು.
ಮೂವರೂ ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲು ಹಾಕುತ್ಸಾತ ಸರಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಲೆ ಮೀಲೆ ಹೊೀದರು. ನಾಲಾಕರು ಕಾರೆೀಡಿಗಳೂ ಕೊಂಬುಕಾಲು ಮುರಿಸಕೊಂಡು ಪಿೀಂಚಲು
ಹಿಡಿದಿದದ ಹಾಳೆಕೊಟೆಟಗೆ ಬಿದದವು. ಏಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದೆ ಮುಖಯ ಉದೆದೀಶವಾಗಿ ಬರದಿದದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲ್ಗೆ ಒಂದೂ ಕಚಚಾದಿರಲು
ಬಿಲಲಿವನಾದ ಐತ್ ಅದಕೆಕ ಕಾರಣ ಹೆೀಳಿದನ್ನು, ಸಮಾಧಾನ್ನ ಮಾಡುವಂತ್ಸೆ: “ಆ ಹಸಲವರ ಬಿಡಾರದವರು ಇದಾರಲಾಲಿ ಅವರು, ಕೆಲಸಕೆಕ ಬರದೆ
ಉಳಿ ಕೂತ್ಸಾಗಲೆಲಲಿ, ಈ ಹಳಳೆಕೆಕೀ ಬಂದು ಕಲುಲಿ ಮುಗುಚುತ್ಸಾತರಲಾದ? ಏಡಿ ಎಲಾಲಿ ಅವರ ಪ್ಪಾಲ್ಗೆ ಆಗಿಹೊೀಯಿತ್ುತ. ಮದಲು ಸಕಿಕದ ಹಾಂಗೆ
ಎಲ್ಲಿ ಸಕುಕತ್ತವೆ ಈಗ?”
ತ್ನ್ನನು ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲ್ಗೆ ಏಡಿ ಕಚಚಾದೆ ಬೆೀಸತ್ತವನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಕುಂದಯಯ “ಏಡಿ ಹಿಡಿೀತ್ಸಾ ಇರೀ ನೀನ್ನು . ನಾನ್ನು ಇಲೆಲಿ ಕೆಳಗೆ, ಆ ಹಕಕಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ,
ಬಿದಿರುಹಿಂಡಿಲು ಮೀಲೆ ಹೊರಸಲಹುಕಿಕ ಇವೆಯೆೀನ ನೀಡಿ ಬತ್ಸೆೀರ್ಶೆನೆ , ಚಿಟುಟಬಿಲುಲಿ ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗಿ” ಎಂದು ತ್ುಸು ಕಾದನ್ನು.
ಐತ್ ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲು ಹಾಕುವುದನೆನು ಆಸಕಿತಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದದನ್ನು. ಮುಕುಂದಯಯ ನರಿೀಕಿಷೌಸದದಂತ್ಸೆ, ತ್ಸಾನೆ ಚಿಟುಟಬಿಲುಲಿ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆ, ಎಂದು ಅವನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಚಿಟುಟಬಿಲ್ಲಿನಂದ ಹಕಿಕ ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯ ಎಷ್ುಟ ಪರವಿೀಣನೀ ಅಷೆಟೀ
ಪರವಿೀಣನಾಗಿದದನ್ನು ಐತ್ನ್ನೂ. ಅಲಲಿದೆ ಹಕಿಕಬೆೀಟೆಯ ಆಸಕಿತಯಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯನಗಿಂತ್ಲೂ ಒಂದು ಕೆೈ ಮೀಲಾಗಿತ್ುತ ಐತ್ನ್ನದು. ಆದದರಿಂದ ಐತ್
ತ್ಸಾನೆೀ ಚಿಟುಟಬಿಲುಲಿ ಬೆೀಟೆಗೆ ಹೊೀಗಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ಸಾತನೆ ; ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಹಕಿಕ ಬೆೀಟೆಗೆ ಹೊೀಗಲು ಹಕಕಲ್ಗೆ ಕಳಿಸ, ತ್ಸಾನ್ನು
ಏಕಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಪಿೀಂಚಲುವೊಡನೆ ತ್ನ್ನನು ಉದೆದೀಶ ಸಾಧ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಬಹುದು ಎಂದು ಹವಣ್ಸದದನ್ನು.
“ಹೊತ್ುತ ಮಾಡಬೆೀಡಿ, ಬೆೀಗ ಬನನು” ಐತ್ನ್ನ ಸಲಹೆಯಂತ್ಸೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಪಿೀಂಚಲುವನೆನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದನ್ನು .
ಪಿೀಂಚಲು ಅವನ್ನು ಹೊೀದತ್ತ ಕಡೆಯೆ ಎವೆಯಿಕಕದೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ “ಇವತ್ುತ ಯಾಕೆ ಅಯಯ ನ್ನನ್ನನು ಕಡೆ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ನೀಡುತ್ಸಾತರಲಾಲಿ ?”
ಎಂದುಕೊಂಡು ಮುಗುಳುನ್ನಕಕಳು.
ಮುಕುಂದಯಯನಗೂ ಹಾಗೆಯೆ ಅನನುಸತ್ುತ. ಮೂವರೂ ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲು ಹಾಕುತ್ಸಾತ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದಾದಗ ಮುಕುಂದಯಯ ಪಿೀಂಚಲು ಕಡೆ
ನೀಡಿದಾಗಲೆಲಲಿ ಅವಳೂ ತ್ನ್ನನುನೆನು ನೀಡುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಗಿ “ಇವಳು ಯಾಕೆ ಇವತ್ುತ ನ್ನನ್ನನು ಕಡೆೀನೆ ನೀಡಾತಳಲಾಲಿ ?” ಎಂದು
ಸೊೀಜಗಪಟಿಟದದನ್ನು.
ಅಕಿಷೌಪರಸರಣದ ಅನೆೀಕಾಥರ್ಶೆವು ಅನ್ನುಭವಿಯಾಗಿದದ ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಸುಫರಿಸದಂತ್ಸೆ ಮುಕುಂದಯಯಗೆ ಆಗಲುಸಾಧ್ಯವೆ ? ಅವನ್ನು ಮುಗುಳು ನ್ನಕಕರೆ,
ಇವನ್ನು ಸೊೀಜಗ ಪಡಬಲಲಿ ಅಷೆಟ!
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ನಾಲೆಕೈದುನಮಿಷ್ಗಳೂ ಕಳೆದಿರಲ್ಲಲಿ. ಮುಕುಂದಯಯ ಏದುತ್ಸಾತ ಓಡಿ ಬಂದ. ಐತ್ ಪಿೀಂಚಲು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಎದುದನಂತ್ು ಅವನ್ನ ಕಡೆ
ನೀಡಿದರು.
ಏದುತ್ತಲೆ ಕೂಗಿದನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ: ‘ಐತ್, ಓಡು! ಬೆೀಗೊೀಡು! ಒಂಟಿಗ ಹಂದಿ ಒಂದು ಆ ಇಲಾತ್ಸ್ಸೀಂಗೆೀಲ್ ಮಲಗಿಕೊಂಡದೆ. ಕೊೀವಿ
ತ್ಗೊಂಡು, ನಾಯಿ ಕರಕೊಂಡು ಬರಾಕೆ ನಾ ಹೆೀಳೆದ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳು ಐಗಳಿಗೆ . ಓಡಹುೀಗಿ ಹೆೀಳು! ಬೆೀಗ ಓಡು! ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿೀಬೆೈದು!”
ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲನ್ನುನು ಕೆಳಕೆಕಸೆದು, ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿ ನೆಗೆದು, ಒಂದೆೀ ಸಮನೆ ನಟ್ಟೀಟದಿಂದ ಓಡುತ್ಸಾತ ತೀಡದ ಕಡೆಗೆ ನ್ನುಗಿಗ ಐತ್
ಕಣಮರೆಯಾದನ್ನು.
ಫಕಕನೆ ಸುತ್ತಲೂ ನಃಶಬದವಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು: ಕಾಗೆಗಳಂತ್ಸೆ ಕೊೀಗಿಲೆಗಳೂ ವಿರಳವಾಗಿದದ ಆ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಹಾಡಯದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪಕೆಕಂಬಂತ್ಸೆ ಕೂಗುತ್ತದದ
ಒಂದು ಕೊೀಗಿಲೆಯ ಇಂಚರ ಅಲೆಅಲೆಯಾಗಿ ತ್ಸೆೀಲ್ಬರುತ್ತತ್ುತ. ಒಂದು ಕಾಮಳಿಳೆಯ ಹಿಂಡು ಉಲ್ಯುತ್ಸಾತ ರೆಕೆಕಸದೂದ ಕಿವಿಗೆ ಬರುವಷ್ುಟ
ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಹೊೀಯಿತ್ು. ದೂರ ತೀಟದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಕಡಿಯುತ್ತದದ ಸದುದ ಮಂದವಾಗಿ ಬರುತ್ತದುದ. ಪಿೀಂಚಲು ಏನೀ ಒಂದು
ರಿೀತ್ಯ ಸಂಕೊೀಚಭಾವವನ್ನುನು ಮರೆಮಾಡುವ ಪರಯತ್ನುದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಿಡಿದಿದದ ಹಾಳೆಕೊಟೆಟಯಲ್ಲಿದದ ಏಡಿಗಳನ್ನುನು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಸುವ ನೆವ ಹೂಡಿದದಳು.
ಆ ಮೌನ್ನ ಮತ್ುತ ಸಂಕೊೀಚಭಾವದ ಎರಡು ಮೂರು ನಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಗಂಟೆಗಳಷ್ುಟ ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ತೀರಿ, ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ
ಹೊರಲಾರದಷ್ುಟ ಭಾರವಾಯಿತ್ು. ವಯಥರ್ಶೆವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಸಮಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ಐತ್ ಹಿಂದಿರುಗುವುದರಳಗೆ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಪೂರೆೈಸಬಿಡಬೆೀಕಿತ್ುತ!
ಏನ್ನನನು ಮಾತ್ು ಪ್ಪಾರರಂಭಸಲು ತ್ವಕಿಸುತ್ಸಾತ ನಂತ್ ಪಿೀಂಚಲು ಹಾಳೆಕೊಟೆಟಯಿಂದ ತ್ಲೆ ಎತ್ುತವುದನೆನು ಕಾಯುತ್ತದದನ್ನು. ಆದರೆ ಅವಳು ತ್ಲೆ
ಎತ್ುತವಂತ್ಸೆಯೆೀ ತೀರಲ್ಲಲಿ.
“ಇವಳು ಯಾಕೆ ಇವತ್ುತ ಹಿೀಗೆ?” ಮುಕುಂದಯಯ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಅಂದುಕೊಂಡನ್ನು. ಮದುವೆಯಾದ ಮೀಲೆ ಬೆೀರೆಯೆ ಆಗಿಬಿಟಿಟದಾದಳೆ! ಹಿಂದೆಲಲಿ
ಎಷ್ುಟ ಸರಸದಿಂದ, ಸಲ್ಗೆಯಿಂದ, ಮುಗಧಳಾಗಿ ಸಂಕೊೀಚವಿಲಲಿದೆ ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದದಳು?”
ಪಿೀಂಚಲು ಮತ್ುತ ಐತ್ ಇಬಬಾರೂ ದಂಪತ್ಗಳಾಗುವ ಮದಲು ಆರೆೀಳು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಸಹಪ್ಪಾಂಶುಗಳಾಗಿ
ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿದದರು. ಪಿೀಂಚಲು ಹೆಣುಣಾಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿದವಳೆಂಬುದು ಅವನಗೆ ಜಾಞನ್ನವಿಷ್ಯವಾಗಿದಿದತ್ಸೆ ಹೊರತ್ು ಭಾವವಿಷ್ಯವಾಗಿಯೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಬಾಲಾಯನ್ನಂತ್ರ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ ಭಾವಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆಯನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸದದನ ಅಂತ್ಹ ಯಾವ ಭಾವವನ್ನೂನು
ಪಿೀಂಚಲು ಪರವಾಗಿ ಅನ್ನುಭವಿಸರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನನುಡನೆ ಬೆೀಟೆಗೆ ಬರುವ ತ್ಮಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಒಳೆಳೆಯ ಜಾತ್ಯ ಮತ್ುತ ರೂಪದ ಹೆಣುಣಾ ನಾಯಿಯ
ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವ ಮೀಹ ಮಮತ್ಸೆ ಪಿರೀತ್ ಪರಶಂಸೆಗಳಿರಬಹುದಾಗಿತತೀ ಹಾಗೆಯೆ ಮುಟಟದವಳೂ ಕಿೀಳು ಜಾತ್ಯವಳೂ ತ್ಮಮ
ಕೂಲ್ಯಾಳುಗಳ ಕುರುದೆಯೂ ಆಗಿದದ ಪಿೀಂಚಲು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವಿಶಾವಸಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿದದ ಆಸಕಿತ ಇರುತ್ತತ್ುತ. ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಪಿೀಂಚಲು ಗಂಡುಹುಡುಗರಂತ್ಸೆಯೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದಳು. ತ್ನ್ನನುವರಾದ ಒಕಕಲ್ಗ ಮನ್ನತ್ನ್ನಸಥೂರ ಹೆಣುಣಾಮಕಕಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸಾಹಸಗಳನೆನುಲಲಿ ಮಾಡಿ
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಬೆರಗಿಗೂ ಮಚುಚಾಗೆಗೂ ಪ್ಪಾತ್ರಳಾಗಿದದಳು. ಅಡಕೆ ಮರಕೆಕ ಹತ್ತ, ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳಲಾರದೆ ಹಿಂಗಾರಕೆಕ ಸಕಿಕಕೊಂಡು ಹೊಂಬಾಳೆಗಳನ್ನುನು
ಅದೆಷಟೀ ಸಾರಿ ಲ್ೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಕಿತ್ುತಕೊಟಿಟದದಳು. ತ್ಸಾನ್ನೂ ಐತ್ನ್ನೂ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೊೀದಾಗ ಅವಳು ಕಚಿಚಾಸಕೊಂಡೂ ಹೆದರದೆ
ಹುತ್ತದಲ್ಲಿದದ ತ್ುಡುವೆ ಜೆೀನ್ನನ್ನುನು ಕಿತ್ುತಕೊಟಿಟದದಳು. ಮರುದಿ ಮುಖ ಊದಿಕೊಂಡು ವಿಕಾರವಾಗಿ ತ್ನ್ನನುವರಿಂದ ಬಯಿಯಸಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದನ್ನೂನು
ಲೆಕಿಕಸದೆ. ಅಷೆಟ ಅಲಲಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ನ್ನಗೂ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೂ ನ್ನಡುವಣ ಬಾಯಿಪತ್ರ ವಯವಹಾರವನ್ನೂನು ನ್ನಡೆಸ , ಗೊೀಪಯವನ್ನುನು ಯಾರಿಗೂ
ಬಿಟುಟಕೊಡದೆ, ಯಾರಿಗೂ ತ್ಳಿಯದಂತ್ಸೆ ನೀಡಿಕೊಳುಳೆವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸವಯಾಗಿದದಳು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಐತ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಸಾವಿರ
ಪ್ಪಾಲು ನ್ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅಹರ್ಶೆಳಾಗಿದದಳು. ಐತ್ ಸರಳ, ಶಕತ, ಜಾಣ, ಶರಮಸಹಿಷ್ುಣಾ; ಆದರೆ ಬಾಯಾಳಿ. ಅವನ್ನ ಹತ್ತರ ಯಾವ ಗುಟೂಟ ಒಂದು
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ದಿನ್ನವಾದರೂ ಸುರಕಿಷೌತ್ವಾಗಿರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ುತ. ಒಮಮ ಹುಡುಗರೆಲ ಸೆೀರಿ ಕದುದ, ಬಾಳೆಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹೂಳಿಟಟ ಐಗಳ ಮಂಗಳೂರು
ನ್ನಶಯದ ಬೆಳಿಳೆಯ ಪುಡಿ ಡಬಿಬಾಯನ್ನುನು, ಅವರು ತ್ುಸು ಪುಸಲಾಯಿಸದೆದ ತ್ಡ, ಅದನ್ನುನು ಕದಿಯುವಾಗ ಅವರ ಅವಸರ ಆಸಕಿತಗಳನ್ನುನು ತೀರಿದದನೀ
ಅದೆೀ ಅವಸರ ಆಸಕಿತಗಳಿಂದಲೆ, ಕದಿದಟಟ ಜಾಗವನ್ನೂನು ಹೆೀಳಿಕೊಟುಟದಲಲಿದೆ ಡಬಿಬಾಯನ್ನೂನು ಅಗೆದು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಟುಟ, ರಂಗಪಪಗೌಡರಿಂದ ಎಲಲಿರೂ
ಚಡಿಏಟು ತ್ನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದನ್ನು. ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ಹರಕಲು ತ್ಟಿಟ ಗೊೀಡೆಯ ಬಿಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣುಣಾಗಳೊ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ
ಗೊೀಪಯಕಾಯರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ುಟ ಮುಚುಚಾಮರೆಯಿಲಲಿದೆ ತಡಗಿದುದದನ್ನುನು ಇವನ್ನು ಬೆೀಕೆಂದು ಹಣ್ಕಿಯೊ, ಅಕಸಾಮತ್ಸಾತಗಿ ಇಳಿಕಿಯೊೀ ಕಂಡಾಗ
ಅದನೆನುಲೆಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಯೆ, ಹಸಹಸಯಾಗಿಯೆೀ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ವಿನೀದ ವಿಷ್ಯವನ್ನುನು ಹೆೀಳುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ, ಹೊಟೆಟ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಕುಮ್ಚೆಟ್ ಹೊಡೆದು ನ್ನಕಿಕದದನ್ನು! ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ ತ್ನ್ನನುದು ಪರರದು ಎಂದು ಎಗೂಗ ಇರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾನೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ,
ಹೆಂಡತ್ಯ ಮಗುಗಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತಮದಲು ಮಲಗಿದಾಗ ನ್ನಡೆದ ಗೊೀಪನೀಯವೂ ಅವಾಚಯವೂ ಆದ ಸಂಗತ್ಗಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆ ಲಭಸದ ಮದಲನೆಯ
ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿಯೆ, ಆಲ್ಸದ ಮುಕುಂದಯಯ ನಾಚಿ ಥೂಗೊಳುಳೆವವರೆಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ ಗಳಪಿದದನ್ನು! ಆದದರಿಂದಲೆ ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ಸಾನ್ನು
ಕೆೈಗೊಳಳೆಲ್ರುವ ರಹಸಯ ಕಾಯರ್ಶೆಸಾಧ್ನೆಗೆ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಆರಿಸದೆ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ಆರಿಸ, ಉಪ್ಪಾಯದಿಂದ ಅವಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಏಕಾಂತ್ಕೆಕ
ಪರತ್ಸೆಯೀಕಿಸದದನ್ನು.
ಆದರೆ ಪಿೀಂಚಲು ಅನ್ನುಭವಿಸುತ್ತದದ ಭಾವದ ಸವರೂಪ ಬೆೀರೆಯದಾಗಿತ್ುತ.
ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕೆಕ ಮದಲು, ಅವಳು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಹೊರೆ ಹೊಣ್ಣೆಹೆಚೆಚಾೀನ್ನೂ ಇಲಲಿದೆ, ಗದೆದ ತೀಟ ಹಕಕಲು ಹಾಡಯ
ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗರ ಗುಂಪಿನಡನೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಹಿಂದೆ, ಇತ್ರ ತ್ನ್ನನುಂತ್ಹ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನ ಕುರುದೆಗಳೊಡನೆ ಅಲೆಯುತ್ತದಾದಗ
ಬಾಲಕರಲೆಲಿಲಲಿ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನೆನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮಚಿಚಾಕೊಂಡಿದದಳು. ಜಾತ್ ಮತ್ುತ ಸಾಮಾಜಕ ನೀತ್ನಷೆಠಗಳಿಗೆ ಅನ್ನುಗುಣವಾಗಿ ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ತ್ುಂಬ
ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ತ್ಸಾನೆಂದೂ ಮುಟಟಲಾರದಷ್ುಟ ಮತ್ುತ ಮುಟಟಬಾರದಷ್ುಟ ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ಇರುತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಆರಾಧ್ಯ ಭಾವದಿಂದಲೆ
ಪೂಜಸುತ್ತದದಳೆಂದರೆ ಅವನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವಳಲ್ಲಿದದ ಪರಶಂಸೆಯ ಭಾವವನೆನುೀನ್ನು ತ್ಪ್ಪಾಪಗಿ ವಣ್ರ್ಶೆಸದಂತ್ಸಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಇತ್ರ ಎಲಲಿ ಗೌಡರು
ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರು ಸೆಟಟರು ಹಸಲವರು ಬಿಲಲಿವರು ಕರಾದಿಗರು ಬೆೀಲರು ಹೊಲೆಯರು ಇವರ ಮಕಕಳಿಗಿಂತ್ ಮುಕುಂದಯಯ ರೂಪದಲಾಲಿಗಲ್
ಬಣಣಾದಲಾಲಿಗಲ್ ಬುದಿಧಯಲಾಲಿಗಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲಾಲಿಗಲ್ ಸಾಹಸದಲಾಲಿಗಲ್ ಮೀಲಾಗಿ ಮುಂದಾಗಿ ಕಾಣ್ಸದದನ್ನು, ಪಿೀಂಚಲು ಕಣ್ಣಾಗೆ. ಸವಲಪ ಬೆಳೆದ
ಮೀಲೆ, ಬಾಲೆ ತ್ರಳೆಯಾದ ಮೀಲೆ, ಅವಳು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಾಣಾದರೂ ಲಕಷೌಣವಾದ ಯಾವ ಗಂಡನಾನುದರೂ ಮಚಿಚಾ
ಬಯಸಕಾಣುವಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತದದಳು. ಅವಳ ಆ ಭಾವಸಮೂಹದ ಎಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರದ ಅಪ್ಪೆೀಕೆಷೌಯೂ ಒಂದು ಎಳೆಯಾಗಿತ್ುತ ಎಂದರೆ ಅದು ಅವಳ
ಮುಗಧತ್ಸೆಯನೆನುೀನ್ನೂ ಕಲುಷ್ತ್ಗೊಳಿಸುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ಸುಮಮನೆ ಮುಟುಟವಷಾಟದರೂ ಆಗಿದದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸವಗರ್ಶೆವೆ
ಪ್ಪಾರಪತವಾದಷ್ುಟ ಆನ್ನಂದವಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಅದಕೆಕ ಅವಳಿಗೆ ತ್ಡೆಯಾಗಿದುದದೆಂದರೆ ಜಾತ್, ಸಮಾಜ, ವಗರ್ಶೆತ್ಸಾರತ್ಮಯ. ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾದ
ಮೀಲೆ, ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಗಂಡು ಹೆಣುಣಾಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದ ಸವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ವಿಸಮಯದ ಮತ್ುತ ಸುಖದ ಹೊಸ ಅನ್ನುಭವವುಂಟಾಗಿ,
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವಳ ನ್ನಡತ್ಸೆ ಸಾಮಾಜಕ ಮತ್ುತ ಜಾತ್ಯ ನೀರಿಯ ಚೌಕಟಿಟನ್ನ ಕಟಿಟಗೊಳಗಾಯಿತ್ು. ಹೊಸದಾಗಿ ಪಡೆದ ಶಾರಿೀರಿಕ
ಸಂಬಂಧ್ದಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಮೀಲೆ ಹಿಂದೆ ಅವಳಿಗಿದದ ಪಿರೀತ್ ಮಚುಚಾಗೆಗಳು ನ್ನೂರರಷಾಟಗಿ ಹೊಸ ಮೀಹಪ್ಪಾಶದಿಂದ ಕಟುಟಗೊಂಡು
ಸುಭದರವಾಗಿದುದವು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ಪೆರೀಮ ವರತ್ಸವರೂಪದಾದಗಿರಲ್ಲಲಿ. ದೃಢಕಾಯದ ಅರೀಗಿಯಾದ ಪ್ಪಾರಯದ ಪ್ಪಾರಣ್ಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ
ಪರಣಯದಂತ್ಸೆ ರತ್ಸವರೂಪದಾದಗಿತ್ುತ ಎಂದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನುನು ಅವಹೆೀಳನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ್ಸೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲಲಿ, ಕಿೀಳುಗೆೈದಂತ್ಸೆಯೂ
ಆಗುವುದಿಲಲಿ. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿತ್ುತ, ಅಕೃತ್ಕವಾಗಿತ್ುತ ಎಂದಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಸಂಬಂಧ್ವಾದ ಅವಳ ನ್ನಡೆಯನ್ನುನು ‘ಪ್ಪಾತ್ವರತ್ಯ’
ಎಂದು ಕರೆಯುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕೆಕ ಸಮಾಜದ ನೀತ್ಯ ಭೀತ್ಯಾಗಲ್, ಪ್ಪಾಪ ನ್ನರಕಾದಿ ಧ್ಮರ್ಶೆ ಭಯದ ಭತ್ತಯಾಗಲ್,
ಆದಶರ್ಶೆಸಾಧ್ನೆಯ ಸಾಣ್ಯಾಗಲ್, ಆಕಷ್ರ್ಶೆಣ್ಣೆಯಾಗಲ್ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅದು ತ್ೀರ ನೆೈಸಗಿರ್ಶೆಕವಾಗಿತ್ುತ. ಐತ್ನ್ನಲಲಿದ ಮತ್ಸಾತವ ಗಂಡನಾನುಗಲ್,
ಮುಕುಂದಯಯ ವಿನಾ, ಅದು ತ್ರಸಕರಿಸುವುದಿರಲ್ ಆಲ್ೀಚಿಸುವ ಗೊೀಜಗೂ ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿ; ವರತ್ಪ್ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಅಲಲಿ, ನೆೈಸಗಿರ್ಶೆಕವಾಗಿ. ಅವಳ
ಪರಣಯಕೆಕ ಅಂಗರಕಷೌಕರಾರೂ ಇರಲ್ಲಲಿ; ಸಮಾಜ ನೀತ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೆೀಮಕವಾದವರಾಗಲ್, ಧಾಮಿರ್ಶೆಕ ಭೀತ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ
ನೆೀಮಕವಾದವರಾಗಲ್! ಆದದರಿಂದಲೆ ಮದುವೆಗೆ ಮದಲು ಅವಳಿಗೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮೀಲ್ದದ ಅಭಮಾನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಅಕಷೌತ್ವಾಗಿಯೆ ಉಳಿದಿತ್ುತ.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಐತ್ ಅಪ್ಪೆೀಕಿಷೌಸದದನ್ನುನು ಮುಕುಂದಯಯ ಅಪ್ಪೆೀಕಿಷೌಸದದರೆ ಅವಳು ‘ಇಲಲಿ’ ಎನ್ನುನುವ ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ ; ಒಲೆಲಿ ಎನ್ನುನುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನಗಿಂದಲೂ
ಮಹತ್ಸಾತದುದಕೆಕ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಅಪಿರ್ಶೆಸಕೊಳಳೆಲು ಅವಳು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ಬಹುಪೂವರ್ಶೆದಿಂದಲೂ ಮಚಿಚಾಕೊಂಡೆೀ ಬಂದಿರುವ ತ್ನ್ನನು
ಒಡೆಯನಗೆ ತೀರುವ ಗೌರವವೆಂದೂ, ವಿಧೆೀಯತ್ಸೆಯ ಅಂಗವೆಂದೂ, ಅವಳು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಸಮಪರ್ಶೆಣ ಭಾವದಿಂದಲೆೀ, ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿಯೆ,
ಪ್ಪಾಪಭಯ ಲೆೀಶವಿಲಲಿದ ಆತ್ಮನೆೈವೆೀದಯ ರೂಪದಿಂದಲೆೀ ಒಪಿಪಸಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತದದಳು. ಹಾಗೆ ಒಪಿಪಸಕೊಂಡೂ, ಐತ್ನಗೆ, ತ್ನ್ನನು ಕೆೈ ಹಿಡಿದ ಗಂಡನಗೆ,
ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆದೀನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇನತ್ೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಭಾವನೆ ಇದೂದ ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಅವಳು ಒಪಿಪಸಕೊಂಡಿದದರೆ, ಅವಳು
ಮೀಸಗಾತ್ರ್ಶೆಯಾಗುತ್ತದದಳು; ಜಾರೆಯಾಗುತ್ತದದಳು; ಕುಟಿಲೆಯಾಗುತ್ತದದಳು.
ಏಡಿಕೊಟೆಟಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿ, ಕೊಟೆಟಯೊಳಕೆಕ ಕೆೈಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಮಿಟಿಮಿಟಿಗುಡುತ್ತದದ ಏಡಿಗಳೊಡನೆ ಏನ್ನನನು ಮಾಡುವವಳಂತ್ಸೆ ತ್ಲೆ ಬಾಗಿಸದದ
ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಅವಳು ತ್ಲೆ ಎತ್ುತವುದನೆನು ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾದ ಮುಕುಂದಯಯ “ಏನೆೀ ಇದು ? ಏಡಿ ಸಂಗಡ ಮಾತ್ಸಾಡಿತದಿದೀಯಾ?” ಎಂದು ತ್ುಸು
ಹತ್ತರಕೆಕ ಸರಿದನ್ನು.
ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಬಿದದ ಮಳೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಸವಲಪ ಹೆಚಾಚಾಗಿಯೆ ನೀರು ಸುತ್ತದದ ಒಂದು ಸಣಣಾ ಬಂಡೆಗುಂಡಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕುಕುಕರುಗಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು
ಮುಖ ಬಾಗಿದದ ಬಿಲಲಿವರ ಹುಡುಗಿ, ಪಿೀಂಚಲು, ಮೀಲು ಜಾತ್ಯ ಸಣಣಾ ಅಯಯನ್ನನ್ನುನು ಮುಟುಟಚಿಟುಟ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ಸೆತೀನ್ನಲಾಲಿ ಎಂಬು
ಹುಟಿಟದಂದಿನಂದ ಬಂದ ಅಭಾಯಸಬಲದಿಂದ, ದಾಡಿಬಿಡುವ ಅವಸರದ ಔತ್ುಸಾಕಯದಲ್ಲಿ ತ್ಟಕಕನೆ ಎದುದ ಹಿಂದಕೆಕ ಸರಿದು, ಒಂದು ಕಾಲು ಬಂಡೆಯಿಂದ
ಜಾರಿ, ಹೊಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿೀಳುವಂತ್ಸಾಗಿ ತ್ತ್ತರಿಸುತ್ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯ ಅವಳನ್ನುನು ರಟೆಟ ಹಿಡಿದು, ಬಿೀಳದಂತ್ಸೆ ನಲ್ಲಿಸಬಿಟಟನ್ನು!
ಅವನ್ನು ಅವಳ ಬತ್ತಲೆಯ ತೀಳನ್ನುನು ಹಿಡಿಯುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಪಪಸವಾಗಲ್ ರವಕೆಯಾಗಲ್ ಇಲಲಿದೆ ಬರಿಯ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗಿನಂದ ಮಾತ್ರ
ಮರೆಯಾಗಿದದ ಅವಳ ಎದೆಗೂ ಅವನ್ನ ಕೆೈ ನ್ನಸು ತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ನೀರಿಗೆ ಬಿೀಳದಂತ್ಸೆ ಅವಳನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ನಲ್ಲಿಸುವ ಏಕಮಾತ್ರ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಅವಳ
ಮೈಯನ್ನುನು, ಮುಟಟಬಹುದಾದವಳು ಮುಟಟಬಾರದವಳು ಎಂಬ ಯಾವ ತ್ಸಾರತ್ಮಯಕೂಕ ಆಲ್ೀಚನೆಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿದೆ , ಮುಟಿಟದದನ್ನು. ಅವಳನ್ನುನು
ನೀರಿಗೆ ಬಿೀಳದಂತ್ಸೆ ರಕಿಷೌಸುವ ಆತ್ುರದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೈಯ ಆ ಭಾಗ ಈ ಭಾಗ ಎಂದು ಮಿೀನ್ನ ಮೀಷ್ ಮಾಡುವ ಅನ್ನುಚಿತ್ಕೆಕ ಅಲ್ಲಿ
ಅವಕಾಶವಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವ ಸಂಚಾರವೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಆದರೆ ಪಿೀಂಚಲು ಅವನ್ನ ಕಿರಯಿಗೆ ಶೆಲಿೀಷಾಥರ್ಶೆ ಆರೀಪಿಸಲು ಇಷ್ಟವುಳಳೆವಳಾಗಿದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಅವನ್ನ ಹಿಡಿತ್ ಮತ್ುತ ಸಪಶರ್ಶೆ ಎರಡೂ, ಎರಡು
ದೃಷ್ಟಯಿಂದಲೂ, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ನೀರಿಗೆ ಬಿೀಳದಂತ್ಸೆ ರಕಿಷೌಸುವ ದೃಷ್ಟ ಮತ್ುತ ಅನಯೀದೆದೀಶದಿಂದ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಸಪಶ್ರ್ಶೆಸದ ದೃಷ್ಟ, ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಹಿತ್ವಾಗಿತ್ುತ,
ಆಪ್ಪಾಯಯಮಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ಆಪ್ಪಾಯಯಮಾನ್ನವಾಗಿದದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಿರಯೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದೆಂದೆ ಅವನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಕಣಣಾರಳಿಸ ನಡುನೀಡುತ್ಸಾತ “ನ್ನನ್ನನು ಮುಟಿಟಬಿಟರಲಾಲಿ , ಅಯಾಯ!” ಎಂದಳು, ಮುಗುಳುನ್ನಗೆ ಬಿೀರಿ.
“ಮುಟಿಟದರೆೀನ್ನು ನನ್ನನು ಜಾತ್ ಹೊೀಗಿಲಿಲಲಿ” ಅವಳ ತೀಳಿನ್ನ ಹಿಡಿತ್ವನ್ನುನು ಸಡಿಲ್ಸ , ಬಿಟುಟ, ಹಿಂದಕೆಕ ಸರಿದು ನಂತ್ು, ಮುಕುಂದಯಯ ಕೆೈದೊೀರಿದನ್ನು
“ನೀಡಲ್ಲಿ, ನನ್ನನು ತ್ಳಾಲೆ ತ್ಸೆೀಲ್ ಹೊೀಗಾತ ಇದೆ.”
ತ್ಸೆೀಲ್ಹೊೀಗುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಹಾಳೆ ಟ್ೀಪಿಯನ್ನುನು ಹಿಡಿದೆತ್ತಕೊಳಳೆಲೆಂದು ಪಿೀಂಚಲು ಒಂದು ಹಾಸುಬಂಡೆಗೆ ಹಾರಿ, ಮಳಕಾಲೆತ್ತರದ ನೀರಿಗೂ
ಇಳಿದು, ಸೀರೆಯ ಬಹುಭಾಗ ಒದೆದಯಾದುದನ್ನೂನು ಗಮನಸದೆ ತ್ಳಾಲೆಯನ್ನುನು ತ್ಂದಳು.
“ಅದಾಯಕೆೀ, ಅಷ್ುಟ ಗಡಿಬಿಡಿ ಗಾಬರಿ ನನ್ನಗೆ?” ಮುಕುಂದಯಯ ಕೆೀಳಿದನ್ನು. ನಭಾರ್ಶೆವವಾಗಿ, ಅವಳು ಭಾವೊೀದೆವೀಗದ ಮತ್ುತ ಅಸಥೂರತ್ಸೆಯ
ಉಸರಾಟವನ್ನುನು ಗಮನಸ.
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ಪಿೀಂಚಲು ಅವನ್ನ ಧ್ವನಯ ಧೆೈಯರ್ಶೆಕೂಕ ಸೆಥೂೈಯರ್ಶೆಕೂಕ ಎಚಚಾತ್ುತಕೊಂಡು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮುಖದ ಕಡೆ ನೆೀರವಾಗಿ ನೀಡಿದಳು, ಅವನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗೆ
ಕಣ್ಣಾಟುಟ. ಅವನ್ನ ಕಣ್ಣಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿನತ್ೂ ಅಸಥೂರತ್ಸೆ ತೀರಲ್ಲಲಿ. ನ್ನೂರು ಮಾತ್ು ತ್ಳಿಸಲಾರದ ಏನ್ನನನು ಅವನ್ನ ಒಂದು ನೀಟ ತ್ಳಿಸದಂತ್ಸಾಗಿ,
ತ್ರುಣ್ಯ ಚಂಚಲ ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಂತ್ರದಿಂದೆಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ಳಿಯಾಯಿತ್ು!
ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಕೆೀಳಿದನ್ನು “ಪಿೀಂಚುಲಿ, ನ್ನನ್ನಗೊಂದು ಉಪಕಾರ ಆಗಬೆೀಕಾಗಿದೆಯಲಾಲಿ! ಮಾಡಿತೀಯಾ?”
“ಕೆೀಳಿತೀರಲಲಿ ನ್ನನ್ನನು?…. ಏನ್ನು? ಹೆೀಳಿರಿ, ಅಯಾಯ” ತ್ುಂಬ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಗೆಂಬಂತ್ಸೆ ಉತ್ತರಿಸದಳು ಪಿೀಂಚಲು.
“ಮಾಡಿತೀನ ಅಂತ್ ಭಾಷೆ ಕೊಟಟರೆ….” ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ದನಯಲ್ಲಿ ದೆೈನ್ನಯವಿತ್ುತ.
“ನಮಮ ಪ್ಪಾದದಾಣ್ಣೆ, ಆಳಾಗಿ ಮಾಡಿತೀನ, ಹೆೀಳಿ!” ಹುಡುಗಿಯ ಮಾತ್ು ಅವಳ ಮನ್ನಸುಸಾ ಏರಿದದ ಮಟಟವನ್ನುನು ಸೂಚಿಸುವಂತ್ತ್ುತ.
“ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಬಾರದು.”
“ಇಲಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹೆೀಳುವುದಿಲಲಿ.”
“ಐತ್ಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಬಾರದು.”
ಹುಡುಗಿ ‘ಹೂಞ’ ಎನ್ನನುದೆ ಸವಲಪ ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೀಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ ಮುಕುಂದಯಯ ವಿವರಿಸದನ್ನು : “ನನ್ನನು ಗಂಡಗೆ ಹೆೀಳಬಾರದೆದೀನ್ನಲಲಿ.
ಆದರೆ ಅಂವ ಪೂರಾ ಬಾಯಾಳಿ. ನನ್ನಗೆೀ ಗೊತ್ತದೆ, ಅವನ್ನ ಹತ್ತರ ಯಾವ ಗುಟೂಟ ಇಟುಟಕೊಳಾಳೆಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲಲಿ….”
“ಆಗಲ್, ಒಡೆಯ!” ಅತ್ಯಂತ್ ಹೃದಯಪೂವರ್ಶೆಕವಾದ ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ಯ ವಾಣ್ಯಿಂದ ಭರವಸೆ ಇತ್ತಳು ಪಿೀಂಚಲು, ಒಡೆಯನ್ನ ದನ ತ್ುಸು
ನ್ನಡುಗತಡಗಿದುದದನ್ನೂನು ಕಣುಣಾ ತ್ಸೆೀವಗೊಳುಳೆತ್ತದುದದನ್ನೂನು ಅರಿತ್ು, ಅನ್ನುಭವಿಸ.
ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ಸಾನ್ನು ಆವೊತ್ುತ ಹೊತ್ಸಾತರೆ ಗುತ್ತಯಿಂದ ಕೆೀಳಿದದ ದುವಾರ್ಶೆತ್ಸೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ಸಂಕೆಷೌೀಪವಾಗಿ, ಶ್ೀಘರವಾಗಿ ತ್ಳಿಸ, ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ
ಬಳಿಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸುವುದನ್ನುನು ಹೊೀಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದೂ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದೂ ಹೃದಯಸಪಶ್ರ್ಶೆಯಾಗುವಂತ್ಸೆ
ತ್ಳಿಸದನ್ನು.
‘ಹೂವಳಿಳೆ ಅಮಮ’ ‘ಚಿನ್ನನುಕಕ’ ಎಂದೆಲಲಿ ಪಿೀಂಚಲು ಕರೆಯುತ್ತದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅವಳಿಗೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಪರಿಚಯದಷೆಟ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ುತ .
ಅಲಲಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ‘ಹಂಸದೂತ್’ಯಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದಿದದಳು . ತ್ಸಾನ್ನು ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀದಾಗಲೆಲಲಿ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು
ಕಾಣುತ್ತದದ ಅಕಕರೆಯ ರಿೀತ್ಯಿಂದಲೂ ಪಿೀಂಚಲು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಪಿರೀತ್ಗೆ ಮಾರುಹೊೀಗಿದದಳು. ಈಗ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆಂತ ಅಂತ್ಸೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನಗೂ
ಬಂದೊದಗಬಹುದಾದ ಅನಷ್ಟವನ್ನುನು ತ್ಪಿಪಸುವ ಮಹತ್ಸಾಕಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ತ್ನ್ನನು ಕತ್ರ್ಶೆವಯ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಪುಣಯವೆಂದು ಭಾವಿಸ, ಅವಳ
ಚೆೀತ್ನ್ನ ತ್ನ್ನನು ಸಾಹಸದ ರೆಕೆಕ ಕೆದರಲು ಉತ್ಸಾಸಾಹದಿಂದಲೆ ಅನ್ನುವಾಯಿತ್ು.
“ಇವತ್ುತ ಬೆೈಗಿನ್ನ ಹೊತ್ುತ ಆ ವಾಟೆ ಹಿಂಡಲ್ನ್ನ ಹತ್ತರ ಬಾ. ಮರಿೀಬಾಯಡ.”
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“ಹೂಞ ಬತ್ೀರ್ಶೆನ.”
“ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡರೆ?”
“ಇಲ್ಕಿವಿ ಸೊಪುಪ ಕುಯಾಯಕೆಕ ಹೊೀಗಿತೀನ ಅಂತ್ೀನ.”
“ಐತ್ ಬಂದಾ ಅಂತ್ ಕಾಣತದೆ!” ಹಳಳೆದ ಪ್ಪಾತ್ರದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಳಗೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ, ಹಳು ಅಲುಗುತ್ತದುದದನ್ನೂನು ಕಲುಲಿಹರಳು ಸದಾದಗುತ್ತದುದದನ್ನೂನು
ಗಮನಸ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ.
ಪಿೀಂಚಲು ತ್ಳಾಲೆಯನ್ನುನು, ನೀರು ಸಡಿಯುವಂತ್ಸೆ ಕೊಡಹಿ, ತ್ಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಏಡಿಯಿದದ ಹಾಳೆಕೊಟೆಟಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ತ್ುದಿಗಾಲ ಮೀಲೆ
ಕೂತ್ಳು. ಮುಕುಂದಯಯ, ಐತ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದದ ಕಪ್ಪೆಪಗೊೀಲನ್ನುನು ಕೆೈಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ್ನ ಸಂಧಿಯ ಪ್ಟರೆಗೆ ಇಳಿಬಿಟುಟ ಕೂತ್ನ್ನು.
ಐತ್ ನ್ನಡೆದ ಸಂಗತ್ಯನ್ನುನು ರಂಗಪಪಗೌಡರು ಹೆೀಳಿದುದನ್ನೂನು ಹೆೀಳಿದನ್ನು, ಹಿೀಗಾಗಿ ಹೊೀಯಿತ್ಲಾಲಿ ಎಂಬ ನರಾಶೆಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ
ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ಸಾನ್ನು ಏತ್ಕಾಕಗಿ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಅಟಿಟದೆದ ಎಂಬುದನೆನು ಮರೆತ್ಂತ್ಸೆ ಅಲಕಷೌಯಭಾವದಿಂದ ಉದಾಸೀನ್ನನಾಗಿದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಐತ್ನಗೆ
ಬೆರಗಾಯಿತ್ು. ಪಿೀಂಚಲು ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿದನ್ನು. ಅವಳೂ ನಲರ್ಶೆಕಷೌವಾಗಿ, ಪರಯತ್ನುಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಮೌನ್ನವಾಗಿರುವಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಅವಳ ತ್ಳಾಲೆ
ಹಿಂದುಮುಂದಾಗಿ ವಕರವಕರವಾಗಿದುದದನ್ನೂನು ಕೂದಲು ಕೆದರಿ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಿರುವುದನ್ನೂನು ಗರಹಿಸದನ್ನು. ಅವಳ ಸೀರೆ ಸೊಂಟದವರೆಗೂ
ಒದೆದಯಾಗಿದುದದು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. ಹಳಳೆಕೆಕ ಏತ್ಕೊಕ ಇಳಿಯಬೆೀಕಾಯಿತ್ಸೆಂದು ತೀರುತ್ತದೆ; ಅದಕೆಕೀ ಸೀರೆ
ಒದೆದಯಾಗಿರಬೆೀಕು ಎಂದು ಊಹಿಸ ಬೆೀರೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ಸೆತ್ತದನ್ನು.
ತ್ನ್ನನು ಪುಟಟ ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ಒಂದು ಕಷೌಣವೂ ಬಿಟಿಟರಲು ಒಪುಪತ್ತರಲ್ಲಲಿ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ರ ಗಂಡಸರು ಇದಾದಗಲಂತ್ೂ ಅವನ್ನು
ಅವಳನ್ನುನು ಬಿಟುಟ ಹೊೀಗುತ್ತಲೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹೊೀಗಲೆೀಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವಳನ್ನೂನು ಏನಾದರೂ ಉಪ್ಪಾಯ ಮಾಡಿ ನೆವಹೆೀಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡೆ
ಹೊೀಗುತ್ತದುದದು ರೂಢಿ. ಆದರೆ ಮುಕುಂದಯಯನಡನೆ ಅವಳನ್ನುನು ಬಿಟುಟಹೊೀಗುವುದಕೆಕ ಅವನ್ನು ಸವಲಪವೂ ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೀಡಿರಲ್ಲಲಿ.
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಅರಿತ್ದದ ಅವನಗೆ , ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ನ್ನಂಬುಗೆ ಇತ್ುತ. ಅದಕೆಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕಿೀಳು ಜಾತ್ಯವರಾಗಿದದ ತ್ಸಾವು,
ಪರತ್ಸೆಯೀಕವಾದ ಪ್ಪಾರಣ್ವಗರ್ಶೆಕೆಕ ಸೆೀರಿದವರೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ಮೀಲು ಜಾತ್ಯ ಮನ್ನುಷ್ಯ ವಗರ್ಶೆಕೆಕ ಸೆೀರಿದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮೀಹಕೆಕ ಪಕಾಕಗುವುದೂ
ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದೂ ಅವನ್ನ ರಕತಗತ್ ಬುದಿಧಯಾಗಿತ್ುತ. ಜಂಕೆ ನಾಯಿಯ ಮೀಲೆ ಮೀಹಗೊಳುಳೆವುದು ಹೆೀಗೆ ಅಸಂಭವವೊೀ ಹಾಗೆ.
ಎಲಲಿರೂ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊರಟಾಗ ಮುಕುಂದಯಯ ಭೂತ್ದ ಬನ್ನದ ಹತ್ತರದ ಹಾದಿಯ ಮೀಲಾಗಿ ಹೊೀಗುವುದಕೆಕ ಬದಲು ಐತ್ ಪಿೀಂಚಲು
ಅವರ ಸಂಗಡವೆೀ ತೀಟದ ಬಳಸುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಐತ್ನಗೆ ತ್ುಸು ಸೊೀಜಗವೆ ಆಯಿತ್ು. ಐತ್ನ್ನು ಕೆೀಳಿದ ಪರಶೆನುಗೆ
ಮುಕುಂದಯಯ ಕೊಟಟ ಉತ್ತರ ‘ಈ ರಣ ಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬಬಾನೆ ಹೊೀಗುವುದಕೆಕ ಬೆೀಜಾರಾಗಿ ’ ಎಂದು . ಅದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದ ಪಿೀಂಚಲು ಸಣಣಾಗೆ ನ್ನಕಿಕದದನ್ನೂನು
ಐತ್ನ್ನು ಗಮನಸದೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನಗರಿಯದುದು ಏನ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡತಡಗಿತ್ುತ ಐತ್ನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ.
ಪಿೀಂಚಲುವನ್ನುನು ಮುಟಿಟದದರಿಂದ ಮುಟುಟಚಿಟಾಟಗಿದದ ಮುಕುಂದಯಯ ಭೂತ್ನ್ನ ಬನ್ನದ ಒಳಗಣ್ಂದ ಹೆೀಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಹೊೀದಾನ್ನು ಎಂಬುದು ಐತ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ
ಹೆೀಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಬೆೀಕು? ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದಂತ್ಸೆ!
ಇನ್ನೂನು ಬೆೈಗಾಗಿರಲ್ಲಲಿ: ಮಲೆನೆತ್ತಗೆ ಮೂರು ನಾಲುಕ ಮಾರು ಮೀಲೆಯ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿತ್ುತ ಹೊತ್ುತ, ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಯುದ ತಳೆದು
ಕಾಡಿನ್ನ ಹಸುರಿನ್ನ ಪರಭಾವದಿಂದ ಎಂದಿಗಿಂತ್ಲೂ ತ್ಂಪ್ಪಾಗಿ ಬಿೀಸತಡಗಿತ್ುತ ಮಲುಗಾಳಿ.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಸುದಿೀಘರ್ಶೆವಾದ ಗದೆದಕೊೀಗಿನ್ನ ಒಡಿಡನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿನ್ನ ಅಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಸುತ್ಸಾತ,
ಒಮಮಮಮ ಹಿಂಗಾಲ್ಂದನ್ನುನು ತ್ುಸು ಎತ್ತ ಕುಕೊಕೀಟ ಓಡುತ್ಸಾತ, ಏತ್ಕೊಕ ಏನ ತ್ಸಾನ್ನು ಮೂಸ ಆರಿಸದ ಅಲ್ಲಿಂದು ಇಲ್ಲಿಂದು ಪ್ದೆಗೊೀ
ಮರದ ತ್ುಂಡಿಗೊೀ ಕಲ್ಲಿಗೊೀ ಕಾಲೆತ್ತ ಅಭಷೆೀಕಮಾಡುತ್ಸಾತ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಹುಲ್ಯ, ಆಗಾಗ ನಂತ್ು ಹಿಂದಕೆಕ ನೀಡಿ, ತ್ನ್ನನು ಯಜಮಾನ್ನ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು
ಹಿಂಬಾಲ್ಸುತ್ತದಾದನೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಪರತ್ಯಕಷೌ ಪರಮಾಣದಿಂದ ಗೊತ್ುತಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಹುಲ್ಯನ್ನ ದೃಷ್ಟಯಿಂದಲೆ
ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ಸಾಗುತ್ತದುದದು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಜಮಿನ್ನುದಾರರು ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರ ಮನೆಗಲಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿಯೆೀ ಇದದ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ
ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ.
ಹುಲ್ಯನಗೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ದಾರಿ ಮತ್ುತ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಪರದೆೀಶವೆಲಲಿ ಪರಿಚಯದೆದ ಆಗಿತ್ುತ. ಗುತ್ತಯ ಸವಾರಿ
ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ ಸಂಬಾವಿಯಿಂದ ದಯಮಾಡಿಸದಾಗಲೆಲಲಿ, ನಾಲೆಕೈದು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದಲೂ, ಅದು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲ್ಸುತ್ತತ್ುತ,
ಸಾವಮಿಭಕತನಾದ ಅಂಗರಕಷೌಕನ್ನಂತ್ಸೆ. ಬೆೀರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಹೊೀದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ನಾಯಿಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಗುಲ್ಲಿೀಗುಲುಲಿ ಏಳುವಂತ್ಸೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ
ಹೊಲಗೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಯ ನಾಯಿಗಳೆಲಲಿ, ಹಿಂದೆ ವೆೈಸ್ ರಾಯನ್ನುನು ಕಂಡ ದೆೀಶ್ೀಯ ರಾಜುರುಗಳಂತ್ಸೆ, ಹುಲ್ಯನ್ನುನು
ಕಂಡಡನೆ ಬಾಲ ಮುದುರಿ, ತ್ಮಮ ವಿನ್ನಯ ವಿಧೆೀಯತ್ಸೆಗಳನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸ, ಒಳಗೊಳಗೆ ಹೆದರಿದರೂ ಹಷಾರ್ಶೆತ್ರೆೀಕಕೆಕಂಬಂತ್ಸೆ ಬಿರುಸನಂದಲೆ
ಬಾಲವಳಾಳೆಡಿಸ, ಲ್ಂಗ ಭೆೀದಾನ್ನುಗುಣವಾಗಿ ನೆಕುಕವ ಅಥವಾ ನೆಕಿಕಸಕೊಳುಳೆವ ಕಿರಯಾರೂಪದ ಕಪಪಕಾಣ್ಕೆಗಳನ್ನೂನು ತ್ಪಪದೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದುದವು.
ಆದದರಿಂದ ಹುಲ್ಯನಗೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗುವುದೆಂದರೆ ಖುಷ್, ಸಂಭರಮ, ಗುತ್ತಗೆಂತ ಅಂತ್ಸೆ!
ಆದರೆ ಇಂದೆೀಕೆ ಯಜಮಾನ್ನ ಬೆೀಗ ಬೆೀಗ ಬರುತ್ತಲಲಿ? ಏನಾದರೂ ದಿೀಘ್ರಾರ್ಶೆಲ್ೀಚನೆ ಇರಬಹುದೆ? ಇರಬಹುದು! ಆದರೆ ಇನ್ನೂನು ಒಂದು
ವಿಶೆೀಷ್ ಸಂಗತ್, ಹುಲ್ಯ ಗಮನಸದುದ: ಹಿಂದಿನ್ನಂತ್ಲಲಿದೆ ಇಂದು ದಾರಿ ನಜರ್ಶೆನ್ನವಾಗಿದೆ ಅನೆೀಕರು ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಅಭಮುಖವಾಗಿ ಹೊೀಗುತ್ತದಾದರೆ .
ಗುತ್ತ ಅವರನ್ನುನು ಸಂಧಿಸದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಿಕಕೊಂಡು ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ನ್ನಡೆಯಬೆೀಕಾಗಿದೆ , ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿ. ಹುಲ್ಯನಗೆ ಮನ್ನುಷ್ಯರ ಮಾತ್ು
ಗೊತ್ತದದರೆ ಅದರ ಕಿವಿಗೆ ಬಿೀಳುತ್ತದುದದು ಈ ಶಬದ ಸಮೂಹ: ಬಿೀಸೆಕಲುಲಿ ಸವಾರಿ, ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆ, ಪ್ಪಾದಿರ, ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್, ದಾಯವೆೀಗೌಡುರ ಇತ್ಸಾಯದಿ.
ಹುಲ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಆ ಸುಪರಿಚಿತ್ ಅರೆಕಲುಲಿ ಬಳಿಸಾರುತ್ತದೆ. ಆ ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಹತ್ತರವೆ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ ಅಗಚುವ ದಾರಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಹೊೀಗುವಾಗಲೂ ಬರುವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ಪಪದೆ ಒದೆದ ಮಾಡುತ್ತದದ ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಎದದಂತ್ಸೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತರುವ ಕಲುಲಿಗುಂಡೂ
ತೀರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಕಲುಲಿಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾರದ ಬೆಳೆದು ಗುಜಾಜಿಗಿರುವ ಕಾರೆಯ ಮಟೂಟ ಇದೆ .
ಹುಲ್ಯ ಕಾರೆಮಟಿಟನ್ನ ಅರೆಕಲುಲಿಗುಂಡಿಗೆ ಕಾಲೆತ್ತ ಅಭಷೆೀಕ ಮಾಡುವ ತ್ನ್ನನು ಸಂಪರದಾಯದ ಕತ್ರ್ಶೆವಯವನ್ನುನು ಪೂರೆೈಸ, ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗುವ
ದಾಯಿಲ್ಲಿಯ ಸವಲಪ ದೂರ ಮುಂದುವರಿದು, ನಂತ್ು, ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೀಡಿತ್ು: ಇದೆೀನ್ನು? ಯಜಮಾನ್ನ ತ್ಸಾನ್ನು ಬಂದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರದೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ
ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ರರಡನೆ ಹರಟುತ್ಸಾತ ಮುಂಬರಿಯುತ್ತದಾದನೆ. ಯಜಮಾನ್ನನಗೆ ಅವನ್ನ ತ್ಪಪನ್ನುನು ತ್ಳಿಸಕೊಡುವ
ಉದೆದೀಶದಿಂದಲ್ ಏನ ಅವನ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ, ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ, ತ್ಸಾನ್ನು ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಿಂದಿ ತ್ಡೆದಾಗ ಬೆೀಟೆಗಾರರನ್ನುನು ಎಚಚಾರಿಸ ಅವರಿಗೆ
ತ್ಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡವ ಸಲುವಾಗಿಯೆ ಕೂಗುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿತ್ು. ಆದರೆ ಗುತ್ತ ತ್ರುಗಿಯೂ ನೀಡಲ್ಲಲಿ. ಹುಲ್ಯನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಒಂದು ಕಷೌಣ
ಇಬಬಾಗೆಯಾಯಿತ್ು: ಯಜಮಾನ್ನನ್ನನ್ನುನು ಅನ್ನುಸರಿಸುವುದೆ? ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗುವುದೆ? ಕಡೆಗೆ ಹೊಲಗೆೀರಿಯ ಆಕಷ್ರ್ಶೆಣ್ಣೆಯ ಸುಮನೀಹರವಾಗಿ,
ಅತ್ತಕಡೆಯ ಓಡಿತ್ು.
ಕಿಲಸತರ ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನ ‘ಬಿೀಸೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಸವಾರಿ’ ಮತ್ುತ ಆತ್ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ದೆೀವಯಯಗೌಡರಿಗೂ ಅದನ್ನುನು ಕಲ್ಸುವ
ಅದುಭುತ್ದ ವೆೈಖರಿ-ಎರಡೂ ಗುತ್ತಯ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಆಕಷ್ರ್ಶೆಸದದರೂ, ಅವನ್ನು ಮೂದಲು ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಅನ್ನಂತ್ರವೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹಕಕಲ್ಗೆ
ಹೊೀಗುವುದು ಎಂದು ನಶಚಾಯಿಸದದನ್ನು. ಆದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಮನೆ ಹೊಲೆಯರ ಕೆಲವರೂ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಗಟಟದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರೂ ಸಕಿಕದದರಿಂದ
ಮಾತ್ು ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತ, ಸಂಗದ ಹೊನ್ನಲ್ಗೆ ಸಕಿಕದವನ್ನಂತ್ಸೆ, ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ ಅಗಚುವೆಡೆ ಮರೆತ್ು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಸಂಗಾತ್ಗಳ ಜೊತ್ಸೆ ಮುಂಬರಿದಿದದನ್ನು, ಹುಲ್ಯ ಬೊಗಳಿದದನ್ನೂನು ಆಲ್ಸಯೂ ಆಲ್ಸದವನ್ನಂತ್ಸೆ, ಸಂವಾದಾಸಕತನಾಗಿ:
“ಬಿೀಸೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಹಾಯಂಗೊೀ ಸವಾರಿ ಮಾಡಾದೂ?”
“ಆ ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ಏನೀ ಹಸುರು ಗೊತ್ತರಬೆೈದೊ!”
“ಮತ್ಸೆತ? ಹಸರು ಗೊತ್ತರೀಕೆ, ಸಣಣಾಗೌಡರ ಮಾಯಲೆ ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿ, ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸೊೀಕೆ ಮಾಡಾಯನ್ನಂತ್ಸೆ!”
“ಬಿೀಸೆಕಲುಲಿ ಮಾಯಲೆ ಹತ್ತ ಕೂತ್ೂಗತ್ಸಾನ್ನಂತ್ಸೆ. ಗೂಟ ಹಿಡಿದು ನಾವೆಲಲಿ ಬಿೀಸೊೀ ಹಾಂಗೆ ಗಿರರನೆ ‘ತ್ರುಗಿಸಾತನ್ನಂತ್ಸೆ. ಬಿೀಸೆಕಲುಲಿ ಅನಾಮತ್ುತ ಮೀಲೆದುದ
ಎಲ್ಲಿಗಂದೆರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಣುಣಾಮುಚಿಚಾ ಬಿಡೀದರ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗತದಂತ್ಸೆ”.
“ಅಂತ್ೂ ನ್ನಮಮ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಒಡೆೀರು ಏನಾರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೊಸದು ಮಾಡಾತನೆ ಇರತ್ಸಾರೆ ! ಈ ಪ್ಪಾಸಲೆಗೆಲಲಿ ಅವರೆೀ ಮದೂಲು ಗಾಡಿ
ತ್ರಿಸೊದೀರು. ಒಂದು ಕುದುರೆ ಬಾಯರೆ ತ್ಸರ್ಶೆದುರ….ಅದು ಅಲೆಲಿಲೂಲಿ ತ್ಸಾವಟದ ಅಗಳಿಗೆ ಬಿದುದ ಸೊಂಟ ಮುರುಕೊಂಡು ಸತ್ುತಹೊೀತ್ಂತ್ಸೆ….!”
“ಆ ಗಾಡಿ ಬರಿೀ ಬಂಡಿ ಚಕಕಡಿ ಅಲಲಿ ಕಣೀ; ಕಮಾನ್ನು ಗಾಡಿ! ಎಂಥ ಮಳೆ ಇರಲ್, ಬಿಸುಲಿ ಇರಲ್, ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಸೆರ ಮನೆೀಲ್ ದಿಂಬು ಒರಗಿಕೊಂಡು
ಕೂತ್ಸಾಹುಂಗೆ ಇತ್ರ್ಶೆದೆ…”
“ನೀನೆೀನ್ನು ಗಾಡಿೀಲ್ ಕೂತ್ಸಾಹುಂಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿತೀಯಲಾಲಿ?”
“ಅವತತಂದು ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿತದುರ. ಮೀಗರಳಿಳೆ ಹತ್ತರ, ಹಳೆೀ ಹೆದಾದರಿ ಇನ್ನೂನು ದುರಸಾತಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಗಾಡಿ ಚಕರ ಕಣ್ಗೆ ಬಿದುದ, ನಾವೆಲಲಿ ದಾರಿೀಲ್
ಹೊೀಗೊೀರು ಚಕರಕೆಕ ಕೆೈಕೊಟುಟ ಎತ್ತ, ನ್ನೂಕಿ, ದಾರಿೀಗ ತ್ರಬೆೀಕಾಯುತ ಆವಾಗೆಲಿ ನಾನ್ನು ಒಳಗೆಲಲಿ ಹಣಕಿ ನೀಡೆದ! ಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು! ಕೆೈಹಾಕಿ ಮುಟಿಟಯೂ
ನೀಡಿಬಿಟೆಟ! ದಿಂಬುಹಾಕಿದಾಹುಂಗೆ ಮತ್ಸೆತ ಹಾಕಿದೊರೀ ಒರಗಿಕೊಳಾಳೆಕೆಕ….!”
“ಎತ್ತನ್ನ ಕೊಳಿಳೆೀಗೆ ಗಂಟೆಸರ ಹಾಕಿತ್ಸಾರ್ಶೆರ; ಗಾಡಿ ಬತ್ರ್ಶೆದೆರ ಏಸು ಪಸಂದಾಗಿತ್ರ್ಶೆದೆ ? ಗೆೈಲ್, ಗೆೈಲ್, ಗೆೈಲ್, ಗೆೈಲ್ ಅಂತ್ಸಾ!”
“ಕೊೀಡಿಗೂ ಫಳಾ ಫಳಾ ಹೊಳೆಯೆೀ ಹಿತ್ಸಾತಳೆ ಕುಂಚ ಹಾಕಿ, ಬಣಣಾದ ಕುಚುಚಾ ನೆೀತ್ು ಬಿಟಿಟರುತ್ಸಾತರ!….. “
“ಅಲಾಲಿ…. ಅದೆಲಾಲಿ ಸರಿ. ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೊೀಕೆ ಆ ಬಚಚಾನ್ನನು ಇಟ್ಕಂಡಿದಾರಂತ್ಲ್ಲಿೀ ? ಗೌಡರ ಮನೆೀಲ್ ಹೊಲೆೀರನ್ನನು ಒಳಂಗಳಕೆಕ
ಕಾಲ್ಡೀಕೆ ಬಿಡಾದಿಲಲಿ. ಅಂತ್ಲ್ಲಿ ಇವರು ಅವನ್ನನು ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಯೊೀಕೆ ಇಟುಟಕೊಂಡೂ, ಅವನ್ನ ಕೆೈಲ್ ಮುಟಿಟಸೊಕಂಡೂ….ಥೂ ಥೂ ಥೂ
ಕಿಲಸತರು ಮಾಡಿದಾಹುಂಗೆ ಮಾಡಿತೀದಾರಲ್ಲಿೀ….”
“ಅದೆಲಲಿ ಆ ಪ್ಪಾದಿರ ಹಾಕಿರೀ ಮಂಕುಬೂದಿ ದೆಸೆ ಕಾಣೀ! ಅವರನ್ನನು ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆ ಪ್ಪಾಯಟೆಗೆ, ಶ್ಮೂಗಾಗ ಷ್ಹರಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ, ಕುಣ್ಸ, ಆ
ಯೂರೀಫೆೀನ್ ಬಿಳಿದೊರೆ ಪ್ಪಾದಿರ ಇದಾನ್ನಂತ್ಲಾಲಿ ಅವನ್ನ ಹತ್ಸಾರನ್ನು ಬೊೀದೆನು ಮಾಡಿಸಾ , ಕುಡಿಸ, ಕುಣ್ಸ, ಅವರ ಬುದಿಧೀನೆ ಕೆಡಿಸಬಿಟಿಟದಾನ್ನಂತ್ಸೆ….”
“ಸೆೈ ಬಿಡು, ಅದಕೆಕೀ ಮತ್ಸೆತ? ಅವರ ಮನೆ ದೆೀವರ ತ್ುಳಿಸಕಟೆಟೀನೆ ಕಿತ್ುತಹಾಕಾದಕೆಕ ಹಾರೆ ಸಮಗೊೀಲು ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗಿದರಂತ್ಸೆ ! ದೊಡಡಗೌಡುರ
`ನನ್ನನು ಗುಂಡಿನಾಗೆ ಹೊಡೆದುಬಿಡಿತೀನ’ ಅಂತ್ ಹೆದರಿಸ ತ್ಡೆದರಂತ್ಸೆ….!”
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“ಪ್ಪಾಪ, ಅವರ ಹೆಂಡಿತೀನ್ನೂ ಅಳತಳಾತ ಬಂದು ಗಂಡನ್ನನು ಕಾಲು ಹಿಡಕಂಡರಂತ್ಸೆ, ತ್ುಳಸಕಲುಲಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಬಾಯಡಿ ಅಂತ್ಸಾ!”
“ಯಾರು ಅಂತ್ೀಯಾ ಅವರ ಹೆಂಡತ್? ನ್ನಮಮ ಕೊೀಣೂರು ಸಣಣಾಗೌಡುರ ಮುಕುಂದಯಯ ಇದಾದರಲಲಿ ಅವರ ಅಕಕ, ಖಾಸಾ ಅಕಕ!”
“ಗಂಡ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿದ ಮೀಲೆ ಹೆಂಡಿತೀನ್ನೂ ಕಿಲಸತರೆ ಆದಾಹುಂಗೆ ಆಯತಲಾಲಿ!”
“ಅದಾಯಕೆ ಹಾಂಗೆ? ಇವರೆೀನ್ನು ಹೊೀಗಿ ಆ ಪ್ಪಾದಿರಹತ್ರ ತ್ೀಥರ್ಶೆ ತ್ಗೊಂಡು ಜಾತ್ ಕೆಡಸಕೊಳಾತರೆೀನ್ನು….?”
“ಹೆಂಡಿತೀನ್ನೂ ತ್ಮಮ ಜೊತ್ಸೆೀಲ್ ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿದ ಇದೆರ , ಅವರು ಕಿಲಸತರವಳನೆನು ಒಬಬಾಳನ್ನನು ಮದುವೆ ಆಗಾತರಂತ್ಸೆ!…”
“ಅದೆೀ ಅಂತ್ಸೆ ಕಣ, ಕುಶಾಮತ್ುತ! ಆ ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ಎಂಟ್ೀ ಹತತ ಜನ್ನ, ಒಂದು ಹಿಂಡೆೀ, ಹೆಣುಣಾ ಮಕಕಳು ಅವೆಯಂತ! ಅದೂ ದಿಂಡೆೀ
ದಿಂಡೆೀಹೆಣಗಳಂತ್ಸೆ! ಈ ಗೌಡರನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ, ಅವರ ಕೆೈಲ್ ಊಟಗಿೀಟ ಹಾಕಿಸಾ, ಮಹನ್ನತ್ತ ಮಾಡಿದಾನ್ನಂತ್ಸೆ. ಅದೂ ಒಂದು ಕತ್ಸೆೀನೆ
ಆಗಿಬಿಟಟದಂತ್ಸೆ!….”
“ಅಂತ್ೂ ಒಳೆಳೆ ಕಿಸಾಗೊಳಿಳೆೀನೆ ಆಗಯದೆ ಅನ್ನುನು! ಪ್ಪಾಪ, ಆ ಕೊೀಣೂರು ಅಮಮಗೆ ಒಂದೊ ಎಲ್ಡೀ ವಷ್ರ್ಶೆದ ಒಂದು ಮಗು ಬಾಯರೆ ಅದೆ ಕಣೀ!”
“ಗಂಡೀ? ಹೆಣಣಾ? “
“ಗಂಡೀ!”
“ಮಮಮಗನ್ನನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟಾಟರು ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಗೌಡರ? ಆ ಪ್ಪಾದಿರೀನ್ನ ಸೀಳಿಸೀಳಿ ಹಾಕಿಬಾಟಾಟರು!… “
“ಓಹೊೀಹೊೀ! ಏನ್ನು ಗಲಾಟೆ ಕೆೀಳಿಸಾತ ಇದೆಯೊೀ ಹಕಕಲಾಗೆ? ಆಗೆಲಿ ಬಿೀಸೆಕಲುಲಿ ಸವಾರಿ ನೀಡಾಕೆ ಜನ್ನ ಗೆೀರೆೈಸಬಿಟಟದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ . “
ಗುತ್ತ ಸಂಗಾತ್ಗಳೊಡನೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹಕಕಲನ್ನುನು ತ್ಲುಪಿದಾಗ ಇನ್ನೂನು `ಬಿೀಸೆಕಲುಲಿ ಸವಾರಿ’ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಸಮಿೀಪದ ಹಳಿಳೆ ಮನೆಗಳ
ಆಳುಕಾಳು, ಮಕಕಳೂ ಮರಿಗಳೆಲಲಿ ಸೊೀಜಗೆ ನೀಡುವ ಕಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ಪೆರೀರಿತ್ರಾಗಿ, ಹೊತ್ತಗೆ ಮದಲೆ ನೆರೆದಿದುದದರಿಂದ ಸಂತ್ಸೆ
ಜಾತ್ಸೆರಗಳಲಾಲಿಗುವಂತ್ಸೆ ಸದುದ ಮಳಗತಡಗಿತ್ುತ.
ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಉತ್ಸಾಸಾಹಿೀ ಯುವಕನಾಗಿದದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯನಗೆ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಕಲ್ಸಲು ಮಾತ್ುಕೊಟಿಟದುದ ವಾರತ್ಸೆತ ವಿವಿಧ್
ರೂಪ ಧ್ರಿಸ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಹಳಿಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬಿಬಾ, ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಹಕಕಲ್ಗೆ ಜನ್ನರನ್ನುನು ಆಕಷ್ರ್ಶೆತ್ುತ. ಎತ್ತನ್ನಗಾಡಿಯೆೀ ಅಪೂವರ್ಶೆವೂ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಕರವೂ
ಆಗಿದದ ಈ ಕಾಲದ ಹಳಿಳೆಗರಿಗೆ ಬೆೈಸಕಲ್ ಎಂಬ ವಿದೆೀಶ್ೀಯ ಪದವೂ ಆ ಹೆಸರಿನ್ನ ವಸುತವೂ ಅದರ ಸವಾರಿಯೂ ಒಂದು ಅದುಭುತ್ವಾದ
ಅತ್ೀಂದಿರಯ ವಾಯಪ್ಪಾರಸದೃಶವಾಗಿದುದದರಲ್ಲಿ ಆಶವಯರ್ಶೆ ವೆೀನಲಲಿ. ಬೆೈಸಕಲ್ ಎಂಬ ಪದ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚಾಛೆರಣ ಮಾಡಲಾರದ ಹಳಿಳೆಗರ ಬಾಯಲ್ಲಿ
ತ್ಮಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಪರಿಚಯವಿದುದ ದಿನ್ನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದದ `ಬಿೀಸೆಕಲುಲಿ’ ಎಂಬ ಪದಕೆಕ ಮತ್ಸಾಂತ್ರವಾಗಿತ್ುತ. ಬೆೈಸಕಲ್ ಎಂಬ ವಸುತವನ್ನುನು
ಕಂಡರಿಯಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದಲೂ ಬಿೀಸೆಕಲಲಿನ್ನುನು ಹುಟಿಟದಂದಿನಂದಲೂ ಕಂಡಿದದರಾದದರಿಂದಲೂ ಬೆೈಸಕಲ್ ಸವಾರಿಯನ್ನುನು ಬಿೀಸೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಸವಾರಿ ಎಂದು
ಕರೆದು, ಪ್ಪಾದಿರ ಬಿೀಸೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ಸಾತನೆಂದೂ ದೆೀವಯಯಗೌಡರಿಗೂ ಅದನ್ನುನು ಹೆೀಳಿ ಕೊಡುತ್ಸಾತನೆಂದೂ ವದಂತ್ ಹಬಿಬಾತ್ುತ. ಜನ್ನರ
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ಕಲಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯ ಮೀಲೆಯೊೀ ಜಮಖಾನೆಯ ಮೀಲೆಯೊೀ ಕುಳಿತ್ು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂತ್ಸೆ , ಪ್ಪಾದಿರ ಬಿೀಸೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ
ಕುಳಿತ್ು ಮಂತ್ರಶಕಿತಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸುತ್ಸಾತನೆ ಎಂಬು ಚಿತ್ರಸಕೊಂಡಿದದರು.
ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಜನ್ನರ ಗುಜುಗುಜು ಇಳಿದ ಹಾಗಾಯಿತ್ು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸು ಮಾತ್ು ಮೂದಲಾಯಿತ್ು. ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಪ್ದೆಗಳ
ನ್ನಡುವಣ್ಂದ ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯನ್ನೂ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡು ಹಕಕಲ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರು. ಇದದಲ್ನ್ನಷ್ುಟ ಕರರಗಿದುದ ಪ್ಪಾದಿರ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಹೂವಿನ್ನಂತ್ಹ ಬಿಳಿಯ ಬಟೆಟಗಳನ್ನುನು ಧ್ರಿಸದದನ್ನು. ಒಂದು ಅಂಚಿಲಲಿದ ಬಿಳಿಯ ರುಮಾಲು ತ್ಲೆಯನ್ನನುಲಂಕರಿಸತ್ುತ. ಗುಂಡಿ ಹಾಕದೆ ತ್ಸೆರೆದಿದದ ಬಿಳಿಯ
ಕೊೀಟಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಧ್ರಿಸದದ ಶರಟಿನ್ನ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನುನು ಬಿಸಲ್ಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದುದವು. ಉತ್ತರಿೀಯವೊಂದು, ಅದೂ ಬಿಳಿಯದೆ, ಕೊರಳನ್ನುನು ಸುತ್ತ, ಬೆನ್ನನು
ಮೀಲ್ಂದು ತ್ುದಿಯಾಗಿಯೂ ಎದೆಯ ಮೀಲ್ಂದು ತ್ದಿಯಾಗಿಯೂ ಮರೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಹಳಿಳೆಗರ ಬೆರಗಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದುದ ಗಡಿಯಾಋದ
ಸರಪಣ್ ಕೊೀಟಿನ್ನ ಗಡಿಯಾರದ ಜೆೀಬಿನಂದ ಇಳಿಬಿದಿದತ್ುತ. ಒಂದು ತ್ಸೆಳಳೆನೆಯ ಬಿಳಿಯ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಕಚೆಚಾ ಹಾಕಿ ಉಟಿಟದದನ್ನು. ಮಟುಟಗಳನೆನುೀ,
ಅಪರೂಪವಾಗಿ, ಯಜಮಾನ್ನ ಗೌಡರುಗಳ ಕಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತದದ ಹಳಿಳೆಗರ ಕುತ್ೂಹಲ ಗೌರವಕೆಕ ತ್ರುಗುವಂತ್ಸೆ ಕಾಳಿಗೆ ಬೂಟಿೀಸು
ಹಾಕಿದದನ್ನುನು. ತ್ಸೆಳಳೆಗೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದದ ಆ ವಯಕಿತಯನ್ನುನು ನೀಡಿ ಅವರ ಜಾತ್ ನೀತ್ ಮತ್ುತ ಅವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದದನೆಂದು ಹೆೀಳಲಾಗುತ್ತದದ ಮತ್ಸಾಂತ್ರದ
ಹಾವಳಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ತ್ರಸಾಕರದ ಭಾವನೆ ಇದದವರೂ ಕೂಡ ತ್ುಸು ಹೆಡೆ ಮುಚುಚಾವಂತ್ಸಾದರು.
ಪ್ಪಾದಿರಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ದೆೀವಯಯ ಮೈಕಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾದಿರಗಿಂತ್ಲೂ ಒಂದು ಕೆೈ ಮೀಲಾಗಿದದನ್ನು. ಬಣಣಾದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ಪಾದಿರ ಯಾವ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಕಪ್ಪಾಪಗಿದದನೀ ಅದೆೀ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಕೆಂಪಗಿದದನ್ನು. ಆ ಬಣಣಾ ಮತ್ುತ ಮೈಕಟುಟ ಅವರ ಮನೆತ್ನ್ನದ ಲಕಷೌಣಗಳಾಗಿದುದವು. ಉಡುಪು
ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಗೌಡತ್ನ್ನ ತ್ುಸುತ್ುಸುವೆ ಕಿಲಸತರತ್ನ್ನಕೆಕ ತ್ರುಗಲು ಶುರುವಾಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನು ತ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ಉಡುಪನ್ನೂನು ಹಾಕಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕಾರಪು ಬಿಟಿಟದದನ್ನು. ಗಿೀರಿನ್ನ ಶರಟು, ಕರಿಯ ಕೊೀಟು ಹಾಕಿ, ಕೆಂಪಂಚಿನ್ನ ಕಚೆಚಾಪಂಚೆ ಉಟುಟ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅತ್ತಕಡೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನನುಡ
ಜಲೆಲಿಯವಲಲಿದ, ಶ್ವಮೂಗಾಗದ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಮದಾದ, ಬಯಲು ಸೀಮಯ ಮಟುಟಗಳನ್ನುನು ಹಾಕಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂನು ಒಂಟಿಗಳು
ಮಾಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ: ಹುಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ನ್ನು ಗೌಡರ ಕುಲಕೆಕ ಸೆೀರಿದವನ್ನು ಎಂಬುದಕೆಕ ಅವು ಮಾತ್ರವೆ ಸಾಕಿಷೌಯಾಗಿದುದವು!
`ಹಕಕಲು’ ಕಾಡು ವಿರಳವಾಗುತ್ಸಾತ ಬಂದಿದದ ಅದರಂಚಿನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿತ್ಸೆತ ಹೊರತ್ು `ಬಯಲು’ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದರ ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ದೂರ ದೂರದಲ್ಲಿ
ಹುಳಿಚೊಪಿಪನ್ನ ಪ್ದೆಗಳೂ ಬೆಮಾಮರಲ ಮಟುಟಗಳೂ ಅರಮರಲ ಗಿಜರುಗಳೂ ಇದುದವು. ಅದು ಧ್ನ್ನಗಳು ಮೀಯುವ ಕಾವಲಾಗಿಯೂ ಕರುಗಳ
`ಒಳಕಡೆ’ ಯಾಗಿಯೂ ಉಪಯೊೀಗದಲ್ಲಿತ್ುತ. ಬಯಲು ಸೀಮಯಲ್ಲಿ `ಬಯಲು’ ಎಂದು ಕರೆಸಕೊಳುಳೆವಂತ್ಹ ಜಾಗ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾರಯಶಃ
ಇಲಲಿವೆ ಇಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತ್ಹ ಸಮತ್ಟಿಟನ್ನ ಪರದೆೀಶವೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಲರ್ಶೆಭ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಪ್ಪಾದಿರ ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ತ್ಸಾನೆ ನ್ನೂಕಿಕೊಂಡ ಹತ್ತಕೊಂಡ
ಬರುವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ, ಅದನ್ನುನು ಹೊತ್ುತ ತ್ರುವಂತ್ಸೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯುವ ಬಚಚಾನಗೆ ಆಜೆಞಮಾಡಿ ಬಂದಿದದನ್ನು. ಪ್ಪಾದಿರಯಿಂದಲೂ ಪ್ಪಾದಿರಯ
ಪರಭಾವಕೊಕಳಗಾಗಿದದ ಸಣಣಾಗೌಡರಿಂದಲೂ ಆಗ ತ್ಸಾನೆ ನ್ನವನಾಗರಿಕತ್ಸೆಗೆ ಪರವೆೀಶದಿೀಕೆಷೌ ಪಡೆಯುತ್ತದೆದೀನೆಂದು ಭಾವಿಸಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನನು
ಕೆೀರಿಯವರನ್ನೂನು ಇತ್ರ ಆಳುಕಾಳುಗಳನ್ನೂನು ತ್ರಸಾಕರಭಾವದಿಂದ ನೀಡತ್ಸಾತ ಅವರ ದೆವೀಷಾಸೂಯೆಗಳಿಗೂ ಪಕಾಕಗಿದದ ಬಚಚಾ ತ್ುಂಬ ಸಂತೀಷ್
ಹೆಮಮಗಳಿಂದ ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ಹೊರುವ ಕೆಲಸಕೆಕ ಒಪಿಪದದನ್ನು: ಅಂತ್ಹ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯುವ, ಕೆೈ ತಳೆದುಕೊಂಡೆ ಮುಟಟಬೆೀಕು ಎಂಬಷ್ುಟ
ರಮಯವಾಗಿರುವ, ಅದುವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಣದಿರುವ ಹೊಸ ವಾಹನ್ನವನ್ನುನು ಹೊರುವ ಅಹರ್ಶೆತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನುಂತ್ಹ ಮುಂದುವರಿದವರಿಗಲಲಿದೆ
ಇನಾನುರಿಗೆ ಸಲುಲಿತ್ತದೆ? ಆದರೂ ಅದನ್ನುನು ಎತ್ತಕೊಳಲು ಕೆೈ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನನು ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯ ಸಂಚಾರವಾಯಿತ್ು! ಅದನ್ನುನು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ
ಎತ್ತಬೆೀಕು ಎನ್ನುನುವುದು ಅವನಗೆ ಸಮಸೆಯಯೆ ಆಗಿಬಿಟಿಟತ್ು. ಒಮಮ ಹಿಡಿದೆತ್ತಲು ಪರಯತ್ನುಸದಾಗ ಹಠತ್ಸಾತನೆ ಟಿರಣ್ ಟಿರಣ್ ಸದಾದಗಿ, ಹೆದರಿ, ಅದನ್ನುನು
ಬಿಟುಟ ದೂರ ಸರಿದು ನಂತ್ನ್ನು! ಇನನುಮಮ ಚಕರ ತ್ರುಗಿ ಕೆೈ ಬೆರಳು ಸಕಿಕತ್ು! ಮತತಮಮ ಅದರ ಕಾಲುಸರಪಣ್ಯ ಮುಳಿಳೆಗೆ ಬಟೆಟ ಸಕಿಕ
ಹರಿದೆಹೊೀಯಿತ್ು! ಅಯೊಯೀ ಗರಹಚಾರವೆ! ಹೆಬುಬಾಬೆಬಾಗೆ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಬರುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಒಪಿಪಕೊಂಡದೆದೀನ ಅಯಿತ್ು! ಈಗೆೀನ್ನು ಮಾಡುವುದು?
ಎಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಬೆೈಸಕಲ್ ಹೊತ್ತ ಬಚಚಾ ಕಾಣದಿರಲು, ದೆೀವಯಯನೆ ಒಬಬಾ ಆಳಿನಡನೆ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದನ್ನು. ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ಬಚಚಾ ಇನ್ನೂನು,
ದೆೀವತ್ಸೆಯ ಬಳಿ ಆರಾಧ್ಕನ್ನಂತ್ಸೆ, ದೂರನಂತ್ು ಯಂತ್ಸಾರವಲ್ೀಕನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ಮಗನುನಾಗಿದಾದನೆ !
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“ಏನ್ನು ನೀಡಾತ ನಂತ್ೀಯ, ಬೆಪುಪಮುಂಡೆೀದೆ?” ಎಂದು ಬೆೈದು, ತ್ಸಾನ್ನು ಕರೆತ್ಂದ ಆಳನ್ನೂನು ಬಚಚಾನಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಹೆೀಳಿ, ಅದನ್ನುನು ಹೆೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ
ಹಿಡಿದೆತ್ತಬೆೀಕೆಂಬುದನ್ನೂನು ಹೆೀಳಿಕೊಟುಟ, ದೆೀವಯಯ ಗೌಡರು ಅದನ್ನುನು ಹಕಕಲ್ಗೆ ಹೊರಸಕೊಂಡು ಬಂದರು!
ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಹಿಂದೆ ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ಹೊತ್ತ ಇಬಬಾರು ಆಳುಗಳು ಬರುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಹಕಕಲ್ಗೆ ಹಕಕಲೆ ಏದುಸರಾಗಿ ನೀಡಿತ್ು.
ಪರಶಂಸಾರೂಪದ ನರಾಶಾರೂಪದ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆರೂಪದ ತ್ಸಾತ್ಸಾಸಾರರೂಪದ ನಾನಾ ವಾಯಖಾಯನ್ನಗಳೂ ಗುಜಗುಜಸತಡಗಿದುವು:
“ಬಂತೀ! ಬಂತೀ! ಬಿೀಸೆಕಲುಲಿ!”
“ಅದೆಂಥಾ ಬಿೀಸೆಕಲ್ಲಿ? ಪಳಪಳ ಹೊಳಿೀತ್ದೆಯಲ್ಲಿ?”
“ಅಯೊಯೀ, ಬಿೀಸೆಕಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಹೊೀಳಿತ್ರ್ಶೆವೆ. ಇದಕೆಕ ಎರಡು ಚಕರ ಇದಾದಹಂಗಿದೆಯಲ್ಲಿೀ!”
“ಏ ಬಿೀಸೆಕಲಲಿಲ್ಲಿೀ! ಬೆೈಸಕಲಲಿಂತೀ!”
“ನೀಡನುೀಡು, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಾತರೆ…. ನೀಡಿದಾಯ?ಈಗ ಹಾಯಂಗೆ ಹಿಡುಕೊಂಡಾನೆ!…. “
“ಅಲ್ಲಿೀ, ಗಾಡಿೀಲ್ ಇದಾದಹಂಗೆ ಒಂದರ ಒತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕರ ಇರಾದುಬಿಟುಟ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಕರ ಇರಾದುಬಿಟುಟ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ
ಒಂದು ಚಕರ ಇದೆರ, ಹೆಂಗೆ ನ್ನಡಿೀತ್ದೊಯೀ ಹತ್ತದೆರ ನಲ್ಲಿೀದು ಹಾಯಂಗೊೀ? ಮಗಿಲಿೀಗೆ ಮಗುಚಿಕೊಳತದೆ, ನೀಡಿತರು!”
“ಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು! ಅದೆೀನ್ನ ಟಿರಣ್ ಟಿರಣ್ ಟಿರಣ್ ಟಿರಣ್ ಅಂತ್ದೆ?”
“ದಾರಿ ಬಿಡಾಸಾಕೆ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸೊೀದು ಕಣೀ!”
“ಹಂಗಾರೆ, ಟಿರಣ್ ಟಿರಣ್ ಮಾಡಾತ ಇದೆರ, ಅದರಷ್ಟಕಕದೆೀ ದಾರಿ ಆಗಾತ ಹೊೀಗತದಾ?”
“ಅಲೆೀಲೆೀಲೆೀಲೆೀ! ಅವನನುೀಡೀ ಆ ಬಚಚಾನ್ನನು! ಹೊಲೆೀರ ಕುರುದೆಗೆ ಏನ್ನು ದೌಲತ್ುತ ಬಂದುಬಿಟಾಟದೆ?….ತ್ಲ್ೀಗ ಕೆಂಪುವಸೆತರೀನ್ನು? ಅಂಗಿ
ಏನ್ನು? ಹಹುಹಹುಹಹು! ಪಂಚೆ ಮೂಣಕಾಲು ದಾಟೆೀ ಬಿಟಟದಲ್ಲಿೀ!”
“ಮತ್ಸೆತೀನ್ನಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿೀಯಾ? ನಾಡದೀ ಆಚೆನಾಡದೀ ಮದುವಣ್ಗ ಆಗೊೀನ್ನು? ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಮಗಳು ತ್ಮಮಮಮನ್ನ ಮಗಗಲಾಗೆ….”
“ಅಗೊಳೊಳೆ! ಅಗೊಳೊಳೆ! ಹತ್ಸೆತೀಬಿಟಟ ಪ್ಪಾದಿರ!”
ಆಶಚಾಯರ್ಶೆ ಆನ್ನಂದ ಉತ್ಸಾಸಾಹ ಉಕಿಕದಂತ್ಸಾಗಿ ಸುತ್ತಣ ಕಾಡು ಮರುದನಕೊಡುವಂತ್ಸೆ ಗೆಲುಲಿಲ್ ಎದಿದತ್ು. ರುಮಾಲು ಕೊೀಟುಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದಿಟುಟ,
ಬೆೈಸಕಲ್ ಕಚೆಚಾ ಬಿಗಿದು, ಬೂಟಿೀಸನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆಯದೆಯೆ ಜೀವರತ್ನುಯಯ, ಹಕಕಲ್ನ್ನ ಒರಟ್ರಟು ನೆಲದಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದೆರಡು ಸುತ್ುತ ತ್ರುಗಿ
ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನಂದ ಇಳಿದನ್ನು. ಹಕಕಲ್ನ್ನ ಅಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತದದ ಅಡವಿಗೆ ಒತ್ತ ನಂತ್ದದ ಜನ್ನಸಮೂಹ, ಸುತ್ತನಾಲುಕ ದಿಕಿಕನಂದಲೂ, ಪ್ಪಾದಿರ ಹಿಡಿದಿದದ
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ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನ್ನುಗಿಗತ್ು. ಆ ನ್ನೂಕುನ್ನುಗಗಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಟಟಬಹುದಾದವರು ಮುಟಟಬಾರದವರು ಎಂಬ ಭೆೀದಭಾವಕೆಕ ರಿಯಾಯಿತ್ ಒದಗಿದಂತ್ಸಾಗಿ,
ಪ್ಪಾದಿರಯ ವೃತ್ತಬುದಿದ ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಿತ್ು: ಮತ್ಪರಚಾರಕೆಕ ಬೆೈಬಲುಲಿ ಏಸುಕಿತಸತನಗಿಂತ್ಲೂ ಬೆೈಸಕಲೆಲಿ ಹೆಚುಚಾ ಪರಭಾವ ಶಾಲ್!
ಗುತ್ತ ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಚಕರದ ಟಯರನ್ನುನು ಹೆದರಿಹೆದರಿ ಮುಟಿಟನೀಡಿ, ಗಾಡಿ ಚಕರಕಿಕರುವಂತ್ಸೆ ಅದಕೆಕ ಕಬಿಭುಣದ ಹಳಿ ಇಲಲಿದೆ ಏನ ಮತ್ತಗಿರುವಂತ್ರುವ
ಕರಿವಸುತ ಸುತ್ತರುವುದನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಸೊೀಜಗೆ ಪಡುತ್ತದದನ್ನು. `ಕಾಳಿಂಗನ್ನ ಹಾಂವು ಸುತ್ತದ ಹಾಂಗಿದೆಯಲಾಲಿ! ‘ ಎಂದುಕೊಳುಳೆತ್ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ,
ಯಾರ ಹಿಂದಿನಂದ ನ್ನುಗಿಗದವರು ಅವನ್ನ ಹಿಮಮಡಿಯನ್ನುನು ಬಲವಾಗಿ ಮಟಿಟಬಿಟಟರು.
“ಯಾವನ ಅದು? ನಂಗೆೀನ್ನು ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಕಣಣಾದೆಯೊೀ ಇಲ್ಲಿೀ?” ಎಂದು ರೆೀಗಿ, ತ್ರುಗಿ ನೀಡಿದ ಗುತ್ತಯ ಮೀರೆ, ಕೊೀಪ
ಮುದೆರಯನ್ನುನು ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ಯಜಸ, ಪರಿಚಿತ್ವಾದ ಸೆನುೀಹಮುಖವನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸದಂತ್ಸೆ ಮುಗುಳುನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ ಅಯೊಯೀ! ನೀನೆೀನ್ನು? ನಾನ್ನು ಯಾರೀ
ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದೆದ!” ಎಂದನ್ನು.
ಅದಕೆಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಐತ್ ಪಿಚಚಾನೆ ಹಲುಲಿ ಬಿಡುತ್ಸಾತ “ ನಾನ್ನೂ ಒಂದು ಚೂರು ಮುಟಿಟ ನೀಡಿತೀನೀ !” ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಲು, ಗುತ್ತ, ಅವನಗೂ
ಸಪಲಪ ಜಾಗ ಬಿಟುಟಕೊಟಟನ್ನು.
ಐತ್ ಆ ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳನ್ನುನು, ತ್ಸಾನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಮದಲಲ್ಲಿ ಪಿೀಂಚಲುವಿನ್ನ ಕೊೀಮಲವಾದ ಅಂಗೊೀಪ್ಪಾಂಗಗಳನ್ನುನು ಏಕಾಂತ್ದಲ್ಲಿ
ಸಪಶ್ರ್ಶೆಸ ಸುಖಿಸದಂತ್ಸೆ, ಮುಟಿಟ ಮುಟಿಟ ನೀಡಿ, ತ್ೃಪಿತಯ ಅತ್ಶಯಕೆಕಂಬಂತ್ಸೆ, ನಡಿದಾಗಿ ಉಸರೆಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಯದನ್ನು.
ಗುತ್ತ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ, ತ್ನ್ನನು ಹೆಗಲ ಮೀಲುಗಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂನು ಒಂದು ಕೆೈ, ಚಾಚಿ, ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ಮುಟಟಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದೆ: ತ್ರುಗಿ ನೀಡಿದರೆ,
ಸೆೀರೆಗಾರ ಚಿೀಂಕರ! ತ್ಲೆಬಾಚಿ, ಮಂಡೆಕಟಿಟ, ಹೂ ಸಕಿಕಸ ಕೊಂಡಿದಾದನೆ! ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಹಾಕಿ ತ್ುಟಿ ರಂಗಾಗಿದೆ!
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾದಿರ ದೆೀವಯಯಗೆ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಸವಾರಿ ಕಲ್ಸಲ್ಕಾಕಗಿ ಜನ್ನರನೆನುಲಲಿ ದೂರ ಹೊೀಗ ಹೆೀಳಿದನ್ನು. ಆದರೆ ಅವರಿನ್ನೂನು ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನನ್ನುನು
ಮುಟಿಟನೀಡಿ ತ್ಣ್ದಂತ್ಸೆ ತೀರದಿರಲು, ಹಠಾತ್ತನೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಮಿಷ್ ಬಿಡದೆ ಬೆಲ್ ಬಾರಿಸಬಿಟಟನ್ನು! ಜನ್ನ ಹೆದರಿ, ಬೆದರೆ, ಹಿಗಿಗ, ನ್ನುಗಿಗ,
ಒಂದೆೀ ಏಟಿಗೆ ಹಿಮಮಟಿಟ ಓಡಿಬಿಟಟರು ಹಕಕಲ್ನ್ನ ಅಂಚಿಗೆ !
ಸರಿ, ಶುರುವಾಯುತ ಅಭಾಯಸ!
ಬಚಚಾ ಒಂದು ಕಡೆ, ಪ್ಪಾದಿರ ಒಂದು ಕಡೆ, ಹಾಯಂಡಲಿ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ದೆೀವಯಯ ಬೆೈಸಕಲ್ ಕಚೆಚಾ ಹಾಕಿ, ಕೊೀಟು ಬಿಚಿಚಾಟುಟ, ಮಟುಟಗಳನ್ನುನು
ಕಳಚಿಟುಟ. ಪ್ಪಾದಿರಯ ನದೆೀರ್ಶೆಶನ್ನದಂತ್ಸೆ ಪ್ಪೆಡಿಲಿನ್ನ ಬುಡಕೆಕ ಕಾಲ್ಟುಟ, ತ್ನ್ನನು ಭಾರವನೆನುಲಲಿ ಎತ್ತ ಸೀಟಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ನ್ನು. ಅವನ್ನ ಭಾರ ತ್ುಯದ
ಹೊಡೆತ್ಕೆಕ ಬಚಚಾನ್ನ ಕೆೈ ಹೊಂಗಿ, ಬೆೈಸಕಲ್ ಅವನ್ನತ್ತ ಬಾಗಿ, ಬಿೀಳುವುದರಲ್ಲಿತ್ುತ. ಪ್ಪಾದಿರ ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದು ನಲ್ಲಿಸ, ಬಚಚಾನಗೆ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
ಆದರೆ ಸೀಟಿನ್ನ ಮೀಲೆ, ಶೂಲದ ಮೀಲೆಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ಕೂತ್ದದ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಬೃಹತ್ಸಾಕಯ ಅತ್ತತ್ತ ಹೊಂಗಿದುದನ್ನುನು ಕಂಡ ಜನ್ನ `ಹಿಹಿಹುಹಿಹು’
`ಹೊಹುಹೊಹುಹೊಹು’ `ಅಹಹುಹಹು’ ಎಂದು ಅಟಟಹಾಸಮಾಡಿ, ನ್ನಕುಕ, ಕೆೈಚಪ್ಪಾಪಳೆ ತ್ಟಿಟತ್ು! ಮೂದಲೆ ತ್ುಸು ದಿಗಿಲುಗೊಂಡು ವಿಲಕಷೌಣಭಾವವನ್ನುನು
ಅನ್ನುಭವಿಸುತ್ತದದ ದೆೀವಯಯನಗೆ ಅವಮಾನ್ನವಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಸಟುಟಬಂದಿತ್ು. ಬರಿಯ ಉದೆವೀಗದಿಂದಲೆ ಆಯಾಸಗೊಂಡಂತ್ಸೆ ಅವನ್ನ ಮುಖದ ಮೀಲೆ
ಬೆವರಿಳಿಯತಡಗತ್ುತ. ಅವನ್ನ ಇಚೆಛೆಯಂತ್ಸೆ ಅಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ ಜನ್ನರಿಗೆ ಪ್ಪಾದಿರ ಸಂದೆೀಶ ಕಳಿಸದನ್ನು: ಗೌಡರು ಗಾಬರಿಯಾಗಾತರೆ; ಯಾರೂ
ಕೂಗಬಾರದು, ನ್ನಗಬಾರದು, ನಃಶಬದವಾಗಿರಬೆೀಕು ಎಂದು:ಒಡನೆಯೆ ಎಲಲಿ ಮನ್ನುಷ್ಯ ಸದೂದ ಅಡಗಿತ್ು. ಪ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕಳಾರಗಳು
ಕೂಗುತ್ತದುದದೂ, ಹಾರಿ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಗಿಳಿ ಕಾಮಳಿಳೆಗಳ ಹಿಂಡು ಉಲ್ಯುತ್ತದುದದೂ, ಮಿಂಚುಳಿಳೆಯೊಂದು ಮಿೀಮಿೀಮಿೀ ಎಂದು
ಕರೆಯುತ್ತದುದದೂ ಕೆೀಳಿಸತ್ು.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ಹಕಕಲ್ನ್ನ ಅಸಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಚಚಾನ್ನೂ ಪ್ಪಾದಿರಯೂ ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ತ್ಳುಳೆತ್ತದದರು, ಕಷ್ಟಪಟುಟ, ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ. ಪ್ಪೆಡುಲಿಗಳ ಮೀಲೆ ಕಾಲ್ಟುಟ, ಅವು
ಚಲ್ಸದಂತ್ಸೆಲಾಲಿ ಅನೆೈಚಿಛೆಕವಾಗಿಯೆ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಕಾಲು, ಮೀಲೆ ಕೆಳಗಿ ಹೊೀಗಿಬರುತ್ತದುದವು. ಆದರೆ ತ್ುಸು ಇಳಿಜಾರು ಇದದ ಒಂದೆಡೆ, ಪ್ಪಾದಿರಯ
ನದೆೀರ್ಶೆಶನ್ನದಂತ್ಸೆ, ಬಚಚಾ ಕೆೈಬಿಟ್ಟಡನೆ, ಪ್ಪಾದಿರಯ ಆತ್ುಕೊಳುಳೆವ ಪರಯತ್ನುವೂ ವಿಫಲವಾಗಿ, ದೆೀವಯಯನ್ನ ಭಾರಕೆಕ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಮುಂದಕೆಕ ತ್ುಸುದೂರ
ವೆೀಗವಾಗಿ ಉರುಳಿ, ನೆರೆದವರೆಲಲಿ ಹೊೀ ಹೊೀ ಹೊೀ ಎಂದು ಬೊಬೆಬಾಯಿಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಒಂದು ಅರಮರಲ ಮಟಿಟನಳಕೆಕ ನ್ನುಗಿಗಬಿಟಿಟತ್ು!
ದೆೀವಯಯ ಮುಳಿಳೆನ್ನ ಮೀಲೆ ಮುಖ ಅಡಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕೆಕ ಬಿದುದ , ಮುಳುಳೆಗಿೀರಿದ ಗಾಯಗಳು ಕೆನೆನು, ಗಲಲಿ, ಮೂಗಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕೆಂಪಗೆ
ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡುವು. ನ್ನುಗಿಗ ಬಂದ ಜನ್ನರನೆನುಲಲಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಅಟಿಟ, ಪ್ಪಾದಿರ ಬಚಚಾನಬಬಾನ್ನ ನೆರವಿನಂದಲೆ ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನೂನು ದೆೀವಯಯನ್ನನ್ನೂನು ಮುಳಿಳೆನ್ನ
ಮಟಿಟನಂದ ಹಿಂದಕೆಕಳೆದು ಎತ್ತ ನಲ್ಲಿಸದನ್ನು.
“ಏ ಬಚಚಾ, ಒಂದು ಬಿದಿರುಗಳು ತ್ಗೊಂಡು ಬಾರ”.
ದೆೀವಯಯನ್ನ ಆಜೆಞಯಂತ್ಸೆ ಏಳೆಂಟು ಮಾರು ಉದದದ ಒಂದು ಗಳುವನ್ನುನು ತ್ಂದು ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಹಾಯಂಡಿಲಿಗೆ ಜೊೀಡಿಸ, ಬಳಿಳೆಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು ಸುತ್ತದರು.
ದೂರನಂತ್ು ನೀಡುತ್ತದದವರಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಆಳುಗಳನ್ನೂನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದರು. ತ್ಮಿಮಯ ಅಪಪ ದೊಡಡಬಿೀರನಾದಿಯಾಗಿ ನಾ ಮುಂದೆ ತ್ಸಾ ಮುಂದೆ
ಎಂದು ತ್ವಕಿಸ ಬಂದವರನ್ನುನು, ಗಾಡಿಯ ನಗಕೆಕ ಎತ್ುತ ಕಟುಟವಂತ್ಸೆ, ಆ ಕಡೆ ಮೂವರನ್ನೂನು ಈ ಕಡೆ ಮೂವರನ್ನೂನು ಗಳುವಿಗೆ ಕೆೈಗೂಡುವಂತ್ಸೆ
ಮಾಡಿದರು. ಅತ್ತತ್ತ ಅಳಾಳೆಡದೆ ನೆಟಟಗೆ ನಂತ್ ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಸೀಟಿಗೆ ದೆೀವಯಯ ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾಗಿ ಹತ್ತ ಕೂತ್ನ್ನು. ಗಳು ಹಿಡಿದವರು ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು
ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಗಳುವಿಗೆ ಭದರವಾಗಿ ಕಟಿಟದದ ಹಾಯಂಡಲಿ್ ತ್ರುಗುವ ಸಂಭವವೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅದು ಗಳು ಹಿಡಿದವರ ವಶವಾಗಿ ಅವರು
ಎಳೆದಷೆಟ ವೆೀಗದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಳೆದತ್ತ ಹೊೀಗುತ್ತತ್ಸೆತೀ ವಿನಾ ದೆೀವಯಯನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಹೊಂಗುವ ಅಥವಾ ಬಿೀಳುವ ಭಯ
ಒಂದಿನತ್ೂ ಇರದ ಅವನ್ನು ದಂಡಿಗೆಯ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ಂತ್ಸೆ ಖುಷ್ಯಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದದನ್ನು. ಆದರೆ ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ಗೊತ್ತತ್ುತ: ಅದರ ಪರಯೊೀಜನ್ನ
ಬರಿಯ ನ್ನಲ್ಯುವಿಕೆಯಾಗಿತ್ಸೆತ ಹೊರತ್ು ಕಲ್ಯುವಿಕೆ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ!
ಗುತ್ತ ನೀಡಿದ, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹೊಲಗೆೀರಿಯ ಜನ್ನರಲ್ಲಿ ಮುಕಾಕಲು ಪ್ಪಾಲು ಹಕಕಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿತ್ುತ, ಹೆಂಗಸರೂ ಮಕಕಳೂ ಸೆೀರಿ. ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು
ಮದುವೆಯಾಗಲ್ರುವ ಬಚಚಾನ್ನಂತ್ೂ ಕಾಯರ್ಶೆಕಲಾಪದ ಕೆೀಂದರದಲ್ಲಿಯೆ ಇದದನ್ನು. ತ್ಮಿಮಯ ಅಪಪ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನೂ ಬೆೈಸಕಲ್ ನಗಕೆಕ ಹೆಗಲು
ಕೊಟಿಟದದನ್ನು. ಹೆಂಗಸರ ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಮಿಮಯಾಗಲ್, ತ್ಮಿಮಯ ತ್ಸಾಯಿ ಸೆೀಸಯಾಗಲ್ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ಬಂದ ಕೆಲಸಕೆಕ ಆ ಬೆೈಸಕಲ್ ಸವಾರಿಯು
ಅಭಾಯಸವು ದೆೀವರೆೀ ಒದಗಿಸಕೊಟುಟ ಸದವಕಾಶದಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಯಿತ್ು ಗುತ್ತಗೆ . ತ್ನ್ನನು ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ು ತ್ದೆೀಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಬೆೈಸಕಲ್
ಮರವಣ್ಗೆಯನ್ನುನು ಈಕಿಷೌಸುತ್ತದದ ಐತ್ನ್ನ ಹೆಗಲಮೀಲೆ ಕೆೈಯಿಟುಟ, ಕಣುಣಾ ಮಿಟಿಕಿನಂದಲೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಪಕಕಕೆಕ ಕರೆದು, ಪಿಸುಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು:
“ನ್ನಂಗೆ ಸವಲಪ ಕೆಲಸ ಇದೆಯೊ. ನಾ ಹೊೀಗಿತೀನ, ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡ ಹೆಗೆದೀರು `ಹೊೀಗಾತ ಕೊೀಣೂರಿ ಮೀಲಾಸ ಹೊೀಗಿ, ಐಗಳನ್ನುನು ನಾ ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳೆದ
ಅಂತ್ ಹೆೀಳು’ ಅಂದಿದುರ. ನ್ನನ್ನಗೆ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಹೊೀಗಾಕೆೀ ಆಗಿಲಿಲಲಿ. ಹೂವಳಿಳೆ ಮೀಲಾಸ ಬಂದಿಬಾಟೆಟ. ನೀನ್ನು ಹೊೀದವನೆ ಐಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿತೀಯಾ?’
ಐತ್ `ಆಗಲ್’ ಎಂದು ತ್ಲೆಯಲಾಲಿಡಿಸ ಬೆೈಸಕಲ್ ಸಕರ್ಶೆಸಸಾಗೆ ಅವಸರದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವುದರಳಗೆ ಗುತ್ತ ಮತ್ಸೆತ ವಯಂಗಯವಾಗಿ ನ್ನಕುಕ “ನನ್ನನು ಹೆಂಡತ್
ಬರಲ್ಲೆಲಿೀನ? ನೀ ಒಬಬಾನೆೀ ಬಂದುಬಿಟಿಟೀಯಲಾಲಿ!” ಎಂದನ್ನು.
ಐತ್ನ್ನು ನ್ನಗೆಯಾಡುತ್ತಲೆೀ “ಬಾ ಅಂತ್ ಕರೆದ. ಇಲ್ಕಿವಿಸೊಪುಪ ಕುಯಿತೀನ ಅಂತ್ ಹೊೀದುಲಿ ಅವಳಿಗೆ ದಿನಾ ಹೊತ್ಸಾರೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಆದಹುಂಗಾಗಿ, ವಾಂತ್
ಆಗತದಂತ್ಸೆ! ಅದಕೆಕೀ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ಹೆೀಳಿದುರ, ಇಲ್ಕಿವಿ ಸೊಪಿಪನ್ನ ಹಸಾಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಢು ಕುಡಿಯಾಕೆ!!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಓಡಿದನ್ನು, ಇದದಕಿಕದಂತ್ಸೆ
ಸದುದ ಹೊನ್ನಲುಕಿಕದದ ಹಕಕಲೆಡೆಗೆ.

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಕೊೀಲಾಹಲಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗಿದುದ, ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನು ಮುಗಗರಿಸ ಬಿದದದದ! ಬೆೈಸಕಲ್ ನಗಕೆಕ ತೀಳುಕೊಟಿಟದದ ಆರು ಜನ್ನರನ್ನೂನು ಓಡಲು ಹೆೀಳಿದನ್ನು
ಪ್ಪಾದಿರ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆೈಸಕಲ್ ಸವಲಪವಾದರೂ ವೆೀಗವಾಗಿ ಚಲ್ಸದಿದದರೆ ದೆೀವಯಯ ಪ್ಪೆಡುಲಿ ಹೊಡೆಯುವುದನಾನುದರೂ ಕಲ್ಯುವುದು ಹೆೀಗೆ ? ಆರು
ಜನ್ನರೂ ಓಡತಗಿದದರು. ಜನ್ನರು ಚಪ್ಪಾಪಳೆ ಹೊಡೆದು ಶಾಲಿಘಿಸ ಪ್ರೀತ್ಸಾಸಾಹಿಸದದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊರಕಲ್ಂದನ್ನುನು ಎಡವಿದ ಮುದುಕ ದೊಡಡಬಿೀರ
ಮುಗಗರಿಸ ಬಿದದ, ಬಿದದವನ್ನು ಬಿದಿರು ಗಳುವನ್ನೂನು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಜೊೀತ್ಸಾಡುತ್ತಲೆ ಒಂದು ಮಾರು ಮುಂದಕೆಕ ಸರಿದು ದೊಪಪನೆ ಉರುಳಿದದನ್ನು.
ಉತ್ಸಾಸಾಹದಿಂದ ಕೂಗುತ್ತದದ ಜನ್ನಕೆಕ ಪರಿಹಾಸಯ ಕಾರಣವೂ ದೊರೆತ್ಂತ್ಸಾಗಿ ಕೊೀಲಾಹಲವೆದಿದತ್ುತ. ಐತ್ನ್ನು ಓಡಿ ಜನ್ನಜಂಗುಳಿಗೆ ಸೆೀರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ದೆೀವಯಯನ್ನೂ ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದು, ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಶುಶೂರಷೆಗೆ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗಿತ್ುತ.
ಹೊತ್ುತ ಆಗಲೆ ಇಳಿಯತಡಗಿ ಕುಂದದ ಹೆಗುಗಡಡದ ನೆತ್ತಯ ನೆರಳು ಕಣ್ವೆಯ ಕಾಡುಗಳು ಮೀಲೆ ಬಿದಿದತ್ುತ. ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನದ ಹೆಮಮಳೆಯಲ್ಲಿ
ತಯದ ಕಾಡಿನ್ನ ಹಸುರು ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಕೆಂಬಿಸಲ್ನ್ನ ರಂಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮನೀಹರವಾಗಿ ಮನ್ನಮೀಹಿಸುವಂತ್ತ್ುತ. ಹಗಲ್ಗೂ ಇರುಳಿಗೂ ನ್ನಡುವಣ
ಸಂಧಿಸಮಯದ ಸೌಂದಯರ್ಶೆಶಾಂತ್ ಮಲೆನಾಡನ್ನುನು ಅಪಿಪಕೊಂಡಂತ್ತ್ುತ. ಕತ್ತಲೆ ದಟಟಯಿಸುವುದರಳಗೆ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಮನೆಗಳನ್ನುನು ಸೆೀರಿಕೊಳುಳೆವ
ಸಲುವಾಗಿ ದೂರದ ಹಳಿಳೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿದದವರೆಲಲಿ ಹೊರತಡಗಿದರು.
ಸಮಯ ಸಂದಭರ್ಶೆ ದೊರೆತ್ಸಾಗಲೆಲಲಿ ತ್ನ್ನನು ಮತ್ದ ಧಾಮಿರ್ಶೆಕತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಅನ್ನಯಮತ್ಸಥೂರ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ಮೀಲೆ ಮುದಿರಸುವ ಕುಶಲತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ
ಪರಯೊೀಗಿಸಲು ಕಲ್ತ್ದದ ಪ್ಪಾದಿರ ಜನ್ನರನ್ನುನು ಉದೆದೀಶ್, ಮುಖಯವಾಗಿ ದೆೀವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಕುರಿತ್ಸೆ ಹೆೀಳುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ, ಭಾವಪೂಣರ್ಶೆಧ್ವನಯಿಂದ,
ಸೃಷ್ಟಸೌಂದಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ವಿೀಕಿಷೌಸುತ್ಸಾತ “ ಗೌಡರೆ, ದೆೀವರ ಸೃಷ್ಟ ಎಷ್ುಟ ಸುಂದರ! ಈ ಸಥೂಳ ಮತ್ುತ ಸಮಯ ಎರಡೂ ಪರಶಸತವಾಗಿವೆ, ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆಗೆ!
ದಯಾಮಯನಾದ ಭಗವಂತ್ನಗೆ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆ ಸಲ್ಲಿಸೊೀಣ!” ಎಂದು ಮಳಕಾಲೂರಿ ಕೆೈಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಅರೆಗಣ್ಣಾಣಾಗಿ ಕುಳಿತ್ಸೆೀಬಿಟಟನ್ನು.
“ಮತ್ಸೆತ ಎಂಥದನನುೀ ಸುರುಮಾಡಿದನುಲ್ಲಿೀ ಈ ಪ್ಪಾದಿರ!” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಟಿೀಕೆ ತ್ರಸಾಕರಗಳನ್ನುನು ಪರಕಟಿಸುತ್ಸಾತ ಹಳೆಮನೆಯ ಹೊಲೆಯರ ಮಂಜ ತ್ನ್ನನು
ಕೆೀರಿಯವರನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟನ್ನು.
“ಅಯೊಯೀ ನ್ನಮಮ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಸಣಣಾಗೌಡರೂ ಮಂಡಿೀ ಊರೆೀಬಿಟರಲ್ಲಿೀ!” ಎಂದು ಚಿೀಂಕರ ಐತ್ನ್ನನ್ನೂನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಡುತ್ತರಲು, ಪ್ಪಾದಿರ
ರಾಗಧ್ವನ ಕೆೀಳಿಸತ್ು:
“ಪರಲ್ೀಕದಲ್ಲಿರುವ ನ್ನಮಮ ತ್ಂದೆಯೆೀ, ನನ್ನನು ನಾಮವು ಪರಿಶುದಧವಾಗಲ್! ನನ್ನನು ರಾಜಯವು ಬರಲ್!….”
“ಇದು ಎಂಥಾದೊದೀ ಇವರು ಹೆೀಳುವುದು? ಕಾಡಿಗೆ ಕೆೈಮುಗಿದು! ಒಂದು ದೆೀವರಿಲಲಿ! ಒಂದು ಗುಡಿಯಿಲಲಿ! ನ್ನಮಮ ಪ್ಪೆರಡೂರು ಮೀಳದವರು
ಇದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಚೆನಾನುಗಿ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರಲಾಹು ಭಾಗವತ್ರಾಟದಲ್ಲಿ? ಈ ಗೌಡರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಹುಚುಚಾ, ಆ ಪ್ಪಾದಿರೀನ್ನ ಕಟಿಟಕೊಂಡು?” ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯ
ಸೆಟಟರಾಳೊಬಬಾನ್ನು ನ್ನಕುಕ ನ್ನುಡಿದುದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ,
ಐತ್, ಹೊಟೆಟಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ, ಚಿೀಂಕರನಗೆ ತರಿಸದನ್ನು: “ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀ! ನೀಡೀ! ಆ ಹೊಲೆಯ ಬಚಚಾನ್ನೂ ಮಂಡಿಊರಿ
ಕೂತ್ುಬಿಟಿಟದಾದನ್ನಲ್ಲಿೀ! ಹಿಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು!”
“ಮಂಡಿನಾರೂ ಊರಿಲ್, ಕುಂಡಿನಾರೂ ಊರಿಲ್! ನೀ ಬಾ, ಹೊೀಗುವ ನಾವು! ಕಪ್ಪಾಪಗಾತ ಇದೆ; ಆಲೂರ್ಶೆ ಮೂಡಿ ಆಯಿತ್ುತ!”
ಐತ್ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ಹೌದು! ಕುಂದದ ಗುಡಡದ ಮೀಲೆ ಹೊಂಬಣಣಾದ ಪಶ್ಷೌಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಳೆ ಆಗಲೆ ಮೂಡಿಬಿಟಿಟತ್ುತ!
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ಐತ್ನಗೆ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ಬಿಟುಟ ಅವನಬಬಾನೆ ಬಂದಿದದ ಅಪೂವರ್ಶೆಘಟನೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಯಂಗಯಪರಶೆನು ಹಾಕಿ, ಹಕಕಲ್ನಂದ ಹೊಲಗೆೀರಿಯ
ಕಡೆಗೆ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಕಾಲು ಹಾಕಲು ತಡಗಿದದ ಗುತ್ತಯ ಮನ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಭಾವತ್ರಂಗಗಳು ಏಳತಡಗಿದುವು:
“ಎಲಾ ಇವನ್ನನು! ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನಂದ ಬಂದ ಈ ಬಿಲ್ಲಿೀರ ಕುರುದೆ, ನ್ನನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಸಣಣಾವನಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಾತನೆ, ಇನ್ನೂನು ಮಿೀಸೆ ಹುಟಟದ ಬೊೀಳ, ಆಗಲೆ ಆ
ಹುಡುಗಿೀನ್ನ ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಏನ್ನು ದಿಂಗಾಗಿದಾನೆ ! ಅವಳನ್ನನು ಒಂದು ನಮಿಸಾನ್ನೂ ಬಿಟಿಟರ ಒಲಲಿನ್ನಂತ್ಸೆ!….”
ಗುತ್ತಗೆ ಒಳಗಣ್ಣಾಗೆ ತ್ಮಿಮಯ ಚಿತ್ರ ಮೀಹಕವಾಗಿ ಕಟಿಟ ನಂತ್ತ್ು. ಅವಳ ಆಕಾರ ರತ್ಯ ಮುಂದೆ ಅವನ್ನ ಆಶಾಮನ್ನಮಥ ಸೊೀತ್ುಹೊೀದನ್ನು. ಆ
ಕಣುಣಾ, ಆ ಹುಬುಬಾ, ಆ ಮೂಗು, ಆ ಕೆನೆನು, ಆ ತ್ುಟಿ, ಆ ಹಣ್ಣೆ, ಅವಳ ನಲುವಿನ್ನ ಭಂಗಿ, ಅವಳ ಮಾತ್ನ್ನ ಇಂಪು,…. ಇದುವರೆಗೆ ಉಗುರುಬೆಚಚಾಗಿದದ
ಅವನ್ನ ಸಾಹಸೊೀತ್ಸಾಸಾಹ ಅವಳನ್ನುನು ಭಾವಿಸುತ್ಸಾತ ಭಾವಿಸುತ್ಸಾತ ಕುದಿನೀರಿನ್ನ ಮಟಟಕೆಕೀರಿತ್ು. ಆ ದಿನ್ನವೆ ಯಾವುದಾದರಂದು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ
ನಣ್ಣಾರ್ಶೆಯಕವಾಗಿ ವಿಸತರಿಸಯೆೀ ಬಿಡುವ ದೃಢಹಠ ರಾಗೊೀದೆರೀಕದಿಂದ ವೆೀಗ ವೆೀಗವಾಗಿ ಕಾಲುಹಾಕಿದನ್ನು: “ ಎಲಾ ನಾನೆೀನ್ನು ಈ ಐತ್
ಹುಡುಗನಗಿಂತ್ ಕಳಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಹೊೀದೆನೆ?”
ಗುತ್ತ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಯ ವಲಯದೊಳೆಗೆ ಪರವೆೀಶ್ಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ, ತ್ನ್ನನು ಹೆಣುಣಾ ಗಂಡು ಶುನ್ನಕ ಪರಿವಾರ ಸಮೀತ್ನಾಗಿ ಹುಲ್ಯ ಅವನ್ನನ್ನುನು
ಎದುರುಗೊಂಡಿತ್ು. ಆದರೆ ಎಷ್ುಟ ಬಾಲ ಅಳಾಳೆಡಿಸದರೂ ಮಲಗಿಸದರೂ ಯಜಮಾನ್ನನಂದ ಯಾವ ವಿಶಾವಸದ ಅಥವಾ ಮುದಿದನ್ನ ಸೂಚನೆಯೂ
ಹೊರಹೊಮಮಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಮುಖದ ಕಡೆ ನೀಡಿ, ಅದರ ಉಗರಗಭೀರ ಮುದೆರಯಿಂದ ಏನ್ನನನು ಅಥರ್ಶೆಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು
ಉಲಾಲಿಸಭಂಗಿಯನೆನುಲಲಿ ತ್ಯಜಸ, ಪಕಕಕೆಕ ಸರಿದು, ಹಿಂಬಾಲ್ಸತಡಗಿತ್ುತ ಆ ಸಾವಮಿನಷ್ಠ ಪ್ಪಾರಣ್?
ಹೊಲೆಗೆೀರಿಯ ಅಗರಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿದುದ, ಎದುದಕಾಣುವಂತ್ದದ, ತ್ಳವಾರ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ಸಾಲಕೃತ್ವಾಗಿದುದದನ್ನುನು ತ್ಟಕಕನೆ ಗರಹಿಸತ್ು ಗುತ್ತಯ
ದೃಷ್ಟ. ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಬಿಡಾರದ ಸುತ್ತ ಕಸೆ ಕೊಳಕು ಇರದೆ, ಸೆಗಣ್ಹಾಕಿ ಸಾರಿಸ ಗುಡಿಸ ಚೊಕಕಟವಾಗಿತ್ುತ. ಅದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಅತ್ಶಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣಾಗೆ
ಹೊಡೆಯುವಂತ್ಸೆ ಕಂಡಿದೆದಂದರೆ ಬಿಡಾರದ ಗೊೀಡೆಗಳಿಗೆ ಬಳಿದಿದದ ಜೆೀಡಿ, ಮತ್ುತ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಗೂ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯ ಕಂಬಗಳಿಗೂ ಬಳಿದಿದದ ಕೆಮಮಣ್ಣಾನ್ನ ಮತ್ುತ
ಜೆೀಡಿಯ ಪಟೆಟಗಳು! ತ್ಮಿಮಯ ಲಗನುದ ನಶಚಾಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗುತ್ತಯ ತ್ಲೆಯಲ್ಲಿದಿದರಬಹುದಾದ ಕೊಟಟ ಕೊನೆಯ ಸಂದೆೀಹದ ಛಾಯೆಯೂ
ಅಳಿಸಹೊೀಯಿತ್ು.
ನೆಟಟಗೆ ಗುಡಿಸಲ್ಗೆ ನ್ನಡೆದು, ತ್ಸೆಣ್ಣೆಗೆ ಹತ್ತ, ಕೆೈಯಲ್ಲಿದದ ಬಗನಯ ದೊಣ್ಣೆಣಾಯನ್ನುನು ಸೊಂಟದ ಒಡಾಯಣದಲ್ಲಿದದ ಕೆಲಸದ ಕತ್ತಯನ್ನೂನು ಹೆಗಲ ಮೀಲ್ದದ
ಕಂಬಳಿಯನ್ನೂನು ಜಗಲ್ಯ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದುದ ಆ ಗುಡಿಸಲ್ನ್ನ ತ್ಸೆರೆದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆಯೆ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಇಟುಟ, ಆಯಾಸಗೊಂಡವನ್ನಂತ್ಸೆ
ಉಸೆಸಾಂದು ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
ಜನ್ನ ಖಾಲ್ಯಾಗಿ, ಕೆೀರಿಯೆೀ ನಃಶಬದವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಯ ಅತ್ಸೆತಯ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಸದಿದಲಲಿದಿರುವಿಕೆ ಶಕುನ್ನಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿತ್ುತ.
“ ಅತ್ಸೆತೀ, ಮನೆೀಲ್ ಇದಿದೀಯಾ?” ಕರೆದನ್ನು ಗುತ್ತ.
ಸೆೀಸ ಒಳಗಣ್ಂದಲೆ “ಯಾರೂ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿ, ತ್ನ್ನನು ಮಗಳಿಗೆ “ಯಾರು? ಹೊೀಗಿ ನೀಡೆ” ಎಂದದೂದ ಗುತ್ತಗೆ ಕೆೀಳಿಸ, ಆ ಕಡೆಯೆ
ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿದದನ್ನು.
ತ್ಮಿಮ ಯಾವ ವಿಶೆೀಷ್ ವಯಕಿತಯನ್ನೂನು ನರಿೀಕಿಷೌಸದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕೆೀರಿಯವರನೆನುೀ ಕಾಣುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂಬ ದೆೈನ್ನಂದಿನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಪರಜೆಞಯಿಂದ ಜಗಲ್ಗೆ
ದಾಟಿ, ಎರಡು ಹೆಜೆಜಿ ಮುಂಬರಿದವಳು, ತ್ನ್ನನುನೆನು ನ್ನಟಟದಿಟಿಟಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತದದ ಗುತ್ತಯ ಕಣ್ಣಾಗೆ ತ್ನ್ನನು ಕಣುಣಾ ತ್ಗುಲ್, ಕಲಾಲಿದಂತ್ಸೆ ಬೆರಗುಹೊಡೆದು
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ನಂತ್ುಬಿಟಟಳು! ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಷೌಣ ಉಸರೆೀ ಕಟಿಟದಂತ್ಸಾಯುತ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದದವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಅಣಣಾನ್ನ ಮಗ ಸಂಬಾವಿ ಬಾವ, ಗುತ್ತ
ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅವಳ ಪರಜೆಞ ಗರಹಿಸ, ಬುದಿಧ ಒಳಕೊಂಡು, ಭಾವ ಸಥೂಮಿತ್ಕೆಕ ಬರಬೆೀಕಾದರೆ ಒಂದೆರಡು ನಮಿಷ್ಗಳ ಬೆೀಕಾಯಿತ್ು. ಖೆೀದ, ಪಶಾಷೌತ್ಸಾತಪ,
ಮರುಕೊಳಿಸದ ಆಶೆ, ಬಹುಶಃ ಪ್ಪಾರಾರಬಹುದು ಎಂಬ ಧೆೈರರ, ಅಯೊಯೀ ಅದೆಲಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಸವರ್ಶೆನಾಶಭಾವದ ನರಾಶೆ -ಇವೆಲಲಿವೂ
ಮಿಂಚುಗಳು ಸಂಚರಿಸುವಂತ್ಸೆ ಅವಳ ಹೃದಯ ಮನ್ನಸುಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕಾಕಗಿ ಚಲ್ಸ, ಒಂದು ವಿಸಮರತ್ ಸದೃಶ ಜಾಲವಸುತವನೆನು ನೆಯುದ, ಅವಳ
`ಗಾಯನ್ನ’ವನೆನುಲಲಿ ಮುಸುಗಿ ಮಬುಬಾಗೊಳಿಸದುವು.
ಮಗಳು ಏನ್ನನ್ನೂನು ಕೂಗಿ ಹೆೀಳದಿದುದದನ್ನೂನು ಹಿಂತ್ರುಗಿಯೂ ಬಾರದಿದುದದನ್ನೂನು ನೀಡಿ, ಸೆೀಸ “ಯಾರೆೀ ಅದೂ? ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದೆಯೆ, ತ್ಮೂಮ?”
ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಅವವ ಕೂಗಿದ ಮೀಲೆಯೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಚಚಾರವಾದಂತ್ಸಾಗಿ, ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಒಳಗೆ ಓಡಿ, ಏದುತ್ಸಾತ ಬಾಯಾರಿದವಳಂತ್ಸೆ ಎಂಜಲು ನ್ನುಂಗುತ್ಸಾತ,
ತ್ುಟಿಯನ್ನುನು ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಸವರಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ತದಲ್ದಳು “ಅವನೆ! ಅವನೆ ಬಂದಾನೆ! ಸಂಬಾವಿ ಬಾವ!”
“ಯಾರೆೀ? ಗುತ್ತ ಏನೆೀ?”
ಮಗಳು ತ್ಲೆದೂಗಿ ಹೌದೆಂದು ಸೂಚಿಸಲು, ಸೆೀಸ ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಲ್ದದ ಕೆಲಸ ನಲ್ಲಿಸ, ಒಂದು ಕಷೌಣ ಆಲ್ೀಚನಾಮಗನುಳಾದಂತ್ಸೆ ಕುಳಿತ್ು,
ಸುಯುಯತ್ಸಾತ ಮೀಲೆದದಳು, ಸೊಂಟಗೆೈಯಾಗಿ ಬಾಗಿ ಮಲಲಿಗೆ ಜಗಲ್ಗೆ ಹೊೀದಳು, ಮಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆೀ ಸನೆನುಮಾಡಿ.
“ಮನೆೀಕಡೆ ಎಲಲಿ ಹಾಯಂಗಿದಾದರೀ?” ಅತ್ಸೆತಯ ದನಯಲ್ಲಿ ಏನ ಅಂಜಕೆ,
“ಇದಾರೆ…. ಹಾಂಗೆ!” ಗುತ್ತ ಉದಾಸೀನ್ನದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸ, ಮತ್ಸೆತ ಉಪಚಾರದ ವಯಂಗಯಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ “ ಹಾಯಂಗಿದಿೀರಿ….ನೀವೆಲಲಿ?” ಎಂದನ್ನು.
“ಕಾಣತದಲಲಿ; ಇರೀದಪ್ಪಾಪ ಹಿೀಂಗೆ”.
“ಹೂಞ ಕಾಣ್ಣಾತ ಇದೆಯಲಾಲಿ!” ಗುತ್ತ ಮನೆಯ ಗೊೀಡೆ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಗಳಿಗಾಗಿದದ ಜೆೀಡಿ ಮಣ್ಣಾನ್ನ ಅಲಂಕಾರವನ್ನೂನು ಅಂಗಳಕೆಕ ಸಾರಿಸದದ ಸೆಗಣ್ಣೆಯ
ಚೊಕಕತ್ನ್ನವನ್ನೂನು ಗುಡಿಸಲ್ಗೆ ಹೊದೆಸ, ಅಂಚನ್ನುನು ಬಟಟಗೆ ಕತ್ತರಿಸದದ ಹೊಸ ಹುಲಲಿನ್ನೂನು ಕಣ್ಣಾಂದಲೆ ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸದನ್ನು. ತ್ನ್ನನು ಮಗಳ ಮದುವೆಯ
ಪೂವರ್ಶೆಸದಧತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ವಯಂಗಯವಾಡಿದ ಸೊೀದರಳಿಯನಗೆ ಅತ್ಸೆತ ಕಷೌಮ ಕೆೀಳುವಂತ್ಸೆ “ಧ್ಣ್ಣೆೀರು ಹಿರೆೀರು ಸೆೀರಿ ನಶಚಾಯಿಸಾಬಿಟಾಟರೆ ! ನಾವು ಹೆಣುಣಾ
ಹೆಂಗಸರು ಏನ್ನು ಮಾಡಾಕಾಗತದಪ್ಪಾಪ? ನ್ನಮಮನೆನುೀನ್ನು ಕೆೀಳಾತರಾ? ಕೊೀಳಿ ಕೆೀಳಿ ಕಾರಾ ಕಡಿೀತ್ಸಾರಾ?” ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ತಲೆ ಗೊಬೆಬಾಸೆರಗಿನಂದ
ಕಣಣಾತ್ತಕೊಂಡಳು. ಗುತ್ತಗೆ ಗೊತ್ತತ್ುತ, ಅತ್ಸೆತಗೆ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳನ್ನುನು ಬಚಚಾನಗೆ ಕೊಡುವುದಕೆಕ ಸವಲವೂ ಮನ್ನಸಸಾರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು, ಅಲಲಿದೆ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು
ತ್ನ್ನಗೆೀ ಕೊಡುವುದಕೆಕ ಮನ್ನಸಸಾದುದದನ್ನೂನು ನಾನಾ ರಿೀತ್ಗಳಿಂದ ವಯಕತಪಡಿಸಯೂ ಇದದಳು. ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಮಿಮಗಾಗಿ ತ್ಂದುಕೊಟುಟ ಸಣಣಾಪುಟಟ ಕಾಣ್ಕೆಗಳನ್ನೂನು
ಹೆಮಮಯಿಂದ ಸವೀಕರಿಸದದಳು. ಆದರೆ ಗೌಡರ ಜೀತ್ದಾಳಾಗಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಲಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಮಾರಿಕೊಂಡಿದದ
ದೊಡಡಬಿೀರ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನರುಪ್ಪಾಯನಾಗಿ ಒಡೆಯರ ಆಜೆಞಗೆ ತ್ಲೆಬಾಗಿದದನ್ನು.
ಒಡೆಯರಿಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿದುದದು ಜೀತ್ಮಾಡಲು ಒಂದು ಆಳು. ತ್ಮಮ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಯ ಒಂದು ಹೆಣಣಾನ್ನುನು ಹೊರಗೆ ಕೊಟಟರೆ ತ್ಮಮ ಕೆಲಸಕೆಕ ಒಂದಾಳು
ಖೀತ್ ಬಿೀಳುತ್ತದೆ. ಆದದರಿಂದ ಕೆೀರಿಯ ಹೆಣಣಾನ್ನುನು ಕೆೀರಿಯ ಗಂಡೆೀ ಮದುವೆಯಾಗಬೆೀಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕಟಟಪಪಣ್ಣೆ . ಬೆೀರೆ ರಿೀತ್ಯಿಂದ
ವತ್ರ್ಶೆಸದರೆ, ಆ ಹೆಣುಣಾ ಇನನುಬಬಾ ಬೆೀರೆ ಹಳಿಳೆಯ ಕೆೀರಿಯವನಂದ ತ್ಸಾಳಿಕಟಿಟಸಕೊಂಡಿದದರೂ ಸರಿ, ಅವಳನ್ನುನು ಎಳೆದು, ತ್ರಿಸ, ತ್ಸಾಳಿ ಕಿೀಳಿಸ, ತ್ಮಮ
ಕೆೀರಿಯವನಗೆೀ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತದದರೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೆೀಹವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಪಿಪ ತ್ಪಿಪ ಒಡೆಯರ ಇಚೆಛೆಗೆ ವಿರೀಧ್ವಾಗಿ ನ್ನಡೆದವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ
ಅಂತ್ಹ ಗತ್ಯೆೀ ಒದಗಿತ್ುತ. ಕಿೀಳುಜಾತ್ಯವರಿಗೆ ಅವರ ಇಚಾಛೆನ್ನುಸಾರ ಒಲವು ಅಕಕರೆ ಇರುವುದೆಂದರೆೀನ್ನು? ಒಲವು ಅಕಕರೆ ಏನದದರೂ ಎಲಲಿ
ಒಡೆಯರ ಲಾಭದ ವಲಯದೊಳಗಿದುದ, ಅವರ ಇಚಾಛೆಧಿೀನ್ನವಾಗಿರಬೆೀಕು. ಅವರ ಆಜೆಞಯ ಗೆರೆ ದಾಟುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ.
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“ಕಡಿೀಗೆ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ು ತ್ಳಿಸಬಾರದಾಗಿತ್ಸೆತ?” ವಯಂಗಯವನ್ನುನು ಬಿಟುಟ ಅನ್ನುಕಂಪ್ಪೆಗೆ ತ್ರುಗಿತ್ುತ ಗುತ್ತಯ ಸವರ.
“ಎಲಲಿ ಏನ ಗುಟುಟಗುಟಾಟಗಿ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಮಾಡಿತದಾರಪ್ಪಾಪ! ನ್ನಂಗೊಂದು ತ್ಳಿೀದು. ತ್ಮಿಮ ಕಣ್ಣಾೀರು ಹಾಕಾತ ಕೂತ್ದೆ! ಅಂವ ಬಾಯರೆ,
ಸಣಣಾಗೌಡುರ ಸಂಗಡಾನೆ, ಆ ಪ್ಪಾದಿರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರತ್ಸಾನೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕೆೀರಿೀಲೆಲಲಿ ಗುಸುಗುಸು! ಜಾತ್ಕೆಟ್ಟೀವನಗೆ ಕೊಡಾಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಾದು
ಲೆೀಸು. ನೀನ್ನು ಬರಲ್ ಇಲಾಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ತ್ಮುಮ ಏನ್ನು ಮಾಡಾಕೂ ತ್ಳಿೀದೆ…” ಸುಯುದ ಹೆೀಳಿದಳು ಸೆೀಸ “ಏನೆೀನೀ ಕೆಟಟ ವೆೀಚೆನು
ಮಾಡಿತದುಲಿ….ಅಂತ್ೂ ಸಾವಮಿ ನನ್ನೂನು ಕಳಿಸದಾಹುಂಗಾತ್ು! ಇನ್ನುನು ನೀವುನೀವೆ ಏನ್ನು ಮಾಡಿತೀರೀ ಮಾಡಿ.”
ಸೆೀಸ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಒಳಗೆ ಕರೆದಳು. ಅವನ್ನು, ಹೊಸತ್ನ್ನದ ಬಟೆಟ ವಾಸನೆ ಇನ್ನೂನು ಹೊಮುಮತ್ತದುದ, ಗೊಬೆಬಾಸೆರಗು ಕಟಿಟ ಉಟಿಟದದ ಹೊಸಸೀರೆಯ ಬರ್
ಬರ್ ಬರ್ ಸದಿದನಡನೆ ಕೆೈ ಬಳೆಗಳ ನಾದವೂ ಸೆೀರುವಂತ್ಸೆ, ತ್ುಸು ಸಡಗರದಿಂದಲೆ ತ್ಮಿಮ ತ್ಂದಿಟಟ ಚೊಂಬಿನ್ನ ನೀರಿನಂದ ಅಂಗಳಕೆಕ ಹಾಕಿದದ
ಮಟಟಲು ಕಲಲಿಮೀಲೆ ಕಾಲು ತಳೆದುಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೊೀದನ್ನು.
ತ್ಮಿಮ ಒಂದು ಕರಟಕೆಕ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಿಟಿಟದದ ಹೆಂಡ ಬೊಗಿಗಸದಳು. ಒಂದು ಬಾಳೆಯ ಕಿೀತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಮಣಸನ್ನಕಾಯಿಯ ಖಾರ ಹಾಕಿ
ಹುರಿದಿದದ ಉಪುಪ ತ್ುಂಡನ್ನುನು ನೆಂಚಿಕೊಳಳೆಲು ತ್ಂದಿಟಟಳು.
ಆ ಉಪುಪತ್ುಂಟು ದನ್ನದ ಮಾಂಸದುದ. ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಒಂದು ದನ್ನವನ್ನುನು ಹುಲ್ ಹಿಡಿದು, ಅದರ ಗಂಟಲನ್ನುನು ಮುರಿದು ರಕತ ಕುಡಿದು, ಬಡುವನ್ನುನು
ಕಾಡಿಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು, ಹೊೀಗಿ, ಗುರಗಿ ಹುಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಚಿಚಾಟಿಟತ್ುತ. ತ್ರುವಾಯ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಬಂದು ಮಾಂಸಭಕಷೌಣ್ಣೆ ಮಾಡುವ
ಉದೆದೀಶದಿಂದ, ಅದನ್ನುನು ಪತ್ಸೆತಹಚಿಚಾದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹೊಲಗೆೀರಿಯವರು ಆ ಬಡುವಿನ್ನ ಬಾಡನೆನುಲಲಿ ಕೊಯುದ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಕಂಬಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೆೀ ತ್ುಂಬಿ
ಹೊತ್ುತ ತ್ಂದು, ಹುಲ್ಗೆ ತ್ಸಾವು ಕಡಿದು ತ್ರಲಾದಿದದ ದೊಡಡದೊಡಡ ಎಲುಬುಗಳನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟಿಟದದರು! ಗೊೀಮಾತ್ಸೆಯ ಚಮರ್ಶೆವನ್ನನುಂತ್ೂ
ವಾಡಿಕೆಯಂತ್ಸೆ ಕುದರೆ ತ್ಟಿಟನ್ನ ಮೀಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೀಗರವಳಿಳೆ `ಕಮಿರ್ಶೆನ್ನು ಸಾಬರ’ ಕಡೆಯ `ಅಜಜಿೀ ಸಾಬರಿಗೆ’ ಮಾರಿದದರು!
ಅದರ ಪೂವೆೀರ್ಶೆತ್ಹಾಸದ ಅರಿವಾಗಲ್ ಪರಜೆಞಯಾಗಲ್ ಒಂದಿನತ್ೂ ಗಮನ್ನಕೆಕ ಬಾರದ ಗುತ್ತ ನಾಲಗೆಗೆ ಚುರುಗುಟುಟತ್ತದದ ಹುಳಿಹೆಂಡವನ್ನುನು ಹಿೀರಿ,
ಉಪುಪ ತ್ುಂಡುಗಳನ್ನುನು ಜಗಿದು ಚಪಪರಿಸತಡಗಿದನ್ನು. ಅತ್ಸೆತ ಅಳಿಯರ ಮಾತ್ು ಮಾತ್ರ ಗುಸುಗುಸು ಸಾಗಿತ್ುತ. ತ್ಮಿಮ ಗುತ್ತಗೆ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ
ಹಿಂದುಗಡೆ, ತ್ನ್ನನು ಮುಖ ಅವನಗೆ ಕಾಣದಂತ್ಸೆ, ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಮುಖವನ್ನುನು ಗಮನಸುವಂತ್ಸೆ, ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಮುಖಕೆಕ ನೆೀರ
ಎದುರಾಗಿರುವಂತ್ಸೆ ನಂತ್ದದಳು. ಮಾತ್ನ್ನ ನ್ನಡು ನ್ನಡುವೆ ಕಣುಣಾಮಿಟುಕಿಸಯೊ, ತ್ುಟಿ ಊದಿಸಯೊ. ಕೆೈ ಅಳಾಳೆಡಿಸ ಬಳೆ ಸದುದ ಮಾಡಿಯೊ, ತ್ನ್ನನು
ತ್ಸಾಯಿಗೆ ಸನೆನು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದದಳು.
ಸಂವಾದ ಮುಂದುವರಿದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಮೂವರ ರಕತಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ವೆೀಗೊೀತ್ಕಷ್ರ್ಶೆವಾಗತಡಗಿತ್ುತ. ಅದರ ಪರಿಣ್ಣಾಮ ಒಮಮಮಮ
ದೃಗೊಗೀಚರವಾಗುವ ಬಹಿಃಕಿರಯೆ ಮತ್ುತ ಅಂಗವಾಯಪ್ಪಾರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೊರದೊೀರುತ್ತತ್ುತ. ತ್ಮಿಮ ಒಮಮ ತ್ನ್ನನು ಮೂಕಸಂದೆೀಶದ ಸಾಮಥಯರ್ಶೆ
ಸೊೀತ್ು ಬಿಕಿಕಬಿಟಿಟದದಳು; ಒಮಮ ಒಲೆಲಿ ಎಂದು ತ್ನ್ನನುವವನಗೆ ತ್ನ್ನನು ನಧಾರ್ಶೆರವನ್ನುನು ಸೂಚಿಸಲು ತ್ಲೆ ಕೊಡಹಿ, ಅವಳು ಮದುಮಗಳಾಗುವ
ಪೂವರ್ಶೆಚಿನೆಹುಯಾಗಿ ತಟಟಕೊಂಡಿದದ, ಬಹುಪ್ಪಾಲು ಕಡ ತ್ಂದಿದದ, ಸರಗಳೆಲಲಿ ಸದಾದಗಿದುದವು; ಒಂದು ಸಾರಿಯಂತ್ೂ, ತ್ಸಾನ್ನು ಗುತ್ತಯೊಡನೆ
ಓಡಿಹೊೀಗಿಯೆ ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂಬ ದೃಢ ಹಠವನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಬಾಯಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಲಿಗೆ ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ತರಲು. ಆ ವಾಕಯದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕೆಕ ಬರುವ
ಹೊತ್ತಗೆ ತ್ಸಾಳೆಮ ತ್ಪಿಪ ಮೈಮರೆತ್ು ‘….ಗಿತೀನ!’ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಉಚಚಾರಿಸ, ಗುತ್ತ ತ್ರುಗಿನೀಡುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದಳು. ಸೆೀಸಯ
ಬಹಿವಾಯರ್ಶೆಪ್ಪಾರ ಅಷ್ುಟ ರಭಸವಾಗಿ ಪರಕಟಿತ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಸುಯುಲಿ, ಕಣಣಾರಸಕೆ, ಎದೆಯ ಏರಿಳಿತ್, ಸಂಬಳ ಸುರಿಯುವಿಕೆ, ಹಣ್ಣೆ
ಚಚಿಚಾಕೊಳುಳೆವಿಕೆ, ಕಿವಿಯ ಅಲೆಯನ್ನುನು ಅನಾವಶಯಕವಾಗಿ ಉಜಜಿಕೊಳುಳೆವಿಕೆ, ಬೆವರರಸಕೊಳುಳೆವಿಕೆ ಇವು ಅವಳ ಹೃದಯದ ಸಂಕಟಕೂಕ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ
ತ್ುಯಾದಟಕೂಕ ಕನ್ನನುಡಿ ಹಿಡಿದಿದುದವು. ಬಾಡು ತ್ನ್ನುನುವ ಮತ್ುತ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯುವ ಒಂದು ಬಹಿಃಕಿರಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲೆ ತಡಗಿದದ ಗುತ್ತ, ಹೊಸದಾಗಿ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಬೆೀರೆಯ ತ್ರಹದ ಕಿರಯೆಯಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಆಂತ್ರರದ ಆಂದೊೀಲಗಳನ್ನುನು ಪರಕಟಪಡಿಸಲಾರದೆಯೊ ಮತ್ುತ ಹಾಗೆ ಪರಕಟಪಡಿಸುವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೆಚಾಚಾಗಿ
ಹೊೀಗದೆಯೂ, ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೈಕೊಂಡಿದದ ಕಿರಯೆಯ ತ್ೀವರ ಮಂದಾದಿ ಗತ್ಯ ರಭಸತ್ಸಾರತ್ಮಯದಿಂದಲೆ ತ್ನ್ನನು ಭಾವಗಳಿಗೆ ಅಭವಯಕಿತ ನೀಡಿದದನ್ನು. ತ್ಂದೂ
ಕುಡಿದೂ ಪೂರೆೈಸದೊಡನೆ ಕರಟವನ್ನನುಲ್ಲಿಯೆ ಪಕಕಕೆಕ ಸರಿಸಟುಟ, ಸೆೀಸ ಬೆೀಡಬೆೀಡವೆಂದರೂ ಬಾಳೆಯ ಕಿೀತ್ನ್ನುನು ಎತ್ತಕೊಂಡು ತ್ನ್ನಗೆ
ಸುಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿದದ ಕೆೈಬಾಯಿ ತಳೆದುಕೊಂಡು ಉಟಟಬಟೆಟಗೆೀ ಒರೆಸಕೊಂಡನ್ನು.
ತ್ಮಿಮಗೆ ಹೆೀಳುವುದನೆನು ಸೆೀಸಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಹಾಂಗಾರೆ ನಾ ಬರತ್ನ. ಆ ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾರೆೀಮಟಿಟನ್ನ ಬದಿೀಲ್, ಹೊಂಡ
ಇದೆಯಲಾಲಿ? ಅಲ್ಲಿರಾ ಕಾಯದಿಗೆ ಹಿಂಡಲಿ ಹತ್ರ ಮರೆೀಲ್ ಕೂತ್ರತ್ನ.” ಎಂದವನ್ನು ‘ಆಗಬಹುದೆೀ?’ ಎಂದು ಪರಶ್ನುಸುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು
ಕಣ್ಣಾಗೆ ಕಣ್ಣಾಟುಟ ನೀಡಿದಳು. ಅವಳೂ ಹಾಗೆಯೆ ನೀಡುತ್ತದದಳು, ಗುತ್ತಯ ಕಣಣಾನ್ನನುಲಲಿ, ಹೃದಯಾಂತ್ರಾಳವನೆನು, ಜೀವವನೆನು! ಎಂಥ ನೀಟಗಳೂ
ಅವು? ಗಂಡು ಹೆಣುಣಾ ಘಟಸಪರ್ಶೆಗಳು ಎಣ್ಣೆಯಾಡುವಾಗ ಒಂದನನುಂದು ಸರಪಣ್ ಸುತ್ುತವಂತ್ಸೆ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿಯುವ ಪರಣಯಫಣ್ಬಂಧ್ನ್ನವೂ
ಸಪ್ಪೆಪಯಾಗುವಂತ್ಸೆ ಒಂದನನುಂದು ಆಲ್ಂಗಿಸದುದವು. ಕೆಂಪಗೆ ಕರಗಿ ದರವವಾದ ಜೀವಗಳೆರಡರ ಚೆೈತ್ನ್ನಯವೆ ಅತ್ತಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಂದತ್ತ ಹೃದಯದಿಂದ
ಹೃದಯಕೆಕ ಹರಿಯುವ ಬೆೀಟದ ಒದಗೆಗಳಾಗಿದುದವು ಆ ನೀಟಗಳು! ಸಮಪರ್ಶೆಣ್ಣೆ, ಆಶಾವಸನೆ, ವಿನಾಯಸ ಧೆೈರರ, ಪರತ್ಜಾಞಸೆೈಥಯರ್ಶೆ,
ಆಮರಣಪರರಂಂತ್ ತ್ಸಾಯಗಭಾವ, ದುದರ್ಶೆಮಯ ಸಾಹಸೊೀಲಾಲಿಸ-ಇವೆಲಲಿವನ್ನೂನು ಒಬಬಾರಿಂದೊಬಬಾರಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಜೀವಂತ್ ವಿದುಯನ್ನಮಯ
ತ್ಸಾಯಗಪರಣ್ಣಾಳಗಳಾಗಿದುದವು ಆ ದೃಷ್ಟದವಯ!
ತ್ನ್ನನು ದೊಣ್ಣಾ ಕತ್ತ ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನುನು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೊರಡುತ್ತದದ ಗುತ್ತಗೆ ತ್ಮಿಮ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಹೆೀಳಿದಳು: “ ಆ ಕಾಯದಿಗೆ ಹಿಂಡಲಿ
ಹತ್ಸಾರನೆ ಕೂತ್ುಕೊಬಾಯಡಿ, ನಾ ದನಾಕಾಯಕೆಕ ಹೊೀದಾಗ ನೀಡಿೀನ, ಸಪರ್ಶೆನ್ನ ಹಾಂವು ಇತ್ರ್ಶೆವೆ! ಸವಲಪ ದೂರಾನೆ ಕೂತಕಳಿಳೆ!”
ಎಷಾಟದರೂ ಆ ಪರದೆೀಶದ ನಕಟ ಪರಿಚಯ ಗುತ್ತಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿರುವುದು ಆ ಜಾಗದ ಹುಟುಟಮಗುವಾದ ತ್ಮಿಮಗೆ ತ್ಸಾನೆ ? ಆದರೆ ಒಂದನ್ನುನು
ಮಾತ್ರ ಗುತ್ತ ಗಮನಸುವ ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ ತ್ನ್ನನುನೆನು ನೆೀರವಾಗಿ ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸ ಮಾತ್ನಾಡಿದಾಗ ತ್ಮಿಮಯ ರೂಢಿಯ ಏಕವಚನ್ನ
ಬಹುವಚನ್ನಕೆಕ ತ್ರುಗಿತ್ುತ! ಸೆೀಸ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನುನು ಗಮನಸ ಆ ಉತ್ಕಟಸಥೂಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಗುಳುನ್ನಗದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ನೆಲಕೆಕ ಮೀರೆ
ತ್ರುಗಿಸದದಳು.
ಇಬಬಾರೂ ಒಟಿಟಗೆ ಹೊರಡುವುದು ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣ್ಸುವುದಿಲಲಿವೆಂದೂ, ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡರೆ ಅನ್ನುಮಾನ್ನಕೆಕ ಆಸಪದವಾಗಿ
ತಂದರೆಗಿೀಡಾಗಬಹುದೆಂದೂ, ಗುತ್ತ ಹೊರಟ ತ್ುಸು ಹೊತ್ತನ್ನ ಮೀಲೆ ತ್ಮಿಮ ಬಯಲು ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಯಕೆಕ ಹೊೀಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ
ಗುತ್ತ ಹೆೀಳಿದದ ಗೊತ್ತಗೆ ಹೊೀಗುವುದೆಂದೂ ಸಂಚುಹೂಡಿದದರು.
ಗುತ್ತ ಕಣಮರೆಯಾದೊಡನೆ ತ್ಮಿಮ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಹೊೀಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಮದುವಣ ಗಿತ್ತಯ ಲಕಷೌಣದ ಒಡವೆಗಳೆಲಲಿವನ್ನೂನು ತ್ಸೆಗೆದು, ಗಂಟು ಕಟಿಟ, ಅವವ
ಹೆೀಳಿದ ಮಡಕೆಯೊಳಗಿಟಟಳು. ದಾರಿಗೆ ಬೆೀಕಾಗಬಹುದೆಂದು ಅವವ ಕಟಿಟಕೊಟಟ ಸಣಣಾದೊಂದು ಬುತ್ತಯನ್ನುನು ನೀರು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವ
ನೆವದ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿಟುಟಕೊಂಡಳು. ಅವರು ಮನೆದೆೀವರೆಂದು ಮಲೆಯಲ್ಲಿಟುಟ ಪೂಜೆಮಾಡುತ್ತದದ ಒಂದು ಕುಂಕುಮ ಹಚಿಚಾ ಕಾಣ್ಕೆ ಕಟಿಟದದ ಒನ್ನಕೆ
ತ್ುಂಡಿನ್ನಂತ್ಹ ಪರತ್ಮಯ ಮುಂದೆ ಅಡಡಬಿದುದ, ಅವವನ್ನ ನಷ್ಕರಯಾ ಮೌನ್ನದ ಮತ್ುತ ಆದರರ್ಶೆನ್ನಯನ್ನದ ಆಶ್ೀವಾರ್ಶೆದಪಡೆದು ಬಿೀಳೊಕಂಡಳು.
ಮಗಳು ಕಣಮರೆಯಾದ ಮೀಲೆಯೊ ಆ ದಿಕಿಕಗೆೀ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ನಂತ್ದದ ಸೆೀಸ ಸುಯುದ ಸೆರಗಿನಂದ ಕಣಣಾರಸಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಎದೆ
ಏನೀ ತ್ನ್ನಗರಿಯದೊಂದು ಪುಕಕಲನ್ನನುನ್ನುಭವಿಸ ಡವಡವಿಸತಡಗಿತ್ು. ಮಗಳ ಸಂತೀಷಾಥರ್ಶೆವಾಗಿ, ಅಳಿಯನ್ನ ಇದಿರಿನ್ನ ಧೆೈರರದಲ್ಲಿ, ಈ
ಸಾಹಸಕೆಕ ಒಪಿಪಗೆ ಕೊಟಿಟದದಳು. ಆದರೆ ಈಗ ತ್ಸಾನಬಬಾಳೆ ಬಿಡಾರದ ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಂತ್ಸಾಗ ಜೀವ ತ್ಲಲಿಣ್ಸತಡಗಿತ್ುತ. ತ್ಸಾನೆೀನ್ನು
ಮಾಡಿಬಿಟೆಟ? ನ್ನಡೆದ ನಜಾಂಶ ಗೊತ್ಸಾತದರೆ, ತ್ನ್ನನು ಗತ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಗೌಡರ ಕೊೀಪ, ಗಂಡನ್ನ ರೌದರತ್ಸೆ, ಅಳಿಯನಾಗಲ್ದದವನ್ನ ಕೊರೀಧ್ ಮಾತ್ಸಾರರ,
ಕೆೀರಿಯವರ ನಂದೆ, ಸವರ್ಶೆರ ತ್ರಸಾಕರ-ನೆನೆದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಘೀರವಾಗತಡಗಿತ್ು ಸೆೀಸಯ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ, ತ್ನ್ನಗೆ ಒದಗುವ ಗತ್ ಇರಲ್, ಮಗಳಿಗೂ
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ಸೊೀದರಳಿಯನಗೂ ಏನಾದಿೀತ್ು, ಏನಾಗಿದಿದಿದೀತ್ು, ಸಕಿಕಬಿದದರೆ? ದಿಕುಕ ತೀಚದೆ “ಸಾವಮಿ, ಕಾಪ್ಪಾಡಪ್ಪಾಪ!” ಎಂದು ಕೆೈ ಮುಗಿದಳು, ಆಕಾಶಕೊಕ,
ಭೂಮಿಗೊ, ಕಾಡಿಗೊ, ಸಹಾಯದಿರಶೆರೀಣ್ಗಳಿಗೊ?
ಬೆೀಗಬೆೀಗ ಓಡಿಹೊೀಗಿ ಮಗಳನ್ನುನು ಹಿಂದಕೆಕ ಕರೆಯುವ ಮನ್ನಸೂಸಾ ಆಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಅವಳು ಹೊೀಗಿಬಿಟಿಟದದಳು. ತ್ಸಾನ್ನು ಕರೆದರೂ ಅವಳು
ಹಿಂದಿರುಗುತ್ಸಾತಳೆಯೆ? ಮಗಳು ಈ ಮದುವೆ ಗೊತ್ಸಾತದಂದಿನಂದಲೂ ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿಯೆ ಅನ್ನುಭವಿಸುತ್ತದದ ಬೆಂಕಿಯ ಕಾವು ತ್ಸಾಯಿಗೂ ಚೆನಾನುಗಿ
ಮುಟಿಟತ್ುತ. ಅಲಲಿದಿದದರೆ ಗುತ್ತ ಅಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ಅಷ್ುಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ೀಲನಾಗುತ್ತದದನೆೀ ತ್ನ್ನನು ಸಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿ? ಸೆೀಸ ಒಳಗೆ ನ್ನಡೆದು, ಒಂದು
ಬಿಲೆಲಿಯನ್ನುನು ತಳೆದು, ಕಲೂಲಿರು ಗಣಪನಗೆ ಹಣುಣಾಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನುನು ಮೂಲೆಯ ಒನ್ನಕೆ ದೆೀವರಿಗೆ ಸುತ್ುತ ಬರಿಸ,
ಒಂದು ಬಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ, ಆಗಲೆ ಕಟುಟಗೊಂಡು ನೆೀತ್ಸಾಡುತ್ತದದ ಇತ್ರ ಕಾಣ್ಕೆಗಳ ಸಾಲ್ಗೆ ಇದನ್ನೂನು ಜೊೀತ್ುಹಾಕಿದಳು.
ಕೆೀರಿಯ ಕೊೀಳಿಗಳೆಲಲಿ ಆಯಾ ಬಿಡಾರಗಳಲ್ಲಿರುವ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಬುಟಿಟಯಡಿಯನನು ಒಡಿಡಯನನು ಸೂರಿನ್ನ ಬಿದಿರಟಟಣ್ಣೆಯನನು ಸೆೀರಿ, ಕಪುಪ
ಕವಿಯತಡಗಿತ್ುತ, ಬಿಡಾರದ ಎದುರಿಗಿದದ ಹಾಡಯದ ಮರಗಳ ಪರತ್ಸೆಯೀಕತ್ಸೆಯೂ ವಿವರವೂ ಅಡಗಿ ಎಲಲಿ ಮುದೆದಯಾಗತಡಗಿದುದವು. ಅಷ್ುಟ
ಹೊತ್ತಗೆ, ಬಿೀಸೆಕಲುಲಿ ಸವಾರಿ ನೀಡಲು ಹಕಕಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಿದದ ಜನ್ನ ಒಬೊಬಾಬಬಾರಾಗಿ ಇಬಿಬಾಬಬಾರಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗತಡಗದಿದದರು. ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಎರಡನೆ
ಮಗ ಪುಟಟಬಿೀರನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಚಿಕಕಪುಟಿಟಯೆ ಸೆೀಸಗೆ ಮದಲು ಸುದಿದ ತ್ಳಿಸದುದ, ತ್ನ್ನನು ಮಾವಗೆ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಎಳೆಯುತ್ತದಾದಗ ಎಡವಿಬಿದುದ ಪ್ಪೆಟಾಟಗಿದೆ
ಎಂದು. ಸೆೀಸ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗಾದ ಪ್ಪೆಟಿಟನ್ನ ಗಾತ್ ತ್ಳಿಯದೆ ತ್ಳಮಳಿಸುತ್ತರಲು, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡುಮಕಕಳಿಬಬಾರೂ ಸೆೀರಿ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ
ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡಳು. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸಣಣಾಬಿೀರ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ಪೆಟುಟ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ದೊಡಡದಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ
ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ಸಮಾಧಾನ್ನಗೊಳಿಸದನ್ನು. ಎರಡನೆ ಮಗ ಪುಟಟಬಿೀರ ಜಗಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಗಿೀಕಿನ್ನ ಚಾಪ್ಪೆಹಾಕಿ ಅಪಪನ್ನನ್ನುನು ಮಲಗಿಸದನ್ನು.
ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ಪಾದಿರಯೂ ದೆೀವಯಯಗೌಡರೂ ಸೆೀರಿ ಇಲಾಜುಮಾಡಿ ಬಟೆಟಕಟಿಟದದರು.
ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗುವ ಮದಲು ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನೂ ಪುಟಟಬಿೀರನ್ನೂ
ಅಪಪ ಮಲಗಿದದ ಚಾಪ್ಪೆಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಕುಳಿತ್ು ಅವವ ಕೊಟಟ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯುತ್ತದದರು, ಅದು ಇದು ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತ.
“ತ್ಂಗಿ ಎಲಲಿವಾವ? ಕಾಣ್ಣಾದಿಲಾಲಿ?” ಎಂದನ್ನು ಸಣಣಾಬಿೀರ. ಬಚಚಾನ್ನನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಇಷ್ಟವಿಲಲಿದೆ ತ್ಮಿಮ ಕುದಿಯುತ್ತದುದದು ಅವನಗೆ
ಗೂತ್ತದುದದರಿಂದ ಆ ಪರಶೆನುಯ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತ್ಸೆಯ ಅನ್ನುಕಂಪ್ಪೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ.
“ಎಲ್ಲಿೀ ಮೂಲೆೀಲ್ ಅಳಾತ ಕೂತ್ಬೆೈರ್ಶೆದು” ಎಂದನ್ನು ಪುಟಟಬಿೀರ , ಬಚಚಾನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗಿದದ ವಿರುದಾಧಭಪ್ಪಾರಯವನ್ನುನು ರೂಪಿಸುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ.
ಮಲಗಿದದ ಮುದುಕ ದೊಡಡಬಿೀರ ತ್ುಸು ಗಡಸುದನಯಲ್ಲಿ “ಅದಕೆಕೀನಾಗದೆ , ಅಳಾತ ಕೂರಕೆಕ?” ಎಂದು ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೈಗೊಂಡ ನಣರ್ಶೆಯವನ್ನುನು
ಸಮಥಿರ್ಶೆಸ ತೀರುವಂತ್ಸೆ “ತ್ಮೂಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೆ. ನನ್ನನು ಅಣ್ಣಾಣಾರು ನೀಡಬೆೀಕಂತ್ಸೆ!” ಎಂದು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕರೆದನ್ನು.
ಸೆೀಸ ಏನ್ನೂ ಹೆೀಳದೆ ದೂರ ಗೊೀಡೆಗೆ ಒರಗಿ ಚಿಂತ್ಸಾಕಾರಂತ್ಳಾಗಿ ಕೂತ್ದದಳು. ಒಂದು ಹರಳೆಣ್ಣೆಣಾ ಹಾಕಿದದ ದೊಡಡಹಣತ್ಸೆಯ ದಿೀಪ ಅದಕಾಕಗಿ
ಮಾಡಿದದ ಗೂಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತತ್ುತ. ಸುತ್ತಲೆಲಲಿ ಆಗಲೆ ಕತ್ತಲೆ ದಟಟಯಿಸತ್ುತ.
ಸವಲಪಹೊತ್ಸಾತದರೂ ತ್ಮಿಮ ಬಾರದಿರಲು ಮುದುಕ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಮಗಳನ್ನುನು ಕರೆತ್ರಲು ಹೆೀಳಿದನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನುನು ಸಂತ್ಸೆೈಸುವ ಒಳ
ಉದೆದೀಶವೂ ಇತ್ುತ ಅವನಗೆ.
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ಸೆೀಸ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದು “ಹೊರಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಯದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ , ಹಾಡಯಕೆಕ” ಎಂದಳು.
ಹೊಲೆಯರ ಹುಡುಗಿ, ಹುಟಿಟದಂದಿನಂದಲೂ ಮೂರುಹೊತ್ೂತ ಕಾಡುಗಡೆಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆಯನೆನು ಕಾಣದೆ ತ್ರುಗಿ ರೂಢಿಯಾಗಿರುವ ತ್ಮಿಮ,
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರದ ಮುಂದಣ ಹಾಡಯಕೆಕ ಹೊರಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿರುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಆತ್ಂಕದ ವಿಷ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ತ್ುಸು ಹೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ
ಸಣಣಾಬಿೀರ ಪುಟಟಬಿೀರರು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಳಿಯಿದದ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರಗಳಿಗೆ ಹೊೀದರು.
ಅವರು ಹೊೀಗಿ ಸವಲಪ ಹೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ ದೊಡಡ ಬಿೀರ ವಯಗರನಾಗಿ “ನಂಗೆೀನ್ನು ತ್ಲೆ ನೆಟಟಗದೆಯೆೀನೆ ? ಮದುವೆಗೆ ತ್ಂದ ಒಡವೆನೆಲಲಿ ಹಾಕಿ, ಈ
ಕತ್ತಲೆೀಲ್ ಹುಡುಗಿ ಒಬಬಾಳನೆನು ಹಾಡಯಕೆಕ ಕಳಾಸಾಕೆ, ಹೊರಕಡೆಗೆ? ಹೊೀಗಿ ಕೃತ್ಯೊ ಇಲ್ಲಿ?” ಎಂದು ಮಲಗಿದದವನ್ನು ಅಸಥೂರನಾದಂತ್ಸೆ ಎದುದ ಕೂತ್ನ್ನು.
ಸೆೀಸ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಹಾಡಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದು “ಅಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಲಲಿ ; ಕರೆದೂರ ಓಕೊಳಿಲಿಲಲಿ! ಇಲೆಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೆರೆಮನೆ ಕಡೆ ಹೊಗಯದೆಯೊೀ
ಏನ? ನೀಡಿ ಬಲೆೀರ್ಶೆನ್ನು?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಹೊರಟುಹೊೀದಳು.
ಮುದುಕನಗೆ ಏಕೊೀ ಏನ ದಿಗಿಲಾಗತಡಗಿತ್ು. ಕಾಲು ಪ್ಪೆಟಾಟಗಿ ಉಳುಕಿರದಿದದರೆ ಅವನ್ನು ಕೂತ್ರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಂದೆಯಾಗಿದದ ಅವನಗೆ ಮಗಳ
ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆಯಲು ಅನೆೀಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾದಯವಾಗದೆ , ಅನವಾಯರ್ಶೆಕೆಕ ಸಕಿಕ, ಬಚಚಾನಗೆ ಅವಳನ್ನುನು ಲಗನು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಒಪಿಪದದಳು.
ಆದರೆ ತ್ನ್ನನು ತ್ಳವಾರತ್ನ್ನದ ಪರತ್ಷೆಠಗೆ ಕೊಂದು ಬರಬಾರದೆಂದು, ತ್ಸಾನೆ ತ್ನ್ನನು ಸವಂತ್ ಇಚೆಛೆಯಿಂದ ಒಪಿಪಗೆ ಕೊಟಿಟದೆದೀನೆ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದದನ್ನು.
ಈಗ ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ (ಅವಳು ಹಾಗೆ ಹೆೀಳಿದದಳು ಎಂಬುದೂ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತತ್ುತ.) ‘ಪ್ಪಾರಾಣ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಾತಳೊೀ!’ ಎಂದು
ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟಿಟಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಹೆಂಡತ್ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯುವ ತ್ಸಾಳೆಮಯಿಲಲಿದೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಕರೆಯತಡಗಿದನ್ನುಃ “ಏ ಸಣ್ಣಾಣಾ , ಏ
ಪುಟಾಟ, ಬನನುರೀ ಬೆೀಗ ಬನನುರೀ”
ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಗಂಟಲು ಕೆೀಳಿಸ ಸೆೀಸಯೊಡಗೂಡಿಯೆ ಓಡಿ ಬಂದರು, ಸಣಣಾಬಿೀರ ಪುಟಟಬಿೀರನ್ನು.
ಕೆೀರಿಗೆ ತ್ಳವಾರನ್ನ ಬಿಡಾರದ ಮುಂದೆ ನೆರೆಯಿತ್ು. ಹತ್ಸಾತರು ಊಹಾಪ್ೀಹಗಳಾಗಿ ತ್ಮತ್ಮಗೆ ಹೊಳೆದಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದರು: ಕೆರೆಗೆ ಬಿದದಳೊ?
ನೆೀಣುಹಾಕಿಕೊಂಡಳೊ? ಹಾವು ಕಚಿಚಾ ಸತ್ತಳೊ ಹುಲ್ ಹಿಡಿಯಿತ? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರ ಮಂಜಭಟಟರು ಪರಮುಖವಾಗಿಯೂ
ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ರಿೀತ್ಯ ಬಲಾತ್ಸಾಕರದಿಂದ ದವಸ ಧಾನ್ನಯ ಜಮಿೀನ್ನು ಇವುಗಳ ಸಂಪ್ಪಾದನೆಗಾಗಿಯೂ, ಹೊನಾನುಳಿಯಿಂದ ಕರೆಯಿಸ
ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಕೊಂಡಿರುವ ಪುಂಡ ಸಾಬರ ತ್ಂಡದವರಿಂದ, ಆಭರಣಕಾರಣಕಾಕಗಿಯೊೀ ಅಥವಾ ಅತ್ಸಾಯಚಾರಕಾಕಗಿಯೊೀ,
ಅಪಹರಿಸಲಪಟಟಳೊ…….?
ಅಡಕೆ ದಬೆಬಾ ಸೀಳಿ, ಕಟಿಟ, ಹತ್ತಪಪತ್ುತ ದೊಂದಿ ಮಾಡಿ, ಒಬೊಬಾಬಬಾರು ಒಂದೊಂದನ್ನುನು ಹೊತ್ತಸಕೊಂಡು, ಅದರ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಹುಡುಕಲು
ಹಾಡಯದ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಬಿೀಸ ಬಿೀಸ ಹೊತ್ತಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಆ ಕೆಂಡಬೆಳಕುಗಳು ದೂರ ದೂರ ಹೊೀಗಿ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುವುದನೆನು
ನೀಡುತ್ಸಾತ ಜಗಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ದದ ದೊಡಡಬಿೀರ “ಅಯೊಯೀ ದೆೀವರೆ ! ನ್ನನ್ನಗಿೀ ವಯಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿೀಂಗಾಗ ಬೆೀಕೆೀ?….” ಎಂದೆಲಲಿ ನಾನಾ
ವಿಧ್ವಾಗಿ ನ್ನರಳುತ್ತದದನ್ನು.
ಸೆೀಸ ಕೆೀರಿಯ ಇತ್ರ ಹೆಂಗಸರ ಸಮಾಧಾನ್ನದ ಮತ್ುತ ಧೆೈಯರ್ಶೆದ ಮಾತ್ುಗಳನ್ನುನು ಕೆೀಳಿಯೂ ಕೆೀಳದಂತ್ಸೆ ತ್ಲೆಬಾಗಿ ನೆಲನೀಡುತ್ಸಾತ ಅವರ ನ್ನಡುವೆ
ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದದಳು. ಹೊತ್ುತ ಮಲಲಿಗೆ, ಬಹುಮಲಲಿಗೆ, ಸುದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ, ತ್ುದಿಮದಲ್ಲಲಿದ ಕರಿಯ ಹೆಬಾಬಾವಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಹರಿಯುತ್ತತ್ುತ. ಜಗಲ್ಯ
ಮೀಲೆ ಗೂಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತದದ ಹಣತ್ಸೆ ಎಣ್ಣೆಣಾತ್ೀರಯೊೀ ಗಾಳಿಬಿೀಸಯೊೀ ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಆರಿಹೊೀಯಿತ್ು. ಅದನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ಹೊತ್ತಸಬೆೀಕೆಂದು
ಯಾರಿಗೂ ಅನನುಸಲೂ ಇಲಲಿ.
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ಹುಡುಕುವವರು ಹೊೀಗಿ ಅಧ್ರ್ಶೆಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ುತ ಏನ, ಹಾಡಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಂದಿ ಬೆಳಕು ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರದ ಕಡೆಗೆ ವೆೀಗದಿಂದ
ಚಲ್ಸುತ್ತದುದದು ಜಗಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಕಗಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದದ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿತ್ುತ. ಅವವನ್ನ ಜೀವವೆ ಬಾಯೆಗ ಬಂದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು, ತ್ನ್ನನು
ಮಗಳಿಗೆ ನ್ನಡೆದಿರುವ ಏನ ಒಂದು ಅನಾಹುತ್ವನ್ನುನು ತ್ಳಿಸಲು ಯಾರ ಓಡಿಬರುತ್ತದಾದರೆ ಎಂದು.
ಬಂದವನ್ನು ದೊಂದಿ ಬಿೀಸ ಬೆಳಕು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮಡಕೆ ಯನ್ನುನು ತೀರಿ “ಅವಾವ, ಇದೆೀ ಏನ್ನು, ತ್ಂಗಿ ಹೊರಕಡೆಗೆ ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀದ
ಮಡಕೆ?” ಎಂದನ್ನು.
ಸೆಸ ನೀಡಿ ಸಂಕಟದ ಸವರದಿಂದ “ಹೌದಪ್ಪಾಪ” ಎಂದಳು.
“ಎಲ್ಲಿ ಬಿದಿದತತ ಅದು, ಪುಟಟಬಿೀರ?” ಜಗಲ್ಯಿಂದ ಬಂತ್ು ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಆತ್ರ್ಶೆಧ್ವನ.
ಆ ಮಡಕೆ ತ್ಮಿಮ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದದುದ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಖಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪುಟಟಬಿೀರ, ಕೊಲೆಪ್ಪಾತ್ಕನ್ನನ್ನುನು ಹಿಡಿಯಲು ತ್ನ್ನಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿದದ
ಮುಖಯ ವಸುತವೆ ದೊರಕಿದೆ ಪತ್ಸೆತೀದಾರನ್ನ ಠಿೀವಿಯಿಂದ, ದೊಂದಿ ಬಿೀಸುತ್ಸಾತ ಬಂದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಓಡಿ ಕಣಮರೆಯಾದನ್ನು. ಆ ಮಡಕೆ
ಕಗಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಾಗೂ ಬಿೀಳದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಿದಿದತ್ುತ, ಕುರುಡು ಸಾಕಿಷೌಯಾಗಿ!
ಪುಟಟಬಿೀರ ಹೊೀಗಿ ಇನ್ನೂನು ಐದು ನಮಿಷ್ವೂ ಕಳೆದಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಠಾತ್ತನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ ಹೆಂಗಸರ ನ್ನಡುವಣ್ಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಕಾರವಾದ
ಹುಹೂಂಕಾರದ ಸದುದ ಎದಿದತ್ು. ಎಲಲಿರೂ ವಕಿತ್ಗೊಂಡರಾದರೂ ಯಾರೂ ಹೆದರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಹೂಂಕಾರ ಅಭಾಯಸವಾಗಿದದ ಅವರೆಲಲಿರಿಗೂ ಅದರ
ಅಥರ್ಶೆ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ುಃ ಸೆೀಸಯ ಮೈಮೀಲೆ ಜಕಣ್ ಬಂದಿತ್ುತ!
ಇನೆನುೀನ್ನು ತ್ಮಿಮಯ ಅಂತ್ಧಾರ್ಶೆನ್ನ ರಹಸಯದ ಮೀಲೆ ಸತ್ಯದ ಬೆಳಕು ಬಿದೆದೀ ಬಿೀಳುತ್ತದೆಂದು ಸವರ್ಶೆರೂ ಆಲ್ಸದರುಃ ಆ ಅತ್ೀಂದಿರಯ ಭಾಷೆಯನೆನುಲಲಿ
ಅಳೆದು ತ್ೂಗಿ ಕೆೀರಿ ತ್ೂರಿ ನೆರೆದಿದದರು ಹಿೀಗೆಂದು ಅದರ ಸಾರ ಸಂಗರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡರುಃ
“ಹೂಞಂ ಹಿಞರೀಂ ಹೂಂ…. ಜಾತ್ಕೆಟುಟ ನೀತ್ಕೆಟುಟ ಕೆೀರಿಗೆಲಲಿ ಮುಟುಟಚಿಟುಟ! ಹಲಸನ್ನ ಮರದ ಮೀಲೆ ನ್ನನ್ನನು ಜುಟುಟ! ನಾನೆ ಅಡಗಿಸದೆದೀನೆ!
ಹೆದರಬೆೀಡಿ, ನ್ನನ್ನಗೆ ಆಯಾರ ಕೊಟುಟ ಪೂಜೆಮಾಡಿ! ಹೊೀದ ಹೆಣುಣಾ ಕೊೀದಲು ಕೊಂಕದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹೂಞ ಹೂಞ ಹೂಞ… “
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಸುಮಾತ್ು ಕೆೀಳಿಸತ್ುಃ “ಹೌದು ಮತ್ಸೆತ ? ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಟೆರ ಆಗೆದ ಬಿಡತದೆಯೆ…. ಮುಟುಟಚಿಟುಟ….. ಕೆೀರಿಗೆ?”
ಗುತ್ತ ಆ ಅರೆಕಲಲಿನ್ನುನು ಸೆೀರಿ, ಅದರ ಮೀಲೆಯೆ ಕಲುಲಿಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದದ ಕಾರೆಮಟಿಟನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿದದ ದಟಟ ಕೆೀದೆಗೆ ಹಿಂಡಲ್ನ್ನ
ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ, ತ್ಮಿಮ ತ್ಸಾನ್ನು ಹೊರುಡುವಾಗ ಕೊಟಿಟದದ ಎವವರಿಕೆಯನ್ನುನು ನೆನೆದು ತ್ೀರ ಹತ್ತರಕೆಕ ಹೊೀಗದೆ , ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಕಾಲುದಾರಿಗೂ
ಒಡೆಯರಮನೆಗೆ ಅಗಚಿ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಕಾಲುದಾರಿಗೂ ನ್ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಣಣಾ ಹಾಸುಬಂಡೆಯ ಮೀಲೆ ಕಾದು ಕುಳಿತ್ನ್ನು. ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಡೆಗೆ
ಹೊೀಗುವವರಿಗಾಗಲ್ ಅಥವಾ ಅತ್ತಂದ ಬರುವವರಿಗಾಗಲ್ ಯಾರಿಗೂ ಗುತ್ತ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಗೊತ್ಸಾತಗುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಗುತ್ತಗೆ ಅವರಾಡುವ
ಮಾತ್ು ಚೆನಾನುಗಿ ಕೆೀಳಿಸುವಂತ್ತ್ುತ.
ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಪರಸಂಗವನ್ನುನು ಮುಗಿಸಕೊಂಡು ಹೂವಳಿಳೆ, ಕೊೀಣೂರು, ಹಳೆಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಹಕಕಲ್ನಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದದ ಜನ್ನರು ಸಣಣಾಸಣಣಾ
ದೊಡಡದೊಡಡ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ನಾನಾ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಹರಟುತ್ಸಾತ ಹೊೀದರು. ನ್ನಸುಗಪುಪ ಕವಿಯುತ್ತದಾದಗ ಗುತ್ತಯ ಕಿವಿಗೆ ಯಾರದೊೀ ಪರಿಚಿತ್ಧ್ವನ
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ಬಿದದ ಹಾಗಾಯಿತ್ು, ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತದದವರು ಐತ್ ಚಿೀಂಕರ ಹೆೀಳಿದ “ನಂತ್ೂ ನಂತ್ೂ ಸಾಕಾಯೆತ…. ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಕಂಡು ಹೊೀಪ.”
ಗುತ್ತ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಅವರಿಬಬಾರೂ ಕಾರೆೀಮಟಿಟನ್ನ ಆವೆ ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡರು. ಅವರು ಕೂತ್ತದದ ಜಾಗ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿತ್ಸಾತದದರಿಂದ
ಗುತ್ತಗೆ ಆ ಬೆೈಗುಗುಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ಸದಿದದರೂ ಅವರ ಸುಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆೀಳಿಸುತ್ತತ್ುತ.
ಆದರೆ ಗುತ್ತಗೆ ತ್ಸಾನದದ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂವಾದ ಆಲ್ಸುವುದು ಬೆೀಕಿರಲ್ಲಲಿ … ಅದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ , ಅವರಿಬಬಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊತ್ದುದ ಅವನ್ನ
ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ತ್ುಂಬ ಆತ್ಂಕವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ತ್ಮಿಮ ಗುಟಾಟಗಿ ಬಂದಾಗ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿಯೆ ಕುಳಿತ್ದದರೆ, ಏನ್ನುಗತ್? ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಅವರನೆನು ನಾನ್ನು ಎಂದು ತ್ಳಿದು ಏನ್ನು ಆಚಾತ್ುಯರ್ಶೆಕೆಕ ಎಡೆಯಾಗುವುದೊ? ದೆೀವರ ದಯದಿಂದ ಅವಳು ಬರುವುದಕೆಕ ಮುನ್ನನುವೆ ಇವರಿಬಬಾರೂ
ಎಲೆಅಡಿಕೆ ಪೂರೆೈಸ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಲಗಿದದರೆ !….ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ಗುತ್ತಯ ಕಿವಿ ನೆಟಟಗಾಯಿತ್ು. ಅವರಿಬಬಾರ ಸಂವಾದ ಏನ ಸಾವರಸಯಕೆಕ
ತ್ರುಗಿದಂತ್ತ್ುತ.
“ನೀಡೂ, ಐತ್ಸಾ, ನೀನ್ನು ಹುಡುಗ. ನನ್ನಗೆ ಏನ್ನೂ ತ್ಳಿಯೂದಿಲಲಿ. ಆದರೆ ಹಮಾ ತ್ಳಿದವನ್ನ ಹಾಂಗೆ ಎಲಲಿದರ ಮೀಲೂ ದೊಡಡ ದೊಡಡ
ಮಾತ್ಸಾಡಿತೀಯಾ!” ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಗಡಸುಧ್ವನ ಎಂದಿತ್ು.
ಐತ್ನ್ನ ಎಳಸುಗಂಟಲು ಉತ್ತರಿಸತ್ು “ನಾನೆೀನ್ನು ಹೆಳಿದೊದೀ ನಂಗೆ ? ಸಣಣಾಯಯ ಹೆೀಳದದನೆನು ಹೆೀಳೆದ: ‘ಈ ಸಾರಿ ಚಿೀಂಕರ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡಿತೀನ್ನ ಕೊಲಾತನೆ.
ಈಗಾಗೆಲಿ ಆರು ಮಕಕಳಾಗಿ, ನಾಕು ಸತ್ುತ ಬದುಕಿದುದ; ಎಲುದ ಬದುಕೂಯ ಸಾಯಾತ ಅವೆ. ಈಗ ಏಳನೆೀದೊಂದು ಹುಟಾಟಕೆ ಹತ್ರ ಬಂದದೆ. ಅಂವ
ಮಾತ್ಸಾರ ಕುಡಕಂಡು ಬಂದು ಹೆಂಡಿತಗೆ ಒದೆಯಾದು, ಮಕಕಳಿಗೆ ಬಡಿಯಾದು ಬಿಡಿಲಿಲಲಿ!’ ಅಂದುರ. ಅದನೆ ನಾ ನಂಗೆ ಹೆೀಳಿದುದ. ಗೊತ್ಸಾತತ್ಸೆ?”
“ಯಾರು? ಆ ಮುಕುಂದಯಯನಾ?” ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಸಟುಟಕುಕ ವಂತ್ತ್ುತ.
“ಹೌದೊ, ಅವರ ಹೆೀಳಿದುದ, ನನ್ನನು ಒಳೆಳೆೀದಕೆಕ!” ಐತ್ನ್ನ ವಾಣ್ಯಲ್ಲಿ ಸಮಥರ್ಶೆನೆ ಇತ್ುತ.
ಮೂದಲ್ಸುವ ದನಯಲ್ಲಿ ಚಿೀಂಕರ ಬೆೈದ “ಓಹೊೀಹೊ! ನನ್ನನು ಕೂಳು ಹೊತ್ತ ಹೊೀಯುತ! ಗೌಡರ ಮಕಕಳ ನ್ನಂಬಿ, ನನ್ನನು ಬಾಯಿಗೆ ಮಣುಣಾ!
ಏಳೆೀಳ್! ಎಲ್ರಗೂ ಬುದಿಧ ಹೆೀಳೊೀರು ಆ ಮುಕುಂದಯಯನೀರ ಗುಟುಟ, ಬೆಪ್ಪಾಪ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಲಲಿ ಅಂದೆರ, ಮತ್ಸೆತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲಲಿ ಅಂತ್ಸಾ
ಮಾಡಿೀಯಾ?”
“ಸುಮಮಸುಮನು ಒಬಬಾರ ಮಾಯಲೆ ಹೆೀಳಬಾದುರ್ಶೆ, ನಾಲಗೆೀಲ್ ಹುಳಾ ಬಿದಾದತ್ು!”
ಐತ್ನ್ನ ಕಟುಧ್ವನ.
“ಹಾಂಗಾರೆ ಹೆೀಳಾಲಿ?” ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಸವಾಲು.
“ಹೆೀಳು”
“ಖಂಡಿತ್ಸಾ?”
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“ಖಂಡಿತ್!”
“ಇವತ್ುತ ಬೆಳಿಳೆಗೆಗ ತೀಟದಾಗೆ…. ಹೆೀಳಾಲಿ? ಹೆೀಳೆೀಬಿಡಾಲಿ?”
“ಹೆೀಳೊೀ! ಯಾರು ಬಾಯಡ ಅಂತ್ಸಾರೆ?”
“ಏಡಿ ಹಿಡಿಯಾಕೆ ಅಂತ್ ನನ್ನೂನು ಹೆಂಡಿತೀನ್ನೂ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ, ನನ್ನನು ಒಬಬಾನೆನು ಉಪ್ಪಾಯ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಕಳಿಸಾದರಲಾಲಿ?….. ದೊಡಡಗೌಡುರ
‘ಹುಚುಚಾ ಮುಂಡೆೀಗಂಡ, ಓಡು ಬೆೀಗ’ ಅಣತ್ ನನ್ನನು ವಾಪು ಕಳಿಸದರಲಾಲಿ? ಯಾಕೆ ಅಂತ್ ಮಾಡಿೀಯಾ?…. “
ಐತ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ರಂಗಪಪಗೌಡರಿಂದ ಬೆೈಸಕೊಂಡು ತ್ಸಾನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ ಪಿೀಂಚಲು ಇದದಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀದಾಗ, ತ್ಸಾನ್ನು
ಕಂಡದದನ್ನೂನು ಅನ್ನುಭವಸದದನ್ನೂನು ಮಲುಕು ಹಾಕುವಂತ್ತ್ುತ. ಆಗ ತ್ನನುಂದ ತ್ಸೆರೆಯಲಾಗದಿದದರ ಬಿೀಗ, ಈಗ ಚಿೀಂಕರ ಒದಗಿಸದದ ವಾಯಖಾಯನ್ನ ಧ್ವನಯ
ಬಿೀಗದ ಕೆೈಯಿಂದ ತ್ಸೆರೆಯುವಂತ್ಸೆ ತೀರತಡಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನ ಹೃದಯದ ತ್ಳಿಗೊಳಕೆಕ ಚಿೀಂಕರ ಕಲೆಲಿಸೆದಿದದ!
ಆ ತ್ೀವರಮೌನ್ನದ ತ್ರುವಾಯ ಏನ್ನು ಸಂವಾದ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗುತ್ತತ? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಬೊಗುಳಿದ ಸದಾದಯಿತ್ು. ಆ
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಐತ್ ಅದನ್ನುನು ಧ್ವನಯಿಂದಲೆ “ಹಛೀ ಇದೆಲ್ಲಿ ಬಂತೀ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗುತ್ತ ನಾಯಿ ?” ಎಂದೊಡನೆ ಹುಲ್ಯ ಪರಿಚಿತ್ಧ್ವನ ಕೆೀಳಿ
ಬಾಲವಾಡಿಸುತ್ಸಾತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿತ್ು.
ಗುತ್ತ ಕುಳಿತ್ಲೆಲಿ ಹಲುಲಿಕಡಿದುಕೊಂಡನ್ನುಃ “ ಹಾಳು ಮುಂಡೆೀದು ! ಹೊೀದಲ್ಲಿತ್ನ್ನಕಾ ಕೊಂಬುಹುಯುಲಿ! ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದೂರ ಸಾಯತದೆ, ನ್ನನ್ನನು ಹಿಂದೆ,
ಬಾಲಂಗಚೆಚಾ!”
ಆದರೆೀನ್ನು ಪರಯೊೀಜನ್ನ? ಘ್ರಾರಣಕೆಕ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ಸೂಕಷೌಮವಾಗಿರದಿದದ ಗುತ್ತಯ ಸೂಥೂಲ ವಾಸನೆ, ಮನ್ನುಷ್ಯರ ಮೂಗಿಗೂ ಗಾರಹಯವಾಗುವಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ
ಇರುವಾಗ, ಅವನ್ನ ಸವಂತ್ ನಾಯಿಗೆ ದುರ್ಗಾರಹಯವಾಗುತ್ತದೆಯೆ? ತ್ನ್ನನು ನೆಚಿಚಾನ್ನ ಒಡೆಯನ್ನ ಕಂಪು ಮೂಗಿಗಾದೊಡನೆಯೆ, ಯಾವ ದಿಕಿಕನಂದ
ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅರಿಯುವುದಕಾಕಗಿ ಮಗವತ್ತ ಆಕಾಶವನ್ನುನು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಮೂಸ, ಹುಲ್ಯ ನೆೀರವಾಗಿ ಗುತ್ತ ಅವಿತ್ು ಕುಳಿತ್ಡೆಗೆ ನ್ನುಗಿಗ,
ತ್ಸಾನ್ನು ಅವನ್ನನ್ನೂನು ಕಂಡುಹಿಡಿದುದಕೆಕ ಸಂತೀಷ್ವುಕಿಕ, ‘ಗುಲ್ಟೀರಿಯಾ!’ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ಅವನ್ನ ಮೈಮೀಲೆ ಹಾರಿಬಿಟಿಟತ್ು! ತ್ಸಾನ್ನು
ತ್ುತ್ತರಾಟಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ತದದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಉರುಳುವುದನ್ನುನು ಹೆೀಗೊ ತ್ಡೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನುನು ತ್ಳಿಳೆ ‘ಹಛೀ! ನನ್ನನು ಹಾಳಾಗ’ ಎಂದೆೀಬಿಟಟನ್ನು.
ಗುತ್ತ ಬಹು ಮಲಲಿಗೆ ಶಪಿಸದನೆಂದು ತ್ಳಿದಿದದರೂ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಧ್ವನ ಕೆೀಳಿಸತ್ು “ಯಾರೀ ಅದು ಹೊಂಡದಾಗೆ ?”
ಗುತ್ತ ಅಡಗಿದದಲ್ಲಿಂದ ಎದುದ ಮೀಲಕೆಕ ಬರುತ್ಸಾತ “ನಾನೀ! ಇಲೆಲಿೀ ನೀರ ಕಡೆ ಹೊೀಗಿದೆದ! ಹಾಳು ನಾಯಿ ಮೈಮೀಲೆ ಬಿದುದಬಿಡುತ!” ಎಂದು ಹತ್ತರ
ಬಂದು “ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೊರೀ ಕೂತ್ರೀ? ರಣ್ಣಾ ತ್ರುಗೊೀ ಜಾಗದಲ್ಲಿ?” ಎಂದನ್ನು.
“ಹಾಞ! ಹೌದಾ? ಅಯೊಯ ಮಾರಾಯ ನ್ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲಲಿ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಇಬಬಾರೂ ಎದುದ ಹೊರಡಲನ್ನುವಾದರು.
ಗುತ್ತ ಸುತ್ತ ನೀಡಿ ಏನ್ನನನು ನಣರ್ಶೆಯಿಸಃ “ ಬನನು, ಬನನು, ಬಾಯಗ ಹೊೀಗಾನ್ನ!” ಎಂದು ಬಿರುಬಿರನೆ ಹೊರಟನ್ನು.
ಮೂವರೂ ಯಾವುದೊ ಸನನುಹಿತ್ವಾಗಿದದ ಅಪ್ಪಾಯದಿಂದ ದೂರ ಹೊೀಗುವವರಂತ್ಸೆ ಸವಲಪ ದೌಡಾಯಿಸಯೆ ತ್ುಸುದೂರ ನ್ನಡೆದಿದದರು. ಯಾರೂ
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ಮಾತ್ಸಾಡಿಲ್ಲಲಿ.
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಗುತ್ತ ನಂತ್ು “ಅಯೊಯ ಮಾರಾಯ, ಎಂಥಾ ಕೆಲಸ ಆಯುತ? ಹೊರಕಡೆಗೆ ಕೊತ್ಲೆಲಿ ಬಿಟುಟ ಬಂದುಬಿಟೆಟನ್ನಲಲಿ! ನೀವು ಹೊೀಗಾತ ಇರಿ;
ನಾ ಬಿರಬಿರನೆಬಂದುಬಿಡಿತೀನ!” ಎಂದು ಏನ್ನನನು ಮರೆತ್ು ಬಿಟುಟ ಬಂದುದನ್ನುನು ತ್ರುವವನ್ನಂತ್ಸೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಓಡಿದನ್ನು. ನಾಯಿಯೂ ಜೊತ್ಸೆಯಾಗಿ.
ಐತ್ ಚಿೀಂಕರರು ವೆೀಗವಾಗಿಯೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದದರು. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಹಿಂದಕೆಕ
ನೀಡಿದರು, ಗುತ್ತಗಾಗಿ. ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಸುಳಿವೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಚಿೀಂಕರ ಹೆೀಳಿದ “ಆ ಕಮಾಮರಸಾಲೆ ಹತ್ರ ಕಳಳೆಂಗಡಿೀಲ್ ಏನಾದೂರ ಕುಡುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾನ . ಬಾಳ ಆಕರ ಆಗತದೆ.”
ಕೊೀಣೂರಿಗೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೂ ಮಧೆಯೀ, ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಹೂವಳಿಳೆ ಹಳೆಮನೆಗಳಿಗೂ ಸಮದೂರವಾಗಿದದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಾಡಿನ್ನ ನ್ನಡುವೆ, ಒಂದು
ಕಮಾಮರ ಸಾಲೆ, ಒಂದು ಕಳಳೆಂಗಡಿ, ಮೂರು ನಾಲುಕ ಜೊೀಪಡಿಗಳಿದುದ ಅನೆೀಕ ರಿೀತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕುಪರಸದದವಾಗಿತ್ುತ, ಕುಡಿತ್, ಕೊೀಳಿಅಂಕ, ಜೂಜು,
ಜುಗಾರಿ, ಇಸಟೀಟು, ಹಾದರ, ಅತ್ಸಾಯಚಾರ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳಿಗೆಲಲಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನುನು ಎಲಲಿರೂ ‘ಕಮಾಮರಸಾಲೆ’ ಎಂದೆೀ ಕರೆಯುತ್ತದದರು . ಆ ಹೆಸರಿನ್ನ
ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲಲಿ ಸಂಸೆಥೂಗಳೂ ತ್ಮಮ ಕಾರುಬಾರನ್ನುನು ನರಾಂತ್ಕವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತದುದವು, ಎಲಲಿರಿಗೂ ಗೊತ್ತದದರೂ ಗುಟಾಟಗಿ!
ಎಲಾಲಿ ಆಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನಾನುಗಿ ನ್ನುರಿತ್ದದ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಸಕಕ ಐತ್ ಸವಲಪ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಹೆೀಳಿದ: “ನಾ ಹೊೀಗಾತ ಇ….ನೀ ಕುಡುಕೊಂಡು ಬಾ
ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೆೀ….ಹೆದರಿಕೊಳತದೆ.”
“ಹೆಡಿತ ಬಿಟುಟ ಬಂದಾವ, ನೀನ್ನು ಒಬಬಾನೆೀ ಕಣೀ, ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ? ನಾ ಕಂಡಿೀನ! ಬಾ ಬಾ ಸುಮನು! ಒಂದು ದರಾಮು ಕೊಡಸತೀನ ನಂಗೂ.
ಒಂದಿೀಟು ಮೈ ಬಿಸ ಮಾಡಕಂಡು ಹೊೀಗಾನ್ನ “ಮುಖ ಕಾಣದ ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಐತ್ನ್ನ ಪಕೆಕಯನ್ನುನು ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ತ್ವಿದು ನ್ನಕುಕ ಮುಂದುವರಿಸದನ್ನು
ಚಿೀಂಕರ ಮಹಾಶಯ, ತ್ನ್ನನು ವಾತ್ಸಾಸಾಯನ್ನ ಕಾಮಸೂತರೀಪದೆೀಶವನ್ನುನು:” ಹೊಟೆಟಗೆ ಒಂದು ದರಾಮ್ ಬಿತ್ುತ ಅಂದೆರ, ಒಳೆಳೆ ಸಕಿತ ಬತ್ರ್ಶೆದೊ! ಆ
ಮಾಯಲೆ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿದೆರ ಹಾಯಂಗಿತ್ರ್ಶೆದೆ !” ಎಂದು ಐತ್ನ್ನ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ್ ಅಸಹಯವೂ ಅಶ್ಲಿೀಲವೂ ಅದುದನೆನು
ಹೆೀಳಿಬಿಟಟನ್ನು, ಸವಿದು ಚಪಪರಿಸುವಂತ್ಸೆ.
ಐತ್ ದೂರ ಸರಿದು “ ಇಸಸಾ! ನೀನ್ನು ಎಂಥ ಪ್ೀಲ್ ಆಡಿತೀಯೊ? “ ಎಂದನ್ನು.
“ಪ್ೀಲ್ ಅಂತ್ಸೆ ಪ್ೀಲ್? ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಪ್ೀಲ್ಯಲಲಿ; ಆಡುವುದಕೆಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ೀಲ್? ಹುಡುಗಮುಂಡೆೀದು, ನನ್ನಗೆೀನ್ನು

ಗೊತ್ುತ?”….

ಕಮಾಮರ ಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತದದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣ್ಸತ್ು: ಅಡಿಗಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕೆಂಪಗೆ ಕಾದ ಕುಳವನನುಟುಟ ಬಡಿಯುತ್ತದದ ಪುಟಾಟಚಾರಿಯ ಆಕಾರವೂ,
ಚಮರ್ಶೆದ ತ್ದಿಯನ್ನುನು ಒತ್ುತತ್ತದದವನ್ನ ಬೆನ್ನೂನು ಸೆೀರಿ! ಚಿೀಂಕರನಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಲು ಉಪ್ಪಾಯ ಹುಡುಕುತ್ತದದ ಐತ್ನಗೆ ಏಕೊೀ
ಧೆಯಯರ್ಶೆವಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ತ್ಸಾನಬಬಾನೆ ಮುಂದೆ ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದದರೂ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಗುತ್ತಯಿಂದ ರಣ ತ್ರುಗುವ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದದ
ಅವನಗೆ ದೆವವದ ಹೆದರಿಕೆ. ಆದದರಿಂದ ಚಿೀಂಕರ ತ್ನ್ನನು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ ಅರುವ ತ್ನ್ನಕ ಕಮಾಮರ ಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕೆಷೌಪಡೆಯಲು ನಶಛೆಯಿಸ, ನೆರವಾಗಿ
ಅಲ್ಲಿಗೆೀ ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟನ್ನು, ಚಿೀಂಕರನಗ “ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಾತ ಇತ್ಸೆರ್ಶೆ. ನೀ ಕೆಲಸ ಪ್ೀರೆೈಸ ಬರಲಕುಕ!” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ.
ಕುಳ ಬಡಿಯುತ್ತದದ ಪುಟಾಟಚಾರಿ, ಕತ್ತಲೆಯಿಂದದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಪರವೆೀಶ್ಸದವನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ, ಗುರುತ್ಸ, ಸಾವಗತ್ಸುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಗೆಯಾಡಿದನ್ನು”
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ಏನೀ, ಐತ್ಣ್ಣಾಣಾ, ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟುಟ ಬಂದೆಯೊೀ?
***
ತ್ಸಾಯಿಯಿಂದ ಬಿೀಳೊಕಂಡು ಹಾಡಯವನ್ನುನು ಹೊಕಕ ತ್ಮಿಮ ಸವಲಪ ದೂರ ಹೊೀದ ಮೀಲೆ , ಬುತ್ತಯನ್ನುನು ಅಡಗಿಸಟುಟಕೊಂಡು ಬಂದಿದದ ಮಡಕೆಯನ್ನುನು
ಒಂದು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿದದಟುಟ, ಬತ್ತಯೊಡನೆ ಗುತ್ತ ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸದದ ಜಾಗಕೆಕ ಬಂದು ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ, ಗುತ್ತಯ ಸುಳಿವೆೀ ಇಲಲಿ. ಗಟಿಟಯಾಗಿ
ಕರೆಯುವ ಹಾಗೂ ಇಲಲಿ. ಗಂಟಲೂ ಕಟಿಟಬಂದ ಹಾಗಾಯಿತ್ು. ಕಣ್ಣಾೀರು ಬರತಡಗಿದವು. ಭಯ ನರಾಸೆ ಹೃದಯವನಾನುಕರಮಿಸ ಕಂಗೆಟಟಂತ್ಸೆ
ನಂತ್ಳು: ‘ಏನಾದರಾಗಲ್? ಹಿಂದಕಕಂತ್ೂ ಹೊೀಗುವುದಿಲಲಿ. ಗುತ್ತ ಕೆೈ ಬಿಟಟರೆ ಕೆರೆಯೆೀ ಗತ್!”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಓಡಿಬರುತ್ತದದ ಸದುದ! ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆೀ? ತ್ಸಾನ್ನು ನಂತ್ದದ ಕಡೆಗೆೀ ಬರುವಂತ್ದೆ! ತ್ಮಿಮ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಒಂದು ಪ್ದೆಯ ಹಿಂದೆ
ಅವಿತ್ುಕೊಂಡಳು.
ಐತ್ ಚಿೀಂಕರರನ್ನುನು ಉಪ್ಪಾಯವಾಗಿ ಅರೆಕಲ್ಲಿನಂದ ಹೊರಡಿಸ, ಸವಲಪದೂರ ಹೊೀದ ಮೀಲೆ, ತ್ಸಾನ್ನು ಮರೆತ್ುಬಿಟಟದದನ್ನುನು ಹಿಂತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬರುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಅವರನ್ನುನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಓಡುತ್ತಲೆ ಬಂದು ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ , ಎಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಮಿಮಯ ಸುಳಿವಿಲಲಿ. ಬಂದು
ಹೊೀಗಿಬಿಟಟಳೊ? ಅಥವಾ ಇನ್ನೂನು ಬರಲೆ ಇಲಲಿವೊ? ಎಂದು ಚಿಂತ್ಸುತ್ಸಾತ ನಂತ್ರಲು, ಹುಲ್ಯ ಒಂದು ಪ್ದೆಯ ಹತ್ತರ ಪರಿಚಿತ್ರನ್ನುನು
ಕಂಡಂತ್ಸೆ ಕುಂಯಿ ಕುಂಯಿಗುಡುತ್ತರುವುದನ್ನೂನು ಪ್ದೆ ಸದಾದಗುತ್ತರುವುದನ್ನೂನು ಕಂಡು ಮುಂಬರಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸದ
ತ್ಮಿಮ, ಓಡಿಬಂದುವನ್ನು ಸಂಬಾವಿ ಭಾವನೆ ಇರಬಬೆೀಕೆಂದು ಧೆೈಯರ್ಶೆಮಾಡಿ, ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತರುವುದನ್ನುನು ಕಂಡನ್ನು.
ಇಬಬಾರೂ ಏನ್ನನ್ನೂನು ಮಾತ್ಸಾಡದೆ ಸರಸರ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಬಬಾರ ತ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಇದುದದು ಒಂದೆೀ ಯೊೀಚನೆ ಸಕಿಕಬಿೀಳದೆ ಹೆಗೆ ಯಾವ
ದಾರಿಯಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವುದು? ಗುತ್ತ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹಕಕಲ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆೀರಿಗೂ ಬಂದಿದದ ಸಮಾಚಾರ ಗೊತ್ಸಾತದೊಡನೆ, ಬೆೀಟೆಯಲ್ಲಿ
ನಾಯಿ ಮೂಗಾಳಿ ಹಿಡಿದು ಮಿಗವನ್ನನುಟುಟವಂತ್ಸೆ ತ್ಮಮನ್ನುನು ಹುಡುಕಿ ಹಿಡಿಯಲು ಪರಯತ್ನುಸದ ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ. ಸಮದ ಕಾಲು ಹಾದಿಯನೆನು ತ್ಯಜಸ,
ಕಾಡು ನ್ನುಗಿಗ, ಸಂಬಾವಿಯ ದಿಕುಕ ಹಿಡಿದು ಹೊೀಗಬಹುದಲಲಿ ಎನನುಸತ್ು ಒಮಮ ಗುತ್ತಗೆ . ಆದರೆ ಆ ಮುಳುಳೆ ಗಿಜರು ಕೊರಕಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ,
ತ್ಮಿಮ ನ್ನಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಆಗಲೆ, ಸಮದ ಕಾಲುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯುವಾಗಲೆ, ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಮುಳುಳೆ ಚುಚಿಚಾಸಕೊಂಡು ಎಡವಿದಾದಳೆ.
ನಜ, ಇಬಬಾರ ಕಾಲುಗಳೂ ಮಟಟನ್ನುನು ಕನ್ನಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡರಿಯವು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಯ ಅಂಗಾಲು ನ್ನಡೆದೂ ನ್ನಡೆದೂ ಒರಟಾಗಿ, ಕಷ್ಟಸಹಿಷ್ುಣಾವಾಗಿ,
ಖಪರ್ಶೆರವಾಗಿಬಿಟಿಟದೆ; ತ್ಮಿಮ ದುಡಿವ ಆಳಾಗಿ ಹೊಲತ್ಯಾಗಿದದರೂ ಎಷ್ಟಂದರೂ ಹೆಣುಣಾ. ಕಡೆಗೆ, ದೆೀವರರು ಮಾಡಿದಾದಗಲ್ ಎಂದು ಸಮದ
ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿದರು. ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪಾಯ ಸೂಚನೆ ತೀರಿದರೆ ಕಾಡಿನಳಕೆಕ ಓಡಿಯೊೀ ಹೆೀಗೊ
ತ್ತ್ಸಾಸಾಮಯಿಕ ಪರತ್ಭೆ ಹೊಳೆದಂತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹುಲ್, ಹಂದಿ, ಹಾವು, ಚೆೀಳು, ದೆಯಯಗಿಯಯ ಯಾವುದರ ಭಯವೂ
ನವಾರಣ್ಣೆಯಾಗುತ್ತದಿದತ ಅದರ ಸಂಗವೆ ಈಗ ಭಯಾನ್ನಕವಾಗಿದಿದತ್ು. ಈಗ ಅವರಿಗಿದುದದು ಒಂದೆ ಒಂದರ ಭಯಃ ಮನ್ನುಷ್ಯರ ಭಯ!
ಕಮಾಮರಸಾಲೆ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದಾಗ, ಬೆಂಕಿಯನ್ನುನು ಕಂಡ ಗುತ್ತಗೆ, ಒಂದುದೊಂದಿಮಾಡಿ, ಹೊತ್ತಸಟುಟಕೊಂಡರೆ ಒಳೆಳೆಯದು ಎಂದು ತೀರಿತ್ು.
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದೊಂದಿಯ ಕಾಂತ್ ತ್ಮಮನ್ನುನು ಅಡಗಿಸುವುದಕೂಕ ತ್ಮಮ ಮೀಲೆ ಗುಮಾನ ಬರದಿರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದಕೂಕ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ . ಅಲಲಿದೆ ರಾತ್ರ
ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಜನ್ನದೂರವಾದ ಸಥೂಳದಲ್ಲಿ ತ್ಂಗಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದರೆ , ತ್ಮಮ ಬಳಿ ಬೆಂಕಿ ಇದದರೆಲೆೀಸಲಲಿವೆ?
ತ್ಮಿಮಗೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಯೆ ದೂರ ಸರಿದಿರುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ, ಗುತ್ತ ಕಮಾಮರ ಸಾಲೆಗೆ ಹೊೀದನ್ನು. ತ್ದಿಯೊತ್ುತತ್ತದದವನ್ನನ್ನುನು ಬೆೀಡಿ, ಅವನಂದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನುನು
ವಹಿಸಕೊಂಡು, ಆನ್ನಂದದಿಂದ ತ್ದಿ ಒತ್ುತತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ತದದ ಐತ್ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ನೀಡಿ, “ಏನ್ನು ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಇದೆದಯೊೀ. ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ುತ?” ಎಂದು
ಪರಶ್ನುಸ, ತ್ಸಾನ್ನು ಎಂತ್ಹ ಮಹನ್ನತ್ತನ್ನ ಉದೊಯೀಗದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದೆದೀನೆ ನೀಡು, ನನ್ನಗೆಲ್ಲಿ ಆ ಪುಣಯ? ಎನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ ಮುಖ ಅರಳಿಸ ಹಲುಲಿಬಿಟಟನ್ನು.
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ಅನೆೈಚಿವಕವೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನರತ್ಸಾಗಿಯೆ ಇದದ ಪುಟಾಟಚಾರಿ ಐತ್ರನಗೆ “ಏ ಹುಡುಗ , ನೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಒತ್ಸಾತದಾದೆರ ಒತ್ುತ. ಇಲ್ದದೆರ
ಕೊಡು ಅವನಗೆ. ನನ್ನಗೆ ಒಳೆಳೆ ಆಟಾ ಆಯಿತ್ಲಾಲಿ!” ಎಂದವನ್ನು ಗುತ್ತಯ ಕಡೆ ನೀಡಿ “ಏನ, ಗುತ್ತ, ಇಷ್ುಟಹೊತ್ತನಲಿ? ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೊೀಗಾತ
ಇದಿದೀಯೊ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ ಇದಿದೀಯೊ?…. ನನ್ನನು ಒಡೆೀರದೊಂದು ಕೊೀವಿ ಕೆಲಸ ಅದೆಯಂತ್ಸೆ…. ನ್ನನ್ನಗೆ ಬರಾಕೆ…. ಪುರಸತ್ಸೆತೀ ಆಗಿಲಿಲಲಿ.”
“ಹೊೀಗಾತ ಇದಿದೀನೀ…. ಅದಕೆಕೀ ಒಂದು ದೊಂದಿ ಮಾಡಕಳಾಳೆನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ ಬಂದೆ.”
“ಅಲ್ಲಿಂದು ಅಡಕೆ ದಬೆಬ ಇರಬೆೀಕು ತ್ಗೊೀ”. ಎಂದನ್ನು ಪುಟಾಟಚಾರಿ. ಗುತ್ತ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ತ್ನ್ನನು ಸೊಂಟದ ಕತ್ತಯಿಂದ ದಬೆಬಾ ಸೀಳೆ , ಕಟಿಟ,
ದೊಂದಿ ಹೊತ್ತಸಕೊಂಡು ಬಿೀಸುತ್ಸಾತ ಹೊರಟು ಹೊೀದನ್ನು.
ಅವನ್ನು ಹೊೀದ ತ್ುಸುಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಕಮಾಮರಸಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನ ಗಲಾಟೆ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಚಿೀಂಕರ ಹೊಟೆಟಗೆ ದರಾಮ್ ಹೊಯುದಕೊಂಡು
ಅತ್ುಯತ್ಸಾಸಾಹಿಯಾಗಿ “ಹೆಹೆಹುಹೆಹುಹೆಹು! ನ್ನಂಗೆ ಕೊಟಿಟದೆರ? ಬೆೈಸೆಕಲಲಿನ್ನನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿತದೆದ? ಬುನಾರ್ಶೆಸು, ಬರಿೀ ಬುನಾರ್ಶೆಸು, ಆ ಪ್ಪಾದಿರ. ಅವನಗೆೀನ್ನು ಗೊತ್ುತ
ಬಿಡಾಕೆ?…. ಏ ಐತ್ಸಾ ಬಾರೀ, ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಾನ! ಮಜಾ ಮಾಡಾಕೆ! ಥೂ ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತೀನಾ….”
ಐತ್ ತ್ದಿಯನ್ನುನು ಮದಲೆೀ ಒತ್ುತತ್ತದದವನಗೆ ಕೊಟುಟ, ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಎದುದ “ನಾ ಬತ್ಸೆತ, ಆಚಾರಣ್ಣಾಣಾ” ಎಂದು ಹೊರಕೆಕ ಧಾವಿಸದನ್ನು. ಬೆಂಕಿಯ
ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿದುದ ಅದನೆನು ನೀಡುತ್ತದದ ಅವನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕತ್ತಲೆ ಕಗಗಲಾಲಿದಂತ್ಸೆ ಕಮಡಿತ್ು. ದಾರಿಗೆ ಅಡಡಲಾಗಿ ನಂತ್ದದ ಚಿೀಂಕರನಗೆ ಡಿಕಿಕ
ಹೊಡೆದುಬಿಟಟನ್ನು! ಅವನ್ನೂ ದೊಸಕಕನೆ ನೆಲಕೆಕ ಅಮಡೂರಿ ಕಾಯಕರಿಸ ಉಗಿಯುತ್ಸಾತ” ಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು! ನನ್ನನು….” ಎಂದು ಅವಾಚಾಯವಾಗಿ ಬೆೈಯುಯತ್ಸಾತ
“ಕುಡಿದದುದ ನಾ….ನ್ನು…. ಏರಿದುದ ನಂಗೆ! ಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು” ಎಂದು ತ್ತ್ತರಿಸುತ್ಸಾತ ಮತ್ಸೆತ ಕೆೈಯೂರಿ ಎದುದ ನಂತ್ನ್ನು.
ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಬಿೀಳದಂತ್ಸೆ ಆತ್ುಕೊಳಳೆಲು ಬಂದ ಐತ್ನಗೆ “ಏಯ್, ನ್ನಂಗೆೀನಾಗಯದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಹಿಡುಕೊಳಿತೀಯೊೀ?” ಎಂದು ತ್ೂದಲು ತದಲುತ್ಸಾತ
ತ್ೂರಾಡುತ್ತಲೆ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದನ್ನು.
ಐತ್, ಹುಲ್ ಕಂಡಾಗ ಹೆದರಿಕೆಯ ಪರಭಾವದಿಂದ, ಜೀವ ಉಳಿಸಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಹತ್ತತ್ರವೆ ಇದದ ಕೆಂಜಗೆ ಉಡಿಗೊ ಹೆೀಗೊೀ ಹತ್ತದಾತ್ನ್ನು,
ಹುಲ್ ಹೊೀದಮಲೆ ಇಳುಯುವ ಗೊೀಳನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸುವಂತ್ಸೆ, ‘ನಾನ್ನು ಯಾಕೆ ಇವನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಹಾಳು ಬೆೀಸೆಕಲುಲಿ ಸವಾರಿ ನೀಡಾಕೆ
ಹೊೀದೆನುಪ್ಪಾಪ’ಎಂದು ಶಪಿಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ, ಬಹು ಕಷ್ಡದಿಂದ ಚಿೀಂಕರನ್ನನ್ನುನು ಬಿಡಾರದವರೆಗೆ ಕರೆತ್ಂದನ್ನು. ಕತ್ತಲೆಯ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿೀಂಕರನ್ನ
ಕಾಮಚೆೀಷೆಟಗಳನ್ನೂನು ಅಶ್ಲಿೀಲ ಬೆೈಗುಳಗಳನ್ನೂನು ಅವನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಉಗುತ್ತದದ ಸಾರಾಯಿಯ ವಾಸನೆ ಬೆರತ್ಸೆ ಉಸರ ಗಬುಬಾ ಹರಡಿಕೆಯನ್ನೂನು
ತ್ುಟಿಪಿಟಕೆಕನ್ನನುದೆ ಸಹಿಸಕೊಂಡಿದದನ್ನು. ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರದ ಹತ್ತರ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಿಟುಟ “ಅಕಾಕ, ಸೆೀರೆಗಾರನ್ನನು ಒಳಗೆ ಕರಕೊ” ಎಂದು ದೆೀಯಿಗೆ
ಕೆೀಳುವಂತ್ಸೆ ಕೂಗಿಹೆೀಳಿ, ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಓಡಿದನ್ನು, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅನಷ್ಟದಿಂದಲ್ೀ ಅಪ್ಪಾಯದಿಂದಲ್ೀ ದೂರ ಸರಿಯುವಂತ್ಸೆ.
ಅವನ್ನ ಬಿಡಾರ ನಃಶಬದವಾಗಿತ್ುತ. ಒಳಗೆ ಹಣತ್ಸೆಯ ಸೊಡರಾಗಲ್ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಲ್ ಇದದಂತ್ಸೆ ತೀರಲ್ಲಲಿ. ಜೊೀಪಡಿಯ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ
ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ, ತ್ಟಿಟ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾದೆ! ನ್ನೂಂಕಿದರೆ ತ್ಸೆರೆಯಲೂ ಇಲಲಿ. ಕೆೈಯಿಂದ ತ್ಡವಿನೀಡಿದರೆ, ತ್ಟಿಟಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಹಗಗ ಬಿಗಿದು ಕಟಿಟದೆ.
‘ಇದೆೀನದು? ಪಿೀಂಚಲು ಎಲ್ಲಿ? ನ್ನನ್ನಗಾಗಿ ಕಾದು, ಇರುಳು ಹೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ ಒಬಬಾಳೆ ಇರಲು ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿ, ಪಕಕದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಜಣನ್ನ
ಮನೆಗೆೀನಾದರೂ ಹೊೀದಳೆ? ಹೊೀಗಿ ಅಕಕಣ್ಯನ್ನುನು ಕರೆದು ಕೆೀಳಲೆ? ಅಥವಾ….’
ಏನೆೀನ ಅಮಂಗಳದ ಯೊೀಚನೆಗಳು ಚಿೀಂಕರ ತ್ಸೆರೆದಿದದ ಸಂಶಯದ ಬಾಗಿಲ್ಂದ ಅವನ್ನ ತ್ಲೆಗೆ ನ್ನುಗಗತಡಗಿದುವು. ತ್ಸಾನ್ನು ಬಿಡಾರದ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಬಂದೊಎನೆ ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಸವಿದನಯಿಂದ ವಿನೀದವಾಗಿ ಏನ್ನನಾನುದರೂ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಇದಿರುಗೊಂಡು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ
ಮೀಹಮಾಡಿ, ಮುದಾದಡಿ, ತ್ನ್ನನುಲ್ಕೆಕ ಏನ್ನನಾನುದರೂ ಕೊಟುಟ-ಇತ್ಸಾಯದಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಬಂದವನಗೆ ನಃಶಬದತ್ಸೆ, ಕತ್ತಲೆ, ಮುಚಿಚಾ ಕಟಿಟದದ
ಬಾಗಿಲು ಇದಿರಾಗಿ ಮೂದಲ್ಸದುದವು. ಆ ನರಿೀಕಷೌಣ್ಣಾ ಭಂಗದಿಂದ ಅವನ್ನ ಬುದಿದ ಸೊೀತ್ಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ದುರಾದೃಷ್ಟಕೆಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿೀಂಕರ ಬೆಟಟಳಿಳೆ
ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದದ ಮಾತ್ು, ಆದಿನ್ನ ಬೆಳಗದಗೆ ತೀಟದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದಿದದ, -ಅನ್ನಯ ಸಮಯದಲಾಲಿಗಿದದರೆ ಮುಗಧವಾಗಿಯೆ ಇರುತ್ತದದ, -ಘಟನೆಗಳಿಗೆ
ಆಪ್ಪಾಥರ್ಶೆ ವಾಯಖಾಯನ್ನವನ್ನೂನು ವಿಕಟಧ್ವನಯನ್ನೂನು ನೀಡಿ, ಯತ್ನ್ನ ಬಾಳಿನ್ನ ಹಾಲ್ಗೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡಿದುದವು.
ಪಿಜಣನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ, ಅದರ ಮುಚಿಚಾದದ ಬಾಗಿಲೆಡೆ ನಂತ್ು, ಅಕಕಣ್ಯನೆನು ಕರೆದು ವಿಚಾರಿಸದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ
ನ್ನರುಳುತ್ತದದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದಣ್ದು ಮಲಗಿ, ಒಂದು ತ್ರಹ ಕೆಟಟನದೆದ ಮಾಡುತ್ತದದ ಪಿಜಣನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕಣುಣಾ ಬಿಟುಟಕೊಂಡೆ ಮಲಗಿದದ, ಮಕಕಳನೆನು
ಹಡೆದುಕಾಣದ ಅಕಕಣ್ ಮಲಗಿದದಲ್ಲಿಂದಲೆ ಹೆೀಳಿದಳು: ‘ಒಡೆಯರ ಮನೆಯಕಡೆ ಹೊೀದವಳು ಇನ್ನೂನು ಬಂದಿಲಲಿ. ‘
ಐತ್ ಹತ್ಸಾಶನಾದಂತ್ ಮಲಲಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಗುಡಿಸಲ್ಗೆ ಬಂದನ್ನು. ಕೆೈ ಅಂದಾಜನಂದ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಿಗಿದಿದದ ಹಗಗವನ್ನುನು ಬಿಚಿಚಾ ಒಳಗೆ ಹೊೀದನ್ನು. ಹೊರಗಡೆ
ನ್ನಸುಗಪ್ಪಾಪಗಿದದ ಕತ್ತಲೆ ಬಿಡಾರದ ಒಳಗಡೆ ಕಾಡಿಗೆಗಪ್ಪಾಪಗಿತ್ುತ. ಕಾಲೂಹೆ ಕೆೈ ಯಿೀಹೆಯ ಮೀಲೆಯೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದದ ಒಲೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ,
ಮಲಲಿಗೆ ಊದಿದನ್ನು. ಬೂದಿ ಹಾರಿ ಕೆಂಡ ಕಂಡು ಬೆಂಕಿಗೆ ತ್ುಸುವೆ ಜೀವವಿರುವಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಮಲಲಿನೆ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಜಗುಗ ಒಟಿಟ ಜಾವಲೆ
ಹೊಮುಮವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ತರಂಗಲ ಎಣ್ಣೆಣಾ ಹಾಕಿದದ ಹಣತ್ಸೆಯ ಬತ್ತಯನ್ನುನು ಹೊತ್ತಸ ದಿೀಪ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಗಾಢಾಂಧಾಕಾರ ಸಮುದರದ ನ್ನಡುವೆ
ಮಿನಮಿನಮಿನ ಎಂದು ಉರಿಯತಡಗಿತ್ು, ಹಣತ್ಸೆಯ ದಿೀಪದ ಬೆಳಕಿನ್ನ ಹನ. ಮುಂದೆ? ಮನ್ನಸೆಸಾಲಲಿ ಶೂನ್ನಯವಾದಂತ್ಸಾಗಿ, ಮುಂದೆೀನ್ನು
ಮಾಡುವುದಕೂಕ ತೀಚದೆ, ಮಂಕು ಹಿಡಿದಂತ್ಸೆ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟನ್ನು ಐತ್, ನರಿೀಕಷೌಣ್ಣೆಯ ತ್ಪಸೆಯಯಾಗಿ!
ಹಠಾತ್ತನೆ ಎಷ್ುಟ ನಷ್ುಠರವಾಯಿತ್ು ಜಗತ್ುತ! ಆ ಗುಡಿಸಲನ್ನುನು ತ್ುಂಬಿದದ ಅಂಧ್ಕಾರಕೆಕ ಅಂತ್ವಿದೆಯೆ? ಆ ಶೂನ್ನಯದ ಪ್ಪಾತ್ಸಾಳಕೆಕ ತ್ಳವಿದೆಯೆ? ಜೆೀನ್ನು
ಸವಿದಂತ್ಸೆ ಇತ್ತಲಾಲಿ ಬದುಕು, ಈ ವರೆಗೆ? ಉಸರು ಕಟಿಟ ಏದುತ್ತತ್ುತ ಐತ್ನ್ನ ಜೀವ!
ತ್ಸೆರೆದಿದದ ತ್ಟಿಟಯ ಬಾಗಿಲಾಚೆ ಏನ ಸದಾದಯಿತ್ು ಅಯೊಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಚಾಲು ಮರೆತ್ುಬಿಟಿಟದದನ್ನಲಾಲಿ ಎಂದು ಮೀಲೆದುದ ಮೂಂಬರಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ಒಳಕೆಕ ಬಂದಳು ಪಿೀಂಚಲು! ಬಿಳಿಯ ಹಲ್ಲಿನ್ನ ಸಾಲೆಲಲಿ ಕಾಣುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಗುತ್ತದಾದಳೆ! ಒಂದು ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಟಿಟದಾದಳೆ! ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಏನೀ ಗಂಟು,
ಪ್ಪಾತ್ಸೆರ, ಹಿಡಿದಿದಾದಳೆ! ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಮಳ ಕೆೈಯಿಂದಲೆ ತ್ಟಿಟ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಮುಚಚಾಲೆಂದು ತ್ಳುಳೆತ್ಸಾತ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ನುನುಹಾಕಿದಾಗ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ ,
ಬಿಳಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಹೂವಿನ್ನ ಕುಚುಚಾ ಮುಡಿದಿದಾದಳೆ!
ಮೀಹಿನಗೆ ಮರುಳಾದಂತ್ಸೆ ಬೆರಗುಹೊಡೆದನ್ನು ಹೊೀಗಿದಾದನೆ ಐತ್! ಅವಳು ಬಂಆಗ ಅವಳೊಡನೆ ಎಷ್ುಟ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ವತ್ರ್ಶೆಸಬೆೀಕೆಂದು ಮನ್ನಸುಸಾ
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ? ಅದೆಲಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೊ ಪರಾರಿ!
ಬಾಳು ಹಿಗಿಗತ್ು; ಜೊೀಪಡಿ ಬೆಳಗಿತ್ು; ಹೊರಗಣ ಮತ್ುತ ಒಳಗಣ ಕತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೊ ಓಡಿತ್ು. ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದೆೀ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿದು.
ಮಧ್ುಮಯವಾಯಿತ್ು ಲ್ೀಕ; ತ್ುಂಬಿ ತ್ುಳುಕಿತ್ು ಬದುಕು; ಮುಖ ಹಿಗಿಗ, ಕಣುಣಾ ಅರಳಿ ಉಸರು ತ್ುಂಬಿ “ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿದಿದ, ಮಾರಾಯಿತ? ಕಾದು
ಕಾದು ಸಾಕಾಯುತ!” ಎಂಬ ಪರಶೆನು ಹೊಮಿಮತ್ು, ಛದಮವೆೀಷ್ವಾಂತ್ ಸಾವಗತ್ ಗಿೀತ್ಸೆಯಂತ್ಸೆ.
ಅವಳ ನ್ನಡೆ, ಉಡುಗೆ, ಭಂಗಿ, ಚಲನ್ನವಲನ್ನ, ಹಾವಭಾವ, ಋಜುತ್ಸೆ, ಮುಗಧತ್ಸೆ-ಒಂದೊಂದೂ ಚಿೀಂಕರ ಒಡಿಡದದ ಸಂಶಯ ಪಿಶಾಚಕೆಕ
ಬೆಂಬಡಿಗೆಯಾಗಿ, ಐತ್ನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಪರಫುಲಲಿವಾಯಿತ್. ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಂದ ಪ್ಪಾತ್ಸೆರ ಮತ್ುತ ಬಟೆಟಯ ಗಂಟನ್ನುನು ಒಂದೆಡೆ ಇಡುತ್ಸಾತ ಅವಳು “ಅದೆಲಲಿ ಆಮಾಯಲೆ
ಹೆೀಳಿತೀನ. ಈಗ ಹೊತ್ಸಾತಯುತ, ಬಾ ಉಣ್ಣಾಣಾಕೆ” ಎಂದು ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಬೆಳಿಗೆಗ ತೀಟದಿಂದ ತ್ಂದಿದದ ಹೊಂಬಾಳೆಯನ್ನೂನು ಒಂದು ತೀಳೆದ
ಹಾಳೆಯನ್ನೂನು ಹಾಕಿದಳು.
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“ಎಲ್ಲಿತ್ಸೆತೀ ಈ ಹೊಂಬಾಳೆ?”
“ಹೊತ್ಸಾತರೆ ತ್ಸಾವಟದಾಗೆ ಸಕಿಕತ್ತಲಾಲಿ ಅದೆೀ. “
“ಮಜಾಜಿನ್ನ ಉಂಡಿರಲ್ಲೆಲಿೀನೆೀ ಅದರಲ್ಲಿ?”
“ಅವನೆನುೀ ತಳೆದು ಇಟಿಟದೆದ, ಎಷ್ುಟ ಚಂದ ಅದೆ ಅಲಾಲಿ?”
ಉಣುಣಾವುದಕೆಕ ಅಣ್ಮಾಡುತ್ತದದ ಅವಳನೆನು ನೀಡುತ್ತದದ ಐತ್ಗೆ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ಸೆತ ಎನ ಕಲಕಿದ ಹಾಗಾಯಿತ್ು. ಜೊೀಪಡಿಯ ಸೂನ್ನಯದಲ್ಲಿ,
ಜನ್ನವಿಹಿೀನ್ನ ರಾತ್ರಯ ನೀರವತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ತ್ಸಾನ್ನು ಒಲ್ದಿದದವಳು ಇಲಲಿದೆ ಸಂದಿಗಧತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದಾಳೊ ಏನಾದಳೊ ಎಂಬ ಕಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಾದು
ಕಾದು ಬೆೀಸುತ್ತದದ ಅವನಗೆ ತ್ನ್ನನು ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಡತ್ ಪರವೆೀಶ್ಸದದನ್ನುನು ಕಂಡಡನೆ ತ್ಟಕಕನೆ ಅವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೊಮಿಮದ ಹಷ್ರ್ಶೆದ ಉಬಬಾರ
ಇಳದಮೀಲೆ, ಮತ್ಸೆತ ಪೂವರ್ಶೆವಿಚಾರವೃತ್ತ ತ್ಲೆಹಾಕತಡಗಿತ್ುತ.
“ಹೊಸ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲಿತ್ಸೆತೀ? ಯಾರು ಕೊಟಿಟದೆದೀ?”
“ಎಲ್ಲಿಯೊ ಇತ್ುತ. ಯಾರ ಕೊಟಟರು” ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದ ಪಿೀಂಚಲು ಐತ್ನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡದೆಯೆ ಉತ್ತರವಿೀಯುತ್ತದದಳು .
“ಇದೆಲಾಲಿ ತ್ನಾನುಕೆ ತ್ಂದಿೀಯಲಾಲಿ ಯಾರು ಕೊಟಿಟದುದ?”
“ಯಾರೀ ಕೊಟಟರು. ಅದೆಲಲಿ ಈಗ ಯಾಕೆ?”
“ಹೂ ಮುಡಿದಿದಿದೀಯಾ?”
“ಮುಡಿಬಾರದಾ?”
“ನಾ ಊಟಾ ಮಾಡಾದಿಲಲಿ!” ಐತ್ನ್ನ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಸಟುಟ ಇಣುಕುತ್ತತ್ುತ.
“ಅಯೊಯ! ಯಾಕೆ?” ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದದ ಕೆಲಸ ನಲ್ಲಿಸ, ಪಿೀಂಚಲು ಬೆಕಕಸದಿಂದ ಐತ್ನ್ನ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ಕೆೀಳಿದಳು.
‘ನ್ನಂಗೆ ಹೊಟೆಟ ಹಸದಿಲಲಿ’ ಐತ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದದ ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಪಿೀಂಚಲು ಕಡೆಗೆ ಬೆನ್ನುನು ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಯೆಬಿಟಟನ್ನು .
ಹೆಣ್ಣಾಗೆ ಮದಲು ತ್ುಸು ದಿಗಿಲೆ ಆಯಿತ್ು. ಓಡಿಹೊೀಗಿ ಅವನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು “ಸಟುಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಾ?” ಎಂದಳು, ಐತ್ ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಲಲಿ;
ತ್ರುಗಲೂ ಇಲಲಿ. ಅವನ್ನು ಯಾವುದೊ ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಕುಕವಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಪಿೀಂಚಲು ಅವನ್ನ ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಕೆೈಯಾಡಿಸದಾಗ ಅದು
ಒದೆದಯಾಯಿತ್ು! ಐತ್ ಅಳುತ್ತದಾದನೆ. ಯಾಕೆ? ತ್ಸಾನೆೀನ್ನು ಮಾಡಿದೆ? ಹೆಣ್ಣಾನ್ನಲ್ಲಿದದ ಹೆಂಡತ್ಯ ಕರುಳು ಮರುಗಿ ತ್ಸಾಯತತ್ನ್ನಕೆಕೀರಿತ್ು. ಐತ್ನಂದು
ರಚೆಚಾ ಹಿಡಿದ ಅರಿಯದ ಮಗುವೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಮುದುದಮಾಡಿ ಲಲಲಿಯಿಸಾದಳು. ಎಂತ್ಹ ವಿಚಾರಪೂವರ್ಶೆಕವಾದ ವಾದದಿಂದಲೂ
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ನವಾರಣ್ಣೆಯಾಗದ ಸಂಕಟವನ್ನೂನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಕೆೈ ಮೈ ಸೊೀಂಕಿನಂದ ಅವನ್ನ ಚೆೀತ್ನ್ನವನೆನುಲಲಿ ಸಾಂತ್ವನ್ನಕೆಕ ನೀವಿದಳು: ಉಣಲ್ಲೆಲಿ ಎಂದಿದದವನ್ನು,
ಎದುದ ಕಡುಬು ತ್ುಂದು ಬಡಿಸಟಿಟದದ ಹೊಂಬಾಳೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ನ್ನು! ಅವಳೂ ಅವನಗೆ ಎದುರೆ ಹಾಳೆಯ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಳು.
ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಯ ಕಿೀತ್ನ್ನ ಮೀಲೆ ಬಡಿಸದದ ಹೊೀಳಿಗೆಯನ್ನುನು ಕಂಡು ಐತ್ ಐಶವಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಎಡವಿದ ದಟಟದರಿದರನ್ನಂತ್ಸೆ ಹಿಗಿಗ “ಇದು ಎಲ್ಲಿತ್ಸೆತ ?
ಯಾರು ಕೊಟಟರೆ? ಹೊೀಳಿಗೆ!” ಆ ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನುನು ಸವಿದು ಉಚಚಾರಿಸದನ್ನು.
ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ನ್ನಗೆ ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ: ಈಗ ತ್ಸಾನೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಹಟತಟುಟ ಮಲಗಿದದ. ಕಣ್ಣಾನ್ನ ತ್ುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತದದ ಒದೆದ ಇನ್ನೂನು
ಪೂತ್ರ್ಶೆ ಆರಿಲಲಿ. ಈಗ ಅದನೆನುಲಲಿ ಮರೆತ್ು, ಅದೊಂದೂ ನ್ನಡದೆೀ ಇಲಲಿ ಎನ್ನುನುವ ಹಾಗೆ, ಬಾಲಕನ್ನಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ಗೆ ತಡಗಿದಾದನೆ. ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು
ಚೆನಾನುಗಿ ಹಿಸುಕಿ ಮುದುದ ಮಾಡಿಬಿಡಬೆೀಕು ಎನನುಸತ್ು…. ಚೆನಾನುಗಿ ನ್ನಕುಕಬಿಟಟಳು.
“ಯಾಕೆ? ನ್ನಗುತ್ತೀಯಾ?”
“ಆ ಹೊೀಳಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಟಿಟದುದ ಗೊತ್ಸಾತ?” ತ್ನ್ನನುನೆನುೀ ಪರಶಾನುಥರ್ಶೆಕವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದದ ಗಂಡನಗೆ ಪಿೀಂಚಲು ಹೆೀಳಿದಳು: “ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಕಕ!”
“ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿದಾಯ?”
ಪಿೀಂಚಲು ಹೂಞ ಎಂದು ತ್ಲೆದೂಗಿದಳು, ಮುಗುಳು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ.
“ಯಾಕೆ? ಯಾರ ಸಂಗಡ ಹೊೀಗಿದೆದ? ಒಬಬಾಳೆ ಹೊೀಗಿದಾಯ? ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ? ಈ ಕತ್ತಲೆೀಲ್?”
“ಅಮಮ ಈವತ್ುತ ಹಡೆದರಲಾದ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಲಾಲಿ?”
“ಹೌದೆೀನ್ನು? ಹೆಣಣಾೀ ಗಂಡೀ?”
“ಗಂಡು!… ನಾ ಯಾಕ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿದೆದ ಗೊತ್ಸಾತ? ಆ ಬಾವಿಕೊಪಪದ ನಾಗ ಹೆಗಗಡತಮಮ ಅವರ ಸೊಸೆ ನಾಗಕಕ ಇವತ್ುತ ಮನೆಗೆ
ಬಂದಿದರಲಾಲಿ…. ಅವರಿಬಬಾರೂ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿತ್ತಂತ್ಸೆ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ… ಅಮಮನ್ನ ಬಾಣಂತ್ನ್ನ ನೀಡಿಕೊಳೊಳೆೀಕೆ, ದೊಡಡಮಮ ನಾಗಹೆಗಗಡತಮಮನ್ನನು ಇರಿ
ಅಂದರಂತ್ಸೆ…. ಆದರೆ ನಾಗಕಕ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿತೀನ ಅಂದರಂತ್ಸೆ….”
“ಅದಾಯಕೆ? ಹಾಂಗೆ ಕಣುಣಾ ಮಿಟತ್ಕಿಸ ನೀಡಿತೀಯಾ?”
ಐತ್ನ್ನ ಪರಶೆನುಗೆ ಉತ್ತರ ಹೆೀಳದೆ ಮುಂದುವರಿದಿದದಳು ಪಿೀಂಚಲು:
“ನಾಗಕಕನ್ನನು ಹೂವಳಿಳೆ ತ್ನ್ನಕ ಕಳಿಸ ಬಾ ಅಂದುರ ನ್ನನ್ನಗೆ. ಹೊೀಗಿದೆದ…. ಇವತ್ಸೆತೀನೀ ಹರಕೆ ಅಂತ್ ಹೂವಳಿಳೆೀಲ್. ಹಂದಿ ಕಡಿದಿದುರ…. ಹೂವಳಿಳೆ
ಚಿನ್ನನುಕಕ ನ್ನನ್ನನು ಕಂಡು ಎಷ್ುಟ ಸಂತೀಷ್ಪಟುರ ಅಂತ್ೀಯಾ! ಅವರೆೀ ಕೊಟಿಟದುದ ಈ ಸೀರೆ, ಕಡಬು ತ್ುಂಡು ಎಲಲಿ…. ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು ಇದಾದಗಲೆ
ಬಂದಿದೆದ ಮನೀಗೆ. ದೊಡಡಮಮ ಎನೆೀನ ಕೆಲಸ ಹೆೀಳಿದುರ. ಮಾಡಿಕೊಟುಟ ಬಂದೆ. ಅದಕೆಕೀ ಹೊತ್ಸಾತಗಿದುದ…. ಆ ಅನ್ನನು ಈ ಉಪಿಪನ್ನಕಾಯಿ ಖಾರ
ಜೀರಿಗೆ ಮಣಸನ್ನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದುದ. ಆಮಾಯಲೆ ಲಬಲಬ ಅಂತ್ ಬಾಯಿ ಹುಯಿಕೊಂಡಿೀಯಾ?…. ಹೆೀಳಿೀನ….” ಎನನುತ್ತದದವಳು ತ್ಟಟಕಕನೆ ಆಲ್ಸ
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“ಹೊೀ! ಸೆೀರಿಗಾರರ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಏನೀ ಬೊಬೆಬಾ ಆಗಾತ ಅದೆ!” ಎಂದಳು.
ಐತ್ನ್ನೂ ಆಲ್ಸ “ಆ ಚಿೀಂಕರ ಮಾರಾಯ ಇವತ್ುತ ಚೆನಾನುಗಿ ಶರಾಬು ಕುಡಿದು ಬಂದಿದಾದನ್ನಲಾಲಿ ? ದೆೀಯಿಅಕಕನ್ನ ಗತ್ ಮುಟಿಟಸುತ್ಸಾತನೆ ಅಂತ್ ಕಾಣತದೆ”
ಎಂದನ್ನು, ಸಂಕೆಷೌೀಪವಾಗಿ ನ್ನಡೆದದದನೆನುಲಲಿ ಹೆೀಳಿ.
ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬರುವ ಮನ್ನಸುಸಾ. ಆದರೆ ಐತ್ ಕುಡಿದು ಮತ್ಸೆತೀರಿದದ ಚಿೀಂಕರನ್ನನ್ನುನು ನೆನೆದು, ಅವಳನ್ನುನು ತ್ಡೆದನ್ನು. ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ
ಆ ಬೊಬೆಬಾ ಆಸಾಧಾರಣವಾದದೆದೀನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಎಷಟೀ ಸಾರಿ ಅಕಕಪಕಕದ ಬಿಡಾರದವರು ಹೊೀಗಿ ದೆೀಯಯಿನ್ನುನು ರಕಿಷೌಸದೂದ ಉಂಟು. ಆಗಾಗ
ನ್ನಡೆಯುತ್ತಲೆ ಇರುವಂತ್ಸೆ ಇವತ್ೂತ ಏನೀ ಗಲಾಟೆ ಎಂದು ಇಬಬಾರೂ ಊಟಮಾಡತಡಗಿದರು.
ಉಂಡು ಪೂರೆೈಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐತ್ನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕವಿಯತಡಗಿದದ ಎಲಲಿ ಮುಗಿಲುಗಳು ದಿಕಾಕಪ್ಪಾಲಾಗಿ ಚೆದರಿಹೊೀಗಿ, ಅವನ್ನ ಹೃದಯ
ತ್ಳಿಬಾನಾಗಿತ್ುತ. ಪಿೀಂಚಲು ಪರವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಪಿರೀತ್ ಉಕುಕವಂತ್ತ್ುತ. ಅವಳನೆನು ನೀಡಿದನ್ನು ಎವೆಯಿಕಕದೆ, ಪರಶಂಸನೀಯ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ: ಇಂಥ
ಚೆಲುವೆಯರೂ ಇನನುದಾದರೆಯೆ? ನಾನೆಂಥ ಪುಣಯವಂತ್ ಎಂದುಕೊಂಡಿತ್ು ತ್ಣ್ದ ಅವನ್ನ ಜೀವ.
ಬಿಚಿಚಾ ಹಾಕಿದದ ಓಲೆಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಲು ಹವಣ್ಸುತ್ತದದವನ್ನು “ತ್ಲೆದಿಂಬಿನ್ನ ಕಲುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀಯಿತ್ಪ್ಪಾಪ ?” ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು.
ಪಿೀಂಚಲು ಗೊೀಡೆ ಬದಿ ಬಿದಿದದದ ಒಂದು ಎರಡಡಿ ಉದದದ ಹಾಸುಗಲಲಿನ್ನುನು ಕಷ್ಟಪಟುಟ ಎತ್ತ ತ್ಂದುಕೊಟಟಳು. ಅದನ್ನುನು ಚಾಪ್ಪೆಯ ಅಡಿಹಾಕಿ,
ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ತ್ನ್ನನು ಕಂಬಳಿ ಹಾಕಿದನ್ನು. ಮುಚಿಚಾದದ ತ್ಟಿಟ ಬಾಗಿಲ್ನ್ನ ಬಿರುಕಗಳೆ ಕಿಟಕಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನೂನು ಬಹಿಸಕೊಳಳೆಬೆೀಕಾಗಿದದ ಆ ಜೊೀಪಡಿಯ
ಒಳಭಾಗವನೆನುಲಲಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ “ನನೆನು ಅಂಥಾ ಭಾರಿಮಳೆ ಬಂದರೂ ಇವತ್ುತ ಏನ್ನು ಸೆಕೆ ? ಈ ನ್ನುಸ ಕಾಟ ಬೆೀರೆ! ಆ ತ್ಸೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಣಾ ಕುಡಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ?
ಕೊಡಿತೀಯಾ?” ಎಂದು ಮೈಮೀಲೆ ಸದಾದಗುವಂತ್ಸೆ ಅಂಗೆೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡನ್ನು, ನ್ನುಸ ಕುಳಿಸತ್ದೆದಡೆಗೆ.
ಪಿೀಂಚಲು ಕುಡಿಕೆ ತ್ಂದುಕೊಟಟಳು. ಐತ್ ಕೌಪಿೀನ್ನ ವಿನಾ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ನ್ನಗನುನಾಗಿ ಕುಳಿತ್ು ಮೈಗೆ ತ್ಸೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಣಾ ಸವರಿಕೊಂಡನ್ನು. ಬಡತ್ನ್ನದಾದದರೂ,
ಅಷೆಟೀನ್ನು ಸುಪುಷ್ಟವಾಗಿರದಿದದರೂ, ನ್ನಗನುತ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಹೆಚುಚಾ ಸುಲಕಷೌಣವಾಗಿ, ನತ್ಯ ಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿದದ ತ್ಸೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಣಾಯ ಕಂಪನ್ನುನು ಸೂಸುತ್ತದದ ಅವನ್ನ
ಶರಿೀರದ ರೂಪು ಹುಡುಗಿಯ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಆಪ್ಪಾಯಯಮಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. “ಅಭಯಂಗಕೆಕ ಎಣ್ಣೆಣಾ ಹಚಿಚಾಕೊಂಡಾಹುಂಗೆ ಬಡುಕೊಳಿತದಿದೀ ಯಲಾಲಿ! ನ್ನುಸ ಕಚಚಾದಿದಾಹುಂಗೆ
ಒಂದು ಚೂರು ಸವರಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಲದೆ?” ಎಂದು ಭತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ ಮಾಡುವವಳಂತ್ಸೆ ಹತ್ತರಕೆಕ ಓಡಿಬಂದು, ಎಣ್ಣೆಣಾ ಕುಡಿಕೆಯನ್ನುನು ದೂರ ಸರಿಸ, ಅವನ್ನ
ಪಕಕದದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು, ಅವನ್ನ ಮೈಯೆನೆನುಲಲಿ ನೀವಿ ಸವರತಡಗಿದಳು. “ಅಯೊಯ ಅಯೊಯ ಅಯೊಯ ಎಣ್ಣೆಣಾ ಮುಳುಕ ಆಗಿಬಿಟಿಟೀಯಲಾಲಿ!” ಎಂದು
ಅಲಲಿಲ್ಲಿಯೆ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಸವರಿದ ಮೈ ಭಾಗದ ಎಣ್ಣೆಣಾಯನೆನುಲಲಿ ಕಿೀಸ ಬಳಿೀದು ತ್ಸೆಗೆದು, ಇನ್ನೂನು ಎಣ್ಣೆಣಾ ಹಚಚಾದಿದದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತ್ಕಿಕದಳು. ಗಂಡನ್ನ ಬರಿ ಮೈ
ಕಂಡು ಅವಳಲ್ಲಿ ಉಕಿಕ ಬಂದಿದದ ಮೀಹಪ್ಪೆರೀಮಗಳಿಗೆ ಅಭವಯಕಿತ ಕೊಡುವುದೆೀ ಮುಖಯ ಆಶೆಯಾಗಿತ್ುತ ಆ ಎಣ್ಣೆಣಾ ತ್ಕುಕವ ನೆವಕೆಕ ಅವನ್ನು ‘ಸಾಕೆ !’
‘ಬೆೀಡವೆ!’ ‘ಜಬಬಾಳಿಕೆ ಆಗತದೆಯೆ!’ ಎಂದೆಷ್ುಟ ಹೆೀಳಿದರೂ ಬಿಡದೆ ತೀಳು, ಎದೆ, ಬೆನ್ನುನು, ಕೊರಳು, ಕೆನೆನು, ಗಲಲಿ, ತಡೆ, ಕಾಲು ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ನೀವಿ
ನೀವಿ ಸವಿದೆೀಬಿಟಟಳು! ಐತ್ನಗೂ ಆ ತ್ಸೆೈಲಸಂಮದರ್ಶೆನ್ನ ಕಣುಣಾಮುಚಿಚಾಕೊಳುಳೆವಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ಸುಖಕರವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ! ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ಅವನ್ನೂ, ತ್ನ್ನನು
ಎಣ್ಣೆಣಾಯನೆನು ಬಳಿದು ತ್ಸೆಗೆದು ಅವಳ ಮೈಗೂ ಹಚುಚಾವ ನೆವದಿಂದ ಅವಳ ಮೃದುತ್ವವನ್ನೂನು ಮುಟಿಟಸವಿವ ಶೃಂಗಾರ ಚೆೀಷೆಟಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿದದನ್ನು!
“ಅಲೆೀಸಾಲೆೀಸು!” ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆಣಾ ಉಜುಜಿವುದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸ ಪಿೀಂಚಲು ಕಿವಿಗೊಟಟಳು. “ಹುಲ್ ಕೂಗತದೆ!…. ಹುಲ್ಕಲ್ ನೆತ್ತೀಲ್ರಬೆೀಕು!”
ಐತ್ನೆಂದನ್ನು ಪಿಸುದನಯಲ್ಲಿ, ತ್ಸಾನ್ನು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಗೆ ಕೆೀಳಿಸ ಬಿಡುತ್ತದೆಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ .
ಕಾಡೆನೆನುಲಲಿ ನ್ನಡುಗಿಸುವಂತ್ಸೆ ಹೆಬುಬಾಲ್ಯ ಗಜರ್ಶೆನೆಯ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅಲೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ಅಲೆಯುತ್ತ್ುತ. ಮತ್ಸೆತ ಉನ್ನಮತ್ತ ರಭಸದಿಂದ ಅನೆೀಕ ದೊಡಡ
ಜಂತ್ುಗಳು ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನುಗಿಗ ಓಡಿದ ಸದಾದಯಿತ್ು.

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

“ದೊಡಿಡನ್ನ ಹಿಂಡು ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ! ಹುಲ್ ಕೂಗಿದದಕೆಕ ಹೆದರಿ ಓಡಾತ ಇವೆಯೊ ಎನ?” ಎಂದ ಐತ್, ಫಕಕನೆ ಮತ್ಸೆತೀನ್ನನನು ನೆನ್ನಪಿಗೆ
ತ್ಂದುಕೊಂಡಂತ್ಸೆ, “ಅಲಾಲಿ? ಆ ಗುತ್ತ ನಾವು ಕಮಾಮರಸಾಲೆೀಲ್ ದೊಂದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊೀದ, ಈ ಕತ್ತಲೆೀಲ್ ಈ ಕಾಡಿನಾಗೆ, ಸಂಬಾವಿಗೆ
ಹೊೀಗಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಹೊೀದನ್ನಲಾಲಿ? ಏನರಬೆೀಕು ಅವನ್ನ ಎದೆ!… ಆ ‘ಹುಲ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ‘, ‘ಬೆತ್ತದ ಸರ’ ಎಲಲಿ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬೆೀಕಲಾಲಿ?”
“ಅವನ್ನ ನಾಯಿ ಇತ್ರ್ಶೆದಲಾಲಿ ಯಾವಾಗೂಲಿ ಅವನ್ನ ಜೊತ್ಸೆೀಲ್! ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ಹೆದರಿಕೆ ಅವನಗೆ?” ಎಂದಳು ಪಿೀಂಚಲು. ತ್ನ್ನನುಂತ್ಹ ಒಂದು ಹೆಣೂಣಾ
ಅವನ್ನ ಸಂಗಡ ಹೊೀಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂಗತ್ ತ್ಳಿದಿದದರೆ ಅವಳು ಏನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ತದದಳೊ !
ಹಣತ್ಸೆ ಆರಿತ್ು. ಬತ್ತಯ ತ್ುದಿಯ ಕನ್ನರುವಾಸನೆ ತ್ುಂಬಿತ್ು. ಸೆಕೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹೊದುದಕೊಳಳೆದೆ ಮಲಗಿದದ ಐತ್ನ್ನ ಒತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗಿದದಳು
ಪಿೀಂಚಲು. ಐತ್ನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆಯ ಮೈಗೆ, ಸೆಕೆಯನೆನುಲಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂತ್ಸೆ, ಮತತಂದು ಬೆತ್ಸೆತಲೆಯ ಮೈಯೆ ಸೊೀಂಕಿದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು! ಎರಡು ಬಿಸಯ
ಮೈಸೆೀರಿ ಎಂತ್ಹ ತ್ಂಪು ಹುಟಟತ್ತದೆ? ಅಚಚಾರಿ, ಆನ್ನಂದ, ಐತ್ನಗೆ! ಇದೆೀನ್ನು? ಸೀರೆ ಉಟಿಟದದಳಲಾಲಿ ಪಿೀಂಚಲು? ಹೊಸ ಸೀರೆ!… ಇಧೆೀನ್ನು
ಇಬಬಾರಿಗೂ ಒಟಿಟಗೆ ಹೊದಿಸುತ್ಸಾತಳೊ?…. ಅಲಲಿ; ಕಂಬಳಿಯಲಲಿ! ತ್ಸೆಳಳೆಗಿದೆ, ನ್ನುಣಣಾಗಿದೆ, ತ್ಣಣಾಗಿದೆ, ಆ ಹೊಸ ಸೀರೆ!… ಅವಳು ಉಟಿಟದದ ಸೀರೆಯು
ಈಗ ಇಬಬಾರಿಗೂ ಒಟಿಟಗೆ ಹೊದೆಯುವ ಶಾಲಾಗಿದೆ! ಸೀರೆಯೆ ಶಾಲಾಗಿ, ಹೊದಿಕೆಯೆ ಲಕಷೌಣ ದಿವಗುಣ್ತ್ವಾಗಿದೆ! ಅದಕೆಕೀ ಮತ್ಸೆತ? ತ್ನ್ನನು ಬತ್ತಲೆಗೆ
ಅಪಿಪದುದ ಅವಳ ಬತ್ತಲೆ! ಆದರೆೀನ್ನು? ಕವಿದಿಲಲಿವೆ ಕಗಗತ್ತಲೆ? ಕುರುಡುಗತ್ತಲೆ?
ತ್ಸಾನ್ನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಅಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತಗಿ ಬಂದದುದ ಏಕೆ ಎಂದು ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಐತ್ನಗೆ ಒಪಿಪಸದದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಜ ಸುಳುಳೆ ಎರಡೂ
ಹೆಣ್ಣೆದುಕೊಂಡಿದುದವು. ನಜಾಂಶವೆ ಅರೆಗಿಂತ್ಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿತ್ುತ ಎನ್ನನುಬಹುದಾಗಿದದರೂ ಗೊೀಪಯರಕಷೌಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿಸುಳಿಳೆನ್ನ ಅಂಶದ ಕೆೈಯೆ ಮೀಲಾಗಿತ್ುತ
ಮುಕೊಂದಯಯನಗೆ ಮಾತ್ುಕೊಟಿಟದದಂತ್ಸೆ ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಬಾಲಕ ಸಹಜವಾದ ಬಾಯಾಳಿತ್ನ್ನಕೆಕ ಅಂಜ ಕೆಲವು ಸಂಗತ್ಗಳನ್ನುನು
ಮರೆಮಾಚಿದದಳು.
ಅವಳು ತ್ಳಿಸದದಂತ್ಸೆ, ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಅತ್ತಗೆ ಹೆತ್ತ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ನಾಗತ್ಸೆತ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಉಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ. ನಾಗತ್ಸೆತ ನಾಗಕಕ ಇಬಬಾರೂ
ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲು ಅವರಿಬಬಾರನ್ನೂನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸದದಳಷೆಟ .
ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮ ಅವರ ಹೆಸರು ದಾನ್ನಮಮ ಎಂದಿದದರೂ ಎಲಲಿರೂ ಅವರನ್ನುನು ಅವರ ತ್ವರೂರಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಂದಲೆ ಕರೆಯುತ್ತದದದು ಆನಾಡಿನ್ನ ರೂಢಿನಾಗತ್ಸೆತಯನ್ನುನು ಒಂದೆರಡು ದಿನ್ನ ಇದುದ ಹೊೀಗಿ ಎಂದು ಕೆೀಳಿಕೊಂಡಿದೆದೀನ ನಜವೆ . ಆದರೆ ನಾಗತ್ಸೆತಗೆ ಆ ಸಾಯಾಂಕಾಲವೆ ತ್ಸಾನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆಯೂ
ಹೂವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೆೀಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ದೆಯಯದ ಹರಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಸೆತ ಸೊಸೆಯರಿಬಬಾರೂ ವಹಿಸಬೆೀಕಾಗಿದದ ಪ್ಪಾತ್ರ
ಗುರುತ್ರವಾದುದಾಗಿತ್ುತ. ವಾಸತವಾಂಶವೆಂದರೆ ಆ ಅತ್ಸೆತ ಸೊಸೆಯರ ಸಲುವಾಗಿಯೆ ಹೂವಳಿಳೆಯ ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರು ದೆಯಯದ ಹರಕೆಯ
ಸೀಗಿನಂದ ಔತ್ಣದ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡು ಮಾಡಿದದರು.
ಆದರೆ ಆ ದೆಯಯದ ಹರಕೆಗೆ ಹತ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಮನೆಗಳನೆನು ‘ಕರೆ’ದಿರಲ್ಲಲಿ . ಹರಕೆಗೆಂದು ಕಡಿಯಲು, ಹಳೆಮನೆಗೆ ಖುದುದ ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರೆ
ಹೊೀಗಿ, ಹಂದಿಯನ್ನುನು ಹೊರಿಸಕೊಂಡು ಬಂದಿದದರೂ ಸೊೀಗೆಯ ಮನೆವರಿಗಾಗಲ್ ಹೆಂಚಿನ್ನಮನೆಯವರಿಗಾಗಲ್ ಆ ವಿಷ್ಯವನೆನು ತ್ಳಿಸರಲ್ಲಲಿ.
ಇನ್ನುನು ಕರೆಯುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ್ು? ಕೊೀಣೂರು, ಬೆಟಟಳಿಳೆ, ಸಂಬಾವಿ, ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ, ಬಾವಿಕೊಪಪದ ಮನೆಗಳಿಗೂ ‘ಕರೆ’ ಕಳಿಸರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ
ಹೂವಳಿಳೆಯ ಹತ್ತರವೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದದ ನಾಲಾಕರು ಗೆೀಣ್ಗುತ್ತಗೆ ಮಾಡುವ ಸಣಣಾ ಪುಟಟ ಒಕಕಲುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹರಕೆಗೆ ಬರಲು ಹೆೀಳಿದದರು.
ಹಂದಿಯ ಹಸಗೆ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರಂತ್ೂ ಅನವಾಯರ್ಶೆ ಅತ್ಥಿಗಳಷೆಷೌ! ಇನ್ನುನು, ಬಡು ಬಿದದಲ್ಲಿ ಹದುದ ಕಾಗೆ ಹಾರಾಡಿಯೆ ಹಾರಾಡುವಂತ್ಸೆ,
ಹಳೆಮನೆಯ ಹೊಲೆಯರು, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಬೆೀಲರು, ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಗಟಟದವರು ಎಡಗೆೈಯವರು ಬಲಗೆೈಯವರು ಅವರೂ ಅಂತ್ಸಾ ಹತ್ಸಾತರು ಜನ್ನ ಸೆೀರಿ
ದೆಯಯದ ಹರಕೆಯ ಗಲಾಟೆಗೆ ನೆರೆ ಬಂದಹಾಗಿತ್ುತ.
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ಯಾರ ಅಪರಯತ್ನು ಗಮನ್ನಕಾಕದರೂ ಬರುವಂತ್ದದ ಇನನುಂದು ವಿಷ್ಯವೆಂದರೆ , ವೆಂಕಟಣಣಾ ಧ್ರಿಸದದ ಬಟೆಟಬರೆ. ಆ ದಿನ್ನ ಬೆಳಗೆಗ ಹಳೆಮನೆಯಲ್ಲಿ
‘ಕುಂಟನ್ನ ಹುಣ್ಣಾನ್ನ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಣಣಾ’ ನಾಗಿದದವನ್ನು ಅಂದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೂವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ವೆೀಷ್ಭೂಷ್ಣ ಧ್ರಿಸ ‘ಯಜಮಾನ್ನರು
ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರು’ ಆಗಿಬಿಟಿಟದದನ್ನು! ಹೆಮಿಮೀಸೆಯ, ಬೃಹದಾಗತ್ರದ, ದಿೀಘೀರ್ಶೆನ್ನನುತ್ ‘ಸೆೈಂಧ್ವ’ ವಯಕಿತ ಶರಟಿನ್ನಂತ್ಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಳಂಗಿ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಮಣಕಾಲ್ನ್ನ ಕೆಳಗೆ ತ್ುಸುವೆ ನೆೀತ್ಸಾಡುವಂತ್ಸೆ ಕೆಂಪಂಚಿನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಕತ್ತರಿಹಾಕಿ ಕಚೆಚಾ ಉಟಿಟದದನ್ನು. ಕೆೈಗೆ ಚಿನ್ನನುದ
ಕಡಗ, ಬೆರಳಿಗೆ ಹರಳುಂಗುರ, ಕಿವಿಗೆ ಹರಳೊಂಟಿ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿದುದವು. ಹಣ್ಣೆಗೆ ಅತ್ತತ್ತ ಬಿಳಿಯ ನಾಮಗಳೂ, ನ್ನಡುವೆ ಕೆಂಪು ನಾಮವೂ ಏರಿ,
ನಾಯಕರ ವಿೀರ ವೆೈಷ್ಣಾವತ್ವನ್ನುನು ಸಾರುತ್ತದದವು. ಹಂದಿ ತ್ನ್ನುನುವುದಕಾಕಗಲ್, ಕಳುಳೆ ಹೆಂಡ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವುದಕಾಕಗಲ್, ಆ ವೆೈಷ್ಣಾವತ್ವದಿಂದ ಯಾವ
ಅಎಚಣ್ಣೆಯೂ ಇದಲ್ಲಲಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರನ್ನುನು ವಾಮಾಚಾರ ತ್ಸಾಂತ್ರಕ ಶಾಕತರೂ ಮಿರಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ ಎನ್ನನುಬಹುದು!
ಹಂದಿಯ ಹಸಗೆಗಾಗಿ ಬಂದು, ಔತ್ಣಕಾಕಗಿ ಕಾಯುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ು, ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲ ನ್ನೂಂಕುತ್ತದದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರಲ್ಲಿ ಒಬಬಾ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಆ
‘ದರೀಬಸತ’ನ್ನುನು ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸ ಪಕಕದವನ್ನನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದನ್ನು “ಏನೀ ಇವತ್ುತ ನಾಯಕರು ಒಳೆಳೆೀ ಮದೊೀಳಿಗನ್ನ ಹಾಂಗೆ ಬಟೆಟಗಿಟೆಟ
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದಾದರಲಾಲಿ?”
ಪಕಕದವನ್ನು ಹುಳಳೆಗೆ ಮುಸುಗುನ್ನಗೆ ನ್ನಕುಕ, ಕಣುಣಾಮಿಟುಕಿಸದ: “ ಮತ್ಸೆತ? ಒಂದು ತ್ರದಾಗೆ ಮದೊೀಳಿಗನೆ!”
“ಹಾಂಗಂದೆರ?”
ಇನನುಬಬಾ ಅವನ್ನ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತರ ಪಿಸುಗುಟಿಟದದನ್ನು: “ಏನೆೀನೀ ಹೆೀಳಾತರಪ್ಪಾಪ! ಆ ಬಾವಿಕೊಪಪದ ನಾಗಹೆಗಗಡತಮಮನ್ನ ಸೊಸೆ ನಾಗಕಕನ್ನನು ಇವರು
ಕೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳಾತರೆ ಅಂತ್ಸಾ.”
“ಹೌದೌಹುದು; ಬೆೈಗು ಬೆೈಗು ಆಗಿತದಾಹುಂಗೆ ಸೊಸೆೀನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದಿದದನ್ನನು ನೀಡೆದ ಅತ್ಸೆತ.”
“ಯಾರೀ? ಆ ಬಿಲ್ಲಿೀರ ಹುಡುಗಿ ಐತ್ನ್ನ ಹೆಂಡಿತ ಸಂಗಡ ಮಾತ್ಸಾಡಾತ ಬಂದರಲಾಲಿ ಅವರೆೀನ?”
“ಅವರೆೀ ಕಣೀ, ಆ ನಾಯಕರ ಮಗಳು ಚಿನ್ನನುಕೊಕೀನ್ನರ್ಶೆ ಗಲಲಿಮುಟಿಟ ನ್ನಟಿಗೆ ತ್ಸೆಗೆದರಲಾಲಿ ಅವರೆೀ!”
“ಆಗೆಲಿ ಏನ್ನು ಅಕಕರೆ, ಮಗಳಮೀಲೆ? ಇನ್ನೂನು ಚಿಕಕಮಮ ಆಗಾಕೆ ಮದೆಲಿ?”
ನಾಗತ್ಸೆತ ಮತ್ುತ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಇಬಬಾರೂ ಸೆೀರಿ ತ್ಮಗಿಬಬಾರಿಗಲಲಿದೆ ಜಗತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇನಾನುರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಬಾರದು ಎಂದು ಮಾಡಿದದ ಮಸಲತ್ುತ, ಅದು
ಹೆೀಗೊ ಎಂತ, ಗುಸುಗುಸು ಕಿವಿಮಾತ್ಸಾಗಿ ಅನೆೀಕರ ಗೊೀಪಯ ಸಂವಾದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಆದರೆ ಯಾರಬಬಾರೂ ಬಾಯಿಬಿಟುಟ
ಆಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಎಲಲಿರ ಕಣಣಾನಳಗೂ ಏನ ಒಂದು ಸಂಚಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಮಿಂಚುತ್ತ್ಸೆತ ಹೊರತ್ೂ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಸುಸಪಷ್ಟತ್ಸೆ ಪಡೆದಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದದರ
ಸುಳಿವನ್ನುನು ಒಂದಿನಂತ್ೂ ಅರಿಯದೆ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಮುಗಧರಾಗಿದದವರೆಂದದರೆ ಇಬಬಾರೆ : ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮತ್ುತ ನಾಗಕಕ: ಕೂಡಿಕೆಯಾಗುವವನ್ನ ಮಗಳು ಮತ್ುತ
ಕೂಡಿಕೆಯಾಗಲ್ರುವ ಹೆಣುಣಾ!
ಹೊೀದ ವರುಷ್ ಗದೆದಕುಯುಲಿ ಅಡಕೆಸುಲ್ತ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ನೆರವಾಗುವ ನೆವದಲ್ಲಿ ನಾಗುತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆಯನ್ನುನು ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ
ಪರಿಚಯಕೆಕ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಪಳಗಿಸದೆದೀನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸದದಳು. ನಾಗಕಕನ್ನೂ ಸಂತೀಷ್ ಚಿತ್ಸೆತಯಾಗಿ ಎಲಲಿರಡನ ವಯವಹರಿಸದದಳು. ಅದಕೆಕ
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ಮುಖಯಕಾರಣ ವೆಂಕಟಣಣಾನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಅವನ್ನ ಮಗಳು ಚಿನ್ನನುಮಮನಾಗಿದದಳು. ನಾಗಕಕ ಚಿನ್ನನುಮಮರಲ್ಲಿ, ಜನಾಮಂತ್ರದ ಪಿರೀತ್ ಸಂಬಂಧ್ವೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ,
ಇನನುಲಲಿದ ಅಕಕರೆ ಬೆಳೆದಿತ್ುತ. ಒಟಿಟಗೆ ಮಲಗಿ, ಒಟಿಟಗೆ ಎದುದ, ಒಟಿಟಗೆ ಉಂಡು, ಒಟಿಟಗೆ ತ್ರುಗಿ, ಒಟಿಟಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿ, ಒಟಿಟಗೆಕೆಲಸಮಾಡಿ,
ಒಡಹುಟುಟಗಳಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂವಂತ್ಸೆ ಒಬಬಾರನನುಬಬಾರು ಸೆಟುಟಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದರು. ಒಂದು ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿಗೂ ಮತತಂದು
ಕಾರಣಕಾಕಗಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ತ್ಂದೆಗೂ ಅವರಿಬಬಾರ ಪರಸಪರ ಮೈತ್ರ ಅಚುಚಾಮಚಾಚಾಗಿತ್ುತ ಆದದರಿಂದ ಅಜಜಿ ಅಪಪಯಯ ಸಂವಧ್ರ್ಶೆನೆಯಲ್ಲಿ. ವೆಂಕಟಣಣಾ ತ್ನ್ನನು
ಸಾಲವನ್ನೂನು ಲೆಕಿಕಸದೆ, ಒಡವೆ ವಸುತಗಳನ್ನುನು ತ್ಂದುಕೊಡುವಾಗಲೆಲಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟಟಂತ್ಸೆಯೆ ನಾಗಕಕಗೂ ಕೊಟಿಟದದನ್ನು, ಒಮಮಮಮ ನಾಗಕಕಗೂ
ತ್ುಂಬ ಸಂಕೊೀಚವಾಗುಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ! ಬೆೀಡ ಎಂದರೆ ಯಾರ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ನೀವಾಗುವುದೊೀ ಎಂದು ಅಳುಕಿ, ಆ ಒಡವೆ ವಸುತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನುನು,
ತ್ನ್ನನು ಬಳಿ ಅದನೆನುಲಲಿ ಭದರವಾಗಿ ಇಡಲು ಪಿಟಾರಿ ಇಲಲಿ ಎಂಬ ನೆವ ಹೆೀಳಿ, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಸಂದುಕದ ಅರೆ ಪ್ಪಾಲು ಜಾಗ ನಾಗಕಕನ್ನದೆೀ ಆಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ.
ವೆಂಕಟಣಣಾ ಯಾವಯಾವ ಕಡೆಗಳಿಂದ ತ್ನ್ನಗೆ ಸಾಲ ದೊರೆಯಬಹುದೊ ಆ ಎಲಲಿ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಲ ತ್ಂದೂ ಅವನಗೆ ಸಾಲ ಎಷ್ಟದೆ ಎಂಬುದೂ
ಗೊತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಲ್ಲಿ, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಲ್ಲಿ, ಕಲೂಲಿರು ಮಂಜಭಟಟರಲ್ಲಿ, ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಯ
ಹೆಗಗಡೆಯವರಲ್ಲಿ, ಅಲಲಿದೆ ಸವಲಪ ಸವಲಪ ಎಂದು ಸಣಣಾಪುಟಟ ಗೆೀಣ್ದಾರರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಲ ತ್ಸೆಗೆದಿದದನ್ನು. ಪಿತ್ಸಾರಜರ್ಶೆತ್ವಾಗಿ ಬಂದಿದದ ಚಿರ ಸವತ್ುತಗಳೆಲಲಿ
ದಿೀಡಾಗಿದದವು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಂದೆೀ ತೀಟವನನು ಗದೆದಯನನು ಇಬಬಾರಿಗೂ ಬರೆದುಕೊಡುವುದಕೂಕ ಹೆೀಸರಲ್ಲಲಿ ಅದನೆನುೀನ್ನು ಮನ್ನಃಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ
ವೂಯಹಪರಕಾರ ವಂಚನೆಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತದದರೆ ತ್ಸಾನೆ ಯಾರುಯಾರಿಗೆ ಯಾವಯಾವ ಜಮಿೀನ್ನು ದಿೀಡುಮಾಡಿದೆದೀನೆ
ಎಂಬುದು?
ದುಗರ್ಶೆದ ಪ್ಪಾಳೆಯಗಾರರಲ್ಲಿ ದಂಡನಾಯಕರಾಗಿದದರೆ ವಂಶದವನ್ನು ಎಂಬ ಆ ಹಳೆಯ ನೆನ್ನಪಿಗೆ ಗೌರವಕಾಕಗಿ ಅನೆೀಕರು ಸಾಲಕೊಟಿಟದದರು,
ಇವತ್ತಲಾಲಿ ನಾಳೆ ಅದನ್ನುನು ಬಡಿಡಯೊಡನೆ ತ್ೀರಿಸುತ್ಸಾತನೆ ಎಂಬ ಧೆೈಯರ್ಶೆದಿಂದ, ಆದರೆ ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರ ಮಂಜಭಟಟರಂತ್ಹ ಬುದಿಧವಂತ್
ಬಾರಹಮಣರು ಜಮಿೀನ್ನನ್ನುನು ಲಪಟಾಯಿಸಕೊಳುಳೆವುದಕೆಕ ಒಂದು ನೆವವಾದರೂ ಇರಲ್ ಎಂದೆೀ ಮಂದಬುದಿಧಯ ಗಡರು ನಾಯಕರು ಹೆಗಗಡೆಗಳಿಗೆ
ಸಾಲಕೊಡುತ್ತದದರು. ಹಾಗಲಲಿದಿದದಲ್ಲಿ, ಕಲೂಲಿರು ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ದೊಡಡ ಜಮಿೀನ್ನುದಾರನ್ನೂ ಶ್ರೀಮಂತ್ನ್ನೂ ಎಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆಯಲು ಹೆೀಗೆ
ಸಾದಯವಾಗುತ್ತತ್ುತ? ತಟುಟ ಜನವಾರ, ಉಟಟ ಪ್ಪಾಣ್ಪಂಚೆ, ಬಹುಶಃ ಕೆೈಲ್ಂದು ಪಂಚಪ್ಪಾತ್ಸೆರ-ಇಷೆಟ ಆಸತಯಾಗಿ ಬಂದಿದದ ಬಡ ಹಾರುವನ್ನು ಈಗ
ದೊಡಡಚೌಕಿಮನೆಯ ಯಜಮಾನ್ನನಾಗಿ ದಬಾರ್ಶೆರು ನ್ನಡೆಸಲು ಹೆೀಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತ್ುತ? ಗೌಡ ಹೆಗಗಡೆ ನಾಯಕರುಗಳನೆನುಲಲಿ ತ್ನ್ನನು ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ
ಕೆಳಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಯೊ ನೆಲದಮೀಲೆ ಜೂರಿಸಯೊ ಅಥವಾ ಹೆಚುಚಾ ಎಂದರೆ ಚಾಪ್ಪೆಯ ದಾಕಿಷೌಣಯಕೆಕ ಏರಿಸಯೊ ಆಜೆಙೆಮಾಡಿ, ತ್ಪಿಪದರೆ ಶ್ಕೆಷೌ
ವಿಧಿಸುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಗಜರ್ಶೆಸಲು ಹೆೀಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತ್ುತ? ಮದಮದಲು ‘ಏನ್ನು ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರೆ?’ ಎಂದು ಸಂಬೊೀಧಿಸುತ್ತದದವನ್ನು
ಬರಬರುತ್ಸಾತ ‘ಏನ್ನು ವೆಂಕಟಣಣಾ?’ ಎಂದು ಸಲ್ಗೆಯಿಂದ ಕರೆಯುವಂತ್ಸಾಗಿ ಈಗ ‘ಏನ್ನು ಬಂದೆಯೊ , ಎಂಕಟ?’ ಎಂದು ಪರಶ್ನುಸಲು ಹೆೀಗೆ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತ್ುತ? ಅಷಾಟದರೂ ಆ ಬೃಹದ್ ಗಾತ್ರದ ದಂಡನಾಯಕರೂ ವಂಶಸಥೂನಗೆ ಅದೊಂದೂ ಅಥರ್ಶೆವಾಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿವೊೀ? ಅಥವಾ
ಅಥರ್ಶೆವಾದರೂ ಅವರ ಸಾಲಗಾರನಾಗಿ ಇನ್ನೂನು ಸಾಲ ಬೆೀಡುವ ದೆೈನ್ನಯಕೆಕವಶನಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಚೆೈತ್ನ್ನಯದ ಪ್ಪೌರುಷ್ತ್ವವನೆನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದದನೀ? ಹಲುಲಿ
ಕಿರಿದು, ಬೆಪುಪನ್ನಗೆ ನ್ನಕುಕ, ಸೊಂಟ ಬಗಿಗಸ, ಕೆೈಮುಗಿದು, “ಏನ್ನೂ ಇಲಲಿ, ಭಟಟರೆ; ಸುಮಮನೆ ಹಾಂಗೆ ತ್ರುಗಾಡಾತ ಬಂದೆ?” ಎಂದು ರಾಗವಾಗಿ, ಬೆೀಸರ
ತ್ರುವಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ, ಮೂಖರ್ಶೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಹೊೀಗಿತ್ುತ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾಗೆ .
ಈ ಸಾರಿಯೂ ಅಂತ್ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿ ದೆಯಯದ ಹರಕೆಯ ರೂಪುವೆತ್ತದದ ಆ ‘ವಿಶೆೀಷ್ ’ಕೆಕ ಕಲೂಲಿರು ಮಂಜಭಟಟರಿಂದಲೆ
ಸಾಲ ತ್ಂದಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಈ ಸಾರಿ ನಾಗಕಕನ್ನನ್ನುನು ಸೀರುಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವ ಮೀಹವೆೀಗದ ಪರವಾಹಕೆಕ ಸಕಿಕ ಪಿತ್ಸಾರಜತ್ ಆಸತಯನೆನುಲಲಿ
ತ್ಸೆೀಲ್ಬಿಟಿಟದದನ್ನು. ಅದುವರೆಗೆ ಸವಂತ್ ಗದೆದ ತೀಟಗಳನ್ನುನು ಸಾಗುವಳೆ ಹೆಸರಿಗಾದರೂ ಜಮಿೀನ್ನುದಾರನಾಗಿದದವನ್ನು ಈಗ ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರ
ಮಂಜಭಟಟರ ಒಕಕಲ ಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಇಳಿದಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನುನು ಭಟಟರೂ ನಾಯಕರೂ ಒಟಾಟಗಿಯೆ ಗುಟಾಟಗಿಟಿಟದದರು, ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ
ಸಾಲಕೊಕಟಿಟದದ ಇತ್ರರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತ್ಳಿಯದಿರಲ್ ಎಂದು.
ಹೆಂಡತ್ ಸತ್ುತ ಇಷ್ುಟ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಾದಮೀಲೆ , ಅನೆೀಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತ್ನ್ನನು ಅತ್ಸೆತ ಮಾಡಿದದ ಪರಯತ್ನುಗಳನೆನುಲಲಿ
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ವಿಫಲಗೊಳಿಸದದ ಹೆಣಣಾನ್ನುನು, ಆಸತಯನೆನುಲಲಿ ಬೆಲೆತ್ಸೆತ್ುತ, ಸೀರುಡಿಕೆಯಾಗಲು ಕಾತ್ರನಾದದುದ ಏಕೆ?- ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೆೀಳಿದದರೆ, ಬಹುಶಃ
ವೆಂಕಟಣಣಾ ಹೆೀಳುತ್ತದದ ‘ಗಂಡು ಸಂತ್ಸಾನ್ನಕಾಕಗಿ!’ ‘ಮದುವೆಯ ವಯಸಸಾಗೆ ಬಂದ ಹೆಣುಣಾಮಗಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ ಇದಾದಳೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬಾ ಯೊೀಗಯ
ಹುಡುಗನ್ನನ್ನುನು ಮನೆ ಅಳಿಯತ್ನ್ನಕೆಕ ತ್ಂದು, ಮಗಳನ್ನುನು ಅವನಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಿದರೆ ಆಗದೆೀ?’ ಎಂದೆೀನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದದರು. ಆದರೆ
ಅದು ತ್ನ್ನನು ಸವಂತ್ ಸುಖಕೆಕ ಸಾಧ್ನ್ನವಾದಿೀತ್ಸೆ? ಸೀರುಡಿಕೆಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನುನು ಪಡೆದರೆ ಎರಡೂ ಕೆೈಗೂಡುವುದಿಲಲಿವೆ : ಸವಂತ್ ಸುಖ ಮತ್ುತ
ವಂಶೀದಾಧರ? ಅದೂ ಅಲಲಿದೆ, ‘ಮನೆೀ ಅಳಿಯ ಮನೆೀ ತಳಿಯ!’ ಗಾದೆ ಬೆೀರೆ ಇದೆಯಲಲಿ?
ಆದರೆ ಈಗ ಆದದುದ-ಮೂಗು ತ್ಸೆತ್ುತ ಕನ್ನನುಡಿ ಕೊಂಡಂತ್ಸೆ. ವೆಂಕಟಣಣಾ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಪುತ್ರಸಂತ್ಸಾನ್ನಕೆಕ ಲಭಸಲ್ರುವ ಆಸತ ಎರಡೆ: ದಾರಿದಯರ
ಮತ್ುತ ಸಾಲ!
ಬೆೈಗಾದ ಹಾಗೆಲಲಿ ಆ ದಿನ್ನ ವೆಂಟಕಣಣಾನಗೆ ಏನೀ ಆನ್ನಂದದ ನರಿೀಕೆಷೌ . ನಾಗತ್ಸೆತ ಮತ್ುತ ನಾಗಕಕ, ದೆಯಯದ ಹರಕೆಗೆ ಬರುವ ಇತ್ರ ನೆಂಟರಂತ್ಸೆ,
ಬರುವುದನೆನು ಕಾಯುತ್ತದದ. ಆದರೆ ಬೆೈಗು ಕಪ್ಪಾಪಗತಡಗಿದದರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂನು ಬರದಿದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಅವನಗೆ ದಿಗಿಲುಬಡಿದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಇತ್ರ
ನೆಂಟರೂಡನೆ ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆ ಆಡುತ್ತದದರೂ ಯಾವುದಾದರೂ ನೆವದಿಂದ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನೆಂಟತ್ಯರಿಗೆ
ಉಡುಗೂರೆಯಾಗಿ ಕೂಡಲು ತ್ಂದಿದದ ಸೀರೆಗಳ ವಿಚಾರ ಸಲಹೆ ಕೂಡುವ ನೆವದಿಂದ ನಾಗತ್ಸೆತ ನಾಗಕಕರು ಬಂದರೆೀ ಇಲಲಿವೆೀ ಎಂಬುದನ್ನುನು
ತ್ಳಿಯಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದನ್ನು. ಕಡೆಗೊಮಮ ಅವನೆೀ ಕಂಡನ್ನು, ಕವಿಯುತ್ತದದ ಕಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ ಮಸುಗು ಮಸುಗಾಗಿ ಬರುತ್ತದದ ಮೂವರು ಸತರೀ
ಆಕೃತ್ಗಳನ್ನುನು: ಅವರು ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದಾಗ ನಾಗತ್ಸೆತ ನಾಗಕಕರನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸ, ಸಂಪರದಾಯದಂತ್ಸೆ “ಬಂದೆರೀ? ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ!….ಕೆೈಕಾಲು
ತಳಕೊಳಾಳೆಕೆ ನೀರು ಕೊಡ, ಏ ರಾಮ!” ಎಂದು ಅದಕಾಕಗಿ ನಂತ್ದದ ಆಳಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಸಂಭರಮ ಸವರದಲ್ಲಿ.
ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರಂತ್ಸೆ ಸೀರೆಯುಟುಟ, ನಾಗತ್ಸೆತ ನಾಗಕಕರಡನೆ ಒಳಗೆಹೊೀಗದೆ ಅಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ದದ ಮೂರನೆಯ ಸತರೀ ಆಕೃತ್ಗೆ “ಯಾರೆ ನೀನ್ನು?
ಮುಟಾಟಳೆೀನೆ?….ಹಳೆಪಕದವಳೊ ಸೆಟಟರವಳೊ?… ಸೆಟಟರವಳಾದರೆ ಹೊೀಗು ಒಳಗೆ” ಎಂದು ಹಷ್ರ್ಶೆ ಚಿತ್ತನಾಗಿದದ ವೆಂಕಟಣಣಾ
ಆದರಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿಯೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
ಆ ಆಕೃತ್ “ನಾನ್ನು…. ನಾನ್ನು ….” ಎಂದು ತ್ಡೆತ್ಡೆದು, ಏನ್ನು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂಬುದನ್ನುನು ಯೊೀಚಿಸದರೂ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಳೆಯದೆ
“ಪಿೀಂಚಲು!” ಎಂದಿತ್ು.
ವೆಂಕಟಣಣಾ ಅದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ನ್ನಕುಕ “ಪಿೀಂಚಲು ! ಎಂಥದೆೀ ಅದು ಪಿೀಂಚಲು?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ನ್ನನ್ನನು ಹೆಸರು, ಅಯಾಯ!” ಪಿೀಂಚಲು ತ್ಲೆಬಾಗಿ ನೆಲ ನೀಡುತ್ತದದಳು.
“ಸೆೈ ಬಿಡು! ಪಿೀಂಚಲು? ಒಳೆಳೆ ಹೆಸರೆೀ!” ಎಂದು ಹಾಸಯವಾಡಿ “ಎಲ್ಲಿಯವಳೆೀ ನೀನ್ನು? ಯಾತ್ರವಳೆ?… ಅವರ ಸಂಗಡ ಬಂದವಳೆೀನೆೀ?”
“ನಾನ್ನು ಬಿಲಲಿವರೀಳು…. ಕೊೀಣೂರಿನಂದ ಬಂದಿೀನ…. ಸಣಣಾಗೌಡುರ….” ಎಂದುವಳು, ತ್ಟಕಕನೆ ನಾಲಗೆ ಕಚಿಚಾಕೊಂಡು, ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸದಳು.
ಬೆಳಕಿನ್ನಲಾಲಿಗಿದದರೆ ಅವಳ ಮುಖಭಂಗಿ ಅವಳಿಗೆ ದೊರೀಹವೆಸಗುತ್ತತತೀ ಏನ? ಆದರೆ ರಾತ್ರಯ ರಕೆಷೌ ಕವಿದಿತ್ುತ.
“ಯಾರೆೀ ಮುಕುಂದನೆೀನೆ? ಎನಾದೂರ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸಾದಾನ? ಕೊಟುಟ ಕಳಿಸಾದಾನ?…”
“ಅಲಾಲಿ ಆ….ದೊಡಡಮಮ ಚಿನ್ನನುಕಕಗೆೀನೀ” ಎಂದವಳು ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸಯೆಬಿಟಟಳು. ವೆಂಕಟಣಣಾ ಏನ್ನು ಕೆೀಳಿದರೂ ತ್ುಟಿಪಿಟಕೆಕನ್ನನುದೆ ಹೊೀದಳು.
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“ಅಯೊಯೀ ಹಾಳು ಹುಡುಗಿೀ!… ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕೆೀಳು, ನನ್ನನು ಚಿನ್ನನುಕಕ ಸಕಾತರೆ” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ, ವೆಂಕಟಣಣಾ ಒಳಜಗಲ್ಗೆ ಹೊೀದನ್ನು.
ಪಿೀಂಚಲು ಕಣ, ಕರೆಹಟಿಟ, ಸದೆಕೊಟಿಟಗೆಗಳನ್ನುನು ಬಳಸ ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಹೊೀದಳು. ಒಳಗೆ ಹಿಲಾಲು ದಿೀಪಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಟುಟ
ಕುಟುಟವವರು, ಕಡಬು ಮಾಡುವವರು, ಮಾಂಸ ಬೆೀಯಿಸುವವರು, ಬಳೆಳೆ ಬಾಡಿಸುವವರು, ಹೆಂಡ ಗಾಳಿಸುವವರು, ಕಳುಳೆ ಕಾಯಿಸುವವರು,
ಕರೆಯುವ, ಮಾತ್ನಾಡುವ ಕೂಗುವ, ಬೆೈಯುವ, ಗದದಲವೊೀ ಗದದಲದ ನ್ನಡುವೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಡಗಿದುದದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ು. ಹುರಿದ ಮತ್ುತ
ಬೆೀಯಿಸದ ಮಾಂಸದ ವಾಸನೆ ಕೆಳುಳೆಹೆಂಡದ ಕಂಪಿನಡನೆ ಬೆರೆತ್ು ಅವಳ ಮೂಗಿಗೆ ಹಿತ್ಕರವಾಗಿತ್ುತ.
ಸವಲಪಹೊತ್ುತ ಕಾದು, ಸಮಯನೀಡಿ, ತ್ನ್ನನು ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಬಂದ ಸುಬಿಬಾಯನ್ನುನು ಕೂಗಿ ಕರೆದು, ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಬಂದಿರುವುದನ್ನುನು ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸದಳು.
ಒಳಗೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನನು ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಸೀರೆ ಉಟುಟ, ನಾಗಕಕಗೂ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಡಿಸುವ ಪರಯತ್ನುದಲ್ಲಿದದಳು. ತ್ಸೆರೆದಿದದ ಸಂದುಕದ
ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಇಬಬಾರ ನಂತ್ದದರು. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಹಣತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಸಂದುಕದ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕುಬಿೀಳುವಂತ್ಸೆ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಎತ್ತ ಹಿಡಿಯುತ್ಸಾತ ಒಂದೊಂದೆ
ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಎತ್ತ ಎತ್ತ ತೀರಿಸುತ್ತದದಳು. ನಾಗಕಕ ‘ನಾಳೆ ಉಟುಟಕೊಳಿತೀನ್ನಕಾಕ, ಇವತ್ುತ ಬಾಯಡ” ಎನ್ನುನುತ್ತದದಳು. ಅರಲ್ಲಿ ಸುಬಿಬಾ ಬಂದು ಪಿೀಂಚಲು
ಬಂದಿದುದದನ್ನುನು ತ್ಳಿಸದಳು. ನಾಗಕಕ “ಹೌದು ಕಣ್ಣೆೀ, ನ್ನಂಗೆ ಮರಹೊೀಯುತ ನಂಗೆ ಹೆೀಳಕೆಕ. ನ್ನಮಮ ಸಂಗಾಡನೆ ಬಂದುಲಿ, ದಾರಿೀಲ್ ಸಕಿಕ” ಎಂದುಳು.
“ಹಾಂಗಾರೆ ಈಗ ಬಂದುಬಿಡಿತೀನ. ನೀ ಉಟುಟಕೊಳಿತರು ಸೀರೆೀನ್ನ.” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಓಡಿದಳು, ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ.
ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದದರೂ ಅವಳನ್ನುನು ಕಂಡು ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಸರಿದು ದಾರಿ ಬಿಡುತ್ತದುದ ಜನ್ನಗಳ ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ನ್ನುಸದು ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ
ಬರುತ್ತದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ದೊರದಿಂದಲೂ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಪಿೀಂಚಲು ಹಿಗಿಗ ಹಲುಲಿಬಿಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದಳು. ಬಾಲಯದಿಂದಲೂ ಪರಿಚಿತ್ಸೆಯಾಗಿ, ಕೊೀಣೂರಿಗೆ
ಬಂದಾಗಲೆಲಾಲಿ ಮುಕುಂದಯಯನಡನೆ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಐತ್ನ್ನೂ ಗದೆದ ತೀಟ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರುಗುತ್ತದಾದಗಲೆಲಲಿ ತ್ಮಮಡನೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತದದ ‘ಚಿನ್ನನುಕಕ’ನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು, ಏನ್ನು ಹೆೀಳುವುದಕೂಕ ತೀರದ ಸಂತ್ಸದಿಂದ ಪಿೀಂಚಲು ಕಣಣಾರಳಿಸ ಹಲುಲಿಬಿಟುಟ, ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದಳು.
ಆ ಸಂತೀಷ್ದಲ್ಲಿ ನ್ನೂರಾರು ನೆನ್ನಪುಗಳು ಹಾಸುಹೊಕಾಕಗಿದುದವೆಂದು ಪರತ್ಸೆಯೀಕವಾಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕಾಗಿಲಲಿ.
ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನೂ ಅವಳನ್ನುನು ಸಾವಗತ್ಸುವಂತ್ಸೆ ಹಸನ್ನುಮಖಿಯಾಗಿ, ತ್ಸಾನೆೀ ಮದಲು ಮಾತ್ನಾಡಿಸದಳು:
“ಏನೆೀ ಪಿೀಂಚಿಲ್, ಎಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತಯೆತ ಬಂದು?…. ಐತ್ ಎಲೆಲಿೀ…. ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ಅಂಗಳದಾಗೆ ಇದಾನಾ? ಕರೆಯೆ ಅಂವನನು!”
ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಬಿಟುಟ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಒಂದು ಕಷೌಣವೊ ಇರುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬ ಪರತ್ೀತ್ಯನ್ನುನು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ಂದುಕೊಡುವ ಆ ಪರಶೆನುಮಾಲ್ಕೆಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಪಟುಟಕೊಂಡು
ತ್ುಟಿ ಹಿಳಯಿಸ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಪಿೀಂಚಲು ಹೆೀಳಿದಳು: “ಇಲಲಿ, ಚನ್ನನುಕಕ, ಅವರು ಬರಲ್ಲಲಿ. ನಾನಬಬಾಳ ಬಂದೆ…. ಅವರು ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಪ್ಪಾದಿರೀ ಬಿೀಸೆಕಲುಲಿ
ಸವಾರಿ ನೀಡಾಕೆ ಹೊೀದುರ.”
ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಪರಯೊೀಗಿಸದೆ ಆ ಬಹು ವಚನ್ನವನ್ನುನು ಗರಹಿಸ, ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ನ್ನಗೆಬಿೀರಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ ವಿನೀದವಾಡಿದಳು: “ನೀ ಎಷ್ುಟ
ಬದಲಾಯಿಸ ಬಿಟಿಟದಿದೀಯೆ, ಪಿೀಂಚಲ್? ಗುಂಡುಗುಂಡಗೆ ಆಗಿಬಿಟಿಟದಿದೀಯಾ!”….
“ನೀವೂ ಎಷ್ುಟ ಚಂದಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ?ಎಷ್ುಟ ದೊಡಡಕೆಕ ಆಗಿಬಿಟಿಟೀರಿ!”
ತ್ಸಾಯಿಯ ಬಣಣಾ ಚೆಲುವುಗಳನ್ನೂನು ತ್ಂದೆಯ ದೆೀಹದಾಢಯರ್ಶೆವನ್ನೂನು ತ್ಸಾರುಣಯೀಚಿತ್ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಶೀಭಸುತ್ತದದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ-ಎಂಬುದನ್ನುನು
ತ್ನ್ನನು ರಕಷೌ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದದಳು ಪಿೀಂಚಲು.
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ಅವಳು ಗಟಟದ ಕೆಳಗಿನ್ನವರು ಕಟುಟವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಕಟಿಟದದ ತ್ನ್ನನು ಸೊಂಟದ ಮಡಿಲ್ನಂದ ಏನೀ ಒಂದು ಹಸುರೆಲೆಯ ಪ್ಟಟಣವನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು
ನೀಡಿದಳು.
“ಏನೆೀ ಅದು?” ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ದನಯಲ್ಲಿ ರಹಸಯದೊಡನೆ ಕುತ್ೂಹಲ ಸಪಧಿರ್ಶೆಸುವಂತ್ತ್ುತ.
“ಕಲುಲಿ ಸಂಪಗೆ ಹಣುಣಾ!”
“ಯಾರು ಕೊಟಿಟದೆದ?” ತ್ನ್ನಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿದದವರ ಹೆಸರರು ಹೆೀಳಿಯೆ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತಳೆ ಪಿೀಂಚಲು ಎಂದು ಹಾರೆೈಸ ನರಿೀಕಿಷೌಸದದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ.
ಅದನ್ನನುರಿತ್ ಪಿೀಂಚಲು ಹುಳುಳೆಗೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ ನಾನೆ ತ್ಂದಿದುದ” ಎಂದಳು .
“ಗಾಳಿಗೆ ಬಬಿದಿದದದನ್ನನು ಹೆರಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಯ?”
“ಇಲಲಿ, ಕುಯಿದದುದ. “
“ಮರಾ ಹತ್ತ?”
“ಹೂಞ!” ಪಿೀಂಚಲು ಸವರದಲ್ಲಿ ಸವಾಲ್ತ್ುತ.
“ಈಗಲೂ ನೀ ಮರ ಹತ್ುತತ್ತೀಯೆೀನೆ?”
“ಹತ್ತಬಾರದೆೀನ್ನು?”
“ಥೂ! ಮದುವೆ ಆದಮೀಲೂ ಹತ್ತದರೆ, ದಿಂಡೆಬಸವಿ ಅನ್ನುನುತ್ಸಾತರಲೆಲಿೀ!”
“ನಾ ಯಾಕೆ ಹತ್ತಲ್? ಹತತೀರು ಹತ್ತ ಕುಯಿದದುದ!”
“ಹಾಂಗನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ…. ಐತ್ ಕುಯಿದದುದ?”
“ಅಲಲಿ; ನ್ನನ್ನನುನ್ನನು ನಮಮ ಹತ್ರಕೆಕ ಯಾರು ಕಳಿಸದಾರೀ ಅವರೆೀ ಕುಯಿದದುದ!” ರಾಗಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿತ್ುತ ಪಿೀಂಚಲು ವಾಣ್.
“ನೀನ್ನು ಬಹಳ ಕಿಲಾಡಿ ಕಣ್ಣೆೀ!”
“ಯಾಕೆ? ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರು ಹೆೀಳಿ, ಕೆೀಳಬಾರದಾ!”
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ಹೆಸರು ಹೆೀಳಿದರೆ ಏನ್ನು ಮಹಾ ಎಂದು ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ತ್ನ್ನನು ನಲರ್ಶೆಕಷೌತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸ ಅವಳನ್ನುನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುವ ಠಿೀವಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನನುಮಮ
ಕೆೀಳಿಯೆಬಿಟಟಳು “ಮುಕುಂದಬಾವನೆೀನೆ?
“ಹಿಕಕಿಹುಕಿಹುಕಿಹು!” ಪಿೀಂಚಲು ನ್ನಕಕಳಲಲಿದೆ ಬೆೀರೆ ಏನ್ನನ್ನೂನು ಹೆೀಳದೆ, ಪ್ಟಟಣವನ್ನನು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಒತ್ತಕೊಟಟಳು. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಆ ಅಲಪವನ್ನೂನು ಅತ್ಯಂತ್
ಮಮತ್ಸೆಯಿಂದ ಅಂಜಲ್ಬದದಳಾಗಿ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ತ್ನ್ನನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅವಿಸಟುಟಕೊಂಡಳು.
“ನಂಗೊಂದು ಸೀರೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡಿತೀನೆ. ಇಲೆಲಿೀ ಕತ್ತಲೆ ಮರೆೀಲ್ ಉಟಟಕೊ. ಆಮಾಯಲೆ ಅವುಂತ್ಲಿ ಉಂಡುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬದೌಂತ್ಸೆ….”
“ಇಲಲಿ, ಚಿನ್ನನುಕಾಕ” ಗಂಭೀರವಾಣ್ಯಿಂದ ಹೆೀಳುತ್ತದದಳು ಪಿೀಂಚಲು “ನಾ ಈಗಲೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕು ; ಅವರು-ಅವರು ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದ ಬರಾದರಳಗೆೀ
ನಾ ಬಿಡಾರದಾಗಿರಬೆೀಕು… “
“ಯಾಕೆ? ಏನ್ನವಸರಾನೆ ನನ್ನಗೆ? ಗಂಡನ್ನಂತ್ಸೆ ಹೆಂಡತ್ ಆಗಿಬಿಟಿಟದಿದೀಯಲಾಲಿ!…”
“ನಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳಿಬಂದಿಲಲಿ.”
“ಕದುದ ಬಂದಿೀಯೆೀನೆ?…”
“ಹೂಞ! ಕದೆದೀಬಂದಿೀನ!…”
ಪಿೀಂಚಲು ಧ್ವನ ರಹಸಯಮಯವಾಗಿದುದದನ್ನೂನು ಅವಳ ಕಣ್ಣಾನ್ನ ಇಂಗಿತ್ ಭಂಗಿಯನ್ನೂನು ಗಮನಸ, ಕಾತ್ರೆಯಾಗಿ “ಏನೆ ಅದು?” ಎಂದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ.
ಅಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂವಾದ ಯಾರಿಗೂ ಕೆೀಳಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ; ಯಾರೂ ಇವರನ್ನುನು ಗಮನಸುತ್ತಲೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ
ಪಿೀಂಚಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಳಳೆಕಣುಣಾ ಹಾಯಿಸದಳು. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ಮುಟಟಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನುನು ಮರೆತ್ುಬಿಟುಟ ಅವಳ ಕೆೈಹಿಡಿದು ಪಕಕಕೆಕ
ಬೆಳಕಿನಂದ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಳೆದಳು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬಬಾರೂ ಮರೆಯಾದ ಮೀಲೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಟಿಟದಳು.
ಹಠಾತ್ತನೆ ಮೈಮೀಲೆ ಬಿಸನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದಂತ್ಸಾಯುತ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ . ಏನ್ನು ಉತ್ತರ ಹೆೀಳಬೆೀಕೊ ತ್ಳಿಯದೆ ಪರಜೆಞ ತ್ುಸು ತ್ತ್ತರಿಸದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಮತ್ಸೆತ
ನತ್ತರಿಸ “ನಾಳೆ ಬೆೀಡ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳು. ಎಂತ್ದದರೂ ಅಕಕಯಯನ್ನ ಬಾಲೆ ತಟಿಟಲ್ಗೆ ಹಾಕೊೀ ಮನೆಗೆ ನಾನ್ನು ಬಂದೆೀ ಬತ್ರ್ಶೆನ್ನಲಾಲಿ?”
ಗದಗದವಾಗತಡಗಿದದ ದನಯಿಂದ ಮತ್ಸೆತ ಮುಂದುವರೆಸದಳು “ಹಾಂಗಾದೆರ ಈಗೆಲಿೀ ತ್ಂದುಕೊಡಿತೀನ , ಇಲೆಲಿೀ ನಂತ್ರು.” ಮತ್ಸೆತ ನಡಿದಾಗಿ
ಸುಯದಳು, ಪಿೀಂಚಲು ಕೆೈಯಯನ್ನುನು ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತ ಹಿಡಿದು, “ಪಿೀಂಚಲ್, ಏನ್ನು ಮಾಡಾನೆೀ”
ಮುಳುಗುವವನ್ನು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ರಕಿಷೌಸು ಎಂದು ಹುಲುಲಿ ಕಡಿಡಯನ್ನೂನು ಅಪಿಪಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ . ತ್ನ್ನನುಂತ್ಹ ಅಲೆಪಯ ಸಲಹೆಯನ್ನೂನು ಕೆೀಳುವ ಸಥೂತ್ಗಿಳಿದಿದದ
ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ, – ಸಮಯಸೂಪತ್ರ್ಶೆಯ ಮಹಿಮಯೊೀ ಏನೀ? ಪಿೀಂಚಲು ದೃಢವಾಣ್ಯಿಂದ ಧೆೈಯರ್ಶೆ
ಹೆೀಳಿಯೆಬಿಟಟಳು: “ನೀಡಾನ್ನ ಬಿಡಿ, ಚಿನ್ನನುಕಾಕ; ಹೆದರಬಾಯಡಿ, ದೆೀವರಿದಾದನೆ! ಅಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದರೆ, ನಾವೆಲಲಿ ಇಲೆಲಿೀನ್ನು?”
ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನನು ಉದೆವೀಗವನ್ನುನು ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಬರದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೊೀದಳು. ತ್ುಸು ಹೊತ್ತನಳಗೆ ಒಂದು
ಹೊಸ ಸೀರೆಯನ್ನೂನು, ಕಡುಬು ತ್ುಂಡು ಹಾಕಿದದ ಒಂದು ಗುಂಡಾಲವನ್ನೂನು, ಹೊೀಳಿಗೆ ಸುತ್ತದದ ಒಂದು ಬಳೆಳೆಕಿೀತ್ನ್ನ ಪ್ಟಟಣವನ್ನೂನು ತ್ಂದಿತ್ತಳು.
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ಅದನೆನುಲಲಿ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿೀಂಚಲು ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ ಸರಿದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೊೀದಳು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನನು ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ, ನಾಗಕಕ ಹೊಸಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊಂಡಿಲಲಿ; ಸಂದೂಕವನ್ನೂನು ಮುಚಿಚಾ ಅದರ ಮೀಲೆ
ಕೂತ್ದಾದಳೆ, ಕಾಲು ಇಳಿಬಿಟುಟಕೊಂಡು. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ನೀಡಿದೊಡನೆ ನಾಗಕಕಗೆ ಏನ ಅನ್ನುಮಾನ್ನವಾದಂತ್ಸಾಗಿ “ಯಾಕೆ , ಚಿನ್ನನುಮಮ, ಏನೀ
ಒಂದು ತ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿೀಯಲಾಲಿ ಮಖವಾನ್ನ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿ, ತ್ಟಕಕನೆ ಎದುದನಂತ್ು ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದಳು.
“ಮತ್ಸೆತ? ನೀನ್ನು ಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊೀ ಅಂದರೆ ಬಾಯಡ ಅಂತ್ದಿದೀಯಲಾಲಿ?” ಎಂದಾಡಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ ದಿಕುಕತ್ಪಿಪಸಯೆಬಿಟಟಳು ನಾಗಕಕಗೆ.
“ಅಯೊಯೀ, ಪುಣ್ಣಾಯತ್ಗಿತ್ತ, ಅದಕೆಕ ಯಾಕೆ ಅಳುಮಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿೀಯಾ?” ಎಂದವಳೆ ಸಂದುಕಿದ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದು, ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನಗಾಗಿ ಅರಿಸದದ
ಹೊಸ ಸೀರೆಯನ್ನುನು, ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವಳೆದುರಿಗೆೀ ಉಡತಡದಿದಳು, ಬಾಗಿಲ ತ್ಸಾಳ ಭದರವಾಗಿ ಹಾಕಿದೆಯೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು
ನೀಡಿಕೊಂಡು…
ನ್ನಡು ರಾತ್ರಯ ಹೊತ್ತಗೆ ದೆಯಯದ ಹರಕೆಯ ಅಡಾವುಡಿಯೆಲಲಿ ಪೂರೆೈಸ, ಹೊರಗಿನಂದ ಬಂದಿದದ ಆಳುಕಾಳುಗಳೆಲಲಿ ತ್ಂದು, ಕುಡಿದು, ತ್ಣ್ದು
ತ್ಸೆೀಗುತ್ಸಾತ ಹೊರಟು ಹೊೀದರು, “ನ್ನಮಮ ನಾಯಕರನ್ನುನು ಬಿಟಟರೆ ಇಲಲಿ” ಎಂದು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮಳಗೆ ಮಚುಚಾಗೆಯ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ . ಎಂತ್ಹ
ಉಸುಬಿನ್ನ ಹುಸ ತ್ಳಹದಿಯ ಮೀಲೆ ನಾಯಕರ ಔದಾಯರ್ಶೆಗೊೀಪುರ ತ್ತ್ತರಿಸುತ್ತ ನಂತ್ತ್ುತ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆೀನ್ನು ಗೊತ್ುತ?
ಹರಕೆಗೆಂದು ಬಂದಿದದ ಕೆಳವಗರ್ಶೆದ ನೆಂಟರೆಲಲಿರೂ ಒಬಿಬಾಬಬಾರು ‘ಗಿರಾಸತರು’ ವಿನಾ ಎಲಲಿರೂ ಹೊೀರಟುಹೊೀಗಿದದರೂ ; ‘ಗತ್ಸೆೀರ್ಶೆರು’ ಮಾತ್ರ,
ನಾಲಾಕರು ದೂರುದೂರುಗಳ ಹತ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆಗ ಹೊರಡುವ ನಣರ್ಶೆಯ ಮಾಡಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ
ಆಗಲೆ ಔತ್ಣದ ಪರಿಣ್ಣಾಮ ತೀರತಡಗಿದದರಿಂದ ರಾತ್ರ ಹೊರಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಲು ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗುವಂತ್ಸೆಯೂ ತೀರತಡಗಿದದರಿಂದ ರಾತ್ರ
ಹೊರಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಲು ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗುವಂತ್ಸೆಯೂ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಎದುದ ವಾಂತ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚುಚಾ ಶರಮವಾಗದಂತ್ಸೆಯೂ ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತರದ
ಗೃಹಭಾಗದಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗಲು ಸಥೂಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಸದದರು.
ಪಿೀಂಚಲು ಸಂಗಡ ಮಾತ್ಸಾಡಿ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಏನ ಬದಲಾವಣ್ಣೆಯಾಗಿದುದದನ್ನುನು ನಾಗಕಕ ಗಮನಸದದಳು. ಚಿನ್ನನುಮಮ
ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಮಾಡಿ, ಅವಳ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಮದಲ್ನ್ನ ಸಥೂತ್ಗೆ ತ್ರಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದಳು. ಆದರೂ ಅವಲು ಆಗಾಗ ದಿೀಘರ್ಶೆ ಮೌನಯಾಗುತ್ತಲ್,
ಬಹಿವಾಯರ್ಶೆಪ್ಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಡಗಿರುವಾಗಲೂ ತ್ಪಿಪ, ತ್ಡವಿ, ತದಲ್, ತ್ನ್ನನು ಅಂತ್ಮುರ್ಶೆಖಿತ್ವದ ಗುಟುಟ ಬಿಟುಟಕೊಡುತ್ತಲ್ ಇರುತ್ತದದದನ್ನುನು
ನೀಡಿದದಳು. ಮಲಗಿಕೊಳಳೆಲು ಹೊೀಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು ಅಜಜಿಯ ಸಂಗಡ ಮಲಗಲು ಅವಳ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ
ಹೊರಟಳು. ನಾಗಕಕ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಚಿಕಕಮಮನ್ನೂ ಒಟಿಟಗೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂನು ಮುಂದಿಟಾಟಗ ಅವಳು ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ
ಯಾವ ಉತ್ಸಾಸಾಹವನ್ನೂನು ತೀರಿಸದೆ ಉದಾಸಭಾವದಿಂದ “ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯರೆ ಯಾರಿಗೊ ನೆಂಟರಮಮೀರಿಗೆ ಹಾಸಗೆ ಹಾಸಕೊಟಾಟರೆ ಕಣ್ಣೆೀ . ನಾನ್ನು ಇವತ್ುತ
ಅಜಜಿ ಹತ್ಸಾರನೆ ಮನ್ನಗಿತೀನ. ನಂಗೂ ನಾಗತ್ಸೆತಗೂ ಓ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ್ನ ದೊಡಡ ಕೊೀಣ್ಣೆೀಲ್ ಹಾಸದಾದರೆ” ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಳು .
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮಲಗಲು ಹೊೀದ ಮೀಲೆ ನಾಗಕಕ ತ್ನ್ನನು ಅತ್ಸೆತಯನ್ನುನು ನರಿೀಕಿಷೌಸುತ್ಸಾತ ಕಾಯತಡಗಿದಳು. ಮನೆ ಒಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಃಶಬದವಾಗಿತ್ುತ. ಅಲ್ಲಿಬಬಾರು
ಇಲ್ಲಿಬಬಾರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸದೂದ ಕೆೀಳಿಸತಡಗಿತ್ುತ. ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆ ಬಾಗಿಲಾಚೆ ಯಾರೀ ವಾಂತ್ ಮಾಡಿದ ಸದುದ ಒಮಮ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ.
ಮನೆಯ ಹಿಂದಣ ಗುಡಡದ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡವೊೀ ಕಾಡುಕುರಿಯೊೀ, ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದಂತ್ಸೆ, ಆದರೆ ಕೊೀವಿಯ ಈಡು ಹೊಡೆದಂತ್ಸೆ
ಗಟಿಟಯಾಗಿ, ಅರಚಿದೂದ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ. ಸಮಾರಾಧ್ನೆಯ ಎಂಜಲೆಲೆಗಳಿಗೆ ನೆರೆದಿದದ ಮೂಳು ಕುನನುಗಳ ಕಚಾಚಾಟವೊ ಆಗಾಗೆಗ ಕಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತತ್ುತ.
ರಾತ್ರ ಎಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ನದೆರ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅಭಾಯಸವಾಗಿದದ ನಾಗಕಕನಗೆ ಇವತ್ುತ ಏಕೊೀ ಬಹಳ ತ್ೂಕಡಿಕೆ ; ಕಣುಣಾ
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ಪರಯತ್ನುಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ತ್ಸೆರೆದಷ್ೂಟ ಮುಚಿಚಾಕೊಳುಳೆತ್ತತ್ುತ. ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡುಬಿಡಲೆೀ ಎನನುಸತಡಗಿತ್ುತ. ಅತ್ಸೆತ ಎಲ್ಲಿಗೆ
ಹೊೀದಳು? ಯಾರ ಹತ್ತರ ಏನ್ನು ಹರಟೆ ಪಂಚಾಯಿತ್ ಮಾಡುತ್ತದಾದಳೆ? ಅದೆೀಕೆ ಇಷ್ುಟ ತ್ೂಕಡಿಕೆ? ಯಾವತ್ುತ ಇಲಲಿದುದ? ಬಹುಶಃ ಆ ದಿನ್ನ ಬೆಳಿಗೆಗ
ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ನ್ನಡೆದೂ ನ್ನಡೆದೂ, ಗುಡಡವೆೀರಿ ಕಣ್ವೆಯಿಳಿದು ಕಾಡುದಾಟಿ ಬಂದಿದದ ಬಳಲ್ಕೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿರ ಬಹುದಲಲಿವೆ ? ಅವಳು ಕಳುಳೆ
ಹೆಂಡಗಳನ್ನೂನು ಕಡುಬು ತ್ುಂಡಿನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಚೆನಾನುಗಿಯೆ ಕುಡಿದಿದದಳು. ತ್ನ್ನನು ಅತ್ಸೆತ ಬೆೀರೆ ತ್ನ್ನನು ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊಂಡು ನ್ನಂಟರಿಗೆ ಉಪಚಾರ
ಮಾಡುವಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಬೆೀಡವೆಂದರೂ ಕಳುಳೆ ಹೆಂಡಗಳನ್ನುನು ದೊನೆನುಗೆ ಬೊಗಿಸದದಳು. ಅವಳೂ, ಅಳತ್ಸೆ ಮಿೀರಿಯೆ ಎಂದು ತೀರುತ್ತದೆ, ಕುಡಿದಿದದಳು.
ಇಲಲಿದಿದದರೆ ಇಂತ್ಹ ತ್ೂಕಡಿಕೆ, ಇಂತ್ಹ ನದೆದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೆೀಕು?
“ನಾಗೂ, ಮನ್ನಗಾಕೆಕ ಬರಾದಿಲೆಲಿೀನೆ?” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಬಳಿಯೆ ನಂತ್ು ನಾಗತ್ಸೆತ ಕರೆದಾಗಲೆ ಬೆಚಿಚಾಬಿದುದ ಎಚೆಚಾತ್ುತಕೊಂಡು ಎದುದ ನಂತ್ಳು.
“ಎಚಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳೆಳೆ. ಹೊಂಗಿಬಿದಿದೀಯಾ? ಬಾ!”
ನಾಗತ್ಸೆತಯ ಹಿಂದೆ ಹೊೀಗಿ ಒಂದು ದೊಡಡ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸದದ ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮಗುಗಲಾಗಿದದಳೊ ಇಲಲಿವೊ ಗಾಢ ನದೆರಗೆ ಅದಿದಹೊೀಗಿದದಳು
ನಾಗಕಕ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾ, ತ್ಸಾಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ದಿೀಪ ಆರಿಸ ನಾಗಕಕನ್ನ ಒತ್ತನ್ನಲಲಿಯೆ ಮಲಗಿದಳು ನಾಗತ್ಸೆತ.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನನು ನಾಗಕಕನ್ನ ಪರಜೆಞ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಎಚಚಾತ್ತದದರೆ , ಅವಳಿಗೆ ಅಚಚಾರಿಯಾಗುತ್ತ್ುತ, ತ್ನ್ನಗಾಗಿ ಹಾಸದದ ಹಾಸಗೆಯನ್ನುನು ನೀಡಿ! ಒಂದು
ಚಾಪ್ಪೆ, ಒಂದು ಕಂಬಳಿ, ಹೆಚುಚಾ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಣಣಾ ಜಮಖಾನ್ನ, ಇಷ್ಟರ ಮಿತ್ಗೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಿೀರಿರಲ್ಲಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಮಲಗಲು ಒದಗುತ್ತದದ
ಹಾಸಗೆಯ ವೆೈಭವ. ಇವತ್ುತ ದಪಪನೆಯ ಹತ್ತಯ ತ್ಡಿಯಮೀಲೆ ಬಿಳಿಯ ಮಗುಗಲುಹಾಸಗೆ ಹಾಸತ್ುತ. ಕಂಬಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಲು ಇತ್ುತ.
ಮೃದುವಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗಿದದ ತ್ಲೆದಿಂಬು ಬೆೀರೆ!
ನಾಗತ್ಸೆತಗೆ ಇನ್ನೂನು ನದೆದ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಬೆೀಗ ನದೆದ ಬರುವಂತ್ಹ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳು ಇರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ಹೂಡಿದದ ಸಂಚಿನ್ನ ಸಫಲತ್ಸೆಗಾಗಿ
ಅವಳ ಜೀವ ಕಾತ್ರಿಸತ್ುತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಮುಚಿಚಾ ತ್ಸಾಳಹಾಕಿ ಭದರಮಾಡಿದದ ಬಾಗಿಲಮೀಲೆ ಆಚೆಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೀ ಕೆೈ ಆಡಿಸದ ಸದಾದಯಿತ್ು.
ಅವಳೂ ಅದನೆನು ನರಿೀಕಿಷೌಸುತ್ತದದಳು; ಆದರೆ ಅಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ಅಲಲಿ! ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರ ಕಾಮಾತ್ುರತ್ಸೆ ಪರಕಟವಾಗಿದದ ಆ ಅಶ್ಲಿೀಲ ತ್ರಾತ್ುರಿಗೆ
ನಾಗತ್ಸೆತಯೂ ಸಡುಕಿದಳು “ಈ ಎಂಕಟಣಣಾಗೆ ಏನ್ನು ಅವಸರಾನ? ಒಂದು ಗಂಟೆನಾದೂರ ಬಿಟುಟ ಬಾ ಅಂದಿೀನ! ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಓಡಿ ಬಂದಾನೆ?”
“ನಾಗೂ, ನಾಗೂ, ನದೆದ ಬಂತ್ಸೆೀನೆ?” ಮಲಲಿಗೆ ಕರೆದಳು. ಸೊಸೆಯ ಉಸರಾಟದಿಂದಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು, ತ್ಸಾನ್ನು ಕಳಿಳೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಟಿಟದದ
ಮದುದ ಚೆನಾನುಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಮೈಯ ಮುಟಿಟ ಅಲುಗಾಡಿಸಯೂ ನೀಡಿ ಖಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ತ್ಸಾನ್ನೂ
ಆ ಮತ್ತನೆಯ ಹಾಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸದದಳು. ಅದಕೂಕ ಭಂಗಬಂದಿತ್ುತ! “ ಎಷ್ುಟ ಬೆೀಗ ಬಂದು ಬಿಟಿಟದಾನೆ ಈ ಎಂಕಟಣಣಾ?”
ಕತ್ತಲೆ, ಕಗಗತ್ತಲೆ, ಕವಿದಿತ್ುತ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ. ನಾಗತ್ಸೆತ ಎದದಳು. ಕೆೈ ಅಂದಾಜನಂದಲೆ ತ್ಸೆಡುವುತ್ಸಾತ ಬಾಗಿಲೆಡೆಗೆ ಬಂದು, ಸದಾದಗದಂತ್ಸೆ ತ್ಸಾಳ ತ್ಸೆಗೆದಳು.
ಬಾಗಿಲು ಮಲಲಿನೆ ಅರೆ ತ್ಸೆರೆಯಿತ್ು. ಏನೀ ಪಿಸುಮಾತ್ು! ನಾಗತ್ಸೆತ ಹೊರಕೆಕ ಹೊೀದಳು! ವೆಂಕಟಣಣಾ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಸದಾದಗದಂತ್ಸೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾ,
ತ್ಸಾಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡನ್ನು!
ಆ ಇರುಳು ಎಂತ್ಹ ಮಧ್ುರಾನ್ನುಭವದ ಎಂತ್ಹ ಸವಿಗನ್ನಸು ಬಿತತ ನಾಗಕಕಗೆ !
೧೮೯೩ ನೆಯ ಇಸವಿ ಸೆಪ್ಪೆಟಂಬರು ೧೧ನೆಯ ತ್ಸೆೀದಿ ಸೊೀಮವಾರ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಪ್ಪಾದಿರ ಅಥವಾ ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಕಾಡುದಾಟಿ, ಆಗತ್ಸಾನೆ
ಕಳೆಕಿತ್ುತ ತ್ಸೆವರು ಕುಯಾಲಿಗಿದದ ಗದೆದಕೊೀಗಿನ್ನ ಅಂಚುಗಳನ್ನುನು ಹತ್ತ ಹಾರಿ, ತೀಟದ ಬೆೀಲ್ಯ ತ್ಡಬೆಯನ್ನುನು ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಏರಿ ಇಳಿದು, ಅಡಕೆ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಮರದ ಸಾರದ ಮೀಲೆ ಅಡೆಹಳಳೆವನ್ನುನು ಉತ್ತರಿಸ, ಮನೆಯೆಡೆಯ ಕಣದ ಬೆೀಲ್ಯೊಡಿಡಗೆ ಹಾಕಿದದ ಉಣುಗೊೀಲನ್ನುನು ಸರಿಸ, ಸಂಧ್ುವಳಿಳೆ ಮನೆಗೆ
ಪರವೆೀಶ್ಸದಂದು ತ್ಸಾನ್ನು ಎಂತ್ಹ ಲ್ೀಕಪರಸದಧವಾಗಲ್ರುವ ಜಗದ್ ಭವಯ ಮಹದ್ಘಟನೆಯೊಂದರಡನೆ ಪರತ್ಸಪಧಿರ್ಶೆಯಾಗಿದೆದೀನೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು
ಅರಿತ್ರಲ್ಲಲಿ: ಆ ದಿನ್ನವೆ ಕೆರೈಸತಮತ್ ಶರದೆಧಯ ಮತ್ುತ ಮಿಶನ್ನರಿ ಮತ್ಸಾಂಧ್ತ್ಸೆಯ ಶಕಿತ ಕೆೀಂದರವಾಗಿದದ ಅಮರಿಕಾ ದೆೀಶದ ಚಿಕಾಗೊ ನ್ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ
ಸವರ್ಶೆಧ್ಮರ್ಶೆಸಮಮೀಳನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾವಮಿ ವಿವೆೀಕಾನ್ನಂದರು ಹಿಂದೂಧ್ಮರ್ಶೆದ ಮತ್ುತ ವೆೀದಾಂತ್ ದಶರ್ಶೆನ್ನದ ಮಹೊೀನ್ನನುತ್ಯನ್ನೂನು ವಿಶವ ವೆೈಶಾಲಯವನ್ನೂನು
ತ್ಮಮ ಸಂಹಕಂಠದಿಂದ ಘೀಷ್ಸದದರು! ಅದನ್ನುನು ಆಲ್ಸದದ ಅನ್ನಯಧ್ಮಿೀರ್ಶೆಯ ವಿದವಜಜಿನ್ನಸಮೂಹವು ಆನ್ನಂದೊೀನ್ನಮತ್ತವಾಗಿ ಜಯಘೀಷ್ ಮಾಡಿತ್ುತ!
ಹಿಂದೂಧ್ಮರ್ಶೆ ಮತ್ುತ ವೆೀದಾಂತ್ ದಶರ್ಶೆನ್ನದ ದಿಗಿವಜಯಧ್ವಜ ಗಗನ್ನಚುಂಬಿಯಾಗಿ ಏರಿ ಹಾರಿ ಲ್ೀಕಲ್ೀಚನ್ನಗಳನೆನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸತ್ುತ! ವಿಂಧ್ಯ
ಹಿಮಾಚಲ ಸಹಾಯದಿರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ದಿವಯಧ್ವನ ಅನ್ನುಕರಣ್ತ್ವಾಗಿತ್ುತ!
ಆಗಿತ್ಸೆತ? ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ುತ? ಹಾಗಿದದರೆ ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಸಂಧ್ುವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಪಪಗೌಡರನ್ನುನು ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸಲು ಎಂದಿಗಾದರೂ
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತತ್ಸೆತೀ? ನಜ, ಅವರಿನ್ನೂನು ಸೆೀರಿರಲ್ಲಲಿ: ಆದರೆ, ದಿೀವದಾನೆ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನುನು ಆಕಷ್ರ್ಶೆಸ ಖೆಡಾಡಕೆಕ ಕೆಡಹಲು ಪರಯತ್ನುಸುವಂತ್ಸೆ , ಪ್ಪಾದಿರ
ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಚಿನ್ನನುಪಪನ್ನ ಕಾಲಡಿಯ ಕುರುಡು ಆಚಾರ ಮತ್ುತ ಮೂಢ ನ್ನಂಬಿಕೆಗಳ ಭೂಮಿಯನ್ನುನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸ, ಅಗೆದು ತ್ಸೆಗೆದು, ಕೆರೈಸತ ಮತ್ದ
ಖೆಡಾಡಕಂದಕವನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ನಮಿರ್ಶೆಸುತ್ತದದನ್ನು.
ಅತ್ತ ಉತ್ತರಾಧ್ರ್ಶೆಗೊೀಲದ ಬಹುದೂರ ಸಾಗರದಾಚೆಯ ಒಂದು ಆಧ್ುನಕ ನಾಗರಿಕತ್ಸೆಯ ಮತ್ುತ ವೆೈಜಾಞನಕ ಪರಗತ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತ್ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ
ಪರಪ್ಪಾರಚಿೀನ್ನ ಭಾರತ್ ಸಂಸಕೃತ್ಯ ಸವೊೀರ್ಶೆತ್ತಮ ಪರತ್ನಧಿಯೊಬಬಾನ್ನು ವೆೀದಾಂತ್ ದಶರ್ಶೆನ್ನದ ಮೀಲೆ ನಂತ್ರುವ ಸನಾತ್ನ್ನ ಹಿಂದೂಧ್ಮರ್ಶೆದ
ಸವೊೀರ್ಶೆತ್ಕರಷ್ಟತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಅಧಿಕಾರವಾಣ್ಯಿಂದ ಪರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದಾದಗಲೆ , ಅದನೆನುಲಲಿ ಸದುದಗದದಲವಿಲಲಿದೆ ಮೂದಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ, ಯಃಕಶ್ಚಾತ್
ಪ್ಪಾದಿರಯೊಬಬಾನ್ನು – ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನೆೀಟಿವ್ ಪ್ಪಾದಿರ – ಘೀರಾರಣಯ ಮಯವಾದ ಸಹಾಯದಿರ ಶೆರೀಣ್ಯ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಕೊಂಪ್ಪೆಯ ಅಜಜಿ
ಬೆೀಸಾಯಗಾರನಬಬಾನಗೆ ಹಿಂದೂಧ್ಮರ್ಶೆದ ಅನಾಚಾರ, ಅವಿವೆೀಕ, ಸಂಕುಚಿತ್ ಮನೀಭಾವ, ಜಾತ್ ಮತ್ ಪಕಷೌಪ್ಪಾತ್, ಬಾರಹಮಣರ ತ್ರಸಾಕರ,
ಶೂದರರ ದೆೈನ್ನಯ, ಅಧೀಗತ್, ಕಲುಲಿ ಮಣುಣಾ ಪರೀಪಕಾರ, ಪರಾನ್ನುಕಂಪನ್ನ ನೀತ್, ತ್ಸಾಯಗ, ಭಕಿತ, ಉದಾದರಕ ಸಾಮಥಯರ್ಶೆ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳನ್ನೂನು – ಕುರಿತ್ು
ಮನ್ನಮುಟುಟವಂತ್ಸೆ ಉಪದೆೀಶ ಮಾಡುತ್ತದದನ್ನು, ಗೌಡನ್ನ ಮನೆಯ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಕುಳಿತ್ು, ಅವನ್ನ ಗದೆದ, ತೀಟ, ಅಂಗಳದ ತಳಸಕಟೆಟಯ
ದೆೀವರು ಮತ್ುತ ಎದುರಿಗೆೀ ಕಾಣುತ್ತದದ ಭೂತ್ದ ಬನ್ನ – ಇವುಗಳ ಇದಿರಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ !
ಅಮರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೊ ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿದಿದರಬಹುದು? ವಿವೆೀಕಾನ್ನಂದರ ಉತ್ಸಾತಲ ಧ್ವನ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಕೊಂಪ್ಪೆಗೆ ಮುಟಟದಿದಿದರಬಹುದು? ಆದರೆ
ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿಯೆ ಇದುದವಲಲಿ – ಶೃಂಗೆೀರಿ, ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳ, ಉಡುಪಿ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಪವಿತ್ರಕೆಷೌೀತ್ರಗಳ ಗುರುಪಿೀಠಗಳು? ಅವೆೀನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದದವು? ಅದೆವೈತ್
ತ್ತ್ವದಿಂದ ಬೌದಧಧ್ಮರ್ಶೆವನೆನು ಭರತ್ವಷ್ರ್ಶೆದಿಂದ ಅಟಿಟ ವೆೈದಿಕ ಧ್ಮರ್ಶೆಸಾಥೂಪನೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಹೆೀಳಲಾಗುತ್ತರುವ ಆಚಾಯರ್ಶೆ ಶಂಕರನ್ನ ಮೂಲ
ಪಿೀಠದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ್ನರಾಗಿದದ ಸನಾಯಸವರೆೀಣಯರು ಏನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದದರು?
ಅಜಞರೂ ಮೌಢಾಯಂಧ್ರೂ ಆಗಿದದ ಶೂದರವಗರ್ಶೆದ ಸಾಮಾನ್ನಯ ಜನ್ನರಿಂದ ಪ್ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು; ಅಡಡಪಲಲಿಕಿಕ ಸೆೀವೆ
ಸಲ್ಲಿಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು; ದಾನ್ನ, ದಕಿಷೌಣ್ಣೆ, ಸಾಷಾಟಂಗ ನ್ನಮಸಾಕರಗಳನ್ನೂನು ಸವೀಕರಿಸುತ್ತದದರು. ಆಶ್ೀವಾರ್ಶೆದ ಮಾಡುತ್ತದದರು! ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಪಂಗಡಕೆಕ
ಸೆೀರಿದ ಬಾರಹಮಣೀತ್ತಮರಿಗೆ, ಭೂಸುರರಿಗೆ, ಸಮಾರಾಧ್ನೆ ಮಾಡಿಸ ಹೊಟೆಟ ತ್ುಂಬಿಸುತ್ತದದರು. ಬಹುಶಃ ಶಾಸತರಕಾಕಗಿ, ತ್ಮಮ ವಗರ್ಶೆಕೆಕ ಸೆೀರಿದ
ವಿದಾವಂಸರನ್ನುನು ನೆರಪಿ ವಾಕಾಯಥರ್ಶೆ ಏಪರ್ಶೆಡಿಸುತ್ತದದರೂ ಇರಬಹುದು. ಶೂದರರು ವೆೀದೊೀಪನಷ್ತ್ುತಗಳನ್ನುನು ಓದುವುದಿರಲ್, ಕೆೀಳಿದರೂ ಅವರ
ಕಿವಿಗೆ ಸೀಸ ಕರಗಿಸ ಹೊಯುಯವ ನ್ನರಕ ಶ್ಕೆಷೌಯನ್ನುನು ವಿಧಿಸ, ಅದಕೆಕ ಮನ್ನುಧ್ಮರ್ಶೆಶಾಸತರವೆಂದು ಹೆಸರಿಟಟವರು ಶೂದರರಿಗೆ ವೆೀದಾಂತ್ಬೊೀಧ್ನೆ
ಮಾಡುವ ಪ್ಪಾಪಕೆಕ ಏಕೆ ಪಕಾಕಗುತ್ಸಾತರೆ?
ಕಾವಲ್ಲಲಿದ ಕೊೀಟೆಗೆ ನ್ನುಗಗಲು ಶತ್ುರವಿಗೆ ಸೆೈನ್ನಯ ಬೆೀಕೆ ? ರಕಷೌಕರಿಲಲಿದ ದುಗರ್ಶೆವನ್ನುನು ಗೆಲಲಿಲು ನಪುಣ ಸೆೈನಕನಬಬಾನಾದರೂ ಸಾಕು! ತ್ಮಮ ಧ್ಮರ್ಶೆದ
ವಿಚಾರವಾದ ಯಾವ ಬುದಿಧಪೂವರ್ಶೆಕ ಜಾಞನ್ನವೂ ಇಲಲಿದೆ, ಪರಂಪರಾಗತ್ವಾದ ಅಂಧ್ ವಿಚಾರ ಸಮೂಹಗಳನೆನು ತ್ತ್ವಗಳೆಂದು ನ್ನಂಬಿ,
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ಆಲ್ೀಚನಾಶಕಿತ ಲವಲೆೀಶವೂ ಇಲಲಿದಿದದವರನ್ನುನು, ಜಡಬುದಿಧಗಳನ್ನುನು, ಮತ್ಸಾಂತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲಲಿ; ಆದರೆ ಜಡಬುದಿಧಗಳಾಗದೆ ತ್ುಸು
ಮಟಿಟಗೆ ಜಾಗರತ್ಮತ್ಗಳಾಗಿಯೂ ತ್ಮಮ ಮತ್ ಧ್ಮರ್ಶೆದ ಸನಾತ್ನ್ನ ಮೂಲ ತ್ತ್ವಗಳನ್ನನುರಿಯದವರ ನ್ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನುನು ಅಲಾಲಿಡಿಸುವುದು ಅಷೆಟೀನ್ನು
ಕಷ್ಟವಲಲಿ. ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಗೌಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥವರನೆನು ಪತ್ಸೆತಹಚಿಚಾ ತ್ನ್ನನು ಕೆಲಸಕೆಕ ಕೆೈ ಹಾಕಿದದನ್ನು. ಸಂಧ್ುವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಪಪನೆ ಪ್ಪಾದಿರಯ
ಮತ್ತಮದಲನೆಯ ಬೆೀಟೆಯಾಗಿದದನ್ನು.
ಈ ಕಥೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ಕಾಲಕೆಕ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೆ , ಅಂದರೆ ಸಾವಮಿ ವಿವೆೀಕಾನ್ನಂದರು ಭರತ್ಖಂಡಕೆಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಕೊಲಂಬೊ ಇಂದ ಅಲ್ಮೀರದವರೆಗೂ ಭಾಷ್ಣಯಾತ್ಸೆರ ಮಾಡಿ, ರಾಷ್ಟರದ ಕುಂಡಲ್ನೀ ಶಕಿತಯನ್ನನು ಉದೊಬಾೀಧ್ನ್ನಗೊಳಿಸದ ಕಾಲಕೂಕ ನಾಲಾಕರು
ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಪೂವರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ದಿನ್ನ ಬೆೈಗಿನ್ನ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯ ಗದೆದ ಕೆಲಸದ ಮೀಲ್ವಚಾರಣ್ಣೆ ಮುಗಿಸ, ಆಳುಗಳಿಗೆ ಬತ್ತ,
ಉಂಡಿಗೆ, ಎಲಡಿಕೆ, ಹೊಗೆಸೊಪುಪ, ಉಪುಪ, ಮಣಸನ್ನಕಾಯಿಗಳನ್ನುನು ಪಡಿಕೊಡಲು ಅವರಡನೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದಾದಗ, ಯಾರ ಇಬಬಾರು,
ಹಕಕಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಳಿಯುವ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತದದನ್ನುನು ಕಂಡು, ನಂತ್ು, ನೀಡತಡಗಿದನ್ನು.
ಅವರು ಸವಲಪ ಸಮಿೀಪಿಸದಾಗ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದದವನ್ನು ಸಂಧ್ುವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಪಪನೆಂದು ಗುರುತ್ುಹಿಡಿದನ್ನು. ಹತ್ತರದ ನ್ನಂಟನಾಗಿ ಬಾಲಯದಿಂದಲೂ
ಸುಪರಿಚಿತ್ನಾಗಿದದ ಅವನ್ನು ಫಕಕನೆ ಗುರುತ್ುಸಗದಷ್ುಟ ಮಟಿಟಗೆ ವೆೀಷ್ ಭೂಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣ್ಣೆ ಹೊಂದಿದದನ್ನು. ಬೆಳಳೆಗೆ ಮಡಿಯಾಗಿದದ ಪಂಚೆ
ಕಚೆಚಾ ಹಾಕಿದದನ್ನು. ಆಗತ್ಸಾನೆ ಪ್ಪೆೀಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಗೆ ಬರುತ್ತದದ ಬನೀನ್ನು ತಟುಟ, ‘ಅಂಗಿಕೊೀಟು’ ಹಾಕಿದದನ್ನು. ಕಾಲ್ಗೆ ಶ್ವಮಗಗದ ಕಡೆಯ ಮಟುಟ
ಹಾಕಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಎಲಲಿಕಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಕಾರಂತ್ಕಾರಕವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆದಂದರೆ , ಲಾಳಾಕಾರವಾಗಿ ಮುಂದಲೆ ಚೌರ ಮಾಡಿಸ ಕಟಿಟರುತ್ತದದ ಜುಟಿಟಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟಿಟದದ ‘ಕಿರಾಪು’! ಹಣ್ಣೆಯಂತ್ೂ ಸಾಬರ ಹಣ್ಣೆಯ ಹಾಗೆ ಬೊೀಳಾಗಿ, ಹಿಂದೆ, ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿ, ಊಟ ಪೂರೆೈಸದದಕೆಕ
ಚಿಹೆನುಯಾಗಿರುತ್ತದದ ಕೆಂಪುನಾಮವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ! ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದದ ಒಂಟಿಗಳೂ ಗೆೈರುಹಾಜರಾಗಿದದವು!
ಚಿನ್ನನುಪಪ ತ್ನನುಡನೆ ಬರುತ್ತದದವರನ್ನುನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟಟನ್ನು: “ಇವರು ಜೀವರತ್ನುಯಯ, ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಪ್ಪಾದಿರಗಳು! ‘ಉಪದೆೀಶ್’ ಅನ್ನುನುತ್ಸಾತರೆ!”
ಸಂಧ್ುವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಪಪನ್ನನ್ನುನು ದಿೀವದಾನೆಯನಾನುಗಿ ಪಳಗಿಸಕೊಂಡ ಮೀಲೆ ಅವನ್ನ ಮುಖಾಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ಪಾದಿರ ಇತ್ರ ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಗೌಡರ ಮನೆಗಳಿಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಸೆನುೀಹಗಳನ್ನುನು ಸಂಪ್ಪಾದಿಸತಡಗಿದದನ್ನು. ಆ ಸೆನುೀಹಕೆಕ ಪರತ್ರೂಪವಾಗಿಯೆ ಪ್ಪಾದಿರಯಿಂದ ಅನ್ನಕಷೌರರಾದ ಗೌಡರುಗಳಿಗೆ
ಒದಗುತ್ತದದ ಸಹಾಯವೆಂದರೆ, ಹಳೆಯ ರಾಜಯಗಳಳಿದು ಬಿರಟಿಷ್ ಚಕಾರಧಿಪತ್ಯ ಸುಭದರವಾಗಿ ಕಾಲೂರುತ್ತದದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ನೂನ್ನುಗಳು
ಹೊಸ ಹೆಸರಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಲ್ೀಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದುದದರಿಂದ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಇಂಗಿಲಿೀಷ್ ತ್ಳಿದಿದದ ಆ ಪ್ಪಾದಿರ ಸರಕಾರದ
ವಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದದ ನೆರವು. ಹಳಿಳೆಯವರು ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀದಾಗ ಆಸಪತ್ಸೆರ, ಡಾಕಟರು, ಅಮಲಾದರರು, ಪ್ೀಲ್ಸನ್ನವರು,
ಪ್ೀಸಾಟಫೀಸು, ಕಾಫ, ಹೊೀಟೆಲ್, ಇಸೂಕಲು ಮುಂತ್ಸಾದ ತ್ಸಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೆೀಳದಿದದ ಭಾಷೆಯ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆೀ ದಿಗಿಲುಪಟುಟಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದಗ ,
ಪ್ಪಾದಿರಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತ್ುಂಬಾ ಉಪಕಾರವಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಆ ಅನ್ನೂಕೂಲಕಾಕಗಿ ಅವರು ಪ್ಪಾದಿರಯ ನಂದನಾತ್ಮಕವೂ ಆಗಿದದ ಉಪದೆೀಶವನೆನುಲಲಿ
ನ್ನಗೆಮಗದಿಂದ ಲಘುವಾಗೆಣ್ಸ ಸಹಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತದದರು. ಪ್ಪಾದಿರಯೂ ವಯಸಾಸಾದ ದೊಡಡವರ ಆ ರಿೀತ್ಯ ಅಲಕಷೌವನ್ನೂನು ಮನ್ನಸಸಾಗೆ
ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ತರಲ್ಲಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತತ್ುತ, ತ್ರುಣರು ತ್ನ್ನನು ಪರಭಾವಕೆಕ ಕರಮೀಣ ಒಳಗಾಗುತ್ಸಾತರೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಸಂಗತ್.
ಆ ದಿನ್ನ ರಾತ್ರ ಊಟದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗಲಂತ್ೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಂತ್ಯ ವಾತ್ಸಾವರಣವೆ ಏಪರ್ಶೆಟಿಟತ್ುತ. ಮುಂಡಿಗೆಯ
ಮರೆಯಲ್ಲಿ, ಬಾಗಿಲುಸಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಅಡಿಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊೀಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಗುಸುಗುಸು, ಏನ ಅನಶಚಾಯ, ಗಡಿಬಿಡಿ: ರಾಜಕಿೀಯ ಮಹಾ
ಕಾರಂತ್ಯ ದಿನ್ನದಂದು ಆ ರಾಜಯದ ರಾಜಧಾನಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಉದಿವಗನು ಪರಿಸಥೂತ್ಯಂತ್ಸೆ!
ಪ್ಪಾದಿರಯ ಜೊತ್ಸೆ ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ನರು ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರ ಸಂಗಡ ಅದೂ ಇದು ಮಾತ್ನಾಡುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ದದ ಚಿನ್ನನುಪಪನ್ನನ್ನುನು ಎಕಕಟಿ ಕರೆದು
ದೆೀವಯಯ “ಈಗ ಏನ್ನು ಮಾಡೀದೊೀ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
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“ಯಾಕೆ? ಏನ್ನು ಸಮಾಚಾರ?” ಪ್ಪಾದಿರಯನ್ನುನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ ಊಟಕೆಕ ಹಾಕುವುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೆ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಪರಶೆನು ಎಂದು
ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದರೂ ಕೆೀಳಿದದನ್ನು ಚಿನ್ನನುಪಪ.
“ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಳೆಳೆ ಹಾಕಾದು ಅಂತ್ ಕೆೀಳಾತರೆ ಒಳಗೆ .”
“ಯಾಕೆ? ನ್ನಮಮ ಜೊತ್ಸೆೀಲ್ ಕೂಲ್ರ್ಶೆ!”
“ಥೂ ಥೂ ಥೂ ಥೂ! ಹೊಲೆೀರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಅತ್ತತ್ತ, ಆ ಕಿಲಸತರನ್ನನು ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸೊೀದೆ ಸೆೈ? ಏನೀ ಬಟೆಟಬರಿ ಹಾಕೊಕಂಡು ಬಂದನ್ನಲಾಲಿ ಅಂತ್
ಜಗಲ್ ಹತ್ತಸದುದ!”
“ಮತ್ಸೆತಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಾತರಂತ್ಸೆ?”
“ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆೀಲ್ ಕೂರಿಸಾನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಾತರೆ ಒಳಗೆ .”
“ಹಳೆೀಪ್ಪೆೈಕದವರನ್ನುನು ಕೂರಿಸೊೀ ಜಾಗದಲ್ಲಿ?”
“ಹೂಞ!”
“ಏನೀ, ದೆೀವಯಯ, ನನ್ನಗೆ ಸವಲಾಪನ್ನೂ ದಾಕಿಷೌಣಯ ಇಲಲಿ? ಅಮಲಾದರರು ಇನಸೆಪಕಟರು ಡಾಕಟರು ಎಲಲಿ ಅವರನ್ನನು ತ್ಮಮ ಪಂಕಿತೀಲೆ ಕೂರಿಸಕೊಂಡು
ಊಟ ಮಾಡಾತರೆ; ನಮಮ ಮನೆೀಲ್ ಆ ಗೊಚೆಚಾವಾಸನೆ ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆೀಲ್ ಬಳೆಳೆ ಹಾಕಾನ್ನ ಅಂತ್ೀಯಲಾಲಿ!”
“ಕೆಳಜಗಲ್ೀಲಾದೂರ ಹಾಕೊೀಕೆ ಒಪ್ಪಾತರಾ? ಕೆೀಳಿಕೊಂಡು ಬತ್ೀರ್ಶೆನ” ಎಂದು ದೆೀವಯಯ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದು “ಏನೆೀನ ಮಾಡಿ ಒಪಪಸೆದ ,
ಮಾರಾಯ, ಅದಕೂಕ ಬಹಳ ಕಷಾಟನೆ ಆಯುತ. ನ್ನಮಮ ಅವವ ‘ಮೀಲುಪಪರಿಗೆೀಲ್ ತ್ರಪತ್ ಕಾಣ್ಣೆಕ ಅದೆ. ಜಗಲ್ೀಲ್ ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳದುದ ಪರಸಾದ ಕಟಿಟದೆ.
ಮನೆೀಗೆ ಮುಟುಟಚಿಟಾಟದೆರ ಅಣಣಾಪಪ ದೆೀವರು ನ್ನಮಮ ಮನೆತ್ನಾನೆ ಅಳಿಸಬಿಡಾತನೆ’ ಅಂತ್ಸಾ ಏನೆೀನ್ನೂ ಹೆೀಳುತ” ಎಂದವನ್ನು ಕಿಸಕಕನೆ ನ್ನಕುಕ , ನಧಾನ್ನವಾಗಿ
ವಯಂಗಯಧ್ವನಯಿಂದ “ಅಷೆಟೀ ಅಲಲಿ; ನನ್ನಗೂ ಆಯುತ, ಸಮಾ!” ಎಂದನ್ನು.
“ಏನ್ನು ಮಾರಾಯಾ?”
“ಆಮೀಲೆ ಹೆೀಳಿತೀನ, ಬಾ, ಬಳೆಳೆಹಾಕಿ ಕಾಯಿತದಾರೆ.”
ಸಮಸೆಯ ಅಲ್ಲಿಗೆೀ ಮುಗಿಯಲ್ಲಲಿ.
ದೆೀವಯಯನ್ನ ತ್ಸಾಯಿಗೂ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಗೂ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಜಾಞಸೆ ನ್ನಡೆಯಿತ್ು. ಊಟಹಾಕುವ ಜಾಗ ನಣರ್ಶೆಯವಾದ
ಮೀಲೆ ಅಡಿಗೆಯ ಆಳೊಬಬಾನ್ನ ಕೆೈಲ್ ಒಂದು ಮಣ್ಣೆ ಕೊಟುಟ ಕೆಳಜಗಲ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನುನು ಹಾಕಿಸದರು. ಆದರ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ಕವುಚಿಹಾಕಿದ
ಒಂದು ಸದೆದಯ ಮೀಲೆ ಚಿಮಣ್ದಿೀಪ ಇಡಿಸದರು. ಬಾಳೆಎಲೆ ಆರಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಸಣಣಾ ವಿಚಾರಗೊೀಷ್ಠಯೆ ನ್ನಡೆಯಿತ್ು. ಕಿೀತ್ು ಹಾಕುವುದೊೀ?
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ಕುಡಿ ಹಾಕುವುದೊ? ಕಂಡು ಹಾಕುವುದೊೀ? ಕಿೀತ್ು ಸಣಣಾದಾಗುತ್ತದೆ; ಕುಡಿಯನೆನು ಹಾಕಿದರಾಯಿತ್ು ಎಂದಳು ದೆೀವಯಯನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ. ಆದರೆ
ದೆೀವಯಯನ್ನ ಹೆಂಡತ್ “ಬಾಯಡ, ಅತ್ಸೆತಮಮ, ಒಂದು ಕಂಡು ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತ್ು” ಎಂದಳು. ಪ್ಪಾದಿರಯ ಯೊೀಗಯತ್ಸೆಗೆ ಕುಡಿಬಾಳೆಲೆಯ ಸಾಥೂನ್ನಮಾನ್ನಗಳು
ಮಿೀರಿದುದ ಎಂಬುದು ಅವಳ ಒಳ ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಪ್ಪಾಪ! ಇನ್ನುನು ಎರಡು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ, ತ್ನನುಂದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನೆನು ಅಪಹರಿಸುವ
ಪರಯತ್ನುದಲ್ಲಿ, ಪ್ಪಾದಿರ ತ್ನ್ನಗೆ ಎಂತ್ಹ ಸಂಕಟ ತ್ಂದೊಡುಡತ್ಸಾತನೆ ಎಂಬ ಭವಿಷ್ಯತ್ುತ ಅವಳಿಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದರೆ , ಆ ವಿಪತ್ತನ್ನುನು ಕಡಿಮ
ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದಳೆೀನ, ಕುಡಿಬಳಿಳೆಯ ಗೌರವವನೆನು ತೀರಿ?
ಬಡಿಸುವ ಸಮಯದಲಲಿಂತ್ೂ ಒಂದು ವಿಷ್ಯ ಪರಿಸಥೂತ್ಯೆ ಒದಗಿತ್ುತ. ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸರು, ಪ್ಪಾದಿರಯಿರಲ್ ಚಕರವತ್ರ್ಶೆಯೆ ಊಟಕೆಕ ಬಂದಿದದರೂ,
ಕಿೀಳು ಜಾತ್ಯವರಿಗೆ ಕೆೈಯಾರೆ ಅನ್ನನು ಇಕುಕವ ಸಂಭವವೆ ಇರಲ್ಲಲಿವಷೆಟ ! ಆದರೆ ಆಳುಗಳೂ ಕಿಲಸತರವನಗೆ ಕೆೈಯಾರ ಅನ್ನನು ಇಕುಕವ ಸಂಭವವೆ
ಇರಲ್ಲಲಿವಷೆಟ! ಆದರೆ ಆಳುಗಳೂ ಕಿಲಸತರವನಗೆ ಕೆೈಯಾರೆ ಬಡಿಸಲು ಒಪಪಲ್ಲಲಿ. ‘ದನಾ ತ್ನ್ನುನುವ ಕಿೀಳುಜಾತ್ಗೆ ಕೆೈಯಿಂದಲೆ ಅನ್ನನು ಇಕಿಕ ಅವರ
ಎಂಜಲ್ನಂದ ಮೈಲ್ಗೆಯಾಯಿತ್ಸೆಂದರೆ ಜಾತ್ಯವರಾರೂ ತ್ಮಮನ್ನುನು ಒಳಕೆಕ ಸೆೀರಿಸುವುದಿಲಲಿ ’ ಎಂದು ಬಿಟಟರು . ಕಡೆಗೆ, ಹೊಲೆಯರು ಹಟಟರಿಗೆ
ಎಲೆಗೆ ಬಡಿಸುವುದನೆಲಲಿ ಬಡಿಸ ಆ ಎಲೆಯನೆನು ಒಂದು ಮರದದಲ್ಲಿಟುಟ ಕೊಡುವಂತ್ಸೆ , ಪ್ಪಾದಿರಗೂ ಮಾಡಿದರು. ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕಂಚು
ತ್ಸಾಮರದ ಲ್ೀಟಗಳನೆನು ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಬಿಟಟರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ್ನುನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಟುಟ, ಸಗಣ್ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದಿದಟುಟ,
ಮಡಿಮಾಡಿಕೊಳಳೆಬಹುದು ಎಂದು. ಊಟಮಾಡಿದ ಮೀಲೆ ಪ್ಪಾದಿರಯ ಎಲೆಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಗೊೀಮಯ ಹಾಕುವಂತ್ಸೆಯೂ ಮಾಡಿದದರು.
ಹಿೀಗೆ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗಿತ್ುತ, ಎರಡು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೆ, ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನ ಮದಲನೆಯ ಭೆೀಟಿ, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮನೆಗೆ. ಇದಾದ ಮೀಲೆ ಕೆಲವು
ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ನರು ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ತ್ಮಮ ಹಿರಿಯ ಮಗ ದೆೀವಯಯನಡನೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಕಛೆೀರಿಯ ಕೆಲಸಕಾಕಗಿ ಹೊೀಗಿದದರು. ಆಗ
ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂನು ಕರಣ್ಕ ವಗರ್ಶೆದವರನ್ನೂನು ತ್ಸಾನೆ ಕಂಡು ಗೌಡರ ಕೆಲಸ ಬೆೀಗ ಮುಗಿಯುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದನ್ನು. ಅಲಲಿದೆ ತ್ಂದೆ
ಮಕಕಳಿಬಬಾರನ್ನೂನು ಆಸಪತ್ಸೆರಯ ಹೆಸರು ಹೊತ್ತದದ ಒಂದು ಕಟಟಡಕೆಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸರಿಗೆಂದು ಔಷ್ಧ್ಗಳನ್ನೂನು
ಕೊಡಿಸದದನ್ನು.
ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಬರುತ್ಸಾತ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತ ಪರಿಚಯ ಸೆನುೀಹಕೂಕ ವಿಶಾವಸಕೂಕ ತ್ರುಗಿತ್ು. ದೆೀವಯಯನ್ನ ಮುಖಾಂತ್ರ ಪ್ಪಾದಿರ ಕೊೀಣೂರು ಹಳೆಮನೆಗಳಿಗೂ
ಭೆೀಟಿಯಿತ್ತನ್ನು. ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿದಾದಗಲೆ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದುದ, ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ದೊಡಡ ಮಗ, ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆ, ತ್ರುಪತ್ಗೆ
ಹೊೀಗಿದದವನ್ನು ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೆ ವಾಂತ್ ಭೆೀದಿ ರೀಗವಾಗಿ ಸತ್ುತಹೊೀದನೆಂದು ಕೆಲವರೂ; ಸತ್ತರಲ್ಲಲಿ, ಪರಜೆಞ
ತ್ಪಿಪದದವನ್ನನ್ನುನು ಸತ್ತನೆಂದು ಭಾವಿಸ ರೀಗಕೆಕ ಹೆದರಿ ಬಿಟುಟ ಬಂದರೆಂದು ಕೆಲವರೂ; ಪರಜೆಞಯಿಲಲಿದೆ ಬಿದಿದದದವನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ಯಾರ ಸನೆನುೀಸಗಳೊ
ಬೆೈರಾಗಿಗಳೊ ಮದುದಕೊಟುಟ ಬದುಕಿಸ ತ್ಮಮಡನೆ ಕರೆದೊಯದರೆಂದು ಕೆಲವರೂ; ಯಾವುದೊ ಜಾತ್ಸೆರಯಲ್ಲಿ ಗಡಡಬಿಟುಟ ಬೆೈರಾಗಿಗಳೊಡನೆ ಇದದ
ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡೆವೆಂದೂ ಮತ್ಸೆತ ಕೆಲವರೂ; ನಜವೊ? ಸುಳೊಳೆ? ಊಹಿಸಯೊ? ಕತ್ಸೆಕಟಿಟಯೊ? ನಾನಾ ರಿೀತ್ಯಾಗಿ ವದಂತ್ ಹಬಿಬಾಸದದರು. ಅದನ್ನುನು
ಕೆೀಳಿ ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ನಜವಾಗಿಯೂ ಹೃದಯ ಮರುಗಿತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ್ನು ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯ ಹೆಂಡತ್ ‘ಹುಚುಚಾ ಹೆಗಗಡಿತ್’ ಯನ್ನುನು ಕಂಡು
ಮಾತ್ನಾಡಿಸದ ಮೀಲಂತ್ೂ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆ ಬದುಕಿದದರೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪತ್ಸೆತ ಹಚಿಚಾ ಕರತ್ರಲೆಬೆೀಕೆಂದು ತ್ನ್ನನು ಕೆರೈಸತ
ಸೌಜನ್ನಯಯವನ್ನುನು ಮಿಶನ್ನರಿ ಉತ್ಸಾಸಾಹದಿಂದ ಮರೆದಿದದನ್ನು. ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದಲೆ ಪ್ಪಾದಿರಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದದ ಅನೆೀಕರ ಸಂಶಯ ಮತ್ುತ
ದುರಭಪ್ಪಾರಯ ಬದಲಾವಣ್ಣೆ ಹೊಂದಿತ್ುತ.
ದೆೀವಯಯ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದಾಗಲೆಲಲಿ ಏನಾದರಂದು ರಿೀತ್ ಸುಧಾರಿಸಯೆ ಬರುತ್ತದದನ್ನು. ಬಟೆಟಬರೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಸೀಮಿತ್ವಾಗಿದಾದಗ
ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ ಮತ್ುತ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ನ್ನಗೆಬಿೀರಿ ಮಚಿಚಾಗೆ ತೀರಿದದರು. ಹೊಸಹೊಸ ಸಾಮಾನ್ನು ತ್ಂದಾಗಲೂ ಯಜಮಾನ್ನರು ಹಣದ
ದುಂದುಗಾರಿಕೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ ಮಾಡಿದುದಂಟು. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ೂಗುಹಾಕಲು ಒಂದು ದೊಡಡ ಗಡಿಯಾರ ತ್ಂದಾಗ, ಆ
ನ್ನವನಾಗರಿಕತ್ಸೆಯ ವಸುತವಿಗೆ ಎಲಲಿರೂ ಅಚಚಾರಿವೊೀಗಿ ಬೆರಗಾಗಿದದರು. ಅಂಗಳದ ನೆಳಲನ್ನುನು ನೀಡಿ ಕಾಲನಣರ್ಶೆಯಮಾಡಿ ಆಳುಗಳನ್ನುನು ಬೆಳಿಗೆಗ
ಮಧಾಯಹನು ಕೆಲಸಕೆಕ ಕರೆಯುವ ಸಂದಿಗಧತ್ಸೆ ತ್ಪಿಪತ್ಲಾಲಿ ಎಂದು ಸಂತೀಷ್ಪಟಿಟದದರು ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು. ತ್ಸಾಯಿಗೂ ಮತ್ುತ ಹೆಂಡತ್ಗೂ ತ್ನ್ನನು ಮಗ
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ಮತ್ುತ ಗಂಡ ಎಷ್ುಟ ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ಸಾತನೆ ಹೊಸ ರಿೀತ್ಯ ಹೊಸ ಬಟೆಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎಂದು ಆನ್ನಂದವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ದೆೀವಯಯನ್ನಲ್ಲಿ
ಹೊರನೀಟಕೆಕ ಆಗುತ್ತದದ ಬದಲಾವಣ್ಣೆಗಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಗುರುತ್ರವಾದ ಆಂತ್ರಿಕ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆಗಳು ನ್ನಡೆಯುತ್ತದುದವು ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅವರು ಯಾರು
ಅರಿಯಲ್ಲಲಿ. ಒಂದು ದಿನ್ನ ಅವನ್ನು ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ ಹಿಂತ್ರುಗಿದಾಗ ಜುಟುಟ ಬೊೀಳಿಸ ಕಿರಾಪು ಬಿಟಿಟದದನ್ನುನು ಕಂಡಾಗಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಣ
ಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆಯೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಸದುದ!
“ಅಪಪ ಅವವ ಸಾಯೊೀತ್ನ್ನಕ ಕಾಯೊೀಕಾಗಲ್ಲಲಿವೆೀನೀ, ಮಗನೆ?” ಎಂದು ತ್ಸಾಯಿ ಅತ್ುತಕರೆದು ಅನ್ನನು ನೀರು ಬಿಟಿಟದದಳು. ಅಪಪ ಅವವ ಸತ್ಸಾತಗ
ಮಾತ್ರ ತ್ಲೆಬೊೀಳಿಸುತ್ತದುದದು ಆಚಾರವಾಗಿತ್ುತ. ಈಗ ಕಾಯರ್ಶೆವೆ ನ್ನಡೆದುಹೊೀಗಿದುದದರಿಂದ ಇನೆನುೀನ್ನು ಕಾರಣವೂ ನ್ನಡೆಯುವುದಕೆಕಂದೆೀ
ಮುನ್ಸೂಚಕವಾಗಿ ವಿಧಿ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಕೆೈಲ್ ಆ ಅಧ್ಮರ್ಶೆಕಾಯರ್ಶೆ ಮಾಡಿಸದೆ ಎಂದು ಭೀತ್ರಾಗಿದದರು.
ದೆೀವಯಯನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯೂ ಗಂಡನಂದ ಆಗಬಾರದ ಅಮಂಗಳ ಕಾಯರ್ಶೆ ಆಗಿಹೊೀಯಿತ್ಲಾಲಿ ಎಂದು ಕೊೀಣ್ಣೆಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರೀದಿಸ,
ದೆೀವರಿಗೆ ತ್ಪುಪಗಾಣ್ಕೆ ಕಟಿಟದದಳು. ಆದರೆ ದಿನ್ನಕಳೆದಂತ್ಸೆಲಾಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಜುಟಿಟಗಿಂತ್ಲೂ ಕಾರಪ್ಪೆೀ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗೆ ಲಕಷೌಣವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ುತ!
ಕರಮೀಣ ದೆೀವಯಯ ಮಿಂದು, ಉಣುಣಾವುದಕೆಕ ಹೊೀಗುವ ಮದಲು, ಹಣ್ಣೆಗೆ ನಾಮ ಇಟುಟಕೊಳುಳೆವುದನ್ನುನು ಬಿಟಿಟದದನ್ನೂನು, ತ್ುಳಸ ಕಟೆಟಗೆ
ಸುತ್ುತಬರುವುದೆ ಮದಲಾದ ಧಾಮಿರ್ಶೆಕಾಚಾರಗಳನ್ನುನು ತ್ಯಜಸದದನ್ನೂನು, ದೆಯಯ ದಾಯವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣವರತ್ ಇವುಗಳನೆನುಲಲಿ
ಹಿೀಯಾಳಿಸತಡಗಿದದನ್ನೂನು ತ್ಂದೆ ತ್ಸಾಯಿ ಹೆಂಡತ್ಯರಲಲಿದೆ ನೆಂಟರೂ ಆಳುಕಾಳುಗಳೂ ಗಮನಸ, ಪ್ಪಾದಿರ ಮಂಕುಬೂದಿ ಹಾಕಿರಬೆೀಕೆಂದೂ
ಭಾವಿಸದದರು. ಕಡೆಕಡೆಗೆ ದೆೀವಯಯ ಎಲಲಿ ಆಚಾರವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೆೀಷ್ಭೂಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಧ್ುವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಪಪನ್ನ ಪರತ್ಬಿಂಬವೆ
ಆಗಿಬಿಟಿಟದದನ್ನು.
ಒಂದು ದಿನ್ನ ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಮತ್ಸುಧಾರಣ್ಣಾ ಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದು ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯೊಡನೆ ತ್ಮಮ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬ ಒರಟಾಗಿ
ವತ್ರ್ಶೆಸದದನ್ನು:
ದೆೀವಮಮ (ದೆೀವಯಯನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯ ಹುಟುಟ ಹೆಸರು ಅವಳ ತ್ವರುಮನೆ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ತ್ಂದೆ, ತ್ಸಾಯಿ, ಅಣಣಾ ಮದಲಾದ ದೊಡಡವರೆಲಲಿ
ಅವಳನ್ನುನು ಮುದಿದದಾಗಿ ‘ಪುಟಟಕಕ’ ಎಂದೆೀ ಕರೆಯುತ್ತದದರು . ಅವಳ ತ್ಮಮ ಮುಕುಂದಮಮ ‘ಅಕಕಯಯ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನ್ನುನು ಅನ್ನುಕರಿಸ
ಚಿಕಕವರೆಲಲಿರೂ ‘ಅಕಕಯಯ’ ಎಂದೆ ಹೆಸರಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ . ಆದರೆ ಗಂಡನ್ನಮನೆಯ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಳುಕಾಳುಗಳೆಲಲಿರೂ ಅವಳನ್ನುನು
ಗೌರವದಿಂದ ‘ಕೊೀಣೂರಮಮ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದದರು .) ನಾಗಂದಿಗೆಯಿಂದ ನಾಗಂದಿಗೆಗೆ ಅಡಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿದದ ಬಿದಿರ ಗಳುವಿಗೆ ತ್ೂಗುಹಾಕಿದದ
ನೆೀಣುಗಳ ಮೀಲೆ ನೆೀತ್ಸಾಡುತ್ತದದ ತಟಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಐದು ತ್ಂಗಳ ‘ಬಾಲೆ’ಯನ್ನುನು ಮಲಗಿಸುತ್ತದದಳು . ಬಾಯಿ ಯಾಂತ್ರಕವಾಗಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ
ಏನೀ ಹಾಡನ್ನುನು ಬಹು ಮಲಲಿಗೆ ಗುನ್ನುಗುತ್ತತ್ುತ. ತಟಿಟಲನ್ನುನು ತ್ೂಗುವ ‘ಗಿರಕ್ ಗಿರಕ್ ಗಿರಕ್’ ಸದುದ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ನಃಶಬದತ್ಸೆಗೆ ಪ್ೀಷ್ಕವಾಗಿತ್ುತ.
ಆ ಕೊೀಣ್ಣೆಗಿದದ ಎರಡು ಚಿಕಕ ಬೆಳಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೆಕೆಕಗಳನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಮುಚಿಚಾದುದ, ಮತ್ೂತ ಒಂದನ್ನೂನು ಮುಕಾಕಲು ಮುಚಿಚಾದುದದರಿಂದ
ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳ ಹೊರ ಆಕಾರ ಕಾಣುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಹೌದೊ ಅಲಲಿವೊ ಎನ್ನುನುವಷ್ುಟ ಬೆಳಕು ಪರವೆೀಶ್ಸುತ್ತತ್ುತ. ಕಣ್ಣಾಗೆ ತ್ಂಪ್ಪಾಗಿತ್ುತ, ಒಳಗಿದದ ಕತ್ತಲೆ.
ಹೊರಗಿದದ ನ್ನಡುಹಗಲ್ನ್ನ ಸುಡು ಬಿಸಲ್ನ್ನ ಮುಂದೆ ಆ ಕೊೀಣ್ಣೆ ಸುಖ ಶ್ೀತ್ಲ ಶಾಂತ್ಧಾಮದಂತ್ತ್ುತ.
ದೆೀವಮಮ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಮೀಲೆ ತ್ವರುಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ತ್ಂಗಳಾಗಿತ್ುತ. ಅದು ಚೊಚಚಾಲ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದದರೂ ಅವಳು ಶ್ಶುಜನ್ನನ್ನ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೆೀಕಾಗಿಬಂದುದರಿಂದ ಇನ್ನೂನು ನಃಶಕತಳಾಗಿಯೆ ಇದದಳು. ಸಹಜವಾಗಿದದ ಅವಳ ಚೆಲುವು ಸುಕಿಕಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಅವಳ
ಪ್ಪಾರಣದೊಂದನ್ನೂನು ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ತಟಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ‘ಚೆಲುವಯಯ’ – ಜೊೀಯಿಸರು ಜಾತ್ಕ ಬರೆದು, ಹೆಸರು ಚಕಾರದಿಂದ
ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗತ್ಕಕದುದ ಎಂದು ‘ಚಿನ್ನನುಪಪ’ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಸೂಚಿಸದದರೂ ಸಂಧ್ುವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಪಪನ್ನನ್ನುನು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ರುವ ಅದು ಅಮಂಗಳಕರವೆಂದು
ನಣರ್ಶೆಯಿಸ ದೆೀವಮಮ ಮತ್ುತ ಅವಳ ಅತ್ಸೆತ, ದೆೀವಯಯನ್ನ ಮಾತ್ನ್ನುನು ತ್ರಸಕರಿಸ, ‘ಚೆಲುವಯಯ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಂದಲೆ ಕರೆಯತಡಗಿದದರು – ಅವಳ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಕಷ್ಟಸಂಕಟಗಳನೆನುಲಲಿ ನ್ನುಂಗಿನಣ್ಣೆವ ಪರಮಾನ್ನಂದ ಮೂತ್ರ್ಶೆಯಾಗಿದದನ್ನು. ತ್ೂಗುವುದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸ ನೀಡಿದಳು: ‘ಬಾಲೆ’ ನದೆದಯ
ಮುದೆದಯಾಗಿತ್ುತ!
ಇನೆನುೀನ್ನು ಮಧಾಯಹನು ವಿಶಾರಂತ್ಗಾಗಿ ಅವಳೂ ತಟಿಟಲ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ನೆಲದಮೀಲೆ ಹಾಸದದ ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮಗುಗಲಾಗಲು ಹವಣ್ಸುತ್ತದದಳು.
ಗಿರಕಕನೆ ಸದಾದಗಿ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆಯಿತ್ು. ದೆೀವಯಯ ಮಲಲಿನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದನ್ನು. ಬಂದವನ್ನು, ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಒಳಗೆ ಇದದ ನಃಬದತ್ಸೆಯನ್ನೂನು
ಹಗಲುಗತ್ತಲೆಯನ್ನೂನು ಧ್ೂಪದ ಪರಿಮಳವನ್ನೂನು ನಷ್ಕರಯಾ ಪರಶಾಂತ್ಯನ್ನುನು ಆಸಾವಧಿಸುವಂತ್ಸೆ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಂತ್ು ಮಲಲಿನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದನ್ನು.
ಬೆಳಕಿನಂದ ಬಂದಿದದ ಅವನಗೆ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಒಳಗೆ ಏನ್ನೂ ಕಾಣ್ಸರಲ್ಲಲಿ. ಕಣುಣಾ ಒಳಗಿನ್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಮೀಲೆ ತಟಿಟಲು, ಅದರ
ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದದ ಅವನ್ನ ಕೃಶಾಂಗಿ, ಅದಕೆಕ ತ್ುಸುದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದದ ದೊಡಡ ಮಂಚ – ಎಲಲಿ ಕರಮೀಣ ದೃಷ್ಟಗೆ
ಸವಪನುವತ್ಸಾತಗಿ ಮೂಡಿದುದವು.
“ಯಾಕೆ? ಬೆಳಕಂಡಿ ಬಾಗಿಲನೆನುಲಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟಿಟೀಯಾ? ಒಂದು ಚೂರು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಓಡಾಯಡಬಾರದೆೀನೆೀ?” ಎಂದು ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನುನು
ತ್ಸೆರೆಯತಡಗಿದನ್ನು.
“ಬಾಲೆಗೆ ಗಾಳಿ ಸೊೀಂಕು ಆಗತದಂತ್ಸೆ, ತ್ಸೆಗಿೀಬಾಯಡಿ. ರಣಬಿಸಲು ಬೆೀರೆ; ಕೆಟಟ ಕೆಟಟ ದೆಯಯಗಿಯಯ ಓಡಾಡತವಂತ್ಸೆ… ಥುಚಾ! ಹೆೀಳಿದೊದಂದೂ
ಗೊತ್ಸಾತಗಾದಿಲಲಿ ನಮಗೆ. ಮಲಗಿದದ ಬಾಲೆೀನ್ನೂ ಎಬಿಬಾಸತೀರಿ ಈಗ… ನಮಗೆ ಹಿಡಿದಿದೆದೀ ಹಟ!” ಎಂದು ತಟಿಟಲ ಹಗಗಕೆಕ ಒಂದು ಅರಿವೆಯ
ತ್ುಂಡನ್ನುನು ಅಡಡಕಟಿಟದದಳು, ಮಗುವಿಗೆ ಬೆಳಕಿನ್ನ ಝಳ ಬಿೀಳದ ಹಾಗೆ.
ಬೆಳಕಂಡಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನೆನುಲಲಿ ತ್ಸೆರೆದು ತ್ರುಗಿದವನ್ನು ತಟಿಟಲ ಹಗಗ ಕಟಿಟದದ ಗಳುವಿಗೆ ಬಟೆಟಸುತ್ತ ನೆೀತ್ುಹಾಕಿದದ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ್ವಾದ
ತ್ಸೆಂಗಿನ್ನಕಾಯನ್ನುನು ನೀಡಿ “ಇದೆೀನ್ನು ಇದು?” ಎಂದು ತ್ರಸಾಕರಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
ಅದೆೀನ್ನು ಎಂಬುದು ಅವನಗೂ ಗೊತ್ತದದ ವಿಚಾರವೆ ಆಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ನನೆನು ತ್ಸಾನೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದದನ್ನು. ಪ್ಪಾದಿರಯ
ಉಪದೆೀಶದ ಆವೆೀಶ ಇನ್ನೂನು ಬಿಸಬಿಸಯಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ. ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಗೌಡ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿದದ ಮೂಢಾಚಾರ ಮತ್ುತ ಮೂಢನ್ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನುನು
ಅಪಹಾಸಯಮಾಡಿ ಖಂಡಿಸದದ ಗಾಯದ ನೆತ್ತರು ಇನ್ನೂನು ಹಸವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ. ಅದಕಾಕಗಿ ತ್ನ್ನನು ಮತ್ುತ ತ್ನ್ನನು ಜಾತ್ಯವರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೆೀವಯಯನಗೆ
ಜುಗುಪ್ಪೆಸಾ ಹುಟಿಟತ್ುತ; ತ್ುಂಬ ಅವಮಾನ್ನಕೆಕ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ುತ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ. ಅದರ ಪರಭಾವವೆ ಆ ಪರಶೆನುಯ ಧ್ವನಗೂ ಅದರ ಕಕರ್ಶೆಶಕೂಕ
ಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತ.
“ಕಲೂಲಿರು ದೊೀಯಿಸರು ಹೆಸರು ಇಟುಟಕೊಡಾಕೆ ಬಂದಿದಾದಗ , ಬಾಲೆಗೆ ಜಕಣ್ ಪಂಜೊರೀಳಿಳೆ ಕಾಟ ಕೊಟಾಟವು ಅಂತ್ಸಾ, ಮಂತ್ರಸಕೊಟಿಟದುರ…”
ದೆೀವಮಮ ಪೂರೆೈಸರಲ್ಲಲಿ.
“ಇದು?” ತಟಿಟಲ ಹಗಗಕೆಕ ನೆೀತ್ುಬಿದಿದದದ ಮತ್ಸೆತರಡು ವಸುತವಿನೆಡೆಗೆ ಕೆೈತೀರಿ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರ ಅಂತ್ರ.”
“ಇವೆಲಲಿ ಏನ್ನು?” ಇನ್ನೂನು ಕೆಲವು ಚಿಕಕಚಿಕಕ ಗಂಟುಗಳ ಕಡೆ ಕೆೈಮಾಡಿ ಪರಶ್ನುಸದನ್ನು.
“ದೆೀವರು ದಿಂಡರಿಗೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು ಕಾಣ್ಕೆ ಕಟಿಟದುದ.”
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“ನನ್ನಗೆೀನ್ನು ಬೆೀರೆ ಕಸುಬಿಲೆಲಿೀನ್ನು?…”
“ಅವೆಲಲಿ ನಮಗಾಯಕೆ? ಗಂಡಸರಗೆ?…”
ದೆೀವಯಯನ್ನ ರಿೀತ್ಯಿಂದಲೂ ಧ್ವನಯಿಂದಲೂ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಉದೆದೀಶ ಒಳೆಳೆಯದಲಲಿ ಎಂಬುದೆೀನ್ನೂ ದೆೀವಮಮಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ
ನ್ನಡೆದದದಕೆಕ ಅವಳ ಚೆೀತ್ನ್ನ ಸದಧವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಿಂದೆಲಲಿ ಮೂದಲ್ಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೊ ಬೆೈಯುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೊ ಇವತ್ೂತ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಬಗೆದಿದದಳು.
ಆದರೆ ದೆೀವಯಯ ಮೈಮೀಲೆ ಬಂದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಸರಸರಸರನೆ ತ್ಸೆಂಗಿನ್ನಕಾಯಿ ಅಂತ್ರ ಕಾಣ್ಕೆಗಳನೆನುಲಲಿ ಕಿತ್ುತ ಕಸದ ಮೂಲೆಗೆ ಎಸೆದುಬಿಟಟನ್ನು:
“ಅಯೊಯೀ!” ಎಂದು ತ್ತ್ತರಿಸುತ್ತ ತ್ಡೆಯಲು ಎದಿದದದ ಬಾಣಂತ್ ಅವನ್ನ ಕೆೈಯ ನ್ನೂಕಿಗೆ ಸಕಿಕ ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಕುಸದು ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ
ಗೊಣಗಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಹೊೀಗಿ ಮಂಚದ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡನ್ನು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ಸ್ ಮಗುವಿನ್ನ ನದೆದಗೆ ಭಂಗ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ.
ಮಂಚದ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಕಿವಿಗೆ, – ಆ ಕೊೀಣ್ಣೆ ಅಷ್ುಟ ನಃಶಬದವಾಗಿತ್ುತ, - ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಸುಯುದ ಅಳುವ ಸದುದ, ತ್ನ್ನನು
ಅಂತ್ಃಪರಜೆಞಯ ಭತ್ಸಾರ್ಶೆನೆಯೊ ಎನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ, ಕೆೀಳಿಸತಡಗಿ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಕಲಕಿತ್ು. ಶುದಧ ವಿಚಾರ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾಡಿದುದು ತ್ಪಿಪಲಲಿ
ಎಂದು ಬುದಿದ ವಾದಿಸುತ್ತದದರೂ ಅವನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ ಮರುಕ ತ್ಲೆಹಾಕಿತ್ುತ. ಚೆಲುವೆಯಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ಅವನ್ನು ಮದುವೆಯಾ
ದಂದಿನಂದಲೂ ತ್ುಂಬ ಮೀಹದಿಂದ ಪಿರೀತ್ಸದದನ್ನು. ಅವಳೂ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಇನನುಲಲಿವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಮುದಿದಸದದಳು; ದೆೀವರೆಂಬಂತ್ಸೆ ಗೌರವಿಸದದಳು.
ಪ್ಪಾದಿರಯ ಪರಭಾವಕೆಕ ತ್ಸಾನ್ನು ಒಳಗಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರಿಬಬಾರಲ್ಲಿ ಎಷ್ುಟ ಹೊಂದಾಣ್ಕೆಯಿತ್ಸೆತಂದರೆ ಅದನ್ನುನು ಕಂಡು ಅತ್ಸೆತಗೂ ಒಮಮಮಮ ಕರುಬು
ಮೂಡಿತ್ುತ. ಈಗ ಈ ಸಥೂತ್ಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲಾಲಿ? ತ್ನ್ನನುಗಾದರೂ ಏನ್ನು ತ್ಪುಪ? ಮಗುವಿನ್ನ ಜವರಕೆಕ ಔಷ್ಧಿ ಕೊಟುಟ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕೆಕ ಬದಲು
ತ್ಸಾಯಿತ್ ಕಟಿಟದದನ್ನುನು ಕಿತ್ುತಹಾಕಿದುದ ತ್ಪ್ಪೆಪೀ? ದಿಷ್ಟಮಣ್ಯ ಹೆಸರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಸನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ನಾಣಯ ರೂಪ್ಪಾಯಿಗಳ ಭಾರವಾದ ಸರವನ್ನುನು ಹಾಕಿ, ಅದಕೆಕ
ಜೊಲ್ಲಿನ್ನವಾಸನೆ, ಕಕುಕ, ಹೆೀಲು, ಉಚಿಚಾ, ಮಣುಣಾ, ಕೊಳೆ ಎಲಾಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಸಹಯವಾಗಿದುದದನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದೆಸೆದದುದ ತ್ಪ್ಪೆಪೀ? ಧ್ಮರ್ಶೆದ ಹೆಸರಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಆರೀಗಯ ಮತ್ುತ ನೆೈಮರ್ಶೆಲಯಗಳನ್ನುನು ನಲರ್ಶೆಕಿಷೌಸದದನ್ನುನು ಖಂಡಿಸದುದ ತ್ಪ್ಪೆಪೀ? ಕಲುಲಿ ಮಣಣಾನ್ನುನು ದೆೀವರೆಂದು ನ್ನಂಬಿ, ಪೂಜಸ, ಹಾಳಾಗಿ
ಹೊೀಗುತ್ತದಾದರಲಾಲಿ ಎಂದು ತ್ುಳಸಯ ಕಲಲಿನ್ನುನು ಕಿತ್ುತಹಾಕಲು ಹೊೀಗಿದುದ? ಸವಲಪ ತ್ಪಪರಿಬಹುದು! ಆದರೆ ಆ ಜೊೀಯಿಸ ಇವರಿಂದ
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವರತ್ ಮಾಡಿಸ, ಸುಳುಳೆಸುಳುಳೆ ಕಟುಟ ಕಥೆಗಳನ್ನುನು ಪುರಾಣ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ, ತ್ನ್ನನುವರಿಗೆ ಸಂತ್ಪರ್ಶೆಣ್ಣೆಮಾಡಿಸ, ಇವರಿಗೆ ದಾರಿ
ತ್ಪಿಪಸುವುದಲಲಿದೆ ದಿಕಕನ್ನೂನು ತ್ಪಿಪಸುತ್ತದದನ್ನಲಾಲಿ ಅದನ್ನುನು ತ್ಡೆದಿದುದ ತ್ಪ್ಪೆಪೀ? ಆ ಹಳೆಮನೆ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯ ಕುಟುಂಬವೆ
ಹಾಳಾಗುವಂತ್ಸಾಗಿದೆಯಲಾಲಿ! ಪ್ಪಾದಿರ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರೆ: ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಕಷೌಯ ಇರಬೆೀಕು. ಮಕಕಳಿಗೂ ತ್ಗುಲ್ದೆಯೊ ಏನ? ಹಿೀಗೆೀ ಸುಮಮನೆ ಬಿಟಟರೆ
ಮನೆಯವರೆಲಲಿರೂ ಆ ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರೀಗದಿಂದ ನ್ನರಳಿ ಸಾಯುತ್ಸಾತರಂತ್ಸೆ . ಅಷೆಟ ಅಲಲಿಂತ್ಸೆ; ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಮನೆೀಲ್ ಊಟಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಆ ಪ್ಪಾತ್ಸೆರ
ಪರಟಿ ಎಂಜಲ್ನ್ನ ಮುಖಾಂತ್ರ ಕಷೌಯ ತ್ಗುಲಲ್ ಅದು ಹರಡುತ್ತದಂತ್ಸೆ . ಆದರೆ ಆ ಬೆಪುಪ, ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆ, ಮೂರುಹೊತ್ೂತ ಪೂಜೆಯಂತ್ಸೆ,
ದೆಯಯದಾಯವರುಗಳಿಗೆ ಹರಕೆಯಂತ್ಸೆ, ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಮೀಲೆ ಹುಯಯಲು ಕೊಟಿಟದಾದರಂತ್ಸೆ, – ಅಂತ್ಸಾ, ಏನೆೀನೀ ನ್ನಂಬಿಕೊಂಡು, ಆ
ಜೊೀಯಿಸರು, ಈ ಬಟಟರು, ಆ ಗಣಮಗ, ಈ ಸುಡುಗಾಡು ಹಟಟವರು – ಅವರನೆನುಲಲಿ ಕರೆಸ , ಏನೆೀನೀ ಮಾಡಿಸ, ತ್ಸಾನ್ನೂ ದಾರಿ ತ್ಪಿಪ,
ಇತ್ರರನ್ನೂನು ದಿಕುಕತ್ಪಿಪಸುತ್ತದಾದನ್ನಲಾಲಿ – ಇದನೆನುಲಾಲಿ ತ್ದದಬಾರದೆ ? – ಇವಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದರೆ ಸವಲಪವೂ ಗೊತ್ಸಾತಗುವುದಿಲಲಿ. ಸುಮಮನೆ ಅಳುವುದು, ಕಾಲು
ಹಿಡಿದುಕೊಳುಳೆವುದು, ಎರಡೆೀ ಗೊತ್ುತ!…
ಆಲ್ೀಚನೆಗಳ ಪಿೀಡನೆಗೆ ಸಕಿಕದದ ದೆೀವಯಯ ಮಲಲಿಗೆ ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿದನ್ನು. ಅವಳು ಮಲಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಅಳುವುದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸದಂತ್ಸೆ
ತೀರಿತ್ು. ತಟಿಟಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ‘ಚೆಲುವಯಯ’ ನ್ನನೆನು ನೀಡುತ್ತದದಳು, ಆ ಸಂತೀಷ್ದಲ್ಲಿ ಈ ದುಃಖವೆಲಲಿ ಕೊಚಿಚಾಹೊೀಯಿತ ಎನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ!
ಹಾಗೆಯೆ ಮಲಲಿನೆ ಎದುದ, ಬಾಗಿಲು ಸಂದಿಯ ಕಸದ ಮೂಲೆಗೆ ನ್ನಡೆದು, ಬಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಎಸೆದಿದದ ತ್ಸೆಂಗಿನ್ನಕಾಯಿ. ಅಂತ್ರ, ಕಾಣ್ಕೆಗಳನೆನುಲಲಿ ಎತ್ತ
ಹಣ್ಣೆಗೆ ಮುಟಿಟಸಕೊಂಡು, ಅವನೆನುಲಲಿ ಗೊೀಡೆಯ ಗೂಡಿನ್ನಲ್ಲಿಟುಟ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾ, ಮತ್ಸೆತ ಬಂದು ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ಳು.

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
“ಮಲಕೊಕಳೊಳೆದಿಲೆಲಿೀನೆ?” ದೆೀವಯಯನ್ನ ಧ್ವನ ಮೃದುವಾಗಿತ್ುತ.
ದೆೀವಮಮ ಮಗುವಿನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ತದದಳು ತ್ುಸು ತ್ರುಗಿ ತ್ಲೆಬಾಗಿದಳು: ಆದರೆ ಮಲಗಲ್ಲಲಿ. ಅವಳೂ ಅಷ್ುಟ ಪಿರೀತ್ ತೀರುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ
ಹಿೀಗಾಗಿ ಬಿಟಿಟದದರಲಾಲಿ ಆ ಪ್ಪಾದಿರಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಎಂದು ಚಿಂತ್ಸುತ್ಸಾತ, ಏನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇವರ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ತ್ಸಾನ್ನು ಗೆಲಲಿಬಹುದು ಎಂದು
ಹರುವು ನೆನೆಯುತ್ತದದಳು. ಕೊೀಣೂರು ಮುಕುಂದಯಯ ಗೌಡರ ಅಕಕನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಮಮನ್ನ ಕೆಲವು ಧಿೀರ ಲಕಷೌಣಗಳಿದುದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅವಳನ್ನುನು ಕೆೈ
ಬಿಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ.
“ಏನ್ನು? ಬಿಸಲು ಝಳ ಹೆಚಾಚಾಯಿತ್ಸೆ?” ಮತ್ಸೆತ ಉಪಚರಿಸುವ ಕೆಳದನಯಲ್ಲಿ ಪರಶೆನು ಹಾಕಿದ ದೆೀವಯಯ ಮಂಚದಿಂದೆದುದ ಬೆಳಕಂಡಿಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೊೀಗಿ, ತ್ಸಾನೆ ಸವಲಪ ಹೊತ್ತಗೆ ಮದಲು ತ್ಸೆರೆದಿದದ ಗವಾಕಷೌದ ರೆಕೆಕಗಳನ್ನುನು ಮುಚಿಚಾದನ್ನು. ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮದಲು ಇದದಂತ್ಹ ತ್ಂಪ್ಪಾದ ಕವೆರ್ಶೆಳಗು
ಕವಿದು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಹಿತ್ವಾಯಿತ್ು. ದೆೀವಯಯ ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಬಂದು ಮಂಚದ ಮೀಲೆ ಮತ್ಸೆತ ಕಾಲುಚಾಚಿದನ್ನು.
“ಇನೆನುಷ್ುಟ ದಿವಸ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಹಾಸಗೆ?” ಮತ್ಸೆತ ದೆೀವಯಯ ಅಕಕರೆಯ ದನಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮದಲ್ನ್ನ ಬೆಳಕು ಇದಿದದದರೆ, ದೆೀವಯಯನಗೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತತ್ುತ, ಬಿಳಿಚಿದದ ಹೆಂಡತ್ಯ ಮುಖಕೆಕ ನ್ನಸುಗೆಂಪ್ಪೆೀರಿ ತ್ುಟಿಯ ತ್ುದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಕಿರುನ್ನಗೆಯ ಮಗೆಗ ಮಲರುತ್ತದುದದು! ಆದರೂ ಅದನ್ನುನು ಗಂಡನಗೆ ತೀರಗೊಡಲು ನಾಚಿ ‘ಚೆಲುವಯಯ’ನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ ಮಗದಿರುಹಿದದಳು. ಅವಳಿಗೆ
ಆ ಪರಶೆನುಯ ಅಥರ್ಶೆ, ಧ್ವನ, ಉದೆದೀಶ ಎಲಲಿ ಚೆನಾನುಗಿ ಗೊತ್ಸಾತಗಿತ್ುತ. ಮಂಚದ ಮೀಲೆ ತ್ನ್ನನು ಮಗುಗಲಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗಬೆೀಕೆಂದು ಅನೆೀಕ ರಿೀತ್ಗಳಲ್ಲಿ
ದೆೀವಯಯ ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯಿೀಯುತ್ತಲೆ ಇದದನ್ನು.
“ಏನ್ನು? ಮಾತ್ಸೆೀ ಆಡಾದಿಲಾಲಿ? ನ್ನನ್ನನು ಮೀಲೆ ಸಟೆಟೀ?” ಈ ಸಾರಿ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ದೆೈನ್ನಯದ ಮತ್ುತ ಶರಣ್ಣಾಗತ್ಯ ಭಂಗಿ ಎದುದ
ಕಾಣುವಂತ್ತ್ುತ.
“ಅಮಮ ಹೆೀಳಿದಾರೆ, ಮುಂದಿನ್ನ ಅಮಾಸೆ ಕಳೆದ ಮೀಲೆ, ಕಲೂಲಿರು ಗಣಪನಗೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಿದಾರಂತ್ಸೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಪೂಜೆಮಾಡಿಸಕೊಂಡು
ಬರಬೆೀಕಂತ್ಸೆ,…. ಆಮೀಲೆ”… ಎಂದು ಅಧ್ರ್ಶೆಕೆಕೀ ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸದದಳು ದೆೀವಮಮ .
ದೆೀವಯಯನಗೆ, ಮತ್ಸೆತ, ಕಡಲೆ ತ್ನ್ನುನುವಾಗ ಕಲುಲಿ ಅಗಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ುತ! ‘ಅಂತ್ೂ ಸುಖ ಇಲಲಿ, ಈ ದೆೀವರು ದಿಂಡಿರುಗಳಿಂದ!’ ಎಂದುಕೊಂಡಿತ್ು
ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ. ಅವನ್ನ ಆತ್ುರತ್ಸೆಯ ತ್ಸೆೀರಿನ್ನ ಗಾಲ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ಪೆಟೆಟಮಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ ಹೆಂಡತ್ಯ ಹೆೀಳಿಕೆ . ಅವನ್ನ ಹುಡುಗುಬುದಿದಗೆ ಹೆೀಗೆ
ಗೊತ್ಸಾತಗಬೆೀಕು, ತ್ನ್ನನು ಬಾಣಂತ್ ಹೆಂಡತ್ಯ ಆರೀಗಯ ರಕಷೌಣ್ಣೆಯ ಸಲುವಾಗಿಯೆ ಅವನ್ನ ಅಮಮ ಈ ಪೂಜೆ ಆ ವರತ್ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಧಾಮಿರ್ಶೆಕ ಪರತ್ಮಗಳ
ರೂಪದಿಂದ ಅವನ್ನ ವಿವೆೀಕದೂರವಾದ ಆತ್ುರತ್ಸೆಗೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕುತ್ತದಾದರೆ ಎಂದು? ಯಾವುದನ್ನುನು ನೆೀರವಾಗಿ ಹೆೀಳಬಾರದೊ, ಹೆೀಳಿದರೆ
ಪರಿಣ್ಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲಲಿವೊ ಅದನ್ನುನು ಅನ್ನಯ ವಿಧಾನ್ನಗಳಿಮದ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಸಮಾಜದ ಸೌಜನ್ನಯ, ದಾಕಿಷೌಣಯ ಮತ್ುತ ಸಭಯತ್ಸೆ.
“ಮೀಲಕೆಕ ಬತ್ರ್ಶೆಯಾ?” ಗಂಡನ್ನ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಯಾಚನೆ ಇತ್ುತ.
ಅದನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸ ದೆೀವಮಮಗೆ ಎದುದ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದು ಮನ್ನಸಾಸಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ ತ್ಡೆದಳು. ಕೂಸನ್ನ ಲಾಲನೆಪ್ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನುಳಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಸವಂತ್
ಸೀರೆ ಬಟೆಟಯ ಶೌಚ ಸೌಂದಯರ್ಶೆಗಳ ವಿಚಾರವನೆನು ಅವಳು ಎಷಟೀ ಕಾಲದಿಂದ ಮರೆತ್ುಬಿಟಟಳು. ಈಗಲೂ ಒಂದು ಬಡುಡ ಸೀರೆಯನೆನು
ಉಟಿಟದದಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಲುವಯಯನ್ನ ಜೊಲುಲಿಗಿಲುಲಿ ಎಲಲಿದರ ವಾಸನೆಯೂ ಇತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನರುವ ಸದಯದ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜುಗುಪ್ಪೆಸಾ
ಬರುವಂತ್ಸಾದರೆ?
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ತ್ುಸು ತ್ಲೆ ಎತ್ತ ಮಂಚದಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದಳು: “ನ್ನನ್ನನು ಬಟೆಟ ಕೊಳಕಾಗದೆ….”
“ಆದರೆ ಆಗಲ್, ಬಾ.”
ದೆೀವಮಮ ಎದುದ ತಟಟಲನ್ನುನು ಬಳಸ ಹೊೀಗಿ ಮಂಚದ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬ ಸಂಕೊೀಚದಿಂದ ನಂತ್ಳು. ಮಲಗಿದದ ದೆೀವಯಯ ಅವಳ ಕೆೈ ಹಿಡಿದು
ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಯಾರೂ ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಲಲಿ ಗಂಡ ಮಾತ್ನಾಡಿದ ಮೀಲೆಯೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾತ್ನಾಡುವುದೆಂದು
ದೆೀವಮಮ ನಧ್ರ್ಶೆರಿಸದದಳು. ದೆೀವಯಯ ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಸವಲಪ ಕಾದನ್ನು. ಅವನಗೆ ಅನ್ನುಭವದಿಂದ ಗೊತ್ತತ್ುತ, ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಮಾತ್ು
ಪ್ಪಾರರಂಭಸುವುದು ಹಮಾರ್ಶೆಗಾಲ ಎಂದು. ಅವನೆೀ ಪ್ಪಾರರಂಭಸದನ್ನು:
“ಬಹಳ ಬಡಕಲಾಗಿಬಿಟಿಟದಿದೀಯ! ಮುಖ ಎಲಲಿ ಬಿಳಚಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿದೆ!” ಆ ನ್ನಸುಗತ್ುತಲಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣ್ಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ, ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡದದನೆನು
ಕುರಿತ್ು ಹೆೀಳಿದನ್ನು ದೆೀವಯಯ. ಅವಳು ಏನ್ನನ್ನೂನು ಹೆೀಳಲ್ಲಲಿ; ತ್ನ್ನನು ಕೆೈ ಹಿಡಿದಿದದ ಗಂಡನ್ನ ಕೆೈಯನೆನು ನೀಡುತ್ತದದಳು.
“ನನ್ನನು ಮುಂಗೆೈಗೆ ಹಚಿಚಾಕುಚಿಚಾಸಕೊಳಳೆದಿದದರೆ ಎಷ್ುಟ ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣ್ತತ್ುತ?”
“ಅದು ಶ್ವನ್ನ ಜಡೆ! ಮುತ್ಸೆತೈದೆಗೆ ಮಂಗಳವಂತ್ಸೆ…” ನಾಚಿನಾಚಿ ಹೆೀಳಿದದಳು ದೆೀವಮಮ.
“ಅದೆಲಲಿ ಬರಿೀ ಕಂದಾಚಾರ! ಆ ಪ್ಪಾದಿರೀ ಹೆಂಡತ್ ಮಕಕಳು ಯಾರೂ ಕುಚಿಚಾಸಕೊಂಡಿಲಲಿ. ಎಲಲಿ ಚೆಂದಾಗಿದಾರಲಲಿ!….”
ಅದಕೆಕೀನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಹೆೀಳದೆ ನೀಡಿದಾಗಿ ಸುಯದಳು ದೆೀವಮಮ. ಆ ಪ್ಪಾದಿರ, ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಮಕಕಳು, ಅವನ್ನ ವಿಷ್ಯ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ದೆೀವಮಮನಗೆ
ಹಾವುಮಟಿಟದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತತ್ುತ.
“ನ್ನಮಮ ತ್ರಾ ಗೊಬೆಬಾ ಕಟಿಟ, ಸೀರೆ ಉಡಾಕಿಂತ್ ಆ ಪ್ಪಾದಿರೀ ಮನೆೀರು ಉಡಾಹಂಗೆ ಉಟಟರೆ ಚೆಂದಾಗಿತ್ರ್ಶೆದೆ ” ಒತ್ತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಮತ್ಸೆತ ದೆೀವಯಯ .
“ಅದೆೀ ಬಿರಾಂಬರ ಉಡಿಗೆ?”
“ನೀಡು. ಆ ಪ್ಪಾದಿರೀ ಹೆಂಡತ್ ಮಕಕಳು ಬಾರಂಬರ ಹಾಂಗೆೀನ್ನೂ ಅಲಲಿ. ಗಂಡಸರ ಸಂಗಡ ಸಲ್ೀಸು ಮಾತ್ು ಕತ್ಸೆ ಆಡಾತರೆ; ಕೂತ್ೂಗತ್ಸಾರೆ! ನ್ನಗಾತರೆ;
ಹಾಸಯಮಾಡಾತರೆ! ನಮಮ ಹಾಮಗೆ ತ್ಂಗಳಿಗೆ ಮೂರುದಿನ್ನ ‘ಹೊರಗೆ’ ಅಂತ್ಸಾ, ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆೀಲ್ೀ ಮುರಿನ್ನ ಒಲೆ ಹತ್ಸಾರನೀ ರಾತ್ರಯೆಲಲಿ
ಬಿದುದಕೊಳೂಳೆದು ಇಲಲಿ…”
“ಕಿಲಸತರಾದ ಮಾತ್ರಕೆಕ ಅವರೆೀನ್ನು ಮುಟಾಟಗೊೀದಿಲೆಲಿೀನ್ನು?” ಸವಾಲು ಹಾಕಿದಂತ್ಸೆ ಪರಶ್ನುಸದದಳು, ತ್ುಸು ಚಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿಯೆ, ದೆೀವಮಮ.
“ಹೆಂಗಸರು ಅಂದಮೀಲೆ ಮುಟಾಟಗೆದ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆರೆೀನ್ನು? ನಮಮ ಹಾಂಗೆ ಶಾಸತರಗಿೀಸತರ ಅಂತ್ಸಾ ಹೊರಗೆ ಕೂರೀದಿಲಲಿ. ನ್ನಮಮ ಹೆಂಗಸುರ ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆೀಲ್,
ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿದರಲ್ಲಿ, ಕಂಬಳಿಚಾಪ್ಪೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿದುದಕೊಳಾತರೆ ಅಂತ್ ಕೆೀಳಿ, ಅವರು ದಿಗಿಲು ಬಿದುದರ! ಮುಚುಚಾ ಮರೆ ಬಾಗಿಲು ಗಿೀಗಿಲು
ಏನ್ನೂ ಇಲಲಿದೆ ರಾತ್ರ ಕಾಲದಲೂಲಿ ಹಾಂಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳೊಳೆೀದು ಉಂಟೆೀ ಎಂದು!…
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“ಇಸಸಾ! ಥೂ! ಹೊಲೆೀರಿಗಿಂತ್ಸಾ ಅತ್ತತ್ತ ಆ ಕಿಲಸತರು! ನ್ನಮಮ ಮುಕುಂದ ಹೆೀಳಿತದದ, ‘ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಬಾವ ಆ ಪ್ಪಾದಿರೀನೆ ದೊಡಡ ಪಮಡಿತ್ ಅಂತ್
ತ್ಳುಕೊಂಡಾನೆ. ಕಲೂಲಿರು ಗಣಪತ್ ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನದ ಹತ್ರ ಹೊಳೆೀದಂಡೆ ಮಂಟ ಪದಾಗೆ ಒಬಬಾ ಗಡಡದಯಯ ಬಂದಿದಾನ್ನಂತ್ಸೆ , ಈ ಪಪರ್ಶೆಂಚದಾಗೆ
ಇರೀದೆಲಲಿ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತಂತ್ಸೆ. ಅವನ್ನ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ಪಾದಿರ ಸಂಹದ ಮುಂದೆ ಸಂಗಳಿೀಕ! ನ್ನಮಮ ಬಾವ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೊೀಗಿ ಅವನ್ನ ಹತ್ರ
ಮಾತ್ಸಾಡಿ ಬಲ್ರ್ಶೆ. ಗೊತ್ಸಾತಗತದೆ,’ ಅಂತ್ಸಾ.”
“ಯಾರು? ನನ್ನನು ತ್ಮಮನಾ? ಅಂವ ಬಿಡು, ಆ ಐಗಳ ಸಂಗಡ ಏನೆೀನೀ ಪುರಾಣ ಓದಾತ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಹಾಂಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಾತನೆ .”
“ಅಂದೆರ? ನಮಮ ಪ್ಪಾದಿರ ಹೆೀಳೊೀದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ; ಬಾಕಿದೊದೀರು ಹೆೀಳೊೀದೆಲಲಿ ಸುಳೊಳೆೀ…? ಅದಕೆಕೀ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ. ಯಾಯಾರ್ಶೆರ ಏನೆೀನೀ
ಆಡಿಕೊಳೊಳೆೀದು, ನಮಮ ಸುದಿದ!”
“ಏನ್ನು ಆಡಿಕೊಳೊಳೆೀದು?”
“ಪ್ಪಾದಿರ ನಮಮನ್ನೂನು ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸಾತನೆ ಅಂತ್ಸಾ.”
“ಈ ಮೂಢ ಜಾತ್ೀಲ್ ಇರೀಕಿಂತ್ ಅವರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರೀದೆ ವಾಸ ಅಂತ್ ಕಾಣತದೆ ….”
“ನ್ನಮಮನ್ನನು ಬಾವಿಗೊೀ ಕೆರೆಗೊೀ ತ್ಳಿಳೆ ಆಮಾಯಲೆ ಏನ್ನು ಬೆೀಕಾದೂರ ಮಾಡಿ!….”
ದೆೀವಮಮನ್ನ ಕಂಠ ಗದಗದವಾಗಿ, ಮಾತ್ು ಬಿಕಕಳಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಸೆರಗಿನಂದ ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಕಣಣಾರಸಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಎಡಗೆೈಯನ್ನುನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದದ
ದೆೀವಯಯ ಅದನ್ನುನು ಸವರುತ್ಸಾತ “ಹುಚಿಚಾಕಣ್ಣೆೀ ನೀನ್ನು , ಬರಿೀ ಹುಚಿಚಾ, ಅವರಿವುರ ಹೆೀಳಾತರೆ ಅಂತ್ಸಾ ನೀನಾಯಕೆ ಅಳೊೀದು?…. ಆಗಲ್, ನನ್ನನು ತ್ಮಮ
ಹೆೀಳಿದೂನು ಮಾಡೆೀಬಿಡಿತೀನ…. ಯಾವತ್ಸಾತದರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನೀಡಿತೀನ ಆ ಗಡಡದಯಯನ್ನನು. ಅಳಬೆೀಡ, ಮಾರಾಯಿತ…”
“ಗಣಪನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಹೊೀಗಿತೀವಲಾಲಿ? ಕಲೂಲಿರು ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ? ಆವಾಗೆಲಿ ಬನನು, ನ್ನಮಮ ಸಂಗಾಡಾನೆ ಮುಕುಂದನ್ನೂ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆನ್ನಂತ್ಸೆ!”
ನ್ನಡುರಾತ್ರಯವರೆಗೂ ಕೆರೆ, ಬಾವಿ, ಹಳಳೆದಗುಂಡಿ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ತ್ಮಿಮಯನೆನುಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದೆ, ನಾನಾ ಊಹೆಗಳನ್ನುನು ತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ುತ
ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದದರು, ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಹೊಲಗೆೀರಿಯವರು. ತ್ಮಿಮ ಒಯದದುದ ಎಂದು ಅವಳ ಅವವ ಸೆೀಸ ಗುರುತ್ಸದದ ಮಡಕೆಯೊಂದೆೀ ಅವರಿಗೆ ಸಕಿಕದದ
ಕರಿಯ ಸಾಕಿಷೌ. ಆದರೆ ಸೆೀಸಯ ಮೈಮೀಲೆ ಬಂದಿದದ ಜಕಿಕಣ್ ಕೊಟಿಟದದ ಭರವಸೆಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಅನೆೀಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ಆ ದೆೈವವಾಣ್ಯಲ್ಲಿ
ಅಚಲಶರದೆಧಯಿಟಿಟದದ ತ್ಮಿಮಯ ತ್ಂದೆ ದೊಡಡಬಿೀರನಗಂತ್ೂ ಧೆೈಯರ್ಶೆವೆೀ ಧೆೈಯರ್ಶೆ! ತ್ನ್ನನು ಮಗಳನ್ನುನು ಜಕಿಣ್ ಅಡಗಿಸಟಿಟದೆ; ನಾಳೆ ಬಂದೆೀಬರುತ್ಸಾತಳೆ.
ಜಕಿಣ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರಾಯಿತ್ು. ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಇನನುಂದು ಸಂಕಲಪವೂ ಅವನ್ನ ತ್ಲೆಗೆ ಹೊಕಿಕತ್ುತ: ತ್ಲೆ ಮೀಲೆ ತ್ಲೆಬಿದುದ ಹೊೀದರೂ
ಹೊೀಗಲ್, ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರುವ ಆ ಬಚಚಾನಗೆ ಖಂಡಿತ್ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು.
ಆದರೆ ಆ ಧೆೈಯರ್ಶೆಕೆಕ ಸಮಸಪಧಿರ್ಶೆಯಾಗಿದದ ಒಂದು ಮಹಾಸಂಕಟ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಿಟಿಟರಲ್ಲಲಿ: ತ್ನ್ನನು ಮಗಳ ಮೈಮೀಲೆ ಹಾಕಿದದ ‘ನ್ನಗ’ ಮಗಳ
ಜೊತ್ಸೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆಯೊೀ ಇಲಲಿವೊೀ ಎಂದು. ಅದೂ ಅವರಿವರನ್ನೂನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಒಡೆಯರನ್ನೂನು ಕಾಡಿ ಬೆೀಡಿ ಕಡ ತ್ಂದದುದ! ಅದನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ
ಹೆಂಡತ್ಯೊಡನೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು, ಅವಳನ್ನುನು ರಂಡೆ ಮುಂಡೆ ಎಂದು ಬೆೈಯತಡಗಿದದನ್ನು. ಸೆೀಸ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ
ಗಂಟುಕಟಿಟಹಾಕಿದದ ಆ ‘ನ್ನಗ’ ವನ್ನುನು ತ್ಂದು ‘ಜಕಿಣ್ ಅದನ್ನುನು ಇಲೆಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊೀಗಯದೆ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಆನ್ನಂದಕೆಕ ಪ್ಪಾರವೆ ಇರಲ್ಲಲಿ .
ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಪರಸಂಗದಿಂದಾಗಿದದ ಪ್ಪೆಟುಟಗಾಯಗಳ ನೀವೂ ಅವನಗೆ ಮರೆತ್ುಹೊೀದಂತ್ತ್ುತ. “ಇನ್ನುನು ಆ ಹಾಳುಮುಂಡೆ ಬಂದರೆೀನ್ನು ಬಿಟಟರೆೀನ್ನು?”
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಎಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿಯೂ ಬಿಟಿಟದದನ್ನು: ಅವಳ ರುಣ್ಣಾ ಕಡಿೀಲ್!”
ಇತ್ತ ಕೆೀರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅವಳ ಅನೆವೀಷ್ಣ್ಣೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದಾದಗ ತ್ಮಿಮ ತ್ನ್ನನು ಮುಂದೆ ಅತ್ತತ್ತ ಬಿೀಸುತ್ಸಾತ ಉರಿಯುತ್ಸಾತ ಮತ್ಸೆತ ಉರಿ ಆರಿ
ಕೆಂಡವಾಗುತ್ಸಾತ ಮತ್ಸೆತ ಬಿೀಸದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಹೊತ್ತ ಉರಿಯುತ್ಸಾತ ಕಗಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಚಲ್ಸ ಮುಂಬರಿಯುತ್ತದದ ದೊಂದಿಯ ಹಿಂದೆ
ಅದನ್ನನುನ್ನುಸರಿಸ ಬಿರಬಿರನೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದಳು. ತ್ಸಾನ್ನು ಹೊೀಗುತ್ತದುದದು ಯಾವ ದಾರಿ? ಯಾವ ಊರು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದೆದೀನೆ?
ಎಂಬುದಾವುದೂ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತರಲೂ ಇಲಲಿ, ಗೊತ್ುತ ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗಲೂ ಇಲಲಿ. ಕಣ್ಣಾಗೂ ಏನೆಂದೂ ಕಾಣ್ಸುತ್ತಲೂ ಇರಲ್ಲಲಿ,
ದೊಂದಿಯ ತ್ುದಿಯ ಬೆಂಕಿ ವಿನಾ. ಅಂದರೆ ಹಳು ದಟಟವಾಗುತ್ತದುದದು ಮೈಗೆ ಕಿೀಸುವ ಪ್ದೆಗಳಿಂದ ಗೊತ್ಸಾತಗುತ್ತತ್ುತ. ದೊಂದಿ ಒಮಮಮಮ ಭಗಗನೆ
ಉರಿದಾಗ ತ್ಸಾವು ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಕಾಡು ಎತ್ತರವಾಗಿದದ ಮರಗಳಿಂದ ಕಿಕಿಕರಿದದೂದ ಗೊತ್ಸಾತಗುತ್ತತ್ುತ. ಒಮಮಮಮ ನೀರು ಇರುವ ತ್ಸಾಣದ
ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುವಾಗ ದೊಂದಿಯ ಪರತ್ಬಿಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಜವಲ್ಸುತ್ತತ್ುತ; ಸರಲ್ನ್ನ ಜೌಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಟುವಾಗ ಕೆಸರು ಸಡಿದು ದೊಂದಿಯ ಬೆಂಕಿ
ಚುಂಯ್ಗುಡುತ್ತತ್ುತ; ಕಪ್ಪೆಪಗಳು ಹೆದರಿ ಹಾರಿ ದೊಂದಿಯ ಬೆಳಕು ನೀರಿನ್ನ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣ್ಯುತ್ತತ್ುತ; ಕೆಲವೆಡೆ ಹುಳು ಹಪಪಟೆಗಳು ದೊಂದಿಗೆ
ಮುತ್ತ ಸುಟುಟ ಸೀದು ಚಟಪಟ ಸಡಿಯುತ್ತದದವು. ಆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆೈ ಮೀಲಾಗಿಯೆೀ ಕರಗಿದದ ಹುಲ್ಯ ಒಮಮ ಇವಳ
ಹಿಂದೆಯೂ ಒಮಮ ದೊಂದಿ ಹಿಡಿದು ಬಿೀಸುತ್ಸಾತ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಗುತ್ತಯ ಮುಂದೆಯೂ, ಒಮಮ ಆಕಡೆ ಈಕಡೆ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೂ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಓಡಾಡುತ್ತದುದ ತ್ಮಿಮಗೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾಗಿತ್ುತ. ಅದರ ಮೈ ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆೀನ್ನೂ ಕಾಣ್ಸದೆ ಇದಿದತ್ಸಾದರೂ ಒಮಮಮಮ ದೊಂದಿಯ ಬೆಳಕಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಅದು ಮೀರೆ ತ್ರುಗಿಸದಾಗ ಅದರ ಕಣುಣಾಗಳು ಗೊೀಲ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳಂತ್ಸೆ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದದವು. ಹುಲ್ಯನ್ನ ಓಡಾಟದ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಒಮಮಮಮ ಯಾವುದೊ ದೊಡಡ ಪ್ಪಾರಣ್ಯೊ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳೊ ಹಳು ಸದಾದಗುವಂತ್ಸೆ ಧಾವಿಸುತ್ತದುದದು ತ್ಮಿಮಗೆ ಉಸರುಕಟಿಟ
ಉಸರುಬಿಡುವಂತ್ಸಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಹೊೀಗುತ್ಸಾತ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತ ದಾರಿ ಕಡಿದಾಗಿ ಏರತಡಗಿತ್ುತ. ಮುಂದಿನ್ನ ದೊಂದಿಯ ಬೆಳಕು ತ್ನ್ನನು ಮುಖಕೆಕ ಕೆಳಗೆ
ಅಥವಾ ಸಮನಾಗಿ ನೆೀರವಾಗಿರದೆ ತ್ುಂಬಾ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಕಾಣತಡಗಿತ್ುತ. ಕಾಲೂ ದಣ್ದು ಜಾರುವಂತ್ಸಾಗುತ್ತತ್ುತ.
ಉಸರೆಳೆದುಕೊಳುಳೆವ ವೆೀಗ ಹೆಚಿಚಾತ್ುತ. ಈಗ ಅವರು ಹೊೀಗುತ್ತದುದದು ಸಮದ ಕಾಲು ಹಾದಿಯಲಲಿ ಎಂಬುದು ಅವಳ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಬಂದಿತ್ುತ.
ಸಣಣಾಪುಟಟ ಮುಳುಳೆ ಚುಚಿಚಾದಾಗಲೆಲಲಿ ಅವಳೆೀ ತ್ುಸುಬಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದದಳು. ಆದರೆ ಒಂದು ಉದದವಾದ ಅಂಕೊೀಲೆ
ಮುಳುಳೆ ಚುಚಿಚಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನ್ನಡೆಯಲಾರದೆ ಕುಳಿತ್ು “ಬಾವ!” ಎಂದು ಮಲಲಿಗೆ ಅಳುದನಯಿಂದ ಕರೆದಿದದಳು. ಗುತ್ತ ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದು,
ದೊಂದಿಯನ್ನುನು ಒಂದು ಹಸಗಿಡಕೆಕ ಆನಸಟುಟ, ಅದರ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅಂಗಾಲ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಚುಚಿಚಾದದ ಮುಳಳೆನ್ನುನು ಸವಲಪ ಬಲಪರಯೊೀಗಮಾಡಿಯೆ
ಕಿತ್ತದದನ್ನು. ರಕತವೂ ಹರಿದಿತ್ುತ. ನೀವು ಚೆನಾನುಗಿಯೆ ಆಗಿತ್ುತ. ಆಮೀಲೆ ಅಂಗಾಲ್ನ್ನ ಆ ಭಾಗವನ್ನುನು ಆದಷ್ುಟ ಪರಯತ್ನುಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ನೆಲಕೆಕ
ಊರದಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆದಿದದಳು.
ಹಾಗೆ ಕುಂಟಿ ಕುಂಟಿ ಗುತ್ತಯ ಹಿಂದೆ ಗುಡಡ ಹತ್ುತತ್ತದಾದಗಲೆ ನೆತ್ತರು ಹೆಪುಪಗಟುಟವಂತ್ಹ ಆ ರುದರ ಘಟನೆ ನ್ನಡೆದದುದ:
ಅದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐತ್ ಪಿೀಂಚಲು ಇಬಬಾರೂ ಅವರ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮುಗಿಸ ಈತ್ನ್ನ ಬತ್ತಲೆ ಮೈಗೆ ಪಿೀಂಚಲು ತ್ಸೆಂಗೆನೆಣ್ಣೆಣಾ ನೀವುತ್ತದದದುದ:
ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ಹೆಬುಬಾಲ್ಯ ಆಭರ್ಶೆಟೆ ಕಂದರಾದಿರವಿಲ್ನ್ನಗಳನೆನುಲಲಿ ಆಲ್ೀಡಿಸತ್ುತ; ದೊಡಿಡನ್ನ ಹಿಂಡು ಭೂಮಿಯನೆನುಲಲಿ ಗುಡುಗಿಸುವಂತ್ಸೆ ಓಡಿದ
ಸದಾದಗಿತ್ುತ! ಐತ್ ಕಮಾಮರಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಂದಿ ಹೊತ್ತಸಕೊಂಡು ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಹೆೀಳಿ ಹೊೀಗಿದದ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ನೆನೆದು, ಅವನ್ನ
ಸುರಕಷೌತ್ಸೆಗೆ ಕಾತ್ರನಾಗಿ ಪಿೀಂಚಲುವಿಗೆ ಹೆೀಳಿದದನ್ನು: “ಏನರಬೆೀಕು ಅವನ್ನ ಎದೆ? ಆ ಹುಲ್ಕಲ್ನೆತ್ತ, ಬೆತ್ತದಸರ, ಎಲಾಲಿ ದಾಟಿಕೊಂಡು
ಹೊೀಗಬೆೀಕಲಾಲಿ!” ಎಂದು.
ತ್ಟಕಕನೆ ನಂತ್ನ್ನು ಗುತ್ತ. ಕಿವಿಗೊಟಟನ್ನು. ಹುಬುಬಾ ನಮಿರಿತ್ು. ಹಣ್ಣೆ ಬಿತ್ತರಿಸತ್ು. ಉಸರು ಒಮಮಗೆ ನ್ನುಗಿಗ ಶಾವಸಕೊೀಶ ಹಿಗಿಗ ತ್ುಂಬಿತ್ು ಕಷೌಣ್ಣಾಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿ
ಗರಹಿಸತ್ುತ ಅವನ್ನ ಬೆೀಟೆಗಾರ ಮನ್ನಸುಸಾ, ನ್ನಡೆಯುತ್ತದುದದು ಏನ್ನು ಎಂದು. ತ್ಸೆಕಕನೆ ತ್ರುಗಿ, ಜೀವ ಹಾರಿಹೊೀಯಿತೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಹೆದರಿ ಹೌವವನೆ
ಹಾರಿ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಒತ್ತ ನಂತ್ದದ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಬಳಿಯಿದದ ಒಂದು ಹೆಮಮರದ ಬುಡಕೆಕ ಎಳೆದು ನಲ್ಲಿಸ , ಅವಳಿಗೆ ಅಡಡಲಾಗಿ ನಂತ್ು, ಕೆೈಯಲ್ಲಿದದ
ದೊಂದಿಯನ್ನುನು ಬಿೀಸುತ್ತಲೆ, ಉಜವಲಗೊಳಿಸದನ್ನು. ದೊಂದಿಯ ತ್ುದಿಯ ಅಗಿನುಜಾವಲೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಾತ್ಚಕರದಂತ್ಸೆ ಹಿಂದಕೂಕ ಮುಂದಕೂಕ
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ಬೆಂಕಿಗೆರೆ ಎಳೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಅವರಿಬಬಾರೂ ಹಿಂಬದಿಯ ರಕೆಷೌಯಾಗಿತ್ುತ ಆ ಪರಕಾಂಡ ವೃಕಷೌದ ದಿಂಡು. ಮುಂದುಗಡೆ ರಕೆಷೌಯಾಗಿತ್ುತ, ಬಿೀಸುತ್ತದದ
ದೊಂದಿಯ ಹಿಲಾಲು: ಹುಲ್ಯಾಗಲ್ ಹಂದಿಯಾಗಲ್ ಕರಡಿಯಾಗಲ್ ದೊಡೆಡ ಆಗಲ್ ಉರಿಯುವ ಬೆಳಕಿಗೆ ಅಂಜ ಅದರ ಬಳಿಸಾರುವುದಿಲಲಿ –
ಎಂಬುದು ಗುತ್ತಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಗೊತ್ತತ್ುತ: ಆ ಧೆೈಯರ್ಶೆದಿಂದಲೆ ಅವನ್ನು ತ್ಮಿಮಗೆ ‘ಹೆದರಬೆೀಡ, ಹಂದದೆ ಸುಮಮನೆ ನಂತ್ುಕೊ’ ಎಂದು ಎಚಚಾರಿಕೆ
ಹೆೀಳಿದದನ್ನು.
ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಬುಬಾಲ್ಯ ಅಬಬಾರವನ್ನುನು ಹತ್ತರದಿಂದ ಕೆೀಳಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ುತ, ಗಿಡ ಮರ ಕಾಡು ಬೆಟಟ ನೆಲ ಎಲಲಿ ನ್ನಡುಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ
ಅಥರ್ಶೆ! ತ್ಮಿಮಯೆೀನ ಹೆದರಿಯೆ ಸತ್ುತ, ತಳೆಳೆ ನ್ನಡುಗುತ್ಸಾತ, ನಲಲಿಲೂ ಆರದೆ, ಮರದಬುಡಕೆಕ ಒತ್ತ ಕುಸದು ಕೂತ್ದದಳು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಗೆ
ಎದೆನ್ನಡುಕವೆೀನ್ನೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಅಪ್ಪಾಯ ಒಂದೆರಡು ನಮಿಷ್ಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಬಂದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೊೀಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ ಸಂದೆೀಹವೂ
ಇರಲ್ಲಲಿ; ಆದದರಿಂದ ಅವನೆೀನ್ನೂ ನ್ನಡುಗುತ್ತಲ್ಲಲಿ. ಕಾಡು ಭೂಮಿ ಬೆಟಟ ಬಂಡೆಗಳೆಲಲಿ ನ್ನಡುಗುತ್ತದುದದಕೆಕ ಅವನ್ನ ನ್ನಡುಕದ ಕಾರಣ ಇನತ್ೂ
ಇರಲ್ಲಲಿ, ಅವೆೀ ನಜವಾಗಿಯೂ ನ್ನಡುಗುತ್ತದುದವು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೊಳುಳೆವುದಕೆಕ ಯಾವ ಸಚೆೀತ್ನ್ನ ಜೀವಿಯೂ ಇರದೆ ಇದಿದದದರೂ ಆ ಪರಕಂಪನ್ನ
ವಾಯಪ್ಪಾರ ಭೌತ್ಮಾತ್ರವಾಗಿಯೂ ನ್ನಡೆಯುತ್ತತ್ುತ:
ಹಾಗಿತ್ುತ ಆ ಹೆಬುಬಾಲ್ಯ ಆಭರ್ಶೆಟ!
ಅದಕೆಕ ಸಮಸಪಧಿರ್ಶೆಯಾಗಿ, ನಮಿಷಾಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿಯೆ ಮಳಗಿಬಂದಿತ್ುತ, ದೊಡಿಡನ್ನ ಹಿಂಡು ನ್ನುಗಿಗ ಧಾವಿಸಬರುತ್ತದದ ಮಹಾಸದುದ, ಸಣಣಾ ಪುಟಟ ಮರ ಗಿಡ
ಹಳುಗಳೆಲಲಿ ನ್ನುಚುಚಾನ್ನುರಿಯಾಗಿ ನೆಲಸಮವಾಗುವಂತ್ಸೆ. ಹತ್ತರದಲ್ಲಿಯೆೀ ಸಡಿಲು ಬಡಿದಿದದರೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಅನ್ನುಭವವಾಗಿತ್ುತ ಗುತ್ತಗೂ! ಹತತೀ
ಇಪಪತತೀ ಎಷಟೀ ಕಾಡುಕೊೀಣ ಕಾಡೆಮಮಗಳು ದಿಡು ದಿಡು ಎಂದು ಇವರು ಆಶರಯಿಸ ನಂತ್ದದ ಹೆಮಮರದ ದಿಕಿಕಗೆ ಮಲೆಯ ನೆತ್ತಯಿಂದ ಕೆಳಕೆಕ
ಧಾವಿಸ ಬರುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಗುತ್ತಯ ನಾಯಿ, ಹುಲ್ಯ, ಪ್ಪಾರರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸೊಲುಲಿ ಬೊಗುಳಿ ಕಾಡಿನಳಕೆಕ ನ್ನುಗಿಗ ಹೊೀದದುದ,
ಮತ್ಸೆತ ಹಿಂದಕೆಕ ಓಡಿ ಬಂದು ಗುತ್ತಯ ಮುಂದೆಯೆ ನಂತ್ು ಸದುದ ಬರುತ್ತದದ ದಿಕಿಕನ್ನಕಡೆಗೆ ಮಗಮಾಡಿ ಬೊಗುಳತಡಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಆ ಹೆಬುಬಾಲ್ಯ
ಕೂಗಿನ್ನ ಮತ್ುತ ದೊಡುಡಗಳ ನ್ನುಗಿಗನ್ನ ಭಯಂಕರ ರಾವದ ಇದಿರು ನಾಯಿಯ ಬೊಗಳು ನ್ನಗಣಯವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ು.
ಬಂತ್ು! ಬಂತ್ು! ಅದೊ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬರುತ್ತವೆ! ಕಣ್ಣಾಗೆೀನ್ನೂ ಕಾಣ್ಸದು. ಬಿೀಸುತ್ತದದ ದೊಂದಿಯ ಕೆಂಬಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದೆೀ ನ್ನಯನೆೀಂದಿರಯ
ವಿಷ್ಯವಾಗಿತ್ುತ. ಇನ್ನುನು ಕಣ್ಣೆೀರ್ಶೆಂದಿರಯ? ಅದೂ ತ್ನ್ನನು ಅಳವಿಗೆ ಮಿೀರಿದದ ಸಡಿಲು ಸದಿದನ್ನ ಮಹಾ ಪರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚಿಚಾ ಹೊೀಗಿತ್ುತ,
ಮುಛೆರ್ಶೆಹೊೀದಂತ್ತ್ುತ.
ದೊಡಿಡನ್ನ ಹಿಂಡು ನ್ನುಗುಗವ ರಭಸಕೆಕ ಸಡಿಲು ಕಲುಲಿ ಮಣುಣಾ ಇವರು ನಂತ್ದೆದಡೆಗೆ ಹಾರಿಬರತಡಗಿತ್ು. ಅವುಗಳ ವೆೀಗದಿಂದ ಉದಭುವವಾದ
ಗಾಳಿಯೂ ಬಳಿ ಸಾರಿದಂತ್ಸೆ ಅನ್ನುಭವ! ಗುತ್ತ, ನ್ನರ ಬಿಗಿದು, ಕಾಲಗಲ್ಸ ದೃಢವಾಗಿ ನಂತ್ು, ಒಂದೆೀ ಸಮನೆ ದೊಂದಿಯನ್ನುನು ಬಿೀಸತಡಗಿದದನ್ನು!
ನ್ನುಗಿಗ ಬರುತ್ತದದ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೆೀಗೆ ಕಾನಸತೀ ಆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ? ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ, ಗುತ್ತಯ ದೊಂದಿಯ ಜಾವಲೆ ಪರತ್ಫಲ್ಸತ್ಸೆಂದು
ತೀರುತ್ತದೆ, ಹಳುವಿನ್ನ ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಹೆಗಗಣುಣಾ ಫಳಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆದಂತ್ಸಾಗಿ, ಒಡನೆಯೆ, ಬೆಂಕಿ ಬೆದರಿ ಅವು ದಿಕುಕ
ಬದಲಾಯಿಸದದರಿಂದ, ಮಾಯವಾಗಿದುದವು. ಸದುದಹೊಳೆ ಬೆೀರೆ ದಿಕಿಕಗೆ ಹರಿಯತಡಗಿ, ಬರಬರುತ್ಸಾತ ಕಿಷೌೀಣವಾಗಿ, ಮೂರು ನಾಲುಕ ನಮಿಷ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಕಾಡು, ಅತ್ಯಂತ್ ಅಸಾವಭಾವಿಕವೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ಗಾಢವಾಗಿ ನಃಶಬದವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಹುಲ್ಯನ್ನ ನಾಲಗೆಯೂ ಅದರ ಗಂಟಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿ
ಮೌನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ನ್ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ಭೀಷ್ಣ ಭವಾಯನ್ನುಭವಕೆಕ ಸತಂಭೀಭೂತ್ವಾದಂತ್ಸೆ!
ಹೆದೆಯೆೀರಿದ ಬಿಲ್ಲಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಬಿಗಿದುನಂತ್ದದ ಮೈಯನ್ನುನು ಸಡಿಲ್ಸ, ಶಾವಸಕೊೀಶ ತ್ುಂಬುವಂತ್ಸೆ ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಉಸರೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ಸಾತ, ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯ
ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಗೆ ತ್ರುಗಿದನ್ನು. ಅವಳು ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮುದೆದಯಾಗಿ ಕೂತ್ದದಳು. ಕರೆದರೆ ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಲಲಿ. ಪಿಳಪಿಳನೆ ಕಣುಣಾಬಿಟುಟ
ಅವನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದದಳು. ಭೀತ್ಮೂಕೆಯಾಗಿದದ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ು ನಂತ್ುಹೊೀಗಿತ್ುತ. “ಹೆದರಬಾಯಡೆ, ಏಳು, ಬೆೀಗ ಹೊೀಗಾನ್ನ” ಎಂದು
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ಮಲಲಿನೆ ಎತ್ತ ನಲ್ಲಿಸದನ್ನು. ಅವಳ ಕಾಲುನ್ನಡುಕ ಇನ್ನೂನು ನಂತ್ರಲ್ಲಲಿ; ತ್ಸಾನ್ನು ಹಿಡಿದಿದದ ಬುತ್ತ ಇರುವ ಗಂಟನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ಭದರವಾಗಿ ಎದೆಗೆ
ಅವುಚಿಕೊಂಡಿದದಳು. ಅವಳನ್ನುನು ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಗುಡಡವೆೀರಿದನ್ನು.
ಸವಲಪದೂರ ಹೊೀದಮೀಲೆ ಗುಡಡದ ಕಡಿಪು ಕಡಿಮಾಯಾಗ ತಡಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಸಮತ್ಟಾಟಗುತ್ಸಾತ ಬಂದಿತ್ು. ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪ ಮುಂದೆ ಹೊೀದಮೀಲೆ
ಮರಗಳೂ ವಿರಳವಾಗಿ, ಹಳು ಹಕಕಲಾದಂತ್ಸೆ ತೀರಿ, ಕಡೆಗೆ ಬಂಡೆಯ ಹಾಸುಗಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ ನಂತ್ಸಾಗ ನೆತ್ತಯ ಮೀಲೆ ಆಕಾಶವು
ಕಾಣ್ಸತಡಗಿತ್ು. ಚುಕಿಕ ಕಿಕಿಕರಿದು, ಕಾಡಿನ್ನ ಒಳಗಿದದ ಕಗಗತ್ತಲೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನ್ನಕಷೌತ್ರ ಕಾಂತ್ಯ ಮಬುಬಾಗತ್ತಲೆ ಹಬಬಾ, ವಸುತಗಳ ಬಹಿರಾಕಾರಗಳೂ
ಮಂಜು ಮಂಜಾಗಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದುದವು. ಅವರು ನಂತ್ದದ ಎತ್ತರಕೆಕ ದಿಗಂತ್ವು ಸುತ್ತಲೂ ವಿಸಾತರವಾಗಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಸರಿದು, ದೂರದೂರದ
ಪವರ್ಶೆತ್ಶೆರೀಣ್ಗಳ ಮಷ್ೀಮಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತ್ುತ.
“ಇದೆೀ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತ ಕಣ್ಣೆೀ!” ಎಂದನ್ನು ಗುತ್ತ.
ತ್ಮಿಮ ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಲಲಿ. ಅವಳು ಒಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೀಲೆ ವಿಶರಮಿಸಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಕುಳಿತ್ದದಳು. ಕೆೀರಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಅವಳಿಗಿದದ
ಪರಣಯೊೀತ್ಸಾಸಾಹದ ಸಾಹಸವೆಲಲಿ ಉಡುಗಿಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ತಗೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಅವವನ್ನ ಮಗುಗಲಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ನದೆದ ಮಾಡುತ್ಸಾತ
ಮಲಗಿರುತ್ತದೆದನ್ನಲಾಲಿ ಎನನುಸ ಅವಳ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪಶಾಚಾತ್ಸಾಪ ಮೂಡತಡಗಿತ್ುತ. ಅವಳು ಹೊರಟಾಗ ಈ ಕಾಡು, ಹಳು, ಬೆಟಟ, ಪಯಣದ ದಣ್ವು,
ಹುಲ್, ದೊಡುಡ, ಪ್ಪಾರಣಕೆಕ ಒದಗಲ್ದದ ಭಯ ಇವುಗಳನೆನುಲಲಿ ನರಿೀಕಿಷೌಸರಲ್ಲಲಿ. ನೆಟಟಗೆ ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಸೆತ
ಮಾವಂದಿರಡನೆ ಇದುದಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸದದಳು.
“ಏನೆ ಪೂರಾ ಸಾಕಾಗಿ ಹೊೀಯೆತೀನೆ?” ಗುತ್ತ ಅವಳ ಸಥೂತ್ಯನ್ನುನು ಕಂಡು ಸವಲಪ ಚಿಂತ್ಸೆಯಿಂದಲೆ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಇನೆನುಷ್ುಟ ದೂರ ಅದೆ ಸಂಬಾವಿ?” ದಣ್ದ ದನಯಿಂದ ತ್ಮಿಮ ಕೆೀಳಿದಳು.
“ಸುಮಾರು ದೂರ ಅದೆ.”
“ನ್ನಮಮ ಮನೀಗೆೀ ಹೊೀಗಾನ್ನ.”
ಗುತ್ತಗೆ ದಿಗ್ಭಾರಂತ್. ಅವಳು ಹೆೀಳಿದದನ್ನುನು ನ್ನಂಬಲಾರದೆ ಹೊೀದನ್ನು. ಅವಳು ಹೆೀಳಿದುದರ ಅಥರ್ಶೆ ಹಾಗಾರಲ್ಕಿಕಲಲಿ ಎಂದು ಆಶ್ಸ “ಏನ್ನು ?”
ಎಂದು ಪರಶ್ನುಸ ಉತ್ತರಕೆಕ ಕಾತ್ರನಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಟಿಟದದನ್ನು.
“ನ್ನಮಮ ಮನೀಗೆೀ ಹೊೀಗಾನ್ನ!” ಪುನ್ನರುಚಚಾರಿಸದದಳು ತ್ಮಿಮ, ಈ ಸಾರಿ ತ್ುಸು ಅಳುದನಯಿಂದ.
“ಮನೀಗೆ ಅಂದೆರ? ನಮಮ ಕೆೀರಿಗಾ?”
“ಹೂಞ!”
“ಹೊೀದೆರ ನನ್ನನು ಅಪಪ ಕೊಚಿಚಾಹಾಕಾತನೆ.”
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“ಕೆೀರಿಹತ್ರ ಬಿಟುಟಹೊೀಗಿಬಿಡು ನೀನ್ನು. ನಾ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಅವವನ್ನನು ಕರೆದೆಬಿಬಾಸತೀನ….”
“ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿದೆದ ಅಂತ್ ಕೆೀಳಿೀದೆರ ನನ್ನನುಪಪ?”
“ದೆಯಯ ಅಡಗಿಸತ್ುತ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿತೀನ.”
“ನ್ನಂಬತ್ಸಾರೆೀನೆ?”
“ಅವತತಂದು ಸಲ ಹಾಂಗೆ ಹೆೀಳಿದೆದ; ನೆಂಬಿದುರ.”
“ಓಡಿಹೊೀಗಿದೆದೀನೆ? ಯಾರ ಜೊೀತ್ಸೆೀಲೆ? ಯಾಕೆೀ? ಯಾವಾಗೆಲಿ?” ಗುತ್ತಯ ಪರಶೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ, ಮಾತ್ಸಾಯರ್ಶೆ, ಕೊೀಪಚಾಛೆಯೆ ಎಲಲಿ ಇದುದವು.
ಆದರೆ ತ್ಮಿಮ ಮಾತ್ಸಾಡಲೆ ಇಲಲಿ. ಗುತ್ತ ಸವಲಪಹೊತ್ುತ ಉತ್ತರಕಾಕಗಿ ಕಾದು, ಮತ್ಸೆತ ನಣ್ಣಾರ್ಶೆಯಕವಾಗಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಈಗ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗಾದು
ಬಂದಿದದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಕಷ್ಟ. ಮುಂದಕೆಕ ಹೊೀಗಾದು ಬಾಯಡ. ಈಗೆಲಿ ನಂಗೆ ಸಾಕಾಗದೆ. ನಾಳೆ ಹೊತ್ಸಾರೆ ಯಾವುದೊೀ ಯೆೀಚೆನು ಮಾಡಾನ್ನ. ಈಗ ಏಳು,
ಬಾ, ಹೆೀಳಿತೀನ.”
ತ್ಮಿಮ ಎದುದ ಹಿಂಬಾಲ್ಸದಳು. ಗುತ್ತ ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ, ದೊಡಡಬೆೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಳು ನ್ನುಗಿಗದಾಗಲೆಲಲಿ ಅವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದದ ಒಂದು ಪ್ಪಾಳು ಗುಡಿಯ
ಮಂಟಪಕೆಕ ಬಂದನ್ನು. ಅದು ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ದಕಿಷೌಣಭುಜದಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ಕಲುಲಿ ಕಟಟಡವಾಗಿತ್ುತ. ನ್ನಗರ ಸಂಸಾಥೂನ್ನದ ಶ್ವಪಪನಾಯಕನ್ನ
ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೊ ದುಗರ್ಶೆದ ಪ್ಪಾಳೆಯಗಾರರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೊ ಅದು ಕಾವಲು ಮಂಟಪವಾಗಿತ್ುತ ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ತದದರು. ಈಗ ಅದರ ಸುತ್ತ ಹಳು
ಬೆಳೆದು ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರುಗಾಡುವವರ ಊಹೆಗೂ ಅತ್ೀತ್ವಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಅಗೊೀಚರವಾಗಿತ್ುತ. ಬೆೀಟೆಯಲ್ಲಿ
ಹಳುನ್ನುಗುಗವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೆ ಅದರ ಇರವು ಗೊತ್ಸಾತಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ುತ. ಬಿಲ್ಲಿನ್ನವರೂ ಕೂಡ ಅದರ ವಿಚಾರ ಕೆೀಳಿದದರೆ ಹೊರತ್ೂ ಕಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.
ಮಂಟಪದ ಹತ್ತರ ಬಿದಿದದದ ಮರದ ಒಣಗು ಹರೆಗಳನ್ನುನು ಒಟುಟಹಾಕಿ ದೊಂದಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಸದನ್ನು. ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕು ಮಂಟಪದ
ಒಳಗಡೆಯನ್ನೂನು ಮುಟುಟತ್ತತ್ುತ. ತ್ರಗು, ಹುಲುಲಿ, ಕಸಕಡಿಡ, ಕಾಡುಪ್ಪಾರಣ್ಗಳ ಹಿಕೆಕ, ಸೆಗಣ್, ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಕಲುಲಿಬಿರುಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟಕೊಂಡಿದದ
ಯಾವುದೊ ಜಾತ್ಯ ಕಾಡುಗಿಗ ಎಲಲಿ ಆ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡುವು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಗೆ ಗೊತ್ತದದ ಪರತ್ೀತ್ಯಂತ್ಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಮಲಗಿರಲ್ಲಲಿ ಹಾವು
ಗಿೀವು ಇದಾದವು ಎಂದು ದೊಣ್ಣೆಣಾ ಆಡಿಸ ನೀಡಿದನ್ನು. ಒಂದು ಇಲ್ ಮಾತ್ರ ಎದುದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿತ್ು. ತ್ಮಗೆ ಮಲಗುವುದಕೆಕ ಎಂದು ಸವಲಪ
ಸಥೂಳವನ್ನುನು ಇಬಬಾರೂ ಸೆೀರಿ ಗುಡುಸಕೊಂಡರು.
ಆಗಲೆ ಅಧ್ರ್ಶೆ ರಾತ್ರಯ ಮೀಲೆ ಹೊತ್ಸಾತಗಿತ್ುತ. ತ್ಮಿಮಗೆ ಕಣುಣಾ ಕುಗುರುಹತ್ತತ್ುತ. ಹಸವು ಬೆೀರೆ. ಆದರೆ ಹಸವಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ.
ಊಟಕೆಕೀನ ಬುತ್ತಯಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಈ ಗಿರಿನೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ನೀರು? ಎಲ್ಲಿ ಸಕುಕತ್ತದೆ? ನೀರನ್ನುನು ತ್ರುವುದಕಾಕದರೂ ಪ್ಪಾತ್ಸೆರ?
ತ್ುಟಿಯನ್ನುನು ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಸವರಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಕುಗಿಗದ ದನಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಿಮ “ನ್ನಂಗೆ ಬಾಳ ಆಕರ ಆಗಯದೆ” ಎಂದಳು .
ಗುತ್ತ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಆಲ್ೀಚಿಸುವಂತ್ಸೆ ನಂತ್ು “ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿೀ ಒಂದು ದೊಣ್ಣೆ ಇದಾಹುಂಗಿತ್ತಪ್ಪಾಪ ? ಆವೊತ್ುತ ಹಳು ನ್ನುಗಿಗ ಆಕರ ಬಂದಾಗ ನೀರು
ಕುಡಿದಿದುದ. ನೀಡಕಂಡು ಬತ್ತೀನ. ನೀ ಏನ್ನು ಹೆದರಿಕೊ ಬಾಯಡ. ಬೆಂಕಿ ಉರಿತ್ದೆರ ಅದರ ಹತ್ರ ಜೀಂವಾದಿ ಯಾವುದೂ ಬರಾದಿಲಲಿ. ಹುಲ್ಯನ್ನನು
ಇಲೆಲಿ ಕೂರಿಸಕೊ” ಎಂದು ದೊಂದಿ ಬಿೀಸುತ್ಸಾತ ಕೆಳಗೆ ಹೊೀದನ್ನು. ತ್ಮಿಮ ಹುಲ್ಯನ್ನುನು ಹತ್ತರಕೆಕ ಕರೆದು ತ್ಲೆ ಸವರತಡಗಿದಳು, ಅದರ ಕೊರಳನ್ನುನು
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ತ್ಬಿಬಾಹಿಡಿದು, ಪಿರೀತ್ಯಿಂದೆೀನ್ನಲಲಿ, ಗುತ್ತಯ ಹಿಂದೆ ಓಡಿಹೊೀಗದೆ ತ್ನೆನುಡೆಯೆೀ ಇರಲ್ ಎಂದು.
ಅಲ್ಲಿಯೆ ತ್ುಸು ಕೆಳಗೆ ಹಾಸುಬಂಡೆಯ ಮಧೆಯ , ನಸಗರ್ಶೆವೆ ತೀಡಿದದ ಬಾವಿಯಂತ್ಸೆ ಇದದ ಕಲುಲಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಯಾಗಿದದ ನೀರನ್ನುನು ಗುತ್ತ
ಬೆಟಟಬಾಳೆಯ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದೊನೆನುಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ತ್ಂದನ್ನು. ತ್ಮಿಮ ಅದನೆನುಲಲಿ ಒಂದೆ ಏಟಿಗೆ ಕುಡಿದುಬಿಟಟಳು. ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೀಲೆ ಅವಳಿಗೆ
ಜೀವ ಬಂದಂತ್ಸಾಗಿ ಸವಲಪ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾದಳು.
ತ್ಮಿಮಯೆ ಬುತ್ತ ಬಿಚಿಚಾದಳು. ಇಬಬಾರೂ ಉಂಡು, ತ್ಮಮ ಬಾಯಿಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಲೆ ಕುಳಿತ್ದದ ಹುಲ್ಯನಗೂ ಒಂದಷ್ುಟ ಹಾಕಿದರು. ಊಟಮಾಡಿದ
ಮೀಲೆ ಇಬಬಾರೂ ದೊಣ್ಣೆಯ ಬಳಿಗೆ ಇಳಿದುಹೊೀಗಿ, ಕೆೈ ಬಾಯಿ ತಳೆದುಕೊಂಡು ನೀರನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಕುಡಿದರು. ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ಲ್ಚಗುಟುಟತ್ಸಾತ
ಸುಮಾರು ಹೊತ್ುತ ನೀರು ನೆಕಿಕತ್ುತ! ತ್ಮಿಮ ಅಂತ್ಹ ಊಟವನ್ನುನು ಅವಳ ಜೀವಮಾನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ: ಅಷ್ುಟ ಹಿತ್ವಾಗಿತ್ುತ, ರುಚಿಯಾಗಿತ್ುತ,
ಅವಳ ಅವವ ಕಟಿಟ ಕೊಟಿಟದದ ಆ ಬುತ್ತ, ಆ ಗಿರಿನೆತ್ತಯಲ್ಲಿ!
ಇಬಬಾರೂ ನಾಯಿಯೊಡನೆ ಮಂಟಪಕೆಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹತ್ತ ಬಂದರು. ಗುತ್ತ ಉರಿಯುತ್ತದದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ುಟ ಕುಂಟೆ ಕಟಿಟಗೆ ಹಾಕಿದನ್ನು, ಬೆಳಗಿನ್ನ
ಜಾವದವರೆಗೂ ಅದು ಉರಿಯಲ್ ಎಂದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಬೆಂಕಿಯೆ ಅವರಿಗೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆವೂ ರಕೆಷೌಯೂ ಆಗಿತ್ುತ, ಆ ಭಯಂಕರ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ.
ತ್ಮಿಮ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸದದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಹವಣ್ಸುತ್ತದದಳು. ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ನ್ನನು ಹೆಣುಣಾತ್ನ್ನದ ನಾಣು ಎಚಚಾರಗೊಂಡು
ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೀಡತಡಗಿದಳು. ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಟಿಟಗೆ ಹಾಕುತ್ದದ ಗುತ್ತ “ಅಲೆಲಿೀ ನ್ನನ್ನನು ಕಂಬಳಿ ಹಾಸಕೊಂಡು ಮನಕೊಕಳೆಳೆ” ಎಂದನ್ನು.
ಅವಳು ಬರುವಾಗ ಬುತ್ತ ತ್ಂದಿದದಳೆ ಹೊರತ್ು ಕಂಬಳಿ ತ್ಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ಹಾಸಕೊಂಡರೆ ಅವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನ್ನಮೀಲೆ
ಮಲಗಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲಲಿದಿದದರೆ? ಅವನೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತ್ನ್ನನು ಮಗುಗಲಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗಿಬಿಟಟರೆ, ಕಂಬಳಿ ತ್ನ್ನನುದೆಂದು? ತ್ಮಿಮಯ ತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ಏನೆೀನೀ ಸುಳಿಯಿತ್ು. ಅವಳೆಂದಳು ದಾಕಿಷೌಣಯದ ಮಲುದನಯಲ್ಲಿ “ಕಂಬಳಿ ಬಾಯಡ. ಅವವ ಕೊಟಟ ಗಂಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆ ಅದೆ. ಅದೆೀ ಸಾಕು”
ಎಂದಳು.
“ನೀಡೂ…. ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವ ಪೂರಾ ಚಳಿ ಆಗತದೆ. ಕಾರಣ ಬಿದದರೂ ಬಿೀಳಬೆೈದು. ಶ್ೀತ್ಸಾಗಿೀತ್ಸಾ ಆಗಿ, ಜರಾಗಿರಾ ಬಂದೆರ ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ಲಲಿ. ಆಮಾಯಲೆ
ನನ್ನನುವವ ನ್ನನ್ನನು ಬೆೈತ್ದೆ….” ಗುತ್ತ ಒಳಗೊಳಗೆ ಮುಗುಳುನ್ನಗುತ್ತದದನ್ನು.
“ನಂಗೆ ಬಾಯಡೆೀನ್ನು ಕಂಬಳಿ?”
“ಬೆೀಕು.”
“ಮತ್ಸೆತ? ಇಬಬಾರೂ ಒಂದೆೀ ಕಂಬಳಿೀಲ್ ಹಾಯಂಗೆ ಮನ್ನಗಾದು?”
“ಇಬೆರ ಸೆೈಯಾ? ಮೂರು ಜನ್ನ ಬೆೀಕಾದರೂ ಮನ್ನಗಬೆೈದು. ಅದೆೀನ್ನು ಚಿಟಟಗಂಬಳಿ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿೀಯಾ? ಹೆಗಗಂಬಳಿ! ಬೆೀಕಾದರೆ ಬಿಚಿಚಾ ಹಾಸ
ನೀಡು.”
“ನಾ ಒಲೆಲಿ ನನ್ನನು ಜತ್ಸೆ ಮನ್ನಗಾಕೆ!”
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“ಅಲೆಲಿೀ, ತ್ಮಿಮೀ, ನೀ ನ್ನನ್ನನು ಮದೆೀ ಆದ ಮಾಯಲೆ ಮಗಾಲಿಗೆ ಮನ್ನಗಿತೀಯೊೀ ಇಲ್ಲಿೀ….”
“ಏ ನಂಗೆೀನ್ನು ನಾಚಿಗೆೀನೆ ಇಲಾಲಿ? ಭಂಡ ಮಾತ್ು ಆಡಿತೀಯಲಾಲಿ! ನಾಳೆ ಅತ್ಸೆತಮಮನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆೀಳೆದೀ ಇದದರೆ ಕೆೀಳು!”
“ಗಂಡನ್ನ ಮಾತ್ು ಹೆಂಡಿತೀಗೆ ಭಂಡಮಾತ್ಸೆೀನೆೀ?…. ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಾನ್ನ ಅಂತ್ದಿದೀ? ಆಗೆಲಿ ಅತ್ಸೆತಮಮಗೆ ಹೆೀಳಿತೀನ ಅಂತ್ಯಲಾಲಿ? ನೀ ಮಾ ಹುನಾರಿನ್ನ
ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣೆೀ!”
ತ್ಮಿಮ ಮುನಸಕೊಂಡವಳಂತ್ಸೆ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ, ಕಲುಲಿ ನೆಲದ ಮೀಲೆಯೆ ಮುದುರಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಬಿಟಟಳು, ಗುತ್ತಯ ಕಂಬಳಿಯನ್ನೂನು ಅದು
ಇದದಲ್ಲಿಂದ ತ್ುಸುದೂರಕೆಕ ತ್ಳಿಳೆ. ಗುತ್ತ ಬೆಂಕಿಮಾಡಿ, ತ್ಮಿಮಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ಅವಳಿಗೆ ಆಗಲೆ ಗಾಢ ನದೆರ ಬಂದಿದೆ!
ಗುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಹೆಗಗಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಅವಳಿಗೆ ಮುಟಟ ಮುಟಟ ಹರಡಿ ಹಾಸದನ್ನು. ಈ ಕಡೆಯ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗೆಗ ಚಳಿಯಾದರೆ ಹೊದುದಕೊಳುಳೆವಷ್ುಟ
ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಬಿಟುಟಕೊಂಡು, ಅವಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿಯೆ ಮಲಗಿದನ್ನು, ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಚಳಿಯಾದರೆ ಅವಳೂ ಕಂಬಳಿಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿ
ಹೊದುದಕೊಳಳೆಲು ಸಾಲುವಷ್ುಟ ಭಾಗ ಬಿಡುವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ.
ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಅವರ ಕಾಲುದಿಸ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿತ್ುತ.
ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವ ತ್ಮಿಮಗೆ ಎಚಚಾರವಾದಾಗ ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ, ತ್ಸಾನ್ನು ಗುತ್ತಯ ಮೈಗೆ ಮೈಯೊತ್ತ ಮಲಗಿದಾದಳೆ! ಕಂಬಳಿ ಅವರಿಬಬಾರನ್ನೂನು ಬಲವಾಗಿ
ಸುತ್ುತಹಾಕಿದೆ! ತ್ನ್ನನು ಬೆನನುಗೆ ಗುತ್ತಯ ಎದೆಯ ಬಿಸುಪು ಮುಟಿಟ, ಆ ಗುಡಡದ ನೆತ್ತಯ ಕುಳಿಗಾರ್ಶೆಳಿಯ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಸುಖಕರವಾಗಿದೆ!
ಆದರೂ ಗುತ್ತಗೆ ಎಚಚಾರವಾಗುವುದಕೆಕ ಮದಲೆ , ಆ ನಾಣ್ಣ್ಪಟಿಟನಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಿ, ದೂರ ಮಲಗುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಅವಳು ಪರಯತ್ನುಸುವುದಕೂಕ
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತ್ಸೆ ಅವನ್ನ ತೀಳು ಅವಳ ಎದೆಯ ಮೀಲ್ಂದ ಇಳಿದು ಬಲವಾಗಿ ಬಗಿದಂತ್ದೆ ! ಅವನ್ನು ಉಸರಾಡುವುದನ್ನೂನು
ನಶಚಾಲವಾಗಿರುವುದನ್ನೂನು ನೀಡಿದರೆ ಅವನಗೆ ನದೆದ ಬಂದ ಹಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಅಪಿಪದದ ಆ ತೀಳಿನ್ನ ಬಿಗಿಕಟುಟ ನದೆದಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆ ? ಎಂದು
ಶಂಕೆಗೆ ಎಡೆಕೊಡುವಂತ್ದೆ! ಅವಳಿಗೆ ಎಚಚಾರವಾದ ಮದಲಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಗಿಯಪುಪಗೆಯಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಬೆೀಕೆಂದಿದದ ಮನ್ನಸುಸಾ, ಆ ತೀಳಿನ್ನ
ಬಂಧ್ನ್ನದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗುವ ಪರಯತ್ನುವೆೀ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಎಚಚಾರಗೊಳಿಸ ತ್ಸಾನದದ ಲಜಾಜಿಕರ ಸಥೂತ್ಯನ್ನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದೆಂಬ ತ್ರುವಾಯದ ಭೀತ್ಗೆ
ಸಕಿಕ, ತ್ಟಸಥೂವಾಯಿತ್ು. ಕಣುಣಾ ಬಿಟುಟ ನೀಡಿದಳು: ಕತ್ತಲೆ, ಕಾಡು; ಏನೆೀನ ಅಪರಿಚಿತ್ ಶಬದಗಳು; ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿ ಆರಿ, ಕೆಂಡವೆ ಕೆಂಪ್ಪಾಗಿ
ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಯ ಅಲಲಿಯೆ ಕುಳಿತ್ು ತ್ನ್ನನು ಹಿಂಗಾಲ್ನಂದ ಕುತ್ತಗೆ ತ್ುರಿಸಕೊಳುಳೆತ್ತರುವುದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಮಷ್ೀಚಿತ್ರದಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ .
ತ್ಮಿಮ ಮತ್ತಷ್ುಟ ಬಲವಾಗಿ ಗುತ್ತಯ ಮೈಗೆ ತ್ನ್ನನು ಬೆನನುತ್ತ ಹೊಕುಕ ಮಲಗಿಬಿಟಟಳು.
ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ನದೆದ ಬರಲ್ಲಲಿ; ರಾತ್ರ ಮಲಗುವಾಗ ಅವನ್ನ ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ದೂರಕೆಕ ತ್ಳಿಳೆ ಮಲಗಿದೆದನ್ನಲಾಲಿ? ಅದು ಹೆೀಗೆ ಹಿೀಗೆ
ಮಲಗುವಂತ್ಸಾಯಿತ್ು? ನದೆದಗಣ್ಣಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೆೀ ಹೊರಳಿ ಹಿೀಗೆ ಮಲಗಿಬಿಟೆಟನೀ ಅಥವಾ ಭಾವನೆ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಎಳೆದು ಹಿೀಗೆ ಮಲಗಿಸಕೊಂಡನ?
ಚಳಿಗೆ ಶ್ೀತ್ವಾಗದಿರಲ್ ಎಂದು! ಇಂತ್ಸೆಲಲಿ ಆಲ್ೀಚಿಸುತ್ತದಾದಗಲೆ ಅವಳ ಮೈಗೆ ಏನೀ ಸವಿ ಏರತಡಗಿತ್ುತ!
ತ್ಮಿಮ ಶಂಕಿಸದಂತ್ಸೆ ಗುತ್ತ ಅವಳನ್ನುನು ಎಳೆದು ಮಲಗಿಸಕೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ರಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವನಗೆ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಬೊಗುಳುವಿಕೆಯಿಂದ
ಎಚಚಾರವಾಗಿದಾದಗ ಎದುದ ಬೆಂಕಿಗಷ್ುಟ ಕಟಿಟಗೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗುತ್ತದದನ್ನು. ಆಗ ತ್ಮಿಮ ನದೆದಯಲ್ಲಿಯೆ ‘ಅವಾವ! ಅವಾವ!’ ಎಂದು ಕರೆದದುದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು.
ಆಗತ್ಸಾನೆ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವದ ಕಾಡಿನ್ನ ಚಳಿಗಾಳಿ ಬಿೀಸತಡಗಿತ್ುತ. ಆ ಚಳಿಗೆ ತ್ಮಿಮ ಮೈಯನೆನುಲಲಿ ಮುದುರಿಸ ಮುದೆದಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಮಲಗಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದಳು, ಉಟಿಟದದ ಸೀರೆಯನೆನು ಹೊದೆಯಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಎಳೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ. ಗುತ್ತ ‘ಇತ್ತತ್ಸಾತ ಬಾರೆ, ಕಂಬಳಿ ಹೊದುದಕೊಂಡು
ಮನ್ನಗಿಕೊಳೆಳೆ!’ ಎಂದು ಹೆೀಳಲು, ಅವಳು ನದೆದಗಣ್ಣಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ, ಅನೆೈಚಿಚಾಕವಾಗಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ಗುತ್ತಯ ಹತ್ತರಕೆಕ ಸರಿದಿದದಳು. ಗುತ್ತ ಅವಳಿಗೂ ತ್ನ್ನಗೂ
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ಒಟಿಟಗೆ ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಸುತ್ತ ಹೊದಿಸಕೊಂಡಿದದನ್ನು. ಅವನಗೂ ಮೈಗೆ ಬೆಚಚಾಗಾದದದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ನಚಚಾಗಾಗಿ, ಇಬಬಾರೂ ಸವಿನದೆದ
ಮಾಡಿದದರು.
ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವ ತ್ಮಿಮಗೆ ಎಚಚಾರವಾಗಿ ಅವಳು ತ್ಸಾನದದ ಸಥೂತ್ಗೆ ಮದಲು ಅಚಚಾರಿಪಟುಟ, ಆಮೀಲೆ ಸೊಗಂಬಟುಟ, ಕಡೆಗೆ ಗುತ್ತಯ ಮೈಗೆ
ಮತ್ತಷ್ುಟ ಒತ್ತ ಹೊಕುಕ ಮಲಗಿದಾಗ, ಅವನಗೆ ಎಚಚಾರವಾಗಿ, ಅವಳನ್ನುನು ಮತ್ತಷ್ುಟ ಬಿಗಿದಪಿಪ, ನದಿರಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸದದನ್ನು! ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ,
ತ್ನ್ನನು ಮೈಸೊೀಂಕಿನಂದ ಅವಳ ಮೈಗೆ ಹೆೀಗೆ ಸವಿ ಏರತಡಗಿತತೀ ಹಾಗೆಯೆ ಆಗತಡಗಿತ್ುತ ಗುತ್ತಗೂ! ಇಬಬಾರಿಗೂ ಅದೆೀನ್ನು
ಮತ್ತಮದಲನೆಯದೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಹೊಚಚಾಹೊಸದೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಅಂತ್ಹ ರಹಸಾಯನ್ನುಭವ! ಪರಸಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಿತ್ುತ, ಅಷೆಟ.
ತ್ಮಿಮ ತ್ನ್ನನು ಸಂಬಾವಿ ಬಾವನ್ನೂ ಹಿಂದೊಮಮ, – ತ್ಮಮ ಕೆೀರಿಯವನೆ ಆಗಿ ಈಗ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲ್ದದ, – ಆ ಬಚಚಾಬಾವ ತ್ನ್ನಗೆ
ಮಾಡಿದದಂತ್ಸೆಯೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನರಿೀಕಿಷೌಸುತ್ತದದಳು. ಹಾಗೆಯೆ ಗುತ್ತ ಒಮಮ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಳೆಮನೆಯ ತ್ಮಮವರ ಕೆೀರಿಗೆ ನ್ನಂಟನಬಬಾನ್ನ
ಮದುವೆಗಾಗಿ ಹೊೀಗಿ ನಾಲುಕದಿನ್ನ ತ್ಳವಾರ ಸುಣಣಾನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿದಾದಗ ಅವನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು, ಈಗಲೂ ಅವಿವಾಹಿತ್ಸೆಯೆ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರುವ
ಪುಟಿಟ, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಒಂದು ದಿನ್ನ ಬೆೈಗುಗಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರ ಕಣದ ಹುಲುಲಿ ಬನ್ನಬೆಯ ಹಿಂದೆ ಮರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಮಾಡಿದದಂತ್ಸೆಯೆ
ತ್ಮಿಮಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಾರೆೈಸುತ್ತದದನ್ನು. ಆದರೆ ಅವರಿಬಬಾರಲ್ಲಿ ಯಾರಬಬಾರಿಗೂ ತ್ಸಾನೆ ಮದಲು ಮುಂದುವರಿಯಲಾಗದ
ಸಂಕೊೀಚವೊಂದು ಅವರನ್ನುನು ಪರಣಯದ ಶ್ಖರಕೆಕೀರಿದಂತ್ಸೆ ತ್ಡೆದಿತ್ುತ. ಅವಳು ಒತ್ುತತ್ತದದ ರಿೀತ್, ಅವನ್ನು ಅಪುಪತ್ತದದ ಬಿಗಿತ್, ಎರಡೂ ಅವರನ್ನುನು
ಪರಣಯಗಿರಿಯ ಪರತ್ಯಂತ್ ಭೂಮಿಯವರೆಗೂ ಕೊಂಡಯಿದದುದವು. ಹುಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿರದಿದದರೆ ಇನ್ನುನು ಕೆಲವೆೀ ನಮಿಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ಮನ್ನಮಥರು ಅವರನ್ನುನು
ನಧ್ುವನ್ನದ ಶ್ಖರಾನ್ನುಭವಕೂಕ ಒಯುಯತ್ತದದರ ಏನ?
ಇದದಕಿದದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೊೀ ಘ್ರಾತ್ುಕ ಪ್ಪಾರಣ್ ತ್ನ್ನನು ಮೀಲೆ ನೆಗೆದ ರಭಸಕೆಕಂಬಂತ್ಸೆ ಹುಲ್ಯ ಕಂಯಕ್ ಎಂದು ಕೂಗಿದುದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ನಾಯಿಗೂ ಆ
ಪ್ಪಾರಣ್ಗೂ ಬಲವಾದ ಹೊೀರಾಟ ನ್ನಡೆಯುವಂತ್ಸೆ ಸದಾದಯಿತ್ು. ಒಂದರ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಬಿದುದ, ಒಂದನನುಂದು ಕೊಲುಲಿವ ಪರಯತ್ನುದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ
ಗುಡಡದ ಇಳಿಜಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಉರುಳುತ್ಸಾತ ಹೊೀದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು.
ಗುತ್ತಗೆ ಕಷೌಣ್ಣಾಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು, ಕುಕರ್ಶೆ ನಾಯಿಯ ಮೀಲೆ ಬಿದಿದದೆ ಎಂದು ತ್ಟಕಕನೆ ಎದುದ “ಹಿಡಿ, ಹುಲ್ಯ! ಹಿಡಿ!” ಎಂದು ಗಟಿಟಯಾಗಿ
ಕೂಗುತ್ಸಾತ, ಒಂದು ಹೆಗೊಗಳಿಳೆಯನೆನುತ್ತ ಬಿೀಸುತ್ಸಾತ, ಸದಾದಗುತ್ತದದ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸದನ್ನು. ಇವನ್ನ ಕೂಗು ಕೆೀಳಿಸಯೊೀ ನಾಯಿಯ ಬಲಕೆಕ ಸೊೀತ್ು
ಹೆದರಿಯೊೀ ಕುಕರ್ಶೆ ಓಡುತ್ತರುವುದನ್ನೂನು ನಾಯಿ ಅಟುಟತ್ತರುವುದನ್ನೂನು ಕಂಡು, ಗುತ್ತ ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಅದರ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕೂಗಿ ಗದರಿಸ ಬಳಿಗೆ
ಕರೆದನ್ನು. ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಹಿಡಿಯುವ ಆ ಜಾತ್ಯ ಚಿರತ್ಸೆ, ನಾಯಿ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಅಟುಟವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನುನು ಇತ್ರ ನಾಯಿಗಳಿಂದಲೂ
ಮನ್ನುಷ್ಯರಿಂದಲೂ ದೂರಕೆಕ ಸೆಳೆದು ಪರತ್ಸೆಯೀಕಿಸ, ಅದು ಒಂಟಿಯಾದಾಗ ಅದರ ಮೀಲೆ ಬಿದುದ ಕೊಲುಲಿವ ಉಪ್ಪಾಯ ಹೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗುತ್ತಗೆ
ಗೊತ್ತದುದದರಿಂದಲೆ ಹುಲ್ಯ ಕುಕರ್ಶೆವನ್ನುನು ಬೆಂಬತ್ತ ಅಟೆಟ ಹಳುವಿಗೆ ಹೊೀಗದಂತ್ಸೆ ತ್ಡೆದಿದದನ್ನು.
ನಾಯಿ ನಾಲಗೆ ಇಳಿಬಿಟುಟಕೊಂಡು ಏದುತ್ಸಾತ ಉಸರೆಳೆಯುತ್ಸಾತ ಬಳಿಗೆ ಬಂತ್ು. ಗುತ್ತ ಅಭೀಮಾನ್ನಕೂಕ ವಿಶಾವಸಕೂಕ ಅದರ ತ್ಲೆಯನ್ನುನು ಸವರಿದನ್ನು.
ಅವನ್ನ ಕೆೈ ಅದರ ಕುತ್ತಗೆಯ ಮೀಲೆ ಹೊೀದಾಗ ಏನೀ ವದದ ಮುಟಿಟದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಗುಡಡ ಹತ್ತ ಅವರಿಬಬಾರೂ ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಬೆಂಕಿಗೆ
ಒಣಗಿದದ ಹರೆಗಳನ್ನುನು ಹಾಕುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದ ತ್ಮಿಮ “ಅಯೊಯೀ ಬಾವ, ಇದೆೀನ್ನು ನೆತ್ತರ!” ಎಂದು ಹೌಹಾರಿದಳು. ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಯ
ಕೆೈಯೂ ನಾಯಿಯ ಮೈಯೂ ರಕತಮಯವಾಗಿದದ ಭಯಂಕರ ದೃಶಯ ಕಾಣ್ಸತ್ುತ.
“ಹಾಳು ಕುಕರ್ಶೆ! ಹಡಬೆೀಗೆ ಹುಟಿಟದುದ! ನಾಯಿ ಮೈನೆಲಲಿ ಗಿಬರಿ ಗಾಯಮಾಡಿ ಬಿಟಿಟದೆ!…. ಅದಕೂಕ ಸಮಾ ಮಾಡುತ ಅಂತ್ ಕಾಣತದೆ ಹುಲ್ಯ?
ಸತನುೀ ಕೆಟ್ನುೀ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀತಕಂಡು ಓಡಿತತ್ುತ, ಹಹಹುಹಹು!” ಎಂದು ಜಯಾಟಟಹಾಸಗೆೈದು ಗುತ್ತ ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಹೊಗಳಿ, ಅದರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ
ಬಿಸಬಿಸ ಬೂದಿ ಹಾಕಿ ಮದುದ ಮಾಡತಡಗಿದನ್ನು.
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ಎಂತ್ಹ ರತ್ಭಾವದ ಕಿಬಿಬಾಯಂಚಿನ್ನ ರಸಸಥೂಲದಿಂದ ಅದೆಂತ್ಹ ಭಯಂಕರ ಕರುಣ ಬಿೀಭತ್ಸಾಗಳ ಕಣ್ವೆಗೆ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಅದುಭುತ್ ಸಾಹಸ ತ್ಮಿಮಬಬಾರನ್ನೂನು
ತ್ಂದಿತ್ುತ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅವರಿಬಬಾರೂ, – ಮದುದ ಮಾಡಿ ಶುಶೂರಷೆ ಮಾಡುತ್ತದದ ಗುತ್ತಯಾಗಲ್, ಆ ಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ ಅನ್ನುಕಂಪನೆಯಿಂದ
ನೆರವಾಗುತ್ತದದ ತ್ಮಿಮಯಾಗಲ್, – ಪಯಾರ್ಶೆಲ್ೀಚಿಸುವ ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ, ತ್ರುವಾಯವಾದರೂ ಅವರಿಬಬಾರೂ, ಪರಸಪರ ಒಳಸಂಚಿನಂದಲ್
ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ಅದನ್ನುನು ಪರಸಾತಪಿಸಲೂ ಇಲಲಿ. ಆದರೆ ಆಗಾಗೆಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣಾನ್ನ ಮಿಂಚೊ, ಒಂದು ಮುಗುಳು ನ್ನಗೆಯ ತ್ುಟಿಗೊಂಕಿನ್ನ ಹೊಂಚೊ,
ಅವರಿಬಬಾರ ಸಂಚಿನ್ನ ಅಂಚಿನಂದ ಇಣ್ಕಿ ಇಬಬಾರಿಗೂ ಅದರ ಸವಿಸೊಗದ ನೆನ್ನಪು ಮರುಕಳಿಸುವಂತ್ಸೆ ಆಗುತ್ತತ್ುತ.
“ಓ ಹೊತ್ಸಾರೆ ಆಗಾತ ಇದೆ!” ನ್ನಸುಗೆಂಪು ಏರುತ್ತದದ ಮೂಡುಬಾನೆಡೆಗೆ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿ ಸಂತೀಷ್ಕೆಕ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು ತ್ಮಿಮ.
ಗುತ್ತ ತ್ರುಗಿನೀಡಿ, ತ್ುಸುವೊತ್ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮೂಡಿ ಸವಲಪ ಮಾತ್ರವೆ ಮೀಲೆ ಏರಿದದ ಅಮಾವಾಸೆಯಗೆ ಮುನನುನ್ನ ಕಮಾನನಾಕಾರದ ಹೊಗೆಗೆಂಪಿನ್ನ
ಕಿಷೌೀಣಚಂದರನ್ನನ್ನುನು ಗಮನಸ “ಏ ಅದು ತ್ಂಗಳು ಕಣ್ಣೆೀ!” ಎಂದನ್ನು.
“ಅದನ್ನನುಲಲಿ ನಾ ಹೆೀಳಿದುದ. ಅಲ್ಲಿ ನೀಡು, ಓ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಗುಡಡದ ಹಿಂದಿನ್ನ ಗುಡಡದ ನೆತ್ತಸಾಲ್ನ್ನ ಮಾಯಲೆ, ಆಕಾಸ ಹೆಂಗೆ ಕೆಂಪ್ಪಾಗಾತ ಅದೆ!” ಅವರಿದದ
ಶ್ಖರದೆತ್ತರದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದುದ, ಶೆರೀಣ್ಶೆರೀಣ್ಯಾಗಿ ಪೂವರ್ಶೆ ದಿಗಂತ್ದವರೆಗೂ ಹಬಿಬಾದದ ಅರಣ್ಣಾಯವೃತ್ ಪವರ್ಶೆತ್ ಪಂಕಿತಗಳ ಕಡೆ ಕೆೈ ತೀರಿಸದದಳು
ತ್ಮಿಮ.
“ಹೌದೆೀ ಸೆೈ!…. ಅಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದಾಯ? ಕಾಜಾಣ್ಣಾನ್ನೂ ಸಳಿಳೆಹಾಕಾಕಿ ಸುರು ಮಾಡಿದುವಲಾಲಿ!” ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಮಲಲಿಮಲಲಿನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೊಮುಮತ್ತದದ
ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದು ಇಲ್ಲಿಂದು ಸಳುಳೆಲ್ ನೀರವತ್ಸಾ ತ್ಂತ್ಯನ್ನುನು ಮಿೀಟಿದಂತ್ಸೆ ಕೆೀಳಿ ಬರುತ್ತತ್ುತ.
“ಬೆಳಕು ಬಿಡತಲಾಲಿ? ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ನುನು ಹೊಲಾಡನಾ?” ಎಂದು ತ್ಮಿಮ ಆಗಲೆ ತ್ುಸು ಬಣಣಾಗೆಡುತ್ತದದ ಬೆಂಕಿಯ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದಳು.
“ಎಲ್ಲಿಗೆೀ?” ಗುತ್ತಯ ಪರಶೆನು.
“ಮಾವನ್ನ ಮನೀಗೆ” ತ್ಮಿಮಯ ಉತ್ತರ.
“ಯಾರ ಮಾವನ್ನ ಮನೀಗೆ?”
“ನ್ನನ್ನನು ಮಾವನ್ನ ಮನೀಗೆ!”
“ನ್ನನ್ನನು ಮಾವನ್ನ ಮನಗೆೀನೀ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದೆದ….”
“ನನ್ನನು ಮಾವನ್ನ ಮನೀಗೆ ಹೊೀದೆರ ಆಗತದೆ ನಂಗೆ, ಚೆನಾನುಗಿ, ಮದೆವ!”
“ಅಲೆಲೆಲೆಲೆೀ ಹುಡುಗಿೀ! ಒಂದು ರಾತ್ರೀಲೆ ಏಟು ಬದಲಾಯಿಸಬಿಟೆಟೀ? ನನೆನು ನೀನೆೀ ಅಲೆಲಿೀನೆ ಹೆೀಳಿದೂದ, ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಾನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ?”
“ಹೆೀಳಿದೆದ…. ನನೆನು!”
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ಇವರಿಬಬಾರೂ ರಾತ್ರಯ ಮಧ್ುರಾನ್ನುಭವ ನೆನ್ನಪು ಹೊಮಿಮ ನ್ನಕುಕಬಿಟಟರು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಸುತಗಳೆಲಲಿ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಷ್ುಟ ಬೆಳಗಾಗಿತ್ುತ.
ತ್ಮಿಮ ಮಲೆಯ ಕಣ್ವೆಗಳ ಕಡೆ ಕಣುಣಾ ಹಾಯಿಸ, ಕಣಣಾರಳಿಸ, ಹಿಗಿಗ, ವಿಸಮಯದಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು “ಅಯೊಯೀ ಅಯೊಯೀ ಅಯೊಯೀ! ಅದೆೀನ್ನು ಬಾವ,
ಅದೂ? ನರೆ, ನರೆ, ನರೆ, ಹಾಲು! ಕಡುಳೆ ನಂತ್ಸಾಹುಂಗೆ ಅದೆಯಲಾಲಿ?”
“ಕಾವಣ ಕಣ್ಣೆೀ, ಕಣ್ವೆ ಕಾಡನೆಲಲಿ ಮುಚಿಚಾಬಿಟಿಟದೆ.”
“ಏನ್ನು ಚೆಂದಾಗಿ ಕಾಣತದೆ, ಬಾವ! ನಾನ್ನು ನೀಡೆೀ ಇಲ್ರ್ಶೆಲಲಿ.”
“ಕೆಳೂಗೆ ಬಿಡಾರದಾಗೆೀ ಕೂತ್ುಕೊಂಡಿದೆರ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣತದೆ ಇದೆಲಲಿ? ನೀಡಿದಾಯ? ನ್ನನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆ ಬಂದಿದದಕೆಕ ಏನೆೀನೆಲಲಿ ಕಂಡುತ ನಂಗೆ?” ಹಂಗಿಸದದನ್ನು
ಗುತ್ತ.
“ಹೂಞ ಕಂಡುತ? ನನೆನು ಕೊಂದೆೀ ಹಾಕಿದಿದ, ದೊಡಿಡನ್ನ ಕಾಲ್ಗೆ ಸಕಿಸಾ!” ತ್ುಟಿ ಊದಿಸ ಮೂದಲ್ಸದಳು ತ್ಮಿಮ.
“ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ಕುದೆರ ಮಾಯಲೆ ಕೂರಸ ಕಕೊರ್ಶೆಂಡು ಹೊೀಗಾತರೆ ಅಂತ್ ಮಾಡಿದೆಯೀನೀ – ಮದುವಳಿಗಿೀನ್ನ ?”
“ಕುದೆರ ಮಾಯಲೆ ಕೂತ್ಸೆರ, ಕುದೆರ ಕಾಲ್ ಜತ್ಸೆೀಲೆ ನನ್ನನು ಕಾಲೂನು ಮುರಿದು ಹಾಕಾತರೆ, ನ್ನಮಮ ವಡೆೀರ ಕಡೆೀರು…. ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದೊೀರಿಗೆೀ ದಂಡಿಗೆ ಕುದೆರ
ಹತ್ತಬಾರದು ಅಂತ್ ಮಾಡಾಯರಂತ್ಸೆ.”
“ಹತ್ತಸಾತರಂತ್ಲಾಲಿ ಕುದೆರ ಮಾಯಲೆ, ಅವರ ಮಗನ್ನ ಮದುವೆೀಲ್, ಲಕುಕಂದದ ಸೆೀಸನಾಯಕರು!”
ಇಬಬಾರೂ ಪರಿಚಿತ್ರಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ಸದಂತ್ಸೆ ಕಾಡಿನ್ನ ಒಳದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲು ಸದಧರಾಗಿ ಇಳಿಯತಡಗಿದದರು. ಹತ್ತಪಪತ್ುತ ಮಾರು
ಹೊೀಗುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ತ್ಮಿಮ ಮತ್ಸೆತ ಅದುಭುತ್ ದಶರ್ಶೆನ್ನವಾದಂತ್ಸೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು, ಗುತ್ತಗೆ ದಿಗಿಲಾಗುವಂತ್ಸೆ. “ಅಯೊಯ ಅಯೊಯ ಅಯೊಯ! ಬಾವ,
ಬಾವ, ಬಾವ! ಅಲ್ನುೀಡು, ಅಲ್ನುೀಡು, ಅಲ್ನುೀಡು!…” ಮುಂದೆ ಮಾತ್ು ನಂತ್ು, ಕೆೈಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಭಾವಪರವಶಳಾಗಿ ನಂತ್ುಬಿಟಟಳು.
ಪೂವರ್ಶೆ ದಿಗಂತ್ದಿಂದ ಕೆಂಡದುಂಡೆಯಾಗಿ ಕಿರಣವಿಲಲಿದ ಸೂಯರ್ಶೆ ಮೀಲೆೀಳುತ್ತದದನ್ನು. ಕಣ್ವೆಗಳನ್ನುನು ತ್ುಂಬಿದದ ಆ ಮಂಜನ್ನ ನರೆನರೆಯ
ಸಮುದರ, ಹಸುರು ದಿವೀಪಗಳಂತ್ಸೆ ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ತ್ಲೆಯೆತ್ತದದ ಮಲೆನೆತ್ತಗಳು. ಮುಡು ಬಾನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದದ ಆ ಮೀಡಗಳ ವಣರ್ಶೆಲ್ೀಲೆ, ಇವುಗಳ
ಸುವಿಸತೃತ್ ಭತ್ತವೆೀದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆವಿಭರ್ಶೆವಿಸುತ್ತದದ ಆ ಚೆೈತ್ರರವಿಯ ಸೌಂದಯರ್ಶೆವು ತ್ಮಿಮಯಂತ್ಹಗಳಿಗೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾನ್ನುಭೂತ್
ಸಂಚಾರವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿತ್ುತ.
“ಅಃ, ಬಾವ, ನ್ನಮಮ ಬಿಡಾರ ಇಲೆಲಿೀ ಇದಿದದೆರ?” ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೆೀಳಲು ಶಕತವಾಗಿತ್ುತ ಅವಳಿಗೆ ತ್ಳಿದಿದದ ಭಾಷೆ , ಅವಳ ಚೆೀತ್ನ್ನದ ಅನ್ನುಭವದ
ಅಭವಯಕಿತಗೆ ಪರತ್ೀಕವಾಗಿ.
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ಮೂಡುತ್ತದದ ದಿನ್ನಸಾವಮಿಗೆ ಕೆೈ ಮುಗಿಯುತ್ಸಾತ ನ್ನಕುಕ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಗುತ್ತ: ನಮಮ ಬಿಡಾರ ಇಲೆಲಿೀ ಇದಿದದಾರ? ನನ್ನನು ಮಗಗಲಾಗೆ ಮನ್ನಗಿತತ್ುತ… ಹುಲ್!”
“ಹುಲ್ ಏನ್ನು ನನ್ನನು ಹಾಂಗಲಲಿ! ಅದೂಕ ಮಾನ್ನಮವಾರ್ಶೆದೆ ಅದೆ!” ಗುತ್ತ ತ್ತ್ತರಿಸುವಂತ್ಸೆ ಉತ್ತರ ಬಿಗಿದಿದದಳು ತ್ಮಿಮ.
ರಾತ್ರ ನ್ನಡೆದದದನ್ನುನು ಜಾಞಪಿಸಕೊಂಡು ಇಬಬಾರೂ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ನ್ನಗಾಡಿದರು.
“ನೀಡಾಕೆ ಬೆಪಿಪ ಇದಾದಂಗೆ ಇದಿದೀಯ! ಏನ್ನು ಜಾಣ ಮಾತ್ು ಕಲುತಬಿಟಿಟೀಯೆ ನೀನ್ನು?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಗುತ್ತ ಸರಸರನೆ ಕಾಲು ಹಾಕತಡಗಿದನ್ನು.
ಗಾಯಗೊಂಡಿದದ ಹುಲ್ಯ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೊೀಗದೆ , ಅವರಡನೆಯೆ ಮಲಲಿಗೆ ಕುಂಟಿ ನ್ನಡೆಯುತ್ತತ್ುತ. “ಹಾಳು ಕುಕರ್ಶೆನ್ನ ಉಗುರು!
ನ್ನಂಜಾಗಿಬಿಡತದೆಯೊೀ ಏನ ನಾಯಿಗೆ? ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀದಮಾಯಲೆ ಕಾಡುಜೀರಿಗೆ ಅರಸನ್ನ ಅರೆದು ಹಚಚಾಬೆೀಕು?” ಎಂದು ಕೊಂಡನ್ನು ಗುತ್ತ
ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ, ನಾಯಿಯ ಸೊೀತ್ ನ್ನಡೆಯನ್ನುನು ನೀಡಿ.
ಇಬಬಾರೂ ಕಾಡಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ುಸುದೂರ ನ್ನಡೆದಿದದರು. ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯ ಜಾಣ್ಣಾಮತ್ನ್ನುನು ಮಲುಕು ಹಾಕಿ ಕಿಸಕಕನೆ ನ್ನಕಕನ್ನು. ಅದೆೀ ಸಮಯಕೆಕ
ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ಮಿಮ ಎಡವಿದದಳು: “ನಾ ಎಡಗಿದೆರ ನಂಗೆ ತ್ಮಾಸೆ! ನಾ ನನ್ನನು ಜತ್ಸೆ ಬಂದದೆದ ತ್ಪುಪ!” ಎಂದಳು.
ಬಂದದುದ ಬರಿಯ ಅವಳಿಚೆಛೆಯಿಂದಲಲಿ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅವಳಿಗೆ ತೀರಿಸ ಅವಳನ್ನುನು ಕೆಣಕಿ ಪಿೀಡಿಸುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಗುತ್ತ:
“ಇಲ್ಲಿ ನೀಡೆದೀನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ, ಏನ್ನದೆ ಅಂತ್ಸಾ?” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಎಡದ ತೀಳನ್ನುನು ಚಾಚಿ ಅದಕೆಕ ಕಟಿಟದದ ತ್ಸಾಯಿತ್ ತೀರಿಸುತ್ಸಾತ ಹಂಗಿಸದನ್ನು
“ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ಕೊಟಿಟದುದ ಕಣ್ಣೆೀ, ಅಂತ್ರ! ಎಂಥಾ ಒಲೆಲಿ ಅನನುೀ ಹೆಣಣಾನಾನುದೂರ ಒಲ್ಯೊೀ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡತದಂತ್ಸೆ. ಅಲಲಿದಿದೆರ ನ್ನನ್ನನು ಸಂಗಡ ನೀ
ಇಷ್ುಟ ಸುಲಭಕೆಕ ಓಡಿ ಬತ್ರ್ಶೆದಾಯ? ಚುಟಿಗಿ ಹಾಕಿ ಕರದೆರ ನಾಯಿ ಬರಾಹಂಗೆ?”
“ನಂಗೊಬಬಾನಗೆೀ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿಯೆೀನ? ಅವನಗೂ ಕೊಟಾಟರೆ ಅವರು!” ಎಂದಳು ತ್ಮಿಮ. ತ್ರಸಾಕರದ ಧ್ವನಯಿಂದ, ತ್ುಸು ರಾಗವಾಗಿ.
“ಯಾರಿಗೆೀ?” ಬೆಚಿಚಾ ಕೆೀಳಿದನ್ನು ಗುತ್ತ, ಸವಲಪ ಅಪರತ್ಭನಾದಂತ್ಸೆ.
“ಯಾರಿಗೆ? ಅವನಗೆೀ! ಆ ಬಚಚಾಗೆ!” ಗೆದದ ದನಯಿಂದ ಹೆೀಳಿದಳು, ಸೊೀತ್ವನಗೆಂಬಂತ್ಸೆ.
“ಅವನಗೂ ಹಿೀಂಗೆೀ ಅಂತ್ಸಾರ ಕೊಟಾಟರಾ? ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ುರ?” ಬೆಪ್ಪಾಪಗಿತ್ುತ ಗುತ್ತಯ ದನ.
“ಹೂಞ ಮತ್ಸೆತ! ನನಾನುಹಂಗೆೀ ಅವನ್ನೂ ತೀರಿಸದದ ನ್ನಂಗೆ!”
ತ್ಮಿಮಯೊಡನೆ ಗುತ್ತ, ಆಗತ್ಸಾನೆ ಮೈದೊೀರುತ್ತದದ ಸೂಯರ್ಶೆನಾರಾಯಣನಗೆ ಕೆೈ ಮುಗಿದು, ಹುಲ್ಕಲುಲಿನೆತ್ತಯ ಕಾವಲು ಮಂಟಪದ
ಅಡಗುದಾಣದಿಂದ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗದಂತ್ಸೆ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೆೀ ನ್ನಡೆದು ಸಂಬಾವಿಯ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ ಸೆೀರುವ ಸಲುವಾಗಿ,
ಗುಡಡವಿಳಿಯುತ್ತದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೆೀ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಅದೆೀಗುಡಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿದದ ಗಟಟದವರ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಪರಣಯದ ಮತತಂದು ವಿಕೃತ್ಮುಖದ
ದುರಂತ್ ಜರುಗುತ್ತತ್ುತ.
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ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಗೆ ಸೂಯೊೀರ್ಶೆದಯವಾಗಿದದರೂ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಗಟಟದವರ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಇನ್ನೂನು ಕಾಡುಗತ್ತಲೆ ಕವಿದೆ ಇತ್ುತ. ಅಲಲಿದೆ ತ್ಮಿಮಯ ಅಚಚಾರಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಿದುದ ಕಣ್ವೆಗಳನೆನುಲಲಿ ತ್ುಂಬಿದದ ನರೆಯ ಕಾವಣದ ಕಡಲ್ನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಮುಳುಗಿ ನಂತ್ದದ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ಜೊೀಪಡಿಗಳ ಸಾಲು ಮಂಜನ್ನ
ಮಬಿಬಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಸುಗಿ ಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಕಲುಲಿ, ತ್ಗಡು, ಬಿದಿರಗಣ್ಣೆ, ಮಡಕೆಯ ಚೂರು ಮದಲಾದ ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳ ಮೀಲೆ ಇಬಬಾನ ದಟಟವಾಗಿ ಕೂತ್ು,
ಮುಟಿಟದರೆ ನೀರಾಗುವಂತ್ತ್ುತ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದದ ಎತ್ತರದ ಮರಗಳಿಂದಲೂ ಎಲೆಯ ಹನ ತಟಿಟಕುಕತ್ತತ್ುತ. ಇರುಳು ಕವುಚಿಹಾಕಿದ ಬುಟಿಟಗಳನ್ನುನು
ಎತ್ತದದರೂ ಕೊೀಳಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಹಾರಲು ತ್ುಸು ಹಿಂದೆಮುಂದೆ ನೀಡುವಂತ್ತ್ುತ. ಬಿಡಾರದ ಹೊರಗೆ ಬೂದಿ ಗುಡೆಡಯಲ್ಲಿಯೊ ಕಸದ
ರಾಶ್ಯಲಲಿಯೊ ಮುದುರಿ ಮಲಗಿದದ ಮೂಳುನಾಯಿಗಳು ಕಣುಣಾಬಿಡಲೂ ಮನ್ನಸಸಾಲಲಿದೆ ಮಲಗಿದುದವು.
ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರದ ಮಗುಗಲಲ್ಲಿಯೆ ಇದದ ಪಿಜಣನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಎಚಚಾರವಾಗಿದದರೂ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ಗಂಡನ್ನ ರೀತ್ಸೆಯನ್ನುನು
ನೆನೆದು ಚಿಂತ್ಸುತ್ಸಾತ ಮಲಗಿದದಳು. ಅವನಗಿಂತ್ ಒಳೆಳೆಯ ಗಂಡ ತ್ನ್ನಗೆ ಸಕುಕತ್ತರಲ್ಲಲಿ: ಅದೆೀನೆಂದರೆ – ಗಂಡನ್ನ ರೀಗಿಷ್ಠತ್ಸೆ . ಒಂದು ದಿನ್ನ ಕೆಲಸಕೆಕ
ನಾಲುಕ ದಿನ್ನ ಉಳಿ. ಅದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿದದ ಮೂಕವೆೀದನೆ ಎಂದರೆ, ಅವನಂದ ತ್ನ್ನಗೆ ಗಂಡಿನಂದ ಹೆಣ್ಣಾಗೆ ದೊರೆಯಬೆೀಕಾದ ಸುಖ ಸರಿಯಾಗಿ
ದೊರೆಯುತ್ತರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು! ಅವನ್ನು ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗದೆ ಉಳಿದರೂ ಚಿಂತ್ಸೆಯಿಲಲಿ, ತ್ಸಾನೆ ದುಡಿದು ತ್ರುತ್ತದದಳು. ಆದರೆ ಯಾರೀಡನೆಯೂ
ಹೆೀಳಬಾರದಿದದ, ಹೆೀಳಲಾರದಿದದ, ಹೆೀಳಹೊೀದರೆ ಅವಮಾನ್ನ ನಂದೆ ತ್ರಸಾಕರಗಳಿಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ನವಾರಿಸುವುದು ಹೆೀಗೆ ? ಪಕಕದ
ಬಿಡಾರದವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಾ ಆಸಕಿತ ವಹಿಸುತ್ಸಾತನೆ; ಆಗಾಗೆಗ ಕಷ್ಟಸುಖಗಳನ್ನುನು ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ಯಿಮದ ವಿಚಾರಿಸುತ್ಸಾತನೆ. ಅವನ್ನ
ನೀಟದಲ್ಲಿ ಅಕಕಣ್ಗೆ ಒಮಮಮಮ ಏನೆೀನ ಅಥರ್ಶೆದ ಸುಳಿವು ಮಿಂಚುವಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತದೆ . ಆದರೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಗರತ್: ಗಟಟದೊೀಳಾದರೆೀನ್ನು? ಕೆೈ ಹಿಡಿದ
ಗಂಡನಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ್ನು ತ್ನೆನುಲಲಿ ಕನಕರಕೂಕ ಸೆೀವೆಗೂ ಪ್ಪಾತ್ರನಾಗಬೆೀಕಾಗಿರುವ ಕಷ್ಟ ಪರಿಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಮೀಸಮಾಡುವುದೆೀ?
ದೊರೀಹ ಮಾಡುವುದೆೀ? ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕಣುಣಾಮುಚಿಚಾ ಮಲಗಿದದ ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ದಿಟಿಟಸ ನೀಡಿ ‘ಇಲಲಿ, ಇಲಲಿ, ಈ ಅಕಕಣ್ ಎಂದಿಗೂ ನನ್ನಗೆ
ದೊರೀಹಮಾಡುವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಪರಜೆಞಗೆ ಪರತ್ಜೆಞಯ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಕೊಟುಟಕೊಂಡಳು .
ಯಾರೀ ಬಿಡಾರದ ತ್ಟಿಟಬಾಗಿಲೆಡೆಗೆ ಅವಸರವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಅಕಕಣ್ ತ್ನ್ನನು ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಎದುದ ಕೂತ್ು, ಬಾಗಿಲಕಡೆ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿ,
ಆಲ್ಸದಳು.
“ಅಕಕಣ್ೀ! ಅಕಕಣ್ೀ!” ತ್ನ್ನನುನೆನುೀ ಕರೆಯುತ್ತದಾದರೆ! ಯಾರು?
ದೆೀಯಿಯ ದನಯಂತ್ಸೆ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತರೆ ಅವಳೆೀಕೆ ಎದಿದದಾದಳೆ? ಇವತತ ನಾಳೆಯೊ ಹೆರಲ್ರುವ ತ್ುಂಬು ಬಸರಿ? ನನೆನು ಬೆಳಿಗೆಗ ಅವಳು
ತ್ನ್ನಗೆ ಕೂಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದಿದದರೂ ಚಿೀಂಕರ ಬಲಾತ್ಸಾಕರವಾಗಿ ಅವಳನ್ನುನು ಕೆಲಸಕೆಕ ಎಬಿಬಾಸದದ. ಮಧಾಯಹನು ತೀಟದಿಂದ ಹಿಂದಕೆಕ ಬರುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ
ನೆಟಟಗೆ ನ್ನಡೆಯಲಾಗದೆ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಬಾಗಿಯೂ ರಟೆಟಹಿಡಿದು ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಬಂದಿದದವು. ರಾತ್ರ ಬೆೀರೆ ಹೊತ್ಸಾತಗಿ ಕುಡಿದು ಮತ್ಸೆತೀರಿ ಬಂದಿದದ
ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಕೌರಯರ್ಶೆಕೆಕ ತ್ುತ್ಸಾತಗಿದದಳು. ನ್ನನ್ನಗೆ ಮಕಕಳಾಗದ ವಯಥೆ. ಅವಳಿಗೊೀ ಈ ವಯಸಸಾಗಾಗಲೆ ಆರು ಮಕಕಳಾಗಿ, ಮೂರು ಸತ್ುತ, ಏಳನೆಯದನ್ನುನು
ಹೊತ್ತದಾದಳೆ! ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕತವಿಲಲಿ. ಹೊಟೆಟಯೊಂದೆ ಎದುದಕಾಣುತ್ತರುವ ಭಾಗ; ಮತ್ಸೆತಲಲಿ ಎಲುಬು, ಚಮರ್ಶೆ, ಅವಳೆೀಕೆ ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತರೆ ಬಂದು
ಕರೆಯುತ್ತದಾದಳೆ? ಪ್ಪಾಪ, ಏನ್ನು ಕಷ್ಟವೊ? ಸಂಕಟವೊೀ? ಎದುದ ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದು ನೀಡುತ್ಸೆತೀನೆ.
ಅಕಕಣ್ ಎದುದ, ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದಾದಗಲೆ ಮತ್ಸೆತ ಅದೆೀ ಧ್ವನ ‘ಅಕಕಣ್ೀ ಅಕಕಣ್ೀ!’
‘ಹೌದು ದೆೀಸಾಯದೆೀ ಆ ಸವರ!’ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅಕಕಣ್ ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ ಬಿಗಿದಿದದ ಹಗಗ ಬಿಚಿಚಾ ತ್ಟಿಟಬಾಗಿಲನ್ನುನು ನ್ನೂಕಿ ತ್ಸೆರೆದಳು.
ಹೊರಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ದಟಟವಾಗಿ ಕವಿದಿದದ ಮಂಜನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ಮುಚಿಚಾ ಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಬಹಳ ಹತ್ತರ ಇದದ ವಸುತಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಗೆ ಸುತ್ತದದ
ಹಾಗೆ ಮಸುಗು ಮಸುಗಾಗಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದುದವು. ಬಹುಶಃ ಕರೆದಳು ತ್ಸಾನ್ನು ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆಯುತ್ತದಾದಗ ಬೆೀನೆ ತ್ಸಾಳಲಾರದೆ ಮತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ
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ಹೊೀಗಿರಬೆೀಕು ಎಂದು ಊಹಿಸ, ಅಕಕಣ್ ಕವಿದಿದದ ಮಂಜನ್ನಲ್ಲಿ ಪಕಕದ ಬಿಡಾರದ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಹೊೀದಳು. ಅದರ ಬಾಗಿಲೂ ಮುಚಿಚಾತ್ುತ! ಒಳಗಡೆ
ಯಾರೀ ಅಳುವ ಸದಾದಗುತ್ತತ್ುತ. ಮಕಕಳಳುವ ಸದುದ: ಇದೆೀನದು? ಕೂಸನ್ನನು ಹೆತ್ತ ದೆೀಯಿ ಎದುದಬಂದು ಕರೆದುಹೊೀದಳೆೀ? ಅಥವಾ ಕರೆದು
ಹೊೀಗಿ ಕೂಸನ್ನುನು ಹೆತ್ತಳೆ? ಛೆ! ಉಂಟೆೀ?
ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ನ್ನೂಕಿದಳು, ಅದೂ ತ್ಸೆರೆಯಲ್ಲಲಿ. ಭದರವಾಗಿ ಬಿಗಿದು ಕಟಿಟತ್ುತ. ಅಕಕಣ್ಗೆ ಏನೀ ಹೆದರಿಕೆಯಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಜವರ ಬಂದು ಮಲಗಿದದ
ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಎಬಿಬಾಸುವುದರಿಂದ ಪರಯೊೀಜನ್ನವಿಲಲಿ ಎಂದು ನಶಚಾಯಿಸ, ಐತ್ನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಓಡಿದಳು.
“ಪಿೀಂಚಲೂ! ಪಿೀಂಚಲೂ! ಪಿೀಂಚಲೂ!” ಎಂದು ಒಂದೆೀ ಸಮನೆ ಗಾಬರಿಪಡಿಸುವ ದನಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದಳು.
ಗಂಡನ್ನನ್ನನುಪಿಪ ಅವನ್ನ ಅಪುಪಗೆಯಲ್ಲಿ ನದಿರಸುತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲು ಏನೀ ದುಃಸವಪನುದಿಂದ ಎಚಚಾರುವಂತ್ಸೆ ಬಡರುಬಿದೆದದದಳು. ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಐತ್ನ್ನ ಕಾಲ್ನ್ನ
ಬದಿ ಬಿದಿದದದ ತ್ನ್ನನು ಹೊಸ ಸೀರೆಯನೆನುತ್ತ ಬತ್ತಲೆಯ ಮೈಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಳು, ಗಂಡನೆಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಿಡುತ್ಸಾತನ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಕಣುಣಾ ಮುಚಿಚಾ
ಮಲಗಿದದ ಅವನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ. ಓಡಿಬಂದು ಹಗಗಬಿಚಿಚಾ ತ್ಟಿಟಬಾಗಿಲು ನ್ನೂಕಿ “ಏನ್ನಕಾಕ?” ಎಂದಳು, ಅಕಕಣ್ಯನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸ. ಕವಿದಿದದ ಮಂಜು
ಸಾಧಾರಣ್ಣೆತ್ಸೆಗೆ ರಹಸಯಮಯ ಅಸಪಷ್ಟತ್ಸೆಯನ್ನುನುಂಟುಮಾಡಿ ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸುವಂತ್ತ್ುತ.
ಅಕಕಣ್ ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಲಲಿ; ಸನೆನುಮಾಡಿದಳು. ಇಬಬಾರೂ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಓಡಿದರು.
ಒಳಗಡೆ ಮಕಕಳು. ಅಳುವ ಸದುದ ಜೊೀರಾಗಿತ್ುತ.
“ದೆೀಯಿೀ! ದೆೀಯಿೀ! ದೆೀಯಿೀ!” ಇಬಬಾರೂ ಕರೆದರು.
ಯಾರ ಓ ಕೊಳಳೆಲೂ ಇಲಲಿ; ಬಾಗಿಲು ಬಿಚಿಚಾ ತ್ಸೆರೆಯಲೂ ಇಲಲಿ. ಇವರು ಕರೆಯುವ ಕೂಗನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರದ ಎಡಪಕಕದಲ್ಲಿ ನಾಲೆಕೀ
ಮಾರು ದೂರದಲ್ಲಿದದ ಮಡಂಕಿಲನ್ನ ಬಿಡಾರದಿಂದ ಅವನ್ನೂ ಹೆಂಡತ್ ಬಾಗಿಯೂ ಎದುದಬಂದರು. ಹಸಲವರ ಬಿಡಾರದ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ
ಕುದುಕನಡನೆ ಇನನುಬಬಾರು ಓಡಿಬಂದರು. ಐತ್ನ್ನು ಸೊಂಟದ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಸುತ್ತಕೊಳುಳೆತ್ತಲೆ ಓಡಿಬಂದು ಗುಂಪು ಸೆೀರಿಕೊಂಡನ್ನು.
ತ್ಟಿಟ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಕಟಿಟದದ ಹಗಗವನ್ನುನು ಕೊಯುದ, ತ್ಸೆರೆದು, ಒಳಗೆ ದಾಟಿದ ಅಕಕಣ್ ಪಿೀಂಚಲು ಇಬಬಾರೂ ಚಿಟಟನೆ ಚಿೀರಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಕೆಕ ನ್ನುಗಿಗ
ಓಡಿಬಂದರು! ಗುಡಿಸಲ್ನ್ನ ಒಳಗೆ ಅರೆಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡಿದದ ದೃಶಯ ಘೀರವಾಗಿತ್ುತ: ಅಳುತ್ತದದ ಮಕಕಳ ನ್ನಡುವೆ ನದೆದಮಾಡುವಂತ್ಸೆ
ಮಲಗಿದದ ದೆೀಯಿಯ ಕಾಲಕಡೆ ರಕತದಂತ್ಹ ಕೆಂಪು ನೀರು ಕಪಪಗಾಗಿ ನಂತ್ತ್ುತ! ದೆೀಯಿಯ ಬಾಯಿ ವಿಕಾರವಾಗಿ ತ್ಸೆರೆದಿತ್ುತ! ಸವಲಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಿೀಂಕರ
ನದೆದಮಾಡುತ್ತರುವವನ್ನಂತ್ಸೆ ಮಗುಗಲಾಗಿ ಮಲಗಿದದನ್ನು.
***
ಬಿಡಾರದಿಂದ ಓಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದದ ಐತ್ ಕೊೀಣೂರು ಮನೆಯ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲ ಮಟಟಲ್ನ್ನ ಬಳಿ ಸುಯುಯಸರು ಬಿಟುಟ ಏದುತ್ಸಾತ ನಂತ್ಸಾಗ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೂನು
ಅದರ ಎಲಲಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಚಚಾರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ…. ಬೊಗುಳುತ್ಸಾತ ಬಳಿ ಸಾರಿದದ ನಾಯಿಗಳು ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸ ಬಾಲವಳಾಳೆಡಿಸದುದವು.
ಹಲಗಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದದ ಕೆಳಗರುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣತ್ಸೆಯ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಏನ್ನನನು ರಾಗವಾಗಿ ಓದುತ್ತದುದದು ಕೆೀಳಿಸ, ಐತ್ ಆ ಕಡೆ
ಹೊೀಗಿ “ಅಯಾಯ ಅಯಾಯ, ಹೆಬಾಬಾಕಲು ತ್ಸೆಗಿೀರಿ!” ಎಂದನ್ನು.

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಅಷ್ುಟ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಹಾಗೆ ಕರೆದುದಕೆಕ, ಅವಲಪ ಗಾಬರಿಗೊಂಡೆ ಎದುದ ಐಗಳು ಹೆಬಾಬಾಗಿಲೆಡೆಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆಯತಡಗಿದರು. ದಪಪ
ದಪಪ ಕಬಬಾಣದ ಪಟಿಟಗಳನ್ನುನು ಜೊೀಡಿಸ ಹೊಡೆದಿದದ ದಿಮಿಮಯ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲು ಅವರು ತ್ಮಮಲಲಿ ಬಲವನ್ನೂನು ಪರಯೊೀಗಿಸದರೂ ತ್ುಸು ಕಂಡಿಬಿಟಿಟತ್ಸೆ
ಹೊರತ್ು ತ್ಸೆರೆಯಲ್ಲಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಹುಡುರಡನೆ ಮಲಗಿದದ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಎಚಚಾರವಾಗಿ ಅವನ್ನೂ ಎದುದ ಬಂದು ಐಗಳಿಗೆ
ನೆರವಾಗಲು, ಹೆಬಾಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆಯಿತ್ು, ಕಿರ್ ರ್ ರ್ ದಡ್ಬಡ್ದಡಾರ್ ಎಂದು.
ಐತ್ ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡದುದ ಕೆೀಳಿದುದ ಊಹಿಸದುದ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಒಂದೆ ಉಸರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒದರಿಬಿಟಟನ್ನು. ಅಷ್ುಟ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ುತ ಅವನಗೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ
ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರ ನ್ನಡೆದಿದದ ರುದರಘಟನೆ; ಅಷ್ುಟ ಮುಖಯವಾದದೂದ ಆಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನುಂತ್ಸೆ ಎಲಲಿರೂ ಆಃ ಆಃ ಆಃ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆದಿಂದ ಹೌಹಾರಿಬಿಡುತ್ಸಾತರೆ
ಎಂದು ಭಾವಿಸದದನ್ನು. ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು? ಅದು ಅಲಪ ವಿಷ್ಯವೆ, ತ್ಸಾನ್ನು ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ತ್ಳಿದಿದದ ದೆೀಯಿಯ ಸಾವು?
ಆದರೆ ಆ ಸುದಿದಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಐಗಳೂ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನೂ ಸವಲಪವೂ ಹೌಹಾರಲ್ಲಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಸಂದಭರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರೂ ಆಡಬಹುದಾದ
ಅನ್ನುಕಂಪ್ಪೆಯ ಮತ್ುತ ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ಯ ಎರಡು ಮಾತ್ು ಆಡಿದರಷೆಟ. ಏನೀ ಮಹತ್ಸಾಂಕಟದ ಜಗತ್ಸ್ಪರಲಯಕರವಾದ ವಿಷ್ಯವನ್ನುನು
ಹೊತ್ುತತ್ಂದು ಹೆೀಳುತ್ತದೆದೀನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸದದ ಐತ್ನಗೆ ತ್ನ್ನನು ಅತ್ ಉದೆವೀಗಕೆಕ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುವಷ್ಟರಮಟಿಟಗಿತ್ುತ ಒಡೆಯರಾಗಿದದವರ ಪರತ್ಕಿರಯೆ.
ತ್ಮಮ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬಬಾರೆ ಮಲಗಿದದ ರಂಗಪಪಗೌಡರು ತ್ಮಮನಂದ ಸುದಿದ ಕೆೀಳಿ ಎದುದಬಂದು “ಆ ಕುಡುಕ ಮುಂಡೆೀಗಂಡ , ಚಿೀಂಕರ, ಬಸರಿಗೆ ಏನ್ನು
ಮಾಡಿದನ ಏನೀ? ಎತ್ುತ ಹಾರಿದ ಹಾಂಗೆ ಹಾರಿಯೆ ಕೊಂದುಹಾಕಿದ ಅಂತ್ ಕಾಣತದೆ” ಎಂದು ಚಿೀಂಕರನ್ನನ್ನುನು ಬೆೈದು , ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಪರಶ್ನುಸದರು:
“ಅವನ್ನು ನನೆನು ಕುಡಿದು ಬಂದಿದದನೆೀನೀ?”
ಐತ್ ಅಪರಾಧ್ವನ್ನುನು ಮುಚಚಾಲು ಎಳಸುವ ಅಪರಾಧಿಯ ಸವರದಿಂದ “ನ್ನಂ….ಗೊ….ತ್ತಲಲಿ….ಯಾಯ!” ಎಂದು ಕೆಳದನಯಲ್ಲಿ ಸುಳಳೆನೆನು
ಹೆೀಳಿಬಿಟಟನ್ನು.
ಗೌಡರು “ಐಗಳೆ, ಅದನ್ನುನು ಮಣುಣಾಮಾಡಾಕೆ ಏನೆೀನ್ನು ಬೆೀಕೊ ಕೊಡಿ….ಆಮಾಯಲೆ ನೀವೂ ಹೊೀಗಿ ಒಂದು ಸೊಲಪ ಕಂಡು ಬನನು…. ಅವನಗೆ ಕೊಟಟ
ಮುಂಗಡವೆ ಸುಮಾರು ಆಗತದೆ” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ, ಆಕಳಿಸುತ್ಸಾತ, ಸೊಂಟದ ನ್ನಶಯಡಬಿಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಮಡಿಡನ್ನಶಯ ತ್ಸೆಗೆದು ಸೆೀಯತಡಗಿದರು.
ಹೊರಡುವಾಗ ಐತ್ ಐಗಳೊಬಬಾರಿಗೆ ಕೆೀಳಿಸುವಂತ್ಸೆ, ಕಳೆದ ಬೆೈಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹಕಕಲ್ನ್ನ ಹತ್ತರ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಬೊೀಳೊಕಳುಳೆತ್ತದಾದಗ ಗುತ್ತ ಹೆೀಳಿದುದನ್ನುನು
ಹೆೀಳಿದನ್ನು, ಹಳೆಮನೆಯ ದೊಡಡ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಅವರನ್ನುನು ಬರಲು ಹೆೀಳಿದಾದರಂತ್ಸೆ ಎಂದು.
ಐತ್ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮೂರು ಚಿಕಕ ಮಕಕಳನ್ನೂನು ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಕರೆತ್ಂದಿದದಳು. ಚಿೀಂಕರ ದೆೀಯಿಯ ಹೆಣದ
ಹತ್ತರ “ಅಯೊಯೀ ನ್ನನ್ನನು ಬಿಟುಟ ಹೊೀದೆಯಾ? ನ್ನನ್ನಗಿನಾಯರು ಗತ್? ಮಕಕಳಿಗೆ ಗಂಜ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊೀಯಾರ್ಶೆರು?” ಎಂದು ಮಹಾ
ಸಂಕಟದಿಂದೆಂಬಂತ್ಸೆ ಬಾಯಿ ಬಡುಕೊಂಡು ರೀದಿಸುತ್ತದದನ್ನು. ಉಳಿದವರು ಹೆಣವನ್ನುನು ಮಣುಣಾ ಮಾಡಲ್ಕೆಕ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿದದರು.
ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ನೀಡಿದೊಡನೆ ಚಿೀಂಕರ “ಅಯೊಯೀ ಐತ್ಸಾ, ಚಿನ್ನನುದಂಥಾ ಹೆಂಡಿತ ಹೊೀಯತಲ್ಲಿೀ? ಕಳಕೊಂಡೆನ್ನಲ್ಲಿೀ?” ಎಂದೆಲಾಲಿ ಎದೆ ಎದೆ
ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ುಟ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ರೀದಿಸತಡಗಿದನ್ನು.
ಅದನೆನುಲಲಿ ಕೆೀಳಿ ಐತ್ನಗೆ ಮೈಯೆಲಲಿ ಉರಿಯುವಂತ್ಸಾಯುತ! ಒಡೆಯರ ಪರತ್ಕಿರಯೆಗೆ ನ್ನೂರುಮಡಿ ವಿಡಂಬನ್ನವಾಗಿ ತೀರಿತ್ು ಚಿೀಂಕರನ್ನ ರೀದನ್ನ,
“ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಮಜಾಮಾಡಾನ್ನ ಬಾರೀ!” ಎಂದು ಕುಡಿದು ಮತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಮರಸಾಲೆಯ ಬಳಿ ಕೆೀಕೆ ಹಾಕುತ್ತದದ ಅವನ್ನ ಚಿತ್ರ ನೆನ್ನಪಿಗೆ
ಬಂದು!
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ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೆೀಕಾದುದೆಲಲಿವೂ ಲೆಕಾಕಚಾರದಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆಯಿತ್ು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಳುವುದೂ ಆ ಲೆಕಾಕಚಾರದಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆಯುವುದರ ಒಂದು ಭಾಗವೆ
ಆಗಿತ್ುತ. ನಜವಾಗಿ ಅತ್ತವರೆಂದರೆ ದೆೀಯಿಯ ಮೂರು ಮಕಕಳು! ತ್ಮಮ ಅಬೆಬಾಯನ್ನುನು ಚಟಟಕಟಿಟ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತದಾದರೆ ಎಂದು
ತ್ಳಿದೊಡನೆ ಆ ಮೂರು ಮಕಕಳೂ ಬೊಬೆಬಾಯಿಡತಡಗಿದದರು. ಅಬೆಬಾೀ ಅಬೆಬಾೀ ಎಂದು ಒರಲುತ್ಸಾತ ಹೆಣ ಹೊತ್ತವರನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ನಲ್ಲಿಸಲೆಂಬಂತ್ಸೆ
ಓಡಲೆಳೆಸದದ ಅವರನ್ನುನು ಅಕಕಣ್ ಬಾಗಿ ಪಿೀಂಚಲು ಒಬೊಬಾಬಬಾರನ್ನುನು ತ್ಬಿಬಾ ತ್ಡೆದು ಸಮಾಧಾನ್ನ ಮಾಡಲು ಪರಯತ್ನುಸದದರು, ತ್ಸಾವೂ, ಮರಣದ
ದುಃಖಕೂಕ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಮಕಕಳ ದುಃಖಕೆಕ, ದುಃಖಿಸುತ್ಸಾತ….
***
ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಲಸನ್ನ ಒಲೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತ್ು ನಾಗತ್ಸೆತ, ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ದೆಯಯದ ಹರಕೆಗೆ ಕುಯಿದದದ ಹಂದಿಯ
ಮಾಂಸದ ದೊಡಡ ದೊಡಡ ತ್ುಂಡುಗಳನ್ನುನು ಹಗಗಕೆಕ ಕೊದು, ಒಣಗಿಸ ಸಂಡಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಒಲೆಯ ಮೀಲೆ ಕಟಿಟದದ ಬಿದಿರುಗಳುವಿಗೆ
ನೆೀತ್ುಹಾಕುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದಳು. ಅಲ್ಲಿಯೆ ಸವಲಪ ದೂರದಲ್ಲಿದದ ನೀರಿನ್ನ ಹಂಡೆಯ ಹತ್ತರ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿ ತಂಡೆಕಾಯಿ ಹರೆಯುತ್ಸಾತ
ಕುಳಿತ್ದದರು. ಬೆಳಗಿನ್ನ ಬಿಸಲು ಕೊೀಲು ಕೊೀಲಾಗಿ ಬಿದಿದದುದ, ಮನೆಯ ನಣಗಳು ಹಾರಿ ಕೂರುವ ಲ್ೀಲೆಗೆ ರಂಗವಾಗಿದದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಹೂವು ಕಟುಟವ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ನರತ್ಳಾಗಿದದಳು. ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಆವುದೊ ಚಿಂತ್ಸೆಯಿಂದ ಅನ್ನಯಮನ್ನಸಕಳಾಗಿದದಂತ್ಸೆ ಕುಳಿತ್ದದ ನಾಗಕಕ ತ್ಲೆ
ಬಾಚಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದಳು. ಕೆಲಸದ ಆಳು ಸುಬಿಬಾ ಎಲಲಿಕೂಕ ದೂರವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಂದಿಗೆಯಿಂದ ನೆೀಲುತ್ತದದ ಸಕಕದಲ್ಲಿದದ ಬುಟಿಟಯಲ್ಲಿ
ಕಾವು ಕೂತ್ದದ ಹೆೀಟೆಯನೆನುತ್ತ ಅದನ್ನುನು ಕೊರ್ರ್ರೆನನುಸುತ್ತದದಳು, ಮಟೆಟಗಳೆಲಲಿ ಮರಿಯಾಗಿವೆಯೊ ಎಂದು ನೀಡುವುದಕಾಕಗಿ.
ಅಜಜಿ ಆ ದಿನ್ನ ತೀಟದಾಚೆಯ ಗುಡಡದಲ್ಲಿ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಉದುರಿಸ ಹೆರಕುವ ಸಂಕಲಪವನ್ನುನು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡು “ಹೊತ್ಸಾರೆ ಅಷ್ುಟ ಹೊತ್ತಗೆ
ಬತ್ತೀನ ಅಂದಿದದ, ಹೊತ್ುತ ಮೀಲೆೀರಿ ಇಷಟತ್ಸಾತದೂರ ಕಾಣ್ನ್ನಲಾಲಿ!” ಎಂದಳು, ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆಂಬಂತ್ಸೆ.
ನಾಗತ್ಸೆತ ಕೆೀಳಿದಳು “ಯಾರು?… ಹಳೆೀಮನೆ ಹೊೀಲೆೀರ ಮಂಜನಾ?”
“ಅಲಲಿ. ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವನ್ನು. ಅವನ್ನ ಹೆಸರು – ಅದು ಎಂಥದೊದೀ ಸುಡುಗಾಡು? – ಅದೆೀ ಆ ಬಾಗಿ ಗಂಡ” ಎಂದಳು ಅಜಜಿ.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ದೂರದಿಂದಲೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೆೀಳಿದಳು “ಯಾರಜಜಿೀ? ಆ ಮಡಂಕಿಲನಾ?”
“ಹೂ ಕಣ್ಣೆೀ! ಅವನೆೀ! ನನೆನು ದೆಯಯದ ಹರಕೆ ಕಡುಬು ತ್ುಂಡು ತ್ನಾನುಕೆ ಬಂದಿದದನ್ನಲಾಲಿ? ಸೀಗೆ ಉಡಿ ಹತ್ತ, ಕಾಯಿ ಉದುರಿಸಕೊಡಿತಯೆೀನೀ
ಅಂತ್ಸಾ ಕೆೀಳೆದ, ‘ಹೂಞ’ ಅಂದ; ಅವನ್ನ ಹೆಂಡಿತ ಬಾಗಿೀನ್ನೂ ಕರಕೊಂಡು ಬತ್ತೀನ, ಕಾಯಿ ಹೆರಕಾಕೆ ಅಂತ್ಸಾನ್ನೂ ಹೆೀಳಿದದ.”
“ಆ ಪಿೀಂಚಲುಗಾದೂರ ಹೆೀಳಿದೆರ ಅವಳ ಗಂಡ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಕರಕೊಂಡು ಬತ್ರ್ಶೆದಲಿಲಾಲಿ ” ಎಂದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ .
“ಅವಳೆಲಲಿ ಬಂದಿದೆಲಿ?” ಅಜಜಿಯ ಪರಶೆನು.
“ಬಂದಿದುಲಿ…. ಉಣ್ಣಾಣಾಕೆ ನಲಲಿಲ್ಲಲಿ…” ಮಮಮಗಳ ಉತ್ತರ.
“ಯಾವ ಮಾಯಕದಾಗೆ ಬಂದಿದೊಲಿೀ? ಯಾವ ಮಾಯಕದಾಗೆ ಹೊೀದೊಲಿ? ನ್ನಂಗೊತ್ತಲಾಲಿ….” ಎಂದಳು ಅಜಜಿ.
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ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾವುಕೂತ್ದದ ಕೊೀಳಿ ಹೆೀಟೆಯ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ ಸಕಿಕದ ಮೀಲ್ದದ ಬುಟಿಟಯನ್ನುನು ನೆಲಕಿಕಳಿಸ ಸುಬಿಬಾ ಕೂಗಿದಳು “ಚಿನ್ನನುಕಾಕ , ಚಿನ್ನನುಕಾಕ, ಎಲಾಲಿ
ಮಟೆಟೀನ್ನೂ ಮರಿ ಆಗಯವೆ! ಹೂಮರಿ! ಅಯಯಯಯಯೊಯ ಏನ್ನು ಹೆೀನ್ನು ಮುಲುಗುಡತವೆ? ದೂರಾನೆ ಇರಿ…. ಹತ್ರ ಬರಬಾಯಡಿ!…. ಹೆೀನ್ನು
ಹತ್ಸ್ತ್ಸಾವೆ!”
ಹೂಕಟುಟವುದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸ, ಹೂಮರಿಗಳನ್ನುನು ನೀಡಲು ಓಡಿಹೊೀಗಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಅವಳ ಅಜಜಿ “ಹೌದು ಕಣ್ಣೆೀ , ಹತ್ರ ಹೊೀಗಬಾಯಡೆೀ! ಮೈಗೆಲಲಿ
ಹೆೀನ್ನು ಹತ್ಸ್ತ್ಸಾವೆೀ!” ಎಂದು ಸುಬಿಬಾಯ ಎಚಚಾರಿಕೆಯನ್ನುನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸ, ಮತ್ಸೆತ ಸುಬಿಬಾಗೆ ಆಜೆಞ ಮಾಡಿದಳು: “ಏ ಸುಬಿಬಾೀ, ಆ ಹಾಯಟೆೀನ್ನೂ ಮರಿೀನ್ನೂ
ಒಂದು ಕುಕೆಕೀಲ್ ಕವುಂಚಾಹುಕಿ, ಕಾವು ಕೂತ್ದದ ಬುಟಿಟ ಹುಲೂಲಿ ಎಲಾಲಿನ್ನೂ ಗೊಬಬಾರ ಗುಂಡಿಗೆ ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಸುಟುಟ ಹಾಕಿಬಿಡೆೀ; ಬಾಯಗ!….
ಮನೆೀ ತ್ುಂಬ ಹೆೀನ್ನು ಮಾಡಬಾಯಡ!”
ಅಜಜಿಯ ಅಪಪಣ್ಣೆಯಂತ್ಸೆ ಸುಬಿಬಾ ಹೆೀಟೆಮರಿಗಳನ್ನುನು ಒಂದು ಕುಕೆಕಯಲ್ಲಿ ಕವುಚಿ ಹಾಕಿ, ಕಾವು ಕೂತ್ದದ ಬುಟಿಟಯನ್ನುನು ಅದಕೆಕ ಹಾಕಿದದ ಹುಲ್ಲಿನ್ನ
ಸಮೀತ್ವಾಗಿ ಹೊರಕೆಕ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೊೀದಳು. ದಹನ್ನ ಸಂಸಾಕರಕೆಕ. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಒಳಗೆ ಓಡಿಹೊೀಗಿ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಸಣಣಾ ನ್ನುಚಚಾನ್ನುನು ತ್ಂದು ಹೆೀಟೆ
ಮರಿಗಳನ್ನುನು ಕವುಚಿ ಹಾಕಿದದ ಕುಕೆಕಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದಳು.
“ಸುರು ಆಯತಪ್ಪಾಪ ಇನ್ನುನು. ಸುಮಮನೆ ಅಕಿಕ ತ್ಂದು ಸುರಿಯಾಕೆ!” ಎಂದು ಗೊಣಗಿದಳು ಅಜಜಿ.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಹೂವು ಕಟಟಲು ಮತ್ಸೆತ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತ ಬಾಗಿಲ ಕಡೆ ನೀಡಿ “ಓ ಬಂತ್ಲಾಲಿ ಮಡಂಕಿಲನ್ನ ಸವಾರಿ !” ಎಂದಳು.
ಅಜಜಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಾನಸಕೊಂಡ ಅವನಗೆ “ಎಷಟತ್ತಗೆ ಬರಾದೊೀ ? ಬಿಸಲೆೀರಿ ಹೊೀಯತಲ್ಲಿ!…. ಬಾಗಿ ಎಲ್ಲಿೀ?….”
ಮಡಂಕಿಲ ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಡವಾಗಿ ಬಂದುದಕೂಕ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಬಾಗಿ ಬರೆದಿದುದದಕೂಕ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಗಟಟದವರ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದ
ದುರಂತ್ವನೆನುಲಲಿ ಹೆೀಳಿ “ಅದನ್ನುನು ಮಣುಣಾಮಾಡಿ ಬರುವುದೆ ಹೊತ್ಸಾತಯಿತ್ಮಾಮ” ಎಂದನ್ನು .
“ಅವಳು ಬಸರುಯಾಗಿದಲಿಂತ್ಲ್ಲಿೀ?”
“ಹೌದಮಾಮ, ಇವತತ ನಾಳೆಯೊ ಹೆರುತ್ತದದಳಂತ್ಸೆ!”
“ಕೂಸನ್ನನು ಹೊರಗೆ ತ್ಸೆಗೆದು ಹುಗಿದರೀ? ಇಲಾಲಿ…?”
“ಚಿೀಂಕಿರನ್ನ ಕೆೈಲ್ ಕತ್ತಕೊಟುಟ ಏನೆೀನೀ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತ ಇದದರು … ಅಮಾಮ , ನಜಕೂಕ ಹೆೀಳುತ್ಸೆತೀನೆ. ನ್ನನ್ನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಲಲಿಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಹೆದರಿ
ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದು ಬಿಟೆಟ!”
“ಏನೀ ಕೂದಲು ಹಣ್ಣಾಣಾಗಕೆಕ ಬಂದದೆ ನನ್ನಗೆ? ಹುಡುಗರು ಹೆೀಳಿದಾಹುಂಗೆ ‘ಹೆದದೆರ್ಶೆ’ ಅಂತ್ೀಯಲ್ಲಿೀ?”
ಮಡಂಕಿಲ ತ್ುಟಿಮುಚಿಚಾ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ನಾಚಿ ತ್ಲೆಬಾಗಿದನ್ನಷೆಟ.
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ಮಡಂಕಿಲ ಒಂದು ಉದದನೆಯ ದೊೀಟಿ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ, ಸೀಗೆಯ ಉಡಿ ಅಡರಿದದ ಹೆಮಾಮವಿನ್ನ ಮರ ಹತ್ತ, ಒಣಗಿ ನಂತ್ದದ ಕಾಯನ್ನುನು
ಬಡಿದು ಬಡಿದು ಉದುರಿಸುತ್ತದದನ್ನು. ಅಡಿಗೆ ಊಟ ಎಲಲಿ ಮುಗಿಸ, ಹಗಲು ನದೆದಯನ್ನೂನು ಸವಲಪ ಮಾಡಿ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ನಾಗಕಕ ಇಬಬಾರೂ ಸುಬಿಬಾಯನ್ನುನು
ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಡಂಕಿಲ ಉದುರಿಸದದ ಸೀಗೆೀಕಾಯಿ ಹೆರಕಲು ಹೊೀದರು. ಅಜಜಿ ‘ಇಳಿಹೊತ್ುತ ತ್ಂಪ್ಪಾದ ಮೀಲೆ ಬರುತ್ಸೆತೀನೆ’ ಎಂದಿದದಳು . ನಾಗತ್ಸೆತ
ತ್ನ್ನಗೆ ಸೊಂಟನವು ಎಂದು ಬೆಳಕಂಡಿಯನೆನುಲಲಿ ಮುಚಿಚಾ ಕತ್ತಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದದಳು.
ಪ್ದೆಗಳ ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ತ್ರಗಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಬಿದಿದದದ ಸೀಗೆಯಕಾಯಿಗಳನ್ನುನು ಹೆರಕುತ್ತದದ ನಾಗಕಕನ್ನನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ಎತ್ತ ನೀಡುತ್ತದದ
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕೆೀಳಿದಳು: “ನಾಗಕಕ, ಯಾಕೆ ಇವತ್ುತ ಹೊತ್ಸಾರೆಯಿಂದ ಏನೀ ಒಂದು ತ್ರಾ ಆಗಿದಿದಯಲಾಲಿ? ಮೈ ಹುಷಾರಿಲೆಲಿೀನ್ನು?”
ಹೊರಕೆಕ ನೆಗೆಯಲು ಪರಶೆನುಯ ನೆವವನೆನು ಕಾಯುತ್ತತತ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಭಾವವುಕಿಕ, ಕಣುಣಾ ತ್ಸೆೀವವೆೀರಿ, ಉಸರಾಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ು ನಾಗಕಕ: “ಮೈಗೆೀನಾಗಿದೆ?
ಮೈಗೆ ಏನ್ನೂ ಆಗಿಲಲಿ. ಹುಸಾರಾಗಿದಿದೀನ!” ಎಂದಳು. ಅವಳ ರಿೀತ್ ಅಳುವಂತ್ಸೆಯೂ ಎರಡೂ ಗೊತ್ಸಾತಗುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ.
“ಮತ್ಸೆತ? ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಉಸರು ಬಿಡಿತೀಯಲಾಲಿ?” ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಚಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಕೆೀಳಿದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ.
“ಅಕಾಕ, ನಾನಂದು ಕೆೀಳಿತೀನ, ಹೆೀಳಿತೀಯಾ?”
“ಏನೆೀ?”
“ಹೆೀಳಿತೀನ ಅಂತ್ ಹೆೀಳಿದೆರ, ಹೆೀಳಿತೀನ…”
“ಗೊತ್ಸಾತಗಾದಂತ್ಸಾದೆರ ಹೆೀಳೆೀ ಹೆೀಳಿತೀನ…”
“ಬುದಿದವಂತ್ಸೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗೆೀ ಆಗತದೆ….”
“ಯಾರು ಹೆೀಳಿದೆರ ನಂಗೆ? ನಾ ಒಂದು ಹಳಿಳೆಮಡಿಡ. ಓದಾಕೆ ಬರಿಯಾಕೆ ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಲಲಿ…”
“ಓದಾಕೆ ಬರಿಯಾಕೆ ಬರದಿದೆರ ಏನಾಯೂತ? ಐಗಳ ಹತ್ರ, ಮುಕುಂದಣಣಾನ್ನ ಹತ್ರ, ಕೆೀಳಿೀಮಾಡಿೀ ಎಲಲಿ ತ್ಳಿಕೊಂಡಿೀಯಂತ್ಸೆ! ಕೊೀಣೂರಿನಾಗೆ
ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮನ್ನೂ ಹೆೀಳಿತದುರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಜಜಿಮಮನ್ನೂ ಹೆೀಳಾತರೆ….”
“ಏನ್ನು ತ್ಳಿಕೊಂಡೆರ ಏನ್ನು ಬಂತ್ು? ಅದೃಷ್ಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲಲಿದಿದೆರ?…”
“ನಂಗೆೀನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ನ್ನನ್ನನು ಹಂಗಲಲಿ…”
“ಅವರವರ ಕಷ್ಟ ಅವರವರಿಗೆೀ ಗೊತ್ುತ.” ಚಿನ್ನನುಮಮ ಹೆೀಳಿದಳು, ಹೊೀದ ಇರುಳು ಪಿೀಂಚಲು ಹೆೀಳಿದುದದನ್ನುನು ನೆನೆದು: “ಹೊೀಗಲ್ ಬಿಡು. ನೀ
ಏನೀ ಕೆೀಳಿತದೆದಲಲಿ? ಏನ್ನದು?”
ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತ ಇಬಬಾರೂ ಒಂದು ದಟಟ ಪ್ದೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದದವರು ಅಲ್ಲಿಯೆ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತ್ರು.
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“ಅಕಾಕ, ಸತ್ುತಹೊೀದವರು ಮತ್ಸೆತ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರೆೀನೆ?”
ಅತ್ಯಂತ್ ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ ನಾಗಕಕನ್ನ ಪರಶೆನುಗೆ ಬೆಪ್ಪಾಪಗಿ ಹೊೀದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕಿಸಕಕನೆ ನ್ನಕುಕಬಿಟಟಳು!
“ಅಯೊಯೀ ಮಾರಾಯಿತ, ಎಂತ್ಸಾ ಪರಶೆನು ಹಾಕಿಬಿಟೆಟ?” ಎಂದಳು.
“ನ್ನಗಾಡಬಾಯಡ, ಹೆೀಳಕಕ” ನಾಗಕಕ ತ್ನ್ನನು ಪರಶೆನುಯನ್ನುನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪುನ್ನರುಚಚಾರಿಸದಳು .
“ಕನ್ನಸಗಾ?” ಕೆೀಳಿದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ.
“ಅಲಲಿ, ನಜವಾಗಿಯೂ!”
“ಎಲಾಲಿರೂ ಉಂಟೆೀನೆ?”
“ಮತ್ಸೆತ? ನನೆನು ರಾತ್ಸೆರ ನ್ನನ್ನನು…. “ ಎಂದು ಅಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿಯೆ ನಲ್ಲಿಸದಳು ನಾಗಕಕ.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮುನನುನ್ನ ಲಘುತ್ವವನೆನುಲಲಿ ಬಿಟುಟ ಕಿವಿಗೊಟುಟ ಕೆೀಳತಡಗಿದಳು.
ತ್ಳಿವಳಿಕೆಯುಳಳೆ ಜಾಣ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದದರೂ ಕನಾಯನ್ನುಭವಕೆಕ ಅವೆೀದಯವಾದ ಕೆಲವು ಗೊೀಪಯ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಮುಗೆಧಯಾಗಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ
ನಾಗಕಕ ನ್ನಡೆದುದೆಲಲಿವನ್ನೂನು ಬಿಡಿಸ ಹೆೀಳಲು ಸಮಥೆರ್ಶೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಸೂಥೂಲವಾಗಿ ಸೂಚಯವಾಗಿ ಮಾನ್ನಕೆಕ ಮಿೀರದಿರುವಷ್ಟನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ಹೆೀಳಿದಳು.
ನಾಗತ್ಸೆತ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ತ್ಸೆರೆದು ವೆಂಕಣಣಾನ್ನನ್ನುನು ಒಳಕೆಕ ಬಿಟುಟಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಅವನ್ನು ತ್ಸಾಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ನಾಗತ್ಸೆತ ಮಲಗಿದದಲ್ಲಿ
ನಾಗಕಕನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ನಾಗಕಕಗೆ ಇತ್ತಣ ಪರಜೆಞ ಇರಲ್ಲಲಿ: ಅವಳಿಗೆ ಬಂದಿದದದು ನದೆದ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಕಳುಳೆಹೆಂಡಗಳೊಡನೆ
ನಾಗತ್ಸೆತ ಸೆೀರಿಸಕೊಟಿಟದದ ಮದಿದನ್ನ ಮತ್ೂತ ಸೆೀರಿತ್ುತ. ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕನಂದ ತ್ನ್ನನು ಮೀಲೆ ನ್ನಡೆದಿದದ ಅತ್ಸಾಯಚಾರವೆಲಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಮದು
ಸವಿಗನ್ನಸನ್ನಂತ್ಸೆ ಅನ್ನುಭವಕೆಕ ಬಂದಿತ್ುತ. ಆ ಸವಪನುದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ದಿವಂಗತ್ ಪತ್ ನಾಗಣಣಾನಡನೆ ಮತ್ಸೆತ ಕೂಡಿದದಳು! ಬಹುಕಾಲದ ಮೀಲೆ
ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದದ ಅವನ್ನನ್ನುನು ನೀಡಿ ಮೀಹಿಸ ಮುದಿದಸದದಳು. ತ್ಸಾನ್ನು ಇಷ್ುಟ ಕಾಲವೂ ಅತ್ಸೆತಯ ಕುಹಕಕೆಕ ಬಲ್ಬಿೀಳದೆ ಯಾರಡನೆಯೂ
ಸೀರುಡಿಕೆಯಾಗದೆ ಇದುದದಕೆಕ ಸಾಥರ್ಶೆಕ ಪರತ್ಫಲವೊದಗಿದಂತ್ಸೆ ಭಾವಿಸ ಕೃತ್ಜೆಞಯಾಗಿದದಳು. ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಲಜಾಜಿವಲಯವನ್ನುನು ಅನಾವರನ್ನ
ಮಾಡಿದಾಗ ಸವಲಪ ದಿಗಿಲಾದಂತ್ಸೆ ಅನ್ನುಭವವಾಗಿದದರೂ, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಡನೆ ನಾನ್ನು ರಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ಪ್ಪೆಪೀನ್ನು ಎಂದು ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಅಂತ್ಃಸಾಕಿಷೌಗೆ
ತ್ಸಾನೆ ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು, ಅವನ್ನನ್ನುನು ಆಲ್ಂಗಿಸ, ಚುಂಬಿಸ, ಒತ್ತಕೊಂಡು ಪುಲಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಆನ್ನಂದಮಗೆನುಯಾಗಿದದಳು.
ಅವಳ ಆ ಚಯೆರ್ಶೆಯನೆನುಲಲಿ ವೆಂಕಟಣಣಾ ತ್ನ್ನನು ಪರವಾಗಿ ಅವಳಿಗಿರುವ ಬೆೀಟದ ಚಿಹೆನುಯಿಂದೆ ಭಾವಿಸ, ಸುಖರಸಪ್ಪಾಲಿವಿತ್ ಚಿತ್ತನಾಗಿ, ನಾಗತ್ಸೆತಗೆ
ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ವಂದಿಸದದನ್ನು. ತ್ನ್ನನು ಪೂರೆೈಸಕೊಮಡು ಅವನ್ನು ಹಿಂದಕೆಕ ತ್ನ್ನನು ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮಲಗಿಬಿಡಬೆೀಕು ಎಂಬುದು ಅವರಿಬಬಾರೂ –
ನಾಗತ್ಸೆತ ಮತ್ುತ ವೆಂಕಟಣಣಾ – ಒಟಿಟ ಒಪಿಪದದ ವೂಯಹವಾಗಿತ್ುತ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಗಕಕನ್ನನ್ನುನು ಇನ್ನೂನು ಅವನ್ನು ಶಾಸತರೀಯವಾಗಿ ಸೀರುಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ್ಸೆ
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಸಾವರ್ಶೆಜನಕವಾದ ಬಹಿರಂಗ ‘ಕೂಡಿಕೆ’ಯನ್ನುನು ತ್ರುವಾಯ – ಈ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಸೊೀತ್ ನಾಗಕಕ ಅನವಾಯರ್ಶೆಕೆಕ ಸಕಿಕ ಒಪಪಗೆ
ಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿಯೆ ಬಂದಮೀಲೆ – ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವುದು ಅವರ ಹರುವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರಿಗೆ ನಾಗಕಕನ್ನ ಮಗುಗಲ್ಂದ ಕೆಲಸ
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ಪೂರೆೈಸದ ಮೀಲೆಯೂ ಏಳುವ ಮನ್ನಸಾಸಾಗಲ್ಲಲಿ. ನಾಗತ್ಸೆತ ಬಂದು ಸವಲಪ ಬಲವಾಗಿಯೆ ಬಾಗಿಲು ತ್ಟಟಲು ತಡಗಿದ ಮೀಲೆಯೆ ವೆಂಕಟಣಣಾ
ಮನ್ನಸಸಾಲಲಿದ ಮನ್ನಸಸಾನಂದ ಎದುದ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದು ತ್ನ್ನನು ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದನ್ನು. ನಾಗತ್ಸೆತ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾ ತ್ಸಾಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ಹೊೀಗಿ ನಾಗಕಕನ್ನ ಬಳಿ ಮಲಗಿದದಳು. ಬೆಳಿಗೆಗ ನದೆದಯೂ ಅಮಲೂ ಇಳಿದಮೀಲೆ ನಾಗಕಕ ತ್ನ್ನಗೆ ಬಿದಿದದದ ಕನ್ನಸನ್ನುನು ನೆನೆದು ಆನ್ನಂದಾನ್ನುಭವ
ಮಾಡಿದದಳು. ಆದರೆ ತ್ನ್ನನು ಅಂಗಉಪ್ಪಾಂಗಗಳಿಗೂ ಉಟಟ ಸೀರೆಗೂ ಒದಗಿದದ ಸೂಥೂಲಭೌತ್ಕ ಪರಿಣ್ಣಾಮವನ್ನುನು ಕಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಗದೆ
ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಆಲ್ೀಚಿಸದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನೆೀನೀ ಅನ್ನುಮಾನ್ನಗಳೂ ತ್ಲೆಹೊಕಿಕದುದವು. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಧೆೈಯರ್ಶೆಕೂಕ
ಸಂತೀಷ್ಕೂಕ ಬೆಂಬಲವಾಗಿತ್ುತ: ಅತ್ಸೆತ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗಿದದಳಲಾಲಿ! ಅವಳೆೀ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾ ತ್ಸಾಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳಷೆಟ? ಮನ್ನುಷ್ಯರು ಯಾರೂ
ಒಳಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೆೀ ಇಲಲಿ! ಆದದರಿಂದ ಬಂದಿದಾದತ್ನ್ನು, ತ್ನ್ನಗೆ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗಿದದ ಅನ್ನುಭವದಂತ್ಸೆ, ತ್ನ್ನನು ತ್ೀರಿಕೊಂಡ ಗಂಡ ನಾಗಣಣಾನೆೀ
ಆಗಿರಬೆೀಕು!
“ಹಂಗಾರೆ ನಾಗಜಜಿ ನನ್ನನು ಮಗುಗಲಾಗೆೀ ಮನ್ನಗಿತ್ುತ?” ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಆಲ್ಸದ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಇತ್ಯಥರ್ಶೆ ಹೆೀಳುವ ಮುನ್ನನು ಕೆೀಳಿದದಳು.
“ಹೌದಕಾಕ!” ಸಮಥಿರ್ಶೆಸದಳು ನಾಗಕಕ.
“ನಜ ಅಲಲಿ ಕಣ್ಣೆೀ. ಸಪ್ಪಾನುನೆ ಇರಬೆೀಕು. ನ್ನಂಗೂ ಸಪಪನ್ನದಲ್ಲಿ ನ್ನನ್ನನುವವ ಬತ್ರ್ಶೆತ್ುತ…. ನಜ ಆಗಿದದರೆ ನಾಗಜಜಿಗೆ ಎಚಚಾರ ಆಗೆದ ಇತ್ರ್ಶೆತ್ಸೆತ?…. “
ನಜ ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವುದಕೆಕ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದದ ಸಾಕಿಷೌಗಳೆಲಲಿ ಅವಾಚಯವಾಗಿದುದ, ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಅಗಾರಹಯವೂ ಆಗಿದುದದರಿಂದ ನಾಗಕಕ ಸುಮಮನಾದಳು.
“ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದೆರೀ ಅವರಿಬಬಾರೂ? ಇಷೆಟೀ ಏನೆೀ ಹೆರಕಿದುದ, ಏ ಸುಬಿಬಾೀ?” ಮನೆಯಿಂದ ಗುಡಡ ಹತ್ತ ಬಂದಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿ ಸೊಂಟಗೆೈಯಾಗಿ
ನಂತ್ು ಬುಟಿಟಯ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದಳು.
“ಅಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಮಟಿಟನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ಸಾಡಾತ ಕೂತ್ಸಾರೆ…. ನಾನಬಬಾಳೆ ಎಷ್ುಟ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆರಕಿಲಿ?” ಸುಬಿಬಾ ಸವಲಪ ಅಸಮಾಧಾನ್ನ ಧ್ವನಯಿಂದಲೆ ಹೆೀಳಿದಳು!
ಅಜಜಿಯ ಪರಶೆನು ಮತ್ುತ ಸುಬಿಬಾಯ ಉತ್ತರ ಎರಡನ್ನೂನು ಆಲ್ಸ ಮರೆಯಿಂದ ನಾಗಕಕನಡನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಚಿನ್ನನುಮಮ “ಇಷಟತ್ತನ್ನ ತ್ನ್ನಕಾ ಹೆರಕಾತನೆೀ
ಇದೆದವು, ಅಜಜಿ, ಈಗ ತ್ಸಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ದುದ, ನೆಳಳೆಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ದಣ್ವಾರಿಸಕೊಳಾಳೆಕೆ.” ಎಂದು ಸುಬಿಬಾಯ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ಸಡುಕಿದಳು “ಮಾತ್ಸಾಡಾತ
ಕೂತ್ದದಂತ್ಸೆ? ನೀನ್ನು ಕೂತ್ೂ ಕೂತ್ೂ ಏಳಿತದೆಯಲಾಲಿ? ನಾನೆೀನ್ನು ನೀಡಿಲಿಲಾಲಿ ಅಂತ್ ಮಾಡಿೀಯೆೀನ್ನು?”
ನಾಗಕಕ ಪಿಸುಮಾತ್ನ್ನ ಕೆಳದನಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಹೆೀಳಿದಳು “ಕಣುಣಾ ಮೂಗು ಒರಸಕೊಳೆಳೆ ; ಅಜಜಿಮಮ ನೀಡಾತರೆ.”
ಇಬಬಾರೂ ತ್ಮಗರಿವಿಲಲಿದೆಯೆ ಸಂವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ತದದರು. ಅದರ ಗುರುತ್ು ಸಗಬಾರದೆಂದು ಇಬಬಾರೂ ಬೆವರು ಒರೆಸಕೊಳುಳೆವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ
ಕಣುಣಾ ಮೂಗು ಮುಖ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಗೊಬೆಬಾ ಸೆರಗಿನಂದ ಒರಸಕೊಂಡರು.
ಆದರೂ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದಾಗ ವಯಸಸಾನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟ ಮಂದವಾಗಿದದ ಅಜಜಿ ಮಮಮಗಳ ಮೀರೆಯ ಕಡೆ ಬಿಡದೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ
“ಯಾಕೆ? ಕಣುಣಾ ಕೆಂಪಗೆ ಆಗಯದೆಲಾಲಿ?” ಎಂದವಳು, ತ್ನ್ನನು ಪರಶೆನುಗೆ ತ್ಸಾನೆೀ ಉತ್ತರ ಹೆೀಳುವಂತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸದಳು “ನ್ನಮಮ ತ್ಸಾವಟದ ಮಾಯಲ್ನ್ನ ಈ
ಸೀಂಗೆಉಡಿ ಕಾಯಿ ಬಾಳ ಘ್ರಾಟು ಕಣ್ಣೆೀ? ಕುಟಾತ ಇದೆರ, ಮನೆೀಲ್ ಎಲ್ಲಿದೂರ ಸೀನೀ ಸೀನೀ ಸಾಕಾಗಿ ಹೊೀಗತದೆ !…. ನ್ನಮಗೆೀನ್ನು ಒಂದು
ಚಷ್ರ್ಶೆಕೆಕಲಾಲಿ ನಾಕು ಕೊಟೆಟ ಸೀಂಗೆಬುತ್ತ ಆದೆರ ಸಾಕಾಗಿ ಹೊೀಗತದೆ…. ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದೆನು ಅಂವ, ಆ ಬಾಗಿೀ ಗಂಡ?….”

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
“ಇಲೆಲಿೀ ಕೂತ್ೀನ್ನರಮಾಮ!” ಪ್ದೆಯ ಮರೆಯಿಂದ ಮಡಂಕಿಲ ಕೂಗಿದನ್ನು.
“ಏನೀ? ಹೊತ್ತನ್ನೂನು ಸುಮಾರು ಮಾಯಲೆ ಅದೆ; ಆಗೆಲಿ ಇಳಿದುಬಿಟೆಯೀನೀ?… ಹೊೀಗಿಲಿ ಬಾ. ಒಂದಿೀಟು ಬಾಯಗ ಬಾಯಗ ಒಟುಟಮಾಡಿ ಮನೆೀತ್ನ್ನಕಾ
ತ್ಂದು ಕೊಟಿಟಡು…. ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತೀಗೆ ಹೆೀಳೊೀ, ಒಂದು ದಿನಾ ಬಂದು ಕುಟಿಟ ಕೊಡಾಕೆ….”
ಇನ್ನೂನು ಕಪ್ಪಾಪಗಲು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತದರೂ ಪಡುವಣ ಬಾನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆೈಗುಗೆಂಪಿನ್ನ ಛಾಯೆ ಆಗಲೆ ಮೈದೊೀರಿತ್ುತ. ಅವರಿದದ ಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಗುಡಡದ
ನೆತ್ತಗಾಡಿನ್ನ ದಟಟ ನೆಳಲು ಇರುಳಿನ್ನ ಮಂಚೂಣ್ಯಂತ್ಸೆ ಕವಿಯತಡಗಿತ್ುತ. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಅದುವರೆಗೂ ಗಮನಸಯೆ ಇರಲ್ಲಲಿ: ಗೊತ್ುತ ಕೂರಲು
ನೆರೆಯುತ್ತವೆ ಹಕಿಕಹಿಂಡು! ಎಷ್ುಟ ಹಕಿಕಗಳಿವೆ ಈ ಕಾಡಿನ್ನ ಸೆರಗಿನ್ನಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಯಾವ ತ್ರದ ಹಕಿಕ? ಛೆ ಛೆ ಛೆ ಎಷ್ುಟ ಬಣಣಾ? ಒಂದೊಂದರ ಕೂಗೂ
ಒಂದೊಂದು ತ್ರ! ಆ ಸಳುಳೆ ಹಾಕುವ ನೆೀಲುಪುಕಕದ ಕರಿಹಕಿಕ? ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ುತ: ಮುಕುಂದಯಯ ತೀರಿಸದದ; ಅದು ಕಾಜಾಣ! ಅದೆಂಥ ಹಕಿಕಯೊ
ಅದು, ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಬಿಸಲುಬಿದದ ಬಳೆಯ ಕಣುಣಾ ಹೊಳೆದ ಹಾಗೆ? ಈಗ ಹಾರಿಹೊೀಗಿದುದ: ಗಿಣ್ ಹಿಂಡು! ಅಕೊಕೀ ಅದೆೀ ಕಾಮಳಿಳೆ
ಹಿಂಡು! ಇದು ಪಿಕಳಾರ: ಆವಿತ್ುತ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಣದ ಹತ್ತರ ಮಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಡುಕಟಿಟ ಮರಿ ಮಾಡಿತ್ತಲಾಲಿ ಅದೆೀ! ಛೆ ಛೆ ಛೆ ಛೆ ಎಷ್ುಟ ಹಕಿಕ!
ಅವೆಲಲಿವೂ ಒಟುಟಲ್ದು ಕಾಡೆಲಾಲಿ ಗಿಲ್ಗಿಚಿಚಾ ಆಡಿಸದ ಹಾಂಗಿದೆಯಲಾಲಿ!
‘ಹೊಡಾತ ಅಂದೆರ ಎಂಥಾ ಹೊಡಾತ ಅಂತ್ೀಯ? ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆ ಹೊಡಾತ!’ ‘ಹಾಕೆಬಾೀಕು ಅವನಗೆ ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆ ಹೊಡಾತ!’ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ
‘ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆಹೊಡತ’ದ ಪದಪರಯೊೀಗವನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಕೆೀಳಬಹುದಿತ್ುತ ಈ ಶತ್ಮಾನ್ನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ . ಈಗಲೂ ಹಳಬರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ
‘ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆ ಹೊಡೆತ್’ ಬರುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಪದವನ್ನುನು ಉಪಯೊೀಗಿಸುವವರಿಗೆ ಅದರ ಮೂಲ ಏನ್ನು ಎಂದಾಗಲ್, ಹೊಡೆತ್ಕೆಕ ಏಕೆ
‘ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆ’ ವಿಶೆೀಷ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗಲ್ ಗೊತ್ತರಲಾರದು . ಅಂತ್ೂ ಏನ ಒಮದು ಬಲವಾದ ಪ್ಪೆಟುಟ, ಹೊಡೆತ್, ರಕತಕಾರಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಹ
ಹೊಡೆತ್, ಕೆೈಕಾಲು ಮುರಿದುಬಿೀಳುವಂತ್ಹ ಹೊಡೆತ್ ಎಂಬಥರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನುನು ಸುಮಮನೆ ಉಪಯೊೀಗಿಸುತ್ಸಾತರೆ. “ರುಸುತಂ ಹೊಡೆತ್”
ಎನ್ನುನುವುದಿಲಲಿವೆ ಹಾಗೆ!
ಆದರೆ ಹತತಂಬತ್ತನೆಯ ಶತ್ಮಾನ್ನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ, ಮೀಗರವಳಿಳೆ, ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ, ಮುತ್ೂತರು, ಮುಂಡಾಕಾರು, ಮಂಡಗದೆದ ಮುಂತ್ಸಾದ
ಕಡೆಯ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಹಳಿಳೆಗರಿಗೆ ಎಲಲಿರಿಗೂ “ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆ ಹೊಡತ” ದ ಅಥರ್ಶೆ ಚೆನಾನುಗಿಯೆ ಗೊತ್ತತ್ುತ . ಹಲವರಿಗೆ – ಅದರಲೂಲಿ ಬಡ ಬಗಗರಿಗೆ –
ಅಥರ್ಶೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿ ಅದರ ರುಚಿಯೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಿತ್ುತ; ಕೆಲವರು ಅದರ ಸಾಕಾಷೌತ್ಸಾಕರದ ಸಾವನ್ನುಭವಕೆಕ ತ್ುತ್ಸಾತಗಿ ಸಮಾಧಿಸಥೂರಾಗಿಯೂ ಇದದರು.
ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆ ಹೊಡೆತ್ದ ಮೂಲ ಪರಪಿತ್ಸಾಮಹರೆಂದರೆ ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರ ಮಂಜಭಟಟರು. ಗಟಟದ ಕೆಳಗಣ್ಂದ ಪಂಚಪ್ಪಾತ್ಸೆರ ಪ್ಪಾಣ್ಪಂಚೆಯೊಡನೆ
ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ಮೀಲೆ ಬಂದವರು ಸವಸಾಮಥಯರ್ಶೆದಿಂದಲೂ, ನೆೈಪುಣಯದಿಂದಲೂ, “ಪುಣಯ”ದಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀಮಂತ್ರೂ ಜಮಿೀನ್ನುದಾರರೂ ಆದರು.
ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟೀ, ಸಾಲ ಕೊಟಟಂತ್ಸೆ ಬರೆಯಿಸಕೊಂಡೀ, ಅಕಷೌರ ಬಂದವರಿಂದ ರುಜು ಹಾಕಿಸಕೊಂಡೀ, ಅಕಷೌರ ಬಾರದವರಿಂದ
ಹೆಬೆಬಾಟ್ಟತ್ತಸಕೊಂಡೀ ಎಲಲಿರ ಭಯ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪ್ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಸುಪರಸದಧರಾದರು. ಆದರೆ ದಂಡಶಕಿತ ಇಲಲಿದಿದದರೆ ಲಕಿಷೌಮಯನ್ನುನುಳಿಸಕೊಳುಳೆವುದು
ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಬೆೀಗನೆ ಅನ್ನುಭವಕೆಕ ಬಂತ್ು. ಲಕಿಷೌಮಯ ಸವರೂಪವೆ ಹಾಗೆ: ಸವಲಪ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಗಳಿಸಕೊಳಳೆಬಹುದು: ಆದರೆ
ಉಳಿಸಕೊಳುಳೆವುದು ಮಾತ್ರ ದುಷ್ಟಸಾಧ್ಯವೆ!
ವಯಕಿತಯಾಗಿ ಮಂಜಬಟಟರಿಗೆ ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಆ ಶಕಿತಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಅವರು ಆಗ ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆ ಎಂದೆೀ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದದ ಹೊನಾನುಳಿಯಿಂದ ಕೆಲವು
ಉಂಡಾಡಿಗಳಾದ ಪುಂಡ ಸಾಬರನ್ನುನು, ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಕರಿಮಿೀನ್ನು ಸಾಬು ಮತ್ುತ ಅವನ್ನ ತ್ಮಮ ಪುಡಿೀ ಸಾಬು ಇವರ ಮುಖಾಂತ್ರವಾಗಿ ಕರೆಸ
ಅವರನ್ನುನು ‘ವಸೂಲ್ ಸಾಬರು’ ಆಗಿ ನಯಮಿಸಕೊಂಡರು. ಊರು ಮನೆಯವರನ್ನುನು ಆ ಕೆಲಸಕೆಕ ಗೊತ್ುತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವರು ನದಾರ್ಶೆಕಿಷೌಣಯವಾಗಿ
ವತ್ರ್ಶೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ತ್ಲತ್ಲಾಂತ್ರದಿಂದ ಗುರುತ್ು ಪರಿಚಯ ಇರುವವರನ್ನೂನು, ದೂರವೊ ಹತ್ತರವೊ ಆದ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನೂನು, ಹಿಂದೆ
ಪರತ್ಷ್ಟತ್ರಾಗಿ ತ್ಮಗೆ ನೆರವಾಗಿದುದ ತ್ಮಮ ಗೌರವಕೂಕ ಪ್ಪಾತ್ರರಾಗಿದುದ ಈಗ ಅವನ್ನತ್ಗಿಳಿದಿದದವರನ್ನೂನು ದಯೆ ದಾಕಿಷೌಣಯಗಳಿಲಲಿದೆ , ಮುಖ ಮೀರೆ
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ನೀಡದೆ, ಸಾಥೂನ್ನಮಾನ್ನಗಳೊಂದನ್ನುನು ಗಣನೆಗೆ ತ್ಸಾರದೆ ‘ವಸೂಲ್’ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೀಕಾದರೆ ಸಥೂಳದಿಂದಲೂ ಜಾತ್ಮತ್ಗಳಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿರುವ
ಸಾಬರೆ ಅದಕೆಕ ತ್ಕಕವರೆಂದು ನಣರ್ಶೆಯಿಸತ್ುತ ಭಟಟರ ರಾಜಕಿೀಯ ಅಥರ್ಶೆಶಾಸತರಪರತ್ಭೆ!
ಹಿೀಗೆ ಹೊನಾನುಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಬಿರ ಸಾಥೂಪನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಬರ ತ್ಂಡವು ತ್ನ್ನಗೆ ಅನ್ನುಕೂಲವಾದ ನಷ್ಪಕಷೌಪ್ಪಾತ್ ಮಾಗರ್ಶೆವನೆನು
ಅನ್ನುಸರಿಸತ್ುತ. ದುಡುಡ ಕೊಟಟವರಿಗೆಲಲಿ ಅವರು ವಸೂಲ್ ಸಾಬರಾಗಿ ಸೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸತಡಗಿದರು. ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಗಿದುದ ಒಕಕಲುಗಳಿಗೂ ಇತ್ರರಿಗೂ
ಸಾಲ ಕೊಟಿಟದದವರೆಲಲಿ – ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು , ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು, ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರು, ಲಕುಕಂದದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ
ಸೆೀಸನಾಯಕರು ಮದಲಾದವರೆಲಲಿ – ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ದಡೂತ್ಗೆ ತ್ಕಕಂತ್ಸೆ ದುಡಿಡಗೊೀ ಬತ್ತಕೊಕೀ ಅಡಕೆಗೊೀ ವಸೂಲ್ ಸಾಬರ ಸೆೀವೆಯನ್ನುನು
ಪಡೆಯತಡಗಿದರು. ಆ ಸೆೀವೆಯ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿಯೆ ಹುಟಿಟಕೊಂಡಿತ್ು ಆ ನಾಣುಣಾಡಿ: “ ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆಯ ಹೊಡತ. “ಹೊನಾನುಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದದ
ಸಾಬರ ಹೊಡೆತ್ = ಅಂದರೆ ಹೊನಾನುಳಿಯ ಹೊಡೆತ್ – ಅಂದರೆ ಅದರ ಗಾರಮದಯ ರೂಪ “ಹೊನಾನುಳಿಳೆಹೊಡಾತ !”
ಆ ‘ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆ ಹೊಡತ’ದಿಂದ, ಹಿಂದೆ ಪರತ್ಷ್ಠತ್ವಾಗಿದುದ ಈಗ ಅವನ್ನತ್ ಸಥೂತ್ಗಿಳಿದಿದದ ಮನೆತ್ನ್ನದ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರಂತ್ಹರಿಗೂ
ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಆ ಸಾಬರ ತ್ಂಡದಲ್ಲಿ ಐದು ಹೆಸರುಗಳು ಎಲಲಿ ಹಳಿಳೆಗರಿಗೂ ತ್ಳಿದಿತ್ುತ: ಕರಿಮಿೀನ್ನುಸಾಬು, ಪುಡಿೀಸಾಬು, ಅಜಜಿೀಸಾಬು, ಲುಂಗಿೀಸಾಬು,
ಇಜಾರಸಾಬು. ಕರಿೀಂ ತ್ದಭುವವಾಗಿ ಕರಿಮಿೀನ್ನು ಆಗಿದದ ಹೆಸರಿನ್ನವರು ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇಟುಟ ನೆಲೆಸದದ ಮಾಪಿಳೆಳೆ . ಅವನ್ನ ತ್ಮಮ
ಮಂಗಳೂರು ನ್ನಶಯ ತ್ಯಾರಿಸ ಮಾರುತ್ತದದವನಾದದರಿಂದ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಪುಡಿೀಸಾಬು ಎಂದೆೀ ಕರೆಯುತ್ತದದರು. ಆಗುಂಬೆಯ ಘ್ರಾಟಿಯ
ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದದ ಕೊಲೆ ದರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಪ್ಪಾಲೂ ಇದಿದತ್ಸೆಂದು ಕೆಲವರು ಆಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು. ಎತ್ತರವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ
ಕೂರರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದದ ಇಜಾರದ ಸಾಬುವಿಗೆ ಅವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ದೊಗಳೆ ಷ್ರಾಯಿಯಿಂದಲೆ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ುತ. ಇನ್ನುನು ಕುಳಾಳೆಗಿ
ಗುಜಾಜಿಗಿದದ ಸಂಡಮೂಗಿನ್ನ ಸಾಬು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣಣಾ ಸಣಣಾ ಚೌಕದ ಕಣ್ಣಾನ್ನ ಕೆಂಗಪಿಪನ್ನ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಸೊಂಟಕೆಕ ಸುತ್ತರುತ್ತದದರಿಂದ ಅವನಗೆ
‘ಲುಂಗಿೀಸಾಬು’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತ್ುತ. ತ್ಸೆಳಳೆಗೆ ಕರಗಿದುದ ಹೊೀತ್ದ ಗಡಡ ಬಿಟಿಟದದವನ್ನ ನಜವಾದ ಹೆಸರು ‘ಅಜೀಜ್’ ಎಂದು . ಆದರೆ ಅದರ
ಉಚಾಚಾರಣ್ಣೆ ಹಳಿಳೆಗರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ‘ಅಜಜಿೀಸಾಬು’ ಎಂದೆೀ ಆಗಿಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಕೊನೆಯ ಮೂವರು ಕನ್ನನುಡಿಗರು.
ಹೂವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ದೆಯಯದ ಹರಕೆಯಾದ ಮರುದಿವಸವಲಲಿ ಅದರ ಮರುದಿವಸ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ತ್ುಳಸಕಟೆಟ ದೆೀವರಿಗೆ ತ್ುಸು
ಹತ್ತರದಲ್ಲಿಯೆ, ಕಂಬಳಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ು, ಕೊಟೆಟಕಡಿಡ ಹೆರೆಯುತ್ತದದನ್ನು. ಹೊತ್ುತ ಸುಮಾರು ಬೆಳಿಗೆಗ ಎಂಟು ಎಂಟೂವರೆ
ಗಂಟೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅವನ್ನ ಗಮನ್ನವೆಲಲಿ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದದ ಕೆಲಸದ ಮೀಲೆ ಕೆೀಂದಿರೀಕೃತ್ವಾಗಿದದಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ. ಆದರೆ
ನಜಾಂಶ, ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಅನ್ನಯವಿಷ್ಯಾಕಾರಂತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಎಷಟೀ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಪರತ್ವಷ್ರ್ಶೆವೂ ಮಾಡುತ್ತದದ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನುನು
ಅವನ್ನ ಕೆೈಯೂ ಕಣೂಣಾ ಸವಯಂಚಾಲ್ತ್ ಯಂತ್ರದಂತ್ಸೆ ನಮರ್ಶೆನ್ನಸಕವಾಗಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತದದವು. ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಅಂತ್ಮುರ್ಶೆಖಿಯೆ ಅಲಲಿ;
ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿಯೂ ಅಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿಬಿಡಬಹುದಾದಷ್ುಟ ಬಹಿಮುರ್ಶೆಖ ಸೂಥೂಲವಾಯಪ್ಪಾರಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಓಡಾಡುತ್ತದುದದು ರೂಢಿ.
ಅಷೆಟ ಅಲಲಿ; ಅವನ್ನ ದೆೀಹದಂತ್ಸೆಯೆ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸೂಸಾ, ತ್ತ್ವಶಾಸತರ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ನಸಗರ್ಶೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸೂಕಷೌಮ ಎಂಬ ವಿಶೆೀಷ್ಣಕೆಕ ಪ್ಪಾತ್ರವಾಗಿದಿದತ್ಸೆೀ
ಹೊರತ್ು, ಅದಕೆಕ ವಯವಹಾರಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಷೌೀತ್ರದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಅದರ ಲಕಷೌಣನಣರ್ಶೆಯ ಮಾಡುವುದಾದರೆ , ಅದೂ ಸೂಥೂಲವೆ ಆಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ್ನ
ರಾತ್ರ, ಅಂದರೆ, ದೆಯಯದ ಹರಕೆಯಾದ ಮಧ್ುರರಾತ್ರಯ ಮರುದಿನ್ನದ ರಾತ್ರ, ನ್ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಒಂದು ಅಸಹಯ
ವೆೀದನೆಯ ಉಸುಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಿಕಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಆ ವೆೀದನೆ ಎಷ್ುಟ ಅಸಹಯವಾಗಿತ್ಸೆತಂದರೆ, ಇಂದಿರಯಸುಖದ ಎಂತ್ಹ ಅಸಹಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಲಕಷೌವಾಗಿ ವಿಹರಿಸ
ಆಸಾವದಿಸ ಆನ್ನಂದಪಡುವುದನ್ನೂನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ ಅವನ್ನ ರೂಕಷೌಸೂಥೂಲ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನೂನು ಸೂಕಷೌಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅವನ್ನು
ಚಿಂತ್ಕಾರಂತ್ನಾಗುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿಬಿಟಿಟತ್ುತ ಅದು….!
ದೆಯಯದ ಹರಕೆ ನ್ನಡೆದ ರಾತ್ರ ನಾಗತ್ಸೆತಯ ವಾಮೀಪ್ಪಾಯದಿಂದ ವೆಂಕಟಣಣಾ ನಾಗಕಕನ್ನ ಮಗುಗಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, ಸುಖಾನ್ನುಭವ ಮಾಡಿ, ನಾಗತ್ಸೆತಯ
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ಬಲಾತ್ಸಾಕರದಿಂದಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ನಾಗಕಕನ್ನ ಇನ್ನೂನು ಮೈತ್ಳಿಯುವ ಮುನ್ನನುವೆೀ ಎದುದ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದದನ್ನು. ಮರುರಾತ್ರಯೂ ಅದೆೀ ನಾಟಕ
ಪುನ್ನರಭನ್ನಯವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಮುಖಯ ಪ್ಪಾತ್ರವೆೀ ಕಥಾ ಸಂವಿಧಾನ್ನಕೆಕ ತ್ಕಕಂತ್ಸೆ ಸಹಕರಿಸರಲ್ಲಲಿ. ನಾಗಕಕ ಆ ದಿನ್ನ ಕಳಳೆನಾನುಗಲ್
ಹೆಂಡವನಾನುಗಲ್ ಕುಡಿಯುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸದದಳೆ ವಿನಾ ಕುಡಿದಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳೂ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನೂ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಹರಕಲು ಹೊೀದಾಗ ಅವರಿಬಬಾರಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದಿದದ
ಸಂವಾದದ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿ ಅವಳು ಎಚಚಾರ ವಹಿಸದದಳು. ಚಿನ್ನನುಮಮ ನಾಗಕಕನಗಾದ ಅನ್ನುಭವ ‘ಕನ್ನಸು’ ಎಂದು ತ್ೀಪುರ್ಶೆ ಕೊಟಿಟದದಳು. ಆದರೆ
ನಾಗಕಕನಗೆ ಅದು ಯಾವುದೊೀ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೊೀ ನಜವಾಗಿ ನ್ನಡೆದದುದ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ೀಚಿಸದಷ್ೂಟ ಹೆಚುಚಾ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ವಿಶಾವಸ
ಹುಟಟತಡಗಿ ಅದನ್ನುನು ಮರುರಾತ್ಸೆರ ಪರಿೀಕಿಷೌಸಲು ಗಟಿಟ ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿದದಳು.
ಕಳೆದ ರಾತ್ರಯಂತ್ಸೆ ನಾಗಕಕ ನಾಗತ್ಸೆತಯೊಡನೆ ಹೊೀಗಿ ಅದೆೀ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆೀ ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಅದೆೀ ಕರಮದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದಳು. ಈ ಸಾರಿ
ನಾಗಕಕನೆ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಭದರಪಡಿಸದದಳು, ತ್ಸಾಳಹಾಕಿ. ನಾಗತ್ಸೆತ ಹಣತ್ಸೆ ಆರಿಸ ಮಲಗಿದಳು. ಬತ್ತ ಕುಡಿಯ ಕನ್ನರುವಾಸನೆಯೂ ನಾಗಕಕನ್ನ ಮೂಗಿಗೆ
ಬಂದು ತ್ುಸುಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಇಲಲಿವಾಗಿ ಹೊೀಯಿತ್ು. ಕಣುಣಾಬಿಟುಟಕೊಂಡೆ ಮಲಗಿದದ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಕಗಗತ್ತಲೆ ಸೂಥೂಲತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಬಿಟುಟಕೊಟಿಟದದ
ಕಗಗಲಾಲಿಗಿತ್ುತ.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ ನಾಗತ್ಸೆತ ‘ನಾಗೂ! ನಾಗೂ!’ ಎಂದು ಮಲಲಿಗೆ ಕರೆದಳು.
ಮಲಲಿಗೆ ಮೈಮುಟಿಟ ಮತ್ಸೆತ ಕರೆದಳು.
ನಾಗಕಕನಂದ ಉತ್ತರವಾಗಲ್ ಏನಂದು ಪರತ್ಕಿರಯೆಯಾಗಲ್ ತ್ೀರಿಬರಲ್ಲಲಿ.
ಹೊೀದ ಇರುಳು ತ್ನ್ನನು ಉದೆದೀಶ ಸಾಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸದುದಗದದಲವಿಲಲಿದೆ ಜಯಶ್ೀಲಳಾಗಿದದ ನಾಗತ್ಸೆತ ಈ ಇರುಳೂ ತ್ನ್ನನು ವಿಶೆೀಷ್ ಪರಯತ್ನುವೆೀನ್ನೂ
ಬೆೀಕಾಗದೆಯೆ ಎಲಲಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನ್ನಡೆದು ಹೊೀಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಧೆೈಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಕುಡಿದು ತ್ನ್ನುನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನೆನುಗಿಂತ್ಲೂ ಸವಲಪ
ಧಾರಾಳವಾಗಿಯೆ ವತ್ರ್ಶೆಸದದಳು. ಅಲಲಿದೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನಡನೆ ಲೆೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧಾನ್ನುಭವ ಪಡೆದಿದದ ನಾಗಕಕ ಯಾವ ವಿಶೆೀಷ್ವತ್ರ್ಶೆನೆಯನ್ನೂನು
ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸದೆ ಮೌನ್ನವಾಗಿ ಗೆಲುವಾಗಿಯೆ ಇದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆಗೂ ಅದು ಇಷ್ಟಸುಖದ ವಿಷ್ಯವೆ ಆಗಿರಬೆೀಕು ಎಂದು
ನಣರ್ಶೆಯಿಸದದಳು. ಇಲಲಿದಿದದರೆ, ಹಿಂದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ, ಇದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಎಷೆಟೀ ಪ್ಪಾಲು ಕಡಿಮಯ ಲೆೈಂಗಿಕ ಲಘುಪರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಅವಳು
ಕಟುವಾಗಿ ಗುಲೆಲಿಬಿಬಾಸದದಂತ್ಸೆ ಹುಯಯಲ್ಸದೆ ಇರುತ್ತದದಳೆೀ? ಮೌನ್ನವೆೀ ಸಮಮತ್ಯ ಲಕಷೌಣವೆಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸ, ತ್ನ್ನನು ಸೊಸೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನಡನೆ
ಕೂಡಿಕೆಯಾಗುವ ಒಪಪಂದಕೆಕ ಪರಾಕಾಷ್ಠತ್ಸೆಯ ಸವರೂಪದ ಮುದೆರಯನನುತ್ತಸಕೊಂಡು ಬಿಟಿಟದಾದಳೆಂದು ನಶ್ಚಾಂತ್ಸೆಯಾಗಿದದಳು.
ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸದಮೀಲೆ ಹೊೀಗಿದುದ, ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತದಮೀಲೆ ಕಳುಳೆಗೊತ್ತನಂದ ಹಿಂತ್ರುಗಿದದನಾದದರಿಂದ, ಅವನ್ನೂ
ಇಂದು ನನೆನುಯ ಹಾಗೆ ಅವಸರವಾಗಿ ಬೆೀಗ ಬರುವುದಿಲಲಿವೆಂದೂ ನ್ನಂಬಿದದಳು. ಆದದರಿಂದಲೆ ಸೊಸೆ ನದಿರಸುತ್ತದಾದಳೆಂದು ತ್ಳಿದ ಮೀಲೆ ಅವಳೂ
ಅನ್ನುದಿವಗನುಚಿತ್ಸೆತಯಾಗಿ ಚೆನಾನುಗಿಯೆ ನದೆದ ಮಾಡಿದಳು.
ಆದರೆ ನಾಗಕಕ ಕಣುಣಾ ಮುಚಿಚಾಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಕಗಗತ್ತಲೆಯನೆನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಮಲಗಿದದಳು. ಉದೆವೀಗದಿಂದ ಅವಳ ಮೈ ಬೆವರುತ್ತತ್ುತ. ಆದಷ್ುಟ
ಪರಯತ್ನುದಿಂದ ಉಸರಾಟ ಜೊೀರಾಗಿ ಕೆೀಳಿಸದಂತ್ಸೆ ತ್ಡೆದು ತ್ಡೆದು ಮಲಲಿಗೆ ಉಸರಾಡುತ್ತದದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ನು ನ್ನಡೆಯಬಹುದೊ ಏನ್ನು
ನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೊ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಶಚಾಯತ್ಸೆ. ಹಿಂದಿನ್ನ ರಾತ್ರ ಬಂದಂತ್ಸೆ ಕನ್ನಸನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಗಂಡ ಬರುತ್ಸಾತನೆಯೊೀ? ಅಥವಾ ನಜವಾಗಿಯೆ
ಬಂದುಬಿಡುತ್ಸಾತನೆಯೊೀ? ಅಥವಾ ನಜವಾಗಿಯೆ ಬಂದು ಬಿಟಟರೆ? ಹಿಂದಿನ್ನ ರಾತ್ರಯಾದರೂ ತ್ನ್ನಗೆ ನದೆದ ಬಂದಿತ್ುತ. ಆದದರಿಂದ
ಗಾಬರಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಎಚಚಾತ್ತದೆದೀನೆ! ಸತ್ುತಹೊೀದವನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಬರುತ್ಸಾತನೀ? ದೆವವವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಏನ್ನು ಗತ್? ನಾಗಕಕನಗೆ ದೆವವದ ರೂಪ
ಆಕಾರಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನ್ನೂ ಗೊತ್ತಲಲಿದಿದದರೂ ಅವಳು ತ್ುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೊಂಡಳು. ನೆನೆದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಉದೆವೀಗ, ಭಯ, ನರಿೀಕೆಷೌ, ಸಂತೀಷ್ವೆನ್ನನುಲು
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಬಾರದ ಏನೀ ಒಂದು ತ್ರಹದ ಹಿಗುಗ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಮೈ ಮತ್ೂತ ಬೆವರಿತ್ು; ಉಸರಾಟ ಹೆಚಾಚಾಯಿತ್ು. ದೆೀಹಬಾಧೆ ತ್ೀರಿಸಕೊಳಳೆಲು ಹೊರಗೆ
ಹೊೀಗಬೆೀಕು ಎನನುಸತ್ು. ಆದರೆ ಏಳುವುದು ಹೆೀಗೆ? ಏಳುವುದಕೂಕ ಏನೀ ಅಂಜಕೆ. ಮಲಲಿಗೆ ಅತ್ಸೆತೀ ಅತ್ಸೆತೀ ಎಂದು ಕರೆದಳು. ಆದರೆ ಅವಳೂ
ಗಾಢ ನದೆರಯಲ್ಲಿದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು.
ಉದೆವೀಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಶಾರಿೀರಿಕ ವಾಯಪ್ಪಾರಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿಯೆ ಬಂತ್ು. ಅವಶಯಕತ್ಸೆ ಮಿತ್ಮಿೀರಲು,
ಕತ್ತಲೆಯ ಭಯವನ್ನುನು ಉತ್ತರಿಸ, ಬರಿಯ ಒಡಲ್ನ್ನ ಕೆಚೆಚಾ ಅವಳನ್ನುನು ಏಳುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿತ್ು. ಎದುದ ಕುಳಿತ್ಳು; ನಂತ್ಳು; ಕೆೈಚಾಚಿ ತ್ಡವುತ್ಸಾತ
ಬಾಗಿಲೆಡೆಗೆ ಸಾರಿ, ತ್ಸಾಳ ತ್ಸೆಗೆದು ತ್ಸೆರೆದಳು. ಹೊರಗೆ ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಅದಕೂಕ ಕೆಳಗೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಬರಬರುತ್ಸಾತ ಕಡಿಮಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಾಗೆ
ವಸುತಗಳ ನೆೀಸಲು ಗೊತ್ಸಾತಗುವಂತ್ತ್ುತ.
ಮಲಲಿಗೆ ಹೊಸಲು ದಾಟಿ, ಸದಾದಗದಂತ್ಸೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ಜಗಲ್ಯಿಂದ ಇಳಿದು ಅಂಗಳಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಮರೆಯಾದಳು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಮೀಲೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿದಳು. ಹೊರಗಡೆಯ ಗಾಳಿಯ ತ್ಂಪಿಗೆ ಅವಳ ಮೈ ಶಾಂತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಸೆವೀದ ಉದೆವೀಗ ಎಲಲಿ ಅಡಗಿತ್ುತ. ಅದಯಕೆಕ
ಲ್ೀಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೆೀಷ್ತ್ಸೆಯೂ ನ್ನಡೆಯುವಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅತ್ೀಂದಿರಯ ವಾಯಪ್ಪಾರದ ಭಯಮಿಶ್ರತ್ ಪರತ್ೀಕೆಷೌಯನ್ನುನು ಸಾಧಾರಣತ್ಸೆಯ
ಅನ್ನುದೆವೀಗಪರಿಸಥೂತ್ ಶಮನ್ನಗೊಳಿಸತ್ುತ. ಅಂಗಳ ದಾಟಿ ಜಗಲ್ಗೆ ಹತ್ತ, ತ್ಸಾನ್ನು ಮುಚಿಚಾ ಬಂದಿದದ ಕದವನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ತ್ಳಿಳೆದಳು, ತ್ಸೆರೆದೆ ತ್ಸೆರೆಯುತ್ತದೆ
ಎಂಬ ಸುನಶ್ಚಾತ್ ಶರದೆಧಯಿಂದ. ಆದರೆ ಅದು ತ್ಸೆರೆದುಕೊಳಳೆಲ್ಲಲಿ! ತ್ುಸು ಬಲವಾಗಿ ತ್ಳಿಳೆದಳು. ಇಲಲಿ! ನ್ನೂಕಿದಳು. ಆದರೂ ಮುಚಿಚಾಯೆ ಇತ್ುತ!
ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಅವಳ ಚಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣತ್ಸೆಯ ಅನ್ನುದೆವೀಗದ ಪರಿಸಥೂತ್ಯಿಂದ ಅದುಭುತ್ಸಾನ್ನುಭವದ ಸಥೂತ್ಗೆ ನೆಗೆದುಬಿಟಿಟತ್ು! ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಪ್ಪೆರೀತ್ ತ್ಸಾನ್ನು
ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಿದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಹೊಕುಕ ತ್ಸಾಳ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ಸೆೀ? ಹಾಗಾದರೆ ನನೆನು ತ್ನ್ನಗಾದಂತ್ಸೆ…. ಅವಳ ಆಲ್ೀಚನೆ
ಕಿೀಲುತ್ಪಪತಡಗಿತ್ು…. ಅತ್ಸೆತ ಮಲಗಿದಾದಳೆ? ಅಯೊಯ, ಏನ್ನು ಅಚಾತ್ುಯರ್ಶೆ! ಏನ್ನು ಅವಿವೆೀಕವಾಯಿತ್ು ತ್ನನುಂದ! ಎಂತ್ಸಾ ಅಪರಾಧ್?
ಅತ್ಸೆತಗಾದರೂ ಎಚಚಾರವಾಗುವುದಿಲಲಿವೆ? ನಾಗಕಕನಗೆ ಕಾಲು ನ್ನಡುತಡಗಿತ್ು. ಮುಂದೆೀನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕೊೀ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಲಿ. ಕುಸದು ಕುಳಿತ್ಳು.
ಕೂಗಿಕೊಳೊಳೆೀಣವೆನನುಸತ್ುತ. ಅದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಇದೆೀನ್ನು ನಜವೊೀ? ಕನ್ನಸೊೀ? ಕಡೆಗೆ ಇದೂ ನನೆನುಯಂತ್ಹ ಒಂದು ಸವಪನುವೊೀ ಏನ? ನನೆನು
ಸವಪನುದಲ್ಲಿ ನಜದಂತ್ಸೆ ಕಂಡು, ಇಂದು ನಜದಲ್ಲಿಯೆ ಸವಪನುದಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೊ? ನಾಗಕಕ ಕುಳಿತ್ಲ್ಲಿಯೆ ನಜವನ್ನುನು ಮುಟಿಟ ಗೊತ್ುತ ಹಚಚಾಲು ಕೆೈನೀಡಿ
ತ್ಡವಿ ನೆಲ ಹೊಸತಲು ಗೊೀಡೆಗಳನ್ನುನು ಮುಟಿಟದಳು. ಛೆ! ಇದು ನಜವೆ! ಮನೆಯೆಲಲಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದೆ! ಜಗಲ್, ಅಂಗಳ, ಜಗಲ್ಯ ಮುಂಡಿಗೆಗೆ
ಕಿೀಲ್ಸದದ ದೊಡಿಡನ್ನ ಕೊೀಡೂ ಸಹ ಕಾಣುತ್ತದೆ! – ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮಲಗಿದದಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಲೆ? ಇವತ್ುತ. ನನೆನು ಅವರಿಬಬಾರೂ ಒಪಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದಂತ್ಸೆ.
ನಾಗಕಕ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಜೊತ್ಸೆ ಮಲಗಿರುತ್ತದದಳು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಮೈ ಬಿಸಯಾಗಿ ಜವರ ಬಂದಿದದರಿಂದ ಅವಳು
ಅಜಜಿಯೊಡನೆಯೆ ಮಲಗಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂತ್ು. ಈ ನ್ನಡುರಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗುವುದಾದರೂ ಹೆೀಗೆ? ಹೊೀದರೂ ಅಜಜಿಯನೆನುಬಿಬಾಸಲೆ ಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವಳು ಕೆೀಳಿದರೆ ಏನೆಂದು ಹೆೀಳುವುದು? ನಾಗಕಕ ತ್ನ್ನಗರಿವಿಲಲಿದೆಯೆ ಅಳತಡಗಿದದಳು. ತ್ಸಾನೆಂತ್ಹ ದೌಭಾರ್ಶೆಗೆಯ? ನ್ನನ್ನನುಷ್ಟಕೆಕ ನಾನ್ನು
ಸುಮಮನರುವುದಕೂಕ ಬಿಡುವುದಿಲಲಿವಲಾಲಿ ವಿಧಿ? ಅದೆಂತ್ಹ ವಿಷ್ಯ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಕಿಕಸಬಿಟಿಟದೆ, ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು? ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಅಲಲಿದೆ ಬೆೀರೆ ಗತ್ಯೆ
ಇಲಲಿವೆ ನ್ನನ್ನಗೆ?…. ಎಷ್ುಟ ಹೊತ್ುತ ಕೂತ್ದದಳೊ ಆ ಬಾಗಿಲೆಡೆ? ನಾಗಕಕಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಲ್ಲಲಿ.
ತ್ಟಕಕನೆ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸಾಳ ತ್ಸೆಗೆದ ಸದಾದಯಿತ್ು. ಕದವೊೀ ತ್ಸೆರೆಯಿತ್ು. ಅತ್ಸೆತಯೆ ಬಂದಳೆಂದು ನಾಗಕಕ ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ: ಆ ಮಸಗುಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ
ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು, ಉಟಿಟದುದ ಸೀರೆಯಲಲಿ ಪಂಚೆ ಎಂದು!
ಸೊಂಟಕೆಕ ಸುತ್ತದದ ಪಂಚೆಯಲಲಿದೆ ಮತ್ಸೆತೀನ್ನೂ ಮೈಮೀಲ್ಲಲಿದ ಆ ವಯಕಿತ ಮುದುರಿ ಕುಳಿತ್ದದ ನಾಗಕಕನ್ನ ಬಳಿ ನಂತ್ು “ಯಾರದು ?” ಎಂದಿತ್ು.
ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಪಪಯಯನ್ನ ಧ್ವನ!
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ಪರಜೆಞ ತ್ಪಿಪ ಕುಳಿತ್ಲ್ಲಿಯೆ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಬಿದುದಬಿಟಟಳು ನಾಗಕಕ!….
ರಾತ್ರ ನ್ನಡೆದದದನೆನುಲಾಲಿ ನೆನೆಯುತ್ಸಾತ ಯಾಂತ್ರಕವಾಗಿ ಕೊಟೆಟಕಡಿಡ ಹೆರೆಯುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ದದ ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ಲುಂಗಿೀ ಸಾಬು ಬಂದದುದ ಗೊತ್ಸಾತಗಲ್ಲಲಿ.
ನಾಯಿಗಳು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಬೊಬೆಬಾಹಾಕಿದ ಮೀಲೆಯೆ ತ್ಲೆಯೆತ್ತದದನ್ನು.
“ಸಲಾಂ ಬತ್ರ್ಶೆದೆ ನಾಯಕರಿಗೆ!” ಕುಳಾಳೆಗಿದದರೂ ಸುಪುಷ್ಟನಾಗಿದುದದರಿಂದ ಗುಜಾಜಿಗಿ ತೀರುತ್ತದದ ಆ ಚಪಪಟೆ ಮೂಗಿನ್ನ ಸಾಬಿ, ನ್ನಸು ಸೊಂಟ
ಬಗಿಗಸದಂತ್ಸೆ ಮುಂಬಾಗಿ, ಒಕಕಯ್ ನ್ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಬನೀನ್ನು ಹಾಕಿ, ಕೆಂಗಪಿಪನ್ನ ಬಣಣಾದ ಕಣುಣಾಕಣ್ಣಾನ್ನ ಲುಂಗಿ ಉಟಿಟದದ ಅವನ್ನು ನ್ನುಣಣಾಗೆ
ಬೊೀಳಿಸದದ ತ್ಲೆಯ ಬೊೀಡಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಗಪಿಪನ್ನ ಎಲೆವಸತರ ಸುತ್ತದದನ್ನು. ಆದರೂ ಆ ವಸತರ ನೆತ್ತಯನ್ನುನು ಸುತ್ುತ ಹಾಕಿತ್ಸೆತ ಹೊರತ್ು
ಮುಚಿಚಾರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಣಾ ಹಾಕಿದಂತ್ಸೆ ಮಿರುಗುತ್ತದದ ಮಂಡೆಯ ಬೊೀಡು ಕಾಣ್ಸುತ್ತಲೆ ಇತ್ುತ
ವೆಂಕಟಣಣಾ ಮುಖ ನಭಾರ್ಶೆವವಾಗಿಯೆ ಇದಿದತ್ಸಾದರೂ, ಸಂಪರದಾಯಬದದವಾಗಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ಪ್ದೆಮಿೀಸೆಯ ಕೆಳಗೆ, ತ್ುಟಿ ನ್ನಗೆಯ ಕವಾತ್ು
ಮಾಡಿತ್ಷೆಟ! ಅವನ್ನ ಮೈಯ ಇತ್ರ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವೂ ಅಲುಗಾಡಲ್ಲಲಿ. ಕೆೈಯೂ ಕಟಿಟ ಹೆರೆಯುವ ಕೆಲಸ ನಲ್ಲಿಸಲ್ಲಲಿ. ಸಾಬಿಯ ಸಲಾಂಇಗೆ
ಯಾವ ಪರತ್ನ್ನಮಸಾಕರದ ಮಯಾರ್ಶೆದೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನೂನು ತೀರಲ್ಲಲಿ. ಬಂದವನಗೆ ‘ಕೂತ್ುಕೊ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಲ್ಲಲಿ.
ಲುಂಗಿೀಸಾಬು ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ನಂತ್ದುದ ತ್ಸಾನಾಗಿಯೆ ಮಲಲಿಗೆ ನೆಲಕೆಕ ಅಂಡೂರಿದನ್ನು, ತ್ಸಾನ್ನು ಕೂರಲ್ದದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದಿದದದ ಬಿದಿರಿನ್ನ ಕಿೀಸುಗಳನ್ನುನು
ಕರಲಕೆಕ ಸರಿಸಕೊಂಡು.
ವೆಂಕಟಣಣಾ ಮತ್ಸೆತ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಕಡಿಡ ಕೆತ್ತತಡಗಿದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿದದ ಚಿಂತ್ಸೆಯೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತ್ು ಮತ್ಸೆತ:
ನ್ನಡೆದಿದದ ನಜಸಥೂತ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿದದ ಆ ಮೂವರಿಗಿಲಲಿದೆ, ಬೆೀರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗದಂತ್ಸೆ ಕಥೆ ಹುಟಿಟಸದದರು: ರಾತ್ರ ನಾಗಕಕ
ಬಯಲಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದು, ತ್ಸಾನಬಬಾಳೆ ಹೊಂತ್ರುಗುತ್ತದಾದಗ ಏನೀ ಬೆಳಿಳೆಗೆ ನಂತ್ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ಸದದರಿಂದ ಹೆದರಿ ಪರಜೆಞತ್ಪಿಪ ಬಿದುದ
ಬಿಟಟಳು ಎಂದೂ; ಸದುದ ಕೆೀಳಿ ಎದುದ ಬಂದಿದದ ವೆಂಕಟಣಣಾ ನಾಗತ್ಸೆತಯರು ಮುಖಕೆಕ ತ್ಣ್ಣಾೀರು ಎರಚಿ, ಗಾಳಿ ಬಿೀಸ, ದೆಯಯಕೆಕ ಒಂದು ಕೊೀಳಿ
ಸುಳಿದುಬಿಟುಟ, ಮತ್ಸೆತ ಹಾಸಗೆಗೊಯುದ ಉಪಚರಿಸದರೆಂದೂ! ಆದರೆ ನಜವಾದ ನಜ ಏನ್ನು ಎಂದು ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೂ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ!
ನ್ನಡೆದದುದ ಅಚಾತ್ುಯರ್ಶೆವೊೀ ಅಥವಾ ಚಾತ್ುಯರ್ಶೆವೊ? ಎಂಬುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ುತ. ನಾಗತ್ಸೆತಯ ಮರೆಬಾಳಿನ್ನ
ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನೆೀನೀ ಕೆೀಳಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ರಾತ್ರ ನ್ನಡೆದಮಟಟದ ಅಸಹಯಕೂಕ ಅದು ಏರಿತ್ಸೆತಂಬುದು ಅವನಗೆ ಅದುವರೆಗೂ
ಊಹಾತ್ೀತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಇದೆೀ ರಿೀತ್ಯ ಅಚಾತ್ುಯರ್ಶೆಪರಯೊೀಗದ ಚಾತ್ುಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಅವಳು ಯಾರ ಯಾರ ಮೀಲೆ ನ್ನಡೆಸ ಏನೆೀನ್ನು
ಮಾಡಿರಲ್ಕಿಕಲಲಿ? ಸೊಸೆಯ ಕೆಷೌೀಮವನ್ನುನು ನೆವವಾಗಿಟುಟಕೊಂಡು ತ್ನ್ನನು ಕಿೀಳುಗಿೀಳಿನ್ನ ಕೂಣ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತ್ದಾದಳಲಲಿವೆ ಅವಳು? – ನೆನೆದಂತ್ಸೆಲಲಿ
ನ್ನಡೆದದುದ ತ್ುಂಬ ಅಸಹಯವಾಗಿ ತೀರಿ, ತ್ನ್ನನು ಭಾವಬಿೀಭತ್ಸಾದ ಗದಗದವನ್ನುನು ಮುಚಿಚಾಕೊಳಳೆಲು ವೆಂಕಟಣಣಾ ಕೆಮಿಮ ಕಾಯಕರಿಸ ಪಕಕಕೆಕ ತ್ುಪಿಪದನ್ನು.
ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ಸಾಬಿಯನ್ನುನು ನೆೀರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ “ಏನ್ನು ಬಂತ್ು ಇಷ್ುಟ ದೂರ, ಸಾಬರ ಸವಾರಿ?” – ತ್ುಸು ವಯಂಗಯವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ ಆ ಪರಶೆನುಯ
ಧ್ವನ.
ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರ ಬಹಿವಿರ್ಶೆನ್ನಯದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿದದ ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆಲಕಷೌಣದ ವರಾಹ ಬಲ್ಷ್ಠತ್ಸೆಯನ್ನುನು ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಸವಿದೆ ಅರಿತ್ದದ ಲುಂಗಿೀ ಸಾಬು
ದೆೀಶಾವರದ ನ್ನಗೆ ನ್ನಕುಕ “ಸಾಹುಕಾರರು ತ್ಮಮನ್ನುನು ಕರಕೊಂಡೆ ಬರಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೀಳಿಕಳಿಸದಾದರೆ ” ಎಂದನ್ನು .
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“ಯಾಕಂತ್ಸೆ?” ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ನಡುಸರದಲ್ಲಿ ಪರತ್ಭಟನೆ ಇಣುಕುತ್ತತ್ುತ.
“ಯಾಕೊೀ? ನ್ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತಲಲಿ. ನ್ನಮಗೆಲಲಿ ಹೆೀಳುತ್ಸಾರೆೀನ್ನು?”
“ಹಾಗಾಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕೆೀಳಿಕೊಂಡು ಬಾ, ಹೊೀಗು.”
ನಾಲಾಕರು ಮೈಲ್ ಗುಡಡಕಾಡು ಹತ್ತ ಇಳಿದು ಬಂದಿದದವನಗೆ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಹಾಗೆ ತ್ಣಣಾಗೆ ಹೆೀಳಿದುದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಮೈ ಉರಿದುಹೊೀಯಿತ್ು.
ಆದರೆ ಏನ್ನು ಮಾಡುತ್ಸಾತನೆ? ಅವನ್ನು ಒಬಬಾನೆ ಬಂದಿದಾದನೆ! ಎದುರು ಕುಳಿತ್ರುವ ವಯಕಿತಯ ಮುಖ ಮಿೀಸೆ ಮೈಕಟುಟಗಳೂ ಎಚಚಾರಿಕೆ
ಹೆೀಳುವಂಥವುಗಳೆ! ಬಟೆಟ ಬರೆಯಲೆಲಿೀನ ಲುಂಗಿೀಸಾಬುವೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನಗಿಂತ್ಲೂ ಜೊೀರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದದರೂ ಸೊಂಟದಪಂಚೆ ವಿನಾ
ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿಯೆ ಕುಳಿತ್ದದ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಗಾರಮಿೀಣನ್ನಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತದದರೂ, ವೆಂಕಟಣಣಾ ಯಜಮಾನ್ನನಾಗಿದದ ಆ ಹೂವಳಿಳೆಯ ಹಳೆಯ ಮನೆ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ
ಶ್ಥಿಲವಾಗಿದದರೂ ತ್ನ್ನನು ಬೃಹದಾಕಾರದಿಂದಲೂ ಭಾರಿ ಮುಂಡಿಗೆಗಳಿಂದಲೂ ಮಜಭೂತ್ಸಾದ ತಲೆ ನಾಗಂದಿಗೆ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದಲೂ
ಲುಂಗಿೀಸಾಬುಗೆ ತ್ನ್ನನು ಎದುರಿಗಿರುವ ವಯಕಿತ ದೊಡಡ ದಂಡನಾಯಕನ್ನ ವಂಶಕೆಕ ಸೆೀರಿ, ಆ ಲಕಷೌಣಗಳಿಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೂ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ
ಅಂತ್ರಂಗವಾಗಿಯೂ ನಧಿಯೂ ಪರತ್ನಧಿಯೂ ಆಗಿದಾದನೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಮರೆಯದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿತ್ುತ.
ಅಲಲಿದೆ…. ಸಾಬುಗೆ ನಾಯಕರ ಇನನುಂದು ಅನ್ನುಭವವೂ ಆಗಿತ್ುತ. ಆವೊತ್ುತ, ಸುಮಾರು ಐದಾರು ತ್ಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು ವರುಷ್ಕೆಕ
ಹತ್ತರಹತ್ತರವೆ ಆಗೊ ಇದದರೂ ಇರಬಹುದು, ಕಮಾಮರ ಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತ್ ನ್ನಡೆದಿತ್ುತ. ಆಗಿನ್ನೂನು ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಕಾಲ್ಗೆ ಕುಂಟನ್ನ ಹುಣುಣಾ
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರ ಮಂಜಭಟಟರಲ್ಲಿ ಕರಣ್ಕರಾಗಿದದ (ಗುಮಾಸತರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತದದರು) ಕಿಟೆಟೈತ್ಸಾಳರ ಕಟಾಟಣತ್ಯಂತ್ಸೆ ಇಜಾರದಸಾಬು,
ಲುಂಗಿೀಸಾಬು ಮತ್ುತ ಅಜಜಿೀಸಾಬು ಮೂವರೂ ವಸೂಲ್ಗೆ ಹೊರಟಿದದರಂತ್ಸೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಷಟೀ ಸಾರಿ ಅವರು ಯಾರ ಆಣತ್ಯೂ ಇಲಲಿದೆ ತ್ಮಮ
ಸವಂತ್ ಇಚೆಚಾಯ ಪರಕಾರ ತ್ಮಮ ಸವಂತ್ ಪರಯೊೀಜನ್ನಕಾಕಗಿಯೂ ವಸೂಲ್ಬೆೀಟೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತದುದದುಂಟು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಅನ್ನಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಲೂಟಿಗೆ
ಹೊರಟಾಗಲೂ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿಯೆ ವಸೂಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆದೀವೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು. ಕೆಲವು ಸಾಲದ ಕುಳಗಳು ಆ ಸಾಬರ ಪುಂಡಾಟಿಕೆಗೆಗೆ
ಹೆದರಿ ಲಂಚದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಡಕೆ ಬಾಳೆೀಕಾಯಿ ಅಕಿಕ ಮಣಸನ್ನಕಾಯಿ ಮುಂತ್ಸಾದವುಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆತ್ುತ, ಬಿೀಸುವ ದೊಣ್ಣೆಣಾ ತ್ಪಿಪದರೆ ಸಾಕು
ಎಂದು, ಅವರನ್ನುನು ಸಮಾಧಾನ್ನಪಡಿಸ ಕಳಿಸುತ್ತದದರು. ಆ ರುಚಿ ತ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತ ಇವರು ಮೂವರು ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಅದೆೀ ಕಸುಬಿಗೆ ಕೆೈಹಾಕುತ್ತದದರು.
ಅವೊತ್ುತ ಇವರು ಮೂವರೂ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಗೆ ಕಮಾಮರಸಾಲೆಯ ಕಳಳೆಂಗಡಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಳೆಳೆ ಹೊಡೆದದದನೆನುಲಲಿ ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದದರು.
ಅಜಜಿೀಸಾಬಿಯ ಕುದುರೆತ್ಟಿಟನ್ನ ಬೆನ್ನನುಮೀಲೆ ದುನಾರ್ಶೆತ್ದ ಚಮರ್ಶೆಗಳಿಂದ ತ್ುಂಬಿದದ ಚಿೀಲವಿತ್ುತ. ಹೊಲೆಯರಿಂದ ಸುಲ್ದಿದದ ದನ್ನದ ಚಮರ್ಶೆಗಳು
ಮತ್ುತ ದೆಯಯದ ಹರಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬಬಾಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಮೀಲುಜಾತ್ಯವರು ಕಡಿದಿದದ ಕುರಿಯ ಚಮರ್ಶೆಗಳು! ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿಯ ಹಸಬೆ ಚಿೀಲದಲ್ಲಿ
ಹಿತ್ತಲಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸಾವಲರ್ಶೆಮಿೀನ್ನು ಮಾರುವ ನೆವದಿಂದ ಅದರ ಬೆಲೆಗೆ ನಾಲೆಕೈದು ಮಡಿಯ ಬೆಲೆಯ ಕದರಡಕೆ ಮಣಸನ್ನ ಕಾಳುಗಳನ್ನುನು
ಮನೆಯ ಹೆಗಗಡಿತ್ಮಮನ್ನವರುಗಳಿಂದ ಸುಲ್ದದೆದಲಲಿ ಭತ್ರ್ಶೆಯಾಗಿತ್ುತ! ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ಪ್ಪಾಟಿೀಚಿೀಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಕುಳಗಳಿಂದ ಲಂಚದ
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದದ ಸವಂತ್ಸವತ್ುತ ತ್ುಂಬಿತ್ುತ!
ಮೂವರು ಕಳಳೆನನು ಹೆಂಡವನನು ಸಾರಾಯಿಯನನು ಕುಡಿದು ಸುಮಮನೆ ತ್ಮಮ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಬಹುದಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಸಾಬರು ತ್ಮಮ ದೌಲತ್ುತ
ತೀರಿಸಲು ಹೊೀಗಿ ಏಟು ತ್ಂದಿದದರು, ಮುಖಯವಾಗಿ ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ!.
ಇಜಾರದ ಸಾಬು ಪುಟಾಟಚಾರಿಯ ಕೆೈಲ್ ಕೆಲವು ಚಾಕು ಚೂರಿಗಳನ್ನುನು , ಅಳತ್ಸೆ ಆಕಾರಗಳನ್ನುನು ಕೊಟುಟ, ತ್ನ್ನಗೆ ಬೆೀಕಾದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರು
ಮಾಡಿಸಕೊಂಡಿದದನ್ನು. ಅವುಗಳ ಉಪಯೊೀಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವದಂತ್ಗಳು ಹುಟಿಟದುದವು. ಆಗುಂಬೆ ಘ್ರಾಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದದ ಸುಲ್ಗೆ
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ಕೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುಟಾಟಚಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟಿಟದದ ಆಯುಧ್ಗಳೂ ಪರಯೊೀಗವಾಗುತ್ತದುದವು ಎಂದು ಗಾಳಿಸುದಿದ ಹಬಬಾತ್ುತ. ಆಚಾರಿಯೆ ಅದಕೆಕ ಕಾರಣ
ಎಂದು ಆರೀಪಿಸದ ಸಾಬೂಗೂ ಅವನಗೂ ಅದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಗೆ ಮಾತ್ು ಮಸೆದು ಅವರಿಬಬಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮನ್ನಸಾತಪ ಉಂಟಾಗಿತ್ುತ. ಅಲಲಿದೆ
ಅವುಗಳ ತ್ಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿದದ ರುಸುಮನ್ನೂನು ಇಜಾರದಸಾಬು ಕೊಟಿಟರಲ್ಲಲಿ. ಕೆೀಳಿದರೆ ‘ಪುಡಿೀಸಾಬುಗಾಗಿಯೆ ಅವುಗಳನ್ನುನು ಮಡಿಸದುದ;
ಅವನ್ನನೆನು ಕೆೀಳು’ ಎನ್ನುನುತ್ತದದನ್ನು. ಪುಡಿೀಸಾಬುವನ್ನುನು ಕೆೀಲ್ದಾಗ ಅವನ್ನು ‘ನ್ನನ್ನಗೂ ಅದಕೂಕ ಏನ್ನೂ ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಲಿ’ ಎನ್ನುನುತ್ತದದನ್ನು . ಅದರ ಮೀಲ್ನ್ನ
ರಚಿಚಾಗಾಗಿ ಇಜಾರದಸಾಬು ‘ಸಾಹುಕಾರ ಮಂಜಭಟಟರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿದದ ಕತ್ತ, ಕುಳ, ಅಡಕೆ ಸುಲ್ಯುವ ಮಟುಟಗತ್ತ, ಕುಡುಗೊೀಲು
ಇವುಗಳನ್ನುನು ಪುಟಾಟಚಾರಿ ಏಕೆ ಇನ್ನೂನು ಕೊಟಿಟಲಲಿ? ವಿಚಾರಿಸಲು ಕಿಟಟ ಊತ್ಸಾಳರು ಹೆೀಳಿಕಳಿಸದಾದರೆ’ ಎಮದು ಜೊೀರು ಮಾಡಿದನ್ನು.
“ನೀನ್ನು ಯಾವನೀ ಕೆೀಳೊೀಕೆ? ಹೊೀಗಿ ಹೆೀಳು ನನ್ನನು ಐತ್ಸಾಳರಿಗೆ, ನಾನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಾದಿಲಲಿ ಅಂತ್ಸಾ!” ಪುಟಾಟಚಾರಿ ಬೆೀಕೆಂತ್ಸೆಲೆ ಮೂಗು
ಮುರಿಯುವಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿದದನ್ನು.
“ನಾನ್ನು ಯಾವನ್ನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನನು ಜುಟುಟ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವ ವಸೂಲ್ ಸಾಹೆೀಬ!”
“ಸಾಹೆೀಬನ್ನಂತ್ಸೆ ಸಾಹೆೀಬ! ದನಾ ತ್ನಾನು ಮುಂಡೆಗಂಡ ನನ್ನಗೆಷಟ ದೌಲತ್ುತ?”
“ಏನ್ನು ಗಂಡ ಗಿಂಡ ಅಂತ್ೀಯ, ಬಾನ್ಚಿತ್ಸ್ ಬೊೀಳಿೀಮಗನೆ? ಹಲುಲಿ ಉದುರಿಸ ಬಿಟೆಟೀನ್ನು ಹುಷಾರ್!”
“ಚೆಲಲಿಣದಾಗಿ ಹೆೀತ್ುಕೊಳಾಳೆಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿತೀನ ನೀಡು ನನ್ನಗೆ , ಸೂಪರ್ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ!” ಪುಟಾಟಚಾರಿ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದದ ಕಬಿಬಾಣದ
ಸುತ್ತಗೆಯೊಡನೆ ಮೀಲೆದದನ್ನು.
“ಸೂವರ್ ಗಿೀವರ್ ಅಂತ್ೀಯೆೀನೀ, ಮಾದರ್ಚತ್ಸ್? ನನ್ನನು ಜಾತ್ೀನೆಲಲಿ ಕೆಡಿಸ ಬಿಡಿತೀನ ನೀಡು ಮಖಕೆಕ ಉಗಿದು!…. ಹಾಯಕ್ ಥೂ!”
ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ಪುಟಾಟಚಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಉಗಿದುಬಿಟಟನ್ನು.
ಪುಟಾಟಚಾರಿ ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಲ್ದದ ಸುತ್ತಗೆಯಿಂದ ಸಾಬಿಯ ಮುಖ ಮೈ ನೀಡದೆ ಬಿೀಸದನ್ನು. ದಾಂಡಿಗ ಸಾಬಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಸರಿದುದರಿಂದ ಅವನ್ನು ರಕಷೌಣ್ಣೆಗಾಗಿ
ಚಾಚಿದದ ಕೆೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಪೆಟುಟ ತ್ಗುಲ್ತ್ು. ಕೆಚಿಚಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗಟಿಟಗನಾಗಿದದರು ಆಳುತ್ನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಣಕಲಾಗಿದದ ಪುಟಾಟಚಾರಿಯ ಮೀಲೆ ಸಾಬಿ ನ್ನುಗಿಗದ ರಭಸಕೆಕ
ಆಚಾರಿ ಕಬಿಬಾಣದ ಸಾಮಾನ್ನುಗಳ ರಾಶ್ಯ ಮೀಲೆ ಬಿದುದ ‘ದುಣಣಾ ಮುಂಡೆಗಂಡ , ನನ್ನನು ಎದೆಗೆ ರಣಹೊಡಿಯ’ ಎಂದು ಬೆೈಯುತ್ಸಾತ ಏಳಲು
ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದನ್ನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಳಳೆಂಗಡಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಗಾಟವನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಓಡಿ ಬಂದಿದದ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ರಟೆಟಯನ್ನುನು
ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಬಿಟಟನ್ನು. ಅವನ್ನು ಆಚಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಂಬರಿಯದಂತ್ಸೆ. ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ಸಹಾಯಕೆಕ ನ್ನುಗಿಗ ಬಂದ ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿ ಅಲ್ಲಿಯೆೀ
ಬಿದಿದದದ ಒಂದು ಕಬಿಬಾಣದ ತ್ುಂಡಿನಂದ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ತೀಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಹವಣ್ಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಝಾಡಿಸ ಒದೆದ ಹೊಡೆತ್ಕೆಕ
ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿ ಒಂದು ಉರುಳು ಉರುಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಳಿಕಟಟಲು ತ್ಂದಿಟಿಟದದ ಒಂದು ಗಾಡಿಚಕರಕೆಕ ಡಿಕಿಕ ಹೊಡೆದು, ಅದನ್ನುನು ಮೈಮೀಲೆ
ಬಿೀಳಿಸಕೊಂಡನ್ನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಷ್ಠನ್ನೂ ಭೀಮಕಾಯನ್ನೂ ಆಗಿದದ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ, ತ್ನ್ನನು ರಟೆಟಯನ್ನುನು ಅವನ್ನ
ಹಿಡಿತ್ದಿಂದ ಬಿಡಿಸಕೊಳಳೆಲು ಪರಯತ್ನುಪಟಟನ್ನು. ಆದರೆ ತ್ಸಾರುಣಯದಲ್ಲಿ ಗರಡಿಸಾಧ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಕತ್ತವರಸೆ, ದೊಣ್ಣೆಣಾಕಾಳಗ, ಮಲಲಿಯುದಧ
ಮದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದದ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕನ್ನ ಬಲ್ಷ್ಠತ್ಸೆ ಮತ್ುತ ಭೀಮಕಾಯತ್ವದ ಮುಂದೆ ಅವನ್ನ ಆಟ ನ್ನಡೆಯಲ್ಲಲಿ. ಅಷೆಟೀ ಅಲಲಿ,
ಒಂದೆೀ ನಮಿಷ್ದಲ್ಲಿ ಇಜಾರದ ಸಾಬುವನ್ನುನು ನೆಲಕೆಕ ಬಿೀಳಿಸ, ಅವನ್ನ ಹಿಂಗೆೈಮುರಿಕಟಿಟಯೂ ಆಗಿತ್ುತ! ಅಜಜಿೀಸಾಬಿ ಗಡಡ ಕಿತ್ುತಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಬಂದು
ದಮಮಯಯಗುಡೆಡಹಾಕಿ ಬಿಡಿಸಕೊಳಳೆದಿದದರೆ ಏನೆೀನಾಗುತ್ತತತ?….
ಅದೆಲಲಿ ಇನ್ನೂನು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಯಾಗಿಯೆ ಇರುವಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತದದ ಆ ಘಟನೆಯ ಬಿಸನೆನ್ನಪು ಲುಂಗಿಸಾಬುವನ್ನುನು ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿಯೂ
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ನ್ನಡತ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದಿರುವಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ುತ. ಇತ್ರರ ಮುಂದೆ ವತ್ರ್ಶೆಸುವಂತ್ಸೆ ಈ ಅಲಘುವಯಕಿತಯೊಡನೆ ವಯವಹರಿಸುವುದು ತ್ರವಲಲಿ
ಎಂದು ನಶಚಾಯಿಸ, ಅಷ್ುಟ ದೂರದಿಂದ ನ್ನಡೆದುಬಂದಿದದ ತ್ನ್ನನು ದಣ್ವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸವಂತ್ಕಾಕಗಿ ಪಡಿ ಪಡೆಯುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಸುಳುಳೆದೆೈನ್ನಯವನ್ನುನು
ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತ ಹುಸವಿನ್ನಯದಿಂದ ಬೆೀಡಿದನ್ನು ಲುಂಗಿಸಾಬು:
“ಒಂದು ಬಾಳೆಯ ಗೊನೆ ಆದರೂ ಕೊಡಿತೀರಾ, ನಾಯಕರೆ?”
ಆ ಪುಂಡರ ಲಂಚಲೂಟಿಯ ವಿಚಾರವನೆನುಲಲಿ ಚೆನಾನುಗಿ ತ್ಳಿದಿದದ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಕತ್ಸೆತತ್ತ ನೀಡದೆ ಹುಸನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಯಾಕೆ ? ಬಾಳೆಗೊನೆ ತ್ರಾಕೆ
ಹೆೀಳಿದರೆೀನ್ನು ನನ್ನನು ಸಾಹುಕಾರರು?” ಎಂದು ಸಂಬಳ ಸುರಿದು ಎಸೆದು, ತ್ಸಾನ್ನು ಕುಳಿತ್ದದ ಕಂಬಳಿಯ ಸೆರಗಿನಂದಲೆ ಬಗಿಗ ಮೂಗು ಒರೆಸಕೊಂಡನ್ನು.
“ಇವನ್ನ ಮೈ ನೀಡಿದರೆ ಇಷ್ುಟ ದೊಡುಡ; ಮಿೀಸೆಯೊೀ ಮಹಾ ಮಿೀಸೆ; ಮನೆಯೂ ದೊಡದದೆ; ಆದರೆ ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಸಣಣಾ: ಕೂತ್ಲೆಲಿ
ಕಾಯಕರಿಸ ತ್ುಪುಪತ್ಸಾತನೆ; ಸಂಬಳ ಸುರಿದು ಕಂಬಳಿಗೆೀ ಒರಸುತ್ಸಾತನೆ!” ಎಂದೆಲಲಿ ಒಳಗೊಳಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಲುಂಗಿಸಾಬು “ಸಾಹುಕಾರರು ಯಾಕೆ
ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರೆ? ಅವರಿಗೆೀನ್ನು ಬಾಳೆಕೊನೆಗೆ ಬರಗಾಲವೆ? ನಮಮವರ ತೀಟಗಳೆಲಲಿ ಅವರವೆೀ ಅಲಲಿವೆ? ನೀವು ಕೊಡುವ ಬಾಳೆಕೊನೆಯೂ ಅವರದೆದೀ
ಆಗುತ್ತದೆ!” ಎಂದು ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರ ಗದೆದ ತೀಟಗಳೆಲಲಿ ಮಂಜಭಟಟರ ಸಾಲಕೆಕ ಈಡಾಗಿರುವುದನ್ನುನು ವಯಂಗಯವಾಗಿ ಮೂದಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ
ಮಾತ್ಸಾಡಿದದನ್ನು.
“ಮತ್ಸೆತ? ನನ್ನನು ಅಪಪ ನ್ನಟುಟ ಬೆಳೆಸದುದ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದಿೀಯಾ? ಬಿಟಿಟ ಕೊಡುವುದಕೆಕ ನನ್ನಗೆ? ಬಾಳೆಕೊನೆ?” ವೆಂಕಟಣಣಾ ರೆೀಗಿ ನ್ನುಡಿದನ್ನು.
“ನ್ನನ್ನನು ಅಪಪ ಯಾಕೆ ನಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದಕೆಕ ಬರುತ್ಸಾತನೆ?” ಸಾಬಿಯ ಮಾತ್ನ್ನ ಅಶ್ಲಿೀಲದ ಧ್ವನ ಮುಂದುವರೆಯಿತ್ು “ನಮಮ ಅಪಪನೆ
ನೆಟುಟ ಬೆಳೆಸದುದ ಇರಬೆೀಕು ಅಲಲಿವೆ?”
ಕೊಟೆಟಕಡಿಡ ಹೆರೆಯುತ್ತದದ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಕತ್ತಯೊಂದಿಗೆ ಸರಕಕನೆ ಎದದನ್ನು. ಕೂತ್ದದ ಸಾಬು ಚಂಗನೆ ನೆಗೆದದುದ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲ ಕಡೆಗೆ ನ್ನುಗುಗವ ಅವಸರದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕಂಬಕೆಕ ಢಿಕಿಕ ಹೊಡೆದು ಧಾತ್ುಹಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದದನ್ನು! ಹಣ್ಣೆ ಒಡೆದು ನೆತ್ತರು ಸುರಿಯತಡಗಿತ್ುತ!
“ನಾ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೆಮಿಮದೆರೀ ಇವನಗೆ ಲುಂಗಿ ಒದೆದ ಆಗತದೆ ! ಮತ್ಸೆತ ಪಟಟಂಗ ಹೊಡಿೀತ್ಸಾನೆ, ಪಟಿಂಗ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಹುಂಗೆ, ಲಂಗು ಲಗಾಮು ಇಲೆದ!
ನೀಚ ಲೌಡಿೀಮಗಾ!” ವೆಂಕಟಣಣಾ ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡನ್ನು ನ್ನಕುಕ.
ತ್ಣ್ಣಾೀರೆರಚಿ ಗಾಳಿ ಬಿೀಸಲು ಲುಂಗಿಸಾಬು ಮೈ ತ್ಳಿದೆದದನ್ನು. ಒಣ ಸೆಗಣ್ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಗಾಯದ ರಕತ ನಲ್ಲಿಸದ ಮೀಲೆ ಹಣ್ಣೆಗೊಂದು ಕೊಟಟ ಬಟೆಟ
ಕಟಿಟಕೊಂಡು, ಹೆಬಾಬಾಗಿಲು ದಾಟಿ ಮಟಿಟಳಿದು ಹೊೀದನ್ನು. ಆದರೆ ತ್ನ್ನಗಾಗಿದದ ಹಣ್ಣೆಗಾಯದ ಸಾಕಿಷೌಯಿಂದ ತ್ನ್ನಗೊದಗಿದದ ಅವಮಾನ್ನಕೆಕ ತ್ಕಕ
ಪರತ್ೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಮೀಲೆ ಅದೆಂತ್ಹ ದೂರು ಹೆೀಳಿ, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಎಂತ್ಸೆಂತ್ಹ ಕಷ್ಟಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ಸಕಿಕಸಲ್ದಾದನೆ
ಎಂಬುದನ್ನುನು ವೆಂಕಟಣಣಾ ಆಗ ಹೆೀಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಅರಿತ್ಸಾನ್ನು?
ಕೊೀಣೂರಿನ್ನಲ್ಲಿದುದಕೊಂಡು ಐಗಳ ಕೂಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತದದ ಹುಡುಗರೆಲಲಿ ಬೆಳಿಗೆಗ ಗಂಜಯುಂಡಾದ ಮೀಲೆ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಕೆಳಗರಡಿಗೆ ಬಂದರು.
ಹಲಗಣ್ಣೆಯ ಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಾಗಲೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನ್ನಪ್ಪಾದದುದ.
“ಓಹೊೀ, ಇವತ್ುತ ಆಡಿಕೆ ಕಣರೀ, ಐಗಳು ಇಲಲಿ.”
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“ಮುಂದಿನ್ನ ಬೆೀಸುತವಾರದತ್ನ್ನಕ ಅಲೆಲಿೀನೀ ಆಡಿಕೆ?”
“ಬೆೀಸುತವಾರದ ತ್ನ್ನಕ ಅಂತ್ಸಾನೆ! ಆಯಿತ್ುವಾರದ ತ್ನ್ನಕ ಕಣೀ!”
“ಬನರೀ, ಲಗೆಗಮಣ್ಣೆ ಆಡಾನ್ನ.”
“ನೀವೆಲಾಲಿ ಕಣಕೆಕ ಹೊೀಗೊರೀ, ನಾ ಲಗೆಗ ಚಂಡು ಮಣ್ಣೆ ಹುಡುಕಿ ತ್ರತ್ೀನ…. ನನೆನು ಆಡಿದಮೀಲೆ ಎಲ್ಲಿಟೆಟಯೊ ಅವನ್ನನು, ಏ ತ್ಮೂಮ?”
“ನಾನ್ನಲಲಿ ಕಣೀ ಇಟಿಟದುದ; ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ.”
“ಎಲ್ಲಿಟಿಟೀಯೊೀ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ?”
“ಅಂವ ಇಲ್ಲಿ ಇಲಲಿಲ್ಲಿೀ! ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದನೀ?….”
“ಮತ್ಸೆತಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಾತನೆ? ಗಂಜ ಉಂಡಾಂವ ಹಳಳೆದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ !”
ಹುಡುಗರೆಲಲಿ ನ್ನಕಕರು. ಲಗೆಗಮಣ್ಣೆ ಚಂಡು ತ್ರಲು ಹೊರಟಿದದವನ್ನು ಅವನ್ನುನು ಹುಡುಕಿ ತ್ರಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಓಡಿದನ್ನು. ಉಳಿದವರು ಕೆೀಕೆ ಹಾಕುತ್ಸಾತ
ಕಣದ ಅಂಗಳಕೆಕ ಓಡಿದರು.
ಮಣ್ಣೆ ಚೆಂಡು ಎರಡನ್ನೂನು ಹುಡುಕಿ ತ್ಂದಮೀಲೆ, ಎಳಬಿಸಲು ಮನೀಹರವಾದ ಮರದಳಿರಿನಂದ ಸೊೀಸ ಬಂದು ನೆಳಲು ಬೆಳಕಿನ್ನ ರಂಗೊೀಲ್
ಎರಚಿದಂತ್ದದ ಕಣದ ವಿಶಾಲವಾಗಿದದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೆಯನ್ನುನು ಕಟಿಟಯ ಆಪುಕೊಟುಟ ಹೂಡಿ, ಲಗೆಗಯಾಟ ಪ್ಪಾರರಂಭಸುವ ಮದಲು ಎರಡು
ಪಕಷೌಗಳನ್ನುನು ವಿಂಗಡಿಸತಡಗಿದರು. ತ್ಮುಮ ಒಂದು ಕಡೆಯ ಮುಖಂಡನೆಂದೂ ಕಾಡು ಮತತಂದು ಕಡೆಯ ಮುಖಂಡನೆಂದೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಿ, ತ್ಮಗೆ
ಬೆೀಕಾದವರನ್ನುನು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕೂಗಿದರು. ಲಗೆಗಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೆಗಾಗಲ್ ಹಗೆಗಾಗಲ್ ಚೆಂಡನ್ನುನು ಗುರಿಯಿಟುಟ ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದಕೆಕ
ಆಗಿದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಹೆಸರನ್ನುನು ತ್ಮುಮ ಮದಲು ಕೂಗಿದಾಗ, ಕಾಡು ಅದಕೆಕ ತ್ಕರಾರು ಮಾಡಿದರು. ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಹೆಸರನ್ನುನು ಕೂಗುವುದಾದರೆ ತ್ನ್ನಗೆೀ
ಆ ಮದಲ ಸರದಿ ಬೆೀಕೆಂದು, ಹುಡುಗರೆಲಲಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಕಣುಣಾ ತ್ರುಗಿಸ ಹುಡುಕಿನೀಡಿದಾಗಿ ತ್ಮಮ ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಇಲಲಿದಿರುವುದು ಮತ್ಸೆತ
ಅವರೆಲಲಿರ ಗಮನ್ನಕೆಕ ಬಂತ್ು.
“ಅಯೊಯೀ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದನ? ಕರೆಯೊ!”
“ಹೊರಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿರಬೆೀಕೊ, ಬತ್ಸಾರ್ಶೆನ. ನನೆನು ಹೊಟೆಟನೀವು ಅಂತ್ಸಾ ಅಳಿತದದ ಕಣೀ.”
“ಹೊಟೆಟನೀವು ಗಿಟೆಟನೀವು ಎಲಲಿ ಬರಿೀ ನೆವ ಕಣೀ….”
“ಮತ್ಸೆತ?”
“ಅವನ್ನ ಅಪಪಯಯನ್ನನು ನೆನ್ನಸಕೊಂಡಾ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ. ಆಗಾಗ ಕದುದಕೂತ್ು ಅಳಿತತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ. ಫಕಕನೆ ಯಾರಾದೂರ ಕಂಡೆರ ಕೆೀಳಿದೆರ, ಹೊಟೆಟನೀವು
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ತ್ಲೆನೀವು ಅಂತ್ಸಾ ಸುಳುಳೆಸುಳೆಳೆ ಹೆೀಳಾತನೆ….”
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಮಕಕಳ ಗುಂಪು ನಃಶಬದವಾಯಿತ್ು. ಎಲಲಿರ ಮುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಏನ ಸಂಕಟದ ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ಯ ಛಾಯೆ ಸುಳಿಯಿತ್ು. ಅವರಲ್ಲಿ
ಒಬೊಬಾಬಬಾರಿಗೂ ಆ ಗುಟುಟ ಗೊತ್ತತ್ುತ ಎಂಬುದು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ುತ. ಅಲಲಿದೆ ಮೀಲೆಮೀಲೆ ಏನ್ನೂ ಗೊತ್ತಲಲಿದವರಂತ್ಸೆ ನಶ್ಚಾಂತ್ರಾಗಿ ಕಿರೀಡಾಮಗನುರಾಗಿ
ತೀರುತ್ತದದರೂ ಒಬೊಬಾಬಬಾರೂ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗುಟಾಟಗಿ ಆಲ್ೀಚಿಸದದರು, ವಯಸನ್ನಪಟಿಟದದರು, ಆಗೊಮಮ ಈಗೊಮಮ ಪರಸಪರ ವಿಚಾರ
ವಿನಮಯವನ್ನೂನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದರು. ಧ್ಮುರ್ಶೆವಿನ್ನ ಗುಣ ಸಾಮಥಯರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಈ ಕಾರಣಕಾಕಗಿಯೂ ಎಲಲಿರೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು ವಿಶೆೀಷ್ವಾದ
ಅಕಕರೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದದರು; ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ನೀವಾಗದಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಳಳೆಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದರು. ಆದದರಿಂದಲೆ ತ್ಮುಮ ಕೆೈಯಲ್ದದ ಲಗೆಗಯ
ಚೆಂಡನ್ನುನು ಯಾಂತ್ರಕವಾಗಿ ತ್ರುಗಿಸುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೊೀ ರಹಸಯವನ್ನುನು ಬಯಲುಮಾಡುವಂತ್ಸೆ:
“ಹೌದು ಕಣರೀ! ಅವತತಂದು ದಿವಯ, ರಾತ್ರ, ನಾವೆಲಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳಿತೀವಲಲಿ ಒಟಿಟಗೆ ಜಗಲೆೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲಲಿ ನದೆದ ಮಾಡಿತದಿರ; ನ್ನಂಗೆ
ಎಚಚಾರಿತ್ುತ…. ಚಿಕಕಯಯ, – ಮುಕುಂದಚಿಕಕಯಯ, – ಧ್ಮುರ್ಶೆನ್ನ ಪಕಕದಾಗೆ ಮಲಗಿಸಕೊಳಾತರಲಾಲಿ? ಯಾಕೆ ಅಂತ್ೀರಿ? ಅದಕೆಕೀ! ಧ್ಮುರ್ಶೆ ನದೆದ
ಮಾಡಾತನೆೀ ಎದುದ ಬಿಡಾತನೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ. ‘ಅವಾವ ಅವಾವ, ಅಪಪಯಯ ಬಂದುರ, ನೀಡಿಲ್ಲಿ!’ ಅಂತ್ಸಾ ದಡ ದಡ ಹೊೀಗಾತ ಹೆೀಳಾತನೆ: ‘ಬಾಗಿಲು
ತ್ಸೆಗಿ, ಅವಾವ, ಅಪಪಯಯ ಕರಿೀತ್ಸಾನೆ!’ ಅಂತ್ಸಾ! ನಾನ್ನು ‘ಚಿಕಕಯಾಯ ಚಿಕಕಯಾಯ’ ಅಂತ್ಸಾ ಕರಿೀಬೆೀಕು ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದೆದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆೀ ಫಕಕನೆ
ಎಚಚಾರಾಯುತ. ಎದುದ ಓಡಿಹೊೀಗಿ ಅವನ್ನನು ಹಿಡುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂರಿಸ ಎಚಚಾರಮಾಡಿದುರ: ‘ಧ್ಮುರ್ಶೆ! ಧ್ಮುರ್ಶೆ! ಕಣುಣಾ ಬಿಡೀ! ನಾನ್ನು ಕಣೀ
ನನ್ನನು ಸಣಣಾಮಾವ! ಎಚಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳೊಳೆೀ!’ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿ, ಅವನ್ನನು ಅಳಾಸಾಡಿಸಾ ಎಚಚಾರಮಾಡಿದುರ!”
ತ್ಮುಮ ಮುಗಿಸುವುದನೆನು ಕಾಯುತ್ತದದ ಕಾಡು ಅಳುಮಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಮತ್ಸೆತೀ! ಮತ್ಸೆತೀ! ನಾ ಹೆೀಳೆತೀನ ಕೆೀಳೊರೀ! ಮತ್ಸೆತೀ! ಮತ್ಸೆತೀ!”
ಉಗುಳು ನ್ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಸದನ್ನು: “ಅವತತಂದು ದಿವಸಾ ಕಣೀ! ನಾ ಬಾಯಿತ್ಪಿಪ ಹಳೆಮನೆ ಅತ್ಸೆತಮಮನ್ನನು, ಎಲಲಿರೂ ಕರಿೀತ್ಸಾರೆ ಅಂತ್ಸಾ
ನಾನ್ನೂ, – ಬಾಯಿತ್ಪಿಪ ಅಂದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಇಟುಟಗೊ, – ‘ಹುಚುಚಾ ಹೆಗಗಡಿತ’ ಅಂತ್ಸಾ ಅಂದಿಬಾಟೆಟ! ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇದದದುದ ಮರೆತ್ಸೆೀಹೊೀಗಿತ್ುತ
ಕಣೀ! ಎಂಥಾ ಕೆಲಾಸಾ ಆಯುತ ಅಂತ್ೀಯ? ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅಳಾಕೆ ಸುರುಮಾಡಿಬಿಟಟ! ನಾನ್ನು ‘ದಮಮಯಯ! ತ್ಪ್ಪಾಪಯೊತ! ಇನೆನುಂದಿಗೂ
ಹೆೀಳಾದಿಲಲಿ ಹಾಂಗೆ.’ ಅಂತ್ಸಾ ತ್ಬಿಬಾಕೊಂಡು ದಮಮಯಯಗುಡೆಡ ಹಾಕಿದ ಮಾಯಲೆೀ ಸೊಲಪ ಸಮಾಧಾನ್ನಕೆಕ ಬಂದ!….”
ಇನನುಂದು ಕಿೀಚಲುಗಂಟಲು ನ್ನಡುವೆ ಬಾಯಿಹಾಕಿ ಕೆಳದನಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳತಡಗಿತ್ು: ಹಿಂದಿನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಬಬಾರು ಪ್ಪಾರರಂಭಮಾಡಿದ ರಿೀತ್ ಆವಾಗಲೆ
ಆಷೆೀರ್ಶೆಯ ಸಂಪರದಾಯವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ: “ಆವತತಂದು ದಿವಸಾ, ‘ಭಗವಂತ್ ಪ್ಪಾರಥಿರ್ಶೆಸದರೆ ಭಕತ ಕೊಡಾತನೆ’ ಅಂತ್ಸಾ ಐಗಳು ಹೆೀಳಿದರಲಾಲಿ ?” ಅಲಲಿಲ್ಲಿ
ನ್ನಗೆಯೆದುದ ಕಿೀಚಲುಗಂಟಲು ತ್ಬಿಬಾಬಾಬಾಯಿತ್ು!
“ಥೂ ನನ್ನನು! “ಭಕತ ಪ್ಪಾರಥಿರ್ಶೆಸದರೆ ಭಗವಂತ್ ಕೊಟೆಟೀಕೊಡುತ್ಸಾತನೆ!” ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದದಲೆಲಿೀನೀ ಐಗಳು?”
“ಹೂಞ ಹೂಞ ಹೂಞ! ಹಾಂಗೆ ಹಾಂಗೆ ಹಾಂಗೆ!…. ಅವತ್ೂತ, ಅಲಲಿ, ಅಲಲಿ, ಅವತ್ತಲಲಿ, ಅದರ ಮರುದಿವಸಾ, ಮುಕುಂದಣಣಾ ಹೊೀಗಿದರಲಾಲಿ
ಗೊೀಸಾಯಿಗಳು ಬಿೀಡುಬಿಟಟಲ್ಲಿಗೆ?”
ನ್ನಡುವೆ ಬಾಯಿಹಾಕಿತ್ು ಮತತಂದು ದನ. ಮೀಲ್ನ್ನ ಮತ್ುತ ಕೆಳಗಿನ್ನ ಎರಡೂ ಸಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬಲುಲಿ ಮುರಿದು ಬಿದುದ ಇನ್ನೂನು ಹೊಸ ಹಲುಲಿ
ಹುಟಿಟರಲ್ಲಲಿ ಅದಕೆಕ. ಮಾತ್ಸಾಡಿದರೆ ಪದಗಳೆಲಲಿ ಮಧೆಯ ಮಧೆಯ ಪುಸ್ ಪುಸ್ ಎನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ: “ಹೌದೌದು, ಆ ಗೊೀಸಾಯಿಗಳ ಸಂಗದ
ಧ್ಮರ್ಶೆಣಣಾಯಯನ್ನ ಅಪಪಯಯ ಗದದ ಬಿತತಕೊಂದು ಬಂದಾರೆ ಅಂತ್ಸಾ ಯಾರೀ ಬಂದು ಹೆೀಳಿದರಂತ್ಸೆ ….”
“ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರಂತ್ಸೆ ಕಣೀ, ಹೆೀಳೊದೀರು.”

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
“ಅದನೆನುೀ, ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರಾಕೆ ಹೊೀಗಿದರಲಾಲಿ ಮುಕುಂದಣಣಾ” ಕಿೀಚಲು ಗಂಟಲು ಮತ್ಸೆತ ಮುಂಬರಿಯಿತ್ು : “ಆವತ್ುತ ಧ್ಮರ್ಶೆಣಣಾಯಯ ಅಂಗಳದ
ತ್ುಳಸಕಲಲಿ ದೆೀವರ ಹತ್ರ ಅಳಾತ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆ ಮಾಡಿತದದ ಕಣೀ.”
“ಯಾರನನುೀ ಏನೀ? ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಅಪಪಯಯ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿಬಿಟಟದರಂತ್ಸೆ ಆ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ುರ.”
ಲಗೆಗ ಆಟ ಪ್ಪಾರರಂಭಸುವ ಮದಲು ಧ್ಮುರ್ಶೆವನ್ನುನು ಹುಡುಕಿ ಕರೆತ್ರಲು ಹೊರಟರು ಹುಡುಗರೆಲಲಿ. ಒಬೊಬಾಬಬಾರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ. ಧ್ಮುರ್ಶೆ
ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಕಣುಣಾ ತ್ಪಿಪದದರೆ ಅವರಿಗೆಲಾಲಿ ಏನೀ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ, ಯಾವುದೊೀ ಹೆದರಿಕೆ, ಅವನ್ನ ಕೆಷೌೀಮದ ಹೊರೆ ಹೊಣ್ಣೆಗೆ ತ್ಸಾವೆಲಲಿರೂ
ಅನ್ನಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಜವಾಬುದಾರರ ಎಂಬಂತ್ಸೆ.
ಅವರು ‘ಕದದಡಗೊೀ ಆಟ’ ಆಡುವ ಮುಚುಚಾಮರೆಯ ಸಂದಿಗೊಂದಿಗಳಲೆಲಿಲಲಿ ಧ್ಮುರ್ಶೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು . ‘ಧ್ಮೂರ್ಶೆ! ಓ ಧ್ಮೂರ್ಶೆ! ಓ
ಧ್ಮರ್ಶೆಣಣಾಯಯ!’ ಎಂಬ ಕರೆಕೂಗುಗಳು ಸೌದೆಕೊಟಿಟಗೆ, ದನ್ನದ ಕೊಟಿಟಗೆ, ಪಣತದ ಕೊಟಿಟಗೆ, ಬಚಚಾಲು ಕೊಟಿಟಗೆ, ಕೊೀಳಿಒಡಿಡ, ಕುರಿಒಡಿಡಗಳಿಂದಲೂ
ಹೊಮಿಮದುವು. ಕಡೆಗೆ ರಂಗಪಪಗೌಡರ ಹೆಂಡತ್ಯ ಹೆರಿಗೆ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಸೂಲಗಿತ್ತಯಾಗಿ ಬಂದಿದದ ಹಳೆೀಪ್ಪೆೈಕದ ಯೆಂಕಿಯನ್ನುನು ಬಚಚಾಲು
ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಹತ್ತರ ಇದಿರುಗೊಂಡ ತ್ಮುಮ ‘ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದನೆ? ಎಲಾಲಿದರೂ ನೀಡಿದೆಯೀನೆ? ನ್ನಮಮ ಸಂಗಡ ಗಂಜ ಉಂಡು ಹೊರಗೆ
ಬಂದಂವ ಪತ್ಸೆತೀನೆ ಇಲಲಿ! ಹುಡುಕಿೀ ಕರೆದೂ ಸಾಕಾಯುತ ನ್ನಮಗೆಲಲಿ.’ ಎಂದು ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ದನಯಿಂದಲೆ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
ಅವಳು ಸವಲಪವೂ ಕುತ್ೂಹಲವನಾನುಗಲ್ ಆಸಕಿತಯನಾನುಗಲ್ ತೀರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಇವರ ಅನೆವೀಷ್ಣ್ಣೆಯನ್ನೂನು ಅವನ್ನ ಕಾಣ್ಣೆಯಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನೂನು
ಸಮತೀಲನ್ನವಾಗಿ, ಮಕಕಳ ಆಟವನ್ನುನು ಕಾಣಬೆೀಕಾದಂತ್ಸೆ ಕಂಡು, ಉದಾಸೀನ್ನ ಧ್ವನಯಿಂದ “ಯಾರೀರ್ಶೆ? ಹಳೆಮನೆ ತ್ರುಪತ್ ದೊಡಡಯಯನ್ನ
ಮಗನಾ? ನಮಮ ಅವವನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆರಿಗೆ ತ್ಟಿಟಕೊೀಣ್ಣೆೀಲ್ ಮಾತ್ಸಾಡಾತ ಕೂತ್ಸಾರಲಾಲಿ?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಕೆಲಸಕೆಕ ಅವಸರವಾಗಿ ಹೊರಟೆೀ ಹೊೀದಳು.
ತ್ಮುಮಗೆ ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಂಗಿ ಹುಟಿಟರುವುದನ್ನುನು ಫಕಕನೆ ನೆನ್ನಪು ಕೊಟಟಂತ್ಸಾಗಿ ತ್ಟಿಟಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಓಡಿದನ್ನು.
ಹೆರಿಗೆಮನೆಯಾಗಿದದ ಕೆಳಗರಡಿಯ ತ್ಟಿಟಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹೊೀದ ತ್ಮುಮ ಅದರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ುಬಿಟಟನ್ನು. ಒಳಗಿದದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ,
ಅಗಿಗಷ್ಟಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣಣಾಗೆ ಉರಿಯುತ್ತದದ ಬೆಂಕಿ ಹೊರತ್ು, ಇನೆನುೀನ್ನೂ ಸಪಷಾಟಗಿ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಅಲಲಿದೆ ಆ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ
ವಾಸನೆಯೂ ವಿಚಿತ್ರತ್ರಹದಾದಗಿತ್ುತ: ಬೆಳುಳೆಳಿಳೆ, ಮಂತ್ಸೆ, ಬಾರಂದಿ, ಮಣಸು ಇತ್ಸಾಯದಿ ಕಟುತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಧ್ೂಪದ ಪರಿಮಳವೂ ಮಿಳಿತ್ವಾಗಿತ್ುತ.
ಕೂಸು ಅಳುತ್ತದುದದೂ ಬಹು ಮೃದುಸವರವಾಗಿತ್ುತ. ಯಾರೂ ಅಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ಸದಿದದರೂ ಯೆಂಕಿ ಹೆೀಳಿದುದರ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆವನ್ನುನು
ಹೆಸರುಹಿಡಿದು ಕೂಗಿದನ್ನು.
“ಯಾರು? ತ್ಮಮನೆೀನೀ?” ಬಾಣಂತ್ಯಾಗಿದದ ತ್ಸಾಯಿ ಮಗನ್ನನ್ನುನು ಮುದಾದಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿಸದಳು, ತ್ುಂಬ ದಣ್ದಿದದ ಕೆಳದನಯಿಂದ.
“ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಇದಾನೆೀನ್ನವಾವ?” ನಂತ್ಲ್ಲಿಂದಲೆ ಕೆೀಳಿದನ್ನು ತ್ಮುಮ.
“ಇಲ್ಲಿದಾನೀ; ಬಾರೀ!
“ಮನೆನು ಕಾಲು ತಳಕೊಳಳೆದೆ ಬರಬಾಯಡ ಅಂದಿದಿದೀ, ತ್ಂಗಿೀಗೆ ಮುಟಿಚಾಟಾಟಗತದೆ ಅಂತ್ಸಾ? ನಾನೀಗ ಕಣದಾಗೆ ಆಡಾತ ಇದಾದಂವ ಹಿಂಗೆೀ ಬಂದಿೀನ,
ಧ್ಮೂರ್ಶೆನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾಕೆ….” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಜೊತ್ಸೆಗಾರನ್ನನ್ನುನು ಕೂಗಿದನ್ನು: “ಬಾರೀ, ಧ್ಮೂರ್ಶೆ, ಲಗೆಗ ಆಟಕೆಕ” ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊೀಣ್ಣೆಯೊಳಗಣ
ಮಬಿಬಾಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದದ ತ್ಮುಮವಿನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆ, ಅವನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿ, ಬಳಿಯೆ ಮರದಲ್ಲಿದದ ಶ್ಶು ಎಲಲಿ
ಮಾಸಲುಮಾಸಲಾಗಿ ಕಾಣ್ಸತಡಗಿದದರು.
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“ಹೊೀಗಪ್ಪಾಪ, ಧ್ಮೂರ್ಶೆ, ಆಟಕೆಕ ಕರಿೀತ್ಸಾನೆ, ಅಳಬಾಯಡ; ಮಜಾಜಿನ್ನದ ಮಾಯಲೆ ಊಟಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬಹುದಂತ್ಸೆ. ನಾ ಹೆೀಳಿತೀನ, ನನ್ನನು ಸಂಗಡ
ಐತ್ನ್ನನು ಕಳಿಸಾಕೆ; ಹಳೆಮನೆ ತ್ಂಕಾ ಹೊೀಗಿ ಬಿಟುಟಬತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ: ಅಳಬಾಯಡಪ್ಪಾಪ, ಹೊೀಗು.”
ಅತ್ಸೆತಮಮ ಭರವಸೆ ಕೊಟಟಮೀಲೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಎದುದ ಕಣಣಾರೆಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ತ್ಮುಮವನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸದನ್ನು.
ಬೆಳಿಗೆಗ ಗಂಜ ಉಂಡಮೀಲೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಇತ್ರ ಹುಡುಗರಡನೆ ಹೊೀಗದೆ ನೆಟಟಗೆ ತ್ಟಿಟ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹೊೀಗಿದುದದಕೆಕ ಕಾರಣ, ಅತ್ಸೆತಮಮನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ
ಒಪಿಪಸ, ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ನೀಡಲು ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕು ಎಂಬುದೆ .
ರಾತ್ರ ಅವನ್ನು ಇತ್ರ ಬಾಲಕರಡನೆ ‘ಸಣಣಾಮಾವ’ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಹತ್ತರವೆ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಮಲಗಿದದನ್ನು . ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಅವನಗೆ ನದೆದ
ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹಿಂದುರುಗದೆ ಇದದ ತ್ಂದೆಗಾಗಿ ಪರಿತ್ಪಿಸುತ್ತದದ ತ್ಸಾಯಿಯ ಯೊೀಚನೆ ಬಲವಾಗಿ ಗುಟಾಟಗಿ ಕಣ್ಣಾೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಲೆ
ಮಲಗಿದದನ್ನು. ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ನ್ನಗೆ ಸನಹದಲ್ಲಿಯೆ ಬೆೀರೆಯ ಹಾಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ಐಗಳೊಡನೆ ಏನೆೀನೀ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದನ್ನು. ಆದರತ್ಸೆ
ಅದೆಲಲಿ ಧ್ಮುರ್ಶೆವಿಗೆ ಮಿೀರಿತ್ುತ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಅವನ್ನ ಕುತ್ೂಹಲದ ಕೆಷೌೀತ್ರದಿಂದಾಚೆಗಿತ್ುತ. ನ್ನಡುವೆ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಮುಕುಂದಯಯ ಧ್ಮುರ್ಶೆವಿಗೆ
ನದೆದ ಬಂದಿದೆಯೊ ಇಲಲಿವೊ ಎಂದು ಗೊತ್ುತಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವುದಕಾಕಗಿ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕರೆದಿದದನ್ನು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಬಹುಶಃ ಹುಡುಗನಗೆ ನದೆದ
ಬಂತ್ು ಎಂದು ನಶಚಾಯಿಸಕೊಂಡನೆಂದು ತೀರುತ್ತದೆ, ಮುಕುಂದಯಯ ಮಲಲಿನೆ ಗುಸುಗುಸು ದನಯಲ್ಲಿ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರಡನೆ ಬೆೀರೆಯ
ವಿಷ್ಯ ಪರಸಾತಪಿಸತಗಿದನ್ನು. ಅದನಾನುಲ್ಸ ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ ಚೆೀತ್ನ್ನ ಸಮಸತವೂ ಮುಳಳೆಮೀಲೆ ನಂತ್ಂತ್ಸಾಯಿತ್ು: ಅದು ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆಯನೆನು
ಕುರಿತ್ದಾದಗಿತ್ುತ!
“ಹಾಗಾಂದೆರ ನಾಳೆ ಹೊತ್ಸಾರೆ ಮುಂಚೆೀನೆ ಹೊರಟುಬಿಡಿ. ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀದಮೀಲೆ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನೂನು ವಿಚಾರಿಸ, ದಾಸಯಯನ್ನ ಜತ್ಸೆೀಲ್
ಮಂಡಗದೆದಗೂ ತ್ೂದೂರಿಗೂ ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬನನು, ಇದೊಂದು ಸಲ ನೀಡಿಬಿಡಾನ್ನ…. ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಕಕಯಯನ್ನ ಗೊೀಳು
ನೀಡಾಹಾಂಗಿಲಲಿ. ಅನ್ನನು ನೀರು ಬಿಟುಟ ಇವತತ ನಾಳೆಯೊ ಸಾಯತದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ…. ನಮಗೆ ಗುತ್ುರ್ಶೆ ಸಗತದಲಾಲಿ? ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡಬಾವನ್ನ
ಗುತ್ುರ್ಶೆ ನಮಗೆ ಚೆನಾನುಗೆೀ ಇರಬೆೀಕು ಅಲೆಲಿೀನ್ನು?”
“ಇದೆೀನ್ನು ಹಿೀಂಗನತೀಯಾ?….” ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಪರಶೆನುಯನೆನು ಮೂದಲ್ಸ ನ್ನಕುಕ ಪರಶ್ನುಸದರು.
“ಅದಕೆಕಲಾಲಿ….? ಅಂವ ತ್ರುಪತ್ಯಾತ್ಸೆರಗೆ ಹೊೀಗಿ ಏಳೆಂಟು ವಷಾರ್ಶೆನೆ ಆಯುತ, ನಮಗೆ ಫಕಕನೆ ಗುತ್ುರ್ಶೆ ಸಕತದೆಯೊೀ ಇಲ್ಲಿೀ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದೆ,
ಅಷೆಟ….ಅದೂ ಅಲೆವ ಅಂವ ಸನೆನುೀಸಗಳೊೀ ಬೆೈರಾಗಿಗಳೊೀ ಗೊೀಸಾಯಿಗಳೊೀ ಯಾರ ಜೊತ್ಸೆೀಲ್ೀ ಅವರಹಾಂಗೆ ಗಡಡಗಿಡಡ ಬಿಟ್ಕಂಡು ಇದಾನೆ
ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಾತರೆ….”
“ಅವರು ಗಡಡ ಬಿಟಿಟಲ್ರ್ಶೆ, ವೆೀಷ್ ಕಟಿಟಲ್ರ್ಶೆ, ನ್ನನ್ನನು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಮಣ್ಣೆಣಾರಚಾಕೆ ಆಗೊೀದಿಲಲಿ ಬಿಡು….ನ್ನನ್ನಗೆ ಅವರನ್ನನು ಮುಖ ನೀಡುವುದೂ ಬೆೀಡ; ಅವರು
ನ್ನಡೆಯುವುದು ನೀಡಿದರೆೀ ಸಾಕು. ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಬಿಡಿತೀನ…. ಅವರು ಯಾತ್ಸೆರ ಹೊೀದಾಗ ನೀನನ್ನೂನು ಹುಡುಗ; ಒಂಬತತೀ ಹತತೀ ವಷ್ರ್ಶೆ
ನನ್ನಗೆ ಆಗ…. ಎಷ್ುಟ ಸಾರಿ ನಾವು ಒಟಿಟಗೆ ಬೆೀಟೆಗೆ ಹೊೀಗಿದೆದವು? ಹಳೆಮನೆೀಲ್ ಒಂದು ಹಬಬಾ, ಹರಿದಿನ್ನ, ಮಾಲಾಯಾ ಆದರೆ ನಾವೆಲಲಿ ಅಲ್ಲಿ
ತ್ಯಾರು! ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಇರುಳುಬೆಳಗೂ ಇಸಪೀಟು ಆಡಿದೂದ ಉಂಟು…. ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆೀರು ಭಾರಿ ಧೆೈಯರ್ಶೆದ ಮನ್ನುಷ್ಯ ಕಾಣಯಯ.
ಆವೊತ್ುತ ಅವರಿಲಲಿದಿದೆರ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಬದುಕಿತದಾನು? ಮಿಣ್ಬಲೆಗೆ ಬಿದದ ಒಂಟಿಗ ಹಂದಿೀನ್ನ ಭಜೀರ್ಶೆಲ್ ತ್ವಿಯಾಕೆ ಹೊೀಗಿ, ಕಾಲುಜಾರಿ
ಬಿದದನ್ನಲಾಲಿ! – ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆೀರು ಎಲ್ಲಿದೊರೀ ಏನೀ ನ್ನುಗಿಗಬಂದು, ಗುಂಡು ಹೊಡೆದು, ಅದನ್ನನು ಉರುಳಿಸದೆ ಇದಿದದೆರ, ವೆಂಕಟಣಣಾ ಸೀಳಿ
ಸಗಿದುಹಾಕಿಬಿಡಿತತ್ುತ….”

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

“ಅವನಗೆ ಸಕಕಬೆೀಕಲಾಲಿ ನಮಮ ಗುರುತ್ು?”
“ನಾನೆೀನ್ನು ಗಡಡ ಬಿಟಿಟದೆದೀನೆಯೆ? ವೆೀಷ್ಕಟಿಟದೆದೀನೆಯೆ? ಅವರಿಗೆ ಸಕಕದೆ ಏನ್ನು ನ್ನನ್ನನು ಗುರುತ್ು?”
“ಗೊೀಸಾಯಿಗಳು ಮದುದ ಕೊಟುಟ ಹಿಂದಿನ್ನದೆಲಲಿ ಮರೆತ್ಸೆೀಹೊೀಗೊೀಹಾಂಗೆ ಮಾಡಾತರಂತ್ಸೆ – ಹಾಂಗಾದೊೀರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡಿತ ಮಕಕಳೆೀ ಹೊೀದೂರ
ಗುತ್ಸೆೀರ್ಶೆ ಸಕಕದಿಲಾಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಾತರೆ?….” ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ನ್ನನು ಸಂದೆೀಹವನ್ನುನು ಸಂಕಟದಿಂದ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡನ್ನು.
ಅದಕೆಕ ಐಗಳು ಶರದಾಧವಾಣ್ಯಿಂದ ಹೆೀಳಿದದರು: ನೀಡುವ, ದೆೀವರಿದಾದನೆ…. ಅವರ ಹೆಂಡತ್ ಮಕಕಳಿಗೆ ಪುಣಯ ಇದದರೆ ಕಣುಣಾಬಿಟುಟ ನೀಡಿಯೆ
ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ…. ಮದುದ ಹೆಚೊಚಾ, ದೆೀವರು ಹೆಚೊಚಾೀ? ಮದುದ ಮರೆಯಿಸದದನ್ನನು ದೆೀವರು ನೆನೆಯಿಸಲಾರನೆೀ?”
ಸಣಣಾಮಾವ ಮುಕುಂದಯಯ ಮತ್ುತ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರ ಆ ರಹಸಯ ಸಂವಾದವನ್ನುನು ಹೃತ್ೂಪವರ್ಶೆಕವಾದ ಶರದೆಧಯಿಂದ ಆಲ್ಸದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆ
ದೆೀವರನ್ನುನು ನೆನೆಯುತ್ಸಾತ ಪ್ಪಾರಥಿರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತ ನದೆದಹೊೀದನ್ನು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕನ್ನಸು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಕನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆೀ ಅವನ್ನ ಅವವ ಅಳುತ್ಸಾತ
ಬಂದು ರೀದಿಸದದರು, ಅವನ್ನ ತ್ಲೆಯನ್ನುನು ಸವರುತ್ಸಾತ ‘ತ್ಮಾಮ, ನನ್ನನು ಅಪಪಯಯನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಬರಾದಿಲೆಲಿೀನೀ? ಅವರು ಊಟಾಮಾಡದೆ
ಎಷಟೀ ದಿವಸ ಆಯಿತ್ಲಲಿಪ್ಪಾಪ? ಹಸುಕೊಂಡು ಕೊರಗಿತದಾದರಲ್ಲಿೀ! ನನ್ನನು ದಮಮಯಯ ಅಂತ್ೀನ: ಹೊೀಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕರಕೊಂಡು
ಬಾರಪ್ಪಾಪ!’ ಎಂದು. ಅದೆಲಲಿದರ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿಯೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಬೆಳಿಗೆಗ ಎದುದ ಗಂಜ ಉಂಡವನೆ ಅತ್ಸೆತಮಮನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಅತ್ುತ ಕರೆದು ತ್ನ್ನನು
ಅವವನ್ನ ಹತ್ತರಕೆಕ ಹೊೀಗಲು ದೊಡಡ ಮಾವನ್ನನ್ನುನು ಒಪಿಪಸುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದನ್ನು.
ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಮನ್ನಸುಸಾ ನೀಯಿಸಬಾರದೆಂದು ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಲಗೆಗಯಾಟಕೆಕ ಸೆೀರಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸೆಸಾಲಲಿ ಅವವನ್ನನೆನು ನೆನೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಲಗೆಗಮಣ್ಣೆಗೆ
ಗುರಿಯಿಡುವಾಗಲೂ ‘ಈ ಸಾರಿ ಈ ಚೆಂಡು ಲಗೆಗಮಣ್ಣೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರಿಬಿದುದ ಅದನ್ನುನು ಉರುಳಿಸದರೆ , ಅಪಪಯಯ ಬಂದೆ ಬರುತ್ಸಾತನೆ.’ ಎಂದು
ಸಂಕಲಪಸ ಗುರಿಯಿಟಿಟದದನ್ನು. ಲಗೆಗಮಣ್ಣೆ ಉರುಳಿಬಿದುದ ತ್ನ್ನನು ಪಕಕದವರೆಲಲಿ ಘ್ರೆೀ ಎಂದು ಜಯಘೀಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಧ್ಮುರ್ಶೆವು ಸಂತೀಷ್ದಿಂದ
ಕುಣ್ದಾಡಿದನ್ನು. ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಹಿಗಿಗಗೆ ಕಾರಣವೆ ಬೆೀರೆಯಾಗಿತ್ುತ!
ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತನೆ ಎಂದು ತ್ಳಿದಾಗ ಹುಡುಗರೆಲಲಿರೂ ಸೆೀರಿ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕೊೀಣೂರಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಇರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಲು
ಪರಯತ್ನುಸದರು. ಎಂತ್ದದರೂ ಮಗಳು ಏಳೆಂಟು ದಿನ್ನಗಳಾದರೂ ಹೊರಗೆಲ್ಲಿಗೊೀ ಹೊೀದವರು ಬರುವುದಿಲಲಿವಂತ್ಸೆ . ಆಡಿಕೆಯ ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾಡಲು ಬೆೀಕಾದಷ್ುಟ ಸಾಹಸಗಳಿವೆ; ಆಡಲು ಆಟಗಳಿವೆ; ಹಗಲೆಲಲಿ ಗದೆದ ತೀಟ ಕಾಡುಗುಡಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಬಹುದು: ಹಕಿಕ ಹಿಡಿಯಬಹುದು;
ಹಣುಣಾ ಕುಯಯಬಹುದು; ಪಂಜರ ಕಟಿಟ ಸಾಕಬಹುದು; ಹೊಂಡ ತಣಕಬಹುದು; ಜೆೀನ್ನು ಕಿೀಳಬಹುದು; ಗಾಣ ಹಾಕಬಹುದು; ಮುಕುಂದಣಣಾನ್ನ
ಜೊತ್ಸೆ ಷ್ಕಾರಿಗೆ ಹೊೀಗಬಹುದು – ಇತ್ಸಾಯದಿ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಸೊಗಸುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದರು . ಕಡೆಗೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದ ಜೊೀಡೆತ್ತನ್ನ ಕಮಾನ್ನು ಗಾಡಿ
ಬರುತ್ತದೆಂದೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು ಎಲಲಿರೂ ಕಲೂಲಿರು ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಪೂಜೆಯ ಉತ್ಸಾವಕೆಕ ಹೊೀಗಬಹುದೆಂದೂ ಹೆೀಳಿದರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ
ಪರಯೊೀಜನ್ನಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲಲಿ. ಮಧಾಯಹನು ಊಟವಾದೊಡನೆ ಐತ್ ಬರುವುದನೆನು ಇದಿರು ನೀಡುತ್ತ ಕುಳಿತ್ದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ್ ಮುಖಯ
ವಯಕಿತ ಆಗಿದದನ್ನು ಐತ್; ಲ್ೀಕದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ವಾಯಪ್ಪಾರಗಳಲೆಲಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಸಜೀವಘಟನೆಯಾಗಿತ್ುತ ಐತ್ನ್ನ ಆಗಮನ್ನ!
ಅಜಜಿಮಮ ಅತ್ಸೆತಮಮ ದೊಡಡಮಾವ ಸಣಣಾಮಾವರಿಗೆ ‘ಹೊೀಗಿಬರುತ್ತೀನ!’ ಹೆೀಳಿ ಬಿೀಳೊಕಂಡು ಐತ್ನಡನೆ ಹೊರಟಾಗ, ಧ್ಮುರ್ಶೆವನ್ನುನು ಸವಲಪದೂರ
ಹಳಳೆದವರೆಗೆ ಕಳಿಸ ಬರುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ತ್ಮುಮ ಕಾಡು ಇತ್ರ ಹುಡುಗರೂ ಜೊತ್ಸೆ ಹೊರಟರು. ಎದುರಿಗೆ ಬಿಡಾರದಿಂದ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತದದ
ಪಿೀಂಚಲುವನ್ನುನು ಕಂಡು ತ್ಮುಮ “ನೀನ್ನೂ ಹೊೀಗಿತೀಯೆೀನೆ, ಐತ್ನ್ನ ಸಂಗಡ, ಧ್ಮುರ್ಶೆನ್ನ ಕಳಿಸಾಕೆ?” ಎಂದು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಲು, ಅವಳು ನಾಚುತ್ಸಾತ
ಬಳುಕಿ, ಪಕಕಕೆಕ ದಾರಿಬಿಡುವ ನೆವದಿಂದ ಸರಿದು ನಂತ್ು “ಈ ತ್ಮಮಯಯಗೆ ಯಾವಾಗೂಲಿ ಚಾಷೆಟೀನೆ !” ಎಂದು ಐತ್ನ್ನಕಡೆ ತ್ರುಗಿ “ದೊಡಡಮಮ ಅಕಿಕ
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ಬಿೀಸಾಕೆ ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳಿದುರ” ಎಂದಳು. ಅವರೆಲಲಿರೂ ತ್ರುಗಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಮರೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದುದ.
“ಏ ಐತ್ಸಾ ಈ ಸಾರಿ ಎಷ್ುಟ ಜೆೀನ್ನು ನೀಡಿಟಿಟೀಯೊ?”
“ಸುಮಾರು ನೀಡಿಟಿಟೀನ….”
“ಮತ್ಸೆತ ಯಾವಾಗೊಲಿೀ ಕಿತ್ುತಕೊಡಾದು?”
“ನ್ನನನುಂದ ಆಗೊೀದಿಲಾಲಿಪಪ ಕಿೀಳಾಕೆ. ಪಿೀಂಚಲು ಕಿೀಳಾತಳೆ; ಅವಳಿಗೆ ಎಲೆಮದುದ ಗೊತ್ುತ.”
“ಥೂ ನನ್ನನು! ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಾದಿಲೆಲಿೀನೀ? ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತ ಮಾಡಿದದನ್ನನು ಮಾಡಾಕೆ ನನ್ನನು ಕೆೈಲಾಗದಿಲೆಲಿೀನೀ?….”
“ಜೆೀನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೊೀದೆೀನ್ನು ಬಿಟಿಟ ಆಯಾತ? ಪಿೀಂಚಲು ಕೆೈಲ್ ಆಗತದೆೀನ್ನು ಅದು?….”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರೆಲಲಿ ಹಳಳೆದ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದಿದದರು.
“ಏ ಐತ್ಸಾ, ಈ ಹೊಂಡ ತಣಕಬೆೀಕು ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದುದವಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತನ್ನ ಮಾರಿಮಳೆೀಲ್ ನೀರು ಆಗಿಹೊೀಗಿಬಿಟಿಟದೆ, ಏನ್ನು ಮಾಡೀದೊೀ?….
“ಮತತಂದು ಮಳೆ ಬಿೀಳಾದೊರಳಗೆ ನೀರು ಬತ್ತಬೆೈದು. ಆವಾಗ ನೀಡಾನ್ನ…. ಹಳಳೆ ಬಂತ್ಲಲಿ, ತ್ಮಮಯಯ!” ಐತ್ ಅವರೆಲಲಿರೂ ಹಿಂತ್ರುಗುವುದಕೆಕ
ಸೂಚಾನೆ ಕೊಟಿಟದದ. ಆದರೆ ಕಾಡು “ಆ ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನವರಿೀಗೆ ಬತ್ೀರ್ಶೆಂವೊ” ಎಂದನ್ನು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತಗೆ ಅರೆಕಲೂಲಿ ಸಮಿೀಪಿಸತ್ುತ. ಆಗ ತ್ಮುಮ “ಇನನುಂದು ಸೊಲಪದೂರ ಬತ್ೀರ್ಶೆಂವೊೀ.” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಯಜಮಾನ್ನತ್ವದ
ಗಾಂಭೀಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಮರೆತೀ ತರೆದೊೀ ಅಂಗಲಾಚುವ ದನಯಲ್ಲಿ ಐತ್ನ್ನನ್ನೂನು ಕೆೀಳಿಕೊಂಡನ್ನು.
ಆದರೆ ಐತ್ ಮುಂದುವರೆಯದೆ ನಂತ್ುಬಿಟಟನ್ನು. ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಆಮಾಯಲೆ ನ್ನನ್ನನು ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ ಕಣರೀ ಅಮಮ, ಹುಡುಗೂನ್ನರ್ಶೆ ಅಷ್ುಟದೂರ ಯಾಕೆ
ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀದೆ ಅಂತ್ಸಾ. ನಮಮ ದಮಮಯಯ ಅಂತ್ೀನರೀ: ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಿ. ಈಗ ಬೆೈಗಾಗಿಬಿಡತದೆ.”
ಮನ್ನಸಸಾಲಲಿದ ಮನ್ನಸಸಾನಂದ ಐತ್ನ್ನ ನರೀಧ್ಕೆಕ “ಧ್ಮೂರ್ಶೆ. ಹೊೀಗಿ ಬತ್ತೀಯಾ?” ಎಂದು ನಾಲಾಕರು ಬಾಲವಾಣ್ಗಳು ಕಿೀರಲು ದನಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ
ಬಿೀಳೊಕಂಡು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿದುವು.
ಗುಡಡನಾಡಿನ್ನ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಮುಂದೆ ಐತ್ ಹಿಂದೆ ಆಗಿ ಸವಲಪದೂರ ಇಬಬಾರೂ ಮಾತ್ಲಲಿದೆ ನ್ನಡೆದರು. ಇಳಿಬಿಸಲು; ಕಗಾಗಡಿನ್ನ ನಃಶಬದ;
ಅಲ್ಲಿಮಮ ಇಲ್ಲಿಮಮ ಹಕಿಕದನ: ಎಲ್ಲಿಯೊೀ ಮೀಯುತ್ತದದ ದನ್ನಗಳ ಕೊರಳ ದೊಂಟೆಯ ಸದುದ.
ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ “ಐತ್ಸಾ, ನಂಗೆ ನ್ನಮಪಪಯನು ಗುತ್ುರ್ಶೆ ಚೆನಾನುಗಿತ್ಸೆತೀನೀ?”
“ಚೆನಾನುಗಿತ್ತಯಾಯ… “ ಐತ್ ಇನ್ನೂನು ಏನ್ನನನು ಹೆೀಳಬೆೀಕು ಎಂದಿದದನ್ನು . ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಧ್ಮುರ್ಶೆ
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“ಅವರನ್ನನು ನೀಡಿದೆರ ಈಗೂಲಿ ನಂಗೆ ಗುತ್ುರ್ಶೆ ಸಗತದಾ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಸಗತದೆ ಏನ್ನರಯಾಯ? ನ್ನಂಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಬುದಿದ ಬಂದಮಾಯಲೆ ಅಲೆಲಿೀನ್ನು ಅವರು ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿದುದ ? ಅವರು ಹೊೀಗಾಕೆ ಮುಂಚೆ ನ್ನಂಟರು ಇಷ್ಟರು
ಎಲಲಿನ್ನೂರ್ಶೆ ಕರೆದು ಔಂತ್ಲಿ ಮಾಡಿಸದುರ ನಮಮ ಮನೆೀಲ್. ನಾನ್ನೂ ಗಡದಾದಗಿ ಉಂಡಿದೆದ. ನೀವು ಆಗ ಬಾಳ ಸಣಣಾೀರು…”
“ನ್ನಂಗೂ ಸೊಸೊಲಪ ನೆನ್ನಪು ಅದೆಯೊ ಅವರದುದ. ಮಿೀಸೆ ಬಿಟಿಟದರಲೆಲಿೀನೀ? ಬೆಳಳೆಗಿದುರ! ಕುತ್ತಗಿೀಗೆ ಒಂದು ನೆಪುಪ ಇರಾದೆ ಆಚಚಾಯರ್ಶೆ!….
“ಹಾಂಗಾರೆ ಈಗೂಲಿ ಅವರನ್ನನು ಕಂಡೆರ ಗುತ್ುರ್ಶೆ ಹಿಡಿೀತ್ೀಯಾ ನೀನ್ನು?”
“ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಹಿಡಿೀತ್ೀನ…. ಅವರ ಹೆಗಲ ಹತ್ರ ಬೆನ್ನನುಮಾಯಲೆ, ಷ್ಕಾರಿೀಲ್ ಹುಲ್ ಗಿಬಿರದುದ ಅಂತ್ದರಪಪ. ಒಂದು ಇಷ್ುಟದದ ಇಷ್ಟಗಲ ಗಾಂಯದ ಕಲೆ
ಇತ್ುತ. ನ್ನಂಗೆ ಚನಾನುಗಿ ಗೊತ್ುತ…. ಅಯೊಯ ಅದೊಂದು ಕತ್ಸೆ!” ಎಂದವನೆ ಐತ್ ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ನ್ನಗತಡಗಿದನ್ನು. ಕಡೆಕಡೆಗೆ ಬಿದುದಬಿದುದ
ನ್ನಗತಡಗಿದನ್ನು. ನ್ನಕೂಕ ನ್ನಕೂಕ ಕಣಣಾಲ್ಲಿ ನೀರೂ ಬಂದಿತ್ು.
ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಮದಲು ತ್ುಸು ಕಕಾಕವಿಕಿಕಯಾದನ್ನು. ಗಂಭೀರ ಸನನುವೆೀಶದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ವಿಷ್ಯ ಕುರಿತ್ು ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತದಾದಗ ತ್ಟಕಕನೆ ಐತ್
ನ್ನಗತಡಗಿದುದ ಅನ್ನನ್ನವಯದಿಂದ ವಿಕಾರದ ಛಾಯೆಗೂ ತ್ರುಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಐತ್ನ್ನ ನವಿರ್ಶೆಕಾರವಾದ ತ್ಳಿಯಾದ ಮುಗಧ ಹಾಸಾಯನ್ನುಭವ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಕಕ
ಧ್ಮುರ್ಶೆವೂ ತ್ನ್ನನು ಸಂಕಟವನೆನುಲಲಿ ಮರೆತ್ು ನ್ನಗತಡಗಿದದನ್ನು. ಅಷ್ುಟ ಸಾಂಕಾರಮಿಕವಾಗಿತ್ುತ ಅವನ್ನ ನ್ನಗೆ!
ನ್ನಕುಕ ನ್ನಕುಕ ದಣ್ದು ಸಾಕಾಗಿ ಐತ್ ಸಥೂಮಿತ್ಕೆಕ ಬಂದಮೀಲೆ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆ ಬೆರಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ “ಮತ್ಸೆತ ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ಸಾರನಾದೂರ
ಹೆೀಳಗಿೀಳಿೀರಿ! ನಮಮ ಅಪಪಯಯನ್ನೂ, ಹುಡುಗನ್ನ ಮಾನ್ನಹೊೀಗತದೆ ಅಂತ್ಸಾ, ಯಾರ ಹತ್ಸಾರನ್ನು ಹೆೀಳಬಾಯಡಿ, ಅಂತ್ಸಾ, ಯಾರ ಹತ್ಸಾರನ್ನೂ ಹೆೀಳಿರಲ್ಲಲಿ.
ನೀವೂ ಯಾರ ಹತ್ಸಾರನ್ನು ಹೆೀಳಬಾಯಡಿ, ಆಯಾತ?” ಎಂದು ನ್ನಡೆದ ಸಂಗತ್ಯನ್ನುನು ಹೆೀಳಲು ಪ್ಪಾರರಂಭಸದದನ ಇಲಲಿವೊ ಮತ್ಸೆತ ಬಟೆಟ ಹರಿದಂತ್ಸೆ
ನ್ನಗತಡಗಿದನ್ನು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲೂ ಜೊಲೂಲಿ ಸುರಿಯತಡಗಿತ್ು. ಕಡೆಗೆ ಗುಡಡದ ಕಲುಲಿಮಣ್ಣಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಣಗಿದದ ಕರಡದಮೀಲೆ ಬಿದುದ
ಹೊರಳಾಡಿಯೂ ಬಿಟಟನ್ನು. ಆ ನ್ನಗೆಯ ಹೊನ್ನಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ದುಗುಡವೆಲಲಿ ಕೊಚಿಚಾಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನ ಅಪಪಯಯ ಹಿಂತ್ರುಗಿ
ಬಂದಂತ್ಸೆಯೆ ಆಗಿತ್ುತ!
“ಹೆೀಳಾತನೆ ಹೊೀಗಿತೀನ ಬನರೀ, ಹೊತ್ಸಾತಗತದೆ.” ಐತ್ ಎದುದನಂತ್ು ಬಟೆಟಗೆ ಹಿಡಿದಿದದ ಮಣುಣಾ ಹುಲುಲಿಚೂರುಗಳನೆನುಲಲಿ ಕೊಡಹಿ ಮುಂದಕೆಕ
ಹೊರಟನ್ನು.
“ಅವರು ಯಾರ ಹತ್ಸಾರನ್ನೂ ಹೆೀಳಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ನ್ನನ್ನನು ಕಂಡಾಗಲೆಲಲಿ ಹಾಸಯ ಮಾಡಿತದುರ “ಮರಸಗೆ ಬತ್ರ್ಶೆಯೆೀನೀ , ಹುಡುಗಾ?” ಅಂತ್ಸಾ. ಅವರು
ಹಾಂಗೆ ಕೆೀಳಾದಗಲೆಲಲಿ ನಾನ್ನು ನಾಚೊಕಂಡು ನೆಲಾ ಹಿಡಿದುಹೊೀಗಿತದೆದ ! ಕಂಡೀರಿಗೆಲಲಿ ಆಚಯರ್ಶೆ ‘ಇದೆೀನ್ನು ಹಿೀಂಗೆ ಮಾಡತದೆ ಈ ಹುಡುಗ , –
ಮರಸಗೆ ಬತ್ರ್ಶೆಯೆೀನೀ – ಅಂತ್ಸಾ ಅವರು ಕೆೀಳಿದೆರ ?’ ಅಂತ್ಸಾ! ಗುಟುಟ ನ್ನಮಿಮಬಬಾರಿಗೆೀ ಗೊತ್ತದುದ!”
ಐತ್ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಡನೆ ಮರದ ಮೀಲೆ ಕಟಿಟದದ ಅಟಟಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ , ಒಂದು ಹೂಡುವ ಎತ್ತನ್ನುನು ಹಿಡಿದಿದದ ಹುಲ್ಯ ಬೆೀಟೆಗಾಗಿ, ರಾತ್ರ
ಮರಸಗೆ ಕೂತ್ದದ ಸಾವರಸಯ ಕಥೆ ಹೆೀಳತಡಗಿದನ್ನು.
“ನಾನ್ನು ನಮಮ ಹಾಂಗಿದೆದ ಆವಾಗ. ಷ್ಕಾರಿಗೆ ಹೊೀಗಾದು ಅಂದರೆ ಬಾಳ ಹುಚುಚಾ… ಒಂದಿನ್ನ ಒಂದು ಹೂಡಕೆಕ ಕಟಾಟ ಎತ್ತನೆನು ಹಿಡುದಬಿಡುತ , ಹುಲ್!
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ದೊಡಡ ಎತ್ುತ ಕಣರೀ! ನಮಮ ದೊಡಡ ಮಾವನ್ನ ಮದುವೆೀಲ್ ಹಳೆಮನೆಯಿಂದ ನಮಮ ಅತ್ಸೆತಮಮಗೆ ಬಳೊಳೆಳಿಳೆ ಕೊಟಿಟದಂತ್ಸೆ…. ಹೆೀಳಿಕಳಿಸದುರ. ನಮಮ
ದೊಡಡಮಾವ, ನಮಮ ಅಪಪಯಯಗೆ. ಹುಲ್ ಹೊಡಿಯಾದು ಅಂದೆರ ನಮಮ ಅಪಪಯಯಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದಾಹುಂಗೆ! ಈ ಪರಾಂತ್ಕೆಕಲಲಿ ಭಾರಿ ಈಡುಗಾರರು;
ಇಟಟಗುರಿ ತ್ಪಿಪತ್ರ್ಶೆಲಲಿಂತ್ಸೆ. ಹೆೀಳಿಕಳಿಸಾದೆದ ಸೆೈ, ಬಂದೆೀ ಬಂದುರ, ಜೊೀಡುನ್ನಳಿಗೆ ಕೆೀಪಿನ್ನಕೊೀವಿೀನ್ನ ಹೆಗಲಮೀಲೆ ಹೆೀರಿಕೊಂಡು, ಕೊೀಣೂರಿಗೆ. ಎಂಥಾ
ಆಳು ಅಂತ್ೀರಿ? ಬದದರ್ಶೆಂಡಾಳು! ಅವರನ್ನನು ಕಂಡೆರೀ ಹುಲ್ ನ್ನಡುಗಬೆೀಕು, ಹಾಂಗಿದುರ… ಅವತ್ುತ ಬೆೈಗಿನ್ನ ಹೊತ್ುತ ನಾ ಸುಮನು ನಮಮ ಸಣಣಾಮಾವನ್ನ
ಜೊತ್ಸೆ ಚಿಟುಟಬಿಲುಲಿ ಹಿಡುಕೊಂಡು ಹಕಿಕ ಹೊಡಿಯಾಕೆ ಹೊೀಗಾಕೆ ಮುಕುಂದಯಯನೆ ಹೊರಟಿದುರ. ಆದರೆ ದೊಡಡಮಮ – ‘ಅವನಗೆ ಎರಡು ಜರ
ಬಂದು ಇವತ್ಸೆತ ಬಿಟಟದೆ; ಹೊೀಗಾದು ಬಾಯಡ.’ ಅಂದು ಬಿಟರಂತ್ಸೆ…. ನಾ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಹತ್ಸಾರನೆ ತ್ಸೆಣ್ಣೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂಗಳದಾಚೆ ನಂತ್ದೆದ . ನ್ನನಾನುರೂ
ಕರೆದಿದೆರ ಹೊೀಗಿತದೆನುಲಾಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಮನ್ನಸಸಾನಾಗೆ ಹಾರೆೈಸಾತ. ನಮಮ ಅಪಪಯಯ ಜಗಲ್ಮೀಲೆ ಕೂತ್ದದವರು. ಹಾಂಗೆ ನ್ನನ್ನನು ಕಡೆ ನೀಡಿದುರ. ನಾ ನೆಗಾತ
ನಂತ್ದೆದ. ‘ಬತ್ತಯೆೀನೀ ಮರಸೀಗೆ?’ ಅಂತ್ಸಾ ಕರೆದೆೀಬಿಟುರ! ನ್ನಂಗೆೀನ್ನು? ಸಂತೀಷ್ವೆೀ ಸಂತೀಷ್! ‘ಹೂಞ ಬತ್ತೀನ್ನರಯಾಯ!’ ಅಂದೆೀಬಿಟೆಟ.
‘ಹುಲ್ಗಿಲ್ ಬಂದೆರ ಹೆದರಿಕೊೀಬಾದುರ್ಶೆ. ಪಟ್ಪಿಟ್ ಅನ್ನನುದೆ ಸುಮನು ಕೂತ್ುಗೊೀತ್ಯಾ?’ ಅಂದುರ. ‘ಹೂಞ, ನಾನೆೀನ್ನು ಹೆದರೀದಿಲಲಿ!’ ಅಂದೆ.
“ನ್ನಂಗೂ ಇಷ್ುಟ ಊಟ ಹಾಕಿಸಾದುರ; ಅವರೂ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಉಂಡುರ. ಕತ್ತಲಾಗಾಕೆ ಮುಂಚೆೀನ್ನ ಕೆಂಬೆೈಗು ಭಯಗುಗಪಪಗೆ ತ್ರುಗಿತ್ುತ. ಇರುಳ
ರಕೆಷೌಗೊೀಸಕರವೂ ಆಶರಯ ಸಂಪ್ಪಾದನೆಗೂ ಅವಸರವಾಗಿ ಗೊತ್ುತ ಸೆೀರಿಕೊಳಳೆಲು ಕಾತ್ರವಾಗಿದದ ಪ್ಪಾರಣ್ ಪಕಿಷೌ ಸಮೂಹದಿಂದ ಶಬದಮಯವಾಗಿದದ
ಕೊೀಳಿಒಡಿಡ, ಕುರಿಒಡಿಡ, ಹಂದಿಒಡಿಡ, ದನ್ನದಕೊಟಿಟಗೆ ಇವುಗಳ ದುಗರ್ಶೆಂಧ್ಮಯ ಮಾಯುಮಂಡಲವನ್ನುನು ಹಾದು ಐತ್ನಡನೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ
ಸೊೀಗೆವಿಭಾಗದ ತ್ಮಮ ಮನೆಯ ಮಟಟಲನೆನುೀರಿ ನಂತ್ಸಾಗ, ಅವನ್ನನ್ನುನು ಸಾವಗತ್ಸಲು ಯಾರು ಇರಲ್ಲಲಿ; ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಮಲಗಿದದ ನಾಯಿಗಳು
ಮಾತ್ರ ಬೊಗಳಿ, ಗುರುತ್ು ಸಗಲು ಬಾಲವನಾನುಡಿಸ, ಮೈಮೀಲೆ ನೆಗೆದಾಡಿದುದವು. ಯಾರೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು ನರಿೀಕಿಷೌಸಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಷೆಟೀ ಅಲಲಿ;
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿಯ ನೆವದಿಂದ ಆಗುತ್ತದದ ರಂಪ್ಪಾಟದ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಮಾವನ್ನಮನೆ ಕೊೀಣೂರಿನಂದ ತ್ಮಮ ಮನೆ
ಹಳೆಮನೆಗೆ ಬರುವುದೆ ಒಂದು ಸಂಕಟವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತತ್ುತ ಮನೆಯವರಿಗೆ .
‘ಬಂದೆಯಾ!’ ಎನ್ನುನುವವರು ಒಬಬಾರೂ ಇಲಲಿದೆ ಬೆಕೊೀ ಬಿಮ್ ಎನ್ನುನುತ್ತದದ ಮನೆಯ ಅಂಗಳಕೆಕ ಪರವೆೀಶ್ಸುವುದೆೀ ಅವನಗೊಂದು ಸುಯುಯವ
ಸಂಗತ್ಯಾಗಿತ್ುತ. ಮನ್ನಸುಸಾ ಅಳಬೆೀಕು ಎನ್ನುನುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಖಿನ್ನನುವಾಯಿತ್ು. ಆ ಖಿನ್ನನುತ್ಸೆಗೆ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಸಂತೀಷ್ದ ಕಿರಣ ಪರವೆೀಶ್ಸದೆ
ಇದಿದದದರೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕಣಣಾರಸಕೊಳಳೆಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ. ನೆರೆಯ ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆಯ ನರಾವರಣ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಸೊಂಟ್ ತ್ಸಾಯಿತ್ ಕಟಿಟದದ ಉಡಿದಾರ ವಿನಾ
ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ನವಾರ್ಶೆಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತದದ ರಾಮು, ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯ ಮಗ, ‘ಧ್ಮರ್ಶೆಣಣಾಯಯ’ನ್ನನ್ನುನು ನೀಡಿದವನ್ನು, ‘ನೀನ್ನು
ಎಲಾಲಿದೂರ ಆಚೆಮನೀಗೆ ಹೊೀದೆರ ನನ್ನನು ಬೆನ್ಚಮಡ ಸಲ್ಯಾ ಹಾಂಗೆ ಹೊಡೆದುಬಡಿತೀನ!’ ಎಂದಿದದ ಅವನ್ನ ಅಪಪಯಯನ್ನ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೂನು
ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಮರೆತ್ು, ‘ಧ್ಮರ್ಶೆಣ್ಣೆೈ ಬಂದಾ! ಧ್ಮರ್ಶೆಣ್ಣೆೈ ಬಂದಾ!’ ಎಂದು ಕೆೀಕೆ ಹಾಕುತ್ಸಾತ ಓಡಿಬಂದು ಅವನ್ನನ್ನುನು ತ್ಬಿಬಾಹಿಡಿದನ್ನು. ಪುಟಟ
ರಾಮುವ ಆ ಸುಸಾವಗತ್ವನ್ನುನು ಆಸಾವದಿಸದ ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಚೆೀತ್ನ್ನ ತ್ನ್ನನು ಮುನನುನ್ನ ಕುಗಗನ್ನುನು ವಿಸಜರ್ಶೆಸ ಹಿಗಿಗತ್ು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕುಯುದ
ಅಂಗಿಜೆೀಬಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಕಾಕಿಯ ಹಣುಣಾಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ರಾಮುವಿಗೆ ಕೊಟಟನ್ನು. ಆಟಕೆಕ ಜೊತ್ಸೆಯಿಲಲಿದೆ ಬೆೀಸರದ ಒಂಟಿಬಾಳು ಸಾಗಿಸುತ್ತದದ ಆ
ಬಾಲಕನಗೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಆಗಮನ್ನ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂಣರ್ಶೆ ಆನ್ನಂದದ ಸಂಗತ್ಯಾಗಿತ್ುತ. ಈಗ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕೊಟಟ ಆ ಎಂಟ್ ಹತತ ಕರಿಯ ಕಾಕಿ
ಹಣುಣಾಗಳೆ ಅವನಗೆ ಪರಮೈಶವಯರ್ಶೆವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸತ್ುತ.
ಆ ಆನ್ನಂದದ ಸನ್ನನುವೆೀಶದಲ್ಲಿಯೂ ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ ಫಕಕನೆ ಎಚಚಾರಿಕೆಯುಂಟಾಗಿ “ಈಗ ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಪ್ಪಾಪ , ರಾಮು. ಆಮಾಯಲೆ ನಾನೆೀ ಬತ್ತೀನ, ನನ್ನನು
ಹತ್ರ ಆಡಾಕೆ. ದೊಡಡಚಿಗಪಪಯಯ – ನನ್ನನು ಅಪಪಯಯ – ಕಂಡರೆ….” ಎಂದು ಅಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿಯೆೀ ನಲ್ಲಿಸದನ್ನು.
ರಾಮೂಗೂ ಧ್ಮರ್ಶೆಣಣಾಯಯನ್ನ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ಆದರೂ ಅವನ್ನು ವಿಚಲ್ತ್ನಾಗದೆ “ಅಪಪಯಯ ಮನೆೀಲ್ ಇಲಲಿ ಕಣೀ. ಸದದರಮಠಕೆಕ
ಹೊೀಗಾಯನೆ, ಚಿೀಟಿ ಈಬೂತ್ ತ್ರಾಕಂತ್ಸೆ!” ಎಂದನ್ನು.
“ಆಗಲ್ ನೀ ಹೊೀಗಪ್ಪಾಪ, ಯಾರಾದರೂ ನೀಡಿ ಹೆೀಳಿದೆರ?” ಎಂದು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕಳಿಸ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ತ್ಮಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳಕೆಕ ಕಾಲ್ಟಟನ್ನು.
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ಜಗಲ್ಯ ಕೆಳತ್ಸೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು ‘ಸಣಣಾಚಿಗಪಪಯಯ’ – ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ – ಹೊಲೆಯರಿಗೂ ಗಟಟದಾಳುಗಳಿಗೂ ‘ಬಾಯಿಗೆ’ ಕೊಡುತ್ತದದನ್ನು . ಅವನ್ನ
ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಒಮದು ಬುಟಿಟ ತ್ುಂಬ ಅಡಕೆ ಮತ್ುತ ಹೊಗೆಸೊಪಿಪನ್ನ ಸಣಣಾ ಪಿಂಡಿ ಇದುದವು. ಹೊಗೆಸೊಪಿಪನ್ನ ವಾಸನೆಯೂ ಅಲೆಲಿಲಲಿ ಹಬಿಬಾತ್ುತ. ಅಜಜಿಯಯ –
ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರೂ – ಎಲಲಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ…. ‘ಓ ಬೆೈಗಿನ್ನ ಕಳುಳೆಗೊತ್ತಗೆ ಹೊೀಗಿರಬೆೀಕು!’ ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು ಧ್ಮುರ್ಶೆ, ಅಜಜಿಯಯನ್ನ
ಚಾಳಿಯನ್ನುನು ನೆನೆಪಿಗೆ ಚಾಳಿಯನ್ನುನು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ಮದುಕೊಂಡು.
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಕಣ್ಣೆಣಾತ್ತ ನೀಡಿ “ಓಹೊೀಹೊೀಹೊೀ ಸಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆ ಸವಾರಿ ಬಂದುಬಿಡತಲಾಲಿ !” ಎಂದು ವಯಂಗಯವಾಗಿ ನ್ನಕುಕ “ಆಡಿಕೆೀನೀ?
ಕಳಳೆತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ಬಂದೊಯೀ?” ಎಂದು ಪರಶ್ನುಸ, ಹಿಂದೆ ಇದದ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು “ಓಹೊೀಹೊೀಹೊೀ ಈ ಪಿೀಂಚಲು ಗಂಡನ್ನೂ ಬಂದುಬಿಟಾಟನೆ!
ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತ ಬರಲ್ಲೆಲಿೀನೀ?” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಕರಿಮುಖದ, ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಜಗಿದು ಕೆಂಪ್ಪಾಗಿದದ, ಹಲ್ಲಿನ್ನ ಸಾಲುಗಳನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸ, ಆಳುಗಳಿಗೆ ಎಲೆ
ಅಡಿಕೆ ಹೊಗೆಸೊಪುಪಗಳನ್ನುನು ವಿನಯೊೀಗ ಮಾಡುತ್ತಲೆ “ ಏ ಐತ್ಸಾ, ನೀನೆೀನೀ ಜೆೀನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೊೀದರಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಗಟಿಟಗನ್ನಂತ್ಸೆ ?…. ಎಲಾಲಿ
ಹೆೀಳಾತರೆ…. ನ್ನಮಮ ಕಾಡಾಗೆ ಒಂದಷ್ುಟ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿತೀಯೆೀನೀ?…. ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತೀನ್ನೂ ಗಟಿಟಗೆಯಂತ್ಸೆ ಜೆೀನ್ನು ಕಿೀಳೊೀದರಲ್ಲಿ. ಹೌದೆೀನ?
ಅವಳನ್ನೂನು ಕರಕೊಂಡು ಬಾ, ನನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆಗೆ. ಬಾಯಡ ಅನಾನುದಿಲಲಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ನರಿೀಕಿಷೌಸದೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿದನ್ನು. ಐತ್ನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ಕರಕೊಂಡು
ಬರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿದ ಧ್ವನಗೆ. ಎಳೆ ಹೆಣುಣಾಗಳ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಸವಭಾವವನ್ನುನು ಅರಿತ್ದದ ಆಳುಗಳೆಲಾಲಿ ಒಬಬಾರ
ಮುಖವನನುಬಬಾರು ನೀಡಿಕೊಂಡು ನ್ನಗೆಯಾಡಿದರು.
ಜಗಲ್ಗೆ ಹತ್ತ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಡೆ:
“ಏನೀ? ಹೊರಗಿನಂದ ಬಂದವ ಕೆೈಕಾಲು ತಳೆದುಕೊಳಳೆದೆ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿತೀಯಲಾಲಿ?” ಎಂದನ್ನು. ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಗೆ ಶುಚಿಯ ನಷೆಠಯಾಗಲ್
ಶ್ಷಾಟಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾಗಲ್ ಇಷ್ೂಟ ಇರದಿದದರೂ ತ್ನ್ನನು ಹಿರಿತ್ನ್ನದ ಅಧಿಕಾರಿವಾಣ್ಯನ್ನುನು ಮರೆಯಲು ಆಳುಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೆೀಳಿದದನ್ನಷೆಟ !
ಆದರೂ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಮರೆತ್ುದನ್ನುನು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡತ್ಸೆ, ಜಗಲ್ಯಿಂದಿಳಿದು ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕೆೈಕಾಲು ಮುಖ ತಳೆದುಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ
ಮನೆಗೆ ಹೊೀದನ್ನು.
ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ನರಿೀಕಿಷೌಸದಂತ್ಸೆ ಒಲೆಯ ಅವನ್ನ ಅವವ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಮಂಜತ್ಸೆತ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನುನು ಬಿಗಿದು ಕಟಿಟಕೊಂಡು, ಒಲೆಯ ಮೀಲೆ
ತ್ಕಪಕಿಸುತ್ತದದ ಅನ್ನನುದ ಹಿತ್ಸಾತಳೆ ಚರಿಗೆಯನ್ನುನು ಒಲೆಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿಟಿಟದದ ತ್ಸಾಮರದ ಬಾಗುಮರಿಗೆಗೆ ಎತ್ತ ಇಳಿಸ, ಸಬಬಾಲ ಮರಚಟಿಟಗಳನ್ನುನು ಚರಿಗೆಯ
ಬಾಯಿಗೆ ಆನಸ ಒತ್ತ, ಅನ್ನನು ಬಸಯಲು ಅಣ್ಯಾಗುತ್ತದದಳು.
ಧ್ಮುರ್ಶೆವನ್ನುನು ಕಂಡವಳೆ ಸಂತೀಷಾಶಚಾಯರ್ಶೆ ಭಾವದಿಂದ ಹಷ್ರ್ಶೆತ್ಳಾಗಿ “ಈಗ ಬಂದೆಯೀನೀ ? ಕೊೀಣೂರಿನಂದ ಬಂದೆಯೀನೀ? ನನ್ನನು ಅತ್ಸೆತಮಮ –
ಬಾಲೆಬಾಣ್ತ ಹಾಯಂಗಿದಾದರೀ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದಳು.
“ಎಲಲಿ ಚಂದಾಗಿದಾರೆ, ಮಂಜತ್ಸೆತ…. ನ್ನನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆ ಬಂದ ಐತ್ಗೆ ಬಂದ ಐತ್ಗೆ ಸೊಲಪ ಬೆಲಲಿ ನೀರು ಕೊಡತ್ಸೆತ. ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಗೆ ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳಿತೀನ
ಅವನಗೆ. ಅಂವ ಈಗೆಲಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊರಡಾತನೆ. ಕತ್ತಲಾಗಬೆೀಕಾದೆರ ಬಿಡಾರ ಸೆೀರಿಸಕೊಳಳೆಬೆೀಕಂತ್ಸೆ” ಎಂದವನೆ ಜಗಲ್ಗೆ ಓಡಿ ಹೊೀಗಿ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು
ಕರೆದುಬಂದನ್ನು.
ಅನ್ನನು ಬಯಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನುನು ಮುಂದುವರೆಸದದ ಮಂಜಮಮ “ನೀನೆೀ ಕೊಡಣ್ಣಾಣಾ . ನಾ ಅನ್ನನು ಬಸೀತ್ ಇದಿದೀನ. ನೀಡಲೆಲಿ ನಾಗಂದಿಗೆ ಮಾಯಲದೆ ಬೆಲಲಿದ
ಚರಿಗೆ…. ಕೆೈ ನಣುಕದಿದೆರ ಒಂದೆರಡು ಮಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳಳೆಣ್ಣಾಣಾ…. ಆಮೀಲೆ ಬಸಯಾದು ತ್ಡ ಆಗಿ, ಅನ್ನನು ಗಂಜಗಲಾದೆರ, ನನ್ನನು ಸಣಣಾಚಿಕಕಪಪಯಯ ನನೆನು
ನನ್ನನು ಅವವಗೆ ಗುದಿದದಾಹುಂಗೆ ನ್ನನ್ನಗೂ ಗುದುದತ್ಸಾನೆ ಇವತ್ುತ!” ಕೊನೆಯ ವಾಕಯವನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಮಂಜಮಮ ಹೆೀಳಿದದರೂ ಅದರ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ು ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ! ಸಣಣಾಗಪಪಯಯನ್ನ ಉದದಂಡತ್ನ್ನದ ಒರಟು ನ್ನಡತ್ಸೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ ಪೂವರ್ಶೆಪರಿಚಿತ್ವಾದದೆದ. ಹಾಗೆಯೆ
ಏನಾದರೂ ನ್ನಡೆದಿರಬೆೀಕೆಂದು ಊಹಿಸದದನ್ನು. ಆದರೆ ನಜವಾಗಿ ನ್ನಡೆದದುದ ಅವನ್ನ ಊಹೆಗೂ ಮಿೀರಿದುದಾಗಿತ್ುತ.
ಬೆಲಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೀಲೆ ಐತ್ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಹೊರಟು ನಂತ್ಸಾಗ ಧ್ಮುರ್ಶೆ “ಐತ್ಸಾ , ನನ್ನಗೆ ನ್ನನ್ನನು ಅಪಪಯಯನ್ನ ಗುರುತ್ು ಚೆನಾನುಗದೆ
ಹೆೀಳಿದೆ. ನಾನೆಲಾಲಿದರೂ ಅವರನ್ನನು ಹುಡುಕಾಕೆ ಹೊರಟರೆ, ನೀನ್ನೂ ಬರಬೆೀಕು ನ್ನನ್ನನು ಸಂಗಡ” ಎಂದುದಕೆಕ ಐತ್ ನ್ನಗೆಯೊಪಿಪಗೆ ಸೂಚಿಸದದನ್ನು.
ಐತ್ನ್ನನುನ್ನು ಬಿೀಳೊಕಂಡು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಧ್ಮುರ್ಶೆ “ಮಂಜತ್ಸೆತ, ಅವವ ಎಲ್ಲಿ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
ಮಂಜಮಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೂ ಇಲಲಿ; ಮುಖ ಎತ್ತ ಧ್ಮುರ್ಶೆವನ್ನುನು ನೀಡಲೂ ಇಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದದ ಕೆಲಸವನ್ನುನು ಮುಂದುವರಿಸದಳು, ಧ್ಮುರ್ಶೆ
ಹೆೀಳಿದುದ ಕೆೀಳಿಸಲ್ಲಲಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕೆೀಳಿಸಯೆೀ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದದಳು. ಏನೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು? ಹೆೀಗೆ ಉತ್ತರ
ಪ್ಪಾರರಂಭಸುವುದು? ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಮುಗಧಹೃದಯಕೆಕ ಅಪಘ್ರಾತ್ವಾಗದಂತ್ಸೆ ಸತ್ಯವನ್ನುನು, ಕಠೀರವಾಗಿದದ ಸತ್ಯವನ್ನುನು, ಹೆೀಗೆ ತ್ಳಿಸುವುದು? ಎಂದೆಲಲಿ
ಯೊೀಚಿಸುತ್ತದದಳೆಂದು ತೀರುತ್ತದೆ. ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಪರಶೆನುಗೆ ದುಃಖವಿಕಿಕ ಬರುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಮುಖಭಾವವನ್ನುನು ಮರೆಮಾಚಲೆಂದೆ ಅವಳು ಅವನ್ನ ಕಡೆ
ನೀಡುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ.
ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೂ ತ್ರುಗಿ ನೀಡದಿದದ ಮಂಜತ್ಸೆತಯ ಭಂಗಿಯನ್ನೂನು ನಷ್ುಠರ ಎನ್ನುನುವಂತ್ದದ ಅವಳ ಮೌನ್ನವನ್ನೂನು ಗರಹಿಸ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ತ್ುಸು
ಅಳುದನಯಿಂದಲೆ ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ಯಾಕೆ, ಮಂಜತ್ಸೆತ, ಮಾತ್ಸಾಡಾದಿಲಲಿ?”
ಮುಗಧಬಾಲಕನ್ನ ಮುಗಧಹೃದಯದ ಆ ಮುಗಧಪರಶೆನು ಮಂಜಮಮನ್ನ ಶೀಕಭಾವದ ಕಟೆಟಯ ಬಾಗಿಲನೆನು ಎತ್ತತತ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಆಯಿತ್ು. ಮಾಡುತ್ತದದ
ಕೆಲಸ ನಲ್ಲಿಸ, ಎದುದನಂತ್ು, ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕಣ್ಣಾೀರು ಸುರಿಸತಡಗಿದಳು. ಉಸರ ಎಳೆದಾಟ ಹೆಚಿಚಾತ್ು. ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅಳುವುದನ್ನುನು
ತ್ುಂಬ ಪರಯತ್ನುದಿಂದ ತ್ಡೆಯುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಬೆೀರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಡಿಗೆಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟಾಟರ ಎಂದು ಅಂಜುವಂತ್ಸೆ ಬಾಗಿಲ್ದದ ಕಡೆಗೆ
ಕಣುಣಾ ಒಮಮ ಇಮಮ ಕಳಳೆನೀಟ ಹಾಯಿಸತ್ು: “ಯಾರು? ಅತ್ತಗಮಮನಾ? ನಮಮ ಕೊೀಣ್ಣೆೀಲ್ದಾರೆ!” ಎಂದಳು, ತ್ುಟಿ ಅದುರುತ್ಸಾತ.
ಹಲವು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದಲೂ ತ್ನ್ನನು ಅವವಗೆ ಬಂದೊದಗಿದದ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸ ಅರಿತ್ದದ ಆ ಮಾಲಕನಗೆ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ
ಕೆಷೌೀಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ್ನ ಅರಿತ್ದದ ಆ ಬಾಲಕನಗೆ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಕೆಷೌೀಮವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನ್ನ ಕಲಪನೆ
ಭಯಂಕರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನೆನು ತ್ಂದೊಡಿಡ ಕಣ್ಣಾೀರಿನ್ನ ಕೊೀಡಿ ಹರಿಯುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತತ್ುತ. ಅದು ಕೆಟಟಕೆಟಟ ಕನ್ನಸುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರತ್ಫಲ್ತ್ವಾಗಿ ಅವನ್ನ
ನದೆದನೆನುಲಲಿ ಕಡಹುತ್ತತ್ುತ. ಒಮಮಮಮ ನದೆದಗಣ್ಣಾಲ್ಲಿಯೆ ತ್ಸಾಯಿಯ ಸಹಾಯಕೊಕ ಸೆೀವೆಗೊ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೊದಗಲ್ದದ ಯಾವುದೊೀ ಭಯಂಕರ
ಅನಷ್ಟವನ್ನುನು ತ್ಪಿಪಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೊ ಎದುದ ಓಡುತ್ತಲ್ ಇದದನ್ನು. ಅದಕಾಕಗಿಯೆ ಅವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗಲ್ ಯಾರಾದರೂ ದೊಡಡವರು ಅವನ್ನ
ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತದುದದು ಅಭಾಯಸವಾಗಿ ಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಈಗಲೂ ತ್ನ್ನನು ಪರಶೆನುಗೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ, ತ್ಡೆಗೂ ತ್ಡೆದೂ, ಕಡೆಗೆ ಏನೀ
ಒಂದನ್ನುನು ಹೆೀಳಬೆೀಕಲಾಲಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಅಳತಡಗಿದದ ಮಂಜತ್ಸೆತಯನ್ನುನು ಕಂಡು ಧ್ಮುರ್ಶೆವಿನ್ನ ಕಲಪನೆ ಹುಚುಚಾ ಹುಚಾಚಾಗಿ ಕೆರಳಿತ್ು. ತ್ನ್ನನು
ತ್ಸಾಯಿ ಏನ ಆಗಿದಾದಳೆ; ಏನ ಆಗಿಹೊೀಗಿದೆ: ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಸಕೊಂಡು ಸತ್ತಳೊ? ಬಾವಿಗೆ ಬಿದದಳೊ? ನೆೀಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಳೊ? ವಿಷ್ ತ್ಂದಳೊ?
ಅಥವಾ ಅಪಪಯಯನ್ನನ್ನುನು ಹುಡುಕಿ ತ್ರುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ತ್ಸಾನಬಬಾಳೆ ಹೊೀಗಿಬಿಟಟಳೊ? – ಅವನ್ನೂ ಅಳತಡಗಿ, ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ತದಲುತ್ಸಾತ “ಯಾ – ಯಾಕೆ
ಮಂಜ – ತ್ಸೆತ, ಅಳಿತೀಯಾ?” ಎಂದು ಅವಳ ಹತ್ತರಕೆಕ ಸರಿದನ್ನು. ಅವಳು ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ಮುನ್ನುನುಗಿಗ ತ್ನ್ನನು ಕೆಲಸದ ಕೆೈ ಒದೆದಯಾಗಿರುವುದನ್ನೂನು ಸೀರೆ
ಕೊಳೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನೂನು ಲೆಕಿಕಸದೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ತ್ಬಬಾಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸುಪತವಾಗಿದದ ತ್ಸಾಯತನ್ನವನೆನುಲಲಿ ಸೂರೆಗೊಡುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ
ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಕೆೈಯಾಡಿಸ, ಸೆರಗಿನಂದ ಕಣಣಾರಸುತ್ಸಾತ “ಅಳಬಾಯಡ, ತ್ಮಮಯಾಯ” ಎಂದು, ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಸಂಭೀದಿಸುತ್ತದದ
ರಿೀತ್ಯನ್ನುನು ಅನ್ನುಕರಿಸ, “ನಮಮ ಕೊೀಣ್ಣೆೀಲ್ ಇದಾದರೆ ತೀಳಿನಂದ ತ್ಬಿಬಾಕೊಂಡೆ ಕರೆದೊಯದಳು.
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ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಳಿಸಾರಿದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಮಂಜಮಮನ್ನ ಉದೆವೀಗ ಹಚಚಾತಡಗಿತ್ು: ‘ಅಣಣಾಯಯ ಹಾಕಿದದ ಬಿೀಗ ತ್ಸೆಗೆದಿದಾದನೆಯೊ ಇಲಲಿವೊ?’ ಎಂದು.
“ಯಾಕತ್ಸೆತ ನ್ನಮಮ ಕೊೀಣ್ಣೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಿೀಗ ಹಾಕಯದೆ? ಅವವ ಒಳಗಿಲೆಲಿೀನ್ನು?” ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕೆೀಳಿದ ಪರಶೆನುಗೆ ಅವಳು ತ್ಲೆಗೆ ಕಲೆಲಿೀಟು ಬಿದದಂತ್ಸೆ
ಕತ್ತರಿಸದಳು.
ಒಡನೆಯ ಉತ್ತರ ಹೆೀಳುವ ಸಂಕಟದಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲ್ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಮಂಜಮಮ “ನನ್ನನು ಸಣಣಾಚಿಗಪಪಯಯನ್ನ ಹತ್ತರ ಬಿೀಗದ ಕೆೈ ಅದೆ . ತ್ತ್ರ್ಶೆನ, ತ್ಡಿ”
ಎಂದು ಧ್ಮುರ್ಶೆವನ್ನುನು ಸರಪಳಿಯ ಚಿಲಕಕೆಕ ಬಿೀಗ ಹಾಕಿ ಭದರಪಡಿಸದದ ಅವರ ಕೆೀಣ್ಣೆಯ ಬಾಗಿಲೆಡೆಗೆ ನಲ್ಲಿಸ ಜಗಲ್ಗೆ ಓಡಿದಳು.
ನ್ನಗೆಯಾಡುತ್ಸಾತ ತ್ಣಣಾಗೆ ಕುಳಿತ್ು ಆಳುಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮಹಾಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಮಗನುನಾದಂತ್ದದ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಬಿೀಗದಕೆಕ ಕೆೀಳಿದ ತ್ನ್ನನು
ತ್ಂಗಿಗೆ “ನೀಡು, ಬುಚಿಚಾೀ, ಮತ್ಸೆತ ಅವರೆೀನಾದುರ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಬಿೀಳಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಹೊೀದರೀ? ನ್ನನನುಂದ ಮಾತ್ಲಲಿ! ನೀನೆ ಜವಾಬುಗಿತ್ತ! ಆ
ಮುಂಡಿಗೆೀಲ್ ಕಡಿನ್ನ ಕೊೀಡಿಗೆ ಸಕಕಹಾಕಿದೆದ ಬಿೀಗದ ಕೆೈನ್ನ!” ಎಂದು ಆ ಜಾಗವನ್ನುನು ಕಣ್ಣಾಂದಲೆ ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸ, ಮತ್ಸೆತ ನರುದಿವಗನುವಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಕೆಲಸದತ್ತ
ತ್ರುಗಿದನ್ನು.
ಬಿೀಗದ ಕೆೈ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಓಡಿಬಂದು ಅಂಜಮಮ ಬಾಗಿಲು ಬಿೀಗ ತ್ಸೆಗೆದಳು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಬಾಗಿಲು ದಬಿಬಾದನ್ನು. ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆಯಲ್ಲಲಿ. ಬಲವಾಗಿ
ತ್ಳಿಳೆದನ್ನು, ತ್ಸೆರೆಯಲ್ಲಲಿ. ಮಂಜಮಮನ್ನೂ ತ್ನನುಂದು ಕೆೈಯಿಂದಲೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ ನೆರವಾಗಿ ನ್ನೂಕಿದಳು. ಆದರೂ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆಯಲ್ಲಲಿ.
ಕೊೀಣೂರು ರಂಗಪಪಗೌಡರ ತ್ಂಗಿ, ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ದೊಡಡಕಕ, (ಹಳೆಮನೆಗೆ ಕೊಟಿಟದದ ಹಿರಿಯ ಅಕಕನ್ನನ್ನುನು ದೊಟಟಕಕ ಎಂದೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಕೊಟಿಟದದ
ಕಿರಿಯ, (ಹಳೆಮನೆಗೆ ಕೊಟಿಟದದ ಹಿರಿಯ ಅಕಕನ್ನನ್ನುನು ದೊಡಡಕಕ ಎಂದೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಕೊಟಿಟದದ ಕಿರಿಯ ಅಕಕನ್ನನ್ನುನು ಪುಟಟಕಕ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತದುದದು
ವಾಡಿಕೆ). ರಂಗಮಮ, ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾದದೆದ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿತ್ುತ.
ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ರಂಗಮಮ ವಿೀರಪಣವಾಗಿ ಲಭಸ, ಹೆಮಮಯಿಂದ ಅವರ ಕೆೈಹಿಡಿದಿದದಳು. ಕೊೀಣೂರು ರಂಗಪಪಗೌಡರೂ ಹಳೆಮನೆ
ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರೂ (ಆಗಿನ್ನೂನು ಪ್ಪಾಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ) ಆಗತ್ಸಾನೆ ಪ್ಪಾರಯಕೆಕ ಬಂದ ಯುವಕರಾಗಿದಾದಗ ಒಮಮ ಸಾರಿಕೆ ಬೆೀಟೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದರಂತ್ಸೆ .
ದಟಟಕಾಡಿನ್ನ ನ್ನಡುವೆ ಒಂದು ಕುಳುಂಪ್ಪೆಯ ಪಕಕದ ಹೊದರಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಆಗತ್ಸಾನೆ ಹುಟಿಟದುವೊೀ ಅಥವಾ ಹುಟಿಟ ಕೆಲವೆ ಗಂಟೆಗಳಾಗಿದಿದಬಹುದೊೀ
ಗೊತ್ತಲಲಿ, ಮೂರು ಪುಟಟ ಹುಲ್ಮರಿಗಳಿದುದವಂತ್ಸೆ.ತ್ಸಾಯಿ ಹುಲ್ ಅಲೆಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿದುದದು ಗೊೀಚರಿಸಲ್ಲಲಿ. ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು
ಮರಿಗಳನ್ನುನು ಮನೆಗೆ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೊೀಗೊೀಣ ಎಂದರಂತ್ಸೆ. ರಂಗಪಪಗೌಡರು ‘ಖಂಡಿತ್ ಬೆೀಡ, ತ್ಸಾಯಿಹುಲ್ ನ್ನಮಿಮಬಬಾರನ್ನೂನು ಸಗಿದುಹಾಕಿಬಿಡತದೆ’
ಎಂದರಂತ್ಸೆ. ‘ನೀನ್ನು ಬರಿ ಪುಕಕಲ!’ ಎಂದು ಮೂದಲ್ಸದರಂತ್ಸೆ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಡೆ. “ನೀನ್ನು ಭಾರಿ ಧೆೈಯರ್ಶೆಗಾರ?” ಎಂದು ಅಣಕಿಸದರಂತ್ಸೆ
ರಂಗಪಪಗೌಡರು. ‘ನಾನ್ನು ಮನೆಗೆ ತ್ಗೊಂಡೆೀ ಹೊೀದರೆ ಏನ್ನು ಕೊಡಿತೀಯಾ?’ ಎಂದರಂತ್ಸೆ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಡೆ. ‘ನೀ ಕೆೀಳಿದುದ ಕೊಡಿತೀನ!’ ಎಂದರು
ರಂಗಪಪಗೌಡರು. ‘ಕೆೈಮೀಲೆ ಕೆೈಯಿಟುಟ ಭಾಷೆ ಕೊಡು!’ ಎಂದು ಮುಡಿಗೆಯಿಟುಟ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಚಾಚಿದ ಬಲಅಂಗೆೈಯ ಮೀಲೆ ರಂಗಪಪಗೌಡರು
ತ್ಮಮ ಬಲಗೆೈಯನ್ನುನು ಅಪಪಳಿಸ ಶಪಥಮಾಡಿದರಂತ್ಸೆ!
ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಮೂರು ಹುಲ್ಮರಿಗಳನ್ನೂನು ಕಂಬಳಿಯೊಳಗಿಟುಟಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ವೆೀಗವಾಗಿಯೆ ಹೊರಟರಂತ್ಸೆ . ಅವರು ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ
ದೂರವಾಗಿಯೆ ಸಾಗಿದದರಂತ್ಸೆ. ಹಿಂದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿಸತ್ಂತ್ಸೆ ತ್ಸಾಯಿ ಹುಲ್ಯ ಭಯಂಕರ ಘಜರ್ಶೆನೆ!
“ಕೆಟೆಟವೊೀ, ದೊಡಡಣಣಾ! ಬಿಟುಟ ಬಿಡೀ ಹುಲ್ಮರಿೀನ್ನ! ಓಡಿಹೊೀಗಾನ್ನ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿ ಓಡತಡಗಿದರಂತ್ಸೆ ರಂಗಪಪಗೌಡರು.
“ನೀನೆೀನ್ನು ಗಂಡಲೆಲಿೀನೀ? ನಲ್ಲಿೀ! ಗೌಡನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡೀನ್ನಲಲಿ ಕಣೀ ಹೆಗಗಡೆ!” ಎಂದು ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ತ್ನ್ನನು ಜೊೀಡುನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆೀಪಿನ್ನ
ಕೊೀವಿಯನ್ನುನು ಅಣ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಗಜರ್ಶೆನೆ ಬರುವ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ತ್ರುಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದರಂತ್ಸೆ.
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ಧೆೈಯರ್ಶೆಕಕಲಲಿದಿದದರೂ ದಾಕಿಷೌಣಯಕೆಕ ಸಕಿಕದಂತ್ಸಾಗಿ ಓಡುವುದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸ ರಂಗಪಪಗೌಡರೂ ತ್ಮಮ ಒಂಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆೀಪಿನ್ನ ಕೊೀವಿಯನ್ನುನು
ಅಣ್ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಾವನ್ನ ಸಂಗಡವೆ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದರು, ದೆೀವರು ಮಾಡಿಸದಾದಗಲ್ ಎಂದುಕೊಂಡು, ಬಾವನ್ನ ಸಂಗಡವೆ ನ್ನಡೆಯತಡಿದರು,
ದೆೀವರು ಮಾಡಿಸದಾದಗಲ್ ಎಂದುಕೊಂಡು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನಳಗಾಗಿಯೆ ಹೆಣುಣಾಹುಲ್ ಇವರನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸ ಬಂದು ಮೀಲೆ ಬಿೀಳಲು ನ್ನುಗಿಗತ್ಂತ್ಸೆ . ಜೊೀಡುನ್ನಲ್ಲಿಯ ಎರಡು ಈಡುಗಳೂ
ಒಂಟಿನ್ನಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಈಡೂ ಹಾರಿ, ಹುಲ್ಗೆ ಮೂರು ಗುಂಡೂಗಳೂ ತ್ಗುಲ್ ಪಲ್ಟಹೊಡೆಯಿತ್ಂತ್ಸೆ! ಆದರೆ ಪ್ಪೆಟುಟ ಅಂತ್ಹ ಆಯಕೆಕ
ಬಿದಿದರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಮತ್ಸೆತ ತ್ಸೆವಳಿಬಂದೆೀ ಇವರ ಮೀಲೆ ಹಾರಿತ್ಂತ್ಸೆ. ಆಗ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ತ್ನ್ನನು ಸೊಂಟಕೆಕ ತ್ಗುಲ್ಸದದ ಉದದಗತ್ಯಿಂದ
ಹುಲ್ಯ ಮಂಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿೀಳಿಸದರಂತ್ಸೆ. ಆದರೂ ಹೊೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಯ ಒಂದು ಕೆೈ – ಅವರ ಹೆಗಲ್ನ್ನ ಬಳಿ ಬೆನನುಗೆ , ಬಗೆದುಹಾಕಿದಂತ್ಸೆ
ದೊಡಡ ಗಾಯವಾಗಿ. ರಕತ ಸುರಿದು ರಾಣ್ಣಾರಂಪವಾಯಿತ್ಂತ್ಸೆ! ( ಆ ಗಾಯದ ಕಲೆಯನೆನು ಕುರಿತ್ು ಐತ್ ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ ಹೆೀಳಿದುದ, ಧ್ಮುರ್ಶೆವ
ಅಪಪಯಯನ್ನನ್ನುನು ಈ ಕಲೆಯಿಂದಲೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಗುರುತ್ಸಬಲೆಲಿ ಎಂದು.)
ಹುಲ್ಯ ಮರಿಗಳನೆನುೀನ ಮನೆಗೆ ತ್ಂದರು. ಆದರೆ ಅವು ಬದುಕದೆ ಹೊೀದುವು. ಕೆಲವು ತ್ಂಗಳೆ ಬೆೀಕಾಯಿತ್ು, ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯ ಗಾಯ
ಮಾಯುವುದಕೆಕ.
ಈ ಪರಸಂಗ ಮುಗಿದ ಮೀಲೆ, ಒಂದು ದಿನ್ನ ದೊಡಡಣಣಾ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಮಾಲಾಯಕೆಕ ನ್ನಂಟನಾಗಿ ಹೊೀಗಿದಾದ, ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಕುಕವುದಕೆಕ
ಬಂದಿದದ ಹೆಣುಣಾಗಳ ಮಧೆಯ ರಂಗಮಮನ್ನನ್ನುನು ನೀಡಿ. ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಊಟಕೆಕ ಕುಳಿತ್ದದ ರಂಗಪಪನಗೆ “ಏನೀ ಬಾವ, ನಾನೆೀನ್ನೂ ಹುಲ್ೀಮರಿೀನ್ನ
ಮನೆಗೆ ತ್ಂದೆೀಬಿಟೆಟ. ನೀನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆೈಮೀಲೆ ಕೆೈಹೊಡೆದು ಕೊಟಟಭಾಷೆೀನೆ ಮರತ್ಸೆೀಬಿಟೆಟ!” ಎಂದನ್ನಂತ್ಸೆ.
“ನೀ ಕೆೀಳಲ್ಲಲಿ ನಾ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ!” ಎಂದು, ರಂಗಪಪ ಪಂಕಿತಯಲ್ಲಿ ಊಟಕೆಕ ಕುಳಿತ್ದದ ನ್ನಂಟರಿಗೆಲಲಿ ಕಥೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನಂತ್ಸೆ.
ನ್ನಂಟರೆಲಲಿರೂ “ಮತ್ಸೆತ ಇವತ್ಸೆತ ಕೆೀಳಿಬಿಡಲ್. ನಾವೂ ಎಲಲಿ ಸಾಕಿಷೌನೆರೆದ ಹಾಂಗೆಯೂ ಆಗಯದೆ” ಎಂದರಂತ್ಸೆ .
ರಂಗಪಪಗೌಡನಗೆ ‘ಏನ್ನು ಕೆೀಳಿಬಿಡುತ್ಸಾತನ ಬಾವ’ ಎಂದು ಗಿದಿಲು . ಆದರೆ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಅವನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ವಿೀರಪಣವನ್ನುನು ಉಸುರಿದಾಗ,
ಅವನ್ನ ಆನ್ನಂದಕೆಕ ಪ್ಪಾರವೆೀ ಇಲಲಿವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಅಟಟಹಾಸಮಾಡಿ ನ್ನಕಕನ್ನು: ಯಾವುದನ್ನುನು ಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿತತೀ ಅದಕೆಕ ನ್ನೂರುಮಾಡಿ ತ್ಸಾನೆೀ
ಪಡೆದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ.
ಊಟಕೆಕ ಕೂತ್ದದ ನ್ನಂಟರೆಲಲಿ “ಏನ್ನು? ಏನ್ನು?” ಎಂದು ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ ಕೆೀಳಿದರು.
ರಂಗಪಪನ್ನು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಹೆಣುಣಾಹುಲ್ ಹೊಡೆದವನ್ನು ನ್ನನ್ನನು ಬಾವ ಇನೆನುೀನ್ನು ಕೆೀಳಾತನೆ ?” ಎಂದು ಹಾಸಯಮಾಡಿ, ಓಡಿಸಲು ಬಂದಿದದ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿ
ರಂಗಮಮನ್ನ ಕಡೆ ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ನೀಡಿದದನ್ನು. ಎಲಲಿರಿಗೂ ವಿಷ್ಯ ಹೊಳೆದು, ನ್ನಗೆಯ ಘೀಷ್ದಿಂದ ಭೀಜನ್ನಶಾಲೆ ಭೀಗರ್ಶೆರೆದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ.
ರಂಗಮಮಗೂ ಗುಟುಟ ಹೊಳೆದು, ನಾಚಿ, ಕೆಂಪ್ಪೆೀರಿ, ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ ಹೊರಟು ಹೊೀಗಿದದಳು ಮತ್ಸೆತ ಬಡಿಸಲು ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿಂತ್ಸೆ ಆವೊತ್ುತ!
ಸವಭಾವತ್ಃ ಹಿಡಿತ್ದ ಕೆೈಯವರಾದರೂ ಹಿರಿಯ ಮಗನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನುನು ವಿಜೃಂಭಣ್ಣೆಯಿಂದಲೆ ನೆರವೆೀರಿಸದದರು ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು.
ಆದರೆ ಅವರ ಹುಟುಟಗುಣವಾದ ಉಳಿತ್ಸಾಯದ ಮನೀಧ್ಮರ್ಶೆ, ಅದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೆ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಟುಟ ಹೆಣುಣಾ ತ್ರುವ ಉಪ್ಪಾಯವನ್ನೂನು
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿತ್ುತ. ತ್ಮಮ ಮಗಳು ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯ ತ್ಂಗಿಯನ್ನುನು ಕೊೀಣೂರು ರಂಗಪಪಗೌಡರಿಗೆ ಧಾರೆಯೆರೆಯುವ ಶುಭಕಾಯರ್ಶೆವನ್ನೂನು
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ಜೊತ್ಸೆಜೊತ್ಸೆಗೆ ನೆರವೆೀರಿಸ. ಆ ಮದುವೆಯ ವಿಜೃಂಭಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಖಚುರ್ಶೆಮಾಡಿದಂತ್ಸೆ ತ್ಮಮ ಗತ್ಸದದ ಅಣಣಾನ್ನ ಮಗ
ಶಂಕರಹೆಗಗಡೆಯ ಮತ್ುತ ಅವನ್ನ ತ್ಂಗಿ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಗೆ ಕೊಟಿಟದದ ಜಟಟಮಮನ್ನ ಮದುವೆಗೂ ಖಚುರ್ಶೆಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದೂ ಮುಂದೆ ಮನೆ
ಪ್ಪಾಲಾಗುವುದಕೆಕ ಕಾರಣವಾದ ಮನ್ನಸಾತಪಕೆಕ ಬಿತ್ತದದ ಒಂದು ಬಿೀಜಪ್ಪಾರಯವಾಗಿತ್ುತ.
ರಂಗಮಮ ಮತ್ುತ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ದಾಂಪತ್ಯಜೀವನ್ನ ಆ ಹತತಂಬತ್ತನೆ ಶತ್ಮಾನ್ನದ ತ್ುದಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಅವಿಭಕತ
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದದ ಇತ್ರ ಅನೆೀಕರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ್ನದಂತ್ಸೆ ಉಬುಬಾ ತ್ಗುಗ ಏರು ಇಳಿತ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸಾಗಿತ್ುತ, ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ
ಸುಖಮಯವಾಗಿ, ನೆಮಮದಿಯಿಂದಲೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಬಹುದಾದಷ್ುಟ. ರಂಗಮಮ ಧ್ಮುರ್ಶೆವನ್ನುನು ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ುತ ಗಭರ್ಶೆಣ್ಯಾಗಿದಾದಗ ಆಕೆಗೆ
ದಿೀಘರ್ಶೆಕಾಲದ ಅಸವಸಥೂತ್ಸೆಯಾಯಿತ್ು. ಪದದತ್ಯಂತ್ಸೆ ದೆೀವರು ಕೆೀಳುವುದು, ಗಣ ಬರಿಸುವುದು, ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರಂತ್ಹರಿಂದ ಗಿಡಮೂಲ್ಕೆ ಔಷ್ಧ್
ಕೊಡಿಸುವುದು, ಹರಕೆ ಹೂರುವುದು, ದೆಯಯಗಳಿಗೆ ಕೊೀಳಿ ಕುರಿ ಆಯಾರ ಕೊಡಿಸುವುದು ಎಲಲಿ ತ್ರಹದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಸಾ ನ್ನಡೆಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಏನ್ನೂ ಉತ್ತಮ
ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ, ನಮಿತ್ತ ಹೆೀಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಯಾಗಿದದ, ಕಲೂಲಿರು ಜೊೀಯಿಸರ ಹತ್ತರಕೆಕ ಹೊೀದರು. ಅವರು ಜಾತ್ಕ
ನೀಡಿ, ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ಅಥರ್ಶೆವಾಗದ ‘ಕುಜರಾಹು ಸಂಧಿ’ ’ಗುರು ಅಲಂಕಾರಕರ ಕೂರರ ಕೂಟ’ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಜೊೀತ್ಷ್ಯ ಹೆೀಳಿ , ರಂಗಮಮಗೆ
ಒಂದು ಕೆಟಟ ಕಂಟಕವಿದೆಯೆಂದೂ ಮಗುವಿನ್ನ ತ್ಸಾಯಿಯಾಗಲ್ ತ್ಂದೆಯಾಗಲ್ ಅದಕೆಕ ತ್ುತ್ಸಾತಗಬಹುದೆಂದೂ, ಹೊನನುನ್ನ ಗೊೀದಾನ್ನ ಅಥವಾ
ತ್ೀಥರ್ಶೆಯಾತ್ಸೆರಯಂತ್ಹ ದೊಡಡ ಹರಕೆ ಹೊತ್ುತ ನೆರವೆೀರಿಸುವ ಪಕಷೌದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ಕೌರಯರ್ಶೆ ಸೌಮಯತ್ರವಾಗಬಹುದೆಂದೂ ಸೂಚಿಸದರು.
ಅನ್ನುಭವದಿದಂದ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆಯ ಕಾಪರ್ಶೆಣಯವನ್ನನುರಿತ್ದುದದರಿಂದಲೂ, ತ್ನ್ನಗೂ ಪರವಾಸ ರೂಪದ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕಿತ ಹುಟಿಟದುದರಿಂದಲೂ ಬೊನನು
ಗೊೀದಾನ್ನದ ಸೂಚನೆಯನ್ನುನು ವಿಸಜರ್ಶೆಸ, ತ್ೀಥರ್ಶೆಯಾತ್ಸೆರಗೆ ಮನ್ನಸುಸಾಮಾಡಿ, ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ತ್ರುಪತ್ ಯಾತ್ಸೆರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರು.
ಹೆಂಡತ್ಗೂ ವಿಷ್ಯವೆಲಲಿವನ್ನೂನು ತ್ಳಿಸ ಆಕೆಯನ್ನೂನು ಒಪಿಪದರು. ಆ ಶರದಾಧಭಕಿತಗಳ ಮಹಿಮಯಿಂದಲ್ೀ ಔಷ್ಧೀಪಚಾರಗಳ ಪರಭಾವದಿಂದಲ್ೀ
ರಂಗಮಮನಗೆ ರೀತ್ಸೆ ತ್ಪಿಪ, ಕೆಷೌೀಮದಿಂದಲೆ ಗಂಡುಮಗುವನ್ನುನು ಹೆತ್ತಳು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ ನಾಲಕನೆಯ ವಷ್ರ್ಶೆದವನಾಗಿದಾದಗ ಆ ಪ್ಪಾರಂತ್ದ ಒಂದು ತ್ಂಡ
ತ್ರುಪತ್ಯಾತ್ಸೆರಗೆ ಹೊರಡಲು ಸದಧತ್ಸೆ ಮಾಡಿತ್ು. ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯೂ ದೆೀವರಿಗೆ ಒಪಿಪಸುವ ತ್ಮಮ ಮನೆಯ ಕಾಣ್ಕೆಯೊಡನೆ ಯಾತ್ರಕರಡನೆ
ಹೊರಟರು.
ಹೊೀದವರು ಹಿಂದಕೆಕ ಬರಲ್ಲಲಿ.
ಜೊಯೀತ್ಷ್ಯ ನೀಡಿಸ ಅದರಂತ್ಸೆ ಆಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಎಲಲಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಏನ್ನು ಗತ್ಯಾಗುವುದೊೀ ಅದೆೀ ಗತ್ ಆಯಿತ್ು ದೊಡಡಣಣಾ
ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೂ. ಅದರಿಂದ ಉದುಬಾದದವಾಗುವ ಶರದಾಧಶಕಿತಯ ಅಂಶದಿಂದ ಒಳಿಳೆತ್ಸಾದರೂ ಅವೆೈಚಾರಿಕ ಮತ್ುತ ಅವೆೈಜಾಞನಕವಾದ ಅದರ
ಕಿರಯಾಚಾರದ ಅಂಶವನ್ನುನು ಅಂಧ್ಹೃದಯದಿಂದ ಅನ್ನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾನ ತ್ಪುಪವುದಿಲಲಿ. ಜೊೀಯಿಸರು ಸೂಚಿಸದದ ಅಮಂಗಳ ಪರಿಹಾರದ
ಮಾಗರ್ಶೆವೆ ಅಮಂಗಳಕಾರಣವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಿಟಿಟತ್ು. ಅವರೆೀನ ‘ತ್ಸಾಯಿಯಾಗಲ್ ತ್ಂದೆಯಾಗಲ್ ವಿಪತ್ುತ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದದ ತ್ಮಮ ‘ನಮಿತ್ತ’ದ
ಸತ್ಯವನೆನು ಸಮಥಿರ್ಶೆಸಕೊಂಡಿದದರು, ದೊಡಡಣಣಾಗೆ ಒದಗಿದದ ಆಪತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ!
ಹೊೀದ ಯಾತ್ರಕರಲ್ಲಿ ಹಿಂತ್ರುಗದಿದದವರು ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಡೆ ಒಬಬಾರೆ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ರುಪತ್ ತ್ಮಮಪಪ ಅನೆೀಕ ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಾಣ್ಕೆಯನ್ನುನು
ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಜೀವಕಾಣ್ಕೆಯನ್ನೂನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡಿದದನ್ನು.
ಆದರೆ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ತ್ೀರಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಮಮತ್ವಿರಲ್ಲಲಿ: ಮದಲು ಹಿಂದಿರುಗಿದದ ತ್ಂಡದವರು – ಅವರು ವಾಂತ್ಭೆೀದಿಯಾಗಿ
ಸಾಯುವುದರಲ್ಲಿದದರೆಂದೂ ತ್ಸಾವು ಶುಶೂರಷೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೆೀಳಿದರೂ ಒಪಪದೆ , ಸಾಂಕಾರಮಿಕ ರೀಗದಿಂದ ತ್ಮಮಲಲಿರನ್ನೂನು
ಪ್ಪಾರುಮಾಡುವುದಕೊಕೀಸಕರವೆ, ತ್ಮಮನ್ನುನು ಬಲಾತ್ಸಾಕರವಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬೆೀಗ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಕೆಕ ಹೆೀಳಿ ಕಳುಹಿಸಬಿಟಟರೆಂದೂ, ತ್ಮಮ ಹೆಂಡತ್
ರಂಗಮಮಗೆ ತ್ಮಮ ಕೊನೆಯ ಕಾಣ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲು ಹೆೀಳಿ, ಒಂದು ತ್ರುಪತ್ ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ಪಟವನ್ನುನು ಕೊಟಿಟದಾದರೆಂದೂ ವರದಿಯನನುಪಿಪಸ, ಆ
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ಪಟವನ್ನುನು ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕೆೈಲ್ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ಸಹಧ್ಮಿರ್ಶೆಣ್ಗೆ ಒಪಿಪಸುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ, ಕೊಟಿಟದದರು. ತ್ರುವಾಯ ಬಂದ ಎರಡನೆ
ತ್ಂಡದವರು – ಅವರು ತ್ೀರಿ ಹೊೀದರೆಂದೆೀ ಹೆೀಳಿದದರು . ಮೂರನೆ ತ್ಂಡದವರು – ಗೊೀಸಾಯಿಗಳು ಔಷ್ಧಿಕೊಟುಟ ಅವರನ್ನುನು ಬದುಕಿಸ
ನೀಡಿಕೊಳಿಳೆತ್ತದಾದರೆಂದೂ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಗುಣವಾಗಿ ತ್ರುಗಾಡಲು ಸಾಮಥಯರ್ಶೆ ಬಂದಮೀಲೆ ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ಸಾತರೆಂದೂ ಹೆೀಳಿದದರು. ಆಮೀಲೆ
ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದದ ಇತ್ರ ಯಾತ್ರಕರು – ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ದಾಸಯಯನ್ನೂ ಅವರಳಗೊಬಬಾನಾಗಿದದನ್ನು , – ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಗೆ ವೆೈರಾಗಯ ಬಂದು
ಸನಾಯಸಯಾಗಿ ಹೊೀಗಿಬಿಟಟನೆಂದೂ, ಗೊೀಸಾಯಿಗಳು ಮದುದಕೊಟುಟ ಅವನಗೆ ತ್ನ್ನನು ಹಿಂದಿನ್ನದೆಲಲಿ ಮರೆಯುವಂತ್ಸೆಮಾಡಿ ತ್ಮಮ ಸೆೀವೆಗೆ
ಇಟುಟಕೊಂಡಿದಾದರೆಂದೂ ನಾನಾ ವಿಧ್ವಾದವಾತ್ಸೆರ್ಶೆ ಹಬಿಬಾಸದದರು. ಅಲಲಿದೆ ಅವರನ್ನುನು ಪತ್ಸೆತಹಚಿಚಾ ಕರೆತ್ರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಕೊಟುಟ ಅನೆೀಕರು ಅನೆೀಕ
ರಿೀತ್ಯಿಂದ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರಿಂದಲೂ ರಂಗಮಮನಂದಲೂ ಇತ್ರ ಹತ್ತರದ ಬಂಧ್ು ಬಾಂಧ್ವರಿಂದಲೂ ಹಣ ಹೊನ್ನುನು ಸುಲ್ಗೆಮಾಡಿಯೂ
ಇದದರು.
ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ತ್ಸಾಯಿ. ರಂಗಮಮ ತ್ನ್ನಗಾಗಿ ಯಾತ್ಸೆರ ಕೆೈಕೊಂಡಿದದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡಗೆ ಒದಗಿದದ ವಿಪತ್ತನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಹೌಹಾರಿದಳು. ಎದೆ ಬೆಂದಳು; ದೆವವ ದೆೀವರು
ಮನ್ನುಷ್ಯ ಎಂಬ ತ್ಸಾರತ್ಮಯವಿಲಲಿದೆ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಳು, ಬೆೀಡಿಕೊಂಡಳು, ಅಂಗಲಾಚಿದಳು, ಕಾಣ್ಕೆ ತ್ಸೆತ್ತಳು, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ
ಮಾಡಿ ಹುಡುಕಿ ಹಿಂದಕೆಕ ತ್ನನು ಎಂದು. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕಾಣ್ಕೆಯೆಂದು ಕಳಸಕೊಟಿಟದದ ತ್ರುಪತ್ ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ಪಟವನ್ನುನು ತ್ಮಮ
ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿಟುಟ ಹೂಮುಡಿಸ ಧ್ೂಪಹಾಕಿ ಅಡಡಬಿದುದ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತ್ಸೆ ವಾಚಾಮಗೊೀಚರವಾಗಿ ಶಪಿಸ ಬಯುಯವ ಪೂಜೆಯೂ ಸಾಗುತ್ತತ್ುತ!
ಒಂದು ವರುಷ್ವಾಯುತ. ಎರಡೂ ಆಯಿತ್ು. ಕೆಲವರು ದೊಡಡಣಣಾ ಬದುಕಿದದರೆ ಬರದೆ ಇರುತ್ತದದರೆೀ? ಅವರು ಸತ್ತದೆದ ನಜವಿರಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳಿ,
ಉತ್ತರ ಕಿರಯಾದಿಗಳನ್ನುನು ಮಾಡಲು ತ್ಗಾದೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಸದರು. ಕೆಲವು ಕಂದಾಚಾರದ ಸಂಪರದಾಯಬದದ ಮುದಿ ವಿಧ್ವೆಯರಂತ್ೂ ರಂಗಮಮನ್ನ
ಐದೆತ್ನ್ನದ ಚಿಹೆನುಗಳನ್ನುನು ಸಹಿರಲಾರದೆ ಅಸಹನೀಯವಾಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಳಳೆಲಾರಂಭಸದರು. ರಂಗಮಮನ್ನ ಹೃದಯಕೆಕ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಸತ್ತದದನ್ನುನು
ಒಪಿಪಕೊಳಳೆಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದದರೆ ಒಡನೆಯೆ ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಆಯೆದತ್ನ್ನದ ಚಿನೆಹುಗಳನ್ನುನು ವಿಸಜರ್ಶೆಸುವುದಕೆಕ ಇತ್ರರಿಗೆ
ಅವಕಾಶಕೊಡುವುದಕೆಕ ಮುನ್ನನುವೆ ಕೆರೆಯನನು ನೆೀಣನನು ಆಶರಯಿಸರುತ್ತದದಳು.
ಅವಳು ಆಶೆನರಾಶೆಗಳ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ಒಮಮಮಮ ತ್ಲೆ ಕೆಟಟಳಂತ್ಸೆ ವತ್ರ್ಶೆಸಲೂ ಪ್ಪಾರರಂಭಮಾಡಿದಳು. ಕೊೀಣೂರು ರಂಗಪಪಗೌಡರು ತ್ಮಮ
ತ್ಸಾಯಿಯೊಡನೆ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನಾ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಬೊೀಧಿಸ ತ್ಂಗಿಯನ್ನುನು ತ್ವರಿಗೆ ಕರೆದೊಯದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಕಾಲ ಶಮನ್ನವಾದಂತ್ದದ
ಉನಾಮದ ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ಉಲಬಾಣಗೊಂಡಿತ್ು. ರಂಗಮಮ ತ್ಸಾನ್ನು ಗಂಡನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದೂ ತ್ಮಮ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ಮಮಪಪ
ಕರೆಯುತ್ತದಾದನೆಂದೂ ಹೆೀಳಿ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿದಳು.
ದಿನ್ನದಿನ್ನದ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ತಡಗಿದರೆ ಮನ್ನಸುಸಾ ಒಂದು ಹಿಡಿತ್ಕೆಕ ಬರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸ, ಅದುವರೆಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡಗೊಡದಿದದ ಅಡುಗೆ
ಕೆಲಸವನ್ನೂನು ಕೊಟುಟ ನೀಡಿದರು. ಆಗಲೂ ಮಂಜಮಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಸಕೊಂಡ ಮೈಮೀಲೆ ಕುದಿ ಎಸರು ಹಾಕಿಕೊಂಡ
ಅತ್ತಗೆಮಮ ಅನಾಹುತ್ಕೆಕ ಒಳಗಾದಾರು ಎಂದು.
ದುಃಖಾತ್ಶಯದಿಂದ ಮನ್ನಸುಸಾ ಸೀಳುಸೀಳಾಗಿ ಹೊೀದಂತ್ದದ ರಂಗಮಮ ಕೆಲವು ದಿನ್ನ ಬುದಿಧ ಸರಿಯಾದವಳಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದುದ ಹಠಾತ್ತನೆ
ಹುಚುಚಾಹುಚಾಚಾಗಿ ನ್ನಡೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು. ಆದದರಿಂದ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳನ್ನುನು ನೆಚುಚಾವಹಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.ಸದಾ ಒಂದು ಕಣುಣಾ
ಇಟಿಟರಲೆಬೆೀಕಾಗುತ್ತತ್ುತ ಅವಳ ಮೀಲೆ ಮನೆಯವರೆಲಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು, ಎಲಲಿರೂ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಸಂಶಯದಿಂದ ನೀಡುತ್ತದಾದರೆ
ಎಂದು ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತದದಳು, ಬುದಿದ ಸರಿಯಾದ ಸಥೂತ್ಗೆ ಬಂದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ. ತ್ನ್ನನು ಅವವ ಏನಾದರೂ ಅಪಘ್ರಾತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಟಾಟಳು
ಎಂದು, ತ್ಂದೆತ್ಸಾಯಿಗಳಿಬಬಾರನ್ನೂನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ತ್ಬಬಾಲ್ಯಾಗುವ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಧ್ಮುರ್ಶೆವೂ ಗುಟಾಟಗಿ ತ್ನ್ನನುಮಮನ್ನ ಚಲನ್ನವಲನ್ನಗಳನ್ನುನು ಕದುದ
ನೀಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ರಂಗಮಮ, ತ್ನ್ನನು ಮಗನ್ನೂ ಇತ್ರರಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು ಮೀಲೆ ಕಣುಣಾಕಾವಲು ಹಾಕಿದಾದನೆ ಎಂದು, ಸಂಕಟಪಟುಟಕೊಳುಳೆತ್ತದದಳು
ಒಮಮಮಮ, ಕೆಟಟ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟ ತ್ಂದೆಯ ವಿಪತ್ತಗೆ ಅವನೆೀ ನಮಿತ್ತವಾದನೆಂದೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಶಪಿಸುತ್ತದದಳು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ ಧ್ಮುರ್ಶೆ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಮನೆಯಲ್ಲಿದದದಾಗಲೆ ಅವಳ ಬುದಿದ ಸವಲಪಮಟಿಟಗಾದರೂ ಸಾಧಾರಣಸಥೂತ್ಗೆ ಬಂದು, ಮಂಜಮಮಗೆ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ನೆಮಮದಿ ಹೆಚುಚಾತ್ತತ್ುತ. ಆದದರಿಂದಲೆ
ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನುನು ಮಂಜಮಮ ಅಷಟಂದು ಪಿರೀತ್ಸಾಯದರಗಳಿಂದ ಹಾರೆೈಸುತ್ತದದದುದ .
ಈ ಸಾರಿ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ದಿನ್ನಕೆಕ ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನದಲ್ಲಿ ರಂಗಮಮ ತ್ಸಾನೆೀ ಅಡುಗೆ ಒಗೆತ್ನ್ನ ಮಾಡುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಕೆೀಳಿಕೊಂಡಾಗ ಮಂಜಮಮ
ಅತ್ತಗೆಯ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ನೀವಾಗದಿರಲ್ ಎಂದು ಒಪಿಪದಳು. ಎಷಟಂದರೂ ರಂಗಮಮನೆೀ ಮನೆಗೆ ನಜವಾದ ಯಜಮಾನಯಲಲಿವೆ? ಬಹುಕಾಲ ಮನೆಗೆ
ಹೆಗಗಡತ್ಯಾಗಿದದವಳಿಗೆ, ಎಲಲಿರ ವಿಧೆೀಯತ್ಸೆಯನ್ನೂನು ಸವೀಕರಿಸ ಅಧಿಕಾರ ನ್ನಡೆಸದದವಳಿಗೆ , ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಮೂಲೆಗೊತ್ತಬಿಟಿಟದಾದರೆ ಎಂಬ
ಭಾವನೆ ಮೂಡುವಂತ್ಸೆ ವತ್ರ್ಶೆಸದರೆ ಹುಚುಚಾ ಇನ್ನೂನು ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಕೆರಳಬಹುದೆಂದು ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಮಮ ಕಿರಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದದರು:
“ಬುಚಿಚಾೀ, ನನ್ನನುತ್ತಗೆಗೆ ತ್ಲೆ ನೆಟಟಗಾದಾಗ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಮಾಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸಗಿಲಸ ಮಾಡುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ‘ಆಗದು ’
ಅನ್ನನುಬೆೀಡ. ಸವಲಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೀಡಿಕೊೀ ಅಷೆಟ” ಎಂದು. ಅದರಂತ್ಸೆ ಮಂಜಮಮ ಅತ್ತಗೆಗೆ ಅಡುಗೆಯ ಕೆಲಸ ವಹಿಸದಳು, ತ್ಸಾನ್ನು ಸಹಾಯಕಳಾಗಿ
ಸೆೀವೆಮಾಡಲು ನಶಚಾಯಿಸ.
ಅಡುಗೆಯ ಕೆಲಸವನೆನುೀನ ಹುಚಿಚಾಲಲಿದಿದಾದಗ ಹೆೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತದದಳೊೀ ಹಾಗೆಯೆ ನೆರವೆೀರಿಸದದಳು ರಂಗಮಮ. ಆದರೆ ಗಂಡಸರು ಊಟಕೆಕ ಕೂತ್ಸಾಗ
ಯಾವ ಪದಾಥರ್ಶೆವನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನುಲಾಗಲ್ಲಲಿ! ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲಾರದಷ್ುಟ ಉಪ್ಪಾಪಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ! ರಂಗಮಮನೆ ಕೆೈತ್ಪಿಪ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಉಪುಪ
ಹಾಕಿದದಳೊೀ? ಅಥವಾ ಮಂಜಮಮನ್ನೂ ಉಪುಪ ಹಾಕಿ, ಆಮೀಲೆ ಅದನ್ನನುರಿಯದೆ ರಂಗಮಮನ್ನೂ ಇನ್ನನುಷ್ುಟ ಉಪುಪ ಹಾಕಿದದಳೊೀ? ಅಥವಾ ರಂಗಮಮಗೆ
ಆಗದಿದದವರು ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದದರೀ? ಅಥವಾ ರಂಗಮಮಗೆ ಆಗದಿದದವರು ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದದಳೊೀ? ಅಂತ್ೂ ಊಟವೆಲಲಿ
ಉಪ್ಪೀ ಉಪ್ಪಾಪಗಿತ್ುತ!
ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರೆೀನ ತ್ಸಾಳೆಮಯಿಂದ ಎದುದ ಹೊೀಗಿ, ಮತತಮಮ ಅಡುಗೆಯಾದ ಮೀಲೆ ಬಂದು ಊಟಮಾಡಿದದರು. ಆದರೆ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ,
ಗದೆದ ತೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಳುಗಳೊಡನೆ ಇದುದ ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡಿಸ ದಣ್ದು ಹಸದು ಬಂದಿದದವನ್ನು, ರೆೀಗಿ ಮಂಜಮಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತ್ಸೆ
ಬಯುದ, ತ್ನ್ನಗೆ ಬಡಿಸಲು ಬಂದಿದದ ರಂಗಮಮ ಹಿಡಿದಿದದ ಕೆೈಬಟಟಲನ್ನುನು ನ್ನೂಕಿ ತ್ಟಿಟಹಾರಿಸ, ಅಡುಗೆಮನೆಯೆಲಲಿ ಅನ್ನನುಪಲಯವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಎದುದ
ಹೊೀಗಿದದನ್ನು. ರಂಗಮಮ ಅತ್ುತ ಕರೆದು ಊಟಮಾಡದೆ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದಳು.
ಮರುದಿನ್ನ, ಅಂದರೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕೊೀಣೂರಿನಂದ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಐತ್ನಡನೆ ಹೊೀದ ದಿನ್ನ, ಬೆಳಿಗೆಗ. ರಂಗಮಮ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಲಲಿದೆ ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯೆ
ಎದುದಬಂದು ಅಡುಗೆಯ ಕೆಲಸಕೆಕ ತಡಗಿದದಳು. ಮಂಜಮಮಗೆ ಸೊೀಜಗವಾಯಿತ್ು, ನನೆನು ತ್ನ್ನನು ಸಣಣಾಸಣಣಾಯಯನ್ನ ಒರಟಾದ ವತ್ರ್ಶೆನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ,
ಅವಮಾನತ್ಳಾಗಿ, ಊಟಮಾಡದೆ ಹೊೀಗಿ, ಕೊೀಣ್ಣೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿ, ಎಷ್ುಟ ಕರೆದರೂ ಅಂಗಲಾಚೆ ಬೆೀಡಿಕೊಂಡರೂ ಬಾಗಿಲು
ತ್ಸೆರೆಯದಿದದ ಅತ್ತಗೆ ಇವತ್ುತ ಹೊತ್ಸಾತರೆಮುಂಚೆ ಎದುದ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಂದದುದ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಗತ್ಯಾಗಿ ಅದುಭುತ್ಕೆಕಣ್ಣೆಯಾಗಿತ್ುತ.
ಆದರೆ ಏನ್ನು ಮಾಡುತ್ಸಾತಳೆ? ಬೆೀಡ ಎನ್ನುನುವ ಹಾಗಿಲಲಿ. ಉಪುಪಗಿಪುಪ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಣ್ಣಾಟಿಟರಲು ನಶಚಾಯಿಸ
ಸುಮಮನಾದಳು.
ರಂಗಮಮ ಮರುದಿನ್ನವೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬಂದುದಕೂಕ ಅಂತ್ಹುದೆೀ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತ. ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದದ ಉಪುಪ ಆ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಹೆಚಾಚಾದದುದ ಹೆೀಗೆ? ಎಂಬುದೆ – ಅವಳಿಗೂ ಬಿಡಿಸದ ಒಗಟಾಗಿತ್ುತ! ಅದನ್ನುನು ಈ ದಿನ್ನ, ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಸ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೆೀಕೆಂದು
ಅವಳು ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಂದಿದದಳು.
ಆದರೆ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಡೆ ಆಳುಗಳನ್ನುನು ಕೆಲಸಕೆಕ ಕರೆತ್ರಲು ಹೊೀಗುವ ಮುನ್ನನು ಗಂಜಯುಂಡು ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ಸದಧನಾಗಲೆಂದು ಒಳಗೆ ಬಂದವನ್ನು
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ತಡಗಿದದ ‘ಅತ್ತಗೆ’ ಯನ್ನುನು ಕಂಡು ಕುರದಧನಾದನ್ನು. “ಬುಚಿಚಾೀ!” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿಯನ್ನುನು ಕೂಗಿ “ಏನ್ನು ನ್ನಮಮನೆನುಲಲಿ
ಕೊಲ್ಲಿಸಬೆೀಕು ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿೀಯಾ, ಅತ್ತಗೆ ಕೆೈಲ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸ? ಅವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೀದು ಬಾಯಡವೆ ಬಾಯಡ! ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ
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ಕಾಲ್ಡಕೂಡದು ಅವರು! ನನೆನು ಉಪುಪ ಹಾಕಿದುರ; ಇವತ್ುತ ವಿಷ್ ಹಾಕಾತರೆ! ತ್ಲೆ ಕೆಟ್ಟೀರ ಕೆೈಲೆಲಾಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸತೀಯಲಾಲಿ? ನನ್ನಗೂ ತ್ಲೆ
ಕೆಟಿಟದೆಯೊೀ?” ಎಂದು ಕೂಗಾಡಿದನ್ನು.
ರಂಗಮಮಗೂ ಸಟುಟಬಂದು “ನಾಲ್ಗೆ ಸೊಲಪ ಹಿಡಿದು ಮಾತ್ಸಾಡಿ! ತ್ಲೆ ಕೆಟಿಟದುದ ಯಾರಿಗೆ? ನ್ನನ್ನಗೊೀ ನಮಗೊೀ? ಏನ್ನು, ನಮಮಣಣಾಯಯ
ಸತ್ಸೆತೀಹೊೀದುರ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿ ಹಿೀಂಗೆಲಲಿ ಮಾಡಿತೀರೀ? ನ್ನನ್ನಗೂ ಹಕಿಕದೆ ಈ ಮನೆೀಲ್? ನ್ನನ್ನಗೂ ಅಣಣಾ ತ್ಮಮ ತ್ಸಾಯಿ ತ್ವರು ಇದೆ: ನ್ನನ್ನಗೂ ಒಬಬಾ
ಮಗ ಇದಾನೆ, ಮನೆಗೆ ಹಕುಕದಾರನಾಗಿ!” ಎಂದು ಮಂಜಮಮನ್ನೂ ಬೆರಗಾಗುವಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿಬಿಟಟಳು.
ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಎರಗಿಬಂದು ರಂಗಮಮನ್ನ ರಟೆಟಹಿಡಿದೆಳೆದು, ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಬೆನ್ನನು ಮೀಲೆ ಹೆಗಲ ಮೀಲೆ ರೀಷಾಂಧ್ನಾಗಿ ಗುದಿದ ಗುದಿದ,
ತ್ಡೆಯಲು ಬಂದ ತ್ಂಗಿಯನ್ನೂನು ತ್ಳಿಳೆ, ಅತ್ತಗೆಯನ್ನುನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನ್ನೂಕಿದನ್ನು: “ಮುಂಡೆಯಾದೂರ ಮುತ್ಸೆತೈದೆ ಹಾಂಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆೀಗೆಲಾಲಿ ಅನಷ್ಟ ತ್ತ್ರ್ಶೆದೆ, ಹಾಳು ಶನ!” ಎಂದು ಶಾಪಹಾಕಿ, ತ್ಸಾನ್ನೂ ಹೊರಹೊರಟನ್ನು.
ಮದಲೆೀ ದುಃಖದಿಂದ ಜಜರ್ಶೆರಿತ್ಳಾಗಿದದವಳು, ನದೆದ ಊಟ ಇಲಲಿದೆ ಕೃಶಳಾಗಿದದವಳು. ರಂಗಮಮ ತ್ತ್ತರಿಸಹೊೀಗಿ ನೆಲಕೆಕ ಬಿದದಳು. ಮಂಜಮಮ
ಅವಳನ್ನುನು ಹಿಡಿದೆತ್ತ ಸಂತ್ಸೆೈಸದಳು. ಮಲಲಿಗೆ ಅವರ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯುದ ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಸದಳು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಿದದ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಮತ್ಸೆತ ಬಂದು, ಮಂಜಮಮನ್ನನ್ನುನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದು, ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಚಿಲಕ ಇಕಿಕ, ಕೆೈಲ್ ತ್ಂದಿದದ ಬಿೀಗಹಾಕಿ,
ಹೊೀಗುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು, ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ, ಆದರೆ ಮಂಜಮಮಗೆ ಕೆೀಳಿಸುವಂತ್ಸೆ; “ಮತ್ತನೆನುಲಾಲಿ ಬಾವಿ ಹಾರಿದೆರ? ನ್ನನ್ನನು ಮಾಯಲೆೀಕೆ
ಪುಕಾರು?”
ಸವಲಪ ಹೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಆಳುಗಳನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀದುದನ್ನುನು ಕಾದುನೀಡಿ, ಮಂಜಮಮ ಅವನ್ನು ಗುಪತ ವೆಂದು
ಸಕಕಹಾಕಿದದ ಬಿೀಗದ ಕೆೈಯನ್ನುನು ಕಡಿನ್ನಕೊೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ಸೆತ ಹಚಿಚಾ ತ್ಂದು, ಅತ್ತಗೆಯ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದದ ಬಿೀಗ ತ್ಸೆಗೆದು ಬಾಗಿಲು ನ್ನೂಕಿದಳು. ಆದರೆ
ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆಯಲ್ಲಲಿ. ಕರೆದಳು; ಬೆೀಡಿದಳು; ಹೊಟೆಟಗೆೀನಾದರೂ ಸವಲಪ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಿಳೆ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿದಳು. ಆದರೂ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆಗೆಯಲ್ಲಲಿ.
ಒಳಗಣ್ಂದ ಭದರವಾಗಿ ತ್ಸಾಳಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದಳು ರಂಗಮಮ. ಮತ್ಸೆತ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಬಿೀಗ ಹಾಕಿ, ಬಿೀಗದ ಕೆೈಯನ್ನುನು ಇದದಲ್ಲಿಯೆೀ ಇರಿಸದದಳು ರಂಗಮಮ.
ಮತ್ಸೆತ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಬಿೀಗ ಹಾಕಿ, ಬಿೀಗದ ಕೆೈಯನ್ನುನು ಇದದಲ್ಲಿಯೆೀ ಇರಿಸದದಳು ಮಂಜಮಮ.
ಊಟದ ಹೊತ್ುತ ಬಂದಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೆ ಮಾಡಿದದಳು. ಆಗಲೂ ಪರಯೊೀಜನ್ನವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಕೊನೆಗೆ ಅಪಪಯಯಗೆ ಹೆೀಳೊೀಣವೆಂದು ಜಗಲ್ಗೆ
ಹೊೀದಳು. ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಊಟಕೆಕ ಬಂದಾಗ ಹೆೀಳೊೀಣವೆಂದುಕಾದಳು. ಅವರು ಊಟಕೂಕ ಬರಲ್ಲಲಿ.
ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಕೆಲಸಕೊಕ ನೆಂಟರ ಮನೆಗೊ ಹೊೀಗಿದಾದರೆಂಬುದೂ ಅವಳಿಗೆ ತ್ಳಿಯದು.ಮಂಜಮಮನ್ನ ಕಳವಳ ಹೆೀಳತ್ೀರದು! ಅತ್ತಗೆಮಮನಗೆ
ಏನಾದೂರ ಮಂಡೆಗೂ ಪ್ಪೆಟುಟ ತ್ಗುಲ್ದದರೆ ಏನ್ನು ಗತ್? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ – (ಮಂಜಮಮನಗೆ ಆ ಯೊೀಚನೆ ಬಂದಕೂಡಲೆ ಮೈನ್ನಡುಗಿ
ಹೊೀಗಿತ್ುತ) – ಅತ್ತಗೆಮಮ ಪ್ಪಾರಣ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡಿದದರೆ? ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಮಧಾಯಹನುದ ಮೀಲೆ ಊಟಕೆಕ ಬಂದಾಗ ಬಿೀಗ ತ್ಸೆಗೆದು ಬಾಗಿಲು
ತ್ಸೆಗೆಯುವಂತ್ಸೆ ಕೆೀಳಿಕೊಂಡಳು. ಅದರೆ ಅವನ್ನು “ಸತ್ತರೆ ಸಾಯಲ್! ಶನ ತಲಗತದೆ!” ಎಂದಿದದನ್ನು. ಏನ್ನು ಮಾಡುವುದಕೂಕ ತೀರದೆ ಮಂಜಮಮ
ತ್ಸಾನ್ನೂ ಊಟಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಮಮ ಆ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹೊರಗಣ್ಂದ ಇದದ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಬೆಳಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಪರಯತ್ನುಸದದಳು. ಅದು ತ್ುಂಬಾ
ಚಿಕಕದಾಗಿ, ಕಬಿಬಾಣದ ಸಣಣಾ ಸರಳುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ದಪಪವಾದ ಮರದ ರಿೀಪುಗಳನ್ನುನು ಹಾಕಿದದರಿಂದ ಒಳಗಡೆಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ
ಕಾಣ್ಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗಿ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಹೂವಿಗೂ ಹೆೀಳಿದದಳು. ಬೆಳಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದಕೆಕ. ಅವಳು ನೀಡಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ
ಉದಾಸೀನ್ನದಿಂದ “ಏನ್ನೂ ಆಗಿಲಲಿ ಕಣರ. ಅವರಿಗೆೀನ್ನು? ಸುಮಮನೆ ಮನ್ನಗಿಕೊಂಡಿದಾದರೆ” ಎಂದು ಹೆೀಳಿದದಳು. ಅವಳಿಗೂ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಗೂ ಇದೆ
ಎಂದು ಹೆೀಳಲಾಗುತ್ತದದ ರಹಸಯ ಸಂಬಂಧ್ದ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ, ಮಂಜಮಮ ಜಗುಪ್ಪೆಸಾಯಿಂದ ಮತ್ಸೆತ ಅಡುಗೆಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿದದಳು.
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ಆದದರಿಂದಲೆ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಆಕಸಾಮತ್ಸಾತಗಿ ಕೊೀಣೂರಿನಂದ ಬಂದದುದ ಮಂಜಮಮಗೆ ಜೀವ ಬಂದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ತ್ಸಾನಬಬಾಳೆ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಸಹಿಸಬೆೀಕಾಗಿದದ
ಮೂಕಯಾತ್ನೆಗೆ ತ್ನ್ನನು ಪರವಾಗಿದದ ಒಬಬಾ ಪ್ಪಾಲುಗಾರ ದೊರೆತ್ ಹಾಗಾಗಿತ್ುತ. ಚಿಕಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದದರೂ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಗಂಡಸಲಲಿವೆ? ಅತ್ತಗೆಮಮನ್ನ
ಮಗನ್ನಲಲಿವೆ? ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ, ಅವನ್ನು ಹಳೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾದಗಲೆಲಲಿ ಅವನ್ನ ಅವವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಸವಲಪ ಪರಶಾಂತ್ವಾದಂತ್ಸಾಗಿ
ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯಲಲಿವೆ? ಅಲಲಿದೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೆಲಲಿ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಯ ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆವತ್ರ್ಶೆನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತ್ುಸು ಸಂಯಮ
ಉಂಟಾಗುತ್ತದುದದನ್ನೂನು ಗಮನಸದದಳಲಲಿವೆ ಮಂಜಮಮ?
ಅಪಪಯಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಹೊೀಗಿದಾದರೆ ಎಂಬುದು ಮಂಜಮಮಗೆ ತ್ಳಿಯದಿದದರೂ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಗೆ ತ್ಳಿದೆ ಇತ್ುತ. ಆ ತ್ಳಿವಳಿಕೆಯೆ ಅಂದು ಅವನ್ನ
ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆತ್ನ್ನದ ವಿಶೆೀಷ್ವಾದ ಪರಕಟಣ್ಣೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸಾಸಾದರೂ ಯಜಮಾನ್ನರೂ ಆಗಿದದ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಇದಿದದದರೆ ತ್ಮಮಪಪ
ಅತ್ತಗೆಯ ಮೈಮೀಲೆ ಕೆೈಹಾಕುವಷ್ುಟ ದೂರ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೀಡುತ್ತದದನ್ನು. ತ್ಂದೆ ಮಗನಗಿಂತ್ಲೂ ಬಲ್ಷ್ಠನ್ನೂ ಶಕತನ್ನೂ
ಆಗಿದದನೆಂಬ ಕಾರಣಕಕಲಲಿ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಅಂಜುತ್ತದುದದು. ತ್ರುಣನ್ನೂ, ಸುಪುಷ್ಟನ್ನೂ, ತ್ನ್ನನು ಸುಖ ಸಾವಥರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಅಡಡಬಂದವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ನಾಯಯಾನಾಯಯ ಲಕಷೌವಿಲಲಿದೆ ಕೂರರಿಯೂ ಆಗಿದದ ತ್ಮಮಪಪ ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿದದರೆ ಅವನ್ನ ತ್ಂದೆಯನ್ನುನು ತ್ರಸಕರಿಸ ವತ್ರ್ಶೆಸುವುದೆೀನ್ನೂ
ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ತ್ಂದೆಯನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ಭಯದಿಂದ ನ್ನಡೆದೂ ನ್ನಡೆದೂ ಈಗ ಭಯ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯ
ದೆೈಹಿಕವಾಯಪ್ಪಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸತ್ುತ ಅವನಗೆ. ತ್ಂದೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ ಗೌರವವಾಗಲ್, ಭಕಿತಯಾಗಲ್, ಕಡೆಗೆ ದಾಕಿಷೌಣಯವಾಗಲ್ ಇತ್ುತ ಎಂದಲಲಿ,
ಅವರು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ಒದುದ, ಹೊಡೆದು, ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿ, ಒಳಶುಂಟಿ ಹಿಡಿದು, ಕೊೀಳದಂಡ ಹಾಕಿ, ಸದೆದಗುಮಮಮಾಡಿ, ಕತ್ತಲೆ
ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಕೂಡಿಹಾಕಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಪಳಗಿಸಲು ಪರಯತ್ನುಪಟಿಟದದರು. ಅದರ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಸಕರ್ಶೆಸಸಾನ್ನ
ಕೂರರಪ್ಪಾರಣ್ಗೆ ಯಜಮಾನ್ನನ್ನ ಚಾಟಿಯ ಶಬದದಿಂದಲೆ ಒದಗುವ ನ್ನರವಾಯಪಿಯಾದ ಅಂಧ್ಭೀತ್ಯಿಂತ್ಹ ಒಂದು ಪುಕಕಲು ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ
ಕೆಮಿಮನಂದಲ್ ಉಚಚಾಕಂಠದಿಂದಲ್ ಪ್ಪಾರಪಿತವಾಗುತ್ತತ್ುತ ಅಷೆಟ! ಆದದರಿಂದಲೆ ಅವರು ಎಷೆಟೀ ಹಿೀನಾಯವಾಗಿ ಬಯದರೂ (ಈಗ ಮೈಮುಟಿಟ
ಶ್ಕಿಷೌಸುವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ) ಒಳಗೊಳಗೆ ಗೊಣಗಿಕೊಳುಳೆವುದರಲ್ಲಿಯೆೀ ಅವನ್ನ ಪರತ್ಭಟನೆ ಪಯರ್ಶೆವಸಾನ್ನವಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಅದಕಿಕಂತ್ಲೂ
ಪರಬಲವಾದ ಪರತ್ಕಿರಯೆಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿದದ ನೀತ್ಶಕಿತಯಂತ್ೂ ವಿಷ್ಯಲಂಪಟನಾಗಿದದ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಲವಲೆೀಶವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಅಣಣಾ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆ ತ್ರುಪತ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ೀರಿಹೊೀದ ಎಂಬ ಸುದಿದ ಬಂದಾಗ ಆಗಿನ್ನೂನು ಸವಲಪ ಚಿಕಕವನಾಗಿದದ ತ್ಮಮಪಪ ಇತ್ರರಂತ್ಸೆಯೆ ಅತ್ತದದನ್ನು.
ಅಣಣಾ ಸತ್ತಲಲಿ ಎಂಬ ಸುದಿದ ಬಣದಾಗಲೂ ತ್ಮಮಪಪ ಇತ್ರರಂತ್ಸೆಯೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಹುಡುಕಿ ಕರೆದು ತ್ರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕಿತ ವಹಿಸದದನ್ನು. ಅತ್ತಗೆಯ ಮತ್ುತ
ಅತ್ತಗೆಯ ಮಗನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚಾನ್ನ ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ ತೀರಿಸದದನ್ನು. ಅದರೆ ಎರಡು ಮೂರು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ ಹಿೀಗಿದದನ್ನು.
ಅಣಣಾನ್ನನ್ನುನು ಹುಡುಕುತ್ಸೆತೀವೆ ಎಂಬ ನೆವದಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕರು ಅನೆೀಕ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಂದಲೂ ಮತ್ುತ ಗುಟಾಟಗಿ ರಂಗಮಮನ್ನ
ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಮನೆಯವರೆಲಲಿರಿಗೆ ಸೆೀರಿದದ ಐಶವಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಅಪಹರಿಸುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಅಸಮಾಧಾನ್ನಪಟಿಟದದನ್ನು ಹಿತ್ತಲು
ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಲುರ್ಶೆಮಿೀನ್ನು ವಾಯಪ್ಪಾರಕೆಕಂದು ಬಂದು, ರಂಗಮಮಗೆ ಸುಳುಳೆ ಸುಳುಳೆ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಗಳನೆನುಲಲಿ ಹೆೀಳಿ, ಹುಸ ಭರವಸೆಕೊಟುಟ, ಚಿನ್ನನುದ ಬೆಳಿಳೆಯ
ಒಡವೆ ವಸುತಗಳನ್ನುನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದದ ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಕರಿೀಂ ಸಾಬರಾದಿಯಾಗಿ ಹಾಲವಳಿಳೆ ಭಟಟಂಗಿ ದಾಸಯಯ ಮದಲಾದ ಭಕಾಷೌವೃತ್ತಯ
ಅಲೆಮಾರಿಗಳನ್ನೂನು ಮನೆಯ ಹತ್ತರ ಕಂಡರೆ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಬಯುದ ಅಟುಟತ್ತದದನ್ನು. ಬರಬರುತ್ಸಾತ, ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಆಶೆ ದೂರ
ದೂರವಾದೆಂತ್ಸೆಲಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗದಿರಲ್ ಎಂಬಾಸೆ ಹತ್ತರ ಹತ್ತರವಾಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಹೃದಯಪರವೆೀಶಮಾಡಿ ನೆಲೆಯಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ
ಮನೆ ಪ್ಪಾಲಾಗಿ ಶಂಕರಹೆಗಗಡೆ ಬೆೀರೆ ಹೊೀದಮೀಲೆ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ತ್ನ್ನನು ಮುದಿತ್ಂದೆಯ ತ್ರುವಾಯ ತ್ಸಾನೆ ಯಜಮಾನ್ನನಾಗುವ ಆಶೆಯೂ
ಅಂಕುರಿಸ, ತ್ಸಾನ್ನು ಸವತ್ಂತ್ರನಾಗಿ ಶಂಕರಹೆಗಗಡೆಯಂತ್ಸೆ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಚು ಹೊದಿಸ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮರೆಯುವ ಹೊಂಗನ್ನಸೂ ಕೆೈಬಿೀಸ
ಕರೆಯತಡಗಿತ್ುತ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆೀರೆ ರಿೀತ್ ಆಡುತ್ತದದರೂ ಅವನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಣಣಾ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಬೆೀಡವೆ ಬೆೀಡದ ಅನಷ್ಟವಾಗಿತ್ುತ!
ಆದದರಿಂದ ಆವೊತ್ುತ ಹೊತ್ಸಾತರೆ ಮುಂಚೆ ಕೊೀಣೂರಿನಂದ ಬಂದ ಐಗಳು, ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಕೊಟಿಟದದ ಸುದಿದಯ ಪರಕಾರ, ದೊಡಡಣಣಾ
ಹೆಗಗಡೆಯನ್ನುನು ಮಂಡಗದೆದಯ ಹತ್ತರ ಬಿೀಡುಬಿಟಿಟದದ ಗೊೀಸಾಯಿಗಳ ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ಸದಾದರಂತ್ಸೆ ಎಂದು ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ತ್ಳಿಸ,
ಅವರನ್ನುನು ಮೀಗರಳಿಳೆಯ ಹತ್ತರ ಸದಧವಾಗುತ್ತದದ ಮಿಶನ್ ಇಸೂಕಲ್ನ್ನ ಮೀಲ್ವಚಾರಣ್ಣೆಗೆಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದದ ಪ್ಪಾದಿರಯನೆನು ಕಂಡು
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡಿ ಮುಂದಿನ್ನ ಕರಮ ಕೆೈಗೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಪ್ಪೆರೀರಿಸ ಕರೆದೊಯಾದಗ, ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಯಾರೀ ತ್ನನುಂದ ಏನ್ನನನು
ಕಸದುಕೊಳಳೆಲು ಒಳಸಂಚು ನ್ನಡೆಸದಾದರೆ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಕನ್ನಲ್ದದನ್ನು. ಶುಭವಾದರೂ ಆಗಬಹುದಾಗಿದದ ಆ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ಅತ್ತಗೆಗಿರಲ್ ತ್ಂಗಿಗೂ ತ್ಳಿಸದೆ
ಬಿಮಮಗಿದದನ್ನು: ಆ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ಯೂ ಒಂದು ಪರಬಲ ಪರಚೊೀದನೆಯಾಗಿತ್ುತ ಆ ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆನಗೆ ಅತ್ತಗೆಯ ಮೀಲೆ ಕೆೈ ಮಾಡುವುದಕೆಕ .
ಮೀಲುನೀಟಕೆಕ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡವರಂತ್ಸೆ ಕಾಣ್ಸದಿದದರೂ ಹಿರಿಯ ಮಗನಗೆ ಒದಗಿದದ ವಿಪತ್ುತ ಅವರನ್ನುನು
ಒಳಗೊಳಗೆೀ ಜಜರ್ಶೆರಿತ್ವನಾನುಗಿ ಮಾಡುತ್ತತ್ುತ. ಹುಟಿಟನಂದಲೆ ಗಟಿಟಮುಟಾಟದ ಆಳಾಗಿದದವರು ಈಗ ಮೂರು ನಾಲುಕ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಾ
ಇಳಿದುಹೊೀಗಿದದರು. ಮೈಗೆ ಸುಕುಕಬಂದಿತ್ುತ. ಹಿಂದೆ ಹತ್ಸಾತರು ಮೈಲ್ ಕಾಡು ಬೆಟಟಗಳಲ್ಲಿ ನರಾಯಾಸವಾಗಿ ಸುತ್ುತತ್ದದವರು ಈಗ ಸವಲಪದರಲ್ಲಿಯ
ದಣ್ವನ್ನನುನ್ನುಭವಿಸದದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗದೆದ ತೀಟಗಳಿಗೆ ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾದಾಗ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಮನೆಯನೆನು ಬಿಟುಟ ಹೊರಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಹಿಂದಿನ್ನ ಬಾಯ
ಅಭರ್ಶೆಟ ತ್ುಸು ಇದಿದತ್ಸಾದರೂ ಅದು ಮುಪಿಪನ್ನ ಹುಲ್ಯ ಅಬಬಾರದಂತ್ಸೆ ನಬರ್ಶೆಲವಾಗಿತ್ುತ. ಸೊಸೆಯ ಗಿೀಳಿನ್ನ ಬಾಳೂ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನುನು
ಗರಗಸದಂತ್ಸೆ ದಿನ್ನವೂ ಕೊಯುಯತ್ತ್ುತ. ಜೊತ್ಸೆಗೆ ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ನ್ನಡತ್ಸೆ ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆತ್ಸೆ ಇದೂ ಅವರ ಆಯಸಸಾನ್ನುನು ಚಿಂತ್ಸೆಗೊಳಗುಮಾಡಿ ಕಿಷೌೀಣಗೊಳಿಸುತ್ತತ್ುತ.
ಅವರು ಇದನೆನುಲಲಿ ಸವಲಪವಾದರೂ ಮರೆಯುವುದಕೆಕೀನ್ನೂ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ಮಮ ಆಸಕಿತಯನ್ನುನು ಕೊೀಳಿಒಡಿಡ ಕುರಿಒಡಿಡ ಹಂದಿಒಡಿಡಗಳ ಕಡೆ ಹರಿಸ, ದಿನ್ನ
ನ್ನೂಕುತ್ತದದರು.
ಐಗಳಿಂದ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆ ತ್ಳಿದೊಡನೆಯೆ ಮಂದ ಜಡಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಆರೂಢವಾದಂತ್ದದ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ಚೆೀತ್ನ್ನಕೆಕ ಹಠಾತ್ತನೆ ಪ್ರೆ
ಕಳಚಿದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು: ಕೆಟಟ ಕನ್ನಸು ಬಿರಿದು ಕಣ್ಣೆದರೆದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಅವರ ಅಳಿದುಳಿದ ಜೀವಶಕಿತಯ ಚೆೈತ್ನ್ನಯಸಮಸತವೂ ತ್ನ್ನನು ಕೊಟಟ ಕೊನೆಯ
ಪರಯತ್ನುಕಾಕಗಿ ಹಾರಲು ರೆಕೆಕಗೆದರಿ ಸದಧವಾಯಿತ್ು. ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ನರಾಶೆಗೊಳಗಾಗಿದದರೂ ಈ ಸಾರಿಯೂ ಮಗನ್ನನ್ನುನು ಹಿಂದಕೆಕ
ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಪರತ್ಸಾಯಶೆ, ಅದೆ ಮದಲನೆಯ ಸಲವೊೀ ಎಂಬಷ್ುಟ ಉತ್ಸಾಸಾಹದಿಂದ, ತ್ನ್ನನು ಕೊನೆಯ ಸಾಹಸಕೆಕ ತ್ನೆನುಲಲಿವನ್ನೂನು ಸಮಪಿರ್ಶೆಸಲು
ಸದಧರಾಗಿ ಕಂಕಣಬದಧವಾಯಿತ್ು, ಹಿಂದಿನ್ನ ಸಲಗಳಂತ್ಸೆ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಸೊೀಲು ಎಂಬ ಬುದಿಧಯಿಂದಲಲಿ, ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಸಾವು ಎಂದು
ನಶಚಾಯಿಸ!
“ನೀವು ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಗೆ ಹತ್ತ ದಾಟಲಾರಿರಿ. ನೀವು ಬರುವುದೆೀನ್ನೂ ಬೆೀಡ. ನಮಮ ಒಪಿಪಗೆ ಇದದರೆ ಸಾಕು…. ಆ ಗುಂಪಿನ್ನ ಯಜಮಾನ್ನ
ಗೊೀಸಾಯಿಗೆ ಪ್ಪಾದಿರಯ ಕಡೆಯವರು ಸವಲಪ ದುಡುಡ ಕೊಟುಟ ಒಲ್ಸಕೊಳಳೆಬೆೀಕಾಯಿತ್ಂತ್ಸೆ . ಅದನೆನುಲಲಿ ನಾವು ಕೊಡಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲಲಿದೆ
ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಜಮಾದಾರರು ಅಮಲಾದರರು ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರು ಡಾಕಟರು ಅದಕೆಕ ಬಹಳ ಮಹನ್ನತ್ುತ ಮಾಡಿದಾದರಂತ್ಸೆ . ಅವರಿಗೂ ಸವಲಪ
ಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು” ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ ಐಗಳಿಗೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆ :
ಐಗಳೆ. ನ್ನನ್ನನು ದೊಡಡಣಣಾ ಹೊೀದಮಾಯಲೆ ಈ ಐದಾರು ವಷ್ರ್ಶೆ ನಾನ್ನು ತ್ಸಾಳಮದದಲೆ ಪರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆೀಳುತ್ತರಲ್ಲಲಿ ಆ ಭೀಷಾಮಚಾರಿಯ ಹಾಂಗೆ
ಶರಶಯೆಯಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾದಗಿದೆ….” ಕೊಳಸೆರೆ ಬಿದಿದಂತ್ಸಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಾರದೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆ ತ್ುಸು ತ್ಡೆದು ಗದಗದಧ್ವನಯಿಂದಲೆ
ಹೆೀಳತಡಗಿದರು. ಆ ಕಠೀರ ಮೈಕಟಿಟನ್ನ ಗಂಭೀರ ವೃದಧಮೂತ್ರ್ಶೆ ಶೀಕವಶನಾಗಿ ಭಾವಾವಿಷ್ಟವಾದ ಅಭೂತ್ಪೂವರ್ಶೆ ದೃಶಯವನ್ನುನು ಕಂಡು ಐಗಳಿಗೆ
ಅಚಚಾರಿಬಡುದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಮೀಲಕೆಕ ನಭಾರ್ಶೆವನಾಗಿ ನಷ್ುಠರನಾಗಿ ಕೃಪಣನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದದ ಆ ಮುದುಕನ್ನ ಹೃದಯದ ರಹಸಯಲ್ೀಕದ ಕಷೌಣ್ಕ
ಸಂದಶರ್ಶೆನ್ನದಿಂದ ಐಗಳಿಗೆ ಆತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನೆೈಜವಾದ ಪೂಜಯಬುದಿಧ ಹುಟಿಟತ್ು.
“…. ದೊಡಡಣಣಾ ಇಲಲಿದ ಮಾಯಲೆ ನಾ…. ನಾ…. ನಾ ಇದದರೆೀನ್ನು? ಹೊೀ…. ಹೊೀ…. ಹೊೀದರೆೀನ್ನು? ಯಾರಿಗಾಗಿ ಈ ಮನೆ ಗದೆದ ತ್ಸಾವಟ ಎಲಲಿ?
ಆ ನಾಯಿಗೆೀನ್ನು? (ಅವರು ಯಾರನ್ನುನು ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸುತ್ತದದರೆ ಎಂಬುದು ಅಥರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು ಐಗಳಿಗೆ .) ನ್ನಂಗೆೀನ್ನು ಕಷ್ಟ ನ್ನಂಗೆೀನ್ನು ಹೊಸತ್ಲಲಿ. ದಿಬಬಾ
ಇಳಿದಾದಂಗೆ ಸಾವಿರ ಸಲ ಹತ್ತ ಇಳಿದಿದೀನ, ಪರಾಯದಾಗೆ….”
ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಮೈಮೀಲೆ ಬಂದವರಂತ್ಸೆ, ಅವರ ವಯಸಸಾಗೆ ಸಾವಭಾವಿಕವಲಲಿವೊ ಎನ್ನುನುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ, ತ್ಮಮ ಕೊೀಣ್ಣೆಗ ಹೊೀಗಿ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ತ್ಲೆಗೆ ಮುಂಡಾಸು ಸುತ್ತದದನ್ನು. ಒಂದು ಕಸೆಕಟುಟವ ನಲುವಂಗಿಯನ್ನುನು ಮಳಕಾಲು ಮಿೀರುವಂತ್ಸೆ
ತಟಿಟದದರು. ಕೆಂಪಂಚಿನ್ನ ಪಂಚೆ ಕಚೆಚಾ ಹಾಕಿದದರು. ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ದೊಡಡದೊಂದು ಉದದವಾದ ಬೆತ್ತದ ದೊಣ್ಣೆಣಾ ಹಿಡಿದಿದದರು. ಅವರನ್ನುನು ಕಂಡ ಐಗಳಿಗೆ
ಪ್ಪಾರಯಕಾಲದ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮಸುಗು ನೆನ್ನಹು ಮರುಕೊಳಿಸತ್ುತ.
“ಬನನು, ಐಗಳೆ, ನಮಮ ಹುಲ್ಕಲ್ ನೆತ್ತ ಎಷ್ುಟ ಎತ್ತರ ಆಗಯದೆ? ನೀಡಾನ್ನ ಬನನು” ಎಂದು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ಜೊತ್ಸೆ
ಪ್ಪಾರಚಿೀನ್ನವಾಗಿ ಒಣಗಿ ಮಡಿಚಿಕೊಂಡಿದದ ಭಾರಿ ಮಟುಟಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ತ್ೂರಿಸಕೊಂಡು ಹೊರಟರು: ಕಣ್ಣಾದುದ ನೀಡುವವರಿದಿದದದರೆ ಆ ದೃಶಯ ನಜವಾಗಿ
ಭವಯ ತೀರುತ್ತದುದದರಲ್ಲಿ ಸಂದೆೀಹವಿಲಲಿ!
ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತ್ಕಕ ಸೆಡಿತಯ ಮನೆಯಿಂದ ಮೀಲೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಮೂರು ಫಲಾರ್ಶೆಂಗು ದೂರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದ ದಿಬಬಾದ
ಮೀಲೆ ಮಿಶನ್ ಇಸೂಕಲ್ ಕಟಟಡ ತ್ಯಾರಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಕಟಟಡ ದೊಡಡದೆೀನ್ನೂ ಅಲಲಿ; ಮೂರು ಅಂಕಣದುದ. ಎದುರು ಬದುರಾಗಿ ಎರಡು ಕಿಟಕಿ,
ಒಂದೆೀ ಬಾಗಿಲು. ಮಣ್ಣಾನ್ನ ಗೊೀಡೆ ಎಬಿಬಾಸ, ಕೆೈಹೆಂಚು ಹೊದಿಸದದರು.
ಆಗತ್ಸಾನೆ ಹಳೆಯ ತ್ರಹದ ಕೂಲ್ಮಠಗಳ ಕಾಲವೂ ಹಳೆಯ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಪದಧತ್ಯೂ ಮುಕಾತಯಗೊಂಡು, ಆಂಗೆಲಿೀಯರ ಆಡಳಿತ್ದ ರಿೀತ್ಯೂ
ಇಂಗಿಲಿೀಷ್ನ್ನ ಪರಭಾವವೂ ಮಳೆದೊೀರುತ್ತದದ ಸಂಧಿಸಮಯ. ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಆ ಹೊಸ ಪರಭಾವದ ಮುಂಬೆಳಕನ್ನುನು ಮತ್ತಮದಲು ತ್ರುವುದರಲ್ಲಿ
ಕೆರೈಸತಪ್ಪಾದಿರಗಳ ಕಾಯರ್ಶೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿತ್ುತ, ಶಾಲಿಘನೀಯವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ಮಮ ಮತ್ಕೆಕ ಜನ್ನರನ್ನುನು ಸೆೀರಿಸಕೊಳುಳೆವ ಧಾಮಿರ್ಶೆಕ ಪರಯತ್ನುಕೆಕ
ಪಿೀಠಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ ಈ ಲೌಕಿಕ ಸೆೀವಾ ಕಮರ್ಶೆ. ಸಾಮಾನ್ನಯ ಜನ್ನ ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹಿಂದೂಧ್ಮರ್ಶೆದ ಹೆಸರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಹಮಣರು ಒಡಿಡದ
ಮೂಢಮತ್ಸಾಚಾರಗಳ ಕೂಣ್ಗೆ ಸಕಿಕಬಿದಿದದದರು. ಅವರನ್ನುನು ಆ ಕೂಣ್ಯಿಂದ ತ್ಪಿಪಸ ರಕಿಷೌಸುವ ನೆವದಲ್ಲಿ ಕೆರೈಸತಪ್ಪಾದಿರಗಳು ತ್ಮಮ ಮತ್ದ ಬಲೆಯನ್ನುನು
ಬಿೀಸ ಅದರಳಕೆಕ ಹಾರಿ ಬಿೀಳುವ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳನ್ನುನು ಭಕಿಷೌಸುವ ಅಥವಾ ಅವರ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ರಕಿಷೌಸುವ ಅಭಸಂಧಿಯನನುಟುಟಕೊಂಡಿದದರು.
ಮಂಡಗದೆದಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಆಸಪತ್ಸೆರ ಸಾಥೂಪಿಸ ಸಾಥೂಪಿಸದಂತ್ಸೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ದೆೀವಂಗಿ ಮದಲಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕಲುಗಳನ್ನೂನು ಸಾಥೂಪಿಸದದರು.
ಮಲೆೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನ್ನರಳಿ ನ್ನೂರಕೆಕ ತಂಬತತಂತ್ತರಷ್ುಟ ಬಸರಿ – ಬಾಣಂತ್ – ಸಾವನ್ನನುಪುಪತ್ತದದ ತ್ರುಣ ವಯಸಸಾನ್ನ ಮಾತ್ಸೆಯರನ್ನುನು ಕಾಪ್ಪಾಡಿ , ತ್ಸಾವು
ಕರುಣ್ಣೆಯ ಅವತ್ಸಾರವಾಗಿದದ ಯೆೀಸುಕಿರಸತನ್ನ ಅನ್ನುಯಾಯಿಗಳೆಂಬುದನ್ನುನು ಪರತ್ಯಕಷೌ ನದಶರ್ಶೆದಿಂದ ತ್ೀರಿಸಕೊಟುಟ, ಜನ್ನರ ಅನ್ನುರಾಗ ವಿಶಾವಸಗಳನ್ನೂನು
ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಯನ್ನೂನು ಸೂರೆಗೊಂಡು, ಅದನ್ನುನು ತ್ಮಮ ಮೂಲ್ೀದೆದೀಶ ಮತ್ುತ ಮೂಲಕತ್ರ್ಶೆವಯವಾಗಿದದ ಮತ್ಸಾಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಕಾಯರ್ಶೆಕೆಕ
ಉಪಯೊೀಗಿಸಕೊಂಡರು..
ಆ ದಿನ್ನ ಆ ‘ಇಸೂಕಲುಮನೆ’ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣಣಾ ಗುಂಪು ನೆರೆದಿತ್ುತ . ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆ ಕಟಟಡ ಕಟುಟವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪರವೃತ್ತರಾದವರು.
ಒಬಿಬಾಬಬಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಇಲಲಿದ ಉಂಡಾಡಿ ಪ್ಪೆರೀಕಷೌಕರು. ಅವರ ನ್ನಡುವೆ ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನೂ ಆ ಸೂಕಲ್ನ್ನ ಕಂತ್ಸಾರಟು ವಹಿಸಕೊಂಡಿದದ
ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ನ್ನೂ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನ್ನಡೆಸುತ್ಸಾತ ಅತ್ತಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಂದಿತ್ತ ತ್ರುಗಾಡುತ್ತದದರು. ಕಂತ್ಸಾರಟುದಾರ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ನ್ನ ಕೆೈಲ್ ಒಂದು ಅಳತ್ಸೆಗೊೀಲೂ
ದಾರದುಂಡೆಯೂ ಇದುದವು. ಪ್ಪಾದಿರಯ ಕೆೈಲ್ ಒಂದು ಕೆೈಪುಸತಕ ಸೀಸದಕಡಿಡ ಇದುದವು.
ಇನ್ನೂನು ಪೂತ್ರ್ಶೆ ಪೂರೆೈಸದದ ಇಸೂಕಲ್ನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಲಸದದ ಕೆಮಮಣುಣಾ ಗುಪ್ಪೆಪಗಳೂ, ಕತ್ತರಿಸದದ ಬಿದಿರಿನ್ನ ಗಳುಗಳೂ, ಸೀಳಿದದ ಅಡಕೆ ಮರದ
ದಬೆಬಾಗಳೂ, ಕೆತ್ತದದ ಮರದ ಹಸಹಸ ಸಬುರುಗಳೂ, ಕಟಿಟ ಬಿಗಿಯುವುದಕಾಕಗಿ ಕಾಡಿನಂದ ತ್ಂದಿದದ ತ್ರತ್ರಹದ ಹಂಬಗಳೂ. ಕತ್ತದ ಕಿರುಮಿಣ್ಯ
ಉಂಡೆಗಳೂ, ಉಗುಳಿದದ ಎಲೆಯಡಕೆಯ ಕೆಂಬಣಣಾ ಮತ್ತ ನಣವಾಡುತ್ತದದ ಉಂಡೆಸೆದ ಹಾಳೆಕೊಟೆಟಗಳೂ ಅಸತವಯಸತವಾಗಿ ಬಿದಿದದುದವು. ಹೊಸತ್ನ್ನದ
ಒಂದು ಹಸವಾಸನೆ ಸುತ್ತಲೂ ತ್ುಂಬಿತ್ುತ.
ಪ್ಪಾದಿರ ಒಂದು ಕಡೆ ನಂತ್ು “ಇದು ಏನ್ನು, ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರೆ? ಏಕೆ ಹಿೀಗೆ ಅಗೆಯಿಸದಿದೀರಲಾಲಿ?” ಎಂದರು.
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“ಅತ್ು ಅಗೆಯಿಸತ್ತಲಲಿ, ಪ್ಪಾತ್ರಗಳೆ. ರಾತ್ರಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹಂತ್ ಉತ್ತತ್ತಲಾದ?” ಎಂದರು ಪಂಡಿತ್ರು, ಪ್ಪಾದಿರಯ ಅಜಾಞನ್ನಕೆಕ ಕನಕರದ ನ್ನಗೆ ಬಿೀರುತ್ಸಾತ.
“ಏನ್ನಂದಿರಿ?” ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ಪಂಡಿತ್ನ್ನ ಮಾತ್ು ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ.
“ ಹಂತ್ ಉತ್ತತ್ುತ! ಹಂತ್! ಹಂತ್!” ಎಂದು ಒತ್ತ ಹೆೀಳಿದರು ಪಂಡಿತ್ರು.
ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿದುದ ಅವರ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ತದದ ಚಿೀಂಕರ “ಹಂದಿ ಉತ್ತತ್ುತ ಅಂಬುರ ಪಂಡಿತ್ರು !” ಎಂದು ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸದನ್ನು.
“ಸೂಕಲ್ನ್ನ ಹತ್ತರಕೆಕ ಹಂದಿಗಳನ್ನುನು ಏಕೆ ಬಿಟಿಟರಿ?” ಪ್ಪಾದಿರ ತ್ರಾಟೆಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳುಳೆವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದದನ್ನು.
ಪಂಡಿತ್ನಗೆ ನ್ನಗೆ ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ: “ಕಾಡಿನ್ನ ಹಂತ್ ಅಲಲಿವೆ? ನಾವು ಬಿಡುವುದೆೀನ್ನು ಬಂತ್ು? ದಿನ್ನವೂ ರಾತ್ರ ಬಂದು ಉತ್ುತತ್ತವೆ!” ಎಂದನ್ನು.
ಚಿೀಂಕರ ತ್ನ್ನನು ವಿಶೆೀಷ್ ಜಾಞನ್ನವನ್ನುನು ಮರೆಯಲು ನ್ನಡುವೆ ಬಾಯಿಹಾಕಿ, ಒಂದು ಜಾತ್ಯ ಹೂವಿದದ ಗಿಡವನ್ನುನು ತೀರಿಸ “ಈ ಹಂದಿಪುಟಿಟನ್ನ ಗೆಡೆಡ
ಇದೆಯಲಾಲಿ ಅದರ ರುಚಿಗೆ” ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ನಂದಲೂ ತ್ನ್ನನು ಕನ್ನನುಡ ಮೀಲು ಮಟಟದುದ ಎಂಬ ಹೆಮಮಯಿಂದ ಹೆೀಳಿದನ್ನು .
“ನಾನ್ನು ಹೆೀಳಲ್ಲಲಿವೆ ನಮಗೆ , ಈ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸೂಕಲು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಡು ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳೆ ಸೆೈ ಓದಲ್ಕೆಕ ಬರುವುದು ಎಂದು”
ಪಂಡಿತ್ನ್ನ ವಿನೀದವನ್ನುನು ನಲರ್ಶೆಕಿಷೌಸ ಪ್ಪಾದಿರ “ಇದೆಲಲಿ ಏನ್ನು ? ಹಿಕೆಕ ಬಿದಿದದೆಯಲಾಲಿ?” ಎಂದನ್ನು.
“ಅತ್ು ಮಲದ ಹಿಕೆಕ ಅಲಲಿವೊ?”
“ಸೂಕಲ್ನ್ನ ಹತ್ತರವೆ ಇಷ್ುಟ ಕಾಡು ಇರುವುದು ಮಕಕಳಿಗೆ ಕೆಷೌೀಮವಲಲಿ. ಕಾಡು ಕಡಿದು ಇನ್ನೂನು ಸುತ್ತಲ್ನ್ನ ಬಯಲನ್ನುನು ವಿಸತರಿಸಬೆೀಕು.” ಪ್ಪಾದಿರ
ಆಜೆಞಮಾಡಿದನ್ನು.
“ಹೊೀಯ್, ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರ, ಕೆೀಳಿತ್ಯಾ?” ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಕಡೆ ಮುಖಮಾಡಿದನ್ನು.
“ಅದಕೆಕೀನ್ನು? ಮಾಡುವಾ. ಒಂದಿಪಪತ್ುತ ಮೂವತ್ುತ ಆಳು ಬಿದಿದೀತ್ಷೆಟ?”
ಪ್ಪಾದಿರ ದಿಗಿಲು ಬಿದದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಚಿೀಂಕರ ಕಡೆನ್ನ ನೀಡಿ “ಅಷ್ುಟ ಏಕೆ ? ಅದು ಭಾರಿ ದುಬಾರಿ.” ಎಂದು ಕಿಟಕಿಯ ಕಡೆಗೂ ಮಣ್ಣಾನ್ನ ಗೊಡೆಯ ಮೀಲೆ
ಹಾಕಿದದ ತಲೆಯ ಕಡೆಗೂ ನೀಡುತ್ಸಾತ “ಇದು ತ್ಸೆೀಗದ ಮರದುದ ತ್ಸಾನೆ ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಅಲಲಿ, ಪ್ಪಾತ್ರಗಳೆ, ಇದು ತ್ಸಾಯಗ ಅಲಲಿ. ಅದಕಿಕಂತ್ ಗಟಿಟ. ಈ ಕಿಟಕಿ ನೀಡಿ. ಇತ್ು ಹೆಬಬಾಲಸು. ಈ ತಲೆ ಇತ್ಸೆಯಲಾಲಿ ಇತ್ು ಹೊನೆನು. ಎಂಥ ಕೆಂಚು
ಇತ್ಸೆ ಅನ್ನುನುತ್ತೀರಿ? ಒಂದು ವಷ್ರ್ಶೆಕೆಕೀನ್ನೂ ಅಡಿಡ ಇಲಲಿ….”
“ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಣ್ಣಾನ್ನ ಗೊೀಡೆ ಇರಿಸಲು ಹೊಡೆದು ಬಿದುದಹೊೀಗಬಾರದು. ಇನೆನುೀನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ಪಾರರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇರಿಸಲು ತ್ಟಿಟ
ಕಟಿಟಸಬಿಡಿ….”
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“ಆತ್ಕೆಕೀ ಕಾಣ್, ಈ ಕಡಿಮಾಡು ಇಷ್ುಟ ನೆಲಕೆಕ ಮುಟಿಟ ಬಗಿಗಸತ್ಸೆತೀನೆ. ಎಂಥಾ ಅಡಡಗಾಳಿ ಬಿೀಸತ್ರೂ ಇತ್ಕೆಕ ತ್ಗಲುವುತ್ಲಲಿ ಇರಿಸಲು. ಆತ್ರೂ
ನೀವು ಹೆೀಳಿತ್ ಮೀಲೆ, ಕಟಿಟಸುತ್ಸೆತ ಇರಿಸಲು ತ್ಟೆಟ….”
ಹೊರಭಾಗದ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯನ್ನುನು ಮುಗಿಸ, ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಟಿೀಕೆಗಳನ್ನುನು ಮಾಡಿ, ಕೊಡಬೆೀಕಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನುನು ಕೊಟುಟ; ಪ್ಪಾದಿರ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದನ್ನು, ಒಳಗೆ ದಾಟಲೆಂದು. ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ, ಒಳಗೆಲಲಿ ಸೆಗಣ್, ಕುರಿಹಿಕೆಕ!
“ಇದೆೀನ್ನು, ಪಂಡಿತ್ರೆ, ಸೂಕಲ್ೀ ಕೊಟಿಟಗೆಯೊೀ?”
“ಹಾಳು ಈ ತ್ನಾಕಾಯುವ ಮುಂಡೆೀ ಮಕಕಳಿಂತ್ ಸುಕಾ ಇಲಲಿ!” ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ಪ್ಪಾರರಂಭಸುತ್ತದುದದನ್ನುನು ತ್ಡೆದು, ಪ್ಪಾದಿರ ತ್ುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ
ಉಪದೆೀಶ ಮಾಡಿದನ್ನು: “ಪಂಡಿತ್ರೆ, ಕೆಟಟಮಾತ್ು ಆಡಬಾರದು. ನ್ನಮಮ ಕೆರೈಸತ ಧ್ಮರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ಪಾಪಕರ.”
“ಒಪಿಪತ್ಸೆ. ಪ್ಪಾತ್ರಗಳೆ, ತ್ಪ್ಪಾಪಯಿತ್ು! ಆತ್ರೆ ಏನ್ನುಮಾಡುವುತ್ು ಹೆೀಳಿ? ಹೆೀಳಿ ಹೆೀಳಿ ಸಾಕಾಯಿತ್ು ಈ ಸೂಳೆಮಕಕಳಿಗೆ! ಮನೆನು ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ಲಾದ?
ತ್ನಾ ಕುರಿ ಎಲಲಿ ಇತ್ರಳಗೆ ನ್ನುಗಿಗಸಬಿಟಿಟತ್ಸಾತರೆ…. ಈ ಬಾಕಿಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸರಪಣ್ ಚಿಲಕ ಮಾಡಿಸ ಹಾಕುತ್ಸೆತೀನೆ . ಒಂದು ಒಳೆಳೆ ಬಿೀಕ
ತ್ಂದುಕೊಟುಟಬಿಡಿ. ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಬಿಬಾಣದ ಸಾಬರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕುಕತ್ತದೆ . ಹಾಕಿಸಬಿತ್ಸೆತೀನೆ. ಆಮೀಲೆ ಈ ಲವಡಿ ಮಕಕಳು ಹಾಯಂಗೆ
ಒಳಗೆ ತ್ನಾ ಕುರಿ ಬಿಡುತ್ಸಾತರೆ? ನೀಡುವಾ!”
ಪ್ಪಾದಿರ ಸೆಗಣ್ ಹಿಡಿಯುದಂತ್ಸೆ ಉಟಟ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ ತ್ುಸು ಎತ್ತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೆಸೆದು ನೆಸೆದು ಒಳಗೆ ದಾಟಿದನ್ನು. ಪಂಡಿತ್ನ್ನೂ
ಸಗಣ್ಯನಾನುಗಲ್ ಕುರಿಹಿಕೆಕಯನಾನುಗಲ್ ಲೆಕಿಕಸದೆ ಹಿಂಬಾಲ್ಸದನ್ನು. ಹೊಸದಾಗಿ ತ್ಯಾರಿಸದದ ಒರಟು ಒರಟಾದ ಸೂಥೂಲಕಾಯದ ಮರದ
ಕುಚಿರ್ಶೆಯೊಂದು ಎದುರು ಗೊೀಡೆಗೆ ಆನಸ ನಂತ್ತ್ುತ. ಎಡಬಲ ಪಕಕದ ಗೊೀಡೆಗಳಿಗೆ ಮುಟಿಟದಂತ್ಸೆ ಎರಡೆರಡು ಉದದನೆಯ ಕಾಲುಮಣ್ಣೆಗಳಿದದವು.
(ಪ್ಪಾದಿರ ಅವನ್ನುನು ಬೆಂಚು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದದನ್ನು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಅನ್ನುಕರಿಸುವವರು ’ಬೆಂಚು ’ ಎಂದು ಅದರ ಉಚಾಚಾರಣ್ಣೆಯನ್ನುನು ಸುಧಾರಿಸದದರು !)
ಮೀಜನ್ನ ರೂಪದ ಒಂದು ಸೂಥೂಲಾಕೃತ್ಯ ಚೌಕನೆಯ ಎತ್ತರದ ಕಾಲುಮಣ್ಣೆ ಕುಚಿರ್ಶೆಯ ಮುಂದೆ ನಂತ್ತ್ುತ.
“ಕಣುಣಾಪಂಡಿತ್ರೆ, ಸೂಕಲು ಅಂದಮೀಲೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಓಡಾಡುವಂತ್ರಬೆೀಕು. ಓದುವ ಮಕಕಳ ಆರೀಗಯಕೆಕ ಅದು ಬಹಳ ಆವಶಯಕ. ಇಲ್ಲಿ
ಬೆಳಕೂ ಸಾಲದೂ, ಗಾಳಿಗೂ ದಾರಿಯಿಲಲಿ. ಇನ್ನೂನು ಎರಡು ಕಿಟಕಿ ಇಟಿಟದದರೆ?”
“ನಮಕೆ ಕೊತ್ತಲಲಿ, ಪ್ಪಾತ್ರಗಳೆ. ಇತ್ು ಬಯಲುಸೀಮ ಅಲಲಿ; ಮಲೆಸೀಮ. ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಸುರು ಆಯುತ ಅಂದರೆ ಇದದ ಕಿಟಕಿೀನ್ನೂ
ಮುಚಚಾಬೆೀಕಾಗಿತ್ಸೆತ….”
ಕುಚಿರ್ಶೆ ಬೆಂಚು ಮೀಜುಗಳನ್ನುನು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಸ, ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪ ನಾಜೊೀಕಾಗಿರಬೆೀಕೆಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟುಟ, ಅಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬಿದದ ಸೆಗಣ್ ಕುರಿಹಿಕೆಕಯ ಮತ್ುತ
ಗಂಜಲದ ದುಗರ್ಶೆಂಧ್ವನ್ನುನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಮೂಗಿಗೊಂದು ಕರವಸತರವನ್ನುನು ಅಡಡಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಪ್ಪಾದಿರ ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ಹೊರಹೊರಟನ್ನು.
“ಸೂಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾವಿ ತ್ಸೆಗೆಸಬೆೀಕು, ಪಂಡಿತ್ರೆ…. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಇನ್ನೂನು ಬರಲ್ಲಲಿವೆ? ಅವರ ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಗಂಟೆ ಸದುದ ಆಗಲೆ
ಕೆೀಳಿಸದದ ಹಾಗಿತ್ುತ?” ಎಂದು ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಅತ್ತ ಹುಡುಕಿ ನೀಡಿದರು.
ಚಿೀಂಕರ “ಅಂತ್ಕಕಸೆಡಿತೀರ ಮನೀಗೆ ಹಾವದುರ ಅಂಬಹಾಂಗೆ ಕಾಣತದೆ” ಎಂದು ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಜಗಿದು ಕೆಂಪ್ಪಾಗಿದದ ಹುಳುಕು ಹಲುಲಿ ಬಿಟುಟ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ,
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ಪಂಡಿತ್ರ ಕಡೆಗೆ ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ದೃಷ್ಟ ಬಿೀರಿದನ್ನು. ಅವನ್ನು ಮುಡಿದಿದದ ಹೂವನ್ನುನು ನೀಡಿ ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ನ್ನಗೆ ಬರುವ ಹಾಗಾಯಿತ್ು.
***
ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಕಲ್ತ್ು ಏರಿದದ ಅಮಲು ಇನ್ನೂನು ಇಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯನಗೆ. ರಸೆತಗಳೆ ಅಪೂವರ್ಶೆವಾಗಿದದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇದದ
ರಸೆತಗಳೂ ಕೊರಕಲು ಬಿದುದಹೊೀಗಿದದರೂ ದೆೀವಯಯ ಎಲಲಿ ಕಡೆಗಳಿಗೂ, ಸಕಿಕದೆ ಅವಕಾಶ ಎಂದಿಕೊಂಡು, ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಸವಾರಿ
ಮಾಡುತ್ತದದನ್ನು. ತ್ಮಮ ಜಮಿೀನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಳುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನುನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರಲೂ ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆಯೆ ಹೊೀಗಿಬರುತ್ತದದನ್ನು,
ಅದು ಒಂದೆೀ ಫಲಾರ್ಶೆಂಗು ಆಗಿದದರೂ ಚಿಂತ್ಸೆಯಿಲಲಿ. ಆ ಹುಮಮಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲುವು ಸಾರಿ ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನಂದ ಬಿದುದ ಮುಖ ಮೀರೆ ಒಡೆದುಕೊಂಡಿದದರೂ
ಅದನ್ನುನು ಲಕಿಷೌಸರಲ್ಲಲಿ. ಒಮಮ ಮೀರಿಯೊಂದರಿಂದ ಅದರ ಕಲುಲಿ ಕಟಟನೆಗೆ ಡಿಕಿಕ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಹಳಳೆಕೆಕ ಎಗರಿ ಬಿದುದ ಪ್ಪಾರಣ್ಣಾಪ್ಪಾಯವೂ
ಆಗುವುದರಲ್ಲಿತ್ುತ. ಏನಾದರೂ ಅವನಗೆ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಸವಾರಿಯ ಷೀಕಿ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯ ಷೀಕಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಅಮರಿಬಿಟಿಟತ್ುತ.
ಆ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಪ್ಪಾದಿರಯಿಂದ ತ್ನ್ನಗೆ ಬಹುಮಾನ್ನವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವನ್ನು ತ್ಳಿದುಕೊಂಡಿದದರೂ ಎಲಲಿರಡನೆಯೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಣ ಕೊಟೆಟ
ಕೊಂಡದುದ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದದನ್ನು. ನಜಾಂಶ ಎರಡಕೂಕ ಬೆೀರೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಬೆೈಸಕಲೂಲಿ, ಅವನಗೆ ಪ್ಪಾದಿರಯಿಂದ ಬಂದಿದದ ಇತ್ರ ಅನೆೀಕ
ಬಹುಮಾನ್ನಗಳಂತ್ಸೆ, (ಉದಾಹರಣ್ಣೆಗೆ, ಗೊೀಡೆಗೆ ತ್ಗುಲ್ಸುವ ದೊಡಡ ಗಡಿಯಾರ.) ಅವನ್ನೂ ಕೆರೈಸತನಾಗಿ ಇತ್ರರನ್ನೂನು ಕೆರೈಸತಮತ್ಕೆಕ ಸೆೀರಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಟಿಟದದ ಮುಂಗಾಣ್ಕೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಅದರ ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಏನ್ನನ್ನುನು ಮಾಡುತ್ತದೆದೀನೆ ಎಂಬುದರ ಸಪಷ್ಟ ಅರಿವು ಇತ್ುತ. ತ್ಸಾನ್ನು ಉಪದೆೀಶ್ಯ
ಸಾಥೂನ್ನದಿಂದ ರೆವರೆಂಡಿನ್ನ ಪಟಟಕೆಕ ಏರಬೆೀಕಾದರೆ ಎಷ್ುಟ ಜನ್ನರನ್ನುನು ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸಬೆೀಕು ಎಂಬ ಪಟಟಕೆಕ ಅವನ್ನ ಬೊಕಕಣದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಸದು
ಬಾಯೆದರೆದಿತ್ುತ.
ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಹೆೀಳಿಕಳುಹಿಸದದಂತ್ಸೆ ‘ಇಸೂಕಲುಮನೆ’ ನೀಡಲೆಂದು ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಹತ್ತ ಬಂದಿದದ ದೆೀವಯಯ , ಅನಾವಶಯಕವಾಗಿ
ಟಿರಂಟಿರಂಟಿರಂಟಿರಂ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ತ, ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಯ ಉಣುಗೊೀಲು ತ್ಸೆಗೆದು ದಾಟಿ, ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ಅಂಗಳಕೆಕ ನ್ನೂಕಿಕೊಂಡೆ ಹೊೀಗಿ, ಅದನ್ನುನು
ತ್ಸೆಣ್ಣೆಗೆ ವಾಲ್ಸಟುಟ, ಜಗಲ್ಗೆ ಹತ್ತ, ನೆೀರವಾಗಿ ಒಳಕೆಕ ಹೊೀದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಚಲನ್ನವಲನ್ನಗಳೆಲಲಿ ಅವನ್ನು ಆ ಮನೆಗೂ ಮನೆಯವರಿಗೂ
ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ತ್ುಂಬ ಪರಿಚಿತ್ನೆಂಬುದನ್ನುನು ತೀರುವಂತ್ತ್ುತ.
ಆಗತ್ಸಾನೆ ಮಿಂದು, ತ್ಟಿಟಗೊೀಡೆಯ ಬಚಚಾಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮಗಳು ಕಾವೆೀರಿಗೆ ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಗಂಟೆಸದುದ
ಕೆೀಳಿಸದೊಡನೆಯ ಮಗದ ಮೀಲೆ ನ್ನಗೆಯ ಮುಗುಳು ಮೂಡಿ ಮಲರಿತ್ು. ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯ ಸೆಟಟರ ಹೆಂಗಸರು ಉಡುವಂತ್ಸೆ ಸೀರೆ
ಉಟುಟಕೊಳುಳೆತ್ತದದವಳು ಅಷ್ಟಕೆಕ ನಲ್ಲಿಸ ಸೊಂಟಕೆಕ ಸುತ್ತದದನ್ನುನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ , ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡಾರ ಎಂದು ಅತ್ತತ್ತ ಕಣಣಾಟಿಟ,
ಸೊಂಟದ ಮೀಲ್ನ್ನ ಮೈ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿಯೆ ಬಳಿಯಿದದ ತ್ನ್ನನು ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಓಡಿ ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿಲು ಓರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಆ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಅರೆಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಕಳಚಿಯ ಹಾಕಿ, ಬತ್ತಲೆಯ ನಂತ್ು, ಮತತಂದು ಸೀರೆಗಾಗಿ ಬಿದಿರಿಗಳುವಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಮಡಿಚಿಟಿಟದದ ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಡಕಾಡಿ, ಒಂದನ್ನುನು
ಗುರುತ್ಸ ಎಳೆದಳು. ಅದನ್ನುನು ಬೆಳಕಂಡಿಯ ಹತ್ತರಕೆಕ ಹಿಡಿದು, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಕೆಲವು ದಿನ್ನಗಳ ಹಿಂದೆ ತ್ಂದುಕೊಟಿಟದದ ಹೊಸಸೀರೆ
ಎಂಬುದನ್ನುನು ನಶಚಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಉಟುಟಕೊಳುಳೆತಡಗಿದಳು, ಗಟಟದ ತ್ಸೆಗಿಗನ್ನವರು ಉಟುಟಕೊಳುಳೆವಂತ್ಲಲಿ, ಗಟಟದ ಮೀಲ್ನ್ನವರು
ಉಟುಟಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ, ಗೊಬೆಬಾ ಸೆರಗು ಹಾಕಿ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳ ತ್ಸಾಯಿ ಕರೆದದುದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು:
“ಕಾವೆೀರಿೀ!”
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
“ಆ!”
“ಮಿಂದಾಯೆತೀನೆೀ?”
“ಆಯುತ! ಸೀರೆ ಉಡಿತದಿದೀನ!”
“ನನ್ನನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಒಡೆೀರು ಬಂದಾರೆೀ! ಒಂದು ಗಳಾಸು ಕಾಪಿ ಕೊಡು, ಬಾ!” ‘ನನ್ನನು’ ಅನ್ನುನುವುದನ್ನುನು ಅಕಕರೆಯೊತ್ತ ಹೆೀಳಿದದಳು ಅಂತ್ಕಕ.
“ಬಂದೆ ಅಬೆಬಾೀ,”
ಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊಂಡವಳು ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ಓಡಿ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿದದ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೀಡಿಕೊಂಡು, ಹಣ್ಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವಿಟುಟ, ತ್ಲೆಯ ಕೂದಲನ್ನುನು ನೀವಿ,
ಬೆೈತ್ಲೆ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಹಿಂದಿನ್ನ ಸಂಜೆಯೆ ಮಾಲೆಕಟಿಟ ತ್ಣಣಾಗಿರುವ ನೀರಿನ್ನ ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ, ನರುದಿವಗೆನುಯಂಬಂತ್ಸೆ, ಪರಯತ್ನುಪೂವರ್ಶೆಕವಾದ ಕೃತ್ಕ
ಸಾವಧಾನ್ನದಿಂದ ತ್ಸೆೀಲುತ್ಸಾತ ಹೊೀದಳು, ಸಸಂಭರಮವಾಗಿ.
ಮಗಳು ಆಯಿದದದ ಸೀರೆಯನ್ನೂನು, ಉಟಿಟದದ ರಿೀತ್ಯನ್ನೂನು, ಬಾಚಿ ಬೆೈತ್ಲೆ ತ್ಸೆಗೆದಿದದ ಗಟಟದ ಮೀಲಣ ಶೆೈಲ್ಯನ್ನೂನು, ಮುಡಿದಿದದ ಹೂವನ್ನೂನು,
ಬೆಳಳೆನೆಯ ಹಣ್ಣೆಯನ್ನನುಲಂಕರಿಸದದ ಕುಂಕುಮಬಿಂದುವ ಸೌಂದಯರ್ಶೆ ಶೀಭೆಯನ್ನೂನು ನೀಡಿ, ಮಚಿಚಾ, ಅವಳ ಸಮಯೊೀಚಿತ್ ಚಾಕಚಕಯತ್ಸೆಯನ್ನೂನು
ಜಾಣ್ಣೆಮಯನ್ನೂನು ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ಪರಶಂಸಸ, ಕಣ್ಮಸುಕಿನಂದಲೆ ಪರತ್ಸೆಯೀಕವಾಗಿ ಏಕಾಂತ್ವಾಗಿದದ ಅತ್ಥಿ ಸತ್ಸಾಕರದ ಕೂಟಡಿಯನ್ನುನು ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸ, ಒಂದು
ಗಾಜನ್ನ ಲ್ೀಟವನ್ನುನು ಅವಳ ಕೆೈಗಿತ್ುತ, ಹಿಂದಿನಂದ ಕಾಫ ತ್ರುತ್ಸೆತನೆ ಎಂಬುದನ್ನೂನು ಸನೆನುಯಿಂದಲೆ ಸೂಚಿಸ, ಅವಳನ್ನುನು ಪ್ರೀತ್ಸಾಸಾಹಿಸುವ ಮುಗುಳು
ನ್ನಗೆಯ ಮುಖಭಂಗಿಯನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತ ಕಳುಹಿಸದಳು ತ್ಸಾಯಿ.
ಹಾಸಗೆ ಸುತ್ತ ಇಟಿಟದದ ಒಂದು ಮಂಚದ ಬಳಿಯ ಕಾಲು ಮಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ು ಬಾಗಿಲ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ತದದ ದೆೀವಯಯ ಕಾವೆೀರಿಯನ್ನುನು
ಕಂಡಡನೆ ತ್ನ್ನಗಾದ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಕಣಣಾರಳಿಸ ಹೊರಸೂಸುತ್ಸಾತ “ಅಯೊಯೀ ನಾನ್ನು ‘ಯಾರಪ್ಪಾಪ ಇದು ನ್ನಮಮವರ ಹುಡುಗಿ ?’ ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆದ!
ತ್ುಂಬಾ ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣತದೆಯೆ ನನ್ನಗೆ , ಸೆಟಟರುಡಿಗೆಗಿಂತ್ ಈ ಉಡಿಗೆ! ಆ ಸೀರೆೀನ್ನೂ ವಯಾನುಗಿ ಒಪತದೆ ನನ್ನಗೆ!” ಎಂದನ್ನು.
ಕಾರಪು ಬಿಟುಟ ಹೊಸರಿೀತ್ಯ ಬಟೆಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸುಪುಷ್ಟ ಸಬಲ ದೃಢಕಾಯನಾಗಿ ತ್ನೆನುದುರು ಕುಳಿತ್ದದ ಯುವಕನ್ನ ಮಚುಚಾಗೆಗೆ ಹೆಣುಣಾ ಸೊೀತ್ು
ಬಳಲ್ದಂತ್ಸಾದಳು. ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಸೆರಗು ಸರಿಪಡಿಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ‘ನೀವು ತ್ಂದು ಕೊಟಿಟದೆದ ಅಲಲಿವೊ ಸೀರೆ?’ ಎಂಬ ಕೊರಳಿಗೆ ಬಂದಿದದ ಮಾತ್ನ್ನುನು
ತ್ಡೆಹಿಡಿದು “ಅವವ ಕಾಪಿ ತ್ರುತ್ಸಾತಳೆ…. ನ್ನನ್ನಗೆ ಗಳಾಸು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಇಡು ಎಂದಳು.” ಬಾಲ್ಕಾ ಸಹಜವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದಳು, ಅವಲಪ
ತದಲು ಹೊೀಗಿ ಇಡು ಎಂದಳು.” ಬಾಲ್ಕಾ ಸಹಜವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದಳು, ಅವಲಪ ತದಲು ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ.
ಲ್ೀಟವನನುಡಲು ಸಮಿೀಪಿಸದದ ಅವಳ ಎಡದ ಕೆೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ತ್ಸಾನೆೀ ಅವಳ ಬಲಗೆೈಲ್ದದ ಲ್ೀಟವನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಬಳಿಯಿದದ ಮಂಚದ
ಮೀಲ್ಟುಟ, ದೆೀವಯಯ ಅವಳ ಬಲಗೆೈಯನ್ನೂನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನ್ನು. ಅವನಗಿಂತ್ಲ್ ಅಂತ್ಸೆ ಅವಳಿಗೂ ಆ ಸಪಶರ್ಶೆ ಸುಖಕರವಾಗಿತ್ಸಾತದರೂ ಅವಳು
ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲು ಪರಯತ್ನುಸದಳು, ಹಿಂತ್ುರಿಗಿ ಬಾಗಿಲಕಡೆ ಕಳಳೆನೀಟ ನೀಡುತ್ಸಾತ. ಆದರೆ ದೆೀವಯಯ ತ್ನ್ನನು ಕಿರುಬೆರಳಿನ್ನಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ಚಿನ್ನನುದ
ಉಂಗುರವನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಅವಳ ನ್ನಡುಬೆರಳಿಗೆ ತಡಿಸಲು ತಡಗಿದಾಗ ಅದನ್ನುನು ನಾಣ್ಣೆಬಾರಗಿನಂದ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಸುಮಮನೆ ನಂತ್ುಬಿಟಟಳು. ಅದು
ಅವನ್ನ ಕಿರುಬರಳಿನ್ನ ಉಂಗುರವಾಗಿದದರೂ, ಅವನ್ನು ತಡಿಸದದ ಇವಳ ಬೆರಳು ನ್ನಡುಬೆರಳಾಗಿದದರೂ, ತ್ುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ.
ದೆೀವಯಯ ವಿನೀದವಾಗಿ “ಎಷ್ುಟ ತ್ಸೆಳಳೆಗಿದಿದೀಯೆ ನೀನ್ನು? ಸಣಕಲ್!” ಎಂದನ್ನು.
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ಕಾವೆೀರಿ ಉಂಗುರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದುದಹೊೀಗದಂತ್ಸೆ ಬೆರಳನ್ನುನು ತ್ುಸು ಮಡಚಿ ಕೆೈ ಎಳೆದು ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ದೂರ ನಂತ್ು “ಮತ್ಸೆತ ನಮಮ ಹಾಗೆ ಇರಬೆೀಕೆೀನ್ನು
ಹೆಣ್ಣಾಣಾದ ನಾನ್ನು?” ಎಂದು ಅವನ್ನ ಭೀಮ ಬಲ್ಷ್ಠ ಭದರಕಾಯವನ್ನುನು ತ್ಲೆಯಿಂದ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀಡಿ ನ್ನಕುಕಬಿಟಟಳು. ಅವಳ ಮಲುದನ. ಅವಳ
ಕುಲುಕುಲು ನ್ನಗೆ, ದೆೀವಯಯನಗೆ ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವಳನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ಬಿಗಿದಪಿಪ ಹಿಸುಗಿಬಿಗಬೆೀಕು ಎನನುಸತ್ು. ಅಲಲಿದೆ ಪ್ಪಾದಿರಯ ಮಗಳಿಂದ
ನಾಗರಿಕ ಪರಣಯದ ಕುಶಲ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿೀಕೆಷೌ ಪಡೆದು ಸುಶ್ಕಿಷೌತ್ನಾಗುತ್ತದದ ಅವನಗೆ ಇನ್ನೂನು ಏನೆೀನ್ನೂ ಮಾಡಿಬಿಡಬೆೀಕು ಎನನುಸತ್ು. ಆದರೆ ಕಾಫ
ಪ್ಪಾತ್ಸೆರ ಹಿಡಿದಿದದ ಅಂತ್ಕಕ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಳು.
“ಏನ್ನು ಚೆಲಾಲಿಟಕೆಕ ಸುರುಮಾಡಿಬಿಟಟಳಾ ನಮಮ ಹತ್ತರ?” ಎಂದು ದೆೀವಯಯನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಗಳ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ “ಏನೆ ಅದು ನನ್ನನು ಅಟಮಟ ?
ಗಳಾಸು ಇಟುಟ ಬಾ ಅಂತ್ ಕಳಿಸಾದೆರ ಆಟಕೆಕ ಸುರುಮಾಡಿಬಿಟಾಟ?” ಎಂದು, ಮಗಳ ಬೆರಳಲ್ಲಿದದ ಉಂಗುರದ ಹೊಳಪನ್ನುನು ನೀಡಿ, ದೆೀವಯಯಗೆ
ಕಾಣದಂತ್ಸೆ ಕಣುಣಾ ಮಿಟುಕಿಸದಳು.
ತ್ನ್ನನು ಪರಣಯಲಘುವತ್ರ್ಶೆನೆಯ ಮುಖಭಾವವನ್ನುನು ತ್ಟಕಕನೆ ಗಾಂಭೀಯರ್ಶೆದ ಚಿಪಿಪನಳಗೆ ಎಳೆದು ಕುಳಿತ್ದದ ದೆೀವಯಯ ಅತ್ಯಂತ್ ಭನ್ನನು ವಿಷ್ಯದ
ತ್ಸೆರೆಯೆಳೆದು, ಪರಸುತತ್ ವಿಷ್ಯದ ದಿಕಕನೆನು ಬದಲಾಯಿಸ ಬಿಟಟನ್ನು:
“ಏನ್ನು ಅಂತ್ಕಕ. ನನ್ನನು ಮನೆ ’ಕಾಫಹೊೀಟಲ್’ ಆಗಿಬಿಟಿಟದೆಯಲಾಲಿ! ಬೊೀಡರ್ಶೆ ಬರೆಸ ಹಾಕಿಸಾದಿದೀಯಾ?”
“ಅಯೊಯೀ ಎಲಲಿ ಆ ಪ್ಪಾದಿರಗಳ ಕೆಲಸಾ ಅಲಾದ? ಆವೊತ್ುತ ಕಾಪಿಪುಡಿ ತ್ಂದು ಕೊಟುಟ ಕಾಪಿಮಾಡಾದು ತ್ೀರಿಸಕೊಟುರ. ನನೆನು ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ
ಕಾಗದದ ಮಾಯಲೆ ಏನೀ ಬರೆದು ತ್ಂದು ಗಾವಡೆಗೆ ಆಂಟಿಸಾದಾರೆ. ಬಂದೊೀರೆಲಲಿ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ನೆಗಾತರೆ….”.
ದೆೀವಯಯ ಕಾಫ ಕುಡಿಯುತ್ಸಾತ ಮಧೆಯ ಮಧೆಯ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಪವಾರ್ಶೆಇಲಲಿ ನನ್ನನು ಕಾಫ. ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ಹೊೀಟುಲಿ ಕಾಫಗೆೀನ್ನು ಬಿಟುಟಕೊಡೀದಿಲಲಿ!….
ಮನೆನು ನ್ನಮಮ ಮನೆೀಗಿಷ್ುಟ ಕಾಫಪುಡಿ ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಕೊಟಿಟದೆದ…. ಕಾಫ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದೂರ, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಾಗಿಲಿಲಲಿ! ನ್ನಮಮ ಅಪಪಯಯಂತ್ೂ
ಕುಡಿದವರೆ ವಾಕರಿಸ ವಾಂತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತ್ಸೆ ಬಯುಯತ್ಸಾತ, ಕಾಯಕರಿಸ ತ್ುಪಿಪಬಿಟುರ….”
ಅಂತ್ಕೆಕ ಹಿಂದಿನ್ನದೆೀನ್ನನ ಸಮರಿಸಕೊಂಡು “ಯಾರು? ಕಲಲಿಯಯ ಒಡೆೀರ? ಹಿಹಿಹುಹಿಹು!” ಎಂದು ತ್ುಸು ನಂತ್ು, ಮತ್ಸೆತ “ಅವರು ಈ ಕಡೆಗೆೀ ಬರದೆ
ಎಷಟೀ ವಸರ್ಶೆ ಆಯುತ!….” ಎಂದು ಸವಲಪ ದಿೀಘರ್ಶೆಕಾಲವೆ ದೂರ ನೀಡುತ್ತದುದ ಮತ್ಸೆತ “ನಮಮ ಅವವಗೂ ಕಾಪಿಗಿೀಪಿ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಲಲಿ .
ಕುನೆನುೀಲುರ್ಶೆ ಕುಡಿ ಕಸಾಯ, ಕೊತ್ುತಂಬಿರಬಿೀಜದ ಕಸಾಯ, ಸೊಗದೆಬೆೀರಿನ್ನ ಕಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಟಟ ಅಭಾಯಸ…. ಹೌದಾಂಬಾಹುಂಗೆ ಮತ್ಸೆೀರ್ಶೆ
ಹೊೀಗಿತ್ುತ! ದೆೀವಮಮಗೆ ಹಾಯಂಗಿದೆ ಈಗ? ಬಾಲೆ ಬಾಣ್ತ ಸುಕವಾಗಿದಾರಾ?” ಎಂದು ಕೆಷೌೀಮಸಮಾಚಾರ ವಿಚಾರಿಸದಳು.
ದೆೀವಯಯ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಂತ್ು ತ್ನ್ನನುನೆನು ನ್ನುಂಗುವಂತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತದದ ಕಾವೆೀರಿಯ ಕಣಣಾಕೆಕ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಇದಾರೆ, ಸುಮಾರಾಗಿ….
ಅದಕೊಕೀ ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು ರೀತ್ಸೆ ಇದೆದೀ ಇತ್ರ್ಶೆದೆ…. ಕಲೂಲಿರು ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಬೆೀರೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕಂತ್ಸೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಾಕೆ ….!”
ದೆೀವಯಯನ್ನ ಅಂತ್ಸಥೂವನ್ನುನು ಊಹಿಸದ ಅಂತ್ಕಕ “ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂನು ಹಸೀ ಮೈ, ಪ್ಪಾಪ!…. ನೀವು ಸುಮಮನೆ ಬೆೀಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ? ಇನನುಂದು
ಐದಾರು ತ್ಂಗಳು ಹೊೀದೆರ ಎಲಲಿ ಸರಿಹೊೀಗತದೆ…. ಪೂರಾ ಬೆೀಜಾರಾದೆರ ಇತ್ತಲಾಗಿ ಬಂದು ಹೊೀಗಾತ ಇರಿ…. ಹುಡುಗಿೀನ್ನೂ ನೆನೀತ್ತ್ರ್ಶೆದೆ
ನಮಮನೆನು!” ಎಂದಳು, ಕೊನೆಯ ವಾಕಯವನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೂ ಕೆೀಳಿಸದಷ್ುಟ ಮಲಲಿಗೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತ.
ಆದರೆ ಕಾವೆೀರಿಗೂ, ಅದರ ಶಬದ ಕೆೀಳಿಸದಿದದರೂ, ಅದರ ಅಥರ್ಶೆದ ಅರಿವು ಹೊಳೆದು, ಹೊರಗೆ ಓಡಿದದಳು ಮತ್ಸೆತ ಒಳಗೆ ಬಂದು “ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರಿಗಾರ
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ಬಂದಿದಾನೆ. ಪ್ಪಾದಿರ ನಮಮನ್ನನು ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸಾದಾರಂತ್ಸೆ” ಎಂದಳು.
“ಈ ಪ್ಪಾದಿರ ಕೆೈಯಿಂದ ಬಚಾವಾಗೊೀದು ಹಾಯಗೊೀ ನ್ನಂಗಿತ್ತಲಲಿ “ ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ದೆೀವಯಯ ಮೀಲೆದದನ್ನು .
“ನಮಮನ್ನೂನು ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸಾತರಂತ್ಸೆ, ಎಲಲಿರೂ ಆಡಿಕೊಳಾತರೆ.” ಅಂತ್ಕಕ ಏನೀ ಆಗಬಾರದುದ ಆಗುತ್ತದೆಯಲಾಲಿ ಎಂಬ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ
ಹೆೀಳಿದಳು.
ದೆೀವಯಯ ಕಂತ್ರನ್ನಗೆ ನ್ನಕುಕ, ಹೆೀಳುತ್ತಲೆ ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿದನ್ನು: “ ಸಂಧ್ುವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಪಪಗೌಡನ್ನನು ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸಕೊಂಡು, ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ೀನ್ನ ಬಾವಿಗೆ
ಹಾಸರ್ಶೆದೆದೀ ಸಾಕಾಗಿದೆ!…. ಇನ್ನುನು ನಾನ್ನೂ ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿ….? ಯಾಕೆ ಬಿಡು, ಆಗದ ಹೊೀಗದ ಮಾತ್ು!….”
ದೆೀವಯಯ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಹತ್ತ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸುತ್ಸಾತ ಹೊೀಗುವುದನೆನು ಬೆರಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದಳು ಕಾವೆೀರಿ, ಬಾಗಿಲ ಸಂದಿಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ.
ಮುಂಡಾಸು ಸುತ್ತ, ಕಸೆಯ ನಲುವಂಗಿ ತಟುಟ, ಕೆಂಪಂಚಿನ್ನ ಕಚೆಚಾಪಂಚೆಯುಟುಟ, ಬೆತ್ತದ ದೊಣ್ಣೆಣಾಹಿಡಿದು, ಹಳೆಯದೊಂದು ಮಟಿಟನ್ನ ಜೊತ್ಸೆಯನ್ನುನು
ಕಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸಾಸಾಹವಿಕಿಕ ಮನೆಯಿಂದ ಬೊರಬಿದದ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ಯುವಕರೀಪ್ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದರು. ಅವರ
ಮಾತ್ನ್ನ ಧ್ವನಯೂ ಉತ್ಸಾತಲವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ. ಅವರು ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ದಾರಿಯ ಅಕಕಪಕಕದ ಕಲುಲಿ ಗಿಡ ಮರ ಪ್ದೆ ಬಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಅವರಿಗೆ
ನೆನ್ನಪುಗಳನ್ನುನು ತ್ಂದುಕೊಡುವ ಉಲಾಲಿಸ ವಸುತಗಳಾಗಿದುದವು.
“ನೀಡಿ, ಐಗಳೆೀ; ಅದೆೀ ಮಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂ ದುಗಗಣಣಾನ್ನೂ ಹುಡುಗರಾಗಿದಾದಗ ದುಗಗಣಣಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲಲಿ? ನ್ನನ್ನನು ಅಣಣಾ, ನ್ನಮಮ ಶಂಕರನ್ನ ಅಪಪ,
ಅಂವ ತ್ೀರಿಹೊೀಗಿ ಹದಿನೆೈದು ಇಪಪತ್ುತ ವಷ್ರ್ಶೆದ ಮಾಯಲೆ ಆಯುತ; ಅದೆೀ ಮಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡು ಕೊೀಳಿಹಾಯಟೆ ಮಟೆಟ ಇಕಿಕತ್ುತ. ಏಳೆಮಟು
ಮಟೆಟ. ಮರಿಮಾಡಿದ ಕೂಡೆಲಿ ನಾನ್ನು ದುಗಗಣಣಾ, ಹುಡುಗಾಟ ನೀಡಿ, – ಮರಿೀನೆಲಲಿ ಹಿಡಿದುಬಿಟುಟ, ಹೆಂಗೆಹುಂಗೊ ಮಾಡಿ. ಆ ಹಾಯಟೆ ಹೊೀಗಲೂ
ಒಲಲಿದು, ಬರಲೂ ಒಲಲಿದು. ಪ್ಪಾಪ! ಎಷಾಟದರೂ ಪ್ಪಾರಣಭಯ ಅಲಲಿವೆ? ಕಡಿೀಗೂ ಮರಿೀ ಹಿಡುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿತದದ ನ್ನಮಮ ಹಿಂದೆೀನೆ ಬರಾಕೆ ಶುರು
ಮಾಡುತ. ನ್ನಮಮ ದುಗಗಣಣಾ ಬಿಲುಲಿ ಹೊಡೆಯೊೀದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಟಿಟಗ! ದೊಡಡ ಬಿದಿರುಬಿಲುಲಿ. ಹೊಡೆದೆೀಬಿಟಟ. ಎದಿೀಗೆ ಕಲುಲಿಬಿದದ ಹೊಡೆತ್ಕೆಕ ಕೆೈಕಾಲು
ಹಂದದೆ ಸತ್ುತಬಿತ್ುತ!…. ಅದರ ಶಾಪ್ಪಾನೀ ಏನೀ? ನ್ನಮಗಿೀಗ ತ್ಟಿಟ, ನ್ನನ್ನನು ಮಗನೆನು ಆಹುತ್ ತ್ಗೊಂಡುಬಿಟುತ!… ಕಮರ್ಶೆ, ನೀಡಿರ ಬೆನ್
ಬಿಡೀದಿಲಲಿ!” ಎಂದು ಒಂದು ಹತ್ುತಮಾರು ಮಾತ್ಸಾಡದೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದುದ ಮತ್ಸೆತ ಹೆೀಳತಡಗಿದರು, ಐಗಳು ಆಲ್ಸುತ್ತದುದದು ನಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವೊ
ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ಸವಗತ್ವಾಗಿ: “ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾಂದೂ ಹಂಗೆ ಆಯುತ ನೀಡಿ:…. ಹುಲ್ ಆದೆರೀನ್ನಂತ್ಸೆ ಎಷ್ಟಂದರೂ ಮಕಕಳ ಹೆತ್ತ ತ್ಸಾಯಿ ಅಲಲಿವೆ ?
ಮೂರು ಹುಲ್ಮರಿೀನ್ನೂ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡೆೀ ಬಂದಿಬಾಟಟ ಮನೀಗೆ . ತ್ನ್ನನು ಮಕಕಳಕಕರೆಗೆ ಅಟಿಟಕೊಂಡು ಬಂದ ತ್ಸಾಯಿ ಹುಲ್ೀನ್ನೂ ಕೊೀವಿೀಲ್
ಹೊಡೆದುಹಾಕಿಬಿಟಟ! ನಾವು ನ್ನಂಬಲ್ ಬಿಡಲ್! ಹೆತ್ತಹೊಟೆಟ ಉರಿದು ಕೊಟಟ ಶಾಪ ತ್ಟಟದೆ ಬಿಡತದೆಯೆ? ಇಂದಲಲಿ ನಾಳೆ?” ಮುದುಕನ್ನ ಧ್ವನ
ಬರುಬರುತ್ಸಾತ ರೀದನ್ನ ಸವರಕೆಕ ತ್ರುಗಿತ್ುತ. ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಸುಯುದ ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಮಾತ್ನಾಡದೆ ಮುಂದುವರಿದರು.
ಸವಲಪ ದೂರ ಹೊೀಗುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ಐಗಳಿಗೆ ಅನ್ನುಮಾನ್ನವಾಯಿತ್ು, ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿರದೆ ಅಸಹಜ ಭೂಮಿಕೆಗೆ
ಏರಿರಬೆೀಕು ಎಂದು. ಅವರ ಉತ್ಸಾಸಾಹ ಒಮಮ ಶ್ಖರಕೆಕೀರಿದಂತ್ಸೆ ತೀರಿದರೆ , ಮರುಕಷೌಣವೆ ಶೀಕದ ಕಮರಿಗೆ ಬಿದದಂತ್ಸಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಒಮಮಮಮ
ಬಾಲಕ ಸಹಜವಾದ ಉಲಾಲಿಸದಿಂದ ಯಾವುದೊ ಪರಿಹಾಸಯ ಪರಸಂಗವನ್ನುನು ನೆನೆನೆನೆದು ನ್ನಕುಕ ಹೆೀಳಿದರೆ , ಒನನುಮಮ ಮಹಾ ನರಾಶೆಯ ಧ್ವನಯಿಂದ
ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದುರಂತ್ದ ತ್ತ್ವಚಿಂತ್ನೆಗೆ ಇಳಿದುಬಿಡುತ್ತದದರು. ಹಿಗುಗ – ಕುಗುಗ, ಅಳು – ನ್ನಗೆ, ಕೆಚುಚಾ – ಬೆಚುಚಾ, ಭೀತ್ – ಧೆೈಯರ್ಶೆ –
ಹಿೀಗೆ ಅವರ ಚೆೀತ್ನ್ನ ಹರಿವ ಗರಗಸಕೆಕ ಸಕಿಕಬಿಟಿಟತ್ು. ಐಗಳು ತ್ಮಮಳಗೆ ತ್ಸಾವೆ ’ನಾನ್ನು ಅಚಾತ್ುಯರ್ಶೆ ಮಾಡಿದೆ?’ ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ
ಅದನ್ನುನು ಒಂದಿನತ್ೂ ತೀರಗೊಡದೆ ಮುದುಕನಡನೆ ಸಮವೆೀದನೆಯಿಂದೆಂಬಂತ್ಸೆ ವತ್ರ್ಶೆಸತಡಗಿದರು. ಮುದುಕನ್ನನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ
ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತ ದಾಟಿಸ ಮೀಗರವಳಿಳೆ ತ್ಲುಪಿಸದರೆ ಗೆದೆದ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆಯ ಹೂಞಂಗುಡುತ್ಸಾತ ನ್ನಡೆದರು.
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ಮುಂದೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ನಂತ್ು, ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೀಡಿ, ಕೆೈಲ್ ನ್ನಶಯದ ಡಬಿಬಾ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಪುಡಿಯನ್ನುನು
ಮೂಗಿಗೆೀರಿಸುತ್ತಲೆ ಮುಂಬರಿಯುತ್ತದದ ಐಗಳಿಗೆ “ಏನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿದರಲಾಲಿ ಐಗಳು?” ಎಂದು ಪರಿಹಾಸದಿಂದ ಪರಶ್ನುಸದರು, ಐಗಳ ಗಮನ್ನವನ್ನುನು
ಅನ್ನುಲಕಿಷೌಸ “ಓಹೊೀ ಮರೆತ್ದೆದ. ನಮಮ ಕಾಲ್ನ್ನ ಕುಂಟು – ಇನ್ನೂನು ಹಾಂಗೆೀ ಇದೆ?…. ಉಡಿನ್ನ ತ್ುಪಪ ಚೆನಾನುಗಿ ದಿನಾಲೂ ತ್ಕಿಕಸ, ಮೀಲ್ನುಂದ
ಬಿಸನೀರು ಹುಯಿಸಾನೀಡಿ. ಹಳೆೀನೀವು; ಏನಾಗತದೊೀ?” ಎಂದರು.
ಐಗಳೂ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಕುಂಟೆೀನ್ನಲಾಲಿ! ಅಭಾಯಸ ನಂತ್ುಬಿಟಿಟದೆ, ಅಷೆಟ. ನೀವು ಕೂಡ ಏನ್ನೂ ಇಲಲಿ “ ಎಂದರು.
ಹುಲ್ಕಲ್ ನೆತ್ತಯ ಉಬುಬಾ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗಲು ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನೆವದಿಂದ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ನಂತ್ು ಮುಂದುವರಿದರು.
ನೆವಗಳೆೀನ ಅವರಿಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿದುದದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿಯೆ ಇದುದವು, ಅವರ ನೆನ್ನಹಿನ್ನ ಬೊಕಕಸದಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು ಐವತ್ುತ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೆಯೆ
ಇರಬಹುದು, ಕಡಿಸದದ ಒಂದು ದೊಡಡ ತ್ಸೆೀಗದಮರದ ಮುಂಡು ನಂತ್ದದನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ್ದ ಒಂದು ಕಥೆಯನೆನು ಹೆೀಳಿದರು.
ಇನನುಂದು ಕಡೆ ಎದುದ ನಂತ್ದದ ಒಂದು ಕಾಡುಕಲಲಿನ್ನುನು ತೀರಿಸ “ಅದನೆನು , ನೀಡಿ, ಮಸೆೀಕಲುಲಿ ಅಂತ್ಸಾರೆ. ನ್ನೂರಾರು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು
ಜನ್ನರ ಕತ್ತ ಮಸೆದೂ ಮಸೆದೂ ಹಾಯಂಗೆ ನ್ನುಣಣಾಗಾಗಯದೆ ನೀಡಿ! ಸಕಾರಿಗೆ ಹೊೀಗೊೀರು. ಮರಾ ಕಡಿಯಾಕೆ ಹೊೀಗೊೀರು, ಬಗನ ಇಳಿಸಾಕೆ
ಹೊೀಗೊೀರು, ಸೊಪುಪ ಸೌದೆಗೆ ಹೊೀಗೊೀರು, ಎಲಾಲಿರು, ನ್ನಮಮ ಅಪಪ, ಅಜಜಿ, ಮುತ್ತಜಜಿನ್ನ ಕಾಲದೊೀರು ಎಲೂರ ಕತ್ತ ಮಸೆದಿದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ….
ನಾನ್ನೂ ಮಸೆದಿದೆದ; ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾನ್ನೂ ಮಸೆದಿದದ…. ನಾವೆಲಲಿ ಹೊೀಗಿತೀವಿ. ಈ ಕಲುಲಿ ಮಾತ್ರ ನ್ನಮಮ ಮಕಕಳು, ಮಮಮಕಕಳು, ಮರಿಮಕಕಳು ಎಲಲಿರ
ಕಾಲಾನ್ನೂ ನೀಡಾತ, ಇಲೆಲಿೀ, ಹಿೀಂಗೆೀ ಕೂತ್ತ್ರ್ಶೆದೆ! ಹಿಹಿಹುಹಿಹು!” ಎಂದು ಸಂಬಳ ಸುರಿದು ಕಣಣಾರಸಕೊಂಡರು.
ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ರ್ಶೆದೂರ ಸಾಗಿದದರು. ಹಳೆೀಪ್ಪೆೈಕದವನ್ನು ಬಗನ ಕಟಿಟದದನ್ನುನು ಇಳಿಸ, ಕಳುಳೆ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತದದವನ್ನು,
‘ದೊಡಡಹೆಗಗಡೆರ’ನ್ನುನು ಕಂಡು ಕಳಿಳೆನ್ನ ಮಗೆಯನ್ನುನು ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟುಟ , ಕೆೈಮುಗಿಯುತ್ಸಾತ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು. ಹಣ್ಣೆ ಮಣುಣಾಮುಟುಟವಂತ್ಸೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರ
ಪ್ಪಾದಕೆಕ ಅಡಡಬಿದುದ ಎದುದನಂತ್ನ್ನು.
ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಪರಿಹಾಸೆಯಂಬಂತ್ಸೆ “ಏನೀ ಬರಿೀ ಅಡಡಬಿೀಳೊೀದರಲೆಲಿೀ ಪೂರೆೈಸತೀಯೊೀ ? ಏನಾದೂರ ಕೊಡಿತೀಯೊ?” ಎಂದೊಡನೆ ಅವನ್ನು
ಎಲೆದೊನೆನು ಸೆಟುಟ, ಕಳುಳೆ ಹುಯುದ ತ್ಂದು ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೂ ಐಗಳಿಗೂ ನೀಡಿದನ್ನು. ಇಬಬಾರೂ ಕುಡಿದು ಸಂತ್ುಷ್ಟರಾಗಿ ದಿವಗುಣ್ತ್ ಬಲರಾದಂತ್ಸೆ
ಗಿರಿನೆತ್ತಗೆ ಹತ್ತತಡಗಿದರು.
ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಮಗೆ ದಣ್ವಾದುದನ್ನುನು ಬಾಯಿಬಿಟುಟ ಹೆೀಳಿಯೆ ಒಪಿಪಕೊಂಡು, ಒಂದು ಮರದ ನೆಳಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು,
ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ತ್ಸಾವು ನೀಡದೆ ಇದದ ದಿಗಂತ್ ವಿಶಾರಂತ್ ಗಿರಿಶೆರೀಣ್ಯ ದೃಶಯವನ್ನುನು ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಕಳಿಳೆನ್ನ ಪರಭಾವವನ್ನುನು ಸಮಥಿರ್ಶೆಸುವ
ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ಸಾಡಿದರು.
ಬಹಳ ಗೊತ್ಸಾತದರೂ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮೀಲೆೀಳಲ್ಲಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸ ಸುಮಮನೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟರು. ಐಗಳು ಹೊತ್ಸೆತೀರುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಸೂಚಿಸದಾಗ ಏಳಲು ಪರಯತ್ನುಸದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ಸೆತ ಕುಳಿತ್ರು. ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಕಳೆದ ಮೀಲೆ ಐಗಳು ಮತ್ಸೆತ ಹೊರಡುವ
ಸೂಚನೆಕೊಟಟರು. ಆಗ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ನಡಿದಾಗಿ ಸುಯುದ, ತ್ಮಮನ್ನುನು ಎತ್ತ ನಲ್ಲಿಸುವಂತ್ಸೆ ಐಗಳಿಗೆ ಸನೆನು ಮಾಡಿದರು. ಐಗಳಿಗೆ ಜೀವವೆ
ಹಾರಿಹೊೀದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು! ’ಕೆಟೆಟ ನಾನ್ನು’ ಎಂದುಕೊಂಡು ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ಎತ್ತ ನಲ್ಲಿಸದರು . ಅವರು ದೊಣ್ಣೆಣಾಯೂರಿಕೊಂಡು ನಧಾನ್ನವಾಗಿ
ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದರು. ಇನ್ನುನು ಮುಂದಿನ್ನ ಪಯಣವೆಲಲಿ ಗುಡಡ ಇಳಿಯುವ ಇಳಿಜಾರಿನ್ನದಾಗಿತ್ುತ. ಮುದುಕರು ಎಲ್ಲಿ ಮುಗಗರಿಸ ಬಿದುದಬಿಡುತ್ಸಾತರ
ಎಂಬ ನರಂತ್ರ ಭಯದಿಂದ ಐಗಳು ಅವರ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಎಲಲಿದಕೂಕ ಸದಧರಾಗಿ ನ್ನಡೆದರು.
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ಇಳಿಜಾರಿನ್ನ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸವಲಪದೂರ ಹೊೀಗುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ಹೆಗಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡಡ ಮರದ ಬಲ್ ದೊಣ್ಣೆಣಾಯೂರಿ ನಂತ್ರು. ಆ ಮರದ
ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಕಡಿದು ತ್ೂತ್ು ದೊಡಡದು ಮಾಡಿದದ, ಒಂದು ಪುರಾತ್ನ್ನ ಪ್ಟರೆ ಇತ್ುತ. ಅದನ್ನುನು ಐಗಳಿಗೆ ತೀರಿಸ, ತ್ಮಮ ಹಳೆಯ ನೆನ್ನಪ್ಂದನ್ನುನು
ಹೆೀಳತಡಗಿದರು. ಅವರಿಗೆ ವಿಶಾರಂತ್ಯ ಅವಶಯಕತ್ಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರಿತ್ದದ ಐಗಳು ಅವರನ್ನುನು ತೀಳು ಮಲಲಿಗೆ ಕೂರಿಸದರು.
“ನೀವು ಹೆಚುಚಾ ಮಾತ್ನಾಡಿದರೆ ಬಳಲ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದರು ಐಗಳು, ಮಲುದನಯಲ್ಲಿ, ಹೆದರಿ ಹೆದರಿ.
ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನ ಆ ಮಾತ್ು ನ್ನಸವಾಲು ಹಾಕಿದಂತ್ಸಾಗಿ “ಬಿಡಿ ಐಗಳೆ , ನಾನೆೀನ್ನು ಮುದುಕ ಆಗಿಬಿಟೆಟ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿತೀರೀ! ಈ
ಮುದುಕ ಹಳೆಕಾಲದ ಮುದುಕ. ಈಗಿನ್ನ ಹುಡುಗರು ಈ ಮುದುಕನ್ನ ಒಂದು ರಟೆಟ ಬಗಿಗಸಲಾರರು! ಏನ್ನು ಹೆೀಳಿ? ಹಹಹುಹಹು! ಆ ಗುಡಡ ಹತ್ುತವಾಗ
ಒಂದಿಷ್ುಟ ದಣ್ವಾಗಿತ್ುತ ನಜ. ಇನೆನುೀನ್ನು? ಇಳಿಜಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾದಷೆಟ?” ಎಂದು ಪರತ್ಭಟಿಸ. ಇಳಿದನಯಲ್ಲಿಯೆ ತ್ಮಮ ನೆನ್ನಪನ್ನುನು
ಹೆೀಳತಡಗಿದರು: ಐಗಳು ಮುದುಕನಗೆ ಭಾವೊೀದೆರೀಕವಾದಿೀತ್ಸೆಂದು ಹೆದರಿ ಮರುಮಾತ್ಸಾಡದೆ ಸುಮಮನೆ ಆಲ್ಸದರು:
“ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣತದಲಾಲಿ ಈ ಒಟೆಟ, ಇದು ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾನ್ನ ಕತ್ತ ಕೆಲಸ. ಅವೊತ್ತನ್ನ ದೊಡಡ ಬಾಯಟೆೀಲ್ನ್ನ ಈ ಮರದ ಬುಡದಾಗೆೀ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ
ನಂತ್ದದ. ಜೀಂವಾದಿ ’ಹಾರುವ’ ಒಳೆಳೆ ಕಂಡಿ ಅಂತ್ಸಾ ಅಂವನೆನು ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸತ್ುತ. ಅವನ್ನ ಈಡು ಅಂದೆರ ’ಸೆೈ! ಬಿತ್ುತ!’ ಅಂತ್ಸಾನೆ ಗೊತ್ುತ ಎಲ್ರಗೂ, –
’ಯಾರದೊದೀ ಈ ಈಡು?’ “ಯಾರದದಪ್ಪಾಪ? ಕೂಡೆ ಕೂಡೆ ಎಲುಡ ಈಡು ಕೆೀಳಿಸುತ?’ ’ಹಂಗಾರೆ ನ್ನಮಮ ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆೀದೆರ್ಶೆ ಇಬೆರ್ಶೆಕು’
’ ಅವರದೆದ ಇರಬೆೈದು, ಜೊಡುನ್ನಲ್ಲಿ ಇನಾನುಯಹರ್ಶೆತ್ರ ಅದೆ?’ ’ಏನ್ನು ಎಲುಡ ಬಂದಿ ಬಿದದವೆೀನೀ? ಕೂಡೆ ಕೂಡೆ ಎಲುಡ ಈಡು ಕೆೀಳಿಸತಲಾಲಿ?’
’ನಂಗೊತ್ತಲಲಿ, ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆೀರ ಈಡುಗಾರಿಕೆ. ಚಂಗ್ ಚಂಗ್ ಚಂಗ್ ಅಂತ್ಸಾ ಹಳಿೀನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾತ್ಸಾರ್ಶೆ ಇದೂರ, ಕಣ್ಣಾಗೆ ಕಾಣ್ಸೆದ ಮಿಂಚು ನೆಗೆದಾಹುಂಗೆ
ನೆಗಿೀತ್ಸಾ ಇದೂರ ಅವರು ಇಟಟ ಗುರಿ ತ್ಪ್ಪಾಪದಿಲಲಿ!’ – ಹಿಂಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಕೀತ್ದುರ ಹಳಿೀನ್ನವುರ, ಐಗಳೆೀ! ಅವೊತ್ುತ ಎಲುಡ ಹಂದಿೀನ್ನೂ ಕೂಡೆಕೂಡೆ
ಅವನ್ನು ಹೊಡೆದಿದುದ. ಒಂದು ದಡೆಡ, ಒಂದು ಸಲಗ! ಆವೊತ್ಸೆತ ಅಂತ್ಸಾ ನೆಂಪು ನ್ನಂಗೆ, ಒಂದೊೀ ಎಲ್ಡೀ ನಾಯಿೀನ್ನೂ ಸತ್ುವ! ಹಂದಿ ಕಾವರಿೀಗೆ ಸಕಿಕ!
ಕೊೀವಿ ಈಡಿಗೂ ಸಕಿಕ! ಹಂದಿ ಹೊಡೆದಾದ ಮಾಯಲೆ ತ್ರುಗಿ ನೀಡಾತನ್ನಂತ್ಸೆ: ಜೆೀನ್ನು ಎದುದಬಿಟಟದೆ! ತ್ುಡುವೆ, ಕರಿತ್ುಡುವೆ! ಇದೆೀ ಒಟೆಟೀಲ್! ಆಗ
ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾ ಶಂಕರ ಇಬಬಾರೂ ಒಳೆಳೆ ಪರಾಯಕೆಕ ಬಂದ ಹುಡುಗರು: ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡಾಕೆ ನಾ ಮುಂದೆ ನಾ ಮುಂದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಬತ್ರ್ಶೆದದ ಕಾಲ ಅಂತ್ಸಾ
ಇಟ್ಕಳಿಳೆ! ಸರಿ, ಇಬಬಾರೂ ಸೆೀರಿ, ಬಾಯಟೆ ಕತ್ತೀಲೆ ಒಟೆಟ ಕಂಡಿೀನ್ನ ಕಡಿದೂ ಕಡಿದೂ ಮಾಡಿ ಜೆೀನ್ನು ಕಿತ್ಸೆತೀ ಕಿತ್ುರ! ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾನೆ ಕಿತ್ತದುದ. ಶಂಕರಗೆ
ಬಾಯಟಿ ಗಿೀಟೆ ಒಂದೂ ಹಿಡಿಸಾತನೆ ಇರಲ್ಲಲಿ; ಈಗ ಹಯಂಗೊೀ ಆಗೂಲಿ ಹಂಗೆೀ! ಅಂವ ಓಡಿಹೊೀಗಿ ದೂರ ನಂತ್ದನುಂತ್ಸೆ! ದೊಡಡಣಣಾಗೆ ಹೊಡಿದದೂವ
ಹುಳಾ, ಕಣೂಣಾ ಮಕಾ ಮೀರೆ ನೀಡದೆ! ಮರುದಿನ್ನ ಅಂವನ್ನ ಮಕಾಊದಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆಗಿತ್ುತ! ಕಣುಣಾ ಎಲಲಿವೆ ಅಂತ್ಸಾನೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿತರಲ್ಲಲಿ!
ಹಿಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು! ಅರಸನ್ನ ಮಸಕೆಂಡ ತ್ಸೆೀದು ಹಚಿಚಾ, ಹುಲ್ಬಣಣಾ ಆಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ! ಹಿಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು! ನೆನ್ನಸಕೊಂಡರೆ ನ್ನಂಗೆ ನ್ನಗೆ ತ್ಡೆಯಾಕೆ ಆಗಾದಿಲಲಿ.
ಹಿಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು!!” ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮತ್ಸೆತ ಸಂಬಳ ಸುರಿದು ನ್ನಗೆ ಕಣಣಾರೆಸಕೊಂಡರು. ಮುಂದೆ ಮಾತ್ಸಾಡದೆ ಸುಮಮನೆ ಏನ್ನನನು ಯೊೀಚಿಸುವಂತ್ಸೆ ನೆಲ
ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟರು.
ಮತ್ಸೆತ ತ್ುಸು ಹೊತ್ತನ್ನ ಮೀಲೆ, ಅವರಿಗೆ ದಣ್ವಾರಿದ ಅನ್ನಂತ್ರ, ಐಗಳು ಅವರನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಹೊರಟರು. ಮುಂದೆ ಅವರು
ಮಾತ್ಸಾಡುವುದನೆನುೀ ನಲ್ಲಿಸಬಿಟಟರು.
ಮೀಗರವಳಿಳೆಯನ್ನುನು ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದಾದಗ ಎದುರಿನಂದ ಒಂದು ಹೊಲೆಯರ ಗುಂಪು ಸಾಲಾಗಿ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದುದದು ಕಾಣ್ಸತ್ು, ಹತ್ತರಕೆಕ
ಬಂದಾಗ ಐಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು, ಅವರೆಲಲಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹೊಲಗೆೀರಿಯವರು ಎಂದು. ಒಬಿಬಾಬಬಾರನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸಯೂಬಿಟಟರು: ಬರುತ್ತದದ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ
ದೊಡಡಬಿೀರ, ಅವನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಸಣಣಾಬಿೀರ, ಅವನ್ನ ತ್ಮಮ ಪುಟಟಬಿೀರ ಇದದರು; ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಸೆೀಸ, ಅವನ್ನ ಮಗಳು
ತ್ಮಿಮ, ಪುಟಟಬಿೀರನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಚಿಕಕಪುಟಿಟ ಇದದರು.
ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡ ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸದೊಡನೆಯೆ ಗಂಡಾಳುಗಳೆಲಲಿ, ಹೊಟೆಟ ಅಡಿಯಾಗಿ ಮಣುಣಾ ಹಣ್ಣೆ ಮುಟುಟವಂತ್ಸೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರಲ್ಲಿ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ನಂತ್ದದ ಎಡೆಯಲಲಿಯೆ ಮುಳುಳೆ ಪ್ದೆ ಒಂದನ್ನೂನು ಲೆಕಿಕಸದೆ ’ಅಡಡಬಿದೆದ ಒಡೆೀರಿಗೆ !’ ಎಮದು ಪದದತ್ಯ ಗೌರವವನ್ನುನು ಯಾಂತ್ರಕವಾಗಿ
ಉಚಚಾರಿಸುತ್ಸಾತ ಉದುದದದಕಾಕಗಿ ಅಡಡಬಿದುದ ದಿೀಘರ್ಶೆದಂಡ ನ್ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿದರು! ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳುಗಳೆಲಾಲಿ ಒಡೆಯರ ಕಣ್ಣಾಗೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಬಿದದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿ
ಮೈಲ್ಗೆ ಸೀಕುವುದೊ ಎಂದು ಹೆದರಿದಂತ್ಸೆ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಲಿಲ್ಲಿಯೆ ಮರೆಹೊಕಕರು.
ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಒಂದು ಮಾತ್ನ್ನೂನು ಆಡಲ್ಲಲಿ. ಐಗಳು “ಎಲ್ಲಿಂದ ಬತ್ರ್ಶೆದಿದರ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರು, ಅವರೆಲಲಿ ಎದುದ ಕೆೈಮುಗಿದುಕೊಂಡು
ಸೊಂಟಬಾಗಿ ದೂರ ಪಕಕಕೆಕ ಸರಿದು ನಂತ್ಮೀಲೆ .
ತ್ಮಿಮಯ ಅಪಪ. ಮುದುಕ ದೊಡಡಬಿೀರ “ಸಂಬಾವಿ ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗಿದವಯಾಯ , ಹುಡುಗಿ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾತ ಇದಿದೀಂವಿ, ನ್ನಮಮ ಕೆೀರಿಗೆ” ಎಂದನ್ನು.
ಬೆೀರೆಯ ಸನನುವೆೀಶವಾಗಿದದರೆ ಐಗಳು ಇನ್ನನುಷ್ುಟ ಪರಶೆನು ಹಾಕಿ ಉತ್ತರ ಪಡೆದು, ತ್ಮಮ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿದದದ ಗಾಳಿಸುದಿದಗೆ ವಿವರಣ್ಣೆಯನನು ಸಮತ್ರ್ಶೆನೆಯನನು
ದೊರಕಿಸ ಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು. ಆದರೆ ದಣ್ದ ದುಃಖಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿದದ ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದನ್ನೂನು ಕೆೀಳಲು ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಸಾಸಾಗಲ್ಲಲಿ. ಹೆಗಗಡೆಯವರು
ಸರಿಯಾಗಿದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾತ್ನಾಡಲು ಅವರೂ ಒಂದು ಗಂಡೆಯಾದರೂ ಹರಟೆ ಕೊಚಚಾದೆ ಬಿಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯರ ಶೃಂಗಾರ
ಸಾಹಸದ ಕಥೆಯನೆನುಲಲಿ ಬಯಲ್ಗೆಳೆಯುತ್ತದದರು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಂಬಾವಿಯ ಹೊಲಗೆೀರಿಯ ಬಳಿ ನ್ನಡೆದಿದದ ಯಾವ
ದುಘರ್ಶೆಟನೆಯನ್ನುನು ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನು ಮುಚಿಚಾಡಲು ಪರಯತ್ನುಸದದನ ಅದನ್ನೂನು ಹೊರಹಾಕದೆ ಬಿಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಸಾವರಸಯವಾದ
ಸಂವಾದಕೆಕ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಿಸಕೊಳುಳೆವ ಅಂತ್ಹ ಘಟನಾಗಭರ್ಶೆತ್ಪರಸಂಗ ತ್ಮಮ ಪ್ಪಾದಗಳೆಡೆಗೆೀ ಬಂದಿದದರೂ, ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಸಾಕಿಷೌಪರಜಞರಾದಂತ್ಸೆ
ನಂತ್ದದರು; ಅವರ ಸಾಮಾನ್ನಯವಾದ ಉಸರೂಸುಯುಯಸರಾಗಿದುದದು ಬಳಿಯಿದದವರಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗುವಂತ್ತ್ುತ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಐಗಳ ಮುಂದಿನ್ನ ಮಾತ್ು,
ಗುತ್ತ ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿದದ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಬಲಾತ್ಸಾಕರವಾಗಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಎಳೆದು ತ್ರಬೆೀಕೆಂದು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರ ಕಟಟಜೆಞಯನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು
ತ್ಸಾವು ಕೆೀಳಿದದ ಸುದಿದಯ ವಿಚಾರವಾಗಿರದೆ, ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಬೆೀರೆಯ ತ್ರಹದಾದಗಿ ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ ಎಂಬಂತ್ತತ್ುತ.
ಐಗಳು ದೊಡಡಬಿೀರನಗೆ “ಯಾರಾದರೂ ಇಬಬಾರನ್ನನು ಕಳಿಸೊೀ, ನ್ನಮಮನ್ನನು ಮೀಗರಳಿಳೆಗೆ ಮುಟಿಟಸ ಬರಲ್” ಎಂದರು ಪಿಸುದನಯಲ್ಲಿ,
ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಕೆೀಳಿಸದಂತ್ಸೆ.
ದೊಡಡಬಿೀರನಗೆ ತ್ುಸು ಬೆಕಕಸವಾಯಿತ್ು. ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಇನನುಂದು ಮೈಲ್ಯೊ ಅಧ್ರ್ಶೆಮುಕಾಕಲು ಮೈಲ್ಯೊ ಇರುವಲ್ಲಿ, ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಇಬಬಾರು ಯಾಕೆ
ಬೆೀಕು ಎಂದು. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಪರಶ್ನುಸಲ್ಲಲಿ. ಐಗಳೆ ಅವನ್ನ ಪರಶನುಮುಖಮುದೆರಯನ್ನನುರಿತ್ು ಕಣುಣಾ ಮಿಸುಕಿನಂದ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಆಯಾಸಥೂತ್ಯನ್ನುನು
ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸ, ಏನಾದರೂ ವಿಷ್ಯ ಪರಿಸಥೂತ್ಯೊದಗಿದರೆ ಸಹಾಯ ಬೆೀಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನುನು ಸೂಚಿಸದರು.
ಅಪಪನ್ನ ಕಣಣಾಪಪಣ್ಣೆಯಂತ್ಸೆ ಸಣಣಾಬಿೀರ ಪುಟಟಬಿೀರ ಇಬಬಾರೂ ಐಗಳು ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಹಳೆಮನೆ ಒಡೆಯರ ಹಿಂದೆ ತ್ುಸು
ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ಮೈಗಾವಲಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಅತ್ಯಂತ್ ಅನವಾಯರ್ಶೆ ವಿಷ್ಮಸಥೂತ್ ಒದಗಿದಲಲಿದೆ ಹೊಲೆಯರು ಮೈಮುಟಿಟ ನೆರವಿೀಯುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ!
ಒಂದಧ್ರ್ಶೆ ಮೈಲ್ ಹೊೀಗುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕಾಲು ತ್ತ್ತರಿಸತಡಗಿತ್ು. ಏನ್ನನನು ಹೆೀಳಲು ಪರಯತ್ನುಪಟಟರು, ಆಗಲ್ಲಲಿ. ತ್ಮಮ
ಭರವನೆನುಲಲಿ ಐಗಳ ಮೀಲೆ ಬಿಟುಟ ವಾಲ್ದರು. ಕುಳಿಳೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾನ್ನವಾಗಿದದರೂ ಆಳುತ್ನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಬಹಳ ಮಟಿಟಗೆ
ಕಡಿಮಯಾಗಿದದ ಐಗಳು ನತ್ತರಿಸಲಾರದೆ ಅವರನ್ನುನು ಹೆೀಗೊೀ ಪರಯತ್ನುಪೂವರ್ಶೆಕ ಆತ್ು ನಂತ್ು, ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತದದವರನ್ನುನು ನೆರವಿಗೆ ಕರೆದರು.
ಹೊಲೆಯಿಬಬಾರೂ ಓಡಿ ಸಾರಿದರು. ಆದರೆ ಮುಟಟಲು ಹಿಂಜರಿದು ನಂತ್ರು. ಐಗಳು ಹುಬುಬಾಗಂಟಿಕಿಕ ಸೂಚಿಸದ ಮೀಲೆೀಯೆ ಅವರಿಬಬಾರು ಹೆದರಿ
ಹೆದರಿ, ವಿಷ್ಸಪರ್ಶೆ ನ್ನುಗಿಗದ ಗಭರ್ಶೆಗುಡಿಗೆ ಬಾರಹಣಾಣ ಪೂಜಾರಿ ಹಾವನ್ನುನು ಹೊಡೆದು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕಾಪ್ಪಾಡಿ ಎಂದು ಆತ್ರ್ಶೆನಾದದಿಂದ ಆಹಾವನಸಲು ಅಂಜ
ಅಂಜ ಒಳನ್ನುಗುಗವ ದಂಡಧಾರಿ ಶೂದರಂತ್ಸೆ, ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ಬಿೀಳದಂತ್ಸೆ ಆತ್ುಹಿಡಿದು, ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ, ಬಿದಿದದದ ಒಂದು ಮರದ
ದಿಂಡಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕೂರಿಸದರು.
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“ಓಡಿ ಹೊೀಗು, ಅಂತ್ಕಕಸೆಡಿತ ಮನೆಗೆ. ಇಸೂಕಲು ಕಟಾತರಲಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡುರ, ಪ್ಪಾದಿರ, ಕಣಣಾಪಪ ಎಲಲಿ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ. ನಾ ಹೆೀಳೆದ ಅಂತ್ಸಾ
ಹೆೀಳು, ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ್ಸಾ. ಹೆಗಗಡೆೀರನ್ನನು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾಕೆ ಬೆೀಗ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲ್.”
ಪುಟಟಬಿೀರ ಐಗಳ ಮಾತ್ು ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ವಿಷ್ಯವನೆನುಲಲಿ ಗರಹಿಸ ಓಡಿ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಮರೆಯಾದನ್ನು.
ದೆೀವಯಯ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಹತ್ತ ಅಂತ್ಕಕಸೆಡಿತಯ ಮನೆಯಿಂದ ಇಸೂಕಲು ಕಟುಟತ್ತಲ್ದದಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದುದದನೆನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಬಾಗಿಲು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ
ನಂತ್ದದ ಕಾವೆೀರಿಯನ್ನುನು ಕದುದ ನೀಡುತ್ತದುದ, ತ್ನನುಳಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಏನ್ನನನು ಬಗೆದು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ, ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಇಸೂಕಲ್ನ್ನ ಹತ್ತರಕೆಕ
ಹೊೀಗಲೆಂದು ಉಣುಗೊೀಲನ್ನುನು ದಾಟುತ್ತದಾದಗ, ಏದುಸರಾಗಿ ಓಡಿಬರುತ್ತದದ ಪುಟಟಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡನ್ನು. ಅವನ್ನು ಹತ್ತರ ಬಂದವನೆ ಮೀಲುಸರು
ಕೆಲವುಸರಾಗಿ “ಎ….ಎ….ಎಲ್ಲಿ ನ್ನ….ನ್ನಮಮ ಸ….ಸ….ಸಣಣಾಯಯ. ಹ….ಹ….ಹಳೆಮನೆ….ಹೆಗಗಡೆೀರು….ಹೊೀ….ಹೊೀದುರ….” ಎಂದು
ಹೆಗಗಣ್ಣಾಣಾಗಿ ನಂತ್ನ್ನು. ದಿಗಿಲುಗೊಂಡ ಚಿೀಂಕರ, ದಿಕುಕತೀಚದವನ್ನಂತ್ಸೆ, ಸೂಕಲು ಕಟಟಡದ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಕೆೈತೀರಿಸದೊಡನೆಯೆ ಪುಟಟಬಿೀರ ಓಡಿಹೊೀಗಿ ದೆೀವಯಯಗೆ ಐಗಳು ಹೆೀಳಿದದನ್ನುನು ಗಾಬರಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
ದೆೀವಯಯನಗೆ ಏನ್ನು? ಎಂತ್ು? ಏಕೆ? ಒಂದೂ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿರಬೆೀಕಾಗಿದದ ’ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡಪಪಯಯ’ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ
ಬಂದರು? ಹಲವು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳು ಮನೆಯನೆನು ಬಿಟುಟ ಹೊರಡದಿದದ ಅವರು ಇವತ್ಸೆತೀಕೆ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದದುದ? ಐಗಳೆೀನೀ ಬರುತ್ಸಾತರೆ
ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತತ್ುತ. ಆದರೆ ಅವರೆೀಕೆ ಈ ಮುದುಕನ್ನನ್ನುನು ಕರೆತ್ರುತ್ಸಾತರೆ? ಅವರಿಗೆೀನ್ನು ಅಷ್ುಟ ಬುದಿಧ ಇರಲ್ಲಲಿವೆ? ಎಂಬೆಲಲಿ ಯೊೀಚನೆಗಳು
ಮಿಂಚು ಸಂಚರಿಸುವಂತ್ಸೆ ಜಾಲವತ್ಸಾತಗಿ ತ್ಲೆ ತ್ುಂಬಿದವು. ಮೈಮೀಲೆ ಹಠಾತ್ಸಾತಗಿ ಕುದಿನರು ಚೆಲ್ಲಿದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ಪಂಡಿತ್ನಗೆ ಸಮಾಚಾರ
ತ್ಳಿಸ, ಬೆೀಕಾದ ಸಲಕರಣ್ಣೆಗಳನೆನುಲಲಿ ತ್ಸೆಗೆಯಿಸಕೊಂಡು. ಅವರನ್ನೂನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪುಟಟಬಿೀರನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಲೆ ಹೊೀದನ್ನು, ಕಾಡಿನ್ನ ಕೊರಕಲು
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ.
ಜೀವರತ್ನುಯಯ ತ್ಸಾನ್ನು ಪರವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ನ್ನನು ಬಳಿ ಆಪದದನ್ನವಾಗಿ ಇಟುಟಕೊಂಡಿರುತ್ತದದ ಔಷ್ಧಿಪ್ಪೆಟಿಟಗೆಯನ್ನುನು ತ್ನನುಡನೆ
ಕೊಂಡಯುಯವುದನ್ನುನು ಮರೆತ್ರಲ್ಲಲಿ.
ಅಂತ್ಕಕ, ತ್ನ್ನನು ಮಗಳು ಕಾವೆೀರಿಯ ನೆರವಿನಂದ, ಅತ್ಯಂತ್ ಕಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ಜಗಲ್ಯ ಮೀಲ್ಂದು ಹಾಸಗೆ ತ್ಯಾರು
ಮಾಡಿದಳು. ತ್ನ್ನನು ಬಳಿ ಇದದ, ತ್ಸಾನ್ನು ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣ್ಸದದ ತ್ಡಿ ದಿಂಬು ಜಮಖಾನೆ ಜಾಡಿಗಳನೆನು ಹುಡುಕಿ ಹಾಕಿದದಳು. ಆದರೂ
ಎಣ್ಣೆಣಾಯ ಕೊಳೆಹತ್ತದದ ದಿಂಬಿನ್ನ ನ್ನುಣುಪುಜಡೂಡ,, ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಕಲೆಕಲೆಯಾಗಿದದ ಪುರಾತ್ನ್ನ ತ್ಡಿಯ ಕೊಳಕುಕವುರೂ ಎದುದ ಕಾಣುತ್ತದುದವು. ಅದನೆನುಲಲಿ
ಮುಚಚಾಲು, ಮಗಳ ಸಲಹೆ ಮೀರೆಗೆ, ಒಂದು ಜಮಖಾನೆಯನ್ನುನು ಮಗಗಲು ಹಾಸಗೆಯಂತ್ಸೆ ಮೀಲಾವಸಬಿಟಟರು! ಅದೂ ಜಡುಡ ಜಡಾಡಗಿ ಕೊಳಕಾಗಿಯೆ
ಇದಿದತ್ಸಾದರೂ ಕೆಂಪು ಕಪುಪ ಪಟೆಟಗಳಿದುದದರಿಂದ ಕೊಳಕು ಅಷ್ುಟ ಎದುದ ಕಾಣುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ತ್ಸಾಯಿ ಮಗಳಿಬಬಾರೂ ಸಮಾಧಾನ್ನ ಪಟುಟಕೊಂಡಿದದರು.
ಆಮೀಲೆ ಅಂತ್ಕಕ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಅಂಗಳಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಹೆದಾದರಿಯ ಕಡೆ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಬಂದಳು. ಕಾಯುವುದೆ ಒಂದು ತ್ರಹದ ದಣ್ವಾಗಿ ತೀರಿ,
ಕಡೆಗೆ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಕುಕುಕರುಗಾಲಲ್ಲಿಯೆ ಕುಳಿತ್ು, ಮಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿಬರುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳತಡಗಿದಳು. ಮಗಳು ನಾಲಾಕರು ಸಾರಿ ಹೊೀಗಿ
ನೀಡಿ ಬಂದಳು. ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ಹೊತ್ತ ಡೀಲ್ಯಾಗಲ್, ಆ ಕಾಯರ್ಶೆಕಾಕಗಿ ಹೊೀಗಿದದವರಾಗಲ್ ಯಾರೂ ಗೊೀಚರಿಸಲ್ಲಲಿ.
ಹೊತ್ುತ ಕಳೆದಂತ್ಸೆ ಅಂತ್ಕಕನಗೆ ಗಾಬರಿ ಹೆಚಿಚಾತ್ು. ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಏನೀ ಸಂಕಟವಾಗತಡಗಿತ್ು. ಕಾವೆೀರಿ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಅವಸೆಥೂಯನ್ನುನು ಗಮನಸ
“ಯಾಕೆ, ಅಬೆಬಾ, ಅಳುತ್ತದಿದೀಯಲಾಲಿ?” ಎಂದಳು ತ್ುಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ.
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ಅಂತ್ಕಕ ತ್ುಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ “ಯಾರೆೀ ಅಳುತ್ತರುವುದು?” ಎಂದು ನ್ನಸುಮುನದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನರಾಕರಿಸ, ಕಣಣಾರೆಸಕೊಂಡು ಸುಯದಳು. ತ್ನ್ನನು
ಭಾವದೌಬರ್ಶೆಲಯವನ್ನುನು ಮಗಳು ಗುರುತ್ಸಬಾರದಾಗಿತ್ುತ ಎಂಬುದು ಅವಳ ಅಂತ್ರಂಗವಾಗಿತ್ುತ. ಮತ್ಸೆತ ಸುಮಮನದದವಳು ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನ ಮೀಲೆ
“ಯಾಕೆ ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲಲಿ? ಪ್ಪಾಪ! ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡ ಒಡೆಯರಿಗೆ….” ತ್ಡೆತ್ಡೆದು ಅಳುದನಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದಳು “ಏ-ನಾಗಿಬಿಟಿಟದಿೀಯೊೀ?”
ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಗಂಡ ಸುಬಬಾಯಯಶೆಟಟರು ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಹತ್ತರವಿದುದ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಸೆೀರಿದದ ಜಮಿೀನ್ನನ್ನುನು ಒಕಕಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದರು. ಅವರಿಗೆ ಕಂತ್ಸಾರಟು
ಕೆಲಸದಿಂದಲೂ ಅನೆೀಕ ತ್ಸೆರನಾದ ದಳಾಳೆಳಿ ವಾಯಪ್ಪಾರದಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತದದ ಆದಾಯದ ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಇಕಕಲುತ್ನ್ನದ ಗದೆದ ಬೆೀಸಾಯದ ಆದಾಯವೂ
ಸೆೀರಿತ್ುತ. ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ಸುಬಬಾಯಯಶೆಟಟರನ್ನುನು ಒಡೆಯರು ಒಕಕಲನ್ನುನು ಕಾಣುವಂತ್ಸೆ ಕಾಣದೆ , ತ್ಮಮ ಆಪತವಗರ್ಶೆಕೆಕ ಸೆೀರಿದವರೆಂದು
ತ್ಳಿದುಕೊಂಡಿದದರು. ಸೆಟಟರೂ ಹೆಗಗಡೆಯವರಡನೆ ಆಪತಮಿತ್ರ ಭಾವದಿಂದ ನ್ನಡೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಅವರ ಅನ್ನಧಿಕೃತ್ ಕಾಯರ್ಶೆದಶ್ರ್ಶೆಯಂತ್ದದರು.
ಅವರಿಬಬಾರ ಪರಸಪರ ವಿಶಾವಸವನ್ನೂನು ಗಾಢಸೆನುೀಹವನ್ನೂನು ಕಂಡು ಕರುಬಿದದ ಕೆಲವರು ಆ ಮೈತ್ರಗೆ ಅಶ್ಲಿೀಲಕಾರಣಗಳನ್ನೂನು ಆರೀಪಿಸದದರು. ಸುಮಾರು
ಎಂಟು ಹತ್ುತ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುಬಬಾಯಯಸೆಟಟರು ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮಮರವನ್ನುನು ನಾಟಾ ಕಡಿಸುತ್ತದಾದಗ (ಕಳಳೆನಾಟ ಎಂದು ಕೆಲವರು
ಆಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು.) ಬಿೀಳುತ್ತದದ ಮರದ ಒಂದು ಹೆಗೊಗಂಬೆ ತ್ಗುಲ್ ಅಪಘ್ರಾತ್ವಾಗಿ ತ್ೀರಿಕೊಂಡಿದದರು. ಆಗ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು, ಅವರೂ
ಬಿಗಿಮುಷ್ಟಯವರೆಂದೂ ಜುಗಗರೆಂದೂ ನಂದಿಸುತ್ತದದ ಅವರು, ಅತ್ಯಂತ್ ಉದಾರವಾಗಿ ವತ್ರ್ಶೆಸ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಗೆ ಭಾಜನ್ನರಾಗಿದದರು. ಅವರು
ಮೀಗರವಳಿಳೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಳಪ್ಪೆೀಟೆಯ ಕಾಮತ್ರ ದಿನ್ನಮಳಿಗೆಯಲಾಲಿಗಲ್, ಭಟಟರ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿಯ ಮಹಡಿಯ ಮೀಲಾಗಲ್
ಉಳಿದುಕೊಳಳೆದೆ ಮೀಲ್ನ್ನ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ತ್ಂಗುತ್ತದದರು, ಜನ್ನರ ಕುಹಕನಂದೆಯನ್ನುನು ಇನತ್ೂ ಲೆಕಿಕಸದೆ.
ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ಒಮಮಯೂ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಹಾಕಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ
ಅಂತ್ಕಕನೆ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳೊಡನೆ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಅವರ ಕಾಲ್ಗೆ ಅಡಡಬಿದುದ, ಕಾಣ್ಕೆ ಒಪಿಪಸ ಬಂದಿದದಳು, ಅಷೆಟ. ಇಷ್ುಟ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಮೀಲೆ
ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮೀಗರವಳಿಳೆಗೆ ಬಂದು ತ್ನ್ನನು ಅತ್ಥಿಯಾಗುತ್ಸಾತರೆ ಎಂದು ಹಿಗಿಗದದ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಹೃದಯಕೆಕ , ಅವರಿಗೊದಗಿದದ ಅಪಘ್ರಾತ್ದ ಸುದಿದ,
ಸಡಿಲೆರಗಿದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೂ, ಅವರು ಅಸವಸಥೂರಾದರೂ ಚಿಂತ್ಸೆಯಿಲಲಿ, ಜೀವಂತ್ವಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಸೆೀವೆ ಮತ್ುತ ಶುಶೂರಷೆಯನ್ನುನು ಸವೀಕರಿಸದದರೆ ತ್ಸಾನ್ನು
ಧ್ನೆಯಯಾಗುತ್ತದೆದನ್ನಲಾಲಿ ಎಂದು ಅಂತ್ಕಕ ಹಂಬಲ್ಸುತ್ತದದಳು.
ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಅಂಗಳಕಿಕಳಿದು ಉಣುಗೊೀಲ್ನ್ನ ಹತ್ತರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಹಾದಿ ನೀಡಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದದ ಕಾವೆೀರಿ, ಒಮಮ ಹಾಗೆ ಹಾದಿ ನೀಡಲು
ಹೊೀದವಳು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು: “ಅಬೆಬಾ, ಯಾವನೀ ಒಬಬಾ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರುತ್ತದಾದನೆ!”
ಅಂತ್ಕಕನಗೆ ಉದೆವೀಗಾತ್ಶಯದಿಂದ ಕಾಲು ನ್ನಡುಗುತ್ತದದರೂ ಎದುದ ಮಗಳೆಡೆಗೆ ತ್ತ್ತರಿಸುತ್ತಲೆ ಓಡಿ ನಂತ್ು ನೀಡಿದಳು: “ಅಯೊಯ ಬೆಪುಪ
ಹುಡುಗಿ, ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಲ್ಲಲಿವೆ? ಕೊೀಣೂರು ಅನ್ನಂತ್ಸೆೈಗಳಲಲಿವೆ ಬರುತ್ತರುವವರು?” ಎಂದಳು.
ಕಾವೆೀರಿಯೂ ಅವರು ತ್ುಸು ಬಳಿಸಾರಿದ ಮೀಲೆ ಗುರುತ್ಸ “ಹೌದಂಬಾಹುಂಗೆ ಕಾಣತದೆ , ಅಬೆಬಾ, ಕುಂಟಿ ಕುಂಟಿ ಬರುತ್ಸಾತರಲಲಿವೆ?” ಎಂದಳು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಮಿೀಪಿಸದ ಐಗಳು, ಉಣುಗೊೀಲು ತ್ಸೆಗೆದು ದಾಟಿ, ಉಸರೆಳೆಯುತ್ತಲೆ ಹೆೀಳಿದರು: “ಅಂತ್ಕಕ, ಆ ಪ್ಪಾದಿರ ಹೆೀಳಿದರು, ಅದೆೀನೀ
ಹೊಸ ಪುಡಿ ಕೊಟಿಟದಾದರಂತ್ಲಾಲಿ? ಅದರದುದ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಡಬೆೀಕಂತ್ಸೆ, ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ ಕುಡಿಸಲ್ಕೆಕ.”
ಕಾಫ ಮಾಡಲು ಹೆೀಳಿದಾದರೆ ಎಂದರಿತ್ ಅಂತ್ಕಕ “ಎಲ್ಲಿದಾದರೆ ಅವರು ? ಹೆೀಗಿದಾದರೆ?” ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸದಳು.
ಐಗಳು “ಡೀಲ್ಯ ಮೀಲೆ ತ್ರುತ್ತದಾದರೆ. ಪ್ಪಾದಿರ ಕೊಟಟ ಗುಳಿಗೆ ಔಷ್ಧ್ ಬಹಳ ಪರಿಣ್ಣಾಮಕಾರಿಯಾಯಿತ್ು. ಈಗ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಪರಜೆಞಯಲ್ಲಿದಾದರೆ.
ಒಂದು ಹಾಸಗೆ ಮಾಡಬೆೀಕಿತ್ತಲಾಲಿ?” ಎಂದರು ಜಗಲ್ಯ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ.
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ಆಗಲೆಯೆ ಒಳಗೆ ಅವಸರವಾಗಿ ಓಡಿಹೊೀಗಿದದ ತ್ಸಾಯಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮಗಳೆ ಉತ್ತರ ಹೆೀಳಿದಳು: “ಹಾಸಗೆ ಆಗಲೆ ತ್ಯಾರಾಗಿದೆ, ಐಗಳೆ, ಜಗಲ್
ಮೀಲೆ.”
ತ್ುಸು ಹೊತ್ತನ್ನಲಲಿಯೆ ಡೀಲ್ಯೊಡನೆ ಪ್ಪಾದಿರ, ದೆೀವಯಯ ಎಲಲಿರೂ ಬಂದರು. ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಇಳಿಸ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ
ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಸದರು. ದೆೀವಯಯ ಅವರ ಮುಂಡಾಸವನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ಕಳಚಿ ಜೊೀಪ್ಪಾನ್ನವಾಗಿಡಲು ಹೆೀಳಿ, ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಕೆೈಗೆ ಕೊಟಟನ್ನು.
ನಲುವಂಗಿಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆಯುವುದು ಹೆೀಗೆ ಎಂದು ಆಲ್ೀಚಿಸುತ್ತರಲು ಪ್ಪಾದಿರ ’ಬೆೀಡ’ ಎಂದು ಸನೆನುಯಿಂದ ಸೂಚಿಸ , ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದವರಿಗೆಲಲಿ
ಹೊರಟುಹೊೀಗಲು ಹೆೀಳಿ, ತ್ಸಾನ್ನೂ ದೆೀವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಸೂಕಲು ಕಟುಟವಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀದನ್ನು. ಹೊೀಗುವ ಮುನ್ನನು ಅಂತ್ಕಕಗೆ
ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ನೀಡಿಕೊಳುಳೆವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕಾದ ಎಚಚಾರಿಕೆಗಳನೆನುಲಲಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು. ಆದರೆ…?
ಎಚಚಾತ್ುತ, ಪರಜೆಞ ತ್ಳಿದು, ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಕಣುಣಾ ತ್ಸೆರೆದು ಸುತ್ತಲೂ ನೀಟ ಹೊರಳಿಸದರು. ಅವರ ಕಾಲ್ನ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿಯೆ ಕಂಬಕೆಕ ಒರಗಿ ಕುಳಿತ್ದದ
ಅಂತ್ಕಕನ್ನನ್ನುನು ತ್ುಸುವೊತ್ುತ ಎವೆಯಿಕಕದೆ ನೀಡಿದರು. ಗುರುತ್ು ಸಕಿಕದ ಹೊಳಹು ಅವರ ಕಣುಣಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿತ್ಸೆೀನೀ?
“ಯಾರದು?” ಎಂದರು, ಸೊೀತ್ ದನಯಲ್ಲಿ.
“ನಾನ್ನು, ಅಯಾಯ, ಅಂತ್ಕಕ.”
“ಸುಬಬಾಣಣಾನ್ನ ಹೆಂಡಿತಯೆ?”
“ಹೌದು, ನ್ನನನುಡೆಯ.” ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ತ್ಮಮ ಆಪತಮಿತ್ರ ಸುಬಬಾಯಯ ಸೆಟಿಟಯ ಹೆಂಡತ್ ಎಂದು ಗುರುತ್ಸದದರಲ್ಲಿ ಏನ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತ್ಸೆಯನ್ನುನು
ಅನ್ನುಭವಿಸ, ಅಂತ್ಕಕ ಆಗಲೆ ಸತರೀ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾವಾವಿಷೆಟಯಾಗಲಾರಂಭಸದದಳು.
“ಅದಕೆಕೀ ಮತ್ಸೆತ? ನಾನ್ನು ಯಾಕೊೀ ಅಂತ್ದೆದ!”
“ಏನ್ನು ಹೆೀಳಿದಿರಿ, ಅಯಾಯ?”
“ಸುಬಬಾಯಯ ಬಂದಿದದ ಈಗ! ಎಚಚಾರಾಗಾಕೆ ಮುಂಚೆ.”
“ಕನ್ನಸು ಕಂಡಿರಾ?”
“ಅಂವ ಸತ್ುತ ಇಷ್ುಟ ವಷ್ರ್ಶೆದ ಮೀಲೆ ಇವತ್ಸೆತ ಅವನ್ನನು ಕಂಡಿದುದ. ನ್ನನ್ನೂನು ಕರೆದ, ’ನೀವು ಬಂದುಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನಾನುಗಿದೆ’ ಅಂತ್ಸಾ. ’ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾ
ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀದಾಂವ ಇನ್ನೂನು ಬಂದೆೀ ಇಲಲಿ ಕಣೀ; ಅಂವ ಬಂದಮಾಯಲೆ ಬತ್ತೀನ?’ ಅಂದೆ…. ’ದೊಡಡಣಣಾ ಇಲೆಲಿೀ ಇದಾನೆ! ಬನನು,
ತೀರಿಸತೀನ!’ ಅಂದ. ತೀರಿಸು ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿ ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೊೀದರೆ, ತಟಟಲಾಗಿದದ ಒಂದು ಬಾಲೆ ತೀರಿಸ ’ಇವನೆ ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾ!’
ಅನನುೀದೆೀನ್ನು? ನ್ನನ್ನಗೆ ಒಂದು ತ್ರಾ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಣುಣಾಬಿಟುಟಬಿಟೆಟ !”
ಅಂತ್ಕಕ ಬಸ ಬಸ ಬಸ ಅಳತಡಗಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕಾಲ್ಗೆ ಅಡಡಬಿದುದ ಕೆೈ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಹೆೀಳಿದಳು: “ಬಾಯಡ, ನ್ನನನುಡೆಯ, ಬಾಯಡ. ನೀವು
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ಅವರ ಮಾತ್ು ಕೆೀಳಬಾಯಡಿ, ನಮಮ ದಮಮಯಯ ಅಂತ್ೀನ. ನ್ನಮಮನೆನುಲಲಿ ನ್ನಡುನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆೈಬಿಟುಟ ಅವರಂತ್ೂ ಹೊೀಗಿಬಿಟಟರು. ಈಗ ’ಇಲ್ಲಿ
ಖುಷ್ಯಾಗಿದೆ, ಇಲಲಿಗೆೀ ಬನನು’ ಅಂತ್ಸಾ ಎಲಲಿನ್ನೂರ್ಶೆ ಕರೆಯಾಕೆ ಸುರುಮಾಡಿದಾರೆ? ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಅವರ ಮಾತ್ು ಕೆೀಳಬಾಯಡಿ ನೀವು!…. ನ್ನಮಮ ಗತ್
ನಾಯಿಗತ್ ಆಗತದೆ, ನೀವು ಕೆೈಬಿಟಟರೆ!”
“ಏನೀ ಕನ್ನಸು ಬಿತ್ುತ! ಅದಕೆಕಲಲಿ ಅಳಾದಾಯಕೆ, ಅಂತ್ಕಕ? ನ್ನಂಗೆೀನಾದೂರ ಕುಡಿಯಾಕೆ ಕೊಡಿತೀಯ?”
ಅಂತ್ಕಕ ಮೈಮರೆತ್ದದವಳು ಪಕಕನೆ ಎಚಚಾತ್ತಂತ್ಸೆ “ಅಯೊಯೀ ಒಡೆಯಾ, ನಾನೆಂಥಾ ಬಿರುಗು! ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಟಿಟೀನ. ನವು ಎದದ ಕೂಡೆಲಿ ಕೊಡೀಕೆ
ಹೆೀಳಿದೂರ ಆ ಪ್ಪಾದಿರ. ಮರೆತ್ಸೆೀ ಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಎಂಥೆಂಥದೊ ಮಾತ್ಸಾಡಿಬಿಟೆಟ. ನಾನಂದು ಮೂಳೆ!” ಎಂದು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ತ್ಸಾನೆ ಬೆೈದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಒಳಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಬಿಸಬಿಸ ಕಾಫ ತ್ಂದು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟಟಳು.
ಹೆಗಗಡೆ ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಲಿನೆ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ು. ಗಳಾಸನ್ನುನು ಕೆೈಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನೀಡಿ, ಮೂಸ ನೀಡಿ, ಮುಖ ಸಂಡರಿಸ, “ಇದು
ಎಂಥದೆೀ ಕಷಾಯ?” ಎಂದರು.
“ಕಾಪಿ!” ಎಂದಳು ಅಂತ್ಕಕ, ತ್ನ್ನನು ಪರಗತ್ಶ್ೀಲತ್ಸೆಗೆ ತ್ಸಾನೆ ನ್ನಸು ನಾಚಿದಂತ್ಸೆ.
“ಎಂಥದೂಊ?” ಹಣ್ಣೆ ಸುಕಿಕ ಕೆೀಳಿದರು ಹೆಗಗಡೆ.
“ಕಾಪಿ!” ಪುನ್ನರುಚಚಾರಿಸದ ಅಂತ್ಕಕ ಆಗಲೆ ನ್ನಗುಮಗವಾಗಿದದಳು.
“ಕಾಪಿ? ಹಾಂಗಂದೆರ?”
“ಅದೊಂದು ತ್ರದ ಬಿೀಜಾನ್ನ ಹುರಿದು, ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಬೆಲಲಿದನೀರು ಕುದಿಸ, ಹಾಕಿ, ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ, ಅದಕೆಕ ಹಾಲು ಹಾಕಿ
ಮಾಡಿದುದ….ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ಗಿೀತ್ರ್ಶೆಳಿಳೆ ಪ್ಪಾಯಟೆ ಕಡೆೀಲೆಲಲಿ ದಿನಾ ಹೊತ್ಸಾರೆ ಕುಡಿಯಾಕೆ ಸುರುಮಾಡಿದಾದರಂತ್ಸೆ ಅದನ್ನನು …. ಸರಿೀರಕೆಕ ಬಾಳ
ಒಳೆಳೆೀದಂತ್ಸೆ…. ಆ ಪ್ಪಾದಿರ ತ್ಂದುಕೊಟಿಟದುದ, ಒಡೆಯಾ. ಇಲ್ಲಿದೆರ ನ್ನನ್ನಗೆಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೆೀಕು ಬಡವಿಗೆ ? ಆ ಪ್ಪಾದಿರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಉಳಿದಾಗಲೆಲಲಿ
ಹೊತ್ಸಾರೆ ಅದನೆನು ಕುಡಿಯೊೀದು.”
ಹೆಗಗಡೆ ಗಳಾಸನ್ನುನು ತ್ುಟಿಗಿಟುಟ ಒಂದು ಸವಲಪ ಕುಡಿದಿದದರೀ ಇಲಲಿವೊ ಥೂಛೆ! ಥೂಛೆ! ಥೂಛೆ! ಎಂದು ಹಾಸಗೆಯ ಬದಿ ಇಟಿಟದದ ವಾಂತ್ ಬಟಟಲ್ಗೆ
ವಾಕರಿಸ ಉಗುಳಿಬಿಟಟರು. “ಇದನಾಯರು ಕುಡಿದಾರೆೀ? ಈ ಔಂಸತೀನ್ನ? ಹಾಳು ಕಾಪಿೀನಾ ಬಿಸಾಕ!” ಎಂದು ಶಪಿಸ, ಗಳಾಸನ್ನುನು ಹಿಂದಕೆಕ ಕೊಟುಟ,
“ಬಾಯರೆ ಏನಾದೂರ ಇದೆರ ತ್ಬಾ. ಇಲ್ದದೆರ ಬರಿೀ ನೀರನೆ ಕೊಡು!” ಎಂದು ತ್ುಸು ಸಟಾಟದವರಂತ್ಸೆ ಮಲಗಿಬಿಟಟರು.
ಅಂತ್ಕಕ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಅಕಿಕಬೊೀಜದ ಹೆಂಡವನ್ನೂನು ಸಾವಲುರ್ಶೆ ಮಿನನ್ನ ಚಟಿನುಯನ್ನುನು ತ್ಂದುಕೊಟಟ ಮೀಲೆಯೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ನ್ನಂಚಿಕೊಂಡು
ಕುಡಿದು, ಸವಲಪ ಚೆೀತ್ರಿಸಕೊಂಡಂತ್ಸಾಗಿ, ಪರಸನ್ನನುರಾದದುದ!
ಅವರ ದೆೈಹಿಕ ಸಥೂತ್ ಸವಲಪ ಉತ್ತಮಗೊಂಡು, ಪರಜೆಞ ಸಾಮಾನ್ನಯಕೆಕ ಬಂದ ಮೀಲೆ, ನೆನ್ನಪು ಮರುಕಳಿಸ “ಐಗಳೆಲ್ಲಿ, ನ್ನನ್ನನು ಸಂಗಡ ಬಂದವರು?”
ಎಂದರು.
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ಅಂತ್ಕಕ ನ್ನಡೆದದದನೆನುಲಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಳಿದುಬಂದಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ “ಪ್ಪಾದಿರಗಳು , ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಎಲಾಲಿ ಇಸೂಕಲು ಕಟಟಡದ ಹತ್ತರ
ಹೊೀಗಿದಾದರೆ. ಬಾಂವಿ ತೀಡಿಸಾಕೆ ಹಸರುಕಡಿಡ ಹಿಡಿಸಾತರಂತ್ಸೆ ಐಗಳ ಕೆೈಲ್. ಅದಕೆಕೀ ಅವರನ್ನೂನು ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀದರು “ ಎಂದಳು.
ಐಗಳು ಎಲ್ಲಿದಾದರೆ ಎಂಬುದರ ಕಡೆಗಾಗಲ್, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏತ್ಕೆಕ ಹೊೀದರು ಎಂದು ಅಂತ್ಕಕ ಹೆೀಳಿದ ವಿವರಣ್ಣೆಯ ಕಡೆಗಾಗಲ್ ಹೆಗಗಡೆಯವರ
ಗಮನ್ನ ಹರಿದಂತ್ಸೆ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ತ್ಲೆಯನ್ನುನು ತ್ಡಕಿ ನೀಡಿಕೊಂಡರು; ತ್ಲೆದಿಂಬಿನ್ನ ಅಕಕಪಕಕ ನೀಡಿದರು. ಏನ್ನನನು ಹುಡುಕುವಂತ್ಸೆ.
“ಏನ್ನು ಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ, ಅಯಾಯ?”
ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಪರಶೆನುಗೆ ಏನ್ನನನು ನೆನೆಯುವರಂತ್ಸೆ ತ್ುಸು ತ್ಡೆದು “ಏನ್ನೂ ಇಲಾಲಿ …. ನ್ನನ್ನನು ಮುಂಡಾಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀಯೊತೀ ಏನೀ! ಕಾಡಿನಾಗೆೀ ಬಿಸಾಕಿ
ಬಂದೊರೀ? ತ್ಂದೊರೀ? ಅಂತ್ಸಾ ನೀಡೆದ….” ಎಂದು, ಬೆಲೆಯುಳಳೆ ಯಾವುದನನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಂತ್ಸೆ ಖಿನ್ನನುಮುಖಿಯಾದರು.
ಅಂತ್ಕಕ ತ್ುಸು ಮುಗುಳು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಇಲೆಲಿೀ ಅದೆ. ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ಸಾರನೆ ಕೊಟಿಟದಾದರೆ. ಜೊೀಪ್ಪಾನ್ನವಾಗಿ ಇಡು ಅಂತ್ಸಾ” ಎಂದು ಮಗುವನ್ನುನು ಸಂತ್ಸೆೈಸುವಂತ್ಸೆ
ಮಾತ್ನಾಡಿದಳು.
“ಎಲ್ಲಿ? ನೀಡಾನ್ನ! ತ್ಗೊಂಡು ಬಾ!” ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಆಶಾವಸನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ನಂಬುಗೆ ಸಾಲದೆ, ಪರತ್ಯಕಷೌ ಪರಮಾಣ ಬಯಸುವವರಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದರು ಹೆಗಗಡೆ.
“ಕಾವೆೀರಿೀ, ಅಯೊಯೀರ ಮುಂಡಾಸ ಮಲಲಿಗೆ ತ್ಸೆಗೊಂಡು ಬತ್ೀರ್ಶೆಯಾ?” ಅಂತ್ಕಕ ಒಳಗಿದದ ಮಗಳಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದಳು.
ಕಾವೆೀರಿ ಮುಂಡಾಸ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಬಂದಳು, ಎರಡೂ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ!
“ಜಾವಕೆ, ಹುಡುಗಿೀ, ಕೆಳಗಿಗಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟಿಟೀಯಾ? ಬಿಚಿಚಾಹೊೀದರೆ ಮತ್ಸೆತ ಕಟಾಟಕೆ ಎಡು ದಿನಾನೆ ಬೆೀಕಾಗತದೆ!” ಎಚಚಾರಿಕೆ ಹೆೀಳಿದ ಹೆಗಗಡೆಯವರು
ಅದನ್ನುನು ಅಮೂಲಯ ವಸುತವನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಎರಡು ಕೆೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಡಿದು ತ್ಲೆದಿಂಬಿನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಜೊೀಕೆಯಿಂದ ಇಟುಟಕೊಂಡು,
ಹಷ್ರ್ಶೆಚಿತ್ತರಾಗಿ ಕಾವೆೀರಿಯ ಕಡೆ ನೀಡಿ “ಇದು ಯಾರ ಈ ಹುಡುಗಿ ?” ಅಂತ್ಕಕನ್ನನ್ನುನು ಪರಶ್ನುಸದರು.
“ಒಡೆೀರಿಗೆ ಮರತ್ಸೆೀ ಹೊೀಗಯದೆ…. ಅವರು ಹೊೀದಾಗ ಇವಳು ಮೂರು ನಾಲುಕ ವಷ್ರ್ಶೆದ ಮಗು. ಇವಳು ನ್ನನ್ನನು ಮಗಳು; ಕಾವೆೀರಿ ಅಂತ್ಸಾ
ಹೆಸರು.”
“ನ್ನಮಮ ’ಬುಚಿಚಾ’ ವಯಸೆಸಾ ಇರಬೆೀಕು ಇವಳಿಗೆ?” ಎಂದರು ಹೆಗಗಡೆ, ಕಾವೆೀರಿಯ ಮುಖವನೆನು ಎವೆಯಿಕಕದೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ.
ಕಾವೆೀರಿ ನಾಚಿಕೊಂಡು ತ್ಸಾಯಿಯ ಮರೆಗೆ ಹೊೀದಳು.
“ಹೌದು ಇವಳಿಗೂ ಮಂಜಮಮನೀರ ವಯಸೆಸಾ. ಎರಡು ಮೂರು ತ್ಂಗಳು ಹೆಚುಚಾ ಕಡಿಮ ಇರಬಹುದು” ಎಂದಳು ಅಂತ್ಕಕ.
“ಮದೆೀಗಿದೆೀ ಮಾಡೀ ಯೊೀಚೆನು ಇಲೆಲಿೀನ್ನು? ಪರಾಯಕೆಕ ಬಂದ ಹುಡುಗೆೀರನ್ನ….” ಎಂದು ಅಧ್ರ್ಶೆಕೆಕ ನಲ್ಲಿಸ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಕಣಣಾನೆನು
ನೀಡಿದರು.
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ಅರಿತ್ ಅಂತ್ಕಕ ಸುಯುದ “ಒಂದು ಗಂಡೆೀನ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದೆ . ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಗಟಟದ ಮೀಲೆ ಇಲೆಲಿೀ ಇರೀಕೆ ಒಪ್ಪಾತ ಇಲಲಿಂತ್ಸೆ….” ಎಂದಳು.
“ಗಟಟದ ಮಾಯಲೆ ಇರಾಕೆ ಆಗಿದದೆರ ಕೆಳಕೆಕ ಹೊೀಗಿಲಿ”
“ನ್ನಮಮದು ಅಳಿಯ ಸಂತ್ಸಾನ್ನ. ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯ ಸೆಟಟರಲ್ಲಿ ಗಂಡು ತ್ರುತ್ಸಾತರೆ; ಹೆಣುಣಾ ಕಳಿಸುವುದಿಲಲಿ, ಗಟಟದ ಮೀಲ್ನ್ನವರ ಹಾಂಗೆ.”
“ಹೌದಲಾಲಿ?…. ಮರೆತ್ದೆದ!” ಎಂದು ಗಟಿಟಯಾಗಿಯೆ ನ್ನಕುಕ ಬಿಟಟರು ಹೆಗಗಡೆ.
“ಮಂಜಮಮೀರ ಮದುವೆ ಇಚಾರ ಏನಾಯೊತ? ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗೆಡೀರಿಗೆ ಕೊಡಾತರೆ ಅಂತ್ಸಾ ಸುದಿದ ಹುಟಿಟತ್ುತ” ಪರಸಾತಪವೆತ್ತದಳು ಅಂತ್ಕಕ .
“ಅದೊಂದು ಕತ್ಸೆೀನೆ ಆಗಯದೆ ಬಿಡು! ಆ ಜಟಟಕಕ ನ್ನನ್ನಹುತ್ರ ಬಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹುಯೊಕಂಡು ಬಿಡುತ. ಈಗ ವದಂತ್, ಆ ಹೂವಳಿಳೆ ಎಂಕಟಣಣಾನ್ನ
ಹುಡುಗಿೀನ್ನ ಭಮರ್ಶೆಯಯಗೆ ಕೆೀಳಾಯರಂತ್ಸೆ! ಎಂಕಟಣಣಾನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ಸಾಲಾನೆಲಲಿ ತ್ೀರಿಸಬಿಡಾಕೆ ಭಾರಿ ಮತ್ತದ ತ್ಸೆರಾನೆ ಕೆೀಳಾಯನ್ನಂತ್ಸೆ! ನೀಡಬೆೀಕು
ಏನಾಗತದೊೀ ಯವಹಾರ?…. ಎಲಲಿ ಆ ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರರ ಕೆೈವಾಡದಾಗೆ ನ್ನಡಿೀತ್ಸಾ ಅದೆಯಂತ್ಸೆ….”
“ಅವರ ಕೆೈಗೆ ಸಕಕರಾ? ಆಯುತ ಬಿಡಿ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ತ್ನ್ನಗೊದಗಿದದ ಏನ್ನನನುೀ ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡಲು ಅಂತ್ಕಕ. ಮತ್ಸೆತ ಸವಲಪ ತ್ಡೆದು
ಅಂಜುತ್ತಂಜುತ್ತಲೆ ಹೆೀಳಿದಳು:
“ನಾನೆೀನ್ನೂ ಇನನುಂದು ಸುದಿದ ಕೆೀಳಿದ ಹಾಂಗಿದೆ?”
“ಯಾವ ಸುದಿದ?”
“ಹೂವಳಿಳೆ ನಾಯಕರ ಮಗಳನ್ನನು ಮುಕುಂದೆೀಗೌಡರು ತ್ಸಾವೆೀ ಆಗಬೆೀಕು ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡದರಂತ್ಸೆ ?….”
“ಯಾರೆೀ? ಕೊೀಣೂರು ಮುಕುಂದನಾ?”
“ಹೂಞ! ಅವರಿಗೂ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಕಕಗೂ ಹುಡುಗರಾದಾದಗಿನಂದಲೂ ಬಹಳ ಪಿರಿೀತ್ಯಂತ್ಸೆ!” ಎಂದ ಅಂತ್ಕಕ ತ್ನ್ನನು ಮಾತ್ಗೆ ತ್ಸಾನೆ ನಾಚಿದವಳಂತ್ಸೆ
ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ, ಹಿಂದೆ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ನಂತ್ು ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಕಿವಿಗೊಟುಟ ಆಸಕಿತಯಿಂದ ಆಲ್ಸುತ್ತದದ ಮಗಳ ಕಡೆ ನೀಡಿ. ಹಲುಲಿ ಬಿಟಟಳು.
ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರೂ ಕಾವೆೀರಿಯ ಮುಖದ ಕಡೆ ನೀಡಿ ಕಿಲಕಕನೆ ನ್ನಕುಕ “ಈ ಹುಡುಗರ ಆಟಾನೆಲಲಿ ಲೆಕಕಕೆಕ ತ್ಗೊಂಡೆರ ಆದಾದಂಗೆ ಆಯುತ
ಬಿಡು! ಏನ್ನು ಮನೆೀಲ್ ಹೆೀಳೊೀರು ಕೆೀಳೊೀರು, ಹಿರೆೀರು ದೊಡಡೀರು, ಯಾರೂ ಇಲೆಲಿೀನ್ನು? ಇವರಿವರೆ ಗೊತ್ುತಮಾಡಿಕೊಳಳೆಕೆ? ನಾವೆೀನ್ನು
ಕಿಲಸತರೆ? ಮದೆೀಗೆ ಮುಂಚೆೀನೆ ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆ ಎಲಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಾಕೆ?” ಎಂದವರು ಅಧ್ರ್ಶೆ ವಿನೀದಕೆಕಂಬಂತ್ಸೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಕಾವೆೀರಿಯನೆನು
ಸಂಭೀಧಿಸದರು: “ಏನೆೀ, ಹುಡುಗಿ, ನೀನೆ ಹೆೀಲೆೀ. ಮುದುಕನ್ನ ಮಾತ್ು ಸರಿಯೊೀ ತ್ಪ್ಪೀ?”
ಆಡಿದದನೆನುಲಲಿ ಹಿೀರಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಮನ್ನಸಸಾಟುಟ ಆಲ್ಸುತ್ತದದ ಕಾವೆೀರಿ, ಕಿಲಸತರ ಸಾವತ್ಂತ್ಸೆರೈದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮಾಡಿದದ
ಟಿೀಕೆಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ, ಆಗಲೆ ತ್ನ್ನನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪದಧತ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ಯಿಂದಿದದವಳು, ತ್ನ್ನನು ಮುಖವನ್ನುನು ಕಂಬದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ
ಅಡಗಿಸಕೊಂಡು ನಂತ್ಳು.
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ಅಂತ್ಕಕ ಲಘುವಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಅವಳನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದರೆ ಏನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ಸಾತಳೆ? ಒಟಾಟರೆ ಈಗಿನ್ನ ಕಾಲದ ಮಕಕಳೆಲಲಿ, ಹೆಣ್ಣಾಣಾಗಲ್, ಗಂಡಾಗಲ್, ಎಲಲಿ
ಒಂದೆೀ! ನ್ನಮಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ….” ಎಂದು ಮುಂದುವರೆಸ, ತ್ಸಾವು ಹುಡುಗರಾಗಿದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಕ ನ್ನಡತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ್ಹ ಕಟೂಟನಟೂಟ ಇದುದವು
ಎಂಬುದನ್ನುನು ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ನೆನ್ನಪುಮಾಡಿಕೊಟಟಳು.
ಹೆಗಗಡೆಯವರು “ಅಲಲಿದೆ ಮತ್ಸೆತ?” ಎಂದು ಸಮಮತ್ಸದರೂ, ತ್ಮಮ ಪ್ಪಾರಯದ ಕಾಲದ ಅಸಂಯಮ ವತ್ರ್ಶೆನೆಗಳ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ ಒಳಗೊಳಗೆ
ನ್ನಗುತ್ತದದರು. ಅವರ ಮಂದಹಾಸದ ಧ್ವನ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಅಂತ್ರಾಳದಲ್ಲಿಯೂ ಪರತ್ಧ್ವನತ್ವಾಗಿ ಅವಳೂ ತ್ನ್ನನು ಮಾತ್ನ್ನ ಅಸತ್ಯತ್ಸೆಗೆ ತ್ಸಾನೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ
ಸೆರಗಿನಂದ ಮುಖ ಮರೆಸಕೊಂಡಳು.
ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯಗೆ ಕೊಂಚ ಯೊೀಚನೆಗಿಟುಟಕೊಂಡಿತ್ು: ಮಿಶನ್ ಸೂಕಲ್ನ್ನ ಹತ್ತರ ಬಾವಿ ತೀಡಿಸಲು ಸಥೂಳ ಗೊತ್ುತಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ
ನೀರಿನ್ನ ಪರಿಮಾಣ, ನೀರಿರುವ ಸಾಥೂನ್ನ, ನೀರು ದೊರೆಯುವ ಆಳ ಇವುಗಳನ್ನುನು ನಧ್ರ್ಶೆರಿಸುವುದಕೆಕ ಐಗಳ ವಿಶೆೀಷ್ ಸಾಮಥಯರ್ಶೆದ ಹಸುರುಕಡಿಡಯ
ವಿಧಾನ್ನವನ್ನುನು ಉಪಯೊೀಗಿಸಕೊಳಳೆಬಹುದೆ ಬಾರದೆ ಎಂಬುದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ: ಕೆರೈಸತರಾದ ತ್ಸಾವು, ಮುಖಯವಾಗಿ ಕೆರೈಸತ ಮತ್ ಪರಚಾರಕಾಕಗಿಯೆ
ನಮಿರ್ಶೆತ್ವಾಗಲ್ರುವ ಸಂಸೆಥೂಗೆ, ಕೆರೈಸತ ಸಮಮತ್ವಲಲಿದ ಹಿಂದೂ ದುಮರ್ಶೆಂತ್ರವಿಧಾನ್ನದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದೆ ? ನಮಿತ್ತ ಕೆೀಳುವುದು, ಗಣ
ಬರಿಸುವುದು, ದೆಯಯದ ಹರಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳನೆನುಲಲಿ ಅವಹೆೀಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದದ ತ್ಸಾವೆ ಈ ಅವೆೈಜಾಞನಕವಾದ ಅಪ್ಪಾರಕೃತ್
ಉಪ್ಪಾಯವನ್ನುನು ಕೆೈಗೊಂಡರೆ ನಾಳೆ ತ್ಮಮ ದೊಡಡ ಗುರುಗಳಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಲೆೀಕ್ಹಿಲ್ ದೊರೆಗಳು ಏನೆಂದಾರು?
ಆದರೆ ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರು, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು, ಕಡೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಮನೆ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲು ಬಂದಿದದ ಕರಿಮಿನ್ನು ಸಾಬರೂ ಕೂಡ
ಹಸುರುಕಡಿಡಯ ವಿಧಾನ್ನದ ಸಮಪರ್ಶೆಕತ್ಸೆಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಅನ್ನುಭವಗಳನ್ನುನು ಒತ್ತ ಹೆೀಳಿ ಸಮಥಿರ್ಶೆಸ, ಅದು ಅನವರ್ಶೆಚನೀಯ
ಶಕಿತಯಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ್ ಸಹಜವಾದದೆದಂದೂ, ಅದಕೂಕ ದೆವವ ಭೂತ್ಗಣ ನಮಿತ್ಸಾತದಿಗಳಿಗೂ ಏನ್ನೂ ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಲಿವೆಂದೂ ದೃಢಪಡಿಸದ ಮೀಲೆ
ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಪರಿೀಕಾಷೌಥರ್ಶೆವಾಗಿ ಪರಯೊೀಗಿಸಲು ಅನ್ನುಮತ್ಯಿತ್ತರು.
ಜೀವರತ್ನುಯಯಗೂ ಕೆರಳಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಜಾಗರೂಕ ಮನ್ನಸಸಾನಂದ ಸಮಿೀಕಿಷೌಸತಡಗಿದರು, ಏನಾದರೂ ದುಮರ್ಶೆಂತ್ರದ ಸುಳಿವು ಕಂಡಡನೆಯ ಪರಯೊೀಗ
ವಿರಾಮ ಮಾಡಲು ನಶಚಾಯಿಸ.
ಐಗಳಿಗೆ, ಪಿೀಠಿಕೆಪ್ಪಾರಯವಾಗಿ, ಮೈಮೀಲೆ ಬಂದಂತ್ಸಾಗಿ ಹೂಂಕರಿಸಬಹುದೆಂದು ನರಿೀಕಿಷೌಸದದ ಜೀವರತ್ನುಯಯಗೆ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು, ಐಗಳು ತ್ಮಮ
ದಿನ್ನನತ್ಯದ ಸಹಜ ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದುದ, ಚಿೀಂಕರನಗೆ ಒಂದು ಕವಲ್ಡೆದ ಹಸುರುಕಡಿಡಯನ್ನುನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ
ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದುದನ್ನುನು ನೀಡಿ! ಚಿೀಂಕರ ಕಿೀಳುಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿದದ ಅಸಪರಶಯ; ಅವನ್ನ ಹತ್ತರ ಅದನ್ನುನು ತ್ರಲು ಹೆೀಳುತ್ತದಾದರಲಾಲಿ?
ಅಂತ್ಹ ಅಸಾಧಾರಣ ದೆೈವಿಕ ಕಾಯರ್ಶೆನವರ್ಶೆಹಣ್ಣೆಗೆ?
ಚಿೀಂಕರ ಯಾವ ಮುಚುಚಾಮರೆಯು ಇಲಲಿದೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೆ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಎಲಲಿರೂ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಒಂದು ದೊಡಡ
ಕವಲು ಕಡಿಡಯನ್ನುನು ಮುರಿದು ತ್ಂದ. ಐಗಳು ಅದನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ನೀಡಿ “ಏನ ಇದು? ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೊಡೆಯುವುದಕೆಕ ಬರಲು
ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ್ಸೆ ತ್ಂದಿದಿದೀಯಲಾಲಿ ಇಷ್ುಟ ದೊಡಡ ಹರೆಯನ್ನನು ? ಸಣಣಾದಾಗಿರಬೆೀಕು; ಬಳುಕಬೆೀಕು.” ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ತರುವಾಗಲೆ
ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ತ್ಸಾವೆ ಹೊೀಗಿ ಒಂದನ್ನುನು ಮುರಿದು ತ್ಂದರು.
ಅದು ಐಗಳಿಗೆ ಒಪಿಪಗೆಯಾಯಿತ್ಸೆಂದು ಅವರ ಮುಖಭಂಗಿಯಿಂದಲೆ ಗರಹಿಸದರು ಪ್ಪಾದಿರ.
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ಎಲಲಿರಿಗೂ ಪವಾಡ ಸಂದಶರ್ಶೆನ್ನದ ಕುತ್ೂಹಲ, ಆತ್ುರ. ದೂರ ದೂರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದದ ಆಳುಗಳೆಲಲಿ ಕೆಲಸ ನಲ್ಲಿಸ, ನಂತ್ು, ಇತ್ತಕಡೆಗೆೀ
ನೀಡುತ್ತದದವರು, ಈಗ ಸುತ್ತಣ್ಂದಲೂ ಬಳಿ ಸಾರಿ ಗುಂಪ್ಪಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ಐಗಳಿಗೆ ತ್ುಸು ದೂರವಾಗಿ ನಂತ್ು, ಹುಬುಬಾ ನಮಿರಿಸ
ನೀಡತಡಗಿದರು.
ಐಗಳು ಆ ಬಳಕುವ ಹಸುರು ಕಡಿಡಯ ಕವಲ್ನ್ನ ಎರಡೂ ತ್ುದಿಗಳನ್ನುನು ತ್ಮಮ ಎರಡೂ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಪರತ್ಸೆಯೀಕವಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ತ್ಮಮ ಎದೆಗೆ ನೆೀರವಾಗಿ
ಚಾಚಿಕೊಂಡರು. ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಡಿಡಯಿಂದ ಎರಡಾಗಿ ಕವಲ್ತತ ಆ ಕಡಿಡಯ ಮೂರು ನಾಲುಕ ಅಂಗುಲದುದದದ ಮೂಲಭಾಗ
ಸಮತ್ಲವಾಗಿ ಮುಂದಕೆಕ ಚಾಚಿತ್ುತ. ಐಗಳು ಮುಂದುವರೆದು ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದರು, ಬಾವಿ ತಡಿಸಬೆೀಕು ಎಂದಿದದ ಎಡೆ.
ನೀರು ಸಕುಕವ ತ್ಸಾಣಕೆಕ ಬಂದೊಡನೆ ಆ ಹಸುರುಕಡಿಡಯ ಚಾಚಿದದ ಮೂಲಭಾಗ ನೆಲದ ಕಡೆ ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದದ ಅವರೆಲಲಿರೂ
ಆ ಕಡಿಡಯ ಕೊನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಐಗಳನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸದರು. ಪ್ಪಾದಿರಯೂ ನ್ನಡೆಯಬಹುದಾದ ಮೀಸವನ್ನುನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪತ್ಸೆತೀದಾರಿಕೆ
ಬುದಿಧಯಿಂದ ಕಣ್ಣಾನ್ನ ಮೀಲೆ ಕಣ್ಣಾಟುಟಕೊಂಡು ಎಲಲಿರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಮುಂದಾಗಿಯೆ ಐಗಳನ್ನುನು ಅನ್ನುಸರಿಸುತ್ತದದನ್ನು.
ಪ್ಪಾದಿರ ಬಾವಿ ಅಗೆಯಲು ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸದದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸುರುಕಡಿಡ ಭಾಗಲ್ಲಲಿ. ಐಗಳು ಇನ್ನೂನು ಮುಂಬರಿದರು. ಸವಲಪ ದೂರ ಸಾಗುವುದರಲ್ಲಿಯೆ
ಕಡಿಡಯ ತ್ುದಿ ನೆಲದ ಕಡೆ ನ್ನಮಸಾಕರ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ನ್ನಸುವೆ ಬಾಗತಡಗಿತ್ು. ಅದನ್ನುನು ಕಂಡಡನೆ ಹೊೀ ಎಂದು ಜಯಘೀಷ್
ಮಾಡುವಂತ್ಸೆ ನೆರೆದವರ ಅನ್ನಂದೊಗೀದಾಗರವೆದಿದತ್ು.
ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ನ್ನಂಬಿಕೆಯಾಗಲ್ಲಲಿ. ಐಗಳೆೀ ತ್ಮಮ ಕೆೈಚಳಕದಿಂದ ಆ ಬಳುಕುವ ಹಸುರು ಕಡಿಡಯ ತ್ಲೆಯನ್ನುನು ಹಾಗೆ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ತ್ುಯುಯವಂತ್ಸೆ
ಮಾಡುತ್ತರಬೆೀಕು ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು.
ಐಗಳು ಇನ್ನೂನು ಮುಂದುವರಿದರು, ಕಡಿಡ ಮತ್ಸೆತ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ನಂತ್ತ್ು.
“ಅತ್ತ ಕಡೆ ಪರಯೊೀಜನ್ನವಿಲಲಿ, ಐಗಳೆ. ಇತ್ತ ಮಕ ತ್ರುಗಿ, ಆ ಹಲಸನ್ನ ಮರದ ಕಡೆಗೆ” ಎಂದರು ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು.
ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರ ಸೂಚನೆಯ ಮೀರೆಗೆ ಐಗಳು ಹಲಸನ್ನ ಮರದ ದಿಕಿಕಗೆ ತ್ರುಗಿ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದರು. ಹಲಸನ್ನ ಮರ ಸಮಿಪಿಸಲು ಹಸುರು ಕಡಿಡಯ
ತ್ಲೆ ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ, ಅದರ ತ್ುದಿಗೆ ಕಟಿಟದದ ಅದೃಶಯ ಸೂತ್ರವನ್ನುನು ಯಾರೀ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಜಗಿಗಸ ಎಳೆದರೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ , ಮುರಿಯುವಷ್ಟರ
ಮಟಿಟಗೆ ಬಾಗಿ ಕೊಂಕಿಬಿಟಿಟತ್ು! ನೀಡುತ್ತದದವರಿಗೆ ಆ ಕಿರಯೆ ಎಷ್ುಟ ವಿಸಮಯಕರವಾಗಿತ್ಸೆತಂದರೆ, ಯಾವುದೊ ಅತ್ಮಾನ್ನುಷ್ವಾದ ಜೀವಂತ್ ಶಕಿತಯೆ
ಆ ನಜೀರ್ಶೆವ ಹಸುರು ಕಡಿಡಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಕೊಂಡು ಆಟವಾಡುತ್ತದೆಯೊೀ ಏನೀ ಎಂಬ ಭಾರಂತ್ಭಯ ಮೂಡುವಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ’ಇದು ಖಂಡಿತ್
ದೆೀವರ ಶಕಿತಯಲಲಿ; ದೆೀವರ ವೆೈರಿಯಾದ ಸೆೈತ್ಸಾನ್ನನ್ನ ಶಕಿತಯೆ ಇರಬೆೀಕು!’ ಎಂದುಕೊಂಡರು ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯ. ಯೆೀಸುಕಿರಸತನ್ನು ಮಾಡಿದ
ಮಹಾದುಭುತ್ಕರವಾದ ಪವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಾರ ಶರದೆಧಯಿದದರೂ, ಕೆರೈಸತನ್ನಲಲಿದವನ್ನಲ್ಲಿ ತೀರಿಬರುವ ಆ ಪವಾಡಶಕಿತ ಎಂದಿಗೂ ಸೆೈತ್ಸಾನ್ನನ್ನದೆೀ
ಎಂಬುದು ಅವರ ಅವೆೈಚಾರಿಕ ಮತ್ಶರದೆಧಯಾಗಿತ್ುತ.
ಐಗಳೆ, ಸವಲಪ ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ನಾನ್ನು ನೀಡುತ್ಸೆತೀನೆ ಆ ಹಸುರುಕಡಿಡಯನ್ನನು, ಎಂದರು ಪ್ಪಾದಿರ
ಐಗಳು ಪರಿಹಾಸ ಮುಖ ಮುದೆರಯಿಂದಲೆ ತ್ಮಮ ಎರಡೂ ಕೆೈ ಹಿಡಿದಿದದ ಹಸುರು ಕಡಿಡಯನ್ನುನು ಜೀವರತ್ನುಯಯಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಅದನ್ನುನು ಸವಲಪ
ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದಲೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ತ್ರುಗಿಸ ನೀಡಿ “ನಾನ್ನು ಬೆೀರೆ ಒಂದು ಕಡಿಡ ಮುರಿದು ಕೊಡಬಹುದೆೀ ?” ಎಂದರು.
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ಐಗಳೊಡನೆ ನಾಲಾಕರು ದನಗಳು “ಅದಕೆಕೀನ್ನಂತ್ಸೆ ಮುರಿದು ಕೊಡಿ” ಎಂದುವು ಒಟಿಟಗೆ .
ಪ್ಪಾದಿರ ಸೂಕಲ್ನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಕಡಿದು ಬಯಲು ಮಾಡಿದದ ಕಾಡಿನ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಒಂದು ಕವಲುಕಡಿಡಯನ್ನುನು ಮುರಿದು ತ್ಂದರು.
ಅದನ್ನುನು ಕೆೈಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು “ಇದು ಅದಕಿಕಂತ್ ಪಸಂದಾಗಿದೆ . ಲಾಯಖಾಖಾಗಿ ಬಳುಕತದೆ.” ಎಂದು ಐಗಳಿಗೆ ಕೊಟಟರು.
ಐಗಳು ಮಚಿಚಾನೀಡಿ ಹಿಂದಿನ್ನ ಕಡಿಡಯನ್ನುನು ಹಿಡಿದದಂತ್ಸೆಯೆ ಇದನ್ನೂನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು.
ಒಡನೆಯೆ, ನೀಡುತ್ತದದ ಜನ್ನರೆಲಲಿ ಕೆೈಚಪ್ಪಾಪಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೊೀ ಎಂದ ಸದುದ ಪ್ಪಾದಿರಯ ಕಿವಿಗೆ ಅಪಪಳಿಸದಂತ್ಸಾಯುತ: ಪ್ಪಾದಿರ ನೀಡುತ್ಸಾತರೆ: ತ್ಸಾವು
ಕೊಟಿಟದದ ಹಸುರುಕಡಿಡ ಹಿಂದಿನ್ನ ಕಡಿಡಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ತ್ಲೆಬಾಗಿದಂತ್ಸಾಗಿ, ಹಲಸನ್ನ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಅಗೆದರೆ ನೀರು ಸಮೃದಧವಾಗಿ
ಉಕುಕತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಮೌನ್ನವಾಗಿ ಘೀಷ್ಸುತ್ತದೆ!
ಪ್ಪಾದಿರಯ ಸೂಚನೆಯ ಪರಕಾರ ಐಗಳು ಆ ಕಡಿಡಯನೆನು ಹಿಡಿದು ಮದಲು ನ್ನಡೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಮತತಮಮ ನ್ನಡೆದರೂ ಈ ಕಡಿಡ ಆ ಕಡಿಡ ಗಿಂತ್ಲೂ
ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಾಗದೆ ಮದಲ್ನ್ನ ಕಡಿಡ ಬರೆದಿದದ ಇತ್ಹಾಸವನೆನು ಬರೆದುಬಿಟಿಟತ್ು.
“ಐಗಳೆ, ನಾನ್ನು ಕಡಿಡ ಹಿಡಿಯುತ್ಸೆತೀನೆ, ನೀಡೀಣ ಇತ್ತ ಕೊಡಿ “ ಎಂದರು ಪ್ಪಾದಿರ, ಪರಿೀಕೆಷೌ ನ್ನಡೆಸುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ.
ಪ್ಪಾದಿರ ಐಗಳು ಹಿಡಿದಿದದಂತ್ಸೆಯೆ ಹಿಡಿದು ಅಲೆಲಿಲಲಿ ಸುತ್ಸಾತಡಿದರು. ಕಡಿಡ ಇನತ್ೂ ಮಿಸುಕಲ್ಲಲಿ. ನೆರೆದಿದದವರೆಲಲಿ ನ್ನಕಕರು ಅಷೆಟ!
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐಗಳು ವಿನೀದ ಮಾಡಿ ನೀಡುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ “ಪ್ಪಾದಿರಗಳೆ , ಇನನುಮಮ ಹಿಡಿಯಿರಿ ನೀವು. ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ತೀರಿಸುವಾ!” ಎಂದು
ಕಡಿಡಯನ್ನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಸುವ ನೆವದಿಂದ ಅವರ ತೀಳನ್ನುನು ಮುಟಿಟಹಿಡಿದು “ಹೂಞ! ಈಗ ನ್ನಡೆಯಿರಿ!” ಎಂದರು.
ಹತ್ುತ ಹೆಜೆಜಿ ಹೊೀಗುವುದರಲಲಿಯೆ ಪ್ಪಾದಿರ ಹಿಡಿದಿದದ ಹಸುರುಕಡಿಡ ಬಳುಕತಡಗಿತ್ು! ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ವಿಸಮಯ, ದಿಗಿಲು! ತ್ಸಾನೆಲಲಿ ಸೆೈತ್ಸಾನ್ನನ್ನ ಪರಭಾವಕೆಕ
ಒಳಗಾದೆನೀ ಎಂದು! ಆದರೂ ಧೆೈಯರ್ಶೆಮಾಡಿ ನ್ನಡೆದರು. ಹಲಸನ್ನ ಮರದ ಬುಡಕೆಕ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾದಿರ ಹಿಡಿದಿದದ ಹಸುರುಕಡಿಡ ಐಗಳು
ಹಿಡಿದಿದಾದಗ ಹೆೀಗೆ ಬಾಗಿತೀ ಹಾಗೆಯೆ ಬಾಗಿತ್ುತ!
“ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಲಲಿರಿಗೂ ಬಾಗುತ್ತದೆ! ಎಲಲಿರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ!” ಎಂದ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ನೀಡುತ್ಸಾತರೆ, ಬಾಗಿದದ ಕಡಿಡ ನೆಟಟಗೆ ನಂತ್ದೆ, ಏನ್ನು
ಮಾಡಿದರೂ ಬಾಗುವ ಚಿಹೆನು ತೀರಿಸದೆ!
ಪ್ಪಾದಿರ ಬೆರಗಾಗಿ ಹೊೀದರು. ಆದರೆ ಮತ್ಸೆತ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ, ಕಡಿಡ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಬಾಗಿತ್ುತ! ಪ್ಪಾದಿರ ವಿಸಮಯ ಸಂಮೂಢರಾದಂತ್ಸೆ ಬೆಪುಪನ್ನಗೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ
ಹಲುಲಿ ಬಿಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಗುಟುಟ ಅರಿತ್ದದ ದೆೀವಯಯ ಮತ್ುತ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ಗಹಗಹಿಸ ನ್ನಕಕರು.
ಪ್ಪಾದಿರಯ ಪರಶಾನುಥರ್ಶೆಕ ಮುಖಮುದೆರಯನ್ನುನು ನೀಡಿ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ರಾಗಸವರದಲ್ಲಿ “ಅಯೊಯೀ , ಪ್ಪಾತ್ರಗಳೆೀ, ನಮಗೆ ಇಷ್ೂಟ ಗೊತ್ಸಾತಕಕಿಲಲಿವೊೀ?
ಐಗಳು ನಮಮ ರಟೆಟ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದದರಲಲಿವಾ? ಅವರು ನಮಮನ್ನುನು ಮುಟಿಟದಾಗ ಕಡಿಡ ಬಾಕುತ್ತತ್ುತ; ಬಿಟಾಟಗ ನೆಟಟಕಾಕುತ್ತ್ುತ… ಅವರೆ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೂ ಸೆೈ, ಯಾರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಲ್ ಅವರು ಮೈಮುಟಿಟದರೂ ಸೆೈ, ಹಸುರುಕಡಿಡ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ!” ಎಂದರು.
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ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಸವಲಪ ಅಪರತ್ಭರಾದರು. ಅದರ ತ್ಕರ್ಶೆ ಅವರಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಲಲಿ. ಇದು ಮಂತ್ರಶಕಿತಯೊೀ? ಅಥವಾ ವಿದುಯಚಛೆಕಿತಯಂತ್ಸೆಯೆ ಒಂದು
ತ್ರಹದ ನೆೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಶಕಿತಯೊೀ? ನೆೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಶಕಿತಯಾದರೆ ಎಲಲಿರಲ್ಲಿಯೂ ಏಕೆ ಇಲಲಿ?
ಅಥವಾ ಬುದಿಧಶಕಿತಯಂತ್ಸೆ, ಮೀಧಾ ಪರತ್ಭಾ ಶಕಿತಗಳಂತ್ಸೆ, ದೆೈವದತ್ತವಾಗಿ ಒಬಬಾರಲ್ಲಿದುದ ಇನನುಬಬಾರಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಇರಬಹುದಲಲಿವೆ? ಆದರೆ ಬುದಿಧ
ಮೀಧಾ ಮತ್ುತ ಪರತ್ಭಾಶಕಿತಗಳನ್ನುನು ಪಡೆದವರು ಐಗಳಂತ್ಸೆ ಆ ಶಕಿತಗಳನ್ನುನು ಇತ್ರರಲ್ಲಿ ಸಪಶರ್ಶೆಮಾತ್ರದಿಂದ ಪರಚೊೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆೀ ? ಅಲಲಿದೆ
ಐಗಳೆೀನ್ನು ತ್ಮಮ ಇಚಾಛೆಶಕಿತಯಿಂದ ಅದನ್ನುನು ಇತ್ರರಲ್ಲಿ ಪರಚೊೀದಿಸುತ್ತಲಲಿ. ಅವರು ಯಾರನ್ನುನು ಮುಟಿಟದರೂ, ಇಚೆಛೆಯಿರಲ್ ಇಲಲಿದಿರಲ್
ಹಸುರುಕಡಿಡ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ! ಇದೆಂತ್ಹ ವಿಚಿತ್ರಶಕಿತ?
“ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಶಕಿತ ಹೆೀಗೆ ಬಂತ್ು? ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ಪಾದಿಸರಿ? ಯಾರಾದರೂ ಮಂತ್ರ ಹೆೀಳಿಕೊಟಟರೆೀ?” ಎಂದು ಐಗಳನೆನುೀ ಕೆೀಳಿದರು
ಪ್ಪಾದಿರ.
ಐಗಳು ನ್ನಕಕರು: “ಮಂತ್ರವೂ ಇಲಲಿ, ತ್ಂತ್ರವೂ ಇಲಲಿ. ನಾನ್ನು ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ ನ್ನಮೂಮರಲ್ಲಿ, ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊೀಮೀಶವರದ ಸಮಿೀಪದ ಒಂದು
ಹಳಿಳೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೀ ಹಿೀಗೆಯೆ ಬಾವಿ ತೀಡಿಸಲು ಇಬಬಾರನ್ನುನು ಕರೆಯಿಸದದರು. ನಾವು ನಾಲಾಕರು ಮಕಕಳು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಚಿಣ್ಣಾಕೊೀಲು ಆಡುತ್ತದದರು
ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ಸೆವು. ಅವರು ಹಿೀಗೆಯೆ ಹಸುರುಕಡಿಡ ಹಿಡಿದು ಹೊೀಗುತ್ತದಾದಗ ಅದು ಬಾಗುತ್ತತ್ುತ, ನೆಟಟಗಾಗುತ್ತತ್ುತ, ಮತ್ಸೆತ ಬಾಗುತ್ತತ್ುತ. ನ್ನಮಗೆ
ಅದನ್ನುನು ಕಂಡು ಬೆಪುಪ ಬೆರಗು! “ಅಂವ ಏನೀ ಕೆೈಚಳಕ ಮಾಡಿತದಾದನೆ; ಕಳಳೆ!” ಎಂದ ನ್ನಮಮಲ್ಲಿ ಒಬಬಾ. “ನಾವೂ ಮಾಡಿ ನೀಡುವಾ!” ಎಂದ
ಇನನುಬಬಾ. ಅವರೆಲಲಿರೂ ಹೊೀದಮೀಲೆ ಮಾವೊೀ ಕವಲ್ಡೆದ ಹಸರುಕಡಿಡ ಮುರಿದು ತ್ಂದು, ಅವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದದ ಹಾಗೆಯೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ನ್ನಡೆದಾಡಿದೆವು. ಯಾರ ಕಡಿಡಯೂ ಬಳುಕಲ್ಲಲಿ; ನ್ನನ್ನನು ಕಡಿಡ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಕಡಿಡಯಂತ್ಸೆಯೆ ಬಳಕುತ್ತತ್ುತ, ನೆಟಟಗಾಗುತ್ತತ್ುತ; ಒಂದು ಕಡೆ ಚೆನಾನುಗಿ
ಬಾಗಿಯೆ ನಂತ್ೂಬಿಟಿಟತ್ು! ಮಕಕಳೆಲಲಿರಿಗೂ ಬೆರಗೊೀ ಬೆರಗು!…. ನ್ನನ್ನಗೆ ಬಂದದುದ, ನೀಡಿ, ಹಿೀಗೆ, ಈ ಶಕಿತ….”
“ಹೊೀಯ್, ಐಗಳೆೀ, ಕೂಗುತ್ಸಾತರಂತ್ಸೆ ಹೆಗಗಡೆೀರು” ಎಂದರು ಯಾರೀ ಒಬಬಾರು ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿದದವರು .
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಗೆಲಸ ಆಳು, ಕೊರಗ ಹುಡುಗ, ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸ ಬಂದು, ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಕರೆಯುತ್ಸಾತರೆ ಎಂದು
ತ್ುಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ “ಏನ್ನಂತ್ಸೆ?” ಎಂದರು.
ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಮತ್ಸೆತ ತ್ುಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಆ ಹುಡುಗನಡನೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿ, ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ಹೆೀಳಿದರು: “ಏನ್ನೂ ಇಲಲಿ, ಸುಮಮನೆ ಹೆೀಳಿಕಳಿಸದಾದರೆ ನ್ನನ್ನಗೆ, ಅಷೆಟ
ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ತದಾದರಂತ್ಸೆ. ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆ ಆಡುತ್ತದಾದರಂತ್ಸೆ….”
ಊಟದ ಹೊತ್ುತ ಆಗಲೆ ಮಿೀರಿ ಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಎಲಲಿರೂ ಹಗಲೂಟಕಾಕಗಿ ಕೆಲಸ ನಲ್ಲಿಸ ಹೊರಟರು. ಜೀವರತ್ನುಯಯ, ದೆೀವಯಯ, ಅನ್ನಂತ್ಯಯ
ಮೂವರೂ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ‘ಹೊೀಟೆಲ್’ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆತ್ವಾಗಿದದ ಮನೆಗೆ ನ್ನಡೆದರು. ಅದನಾನುಗಲೆ ‘ಓಟುಲಿಮನೆ’ ಎನ್ನನುತಡಗಿದದರು ಜನ್ನ.
ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಓಟುಲಿಮನೆಯ ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಸವಸಥೂರಾದಂತ್ಸೆ ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ದದ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಡಬೆ ಹತ್ತಳಿದು
ದಾಟಿಬರುತ್ತದದ ದೆೀವಯಯ ಜೀವರತ್ನುಯಯರನ್ನುನು ಕಂಡು, ತ್ಮಗೆ ರೂಢಮೂಲವಾಗಿದದ ಹಳಿಳೆಯ ಯಜಮಾನಕೆಯ ದೊಡಡ ಗಂಟಲ್ನಂದಲೆ ಕೆೀಳಿದರು
“ಓಯ್ ಅನ್ನಂತ್ಸೆೈಗಳೆ, ನ್ನನ್ನನು ಜೊೀಡು ಅಲೆಲಿೀ ಬಿಟುಟ ಬಂದಿರಾ ಏನ್ನು ಕತ್ಸೆ? ಬೆತ್ತದ ದೊಣ್ಣೆಣಾೀನ್ನೂ ಕಾಣ್ಣಾದಿಲಲಿ?….”
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ತ್ಮಮ ವಸುತಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಕೃಪಣೀಪಮ ಮನೀಧ್ಮರ್ಶೆವಿರುವುದನ್ನೂನು , ಅವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಳೆದುಹೊೀಗುವುದಿರಲ್
ತ್ುಸು ಕಣಮರೆಯಾದರೂ ಹುಡುಗರಂತ್ಸೆ ರಚಿಚಾಗೆದುದ ಹಠಮಾಡುತ್ಸಾತರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂನು ಅರಿತ್ದದ ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಮಕಕಳನ್ನುನು ಸಾಂತ್ವನ್ನಗೊಳಿಸುವಂತ್ಸೆ
“ಇಲಲಿ ಇಲಲಿ; ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆದೀವೆ. ದೆೀವಯಯಗೌಡರೆ ತ್ಸೆಗೆದು ಇಟಿಟದಾದರೆ “ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಅಂಜಕೆಯಿಂದಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ುಸು
ಹುದುಗಿಯೆ ಬರುತ್ತದದ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ “ಅಲಲಿವೊೀ , ದೆೀವಯಾಯ? ನಮಮ ಕಡೆಗೆೀ ನಾನ್ನು ಕೊಟೆಟನ್ನಲಲಿವೆೀ?” ಎಂದು
ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗದಂತ್ಸೆ ಕಣುಣಾ ಮಿಟುಕಿಸದರು.
ದೆೀವಯಯನಗೂ ಗೊತ್ತತ್ುತ, ತ್ನ್ನನು ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡಪಪಯಯನ್ನ ಸವಭಾವ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಅವನಗೆ ಐಗಳ ಕಣ್ಮಟುಕು ಅಥರ್ಶೆವಾಗಿ, ಮಟುಟ ದೊಣ್ಣೆಣಾಗಳು
ಎಲ್ಲಿವೆಯೊೀ ಏನೀ ಎಂಬುದು ಅವನಗೆ ಸವಲಪವೂ ಗೊತ್ತಲಲಿದಿದದರೂ “ಅಲೆಲಿ ಇವೆ, ಐಗಳೆ, ಕಲಬಿ ಹಿಂದುಗಡೆ “ ಎಂದುಬಿಟಟನ್ನು,
ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಕೆೀಳಿಸುವಂತ್ಸೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ.
ಜಗಲ್ಯ ಕೆಳಗಣ ಅರೆಗತ್ತಲೆ ಕಿರುಜಗಲ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದದ ಪುರಾತ್ನ್ನವಾದ ಆ ಕಲಬಿಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿದದ ಯಾವನ ಒಬಬಾ ಊಟದ ಗಿರಾಕಿ
ಕಲಬಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೀಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕಣಣಾಟಿಟನೀಡಿ, ಯಾವ ಮಟಟನ್ನೂನು ದೊಣ್ಣೆಣಾಯನ್ನೂನು ಕಾಣದೆ ಸೊೀಜಗಪಟುಟ ಸುಮಮನಾದದದನ್ನುನು ಯಾರೂ
ಗಮನಸಲ್ಲಲಿ.
ಜೀವರತ್ನುಯಯಗೆ ಮುದುಕ ಹೆಗಗಡೆಯ ವತ್ರ್ಶೆನೆ ಕಂಡು ಸೊೀಜಗವೆನಸತ್ು: ತ್ನ್ನನು ಹಿರಿಯ ಮಗ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯ ಅನೆವೀಷ್ಣ್ಣೆಗೆ ಶೀಕಕಾತ್ರವಾಗಿ
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು, ಹತ್ತಲಾರದ ಗುಡಡ ಹತ್ತ, ಆಯಾಸದಿಂದಲೆ ಮೈಮರೆತ್ು, ಇತತೀ ಇತತೀ ಎಂಬ ಸಥೂತ್ಗಿಳಿದು, ಈಗತ್ಸಾನೆ
ಚೆೀತ್ರಿಸಕೊಂಡಿದದ ಆತ್ನ್ನು, ಕಡು ಬಡತ್ನ್ನದ ಬಾಳಿನ್ನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಜವಾಗುವ ಜಪುಣ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಮಟುಟ ದೊಣ್ಣೆಣಾಗಳಂತ್ಹ ಅಲಪ ಬೆಲೆಯ
ಸಾಮಾನ್ನಯ ವಸುತಗಳಿಗಾಗಿ ಅಷಟಂದು ಸೊೀದಿವಗನುನಾಗಿ ಗೊೀಗರೆಯುತ್ತರುವುದನ್ನುನು ಕಂಡು! ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ವತ್ರ್ಶೆನೆಯೂ
ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಕರವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ: ಸೂಕಲು ಜಾಗದಿಂದ ಬದುವಾಗ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದೊಳಕೆಕ ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ತ್ಂದು ನಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ
ಪ್ಪಾದಿರ ಉಣುಗೊೀಲ್ನ್ನ ಗಳುಗಳನ್ನುನು ಸರಿಸಲು ಹೊೀದಾಗ, ಹಿಂದೆ ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ನ್ನೂಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದದ ದೆೀವಯಯ ಬೆೀಡವೆಂದು ಸನೆನುಮಾಡಿ,
ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ಹೊರಗಡೆಯೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನಲ್ಲಿಸ, ಇತ್ರರಂತ್ಸೆ ತ್ಡಬೆ ಹತ್ತ ದಾಟಿಯೆ ಬಂದಿದದನ್ನು. ಅಂಗಳದೊಳಕೆಕ ಬಂದ ಮೀಲೆಯೂ, ಬೆತ್ತಹಿಡಿದ
ಮೀಷ್ಟರನ್ನುನು ಎದುರುಗೊಳಳೆಲು ಹಿಂಜರಿವ ತ್ಪುಪಮಾಡಿದ ಹುಡುಗನ್ನಂತ್ಸೆ , ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ಸಾನನುಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಗಿಗ ಕುನ್ನುಗಿ ಜಣುಗುವಂತ್ಸೆ,
ಹೆದಹೆದರಿ ನ್ನಡೆದುಕೊಳುಲಿತ್ತದದನ್ನುನು. ಶರಿೀರ ದಾಢಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ, ಧೆೈಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ, ವಯಕಿತತ್ವದಲ್ಲಿ, ದಿಟಟತ್ನ್ನದಲ್ಲಿ ಇತ್ರರೆಲಲಿರಿಗೂ ಮಿೀರಿ ಎದುದ ಕಾಣುತ್ತದದ
ಅವನ್ನು ಇತ್ರ ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ನ್ನಡೆದುಕೊಳಳೆದಿದದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಸುಬಬಾಣನುಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮುಂದೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಳುಲಿತ್ತದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಪ್ಪಾದಿರ
ಕಕಾಕವಿಕಿಕಯಾದನ್ನು.
“ಏನೀ, ದೆೀವು? ನೀನಾಯವಾಗ ಬಂದೊಯೀ? ಮನೆೀಕಡೆ ಎಲಲಿ ಹಾಯಂಗಿದಾರ? ನನ್ನನು ಅಪಪಯಯ ಚಂದಾಗಿದಾರೆೀನೀ?” ದೆೀವಯಯನ್ನ ಧ್ವನಯನ್ನುನು
ಕೆೀಳಿದ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಆತ್ನ್ನು ಸಮಿೀಪಿಸದೊಡನೆ ಪರಶೆನುಯ ಹಿಂದೆ ಪರಶೆನುಯ ಬಾಣಬಿಟಟರು. ಆತ್ ತ್ಡವರಿಸುತ್ತದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿ “ಯಾಕೊೀ
ಮಾತ್ಸಾಡೀದಿಲಾಲಿ?” ಎಂದೂ ಕೆೀಳಿಬಿಟಟರು.
ದೆೀವಯಯ ಪ್ಪಾದಿರಯ ಪಕಕದ ರಕೆಷೌಯಲೆಲಿಂಬಂತ್ಸೆ ಸಂಕುಚಿತ್ನಾಗಿ ನಮತ್ು “ನಾನಾಗೆಲಿ ಬಂದಿದೆದ , ದೊಡಡಪಯಯ…. ಮನೆೀಲೆಲಲಿ ಚಂದಾಗಿದಾದರೆ”
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಹೆೀಳಿ, “ನಮಗೆ ಹಾಯಂಗದೆ ಈಗ, ದೊಡಡಪಪಯಯ?” ಎಂದು ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮ ವಿಚಾರಿಸದನ್ನು.
ದೊಡಡ ಗಂಟಲ್ನಂದ ರಭಸವಾಗಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆ “ಈಗ ಹಾಯಂಗದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕೆೀಳಿತೀಯಲಾಲಿ ? ನ್ನಂಗೆೀನಾಗಿದೊಯೀ?” ಎಂದು ಹಹು ಹಹು ಹಹು
ನ್ನಕಕರು.
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ಮುದುಕನಗೆ ತ್ನ್ನಗೆೀನಾಗಿತ್ುತ ಎಂಬುದರ ಅರಿವೂ ನೆನ್ನಪೂ ತ್ಪಿಪದೆ ಎಂಬುದೆೀನ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು. ಆದದರಿಂದ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ತ್ಸಾನ್ನು
ವಿಚಾರಿಸಬೆೀಕೆಂದಿದದ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮದ ಪರಶೆನುಯನ್ನುನು ತ್ಡೆಹಿಡಿದು, ಬೆೀರೆ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸಾಡತಡಗಿದನ್ನು, ಜಗುಲ್ಯ ಮೀಲ್ದದ ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ
ಕುಳಿತ್ುಕೊಂಡು. ದೆೀವಯಯ ಮಾತ್ರ ನಂತ್ಸೆೀ ಇದದನ್ನು: ಹಳೆಯ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಕೆೈಕಟಿಟಕೊಂಡು, ಮಾತ್ಸಾಡದೆ, ವಿಧೆೀಯತ್ಸಾಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಲುಲಿವ
ಆ ಬಾಲಯ ಅಭಾಯಸ ಸಾನುಯುಗತ್ವಾಗಿತ್ುತ ಆತ್ನಗೆ , ಮತ್ುತ ಆ ಕಾಳದ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ನಾಮಧಾರಿ ಗೌಡರ ದೊಡಡ ಮನೆತ್ನ್ನದ ಹಲವು ಮಕಕಳಿಗೆ!
“ಯಜಮಾನ್ನರಿಗೆ ಬಹಳ ಪರಯಾಸವಾಗಿರಬೆೀಕು, ಗುಡಡ ಹತ್ತ ಇಳಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನ್ನಡೆದು ಬರುವುದಕೆಕ, ಅಲಲಿವೆ?” ಪ್ಪಾದಿರ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ
ಮಾತ್ು ಪ್ಪಾರರಂಭಸದರು.
“ನೀವೆೀನ ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾ ವಿಚಾರ ಹೆೀಳಿದರಂತ್ಸೆ, ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ತ್ಳಿಸದರು. ಇಷ್ುಟ ವಷ್ರ್ಶೆ ಆ ಸುದಿದ ಈ ಸುದಿದ ಕೆೀಳಿ ಕೆೀಳಿ, ಕಾದೂ ಕಾದೂ
ಸಾಕಾಗಿದೆ ನ್ನನ್ನಗೆ, ಪ್ಪಾದಿರಗಳೆ” ಎನ್ನುನುತ್ತದದ ಹಾಗೆ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮುಖಚಯೆರ್ಶೆ , ಕಂಠಧ್ವನ, ಯಾಜಮಾನ್ನಯದ ಭಂಗಿ, ಮಾತ್ನ್ನ ರಿೀತ್ ಎಲಲಿ
ಬದಲಾಯಿಸದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಗಂಟಲು ತ್ುಸು ಗದಗದವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸದರು, ಹನಗೂಡುತ್ತದದ ಕಣುಣಾಗಳಿಂದ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನ ಕಣುಣಾಗಳನೆನು
ನೆೀರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ: “ಮಾಯಲೆ ಮಾಯಲೆ ಹಸಯಾಗಿದಾದಹಂಗೆ ಕಾಣ್ತೀನ; ಒಳಗೆಲಾಲಿ ಬೆಂದು ಸುಟುಟ ಹೊೀಗಯದೆ…. ಆ ಪ್ಪಾಪದ ಹುಡುಗಿ, ನ್ನನ್ನನು
ಸೊಸೆೀ ಗೊೀಳೊೀ ಹೆೀಳಬಾರದು; ಮುಂಡೆೀನ್ನೂ ಅಲಲಿ, ಮುತ್ಸೆತೈದೆೀನ್ನೂ ಅಲಲಿ; ಅಂತ್ರಾಳದಲ್ಲಿ ಸಕಿಕ ನ್ನಕಕಬಳಿೀತ್ಸಾ ಅದೆ. ಅಂವ ಸತ್ಸೆತೀಹೊೀದಿದೂರ,
ಅತ್ೂತ ಕರೆದೂ ಪೂರೆೈಸತತ್ುತ. ಬದುಕಿದಾನೆ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದುರ. ಎಲ್ಲಿದಾನೀ? ಹಾಯಂಗಿದಾನೀ? ಏನೆೀನ್ನು ಕಷ್ಟಪಡಿತದಾನ? ಹೆಂಡಿತ ಮಕಕಳೆನುಲಲಿ
ಎಷ್ುಟ ನೆನೆದು ಗೊೀಳಾಡಿತದಾನೀ? ಚಿಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದೂ ಸಾಯಾತ ಅದೆ; ನಾನ್ನೂ ಅಬಿರ ತ್ುದಿಗೆ ಜಾತ್ಸಾರ್ಶೆ ಇದಿೀನ. ಈ ಸಾರಿ ಸತ್ತದಾನೆ ಇಲಲಿ
ಬದುಕಿದಾನೆ, ಒಂದನ್ನನು ನಚೆಚಾಯಿಸಾಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ ಹತ್ತಲಾರದ ಗುಡಾಡನ್ನೂ ಹತ್ತ ಬಂದೆ…. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರ? ಯಾರು ಕಂಡುರ? ಅವನೆೀ
ಹೌದೆ? ಇಲಲಿ, ಹಿಂದೆಲಲಿ ಆದ ಹಂಗೆ, ಯಾರನನುೀ ಏನೀ ಅವನ್ನು ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿತದಾರೀ?….”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಕಕ ದೆೀವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಒಳಗೆ ಕರೆದಳು. ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ಊಟಕೆಕ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅರಿತ್ು “ಪ್ಪಾದಿರಗಳೆ , ಪ್ಪಾಪ,
ನಮಗೆ ಊಟಕೆಕ ಬಾಳ ಹೊತ್ಸಾತಯುತ. ಮದಲು ಊಟ ಮುಗಿಸ” ಎಂದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ, ಪ್ಪಾದಿರಯೊಡನೆಯೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಊಟಕೆಕ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ದೆೀವಯಯ ಇವತ್ುತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಂಜ,
ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಒಬಬಾರಿಗೆೀ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ದೆೀವಯಯ ಇವತ್ುತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅಂಜ, ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಒಬಬಾರಿಗೆೀ ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಳೆಹಾಕಲು
ಹೆೀಳಿ, ತ್ಸಾನ್ನೂ ಐಗಳೂ ಒಳಗೆ ಜಾತ್ಯವರು ಕೂರುವಲ್ಲಿ ಊಟಕೆಕ ಕುಳಿತ್ರು. ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಆ ಬದಲಾಯಿಸದ ವತ್ರ್ಶೆನೆಯನ್ನುನು
ಗಮನಸ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಒಳಗೊಳಗೆ ತ್ುಸು ಅಸಮಾಧಾನ್ನ ಪಟುಟಕೊಂಡರು.
ಊಟವಾದ ಮೀಲೆ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮಲಗಿದದ ಹಾಸಗೆಯ ಪಕಕಕೆಕ ಹೊೀದರು. ಮುದುಕ ಮಲಗಿ ನದಿರಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆ
ತೀರಿತ್ು. ಆದರೆ ತ್ುಸು ಹೆಚುಚಾ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ನತ್ಯವಾಸವಾಗಿದದ ಮನೆಯೆ ನಣಗಳು ವೃದಧನ್ನ ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ೂ ಹಾರಿ, ಹಾರಿೀ
ಕುಳಿತ್ು, ನದೆದಯ ನರಂತ್ರತ್ಸೆಗೆ ಭಂಗ ತ್ರುತ್ತದುದವು. ಪ್ಪಾದಿರ ತ್ನ್ನನು ಅಂಗವಸತರದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನುನು ಅಟಿಟದಾಗ, ಅದರ ಗಾಳಿ ಬಿೀಸದಕೆಕ ಮುದುಕ
ಕಣುಣಾತ್ಸೆರೆದರು.
“ತ್ಮಗೆ ನದಾರಭಂಗವಾಯಿತ್ಸೆೀನ? ನಣ ಅಟೆದ ಅಷೆಟ, ಮಲಗಿ ನದೆದಮಾಡಿ.”
“ಇಲಲಿ ಇಲಲಿ, ನದೆದ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಸುಮಮನೆ ಕಣುಣಾಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ಮಲಗಿದೆದ, ಬನನು, ಕೂತ್ುಕೊಳಿಳೆ….” ಎಂದು ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಏಲತಡಗಿದರು.
“ಬೆೀಡ, ಬೆೀಡ, ಏಳುವುದು ಬೆೀಡ. ನೀವು ಮಲಗೆೀ ಇರಿ. ನಾನ್ನು ಕೂತ್ು ಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ” ಎಂದು ಪ್ಪಾದಿರ ಏಳುತ್ತದದ ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಮಲಗಿರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ತ್ಸಾವು ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊಂಡರು.
ದೆೀವಯಯನ್ನೂ ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನೂ ಎಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ಹೊಗೆಸೊಪುಪ, ಸುಣಣಾದಡಬಿಬಾ ಇರುವ ಮಾಸದ ಹಳೆಯ ಬೆತ್ತದ ತ್ಟೆಟಯೊಂದನ್ನುನು ತ್ಂದು ಇಟುಟ,
ತ್ಸಾವೂ ಪ್ಪಾದಿರಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಕುಳಿತ್ರು.
ಪ್ಪಾದಿರ ಪರಶಾಂತ್ ಧ್ವನಯಿಂದ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಹೆೀಳತಡಗಿದರು. ಮುದುಕನಗೆ ಉದೆವೀಗ ಹೆಚಿಚಾ, ಮತ್ಸೆತ ಎಲ್ಲಿಯಾದರು. ಹೃದಯಾಘ್ರಾತ್ಕೆಕ
ಅವಕಾಶವಾದಿೀದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಭಯಾಶಂಕೆಯಾಗಿತ್ುತ:
“ಆ ದಿನ್ನ ನ್ನಮಮ ಮಿಶಲ್ ಆಸಪತ್ಸೆರ ನೀಡಲು ಮಂಡಗದೆದಗೆ ಬಂದಿದದ ಸಂಧ್ುವಳಿಳೆ ಚೆನ್ನನುಪಪಗೌಡರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ನ್ನಮಮ ದೊಡಡ ಗುರು ರೆವರೆಂಡ್
ಲೆೀಕ್ಹಿಲ್ ಸಾಹೆೀಬರು ಮತ್ುತ ಲೆೀಡಿ ಡಾಕಟರರಾಗಿರುವ ಮಿಸ್ ಕಾಯಂಬೆಲ್ ಇವರಡನೆ ಹೊಳೆಯ ಕಡೆ ವಾಕ್ ಹೊೀಗಿದದರು. ಅಂದರೆ ಸುಮಮನೆ
ಗಾಳಿಸೆೀವನೆಯಾಗಿ ತ್ರುಗಾಡಲು ಹೊೀಗಿದದರಂತ್ಸೆ. ತ್ುಂಗಾ ನ್ನದಿಯ ತ್ೀರದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಯಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಗೊೀಸಾಯಿಗಳು ಬಿಡುಬಿಟಿಟದದರಂತ್ಸೆ . ನ್ನಮಮ
ರೆವರೆಂಡ್ ಸಾಹೆೀಬರು, – ಅವರು ಅಂಥ ಜನ್ನರನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮ ಇಚಾರಿಸದೆ ಹೊೀಗುವುದಿಲಲಿ, – ಬಿೀಡಿನ್ನ ಹತ್ತರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಅವರ
ಯಜಮಾನ್ನನಡನೆ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ. ಅವರು ಕನ್ನನುಡಭಾಷೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಿದಾದರೆ. ಉಪನಾಯಸವನ್ನೂನು ಕೊಡಬಲಲಿರು. ನ್ನಮಮ
ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಮಿಶನ್ಸೂಕಲ್ನ್ನ ಕಟಟಡ ಮುಗಿದ ಮೀಲೆ , ಇದನ್ನುನು ಪ್ಪಾರರಂಭಮಾಡುವ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ, ಅವರನೆನು ಕರೆಯಬೆೀಕು ಎಂದಿದೆದೀವೆ. ಆಗ
ನೀವು ಅವರನ್ನುನು ನೀಡಬಹುದು, ಮತ್ುತ ಕನ್ನನುಡದಲ್ಲಿಯೆೀ ಮಾತ್ನ್ನೂನು ಆಡಬಹುದು. ಅವರು ಇಂಗಿಲಿೀಷ್ ಜನ್ನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡಡ
ಧ್ಮರ್ಶೆಗುರುಗಳು….”
“ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ವಿಚಾರ ಹೆೀಳುತ್ತದಿದರಲಾಲಿ?” ನ್ನಡುವೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದರು ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ, ಪ್ಪಾದಿರಯ ಗಮನ್ನವನ್ನುನು ಪರಕೃತ್ ವಿಷ್ಯಕೆಕ
ತ್ರುಗಿಲೆಂದು.
ಪ್ಪಾದಿರ ಮುಂದುವರಿದರು:
“ಕಾವಿಲಲಿದ ಬಾವುಟ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ನೆಟುಟ, ಒಂದು ಎರಡು ಮಾರು ದೂರದೂರದಲ್ಲಿ ಬಣಣಾ ಬಣಣಾದ ತ್ಸೆೀಪ್ಪೆಹಾಕಿದ ಬಟೆಟಯ ಸಣಣಾಸಣಣಾ ಡೆೀರೆ
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದರಂತ್ಸೆ. ಚಿನ್ನನುಪಪಗೌಡರು ಅವುಗಳ ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ಸುಮಮನೆ ಕುತ್ೂಹಲಕಾಕಗಿ ಕಂಡವರಡನೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತ ಹೊೀಗುತ್ತದದರು.
ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ಅವರ ಗಮನ್ನ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ನೆನ್ನಪುತ್ರುವ ಹಾಗಿದದ ಒಬಬಾ ಗೊೀಸಾಯಿಯ ಮೀಲೆ ಬಿತ್ುತ. ಅವನ್ನನ್ನೂನು ಮಾತ್ಸಾಡಿಸರಂತ್ಸೆ
ಹತ್ತರ ಹೊೀಗಿ. ಗಡಡ ಮಿೀಸೆ ಕೆದರಿಬಿಟಿಟದದನ್ನಂತ್ಸೆ, ತ್ಲೆಕೂದಲು ಉದುದದದ ಬೆಳೆದು ಸಕುಕಗಟಿಟತ್ಂತ್ಸೆ. ಸುಮಮನೆ ಇವರನೆನು ದುರುದುರು
ನೀಡಿದರಂತ್ಸೆ. ಚಿನ್ನನುಪಪಗೌಡರಿಗೆ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಬಂದು ರೆವರೆಂಡ್ ಲೆೀಕ್ಹಿಲ್ರಿಗೂ ತ್ಳಿಸದರಂತ್ಸೆ . ಅವರು ಯಜಮಾನ್ನ ಗೊೀಸಾಯಿಯನ್ನುನು
ಪರಶ್ನುಸದಾಗ ಅವನ್ನು ಒಪಪಕೊಂಡನ್ನಂತ್ಸೆ, ಚಿನ್ನನುಪಪಗೌಡರು ಕಂಡ ಗೊೀಸಾಯಿ ನಜವಾದ ಗೊೀಸಾಯಿ ಅಲಲಿವೆಂದೂ, ಕೆಲವು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೆ
ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಬಂದಿದದ ಯಾತ್ರಕರು ಸತ್ತನೆಂದು ಬಿಟುಟಹೊೀಗಿದದ ಯಾವನ ಒಬಬಾನ್ನನ್ನುನು ತ್ಮಮ ಕಡೆಯವರು ನೀಡಿ, ಜೀವವಿದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿದದರಿಂದ
ಮದುದಕೊಟುಟ ಬದುಕಿಸಕೊಂಡರೆಂದೂ, ಆದರೆ ಆದರೆ ಅವನಗೆ ತ್ನ್ನನು ಪೂವರ್ಶೆ ಜೀವನ್ನವೆಲಲಿ ಮರೆತ್ುಹೊೀಗಿ, ತ್ಸಾನ್ನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿಂದ
ಬಂದವನ್ನು? ಎಂಬ ವಿಷ್ಯ ಯಾವುದನ್ನೂನು ಹೆೀಳಲಾರದೆ ಹೊೀದನ್ನಂತ್ಸೆ. ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ು ಕೂಡ ಆಡಲಾರದೆ ಮೂಗನ್ನಂತ್ಸೆ ಗೊೀಸಾಯಿಗಳ ಸಂಗಡ
ಅಲೆಯುತ್ಸಾತ ಇದಾದನ್ನಂತ್ಸೆ.”
“ಗೊೀಸಾಯಿಗಳೆೀ ಮದುದಹಾಕಿ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಅವರ ಹಿಂದಿನ್ನದೆಲಲಿ ಮರೆಯುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಲ್ಕೂಕ ಸಾಕು! ಮಂತ್ರ ಮಾಟದಲ್ಲಿ
ಕದಿೀಮರಂತ್ಸೆ ಈ ಗೊೀಸಾಯಿಗಳು” ಐಗಳು ನ್ನಡುವೆ ಬಾಯಿಹಾಕಿದರು.
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“ಹಾಗಿರಲ್ಕಿಕಲಲಿ, ಐಗಳೆ” ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರ ಅಭಪ್ಪಾರಯಕೆಕ ಈ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಆದಾರವಿಲಲಿ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಸಮಥಿರ್ಶೆಸಲು ಪ್ಪಾದಿರ ಮುಂದುವರೆದರು :
“ಆ ಯಜಮಾನ್ನ ಗೊೀಸಾಯಿ, ಪ್ಪಾಪ. ಆ ದಿಕುಕಗೆಟಟ ಅನಾಥನ್ನನ್ನುನು ತ್ಸಾವು ಹೊೀದಲೆಲಲಿ ಕರೆದುಕೊಮಡು ಹೊೀಗಿ, ಅವನ್ನ ಊರು ಮನೆ
ವಾರಸುದಾರರನ್ನುನು ಪತ್ಸೆತಮಾಡಲು ಬಹಳ ಪರಯತ್ನು ಮಾಡಿದನ್ನಂತ್ಸೆ. ಈಗಲೂ ಪರಯತ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಇದಾದನ್ನಂತ್ಸೆ. ತ್ಸಾವು ಅಲೆಯುತ್ಸಾತ ಹೊೀಗಿ
ಬಿೀಡು ಬಿಟಟ ಅನೆೀಕ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸದರಂತ್ಸೆ; ಯಾರೂ ಗುರುತ್ಸಲ್ಲಲಿವಂತ್ಸೆ. ಈಗೆಗ ಸುಮಾರು ಐದಾರು ತ್ಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿೀರೂರು ಹತ್ತರ
ಅವರು ಬಿೀಡು ಬಿಟಿಟದಾದಗ ಕತ್ಸೆತ ಹೆೀರೆತ್ುತಗಳ ಮೀಲೆ ಅಡಿಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದದ ಒಡಡರ ಗುಂಪು ಸಕಿಕ, ಅವರಲ್ಲಿಬಬಾನ್ನು – ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ಕಡೆ ಯಾರ
ಒಬಬಾರು ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿದದವರು ತ್ಪಿಪಹೊೀಗಿದಾದರೆಂದು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಹುಡುಕುತ್ತದಾದರೆ ಎಂಬ ವದಂತ್ ಹೆೀಳಿದನ್ನಂತ್ಸೆ . ಆದದರಿಂದಲೆ
ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಬಿೀಡು ತ್ರುಗಿಸ ಹೊರಟಿದಾದರಂತ್ಸೆ….”
ಮಲಗಿ ಆಲ್ಸುತ್ತದದ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಸಂತೀಷಾಧಿಕಯದಿಂದಲೆ ಉಕಿಕ ಬರುತ್ತದದ ದುಃಖಪರವಾಹವನ್ನುನು ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಕಣ್ಣಾೀರು
ಸುರಿಸುತ್ಸಾತ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ು “ಮತ್ಸಾಯಕೆ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ? ಬಿಡಿ, ಬಿಡಿ, ಪ್ಪಾದಿರಗಳೆ, ಅಂವ ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾ ಅಲಲಿದೆ ಬಾಯರೆ ಯಾರೂ ಅಲಲಿ. ಹೊೀಗಾನ್ನ,
ನಾನ್ನೂ ಬತ್ರ್ಶೆನ. ಹಾಯಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಅವನನುಂದು ಮನೆಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದೆರ ಸಾಕು. ತ್ಣಣಾಗೆ ಕಣುಣಾ ಮುಚಿತೀನ…. ಅಂತ್ೂ ಕಡೆಗೂ ಕಣ್ಣ್ಬಿಟಟ
ನ್ನಮಮ ತ್ರುಪತ್ ತ್ಮಮಪಪ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ತ್ಮಮ ಎರೆಡೂ ಕೆೈಗಳನ್ನುನು ಜೊೀಡಿಸ ಹಣ್ಣೆಗಿಟುಟಕೊಂಡು “ಸಾವಮಿ ! ಸಾವಮಿ! ಕಾಪ್ಪಾಡಪ್ಪಾಪ!” ಎಮದು
ಅಗೊೀಚರನಗೆ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆ ಅಪಿರ್ಶೆಸುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿದರು.
ದೆೀವಯಯನಗೆ ಭಾವಾವೆೀಗದಿಂದ ಗಂಟಲು ಉಬಿಬಾಬಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸಕೊಂಡನ್ನು. ಬಾಗಿಲು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಂತ್ು
ಆಲ್ಸುತ್ತದದ ಕಾವೆೀರಿ ಓಡಿ ಹೊೀಗಿ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಗೆ ಮಂಗಳವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ಒದರಿಬಿಟಟಳು.
ಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ರುಪತ್ ತ್ಮಮಪಪಗೆ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆ ಸಲ್ಲಿಸದದನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಪ್ಪಾದಿರ ಕನಕರದಿಂದ ಮುಗುಳುನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದರು: “ಸವಲಪ ಸಮಾಧಾನ್ನ
ತ್ಂದುಕೊಳಿಳೆ, ಯಜಮಾನ್ನರೆ. ನಮಮ ತ್ರುಪತ್ ತ್ಮಮಪಪನ್ನವರು ಇನ್ನೂನು ಪೂತ್ರ್ಶೆ ಕಣುಣಾಬಿಟಟಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತಲಲಿ!”
“ಯಾಕೆ ಕಣುಣಾ ಬಿಡಬಾರದು ಅವನ್ನು? ಅವನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕಾದ ಕಾಣ್ಕೆ ಗಿೀಣ್ಕೆ ಎಲಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ, ಋಣ ತ್ೀರಿಸ, ಹಿಂದಕೆಕ ಬತ್ರ್ಶೆದಾದಗಲೆ ಅಲೆಲಿೀನ್ನು
ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದದದುದ? ನ್ನಮಮ ಕಷಾಟನೆಲಲಿ ಕಾಣದೆ ಇರಾಕೆ ಅವನ್ನ ಕಣ್ಣ್ ಇಂಗಿ ಹೊೀಗಾಯದೆೀನ್ನು? ನಾವೆೀನ್ನು ಪ್ಪಾಪ ಮಾಡಿದುದ ನ್ನಮಗಿೀ
ದುಕಕ ಕೊಡಾಕೆ?” ಹೆೀಳುತ್ಸಾತ ಸಟುಟ ದುಃಖಕೆಕ ತ್ರುಗಿ ಅಳತಡಗಿದರು ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆ.
ತ್ಸಾನ್ನು ‘ಸಾವಮಿ, ಕಾಪ್ಪಾಡಪ್ಪಾಪ!’ ಎಂದು ಸವಲಪ ಹೊತ್ತಗೆ ಮುನ್ನನು ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಯಿಂದ ಕೆೈಮುಗಿದಿದದ ತ್ನ್ನನು ದೆೀವರನೆನು ಅಪರಾಧಿ ಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸ ಸವಾಲು
ಹಾಕುತ್ತದದ ಮುದುಕ ಹೆಗಗಡೆಯ ಹಿಂದೂಭಕಿತ ಕೆರೈಸತಪ್ಪಾದಿರಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಗದೆ ಬೆಪುಪ ಬೆರಗಾಗಿ ಹೊೀದನ್ನು. “ಇವರ ಕೆೈಗೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇವರ ದೆೀವರು
ಸಕಕರೆ, ಗುದಿದಯೂ ಬಿಡುತ್ಸಾತರೆ!” ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಜೀವರತ್ನುಯಯ. ಆದರೆ ಅಳುತ್ತದದ ಮುದುಕನ್ನನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಮನ್ನಕರಗಿ,
ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಸಂತ್ಸೆೈಸದನ್ನು: “ಅಳಬೆೀಡಿ, ಯಜಮಾನ್ನರೆ, ದೆೀವರು ಒಳೆಳೆಯದು ಮಾಡಿಯಾನ್ನು…. ಆ ಗೊೀಸಾಯಿ ಕಳೆದು ಹೊೀಗಿದದ
ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರೆೀ ಹೌದು ಎನ್ನುನುವುದಕೆಕೀನ್ನೂ ಬೆೀಕಾದಷ್ುಟ ಸಾಕಿಷೌ ಸಕಿಕದೆ . ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ದಾಸಯಯನ್ನವರೂ ಅವರ ಕೆಲವು ಪರಿಚಯಸಥೂರೂ
ಅವರನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸದಾದರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನ್ನಪು ತ್ಪಿಪ ಹೊೀಗಿದೆ. ಹಳೆಯದೊಂದೂ ಜಾಞಪಕವಿಲಲಿ. ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಒಮಮಮಮ ಏನ್ನನನು
ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದರಂತ್ಸೆ. ಆದರೆ ಅದು ಏನ್ನು ಎತ್ತ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಅತ್ರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅದಕೆಕೀ ಯಾವುದೊೀ ಬೆೀರೆಯ ಪ್ಪೆರೀತ್ ಅವರ ದೆೀಹಕೆಕ
ಸೆೀರಿಕೊಂಡುಬಿಟಿಟದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳತಡಗಿದಾದರೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲಲಿ ನ್ನಂಬಲಾಹರ್ಶೆವಾದುದೆಲಲಿ….”
“ಈಗ ಎಲ್ಲಿದಾದನೆ ಅವನ್ನು?” ಮುದುಕನ್ನ ಪರಶೆನು.
“ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ಲಾಕಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ!” ಪ್ಪಾದಿರಯ ಉತ್ತರ.
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ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರಂತ್ಸೆ ದೆೀವಯಯನ್ನೂ ಐಗಳು ಬೆಚಿಚಾದಂತ್ಸಾದರು.
“ಆ? ಲಾಕಪಿಪನ್ನಲೆಲಿೀಕೆ?” ಕೆೀಳಿದನ್ನು ದೆೀವಯಯ.
“ಪ್ೀಲ್ಸರ ವಶದಲ್ಲಿ!…. ನೀವು ಯಾರೂ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅವಶಯಕತ್ಸೆ ಏನಲಲಿ…. ಯಜಮಾನ್ನ ಗೊೀಸಾಯಿ ಏನ
ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರಂತ್ರುವ ಆ ಮೂಕಗೊೀಸಾಯಿಯನ್ನುನು ನ್ನಮಮ ಕಡೆ ಒಪಿಪಸಲು ಸದಧನಾಗಿದದ…. ಆದರೆ ಆ ಗೊೀಸಾಯಿ ನ್ನಮಮ ಜೊತ್ಸೆ ಬರಲು
ನರಾಕರಿಸದ. ಅಲಲಿದೆ ಸಂಧ್ುವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಪಪಗೌಡರಿಗೂ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ದಾಸಯಯನ್ನವರಿಗೂ ಹೊಡದೆೀಬಿಟಟ! ಜೊತ್ಸೆಗೆ ನ್ನಮಮ ರೆವರೆಂಡ್ ಸಾಹೆೀಬರೂ
ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಹೆೀಳಿದರು. ಅದು ಕಾನ್ನೂನಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟದುದ….”
“ಏನ್ನಂತ್ಸೆ? ಕಾನ್ನೂನಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟದುದ?”
“ಆಮೀಲೆ ಅವನ್ನು ಒಂದು ವೆೀಳೆ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಅಲಲಿ ಎಂದು ಹತ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹೆೀಳಿಬಿಟಟರೆ ? ಯಜಮಾನ್ನ ಗೊೀಸಾಯಿಗೆ ಎರಡು
ಸಾವಿರ ರೂಪ್ಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ಸೆತೀವೆ ಎಂದು ನಾವು ಒಪಿಪಕೊಂಡಿದೆದೀವೆ . ಅವನ್ನು ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ರಕಷೌಣ್ಣೆ ಪ್ೀಷ್ಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಖಚುರ್ಶೆ ಮಾಡಿದೆದೀನೆ
ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ತರುವ ಸಾವಿರದ ಐನ್ನೂರು: ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಅವನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರಕಾಕಗಿ ಬಹುಮಾನ್ನರೂಪ್ಪಾಯಿ ಕೊಡುವ ಐನ್ನೂರು….”
ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ಆ ಭಯಂಕರ ಪರಮಾಣದ ಮತ್ತಕೆಕ ದಿಗ್ಭರಮ ಹೊಡೆದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಕಣುಣಾಬಾಯಿ ಬಿಟುಟಕೊಂಡು ತ್ಮಮನೆನು ನೀಡುತ್ತದದ
ಭಯಭಂಗಿಯ ಅಥರ್ಶೆ ಏನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನುನು ಗರಹಿಸಯೂ ಗರಹಿಸದವರಂತ್ಸೆ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಮುಂದುವರಿದರು: “ಆತ್ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರೆೀ
ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ ನಾವು ಕೊಡುವುದೆೀನ್ನು ಹೆಚಚಾಲಲಿ ಎಂದು ಇಟುಟಕೊಳಿಳೆ….”
ತ್ಟಕಕನೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದರು ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆ, ಮುನದ ದನಯಿಂದ: “ಹಾಯಂಗೆ ಹೆಚಚಾಲಲಿ ಅಂತ್ೀರಿ, ಪ್ಪಾದಿರಗಳೆ? ದೊಡಡಣಣಾ ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗುವಾಗ
ಅವನ್ನ ಸೊಂಟದಾಗೆ ಇದದ ಚಿನ್ನನುದ ನೆವಣ್ಣಾನೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳತದೆ . ಒಂದು ಕಿರುಬೆಳುಳೆ ಗಾತ್ಸಾರನೆ ಇತ್ುತ ಆ ನೆವಣ! ಅವನ್ನ ಕಿವಿೀಲ್
ಇದದ ಒಂಟಿಗಳಿಗೆೀ ಸುಮಾರು ದುಡುಡ ಆಗಿತತ್ುತ. ಅದನೆನುಲಲಿ ಕಿತ್ತಕೊಂಡು ಆ ನಮಮ ಯಜಮಾನ್ನ ಗೊೀಸಾಯಿ ಮತ್ೂತ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪ್ಪಾಯಿ
ನ್ನುಂಗಾನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಾಯನೆ! ಅವನ್ನ ಮಾಯಲೆ ಫಯಾರ್ಶೆದಿ ಕೊಡಿತೀನ, ಅಮಲಾದರ ಹತ್ರ, ನ್ನನ್ನನು ಮಗನೆದಲಾಲಿ ದೊೀಚಿಕೊಂಡಿದಾನೆ ಅಂತ್ಸಾ!….”
ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ಇಸಸಾ ಎನಸತ್ು. ಇಂತ್ಹ ದುರಂತ್ ಸನನುವೆೀಶವಲಲಿದಿದದರೆ ಅವನ್ನು ನ್ನಗುತ್ತದದನ ಏನ! ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನೂ ಏನ್ನು ಸನನುವೆೀಶವಲಲಿದಿದದರೆ
ಅವನ್ನು ನ್ನಗುತ್ತದದನ ಏನ! ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನೂ ಏನ್ನು ಹೆೀಳುವುದಕೂಕ ತೀಚದೆ ಪ್ಪೆಚಾಚಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಕುಳಿತ್ು. ನೆಲ ನೀಡುತ್ತದದನ್ನು. ದೆೀವಯಯನಗೆ
ತ್ುಂಬ ಅವಮಾನ್ನವಾದಂತ್ಸಾಗಿ “ಬಿಡಿ, ದೊಡಡಪಪಯಯ; ಈಗ ಅದನೆನುಲಲಿ ಯಾಕೆ ಎತ್ತಬೆೀಕು? ಮದುಲು ಆ ಗೊೀಸಾಯಿ ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾಯಯ
ಹೌದೆೀ ಅಲಲಿವೆೀ ಅಂತ್ ಗೊತ್ಸಾತಗಲ್” ಎಂದು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ದಿಕುಕ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ “ಮಂಡಗದೆದ ಮಿಶನ್
ಆಸಪತ್ಸೆರ ಲೆೀಡಿ ಡಾಕಟರು ಪರಿೀಕೆಷೌ ಮಾಡಿ ಅದೆೀನ ಹೆೀಳಿದರು ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದಾಹುಂಗಿತ್ುತ ನೀವು?” ಎಂದನ್ನು.
“ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಪರಿೀಕೆಷೌ ಮಾಡಿದರಷೆಟ. ಆದರೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಪ್ೀಲ್ಸು ಇನ್ಸೆಪಕಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ತ್ಂದಮೀಲೆ , ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ
ಆಸಪತ್ಸೆರ ಡಾಕಟರೆೀ ಪರಿೀಕೆಷೌ ಮಾಡಿ, ಔಷ್ಧ್ ಪಥಯ ಎಲಲಿ ನೀಡಿಕೊಳಿತದಾದರೆ. ಅವನ್ನು ಕಾನ್ನೂನ್ನು ಪರಕಾರ ಲಾಕಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿದಾದನೆ ಅಷೆಟ. ಆದರೆ
ವಾಸತವವವಾಗಿ ಆಸಪತ್ಸೆರಯ ಹತ್ತರ ಇರುವ ನ್ನಮಮ ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದ ಒಂದು ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟಿಟದೆದೀವೆ . ನ್ನನ್ನನು ಮಗಳೂ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದಾದಳೆ. ಎಷಟೀ ವಷ್ರ್ಶೆ ಆಗಿರಬೆೀಕು ಆ ಪುಣ್ಣಾಯತ್ಮ ಸಾನುನ್ನಮಾಡಿ, ನ್ನಮಗೆ ನಾಲೆಕೈದು ಜನ್ನಕೆಕ ಸಾಕೊೀಸಾಕಾಯುತ, ಅವನಗೆ ಸಾನುನ್ನ
ಮಾಡಿಸಬೆೀಕಾದರೆ! ಅವನಗೊಂದು ಕೌಷೌರ ಮಾಡಿಸುವುದಕೆಕ ಪರಯತ್ನು ಮಾಡಿದೆವು; ನ್ನಮಿಮಂದಾಗಲ್ಲಲಿ. ಕೌಷೌರದ ಕತ್ತಯನೆನು ಹಿಡಿದೆಳೆಯುವುದರಲ್ಲಿದದ.
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ಗಡಡ ಕೂದಲು ಎಲಲಿ ಕತ್ತರಿಸದರೆ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಹೌದೊ ಅಲಲಿವೊ ಎನ್ನುನುವುದನ್ನುನು ಸಂಶಯಕೆಕ ಆಸಪದವಿಲಲಿದಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿಬಿಡಬಹುದು ಎನ್ನುನುತ್ತದಾದರೆ
ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ದಾಸಯಯ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಮಿತ್ರರು.
“ಆ ಅಣಣಾಪಪಯಯ ನೀಡಿದರೆೀನ್ನು?” ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಕೆೀಳಿದರು.
“ಕಾಫ ಹೊೀಟೆಲ್ ಇಟಿಟದಾದರಲಾಲಿ ಅವರೆೀ?”
“ಹೌದು, ಅವರೆ! ಕಾಡು ಕೊಂಕಣ್, ಗೌಡ ಸಾರಸವತ್ರು.”
“ಇಲಲಿ ಅವರು ನೀಡಿಲಲಿ.”
ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ಕಿೀರಲು ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಪಳೆ ಹೊಡೆದು ಹೆೀಳಿದರು, ಕಣ್ಣಾಣಾಮುಚಾಚಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಳೆನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ಹಿಗಿಗ ಕೂಗುವ ಹುಡುಗನ್ನಂತ್ಸೆ:
ಹೌದೆ ಸೆೈ, ಪ್ಪಾದಿರಗಳೆ! ಅಣಣಾಪಪಯಯಗೆ ನೀವು ತೀರಿಸದೆರ, ಒಂದು ಚಣಕೆಕ ಗುತ್ುರ್ಶೆ ಹಿಡಿದುಬಿಡಿತದದ! ಬಾಳ ಸೂಟಿ ಮನ್ನುಷ್ಯ. ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೌದೆ
ಅಲೆಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಕಡಿಡ ತ್ುಂಡು ಮಾಡಿದಾಹುಂಗೆ ಹೆೀಳಿಬಿಡಿತದದ!…. ಅಂವ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ಹೊೀದಾಗೆಲಿಲಾಲಿ ಅಲೆಲಿ ಉಂಡು ಮಲಗಿತದದ ! ಅಂವ ಒಂದು
ಬುರುಬುರಿ ಮಾಡಾತನೆ ನೀಡಿ, ಪಸಂದಾಗಿತ್ರ್ಶೆದೆ!….”
ಎಲಲಿರೂ ಕಿಸಕಕನೆ ನ್ನಕುಕಬಿಟಟರು, ಮುದುಕನ್ನ ಮೀದುಳಿನ್ನ ಕಲಸುಮೀಲ್ೀಗರದ ತ್ಕಕಲುತ್ನ್ನಕೆಕ!
ಆದರೆ ಆ ನ್ನಗೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿತ್ುತ. ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕೃಪಣಕಟುವಾದ ಮಾತ್ುಗಳಿಂದ ಜಗುಪ್ಪಾಸಾಕಲುಷ್ತ್ವಾಗಿದದ ಮನೀವಾರಣ
ತ್ಳಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ು. ಬಿಗಿಗೊಂಡಿದದ ಸವರ್ಶೆರ ಚಿತ್ತಸಥೂತ್ಯೂ ಸಡಿಲಗೊಂಡಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನುನು ಕೆದಕುತ್ತದದ
ಕೊೀಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಂಜ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯ ಮೀಲಕೆಕ ನೆಗೆದು, ಅಸಹಯ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗಿ ನದಿರಸುತ್ತದದ ನಾಯಿಯನ್ನುನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಲ್ಕ್ ಲ್ಕ್
ಲ್ಕ್ ಎಂದು ಹೆದರುಸದುದ ಮಾಡಲು, ಕಣ್ಣೆದರೆದ ನಾಯಿ ಎದುದ ಕೂತ್ದದನ್ನುನು ಕಂಡು, ಅದು ಮತ್ಸೆತ ಅಂಗಳಕೆಕ ಹಾರಿದುದನ್ನುನು ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ಗಮನಸದೆ
ಸುಮಮನೆ ನೀಡುತ್ತದದ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ನ್ನಗುನ್ನಗುತ್ತಲೆ: “ಯಜಮಾನ್ನರೆ, ನೀವಿೀಗ ಅಣಣಾಪಪಯಯನ್ನ ಬುರುಬುರಿ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಅವಶಯಕತ್ಸೆ ಏನಲಲಿ!
…. ಸದಯಕೆಕ ನ್ನನ್ನನು ಸಂಗಡ ಐಗಳೊಬಬಾರು ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಆ ಗೊೀಸಾಯಿ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರೆೀ ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ , ಸರಕಾರದ ಅನ್ನುಮತ್
ಪಡೆದು, ಅವರನ್ನುನು ಕರೆತ್ರುತ್ಸೆತೀವೆ. ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಕಾನ್ನೂನ್ನು ಪರಕಾರ ಅವರ ಹತ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, – ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತ್, ಮಕಕಳು, ಅಣಣಾ, ತ್ಮಮ,
ತ್ಂದೆ, ತ್ಸಾಯಿ – ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು, ಗುರುತ್ಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಅಮಲಾದರರು ಹೆೀಳಿದರೆ, ಆಗ ನೀವಾಗಲ್ ನಮಮ ಸೊಸೆಯಾಗಲ್
ಬರಬೆೀಕಾಗಬಹುದು….”
“ನಾನ್ನು ಗುರುತ್ಸದರೆ ಸಾಲದೆೀನ್ನು?” ದೆೀವಯಯ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಸಾಕಾಗದೆ ಏನ್ನು? ನೀಡೀಣ” ಎಂದರು ಜೀವರತ್ನುಯಯ.
ಯಾವ ದಿನ್ನ ಅರುಣೀದಯಕೆಕ ಮುನ್ನನು, ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಲುಲಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಆ ಇರುಳನ್ನುನು ಕಳೆದಿದದ ಗುತ್ತ, ತ್ಸಾನ್ನು ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಬಂದ
ತ್ಮಿಮಯೊಡನೆ ಕಾಡಿನ್ನ ಕಳಳೆದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದು ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಬಂದ ಹುಡುಗಿ ತ್ಮಮಯೊಡನೆ ಕಾಡಿನ್ನ ಕಳಳೆದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದು ಸಂಬಾವಿಯ
ತ್ಮಮ ಕೆೀರಿಯನ್ನುನು ಗುಪತವಾಗಿ ಸೆೀರಲು ಯೊೀಚಿಸ, ಗುಡಡವಿಳಿಯತಡಗಿದದನೀ ಅದೆೀ ದಿನ್ನ ಅದೆೀ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಾವಿಯ ದೊಡಡ
ಚೌಕಿಮನೆಯ ಒಂದು ಕಗಗತ್ತಲೆ ಕವಿದಿದದ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರು ನದೆದಯಿಲಲಿದೆ ಹೊರಳಿ ಗುತ್ತಯನೆನು ನೆನೆಯುತ್ತದದರು.
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ತ್ಸಾವು ಬರೆದು ಅವನ್ನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸದದ ಕಾಗದಕೆಕ ಏನ್ನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತದೆಯೊೀ ಎಂದು ಕಾತ್ರರಾಗಿದದರು. ತ್ಮಮ ಹೆಂಡತ್ ಜಟಟಮಮನ್ನ
ಅನ್ನುರೀಧ್ದಿಂದಾಗಿ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಟುಟ ಹೆಣುಣಾ ತ್ರುವ ಆಲ್ೀಚನೆಯನ್ನುನು ಕೆೈಬಿಟಿಟದದರು. ಆದರೆ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಪಪ ನಾಯಕರ
ಮಗಳನ್ನುನು ತ್ಮಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ್ಸೆ ಅವರನ್ನುನು ಒಪಿಪಸುವ ಭಾರವನ್ನುನು ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮೀಲೆಯೆ ಹಾಕಿದದರು.
ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮಲಗಿದದ ಮಂಚ ಇಬಬಾರೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗುವಷ್ುಟ ಅಗಲವಾಗಿದದರೂ, ಅವರು ತ್ಡಿ ದಂಪತ್ಗಳಿಗಾಗಿಯೆ
ರಚಿತ್ವಾಗಿದುದ ವಿಶಾಲವಾಗಿದದರೂ, ಮಂಚದ ಮೀಲೆ ಅವರಬಬಾರೆೀ ಮಲಗಿ ಹೊರಳುತ್ತದದರು. ಅವರ ಹೆಂಡತ್ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರಲ್ಲಲಿ
ಎಂದಲಲಿ. ಜಟಟಮಮ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗಿದದರು ಕೆಳಗೆ ಮಲದಮೀಲೆ , ಒಂದು ಚಾಪ್ಪೆಕಂಬಳಿ ಹಾಸಕೊಂಡು. ನನೆನು ಬೆೈಗು ಅವರಿಗೂ ಅವರ ನಾದಿನ
ಲಕಕಮಮಗೂ ನ್ನಡೆದಿದದ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆ ತ್ಂಗಿಯ ಪರ ವಹಿಸದದರ ಅಥವಾ ವಹಿಸದದರೆಂದು ಜಟಟಮಮ ಭಾವಿಸದುದದರ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿ!
ನಾಡಿಗೆಲಲಿ ಬೆಳಕು ಬಿಟಿಟದದರೂ ಸಂಬಾವಿಗೆ ಇನ್ನೂನು ಬೆಳಕು ಬಿಟಿಟರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಮನೆಗೆ ಮುಟಿಟಕೊಂಡಂತ್ಸೆಯೆ ಕಾಡುತ್ುಂಬಿದದ ಗುಡಡವೊಂದು ಅಧ್ರ್ಶೆ
ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ಎದುದ ನಂತ್ು ಸುತ್ುತವರಿದಂತ್ತ್ುತ. ಸೂಯರ್ಶೆ ಸಂಬಾವಿ ಮನೆಗೆ ಪೂವರ್ಶೆ ದಿಕಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಳಳೆಬೆೀಕಾದರೆ ಗುಡಡವೆೀರಿ
ಬಹುದೂರ ಬರಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ.
ಆದರೆ ಜಟಟಮಮ ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲ್ಲಲಿ. ಕೊೀಳಿ ಕೂಗಿದೆದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ, ಚಾಪ್ಪೆಯಿಂದೆದುದ ದಿನ್ನನತ್ಯದ ಮನೆಕೆಲಸ ಪ್ಪಾರರಂಭಸಲು ಅಡುಗೆಮನೆ
ಕಡೆಗೆ ಹೊೀದರು. ಕಡಗ ಬಳೆಗಳ ಕಿಣ್ಕಿಣ್ ಸದಗೆ ಆ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ, ಮಲಲಿನೆ ಬಾಗಿಲು ತ್ರೆದು ಅವರು ಹೊೀದದದನ್ನುನು ಹೆಗಗಡೆ ನೀಡಿದದರು. ಅಷೆಟ
ಅಲಲಿ, ಸಣಣಾದನಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿ ಹೆದರಿ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದೂ ಕರೆದಿದದರು ‘ಜಟೂಟ!’ ಎಂದು. ಆದರೆ ಅವರು ತ್ುಸುವೂ ನಲಲಿದೆಯೆ, ಹಿಂದಿರುಗಿಯೂ
ನೀಡದೆ, ಹೆಗಗಡೆ ಸಂಕಟವುಕುಕವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದರು.
ಜಟಟಮಮ ಹೊೀಗುವಾಗ ಆ ಕೊೀಣ್ಣೆಗಿದದ ಒಂದೆೀ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಹಾಕಿಕೊಳಳೆದೆ ಹಾರುಹೊಡೆದೆ ಹೊೀಗಿದದರು. ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೌದೊ ಅಲ್ಲಿ
ಎನ್ನುನುವಷ್ುಟ ಬೆಳಕು, ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸೊೀತ್ು ಕರಿಚಿಕೊಂಡಿದದ ಬೆಳಕು, ಪರವೆೀಶ್ಸತ್ುತ. ಕತ್ತಲೆಗೆ ತ್ುಂಬ ಅಭಾಯಸವಾಗಿದದ ಹೆಗಗಡೆಯ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ್ನ
ನೆೀಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿದದ ಪರಿಚಿತ್ ವಸುತಗಳು ಆಕಾರಮಾತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣತಡಗಿದುದವು: ಜಡುಡ ಹಿಡಿದ ಹಿತ್ಸಾತಳೆಯ ದಿೀಪದ ಕಂಬದ ಮೀಲೆ, ಅರೆ
ಉರಿದು ಆರಿಸದದ ಬತ್ತಯ, ಹರಳೆಣ್ಣೆಣಾಯ ಕರಿಹಣತ್ಸೆ: ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಟಟಮಮನ್ನ ಬೆಲೆಯುಳಳೆ ಸೀರೆ ಬಟೆಟ ಒಡವೆಗಳನೆನುಲಲಿ ಗಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ
ಅಡಗಿಸಕೊಂಡಿದದ ಒಂದು ದೊಡಡ ಸಂದೂಕ; ಅದೆೀ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದುಕದ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಗೊೀಡೆಗಳು ಸೆೀರುವೆಡೆ, ಹತ್ಸೆತ ಕೆಳಗಾಗಿ ಒರಗಿಸಟಿಟದದ
ಜೊೀಡುನ್ನಳಿಕೆಯ ಕೆೀಪಿನ್ನ ಕೊೀವಿ; ಎಲಲಿಕೂಕ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಮನೀವೆೀದಕವಾಗಿ, ತಟಿಟಲನ್ನುನು ತ್ೂಗುಹಾಕುವುದಕಾಕಗಿ ನಾಗಬಂದಿಗೆಯಿಂದ ನಾಗಂದಿಗೆಗೆ
ಅಡಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿದದ ನಡಿದಾದ ಬಲ್ಷ್ಠವಾದ ಹೆಬಿಬಾದಿರಿನ್ನ ಗಳು, ಮತ್ುತ ಅದಕೆಕ ನೆೀಲು ಬಿೀಳುವಂತ್ಸೆ ಹಾಕಿದುದ, ಉಪಯೊೀಗವಿಲಲಿದಿದುದದರಿಂದ ಬಹಳ
ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗಳುವಿಗೆ ಸುತ್ತದದ ತಟಿಟಲ ಹಗಗ!
ವಸುತವಿನಂದ ವಸುತವಿಗೆ ನಲರ್ಶೆಕಷೌವಾಗಿ ಅಲೆದೆಲೆದು ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಹೆಗಗಡೆಯ ಕಣುಣಾ ಆ ಗಳುವನ್ನೂನು ಅದಕೆಕ ಸುತ್ತದದ ಹಗಗವನ್ನೂನು ತ್ಲುಪಿದೊಡನೆ
ಮುಗುಗರಿಸದಮತ್ಸೆ, ಯಾರ ಹಿಡಿದಲುಬಿನ್ನಂತ್ಸೆ, ಫಕಕನೆ ನಂತ್ುಬಿಟಿಟತ್ು! ತಟಿಟಲ ನೆೀಣು ಸುತ್ತದದ ಆಗಳು ಅವರನ್ನುನು ತ್ಮಮ ಬದುಕಿನ್ನ ಸಮಸೆಯಯ
ಕೆೀಂದರಕೆಕ ಕರೆತ್ಂದು ಬಿಟಿಟತ್ುತ!
ಆ ನೆೀಣ್ಗೆ ಒಮಮಯಾದರೂ ತಟಿಟಲನ್ನುನು ಹೊರುವ ಭಾಗಯ ಒದಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಆ ಗಳುವಿಗೆ ಒಮಮಯಾದರೂ ಅಳುವ ಕಂದನ್ನ ಹೊತ್ುತ ತ್ೂಗುವ
ಮಧ್ುರ ಭಾರವನ್ನುನು ಸವಿಯುವ ಯೊೀಗ ಒದಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದು ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯ ಬಂಜೆತ್ನ್ನದ ಪರತ್ೀಕವಾಗಿ ತೀರುತ್ತತ್ುತ ಹೆಗಗಡೆಗೆ.
ವಂಶೀದಾಧರಕನಾದ ಕುಮಾರನಬಬಾನ್ನನ್ನುನು ಪಡೆಯುವ ನೆವವೊಡಿಡ ಹೆಗಗಡೆ ಮತತಂದು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪರಸಾತಪವೆತ್ತದಾದಗ ಅವರ ಹೆಂಡತ್
ಜಟಟಮಮ ಆ ತಟಿಟಲ ಹಗಗದಿಂದಲೆೀ ಅದೆೀ ಗಳುವಿಗೆ ನೆೀಣುಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸದದ ಭಯಂಕರ ಪರಸಂಗವಂತ್ೂ
ಮರೆಯುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಮದುವೆಯಾದ ಮದಲ ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಸವಿಯ ಮತ್ುತ ಸುಖದ ಅನ್ನುಭವಗಳಿಗೆ ಆಕರವಾಗಿದದ ಆ ಕೊೀಣ್ಣೆ
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ಬರಬರುತ್ಸಾತ ಹೆದರಿಕೆಯ ಹೆಗಗವಿಯಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ.
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಿಸಲು ಇಣುಕುವವರೆಗೂ ಮಲಗಿರುತ್ತದದ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಗೆ ಆವೊತ್ುತ ಇನ್ನುನು ಮುಂದೆ ಮಲಗಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ
ತ್ುಂಬಿದದಂತ್ಸೆಯೆ, ಹೊದೆದಿದದ ಶಾಲನ್ನುನು ಕೆಲಕೆಕ ಸರಿಸ, ಎದುದ ಕುಳಿತ್ರು ಮಂಚದಮೀಲೆ, ಕಾಲು ಇಳಿಬಿಟುಟಕೊಂಡು. ಸೊಂಟದ ಉಡಿದಾರಕೆಕ ಕಟಿಟದದ
ಲಂಗೊೀಟಿ ವಿನಾ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ನ್ನಗನುರಾಗಿದದ ಅವರು ಕೆೈನೀಡಿ ತ್ಡಕಿದರು, ರಾತ್ರ ಮಲಗುವಾಗ ಬಿಚಿಚಾ ತ್ಲೆದಿಸ ಇಟಿಟದದ ಅಡಡಪಂಚೆಗಾಗಿ.
ಕತ್ತಲೆಯಿದದರೂ ಕಣಣಾಂದಾಜನಂದಲೆ ಅದನ್ನುನು ಹೆಗಲಮೀಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎದುದನಂತ್ರು. ತ್ಮಮ ದೆೀಹವೆ ತ್ಮಗೆ ಕಾಣದಷ್ುಟ ಕಪುಪ ಕವಿದಿತ್ಸಾತದರೂ
ಹೆಗಗಡೆ ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ ಸಂಕೊೀಚವನ್ನನುನ್ನುಭವಿಸ ಸುತ್ತಲೂ ಕಳಳೆನೀಟ ಬಿೀರಿ, ನಾಗಂದಿಗೆಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿ ಏನೀ ಔಷ್ಧಿಯ ಡಬಿಬಾಯನ್ನುನು
ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕೌಪಿೀನ್ನವನ್ನುನು ಸಡಿಲ್ಸ ಬಿಚಿಚಾ, ಕೆೈಯ ಅಂದಾಜನಂದಲೆ ಮಮರ್ಶೆಸಾಥೂನ್ನದ ವರಣಗಳಿಗೆ ಮದುದ ಲೆೀಪಿಸಕೊಂಡರು. ಮತ್ಸೆತ ಲಂಗೊೀಟಿ
ಕಟಿಟಕೊಂಡು, ಹೆಗಲಮೀಲ್ದದ ಅಡಡಪಂಚೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು, ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲ್ದದ ಶಾಲನೆನುೀತ್ತ ಹೊದೆದು, ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಂದು ಅಂಗಳದ
ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ರು. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದದ ಕಲ್ಲಿನ್ನ ತ್ುಳಸಕಟೆಟಗೆ ಅನೆೈಚಿಚಾಕವಾಗಿಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ. ಬರಿಯ ಅಭಾಯಸದ ಯಾಂತ್ರಕ ಚಲನೆಯ
ಭಂಗಿಯಿಂದ ಕೆೈಮುಗಿದು, ಕೆಮುಮತ್ಸಾತ ಜಗಲ್ಗೆ ನ್ನಡೆದರು.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ದಿಕಿಕನಂದ ಮಜಜಿಗೆ ಕಡೆಯುತ್ತದದ ಕಡಗೊೀಲ್ನ್ನ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಬರುತ್ತತ್ುತ. ಮನೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದದ ದನ್ನದಕೊಟಿಟಗೆಯಿಂದ
ಕೊೀಡುಗಳ ಸದೂದ, ಗೊರಸುಗಳ ಸದೂದ, ಕರುಗಳು ಕರೆಯುವ ಅಂಬಾ ಸದೂದ, ತ್ಸಾಯಿಹಸುಗಳ ಉತ್ತರಧ್ವನನರೂಪದ ಹಂಬಾ ಸದೂದ
ಕೆೀಳಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಕೊೀಳಿಒಡಿಡಯಿಂದ, ಆಗತ್ಸಾನೆ ಬೆಳಕು ಬಿಡುತ್ತರುವುದನ್ನುನು ಕಂಡು, ಹೊರಗೆ ಹಾರಲು ಕಾತ್ರವಾಗಿ ತ್ರತ್ರದ ಉಲ್ಹಗಳನ್ನುನು
ಬಿೀರುತ್ತದದ ಹೆೀಟೆ ಹುಂಜ ಸಳುಗ ಮರಿಗಳ ಸದೂದ ಆ ದೊಡಡಮನೆಯ ಒಳಗಣ ಬಿಮಮಂಬ ನಃಶಬದತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಹಿತ್ಕರವಾಗಿ ಭಂಗಿಸತ್ುತ.
ನತ್ಯಪರಿಚಿತ್ವಾದ ಆ ನಾದಸಮೂಹವನ್ನುನು ಆಲ್ಸದರೂ ಲಕಿಷೌಸದ ಉದಾಸೀನ್ನತ್ಸೆಯಿಂದ ಹೆಗಗಡೆ ಬಚಚಾಲು ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀದರು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನ ಮೀಲೆ ಜಗಲ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದವರು ತ್ಸಾವು ಅನೆೀಕ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದ ನತ್ಯವೂ ತ್ಪಪದೆ ಕೂರುತ್ತದದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು, ಮುಂಡಿಗೆಗೆ
ಬೆನನುರಗಿ, ಶಾಲುಗೂಡಾದರು:
“ದೊಳಾಳೆ! ಏ ದೊಳಾಳೆ!”
ಹೆಗಗಡೆ ಕರೆದುದಕೆಕ ದೊಳಳೆ ಓಕೊಳಳೆಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆಮನಯಿಂದ ಬಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿದ ತ್ರುಣ್ ಲಕಕಮಮ “ಅಂವ ಹಟಿಟೀಲ್ ಮುರು
ಹಾಕಾತ ಇದಾನೆ, ಅಣಣಾಯಯ ಕರಿೀಬೆೀಕೆೀನ್ನು?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದಳು.
“ಆ ಹಳೆೀಪ್ಪೆೈಕದ ಬುಲಡ ಬಂದನೆೀನ್ನು ನೀಡಿತೀಯಾ, ತ್ಂಗಿ?”
“ಹೂಞ ಬಂದಿದದ. ತ್ಂದುಕೊಟುಟ ಹೊೀಗಾಯನೆ. ತ್ರಲೆೀನ್ನು?”
“ತ್” ಬಾರಕಕ, ಒಂದು ಚೂರು. ಹಾಳುಹೊಟೆಟೀಲೆೀ ಕುಡಿೀಬೆೀಕು ಅಂತ್ಸಾರೆ ಹೆೀಳಾಯರೆ ಪಂಡಿತ್ುರ.”
ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳಕೆಕ ಯಾತ್ಸೆರ ಹೊೀಗಿದಾದಗ ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಳ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಮಮರ್ಶೆಪ್ಪಾರಪತವಾಗಿತ್ುತ. ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು
ಮದುದಕೊಟುಟ ಬೆಳಿಗೆಗ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಇಳಿಸದ ತ್ಸೆಂಗಿನ್ನ ಕಳಳೆನ್ನುನು ಕುಡಿಯಬೆೀಕೆಂದು ಪಥಯ ವಿಧಿಸದದರು. ರಟಿಟ ಜಾರಿ ತ್ುಪಪಕೆಕ ಬಿದದಹಾಗಾಗಿತ್ುತ
ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ. ಮದಲೆ ಕಳುಳೆ ಹೆಂಡ ಸಾರಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಏರುತ್ತದದವರಿಗೆ ವೆೈದಯರು ವಿಧಿಸದದ ಪಥಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ರೀಗವೂ
ಆಸಾವದಯವಾಗಿಯೆ ಸಂಭವಿಸತ್ುತ. ಆದರೆ ಪಥಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದದದುದ ಒಂದೆೀ ವಯತ್ಸಾಯಸ: ಕಳುಳೆ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಇಳಿಸದಾದಗಿರಬೆೀಕು ಎಂಬ ನಯಮವನ್ನುನು
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ಪರಿಪ್ಪಾಲ್ಸುವುರಲ್ಲಿ ಹಳೆೀ ಪ್ಪೆೈಕದ ಬುರುಡ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ನಷಾಠವಂತ್ನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಅವನ್ನು ಆ ನಷೆಟಯನ್ನುನು ಪರಿಪ್ಪಾಲ್ಸ
ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಏಟು ತ್ನ್ನುನುವುದೊಂದೆ ಬಾಕಿಯಾಗಿತ್ುತ. “ಇದೆೀನ್ನು ಕಳೊಳೆ? ನೀರ? ನನ್ನನು ಹಲುಲಿ ಹೊಟಟಗೆ ಹೊೀಗೊೀ ಹಾಗೆ
ಹೊಡೆದುಬಿಡಿತೀನ, ನೀಡು, ಕಳಳೆಲೌಡಿ ಮಗನೆ!” ಎಂದು ರೆೀಗಿದದರು. ಆಮೀಲೆ ಅವನ್ನು ಒಡೆಯರ ಬಾಯಿರುಚಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಬಲ್ಷ್ಠವಾದ
ಮದಯವನೆನು ಒದಗಿಸತಡಗಿದದನ್ನು.
ತ್ುಂಬ ತ್ುಂಬಿದದ ಮಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕಕಮಮ ಹೊರಲಾರದೆ ಹೊತ್ುತ ತ್ಂದದುದ ಆ ಬಲ್ಷ್ಠ ಮದಯವನೆನು !
“ನೀನೆ ಯಾಕೆ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಬಂದೆಯೀ? ಮಂಜ ಇರಲ್ಲೆಲಿೀನೆ?”
“ಅತ್ತಗಮಮ ಬಿಡಬೆೀಕಾಯತಲಾಲಿ ಅವನ್ನನು?” ಮೀಲುಸರೆಳೆಯುತ್ತಲೆ ಹೆೀಳಿದಳು ಲಕಕಮಮ, ಆಪ್ಪಾದನೆಯ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ.
“ಏನ್ನು ಮಾಡಿತದಾನೆಯ ಅವನ್ನು?”
“ಮಜಜಿಗೆ ಕಡಿೀತ್ದಾನೆ!”
“ಅವಳು ಏನ್ನು ಮಾಡಿತದಾದಳೊೀ?” ಸಡುಕಿ ಕೆೀಳಿದರು ಹೆಗಗಡೆ.
“ರಟಿಟ ಮಾಡಿತದಾರೆ.”
ತ್ಂಗಿ ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಎತ್ತಕಟಿಟದದ ಭಂಗಿಯನ್ನುನು ನೀಡಿ ಹೆಗಗಡೆ “ನೀನೆೀನ್ನು ಹಾಲು ಕಯಾರ್ಶೆಕೆ ಹಟಿಟಕಡೆ ಹೊರಟಾಹುಂಗದೆ ?” ಎಂದರು.
“ದಿನಾ ಮತ್ಸಾಯರು ಕರೆಯೊೀರು? ನಾನೆ!”
“ಆ ಗಲಟ ಅಲ್ಲಿಟುಟ ಹೊೀಗು. ನಾ ಬೊಗಿಸಕೊಳಿತೀನ.”
ಲಕಕಮಮ ಕಳುಳೆ ಕುಡಿಯುವುದಕಾಕಗಿಯೆ ತ್ಯಾರಾಗಿ ನ್ನುಣಣಾಗೆ ಮಾಡಿದದ ಕರಟವನ್ನುನು ಮಗೆಯ ಬಾಯಿಂದ ತ್ಸೆಗೆದು ಕೆಳಗಿಟುಟ, ಹಾಲು ಕರೆಯಲು
ಹಟಿಟಗೆ ಹೊೀದಳು. ಹೆಗಗಡೆ ಕಳುಳೆ ಬೊಗಿಗಸಕೊಂಡು, ಕಳಿಳೆನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಕೆೈತಳೆದು, ಬಾಯಿ ಮುಕಕಳಿಸ ಅಂಗಳಕೆಕ ಉಗುಳಿ, ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಸವಿದು ಸವಿದು
ಕುಡಿಯತಡಗಿದರು. ಕಳಿಳೆನ್ನ ಕೆಂಪು ಸುತ್ತಲೂ ವಾಯಪಿಸತಡಗಿತ್ು.
ಸೂಯರ್ಶೆ ಮನೆಯ ಮುಂದಣ ಮಲೆಯ ನೆತ್ತಗೆೀರಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡ ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ , ಹೆಗಗಡೆ ಮರಾಟಿ ಮಂಜನ್ನನ್ನುನು ಕೂಗಿಹೆೀಳಿದರು, “ಆ
ದೊಳಳೆಗೆ ಹೆೀಳೊೀ, ಹೊಲೆೀರ ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಗುತ್ತ ಬಂದನೆೀನ್ನು ಕೆೀಳಿಕೊಂಡು ಬರಲ್.” ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೆದ ಮೀಲೆ ದೊಳಳೆ
ಹೆಬಾಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡು ಬಿಜಲು ಬಿಜಲು ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ “ಅಂವಿನ್ನೂನು ಬಂದಿಲಲಿಂತ್ಸೆ” ಎಂದನ್ನು .
“ಇಷಟತ್ುತ ಬೆೀಕಾಯೆತೀನ ನಂಗೆ, ಹೊಲೆೀರ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿಬರಾಕೆ ?” ಗದರಿಸದರು ಹೆಗಗಡೆ.
“ಅಗೊೀಡಿಗೆ ದನಾ ನ್ನುಗಿಗದುವ. ಅಟಿಟ ಬಂದೆ.” ದೊಳಳೆ ಸುಳೆಳೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
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“ಮನೆಹಾಳು ಮುಂಡೆಗಂಡರು!” ಹೆಗಗಡೆ ಆಶ್ೀವದಿರ್ಶೆಸ ಕಳಿಳೆಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿದರು.
***
ದೊಳಳೆ ಒಡೆಯರ ಅಪಪಣ್ಣೆಯಂತ್ಸೆ ಹೊಲೆಯರ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಗುತ್ತ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾದನೆಯೆ ಇಲಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಹತ್ತರದ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಕುಳಿಳೆರಲು ಹೆೀಳಿ, ತ್ನ್ನನು ನಾಯಿ ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ಎತ್ತ ತ್ಂದು ಲಕುಕಂದದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ
ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಔಷ್ಧೀಪಚಾರದ ಶುಶೂರಷೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಮಯರಾಗಿದದನ್ನು.
ಆವೊತ್ುತ ಹೊತ್ಸಾತರೆ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ಕುಕರ್ಶೆನಡನೆ ಹೊೀರಾಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದದ ಹುಲ್ಯ ಮದಮದಲು ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯರ ಹಿಂದೆ
ಮುಂದೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಯಾಡುತ್ಸಾತ ಬರುತ್ತತ್ುತ. ಸವಲಪದೂರ ಹೊೀಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಓಡಿಯಾಡುವುದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸ ಅವರ
ಹಿಂದೆಯೆ ಬರತಡಗಿತ್ುತ. ಆಗಲೆ ಗುತ್ತಗೆ ಅನ್ನುಮಾನ್ನವಾಗಿ, ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಹತ್ತರಕೆಕ ಕರೆದು, ತ್ಲೆ ತ್ಟಿಟ ಮುದುದಕಮಾಡಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸದದನ್ನು.
ನಾಯಿ ಕುಂಟುತ್ಸಾತ ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತತ್ುತ.
ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪದೂರ ನ್ನಡೆದಮೀಲೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಂದಿಯ ಹಿಂಡು ಅಡಡಹಾಯಿತ್ು. ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ, ಒಂದು ಬಕರ್ಶೆ, ಒಂದು
ಚಿಟುಟಗೊೀಳಿ, ಒಂದು ಉಡ, ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಓತ್ ಇಂತ್ಹ ಅಲಪ ಮತ್ುತ ಅತ್ಯಲಪ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳೂ ಸುಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅತ್ುಯತ್ಸಾಸಾಹದಿಂದ ನ್ನುಗಿಗ ಅಟಿಟಕೊಂಡು
ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಬೆೀಟೆನಾಯಿ ಹುಲ್ಯ ಈಗ ದೊಡಡ ಹಂದಿಯ ಹಿಂಡೆೀ ಅಡಡ ಹಾಯದರೂ ಅಟಟದೆ ಬೊಗಳದೆ ತ್ಲೆ ಜೊೀಲು ಹಾಕಿ ತ್ಮಮ ಹಿಂದೆ
ಮಲಲಿಗೆ ಕುಂಟುತ್ಸಾತ ಬರುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ ಗುತ್ತಗೆ ಜೀವವೆ ಹಾರಿಹೊೀದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು!
ಸಂಕಟದ ಧ್ವನಯಿಂದ “ಅಯೊಯೀ, ತ್ಮಿಮ, ಏನಾಯುತ ನಾಯಿಗೆ?” ಎಂದು ಹಿಂದಕೆಕ ಓಡಿ ಬಂದು ಹುಲ್ಯನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು
ಪರಿಶ್ೀಲ್ಸತಡಗಿದನ್ನು.
ಚಿರತ್ಸೆಯ ಕೂರುಗುರುಗಳಿಂದ ಆಗಿದದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನೆತ್ತರು ಸೊೀರಿ ಆ ಕರಿಯ ಬಣಣಾದ ನಾಯಿಯ ಮೈಯೆಲಾಲಿ ಕೆಂಪಗಾದಂತ್ತ್ುತ. ಜೊತ್ಸೆಗೆ
ಒಂದು ಉಗುರೀ ಹಲ್ಲಿೀ ತ್ಸಾಗಿ ಒಂದು ಕಣೂಣಾ ಊದಿಕೊಂಡು ರಕತಮಿಶರವಾದ ನೀರು ಇಳಿಯುತ್ತತ್ುತ. ಗುತ್ತ ಮುಟಿಟದೊಡನೆ ನಾಯಿ ನೀವಿಗೆ
ನ್ನರಳಿತ್ು. ಅದರ ಕಣ್ಣಾನ್ನ ನೀಟವಂತ್ೂ ಗುತ್ತಯ ಕರುಳಿಗೆ ಇರಿದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಯಾರ ಮೀಲ್ೀ ಏಕೊೀ ದುಃಖಮಿಶರವಾದ ಮಹಾಸಟುಟ
ಉಕಿಕದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು, ತ್ನ್ನನು ನ್ನಚಿಚಾನ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಆ ಗತ್ ಒದಗಿದುದಕಾಕಗಿ!
ಭಾವಾಂಧ್ನಾಗಿ ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ “ಸನಮುಂಡೆ, ನನ್ನನು ದೆಸಂದ ನ್ನನ್ನನು ನಾಯಿನ್ನೂ ಹೊೀಯತಲೆಲಿೀ! ಯಾವ ಇಸಗಳಿಗೆೀಲ್ ಹುಟಿಟದೊಯೀ
ನೀನ್ನು, ಹುಲ್ಯನ್ನ ತ್ನಾನುಕೆ!” ಎಂದು ಸಡುಕಿದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಕಣುಣಾ ಆಗಲೆ ನೀರು ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ುತ.
ತ್ಮಿಮಗೆ ಏನ್ನೂ ತೀಚಲ್ಲಲಿ, ತ್ಸಾನ್ನು ಏನ್ನು ತ್ಪುಪ ಮಾಡಿದುದಕಾಕಗಿ ಬಾವ ಬಯುಯತ್ತದಾದನೆ ಎಂದು. ನಂದೆಯ ಆಘ್ರಾತ್ಕೆಕ ಮದಲು ತ್ಟಕಕನೆ
ಬೆಪುಪಬೆರಗಾದಳು. ಒಡನೆಯೆ, ಬಂಡೆಯಬೆಟಟ ದನಗೆ ಮರುದನಕೊಡುವಂತ್ಸೆ, ನಸಗರ್ಶೆ ಸಹಜವಾದ ಪರತ್ಕಿರಯೆಯಿಂದಲೂ ಎಂಬಂತ್ಸೆ
ಪಡಿನ್ನುಡಿದೆಬಿಟಟಳು: “ನಾನಾಯಕೆ ಆದೆೀನ್ನು ಸನಮುಂಡೆ? ಬೆೀಕಾದರೆ ನೀನೆ ಆಗು ಸನಮುಂಡೆ ಗಂಡ!”
ಸನನುವೆೀಶ ಲಘುತ್ರವಾಗಿದುದ, ಇಬಬಾರೂ ಧ್ವನಗರಹಣಶಕಿತಯುಳಳೆವರಾಗಿದದರೆ , ಚೆನಾನುಗಿ ನ್ನಗಬಹುದಾಗಿತತ ಏನ? ಆದರೆ ಗುತ್ತ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ತ್ಮಿಮಯ
ಮುನದ ಮೀರೆಯನ್ನುನು ದುರುದುರು ನೀಡುತ್ಸಾತ “ನೀಡೂ , ತ್ಮಿಮ, ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಮಾಡಬಾಯಡ. ನ್ನಂಗೆ ಸಟುಟ ಬಂದೆರ ನನ್ನನು….” ಮಾತ್ನ್ನುನು
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ಅಧ್ರ್ಶೆಕೆಕ ತ್ಡೆದು ನಾಯಿಯ ಕಡೆತ್ರುಗಿದನ್ನು.
ತ್ಮಿಮಗೆ ಆಗಲೆ ಅಳುಬರುವಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಬಾವನ್ನ ಮುನದ ಮುಖ, ಇರಿವ ದೃಷ್ಟ, ಹಲುಲಿಮಟೆಟಕಚಿಚಾದದ ತ್ುಟಿಗಳನ್ನುನು ಕಂಡು ಹೆದರಿಕೆಯೆ ಆಯಿತ್ು.
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಗಾಗಡು; ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲು ಬೆೀರೆ ಯಾರೂ ಇಲಲಿ; ಗುತ್ತಯ ದೊಣ್ಣೆಣಾ ಕತ್ತಗಳೂ ಆ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ
ಭಯಂಕರವಾಗಿಯೆ ಕಂಡುವು! ಅವನ್ನು ‘ನ್ನಂಗೆ ಸಟುಟ ಬಂದೆರ ನನ್ನನು….’ ಎಂದು ನಲ್ಲಿಸದದರೂ ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ‘ಕಡಿದು ತ್ುಂಡು
ಮಾಡಿಬಿಡಿತೀನ!’ ಎಂದು ವಾಕಯವನ್ನುನು ಪೂರೆೈಸಕೊಂಡು, ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅಳತಡಗಿದಳು.
“ಯಾಕೆೀ ಅಳಿತೀಯಾ? ಯಾರು ಸತ್ೂರ ಅಂತ್ಸಾನೆ?” ಗುತ್ತಯ ಸಟುಟ ಬೆರಸದ ತ್ಪ್ಪಪಿಪಗೆಯ ದನ ಕೆೀಳಿತ್ು?”
“ಮತ್ಸೆತ? ಒಬಬಾಳೆನುೀ ಕಾಡಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು, ಕತ್ತಸರ್ಶೆ ಹಾಕಿತೀನ ಅಂತ್ೀಯಲಾಲಿ?”
ಗುತ್ತಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆೀ ನ್ನಗೆ ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ನ್ನಕಕರೆ ಸದರ ಕೊಟಟ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತ್ಲೆಯೆತ್ತದೆ “ ಕತ್ತಸರ್ಶೆ ಹಾಕಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ
ಯಾವಾಗೆಲಿ ಹೆೀಳೆದ? ಸುಳಿಳೆ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಮಯಯ ಗಾಯದ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯನೆನು ಮುಂದುವರಿಸದನ್ನು.
ಬಾವ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಅರಿತ್ು, ತ್ಮಿಮ ಮತ್ೂತ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಬಿಕಿಕ ಅಳುತ್ಸಾತ “ನೀನ್ನು ಹೆೀಳಿನುಲಾಲಿ? ಕಡಿದುಹಾಕಿಬಿಡಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ?…. ಊಞ,
ಊಞ, ಊಞ…. ನಾ ಹೆೀಳಿತೀನ ಅತ್ಸೆತಮಮನ್ನ ಹತ್ರ…. ಊಞ, ಊಞ,ಊಞ….”
“ಅಯೊಯೀ ನನಾನು! ಒಳೆಳೆ ಗಿರಾಚಾರ ಆಯತಲಾಲಿ! ಸುಮನು ಸಟಿಟಗೆ ಹೆೀಳಿದೆನುೀ ಬದಾದ ಅಂದುಕೊಂಡು ರಂಪ್ಪಾ ಮಾಡಿತೀಯಲೆಲಿೀ! ಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು!
ಪುಣ್ಣಾಯತ್ಗಿತ್ತೀ, ತ್ಸೆಪ್ಪಾಪಯುತ ಅಂತ್ೀನೆ, ಸುಮಮಕಿರು.” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಗುತ್ತ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ, ದೂರ ನಂತ್ದದ ತ್ಮಿಮಯ ಮುಖವನ್ನುನು ನ್ನಗೆಗೂಡಿ ನೀಡಿ
“ಅಲೆಲಿೀ? ಏನೀ ಒಂದು ಮದೆೀಮಾಡಿಕೊಳಾಳೆನ್ನ, ಒಳೆಳೆ ಚೆಲುವಿ ಹೆಣ್ತ ಆಗಾತಳೆ ಅಂತ್ಸಾ ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಬಂದೆರ, ಕಾಡಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು
ಕತ್ತಸರ್ಶೆ ಹಾಕಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳೆದ ಅಂತ್ೀಯಲಾಲಿ? ನೀನಂದು ಮೂಳಿ, ಬಿಡು! ತ್ಮಾಸೆಗಿಮಾಸೆ ಒಂದೂ ಅತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ ಆಗಾದಿಲಲಿ ನಂಗೆ…. ಹೊೀಗಿಲಿ,
ಬಾ ಇಲ್ಲಿ, ನ್ನನ್ನನು ದೊಣ್ಣೆಣಾ, ಕತ್ತ, ಕಂಬಿಳೆ ಹಿಡಾಕ. ನಾ ನಾಯಿನ್ನ ಎತಕಂಡಾರು ಬತ್ರ್ಶೆನ.”
“ಆಗ ಮಾತ್ರ ಉರಿಮಾರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದೀ? ಈಗ ನ್ನಗೆನುಗಾತ ಮಾತ್ಸಾಡಿತೀಯ! ನ್ನಂಗೆ ಅಥಾರ್ಶೆಗದಿಲೆಲಿೀನ್ನು ನನ್ನನು ತ್ಮಾಸೆ?” ಎಂದು
ಮೂದಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ ನ್ನುಡಿದು, ತ್ಮಿಮ ಗುತ್ತಯ ದೊಣ್ಣೆಣಾ ಕತ್ತಕಂಬಳಿಗಳನ್ನುನು ಎತ್ತ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡಳು.
ಗುತ್ತ ನಾಯಿಯ ಕುತ್ತಗೆಗೆ ಒಂದು ಕೆೈ, ಬಾಲದ ಹಿಂದಕೆಕ ಒಂದು ಕೆೈ ಕೊಟುಟ ಅದನೆನುತ್ತ ಎದೆಗವಿಚಿಕೊಂಡು ಹೊರಟನ್ನು. ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು
ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವುದು ಗುತ್ತಯಂಥ ಬಲ್ಷ್ಠನಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ, ದಣ್ವಾರಿಸಕೊಂಡು, ದಾರಿಗೆ ಸರಲು
ಅಡಡ ಬಂದೆಡೆಯಲೆಲಿಲಲಿ ಅದಕೆಕ ನೀರು ಕುಡಿಸ, ತ್ಲೆಗೂ ಸವಲಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸ ತ್ಟಿಟ, ತ್ಣಣಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಲಕುಕಂದದ ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಬಂದರು.
ಉಂಡು ತ್ಂದು ಕುಡಿದು, ಒಡವೆ ವಸತರ ತಟುಟ ಉಟುಟ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿ ಮರೆಯುತ್ತರಬಹುದಾಗಿದದ ಮದುಮಗಳು ತ್ಮಿಮಗೆ ನಾಯಿ ಹೊತ್ತ
ಬಾವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವನ್ನ ಕತ್ತ ದೊಣ್ಣೆಣಾ ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವ ಪರಣಯಸಾಹಸ ಪ್ಪಾರರಂಭದಲ್ಲಿಯೆ ಒಗರಾಗತಡಗಿತ್ುತ.
ಅದರ ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಅವರು ಲಕುಕಂದದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಸೆೀಸನಾಯಕರ ಮನೆಯ ಸಮಿೀಪದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗುತ್ತ “ತ್ಮಿಮ , ನೀನಲೆಲಿ ಹುಳುವಿನಾಗೆ
ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರು. ನಾ ಸೆೀಸನಾಯಕರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹುಲ್ಯಗೆ ಒಂದಿೀಟು ಗಂಜ ಗಿಂಜ ಹಾಕಿಸ, ಮದುದಗಿದುದ ಮಾಡಿ, ಹುಸಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಬತ್ತೀನ. ಒಬಬಾಳೆ ಅಂತ್ಸಾ ನೀ ಏನ್ನೂ ಹೆದರಬಾಯಡ. ಹೊಗೆ ಕಾಣತದೆ ನೀಡು…. “ಇಲೆಲಿ ಅದೆ ಅವರ ಮನೆ… ನಾಯಿ ಕೂಗಾದು ಕೆೀಳಿಸತದೆ
ನೀಡು…. ಕೆೀಳಿದಾಯ? ಕೊೀಳಿ ಕೂಗಾದೂ ಕೆೀಳಿಸತದೆ!” ಎಂದಾಗ ತ್ಮಿಮಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಟೂಟ ಎಣ್ಣೆಯಾಡಿದುವು.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

“ಅಡಗಿಕೊಂಡರಾಕೆ ನಾ ಏನ್ನೂ ಕದುದಕೊಂಡು ಬಂದಿಲಲಿ! ನಾನ್ನೂ ಬತ್ತೀನ. ನನ್ನನು ಸೆೀಸನಾಯಕರು, ಸೆೀಸನಾಯಕರ ಮನೆ, ನಾ ಕಾಣದಿದದಲಲಿ! ನ್ನಂಟರ
ಮನೆಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿತದಿದೀನ ಅಂತ್ ಹೆೀಳು, ಕೆೀಳಿದೆರ. ನನ್ನನು ಸಾವದರತ್ಸೆತ ಮಗಳಲೆಲಿೀನ್ನು ನಾನ್ನು?…. ನಾ ಒಬಬಾಳೆ ಇಲ್ಲಿರಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ.”
ತ್ಸಾನ್ನು ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ಅರಿತ್ದದ ಹುಡುಗಿ ಎಷ್ುಟ ಬದಲಾಯಿಸದಾದಳೆಂದು ಗುತ್ತಗೆ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು, ತ್ಮಿಮಯ ಮಾತ್ು ಕೆೀಳಿ, ತ್ಲೆಯೆತ್ತ,
ನೀಟನೆಟುಟ ನೀಡಿದನ್ನು ಅವಳ ಕಡೆ. ಅವಳು ಚಿಕಕ ಹುಡುಗಿಯಲಲಿ ತ್ರುಣ್ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಸಾರುವಂತ್ತ್ುತ ಅವಳ ಸವಾರ್ಶೆಂಗ ಭಂಗಿ. ‘ನಾನ್ನು
ಇವಳಿಗೆ ಅಧಿೀನ್ನವಾಗದಿದದರೆ ಇವಳು ನ್ನನ್ನಗೆ ಅಧಿೀನ್ನವಾಗುವ ಚೆೀತ್ನ್ನವಲಲಿ’ ಎಂಬಥರ್ಶೆದ ಒಂದು ಭಾವಸಂಚಾರವಾಗಿ ಗುತ್ತ ಬೆೀಡಿಕೊಳುಳೆವ
ದನಯಲ್ಲಿ “ನಂಗಿಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆ ಹತ್ರಕೆಕೀ ಬಾ . ಆದರೆ, ತ್ಮಿಮ, ನಾವು ರಾತ್ಸಾರಾತ್ರ ಓಡಿ ಬಂದಿೀವಿ. ನ್ನಮಮನ್ನನು ಹುಡುಕಕೆಕ ಗೌಡರು
ಜನಾ ಅಟಟದೆ ಬಿಡಾತರೆೀನ್ನು? ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಗೂ ಹೆೀಳಿದೂರ ಹೆೀಳಿದೆರೀ! ನಾವೆಲಾಲಿರು ಸಕಿಕಬಿದೆರ ಚಮಡಾ ಸುಲುದ ಬಿಡಾತರೆ. ನ್ನಂದಂತ್ೂ ಇರಲ್ ಬಿಡು;
ನನ್ನೂನು ಹೊಡೆದೂ ಬಡಿದೂ ಎಳೆಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಆ ಕಿಲಸತರ ಬಚಚಾಗೆ ಗಂಟುಹಾಕದೆ ಬಿಡಾದಿಲಲಿ! ಎನ್ನು? ಗೊತ್ಸಾತತ್ಸೆೀನ್ನು ನಾ ಹೆೀಳಿದುದ?”
ಗುತ್ತ ವಣ್ರ್ಶೆಸದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ, ತ್ಮಿಮ ಹೌಹಾರಿ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಶರಣ್ಣಾದಳು: “ನೀ ಹೆೀಳಾದಹಂಗೆ ಕೆೀಳಿತೀನ, ಬಾವ!” ಎಂದು ಅಳುದನಯಲ್ಲಿ
ಮುಂದುವರಿದಳು: ನ್ನನ್ನನು ಎಲಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಆ…. ಆ ಸುಡುಗಾಡು ಮುಂಡೆ ಮಗನಗೆ..” ಮುಂದೆ ಬಾಯಿಬಿಟುಟ ಹೆೀಳಲಾರದೆ
ಬಿಕಕತಡಗಿದಳು.
“ನಂಗಾಯಕೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆ? ನಾ ಇದಿದೀನ!” ಗುತ್ತ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿ, ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ಮನೆಯ ಕೊಟಿಟಗೆಯವರೆಗೂ ಅವಳನ್ನುನು ಕರೆದೊಯುದ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಮಟಿಟನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ರುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ, ತ್ಸಾನ್ನು ಹುಲ್ಯನಡನೆ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀದನ್ನು.
ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ, ಕಾಡಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಣುಕಿದಳು ಹುಲ್ಯನ್ನುನು ಹೊತ್ುತ ಬರುತ್ತದದ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸ
ಬೆರಗಾದಳು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದಾದಗ ಹುಲ್ಯ ಒಂದು ಕುಕರ್ಶೆನ್ನನ್ನುನು ಅಟಿಟಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಅದರ ಮೀಲೆ ಬಿದಿದತ್ಸೆಂದೂ, ಅದಕೂಕ ಇದಕೂಕ
ಜಟಾಪಟಿಯಾಗಿ ಹುಲ್ಯ ಗಾಯಗೊಂಡಿತ್ಸೆಂದೂ ಗುತ್ತ ಕತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದ ಮೀಲೆ , ಕಾಡಿ ಅರಸನ್ನ ಕಾಡುಜೀರಿಗೆ ಅರೆದು ಕುದಿಸ, ಗಾಯಗಳಿಗೆ
ಹೆಚುಚಾವಂತ್ಸೆ ಮದುದ ಮಾಡಿಕೊಟುಟ “ಕುಕರ್ಶೆನ್ನ ಉಗುರಿನ್ನ ನ್ನಂಜು ಹೊಡಿೀತ್ದೆ ಕಣೀ ?” ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಳು. ಆ ಮೀಲೆ ಸವಲಪ
ಗಂಜಯನ್ನೂನು ತ್ಂದು ಕುಡಿಸಲು ಕೊಟಟಳು. ಗಂಜ ಹೊಟೆಟಗೆ ಹೊೀದಮೀಲೆ ಹುಲ್ಯ ನಜವಾಗಿಯೂ ಸವಲಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಎದುದ ನಂತ್ತ್ು. ಗಾಯಕೆಕ
ಹಚಿಚಾದ ಮದಿದನ್ನ ಉರಿಯನ್ನುನು ತ್ಸಾಳಲಾರದೆ ಅದು ಮೈನೆಕಿಕಕೊಳಳೆಲು ಪರಯತ್ನುಸದಾಗ ಗುತ್ತ ಒಂದು ಏಟುಕೊಟುಟ ಸುಮಮನರಿಸದನ್ನು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ,
ಕಾಡಿ ಇನ್ನೂನು ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಯ ಸೂಚಿಸದಳು, ಸವಲಪ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಸದರೆ, ಹುಮಮಸುಸಾ ಬಂದ ಹಾಗಾಗಿ, ಲಕುಕಂದದಿಂದ ಸಂಬಾವಿಯವರೆಗೂ
ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಹೊರುವ ತಂದರೆ ತ್ಪುಪತ್ತದೆ ಎಂದು. ಗುತ್ತಗೂ ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಹೊತ್ುತ ಸಾಕಾಗಿತ್ುತ. ಅದನ್ನುನು ಲಕುಕಂದದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಡಿಯ ಬಳಿ
ಶುಶೂರಸೆಗೆ ಬಿಟುಟ ಹೊೀಗುವ ಆಲ್ೀಚನೆಯನ್ನೂನು ಮಾಡಿದದನ್ನು. ಆದದರಿಂದ, ನಾಯಿ ನ್ನಡದೆೀ ಸಂಬಾವಿಗೆ ತ್ನನುಡನೆ ಬರುವಂತ್ಸಾದರೆ ಆಗಲ್
ಎಂದು, ಕಾಡಿ ಕೊಟಟ ಹೆಂಡವನ್ನೂನು ಕುಡಿಸದನ್ನು. ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ತ್ನ್ನಗೆ ಪೂವಾರ್ಶೆಭಾಯಸವಿದಿದತ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಲ್ಚಗುಟುಟತ್ತ ಮದಯಪ್ಪಾನ್ನ ಮಾಡಿತ್ು.
ಹೆಂಡ ಕುಡಿಸದ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಪವಾಡವೆ ನ್ನಡೆದುಹೊೀಯಿತ್ು. ಹುಲ್ಯ ತ್ುಂಬ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಯಿತ್ು. ಗುತ್ತ ಸಂತೀಷಾತ್ಶಯದಿಂದ “ಗೆದೆದ
ಕಣರೀ! ನಮಮ ಹಸತಗುಣ!…. ನಾ ಬತ್ತೀನರೀ, ಕಾಡಮಮ.” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ವಂದಾನ್ನಪರ್ಶೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಬಿೀಳೊಕಂಡನ್ನು, ತ್ನನುಡನೆ
ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ನ್ನಡೆದು ಬರುತ್ತದದ ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಕೂಡಿ.
ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ತ್ಮಿಮಯೊಡನೆ ಗುತ್ತ ಸಂಬಾವಿಯ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಯ ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರವನ್ನುನು ಪರವೆೀಶ್ಸದಾಗ ಆಗಲೆ
ಬಿಸಲೆೀರಿತ್ುತ. ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ ಗಿಡಿಡಗೆ ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸದದ ತ್ನ್ನನು ಸೊೀದರ ಸೊಸೆಯನ್ನುನು ಕಂಡು ಸಂತೀಷ್ವಾದರೂ ಸವಲಪ
ಸೊೀಜಗವೂ ಆಯಿತ್ು. “ಏನೀ? ತ್ಮಿಮ ಒಬಬಾಳೆ ಬಂದಿದಾಳೆೀನೀ ನನ್ನನು ಸಂಗಡ?” ಎಂದು ತ್ಸಾಯಿ ಕೆೀಳಿದ ಪರಶೆನುಯ ಧ್ವನಯನ್ನನುರಿತ್ ಗುತ್ತ ಅವಳ
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ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸು ಮಾತ್ಸಾಡಿದಮೀಲೆ, ಗಿಡಿಡ ತ್ುಸು ಭೀತ್ಳಾದರೂ ಅದನ್ನುನು ತೀರಗೊಡಲ್ಲಲಿ.
ಗುತ್ತಯ ಅಪಪ ಕರಿಸದದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ; ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗಿದದನ್ನು.
“ಅಯಯ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸದೊದರೀ, ದೊಳಳೆಯಯನ್ನ ಕೆೈಲ್, ನೀ ಬಂದಿಯೊೀ ಇಲ್ಲಿೀ ಕೆೀಳಿಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ್. ಯಾಕೊೀ ಏನ? ಗೊತ್ತಲಲಿ. ಬಾಯಗ ಮನೀಗೆ
ಹೊೀಗಿ ಅವರನ್ನನು ನೀಡು.
ತ್ಸಾಯಿ ತ್ಳಿಸದೊಡನೆಯ ಗುತ್ತ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ‘ಬಿಡಾರ’ದಿಂದ ‘ಮನೆ’ಗೆ ಓಡಿದನ್ನು . ಅವನಗೆ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮನೀಧ್ಮರ್ಶೆದ
ಉಗರಪರಿಚಯ ಚೆನಾನುಗಿಯೆ ಇತ್ುತ.
ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನವೆ ಕಾಗದಕೆಕ ಉತ್ತರ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೆೀಕಾಗಿದದ ಗುತ್ತ ಒಂದು ದಿನ್ನ ತ್ಡವಾಗಿ ಬಂದದುದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಹೊತ್ಸಾತಗಿಯೂ ಬಂದದದಕೆಕ
ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಅವರ ಬೆೈಗುಳದ ನಭಂಟಿನಂದ ಆಯುದ ತ್ಸೆಗೆದ ಪದಗಳನೆನುಲಲಿ ಪರಯೊೀಗಿಸ ಚೆನಾನುಗಿ ತ್ರಾಟೆಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಗುತ್ತ
ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಕಾಗದ ಕೊಡಲ್ಲಲಿವೆಂದೂ, ಕೊಟಿಟದದರೆ ಆವತ್ಸೆತ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತದೆದನೆಂದೂ, ತ್ಸಾನ್ನು ಹೊತ್ಸಾತಗಿ ಬಂದುದಕೆಕ
ಕಾರಣ ಹೆೀಳಲು ಹೊೀಗಿ ಮತ್ತಷ್ುಟ ಅನನುಸಕೊಂಡನ್ನು.
“ಮತ್ಸಾಯಕೆ ನಂತ್ರೀದು? ಹೊೀಗಬಹುದು ತ್ಳವಾರರ ಸವಾರಿ!” ಮಾತ್ು ಮುಗಿಸದ ಮೀಲೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಲೆಬಗಿಗಸ ಏನ ಲೆಕಕ
ಬರೆಯುತ್ತದದವರು ಮತ್ಸೆತ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ನೀಡಿ, ಇನ್ನೂನು ನಂತ್ಸೆೀ ಇದದ ಗುತ್ತಗೆ ವಯಂಗಯವಾಗಿ ಭತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ ಮಾಡುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದರು.
ಆದರೂ ಗುತ್ತ ಹಂದದೆ ನೆಲ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ನ್ನು.
ತ್ಸಾನ್ನು ಒಡೆಯರ ಅನ್ನುಮತ್ಯಿಲಲಿದೆ ಮಾಡಿದದ ಸಾಹಸವನ್ನುನು ಅವರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಲ್ೀ ಬೆೀಡವೊ? ತ್ಳಿಸದರೆ ಏನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರ? ಇಂದಾಗಲ್
ನಾಳೆಯಾಗಲ್, ತ್ಸಾನಾಗಲ್ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆಯಾಗಲ್, ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿಷ್ಯವನ್ನುನು ತ್ಳಿಸಯೆ ತ್ೀರಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಒಪಿಪಗೆ, ಬೆಂಬಲ, ಧ್ನ್ನ
ಸಹಾಯ, ಕಡೆಗೆ ಜನ್ನಸಹಾಯ ಇವುಗಳಿಲಲಿದೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಂಥವರಿಂದ ಅವರ ಜೀತ್ದಾಳೊಬಬಾಳನ್ನುನು ದಕಿಕಸಕೊಳುಳೆವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ
ಅವಳನ್ನುನು ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಬರುವ ಮುನ್ನನುವೆ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ು ತ್ಳಿಸದದರೆ ಅದರ ಹೊಣ್ಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಹುಪ್ಪಾಲು ಅವರದೆದ ಆಗಿರುತ್ತತ್ುತ.
ಈಗ ಒಡೆಯರಿಗಂತ್ೂ ಇರಲ್, ತ್ನ್ನನು ಸವಂತ್ ತ್ಸಾಯಿ ತ್ಂದೆಯರಿಗೆೀ ಗೊತ್ತಲಲಿದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿಬಿಟಟದೆದೀನೆ!…. ಆಲ್ೀಚಿಸದಷ್ುಟ ಆಳವಾಗಿ
ತೀರ ತಡಗಿತ್ುತ, ತ್ಸಾನ್ನು ಹಾಯಲು ಇಳಿದಿದದ ಹೊಳೆ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಒಡೆಯರ ಮೂದಲ್ಕೆಯ ಉಕಿತಗೆ ಯಾವ ಪರತ್ಕಿರಯೆಯನ್ನೂನು ತೀರಲಾರದೆ
ಗುತ್ತ ಹಂದದೆ ನೆಲ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದುದ.
ಹೆಗಗಡೆ ಮತತಮಮ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ “ಯಾಕೊೀ? ಕಲುಲಿ ನಂತ್ಸಾಹುಂಗೆ ನಂತ್ೀಯ? ಮತ್ೂತ ಏನಾದೂರ ಬೆೀಕೊೀ? ಕನಾತ್? ಬರಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೆೈದಿದುದ
ಸಾಲದು ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ!” ಎಂದು ಗದರಿಸದರು.
“ನಮಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಸಯ ಕೆೀಳಾನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ….” ಎಂದು ಗುತ್ತ ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ತ್ಲೆ ಕರೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಮುಖವೆತ್ತದನ್ನು.
“ಏನೀ ಅದು? ಬೊಗಳೊೀ?”
“ನ್ನನ್ನನು…. ಸಾವದರ ಮಾವನ್ನ ಮಗಳು ತ್ಮಿಮೀನ್ನ….” ತ್ಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಇದದಬಿದದ ಹಲುಲಿಗಳನೆನುಲಾಲಿ ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತ ಗುತ್ತ ಇನ್ನೂನು
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ಮುಂದುವರಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದದ ಲೆಕಕದ ಪುಸತಕವನ್ನುನು ದೂರ ನ್ನೂಕಿ, ತ್ಸಾಟಸಥೂಯವನೆನುಲಲಿ ಆಚೆಗೆ ತ್ಳಿಳೆ:
“ನನ್ನಗೆೀನ್ನು ಸೊಕೆಕೀನ? ತ್ಲೆಗಿಲೆ ಕೆಟಿಟದೆಯೊೀ? ಅವರ ಸಾಲಾನೆಲಲಿ ತ್ೀರಿಸ, ಅವಳಿಗೆ ಅಷಟಂದು ತ್ಸೆರಾ ಕೊಟುಟ, ನಾ ನನ್ನಗೆ ಮದೆೀಮಾಡಿಸಾ, ನ್ನನ್ನನು
ಮನೆೀ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಲೆೀನ? ನನ್ನಗೆ, ನನ್ನನು ಅಪಪಗೆ, ಕೊಟಟ ಸಾಲಾನೆೀ ಕುತ್ತರ ಬೆಳೆದಾಹುಂಗೆ ಬೆಳೆದು ನಂತ್ದೆ ! ಅದನೆನುೀ ನೀವು ತ್ೀರಿಸಾದು
ಯಾವಾಗಲ್ೀ?…. ಹೆೀಳಿತೀನ, ನೀಡು. ನಂಗೆ ಅವಳನ್ನನು ಮದೆೀ ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಲೆೀಬೆೀಕು ಅಂತ್ಸಾ ಅಷಟಂದು ತ್ಸೆವಲು ಹತ್ತದೆರ , ಬೆಟಟಳಿಳೆ
ಗೌಡಿರಂದಲೆ ಸಾಲಾ ತ್ಗೊಂಡು, ನ್ನನ್ನನು ಸಾಲಾನೆಲಲಿ ತ್ೀಸರ್ಶೆ, ಅವರ ಕೆೀರಿೀಗೆೀ ಹೊೀಗಿ, ಅವಳನೆನುೀ ಮದೆೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಕಾಗಿರು! ಯಾರು ಬಾಯಡ
ಅಂತ್ಸಾರೆ?” ಎಂದು, ಮಳೆ ಹೊಯದಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿ, ಸಟಿಟಗೆ ಮೈಕೆರೆದುಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ, ಶಾಲ್ನಳಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿಕೊಂಡು ತ್ುರಿಗಜಜಿಯ ದೆೀಹಭಾಗಗಳನ್ನುನು
ಪರಪರನೆ ತ್ುರಿಸಕೊಳಳೆಲಾರಂಭಸದರು.
ಗುತ್ತ ಒಡೆಯರಿಂದ ಬೆೀರೆ ರಿೀತ್ಯ ಮಾತ್ನ್ನುನು ನರಿೀಕಿಷೌಸದರು. ಒಡೆಯರಿಗೆ ದುಡಿಯಲು ಮತತಂದು ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳು ದೊರೆಯುವುದರಿಂದ ತ್ನ್ನನು
ಪರಯತ್ನುಕೆಕ ಪ್ರೀತ್ಸಾಸಾಹ ಲಭಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸದದನ್ನು. ಅಲಲಿದೆ ಆಳುಗಳ ವಿಚಾರಕಾಕಗಿಯೆ ಹಿಂದಿನಂದಲೂ ಸಂಬಾವಿಗೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೂ ಒಂದು
ಸಪಧಾರ್ಶೆ ಮನೀಭಾವ ಬೆಳೆದು, ಕೆಲವೊಮಮ ಮನ್ನಸಾತಪಕೂಕ ಜಗಳಕೂಕ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತಬಿಟಿಟತ್ುತ. ನ್ನನ್ನನು ತ್ಂದೆ ಕರಿಸದದಗೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕೆೀರಿಯ
ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ತ್ಂಗಿ ಗಿಡಿಡಯನ್ನುನು ತ್ಂದಾಗಲೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಿಗೂ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯ ತ್ಂದೆ ಸಂಬಾವಿಯ ದಿವಂಗತ್
ದುಗಗಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೂ ಹೊಡೆದಾಟವಾಗುವುದರಲ್ಲಿತ್ತಂತ್ಸೆ ಎಂಬುದು ಬಿದಿದತ್ುತ ಗುತ್ತಯ ಕಿವಿಗೆ , ಪೂವೆೀರ್ಶೆತ್ಹಾಸರೂಪದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಕಲೂಲಿರು
ಸಾಹುಕಾರ ಮಂಭಟಟರ ಮಧ್ಯಸತಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತ್ ನ್ನಡೆದು, ಸಂಭಾವಿಯಕೆೀರಿಯ ಗುತ್ತಯ ಅಪಪ ಕರಿಸದದನ್ನ ತ್ಂಗಿ ಸೆೀಸಯನ್ನುನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕೆೀರಿಯ
ತ್ಮಿಮಯ ಅಪಪ ದೊಡಡಬಿೀರನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ, ಆಳಿಗೆ ಆಳು ಬದಲು ಬಂದು ತ್ುಂಬಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಮನೆತ್ನ್ನಗಳಿಗೂ ರಾಜ
ಮಾಡಿಸದದರಂತ್ಸೆ. ಎರಡು ಮನೆತ್ನ್ನಗಳೂ ಅಂತ್ಹ ಜಗಳಗಳೂ ಅಂತ್ಹ ರಾಜಗಳೂ ಅನೆೀಕ ಸಾರಿ ಅನೆೀಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನ್ನಡೆದಿದುದವು. ಎರಡು,
ಮನೆತ್ನ್ನಗಳಿಗೂ ಪರಸಪರ ನೆಂಟಸತಗೆ, ಹೊೀಗಿ ಬರುವುದು, ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಂಡೆೀ ಬರುತ್ತದದರೂ ಅದೆಲಲಿ ಮೀಲುಮೀಲ್ನ್ನ
ವಿಷ್ಯವಾಗಿತ್ುತ; ಒಳಗೊಳಗೆ, ಅಂತ್ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಪರಸಪರ ಸಪಧಾರ್ಶೆಭಾವವೂ ಪರತ್ಷೆಠಯ ಪ್ಪೆೈಪ್ೀಟಿಯೂ ಗವೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಒಡೆಯರ ಕೊೀಪ್ೀಕಿತಯ
ಹೊಗೆಯ ಆ ಹಳೆೀಯ ಜದಿದನ್ನ ಕಿಡಿಗಳೆ ಆಡುತ್ತದುದವು ಎಂಬುದನ್ನುನು ಗುತ್ತ ಗರಹಿಸಲ್ಲಲಿ. ಜೊತ್ಸೆಗೆ, ತ್ಮಮ ಸವಂತ್ ಮದುವೆಯ ಸಮಸೆಯಯೆ
ದಿನ್ನದಿನ್ನಕೂಕ ಹೆಚುಚಾ ಹೆಚುಚಾ ಕಗಗಂಟಾಗುತ್ತದುದ, ಅನಶಚಾಯ ಪರಿಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಹಾಳು ಹೊಲೆಯ ತ್ನ್ನನು ಮದುವೆಯ ಕೆಂಜಗೆ ಹಿಂಡಿಲನ್ನುನು
ಕಡಿದು ನ್ನನ್ನನು ಮೀಲೆ ತ್ಳುಳೆತ್ತದಾದನ್ನಲಾಲಿ ಎಂಬ ಮದುವೆಯ ಕೆಂಜಗೆ ಹಿಂಡಿಲನ್ನುನು ಕಡಿದು ತ್ನ್ನನು ಮೀಲೆ ತ್ಳುಳೆತ್ತದಾದನ್ನಲಾಲಿ ಎಂಬ ಸಡುಕೂ ಅವರ
ಸಟಿಟನ್ನ ನ್ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತ.
ಗುತ್ತಗೆ ತ್ಟಕಕನೆ ದಿಕುಕಗೆಟಟಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಒಡೆಯರ ಬಲದ ಮತ್ುತ ಬೆಂಬಲದ ಧೆೈಯರ್ಶೆದಿಂದ ಯಾವ ಸಾಹಸಕೆಕ ಕೆೈಹಾಕಿದದನ , ಯಾವ ಸಾಹಸವನ್ನುನು
ಕೆಚಿಚಾನಂದಲೂ ಹಿಗಿಗನಂದಲೂ ಸಾಧಿಸಯೆ ಬಿಟಿಟದದನ ಅದು ಈಗ ಅವಿವೆೀಕಸಾಹಸದಂತ್ಸೆ ಅಪ್ಪಾಯಕಾರಿ ತೀರತಡಗಿ, ಅವನ್ನ ಪ್ಪಾರಣದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಅವಯಕತ ಭಯಸಂಚಾರವಾಯಿತ್ು; ಮೂಕ ದುಃಖವೂ ಉಕಿಕ ಬಂತ್ು. ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ರಾತ್ಸಾರರಾತ್ರ ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆದೀನೆ
ಎಂಬುದನ್ನುನು ಆಗಲೆ ಒಡೆಯರಿಗೆ ತ್ಳಿಸುವುದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಅವನ್ನ ಇರಾದೆ . ಆದರೆ ಅವಳನ್ನುನು ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಬಂದು ತ್ಸಾನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕೆಕ
ಒಡೆಯರ ಅನ್ನುಮತ್ಯನ್ನುನು ಮದಲು ಪಡೆದು ಆಮೀಲೆ ತ್ಕಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದು ಅವನ್ನ ಇಚೆಛೆಯಾಗಿತ್ುತ.
ಆದರೆ ಈಗ? ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಬರುವುದಕೆಕ ಅನ್ನುಮತ್ ನೀಡುವುದಿರಲ್; ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೌಡರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು, ತ್ಮಮ ಸಾಲ ತ್ೀರಿಸ, ನೀನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಹೊೀಗಿ, ಅವಳನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಅವರ ಜೀತ್ದಾಳಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿರು – ಎನ್ನುನುತ್ತದಾದರೆ! ಬಚಚಾನಗೆೀ ಅವಳನ್ನುನು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು
ಹಟತಟಿಟರುವ ಗೌಡರು, ‘ನ್ನನ್ನನು ಅಪಪನಗೆ ನಾ ಹುಟಿಟದದರೆ’ ಎಂದೆಲಲಿ ಏನೆೀನೀ ಆಣ್ಣೆ ಭಾಷೆ ಹಾಕಿ ಪರತ್ಜೆಞ ಮಾಡಿರುವ ಗೌಡರು , ನಾನ್ನು ಸಕಕರೆ
ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಜೀವಸಹಿತ್ ಬಿಟಾಟರೆಯೆ? ನ್ನನ್ನನು ಒಡೆಯರ ಬಲ ಮತ್ುತ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯದಿದದರೆ ನಾನ್ನು ಕೆಟೆಟ; ಬದುಕ ಬೆೀಕಾದರೆ ಊರು ಬಿಟುಟ ಕಾಡು
ಸೆೀರುವುದೊಂದೆೀ ದಾರಿ; ಇಲಲಿದಿದದರೆ ದೆೀಶಾಂತ್ರ ಹೊಗಬೆೀಕು – ಈ ರಿೀತ್ಯ ತ್ರತ್ರದ ಭಾವನೆ ಮತ್ುತ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳ ಆವತ್ರ್ಶೆಗತ್ರ್ಶೆಕೆಕ
ಸಕಿಕದಂತ್ಸಾಗಿದದ ಗುತ್ತಯ ಮನ್ನಸುಸಾ ತ್ತ್ತರಿಸ, ಶರಣ್ಣಾಗತ್ಯ ಕೊಟಟಕೊನೆಯ ಆಶರಯವನ್ನುನು ನಶಚಾಯಿಸತ್ು.
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ಹೆಗಗಡೆ ಇನ್ನೂನು ಕಜಜಿ ತ್ುರಿಸ ಮುಗಿಸರಲ್ಲಲಿ. ತ್ುರಿಗಜಜಿಯ ಹಣ್ಣೆಯ ಬರಹವೆ ಹಾಗೆ! ಒಂದು ಕಡೆ ತ್ುರಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತ್ು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನುನು
ತ್ುರಿಸತ್ುರಿಸ ನ್ನವೆಯನ್ನುನು ಸಮಾಧಾನ್ನ ಸಥೂತ್ಗೆ ತ್ರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಅದರ ಪಕಕದ ಸೀಮಯಲ್ಲಿ ಆಂದೊೀಳನ್ನಕೆಕ ಪ್ಪಾರರಂಭ! ಹರಿತ್ವಾದ ಉಗುರಿನ್ನ
ಕೆೈಬೆರಳುಗಳನ್ನುನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ ಆ ಕಾರಂತ್ಯನ್ನುನು ಹತ್ತಕುಕವುದೆ ತ್ಡ ಆ ಸಥೂಳಕೆಕ ಸವಲಪವೂ ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಲಿದ ಇರುವ ತಡೆಯ ಸಂಧಿಯ ದೂರ
ಪ್ಪಾರಂತ್ದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಷ್ುರು! ಹಾಳು ತ್ುರಿಗಜಜಿ! ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಸೆೀರಿದದ ದೆೀಹಚಕಾರಧಿಪತ್ಯವೆಲಲಿ ತ್ುರಿಗಜಜಿಯ ಕೊಷೌೀಭೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದುದದರಿಂದ ಅವರು
ಇನ್ನೂನು ಕಜಜಿ ತ್ುರಿಸ ಪೂರೆೈಸರಲ್ಲಲಿ! ನೀಡುತ್ಸಾತರೆ: ಗುತ್ತ ಮೈಮೀಲೆ ಬಂದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಮುಖ ಊದಿಸ ಕೆಂಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣಾೀರು
ಸುರಿಸುತ್ಸಾತ, ಕೆೈ ಕೆೈ ಮುಗಿಯುತ್ಸಾತ, ಸೊಂಟ ಬಗಿಗ ಮುಂಬರಿದು, ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ನೆೀರ ಇದಿರಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಬಡಿಗೆ
ಬಿೀಳುವಂತ್ಸೆ ಬಿೀಳುತ್ಸಾತ “ಅಯಾಯ, ನಮಮ ದಮಮಯಯ, ನ್ನನ್ನನು ಕೆೈಬಿಡಬಾಯಡಿ. ಸಾಯೊೀವರೆಗೂ ನಮಮ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ದುಡಿದು ರುಣ ತ್ೀರಿಸತೀನ “
ಎಂದು ಗದಗದಿಸುತ್ಸಾತ ಉದದಂಡ ನ್ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿದಾದನೆ!
ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಮೈಮೀಲೆ ಬಿಸನೀರು ಚೆಲ್ಲಿದಂತ್ಸಾಯುತ. ದೆೈನ್ನಂದಿನ್ನ ತ್ಟಸಥೂಭಾವದಲ್ಲಿದದ ಅವರ ಚೆೀತ್ನ್ನ ಮಿಂಚನ್ನ ಚಾಟಿಗೆಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು
ಉದಾಸೀನ್ನವನೆನುಲಾಲಿ ಕೊಡಹಿ ತ್ಳಿಳೆ ಎಚಚಾರಗೊಂಡಿತ್ು. ಗುತ್ತಯ ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ ವತ್ರ್ಶೆನೆ ಅವರ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಹೆಡೆಯೆತ್ತ ನಲ್ಲಿಸತ್ು. ಅದುವರೆಗೂ ಎಷೆಟ
ತ್ುರಿಸಕೊಂಡರೂ ಶಮನ್ನಗೊಳಳೆದೆ ಹತೀಟಿಗೆ ಬರದಿದದ ತ್ುರಿಗಜಜಿಯ ಕೆರೆತ್ವೂ ತ್ಟಕಕನೆ ನಂತ್ು, ಅವರ ಪರಜಾಞಸೀಮಯಿಂದಲೆ ಗಡಿಪ್ಪಾರಾಗಿ
ಹೊೀಯಿತ್ು. ಅಂಗಳದ ಮಣ್ಣಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಡಬಿದುದ, ಎದುದನಂತ್ು, ಕೆೈಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತದದ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಎವೆಯಿಕಕದೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಅವನ್ನ
ಮಾತ್ಗೆ ಕಿವಿಹೊಟಟರು:
“ನಾನಂದು ನಮಮ ಕಾಲ ಕಸ! ಸಾಯೊೀವರೆಗೂ ನಮಮ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ದುಡಿದು ರುಣ ತ್ೀರಿಸತೀನ! ಅಯಾಯ, ನಾನೆೀನ್ನು ನ್ನನ್ನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದದಲಲಿ.
ನ್ನಮಮ ಧ್ಣ್ೀರ ಮಾನ್ನಮವಾರ್ಶೆದೆ ಕಾಪ್ಪಾಡಕಾಕಗಿ ನಾನ್ನು ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿದುದ….”
“ಏನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯೊೀ ನೀನ್ನು?” ಒಡೆಯರ ಪರಶೆನುಯನ್ನುನು ಗಮನಸದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಮುಂಬರಿದನ್ನು ಗುತ್ತ.
“ಆ ಲುಚಚಾ! ಆ ನೀಚ! ಆ ಹೊಲೆೀರ ಕುರುದೆ! ಆ ಬಚಛೆ, ಅಂವ ಮೂರುಕಾಸನ್ನ ಮನ್ನುಷ್ಯ. ನ್ನನ್ನನು ಒಡೆೀರನ್ನನು ನ್ನನ್ನನು ಮುಂದೆ “ಅವನ್ನು ಇವನ್ನು ನೀನ್ನು
ತ್ಸಾನ್ನು” ಅಂತ್ಸಾ ಮಾತ್ಸಾಡಬೆೈದೆೀನ್ನು? ಹೆೀಳಿ! ನೀವೆೀ ಹೆೀಳಿ! ಅದಕೆಕ ನಾನ್ನು ಮಾಡಿದುದ ಹಾಂಗೆ!….”
“ಏನ್ನು ಮಾಡಿದೊದ? ಬಿಡಿಸ ಹೆೀಳೊ ಸರಿಯಾಗಿ.” ಹೆಗಗಡೆಯ ಧ್ವನ ಮೃದುತ್ರವಾಗಿ ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ಸೂಚಕವಾಗಿತ್ುತ. ಅದನ್ನುನು ಗರಹಿಸದ ಗುತ್ತ
ನ್ನಡೆದದೆದಲಲಿವನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆ ಪರತ್ಕೂಲವಾಗುವಂತ್ಃ ಅಂಶಗಳನೆನುಲಲಿ ತ್ಯಜಸಯೊ ತ್ಸೆೀಲ್ಸಯೊ ಭಾವಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೌಡರ
ಪರತ್ಜೆಞಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆೀಳುವಾಗ ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಅವಮಾನ್ನಕರವಾಗಿ ಅವರನ್ನುನು ಕೆರಳಿಸುವಂತ್ಹ ಅಲಪಸವಲಪ ನಂದಾಂಶವನ್ನುನು
ಸೆೀರಿಸಲು ಮರೆಯಲ್ಲಲಿ.
ಆಲ್ಸುತ್ಸಾತ ಆಲ್ಸುತ್ಸಾತ ಹೆಗಗಡೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮನೆತ್ನ್ನದ ರಚುಚಾ ಉಸರಾಡಿತ್ು. ಹಲುಲಿ ಬಿಗಿದು ತ್ುಟಿಗಚಿಚಾತ್ು.
“ಏನೀ? ನಜ ಹೆೀಳಿತದಿದಯೆೀನೀ?” ಹೆಗಗಡೆಯ ಗಡಸುದನ.
“ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳದ ದೆೀವರಾಣ್ಣೆಗೂ! ನಾ ಹೆೀಳಿದುದ ಸುಳಾಳೆಗಿದೆರ ನ್ನನ್ನನು ನಾಲ್ಗೆ ಬಿದೆದೀ ಹೊೀಗಿಲಿ!”
“ಆ ಹುಡುಗಿ ಅದರ ಒಪಪಗೆಯಿಂದಲೆ ನನ್ನನು ಸಂಗಡ ಬಂತ್ಸೆೀನ?”
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“ಹೌದು, ನ್ನನನುಡೆಯಾ. ಅದು, ಅದರ ಅವವ, ಇಬಬಾರಿಗೂ ಒಪಿಪಗೆ. ತ್ಮಿಮಯಂತ್ೂ ಆ ಬಚಛೆನ್ನನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಹುಂಗೆ ಬೆೈತ್ದೆ! ಅದರ ಅಪಪನ್ನೂ
ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರೀ ಜಾತ್ಕೆಟಟಂವಗೆ ಕೊಡಾಕೆ ಒಪಿಪಲಲಿವಂತ್ಸೆ . ಆದೆರ ಗೌಡರ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಹೂಞ ಅಂದಿದನುಂತ್ಸೆ. ನಾ ಕಾಣ್ಣಾದೆ ತ್ಡ, ಅತ್ಸೆತ “ಅಪ್ಪಾಪ,
ಹೆಂಗಾದೂರ ಮಾಡಿ ನ್ನನ್ನನು ಹುಡುಗಿೀನ್ನ ಬದುಕುಸಾ” ಅಂತ್ ಹೆೀಳಿ ನ್ನನ್ನನು ಸಂಗಡ ರಾತ್ಸಾರಾತ್ರ ಕಳಿಸಾಕೊಟುಟ , ಬಾಯರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲದಂಗೆ. ನ್ನಂದೆೀನ್ನೂ
ತ್ಪಿಪಲಲಿ, ನ್ನನನುಡೆಯಾ!”
ಸೊಂಟಬಾಗಿ, ಕೆೈಮುಗಿದು, ದಿೀನ್ನವದನ್ನನಾಗಿ ನಂತ್ದದ ಸುದೃಢಕಾಯದ ತ್ಮಮ ಕುಳಳೆಬಂಟನ್ನನ್ನುನು ಕೃಪ್ಪಾದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ನೀಡುತ್ತದುದ
ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆ ಏನೆೀನ್ನನನು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಶಚಾಯಿಸ ಹೆೀಳಿದರು: “ನನ್ನನು ಅಪಪನ್ನನು ಬಂದು ನ್ನನ್ನನು ನೀಡಾಕೆ ಹೆೀಳೊ, ಹೊೀಗೊೀ!”
ಗುತ್ತ ಹಷ್ರ್ಶೆಮುಖಿಯಾಗಿ, ಕೆೀರಿಯ ಕಡೆ ತ್ರುಗುವುದಕೆಕ ಬದಲು, ಜಟಟಮಮ ಹೆಗಗಡತ್ಯವರನ್ನುನು ಕಂಡು ಹೊೀಗಲು ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ
ಹೊೀದನ್ನು: ತ್ವರು ಮನೆಯ ಇಷ್ಟವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಗಳನೆನು ಹೆೀಳಿ ಮನ್ನಸುಸಾ ಸಂತೀಪಡಿಸದರೆ ‘ಹೆಗಗಡತಮಮೀರು’ ಏನಾದರೂ ‘ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಡದೆ ’
ಇರುತ್ಸಾತರೆಯೆ?
ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಹೊಲೆಯರ ಕೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಒಡಿಡಗಳಿಂದ ಹೊರಟ ಊರುಹಂದಿಗಳು, ಸಲಗ – ದಡೆಡ – ಮಣಕ – ಮರಿಗಳು, ಗುರುಗಳು
ಕುಂಯಿಕುಂಯಿ ಸದುದ ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಗುಡಿಸಲು ಗುಡಿಸಲ್ನ್ನ ನ್ನಡುವಣ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನ್ನನತ್ಯದ ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ ಆಹಾರಾನೆವೀಷ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತಡಗಿದುದವು.
ಕೊೀಳಿಗಳೂ, ಹುಂಜ – ಹೆೀಟೆ – ಸಳಗ – ಮರಿ – ಹೂಮರಿ, ಗೂಡುಗಳಿಂದ ಗೊತ್ುತಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾರಿ ಕೊಚೆಚಾಯ ಸಥೂಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆದಕುವ
ಕೆಲಸಕೆಕ ಕಾಲು ಕೊಕುಕ ಹಾಕಿದುದವು. ಅಡುಗೆ ಒಲೆಗಳಿಂದ ಹೊಮಿಮದ ನೀಲ್ ಹೊಗೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸದದ ಹುಲ್ಲಿನ್ನ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದ ಮಲಲಿಗೆ
ಹೊರಟು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಳೆಳೆಯಾಟವಾಡಲು ಮದಲುಮಾಡಿತ್ುತ. ಬೆಳಗಿನ್ನ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಕೆೀರಿಗಳಿಗೆ ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿರುತ್ತದದ ದುವಾರ್ಶೆಸನೆಗಳ
ಒಕೂಕಟ ಆ ಕೆೀರಿಯವರ ಮೂಗಿಗೆ ಅಗೊೀಚರವಾಗಿದದರೂ ಹೊರಗಿನಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಮೂಗು ಮುಚಿಚಾಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ತ್ುಂಬಿ ಹಬಿಬಾತ್ುತ.
ಆದದರಿಂದಲೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಕಳಿಸದದ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನ ಸೆಟಿಟಯಾಳು ಮೂಗು ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ಬಾಯಿಂದಲೆ ಉಸರಾಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದುದ, ಬಚಚಾನ್ನ
ಬಿಡಾರದ ಮುಂದೆ. ಬಚಚಾನಗೆ ಗೌಡರು ಕಳಿಸದದ ಸಂದೆೀಶವನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಹೆಚುಚಾಹೊತ್ುತ ನಲಲಿಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಅವನ್ನು ಹೊರಟುಹೊೀದ ಅನ್ನಂತ್ರ,
ತ್ನ್ನನು ಸಾರಥಿತ್ವದ ಸಮವಸತರವನ್ನುನು ಧ್ರಿಸ, ತ್ನ್ನಗೆ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿದದ ಭಾವಿ ಮಾವ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ನ್ನಡೆದು, ಗೌಡರು ಈ ಕೂಡಲೆ
ಬರಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳಿಕಳುಹಿಸದದ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ಠಿೀವಿಯಿಂದ ತ್ಳಿಸ, ಹೆಚಿಚಾನ್ನ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ಣೆಗೆ ತಡಗುವುದಕೆಕ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿದಷ್ುಟ
ಬಿಗುಮಾನ್ನದಿಂದಲೂ ಬೆೀಗದಿಂದಲೂ ಹಿಂದಿರುಗಿ, ಒಡೆಯರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಿರುಬಿರನೆ ಕಾಲುಹಾಕಿದದನ್ನು.
ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಕಲ್ಕೆಯ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಬಿದುದ, ಗಾಯವಾಗಿ, ಮೈಕೆೈ ನೀವಿನಂದ ನ್ನರಳುತ್ತದದ
ಮುದುಕ, (ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದದ ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಆಯುಃಪರಮಾಣದ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಅವನ್ನನ್ನುನು ‘ವಯಸಾಸಾದವನ್ನು ’ ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದಕಿಕಂತ್ ‘ಮುದುಕ ’
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರೆೀ ಸತ್ಯಕೆಕ ಹೆಚುಚಾ ನಕಟವಾಗುತ್ತದೆ .) ದೊಡಡಬಿೀರ, ಇನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನು ಕಂಬಳಿಹಾಸಗೆಯಿಂದ ಎದಿದರಲ್ಲಲಿ. ಅಲಲಿದೆ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳು ತ್ಮಿಮ,
ಮದುಮಗಳಾಗಿರಬೆೀಕಾಗಿದದವಳು, ಹಠಾತ್ತನೆ ಕಾಣ್ಣೆಯಾಗಿದದದೂದ, ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ನಡುರಾತ್ರಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಿ
ಹತ್ಸಾಶರಾಗಿದದದೂದ ಮುದುಕನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಕದಡಿ, ದಣ್ಸ, ಅದನ್ನುನು ದೆೈನ್ನಯ ಸಥೂತ್ಗೆ ತ್ಂದಿತ್ುತ.
ಗೌಡರು ಹೆೀಳಿಕಳುಹಿಸದುದ ಏತ್ಕೆಕ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಒಡನೆಯೆ ಊಹಿಸ, ದೊಡಡಬಿೀರ ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ಕರೆದು “ಹೊೀಗೆ, ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನನು ಬರಾಕೆಹುೀಳೆ”
ಎಂದನ್ನು. ಹಿರಿಯಮಗ ಸಣಣಾಬಿೀರ ಬರಲು “ಗೌಡರು ಹೆೀಳಿಕಳಿಸಾಯರೆ. ನ್ನಂಗೆ ಮೈಕೆೈ ನೀವು. ಏಳಾಕೆ ಆಗದಿಲಲಿ. ನೀನೆ ಹೊೀಗಿ ಬಾ” ಎನ್ನನುಲು
ಸಣಣಾಬಿೀರ ತ್ಸಾನಬಬಾನೆ ಹೊೀಗಲು ಒಪಪಲ್ಲಲಿ. ತ್ಮಿಮ ಕಣಮರೆಯಾಗುವ ವಿಚಾರಕಾಕಗಿಯೆ ತ್ನ್ನನು ಅಪಪನ್ನನ್ನುನು ಕರೆಯಿಸುತ್ತರುವುದು ಎಂಬುದೂ
ಅವನಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು. ತ್ಮಿಮ ಕಾಣ್ಣೆಯಾದುದಕೆಕ ನಜವಾದ ಕಾರಣ ಅವಳು ಕೆರೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡದದಲಲಿ. ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ
ಸೆೀರಲ್ರುವ ಬಚಚಾನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲಲಿದೆ ಅವಳ ತ್ಂದೆತ್ಸಾಯಿಯವರು ಅವಳನ್ನುನು ಗುಟಾಟಗಿ ಅಡಗಿಸಟುಟ, ಅವಳೆಲ್ಲಿಯೊ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಕಾಣ್ಣೆಯಾಗಿದಾದಳೆ ಎಂಬ ಗುಲುಲಿ ಹಬಿಬಾಸದಾದರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಸುದಿದಯೂ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಬಿಬಾತ್ುತ. ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಸಂಜೆ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ
ಸವಾರಿಯಾಗುತ್ತದಾದಗ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹಕಕಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ ಜನ್ನಸಂದಣ್ಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಕಂಡಿದದವರನೆೀಕರು ತ್ಮಿಮ ಕಾಣ್ಣೆಯಾಗಿದುದದಕೆಕ ಅವನೆೀ
ಕಾರಣವಾಗಿರಬೆೀಕೆಂದೂ ಊಹಿಸ ನ್ನಂಬಿದದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಸಂಬಾವಿ ಗುತ್ತಯೆ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ಸಾತನೆ ಎಂದೂ, ತ್ಮಿಮಯೂ ಅವಳ
ತ್ಸಾಯಿ ಸೆೀಸಯೂ ಗುತ್ತಯ ಪರವಾಗಿಯೆ ಇದಾದರೆಂದೂ ಕೆೀರಿಯವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತ್ಳಿದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿತ್ುತ. ದೊಡಡಬಿೀರ ಮದಮದಲು
ಗೌಡರ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳನ್ನುನು ಕೆೀರಿಯ ಹೊರಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಬಚಚಾನಗೆ ಕೊಡಲು ಸಮಮತ್ಸದದರೂ ಅವನ್ನು ದೆೀವಯಯಗೌಡರಡನೆ
ಕಿಲಸತರನಾಗುತ್ಸಾತನೆ ಎಂಬ ವದಂತ್ ಹಬಿಬಾದ ಮೀಲೆ ಮನ್ನಸುಸಾ ಬದಲಾಯಿಸದದನ್ನು. ಈ ಎಲಲಿ ಒಳಗುಟಿಟನ್ನ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನೂನು ಬಚಚಾನಂದ ಕೆೀಳಿ ತ್ಳಿದಿದದ
ದೆೀವಯಯ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಿಗೆ ಹೆೀಳಿ, ದೊಡಡಬಿೀರನಗೆ ಕರೆಕಳಿಸದದನ್ನು. ಏನಾದರೂ ಹೆಚುಚಾ ಕಡಿಮಯಾದರೂ ದೊಡಡಬಿೀರ
ಮುದುಕನಾದದರಿಂದ ಅವನಗೆ ದೆೀಹ ದಂಡನೆಯಾಗುವ ಸಂಭವ ಅಷಾಟಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಸಣಣಾಬಿೀರನಗೆ ತ್ನ್ನನು ವಯೊೀಧ್ಮರ್ಶೆದಿಂದ ಆ ರಕೆಷೌ
ಪಡೆಯುವ ಧೆೈಯರ್ಶೆವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನಗೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರ ಮತ್ುತ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಸಟಿಟನ್ನ ಬೆತ್ತದ ರುಚಿಯನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸುವ ಸಂದಭರ್ಶೆಗಳೂ
ಹಿಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ದೊರೆಕೊಂಡಿದುದವು. ಆದದರಿಂದಲೆ ಅವನ್ನು ತ್ಸಾನಬಬಾನೆ ಹೊೀಗಿ ಗೌಡರ ಕೊೀಪಕೆಕ ಎದುರಾಗಲು ಒಪಪಲ್ಲಲಿ.
ಅಂತ್ೂ ಕಡೆಗೆ ತ್ಂದೆಮಕಕಳಿಬಬಾರೂ ಹೊೀಗುವುದೆಂದು ನಣರ್ಶೆಯವಾಯಿತ್ು. ಕಿರಿಯ ಮಗನಗೆ ಹೆೀಳಿಕಳಿಸದರೆ ಅವನ್ನು ಬಿಡಾದಿಂದಲೆ ಹೊರಡಲ್ಲಲಿ.
ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಚಿಕಕಪುಟಿಟಯ ಕೆೈಲ್ ತ್ನ್ನಗೆ ‘ಸಣಣಾಕೆ ಒಡಲ ಜರ ಬಂದದೆ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಕಳುಹಿಸ ನ್ನುಣುಚಿಕೊಂಡಿತ್ು .
ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮನೆಯ ಹೊರ ಚಾವಡಿಗೆ ಸೆೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ಇಬಬಾರೂ ಕೂತ್ರು. ಆಗಲೆ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿೀಡಿಯ ವಾಸನೆಯಿದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ, ಸಣಣಾಬಿೀರನಗೆ ಭಯಾಶಂಕೆಯಾಗಿ, ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು
“ಅಪ್ಪಾಪ, ಯಾಕೊೀ ಬಿೀಡಿವಾಸನೆ ನೀಡಿದೆರ, ಸಾಬರನ್ನನು ಕರೆಸದಾಹುಂಗೆ ಕಾಣತದೊೀ! ಹೊತ್ಸಾರೆ ಎಡದ ಮಗುಗಲಾಗೆ ಎದದಡನೀ ಏನೀ ನಾನ್ನು?
ಏನ್ನು ಗಿರಾಚಾರ ಕಾದಿದೆಯೊೀ? ಅವತ್ುತ ಹೊಡೆಸದರಲಾಲಿ ಮಗಗಲು ಮುರಿಯ ಹಾಂಗೆ, ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆಹೊಡಾತ….” ಎನ್ನುನುತ್ತದದವನ್ನು ಬೆಚಿಚಾ ಬೆದರಿ ದೂರ
ನೀಡಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು “ನೀಡಿದಾಯ? ನಾ ಹೆೀಳಿದುದ ಸುಳೊಳೆ ಬದೊದೀ? ಆ ಇಜಾರದ ಸಾಬುರ, ಲುಂಗಿೀಸಾಬುರ ಇಬೂರ ಬಂದಾರೆ!”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ್ನ ಅಂಗಳದಿಂದ ಆ ಇಬಬಾರು ಹೊನಾನುಳಿ ಸಾಬಿಗಳೂ ಈ ಇಬಬಾರೂ ಕುಳಿತ್ದದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸವಲಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಂತ್ರು. ಕಟುಕನ್ನು
ತ್ಸಾನ್ನು ಕಡಿಯಲ್ರುವ ಕುರಿಗಳು ಪುಷ್ಟವಾಗಿವೆಯೊೀ ಇಲಲಿವೊೀ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅರಿಯಲು ಅವುಗಳನ್ನುನು ನೀಡುವಂತ್ಸೆ ದೊಡಡಬಿೀರ ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು
ದುರುದುರುದುರನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಂಡಮೂಗಿನ್ನ ಕುಳಳೆ ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾಸಯದ ನ್ನಗೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮದಲ್ಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆ
ಭಾಸವಾಯಿತ್ು.ಸಣಣಾಬಿೀರನಗೆ. ಆದರೆ ಬಲ್ಷ್ಠಕಾಯನ್ನೂ ದಿೀಘರ್ಶೆದೆೀಹಿಯೂ ಆಗಿದದ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೌಷ್ಟಕೌರಯರ್ಶೆಗಳ
ಭಯಾಕನ್ನತ್ಸೆಯ ಮುದೆರಗೊಂಡಂತ್ದುದದನ್ನುನು ಕಂಡ ತ್ಂದೆ ಮಕಕಳಿಬಬಾರೂ ನರಾಶಾಹತ್ರಾದಂತ್ಸೆ ಸುಮಮನೆ ನಷಾಕರಣ ಕೃತ್ಕ ಬೆಪುಪನ್ನಗೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ
ಮಿಳಮಳನೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ದದರು.
“ಓಹೊೀಹೊೀ! ಸರದಾರ ಮಕಕಳು! ಏನ್ನು ದೌಲತತೀ ನಮಗೆ? ನ್ನವಾಬರು ಕೂತ್ಹಾಂಗೆ ಕೂತ್ದಾರೆ! ಏಳೊರೀ! ಎದುದ ನಲ್ರೀ! ಏನ್ನು ಜಂಭ
ಇವಕೆಕ? ಕೂತ್ಸೆೀ ಒದಾವೆ!” ಹಂದಿ ಹೂಂಕರಿಸ ತ್ವಿಯುವಂತ್ಸೆ ಗದರಿದನ್ನು ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ.
ಅನೆೈಚಿಛೆಕವೆಂಬಂತ್ಸೆ ದಿಗಿಲುಬಿದುದ ತ್ಟಕಕನೆ ಎದುದ ನಂತ್ುಬಿಟಟನ್ನು ಸಣಣಾಬಿೀರ!
ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿ ನ್ನಕಕನ್ನು: “ಗಮಾರ! ಹಳಿಳೆಗಮಾರ!”
“ಏ, ಸುಮನು ಕೂತ್ೂಕಬಾದೆೀರ್ಶೆನೀ, ಹುಡುಗಾ?” ದೊಡಡಬಿೀರ ಕೂತ್ಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚೂರೂ ಹಂದದೆ, ಎದುದ ನಂತ್ದದ ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು
ರಟೆಟಹಿಡಿದೆಳೆದು ಕೂರಿಸ, ಹುಸನ್ನಗು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಈ ಇಜಾರದ ಸಾಬಣಣಾಗೆ ಕದಬಿಲಲಿ. ಹೊೀದಲ್ಲಿತ್ನ್ನಕ ದುಂಡಾವತ್ರ್ಶೆ, ದಬಾರ್ಶೆರು, ಜಬರದಸುತ!
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ಅದಕೆಕೀ ಮತ್ಸೆತ, ಕಮಾಮರಸಾಲೆೀಲ್ ಪುಟಾಟಚಾರ ಮೀಲೆ ಕೆೈಮಾಡಿ, ಹೂವಳಿಳೆ ನಾಯಕರ ಹತ್ರ ಗನಾಗಿ ಕನಾತ್ ತ್ಂದದುದ!” ಎಂದು ಇಜಾರದ
ಸಾಬಿಯನ್ನುನು ತ್ರಸಾಕರದಿಂದ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಮೂದಲ್ಸದನ್ನು.
ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿಯ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ತ್ುರುಕಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ “ಇವನಗೆ ಏನ್ನಂತ್ೀಯಾ ಸೊಕುಕ ! ಕೆೀರಿಗೆ ಯಜಮಾನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ ಬಹಳ ದಿಮಾಕು.
ಆವೊತ್ುತ ನಾನ್ನೂ ಅಜೀಜು ಚಮಡಕಾಕಗಿ ಕುದುರೆ ತ್ಟುಟ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರ ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊೀದರೆ ‘ನೀವು ಕೆೀರಿ ಒಳಗೆಲಲಿ ಬರಬಾರದು . ನ್ನಮಗೂ
ದೆೀವರು ದಿಂಡರೂ ಇದಾವೆ. ನ್ನಮಮ ಜಾತ್ ಕೆಟುಟಹೊೀಗತದೆ’ ಅಂತ್ಸಾ ಏನೆೀನೀ ಬೊಗಳಿಬಿಟಟ…. ಇವತ್ುತ ಇವನ್ನ, ಇವನ್ನ ಮಗನ್ನ, ಸೊಕಕನೆಲಲಿ
ಇಳಿಸಬಿಡಿತೀನ; ಗೌಡರು ಬೆತ್ತ ತ್ಗೊೀ ಅನ್ನನುಲ್!” ಎಂದು ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡಿ, ಮಿೀಸೆ ಕುಣ್ಸುತ್ಸಾತ ಮುಂದುವರೆಸದನ್ನು ಕನ್ನನುಡದಲ್ಲಿ: “ನನ್ನಗೆ
ಇವತ್ುತ; ನಾಳೆ, ನನ್ನನು ಹೂವಳಿಳೆ ನಾಯಕರಿಗೆ; ಜಾಸತಯಾಗಿದದ ಚಬಿರ್ಶೆ ಎಲಾಲಿ ಕರಗತದೆ, ನೀಡಾತ ಇರು.”
“ಈವತ್ುತ ಗೊತ್ಸಾತಗತದೊಯೀ ನಮಿಮಬಬಾರಿಗೂ, ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆ ಹೊಡೆತ್ದ ರುಚಿ! ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಹುಡುಗಿೀನೆ ಪರಾರಿ
ಮಾಡಿಸದಿದೀಯಲಾಲಿ, ನೀನೆಂಥ ದಗಲಬಾಜ?” ಎಂದನ್ನು ಲುಂಗಿೀಸಾಬು.
“ಜಕಣ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಕೆ ನ್ನಡೆಸಲಿಲಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ. ಜಕಣ್ ಅಡಗಿಸಟೆರ ಯಾರೆೀನ್ನು ಮಾಡಾಕೆ ಆಗತದೆ? ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಕೆಮಾಡಿತೀವಿ ಅಂತ್ಸಾ
ಹೆೀಳಿಕೊಂಡೆರ, ಹುಡುಗಿೀನೆೀನ್ನು ಮುಚಿಚಾಟುಟಕೊಳತದೆಯೆ?” ರಾಗವಾಗಿ ದನಎಳೆದ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ಮೂದಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ ಅಣುಕು ದನಯಲ್ಲಿ
ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ಹಂಗಿಸದನ್ನು;
“ಆಗತದೆ! ಆಗತದೆ! ಸರಿೀರ್ಶೆಯಾಗಿ ಹರಕೆ ಆಗತದೆಯೊೀ ಇವತ್ುತ! ಜಕಿಣ್… ನ್ನುಂಗಿದ ಹುಡುಗಿೀನ್ನ ವಾಂತ್ ಮಾಡಿಬಿಡಬೆೀಕು…. ಹಂಗಾಗತದೆ ಇವತ್ತನ್ನ
ಹರಕೆ!”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜಗಲ್ಯಿಂದ ‘ಯಜಮಾನ್ನ ಕೆಮುಮ’ ಕೆೀಳಿಸತ್ು; ಸೊಂಟಕೆಕ ಸದಾ ನೆೀತ್ು ಹಾಕಿಕೊಂಡೆೀ ಇರುತ್ತದದ ಬಿೀಗದ ಕೆೈ ಗೊಂಚಲ್ನ್ನ ಸದೂದ
ಸಮಿೀಪಿಸತ್ು. ನಾಲವರೂ ಆ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ, ಮಣಕಾಲ್ನ್ನವರೆಗೆ ಕಚೆಚಾಪಂಚೆ ಹಾಕಿದುದ, ಕಸೆ ಅಂಗಿಯ ಮೀಲೆ ಹಸುರು ಶಾಲು ಹೊದೆದಿದುದ,
ವೃದಧರಾದರೂ ಸೊಂಟಬಾಗದಿರುವ ಸುದೃಡಕಾಯದ ಬಲ್ಷ್ಠ ವಯಕಿತ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬಂದು ಕಲುಲಿಮಂಚದ ಮೀಲೆ ಒರಗಿ ಕೂತ್ರು.
ಅವರು ಬರುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ದೊಡಡಬಿೀರ ಸಣಣಾಬಿೀರರು ಎದುದ ನಂತ್ು, ಸೊಂಟಬಾಗಿ, ನೆಲಮುಟಿಟ, ನ್ನಮಸಾಕರ ಸಲ್ಲಿಸದರು. ಸಾಬರಿಬಬಾರೂ
ಗೌರವಸೂಚಕವಾಗಿ ಸಲಾಂ ಮಾಡಿ, ಸರಿದು, ದೂರ ನಂತ್ರು. ‘ಎಲೆ’ಯಲ್ಲಿ ಹುಳುವಾಗಿದದ ಕರೆಯುವ ಹಸುವೊಂದಕೆಕ ಔಷ್ಧಿ ಹಾಕಿಸ ಆಗತ್ಸಾನೆ
ಕೊಟಿಟಗೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದದ ಗೌಡರ ಮೈಯಿಂದ ಬರುತ್ತದದ ಸೆಗಣ್ ಗಂಜಲ ಮಿಶರವಾದ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ವಾಸನೆ ಸಾಬಿಗಳಿಗೆ ತ್ುಸು ಅಹಿತ್ಕರವಾಗಿಯೆ
ತೀರಿತ್ು; ಹೊಲೆಯರಿಗೆ ಅದರ ಪರಿವೆಯೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಜೀವವಿರುವ ದನ್ನಗಳನ್ನುನು ಕೊಂದು ತ್ನ್ನುನುವವರಿಗೂ ಸತ್ತ ಬಡು ತ್ನ್ನುನುವವರಿಗೂ ಅಷಾಟದರೂ
ಬೆೀಡವೆ ವಯತ್ಸಾಯಸ?
“ಏನೀ? ನನ್ನನು ಮಗಳು ಸಕಕಲ್ಲೆಲಿೀನೀ?” ಗೌಡರ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಉಗರಗಾಂಭೀಯರ್ಶೆವಿತ್ಸೆತ ವಿನಾ ಕಾತ್ರತ್ಸೆಯಿರಲ್ಲಲಿ.
“ಇಲಲಿ, ನ್ನನನುಡೆಯಾ.” ನಂತ್ಸೆ ಇದದ ದೊಡಡಬಿೀರ ಮತತಮಮ ಸೊಂಟ ಬಗಿಗಸ ಕೆೈಮುಗಿದು ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಯಾವ ಯಾವ ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಹಳಳೆ ಗುಂಡಿ ಎಲಲಿ ಹುಡುಕಿ ಆಯಿತೀ?” ಗೌಡರ ಧ್ವನ ನಷ್ುಠರವಾಗಿತ್ುತ; ಸತ್ುತಹೊೀದವಳು ಸಕಿಕದಳೊ ಇಲಲಿವೊ
ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೆೀಕಾಗಿದದ ಯಾವ ತ್ರಹದ ಉದೆವೀಗವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಜೊತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಯಂಗಯದ ಛಾಯೆ ಇಣುಕುತ್ತತ್ುತ.
ದೊಡಡಬಿೀರ, ಅದಾವುದನ್ನೂನು ಅರಿಯದವನ್ನಂತ್ಸೆ, ಪರಶೆನುಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕೊಡುವ ಮನ್ನಸಸಾನಂದ ಹಾಡಯದ ಕೆರೆ, ಮಕಿಕಗದೆದಯ ಬಾವಿ,

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಕೊೀಡುಲಿಗುಂಡಿ ಎಂದು ಮದಲಾಗಿ ಒಂದು ಪಟಟಯನೆನು ನವೆೀದಿಸತಡಗಿದದನ್ನು. ಗೌಡರು ಜಗುಪ್ಪೆಸಾಯಿಂದ ಮುಖ ಕಂತ್ರಸಕೊಂಡು, ದೊಡಡಬಿೀರ
ನ್ನನ್ನುನು ನ್ನಡುವೆ ತ್ಡೆದು, ವಯಂಗಯ ಸಪಷ್ಟವಾಗುವಂತ್ಸೆ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ, ಶುದಧ ಸಾಹಿತ್ಯರಿೀತ್ಯಿಂದ ಕೆೀಳಿದರು: “ಅಡಕೆ ಮರದ ಚೊಂಡಿೀಲ್
ಹುಡುಕಿದರೆೀನೀ?:
ಈ ಸಾರಿಯ ಪರಶೆನುಯಲ್ಲಿ ಉಗರತ್ಸೆ ವಯಂಗಯ ಎರಡೂ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿದುದದು ಮುದುಕನಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಯಿತ್ಸೆಂದು ತರುತ್ತದೆ . ಅವನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾತ್ಸಾಡದೆ
ನೆಲ ನೀಡತಡಗಿದನ್ನು. ಸಾಬಿಗಳಿಬಬಾರೂ ನ್ನಗೆ ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸಕೊಂಡರು. ನೀಡತಡಗಿದನ್ನು. ಸಾಬಿಗಳಿಬಬಾರೂ ನ್ನಗೆ
ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸಕೊಂಡರು.
ಸಣಣಾಬಿೀರನಗೆ ಆಗಲೆ ತಳೆಳೆ ನ್ನಡುಗತಡಗಿತ್ುತ!
“ಯಾರ ಹತ್ರವೂ ತ್ನ್ನನು ಈ ಪಡಪ್ೀಸ?” ಗೌಡರ ಇಂಗಿತ್ವರಿತ್ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ದೊಡಡಬಿೀರನಗೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಪರಶೆನು ಹಾಕಿದನ್ನು.
“ಯಾಕೊೀ ಕಾಲು ನ್ನಡುಗಿಸುತ್ಸಾತ ನಂತ್ೀಯ? ನೀನಾದರೂ ನಜ ಹೆೀಳೊೀ. ನನ್ನನು ತ್ಂಗಿೀನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮುಚಿಚಾಟಿಟದಾದರೀ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಾದೊರೀ?”
ಮಿಳಮಳನೆ ಮಾತ್ು ಹೊರಡದೆ ಕಣುಣಾ ಕಣುಣಾ ಬಿಡುತ್ತದದ ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸ ಲುಂಗಿೀಸಾಬು ಮತ್ಸೆತ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು “ಹೆೀಳುತ್ತದದರೆ ಒಳೆಳೆ
ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆೀಳು. ಇಲಲಿದಿದದರೆ, ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ಸೆತ ಇದೆಯಲಾಲಿ ಕಂಬಕೆಕ ಕಟಿಟ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸುತ್ಸಾತರೆ.”
ಸಣಣಾಬಿೀರ ನ್ನಡುಕುದನಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಕೆೈ ಮುಗಿಯುತ್ಸಾತ “ಅಯಾಯ, ನಮಮ ಉಪುಪ ಅನ್ನನು ತ್ಂದು ನಮಗೆ ನಾ ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳಾದಿಲಲಿ. ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳದ
ದೆೀವಾರಣ್ಣೆಗೂ ನ್ನಂಗೊತ್ತಲಲಿ….” ಅವನನ್ನೂನು ಹೆೀಳಿ ಮುಗಿಸರಲ್ಲಲಿ; ಗೌಡರು ಲುಂಗಿೀ ಸಾಬುವನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು “ಹೆೀಗೊ, ಬುಡನ್, ಒಂದಷ್ುಟ
ಹುಣ್ಸೆೀ ಬರಲು ಮುರುಕೊಂಡು ಬಾರ!” ಎಂದು ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ಕಡೆ ನೀಡಿ “ಏನೀ ನೀಡಿತೀಯಾ ? ಕಟ್ಟೀ ಅವನ್ನನು ಕಂಬಕೆಕ!”
ಎಂದು ಕಠಿಣಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಆಜಾಞಪಿಸದರು.
ಇಜಾರದ ಸಾಬು ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಯಿಂದ ಉಗರಸನೆನು ಮಾಡಿ ತ್ಲೆಯಾಡಿಸ ಕರೆದೊಡನೆಯೆ , ಗಾಡಿಯ ನಗಕೆಕ ಹೆಗಲು ಕೊಟೂಟ ಕೊಟೂಟ ಅಭಾಯಸವಿದದ
ಗಾಡಿಯೆತ್ುತ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯುವವನ್ನು ಮೂಕಿಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿ ಎತ್ತ ಲ್ಚಗುಟಿಟದೊಡನೆಯೆ ನಗಕೆಕ ವಿಧೆೀಯತ್ಸೆಯಿಂದ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವಂತ್ಸೆ ,
ಸಣಣಾಬಿೀರ ನ್ನಡುನ್ನಡುಗುತ್ತಲೆ, ನಾಲಗೆ ಬಿದುದಹೊೀಗಿ ಮಾತ್ು ಸತ್ತವನ್ನಂತ್ಸೆ, ಮೂಕಪಶುವಿನ್ನಂತ್ಸೆ, ಒಮಮ ಕೆರಳಿ ಕುಳಿತ್ದದ ಗೌಡರನ್ನೂನು ಒಮಮ
ದುಃಖದಿೀನ್ನನಾಗಿ ಪರಿತ್ಪಿಸುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆಯನ್ನೂನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಶ್ಕಾಷೌ ಸತಂಭದ ಕಡೆ ಮುಂದುವರಿದನ್ನು. ಅವನ್ನು ಹೊೀದ ರಿೀತ್, ಆ ಕಂಬವನ್ನುನು
ತ್ಬಿಬಾ ನಂತ್ ರಿೀತ್, ಎರಡು ಕೆೈಗಳನ್ನೂನು ಜೊೀಡಿಸ ಹಗಗ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡ ರಿೀತ್, ಹೆೀಗಿತ್ುತ ಎಂದರೆ ಆ ಯೂಪಸತಂಭಕೆಕ ಬಲ್ ಕಟಿಟಸಕೊಳುಳೆವ
ಯಜಞವಿಧಾನ್ನ ಅವನಗೆ ಪೂವರ್ಶೆ ಪರಿಚಿತ್ವಾದದುದ ಎಂಬುದು ಚೆನಾನುಗಿ ಗೊತ್ಸಾತಗುವಂತ್ತ್ುತ. ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾತ್ರವೆ ಅಲಲಿದೆ ಇತ್ರ ಅಪರಾಧಿಗಳೂ ಗೌಡರ
ಕೊರೀಧ್ಕೆಕ ಪ್ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಆ ಯೂಪಸತಂಭಕೆಕ ಯಜಞಪಶುಗಳಾಗಿದುದದನ್ನುನು ಅವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಷಟೀ ಸಾರಿ ಕಂಡೂ ಇದದನ್ನು, ಅನ್ನುಭವಿಸಯೂ ಇದದನ್ನು.
ಆಜಞಯಾದೊಡನೆಯೆ ಹೊೀಗಿ, ನಗಕೆಕ ಹೆಗಲು ಕೊಡುವಂತ್ಸೆ ಕಂಬವನ್ನುನು ತ್ಬಿಬಾ ನಂತ್ು ಕೆೈ ಕಟಿಟಸಕೊಳಳೆಲು ಒಪಪದೆ ಪರತ್ಭಟಿಸದವರಿಗೆ ಏನ್ನು
ಯಮಶ್ಕೆಷೌ ಒದಗುತ್ತತ್ುತ ಎಂಬುದೂ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತದದ ವಿಷ್ಯವೆೀ ಆಗಿತ್ುತ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಅವನ್ನು ಚಕಾರವೆತ್ತದೆ ಬೆೀಗಬೆೀಗ ಹೊೀಗಿ ಕಂಬವನ್ನನುಪಿಪ
ಕೆೈ ಕಟಿಟಸಕೊಂಡದುದ!
ಲುಂಗಿೀಸಾಬು ತ್ಂದು ಒಟಿಟದ ಹುಣ್ಸೆಬರಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನುನು ತ್ಜಞನ್ನಂತ್ಸೆ . ಪರಿಶ್ೀಲ್ಸ ಆರಿಸಕೊಂಡ ಇಜಾರದ ಸಾಬು ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನ ಬತ್ತಲೆಯ
ಬೆನ್ನನುಮೀಲೆಯೂ (ಹೊದೆದಿದದ ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಸಣಣಾಬಿೀರನೆ ಕಂಬ ತ್ಬಬಾಲು ಹೊೀಗುವ ಮುನ್ನನು ಅನವಾಯರ್ಶೆ ರೂಢಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ತ್ಸೆಗೆದುಹಾಕಿದದನ್ನು.)
ಕೊಳಕಲಾಗಿದದ ಹರಕಲು ಪಂಚೆ ಸುತ್ತದದ ಅಂಡಿನ್ನ ಮೀಲೆೀಯೂ ಸಶಬದವಾಗಿ ಪರಯೊೀಗ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಚಿಟಾರನೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಕಿೀರಿ ರೀಧಿಸುತ್ಸಾತ
“ದಮಮಯಯ, ಸಾಬೆರ, ಹೊಡಿೀಬಾಯಡಿ. ನಾ ಸಾಯಿತೀನ. ನ್ನನ್ನನು ಹೆಂಡುರ ಮಕಕಳ ಬಾಯೆಗ ಮಣುಣಾ ಹಾಕಬಾಯಡಿ. ನಮಮ…. (ಒಂದು ಅಸಹಯ ಪದ ಪರಯೊೀಗ
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ಮಾಡಿ) ತ್ನತೀನ! ಅಯೊಯೀ ಅಪ್ಪಾಪ ಬಿಡಿಸೊೀ! ನ್ನಂಗೊತ್ತಲ್ಲಿೀ, ತ್ಮಿಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದುಲಿ ಅಂತ್ಸಾ! ಅಯೊಯೀ ಅಯೊಯೀ ಅಯೊಯೀ!” ಎಂದು ಸಣಣಾಬಿೀರ
ಒದಾದಡಿಕೊಂಡು ಒರಲುತ್ತದದ ಹಾಗೆಯೆ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ಮತ್ೂತ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಬರಲನ್ನುನು ಬಿೀಸಬಿೀಸ ಹೊಡೆದೆೀಬಿಟಟನ್ನು.
ಮದಲಬಾರಿಯ ಹೊಡೆತ್ಕೆಕೀ ಬಾಸುಂಡೆಗಳೆದಿದದದ ಬೆನ್ನುನು ಎರಡನೆಯ ಸುತ್ತನ್ನ ಪ್ಪೆಟುಟಗಳಿಗೆ ಇದದಕಿದದಹಾಗೆ ಕೆಂಪ್ಪಾಯಿತ್ು, ನೆತ್ತರು ಚಿಮಿಮ! ಅವನ್ನು
ಉಟಿಟದದ ಪಂಚೆ ಒದೆದಯಾಗಿ ಕಾಲಮೀಲೆ ಇಳಿದ ಉಚೆಚಾಗೆ ತಯಿದತ್ು. ಅಂಡಿನ್ನ ಬಟೆಟಯೂ ರಕತದಿಂದ ಕೆಂಪ್ಪಾಯಿತ್ು. ಅವನ್ನ ಕೂಗೂ ಒಮಮಗೆ
ನಂತ್ುಬಿಟಿಟತ್ು! ತ್ಲೆ ಕತ್ತನ್ನ ಮೀಲೆ ನಲಲಿಲ್ಲಲಿದೆ ಜೊೀಲ್ತ್ು!
ದೊಡಡಬಿೀರ ಗದಗದಿಸುತ್ಸಾತ ಎದುದ ಓಡಿಹೊೀಗಿ ಗೌಡರ ಕಾಲಬಳಿ ದೊಪಪನೆ ಬಿದುದ “ಒಡೆಯಾ , ನ್ನನ್ನನು ಮಗನ್ನನು ಉಳಿಸಕೊಡಿೀ!”ಎಂದು
ಕೂಗಿಕೊಂಡನ್ನು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡಗೂ ಮಗಗೂ ಏನ್ನು ಗತ್ಯಾಗುತ್ತದೆಯೊ ಎಂದು ಹೆದರಿ, ಬಿಡಾರದಿಂದ ಓಡೀಡಿ ಬಂದು, ಬಚಚಾನಡನೆ ದೂರದಲ್ಲಿ
ಮರೆಯಾಗಿ ನಂತ್ದದ ಸೆೀಸಯೂ ಎದೆಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಬಂದು, ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ಕೆೈಲ್ದದ ಹುಣ್ಸೆಯ ಬರಲನ್ನುನು ಕಸದೆಸೆದು, ಅವನ್ನನ್ನುನು
ತ್ಳಿಳೆ, ತ್ಲೆ ಜೊೀಲುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಮಗನ್ನನ್ನುನು ಆತ್ುಕೊಂಡಳು!
ದಾಂಡಿಗನ್ನೂ ಬಲ್ಷ್ಠನ್ನೂ ಕೂರರಿಯೂ ಆಗಿ, ಇಂತ್ಹ ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆಕಮರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ನುರಿತ್ು ನಷ್ುಠರನಾಗಿದದ ಇಜಾರದ ಸಾಬುಗೆ ಅದೆೀನಾಯಿತ್ೀ ಏನೀ?
ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಸತ್ವಹಿೀನ್ನನಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ ನಬರ್ಶೆಲವಾಗಿ, ಸೆೀಸ ದುಃಖಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯಾಗಿ ಓಡಿಬಂದು ಎಳೆದೊಡನೆ ಅವನ್ನ ಕೆೈಲ್ದದ ಹುಣಸೆಬರಲು ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ
ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಕೆೈಬಿಟುಟಹೊೀಗಿತ್ುತ! ಅವಲು ತ್ಳುಳೆದೊಡನೆ ಒಂದಲಲಿ, ಎರಡು ಮಾರು, ಹಿಂಜರಿದು ಸತಂಭೀಭೂತ್ನಾದಂತ್ಸೆ ನಂತ್ು ಬಿಟಟನ್ನು!
ಹೊಲೆಯಳಾದರೂ, ಬಡವಳಾದರೂ, ಯಾವ ವಿಧ್ವಾದ ವಯಕಿತತ್ವ ವಿಶೆೀಷ್ವೂ ಲವಲೆೀಶವೂ ಇಲಲಿದವಳಾದರೂ, ಸಂಕಟತ್ಪತ ತ್ಸಾಯತನ್ನ ಎಂತ್ಹ
ಅಲಪ ಸತರೀಯನಾನುದರೂ ಭೂಮಪಟಟಕೆಕೀರಿಸಬಿಡುತ್ತದೆಯೊೀ ಏನೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ , ಅವಳ ಮಾತ್ೃ ದುಃಖ ಜನ್ನಯಕೊರೀಧ್ದ ಸಾನನುಧ್ಯಭೀಷ್ಣ್ಣೆಗೆ ಕಷೌಣಮಾತ್ರ
ಭೀತ್ಚೆೀತ್ಸನಾದನ್ನು ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ! ಗೌಡರ ಆಜೆಞಯನ್ನುನು ಮರೆತ್ು, ಸೆೀಸಯ ಮಾತ್ಲಲಿದ ಆಭತ್ಗೆ ಒಳಗಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ, ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ
ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ಬಿಗಿದಿದದ ಹಗಗದ ಕಟುಟಗಳನೆನುಲಲಿ ಬಿಚಿಚಾಹಾಕಿದನ್ನು. ಪರಜೆಞ ತ್ಪಿಪದದ ಪ್ಪಾರಯದ ಮಗನ್ನ ಭಾರವನ್ನುನು ಆತ್ೂ ಆನ್ನಲಾರದೆ ನೆಲದ ಮೀಲೆ
ಮಲಗಿಸದಳು ಸೆೀಸ.
ಮೈಮೀಲೆ ಜಕಣ್ ಬಂದಿತೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ಗೌಡರನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ನ್ನೂರುಮಾರು ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ಕುಗಿಗ ಹೆದರಿ ಹದುಗಿ ಹುದುಗಿಕೊಳುಳೆವ ಸವಭಾವದ
ಸಹಜಭೀರು, ಆ ಹೊಲತ್, ಏದುತ್ಸಾತ ನೀಡಿದಾಗಿ ಉಸರೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ಸಾತ ಗೌಡರ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ಕೆೈಮುಗಿದಿಕೊಂಡು ರೀದನ್ನ ಮಿಶರವಾದ
ತ್ಸಾರಸವರದಲ್ಲಿ “ಸಾವಮಿ, ನ್ನನ್ನನು ಬೆೀಕೆಂದರೆ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿಸ! ನ್ನನ್ನನು ಗಂಡ ಮಕಕಳನ್ನುನು ಕೊನ್ನನುಬಾಯಡಿ, ದಮಮಯಯ, ನ್ನನ್ನನು ತ್ಂದೆೀ!…. ತ್ಮಿಮ ಮತ್ಸೆತಲ್ಲಿಗೂ
ಹೊೀಗಿಲಲಿ. ಅವಳ ಮಾವನ್ನ ಮನೆಗೆ, ಸಂಬಾವಿ ಕೆೀರಿಗೆೀ ಹೊೀಗಿರಬೆೈದು. ನನೆನು ಅವಳ ಬಾವ ಬಂದಿದದ…. ಅರಿಯದ ಮಗು…. ನಾ ಹೊೀಗಿ
ಅವಳನ್ನೂನು ಕರಕೊಂಡು ಬತ್ತೀನ…. ನಮಮ ಉಪುಪ ಅನ್ನನುದ ರುಣ ತ್ೀರಿಸತೀವಿ, ನ್ನನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನು ಮಗನ್ನನು ಹೊಡೆದಬಾಯಡಿೀ. ನ್ನನನುಡೆಯಾ, ತ್ಪ್ಪಾಪಯುತ,
ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿದೆದೀ!” ಎಂದು, ಮೂಛರ್ಶೆತ್ನಾಗಿ ಬಿದಿದದದ ಮಗನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ, ಗೌಡರು ಕೂತ್ದದ ಕಲುಲಿಮಂಚದ ದಿಕಿಕಗೆ ಉದುದದದವಾಗಿ ಅಡಡಬಿದದಳು.
ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಕಲುಲಿಮಂಚದ ಮೀಲೆ ಕಲಾಲಿಗಿಯೆ ಕುಳಿತ್ಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತದದರು, ತೀರುತ್ತದದರು ಮಾತ್ರ. ವಾಸತವವಾಗಿ ಅವರು
ಸವಭಾವತ್ಃ ಕಲೆಲಿದೆಯವರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ನ್ನಡುವಯಸಸಾನ್ನವರೆಗೂ ಮಲಲಿದೆಯವರಾಗಿಯೆ ಇದುದ, ತ್ಮಮ ಮಲೆಲಿದೆತ್ನ್ನದ ದುರುಪಯೊೀಗ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ಮಗೂ ತ್ಮಮ ಸಂಸಾರಕೂಕ ಕಷ್ಟನ್ನಷ್ಟಗಳನ್ನುನು ಉಂಟುಮಾಡಿದದವರಿಂದ ರಕಷೌಣ್ಣೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಲೆಲಿದೆತ್ನ್ನವನ್ನುನು
ಆರೀಪಿಸಕೊಂಡು, ಕಠೀರತ್ಸೆಯನ್ನುನು ರಕಾಷೌಕವಚದಂತ್ಸೆ ತಟುಟಕೊಂಡಿದದರಷೆಟ! ಬುದಿದಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ, ಒಂದು ಉದೆದೀಶ ಸಾಧ್ನೆಗಾಗಿ, ತ್ಮಮ
ಮೃದುತ್ವವನ್ನುನು ಅಪ್ಪಾಯದಿಂದ ಪ್ಪಾರುಮಾಡುವುದಕಾಕಗಿ ಕಠಿಣತ್ಸೆಯ ಖಪರ್ಶೆರವನ್ನುನು ಅದರ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸಕೊಂಡ ಮೀಲೆ ಅವರ ದಪರ್ಶೆಕೆಕ ಹೆದರಿದ
ಜನ್ನರಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳೆಲಲಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದುದವು. ಆದರೆ ಕೌರಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಪರಯೊೀಗಿಸದ ಮೀಲೆ ಪರತ್ಸಲವೂ ತ್ಪಪದೆ ಅದರ
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ಪರತ್ೀಕಾರಕೆಕ ಒಳಗಾಗುತ್ತದದರು, ಹೊಟೆಟನೀವು, ತ್ಲೆನೀವು, ಹಲುಲಿನೀವು, ವಾಂತ್, ದುಃಸವಪನುಗಳಿಂದ ನದೆದಗೆೀಡು, ವಿಕಾರರೂಪಗಳನ್ನುನು ಕಂಡು
ಬೆದರುವ ಮಾನ್ನಸಕ ಭಾರಂತ್, ಏನೀ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಧೆೈಯರ್ಶೆ, ಏನೀ ಗೊತ್ುತಗುರಿಯಿಲಲಿದ ಮನ್ನಃಕೆಲಿೀಶ – ಇತ್ಸಾಯದಿಯಾಗಿ ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು
ತಂದರೆಯಿಮದ ನ್ನರಳುತ್ತದದರು.
ಈ ಕೌರಯರ್ಶೆಪರಯೊೀಗಕೂಕ ತ್ರುವಾಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದದ ದೆೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನ್ನಸಕ ವಾಯಧಿಗಳಿಗೂ ಕಾಯರ್ಶೆಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ್ವಿರಬಹುದೆಂಬುದನ್ನೂನು
ಕಲಲಿಯಯ ಗೌಡರು ಆಲ್ೀಚಿಸರಲ್ಲಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೆೀಳಿದದರೂ ಅವರು ನ್ನಂಬಲೂ ಸದಧರಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ದೆವವ ದೆೀವರು ಭೂತ್
ಜಕಿಣ್ ಗರಹ ಪಿಶಾಚಾದಿ ಅಲೌಕಿಕ ಮತ್ುತ ಅತ್ೀಂದಿರಯ ಶಕಿತಗಳ ಚೆೀಷೆಟಯನೆನು ಅವರು ನಜವಾದ ಕಾರಣ ಎಂದು ನ್ನಂಬಿ, ಅದಕೆಕ ಅನ್ನುಗುಣವಾದ
ಪರಿಹಾರೀಪ್ಪಾಯಗಳನೆನು ಕೆೈಗೊಳುಳೆತ್ತದದರು. ಆದರೆ ಪ್ಪಾರಜೆಞಯಾಗಿದದ ಅವರ ಹೆಂಡತ್, ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು, ದೆಯಯದಾಯವರುಗಳಲ್ಲಿ
ಇತ್ರರಂತ್ಸೆ ಶರದೆಧಯಿದದವರಾದರೂ, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಕೂರರ ವತ್ರ್ಶೆನೆಗೂ ತ್ರುವಾಯ ಒದಗುತ್ತದದ ದೆೈಹಿಕ ಮಾನ್ನಸಕ ವಾಯಧಿ ವಾಯಪ್ಪಾರಗಳಿಗೂ
ಸಂಬಂಧ್ವಿರುವುದನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವದಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದದರು. ಅದಕಾಕಗಿ ಅವರು ತ್ನ್ನನು ಗಮಡನ್ನನ್ನುನು ಕೌರಯರ್ಶೆಪರಯೊೀಗದಿಂದ ಪರಾಙ್ಮಖಿಯನಾನುಗಿ
ಮಾಡಲು ಸತ್ತ್ವೂ ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದರು. ಸೂಚನೆ ಕೊಟಿಟದದರು; ಬುದಿಧವಾದ ಎಂದು ತೀರದಿರುವಂತ್ಸೆ ಬುದಿಧಹೆೀಳಿದದರು; ಯಾವುದೂ
ಪರಿಣ್ಣಾಮಕಾರಿಯಾಗದಿರಲು ಕೆಲವು ದಿನ್ನಗಳು ಮಾತ್ು ಬಿಟಿಟದದರು; ಕಡೆಗೆ ಉಪವಾಸವನ್ನೂನು ಮಾಡತಡಗಿದದರು. ಹೆಂಡತ್ ಮಾತ್ುಬಿಟಾಟಗ ಮತ್ುತ
ಉಪವಾಸಕೆಕ ತಡಗಿದಾಗ ಗೌಡರು ಹೆದರಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತದದರು. ಆದರೂ ಅನವಾಯರ್ಶೆವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತೀರಿದಾಗ ತ್ಮಮ ಹೆಂಡತ್ಗೆ
ತ್ಳಿಯದಂತ್ಸೆ ದಂಡನ್ನಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ತಡಗುತ್ತದದರು. ಆ ದಿನ್ನ ಅವರು ತಡಗಿದದ ದಂಡನ್ನ ಕಾಯರ್ಶೆವೂ ಗೊೀಪಯ ಸವರೂಪದೆದೀ ಆಗಿತ್ುತ.
ಆದದರಿಂಲೆೀ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆಹೊಡೆತ್ಕೆಕ ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನು ಚಿಟಾರನೆ ಚಿೀರಿಚಿೀರಿ ಗೊೀಳಿಟುಟದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದಾಗ ಅವರ ಸಹಜ ಮರುಕ
ಹೃದಯದ ಅಂತ್ರಾಳದಲ್ಲಿ ಇಣ್ಕಿಬಂದರೂ ಅದನ್ನುನು ದಪರ್ಶೆಹಿೀನ್ನತ್ಸೆಯ ದೌಬರ್ಶೆಲಯವೆಂದು ದಮನ್ನಮಾಡಿ, ಅವನ್ನ ರೀದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ
ದೂರದ ಒಳಗೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ಮಮ ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಕೆೀಳಿಸಬಿಟಿಟೀತ್ಲಾಲಿ ಎಂದು ಸಟಿಟಗೆದುದ “ಏನ್ನು ಒರಲಾತನ ಹೊಲೆಮುಂಡೆಗಂಡ ? ಅವನ್ನ
ಬಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಬಟೆಟನಾದೂರ ತ್ುರುಕೊೀ!” ಎಂದು ಸಡುಕಿದರು. ತ್ನ್ನನು ಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿಯೆೀ ಮಗನುನಾಗಿದದ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಗೆ ಅದು
ಕೆೀಳಿಸರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟೆಟ ತ್ುರುಕುವ ರೀದನ್ನನರೀಧ್ ಕಾಯರ್ಶೆ ನ್ನಡೆದಿರಲ್ಲಲಿ!
ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನ ರೀದನ್ನ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ದೂರಗಾಮಿಯಾಗಿಯೆ ಇದಿದತ್ಸಾದರೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮನೆ ನ್ನೂರಾರು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದಿನ್ನ ಭದರ ರಚನೆಯಾಗಿ,
ಸುವಿಶಾಲ ವಾಗಿದುದದರಿಂದ ಚಾವಡಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೂ ಸುಮಾರು ದೂರವಿದುದ, ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯುವ ಗದದಲ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ತ್ಲುಪುತ್ತಲೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಆದರೂ ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡತ್ಯವರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು! ಯಾರ ಚಾಡಿಯ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿಯೆೀ ದೊಡಡಬಿೀರ ಸಣಣಾಬಿೀರರು ಈಗ
ಚಾವಡಿಶ್ಕೆಷೌಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದದರೀ ಆ ಬಚಚಾನೆ ಓಡಿಹೊೀಗಿ ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ದೊಡಡಮಮಹೆಗಗಡತ್ಯವರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟಿಟದದನ್ನು. ತ್ನ್ನನು
ಮದುವೆಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದ ಹೆಣಣಾನ್ನುನು ಅನ್ನಯರ ಪ್ಪಾಲುಮಾಡಲು ಹವಣ್ಸದದ ದೊಡಡಬಿೀರನಗೆ ಗೌಡರಿಂದ ಗದರಿಸ ಬುದಿದ ಹೆೀಳಿಸ, ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಹಿಂದಕೆಕ
ಎಳೆಯಿಸ ತ್ಂದು ತ್ಸಾನೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೆೀಕು ಎಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಅವನ್ನು ಆ ಚಾಡಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದನೆ ವಿನಾ ‘ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆಹೊಡೆತ್ ’ಕೆಕ ತ್ನ್ನನು
ಮಾವ ಬಾವಂದಿರನ್ನುನು ಗುರಿಪಡಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಎಂದಿಗೂ ಅವನ್ನ ‘ಇರಾದೆ’ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ . ಆದದರಿಂದ ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ಕಂಬಕೆಕ ಕಟಿಟಸ ಸಾಬರಿಂದ
ಹೊಡೆಯಿಸುತ್ಸಾತರೆಂದು ಗೊತ್ಸಾತದೊಡನೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ು ವಿೀಕಿಷೌಸುತ್ತದದ ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಅತ್ಸೆತ ಸೆೀಸಗೆ ಆ ದುರಂತ್ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ತ್ಳಿಸಲೆಂದು
ಕೆೀರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡುತ್ತದದವನಗೆ ತ್ನ್ನನು ಇದಿರಾಗಿ ಏದುತ್ಸಾತ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಕುಕೊಕೀಟದಿಂದ ಧಾವಿಸ ಬರುತ್ತದದ ಸೆೀಸಯ ಇದಿರಾಗಿದದಳು. ಮಗಳನ್ನುನು
ಗುತ್ತಯೊಡನೆ ಓಡಿಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನುನು ಗುಟಾಟಗಿಟಿಟದದ ತ್ನ್ನನು ವತ್ರ್ಶೆನೆಯಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗೂ ಹಿರಿಯ ಮಗನಗೂ ಏನ್ನು
ಗತ್ಯಾಗುತ್ತದೆಯೊೀ ಎಂದು ಹೆದರಿ, ಪಶಾಚಾದವಿವೆೀಕದಿಂದ ಪರಚೊೀದಿತ್ಳಾಗಿ ಅವಳು “ಮನೆ” ಗೆ ಓಡಿಬರುತ್ತದದಳು . ಬಚಚಾನಂದ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ
ಸಂಗತ್ಯನೆನುಲಲಿ ತ್ಳಿಯುತ್ಸಾತ ಅವರಡನೆ ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆಯೆ ಓಡೀಡಿ ಬಂದು ಚಾವಡಿಗೆ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿದದ ಹೆಬಬಾಸರಿ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ
ಮರೆಯಾಗಿ ನಂತ್ು ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಮಗನ್ನ ಒರಲು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದುದ ತ್ಸಾಯಿಯ ಕರುಳನೆನು ಇರಿದು ಕೊರಲನೆನು ಕೊಯದಂತ್ಸಾಗಲು,
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ಪುತ್ರಮೀಹಾವೆೀಶವಶಳಾಗಿ ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನ ರಕೆಷೌಗೆ ನ್ನುಗಿಗದಳು!
ಸೆೀಸ ಅತ್ತ ನ್ನುಗಿಗದೊಡನೆ ಬಚಚಾ ಇತ್ತ ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಧಾವಿಸ ಆಸಾತನ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದದ ಅನಾಹುತ್ವನ್ನುನು ತ್ಪಿಪಸಲು ಅಂತ್ಃಪುರಕೆಕ
ದುರುಕೊಟಿಟದದನ್ನು.
ಅಡುಗೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಲೆಗಳಿದದ ಸಥೂಳದಿಂದ ಸವಲಪದೂರದಲ್ಲಿ, ಮರದ ಸರಳುಗಳ ಬೆಳಕಂಡಿಯಿಂದ ತ್ೂರಿಬರುತ್ತದದ ಎಳಬಿಸಲ್ನ್ನ ಪಟೆಟಪಟೆಟ
ರಂಗೊೀಲ್ಯಂತ್ಹ ಬೆಳಕು ನೆಳಲ್ನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ‘ಉರುಡು ಹಾಸಗೆ’ಯ ಮೀಲೆ ಅಂಗಾತ್ನೆ ‘ಉರುಡುಹಾಕಿದದ ’ ಬತ್ತಲೆ ಮಯಯ ಮಮಮಗ
ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಆಡಿಸುವ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಮಗನುರಾಗಿದದ ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು ಬಚಚಾನ್ನು ಕಿಟಕಿಯಾಚೆಯಿಂದಲೆ ಕೂಗಿ
ಹೆೀಳಿದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ “ತ್ಮಾಮ, ತ್ಮಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೊೀಗಪ್ಪಾಪ! ಏನಾದೂರ ಆದಲಾರದುದ ಆಗಿಬಿಟಾಟತ್ು! ಅವರಿಗೆ ಸಟುಟ ಬಂದಾಗ ಮೈಮೀಲೆ
ಎಚಚಾರಿರಾದಿಲಲಿ. ಅಯೊಯೀ ದೆೀವರೆ!” ಎಂದು, ಅಂಕಟದನಯಲ್ಲಿ, ಒಲೆಯ ಬಳಿ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ದೆೀವಮಮಗೆ ಕಾಫಗೆ ಹಾಕುವ ಹಿಟಿಟನ್ನ ಪರಮಾಣವನ್ನೂನು
ಕಾಫ ತ್ಯಾರಿಸುವ ರಿೀತ್ಯನ್ನೂನು ತೀರಿಸ ಕೊಡುತ್ತದದ ದೆೀವಯಯನಗೆ ಹೆೀಳಿದರು. ಮದುದ ಮಮಮಗನ್ನ ಮಿದುವಾದ ನ್ನಸುಗೆಂಪಿನ್ನ ಮಯಯ
ಕೊೀಮಲತ್ಸೆಯನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಮುದಿ ಒರಟು ಅಂಗೆೈಯಿಂದ ಮುಟಿಟ ನೀವಿ ದಿವಯಸುಖಾನ್ನುಭವ ಮಾಡುತ್ತದದ ಅಜಜಿಮಮಗೆ ಬಚಚಾನ್ನು ಕೊಟಟ ಸುದಿದ ಕಡು ಕಠಿನ್ನ
ಕಕರ್ಶೆಶದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ುತ. ಹಿಂದೊಮಮ ಜೀತ್ದಾಳು ಹೊಲೆಯನಬಬಾನ್ನ ಎದೆಯಮೀಲೆ ಹಲಗೆ ಹಾಕಿಸ ಮಟಿಟಸ, ಅವನ್ನು ರಕತಕಾರಿಕೊಂಡು,
ತ್ರುವಾಯ ಮೃತ್ನಾಗಿದದ ಕಹಿನೆನ್ನಪು ಮರುಕೊಳಿಸ ಅವರಿಗೆ ಅಸಹಯವೆೀದನೆ ಯಾಯಿತ್ು. ಶ್ಶು ಚೆಲುವಯಯನ್ನ ಕೆೈ ಕಾಲು ಒದರಾಟ, ತದಲು
ತದಲು ಉಲ್ದಾಟ, ತ್ಳಿಯಾದ ಮುಗಧ ಕಣುಣಾಗಳ ಸುಳಿದಾಟ – ಇವುಗಳ ತ್ಮಮ ಗಂಡನ್ನನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನುನ್ನೂನು ಕೂರರಕಮರ್ಶೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭತ್ಸಾರ್ಶೆನೆಮಾಡುವಂತ್ಸೆ
ಭಾಸವಾಯಿತ್ು. ಮತತಮಮ ದೆೀವಯಯನಗೆ ಅಂಗಲಾಚಿದರು: “ಹೊೀಗೊೀ, ತ್ಮಾಮ, ಬಾಯಗ ಆ ದುಣಣಾ ಮುಂಡೆೀಗಂಡ, ಸಾಬಿ, ಹೊಡೆದು ಕೊಂದೆೀ
ಬಿಟಾಟನ್ನು! ಆ ಪ್ಪಾಪ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತ್ೀರಿಸಾನ್ನ? ಆ ಸಣಣಾಬಿೀರನ ಮನೆನು ಮನೆನು ಮದುವೆ ಆಗಾಯನೆ! ಅಯೊಯೀ ದೆೀವರೆ!”
ಬೆಟಟಳಿಳೆಮನೆಗೆ ಕಾಫ ಪರವೆೀಶವಾಗಿ ಬಹಳಕಾಲ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಗೂ ಹೆಂಡತ್ಗೂ ಕಾಫ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ಯಾರಿಸಲು ಬರುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದು
ದೆೀವಯಯನ್ನ ಮತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನ ಪ್ಪಾಲ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಫಗೆ ಒರೆಗಲುಲಿ ಎಂದರೆ ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನ ಮಗಳು, ಜೊೀತ್ಮರ್ಶೆಣ್ಯಮಮ, ಅವರು
ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀದಾಗಲೆಲಲಿ ಅವನಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದದ ಕಾಫ. ದೆೀವಮಮ ಗಂಡನ್ನ ಉಪದೆೀಶಾತ್ಮಕ ಉಪನಾಯಸವನ್ನುನು ಪರಿಹಾಸಾಂಚಿತ್ ಕಿರು
ನ್ನಗೆಯಿಂದ ಸುಮಮನೆ ಹೂಂಗುಡುತ್ತದದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಅವನ್ನ ಬೊೀಧ್ನೆಯಿಂದ ಯಾವ ಪರಯೊೀಜನ್ನವೂ ಆಗುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗಿಂತ್ಲೂ
ತ್ನ್ನಗೆೀ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಾ ಅಭರುಚಿಯೂ ಅನ್ನುಭವವೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಅವಳ ನ್ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಜೊೀತ್ಮರ್ಶೆಣ್ಯ ಕಾಫಯ ರುಚಿಗೆ ಏನ್ನು
ಕಾರಣ ಎಂಬುದೂ ಅವಳ ಹೆಣ್ಣೆಣಾದೆಗೆ ಗೊೀಚರವಾಗಿತ್ುತ! ಆದದರಿಂದಲೆ ಅವಲು ಸವಲಪ ವಿಡಂಬನ್ನ, ಸವಲಪ ಪರಿಹಾಸ, ಸವಲಪ ತ್ರಸಾಕರ, ಸವಲಪ
ಮಾತ್ಸಾಯರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಹಾಸುಹೊಕಾಕಗಿ ಕಿರುನ್ನಗೆಯನ್ನುನು ಬಿೀರುತ್ಸಾತ ಪ್ಪಾತ್ಸೆರಯ ಮೀಲೆ ಬಾಗಿ ಗಂಡನ್ನ ಮಾತ್ಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸುತ್ತದದಳು. ಅವಲ
ಮನ್ನಸೆಸಾಲಲಿ ‘ಉರುಡು ಹಾಸಗೆ’ಯ ಮೀಲ್ದದ ಮುದುದ ಕಂದನಗೆ ಮಲೆಕೊಡಲು ಹೊತ್ಸಾತಯಿತ್ಲಾಲಿ ಎಂಬುದರ ಕಡೆಗೆೀ ಇದಿದತ್ು . ಅತ್ಸೆತ ಗಂಡನಗೆ
ಬೆೀಗ ಚಾವಡಿಗೆ ಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ ಬೆಸನತ್ಸಾತಗ, ಅವಳು ಅದಯಕೆಕ ಉಪದೆೀಶ ಮುಗಿಯುವುದಲಾಲಿ ಎಂದು ಸುಯುಯತ್ಸಾತ ನೆಟಟಗೆ ನಂತ್ಳು, ಕೊರಳಿನಂದ
ನೆೀತ್ುಬಿದಿದದದ ಕರಿಮಣ್ ತ್ಸಾಳಿಯ ಸರವೂ ಕಟಾಟಣ್ಯೂ ಎದೆಗವುಚಿ ಗೊಬೆಬಾ ಸೆರಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹುದುಗುವಂತ್ಸೆ .
ಅವವನ್ನ ಆಣತ್ಗೆ ದೆೀವಯಯ “ಇರಲವಾವ, ಹೊೀಗಿತೀನ…. ಆ ಬಟಿಟ ಮಕಕಳಿಗೆ ಬೆನ್ನುನು ಮುರಿಯೊೀ ಹಾಂಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಿೀಳಲ್!…. ಬಚಚಾನಗೆ
ಹೆೀಳಿದರಂತ್ಸೆ ಆ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಬಿಡಾರದವರು….” “ಏ, ನೀ ಎತ್ತಲಾಗಿ ನೀಡಿತದಿದೀಯೆ? ನಾ ಹೆೀಳಾದನ್ನನು ಸವಲಪ ಕಿವಿ ಮೀಲೆ ಹಾಕಿಕೊ! ಸುಮಮನೆ
ದಿನಾ ಬೊೀರುಗಾಫ ಮಾಡಬಾಯಡ!” ಎಂದು ಆಗತ್ಸಾನೆ ನೆಟಟಗೆ ನಂತ್ದದ ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆ ಮುನದು ನ್ನುಡಿದು, ಮತ್ಸೆತ ತ್ಸಾಯಿತ್ನ್ನುನು ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸ
ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಹೆೀಳಿದರಂತ್ಸೆ ಆ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಕಡೆಯವರು ನ್ನಮಮ ಗಾಡಿ ಬಚಚಾನಗೆ ‘ನನ್ನಗಾಯರೀ ಹೆಣುಣಾಕೊಡಾತರೆ ? ಸಣಣಾಗೌಡುರ ತ್ಸಾಂವೂ ಜಾತ್
ಕೆಡೀದಲಲಿದೆ, ನನ್ನೂನು ಜಾತ್ ಕೆಡಿಸಾಕೆ ಹೊಲಾಟರೆ! ನ್ನಮಗೆ ಇಷಾಟ ಇಲಲಿಪಪ, ಜಾತ್ ಕೆಡಾಕೆ!’ ಅಂತ್….”
“ಕಾಫ ಹಿಟುಟ, ಈಗೆೀನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಓಡಿಹೊೀಗೊೀದಿಲಲಿ! ಆಮೀಲೆ ಹೆೀಳಿಕೊಡಬಹುದಂತ್ಸೆ! ಈಗ ಹೊೀಗಿ; ಬಿಡಿಸ ಅವನ್ನನು!” ಎಂದಳು ದೆೀವಮಮ,
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ತ್ನ್ನನು ಕಡೆ ನೀಡುತ್ತದದ ಗಂಡನ್ನ ಕಣಣಾನ್ನುನು ಒಲವಿನಂದಿರಿದು ನೀಡಿ.
ದೆೀವಯಯ ನರುಪ್ಪಾಯನಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಸರಕಕನೆ ಎದುದ ಚಾವಡಿಗೆ ಧಾವಿಸದನ್ನು.
ಅವನ್ನು ಹೊೀಗಿ ಎರಡು ಮೂರು ನಮಿಷ್ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮತ್ಸೆತ ಓಡುತ್ತಲೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು “ಅವಾವ, ಅವಾವ, ಒಂದು ಸವಲಪ ತ್ಸೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಣಾ ಕೊಡು….”
ಎಂದು ಬರಿದಾಗಿದದ ಉರುಡು ಹಾಸಗೆಯ ಬಳಿಯಿದದ ತ್ಸಾಯಿಗೆ ಹೆೀಳಿ, ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ಹುಡುಕುವವನ್ನಂತ್ಸೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೀಡಿ “ಅವಳೆೀಲ್ಲಿ ? ಆ
ಪ್ಪಾದಿರ ಕೊಟಿಟದದ ಗಾಯಕೆಕ ಹಾಕುವ ಔಷ್ಧ್, ಬಿಳಿಪುಡಿ, ಬೆೀಕಿತ್ತಲಾಲಿ!” ಎಂದನ್ನು.
ತ್ುಸು ಕತ್ತಲಾಗಿದೆದಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಲುವಯಯನಗೆ ಮಲೆ ಕೊಡುತ್ಸಾತ ಆ ಸುಖಾನ್ನುಭವದಲ್ಲಿ ಮಗೆನುಯಾಗಿ ಕುಳಿತ್ದದ ದೆೀವಮಮ ತ್ನ್ನನು ಬಿಳಿ ಮೈ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದದ
ವಕಷೌಭಾಗವನ್ನುನು, ಮಗನಗೆ ಮಲೆ ಉಣಣಾಲು ತಂದರೆಯಾಗದಂತ್ಸೆ , ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಸೆರಗೆಳೆದು ಓರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆೀಳಿದಳು: “ಆ ಬಿಳಿಪುಡಿ
ಪುಟಾಣಾನೆ? ನ್ನಮಮ ಕೊೀಣ್ಣೆ ನಾಗಂದಿಗೆ ಮೀಲೆ ಇರಬೆೀಕು. ಹುಡುಕಿನೀಡಿ ನೀವೆೀ ತ್ಗೊಳಿಳೆ” ತ್ಸಾನ್ನು ಆಗತ್ಸಾನೆ ಕೆೈಗೊಂಡಿದದ ಕೆಲಸದ ಮಹತ್ುತ
ಗಂಡನಗೆ ಮನ್ನದಟಾಟಗಲ್ ಎಂಬುದು ಅವಳ ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿತ್ುತ.
“ಏನಾಗಿದೆಯೊೀ, ತ್ಮಾಮ?” ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡತ್ಯರು ಆದಷ್ುಟ ಸರಭಸವಾಗಿ ಕಾತ್ರತ್ಸೆಯಿಂದಲೆ ಎದುದ ಎಣ್ಣೆಣಾ ಕುಡಿಕೆಯನ್ನುನು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದದ
ಸಕಕದಿಂದ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಡುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದರು.
“ಆಗೊೀದೆೀನ್ನು? ಆ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ, ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ, ಅಡಸಲಾ ಬಡಸಲಾ ಹೊಡೆದು ಬಿಟಿಟದಾದನೆ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಎಣ್ಣೆಣಾಕುಡಿಕೆ ಈಸಕೊಂಡು, ಗಾಯಕೆಕ
ಹಾಕುವ ಔಷ್ಧಿಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಳೆಲು ತ್ಮಮ ಮಲಗುವ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಓಡಿದನ್ನು, “ನ್ನಮಮ ಅಪಪಯಯಗೆ ಯಾವಾಗ ಬುದಿದ ಬತ್ರ್ಶೆದೆಯೊೀ? ನಾ ಕಾಣ್ಣೆ!”
ಎಂದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ.
ಅದನಾನುಲ್ಸದ ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ, ಹಿಂದೊಮಮ ದೆೀವಯಯ ತ್ುಳಸಕಟೆಟಯನ್ನುನು ಮಿೀಟಿ ತ್ಸೆಗೆಯಲು ಸವೆಗೊೀಲು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂಗಳಕಕಳಿದಾಗ
ಬಾರುಮಾಡಿದದ ಕೊೀವಿಯನೆನು ಮಗನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಹಿಡಿದು, ತ್ಸಾನ್ನು ಅದನ್ನುನು ತ್ಡೆದಿದಾದಗ ಇದದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಉಗರ ಸವರೂಪವನ್ನುನು ನೆನೆದುಕೊಂಡು
“ಅಯೊಯೀ! ದೆೀವರೆೀ!” ಎಂದು ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಸುಯದರು!
ಆದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಒಂದು ಕಂಬಕೆಕ ಬೆನ್ನುನು ಆನಸ ಇರಗಿ ಚಿಕಾಕಲು ಬಕಾಕಲು ಹಾಕಿ ಅರೆಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದದ ಅಮಮನ್ನ ತಡೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿ
ಮೃದು ಸಶಬದವಾಗಿ ಮಲೆಯುಣುಣಾತ್ತದದ ಕಂದನ್ನ ಆನ್ನಂದವನ್ನುನು ಸಾಸಮರ್ಶೆಡಿಯಾಗಿ ಸವಿಯುತ್ಸಾತ ಸುಖಮೂಛೆರ್ಶೆಗೆ ಸದೃಶವಾದ ಚಿತ್ತಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿದದ
ಚೊಚಚಾಲುತ್ಸಾಯಿ ದೆೀವಮಮನ್ನ ಪರಜೆಞಗೆ ಹೊರಗಣ ಲ್ೀಕದ ಕಠೀರತ್ಸೆಯಾಗಲ್ ಕೌರಯರ್ಶೆವಾಗಲ್ ತ್ಮಮ ತ್ೀಕಷೌಣವಾಸತವ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಪರವೆೀಶ್ಸುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಕಾವಯ ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಯಾಗುವ ರಸಾಸಾವದಿ ಸಹೃದಯನ್ನ ಪರಜೆಞಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಲಾಗುವ ಒಂದು
ಸದಯಃಪರವಾದ ನವೃರ್ಶೆತ್ ಅವಳ ಚೆೀತ್ನ್ನವನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ವಕಷೌಸಥೂಲದಲ್ಲಿಟುಟಕೊಂಡು ರಕಿಷೌಸತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಜೀವದ ಸಾರಸವರ್ಶೆಸವವೆ ಬಹಿಭೂರ್ಶೆತ್ವಾಗಿ ಮುದಿಧನ್ನ
ಮುದೆದಯಾದಂತ್ದದ ತ್ನ್ನನು ಕಂದನ್ನ ಮಿದು ತ್ುಟಿ ತ್ನೆನುದೆಯ ಪಿೀಯೂಷ್ಕಲಶದ ತಟಿಟಗೆ ಸೊೀಕಿ ಅದನ್ನುನು ಚಿೀಪುತ್ತರುವಾಗ ಸಂಸಾರದ ಯಾವ
ಕೊೀಟಲೆಯೂ ಅವಳ ರಸನದಾರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಭಂಗ ತ್ರಲು ಸಮಥರ್ಶೆವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ: ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನ ಸಂಕಟವಾಗಲ್, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಬಹು
ಪರಣಯಾಶಂಕೆಯಾಗಲ್, ತ್ನ್ನನು ಹಳೆಮನೆಯ ಅಕಕಯಯಗೆ ಒದಗಿದದ ಮಹಾವಿಪತ್ಸಾತಗಲ್! ತ್ಸಾಯಿ ಕೊಟಟಳು; ಮಗು ಈಂಟಿತ್ು: ಜಗತ್ತನ್ನ ಇತ್ರ
ಕಮರ್ಶೆಗಳೆಲಲಿ ತ್ತ್ಸಾಕಲದಲ್ಲಿ ಸಥೂಗಿತ್ಗೊಂಡಂತ್ದುದವು, ವಿಶವಗೌರವಭಾಜನ್ನವಾದ ಆ ಜಗದಭುವಯ ಘಟನೆಯ ಮುಂದೆ!
ಒಡೆಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ್ನನ್ನೂನು ಹಿರಿಯ ಮಗನ್ನನ್ನೂನು ರಕಿಷೌಸ ಕೆೀರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸೆೀಸ ಆ ದಿನ್ನವೆ ಮಧಾಯಹನುದ ಮೀಲೆ ,
ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಿಗೆ ಮಾತ್ುಕೊಟಿಟದದ ಪರಕಾರ, ಮಗಳನ್ನುನು ಹಿಂದಕೆಕ ಕರೆತ್ರುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಹೆೀಳಿ ತ್ನ್ನನು ಕಿರಿಯ ಮಗ ಪುಟಟಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ಜೊತ್ಸೆಗಿಟಿಟಕೊಂಡು
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ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೊರಟಳು.
ಪುಟಟಬಿೀರನಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಚಿಕಕಪುಟಟಯನೆನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲು ಮದಲು ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿದದಳು, ಆದರೆ ಆ ಸೊಸೆ ತ್ಸಾನ್ನು
ಬರಲ್ಲೆಲಿ ಎಂದು ಬಿಟಿಟದದಲಲಿದೆ ‘ಇವರ ಕಿಸುರಿಗೆ ನೀವಾಯಕೆ ಹೊೀಗಿ ಸಕುಕಹಾಕೊಕಳಿತೀರಿ ?’ ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನೂನು ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿಯೊಡನೆ
ಹೊೀಗದಂತ್ಸೆ ಪುಸಲಾಯಿಸದದಳು. ಆದರೆ ಬಾಸುಂಡೆಗಾಯಗಳಿಂದ ಅವನೆೀ ಜೊತ್ಸೆ ಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದನ್ನು.
ಅದಕೆಕ ಇನ್ನೂನು ಒಂದು ಕಾರಣವಿತ್ುತ: ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗುವುದೆಂದರೆ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಲಕಿಕಗೆ (ಅವಳು ಸಣಣಾಸಣಣಾ ಅನ್ನನುದ ದಿಬಬಾಗಳನೆನು
ತ್ನ್ನುನುತ್ತದುದದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ‘ಹೊಟೆಟಲಕಿಕ’ ಎಂಬ ಅಡಡ ಹೆಸರೂ ಇತ್ುತ.) ರೆಕೆಕಯೆ ಬಂದಂತ್ಸಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಅವಳೆೀ ಕಾತ್ರಳಾಗಿದದಳು ಅತ್ಸೆತಯೊಡಗೂಡಿ
ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೊೀಗಲು, ಗಂಡನಗೆ ಏಟುಬಿದಿದದೆ; ಆತ್ನಗೆ ಶುಶೂರಷೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆೀಂದೆೀನ್ನೂ ಅವಳಿಗೆ ಅಷಾಟಗಿ ಅನನುಸರಲ್ಲಲಿ. ಅಷೆಟ ಅಲಲಿ, ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು
ಚೆನಾನುಗಿ ಹೊನ್ನನುಳಿಳೆ ಹೊಡೆತ್ ಹಾಕಿ ಥಳಿಸದರು ಎಂಬ ಸುದಿದ ಅವಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಾದಗ ಅವಳು ಮುತ್ ಚೂಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು “ಹಂಗಾಗಬೆೀಕು
ಅವರಿಗೆ! ಬಿೀಳಲ್ ಇನ್ನೂನು ಎಲುಡ ಕನಾತ್! ನ್ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ನನುಮಾಯಲೆ ಇಕಕಡಿಸಾತರಲಾಲಿ? ನ್ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವಾಗತದೆ ಅನಾನುದು. ಈಗಾಲಿದೂರ
ಗೊತ್ಸಾತಗಿಲಿ!” ಎಂದು ಮೂದಲ್ಸದದಳು. ಆದರೆ ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಮಾವನ್ನೂ ಅತ್ಸೆತಯೂ ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಪೆಯ
ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಸದಾಗ ಗಾಯಗಳನ್ನೂನು, ಅದಕೆಕ ಹಚಿಚಾದದ ತ್ಸೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಣಾಯನ್ನೂನು ಮಿೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತದದ ನೆತ್ತರನ್ನೂನು, ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಳೆಗಿದದ ಔಷ್ಧಿಯ
ಬಿಳಿಪುಡಿಯ ರಂಪವನ್ನೂನು ಮಿೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತದದ ನೆತ್ತರನ್ನೂನು, ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಬೆಳಳೆಗಿದದ ಔಷ್ಧಿಯ ಬಿಳಿಪುಡಿಯ ರಂಪವನ್ನೂನು ನೀಡಿ, ಲಬಲಬನೆ
ಬಾಯಿಬಡಿದುಕೊಂಡೂ ಎದೆಗುದಿದಕೊಂಡೂ ಕೆೀರಿಯಲಾಲಿ ನೆರೆಯುವಂತ್ಸೆ ಗೊೀಳುಹೊಯುದಕೊಂಡಿದದಳು! ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯನ್ನುನು ಬಯುಯವ
ನೆವದಿಂದ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಸಹಸರನಾಮಾಚರ್ಶೆನೆ ಮಾಡಿದದಳು: “ಪ್ಪಾಪಿ ಮುಂಡೆೀಗಂಡ! ಅವನ್ನ ಯದಿಗೆ ರಣ ಹೊಡಿಯಾ! ಅವನಗೆ ದೊಡಡರೀಗ ಬರಾ!
ಅವನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಹುಳಾ ಬಿೀಳಾ! ಅವನ್ನ ರಟೆಟ ಸೆೀದಿಹೊೀಗಾ! ಅವನ್ನ ಹೆಂಡಿತ….!” ಎಂದು ಮದಲಾಗಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತದದ ನಂದಾ ನಘಂಟನೆನುಲಲಿ
ಬರಿದುಮಾಡಿದದಳು! ಆದರೂ ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲಲಿಯೆ ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಅತ್ಸೆತ ಸೆೀಸಯೊಡನೆ ಸಂಬಾವಿ ಕೆೀರಿಯ ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡಲು
ಉತ್ುಸಾಕಳಾಗಿದದಳು! ಕಡೆಗೂ ಅವಳು ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೊರಡದಿದುದದಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗಿದದ ಒಳಗುಟೆಟಂದರೆ, ನೆರೆಯ ಬಿಡಾರದ ಮೈದುನ್ನ ಪುಟಟಬಿೀರನ್ನ
ಹೆಂಡತ್, ಚಿಕಕಪುಟಿಟ, ತ್ಸಾನಲಲಿದ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗೆ ಅನ್ನನುಗಂಜ ಕೊಡುವ ನೆವದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ಗುಡಿಸಲ್ಗೆ ಬಂದು ಏನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ಸಾತಳೊ
ಎಂಬುದೆ ಆಗಿತ್ುತ!
ಸೆೀಸ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನನು ತ್ನ್ನನು ಮಗಳು ಮದುವಣಗಿತ್ತಯಾಗಿ ಧ್ರಿಸದುದ, ಗುತ್ತಯೊಡನೆ ಓಡಿಹೊೀಗುವ ಮದಲು ಗಂಟು ಕಟಿಟ ತ್ನ್ನಗೆ ಕೊಟಿಟದದ
ನ್ನಗದ ಗಂಟನ್ನೂನು ಮಡಿಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದಳು. ಮಗಳನೆನು ಸಂಬಾವಿಯಿಂದ ಹಿಂದಕೆಕ ಕರೆತ್ರಲು ಹೊೀಗುವವಳು ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೌಡರದಾಗಿದದ ನ್ನಗಗಳನ್ನುನು
ಏತ್ಕೆಕ ಒಯುಯತ್ತೀಯೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಕೆೀಳಿದದರೆ ಉತ್ತರ ಹೆೀಳುವುದಕೆಕ ಅವಳಿಗೆೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ಸಾತಗುತ್ತತತ ಇಲಲಿವೊ ? ಅವಳ
ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೂ ಇನ್ನೂನು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಗನಗಾಗಿದದ ರಾಕಷೌಸ ಶ್ಕೆಷೌಯನ್ನುನು ಕಂಡಾಗಣ್ಂದ, ಹಿಂದೆ ಅವಳ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ
ಅಸಪಷ್ಟವಾಗಿದದ ಅಭಪ್ಪಾರಯವೊಂದು ಖಚಿತ್ವಾಗತಡಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಮಗನ್ನನ್ನುನು ದನ್ನ ಹೊಡೆದ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದದೆದೀನೀ ಆಗಿಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಅದಕೆಕ
ಪರತ್ೀಕಾರವಾಗಿ ಅವರ ನ್ನಗಗಳನೆನುಲಲಿ ಮಗಳೆೀ ಓಡಿಹೊೀಗುವಾಗ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಿಬಿಟಿಟದಾದಳೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ
ಲಪಟಾಯಿಸಬಾರದೆೀಕೆ? ಮತ್ೂತ ಒಂದು ಯೊೀಚನೆ: ಮಗಳನ್ನುನು ಹಿಂದಕೆಕ ಕರೆತ್ಂದು ಕಟುಕರಿಗೆ ಒಪಿಪಸುವುದಿರಲ್; ತ್ಸಾನೆೀ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಬರೆದಿದದರಾಯಿತ್ು. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಉಪ್ಪಾಯದಿಂದ ಸಂಬಾವಿಗೆೀ ಬಂದು ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಆಳಾಗಿರುವಂತ್ಸೆ ಒಪಿಪಸದರಾಯಿತ್ು! ಎಂತ್ದದರೂ
ಗೌಡರಿಗೂ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೂ ಹಿಂದಿನಂದಲೂ ಜದುದ! ಅದನೆನುೀಕೆ ನ್ನಮಮ ಕೆಷೌೀಮಕೆಕ ಬಳಸಕೊಳಳೆಬಾರದು? ಹಿೀಗೆಲಾಲಿ ಸೆೀಸಯ ತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ದೂರಾಲ್ೀಚನೆ ದುರಾಲ್ೀಚನೆಗಳು ಒಳಸಂಚು ಹುಡುತ್ತದದ ಹಾಗೆಯೆ ದಾರಿ ಸಾಗುತ್ತತ್ುತ. ತ್ಸಾಯಿಯ ಮಣವನ್ನುನು ಗಮನಸದ ಪುಟಟಬಿೀರ
ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ನಂತ್ು, ಅವಳು ಮುಂದೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಬಳಿಸಾರಿದೊಡನೆ “ಯಾಕವಾವ ಬಾ’ಳ ದಣ್ವಾಯೆತ ?” ಎಂದು ಪರಶ್ನುಸದದನ್ನು.
ಅದಕೆಕ ಅವಳು ಅಳುದನಯಿಂದ “ಇಲಲಿಪ್ಪಾಪ, ನನ್ನನು ಅಣಣಾನ್ನನು ಆ ರಿೀತ್ ಜಪಿಪದರಲಾಲಿ ಅದನೆನು ನೆನೆಸಕೊಂಡು ಬತ್ರ್ಶೆದೆದ ! ಅವರೆೀನ್ನು ನ್ನರಮನ್ನುಸರೀ
ರಾಕೆಷೌೀಸರೀ? ನಾವಿನ್ನುನು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೆಯುದ ಕಾಲಹಾಕಾದು ಅಂತ್ಸಾ….” ಎಂದು ಅಧ್ರ್ಶೆಕೆಕ ನಲ್ಲಿಸ ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಸುಯಿದದದಳು. ತ್ನ್ನನು
ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿದದ ಕಾರಂತ್ಕಾರಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನುನು ಹೆದರುಪುಕಕಲು ಮತ್ುತ ಬಾಯಿಹರಕಲು ಸವಭಾವದ ಮಗನಗೆ ತ್ಳಿಸಲು ಅಂಜದಳು.
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ಸೆೀಸ ಪುಟಟಬಿೀರರು ಸಂಬಾವಿಯ ಕೆೀರಿಯ ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದನ್ನ ಕೊಟಿಟಗೆಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ಸಾತಗಿತ್ುತ. ಹಿಂದೆ ಎಷಟೀ ಸಾರಿ ಸೆೀಸ
ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದ ಸಂಬಾವಿಯ ತ್ವರು ಮನೆಗೆ ಹಿೀಗೆಯೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದದಳು. ತ್ರುಣ್ ನ್ನವವಧ್ುವಾಗಿ ಯುವಕನಾಗಿದದ ದೊಡಡಬಿೀರನಡನೆ
ಸಂಭರಮದಿಂದ ನ್ನಡೆದು ಬಂದಿದದಳು. ಆಗ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆತ್ಸಾಯಿಯರಿದದರು. ಕೆೀರಿಗೆ ಕೆೀರಿಯ ತ್ಮಮನ್ನುನು ಉತ್ಸಾಸಾಹದಿಂದ ಇದಿರುಗೊಂಡಿತ್ುತ. ಆಮೀಲೆ
ಶ್ಶುವಾಗಿದದ ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ಹೊತ್ುತ ನ್ನಡೆದು ಬಂದಿದದಳು. ಆಮೀಲೆ ಶ್ಶು ಪುಟಟಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಬಾಲಕ ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು
ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಬಂದಿದದಳು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ತ್ಂದೆ ತ್ೀರಿಹೊೀಗಿದದ ಕೆೀರಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಮತತಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ತ್ಸಾಯಿ ಇಲಲಿದ
ಕೆೀರಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಅಣಣಾ ಕರಿಸದದ ಅತ್ತಗೆ ಗಿಡಿಡಯೊಡನೆ ಇದಿರುಗೊಂಡು ತ್ನ್ನನುನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನು ಮಕಕಳನ್ನೂನು ಸಾವಗತ್ಸ ಸತ್ಕರಿಸದದರು. ತ್ಂದೆತ್ಸಾಯಿ
ತ್ೀರಿಹೊೀದಮೀಲೆ ಸಂಬಾವಿಗೆ ಬರುವುದೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಹೊಗಿತ್ುತ ಸೆೀಸಗೆ . ಮದಮದಲು ಹೆೀಗೊ ಪರಯತ್ನುಮಾಡಿ ವಷ್ರ್ಶೆಕೆಕ ಒಮಮಯಾದರೂ
ಬಂದು ಹೊೀಗುತ್ತದದಳು. ಕಡೆಕಡೆಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೊೀಗಿತ್ುತ, ಸೊಂಟ ನ್ನಸುಬಾಗಿ, ಕೂದಲು ನ್ನರೆ ಕಂಡು, ನ್ನಡುವಯಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ನ್ನಡು
ಡಂಕಿ ಮುದಿತ್ನ್ನಕೆಕ ಕಾಲ್ಟಟ ಅವಳಿಗೆ. ಮೂರು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಮಮ ಅಣಣಾನಗೆ ಸಖತ್ುತ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಅತ್ತಮುಖವೊ ಇತ್ತ ಮುಖವೊ
ಎಂಬಂತ್ಸಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಮುದುಕಿ ತ್ನ್ನನು ಮುದಿ ಗಂಡನಡನೆ , ಮಳೆಗಾಲವಾಗಿದದರೂ ಕೂಡ, ಅಧ್ರ್ಶೆ ದಿನ್ನವೆಲಾಲಿ ನ್ನಡೆದೂ ನ್ನಡೆದೂ
ಸಂಬಾವಿಗೆ ಬಂದು ಒಪಪತ್ುತ ಇದುದ ಹೊೀಗಿದದಳು. ಆಗಲೆ ಅವಳು ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿದುದ, ಕಟಾಟಳಾಗಿದದ ತ್ರುಣ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ನೀಡಿ, ತ್ನ್ನನು ಮಗಳು
ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು, ಏನೆೀ ಆಗಲ್, ಅವನಗೆೀ ಕೊಟುಟ ಅಳಿಯನ್ನನಾನುಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಬೆೀಕೆಂದು. ಆದರೆ ಜೀತ್ದಾಳುಗಳಿಗೆ ಆ ಹಕಕನ್ನುನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೆೀಕು?
ಒಡೆಯರ ಆಸತಯಾಗಿದದ ಅವರನ್ನುನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೆೀಕು? ಎಂಬುದನ್ನುನು ತ್ಂದೆತ್ಸಾಯಿಗಳು ನಧ್ರ್ಶೆರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ತ್ಮಮ ಜಾನ್ನುವಾರಗಳನ್ನುನು
ಬಿಕರಿ ಮಾಡುವ ಹಕುಕ ಎಂತೀ ಅಂತ್ಸೆ ಬೆೀಲರು ಹೊಲೆಯರು ಮಾದಿಗರು ಮದಲಾದ ತ್ಮಮ ಹೆಣುಣಾಗಂಡು ಜೀತ್ದಾಳುಗಳನ್ನೂನು ಇಡುವ
ಕೊಡುವ ಬಿಡುವ ಹಕುಕ ಅವರದೆದ ತ್ಸಾನೆ? ವಸುತತ್ಃ ಹಾಗಿದದರೂ, ಸೆೀಸ ಎಷಾಟದರೂ ಮನ್ನುಷ್ಯ ವಗರ್ಶೆಕೆಕ ಸೆೀರಿದವಳಲಲಿವೆ? ಅವಳೆೀನ್ನು ದನ್ನ
ಅಲಲಿವಲಲಿ! ಮಾನ್ನವ ವಗರ್ಶೆಕೆಕೀ ಸಹಜವಾದ ಸಾವತ್ಂತ್ಸೆರೈ ಇಚೆಛೆ, ಆಶೆ, ಅಪ್ಪೆೀಕೆಷೌ, ಪರಯತ್ನುಶ್ೀಲತ್ಸೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವಳು ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಆ
ಇಚೆಛೆ ಆಶೆ ಅಪ್ಪೆೀಕೆಷೌಗಳು ಕೆೈಗೂಡಲ್ ಬಿಡಲ್, ಪರಯತ್ನುಮಾಡುವುದರಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲಾದಿೀತ್ಸೆ? ಅದರಿಂದ ಎಂತ್ಹ ಹಾನಯೆ ಒದಗಲ್,
ಸವರ್ಶೆನಾಶವೆ ಬೆೀಕಾದರೂ ಆಗಲ್, ಮಾನ್ನವತ್ವವನ್ನುನು ತ್ಲುಪಿದ ಚೆೀತ್ನ್ನ ಕಲುಲಿ ಮಣುಣಾಗಳಂತ್ಸೆ ತ್ಟಸಥೂವಾಗಿ ಬಿದಿದರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ.
ಆದದರಿಂದಲೆ ಸೆೀಸಯ ಚೆೀತ್ನ್ನ, ಅದು ಪ್ಪಾರಣ್ಸಮಿೀಪವೆೀ ಆಗಿದದರೂ, ತ್ನ್ನನು ಮನ್ನುಷ್ಯತ್ವ ಸಹಜವಾಗಿದದ ಹಕಕನ್ನುನು ಸಾಥೂಪಿಸಕೊಳಳೆಲು, ಭಯಂಕರವಾದ
ಕೂರರವಾದ ದುದರ್ಶೆಮಯವಾದ ಪರತ್ಭಟನೆ ಮತ್ುತ ಪರತ್ೀಕಾರಗಳ ಮೃತ್ುಯಭೀಕರ ರೌರವ ನ್ನರಕವೆ ತ್ನನುದಿರೆೀ ಆ ಎಂದು ಬಾಯಿ ತ್ಸೆರೆಯುವ
ಸಂಭವವಿದದರೂ, ಅಂಜುತ್ಂಜುತ್ತಲೆ ಬದದಕಂಕಣವಾದಂತ್ಸೆ ಯತ್ನುಶ್ೀಲವಾಗಿತ್ುತ.
ನ್ನೂರಾರು ಚಿಂತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಆಕುಲವಾಗಿದದ ಅವಳಿಗೆ, ಮೂರು ವರುಷ್ಗಳ ತ್ರುವಾಯ ತ್ವರನ್ನುನು ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದದರೂ, ಹಿಂದೆ ಆಗುತ್ತದದ ಹಿಗುಗ
ಒದಗಲ್ಲಲಿ. ಅದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಏನ ಉದೆವೀಗವೆ ಹೃದಯವನ್ನುನು ಕದಡಿದಂತ್ತ್ುತ. ಇಕಕಟಾಟಗಿದದ ಕಾಲು ಹಾದಿಯ ಇಕಕಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುತ್ತದದ
ಗಿಡಪ್ದೆಗಳ ನ್ನಡುವೆ, ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಮುಂದೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ಪುಟಟಬಿೀರನ್ನು ತ್ಟಕಕನೆ ನಂತ್ು, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಸಂಬೊೀಧಿಸದಾಗಲೆ ಅವಳಿಗೆ
ಎಚಚಾರವಾದಂತ್ಸಾಗಿದುದ:
“ಅವಾವ, ಆಲೆೀಸು! ಏನೀ ವಾಲಗ ಕೆೀಳಿಸತದೆ ಅಲೆಲಿೀನ್ನು? ಕೆೀರಿೀಲ್!” ತ್ರುಗಿ ನಂತ್ು, ಕಿವಿಗೊಡುವ ಭಂಗಿಯಿಂದ ತ್ಲೆಯನ್ನುನು ತ್ುಸು ಓರೆಮಾಡಿ,
ತ್ಸಾಯಿಯನೆನು ಪರಶಾನುಥರ್ಶೆಕವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದದನ್ನು ಪುಟಟಬಿೀರ.
ಸೆೀಸ ಸೊಂಟಗೆೈಯಾಗಿ ಸುಯುದ ನಂತ್ು ಆಲ್ಸದಳು. ಹೌದು, ಕೆಳಗೆ ಕಣ್ವೆಯಲ್ಲಿ, ಗದೆದಕೊೀಗಿನ್ನ ನೆತ್ತಯಲ್ಲಿ, ದಟಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮರಗಳ
ಮರೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಹುಟುಟ ಕೆೀರಿಯಿಂದ ಬೆೈಗುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಸೆೀಲ್ಬರುತ್ತದೆ ವಾಲಗದ ಸುಸವರ! ಏಕೊೀ ಏನೀ? ಸುಖವೊೀ ದುಃಖವೊೀ? ಸೆೀಸಯ
ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಏನ ಕಟಿಟಕೊಂಡಂತ್ಸಾಗಿ ಅದನ್ನುನು ಕೆಮಿಮನಂದ ಮರೆಮಾಚಿದಳು. ಕೊನೆಬೆೈಗಿನ್ನ ಮುದಿಬಿಸಲಲ್ಲಿ ಕೆೀರಿಯ ಬಿಡಾರಗಳಿಂದೆೀಳುತ್ತದದ
ಅಡುಗೆಯ ಹೊಗೆ ಹೆೀಗೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದೆ, ಎಂದೊೀ ತ್ೀರಿಹೊೀಗಿದದ ಅವವನ್ನ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗುವಂತ್ಸೆ!
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

‘ಯಾರದೊದ ಮದೆಮನೆ ಇರಬೆೈದು’ ಎಂದಳು ತ್ಸಾಯಿ .
ತ್ಸಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ ನಂತ್ು ಅವಳನೆನು ಗಮನಸುತ್ತದದ ಪುಟಟಬಿೀರ “ಅದೆಂಥದವಾವ ? ಜೊೀತ್ುಬಿೀಳಾಹಾಂಗೆ ಮಡುಲಿತ್ುಂಬ
ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡಿದಿದೀಯಲಾಲಿ ಅಷ್ುಟ ಭಾರಾನ್ನ? ಹೊರೆಯಾದೆರ ಇತ್ತ ಕೊಟಾಟದೂರ ಕೊಡು” ಎಂದನ್ನು.
“ಎಂಥದಿಲ್ಲಿೀ…. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೊಡಾನ್ನ ಅಂತ್ ಒಂದು ಚೂರು ಕೊಬಿರ ಕಡೆಲಿ ಬೆಲಾಲಿ ಹಾಕೊಕೀಂಡಿೀನ…. ಏನ್ನು ಭಾರ ಬಿಡು! ನಮಮನೆನುಲಲಿ
ಹೊತತೀಳಿಗೆ?” ಎಂದು ಮುದುಕಿ ನ್ನಗೆಸುಳಿಸ, ಮುಂದಕೆಕ ಕಾಲು ಹಾಕಿದಳು “ಹೊೀಗಾನ್ನ ಬಾ. ಹೊತ್ುತ ಮುಳುಗುತ.”
ಇಬಬಾರೂ ಹತ್ುತ ಹೆಜೆಜಿ ಹಾಕಿ ಗುಡಡವಿಳಿಯುತ್ತರಲು ಪಕಕದೊಂದು ಮಟಿಟನ್ನ ಹತ್ತರದಿಂದ ಅಗೆಯುವ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು.
ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತರುವ ಅಷ್ುಟಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ನನ್ನುನು ಅಗೆಯುತ್ತರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ, ಮುಂದೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಪುಟಟಬಿೀರ
“ಯಾರೀ ಅದೂ? ಹೊೀಯ್?” ಎಂದು ಕೂಗಿದನ್ನು. ಗೂಡಿಗೂ ಗೊತ್ತಗೂ ಹಾರಿಹೊೀಗುತ್ತದದ ಹಕಿಕಗಳ ಸದಿದನಡನೆ ಬೆರೆತ್ು ಅವನ್ನ ಪರಶೆನುಗೆ
ಉತ್ತರವಾಗಿ ತ್ುಸು ಅಣುಕುದನಯ ‘ಹೊೀಯ್!’ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಆ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಸವೆಗೊೀಲನ್ನೂನು ಕಿತ್ತದದ ಬೆೀರುಗಳನ್ನೂನು
ಹೆಗಲಮೀಲೆಯೂ ಕೆೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊತ್ುತ ಹಿಡಿದಿದದ ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗ, ದೊಳಳೆ, ಪ್ದೆಯ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಕಾನಸಕೊಮಡು
“ಓಹೊೀಹೊೀ! ಏನ್ನು ಸೆೀಸ ಸವಾರಿ ಹಾಜರು, ಮಗಳಮದುವೆಗೆ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದನ್ನು.
ದೊಳಳೆ ಹೆೀಳಿದದನ್ನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗರಹಿಸದೆ ಸೆೀಸ ವಿಷಾದ ಸವರದಲ್ಲಿ “ಹೌದು , ದೊಳಳೆಯಾಯ, ಮಗಳನ್ನುನು ಮದುವೆ ಮಾಡಾಕೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾಕೆ
ಬಂದಿೀನ, ನ್ನಮಮ ಗಿರಾಚಾರ!” ಎಂದಳು.
“ಎಲ್ಲಿೀಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿತೀಯಾ?…. ಇಲೆಲಿೀ ಅಂತ್ಸೆ ಮದುವೆ! ಇವತ್ುತ ರಾತ್ರೀನೆ ಧಾರೆಯಂತ್ಸೆ! ಕೆೀಳಸಾದಿಲೆಲಿೀನ್ನು ವಾಲಗ, ನಮಮ ಕೆೀರಿೀಲ್?”
“ಯಾರದಾರ ಧಾರೆ?” ಬೆಪ್ಪಾಪಗಿ ಕೆೀಳಿದನ್ನು ಪುಟಟಬಿೀರ.
“ಯಾರದೂದ?….ಹಿ ಹಿಹು ಹಿಹು! ನನ್ನನು ತ್ಂಗಿೀದೊೀ! ನನ್ನನು ಸಾವದರತ್ಸೆತಮಗ, ನ್ನುನ್ನನು ಬಾವ ಇದಾನ್ನಲಾಲಿ, ಆ ಗುತ್ತಗೆೀ ಕೊಟುಟ ಮದುವೆ!…. ಹಂಗಾರೆ
ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸೆತೀ ಇಲಲಿ?…. ಹಿಹಿಹುಹಿಹು!…. ನೀವು ಯಾರೂ ಬರಾದಿಲಲಿ ಅಂತ್ಸಾನ್ನೂ ಹೆೀಳಿತದುರ ಅಂತ್ಸಾ ಇಟುಟಗೊೀ, ಅದೆಕೀ ನಮಿಮಬಬಾರನ್ನೂನು
ಕಂಡು ನ್ನನ್ನಗೆ ಸೊೀಜಗ ಆಯುತ, ಅಂತ್ೂ ಬಂದೆೀಬಿಟರಲಾಲಿ ಮದೆೀಗೆ ಅಂತ್ಸಾ! ಹಿಹಿಹುಹಿಹು!”
ದೊಳಳೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಸಂತೀಷ್ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯನೆನು ಹೆೀಳುತ್ತದೆದೀನೆ ಎಂದು ಲಘು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೆೀಳುತ್ತದದ ಆ ಮಾತ್ುಗಳನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಸೆೀಸಗೆ
ದಿಗ್ಭರಮಯಾಯಿತ್ು: ಒಮಮ ಸಂತೀಷ್ವೆ ಉಕಿಕದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು! ಆದರೆ ಕಷೌಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೀ ಭೀತ್ ಕವಿದು ಅವಳ ಮೀರೆಗೆ ದೆವವ ಕಂಡವರ
ಮುಖದ ವಿಕೃತ್ಛಾಯೆ ಮೂಡಿತ್ು. ಅವಳಿಗೆ ದೊಳಳೆನ್ನ ಮಾತ್ು ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ; ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ನಂಬಿಕೆಯೂ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಸುಳೆಳೆ ಹೆೀಳುತ್ತದಾದನೆ ಅಥವಾ
ತ್ಪುಪ ತ್ಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಆಡುತ್ತರಬೆೀಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸದಳು. ಎಷಾಟದರೂ ಬುದಿಧ ಬಲ್ಯದ ಹುಡುಗ!…. ಹಿಂದಿನ್ನ ರಾತ್ರ ಗುತ್ತಯೊಡನೆ
ಓಡಿಬಂದ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳಿಗೆ ಈ ರಾತ್ರಯೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ ಅಸಂಭವನೀಯವಾಗಿತ್ುತ.
“ಏನ್ನು ಬೆೀರೀ ಅದು? ಯಾರಿಗೊರೀ?” ಎಂದು ಪರಶ್ನುಸ ವಿಷ್ಯದ ದಿಕಕನೆನು ಬದಲಾಯಿಸದಳು ಸೆೀಸ.
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“ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ ಕಸಾಯಕೆಕ!” ಉತ್ತರಿಸದನ್ನು ದೊಳಳೆ, ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಪಂಡಿತ್ನೆಂಬಂತ್ಸೆ!
ಹಸಬೆೀರಿನ್ನ ವಾಸನೆ ಮೂಗಿಗೂ ಹಿತ್ಕರವಾಗಿ ವಾಯಪಿಸುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ ದೊಳಳೆ ತ್ನ್ನನು ಅಭಜಞತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸಲು ಮುಂದುವರೆದನ್ನು:
“ಸಣಲೆ ಸದುಗನ್ನನು ಕಿತ್ುತಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂದುರ, ಮರಾಟಿ ಮಂಜಗೆ. ‘ನ್ನಂಗೊತ್ತಲಲಿಮಾಮ’ ಅಂದ ಅಂವ…. ಹಿಹಿಹುಹಿಹು!…. ಆಮಾಯಲೆ ನ್ನನ್ನನು ಕೆೀಳಿದೂರ
‘ನಂಗೊತ್ಸೆತೀನ?’ ಅಂತ್. ಹಿಹಿಹುಹಿಹು! ‘ಗೊತ್ತಲೆದ ಏನ್ನು?’ ಅಂದೆ…. ನಾನಲೆದ ಇದೆರ ನ್ನಮಮ ಜಟಟಮಮ ಹೆಗಗಡೆತೀರಿಗೆ ಕೆೈಕಾಲೆ ಬಿದುದಹೊೀದಾಹುಂಗಾಗತದೆ !
ಆ ಹಳಿಳೆಮುಕಕ ಮರಾಟಿ ಮಂಜನ್ನನು ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಎಂಥದು ಮಾಡಾತರೆ ಅವರಾದೂರ?…. ಒಂದಿಷ್ುಟ ಕೂಳು ಬೆೀಯಿಸಕೆಕ ಗೊತ್ುತ ಅವನಗೆ ಅಷೆಟ .
ಅದಕೆಕ ನ್ನಮಮ ಒಡೆೀರು ನ್ನಂಗೆ ‘ನೀ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಾಯಡ ಹೊೀಗೊೀ’ ಅಂದೂರ, ನ್ನಮಮ ಜಟಟಮಮ ಹೆಗಗಡೆತೀರು ‘ನೀ ಹೊೀದೆರ ಅವರಿಗೆ ಗಿಡಮೂಲ್ಕೆ ತ್ಂದು
ಕೊಡೀರು ಯಾರಪ್ಪಾಪ? ಇರು.’ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದುದ!…. ಆ ಹೆಗಗಡೆೀರ ತ್ಂಗಿೀಗೆ ಮಾತ್ರ ನ್ನನ್ನನು ಕಂಡರಾಗಾದಿಲಾಲಿ…. ನಾಯಿ ಕಂಡಾಹುಂಗೆ
ಮಾಡಾತರೆ….”
“ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ ಏನ್ನು?…. ಕಾಯಿಲೆೀನಾ?” ಕೆೀಳಿದಳು ಸೆೀಸ, ದೊಳಳೆನ್ನ ಮಾತ್ನ್ನ ಹೊನ್ನಲ್ಗೆ ತ್ಡೆಹಾಕಲೆಂದು.
“ಅಯೊಯೀ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಶೆತ್ಸೆ ತ್ಪಿಪದುದ ಯಾವಾಗ? ಮೂರು ಹೊತ್ೂತ ಕಾಯಿಲೆ, ಕಾಯಿಲೆ! ಹಿಹಿಹುಹಿಹು!…. ಕೆಮುಮ, ಸೀತ್, ಗೂಲುರ್ಶೆ, ಸೊಂಟನೀವು,
ಜರ, ಹಸಬಕೆಕ, ತ್ುರಿಗಜಜಿ, ಕುರು, ಆಮಶಂಕೆ, ತ್ಲೆನೀವು, ಉಬಬಾಸ! ಒಂದೊ, ಎಲ್ಡ? ಹಿಹಿಹುಹಿಹು….”
“ಕತ್ತಲಾತ್ು, ದೊಳಳೆಯಯ, ನೀವು ಹೊಲ್ಡ,” ಎಂದು ನ್ನಡುವೆ ಬಾಯಿಹಾಕಿ ಪುಟಟಬಿೀರ ಸರಸರನೆ ಕೆೀರಿಯ ದಿಕಿಕಗೆ ಇಳಿದುನ್ನಡೆದನ್ನು,
ತ್ಸಾಯಿಯೊಡಗೂಡಿ.
ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರು ಗುತ್ತಗೆ “ನನ್ನನು ಅಪಪನ್ನನು ಬಂದು ನ್ನನ್ನನು ನೀಡಾಕೆ ಹೆೀಳೊೀ ! ಹೊೀಗೊೀ!” ಎಂದಾಗ ಗುತ್ತಗೆ ಹೊೀದ ಜೀವ ಮತ್ಸೆತ
ಬಂದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಜಟಟಮಮ ಹೆಗಗಡತ್ಯವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ಇನನುಂದೆರಡು ಮೂರು ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಔಷ್ಧ್
ತ್ಯಾರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ಸಾವೆೀ ಖುದುದ ಬಂದು, ಹೆಗಗಡೆ ಹೆಗಗಡತ್ ಇಬಬಾರಿಗೂ ಮಕಕಳಾಗುವುದಕೂಕ ಆರೀಗಯವಾಗುವುದಕೂಕ ಮದುದ
ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೆೀಳಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತ್ಳಿಸ, ತ್ಂಗಳನ್ನನು ಮಜಜಿಗೆ ಉಪಿಪನ್ನಕಾಯಿಗಳನ್ನುನು ಕಾಣ್ಕೆಯಾಗಿ ಪಡೆದು, ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹಿಂತ್ರುಗಿದದನ್ನು.
ಹಗಲೂಟಕೆಕ ಕೆಲಸ ಬಿಟುಟ ಬಂದ ಕರಿಸದದನಗೆ ಮಗನಡನೆ ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ ಒಬಬಾಳೆ ಬಂದಿದದ ತ್ಂಗಿಯ ಮಗಳನ್ನುನು ಕಂಡು ಅಚಚಾರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಚಾ
ಅನ್ನುಮಾನ್ನವಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಗುತ್ತ ನ್ನಡೆದಿದದ ಸಂಗತ್ಯನ್ನುನು ಸಂಕೆಷೌೀಪವಾಗಿ ತ್ಳಿಸದ ಮೀಲೆ ಅವನಗೂ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಮಗನ್ನು
ತ್ಳಿಸದಂತ್ಸೆ ಹೊೀಗಿ ಒಡೆಯರನ್ನುನು ಕಂಡನ್ನು. ಅವರು ಅವನಡನೆ ಸವಲಪ ಆಲ್ೀಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮರುದಿನ್ನ ಬೆಳಗಾಗುವುದರಳಗೆ ಆ ರಾತ್ರಯೆ ಲಗನು
ಪರಸತ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಮಾಡಿ, ಮುಗಿಯಿಸ ಬಿಡಬೆೀಕೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದದರು. ಲಗನುಕೆಕ ಬೆೀಕಾದ ಕೆಲವು ಸಾಮಗಿರಗಳನ್ನೂನು ಕೊಡಿಸದರು. ‘ವಾಲಗ
ಎಂತ್ದದರೂ ನಮಮದೆೀ ಅದೆ. ನಮಮ ಒಡಿಡಯದೆೀ ಒಂದು ಹಂದಿ ಕಡಿದು ಬಿಡಿ. ಮನೆಯಿಂದ ಅಕಿಕ ಬೆಲಲಿ ಕೊಡಿಸೆತೀನೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗೆ ಗಂಡಿಗೆ ಉಡಾಕೆ
ತಡಾಕೆ ಏನ್ನು ಬೆೀಕೊೀ ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗು….’ ಎಂದು ಪ್ರೀತ್ಸಾಸಾಹಿಸ ಕಳುಹಿಸದದರು.
ಹುಡುಗಿಯ ತ್ಂದೆ ತ್ಸಾಯಿಯರಿಲಲಿದೆ, ಬೆೀರೆ ಊರಿನ್ನ ಕೆೀರಿಗಳ ನ್ನಂಟರಿಷ್ಟರಿಗೆ ತ್ಳಿಸದೆ, ಕರೆಯದೆ, ಹೆೀಗೆ ಲಗನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದಕೆಕ‘ಆ
ಶಾಸಾತರನೆಲಾಲಿ ಹಿಂದಿನಂದ ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಬಹುದು.’ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳಿದದರು. ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೌಡರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಗದವಾಗಲ್ ಜನ್ನವಾಗಲ್ ಬರುವ
ಮದಲೆೀ ಲಗನು ನೆರವೆೀರಿಬಿಟಿಟದದರೆ ತ್ಮಮ ಕೆೀರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳನ್ನುನು ಗಿಟಿಟಸಕೊಂಡಂತ್ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಉದೆದೀಶದ ಒಂದು
ಪ್ಪಾದವಾಗಿತ್ುತ; ಇನನುಂದು, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮನೆತ್ನ್ನದ ಮೀಲೆ ಸಂಬಾವಿ ಮನೆತ್ನ್ನ ಒಂದು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸದಂತ್ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪರತ್ಷೆಠ .
ಕರಿಸದದ ಕೆೀರಿಯರ ನೆರವಿನಂದ ಮಗನ್ನ ಲಗನುಕೆಕ ಎಲಲಿ ಸದಧತ್ಸೆಗಳನ್ನೂನು ಮಾಡಿಕೊಂಡನ್ನು. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ, ತ್ನ್ನನು ಒಡಹುಟಿಟದವಳು, ಲಗನುದ
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ಉತ್ಸಾವದಲ್ಲಿ ಮುಖಯಭಾಗಿನಯಾಗಿ ಇರಬೆೀಕಾದವಳು ಇಲಲಿದುದಕಾಕಗಿ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಖಿನ್ನನುವಾಗಿತ್ುತ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಸೆೀಸ ಪುಟಟಬಿೀರರು
ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ ಕೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಾಗ ಅವನ್ನ ಹಿಗುಗ ಸಗಗಕೆಕೀರಿತ್ುತ! ಏನೀ ಒಂದು ಶುಭಶಕುನ್ನವೆ ಇಳಿದು ಬಂದಂತ್ಸಾಗಿ, ದೆೀವರ
ಆಶ್ೀವಾರ್ಶೆದ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸದದನ್ನು.
ಬಹು ಭಾವ ಸಂಚಲನೆಯ ಗರಗಸದಲ್ಲಿ ಸಕಿಕದಂತ್ಸಾಗಿದದ ಸೆೀಸಯ ಹೃದಯವೂ ಎಲಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನೂನು ಅಣಣಾನಂದ ಕೆೀಳಿ ತ್ಳಿದಮೀಲೆ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ
ನಶ್ಚಾಂತ್ವಾಯಿತ್ು. ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರೂ ಅವಳನ್ನುನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸ, ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದರು: “ಹೆಂಗಿದೊರೀ ನೀನ್ನೂ ನ್ನಮಮ ಕೆೀರಿಯ ಮಗಳೆೀ! ನನ್ನನು
ಮಗಳೊ ನನ್ನನು ತ್ವರಿಗೆೀ ಸೆೀರುವುದರಲ್ಲಿ ನಾಯಯ ಇದೆ! ಏನ್ನು ಬಂದೂರ, ನಾನ್ನು ನೀಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ, ಇದೆೀನ್ನು ಬಲಾತ್ಸಾಕರದ ಮದುವೆ ಅಲಲಿ.
ಹೆಣುಣಾ, ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ, ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಸೊೀದರಮಾವ ಎಲಾಲಿ ತ್ಮಮ ಸಮಂತ್ ಖುಷ್ಯಿಂದಲೆೀ ಒಪಿಪ ಲಗನು ನ್ನಡೆದ ಮೀಲೆ , ಯಾರು ಏನ್ನು ಮಾಡುವ
ಹಾಂಗಿದಾದರೆ?”
ಪುಕಕಲೆದೆಯ ಪುಟಟಬಿೀರನಗೆ ಅದೆಲಲಿವನ್ನೂನು ಕೆೀಳಿ, ನೀಡಿ, ದಿಗಿಲ್ೀ ದಿಗಿಲು! ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ಗುಟಾಟಗಿ ಕರೆದು “ಅವಾವ, ತ್ಮಿಮೀನ್ನ
ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾಕೆ ಅಂತ್ ಬಂದವರು ನಾವೆೀ ಅವಳನ್ನುನು ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಲಗನು ಮಾಡಿಕೊಟೆಟವು ಅಂತ್ಸಾ ಗೊತ್ಸಾತದೆರ ನ್ನಮಮ ಗೌಡುರ ನ್ನಮನ್ನನು
ಸುಮನು ಬಿಟಾಟರೆ? ಸಗಿದು ತೀರಣ ಕಟಿಟಸಾತರಲಲಿ ನ್ನಮಮನೆನುಲಲಿ!….” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಭೀತ್ಯನ್ನುನು ತೀಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೆೀಸ “ಹೆಗಗಡೆೀರು ಹೆೀಳಿದಾರೆ,
ನಾನೆಲಲಿ ನೀಡಿಕೊಳಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ. ನ್ನಮಗೆೀನ್ನು ಹೆದರಿಕೆ? ಸುಮಮನೀರು. ಅಷ್ಟರಮಾಯಲೆ, ನ್ನಮಮನೆನುಲಲಿ ಹೊಡೆಸಾತರೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಂಡೆರ, ಆ ಊರನೆನು ಬಿಟುಟ
ಇಲ್ಲಿಗೆೀ ಬಂದರಾಯುತ.” ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳಿ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಕೊಟಿಟದದಳು. ಸೆೀಸಗೂ ಗೊತ್ತತ್ುತ, ಒಂದು ವೆೀಳೆ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಹಿಂದಕೆಕ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿದದರೂ ಏನೆೀನ್ನು ದುರಂತ್ ನ್ನಡೆಯಬಹುದಿತ್ುತ ಎಂದು: ತ್ಮಮಲಲಿರ ಇಷ್ಟಕೆಕ ವಿರುದದವಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಇಚೆಛೆಯನ್ನೂನು
ನದರ್ಶೆಯವಾಗಿ ತ್ುಳಿದು, ತ್ನ್ನನು ಮಗಳನ್ನುನು ಆ ಬಚಚಾನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟಿಟ ಬಿಡುತ್ಸಾತರೆ ಎಂದು.
ಆದದರಿಂದ ದೆೀವರೆ ತ್ಮಮನ್ನುನು ಪ್ಪಾರುಮಾಡಿದ ಎಂದುಕೊಂಡು ಸೆೀಸ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಃಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿದಳು. ತ್ಸಾನ್ನು ಗುಟಾಟಗಿ
ತ್ಂದಿದದ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೌಡರ ‘ನ್ನಗದ ಗಂಟಿ’ನಂದ ಒಂದೆರಡು ಆಭರಣಗಳನ್ನೂನು ತ್ಸೆಗೆದು , ಮದುವಣಗಿತ್ತಗೆ ತಡಿಸ, ನೀಡಿ, ಹೆಮಮಯಿಂದ
ಸೊಗಸದದಳು!
***
ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ್ನಗಳಾದರೂ ಸೆೀಸಯಾಗಲ್ ಪುಟಟಬಿೀರನಾಗಲ್ ಹಿಂತ್ರಿಗದಿದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿ ದೊಡಡಬಿೀರನಗೆ ಕಳವಳವಾಯಿತ್ು. ಬಚಚಾನ್ನನ್ನುನು
ಕರೆದು, ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನೂನು ಕಿರಿಯ ಮಗಳನ್ನೂನು ಅವನದಿರಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತ್ಸೆ ಬಯುದ, ಇನನುಂದು ದಿನ್ನದೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಬರದಿದದರೆ
ತ್ಸಾನೆ ಹೊೀಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ಗೌಡರಿಗೆ ತ್ಳಿಸುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು. ಆದರೆ ಬಚಚಾನಗಾಗಲೆ ಗಾಳಿಸುದಿದ ತ್ಲುಪಿತ್ುತ. ಅದನ್ನುನು ದೆೀವಯಯಗೌಡರಿಗೆ
ಹೆೀಳಿಯೂ ಇದದನ್ನು. ಆದದರಿಂದಲೆ ಆ ದಿನ್ನವೆ ಸಂಜೆ ಪುಟಟಬಿೀರನಬಬಾನೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿ, ತ್ಂಗಿಗೆ ಗುತ್ತಯೊಡನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊೀಯಿತ್ಸೆಂದೂ,
ತ್ಸಾನ್ನೂ ತ್ಸಾಯಿಯೂ ಎಷ್ುಟ ಹೆೀಳಿದರೂ ಕೆೀಳಲ್ಲಲಿವೆಂದೂ, ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರೆ ಖುದುದ ನಂತ್ು ಲಗನು ಮಾಡಿಸದರೆಂದೂ, ಗೌಡರಿಗೆ
ವರದಿಯೊಪಿಪಸದಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಿಗೆ ಸಟುಟ ನೆತ್ತಗೆೀರಿತ್ು. ತ್ಮಗೆ ಸೆೀರಿದ ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳೊಂದನ್ನುನು ಅವರ ಆಳೊಬಬಾನ್ನು ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಹಿೀಗಿದಾದನೆಂದೂ ಅವಳನ್ನುನು ಒಡನೆಯೆ
ಕಳಿಸಕೊಡಬೆೀಕೆಂದೂ ಕಾಗದ ಬರೆದು ಕಳಿಸದರು. ಅದಕೆಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರು, ಕಾಗದ ಬರೆದು ಕಳಿಸದರು. ಅದಕೆಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ
ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರು, ನ್ನಡೆದ ಅವಿವೆೀಕಕೆಕ ತ್ಮಮ ವಿಷಾದವನ್ನುನು ವಯಕತಪಡಿಸ, ತ್ಸಾವು ವಿಚಾರಿಸದದಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಡು ಹೆಣುಣಾಗಳಿಗೆ ಆಗಲೆ ಮದುವೆ
ನ್ನಡೆದುಹೊೀಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಹೆಣುಣಾ ಮತ್ುತ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ, ಅಣಣಾ ಎಲಲಿರೂ ಒಪಿಪಯೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜುಲುಮಿಮನ್ನ
ಅಂಶವೂ ಕಾಣ್ಸುತ್ತಲಲಿವೆಂದೂ ಉತ್ತರ ಬರೆದರು: ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲೆಂದು ತ್ುಪಪ ಹೊಯದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು!
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ಉಪ್ಪಾಯದಿಂದಾಗಲ್ ಬಲಪರಯೊೀಗದಿಂದಾಗಲ್ ತ್ಮಮ ಜೀತ್ದವಳಾಗಿ ಯಮಗೆ ಸೆೀರಿರುವ ತ್ಮಮ ಕೆೀರಿಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ಕರೆತ್ಂದೊೀ
ಎಳೆತ್ಂದೊೀ ಬಚಚಾನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಯೆೀ ತ್ೀರಬೆೀಕೆಂದು ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಹಠಪರತ್ಜೆಞ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ತ್ಮಮ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ಗುಟಟನ್ನುನು
ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲ್ಲಲಿ. ಸಮಯ ಕಾದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಧ್ರ್ಶೆರಿಸದರು.
ಆ ಹುನಾರಿನ್ನ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದರು: ಆದದುದ ಆಗಿಹೊೀಯಿತ್ು. ಆದರೆ ನ್ನಮಮ ಹೊಲಗೆೀರಿಯ ಹೆಣ್ಣಾಗೆ
ಬದಲಾಗಿ ನಮಮ ಹೊಲಗೆೀರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣಣಾನ್ನುನು ನ್ನಮಮ ಕೆೀರಿಯ ಆಳುಹುಡುಗನಬಬಾನಗೆ ತ್ಂದುಕೊಳುಳೆವ ಇಚೆಛೆ ಇದೆ . ನಮಮ ಆಳುಹುಡುಗ
ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀದ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಮಗಳನ್ನುನು ಈ ಹುಡುಗನಗೆ ಲಗನು ಮಾಡಲು ಎಲಲಿ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡು ಆಗಿತ್ುತ. ಆದದರಿಂದ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ನಮಗೆ
ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಿರೆಂದು ನ್ನಂಬಿದೆದೀನೆ – ಎಂದು .
ಇದರ ಮಧೆಯ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಮದುಮಗಳಿಗೆ ತಡಿಸಲೆಂದು ತ್ಸಾವು ಕೊಟಿಟದದ ನ್ನಗಗಳನ್ನುನು ಹಿಂತ್ರುಗಿಸುವಂತ್ಸೆ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದರು.
ತ್ಮಿಮ ಕಾಣ್ಣೆಯಾದ ಮೀಲೆ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಸೆೀಸ ಆ ನ್ನಗದ ಗಂಟನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆ ತೀರಿಸ ಇಟಿಟದುದ ನೆನ್ನಪಿಗೆ ಬಂದರೂ ದೊಡಡಬಿೀರ ಆ ನ್ನಗವೆಲಲಿ ಮಗಳ
ಮೈಮೀಲೆಯೆ ಇತ್ಸೆತಂದೂ ಅವಳು ಓಡಿಹೊೀಗುವಾಗ ಅವನ್ನೂನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡೆೀ ಹೊೀಗಿದಾದಳೆಂದೂ ಹೆೀಳಿಬಿಟಟನ್ನು. ಆ ಆಭರಣಗಳನೆನುಲಲಿ
ಕಳುಹಿಸಕೊಡಿ ಎಂದು ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಕಾಗದಕೆಕ ಅವರು, ಆ ನ್ನಗಗಳನೆನುಲಲಿ ಗಂಟುಕಟಿಟ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟುಟ ಬಂದುದಾಗಿ
ಹುಡುಗಿ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತಳೆಂದೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಿಡಾರವನೆನುಲಲಿ ಸೊೀಸ ನೀಡಿದರೂ ಒಂದೂ ನ್ನಗ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿವೆಂದೂ ಉತ್ತರ ಬರೆದರು.
ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ವಸೂಲ್ಸಾಬರ ಗುಂಪನ್ನುನು ಗುಟಾಟಗಿ ಕರೆಯಿಸ, ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕಾದುದನೆನುಲಲಿ ಹೆೀಳಿದರು. ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನನ್ನೂನು
ಕರೆದು ಸಾಮ ದಾನ್ನ ಭೆೀದ ದಂಡೀಪ್ಪಾಯಗಳೆಲಲಿವನ್ನೂನು ಅವನ್ನ ಮುಂದಿಟುಟ, ವಸೂಲ್ ಸಾಬರನ್ನುನು ಅವನಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತ್ಳಿಸದರು.
ಅವನೆೀನಾದರೂ ತ್ಸಾವು ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿದರೆ , ಮೀಸಮಾಡುವ ಸೂಚನೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವನ್ನ ಕೆೈಗೆ ಕೊೀಳಹಾಕಿಸ,
ಮೈ ಮುರಿಯುವಂತ್ಸೆ ಲಾಕಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಿಸ, ಜೆೈಲ್ನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಸಾಯುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು.
***
ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರ ಮಂಜಭಟಟರು ತ್ುರುತ್ಸಾತಗಿ ಬಂದು ತ್ಮಮನ್ನುನು ಕಾಣಬೆೀಕೆಂದು ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸದದರು.
ಬಾರಹಮಣರನ್ನುನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ನೀಡಹೊೀಗುವ ನಮಿತ್ತ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮಿಂದು, ಆದಷ್ುಟ ಮಡಿಯಾದ ಬಟೆಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ಹೊರಟರು ಕಲೂಲಿರಿಗೆ, ಭಟಟರು ಕಳುಹಿಸದದ ಆಳಿನಡನೆ. ಸೀತ್ೂರು ಗುಡಡವನ್ನುನು ಹತ್ತಳಿದು. ಲಕುಕಂದವನ್ನುನು ದಾಟಿ, ದಟಟಗಾಡಿನ್ನ ಹಳುವಿಡಿದ
ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುತ್ತದಾದಗ ಎದುರಾಗಿ ಬರುತ್ತದದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹೊಲೆಯರ ಗುಂಪು ಕಾಣ್ಸತ್ು: ದೊಡಡಬಿೀರ, ಸಣಣಾಬಿೀರ ಮತ್ುತ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್
ಚಿಕಕಪುಟಿಟ. ಹೊಟೆಟಲಕಿಕ (ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನ ಹೆಂಡತ್) ಚಿಕಕಪುಟಿಟಯೊಡನೆ ಹೊೀಗಲು ಒಪಪದೆ ಹಿಂದೆಯೆ ಉಳಿದಿದದರು. ರೂಢಿಯಂತ್ಸೆ ಗಂಡಸರೆಲಲಿರೂ
ನೆಲಮುಟಿಟ ನ್ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿ, ಅರುಗಾಗಿ ನಂತ್ರು; ಹೆಂಗಸು ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಂತ್ಳು.
“ಎಲ್ಲಿಗೊರೀ? ಎಲಲಿ ಗುಂಪುಕಟಿಟಕೊಂಡು ಹೊರಟಿೀರಲಾಲಿ! ಅಪ್ಪಾಪ ಮಕಕಳು?” ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಅಧಿಕಾರವಾಣ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದರು.
“ಅಳಿಯ – ಮಗಳನ್ನೂನು ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾನ್ನ ಅಂತ್ ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಾತ ಇದಿದೀವಿ , ಒಡೆಯಾ!” ಸೊಂಟಬಾಗಿ ಕೆೈಮುಗಿದು ವಿನ್ನಯದಿಂದ
ಉತ್ತರಿಸದ ದೊಡಡಬಿೀರ.
“ನಮಮ ಗೌಡರು ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸದಾರೆೀನೀ?” ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಪರಶೆನು ಅಥರ್ಶೆಗಭರ್ಶೆತ್ವಾಗಿತ್ುತ.
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“ಇಲಲಿ, ಅಯಾಯ. ಲಗನು ಆದ ಹುಡುಗಿೀನ್ನ ತ್ವರು ಮನೆಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ….”
“ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ….”
“ನಾಕು ದಿನ್ನ ಇಟುಟಕೊಂಡು ಕಳಿಸತೀನ.”
“ನೀನೆೀನ್ನು ಆ ಹುಡುಗಿೀನ್ನ ಬಲಾತ್ಸಾಕರವಾಗಿ ಇನಾಯರಿಗೊ ಕೊಡಾಕೆ ಮಾಡಿದಯಂತ್ಸೆ ?”
“ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಗೌಡರ ಅಪಪಣ್ಣೆ ಏನ ಆಗಿತ್ುತ….” ಸವಲಪ ತ್ಡೆದೂ ತ್ಡೆದೂ ದೊಡಡಬಿೀರ ಮುಂದುವರಿದನ್ನು. “ಆದರೆ…. ನ್ನಮಗಾಯರಿಗೂ….
ಅಷೆಟೀನ್ನೂ…. ಮನ್ನಸಸಾರಲ್ಲಲಿ…. ಈಗ ಆಗಿದೆದಲಲಿ ಒಳೆಳೆೀದೆಕೀ ಆಯತಲಲಿ!….” ಎಂದು ಹಲುಲಿ ಬಿಟುಟ ನ್ನಕುಕ, ತ್ನ್ನನು ಸಮಮತ್ಯನ್ನೂನು ಸಂತೀಷ್ವನ್ನೂನು
ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಮನ್ನದಟಾಟಗುವಂತ್ಸೆ ಸೂಚಿಸದನ್ನು.
“ಆಗಿಲಿ ಹೊೀಗೊೀ…. ಆದರೆ ಗುತ್ತೀನ್ನ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬಾಯಡ…. ಗದೆದ ಕೆಲಸ ಸುರುವಾಗಯದೆ” ಎಂದು ಎಚಚಾರಿಕೆ ಹೆೀಳಿ, ಹೆಗಗಡೆ
ಮುಂದೆ ನ್ನಡೆದು ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದರು.
***
ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಮಮ ಸಾಧಾರಣ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಇದಿದದದರೆ ದೊಡಿಬಾೀರನ್ನನ್ನುನು ಅಷ್ುಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ುಟ ಶ್ೀಘರವಾಗಿ ಬಿಟುಟ
ಹೊೀಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅಷ್ುಟ ಹೊಟೆಟಯಡಿಯಾಗಿ ಅಡಡಬಿದದರೂ, ಕೆೈಮುಗಿದುಕೊಂಡೆ ಸೊಂಟಬಾಗಿ ಭಯಭಕಿತಗಳಿಂದ ಮಾತ್ನಾಡಿದದರೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು
ಅಷ್ುಟ ಸರಳವಾಗಿ ನ್ನಂಬುತ್ತಲೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾವು ಕೆೈಕೊಳಳೆಬೆೀಕಾದ ಮುಂಜಾಗರತ್ಸೆಯ ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮಗಳನ್ನುನು ಕೆೈಕೊಳಳೆದೆ ಬಿಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ
ಅವರು ಅಂದು ಒಂದು ಅಸಾಧ್ರಣ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿದದರು.
ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರ ಮಗಳನ್ನುನು, ತ್ಸಾವು ಕೆೀಳುವುದೆ ತ್ಡ, ಅನ್ನುಗರಹ ಮಾಡಿದಂತ್ಸಾಯಿತ್ಸೆಂದು ದುಂಬಾಲು ಬಿದುದ ತ್ಮಗೆ ಕೊಟುಟಬಿಡುತ್ಸಾತರೆ
ಎಂದು ಭಾವಿಸದದರು ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆ. ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನಂತ್ಹ ಬಡವ ಮತ್ುತ ಸಾಲಗಾರ, ಅವನ್ನ ಮನೆತ್ನ್ನದ ಹಿಂದಿನ್ನ ದೊಡಡಸತಕೆ ಏನೆ
ಆಗಿರಲ್, ತ್ಮಮಂತ್ಹ ಸರಿವಂತ್ರೂ ಜಮಿೀನ್ನುದಾರರೂ ಬಯಸದಾದರೆಂದು ಗೊತ್ಸಾತದರೆ , ತ್ನ್ನನು ಮಗಳನ್ನುನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಎಂದಾದರೂ
ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆಯೆ? ಅಲಲಿದೆ, ತ್ಸೆರ ಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಯಿಂದಲಾದರೂ ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಚಾ ಕೊಡುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದದರೆಯೆ?
– ಎಂಬುದು ಅವತ್ ಠಿೀವಿಯಾಗಿತ್ುತ.
ಆದರೆ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹೆಂಡತ್ ಜಟಟಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು ಮಧ್ಯಸಥೂಗಾರರ ಮುಖಾಂತ್ರ ಆ ಪರಸಾತಪವೆತ್ತದಾಗ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾ
ಏನೆೀನ ಸಬೂಬು ಹೆೀಳಿ ನ್ನುಣುಚಿಕೊಂಡಿದದನ್ನು. ಅವನ್ನು ಕೊಟಿಟದದ ಮುಖಯ ಕಾರಣ, ಹುಡುಗಿಯ ಅಜಜಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲಲಿ ಎಂದು. ಕೊೀಣೂರು
ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಒಂದು ದಿನ್ನ ಗುಟಾಟಗಿ ಸಂಧಿಸ, ತ್ನ್ನನು ಮಗಳು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ರೀಗಿಷ್ಠನ್ನೂ, ವಯಸಾಸಾದವನ್ನೂ, ಮದಲ ಹೆಂಡತ್ ಇನ್ನೂನು
ಬದುಕಿರುವವನ್ನೂ ಆಗಿರುವ ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಖಂಡಿತ್ ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಪರಕಟವಾಗಿಯೂ, ತ್ನ್ನಗೂ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೂ ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ಪರಸಪರ
ಅನ್ನುರಾಗವಿದುದ ಒಬಬಾರನನುಬಬಾರು ಒಪಿಪರುವುದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಮತ್ುತ ತ್ನ್ನನು ಇಬಬಾರ ಸುಖವೂ ಆಕೆಯನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆೀ ಕೊಟುಟ ಮದುವೆ
ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಧಿತ್ವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿಯೂ, ಸೂಚಿಸದದ ಏಕಾಂತ್ ವಿಷ್ಯವನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಯಾರಡನೆಯೂ
ಹೆೀಳಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಅದು, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮೀಲೆ ಮುಕುಂದಯಯನಗಿದದ ಮನ್ನಸುಸಾ, ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ರಹಸಯವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಸುದಿದಗಾಳಿ
ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯ ಕಿವಿಗೂ ಬಿೀಸತ್ುತ.
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ಗುಣದಿಂದ ಗೆಲಲಿಲಾದುದನ್ನುನು ಹಣದಿಂದ ಗೆಲಲಿಲಾರೆನೆ? ಎಂಬ ಹಠದಿಂದ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆ ಬೆೀರೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದದರು, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ತ್ಂದೆಯನ್ನುನು
ದಣ್ಸ, ಸೊೀಲ್ಸ, ವಶಪಡಿಸಕೊಳಳೆಲು. ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರರಿಗೂ ಕಿವಿಮಾತ್ು ಹೆೀಳಿ, ಅವರನ್ನೂನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದರು.
ಹೂವಳಿಳೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎದುದ ಓಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮುಂಡಿಗೆಗೆ ಹಾಯುದ, ಪ್ಪೆಟಾಟಗಿ, ಹಣ್ಣೆಯೊಡೆದು, ರಕತಸೊೀರಿ, ಅವಮಾನತ್ನಾಗಿ ಹಿಂತ್ರುಗಿದ
ಲುಂಗಿೀಸಾಬು ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರರು ಮಂಜಭಟಟರ ಕರಣ್ಕರಾಗಿದದ ಕಿಟೆಟೈತ್ಸಾಳರ ಮೂಖಾಂತ್ರ ಸಾಹುಕಾರರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವಳಿಳೆ
ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರ ಮೀಲೆ, ತ್ನ್ನಗಾಗಿದದ ಅವಮಾನ್ನಕೆಕ ರಚುಚಾ ತ್ೀರಿಸಕೊಳುಳೆವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಿಷ್ವನೆನು ಕಾರಿದದನ್ನು: “ಆ ಕಟೆಟೈತ್ಸಾಳ ನ್ನನ್ನಗೆ
ಗೊತ್ತಲೆಲಿೀನೀ? ಹಾದರಗಿತ್ತ ಹೆಂಡತ್ೀನೆ ಆಳಲಾರದೆ ಸಾಹುಕಾರರ ಮಗಗೆ ಗುತ್ತಗೆ ಕೊಟಾಟಂವ, ಅಂವ ನ್ನನ್ನನು – ಟ ಹರಿಯೊೀದು ಅಷ್ಟರಳಗೆ
ಇದೆ!” “ನನ್ನನು ಸಾಹುಕಾರ ಮಂಜಭಟಟನ್ನನ್ನೂನು ನಾ ಬಲೆಲಿ, ಬಿಡು; ಜುಗಗ! ಹೆೀಲ್ನಾಗೆ ಬಿದದ ಕಾಸೂನು ನಾಲ್ಗೆೀಲ್ ನೆಕೊಕಳಾತನೆ !” “ಹಡಬೆೀತ್ರುಗೊೀ
ಮಗನ್ನನು ಸರಿಮಾಡಲಾರದೆ, ಆ ಬಡ ಸೊಸೆೀನ್ನ, ಮಾವನ್ನೂ ಅತ್ಸೆತೀನ್ನೂ ಸೆೀರಿಕೊಂಡು, ಕಾಲು ತ್ರುಪಿ ಹೆಳವ ಮಾಡಿದಾರಲಾಲಿ ಹಾಂಗಲಲಿ…. ನ್ನನ್ನನು
ಸುದಿದ ಬಂದರೆ, ಅವನ್ನ ಜನವಾರ ಹರಿದು ಅವನ್ನ ಹೆಂಡಿತೀನಾ….” ಇಂತ್ಹ ಬೆೈಗುಳವನೆನುಲಲಿ ಸಪಷ್ಟನೆ ಮಾಡಿ, ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರ ಮೀಲೆ ಹೆೀರಿ,
ಕಿಟೆಟೈತ್ಸಾಳರನ್ನೂನು ಮಂಜಭಟಟರನ್ನೂನು ಮಟಿಟದ ಘಟಸಪರ್ಶೆಗಳನಾನುಗಿ ಕೆಣಕಿ ಛೂ ಬಿಟಟನ್ನು ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿ.
ಆ ಬೆೈಗುಳಗಳೆಲಲಿ ಬರಿಯ ಭಾವೊೀಪಯೊೀಗದವುಗಳಾಗಿದಿದದದರೆ ಬೆೈಸಕೊಂಡವರು ಅಷಟಂದು ರೆೀಗುತ್ತದದರೀ ಇಲಲಿವೊೀ? ಆದರೆ
ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಲ್ೀಕ ಸಂವಾದವೂ ಇದುದದರಿಂದ ಹಸಗಾಯದ ಮೀಲೆ ಬಿಸನೀರು ಹೊಯದಹಾಗಾಗಿತ್ುತ. ಕಿಟಟತ್ಸಾಳನ್ನ ಹೆಂಡತ್
ಹಾದರಗಿತ್ತ ಎಂಬುದಾಗಲ್, ಮಂಜಭಟಟರ ಪ್ೀಲ್ ಮಗ ತ್ನ್ನನು ಸಾತ್ವಕ ಶ್ೀಲದ ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ನಲರ್ಶೆಕಿಷೌಸ ಐತ್ಸಾಳರ ಹೆಂಡತ್ಯೊಡನೆ ಅಕರಮ
ಸಂಬಂಧ್ ಇಟುಟಕೊಂಡಿದಾದನೆ ಎಂಬುದಾಗಲ್, ಮಂಜಭಟಟರೂ ಅವರ ಹೆಂಡತ್ಯೂ ಸೆೀರಿ ಸೊಸೆಯ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದಾದರೆ ಎಂಬುದಾಗಲ್ –
ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತದದ ವಿಷ್ಯಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಅವೆಲಲಿ ಹೊಕುಕ ಬಳಸುತ್ತದದ ಲುಂಗಿೀಸಾಬುವಂತ್ಹರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತ್ಳಿದಿದದ
ಗುಟುಟಗಳಾಗಿದುದವು. ಆ ಅಂತ್ಃಪುರದ ಅಂತ್ರಂಗದ ರಹಸಯಗಳನೆನುಲಲಿ ಬಯಲ್ಗೆಳೆದುದಕಾಕಗಿ ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರ ಮೀಲೆ ಸೆೀಡು ತ್ೀರಿಸಕೊಳಳೆಲು
ಉಗರಕರಮ ಕೆೈಗೊಳಳೆಲು ನಶಚಾಯಿಸದರು, ಭಟಟರು ಮತ್ುತ ಅವರ ಕರಣ್ಕರು.
ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿ, ಒಂದು ದಿನ್ನ ಹೊತ್ಸಾತರೆ ಗಟಟದಾಳೊಬಬಾನ್ನು ಓಡೀಡಿ ಬಂದು ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ಹೆೀಳಿದ, “ನಮಮ ಗದೆದಯನ್ನುನು ಯಾರ
ಹತ್ತಪಪತ್ುತ ಜನ್ನರು ಎತ್ುತ ನೆೀಗಿಲುಗಳೊಡನೆ ಬಂದು ಉಳತಡಗಿದಾದರೆ” ಎಂದು.
ವೆಂಕಟಣಣಾ ಹೊೀಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರ ಮಂಜಭಟಟರ ಕರಣ್ಕರಾಗಿದದ ಕಿಟೆಟೈತ್ಸಾಳರೆ ಖುದುದ ನಂತ್ು, ತ್ನ್ನಗೆ ಸೆೀರಿದದ ಗದೆದಯನ್ನುನು
ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ತಡಗಿದಾದರೆ! “ಏನ್ನು? ಏಕೆ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದದಕೆಕ, “ಸಾಹುಕಾರರ ಅಪಪಣ್ಣೆಯಾಗಿದೆ, ಅದರಂತ್ಸೆ ನಾವು ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತದೆದೀವೆ. ನೀವು ಏನ್ನು ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆದಿದದರೂ ಅವರ ಹತ್ತರವೆ ಹೊೀಗಿ ಹೆೀಳಿಕೊಳಿಳೆ” ಎಂದುಬಿಟಟರು . ಮಾತ್ಗೆ ಮಾತ್ು ಮಸೆಯಿತ್ು.
ಊಳುವುದನ್ನುನು ತ್ಡೆಯಲು ಹೊೀಗಿ, ಎತ್ತನ್ನ ಮೂಗುದಾರವನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ನಲ್ಲಿಸದ ವೆಂಟಣಣಾನ್ನನ್ನುನು ಲುಂಗಿೀಸಾಬು, ಇಜಾರದಸಾಬು, ಅಜಜಿೀಸಾಬು
ಮೂವರೂ ಸೆೀರಿ ಇತ್ರ ಆಳುಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಡನೆ ಹೊಡೆದು ಗದೆದಯಿಂದಾಚೆಗೆ ನ್ನೂಕಿದರು. ಹೊಡೆದಾಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯವರಿಗೂ ಪ್ಪೆಟುಟ
ಬಿದುದ ನೆತ್ತರು ಸೊೀರಿತ್ು. ಆ ದೊಂಬಿಯ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆ ಕೊೀಣೂರು ರಂಗಪಪಗೌಡರಿಗೆ ತ್ಲುಪಿ, ಅವರು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನೂನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು
ಆಳುಗಳೊಡನೆ ಸಥೂಳಕೆಕ ಧಾವಿಸಬಂದರು.
ಎದುರುಪಕಷೌಕೆಕ ಸೆೀರಿದವರು ಬಹಳ ಜನ್ನ ಬಂದುದನ್ನುನು ಕಂಡು ನ್ನರಿಬುದಿದಯ ಐತ್ಸಾಳರು, ನ್ನಮಸಾಕರಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಕೊೀಣೂರು ರಂಗಪಪಗೌಡರನ್ನುನು
ಸಾವಗತ್ಸ, ಅಂಧಾನ್ನ ನ್ನಡೆಸದರು. ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರು ತ್ಮಮ ಜಮಿೀನ್ನನೆನುಲಲಿ ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಕರಯಕೆಕ
ಬರೆದುಕೊಟಿಟರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೆೀರಿರುವ ಜಮಿೀನನ್ನ ಬೆೀಸಾಯಕೆಕ ಅವರು ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡು ಮಾಡಿರುವರೆಂದೂ, ಅದರ ತ್ೀಮಾರ್ಶೆನ್ನ ಅವರಿಗೆೀ
ಸೆೀರಿದೆದಂದೂ, ತ್ಸಾನಾಗಲ್ ಬೆೀಸಾಯದ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಂದಿರುವ ಆಳುಗಳಾಗಲ್ ಹೊಣ್ಣೆಯಲಲಿವೆಂದೂ ತ್ಳಿಸದರು.
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ರಂಗಪಪಗೌಡರು ಗದೆದಯಂಚಿನ್ನ ಮೀಲೆಯೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟವರೆಲಲಿರನ್ನೂನು ಕೂರಿಸಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯಿತ್ ನ್ನಡೆಸದರು. ಅದರ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿ
ಕಿಟೆಟೈತ್ಸಾಳರು ಆಳು ಎತ್ುತ ನೆೀಗಿಲುಗಳನೆನುಲಲಿ ವಾಪ್ಪಾಸು ಕಳಿಸ. ಇನನುಂದು ವಾರದೊಳಗಾಗಿ ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರು ಸಾಹುಕಾರರಲಲಿಗೆ ಬಂದು
ಯಾವುದನ್ನೂನು ಇತ್ಯಥರ್ಶೆಮಾಡಿ ಕೊಳಳೆಬೆೀಕೆಂದೂ, ತ್ಡಮಾಡಿದರೆ ಮಳೆ ಹಿಡಿಯುವುದರಳಗೆ ಗದೆದಯ ಬೆೀಸಾಯಕೆಕ ತಡಗುವುದಾಗಿಯೂ ತ್ಳಿಸ
ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಐತ್ಸಾಳರು ಹೊೀದಮೀಲೆ ರಂಗಪಪಗೌಡರು ವಿಚಾರಿಸದರು. ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾ ತ್ನ್ನಗೆ ಭಟಟರಲ್ಲಿದದ ಸಾಲದ ಮತ್ತವನ್ನುನು ತ್ಳಿಸ,
ನ್ನಂಬಿಕೆ ಕರಯ ಬರೆದುಕೊಟಿಟದದನ್ನುನು ನಜಕರಯವೆಂದೆೀ ಮೀಸ ಮಾಡಿದಾದರೆಂದು ಅವರನ್ನುನು ನಂದಿಸತಡಗಿದನ್ನು. ಭಟಟರು ಸಾಹುಕಾರರಾದ
ವಂಚನೆಯ ರಿೀತ್ಗಳನ್ನುನು ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ಂದುಕೊಟುಟ ‘ಅವರ ಹತ್ತರ ಹೊೀದವರು ಅನೆೀಕರು ಹಾಳಾಗಿದಾದರೆ . ನೀನ್ನು ಹೆೀಗಾದರೂ
ಉಪ್ಪಾಯದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗದಿದದರೆ ನನ್ನನು ಜಮಿೀನ್ನು ಉಳಿಯುವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದು ರಂಗಪಪಗೌಡರು ಎಚಚಾರಿಕೆ ಹೆೀಳಿದದಕೆಕ ವೆಂಕಟಣಣಾ ನ್ನರಿನ್ನಗೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಕಣುಣಾ
ಮಿಂಚಿಸ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಕಾನ್ನೂನ್ನು ಪಕಾರ್ಶೆರ ಅವರು ನ್ನನ್ನನು ಜಮಿೀನ್ನು ದಕಿಕಸಕೊಳಾಳೆದು ಅಷೆಟೀನ್ನು ಸುಲಭ ಅಲಾಲಿ! ಅವರಿಗೆ ಬರಕೊಡಾಕೆ ಮುಂಚೆೀನೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ಪಾಲು ಗದೆದ ತೀಟಾನ್ನ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಗೌಡರಿಗೆ , ಹಳೆಮನೆ ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ, ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ ಎಲಲಿ ದಿೀಡು, ಭೀಗಯ, ಕರಯ
ಎಲಾಲಿ ಮಾಡಿಟಿಟೀನ!…. ಅವರಲೂಲಿ ಹತ್ಸಾರನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಸಾಲ ಅದೆ ನ್ನನ್ನಗೆ!”
ಹೊರನೀಟಕೆಕ ಸೂಥೂಲಕಾಯವಾಗಿ ಸೂಥೂಲಮತ್ಯಾಗಿ ತೀರುತ್ತದದ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ದಪಪಬುದಿದಯ ಚಪಪಡಿಬೆಪಿಪನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ್ಸೆಂತ್ಹ ವಿಷ್ದ
ಹಾವು ಚೆೀಳು ಮನೆಮಾಡಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನನುರಿತ್ು ರಂಗಪಪಗೌಡರಿಗೂ ಮುಕುಂದಯಯನಗೂ ಬೆರಗುಬಡಿದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ‘ಈ ಮನ್ನುಷ್ಯ
ಏನ್ನು ಬೆೀಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸದಧ!’ ಎಂದುಕೊಂಡರು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ. ಅವನ್ನು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ತ್ಂದೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಗರಹಿಸದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏತ್ಕೊಕ ಏನ ಭೀತ್ಸಂಚಾರದ ಅನ್ನುಭವವಾಯಿತ್ು.
ಮಂಜಭಟಟರ ಸಾಲಕೆಕ ರಂಗಪಪಗೌಡರು ಜಾಮಿೀನ್ನು ನಂತ್ು ನ್ನಂಬಿಕೆಯ ಕರಯಪತ್ರವನ್ನುನು ಬಿಡಿಸಕೊಡಬೆೀಕೆಂದು ವೆಂಕಟಣಣಾ ಮುಗಧಭಂಗಿಯಿಂದ
ಸೂಚಿಸಲು ರಂಗಪಪಗೌಡರು ಹೌಹಾರಿ “ಎಲಾಲಿರು ಉಂಟೆ , ಮಾರಾಯ? ಹೊಳೆೀಲ್ ಮುಳುಗೊೀನ್ನನು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಬತ್ರ್ಶೆನ ಅಂತ್ಸಾ ಮಿೀಸು ಬರದ
ಮೂಳ ಹೊಳಿೀಗೆ ಹಾರದಹುಂಗೆ ಆದಾತ್ು!” ಎಂದು ನರಾಕರಿಸದರು.
ವೆಂಕಟಣಣಾ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಡೆ ಸಹಾಯ ಯಾಚನೆಯ ನೀಟ ಬಿೀರಿದಾಗ, ಅವನ್ನು ತ್ಸಾನ್ನು ಅಣಣಾನ್ನ ಅಧಿೀನ್ನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಏನ್ನನ್ನೂನು ಸವತ್ಂತ್ರಸ
ಮಾಡಲಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಸೂಚಿಸುವಂತ್ಸೆ ನೆಲದ ಕಡೆ ನೀಡತಡಗಿದದನ್ನು.
ಆದಿನ್ನ ರಾತ್ರಯೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಬಾಳಿನ್ನಹಣ್ಣೆಬರಹ ನಣರ್ಶೆಯವಾದದುದ: ಮುಕುಂದಯಯನ್ನದೂ ಕೂಡ!
ಮಂಜಭಟಟರ ಮಸಳೆಬಾಯಿಂದ ಹೆೀಗೆ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಳೆವುದು? ಎಂದು ನದೆದಯಿಲಲಿದೆ ಯೊೀಚಿಸುತ್ಸಾತ ಮಲಗಿದದ ವೆಂಕಟಣಣಾನಗೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಸದಯದ
ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪ್ಪಾರುಮಾಡಲು ಶಕತವಾಗಿ ತೀರಿದೆದಂದರೆ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ದಾರಿ: ಎಷಾಟದರೂ ತ್ಸೆರಕೊಟುಟ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲು
ಉತ್ುಸಾಕರಾಗಿದದ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರನೆನು ಜಾಮಿೀನ್ನು ನಲಲಿಲು ಕೆೀಳಿ, ಅವರು ಒಪಿಪದರೆ, ಕೃತ್ಜಞತ್ಸಾರೂಪವಾಗಿ ಅವರನೆನು ಅಳಿಯನ್ನನಾನುಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವುದು!
ತ್ಮಮ ಭಾವಿ ಮಾವನ್ನ ಆ ನಶಚಾಯದ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿಯೆ, ಅಂದು ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಕಲೂಲಿರು ಮಂಜಭಟಟರಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದದರು.
ಆದದರಿಂದಲೆ ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣ ಮನ್ನಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿದದದುದ: ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ದಿೀಘರ್ಶೆದಂಡ ನ್ನಮಸಾಕರಕೂಕ ಸೊಂಟಬಾಗಿನ್ನ ಮತ್ುತ ಕೆೈ ಮುಗಿಹದ
ಮರುಳು ಮಾತ್ಗೂ ಒಳಗಾಗಿ, ಮದುಮಗಳು ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಅವಳ ತ್ವರಿಗೆ ನೆಂಟರುಪಚಾರಕಾಕಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬಹುದೆಂದೂ, ಬೆೀಗನೆ
ಗಂಡನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಕಳುಹಿಸಕೊಡಬೆೀಕೆಂದೂ ಹೆೀಳಿ, ಒಪಿಪಗೆ ಕೊಟಟದುದ!
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ಹಡಬೆ ತ್ರುಗುವ ಚಾಳಿಯ ಮಗನ್ನ ತ್ಂದೆಯಾಗಿ, ಸೊಸೆ ಕಾಲನೆನು ತ್ರುಪಿ ಹಾಕಿದದ ಸಾಹುಕಾರ ಮಂಜಭಟಟರಿಗೆ ಶೂದರತ್ವವೊಂದರಿಂದ ಮಾತ್ರವೆ
ಬೆೀರೆಯಾಗಿ, ಉಳಿದುದೆಲಲಿದರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ದೂರಪಗುಣ ಸದೃಶರಾಗಿದದ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಅಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ುಟ ಕೃತ್ಜಞರಾಗಿದದರೆಂದರೆ ,
ಎಳೆಹರೆಯದ ನ್ನವವಧ್ುವಿನ್ನ ಪ್ಪಾಣ್ಗರಹಣ ಮಾಡಿ, ಆಗಳೆಯ ಮಧ್ುಮಂಚಕೆಕ ಅವಳನ್ನೂನು ಒಯುಯತ್ತದಾದರೆಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ಮಹಾ ಉದಾರ
ಮನ್ನಸಕರಾಗಿದದರು, ತ್ಮಮ ಎಂದಿನ್ನ ಹುಟುಟಗುಣವಾದ ಕೃಪಣ ಬುದಿದಯ ಜಾಗರೂಕತ್ಸೆಯಿಂದಲೂ ದೂರವಾಗಿ!
ಲಕುಕಂದಕೂಕ ಸಂಬಾವಿಗೂ ನ್ನಡುವೆ ಅಡಡಲಾಗಿದದ ಸೀತ್ೂರು ಗುಡಡದ ಒಂದು ತೀಳಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೊಮಮ ಅಂದು ಹಳೆಮನೆಯ ಸುಬಬಾಣಣಾ
ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಬರೆದುಕೊಟಿಟದದ ಕಾಗದವನ್ನುನು ಹೊತ್ತದದ ಗುತ್ತ ಬಿರುಮಳೆಯಿಂದ ನೆರೆಯುಕಿಕ ಹರಿಯುತ್ತದದ
ಹಳಳೆವನ್ನುನು ದಾಟಲಾರದೆ ಅದರ ‘ಹೆಣ್ಣಾಕಾಯಾತ’ ಕುಳಿತ್ದದ ದಿಬಬಾಕೆಕ ಹಿಂದೆಯೆ , ಮೀಲಕೆಕ, ಸುಮಾರು ಎರಡು ಫಲಾರ್ಶೆಂಗು ದೂರದಲ್ಲಿದದ
ಗುಡಡದೆತ್ತರದ ಭುಜಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ, ಕಾಡು ಒಂದು ಹತ್ುತ ಮಾರು ಬಯಲಾಗಿ ತ್ುಸು ಇಳಿಜಾರಾಗಿದದ ಕಿರುಹಕಕಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೊೀಗುತ್ತದದ
ಕಾಳುದಾರಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ಕುನೆನುೀರಿಳೆಯ ಮಟಿಟಗೆ ಕಟಿಟಕೊಂಡು ನಂತ್ತ್ುತ, ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ಪುಷ್ಟವಲಲಿದ ಸಾಧಾರಣ ಜಾತ್ಯ ಒಂದು ಕುದುರೆ,
ಆ ಕುದುರೆಯ ಬಳಿಯಾಗಲ್ ಸಮಿೀಪದಲಾಲಿಗಲ್ ಯಾರೂ ಕಾಣ್ಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ನಜರ್ಶೆನ್ನವಾಗಿದದ ಆ ಮಲೆಗಾಡಿನ್ನ ಪಕಿಷೌಕೂಜನ್ನ ವಿನಾ ನಃಶಬದತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ,
ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ನ್ನಗರ ನಾಗರಿಕತ್ಸೆಯ, ಸಮರ ಸಾಹಸವಲಯದ, ವಾಯಪ್ಪಾರ ವಾಣ್ಜಯ ಜನ್ನಜಂಗುಳಿಯ ಮತ್ುತ ರಾಜಸಾಥೂನ್ನ ವೆೈಭವ ಕೆಷೌೀತ್ರದ
ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದದ ಆ ಪ್ಪಾರಣ್ ವಿದೆೀಶ್ಪರವಾಸಯಂತ್ಸೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ತೀರುತ್ತತ್ುತ. ಅದು ತ್ನ್ನಗೆ ಅನ್ನವಯವಾಗುವ ಸನೆನುೀವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ್ಸೆ
ತೀರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಹಿಂಡುತ್ಪಿಪಯೂ ದಿಕುಕತ್ಪಿಪಯೊ ಬಂದಂತ್ತ್ುತ.
ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಆ ಕಾಡುಬೆಟಟಗಳಿಗೆ ಕುದುರೆಗಳೆೀನ್ನೂ ಅಪರಿಚಿತ್ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಸುಮಾರು ಅಧ್ರ್ಶೆಶತ್ಮಾನ್ನದ ಹಿಂದೆ! ನ್ನಗರ, ಇಕೆಕೀರಿ,
ಕೌಲೆದುಗರ್ಶೆ ಮದಲಾದ ಸಂಸಾಥೂನ್ನಗಳೂ ಪ್ಪಾಲೆೀಯಪಟುಟಗಳೂ ಪರಬಲವಾಗಿದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೆೈನಕ ಅಶವಗಳ ಹೆೀಷಾರವದಿಂದಲೂ
ಖುರಪುಟಧ್ವನಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಕಾಡುಬೆಟಟಗಳು ಅನ್ನುಕರಣ್ತ್ವಾಗಿದುದವು! ಆದರೆ ಈಗ, ಬಿರಟಿಷ್ರ ಸಾಮಾರಜಯ ಸಾಥೂಪನೆಯಾಗಿ, ಹಿಂದಿದದ ಅರಸಕೆ
ಪ್ಪಾಳೆಯಗಾರಿಕೆಗಳೆಲಲಿ ಮಣುಣಾ ಪ್ಪಾಲಾಗಿ, ಸಹಾಯದಿರ ಶೆರೀಣ್ಯ ಆರಣಯಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಮಶಾನ್ನ ಮೌನ್ನ ವಾಯಪಿಸದಮೀಲೆ , ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪೂವರ್ಶೆ
ವಸುತವಾಗಿತ್ುತ; ಸವಲಪ ಮಟಟಗೆ ವಿದೆೀಶ್ೀಯವೂ ಆಗಿದದಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ. ದನ್ನ, ಎತ್ುತ, ಹುಲ್, ಮಿಗ, ಕಡ, ಕುಕರ್ಶೆ, ಬಕರ್ಶೆ, ಮಲ, ಮುಂಗುಸ.
ನ್ನವಿಲು, ಹೊರಸಲು, ಕಾಜಾಣ, ಪಿಕಳಾರ, ಕಾಡುಕೊೀಳಿ, ಕೆಣ್ಣೆಹಂದಿ ಮದಲಾದ ಜಂತ್ುಗಳಂತ್ಸೆ ಸಥೂಳಿೀಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾವು ಕಟಿಟದದ
ಸಾಮಾರಜಯವನ್ನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದದರೂ, ಅದರ ದೌಲತ್ತನ್ನ ಅವಶೆೀಷ್ರೂಪವಾಗಿ ಸಾಬರು ಮಾತ್ರವೆ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಹೊರೆಹೊರಲೂ ಕಾಡುಮೀಡುಗಳ
ಇಕಕಟಿಟನ್ನ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲೂ ಉಪಯೊೀಗಿಸುತ್ತದದ ಬಡಕಲು ಪ್ಪಾರಣ್ಯಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ುತ. ಅದಕೆಕ ಹಿಂದಿನ್ನ ಔನ್ನನುತ್ಯವಾಗಲ್
ವೆೀಗಪಟುತ್ವವಾಗಲ್ ಠಿೀವಿಯಾಗಲ್ ತ್ಸೆೀಜಸಾಸಾಗಲ್ ಇನತ್ೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹಯ, ಅಶವ, ವಾರುವ, ತ್ಸೆೀಜ ಇತ್ಸಾಯದಿ ವೆೈಭವದ ಮತ್ುತ ಗೌರವದ
ಹೆಸರುಗಳಿಗಿರಲ್, ಕುದುರೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೂ ಅದು ಯೊೀಗಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಆ ಹೆಸರಿಗೂ ಅದು ಬೆದರಿ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತತ್ುತ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಅದಕೆಕ
ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿ ಕುಗಗದಿರಲ್ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ್ನಸಾಮಾನ್ನಯರು ಅದನ್ನುನು ‘ಸಾಬರ ತ್ಟುಟ’ ಎಂಬ ಸುಸಾಮಾನ್ನಯಮಾನ್ನದಿಂದಲೆ ಕರೆಯುತ್ತದದರು .
ಒದಗಿಬಂದಿದದ ಅವನ್ನತ್ಯಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಕುದುರೆಯೊಡನೆ ಸಮಪ್ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದದರಲಲಿವೆ?
ಅಲ್ಲಿ ನಂತ್ದುದದೂ ಜಾತ್ಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯಾಗಿದದರೂ ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಾಬರ ತ್ಟೆಟ ಆಗಿತ್ುತ. ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಚಮಡ ಸಾಗಿಸುವ ಅಜಜಿೀಸಾಬು ಹೆೀರಿಗೂ
ಫೆೀರಿಗೂ ಬಳಸುತ್ತದದ ತ್ಟಿಟಗಿಂತ್ ತ್ುಸು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ುತ ಎನ್ನನುಬಹುದು. ಅದಕೂಕ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಿವಾಣ, ಲಗಾಮು, ಜೀನ್ನು ಎಲಲಿ
ಇದದಂತ್ತ್ುತ. ಪಕೆಕಲುಬು ತ್ುಸು ಇಣುಕುವಂತ್ದದ ಬೆನನುನ್ನ ಮೀಲೆ ಇಕೆಕಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಮಾನ್ನು ತ್ುಂಬಿ ಜೊೀತ್ುಬಿದಿದದದ ಹಸುಬೆ ಚಿೀಲವೂ
ಇತ್ುತ.ಯಾರಾದರೂ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಕಾಳುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೊೀಗಿದದರೆ , ಅವರ ಮೂಗಿಗೆೀ ಗೊತ್ಸಾತಗುತ್ತತ್ುತ ಹಸುಬೆಚಿೀಲದ ಒಳಗಿದದ
ಪರಧಾನ್ನವಸುತ ಯಾವುದು ಎಂದು. ಸಾವಲುರ್ಶೆ ಮತ್ುತ ಬಂಗಡೆ ಮಿೀನನ್ನ ಗಬುಬಾವಾಸನೆಯೊಡನೆ ಕುದುರೆಯ ಲದಿದಯ ಮತ್ುತ ಉಚೆಚಾಯ
ಕಟುದುವಾರ್ಶೆಸನೆಯೂ ಕೂಡಿದದನ್ನೂನು ನೀಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತನಂದಲ್ ಕಟುಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂನು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ುತ. ಅದಕೂಕ
ನಂತ್ೂ ನಂತ್ೂ ಬೆೀಜಾರಾಗಿ ಹಿಂಗಾಲುಗಳನ್ನುನು ಒಮಮ ಬಲಕೆಕ ಒಮಮ ಎಡಕೆಕ ಎತ್ತ ಎತ್ತ ಇಟು ಕಿನಸಗೆಯನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತ್ತತ್ುತ. ಅಲಲಿದೆ ಆಗೊಮಮ
ಈಗೊಮಮ ಕಾಡಿನ್ನ ಇಳಿಜಾರದ ಕಡೆ ಕತ್ುತ ತ್ರುಗಿಸ ನೀಡಿ ಕೆನೆಯುತ್ತಲೂ ಇತ್ುತ. ಅದು ಕೆನೆತ್ ಆ ಕಾಡಿನ್ನ ಸದಿದಲ್ತ್ನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹುದೂರದವರೆಗೂ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಸಂಚರಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಅದರ ಕೆನೆತ್ ಆ ಕಾಡಿನ್ನ ಸದಿದಲ್ತ್ನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹುದೂರದವರೆಗೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಅದು ಕೆನೆದಾಗಲೆಲಲಿ ಸುತ್ತ ಹತ್ತರದ
ಮರಗಳಲ್ಲಿದದ ಕಾಡು ಹಕಿಕಗಳು ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಹಾರುತ್ತದುದವು. ಬೆೀಜಾರಿನ್ನ ಜೊತ್ಸೆಗೆ ನೆತ್ತರು ಹಿೀರುವ ಕಾಡುನಣಗಳ
ಪಿೀಡನೆಯೂ ಸೆೀರಿ, ಅವುಗಳನನುೀಡಿಸಲು ಚವರಿಬಾಲ ಬಿೀಸುವುದರ ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಗೊರಸನಂದ ನೆಲವನನುದುದ ಕುದುರೆ ಮೈಯಲಾಲಿಡಿಸ
ಕುಣ್ಯುತ್ತತ್ುತ. ಹಾಗೆ ಕುಣ್ದಾಗಲೆಲಲಿ ಅದರ ನೆತ್ತಯ ಜುಲ್ಪನ್ನ ಕೆಳಗೆ, ಕೆಂಬರು ಹಣ್ಣೆಯ ಬಿಳಿಯ ದಾಸಪಟೆಟಯ ಮೀಲೆ , ಅಲಂಕಾರಾಥರ್ಶೆವಾಗಿ
ಇಳಿಬಿಟಿಟದದ ಗೆಜೆಜಿಯ ಕುಚಿಚಾನಂದ ಗಲ್ರು ಗಲ್ರೆಂದು ಕಿಂಕಿಣ್ಯಾದ ಹೊಮುಮತ್ತತ್ುತ, ಅದರ ಒಡೆಯನ್ನ ವಾಯಪ್ಪಾರ ಬುದಿದಯ ಯಾವುದೊ ಒಂದು
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದದ ಷೀಕಿಗೂ ಸಾಕಿಷೌಯಾಗಿ!
ಇದಕಿಕದದಹಾಗೆ ಕುದುರೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನುನು ಕತ್ತರಿಎಬಿಬಾಸ, ಕಾಡಿನ್ನ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೊೀಗಿದದ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಕಡೆ ಕತ್ುತಕೊಂಕಿಸ ನೀಡತಡಗಿತ್ು,
ಯಾರ ಮಾತ್ನಾಡುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಗುಡಡ ಹತ್ತ ಬರುತ್ತದದ ಗೊಣಗೊಣ ಸದುದ ಹತ್ತರ ಹತ್ತರವಾಗುತ್ಸಾತ ಬಂದು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಿಕದದ ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು
ಬಿೀಳುಕೊಂಡು ಸಂಬಾವಿಯ ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊರಟಿದದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ತ್ಲೆಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು, ಸಾಲಾಗಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡುವು. ಕುದುರೆ
ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಎದೆ, ಹೊಟೆಟ, ಸೊಂಟ, ಕಾಲು ಗೊೀಚರವಾಗಿ, ಆ ನಾಲುಕ ಮನ್ನುಷ್ಯರೂ ಸಮಿೀಪಿಸದರು. ತ್ನ್ನನು ಒಡೆಯನಗಾಗಿ ಕಾದೂ ಕಾದೂ
ಅವನೆೀ ಬಂದನೆೀನೀ ಎಂದು ನರಿೀಕಿಷೌಸದದ ಆ ಪ್ಪಾರಣ್ಗೆ ತ್ುಂಬ ನರಾಶೆಯಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಮುಖ ಇಳಿಸ ತ್ಟಸಥೂಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ುಕೊಂಡಿತ್ು.
“ಇದೆೀನೀ? ಅಜಜಿೀಸಾಬರ ತ್ಟುಟ? ಇಲ್ಲಿ?”
“ಅಜಜಿೀ ಸಾಬರದಲ್ಲಿೀ, ಮೀಗೊರಳಿಳೆ ಕರಿೀಮಿೀನ್ನು ಸಾಬರದುದ ಅಂತ್ ಕಾಣತದೆ.”
“ಯಾರ ಹಿತ್ತಲ ಕಬೊಬಾೀ? ಯಾರ ತ್ಸಾವಟದ ಬಾಳೆಕೊನೆೀನೀ? ಲೂಟಿಯಾಗಿತರಬೆೈದು!”
“ಅಂತ್ೂ ಈ ಸಾಬರ ತ್ಂಡದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸುಖಾ ಇಲಲಿ.”
“ಆ ದುಣಣಾಮುಂಡೆೀಗಂಡ! ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ! ಅಂವನ್ನನು ಯಾರಾದರೂ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದೆರ, ಉಂದು ಹಂಡೆೀ ಹಾಲು ಕುಡಿೀತ್ದೆದ!” ಪರತ್ೀಕಾರ
ಮಾಡಲಾರದ ಸಟಿಟನಂದ ಸಣಣಾಬಿೀರ ಹೆೀಳಿದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ನ್ನಕುಕ ಅವನ್ನ ತ್ಂದೆ ದೊಡಡಬಿೀರ ವಿಷ್ಯದ ಕಟುತ್ವವನ್ನುನು ವಿನೀದದಿಂದ ಕಡಿಮ
ಮಾಡಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು:
“ಎಲ್ಲಿಂದ ತ್ತ್ರ್ಶೆಯೊೀ ಅಷಟಂದು ಹಾಲನು? ನನ್ನನು ಹೆೀಣ್ತ ಹಡದೆರ ಬಾಲೆಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಾಕೆ ಒಂದು ಒಳಾಲೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಗತ್ ಇಲಲಿ?….
“ನೀ ತ್ಮಾಸೆ ಮಾಡಬಾಯಡ, ಅಪ್ಪಾಪ!…. ಆ ಮಾಕಿೀಮನೆ ಈರಣಣಾನ್ನನು ಕಡುದ ರಕತ ಕುಡಿದರಂತ್ಲಾಲಿ ಹಾಂಗೆೀ ಅವನ್ನ ರಕತ ಕುಡಿೀದೆ ಇದೆರ ನಾನ್ನು ಅಪಪಗೆ
ಹುಟಿಟದಾಂವ ಅಲಾಲಿ! ನೀಡಿತೀರು! ನ್ನನ್ನನು ಬೆನನುನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆ ಇನ್ನೂನು ಮಾದಿಲಲಿ…. ಏನೀ ನ್ನಮಮ ಧ್ಣ್, ಉಪುಪ ಅನ್ನನು ಹಾಕಿ ಸಾಕೊದೀರು ಇದರಲಾಲಿ
ಅಂತ್ಸಾ ಅವೊತ್ುತ ಸುಮಮನದೆದ! ಇನನುಂದು ಸಲ ನ್ನನ್ನಗೆ ಸಕಿಲಿ ಸಮಯ? ನೀಡಿತೀನ ನ್ನನ್ನನು ಕೆೈಲ್ ಏನಾಗತದೆ ಅಂತ್ಸಾ? ಬಗನೆೀ ಕತ್ತೀನ್ನ ಮಸೆದು
ಇಟುಟಕೊಂಡಾಹುಂಗೆ ಇಟುಟಕೊಂಡಿೀನ, ನ್ನನ್ನನು ಕೆಲಸದ ಕತ್ತೀನ್ನ! ಉಂದೆ ಕೊಚಿಚಾಗೆ ಅವನ್ನ ಆನೆಗಾತ್ರದ ಕುತ್ತಗೆ ಕತ್ತರಿಸ ಬಿೀಳಬೆೀಕು, ಹಾಂಗೆ
ಹೊಡಿೀತ್ೀನ….”
ಸಣಣಾಬಿೀರ ಇನ್ನೂನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಲ್ಲಿದದ! ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೊಡಡಬಿೀರ ತ್ರುಗಿ ನಂತ್ು ಗದರಿಸದ: “ಈ ಸೊಕಿಕನ್ನ ಮಾತ್ಸೆಲಲಿ ಕಟಿಟಡು! ಅಂಬಲ್
ತ್ನಾನುಂವ ಅಂಬರಕೆಕ ಹಾರಿದಾಹುಂಗೆ ಆದಾತ್ು. ತ್ೂದೂರು ಕಟೆಟೀಲ್ ಮಾರಾಜರ ದಂಡಿನೀರು, ಸುಮಾರು ಜನ್ನ ಗೌಡರನೆನು ಕುತ್ತಗಿೀಗೆ ನೆೀಣುಹಾಕಿ
ಮರಕೆಕ ನೆೀತ್ಸಾಕಿದರಂತ್ಲಾಲಿ, ಹಾಂಗೆೀ ಆಗತದೆ ನನ್ನೂಗ, ಗೊತ್ಸಾತತ್ಸೆೀನ್ನು? ಕಡಿೀಗೆ ನನ್ನನು ದೆಸಂದ ನ್ನಮಮನ್ನೂನು ಎಲಲಿ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ಕಚೆೀರಿಗೆ ಎಳಕೊಂಡು

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಹೊೀದಾರು ಕರಿೀಪ್ಪೆೀಟದೊೀರು, ಗೊತ್ಸಾತತ್ಸೆೀನ್ನು?….”
ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಗುಂಪು ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತಲೆ ಮುಂದುವರಿದು ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಯಿತ್ು. ಕುದುರೆ ಅವರು ಹೊೀದ ಕಡೆಯೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ತ್ುತ.
ಸಣಣಾಬಿೀರ ಸವಲಪದೂರ ಹೊೀದವನ್ನು, ಹಿಂದುಳಿದು, ಹಾದಿಯ ಪಕಕದ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಲಬಾಧೆಗೆ ಹೊೀಗುವವನ್ನಂತ್ಸೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
ಉಳಿದವರು ಮುಂಬರಿದರು.
ಕುದುರೆ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಸಣಣಾಬಿೀರ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ತದುದದು ಅದಕೆಕ ಕಾಣ್ಸತ್ು. ನೆೀರವಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಯೆ ಬರುತ್ತದದ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಅದು
ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದಲೂ ಅಚಚಾರಿಯಿಂದಲ್ ಸಂಶಯದಿಂದಲ್ ನೀಡುತ್ತಲೆ ಇತ್ುತ. ಸಣಣಾಬಿೀರ ಹತ್ತರ ಬಂದು, ಅದನ್ನುನು ಸಮಾಧಾನ್ನಪಡಿಸಲು ಅದರ
ಕಡಿವಾಣವಿದದ ಬಾಯಿಯ ಹತ್ತರ ಯಾವುದೊ ಸೊಪಪನ್ನುನು ಹಿಡಿದನ್ನು. ಕುದುರೆ ಮದಲು ಅಪನ್ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮೂಗಿನ್ನ ಸೊಳೆಳೆಯನ್ನುನು ಹಿಗಿಗಸ ಕುಗಿಗಸ
ಮೂಸ ಮೂಸ ಬೆಚುಚಾತ್ತದುದದು ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನುನು ತ್ನ್ನನುಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಸವೀಕರಿಸತ್ು. ಆದರೆ ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಲಿ ಕೆಳಕೆಕ ಬಿೀಳಿಸತ್ು. ಅದರ ಮೈಯನ್ನುನು ಉಪಚರಿಸ
ತ್ಟುಟತ್ಸಾತ ಸಣಣಾಬಿೀರ ಹಸುಬೆ ಚಿೀಲದ ಬಾಯನ್ನುನು ಹುಡುಕಿ, ಒಳಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿ, ಸಾವಲುರ್ಶೆಮಿೀನನ್ನ ಕೆಂತ್ಸೆಗಳನ್ನುನು ಎಳೆದು ತ್ಸೆಗೆದನ್ನು. ತ್ಟಕಕನೆ ಸೊಂಟದ
ಕತ್ತಯಿಂದ ಕುದುರೆಯನ್ನುನು ಕಟಿಟಹಾಕಿದದ ಕುನೆನುೀರಿಲು ಮಟಿಟನ್ನ ರೆಂಬೆಯನ್ನುನು ಕತ್ತರಿಸ, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹುಡುಕುನೀಟವಟಿಟ ಕಣುಣಾಸುಳಿಸುತ್ಸಾತ, ತ್ನ್ನನುವರು
ಹೊೀದ ದಿಕಿಕಗೆ ಓಡಿದನ್ನು. ನಂತ್ೂ ನಂತ್ೂ ಬೆೀಜಾರಾಗಿದದ ಕುದುರೆ ಕುನೆನುೀರಿಲ ರೆಂಬೆಸಹಿತ್ವಾಗಿ ಕಿರುಬಯಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೆನೆಯುತ್ಸಾತ
ಓಡಾಡತಡಗಿತ್ು.
ಅದು ಇನೆನುತ್ತ ಓಡುತ್ತತತೀ? ಮನೆಯ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಕಡೆಗೆೀ ಹೊೀಗುತ್ತತತೀ? ಅಥವಾ ತ್ನ್ನನು ಯಜಮಾನ್ನ ಹೊೀಗಿದದ ದಿಕಿಕಗೆ
ಸೀತ್ೂರಿನ್ನ ಕಡೆಗೆೀ ಸಾಗುತ್ತತತೀ? ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರತ್ಧ್ವನಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಪರತ್ುಯತ್ತರವಾಗಿ ಮತತಂದು ಕುದುರೆ ಕೆನೆದ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸ,
ಆ ಹೆಣದನಗೆ ಹಿಗಿಗದ ಈ ಕುದುರೆಗಂಡು ಕತ್ಸೆತತ್ತ ಕಿವಿ ನಮಿರಿಸ ಆಲ್ಸುತ್ಸಾತ ನಂತ್ತ್ು.
ಅದು ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಹಾಗೆ ನಂತ್ರಲ್ಲಲಿ: ಅಜಜಿೀಸಾಬು ಲಕುಕಂದದ ದಿಕಿಕನಂದ, ಭಾರವಾದ ಹೆೀರನ್ನುನು ಹೊತ್ುತ ಮಲಲಿಗೆ ಗುಡಡವೆೀರುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು
ತ್ಟಿಟನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ, ಲಗಾಮು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನ್ನಡೆಯುತ್ಸಾತ ಬಂದನ್ನು. ಬಂಧ್ನ್ನ ವಿಮುಕತವಾಗಿದದ ಗಂಡು ಕುದುರೆ ಆ ಬಂದ ಹೆಣುಣಾ ಕುದುರೆಯನ್ನೂನು
ಅದರ ಗಡಡದೊಡೆಯನ್ನನ್ನೂನು ಕಂಡು, ಗುರುತ್ಸ, ಹಿಗಿಗನಂದ ಬಳಿಸಾರಿತ್ು.
ಲಗಾಮಿನ್ನ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿದದ ರೆಂಬೆಯನ್ನುನು ಕಂಡ ಅಜಜಿೀಸಾಬು ಕರಿೀಂಸಾಬು ಪ್ದೆಗೆ ಕಟಿಟಹೊೀಗಿದದ ಕುದುರೆ ಅದನ್ನುನು ಜಗಿಗಸ ಎಳೆದು
ಮುರಿದುಕೊಂಡಿರಬೆೀಕೆಂದು ಊಹಿಸದನ್ನು. ಅದರ ಬೆನನುನಂದ ಜಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿದದದ ಹಸುಬೆ ಚಿೀಲವನ್ನುನು ಎತ್ತ ತ್ಂದು ತ್ನ್ನನು ಪಕಕದಲ್ಲಿಟುಟಕೊಂಡು
ಕಾಯುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
ಕುದುರೆಗಳೆರಡೂ ಒಂದರ ಮುಖ ಮೈಗಳಿಗೆ ಮತತಂದರ ಮುಕ ಮೈಗಳನ್ನುನು ತ್ಕುಕತ್ಸಾತ ಪರಸಪರ ಅನ್ನುರಾಗ ಪರದಶರ್ಶೆನ್ನ ಮಾಡುತ್ಸಾತ ತ್ಮಮ
ಸಾವಭಾವಿಕ ಲೆೈಂಗಿಕ ಸವರೂಪವನ್ನುನು ಮರೆಯತಡಗಿದುವು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೀತ್ೂರಿನ್ನ ದಿಕಿಕನಂದ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯೂ ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿಯೂ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡಡವೆೀರಿ ಬರುತ್ತದುದದು ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಇಜಾರದ
ಸಾಬಿಯ ಬೆನನುನ್ನ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಭಾರಿೀ ಕರಿಬಾಳೆ ಗೊನೆ ಇತ್ುತ; ಲುಂಗಿೀಸಾಬುವಿನ್ನ ಹೆಗಲಮೀಲೆ ಒಂದು ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ದೊಡಡದೆ ಆದ ದಾಸ ಕಬಿಬಾನ್ನ
ಹೊರೆ ಇತ್ುತ. ಇಬಬಾರೂ ಅಜಜಿೀಸಾಬುವಿನ್ನ ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಬಂದು ಉಸೆಸಾನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಹೊರೆಗಳನನುಳಿಸ, ಇತ್ತೀಚಿನ್ನ ಮಳೆಗಳಿಂದ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಹಸುರಾಗತಡಗಿದದ
ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ರು.
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ಅಜಜಿೀಸಾಬು ಬಾಳೆಯ ಗೊನೆಯನ್ನೂನು ಕಬಿಬಾನ್ನ ಹೊರೆಯನ್ನೂನು ತ್ುಸು ಕರುಬಿನಂದಲೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಸಾಬರ ಮಾತ್ನ್ನಲೆಲಿೀ ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ಎಂಥಾ
ಬಾಳೆಕೊನೆ! ಅಬಬಾ!…. ಏನ್ನು ಕೊಟೆಟ?”
“ಹರಾಮ್ ಬಾಂಚೊತ್ಸ್! ಏನ್ನು ಉಡಾಫ ಮಾತ್ು ಆಡಿದ ಅವನ್ನು?” ಎಂದನ್ನು ಇಜಾರದ ಸಾಬು, ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೆ.
ವಾಯಪ್ಪಾರದ ಚೌಕಾಸಯಲ್ಲಿ ಭನಾನುಭಪ್ಪಾರಯ ಬಂದು ಮಾತ್ಗೆ ಮಾತ್ು ಹತ್ತರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸ ಅಜಜಿೀಸಾಬು “ಎಲ್ಲಿ ? ತೀಟದಲೆಲಿೀ ಯಾಪ್ಪಾರ
ಆಯಾತ?” ಎಂದನ್ನು.
“ಆಗಿದುದ ತೀಟದಲೆಲಿೀ! ಯಾಪ್ಪಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲಲಿ!” ಎಂದನ್ನು ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿ ವಯಂಗಯವಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ.
“ಚೂರಿ ತೀರಿಸದೆದ ತ್ಡ, ಲೌಡಿೀಮಗ ಪರಾರಿಯಾಗಿಬಿಟಟ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ವಿಕಟವಾಗಿ ನ್ನಗತಡಗಿದನ್ನು.
ಬಹುಮಟಿಟಗೆ ಅಸೂಯೆಯಿಂದಲೆ ಪ್ಪೆರೀರಿತ್ವಾಗಿದುದ, ದುಬರ್ಶೆಲನ್ನೂ ಕೃಶಶರಿೀರಿಯೂ ಆಗಿದದ ಅಜಜಿೀಸಾಬಿಯ ನೀತ್ಪರಜೆಞ ಎಚಚಾತ್ತಂತ್ಸಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು
ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ “ನೀನ್ನು ಹಿೀಗೆೀ ಕಂಡಕಂಡವರ ಅಡಕೆತೀಟಕೊಕ ಬಾಳೆ ತೀಟಕೊಕ ಕಬಿಬಾನ್ನಹಿತ್ತಲ್ಗೊೀ ನ್ನುಗಿಗನ್ನುಗಿಗ ದುಂಡಾವತ್ರ್ಶೆಯಿಂದ
ಲೂಟಿಮಾಡುತ್ತರು?…. ಒಂದು ದಿನ್ನ ನನ್ನಗೆ ಆಗತದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ!” ಎಂದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ, ಕೊಬಿಬಾ ಬೆಳೆದಿದದ ಹಂದಿಕತ್ತನ್ನ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ
ಮಹಾಕಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೆೈಲಾಗದ ಜುಗುಪ್ಪೆಸಾಯಿಂದ ನೀಡಿದನ್ನು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡುದಾರಿಯ ಕಡೆಯ ಹಳು ಅಲುಗಿದಂತ್ಸಾಗಿ, ಆ ಕಡೆಯೆ ನೀಡುತ್ತದದ ಲುಂಗಿೀಸಾಬುಗೆ ಹಲಸನ್ನ ಹಣಣಾನ್ನುನು ಹೆಗಲ ಮೀಲೆ
ಹೊತ್ುತ ಬರುತ್ತದದ ಲಕುಕಂದದ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ಮಗ ಹಮಿೀರನ್ನ ತ್ಲೆವಸತರ ಕಾಣ್ಸತ್ು, ಹಳುವಿನ್ನ ಮರೆಯಿಂದಲೆ ಕಿರುಹಕಕಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದದ ಸಾಬರ
ತ್ಂಡವನ್ನುನು ಕಂಡ ಹಮಿೀರನಾಯಕನ್ನು ಹೆಗಲ ಹೊರೆಯನ್ನುನು ಫಕಕನೆ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಬಗಿಗ ಮರೆಸಟುಟ, ಏನ ಕಾಣದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದನ್ನು:
ಅದರೆ ಲುಂಗಿೀಸಾಬು ಅದನಾನುಗಲೆ ಕಂಡುಬಿಟಿಟದದನ್ನು!
ಹಮಿೀರನಾಯಕನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಣಣಾನ್ನುನು ಮುಚಿಚಾಡುವುದಕೆಕ ಕಾರಣ ಈ ಸಾಬರ ತ್ಂಡದವರ ಸುಲ್ಗೆಯ ಅನ್ನುಭವವೆ ! ಯಾರಾದರೂ ಒಬೊಬಾಬಬಾರೆ
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಕರೆ, ಅವರು ಗುರುತ್ನ್ನವರಾದರೆ, ನ್ನಗುನ್ನಗುತ್ತಲೆ ಬೊೀಳೆಯ ಮಾತ್ಗಳನಾನುಡುತ್ಸಾತ, ತ್ಮಾಷೆಮಾಡುವವರಂತ್ಸೆಯೆ
ಕಸದುಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು. ಅಪರಿಚಿತ್ರಾದರೆ, ಬೆದರಿಸಯೊ ಹೊಡೆದೊ ಬಡಿದೊ ದೊೀಚುತ್ತದದರು.
ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ಅಣಕುಗೌರವವನ್ನುನು ನ್ನಟಿಸುತ್ಸಾತ “ಓಹೊೀಹೊೀ ಏನ್ನು ಹಮಿಮೀರನಾಯಕರ ಸವಾರಿ , ಕಾಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ ಇದೆಯಲಾಲಿ, ಖಾಲ್
ಕೆೈಲ್?” ಎಂದು ಹಲುಲಿಬಿಟಟನ್ನು.
“ಭತ್ೀರ್ಶೆನೆಲಾಲಿ ಅಲೆಲಿೀ ಹಳುವಿನಾಗೆ ಇಟಟರೆ, ಖಾಲ್ಯಾಗದೆ ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ಕೆೈ?” ಎಂದು ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿ ನ್ನಕುಕ, ಹಮಿಮೀರನ್ನ ಮುಣವನೆನುೀ ಅಥರ್ಶೆಗಭರ್ಶೆತ್
ವಯಂಗಯದೃಷ್ಟಯಿಂದ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ಹೌದೊೀ? ಅಲ್ಲಿೀ? ಹೆೀಳಿ ಮತ್ಸೆತ ನೀವೆ, ಹಮಿಮೀರನಾಯಕರೆ?”
ಹೆದರಿದವನಗೆ ವಿನೀದ ಗಾರಹಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಪ್ಪೆಚಾಚಾಗಿ ಪಿಚಚಾನೆ ಹಲುಲಿ ಬಿಟಟನ್ನು ಹಮಿೀರ.
ಮೀಲುಸಾಲ್ನ್ನ ಮೂರು ಹಲುಲಿಗಳೂ ಮುರಿದು ಹೆಬಾಬಾಗಿಲು ತ್ರದಂತ್ದದ ಅವನ್ನ ಬಾಯನ್ನುನು ನೀಡಿ ಮೂವರು ಸಾಬರೂ ಗಟಿಟಯಾಗಿ
ನ್ನಗತಡಗಿದರು. ಅವರೂ ಕೆೀಳಿದದರು ಆ ಹಲುಲಿ ಉದುರಿದ ಸನನುವೆೀಶದ ಕಥೆಯನ್ನುನು: ಹಮಿೀರ ಒಂದು ದಿನ್ನ ಬೆೈಗುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಿತ್ಮಿೀರಿ ಕುಡಿದು,
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ಮತ್ಸೆತೀರಿ, ಹಾದಿಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಬಿದದನ್ನಂತ್ಸೆ. ಅವನ್ನು ಮುಖ ಅಡಿಯಾಗಿ ಏಳೆಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕೊರಕಲ್ಗೆ ಬಿದಿದದದನ್ನಂತ್ಸೆ. ಬಿದಾದಗ ಒಂದು
ಕಗಗಲುಲಿ ಅವನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಡಿದ ಹೊಡೆತ್ಕೆಕ ಹಲುಲಿ ಸಡಿಲ್ ಮುರಿದುವಂತ್ಸೆ. ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವನ್ನಂತ್ಸೆಯೆ ಕುಡಿದು ಬರುತ್ತದದವರು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಎತ್ತ
ನಲ್ಲಿಸಲು ಹೊೀದಾಗ, ಅವನ್ನು ಮರುಳನ್ನಂತ್ಸೆ ಕಿಲಕಿಲನೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ, ಬಾಯಿಂದ ಸೊೀರುತ್ತದದ ರಕತವನ್ನೂನು ಲೆಕಿಕಸದೆ ‘ತ್ಗಾ ನಂಗೊಂದು ! ತ್ಗಾ
ನಂಗೊಂದು! ತ್ಗಾ ನಂಗೊಂದು!’ ಎಂದು ಅಲುಹುತ್ತದದ ಹಲುಲಿಗಳನ್ನುನು ಒಂದೊಂದನ್ನುನು ಕಿತ್ೂತ ಕಿತ್ೂತ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಎತ್ತದವರಿಗೆ ಇನಾಮು
ಕೊಟಿಟದದನ್ನಂತ್ಸೆ! ಆ ಕಥೆ ಜನ್ನರಿಂದ ಜನ್ನಕೆಕ ಹಬಿಬಾ, ನಾಡಿನ್ನ ಒಂದು ಹಾಸಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸತ್ುತ. ‘ತ್ಗಾ ನಂಗೊಂದು!’ ಎಂದೊಡನೆ, ಜನ್ನ ಹಮಿೀರನ್ನ
ಹಲಲಿನ್ನುನು ನೆನೆದು ನ್ನಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದದರು.
ವಯಕಿತಯನ್ನುನು ನೀಡದಿದದವರು ಯಾರಾದರೂ ಹಮಿೀರನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದದರೆ ಅವರ ಕಲಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯುತ್ತದದ ಆ ವಯಕಿತಯ ಚಿತ್ರಕೂಕ
ಅವರು ಆ ವಯಕಿತಯನೆನು ಸಾಕಾಷೌತ್ಸಾತಗಿ ನೀಡಿದಾಗ ಕಾಣುತ್ತದದ ಚಿತ್ತರಕೂಕ ಆನೆಗೂ ಆಡಿಗೂ ಇರುವಷ್ುಟ ವಯತ್ಸಾಯಸವಿರುತ್ತತ್ುತ. ಅಂತ್ಹ ಸಾಧಾರಣ
ದುಬರ್ಶೆಲ ವಯಕಿತಗೆ ಎಂತ್ಹ ಹೆಸರಿಟಿಟದದರು! ಆದರೆ ಅದಕೆಕ ಸಮಥರ್ಶೆನೀಯವಾದ ಒಂದು ಆಧಾರವೂ ಇತ್ುತ: ಆ ಬಡಕಲು ‘ಹಮಿೀರ’ನ್ನ ಹೆಸರನೆನುೀ
ಹೊತ್ತದದ ಅವನ್ನ ಮುತ್ತಜಜಿನ, ಅವನ್ನಜಜಿನ, ದುಗರ್ಶೆದ ಪ್ಪಾಳೆೀಯಗಾರರ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಪಡೆಗೆ ಪಡೆದವಳನಾಗಿದದನ್ನಂತ್ಸೆ! ಅವನ್ನ ಶಕಿತ ಪರತ್ಸಾಪ
ಸಾಹಸಗಳ ವಿಚಾರವಾದ ಅನೆೀಕ ನಜವೊೀ ಸುಳೊಳೆೀ ಕಥೆಗಳು ಲಕುಕಂದದ ಸೆೀಸನಾಯಕನ್ನ ಮನೆತ್ನ್ನದ ಗತ್ವೆೈಭವದ ಸಾಮರಕನಕೆೀತ್ನ್ನಗಳಾಗಿದುದವು.
ಆ ಮಹಿಮಯಿಂದಲೆ ಅವನನ್ನೂನು ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರ ಮುಖಂಡನಾಗಿ, ಕುಲದವರ ವಿಧೆೀಯತ್ಸೆಗೆ ಪ್ಪಾತ್ರನಾಗಿದದನ್ನು.
ಆದರೆ ಹತತಂಭತ್ತನೆಯ ಶತ್ಮಾನ್ನದ ಅಂತ್ಯದ ಗತ್ವೆೈಭವಕೆಕ ನದಶರ್ಶೆನ್ನಪ್ಪಾರಯನಾಗಿದದ ನ್ನಮಮ ಹಮಿಮೀರನಾಯಕನಗೆ ಅವನ್ನ ಮೀರೆಯ ಮೀಲೆ ,
ಪ್ಪೌರುಷ್ದ ಚಿಹೆನುಯ ಮಾತ್ಂತ್ರಲ್, ಪುರುಷ್ ಲಕಷೌಣವಾದ ರೀಮವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಅಪಪ ಸೆೀಸನಾಯಕನಗಿದದಂತ್ಸೆ ಅವನ್ನ ಕೆೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಕೂದಲು ಹುಟಿಟಯೆ ಇಲಲಿವೆಂಬತ್ಸೆ ನ್ನುಣಣಾಗೆ ಕೌಷೌರ ಮಾಡಿಸದಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಗೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡರೆ, ಸೀರೆಯುಡದೆ
ಸೊಂಟಕೆಕ ಅಡಡಪಂಚೆ ಸುತ್ತ, ಹರಕಲು ಅಂಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಬೆಳಳೆನೆ ತ್ಸೆಳಳೆನೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ಕಂಡಂತ್ಸಾಗಿ, ಖುಷ್ಯಾಗುತ್ತದದದುದ!
“ಭಾಗವತ್ರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಣುಣಾವೆೀಷ್ ಹಾಕಿದರೆ ಲಾಯಖಾಖಾಗತದೆ ನ್ನಮಮ ಹಮಿಮೀರಣಣಾಗೆ !” ಎಂದನ್ನು ಇಜಾರದ ಸಾಬು.
ತ್ಸಾನ್ನು ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲಸನ್ನ ಹಣುಣಾ ಇಟಿಟದದನ್ನುನು ಅಜಜಿೀಸಾಬು ಕಂಡುಬಿಟಿಟದಾದನೆಯೊ ಏನೀ ಎಂದು ಮದಲು ಪ್ಪೆಚಾಚಾಗಿದದ ಹಮಿೀರನ್ನು ಇಜಾರದ
ಸಾಬು ಹೆೀಳಿದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ನಾಚಿ ನೆಲಕಿಕಳಿದಂತ್ಸಾಗಿ
“ಏ, ಈ ಸಾಬರಿಗೆ ಕಸುಬಿಲಲಿ!” ಎಂದು ಬೆಪುಪನ್ನಗೆ ನ್ನಕಕನ್ನು.
“ಅವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೆಣುಣಾವೆೀಷ್ ಹಾಕುತ್ಸಾತನೆ ಇನ್ನುನು? ಮದುವೆ ಗಂಡು ಆಗುವವನ್ನು? ಅಲಲಿವೆೀನೀ?” ಕೆೀಳಿದನ್ನು ಲುಂಗಿೀಸಾಬು.
“ವಾಹುರೆವಾಹು! ಹೆಣ್ಣಾಗೆ ಯಾರೀ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡುವವರು?” ಇರಿಯಿತ್ು ಇಜಾರ ಸಾಬಿಯ ಕುಹಕ ಹಾಸಯ.
“ಸೀತ್ೂರು ತ್ಮಮನಾಯಕರೀ! ಮಗಳ ಕೊಟುಟ ಇವನ್ನನು ಅಳಿಯ ಮಾಡಿ ಕೊಳಾತರಂತ್ಸೆ” ಲುಂಗಿೀಸಾಬು ಎಂದನ್ನು.
ಇದದಕಿದದಹಾಗೆ ಕನ್ನನುಡವನ್ನುನು ಬಿಟುಟ ತ್ುರುಕುಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ಏನ್ನನನು ಹೆೀಳಿದುದಕೆಕ ಉಳಿದ ಇಬಬಾರು ಸಾಬರೂ ಹಮಿೀರನ್ನನೆನು ನೀಡುತ್ಸಾತ
ಬಿದುದ ಬಿದುದಗಹಗಹಿಸ ನ್ನಗತಡಗಿದರು. ಏನ್ನನನುೀ ತ್ುಂಬ ಅಸಹಯವಾದ ಅಶ್ಲಿೀಲವನ್ನುನು ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ನ್ನುಡಿದಿರಬೆೀಕೆಂದು ಗೊತ್ಸಾತದರೂ ಅದರ
ಇರಿತ್ದ ಮನೆಯನ್ನುನು ನವಾರಿಸುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಹಮಿೀರನ್ನೂ ನ್ನಗತಡಗಲು, ಉಳಿದ ಮೂವರೂ ಮತ್ತಷ್ುಟ ಬಿದುದಬಿದುದ ಹೆಹುಹೆಹುಹೆಹುಹೆಹುೀ ಎಂದು
ಅಟಟಹಾಸಮಾಡಿದ ರಭಸಕೆಕ ಕುದುರೆಗಳೆರಡೂ ಬೆಚಿಚಾ, ನಾಲುಕ ಹೆಜೆಜಿ ಓಡಿ ನಂತ್ುವು.
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“ಹೊೀಗಲ್ ಬಿಡು, ಹಮಿೀರಣಣಾ; ನೀನ್ನು, ನಕಾ ಮಾಡಿಕೊ; ಸಂತೀಷ್…. ಅಲಲಿಯಾಯ, ನ್ನನ್ನನು ಕುದುರೆ ಬೆೀಡ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿಬಿಟಯಂತ್ಸೆ?…. ನ್ನನ್ನನು
ಕುದುರೆ ಸವಲಪ ಬಡಕಲಾದ ಮಾತ್ರಕೆಕ ನನ್ನನು ಹೊರೀದಕೆಕ ಆಗಿತರಲ್ಲಲಿವೆ ಅದಕೆಕ ? ನೀನೆೀನ್ನು ಭಾರಿ ಆಳೆೀ? ಮದುವೆ ಗಂಡಾದ ಕೂಡೆಲಿ ನನ್ನನು ತ್ೂಕ
ಹೆಚಿಚಾಬಿಡುತ್ತದೊಯೀ?” ಕೆೀಳಿದನ್ನು ಅಜಜಿೀಸಾಬು.
“ಕುದುರೆೀನೆೀ ನಕಾ ಮಾಡಿಕೊಳಾತನೆೀನೀ?” ಗಹಗಹಿಸ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದನ್ನು ಇಜಾರದ ಸಾಬು.
ನಾಲವರ ನ್ನಗೆಯ ಮಧೆಯ ಲುಂಗಿೀಸಾಬು ವಿವರಿಸದನ್ನು: “ಅವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳೆತೀನೆ ಅಂದೂರ ಕುದುರೆ ಒಪಪಬೆೀಕಲಾಲಿ? ಅದಕಾಕಗಲೆ ಗಂಡು ಸಕಕಯೆತ,
ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಕಾಣತದಲಾಲಿ! ಭಜರ್ಶೆರಿ ಗಂಡು! ಇವನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಡಕಲಲಲಿ!” ಎಲಲಿರೂ ಆ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಾಣಾದರು, ಪರಣಯ ಸದಧತ್ಸೆಯ ಪೂವರ್ಶೆ ಲ್ೀಲೆಯಲ್ಲಿ
ತಡಗಿದದ ಕುದುರೆಗಳ ಕಡೆ, “ಹಾಂಗಿಲಲಿ ಆ ವಿಷ್ಯಾ….” ಎಂದು ಮತ್ಸೆತ ಮುಂದುವರೆಸದನ್ನು ಲುಂಗಿೀಸಾಬು “ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರು ದಂಡಿಗೆ
ಹತ್ತಬಾರದು, ಕುದುರೆ ಏರಬಾರದು ಅಂತ್ಸಾ ಸರಕಾರದ ತ್ನ್ನಕ ಹೊಡೆದಾಡಿ ಹಕುಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾರೆ ಗೌಡರು. ದುಗರ್ಶೆದವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ನಾವೂನ್ನೂ ರಾಜಯ ಕಟ್ದೀರು, ರಾಜಯ ಆಳೊದೀರು, ನ್ನಮಗೆ ಅದು ಪೂವರ್ಶೆದಿಂದ ಬಂದ ಹಕುಕ ಅಂತ್ಸಾ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದೊೀರು…. ಈಗ ಸೀಮ
ಮುಖಂಡರು ಲಕುಕಂದದ ಸೆೀಸನಾಯಕರು ಸೀತ್ೂರು ತ್ಮಮನಾಯಕರು ಎಲಾಲಿ ಸೆೀರಿ, ಹಮಿಮರಣಣಾನ್ನ ಮದುವೆೀಲ್ ಮದುವೆ ಗಂಡನ್ನನು ಕುದುರೆ ಮೀಲೆ
ಹತ್ತಸ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಮನೆಗೆ ದಿಬಬಾಣ ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗಾತರಂತ್ಸೆ; ಗಂಡು ಹೆಣಣಾನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ದಂಡಿೀಗೆ ಮೀಲೆ ಕರಕೊಂಡು ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರಂತ್ಸೆ;
ಈಗ ಗೌಡರ ಕಡೆ ಸೀಮ ಮುಖಂಡರೆಲಲಿ ಸೆೀರಿ ಮಸಲತ್ುತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾರಂತ್ಸೆ ; ಸೆೀಸನಾಯಕರ ಮಗನ್ನ ಮದುವೆೀಲ್ ಗಂಡನ್ನನು ಕುದುರೆ ಮೀಲೆ
ಹತ್ತಸದೆರ, ದಿಬಬಾಣ ತ್ಡೆದು, ಕುದುರೆ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹಾಕಬೆೀಕು ಅಂತ್ಸಾ….” ಒಂದು ಕಷೌಣ ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸ, ಹಮಿರನ್ನ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ, ವಯಂಗಯ
ಮೃದುಹಾಸದಿಂದ ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ಅದಕೆಕೀ ಅಲೆಲಿೀನ, ಹೆೀಳೊ, ಹಮಿಮರಣ್ಣಾಣಾ, ಇದಿದದದರಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಗಂಡುಕುದುರೆೀನೆ ಆರಿಸಕೊಂಡದುದ?”
ಹಮಿೀರನ್ನು ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿಯ ಧ್ವನಯ ವಯಂಗಯವನ್ನುನು ಗರಹಿಸಲು ಅಸಮಥರ್ಶೆನಾಗಿ, ಅಜಜಿೀಸಾಬಿಯ ಬಡಕಲು ಕುದುರೆಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ನಂತ್ು
ಹೊೀಲ್ಕೆಯಿಂದ ಹೆಚುಚಾ ಎತ್ತರವೂ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದದ ಕರಿೀಂ ಸಾಬರ ಕುದುರೆಯನ್ನುನು ಮಚಿಚಾ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಬೆಪುಪನ್ನಗೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ, ತ್ನ್ನನು ಗಂಭೀರವಾದ
ಅಭಪ್ಪಾರಯವನ್ನುನು ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೆ ಮಂಡಿಸುವವನ್ನಂತ್ಸೆ ಉತ್ತರಿಸದನ್ನು: “ ಮತ್ಸೆತ? ನೀವು ಹೆೀಳಾದೆೀನ್ನು ಸುಳಾಳೆ? ಕಮಿರ್ಶೆನ್ನು ಸಾಬರ ಕುದುರೆ
ಹಾಯಂಗದೆ ನೀಡಿ! ಅದರ ಕಾಲು ಮುರಿಯಾಕೆ ಬಂದೊೀರಿಗೆ ಒಂದು ಒದೆ ಒದದರೆ ಸಾಲೆದೀನ್ನು? ಹಲುಲಿ ಮುರಿದೊಹುೀಗಾತರೆ!….”
ಅವನ್ನು ಇನ್ನೂನು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದದನ ಏನ? ಎಲಲಿರೂ ಗೊಳೆಳೆಂದು ನ್ನಕುಕದನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಪಿಚಚಾನೆ ಹಲುಲಿ ಬಿಡುತ್ಸಾತ ತ್ಸೆಪಪಗಾದನ್ನು.
“ಅದೆಲಾಲಿ ಸೆೈ. ನೀನ್ನು ಕುದುರೆ ಮೀಲೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹತ್ತದಿದೀಯೊ?” ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ಲೆೀವಡಿಮಾಡಿದನ್ನು.
“ಕುದುರೆ ಮಾಯಲೆ ಹತ್ತದಿದೆರ ಏನ್ನಂತ್ಸೆ?…. ನಾ ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ ದನಾಕಾಯಾಕೆ ಹೊೀಗಿತದಾದಗ ದನ್ನದ ಮೀಲೆ ಎಮಮ ಮೀಲೆ ಎಷ್ುಟಸಾರಿ ಹತ್ತಲಲಿ?
….” ಪರತ್ಭಟಿಸುವಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿದನ್ನು ಹಮಿೀರ.
“ಹಾಗಾಂದೆರ ನೀ ಅದನ್ನೂನು ಮಾಡಿದಿದೀಯಾ ಅನ್ನುನು, ಹೊೀರಿ ಕೆಲಸಾನ್ನ?” ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ಮಾತ್ನ್ನ ಅಶ್ಲಿೀಲ ಇಂಗಿತ್ವನ್ನುನು ಗರಹಿಸಲಾರದೆ ನಂತ್ದದ
ಹಮಿೀರನಗೆ ಅದನ್ನುನು ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಒತ್ತ ವಿವರಿಸದನ್ನು “ಅಯೊಯೀ ಬೆಪ್ಪಾಪ ! ಕುದುರೆ ಮೀಲೆ ಹತತೀದು ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನನುಮೀಲೆ ಹತ್ತ ಸವಾರಿ
ಮಾಡದೊೀ? ಅದರ ಬಾಲ ಎತ್ತ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹತತೀದಲಲಿ, ನೀ ದನ್ನಕೆಕ ಎಮಮಗೆ ಹತ್ತದ ಹಾಂಗೆ!….”
ಎಲಲಿರೂ ನ್ನಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಹಮಿೀರನಗೆ ತ್ಟಟನೆ ಹೊಳೆಯಿತ್ು, ಸಾಬಿಯ ಪ್ೀಲ್ಮಾತ್ನ್ನ ಅಥರ್ಶೆ. ಅವನ್ನ ಮುಖ ಸಟಿಟನಂದಲೂ
ಜಗುಪ್ಪೆಸಾಯಿಂದಲೂ ಸಣಣಾಗಾಯಿತ್ು: “ಥೂಪ!” ಎಂದನ್ನು ಯಾರ ಮುಖಕೊಕ ಉಗುಳುವಂತ್ಸೆ “ನಾನೆೀನ್ನು ಹಗಲು ಹನೆನುರಡು ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜಯ
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ಕಳಕೊಂಡವರ ಜಾತ್ ಅಲಲಿ, ಹಾಂಗೆಲಲಿ ಮಾಡಾಕೆ!”
ಮಧಾಯಹನು ಹನೆನುರಡು ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತನ್ನಲೆಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟಟಣವನ್ನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆಂದು ಮುಸಲಾಮನ್ನರನ್ನುನು ಮೂದಲ್ಸುವುದು ಆಗ
ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಮುಸಲಾಮನ್ನರಿಗೂ ಆ ನಂದೆ ಅತ್ಯಂತ್ ದುಸಸಾಹನೀಯವಾಗಿ ಅವಮಾನ್ನಕರವಾಗಿದುದದರಿಂದ ಹಾಗೆ ನಂದಿಸದವರನ್ನುನು ಖೂನ
ಮಾಡಲೂ ಹೆೀಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ.
ತ್ಟಕಕನೆ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ಮುಖ ಕಕರ್ಶೆಶವಾಯುತ. ಹಮಿೀರನ್ನ ಕೆಚಚಾಲಲಿದಿದದರೂ ಅವನ್ನ ಮಂಡ ಮೂಖರ್ಶೆತ್ಸೆಯ ಅವನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ನನ್ನುನು
ಬೆೀಕಾದರೂ ಹೆೀಳಿಸಬಿಡಬಹುದುದೆಂದು ಲುಂಗಿೀಸಾಬುವಿಗೆ ದಿಗಿಲಾಯಿತ್ು. ವಿಷಾದದ ದಿಕಿಕನ್ನ ಇಳಿಜಾರಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಜಾರುತ್ದದ ವಿನೀದದ
ಅಪಘ್ರಾತ್ವನ್ನುನು ತ್ಡೆಗಟುಟವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ “ತ್ಮಾಷೆಗೆ ಹೆೀಳಿದದಕೆಕಲಲಿ ಸಟುಟಮಾಡಬೆೀಡಣ್ಣಾಣಾ , ಹಮಿೀರಣ್ಣಾಣಾ!…. ನನ್ನನು ಲಗನುಕೆಕ ನಾನ್ನೂ ಬುಡನ್
ಇಬಬಾರೂ ಬಿರುಸು ಬಾನ್ನ ಗನಾರ್ಶೆಲು ಹಾರಿಸೊೀಕೆ ಒಪಿಪಕೊಂಡಿದಿದೀವಿ…. ನೀಡಿತೀರು, ಎಷ್ುಟ ಪಸಂದಾಗಿ ಜಬದರ್ಶೆಸತನಂದ ನನ್ನನು ಲಗನುದ ದಬಾರ್ಶೆರು
ನ್ನಡಿೀತ್ದೆ!…. ನೀಡಿತೀರು, ಎಷ್ುಟ ಪಸಂದಾಗಿ ಜಬದರ್ಶೆಸತನಂದ ನನ್ನನು ಲಗನುದ ದಬಾರ್ಶೆರು ನ್ನಡಿೀತ್ದೆ!…. ಇಲ್ರ್ಶೆ ಬಿಡೂ…. ಈಗ ಬಹಳ
ಹಸವಾಗೆೈತ್ಸೆ ನ್ನಮಗೆ ‘ಹಸದು ಹಲಸನ್ನ ಹಣುಣಾ, ಉಂಡು ಬಾಳೆಹಣುಣಾ” ತ್ನ್ನನುಬೆೀಕಂತ್ಸೆ!…. ಆ ಹಳುವಿನಾಗೆ ಒಂದು ಹಲಸನ್ನ ಹಣುಣಾ, ಉಂಡು
ಬಾಳೆಹಣುಣಾ’ ತ್ನ್ನನುಬೆೀಕಂತ್ಸೆ!… ಆ ಹಳುವಿನಾಗೆ ಒಂದು ಹಲಸನ್ನ ಹಣುಣಾ ಇಟಿಟದದ ಹಣುಣಾ ಇಟಿಟದೆದ ! ಹೊೀಗಿ ತ್ಗೊಂಡು ಬಾ’ಣ್ಣಾಣಾ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಹಮಿೀರ
ಹಲಸನ್ನ ಹಣಣಾನ್ನುನು ಅಡಗಿಸಟಿಟದದ ಜಾಗದ ಕಡೆ ಕೆೈತೀರಿದನ್ನು.
“ಆ ಆ ಆ! ನೀ ಒಳೆಳೆ ಗಟಿಟಗ ಕಣೀ, ಸಾಬಣ್ಣಾಣಾ! ಅದನ್ನನು ಯಾರಿಗೊೀ ಕೊಡಾಕಂತ್ಸಾ ತ್ಂದಿೀನೀ….” ಹಮಿೀರನ್ನ ಮುಖ ತ್ಟಕಕನೆ ಮದಲ್ನ್ನ
ಮುಗಧಭಂಗಿಗೆ ತ್ರುಗಿ, ಸಸೆನುೀಹ ವಾಣ್ಯಿಂದ ಹೆೀಳಿ ಸರಸರನೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಲಸನ್ನ ಹಣುಣಾ ಅಡಗಿಸಟಿಟದದ ಸಥೂಳಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಅದನ್ನುನು ಹೊತ್ುತ ತ್ಂದನ್ನು.
ಹಮಿೀರನ್ನ ಕಿರಯೆಯನೆನು ಗಮನಸುತ್ಸಾತ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ “ಹಳಿಳೆಗಮಾರ; ಆದರೂ ನ್ನರಿೀಬುದಿದ ಬಿಟಿಟಲಲಿ!” ಎಂದನ್ನು.
ಸರಿ, ಇನೆನುೀನ್ನು ಮಾಡುತ್ಸಾತನೆ ಹಮಿೀರ? ಕಂಡಮೀಲೆ ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ ಈ ಸಾಬರ ಹಿಂಡು! ತ್ುಸು ಪರತ್ಭಟಿಸ ನೀಡಿದ. ಆದರೆ ಪರಯೊೀಜನ್ನ
ಕಾಣಲ್ಲಲಿ.
ಹಲಸನ್ನಹಣ್ಣಾನ್ನ ಮಹಾ ಗಾತ್ರವನ್ನುನು ನೀಡಿ ಅಜಜಿೀಸಾಬು ಕೆೀಳಿದನ್ನು “ಬಿಳುವನೀ ? ಬಕೆಕಯೊೀ?”
ಹಣಣಾನ್ನುನು ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ಸಾತ ಹಮಿೀರ “ಬಿಳುವ!” ಎಂದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಕೊರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ುಸು ಅಸಮಾಧಾನ್ನವಿತ್ುತ.
“ಹಾಂಗಾದರೆ ಕತ್ತ ಚೂರಿ ಏನ್ನೂ ಬೆೀಡ, ತಟುಟ ಹಿಡಿದು ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದರೆ ಹಿಸದು ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗತದೆ .” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಕೂತ್ಲ್ಲಿಂದ ಎದದ
ಲುಂಗಿಸಾಬು ಹಮಿೀರನೆಡೆಗೆ ಬಂದು “ಎಲ್ಲಿ? ಸವಲಪ ಸರಿ!” ಎಂದು ಅವನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನೆ ನಂತ್ು, ಒಂದು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾನ್ನ ತಟುಟ ಹಿಡಿದು,
ಇನನುಂದರಿಂದ ಹಣಣಾನ್ನುನು ಒತ್ತ, ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆದನ್ನು. ಹಣುಣಾ ಹಿಸದು ಇಬಾಭುಗವಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಹೊಟೆಟಯ ತಳೆಚುಳಿಕಿಗಳನೆನುಲಲಿ ಬಯಲ್ಗೆ ಹಾಕಿತ್ು.
ಚೆನಾನುಗಿ ಕಳಿತ್ು ಲ್ೀಳಿಲ್ೀಳಿಯಾಗಿದದ ತಳೆಗಳನ್ನುನು ನಾಲವರೂ ಹಿಸುಕಿ, ಬಿೀಜ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ, ಅಗಿಯಲು ಹಲ್ಲಿಗೂ ಸಕಕದಂತ್ದದ ಅವುಗಳನ್ನುನು
ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಓಡಾಡಿಸ ಗುಳು ಗುಳು ನ್ನುಂಗತಡಗಿದರು.
“ಈ ಬಿಳುವನ್ನಹಣ್ಣಾನ್ನ ತಳೆ ಆಗಿಯೊೀ ರಗಳೆೀನೆ ಇಲಲಿ. ಮುದುಕರಿಗಂತ್ೂ ಪಸಂದು, ಹಿಹಿಹಿ!” ಎಂದನ್ನು ಹಮಿೀರ.
“ಮುದುಕರಿಗೆ ಮಾತ್ಸಾರನೆೀ? ಹಲುಲಿ ಉದುರಿಸಕೊಂಡೀರಿಗೆಲಲಿರಿಗೂ ಪಸಂದೆ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಲುಂಗಿೀಸಾಬು ಮುಂಬಲುಲಿ ಮುರಿದಿದದ ಹಮಿೀರನ್ನ ಕಡೆ
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ನೀಡಿ ನ್ನಕಕನ್ನು: “ಅದಕೆಕ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ, ನೀನ್ನು ಬಕೆಕೀ ತ್ರದೆ ಬಿಳುವನೆನುೀ ತ್ಂದದುದ!”
ಕಾಡಿನ್ನ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೀ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತರುವುದು ಕೆೀಳಿಸ, ಒಬೊಬಾಬಬಾರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ ನೀಡಿದರು. ಸೀತ್ೂರು
ದಿಕಿಕನ್ನತ್ತ ನೀಡುತ್ತದದ ಹಮಿೀರಗೆ ಆ ಕಡೆಯ ಗುರುಗಿ ಹಳು ಅಲುಗಾಡುವುದು ಕಾಣ್ಸ, ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆೀ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ‘ಕಮಿರ್ಶೆನ್
ಸಾಬರೂ’ ಅವರ ತ್ಮಮ ‘ಪುಡಿೀ ಸಾಬರೂ’ ಗೊೀಚರಿಸದರು. ಇಬಬಾರೂ ಮಲೆಯಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇಬಬಾರೂ
ಮಾಪಿಳೆಳೆ ಲಬೆಬಾ ಬಾಯರಿ ಮದಲಾದ ಮಲೆಯಾಳಿಗಳು ಉಡುವಂತ್ಹ, ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಬಣಣಾದ ಅಡಡಗಿೀರು ಉದದಗಿೀರಿನ್ನ ಕಣುಣಾಕಣ್ಣಾನ್ನ ಅಡಡಪಂಚಿ ಸುತ್ತ,
ಉದುದದದ ಬನೀನ್ನು ಹಾಕಿದದರು. ಕಪುಪ ಬಣಣಾದ ಕರಿಮಿೀನ್ನು ಸಾಬು ಅಷೆಟೀನ್ನು ಉದದವಲಲಿದ ಗಡಡಬಿಟಿಟದದನ್ನು; ಅವನಗಿಂತ್ಲೂ ತ್ುಸು ಬೆಳಳೆಗಿದದ
ಪುಡಿಸಾಬುವಿಗೆ ಮಿೀಸೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ುತ. ಅಣಣಾನಗಿಂತ್ ತ್ಮಮ ಷೀಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದದನ್ನು. ಅಣಣಾನ್ನ ಕಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನನುಡಜಲೆಲಿಯ ಮಟುಟಗಳಿದದರೆ ತ್ಮಮನ್ನ
ಕಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಬಣಣಾದ ಚಡಾವುಗಳಿದುದವು. ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದವರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನುನು ಕನ್ನನುಡಕೆಕ ಬದಲಾಯಿಸದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂವರು
ಹೊನಾನುಲ್ಕಡೆಯ ಸಾಬರಿಗೆ ಮಲೆಯಾಳಿ ಅಥರ್ಶೆವಾಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಮಲೆಯಾಳದ ಕಡೆಯ ಇವರಿಬಬಾರಿಗೆ ಮುಸಲಾಮನ್ನ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ.
“ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಣುವುದಿಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿಯೆ ಈ ಮಟಿಟಗೆ ಕಟಿಟ ಹಾಕಿತ್ಲಾಲಿ?” ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕೆೀಳಿದನ್ನು ಕರಿೀಂ ಸಾಬು, ಸಾಮಾನ್ನು ತ್ುಂಬಿದದ ತ್ನ್ನನು
ಹಸುಬೆ ಚಿೀಲವನ್ನುನು ನೆಲದಮೀಲೆ ಕಂಡು.
ಆಗಲೆ ಗೊತ್ಸಾತದದುದ, ಹಲಸನ್ನಹಣುಣಾ ತ್ನ್ನುನುತ್ತದದ ನಾಲವರಿಗೂ, ಕುದುರೆಗಳೆರಡೂ ಕಣುಣಾ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದು!
“ಅಯಯಯೊಯೀ, ಇಲೆಲಿೀ ಇದವಲ್ಲಿೀ ಇಷಟತ್ತನ್ನಕ! ಯತ್ತ ಮಕ ಹೊೀದೊವೀ, ಹಂಗಾರೆ?” ಸೊೀಜಗ ವಯಕತಪಡಿಸದನ್ನು ಹಮಿೀರ.
“ಯಾರೀ ಬಿಚಿಚಾಬಿಟಿಟದುದ?” ಕರಿೀಂ ಸಾಬು ಕೆೀಳಿದನ್ನು, ಸವಲಪ ಕೊೀಪಧ್ವನಯಲ್ಲಿಯೆ.
“ಯಾರೂ ಬಿಚಿಚಾದದಲಲಿ.” ದಿೀಘರ್ಶೆಸವರದಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನುನು ವಿರಳವಾಗಿ ಉಚಛೆರಿಸುತ್ಸಾತ “ನಾನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲೆಲಿ ಕುದುರೆ , ಕಟಿಟದದ ಹರೆ
ಮುರಿದುಕೊಂಡು, ಹಕಕಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರುಗುತ್ತತ್ುತ. ಲಗಾಮಿನ್ನ ತ್ುದಿಗೆ ಕಟಿಟದದ ಹರೆ ನೆೀತ್ಸಾಡುತ್ತತ್ುತ….ಕೆಳಗೆ ಬಿದಿದದದ ಮೂಟೆೀನ್ನ ನಾನೆ ಎತ್ತ
ತ್ಂದಿಟಟದುದ.” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಎದದನ್ನು ಅಜಜಿೀಸಾಬು, ಕುದುರೆಗಳನ್ನುನು ಹುಡುಕಿ ತ್ರುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ.
ಕರಿೀಂಸಾಬು ಕುನೆನುೀರಿಲ ಪ್ದೆಯ ಹತ್ತರ ಹೊೀಗಿ ಬಗಿಗನೀಡಿ “ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳಬೆೀಡ . ಇಲ್ಲಿ ನೀಡು, ಯಾರೀ ಹರೆಯನ್ನುನು ಕತ್ತಯಿಂದ
ಕತ್ತರಿಸದಾದರೆ, ಬೆೀಕಂತ್ಲೆೀ!” ಎನ್ನುನುತ್ತರಲು, ಉಳಿದವರೂ ಹತ್ತರ ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿ, ಹೌದೆಂದು ಸಮಮತ್ಸದರು.
“ಹೊಟೆಟಕಿಚಿಚಾನ್ನ ಬಾಂಚದ್ ಸೂಳೆಮಕಕಳು, ಇದೆದೀ ಇರುತ್ಸಾತರೆ, ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ!” ಎಂದನ್ನು ಪುಡಿೀಸಾಬು. ಅವನಗೆ ಉಳಿದ ಮೂವರು ಕನ್ನನುಡಿಗ
ಸಾಬರ ಮೀಲೆ ಗುಮಾನ!
ಅಜಜಿೀಸಾಬು ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ನ್ನಡೆದು ಕುದುರೆಗಳಿದದ ದಿಕಿಕನ್ನ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಮರೆಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯೆ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿದದ ಎರಡು ಕುದುರೆಗಳನ್ನೂನು
ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊಡೆದು ತ್ಂದನ್ನು. ಕರಿೀಂಸಾಬು ಮತ್ುತ ಪುಡಿೀಸಾಬೂ ಇಬಬಾರೂ ತ್ಮಮ ಕುದುರೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ. ಅದರ ಬೆನನುಗೆ ಹಸುಬೆ ಚಿೀಲವನ್ನುನು
ಎತ್ತ ತ್ಂದಿಟುಟ, ಅದನ್ನುನು ತ್ೀಕಷೌಣವಾಗಿ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಸದರು. ಯಾರೀ ಚಿೀಲಕೆಕ ಕೆೈ ಹಾಕಿದಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅನ್ನುಮಾನಸ, ಸಾಮಾನ್ನುಗಳನ್ನುನು
ಅಜಮಾಯಿಸ ಮಾಡಿ, ಸಾವಲುರ್ಶೆಮಿೀನ್ನು ತ್ುಂಡುಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದಿದಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಖಾತ್ರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿದದವರಲ್ಲಿ ತ್ಮಗಿಬಬಾರಿಗೆೀ ಮಾತ್ರ
ಗೊತ್ಸಾತಗುತ್ತದದ ಮಲೆಯಾಳಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಸವಲಪಹೊತ್ುತ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಾತ್ು ಅಥರ್ಶೆಗಭರ್ಶೆತ್ವಾಗಿ ನೀಡಿಕೊಂಡು, ತ್ಮಮನೆನು ಕುರಿತ್ು ತ್ಮಗೆ
ತ್ಳಿಯಬಾರದ ಏನ್ನನನುೀ ಮಾತ್ನಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸ, ಉಳಿದಿದದ ಹಲಸನ್ನ ತಳೆಗಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನನುತಡಗಿದರು, ತ್ಮಗೆೀನ್ನೂ
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ಅಥರ್ಶೆವಾಗದವರಂತ್ಸೆ ಉದಾಸೀನ್ನತ್ಸೆಯನ್ನುನು ನ್ನಟಿಸುತ್ಸಾತ.
ಅಣಣಾತ್ಮಮಂದಿರಿಬಬಾರೂ ಹಸುಬೆ ಚಿೀಲವನ್ನುನು ಕುದುರೆಯ ಬೆನನುಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಗಿದು ಕಟಿಟ, ಹಲಸನ್ನ ಹಣ್ಣಾನ್ನ ಬುಡಕೆಕ ಬಂದರು, ಸವಲಪ
ಬಿಗುಮಗರಾಗಿಯೆ. ಉಳಿದವರು ತ್ುಸು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸರಿದು ಅವರಿಬಬಾರಿಗೂ ತ್ಸೆರಪು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅವರೂ ಕುಳಿತ್ು ತಳೆಗಳನ್ನುನು
ನ್ನುಂಗತಡಗಿದರು.
“ಹೊೀಯ್ ಕಮಿೀರ್ಶೆನ್ ಸಾಬರೆೀ, ನಮಮ ಗಡಡಕೆಕ. ಮಾಯಣ ಹಿಡಿದಾತ್ು? ಹುಸಾರಾಗಿ ತ್ನನು. ಹಿಹಿಹುಹಿಹು!” ಎಂದು ವಿನೀದವಾಡಿದನ್ನು ಹಮಿೀರ.
“ಓಹೊೀಹೊೀ, ಈ ಹಲ್ಮುರುಕ ಹಮಿೀರಣಣಾನ್ನ ನಾ ನೀಡೆಲಿ ಇಲಲಿ…. ನನ್ನನು ಮಾವನ್ನ ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಿದೆದನೀ, ಸೀತ್ೂರಿಗೆ. ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತ ಲಗನುಕೆಕ
ನಾನೆ ಎಲಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಡಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಒಪಿಪಕೊಂಡು ಬಂದಿೀನ್ನಪ್ಪಾಪ!…. ಅಲೆಲೆಲೆೀ, ಏನೀ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ?….”
ಎಂದನ್ನು ಕರಿೀಂಸಾಬು, ಹಮಿೀರನ್ನ ಹೃದಯದ ಹಿಗುಗ ಅವನ್ನ ಮಗವನೆನುಲಲಿ ಅರಳಿಸದುದನ್ನುನು ಕಂಡು.
ಲಜೆಜಿಯ ರೂಪನ್ನುನು ತ್ಸಾಳಿದದ ಹಮಿೀರನ್ನ ಸಂತೀಷ್ ಇನೆನುೀನ್ನನ್ನೂನು ಹೆೀಳುವುದಕೆಕ ತೀಚದೆ “ಏ , ಸುಮಮನರಿ ಅಂದೆರ! ಈ ಸಾಬಣಣಾನಗೆ ಯಾವಾಗೂಲಿ
ತ್ಮಾಸೆೀನೆ!” ಎಂದು ಮಾತ್ನ್ನ ದಿಕುಕ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹುನಾರಿನಂದ “ಅಲಾಲಿ? ಕಮಿರ್ಶೆನ್ನ ಸಾಬೆರ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ುಟ ಕರಗಿದಿದೀರಿ? ನಮಮ ತ್ಮಮ
ಆ ಪುಡಿೀಸಾಬುರ, ನೀಡಿ, ಏಸು ಬೆಳಳೆಗಿದಾದರೆ?” ಎಂದನ್ನು.
“ಹಾಗೆೀ ಮತ್ಸೆತ? ನನ್ನನು ಮಾವನಗೆ ಚವರಿ ಮಿೀಸೆ, ಮೈಯೆಲಾಲಿ ರೀಮ. ನನ್ನಗೆ? ಹಜಾಮತ್ುತ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಮುಖ ಮೈ ಎಲಲಿ ಹೆಂಗಸರ ಹಾಗೆ!
…. ನೀ ನೀಡು ಎಷ್ುಟ ಬೆಳಳೆಗಿದಿದೀಯ? ಆದರೆ ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತ? ನ್ನನ್ನನುಷ್ುಟ ಬೆಳಳೆಗಿಲಲಿಲಾಲಿ!”
“ಏನಲಲಿ! ಎಲಾಲಿ ಸುಳುಳೆ!” ಪರತ್ಭಟಿಸದನ್ನು ಹಮಿೀರ.
“ಹಾಗಾದೆರ….ನೀನಾಗಲೆ….ಮೈ….ಬಣಣಾಗಿಣಣಾ ಎಲಲಿ ನೀಡಿಬಿಟಿಟದಿದೀಯಾ ಅನ್ನುನು?….” ನಲ್ಲಿಸ ನ್ನುಡಿದು ಕಣುಣಾಮಿಟುಕಿಸ ಮೂದಲ್ಸದನ್ನು
ಕರಿೀಂಸಾಬು.
ಎಲಲಿರೂ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ನ್ನಗತಡಗಲು, ಹಮಿೀರನ್ನೂ ಕಣಣಾಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಸರಕಕನೆ ಮೀಲೆದುದ , ಲಕುಕಂದದ ಕಡೆ ಇಳಿಯುವ
ಕಾಡುಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದನ್ನು. ಅವರೆಲಲಿರೂ ಸೆೀರಿ ಕರೆದರೂ ಹಿಂತ್ರುಗಿ ನೀಡದೆ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡಡವಿಳಿದು ಮರೆಯಾದನ್ನು.
ಆಗಲೆ ಬೆೈಗಾಗತಡಗಿತ್ುತ. ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂನು ಚೆನಾನುಗಿಯೆ ಬೆಳಕು ಇದದರೂ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಪುಪ ಕವಿಯತಡಗಿತ್ುತ. ಮದಮದಲು
ಅಲ್ಲಿಂದು ಇಲ್ಲಿಂದು ಕೂಗಲು ತಡಗಿದದ ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಬರಬರುತ್ಸಾತ ಸುತ್ತ ನಾಲುಕ ದಿಕಿಕನಂದಲೂ ಜೀರ್ ಜೀರ್ ಎಂಬ ಕೊರೆಯುವ ಕಕರ್ಶೆಶ
ಧ್ವನಯ ಗರಗಸಬಲೆಯನೆನುೀ ನೆೀಯುದ ಕಾಡಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಬಿೀಸದುದವು. ಅವುಗಳ ಆ ಕಿವಿ ಚಿಟುಟಹಿಡಿಸುವ ಚಿೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಹಕಿಕಗಳ ಉಲ್ಯಾಗಲ್, ಕಡೆಗೆ
ತ್ಮಮಳಗೆ ತ್ಸಾವು ಆಡಿಕೊಳುಳೆವ ಮಾತ್ಸಾಗಲ್, ಕೆೀಳಿಸುವುದೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಜೀದರ್ಶೆನಯಲ್ಲಿ ಏನ ಒಂದು ದುಃಶಕುನ್ನದ ಕರೆಕರೆ ಅಡಗಿದುದ ,
ಆಲ್ಸುವ ಕಿವಿಗೆ ಒಂದೆೀನ ನಡುರೆೀಜಗೆ ಹುಟಿಟ, ಹೃದಯಕೆಕ ಒಂದು ಅಸಪಷ್ಟ ಭೀತ್ಭೂತ್ದ ಛಾಯೆ ಬಿದದಂತ್ಸಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಎಂತ್ಹ ಕೂರರಕಮಿರ್ಶೆ
ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆರನ್ನೂನು ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಕಾಡಿನಂದ ಊರ ಕಡೆಗೆ ಅಟಿಟಬಿಡುವ ಒಂದು ಶಮಶಾನ್ನ ಸದೃಶವಾದ ಭಯಾನ್ನಕತ್ಸೆ ಆ ಜೀರುಂಡೆಗಳ ಕೊರಲ್ನಂದ
ಹೊಮಿಮ, ಮುಸುಗುತ್ತದದ ಕತ್ತಲೆಯೊಡನೆ ಮಿಳಿತ್ವಾಗುತ್ತತ್ುತ.
ಆ ಅರಣಯಕವಾದ ಅಸಹನೀಯ ಅನ್ನುಭವದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಲ್ೀಸುಗದೆ ಹೊತ್ತಸದದ ಐದು ಬಿೀಡಿಗಳು ಅವರ ತ್ುಟಿಯ ನ್ನಡುವೆ ಕಿಡಿ ಹೊಮಿಮಸ,
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ಹೊಗೆ ಕಾರಿ, ಹೊಗೆಸೊಪಿಪನ್ನ ಕಟುವಾಸನೆಯನ್ನುನು ಹಬಿಬಾಸದುದವು. ಆ ವಾಸನೆ, ಅವರಿಗೆ ಸುಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿದದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸಾಕರಗಳನೆನುಬಿಬಾಸ, ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು
ಆರಣಯಕತ್ಸೆಯ ಭಾರದಿಂದೆತ್ತ ಹಗುರಗೊಳಿಸತ್ುತ.
ಐವರೂ ಸಂಬಾವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುದುರೆಗಳನ್ನೂನು ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಹೊರಟರು: ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ಬೆನನುನ್ನಮೀಲೆ
ಬಾಳೆಯ ಹೆಗೊಗನೆ; ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿಯ ಹೆಗಲಮೀಲೆ ಕಬಿಬಾನ್ನ ಹೊರೆ – ಚಾಡಿ ಹೆೀಳುತ್ತದುದವು!
ಆವೊತ್ುತ ಬೆಳಿಗೆಗ ಸಂಬಾವಿಯ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಯಲ್ಲಿ, ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ಬಿಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಒಕಕಲು ಮನೆಯ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ
ಮಕಕಳಿಗೆ ಸಂಭರಮವೊೀ ಸಂಭರಮವಾಗಿ ಹೊೀಯುತ:
ಹೊಲಗೆೀರಿಯ ಅಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿದುದ ಬಹು ಎತ್ತರಕೆಕ ಬೆಳೆದಿದದ ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಗೊಜಜಿನ್ನ ಮಾವಿನ್ನ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ರಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಗೆ
ಉದಿರಿದದ ಹಣುಣಾಗಳನ್ನುನು ಹೆರಕುವುದಕಾಕಗಿ ಹೊತ್ಸಾತರೆ ಮುಂಚೆಯೆ ನೆರೆದಿದದ ಹೊಲೆಯರ ಕುರುದೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ದೆೈನ್ನಂದಿನ್ನ ನತ್ಯಜೀವನ್ನದ ನೀರಸ
ಸಾಧಾರಣತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಕಲಕಿ ಅಲ್ಲಿೀಲಕಲ್ಲಿೀಲ ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಒಂದು ಅಪೂವರ್ಶೆ ವಸುತ ದೃಗೊಗೀಚರವಾಯಿತ್ು! ಅದು ಮದಲು
ಗೊೀಚರವಾದದುದ ದೃಕಿಕಗಲಲಿ, ಕಣರ್ಶೆಕೆಕ.
ಲಕಿಕಮಟಿಟನ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ುಸುದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ು ಯಾಚನಾಧ್ವನಯಿಂದ ಅರಚಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಊರುಹಂದಿಯ ಮತ್ುತ ಸದರ ಮರಿಯ
ನತ್ಯಪರಿಚಿತ್ ಆತ್ರ್ಶೆನಾದವನ್ನುನು ಗಮನಸದೆ, ‘ಹೆೀಲಕೆಕ ಕೂತ್ತ್ುತ’ ಒಂದು ಕುರುದೆ! ಹೆಣುಣಾ ಕುರುದೆ! ಅದರ ಮೈಮೀಲೆ ಬಟೆಟಯ ಚೂರು ಯಾವ
ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಲೆ ಕೆದರಿದದ ಆ ಬತ್ತಲೆಯ ಮಗು ತ್ನೆನುದುರಿಗೆ ಬಿದಿದದುದ, ಹಕಿಕಯೊ ಅಳಿಲ್ ತ್ಂದು ಅರೆಯಾಗಿದದ ಒಂದು ಮಾವಿನ್ನ
ಹಣಣಾನ್ನುನು ಹೆರಕಿಕೊಂಡು ತ್ಂದು, ಅದರ ಗೊರಟನ್ನುನು ಚಿೀಪುತ್ಸಾತ ಇತ್ುತ. ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ತ್ಸಾನೆಂದೂ ಕೆೀಳದಿದದ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಗಜರ್ಶೆನೆ
ಕೆೀಳಿಸದಂತ್ಸಾಗಿ, ಚಿಟಾರನೆ ಚಿೀರುತ್ಸಾತ, ತ್ನ್ನನು ಅಣಣಾ ಇದೆದಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂತ್ು. ಅವನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿಯಂತ್ಸೆಯೆ ನ್ನಗನುನಾಗಿದದರೂ ಅವಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಬಹುಶಃ
ಒಂದು ವಷ್ರ್ಶೆಕೆಕ ಹಿರಿಯನಾಗಿದುದ, ಸೊಂಟಕೆಕ ಒಂದು ಕೊಳೆಮುಸುಕಿನ್ನ ಉಡಿದಾರ ಕಟಿಟದದರಿಂದ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿಯ ರಕೆಷೌಯಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿದದನ್ನಷೆಟ !
ಆದರೆ ಅವನಗೂ ಆ ಅಪರಿಚಿತ್ ಸದದನ್ನೂನು ಕೆೀಳಿ ಅವನ್ನ ತ್ಂಗಿಗೆ ಆಗಿದದಷೆಟ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿದದರಿಂದ ಅವರಿಬಬಾರೂ ತ್ಮಗಿಂತ್ಲೂ ಒಂದು ವಷ್ರ್ಶೆಕೆಕ
ದೊಡಡವನಾಗಿ ಜವರಗಡೆಡಯಿಂದ ಹೊಟೆಟ ಡಳಾಳೆಗಿದುದ ಲಂಗೊೀಟಿದಾರಿಯಾಗಿದದ ಒಬಬಾನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಆಶರಯಕಾಕಗಿ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಆ ಲಂಗೊೀಟಿಯ
ಕುರುದೆಗೆ ಆ ಶಬದ ಅಷ್ುಟ ಅಪರಿಚಿತ್ವಾದುದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹೊೀದ ವರುಷ್ವೆ ಅವನ್ನು ಅದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದದನ್ನು. ಅವನ್ನು ಆ ಶಬದಕೆಕ ಕಾರಣವಾದದು ಅಲೆಲಿ
ಎಲ್ಲಿಯೊ ಮೀಯುತ್ತರಬೆೀಕೆಂದು ನಶಚಾಯಿಸ, ನಾಲುಕ ಕಡೆಯೂ ನೀಡಿ. ಕಂಡು “ಕುದೆರ ಕಣರೀ, ಕುದೆರ! ಸಾಬರ ಕುದೆರ!” ‘ಹೆೀ ಹೆೀ ಹೆೀ’ ಎಂದು
ಕೂಗಿ ಹಷ್ರ್ಶೆಘೀಷ್ ಮಾಡುತ್ಸಾತ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಮೀಯುತ್ತದಾದ ಪ್ಪಾರಣ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದನ್ನು. ಸರಿ, ಹೊರಟಿತ್ು ಹತ್ಸಾತರು ಹುಡುಗರ ಕೊರಳ ಕೂಗು:
“ಕುದೆರ! ಕುದೆರ! ಕುದೆರ! ಕುದೆರ! ಬನರೀ ಬನರೀ! ಕುದೆರ! ಕುದೆರ! ಕುದೆರ! ಹೆೀ ಹೆೀ ಹೆೀ!….
ಲಂಗೊೀಟಿ, ಉಡಿದಾರ, ಬತ್ತಲೆ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಎಲಲಿ ‘ಹೊಲೆೀರ ಕುರುದೆ’ಗಳೂ ಧಾವಿಸ, ಮೀಯುತ್ತದದ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ುಟ ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ
ಭಯಭಕಿತಯಿಂದ ಗುಂಪುನಂತ್ು ಅವುಗಳ ಅದುಭುತ್ ವೆೈಚಿತ್ಯರವನ್ನುನು ಬೆರಗುಗಣ್ಣಾಣಾಗಿ ನೀಡತಡಗಿದುವು.
ನಾಗರಿಕತ್ಸೆಗೆ ಸುದುಷ್ಪರವೆೀಶಯವಾಗಿದದ ಆ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಕೊಂಪ್ಪೆಯ ಕಾಡುಹಳಿಳೆಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಕಮಿರ್ಶೆನ್ಸಾಬರ ಕುದುರೆಯ
ಆಗಮನ್ನವೆಂದರೆ ಒಂದು ಮಹತ್ಸಾತದ ಐತ್ಹಾಸಕ ಘಟನೆಯೆ! ಆ ಅಪೂವರ್ಶೆಪ್ಪಾರಣ್ಯನ್ನುನು ನೀಡುವುದೆ ಅವರಿಗೆಲಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ಸಾತದ
ಅದುಭುತ್ಸಾನ್ನುಭವ. ಜೊತ್ಸೆಗೆ, ಆ ಅನ್ನುಭವವನ್ನುನು ಮತ್ತಷ್ುಟ ಆನ್ನಂದಮಯವನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ ಇನನುಂದು ಕಾರಣವೂ ಇತ್ುತ. ಕಮಿರ್ಶೆನ್ ಸಾಬರು
ನೀರುಳಿಳೆ, ದಿನ್ನಸ, ಒಣಮಿೀನ್ನು ಮುಂತ್ಸಾದ, ದೊಡಡವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ನ್ನಡೆಸಲು ಆವಶಯಕವಾದ, ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳ ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಕೊಬರಿ, ಕಡಲರ, ಉತ್ುತತ್ಸೆತ,
ಓಲೆಬೆಲಲಿ, ಕಜೂರ್ಶೆರ, ಮಿಠಾಯಿ, ಬತ್ಸಾತಸು, ಬೆಂಡು ಮದಲಾದ, ವಿಶೆೀಷ್ವಾದ ಮಕಕಳ ಹಿಗಿಗಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ, ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳನ್ನೂನು ಮಾರಾಟಕೆಕ
ತ್ರುತ್ತದದರು. ಮದಲನೆಯ ವಗರ್ಶೆದ ಸರಕನ್ನುನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೆ, ಎಂದರೆ ಮನೆಯ: “ಮುಂಚೆಕಡೆ”ಯೆ ವಾಯಪ್ಪಾರ ಮಾಡುತ್ತದದರು, ಮನೆಯ
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ಯಜಮಾನ್ನರ ಸಮುಮಖದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೆಯ ವಗರ್ಶೆದ ಸರಕಿನ್ನ ವಾಯಪ್ಪಾರವೆಲಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಂತ್ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ
ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗಸರು ಮಕಕಳೊಡನೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತತ್ುತ. “ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ” ಮಾರುಕಟೆಟಯಲ್ಲಿಯೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಗಿಟುಟತ್ತದುದದು!….
ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿ:
ಸಂಬಾವಿ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲಾಚೆ, ದೊಡಡ ಹುಣ್ಸೆಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ನಬಿಡವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದದ ಲಕಿಕ, ಅರಮರಲು, ಹುಳಿಚೊಪುಪ
ಮದಲಾದ ಪ್ದೆಗಳ ಮಧೆಯ, ಸಹಿಸಬಾರದ ಉಚೆಚಾಯ ಸನ್ನುಗು, ಹೆೀಲ್ನ್ನ ನಾತ್ಗಳನ್ನುನು ಒಂದಿನತ್ೂ ಗಮನ್ನಕೂಕ ತ್ಂದುಕೊಳಳೆದೆ, ಮನೆಗೆಲಸದ
ಹುಡುಗ, ದೊಳಳೆ, ಏನೀ ಕಳಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದಂತ್ಸೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಏನ್ನನನು ಎತ್ುತತ್ತದಾದನೆ!
ಕಳೆದ ರಾತ್ರಯೆ ಆ ಗೊೀಣ್ಚಿೀಲದ ಗಂಟನ್ನುನು ಗುಟಾಟಗಿ ತ್ಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೆೈತ್ಟಿಟದದನ್ನು: ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಸಂಜೆಯ ಮುಂಗಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಿರ್ಶೆನ್ನ ಸಾಬರ
ಗುಂಪು ಕುದುರೆಗಳೊಡನೆ ಬಂದು, ‘ಹೆಗಗಡೆೀರು ಇದಾದರೆಯೆ?’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸ, ಅವರು ಕಲೂಲಿರಿಗೆ ಹೊೀಗಿರುವುದನ್ನುನು ತ್ಳಿದು, ಜಟಟಮಮ
ಹೆಗಗಡಿತ್ಯರ ಅಪಪಣ್ಣೆ ಪಡೆದು, ಸೌದೆ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಕಡಿಮಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ. ವಷ್ರ್ಶೆ ವಷ್ರ್ಶೆವೂ ಅವರು ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೆೀರು ತ್ಂದಾಗಲೆಲಲಿ ಅನ್ನುಸರಿಸುವ
ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ, ಬಿೀಡು ಬಿಟಾಟಗಲೆ ಮನೆಗೆಲಸದ ಹುಡುಗ, ದೊಳಳೆ, ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸದ ಮರಾಟಿ ಮಂಜನ್ನ ಕದರಡಕೆಯ ದಾಸಾತನ್ನನ್ನುನು ಅಜಮಾಯಿಸ
ಮಾಡಿದದನ್ನು: ಅಂದರೆ ಮರಾಟಿ ಮಂಜನ್ನು ಸಾತ್ವಕ ಸತ್ಯಸಂಧ್ತ್ಸೆಯಿಂದ ಶೆೀಖರಿಸದದ ಕದರಡಕೆ ಬರಿಯ ಬೆಟೆಟ ಗೊೀಟು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದದರಿಂದ
ಅದರ ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಸವಲಪ ಹಸ ಮತ್ುತ ದಳಗಳನಾನುದರೂ ಬೆರಕೆ ಮಾಡದಿದದರೆ ಸಾಬರು ಕಡಲೆ ಕೊಬಬಾರಿ ಬತ್ಸಾತಸುಗಳನ್ನುನು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ
ತ್ನ್ನಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಶಂಕಿಸ, ಮನೆಯ ಸವಂತ್ ಮಾರಾಟದ ಅಡಕೆ ರಾಶ್ಗಳಿದದ ಗರಡಿೀಕೊೀಣ್ಣೆಗೂ ಕದುದ ನ್ನುಗಿಗ, ಮರಾಟಿಮಂಜನ್ನ
ದಾಸಾತನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದದ ನ್ನೂಯನ್ನತ್ಸೆಯನ್ನುನು ನವಾರಿಸ ಕೊಂಡಿದದನ್ನು.
ಆದರೂ ಅವನ್ನು ಅಷೆಟಲಲಿ ಮಹನ್ನತ್ುತ ಮಾಡಿದದರೂ, ಕಮಿರ್ಶೆನ್ ಸಾಬರ ಟಿೀಕೆ ಸವಲಪ ನರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ. ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡುಬಿಟಾಟರು
ಎಂದು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದದ ದೊಳಳೆನಗೆ ಗಂಟಲು ಗದಗದವಾಗಿ, ಕಣುಣಾ ಹನತ್ುಂಬಿ, ಅಳು ಬರುವಂತ್ಸಾಯುತ.
ದೊಳಳೆ ತ್ಂದಿದದ ಗೊೀಣ್ಚಿೀಲದ ಗಂಟನ್ನುನು ಉದೆದೀಶಪೂವರ್ಶೆಕವಾದ ತ್ರಸಾಕರದ ಭಾವದಿಂದಲೂ ಔದಾಸೀನ್ನಯದಿಂದಲೂ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಬಿಚುಚಾತ್ಸಾತ,
ಅದರಲ್ಲಿದದ ಅಡಕೆಯ ಗುಣಕೂಕ ಪರಮಾಣಕೂಕ ಒಳಗೊಳಗೆ ಹೃದಯ ಹಿಗುಗತ್ತದದರೂ ಮುಖವನ್ನುನು ಸಂಪಡಿಸುತ್ಸಾತ, ಕರಿೀಂಸಾಬಿ, “ತ್ುಚಾ! ತ್ುಚಾ! ತ್ುಚಾ!
ಏ ಹುಡುಗಾ, ಎಂಥಾ ಬುನಾರ್ಶೆಸ್ ಅಡಕೆಯೊೀ ಇದು? ಎಲ್ಲಿ ಸಕಿಕತ ನನ್ನಗೆ?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಅಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಯಾಡಿಸ, ತ್ನ್ನನು ತ್ಮಮ ಪುಡಿೀಸಾಬೂಗೆ
ಏನ್ನನನು ಮಲೆಯಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿ ಕಣುಣಾ ಮಿಟುಕಿಸದನ್ನು.
“ಅದಾಯಕೆ, ಸಾಬೆರ? ತ್ಸಾನೆೀ ತ್ಸಾವಟದಾಗೆ ಕದರಡಿಕೆ ಹೆರಕಿ, ಸುಲ್ದು, ಚೊಗರು ಹಾಕಿ ಬೆೀಯಿಸ ಮಾಡಿದುದ.” ದೊಳಳೆನೆಂದನ್ನು ಅಳುಕು ದನಯಿಂದಲೆ.
“ಬರಿೀ ಗೊೀಟು, ಬೆಟಟ! ಇದಕೆಕ ಏನ್ನು ಕೊಡೀದೊೀ ನನ್ನಗೆ?…. ಹೊೀಗು ಪುಡಿೀ ಸಾಬರ ಹತ್ತರ; ಕೊಟುಟಕಳಿಸುತ್ಸಾತರೆ.” ಎಂದು
ಅವಸರವಸರವಾಗಿ, ದೊಳಳೆನ್ನ ಯಾವ ಅಭಪ್ಪಾರಯಕೂಕ ಕಾಯದೆ, ಅಡಕೆಯನೆನುಲಲಿ ತ್ಮಮ ದೊಡಡ ಹಸುಬೆ ಚಿೀಲಕೆಕ ಸುರಿದುಕೊಂಡು, ದೊಳಳೆನ್ನ
ಹರಕಲು ಚಿೀಲವನ್ನುನು ಅವನಗೆ ಕೊಟುಟಬಿಟುಟ, ಅವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದನೆಯೆ ಇಲಲಿವೆ ಎಂಬ ಪರಜೆಞಯೆ ಇಲಲಿದವರಂತ್ಸೆ , ಅನ್ನಯಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಮಗನುರಾದರು
‘ಕಮಿರ್ಶೆನ್ನ ಸಾಬುರ!’
ತ್ಸಾನ್ನು ಕದಿದದದ ಮರಾಟಿಮಂಜನ್ನ ‘ಕದರಡಕೆ’ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತ್ಂಡಿಸಾಮಾನ್ನು ಬರುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಶಂಕಿಸ . ಒಡೆಯರ ಮನೆಯ ಅಡಕೆಯ
ರಾಶ್ಯಿಂದಲೂ ಒಂದಷ್ುಟ ಒಳೆಳೆಯ ಹಸ ಮತ್ುತ ದಳಗಳನ್ನುನು ಕದುದ ಸೆೀರಿಸಕೊಂಡು ಬಂದಿದದ ದೊಳಳೆನಗೆ ಕಮಿರ್ಶೆನ್ ಸಾಬರು ಬೆೀಕೆಂದೆೀ ಸುಳೆಳೆ
ಹೆೀಳಿ, ತ್ನ್ನಗೆ ದಗಾ ಹಾಕುತ್ತದಾದರೆಂದು ಗೊತ್ಸಾತದರೂ, ಉಕಿಕಬರುತ್ತದದ ದುಃಖ ಕೊೀಪಗಳನ್ನುನು ನ್ನುಂಗಿಕೊಂಡನ್ನು. ಮರಾಟಿ ಮಂಜನಾಗಲ್ ಮತ್ಸೆತ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಯಾರಾದರಾಗಲ್ ಬಂದು ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದದ ವಾಯಪ್ಪಾರವನ್ನುನು ಗಮನಸದರೆ , ಎಲ್ಲಿ ಸಕಿಕಬಿೀಳುತ್ಸೆತೀನೆಯೊ ಎಂದು ಅಂಜ, ವಿನಮಯ ಕಾಯರ್ಶೆವನ್ನುನು
ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ಮುಗಿಸುವ ಆತ್ುರದಿಂದ ಪುಡಿೀಸಾಬರ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀದನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ, ಕಟಿಟ ಇಟಿಟದದ ಚಿೀಲಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ುತತ್ಸೆತಯೊ ಕಜೂರ್ಶೆರವೊ
ಓಲೆಬೆಲ್ಲಿ ಬತ್ಸಾತಸೊ ಬೆಂಡ ಮಿಠಾಯಿಯೊ ಯಾವ ಯಾವ ದೆೀವತ್ಸೆಗಳೊ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಅನ್ನುಗರಹಿಸಲು ಕಾತ್ರರಾಗಿ, ಪರತ್ಯಕಷೌರಾಗಲು ಕಾದು
ಕುಳಿತ್ರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನುನು ಕಲಪನೆಯ ಕಣುಣಾಕೆರಳಿ ಕಾಣುತ್ಸಾತ ನಂತ್ನ್ನು. ಆದರೆ ಪುಡಿೀಸಾಬು ಬಿದಿರಿನ್ನ ಗೆಣುಣಾ ಕತ್ತರಿಸ ಇಚಿಸದದ ಒಂದು ಸಣಣಾ ಸದೆದಯನ್ನುನು
ಕೆೈಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನುನು ಒಂದು ಚಿೀಲದೊಳಗೆ ತ್ೂರಿಸ, ಹೊರಗೆ ತ್ಸೆಗೆದು, ದೊಳಳೆನ್ನತ್ತ ಕೆೈ ಚಾಚಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಪರತ್ಯಕಷೌವಾಗಿದದ ಆ ಬಡಕಲು
ಬೂಸಲು ದೆೀವತ್ಸೆಯನ್ನುನು ನೀಡಿ ಅವನ್ನ ಆಶೆ ತ್ಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಉರುಳಿ ಹೊೀಯಿತ್ು! ಆ ಸದೆಧಯೊಳಗಿದದ ತ್ನಸನ್ನ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ಎರಡೂ ಅತ್ಯಂತ್
ನರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ುತ! ಆ ಹಳೆಯ ಮುಗಗಲು ಹುರಿಗಡಲೆಗೆ ನಡುಸುಯುಯತ್ಸಾತ ಇನೆನುೀನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಸೆರಗನೆನುೀನೀ ಒಟಿಟದನ್ನು, ತ್ನ್ನನು
ಅಡಕೆಯನೆನುಲಲಿ ಸವನಸಕೊಂಡು ಕಮಿರ್ಶೆನ್ ಸಾಬರು ಹಿಂತ್ರುಗಿಸದದ ಖಾಲ್ ಚಿೀಲವನೆನು !
ತ್ಸಾನ್ನು ಕೊಟಿಟದದ ಅಷಟಂದು ಅಡಕೆಗೆ ಇನ್ನೂನು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆಯ ಉತ್ತಮತ್ರದ ತ್ಂಡಿಸಾಮಾನ್ನುಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು
ಚಿೀಲವನನುಡಿಡಕೊಂಡೆೀ ಕಾದು ನರಿೀಕಿಷೌಸ ನಂತ್ದದ ದೊಳಳೆನ್ನನ್ನುನು ಗಂಭೀರ ಮುಖಮುದೆರಯಿಂದ ನೀಡಿ ಪುಡಿೀಸಾಬು “ಮತ್ಸೆತ ಯಾಕೆ ನಂತ್ೀಯ ,
ದೊಳಳೆಣ್ಣಾಣಾ?” ಎಂದು ಆಶಚಾಯರ್ಶೆ ಸೂಚಿಸುವ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಏನ್ನು, ಸಾಬೆರ, ಇದು? ಅಷಟಂದು ಅಡಿಕೆ ಕೊಟಿಟೀನ! ಬರಿೀ ಉಂದು ಮುಷ್ಟ ಕಡಲೆ ಕೊಟಿಟೀರಲಾಲಿ? ಉತ್ುತತ್ಸೆತ ಕಜೂರ್ಶೆರ ಬತ್ಸಾತಸು ಏನ್ನೂ
ಇಲೆಲಿೀನ್ನು?” ತ್ುಸು ಅಳುದನಯಿಂದಲೆ ಯಾಚಿಸದನ್ನು ದೊಳಳೆ.
“ಉತ್ುತತ್ಸೆತ ಕಜೂರ್ಶೆರ ಅಂದೆರ ಏನ್ನೂ ಅಂತ್ಸಾ ತ್ಳಿದುಕೊಂಡಿದಿದೀಯಾ? ಅವೆೀನ್ನು ನನ್ನನು ಅಡಕೆ ಸಕಕಹಾಗೆ ಕಾಡು ಬದಿಯ ತೀಟದಾಗೆ ಸಕುಕತ್ತವೆ
ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದಿದೀಯಾ? ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ಸೆತೀ? ಅರಬಿಬಾೀ, ಅರಬಿಬಾೀ, ಅರಬಿಬಾೀ ದೆೀಶದಿಂದ ಕಣೀ! ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲ್
ದಾಟಿಕೊಂಡು, ಸಮುದರ ಹಾದು ಬರುತ್ತವೆ! ತ್ಳಿಯಿತ್ಸೆೀನ್ನು? ನೀನ್ನು ತ್ಂದ ಅಡಕೆಯ ಕರಿೀದಿಯೆಲಲಿ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಉತ್ುತತ್ಸೆತಗೆ ಸಾಲದೊೀ! ನನ್ನನುನೆನು
ಮಾರಿಕೊಂಡರೂ ಒಂದು ಅಚೆಚಾೀರು ಕಜೂರ್ಶೆರವೂ ಸಗಲಾರದೊೀ!…. ಅರೆ! ಇಷ್ುಟ ದೊಡಡ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಕಣ್ಣಾೀರು ಹಾಕುತ್ತೀಯಲ್ಲಿೀ! ನಾಚಿಕೆ
ಆಗೊೀದಿಲಲಿವೆ ನಮಗೆ?” ಅಣಕು ನ್ನಗೆಯಾಡಿದನ್ನು ಪುಡಿೀಸಾಬು, ದೊಳಳೆನ್ನ ಕಣ್ಣಾನಂದ ಬಳಬಳನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಹನ ತಟಿಟಕಿಕದುದನ್ನುನು ಕಂಡು.
ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಏನೀ ಬಹು ಮುಖಯವಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಡಗಿರುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸಯೂ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಗಮನಸುತ್ತದದ ಕರಿೀಂಸಾಬು ಪುಡಿೀಸಾಬುಗೆ
ಕನ್ನನುಡದಲ್ಲಿಯೆ “ಹೊೀಗಲ್, ಪ್ಪಾಪ! ಒಂದೊಂದೆೀ ಉತ್ುತತ್ಸೆತ ಕಜೂರ್ಶೆರ ಬತ್ಸಾಸು ಕೊಟುಟ ಕಳಿಸು.” ಎಂದನ್ನು. ದೊಳಳೆ ಕೊಟಿಟದದ ಅಡಕೆಯ ಬೆಲೆ
ಅದಕೆಕ ನ್ನೂರುಮುಡಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತಲಲಿವೆ?
ಕಣ್ಣಾೀರರೆಸಕೊಂಡು ದೊಳಳೆ ಪುಡಿೀಸಾಬಿಯಿಂದ ಆ ಅನ್ನುಗರಹವನ್ನುನು ಸವೀಕರಿಸ, ಅಳುವಿಗೂ ನ್ನಗುವಿಗೂ ನ್ನಡುವಣ ಮುಖಭಂಗಿಯನ್ನುನು
ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತ ಯಾಚಿಸದನ್ನು: “ಉಂದೆೀ ಉಂದು ವಾಲೆಬೆಲಾಲಿನಾದೂರ ಕೊಡಿ, ಸಾಬೆರ!”
“ಅರೆ ಅಲಾಲಿ! ನನ್ನಗೆ ಎಷ್ುಟಕೊಟಟರೂ ಸಾಲದಲ್ಲಿ!….” ಎಂದು ಪುಡಿೀಸಾಬು ಇಡಿಯ ಓಲೆಬೆಲಲಿವಲಲಿದಿದದರೆ ಒಂದು ಚೂರನಾನುದರೂ ಕೊಡುವ
ಮನ್ನಸುಸಾಮಾಡಿ, ಸಾವಧಾನ್ನವಾಗಿ ಓಲೆಬೆಲಲಿವಿದದ ಚಿೀಲವನ್ನುನು ಗೊತ್ುತಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವುದರಲ್ಲಿದದನ್ನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಗಳುಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ನಧಾನ್ನವಾಗಿ
ಎತ್ತಎತ್ತ ಬಿೀಸ ಹಾಕುತ್ಸಾತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದದ ಮರಾಟಿಮಂಜನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ಹೌಹಾರಿ ದೊಳಳೆ “ಆಮಾಯಲೆ ಬತ್ತೀನ , ಸಾಬೆರ. ಕೊಡಬೆೈದಂತ್ಸೆ!”
ಎಂದು ಕರಿೀಂಸಾಬು ಕಡೆ ತ್ರುಗಿನೀಡಿ ಪಿಸುದನಯಲ್ಲಿ “ಆ ಮಂಜಗೆ ಹೆೀಳಬಾಯಡಿ , ಸಾಬೆರ.” ಎಂದು ಪ್ದೆಗಳ ನ್ನಡುವೆ ನ್ನುಸದು ಓಡಿ
ಕಣಮರೆಯಾದನ್ನು.
ಕೊನೆಯ ಮಾತ್ುಗಳನ್ನುನು ದೊಳಳೆ ಹೆೀಳುವುದೆೀನ್ನೂ ಬೆೀಡವಾಗಿತ್ುತ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಳಳೆವಾಯಪ್ಪಾರದಲ್ಲಿ ನ್ನುರಿತ್ದದ ಕಮಿರ್ಶೆನ್ ಸಾಬುವಿಗೆ ಒಬಬಾ ಗಿರಾಕಿಯ
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ಗುಟಟನ್ನುನು ಇನನುಬಬಾ ಗಿರಾಕಿಗೆ ಬಿಟುಟಕೊಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅಥರ್ಶೆಶಾಸತರದ ರಹಸಯ ಅನ್ನುಭವಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿಯೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಗೊತ್ಸಾತಗಿತ್ುತ.
“ನ್ನಮಮ….ದೊಳಳೆ ಹುಡುಗ…. ಆ! ಇಲೆಲಿಲಾಲಿದುರ ಬಂದಿದನು, ಸಾಬೆರ? ಆ?” ಆಲ್ಸುವವರಿಗೆ ಆಕಳಿಕೆಯೆ ಬರುವಷ್ುಟ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಶ್ನುಸದದನ್ನು
ಮರಾಟಿ ಮಂಜ, ತ್ುಸು ರಾಗಧ್ವನಯಲ್ಲಿ.
ತ್ಲೆಯಲಾಲಿಡಿಸ “ಇಲಲಿ; ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲಲಿ.” ಎಂದರು ಸಾಬರು.
“ಆ? ಆ ಮುಂಡೆೀಕುರುದೆ ನ್ನನ್ನನು ಕದರಡಿಕೆ ಕದುದಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿದಾನ್ನಲಾಲಿ! ಆ?…. ಅಂವ ಏನಾದೂರ ಅಡಿಕೆ ತ್ಂದರೆ, ಹಿಡಿದು ಇಟುಟಕೊಂಡಿರಿ!
ಆ? ಆ’ತ್ಸಾ? ಆ?”
ಸಾಬರು ಮಾತ್ನಾಡಲ್ಲಲಿ; ತ್ಲೆದೂಗಿ ಸಮಮತ್ಸದರು, ಅಷೆಟ. ಮಂಜ ಹತ್ಸಾಶನಾದಂತ್ಸೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, ತ್ುಸು ಬಿರಬಿರನೆ ನ್ನಡೆದನ್ನು.
ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮರಾಟಿ ಮಂಜನ್ನ ಬರಿಗೆೈಯನ್ನುನು ಕಂಡು ತ್ರುಣ್ ಲಕಕಮಮ ಸವಲಪ ರಹಸಯಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದಳು, ಅತ್ತಗೆ ಜಟಟಮಮ
ಹೆಗಗಡತ್ಯವರು ಅಲೆಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಇಲಲಿ ಎಂಬುದನ್ನುನು ನಶಚಾಯಿಸಕೊಂಡು, “ಏನೀ? ಸಕಕಲೆಲಿೀನೀ?”
“ಆಞ ಹಾಳು ಮುಂಡೆ ಕುರುದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರನೆೀಇಲಲಿಂತ್ಸೆೀ” – ಮಂಜನೆಂದನ್ನು ರಾಗಧ್ವನಯಿಂದ ..
“ಹಾಂಗಾದರೆ “ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೀಡಿ, ಸವಲಪ ಆಲ್ೀಚಿಸ, ಏನ್ನನನು ನಣರ್ಶೆಯಿಸದಂತ್ಸೆ ಸರಕಕನೆ ಹೊರಟು “ಬಾರೀ ನಾನೆೀ ಕೊಡಿತೀನ.” ಎಂದು
ಲಕಕಮಮ ಮನೆಯ ಅಡಕೆ ರಾಶ್ಯಿದದ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀದಳು.
ಲಕಕಮಮ ಕೊಟಿಟದದ ಹಸನ್ನಡಕೆಯನ್ನುನು ಮಂಜ ಸಾಬರ ಬಿೀಡಿಗೆ ಒಯುದ, ಹೆಗಗಡೆಯವರ ತ್ಂಗಿಯೆ ಹೆೀಳಿ ಕಳುಹಿಸದಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂನು ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸ,
ಓಲೆಬೆಲಲಿ, ಉತ್ುತತ್ಸೆತ, ಕಜೂರ್ಶೆರಾದಿ ತ್ಂಡಿಸಾಮಾನ್ನುಗಳನ್ನುನು ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡೆ ತ್ಂದುಕೊಟಟರು. ಈ ಸಾರಿಯೂ ಕಮಿರ್ಶೆನ್ ಸಾಬರು ಲಾಭಕರವಾಗಿಯೆ
ವಾಯಪ್ಪಾರ ಮಾಡಿದದರೂ ದೊಳಳೆನಗೆ ಮಾಡಿದಂತ್ಸೆ ಬುಡಕಟುಟ ಚೌರ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸಕೆಕ ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರ ಖಾಸಾ ತ್ಂಗಿಯಾಗಿದುದ ಅವಿವಾಹಿತ್ಸೆಯಾಗಿದದ ಲಕಕಮಮ ತ್ಮಮ ಮನೆಯ ಅಡಕೆಯನ್ನುನು ತ್ಸಾನೆಯೆ , ತ್ಮಮ ಅಡುಗೆ
ಆಳಿನ್ನ ಸಮುಮಖದಲ್ಲಿಯೆ, ‘ಕದುದ ಮುಚಿಚಾ’ ಮಾಡಿದುದು ಏಕೆ ಎಂದು ಅರಿಯಬೆೀಕಾದರೆ , ತ್ುಸು ಒಳಹೊಕುಕ ನೀಡಿದಲಲಿದೆ ತ್ಳಿಯುವುದಿಲಲಿ:
ಅಡಕೆಕೊಯುಲಿ ಪೂರೆೈಸ, ಮನೆಯ ಕೊನೆತ್ಸೆಗೆಯಿಸುವುದೆಲಲಿ ಮುಗಿದ ಮೀಲೆ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸರು ಮಕಕಳೂ ಮತ್ುತ ಅವರ ಅನ್ನುಮತ್ ಪಡೆದ
ಮನೆಯ ಒಳಗೆಲಸದ ಆಳುಗಳೂ ತೀಟದಲ್ಲಿ ಉದುರಿ ಬಿದಿದರುವ ಅಡಕೆಕಾಯಿಗಳನ್ನುನು ಆಯುದ, ಸುಲ್ದು, ಬೆೀಯಿಸ, ಹರಡಿ ಆರಿಸ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ
ಸವಂತ್ ಚಿಲಲಿರೆ ಖಚರ್ಶೆನ್ನುನು ಸಂಪ್ಪಾದಿಸಕೊಳಳೆಲು ‘ಕದರಡಕೆ’ ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹೆಂಡತ್
ಜಟಟಮಮ ಹೆಗಗಡತ್ಗೂ ಅವರ ಗಂಡನ್ನ ತ್ಂಗಿ ಲಕಕಮಮನಗೂ ಹುಯದಕಿಕ ಬೆೀಯುತ್ತರಲ್ಲಲಿ ವಾದದರಿಂದ ಲಕಕಮಮಗೆ ‘ಕದರಡಿಕೆ ’ ಹೆರಕಲು
ಆಗದಿರುವಂತ್ಸೆ ಆಳುಗಳಿಂದ ಅಡಚಣ್ಣೆ ತ್ಂದೊಡಿಡದದಳು ಜಟಟಮಮ.
ಜಟಟಮಮ ದೊಳಳೆ ಹುಡುಗನ್ನನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಪರ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತದದಳು. ಲಕಕಮಮ ತ್ನ್ನನು ಸುಖ ದುಃಖ ತೀಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ
ಮಾಡಿಸುತ್ತದದಳು. ಲಕಕಮಮ ತ್ನ್ನನು ದುಃಖ ತೀಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆಯಾಳು ಮರಾಟಿ ನ್ನಂಜನ್ನ ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ ಸಂಪ್ಪಾದಿಸದಳು. ಆದರೆ ದೊಳಳೆನ್ನ
ಚುರುಕಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಮರಾಟೆ ಮಂಜನ್ನ ‘ನಧಾನ್ನ’ ಏನೆೀನ್ನೂ ನ್ನಡೆಯುತ್ತರಲ್ಲಲಿ . ಮಂಜನ್ನೂ ತ್ನ್ನಗೆ ಬಿಡುವಾದಾಗಲೆಲಾಲಿ ತೀಟಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಸವಲಪ
ಕದರಡಕೆ ಹೆರಕಿದದನ್ನು, ಲಕಕಮಮನಗಾಗಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೂನು ದೊಳಳೆ ಕದುದ ಹಾರಿಸದದನ್ನು. ಅತ್ತಗೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಯಾವ ವಿಶೆೀಷ್ವಾದ ತ್ಂಡಿಗಳನ್ನೂನು ಕೊಂಡು
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ಕೊಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ, ತ್ಸಾಯಿ ಬದುಕಿದಾದಗ ತ್ಸಾನ್ನು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದಾದಗಿನಂದಲೂ ವರುಷ್ ವರುಷ್ವೂ ಕಮಿರ್ಶೆನ್ ಸಾಬರಿಂದ ತ್ಪಪದೆ ತ್ಂಡಿ
ಸಾಮಾನ್ನುಗಳನ್ನುನು ಕದರಡಕೆ ಕೊಟುಟ ಕೊಂಡೂ. ತ್ುಡು ತ್ೀರಿಸಕೊಂಡ ಅಭಾಯಸವಿದದ ತ್ರುಣ್ ಲಕಕಮಮ ಮನೆಯ ಅಡಕೆಯನೆನು ಕದೂದ ಮುಚಿಚಾ
ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪಾಲ್ನ್ನ ‘ಕದರಡಕೆ’ ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದು ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿತ್ುತ . ಅದನ್ನುನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದದ ಅತ್ತಗೆಗೂ ನಾದಿನಗೂ
ವರುಷ್ವರುಷ್ವೂ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಲೆ ಇತ್ುತ. ನಾದಿನ ಮಾಡುತ್ತದದ ಮನೆಹಾಳು ಒಗೆತ್ನ್ನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೂರು ಹೆೀಳಿದರೂ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ
ಸುಮಮನದುದಬಿಡುತ್ತದುದದರಿಂದ ಪರತ್ೀಕಾರಸವರೂಪವಾಗಿ ಜಟಟಮಮ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಮನೆಯ ಅಡಕೆಯ ರಾಶ್ಯಿಂದಲೆ ಸಾಕಷ್ುಟ ‘ಕದರಡಕೆ ’ಯನ್ನುನು
ಆಕರಮಿಸಕೊಳುಳೆವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದಿದರಲ್ಲಲಿ, ನಾದಿನಗೆ ಇಮಮಡಿ ಮುಮಮಡಿ ಪರತ್ಸಪಧಿರ್ಶೆಯಾಗಿ: ಅಂತ್ೂ ಒಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಿರ್ಶೆನ್ಸಾಬರಿಗೆ ‘ಒಳೆಳೆಯ
ಪಡಾವು!’
***
ದೊಳಳೆ ಮತ್ುತ ಮಂಜರಂತ್ಹ ಗಿರಾಕಿಗಳು ಒಬೊಬಾಬಬಾರಾಗಿ ಬಂದು ಅಕಿಕ ಬತ್ತ ಅಡಕೆಯಂತ್ಹ ಬೆಳೆಯ ಸಾಮಾನ್ನುಗಳನನು, ಹಾರೆ ಕತ್ತ ಸವೆಗೊೀಲು
ಮಟುಟಗತ್ತ ಮುಂತ್ಸಾದ ಕದದ ಹತ್ಸಾರುಗಳನನು ಕೊಟುಟ ಕರಿೀಂ ಸಾಬರ ವಾಣ್ಜಯ ಜಾಣ್ಣೆಮ ದಯಪ್ಪಾಲ್ಸದಷ್ುಟ ತ್ಂಡಿ ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೊೀಗತಡಗಿದರು. ಅಂತ್ಹ ಗಿರಾಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಂಗಸರು ಮಕಕಳೆೀ ಹೆಚಾಚಾಗಿರುತ್ತದದರು: ಹೊಲೆಯರು, ದಿೀವರು, ಗಟಟದ
ತ್ಗಿಗನ್ನವರು, ಗೌಡರು ಎಲಲಿ ಜಾತ್ವಗರ್ಶೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾರತ್ನಧ್ಯವಿರುತ್ತತ್ುತ.
ಗಂಡಸರೂ ಅನೆೀಕರು ತ್ಮಮ ಸಂಸಾರಕೆಕ ವಷ್ರ್ಶೆಕೆಕ ಬೆೀಕಾಗುವ ದಿನ್ನಸ ಕೊಬಬಾರಿ ಕೊತ್ುತಂಬರಿ ಇತ್ಸಾಯದಿ ವಸುತಗಳನ್ನುನು ಸಾಮಾನಗೊೀ ದುಡಿಡಗೊೀ
ಒಡವೆ ವಸತರಗಳಿಗೊೀ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೆ ವಿನಮಯ ವಾಯಪ್ಪಾರ ಮಾಡಿಯೊೀ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೀ ಹೊೀಗುತ್ತದದರು. ಗುತ್ತಯೂ ಅವರ ನ್ನಡುವೆ
ನಂತ್ದುದದನ್ನುನು ಕರಿೀಂಸಾಬರು ಗಮನಸ, ಅವನ್ನ ಕಡೆಗೆ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಅವನ್ನನೆನುೀ ಪರತ್ಸೆಯೀಕವಾಗಿ ಸಾವಗತ್ಸಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಮುಗುಳು
ನ್ನಕಕರು; ಗುತ್ತಯೂ ಹಲುಲಿ ಕಾಣುವಂತ್ಸೆ ಬಾಯಿ ಹಿಗಿಗಸ ನ್ನಕುಕ, ಸಾವಗತ್ವನ್ನುನು ಸವೀಕರಿಸ, ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸದನ್ನು.
ಬಂದ ಗಿರಾಕಿಗಳೆಲಲಿ ಹೊೀಗುವವರೆಗೆ ದೂರ ಹಿಂದೆ ನಂತ್ದದ ಗುತ್ತ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬರಲು ‘ಕಮಿರ್ಶೆನ್ಸಾಬು ’ ಅವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಹೊಸ
ಬಟೆಟಗಳನ್ನೂನು, ಜುಟಿಟಗೆ ಮುಡಿದಿದದ ಹೂವನ್ನೂನು, ಎಲಲಿಕೂಕ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಕಾಲುಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ದಪಪನಾದ ಬೆಳಿಳೆಯ ಉಂಗುರವನ್ನೂನು
ಗಮನಸ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಏನ್ನು ಮದುಮಗನ್ನ ಸವಾರಿ ಖುದಾದಗಿ ಬಂದುಬಿಟಿಟದೆಯಲಾಲಿ ?” ಎಂದು ಒಡನೆಯೆ ಮುಖಭಂಗಿವನ್ನುನು ಗಂಭೀರ ಮುದೆರಗೆ
ತ್ರುಗಿಸ “ನ್ನಮಗೆ ಬರಬೆೀಕಾದ ‘ಚಿಲಲಿರೆ’ ತ್ಂದಿದಿದೀಯಷೆಟ ?” ಎಂದು ವಯಂಗಯಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ‘ಚಿಲಲಿರೆ’ ಎನ್ನುನುವುದನ್ನುನು ಒತ್ತಹೆೀಳಿ ಮೂದಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ
ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡೆೀರು ಮನೆೀಲ್ಲಲಿ ಕಣರೀ. ಅವರು ಬಂದ ಕೂಡೆಲಿ ನಮಮ ದುಡೆಡಲಲಿ ಈಸಕೊಟುಟ ಬಿಡಿತೀನ. ಈಗ ತ್ುರುತ್ಸಾತಗಿ ಅಷ್ುಟ ಸಾಮಾನ್ನು
ಬೆೀಕಾಗದೆ. ಮನೀಗೆ ನೆಂಟರು ಬಂದಾರೆ….”
“ಮತ್ಸೆತ ನೀನ್ನು ಆವೊತ್ುತ ಏನ್ನು ಹೆೀಳಿದುದ?….”
“ಯಾವೊತರೀ?”
“ಯಾವೊತ್ುತ? ಆವೊತ್ುತ, ಬೆಳಿಗೆಗ ಮುಂಚೆ ಮೀಗರವಳಿಳೆೀಲ್ ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರ ಹತ್ತರ ಅಂತ್ರ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದೆಯಲಾಲಿ….”
“ಏ ಯಾರು ಹೆೀಳೊದೀರಾ ನಮಗೆ ?” ತ್ನ್ನನು ಗುಟುಟ ಬಯಲಾದುದಕೆಕ ನಾಚಿಕೊಂಡು ಕೆೀಳಿದದನ್ನು ಗುತ್ತ.
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“ಯಾರಾದರೂ ಹೆೀಳಲ್, ನನ್ನಗೆ ಏಕೆ ಅದು?…. ಯಾರು ಹೆೀಳಬೆೀಕು ಏಕೆ? ನ್ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಾಲಲಿವೊ ನೀಡುವುದಕೆಕ? ಬೆಕುಕ ಕಣುಣಾ ಮುಚಚಾಕೊಂಡು
ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಂತ್ಸೆ!…. ಆವೊತ್ುತ ನೀನ್ನು ಎಷ್ುಟ ದಿಮಾಕಿ ನಂದ ಹೆೀಳಿದೆ? ‘ಇನೆನುಂಟು ದಿನಾ ತ್ಡಿೀರಿ, ನ್ನನ್ನನು ಮದೆೀಗೆ ಹೆಗಗಡೆೀರ ಕೆೈಲ್ ದುಡುಡ
ಕೆೀಳಿೀನ, ಅದರಾಗೆ ನಮಮ ಚಿಳೆರೀನ್ನೂ ತ್ೀರಸ ಬಿಡಿತೀನ’ ಅಂತ್ಸಾ. ಆ ‘ಚಿಳೆರೀ’ನ್ನ ತ್ೀರಿಸಬಿಡು ಮದಲು. ಆಮೀಲೆ ಸಾಮಾನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಾತ್ು.
ಸುಮಮನೆ ಸತ್ಸಾಯಿಸಬೆೀಡ.” ಮಾಪಿಳೆಳೆಯ ಕನ್ನನುಡದ ಕಾಕುದನ ನಷ್ುಠರ ನ್ನುಡಿದು ನಂತ್ತ್ು.
ಗುತ್ತ ಸವಲಪ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೀಡಿ, ಕರಿೀಂ ಸಾಬರಿಗೆ ತ್ುಂಬ ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಸರಿದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುವಂತ್ಸೆ ಪಿಸುಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ “ಹಂಗಾಯರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಾ
ಮಾಡಿ, ಸಾಬೆರ. ಈಗ ತ್ುತ್ುರ್ಶೆ ಸಾಮಾನ್ನು ಬೆೀಕಾಗದೆ. ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದ ನ್ನನ್ನನು ಮಾವ ಬಾವ ಎಲಲಿ ಬಂದಾರೆ; ಅವಳನ್ನನು ತ್ವರಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು
ಹೊೀಗಾತರಂತ್ಸೆ….” ಎಂದು ಸೊಂಟದ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತದದ ಯಾವುದೊೀ ಒಂದು ವಸುತವಿಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿ ಬಿಚಿಚಾ, ಮಲಲಿಗೆ ಕಳಳೆಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ
ಹೊರದೆಗೆದು ಮುಚುಚಾಗೆೈಯಲ್ಲಿಯೆ ನೀಡಿದನ್ನು.
ಅದನ್ನುನು ಕೆೈಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀಡಿದ ಕರಿೀಂ ಸಾಬಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಕಣಣಾನೆನು ನ್ನಂಬಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಕೆೀಳಿದನ್ನು ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ಪಿಸುದನಯಲ್ಲಿಯೆ “ಎಲ್ಲಿತತೀ ಇದು
ನನ್ನಗೆ?”
ಅಂತ್ಹ ಚಿನ್ನನುದ ಬೆಳಿಳೆಯ ಆಭರಣಗಳನೆನುಷಟ ಕಳವು ಮಾಲುಗಳನ್ನುನು ಲಪಟಾಯಿಸ ಜೀಣ್ರ್ಶೆಸಕೊಂಡಿದದ ಸಾಬಿಗೆ ತ್ುಸು ಬೆರಗು ಇದಿದತ್ಸೆ ಹೊರತ್ು
ಅಂಜಕೆ ಏನ್ನೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಕಳಳೆಮಾಲನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತರುವುದರಿಂದ ಎಂತ್ಹ ಅಪ್ಪಾಯ ಸಥೂತ್ಯಿಂದ ಗಿರಾಕಿಯನ್ನುನು ಪ್ಪಾರು
ಮಾಡುತ್ತದೆದೀನೆಂದೂ, ಮತ್ುತ ಗಿರಾಕಿಗಾಗಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಎಂತ್ಹ ಅಪ್ಪಾಯವನ್ನುನು ಎದುರಿಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಗಿರಾಕಿಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಮನ್ನದಟುಟ ಮಾಡಿ,
ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನುನು ಅಧ್ರ್ಶೆಕೊಕೀ ಕಾಲ್ಗೊೀ ಇಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೆೀ ಅವನ್ನು ಆ ಪರಶೆನು ಹಾಕಿದದನ್ನು.
“ಹಂಗೆೀನ್ನೂ ಕದಿದದದಲಲಿ, ಸಾಬೆರ! ನ್ನನ್ನನುತ್ಸೆತ ಅವಳ ಮಗಳಿಗೆ ಮದೆೀಮನೆೀಲ್ ಕೊಟಟದುದ: ನಾನೆೀನ್ನು ಇದನ್ನುನು ನಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಾಕೆ ಬಂದಿಲಲಿ.
ಹೆಗಗಡೆೀರು ಮನೀಗೆ ಬಂದಕೂಡೆಲಿ, ನಮಮ ದುಡುಡ ಈಸಕೊಡಿತೀನ. ಅಲ್ಲಿ ತ್ಂಕಾ ಇದನ್ನುನು ಅಡು ಇಟುಟಕೊಂಡಿರಿ. ಆಗಬೆೈದಾ?”
ಅನ್ನುಭವಿಯಾದ ಸಾಬಿ ಗುತ್ತಯ ಮಾತ್ನ್ನುನು ನ್ನಂಬಲ್ಲಲಿ. ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಅವನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ತರುವುದರಲ್ಲಿ ನಜಾಂಶ ಇದದರೂ, ಹೊಲೆಯ ತ್ಸಾನ್ನು ಅಡವು
ಇಟಟ ಆಭರಣವನ್ನುನು ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿಯಾಗಲ್ ಅವಧಿಯ ಹೊರಗೆೀ ಆಗಲ್ ಬಿಡಿಸ ಕೊಂಡಿದದನ್ನುನು ಅವನ್ನು ಎಂದೂ ನೀಡಿಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ;
ಕೆೀಳಿಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಹಣ ದೊರಕಿದರೂ ಅವನ್ನು ಬಿಡಿಸಕೊಳಳೆದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸಂಗತ್ ಏಪರ್ಶೆಡಿಸ, ಸನ್ನನುವೆೀಶ ರಚನೆ ಮಾಡುವ
ಜಾಣ್ಣೆಮ ತ್ನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತಲಲಿವೆೀ? ಕರಿೀಂ ಸಾಬಿ ಮರುಮಾತ್ಸಾಡದೆ ಗುತ್ತ ಕೆೀಳಿದ ಎಲಲಿ ಸಾಮಾನ್ನುಗಳನ್ನೂನು ಕೊಟುಟ ಕಳುಹಿಸದನ್ನು. ಬೆಟಟಳಿಳೆ
ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ತ್ಮಿಮ ಬಚಚಾರ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೊೀಗಿಸಕೊಳಳೆಲ್ ಎಂದು ದೊಡಡಬಿೀರನಗೆ ಕೊಟಿಟದುದ , ಗುತ್ತಯ ಜೊತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ
ಓಡಿಹೊೀಗುವಾಗ ತ್ಮಿಮ ಗಂಟಿಕಟಿಟ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೆ ಇಟುಟ ಹೊೀಗಿದುದ, ಸೆೀಸ ಸಂಬಾವಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಗುಟಾಟಗಿ ಹೊತ್ುತ ತ್ಂದಿದದ ಆ ಗಂಟಿನ್ನಲ್ಲಿದದ
ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಧಾರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳಿಗೆ ತಡಿಸದದ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಜಡೆಬಿಲೆಲಿ ಕರಿೀಂ ಸಾಬಿಯ
ಹಮಿಮಣ್ಯೊಳಗೆ ಅಡಗಿಹೊೀಯಿತ್ು.
***
ಮರಾಟಿಮಂಜನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು, ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನುಗಿಗ ಕಣಮರೆಯಾದ ದೊಳಳೆ, ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಕಾಡಿನ್ನ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ಗುಡಡವೆೀರಿದದನ್ನು.
ಹುರಿಗಡಲೆಯನ್ನುನು ತ್ಂದು ಖಚುರ್ಶೆಮಾಡಿಯೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವನ್ನ ಜಾಣತ್ನ್ನ ನಣರ್ಶೆಯಿಸತ್ುತ. ಅಲಲಿದೆ ಮನೆಗೆ
ಹೊೀಗುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವನ್ನ ಜಾಣತ್ನ್ನ ನಣರ್ಶೆಯಿಸತ್ುತ. ಅಲಲಿದೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗುವಾಗ ಪುಡಿೀಸಾಬರಿಂದ ಓಲೆಬೆಲಲಿ ಉತ್ುತತ್ಸೆತ
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ಖಜೂರ್ಶೆರಾದಿಗಳನ್ನುನು ಈಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲು ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗಬಹುದೆಂದೂ ಭಾವಿಸದದನ್ನು. ಎಂತ್ದದರೂ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿದ ಮೀಲೆ ಬೆೈಗುಳ
ತ್ಪಿಪದದಲಲಿ; ಒಂದೆರಡು ಗುದೂದ ಬಿದದರೂ ಬಿೀಳಬಹುದು; ಹುರಿಗಡಲೆಯನಾನುದರೂ ವಿರಾಮವಾಗಿ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ ಪ್ದೆಗಳ ನ್ನಡುವೆ ತ್ರುಗುತ್ಸಾತ
ಚೆನಾನುಗಿ ಮದುದ ಹೊೀದರಾಯಿತ್ು ಎಂದು “ನಚಚಾಯಿಸಾ”ಯೆ “ಕೆಮಮಣುಣಾಬಿಬಾ”ನ್ನ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದದನ್ನು .
ಹುರಿಗಡಲೆಯೆೀ ಅಪೂವರ್ಶೆವೂ ಅತ್ಯಮೂಲಯವೂ ಆದ ತ್ಂಡಿಯಾಗಿದದ ಆ ಹಳಿಳೆಯ ಆಳುಗೆಲಸದ ಹುಡುಗನಗೆ ಇತ್ತಣ ಧಾಯಸವೆ ಇರಲ್ಲಲಿ: ಅವನ್ನ
ಪರಜೆಞಯ ಬಹುಪ್ಪಾಲು ಅವನ್ನು ಅಗಿಯುತ್ತದದ ಕಡಲೆಯ ರುಚಿಯ ಆಸಾವದನೆಯಲಲಿಯೆ ಮಗನುವಾಗಿತ್ುತ. ಕಾಡಿನ್ನ ಸೌಂದಯರ್ಶೆವಾಗಲ್
ಭಯಂಕರತ್ಸೆಯಾಗಲ್, ಹಕಿಕಗಳ ಉಲ್ಹವಾಗಲ್ ಹೂವುಗಳ ಬಣಣಾವಾಗಲ್, ಹಸುರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊೀಸ ಬರುತ್ತದದ ಪೂವಾರ್ಶೆಹನುದ ಬಿಸಲ್ನ್ನ ಬೆಚಚಾನೆಯ
ಸುಖವಾಗಲ್, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತ್ಸೆೀಲುತ್ತದದ ಮುಮಮಳೆೀಗಾಲದ ಮೀಡಗಳ ಚೆಲುವಾಗಲ್ ಯಾವುದಕೂಕ ಅವನ್ನ ಒಳಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ವಲಯಕೆಕ
ಪರಜಾಞಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗದ ಪರವೆೀಶವಿರಲ್ಲಲಿ…. ಆದರೆ, ಅದೆೀನ್ನು? ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ ಕಾಗೆಗಳೆೀ ವಿರಳವಾಗಿರುತ್ತದದ ಆ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದೆೀನ್ನು
ಅಷಟಂದು ಕಾಗೆಗಳು ನೆರೆದು ಕೂಗಿಕೊಳುಳೆತ್ತವೆ, ಆ ಸರಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಅಡೆಹಳಳೆದ ಹತ್ತರ! ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳೂ ಕಿರಿಚಿಕೊಳುಳೆವ ಸದುದ!
ಸುತ್ತಲೂ ಗಿಡ ಪ್ದೆ ಬೆಳೆದು ಎತ್ತರವಾಗಿದದ ಒಂದು ಮರಡಿಯ ಬಂಡೆಗಲಲಿ ಮೀಲೆ ಏರಿನಂತ್ು, ಹಳು ತ್ುಂಬಿದದ ಕಣ್ವೆಯಲ್ಲಿ ದೂರ ಕೆಳಗೆ
ಹರಿಯುತ್ತದದ ಅಡೆ ಹಳಳೆದ ಕಡೆ ನೀಡಿದನ್ನು: ನೀಡಿ ಬೆಚಿಚಾದನ್ನು! ಒಂದು ಮಟಿಟನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮರೆಯಾಗಿ ನಂತ್ು, ಕಾಲ ತ್ುದಿಯ ಹೆಬೆಬಾಟಿಟನ್ನ ಮೀಲೆ
ನಮಿರಿ ನಕುಕಳಿಸ ನೀಡಿದನ್ನು! ಬೆರಗಾಯಿತ್ು! ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಆಯಿತ್ು! ಕಡಲೆಯನ್ನುನು ಅಗಿಯುತ್ತದದ ಬಾಯಿ ಅರೆತ್ಸೆಗೆದು ನಷ್ಪಂದವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ು!
ಕಾಗೆಗಳು ಹಾರಾಡಿ ಕೂಗುತ್ತದುದದನ್ನೂನು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳು ಕಿರಿಚಿಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದನ್ನೂನು ಗಮನಸದದ ದೊಳಳೆ , ಕಾಡಿನ್ನ ಅನ್ನುಭವವವಿದದ ಎಲಲಿರೂ
ಊಹಿಸುವಂತ್ಸೆ, ಅಲೆಲಿಲ್ಲಿಯೊೀ ಹುಲ್ಯೊೀ ಕುಕರ್ಶೆನೀ ಇರಬೆೀಕೆಂದು ಊಹಿಸದದನ್ನು. ಅದಕಾಕಗಿಯೆ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿಬಬಾವೆೀರಿ ಅರೆಕಲಲಿ
ಮರೆನಂತ್ು ಕಣಣಾಟಿಟ ನೀಡಿದದನ್ನು: ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಕಂಡದೆದೀನ್ನು? ಹೆಬುಬಾಲ್ಯೆೀ ಆಗಿದದರೂ ಅವನಗೆ ಅಷ್ುಟ ದಿಗಿಲೂ ಬೆರಗೂ ಆಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ:
ಸೊಂಟದ ಮೀಲಣ ಮೈಯೆಲಲಿ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ, ಮಣಕಾಲ್ಗೂ ಮೀಲೆ ಮಡಿಚಿದದ ಇಜಾರ ಮಾತ್ರದಿಂದಿದದ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯೂ ಅವನ್ನಂತ್ಸೆಯೆ
ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಲುಂಗಿಯನ್ನುನು ಸೊಂಟದವರೆಗೂ ಎತ್ತ ಬಿಗಿದಿದದ ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿಯೂ ಚೂರಿಗಳನ್ನುನು ಹಿಡಿದು, ಕೆೈಯೆಲಲಿ ರಕತಮಯವಾಗಿ, ಯಾರನನು
ಕೊಲೆಮಾಡುವ ಕಮರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದಂತ್ಸೆ ಭೆೈರವವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದದರು. ಉಸರು ಕಟಿಟದಂತ್ಸಾಗಿ, ಒಡನೆಯೆ ಏದುಸರು ಬಿಡತಡಗಿದದ ದೊಳಳೆನ್ನ
ಕಾಲು ನ್ನಡುಗತಡಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನೂ ಆ ಸಾಬರ ವಿಚಾರ ಏನೆೀನ ಭಯಂಕರ ಸುದಿದಗಳನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದದನ್ನು. ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಕೂಗಿಕೊಳಳೆಬೆೀಕೆಂದು
ಮನ್ನಸಾಸಾದರೂ ಕೂಗು ಕೊರಳಿನಂದ ಹೊರಡಲ್ಲಲಿ. ಅಲಲಿದೆ, ತ್ಸಾನ್ನೂ ಒಬಬಾನೆ ಇದುದದರಿಂದ, ಅವರು ಮಾಡುತ್ತದದ ಕೊಲೆಗೆಲಸವನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡ
ಮೀಲೆ ಅವರ ಕೆೈಗೆ ಸಕಿಕಕೊಂಡರೆ, ಆ ಸುದಿದ ಇತ್ರರಿಗೆ ತ್ನನುಂದ ಗೊತ್ಸಾತಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕಾಕಗಿಯೆೀ ತ್ನ್ನನುನ್ನೂನು ಪೂರೆೈಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದೂ
ಅವನಗೆ ಭೀತ್ ಬಡಿದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಚಲ್ಸದರೂ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ಸಾತಗಿಬಿಡುತ್ತದೆಯೊೀ ಎಂದು ಮರವಟುಟ ನಂತ್ು ನರುಪ್ಪಾಯನಾಗಿ ಎವೆಯಿಕಕದೆ
ನೀಡುತ್ತರಲೆೀಬೆೀಕಾಯಿತ್ು.
ಹಾಗೆ ನೀಡುತ್ತದಾದಗ, ಸಾಬರು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಚಲ್ಸದಾಗ, ಅವರು ಯಾರನ್ನೂನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತಲಲಿವೆಂದೂ, ಒಂದು ಸಣಣಾ ಮರದ ಹರೆಗೆ
ಬಳಿಳೆಯಿಂದ ನೆೀತ್ುಹಾಕಿದದ ಕುರಿಯನ್ನುನು ಸುಲ್ಯುತ್ತದಾದರೆಂದು ಗೊತ್ಸಾತಗಿ, ದೊಳಳೆನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತ್ುಸು ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಸಂಚಾರವಾಗಿ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ
ಸಮಾಧಾನ್ನವೂ ಆಯಿತ್ು. ಆ ದೃಶಯವನ್ನುನು ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪ ವಿವರವಾಗಿ ಈಕಿಷೌಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ು ಅವನಗೆ.
ಅವರು ಚಮರ್ಶೆ ಸುಲ್ಯುತ್ತದದ ಕುರಿಯ ತ್ಲೆಯಿಂದ ಅದು ‘ಸೊಪುಪಗುರಿ’ ಎಂದೂ ಗೊತ್ಸಾತಗುವಂತ್ತ್ುತ . ಅದರ ಕೊಂಬೊ ಕಿವಿಯೊ ಗಡಡವೊ
ಕುತ್ತಗೆಯ ಮಲೆಯೊ? ಯಾವುದೂ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೀರುತ್ತರಲ್ಲಲಿವಾದರೂ ಅವನಗೆ ಅದು ಪರಿಚಯದ ಪ್ಪಾರಣ್ಯಂತ್ಸೆಯೆ ಭಾಸವಾಗತಡಗಿತ್ು:
ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ತ್ಮಮನ್ನ ಹೊೀತ್ವಿರಬಹುದೆೀ? – ಇಲಲಿ, ಗುತ್ತಯ ಅಪಪ ಕರಿಸದದನ್ನ ಗಬಬಾದ ಆಡು ಇರಬಹುದೆೀ? ಛೆೀಛೆೀ! – ಗಬಬಾದ ಕುರಿಯನ್ನುನು
ಯಾರಾದರೂ ಕೊಯುಯತ್ಸಾತರೆಯೆೀ? ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿಲಲಿವೆ? ಪ್ಪಾಪ! – ದೊಳಳೆ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ, ಮಿಂಚಿನ್ನ ವೆೀಗದಲ್ಲಿ, ಚಮರ್ಶೆ ಸುಲ್ದ
ಕುರಿಯ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸದ ಒಡಲು ಗೊೀಚರಿಸ ನೆೀತ್ಸಾಡುತ್ತತ್ುತ! ಸಾಬರಿಬಬಾರೂ ತ್ುಂಬ ಚುರುಕಿನಂದ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿಸುತ್ತದದರು: ಅವರ ಅವಸರದ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಚಲನ್ನವಲನ್ನಗಳಿಂದಲೂ, ಅವರಿಬಬಾರೂ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಸಟಿಟನಂದ ನೀಡಿ, ಕೂಗಿ ಎರಗಿ ಹಾರಾಡುತ್ತದದ ಕಾಗೆಗಳನ್ನೂನು
ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಚುತ್ತದದ ಕೊೀತ್ಗಳನ್ನೂನು ಕಲುಲಿಬಿೀರುವಂತ್ಸೆ ಹೆದರಿಸ ಅಟಟಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದುದದರಿಂದಲೂ ತ್ಮಮ ಗುಟಿಟನ್ನ ಕಾಯರ್ಶೆ
ಬಯಲಾಗುವುದಕೆಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಂತ್ಸೆ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಮುಗಿಸಬೆೀಕೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕತರಾಗಿದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಅವರು ಪೂರೆೈಸುವ ಮುನ್ನನುವೆ
ತ್ಸಾನ್ನು ವತ್ರ್ಶೆಮಾನ್ನ ಕೊಟುಟ, ಅವರನ್ನುನು ಸಕಕಹಾಕಿರಬೆೀಕೆಂದು ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿದ ದೊಳಳೆ ಮಲಲಿನೆ ಬಗಿಗ ಜುಣುಗಿ ಅರೆಕಲ್ಲಿನಂದ ಇಳಿದು ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಹಿಂದಕೆಕ ಓಡಿದನ್ನು. ತ್ನ್ನನು ‘ಕದರಡಕೆ’ಗೆ ನಾಯಯವಾದ ಬೆಲೆಯ ತ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನ್ನು ಕೊಡದೆ ಮೀಸ ಮಾಡಿದ ಸಾಬರಿಗೆ ತ್ಕಕ ಶಾಸತ ಮಾಡಿಸುತ್ಸೆತೀನೆ
ಎಂಬ ಪರತ್ೀಕಾರದ ಹೆಮಮಯೂ ಅವನಗೆ ಪ್ಪೆರೀರಕವಾಗಿತ್ುತ. ಈ ಹೊನಾನುಲ್ ಸಾಬರಿಗೆ ಶ್ಕೆಷೌಯಾದರೆ ಆ ಮಲೆಯಾಳಿ ಮಾಪಿಳೆಳೆಗಳು ಅಷೆಟೀನ್ನೂ
ಕಣ್ಣಾೀರು ಕರೆಯುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದು ದೊಳಳೆನಗೆ ಹೆೀಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಬೆೀಕು?
ಗುಡಡವಿಳಿದು ದೊಳಳೆನೆೀನೀ ಬದರ್ಶೆಂಡು ಓಡಿದನ್ನು. ಆದರೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡದದನ್ನುನು ಹೊಲಗೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕರಿಸದದನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕೊೀ?
ಅಥವಾ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರ ಹಟಿಟಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕೊೀ? ಎಂಬ ಯೊೀಚನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಇತ್ಯಥರ್ಶೆವೂ ಥಟಟನೆ ಹೊಳೆಯದೆ , ಉತ್ುತತ್ಸೆತ
ಖಜೂರ್ಶೆರ ಓಲೆಬೆಲಲಿಗಳ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ ಸಾಬರ ಬಿೀಡಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀದನ್ನು, ತ್ನ್ನಗೆ ಸಲಲಿಬೆೀಕಾದ ತ್ಂಡಿಸಾಮಾನ್ನುಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಮೀಲೆ
ದೂರು ಹೆೀಳುವುದೆಂದು ನಶಚಾಯಿಸ. ಅಲ್ಲಿ, ಅವನ್ನು ಪುಡಿೀಸಾಬರಿಂದ ಒಂದೊಂದೆೀ ಉತ್ುತತ್ಸೆತ ಖಜೂರ್ಶೆರ ಓಲೆಬೆಲಲಿದ ಚೂರುಗಳನ್ನುನು ಪಡೆದು,
ಹರಕಲು ದಗಲೆಯ ಜೆೀಬಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದಗಲೆ ಮರಾಟಿಮಂಜನ್ನೂ ಹಾಜರಾದನ್ನು! ಕಳಳೆನ್ನನ್ನುನು ಮಾಲುಸಮೀತ್ ಹಿಡಿದ ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವನ್ನಂತ್ಸೆ
ದೊಳಳೆನ್ನನ್ನುನು ರಟೆಟ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯ ಕಡೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದನ್ನು.
***
ಅಂತ್ೂ, ಸದಯಕೆಕ ಯಾವ ಗಲಾಟೆಯೂ ಇಲಲಿದೆ, ಆ ದಿನ್ನ ಮಧಾಯಹನುದ ಹೊತ್ತಗೆ ಕರಿಸದದನ್ನ ಗಬಬಾದ ಆಡು ಸಾಬರ ಅಡುಗೆಯ ಪಲಾವಿನ್ನ
ವಾಸನೆಯಾಗಿ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆತ್ವಾಗಿ ಸಂಬಾವಿ ಹಳಿಳೆಯ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸತ್ುತ.
ಆದರೆ ಅಪರಾಹನುದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಯ ವಿಕೊೀಪಕೆಕೀರಿತ್ು:
ದೊಳಳೆನ್ನನ್ನುನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ‘ಸಣಣಾಮಮ’ನ್ನ ಸಮುಮಖದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸ ಮರಾಟಿಮಂಜ ಅವನಗಿನ್ನೂನು ಶ್ಕೆಷೌ ವಿಧಿಸರಲ್ಲಲಿ , ಬರಿಯ ವಿಚಾರಣ್ಣೆಯ
ಮಟಟದಲ್ಲಿಯೆ ದೊಳಳೆ ಗೊಳೊೀ ಎಂದು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಅಳತಡಗಿ ‘ದೊಡಡಮಮ’ನ್ನ ರಕಷೌಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಕೂಗಿಕೊಳಳೆತಡಗಿದನ್ನು .
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿದದ ಜಟಟಮಮಗೆ ದೊಳಳೆನ್ನ ಕೂಗು ಕೆೀಳಿಸದೊಡನೆಯೆ ಲಕಕಮಮನಗೆ ತ್ಸೆೀಜೊೀವಧೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಕಿಕತ್ಸೆಂದು ಉರಿಮೀರೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನ್ನುಗಿಗ ಬಂದು ಕೂಗಿದಳು: “ಯಾಕೊೀ ಆ ಹುಡುಗನಗೆ ಸುಮಮನೆ ಹೊಡಿೀತ್ದಿದೀಯಾ? ಪ್ಪಾಪದಂವ ಸಕಿಕದಾ ಅಂತ್ಸಾ? ಈ ಮನೆೀಲ್
ಯಾರೂ ಹೆೀಳೊೀರು ಕೆೀಳೊೀರು ಇಲೆಲಿೀನೀ?”
“ಆಞನಾ….ಹೊದೆನೆೀನ್ನಮಾಮ?…. ನ್ನನ್ನನು ಕದರಡಿಕೆ ಕದುದಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ…. ಆ… ಸಾಬರಿಗೆ ಕೊಟುಟ….ಉತ್ುತತ್ಸೆತ ವಾಲೆಬೆಲಲಿ ತ್ಂದಾನೆ….ಆ
ನೀಡಿ, ನೀವೆೀ ನೀಡಿ” ಎಂದು ಮಂಜ ದೊಳಳೆನ್ನ ಜೆೀಬಿನಂದ ಆ ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳ ಅವಶೆೀಷ್ಗಳನ್ನುನು ಹೊರಕೆಕ ತ್ಸೆಗೆದು ತೀರಿಸದನ್ನು .
ಆದರೆ ಜಟಟಮಮ ನಾಯಯಾನಾಯಯ ನಣರ್ಶೆಯಮಾಡಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸರಲ್ಲಲಿ. ಲಕಕಮಮನ್ನ ಕಡೆ ದುರುದುರು ನೀಡುತ್ಸಾತ “ಮನೆೀಲ್ರೀ
ದಿಂಡೆಬಸವಿೀನೆ ಮನೆೀ ಅಡಕೆೀನೆಲಲಿ ಕದುದ ಸಾಬರಿಗೆ ಕೊಟುಟ ಕೊಬಿರ ಬೆಲಲಿ ತ್ನಾತ ಕೂತ್ಸೆರೀ ಆ ಅರಿಯದ ಹುಡುಗನಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಮಮನೆ
ಹೊಡಿೀತ್ೀಯಾ?” ಎಂದು, ದೊಳಳೆನ್ನ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ಹೆೀಳಿದಳು: “ಹೊೀಗೊೀ ನೀನ್ನು ಒಳಗೆ, ಕಾರ ಕಡೆಯೊೀದು ಬಿಟ್ಕಂಡು ಇಲಾಯಕೆ ನಂತ್ೀಯಾ?”
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ದೊಳಳೆನೆೀನ ಸದಯಕೆಕ ಬದುಕಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡು, ಒಳಗೊಳಗೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ, ಖಾರ ಕಡೆಯಲು ಹೊೀದನ್ನು. ಆದರೆ ಲಕಕಮಮ ಅತ್ತಗೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ‘ದಿಂಡೆ
ಬಸವಿ’ ಎಂದುದಕೆಕ “ಯಾರೆೀ ದಿಂಡೆೀ ಬಸವಿ? ನಾನೀ? ನೀನೀ? ಗಂಡನ್ನ ಕೊಲಾಲಿಕೆ, ಔಂಸತ ಕೊಡೀ ನೆವ ಹೂಡಿ, ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರಿಂದ ಗುತ್ತ
ಕೆೈಲ್ ಮದುದ ತ್ರಸ ಹಾಕಾತ ಇದಿದೀಯಲಾಲಿ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿಯೆೀನ್ನು? ಅದಕೆಕೀ ಅಲೆಲಿೀನ್ನು? ಅಣಣಾಯಯ ದಿನ್ನಕೂಕ ಬಡಕಲು ಆಗಾತ,
ಹೊೀಗಾತ ಇರೀದು? ಗಂಡನ್ನನು ತ್ಂದು, ಮಿಂಡನ್ನನು ಇಟುಟಕೊಳಾಳೆನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡದೀಳು ನೀನ್ನು ದಿಂಡೆೀ ಬಸವಿೀನೀ? ನಾನೀ?”
ಎಂದುಬಿಟಟಳು, ತ್ಸಾನ್ನು ಆಪ್ಪಾದಿಸುತ್ತರುವುದು ನಜವಲಲಿವೆಂದು ಗೊತ್ತದದರೂ, ಭಾವೊೀಪಯೊೀಗಿಯಾದ ನಂದನೆಯ ಪರತ್ೀಕಾರ ಖಡಗಧಾರೆ ಎಷ್ುಟ
ತ್ೀಕಷೌಣವಾಗಿದದರೆ ಅಷ್ೂಟ ಬಲವಾಗಿ ಹೃದಯಕೆಕ ಏಟು ನಾಟುತ್ತದೆ ಎಂದು.
ಸರಿ, ಇಬಬಾರಿಗೂ ಪದದತ್ಯಂತ್ಸೆ ಬೆೈಗುಳದ ಒಂದು ಲಡಾಯವೆ ನ್ನಡೆದುಹೊೀಯುತ, ಅವಾಚಯ ಅಶ್ಲಿೀಲಭಾಷೆಯ ಕುಳೆಳೆಗಳನೆನು ಒಬಬಾರಮೀಲ್ಬಬಾರು
ಎಸೆಮಾಡಿ.
ಇತ್ತ ಜಟಟಮಮ ಲಕಕಮಮರಿಗೆ ಜಟಾಪಟಿ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದಾದಗ, ಅತ್ತ ತಂದರೆಯ ರಂಗದಿಂದ ನ್ನುಸುಳಿಹೊೀಗಿದದ ದೊಳಳೆ, ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ
ಹೆಗಗಡತ್ಮಮೀರಿಂದ ನ್ನಂಟರುಪಚಾರಕೆಕ ಏನಾದರೂ ಈಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲು ಬಂದು ನಂತ್ದದ ಗಿಡಿಡಗೆ , ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆಮಮಣುಣಾಬಿಬಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡದದನ್ನುನು
ಭಾವಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ವಣ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದದನ್ನು. ಅಷಟಂದು ಆಶೆಪಟುಟ ಸಾಕಿದದ ತ್ನ್ನನು ಶಬದದ ಆಡಿಗೆ ಆದ ಗತ್ಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಅವಳು ಮಾತ್ಸಾಡದಾದಳು.
ಗದಗದ ಸವರದಿಂದ “ನಜವಾಗಿಯೂ ಹೌದೆೀನರೀ ನೀವು ಕಂಡಿದುದ? ಆ ಮುಂಡೆೀ ಮಕಕಳ ಹೆಂಡುರ ಮುಂಡೆೀರಾಗಾಕೆ ! ಇವತತೀ ನಾಳೆೀ ಮರಿ
ಹಾಕಿತತ್ತಲ್ರೀ ನ್ನಮಮ ಕುರಿ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊರಡುತ್ತದದವಳಿಗೆ ದೊಳಳೆ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದ “ ನಾನೆೀನ್ನು ಹತ್ರ ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿಲಿಲೆಲಿೀ ! ಅಂತ್ೂ
ಕಂಡಹುಂಗಾಯುತ, ಹೆೀಳೆದ. ನಮಮದೊೀ? ಹಳೆೀಪ್ಪೆೈಕದೊೀರದೊೀ? ಅಂತ್ೂ ಯಾರದೊದೀ ಒಂದನ್ನುನು ಕತ್ಸಾರಯಿಸಾ ಬಿಟಾಟರೆ ಸಾಬುರ.”
ಮರುದಿನ್ನ ಬೆಳಿಗೆಗ ಮುಂಚೆ ಸೊಸೆಯನ್ನುನು ತ್ವರುಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಂಭರಮದಲ್ಲಿದದ ಕರಿಸದದನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಸಡಿಲು ಬಡಿದಂತ್ಸಾಯುತ, ದೊಳಳೆ
ತ್ಳಿಸದದ ಸಂಗತ್ಯನ್ನುನು ಗಿಡಿಡಯಿಂದ ಕೆೀಳಿ. ಬಡಹೊಲೆಯರ ಸಂಸಾರಕೆಕ ತ್ಮಮ ಒಂದು ಗಬಬಾದ ಆಡು ಕೊಲೆಯಾದ ವಿಚಾರ ಹೆೀಗೆ ತ್ಸಾನೆ
ಲಘುವಾದಿೀತ್ು? ಅಲಲಿದೆ ಹುಟಿಟದಂದಿನಂದ ಅವರಡನೆ ಬೆಳೆದಿದದ ಅದರಡನೆ ಅಕಕರೆಯ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು ಬೆೀರೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತವೆ !
ಮನ್ನುಷ್ಯರಾಗಿದದರೂ ಪಶುಜೀವನ್ನದ ಮಟಟಕೆಕ ಅತ್ ನಕಟವಾಗಿದದ ಅವರಿಗೆ ತ್ಮಮ ಒಂದು ಪಿರೀತ್ಯ ಪ್ಪಾರಣ್ ಕಳುವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾದದುದ ನ್ನಮಮ
ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ವಯಕಿತಯೆ ಅಪಮೃತ್ುಯವಿಗಿೀಡಾದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆ ಆಡನ್ನುನು ದಿನ್ನವೂ ಅದು ಮೀಯುತ್ತದದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಹುಡುಕಿದರು. ಗುತ್ತ ತ್ಸಾನ್ನು ಅದನ್ನುನು ಮಹುೀ ಮಹುೀ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆದು ಸೊಪುಪ ತ್ನನುಸುತ್ತದದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕೂಗಿದನ್ನು. ಅದನ್ನುನು
ಕಂಡಿರಬಹುದಾಗಿದದ ಇತ್ರ ಬಿಡಾರದವರನ್ನುನು ವಿಚಾರಿಸದನ್ನು. ಅದನ್ನುನು ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ನೆಚಿಚಾನ್ನ ನಾಯಿ ‘ಹುಲ್ಯ’ನ್ನ ನೆರವನ್ನುನು ಮಾತ್ರ
ಪಡೆಯಲಾರದೆ ಹೊೀಗಿ ಅವನ್ನ ಸಂಕಟ ಇಮಮಡಿಯಾಯಿತ್ು. ಎರಡು ದಿನ್ನಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಿಮಯೊಡನೆ ಇಳಿಯುತ್ತದಾದಗ
ಕುಕರ್ಶೆನಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಅದು ನ್ನಂಜೆೀರಿ ನ್ನರಳುತ್ಸಾತ ಮಲಗಿತ್ುತ. ಕಾಡುಜೀರಿಗೆ ಅರೆದು ಹಚಿಚಾದದ ಅದರ ಒಂದು ಕಣಣಾಂತ್ೂ ಊದಿಕೊಂಡು
ಇನ್ನುನುಮುಂದೆ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬರುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ. “ತ್ುಚಾ! ನ್ನನ್ನನು ಹುಲ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದಿದದೆರ ಅದನ್ನುನು ಒಂದು ಚಣಕೆಕ ಪತ್ಸೆತ ಹಚ್ತ್ದೆದ”
ಎಂದು ಮರುಗಿದನ್ನು ಗುತ್ತ.
ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ಮೀಲೆ ಸೆೀಡು ತ್ೀರಿಸಕೊಳಳೆಲು ಅವಕಾಶ ಸಕಿಕದರೂ ಸಕಕಬಹುದು ಎಂದು ಆಲ್ೀಚಿಸದದ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಸಣಣಾಬಿೀರ ತ್ನ್ನನು
ಬಾವನ್ನನ್ನುನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ, ಹಗಲೂಟವಾದ ಮೀಲೆ, ಕತ್ತ ದೊಣ್ಣೆಣಾ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಂದು ಸಣಣಾ ಗುಂಪನೆನು ಕಟಿಟಕೊಂಡು, ದೊಳಳೆ ಹೆೀಳಿದದ
ಕೆಮಮಣುಣಾಬಿಬಾನ್ನ ಹಳಳೆದ ಆ ಸಥೂಳಕೆಕ ಹೊೀದನ್ನು, ತ್ಲಾಸು ಮಾಡುವುದಕೆಕ.
ಕುರಿಯನ್ನುನು ಕೊಂಬೆಗೆ ನೆೀತ್ುಹಾಕಿ ಚಮರ್ಶೆ ಸುಲ್ದಿದದ ಜಾಗವನೆನುೀನೀ ರಕತ ಮದಲಾದ ಗುರುತ್ುಗಳಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿ
ಸುಲ್ಗೆಯಾದದುದ ತ್ಮಮ ಗಬಬಾದ ಆಡೆೀ ಎಂದು ಗುರುತ್ು ಸಾಕಿಷೌ ಹೆೀಳುವಂತ್ಹ ಯಾವ ಪದಾಥರ್ಶೆವೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದರು, ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ
ನಷಾಟತ್ರಾಗಿದದ ಸಾಬರು. ಇನೆನುೀನ್ನು ಹತ್ಸಾಶರಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಬೆೀಕು; ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತ್ಸೆ ಬಂದಿದದ ಅವರ ಕೆೀರಿಯ ಒಂದು ಮೂಳೂನಾಯಿ
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ಹಳಳೆದ ಪ್ಪಾತ್ರದ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ಮಳಲ್ನ್ನ ದಂಡೆಯನ್ನುನು ಪರಪರನೆ ಸೊೀದಿವಗನುವಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತದುದದು ಗೊೀಚರಿಸತ್ು. ಆ ಸಥೂಳದ ಮಳಲನ್ನುನು
ಕೆದಕಿ ತ್ಸೆಗೆದು ನೀಡಿದಾಗ:
“ಅಯಯಯೊಯೀ! ಅಯಯಯೊಯೀ! ಹಾಳು ಮುಂಡೆೀಮಕಕಳು! ಅವರ ಕುಲ ನಾಶನಾಗ! ಎರಡು ಮರಿೀನ್ನೂ ಹೂಣ್ಬಿಟಿಟದರಲ್ಲಿೀ!” ರೀದನ್ನ
ಧ್ವನಯಿಂದ ಅರಚಿಕೊಂಡನ್ನು ಗುತ್ತ, ಸಟಿಟನ್ನ, ಸಂಕಟದ ಮತ್ುತ ದುಃಖದ ಭರದಲ್ಲಿ.
“ಅಯಯಯೊಯೀ! ಹೊಟೆಟ ಬಗೆದು ಪಚಿಚಾೀನ್ನೂ ಹಿೀಂಗೆ ತ್ಸೆಗಿೀಬೆೀಕು, ಬಾವ, ಬಿಡಬಾದುರ್ಶೆ ಇವತ್ುತ, ಏನೆೀ ಆಗಿಲಿ!….ಥೂಪ!” ಶಪಿಸದನ್ನು ಸಣಣಾಬಿೀರ.
“ಅಯಯಯೊಯೀ! ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲಿ! ತಳೆಳೆೀನ್ನೂ ಬಿಸಾಡಿ ಹೊೀಗಾಯರೆ.” ಸಂಕಟ ತೀಡಿಕೊಂಡಿತ್ು ಒಂದು ಎಳಸು ಕಿೀಚಲು ಕಂಠ.
“ತಳೆಳೆೀನ್ನೂ ಪಚಿಚಾೀನ್ನೂ ತ್ಗಂಡು ಉಂದು ಹಾಳೆಕೊಟೆಟಗಾರೂ ಹಾಕೊಕೀಳೊಳೆೀ .” ಬುದಿಧ ಹೆೀಳಿತ್ು ಮತತಂದು ಕೊರಳು. ಅಷ್ುಟ ಅಮೂಲಯ
ವಸುತವನ್ನುನು ಹಿೀಗೆ ಎಸೆದು ಹೊೀಗಿದಾದರಲಾಲಿ ಎಂಬ ಸಂಕಟಕೆಕ .
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನನುಂದು ಮರಳುದಿಣ್ಣೆಣಾಯನ್ನುನು ಕೆದರುತ್ತದದ ಒಬಬಾ “ಅಯಯಯೊಯೀ ! ತ್ಲೆಬುಲೆಡೀನ್ನ ಇಲೆಲಿೀ ಹಾಕಿ ಹೊೀಗಾಯರಲ್ಲಿೀ!” ಎಂದು ಕೂಗಿ,
ಅದನ್ನುನು ಕೊಂಬು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತ ತೀರುತ್ಸಾತ ನಂತ್ನ್ನು.
ಎಲಲಿರೂ ಓಡಿಹೊೀಗಿ ನೀಡಿದರು. ನಸಸಾಂದೆೀಹವಾಗಿ ಅದು ಗುತ್ತಯ ಬಿಡಾರದ ಗಬಬಾದ ಆಡಿನ್ನ ಮುಖವೆೀ ಆಗಿತ್ುತ. ಗುತ್ತ ಅದನ್ನುನು ಅಕೆಕರೆಗೆಂಬಂತ್ಸೆ
ಎರಡೂ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಆಂತ್ು ದುಃಖಿಸತಡಗಿದನ್ನು.
***
ದನ್ನ ಕೊಟಿಟಗೆಗೆ ಬರುವ ಬೆೈಗಿನ್ನ ಹೊತ್ುತ ಕರಿೀಂ ಸಾಬು ದಿನ್ನದ ‘ಯಾಪ್ಪಾರ’ವನೆನುಲಲಿ ಪೂರೆೈಸ ಗಂಟಿಮೂಟೆ ಕಟಿಟತ್ತದಾದಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನೀ ಗಲಾಟೆ
ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಏನ ಹೊಲೆಯರ ಕೆೀರಿಯ ಕೂಗಾಟವಿರಬೆೀಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ತ್ನ್ನನು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತರಲು, ಯಾರೀ ಹಳುವಿನ್ನ ನ್ನಡುವೆ
ಸದಾದಗುವಂತ್ಸೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ ಸತ್ತಕಡೆ ನೀಡುತ್ತದದ ಹಾಗೆಯೆ , ದೊಳಳೆ ಏದುತ್ಸಾತ ದೌಡಾಯಿಸ ಬಂದು ಬಾಲಕ ಸಹಜವಾದ
ಬಿಜಲು ಬಿಜಲು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡನ್ನು “:ಕಮಿರ್ಶೆನ್ ಸಾಬೆರೀ, ಓಡಿಬಲ್ಲಿ ಓಡಿಬಲ್ಲಿ! ಕತ್ತೀಲ್ ಕಡಿೀತ್ದಾರೆ! ಬಲ್ಲಿೀ, ಬಲ್ಲಿೀ, ಬಾಯಗ ಬಲ್ಲಿ!”
ಕರಿೀಂ ಸಾಬು ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಗಂಟುಮೂಟೆ ಕಟಿಟ, ಅದನ್ನುನು ಭದರಪಡಿಸ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಟುಟ, ತ್ಟಿಟಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಎಳೆದು ಕಟಿಟದನ್ನು. ಹಾಗೆ
ಮಾಡುತ್ತದಾದಗಲೆ ಕೆಲವು ಪರಶೆನು ಹಾಕಿ ದೊಳಳೆನಂದ ವಿಷ್ಯ ಏನೆಂದು ವಿವರ ತ್ಳಿಯಲು ಪರಯತ್ನುಸದನ್ನು. ಆದರೆ ದೊಳಳೆನ್ನ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು
ವಿರೀಧಾಭಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿ. ನ್ನಡೆದ ಸಂಗತ್ಯನ್ನುನು ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ, ಮತ್ತಷ್ುಟ ಕಳವಳವುಂಟುಮಾಡಿದುವಷ್ುಟ: ‘ಸಾಬರಿಗೂ
ಹೊಲೆೀರಿಗೂ ಜಟಾಪಟಿ….’ ‘ಇಜಾರದ ಸಾಬರಿಗೆ ಕೆೈ ಕತ್ತರಿಸ…. ಮಂಡೆಗೆ ಪ್ಪೆಟುಟ ಬಿದುದ….’ ‘ಗುತ್ತಗೂ ಕಾಲು ಸಂದಿ ತ್ಪಿಪಹೊೀಯುತ….’
‘ಅವರ ಗಬಬಾದ ಕುರಿೀನ್ನ ಇವರು ಕುಯೊಕಂಡು ತ್ಂದರಂತ್ಸೆ….!’
‘ಬಂತ್ಪ್ಪಾಪ ಏನೀ ಮಲಾಮತ್ಸ್ ಗಾರಚಾರ!’ ಎಂದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಕರಿೀಂಸಾಬರು ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ದೊಳಳೆನ್ನ ಮಾಗರ್ಶೆದಶರ್ಶೆನ್ನದಲ್ಲಿ ಕುಕೊಕೀಟ ಓಡುತ್ತಲೆ
ಹೊೀದರು.
ಇವರು ಆ ಸಥೂಳಕೆಕ ತ್ಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಟ ಕೊನೆಯ ಹಂತ್ಕೆಕ ಕಾಲ್ಟಿಟತ್ುತ. ಕರಿೀಂ ಸಾಬರ ಕೊರಳು ಕೆೀಳಿಸ, ಅವರನ್ನುನು ಕಂಡಡನೆ
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ಇಬಬಾಣದವರೂ ಕದನ್ನವಿರಾಮ ಘೀಷ್ಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದಂತ್ಸೆ ಕೆೈ ತ್ಡೆದು ನಂತ್ು, ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟುಟ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ವತ್ರ್ಶೆನೆಯ ನಾಯಯ ಸಮಥರ್ಶೆನೆ
ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ಬಳಿ ಸಾರಿದರು. ಕರಿೀಂಸಾಬರು ಹೊನ್ನನುಳಿಯ ವಸೂಲ್ ಸಾಬರುಗಳಂತ್ಸೆ ಮನೆನು ಮನೆನು ಬಂದು,
ಇಂದೊ ನಾಳೆಯೊ ಮರಳುವವರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂಗಡಿ ನ್ನಡೆಸುತ್ಸಾತ, ಸುತ್ತಣ
ಹಳಿಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ಪಾರ ಮಾಡುತ್ತದುದದರಿಂದ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಪರಿಚಯದವರಾಗಿ, ಬೆೀಕಾದವರಾಗಿ, ಅನೆೀಕರ ಗೌರವಕೂಕ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಗೂ ಪ್ಪಾತ್ರರಾಗಿದದರು.
ಬಡವರಾದ ಸಾಮಾನ್ನಯ ಜನ್ನರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಜಮಾನ್ನ ಕಳೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದುದ, ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿತೀಪದೆೀಶದ ಮಾತ್ುಗಳಿಗೆ ಮನ್ನನುಣ್ಣೆ
ಕೊಡುತ್ತದದರು.
ಗಬಬಾದ ಆಡಿನ್ನ ಮಂಡೆಯೂ, ಅಜಜಿೀಸಾಬುವ ಚಮರ್ಶೆದ ಚಿೀಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ರ ಕುರಿ ಮತ್ುತ ದನ್ನದ ಚಮರ್ಶೆಗಳೊಡನೆ ಹುದುಗಿದುದ ಗುತ್ತಯ
ಕಡೆಯವರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆದುಹಾಕಲಪಟಿಟದದ ಅವರ ಆಡಿನ್ನದೆೀ ಆಗಿದದ ಕಪುಪ ಬಿಳಿಯ ಬಣಣಾದ ರೀಮಮಯ ಚಮರ್ಶೆವೂ, ಕುರಿಮರಿಯ
ಭೂರಣಗಳೂ ರಕತಮಿಶ್ರತ್ವಾದ ಭಯಾನ್ನಕ ಸಾಕಿಷೌಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದಿದದುದವು. ತ್ಲೆಬುರುಡೆಗೆ ಬಲವಾದ ದೊಣ್ಣೆಣಾ ಪ್ಪೆಟುಟ ತ್ಗುಲ್ ರಕತ ಸೊೀರುತ್ತದದ
ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ಎತ್ತ ಹಿಡಿದಿದದ ಅವನ್ನ ಬಲಗೆೈಯ ಹೆಬೆಬಾರಳು ಅಧ್ರ್ಶೆ ಭಾಗಕೂಕ ಹೆಚಾಚಾಗಿಯೆ ಕತ್ತರಿಸ ನೆೀತ್ಸಾಡುತ್ತತ್ುತ. ಮಣಕಾಲ ಕೆಳಗಿನ್ನ ಭಾಗಕೆಕ
ಬಲವಾದ ಏಟುತ್ಗುಲ್ ಮಾಂಸ ಹಿಸದು, ನೆತ್ತರು ಸೊೀರಿ, ಎಲುಬೂ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದದ ಗುತ್ತಯ ಮುಖ ಮತ್ುತ ಭುಜದ ಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಚೂರಿಯ
ಇರಿತ್ದಿಂದಾಗಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ತಯುದ, ಉಟಟ ಬಟೆಟ ಕರಿಗೆಂಪು ಕಲೆಗಳಿಂದ ರುದರವಾಗಿತ್ುತ. ಇಕಕಡೆಯ ಇತ್ರರೂ ಸಣಣಾಪುಟಟ ಗಾಯಗಳಿಂದಲೂ
ಮೂಗೆೀಟುಗಳಿಂದಲೂ ನಂದು ಒಬಬಾರ ಮೀಲ್ಬಬಾರು ದೂರು ಹೆೀರುತ್ಸಾತ ಕೂಗಾಡುತ್ತದದರು.
ಮರುದಿನ್ನ ಹೊತ್ಸಾತರೆ ಮುಂಚೆ ಸಂಬಾವಿಯ ಹೊಲಗೆೀರಿಯ ಅಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಕರಿಸದದನ್ನ ಬಿಡಾರದಿಂದ ತ್ುಸುದೂರಕೆಕ, ಆಕಾಶ ಮುಟುಟವಂತ್ಸೆ ಬೆಳೆದಿದದ
ಗೊಜಜಿನ್ನ ಮಾವಿನ್ನ ಮರದ ಹತ್ತರ, ಹೊರಡಲು ಅಣ್ಯಾಗಿ ನಂತ್ದದ ಸಣಣಾಬಿೀರನ್ನು ತ್ುಸು ತ್ಸಾಳೆಮಗೆಟಟವನ್ನಂತ್ಸೆ ಬೆೀಸರ ಮೀರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ಕೆೀರಿಯ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಮಾವನ್ನ ಬಿಡಾರದ ಬಾಗಿಲಕಡೆಯೆೀ ನೀಡುತ್ತದದನ್ನು. ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊರಡಬೆೀಕಾಗಿದದ
ಗುಂಪಿನ್ನವರು – ಅಪಪ ದೊಡಡಬಿೀರ, ಅವವ ಸೆೀಸ, ತ್ಮಮ ಪುಟಟಬಿೀರ, ತ್ಮಮನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಚಿಕಕಪುಟಿಟ, ಮದುವಣಗಿತ್ತ ತ್ಂಗಿ ತ್ಮಿಮ – ಯಾರಬಬಾರೂ
ಬಿಡಾರದಿಂದ ಹೊರಕೆಕ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಹೆಗಲಮೀಲ್ದದ ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ನೆಲಕೆಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ು ಹಾದಿ ಕಾಯುತ್ತದದನ್ನು. ಅವನ್ನ
ಮುಖದ ಮೀಲೆ, ಕೆನೆನು ಗಲಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಏನೀ ಕರಿಔಷ್ಧಿ ಹಚಿಚಾಕೊಂಡಿದದರಿಂದ ಆ ಕಪುಪ ಕಲೆಗಳು ವಿಕಾರವಾಗಿ ಎದುದ
ಕಾಣುತ್ತದುದವು. ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಮುಖಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ಮೀಲೆ ಸೆೀಡು ತ್ೀರಿಸಕೊಂಡ ಹೆಮಮಯ ಕಳೆ ಸಂಚಾರಿಯಾಗಿ
ನ್ನಲ್ದಾಡುತ್ತತ್ುತ.
ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಸಂಜೆ ಆಗಿದದ ಹೊಡೆದಾಟದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಕತ್ತಯ ಪರಭಾವದಿಂದ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ಬೆರಳು ಕತ್ತರಿಸ, ಕುತ್ತಗೆ ಹೆಗಲುಗಳ ಮೀಲೆಯೂ
ಘ್ರಾತ್ವಾಗಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದುದ, ಸಾಬಿಯ ಸಥೂತ್ ವಿಷ್ಮಿಸ, ರಾತ್ರಯೆ, ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕುದುರೆಯ ಮೀಲೆ ಮೀಗರವಳಿಳೆಗೆ ಸಾಗಿಸದದರು, ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರಿಂದ
ತ್ಸಾತ್ಸಾಕಲ್ಕವಾಗಿ ಮದುದ ಹಾಕಿಸ, ಆಮೀಲೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಆಸಪತ್ಸೆರಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ. ಆದರೆ ಆ ಭಯಂಕರ ಘ್ರಾತ್ವಾದದುದ ತ್ನನುಂದಲೆೀ
ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಆ ದೊಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗದಂತ್ಸೆ ಕುಶಲತ್ಸೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನವರ್ಶೆಹಿಸದದನ್ನು ಸಣಣಾಬಿೀರ. ತ್ನ್ನನು ಬಾವ, ಗುತ್ತ, ಸಾಬಿಯ
ಬುರುಡೆಗೆ ಬಿೀಸ ಬಿೀಸ ಹೊಡೆದಿದದ ಬಗನ ದೊಣ್ಣೆಣಾಯ ಪ್ಪೆಟುಟಗಳೆ ಎಲಲಿರ ಕಣ್ಣಾಗೂ ಬಿದಿದದುದ, ಕತ್ತಯ ಏಟುಗಳಿಗೂ ಗುತ್ತಯೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ
ಭಾವನೆಗೆ ಎಡೆಗೊಟಿಟತ್ುತ. ಸಣಣಾಬಿೀರ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನುನು ತ್ದುದವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗದೆ ಅದಕೆಕ ಪುಷ್ಟಯನೆನು ಕೊಟಿಟದದನ್ನು. ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಹುಣುಣಾ
ವಿಷ್ಮಿಸ ಸಾಬಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸತ್ುತಬಿಟಟರೆ, ತ್ನ್ನನು ಮೀಲೆ ಖೂನಯ ಆಪ್ಪಾದನೆ ಬರದಂತ್ಸೆ ನೀಡಿಕೊಳುಳೆವುದೂ ಅವನ್ನ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ.
ಬಿಡಾರದದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣಣಾ ರುದರನಾಟಕದ ದೆೀಶಯವೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಕಾಲ್ಗೆ ಮದುದ ಹಾಕಿ ಬಟೆಟ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದದ ಗುತ್ತ, ಕಂಬಳಿ ಹೊದೆದು
ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ, ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಮಲಗಿದದನ್ನು, ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿದದರೂ ಪ್ಪೆರೀಕಷೌಕನ್ನಂತ್ಸೆ ತ್ಟಸಥೂನಾಗಿ. ಗುತ್ತಯ ತ್ನ್ನನು
ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ತ್ವರುಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಮನ್ನಸಸಾರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ಒಡೆಯರು, ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರು, ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೀಲೆ ಅವರನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ
ಕರೆದುಕೊಮಡು ಹೊೀಗಬಹುದು ಎಂದಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರೆೀ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಿಕ, ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ತ್ವರಿಗೆ ಕರೆದೊಯಯಲು ಅನ್ನುಮತ್
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ಕೊಟಿಟದಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದ ಮೀಲೆ ಅವನಗೆ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಇನ್ನೂನು ಹೆಚಾಚಾಗಿತ್ುತ. ಆದದರಿಮದ ತ್ಸಾನ್ನೂ ತ್ಮಿಮಯೊಡನೆ ಹೊೀಗುವುದಾಗಿ ಮನ್ನಸುಸಾ
ಮಾಡಿದದನ್ನು. ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನು ಗುತ್ತಯ ಮೀಲ್ನ್ನ ಗೌಡರ ಸಟುಟ ಇಳಿಯುವವರೆಗೂ ಗುತ್ತ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಕಾಲ್ಡದಿರುವುದೆೀ ಲೆೀಸು ಎಂದು
ಉಪ್ಪಾಯವಾಗಿ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಬರದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಪರಯತ್ನುಸ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದದನ್ನು. ಗುತ್ತಯ ಸಂಶಯ ಇನ್ನೂನು ಹೆಚಿಚಾದಂತ್ಸಾಗಿ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಜೊತ್ಸೆಗೆ
ಹೊೀಗುವುದೆಂದೆೀ ನಶಚಾಯಿಸದದನ್ನು. ಆದರೆ ಹಿಮದಿನ್ನ ಸಂಜೆ ನ್ನಡೆದ ದುಘರ್ಶೆಟನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ಪೆಟುಟ ತ್ಗಲ್, ತ್ಸಾನ್ನು ಹಾಸಗೆ
ಹಿಡಿದುದರಿಂದ ಹತ್ಸಾಶನಾಗಿ ಮಲಗಿದದನ್ನು.
ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನನು ಕರಿಸದದ ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಒಡೆಯರಿಂದ ಮದುವೆಗಾಗಿ ತ್ಂದು ಸೊಸೆ ತ್ಮಿಮಗೆ ತ್ಮಿಮಗೆ ತಡಸದದ ಆಭರಣಗಳನೆನುಲಲಿ ಹಿಂದಕೆಕ
ತ್ಸೆಗೆದಿಟುಟಕೊಂಡನ್ನು. ಆಗ ಸೆೀಸಗೆ ಮದುವೆ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಇಡಿಸದದ ಜಡೆಬಿಲೆಲಿಯ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ, ಅದನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು
ಮಗಳನ್ನುನು ಕೆೀಳಲು, ಅವಳು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ, ಅದು ಸಗದಿರಲು ಅಳತಡಗಿದದಳು. ತ್ಸಾಯಿ ಮಗಳು ಇಬಬಾರೂ ಕಣಣಾರೆಸ ಕೊಳುಳೆತ್ತದದರೂ
ಯಾರಿಗೆ ಗುಮಾನ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಗಂಎನ್ನನ್ನುನು ಆ ದುಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿಟುಟ ಒಬಬಾಳೆ ತ್ವರಿಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾದುದರಿಂದ ಹುಡುಗಿ ಅಳುತ್ತದಾದಳೆ ಎಂದೂ,
ಮಗಳ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾಯಿಯೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದಾದಳೆಂದೂ ಎಲಲಿರೂ ಭಾವಿಸದರು. ಆದರೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಅವರಿಬಬಾರೂ
ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಿಯೆ ತಡಗಿ ತ್ಡಮಾಡುತ್ತದುದದರಿಂದ ದೊಡಡಬಿೀರ ‘ಹೊರಡಿ’ ಎಂದು ಗದರಿಸದದನ್ನು . ಕಳಳೆಮಾಲು ಕಳುವಾಗಿದದರೂ ಬಾಯಿ
ಬಿಡಲಾರದ ಸಂಕಟದಿಂದ ಸೆೀಸ ಏನೆೀನೀ ನೆವ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತ ಹುಡುಕುವುದನ್ನುನು ಮುಂದುವರಿಸದದಳು. ಆದದರಿಂದಲೆ ಬಿಡಾರದ ಬಾಗಿಲಕಡೆ, ಈಗ
ಹೊರಡುತ್ಸಾತರೆ, ಇನೆನುೀನ್ನು ಹೊರಡುತ್ಸಾತರೆ, ಎಂದು ನೀಡುತ್ತದದ ಸಣಣಾಬಿೀರ ತ್ಸಾಳೆಮಗೆಟುಟ, ಕಂಬಳಿ ಹಾಸಕೊಮಡು ಹಾದಿ ಕಾಯುತ್ಸಾತ ಕೂತ್ದುದ.
ಕಡೆಗೆ ತ್ಮಿಮಯೆ ಮಲಗಿದದ ಗುತ್ತಯ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆೀನೀ ಹೆೀಳಿ, ತ್ಸಾಯಿ ಅತ್ತಗೆಯವರಡನೆ ಅಣಣಾಂದಿರನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸದದಳು.
ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನ ಗುಂಪು ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹಿಮದಿರುಗುವ ಮಾಗರ್ಶೆವಾಗಿ ಲಕುಕಂದ ಮೀಗರವಳಿಳೆಗಳನ್ನುನು ದಾಟಿ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ಗುಡಡವನ್ನುನು ಏರುತ್ತದಾದಗಲೆ
ಕಾಡಿನ್ನ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ನ್ನಡೆಸಕೊಮಡು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದದ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರಿಗೆ
ಇದಿರಾದದುದ. ಐಗಳ ಸನೆನುಯ ಕೊೀರಿಕೆಯಂತ್ಸೆ ದೊಡಡಬಿೀರನ್ನು ಸಣಣಾಬಿೀರ ಪುಟಟಬಿೀರರನ್ನುನು ಅವರ ಜೊತ್ಸೆ ಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ ಉಳಿದವರಡನೆ
ಮುನ್ನನುಡೆದಿದದನ್ನು.
ಐಗಳ ಆದೆೀಶದಂತ್ಸೆ ಪುಟಟಬಿೀರ ಮೀಗರವಳಿಳೆಗೆ ಓಡಿ, ಅಂತ್ಕಕ ಸೆಟಿಟಗಿತ್ತಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿದದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರಿಗೆ ಹಳೆಮನೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ
ಒದಗಿದದ ಆಪತ್ತನ್ನ ವಿಚಾರ ತ್ಳಿಸ, ದೆೀವಯಯ ಪ್ಪಾದಿರಯೊಡಗೂಡಿ ಡೀಲ್ಯೊಡನೆ ಹೊೀಗಿ, ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸುರಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ
ಸಾಗಿಸದ ತ್ರುವಾಯ, ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದದ ಸಣಣಾಬಿೀರರ ಕೆೈಲ್, ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆಗೆ ‘ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡಪಪಯಯನ್ನನು ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಬೆೀಗ ಗಾಡಿ
ಕಳುಹಿಸುವಂತ್ಸೆ’ ಹೆೀಳಿಕಳುಹಿಸದದನ್ನು. ಏಕೆಂದರೆ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮತ್ಸೆತ ಹುಲ್ಕಲ್ಲಿನ್ನ ಕಾಡುದಾರಿಯನೆನುೀರಿ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗುವುದು
ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ದೆೀವಯಯನಗೆ ಮನ್ನದಟಾಟಗಿತ್ುತ.
ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಕಾಡುಕೊರಕಲು ರಸೆತಯಲ್ಲಿ, ಎತ್ತನ್ನ ಕೊರಳ ಗಗಗರದ ಸರ ಗೆೈಲುಗೆೈಲೆಂದು ಚಕರಗಳ ಗಡಗಡದ ಸದುದ ಮಳಗುವಂತ್ಸೆ
ಇಂಚರ ಗೆೈಯುತ್ಸಾತ ಬಂದು ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಕಮಾನ್ನುಗಾಡಿ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಲಲಿಲು, ಸಾಲಂಕೃತ್ನಾಗಿದದ ಸಾರಥಿ ಬಚಚಾನ್ನು
ಗಾಡಿಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಕೆಳಕೆಕ ನ್ನಗೆದು, ಎತ್ತನ್ನ ಕೊರಲು ಬಿಚಿಚಾ ನಗಕೆಕ ಕಟಿಟ, ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಒಡೆಯ ದೆೀವಯಯಗೌಡರಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ತ್ಳಿಸದನ್ನು.
ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಗಾಡಿ ತ್ಮಮನ್ನುನು ಕರೆದೊಯಯಲು ಬಂದುದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ದೆೀವಯಯಗೆ “ಅಯೊಯೀ ನನ್ನನು ! ಗಾಡಿ ಯಾಕೆ ಬರಾಕೆ
ಹೆೀಳಿದೊಯೀ? ನ್ನನ್ನಗೆೀನ್ನು ನ್ನಡಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾಕೆ ಆಗಿತಲ್ರ್ಶೆಲೆನೀ?” ಎಂದಾಗ ಅವನ್ನು “ನ್ನಮಮ ಹೊಲೆೀರು ಎಲ್ಲಿೀ ಹೆೀಳಿರಬೆೀಕು ಅಂತ್ಸಾ
ಕಾಣತದೆ ಅಪಪಯಯಗೆ. ಅದಕೆಕ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸದಾರೆ, ನಮಮನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಬರಾಕೆ” ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳಿ, ಅವರನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಸ, ತ್ಸಾನ್ನು
ಗಾಡಿಯ ಹಿಂದೆಯೆ ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲು ಹವಣ್ಸುತ್ತದದನ್ನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಅವನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ನನನು ಹೆೀಳಿದುದರ
ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿ ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ಕೊಟುಟ, ತ್ಸಾನ್ನೂ ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಗಾಡಿ ಹತ್ತ ಕುಳಿತ್ನ್ನು. ಬಚಚಾನ್ನೂ ಗಾಡಿ ಕತ್ತರಿಗೆ ನೆಗೆದು ಕುಳಿತ್ದೆದ ತ್ಡ,
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಬಲ್ಷ್ಠವೂ ಸುಪುಷ್ಟವೂ ಆದ ಎತ್ುತಗಳು ತ್ುಸು ವೆೀಗವಾಗಿಯೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದುವು, ಹುರುಳಿಯಾಸೆಯ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ.
ತ್ಡಿ ದಿಂಬು ಹಾಕಿ ಮತ್ತಗೆ ಮಾಡಿದದ ಗಾಡಿಯ ಒಳಗೆ ಒರಗಿ ಕುಳಿತ್ದದ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಸವಲಪಹೊತ್ುತ ಬಾಲಕನೀಪ್ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಣ ದೃಶಯಗಳನ್ನುನು
ನೀಡುತ್ಸಾತ ಹಸನ್ನುಮಖಿಗಳಾಗಿ ಕುಳಿತ್ದದರು. ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ, ರಸೆತಯಾಗಲ್ ಗಾಡಿಗಳಾಗಲ್ ಅಪೂವರ್ಶೆವಾಗಿದದ ಆ ಕಾಲದ ಆ ಕೊರಕಲು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ,
ಗಾಡಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅತ್ತಯಿತ್ತ ಕುಲುಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು: ‘ಹೊೀ ನ್ನನ್ನನು ಬೆನ್ನುನು ಮುರಿದುಹೊೀಗತದೆ.’
‘ಇದೊಳೆಳೆ ಗಾಡಿಸವಾರಿ, ಮಾರಾಯ!’ ‘ಇಳಿದಾದೂರ ಹೊೀಗಿತನ್ನಪ್ಪಾಪ ನಾನ್ನು!’ ಇತ್ಸಾಯದಿ, ಸವಲಪ ದೂರ ಹೊೀದಮೀಲೆ ಇದದಕಿದದಹಾಗೆ ‘ನಲ್ಲಿಸೊೀ,
ಗಾಡಿ ನಲಲಿಸೊೀ!’ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಗಾಡಿ ನಲ್ಲಿಸ, ಏಕೆ ಎಂದು ಕೆೀಳಲು ‘ನ್ನನ್ನನು ದೊಣ್ಣೆಣಾ, ಮಟುಟ ತ್ಂದಿೀರೆೀನೀ?’ ಎಂದು ದೆೀವಯಯನ್ನ ಕಡೆ
ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಬಚಚಾ ‘ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ್ನಡಿ ಇಟಿಟದೆದೀನೆ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ ಮೀಲೆಯೆ ಶಾಂತ್ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಮತ್ಸೆತ ಒರಗಿ ಕುಳಿತ್ರು .
ದೆೀವಯಯ ಅವರನ್ನುನು ಮಾತ್ನಾಡಿಸದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೆೀನೀ ಕೆರಳಿದಂತ್ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಆದಷ್ುಟ ಸುಮಮನರಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದನ್ನು. ಆದರೆ
ತ್ುಸುಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಮತ್ಸೆತ ಅವರು ತ್ಮಮ ದೊಡಡಮಗ ದೊಡಡಣಣಾನ್ನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಸವಲಪ ಅಬದದವಾಗಿಯೆ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ಸಾಡತಡಗಿದರು.
ದೆೀವಯಯಗೆ ಒಳಗೊಳಗೆೀ ದಿಗಿಲಾದರೂ ಅದನ್ನುನು ತೀರಗೊಡದೆ ‘ದೊಡಡಪಯಯ , ನಮಗೆ ಬೆನ್ನುನು ನೀಯತದೆ ಅಂತ್ ಕಾಣತದೆ, ಹಾಳ್ ರಸೆತ! ಗಾಡಿ
ತ್ುಂಬಾ ಜಟಕಾ ಹೊಡಿೀತ್ದೆ! ಒಂದು ಸವಲಪ ಮಲಗಿಕೊಳಿಳೆ’ ಎಂದು ದಿಂಬು ಸರಿಮಾಡಿಟುಟ ಕೊಟಟನ್ನು. ‘ಆಗಲಪ್ಪಾಪ! ಉಸ್!’ ಎಂದು ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ
ಸುಯುದ ಮಲಗುತ್ಸಾತ ತ್ಮಗೆ ತ್ಸಾವೆೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡದುದ ದೆೀವಯಯಗೂ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ: ‘ದೊಡಡಣಣಾಗೆ ಎಲಲಿ ವಹಿಸಕೊಟುಟ ತ್ಣಣಾಗೆ ಕಣುಣಾ
ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡುಬಿಡಿತೀನ!’
ಗಾಡಿ ತಟಿಟಲು ತ್ೂಗಿತ್ಸೆಂಬಂತ್ಸಾಗಿ ಚೆನಾನುಗಿ ನದೆದ ಮಾಡುತ್ತದದ ಮುದುಕನಗೆ ಮೀಡವೆೀರಿದಾದಗಲ್, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಾಗಲ್, ಭೀರೆಂದು ಸುರಿದಿದದ
ಮಳೆಯಾಗಲ್ ಪರಜಾಞಗೊೀಚರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಳೆೀ ಹೊಳವಾಗಿ, ಸೂಯರ್ಶೆ ಮುಳುಗಿ, ಕತ್ತಲೆಯ ಮದಲ ಛಾಯೆ ಕಾಡನೆನುಲಲಿ ಕವಿಯುತ್ತರಲು
ಇದದಕಿದದಹಾಗೆ ಕುಮುಟಿ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು “ಅರೆ! ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದೊನುೀ?” ಎಂದರು.
“ಯಾರು?” ದೆೀವಯಯ ಬೆಚಿಚಾಯೆ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾ ಕಣೀ! ನಮಮ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆ ಸಣಣಾ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಆಡಿತದದ ಕಣೀ! ಚೆನಾನುಗಿ ಕಂಡೆನೀ!….”
“ನದೆದ ಮಾಡಿತದಿರ; ಕನ್ನಸು ಬಿತ್ುತ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ, ದೊಡಡಪಯಾಯ. ಮಲಗಿಕೊಳಿಳೆ…. ಮಲಗಿಕೊಳಿಳೆ…. ಇನೆನುೀನ್ನು ಬಂದುಬಿಡುತ ನ್ನಮಮ ಮನೆ….”
“ಇನೆನುಷ್ುಟ ದೂರ ಅದಿಯೊೀ?”
“ಒಂದಧ್ರ್ಶೆ ಮೈಲ್ ಒಳಗೆೀ.”
“ಆಗೆಲಿ ಕತ್ತಲಾಗಿಬಿಟಟದಲ್ಲಿೀ….” ಮುದುಕ ಸುತ್ತಲೂ ಕಣುಣಾ ಹೊರಳಿಸದನ್ನು.
“ಹೌದು ದೊಡಡಪಯಯ. ಈ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೊೀನ್ನು ಲಾಟಿೀನ್ನೂನು ತ್ಂದಿಲಲಿ….”
“ಕತ್ತಲಾಗಾಕೆ ಮುಂಚೆೀನೆ ಬತ್ತೀಂವಿ ಅಂತ್ ಮಾಡಿದೆದ, ಅಯಾಯ” ಬಚಚಾ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಕಷೌಮ ಕೆೀಳುವಂತ್ಸೆ.
ಮುಂದೆ ನಾಲುಕ ಮಾರು ಹೊೀಗುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಟಿೀನ್ನೂ ಎರಡು ಮೂರು ದೊಂದಿಗಳ ಬೆಳಕೂ ಕಾಡಿನ್ನ ನ್ನಡುವೆ ಕಾಣ್ಸ, ಗಾಡಿಯ ಕಡೆಗೆ
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ಬಂದುವು. ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಿಂದ ಗಾಡಿ ಬರುವುದು ಹೊತ್ಸಾತದದರಿಂದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಮುಂಜಾಗರತ್ಸೆಯ ಕರಮವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕೊಟುಟ ಕಳಸದದ
ಆಳುಗಳು ದೆೀವಯಯನ್ನ ಪರಶೆನುಗೆ ಓಗೊಟುಟ, ಗಾಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಬೆಳಕು ಹಿಡಿದು ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದರು. ಗಾಡಿಯ, ಎತ್ುತಗಳ ಮತ್ುತ ದೊಂದಿ
ಲಾಟಿೀನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನ್ನಡೆದವರ ಕಾಲುಗಳ ಭೂತ್ಸಾಕಾರದ ನೆರಳುಗಳು ದಾರಿಯ ಪಕಕದ ಕಾಡಿನ್ನ ಮೀಲೆಯೂ ರಸೆತಯ ಮೀಲೆಯೂ
ಶಕುನ್ನಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಹಿಂದಕೂಕ ಮುಂದಕೂಕ ಚಲ್ಸುತ್ತದುದವು.
ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹಳೆಮನೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಬರದೆ ಒಂದೆರಡು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳೆ ಆಗಿದುದವೆೀನೀ? ಅವರಿಗೆೀನ್ನೂ ಆಪತ್ುತ ಒದಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದಿದ
ವಿಷಾದಕರವಾಗಿದಿದತ್ಸಾದರೂ ಅವರನ್ನುನು ಕರೆದು ತ್ರಲು ಗಾಡಿ ಕಳುಹಿಸದಾದರೆ ಎಂಬ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಸಡಗರವನೆನು ತ್ುಂಬಿತ್ುತ.
ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರೂ ಸಸಂಭರಮರಾಗಿಯೆ ಗಾಡಿ ಬರುವುದನ್ನುನು ಇದಿರು ನೀಡುತ್ತದದರು.
ಕತ್ತಲಾದಮೀಲೆ ದೊಂದಿ ಲಾಟಿೀನ್ನುಗಳನ್ನುನು ಕೊಟುಟ ಆಳುಗಳನ್ನುನು ಕಳುಹಿಸದದರು. ಅವರು ಬರುವುದು ತ್ಡವಾಯಿತ್ಸೆಂದೆನೆಸದಾಗ ಮತತಬಬಾ ಆಳನ್ನುನು
ಒಳದಾರಿಯಿಂದ ಅಟಿಟದದರು. ಅವನ್ನು ಓಡೀಡಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತರುವ ಸುದಿದಯನ್ನುನು ತ್ಳಿಸದ ಮೀಲೆಯೆ ಗೌಡರು ಹೊರಚಾವಡಿಯಿಂದ
ಒಳಜಗಲ್ಗೆ ಹೊಗಿ, ಜಗಲ್ಗೆ ಲಾಂದರವನ್ನುನು ಹೊತ್ತಸದದರು. ಲಾಂದರ ಲಾಯಂಪು ಲಾಟಿೀನ್ನುಗಳು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮನೆಯ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದದ
ನಾಗರಿಕತ್ಸೆಯ ಸಂಕೆೀತ್ಗಳಾಗಿದುದವು. ಆ ಪ್ಪಾರಂತ್ದ ಉಳಿದ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂನು ಹರಳೆಣ್ಣೆಣಾಯ ಹಣತ್ಸೆ ಮತ್ುತ ಚಿಮಿನ ದಿೀಪಗಳೆ ಇದುದ,
ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮನೆಯ ಸುಧಾರಿಸದ ವಾತ್ಸಾವರಣವನ್ನುನು ಇವು ಬೆಳಗುತ್ತದುದವು, ಕಮಾನ್ನುಗಾಡಿಯಿಂದೆಂತ ಅಂತ್ಸೆ!
ಗಗಗರದ ಸರದ ಸುಸವರ ನಂತ್ು, ದೆೀವಯಯ ತ್ನ್ನನು ದೊಡಡಪಪಯಯನ್ನವರನ್ನುನು ಮಲಲಿನೆ ಗಾಡಿಯಿಂದಿಳಿಸ, ಜಗಲ್ಗೆ ಕರೆತ್ಂದನ್ನು. ಬೊಗಳುತ್ತದದ
ನಾಯಿಗಳನ್ನುನು ಗದರಿಸ ಅಟಿಟ, ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ‘ಬಂದೆರೀ?’ ಎಂದು ಅತ್ಥಿಯನ್ನುನು ಸಾವಗತ್ಸ, ಕೆಸರಲಗೆಯ ಮೀಲೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದದ ಹಿತ್ಸಾತಳೆ
ಚೊಂಬುಗಳಲ್ಲಿದದ ಬಿಸನೀರನ್ನುನು ಕಾಲು ತಳೆದುಕೊಳಳೆಲು ಕೊಟುಟ, ಒರೆಸಕೊಳಳೆಲು ಅಂಗವಸತರವನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಜಗಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಹಾಸದದ
ಜಮಖಾನೆಯ ಮೀಲೆ ದಿಂಬಿಗೆ ಒರಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ನೆರವಾದರು.
ಅದುವರೆಗೂ ಹೆಚುಚಾ ಮಾತ್ಸಾಡದೆ ಆಞ ಊಞ ಹೌದು ಇಲಲಿ ಎಂದು ಒಂದೊಂದೆ ಶಬದದಲ್ಲಿ ಸೊೀತ್ದನಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಹೆೀಳುತ್ತದದ
ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ಇದದಕಿದದಹಾಗೆ, ಕಿವಿ ಮಂದವಾದವರಡನೆ ಮಾತ್ನಾಡುವವರಂತ್ಸೆ, ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಗಂಟಲೆತ್ತ ನ್ನುಡಿಯತಡಗಿದರು:
‘ಹಾಯಂಗಿದಿದೀರಿ ಈಗ?’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದದಕೆಕ ‘ಹಾಯಂಗಿರೀದು? ನೀಡಿತದಿದೀರಲಾಲಿ! ಇದಿದೀನ ಹಿೀಂಗೆ!’ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು, ಮಹೊೀಲಾಲಿಸ
ಧ್ವನಯಿಂದ, ನಃಶಬದವಾಗಿದದ ಮನೆ ಮರುದನ ತ್ುಂಬುವಂತ್ಸೆ! ‘ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲಲಿ ಕೆಷೌೀಮವೆೀ ?’ ಎಂದು ಪದದತ್ಯಂತ್ಸೆ ಕೆಷೌೀಮ ಸಮಾಚಾರ
ವಿಚಾರಿಸದದಕೆಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಎಲಲಿ ಕೆಷೌೀಮವೆೀ ?’ ಎಂದು ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ ಕೆಷೌೀಮ ಸಮಾಚಾರ ವಿಚಾರಿಸದದಕೆಕ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿದದ ಸತರೀ
ವಗರ್ಶೆವೆಲಲಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಮಾಣ್ಗೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬೆರಗಾಗಿ ನೆರೆದು ಇಣ್ಕಿ ನೀಡುವಂತ್ಸೆ, ಗಟಿಟಯಾಗಿ ತ್ಮಮ ಗೃಹಕೃತ್ಯದ ಕಷ್ಟಕೊೀಟಲೆಗಳನೆನುಲಲಿ
ಹೆೀಳತಡಗಿದರು. ಆಗ ದೆೀವಯಯ ಯಾವುದನನು ನೆವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆಯನ್ನುನು ದೂರ ಕರೆದೊಯುದ, ದೊಟಟಪಪಯಯನ್ನ ಆ ದಿನ್ನದ
ಅಸಾಧಾರಣ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತ್ಳಿಸ ಅವರನ್ನುನು ಎಚಚಾರಿಸದನ್ನು.
ಆಮೀಲೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಅವರಡನೆ ಹೆಚುಚಾಮಾತ್ಗೆ ಹೊೀಗಲ್ಲಲಿ. ಅವರನ್ನುನು ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ಊಟಕೆಕ ಏಳಿಸದರು. ಅವರ
ಗೌರವಾಥರ್ಶೆವಾಗಿಯೆೀ ತ್ಯಾರಿಸದದ ಔತ್ಣವನ್ನುನು ಆತ್ಥಯಕೆಕ ಅಪಚಾರವಾಗದಷ್ುಟ ಮಿತ್ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಡಿಸದರು. ಕೊೀಳಿತ್ುಂಡು, ಕಡಬು, ಕಳುಳೆ
ಇವುಗಳ ಸೆೀವನೆಯಿಂದ ಸಂತ್ೃಪತರಾದ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಊಟ ಪೂರೆೈಸದ ಮೀಲೆ ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದಗ ಒಳಗೆ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಮಲಗುವ
ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಮಗು ಚೆಲುವಯಯ ಅಳುತ್ತದುದದು ಕೆೀಳಿಸ, ಬೆಚಿಚಾದಂತ್ಸಾಗಿ, ಕಣಣಾರಳಿಸ ಸುತ್ತಲೂ ಹುಡುಕುನೀಟದಿಂದಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಹಣ್ಣೆ ಸುಕಿಕಸ
ನೀಡಿ “ಯಾರೀ ಅದೂ? ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾನ್ನ ಸರಾ ಕೆೀಳಿಸದಾಹುಂಗೆೀ ಆಯತಲಾಲಿ!” ಎಂದು ತ್ಟಕಕನೆ ಅಂತ್ಮುರ್ಶೆಖಿಯಾಗಿಬಿಟಟರು. ಕಣ್ಣಾಂದ
ನೀರು ತಟಟಕಿಕತ್ು. ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಅಳತಡಗಿದರು.
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ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಅವರನ್ನುನು ಸಮಾಧಾನ್ನ ಮಾಡುತ್ತರಲು, ದೆೀವಯಯ “ಯಾರೂ ಅಲಲಿ, ದೊಡಡಪಪಯಾಯ, ಬಾಯಲೆೀನ್ನ ತಟಿಟಲ್ಗೆ ಮಲಗಿಸಕೆಕ ಮುಂಚೆ,
ಮೈಗೆ ಎಣ್ಣೆಣಾ ಹಚತದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ. ಅದಕೆಕ ಅಳಾತ ಇದೆ…. ನೀವು ಸವಲಪ ಮಲಗಿಕೊಳಿಳೆ. ಹಾಸಗೆ ಹಾಸದೆ. ನಮಗೆ ಗಾಡಿ ಪಯಣ ಪೂರಾ
ಮೈನೀವಾಗಿರಬೆೀಕು” ಎಂದು ಅವರನ್ನುನು ಹಾಸಗೆಗೆ ಕರೆದೊಯುದ ಮಲಗಿಸದನ್ನು .
ದೆೀವಯಯ ಶಾಲು ಹೊದಿಸುತ್ತದಾದಗ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮತ್ಸೆತ “ಯಾರು ? ನನ್ನನು ಮಗನೆೀನೀ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರು.
“ಹೌದು ಅವನ್ನ ಮಗನೆ” ಎಂದರು ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು.
“ಏನ್ನು ಹೆಸರು ಇಟಾಟರೆ ದೊೀಯಿಸರು?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ ಹೆಗಗಡೆಯವರು “ದೊಡಡಣಣಾ ಅಂತ್ಸೆಲಿೀನೀ?” ಎಂದರು.
“ಅಲಲಿ ‘ಚೆಲುವಯಾಯ’ ಅಂತ್ಸಾ.”
ಆವೊತ್ುತ ರಾತ್ರ ದೆೀವಯಯ ಮುದುಕನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಹಾಸಗೆ ಹಾಸಕೊಂಡು ಮಲಗಿದದನ್ನು. ನದೆದಯಲ್ಲಿ ಏನೀನೀ ಅವರು ಕನ್ನವರಿಸುತ್ತದದರು.
ಒಮಮ “ಚೆಲುವಯಾಯ” ಎಂದೂ ಕನ್ನಸನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಕರೆದದುದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಎರಡು ಸಾರಿ ಅವರನ್ನುನು, ದೊಡಡದು ಮಾಡಿದ ಲಾಟಿೀನ್ನು ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಮಲಲಿಗೆ
ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಹೆಬಾಬಾಗಿಲಾಚೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಒಂದ ಮಾಡಿಸಕೊಂಡು ಕರೆತ್ಂದು ಮಲಗಿಸದನ್ನು.
ಮರುದಿನ್ನ ಬೆಳಿಗೆಗ ಹಳೆಮನೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಸವಸಥೂರಾಗಿ ಮುನನುನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಸಥೂತ್ಗೆ ಬಂದಂತ್ಸೆ ಉಲಾಲಿಸಭರಿತ್ವಾದ
ಹಷ್ರ್ಶೆಚಿತ್ತದಿಂದ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ಸಾತ ವತ್ರ್ಶೆಸತಡಗಿದರು. ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಡನೆ ಹಿಂದಿನ್ನ ಹಳೆಯ ದಿನ್ನಗಳನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಅನೆೀಕಾನೆೀಕ
ವಿನೀದವಾಡಿದರು. ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಚಲ್ತ್ವಾಗಿದದ ಕಾಫ ಕುಡಿಯುವ ನ್ನವನಾಗರಿಕ ಚಾಳಿಯನ್ನುನು ಕುಚೊೀದಯ ಮಾಡಿ, ತ್ಸಾವು
ಹಾಲು ಹಾಕಿ ತ್ಯಾರಿಸದ ಕುನೆನುೀರಿಲುಕುಡಿಯ ಕಷಾಯವನೆನು ಕುಡಿದರು.
ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯುತ್ತದಾದಗ ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನುನು ಬಹಳವಾಗಿ ಶಾಲಿಘಿಸುತ್ಸಾತ, ಅದನ್ನುನು ತ್ಯಾರು ಮಾಡಿದದ ದೆೀವಯಯನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ ದೊಡಡಮಮ
ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರಿಗೆ “ಏನ್ನು, ದೊಡಡಕಕ, ಗೌಡರಿಗೂ ಕಾಫ ಜಲ್ಸಬಿಟಿಟದಿದೀರಲಾಲಿ? ಕಾಫ ಎಷಾಟದರೂ ಉಷ್ಣಾ. ಕುನೆನುೀಲುರ್ಶೆ ಕುಡಿ ಕಷಾಯಾನೆೀ ತ್ಂಪು.
ಅದರಲೂಲಿ ನ್ನನ್ನನು ನನಾಹುಂಗೆ ವಯಸಾಸಾದೊೀರಿಗೆ ಕಾಫ ಖಂಡಿತ್ಸಾ ನ್ನಂಜು. ಅಲೆಲಿೀನ್ನು ಹೆೀಳು?” ಎಂದು ಕೆೀಕೆಹಾಕಿ ನ್ನಕಕರು.
ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ತ್ಮಮ ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆ ನೀಡಿ ವಿನೀದವಾಗಿ “ನೀಡಿದಾಯ? ನಂಗೆ ಈಗಾಲಿದೂರ ಗೊತ್ಸಾತಯೆತೀನ್ನು, ವಯಸಾಸಾಗಿದೆ ಅಂತ್ಸಾ?
ಹೆಗೆಡೀರೆ ಹೆೀಳಿತದಾರೆ, ನೀನ್ನು ಅವರೂ ವಯಸಾಸಾದವರು ಅಂತ್ಸಾ!” ಎಂದು ನ್ನಕಕರು.
ನ್ನಡುವಯಸುಸಾ ಮಿೀರಿದದ ಗಂಭೀರ ಮಹಿಳೆ ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು ಗಂಡನ್ನ ಮತ್ುತ ಹಳೆಮನೆ ಬಾವನ್ನವರ ವಿನೀದದ ಮಾತ್ುಗಳಿಗೆ
ಏನಂದೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ, ಬಾಯಿಗೆ ಸೆರಗು ಮುಚಚಾಕೊಂಡು ನ್ನಕಕರು. ಸುಮಾರು ಸಮ ಸಮ ವಯಸಕರಾಗಿದದ ಗೌಡರೂ ಬಹಳ ಕಾಲದ ಮೀಲೆ
ಒಟಿಟಗೆ ಸೆೀರಿ ತ್ಮಮ ಎಳೆಗಾಲದ ಮನೀಭಂಗಿಯನ್ನುನು ಸವಿಯುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ , ವಷ್ರ್ಶೆವೆಲಲಿವೂ ತ್ಮಗಿಂತ್ಲೂ ಬಹಳ ಚಿಕಕವರಡನೆಯೆ
ವಯವಹರಿಸುತ್ತದದ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರ ಮನ್ನಸೂಸಾ ಕಳೆದುಹೊೀಗಿ ಬಹುದೂರವಾಗಿದದ ತ್ಮಮ ಎಳೆಗಾಲದ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಪರವೆೀಶ್ಸದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ.
ಜೊತ್ಸೆಗೆ, ನ್ನಗಲ್ರುವೆವರಿಗೆ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವಂತ್ಸೆ, ದೆೀವಯಯ ತ್ಸಾನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತದದ ಕಾಫಯನ್ನುನು ಕೆಳಗಿಟುಟ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆ ನ್ನಗುಮಗವಾಗಿ
ನೀಡುತ್ಸಾತ “ಅಯಯಯೊಯೀ, ಇದೆೀನ್ನು? ಅವವಗೆ ಇವತ್ುತ ಎಲ್ಲಿಲಲಿದ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿಬಿಟಟದಲಾಲಿ!” ಎಂದು ಹಾಸಯವಾಡಿದನ್ನು. ಹೊಗೆಯಿಂದ
ತ್ುಂಬಿರುತ್ತದದ ಅಡುಗೆಮನೆಯೆಲಲಿ ನ್ನಗೆಯಿಂದ ತ್ುಂಬಿಹೊೀಯಿತ್ು.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾಲೆಯಾಡಿಸುವ ಹುಡುಗಿ ಶ್ಶು ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡ ಹೆಗಗಡೆಯವರು “ಎಲೆಲೆಲೆಲೆ ಹುಡುಗಿ ,
ಇತ್ತ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಬಾರೆ; ನಾನಂದಿಷ್ುಟ ನೀಡಿತೀನ, ನ್ನನ್ನನು ಮಮಮಗನ್ನನು!” ಎಂದು ಅಟಟಹಾಸ ಮಾಡಿದರು.
ಹುಡುಗಿ ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಂದ ಎಳಬಿಸಲು ಬಿದದಲ್ಲಿ, ಉರುಡು ಹಾಸಗೆ ಹಾಸ ಮಲಗಿಸದಳು. ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಸಂಜೆ ಬಿದಿದದದ
ಬಿರುಮಳೆಗೆ ಚಳಿಯಾಗುವಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ತ್ಣಣಾಗಾಗಿದದ ಹವೆಯಲ್ಲಿ, ಎಳಬಿಸಲ ಸುಖೀಷ್ಣಾವನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸದ ಆ ಕೂಸು ಅಂಗಾತ್ನೆ ಮಲಗಿ
ಕೆೈಕಾಲು ಆಡಿಸುತ್ಸಾತ, ನ್ನಗುವಂತ್ಸೆ ಮದಲು ದನಯೆಸಗುತ್ಸಾತ, ಅದರ ಕಡೆಗೆೀ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿದದ ಎಲಲಿರ ಹೃದಯದ ಮೀಲೆಯೂ ಆನ್ನಂದ ಕಾಂತ್ಯನ್ನುನು
ಸಂಚಿಸ, ಮುದುದಮೀಹವುಕುಕವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿತ್ು.
ಮಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಕುಕುಕರುಗಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತ್ು, ಗೊೀಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದದ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮಗುವನ್ನುನು ನೀಡುತ್ತದದ ಹಾಗೆಯೆ ಇತ್ರರಿಗೆ
ಅಚಚಾರಿಯಾಗುವಂತ್ಸೆ ಆನ್ನಂದಮಯರಾಗಿಬಿಟಟರು. ಗೊೀಡೆಗೆ ಒರಗಿದದವರು ನೆಟಟಗೆ ನಮಿರಿ ಕುಳಿತ್ರು. ಮತ್ಸೆತ ಮುಂದಕೆಕ ಬಾಗಿ, ನ್ನಗೆಬಿೀರಿ
ನೀಡತಡಗಿದರು. ಮತ್ಸೆತ ಮಣ್ಣೆಯ ಮೀಲ್ಂದ ಎದುದ ಉರುಡುಹಾಸಗೆಯ ಪಕಕಕೆಕ ಸರಿದು, ತ್ುದಿಗಾಲ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ು, ಬಗಿಗ,
ಮುದಿದಸತಡಗಿದರು. ಆಮೀಲೆ ತ್ುದಿಗಾಲಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ದದವರು ಅಂಡೂರಿ ಚಿಕಾಕಲು ಬಕಾಕಲು ಹಾಕಿ ಬಲವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟರು. ಯಾವುದೊೀ
ಭಾವಾವೆೀಶದಿಂದ ಅವರ ಮುಖಭಂಗಿ ತ್ಸೆೀಜಸವಯಾಯಿತ್ು. ಚೆಲುವಯಯನ್ನ ಕೆನೆನು ಗಲಲಿ ಹಣ್ಣೆಗಳನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ಮುಟಿಟ ನೀವಿ ಸೊಗಸುತ್ಸಾತ ಲಲೆಲಿಗೆೈದು
ತದಲಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಕಕಕೆಕ ಬಂದು ಕುಳಿತ್ದದ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಕಡೆ ಹನಗಣ್ಣಾಣಾಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ ‘ಅವನ್ನ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣ್ಣಾತನ ನನ್ನನು ಮಗ !
ಅವನೆ ಇವನ್ನು ಅನ್ನನುಬೆೀಕು, ಹಾಂಗೆೀ ಅದಾನೆ! ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾ ಬಾಲೆ ಆಗಿದಾದಗ ಹಿಂಗೆೀ ಇದದ ಕಣೀ! ಅದೆೀ ಕಣುಣಾ, ಅದೆೀ ಮೂಗು, ಅದೆೀ
ಚೆಂದ!’ ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಮತ್ುತ ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರ ಕಡೆಗೂ ತ್ರುಗಿ “ಗೌಡರಿಗೆ ಗೊತ್ತರಬೆೀಕಲಾಲಿ ? ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾನ್ನ
ತಟಿಟಲ್ಗೆ ಹಾಕೊೀ ಮನೆಗೆ ನೀವಿಬಬಾರೂ ಬಂದಿದರಲಾಲಿ?… ನಾ ಹೆೀಳಾದು ಸುಳೊಳೆೀ ಬದೊದೀ ನೀನೆ ನೀಡು, ದೊಡಡಕಾಕ!” ಎಂದು ಮಗುವನ್ನುನು
ಮಲಲಿಗೆ ಎತ್ತ ತಡೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಸಕೊಂಡರು.
ಆಗಲೆ ಮುದುಕನ್ನ ವತ್ರ್ಶೆನೆಯ ಅಸಾಧಾರಣತ್ಸೆಗೆ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಸವಲಪ ಗಾಬರಿಯಾಗತಡಗಿತ್ುತ. ಅದಕೆಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಗುವೂ ಗಟಿಟಯಾಗಿ
ಅಳತಡಗಿತ್ು.
ದೆೀವಯಯ “ದೊಡಡಪಪಯಾಯ, ನಮಮ ಬಟೆಟೀನೆಲಾಲಿ ಒದೆದಮಾಡಿ ಬಿಟಾಟನ್ನು! ಇತ್ತ ಕೊಡಿ ಅವನ್ನನು” ಎಂದು ಮಗನ್ನ ಅಳುದನಗೆೀಳಿ ಆಗಲೆಯೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಬಂದಿದದ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆ ನೀಡಿದನ್ನು. ದೆೀವಮಮ ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಎತ್ತ ಎದೆಗವಚಿಕೊಂಡು ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆೀ ತ್ಮಮ ಮಲಗುವ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ
ಹೊೀದಳು.
ಆ ದಿನ್ನ ಪೂವಾರ್ಶೆಹನುವೆಲಲಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹಷ್ರ್ಶೆಚಿತ್ತಕೆಕ ಇನತ್ೂ ಭಂಗ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಶ್ಶು ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡಾಗಣ್ಂದ ಅವರ ಮಗದ ಮೀಲೆ
ಅರಳಿದದ ನ್ನಗೆಯ ಮಲರು ಅವರು ಮಧಾಯಹನುದ ಊಟ ಮುಗಿಸ ಹಗಲು ನದೆದ ಮಾಡಿ ಎದದಮೀಲೆಯೂ ಮಾಸದೆ ಬಾಡದೆ ಹುಸುಸಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ,
ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ರಾತ್ರ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದಿದದ ಮುಕುಂದಯಯ ಐತ್ನ್ನ ಕೆೈಲ್ ದೆೀವಯಯಗೆ ಚಿೀಟಿಕೊಟುಟ ಕಳುಹಿಸುವವರೆಗೆ .
ಚಿೀಟಿಯನ್ನುನು ಓದಿಕೊಂಡ ದೆೀವಯಯ ವಿಷ್ಯವನ್ನುನು ತ್ಟಕಕನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆಯೊಡನೆ ಪರಸಾತಪಿಸದನ್ನು.
ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಆ ದಿನ್ನವೆ ಕಾಲುನ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದ ಹಳೆಮನೆಗೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆ ಆಗಿತ್ುತ. ಗಾಡಿಯ ಮೀಲೆಯೆ
ಕಳುಹಿಸುವುದಕೂಕ ಆಗುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಗಾಡಿದಾರಿಯೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಎತ್ುತಗಾಡಿ ಇಟುಟಕೊಳುಳೆವುದೆೀ ಅಪೂವರ್ಶೆ ಭೀಗವಾಗಿದದ
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯ ರಸೆತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೆೀಕು? ಕಟಿಟಗೆ ಗೊಬಬಾರಗಳೂ ತ್ಲೆಹೊರೆಯ ಮೀಲೆಯೆ ಸಾಗುತ್ತದುದವು; ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದದ
ದಿನ್ನಸ ಸಾಮಾನ್ನುಗಳೆಲಲಿ ಹೆೀರೆತ್ತನ್ನ ಮೀಲೆ ಆಮದಾಗುತ್ತದದವು. ಹಿೀಗಾಗಿ ಜನ್ನಕೆಕ ಗಾಡಿ ರಸೆತಯ ಅವಶಯಕತ್ಸೆಯೆ ತೀರಿರಲ್ಲಲಿ.
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ಹೆಗಗಡೆಯವರಂತ್ೂ ಸಂತೀಷ್ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಸದಯಕೆಕ ತ್ಸಾಪತ್ರಯಮಯವಾದ ತ್ಮಮ ಮನೆಯನೆನುೀ ಮರೆತ್ುಬಿಟಟಂತ್ಸೆ ಇದದರು. ಪದೆೀ ಪದೆೀ
ಮಮಮಗನ್ನನ್ನುನು ಕರೆದು ತ್ರಹೆೀಳಿ ಮುದುದ ಮಾತ್ಸಾಡಿಸ ನ್ನಲ್ಯುತ್ತದದರು. ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಮನ್ನಸಸಾಲಲಿದ ಮನ್ನಸಸಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ತ್ಮಮ ಮನೆಯ
ನೆನ್ನಪುಕೊಟುಟ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ದಿನ್ನವೆ ಹಿಂತ್ರುಗಬೆೀಕಾಗಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸದಾಗ, ಅವರು ಮುನಸಕೊಂಡಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿದರು: “ಅಯೊಯೀ ಇದೆದೀ
ಇದೆ, ಗೌಡರೆ, ಹಾಳು ಮನೆ! ಇನೆನುರಡು ದಿನ್ನ ಇಲೆಲಿೀ ಸುಖವಾಗಿ ಇದುದಬಿಡಿತೀನ, ನ್ನನ್ನನು ಮಮಮಗನ್ನನು ನೀಡಾತ, ಹಾಯಾಗಿ!”
ಕೊನೆಗೆ, ನವಾರ್ಶೆಹವಿಲಲಿದೆ, ದೆೀವಯಯ ಮಲಲಿಗೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಚಿೀಟಿಯ ಪರಸಾತಪವೆತ್ತ, ಹಳೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದ ದುರಂತ್ವನ್ನುನು ಆದಷ್ುಟ ಸೌಮಯ
ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸದಾಗ, ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಆದ ಸಂಕಟ ಹೆೀಳತ್ೀರದಾದಗಿತ್ುತ. ಬಾಲಕರಂತ್ಸೆ ಅವರು ರೀದಿಸುವುದನ್ನುನು ನೀಡಿ
ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಾದಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಾೀರು ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ: “ದೆೀವಯಯ, ನ್ನನ್ನನು ದೊಡಡಣಣಾನ್ನನು ಯಾವಾಗ ಕರಕೊಂಡು ಬರತ್ಯಪ್ಪಾಪ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ?
ಎಲಲಿ ಅವನಗೆ ವಹಿಸ, ತ್ಣಣಾಗೆ ಕಣುಣಾ ಮುಚಿಚಾಕೊೀಳಿತನ್ನಪ್ಪಾಪ! ನ್ನಂಗೆ ಸಾಕಪ್ಪಾಪ ಈ ಸಂಸಾರ!” ಎಂದು ತ್ಲೆಮೀಲೆ ಕೆೈ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಅಳುತ್ಸಾತ
ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟರು.
ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳುಳೆವುದಕೂಕ ದಾರಿಗಡಡವಾದ ಹಳು ಮಟುಟ ಸವರುವುದಕೂಕ ಮೂರು ನಾಲುಕ ಜನ್ನರಿದದರೆ ಗಾಡಿಯನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ
ಹಕಕಲು ಬಯಲ್ನ್ನ ಮುಖಾಂತ್ರ ಹಲೆಮನೆಯ ಹತ್ತರದವರೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬಹುದು ಎಂದು ಬಚಚಾ ಭರವಸೆ ಕೊಟಟಮೀಲೆ , ಸುಬಬಾಣಣಾ
ಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ತ್ಡಿ ಹಾಸ, ದಿಂಬುಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಮಲಗಿಸ, ದೆೀವಯಯನ್ನೂ ಗಾಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಮೈಗಾವಲಾಗಿ ಹತ್ತದನ್ನು. ವಿಷ್ಣಣಾ
ವಾತ್ಸಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮನೆಯವರೆಲಲಿ ನಂತ್ು ನೀಡುತ್ತರಲು, ಗಾಡಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಗಂಟೆ ಗಗಗರದ ಸರಗಳ ಸದುದ ಮಾತ್ರ ಕೆೀಳಿಸ, ಕಡೆಗೆ ಅದೂ
ನಂತ್ತ್ು. ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ನೀಡಿದಾಗಿ ಸುಯುದ, ಯಾರ ಕಡೆಯೂ ನೀಡದೆೀ ನೆಲವನೆನುೀ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಒಳಗೆ ನ್ನಡೆದರು. ಅತ್ಸೆತಯೊಡನೆ ಮಗನ್ನನ್ನುನು
ಎತ್ತಕೊಂಡು ನಂತ್ದದ ದೆೀವಮಮ ತ್ನ್ನನು ಅಕಕನಗೊದಗಿದದ ಸಂಕಟದ ಸಥೂತ್ಗೆ ಕಣ್ಣಾೀರು ಸುರಿಸುತ್ಸಾತ, ಮೈದುನ್ನ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯನ್ನುನು ಶಪಿಸದಳು. ತ್ನ್ನನು
ತ್ಮಮನಂದ ಚಿೀಟಿ ತ್ಂದಿದದ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಪರತ್ಸೆಯೀಕವಾಗಿ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಕರೆದು, ಅವನಂದ ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೀಳಿ ತ್ಳಿದಿದದ ವಿವರವನೆನುಲಾಲಿ
ಗದಗದ ಕಂಠದಿಂದ ಅತ್ಸೆತ ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರಿಗೂ ಹೆೀಳಿದಳು:
ಧ್ಮರ್ಶೆವನ್ನುನು ಹಳೆಮನೆಗೆ ಕೆರೆದೊಯುದ ಬಿಟುಟ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದದ ಐತ್ನ್ನು, ತ್ಸಾನ್ನು ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಕೆಲಸದ ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳು
ಹೂವಿಯಿಂದಲೂ, ಬಾಯಿಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊರಟಿದದ ಹಳೆಮನೆ ಕೆೀರಿಯ ಹೊಲೆಯರಿಂದಲೂ ಸಂಗರಹಿಸದದ ಸುದಿದಯನ್ನುನು
ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ತ್ಳಿಸದನ್ನಂತ್ಸೆ. ಒಡನೆಯ, ತ್ನ್ನನು ಅಕಕನ್ನನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ಉಳಿಸಬೆೀಕೆಂದು, ಮುಕುಂದಯಯ ಅಣಣಾ ರಂಗಪಪಗೌಡರನ್ನೂನು
ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಒಡೆದು ಒಳನ್ನುಗಿಗ, ಪರಜೆಞತ್ಪಿಪ ಮಂಚದ ಮೀಲೆ ಬಿದುದಕೊಂಡಿದದ ರಂಗಮಮನಗೆ
ಶೆೈತಯೀಪಚಾರ ಮಾಡಿ, ಧಾತ್ು ಬರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದರಂತ್ಸೆ!
ಹೆಂಡತ್ ದೆೀಯಿ ತ್ೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಸೆೀರೆಗಾರ ಚಿೀಂಕರ ಒಂದು ದಿನ್ನವೆಲಲಿ ಶೀಕವನಾನುಚರಿಸದದನ್ನು: ತ್ನ್ನನು ಮೂವರು ಚಿಕಕಮಕಕಳ ಬತ್ತಲೆ ಅರೆಬತ್ತಲೆಯ
ಒಡಲುಗಳನ್ನುನು ತ್ಬಿಬಾ ತ್ಬಿಬಾ ಮುಂಡಾಡಿ ಕಣ್ಣಾೀರು ಕರೆದಿದದನ್ನು. ನೆರೆಯ ಬಿಡಾರದ ಪಿಜಣನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಅಕಕಣ್ಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಕಕಳಿಗೆಲಲಿ ತ್ಸಾನೆ
ಗಂಜ ಉಣಬಡಿಸದದನ್ನು. ಅಕಕಣ್ಯನ್ನುನು ಬಾಯಿತ್ುಂಬ ಹೊಗಳಿ ತ್ನ್ನನು ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಯನ್ನುನು ನ್ನೂರುಸಾರಿ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಿದದನ್ನು. ಜವರ ಬಂದು ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಹೊದೆದು ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಬಿದುದಕೊಂಡಿದದ ಪಿಜಣನ್ನ ಬಲ್ ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಕುಳಿತ್ು ತ್ನ್ನನು ದುಃಖವನ್ನುನು ತೀಡಿಕೊಂಡು ತ್ನ್ನನು
ಅನಾಥಮಕಕಳಿಗೆ ಇನ್ನುನುಮುಂದೆ ಅಕಕಣ್ಯೆ ಗತ್ ಎಂದು ಅತ್ತದದನ್ನು. ಹುಡುಗ ಐತ್ನ್ನ ಮುಂದೆಯೆ ಇನ್ನೂನು ಹುಡುಗಿಯತ್ನ್ನವನೆನುೀ ದಾಟದಿದದ ಅವಳ
ಪುಟಟ ಹೆಂಡತ್ ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ದೆೈನ್ನಯದಿಂದ ಕೆೈಮುಗಿದು, ತ್ನ್ನನು ತ್ಬಬಾಲ್ ಮಕಕಳಿಗೆ ಅವಳೆೀ ತ್ಸಾಯಿಯೆಂದೂ ಐತ್ನೆೀ ತ್ಂದೆ ಎಂದೂ, ಮುತ್ತನ್ನಂಥ
ಹೆಂಡತ್ ಹೊೀದ ಮೀಲೆ ತ್ಸಾನನ್ನುನು ಬದುಕುವ ಸಂಭವವಿಲಲಿವೆಂದೂ, ನಾಟಕವಾಡುತ್ತದಾದನೆಯೊ ಎಂಬಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದದನ್ನು. ಕೆೀಳಿದವರಿಗೆ
ಸಂಕಟವುಕುಕವಂತ್ಸೆ. ಸೆೀರೆಗಾರನೆಂದು ಮರೆಯುತ್ತದದವನ್ನು ಬರಿಯ ಕೆಲಸದಾಳುಗಳಾದ ತ್ಮಮ ಮುಂದೆ ಅಷ್ುಟ ದೆೈನ್ನಯದಿಂದ ಯಾಚಿಸುತ್ಸಾತ
ಶೀಕಿಸುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು, ಐತ್ನಬಬಾನ್ನು ವಿನಾ, ಸವರ್ಶೆರೂ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಸತ್ೀಪ್ಪೆರೀಮಕೂಕ ಸಂಕಟಕೂಕ ಸಭಯತ್ಸೆಗಳು ಬೆರಗಾಗಿ, ಮರುಗಿ
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ಮಾರುಹೊೀಗಿದದರು.
ಆದರೆ ಮಾರನೆಯ ದಿನ್ನವೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮನ್ನಸಥೂತ್ ಬದಲಾಯಿಸತ್ುತ. ಮಧಾಯಹನುದವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಹಿೀಗೂ ಕಷ್ಟಪಟುಟ ಬಿಡಾರದ ಶೂನ್ನಯತ್ಸೆಯನ್ನುನು
ಸಹಿಸಕೊಂಡಿದದನ್ನು. ಅಪರಾಹನುದಲ್ಲಿ ಅವನಂದ ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಬಿಡಾರದ ತ್ುಂಬ ಬಿಕೊೀ ತ್ುಂಬಿದಂತ್ಸಾಯುತ. ಸತ್ುತಹೊೀದ ಹೆಂಡತ್ಯ ಬಡ
ಸಂದೂಕವನ್ನುನು ಬಿೀಗ ಮುರಿದು ಬಾಯಿ ತ್ಸೆರೆದು, ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಿ, ಕೆೈಯಾಡಿಸದವನ್ನು. ಗತ್ಸದವಳ ಬಡ ಒಡವೆಯ ಚೂರುಪ್ಪಾರನ್ನುನು ಬೊಕಕಣಣಾಕೆಕ
ಹಾಕಿಕೊಂಡನ್ನು. ಅವಳದೆದ ಆಗಿದುದ ಅವಳು ಉಡದೆೀ ಮಾಡದೆೀ ಇಟೆಟೀ ರಕಿಷೌಸಕೊಂಡು ಬಂದಿದದ ಒಂದು, ಇದಿದದದರಲ್ಲಿ ಚೆನಾನುಗಿದುದ ವಿಶೆೀಷ್
ಸಂದಭರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಲು ಬೆೀಕೆಂದು ಜೊೀಪ್ಪಾನ್ನವಾಗಿಟಿಟದದ, ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಹೊರತ್ಸೆಗೆದು, ಕಣ್ಣಾೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಲೆೀ ತ್ನ್ನನು ಮಕಕಳಿಗೆ ಹೊರಗೆ
ತ್ಲೆಬಾಚುತ್ತದದ ಅಕಕಣ್ಯನ್ನುನು ಕರೆದು, ಕಾಣ್ಕೆ ನೀಡಿದನ್ನು, ಅವಳಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಮಕಕಳ ರಕಷೌಣ್ಣೆಯ ಹೊಣ್ಣೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡುವಂತ್ಸೆ. ಆಮೀಲೆ ಅವನ್ನ
ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ, ತ್ಸೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಣಾ ಹಚಿಚಾ ತ್ಲೆಬಾಚಿಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನಗೆ ಸವಲಪ ಕೆಲಸವಿದೆಯೆಂದೂ ಕಪ್ಪಾಪಗುವುದರಳಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆಂದೂ ಅಕಕಣ್ಗೆ
ಹೆೀಳಿ, ಕಮಾಮರಸಾಲೆಯ ಕಳಳೆಂಗಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೊೀದನ್ನು.
ಮತ್ಸೆತ ಎರಡು ದಿನ್ನ ಇತ್ತಕಡೆ ತ್ಲೆ ಹಾಕಲ್ಲಲಿ!… ಆ ದಿನ್ನ ಕತ್ತಲೆವರೆಗೂ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಅಕಕನ, ತ್ಮಮ ಕಾಣ್ಣೆಯಾದ ಅಬೆಬಾಯನ್ನುನು ನೆನೆನೆದು
ಅಳುತ್ತದದ ಅವನ್ನ ಮಕಕಳಿಗೆ ಗಂಜಹಾಕಿ, ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದಲೆಲಿೀ ಅವರನ್ನುನು ಮಲಗಿಸಕೊಂಡಿದದಳು.
ಮೂರನೆಯ ದಿನ್ನ ಚಿೀಂಕರ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶೀಕದ ಛಾಯೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ್ನ ಕಳೆಯೆ
ಕಾಣ್ಸುತ್ತತ್ುತ. ಅಳುತ್ಸಾತ ಬಳಿಸಾರಿದ ಮಕಕಳಿಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಂದಿದದ ಓಲೆಬೆಲಲಿವನ್ನುನು ಕೊಟುಟ, ಸಂಬಳ ಸುರಿಯುತ್ತದದ ಮೂಗು ಮುಸುಡಿಗಳನ್ನುನು ಒರಸ,
ಸಮಾಧಾನ್ನ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಅಕಕಣ್ಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರ ಜೊತ್ಸೆಗೂಡಿ ಮೀಗರ ವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾದಿರ ಕಟಿಟಸಲ್ರುವ ಇಸೂಕಲ್ನ್ನ ಕಂತ್ಸಾರಟು
ಹಿಡಿದಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಒಂದು ನಾಲುಕ ದಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇರಬೆೀಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆಂದೂ, ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ಎರಡೂ ಮೂರು ದಿನ್ನಕೊಕಮಮ ಬಂದು
ಹೊೀಗುತ್ತರುವುದಾಗಿಯೂ ಹೆೀಳಿ, ಅವಳ ಕೆೈಗೆ ತ್ನ್ನನು ಮಕಕಳ ಬಾಬುತ ಖಚಿರ್ಶೆಗಾಗಿ ಸವಲಪ ಹಣವನ್ನುನು ಕೊಟಟನ್ನು. ಹಣವನೆನು ಮುಟಿಟ ಕಾಣದಿದದ ಅವಳು
ಚಿೀಂದರ ಸೆೀರೆಗಾರರ ಶ್ರೀಮಂತ್ತ್ಸೆಗೆ ಬೆರಗಾದಳು. ದೆೀಯಿಯ ಗಂಡ ಇಷ್ುಟ ಸಾಹುಕಾರರಾಗುವ ಸಮಯಕೆಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಸಾಯಬೆೀಕ?
ಅಯೊಯೀ ಅವಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಿಲಲಿದೆ ಹೊೀಯಿತ್ಲಾಲಿ! ಅವಳೆೀ ಇದಿದದದರೆ ಎಷ್ುಟ ಸಂತೀಷ್ಪಡುತ್ತದದಳು? ಎಂದುಕೊಂಡಳು.
ಹಿೀಗೆ ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರನ್ನು ಆಗಾಗೆಗ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬಂದು, ಒಂದು ಹಗಲ್ೀ ಒಂದು ಇರುಳೊೀ ತ್ಂಗಿದುದ, ಮತ್ಸೆತ ಮೀಗರವಳಿಳೆಗೆ ಕಂತ್ಸಾರಟು ಕೆಲಸಕೆಕ
ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಕಣಮರೆಯಾಗುತ್ತದದನ್ನು. ಅವನ್ನು ತ್ಮಮ ಗದೆದ ತೀಟದ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬರಬೆೀಕು; ಇಲಾಲಿ? ನ್ನಮಮ ಸಾಲಾನೆಲಲಿ ತ್ೀರಿಸ, ಬಿಡಾರ
ಖಾಲ್ ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಂದು ಐತ್ನ್ನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿಕಳಿಸದರು.
ಒಂದು ದಿನ್ನ ಅಕಕಣ್ ತ್ನ್ನನು ಖಾಯಿಲೆ ಗಂಡನಗೆ ನತ್ಯವೂ ಬಡಿಸುವಂತ್ಸೆ ಕುಚಚಾಲಕೆಕ ಗಂಜ ಮತ್ುತ ಒಂದು ಹಸಮಣಸನ್ನಕಾಯಿ ಬಡಿಸುವುದಕೆಕ
ಬದಲಾಗಿ ಹಚಚಾನ್ನಕಿಕ ಅನ್ನನುವನ್ನೂನು ಸಾವಲುರ್ಶೆಮಿೀನ್ನು ಚಟಿನುಯನ್ನೂನು ಬೆರಕಜೆಸೊಪಿಪನ್ನ ಸಾರನ್ನೂನು ನ್ನಂಚಿಕೊಳುಳೆವುದಕೆಕ ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಅಂತ್ಯಕಕಸೆಡಿತಯವರ
ಮನೆಯಿಂದ ತ್ಂದದುದ ಎಂದು ಚಿೀಂಕರ ತ್ಂದುಕೊಟಿಟದದ ಕಳಲೆ ಉಪಿಪನ್ನ ಕಾಯನ್ನೂನು ಬಡಿಸಲು, ಪಿಜಣ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಚಕಿತ್ನಾಗಿ ಆನ್ನಂದದ
ಗರಬಡಿದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಹೆಂಡತ್ಯ ಸುಧಾರಿಸದ ಬಟೆಟಬರೆ ಕಡೆಯೂ ನೀಡಿ “ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ್ಸೆೀ ಇದೆಲಾಲಿ ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದನ್ನು, ಬೆರಗುಸರೆಳೆದು.
“ಏನೀ ಅವರ ಮಕಕಳನ್ನನು ನೀಡಿಕೊಳೆತೀನೆ ಅಂತ್ಸಾ ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರು ತ್ಂದು ಕೊಟಟದುದ.”
“ಅಂತ್ೂ ಹೆಂಡಿತ ಸತ್ತಮೀಲಾದೂರ ಅವನಗೆ ದೆೀವುರ ಒಳೆಳೆಬುದಿಧ ಕೊಟನುಲಾಲಿ!… “
“ಮೀಗೊರಳಿಳೆ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ುರ ಕೊಟುರ ಅಂತ್ಸಾ ನಮಮ ಜಡಕೂಕ ಮದುದ ತ್ಂದು ಕೊಟಾಟರೆ… “
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

“ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ಸೆತ? ನೀ ಕೊಡಲೆೀ ಇಲಾಲಿ!”
“ಅಂಬಲ್ ಉಂಡಮಾಯಲೆ ತ್ಗೊಳಳೆಬೆೀಕಂತ್ಸೆ. ಆಮಾಯಲೆ ಕೊಡಿತೀನ.”
ಅಂತ್ೂ ಆ ಊಟ ಔಪಧಿಗಳ ಪರಭಾವದಿಂದಲ್ೀ ಏನೀ ಪಿಜಣನಗೆ ಹೊಟೆಟ ಗೆಡಡಯ ರೀಗ ಪೂತ್ರ್ಶೆ ಗುಣವಾಗದಿದದರೂ ಗೌಡರ ಮನೆಯ
ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗುವಂತ್ಸಾದನ್ನು. ಅಕಕಣ್ಯೂ ಆಗೊಮಮ ಈಗೊಮಮ ಗೌಡರ ಹೆದರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ತದದರೂ ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರಗಾರನ್ನ ಉದಾರ
ಕೊಡುಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗಲೆೀಬೆೀಕಾದ ಅವಶಯಕತ್ಸೆ ಅಷಾಟಗಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಲಲಿದೆ ಸೆೀರೆಗಾರನ್ನ ಮೂರು ಮಕಕಳ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮದ
ಭಾರ ಬೆೀರೆ ಅವಳ ಮೀಲೆ ಬಿದಿದತ್ುತ.
ಮಕಕಳಿಲಲಿದ ಅಕಕಣ್ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮಕಕಳಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ತ್ಸಾಯಿಯಾಗಿ, ಅವರನ್ನುನು ಅಕಕರೆಯಿಂದ ನೀಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ, ಅವನ್ನ ಬಿಡಾರದ
ವಹಿವಾಟುಗಾರಳಾಗಿ, ತ್ುಸು ಉತ್ತಮವಾದ ಬಟೆಟಬರೆಗಳಿಂದ ಮರೆಯತಡಗಿದುದನ್ನುನು ನೀಡುತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಕೆಲವು ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಏನೀ
ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಸುಳಿಯತಡಗಿತ್ು. ಆದರೆ ಅದುವರೆಗೂ ತ್ನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತದದ ಅಕಕಣ್ ಯಕಕನ್ನ ಮೀಲೆ ಅಂತ್ಹ ಅಪವಾದವನ್ನುನು ಹೊರಿಸಲು ಅವಳ
ಮನ್ನಸುಸಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪಪಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಅವಳ ಅಂತ್ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕಹಿ ಕೊರೆಯತಡಗಿತ್ುತ. ಅಲಲಿದೆ ಅಕಕಣ್ಯ ಗಂಡ ಪಿಜಣನೆೀ ಚಿೀಂಕರ
ಸೆೀರೆಗಾರನ್ನನ್ನುನು ಬಾಯಿ ತ್ುಂಬ ಹೊಗಳುತ್ಸಾತ ಮಚುಚಾಗೆಯಿಂದಿರುವಾಗ ನ್ನಚಿಚಾನ್ನ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯ ಮೀಲೆ ಯಾರಿಗೆ ತ್ಸಾನೆ ದೂರು ಹೊರಿಸಲು
ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾದಿೀತ್ು?
ಆದರೂ ಪಿೀಂಚಲು ಒಂದು ರಾತ್ರ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಡನೆ ಏಕಾಂತ್ದ ಸರಸದಲ್ಲಿದಾದಗ , ಅದೂ ಇದೂ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ಸಾತ ನಾಲ್ಗೆ ಸಡಿಲಗೊಂಡು,
ಅಕಕಣ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಅನ್ನುಮಾನ್ನವನ್ನುನು ಐತ್ನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಪಿಸುಗುಟಿಟದಳು. ಐತ್ನಗೂ ಅಂತ್ಹುದೆೀ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಅಂತ್ಹುದೆೀ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ
ತೀರತಡಗಿತ್ಸೆತಂದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ ನೆರೆಯ ಬಿಡಾರಗಳ ಕಡೆ ಸವಲಪ ವಿಶೆೀಷ್ ಆಸಕಿತಯಿಂದ ಕಣುಣಾ ಕಿವಿ ಇಡತಡಗಿದಳು.
ಐತ್ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಒಡೆಯರ ತೀಟದ ಕೆಲಸ ಪೂರೆೈಸ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದವನ್ನು, ಗಂಜ ಕಾಯಿಸುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಡತ್ಯೊಡನೆ
ಸರಸಸಲಾಲಿಪದಲ್ಲಿದದನ್ನು. ಕೆಲದಿನ್ನಗಳಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಬೆಳಿಗೆಗ ಎದಾದಗ ವಾಕರಿಕೆ ಯಾಗುತ್ತದುದದನೆನುೀ ಕುರಿತ್ು ಇಬಬಾರೂ ವಿನೀದವಾಡುತ್ತದದರು.
ಹೆಂಡತ್ಗೆ ದಿನ್ನವೂ ಬೆಳಿಗೆಗ ವಾಂತ್ಯಾಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಐತ್ನಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಆ ದಿನ್ನ ಅವನ್ನು ಕೊೀಣೂರು ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಕೆಕ
ಹೊೀಗಿದಾದಗ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ, ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮ ಎಂದು ಎಲಲಿರೂ ಕರೆಯುತ್ತದದ ದಾನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡಿಯವರು, ಅವನ್ನ ಹತ್ತರ ತೀಟದಿಂದ
‘ಬಳೆಳೆ’ ತ್ರಲು ಹೆೀಳಿದರು. ಐತ್ ಅಡಕೆ ತೀಟಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಒಂದು ಹೊರೆ ಊಟಕೆಕ ಉಪಯೊೀಗವಾಗುವ ಬಾಳೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನುನು ತ್ಂದು, ಮನೆಯ
ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಇಟಟನ್ನು. ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮ, ಹಾಗೆ ತ್ಸಾವು ಹೆೀಳಿದ ಏನಾದರೂ ಸಣಣಾಪುಟಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟಟವರಿಗೆ ಕೊಡುವ
ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ, ಐತ್ನಗೂ ಮಜಜಿಗೆ ಉಪಿಪನ್ನಕಾಯಿ ಕೊಟುಟ, ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದದರು: “ಏನೀ ಹುಡುಗಾ, ಹುಡುಗಿ ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಇನ್ನೂನು ಒಂದು
ವಷಾರ್ಶೆನ್ನೂ ಆಯೊತೀ ಇಲ್ಲಿೀ ಅಷ್ಟರಲೆಲಿೀ….” ಎಂದು ಅಧ್ರ್ಶೆಕೆಕ ನಲ್ಲಿಸ, ವಯಂಗಯವಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿ ಹಾಸಯ ಮಾಡುವಂತ್ದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು
ಐತ್ನಗೆ ಮುಖವೆಲಾಲಿ ಪ್ಪೆಚಾಚಾಯಿತ್ು. ಅವನಗೆ ಅವರ ವಯಂಗಯದ ಇಂಗಿತ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಲಿ. ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ವಾಂತ್ಯಾಗುತ್ತರುವುದರಿಂದ ಅವಳನ್ನುನು
ಏನೀ ಅಪ್ಪಾಯಕೆಕ ತ್ಸಾನ್ನು ಈಡುಮಾಡಿಬಿಟಿಟದೆದೀನೆ ಎಂದು ಅಮಮ ನಂದಿಸುತ್ತರಬೆೀಕೆಂದೆೀ ಊಹಿಸಬಿಟಟನ್ನು!
ತ್ಪ್ಪಪಿಪ ಕಷೌಮಯನ್ನುನು ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೆೀಡುವವನ್ನಂತ್ಸೆ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ರಿೀತ್ಯಿಂದ “ನಾನ್ನು ಏನ್ನು ಮಾಡಲ್ , ಅಮಾಮ? ಅವಳು ಬೆೀಡ ಎಂದರೂ
ಕೆೀಳದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತಳೆ; ಅದನ್ನೂನು ಇದನ್ನೂನು ಸಕಿಕದದನೆನುಲಾಲಿ ತ್ನ್ನುನುತ್ಸಾತಳೆ. ಮರಹತ್ತ ಪ್ಪಾಯರಲ ಕಡೆಡೀನ್ನೂ ತ್ನಾತಳೆ! ಆವೊತ್ುತ ತ್ಸಾವಟದಾಚೆ
ದರೆಯಲ್ಲಿ ಜೆೀನ್ನುಕಿತ್ುತ ಮೀರೆ ಊದಿಸಕೊಂಡಿದದಳಲಾಲಿ! ಈಗ ವಾಂತ್ ಹತ್ತ ಬಿಟಿಟದೆ, ದಿನಾ ಹೊತ್ಸಾತರ! ದಿನಾ ಬೆೈಗಿನ್ನಹೊತ್ುತ ಅದೆಲ್ಲಿಗೊೀ
ಹೊೀಗಾತಳೆ, ಮದಿದಗೆ ಎಲ್ಕೆವಿ ಸೊಪಪ ತ್ರಲ್ಕಕಂತ್ಸೆ!….. ನೀವಾದೂರ ಹೆೀಳಿ, ಅಮಾಮ, ಏನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಆ ಖಾಯಿಲೆಗೆ ?… “

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

“ಥೂ ಹುಡುಗಾ! ನೀನೆಂಥಾ ಮಂಗನೀ! ನಂಗೆೀನ್ನು ಅಷ್ೂಟ ತ್ಳಿಯಲ್ಕಿಕಲಾಲಿ? ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ನೂ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಪ್ಪಾಪ! ನಾನೆೀ ಹೆೀಳಿದೊದೀ ಆ
ಸೊಪುಪ ತ್ಂದು, ಹಸೊೀಳೆ ಮಾಡಿಕೊಳಾಳೆಕೆ!”
ರೀಗದ ವಿಚಾರ ಕೆೀಳಿ, ಸಂಕಟಪಟುಟ, ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ ತೀರಿಸುವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ, ಹೆಗಗಡತಮಮೀರು ಬೆೈದು ಮೂದಲ್ಸುತ್ತರುವುದನ್ನುನು ಕಂಡು ಐತ್
ಬೆಪ್ಪಾಪಗಿ “ಮತ್ಸೆತ? ಯಾಕಮಮ ಹಾಂಗೆ ವಾಂತ್ ಮಾಡಿಕೊಳಾತಳಲಾಲಿ?” ಎಂದನ್ನು.
“ಅವಳಿಗೆ ನೀರು ನಂತ್ದೆ ಕಣೀ, ಬೆಪುಪ ಹುಡುಗಾ!” ಎಂದು ನ್ನಕುಕ ಸರಕಕನೆ ತ್ರುಗಿ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿದದರು. ಐತ್ ಅದನೆನುಲಲಿ ಅಥರ್ಶೆಮಾಡಿಕೊಳಳೆಲು
ಪರಯತ್ನುಸ, ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಪಡುತ್ಸಾತ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹಿಂದಿರುಗಿದದನ್ನು.
“ನೀರು ನಂತ್ದೆ ಅಂದರೆ ಏನೆೀ?” ಗಂಜ ಬೆೀಯಿಸುತ್ಸಾತ ಒಲೆಯ ಕಡ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ದದ ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಪರಶೆನು ಹಾಕಿದದನ್ನು ಐತ್. ಅವಳು ಮುಖ
ಇತ್ತ ತ್ರುಗಿಸದೆ ತ್ನ್ನನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಗನುಳಾಗಿ:
“ನೀರು ನಂತ್ದೆ ಆಂದೆರ? ನೀರು ನಂತ್ದೆ ಅಂತ್ಸಾನೆ ಅಥರ್ಶೆ! ತ್ಸಾವಟದ ಹಳಯದಾಗೆ ನೀಡಿಲೆಲಿೀನ್ನು ನೀನ್ನು ನೀರು ನಂತ್ರೀದನ್ನನು?” ಎಂದಳು.
ಐತ್ನಗೆ ಸವಲಪ ಸಟುಟ ಬಂದಂತ್ಸಾಯುತ, ಹಳಳೆದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಂತ್ರುವ ವಿಚಾರವನ್ನುನು ಇವಳಿಂದ ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೀಳಿ ತ್ಳಿದುಕೊಳಳೆಬೆೀಕಾಗಿತ್ಸೆತೀ ಎಂದು.
“ಅದನ್ನನುಲಲಿ ನಾ ಕೆೀಳಿದುದ. ಹೆಗಗಡತಮಮೀರು ಹೆೀಳಿದರಲಾಲಿ ನಂಗೆ ನೀರು ನಂತ್ದೆ ಅಂತ್ಸಾ, ಅದನ್ನನು ನಾ ಕೆೀಳಿದುದ.”
ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗದೆಯೆ , ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ, ಕಿಸಕಕನೆ ನ್ನಕುಕಬಿಟಟಳು, ಐತ್ನ್ನ ದಡಡತ್ನ್ನದ ಕಪ್ಪಾಳಕೆಕ ಹೊಡೆಯುವಂತ್ಸೆ.
“ಯಾಕೆ? ನ್ನಗುತ್ತೀಯಾ?” ಬಿಗುದನಯಿಂದಲೆ ಕೆೀಳಿದನ್ನು ಐತ್.
ಪಿೀಂಚಲು ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ, ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಪಿರೀತ್ಯುಕುಕವಂತ್ಸೆ ವಿನೀದದಿಂದ ದೃಷ್ಟಸ ನೀಡಿ, ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖದ ಮುದುದ
ಇಮಮಡಿಯಾಯಿತ್ಸೆಂಬಂತ್ಸೆ ಗದರಿಸದಳು. ಗಂಡನೆಂಬ ಗೌರವಕೆಕ ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಬಹುವಚನ್ನವನ್ನುನುಪಯೊೀಗಿಸ:
“ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಆ ಪಂಚಾಯಿತ? ಗಂಡಸರಿಗೆ? ಹೆಗಗಡತಮಮೀರ ಹತ್ರ ಏನೆೀನೆಲಾಲಿ ಆಡಿಬಿಟಿಟರೀ ಏನೀ? ಇನ್ನುನು ನಾನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೊೀದಾಗ ಎಲಲಿರ
ಮುಂದೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು ಏನೆಲಲಿ ನ್ನಗುತ್ಸಾತರೀ ದೊಡಡ ಅಮಮ? ನಾನ್ನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖ ಎತ್ುತವುದು ಹೆೀಂಗೆ?”
ಅದುವರೆಗೂ ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಳಿಯದಿದದ ಯಾವುದೊೀ ಗುಟಿಟನ್ನ ಅರಿವು ತ್ಟಕಕನೆ ಮನ್ನಕೆಕ ಮೂಡಿದಂತ್ಸಾಗಿ ಐತ್ನ್ನ ಕಣುಣಾ ಅರಳಿ ಬೆಳಗಿದುವು. ಮಗದಲ್ಲಿ
ಮುಗಧ ಮಂದಸಮತ್ವೊಂದು ತ್ುಟಿಗಳೆಡೆ ಹೊಮಿಮತ್ು. ಯಾರೂ ಮೈಮೀಲೆ ನೀರೆರಚಿದಂತ್ಸಾಗಿ ರೀಮಾಂಚನ್ನವಾಯಿತ್ು. ತ್ನ್ನನು ಪುಟಟ ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು
ಎದುದ ಅಪಿಪಕೊಂಡು ಬಿಡಬೆೀಕು ಎನನುಸತ್ು. ಅದರೆ ಪಿೀಂಚಲುವಿನ್ನ ಭಂಗಿ ಅಷ್ುಟ ಉತ್ಸೆತೀಜನ್ನಕರವಾಗಿಲಲಿದುದನ್ನುನು ಗರಹಿಸ, ತ್ನ್ನನು ಉಲಾಲಿಸವನೆನುಲಲಿ
“ಓಹೊೀ! ಅಷೆಟೀನೆ? ಈಗ ಗೊತ್ಸಾತಯುತ! ಕಳಿಳೆ!” ಎಂಬ ಉದಾಗರದಲ್ಲಿ ಮರೆಸಬಿಟುಟ “ಸೆೀರಿಗಾರರ ಸವಾರಿ ಬಂದಾಹುಂಗೆ ಕಾಣತದೆ , ಅವರ ಬಿಡಾರಕೆಕ
ಹೊೀಗಿ ಬತ್ೀರ್ಶೆನ” ಎಂದು ಎದದನ್ನು.
“ಈಗ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೊೀಗುವುದು? ಅಲ್ಲಿ ಅಕಕಣ್ ಮಕಕಳು ಎಲಲಿ ಇರಲಕುಕ!” ಧ್ವನಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ ಪಿಂಚಲು ಹೆೀಳಿದುದ.
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“ಗೌಡರು ಕಂಡಾಬಟೆಟ ಬೆೈದರಲಾಲಿ ಇವತ್ುತ, ನ್ನನ್ನಗೆ? ಅವರು ‘ಅವೊತ್ುತ ನಾ ಹೆೀಳಿದದನ್ನನು ಚಿೀಂಕರನಗೆ ಹೆೀಳಿದೆಯೆೀನೀ ?’ ಅಂದರು. ‘ಇಲಾಲಿ, ಇನ್ನೂನು
ಅವನ್ನು ಸಕಿಕಲಲಿ’ ಅಂದೆ. ‘ನೀವೆೀಲಲಿ ಒಂದೆೀ ಜಾತ್. ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ರ ಠಕುಕ ಮಾಡಿತೀಯಾ’ ಅಂದುಬಿಟಟರು. ಇವತ್ಸಾತದೂರ ಹೊೀಗಿ ಹೆೀಳಿಬಿಡಿತೀನ.
ಐತ್ ಹೊರಟುಹೊೀದ ಮೀಲೆ, ಪಿೀಂಚಲು ಮುಗುಳು ನ್ನಗುತ್ತಲೆೀ ಎಸರು ಕುದಿಯುತ್ತದದ ಒಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಹೊಟೆಟಯ ಕಡೆ
ನೀಡಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೊೀ ಒಂದು ಹಿಗಗನ್ನುನು ಮಲುಕು ಹಾಕುವಳಂತ್ಸೆ ನಮಿೀಲ್ತ್ನೆೀತ್ಸೆರಯಾದಳು.
ಐತ್ ಬೆೈಗು ಹೊತ್ತನ್ನ ಮುಂಗಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ, ಪಿಜಣನ್ನ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿದದ ಬಿಡಾರವನ್ನುನು ದಾಟಿ, ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರದ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ
ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ನ್ನ ಗುಜುಗುಜು ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗಿದದ ಮಬುಬಾ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊೀಳಿತ್ಪುಪಳದ ರಾಶ್ ಚೆದರಿಬಿದಿದದದನ್ನುನು ಗಮನಸದನ್ನು.
ಕೊೀಳಿ ಸುಡುವ ವಾಸನೆಯೂ ಮೂಗಿಗೆ ಬಿತ್ುತ, ಹಿತ್ಕರವಾಗಿಯೆ! ಮುಚಿಚಾದದ ಬಿದಿರು ಕಣ್ಣೆಯ ತ್ಟಿಟಬಾಗಿಲನ್ನುನು ತ್ಳಿಳೆದನ್ನು. ಅದು ತ್ಸೆರೆದಾಗ ಒಳಗೆ
ದೂರದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತದದ ಬೆಂಕಿಯ ಒಲೆಯ ಬಳಿ ಅಕಕಣ್ ಇಡಿೀ ಕೊೀಳಿಯನ್ನುನು ಸುಡುತ್ತದುದದನ್ನೂನು , ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಹತ್ತರವಾಗಿ ಹಣತ್ಸೆ
ದಿೀಪದ ಮಬುಬಾ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿೀಂಕರ ತ್ನ್ನನು ಮೂರು ಮಕಕಳೊಡನೆ ಏನೀ ವಿನೀದವಾಡುತ್ತದುದದನ್ನೂನು ನೀಡಿ ಪರವೆೀಶ್ಸದೆ , ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಯೆ,
ಅದನ್ನುನು ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡೆ, ನಂತ್ನ್ನು. ಏತ್ಕೂಕ ಅವನಗೆ ಒಳಕೆಕ ಹೊೀಗಲು ಸಂಕೊೀಚವಾಯಿತ್ು.
ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ನೀಡಿದ ಚಿೀಂಕರ “ಯಾರು? ಐತ್ನೆೀನೀ?” ಎಂದು, ಎದುದ, ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಂದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ, ತ್ನ್ನನು ಏಕಾಂತ್ದ ನೆಮಮದಿಗೆ
ಅನ್ನಯರಾರೂ ಒಳನ್ನುಗಿಗ ಭಂಗ ತ್ರದಿರಲ್ ಎಂಬ ಇಂಗಿತ್ವಿತ್ುತ.
“ಸೊಲಪ ಮಾತ್ಸಾಡುವುದಿತ್ುತ, ಸೆೀರುಗಾರೆರ್ಶೆ” ಎಂದು ಐತ್ ಹಿಂದಕೆಕ ಕತ್ತಲ್ಗೆೀ ಸರಿದನ್ನು. ಚಿೀಂಕರನ್ನೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸದನ್ನು. ಇಬಬಾರಿಗೂ
ಪರಸಪರ ಆಕಾರ ವಿನಾ ಒಬಬಾರ ಮುಖ ಇನನುಬಬಾರಿಗೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ.
ಐತ್ ಗೌಡರು ತ್ನನುಂದಿಗೆ ಹೆೀಳಿ ಕಳುಹಿಸದದ ‘ಇಲಾಲಿ ಒಂದೆೀ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬರಬೆೀಕು . ಇಲಾಲಿ? ಸಾಲ ತ್ೀರಿಸ, ಬಿಡಾರ ಖಾಲ್ ಮಾಡಬೆೀಕು’ ಎಂಬ
ಕಠೀರ ಸತ್ಯವನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಲಾದ ಮಟಿಟಗೆ ಅನಷ್ುಠರವಾಗಿಯೆ ತ್ಳಿಸದನ್ನು.
ಬೆಳಕಿದಿದದದರೆ, ಐತ್ನಗೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಏನೆೀನ್ನು ಭಾವದ ಛಾಯೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತತತ?
ಆದರೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಕೃತ್ಕ ವಿನ್ನಯದ ವಾಣ್ಮಾತ್ರ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ ಐತ್ನಗೆ : “ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣು, ಐತ್, ನಾವೆೀನ್ನೂ ಅವರ ಸಾಲಕೆಕ ದಗಾ ಹಾಕುವುದಿಲಲಿ. ಅವರ
ಉಪುಪ ಅಂಬಲ್ ತ್ಂದ ರುಣ್ಣಾನ್ನ ತ್ೀಸೆೀರ್ಶೆ ತ್ೀರಿಸತೀನ. ಏನೀ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ುರ ಅಷ್ಟಲೆದ ಕೆೀಳಿಕೊಂಡರು: ‘ಮಿಶನ್ ಇಸೂಕಲ್ ಕಂತ್ಸಾರಟು ಹಿಡಿದು
ಬಿಟಿಟೀನ; ‘ಸೆೀರೆಗಾರ, ನೀನೆೀನಾದೂರ ಮಾಡಿ ನಾಲಾಕಳು ತ್ಂದು ಕೆಲಸಾ ಮುಗಿಸಕೊಂಡು’ ಅಂತ್. ಒಪಿಪಬಿಟೆಟ. ಅದು ಮುಗಿದ ಒಡನೆಯೆ ನಾನ್ನು
ಗೌಡರ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹಾಜರಾಲಾದ?” ಚಿೀಂಕರ ಮತ್ಸೆತ ಏನ್ನನನು ಗುಟುಟ ಹೆೀಳುವವನ್ನಂತ್ಸೆ ಕೆಳದನಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸದನ್ನು. “ಇಕಾ, ಐತ್, ಇನನುಂದು
ಮಾತ್ು ಹೆೀಳಿತನ. ನಾ ಹೆೀಳದ ಅಂತ್ಸಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೆೀಳಬಾಯಡ. ಆ ಪ್ಪಾದಿರ ನಮಮ ಗೌಡರು ಕೊಡಾಕಿಂತ್ ಎಲಡರಷ್ುಟ ದುಡೂಡನ್ನೂ ಪಡಿೀನ್ನೂ
ಕೊಡಾತನೀ. ನೀನ್ನೂ ಬತ್ರ್ಶೆದೆರ ಬಾ, ನೀಡು ಒಂದಿ ಕೆೈಯಾನು. ಅಲೆದ, ಜಾಣತ್ನ್ನ ಇದೆರ, ಬಾಯರೆ ತ್ರದ ಆದಾಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳಳೆ ಬೌದು ಅಂತ್
ಇಟುಟಕೊೀ!” ಎಂದು ವಯಂಗಯ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ತ್ಟಕಕನೆ ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸದನ್ನು.
“ಅದನೆನುೀ ಏನೀ ಸಣಣಾಗೌಡರು ಹೆೀಳಿತದುರ ಕಣ.”
“ಯಾರೀ? ಏನ್ನು ಹೆೀಳಿತದೊರೀ”
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“ಮುಕುಂದಣಣಾ ಕಣೀ. ನೀನ್ನು ಆ ಸಾಬರ ಸಂಗಡ ಸೆೀರಿಕೊಂಡು ಕದಿಯೊೀದು ಖೂನಮಾಡೀದು ಎಲಾಲಿ ಮಾಡಿತೀಯಂತ್ಸೆ ಅಂತ್ಸಾ ಯಾರೀ
ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದರಂತ್ಸೆ.”
ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಧ್ವನ ಬಿಗಡಯಿಸತ್ು; “ಯಾರಂತೀ ಕಳಳೆಸೂಳೆೀ ಮಕುಳೆ, ಹಂಗೆ ಹೆೀಳೊದೀರು? ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ನ್ನನ್ನನು…. ನ್ನ ಹಾಕ!” ಎಂದು ಬೆೈದವನ್ನು,
ಮತ್ಸೆತ ಐತ್ನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೀಲೆ ಕೆೈ ಇಟುಟ “ನೀಡು, ಯತ್ ನಾ ಹೆೀಳಿತನ, ನನ್ನನು ಒಳೆಳೆೀದಕೆಕ…. ಆ ಮುಕುಂದೆೀಗೌಡರನ್ನನು ನ್ನಂಬಿ ನೀ ಕಟೆಟ. ಆದಷ್ುಟ ಬಾಯಗ
ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತೀನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗಾದುರ ಹೊೀಗಿಬಿಡು. ನ್ನಂಗೆ ನೀಡದೀರೆ ಒಬಬಾರು ಹೆೀಳಿದುರ, ಪಿೀಂಚಲು ಅವರ ಸಂಗಡ ಕೆಟಟ
ಸಂಬಂಧ್ಕೆಕ ಇಳಿದುಬಿಟಿಟದಾದಳೆ ಅಂತ್ಸಾ. ಆ ವಾಟೆ ಹಿಂಡಲ ಹತ್ರ ಮಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾದ ಮಾಯಲೆ ಅವರಿಬಬಾರೂ ಒಟಾಟಗಾತರಂತ್ಸೆ. ನನ್ನನು ಲಗನು
ಆಗಬೆೀಕಾದೆರ ಮುಂಚೆೀನೆ ಪಿೀಂಚಲೂಗೂ ಅವರಿಗೂ ಎನೀ ಗುಟಿಟನ್ನ ಸಂಬಂಧ್ ಇತ್ತಂತ್ಸೆ . ನೀನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಪಪನ್ನ ಹಾಂಗೆ ‘ಮುಕುಂದಣಣಾ!
ಮುಕುಂದಣಣಾ!’ ಅಂತ್ಸಾ ಅವರ ಬಾಲ ಕಟಿಟಕೊಂಡು ತ್ರುಗಿತೀಯ!… ನ್ನನ್ನಗಾಯಕೆ ಬೆೀಕಿತ್ುತ, ಆ ಸುದಿದೀನ್ನ ನನ್ನಗೆ ಹೆೀಳಾದು? ಏನೀ ಮಾತ್ು
ಬಂತ್ಲಾಲಿ, ಹೆೀಳಿಬಿಟೆಟೀ” ಎಂದವನ್ನು, ಐತ್ ಒಂದು ಮಾತ್ನ್ನೂನು ಆಡದೆ ಮರವಟಟವನ್ನಂತ್ಸೆ ನಂತ್ದದನ್ನುನು ನೀಡಿ, ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾಡಿದ ಅನಾಹುತ್ವನ್ನುನು
ಪರಿಹರಿಸಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಆಹಾವನಸದನ್ನು: “ನ್ನಮಮ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಊಟಕೆಕ ಬಾರ, ಇವತ್ುತ ಔಂವುತ್ಲಿ ಮಾಡಿೀವಿ!”
ಐತ್ ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನೂನು ಕೊಡದೆ ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಗುಂಡು ತ್ಗುಲ್ದ ಮಿಗದಂತ್ಸೆ ಕಲೆಳೆದುಕೊಂಡೆೀ ಹೊೀದನ್ನು. ಚಿೀಂಕರ ತ್ನನುಳಗೆ ತ್ಸಾನೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ
ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹಿಂದಿರುಗಿ, ಕೊೀಳಿ ಹಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಕಕಣ್ಗೆ ನೆರವಾದನ್ನು.
ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ಐತ್ನ್ನ ಮುಖಭಂಗಿ ಆ ಬಡಜೊೀಪಡಿಯ ಒಳಗಿದದ ಬಡಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಏನೀ
ಶಂಕಾಸಪದವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ು. ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ನತ್ಯದ ರೂಢಿಯಂತ್ಲಲಿದೆ ಮೌನ್ನವಾಗಿದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ, ಅವಳಿಗೆ ತ್ುಸು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ, ಅವನ್ನು
ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗುವ ಮುನ್ನನು ಅವರಿಬಬಾರೂ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತದುದ ತ್ುಂಡುಗಡಿದಿದದ ವಿನೀದ ವಿಚಾರವನ್ನುನು ಪರಸಾತಪಿಸ ಗಂಡನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು
ರಮಿಸಲೆಳೆಸದಳು. ಅದರಿಂದಲೂ ಪರಯೊೀಜನ್ನ ತೀರಲ್ಲಲಿ. “ನಾನ್ನು ಹೆೀಳಲ್ಲೆಲಿೀನ್ನು ನಮಗೆ ? ಆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಹತ್ತರಕೆಕ ಹೊೀಗಬಾಯಡಿ ಈಗ
ಅಂತ್ಸಾ? ಈ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ ತ್ಲೆ ಸಮನಾಗಿರುವುದು ಉಂಟೆ? ಅವನ್ನ ಹತ್ತರ ಏನೀ ಅನನುಸಕೊಂಡು ಬಂದಿದಿದೀರಿ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನ್ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆೀಕಿತ್ುತ ಅವನ್ನ ತ್ಂಟೆ?” ಎಂದು, ಗಂಡನ್ನ ರಿೀತ್ಗೆ ತ್ನ್ನನು ವಾಯಖಾಯನ್ನವನೆನುೀ ನೀಡಿ, ಸಮಾಧಾನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಇಬಬಾರೂ ಒಟಿಟಗೆ
ಊಟಕೆಕ ಕೂತ್ಸಾಗಲೂ ಐತ್ ಅವಶಯಕವಾದುದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಚಾಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಲಲಿ. ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ನೀಡದೆ ಇರುವಾಗಲೆಲಲಿ ಅವಳ
ಮುಖವನೆನುೀ ಕದುದ ಕದುದ ನೀಡುತ್ತದದನ್ನು. ತ್ನ್ನನು ಒಲವಿನ್ನ ಆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚಿೀಂಕರನ್ನು ಹೆೀಳಿದದಕೆಕ ಏನಾದರೂ ಸಾಕಿಷೌದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೊೀ ಎಂದು
ಸಮಿೀಕಿಷೌಸುವಂತ್ಸೆ. ಪಿೀಂಚಲು ಅದನ್ನೂನು ಗಮನಸ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಗಂಡನ್ನ ಕಣಣಾನೆನುೀ ನೆೀರವಾಗಿ ನೀಡಿದಳು. ಹಾಗೆ ನೀಡಿದಾಗಲೆಲಲಿ ಐತ್
ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ಲೆ ಬಗಿಗಸ ಉಣಣಾಲು ತಡಗುತ್ತದದನ್ನು.
ಆ ರಾತ್ರ ಪಿೀಂಚಲು ಗಂಡನ್ನ ಮಗುಗಲಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಾಗ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಉಟಟ ಬಟೆಟಯನ್ನುನು ಬಿಚಿಚಾಟುಟ, ತ್ನ್ನನು ಬತ್ತಲೆಯನ್ನುನು ಅವನ್ನ ಮೈಗೊತ್ತ ಒಂದೆ
ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಹೊದುದಕೊಂಡು ಮಲಗಲ್ಲಲಿ. ಐತ್ನ್ನೂ ಉದಾಸೀನ್ನನ್ನಂತ್ಸೆ ತ್ಟಸಥೂನಾಗಿ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ ಮಲಗಿದನ್ನು, ನದೆದ ಹೊೀದಂತ್ಸೆ. ತ್ನ್ನನು ಪುಟಟ
ಹೆಂಡತ್ ನಃಶಬದವಾಗಿ ಅಳುತ್ತದುದದೂ ಅವನಗೆ ಗಮನ್ನಕೆಕ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಲ್ನ್ನಂತ್ದದ ಅವರ ಬಡ ಸಂಸಾರದ ಸರಿಬಾಳಿಗೆ ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರ ಹುಳಿ
ಹಿಂಡಿಬಿಟಿಟದದನ್ನು.
ಐತ್ ಆ ದಿನ್ನ ರಾತ್ರಯೂ ಮರುಹಗಲೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಚಿೀಂಕರನಂದ ಕೆೀಳಿದುದದನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಬಹಳ ಆಲ್ೀಚಿಸದನ್ನು. ತ್ಸಾನ್ನು ಪಿೀಂಚಲುವನ್ನುನು
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನನು ಪಿೀಂಚಲು ಪರವಾಗಿದದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ವತ್ರ್ಶೆನೆಯನ್ನುನು ಪರಿಚಿಂತ್ಸದನ್ನು. ಮದುವೆಯಾದ ಮೀಲೂ ತ್ನ್ನನು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿದದ
ಮತ್ುತ ಗಮನ್ನಕೆಕ ಬಂದ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ನೆನೆದು ನೆನೆದು ವಿಚಾರಮಾಡಿದನ್ನು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನಗೆ ಚಿೀಂಕರ ಹೆೀಳಿದುದ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತ್ಸೆ
ತೀರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಪಿೀಂಚಲು ಅವರ ಪರಸಪರವಾದ ಸರಳ ಸೆನುೀಹ ವತ್ರ್ಶೆನೆಯನ್ನುನು ಸಂಶಯಕೊಕಳಗಾದ ಮನ್ನಸುಸಾ ಹಾಗೆ ಬೆೀಕಾದರೆ
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ಹಾಗೆ, ಹಿೀಗೆ ಬೆೀಕಾದರೆ ಹಿೀಗೆ, ಹೆೀಗೆ ಬೆೀಕಾದರೂ ಅಥರ್ಶೆಯಿಸಬಹುದಿತ್ುತ. ಸಂಶಯಕೆಕ ಪ್ೀಷ್ಕವಾಗಿದದ ಒಂದು ಸಂಗತ್ ಮಾತ್ರ ಚಿೀಂಕರ ಹೆೀಳಿದೂದ
ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ುತ: ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ವಾಕರಿಕೆಗೆ ಮದುದ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಕಿವಿಸೊಪುಪ ತ್ರುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಬೆೈಗುಹೊೀತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟೆಹಿಂಡಲ್ನ್ನ ಸರಲ್ನ್ನ ಕಡೆ
ಆಗಾಗೆಗ ಹೊೀಗುತ್ತದುದದು ಮತ್ುತ ಒಮಮಮಮ ತ್ುಂಬ ಕತ್ತಲಾದ ಮೀಲೆ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದದದುದ, ಜೊತ್ಸೆಗೆ, ಹೊವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು
ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರು ಕೆೀಳುತ್ತದಾದರೆ ಎಂಬ ಸುದಿದ ಹುಟಿಟದಾಗ, ಹರಕು ಬಾಯಿಯ ಐತ್ವನ್ನುನು ಬಿಟುಟ, ತ್ಸಾನ್ನು ಸಮಥರ್ಶೆ ಎಂದು
ಭಾವಿಸದದ ಪಿೀಂಚಲುವನೆನು ತ್ನ್ನನು ಮತ್ುತ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ನ್ನಡುವೆ ರಹಸಯ ವಯವಹಾರ ನ್ನಡೆಸಲು ಮುಕುಂದಯಯ ಆರಿಸಕೊಂಡ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ, ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್
ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಳಿಸಲ್ಲಲಿದ ಏನೀ ಒಂದು ಗುಟಟನ್ನುನು ತ್ನನುಂದ ಬೆೈತ್ಡುತ್ತದದಳೆ ಎಂಬ ಅನ್ನುಮಾನ್ನವೊಂದು ಐತ್ನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಹೊಕಿಕತ್ುತ. ಆದದರಿಂದಲೆೀ
ಐತ್ ತ್ಸಾನಮಮ ಪರತ್ಯಕಷೌವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಏನೆಂದು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಸಲು ನಶಚಾಯಿಸದನ್ನು.
ಇದಾದ ಮೂರು ನಾಲುಕ ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ, ಕತ್ತಲೆಯ ಮದಲ ಅಡಿ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಬೆಟಟಗಾಡಿನ್ನ ಮುಡಿಗೆ ಎರಗುತ್ತದಾದಗ, ಪಿೀಂಚಲು
ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗೆ ಮದಿದನ್ನ ಸೊಪುಪ ತ್ರಲು ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಕತ್ರ್ಶೆವಯ ಧ್ವನಯಿಂದ ಹೆೀಳಿ ಹೊರಟಳು. ಅವಳ ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೀ
ಉದೆವೀಗವಿದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು ಐತ್ನಗೆ. ಅವಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಸರವೂ ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಅವಳು ಮೂರು ನಾಲುಕ ದಿನ್ನಗಳಿಂದಲೂ, ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು
ಗಂಡ ನಷ್ುಠರವಾಗಿ ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಅಥರ್ಶೆಮಾಡಿಕೊಳಳೆಲಾರದೆ , ಸೊೀತ್ು, ಕುದಿದು, ಅತ್ುತ, ಸೊರಗಿ ಬೆೀಗುದಿಗೊಂಡಿದುದದನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ
ಸಂಶಯ ಪಿೀಡಿತ್ ಚಿತ್ತ ಗರಹಿಸಲ್ಲಲಿ.
ತ್ಸಾನ್ನು ಮದಲೆ ಮಸೆದು ಹರಿತ್ಮಾಡಿ ಇಟಿಟದದ ಕೆಲಸದ ಕತ್ತಯನ್ನುನು ಸೊಂಟದ ಒಡಾಯಣಕೆಕ , ಸಕಿಕಸಕೊಂಡು ಐತ್ ಹತ್ತರದ ಒಳದಾರಿಯಿಂದ
ತೀಟದ ಮೀಲೆ ಹಾದು ವಾಟೆಹಿಂಡಲನ್ನುನು ತ್ಲುಪಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ುಸುವೆ ದೂರದಲ್ಲಿದುದ ಎಲೆ ದಟಟಯಿಸ ಬೆಳೆದಿದದ ಒಂದು ಹಲಸನ್ನ ಮರವನೆನುೀರಿ
ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ್ು ಕಾದನ್ನು.
ಕತ್ತಲೆ ಹೆಚುಚಾ ಹೆಚುಚಾ ಕಪ್ಪಾಪಗುತ್ತತ್ುತ. ಗೊತ್ುತ ಕೂರಲು ಹಾರಿ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಹಕಿಕಗಳ ಸದೂದ ಅಡಗಿತ್ು. ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಕರ್ಶೆಶವಾಗಿ ಒರಲುತ್ತದದ
ಜೀರುಂಡೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಸೆತೀಜನ್ನಗೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಕಿವಿಗೆ ಚಿಟುಟ ಹಿಡಿಯಿಸುತ್ತದುದವು. ಯಾರೂ ಕಾಣ್ಸದಿರಲು ಐತ್ನಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ
ಕಾಯುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಅನ್ನುಭವವಾಗತಡಗಿತ್ು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಕಳಿಸಯೂ ಬಿಟಟನ್ನು! ‘ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀದಳು ಅವಳು?’ ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು. ‘ಏನಾದರೂ
ವಾಸನೆ ತ್ಳಿದು ಜಾಗವನೆನುೀ ಬದಲಾಯಿಸಬಿಟಟರೆೀ?’ ಎಂದೂ ಮನ್ನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಸುಳಿಯಿತ್ು, “ಅಥವಾ ಆ ಹಾಳು ಚಿೀಂಕರ ಹೆೀಳಿದೆದಲಲಿ
ಬರಿಯ ಸುಳೊಳೆೀ?” ಆದರೆ ಅವಳೆೀ ಹೆೀಳಿದಳಲಾಲಿ “ಮದಿದಗೆ ಸೊಪುಪ ತ್ರಲು ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆ” ಎಂದು? ‘ಚೆನಾನುಗಿ ಕತ್ತಲಾದ ಮೀಲೆ ನಾನ್ನು ಇಲ್ಲಿ
ಕೂತ್ದದರೂ ಏನ್ನು ಪರಯೊೀಜನ್ನ? ಏನ್ನೂ ಕಾಣ್ಸುವುದಿಲಲಿ!’ ಹಿೀಗೆಲಲಿ ಚಿಂತ್ಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಸೊಪುಪ ತ್ುಂಬಿದ ಬುಟಿಟ ಹಿಡಿದ ಪಿೀಂಚಲು ಪ್ದೆಗಳ
ನ್ನಡುವೆ ಬರುತ್ತದುದದು ಕಾಣ್ಸ, ಐತ್ನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೆತ್ತರು ಬಿಸಯಾಗಿ, ಹೆಬುಬಾಲ್ಯಂತ್ಸೆ ಭೀರಿಟಿಟತ್ು! ಬಂದವಳು ಪ್ದೆಗಳ ನ್ನಡುವಣ ಒಂದು
ಕಿರುಬಯಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಳು. ತ್ುಸು ಹೊತ್ತನಳಗಾಗಿ ಮತತಂದು ವಯಕಿತ ನ್ನಸುಕು ಮಬಿಬಾನ್ನಲ್ಲಿ ಗೊೀಚರವಾಯಿತ್ು. ಅದು ಕೊೀಣೂರು
ಮುಕುಂದಯಯ ಎಂದು ಐತ್ನಗೆ ಯಾರೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ! ಮುಕುಂದಯಯ ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾರು ದೂರದಲ್ಲಿ
ಕುಳಿತ್ುಕೊಂಡನ್ನು. ಇಬಬಾರೂ ಮಾತ್ನಾಡತಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಏನ್ನು ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದಾದರೆ ಎಂಬುದು ಐತ್ನಗೆ ಕೆೀಳಿಸಲಾರದಷ್ುಟ ಮಲಲಿಗೆ , ಆ
ಮುಂಗಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖ ಭಾವಗಳೂ ಆಗೊೀಚರವಾಗಿತ್ುತ.
ಚಿೀಂಕರ ಹೆೀಳಿದ ಸತ್ಯಕೆಕ ಪರತ್ಯಕಷೌ ಪರಮಾಣವನ್ನುನು ಕಂಡ ಐತ್ನ್ನ ಚೆೀತ್ನ್ನ ಕೊರೀಧ್ವನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸುವುದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ
ಬಿಕಕತಡಗಿತ್ು. ಆ ಇಬಬಾರಲ್ಲಿ ಯಾರಬಬಾರಾದರೂ ತ್ನ್ನಗೆ ದೂರದವರಾಗಿ ಅನ್ನಯರಾಗಿದದರೆ ಅವನ್ನು ಕೊೀಪವನೆನುೀ ಸಾವಗತ್ಸ ಪರತ್ೀಕಾರಕೆಕ
ಅಣ್ಯಾಗುತ್ತದದನ್ನು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದದವರಿಬಬಾರೂ ತ್ನ್ನಗೆ ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ಪರಿಚಿತ್ರಾಗಿ, ಬೆೀಕಾದವರಾಗಿದದರು. ತ್ನ್ನನುವರೆೀ ಆದ ಅವರಿಬಬಾರೂ
ಸೆೀರಿ, ಅವರನ್ನುನು ನ್ನಂಬಿದದ ತ್ನ್ನಗೆ, ಇಂತ್ಹ ಅವಮಾನ್ನಕರವಾದ ಅನಾಯಯವೆಸಗುತ್ತದಾದರಲಾಲಿ ಎಂದು ಸುಯುದ ಐತ್ನ್ನ ಕಣ್ಣಾನಂದ ನೀರು ತಟಟಕಿಕತ್ು.
ತ್ಸಾನ್ನು ಎಷಟಂದು ಪಿರೀತ್ಸುತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನಗೆ ಹಿೀಗೆ ಮೀಸ ಮಾಡುವುದೆ…? “ಅರೆೀ! ಇದೆೀನ್ನು? ಮತ್ೂತ ಯಾರೀ ಇಬಬಾರು ಪ್ದೆಗಳ
ಮಧೆಯ ಮಬುಬಾಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದಾದರೆ! ಇವರಿಬಬಾರೂ ಕುಳಿತ್ದೆದಡೆಗೆೀ! ಬಂದವರು ಸತರೀವಯಕಿತಗಳೆಂಬುದೂ ಐತ್ನಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು. ಐತ್ನ್ನ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಖೆೀದ ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಬೆಕಕಸಕೆಕ ತ್ರುಗಿತ್ು: ಹಾದರಕೆಕ ಹೊರಟವರು ಯಾರಾದರೂ ಹಿೀಗೆ ಗುಂಪು ನೆರೆಯುತ್ಸಾತರೆಯೆೀ? ಛೆೀ! ಚಿೀಂಕರ ಹೆೀಳಿದೆದಲಾಲಿ
ಸುಳೆಳೆ! ಸುಮಮನೆ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ನಾಲುಕ ಐದು ದಿನ್ನ ಬೆೀಯಿಸಬಿಟಟನ್ನಲಾಲಿ, ಆ ಸೊಣಗ? ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೆೀರುವುದಕೆಕ ಇನೆನುೀನೀ ಬೆೀರೆ ರಹಸಯ ಇರಬೆೀಕು.
ನ್ನನನುಂದ ಮುಚಿಚಾಡುವಂಥ ಗುಟುಟ ಅದೆೀನ್ನು ನ್ನನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಗೆ ?
ಐತ್ ಆಲ್ೀಚಿಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಕವಿದು ಬಂದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರೂ ಕಾಣ್ಸದಂತ್ಸಾಯುತ. ಅವರೆಲಲಿರೂ ಸೆೀರಿ ಏನ್ನನನುೀ ಗುಜುಗುಜು
ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದದುದ ಮಾತ್ರ ಕೆೀಳಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಮರದಿಂದಿಳಿದು ಸದುದ ಮಾಡದೆ ಪ್ದೆಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಅವರಿದದ ಎಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಆಲ್ಸೊೀಣವೆೀ
ಎನನುಸತ್ು ಐತ್ನಗೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸದಾದಗಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಸಕಿಕಬಿದದರೆ ಏನ್ನು ವಿವರಣ್ಣೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ಮಾಡಿರುವ ಅವಿವೆೀಕವೆ ಸಾಕು;
ಇನ್ನೂನು ಹೆಚಿಚಾನ್ನ ಅವಿವೆೀಕಕೆಕ ಬಿೀಳುವುದು ಬೆೀಡ ಎಂದು, ಗಟಿಟ ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿ, ಮರದಿಂದ ಮಲಲಿನೆ ಇಳಿದು, ತ್ಸಾನ್ನು ಬಂದಿದದ ಒಳದಾರಿಯಿಂದಲೆ
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತ್ಡವುತ್ಸಾತ ನ್ನಡೆದು ಐತ್ ಬಿಡಾರ ಸೆೀರಿ, ಪಿೀಂಚಲುವಿನ್ನ ಬರವನೆನುೀ ಇದಿರು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕಾತ್ರನಾಗಿ ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
ಐತ್ ಮರದ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ದಾದಗಲೆ ದೂರ ಪಶ್ಚಾಮ ದಿಗಂತ್ದತ್ತ ಮೀಡ ಕವಿದು ಮಿಂಚುತ್ತತ್ುತ. ಅದನ್ನನುವನ್ನು ನೀಡಿದದನೆ ವಿನಾ ಗಮನಸರಲ್ಲಲಿ.
ಅವನ್ನು ಬಿಡಾರ ಸೆೀರುವ ಹೊತ್ತಗಾಗಲೆ ಮುಗಿಲು ಮುಚಿಚಾ, ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಸಡಿಲು ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗಿ, ಗಾಳಿ ಜೊೀರಾಗಿ ಬಿೀಸ, ಮಳೆಯ
ತೀರಹನ ಟಪಪಟಪಪನೆ ವಿರಳವಾಗಿ ಬಿೀಳತಡಗಿತ್ುತ. ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಭೀರೆಂದು ಹೊಯುದ, ಅಧ್ರ್ಶೆಗಂಟೆಯೊಳಗೆ
ನಂತ್ುಬಿಟಿಟತ್ು. ಅಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿದದ ನಾಲವರೂ ಚೆನಾನುಗಿ ನೆನೆದು ಒದೆದಮುದೆದಯಾಗಿರಬೆೀಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸದ ಐತ್ ತ್ನ್ನನು ಬಸುರಿ ಹೆಂಡತ್ಯ
ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಂಡನ್ನು! ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಯುದ ಶ್ೀತ್ವಾಗಿ ಜವರಬಂದು ಏನಾದರೂ ಆಗಿಬಿಟಟರೆ?
ಮಳೆ ನಂತ್ು ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನ ಮೀಲೆ ಪಿಂಚಲು, ಸೊೀಂಟದ ಮೀಲ್ಟುಟ ಎಡಗೆೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿದದ ಬುಟಿಟಯೊಡೆನೆ ಬಿಡಾರದ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಅದನ್ನುನು
ಒಲೆಯ ಬಳಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸದಳು. ಅನೆೈಚಿಛೆಕವಾಗಿಯೆ ಅತ್ತಕಡೆ ತ್ರುಗಿದದ ಐತ್ನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬುಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಸೊಪೂಪ ಮತ್ುತ ಅದರ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ
ಹಿತ್ಸಾತಳೆಯ ಪ್ಪಾತ್ಸೆರಯೂ ಕಾಣ್ಸ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಸಂತೀಷ್ವಾಯಿತ್ು. ಆ ಹಿತ್ಸಾತಳೆಯ ಪ್ಪಾತ್ಸೆರ ಕೊೀಣೂರು ಮನೆಯದೆಂದೂ ಅದು ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯೊಡನೆ
ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬಂದಾಗಲೆಲಲಿ, ತ್ನ್ನನುಲ್ೀ ನ್ನಂಚಿಕೊಳಳೆಲ್ೀ ಹನಸಕೊಳಳೆಲ್ೀ, ದೊಡಡಮಮನ್ನ ಕೃಪ್ಪೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಐತ್ನಗೆ
ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗೊತ್ುತ.
“ಎಲ್ಲಿಗೆೀ ಹೊೀಗಿದೆದೀ? ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ುತ ಯಾಕೆ?” ಪರಶ್ನುಸದ ಐತ್ನ್ನ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಉಗರತ್ಸೆಯಿರದೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಪರಿಚಿತ್ವಾದ ಸವಿ ಇದುದದನ್ನುನು
ಗಮನಸ ಪಿೀಂಚಲು ಸವಲಪ ಚಕಿತ್ಸೆಯಾದಳು. ಮಗವೆತ್ತ ಗಂಡನ್ನ ಮುಖದತ್ತ ಕಿರಿಹಿಡಿದು ನೀಡಿದಳು. ಗಂಡ ಮದಲ್ನ್ನ ಗಂಡನಾಗಿದದನ್ನು!
ನಾಲೆಕೈದು ದಿನ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಇದದ ಬಿಮಾಮಗಲ್ ಸೆಡೆತ್ವಾಗಲ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಲೆೀಶವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಕಣೂಣಾ ತ್ುಟಿಯೂ ನ್ನಗುತ್ತದುದವು! ಅವನಗೆ
ಸಹಜವಾಗಿದದ ಹುಡುಗುಮಗದಲ್ಲಿ ಅಣುಗತ್ನ್ನದ ಮಾಸದ ಛಾಯೆಯನ್ನುನು ಕಂಡು, ತ್ಸಾಯತನ್ನಕೆಕ ನಗೂಢ ಅಭಯಥಿರ್ಶೆಯಾಗಿದದ ಅವಳ ಹೃದಯ
ಮಾತ್ೃಭಾವದಿಂದ ತ್ುಂಬಿಹೊೀಯಿತ್ು. ಮುದುದಮಗುವನ್ನುನು ಅಪಿಪಕೊಂಡು ಮುದಿದಸುವಂತ್ಸೆ ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಮುಂಡಾಡಬೆೀಕು ಎನನುಸತ್ು. ಆದರೂ
ನಾಲೆಕೈದು ದಿನ್ನಗಳಿಂದ ತ್ನ್ನಗಾಗಿದದ ಬೆೀಗೆಯನ್ನುನು ನೆನೆದು ತ್ನ್ನನು ಹಿಗಗನ್ನುನು ತ್ಡೆಹಿಡಿದು “ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿದೆದ ? ಸೊಪುಪ ತ್ರಾಕೆ! ಕಾಣದಿಲೆಲಿೀನ್ನು?”
ಎಂದು ಬಿಗುಮಾನ್ನವನ್ನುನು ನ್ನಟಿಸಯೆೀ ಉತ್ತರ ಕೊಟಟಳು.
“ಮತ್ಸೆತ? ಆ ತ್ಂಬಾಳೆ?”
“ಅದು ಮನೆಯದು. ದೊಡಡಮಮ ಕೊಟಟದುದ.”
“ನೀವೆಲಲಿ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಅಲೆಲಿೀ ಇದಿದೀರೆೀನ್ನು?” ಸರಳಹೃದಯದ ಬೆಪುಪ ಹುಡುಗ ಐತ್ ತ್ನ್ನನು ಪರಶೆನು ತ್ನ್ನಗೆೀ ದೊರೀಹ ಬಗೆದು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು
ಹಿಡಿದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಗರಹಿಸರಲ್ಲಲಿ. ಯಾವುದನ್ನುನು ಮುಚಿಚಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಎಚಚಾರಿಕೆ ವಹಿಸದದನೀ ಅದನೆನುೀ ಬಿಚಿಚಾಬಿಟಟನ್ನು!
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“ಎಲ್ಲಿೀ? ಯಾರು? ಏನೆಲಲಿ ನೀವು ಕೆೀಳಾದು?” ಅಚಚಾರಿಯಿಂದ ಐತ್ನ್ನ ಕಣಣಾನೆನುೀ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದಳು ಪಿೀಂಚಲು.
ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ನ್ನನು ಅವಿವೆೀಕ ಹೊಳೆದಂತ್ಸಾಗಿ ಐತ್ “ಅ…. ಅ…. ಅಲಾಲಿ…. ನೀನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆದೀ ಅಂದೆ… ನನ್ನಗೆ ಶ್ೀತ್ಗಿೀತ್ ಆಗಿಬಿಟಾಟತ್ು ಅಂತ್ಸಾ
ಹೆದರಿದೆದ…. ಆದೆರ ನೀನ್ನು ಮಳೆೀಲ್ ನೆಂದೆೀ ಇಲಲಿಲಾಲಿ? ಅದೆಕೀ ಕೆೀಳೆದ!” ಎಂದು ನಾಚಿಕೊಂಡಂತ್ಸೆ ನೆಲ ನೀಡಿದನ್ನು.
“ಯಾಕೆ ಹಿೀಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತದಿದೀರಿ ನೀವು, ನಾಲೆಕೈದು ದಿನ್ನಗಳಿಂದಲೂ? ಚಿೀಂಕರ ಏನೆಲಲಿ ಹೆೀಳಿದ ಆವೊತ್ುತ ನಮಗೆ ? ನ್ನನ್ನನು ಜೀವ ಸುಟುಟ ಸೊೀತ್ು
ಹೊೀಯಿತ್ಲಾಲಿ!”ಪಿೀಂಚಲು ಧ್ನ ಭಾವೊೀದೆವೀಗದಿಂದ ಅಳುವಂತ್ಸೆ, ಗದಗದವಾಗಿತ್ುತ.
“ಅಂವ ಸತ್ತ! ಅಂವ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತನೆೀನ್ನು? ಅವನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾ!… ನ್ನನನುಂದ ತ್ಪ್ಪಾಪಯುತ, ಪಿೀಂಚಲು!….. ನ್ನನ್ನಗೆ ಹೆೀಳದೆ ನೀನ್ನು ಎನ್ನನನುೀ ಮುಚುಚಾಮರೆ
ಮಾಡುತ್ತದಿದೀಯಾ ಅಂತ್ಸಾ….” ಐತ್ ಮುಂದೆ ನ್ನುಡಿಯಲಾರದೆ, ಅಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿಯೆ ನಲ್ಲಿಸ, ಮಗುವಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಅಳತಡಗಿದನ್ನು. ಪಿೀಂಚಲು
ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ಅವನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ, ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಅವನಗೆ ಒತ್ತ ಕುಳಿತ್ು, “ಅಳಬೆೀಡ, ಐತ್ ಅಳಬೆೀಡ!” ಎಂದು ತ್ಸಾನ್ನೂ ಅಳುತ್ತಲೆ ಮಕಕಳನ್ನುನು
ಸಂತ್ಸೆೈಸುವಂತ್ಸೆ ಕಣುಣಾ ಕೆನೆನು ಒರಸ ಸಮಾಧಾನ್ನ ಮಾಡಿದಳು.
ಮತ್ಸೆತ ಮಲಲಿಗೆ ಹೆೀಳತಡಗಿಸಳು: “ನ್ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಯುತ. ಆದರೆ ಏನ್ನು ಮಾಡಲ್?….. ಮುಕುಂದಯಯ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ನ್ನಂಬಿ ಹೆೀಳಿದದರಲಾಲಿ; ‘ಐತ್ನಗೆ
ಈಗ ಹೆೀಳಬೆೀಡ. ಅವನ್ನದು ಹರಕುಬಾಯಿ. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆಲಾಲಿ ಹೆೀಳಿಬಿಡುತ್ಸಾತನೆ. ಆಮೀಲೆ ಅವನಂದಲೂ ಕೆಲಸವಾಗಬೆೀಕಾದಾಗ
ಹೆೀಳಿದರಾಯುತ’ ಅಂತ್. ಅದಕೆಕೀ ನಾನ್ನು ಬಾಯಿ ಕಟಿಟಕೊಂಡಿದೆದ. ಇವೊತ್ುತ ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳಿಯೆಬಿಟೆಟ, ನೀನ್ನು ಮಾತ್ುಬಿಟುಟ ಕೊರಗಾತ ಇರೀದ.
‘ಹಾಂಗಾದರೆ ಅವನಗೆ ತ್ಳಿಸಬಿಡು’ ಅಂದಿದಾದರೆ. ಅದಕೆಕೀ ಹೆೀಳಿತೀನ… “
ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನುನು ಮಾಡುತ್ತಲೆೀ ಹೆೀಳುತ್ತದದಳು. ಅವಳು ಕುಳಿತ್ರೆ, ಎದದರೆ, ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಓಡಾಡಿದರೆ ಐತ್ನ್ನ ಕಣುಣಾ, ಹಸದ ನಾಯಿ
ತ್ನ್ನಗೆ ಅನ್ನನು ಹಾಕುವವರು ಬೊೀಗಣ್ ಹಿಡಿದು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಓಡಾಡಿದರೆ ಅನ್ನನುವಿರುವ ಆ ಬೊೀಗಣ್ಯನ್ನುನು ಹಿಡಿದ ಕೆೈಯ ಕಡೆಗೆೀ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಬಾಲ
ಅಲಾಲಿಡಿಸುತ್ಸಾತ ಅವರ ಹಿಂದೆೀ ಮುಂದೆೀ ತ್ರುಗುವಂತ್ಸೆ, ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯನೆನುೀ ಬಯಸ ನೀಡಿ, ಬಿಡದೆ ಹಿಂಬಾಲ್ಸುತ್ತತ್ುತ. ನ್ನಡು ನ್ನಡುವೆ
ಆಗೊಂದು ಈಗೊಂದು ಏನಾದರೂ ಪರಶೆನು ಹಾಕುತ್ತದದನ್ನು: ‘ಪಿೀಂಚಲು ಎಂಥ ಚೆಲುವೆ!’ ‘ಅಃ ನ್ನನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಅದೆಷ್ುಟ ಚೆನಾನುಗಿದಾದಳೆ!’ ‘ನಾನೆಷ್ುಟ
ಪುಣಯ ಮಾಡಿದೆದ ಇವಳನ್ನುನು ಪಡೆಯುವುದಕೆಕ?’ ‘ನಾನೆಂಥಾ ಪ್ಪಾಪಿ ಅವಳನ್ನುನು ಅಷ್ುಟ ಬೆೀಯಿಸಬಿಟೆಟನ್ನಲಾಲಿ?’ ‘ಇನ್ನುನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ
ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ!’ ಹಿೀಗೆಲಲಿ ಐತ್ನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ತ್ನನುಳಗ ತ್ಸಾನೆೀ ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ತತ್ುತ.
ಗೌಡರ ಗದೆದ ತೀಟಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳುಗಳಿಗೂ (ಗಂಡಾಳುಗಳ ಮಾತ್ು ಅಂತ್ರಲ್!) ಮೈಯನೆನುಲಲಿ ಮುಚಿಚಾಕೊಳುಳೆವಷ್ುಟ
ಬಟೆಟ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಕುಪಪಸವನ್ನನುಂತ್ೂ ಅವರು ಕಂಡೆೀ ಅರಿಯರು. ಸೊಂಟಕೆಕ ಸುತ್ತಕೊಂಡ ಅರಿವೆಯ ತ್ುಂಡಿನ್ನ ಒಂದು ಸೆರಗೆೀ ಅವರ ಎದೆಯನೆನುಲಲಿ
ಗೊೀಪಯವಾಗಿಡುವ ಕತ್ರ್ಶೆವಯವನ್ನೂನು ಹಾಗೂ ಹಿೀಗೂ ಹೊರುತ್ತತ್ುತ. ವಯಸಾಸಾದ ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳುಗಳಂತ್ೂ ಆ ಗೊೀಪಯವನ್ನೂನು ರಕಿಷೌಸುವ ಶರಮ
ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಳೆಲಾರದಷ್ುಟ ಅಸಡೆಡಯಿಂದಿರುತ್ತದದರು. ಐತ್ ಅಂಥವರ ನ್ನಡುವೆಯೆ ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ಬೆಳೆದಿದದನ್ನು. ಅವರ ಕೂಡೆಯೆ
ಕೆಲಸಮಾಡಿಯೂ ಇದದನ್ನು. ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ಅವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದುದ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೆ ಇರುತ್ತದದ ಅಮಗ ಅಂಗ ಭಾಗ ಉಪ್ಪಾಂಗಗಳ
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಅಲಕಷೌದಿಂದಿದದನ್ನುನು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವನಗೆ ಹೊಸ ಕಣುಣಾ ತ್ಸೆರೆದಂತ್ಸೆ ಬೆೀರೆಯ ರಿೀತ್ಯ
ಅನ್ನುಭವವಾಗತಡಗಿತ್ುತ.
ಹೂವಳಿಳೆ ‘ಚಿನ್ನನುಕಕ’ನ್ನ, ಕೊೀಣೂರು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ, ನಾಗಕಕ, ನಾಗತ್ಸೆತ ಮತ್ುತ ಹೂವಳಿಳೆ ನಾಯಕರ, ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮತ್ುತ ಹಳೆಮನೆ
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೀಳಿ ತ್ಳಿದದದನೆನುಲಲಿ ಹೆೀಳುತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲು ಎಸರು ಇಳಿಸಲು ಒಲೆಯ ಮೀಲೆ ಬಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ಬೆನಾನುಗಿ
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ನಂತ್ಸಾಗ, ಐತ್ನಗೆ ತ್ಸೆಳಳೆನೆಯ ಸೀರೆಯ ತ್ುಂಡು ಬಿಗಿದು ಮುಚಿಚಾದದ ಅವಳ ದುಂಡನೆಯ ನತ್ಂಬಗಳನ್ನುನು ನೀಡಿ ಮೀಹವುಕಿಕದಂತ್ಸಾಯುತ. ‘ಎಷ್ುಟ
ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣುತ್ಸಾತಳೆ ಈ ಪಿೀಂಚಲು?’ ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು ಮತತಮಮ! ಮತ್ಸೆತ ಅವನ್ನ ಕಣುಣಾ ಅವಳ ತೀಳುಗಳತ್ತ ಸರಿದು ‘ಎಷ್ುಟ ಬೆಳಳೆಗಿದಾದಳೆ ನ್ನನ್ನನು
ಹೆಂಡತ್? ನಾನ್ನು ನೀಡಿಯೆ ಇರಲ್ಲಾಲಿ ಇಷ್ುಟ ದಿನ್ನ!’ ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು. ಹಾಗೆಯ ಅವಳೊಮಮ ಊಟಕೆಕ ಹಾಳೆಯ ಕೊಟೆಟಯನ್ನೂನು ಕುಡಿಯಲ್ಕೆಕ
ಗರಟವನ್ನೂನು ಅಣ್ಮಾಡಿಡಲೆಂದು ನೆಲಕೆಕ ಬಾಗಿದಾಗ ಸಡಿಲಗೊಂಡ ಅವಳ ಸೆರಗಿನಳಗಣ ಮೃದು ಕುಟಮಲಸದೃಶ ಕುಚಗಳನ್ನುನು ಹಿಗಿಗನೀಡಿ
‘ಅಯೊಯೀ! ಕಾಣುತ್ತಲೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ! ಈಗ ಎಷ್ುಟ ದೊಡಡದಾಗಿ ಬಿಟಿಟವೆ? ಇವತ್ುತ ರಾತ್ರ ನಾನ್ನು ಅವಕೊಕಂದು ಮುತ್ುತ ಕೊಡಲೆೀಬೆೀಕು!’ ಎಂದು
ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳುಳೆತ್ತದದರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ. “ಹಾಂಗಾದೆರ ನಾಗಕಕನ್ನ ಸೀರುಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಯಾತ ಹೂವಳಿಳೆ ನಾಯಕುರ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ದೆಯಯದ ಹರಿಕೆ ಆಯತಲಾಲಿ? ಅದಾಗಿ ಒಂದು ವಾರಾನೀ ಹದಿನೆೈದು ದಿನಾನೀ ಆಗಿತ್ತಂತ್ಸೆ, ನಾಗಕಕ ತ್ಸಾಳಿ ಕಟಿಟಸಕೊಂಡೆೀ ಬಿಟರಂತ್ಸೆ!”
“ಮತ್ಸೆತ ನಾಗಕಕನ್ನ ಮದಲನೆಯ ಗಂಡ ಸತ್ತಮೀಲೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನೂನು ಕೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳೊಳೆೀದಿಲಾಲಿ ಅಂತ್ ಹಟ ಹಿಡಿದಿದರಂತ್ಸೆ ?”
“ಹೌದೊೀ…. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಅವರು ಒಪಿಪಕೊಂಡಿದುದ, ನ್ನನ್ನಗೆ ಅನನುಸತದೆ, ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ಕಷ್ಟ ತ್ಪಿಪಸೊೀಕಾಗೆೀ ಅಂತ್ಸಾ.”
“ಇವರು ಕೂಡಿಕೆ ಆದೆರ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ಕಷ್ಟ ಹಾಯಂಗೆ ತ್ಪತದೆ ?”
“ಹಾಯಂಗೆ ತ್ಪತದೆ ಅಂದೆರ! ಗಂಡನ್ನನು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನನು ಒಲ್ಸಕೊಂಡು, ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನನು ಸಂಬಾವಿೀ ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ ಕೊಡೀದು ತ್ಪಿಪಸ, ನ್ನಮಮ ಮುಕುಂದಯಯಗೆೀ
ಕೊಡೀ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡೀದಕೆಕ….” ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ, ಗಂಡನ್ನ ದೃಷ್ಟ ಸಡಿಲವಾಗಿರುವ ತ್ನ್ನನು ಸೆರಗಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನ್ನುಗಿಗ ಆಟವಾಡುತ್ತದೆ ! “ಏ, ನೀನೆೀನ್ನು
ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ು ಆಲೆೈಸತದಿದೀಯೊ? ಎತ್ತಲಾಗೊೀ ನೀಡಿತದಿದೀಯಲಾಲಿ!”
“ಎತ್ತಲಾಗಿ ನೀಡಿತದಿದೀನೆೀ? ನನ್ನನು ಕಡಿೀಗ ಕಣ್ಣಾಟಿಟೀನ್ನಲಾಲಿ!… “
“ನ್ನನ್ನನು ಕಡಿೀಗೆ ಕಣ್ಣಾಟಿಟೀಯ ಅನನುೀದು ಕಾಣ್ಣಾತನೆ ಇದೆಯಲಾಲಿ….” ಎಂದು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಎಳಲುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಸೆರಗನ್ನುನು ಎಳೆದು ಭದರಪಡಿಸಕೊಂಡು,
ಶೃಂಗಾರಪೂಣರ್ಶೆವಾದ ಭತ್ಸಾರ್ಶೆನಾದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಮುಗುಳು ನ್ನಕುಕ ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಸೂರೆ ಹೊಡೆದುಬಿಟಟಳು.
ಇಬಬಾರೂ ಅಂಬಲ್ ಉಣಣಾಕೆಕ ಎದುರು ಬದುರಾಗಿ ಕೂತ್ರು. ಐತ್ನ್ನ ಕಣುಣಾ ಪಿೀಂಚಲು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಟಿಟದದ ಹಿತ್ಸಾತಳೆ ಪ್ಪಾತ್ಸೆರಯತ್ತ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ
ಹೊೀಗುತ್ತ್ುತ. ದೊಡಡ ಅಮಮ ಏನ್ನನನುೀ ಕೊಟಿಟದಾದರೆ; ಊಟಕೆಕ ಕುಳಿತಡನೆ ಅದನ್ನುನು ಬಡಿಸುತ್ಸಾತಳೆ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸದದ ಐತ್ನಗೆ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಆ
ಕಡೆ ಗಮನ್ನವನೆನು ಹಾಕದೆ ಉಣಣಾಲು ಕುಳಿತ್ದದನ್ನುನು ಕಂಡು ನರಾಶೆಯಾಯಿತ್ು. ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಆ ಕಡೆ ನೀಡತಡಗಿದನ್ನು.
“ಅದು ಗಂಡಸರ ತ್ಂಡಿ ಅಲಲಿ” ಎಂದು ಓರೆಗಣ್ಣಾನಂದ ನೀಡಿ ನ್ನಕಕಳು ಪಿೀಂಚಲು .
“ತ್ಂಡಿೀಲ್ ಗಂಡಸರ ತ್ಂಡಿ ಹೆಂಗಸರ ತ್ಂಡಿ ಅಂತ್ಸಾ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಇರುತ್ತದೆೀನ್ನು?….” ಮೂದಲ್ಸದನ್ನು ಐತ್.
“ಇರದೆ ಏನ್ನು ಮತ್ಸೆತ? ಬಸರೆೀರು ಬಾಣಂತ್ಸೆೀರು ತ್ನನುೀದನೆನುಲಲಿ ಗಂಡಸರೂ ತ್ಂತ್ಸಾರೆೀನ್ನು?….” ಅಣಕಿಸ ನ್ನುಡಿದಳು ಪಿೀಂಚಲು.
“ಓಹೊೀಹೊೀ ಈಗ ಗೊತ್ಸಾತಯುತ ಬಿಡು. ಅದಕೆಕ ನೀನ್ನು ಅಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತಗಿ ಬಂದದುದ….. ದೊಡಡ ಅಮಮಗೆ ಎಲಾಲಿ ಹೆೀಳಿಬಿಟಿಟದಿದೀಯಾ ಅನ್ನುನು.”
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“ಅದಕೆಕೀನ್ನಲಲಿ ಹೊತ್ಸಾತಗಿ ಬಂದದುದ.”
“ಮತ್ಸೆತೀ?”
“ಅದೆಲಾಲಿ ನನ್ನಗೆ ಈಗಲೆ ಹೆೀಳಬಾದುರ್ಶೆ….”
“ಅದು ಯಾರು? ಇಬಬಾರು ಹೆಂಗಸರು ಬಂದ ಹಾಂಗಿತ್ತಲಾಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಆದಮೀಲೆ ನೀವಿದದಲ್ಲಿಗೆ ?”
ಬಾಯಿಗೆ ಸುರಿದುಕೊಳುಳೆವುದರಲ್ಲಿದದ ಅಂಬಲ್ಯನ್ನುನು ಕೆೈಬೊಗಸೆಯಿಂದ ಹಾಗೆಯೆ ಹಾಳೆಕೊಟಿಟಗೆ ಹಾಕಿ, ಪಿೀಂಚಲು ಬೆರಗು ಬಡಿದವಳಂತ್ಸೆ ಗಂಡನ್ನ
ಕಣಣಾನೆನು ನೀಡತಡಗಿದಳು:
“ಅದು ನನ್ನಗೆ ಹೆಂಗೆ ತ್ಳಿದದುದ?” ಎಂದಳು ತ್ುಸು ಹೊತ್ುತ ತ್ಡೆದು.
“ನಾನ್ನು ಅಲೆಲಿೀ ಹಲಸನ್ನ ಮರ ಹತ್ತದೆದ, ಕುಜುಜಿ ಸಗುತ್ತವೆಯೆ ನೀಡಲ್ಕೆಕ… “
“ನೀನ್ನು ಮೀಲೆ ಕಾಣುವಷ್ುಟ ಸಾಮಾನ್ನಯ ಏನ್ನಲಲಿ, ಹೊಂಚಿ ನೀಡುವ ಅಭಾಯಸ ಬೆೀರೆ ಕಲ್ತ್ುಕೊಂಡಿದಿದೀಯಾ?… “
ಐತ್ ತ್ಲೆ ಬಗಿಗಸಬಿಟಟನ್ನು. ಅಪರಾಧಿಯಂತ್ಸೆ. ಅವನ್ನ ಮೀರೆ ಬಾಡಿತ್ು. ಅದನ್ನನುರಿತ್ು ಪಿೀಂಚಲು ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಆ ಕಹಿಯಿಂದ ಪ್ಪಾರುಮಾಡುವ
ಉದೆದೀಶದಿಂದ “ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಕಕ, ನಾಗಕಕನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಬಂದಿದುರ” ಎಂದಳು.
ಅದನ್ನುನು ನ್ನಂಬಲಾರದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಐತ್ ಸರಕಕನೆ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ “ಆಞ ? ಯಾರು ಬಂದಿದುರ ಅಂದೆ?” ಎಂದು ಬೆರಗಾದನ್ನು.
“ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಕಕ ನಾಗಕಕನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಬಂದಿದುರ… “ ಮತ್ಸೆತ ಹೆೀಳಿದಳು ಪಿೀಂಚಲು .
ಕಲೂಲಿರು ಮಂಜಭಟಟರ ಸಾಲಕೆಕ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಜಾಮಿೀನ್ನು ನಂತ್ು ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರ ತೀಟಗದೆದಗನ್ನುನು ಉಳಿಸಕೊಟಟ
ವಿಚಾರವನ್ನೂನು, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟುಟ ಲಗನುವಾಗುವ ವಿಚಾರವನ್ನೂನು ಕೆೀಳಿದ ಐತ್ “ಲಗನು ನಶಚಾಯ ಆಗೆೀ
ಹೊೀಯತಂತ್ಸೆೀನ್ನು?” ಎಂದನ್ನು.
“ಮಳೆ ಹಿಡಿಯೊೀದರ ಒಳಗೆೀ ಮಾಡಿಬಿಡಾತರಂತ್ಸೆ! ಆ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ದುಃಖ ನೀಡಾಕೆ ಆಗೊೀದಿಲಲಿ. ಜೀವಕಕ ಏನಾದೂರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟಾಟರು
ಅಂತ್ಸಾ ನಾಗಕಕ ಮೂರು ಹೊತ್ೂತ ಅವರ ಹಿಂದೆೀನೆ ಇರತ್ಸಾರಂತ್ಸೆ . ಅವರು ಒಂದು ಮಾತ್ು ಆಡಲ್ಲಲಿ. ಸುಮಮನ್ನ ಅಳಾತನೆ ಇದುರ. ನಾಗಕಕನೆೀ ಎಲಾಲಿ
ಹೆೀಳಿದುದ ಮಾಡಿದುದ…. “
“ಮತ್ಸೆತ ನಾಗಕಕ ಉಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳಾಳೆಕಕ ಒಪಿಪದುದ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ಕಷ್ಟ ತ್ಪಿಪಸಾಕೆ ಅಂತ್ದಿದೀ ? ಈಗ ಏನ್ ಆದಾಹುಂಗಾತ್ು?”
“ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ಅಪಪಯಯನ್ನೂ ಒಂದು ತ್ರದ ಮಂಡ ಮನ್ನುಷ್ಯ. ಸಾಲ ತ್ೀಸಾರ್ಶೆಕೆ ದುಡುಡ ಕೊಡಾತರೆ. ತ್ಸೆರಾನ್ನೂ ಕೆೈತ್ುಂಬ ಕೊಡಾತರೆ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ
ಕೊರಳಿೀಗೆ ಆ ರೀಗಿಷ್ಟನ್ನನು ಕಟಾಟಕೆ ಒಪಿಪಕೊಂಡುಬಿಟಾಟರ. ಪ್ಪಾಪ, ನಾಗಕಕನ್ನೂ ಏನೆಲಲಿ ಮಾಡಿದರಂತ್ಸೆ: ಏನ್ನೂ ಪರಯೊೀಜನ್ನ ಆಗಿಲಿಲಲಿಂತ್ಸೆ.”
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“ಈಗ ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ಮಾಡಾದೆ?” ತ್ುಂಬ ಸಂಕಟದ ಧ್ವನಯಿಂದಲೆೀ ಕೆೀಳಿದನ್ನು ಐತ್. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಪ್ಪಾರುಗಾಣ್ಸುವ ಹೊಣ್ಣೆಯನ್ನುನು ತ್ಸಾನೆ
ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಬಿಟಟನ ಎಂಬಂತ್ಸೆ.
“ಅದೆಲಲಿ ನನ್ನಗಾಯಕ? ಮುಕುಂದಯಯ ನಾಗಕಕ ನಾನ್ನು ಎಲಾಲಿ ಸೆೀರಿ ಏನೀ ಹುನಾರು ಮಾಡಿತೀವಿ. ನೀನ್ನು ಯಾರ ಹತ್ರನ್ನೂ ತ್ುಟಿಪಿಟಕೆಕನ್ನನುದೆ ನಾವು
ಹೆೀಳದಂಗೆ ಮಾಡಿತಯೆೀನ್ನು ಹೆೀಳು?….”
“ನೀ ಹೆೀಳಿದಾಹುಂಗೆ ಅಂದೆರ? ಮುಕುಂದಯಯ ಹೆೀಳಿದಾಹುಂಗೆ!… ಅದೆೀನ್ನು ನಾ ಹೆೀಳಿದಾಹುಂಗೆ ಮಾಡಿದೆರ ನಂಗೆ ಮಾನ್ನ ಮುಕಾಕಗತದೆೀನೀ?… “
“ಇಲಲಿ ಮಹಾರಾಯಿತೀ, ನೀ ಹೆೀಳದಹುಂಗೆೀ ಮಾಡಿತೀನ!” ಐತ್ನ್ನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಶರಣ್ಣಾಗತ್ಯ ಭಾವ ತ್ುಳುಕುತ್ತತ್ುತ.
ನಾಲೆಕೈದು ದಿನ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ಪೆರೀಮಲ ಸವಭಾವದ ಐತ್ನ್ನ ಜೀವಕೆಕ, ಸುಡುಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿ, ಮರುಭೂಮಿ ಪರವಾಸ ಕೆೈಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ುತ.
ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ತ್ಂಪಿೀಯುವ ಮರುವನ್ನವಿದದರೂ ನಮರ್ಶೆಲ ಶ್ೀತ್ಲ್ೀದಕದ ತ್ಟಾಕವಿದದರೂ ಗವರ್ಶೆಕೂಕ ಅಭಮಾನ್ನಕೂಕ ವಶವಾಗಿದದ ಅವನ್ನ ಚೆೀತ್ನ್ನ
ಆ ನೀರನ್ನುನು ಕುಡಿಯಲ್ಲಲಿದೆ, ಆ ತ್ಣ್ಣೆಣಾಳಲನ್ನುನು ಆಶರಯಿಸಲು ತ್ರಸಕರಿಸ ಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಗುಮಾನ್ನದಿಂದ ಬೆೀಯುತ್ತತ್ುತ. ಇಂದು ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ
ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಕರವಾಗಿ ಆ ದುಃಸವಪನು ಬಿರಿದು ಬಯಲಾಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಪ್ಪಾಪಗಿ ತ್ಳಿದುಕೊಂಡೆನೆಂದು ಅವನಗೆ ಗೊತ್ಸಾತದ ಒಡನೆಯೆ
ಕವಿದಿದದ ಮೀಡವೆಲಲಿ ತಲಗಿ ಹೊೀಗಿತ್ುತ; ಹುಣ್ಣಾಮಯ ತ್ಂಗಳ ಬೆಳಕು ಬದುಕನೆನುಲಲಿ ತ್ನ್ನನು ತ್ಣ್ಣೆಬಾಳಗಿನಂದ ಆಹಾಲಿದಕರವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿತ್ುತ;
ಮಾತ್ಸಾಯರ್ಶೆದ ಚಪಪಡಿ ಬಂಡಿಯಡಿ ಸಕಿಕ ಅದರ ನ್ನುಗುಗನ್ನುರಿ ಮಾಡುತ್ತದದ ಭಾರಕೆಕ ಏದುತ್ತದದ ಅವನ್ನ ಹೃದಯ, ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ವಿಮುಕತವಾಗಿ,
ಹಗುರವಾಗಿ ಗರಿಕೆದರಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಿ ತ್ಳೆಳೆಯಾಡುತ್ತತ್ುತ. ಪಿೀಂಚಲುವಿನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಚಲನೆ, ಒಂದೊಂದು ಭಂಗಿ, ಒಂದೊಂದು ಅಂಗ
ಉಪ್ಪಾಂಗ ಎಲಲಿವೂ ಸವಗಿೀರ್ಶೆಯವಾಗಿ ತೀರಿ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಇಂದರಪಟಟಕೆಕೀರಿಸತ್ುತ; ಅಡಕೆಯ ಸೊೀಗೆ ಹೊದಿಸದದ ಅವನ್ನ ಆ ಜೊೀಪಡಿಬಿಡಾರವನ್ನುನು
ಅಮರಾವತ್ಯ ನ್ನಂದನ್ನವನಾನುಗಿ ಮಾಪರ್ಶೆಡಿಸತ್ುತ.
ಪಿೀಂಚಲು ದಿೀಪ ಆರಿಸ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೆ ತ್ನ್ನನು ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಬಿಚಿಚಾಟುಟ, ಐತ್ನ್ನು ಹೊದೆದಿದದ ಕಂಬಳಿಯಡಿ ನ್ನುಸುಳಿ, ತ್ನ್ನನು ಬತ್ತಲೆ ಮೈಯನ್ನುನು ಅವನ್ನ
ಬತ್ತಲೆಯ ಮೈಗೆ ಒತ್ತ ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಹಾಸದದ ಕಂಬಳಿಯ ಮೀಲೆ ಹಾಸದದ ಇನನುಂದು ಹರಕಲು ಸೀರೆಯನೆನುೀ ಮಗಗಲು ಹಾಸಗೆಯನಾನುಗಿ
ಮಾಡಿದದ ಶಯೆಯಯಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸದಾಗ ಐತ್ನಗೆ ಅದು ಹಂಸತ್ೂಲ್ಕಾತ್ಲಪವಾಗಿ ಬಿಟಿಟತ್ುತ! ತ್ನ್ನನು ಸವರ್ಶೆಸವದಿಂದಲೂ ಅವಳ ಸವರ್ಶೆಸವವನ್ನೂನು
ತ್ಬುಬಾವಂತ್ಸೆ ತ್ನೆನುರಡು ತೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನುನು ಬಿಗಿದಪಿಪ, ಕೆನೆನುಯ ಮೀಲೆ ಕೆನೆನುಯಿಟುಟ ಸಮಾಧಿಸಥೂನಾಗಿ ಕರಗಿಯೆ ಹೊೀದಂತ್ಸೆ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ
ನಶಚಾಲನಾಗಿ ಬಿಟಟನ್ನು. ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಅಳೆಳೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಇದುದದು ಅವಳ ಹೊಡೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಅಳೆಳೆಗೆ ಆಪ್ಪಾಯಯಮಾನ್ನವಾಗಿ
ಅರಿವಾಗುತ್ತತ್ುತ. ನಾಲುಕ ತಡೆಗಳೂ ನಾಲುಕ ಕೆೈಗಳೂ ಒಂದನನುಂದು ಬಿಗಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸೆಣಸುವಂತ್ದುದವು. ಅವಳ ಮತ್ತನೆಯ ಕುಚಗಳು ತ್ನ್ನನು
ವೃಕಷೌಕೆಕ ಒತ್ತದದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಐತ್ನ್ನ ಎಡದ ಕೆೈ ಅವಳ ಬೆನನುನ್ನ ಮೀಲೆ ಆಡುತ್ಸಾತ ಆಡುತ್ಸಾತ ಕೆಳಕೆಳಗಿಳಿದು ಅವಳ ಮೃದುಕಠಿಣ ನತ್ಂಬಗಳನ್ನುನು ಸೊೀಂಕಿ,
ಒತ್ತ, ಕೆೈಮುತ್ತನನುತ್ತ ಸೊಗಸದಾಗ ಅವನ್ನ ಪರಜೆಞ, ಜೆೀನ್ನುತ್ುಪಪದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲಗೆಯಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಲಯವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ು. ಆ ಆನ್ನಂದಕೆಕ ಆ
ರೀಮಾಂಚನ್ನಕೆಕ ಪಿೀಂಚಲು ಅವಶಳಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಮಾನ್ನಸಮಸತದಾವರದ ರತ್ಕವಾಟಗಳನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಅಗಲ್ಸ ತ್ಸೆರೆದು, ತ್ನ್ನನು ಇನಯನ್ನ
ಮನ್ನಮಥಾವಿಷ್ಟ ಪ್ಪೌರುಷ್ ಪರವೆೀಶನ್ನಕೆಕ ಸುಗಮ ಮಾಗರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಟುಟ, ಆತ್ನ್ನ ಸಮಸತ ಪುರುಷ್ಕಾರವೂ ತ್ನನುಳಗೆ ಸಂಮಗನುಲಗನುವಾಗುವಂತ್ಸೆ
ಸವೀಕರಿಸದಳು….
ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಲ್ದದ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಒಡಿಡನ್ನಲ್ಲಿ, ಕೆಸರಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಹುಳುಹುಪಪಟೆ ಕಪ್ಪೆಪಗಳು, ಆಗಲೆ ಏಳೆಂಟು ಬಾರಿ ಸುರಿದಿದದ ಮುಂಗಾರು
ಮಳೆಗಳ ಪರಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತವಾದಂತ್ಸೆ ಕೊೀಟಿಕೊೀಟಿಕೊೀಟಿ ಕೂಗುತ್ತದುದವು, ಚಿೀರುತ್ತದುದವು, ವಟಗುಟುಟತ್ತದುದವು. ಆದರೆ ಸುಖನದಾರ
ಸಮುದರದಲ್ಲಿ ಮಗನುವಾಗಿದದ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಗಮನ್ನಕೂಕ ಬರಲ್ಲಲಿ.
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ನ್ನಡುರಾತ್ರ ಒಮಮ ಹುಲ್ಕಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಕೂಗಿದಾಗ ಪಿೀಂಚಲು ಬೆದರಿದಂತ್ಸೆ ಕುಮುಟಿ, ತ್ುಸು ಸಡಿಲವಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ತೀಳುಗಳನ್ನುನು ಗಂಡನ್ನ
ಮೈಗೆ ಬಿಗಿದು ಸುತ್ತ ಮತ್ತಷ್ುಟ ಒತ್ತ ಮಲಗಿದದಳು.
ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಐತ್ನಗೆ ತ್ನ್ನನು ಆಲ್ಂಗನ್ನದಲ್ಲಿದುದ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಆಲ್ಂಗಿಸದದ ಪಿೀಂಚಲು ಆಳುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಯಿತ್ು. “ಯಾಕೆ, ಪಿೀಂಚಲು
ಆಳುತ್ತೀಯಾ?” ಎಂದನ್ನು, ಮಲುದನಯಲ್ಲಿ ಮುದಾದಗಿ ಕರೆದು.
ಅವಳು ನಡಿದಾಗಿ ಸುಯುದ “ಚಿನ್ನನುಕಕ ಅಳುತ್ತದದರು; ನ್ನನ್ನಗೂ ಅಳೂ ಹಂಗಾಯುತ!” ಎಂದಳು.
“ಕನ್ನಸು ಕಂಡೆಯಾ ಏನ್ನು?”
“ಅಲಲಿ ಎಚಚಾರಾಗಿತ್ುತ. ಆ ವಾಟೆ ಹಿಂಡಲ ಹತ್ತರ ಅವರು ಅಳುತ್ತದುದದು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ಬಂತ್ು…. “
“ಅಳುವುದು ಯಾಕೆ ಸುಮಮನೆ? ಮುಕುಂದಯಯ ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರಾಯುತ. ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ಆ ಮದುವೆ ಹೆೀಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ನೀಡುವಾ!” ಎಂದು
ಅವಳ ಕೆನೆನುಗೆ ಕೆನೆನುಯೊತ್ತ ಸಂತ್ಸೆೈಸದನ್ನು. ಅವಳೂ ಅಪುಪಗೆಯನ್ನುನು ಸಡಿಲ್ಸ, ಮಗುಗಲ್ಗೆ ತ್ರುಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಬತ್ತಲೆ ಬೆನ್ನನುನ್ನುನು ಅವನ್ನ ಬತ್ತಲೆ ಹೊಟೆಟಗೆ
ಬೆಚಚಾಗೆ ಅನಸ ಒತ್ತ ಮಲಗಿದಳು. ಐತ್ ತ್ನ್ನನು ಬಲಗೆೈಯಿಂದ ಅವಳನ್ನುನು ಎದೆಗೊತ್ತಕೊಂಡು ಮಲಗುವ ನೆವದಲ್ಲಿ ಅವಳ ನತ್ಂಬ ಸುಖಾ ಸಾವದನ್ನ
ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದನ್ನು, ಪಿಸುದನಯಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಕಿವಿಯ ಬಳಿಯೆ ಬಾಯಿಬಿಟುಟ:
“ಹೌದಾ, ಪಿೀಂಚಲು, ಚಿನ್ನನುಕಕ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಲಗನು ಆದ ಮೀಲೆ, ಅವರಿಬಬಾರೂ ಹಿೀಂಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳಾತರೆೀನೆೀ?”
“ಇಸಸಾ, ಸುಮಮನೆ ಮಲಗಿ! ನಮಗೆ ಬೆೀರೆ ಕಸುಬಿಲಲಿ! ಏನೆಲಲಿ ಕೆೀಳುತ್ತೀರಿ!” ಎಂದು ಗದರಿಸ, ತ್ನ್ನನು ನತ್ಂಬದೆೀಶವನ್ನುನು ಇನ್ನನುಷ್ುಟ ಬಲವಾಗಿ ಗಂಡನ್ನ
ಉದರ ಊರು ಸಂಗಮ ಪರದೆೀಶಕೆಕ ಒತ್ತ ಒತ್ತ ಹೊಕುಕ ಮಲಗಿದಳು.
ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದ ಕಲೂಲಿರಿಗೆ ಹೊೀಗುವ ದಾರಿಯ ಹೆಗಾಗಡಿನ್ನ ಕಾಡುರಸೆತಯಲ್ಲಿ ಕಮಾನ್ನು ಕಟಿಟದದ ಜೊೀಡೆತ್ತನ್ನ ಗಾಡಿಯೊಂದು ನಧಾನ್ನವಾಗಿ
ಹೊೀಗುತ್ತತ್ುತ. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಲಲಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದುದದಕೆಕ ಕಾರಣ ಎತ್ುತಗಳೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯುವವನ್ನೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಹಾದಿಯೆ ಮುಖಯ
ಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ ಯಾವ ನಾಗರಿಕ ವಾಹನ್ನವೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದಕೆಕ ಅದರ ಕೊರಕಲೂ. ಅಪೂವರ್ಶೆವಾಗಿ
ಉಪಯೊೀಗಿಸುತ್ತದುದದರ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಎದುದ ಕಾಣುತ್ತದದ ಅದರ ಪ್ಪಾಳುತ್ನ್ನವೂ ಸಾಕಿಷೌಯಾಗಿದುದವು; ಗಾಡಿಯ ಚಕರಗಳು ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಕೊರಕಲು
ಓಣ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿದುದ ತ್ುಂಬಿದದ ತ್ರಗೆಲೆಗಳೂ ಒಣಕಲು ಕಡಿಡಗಳೂ ಹರಿಯದೆ ಮುರಿಯದೆ ಅಕಷೌತ್ವಾಗಿದುದವು.
ಗಾಡಿಗೆ ಕಮಾನ್ನು ಕಟಿಟದದ ಠಿೀವಿ, ಎತ್ುತಗಳ ಕೊರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಚರಗೆೈಯುತ್ತದದ ಗಂಟೆ ಗಗಗರದ ಸರಗಳು, ಚೆನಾನುಗಿ ಕಿೀಸ ಸೊಗಸುಗೊಳಿಸದದ ಕೊೀಡುಗಳ
ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದದ ಹಿತ್ಸಾತಳೆಯ ಕೊೀಡು ಕುಂಚುಗಳು, ಆ ಕುಂಚಗಳ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊೀಲಾಡುತ್ತದದ ಬಣಣಾದ ಕುಚುಚಾಗಳು, ಗಾಡಿ
ಹೊಡೆಯುತ್ತದದವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದದ ಬಾರುಕೊೀಲ್ನ್ನ ಬಣಣಾದ ಶೃಂಗಾರ, ಅವನ್ನು ತ್ಲೆಗೆ ಸುತ್ತದದ ಕೆಂಪು ಎಲೆವಸತರ, ಅವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಅಂಗಿ,
ಅವನ್ನು ಮಣಕಾಲವರೆಗೆ ಸುತ್ತ ಉಟುಟಕೊಂಡಿದದ ಕೆಂಪಂಚಿನ್ನ ಅಡಡಪಂಚೆ , ಅವನ್ನ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿದದ ಒಂಟಿಗಳು ಎಲಲಿವೂ ಏನ ಒಂದು ಷೀಕಿಯನ್ನೂನು
ಸೊಗಸುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂನು ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ತ್ರುವಂತ್ದುದವು.
ಗಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮೂವರು ಹೆಂಗಸರೂ ಮೂವರು ಹುಡುಗರೂ ಇದದರು. ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಿರಿಯವಳೆಂದು ತೀರುತ್ತದಾದಕೆಯ ತಡೆಯ
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ಮೀಲ್ದದ ಕೆೈಗೂಸೊಂದು ಆಗಾಗ ಅಳುತ್ತದದ ಸದುದ, ಗಾಡಿ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯದೆ ಸಮವಾಗಿದದ ರಸೆತಯಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುತ್ತದಾದಗ ಮಾತ್ರ, ಗಗಗರದ ಸರದ
ಟಿಂಟಿಣ್ಯೊಡನೆ ಬೆರೆತ್ು ಕೆೀಳಿಸುವಂತ್ತ್ುತ.
ಗಾಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು ಕಾಡನ್ನೂನು ಆಕಾಸವನ್ನೂನು ಪ್ಪಾರಣ್ಪಕಿಷೌ ಜೀವನ್ನದ ವಾಯಪ್ಪಾರ ವಿಶೆೀಷ್ಗಳನ್ನೂನು ಬಾಲಕಸಹಜವಾದ ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ
ಈಕಿಷೌಸುತ್ತದದ ಮೂವರು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಇಬಬಾರು, ಗಾಡಿಯ ಶಬದವನ್ನೂನು ಮಿೀರಿಸುವಂತ್ಸೆ, ತ್ಮಿಮಂದಾದಷ್ುಟ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಗಳಪುತ್ಸಾತ, ಮಕಕಳ
ಟಿೀಕೆಟಿಪಪಣ್ಯ ಮುಗಧ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದರು. ಮೂರನೆಯವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಸಂಗಾತ್ಗಳ ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿಯೂ, ಅವರು ನೀಡಿ ತೀರಿ ನ್ನಕುಕ ಕೆೀಕೆ
ಹಾಕಿ, ಕೆೈ ಚಪ್ಪಾಪಳೆ ಹೊಡೆದು ಗಮನಸುತ್ತದದ ಪರಕೃತ್ದೃಶಯ ಮತ್ುತ ಪಶುಪಕಿಷೌ ಚೆೀಷ್ಟತ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕತನ್ನಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತದದರೂ ಯಾವೊಂದು
ಮಾತ್ನ್ನೂನು ಆಡದೆ ನೀರವವಾಗಿದದನ್ನು. ಒಮಮಮಮ ಅವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ್ ಅಂತ್ಮೂರ್ಶೆಖನಾದಂತ್ಸೆ ತ್ತ್ಸಾಕಲ ದೆೀಶದಲ್ಲಿರದೆ ಇನೆನುಲ್ಲಿಯೊೀ ಇದುದ
ಇನಾನುವುದನನುೀ ಗಮನಸುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತತ್ುತ.
ಆದದರಿಂದಲೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ತ್ಮುಮ, ಕಾಡು, ಇಬಬಾರೂ ಒಟಿಟಗೆ ಒಕೊಕರಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ “ಅಲ್ನುೀಡೀ! ಅಲ್ನುೀಡೀ, ಧ್ಮೂರ್ಶೆ, ಕಾಡುಕೊೀಳಿ ಹುಂಜ |
ಕಾಡುಕೊೀಳಿ ಹುಂಜ! ಅಲ್ಲಿ! ಅಲ್ಲಿ! ಅಲ್ಲಿ! ಆ ಮುಟಿಟನಾಚಿೀಲ್” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕುಮುಟಿ ಬಿದುದ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಎಚಚಾರಗೊಂಡಂತ್ಸೆ
ಗಾಬರಿಯಾಗಿದದನ್ನು.
ಅವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬೆಚಿಚಾ ಬೆದರಿದದನ್ನುನು ಗಮನಸದದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಅಜಜಿಮಮ, ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿಯ ತ್ಂಗಿಯ ಅತ್ಸೆತ, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರ ಹೆಂಡತ್ ದೊಡಡಮಮ
ಹೆಗಗಡತ್ಯವರು, ವಯಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಇಬಬಾರಿಗಿಂತ್ ಹಿರಿಯನಾಗಿದದ ತ್ಮಮ ಕಿರಿಯ ಮಗ ಕಾಡುವನ್ನೂನು, ಕೊೀಣೂರು ರಂಗಪಪಗೌಡರ ಮಗ
ತ್ಮುಮವನ್ನೂನು ಕುರಿತ್ು “ಏ ಹುಡುಗುರಾ, ಯಾಕೊರೀ ಹಂಗೆ ಕೂಗಿತೀರಿ?” ಎಂದು ಗದರಿಸದದರು.
ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂದೂ ಮಾತ್ಸಾಡದೆ, ತ್ನ್ನನು ಅವವನ್ನ ಕಡೆ ಅವಯಕತ ದುಃಖ ಮುಖಮುದೆರಯಿಂದ ನೀಡಿ, ಅಭಾಯಸ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು
ಔಪಚಾರಿಕ ಮುಗುಳು ನ್ನಗೆ ಬಿೀರಿದದನ್ನು.
ಚಿಂತ್ಸಾಮುಖಮುದೆರಯಿಂದಿದದ ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಸಹಧ್ಮಿರ್ಶೆಣ್ ರಂಗಮಮ ತ್ನ್ನನು ಮಗನ್ನನ್ನುನು ಸಂತ್ಸೆೈಸಲೂ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಅವನ್ನ ತ್ಲೆಯ
ಮೀಲೆ ಕೆೈಯಾಡಿಸ, ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಶ್ಶು ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು ತಡೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಸಕೊಂಡು ಕುಳಿತ್ದದ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿಯ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ
ಸೌಭಾಗಯವತ್ ದೆೀವಮಮ ಕಡೆ ಅಥರ್ಶೆಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ನೀಡಿದಳು. ದೆೀವಮಮ ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಅಕಕಯಯನ್ನ ತಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸದಳು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕವಿದಿದದ ಮೀಡಗಳನೆನುಲಲಿ ವಿಸಜರ್ಶೆಸದ ನೀಲಾಕಾಶದಂತ್ಸೆ, ಸುಪರಸನ್ನನುವದನ್ನನಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ತ್ಮಮನ್ನನ್ನುನು-ತ್ಸಾಯಿಯ ತ್ಂಗಿಯ
ಮಗ-ಮಾತ್ನಾಡಿಸುತ್ಸಾತ ಅವನಡನೆ ಶ್ಶುಲ್ೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನುನಾಗಿಬಿಟಟನ್ನು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಗೆ ಒದಗಿದದ ಮಹಾಸಂಕಟದ ಅಥರ್ಶೆವೆೀನ್ನು ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗಹತ್ತತ್ುತ. ತ್ಸಾನ್ನು ಇನ್ನೂನು ಅರಿಯದ
ಮೂರುನಾಲುಕ ವಷ್ರ್ಶೆದ ಮಗುವಾಗಿದಾದಗಲೆ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆ ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹಿಂತ್ರುಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಬಾಲಯಕೆಕ ಆ ದುರಂತ್ದ ಅರಿವು ಅಥರ್ಶೆ ದುಃಖ
ಅನ್ನಥರ್ಶೆ ಯಾವುದೂ ಅಷಾಟಗಿ ನಾಟಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಚೆೀತ್ನ್ನ ವಯಸಾಸಾದಂತ್ಸೆಲಾಲಿ ಕಣ್ಣೆದರೆದು ಪರಜಾಞಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಗಮನಸುವುದನ್ನುನು
ಕಲ್ತ್ಂತ್ಸೆ, ತ್ನ್ನನು ಅವವನ್ನ ದುಃಖವೂ ದುಃಸಥೂತ್ಯೂ ಅವನ್ನ ಹೃದಯಕೆಕ ತ್ಸಾಗಿದುದವು. ಆಮೀಲೆ, ತ್ನ್ನನು ಮನೆಯ ಅಥವಾ ತ್ನ್ನನು ಮಾವನ್ನ ಮನೆಯ
ಹಿರಿಯರಾರೂ ತ್ನನುಡನೆಯಾಗಲ್ ತ್ನನುದಿರಿನ್ನಲಾಲಿಗಲ್ ಆ ಪರಸಾತಪವನೆನುೀ ಎತ್ುತತ್ತರಲ್ಲಲಿವಾದರೂ, ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಐಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಓದುವುದಕೆಕ
ಹೊೀದ ತ್ರುವಾಯ ಐತ್ನ್ನಂತ್ಹ ಆಳುಮಕಕಳಿಂದಲೂ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನುನು ಸವಲಪಮಟಿಟಗೆ ಗರಹಿಸ ಮರುಗಿದದನ್ನು. ಅಲಲಿದೆ, ಒಮಮಮಮ ಅವನ್ನ
ಸಣಣಾಮಾವ (ಮುಕುಂದಯಯ) ದೊಡಡಮಾವ (ರಂಗಪಪ ಗೌಡರು) ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಜಜಿಮಮ (ದಾನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡತ್ಯವರು: ಮುಕುಂದಯಯ, ರಂಗಪಪ
ಗೌಡರು, ಧ್ಮುರ್ಶೆವಿನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ ಮತ್ುತ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ದೆೀವಮಮ ಇವರನೆನುಲಲಿ ಹೆತ್ತ ತ್ಸಾಯಿ) ಅತ್ಸೆತಮಮ (ರಂಗಪಪಗೌಡರ ಹೆಂಡತ್,
ತ್ಮುಮವ ತ್ಸಾಯಿ ಮತ್ುತ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆ ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡನ್ನಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ತ್ಂಗಿ.) ಇವರೆಲಲಿ ತ್ಮಮತ್ಮಮಳಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದಗ ಕದುದ ನಂತ್ು
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಆಲ್ಸಯೂ ಸತ್ಯಸಂಗರಹ ಮಾಡಿದದನ್ನು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ, ತ್ನ್ನನು ಇಚೆಛೆಯಿಂದಲಲಿದಿದದರೂ, ಘಟನಾವೆೈಚಿತ್ರದಿಂದಲೆೀ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆಗೆ ಒದಗಿರುವ ದುರಂತ್ದ
ವಿಚಾರ ಅವನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿದತ್ುತ. ಹಿೀಗಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚಿಗಂತ್ೂ, ತ್ನ್ನಗೂ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಗೂ ಒದಗಿರುವ ವಿಪತ್ತನ್ನ ಅರಿವು ಅವನಗೆ ತ್ಕಕ ಮಟಿಟಗೆ
ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿಯೆ ಗಾರಹಯವಾಗಿತ್ುತ.
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆವೊತ್ುತ ರಾತ್ರ ಅವರಡನೆ ಸನಹದಲ್ಲಿ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಜಗಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿದಾದಗ , ಅವನ್ನ ಸಣಣಾ ಮಾವನಗೂ ಐಗಳಿಗೂ
ನ್ನಡೆದ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ಣೆಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ, ಮರುದಿನ್ನ ತ್ಸಾನ್ನು ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೊೀದಾಗಿನಂದ ನ್ನಡೆದ ದುಘರ್ಶೆಟನಾ
ಪರಂಪರೆಗಳಿಂದ ಅವನ್ನ ಶ್ಶುಹೃದಯ ಜಝರ್ಶೆರಿತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ಹೊಡೆದು ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ತ್ಳಿಳೆ ಚಿಕಕಯಯ ಬಿೀಗಹಾಕಿದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು
ಮಂಜತ್ಸೆತಮಮನಂದ ನ್ನಡೆದದದನೆನುಲಲಿ ಕೆೀಳಿ, ಬಿೀಗ ತ್ಸೆಗೆದು ತ್ಸಾನೆಷ್ುಟ ಬಾಗಿಲು ತ್ಳಿಳೆ ಏನೆೀನೆಲಲಿ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು ಅತ್ತರೂ ಅವವ ಓಕೊಳಳೆದೆ ಬಾಗಿಲು
ತ್ಸೆಗೆಯದೆ ಇದುದ, ಆಮೀಲೆ ಕೊೀಣೂರಿನಂದ ಸಣಣಾ ಮಾವ ದೊಡಡಮಾವ ಬಂದವರು ಕೊಡಲ್ಯಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದಮೀಲೆ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ
ಪರಜೆಞತ್ಪಿಪ ಮಂಚದ ಮೀಲೆ ಬಿದಿದದದ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ನೀಡಿದಾಗ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಅವಳ ಪ್ಪಾದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಲ್ಸದವರೆಲಲಿರ ಕರುಳು
ಬೆೀಯುವಂತ್ಸೆ ಅತ್ತದದನ್ನು. ಮರುದಿನ್ನ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಗಾಡಿ ಅಜಜಿಯಯನ್ನನ್ನುನು (ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆ) ಕರೆತ್ಂದಾಗ ಅವರ ಮಣಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ಅಪಿಪ ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ
ರೀದಿಸದದನ್ನು. ಅಜಜಿಯಯನಗೆ ಸಟುಟ ಬಂದು, ಚಿಕಕಯಯನ್ನನ್ನುನು (ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ) ಹಿೀನಾಯಮಾನ್ನವಾಗಿ ಬೆೈದು, ಅವನ್ನ ಕಪ್ಪಾಳಕೆಕ ಹೊಡೆಯಲು
ಹೊೀದಾಗ, ಅವನ್ನು ತ್ಳಿಳೆದ ರಭಸಕೆಕ ಅವರು ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಉರುಳಿಬಿದುದ ಮೂಛೆರ್ಶೆ ಹೊೀಗಿದುದದನ್ನೂನು ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಸತಂಭತ್ವಾಗಿ ಕಂಡಿದದನ್ನುನು!
ಆಮೀಲೆ ಅಜಜಿಯಯ ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿದಿದುದ, ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ್ನಗಳಾದರೂ ಇನ್ನೂನು ಎದಿದರಲ್ಲಲಿ, ಕೊೀಣೂರು ದೊಡಡಮಾವ, ಸಣಣಾಮಾವ, ಬೆಟಟಳಿಳೆ,
ದೆೀವೆಯ ಚಿಕಕಪಪಯುಯ ಎಲಲಿರೂ ಒತ್ತ ಒತ್ತ ಹೆೀಳಿ ಹೆೀಳಿ ಒಪಿಪಸದ ಮೀಲೆ ತ್ನ್ನನು ಅವವ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನ್ನಗಳ ಮಟಿಟಗೆ ಹೊೀಗಿರಲು ಒಪಿಪದಳು.
ಅವಳೊಡನೆ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಬಂದು, ಕಲೂಲಿರು ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವರತ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೊೀಗುವ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನೂನು, ಅತ್ತಗೆಯನ್ನೂನು
ಜೊತ್ಸೆಗೊಳುಳೆ ತ್ಮಮ ಮನೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಬಂದಿದದ ಗೆಳೆಯ ಕಾಡುವನ್ನೂನು ಅವನಡನೆ ಇದದ ತ್ಮುಮವನ್ನೂನು ಕೂಡಿಕೊಂಡಿದದನ್ನು.
ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ ಒಂದು ಅಪೂವರ್ಶೆ ಅನ್ನುಭವವಾಗಿತ್ುತ. ನಚಚಾರೀತ್ಸೆಯ ತ್ಮಮ ಮನೆಯ ವಾತ್ಸಾವರಣದಿಂದ ಹೊರಬಿದುದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ
ಮನೆಯ ಸಂತೀಷ್ದ ಮನೀವಲಯಕೆಕ ಪರವೆೀಶ್ಸದುದದರ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿದದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು; ತ್ನ್ನನು ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗಿದದ ಕಾಡು, ತ್ಮುಮ
ಅವರನ್ನುನು ಮರಳಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆತ್ ಅಲೆದಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನುನಾಗಿ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ದುಃಖಚಿಂತ್ನೆಯಿಂದ ತ್ಸಾತ್ಸಾಕಲ್ಕವಾಗಿಯಾದರೂ
ದೂರಮಾಡಿಕೊಂಡುದರ ಫಲವಾಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು; ಅವರೆಡಕಿಕಂತ್ಲೂ ಅತ್ಶಯವಾಗಿ ಪರಭಾವಶಾಲ್ಯಾಗಿದುದದೆಂದರೆ , ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿಯಲ್ಲಿ
ಹಠಾತ್ತನೆ ತೀರಿಬಂದಿದದ ಭಾವಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆ! ತ್ನ್ನನು ಅವವನ್ನ ಕಣಣಾಲ್ಲಿ ಹೊಸಬೆಳಕು ಮೂಡಿ, ತ್ನ್ನನು ಅಕಕರೆಯ ಆ ಮಗದಲ್ಲಿ ‘ಗೆಲವು’ ಕಾಣ್ಸದುದನ್ನುನು
ಕಂಡ ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಹೃದಯವೂ ಗೆಲುವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ: ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ, ಯಾರೂ ಅವಳನ್ನುನು ‘ಹುಚುಚಾ ಹೆಗಗಡಿತ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಲೂ ಇರಲ್ಲಲಿ ,
ಕರೆಯುವಂತ್ಸೆಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳ ಮನ್ನಸುಸಾ, ಮಾತ್ು, ನ್ನಡತ್ಸೆ ಮತ್ುತ ಎಲಲಿ ಕಿರಯೆ ಎಲಲಿ ಇತ್ರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸವರ್ಶೆರಿಗೂ
ಹಷ್ರ್ಶೆದಾಯಕವಾಗಿತ್ುತ.
ಆ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆಗೆ ಮೂಲಕಾರಣವಾಗಿದದವನೆಂದರೆ : ಚೆಲುವಯಯ!
ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಬಂದು ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿಯ ಮಗನ್ನನ್ನುನು, ಬಾಲೆಯಾಡಿಸುವ ಹುಡುಗಿಯ ಸೊಂಟದ ಮೀಲೆ, ಕಂಡಾಗಣ್ಂದ ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ತ್ಸಾಯಿ ರಂಗಮಮಗೆ ತ್ನ್ನನು
ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ದುಃಖ ಎಲಲಿ ಹೆಡೆಮುಚಿಚಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಏನೀ ಒಂದು ಅನವರ್ಶೆಚನೀಯವಾದ ನೆಮಮದಿ ಒದಗಿದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಅವಳು ಅವನ್ನನ್ನುನು
ಎವೆಯಿಕಕದೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ುದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ದದ ದೆೀವಮಮಗೆ ತ್ನ್ನನು ಅಕಕಯಯನ್ನ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತ್ುಸು ಕಳವಳ
ಉಂಟಾಗಿತ್ುತ. ಅವಳನ್ನುನು ‘ಹುಚುಚಾ ಹೆಗಗಡತ್’ ಎಂದು ಜನ್ನರು ಕರೆಯುತ್ತದುದದು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ಬಂದು , ಆಕೆಗೆ ಆಗಾಗ ತ್ಲೆ ಕೆಟಟಂತ್ಸಾಗಿ ಹುಚಿಚಾಯಂತ್ಸೆ
ವತ್ರ್ಶೆಸ ಬಿಡುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನೂನು ನೆನೆದು, ತ್ನ್ನನು ಕಂದನಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಮಂಗಳವಾದಿೀತ್ಸೆಂದು ಒಳಗೊಳಗೆ ಬೆದರಿದದಳು. ಆದರೆ
ಅದನ್ನುನು ತೀರಗೊಡದೆ, ತ್ನ್ನನು ಕಂದನ್ನನ್ನುನು ಹುಡುಗಿಯ ಸೊಂಟದಿಂದ ತ್ಸಾನೆ ಎತ್ತಕೊಂಡು, ಅಕಕನ್ನ ಮುಂದೆ ನಂತ್ು ತೀರುತ್ಸಾತ “ನನ್ನನು ದೊಡಡಮಮನ್ನನು
ನೀಡೀ, ಮಾತ್ಸಾಡಸಾೀ ಏ ತ್ುಂಟಾ” ಎಂದಿದದಳು. ಚೆಲುವಯಯನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ದೊಡಡಮಮನ್ನ ಕಡೆ ಕಣಣಾರಳಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಬಿಜಲು ಬಿಜಲು
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ದನಮಾಡುತ್ಸಾತ, ಅವಳೆೀ ಎತ್ತಕೊಳಳೆಲ್ ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ತ್ನ್ನನು ಪುಟಟ ಇನದೊೀಳುಗಳನ್ನುನು ಮುಂದಕೆಕ ಚಾಚಿ ತ್ನ್ನನು ಅಮಮನ್ನ ವಕಷೌದಿಂದ ಚಿಮಮತಡಗಲು,
ರಂಗಮಮ ಅಕಕರೆಯುಕಿಕ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಎತ್ತಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನನು ಎದೆಗವುಚಿ, ಕೆನೆನುಗೆ ಮಗವಿಟುಟ, ಮುಂಡಾಡಿದದಳು. ಆ ಮುದಾದಟದಲ್ಲಿ ಎಂತ್ಹ ಅದುಭುತ್
ಪವಾಡ ನ್ನಡೆದು ಹೊೀಗಿತ್ಸೆತಂಬುದನ್ನುನು ಅಲ್ಲಿದದವರಾರೂ ಗರಹಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಹೃದೊಗೀಚರವಾಗಿತ್ುತ: ಆ
ಕಷೌಣದಿಂದ ರಂಗಮಮ ಬೆೀರೆಯ ವಯಕಿತಯಾಗಿದದಳು! ಅವಳ ಮನ್ನಸುಸಾ ವಿಷ್ಣಣಾತ್ಸೆಯ ಪ್ರೆಗಳಚಿ ಸುಪರಸನ್ನನುವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ! ಆ ವಯತ್ಸಾಯಸ ಎಷ್ುಟ
ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಕರವಾಗಿತ್ುತ ಎಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗಂತ್ೂ ಅದೂ ಅವಳ ಹುಚಿಚಾನ್ನ ಮತತಂದು ರಿೀತ್ಯೊೀ ಏನೀ ಎಂಬ ಶಂಕೆ ತ್ಲೆದೊೀರಿತ್ುತ.
ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಬುದಿಧ ತ್ಳಿದ ಮೀಲೆ ಅನೆೀಕ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಣದೆ, ಉಡದೆ, ಮಿೀಯದೆ, ಬಾಚಿಕೊಳಳೆದೆ ಕೃಶಳಾಗಿ,
ಮಲ್ನ್ನವಸೆತರಯಾಗಿ, ನೀಡುವುದಕೆಕ ಹುಚಿಚಾಯಂತ್ಸೆಯೆ ತೀರುತ್ತದದವಳು ಇದದಕಿಕದಂತ್ಸೆ ಇತ್ರ ಮುತ್ಸೆತೈದೆ ಗರತ್ಯರಂತ್ಸೆ ಇರತಡಗಿದುದನ್ನುನು ಕಂಡು
ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ ಕಾಡುಪ್ಪಾಲಾಗಿದದ ಅವವ; ಮತ್ಸೆತ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಷ್ುಟ ಹಷ್ರ್ಶೆವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ಸಾಯಿ ಮೂರು ಹೊತ್ೂತ ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಎತ್ತಕೊಂಡ,
ಅವನಗೆ ಉಣ್ಸುತ್ತಲ್, ಸೀರೆ ಸರಿಸ ನೀಡಿದ ಕಾಲ್ನ್ನ ಬತ್ತಲೆ ತಡೆಗಳ ಮೀಲೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಮಲಗಿಸಕೊಂಡು ನೀರುಹೊಯುದ ಮೈತ್ಕಿಕ
ಮಿೀಯಿಸುತ್ತಲ್ೀ, ರಾತ್ರ ತಟಿಟಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸುವ ಮುನ್ನನು ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ ಮೈಗೆ ಎಣ್ಣೆಣಾ ತ್ಕುಕತ್ತಲ್ ಅಥವಾ ತಟಿಟಲು ತ್ೂಗುತ್ತಲ್
ಹಷ್ರ್ಶೆಚಿತ್ತಳಾಗಿರುವುದನ್ನುನು ಕಂಡು ಧ್ಮರ್ಶೆವೂ ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು, ತ್ನ್ನನು ಗೆಳೆಯರು ಕಾಡು ತ್ಮುಮ ಪರಿಹಾಸಯಮಾಡುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ,
ಓಲೆೈಸುತ್ತದದನ್ನು.
ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಗಾಡಿ ಇವರನೆನುಲಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕಲೂಲಿರು ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವರತ್ಸಾಚರಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಹೊೀಗಲು ಗೊತ್ಸಾತದ ದಿನ್ನಕೆಕ ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ
ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊೀಣೂರಿನಂದ ಮುಕುಂದಯಯ ಬಂದಾಗ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ತ್ಮುಮ ಕಾಡು ಮೂವರೂ ಅವನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೆೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡೂ ಬಟೆಟ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೂ ಚಪ್ಪಾಪಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ಸಾತ ಕುಣ್ದಾಡಿದದರು. ಒಬಬಾನಗೆ ಸಣಣಾಮಾವ, ಇನನುಬಬಾನಗೆ ಚಿಕಕಯಯ, ಮತತಬಬಾನಗೆ ಸಣಣಾಭಾವ ಆಗಿದದ
ಮುಕುಂದಯಯ ಹುಡುಗರಡನೆ ಹುಡುಗನಾಗಿ, ಅವರ ಬಾಲಚೆೀಷೆಟಗಳಲೆಲಿಲಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನುನು ನ್ನಗಿಸ ಕುಣ್ಸ ಸಂತೀಷ್ಪಡಿಸುತ್ತದುದದರಿಂದ
ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆಲಲಿ ಖುಷ್ಯೊೀ ಖುಷ್!
ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಹೊೀಗಿ ಅಷ್ುಟ ಹೊತ್ತಗಾಗಲೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದಾಗಿದದ ಮಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಆ ಗೊೀಸಾಯಿ
ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆ ಹೌದೊ ಅಲಲಿವೊ ಎಂಬುದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಖಚಿತ್ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ತ್ಂದಿರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸ, ತ್ಳಿಯಲು ಕಾತ್ರನಾಗಿದದ
ಧ್ಮರ್ಶೆಗೆ ನರಾಶೆಯಾಯಿತ್ು. ಸಣಣಾಮಾವ ಆ ಸುದಿದಯನೆನುೀ ಎತ್ತಲ್ಲಲಿ. ಧ್ಮೂರ್ಶೆಗೂ ಆ ಪರಸಾತಪವೆತ್ತಲು ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಅವನ್ನು
ಕಿವಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿ, ಸಣಣಾಮಾವ ದೆೀವೆೈಚಿಕಕಪಪಯಯನಡನೆ ಕಲಲಿಜಜಿಯಯನಡನೆ ಸೆೀರೆಗಾರ ಸುಬಬಾಣಣಾಸೆಟಟರಡನೆ ಮಾತ್ಸಾಡುವಾಗಲೆಲಲಿ ಏನಾದರೂ
ನೆವಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಂವಾದವನ್ನುನು ಆಲೆೈಸುವಷ್ುಟ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿಯೆ ಸುಳಿಯುತ್ತದದನ್ನು. ಅದರಿಂದಲೂ ಏನ್ನೂ ಪರಯೊೀಜನ್ನವಾಗಲ್ಲಲಿ.
ಏಕೆಂದರೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆವಿನ್ನ ಸಂಚು ಮುಕುಂದಯಯನಗೂ ಹೊಳೆದುಬಿಟಿಟತ್ಸಾತದದರಿಂದ ಅವನ್ನೂ ಯಾವುದೊ ರಹಸಯವನ್ನುನು ದೊಡಡವರಡನೆ ತ್ುಂಬ
ಕೆಳದನಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತದುದ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಸುಳಿದೊಡನೆ ಆ ಪರಸಾತಪವನೆನು ತ್ುಂಡುಗಡಿಸ, ಇನೆನುೀನ್ನನನು-ತೀಟ ಗದೆದ ಅಡಕೆಧಾರಣ್ಣೆ
ಷ್ಕಾರಿ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ – ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತದದವನ್ನಂತ್ಸೆ ದನ ಏರಿಸ ಹೆೀಳತಡಗುತ್ತದದನ್ನು !
ಸಾಲದದಕೆಕ ಬೆೀರೆ, ಕತ್ತಲಾದ ಮೀಲೆ ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ, ಆಗಿನ್ನ ಕಾಲಕೆಕ ಆ ಪ್ಪಾರಂತ್ಕೆಕೀ ಸುವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮನೆಯ ನ್ನವನಾಗರಿಕತ್ಸೆಯ
ಸಾಮಗಿರಗಳಾಗಿದದ ಲಾಟಿೀನ್ನು, ಲಾಂದರ, ಲಾಯಂಪುಗಳ ಉಜವಲ ಪರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯ ಹುಡುಗರನೆನುಲಲಿ ಜಮಾಯಿಸ ಕುಮ್ ಚಟ್
ಹೊಡೆಯಿಸದದನ್ನು; ಲಾಗ ಹಾಕಿಸ ನ್ನಗಿಸದದನ್ನು; ಕುಸತಮಾಡಿಸದದನ್ನು; ಮಗಿಗ ಹೆೀಳಿಸ, ಗೊೀವಿನ್ನ ಕಥೆ ಹಾಡಿಸದದನ್ನು. ಕಡೆಗೆ, ಸೆೀರೆಗಾರ ಸುಬಬಾಣಣಾಸೆಟಟರೂ
ತ್ಸಾನ್ನೂ ಸೆೀರಿ ಜೆೈಮಿನಯನ್ನುನು ರಾಗವಾಗಿ ಓದಿ ಪರಸಂಗವನ್ನೂನು ನ್ನಡೆಯಿಸದದನ್ನು.
ಬಲಲಿವರಿಗೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಉದೆದೀಶ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ುತ; ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಬಂದ ಮೀಲೆ ತ್ನ್ನನು ಅಕಕ ಮತ್ುತ ಅಕಕನ್ನ ಮಗ ಇಬಬಾರೂ ಚೆಲುವಯಯನ್ನ ಸಂಗದಲ್ಲಿ
ಹಷ್ರ್ಶೆಚಿತ್ತರಾಗಿದಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ತ್ಳಿದಿದದ ಅವನಗೆ ಅವರ ಆ ಗೆಲುವಿಗೆ ಹಾನತ್ರುವ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿರಲ್ಲಲಿ;
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ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಅವರ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಆ ವಿಚಾರದಿಂದ ದೂರವಾಗಿಸಬೆೀಕೆಂಬುದೂ ಅವನ್ನ ಇಚೆಛೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಆದದರಿಂದಲೆೀ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಮೈಮರೆತ್ಂತ್ಸೆ
ತ್ಲ್ಲಿೀನ್ನನಾಗಿ ಚಂದೂರಸನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ, ಭಗವದ್ ಭಕಿತ ಎಂತ್ಹ ಸಂಕಟಗಳನ್ನೂನು ನವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಾವಸನೆಗೆ ಭಾವವುಕಿಕ ಕಣ್ಣಾೀರು
ಕರೆಯುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸದಾಗ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಸಂತ್ೃಪಿತಯಾಗಿತ್ುತ.
ಮರುದಿನ್ನ ಕಲೂಲಿರಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದಾದಗ ಗಾಡಿಯ ಮೀಲೆ ತ್ನ್ನನು ಗೆಳೆಯರಡನೆ ಕುಳಿತ್ದಾದಗ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಅಂತ್ರಮುಖಿಯಾಗಿ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲುಕು
ಹಾಕುತ್ತದುದದೂ ಅದನೆನು!
ಅಲ್ಲಿಂದೆಡೆ ದಾರಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ರಂಜದ ಮರದಿಂದ ಹೂವು ಉದುರಿ ನಬಿಡವಾಗಿ ಬಿದಿದದುದ ಅದರ ಕಂಪು ಘಮಮಂದು ಬರುತ್ತದುದದನ್ನುನು
ಗಮನಸದೊಡನೆ ತ್ಮಮವೂ ಕಾಡುವೂ, ಅಜಜಿಮಮ ‘ತ್ಡೆಯಿರೀ; ತ್ಡೆಯಿರೀ; ಹಾರಬೆೀಡಿ; ಗಾಡಿ ನಲ್ಲಿಸುತ್ಸಾತನೆ!’ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಗಾಡಿ
ಹೊಡೆಯುವವನಗೆ ‘ಏ ಬಚಾಚಾ, ಗಾಡಿ ನಲ್ಲಿಸೊೀ, ಹುಡುಗರು ಇಳಿೀಬೆೀಕಂತ್ಸೆ’ ಎನ್ನುನುತ್ತರುಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಗಾಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಕೆಳಗೆ
ಹಾರಿಯೆಬಿಟಟರು! ಕಾಡು ಹೆೀಗೊೀ ತ್ತ್ತರಿಸ ನಂತ್ನ್ನು; ತ್ಮುಮ ಬಿದುದ ಎರಡುರುಳು ಉರುಳಿ, ಕೆೈಕಾಲು ಕಿೀಸಕೊಂಡು, ಸತ್ಯರಾಯಣೀತ್ಸಾವಕಾಕಗಿ
ಉಟುಟಕೊಂಡಿದದ ಅಡಡಪಂಚೆಗೂ ತಟಿಟದದ ಬನೀನನ್ನ ತೀಳಿಗೂ ರಕತದ ಕಲೆ ಕೆಂಪ್ಪೆೀರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನ್ನು. ಸಾಲದದಕೆಕ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ನ್ನೂಕಿ
ಬಿೀಳಿಸದವನ್ನು ಕಾಡಣಣಾನೆೀ ಎಂದು ಕಿರಿಚಿ, ಅವನ್ನ ಮೈಮೀಲೆ ಬಿದುದ ಮುಖ ಮೀರೆ ಎನ್ನನುದೆ ಗುದಿದಯೂ ಬಿಟಟನ್ನು! ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ,
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ದದ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿ, ಅವರಿಬಬಾರ ನ್ನಡುವೆ ನ್ನುಗಿಗ, ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಬೆೀಕಾಯಿತ್ು….
ಗಾಡಿ ಮುಂಬರಿದು ಕಾಡನ್ನುನು ದಾಟಿ ಒಂದು ಗದೆದ ಕೊೀಗಿನ್ನ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದಾಗ ಅಡೆಹಳಳೆವೊಂದು ಅಡಡಬಂದಿತ್ು. ಗಾಡಿ ನಲ್ಲಿಸ, ಎತ್ುತಗಳ ಕೊರಳು
ಬಿಚಿಚಾದ ಮೀಲೆ ಎಲಲಿರೂ ಇಳಿದರು. ಹೆಂಗಸರು ಮೂವರೂ ಸೆೀರಿ, ವಿೀಳೆಯದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆಯನ್ನುನು ಮಡಿಚಿಟುಟ. ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ ಗಂಗೆಗೆ ವಿೀಳೆಯ
ಅಪಿರ್ಶೆಸುವ ಶಾಸತರ ಮಾಡಿದರು. ಚೆಲುವಯಯನ್ನ ಮೀಲೆ ‘ಗಂಗವಾವ ಒಳೆಳೆೀದು ಮಾಡಮಾಮ’ ಎಂದು ಪ್ಪಾರಥಿರ್ಶೆಸ ತ್ೀಥರ್ಶೆ ಚಿಮುಕಿಸದರು. ಹುಡುಗರು
ಹಳಳೆದ ಬಿಳಿಯ ಕಲುಲಿಗುಂಡುಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದೆತ್ತ ಕಪ್ಪೆಪಗಳಿಗೆ ಗುರಿಕಟಿಟ ಹೊಡೆಯುವ ಪಂಥದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದರು!…
ಹಳಳೆವನ್ನುನು ದಾಟಿ ಗಾಡಿ ಗದೆದಕೊೀಗಿನ್ನ ಮೂಲೆಗೆ ಹೊೀದಾಗ, ಹಾದಿಯ ಬಳಿಯೆ ಇದದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರ ಮನೆಯ ತ್ಡಬೆಗೆ ವಾಲ್ಸ ನಲ್ಲಿಸದದ
ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿತ್ುತ. ಅಲ್ಲಿಯೆ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಅಗೊೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರುಕಟಿಟ ಉರುಳಿದದ ಆ ಮನೆಯ ಮುದುಕ ಯಜಮಾನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸ,
ಮೀಣ್ಯನ್ನುನು ಬೆೀರೆಯವನ್ನ ಕೆೈಗೆ ಕೊಟುಟ, ಓಡಿಬಂದು ‘ದಾಯವೆೀಗೌಡುರ, ಮುಕುಂದೆೀಗೌಡುರ ಇಲೆಲಿ ಷ್ಕಾರಿಮಾಡಿ ಒಂದು ಹಂದಿೀ ಹಸಗೆ
ಮಾಡಿಸತದಾರೆ. ಗಾಡಿ ಬರಾಕೂ ಹೆೀಳಿ ನಲ್ಲಿಸು ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದುರ ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ರ’ ಎಂದನ್ನು.
“ನಾನ್ನು ಹೆೀಳೆದ ‘ದೆೀವರ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗುವಾಗ ಕೊೀವಿ ಯಾಕೊರೀ ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗಿತೀರಿ ?’ ಅಂತ್ಸಾ. ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ು ಎಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಾತರೆ? ಇಬಬಾರೂನ್ನೂ
ಒಂದೆೀ ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮಾಯಲೆ ಹತ್ತಕೊಂಡು, ಕೊೀವಿೀನ್ನೂ ಹಿಡುಕೊಂಡು, ‘ನಾವ್ ಮುಂದೆ ಹೊೀಗಾತ ಇತ್ೀರ್ಶೆವಿ; ನೀವ್ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಗಾಡಿೀಲ್ ಬನನು’
ಅಂತ್ಸಾ ಹೊಲಟರು. ಈಗ ನೀಡಿದಾಯ? ಹಂದಿ ಹೊಡಕೊಂಡು, ಹಸಗೆ ಮಾಡಿಸಾತ ಕೂತ್ಸಾರೆ!” ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು ತ್ಮಮ
ಅಸಮಾಧಾನ್ನವನ್ನುನು ಗೊಣಗುತ್ಸಾತ ‘ಏ ಬಚಾಚಾ, ಎತ್ತನ್ನ ಕೊರಳು ಬಿಚಿಚಾ, ಹೊೀಗಿ ಕೆೀಳಿಕೊಂಡು ಬಾರೀ, ‘ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊೀಗಾದೆೀನ್ನು?’ ಅಂತ್ಸಾ
ದೊಡಡಮಮ ಕೆೀಳಾತರೆ ಅನ್ನುನು” ಎಂದು ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದದವನಗೆ ಬೆಸಸದರು . ಅವನ್ನು ಅವರು ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಹಂದಿ ಹಸಗೆಯಾಗುತ್ತದದ
ಜಾಗಕೆಕ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವನಡನೆ ಹೊರಡಲು, ಮೂವರು ಹುಡುಗರೂ ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ ತ್ಕಪಕನೆ ಕುದಿಯುತ್ಸಾತ ಅವರನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸದರು. ಅವವ,
ಅಜಜಿಮಮ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಒಂದಿನತ್ೂ ಲೆಕಿಕಸದೆ: ‘ಗಂಡು ಮಕಕಳ ಹಣ್ಣೆಬರಾನೆ ಹಿೀಂಗೆ !’ ಎಂದರು ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು
ದೆೀವಮಮ ತ್ನ್ನನು ಅಕಕನ್ನ ತಡೆಯ ಮೀಲ್ದದ ತ್ನ್ನನು ಕಂದನ್ನನ್ನುನು ಅವನ್ನ ಅಜಜಿಮಮನ್ನ ಟಿೀಕೆಯಿಂದ ಹೊರತ್ುಪಡಿಸುವಂತ್ಸೆ , ತ್ನ್ನನು ಮಾತ್ೃತ್ವದ ದೃಷ್ಟರಕೆಷೌ
ನೀಡಿದಳು, ಮುಗುಳು ನ್ನಗೆಗೂಡಿ ನೀಡಿ!
ಮಲೆನಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲಲಿರಿಗೂ ಬೆೀಟೆ ಎಂದರೆ ಪ್ಪಾರಣ. ದೊಡಡವರು ನಾಯಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕಾಡು ಹತ್ುತವುದನ್ನುನು ಅವರು ಎಂತ್ಹ
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ಕರುಬಿನಂದ ನೀಡುತ್ತರುತ್ಸಾತರೆ? ‘ನಾವೂ ನಾಯಿಗಳಾಗಿದಿದದದರೆ!’ ಎಂದುಕೊಳುಳೆವುದೂ ಉಂಟು. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಮಮ ಬೆೀಟೆ ನ್ನುಗುಗವ
ಕಾಡು ಅಂತ್ಹ ಅಪ್ಪಾಯಕರವಾದ ದುಗರ್ಶೆಮ ಪರದೆೀಶವಲಲಿದಿದಾದಗ ಹುಡುಗರನ್ನೂನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವುದೂ ಉಂಟು. ಅಂತ್ಹ ಕೃಪ್ಪೆಗೆ
ಪ್ಪಾತ್ರರಾದಾಗ ಆ ಹುಡುಗರ ಆನ್ನಂದ ಹೆೀಳತ್ೀರದು. ಬೆೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕಿತ ಎಷ್ುಟ ಎಂದರೆ, ಬೆೀಟೆಯಾದ ಪ್ಪಾರಣ್ಯನ್ನುನು ಹಸಗೆ ಮಾಡುವ
ಮುನ್ನನು ತೀರಿಸದರೂ ಸಾಕು, ಧ್ನ್ನಯರಾದೆವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ಸಾತರೆ! ಎಷಟೀ ಸಾರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಯಾಗಿದುದ ಅವರು ಗಾಢ ನದೆರಯಲ್ಲಿದದರೂ, ತ್ಂಗಳ
ಬೆಳಕಿನ್ನ ಬೆೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಮನೆಗೆ ತ್ಂದ ಕಾಡು ಹಂದಿಯನ್ನುನು ಅವರನೆನುಬಿಬಾಸ ತೀರಿಸದಿದದರೆ ಮರುದಿನ್ನವೆಲಾಲಿ ಅವರು ಆ
ನರಾಶೆಯನ್ನನುನ್ನುಭವಿಸ ಸಂಕಟಪಡುತ್ಸಾತರೆ! ಬೆೀಟೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥಾ ಹುಚುಚಾ!
ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದದ ಹಾಗೆಯೆೀ ‘ಹಸಗೆ’ಯಾಗುತ್ತದದ ಕಾಡುಹಂದಿಯ ಜಂವಿ ಸುಟಟ ವಾಸನೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಸೆೀಲ್ಬಂತ್ು . ಮೂಗಾಳಿ ಸಕಕ ನಾಯಿಗಳಂತ್ಸೆ
ಮೂವರು ಹುಡುಗರೂ ಆ ಸಥೂಳಕೆಕ ಒಬಬಾರ ಮೀಲೆ ಒಬಬಾರು ನ್ನುಗಿಗ ಓಡಿದರು. ನಾಲಾಕರು ಜನ್ನರು ಒಂದು ದೊಡಡ ಒಂಟಿಗ ಹೊೀರಿ ಕಾಡು
ಹಂದಿಯನ್ನುನು ದೊಡಡ ಮರಗಳನ್ನನುಡಕಿ ಹೊತ್ತಸದದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತದದರು. ಅದರ ಎರಡೆರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ಹೆಬಬಾಳಿಳೆಗಳಿಂದ ಬಿಗಿದು ಕಟಿಟ,
ನ್ನಡುವೆ ಬಿದಿರಗಳು ತ್ೂರಿಸ, ಅದನ್ನುನು ಎತ್ತ ಎತ್ತ ಮಗುಗಲ್ಂದ ಮಗುಗಲ್ಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೀಲೆ ಕಾಯಿಸ, ತ್ರುಗಿಸುತ್ತದದರು. ಇನನುಬಬಾರು, ಆಚೆಗೊಬಬಾ
ಈಚೆಗೊಬಬಾ, ಕಿೀಸ ಹರಿತ್ಮಾಡಿದ ಅಡಕೆಯ ದಬೆಬಾಗಳಿಂದ ಹಂದಿಯ ಚಮರ್ಶೆವನ್ನುನು ಹತ್ತರಿ ಹಿಡಿವಂತ್ಸೆ ಹೆರಸುತ್ತದದರು. ಅದರ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲಲಿ,
ಮಯಾರ್ಶೆಂಗಗಳೂ ಸೆೀರಿ, ನಮಮನೆ ನಗುರಿದುದವು. ಹುಡುಗರ ಕುಚೊೀದಯ ಟಿೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪಕಾಕಗಿ.
ಮೂವರು ಹುಡುಗರೂ ಆ ದೃಶಯವನ್ನುನು ಆಸೆಯಿಂದ, ಹೆಮಮಯಿಂದ, ಪರಶಂಸೆಯಿಂದ ಅವಲ್ೀಚಿಸುತ್ಸಾತ ನಂತ್ರು, ಕೂತ್ರು, ಎದದರು,
ಓಡಾಡಿದರು. ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ವಿೀಕಿಷೌಸದವರು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಹಂದಿ ಒಂದು ಪರತ್ೀಕವಾಗಿತ್ುತ ಸಹಾಯದಿರಯ ವಿಸತೃತ್ ಅರಣಯಗಳಿಗೆ,
ಅಲ್ಲಿಯ ದುಗರ್ಶೆಮ ಕಾನ್ನನಾಂತ್ರಕೆಕ, ಅದರ ನಬಿಡ ಹಳುವಿಗೆ, ಅದರ ಘೀರ ಭಯಂಕರತ್ಸೆಗೆ, ಅದರ ಬೆೀಟೆಯ ಸಾಹಸಕೆಕ. ‘ಹಸಗೆ’ಯಾಗುತ್ತದದ ಆ
ಮಹಾಕಾಯದ ಜಂತ್ುವಿನ್ನ ಪರತ್ಮಾ ಗವಾಕಷೌದ ಮುಖಾಂತ್ರ ಅವರ ಚೆೀತ್ನ್ನಗಳಿಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ವಿಸಮಯಲ್ೀಕಕೆಕ ಪರವೆೀಶ
ಒದಗಿದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ.
“ಅಲ್ಲಿ ನೀಡೀ, ಅದರ ಕೊೀರೆ!”
“ಅದೆಲಾಲಿದೂರ ತ್ಂವಿದೆರ ಹೊಟೆಟಪಚಿಚಾ ಎಲಲಿ ಹೊರಗೆೀ ಬತ್ರ್ಶೆದೆ , ಅಲೆಲಿೀನ?”
“ನ್ನಮಮನೆೀಲ್ ಅವತತಂದಿನ್ನ ಬಾಯಟೆಗೆ ಹೊೀಗಿದಾದಗ, ನ್ನಮಮದೊಂದು ಹೊಸಾ ಚಿೀನೀನಾಯಿ ಕಣೀ, ಕಮಿೀನ್ನು, ಚಿಕಕಯಯ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ
ಹೊೀಗಿದಾದಗ ತ್ಂದಿದುರ, ಏನ್ನು ಚೆನಾನುಗಿ ಷ್ಕಾರಿ ಮಾಡಿತತ್ುತ ಅಂತ್ೀಯಾ? ಅದನ್ನುನು ಸಗಿದು ಹಾಕಿ ಬಿಟಿಟತ್ುತ ಕಣೀ, ಒಂದು ಒಂಟಿಗನ್ನ ಹಂದಿ!”
ತ್ಮುಮ ಅದರ ಕತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಇಂಥಾ ಹಂದಿ ಎಂಥಾ ಹೆಬುಬಾಲ್ೀನ್ನೂ ಸೀಳಿಹಾಕಿಬಿಡತದೆ ಕಣೀ. ಆಗುಂಬೆೀಲ್….” ಎಂದು ಕಾಡು ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೀಳಿದದ ಸಂಗತ್ಯನ್ನುನು ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಇಂಥಾ ಹಂದಿ ಎಂಥಾ ಹೆಬುಬಾಲ್ೀನ್ನೂ ಸೀಳಿಹಾಕಿಬಿಡತದೆ ಕಣೀ. ಆಗುಂಬೆೀಲ್….” ಎಂದು ಕಾಡು ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೀಳಿದದ ಸಂಗತ್ಯನ್ನುನು ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ “ಏ ಕಾಡು, ನೀವೆಲಲಿ ಹೊೀಗೊರೀ ಗಾಡಿಗೆ. ಗಾಡಿ ಹೊರಡತದೆ. ನಾವು ಆಮೀಲೆ ಬರುತ್ತೀವಿ” ಎಂಬ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಆಜಾಞಪನೆ ಕೆೀಳಿಸ,
ಮುವರು ಹುಡುಗರೂ ಮನ್ನಸಸಾಲಲಿದ ಮನ್ನಸಸಾನಂದ, ಹಸಗೆಯಾಗುತ್ತದದ ಹಂದಿಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ ತ್ರುಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು.
ಗಾಡಿ ಕಲೂಲಿರನ್ನುನು ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದಾದಗ, ರಸೆತಗೆ ಒಳದಾರಿಯಿಂದ ಬಂದು ಕೂಡುತ್ತದದ ಕಾಲುದಾರಿ ಸೆೀರುವೆಡೆ, ಒಂದು ಬಾನೆತ್ತರ ಬೆಳೆದಿದದ ದೊಡಡ
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ಧ್ೂಪದ ಮರದ ಬುಡದ ಹೆಬೆಬಾೀರಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಯಾರೀ ಒಬಬಾರು ಕುಳಿತ್ದುದದು ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯುವ ಬಚಚಾನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿತ್ುತ. ಅವರು ಹಣ್ಣೆಗೆ
ಬಳಿದುಕೊಂಡಿದದ ಬಿಳಿಯ ಮತ್ುತ ಕೆಂಪು ನಾಮಗಳ ಪಟೆಟ ಆ ದೂರಕೂಕ ಎದುದ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ.
ಗಾಡಿಯೊಳಗೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ್ದದ ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು ಕೆೀಳಿದರು “ಯಾರೀ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ದಾರಲಾಲಿ ? ದಾಸಯಯನ್ನ ಕಂಡ ಹಾಂಗೆ
ಕಾಣತದೆ!”
ತ್ುಸು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಬಚಚಾ ಹೆೀಳಿದನ್ನು “ಆ ರಿೀತ್ ನಾಮದ ಪಟೆಟ ಬಡುಕೊಳೊಳೆೀರು ಮತ್ಸಾಯರು ? ಹಳೆಮನೆ ಹಂಚಿನ್ನಮನೆ ಅಯೊಯೀರು ಇರಬೆೀಕು. ಅವರು
ಆಗಾಗೆಗ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ, ಕಲೂಲಿರು ದೆೀವರ ಹತ್ರಕೆಕ.”
ಗಾಡಿ ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಧ್ೂಪದ ಮರದ ಬೆೀರಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ದದ ವಯಕಿತ ಎದುದ ನಂತ್ತ್ು. “ಓಹೊೀ, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಗೌಡರ ಗಾಡಿ
ಇರಬೆೀಕು!” ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯವರು, ತ್ಮಗೆ ತ್ಸಾವೆ ಮತ್ಸೆತ ಕಾಲುದಾರಿಯ ದಿಕಿಕಗೆ ತ್ರುಗಿ, ಯಾರನನುೀ ನೀರಿಕಿಷೌಸುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ
ಅತ್ತ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ರು. ಅವರ ಹೆಂಡತ್ ಸೀತ್ಮಮ, ಮಗ ರಾಮು, ಬಾಲೆ ಆಡಿಸುವ ಹುಡುಗಿ ಕೆಂಪಿ – ದೂರದಲ್ಲಿ ದಣ್ದು ಮಲಲಿಗೆ
ಕಾಲುಹಾಕುತ್ತದದರು. ಅವರ ಕೆೈಕೂಸು ತ್ಸಾಯಿಯ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿತ್ುತ.
ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಳೆಮನೆ ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆಯ ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ನೆೀರವಾದ ಯಾವ ವೆೈರಭಾವ ಇರಲ್ಲಲಿವಾದರೂ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿ
ಜಟಟಮಮನ್ನನ್ನುನು ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರು ಲಗನುವಾದಂದಿನಂದ ಸಂಬಾವಿ ಮನೆಯ ನೆಂಟಸತಕೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ಬಿಗುಮನ್ನಸಸಾನಂದ ಇರುತ್ತದುದದೆ ರೂಢಿ. ಅಲಲಿದೆ ಜಾತ್, ನೀತ್, ಪೂಜೆ, ಪುನ್ನಸಾಕರ, ಬಿರಾಂಜರು, ದೆೀವರು, ದೆಯಯ, ಆಚಾರ, ಕಟಟಳೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂಪರದಾಯನಷೆಠಯ ವಿೀರಾನ್ನುಯಾಯಿಯಾಗಿದದ ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಕಿಲಸತರ ಪ್ಪಾದಿರಗಳನೆನುಲಲಿ ಮನೆಗೆ ಸೆೀರಿಸ, ಅವರಡನೆ ಸಹಪಂಕಿತ
ಭೀಜನ್ನವನ್ನೂನು ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕೊಟಟ ವಿಲಾಯತ್ ವಸುತಗಳನೆನುಲಲಿ ಲಾಟಿೀನ್ನು, ಬೆೈಸಕಲುಲಿ, ತೀಟಾಕೊೀವಿ, ಸೀಮ ಬಿಸಕತ್ುತ, ಕಾರಪು, ಹಾಯಟು,
ಬೂಟುಸಾ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಇತ್ಸಾಯದಿ ತ್ರುಪತ್, ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳಗಳ ದೆೀವರ ಕಾಣ್ಕೆ ಇಟಿಟರುವ ಮನೆಯ ಒಳಕೆಕ ತ್ಂದಿಟುಟಕೊಂಡು, ಕುಲಗೆಟುಟ ಹೊೀಗಿರುವ
ಬೆಟಟಳಿಳೆಯವರನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ತ್ರಸಾಕರ, ಜಗುಪ್ಪೆಸಾ!
ಆದದರಿಂದಲೆ ಎತ್ತನ್ನ ಕೊರಳ ಗಂಟೆ ಗಗಗರದ ಸರಗಳಿಂದ ಸಶಬದವಾಗಿ ಚಲ್ಸುತ್ತದದ ಗಾಡಿ ತ್ಮಮ ಬಳಿಯೆ ಬಂದು ನಂತ್ು ನಃಶಬದವಾದುದನ್ನುನು ಕಿವಿ
ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಗಮನಸದದರೂ ಶಂಕರಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಯಾವುದನ್ನೂನು ನೀಡದೆ ಏನ್ನನ್ನೂನು ಆಲ್ಸದಿದದವರಂತ್ಸೆ ಅತ್ತ ಮುಖಹಾಕಿದದವರು ಇತ್ತ ಮುಖ
ತ್ರುಗಿಸದೆ ನಂತ್ದದರು!
“ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಂತ್ೀಯಾ, ಶಂಕರಮಾವಾ?” ಗಾಡಿಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹಾರಿದ ತ್ಮುಮ ಪರಶೆನು ಕೆೀಳುತ್ಸಾತ ತ್ಮಮ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದ
ಮೀಲೆಯೆ ಶಂಕರಹೆಗಗಡೆ ಇತ್ತ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ ಗಾಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದದ ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡತ್ಯವರನ್ನುನು ಆಗತ್ಸಾನೆ ಗುರುತ್ಸದಂತ್ಸೆ
ನೀಡಿ “ಓಹೊೀಹೊೀ, ನೀವೆೀನ್ನು? ನಾನ್ನು ಮೀಗರಳಿಳೆ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿ ಪ್ಪೆೈಗಳ ಗಾಡಿ ಅಂತ್ ಮಾಡಿದೆದ!… ಏನ್ನು, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಚಿಗಮಾಮ, ಎಲಾಲಿ
ಚೆನಾನುಗಿ ಇದಿದೀರಾ?” ಎಂದು ಗಾಡಿಯ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದು ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ್ನ ಪಕಕಕೆಕ ನಂತ್ು, ತ್ುಸು ತ್ಲೆ ಬಾಗಿಸ ಗಾಡಿಯೊಳಕೆಕ ನೀಡಿ
“ಓ ಹೊೀ ಹೊೀ! ಎಲಾಲಿ ಹೊರಟಿದಿದೀರಿ!….. ದೂರಾ?” ಎಂದರು.
ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹಿಂದಿರುಗದಿದದ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯೂ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಸಣಣಾ ಹುಡುಗರಾಗಿ ಹಳೆಮನೆಯ ಉಚಾಛೆರಯ ಕಾಲದ ಕಣಮಣ್ಗಳಂತ್ದದ ಆ
ಪ್ಪಾಲಾಗುವ ಮುನನುನ್ನ ಬಹುಪೂವರ್ಶೆ ಸಮರಣ್ಣೆಯ ಪುಣಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಚಿಕಕಮಮ (ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡತ್ಯವರು) ಹಳೆಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲಲಿ, ಅವರ
ಮಡಿಲ್ನಂದ ಹೊರಹೊಮುಮತ್ತದದ ಕೊಬರಿ ಬೆಲಲಿವನನುೀ ಮಂಡಕಿಕ ಮಿಠಾಯಿಯನನು ತ್ಂದು, ಸುಖಿಸ, ಕೆೀಕೆ ಹಾಕುತ್ತದದ ಸಲ್ಗೆಯ ಕಾಲದ
ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ, ಸೆಡೆತ್ು ನಂತ್ದದ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯ ಚೆೀತ್ನ್ನ ಸರಳ ಸಥೂತ್ಗಿಳಿದು, ಆಲ್ಸತ್ು.

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

“ಏನೀ ಎಲಾಲಿ ದೆೀವರು ನ್ನಡಸ ಹಿಂಗಿದಿದೀಂವಪ್ಪಾಪ, ಶಂಕರೂ. ಇಲೆಲಿೀ ಕಲೂಲಿರಿಗೆ ಹೊೀಗಾತ ಇದಿದೀಂವಿ, ದೆೀವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣ್ಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸಾ
ಬರಾನಾ ಅಂತ್ಸಾ. ನಮಮನೆೀ ಕಡೆೀ ಹಾಯಂಗಿದಾರೆ, ಸೀತ್ೂ ಮಕಕಳೂ ಎಲಾಲಿ?”
‘ಚಿಕಕಮಮನ್ನ ತ್ಲೆಕೂದಲೆಲಾಲಿ ಎಷ್ುಟ ಬೆಳಳೆಗಾಗಿ ಹೊೀಗಯದೆ? ಅಜಜಿೀ ನೀಡಿದಾಹುಂಗ ಆಗತದಲಾಲಿ!’ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆ,
ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸದನ್ನು ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿ ಮಾತ್ೃಭಾವವನ್ನುನು ಉದಿದೀಪಿಸುತ್ತದದ ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರ ಸುಕೆಕೀರಿದ ಮುಖವನ್ನುನು ಅಕಕರೆಗೂಡಿದ
ಕನಕರದಿಂದ ಗಮನಸುತ್ಸಾತ; “ಹಾಯಂಗಿದಾರೆ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿಲಿ, ಚಿಗಮಾಮ?” ದೂರ ಕಾಲುದಾರಿಯತ್ತ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿ, “ಅಲೆಲಿೀ ದೂರ ಬರತ್ಸಾ ಇದಾರಲಾಲಿ,
ನೀವೆೀ ನೀಡಬಹುದು” ಎಂದು ಆ ಕಡೆೀಗೆೀ ಹಿಗಿಗ ಕೆೀಕೆ ಹಾಕುತ್ಸಾತ ಓಡುತ್ತದದ ತ್ಮುಮ ಧ್ಮರ್ಶೆ ಕಾಡು ಅವರನ್ನುನು ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸ “ಬಿದಿದೀರೀರ್ಶೆ ?
ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಓಡಿತರೀ?” ಎಂದು ಕೂಗಿದರು.
ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತದದ ‘ಧ್ಮರ್ಶೆಣಣಾಯಯ’, ‘ಕಾಡಣಣಾಯಯ’ ಮತ್ುತ ‘ತ್ಮಮಬಾವ’ ಮೂವರನ್ನೂನು ಗುರುತ್ಸದ ರಾಮು , ಮಲಲಿಗೆ ಏದುತ್ಸಾತ
ಬಹುಪರಯಾಸದಿಂದ ಕಾಲುಹಾಕುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಅಷೆಟೀ ಆಯಾಸದಿಂದ ಮಲಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದದವನ್ನು, ತ್ನ್ನನು ಬಡಕಲು ಒಡಲ್ನ್ನ
ಅಸಾಮಥಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಒಂದಿನತ್ೂ ಬಗೆಗೆ ತ್ಸಾರದೆ, ಹಿಗಿಗನ್ನ ಹೊನ್ನಲ್ಗೆ ಸಕಕವನ್ನಂತ್ಸೆ ಮುನ್ನುನುಗಿಗ ಓಡಿದನ್ನು: ಹತ್ುತ ಹೆಜೆಜಿಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಬಿದೂದ ಬಿಟಟನ್ನು!
ಧ್ಮರ್ಶೆ ಓಡಿ ಬಂದು ತ್ಬಿಬಾ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಎತ್ತದಾಗ, ಅವನ್ನ ಮಣಕಾಲು ಮಂಡಿ ಮಣಕೆೈಗಳು ಹಾದಿಯ ಜಂಬಿಟಿಟಗೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ತ್ೀಡಿ ಗಾಯವಾಗಿ,
ಅವನ್ನು ಸದುದ ಮಾಡದೆ ಅಳುತ್ತದದನ್ನು. ತ್ಮುಮ ಕಾಡು ಇಬಬಾರೂ ರಾಮುವ ಬಟೆಟಗೆ ಬಂದಿದದ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕೆೈ ಜೀವಚಛೆವದಂತ್ದದ ತ್ಮಮ
ಮಗನ್ನ ಬೆನನುಗೆ ಒಂದು ಏಟನ್ನೂನು ಕೊಟುಟ ಬಿಟಿಟತ್ು! ‘ಬೆೀಡ, ಚಿಕಕಯಯ!’ ‘ಬೆೀಡ, ಶಂಕರಮಾವ!’ ‘ಬೆೀಡ ಚಿಗಪಪಯಯ!’ ಎಂದು ಕೆೈ ಅಡಡಹಾಕಿ
ಮೂವರು ಹುಡುಗರೂ ಅಂಗಲಾಚಿ ಕೂಗಿ ತ್ಡೆಯದಿದದರೆ ರಾಮೂಗೆ ಇನ್ನೂನು ಎಷ್ುಟ ಏಟು ಬಿೀಳುತ್ತತತ?
ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಕೂಸನೆನುತ್ತಕೊಂಡು, ಹಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ಸಾತ, ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಸುಯುಯತ್ಸಾತ ಬಳಿಸಾರಿದ ಸೀತ್ಮಮನ್ನನ್ನುನು
ವಿಶಾವಸದಿಂದ ಮಾತ್ಸಾಡಿಸ, ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡತ್ಯವರು ಗಾಡಿ ಹತ್ುತವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದರು. ಸೀತ್ಮಮ ಗಂಡನ್ನ ಕಡೆ ಒಮಮ ಹೌದೊ ಅಲಲಿವೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ
ಕಣುಣಾ ಸುಳಿಸದಳು. ಅವಳ ಕೃಶತ್ವ, ಅವಳ ದುಬರ್ಶೆಲತ್ಸೆ, ಅವಳಿಗೆ ಆಗ ಇದದ ಆಯಾಸ ಸಥೂತ್, ಕಂಕುಳಲ್ಲಿದದ ಮಗುವಿನ್ನ ಹೊರೆ ಒಂದೊಂದೂ ಗಾಡಿಗೆ
ಹತ್ುತವ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತದದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ುತ, ತ್ಸಾನೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಗಾಡಿಗೆ ಹತ್ತದರೆ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಆಮೀಲೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಶನ ಬಿಡಿಸುತ್ಸಾತರೆ
ಎಂದು! ಅವಳು ‘ಒಲೆಲಿ’ ಎಂಬಥರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ತ್ಲೆ ಅಲಾಲಿಡಿಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ, ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆ “ಚಿಗಮಾಮ, ಅದಕೆಕ ಗಾಡಿ ಹತ್ತದೆರ ಆಗೊೀದೆ ಇಲಲಿ. ತ್ಲೆ
ತ್ರುಗಿ ಕಕಿಕಕೊಂಡು ಬಿಡತದೆ! ಅದೂ ಅಲಲಿದೆ….” ಮುಂದೆ ಹೆೀಳುವುದೊ? ಬಿಡುವುದೊ? ಎಂದು ನಾಚಿಸುತ್ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಿರುವ
ಮುಖ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ದೆೈಹಿಕ ಲಕಷೌಣಗಳಿಂದ ಸೀತ್ಮಮಗೆ ಬಸರು ನಂತ್ದದರೂ ನಂತ್ರಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸ ದೊಡಡಮಮ “ಎಷ್ುಟ ತ್ಂಗಳಾಗಿದೆಯೊ ?”
ಎಂದು ಕೆೀಳಿಯೆ ಬಿಟಟರು.
“ಆ-ಗಯದೆ-ಮೂರು ನಾಲುಕ ತ್ಂಗಳು ಅಂತ್ಸಾತ ಕಾಣತದೆ.” ಕೆಂಪು ಬಿಳಿಯ ಪಟೆಟನಾಮಗಳ ಧ್ಮರ್ಶೆ ಧ್ವಜವನ್ನುನು ಹಣ್ಣೆ ತ್ುಂಬ ಎತ್ತ ಹಿಡಿದು,
ಸುಪುಷ್ಟನಾಗಿ ದುಂಡು ದುಂಡಗೆ ಬೆಳೆದು, ಮೈ ಮುಖ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿರಾಂಬರ ಕಳೆ ತ್ುಂಬಿದೆ ಎಂಬ ಖಾಯತ್ ಪಡೆದಿದದ ಶಂಕರಹೆಗಗಡೆ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ
ಹೆೀಳಿದರು. ಇನ್ನೂನು ಒಂದು ವಷ್ರ್ಶೆವೂ ಆಗಿದೆಯೊೀ ಇಲಲಿವೊೀ ಎಂಬ ಕೃಶಗಾತ್ರದ ಕೂಸನ್ನುನು ಸೊಂಟದ ಮೀಲೆ ಹೊರಲಾರದೆ ಹೊತ್ುತ ನಂತ್ದದ
ಸೀತ್ಮಮನ್ನನ್ನುನು ಕರುಳುಬೆಂದು ನೀಡಿದರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದದ ಮೂವರು ಹೆಂಗಸರೂ!
ರಾಮುವನಾನುದರೂ ತ್ಮಮ ಜೊತ್ಸೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಸ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀವೆ ಎಂದ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಅದೆೀ ಮಯಾರ್ಶೆದೆಯಾಯಿತ್ು.
ತ್ಸಾನೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೆರೆಮನೆಯ ದಾಯಾದಿಗಳ ಮಗ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಒಡನೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತದರೆ ಅಪಪಯಯ ಚಮಡ ಸುಲ್ಯುತ್ಸಾತನೆ ಎಂದು ಹಿಂದಿನ್ನ ಅನೆೀಕ
ಅನ್ನುಭವಗಳಿಂದ ಅರಿತ್ದದ ರಾಮು ಸುಮಮನೆ ಅಳತಡಗಲು, ಶಂಕರ ಹೆಗೆಗಡ “ಅಯೊಯೀ ಅವನಗೆ ಗಾಡಿೀ ಎತ್ೂತ ಅಂದೆರೀ ಬಾಳ
ಹೆದರಿಕೊಳಾತನೀ!” ಎಂದು ವಾಯಖಾಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ಗಾಡಿ ಕಾಡಿನ್ನ ರಸೆತಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ಕಿಕಿಕರಿದು ಹಳು ಮತ್ುತ ಮರಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಮರೆಯಾಗುವುದನೆನು ಹೆಂಡತ್ ಮಕಕಳೊಡನೆ ನಂತ್ು
ಕರುಬುಗೂಡಿದ ತ್ರಸಾಕರ ಭಾವದಿಂದ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದ ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆ ಸವಗತ್ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿಯೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡರು. ಎಲಲಿರಿಗೂ
ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆೀಳಿಸಲ್ ಎಂಬಂತ್ಸೆ: “ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಹೊೀಗಾತರಂತ್ಸೆ, ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ! ಮುಹುಃ! ಹೊಲೆೀರವನ್ನನು ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯಾಕೆ ಕೂರಿಸಕೊಂಡು ಏನ್ನು
ಮಡಿಯಾಗಿ ಹೊೀಗಾತರೀ ದೆೀವರ ಸೆೀವೆಗೆ? ನ್ನಮಮನ್ನೂನು ಬೆೀರೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತೀ ಅಂತ್ಸಾರೆ! ನ್ನಮಗೆ ಇರೀ ವೊೀರ್ಶೆತ್ಸೆೀನೆ ಸಾಲದು? ಇನ್ನುನು ಇವರ
ಸಂಗಡ ಮಡಿಗೆಟುಟ ಹೊೀಗಿ, ದೆೀವರು ಮುನದಾ ಅಂದೆರ ಮುಗಿೀತ್ು ನ್ನಮಮ ಗತ್! ಈ ಅನಾಚಾರನೆಲಾಲಿ ಹಾಯಂಗೆ ಸಹಿಸಾತನೀ ಆ ಭಗವಂತ್?
ಅವನಗೆೀ ಗೊತ್ುತ!…. ಹೂಂ! ನ್ನಡಿಯೊೀ ರಾಮು, ಇನ್ನುನು! ದಣ್ವು ಆರಿಸಕೊಂಡಿದುದ ಆಯತಲಾಲಿ!…. ಯಾಕೆ ನಂತ್ಯೆೀ? ನ್ನಡೆಯೆೀ! ನಂಗೆ ಆಗೆದ
ಇದೆರ ಕೆಂಪಿೀಕೆೈಲ್ ಕೊಡೆೀ ಬಾಲೆೀನ್ನ…. ಏ ಕೆಂಪಿೀ, ಕರಕೊಳೆಳೆ ಅವನ್ನನು!… “
“ಇದೆೀ ಏನೀ ಕಲೂಲಿರು?” ಅದೆೀ ಮದಲನೆಯ ಸಾರಿ ಸಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದದ ತ್ಮುಮ ಊರಿನ್ನ ಬಿೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಲ್ಸುತ್ತದದ ಗಾಡಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ತ್ನನುಡನೆ ಕುಳಿತ್ು ಇಣ್ಕಿಣ್ಕಿ ಅಕಕಪಕಕದ ಮನೆಗಳನ್ನೂನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತದದ ಹುಡುಗರು ಮಕಕಳ ಚಲನ್ನವಲನ್ನಗಳನ್ನೂನು ಗಾರಮಿೀಣ
ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ ವಿೀಕಿಷೌಸುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಗೆಳೆಯರನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಹೌದು ಕಣೀ! ನೀಡು, ಅದೆೀ ಹೊಳೆದಂಡೆೀಲ್ ಕಾಣ್ಣಾತ ಇದೆಯಲಾಲಿ? ದೊಡಡಮನೆ? ಅಧ್ರ್ಶೆ ಮಂಗಳೂರು ಹೆಂಚು, ಅಧ್ರ್ಶೆ ಓಡುಹೆಂಚು
ಹೊದಿಸದುದ? ಅದೆೀ ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರರು ಮಂಜಭಟಟರ ಮನೆ ಕಣೀ!” ಉಳಿದ ಇಬಬಾರಿಗಿಂತ್ಲೂ ವಯಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯನಾಗಿ, ಹಿಂದೆ
ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ, ತ್ನ್ನನು ಅಪಪಯಯ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಡನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದುದ ಸಥೂಳಪರಿಚಯ ಪಡೆದಿದದ ಕಾಡು ಹೆೀಳಿ, ಮತ್ಸೆತ
ಮುಂದುವರಿದನ್ನು: “ಅಪಪಯಯನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಲೂಲಿರು ತ್ಸೆೀರಿಗೆ ಬಂದಿದೆದ ಕಣೀ. ಆಗ ಆ ಭಟಟರ ಮನೆೀಲೆೀ ಊಟ ಮಾಡಿದುದ ನಾವು.
ಹೊೀಳಿಗೆ ಪ್ಪಾಯಸ ಏನೆೀನೀ ಇಕಿಕದುರ ಕಣೀ! ಆದರೆ, ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಳೆಳೆಹಾಕಿರಲ್ಲಲಿ; ಹೊರಂಗಳದ ತ್ಸೆಣ್ಣೆ ಮೂಲೆೀಲ್ ಹಾಕಿದೊರೀ ಅಪಪಯಯನೆೀ
ನ್ನನ್ನನು ಬಳೆಳೆೀನ್ನೂ ಎತ್ತಹಾಕಿ, ಅವರೆೀ ಅಲೆಲಿಲಾಲಿ ಗಾವಮಯಾನ್ನೂ ಹಾಕಿದುರ! ನ್ನಂಗೆ ಇಸಸಾ ಅನನುಸಬಿಟಿಟತ್ುತ!… ಇನ್ನುನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವರ ಮನೆೀಲ್
ಊಟ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿಬಿಟಿಟೀನ!”
ಇನ್ನೂನು ಏನೆೀನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ತದದನ ಕಾಡು? ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಅವವ ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡತ್ಯವರು “ಸಾಕು ಬಿಡೀ, ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ಬಿರಾಂಬರ ಮನೆೀಲ್
ಗೌಡರನ್ನುನು ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸ ಇಕಾತರೆ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿಯೆೀನ್ನು? ನ್ನಮಮನೆೀಲ್, ಆ ಕಿಲಸತರ ಉಪದೆೀಶ್ ಬರತ್ಸಾನ್ನಲಲಿ, ಅವನ್ನನು ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸ ಊಟ
ಹಾಕಿತಂವೆೀನ್ನು? ಹಂಗೆೀನೆ ಬಿರಾಂಬರ ಮನೆೀಲ್ ನ್ನಮಮನೆನುಲಲಿ ಹೊರಗೆೀ ಕೂರಿಸ ಇಕಾತರೆ” ಎಂದು ಬಾರಹಮಣ ಸಮಥರ್ಶೆನೆ ಮಾಡಿದರು .
“ಆದೆರ? ದೆೀವಣಣಾಯಯ ಉಪದೆೀಶ್ ಜೊತ್ಸೆೀಲೆೀ ಕೂತ್ು ಉಣ್ಣಾತನ್ನಲಾಲಿ? ಹಂಗೆೀ ಆ ಭಟಟರ ಮಗ ಯಾಕೆ ಕೂರಬಾರದಾಗಿತ್ುತ. ಉಣ್ಣಾಣಾಕೆ ನ್ನಮಮ
ಜೊತ್ಸೆೀಲ್?” ಪರತ್ಭಟಿಸತ್ುತ ಕಾಡಣಣಾನ್ನ ತ್ಕರ್ಶೆವಾಣ್.
“ನನ್ನನು ದೆೀವಣಣಾಯಯ ಜಾತ್ಗಿೀತ್ ಎಲಾಲಿ ಬಿಟಾಟಗದೆ! ಬೆೀಕಾದೆರ ಹೊಲೆೀರು ಹಟಟರ ಸಂಗಡಾನ್ನೂ ಉಣ್ಣಾತನೆ!” ಎಂದು ಸಡುಕಿ, ದೊಡಡಮಮ
ಸುಮಮನಾದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನದ ಬಳಿಯ ದೊಡಡ ಅರಳಿ ಕಟೆಟಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ವಾಡಿಕೆಯಂತ್ಸೆ, ನಂತ್ತ್ು. ಹುಡುಗರೆಲಲಿ
ಸಸಂಭರಮದಿಂದ, ಬಚಚಾ ಎತ್ತರ ಕೊರಳು ಬಿಚಿಚಾ ಮೂಕಿಯನ್ನುನು ನೆಲಕೆಕ ಮುಟಿಟಸುವ ಮುನ್ನನುವೆ , ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಹಾರಿಬಿಟಟರು!
ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಕಮಾನ್ನುಗಾಡಿ ಬಂದದದನ್ನುನು ಗಮನಸದ ಜೊೀಯಿಸರು ಬಂದರು ವಿಚಾರಿಸದರು, ಮಡಿ ಕೆಡದಂತ್ಸೆ ಆದಷ್ುಟ ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ು,
ಪುಣಯವಶಾತ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತದದ ಬಚಚಾ ಹೊಲೆಯರವನ್ನು ಎಂದು ಗೊತ್ಸಾತಗಲ್ಲಲಿ!
ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಬಂದಿಲಲಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ದೊಡಡಮಗ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಬಂದಿದಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದ ಜೊೀಯಿಸರ ಮುಖ
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ಮಂಡಲ ತ್ುಸು ನಸೆತೀಜವಾಯಿತ್ು. ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ತರಿಸಬೆೀಕಾಗಿದದ ಗೌರವದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೆೀಕಾಗಿದದ ದಾನ್ನದಕಿಷೌಣ್ಣೆಗಳ
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಮಮ ಸಂಪರದಾಯ ಬದಧತ್ಸೆಯಿಂದಲೂ ನಷೆಠಯಿಂದಲೂ ಔದಾಯರ್ಶೆದಿಂದಲೂ ವಿಪರಪೂಜಾಧ್ುರಂಧ್ರ ಎಂದು ಕಲೂಲಿರಿನ್ನ
ಹಾರುವರಲ್ಲಿ ಕಿೀತ್ರ್ಶೆ ಪಡೆದಿದದ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಬರದಿದುದದು ಅಪ್ಪಾರ ನ್ನಷ್ಟದ ಬಾಬತ್ಸಾತಗಿತ್ುತ, ಪುಜಾರಿಗಳಾಗಿದದ ಭಟಟರಿಗೂ ಜೊೀಯಿಸರಿಗೂ,
ಜೊತ್ಸೆಗೆ, ಹಾರುವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾದಿರಗಳೊಡನೆ ಸೆೀರಿಕೊಂಡು, ಕೆಟಟ ಅಭಪ್ಪಾರಯವನ್ನುನು ಸಂಪ್ಪಾದಿಸ, ಅವರನ್ನುನು ತ್ರಸಾಕರದಿಂದಲೂ
ದೆವೀಷ್ದಿಂದಲೂ ಕಾಣುತ್ತದಾದನೆ ಎಂಬ ದೆೀವಯಯನ್ನ ‘ಅಪಕಿೀತ್ರ್ಶೆ’ ಜನವಾರದವರಲ್ಲಿ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಹಬಿಬಾಬಿಟಿಟತ್ುತ .
ಆದರೂ ದೆೀವಯಯಗೌಡರನ್ನುನು ಕಂಡು, ಅವರ ಮನೆಯವರು ಮಾಡಿಸುತ್ತದದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣದ ಪೂಜೆಯ ಸಂಬಂಧ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡುವುದು
ಒಳೆಳೆಯದೆಂದು ಭಾವಿಸದ ಜೊೀಯಿಸರು “ಎಲ್ಲಿದಾದರೆ, ದೆೀವಯಯಗೌಡರು? ಅವರನ್ನುನು ಕಾಣಬೆೀಕಿತ್ತಲಾಲಿ” ಎಂದಾಗ.
ಕಾಡು “ಅಣಣಾಯಯ ಇನ್ನೂನು ಬಂದಿಲಲಿ, ಭಟಟರೆ. ಹ-ಹ-ಹ” ಎಂದು ಹಂದಿ ಹಸಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತದದ ಸಾವರಸಯ ವಿಚಾರವನ್ನುನು ತ್ಳಿಸಬೆೀಕೊೀ ಬೆೀಡವೊ
ಎಂದು ತ್ಡೆದು ತ್ಡೆದು ಹವಣ್ಸುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಅರಿತ್ ಬಚಚಾ, ಆಗಲ್ದದ ಅಚಾತ್ುಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ತ್ಪಿಪಸುವ ನೆೈಪುಣಯ ಪರದಶರ್ಶೆನ್ನ ಮಾಡಿ “ಹಲಸನ್ನ ಹಣುಣಾ
ಕುಯಿಸುತ್ಸಾತ ಇದದರು, ದೆೀವಯೊಯೀರು; ನಮಗೆ ಕೊಡಾಕೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ. ಇನೆನುೀನ್ನು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ಸಾತರೆ, ಬೆೈಸಕಲ್ ಮಾಯಲೆ!” ಎಂದನ್ನು. ಅತ್ತ,
ಅದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಹಸಗೆಯಾಗಿದದ ಆ ಕಾಡು ಹಂದಿಯ ಹುರಿದ ಮಾಂಸದ “ಉಪುಪ ತ್ುಂಡ”ನ್ನುನು ಬಾಯಿ ತ್ುಂಬ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜಗಿದು ತ್ನ್ನುನುತ್ಸಾತ, ದೆೀವರ ಕಾಯರ್ಶೆಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ತದುದದರಿಂದ ಅದನ್ನುನು ತ್ನ್ನನುಲು ನರಾಕರಿಸದದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಪರಿಹಾಸಯ
ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಇದದ ಸತ್ಯ ಸಂಗತ್ಯನ್ನನುರಿಯದೆ ಜೊೀಯಿಸರು ತ್ುಂಬ ಆಸತಕಭಾವದಿಂದ ಹೆೀಳಿ ಹಿಂತ್ರುಗಿದರು: “ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಎಲಲಿ
ಸದಧವಾಗಿದೆ. ಹೆಗಗಡತ್ ಅಮಮನ್ನವರಿಗೂ ತ್ಳಿಸಬಿಡು, ಎಲಲಿರೂ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಕಾಲು ಮುಖ ತಳೆದುಕೊಂಡು ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಬರಲ್.”
ತ್ಮಮ ಹಳಿಳೆಯನ್ನುನು ‘ಊರು’ ಎಂದಾಗಲ್ ‘ಹಳಿಳೆ’ ಎಂದಾಗಲ್ ಕರೆಯದ ‘ಮನೆ’ ಎಂದೆೀ ಕರೆದು , ದೊಡಡದಾದರೂ ಒಂದೊಂದೆೀ ಬಿಡಿಯಾಗಿದದ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಸ ರೂಢಿಯಾಗಿದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ತ್ಮುಮ ಅವರಿಗೆ ಇಪಪತತ ಮೂವತತ ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆಗಳೂ ಸೊೀಗೆಯ ಮತ್ುತ ಹುಲ್ಲಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲು
ಮನೆಗಳೂ ಒಟಿಟಗಿದುದ, ಅವುಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಹಾದುಹೊೀಗಿದದ ಒಂದು ತ್ಸೆೀರುಬಿೀದಿಯೂ ಇದದ ಕಲೂಲಿರು, ‘ಪ್ಪೆೀಟೆ’ಯಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ುಟ ವಿಸಮಯ
ಗೌರವಾಸಪದವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ. ಅವರಿಬಬಾರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಮದಲೆೀ ಆ ಊರಿನ್ನ ತ್ಸೆೀರಿಗೆ ಬಂದು ಹೊೀಗಿದದ ಕಾಡು ಸವರ್ಶೆಜಞ ಮಾಗರ್ಶೆದಶ್ರ್ಶೆಯಾಗಿಬಿಟಟನ್ನು!
ಕೆೈಕಾಲು ಮುಖ ತಳೆದುಕೊಳುಳೆವುದಕೆಕ ಎಲಲಿರೂ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಧ್ರಿಸ ಹಾಳಾಗಿದದ ಮಟಟಲುಗಳನ್ನುನು ಇಳಿಯುತ್ತದಾದಗ ತ್ನ್ನನು ಅಮಮನ್ನ “ಏ , ಬದಿಗೆ
ನಂತ್ುಕೊಳೊರೀ, ಮಡಿಯಮಮ ಬತ್ರ್ಶೆದಾದರೆ!” ಎಂಬ ಅಜಾಞಧ್ವನಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ, ಕಾಡು ತ್ನ್ನನು ಗೆಳೆಯರಿಬಬಾರನ್ನೂನು ಪಕಕಕೆಕ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ನಂತ್ನ್ನು.
ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯುಟುಟ, ನ್ನುಣಣಾಗೆ ಬೊೀಳಿಸದ ಮಂಡೆಗೆ ಸೆರಗು ಮುಚಿಚಾ, ಕೆೈಯಲ್ಲಿಂದು ಚೆನಾನುಗಿ ಬೆಳಗಿ ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದದ ತ್ಸಾಮರದ ತ್ಂಬಿಗೆ
ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತದದ ಹೆಂಗಸೊಬಬಾಳನ್ನುನು ಕಂಡು ತ್ಮುಮ ಕೆೀಳಿದನ್ನು “ಯಾರೀ ಅದು ?” ತ್ಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರೂ ಗೌರವ ತೀರಿಸುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು
ಅಜಜಿಮಮನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಪಕಕಕೆಕ ಸರಿದು ದಾರಿಬಿಡುವಷ್ುಟ ಭಯ ಭಕಿತ ಗೌರವಾಸಪದಳಾದ ಆ ಹೆಂಗಸು ಬಹಳ ದೊಡಡ ವಯಕಿತಯೆ
ಆಗಿರಬೆೀಕೆಂದು ಅವನ್ನ ಭಾವನೆ. ಆದರೆ ‘ಸವರ್ಶೆಜಞ ಮಾಗರ್ಶೆದಶ್ರ್ಶೆ’ ಪರತ್ುಯತ್ತರ ಕೊಡದೆ, ಅಧ್ರ್ಶೆ ಭೀತ್ಯಿಂದಲ್ ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ಮಟಟಲನ್ನುನು
ಎಣ್ಸುತ್ತರುವಳೊ ಎಂಬಷ್ುಟ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಹತ್ತ ಹತ್ತ ಬರುತ್ತದದ ಆ ಬೃಹದಾಕಾರದ, ಸೂಥೂಲಕಾಯದ, ಉಗರವದನ್ನದ ಸತರೀಯನ್ನುನು ಸುಮಮನೆ
ನೀಡುತ್ತದದನ್ನು. ಅವಳು ಹತ್ತರ ಬಂದಾಗ, ತ್ುಟಿಯನೆನುತ್ತಕೊಂಡು ಉಬಿಬಾ ಹೊರಟ ಒಂದು ಕೊೀರೆ ಹಲೂಲಿ, ಪಕಕದ ಎರಡು ಮೂರು ಹಲುಲಿ
ಬಿದುದಹೊೀಗಿ ಉಬಿಬಾದದ ಅಸುಡೂ ನೀಡುವುದಕೆಕ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟಿಟಸುವಂತ್ದುದವು.
ಮತ್ಸೆತ ಕೆೀಳಿದನ್ನು ತ್ಮುಮ ಮಲಲಿಗೆ “ಯಾರೀ ಅದೂ? ಗಂಡಸೊೀ? ಹೆಂಗಸೊೀ?”
“ಹೆಂಗಸು ಕಣೀ! ಬೊೀಳುಹಾತ್ರ್ಶೆ!…. ಅವಳ ಕಡೆೀನೆೀ ನೀಡಬಾಯಡೀ, ಬಯಾತಳಂತ್ಸೆ” ಎಂದನ್ನು ಕಾಡು. ಆದಷ್ುಟ ಮಲಲಿಗೆ.
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ಆದರೆ ಸಮಿೀಪಿಸದದ ಆ ಬಾರಹಮಣ ವಿಧ್ವೆಗೆ ಅದು ಕೆೀಳಿಸತ್ಸೆಂದು ತೀರುತ್ತದೆ . ಅವರ ಕಡೆ ದುರುದುರುದುರು ಕಣುಣಾ ಬಿಟುಟ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೀ
ಶಾಪಹಾಕುತ್ಸಾತ, ಏದುತ್ಸಾತ ಮೀಲಕೆಕ ಏರಿ ಮಟಿಟಲು ಹತ್ತ ಹೊೀದಳು.
“ಹಾಂಗಂದೆರ?” ತ್ಮಮ ಮತ್ಸೆತ ಪರಶ್ನುಸದನ್ನು, ಅವಳು ದೂರ ಹೊೀದ ಮೀಲೆ.
“ಬೊೀಳಮಮ ಕಣೀ…. ಬೊೀಳು ಮುಂಡೆ!”
“ಛೆ! ಯಾಕೊ ಬಯಿತೀಯಾ?”
“ಏ, ಬಯಯದಲಲಿ ಕಣೀ; ಬಾರಂಬರಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮುಂಡೆೀರಿಗೆ ಮಂಡೆ ಬೊೀಳಿಸಾತರೆ, ಅದೆಕೀ ‘ಬೊೀಳುಮುಂಡೆ’ ಅನಾನುದು!” ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತಲೆ
ಎಲಲಿರ ಜೊತ್ಸೆ ಇವರೂ ಹೊಳೆಗೆ ಇಳಿದರು.
ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಏನಂದನ್ನೂನು ಮಾತ್ನಾಡದೆ ಚಿಂತ್ಸಾಗರಸತನಾಗಿ ಮಲಲಿಗೆ ಮಟಟಲು ಇಳಿಯುತ್ತದದನ್ನು. ಕಾಡು ‘ಬೊೀಳುಹಾತ್ರ್ಶೆ’ ಎನ್ನುನುವುದಕೆಕ ಕೊಟಟ
ವಿವರಣ್ಣೆಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಅವನಗೆ ಗುಂಡು ತ್ನೆನುದೆಗೆೀ ತ್ಗುಲ್ದಂತ್ಸೆ ಆಗಿತ್ುತ. ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಅಪಪಯಯ ಸತ್ತದದರೆ, ಅಥವಾ ಸತ್ತರೆ, ತ್ನ್ನನು
ಅವವನ್ನೂ ಹಿೀಗೆಯೆ ಮಂಡೆಬೊೀಳಿಸಕೊಂಡು ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊಂಡು ವಿಕಾರವಾಗುತ್ಸಾತಳೆಯೊ ಏನ ಎಂಬೊಂದು ಮಹಾ ಸಂಕಟಕರ ಭೀತ್
ಅವನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸತಡಗಿತ್ುತ. ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಸರ ಜೊತ್ಸೆ ತ್ಂಗಿಯ ಮಗು ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಮಟಿಟಲ್ಳಿಯುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು
ಮಾತ್ೃಮೂತ್ರ್ಶೆಯನ್ನುನು ನೀಡಿದನ್ನು. ಅವನಗೆ ಎದೆ ಕರಗಿದಂತ್ಸಾಯುತ.
ಹೆದರಿ ಹೆದರಿ ಪರಶ್ನುಸದನ್ನು “ಕಾಡಣಣಾಯಯ, ನ್ನಮಮಲ್ಲಿಯೂ ಹಿೀಂಗೆ ಮಾಡಾತರೆೀನೀ, ಗಂಡ ಸತ್ತರೆ?”
“ಥೂಥೂಥೂ! ಎಂಥಾ ಮಾತ್ಸಾಡಿತೀಯೊೀ? ನ್ನಮಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹಿೀಂಗೆ ಮಾಡಾದಿಲ್ಲಿ! ಬಾರಂಬರ ಜಾತ್ೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಮಾಡಾದು.”
“ಸದಯ ನಾನ್ನೂ ನ್ನನ್ನನುವವನ್ನೂ ಬಿರಾಂಬರಜಾತ್ೀಲ್ ಹುಟಟದೆ ಗೌಡರ ಜಾತ್ೀಲ್ ಹುಟಿಟದಿದೀವಲಾಲಿ!” ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಅಂದುಕೊಂಡು ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಹೊಳೆಯ
ಅಂಚಿನ್ನ ತ್ಸೆಳೆಳೆ ನೀರಿಗಿಳಿದನ್ನು.
ಹೊಳೆಯಿಂದ ಮೀಲಕೆಕ ಬರುತ್ತದಾದಗ ಬಂಡೆಗಳೆಡೆ ದುವಾರ್ಶೆಸನೆ ಬರುತ್ತರಲು ತ್ಮುಮ ಮೂಗು ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡನ್ನು; “ಈ ಊರಿನ್ನ ಹಾರುವರೆಲಲಿ
ಇಲೆಲಿ….” ಮೂವರೂ ಅಸಹಯ ಸೂಚಕ ಧ್ವನಮಾಡುತ್ಸಾತ ಆ ಸಥೂಳದಿಂದ ಬೆೀಗನೆ ದೂರ ಹೊೀಗಲು ಓಡಿ ಓಡಿ ಮಟಟಲೆೀರಿದರು.
ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರ ಗಂಭೀರವಾದ ಮುಂದಾಳುತ್ನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರೂ ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನದ ಒಳಾಂಗಣಕೆಕ ಹೊೀದರು. ಕಾಡು ಮಾತ್ರ ತ್ನ್ನನು ಗೆಳೆಯರ
ಬಟೆಟ ಹಿಡಿದೆಳೆಯುವ ಸಂಕೆೀತ್ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನುನು ಹಿಂದುಳಿಯುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದನ್ನು. ದೆೀವರ ಪೂಜೆಗೆ ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ಹೊೀಗಿ, ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಗೂ
ತ್ನ್ನಗೂ ಮಂಗಳವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಪ್ಪಾರಥಿರ್ಶೆಸಕೊಳಳೆಲು ಆತ್ುರದಿಂದಿದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆ “ಯಾಕೊೀ ? ಅಜಜಿಮಮ ಬಯಾತರೆ; ಬೆೀಗ ಹೊೀಗೊೀಣೀ” ಎಂದನ್ನು.
“ಇನ್ನೂನು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತದೆಯೊೀ ಪೂಜೆಗೆ. ಗಂಟೆ ಜಾಗಟೆ ಎಲಲಿ ಬಾರಿಸಾತರಲಾಲಿ? ಆವಾಗ ಓಡಿದರಾಯುತ. ನಮಗೆ ರಥದ ಕೊಟಿಟಗೆ ತೀರಿಸತೀನ
ಬನನು. ರಥಾನ್ನೂ ಇತ್ರ್ಶೆದೆ. ದೊಡಡ ಗಾಲ್ಯ ತ್ಸೆೀರು ಕಣೀ!”
ರಥದ ಕೊಟಿಟಗೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮೂವರೂ ವಿಸಮಯದಿಂದ ಅದರ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಗಾಲ್ಗಳನ್ನುನು ನೀಡುತ್ತದಾದಗ , ಕಾಡು ರಥೀತ್ಸಾವದಲ್ಲಿ ತ್ಸೆೀರನ್ನುನು

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಹೆೀಗೆ ಸಂಗರಿಸುತ್ಸಾತರೆ, ಹೆೀಗೆ ಎಳೆಯುತ್ಸಾತರೆ, ಮಿಣ್ ಕಟುಟವುದು ಹೆೀಗೆ – ಎಂಬೆಲಲಿ ತ್ನ್ನನು ಅನ್ನುಭವಗಳನ್ನುನು ವಿವರಿಸುತ್ತರಲು, ತ್ಮುಮ ಹಿಗಿಗ
ಕೂಗಿಯೆಬಿಟಟನ್ನು: “ಅಲ್ಲಿ ನೀಡೀ! ಅಲ್ಲಿ ನೀಡೀ! ಅವೆಂಥಾ ಹಕಿಕಯೊ? ಎಷಟಂದು ಇವೆಯೊೀ?”
“ಅವು ಪ್ಪಾರಿವಾಳ ಕಣೀ. ಇಲೆಲಿೀ ಅವು ಗೂಡುಕಟಿಟ ಮರಿೀನ್ನೂ ಮಾಡತವೆ.”
“ಅವನ್ನನು ಹೊಡಕೊಂಡು ತ್ನಾನುದಿಲೆಲಿೀನೀ… “
“ದೆೀವರ ಹಕಿಕ, ದೆೀವರ ಮಿೀನ್ನು ಇವನ್ನನು ತ್ನಾತರೆೀನೀ ಯಾರಾದೂರ? ಅದರಲೂಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೀರೆಲಾಲಿ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಹಾರುವರೆ.”
“ಇದೆೀನೀ ಇಷಟಂದು ಕಾಗೆ? ಹಿಂಡು ಹಿಂಡು? ನ್ನಮಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹುಡುಕಿದೂರ ಕಾಣ್ಣಾಕೆ ಸಗಾದು ಅಪರೂಪ.”
“ಹಾರ್ ಮಕಕಳು ಇದದಲೆಲಿೀ ಹಾಂಗೆ ಕಣೀ! ಕಾಗೆ, ನಾಯಿ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡೆೀ ಇತ್ರ್ಶೆವೆ. ಚೆಂದಾಗಿ ತ್ಂದು ಬಿಸಾಡಾತರೆ ನೀಡು, ಅದಕೆಕೀ!”
ಕಾಡು ತ್ಮುಮ ಅವರ ಕೊನೆಮದಲ್ಲಲಿವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಸಾಗುತ್ತದದ ಮಾತ್ನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ಹೆಚುಚಾ ಗಮನ್ನ ಕೊಟಟಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ
ಮನ್ನಸೆಸಾಲಲಿ ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನದ ಕಡೆಗೆೀ ಇತ್ುತ. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಅವನಗೆ ಗಂಟೆಯೊ ಜಾಗಟೆಯೂ ಬಾರಿಸದಂತ್ಸೆ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ. ಆದರೆ ಕಾಡು “ನಂಗೆೀನೀ
ಕಿವಿ ಒಳಗೆೀ ಯಾರೀ ಗಂಟೆ ಜಾಗಟೆ ಬಾರಿಸಾತರೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣ್ಣಾತದೆ !” ಎಂದು ಹಾಸಯ ಮಾಡಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಎಚಚಾರಿಸುತ್ತಲೆ
ಇದುದದರಿಂದ ಮೂವರೂ ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನದೊಳಕೆಕ ಯಾರ ಗಮನ್ನಕೂಕ ಬಿೀಳಬಾರದೆಂದು ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನುಸುಳಿ ನ್ನಡೆದರು.
ಕಲಲಿನೆನು ಹಾಸ, ಕಲಲಿನೆನು ಹೊದಿಸ, ಕಲ್ಲಿನ್ನ ಕಂಬಗಳ ಮೀಲೆಯೆ ನಂತ್ದದ ಆ ಗುಡಿಯ ನಮರ್ಶೆಲವಾಗಿದದ ಒಳಾಂಗಣ ಹೂವು ಗಂಧ್ ಧ್ೂಪ ಇವುಗಳ
ಮಿಶರಪರಿಮಳದಿಂದ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಪವಿತ್ರ ಭಾವನೆಯನ್ನುನು ತ್ರುತ್ತತ್ುತ. ಆ ಕಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬೊೀದಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ್ನ ಕೆತ್ತನೆಯ ಕೆಲಸ
ಕುತ್ೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿತ್ಸಾತದರೂ ಬೆಕಕಸಪಡುವಂಥಾದೆದೀನ್ನೂ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಹುಡುಗರ ಭಾಗಕೆಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಜಗಲ್ಯ ದೊಡಡ ದೊಡಡ
ಮಂಡಿಗೆಗಳೆೀ ಚಿತ್ರಕಮರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲುಲಿಕಂಭಗಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಮೀಲುಮಟಟದಾದಗಿದುದವು.
ಜಗಲ್ಯಂತ್ಸೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದದ ಅಂಗಣದ ಮೀಲುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಹಮಣ ಮುತ್ಸೆತೈದೆಯರು ಕುಳಿತ್ದದರು. ಕೆಳಗಿನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಶೂದರವಗರ್ಶೆದವರು
ಎಂದರೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕೊೀಣೂರು ಹಳೆಮನೆಯ ಹೆಂಗಸರು ಗುಂಪು ಕೂಡಿದದರು. ಗಾಡಿ ಹತ್ತಲ್ಲಲಿದೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟುಟ ಬಂದಿದದ ರಾಮುವೂ ತ್ನ್ನನು
ತ್ಸಾಯಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದದವನ್ನು, ಪರವೆೀಶ್ಸದ ಈ ಮೂವರನ್ನೂನು ಕಂಡಡನೆ, ಸನನುವೆೀಶದ ಗಾಂಭೀಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಒಂದಿನತ್ೂ ಗಮನಸದೆ “ಓ!
ಧ್ಮರ್ಶೆಣಣಾಯಯ ತ್ಮಮಭಾವ ಎಲಾಲಿ ಬಂದರಲಾಲಿ!” ಎಂದು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ತ್ಮಮ ಹಳಿಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುವಂತ್ಸೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ಸಾತ ಎದುದ ಓಡಿ
ಬಂದು, ಅವರನ್ನುನು ಸಾವಗತ್ಸ, ತ್ನ್ನನು ಹಳಿಳೆಗತ್ನ್ನದಿಂದ ಎಲಲಿರ, ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಬಾರಹಮಣ ಮಹಿಳಾವಗರ್ಶೆದ ಮುಚುಚಾನ್ನಗೆಗೆ ಪಕಾಕಗಿದದನ್ನು! ಶೂದರವಗರ್ಶೆದ
ಸತರೀಯರು ಮುಸುಗುನ್ನಗೆ ನ್ನಟಿಸದದರೂ ತ್ಮಮವನಾದ ಹುಡುಗನಬಬಾನ್ನ ಅಸಭಯ ಅಥವಾ ಗಾರಮಯವತ್ರ್ಶೆನೆಗಾಗಿ ಅವಮಾನತ್ರಾಗಿದದರು!
ಬಾರಹಮಣ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸಮಿೀಪವಾಗಿ, ಆದರೆ ಕೆಳ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೆೀ ಶೂದರರಡನೆ ಕುಳಿತ್ದದ ಪಟೆಟನಾಮದ ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆಯ ಶಂಕರಪಪ
ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಹೆಗಗನ್ನುಣಾ ಬಿಟುಟ ಮಗನ್ನನ್ನುನು ಗದರಿಸದರು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಜನ್ನರ ಕಣ್ಣಾನಂದ ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲೆಂಬಂತ್ಸೆ , ರಾಮುವ
ಕೆೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆೀ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಹೊೀಗಿ, ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಹತ್ತರ ಹುದುಗುವವನ್ನಂತ್ಸೆ ಕುಳಿತ್ನ್ನು. ಕಾಡು ತ್ಮುಮ ಇಬಬಾರೂ ದುರದಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದು
ಕಲುಲಿ ಕಂಬಕೆಕ ಒರಗಿ ನಂತ್ು ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ನೀಡತಡಗಿದರು, ತ್ಸಾವು ಯಾವುದನ್ನೂನು ಲಕಿಷೌಸುವವರಲಲಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಸೆಟೆದುನಂತ್ು.
ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿ ಮುಂತ್ಸಾದವರ ಗೊಬೆಬಾ ಸೆರಗಿನ್ನ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಉಡಿಗೆಯನೆನುೀ ನೀಡಿ ಅಭಾಯಸವಾಗಿದದ ತ್ಮುಮಗೆ ಹಾರುವರ ಹೆಂಗಸರ ಉಡುಗೆಯ
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ರಿೀತ್ ವಿನೀದಕರವಾಗಿತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಚೆಚಾ ಹಾಕಿದಂತ್ಸೆ ಸೀರೆ ಉಟಿಟದದವರನ್ನುನು ನೀಡಿ ಅವನಗೆ ನ್ನಗೆ ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ: “ಏನೀ,
ಕಾಡಣಣಾಯಯ, ಗಂಡಸರ ಹಾಂಗೆ ಕಚೆಚಾ ಹಾಕಿಲಾಲಿರಲ್ಲಿೀ ಥೂ!” ಎಂದು ಪಿಸುಗುಟಿಟದದನ್ನು. ಅದೊಂದು ತ್ರದ ಬಿರಾಂಬರ ಉಡಿಗೆ ಕಣೀ!” ಎಂದು
ವಿವರಿಸದದನ್ನು ಕಾಡು. ತ್ಮುಮಗೆ ಉಡಿಗೆ ತಡಿಗೆಯಲಾಲಿಗಲ್ ರೂಪದಲಾಲಿಗಲ್ ಬಣಣಾದಲಾಲಿಗಲ್ ತ್ನ್ನನು ಹಳೆಮನೆ ಅತ್ಸೆತಮಮ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಅತ್ಸೆತಮಮ
ಮುಂತ್ಸಾದವರ ಮುಂದೆ ಯಾವ “ಹಾತ್ರ್ಶೆ”ಯೂ “ಚೆಂದ” ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ.
ಇವರು ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಒಬಬಾಳು ಬಾರಹಮಣ ಯುವತ್, ಒಳೆಳೆಯ ಸೀರೆಯನ್ನುನುಟುಟ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿದದಳು, ಮತತಬಬಾಳು ಬಾರಹಮಣ ತ್ರುಣ್ಯನ್ನುನು
ನೀಡುವುದಕೆಕ ಬೆಳಳೆಗೆ ತ್ಸೆಳಳೆಗೆ ಲಕಷೌಣವಾಗಿದದರೂ ತ್ುಂಬ ಕೃಶಳಾಗಿದುದ ಟ್ಂಕ ತ್ರುಪಿದಂತ್ಸೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಕುಂಟುತ್ತದದಳು-ಕೆೈ ಆಪುಕೊಟುಟ ಮಲಲಿಗೆ
ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾರಹಮಣ ಮಹಿಳೆಯರ ನ್ನಡುವೆ ಕೂರಿಸ, ತ್ಸಾನ್ನೂ ಅವಳ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ರಕಷೌಕಳೆಂಬಂತ್ಸೆ ಕೂತ್ಳು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ ಗಂಡಸರ ಮತ್ುತ
ಹೆಂಗಸರ ದೃಷ್ಟಯೆಲಲಿ ಅವಳ ಕಡೆ ನೆಟಿಟತ್ುತ. ಕೆಲವರು ತ್ಮಮತ್ಮಮಲ್ಲಿಯೆ ಪಿಸುಪಿಸು ಮಾತ್ನಾಡಿಕೊಂಡರು; ಕೆಲವರು ಕಿಸಕಕನೆ ಮಲುನ್ನಗೆ ನ್ನಕಿಕದೂದ
ಕೆೀಳಿಸತ್ು.
ನೀಡುವುದಕೆಕ ಸುಂದರವಾಗಿದದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಹಿಡಿದವಳಂತ್ಸೆ ಬಿಳಿಚಿ ಕೃಶವಾಗಿದುದ ಕುಂಟುತ್ಸಾತ ಬಂದಿದದ ಆ ತ್ರುಣ್ಯನ್ನುನು ನೀಡಿ, ತ್ನ್ನನು
ಹುಟುಟಗುಣವಾದ ಸೌಂದಯರ್ಶೆ ಪಕಷೌಪ್ಪಾತ್ವನಾನುಗಲೆ ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸತಡಗಿದದ ತ್ಮುಮ, ಸಂಕಟಮುಖಿಯಾಗಿ, ಸವರ್ಶೆಜಞ ಮಾಗರ್ಶೆದಶ್ರ್ಶೆಯ ಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ
ಸವಯಂ ಪಟಟಕಟಿಟಸಕೊಂಡಿದದ ಕಾಡುವನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು “ಅದು ಯಾರೀ ಆ ಹೆಂಗಸು ? ಪ್ಪಾಪ! ಏನಾಗಿದೆಯೊೀ ಅವಳಿಗೆ? ಎಷ್ುಟ ಚೆನಾನುಗಿದಾದರೆ
ಅಲಾಲಿ? ನೀಡಕೆಕ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣ್ಣಾತರೆ” ಎಂದನ್ನು.
ಕಾಡು ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿ ದೊಡಡಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು ಕೂತ್ದದಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿಹೊೀಗಿ, ಅವರಡನೆಯೂ ದೆೀವಮಮ ರಂಗಮಮ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಅವರಡನೆಯೂ
ಏನೆೀನೀ ಪಿಸು ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದುದ, ತ್ಜಞನಾದ ಸಂತೀಷ್ದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಅವರು ಮಂಜಭಟಟರ ಸೊಸೆ ಅಂತ್ಸೆ ಕಣೀ!
ಅವರನೆನು ಅಂತ್ಸೆ, ಅತ್ಸೆತ ಮಾವ ಸೆೀರಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದೂ ಬಡಿದೂ ಕಾಲು ತ್ರುವಿ ಹಾಕಿದುದ! ಆಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬಬಾ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಇವರ
ಹತ್ರ ಏನೆೀನೀ ಕಿವಿಮಾತ್ು ಆಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೊೀದ ನೀಡು, ಬಚಚಾಗಾನ ಉಟುಕಂಡು ಚಿನ್ನನುದ ರುದಾರಕಿಷೌೀನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದನುಲಾಲಿ? ನ್ನಮಮ
ದೆೀವಣಣಾಯಯನ್ನ ಹಾಂಗೆ ಚೆಂದಾಗಿದದನ್ನಲ್ಲಿೀ?… ಅವನೆೀ ಅಂತ್ಸೆ ಅವರ ಗಂಡ! ನಾರಾಯಣಭಟಟ ಅಂತ್ಸೆ ಕಣೀ ಅವನ್ನ ಹೆಸರು… ಅಂವ ಇವರನ್ನನು
ಬಿಟುಟ ಕಿಟಟ ಐತ್ಸಾಳನ್ನ ಹೆಂಡಿತ ಇಟುಟಕೊಂಡಿದಾದನ್ನಂತ್ಸೆ…. ಯಾರಂತ್ೀಯಾ? ನೀಡಲೆಲಿೀ ಅವರ ಹತ್ಸಾರನೆ ಕೂತ್ದಾದಳಲಾಲಿ, ಸಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರರಾಂಗೆ ತ್ಲೆಚಾಚಿ ಕೊಂಡಿದೆಯಲಾಲಿ ಅವಳೆೀ!…
“ಅವರನ್ನನು ಕೆೈಹಿಡಿದು ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಬಂದಳಲಾಲಿ ಅವಳೆ ಏನೀ?”
“ಹೂಞ ಕಣೀ!”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದವರೆಲಲಿ ಗುಡಿಯ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಯಾಗಿ ಏನ ಗುಜುಗುಜು ಹಬಿಬಾತ್ು. ನೀಡುತ್ತದದ ಹಾಗೆ ಜೊೀಯಿಸರ ಸಂಗಡ
ದೆೀವಯಯ, ಮುಕುಂದಯಯ ಪರವೆೀಶ್ಸದರು.
ಕೆದರು ಕಾರಪಿನ್ನ ತ್ಲೆ, ಹರಳೊಂಟೆ ಹೊಳೆವ ಕಿವಿ, ಕರಿಯ ಕುಡಿಮಾಸೆ, ಹೊನ್ನುನುಂಗುರದ ಬೆರಳು, ನ್ನಶಯದ ಬಣಣಾದ ಕೊೀಟು, ಬಿಳಪಲ್ಲಿನ್ನಕಚೆಚಾಪಂಚೆ,
ಹೆಗಲ ಮೀಲ್ದದ ಹೊಸ ತೀಟಾಕೊೀವಿ, ಎತ್ತರದ ಬಲ್ಷ್ಠ ಭಂಗಿ, ಕೆರೈಸತಪ್ಪಾದಿರಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಮಲಲಿಗೆ ಪರವೆೀಶ್ಸುತ್ತದದ ನ್ನವನಾಗರಿಕತ್ಸೆಯ
ಸೂಥೂಲರುಚಿಯ ಲಕಷೌಣಗಳಿಂದ ಸಮನವತ್ರಾಗಿದದ ದೆೀವಯಯ ಗೌಡರನ್ನುನು ನೀಡಿ ನೆರೆದಿದದವರೆಲಲಿರೂ, ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರು, ಎಲಲಿರೂ
ಬೆರಗಾದರು; ಕೆಲವರು ಕರುಬೂ ತ್ಲೆಹಾಕಿತ್ುತ; ಹಲವರಲ್ಲಿ, ಬಾರಹಮಣ ದೆವೀಷ್ಯೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿದದ ಅವನ್ನ ಮೀಲೆ, ತ್ರಸಾಕರ ಭಾವವೂ
ಸುಳಿಯದಿರಲ್ಲಲಿ.

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ಅವನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿದುದ, ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕೊೀಟು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಕಟಿಟದದ ಜುಟುಟ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಾಣ್ಸುವಂತ್ಸೆ ತ್ಲೆಗೊಂದು ತೀಪಿಯಿಟುಟ,
ಅಡಡಪಂಚೆಯುಟಿಟದದ ತ್ರುಣ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಯಾರೂ ಅಷಾಟಗಿ ಗಮನಸಲ್ಲಲಿ.
ನಾರಾಯಣಭಟಟನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದದ ಐತ್ಸಾಳನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯಂತ್ೂ, ತ್ನ್ನನು ತೀಟಾಕೊೀವಿಯನ್ನುನು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲುಲಿ ಕಂಭಕೆಕ
ಒರಗಿಸಟುಟ, ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸ, ಶೂದರ ಗಂಡಸರು ಕುಳಿತ್ದೆದಡೆಡಗೆ ನ್ನಡೆದು ದೆೀವಯಯ ಅವರ ನ್ನಡುವೆ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳುಳೆವವರೆಗೂ
ಅವನ್ನತ್ತ ಇಟಿಟದದ ದೃಷ್ಟಯನ್ನುನು ಇತ್ತ ತ್ರುಗಿಸರಲ್ಲಲಿ. ಆಮೀಲೆಯೂ ಏನಾದರೀಂದು ನೆವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಅವನ್ನತ್ತ ಕಣುಣಾ
ಹಾಕುತ್ತಲೆ ಇದುದಳ. ಒಮಮ ಹಾರುವ ಗಂಡಸರ ನ್ನಡುವೆ ಕುಳಿತ್ದದ ನಾರಾಯಣಭಟಟನ್ನು ಎದುದ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ತ್ುದಿಗಾಲ್ನ್ನ ಮೀಲೆಯೆ ಕುಳಿತ್ು
ಸಂಭಾಷ್ಸುತ್ತದಾದಗಲಂತ್ೂ ಅವರಿಬಬಾರಿಗಿದದ ತ್ಸಾರತ್ಮಯವನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಗಮನಸದದಳು; ‘ನಾರಾಯಣಭಟಟನ್ನೂ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಾರಪು ಬಿಟಿಟದದರೆ
ಎಷ್ುಟ ಚೆನಾನುಗಿರುತ್ತತ್ುತ?’ ಎಂದುಕೊಂಡಿದದಳು ಅವಳು.
ಪೂಜೆ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗುವುದಕೆಕ ಸವಲಪ ಮುಂಚೆ, ತ್ಮಮನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸುತ್ತದದ ಕರಣ್ಕ ಕಿಟಿಟ ಐತ್ಸಾಳನಡನೆ, ಕಲೂಲಿರಿನ್ನಲೆಲಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಶ್ರೀಮಂತ್ರೂ
ಗಣಯರೂ ದಕಷೌರೂ ಎನನುಸಕೊಂಡಿದದ ಮಂಜಭಟಟರೆ ಸಾಕಾಷೌತ್ಸಾತಗಿ ಹಾಜರಾದರು. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪಾಯಿ ದಂಗೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಹುಡುಗರಾಗಿದದ ಅವರು ದಕಿಷೌಣಕನ್ನನುಡಜಲೆಲಿಯಿಂದ ಬರಿ ಕೆೈ ಬಿೀಸಕೊಂಡು ಬಂದಿದುದ ಕಲೂಲಿರಿನ್ನ ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿ ನಂತ್ು,
ಭಗವಂತ್ನ್ನ ವಿಶೆೀಷಾನ್ನುಗರಹದಿಂದ ಪರಭಾವಶಾಲ್ಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಸಥೂತ್ಗೆ ಏರಿದದರು. ದೆೀವರ ಆ ಉಪಕಾರವನ್ನುನು ನತ್ಯವೂ ಸಮರಿಸ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆ
ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಅವರು ಅನವಾಯರ್ಶೆವೊದಗಿದಾಗ ಹೊರತ್ು ಉಳಿದೆಲಲಿ ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಪಪ್ಪೆದ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದು ದಶರ್ಶೆನ್ನ ಕೊಟೂಟ ಪಡೆದೂ
ಹೊೀಗುತ್ತದುದದು ವಾಡಿಕೆ. ದೆೀವರು ಅವರಡನೆ ಗೃಹಕೃತ್ಯದ ಸಮಸೆಯಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಮಮಮಮ ಸಂವಾದ ನ್ನಡೆಸುತ್ತದದನೆಂದೂ ಜನ್ನರು
ಹೆೀಳುತ್ತದದರು! ವಿವಾದಗಳನ್ನೂನು ಮಂಜಭಟಟರ ಮುಖೆೀನ್ನ ಇತ್ಯಥರ್ಶೆಪಡಿಸುತ್ತದದನ್ನಂತ್ಸೆ! ಹಾಗೆ ಇತ್ಯಥರ್ಶೆವಾಗಿದದ ಎಷಟೀ ವಿವಾದಗಳು
ಮಂಜಭಟಟರಿಗೆೀ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟವುಗಳಾಗಿ ಇರುತ್ತದುದದರಿಂದ ಅವರು ಬಹುಬೆೀಗನೆ ಪುಣಯವಂತ್ರಾಗಿದದರು!
ಸುಮಾರು ಎಪಪತ್ುತ ಎಪಪತ್ಸೆತೈದರ ಅವರು ಅಷೆಟನ್ನೂ ಎತ್ತರವಾಗಿರದೆ ತ್ುಂಬ ದಪಪವಾಗಿದದರು. ಸುಪರಸದಧವಾಗಿದದ ಅವರ ಜುಗುಗತ್ನ್ನ ಉಟಟ
ಬಟೆಟಬರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀರುತ್ತದದರೂ ಊಟ ತ್ಂಡಿ ಪಳಾರಗಳವರೆಗೆ ಅದು ವಾಯಪಿಸರಲ್ಲಲಿವೆಂಬುದನ್ನುನು ಅವರ ಸುಪುಷ್ಟಕಾಯ ಸಾರುತ್ತತ್ುತ.
ಕೊಳಕಾಗಿದದ ಒಂದು ಮಡಿ ಪ್ಪಾಣ್ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಮಳಕಾಲ್ನ್ನವರೆಗೆ ಕಚಿಚಾ ಹಾಕಿದುದ, ಅವರ ಡಳುಳೆ ಹೊಟೆಟಯೂ ನ್ನರೆತ್ ಕೂದಲು ತ್ುಂಬಿದದ
ವಕಷೌಸಥೂಲವೂ ಜನವಾರ ವಿನಾ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿದುದವು.
ಅವರು ಪರವೆೀಶ್ಸದೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ನರೆದಿದದವರ ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆಯೆಲಲಿ ನ್ನಂತ್ು ನಃಶಬದವಾಯುತ; ಗಭರ್ಶೆಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೊೀಯಿಸರು ಮೃದುಸವರದಲ್ಲಿ
ಹೆೀಳಿಕೊಡುತ್ತದದ ಮಂತ್ರಘೀಷ್ವೂ ಅಸಪಷ್ಟ ಮಧ್ುರವಾಗಿ ಕೆೀಳಿಸತಡಗಿತ್ು. ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣುಣಾ ಸೆಳೆಯುವಂತ್ಸೆ ನಂತ್ದದ ತೀಟಾ ಕೊೀವಿಯನ್ನುನು
ದುರುದುರನೆ ನೀಡಿ “ಯಾರದೊದ ಅದು?” ಎಂದು ಐತ್ಸಾಳನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದರು. “ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರದುದ.” ಎಂದು ಐತ್ಸಾಳ ಪಿಸುದನಯಲ್ಲಿಯೆ
ಉತ್ತರಿಸಲು, ಮಂಜಭಟಟರು ನೆೀರವಾಗಿ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಸಾವಾಕಾಶವಾಗಿ, ದೆೀವಯಯ ಕುಳಿತ್ದೆದಡೆಗೆ ಚಲ್ಸದರು. ಅವರು ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತರುವುದನ್ನುನು
ಕಂಡು ಮುಕುಂದಯಯ ಎದುದನಂತ್ು ಕೆೈಮುಗುದನ್ನು. ಆದರೆ ದೆೀವಯಯ ಪದಾಮಸನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುಳಿತ್ದದವನ್ನು ಹಾಗೆಯೆ “ನ್ನಮಸಾಕರ ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ!”
ಎಂದೆನೆಷೆಟ.
ಅದನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಗಮನಸದ ಮಂಜಭಟಟರು ತ್ಮಮ ಅಸಮಾಧಾನ್ನವನ್ನುನು ಒಂದಿನಂತ್ೂ ಹೊರಗೆಡಹದೆ ಹುಸನ್ನಗು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಮೂದಲ್ಕೆಯ
ದನಯಿಂದ “ಓಹೊೀಹೊೀ! ಏನ್ನು ದಾಯವಣಣಾನ್ನ ಸವಾರಿ ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನದವರೆಗೂ ಚಿತ್ಸೆರೈಸದೆಯೆಲಾಲಿ!…. ಕಲಲಿಯಯ ಬಂದಿಲೆಲಿೀನೀ?
ಹುಷಾರಾಗಿದಾದನ್ನಷೆಟ?” ಎಂದರು.
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ಬಾರಹಮಣರಾದ ಅವರು ಶೂದರನಾದ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ‘ದೆೀವಯಯ’ ಎಂದು ಸಂಬೊೀಧಿಸುವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ , ತ್ಮಮ ಮೀಲುತ್ನ್ನವನ್ನೂನು ಹೆಚುಚಾಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂನು
ತ್ಕಿಕ ಉಜಜಿ ತ್ನ್ನನು ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ತ್ರುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದಲೆ ಕಿೀಳುಜನ್ನರನ್ನುನು ಕರೆಯುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ‘ದಾಯವಣಣಾ ’ ಎಂದುದನ್ನೂನು , ಆ ಪ್ಪಾರಂತ್ದಲೆಲಿಲಲಿ ದೊಡಡ
ಮನ್ನುಷ್ಯರೆಂದು ಸಂಭಾವಿರಾಗಿದುದ ಹೆಚುಚಾ ಕಡಮ ಅವರಷೆಟ ವಯಸಕರಾಗಿದುದ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆಯನ್ನೂನು ಗೌರವಸೂಚಕ ಬಹುವಚನ್ನದಿಂದ
‘ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು’ ‘ಹುಷಾರಾಗಿದಾದರೆಯೆ?’ ಎನ್ನನುದೆ ‘ಕಲಲಿಯಯ’ ‘ಹುಷಾರಾಗಿದಾದನೆ?’ ಎಂದು ಏಕವಚನ್ನದಿಂದಲೆ ಮಾತ್ನಾಡಿಸದುದನ್ನೂನು
ಗಮನಸದ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಆತ್ಮಗೌರವ ಸೆಟೆದು ನಂತ್ು, ‘ಸುಳಾಳೆದರೂ ಚಿಂತ್ಸೆಯಿಲಲಿ ಈ ಹಾರುವನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೆ ಉತ್ತರ ಹೆೀಳುತ್ಸೆತೀನೆ’ ಎಂದು
ನಶಚಾಯಿಸ ಲಘುವಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು; “ಯಾರು? ಹಳೆೀಪ್ಪೆೈಕದ ಕಲಲಿನಾ? ಅಂವ ಕಳಳೆಬಗನ ಕಳುಳೆ ಇಳಿಸಾಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊೀಗಿರಬೆೀಕು!”
“ಅಲಲಿ, ಮಾರಾಯಾ; ‘ನನ್ನನು ಅಪಪಯಯ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಹುಷಾರಾಗಿದಾದರೆಯೆ?’ ಅಂತ್ ಕೆೀಳಿದುದ…. ಏನೀ ನಾವು ಹುಡುಗರಾಗಿದಾದಗಿನಂದ
ನ್ನಮಿಮಬಬಾರದೂದ ಪರಿಚಯ; ಏಕವಚನ್ನದಲೆಲಿೀ ಮಾತ್ಸಾಡಿಸೊೀದು ರೂಢಿಯಾಗಿ ಬಿಟಿಟದೆ. ಈಗಿನ್ನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದೆಲಾಲಿ ಹಿಡಿಸೊೀದಿಲಲಿ,
ಅಥರ್ಶೆವಾಗೊೀದಿಲಾಲಿ. ಅವಮಾನ್ನವಾಯುತ ಅಂತ್ಸಾ ತ್ಳಿಕೊೀತ್ಸಾರೆ….” ಸವಲಪ ಅಪರತ್ಭರಾದ ಮಂಜಭಟಟರು ಕಷೌಮಾಯಾಚನೆಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ
ಹೆೀಳಿದದರೂ ದೆೀವಯಯ ತ್ನ್ನನು ಮುನನುನ್ನ ಸಂಕಲಪವನ್ನುನು ಕೆೈಬಿಡದೆ ಮುಂದುವರಿದನ್ನು;
“ಅಪಪಯಯನಾ?…. ನಾನ್ನು ಏನೀ ಅಂತ್ದೆದ!…. ತ್ಪ್ಪಾಪಯುತ!…. ಅವರೂ ಮೀಗರಳಿಳೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸೂಕಲ್ಗೆ ಹೊೀದರು. ರೆವರೆಂಡ್ ಲೆೀಕಹಿಲ್
ದೊಡಡ ಪ್ಪಾದಿರ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರಂತ್ಸೆ, ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಹೆೀಳಿದದರು. ‘ಬಾರಹಮಣ ಕೂಣ್ಯಲ್ಲಿ ಶೂದರಮಿೀನ್ನು’ ಅಂತ್ಸಾ ಹರಿಕಥೆ ಮಾಡಾತರಂತ್ಸೆ….”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ….
ಗಂಟೆ ಜಾಗಟೆ ಸದಾದಗಿ ಪೂಜೆ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗುವ ಸೂಚನೆಯ ತ್ಮಗೊಂದು ಸದವಕಾಶ ನೆವವಾಯಿತ್ಸೆಂಬಂತ್ಸೆ ಮಂಜಭಟಟರು ನದಾರ್ಶೆಕಿಷೌಣಯವಾಗಿ
ಸಟಕಕನೆ ತ್ರುಗಿ ಬಾರಹಮಣ ಸಮುದಾಯದತ್ತ ನ್ನಡೆದು ಗಭರ್ಶೆಗುಡಿ ಪರವೆೀಶಮಾಡಿದರು.
ಪೂಜೆಯ ಶಾಸತರವೆಲಲಿ ಪೂರೆೈಸ, ಬಾರಹಮಣ ಮಹನೀಯರ ಮತ್ುತ ಮಹಿಳೆಯರ ನ್ನಡುವೆ ಮಂಗಳಾರತ್ಯ ತ್ಟೆಟ ಸಂಚರಿಸ, ತ್ೀಥರ್ಶೆಪರಸಾದಗಳ
ವಿನಯೊೀಗವಾದ ಮೀಲೆ, ಶೂದರಸಮುದಾಯಕೆಕ ಅದರ ಪರಯೊೀಗವಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಮಂಗಳಾರತ್ ತ್ನ್ನನು ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಬಂದೊಡನೆ, ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು
ತಡೆಯ ಮೀಲೆ ಕೂರಿಸಕೊಂಡು ಕುಳಿತ್ದದ ರಂಗಮಮಗೆ ಮೈಮೀಲೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಗಿ ಸವಚಛೆವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಗದಗದವರಿಸ
ಪ್ಪಾರಥಿರ್ಶೆಸತಡಗಿದಳು; ಅವಳ ದೃಷ್ಟ ಒಮಮ ಗಭರ್ಶೆಗುಡಿಯ ಕಡೆಗೂ ಒಮಮ ತಡೆಯ ಮೀಲ್ದದ ತ್ಂಗಿಯ ಮಗನ್ನ ಕಡೆಗೂ ಹೊರಳಿದಂತ್ಸಾಗಿ,
ನೀಡುವವರಿಗೆ ಒಮಮ ಅವಳು ದೆೀವರನ್ನುನು ಸಂಬೊೀಧಿಸುವಂತ್ಸೆ ತೀರಿದರೆ , ಮತತಮಮ ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಹೆೀಳುತ್ದ್ಆಳೆಯೊೀ
ಎನನುಸುವಂತ್ತ್ುತ. “ಏನ್ನಂತ್ಸೆ?” “ಯಾಕಂತ್ಸೆ?” “ಅಳುತ್ಸಾತಳಲಾಲಿ ಯಾಕೆ?” “ಏನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ತದಾದಳೆ?” “ಯಾರು ಅದು?” ಎಂಬ ಗುಜುಗುಜು
ಪರಶೆನುಗಳೆದದಂತ್ಸೆಯೆ “ಅವಳು ಹುಚುಚಾ ಹೆಗಗಡಿತಯಂತ್ಸೆ!” “ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಸತ್ುತ ಹೊೀದ ಹೆಗಗಡೆಯ ಹೆಂಡಿತಯಂತ್ಸೆ!” “ಏಳೆಂಟು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದ,
ಪ್ಪಾಪ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನ್ನವೆದೂ ನ್ನವೆದೂ ಬುದಿದಯೆ ಕೆಟಿಟದೆಯಂತ್ಸೆ!” “ಏನ್ನೂ ಇಲಲಿ; ಅವಳಿಗೆ ಆಗಾಗೆಗ ಹಿೀಗೆ ಮೈಮೀಲೆ ಬರುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಂತ್ಸೆ!”
“ಅವಳ ತಡೆಯ ಮೀಲ್ರುವ ಕೂಸನಾನುದರೂ ಎತ್ತಕೊಳಳೆಬಾರದೆೀ ? ಹುಚಿಚಾನ್ನ ಭರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟಟರೆ ಅದಕೆಕ?” “ಹೌದು, ಅದನೆನುೀ
ನೀಡುತ್ತದೆ ಆಗಾಗೆಗ!” “ಅರೆ! ಎಂಥ ಗರಂಥಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುತ್ತದಾದಳೆ!” “ಯಾವ ಜನ್ನಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದದಳೊೀ ಏನ್ನು ಕಲ್ತ್ದದಳೊೀ ಯಾರಿಗೆ
ಗೊತ್ುತ?” “ಅಯೊಯೀ! ನಾನೆ ಕಂಡಿದುದಂಟು: ಒಂದು ಸೆಟಟರ ಹೆಂಗಸು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಮೀಲೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಸಕೃತ್ದಲ್ಲಿ ಶಲಿೀಕ ಹೆೀಳಿತ್ತಲಾಲಿ?”
ಎಂಬ ನಾನಾ ರಿೀತ್ಯ ಪರಶೆನುಗಳೂ ಉತ್ತರಗಳೂ ವಾಯಖಾಯನ್ನಗಳೂ ಎದುದವು. ಆದರೆ ರಂಗಮಮನ್ನ ಆತ್ರ್ಶೆವಾಣ್ಯ ಅಥರ್ಶೆ ಮತ್ುತ ಅದರ ಭಾವತ್ೀಕಷೌಣತ್ಸೆ
ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಕುಳಿತ್ು ಕಂಬನಗರೆದು ಆಲ್ಸುತ್ತದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆವಿಗಾದಷ್ುಟ ಮತ್ಸಾತರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲಲಿ.
ತ್ಸಾಯಿ ಕೆೈಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಾೀರು ಸುರಿಸುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳುತ್ತದದಳು; “ಸಾವಮಿೀ, ನಾನೆೀನ್ನು ತ್ಪುಪ ಮಾಡಿದೆ? ನ್ನನ್ನಗೆೀಕೆ ಈ ಶ್ಕೆಷೌಕೊಟೆಟ? ನನ್ನನು ದಶರ್ಶೆನ್ನಕೆಕ
ಬಂದ ನ್ನನ್ನನು ಸಾವಮಿಯನೆನುೀಕೆ ಅಪಹರಿಸಬಿಟೆಟ? ನ್ನನ್ನನು ಕಂದನ್ನನೆನುೀಕೆ ಅನಾಥನ್ನನಾನುಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟೆಟ? ಎಷ್ುಟ ವರುಷ್ವಾಯುತ, ನ್ನನ್ನನು ಜೀವಕೆಕ ಬೆಂಕಿಯಿಟುಟ?
ಇನ್ನೂನು ಉರಿಯುತ್ತದೆಯಲಾಲಿ ಆ ಸೂಡು! ನನ್ನನು ಕರುಣ್ಣಾಜಲದಿಂದ ಅದನ್ನುನು ನ್ನಂದಿಸಬಾರದೆೀ, ಸಾವಮಿ, ಪರಮಾತ್ಸಾಮ, ಲ್ೀಕೆೈಕನಾಥಾ,
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ಕರುಣ್ಣಾಸಂಧ್ೂ?….” ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಗಭರ್ಶೆಗುಡಿಯ ಕಡೆಗಿದದ ದೃಷ್ಟಯನ್ನುನು ತಡೆಯ ಮೀಲ್ದದ ಚೆಲುವಯಯನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಸ,
ಬಹುವಚನ್ನದಿಂದ ಸಂಭೀದಿಸತಡಗಿದಳು; “ಸಾವಮಿೀ, ನ್ನನ್ನನುನ್ನನುಲ್ಲಿಯೆೀ ಬಿಟುಟ ಇಲ್ಲಿಗೆೀಕೆ ಬಂದಿರಿ ನೀವೊಬಬಾರೆ? ಜನ್ನಮಜನ್ನಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಹಿಡಿದು
ಕಾಪ್ಪಾಡಿದ ನೀವು ಈ ಜನ್ನಮದಲೆಲಿಕೆ ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ನ್ನನ್ನನುನ್ನೂನು ಜೊತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಾರದಾಗಿತ್ಸೆತೀ? ನಮಮ ಮನ್ನಸುಸಾ ಮುರಿಯುವಂಥ
ಕೆಲಸ, ಸಾವಮಿೀ, ನಾನೆೀನ್ನು ಮಾಡಿದೆ? ಹಗಲ್ರುಳೂ ಇಂದು ಬರುತ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೀರಿ, ಆಗ ಬರುತ್ತೀರಿ, ಈಗ ಬರುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅನ್ನನು ನೀರು
ಬಿಟುಟ, ಕಣ್ಣಾೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂದು, ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂದು, ಎಂಟು ಹತ್ುತ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಆದುವಲಾಲಿ, ಸಾವಮಿೀ, ಸಾವಮಿೀ, ಸಾವಮಿೀ, ನಮಮ ಪ್ಪಾದ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆದೀನೆ, ಸಾವಮಿೀ, ಕೆೈಬಿಡಬೆೀಡಿ, ಬಿಡಬೆೀಡಿ, ನಾನನ್ನುನು ತ್ಡೆಯಲಾರೆ!”
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ತ್ನ್ನನು ಅವವ ತ್ನ್ನನು ತಡೆಯ ಮೀಲ್ದದ ಶ್ಶು ಚೆಲುವಯಯನ್ನ ಎರಡು ಪ್ಪಾದಗಳನ್ನುನು ತ್ನೆನುರಡು ಕೆೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನುನು
ಕಂಡ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಚಿಕಕಮಮಗೆ “ಚಿಗಮಾಮ ಚಿಗಮಾಮ! ತ್ಮಮನ್ನನು ಕರಕೊೀ! ತ್ಮಮನ್ನನು ಕರಕೊೀ! ಅಂವ ಅಳಾತನೆ!” ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದಲೆ
ಕೆಳದನಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮದಲ್ನಂದಲೂ ತ್ುಸು ಕಳವಳದಲ್ಲಿಯೆ ಇದದ ದೆೀವಮಮನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ಅಕಕನ್ನ ಕೆೈಗಳು ತ್ನ್ನನು ಮಗನ್ನ
ಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದದನ್ನುನು ಗಮನಸದಳು. ತ್ಟಕಕನೆ ಮಗುವನ್ನುನು ಅಕಕನ್ನ ತಡೆಯ ಮೀಲ್ಂದ ಎತ್ತಕೊಳುಳೆವ ಮನ್ನಸಸಾದದರೂ
ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಚೆನಾನುಗಿರುತ್ತದೆಯೊೀ? ಇಲಲಿವೂ? ಅಕಕನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತದದವಳು, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕೂಗಿದೊಡನೆ, ಅಳತಡಗಿದದ
ಮಗುವನ್ನುನು ಅಪ್ಪಾಯದಿಂದ ರಕಿಷೌಸುವಂತ್ಸೆ ಎತ್ತಕೊಂಡೆಬಿಟಟಳು.
ಅದನ್ನುನು ಕಂಡ ರಂಗಮಮ ಮಾತ್ನಾಡುವುದನ್ನೂನು ಅಳುವುದನ್ನೂನು ನಲ್ಲಿಸ, ಮುಗುಳು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ, ನಟುಟಸರೆಳೆದು, ಫಕಕನೆ ಎಚಚಾರಗೊಂಡವಳಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು
ತ್ಸಾನ್ನು ಹಿಡಿತ್ದಲ್ಲಿಟುಟಕೊಂಡು, ಮೌನ್ನವಾಗಿ ಕಣುಣಾಮುಚಿಚಾ ಕುಳಿತ್ು ಬಿಟಟಳು.
ನೆರೆದಿದದವರೆಲಲಿರೂ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಅಥರ್ಶೆವಾಗದ ಅತ್ೀಂದಿರಯ ಭೀಷೆಯಿಂದ ಪ್ಪಾರಾದವರಂತ್ಸೆ ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಸುಯುದ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
ವರತ್ದ ಕಥೆಯನ್ನುನು ಹೆೀಳಲು ಸದಧವಾಗುತ್ತದದ ಜೊೀಯಿಸರ ಪಿೀಠದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತ್ರು.
ಜೊೀಯಿಸರು ಪುರಾಣ ಪ್ಪಾರರಂಭಾವಾದ ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ನೆರೆದಿದದವರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಬಬಾರು ಇಲ್ಲಿಬಬಾರು ಶರೀತ್ಭಕತರ ಗಮನ್ನ
ಸೆಳೆಯಬಾರದೆಂದು ಆದಷ್ುಟ ಪರಯತ್ನುದಿಂದ ಮಲಲಿಗೆ ಎದುದ ಹೊರಗೆ ಜುಗುಣತಡಗಿದರು. ದೆೀವಯಯನ್ನೂ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ “ಈ ಅಜಜಿ
ಪುರಾಣ ಯಾರು ಕೆೀಳಾತರ? ಕೂತ್ುಕೂತ್ು ಕಾಲೆಲಲಿ ಮರಗಟಿಟ ಹೊೀಗಿದೆ.” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ, ಎದುದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒರಗಿಸದದ ತೀಟಾ
ಕೊೀವಿಯನ್ನುನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಹೊರಗೆ ಹೊೀದನ್ನು. ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೀಡಿ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು
ಹಿಂಬಾಲ್ಸದನ್ನು.
ಇವರಿಬಬಾರು ಗಾಡಿ ಬಿಟಿಟದದ ಅರಳಿಕಟೆಟಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶರೀತ್ೃಭಕತರ ಏಕಾಗರತ್ಸೆಗೆ ಒಂದಿನಂತ್ೂ ಭಂಗಬಾರದಂತ್ಸೆ ಅವರ ಗಮನ್ನವನ್ನುನು
ಒಂದು ಸವಲಪವೂ ಸೆಳೆಯದ ಧ್ಮರ್ಶೆಶರವಣರಂಗದಿಂದ ಇವರಿಗಿಂತ್ ಮದಲೆೀ ಪ್ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕಾಡು ತ್ಮುಮ ಮೂವರೂ ಹೊಳೆಯ
ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬರುತ್ತದುದದು ಕಾಣ್ಸತ್ು.
“ನೀವೆೀನ್ನು ಹೊಳೆೀಲ್ ಆಟ ಆಡಾಕೆ ಬಂದಿದೆದೀನರೀ? ದೆೀವರ ಕಥೆ ಕೆೀಳಾದುಬಿಟುಟ ಯಾಕೊರೀ ಬಂದಿರ?” ಎಂದು ಮುದುಕಯಯ ಸವಲಪ
ವಿನೀದಕಾಕಗಿ ಗದರಿಸದನ್ನು.
“ಮತ್ಸೆತ ನೀವೂ ಬಂದಿೀರಲಾಲಿ? ನೀವಾಯಕೆ ಹರಿಕಥೆ ಕೆೀಳೊೀದು ಬಿಟುಟ ಬಂದಿೀರಿ?” ಎಂದು ಪರತ್ಯಾಗಿ ಅಣಕಿಸದನ್ನು ಕಾಡು.
“ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆ ಕೆೀಳದಿದದವರಿಗೆ ಹಾರುವರು ಊಟ ಹಾಕಾದಿಲಲಿ.” ಮುಕುಂದಯಯ ಪರಿಹಾಸಯ ಮಾಡಿದನ್ನು.
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“ಹಾಂಗಾರೆ ನಮಗೂ ಹಾಕಾದಿಲಲಿ!” ತ್ಮಮ ಪಡಿನ್ನುಡಿದನ್ನು.
“ನ್ನಮಗೆೀನ್ನು ಆ ಹಾರುವರ ಸೀಊಟ ಬೆೀಕಾಗಿಲಲಿ. ನಾವು ಹಂದಿೀ ಉಪುಪ ತ್ುಂಡು ಸಮ್ನಾಗಿ ಹೊಟೆಟಮಿೀರಿ ಹೊಡಕೊಂಡೆೀ ಬಂದಿೀವಿ!”
ತೀಟಾಕೊೀವಿಯನ್ನುನು ಗಾಡಿಯೊಳಗಿಡಲು ಬಚಚಾನಗೆ ಕೊಡುತ್ಸಾತ ಮೂದಲ್ಸದನ್ನು. ದೆೀವಯಯ, “ನ್ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ಸೆತೀ ಇತ್ುತ. ಜೊೀಯಿಸರ ಅಜಜಿೀಕಥೆೀ
ಎಲಾಲಿ ಮುಗಿದು, ಆ ಹಾರುವರಿಗೆಲಾಲಿ ಮದಲು ಸಂತ್ಪರ್ಶೆಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಸ, ಆಮೀಲೆ ಉಳಿದಿದದ ಅವರ ಎಂಜಲು ಪಂಜಲು ಎಲಾಲಿ ನ್ನಮಗೆ
ಹಾಕಬೆೀಕಾದೆರ ಇವತ್ುತ ನಾಲುಕ ಗಂಟೆೀನ್ನ ಆಗತದೆಯೊೀ? ಐದಾದೂರ ಆಯೆತೀ!…. ಅಷ್ುಟ ಹೊತ್ತನ್ನ ತ್ನ್ನಕಾ ನಮಮ ಹೊಟೆಟಹುಳ ಎಲಾಲಿ ನಗರಬಡೆಡ
ಕಂಡಿತ್ರ್ಶೆವೆ!”
“ನ್ನಮಮ ಹೊಟೆಟೀನ್ನು ತ್ುಂಬಿದೆ. ನ್ನಮಗೂ ಸಗುತ!” ಎಂದನ್ನು ಧ್ಮುರ್ಶೆ, ದೆೀವಯಯನ್ನ ಮೂದಲ್ಕೆಯನ್ನುನು ಮೂದಲ್ಸ.
“ಯಾರು ಕೊಟ್ರೀ? ಏನ್ನು ತ್ಂದಿರೀ? ನಮಮ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆಗಾದಿಲಲಿ!” ಮುಕುಂದಯಯ ಬೆರಗಾಗಿ ಪರಶ್ನುಸದನ್ನು.
ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ಕಲುಲಿಮಂಟಪದ ಕಡೆಗೆ ಕೆೈತೀರಿಸುತ್ಸಾತ “ಅಲ್ಲಿಬಬಾ ಸನೆನುೀಸ ಗಡಡದಯಯ
ಇದಾನ್ನಲಾಲಿ ಅಂವ ಕೊಟಟದುದ. ಏಂಥೆಂಥ ಹಣುಣಾ ಕೊಟಟ? ನಾವಿದೂವರೆಗೂ ತ್ಂದೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಕಂಡೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಅಂಥಂಥಾ ಹಣುಣಾ ಕೊಟಟ!”
ಎಂದು ಇನ್ನೂನು ಮುಂದುವರಿಯುವದರಲ್ಲಿದದನ್ನು.
“ಸುಳೊಳೆೀ? ಬದೊದೀ?” ಮುದುಕಯಯ ನ್ನಡುವೆ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
ಧ್ಮುರ್ಶೆವನ್ನುನು ಸಮಥಿರ್ಶೆಸುವ ಆತ್ುರದ ದನಯಲ್ಲಿ ತ್ಮುಮ “ಹೌದು, ಚಿಕಕಯಾಯ, ಹೌದು! ಜೊೀಳಿಗೆಗೆ ಕೆೈಹಾಕದ, ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಟಟ! ಜೊೀಳಿಗೆಗೆ ಕೆೈಹಾಕದ,
ತ್ಗದಕೊಟಟ!….ನ್ನಮಗೆಲಲಿ ನ್ನಕುಕ ನ್ನುಕಕು ಸಾಕಾಗುವ ಹಾಂಗೆ ಏನೆೀನೀ ತ್ಮಾಸೆ ಮಾಡಿದ, ಹೆೀಳಿದ!…. ಬೆೀಕಾದರೆ ಮೂಸನೀಡು ನ್ನನ್ನನು ಕೆೈನ್ನ.”
ಎಂದು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮೂಗಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕೆೈಚಾಚಿದನ್ನು. ಅವರಾರೂ ಕೆೈ ಬಾಯಿ ತಳೆಯುವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಅಂಗಿ ಪಂಚೆಗಳ ಮೀಲೆ
ಆ ಕೆಲಸ ನವರ್ಶೆಹಿಸದದವು.
ಮೂಗಿಗೆ ಬಂದ ಹಣ್ಣಾನ್ನ ವಾಸನೆಗೆ ಮುಂಕುದಯಯ ದಂಗು ಬಡಿದು ನಂತ್ನ್ನು. ಹುಡುಗರು ಡೀಂಗಿೀ ಬಿಡುತ್ತದಾದರೆಯೊ ಏನೀ ನೀಡಬೆೀಕೆಂದು
ದೆೀವಯಯ ಅವರೆಲಲಿರ ಕೆೈಗಳನ್ನೂನು ಮೂಸ ಮೂಸ ಹುಬೆಬಾೀರಿಸ ಕಣಣಾರಳಿಸ ಬೆರಗಾದನ್ನು.
ಕಲೂಲಿರು ಗಡಡದಯಯನ್ನ ಪರಸದಿಧ ಕೊೀಣೂರು ಬೆಟಟಳಿಳೆಗಳಿಗೆೀನ್ನು ಗೊತ್ತರದ ವಿಚಾರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ‘ನ್ನಮಮ
ಯೆೀಸುಸಾವಮಿ ಎಂಥಂಥ ಅಧ್ುಭುತ್ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸದಾದರೆ! ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದೆಲಲಿ ಏನ್ನು ಮಹಾ? ಹಾವಾಡಿಗರು, ದೊಂಬರು, ಯಕಿಷೌಣ್ಗಾರರು
ಎಲಲಿರೂ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಾತರೆ!’ ಎಂದು ಅಪಹಾಸಯ ಮಾಡಿದದನಾದದರಿಂದ ದೆೀವಯಯ ಅದನ್ನುನು ಲಘುವಾಗಿ ಭಾವಿಸ ತ್ರಸಕರಿಸದನ್ನು.
ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಸಾಧ್ುಸನಾಯಸಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಾ ಗೌರವಭಾವನೆಯಿದದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಟ ಮಾಡುವ ಮೀಸಗಾರರೂ
ಇರುತ್ಸಾತರೆಂದು ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನಂದ ತ್ಳಿದಿದದನಾದದರಿಂದ ಆ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನೆ ಮುಂದುವರಿದು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಸುವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ, ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಸಂಕಟಕೆಕ ಸಕಿಕಕೊಂಡ ಮೀಲೆ, ಕೆೈನೀಡಿಯೊೀ ಜಾತ್ಕ ನೀಡಿಯೊೀ ಅಥವಾ
ದಿವಯದೃಷ್ಟಯಿಂದಲ್ೀ ಭವಿಷ್ಯ ಹೆೀಳಬಲಲಿ ಶಕಿತಯುಂಟೆಂದು ಜನ್ನ ಹೆೀಳುತ್ತದದ ಕಲೂಲಿರ ಗಡಡದಯಯನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದು ಮನ್ನಸುಸಾ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ
ಅಂಕುರಿಸತ್ುತ. ಬೆಟಟಬೆಳಿಳೆಯವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣವರತ್ಕೆಕ ಕಲೂಲಿರು ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತರೆಂದು ತ್ಳಿದುಬಂದಾಗ ತ್ಸಾನ್ನೂ
ಜೊತ್ಸೆಗೂಡುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಅವನ್ನು ದೆೀವಯಯನಗೆ ಹೆೀಳಿಕಳುಹಿಸದುದಕೆಕ ಮುಖಯಪ್ಪೆರೀರಣ್ಣೆ ಗಡಡದಯಯನ್ನನ್ನುನು ನೀಡುವ ಮತ್ುತ ಕೆೀಳುವ ಅವಕಾಶ
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ದೊರಕಬಹುದೆಂಬುದರಿಂದಲೆೀ ಒದಗಿತ್ುತ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಅವನ್ನು ದೆೀವಯಯನ್ನನ್ನೂನು ಪುಸಲಾಯಿಸ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಆ ಗಡಡದಯಯನದದ
ಕಲುಲಿಮಂಟಪಕೆಕ ಹೊೀದದುದ.
ಕಲೂಲಿರು ‘ಗಡಡದಯಯ’ ಯಾರು? ಏನ್ನು? ಎಂತ್ು? ಯಾರಿಗೊಬಬಾರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಸಂನಾಯಸ, ಬೆೈರಾಗಿ, ಗೊೀಸಾಯಿ ಎಂಬ ಇತ್ರ
ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕರೆಯುತ್ತದದರು, ತ್ುಸು ಮೀಲವಗರ್ಶೆದ ಜನ್ನರು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ನಯರು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕರೆಯುತ್ತದದರು. ‘ಗಡಡ
ದಯಯ’ ಎಂದೆೀ.
ಆತ್ನ್ನ ವಿಚಾರವಾದ ಅನೆೀಕ ಊಹಾಪ್ೀಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಾಳಿಸುದಿದಗಳಾಗಿ ಹಬಿಬಾದುದವು.
ಕೆಲವರು ಅವನ್ನು ತ್ಲೆ ಮರೆಸಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಮನೆತ್ನ್ನದವನ್ನು ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ತದದರು. ಬಹುಶಃ ಆತ್ನ್ನ ಆಳುತ್ನ್ನ, ಮೈಕಟುಟ, ಎತ್ತರ,
ನ್ನಯನ್ನಕಾಂತ್, ವದನ್ನತ್ಸೆೀಜಸುಸಾ, ವಯಕಿತಭಂಗಿ ಇವುಗಳನ್ನುನು ಗಮನಸದರೆ ಹಾಗೆ ಯೆೀ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. ಸೀಪ್ಪಾಯಿದಂಗೆ ಎಂದು ವಿದೆೀಶ್ೀಯ
ಆಕರಮಣಕಾರರು ಕರೆದ ಭಾರತ್ದ ಪರಪರಥಮ ಸಾವಂತ್ಂತ್ರಯ ಸಂಗಾರಮಾನಾಂತ್ರ ರಾಷ್ಟರದ ಅನೆೀಕ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರಟಿಷ್ರಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗುವ ಪರಯತ್ನುಗಳು
ನ್ನಡೆದುವು. ಆ ಪರಯತ್ನುದಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ ದೊಡಡ ಸಣಣಾ ರಾಜರುಗಳೂ ಪ್ಪಾಳೆಪಟುಟಗಳು ಪ್ಪಾಲುಗೊಂಡು, ವಿದೆೀಶ್ಯರ ರಾಜತ್ಂತ್ರಕೆಕ ಬಲ್ಯಾದುವು. ಆ
ಪ್ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಮತ್ುತ ರಾಜಮನೆತ್ನ್ನದವರಲ್ಲಿ ಶತ್ುರವಿಗೆ ಶರಣ್ಣಾಗತ್ವಾದ ಮತ್ುತ ಸೆರೆಸಕಕದ ಬಹುಮಂದಿ ನಾನಾ ರಿೀತ್ಗಳಲ್ಲಿ
ತ್ಲೆಮರಿಸಕೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಅಡಗುವ ತ್ಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸನಾಯಂಸ ಬೆೈರಾಗಿ ಗೊೀಸಾಯಿಗಳ ವೆೀಷ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಯೊೀ
ಬಿಡಿಯಾಗಿಯೊೀ ಇದುದಬಿಡುತ್ತದುದದೂ ಒಂದಾಗಿತ್ುತ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ‘ಗಡದದಯಯ’ನ್ನೂ ಅಂತ್ಹನಬಬಾನ್ನು ಎಂಬ ಪರತ್ೀತ್ ಹರಡಿತ್ುತ.
ಮತ್ಸೆತ ಕೆಲವರು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಯಾವುದೊೀ ಗುರುಪಿೀಠದ ಜಗದುಗರುವಾಗಿದುದ, ಅದಕೆಕ ಬೆೀಸತ್ುತ ತ್ಯಜಸಬಂದವನ್ನು ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ತದದರು. ತ್ಯಜಸ
ಬಂದದದಕೂಕ ಪರಸಪರ ವಿರುದದವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನುನು ಕೊಡುತ್ತದದರು. ನೀತ್ಭರಷ್ಟನಾದುದರಿಂದ ಓಡಿಸಲಪಟಟವನ್ನು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೆೀಳಿದರೆ ,
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದದ ನೀತ್ಭರಷ್ಟರನ್ನುನು ತ್ಡೆಗಟಟಲಾರದೆ, ಸಹಿಸಲಾರದೆ, ಅವರಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಿ ಬಂದವನ್ನು ಎಂದು ಇತ್ರರು ಹೆೀಳುತ್ತದದರು.
ಯಾವುದೊೀ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾತ್ರವಹಿಸ ತ್ಲೆತ್ಪಿಪಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬೆೀಕು ಎಂಬುದು ಮಂಜಭಟಟರ ಊಹೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಅವನೆಂದಿಗೂ
ಬಾರಹಮಣನಾಗಿರಲಾರ ಎಂಬುದೂ ಅವರ ಮತತಂದು ಸದಾಧಂತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಹಮಣದ ಬಹಿಲಾರ್ಶೆಂಛನ್ನಗಳಾವುವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಅವನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಂತ ಅಂತ್ಸೆಯೆ ಅವನ್ನ ಶಕಿತ, ಮಹಾತ್ಸೆಮ, ದೌಜರ್ಶೆನ್ನಯ, ದೌಷ್ಟಯ, ದಯೆ, ದೆೈನ್ನಯ, ಅನ್ನುಕಂಪ್ಪೆ, ಉಪಕಾರ, ಕೌರಯರ್ಶೆ, ಕಠೀರತ್ಸೆ
ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳನ್ನುನು ಕುರಿತ್ೂ ಪರಸಪರ ವಿರುದಧವಾದ ನಾನಾ ರಿೀತ್ಯ ವದಂತ್ಗಳು ಹಬಿಬಾದುದವು. ಕೆಲವರು, ಹುಟಿಟನಂದಲೆ ಪರಶಾಂತ್ ಸವಭಾವದವರು,
ಅವನ್ನನ್ನುನು ಮಹಾಯೊೀಗಿಶವರನೆಂದೂ ಅಷ್ಟಸದಿಧಗಳನ್ನೂನು ಪಡೆದಿರುವ ಶಾಪ್ಪಾನ್ನುಗರಹ ಸಮಥರ್ಶೆನೆಂದೂ ವಣ್ರ್ಶೆಸದರೆ ; ಮತ್ಸೆತ ಕೆಲವರು ಜನ್ನಮತ್ಃ
ನಂದಾಸವಭಾವದವರು, ಅವನಬಬಾ ಮಾಂತ್ರಕನೆಂದೂ, ದೆವವ ಪಿಶಾಚಿಗಳನ್ನುನು ದುಮರ್ಶೆಂತ್ರದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಕೊಂಡಿರುವನೆಂದೂ, ತ್ನ್ನಗಿರುವ
ಅದೃಶಯವಾಗುವ ಶಕಿತಯಿಂದ ಲಕಷೌಣವಾಗಿರುವ ಹೆಣುಣಾಗಳಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಪರವೆೀಶ್ಸ ಅವರ ಮಾನಾಪಹರಣ ಮಾಡುತ್ಸಾತನೆಂದೂ, ದುಃಶಕಿತಗಳ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳನ್ನುನು ಕದುದ ತ್ರಿಸ, ಜನ್ನರನ್ನುನು ದಂಗುಬಡಿಸ, ಅವರನ್ನುನು ಅವರರಿಯದಂತ್ಸೆಯೆ ದೊೀಚುತ್ಸಾತನೆಂದೂ ಮಕಕಳೊಡನೆ ಮಾತ್ರ
ನೆಗಮಾತ್ಸಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತ್ನ್ನನುಲು ಹಣುಣಾ ಹಂಪಲುಗಳನ್ನುನು ಸೃಷ್ಟಸಯೆ ಕೊಡುತ್ಸಾತನೆಂದೂ ಮತತಂದು ವದಂತ್. ಅವನ್ನು ಕಲೂಲಿರಿನ್ನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಬಾರಹಮಣ ಶೂದರರೆಂಬ ಭೆೀದವಿಲಲಿದೆ ಅನ್ನನ್ ಭಕೆಷೌ ಎತ್ುತತ್ತದುದದು ಆಗೊಮಮ ಈಗೊಮಮ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿೀಳುತ್ತತ್ತದರೂ ಅದನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ಊಟ ಮಾಡದೆ
ದನ್ನ ಕಾಯುವವರಿಗೊೀ ಹೊಳೆಯ ಮಿೀನ್ನುಗಳಿಗೊ ಬಿೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೊೀ ಹಾಕುತ್ತದದನೆಂಬುದು ಅನೆೀಕರ ನ್ನಂಬುಗೆಯಾಗಿತ್ುತ. ವಾಸತವವಾಗಿ
ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನಗೆ ಬೆೀಕಾದುದನೆನುಲಲಿ ತ್ನ್ನನು ಯೊೀಗಶಕಿತಯಿಂದಲೆ ಸೃಷ್ಟಸಕೊಂಡು ಭಕಿಷೌಸುತ್ತದದನ್ನಂತ್ಸೆ ! ತ್ಸಾನಾರು ಏನ್ನು ಎಂಬ ಗುಟುಟ ಜನ್ನರಿಗೆ
ತ್ಳಿಯದಿರಲ್ ಎಂದೆೀ ಅವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ನಯನ್ನಂತ್ಸೆ ತೀರಿಸಕೊಳುಳೆವ ಸಲುವಾಗಿಯೆ ಅನ್ನನು ಭಕೆಷೌ ಎತ್ುತತ್ತದದನ್ನಂತ್ಸೆ !
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಇಂತ್ಹ ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರವಾದ ವದಂತ್ಗಳನೆನುಲಲಿ ಕೆೀಳಿದುದದರಿಂದಲೆ ದೆೀವಯಯ ಮುಕುಂದಯಯ ಇಬಬಾರೂ ತ್ುಸು ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದಲೆ , ಎದೆಡವ
ಗುಟುಟತ್ಲೆ, ಕಲುಲಿ ಮಂಟಪದ ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಹೊೀಗಿದದರು.
ಮುಂಗಾರಿನ್ನ ಮದಲ ಮಳೆಗಳಿಂದ ತ್ುಸುವೆ ತ್ುಂಬಿ ಬಂಡೆ ಗಳೆಡೆಯಡೆ ಹರಿಯುತ್ತದದ ಹೊಳೆಯ ನೀರಿನ್ನ, ಮತ್ುತ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ಮಹಾ
ಅಶವತ್ಥೂವೃಕಷೌದ ಪಣರ್ಶೆಕೊೀಟಿಯ ಮಮರ್ಶೆರನಾದ ವಿನಾ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ನಃಶಬದವಾಗಿದದ ಕಲುಲಿಮಂಟಪ ನಜರ್ಶೆನ್ನವೂ ಆಗಿದದಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಯಿತ್ು,
ಮದಲ ನೀಟಕೆಕ ಬರಿಗಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿದದ ಮುಕುಂದಯಯ ಮಟುಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡಿ ಸನೆನು ಮಾಡಲು ಅವನ್ನು ಮಟುಟಗಳನ್ನುನು
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡಿ ಸನೆನು ಮಾಡಲು ಅವನ್ನು ಮಟುಟಗಳನ್ನುನು ಒಂದು ಮಟಿಟನ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಳಚಿಬಿಟುಟ ಹಿಂಬಾಲ್ಸದನ್ನು. ನತ್ಯವೂ
ಊದಿನ್ನಕಡಿಡ ಹೊತ್ತಸುವ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಸವರ್ಶೆದಾ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಹೊಮುಮತ್ತರುವ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಪವಿತ್ರತ್ಸೆ ಮಂಟಪವನೆನುಲಲಿ ವಾಯಪಿಸತ್ುತ.
ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ ಊರಿನ್ನ ಸಮಿೀಪದಲಲಿರಿವ ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಕಲುಲಿಮಂಟಪಗಳಂತ್ಲಲಿದೆ ಆ ಮಂಟಪ ನಮರ್ಶೆಲವಾಗಿ ಕಾನಸತ್ು. ಮಂಟಪದ
ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಷಾಯಧಾರಿಯಾಗಿದದ ಒಬಬಾ ಮನ್ನುಷ್ಯ ಮೃಗಚಮಾರ್ಶೆಸನ್ನದ ಮೀಲೆ ಧಾಯನ್ನಸಥೂನಾಗಿದದಂತ್ಸೆ ನಶಚಾಲಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಮಿೀಲ್ತ್
ನೆೀತ್ರನಾಗಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡನ್ನು. ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ೀರ ಬಳಿಸಾರದೆ ಸವಲಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ು ದಿೀಘರ್ಶೆದಂಡ ಪರಣ್ಣಾಮ ಮಾಡಿದನ್ನು. ದೆೀವಯಯನಗೂ
ಹಾಗೆಯೆ ಅಡಡಬಿೀಳುವ ಮನ್ನಸಾಸಾದರೂ, ಅತ್ೀ ಭಾವಪರದಶರ್ಶೆನ್ನವು ಆತ್ಮಗೌರವಕೆಕ ಹಾನಕರವೆಂಬ ಅಹಂತ್ಸಾಪರತ್ಷ್ಠತ್ನಾಗಿ, ನತ್ಂತ್ಸೆಯೆ ಕೆೈಮುಗಿದು
ನ್ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಒಬಬಾನ್ನು ಅಡಡಬಿದುದದನಾನುಗಲ್ ಮತತಬಬಾನ್ನು ನಂತ್ಸೆೀ ಕೆೈಮುಗಿದುದನಾನುಗಲ್ ಗಮನಸದಂತ್ಸೆ ತೀರಲ್ಲಲಿ ಆ ‘ಗಡಡದಯಯ ’
ಒಂದೆರಡು ನಮಿಷ್ಗಳು ಹಾಗೆಯೆ ನಂತ್ದುದ ಇಬಬಾರೂ ಸದುದಮಾಡದೆ ಕಲುಲಿನೆಲದ ಮೀಲೆ ಚಕಾಕಲುಬಕಾಕಲು ಹಾಕಿ ಕೂತ್ುಕೊಂಡರು.
ಹೆಚುಚಾ ಊರು ಸುತ್ತ, ಆಗತ್ಸಾನೆ ಮಲೆನ್ನಡಿಗೆ ಪರವೆೀಶ್ಸದ ಪ್ಪಾಶಾಚಾತ್ಯ ನಾಗರಿಕತ್ಸೆಯ ಮುಂಚೂಣ್ಯಲ್ಲಿದದ ಕೆರೈಸತ ಪ್ಪಾದಿರಗಳ ಸಂಗ ಮತ್ುತ
ಪರಭಾವದಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ತ್ರಹದ ಜನ್ನರ ವೆೀಷ್ಭೂಷ್ಣಗಳ ಪರಿಚಯವಿದದ ದೆೀವಯಯನಾಗಲ್; ತ್ನ್ನನು ಒಂದೆ ಮನೆ ಹಳಿಳೆಯ ಮತ್ುತ ಅದರ ಸುತ್ತ
ಮುತ್ತ ಇದದ ಅಂತ್ಹವೆೀ ಆದ ಹಳಿಳೆಗಳ, ಅಥವಾ ಹೆಚುಚಾ ಎಂದರೆ, ಮೀಗರವಳಿಳೆ, ಆಗುಂಬೆ ಮತ್ುತ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಂತ್ಹ ಕಿರಿಊರು ಕಿರುಪ್ಪೆೀಟೆಗಳ
ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರವಿದದ ಮುಕುಂದಯಯನಾಗಲ್ ಹಿಂದೆಲಲಿ ಕಂಡಿದದ ಯಾವ ಸನಾಯಂಸ, ಬೆೈರಾಗಿ, ಗೊೀಸಾಯಿಯಂತ್ಸೆಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವರ ಮುಂದೆ
ಪದಾಮಸನ್ನಸಥೂನಾಗಿ ಕಣುಣಾಮುಚಿಚಾ ಕುಳಿತ್ದದ ಆ ‘ಗಡಡದದಯಯ’ ಆತ್ನ್ನ ಕೆದರುಗೂದಲು, ಗಡಡ, ಮಿೀಸೆ, ಮುಖ, ಮೈ, ಬಟೆಟ ಎಲಲಿವೂ ಆ
ಮಂಟಪದಂತ್ಸೆಯೆ ಶುಚಿಭೂರ್ಶೆತ್ನಾಗಿ, ಶುಭರವಾಗಿ, ನೆೈಮರ್ಶೆಲಯ ವಾತ್ಸಾವರಣವನ್ನುನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದದವು. ತ್ುಸು ತ್ರಸಾಕರಭಾವನೆಯಿಂದಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಬಂದಿದದ ದೆೀವಯಯನ್ನಂತ್ೂ ಆ ನೆೈಮರ್ಶೆಲಯಕೆಕ ಮನ್ನಸೊೀತ್ನ್ನು. ಹಿಂದೆ ಅವನ್ನು ನೀಡಿದದ ಸಂನಾಯಸ ಬೆೈರಾಗಿ ಗೊೀಸಾಯಿಗಳೆಲಲಿ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವ
ಸಭಯರು ಯಾರೂ ಬಳಿಸಾರದಷ್ುಟ ಗಲ್ೀಜಾಗಿರುತ್ತದದರು.
ನೀಡುವುದಕೆಕ ಗಡಡದಯಯ ವಯಸಾಸಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತರಲ್ಲಲಿ, ದೆೀವಯಯನ್ನಷೆಟ ವಯಸಾಸಾದಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತದದನ್ನು. ತ್ುಂಬ ಮೀಟಾಗಿದದ ಆತ್ನ್ನ
ಗಡಡವಾಗಲ್ ಕುಡಿಮಿೀಸೆಯಾಗಲ್ ಕೌಷೌರಭಾವವನ್ನುನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದುದವೆ ಹೊರತ್ು ದಾಡಿ ಬಿಟಟ ಭಾವವನ್ನುನು ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ತ್ರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಗಡಡ,
ಮಿೀಸೆ ಮತ್ುತ ತ್ಲೆಕೂದಲುಗಳ ಮಿಂಚುಗಪಿಪನ್ನ ಹಿನ್ನನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಮೈಬಣಣಾ ಹೊಂಗಾಂತ್ಯನ್ನುನು ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ತ್ರುವ ಹಾಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನು
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ನೀಳವಾದ ‘ಕಪನ’ ಕುಳಿತ್ದದ ಅವನ್ನ ಮೈಯೆಲಲಿವನ್ನೂನು ಮುಚಿಚಾತ್ಸಾತದರೂ ಆ ಮೈಕಟಿಟನ್ನ ದೃಢ ಧಿೀರ ಬಲ್ಷ್ಠ ಭಂಗಿಯನ್ನುನು ಮರೆ
ಮಾಡಲು ಸಮಥರ್ಶೆವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಚಿಚಾ ನೀಡುತ್ತ ಕುಳಿತ್ದದ ಅವರಿಗಿಬಬಾರಿಗೂ ಆದ ಮತತಂದು ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವೆಂದರೆ ಈ ಕಾಷಾಯಧಾರಿಯಲ್ಲಿ,
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅಂತ್ಹ ಇತ್ರರೆಲಲಿರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಪಪದೆ ಇರುವಂತ್ಸೆ , ಯಾವ ಭಸಾಮವಲೆೀಪನ್ನವಾಗಲ್ ರುದಾರಕಿಷೌ ಸರವಾಗಲ್ ಗಾಂಜಾ ಸೆೀಯುವ
ಗುಡಿಗುಡಿಯಂತ್ಹ ಸಕಲಕರಣ್ಣೆಗಳಾಗಲ್ ಕಂಡುಬರದಿದುದದು. ಮತ್ೂತ, ಆತ್ನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ದೆೀವಯಯ ರೆವಡೆಂಡ್ ಲೆೀಕಹಿಲ್ ದೊಡಡಪ್ಪಾದಿರಗಳ
ಹತ್ತರ ನೀಡಿದದಂಥ, ಹೊಳೆವ ಅಚಚಾಕಷೌರದ ರಟಿಟನ್ನ, ಒಂದೆರಡು ದಪಪದಪಪ ಪುಸತಕಗಳಿದುದದು! ಆ ಅಕಷೌರಗಳು ಇಂಗಿಲಿೀಷ್ು ಎಂಬುದೂ ದೆೀವಯಯಗೆ
ಗೊತ್ಸಾತಗಿ, ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ನನನು ಪಿಸುಗುಟಿಟದುದೆ ಕಾರಣವಾಯಿತ ಏನೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಸಂನಾಯಸ ಕಣುಣಾ ತ್ಸೆರೆದು ಅವರನ್ನುನು
ನೀಡಿದನ್ನು.
ಮುಕುಂದಯಯ ದೆೀವಯಯ ಇಬಬಾರೂ ತ್ಸೆಕಕನೆ ಚಕಿರಾದಂತ್ಸೆ ಬೆರಗುಸರೆಳೆದುಕೊಂಡರು, ಹಾಗಿತ್ುತ ಆ ಕಣಣಾಕಾಂತ್! ಮದಲೆ ತ್ಸೆೀಜಃಪುಂಜವಾಗಿ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಕಾಣ್ಸುತ್ತದದ ಮುಖ ಮಂಡಲ ಆ ಸುವಿಶಾಲ ನೆೀತ್ರದವಯದ ದೃಷ್ಟದಿೀಪಿತಗೆ ಇನ್ನನುಷ್ುಟ ಭವಯಸುಂದರವಾಯುತ;
ಇಬಬಾರು ಅನೆೈಚಿಛೆಕವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಮತತಮಮ ಕೆೈಮುಗಿದರು!
ತ್ನ್ನನು ವೆೈಯಕಿತಕ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ಗಡಡದಯಯನಂದ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯಬಹುದೆಂದು ಪರಶೆನು ಕೆೀಳಲು ಕಾತ್ರನಾಗಿ ಬಂದಿದದ ಮುಕುಂದಯಯ
ತ್ಸಾನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೀಡದೆ ಇದದಂತ್ಹ ಇಂತ್ಹ ವಿಶೆೀಷ್ ರೂಪದ ಮತ್ತ ರಿೀತ್ಯ ಸನಾಯಸಗೆ ಅಂತ್ಹ ಪರಶೆನುಗಳನ್ನುನು ಹೆೀಗೆ ಹಾಕುವುದೆಂದು ನಾಚಿ
ಹೆದರಿ ತ್ನನುಳಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಸೆಡೆತ್ುಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ನಾಡಲಾರದೆ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟನ್ನು. ಮುಕುಂದಯಯನಗೊೀಸಕರವಾಗಿಯೆ ಅವನಡನೆ ಬಂದಿದದ
ದೆವಯಯ, ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಕಾದು ನೀಡಿ, ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಡೆ ಅಥರ್ಶೆಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ನೀಡಿದನ್ನು. ಅವನ್ನು ಬಾಯಿ ತ್ಸೆರೆಯದಿದುದದನ್ನುನು
ಕಂಡು ತ್ಸಾಣ್ಣೆ ಮಾತ್ಗೆ ಮದಲು ಮಾಡಿದನ್ನು; ಕೆರೈಸತ ಉಪದೆೀಶ್ ಮತ್ುತ ಪ್ಪಾದಿರಗಳೊಡನೆ ಚಚೆರ್ಶೆ ನ್ನಡೆಸ ಅಭಾಯಸವಿದದ ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಯಾವ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಥವಾ ವೆೈಯಕಿತಕ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ನೂನು ಪರಸಾತಪಿಸದೆ ಹಿಂದೂಮತ್, ಜಾತ್ಪದಧತ್, ಬಾರಹಮಣರಿಂದ ಬಾರಹಮಣ್ಣೆೀತ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತರುವ ಅನಾಯಯ,
ಹಿಂದೂ ದೆೀವರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನೆೈತ್ಕ ವಾಯಪ್ಪಾರ, ಕೆರೈಸತಮತ್ ಪರಚಾರ, ಕೆರೈಸತರು ಕೆೈಗೊಳುಳೆತ್ತರುವ ಉದಾದರ ಕಾಯರ್ಶೆ -ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳನೆನು
ಕುರಿತ್ು ಪರಶೆನು ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
ಸಂನಾಯಸ ತ್ುಂಬ ಸಂತೀಷ್ದಿಂದಲೆ ಉತ್ತರ ಹೆೀಳಿದನ್ನು. ಆತ್ನ್ನ ಧ್ವನ ಅಸಾಧಾರಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ುತ; ಆಲ್ಸುವುದಕೆಕ ಹಿತ್ವೂ ಆಗಿತ್ುತ. ಆತ್ನ್ನು
ಆಡುತ್ತದದ ಸಪಷ್ಟವೂ ಸವಚಛೆವೂ ಆಗಿದದ ಗರಂಥಭಾಷೆಯಿಂದ ಅವನ್ನ ಹುಟುಟನ್ನುಡಿ ಕನ್ನನುಡವಾಗಿರಲ್ಕಿಕಲಲಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ. ಕನ್ನನುಡಿಗರಲಲಿದವರು
ಬಹುಕಾಲ ಕನ್ನನುಡನಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿದುದ ಕಲ್ತ್ ಭಾಷೆಯಂತ್ತ್ುತ. ಆತ್ನ್ನು ಆಡುತ್ತದದ ಮಾತ್ು. ಅಲಲಿದೆ ಸಂಸಕೃತ್ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆಲ್ಸುತ್ತದದವರ ಯೊೀಗಯತ್ಸೆಗೆ
ಮಿೀರಿ ಬಹು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಯೆ ಚರಿಸುವಂತ್ತ್ುತ. ಆದರೆ ಪ್ಪಾದಿರಯ ಉಪದೆೀಶಗಳನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದದ ದೆೀವಯಯನಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ಸುತ್ತದದ ಈ ವಾಣ್ಯ
ಸವರೂಪವೆ ಬೆೀರೆಯ ಅಂತ್ಸತನ್ನದು ಎಂದು ವೆೀದಯವಾಯಿತ್ು. ಇದರ ಧಿೀರತ್ಸೆ, ದಿವಯತ್ಸೆ, ಬವಯತ್ಸೆ, ವಸುತ, ವಿನಾಯಸಗಳಿಗೂ ಪ್ಪಾದಿರಯ ಉಪದೆೀಶಕೂಕ
ಒಡಡರ ಬಂಡಿಗೂ ದೆೀವರ ತ್ಸೆೀರಿಗೂ ಇರುವ ಅಂತ್ರವಿತ್ುತ.
ಸಂನಾಯಸ ಹಿಂದೂಮತ್, ಜಾತ್ಭೆೀದ, ಮತ್ಸಾಚಾರಮೌಢಯ, ಬಾರಹಮಣ ಪುರೀಹಿತ್ವಗರ್ಶೆದವರಿಂದ ಇತ್ರರಿಗೆ ಆಗುತ್ತರುವ ಅನಾಯಯ ಮತ್ುತ
ಅಪಚಾರ ಅವುಗಳನ್ನುನು ಕುರಿತ್ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಖಂಡನೆ ಮತ್ುತ ಟಿೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗವನ್ನುನು ಒಪಿಪಕೊಂಡದುದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ದೆೀವಯಯನಗಿಂತ್ಲೂ
ಸಮಥರ್ಶೆವಾಘಿ ಸಾವರಸಯಕರವಾಗಿ ನದಶರ್ಶೆನ್ನಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನುನು ವಿಸತರಿಸದದನ್ನು. ಆತ್ನ್ನ ತ್ೀಕಷೌಣ ವಿಡಂಬನೆಗೂ ನಶ್ತ್ ಹಾಸಯಕೂಕ ವಶರಾಗಿ
ದೆೀವಯಯ ಮುಕುಂದಯಯ ಇಬಬಾರೂ ಒಮಮಮಮ ಬಿದುದಬಿದುದ ನ್ನಕೂಕ ಇದದರು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ವೆೀದಾಂತ್ ತ್ತ್ವಗಳನ್ನುನು ಆಧ್ರಿಸ, ಹಿಂದೂ ಧ್ಮರ್ಶೆದ
ಮತ್ುತ ಭಾರತ್ೀಯ ದೃಷ್ಟಯ ಸಮಥರ್ಶೆನೆಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿದನೀ ಆಗ ಶರೀತ್ೃಗಳಿಬಬಾರೂ ಒಂದು ಭೂಮಾನ್ನುಭೂತ್ಯ ಅನ್ನುಭವದಲ್ಲಿ ಡಂಗಾಗಿ
ಹೊೀಗಿದದರು. ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿದದ ಅವರು ಮಹೊೀನ್ನನುತ್ ದಿವಯ ದಶರ್ಶೆನ್ನದ ಆಸತಗೆ ಹಕುಕದಾರರಾಗಿದಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಆತ್ನ್ನು ವಿವರಿಸದಾಗ ಆ
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಯ ಆರಾಧ್ನೆಯ ಸಾನನುಧ್ಯವೆ ಸೃಷ್ಟಯಾಗಿತ್ುತ! ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ನ್ನು ಚಿಕಾಗೊ ಸವರ್ಶೆಧ್ಮರ್ಶೆ ಸಮಮೀಲನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂದಿಗೆ
ಮೂರೆೀ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವಮಿ ವಿವೆೀಕಾನ್ನಂದ ಎಂಬೊಬಾಬಬಾ ಸಂನಾಯಸ ಹಿಂದೂ ಧ್ಮರ್ಶೆದ ಮೀಲೆಮಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಉಪನಾಯಸಮಾಡಿ,
ಲ್ೀಕವೆಲಲಿ ಬೆರಗಾಗುವಂತ್ಸೆ ದಿಗಿವಜಯಿಯಾಗಿರುವ ಸಂಗತ್ಯನ್ನುನು ರೀಮಾಂಚನ್ನ ಕಾರಿಯಾದ ಭಾಷಾರಿೀತ್ಯಿಂದ ವಣ್ೀರ್ಶೆಸದಾಗಂತ್ೂ
ದೆೀವಯಯನಗೆ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳಳೆಲಾಗಲ್ಲಲಿ; ಎದುದನಂತ್ು ಕುಣ್ದಾಡಬೆೀಕೆಂಬ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಹೆೀಗೊ ತ್ಡೆದುಕೊಂಡನ್ನು.
ಸಂನಾಯಸ ಮತ್ೂತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು; “ಆ ಸಾವಮಿ ವಿವೆೀಕಾನ್ನಂದರು ಇಂಡಿಯಾಕೆಕ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದಾದರೆ . ಬಂದಮೀಲೆ ಭರತ್ಖಂಡವನೆನುಲಲಿ ಸಂಚರಿಸ,
ಬೊೀಧಿಸ, ಭಾಷ್ಣಮಾಡಿ ಹೊಸದೊಂದು ಯುಗಶಕಿತಯನೆನು ಉದೊಭುೀಧ್ನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ಸಾತರೆ. ಹಿಂದೂಧ್ಮರ್ಶೆವು ಬಾರಹಮಣ ಪುರೀಹಿತ್ರಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಿ,
ಕೆರೈಸಾತದಿ ಮತ್ಪರಚಾರಣ್ಣೆಗೆ ದುಗರ್ಶೆಮವಗಿ, ತ್ನ್ನನು ವೆೀದೊೀಪನಷ್ತ್ತನ್ನ ಶುದಧ ವೆೀದಾಂತ್ ದಶರ್ಶೆನ್ನದಲ್ಲಿ ಪರತ್ಷ್ಠತ್ವಾಗುವ ಕಾಲ ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದೆ .
ಅದಕಾಕಗಿ ನಾನ್ನೂ, ನ್ನನ್ನನುಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಕೆಲವರೂ, ದೆೀಶದಾದಯಂತ್ ಸಂಚರಿಸ, ಸಥೂಳಿೀಯ ದೆೀವತ್ಸಾಶಕಿತಗಳನ್ನುನು ಎಚಚಾರಿಸುತ್ತದೆದೀವೆ. ನಾನ್ನು ಸಾವಮಿ
ವಿವೆೀಕಾನ್ನಂದರು ಕೊಲಂಬೊೀ ನ್ನಗರಕೆಕ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಕತ್ರ್ಶೆವಯವನ್ನುನು ಮುಗಿಸ, ಅವರನ್ನುನು ಎದುರುಗೊಂಡು ಸಾವಗತ್ಸಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗುವ
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ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆದೀನೆ.”
ಮುಕುಂದಯಯ ದೆೀವಯಯರಿಗೆ ಸಂನಾಯಸ ಹೆೀಳಿದುದರಲ್ಲಿ ಮುಕಾಕಲು ಮೂರು ವಿೀಸ ಬುದಿಧ ಗಮಯವಾಗಲ್ಲಲಿ; ಆದರೂ ಅದರ ತ್ಸಾತ್ಸಾಸಾರವು
ಭಾವಗೊೀಚರವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಜನ್ನಮಕೆಕ ಹುಟಿಟಬಂದತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಕೊಂಪ್ಪೆಯ ಕಾಡಿಗೆ ಆಗ ಹೊರಲ್ೀಕದ ಸುದಿದ
ಸಂಪಕರ್ಶೆವೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಪತ್ರಕೆಗಳೂ ಇರಲ್ಲಲಿ; ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ ತ್ಸಾನೆ ಕನ್ನನುಡದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲು ಶುರುವಾಗಿದದ ಪತ್ರಕೆಗಳೂ
ಅಂಚೆಯ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂನು ಬರತಡಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಪ್ಪಾದಿರ ಪರವೆೀಶ್ಸದ ಹಳಿಳೆಯ ಒಂದೆರಡು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ತ್ಂಗಳುಗಟಟಲೆ
ಹಳೆಯವಾಗಿದದ ಮಿಶನ್ನರಿ ಪತ್ರಕೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅವನ್ನುನು ಒದುತ್ತದುದದೂ ಅಷ್ಟಕಷೆಟ . ಹಿೀಗಿರಲು ಸಂನಾಯಸ ಹೆೀಳಿದದ ವಿದೆೀಶದ ಹೆಸರುಗಳೂ
ವಿದೆೀಶದ ನ್ನಗರಗಳ ಹೆಸರುಗಳೂ ವಿವೆೀಕಾನ್ನಂದರ ಹೆಸರೂ ಉಪನಶತ್ುತ ವೆೀದಾಂತ್ ಮುಂತ್ಸಾದ ಹೆಸರುಗಳೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ ತ್ಸಾನೆ
ಅಥರ್ಶೆವತ್ಸಾತದಾವು? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂನಾಯಸ ‘ಸಥೂಳಿೀಯ ದೆೀವಾಶಕಿತಗಳನ್ನೂನು ಎಚಚಾರಿಸುತ್ತದೆದೀವೆ.’ ಎಂದಾಗ, ಸುತ್ಸಾರಾಂ ಭಾವವಾಗದ ದೆೀವಯಯನ್ನು
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿನೀಡಿ, ಒಳಗೊಳಗೆ ನ್ನಕುಕ ಸಂದೆೀಹಗರಸತನಾಗಿದದನ್ನು. ಸಂನಾಯಸಯಂತ್ೂ ತ್ನ್ನನು ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೆೀವಯಯ ಹಾಕಿದದ
ಪರಶೆನುಗಳಿಗೆಲಲಿ ಯವ ಉತ್ತರವನ್ನೂನು ಕೊಡದೆ ಮುಗುಳುನ್ನಕಿಕದದನ್ನಷೆಟ!….
ಇವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಹೊಳೆದಂಡೆಯಿಂದ ಕೂಗುತ್ತದದ ಬಚಚಾನ್ನ ಕರೆ ಕೆೀಳಿಸದಾಗ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನು ದೆೀವಯಯನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ನನನು
ಉಸುರಿದನ್ನು. ದೆೀವಯಯ ಎದುದ ನಂತ್ು, ಬಗಿಗ ನ್ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿ, ಮತತಮಮ ದಶರ್ಶೆನ್ನ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ, ಗೌರವ ಪರದಶರ್ಶೆನ್ನಕಾಕಗಿ
ಹಿಂದು ಹಿಂದಕೆಕ ತ್ುಸು ನ್ನಡೆದು, ಆಮೀಲೆ ತ್ರುಗಿಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೊೀದನ್ನು.
ದೆೀವಯಯ ಹೊೀದಮೀಲೆ ತ್ಸಾನಬಬಾನೆಯೆ ಆದ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಸಂನಾಯಸಯ ಸಾನನುಧ್ಯದ ಮಹತ್ುತ ಭಾರತ್ರವಾದಂತ್ಸಾಯುತ! ತ್ನ್ನನು ವೆೈಯಕಿತಕ
ಜೀವನ್ನದ ಸಮಸೆಯಗಳಿಗೆ ‘ಗಡದದಯಯ’ನಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯಪಡೆಯಲೆಂದೆೀ ಅವನ್ನು ಆವೊತ್ುತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದದನ್ನು . ಅದಕಾಕಗಿಯೆ
ದೆೀಯಯಯನ್ನನ್ನುನು ಕಳುಹಿಸ ತ್ಸಾನಬಬಾನೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಭಾಯಿಂದ ಮಾತ್ು ಹೊರಡದಾಯುತ! ಸುಮಮನೆ ಕೆೈ ಜೊೀಡಿಸಕೊಂಡು
ಸನಾಯಸಯ ಪ್ಪಾದಗಳ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟನ್ನು!
ಸಂನಾಯಸಯೆ ಮಾತ್ನಾಡಿಸದನ್ನು:
“ಏನೀ ಆತ್ರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಿಕದಿರಲಲಿವೆ ನೀವು?”
ಅಥರ್ಶೆವಾಗದಿದದರೂ ಭಾವವಾಯಿತ್ು; ಆದರೂ ಮುಕುಂದಯಯ ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಕಣ್ಣಾಂದ ನೀರು ತಟಿಟಕಿಕತ್ು!
ಸಂನಾಯಸ ತ್ುಸು ಹೊತ್ುತ ಕಣುಣಾಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ಕುಳಿತ್ದುದ, ಮತ್ಸೆತ ಕಣ್ಣೆಮರೆದು ಕರುಣ್ಣಾಪೂಣರ್ಶೆಧ್ವನಯಿಂದ ಹೆೀಳಿದನ್ನು; “ಹೊೀದ ಜನ್ನಮದಲ್ಲಿ
ನೀವಿಬಬಾರೂ ದಂಪತ್ಗಳಾಗಿದಿದರಿ. ಈ ಜನ್ನಮದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಮುಂದುವರಿದು ಸಾಥರ್ಶೆಕಗೊಳುಳೆತ್ತದೆ. ಅದಕಾಕಗಿ ನೀವು ದುಃಖಿಸಬೆೀಕಾಗಿಲಲಿ. ನಮಮ
ಧ್ಮರ್ಶೆ ಕಮರ್ಶೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಹೊೀಗಿ.”
“ಅವಳ ಲಗನು ಇನನುಬಬಾರಡನೆ ಆಗುವುದು ನಶಚಾಯವಾಗಿದೆ . ತ್ಮಮ ಅನ್ನುಗರಹಕೆಕ ಪ್ಪಾತ್ರನಾಗಿ ನ್ನನ್ನನು ಇಷಾಟಥರ್ಶೆ ನೆರವೆೀರಿಸಕೊಳುಳೆವುದಕಾಕಗಿ ಬಂದೆ.”
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಭಾಷೆ ಸಾನನುಧ್ಯಪರಭಾವದಿಂದ ಏರಿ ನ್ನಡೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಅವನಗೆ ಸಂನಾಯಸಯ ಸವರ್ಶೆಜಞ ಸಾಮಥಯರ್ಶೆದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೆೀಹ
ಮೂಡಲೂ ಇಲಲಿ; ಸಮಥರ್ಶೆನೆ ಬೆೀಕೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ.ಆತ್ರ್ಶೆನಾಗಿದದ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಅದನ್ನುನು ಎಂದೊೀ ಒಪಿಪಕೊಂಡುಬಿಟಿಟತ್ುತ.
ಸಂನಾಯಸ ಮಾತ್ನಾಡಲ್ಲಲಿ. ಸುಮಮನೆ ಮುಗುಳುನ್ನಕಕನ್ನಷೆಟ. ಆದರೆ ಆ ಮುಗುಳುನ್ನಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರ ಮುದೆರಯಿತ್ುತ ಎಂದರೆ; ತ್ಸಾನ್ನು
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ಹೆೀಳಿದ ಮೀಲೆ ಆಗಿಹೊೀಯುತ ಎಂಬ ದೃಢನಶಚಾಯ ಭಾವ!
ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ನ್ನನು ಹಳೆಮನೆಯ ಬಾವ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಸರುವ ದುಗರ್ಶೆತ್ಯನ್ನುನು ವಿಸಕೃತ್ಯನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಅರಿಕಮಾಡಿಕೊಂಡು,
ಆತ್ನಗೆ ಪುನ್ನಃ ಸಮರಣ್ಣೆಯುಂಟಾಗಿ, ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಂತ್ಸೆ ಆಶ್ೀವಾರ್ಶೆದ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಕೆೀಳಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂನಾಯಸ ಕಣುಣಾಮುಚಿಚಾಕೊಂಡೆ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು
ಆಲ್ಸದದನ್ನು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನ ಮೀಲೆ ಧಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಸುಯುದ ಕಣ್ಣೆಣಾರೆದನ್ನು;
“ಆತ್ ತ್ರುಪತ್ಯಲ್ಲಿಯ ಏಳೆಂಟು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಪೂವರ್ಶೆದಲ್ಲಿಯೆ ಗತ್ಸದಾದನ್ನಲಾಲಿ? ಮತ್ಸೆತ ಏಕೆ ಆ ಚಿಂತ್ಸೆ?
“ಹಾಗೆಯೆ ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸದದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬದುಕಿದಾದರೆ. ಗೊೀಸಾಯಿಗಳ ಜೊತ್ಸೆ ಇದದರು. ಈಗ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ೀಲ್ೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿ
ಇದಾದರೆ. ವೆೈದಯರು ನೀಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತರೆ. ಅವರಿಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಯಾರು ಏನ್ನು ಎಂಬುದೆಲಲಿ ಮರೆತ್ುಹೊೀಗಿಬಿಟಿಟದೆಯಂತ್ಸೆ . ತ್ನ್ನನುವರು ಯಾರೂ
ಗುರುತ್ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲಿವೆಂಬಂತ್ಸೆ. ಮನೆನು ಅವರನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ತ್ಳಿದಿದದ ನ್ನಮಮ ಒಬಬಾರು ಐಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗಿ ನೀಡಿಕೊಂಡೂ ಬಂದಿದಾದರೆ .
ನ್ನಮಮ ಭಾವನೆೀ ಹೌದೆಂದೂ ನೆೀಕ ಚಿಹೆನುಗಳಿಂದ ಅವರು ಗುರುತ್ಸದಾದರೆ. ಹುಲ್ಯಿಂದಾಗಿದದ ಒಂದು ಗಾಯದ ಕಲೆಯಂತ್ೂ ಚೆನಾನುಗಿ ಗುರುತ್ು
ಸಕುಕವಂತ್ದೆಯಂತ್ಸೆ…. ನ್ನನ್ನನು ಅಕಕ ಏಳೆಂಟು ವಷ್ರ್ಶೆಗಲ್ಂದ ಕೊರಗುತ್ತದಾದರೆ….”
ಸಂನಾಯಸ ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಯತ್ತ ಯಾವುದೊೀ ಭಾಷೆಯಲಲಿ ಏನ್ನನನುೀ ಹೆೀಳಿದನೀ? ಹೆೀಳಿಕೊಂಡನೀ? ಮುಕುಂದಯಯ ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸ
ಸುಮಮನಾಗಿಬಿಟಟನ್ನು.
“ನಾನ್ನು ಈಗ ನಮಗೆ ಹೆೀಳುವುದನ್ನುನು ನೀವು ಎಂದೂ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆೀಳದೆ ಇರುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ , ಮನ್ನುಷ್ಯ
ಸಾಮಾನ್ನಯರಿಗೆ ಹೆೀಳಬಾರದ ಮತ್ುತ ಹೆೀಳಿದರೂ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲಾರದ, ಕೆಲವು ರಹಸಯಗಳನ್ನುನು ತ್ಳಿಸುತ್ಸೆತೀನೆ; ನಮಮ ಸಮಾಧಾನ್ನಕಾಕಗಿ ಮತ್ುತ ನಮಗೆ
ಅರಿಯಲಸಾದಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರಣಕಾಕಗಿ….”
“ಆಗಲ್. ತ್ಮಮ ಅಪಪಣ್ಣೆ ಹಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನುನು ತ್ಪಪ್ಪೆದ ಪ್ಪಾಲ್ಸುತ್ಸೆತೀನೆ.” ಕುತ್ೂಹಲಾಗಿನು ಕರಳಿ ಮಾತ್ುಕೊಟಟನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ,
ದೂರದಿಂದಲೆ ಸಂನಾಯಸಯ ಪ್ಪಾದದತ್ತ ಕೆೈಮುಗಿದು.
“ಎಂತ್ಹ ಕಠಿಣಪರಸಂಗ ಒದಗಿದರೂ ನಮಮ ವಚನ್ನಪ್ಪಾಲನೆಗೆ ಭಂಗ ಬರದಿರಲ್. ನೀವಿೀಗ ನ್ನನನುಂದ ಕೆೀಳುವುದರ ಸತ್ಯತ್ಸೆಯನ್ನುನು ನಮಮ ಜನ್ನಮದಲ್ಲಿಯೆ
ಕಾಣುವಿರಿ. ನಾನ್ನು ಇದನೆನುಲಲಿ ನಮಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತರುವುದಕೂಕ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ನಾನ್ನು ನಮಗೆ ಆಗ ತ್ಳಿಸದೆನ್ನಲಾಲಿ ಆ ಸಾವಮಿ ವಿವೆೀಕಾನ್ನಂದರಿಮದ
ಜಾಗರತ್ವಾಗುವ ಯುಗಧ್ಮರ್ಶೆ ಶಕಿತಗೆ ಸೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಚೆೀತ್ನ್ನಗಳು ನ್ನಮಮ ಸಂತ್ಸಾನ್ನರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಂಭವಿಸಲ್ವೆ ! ಒಂದು ರಿೀತ್ಯಿಂದ ಕೆಲವಾಗಲೆ
ಸಂಭವಿಸಯೂ ಆಗಿದೆ!….
ತ್ನ್ನಗೆ ಗಾರಹಯವಾಗದ ಯಾವುದೊೀ ಒಂದು ಅನ್ನಯಲ್ೀಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಬೆರಗುಹೊಡೆದು ಆಲ್ಸತಡಗಿದನ್ನು, ತ್ನ್ನನು
ಗಾರಮಿಣ ಬುದಿದಯನ್ನುನು ಆದಷ್ುಟ ಏಕಾಗರತ್ಸೆಗೊಳಿಸ ಗರಹಿಸಲು ಪರಯತ್ನುಸುವವನ್ನಂತ್ಸೆ .
“ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆೀನೀ ನಮಮ ಬಾವನಾಗಿದದವರ ಶರಿೀರವೆ! ಆದರೆ ಅವರಳಗಿರುವುದು ಅವರ ಜೀವವಲಲಿ. ಅವರ ಮರಣ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ುಯವಿಗೆ ತ್ುತ್ಸಾತಗಿದುದ ಇನ್ನೂನು ಸಮಯಿಸುವ ಕಮರ್ಶೆವಿದದ ಒಬಬಾ ಬೆೈರಾಗಿಯ ಜೀವ ಅದನ್ನುನು ಅಕರಮಿಸದೆ . ಅದು
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ಇಂದೊೀ ನಾಳೆಯೊೀ ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪಾರರಬಧ ಮುಗಿದೊಡನೆಯೆ ಆ ಶರಿೀರವನ್ನುನು ತ್ಯಜಸುತ್ತದೆ…. ಇದೆಲಲಿ ತ್ಳಿಯದೆ ಇದಿದದದರೆ ನೀವು ಹೆೀಗೆ
ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದಿದರೀ ಹಾಗೆಯೆೀ ವತ್ರ್ಶೆಸಬೆೀಕು; ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ಸೆ? ನಮಮ ಈ ಜಾಞನ್ನವೆಲಲಿ ಸಾಕಿಷೌೀಪರಜೆಞಯಾಗಿಯೆ ಉಳಿಯಬೆೀಕು. ಭಗವಂತ್ನಗೆ
ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದೊಂದಲಲಿದೆ ಬೆೀರೆ ಯಾವ ಕಿರಯೆಯೂ ಕಮರ್ಶೆವೂ ನಮಮ ಜಾಞನ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ನಮಿಮಂದ ಹೊಮಮಬಾರದು. ನೀವು ಈ
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ನಸಸಾಂಗತ್ವವನ್ನುನು ಸಾಧಿಸಬೆೀಕು. ಇಲಲಿದಿದದರೆ ಅನ್ನಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲಿೀಶ ಕಷ್ಟ ಜಟಿಲತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತೀರಿ…. ತ್ರುಪತ್ಗೆ
ಹೊೀಗಿದದ ಆ ನಮಮ ಬಾವ ಆಗಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ನಮವೆತ್ತದಾದರೆ…. “ಕೌಷೌರದ ಅಲಗಿನ್ನ ಮೀಲೆ ನಂತ್ದದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕುತ್ೂಹಲವನ್ನುನು ಗಮನಸ
ಸಂನಾಯಸ ಹೆೀಳಿದನ್ನು; “ಇದಕೆಕಲಲಿ ಅಷಟಂದು ವಿಸಮಯ ಏಕೆ? ಇದೆಲಲಿ ನತ್ಯವೂ ಸೂಕಷೌಮ ಲ್ೀಕಗಳಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯುತ್ತರುವ ಸಾಮಾನ್ನಯ ವಾಯಪ್ಪಾರ….
ನಮಮ ಜೊತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದುದ ಈಗ ತ್ಸಾನೆ ಹೊರಟು ಹೊೀದರಲಾಲಿ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ!….”
ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ; “ಅವರು ನ್ನಮಮ ಪುಟಟಕಕನ್ನ ಗಂಡ?” ಎಂದು ಏಕೊ ಏನ ತದಲ್ಬಿಟಟನ್ನು.
ಸಂನಾಯಸ ಚಿಕಕ ಹುಡುಗನ್ನ ಬೆಕಕಸಕೆಕ ದೊಡಡವರು ನ್ನಗುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಕುಕ ಮುಂದುವರಿಸದನ್ನು; “ತ್ರುಪತ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ೀರಿಕೊಂಡ ನಮಮ ಬಾವನ್ನ
ಸಹಧ್ಮಿರ್ಶೆಣ್, ನೀವು ಈ ಜನ್ನಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಬೆೀಕೆಂದಿರುವ ನಮಮ ಪೂವರ್ಶೆಜನ್ನಮದ ಪತ್ನುಯಲ್ಲಿಯೆ , ನಮಮ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟಿಟ, ತ್ನ್ನನು ಹಿಂದಿನ್ನ
ಜನ್ನಮದ ಗಂಡನ್ನನೆನುೀ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ಸಾತಳೆ !….
ಭಾವಾವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಮದುಳೆಲಲಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಬಿಟಿಟತ ಎನ್ನುನುವಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೂ ಧೆೈಯರ್ಶೆಮಾಡಿ ಹೆೀಳಿಯೆ ಬಿಟಟನ್ನು: “ನ್ನಮಮ
ದೊಡಡ ಅಕಕ ಇನ್ನೂನು ಬದುಕಿದಾದರೆ. ಇವತ್ತನ್ನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವರತ್ಕಾಕಗಿ ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಬಂದಿದಾದರೆ . ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ ಮೈಮೀಲೆ
ಬಂದುಬಿಟಟಂತ್ಸಾಗಿ ದೆೀವರಿಗೆ ಮರೆಯಿಟಟರು!….”
“ಬದುಕಿರುವವರೂ ಸಾಯುತ್ಸಾತರೆ; ಸತ್ತವರು ಮತ್ಸೆತ ಹುಟುಟತ್ಸಾತರೆ. ಹಿೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಭಗವಂತ್ನ್ನ ಲ್ೀಲೆ!….ನೀವಿನ್ನುನು ಹೊರಡಿ. ನಮಗಾಗಿ
ಕಾಯುತ್ತದಾದರೆ. ನಮಗೆ ದೆೀವರು ಒಳೆಳೆಯದು ಮಾಡಲ್!” ಎಂದು ಸಂವಾದವನ್ನುನು ಸಟಕಕನೆ ತ್ುಂಡುಗಡಿದು ಸಂನಾಯಸ ಎದುದ ನಂತ್ನ್ನು. ಇನ್ನೂನು
ಏನೆೀನ್ನನನುೀ ಕೆೀಳಬೆೀಕೆಂದಿದದ ಮುಕುಂದಯಯ ಅತ್ಯಂತ್ ಭಕಿತಭಾವದಿಂದ ಆತ್ನ್ನ ಪ್ಪಾದತ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಡಡಬಿದುದ, ಎದುದನಂತ್ು, ಏನಾದರೂ ಪರಸಾದ
ಕೊಡಬಹುದೆೀ ಎಂದು ಒಂದು ಕಷೌಣ ನರಿೀಕಿಷೌಸ, ಅಂತ್ಹ ಸೂಚನೆ ಏನ್ನೂ ಕಾಣದಿರಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನ್ನು.
ಆಗತ್ಸಾನೆ ಉದಯವಾದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಅವನಗೆ ಹೊರಗಡೆಯ ಪರಪಂಚ! ಅದೆೀ ಹೊಳೆ, ಅದೆೀ ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆ, ಅದೆೀ ಅಶವತ್ಥೂವೃಕಷೌ, ಅದೆೀ
ಅರಳಿೀಕಟೆಟ, ಅದೆೀ ಕಲೂಲಿರು ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನ, ಅದೆೀ ಮನೆಗಳು-ಆದರೆ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಇನೆನುಂದಿಗೂ ಆ ಪರಪಂಚ ಮದಲ್ನ್ನ ಪರಪಂಚವಾಗಿರಲು
ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿ ಉನೆಮೀಷ್ತ್ವಾದ ನ್ನವೊೀತ್ಸಾಥೂನ್ನವನ್ನುನು ಸಾಧಾರಣತ್ಸೆಯ ಸೊೀಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ುಟ ಮಟಿಟಗೆ ಹುದುಗಿಸಕೊಂಡು ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ
ಹೊೀದನ್ನು.
ಬಾರಹಮಣರ ಅನ್ನನುಸಂತ್ಪರ್ಶೆಣ್ಣೆ ಮುಗಿದು, ಶೂದರರ ಊಟ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನಗೆ ಏನಂದೂ ವಿಶೆೀಷ್ ಸಂಭವಿಸದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಹೊೀಗಿ ಪಂಕಿತಯಲ್ಲಿ
ಕುಳಿತ್ುಕೊಂಡನ್ನು. ಹಾರುವರು ಹಾಕಿದ ಊಟದ ಸವಿಗೆ ಕಾಡು ಧ್ಮುರ್ಶೆ ತ್ಮುಮ ಏನೆೀನ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಉತ್ಸಾಸಾಹದಿಂದ
ಉಣುಣಾತ್ತದದರು. ಆ ಹುಡುಗರ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಮುಕುಂದಯಯ ‘ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಾಗಿರಬಹುದು ?’ ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು. ಪರಪಂಚವನೆನುಂತ
ಅಂತ್ಸೆ ಆ ಮಕಕಳನ್ನೂನು ಅವನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಾದಯವಾಗಲೆ ಇಲಲಿ. ಕಣುಣಾ ಹೊರಳಿಸ ತ್ನ್ನನು ಹಳೆಯಮನೆಯ ಅಕಕಯಯ, ರಂಗಮಮ
ಹೆಗಗಡತ್ಯವರು, ಕೂತ್ದದ ದಿಕಿಕಗೆ ನೀಡಿದನ್ನು. ಚೆಲುವಯಯ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿದದನ್ನು. ಅದೊಂದು ಅದುಭುತ್ ನಾಟಕದ ಲ್ೀಲಾದೃಶಯವಾಗಿ ತೀರಿ,
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮುಖ ಭಾವದಿಂದ ಕೆಂಪ್ಪಾಯಿತ್ು; ತಟಿಟಕುಕವ ಅಶುರವನ್ನುನು ಅಂಗಿತೀಳಿನಂದ ಒರಸಕೊಂಡು, ಪಂಚೆಯ ಅಂಚಿನಂದ ಮೂಗನ್ನುನು
ಶುಚಿಮಾಡಿ, ಭಾವಗೊೀಪನ್ನಕಾಕಗಿ ಬಗಿಗ ಉಣತಡಗಿದನ್ನು.
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ದೆೀವರ ಕಾಯರ್ಶೆ ಮುಗಿಸಕೊಂಡು ಕಲೂಲಿರಿನಂದ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿದ ಮರುದಿನ್ನವಸವಲಲಿ ಅದರ ಮರುದಿವಸ ಮುಕುಂದಯಯನಡನೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ
ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ ಮತ್ುತ ತ್ಮುಮ ಮೂವರೂ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹೊೀಗುವುದೆಂದು ನಶಚಾಯವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಆ ದಿನ್ನ ಮಳೆ ಬೆಳಗಿದನ್ನಂದಲೂ ಹಿಡಿದು
ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗಿ ಇಡಿಯ ದಿನ್ನವೆಲಲಿ ಜಡಿ ಸುರಿದಿದದರಿಂದ ಹೊರಡಲ್ಲಲಿ. ಹಳಿಳೆಯ ಜನ್ನರು ‘ಅಂತ್ೂ ಮಳೆ ಕೂತ್ಸಾಹುಂಗೆ ಆತ್ು!’
ಎಂದುಕೊಂಡಿದದರು, ಮುಗಿಲ ಕಡೆ ನೀಡಿ.
ನ್ನಂಟರು ಮರುದಿನ್ನ ಬೆಳಿಗೆಗ ಹೊರಟು ನಂತ್ಸಾಗ ಅವರನ್ನುನು ಬಿೀಳೊಕಳಳೆಲು ಮನೆಯ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಎಲಲಿರೂ ಹೊರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಂತ್ದದರು.
ರಂಗಮಮ ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಎತ್ತಕೊಂಡಿದದಳು. ‘ಹೊೀಗಿ ಬತ್ಸೆರ್ಶೆವೆ’ ‘ಹೊೀಗಿ ಬನನು’ ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದು ಕೆೀಳುವುದು ಎಲಲಿ ಪೂರೆೈಸದಾಗ ,
ಚೆಲುವಯಯನ್ನನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಅಕಕ ರಂಗಮಮನ್ನ ಕೆೈಯಿಂದ ತ್ಸಾನ್ನು ಕರೆದೆತ್ತಕೊಳಳೆಲು ದೆೀವಮಮ ತೀಳು ಚಾಚಿ ನಂತ್ಸಾಗ ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಕೆೈಗೆ
ಬರಲ್ಲಲಿದೆ ರಂಗಮಮನ್ನ ಎದೆಗಪಿಪಕೊಂಡು ಅವಳ ಸೆರಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮರೆಸಕೊಂಡನ್ನು. ಅದನ್ನುನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದದವರೆಲಲಿ ನ್ನಕಕರು. ಅಜಜಿ ಕಲಲಿಯಯ
ಗೌಡರು “ಓ ಹೊೀ ಹೊೀ! ನೀಡರಪ್ಪಾ! ದೊಡಡಮಮನ್ನನು ಬಿಟಿಟರಾಕೆೀ ಮನ್ನಸಸಾಲಲಿ ಈ ಹುಡುಗ್ಗೆ!” ಎಂದು ವಿನೀದವಾಡಿದರು. ಹತ್ತರ ನಂತ್ದದ
ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಚೆಲುವಯಯನ್ನ ಕಡೆ ಕೆೈನೀಡಿ “ನಾನ್ನು ಕರಕೊೀಳಿತೀನ! ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ರಕೆಕ ಬಾರ, ಪುಟಾಟ!” ಎಂದು ಮುದುದ ಮಾತ್ಸಾಡಿ ತೀಳುಚಾಚಲು
ಸವಲಪವೂ ಪರತ್ಭಟಿಸದೆ ಅವನ್ನ ಕೆೈಗೆ ಹೊೀದನ್ನು. ಅದನ್ನುನು ಕಂಡು ಮತ್ಸೆತ ಎಲಲಿರೂ ನ್ನಕಕರು. ಆದರೆ ಮತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಳಳೆಲು ಬಂದ ತ್ನ್ನನು
ತ್ಸಾಯಿಯ ಕೆೈಗಾಗಲ್ ಅಜಜಿಯ ಕೆೈಗಾಗಲ್ ಹೊೀಗಲ್ಲಲಿದೆ ರಚೆಚಾಮಾಡುತ್ತರಲು ತ್ುಸು ಬಲತ್ಸಾಕರವಾಗಿಯೆ ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ ಎಳೆದೆತ್ತಕೊಂಡಾಗ
ಅವನ್ನು ಅಳತಡಗಿದನ್ನು. ಆದರೆ ಆ ಶ್ಶುವತ್ರ್ಶೆನೆಗೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ ನಂತ್ು ವಿಸಮಯ ಮುಖಮುದೆರಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯ ವಿನಾ,
ಯಾರೂ ಅಷ್ುಟ ವಿಶೆೀಷ್ ಗಮನ್ನ ಕೊಡದೆ ನ್ನಂಟರನ್ನುನು ಬಿೀಳೊಕಂಡರು. ರಂಗಮಮ ಹನಗಣ್ಣಾಣಾಗಿಯೆ ಹೊರಟಳು.
ಅವಳಿಗೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಬಂದಾಗಿನಂದ ಏನೀ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯ ಮನ್ನಸಾಸಾಮಾಧಾನ್ನ ಒದಗಿತ್ುತ. ಶ್ಶು ಚೆಲುವಯಯನ್ನ ಸಂಗವೂ ಅವಳ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು
ಸಂಕಟದಿಂದ ದುರ ಕರೆದೊಯುದ, ಅದರ ದುಃಸಮೃತ್ಯ ಮೀಲೆ ತ್ಸೆಳಳೆನೆಯ ವಿಸಮೃತ್ಯ ಪರದೆಯನೆನುಳೆದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಅಲಲಿದೆ ಕಲೂಲಿರಿನ್ನ
ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿ ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ದೆೀವರ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಇದದಂತ್ಸೆಯೆ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಂತ್ಸಾಗಿ,
ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಗದ ಏನೀ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆಯಾಗಿತ್ುತ.
ಅವಳ ತ್ಮಮ ಮುಕುಂದಯಯ ಅಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುಟಾಟಗಿರಲು ಪರಯತ್ನುಸದದ ಸುದಿದ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು, “ಆ
ಗೊೀಸಾಯಿ ಬೆೀರೆ ಯಾರೂ ಅಲಲಿ, ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯೆ ಹೌದು” ಎಂದು ಗುರುತ್ಸದದ ಸುದಿದ, ಅವಳ ಕಿವಿ ನೆೀರವಾಗಿ ತ್ಲುಪದಿದದರೂ, ಅವರಿವರ
ಗುಟಿಟನ್ನ ಮಾತ್ುಗಳಿಂದಲೂ ಗುಟಿಟನ್ನ ವತ್ರ್ಶೆನೆಯಿಂದಲೂ ಗುಮಾನಯಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿತ್ುತ ಆದಿದರಂದಲೆೀ ಅವಳು ಒಮಮ ಏಕಾಂತ್ವಾಗಿ
ತ್ನ್ನನು ಮಗ ಧ್ಮುರ್ಶೆವಿನ್ನ ಹತ್ತರ “ತ್ಮಾಮ, ನೀನಾದೂರ ನ್ನನ್ನನು ಒಂದು ಸಾರಿ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿತಯಾ? ನ್ನನ್ನನು ಕಂಡ ಮಾಯಲಾದೂರ
ಅವರಿಗೆ ನೆನ್ನಪು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು, ಸುಖವಾಗಿ ಮನೀಗೆ ಬತ್ರ್ಶೆದೊರೀ ಏನೀ?” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಹೃದಯದ ನೀವನ್ನುನು ತೀಡಿಕೊಂಡಿದದಳು.
ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದದ ನ್ನಂಟರಡನೆ ಷ್ಕಾರಿ ಉಡುಪಿನ್ನಲ್ಲಿದದ ದೆೀವಯಯನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ಹೊಚಚಾಹೊಸ ತೀಟಾಕೊೀವಿಯನ್ನುನು ಹೆಗಲಮೀಲೆ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದದನ್ನು. ಅವನ್ನು ಸಾರಿಕೆಬೆೀಟೆಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದಿದದ ಆ ಕಾಡಿಗೆ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಅಗಚಿ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ.
ಅವನ್ನನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸ ಮೂರು ನಾಲುಕ ನಾಯಿಗಳೂ ಹೊರಟಿದುದವು.
ದೆೀವಯಯ ಮುಕುಂದಯಯರು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮಳಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಹೊೀಗುತ್ತದದರು, ಕಲೂಲಿರು ‘ಗಡಡದಯಯ’ನ್ನನ್ನುನು ಸಂದಶ್ರ್ಶೆಸದದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ.
ದೆೀವಯಯನೆಂದನ್ನು:
ಅವರೆೀನ್ನು ಸಾಮಾನ್ನಯ ಮನ್ನುಷ್ಯರಲ್ಲಿೀ; ದೊಡಡ ವಿದಾವಂಸರೆೀ ಇರಬೆೀಕು. ಅವರ ಹತ್ತರ ಇತ್ತಲಾಲಿ ಆ ಇಂಗಿಲಿೀಷ್ು ಪುಸತಕ?…. ನೀ ನೀಡೆದೀನ್ನು?
….ಇನನುಂದು ಸಾರಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೊೀಗಬೆೀಕಲಾಲಿ! ಯಾವಾಗ ಹೊೀಗಾನ್ನ ಹೆೀಳು.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ದೆೀವಯಯನಗಿಂತ್ಲೂ ನ್ನೂರುಮಡಿ ಗಡಡದಯಯನ್ನ ಪರಭಾವವನ್ನುನು ಅರಿತ್ು ಅನ್ನುಭವಿಸದದ ಮುಕುಂದಯಯ ಹೆಚಿಚಾಗೆ ಏನ್ನೂ ಮಾತ್ಸಾಡದೆ “ಹೊೀಗಾನ್ನ ….
ನ್ನಮಮ ದೊಡಡಣಣಾ ಬಾವನ್ನನು ಮನೀಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದಮಾಯಲೆ….” ಎಂದನ್ನಷೆಟ. ಆದರೆ ತ್ಸಾನಬಬಾನೆ ಇದಾದಗ ಗಡಡದಯಯ ತ್ನ್ನಗೊಬಬಾನಗೆೀ ಎಂದು
ಹೆೀಳಿದದ ಭಯಂಕರ ರಹಸಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಚಕಾರದ ಗುಟಟನ್ನೂನು ಬಿಟುಟಕೊಡಲ್ಲಲಿ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ದಾರಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹೊಲಗೆೀರಿಯ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿದದ ಕಾರೆಮಟಿಟನ್ನ ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಬುಡಕೆಕ ಸಾಗಿತ್ುತ. ಎಲ್ಲಿ ಗುತ್ತ ಸಂಬಾವಿ ಗುತ್ತಯ
ನಾಯಿ, ಹುಲ್ಯ, ಅವನಡನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲಲಿ ತ್ಪಪದೆ ಕಾಲೆತ್ತ ಗುಂಡುಗಲ್ಲಿಗೆ ಅಭಷೆೀಕ ಮಾಡಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತತತೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ : ಎಲ್ಲಿ ಗುತ್ತ
ಹೊಂಚಿ ಕೂತ್ು, ತ್ನೆನುಡೆಗೆ ಬೆೈಕುಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ ಕದುದ ಓಡಿ ಬಂದಿದದ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಸಂಧಿಸ, ಅವಳನ್ನುನು ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಮಾಗರ್ಶೆವಾಗಿ ಸಂಬಾವಿಗೆ
ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿದದನೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ!
ಅಪರಸದಧ ಯಃಕಶ್ಚಾತ್ ವಯಕಿತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟುಟದಾದರೂ ತ್ೀವರ ಭಾವಮಯವಾದ ವಿಶೆೀಷ್ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದ ಸಾಧಾರಣ ಸಥೂಳಗಳಿಗೂ
ಒಂದು ಸಮೃತ್ಸಂಸಾಕರರೂಪದ ವಿಶ್ಷ್ಟ ಮನೀಮಂಡಲ ಕಲ್ಪತ್ವಾಗಿದುದ , ತ್ರುವಾಯ ಅದನ್ನುನು ಪರವೆೀಶ್ಸುವ ಸಮಾನ್ನ ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ಯ ಮತ್ುತ
ಅನ್ನುಕಂಪ್ಪೆಯ ವಯಕಿತಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರತ್ಕಿರಯೆಯನ್ನುನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆಂದೂ ಏನೀ? ಅಥವಾ ತ್ನ್ನಗೆ ಪೂವರ್ಶೆ ಪರಿಚಯವಿದುದ
ಅಲ್ಲಿಯೆ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತದದ ಹೊಲಗೆೀರಿಯ ಪರಭಾವದಿಂದಲ್? ಮುಕುಂದಯಯ ದೆೀವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ಅಲಾಲಿ, ಭಾವ,
ಮಾವನ್ನೂ ನೀನ್ನೂ ಸೆೀರಿಕೊಂಡು ಏನೆೀನೀ ಪುಕಾರು ಮಾಡಿತದಿದೀರಂತ್ಸೆ? ಆ ಸಂಬಾವಿ ಹೊಲೆೀರ ಗುತ್ತ ಮದುವೆಯಾದೊೀಳನು ಏನೆೀನ
ಪುಕಾರುಮಾಡಿ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು, ನಮಮ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಯೊೀ ಬಚಚಾಗೆ ಬಲಾತ್ಸಾಕರವಾಗಿ ಕೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತೀರಂತ್ಸೆ ! ಹೌದೆೀನ್ನು?”
“ಯಾರು ಹೆೀಳೊದರು ನನ್ನಗೆ? ಅವಳನ್ನನು ಆ ಬಚಚಾಗೆ ಕೊಟುಟ ಮದೆೀಮಾಡೀದು ಅಂತ್ಸಾ ಎಲಲಿ ನಶಚಾಯವಾಗಿತ್ುತ. ಆ ತ್ಸಾಯಿಗಗಂಡ ಗುತ್ತ, ನ್ನಮಮ
ಮನೆೀಮೀಲೆ ಯಾವಾಗೂಲಿ ಕತ್ತಕಟ್ಟೀಕೆ ಸಮಯ ಕಾಯಾತ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆನ್ನಲಾಲಿ ಆ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆ , ಅವನ್ನ ಮಸಲತ್ತಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಈ ಹುಡುಗಿೀನ್ನ
ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ, ಸುಳೆಳೆಮಳೆಳೆ ಮದುವೆ ಆಯುತ ಅಂತ್ಸಾ ಸುದಿದ ಹುಟಿಟಸದದ…ಯಾರೆೀನ್ನು ಎಳಕೊಂಡು ಬಲ್ರ್ಶೆಲಲಿ ಅವಳನು . ಅವಳ ಅಪಪನೆೀ
ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಬುದಿಧ ಹೆೀಳಿ, ಒಪಿಪಸ, ಕರಕೊಂಡು ಬಂದಿದುದ….ಗೊತ್ಸಾತಯೆತೀನ್ನು?” ದೆೀವಯಯ ತ್ಸಾನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆಯೂ
ನರಾಪರಾಧಿಗಳೆಂಬುದನ್ನುನು ಸಮಥಿರ್ಶೆಸ ಮಾತ್ಸಾಡಿದದನ್ನು.
“ಆ ಹುಡುಗಿೀಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲಲಿಂತ್ಸೆ, ಬಚಚಾನ್ನನು ಮದುವೆ ಆಗೊೀಕೆ? ಅವಳೆೀ ತ್ನನುಚೆಛೆಯಿಂದಲೆ ಹೊೀಗಿದದಂತ್ಸೆ ಗುತ್ತ ಸಂಗಡ?…. ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಹಾತ್ೀರ್ಶೆನ
ಅಂತ್ಸಾಳಂತ್ಸೆ ಈಗ!”
“ಹುಡುಗಿ ಇಷಾಟನೀ? ಹಿ ಹಿಹು ಹಿಹು ಹಿಹು! ಅಪಪ, ಅಮಮ, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟೀರು ಉಪುಪ ಅನ್ನನು ಹಾಕಿ ಸಾಕೊದೀರು, ಯಾರ ಇಷಾಟನ್ನೂ ಲೆಕಕಕಿಕಲಲಿ? ಹುಡುಗಿ
ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಲೆಕಕಕೆಕ ಬತ್ರ್ಶೆದೆ? ಒಳೆಳೆೀ ನಾಯಯ ಬಿಡೂ ನನ್ನೂದ?…. ಈಗಿನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪಾಪ ಕೆೀಳಾತರೆ ಹುಡುಗಿ ಇಷಾಟನ್ನ?….ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತಲಲಿ!”
ದೆೀವಯಯ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಣಣಾನ್ನುನು ನೆೀರವಾಗಿ ನೀಡಿದುದರ ಇಂಗಿತ್ ಅವನಗೆ ತ್ಟಟನೆಹೊಳೆದು, ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ, ಕಾಡುದಟಟಯಿಸದದ ಮಲೆಯ
ಸಾಲನ್ನೂನು ಅದರಾಚೆ ಮೀಡ ಕವಿದಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ದುಃಖ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನರುತ್ತರನಾದನ್ನು, ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ದಿಗಂತ್ದಲ್ಲಿ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ದುಃಖ
ದಾರುಣ ಮೂತ್ರ್ಶೆ ಹೊಳೆದಂತ್ಸಾಗಿ!
ತ್ುಸದೂರ ಇಬಬಾರೂ ಮೌನ್ನವಾಗಿಯೆ ಮುಂಬರಿದಿದದರು…. ದೆೀವಯಯ ಕಾಡಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಏರುವ ಓಣ್ಯ ಬಳಿ ನಂತ್ು “ನಾನಲೆಲಿೀ ಅಗಚಿ
ಹೊೀಗಿತೀನೀ, ಮುಕುಂದು” ಎಂದು ತ್ಮಗಿಂತ್ಲೂ ಸವಲಪ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ರಂಗತ್ಸೆತಯ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನೆೀನೀ
ಬಾಲಲ್ೀಲೆಗಳನಾನುಡುತ್ಸಾತ, ಹಣುಣಾಗಳನ್ನುನು ಕುಯುಯತ್ಸಾತ ಮಟುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಕಿಕಯ ಗೂಡುಗಳನ್ನುನು ಹುಡುಕುತ್ಸಾತ ಬರುತ್ತದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ತ್ಮುಮ ಅವರನ್ನುನು
ಕರೆದು “ಹೊೀಗಿ ಬತ್ೀರ್ಶೆರೆೀನರೀ, ಏ ತ್ಂಟೆಗಳಾ!” ಎಂದು ವಿನೀದವಾಡಿ, ಅವರಿಬಬಾರೂ ತ್ನೆನುಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳೊಡನೆ

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಕುಕಬಿಟಟನ್ನು. ನಂತ್ದದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಅವನ್ನ ಹಳೆಮನೆ ಅಕಕಯಯ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ಮೀಲೆ ಮತ್ಸೆತ ಎಲಲಿರೂ ಮುನ್ನನುಡೆದರು.
ನಾಲುಕ ಹೆಜೆಜಿ ಹೊೀಗಿದದರು. ರಂಗಮಮ ಕೆೀಳಿದಳು. “ತ್ಮಮಯಯ, ನೀವೆಲಲಿ ಸೆೀರಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮೂಚುಚಾಮರೆ ಮಾಡಿತದಿದೀರೀ ನಾ ಕಾಣ್ಣೆ. ಇಷ್ುಟ
ವಷಾರ್ಶೆಣ್ಣೆ ಎಲಲಿ ಸೆೈಸದವಳು ಇನ್ನುನು ಮುಂದೆ ಬರಾದನ್ನನು ಸೆೈಸಲಾರನೆೀ ?”
ಮುಕುಂದಯಯ ಐಗಳು ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದು ಹೆೀಳಿದದ ವಿವರಗಳನೆನುಲಲಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ ತ್ಮುಮ ಇಬಬಾರಿಗೂ ತ್ಮಮ ಆಟ
ಗಿೀಟ ಎಲಲಿವನ್ನುನು ಬಿಟುಟ ಅತ್ಯಂತ್ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ರಂಗಮಮನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ಸಾತ ಆಲ್ಸುತ್ತದದರು.
“ಅವರೆೀ ಹೌದು ಅಂತ್ಸಾ ಆದಮೀಲೆ ನ್ನನಾನುಯಕೆ ನೀ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬಾರದು?” ರಂಗಮಮ ಕೆೀಳಿದಳು.
“ಅವರಿಗೆ ಸವಲಪವೂ ನೆನ್ನಪ್ಪೆೀ ಇಲಲಿವಂತ್ಸೆ….”
“ನ್ನನ್ನೂನು ಧ್ಮುರ್ಶೆನ್ನೂ ನೀಡಿದರೆ ನೆನಾಪಗಬೆೈದೊೀ ಏನೀ?”
ಗಡಡದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಸಂದಶ್ರ್ಶೆಸುವುದಕೆಕ ಮದಲೆೀ ಆಗಿದದರೆ ಮುಕುಂದಯಯ ‘ಆಗಲ್’ ಎನ್ನುನುತ್ತದದನ್ನು . ಆದರೆ ಈಗ ಅವನ್ನು ಇತ್ರರಿಗೆ ಇಲಲಿದಿದದ ಮತ್ುತ
ಇತ್ರರಿಗೆ ಹೆೀಳಬಾರದಿದದ ಒಂದು ರಹಸಯಜಾಞನ್ನದ ಸಂಕಟಕೆಕ ಸಕಿಕದದನ್ನು!
“ಸವಲಪ ತ್ಡಿ, ಅಕಕಯಯ, ನಾನ್ನೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಬಾವನ್ನೂ ನಾಳೆ ನಾಡಿದದರ ಹಾಂಗೆ ಅವರೆ ಗಾಡಿ ಕಟಿಟಸಕೊಂಡು ಹಗಾನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದಿದೀವಿ….”
ತ್ುಸು ನ್ನಡುಕು ದನಂಯಿಂದಲೆ ಹೆೀಳಿದಳು ರಂಗಮಮ:
“ನೆನ್ನಪು ಬಲ್ರ್ಶೆ, ಬರದೆೀ ಇಲ್ರ್ಶೆ, ಕರಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡು, ತ್ಮಮಯಾಯ, ದೆೀವರು ಮಾಡಿಸದಾಹುಂಗ ಆಗತದೆ.”
ಏನಾದರೂ ಆಗಲ್, ಹೆೀಗಾದರೂ ಇರಲ್, ಎಂಟು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಪರಿತ್ಪಿಸುತ್ತದದ ರಂಗಮಮಗೆ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಮುಖದಶರ್ಶೆನ್ನವಾದರೂ ಸಾಕು,
ಬೆಂದೆದೆಗೆ ತ್ಂಪ್ಪಾಗಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಧ್ನೆಯಯಾಗುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂಬ ಮನ್ನಸುಸಾ.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಯಾರಬಬಾರೂ ಮಾತ್ಸಾಡದೆ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಚಿಂತ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಮಗನುರಾದಂತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದದರು. ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಮಲೆಯ ಓರೆಯ
ಕಾಡಿನ್ನ ನ್ನಡುವಣ್ಣೆತ್ತರದಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವ ದೂರದ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ ತ್ಮುಮ ಇಬಬಾರೂ ಉತ್ಸಾಸಾಹಿತ್ರಾಗಿ ಕಿವಿಗೊಟಿಟದದರು.
ಆಲ್ಸುತ್ತದಂತ್ಸೆಯೆ ಒಂದು ಕೊೀವಿಈಡೂ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ದೂರದ ಆ ಢಂಕಾರ ಕಾಡಿನ್ನ ಸಾಹಸದ ಕೆೀಕೆಯಂತ್ಸೆ ಕೆೀಳಿಸ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ತ್ಮುಮ ಇಬಬಾರೂ
ಕುಣ್ದಾಡುತ್ಸಾತ ‘ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಚಿಕಕಪಪಯಯ ಎಂಥದನನುೀ ಹೊಡದುರ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾನ್ನತದೆ !’ ‘ದಾಯವಣಣಾಮಾವ ಹಂದಿ ಹೊಡದೊರೀ! ದಾಯವಣಣಾಮಾವ ಹಂದಿ
ಹೊಡದೊರೀ!’ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ಸಾತ ಆ ಸಥೂಳಕೆಕೀ ಓಡತಡಗಿದರು. ಮುಕುಂದಯಯ ಗದರಿಸ ಇಬಬಾರನ್ನೂನು ಹಿಂದಕೆಕ ಕರೆದು ಭತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ ಮಾಡಿದನ್ನು:
“ನಮಗೆೀನ್ನು ಆಟಾನಾ? ಅದೆಷ್ುಟ ದೂರ ಅಂತ್ಸಾ ನಮಗೆೀನ್ನು ಗೊತ್ಸೆತೀ? ಈಡು ಇಲೆಲಿೀ ಕೆೀಳಿಸದಾಗಂಗಾಯುತ ಅಂತ್ಸಾ ಅದೆೀನ್ನು ಇಲೆಲಿ ಹತ್ರ ಅದೆ
ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿರೆೀನ್ನು? ಬನನು, ಸುಮಮನೆ ಬನನು!”
ಇವರು ಕಮಾಮರಸಾಲೆ ಇದದ ಜಾಗಕೆಕ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವೆಲಲಿ ಮೀಡ ತ್ುಂಬಿ, ಮೀಡಗತ್ತಲೆಯ ಮಬುಬಾ ಕವಿದಿತ್ುತ. “ಇವತ್ೂತ ನನ್ನನು ಹಾಂಗೆ
ಮಳೆ ಹಿಡಿದು ಹೊಡಿೀತ್ದೆಯೊೀ ಏನೀ ಕಮರ್ಶೆ?” ಎಂದುಕೊಂಡ ಮುಕುಂದಯಯ, ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ “ಏನಾದಾರಾಗಲ್; ಮುಂಜಾಗರತ್ಸೆಯ ಕರಮವಾಗ
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ಒಂದು ಓಲೆಕೊಡೆಯನಾನುದರೂ ಈಸಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ಸೆತೀನೆ” ಎಂದು ಉಳಿದವರನ್ನುನು ಹಳುವಿನ್ನ ನ್ನಡುವಣ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಲುಲಿವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ ,
ತ್ಸಾನಬಬಾನೆ ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ದದ ಕೆಸರು ಹಾರದಂತ್ಸೆ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಎತ್ತ ಕಟಿಟಕೊಂಡು, ಪುಟಾಟಚಾರಿಯ ಗುಡಿಸಲ್ಗೆ ಹೊೀದನ್ನು.
ಅವೊತ್ುತ ಆಚಾರಿ ತ್ದಿಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಸರಲ್ಲಲಿ; ‘ಕೂತ್ದದನ್ನು!’ ಎಂದರೆ ರಜಾ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡಿದದನ್ನು!
ಓಲೆಕೊಡೆಯನ್ನುನು ಕೊಡುತ್ಸಾತ ಪುಟಾಟಚಾರಿ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಥರ್ಶೆಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ನೀಡಿ “ಗೌಡರ ಸವಾರಿ ಯತ್ತ ಮಕ ಹೊೀಗಿತ್ುತ ?….
ಚಿೀಂಕರ ಸಕಕಲ್ಲೆಲಿೀನ್ನು ನಮಗೆ ?” ಎಂದನ್ನು.
ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ಸಾನ್ನು ಇತ್ರರೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆದೀವೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ತ್ಳಿಸಲು, ಪುಟಾಟಚಾರಿ “ಹಂಗಾರೆ ನಮಗಿನ್ನೂನು ಸುದಿದ ಗೊತ್ಸಾತಗಿಲಲಿ?”
ಎಂದನ್ನು.
“ಯಾವ ಸುದಿದ?”
“ಚಿೀಂಕರ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಗದ ತ್ಂದಿದದ. ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆ ಪ್ಪಾದಿರ ಕಳಿಸದದಳಂತ್ಸೆ….”ಪುಟಾಟಚಾರಿ ಇನ್ನೂನು ಮುಗಿಸರಲ್ಲಲಿ.
“ಕುಡುಕ ಸೂಳೆೀಮಗ ಎತ್ತ ಸತ್ತ?” ರೆೀಗಿ ಕೆೀಳಿದನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ, ಏನ್ನು ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆ ಕಳುಹಿಸದಾದರೆಯೊೀ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಎಂಬ ಕಳವಳಕೆಕ ಸಕಿಕ.
“ಆವಾಗೆಲಿ ಹೊೀದನ್ನಲಲಿ, ಕೊೀಣೂರು ಗೌಡಿರಗೆ ಕಾಗದ ಕೊೀಡಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ?…. ಸುಳೊಳೆೀ…. ಬದೊದೀ? ಅಂತ್ೂ ಅಂವ ಹೆೀಳಿದುದ: ದೊಡಡಣಣಾ
ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ ಇಪರಿೀತ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿ, ಇನೆನುೀನ್ನು ಅತತೀ ಇತತೀ ಅನನುೀ ಹಾಂಗಿದಾರಂತ್ಸೆ!….”
ಪುಟಾಟಚಾರಿಯು ಮುಂದಿನ್ನ ಮಾತ್ನ್ನುನು ಕೆೀಳಲು ಮುಕುಂದಯಯ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕೊಡೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವನ್ನು ಯಾರಡನೆಯೂ ಏನ್ನೂ ಮಾತ್ನಾಡದೆ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಿರುಬಿರನೆ ಕಾಲು ಹಾಕತಡಗಿದನ್ನು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ
ತ್ಮುಮ ರಂಗಮಮ ಮೂವರೂ ಓಡೀಡಿ ಏದುತ್ಸಾತ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸಬೆೀಕಾಯಿತ್ು.
ಆದರೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬರುತ್ತದದ ಐತ್ ಪ್ದೆಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಕಾಣ್ಸದನ್ನು.
“ಏನೀ, ಐತ್? ಯಾಕೊೀ ಓಡಿಬರುತ್ತದಿದೀಯ?” ಮೀಲೆ ಕೆಳಗೆ ಉಸರೆಳೆದು ಏದುತ್ತದದ ಐತ್ನಗೆ ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ುಸು ಭಾವವಶನಾಗಿ ಏದುತ್ತಲೆ
ಪರಶೆನು ಹಾಕಿದದನ್ನು.
ಐತ್ ಏನ್ನನನು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಕೆೈಯಾಡಿಸ ಹುಡುಕುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು. ತದಲು ತದಲಾಗಿ: “ಮತ್ಸೆತ….ಮತ್ಸೆತ…. ಮತ್ಸೆತ…. ಕಾಣ್…. ಇಜಾರದ
ಸಾಬೂನ್ನ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ಆಸಪತ್ಸೆರಗೆ…. ಸೆೀರಿಸಕೆಕ…. ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿದನುಂತ್ಸೆ ಲುಂಗಿೀಸಾಬು. ಸಂಗಾವಿ ಗುತ್ತ ಕತ್ತೀಲ್ ಕಡಿದುಬಿಟಿಟದನುಂತ್ಸೆ
ಅವನ್ನನು….ಸಾಯಾಕಾಗಿ ಬಿದಾದನ್ನಂತ್ಸೆ ಇಜಾರದ ಸಾಬು!…. ಖೂನ ಮಾಡಾಯನೆ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿ…. ಗುತ್ತನ್ನ…. ಕೊೀಳಹಾಕಿ ಹಿಡುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾಕೆ
ಗೆೀಟಿೀಸನೀರು ಬಂದಾರಂತ್ಸೆ…. ಲುಂಗಿಸಾಬು ಜೊತ್ಸೆೀಲ್! ಲುಂಗಿಸಾಬು ತ್ಂದುಕೊಟಟನ್ನಂತ್ಸೆ ಈ ಕಾಗದಾನ್ನ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಕೆೈಲ್. ಚಿೀಂಕರ
ತ್ಂದುಕೊಟಟ…. ದೊಡಡ ಗೌಡುರ ಓದಿ ನ್ನನ್ನನು ಕೆೈಲ್ ಕೊಟುರ, ‘ಬೆೀಗ ಓಡು ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ. ಮುಕುಂದಗೆ ಕೊಡು ಈ ಕಾಗದಾನ್ನ’ ಅಂತ್ಸಾ.”
ಮುಕುಂದಯಯ ಐತ್ನ್ನ ಕೆೈಯಿಂದ ಕಾಗದವನ್ನುನು ಕಿತ್ುತಕೊಂಡು, ಓದಿ ರಂಗಮಮನ್ನ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ “ಅಕಕಯಯ, ನೀನ ಹುಡುಗರನ್ನನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆೀಗೆ
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ಹೊೀಗು. ನಾನೀಗ ಜರೂರು ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿದೆ” ಎಂದವನೆ ಓಲೆಕೊಡೆಯನ್ನುನು ಐತ್ನ್ನ ಕೆೈಗೆ ಕೊಟುಟ “ಅಣಣಾಯಯಗೆ ಹೆೀಳು , ನಾನ್ನು ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ
ಹೊೀಗಿ, ಬಾವನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು, ಗಾಡಿ ಕಟಿಟಸಕೊಂಡೆೀ ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀದಾ ಅಂತ್…. ಏ ಧ್ಮುರ್ಶೆ, ನೀನ್ನೂ ಹೆೀಳಿತೀಯೆೀನೀ?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಹಿಂದಕೆಕ
ತ್ರುಗಿ ಬಂದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೆ ವೆೀಗವಾಗಿ ಹೊರಟುಬಿಟಟನ್ನು.
ಧ್ಮುರ್ಶೆ “ಆಗಲ್, ಮಾವಾ!” ಎಂದು ಕೂಗಿದುದ ಕೂಡ ಅವನಗೆ ಕೆೀಳಿಸರಲ್ಕಿಕಲಲಿ.
ಮುಕುಂದಯಯ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಮರೆಯಾದ ಕೂಡಲೆ ರಂಗಮಮ “ಏನೀ ಅದು , ಐತ್ಸಾ? ಯಾಕೊೀ ಅವನ್ನು ಮತ್ಸೆತ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗಿದುದ?…. ಅವರು
ಹಾಯಂಗಿದಾದರಂತೀ ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆೀಲ್?” ಎಂದು ಕೆೀಳುತ್ಸಾತ ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಸುಯುದ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದಳು.
“ನ್ನಂಗೊತ್ತಲಲಿ, ಅಮಾಮ…. ಗೌಡರು…. ಕಾಗದ ಓದೊದೀರೆೀ…. ‘ಅಯೊಯೀ ದೆೀವರೆೀ!’ ಅಂತ್ಸಾ ತ್ಲೆಮಾಯಲೆ ಕೆೈಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಕೂತ್ುಬಿಟುರ!….
ಆ ಚಿೀಂಕರ ಹೆೀಳಿತದದ. ‘ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿದದ ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆ ಇಪರಿೀತ್ ರೆೀಸೆಮ ಕಾಯೆಲಿ’ ಅಂತ್ಸಾ…. ಹೌದೊೀ ಸುಳೊಳೆೀ? ಅಂವ ಒಬಬಾ ಕುಡುಕ
ಸೂಳೆೀಮಗ!
ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಿಂದ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ಹೆದಾದರಿ. ಸಾಮಾನ್ನಯರ ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕಿಕನ್ನೂನು ‘ರಸೆತ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸವರ್ಶೆಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ .
ಆದರೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತತ್ುತ. ಆದರೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತತ್ುತ. ಮುಂದೆ ‘ರಸೆತ’ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ‘ರೀಡು’ ಎಂಬುದು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಂತ್ಸೆ, ಮುಸಲಾಮನ್ನರ
ದೌಲತ್ುತ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಸಂಸಾಥೂಪಿತ್ವಾದಂದು. ‘ರಸೆತ’ಯಾಗುತ್ತದದ ಆ ‘ಹೆದಾದರಿ’ ದುರಸುತ ಕಾಣದೆ ಬಹುಕಾಲವಾಗಿದದ ಅನ್ನುಭವ ಅದರ ಮೀಲೆ
ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತದದ ಮೂವರಿಗೂ ಚೆನಾನುಗಿಯೆ ಆಗುತ್ತತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಅನ್ನುಭವದ ‘ಫಜೀತ್’ ಹಳಿಳೆಗಾಡಿನ್ನ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ
ಬರಿಗಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ತ್ರುಗಿ ಅಭಾಯಸವಿದದ ಸಂಬಾವಿ ಗುತ್ತಗೆಗಿಂತ್ಲೂ ನ್ನೂರುಮಡಿಯಾಗಿ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಪಟಟಣದ ಬಿೀದಿಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಗಸುತ ತ್ರುಗುವ
ಅಭಾಯಸವಿದದ ಆ ಇಬಬಾರು ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರಿಗೆ ಸಮಧಿಕವಾಗಿ ಅನ್ನುಭವಕೆಕ ಬರುತ್ತತ್ುತ.
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಏನ್ನು ಮಳೆ! ಮುಂಗಾರಿನ್ನ ಪ್ಪಾರರಂಭದ ಜೊೀರಿನಂದ ಸುರಿಯುತ್ತರಲ್ಲಲಿ, ನಜ; ಆದರೆ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಜಡಿ! ಸುತ್ತಲೂ
ಹೆಗಾಗಡು; ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕೆಕ ಬೆಳೆದು ನಂತ್ದುದವು, ನ್ನೂರಾರು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಸಾಲಧ್ೂಪದ ಹೆಮಮರಗಳು. ಹಳುವೊೀ ನತ್ಯ ಶಾಯಮಲ! ರೆೀಜಗೆ ಹಿಡಿಸುವ
ಜೀರುಂಡೆಗಳ ಕಕರ್ಶೆಶದ ಚಿೀರುದನ ಬೆೀರೆ. ಹಕಿಕಗಳ ಸದೆದ ಇಲಲಿ. ನಲಲಿದೆ ಸುರಿಯುತ್ತದದ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯೊೀ ತ್ಲೆ ಉಡುಗಿಸದದವು.
ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು ಸಡಿಲು ಯಾವುದೂ ಇಲಲಿ; ಅವಾದರೂ ಇದಿದದದರೆ ಹೆದರಿಕೆಯನಾನುದರೂ ಹುಟಿಟಸ ಬೆೀಸರ ಪರಿಹಾರಮಾಡುತ್ತದುದವು! ಬೆೀಸರ!
ಬೆೀಸರ!ಬೆೀಸರ! ಜಂಯೊಯೀ ಎಂದು ಮಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಕೊರಕಲು ರಸೆತಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಮತ್ುತ ಹೊಂಡಗಳನ್ನುನು ತ್ಪಿಪಸ ನ್ನಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ
ನೆಗೆನೆಗೆದು ಹಾರುತ್ಸಾತ ಬಿಚಿಚಾ ಸೂಡಿದದ ಎರಡು ಕೊಡೆಗಳು ಸಾಗುತ್ತವೆ ; ಅವರ ನ್ನಡುವೆ ಆ ಎರಡಕೂಕ ತ್ುಂಬ ಕುಳಾಳೆಗಿ ಒಂದು ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ
ಸಾಗುತ್ತದೆ: ಇಬಬಾರು ಪ್ೀಲ್ೀಸರು ಮತ್ುತ ಸಂಬಾವಿ ಹೊಲೆಯರ ನಾಯಿಗುತ್ತ!
ಗುತ್ತಗೆಯೊಬಬಾನೆ ಇದಾದನ್ನಲಾಲಿ! ಅವನ್ನ ನಾಯಿಯೆಲ್ಲಿ? ಹುಲ್ಯ!
ಅದಕಾಕಗಿಯೆ ಎಂದು ತೀರುತ್ತದೆ, ಗುತ್ತ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಹಿಂದಕೆಕ ಕಳಳೆನೀಟವಟಿಟ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಹೊೀಗುತ್ತದಾದನೆ. ಅಂದು ತ್ಮಿಮಯೊಡನೆ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ
ನೆತ್ತಯಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತದಾದಗ ಕುಕರ್ಶೆನ್ನ ಸಂಗಡ ಕಾದಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ ಉಗುರಿನ್ನ ಗಾಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಣುಣಾ ಹೂಕೂತ್ು
ಕಾನಸದಂತ್ಸಾಗಿ ಒಕಕಣ್ಣಾಣಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ನಾಯಿ ಮತ್ಸೆತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟಿಟೀತೀ ಎಂಬ ಅಂಜಕೆಯಿಂದ. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ೀಲ್ೀಸರು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು
ಹಿಡಿದಾಗ, ಹುಲ್ಯ ಒಬಬಾನ್ನ ಮೀಲೆ ಹಾರಿ ಕಚಿಚಾದದರಿಂದ ಅವನ್ನ ಅಂಗಿಯ ತೀಳು ಹರಿದುಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಆಗ ಮತತಬಬಾನ್ನು ತ್ನ್ನನು ದೊಣ್ಣೆಣಾಯಿಂದ
ಅದಕೊಕಂದು ಬಲವಾದ ಪ್ಪೆಟುಟಕೊಟುಟ, ಕೂಗಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಓಡಿಸದದನ್ನು. ಆದರೂ ಆ ಒಕಕಣ್ಣಾನ್ನ ಸಾವಮಿಭಕತ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಬೆಂಬಿಡದೆ
ಹಿಂಬಾಲ್ಸತ್ುತ. ರಸೆತಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಅದು ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದಾಗ ಆ ಇಬಬಾರು ಪ್ೀಲ್ೀಸರೂ ಬಡಿಗೆ ಮತ್ುತ ಕಲುಲಿಗಳಿಂದ ಅದನ್ನುನು ಹೊಡೆದು
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ಹಿಂದಕಕಟಿಟದದರು. ಒಂದು ಸಾರಿಯಂತ್ೂ ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವನ್ನು ಎಸೆದ ದೊಡಡದೊಂದು ಕಲುಲಿ ಅದರ ಮೂತ್ಗೆ ತ್ಗುಲ್ ಹುಲ್ಯ ರೀಧಿಸುತ್ಸಾತ
ಓಡಿತ್ುತ. ಆಗ ಗುತ್ತ ಪರತ್ಭಟಿಸ, ತ್ಲೆಗೊಂದು ಏಟು ತ್ಂದಿದದನ್ನು. ಆಮೀಲೆ, ನಾಯಿ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸದರೆ ಪ್ಪಾರಣ್ಣಾಯಾಮಕೆಕ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬ ಭೀತ್ಯಿಂದ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಕಲೆಲಿಸೆದು ಅದನ್ನುನು ಓಡಿಸದದನ್ನು, ‘ಹೊೀಗು, ಹುಲ್ಯಾ, ನ್ನಡಿೀ ಕೆೀರಿಗೆ’ ಎಂದು ಗದರಿಸ. ಆಗ ಬೊೀಳುಮಿೀಸೆಯ
ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರು ‘ಓ ಹೊೀ ಹೊೀ! ಈ ಹೊಲೆಯನ್ನ ನಾಯಿ ಹೆಸರು ಹುಲ್ ಅಂತ್ಸೆ ಹುಲ್….!’ ಎಂದು ಹಂಗಿಸದದನ್ನು.
ಈಗ ಗುತ್ತ ಮತ್ಸೆತ ಹಿಂದಕೆಕ ನೀಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸದ ಗಿಲುರ್ಶೆಮಿೀಸೆಯ ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವನ್ನು “ಯಾಕೊೀ ? ಹಿಂದಕೆಕ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ
ನೀಡಿತೀಯಾ? ನನ್ನನು ನಾಯಿನ್ನ ಛೂ ಬಿಟುಟ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯೊೀಚನೆ ಮಾಡಿತದಿದೀಯೊೀ? ಅದೆಲಲಿ ಬಿಟುಟಬಿಡು. ಅದರ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನೂ ಹಾಕಿತೀವಿ!
ಗೊತ್ಸಾತಯೆತೀನ್ನು?…. ನಾವು ಹಿಡಿಯೊೀಕೆ ಬಂದಕೂಡೆಲಿ ಕೆೀರಿೀನೆ ಬಿಟುಟ ಕಾಡು ಹತ್ತದೆದಯಲಾಲಿ ಹಾಂಗಲಾಲಿ, ಬದಾಮಷ, ಗೊತ್ಸಾತಯೆತೀನ್ನು?” ಎಂದು
ಕೂರರನೆೀತ್ರಗಳಿಂದ ನೀಡಿದದನ್ನು. ಗುತ್ತಯ ಕಡೆಗೆ. ಗುತ್ತ ಪರತ್ುಯತ್ತರ ಹೆೀಳದೆ ಚಿಂತ್ಸಾ ಭಾರನ್ನಂತ್ಸೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದದನ್ನು.
ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಹಿಡಿದು, ಕೆೈಗೆ ಕೊೀಳ ಹಾಕಿ, ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲು ಬಂದಿದಾದರೆ ಎಂಬ ಸುದಿದ ತ್ಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಗುತ್ತ
ಕಂಗಾಲಾಗಿದದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಅಪಪ ಕರಿಸದದನ್ನೂ ಅಮಮ ಗಿಡಿಡಯೂ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಬಾಯಿ ಬಡುಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಲಬಲಬಿಸದದರು. ಕೆೀರಿಗೆ
ಪ್ೀಲ್ೀಸರು ಬರುತ್ಸಾತರೆ ಎಂಬ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆ ಕೆೀಳಿದೊಡನೆ ಕೆೀರಿಯ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಎಲಲಿರೂ ತ್ಲೆತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲು ಕಾಡು ಹತ್ತದದರು.
ನ್ನಡೆಯಲಾರದ ಮುದುಕ ಮುದುಕಿಯರೂ ಮಕಕಳೂ ಮಾತ್ರ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರದ ತ್ಟಿಟ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನುನು ಭದರವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಒಲೆಯನ್ನುನು
ಹೊತ್ತಸದೆ ಹುದುಗಿಬಿಟಟರು.
ಪ್ೀಲ್ೀಸರು, ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರಡನೆ, ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತ್ಮಮನೆನುದುರುಗೊಂಡ ಅದರ ನರವತ್ಸೆಗಳನ್ನುನು ನೀಡಿ ಹತ್ಸಾಶರಾಗಿ
ಸಡುಕಿಕದದರು. ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರೆೀ ಮುನ್ನೂಸಾಚನೆ ಕೊಟುಟ, ತ್ಮಮ ಆಳನ್ನುನು ರಕಿಷೌಸಲು ಈ ಉಪ್ಪಾಯ ಹೂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯೂ
ತ್ಲೆದೂರಿತ್ುತ ಆ ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರಿಗೆ. ಆದದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಹಿತ್ ಹೆೀಳುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಮುಚುಚಾಮರೆಯ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ಸಾತ ಅವರಡನೆ
ಸಂಬಾವಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದದರು. ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರು ಶ್ರೀಮಂತ್ರಾಗಿದದರೂ ಸರಕಾರ, ಪ್ೀಲ್ೀಸು ಎಂದರೆ
ಅವರಿಗೆ ತ್ುಂಬ ಪುಕಕಲು. ಆಗಿನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಗೆ ಅಂಜದಿದದವರೆ ಇರಲ್ಲಲಿ; ಅವರ ಅಧಿಕಾರ, ಜಬರದಸುತ ಅಂತ್ಹದಾದಗಿತ್ುತ.
ಆದದರಿಂದಲೆ ಆ ದಿನ್ನ ಸಂಬಾವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊೀಳಿತ್ುಂಡು, ಕಡಬು, ಕಳುಳೆ ಸಾರಾಯಿಗಳ ಔತ್ಣವನೆನುೀಪರ್ಶೆಡಿಸ ಸರಕಾರದ ಯಮದೂತ್ರನ್ನುನು
ತ್ೃಪಿತಪಡಿಸದದರು.
ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿದದ ಹೊಲೆಯರು ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಕಾಕಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡಿದದ ಮೀಡಗಪುಪ ಜಡಿಮಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡದೆ
ಸುರಿಯತಡಗಿದುದದರಿಂದ ಅನೆೀಕರು ತಪಪನೆ ತಯುದ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ನುಸುಳಿ, ಕಳಳೆತ್ನ್ನದಿಂದ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರಗಳಿಗೆ ಹೊಕಿಕದದರು. ಆದರೆ ಆ
ದಿನ್ನ ಗಬಬಾದ ಆಡಿನ್ನ ಕೊಲೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಬರಡನೆ ನ್ನಡೆದಿದದ ಹೊಡೆದಾಟದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದುದ ನೆೀರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸದದರು ಯಾರೂ
ಹಗಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹಿಂದಿರುಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರ ಹಟಟಯ ಹಿಂದೆಯೊ ಕೂಡುಹಟಿಟಯ ಅಟಟದ ಮೀಲೆಯೊ , ಸೌದೆ ಕೊಟಿಟಗೆಯ
ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿಯೊ ಅಡಗಿ ನಂತ್ು ಕಾಲನ್ನೂಕಿ, ದೊಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕಾಳಿಗೆ ಬಿದದ ಪ್ಪೆಟುಟ ಇರುತ್ತದದನಾದರೂ, ಪ್ೀಲ್ೀಸರು ಸಂಬಾವಿಗೆ
ಬರುವವರೆಗೂ ಹಾಸಗೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದದನಾದರೂ, ದೊಳಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ತ್ಂದುಕೊಟಿಟದದ ಬುತ್ತಯಿಂದ ಹಗಲೂಟವನ್ನುನು ಪೂರೆೈಸ
ಹಾಗೂ ಹಿೀಗೂ ಕರೆಯುವ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಅಟಟದ ಮೀಲೆ ಅವಿತ್ದುದ, ಚೆನಾನುಗಿ ರಾತ್ರಯಾದ ಮೀಲೆ ಜಡಿಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಕುಂಟುತ್ಸಾತ ಬಿಡಾರ
ಸೆೀರಿದದನ್ನು. ಮರುದಿನ್ನ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಂಬಾವಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದುದ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಲಕುಕಂದದಲ್ಲಿಯೊೀ ಸೀತ್ೂರಿನ್ನಲ್ಲಿಯೊೀ ಅಡಗಿದುದ,
ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರು ಊರುಬಿಟುಟ ಹೊೀದಮೀಲೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಕಷ್ಟಕೆಕ ಸಕಿಕದದ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ದೂರ ಓಡಿಸಕೊಂಡು
ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದು ವೂಯಹಿಸದದನ್ನು, ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ.
ಆದರೆ ಇಂಥಾದದನೆನುಲಲಿ ಎಷೆಟಷಟೀ ಕಂಡು ಅನ್ನುಭವಿಸ ನ್ನುರಿತ್ದದ ಆ ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರು ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೂ ಗುಟುಟ ಬಿಟುಟಕೊಡದೆ , ರಾತ್ರ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ನಾಲುಕ ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಗೆೀ, ಮಳೆಯನ್ನೂನು ಲೆಕಿಕಸದೆ ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಕರಿಸದದನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಮುತ್ತಗೆ ಹಾಕಿ, ಗುಲುಲಿ ಕೊೀಲಾಹಲಗಳ ನ್ನಡುವೆ,
ಲಾಟಿೀನನ್ನ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬಿಟಿಟದದರು!
ಅವನ್ನ ಕೆೈಗೆ ಕೊೀಳ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯದ ಮೀಲೆಯೆೀ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಆ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ಸಾತದದುದ! ಅವರು ತ್ಮಮಳಗೆೀ
‘ಶನಮುಂಡೆೀಗಂಡ! ಹೊಲೆಸೂಳೆೀ ಮಗ! ಎರಡು ದಿನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಬಾಯಡ ಅಂತ್ಸಾ ದೊಳಳೆನ್ನ ಕೆೈಲ್ ಬುತ್ತ್ೀನ್ನೂ ಕೊಟುಟ ಕಳಿಸಾದೂರ, ಬಿಡಾರಕೆಕ
ಹೊೀಗಿ ಸಕಿಕಕೊಂಡಿದದಆನ್ನಲಾಲಿ ಪ್ೀಲ್ೀಸರ ಕೆೈಗೆ!’ ಎಂದು ಗೊಣಗಿ ಶಪಿಸುತ್ಸಾತ, ಶಾಲು ಹೊದೆದು, ಕೊೀಣ್ಣೆಯಿಂದ ಎದುದ ಬಂದಿದದರು.
ಪ್ೀಲ್ೀಸರ ಎದುರಿಗೆ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತ್ಸೆ ಬಯುದ, ‘ಪ್ೀಲ್ೀಸರು ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆೀಳು; ನನ್ನಗೆೀನ್ನೂ ಶ್ಕೆಷೌ ಆಗುವುದಿಲಲಿ. ಮತ್ಸೆತ
ಓಡಿಗೆೀಡಿ ಹೊೀಗಲು ಪರಯತ್ನುಸೀಯಾ? ಹುಷಾರು!’ ಎಂದು ಬುದಿದ ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಕಣುಣಾ
ಮಿಟುಕಿಸದದರು. ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಗೂ ಹೊಟೆಟಗೂ ಬಾಯಿಗೂ ಬೆಚಚಾಗೆ ಮಾಡಿದದಂತ್ಸೆಯೆ ಕೆೈಗೂ ಅವರ ನೀರಿಕೆಷೌಗೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿಯೆೀ ಬೆಚಚಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಕೆೈಗೆ
ಕೊೀಳ ಹಾಕಿದದನ್ನೂನು ತ್ಪಿಪಸದದರು.
ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಗೆ ಕಪಪಕಾಣ್ಕೆ ಅಪಿರ್ಶೆಸುವುದಕಾಕಗಿ ಅವರನ್ನುನು ಉಪಪರಿಗೆಯ ಮೀಲಕೆಕ ರಹಸಯಕೆಕ ಕರೆದೊಯುದ, ಗುತ್ತಯ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸದದರು:
“ಅವನೆೀನ್ನು ಖೂನೀಗಿೀನ ಮಾಡುವಂಥಾ ಮನ್ನುಷ್ಯನ್ನಲಲಿ. ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆೀಳಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಒಳೆಳೆಯವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಾದನೆ .
ನ್ನಮಮ ಹೊಲೆೀರ ಪ್ಪೆೈಕಿ ಸಪ್ಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅವನಬಬಾನೆ ಸೆೈ! ಇನ್ನೂನು ಹುಡುಗ. ಆ ಇಜಾಗರದ ಸಾಬಿ ಅವನ್ನ ಗಬಬಾದ ಕುರಿೀನ್ನ ಕೊಯುದ ಹಾಕಿದ ಸಟಿಟಗೆ
ಸವಲಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟಟ. ಅವನ್ನ ಕಾಲ್ನ್ನ ಎಲುಬು ಮುರಿಯುವಹಾಂಗೆ ಏಟು ಕೊಟಿಟದೂದ ಆ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿೀನೆೀ ಅಂತ್ಸಾ, ಕಂಡವರೆಲಲಿ
ಹೆೀಳಿದಾದರೆ ನ್ನನ್ನಗೆ. ಅವೊತ್ತನ್ನ ಹೊಡೆದಾಟದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತ ಹತ್ತರ ಕತ್ತಯೆ ಇರಲ್ಲಲಿಂತ್ಸೆ. ಕತ್ತೀಲ್ ಕಡಿದವನ್ನು ಅವನ್ನ ಬಾವನ್ನಂತ್ಸೆ, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹೊಲೆೀರ
ಸಣಣಾಬಿೀರ! ಅಂವ ಈಗ ನ್ನುಣುಚಿಕೊಂಡು ಬಿಟಿಟದಾದನೆ, ಇವನ್ನನು ಸಕಿಕಹಾಕಿ!….ಪ್ಪಾಪ, ಕಾಲು ಗಾಯ ಬೆೀರೆ ಇನ್ನೂನು ಮಾದಿಲಲಿ. ಕೊೀಳ ಗಿೀಳ ಹಾಕಿ
ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೆೀಡಿ….ಅದೂ ಅಲಲಿದೆ ಮನೆನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾದನೆ. ಅವನ್ನ ಹೆಂಡಿತೀನ್ನ ಉಪ್ಪಾಯವಾಗಿ ತ್ವರಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿತೀಂವಿ
ಅಂತ್ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ, ಈಗ ಅವಳನ್ನನು ಮತತಬಬಾನಗೆ ಲಗಾನು ಮಾಡಾತರಂತ್ಸೆ. ಅದರದೂದ ಒಂದು ಮಕದದಮ ಬರಬಹುದು ಇಷ್ಟರಲೆಲಿೀ ನಮಮ
ಕಛೆೀರಿಗೆ….”
ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರು ತ್ಮಗೆ ಲಭಸದ ಅನೀರಿಕಿಷೌತ್ ಪರಿಮಾಣದ ಪರಿತೀಷ್ದಿಂದ ಸಂತ್ೃಪತರಾಗಿ, ವಿಚಾರಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಗೆ ಏನ್ನೂ
ತಂದರೆಯಾಗದಂತ್ಸೆ ಸಾಕಿಷೌಹೆೀಳಿಸ, ಅವನ್ನನ್ನುನು ಖಂಡಿತ್ ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆಯಿತ್ುತ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಸಲಾಂ ಹೆೀಳಿದದರು. ಅವರ
ಆ ಭರವಸೆಗೆ ಸಾಕಾದಷ್ುಟ ಆಧಾರವೂ ಇತ್ುತ. ಏಕೆಂದರೆ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಅವರು ಹಿಡಿದು ಒಯುಯತ್ತದುದದಕೆಕ ಯಾವ ಸಕರಮವಾದ ಅಧಿಕೃತ್ ಆಜೆಞಯೂ
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇತ್ತ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರಿಂದ ತ್ಂದಂತ್ಸೆ ಅತ್ತ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ತ್ಂದು ಈ ನ್ನಕಲ್ ದಸತಗಿರಿಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿದದರು.
ಅವರಿಗೆ ಇಜಾರದಸಾಬಿ ಸಕಿಕದುದ ಒಂದು ಬರಿಯ ನೆವವಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಸಾಬಿ ನಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಯುವ ಸಥೂತ್ಯಲೆಲಿೀನ್ನೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಒಂದು ಬೆರಳು
ತ್ುಂಡಾಗಿತ್ುತ, ಅಷೆಟ ಅಲಲಿದೆ ಅವನಗಾಗಿದದ ಉಳಿದ ಗಾಯಗಳೂ ಆಸಪತ್ಸೆರಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದುದವು. ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಮತ್ುತ
ದೆೀವಯಯನ್ನ ಮುಖಾಂತ್ರ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ದೂರುಕೊಟಿಟದದ ಬಚಚಾನಂದ ಇಷೆಟಲಲಿ ಕಿತ್ಸಾಪತ್ ನ್ನಡೆದದುದ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ನೂನು
ಗೊತ್ಸಾತಗಿರಲ್ಲಲಿ. ದೆೀವಯಯಗೌಡರನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನುನ್ನೂನು ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸುತ್ಸಾತನೆಂದು ಗುತ್ತ ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಯದನ್ನು ಎಂದು ಬಚಚಾ
ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ವಿಷ್ ಹೊಯಿದದದನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಚಚಾನಗಿದದ ನಜವಾದ ಉದೆದೀಶ. ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಲಾಕಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿಸಯೊೀ
ಜೆೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಸಯೊೀ ದೂರವಾಗಿಟಿಟದದರೆ, ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ನವಿರ್ಶೆಘನುವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದೆ! ಜೀವರತ್ನುಯಯ ತ್ನ್ನನು
ಜಾತ್ಯವನೆೀ ಆಗಿದದ ಜಮಾದಾರನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನೆನುಲಲಿ ಏಪರ್ಶೆಡಿಸದದನ್ನು. ಅದನೆನುಲಲಿ ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರಿಗೆ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ
ಭರವಸೆ ಕೊಡುವುದೂ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಗುತ್ತ ಕುಂಟುತ್ಸಾತ ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರ ನ್ನಡುವೆ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಸಾಗಿದದನ್ನು. ತ್ನ್ನಗೂ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಗೂ ಒದಗಿದದ ಕಷ್ಟವನ್ನುನು ನೆನೆದಂತ್ಸೆಲಾಲಿ ಅವನಗೆ ದುಃಖ
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ಉಕಿಕ ಬರುತ್ತತ್ುತ. ಮನೆನು ಮನೆನು ತ್ಸಾನೆೀ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಒಂದೆರಡು ದಿನ್ನ ಮಗುಗಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಕೊಂಡೂ ಅಂಗಸುಖದಿಂದ ರುಚಿಯರಿತ್ದದ
ಅವನಗೆ, ಮಾವ ದೊಡಡಬಿೀರ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳನ್ನುನು ತ್ವರಿಗೆ ಕರೆದೊಯಾದಗಲೆ ಸಹಿಸಲಾರದಷ್ುಟ ಖೆೀದವಾಗಿತ್ುತ. ಜೊತ್ಸೆಗೆ, ಹಾಳು ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಕಾಳಿಗೆ ಬೆೀರೆ ಪ್ಪೆಟುಟ ಬಿದುದ ಯಾತ್ನ್ನಗಿೀಡು ಮಾಡಿತ್ುತ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಆ ಯಾತ್ನೆಯನ್ನೂನು ಅವನ್ನು ಸಾವಗತ್ಸದದನ್ನು, ಏಕೆಂದರೆ
ಅದು ತ್ಮಿಮಯ ಅಗಲ್ಕೆಯ ಉರಿಯನ್ನುನು ಕೊಂಚ ಮಟಿಟಗಾದರೂ ಮರೆಯಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಕಾಲು ಗುಣವಾದೊಡನೆಯ ತ್ಸಾನ್ನು ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹಾರಿಹೊೀಗಿ
ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಕರೆತ್ರುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಹೊಂಗನ್ನಸು ಕಟಿಟಕೊಂಡಿದದನ್ನು. ಆಗ ಬಂದಿತ್ುತ ಗುಸು ಸುದಿದ: ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀದುದರ ಉದೆದೀಶ
ಅವಳನ್ನುನು ಹಿಂದಕೆಕ ಕಳುಹಿಸ ಕೊಡುವುದಕಕಲಲಿ ಎಂದು! ಗುತ್ತಯ ಚೆೀತ್ನ್ನವಲಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಕೊಂಡು ಉರಿಯತಡಗಿತ್ುತ. ಕಾಳು ತ್ುಸು
ಗುಣವಾದರೆ ಸಾಕಲಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿತ್ಪಿಸುತ್ತದದನ್ನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ೀಲ್ೀಸರು ಬಂದು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಹಿಡಿದಿದದರು! ಈಗ ಅವರ ನ್ನಡುವೆ, ಕಟುಕರ
ನ್ನಡುವಣ ಕುರಿಯಂತ್ಸೆ, ತ್ಲೆಬಗಿಗಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತದಾದನೆ. ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ! ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ದಾರಿಯುದದಕೂಕ ಅವನ್ನು ಏನಂದು ಂಂಆತ್ಗೆ
ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಗುತ್ತಯ ತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆೀನೀ ಚಿಂತ್ಸೆ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಒಡೆಯರು ಹೆೀಳಿದದನೆನುಲಲಿ ನೆನೆಯುತ್ಸಾತನೆ. ಅವರು ಕಣುಣಾ ಮಿಟುಕಿಸದುದರ ಅಥರ್ಶೆ ಏನ್ನು
ಎಂದು ಪರಿಚಿಂತ್ಸುತ್ಸಾತನೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ೀಲ್ೀಸರ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಮಣ್ಣೆಣಾರಚಿ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡುಬಿಡು ಎಂದರೆಲಲಿವೆ ಎಂದು ಆಲ್ೀಚಿಸುತ್ಸಾತನೆ ! ತ್ಮಿಮಯ
ನೆನ್ನಪು ಬರುತ್ತದೆ; ಒಡನೆಯೆ ಅವನ್ನ ಚೆೈತ್ನ್ನಯ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ಒಡುವ ಸಾಹಸಕೆಕ ಅನ್ನುವಾಗುತ್ತದೆ…. ಮತ್ಸೆತ ವಿವೆೀಕ ಮೂಡುತ್ತದೆ: ಈ ಇಬಬಾರು
ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಂದ ಹೆೀಗೆ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ಓಡಲ್? ಸಕಿಕಬಿದದರೆ ನ್ನನ್ನನು ಗತ್ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಕಾಲಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದಿದದದರೆ ಒಂದು ಕೆೈ
ನೀಡಬಹುದಿತ್ುತ. ಅಯೊಯೀ ಎಂದು ಎದೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಬೆೀಯುತ್ತದೆ. ‘ಇಂದೊಮಮ ಹೆೀಗಾದರೂ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಸೆೀರಿದರೆ,
ಆಮೀಲೆ ನ್ನಮಮನ್ನುನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವವರಾರು? ನೀಡುತ್ಸೆತೀನೆ!’ ಎಂದುಕೊಳುಳೆತ್ತದೆ ಅವನ್ನ ವಿರಹದಗಧ ಮನ್ನಸುಸಾ….ಚಿಂತ್ಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಏನೀ
ಹೊಳೆಯಿತ್ು ತ್ಲೆಗೆ!
‘ಅದೆೀ ಉಪ್ಪಾಯ! ನೀಡಿಯೆೀಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ!’ ಎಂದು ಧ್ೃಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡನ್ನು. ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ತ್ನ್ನಗೆ ಅಡಿಅಡಿಯೂ ಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿದದ ಹೆದಾದರಿಯ
ಇಕೆಕಲಗಳನ್ನೂನು ಚೆನಾನುಗಿ ವಿೀಕಿಷೌಸುತ್ಸಾತ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದನ್ನು….‘ಆ ಕಾಯದಗೆ ಹಿಂಡಲ ಹತ್ರ ಕೆರೆ ಅಂಗಳದ ಕಂಪ ಅದೆಯಲಾಲಿ ಅಲೆಲಿೀ ಕೊಟಟರೆ
ಕೊಡಬೆೀಕು ಇವರಿಗೆ ಕೆೈ! ಆ ಕಂಪದಾಗೆ ಒಂದು ಕಡಾನೆೀ ಸಕೊಕಂಡು ಬಿದಿದತ್ುತ. ಆ ದೊಡಡ ಬಾಯಟಿೀಲ್! ಇನ್ನುನು ಈ ಗಿಲುರ್ಶೆ ಮಿೀಸೆ ಧ್ಡಿಯ
ಹೂತ್ುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾದೆೀನ್ನು ಹೆಚಿಚಾ?…. ಮತ್ಸೆತ ಈ ಸಣಕಲ ಮಿೀಸೆ ಬೊೀಳ? ಆ ಹಳುವಿನ್ನ ಗಿಜರಿನಾಗೆ ಇಂವ ನ್ನನ್ನನು ಅಟಿಟ ಹಿಡಿಯಾದು ಅದೆೀ!
ಮಳೆ ಬಾಯರೆ ಹುಯಾತ ಇದೆ! ಆಗಿದಾದಗಿಲಿ, ನೀಡೆೀಬಿಡಿತೀನ!’….
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಗುತ್ತ ಡುರುಕೆಕಂದು ಹೂಸು ಕೊಟುಟ ನಂತ್ನ್ನು!
ಥೂ! ಥೂ! ಥೂ! ತ್ುಪುಪತ್ಸಾತ ಶಪಿಸುತ್ಸಾತ, ಆದರೂ ನ್ನಗು ತ್ಡೆಯಲಾರದ ಕಿಸಕಕನೆ ನ್ನಕುಕ, ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರಿಬಬಾರೂ ಗುತ್ತಯಿಂದ ದೂರ ನೆಗೆದು
ನಂತ್ರು.
ಗುತ್ತ ರಸೆತಯ ಮಧೆಯ ಕೂತ್ು, ಹೊಟೆಟ ಕಿವುಚಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ, ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಯಮಯಾತ್ನಾಭಂಗಿಯನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತ, ಅಯೊಯೀ ಅಯೊಯೀ
ಎಂದು ನ್ನರಳುತ್ತದದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಗಿಲುರ್ಶೆಮಿಸೆಯವನ್ನು ಸವಲಪ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದು “ಏನಾಯೊತೀ ? ಏನಾಯೊತೀ” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
ಗುತ್ತ ಅಧ್ರ್ಶೆ ಉಸರು ಕಟಿಟದವನ್ನಂತ್ಸೆ ನ್ನರಳಿದನ್ನು “ಹೊಟೆಟ ಕಚತದೆೀ, ನ್ನನನುಡೆಯಾ! ಒಂದು ಚೂರು ಹೊರಕಡಿೀಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬತ್ತೀನ!”
“ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಾತನ್ನಂತ್ಸೆ? ಕಳಳೆಮಾದಚೊೀರ್ಶೆತ್ಸ್ ಸೂಳೆೀಮಗ, ಏನೀ ಹುನಾರ್ ತ್ಗಿೀತ್ದಾನೆ! ಏಳೊೀ, ಏಳೊೀ, ಬೊೀಳಿಮಗನೆ, ಒದಿತ್ೀನ
ನೀಡು.” ಹತ್ತರಕೆಕ ಬರುತ್ಸಾತ ಬೆೈದನ್ನು ಬೊೀಳುಮಿೀಸೆಯನ್ನು.
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ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೊೀಗಾದಿಲಾಲಿ, ನ್ನನನುಡೆಯಾ…. ಹೊಟೆಟ ಕಚತದೆೀ…. ಹೊರಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬತ್ತೀನ…. ದೂರ ಹೊೀಗದಿಲಾಲಿ…. ಇಲೆಲಿೀ ಮಟಿಟನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಕೂತ್ುಗೊೀತ್ೀನ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಕಂಬಳಿಕೊಪಪ ಹಾಕಿದದ ಯಾತ್ನಾಕಿಲಿಷ್ಟ ಮುಕವನೆನುತ್ತ ಬೊೀಳುಮಿೀಸೆಯವನ್ನ ಕಡೆ ದೆೈನ್ನಯದಿಂದ ನೀಡಿದನ್ನು.
“ಪ್ಪಾಯಿಖಾನಗೆ ‘ಹೊರಕಡೆ’ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಾತರೆ ಈ ಹಳಿಳೆ ಜನ್ನ . ಶನಸೂಳೆಮಗ ಹೊೀಗಿಯಾದೂರ ಬಲ್ರ್ಶೆ.” ಹೆೀಳಿತ್ು ಗಿಲುರ್ಶೆಮಿೀಸೆಯ
ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ಯ ವಾಣ್. ಅಷ್ಟರಳಗಾಗಲೆ ಗುತ್ತ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಹೂಸು ಬಿಟಿಟದದನ್ನು. ಹತ್ತರ ಬಂದಿದದ ಬೊೀಳುಮಿೀಸೆಯವನ್ನು ನಾತ್
ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಮೂಗು ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ದೂರ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತ ಕೂಗಿದನ್ನು: “ಸಾಯೊೀ ಬೆೀಗ, ನನ್ನನು ಹಾಳು ಹೊಟೆಟಗೆ ಬೆಂಕಿಹಾಕ!”
ಗುತ್ತ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಎದುದ, ಕೆೀದಗೆ ಹಿಂಡಿಲನ್ನೂನು, ಉಸುಬಿನ್ನ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳವನ್ನೂನು ಹಸರುಹುಲುಲಿ ಹಬಿಬಾ ಸಾಧಾರಣ ಬಯಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತದದ
ಕಂಪದ ಹುಸ ನೆಲವಿದದ ಮೂಲೆಯನ್ನೂನು ಸಮಿೀಕಿಷೌಸದನ್ನು. ತ್ಸಾನ್ನು ಎತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊೀಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ‘ಹೊರಕಡೆ’ಗೆ ಕೂರಬೆೀಕು ಎಂಬುದನ್ನೂನು
ತ್ಜಞಶ್ೀಘರತ್ಸೆಯಿಂದ ನಶಚಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡನ್ನು. ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ, ಬಹಳ ಅವಸರವಾದಂತ್ಸೆ, ಮಳಕಾಲ್ನ್ನವರೆಗೆ ಸುತ್ತದುದ ಕೊಳಕಲು ಮುದೆದಯಾಗಿದದ
ತ್ನ್ನನು ಅಡಡಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಅಂಡೆಲಲಿ ಕಾಣುವಂತ್ಸೆ ಎತ್ತ, ಒಳಗೆ ಕಟಿಟದದ ಲಂಗೊೀಟಿಯನ್ನುನು ಬಿಚುಚಾವವನ್ನಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸುತ್ಸಾತ ರಸೆತಯನ್ನುನು ಬಿಟುಟ ಇಳಿಜಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಓಡಿದನ್ನು! ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರಿಬಬಾರೂ ಅವನ್ನ ರೀಮಮಯ ಕುಂಡೆಯ ದಶರ್ಶೆನ್ನಕೆಕ ಜುಗುಪ್ಪೆಸಾ ಪಟುಟ, ‘ಥೂ! ಥೂ! ಥೂ!’ ಎಂದು ಉಗುಳುತ್ಸಾತ
‘ಸಾಕಪ್ಪಾಪ ಈ ಹೊಲೆಸೂಳೆಮಗನ್ನ ಸಾವಾಸ!’ ಎಂದು ಬಯುಯತ್ಸಾತ ಮುಖತ್ರುಗಿಸಕೊಂಡರು.
“ಏಯ್ ದೂರ ಹೊೀಗಬೆೀಡೀ!” ಎಂದು ಆಜೆಞ ಕೂಗಿತ್ು ಗಿಲುರ್ಶೆಮಿೀಸೆ.
ಅವನ್ನ ಅಪಪನ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಯಾತನೆ?” ಎಂದಿತ್ು ಬೊೀಳುಮಿೀಸೆ.
ಈ ಹಾಳು ಪ್ೀಲ್ೀಸು ಕೆಲಸ ನ್ನನ್ನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೆೀಕಿತ್ುತ, ಮಾಯಿಂದಪೂಪ?” ಎಂದು ರಸೆತಯ ಅಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ುದಿಗಾಲ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ು, ಕೊಡೆಯ
ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿೀಡಿ ಹೊತ್ತಸಲು ಅನ್ನುಗುಣವಾಗುತ್ತತ್ುತ, ಗಿಲುರ್ಶೆಮಿೀಸೆ.
“ಈ ದನ್ನಗೊೀಳು ಮಳೆೀಲ್ ಸಾಲದಕೆಕ ಈ ಹೊಲೆಸೂಳೆೀಮಗನ್ನುದ ಬೆೀರೆ ರಂಪ!” ಎಂದು ಬೊೀಳುಮಿೀಸೆ ಗುತ್ತ ಹೊೀದತ್ತಕಡೆ ನೀಡುತ್ತತ್ುತ.
ಯಾವ ಪ್ದೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತ ಪ್ಪಾಯಖಾನೆಗೆ ಕೂತ್ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದದನೀ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸವಲಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಸೆತಯ ಅಂಚಿನ್ನ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೊೀ ಪ್ಪಾರಣ್ ಓಡಾಡಿದ ಸದಾದಯಿತ್ು. ಪಟಟಣಜೀವಿಗಳಾದ ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಬಬಾರಿಗೂ ತ್ುಸು ತ್ಲಲಿಣವಾಯುತ, ಹುಲ್ಯೊೀ ಏನೀ ಎಂದು.
ಆ ಶಂಕೆಯ ನವಾರಣ್ಣಾಥರ್ಶೆವಾಗಿಯೂ ಮತ್ುತ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ತ್ಂದುಕೊಳುಳೆವುದಕಾಕಗಿಯೂ ಗಿಲುರ್ಶೆಮಿೀಸೆ ‘ಏಯ್ , ಆಯೆತೀನೀ? ಬೆೀಗ ಬಾರ!’
ಎಂದು ಕೂಗಿ, ಬಿೀಡಿ ಹೊತ್ತಸಲು ಪರಯತ್ನುಸತಡಗಿದನ್ನು. ಆದರೆ ಆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆೈಗೊಡುವ ಸಂಭವ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ಬರಿದೆ ಬೆಂಕಿಕಡಿಡ
ಕಚುರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದೆೀಕೆ ಎಂದು ಪ್ಟಟಣವನ್ನೂನು ಬಿೀಡಿಯನ್ನೂನು ಜೆೀಬಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎದುದ ನಂತ್ು ನೀಡಿದಾಗ, ಗುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ
ಕೂತ್ದದಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಗಲ್ಲಲಿ! ಕರೆದರೆ ಉತ್ತರವಿಲಲಿ!
“ಕೊಟಟ ಕಣೀ ಸೂಳೆಮಗ ಕೆೈಯ!” ಎಂದೊೀಡಿ ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದ ನೀರಿಲಲಿದ ಹಸುರು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ಹಾರಿ ಧಾವಿಸುತ್ಸಾತ ಗಿಲುರ್ಶೆ ಮಿೀಸೆಯವನ್ನು
ಬೊೀಳುಮಿೀಸೆಯವನಗೆ ಕೂಗಿದನ್ನು: “ಮಾಯಿಂದಪೂಪ, ಮಾಯಿಂದಪೂಪ, ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಾ! ಅಡಡಹಾಕು! ಓಡು! ಓಡು!”
ಮಾಯಿಂದಪುಪ ಕೆರೆಯನ್ನುನು ಬಳಸ ಸುತ್ುತಗಟುಟವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಅತ್ತಕಡೆ ಓಡಿ ಕಾಡಿನ್ನ ಹಳುವಿಗೆ ನ್ನುಗಿಗದನ್ನು. ಆದರೆ ಆ ಮುಳಿಳೆನ್ನ ಗಿಜರಿನ್ನಲ್ಲಿ
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ಅವನ್ನು, ಓಡುವುದಿರಲ್, ಚಲ್ಸುವುದೆ ಹಮಾರ್ಶೆಗಾಲವಾಯಿತ್ು. ಕಷ್ಟಪಟುಟ ನ್ನುಸುಳಿ ನಾಲುಕ ಹೆಜೆಜಿ ಹೊೀಗುವುದರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತ ಛೂ ಬಿಟಿಟದದ ಅವನ್ನ
ದೆೈತ್ಯನಾಯಿ ಹುಲ್ಯ – ಆ ಒಕಕಣ್ಣಾನ್ನ ಸಾವಮಿಭಕತ ತ್ನ್ನನು ಒಡೆಯನ್ನನೆನು ರಸೆತಯ ಅಂಚಿನ್ನ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲ್ಸುತ್ತತ್ಸೆತಂದು ತೀರುತ್ತದೆ .
ಅವನ್ನ ಮೀಲೆ ರೌದರವಾಗಿ ಬೊಗಳುತ್ಸಾತ ಎಗರಿತ್ು. ಆ ಮುಳುಳೆ ಬಳಿಳೆ ಗಿಜುರುಗಳ ಮಧೆಯ ಮಾಯಿಂದಪುಪಗೆ ನೆಟಟಗೆ ನಲಲಿಲೂ
ಆಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಭಾರಕೂಕ ವೆೀಗಕೂಕ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದುದಬಿಟಟನ್ನು. ಹುಲ್ಯು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕಚುಚಾವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗದೆ,
ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೆೀ ಸಮನೆ ಕುಂಟಿಕುಂಟಿ ಓಡುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಒಡೆಯನ್ನ ಮೈಗಾವಲಾಗಿ ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆಯೆ ಓಡಿ ಬಿಟಿಟತ್ುತ!
ಮಾಯಿಂದಪುಪ ತ್ತ್ತರಿಸಕೊಂಡು ಎದುದ ನಲುಲಿವ ಹೊತ್ತಗೆ , ಆತ್ರ್ಶೆಧ್ವನಯಿಂದ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕೂಗುತ್ತದದ ದಫೆೀದಾರ ಮಾನ್ನನಾಯಕರ
ಬೊಬೆಬಾ ಕೆೀಳಿಸತ್ು! ಏನಂದು ಅಥರ್ಶೆವಾಗದ ಮಾಯಿಂದಪುಪ ಹಿಂದುರುಗಿ, ಕೂಗು ಕೆೀಳಿಸುತ್ತದದ ದಿಕಿಕಗೆ ರಸೆತಯ ಕಡೆಗೆೀ ಮತ್ಸೆತ ಓಡಿದನ್ನು, ಆ
ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಪರಮಸಾಧ್ಯವಾದ ವೆೀಗದಲ್ಲಿ.
ಮಾನ್ನನಾಯಕರ ಕೂಗೆೀನ ಕೆೀಳಿಸುತ್ತತ್ುತ! ಆದರೆ ಮಾಯಿಂದಪುಪ ಎತ್ತ ಕಣುಣಾ ಹೊರಳಿಸದರೂ ದಫೆೀದಾರರು ದೃಗೊಗೀಚರವಾಗಲ್ಲಲಿ.
ದಿಗಿಲುಗೊಂಡು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಓಡಿ ಹುಡುಕಿ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ, ಕೆರೆಯ ಅಂಗಳದ ಹಸುರುನೆಲದಲ್ಲಿ, ಭೂಗಭರ್ಶೆದಿಂದ ಮೂಡಿ ನಂತ್
ವರಾಹವತ್ಸಾರದಂತ್ಸೆ, ಸೊಂಟದ ಮಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊೀಚರವಾಗಿ ನಂತ್ದದರೀ ಮಾಯಿಂದಪುಪಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಅವರತ್ತ
ಏಕೆ? ಹೆೀಗೆ? ಹಾಗೆ ನಂತ್ದದರೀ ಮಾಯಿಂದಪುಪಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಅವರತ್ತ ಓಡ ತಡಗಿದನ್ನು.
“ಬರಬೆೀಡ! ಬರಬೆೀಡ! ಅಲೆಲಿ ನಲುಲಿ! ನಲುಲಿ! ನಲುಲಿ! ಉಸುಬು! ಕಂಪ!” ಮಾನ್ನನಾಯಕರು ಅಬಬಾರಿಸ ಕೂಗಿದರು.
ಮಾಯಿಂದಪಪಯ ಮರವಟಟಂತ್ಸಾಗಿ ನಂತ್ುಬಿಟಟನ್ನು.
ತ್ತ್ಸಾಕಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಜಡಿಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ನಜರ್ಶೆನ್ನ ಕಾಡಿನ್ನ ಮಧೆಯ, ಹೆೀಳುವವರು ಕೆೀಳುವವರು ದಿಕುಕ ದೆಸೆ ಯಾವುದೂ ಇಲಲಿದಂತ್ಸಾಗಿದದ ಆ
ವಾತ್ಸಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಕೆಕ ಸಕಿಕದದ ಅವರಿಬಬಾರೂ ತ್ಮಮ ಪ್ೀಲ್ೀಸುಗಾರಿಕೆಯ ಮತ್ುತ ಅಧಿಕಾರದ ಸವರ್ಶೆ ಉಪ್ಪಾಧಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ
ಸಾಮಾನ್ನಯ ಮನ್ನುಷ್ಯವಯಕಿತಗಳಾಗಿದದರು: ಒಬಬಾನ್ನು ಬೊೀವಿ-ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತ್ ಬಾಣಂತ್ಯಾಗಿರುವ ಗಂಡುಕೂಸನ್ನ ತ್ಂದೆ,- ಮಾನ್ನನಾಯಕ!
ಇನನುಬಬಾನ್ನು ಸೆಟಿಟ ವಿಧ್ವೆಯಾಗಿದುದ ರೀಗದಿಂದ ನ್ನರಳುತ್ತರುವ ತ್ಸಾಯಿಯ ಒಬಬಾನೆ ಮಗ, – ಮಾಯಿಂದಪುಪ!
ಮಾಯಿಂದಪುಪ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ದೃಗೊಗೀಚರವಾಗಿದದ ಮಾನ್ನನಾಯಕರ ದೆೀಹಭಾಗ ಮಲಲಿಮಲಲಿನೆ ಕಡಮಯಾಗುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು!
ನಾಯಕರು ಮೀಲೆಳಲು ಪರಯತ್ನುಪಟಟಂತ್ಸೆಲಲಿ ಕೆಳಕೆಳಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ತದದರು! ಅವರ ಸೂಚನೆಯ ಮೀರಗೆ ಮಾಯಿಂದಪುಪ ತ್ನ್ನನು ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನ
ಕರಿಯಪ್ಪೆೀಟವನ್ನುನು ಬಿಚಿಚಾ, ಒಂದು ತ್ುದಿ ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ್ಸೆ ಹಿಡಿದು, ಸುರಳಿ ಬಿಚಿಚಾ ಬಿೀಸ ಎಸೆದನ್ನು. ಒಂದೆರಡು ಪರಯತ್ನುಗಳಲ್ಲಿಯೆ ನಾಯಕರು
ಅದರ ಮತತಂದು ತ್ುದಿಯನ್ನುನು ತ್ಮಮನ್ನುನು ರಕಿಷೌಸಲು ಐತ್ಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನ ಪ್ಪಾದಾರವಿಂದವೊೀ ಎಂಬಂತ್ಹ ಭಕಿತಯ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಯಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಮಾಯಿಂದಪುಪವಿನಂದ ಉಸುಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭದರವಾಗಿ ಸಕಿಕಕೊಂಡಿದದ ಅವರನ್ನುನು ಹೊರಕೆಕಳೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ; ಕೆಳಕೆಳಕೆಕ
ಮುಳುಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ತ್ಪಿಪಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್ು.
ಮಾನ್ನನಾಯಕರ ಕಣ್ಣಾಂದ ನೀರು ಸೊೀರಿದದನೆನುೀನೀ ಕಂಡನ್ನು ಮಾಯಿಂದಪುಪ: ಅದರೆ ಅವರು ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ರಾಮೀಶವರ ದೆೀವರಿಗೆ ಅನ್ನನ್ನಯ
ಭಕಿತಯಿಂದ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆ ಮತ್ುತ ಹೊತ್ುತಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಹರಕೆ ಕೆೀಳಿಸರಲ್ಲಲಿ;
‘ಸಾವಮಿ, ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ನ್ನಮಮನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ಬಚಾವು ಮಾಡು! ಈ ಪ್ಪಾಪಿಷ್ಠ ಪ್ೀಲ್ೀಸು ಕೆಲಸಕೆಕ ಖಂಡಿತ್ ರಾಜನಾಮಕೊಟುಟ, ನ್ನನ್ನನು ಗದೆದ
ತೀಟ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಮಮದಿಯಾಗಿ ನನ್ನನು ಸೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ಸೆತೀನೆ . ಏನೀ ಆ ಅಮಲಾದರರು ಹೆೀಳಿದರು-ಬೊೀವಿೀ ಜನಾಂಗಕೆಕ
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ನೀನಂದು ಭೂಷ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತೀಯಾ; ದಫೆೀದಾರನಾಗು-ಅಂತ್ಸಾ. ನ್ನನ್ನಗೂ ದುಬುರ್ಶೆದಿದ, ಕೆಟಟಗಳಗೆೀಲ್ ಹೆೀಲು ತ್ನಾನುಕೆ ಒಪಿಪಕೊಂಡು ಕೆಟೆಟ , ಸಾವಮಿೀ!
ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ನ್ನನ್ನನು ಕಾಪ್ಪಾಡು!’
ರಾಮೀಶವರನಗೆ ಅವರ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆ ಮುಟಿಟತೀ ಏನೀ? ರಾಮೀಶವರದ ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯ ಸದಾದಗುವಂತ್ಸೆ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಮಾನ್ನನಾಯಕರ
ಕಿವಿಗಳಿಗೆ! ಭಗವಂತ್ ಇಷ್ುಟ ಸುಲಭನೆೀ? ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಚಚಾರಿಯಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಆ ಘಂಟೆಯ ದನ ಮಾಯಿಂದಪುಪವಿಗೂ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ. ಅವನ್ನು
ಕತ್ುತ ತ್ರುಗಿಸ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ದಿಕಿಕಗೆ ನೀಡಿದನ್ನು. ಏನ್ನೂ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ದಿಕಿಕಗೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಗಂಟೆ ಗಗಗರ ಕಟಿಟದದ ಸುಸವರದ
ಕೊರಳಿನ್ನ ಎತ್ುತಗಳು ಕಮಾನ್ನುಗಾಡಿಯೊಂದನ್ನುನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತ್ಮಮನ್ನುನು ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದುದವು.
ಗಾಡಿ ನಂತ್ತ್ು, ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ದೆೀವಯಯನ್ನೂ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನೂ ಕೊಡೆ ಸುಡಿಸಕೊಳುಳೆತ್ತಲೆ ಹಾರಿದರು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಯುಯತ್ತಲೆ ಕರಿಪ್ಪೆೀಟದ
ತ್ುದಿಯನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ನಂತ್ದದ ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವನ್ನನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸ, ದೆೀವಯಯ ಕೆೀಳಿದನ್ನು “ಏನ್ನು, ಮಾಯಿಂದಪುಪ? ಇದಾಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿೀಂಗೆ
ನಂತ್ೀಯಾ?”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಂಗಳದ ಕಡೆಯಿಂದ “ನ್ನಮಸಾಕರ, ಗೌಡರಿಗೆ.” ಎಂದು ಯಾರೂ ಕೂಗಿದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಅತ್ತಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತರೆ : ಗಿಲುರ್ಶೆ ಮಿೀಸೆಯ
ದಫೆೀದಾರ ಮಾನ್ನನಾಯಕರು ಹೂತ್ುಕೊಂಡು ನಂತ್ದಾದರೆ!
ಎತ್ತನ್ನ ಕೊರಳು ಬಿಚಿಚಾ, ಗಾಡಿ ಬಿಟುಟ, ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಿಬಂದಿದದ ಬಚಚಾನಗೆ ಆಜಾಞಪಿಸಲು, ಅವನ್ನೂ ಮಾಯಿಂದಪುಪವೂ ಸೆರಿ ಮಲಲಿನೆ
ಜಗಿಗಸ ಎಳೆದೂ ಎಳೆದೂ ದಫೆೀದಾರರನ್ನುನು ದಡಕೆಕ ತ್ಂದರು.
ಮಾನ್ನನಾಯಕರು ಕಂಪದ ಕೆಸರು ಮತ್ತದ ಬಟೆಟಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆಯುವುದೆ ಮುಂತ್ಸಾದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದಾದಗ , ಮಾಯಿಂದಪುಪ ನ್ನಡೆದುದನೆನುಲಲಿ
ಸಂಕೆಷೌೀಪವಾಗಿ ತ್ಳಿಸ:
“ಬಡಿಡೀಮಗ, ನೀಡಿ, ಎಂಥಾ ಜಾಗ ಆರಿಸದಾದನೆ ಓಡಿಹೊೀಗುವುದಕೆಕ?” ಎಂದನ್ನು.
“ದಫೆೀದಾರುರ್ಶೆ ಉಳಿದದೆದ ಹೆಚುಚಾ ಈ ಕಂಪದಾಗೆ. ಇದರಳಗೆ ಸುಮಾರು ಹಂದಿ ಹುಲ್ ಕಡ ಮಿಗ ಎಲಾಲಿ ಹೂತ್ುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಯವೆಯಂತ್ಸೆ !”
ಎಂದನ್ನು ಬಚಚಾ.
“ಅಂತ್ೂ ಗಾಳದ ತ್ುದಿಗೆ ಒಳೆಳೆ ಎರೆ ಸಕಿಕಸಕೊಂಡು ಕರಿೀ ಪ್ಪೆೀಟದ ನೆೀಣು ಹಿಡುಕೊಂಡು ನಂತ್ದಿದೀ ಅನ್ನುನು !” ಅಂತ್ಹ ಅಪಘ್ರಾತ್ವೆೀನ್ನೂ ನ್ನಡೆಯದೆ
ಅಪ್ಪಾಯದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಿದುದದರಿಂದ ಸಂದಭರ್ಶೆವನ್ನುನು ವಿನೀದಕೆಕ ತ್ರುಗಿಸದದನ್ನು ದೆೀವಯಯ.
ಆ ತಂದರೆಯ ಸನನುವೆೀಶದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲಲಿರೂ ನ್ನಕಕರು, ತ್ುಸುದೂರದಿಂದ ಆಲ್ಸದದ ಮಾನ್ನನಾಯಕರೂ ಸೆೀರಿ.
ಮಾಯಿಂದಪುಪ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ಹಿಡಿಯುವ ಮಾತ್ನೆನುತ್ತದಾಗ, ದೆೀವಯಯ ಬುದಿದ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ನಮಮ ಪ್ೀಲ್ೀಸರನೆನುಲಲಿ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು
ಷ್ಕಾರಿ ನ್ನುಗಿಗದರೂ ಅಂವ ಇನ್ನುನು ಬಡಪಟಿಟಗೆ ಸಕೊಕೀದಿಲಲಿ. ಅಂವ ಏನ್ನು ಸಾಮಾನ್ನಯ ಅಂತ್ ಮಾಡಿರೆೀನ್ನು? ಪುಂಡ! ಜಗಪುಂಡ! ಆ ಸಂಬಾವಿ
ಹೆಗಗಡೆಯ ಚಿತ್ಸಾವಣ್ಣೆ ಬೆೀರೆ ಇದೆ ಅವನಗೆ ಹುಡಗೆೀರನ್ನನು ಹಾರಿಸೊೀದು, ದೊಂಬಿ ಮಾಡೀದು, ಕಳವು ಖೂನ ನ್ನಡಸೊೀದು, ಒಂದೊೀ ಎರಡೀ
ಅಂವ ಮಾಡದಿದೆದೀ ಇಲಲಿ. ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆಲಾಲಿ ಅವನಬಬಾ ಖದಿೀಮ್ಪುಂಡ ಆಗಿಬಿಟಿಟದಾದನೆ!”
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಬಚಚಾನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ಸಲಹೆ ಸೆೀರಿಸದದನ್ನು: “ಅಯಾಯ, ಈ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಳೆೀಲ್ ಅಂವ ಇನೆನುಲ್ಲಿ ಸಕಾತನೆ? ಎಂತ್ದೂರ ಇಂದೊೀ ನಾಳೆಯೊೀ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ
ನ್ನಮಮ ಕೆೀರಿಗೆ ಬಂದೆೀ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ. ಆಗ ಬೆೀಕಾದೆರ ನಾ ಹಿಡುಕೊಡಿತೀನ ಅಂವನ್ನನು!”
ತ್ನ್ನಗೆ ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ಚೆನಾನುಗಿ ಪರಿಚಿತ್ನಾಗಿದುದ ತ್ುಂಬ ಒಳೆಳೆಯ ನಷಾಠವಂತ್ ಸೆೀವಕನಾಗಿದದ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಅವರಾಡುತ್ತದದ ಮಾತ್ುಗಳನ್ನುನು
ಆಲ್ಸ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಪಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ.
ಮಾನ್ನನಾಯಕರು ತ್ಮಮ ಮಾನ್ನಸಾಥೂನ್ನದ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡುಗಳನೆನುಲಲಿ ಪೂರೆೈಸ ಕೊಂಡಾದ ಮೀಲೆ , ಒದೆದ ಬಟೆಟಗಳಲ್ಲಿ ನ್ನಡುಗುತ್ತದದ ಆ ಇಬಬಾರು
ಪ್ೀಲ್ೀಸರನ್ನೂನು ಅವರ ಸಾಮಾನ್ನುಗಳ ಸಹಿತ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಕೊಂಡು, ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಕಮಾನ್ನುಗಾಡಿ ಗಂಟೆ ಗಗಗರಗಳ ಸುಸವರಗೆೈಯುತ್ಸಾತ,
ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತದದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿತ್ು.
“ನೀವೆಲಾಲಿದರೂ ಬರುವುದು ಸವಲಪ ತ್ಡವಾಗಿದದರೆ, ನ್ನನ್ನನು ಹೆಣ್ಣಾನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗುತ್ತತ್ಸೆತೀನೀ?” ಎಂದರು ದಫೆೀದಾರರು.
ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಹೆಣ್ಣಾ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಅಶುಭಯೊೀಗವಿದದ ಆ ಗಾಡಿ ಹೊೀಗುವಾಗೆೀಕೆ ಹೆಣ್ಣಾ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಹೊೀದಿೀತ್ು?
ಹಳೆಮನೆಯ ಹೊಲಗೆೀರಿಯಿಂದ ಕತ್ತ ಕೊಡಲ್ ಹಿಡಿದು, ಕಂಬಳಿಕೊಪಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಆಳುಗಳು-ಮಂಜ, ತ್ಮಮ, ಸದದ, ಕಿಸದದ, ಸಣತ್ಮಮಸುಡುಗಾಡು ಪಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಕಟಿಟಗೆ ಒಟಿಟ ಸೂಡುಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದದರು. ಮಳೆ ಸಣಣಾಗೆ ಬಿೀಳುತ್ತಲೆ ಇತ್ುತ. ಬೆಳಗೆಗ ಒಂಬತ್ುತ ಗಂಟೆಯ
ಸಮಯವಾಗಿದದರೂ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಹೊತ್ಸಾತರೆಯಾಗಿದದಂತ್ಸೆ ಮೀಡಗಪುಪ ತ್ುಂಬಿ ಚಳಿಗಾಳಿ ಬಿೀಸುತ್ತತ್ುತ. ‘ದುದಿರ್ಶೆನ್ನ’ ಎಂಬ ವಣರ್ಶೆನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಹರ್ಶೆ
ನದಶರ್ಶೆನ್ನವಾಗಿತ್ುತ ಆ ದಿನ್ನ.
‘ಒಡೆೀರ ದಿಬಬಾ’ದ ಹತ್ತರಕೆಕ ಗುಂಪು ಬಂದ ಮಂಜ “ಹಿಂಗಾಗತದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತತ್ುತ” ಎಂದು ಅಳು ತ್ಡೆದವನ್ನಂತ್ಸೆ ನಡುಸುಯುಯತ್ಸಾತ
ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ನೀಡು ತ್ಮಮಣ್ಣಾಣಾ, ಅವರು ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊರಡಾಕೆ ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ, ಇದೆೀ ದಿಬಬಾದ ಮೀಲೆ ನಂತ್ುಕೊಂಡು ನ್ನಮಮನೆನುಲಲಿ ಕೆಲಸಕೆಕ
ಕರೆದಿದುರ! ಆವಾಗೂಲಿ ನ್ನನ್ನನು ಬಿಡಾರ ಇಲೆಲಿ ಇತ್ತಲಾಲಿ, ಹಿಂಗೆ ಎದಿರಿಗೆ! ಬಿಡಾರದ ಒಳಗಿನಂದಲೆ ಅವರನ್ನನು ನೀಡಿದೆದ: ದೆೀವನೆೀರ್ಶೆ ನೀಡಿದಾಹುಂಗೆೀ
ಆಗಿತ್ುತ! ನ್ನಂಗೂ ಅವರಿಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದೆೀ ವಯಸುಸಾ. ಅವರು ಕೆಲಸಕೆಕ ಕರೆದಿದೊರೀ! ಇಷ್ುಟ ಬಾಯಗ ಅವರ ಸೂಡು ಕಡಿಯಾಕೆ ಹೊೀಗಿತೀನ
ಅಂತ್ಸಾ….” ಮಂಜಗೆ ದುಃಖ ಉಕಿಕ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಮಾತ್ಸಾಡದೆ ಕತ್ತ ಹಿಡಿದಿದದ ಕೆೈಯಿಂದಲೆ ಕಣಣಾರಸಕೊಂಡನ್ನು.
“ಈ ಸಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆೀಹಾರ್ಶೆಗಲಲಿ, ಅವರು ಒಂದು ಸಾರಿೀನ್ನೂ ಬೆೈದಿದುದ ನ್ನಂಗೆ ನೆನ್ನಪಿಲಲಿ. ಏನ್ನು ವೆೈನಾಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡಿಸಾದುರ: ‘ತ್ಮಾಮ, ಹಾಂಗೆ
ಮಾಡಬಾಯಡೀ, ಹಿೀಂಗೆ ಮಾಡೀ’ ಅಂತ್ಸಾ ಬುದಿದ ಹೆೀಳಿ ತ್ದ್ತ್ದೆರ ಹೊತ್ೂರ್ಶೆ , ಒಂದು ಪ್ಪೆಟುಟ ಹೊಡಿೀತ್ಲ್ರ್ಶೆಲಲಿ, ಒಂದು ಕೆಟಟ ಬೆೈಗುಳ
ಬೆೈತ್ಲ್ರ್ಶೆಲಲಿ ಅವರ ಬಾಯಿಲಿ….ನಾನಂದು ಸತ್ರ್ಶೆ, ಏನಾತ್ು ಅಂತ್ೀಯಾ? ನ್ನಮಮ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಯಾರೀ ನೆಂಟರು ಬಂದಾರೆ ಅಂತ್ಸಾ, ಬಾಯಿಗೆ
ಹಾಕಾಕೆ ಒಂದೆಲುಡ ಈಳೆಯದೆಲೆ ತ್ರಾನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ, ಮಲಲಿಕೆ ಕದುದಹೊೀಗಿ, ಅಡಕೆ ಮರಕೆಕ ಒರಕಿ ಒಂದೆಲುಡ ಎಲೆ ಕುಯಿದದೆದ. ಹಾಳ್ಬಳಿಳೆ! ನ್ನನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆೀನೆ
ಹರಕೊಂಡು ಬಿದುದ ಬಿಡಾದೆೀನ್ನು? ಅಷ್ುಟ ಹೊತ್ತಗೆ, ಎಲ್ಲಿಂದೊಲಿೀ ಏನೀ, ಇಳಿದು ಬಂದಾಹುಗೆ ಬಂದೆೀ ಬಿಟುರ ಅವರು! ಇನಾಯರಾದೂರ ಆಗಿದೆರ ನ್ನನ್ನನು
ಬೆನ್ನುನು ಮುರಿಯಾಂಗ ಕನಾತ್ ಕೊಡಿತದುರ! ಅವರು…. ತ್ಂಪು ಹೊತ್ತನಾಗೆ ನೆೀನೀಬೆೀಕು, ಪುಣ್ಣಾಯತ್ಮರು, ಸತ್ುತ ಸವಗರ್ಶೆದಾಗೆ ಇದಾರೆ!…. ಅವರು
ಬೆೈಲೂ ಇಲಲಿ, ‘ತ್ಮಾಮ, ಎಷ್ುಟ ಸಾರಿ ಬುದಿಧ ಹೆೀಳೊೀದೊೀ ನನ್ನಗೆ? ತ್ಸಾವಟದಾಗ ಬಾಳೆಕೊನೆ, ಮಣಸು, ವಿೀಳಯದೆಲೆ, ಕದಿದೀಬಾದುರ್ಶೆ ಅಂತ್ಸಾ?….
ಎಲೆ ಕದಿದದದರ ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಬಳಿಳೆೀನ್ನೂ ಜಾರಿಸಬಿಟಿಟಯಲಾಲಿ! ಈ ಕೆಟಟ ಚಾಳಿ ಬಿಟುಟಬಿಡು ಒಳೆಳೆದಲಲಿ!’ ಅಂತ್ಸಾ ಅಂದು, ಅವರೂನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆೈಕೊಟುಟ,
ನ್ನನ್ನನು ಕೆೈಲ್ ಬಳಿಳೆನೆಲಾಲಿ ಎತ್ತ ಕಟಿಸಾ…. ನಾ ಕದುದ ಕುಯುದ ಎಲೆೀನ್ನೂ ನ್ನಂಗೆೀ ಕೊಟುಟ ಕಳಿಸಾದುರ ಕಣೀ!….”
ತ್ಮಮ ಹೆೀಳುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕೆೀಳುತ್ಸಾತ ಸದದ ಸಣತ್ಮಮನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡಿ ನ್ನಕಕನ್ನು. ತ್ಮಮನ್ನ ಆ ಕೆಟಟಚಾಳಿಗೆ ಇನ್ನೂನು ನವೃತ್ತಯ ವಯಸಾಸಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು
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ಅವರಿಬಬಾರಿಗೂ ಚೆನಾನುಗಿ ಗೊತ್ತತ್ುತ.
“ರಾತ್ಸೆರೀಲ್ ‘ಮನೆ’ಯಿಂದ ಕೊೀವಿ ಈಡು ಕೆೀಳಿಸದಾಗ ನ್ನಂಗೆ ಎದೆ ಹಾರಿಬಿಟಿಟತ್ುತ, ದೊಡಡ ಹೆಗಗಡೆೀರೆ ಹೊೀದೊರೀ ಏನೀ ಅಂತ್ಸಾ! ನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡೆೀರು
ದೂಕಿ ಬಿೀಳಿಸಾ ಅವರನ್ನೂನು ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿಸಾಬಿಟಿಟದಾದರಲಾಲಿ!” ಎಂದನ್ನು ಕರಿಸದದ. ಯಾರಾದರೂ ತ್ೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸುದಿದಯನ್ನುನು ಹತ್ತರದ ಹಳಿಳೆಗಳಿಗೆ
ತ್ಳಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ, ಹಾಗೆ ಕೊೀವಿ ಹಾರಿಸುವ ಪದಧತ್.
“ಇನೆನುೀನ್ನು ಬಿಡು, ನರುಂಬಳ ಆಯತಲಾಲಿ ಇವರಿಗೆ! ಅಪಪಯಯನ್ನ ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿಸಾದುರ; ಅಣಣಾಯಯನ್ನನು – ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಕಳಿಸದೊೀರನ್ನನು, – ಅತ್ತ ಮಖಾನೆೀ
ಕಳಿಸದಂಗಾಯುತ! ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ಸೆತೀ ಮನಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಾತರೀ ಅಂತ್ಸಾ ಏನೆನೆಲಲಿ ಮಾಡಿದೂರ? ಅಂವ ಅಣಣಾಯಯನೆೀ ಅಲಲಿ; ಯಾವುನೀ
ಗೊೀಸಾಯಿನ್ನ ಮನಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬರಾಕೆ ಮಾಡಿತದಾರೆ. ಯಾವನಾದೆರೀನ್ನಂತ್ಸೆ? ನ್ನಮಮತ್ತಗೆಮಮಗೆ ಒಬಬಾ ಗಂಡ ಸಕಿಕದೆರ ಸಾಕಾಗಿದೆ? ಅಂತ್ಸಾ ಏನೆನ್ನಲಲಿ
ಹೆೀಳಾಕೆ ಸುರು ಮಾಡಿದುರ, ಮಾರಾಯರು ನ್ನಮಮ ತ್ಮಮಪಪಯಯ” ಕರಿಸದದ ಮೂದಲ್ಸುವ ದನಯಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಟಿೀಕೆಯನ್ನುನು ಕೊನೆಗಾನಸಲು, ದೊಡಡಣಣಾ
ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಶವವನ್ನುನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಗಾಡಿಯ ಮೀಲೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ ತ್ರುತ್ತದಾದರೆ. ಎಂಬ ಸುದಿದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಾದಗಿನಂದಲೂ, ಆ ಒಡೆಯನ್ನನ್ನುನು
ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ಮಚಿಚಾಕೊಂಡು ಒಡನಾಡಿಯಂತ್ಸೆ ಬೆಳೆದಿದುದ, ಈಗ ಆಪತಬಂಧ್ುವನ್ನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ್ಸೆ ದುಃಖಿಸುತ್ತದದ ಮಂಜನ್ನು ತ್ನ್ನನು
ಕೊರೀಧ್ವನ್ನುನು ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ, ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ನೀಚತ್ನ್ನವನ್ನುನು ಮುಲಾಜಲಲಿದೆ ಬಯಲ್ಗೆಳೆಯತಡಗಿದನ್ನು.
“ಯಾರಿಗೆೀನ್ನೂ ಗೊತ್ತಲೆಲಿೀನ್ನು ಇವರ ಹಣ್ಣೆಬರಾ? ಇವರ ಕುಲಗೆಟಟ ಅನಾಚಾರನ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮುಚಿಚಾಡಾತರಂತ್ಸೆ? ಅವರು ಈಗಂತ್ೂ ಸಣುಬಿನ್ನ
ನಾಯಿ, ಹಲುಬಿನ್ನ ಎತ್ತಗಿಂತ್ ಅತ್ತತ್ತ ಆಗಿಬಿಟಾಟರೆ! ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದೊೀರು? ಹೊಲೆರೀ? ಸೆಟಟರೀ? ಹಸಲರೀ? ಬಿಲಲಿರೀ? ಕಡಿೀಗೆ ಕಿಲಸತರು
ಸಾಬರೀ? ಯಾರಾದರೂ ಸೆೈ ಹೆಣ್ಣ್ಜಾತ್ ಆಗಿಬಿಟೆರ ಆತ್ು. ಮನೆಕೆಲಸಕಿಕರೀ ಆ ಹಳೆ ಪ್ಪೆೈಕದ ಹೂವಿ, ಹಡಬೆಹಾದರಗಿತ್ತ, ಅದನ್ನನು ಪೂಜಸ ಈಗ
ನ್ನಮಮ ಕೆೀರಿಗೆ ಕೆೈ ಹಾಕಾಯರೆ!”
ಮಂಜನ್ನ ಆಪ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೆಚಿಚಾಬಿದುದ ಸದದ ಕರಿಸದದ ಸಣತ್ಮಮ ಮೂವರು ಒಟಿಟಗೆ ಕೂಗಿದರು “ಹೌದೆೀನೀ ? ಸುಳೊಳೆೀ ಬದೊದೀ?”
“ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳದೆರ ನ್ನನ್ನನು ನಾಲ್ಗೆ ಬಿದುದ ಹೊೀಗಿಲಿ!” ಎಂದು ಆಣ್ಣೆ ಇಟುಟಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಮಂಜ ಮತ್ೂತ ಬಿರುಸನಂದ ಮುಂದುವರಿದನ್ನು: “ದಿೀವರನ್ನನು
ಯಾರಾದರೂ ಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ಸೆೀರಸಾತರೆೀನೀ? ಈ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆೀರು ಆ ದಿೀವರನ್ನನು ಹೂವಿನ್ನ, ಎತ್ತಕಟಿಟದಿರಂದಲೆೀ ಅಲೆಲಿೀನ್ನೂ, ಅವಳು
ಆವತ್ುತ, ಮಂಜಮಮರ, ಕೊೀಣೂರು ಅಮಮರ ಕಣುಣಾ ತ್ಪಿಪಸ, ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಸಕಿಕದ ಮೀಲ್ದದ ಉಪಿಪನ್ನಕುಕೆಕಯಿಂದ ಮುಷ್ಟಗಟೆಲಿ
ಉಪುಪ ತ್ಸೆಗೆದು ಪಲಯಕೂಕ ಸಾರಿಗೂ ಹಾಕಿ ಬಂದಿದುದ? ಪ್ಪಾಪ! ಅವತ್ಸೆತೀ ಕೊೀಣುರು ಅಮಮ ‘ನಾನೆೀ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿತೀನ’ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದರಂತ್ಸೆ. ಅವರನ್ನನು
‘ಹುಚುಚಾ ಹೆಗಗಡಿತೀ’ ಅನನುಸ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೆೀಕು ಅಂತ್ಲೆೀ, ಆ ಹಳೆೀಪ್ಪೆೈಕದೊೀಳ ಕೆೈಲ್ ಉಪುಪ ಹಾಕಿಸ, ಆಮಾಯಲೆ ಉಣಣಾಕೆಕ ಕೂತ್ಸಾಗ
ರಂಪ ಮಾಡಿ ಎದುದ ಹೊೀಗಿ, ಕಡಿೀಗೆ ರಂಗಮಮ ಹೆಗಗಡೆತೀರನ್ನೂನು ಗುದಿದ, ಹೊಡೆದು, ಅವನ್ನರ್ಶೆ ಕೊೀಣ್ಣೆ ಒಳಗೆ ಕೂಡಿ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ, ಬಿೀಗ
ಹಾಕಿದುದ!”
“ನ್ನಮಮ ಕೆೀರಿೀಗೂ ಕೆೈ ಹಾಕಾಯರೆ ಅಂದಯಲ್ಲಿೀ?”
“ನೀಡು, ಬಾಯಿ ಬಿಟೆರ ಬಣಣಾಗೆೀಡು. ನ್ನಮಮ ಬುಡಕೆಕೀ ಬತ್ರ್ಶೆದೆ!….”
“ಯಾರು? ನ್ನಮಮ ಕುಳವಾಡಿ ಸಣಣಾಯಯನ್ನ ಮಗಳು ಪುಟಿಟನೆೀನ?”
“ಮಾಡಿದೊೀರ ಪ್ಪಾಪ ಆಡಿದೊೀರ ಬಾಯಲಲಿಂತ್ಸೆ. ನ್ನಮಗಾಯಕೆ ಆ ಇಚಾರ?” ಮಂಜ ಆ ವಿಷ್ಯವನ್ನುನು ಅಲ್ಲಿಗೆೀ ಮುಕಾತಯಗೊಳಿಸುವಂತ್ಸೆ ನ್ನುಡಿದು,
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ಎದುರಿಗೆೀ ಕಾನಸುವಷ್ುಟ ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಬಂದಿದದ ಸುಡುಗಾಡು ಪಟೆಟಯ ಕಡೆ ಕಣಣಾಟಿಟ “ಚೆನಾನುಗಿ ಒಣಗಿದ ಸೌದೆೀನೆ ಕಡಿೀಬೆೀಕೊರ ….” ಎಂದು
ಮುಗಿಲುಕಡೆ ನೀಡಿ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡನ್ನು “ಮಳೆ ಏನೀ ಹೊಳವಾಗೊೀ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣತದೆ…. ಇನ್ ಸತತೀರ ಪುಣಯ ಹಾಯಂಗಿದೆಯೊೀ ನೀಡಬೆೀಕು?
ಒಂದಿೀಟು ಬಿಸಲು ಕಾದಿದೆರ, ಮಳೆೀಲ್ ನೆನ್ನದ ಕಟಿಟಗೆ ಆರಿಯಾದೂರ ಆತ್ರ್ಶೆತ್ಸೆತೀನೀ.”
“ಒಂದು ಸೊಲಾಪನಾದೂರ ಒಣಗಿದ ಸೌದೆೀನ್ನ ತ್ರಬೆೀಕಾಗತದೆ ಮನೆೀ ಸೌದೆ ಕೊಟಿಟಗೆಯಿಂದ. ಇಲ್ದದೆರ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಸಾತದಾದೂರ ಹಾಯಂಗೆ?” ಎಂದ ಸದದ,
ಕಾಡಿನ್ನ ನ್ನಡುವೆಯಿಂದ ಒಂದು ಶಕುನ್ನದ ಹಕಿಕ ವಿಕಾರವಾಗಿ ದನಗೆೈಯುತ್ತರುವುದನ್ನುನು ಆಲ್ಸ, ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆಂಬಂತ್ಸೆ ಅಂದುಕೊಂಡನ್ನು “ಹಾಳು ಹಕಿಕ!
ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ಕೆೀಡು ನ್ನುಡಿೀತ್ಸಾ ಅದೆಯೊೀ ಮಿೀಮಿೀಮಿೀಮಿೀ ಅಂತ್ಸಾ?
‘ಸುಡುಗಾಡು ಪಟೆಟ’ ಗುಡಡದ ಓರೆಮಗುಗಲಲ್ಲಿದುದ, ಇಳಿಜಾರು ಒಂದೆಡೆ ತ್ುಸು ಸಮತ್ಟಾಟಗಿದದ ಸಾಥೂನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಹಕಕಲು ಬಯಲ್ಗೂ
ಅದಕೂಕ ಯಾವ ವಯತ್ಸಾಯಸವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಎಲಲಿ ಕಡೆಯೂ ಇರುವಂತ್ಸೆಯೆ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ನೆೀರಿಳೆ, ಹಲಸು, ಹುಣ್ಸೆ, ಹೊನೆನು, ಆಲ, ಮತ್ತ, ನೆಲ್ಲಿ, ವಾಟೆ
ಮದಲಾದ ಮರಗಳಿದುದ, ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಸೀಗೆ, ಲಕಿಕ, ಕೆಂಜಗೆ, ಹುಳಿಚೊಪುಪ, ಇಲಾತ್ಸಾೀಂಗೆ, ಅರಮರಲು, ಬೆಮಾಮರಲು, ಕಜರ್ಶೆ ಇತ್ಸಾಯದಿ
ಪ್ದೆಗಳು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದುದವು. ಅದು ಶಮಶಾನ್ನ ಎಂಬುದಕೆಕ ಯಾವೊಂದು ವಿಶೆೀಷ್ವಾದ ಚಿಹೆನುಯೂ ಕಾಣುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಇತ್ರ ಕಡೆಗಳಂತ್ಸೆ
ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹುಲುಲಿ ಹಚಚಾ ಹಸುರಾಗಿ ಹಬಿಬಾ ನ್ನಯನ್ನಮನೀಹರವಾಗಿತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲವಾದದರಿಂದ ಆ ಹಸುರು ಚಯತ್ಯಿಲಲಿದೆ
ಬೆಳೆದು ಹುಲುಸಾಗಿದುದ, ಜೀವನ್ನವನ್ನನುಲಲಿದೆ ಸಾವಿನ್ನ ಛಾಯೆಯನ್ನೂನು ಸುಳಿಯಗೊಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅದು ಹಳೆಮನೆ ಮನೆತ್ನ್ನದ ಸವಂತ್ ಶಮಶಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ.
ಹೊಲೆಯರು, ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರು, ಗಟಟದತ್ಗಿಗನ್ನವರು ಯಾರೂ ಅದನ್ನುನು ಬಳಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅದು ಹೆಗಗಡೆ ಮನೆತ್ನ್ನದ ಹೆಣಗಳಿಗೆ ಮಿೀಸಲಾಗಿತ್ುತ.
ಆದದರಿಂದ ಅದಕೆಕ ಪದೆೀಪದೆೀ ತ್ನ್ನನು ಕತ್ರ್ಶೆವಯ ನವರ್ಶೆಹಣ್ಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ವಷ್ರ್ಶೆಕೊಕೀ, ಎರಡು ವಷ್ರ್ಶೆಕೊಕೀ, ಕಡೆಗೆ ಮೂರು
ನಾಲುಕ ಐದು ಆರು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಗೊಮಮಯೊೀ ಅದಕೆಕ ಸುಡುಗಾಡುತ್ನ್ನ ಅಥವಾ ಶಮಶಾನ್ನತ್ವ ಒದಗುತ್ತತ್ುತ. ಹುಡುಗರು ಮಕಕಳು ಸತ್ತರೆ
ಹೂಳಿಬಿಡುತ್ತದದರು. ದೊಡಡವರು ಸತ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಡುತ್ತದದರು. ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಸುಟಿಟದದರ ಯಾವ ಚಿಹೆನುಯೂ ಗೊೀಚಾರವಾಗದಿದದರೂ
ಹುಡುಗರು ಮಕಕಳನ್ನುನು ಹೂಳಿದದರ ಗುರುತ್ು ಸಣಣಾ ಸಣಣಾ ಹಸುರು ದಿಣ್ಣೆಣಾಗಳಾಗಿ, ಹುಡುಕಿನೀಡಿದರೆ, ಕಾನಸುವಂತ್ತ್ುತ. ಇವತ್ತಗೆ ಹಿಂದೆ ಆ ಸಮಶಾನ್ನ
ಸೂಡಿನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಕಂಡಿದುದ ಎಂದರೆ, ಸುಮಾರು ಹತ್ುತ ಹನೆನುರಡು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಾಚೆ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹೆಂಡತ್, ಇವತ್ುತ ಅಗಿನು ಸಂಸಾಕರಕೆಕ
ಒಳಗಾಗಲ್ರುವ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ತ್ಸಾಯಿ ತ್ೀರಿಕೊಂಡಿದಾದಗಲೆ ! ಅಲ್ಲಿಂದಿತ್ತ ಹೆರಿಗೆ ಯಾದೊಡನೆಯೆ ಸತ್ತದದ ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆ ಶಂಕರಪಪ
ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಒಂದೆರಡು ಬಾಳದೆ ಹೊೀದ ಸಂತ್ಸಾನ್ನಗಳನ್ನುನು ಬಿಟಟರೆ ತ್ನ್ನನು ವೃತ್ತಯೆ ಮರೆತ್ುಹೊೀಗಿ ನವೃತ್ತಯಾದಂತ್ಸೆ ತೀರತಡಗಿತ್ುತ! ಆದರೆ
ಈ ಸುಡುಗಾಡಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಸವಧ್ಮರ್ಶೆ ಸಂಫೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಮರೆತ್ುಹೊೀಗದಂತ್ಸೆ ನೀಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದುದವು, ಇದಕೆಕ ತ್ುಸು ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿಯೆ ಇದದ ಇತ್ರ
ಸುಡುಗಾಡು ಪಟೆಟಗಳು: ಹೊಲೆಯರದು, ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕರದು, ಸೆಟಟರದು ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನ ಕಿೀಳುಜಾತ್ಯವರದುದ.
ಹೊರಗಣ್ಂದ ಬಂದು ನೀಡಿದರೆ ಆ ಸಥೂಳ ಒಂದು ಸುಮನೀಹರವಾದ ಗಿರಿವನ್ನಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಆಹಾಲಿದಕರವಾಗಿ, ಪರಶಾಂತ್ವಾಗಿ,
ಪಕಿಷೌಕೂಜನ್ನದಿಂದ ಸುಮಧ್ುರ ಬಂಧ್ುರವಾಗಿ ಕಾಣ್ಸುವಂತ್ದದರೂ ಅಲ್ಲಿಯ ನವಾಸಗಳಿಗೆ ಅದು ‘ಮಸಣ’ವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ , ದುಃಸಮೃತ್ ನಧಿಯಾಗಿ.
ರಾತ್ರಯ ಹೊತ್ುತ ಅಮವಾಸೆಯಯಲ್ಲಿ, ಯಾರೂ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಧೆೈಯರ್ಶೆಮಾಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಹೊಲೆಯರ ಸದದನ್ನನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದರೆ
ಹೆೀಳುತ್ಸಾತನೆ: ಅವನಗೆ ಎಷ್ುಟ ಸಲ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಿಲಲಿ ಮಸಣ್? ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಹೂವಿಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದರೆ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತಳೆ: ಯಾವುದೊೀ ವಿಕಾರರೂಪು
ಹಿಂದಿನಂದ ಬಂದು ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದ ಹಾಗೆ ಆಗಿಲಲಿ? ಮಟಮಟ ಬೆೀಸಗೆಯ ಮಧಾಯಹನುದಲಲಿಂತ್ೂ ಅಲ್ಲಿ ರಣ ತ್ರುಗಾಡುವುದು ಎಲಲಿರಿಗೂ
ಗೊತ್ತದದ ವಿಷ್ಯವೆ ಆಗಿತ್ುತ! ಅದನ್ನುನು ನ್ನಂಬದ ಕಿಲ್ಸಾತನ್ನರ ಕಿಲಾಮತ್ುತ ಕೆಲವು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದೆೀ ಸಥೂಳದಲ್ಲಿಯೆ, ಹಗಲು ಹನೆನುರಡು
ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ, ರಣ ಹೊಡೆದು ರಕತ ಕಾರಿಕೊಂಡು ಸತ್ುತಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿವೆ! ಆ ಸುಡುಗಾಡಿನ್ನ ನಸಗರ್ಶೆಸುಂದರ ಪರಶಾಂತ್ ಮುಖಕೆಕ ಮರುಳಾಗಿ ಮೀಸ
ಹೊೀಗುತ್ಸಾತರೆಂದು ಅದರ ಕಕರ್ಶೆಶ ಕರುಳನ್ನನುರಿತ್ ಊರು ಮನೆಯವರು?
ಇಂತ್ಹ ವಿಚಾರಗಳನೆನು ಕುರಿತ್ು ಸಂವಾದ ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಹಳೆ ಮನೆಯ ಹೊಲೆಯರು ಕಟಿಟಗೆ ಕಡಿದು ಒಟಿಟ ಸೂಡುಮಾಡುತ್ತದದರು. ಮದ ಮದಲು
ಹೂಳವಾಗಿದದ ಮಳೆ ಬರುಬರುತ್ಸಾತ ಬಿಸಲ್ಗೆ ತ್ಸಾವು ಬಿಡುವಂತ್ಸೆ ಮೀಡಗಳನ್ನುನು ಸರಿಯತಡಗಿತ್ು. ಆಗೊಮಮ ಈಗೊಮಮ ಹೂಬಿಸಲು ಆಡ
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ತಡಗಿ, ಕರಮೀಣ ಆಕಾಶ ನಮರ್ಶೆಲವೂ ಆಯಿತ್ು. ಬಿಸಲು ಚೆನಾನುಗಿಯೆೀ ಕಾಯತಡಗಿತ್ು.
“ಅವರ ಪುಣಯ ಕಣೀ!” ಮಂಜನೆಂದಿದದನ್ನು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಗುಡಡಗಳನೆನುಲಲಿ ಮಳಗಿಸುತ್ಸಾತ ಗುಢುಂ ಗುಢುಂ ಗುಢುಂ ಎಂದು ಒಂದಾದ ಮೀಲ್ಂದರಂತ್ಸೆ ಕದಿನ ಹಾರಿಸದ ಸದುದ ಪವರ್ಶೆತ್
ಕಂದಗಳಿಂದ ಭೀಷ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ನುರಣ್ತ್ವಾಯಿತ್ು.
“ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ ಗಾಡಿ ಬಂತ್ು ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ!” ಎಂದನ್ನು ತ್ಮಮ. ಅವನ್ನ ಮುಖಮುದೆರ ಇನೆನುೀನ್ನು ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ
ಎದುರುಗೊಳಳೆಬೆೀಕಾಗಿರುವ ಸಂಕಟಕರ ದೃಶಯವನ್ನುನು ನೆನೆದು ಹೆದರಿಕೊಂಡಂತ್ತತ್ುತ.
“ಗಾಡಿ ಮನೆ ಹತ್ರಕೆಕ ಎಲ್ಲಿ ಬತ್ತದೆ? ಇನ್ನೂನು ದಾರಿೀನೆ ಮಾಡಿಲಲಿ? ತ್ಸಾವಟದಾಚೆ ಹಕಕಲಾಗೆೀ ನಲ್ಲಿಸ, ಶವ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಬತ್ಸಾತರೆ” ಎಂದನ್ನು
ಸಣತ್ಮಮ. ಅವನ್ನ ಮುಖ ಬಿಳಿಚಿಕೊಳಳೆತಡಗಿತ್ುತ; ಕಣೂಣಾ ಹನ ತ್ುಂಬಿದಂತ್ತ್ುತ.
“ಅವರು ಮನೆೀಬಿಟುಟ ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀದಾಗಿನಂದ ಎಲಲಿ ಹಾಳಾಗಾತ ಅದೆ . ಮನೆಪ್ಪಾಲೂ ಆಗಿಹೊೀಯುತ! ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿದ ದೊಡಡ ಹೆಗೆಡೀರು
ಇನೆನುೀನ್ನು ಮಾಯಲೆ ಏಳೂ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣ್ಣಾದಿಲಲಿ. ಹೂಞ!…. ನ್ನಮಮ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗೆಡೀರ ದಬಾರ್ಶೆರಿನಾಗೆ ಇನ್ನುನು ಏನೆೀನಾಗತದೊಯೀ ಭಗವಂತ್ಗೆೀ ಗೊತ್ುತ.
ಅವರ ಹತ್ರ ಇನ್ನುನು ಆ ರಂಗಮಮ ಹೆಗಗಡೆತೀರು ಹಾಯಂಗೆ ಏಗಾತರೀ ಏನೀ ನಾ ಬಾಯರೆ ಕಾಣ್ಣೆ ! ಮದಲೆೀ ಅವನ್ನರ್ಶೆ ‘ಹುಚುಚಾ ಹೆಗಗಡಿತ’ ಮಾಡಿ
ಕೂರಿಸಾಯರೆ! ಅವರ ಮಗ ಧ್ಮರ್ಶೆಯಯ ಇನ್ನೂನು ಏನ್ನೂ ಅರಿಯದ ಹುಡುಗ. ಅವರು ಇಲ್ರ್ಶೆ; ನಾವೂ ಇನ್ನುನು ಮಾಯಲೆ ಇವರ ಕೆೈಲ್ ಹಾಯಂಗೆ ಕಾಲಾ
ಹಾಕಾದೊೀ ಏನೀ?….” ಮಂಜ ತ್ಟಕಕನೆ ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸ ದೂರ ನೀಡಿ ಅದಾಯರೀ ಓಡಿ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ ಇದಾರಲಾಲಿ!” ಎಂದು ಚೆನಾನುಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ
“ನ್ನಮಮ ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆ ಹೆಗೆಡೀರು ಅಲೆಲಿೀನೀ?…. ಹೌದು ಕಣೀ…. ಅವೆರ” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಅವರನ್ನುನು ಎದುರುಗೊಳಳೆಲು ಬೆೀಗ ಬೆೀಗ ಓಡಿದನ್ನು .
ಶಂಕರ ಹೆಗಗಡೆ “ಅವರೆಲಲಿ ಬತ್ರ್ಶೆದಾರರ್ಶೆ…. ನೀವು ಮುಟಾಟಳಗಳೆಲಲಿ, ದೂರ ಸರಿದು, ಮರೆೀಲ್ ನಂತಕಳಿಳೆ” ಎಂದರು.
ಅಪಪಣ್ಣೆಯಂತ್ಸೆ ಹೊಲೆಯರೂ ಮತ್ುತ ಗತ್ಸದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲೆ ನೆರೆದಿದದ ಐತ್, ಪಿಜಣ, ತ್ುಕರ, ಕುದುಕ ಮದಲಾದ
ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರೂ ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ ದಾರಿಬಿಟುಟ ದೂರಸರಿದು ಪ್ದೆಗಳನಾನುಶರಯಿಸ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ರು, ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡು ಶಮಶಾನ್ನವನ್ನುನು
ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದದ ಹೆಂಗಸರ ಗುಂಪನ್ನುನು ಭಯವಿಹವಲನಾದ ನನರ್ಶೆಮೀಷ್ ನೆೀತ್ರಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ಸಾತ!
ಏಳೆಂಟು ವರುಷ್ಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹಿಂದಿರುಗದಿದದ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕಳೆೀಬರವನ್ನುನು ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ ಹಳೆಮನೆಗೆ ದಹನ್ನ
ಸಂಸಾಕರಾಥರ್ಶೆವಾಗಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರುತ್ತದಾದರೆ ಎಂಬ ಸಡಿಲಸುದಿದ ಮಿಂಚಿನ್ನ ವೆೀಗದಿಂದ ಎಲಲಿ ನೆಂಟರ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಮುಟಿಟ, ಸಂಬಾವಿ
ಬಾವಿಕೊಪಪ ಹೊಸಮನೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹೂವಳಿಳೆ ಕೊೀಣೂರು ಆದಿಯಾಗಿ ಅನೆೀಕ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಹತ್ತರದ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಹಳೆಮನೆಯಲ್ಲಿ
ನೆರೆಯತಡಗಿದದರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನು ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಬಂದವರಡನೆ ಬರಲ್ಲಲಿವೆಂದೂ, ಆತ್ನ್ನು ತ್ರುಪತ್ಯೆ
ವಾಂತ್ಭೆೀದಿಯಾಗಿ ತ್ೀರಿಕೊಂಡನೆಂದೂ, ಗೊೀಸಾಯಿಗಳು ಮದುದ ಕೊಟುಟ ರಕಿಷೌಸ ತ್ಮಮಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿದಾದರೆಂದೂ, ಇಂದೊ
ನಾಳೆಯೊ ಮನೆಯ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ ಹಿಂತ್ರುಗಬಹುದೆಂದು ಏಳೆಂಟು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಆಸೆ ಭಯ ಶಂಕೆ ಹತ್ಸಾಶೆ ನಂದೆ ದೆವೀಷ್ ಕಷ್ಟ ದೆೈನ್ನಯ ದಾಸಾಯದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸಕಿಕ, ನಾನಾ ವಿಧ್ವಾದ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಗಳ ಜಂಝಾಟದಲ್ಲಿ ತಳಲ್ ಬಳಲ್ ಬೆಂದು ಹೊೀಗಿದದ ರಂಗಮಮನ್ನನ್ನುನು ‘ಮಾತ್ಸಾಡಿಸಕೊಂಡು’ ಹೊೀಗಲೆಂದು ,
ಕೆಲರು ಸಂಪರದಾಯಕೂಕ ಮತ್ಸೆತ ಕೆಲರು ವಿಶಾವಸಕೂಕ ಬದಧರಾಗಿ, ಅನೆೀಕ ಹೆಗಗಡಿತ್ಮಮರುಗಳೂ ಬಂದು ಸೆೀರಿದದರು.
ಶೀಕದ ನಾನಾ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಕಟಿಟ ಬರುತ್ತದದ ಹೆಂಗಸರ ನ್ನಡುವೆ , ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ್ನ ಬಿಚಚಾದಿದುದ ಮಾಸದ ಕೊಳಕು ಸೀರೆಯುಟುಟ,
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ಅವಣರ್ಶೆನೀಯವಾದ ದುಃಖಾತ್ೀಶಯದಿಂದ ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅಳುತ್ಸಾತ, ಎರಡೆೀ ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮುದುಕಿಯಾಗಿ ಬಿಟಟಳೆಂಬಂತ್ಸೆ ಸೊಂಟ ಬಾಗಿ, ತ್ಲೆತ್ಗಿಗಸ,
ತ್ನ್ನನು ವೃದಧಮಾತ್ಸೆ ದಾನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರ- ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮ-ಮತ್ುತ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆ ಯವರ ಹೆಂಡತ್ ಜಟಟಮಮ
ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರ ನ್ನಡುವೆ, ಅವರ ಕೆೈಯಾಪಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಸಂಕಟವೆ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಂತ್ಸೆ, ತ್ತ್ತರಿಸುತ್ಸಾತ ಬರುತ್ತದದ ರಂಗಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರನ್ನುನು ನೀಡಿ
ನೆರೆದಿದದ ಹೆಣುಣಾಗಂಡು ಆಳುಗಳೆಲಲಿ ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅಳತಡಗಿದರು; ಶೀಕದ ನಾನಾ ರಿೀತ್ಯ ಉದಾಗರಗಳೂ ಹೊಮಿಮ ಸುಡುಗಾಡೆಲಲಿ
ರೀದನ್ನಮಯವಾಯಿತ್ು.
ಅಳಲು ಬಡಿದು ಮರವಟಟವನ್ನಂತ್ಸೆ ನಂತ್ು ನೀಡುತ್ತದದ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಯಾರೀ ಹಿಂದಿನಂದ ಮುಟಿಟದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ತ್ರುಗಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವನ್ನ
ಹೆಂಡತ್ ಪಿೀಂಚಲು ಕಣುಣಾಸನೆನು ಮಾಡಿ ಕರೆದಳು. ಇತ್ರ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನ ಗಂಡಸರ ಗುಂಪಿನಂದ ಸವಲಪ ದೂರ ಸರಿದ ಮೀಲೆ ಹೆೀಳಿದಳು:
“ಧ್ಮರ್ಶೆಯೊಯೀರು, ಪ್ಪಾಪ! ಅಳಾತ ಇದಾರೆ! ‘ಐತ್ನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಬಾರೆೀ, ಪಿೀಂಚಲು!’ ಅಂತ್ಸಾ ನ್ನನ್ನನು ಕೂಡೆ ಹೆೀಳಿಕಳಿಸಾದುರ!”
“ಎಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ ಐತ್, ಸವಲಪ ಅಸಮಾಧಾನ್ನದಿಂದಲೆ ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆ ಎವೆಯಿಕಕದೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ “ಅಂತ್ೂ ಬರಬಾಯಡ ಅಂದೂರ
ಬಂದೆೀಬಿಟಿಟೀಯಾ!” ಎಂದು ಬಸರಿಯಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯ ಚೊಚಚಾಲು ಹೊಟೆಟಯ ಕಡೆ ಮುನದುಕೊಂಡಂತ್ಸೆ ನೀಡಿದನ್ನು.
“ದೊಡಡಮಮೀರೆ ‘ಪಿೀಂಚಲೂ, ನ್ನನ್ನನು ಸಂಗಡ ಬಾರೆ’ ಅಂತ್ಸಾ ಕರೆದಮಾಯಲೆ ಬರದೆ ಇರೀಕೆ ಆಗತದೆೀನ್ನು ? ಏನೀ ಅವರಿೀಗೂ ಕಷ್ಟಕಾಲ!” ಎಂದು
ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳಿ, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪಿನ್ನ ಬಳಿಯಿದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಇದದಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡಿ ಹೊೀದಳು.
ಗಭರ್ಶೆಣ್ಯರು ಶಮಶಾನ್ನ ಮತ್ುತ ಶವಸಂಸಾಕರದಂತ್ಹ ಅಮಂಗಲಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರಬೆೀಕೆಂದೂ, ಇಲಲಿದಿದದರೆ ಹುಟುಟವ ಶ್ಶುವಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕೆಟಟ
ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆಂದೂ ಐತ್ನ್ನು ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಬಾರದೆಂದು ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಕಟಟಪಪಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವಳನ್ನುನು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೆ ಇರಲು ಹೆೀಳಿ,
ತ್ಸಾನ್ನು ಇತ್ರ ಗಂಡಾಳುಗಳೊಡನೆ ಕೊೀಣೂರಿನಂದ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವದಲ್ಲಿಯೆ ಹೊರಟು ಬಂದಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಅವಳು ಆಪತ್ತಗೆ ಸಕಿಕದದ
ರಂಗಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರನ್ನುನು ಬಿಟಿಟರಲಾರದೆ ದಾನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರಡನೆ, ಗಂಡನ್ನ ಆಜೆಞಯನ್ನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸ, ಹೊರಟು ಬಂದಿದದಳು.
ಸುಡುಗಾಡಿಗೆ ಸುಡುಗಾಡೆೀ ಚಕಿತ್ವಾದಂತ್ಸೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದವರ ಮನ್ನಸುಸಾ ಮುಖ ಕಣುಣಾಗಳೆಲಲಿ ಗಾಡಿ ನಂತ್ದದ ದಿಕಿಕನ್ನ ದಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಏಕಾಗರವಾದವು.
ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ‘ಅಗಿನು’ ಹಿಡಿದು ಪ್ದೆಪ್ದೆಯ ನ್ನಡುವಣ ಬಯಲ್ನ್ನ ಇಕಕಟುಟ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದುದದು ಕಾಣ್ಸತ್ು . ಅವರ ಹಿಂದೆ
ಚಟಟವನ್ನುನು ಹೊತ್ತದದವರ ಪಂಕಿತ ಗೊೀಚರಿಸತ್ು. ಅಗರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯ ಕೊೀಣೂರು ಮುಕುಂದಯಯ ಹೆಗಲು ಕೊಟಿಟದದರು. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಹೆಗಲು ಕೊಟಿಟದದವರಲ್ಲಿ ತ್ಮಮಪಪನ್ನೂ ಸಂಭಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯೂ ಇದದರು. ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಬೃಹತ್ಸಾತದ ಸುದಿೀಘರ್ಶೆ ಸೂಥೂಲಕಾಯವೂ
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಗಲು ಕೊಟಿಟದದವರಡನೆಯೆ ಕಾಣ್ಸತ್ಸಾತದರೂ ಅವನ್ನು ಇತ್ರರಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಎತ್ತರದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು
ಹೆಗಲು ಕೊಡದೆ ಇತ್ರರ ಮಟಟದೆತ್ತರಕೆಕ ಕೆೈ ಆನಸಯೆ ಗೌರವಾಥರ್ಶೆವಾಗಿ ಕೂಡಿ, ಕುಂಟಿ ಬರುತ್ತದದನ್ನು. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಗಂಡಸರದೊಂದು ಗುಂಪ್ಪೆೀ
ಬರುತ್ತತ್ುತ: ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು, ಕರಿೀಂಸಾಬರು, ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿ ಕಾಮತ್ರು, ದಿನ್ನಸ ಅಂಗಡಿ ಪ್ಪೆೈಗಳು, ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ದಾಸಯಯ, ಪ್ಪಾದಿರ
ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಇತ್ಸಾಯದಿ.
ಸೂಡಿಗೆ ಸವಲಪ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ಚಟಟ ನೆಲಮುಟಿಟದುದೆ ತ್ಡೆ ರೀದನ್ನ ಧ್ವನಯೊಂದಿಗೆ ನೆರೆದವರ ನ್ನೂಕುನ್ನುಗಗಲು ಕಿಕಿಕರಿಯಿತ್ು. ಐತ್ನ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ
ಧ್ಮುರ್ಶೆವೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದಿದರಬಹುದಾದ ನೆನ್ನಪೂ ಅಳಿಸಹೊೀಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಅಪಪಯಯನ್ನ ಮುಖವನಾನುದರೂ ಕೊನೆಯ ಸಾರಿ ನೀಡುವ
ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಜನ್ನರ ಮಧೆಯ ತ್ೂರಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿದನ್ನು. ಆದರೆ ಏನೀ ಹೆದರಿಕೆಯಾದಂತ್ಸಾಗಿ, ಕುತ್ೂಹಲ ಪರಿಹಾರವಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಮತ್ಸೆತ
ಐತ್ನ್ನ ಕೆೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದು, ಬೆದರುಗಣ್ಣಾಣಾಗಿ ನಂತ್ುಬಿಟಟನ್ನು. ಅವನಗೆ ದುಃಖಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಚಾ ದಿಗಿಲಾದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು:
‘ಹೆದರಬೆೀಡಿ, ಅಯಾಯ’ ಎಂದನ್ನು ಐತ್.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಆದಷ್ುಟ ಪರಯತ್ನುದಿಂದ, ತ್ುಸುಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ, ಚಟಟದ ಹತ್ತರಕೆಕ ಮುಖ ದಶರ್ಶೆನ್ನಕಾಕಗಿ ನ್ನುಗಿಗದದವರನೆನುಲಾಲಿ ದೂರದೂರ ಹಿಂದಕೆಕ ಕಳಿಸದರು. ಒಂದು
ಕಡೆ ತ್ಸಾಯಿ ದಾನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು ಇನನುಂದು ಕಡೆ ಅತ್ತಗೆ ಜಟಟಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು ತೀಳು ಹಿಡಿದಿರಲು ರಂಗಮಮ ಗಂಡನ್ನ ಕಳೆೀಬರವಿದದ
ಚಟಟದ ಕಡೆಗೆ, ಬಗಿಗ ಕುಗಿಗ, ಮುಖ ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು, ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅಳುತ್ಸಾತ, ಇನನುಂದು ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಕಳಚಿಹೊೀಗಲ್ರುವ ಕರಿಮಣ್ ಸರದ
ತ್ಸಾಳಿ ಜೊೀಲುವಂತ್ಸೆ ಬಾಗಿ, ತ್ುಸು ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಒಡೆದು ಬಿೀಳಲ್ರುವ ಬಳೆ ಸದಾದಗುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಡುಗುತ್ಸಾತ ಬಂದಳು. ಏಳೆಂಟು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದ
ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ದಹಿಸದದ, ಏಳೆಂಟು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಸಹಿಸದದ ದುಃಖಾಗಿನುಪರವಾಹಗಳೆಲಲಿ ಒಟಾಟಗಿ ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನುನು ಸುಟುಟವೆಂಬಂತ್ಸೆ
ಚಿೀತ್ಕರಿಸದಳು: “ಅಯೊಯೀ, ಸಾವಮಿೀ, ತ್ರುಪತ್ ತ್ಮಮಪ್ಪಾಪ, ನ್ನನ್ನನುನ್ನೂನು ಕರಕೊಳಳೆಪ್ಪಾಪ ನನ್ನನು ಪ್ಪಾದಾರವಿಂದಕೆಕ! ಸಾವಮಿೀ! ಸಾವಮಿೀ! ಸಾವಮಿೀ!”
ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ನೆರೆದಿದದವರೆಲಲಿ ಕಿಂಕತ್ರ್ಶೆವಯ ವಿಮೂಢರಂತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತರಲು, ಮುನ್ನುನುಗಿಗ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಕಳೆೀಬರದ ಪ್ಪಾದಗಳನ್ನುನು ಹಣ್ಣೆಗೂ ಮುಖಕೂಕ
ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತ, ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಮರಿಕೊಂಡು ಸಾಷಾಟಂಗ ಪರಣ್ಣಾಮ ಮಾಡುವಂತ್ಸೆ ಉದುದದದ ಅಡಡಬಿದದಳು!
ಸಂತ್ಸೆೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಗಳ ಒಂದು ಪಕಕದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಗಧಳಾಗಿದದ ತ್ಸಾಯಿಯೂ ಇನನುಂದು ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ಗೆಳತ್ಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದದ
ಅತ್ತಗೆಯೂ ಕುಳಿತ್ರು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಕಡೆಯಯಿಂದ, ಮಗಳು ಮಂಜಮಮನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೀಲೆ ಎಡಗೆೈಯಿಟುಟ, ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿ ದೊಣ್ಣೆಣಾಯೂರಿ, ಮಲಲಿನೆ ಬರುತ್ತದದ
ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ನ್ನಡೆಯಿಸಕೊಂಡು ಬಂದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಕಳೆೀಬರದ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದರು.
“ಮಾವಯಯ ಬಂದುರ, ಏಳು, ರಂಗೂ!” ಎಂದು ತ್ಸಾಯಿಯೂ “ಅತ್ತಗೆಮಾಮ! ಅತ್ತಗೆಮಾಮ! ಏಳಿ, ಮಾವಯಯ ಬಂದಾರೆ!” ಎಂದು ಜಟಟಮಮನ್ನೂ
ರಂಗಮಮನ್ನನ್ನುನು ಕರೆದು ಎಬಿಬಾಸಲು ಪರಯತ್ನುಸದರು. ಆದರೆ ಗಂಡನ್ನ ಪ್ಪಾದನ್ನಗಳನ್ನುನು ಅದುಮಿ ಹಿಡಿದಿದದ ರಂಗಮಮನ್ನ ಕೆೈಗಳು ಸಡಿಲಲ್ಲಲಿ; ಪ್ಪಾದಕೆಕ
ಒತ್ತದದ ಹಣ್ಣೆ ಚಲ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಉಸರಾಡುತ್ತದಾದಳೆಯೊೀ ಇಲಲಿವೊೀ ಎಂಬಷ್ುಟ ನಶಚಾಲವಾಗಿದದಳು!
ದಾನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರಿಗೆ ಯಾಕೊೀ ಹೆದರಿಕೆಯಾಯಿತ್ು. “ಮುಕುಂದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಪ್ಪಾಪ!” ಎಂದು ಅಳುದನಯಿಂದ ಕೂಗಿದರು, ಸವಲಪ
ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ದದ ಮಗನ್ನನ್ನುನು.
ಮುಕುಂದಯಯ ಹತ್ತರ ಬರಲು “ನನ್ನನು ಅಕಕಯಯ ಯಾಕೊೀ ಮಾತ್ಸಾಡಾದಿಲಲಿ; ಸವಲಪ ನೀಡಪ್ಪಾಪ!” ಎಂದು ಎದುದ ನಂತ್ರು. ಅವರಡನೆ ಜಟಟಮಮನ್ನೂ
ಎದುದ ನಂತ್ು ಗಾಬರಿಯಿಂದಲೆ ಸವಲಪ ದೂರ ಸರಿದರು.
ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ನ್ನನು ಅಕಕನ್ನನ್ನುನು ಕರೆದು, ಮುಟಿಟ, ಎಬಿಬಾಸಲು ಮಾಡಿದ ಪರಯತ್ನು ವಯಥರ್ಶೆವಾಗುತ್ತರುವುದನ್ನುನು ಕಂಡು ದೆೀವಯಯನ್ನೂ ಬಳಿಸಾರಿ
ಪರಿಶ್ೀಲ್ಸದನ್ನು.
“ಧಾತ್ು ಹಾರಿರಬೆೀಕು ಸವಲಪ ನೀರು ತ್ನನು” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ದೆೀವಯಯ ತ್ನ್ನನು ಅಂಗ ವಸತರದಿಂದ ಗಾಳಿ ಬಿೀಸತಡಗಿದನ್ನು .
ಹಾಹಾಕಾರವೆದಿದತ್ು!
ಮುಖಕೆಕ ನೀರು ಎರಚಿದರು. ಬಾಯಿಗೂ ನೀರು ಬಿಟಟರು: ತ್ರುಪತ್ ತ್ಮಮಪಪನ್ನು ಧ್ಮೂರ್ಶೆ ತ್ಸಾಯಿಯ ಆತ್ರ್ಶೆಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ
ಓಗೊಟಿಟದದನ್ನು!
ತ್ನ್ನನು ಅವವಗೆ ಪ್ಪಾರಣ ಹೊೀಯಿತ್ು ಎಂದು ಗೊತ್ಸಾತದೊಡನೆ , ಐತ್ನ್ನ ಕೆೈಹಿಡಿದು,- ಹುಲ್ ಅಟಿಟ ಕೊಂದು ತ್ನ್ನುನುತ್ತದದ ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ನೀಡುತ್ಸಾತ
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ದಿಕುಕಗೆಟುಟ ಹೆದರಿ ದೂರ ನಲುಲಿವ ಜಂಕೆಮರಿಯಂತ್ಸೆ ,-ದಿಗಾಭುರಂತ್ನಾಗಿ ನಂತ್ದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆ “ಅಯೊಯೀ ಐತ್ಸಾ!” ಎಂದು ನ್ನಡುಗಿ ಚಿೀತ್ಕರಿಸ ನೆಲಕುಕರುಳಿ
ವಿಲ್ವಿಲ್ ಒದಾದಡತಡಗಿದನ್ನು! ಐತ್ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಹಿಡಿದೆತ್ತ ನಲ್ಲಿಸ, ತ್ನ್ನನು ಎದೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅವುಚಿಕೊಂಡು “ಹೆದರಬಾಯಡಿ, ಅಯಾಯ! ಹೆದರಬಾಯಡಿ
ಅಯಾಯ!” ಎಂದೆಂದು ಗದಗದಿಸ ಅಳತಡಗಿದನ್ನು.
ಅದನ್ನುನು ಗಮನಸದ ಮುಕುಂದಯಯ ದೆೀವಯಯ ಇಬಬಾರೂ ತ್ಮಮಳಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಂಡು ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರನ್ನುನು ಕರೆದು ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ
ಏನ್ನನನು ಹೆೀಳಿ ಕಳುಹಿಸದರು. ಅವರು ಐತ್ ಅಪಿಪ ಹಿಡಿದಿದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ್ನ ಪಡಿಸುತ್ಸಾತ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದು
ಕೊಂಡುಹೊೀದರು, ಐತ್ನ್ನನ್ನೂನು ಸಂಗಡ ಇರಹೆೀಳಿ.
ದುಃಖದ ಮೀಲೆ ದುಃಖದ ಆಘ್ರಾತ್ವಾಗಿದದ ಬಾಲಕನ್ನ ಹೃದಯ ಅವರ ಸಂತ್ಸೆೈಕೆಯಿಂದ ತ್ುಸು ಶಾಂತ್ವಾದ ಮೀಲೆ ಐಗಳು ಹೆೀಳಿದರು: “ಧ್ಮುರ್ಶೆ,
ನನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿ ನಜವಾಗಿಯೂ ದೆೈವಭಕೆತ, ಪುಣಯವಂತ್ಸೆ. ಆದದರಿಂದಲೆ ದೆೀವರು ಅವರ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆಯನ್ನುನು ತ್ಡಮಾಡದೆ ಸಲ್ಲಿಸದಾದನೆ. ಇಂಥಾ
ಇಚಾಛೆಮರಣ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಸಗುವುದಿಲಲಿ. ಪತ್ವರತ್ಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ರಿೀತ್ ಪತ್ಯೊಡನೆ ಚಿತ್ಸೆ ಏರುವ ಭಾಗಯ. ನಮಗೆ ನಾನ್ನು ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ
ಹಿೀಗೆ ಆಗುವುದನ್ನುನು ಹೆೀಳಿದೆದ. ಇವೊತ್ುತ ನಾವೆೀ ಅಂಥಾದುದ ಒಂದನ್ನನು ಕಣ್ಣಾಣಾರೆ ಕಂಡ ಹಾಗಾಯುತ…. ನೀನ್ನು ಚೆನಾನುಗಿ ಓದುಬರಹ ಕಲ್ತ್ು
ದೊಡಡವನಾದರೆ ಸವಗರ್ಶೆದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನನು ತ್ಂದೆ ತ್ಸಾಯಿಗಳಿಗೆ ತ್ುಂಬಾ ಸಂತೀಷ್ವಾಗುತ್ತದೆ .”
ಯಾರು ಬದುಕಲ್, ಯಾರು ಸಾಯಲ್, ಯಾರು ಹುಟಟಲ್, ಹುಟಟದೆ ಹೊೀಗಲ್, ಮಳೆಗಾಲ ನಲುಲಿತ್ತದೆಯೆ? ಮಳೆಹಿಡಿದು ಕೂತ್ತ್ುತ,
ನಾಲುಕಪ್ಪಾದಗಳನ್ನೂನು ಬಲವಾಗಿ ಊರಿ! ಮೀಡ ಸದಾ ಕವಿದು ಸೂಯರ್ಶೆದಶರ್ಶೆನ್ನವೆ ಅಪೂವರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ತ್ನ್ನನು ದುದರ್ಶೆಮಯ ವಾಯಪ್ಪಾರಗಳನ್ನುನು
ನಲರ್ಶೆಕಷೌವಾಗಿ ನದಾರ್ಶೆಕಿಷೌಣಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸತ್ುತ ಬೃಹತ್ಸ್ ಪರಕೃತ್. ಆ ಪರಕೃತ್ಯ ಪರತ್ರೂಪವಾದ ಸಹಾಯದಿರ ಪವರ್ಶೆತ್ ಕಾನ್ನನ್ನ ಶೆರೀಣ್ ಮನ್ನುಷ್ಯರ ಅಲಪ
ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ನಸಸಾಂಗಿಯಾಗಿ ಭೀಷ್ಣ ವಷ್ರ್ಶೆಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ತಪಪನೆ ತಯುಯತ್ಸಾತ ಹಬಿಬಾ ಕೊಬಿಬಾ ಉಬಿಬಾ ನಂತ್ತ್ುತ.
ಆ ಭೂಮ ನಸಗರ್ಶೆದ ಮುಂದೆ ಹಳೆಮನೆ, ಕೊೀಣೂರು, ಹೂವಳಿಳೆ, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಮತ್ುತ ಸಂಬಾವಿಯಂತ್ಹ ಏಕಾಗರ ಕುಷೌದರ ಗಾರಮಗಳ ಬದುಕಿನ್ನ ಆಶೆ
ನರಾಶೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಶೀಕ ತ್ಸಾಪ್ಪಾದಿಗಳು ಯಃಕಶ್ಚಾತ್ಗಳಾಗಿದುದದರಲ್ಲಿ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವೆೀನ್ನು? ತ್ಂದೆ ತ್ಸಾಯಿಯವರನ್ನುನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ
ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ಯಾಗಲ್; ತ್ಸಾನ್ನು ಬಯಸದ ಹೆಣುಣಾ, ಆ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಇಚೆಛೆಗೂ ವಿರುಧ್ದವಾಗಿ, ಮತತಬಬಾನ್ನ ಪ್ಪಾಲಾಗುತ್ತದೆಯಲಾಲಿ
ಎಂಬ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಹೃದಯವಯಥೆಯಾಗಲ್; ತ್ಸಾನ್ನು ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಬಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ತ್ವರಿಗೊಯುದ
ಬಲಾತ್ಸಾಕರವಾಗಿ ಮತತಬಬಾನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ಸಾತರೆ ಎಂಬ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯ ಬಡಬಾಗಿನುಯನ್ನುನು ಹೊಟೆಟಯೊಳಗಿಟುಟಕೊಂಡು, ಹೆೀಗೊೀ
ಉಪ್ಪಾಯದಿಂದ ಪ್ೀಲ್ೀಸರ ಕೆೈಯಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ಮಳೆಗಾಲದ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಲೆಮರೆಸಕೊಂಡು ಕಾಲ ಹಾಕುತ್ತರುವ ಗುತ್ತಯ ದಾರುಣ
ಚಿತ್ತಸಥೂತ್ಯಾಗಲ್; ನರಂತ್ರ ರೀಗಿಷ್ಟನಾಗಿದದರೂ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಒಲ್ದು ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಅಕಕಣ್ ಮಲಲಿಮಲಲಿಗೆ ಜಾರಿ ಚಿೀಂಕರನಗೆ
ವಶವಾಗುತ್ತದಾದಳಲಾಲಿ ಎಂದು ಒಳಒಳಗೆ ಕೊರಗಲಾರಂಭಸರುವ ಪಿಜಣನ್ನ ಬಾಳಬೆೀಗೆಯಾಗಲ್; ಕಡೆಗೆ, ಪ್ಪಾದಿರಯಿಂದ ಅನೆೀಕಾನೆೀಕ
ಪರಿತೀಷ್ಗಳನ್ನುನು ಪಡೆದು, ಆತ್ನಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆರೈಸತ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂಬ ನ್ನಂಬುಗೆ ಬರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನ್ನೂನು
ಕೊಟುಟ, ಈಗ ಅದರಿಂದ ನ್ನುಣುಚಿಕೊಳಳೆಲು ಹವಣ್ಸುತ್ತರುವ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಹಾಸಾಯಸಪದವಾದ ಒಳತೀಟಿಯಾಗಲ್-ಆ ಸಹಾಯದಿರಯ ಮಲೆ ಕಾಡು
ಮಳೆ ಇವುಗಳ ಕಡೆಗಣ್ಣಾನ್ನ ಗಮನ್ನಕಾಕದರೂ ಬರುತ್ತವೆಯೆೀ?-ಮಲೆಯೊೀ? ಅಲೆಅಲೆಅಲೆಯಾಗಿ ಬಾನ್ನುಮಟಿಟ ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ನಂತ್ದೆ! ಕಾಡೀ?
ದಿಗಂತ್ವಿಶಾರಂತ್ವಾಗಿ, ದಟಟವಾಗಿ, ವಾಯಘರಭೀಷ್ಣವಾಗಿ, ವರಾಕಠೀರವಾಗಿ ಹಸರಿಸದೆ! ಮಳೆಯೊೀ? ಹಗಲೂ ಇರುಳೂ ಒಂದೆೀ ಸಮನೆ
ಸುರಿಯುತ್ತದೆ, ಹೊಡೆಯುತ್ತದೆ, ಜಡಿಯುತ್ತದೆ!
ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ಹಳಿಳೆಯ ಜನ್ನರು ಗದೆದಯ ಕೆಲಸಕೆಕ ಶುರು ಮಾಡಿದಾದರೆ: ಆರು ಕಟುಟತ್ತದಾದರೆ; ಅಗೊೀಡಿ ಮಾಡುತ್ತದಾದರೆ; ಅಂಚು ಕೆತ್ುತತ್ತದಾದರೆ.
ಹಗಲು, ಕೂಣ್ಹಾಕಿ ಮಿೀನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದಾದರೆ; ರಾತ್ರ, ದೊಂದಿ ಲಾಟಿೀನ್ನುಗಳ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ುತಮಿೀನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತದಾದರೆ. ಅಟಟದ ಮೀಲ್ದದ
ಗೊರಬುಗಳೆಲಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳುಗಳ ತ್ಲೆಗೆೀರಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ; ಹಾಸಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಧಿಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದದ ಕಂಬಳಿಗಳೆಲಲಿ ಕೊಪ್ಪೆಪಗಳಾಗಿ
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ಗಂಡಾಳುಗಳ ತ್ಲೆಗೆೀರಿ ದುಡಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಎತ್ತನ್ನ ಹಟಿಟಯ ಉಳುಮಯ ಕೆಲಸದ ಎತ್ುತಗಳೆಲಲಿ ರಜಾಕಾಲ ಮುಗಿದು ಇಸೂಕಲು
ಪ್ಪಾರರಂಭವಾದಂತ್ದೆ!
ಹಳೆಮನೆಯ ದುರಂತ್ ಸಂಭವಿಸದ ತ್ರುಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಬಬಾರು ಸಂಧಿಸದರೂ ಮದಮದಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ು ಮದಲಾಗುತ್ತದದದುದ ಒಂದೆೀ
ವಿಷ್ಯದಿಂದ: ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿದುದ ಹಿಂತ್ರುಗಿದದ ಹಳೆಮನೆ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಕಾಲವಾದ ಕಥೆ ಮತ್ುತ ಅವರ ಹೆಂಡತ್ ರಂಗಮಮ
ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರ ಇಚಾಛೆಮರಣದ ಸುದಿದ! ಅಳುತ್ಸಾತ ಮಾತ್ಸಾಡಿದರು; ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಮಾತ್ಸಾಡಿದರು; ಉಳುತ್ಸಾತ ಮಾತ್ಸಾಡಿದರು; ಅಂಚು ಕೆತ್ುತತ್ಸಾತ
ಮಾತ್ಸಾಡಿದರು; ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಮಾತ್ಸಾಡಿದರು; ಎಲೆಯಡಕೆ ಜಗಿಯುತ್ಸಾತ ಮಾತ್ಸಾಡಿದರು; ಬೆಳಗೆಗ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತ ಮಾತ್ಸಾಡಿದರು;
ಬೆೈಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ಸಾತ ಮಾತ್ಸಾಡಿದರು! ಎಷ್ುಟ ಮಾತ್ಸಾಡಿದರೂ ಸಾಲದ ಸುದಿದ! ಎಷ್ುಟ ಮಚಿಚಾ ನ್ನುಡಿದರೂ ತ್ೀರದ ಸುದಿದ! ಕರುಣ,
ಅದುಭುತ್ ಶಾಂತ್ರಸಗಳಿಗೆ ಅಕಷೌಯ ಪ್ಪಾತ್ಸೆರಯಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ತ್ೀಥರ್ಶೆವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯಾಗಿತ್ುತ ಆ ಸುದಿದ!
ಎಂತ್ಹ ಹೂಳಿನ್ನ ಮೀಲೆಯೂ ಕಾಲಕರಮೀಣ ಹುಲುಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ; ಎಂತ್ಹ ಸೂಡಿನ್ನ ಸುಟುಟ ನೆಲವನಾನುದರೂ ಕಾಲಕರಮೀಣ ಹಸುರು ತ್ಬುಬಾತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಹೂಳಿದಾದರೆಂಬ ಚಿಹೆನುಯೆ ಮಾಸಹೊೀಗುತ್ತದೆ ; ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಸುಟಿಟದದರು ಎಂಬ ಗರುತ್ೂ ಕಾಣದಂತ್ಸೆ ಗರುಕೆ ತ್ಬಿಬಾ ನ್ನಳನ್ನಳಿಸ ಹಸುರು ನ್ನಗೆ
ಬಿೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಬದುಕಿನ್ನ ಇತ್ರ ಸದೊಯೀಮುಖಯ ಸಂಗತ್ಗಳು ಬರಬರುತ್ಸಾತ ಜನ್ನಮನ್ನವನಾನುಕರಮಿಸ, ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಮತ್ುತ ರಂಗಮಮ
ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರ ದಾರುಣ ಕಥೆಯನ್ನುನು ಕರಮೀಣ ದೂರಸಮೃತ್ಯನಾನುಗಿ ಮಾಡತಡಗಿದದವು.
ಉಳಿದೆಲಲಿರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ದುಃಖಿಯಾಗಿದದ ತ್ಬಬಾಲ್ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಸೂತ್ಕಾನ್ನಂತ್ರ ತ್ಥಿ ಮದಲಾದ ಕಮರ್ಶೆಗಳೆಲಲಿ ಪೂರೆೈಸದ ಮೀಲೆ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮಾವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಜಜಿಯ ಮತ್ುತ ಅತ್ಸೆತಯ ಅಕಕರೆಯ ಆಶರಯದಲ್ಲಿ, ಐಗಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರಿಂದ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಇತ್ರ
ಮಕಕಳೊಡನೆ ಓದು ಬರಹ ಕಲ್ಯಲು ತಡಗಿದದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಕಾಡು, ತ್ಮುಮ ಇಬಬಾರೂ ಅವನಗೊದಗಿದದ ದುರಂತ್ದ ನಮಿತ್ತ ತ್ಮಮ
ಗೆಳೆಯನ್ನನ್ನುನು ಎಂದಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಚಾ ಪಿರೀತ್ಯಿಂದಲೂ ಅಕಕರೆಯಿಂದಲೂ ದಾಕಿಷೌಣಯದಿಂದಲೂ ಕಾಣುತ್ತದದರು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಯಾರಿಗೂ ತ್ಳಿಯದಂತ್ಸೆ
ಅಳುತ್ತದುದ ಗೆಳೆಯರು ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತರುವುದನ್ನುನು ಕಂಡು ಕಣಣಾರೆಸಕೊಂಡಾಗಲೆಲಲಿ ಕಾಡು, ತ್ಮುಮ ಇಬಬಾರೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು ನಾನಾ ರಿೀತ್ಯಿಂದ
ಸಂತ್ವಿಸುತ್ತದದರು: ‘ನನ್ನನು ಅವವ ಅಪಪಯಯ ಸವಗರ್ಶೆದಲ್ಲಿದುದ ನೀಡುತ್ತದಾದರೆ ಕಣೀ!’ ಐತ್ನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಪಿೀಂಚಲು ನೀಡಿದಳಂತ್ಸೆ, ಸೂಡಿನ್ನ
ಬೆಂಕಿಯೆಲಲಿ ಆರುತ್ತದಾದಗ ಆಕಾಶದಿಂದ ಒಂದು ರಥ ಇಳಿದು ಬಂದು, ದೊಡಡ ಮಾವಗೂ ದೊಡಡತ್ಸೆತಗೂ ಹೂವಿನ್ನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿ
ಕೂರಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಯಿತ್ಂತ್ಸೆ!’ ‘ಮುಕುಂದ ಮಾವನ್ನ ಸವಪನುದಲ್ಲಿ ದೊಡಡಮಮ ದೊಡಡಪಪಯಯ ಇಬಬಾರೂ ಬಂದಿದದರಂತ್ಸೆ ಕಣೀ!’ ಇತ್ಸಾಯದಿಯಾಗಿ.
ಒಂದು ಸಾರಿ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಬೆೈಗುಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮಗಿಗ ಹೆೀಳುತ್ತದಾದಗಲೆ , ನ್ನಡುವೆ ತ್ಂದೆತ್ಸಾಯಿಯರ ನೆನ್ನಪುಕಿಕ ದುಃಖ ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಅತ್ಸಾತಗ
ಅನ್ನಂತ್ಸೆೈಗಳು ಅನೆೀಕ ರಿೀತ್ಯಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ್ನ ಹೆೀಳೆ ಅವತ್ತನ್ನ ಮಗಿಗ ಪ್ಪಾಠದಂತ್ಹ ಮುಖಯ ವಿಷ್ಯವನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸ ಅಡಿಕೆ ಬಿಟಿಟದದರು. ಆಗ ಕಾಡು
ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಜೊತ್ಸೆಯೆೀ ಹೊೀಗಿ. ಕೆಸಹರ್ಶೆಲಗೆಯ ಮೀಲೆ ಅವನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಒತ್ತ ಕುಳಿತ್ು, ಅಂಗಳಕೆಕ ಕಾಲು ಇಳಿಬಿಟಟಕೊಂಡು ಹೆೀಳಿದದನ್ನು,
ತ್ುಳಸೀಕಟೆಟಗೆ ಹೊತ್ತಸಟಿಟದದ ನೀಲಾಂಜನ್ನದ ದಿೀಪವನೆನುೀ ನೀಡುತ್ಸಾತ: “ಧ್ಮೂರ್ಶೆ, ಆ ‘ಗಡಡದಯಯ’ ಆವೊತ್ುತ ಆ ಕಲೂಲಿರು ಹೊಳೆದಂಡೆ ಮಾಯಲೆ,
ಅದೆೀ ಆ ಜೊೀಳಿಗೆಗೆ ಕೆೈ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ನ್ನಮಗೆ ಹಣುಣಾ ಕೊಟಟನ್ನಲಾಲಿ ಆ ಗಡಡದಯಯ, ನನನುಬಬಾನೆನುೀ ಹತ್ರಕೆಕ ಕರೆದು ಹೆಗಲ ಮೀಲೆ ಕೆೈ ಹಾಕಿ
ಹೆೀಳಿದದನ್ನಲಾಲಿ? ನಂಗೆ ಗಾಯಪಕ ಅದೆಯೆೀನ್ನು?” ಎಂದು ಕೆೀಳಲು, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಮಾತ್ಸಾಡದೆ ತ್ಲೆದೂಗಿ ಸಮಮತ್ಸದಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆ ನೀಡುತ್ತರಲು,
ಕಾಡು ಉತ್ಸೆತೀಜತ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದದನ್ನು: “ಅಂವ ಹೆೀಳಿದೆದೀನ್ನು? ಗೊತ್ಸೆತೀ? ’ಮಗೂ, ನನ್ನನು ಭವಿಷ್ಯ ಉಜವಲವಾಗಿದೆ. ಚೆನಾನುಗಿ ಓದು ಬರಹ
ಕಲ್ತ್ುಕೊೀ. ನೀನ್ನು ಮುಂದೆ ತ್ುಂಬ ದೊಡಡ ಹೆಸರು ಪಡೆದು ದೊಡಡ ಮನ್ನುಷ್ಯನಾಗುತ್ತೀಯ!….”
“ಹಾಂಗಲಲಿ ಕಣೀ, ಅಂವ ಅಂದದುದ: ‘ಕಿೀತ್ರ್ಶೆವಂತ್ನಾಗುತ್ತೀಯ’” ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಸರಳ ಮುಗಧ ಭಾವದಿಂದ ಸೆನುೀಹಿತ್ನ್ನ ಜಾಞಪಕವನ್ನುನು
ತ್ದಿದದದನ್ನು.
***
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹೆಣವನ್ನುನು ಇಳಿಸುತ್ತದಾದಗ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಯೂ ಇತ್ರರಂತ್ಸೆ ಶೀಕ ಪರದಶರ್ಶೆನ್ನ ಮಾಡಲು
ಮುಂದುವರಿದಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಆ ಹೆಣದ ಮುಖವನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಆ ಕಳೆೀಬರ ನಜವಾಗಿಯೂ ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಅಣಣಾನ್ನದೆೀ ಎಂಬುದು
ಖಾತ್ರಯಾದ ತ್ರುವಾಯ, ಅವನ್ನ ಚೆೀತ್ನ್ನ ಹೌಹಾರಿಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಒಲ್ದಿದಾದತ್ನ್ನ ಮೃತ್ುಯಸಮಮಖದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು
ಅಪ್ಪಾಥಿರ್ಶೆವ ಭೀತ್ ಅವನ್ನ ಹೃದಯವನಾನುಕರಮಿಸತ್ುತ. ಏಳೆಂಟು ವರುಷ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಣಣಾ ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀಗುವವರೆಗೂ ತ್ಮಮಪಪಗೆ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ
ಉಳಿದೆಲಲಿರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಅತ್ಶಯವಾದ ಗಾಢವಿಶಾವಸವಿತ್ುತ. ಏಕೆಂದರೆ ಹುಡುಗ ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ಒರಟು ರೂಪ, ಒರಟುವತ್ರ್ಶೆನೆ, ಒಡಲಕೊಳಕು,
ಹೊಲಸುಬಾಯಿ ಇವುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ತ್ಂದೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲಲಿರೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಜಗುಪ್ಪೆಸಾಯಿಂದ ಕಡೆಗಣ್ಸ ಬೆೈದು
ದೂರಿೀಕರಿಸುತ್ತದಾದಗ ಅಣಣಾ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಯೊಬಬಾನೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಪಿರೀತ್ಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದದನ್ನು. ಷ್ಕಾರಿ ಹುಚಿಚಾನ್ನ ದೊಡಡಣಣಾ ಕಾಡು ಸುತ್ತಲು
ಕಾತ್ರನಾಗಿದದ ತ್ಮಮನ್ನನ್ನುನು ಎಷಟೀಸಾರಿ ತ್ನನುಡನೆ ಸಾರಿಕೆ ಬೆೀಟೆಗೂ ಮರುಸು ಕೂರುವುದಕೂಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತದದನ್ನು. ಜೆೀನ್ನು
ಕಿೀಳುವುದು, ಹಕಿಕ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಮಿೀನಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕುವುದು, ಕೆರೆಗೆ ಬಲೆಹಾಕಿ ಮಿೀನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಹಲಸನ್ನ ಹಣಣಾೀ ದಿೀಕರ್ಶೆನ್ನ ಹಣಣಾೀ
ಮಾವಿನ್ನ ಹಣಣಾೀ ಕಲುಲಿಸಂಪಿಗೆ ಹಣಣಾೀ ಕುಯುಯವುದು, ಉರುಳು ಒಡಿಡ ಹುಂಡುಕೊೀಳಿ ಚಿಟುಟಗೊೀಳಿ ಕಾಡುಕೊೀಳಿಗಳನ್ನುನು ಹಿಡಿಯುವುದು,
ಮದಲಾದ ನಾನಾ ಲಲ್ತ್ ಮತ್ುತ ರುದರ ಸಾಹಸಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಮಮಪಪ ಅಣಣಾನಡನೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಂತೀಷ್ಪಟಿಟದದನ್ನು.
ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀದ ಅಣಣಾ ತ್ರುಗಿ ಹಿಂದಿರುಗದಿದಾದಗ ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ದುಃಖ ಇತ್ರ ಯಾರ ದುಃಖಕೂಕ ಕಡಿಮಯದಾದಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಕೌಮಾಯರ್ಶೆ
ತ್ಸಾರುಣಯಕೆಕೀರಿ, ತ್ಸಾರುಣಯ ಯೌವನ್ನದಂಚಿಗೆ ಸಮಿೀಪಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಇದದ ಒಬಬಾ ಅಣಣಾನ್ನ ವಿಶಾವಸದಿಂದಲೂ ದೂರನಾಗಿ, ಮನೆಯವರ ಕಟುತ್ವಕೆಕ
ಕಹಿಗೊಂಡಿದದ ಅವನ್ನ ಚೆೀತ್ನ್ನ ತ್ನ್ನನು ಸಹಿ ಸಂತೀಷ್ಗಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನನುವರೂ ಮನೆಯವರೂ ಅಲಲಿದ ಅನ್ನಯರ ಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ಪಾಪಕೆಷೌೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಕಂಡುಕೊಂಡು ವಿಲಾಸಸತಡಗಿತ್ುತ. ಚೆನಾನುಗಿ ಮಿೀಯಿಸ ಶುಚಿಯಾಗಿಟುಟ ಒಳೆಳೆಯ ಆಹಾರ ತ್ನನುಸ ಸಾಕಿದದ ಮನೆಯ ಚಿೀನನಾಯಿ, ’ಸಣುಬಿ’ನ್ನ
ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ದದುದ ಹಿಡಿದು ವಿಕಾರವಾಗಿದದರೂ ಲೆಕಿಕಸದೆ ಬಿೀದಿಯ ನಾಯಿಯ ಸಂಗ ಬಯಸ ಸರಪಣ್ ಕಂಪ್ಪೌಂಡುಗಳಿಂದ ನ್ನುಣುಚಿಕೊಂಡು
ಪ್ೀಲ್ಬಿೀಳುವಂತ್ಸೆ, ತ್ಮಮಪಪ ಕಿೀಳು ಜಾತ್ಯವರ ಹಟಿಟ ಬಿಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ಜೊೀಪಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖವನ್ನನುರಸ ಪಡೆದಿದದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಹೊಲಸು
ಶೃಂಗಾರ ಸಾಹಸದ ಇತ್ತೀಚಿನ್ನ ಬೆೀಟೆಗೆ ತ್ುತ್ಸಾತಗಿದದವಳೆಂದರೆ ಹೊಲೆಯರ ಕುಳುವಾಡಿ ಸಣಣಾನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅವಿವಾಹಿತ್ ಮಗಳು ಪುಟಿಟ! ಉಂಡಾಡಿ
ಬೆೈರನ್ನ ನೆರವು ಪಡೆದು ಅವಳನ್ನುನು ಉಪ್ಪಾಯವಾಗಿ ನೆಲುಲಿಹುಲುಲಿ ಕುತ್ತರೆ ಹಾಕಿದದ ಕಣಕೆಕ ಬೆೈಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಕಳುಳೆ ಕುಡಿಸ, ತ್ನ್ನನು ದೆೀಹ
ತ್ೃಷೆಣಾಯನ್ನುನು ಪರಿಹರಿಸಕೊಂಡಿದದನ್ನು, ‘ಸಣಣಾ ಒಡೆಯ ತ್ಮಮಪಪಯಯ’! ಆ ಗುಟೂಟ ಎಲಲಿರ ಗುಟಿಟನ್ನ ಪಿಸುಮಾತ್ಸಾಗಿಯೆ ಬಹಿರಂಗ
ವಿಷ್ಯವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ. ತ್ಸಾವು ಊರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲಲಿದಿದಾದಗ ನ್ನಡೆದಿದದ ಆ ವಿಷ್ಯವನ್ನುನು ಕೆೀಳಿತ್ಳಿದಿದದ ಅವನ್ನ ತ್ಂದೆ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು
ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನ ಕಪ್ಪಾಲಕೆಕ ಹೊಡೆಯಲು ಹೊೀಗಿದದಕೆಕ ನಜವಾದ ಅಂತ್ಃಕಾರಣವೂ ಅದೆೀ ಆಗಿತ್ುತ!
ಅಣಣಾನ್ನ ಕಳೆೀಬರವನ್ನುನು ಕಂಡಾಗಲೆ ತ್ುಸು ಸೆಡೆತ್ದದ ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ನೀಚತ್ವ ಅತ್ತಗೆಯ ಆಕಸಮಕವಾದ ಮತ್ುತ ಅತ್ಯಂತ್ ಶೀಕದ ಸನನುವೆೀಶದಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯದುಭುತ್ವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಸಂಭವಿಸದದ ಸಾವಿನ್ನ ಸಮಮಖದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ತನೆ ಕುಸದು ಬಿದದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಏಕೆ? ಏನ್ನು?ಎತ್ತ? ಎಂಬುದು ಅವನಗೆೀನ್ನೂ
ಅಥರ್ಶೆವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಯಾವುದೊೀ ಮಹಾ ದೊಡಡದರ ಮುಂದೆ ತ್ನ್ನನು ಅಲಪತ್ವ ಮುದುಗಿ ನಾಚಿ ಹೆದರಿ ಕುಗಿಗ ನೆಲಸಮವಾಗಿ ಹೊೀದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ
ಅವನಗೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗುವ ಪರಯತ್ನುದಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ಪಾರಾಗುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಅನವಾಯರ್ಶೆ ವಿಧಾನ್ನವೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ , ಅವನ್ನ ಚೆೀತ್ನ್ನ, ಆ ಕುಗಿಗಗೆ
ಪರತ್ಸಪಧಿರ್ಶೆಯಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪಾತ್ಸಾಳ ಸುಪತಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಗುಪತವಾಗಿದದ ದೊಡಡತ್ನ್ನವನ್ನುನು ಹೊಡೆದೆಬಿಬಾಸ ನಮಿರಿ ನಲ್ಲಿಸತ್ುತ. ತ್ಸಾತ್ಸಾಕಲ್ಕವೊೀ?
ಚಿರಕಾಲ್ಕವೊೀ? ಅಂತ್ೂ ಅದನ್ನುನು ಗಮನಸದ ಅನೀಕರಿಗೆ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯ ದೊಡಡತ್ನ್ನವೆ ತ್ಮಮನ್ನ ಮೈಮೀಲೆ ಬಂದಿರಬೆೀಕು ಅನನುಸತ್ುತ.
ಆದದರಿಂದಲೆ ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿದಿದದ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ಮಲಗಿದದ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಬೆಳಿಗೆಗ ಮುಂಚೆ ಪರವೆೀಶ್ಸ, ತ್ಮಮಪಪ “ಅಪಪಯಯಗೆ ಎಚಚಾರಾಯಾತ?
ಮಕಾ ತಳೆಯಾಕೆ ಬಿಸನೀರು ತ್ರಲೆೀನ್ನು?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದಾಗ, ತ್ಂದೆಗೆ ಆದ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟಲಲಿ! ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಮೀಲೆ ಮತ್ಸೆತ ಅವನ್ನು
ಒಳಕೆಕ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ್ ವಿನ್ನಯವಾಣ್ಯಿಂದ “ಅಪಪಯಯಗೆ ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರ ಕಷಾಯ ತ್ಂದುಕೊಡಲೆೀನ್ನು ಅಂತ್ಸಾ ಕೆೀಳತದೆ ಬುಚಿಚಾ .” ಎಂದಾಗ ಆ
ಆಶಚಾಯರ್ಶೆ ವಿಸಮಯಕೆಕ ತ್ರುಗಿ, ಆನ್ನಂದಾತ್ಶಯಕೆಕ ಅವರ ಕಣುಣಾ ಹನಗೂಡಿತ್ುತ! ನನೆನು ತ್ಸಾನೆ ನ್ನಡೆದಿದದ ಎರಡು ಪಿರಯಜೀವಿಗಳ ದೆೀಹದ ದಹನ್ನ
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ಸಂಸಾಕರದಿಂದ ದುಃಖ ಜಜರ್ಶೆರಿತ್ವಾಗಿದದ ಅವರ ಮುದಿಹೃದಯ, ಅದುವರೆಗೂ ಪಕೆಕಯಲ್ಲಿ ಮುಳಾಳೆಗಿ ಚುಚುಚಾತ್ತದದ ಈ ಮಗನ್ನ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆಯನ್ನುನು
ಕಂಡು, ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಗೆ ಹಿಗಿಗ ಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಅವರ ಪಿತ್ೃಚೆೀತ್ನ್ನ ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ಹಿಂದಿನ್ನ ಅಲಪತ್ವ ಅಪರಾಧ್ ದೌಷ್ಟಯಗಳನೆನುಲಲಿ ಕಷೌಮಿಸ, ಅವನ್ನ
ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸತ್ುತ: ’ಪ್ಪಾಪ! ಹುಡುಗ ನಜವಾಗಿಯೂ ಒಳೆಳೆಯವನೆ! ನಾವೆೀ ಅವನ್ನನು ಬೆೈದೂ ಹೊಡೆದೂ ದೂರಮಾಡಿ ಹಾಂಗಾಗಿಬಿಟಿಟದದ! ಏನ
ದೆೀವರು ಕಣುಣಾ ಬಿಟಟ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ ನ್ನಮಮ ಮನೆೀ ಮೀಲೆ !’
ಮಂಜಮಮನ್ನಂತ್ೂ ತ್ನ್ನನು ಒರಟು ಅಣಣಾಯಯ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು, ತ್ನ್ನನು ಅಪಪಯಯ ಅಕಕರೆಗೆ ಕರೆಯುವಂತ್ಸೆ, ’ಬುಚಿಚಾ’ ಎಂದು ಸಂಭೀಧಿಸ ಕರೆಯತಡಗಿದದನ್ನುನು
ಕೆೀಳಿ, ಅವನ್ನ ಮೀಲಣ ಮಮತ್ಸೆಯುಕಿಕ ಕರಗಿದಂತ್ಸಾಗಿದದಳು. ತ್ಮಮಪಪ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿಯನ್ನುನು ತ್ರಸಾಕರ ಧ್ವನಯಿಂದ ’ಮಂಜ’ ಎಂದೆೀ
ಕರೆಯುತ್ತದುದದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ.
ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಪರವಾಗಿದದ ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ವತ್ರ್ಶೆನೆಯಂತ್ೂ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸತ್ುತ. ತ್ಸಾನೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ್ನನಾಗಿ ಅವನ್ನ ಅಭುಯದಯದ
ಹೊಣ್ಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊತ್ತಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ….’ ಐಗಳ ಹತ್ರ ಚೆನಾನುಗಿ ಓದು ಬರಾ ಕಲ್. ಆಮಾಯಲೆ ಮೀಗರಳಿಳೆೀಲ್ ಹೊಸ ಮಿಶನ್
ಇಸೂಕಲಾಗಿದೆಯಲಾಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಇಂಗಲ್ೀಸು ಕಲುತ, ಕಡಿೀಗೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೂ ಹೊೀಗಬೆೈದಂತ್ಸೆ!….’ ಎಂದು ತ್ುಂಬ ಮುದಿದನಂದ ಮಾತ್ಸಾಡಿಸ
ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಕಳಿಸದದನ್ನು.
ಮನೆ ಹಿಸೆಸಾಯಾಗಿ ಶಂಕರಹೆಗಗಡೆ ಬೆೀರೆ ಹೊೀದಾಗಿನಂದಲೂ ಒಮಮಯೂ ಅವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸುಳಿಯದಿದದ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ , ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ
ಮತ್ುತ ರಂಗಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರ ಹನನುಂದನೆಯ ದಿನ್ನದ ತ್ಥಿ ಪೂರೆೈಸದ ಮರುದಿನ್ನ ಬೆಳಗೆಗ , ಮತ್ತ ಮದಲಾಗಿ ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳಕೆಕ
ಕಾಲ್ಟಟನ್ನು. ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಬಾವ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರಡನೆ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ದದ ಶಂಕರಹೆಗಗಡೆಗೆ ತ್ನ್ನನು ಕಣಣಾನೆನು ನ್ನಂಬಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ.
ಬಂಧ್ುಜೀವಗಳೆರಡರ ಸದೊಯೀಮರಣದ ದುರಂತ್ ದುಃಖಛಾಯೆ ಯಲ್ಲಿದದ ಶಂಕರಹೆಗಗಡೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ತ್ಸಾತ್ಸಾಕಲ್ಕ ಕಷೌಮಾಗುಣವು ತ್ನ್ನಗೆ
ತ್ಸಾನೆ ಉದಿದೀಪಿತ್ವಾದದರಿಂದ ಸಂಬಾವಿ ಬಾವನ್ನ ಇದಿರಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಯಾದಿ ತ್ಮಮಪಪನ್ನನ್ನುನು ವಿಶಾವಸದಿಂದಲೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡನ್ನು. ತ್ನನುಂದ ಏನಾದರೂ
ಸೆೀವೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯದ ಆವಶಯಕತ್ಸೆ ಇದೆಯೆ ಎಂದೂ ವಿಚಾರಿಸದದನ್ನು.
ತ್ಮಮಪಪ ಆ ಮಾತ್ು ಈ ಮಾತ್ು ಆಡಿ, ಸಂಬಾವಿ ಬಾವನ್ನನ್ನುನು ಏಕಾಂತ್ಕೆಕ ಕರೆದು ಮಾತ್ಸಾಡಿದನ್ನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀತ್ತ್ತಗಮಮನ್ನ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮ
ವಿಚಾರಿಸುವ ನೆವದಿಂದ, ಏನೆೀನ್ನನನು ಗಳಪುತ್ತದುದ ತ್ನ್ನನು ಕೆೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆೀ ನ್ನಡೆದುಬಂದ ರಾಮುವಿನಡನೆ , ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ,
ಜಟಟಕಕಯಯನಡನೆ ತ್ನ್ನನು ನಾನಾ ವಿಧ್ವಾದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನುನು ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು, ಮಲಲಿನೆ ಪಿಸುದನಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಮತ್ುತ ತ್ಂಗಿ ಮಂಜಮಮನ್ನ
ಮದುವೆಯ ಪರಸಾತಪವೆತ್ತದನ್ನು.
“ನೀಡು, ಅಕಕಯಯ, ನ್ನನ್ನನು ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಅಣಣಾಯಯ ಅತ್ತಗೆಮಮ ಇಬಬಾರೂ ಒಟಿಟಗೆ ಹೊೀಗಿಬಿಟುರ…. ಅಪಪಯಯನ್ನೂ ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟಾಟನೆ….
ಇನೆನುೀನ್ನು ಹೊರೆ ಎಲಾಲಿ ನ್ನನ್ನನು ಮಾಯಲೆೀ ಬಿದದ ಹಾಂಗಾಯುತ…. ನೀವೆಲಲಿ ನ್ನನ್ನನು ಕೆೈಹಿಡಿದು ಎತ್ತದೆ ಇದದರೆ, ನ್ನನ್ನಗೆ ಇನಾಯರು ಗತ್?” ಅಳುದನಯಿಂದಲೆ
ನ್ನುಡಿದು, ಕಂಬನ ಮಿಡಿದು, “ನ್ನಮಮ ಮನೆ ಪ್ಪಾಲಾಗದೆ ಇದಿದದೆರ ಶಂಕರಣಣಾಯಯನೆೀ ಎಲಾಲಿನ್ನೂ ನೀಡಿಕೊಳಿತದೊನುೀ ಇಲ್ಲಿೀ ? ಮನೆ ಪ್ಪಾಲಾದೆರ
ಏನಾಯುತ? ಅಂವ ಅಣಣಾಯಯ, ನೀನ್ನು ಅಕಕಯಯ ಅನನುೀದೆೀನಾದೂರ ತ್ಪತದೆಯೆೀ?….” ಎಂದು ಮದಲಾಗಿ ಪಿೀಠಿಕೆ ಹಾಕಿ, ತ್ನ್ನನು ಮತ್ುತ ತ್ಂಗಿಯ
ಮದುವೆಯ ಭಾರವೂ ಅವರ ಮೀಲೆಯೆ ಬಿದಿದದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂನು ಸೂಚಿಸ, ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಗೆ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿ ಮಂಜಮಮನ್ನನ್ನುನು, ಹಿಂದೆ ಮಾತ್ಸಾಗಿದುದ,
ಜಟಟಮಮನಂದಲೆ ಅದು ಮುರಿದು ಬಿದುದದನ್ನೂನು ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ನ್ನುಡಿದು,-ತ್ಂದುಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನಗೆ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯ ತ್ಂಗಿ ಲಕಕಮಮನ್ನನ್ನುನು ಕೊಟುಟ
ಲಗನುವೆೀಪರ್ಶೆಡಿಸುವಂತ್ಸೆ ಸಲಹೆಕೊಟಟನ್ನು.
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ಆದರೆ ಜಟಟಮಮ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಮದುವೆ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರ ಮಗಳು ಚಿನ್ನನುಮಮನಡನೆ ಆಗಲೆ ನಶಚಾಯವಾಗಿಬಿಟಿಟರುವ ವಿಚಾರ ತ್ಳಿಸ,
“ತ್ಮಮ ತ್ಂಗಿೀನೆೀ ಕೊಟುಟ, ನನ್ನನು ತ್ಂಗಿೀನೆೀ ತ್ರಾದು ಅಂತ್ಸಾ ಮದಲೆೀನೀ ವೆೀಚನೆ ಮಾಡಿದುರ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾಕೊೀ ಅವರ ಮನ್ನಸುಸಾ
ಬದಲಾಯಿಸದ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣತದೆ. ತ್ಂಗಿೀನ್ನ ಬಾಯರೆ ಯಾರಿಗೊೀ ಕೊಡಾಕೆ ನೀಡಿತರ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣತದೆ !….ನ್ನಂಗೆೀನೀ ಅವಳನ್ನನು ನಂಗೆೀ ಕೊಡಬೆೀಕು
ಅಂತ್ಸಾ ಮನ್ನಸುಸಾ. ಆದರೆ ಅವರ ತ್ಂಗಿೀನ್ನ ಅವರ ಮನ್ನಸುಸಾ ಬಂದೊೀರಿಗೆ ಕೊಡಬಾಯಡ ಅಂತ್ಸಾ ಹಾಯಂಗೆ ಹೆೀಳಾದು, ಹೆಣುಣಾ ಹೆಂಗುಸಾ?” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ,
ತ್ುಂಬ ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ ವಯಕತಪಡಿಸದಳು. ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಯ ಕೆಟಟಚಾಳಿಯ ಅಸಹಯ ಕಥೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ ಅಸಹಾಯಸಹಯತ್ರವಾಗಿ ಹಬಿಬಾದುದೆೀ ತ್ನ್ನನು
ಗಂಡನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಬದಲಾಯಿಸದುದಕೆಕ ಒಳಗುಟಿಟನ್ನ ಕಾರಣ ಎನ್ನುನುವುದನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ಜಟಟಮಮ ಬಿಟುಟಕೊಟಿಟರಲ್ಲಲಿ.
ನೆರೆಮನೆಗೆ ಹೊೀಗುವಾಗ ಇದದ ಪರಶಾಂತ್ತ್ಸೆ ನೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಹಿಂತ್ರುಗಿದ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ
ವಿಕುಷೌಬದಗೊಂಡಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿ ಮಂಜಮಮನಡನೆ ಸಂಗಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯ ವಿವಾಹ ಮುರಿದುಬಿದಿದದದ ವಿಚಾರ ಅವನಗೆೀನ್ನೂ
ಹೊಸದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹೂವಳಿಳೆಯ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರವೂ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತದುದದೆ ಆಗಿತ್ುತ. ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಮತ್ುತ ಸಂಬಾವಿ
ಲಕಕಮಮನ್ನ ಮದುವೆ ಸವಲಪ ತ್ಡವಾಗ ಬಹುದೆೀ ಹೊರತ್ು ಇನೆನುೀನ್ನೂ ಪರಮಾದಕೆಕ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿದದನ್ನು. ಆದರೆ
ಈಗ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿಯನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಮನ್ನಸಕನಾಗಿ, ಬೆೀರೆ ಆಲ್ೀಚನೆಯಲ್ಲಿದಾದನೆಂದು ಅತ್ಯಂತ್
ಪರಮಾಣಪೂವರ್ಶೆಕವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಸಥೂಳದಿಂದಲೆ ಕೆೀಳಿ ತ್ಳಿದು ದಿಕುಕಗೆಟಟಂತ್ಸಾಗಿದದನ್ನು.
ಅವನ್ನ ಆ ದಿಙ್ೂಮಡತ್ವಕೆಕ ಕಾರಣ, ಅಂತ್ಹ ಆದಶರ್ಶೆಮಯ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತ್ಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಗೆ ದಿವತ್ೀಯ
ಪತ್ನುಯನಾನುಗಿ ಮಾಡುತ್ಸಾತರೆಂದು ಕೆೀಳಿದಾಗ ಮುಕುಂದಯಯನಗುಂಟಾಗಿದದ ದಿಙ್ೂಮಢತ್ವಕೂಕ ಈಗ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡಗೆ ಉಂಟಾಗಿದದ ಮನ್ನಃಕೊಷೌೀಭೆಗೂ
ಧೆಯೀಯಸವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೂರದ ಸಂಬಂಧ್ವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಆಗಲೆ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಸುಖವನ್ನುನು ನಾನಾ ಪ್ಪಾತ್ಸೆರಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಡುಬಿಟಿಟದದನ್ನು.
ಅವನಗೆ ಈಗ ಬೆೀಕಾದದುದ ತ್ನ್ನನು ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿದದ ಒಂದು ಹೆಣುಣಾ. ಇತ್ರರಂತ್ಸೆ ತ್ಸಾನ್ನೂ, ತ್ನ್ನನುಂತ್ಹ ಮನೆತ್ನ್ನದ ಒಂದು ಹೆಣಣಾನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ,
ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರಂತ್ಸೆ ಗೌರವವಾಗಿ ಗೌಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದರಾಯಿತ್ು ಎಂಬುದಷೆಟೀ ಅವನಗೆ ಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ. ಲಕಕಮಮನೆೀ ಬೆೀಕು ಎಂದೂ
ಅವನಗೆ ಹಟ ಇದಿದರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ಗೌರವಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದಾದ ಅಂತ್ಹ ಮತತಂದು ಹೆಣುಣಾ ಸಕುಕವ ಪಕಷೌದಲ್ಲಿ
ಸಂತೀಷ್ದಿಂದಲೆ ಲಕಕಮಮನ್ನನ್ನುನು ತ್ಯಜಸುತ್ತದದನ್ನು. ತ್ಯಜಸುತ್ತದೆದೀನೆ, ತ್ಯಜಸಬೆೀಕಾಯಿತ್ಲಾಲಿ ಎಂಬ ಯಾವ ಪಶಾಚಾತ್ಸಾತಪದ ಚುಚೂಚಾ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ
ಬರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಬೆೀರೆ ಯೂರು ತ್ನ್ನಗೆ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡಲು ಒಪಪದಿರುವಾಗ ಸಕಿಕದದ ಒಂದು ಹೆಣೂಣಾ ಕೆೈಬಿಟುಟ ಹೊೀದರೆ , ತ್ನ್ನನು ಮಾನ್ನ
ಮೂರು ಕಾಸಾಗುವುದಿಲಲಿವೆ? ಕಡೆಗೆ, ಯಾವ ಸರಿೀಕ ಜಾತ್ಯವನ್ನೂ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡದಿದದ ತ್ನ್ನಗೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಜಾತ್ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ಸಮಾನ್ನವಾಗಿರುವ, ಕಿೀಳುಮಟಟದ ಒಕಕಲ ಹೆಣುಣಾ ಗತ್ಯಾದರೆ? ಎಷ್ುಟ ಅಗೌರವ! ಆದದರಿಂದಲೆ ಸಂಬಾವಿ ಲಕಕಮಮನ್ನನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ
ದಕಿಕಸಕೊಳಳೆಲೆೀಬೆೀಕೆಂದೂ, ಅದಕಿಕರುವ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ದಾರಿ ಎಂದರೆ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಗೆ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ದಕುಕದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಅವನಗೆ ತ್ನ್ನನು
ತ್ಂಗಿ ಮಂಜಮಮನ್ನನೆನುೀ ಗತ್ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದೂ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆೀನೆೀ ಅವನ್ನ ತ್ಂಗಿಯನ್ನುನು ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿ ತ್ನ್ನಗೆೀ ಕೊಡಲೆೀ
ಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆಂದು ತ್ೀಮಾರ್ಶೆನಸ, ಕಾಯೊೀರ್ಶೆನ್ನುಮಖನಾಗಲು ಗಟಿಟಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡನ್ನು. ಸವಭಾವತ್ಃ ರೂಕಷೌನಾಗಿದದ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ, ಯಾವ
ಕೆಲಸ ಕೆೈಗೊಂಡರೂ ರೂಕಷೌತ್ಸೆಯೆೀನ್ನು ತ್ಪಿಪದದಲಲಿವಷೆಟೀ?
***
ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಹಳೆಮನೆ ಬಾವ, ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ತ್ೀರಿಕೊಂಡಾಗ, ಮುಂಕುಂದಯಯನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮನ್ನಸಥೂತ್ಯನ್ನುನು
ಅನ್ನುಭವಿಸತ್ುತ.’ಗಡಡದಯಯ’ನಂದ ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಳಿದಿದದ ರಹಸಯಜಾಞನ್ನದಿಂದಾಗಿ, ಅವನಗೆ ಆ ಸಾವು, ಅವನ್ನು ಆ ರಹಸಯವನ್ನುನು ತ್ಳಿಯದಿದದರೆ ಎಷ್ುಟ
ದುಃಖವನ್ನುನು ತ್ರುತ್ತತೀ, ಅಷ್ುಟ ದುಃಖವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯದೆೀ ಆಗಿದದ ಆ ದೆೀಹದಲ್ಲಿ ಇದದ ಬೆೀರೆ ಯಾವುದೊ ಜೀವ, ತ್ನ್ನನು
ಪ್ಪಾರರಬಧವನ್ನುನು ಪೂರೆೈಸ, ಇಂದೊೀ ನಾಳೆಯೊೀ ದೆೀಹತ್ಸಾಯಗ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ’ಗಡಡದಯಯ’ ಹೆೀಳಿದುದನ್ನುನು ಅವನ್ನು ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ನೆನೆಯುತ್ತದದನ್ನು .
ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯ ಜೀವವೆ ಈಗ ತ್ನ್ನನು ಕಿರಿಯ ಅಕಕ ದೆೀವಮಮಗೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ದೆೀವಯಯಗೂ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟಿಟದಾದನೆ ಎಂಬ ’ಗಡಡದಯಯನ್ನ ’
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ನ್ನಂಬುಗೆ ಅಷ್ುಟ ಸುಭದರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ತ್ನ್ನನು ದೊಡಡ ಅಕಕ, ಹಳೆಮನೆ ರಂಗಮಮ, ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀದಾಗಿನಂದ
’ಚೆಲುವಯಯ’ನಡನೆ ವಯವಹರಿಸದ ರಿೀತ್ಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿಯೂ ನೀಡಿಯೂ ಅವನಗೆ ’ಗಡಡದಯಯ’ನ್ನ ಮಾತ್ು ನಜವಿದದರೂ ಇರಬಹುದೆೀನೀ
ಎಂದನನುಸತ್ುತ. ಅಷೆಟೀ ಅಲಲಿದೆ, ’ಹುಚುಚಾಹೆಗಗಡಿತ್’ ಎನನುಸಕೊಂಡಿದದ ತ್ನ್ನನು ಅಕಕ ತ್ನ್ನನು ಮುಂದಿನ್ನ ಜನ್ನಮದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೂ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನಗೂ ಮಗಳಾಗಿ
ಹುಟಿಟ, ಮತ್ಸೆತ ಚೆಲುವಯಯನ್ನನೆನುೀ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಈ ಜನ್ನಮದ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆಗೆ ಮುಂದಿನ್ನ ಜನ್ನಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾದ ಸುಖದ ಸದಿದಯನ್ನುನು
ಪಡೆಯುತ್ಸಾತಳೆ ಎಂಬುದನ್ನೂನು ಸೂಚಿಸತ್ುತ ’ಗಡಡದಯಯ’ನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಶರ್ಶೆನ್ನ. ಆದರೆ ತ್ನ್ನನು ದೊಡಡಅಕಕ ಇಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ಇಷ್ುಟ ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ
ಅದುಭುತ್ವೆಂಬಂತ್ಸೆ ದೆೀಹತ್ಸಾಯಗ ಮಾಡಿ ’ಗಡಡದಯಯ’ನ್ನ ಮಾತ್ಗೆ ಪುಷ್ಟ ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ ಎಂದು ಅವನ್ನು ಊಹಿಸಯೆ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಈಗ ಅದೂ ನ್ನಡೆದು
ಹೊೀಗಿತ್ುತ! ತ್ನ್ನಗಿರುವ ರಹಸಯಜಾಞನ್ನದ ಮಹಿಮಯಿಂದ ಒಂದು ಉಚಚಾಸತರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸದದ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ , ಅಕಕನ್ನ ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ ಮರಣವೂ
ಅದಕಾಕಗಿಯೆ ಅಷ್ುಟ ಸಂಕಟವನ್ನುನು ತ್ರದಿದದರೂ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಪಡುತ್ತದದ ಸಹಿಸಲಾರದ ಶೀಕವನ್ನುನು ನೀಡಿ ಮಮಮಲ ಮರುಕ ಉಂಟಾಗಿತ್ುತ.
ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಗೆ ಮದುವೆ ನಶಚಾಯವಾಗಿರುವ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಮಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಅಸಂಭವನೀಯ ವಿಚಾರ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ
ಬಂದಾಗಲೆಲಲಿ ಅವನಗೆ ’ಗಡಡದಯಯ’ನ್ನ ಕಣ್ ಒಂದು ಬರಿಯ ಕಟುಟಕಥೆಯಾಗಿ ತೀರುತ್ತತ್ುತ. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಆ ವಿವಾಹದಿಂದ ಪ್ಪಾರು ಮಾಡಲು
ಒಳಸಂಚೆೀನೀ ನ್ನಡೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಆದರೆ ಅದರ ಸಫಲತ್ಸೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಶರದೆಧ ದೊೀಲಾಯಮಾನ್ನವಾಗಿ ಕಂಪಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಅದಕೆಕ
ತ್ನ್ನನುವರದಾದಗಲ್ ದೊಡಡವರ ಯಾರ ಬೆಂಬಲವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಷೆಟೀ ಅಲಲಿ, ಸಾಮಾಜಕವಾದ ಮಾನ್ನಮಯಾರ್ಶೆದೆ ಕಟಟಪ್ಪಾಡುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ಸಂಪರದಾಯ ದೃಷ್ಟಯಿಂದಲ್ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆಬದಧರಾಗಿದದ ಆ ದೊಡಡವರಿಗೆ ಈ ಸಂಗತ್ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದರೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನುನು
ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲು ಸವರ್ಶೆ ಪರಯತ್ನುವನ್ನೂನು ಮಾಡುತ್ತದದರು.
ಆದದರಿಂದಲೆೀ, ಒಂದು ದಿನ್ನ, ಬೆೈಗು ಕಪ್ಪಾಪಗುತ್ತದಾದಗ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕಾಡು ತ್ಮುಮ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಹುಡುಗರೂ ಸೆೀರಿ ಎಲಲಿರೂ ಒಡಿಡಗೆ ಕೊೀಳಿಗಳನ್ನನುಟಿಟ
ಕೂಡುತ್ತದದ ಅಟಟಹಾಸದ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನೂ ವಿನೀದಾಥಿರ್ಶೆಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದಾದಗ , ಧ್ಮುರ್ಶೆವನ್ನುನು ಅವನ್ನ ಅಜಜಿಯಯ ಕರೆತ್ರಲು
ಹೆೀಳಿದಾದರೆಂದು ಹಳೆಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲು ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಬಂದಿದದ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ , ಆ ಮಾತ್ು ಈ ಮಾತ್ನ್ನ ನ್ನಡುವೆ
“ಮುಕುಂದಬಾವ, ನಾ ಹೆೀಳಿತನ ಕೆೀಳಿ. ಈ ಹೂವಳಿಳೆ ಹೆಣಣಾನ್ನನು ಸಂಬಾವಿಗೆ ಲಗನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುದನ್ನನು ತ್ಪಿಪಸದೆ ಇದದರೆ ನಾವೆಲಲಿ ಆ ಅನಾಯಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ುಟ ಎಳೆೀ ಹುಡುಗಿೀನ್ನ ಆ ಹಳೆೀ ಮುದುಕಗೆ ಕಟ್ಟೀಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನುನು ಬಾವಿಗಾದೂರ ಹಾಕೊೀದು ಲೆೀಸು!
ನ್ನಮಮ ಮನೆೀಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾತಳಲಾಲಿ ಆ ಹಳೆಪಕಕದ ಹೂವಿ ಹೆೀಳಿತತ್ುತ ’ಆ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮೀರ ದುಃಖ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಕಾಕಗತದೆ ? ಅವರು
ಕಂಡಿತ್ಸಾ ಕೆರೆಗೊೀ ಬಾವಿಗೊೀ ಬಿೀಳಾತರೆ; ಇಲಲಿ, ನೆೀಣು ಹಾಕಿಕೊಳಾತರೆ!’ ಅಂತ್ಸಾ”. ಎಂದು ಏಕಾಂತ್ವಾಗಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಹೆೀಳಿದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಮುಕುಂದಯಯ
ಬೆರಗಾಗಿ ಹೊೀಗಿದದನ್ನು! ಆದರೆ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಯ ಸವಭಾವವನನುರಿತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯ, ಅವನ್ನು ನಜವಾಗಿಯೂ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗಿದಾದನೆಯೊೀ? ಅಥವಾ
ಗುಟುಟ ತ್ಳಿದುಕೊಂಡು ತ್ಮಮ ಸಂಚನ್ನುನು ಹೊರಹಾಕಿ, ಹಿಡಿದುಕೊಟುಟ, ಹಾಳುಮಾಡ ಲ್ೀಸಕರವೆ ಸೊೀಗು ಹಾಕುತ್ತದಾದನೆಯೊೀ? ಎಂಬುದನ್ನುನು
ನಶಚಾಯಿಸಲಾರದೆ ಯಾವ ಪರತ್ುಯತ್ತರವನ್ನುನು ಕೊಡದೆ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ವತ್ರ್ಶೆಸದದನ್ನು.
ಮಳೆ ಹಿಡಿದಿದದರಿಂದಲೂ ಬೆೀಸಾಯಗಾರರೆಲಲಿ ಪುರುಸೊತ್ತಲಲಿದೆ ಬೆಳಗಿನಂದ ಬೆೈಗಿನ್ನವರೆಗೂ ಗದೆದಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಬೆೀಕಾಗಿದದರಿಂದಲೂ ಹೂವಳಿಳೆ
ಲಗನು ಮುಂದಿನ್ನ ವಷ್ರ್ಶೆಕೆಕ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದೆಂದು ಇದದ ಒಂದು ದೂರದಾಸೆಯೂ ಭಗನುಗೊಂಡಿತ್ುತ. ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆ ಹೂವಳಿಳೆ
ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರಿಗೆ ತ್ಗಾದೆ ಮಾಡಿ “ಆರಿದೆರೀ ಮಳೆಗೆ ಆದವನೆೀ ಗಂಡ !’ ಎಂಬ ಗಾದೆಯನ್ನುನು ಸಾಥರ್ಶೆಕಗೊಳಿಸದದರು. ಬರುವವರು ಬರಲ್
ಇಲಲಿದವರು ಬಿಡಲ್; ಮದುವೆಯಂತ್ೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದ ಕಾಲಕೆಕ ನ್ನಡೆಯಲೆೀಬೆೀಕೆಂದು ಸಾಲಗಾರನಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟಟವನ್ನ ತ್ಗಾದೆಆಜೆಞ ಮಾಡಿದದರು!
ಆ ದುಮುರ್ಶೆಹೂತ್ರ್ಶೆ ಬಳಿಸಾರಿದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ಶಂಕೆ ಮತ್ುತ ಎದೆಯ ತ್ಲಲಿಣ ಹೆಚುಚಾಹೆಚಾಚಾಗುತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯ ’ಗಡಡದಯಯ ’ನ್ನನ್ನುನು ಮತತಮಮ
ಕಾಣುವ ಅಭಸಂಧಿಯಿಂದ, ತ್ನ್ನನು ಪುಟಟಕಕ ಮತ್ುತ ಪುಟಟಕಕನ್ನ ಮಗು ಹೆೀಗಿದಾದರೆಂದು ವಿಚಾರಿಸುವ ನೆವವೊಡಿಡ, ’ಗದೆದ ಕೆಲಸ ಬಿಟುಟ, ನೆಂಟರ ಮನೆ
ತ್ರುಗಾತನೆ, ಎಂಬ ತ್ನ್ನನು ಅಣಣಾ ರಂಗಪಪಗೌಡರ ಕಟುಟಿೀಕೆಯನ್ನೂನು ಸಹಿಸ, ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀದನ್ನು. ಕಲೂಲಿರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ’ಗಡಡದಯಯ’ನ್ನನ್ನುನು ಸಂಧಿಸುವ
ತ್ನ್ನನು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ದೆೀವಯಯನಗೆ ತ್ಳಿಸಲು ಅವನ್ನು, ತ್ಸಾನ್ನು ಸಕಿಕಬಿದಿದರುವ ಸಮಸೆಯಯಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಲು ತ್ಸಾನೆೀ ’ಗಡಡದಯಯ’ನ್ನ ಮಾಗರ್ಶೆ ದಶರ್ಶೆನ್ನ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಪಡೆಯಲೆಂದು ಕಲೂಲಿರಿಗೆ ಹೊೀಗಿದುದದಾಗಿಯೂ, ಆದರೆ ’ಗಡಡದಯಯ’ ಆ ಕಲುಲಿಮಂಟಪದಿಂದ ಅದೃಶಯನಾಗಿ ಎಷಟೀ ದಿನ್ನಗಳಾದುದಾಗಿ
ತ್ಳಿದುಬಂದಿತ್ಸೆಂದೂ ಆತ್ನ್ನು ಶೃಂಗೆೀರಿಯ ದಶರ್ಶೆನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನಾಯಕುಮಾರಿಯ ಮಾಗರ್ಶೆವಾಗಿ ಕೊಲಂಬೊೀಗೆ ಹೊೀಗುವುದಾಗಿ
ಹೆೀಳುತ್ತದದನ್ನಂತ್ಸೆ ಎಂದೂ ತ್ಳಿಸದನ್ನು.
ಮತ್ಸೆತ ಆ ನರಾಡಂಬರ ತ್ಸೆೀಜಸವಯಾಗಿದದ ಪೂಜಯ ಸಂನಾಯಸಯನ್ನುನು ಸಂದಶ್ರ್ಶೆಸುವ ಭಾಗಯ ತ್ನ್ನನು ಜೀವಮಾನ್ನದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಒದಗಲಾರದು
ಎಂದು ಚಿಂತ್ಸ ಖಿನ್ನನುನಾದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಚೆೀತ್ನ್ನಕೆಕ ಹಠಾತ್ತನೆ ಆತ್ನ್ನ ಮಹಿಮ ಉಜವಲವಾಗಿ ಸುಪರಿಸದಂತ್ಸಾಯುತ. ಅಂದು ಆತ್ನ್ನು ಅಮರಿಕಾ,
ವಿವೆೀಕಾನ್ನಂದ, ವೆೀದಾಂತ್ ದಶರ್ಶೆನ್ನ, ಭಾರತ್ದ ಪುನ್ನರುಜಜಿೀವನ್ನ ಇತ್ಸಾಯದಿಯಾಗಿ ಹೆೀಳಿದುದದು, ಯಾವುದೂ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ ಭಾವವಾಗಲ್
ಆಗದಿದುದದು, ಇಂದು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಅಗೊೀಚರ ಆಕಾಶಪರಜೆಞಯ ಅಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಆಗತ್ಸಾನೆ ಆಗಲ್ರುವ ಚಂದೊರೀದಯ ಪೂವರ್ಶೆದ
ಕನ್ನಕಕಾಂತ್ಯಿಂದ ಪರಜವಲ್ಸತಡಗಿತ್ು. ಆ ಮೂತ್ರ್ಶೆಯನ್ನುನು ನೆನೆನೆನೆದು ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ಅದಕೆಕ ಅಡಡ ಬಿದದನ್ನು!
ಆ ದಿನ್ನ ರಾತ್ರ, ಊಟಕೆಕ ಮದಲೂ ಊಟವಾದ ತ್ರುವಾಯವೂ, ದೆೀವಯಯ ಮುಕುಂದಯಯ ಇಬಬಾರೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ತನ್ನವರೆಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದುದದು,
ಹೊರಗಡೆ ಸುರಿಯುತ್ತದದ ಜಡಿಮಳೆಯ ಜೊೀಗುಳದಲ್ಲಿ, ತ್ಮಮ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಜೊಂಪಿನ್ನ ನದೆದಯಲ್ಲಿದದ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಿಗೆ ಗುನ್ನುಗುನ್ನುಗುನ್ನು
ಸದಾದಗಿ ಮಾತ್ರ ಕೆೀಳಿಸುತ್ತಲೆ ಇತ್ುತ.
“ಆ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆ ಮಾಡೀದು ಅಷ್ಟರಲೆಲಿೀ ಇದೆ! ನಾವು ಮಾಡೀದು ಮಾಡಾನ್ನ! ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ತ್ಪಿಪಸೊೀ ಕೆಲಸ ನೀ ನೀಡಿಕೊೀ; ಮುಂದಿನ್ನ ಕೆಲಸ
ನ್ನನ್ನಗೆ ಬಿಡು. ನಾ ಎಲಲಿ ಪ್ಪಾಲಿನ್ನು ಮಾಡಿತನ.” ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸದ ದೆೀವಯಯ, ಆತ್ನ್ನ ಮಗಳ ದಾಕಿಷೌಣಯಕೆಕ ಸಕಿಕಬಿದಿದದದ
ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮತ್ಸಾಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ಪಾದಿರಯ ಬಾಯಪಿಟಸಮ್ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡಿನಂದ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಪ್ಪಾರುಗಾಣ್ಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಬಬಾರೂ ಒಪಿಪಕೊಂಡಿದದ
ರಿೀತ್ಯನ್ನುನು ಕಾಯರ್ಶೆಗತ್ ಮಾಡುವ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತ ಒತ್ತ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ನೀಡೂ, ಕೊೀವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಡು ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡು
ಬಂದಿೀಯಾ, ಹುಷಾರು! ಆ ದೊಡಡ ಪ್ಪಾದಿರ ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್ ದೊರೆೀನ್ನೂ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆನ್ನಂತ್ಸೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆ ಕೊೀಡೀಕೆ!”
“ಬರಿೀ ಕೆೀಪು, ಮಸ ಹಾಕೊಕಂಡು ಬತ್ರ್ಶೆನ! ಸಮಯ ಬಿದದರೆ ಒಂದು ಹುಸ ಬೆದರು ಈಡು ಹಾರಿಸೊೀಕೆ; ಆಯಾತ?…. ರವೆ, ಗುಂಡು ಹಾಕೊಕಂಡು
ಬಂದು ಅವರನ್ನುನು ಖೂನ ಮಾಡಾಕೆ ನ್ನಂಗೆೀನ್ನು ಹುಚೆಚಾ?…. ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿ ಅಗಳಿ ಹಾಕಾಕೆ ನ್ನಮಮ ಐಗಳಿಗೆ
ಹಚಿಚಾಕೊಡಿತೀನ!…. ಆ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸೊೀ ಹುಚುಚಾ ಬಿಡಿಸೆದೀ ಇದೆರ ಆಗೊೀದಿಲಲಿ ಆ ಪ್ಪಾದಿರಗೆ ! ಬಾಕಿ ಎಲಾಲಿ ಒಳೆಳೆ ಮನ್ನುಷ್ಯನೆೀ!”
ಮುಕುಂದಯಯ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿ ಆಶಾವಸನೆ ಕೊಟಟನ್ನು ದೆೀವಯಯಗೆ .
ದಟಟಗಾಡಿನ್ನ ಮರದೆಲೆಗಳ ಮೀಲೆ ಮಳೆ ಬಿೀಳುತ್ತದದ ಸದಿದನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆರೆಹೊಂಡದ ಕಂಪಕೆಕ ಹಾರಿ ಉಸುಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಿಕಬಿದುದ ಕೂಗಿಕುಳುಳೆತ್ತದದ
ಗಿಲುರ್ಶೆಮಿೀಸೆ ಪ್ೀಲ್ೀಸೀನ್ನವನ್ನ ಆತ್ರ್ಶೆನಾದವೂ ಗುತ್ತಗೆ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ; ಬೆೀರೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಅಡಡಹಾಕಲು ಓಡಿ ಬಂದು ಮುಳಿಳೆನ್ನ
ಪ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಿಕಕೊಂಡ ಬೊೀಳುಮಿೀಸೆಯ ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವನ್ನ ಮೀಲೆ ಹುಲ್ಯ ಹಾರಿದಾಗ ಅವನ್ನು ಉರುಳಿಬಿದುದ ಶಪಿಸ ಕೂಗಿಕೊಂಡದುದ ಅವನಗೆ
ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ. ಅವನ್ನು ಮಾತ್ರ, ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ದೊಣ್ಣೆಣಾ ಪ್ಪೆಟಿಟನ್ನ ಗಾಯದ ಗುಣ್ಣಾನಂದ ನೀಯುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಕಾಲ್ನ್ನ ಕುಂಟನ್ನುನು ಒಂದಿನತ್ೂ
ಲೆಕಿಕಸದೆ, ಒಂದೆೀ ಸಮನೆ ಗುಡಡವೆೀರಿ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಓಡತಡಗಿದದನ್ನು. ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ಅಪ್ಪಾಯದಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ ಪ್ಪಾರಾಗಬೆೀಕು ಎಂಬುದೆೀ
ಅವನ್ನ ಮುಖಯ ಲಕಷೌಯವಾಗಿತ್ುತ. ಎಲೆಲಿಗೆ? ಎತ್ತ ಕಡೆಗೆ? ಅದೊಂದೂ ಅವನ್ನ ಪರಜೆಞಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ.
ಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಕಂಬಳಿ ಮುಳಿಳೆಗೆ ಸಕಿಕಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನುನು ಓಡುತ್ತಲೆ ರಭಸದಿಂದ ಎಳೆದು ಬಗಲ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸದದನ್ನು. ಆಮೀಲೆ ತ್ಲೆಯ
ಎಲೆವಸತರ ಪ್ದೆಯ ಮುಳಿಳೆಗೆ ಸಕಿಕ ನೆೀತ್ಸಾಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು, ನದರ್ಶೆಯವಾಗಿ ಅದು ಹರಿದುದನ್ನೂನು ಲೆಕಿಕಸದೆ, ಎಳೆದು ಸೊಂಟಕೆಕ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದದನ್ನು.
ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಮತ್ುತ ತ್ಲೆವಸತರಗಳು ಸಥೂಳಾಂತ್ರ ಹೊಂದಿದಮೀಲೆ ಮಳೆಯ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಲೆ ಮೈ ಎಲಲಿ ತಪಪನೆ ತಯಿದದದವು. ಮುಖಕೆಕ ಹರೆ ಗಿೀರಿ
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ನೆತ್ತರು ಸೊೀರಿದುದದು ಅವನಗೆ ಗೊತ್ಸೆತ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಕಾಲ್ಗೊಮಮ ಕೊರಕಲು ಹೆಟಟದಾಗ ಯಾಂತ್ರಕವಾಗೆಂಬಂತ್ಸೆ ನಂತ್ು ಅದನ್ನುನು ಕಿತ್ುತ ಹಾಕಿದದನೆ
ಹೊರತ್ು ರಕತ ಹರಿದುದನ್ನುನು ಗಮನಸಲು ಪುರುಸೊತ್ಸೆತ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಇನ್ನುನು ಕಾಲ್ಗೆ ಹತ್ತ, ತಡೆಗೆೀರಿ, ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಪರದೆೀಶಗಳನ್ನೂನು
ಆಕರಮಿಸುತ್ತದದ ಇಂಬಳಗಳ ತ್ಂಟೆಗೂ ಅವನ್ನು ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಲೆಯಮೀಲೆ ಬಿದದ ಮಳೆಯ ನೀರಿನಡನೆ ಸಂಗಮವಾಗಿ, ಏದುತ್ತದದ ಅವನ್ನ
ಬಿಸಯುಸರ ಮೈಯಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತದದ ಬೆವರು ಅವನ್ನ ದಗಲೆಯನ್ನೂನು ಸೊಂಟದ ಪಂಚೆಯನ್ನೂನು ಒದೆದಮುದೆದಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿತ್ುತ.
ಪರಯಾಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ಪಪದೆ ಗತ್ತಯೊಡನೆ ಇರುತ್ತದದ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕತ್ತ ಮತ್ುತ ಬಗನದೊಣ್ಣೆಣಾ ಎರಡೂ ಇಂದು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕೆೈಬಿಟಿಟದುದವು.
ಅವನ್ನು ಹೊರಡುವ ಮುಂಚೆ ಅವೆರಡನ್ನೂನು ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಗಿಲುರ್ಶೆಮಿೀಸೆಯವನ್ನು ಅವನ್ನುನು ಅವನ್ನ ಕೆೈಯಿಂದ ಕಿತ್ುತ ಬಿಡಾರದ
ಒಳಕೆಕ ಎಸೆದಿದದನ್ನು. ದೊಣ್ಣೆಣಾ ಇರದಿದದರೂ ಚಿಂತ್ಸೆಯಿರಲ್ಲಲಿ ಗುತ್ತಗೆ! ಕತ್ತಯಾದರೂ ಇದಿದದದರೆ? ದೊಣ್ಣೆಣಾಯನ್ನೂನು ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಬಹುದಾಗಿತ್ುತ;
ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಟೆಟ ತ್ುಂಬಿಕೊಳುಳೆವುದಕೂಕ ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗುತ್ತತ್ುತ!
ಎಷ್ುಟ ಹೊತ್ುತ ಓಡಿದದನ? ಗುತ್ತಗೆ ಅರಿವಿರಲ್ಲಲಿ! ಅಂತ್ೂ ಕೊನೆಗೆ, ಅಪ್ಪಾಯದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾದೆ ಎಂಬ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೃದಯಕೆಕ ಸುಪರಿಸದಾಗ, ಕಾಡಿನ್ನ
ನ್ನಡುವೆ ಬಿದಿದದದ ಒಂದು ಪುರಾತ್ನ್ನ ಮರದ ದಿಂಡಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕಂಬಳಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಉಸೆಸಾಂದು ಕೂತ್ನ್ನು. ತಪಪನೆ ತಯದ ಅವನ್ನ ಒಕಕಣ್ಣಾನ್ನ
ಚತ್ುಷಾಪದಿ ಸಾವಮಿಭಕತ ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ಅವನ್ನ ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಪರಯತ್ನುಸ, ಇಂಬಳಗಳಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಗುತ್ತ ಕೂತ್ತದದ ಹೆಮಮರದ
ದಿಂಡಿನ್ನ ಮೀಲಕೆಕ ನೆಗೆದು, ಅವನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ, ಅವನಗಿಂತ್ಲೂ ತ್ುಸು ಎತ್ತರವಾಗಿಯೆ, ಅಂಡೂರಿ ಕೂತ್ುಕೊಂಡಿತ್ು. ಏದುತ್ತದದ ನಾಯಿಯ ತ್ಸೆರೆದ
ಬಾಯಿಯಿಂದ ಜೊೀಲುತ್ತದದ ಕೆನಾನುಲಗೆಯಿಂದ ಜೊಲ್ಲಿೀ ನೀರೀ ತಟಿಟಕುಕತ್ತತ್ುತ. ಒದೆದಯಾದ ರೀಮಮಯ ಮೈಯಿಂದ ಆವಿಯೂ
ಸನ್ನುಗುವಾಸನೆಯೂ ಹೊಮುಮತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸುವ ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ ಒಡೆಯನ್ನ ಜಾಗೃತ್ಪರಜೆಞ .
ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾಡಿದುದೆೀನ್ನು? ತ್ನ್ನಗಾಗಿರುವುದೆೀನ್ನು? ಎಂಬುದನ್ನುನು ಬುದಿಧ ಗರಹಿಸತಡಗಬೆೀಕಾದರೆ ಸವಲಪ ಕಾಲವೆ ಹಿಡಿಯಿತ್ು ಗುತ್ತಗೆ. ಏದಾಟ
ನಂತ್ಮೀಲೆ ಮನ್ನಸುಸಾ ಸಾವಧಾನ್ನವಾಗಿ ಆಲ್ೀಚಿಸಲು ಸಮಥರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ತ್ಸಾನ್ನು ಪ್ಪಾರಾಗಿದದ ಅಪ್ಪಾಯಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಚಾ ಅಪ್ಪಾಯಕರವಾಗಿ
ತೀರಿತ್ು ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡಿದದ ಉಪ್ಪಾಯದ ಸವರೂಪ: ಆ ಗಿೀಲುರ್ಶೆಮಿೀಸೆಯವನ್ನು ಕಂಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತದದರೆ!? ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಿಡಿಸಲು
ಹೊೀಗಿ ಆ ಮಿೀಸೆಬೊೀಳನ್ನೂ ಕಂಪದ ಪ್ಪಾಲಾಗಿದದರೆ?! ನಾನೆೀ ಅವರಿಬಬಾರ ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣನಾದೆನೆಂದು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡದೆ
ಬಿಡುತ್ಸಾತರೆಯೆ? ಈಗಾಗಲೆ ನ್ನನ್ನನು ಪತ್ಸೆತಗೆ ಶುರುವಾಗಿರಬೆೀಕು. ನಾನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ತ್ಲೆತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲ್? ಮುತ್ೂತರು ಸೀಮಯ ಕಡೆಗೊೀ, ಕೊಪಪದ
ಸೀಮಯ ಕಡೆಗೊೀ, ಮುಂಡಕಾರು ಸೀಮಯ ಕಡೆಗೊೀ ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಓಡಿಹೊೀಗಿ, ಹೆಸರುಗಿಸರು ಬದಲಾಯಿಸಕೊಂಡು, ಒಂದೆರಡು ವಷ್ರ್ಶೆ
ಸಕಕದಿದದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ಅಡತ್ ಮರೆತ್ು ಹೊೀಗಬಹುದು…. ಆದರೆ? ಆದರೆ ತ್ಮಿಮ?…. ನ್ನನ್ನನು ತ್ಮಿಮ?…. ತ್ಮಿಮಯ ಯೊೀಚನೆ ಬಂದೊಡನೆ
ಮೈನ್ನರಗಳೆಲಲಿ ಸಡಿಲವಾಗಿ, ಸೊೀತ್ು, ನದೆದಮಾಡಿಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆಯೊೀ ಎಂಬ ಹಾಗಾಯಿತ್ು ಗುತ್ತಗೆ. ಅವನ್ನ ಕಿರಯಾಪಟುತ್ವಕೆಕೀ ಲಕವ
ಬಡಿದಹಾಗಾಯಿತ್ು. ಆ ಭಯಂಕರ ಅರಣಯದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶ ಮುಟಿಟ ಬೆಳೆದಿದದ ಮರಗಳ ನದಾರ್ಶೆಕಿಷೌಣಯ ತ್ಸಾಟಸಥೂಯದಲ್ಲಿ, ಆಗ ತ್ಸಾನೆ ಮಳೆ ನಂತ್ದದ ಆ
ಭೀಷ್ಣ ನಜರ್ಶೆನ್ನತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ನಸಾಸಾಹಾಯಕವಾದ ಒಂಟಿತ್ನ್ನ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮೂದಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ ತೀರಿ, ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅಳುತ್ಸಾತ, ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಒಮಮಮಮ ಮೈ
ಕಚಿಚಾಕೊಳುಳೆತ್ತಲೂ, ಒಮಮಮಮ ಸೀನ್ನುತ್ತಲೂ, ಮತ್ಸೆತ ಕಾಡಿನ್ನ ಕಡೆಗೂ ತ್ನ್ನನು ಒಡೆಯನ್ನ ಕಡೆಗೂ ನೀಡುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತ್ತದುದ, ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಚಾ
ಎತ್ತರವಾಗಿಯೂ ದೃಢತ್ರವಾಗಿಯೂ ಧೆೈಯರ್ಶೆಶಾಲ್ಯಾಗಿಯೂ ತೀರುತ್ತದದ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಒದೆದ ಮೈಯನೆನುೀ ಬಲವಾಗಿ ಅಪಿಪ, ಅದರ
ಬಲ್ಷ್ಠತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಕುಸದು ಬಿೀಳುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಚೆೀತ್ನ್ನಕೆಕ ಆಪು ಕೊಟುಟಕೊಂಡನ್ನು! ಅವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಹಾಗೆ ಅತ್ತರಲ್ಲಲಿ! ಹುಲ್ಯನಗೆ ಅದರ
ನಜವಾದ ಆಥರ್ಶೆವಾಗದೆ, ಒಡೆಯ ತ್ನನುಡನೆ ಆಟವಾಡುತ್ತದಾದನೆಂದು ಭಾವಿಸ, ಕಿರೀಡಾರೂಪದ ಪರತ್ಕಿರಯೆಯನೆನುೀ ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸತ್ುತ!
ತ್ಮಿಮಯನ್ನೂನು ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಓವಿಹೊೀಗಲೆೀ? ಹೆೀಗೆ? ಅವಳನ್ನುನು ಬಲಾತ್ಸಾಕರವಾಗಿ ಬೆೀರೆಯೊಬಬಾನಗೆ ಮದುವೆಮಾಡಿಸುವ
ದುರುದೆದೀಶದಿಂದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಉಪ್ಪಾಯಹೂಡಿ, ಹುಡುಗಿಯ ತ್ಂದೆ ಅಣಣಾಂದಿರನ್ನುನು ಕಳಿಸ, ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ಕರೆಯಿಸಕೊಂಡಿದಾದರೆ
ಎಂಬ ಸುದಿದ ಆಗಲೆ ಹರಡಿಬಿಟಿಟತ್ತಲಾಲಿ? ಈಗ ನಾನ್ನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸ ಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಗೆ ಒಪಿಪಸದೆ
ಇರುತ್ಸಾತರೆಯೆ?…. ಅಯೊಯೀ, ಹೊೀದ ಜಲಮದಲ್ಲಿ ನಾನ್ನು ಏನ್ನು ಪ್ಪಾಪ ಮಾಡಿದೆದನೀ? ಇಲಲಿದಿದದರೆ ಹಿೀಂಗೆಲಾಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗಬೆೀಕಿತ್ುತ? ಆ ಹಾಳು
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ಸಾಬರು ಆವೊತ್ಸೆತ ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೆೀರು ತ್ರಬೆೀಕೆ? ಆ ದುಷ್ಟಮುಂಡೆಗಂಡ ಇಜಾರದಸಾಬಿ ಗಬಬಾದ ಆಡನ್ನುನು ಕೊಲಲಿದಿದದರೆ ನಾನೆೀಕೆ ಅವನಡನೆ
ಜಗಳಕೆಕ ಹೊೀಗಿತದೆದ? ಅವನ್ನದೆೀ ಎಲಾಲಿ ತ್ಪುಪ! ಆದರೆ ಪ್ೀಲ್ೀಸರ ಕೆೈಗೆ ಸಕಿಕಬಿದದವನ್ನು ನಾನ್ನು! ಕತ್ತಬಿೀಸದವನ್ನು ಆ ಸಣಣಾಬಿೀರ! ಹೆೀಳಿದರೂ
ಯಾರೂ ನ್ನಂಬುವುದಿಲಲಿ. ’ಆ ಬಡಕಲಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತ್ು ಜೂರತ್ುತ, ಕತ್ತ ಬಿೀಸಾಕೆ?’ ಅಂತ್ಸಾರೆ. ನಾನ್ನು ಬಲ್ಷ್ಠನಾಗಿದದದೆದೀ ತ್ಪ್ಪೆಪೀ? ಏನ್ನು ಪ್ಪಾಪ
ಮಾಡಿದೆದೀನೀ ಹೊೀದ ಜಲಮದಲ್ಲಿ? ಅದಕೆಕೀ ಈಗ ಈ ಶ್ಕೆಷೌ.
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಏನೀ ಮಿಂಚು ಹೊಳೆದಂತ್ಸಾಯುತ ಗುತ್ತಗೆ . “ನಾನ್ನು ಹೊಲೆರವನ್ನಲಲಿದೆ ಬಾಯರೆ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿದವನಾಗಿದದರೆ ಹಿೀಂಗಾಗಿತತ್ಸೆತೀ?”
ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು, “ಗೌಡರ ಜಾತ್ಗೆ? ಸೆಟಟರ ಜಾತ್ಗೆ? ಬಿರಾಂಬರ ಜಾತ್ಗೆ?…. ಉಂಹೂಞ ಈ ಜಲಮದಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ?…. ಸಾಬರ ಜಾತ್ಗೆ?
ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ?….ಥೂ ಥೂ ಥೂ!” ತ್ನ್ನನು ತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಿದದ ಏನ್ನನನು ಉಗಳಿ ನರಾಕರಿಸದನ್ನು. ಆದರೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹಕಕಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ
ದೆೀವಯಯಗೌಡರಿಗ್ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಕಲ್ಸುತ್ತದಾದಗ, ಹೊತ್ುತ ಮುಳುಗಿದ ಮೀಲೆ ಬೆೈಗಿನ್ನ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ, ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಪ್ಪಾದಿರ ಮಾಡಿದ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆಯೂ,
ಆಮೀಲೆ ಅವನ್ನು ಹೆೀಳಿದ ಉಪದೆೀಶ ಭಾಷ್ಣದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳೂ ಅವನ್ನ ನೆನ್ನಪಿಗೆ ಬಂದುವು. ಅದರ ಜೊತ್ಸೆಜೊತ್ಸೆಗೆೀ ಐಗಳೂ
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನೂ ’ಪಸರ್ಶೆಂಗ’ದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ರಾಮಾಯಣ ಓದುತ್ಸಾತ ಕಥೆ ಹೆೀಳುತ್ತದದ ಹಿತೀಪದೆೀಶಗಳೂ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯತಡಗಿದುವು .
ಅಲಲಿದೆ ಭಾಗವತ್ರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೀಳಿ ಗರಹಿಸದದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳೂ ಅವನ್ನ ಸುಪತಚಿತ್ತದಿಂದ ಅಪತ್ಸಾಮಯಾನ್ನುಸಂಗಿಗಳಾಗಿ ಮೂಡಿ
ಸುಳಿಯತಡಗಿದುವು. ಅಳುವುದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸ, ಏನೀ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಬಂದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಉಸರೆಳೆದು ನೆಟಟಗೆ ಕುಳಿತ್ು, ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಳಿದಂತ್ಸೆ, ಒರಟು ಒರಟಾಗಿ,
ಆದರೂ ಭಾವಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ, ಭಕಿತಯಿಂದ ಭಗವಂತ್ನಗೆ ಮರೆಯಿಟಟನ್ನು. ಅವನ್ನು ಮರೆಯಿಟಟ ರಿೀತ್ಯ ಮತ್ುತ ಅದರ ಭಾಷೆಯ ಸರಿಯಾದ
ಅಥರ್ಶೆ ಭಗವಂತ್ನಬಬಾನಗೆೀ ಆಗತ್ಕಕದಾದಗಿತ್ುತ! ಅವನ್ನ ಭಗವಂತ್ನ್ನೂ ಅಷೆಟೀ ಜಟಿಲ ಸವರೂಪದವನಾಗಿದದನ್ನು: ಸಾಕಾರ, ನರಾಕಾರ, ಆ ಕಾರ, ಈ
ಕಾರ ಎಲಲಿವೂ ಆಗಿಯೂ ಯಾವುದು ಆಗಿರದೆ, ಬರಿಯ ಗುತ್ತಯ ಭಾವಮಾತ್ರನಾಗಿದುದ, ಎಂತ್ಹ ವೆೀದಾಂತ್ಯ ದಶರ್ಶೆನ್ನವೂ ತ್ತ್ತರಿಸುವಂತ್ತ್ುತ!
ಅಂತ್ೂ ಏರಿತ್ುತ, ಹೊಲೆಯನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆ, ಭಗವಂತ್ನ್ನ ಚರಣ್ಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ!
ಸವಲಪ ಕಾಲ ವಿರಮಿಸದದ ಮಳೆಗಾಲದ ಹೊಯಯಳೆ ಮತ್ಸೆತ ಸುರಿಯತಡಗಿದಾಗ ಗುತ್ತ ಎದುದ ಹೊರಟನ್ನು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೀಗರ ಹಳಿಳೆ, ಹಳೆಮನೆ,
ಕೊೀಣೂರು, ಹೂವಳಿಳೆ, ಸಂಬಾವಿ ಇವುಗಳ ಆಸುಪ್ಪಾಸನ್ನ ಬೆಟಟಗುಡಡ ಕಾಡುಗಳೆಲಲಿ ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಗೆ ಪರಿಚಿತ್ವಾಗಳಾಗಿದುದವು.
ಬೆೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ನ್ನುಗಿಗಯೊ, ವಾಟೆ ಬಿದಿರು ಬೆತ್ತಗಳ ಅನೆವೀಷ್ಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿಯೊ, ಭೂಮಿಹುಣ್ಣಾಮ ಹಬಬಾದಲ್ಲಿ ನ್ನೂಲೆಗೆಣಸು, ಉಗನಕಾಯಿ,
ಬೆರಕೆಸೊಪುಪ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳನ್ನುನು ಸಂಗರಹಿಸುವಾಗಲ್ೀ, ಬಗನ ಕಟಟಲು ಸರಿಯಾದ ಮರಗಳನ್ನುನು ಹುಡುಕುವುದಕಾಕಗಿಯೊೀ, ತ್ುಡುವೆಜೆೀನ್ನು
ಕಿೀಳಲೆಂದು ಮರದ ಪ್ಟರೆ ಮತ್ುತ ಹುತ್ತಗಳನ್ನುನು ಅಜಮಾಯಿಸ ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಬುತ್ತ ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಅಲೆಯುವಾಗಲ್-ಅಂತ್ೂ ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು
ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಗೆ ಸಹಾಯದಿರಯ ಆ ಅರಣಯಪರದೆೀಶ ಸುಪರಿಚಿತ್ವಾದದೆದ ಆಗಿತ್ುತ. ಕಣುಣಾಕಟಿಟ ಬಿಟಟರೂ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ಸೆತೀನೆ ಎನ್ನುನುತ್ತದದ ಅವನ್ನು.
ಆದರೆ ಈ ದಿನ್ನ ಅವನ್ನು ನ್ನಡುಹಗಲು ಪೂರೆೈಸ, ಹೊತ್ುತ ಓರೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಅಲೆದರೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಎಲ್ಲಿದೆದೀನೆ? ಎತ್ತ ಹೊೀಗುತ್ತದೆದೀನೆ? ಎಂಬುದರ
ಗೊತ್ುತ ಸಕಕಲ್ಲಲಿ. ಅಷ್ುಟ ನಬಿಡವೂ ಉನ್ನನುತ್ವೂ ಕರಾಳವೂ ಕಂದರಮಯವೂ ಆ ಕಾಣ್ಸತಡಗಿತ್ುತ ಆ ಹೆಗಾಗಡು. ಇಳಿದು ಏರಿ, ಏರಿ ಇಳಿದು,
ಸರಲು ಸರಲುಗಳನ್ನುನು ದಾಟಿದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಊರು ಸಮಿೀಪಿಸುವ ಚಿಹೆನು ತೀರಲ್ಲಲಿ. ’ಇದೆೀನದು? ದಿಕುಕ ತ್ಪಿಪಬಿಟೆಟನೆ?’ ಎಂದುಕೊಂಡಿದದನ್ನು,
’ಅಥವಾ ಹುಚುಚಾಬಳಿಳೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಲ್ಗೆ ತ್ಗುಲ್ಬಿಟಿಟತ್ಸೆ ?’
ಹೆಗಾಗಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತ್ಯ ವಿಷ್ಬಳಿಳೆ ಇದೆ ಎಂದೂ, ಅದನ್ನುನು ಮುಟಿಟದವನ್ನು ಮನೆ ಸೆೀರುವ ಸಂಭವವಿಲಲಿವೆಂದೂ ಹಳಿಳೆಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ನಂಬಿಕೆ
ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಬಳಿಳೆ ಮುಟಿಟ ಅನೆೀಕ ಜನ್ನರೂ ಜಾನ್ನುವಾರುಗಳೂ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಿಕುಕತ್ಪಿಪ ಅಲೆದೂ ಅಲೆದೂ ಸತ್ುತಹೊೀಗಿದುದವೆಂಬ ಕಥೆಗಳೂ
ಪರಚಲ್ತ್ವಾಗಿದುದವು. ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗುತ್ಸಾತ ಬಂದರೂ ಯಾವ ಊರಿನ್ನ ಸನಹವೂ ಕಿವಿಗಾಗಲ್ ಕಣ್ಣಾಗಾಗಲ್ ಗೊೀಚರವಾಗದಿದಾದಗ ಗುತ್ತಗೆ ತ್ುಸು
ದಿಗಿಲಾಯಿತ್ು. ಹೊಟೆಟ ಹಸವಾಗಿದಾದಗ ಬಗನ ಸಸಗಳನ್ನುನು ಕಿತ್ುತ ಮರಕೆಕ ಬಡಿದು, ಅವುಗಳ ತ್ರುಳನ್ನುನು ತ್ಂದಿದದನ್ನು. ಒಂದುಕಡೆ ಹಲಸನ್ನ ಮರದಿಂದ
ಬಿಳುವನ್ನ ಜಾತ್ಯ ಹಣಣಾನ್ನುನು ಕೆಡವಿ, ಬಿದದ ರಭಸಕೆಕ ಬಿರಿದಿದದ ಅದನ್ನುನು ಸಗಿದು, ತಳೆಗಳನ್ನುನು ನ್ನುಂಗಿದದನ್ನು. ಕುಕರ್ಶೆನ್ನುಗುರು ಬಗೆದಿದದ ಕಣ್ಣಾನ್ನ
ಗಾಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಕಾಲ ನ್ನರಳಿದುದದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ, ಹುಲ್ಯ, ಲಾಚಾರಾಗಿದದರೂ ಮಲವನನು ಬಕರ್ಶೆವನನು ಅಥವಾ
ಇನಾನುವುದೊ ಸಣಣಾ ಜಂತ್ುವನನು ಬೆೀಟೆಯಾಡಿ ತ್ಂದು ತ್ನ್ನನು ಹಸವೆಯನ್ನುನು ಪರಿಹರಿಸಕೊಂಡಿದದದನ್ನುನು ಅವನ್ನು ಅರಿತ್ದದನ್ನು, ಬಾಹಯ ಚಿಹೆನುಗಳಿಂದ.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಆದರೆ ಅವನಗಾದದುದ ಹಸವೆಯ ಭೀತ್ಯಲಲಿ. ಹುಚುಚಾಬಳಿಳೆ ಮುಟಿಟ ತ್ಸಾನ್ನು ಯಾವ ಊರನ್ನೂನು ಸೆೀರದೆೀ ಇರುವಂತ್ಸಾಗಿಬಿಟಟರೆ ಏನ್ನು ಗತ್?
ಎಂಬುದು ಅವನ್ನ ಹೃದಗತ್ ಭಯವಾಗತಡಗಿತ್ು. ಎಷಟೀಸಾರಿ ಮಲೆಯ ನೆತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆದೀನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ಸಾತದಾಗ, ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಕಿವಿಗೊಟುಟ
ಆಲ್ಸದದನ್ನು, ಯಾವ ದಿಕಿಕನಂದಾದರೂ ಮನ್ನುಷಾಯವಾಸದ ಸದುದ ಬರುತ್ತದೆಯೆ ಎಂದು: ದೂರದ ಊರುಕೊೀಳಿಯ ಕೂಗು? ನಾಯಿಯ ಬೊಗಳು
ದನ? ದನ್ನಗಳ ಅಂಬಾ ಶಬದ? ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವನ್ನನಾನುದರೂ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವ ಕಾಕು?-ಆದರೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿೀಳುವ ಮಳೆ ಮತ್ುತ
ಬಿೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಸದದಲಲಿದೆ ಬೆೀರೆ ಕೆೀಳಿಸರಲ್ಲಲಿ. ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ದೊಣ್ಣೆಣಾಯೆೀಟಿನ್ನ ಗಾಯದ ಕಾಲು ಬೆೀರೆ ಹಿಸದು ರಕತ ಸೊೀರಿ
ನೀಯತಡಗಿತ್ುತ! ಗುತ್ತಯ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆಗೂ ಜಾಗವಿರದಷ್ುಟ ಕಳವಳ ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ುತ! ಅವನ್ನು ಹೊತ್ುತ ಇಳಿದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಹೆಚುಚಾ ಹೆಚುಚಾ
ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಉನ್ನಮತ್ತನ್ನಂತ್ಸೆ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಹತ್ತ ಇಳಿದು ಇಳಿದು ಹತ್ತ ನ್ನಡೆಯತಡಗಿದನ್ನು. ಮೀಡವಿರದಿದದರೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತದದ
’ಬೆಳಿಳೆ’ಯನಾನುದರೂ ನೀಡಿ ದಿಕುಕ ತ್ಳಿಯುತ್ತದದನೀ ಏನೀ? ಆದರೆ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮೀಡ ದಟಟಯಿಸ, ಮಳೆ ಜೊೀರಾಗಿ
ಸುರಿಯಿತ್ು. ಆದರೂ ಗುತ್ತ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಮುಂದೆ ಸಾಗುವುದನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಅದೆೀ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬದುಕಿಸದುದ!
ರಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಎಂಟೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತಗೆ , ಗುತ್ತಗೆ ತ್ಸಾನದದ ಮಲೆನೆತ್ತಯೊಂದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ, ಆದರೂ ಬಹುದೂರ ಕೆಳಗಡೆ, ಏನೀ
ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ಸತ್ು: ದೊಂದಿಯೊ? ಲಾಟಿೀನ? ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿಯೊ? ಆ ಬೆಳಕಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸವಲಪ ಸಂದೆೀಹದಿಂದಲೆ
ಇಳಿಯತಡಗಿದನ್ನು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದಾಗ ಕೆಲವು ಮರದ ತಗಟೆಗಳೂ ಪ್ದೆಯ ಕಡಿಡಗಳೂ ಗುಂಪ್ಪಾಗಿದುದ ಉಜವಲಕಾಂತ್ಯಿಂದ
ಬೆಳಗುತ್ತವೆ-ಎಂಬುದನ್ನುನು ಗುತ್ತ ಅನ್ನುಭವದಿಂದ ಅರಿತ್ದದನ್ನು. ಆದರೆ ಸವಲಪ ದೂರ ಇಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ, ಆ ಬೆಳಕು ಮರೆಯಾದರೂ, ಒಂದು ನಾಯಿ
ಬೊಗಳಿದ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸದ ಗುತ್ತಗೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪ ದೂರ ಇಳಿದ ಮೀಲೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದ ಮನ್ನುಷ್ಯರ ಧ್ವನಯೂ ಕೆೀಳಿಸ,
ಯಾವುದೊ ಮನೆಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದೆದೀನೆ ಎಂದರಿತ್ು ’ದೆೀವರೆೀ ಕಾಪ್ಪಾಡಿದ’ ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು .
ಮಲೆಯ ನೆತ್ತಯಿಂದ ಗುತ್ತಗೆ ಕಂಡಿದದ ಆ ಬೆಳಕು ಒಂದು ಸೊೀಗೆ ಹೊದಿಸದದ ದೊಡಡ ಚೌಕಿಮನೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡತ್ದದ ಅದರ ಬಚಚಾಲು ಕೊಟಿಟಗೆಯ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಗಧ್ಗನೆ ಉರಿಯುತ್ತದದ ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿಯದಾದಗಿತ್ುತ. ಆ ಬಚಚಾಲು ಕೊಟಿಟಗೆಗೆ ಅರೆಗೊೀಡೆ ಹಾಕಿದುದದರಿಂದಲೆ ಆ
ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿ ಮಲೆಯ ನೆತ್ತಯ ಆ ದೂರಕೆಕ ಗುತ್ತ ಯಾವುದೊ ಒಂದು ಕೊೀನ್ನದಲ್ಲಿದಾದಗ ಕಾಣ್ಸತ್ುತ. ಗುತ್ತ ಪರವೆೀಶ್ಸದಾಗ ಆ
ಒಲೆಯ ಬಳಿ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವನಬಬಾನ್ನು ಸವಲಪ ವಯಸಾಸಾದಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತದದ ಗೌಡರಬಬಾರಿಗೆ ಕಳುಳೆಕಾಯಿಸ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದದನ್ನು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ
ತಯುದ, ಚಳಿಗೆ ಉಡುರುಹತ್ತ, ಗತ್ಗತ್ನೆ ನ್ನಡುಗುತ್ತದದ ಒಬಬಾ ಮನ್ನುಷ್ಯನ್ನು ಒಂದು ನಾಯಿಯೂ ಬಚಚಾಲು ಕೊಟಿಟಗೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಅದರ
ಬಾಗಿಲ್ಲಲಿದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಂತ್ು ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗಿದದವರಿಬಬಾರೂ ತ್ುಸು ಬೆಚಿಚಾದಂತ್ಸೆ ತೀರಿದರು. ಅಂತ್ಹ ಅವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ
ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ ಪರತ್ಯಕಷೌನಾದ ಆ ಅಪರಿಚಿತ್ನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ಅವರಿಬಬಾರಿಗೂ ಮಾತ್ಸೆೀ ಹೊರಡದೆ ಸುಮಮನೆ ನೀಡತಡಗಿದದರು. ’ನಾನ್ನು, ಒಡೆಯಾ,
ಕೊಳಿಗಿ ಸದದ!’ ಎಂದು ಗುತ್ತ ಹೆೀಳಿ ಕೊಂಡಾಗಲೆ ಅವರಿಬಬಾರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ್ನವಾಗಿ, ತ್ಸಾವು ಕಂಡದುದ ರಾತ್ರ ಹೆೀಳಬಾರದ ಬೆೀರೆ ಯಾವುದು ಅಲಲಿ
ಎಂದು ಧೆೈಯರ್ಶೆ ತ್ಸಾಳಿ ಮಾತ್ಸಾಡತಡಗಿದರು.
ಗುತ್ತ ಬೆೀಕಂತ್ಲೆ ತ್ನ್ನನು ನಜವನ್ನುನು ಮರೆಮಾಡಿ, ತ್ನ್ನನು ಊರು ಹೆಸರು ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಹುಸಹೆೀಳಿದದನ್ನು. ತ್ಸಾನ್ನು ಹೆಡಗೆಬಳಿಳೆ ಹುಡುಕುತ್ಸಾತ ಕಾಡು
ಹತ್ತದದನೆಂದೂ ದಿಕುಕ ತ್ಪಿಪ ಅಲೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದದನೆಂದೂ ತ್ಳಿಸ, ಬೆಳಿಗೆಗಯಿಂದ ಊಟವಿಲಲಿದೆ ಹಸದಿರುವ ಸಂಗತ್ಯನ್ನೂನು ಹೆೀಳಲು
ಮರೆಯಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆದೀನೆ ಎಂಬುದೂ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವನ್ನನ್ನುನು ಆಲಾಯಿದ ವಿಚಾರಿಸ
ತ್ಳಿದುಕೊಂಡನ್ನು: ’ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ!’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದೊಡನೆ ತ್ಸಾನ್ನು ದೆೀಶಾಂತ್ರ ಬಂದುಬಿಟಿಟದೆದೀನೆ ಎಂದೆೀ ಭಾವಿಸದದನ್ನು. ’ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ’ ಎಂಬ
ಹೆಸರೆೀನ್ನೂ ಅವನಗೆ ಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿದದದೆದ . ಕೊೀಣೂರು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ತ್ಸಾಯಿ ದಾನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರನ್ನುನು ಆಳುಕಾಳು ಸಾಧಾರಣ ಜನ್ನ
ಕರೆಯುತ್ತದದದೆದ ’ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮ’ ಎಂದು. ದಾನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರ ತ್ವರುಮನೆ ’ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ’ ಎಂದು ಗೊತ್ತತ್ಸೆತ ಹೊರತ್ು ಗುತ್ತ ಆ ದೂರದ
ಊರಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಂದೂ ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಬಂದದುದ ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮನ್ನ ತ್ವರುಮನೆಗೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಅದುವರೆಗೂ
ಇದದ ಅಪರಿಚಿತ್ತ್ವ ಮತ್ುತ ದೂರತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನುನು ಪರಿಹರಿಸ, ಇದು ’ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮ’ನ್ನ ತ್ವರು ಎಂಬ ಸಲುಗಯ
ಭಾವನೆಯನ್ನುನುದಿದೀಪಿಸತ್ುತ. ಆದದರಿಂದಲೆ ಅವನಗೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಬೆೀಕಾದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಈಸಕೊಳಳೆಲು ನೆಂಟಸತಗೆಯ ಹಕಿಕದೆ ಎಂಬ ಗಾರಮಿೀಣ ಸುಲಭವಾದ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಧೆೈಯರ್ಶೆವೂ ಮೂಡಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನಗೂ ತ್ನ್ನನು ನಾಯಿಗೂ ಹೊಟೆಟ ತ್ುಂಬುವಷ್ುಟ ಅನ್ನನು ದೊರಕಿಸಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು.
ಕಳುಳೆಕುಡಿಯುತ್ತದದ ಗೌಡರಿಗಾಗಲ್, ಅದನ್ನುನು ವಿನಯೊೀಗಿಸುತ್ತದದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವನಗಾಗಲ್ ಗುತ್ತಯ ನಜಸಥೂತ್ಯನ್ನುನು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೂಕ
ಅರಿಯುವುದಕೂಕ ಮನ್ನಸೂಸಾ ಇರಲ್ಲಲಿ; ಸಮಯವೂ ಅಂತ್ಹದಾದಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಮಮ ಕೆಲಸವನ್ನುನು ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಪೂರೆೈಸ ಗೌಡರು ಮನೆಯೊಳಕೆಕ
ಹೊೀದರು; ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಎಲ್ಲಿಯೊ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿದದ ತ್ನ್ನನು ಗುಡಿಸಲ್ಗೆ ನ್ನಡೆದನ್ನು. ಗುತ್ತಯೂ ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ
ಬೆಂಕಿಯ ಸಾನಧ್ಯದ ಬೆಚೆಚಾನೆಯ ಮಡಿಲ್ಗೆ , ತ್ಸಾಯಿಯ ಎದೆಗೆ ಮುಗುಗವ ಮಕಕಳಂತ್ಸೆ, ನ್ನುಗಿಗ ಓಡಿ ಚಳಿ ಕಾಯಿಸುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ರು.
ಆಃ! ಹಿಂದೆಂದೂ ಗುತ್ತಗೆ ಅಷ್ುಟ ಆಪ್ಪಾಯಯಮಾನ್ನವಾಗಿ ತೀರಿರಲ್ಲಲಿ ಬೆಂಕಿ! ಹುಲ್ಯನ್ನಂತ್ೂ ಬೆಂಕಿಯ ಜಾವಲೆಗೆೀ ತ್ನ್ನನು ಮುಸುಡಿಯನ್ನುನು ತ್ೂರಿ,
ಒಲೆಯ ಒಳಕೆಕ ನ್ನುಗುಗತ್ತದೆಯೊ ಏನೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಗುತ್ತ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಅದನ್ನುನು ಬಾಲ ಹಿಡಿದೆಳೆದು
ಹಾಕಬೆೀಕಾಯಿತ್ು! ಒಂದು ಸಾರಿಯಂತ್ೂ ಅವನ್ನ ಶಕಿತಯನ್ನೂನು ಮಿೀರಿ ಅದು ಮುಂದಕೆಕ ಮೈಚಾಚುತ್ತರಲು ಅವನಗೆ ಸಟೆಟೀರಿ ಬೆನನುಗೆರಡು ಗುದುದ
ಕೊಟಿಟದದನ್ನು, ಧಿಃಕೆಕಂದು!
ಒಮಮ ಬೆನ್ನುನು ತ್ರುಗಿಸ, ಒಮಮ ಹೊಟೆಟ ತ್ರುಗಿಸ, ಒಮಮ ಎರಡೂ ಕೆೈಗಳನ್ನುನು ಜಾವಲೆಯ ಹತ್ತರಕೆಕ ಒಡಿಡ, ಒಮಮ ಸೊಂಟದ ಪಂಚೆ ಯನ್ನುನು ಬಿಚಿಚಾ
ಆರಿಸ, ಅದನ್ನುನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು, ಒಳಗಿನ್ನ ಕೌಪಿೀನ್ನವನ್ನೂನು ತ್ಸೆಗೆದು ಒದೆದಹಿಂಡಿ ಒಲೆಯ ಮೀಲೆ ಹರಡಿ ಆರಿಸ ಕಟಿಟಕೊಂಡು, ಕಂಬಳಿ ಮತ್ುತ
ಬಟೆಟಗಳನ್ನುನು ಮುರುವಿನ್ನ ಹಂಡೆಯ ಮೀಲೆಯೂ ಒಲೆಯ ತೀಳುಗಳ ಮೀಲೆಯೂ ಹರಡಿದನ್ನು. ಇಂಬಳಗಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನುನು ಮೈಯ
ಸಂದುಗೊಂದುಗಳಿಂದಲೂ ಹುಲ್ಯ ಮೈಯ ಸಂದುಗೊಂದು ರಂಧಾರದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಿತ್ುತ ತ್ಸೆಗೆದು ಕೆಂಡದ ಮೀಲೆ ಜುಂಯೆಂನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ ಹಾಕಿ
ಹೊೀಮ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಅಂತ್ೂ ನ್ನರನ್ನ ಮತ್ುತ ನಾಯಿಯ ಚಳಿ, ಉಡುರು, ನ್ನಡುಕ ಎಲಲಿ ತಲಗಿ ಮೈಗೆ ಬಿಸುಪ್ಪೆೀರಿ ಸುಖಾನ್ನುಭವವಾಗುವ ಹೊತ್ತಗೆ
ಆಳು ಹುಡುಗನಬಬಾನ್ನು ಮರದಲ್ಲಿದದ ಬಾಳೆಯ ಕಿೀತ್ನ್ನ ಮೀಲೆ ಹಾಕಿದದ ಅನ್ನನು ಸಾರು ಪಲಯ ಉಪಿಪನ್ನಕಾಯಿಗಸಯ ಊಟವನ್ನುನು, ಸಣಣಾಗೆ
ಸುರಿಯುತ್ತದದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಓಡೀಡಿ ಬಂದು, ತ್ಂದಿಟಟನ್ನು.
ಅನ್ನನುವೆೀನ ಮರದ ತ್ುಂಬ ಕುತ್ುತರೆಯಾಗಿ ಇದಿದತ್ಸಾದರೂ ಹಸದ ಹೊಲೆಯನಗೆ ಅದು ಸಾಲದೆಂಬಂತ್ಸೆ ತೀರಿ “ತ್ಂಗಳಿದದರೆ ಇನನುಂದು ಚೂರು
ತ್ಂದು ಹಾಕೊರೀ…. ನಾಯಿಗೂ ಬೆಳಗಿನಂದ ಅನ್ನನು ಇಲಲಿ.” ಎಂದು ರಾಗ ಎಳೆದು, ಮತ್ಸೆತ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮ ನ್ನಂಗೊತರೀ,
ನಾಳೆ ಏನಾದೂರ ಹೆೀಳಾದಿದೆರ, ಕೊಡಾದಿದೆರ, ನ್ನನ್ನಹುತ್ರ ಹೆೀಳಿಕೊಡಬೆೈದು ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳೊರೀ ಹೆಗಗಡತಮೀರಿಗೆ” ಎಂದೂ ಸೆೀರಿಸದನ್ನು.
ಆ ಹುಡುಗ ಮತ್ಸೆತ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದು “ಇದುದಬದಿದದದನೆಲಾಲಿ ಬಳುದ ತ್ಂದಿೀನೀ ; ಒಂದು ಅಗಳೂ ಇಲಲಿ ಅನ್ನನು.” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ,
ಕೆೈಯಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ಮಗೆಯನ್ನುನು ಗುತ್ತಯ ಮುಂದಿಟುಟ, ಮತ್ಸೆತ ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಮನೆಯೊಳಕೆಕ ಓಡಿಬಿಟಟನ್ನು. ಮಗೆಯಿಂದ ಹೊಮಿಮ ಬಂದ ಕಂಪಿಗೆ
ಮೂಗೊಡಿಡದ ಗುತ್ತಗೆ ಬರಹಮನ್ನಂದವಾಗಿ ಒಂದು ಮುಕುಕಳು ಅದರಿಂದಲೆೀ ಕುಡಿದೆೀ ಬಿಟಟನ್ನು: ಹತ್ತರವಿಟಿಟದದ ಗರಟಕೆಕ ಹೊಯುದಕೊಂಡು
ಕುಡಿಯುವಷ್ುಟ ಅನ್ನವಸರವೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ ಅವನಗೆ.
ಒಲೆಗೆ ಕಚಿಚಾದದ ಭಾರಿ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನುನು ಆದಷ್ುಟ ಮುಂದೆ ನ್ನೂಕಿ, ಬೆಂಕಿ ಬೆಳಗುವವರೆಗೂ ಉಜವಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಗುತ್ತ ಉಣುಣಾವುದಕೆಕ ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
ಮುರುವಿನ್ನ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸದದ ಹುಲುಲಿ, ಕಲಗಚುಚಾ, ಅನ್ನನು ಬಸದ ಬಾಗುಮರಿಗೆಯ ಗಂಜ, ಹಲಸನ್ನ ಹಣ್ಣಾನ್ನ ಕೊಚಿಚಾದ ಸೆೀಡೆ ಇತ್ಸಾಯದಿ ವಿಶರಣದ
ಮುರು ತ್ಕಪಕನೆ ಕುದಿಯುತ್ಸಾತ ಗೊಜಗೊಜಗೊಜ ಸದುದಮಾಡುತ್ತತ್ುತ. ಕರೆಯುವ ಎಮಮ ದನ್ನಗಳಿಗೆ ಮರುಬೆಳಗಿನ್ನ ಉಪ್ಪಾಹಾರವಾಗಿ.
ದೊಡಡ ದೊಡಡ ತ್ುತ್ುತಗಳನ್ನುನು ಉಂಡೆ ಕಟಿಟ ಕಟಿಟ ಬಾಯಿಗೆ ಎಸೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಗುತ್ತ ಕೂಳಿನ್ನ ಕುತ್ುತರೆ ಅರೆ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲೆಲಿ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ :
ಹತ್ತರ-ಹತ್ತರ-ಹತ್ತರ-ಹತ್ತರ ಒರಕಿಬಂದ ಹುಲ್ಯ ಬಳೆಳೆಯ ಅಂಚಿಗೆೀ ಮುಟಿಟೀಕೊಂಡೆೀ ಕುಳಿತ್ು, ಕರಗಿಹೊೀಗುತ್ತದದ ಅನ್ನನುದ ರಾಶ್ಯ ಕಡೆಗೂ
ಗುತ್ತಯ ಬಾಯಿಯ ಕಡೆಗೂ ಕೆಳಗೆ-ಮೀಲೆ ಮೀಲೆ-ಕೆಳಗೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ನೀಡುತ್ಸಾತ ಅನ್ನುನುವುದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಕಣುಣಾ ಕಣುಣಾಬಿಡುತ್ಸಾತ,
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ಬಾಲವಳಾಳೆಡಿಸುತ್ಸಾತ, ಜೊಲುಲಿ ಸುರಿಸುತ್ಸಾತ ಕೂತ್ದೆ! ’ಹಛೀ! ಏನ್ನು ಹೊಟೆಟಬಾಕ ಮುಂಡೆೀದೊ ಹಾಳ್ ನಾಯಿ!’ ಎಂದು ಶಪಿಸ, ಗುತ್ತ ಅದನ್ನುನು
ದೂರಕೆಕ ನ್ನೂಕಿದನ್ನು, ಎಡಗೆೈಯಿಂದ. ಅದುವರೆಗೂ ಅವನ್ನು ಅದರ ಕಡೆ ನೀಡಿರಲೂ ಇಲಲಿ; ಅದನ್ನುನು ಗಮನಸರಲೂ ಇಲಲಿ. ಈಗ ಪಕಕನೆ ಅದರ
ಒಕಕಣುಣಾ ಅವನ್ನ ಕಣುಣಾಗಳಿಗೆ ಇದಿರಾಗಲು, ಕರುಳಿಗೆೀ ಎನೀ ಇರಿದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು! ಗುತ್ತಯ ಹಸವೆಯೆೀನೀ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಕಬಳಿಸುವ
ಬಡಬಾಗಿನುಯಂತ್ತ್ುತ. ಆ ಅನ್ನನು ತ್ನ್ನಗೆೀ ಸಾಲುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೂ ಇತ್ುತ. ಅಲಲಿದೆ, ನಾಯಿ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲವನನು ಏನ್ನನನು ಹಿಡಿದು
ತ್ಂದಿದೆ; ಅದಕೆಕ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ಹಸವಾಗಿರಲಾರದು, ಎಂಬ ವಾದವನ್ನೂನು ಹೂಡುತ್ತತ್ುತ ಅವನ್ನ ಲ್ೀಭಮನ್ನಸುಸಾ. ಆದರೂ ಗುತ್ತ ಉಣುಣಾವುದನ್ನುನು
ನಲ್ಲಿಸದನ್ನು. “ಇದೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ನನ್ನನು ಬಲಗೊಡೆಯ! ಬಸವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಾಲ ಬಂದಹುಗೆ! ನೀನ್ನು ಇನೆನುಲ್ಲಿಯಾದೂರ ನ್ನನ್ನನು ಹಿಂದೆ ಬಾ. ನನ್ನಗೆ
ಮಾಡಿತೀನ ತ್ಕಕ ಶಾಸತ! ಕಾಡಿನಾಗೆೀ ಹೆಡಗೆಬಳಿಳೆೀಲ್ ಮರಕೆಕ ಕಟಿಟಹಾಕಿ ಬರದಿದೆರ , ನೀಡು ಮತ್ಸೆತ, ನಾ ಗುತ್ತೀನೆ ಅಲಲಿ! ಇದೆೀ ಮದಲು, ಇದೆೀ ಕಡೆ!
ಗೊತ್ಸಾತ’ತ್ಸಾ?” ಎಂದು ಕಣುಣಾ ಕೆರಳಿ ಹುಲ್ಯನ್ನುನು ಬೆೈದು ಗದರಿಸ, ಅದಕೆಕ ಬುದಿದ ಹೆೀಳಿ, ಇದೊಂದು ಬಾರಿ ಕಷೌಮಿಸುವಂತ್ಸೆ ಉಳಿದಿದದ ತ್ನ್ನನು ಅನ್ನನುದಲ್ಲಿ
ಅಧ್ರ್ಶೆದಷ್ಟನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ನಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ನೆಲದಮೀಲೆ ಹಾಕಿದನ್ನು. ಒಡೆಯನ್ನ ಬೆೈಗುಳವನೆನುಲಲಿ ಅನಾಸಕಿತಯಿಂದ ಕೆೀಳುತ್ತದದ, ಇಲಲಿವೆ
ಒಕಕಣ್ಣಾನಂದಲೆ ನೀಡುತ್ತದದ, ಆ ನಾಯಿ ನದಾರ್ಶೆಕಿಷೌಣಯವಾಗಿ, ಆನ್ನಂದಾತ್ಶಯಕೆಕ ಬಾಲವೆ ಬಿದುದಹೊೀಗುತ್ತದೆಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಅದನ್ನುನು
ಅಳಾಳೆಡಿಸುತ್ಸಾತ, ಕೂಳನೆನುಲಲಿ ಗಬಗಬನೆ ಖಾಲ್ಮಾಡಿಬಿಟಿಟತ್ು, ನಮಿಷಾಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿ!….
ಮರುದಿನ್ನ ಬೆಳಗೆಗ ಸವಲಪ ಹೊತ್ಸಾತಗಿಯೆ ಎದದ ಗುತ್ತ ಮುಂದೆೀನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಯೊೀಚಿಸತಡಗಿದನ್ನು. ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರು ಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಕಿಕ ಸತ್ತ
ವಿಚಾರದ ಗಾಳಿಸುದಿದ ಏನಾದರೂ ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆಯನ್ನುನು ತ್ಲುಪಿ, ಯಾರ ಬಾಯಿಂದಾದರೂ ಬರಬಹುದೊೀ ಏನೀ ಎಂದು ನರಿೀಕಿಷೌಸದನ್ನು. ಆದರೆ
ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಕೊೀಟಿಮೈಲ್ ಆಚೆಗಿದದರೆ ಎಂತ ಅಂತ್ಸೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಅನಾಸೆಥೂಯಿಂದಿತ್ುತ. ಆ ದಿನ್ನವೆ ಅಮರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಮಿ
ವಿವೆೀಕಾನ್ನಂದರು ಒಬಬಾ ಐರೀಪಯ ಶ್ಷ್ಯನಗೆ ಸಂನಾಯಸ ದಿೀಕೆಷೌಯಿತ್ುತ ಆತ್ನ್ನನ್ನುನು ಸಾವಮಿ ಕೃಪ್ಪಾರಂದರನಾನುಗಿ ಮಾಡಿರಬಹುದಾಗಿದದ ಸುದಿದಯ
ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ುಟ ತ್ಳುವಳಿಕೆಯಿತತ ಅಷೆಟ ತ್ಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ುತ ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆಗೆ ಸಂಬಾವಿ ಗುತ್ತ ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ಬಂದಿದದ
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ!
ಆವೊತ್ುತ ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆಯನೆನುಲಲಿ ಕಲಕಿದ ಸುದಿದ ಬೆೀರಂದಾಗಿತ್ುತ: ಬೆಳಗೆಗ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ುತ ಗಂಟೆಯ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಮನೆ ಹೆಗಗಡೆಯವರು
ಕಳಿಸದದ ಬೆೈರ ಬಂದು, ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನೂನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಮುಕುಂದಯಯಗೌಡರು
ಹೆಣ ತ್ರಲು ಹೊೀಗಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನೂನು ತ್ಳಿಸದನ್ನು. ತ್ಮಮ ಅಕಕನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಡನ್ನ ಶವಸಂಸಾಕರದಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾಲುಗೊಳಳೆಲು ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಗೌಡರು ಸುದಿದ
ಮುಟಿಟದ ಒಡನೆಯೆ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟುಮೈಲ್ ದೂರವಿದದ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೊರಟರು. ಅವರ ಸಂಗಡವೆ ಮತ್ಸೆತ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊರಟಿದದ ಬೆೈರನ್ನನ್ನುನು
ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಗುತ್ತಯೂ ಹೊರಟನ್ನು.
ಬೆೈರನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡಾಗ ಗುತ್ತ ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಿದದನ್ನು, ತ್ನ್ನನು ಕಥೆ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತದೆಯೊ ಏನೀ ಎಂದು. ಆದರೆ ಬೆೈರನಗೆ ಅದಾವುದೂ ತ್ಳಿದಿದದಂತ್ಸೆ
ತೀರಲ್ಲಲಿ. ಬೆೈರನೆೀ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆ ಸೂಚಿಸ, ಸಂಬಾವಿಗೆ ಬಹುದೂರದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದದ ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆಗೆ ಗುತ್ತ ಏಕೆ ಬಂದಿದದನೆಂದು ಕೆೀಳಿದಾಗ,
ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಏನೀ ಕಾಗದ ಕೊಟಿಟದದರು, ಅದಕಾಕಗಿ ಬಂದಿದೆದ ಎಂದಿದದನ್ನು. ಅಂತ್ೂ ಹಳೆಮನೆಯವರಿಗೂ ತ್ಲುಪಿಲಲಿ ಸುದಿದ ಎಂದುಕೊಂಡು
ಧೆೈಯರ್ಶೆತ್ಸಾಳಿದದನ್ನು. ಆದರೂ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಸುದಿದ ಕೆೀಳಲು ಅವನ್ನು ಕಾತ್ರನಾಗಿದದನ್ನು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವನಗೆ ಪ್ೀಲ್ೀಸರು ಸತ್ತದಾದರೆಯೆ ಇಲಲಿವೆ
ಎಂಬ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆ ಬಹು ಮುಖಯವಾಗಿತ್ುತ. ಅವರೆೀನಾದರೂ ಸತ್ತದದರೆ, ತ್ಸಾನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಾಲು ಹಾಕುವುದು ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪ್ಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ುತ.
ಏನಾದರೂ ಆಗಲ್, ತ್ನ್ನನು ಎಚಚಾರಿಕೆ ತ್ನ್ನಗಿರುವುದು ಮೀಲು ಎಂದುಕೊಂಡು, ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಗುರುತ್ು ಆದಷ್ುಟ ಮಟಿಟಗೆ ಫಕಕನೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಕಕದಿರಲ್
ಎಂದು, ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಇಡಿೀ ದಿನ್ನವೆಲಲಿ ಜಪಿಪದದ ಬಿರುಮಳೆ ಈವೊತ್ುತ ಸೊೀಜಗವೆಂಬಂತ್ಸೆ ನಂತ್ು ಚೆನಾನುಗಿ ಹೊಳವಾಗಿ ಬಿಸಲು ಬಂದಿದದರೂ,
ಹಾಕಿದದ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಾದಿ ನೀಡಲು ಎಷ್ುಟ ಬೆೀಕೊೀ ಅಷ್ುಟ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿಬಿಟುಟ ಕೊಂಡಿದದನ್ನು, ಮುಖವನೆನುಲಲಿ ಆದಷ್ುಟ
ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡು.
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ಗುತ್ತ ಬೆೈರನಡನೆ ಹಳೆಮನೆಯ ಸುಡುಗಾಡಿಗೆ ಹೊೀಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕಳೆೀಬರವಾಗಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ುತ. ಹೊಲೆಯರು
ಮದಲಾದ ಕಿೀಳು ಜಾತ್ಯ ಜನ್ನರೆಲಲಿ ದೂರದೂರ ಪ್ದೆಗಳೆಡೆ ಗುಂಪುಸೆೀರಿ ದುಃಖಿಸುತ್ತದದರು. ಯಾರೂ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಗಮನಸುವ
ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಗುತ್ತಗೂ ದುಃಖವುಕಿಕಬಂದು ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದನ್ನು. ಏಕೆಂದರೆ ತ್ನ್ನನು ಚಿಕಕಂದಿ ನಂದಲೂ ಅವರು ತ್ರುಣರಾಗಿ ಯುವಕರಾಗಿ,
ಸಂಬಾವಿಯ ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತದಾದಗಿನಂದಲೂ ಅವರಡನೆ ಆಡಿ ಓಡಾಡಿ ಬೆೀಟೆಯಾಡಿ, ದೊಡಡಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಅವನಗೊಂದು
ಗೌರವಪೂಣರ್ಶೆ ವಿಶಾವಸ ಉಂಟಾಗಿತ್ುತ.
ಅವನ್ನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದಾದಗಲೆ ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರ ಧ್ಮರ್ಶೆಪತ್ನು ರಂಗಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು ಗಂಡನ್ನ ಪ್ಪಾದಕೆಕ ಅಡಡಬಿದದರು ಎಷ್ುಟ
ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಮೀಲೆೀಳದೆ, ಸತ್ಸೆತೀಹೊೀಗಿದದರು! ಆಗಂತ್ೂ ನೆರೆದಿದದ ಬಂಧ್ುಗಳೊಡನೆ ಆಳುಕಾಳುಗಳೆಲಲಿರೂ ಸುಡುಗಾಡೆೀ ಗೊೀಳಾಡುವಂತ್ಸೆ
ರೀದಿಸದದರು. ಗುತ್ತಗೆ ಆ ರೀದನ್ನ, ಆ ಶೀಕ, ಆ ದುಃಖ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ ’ಛೀಃ ತ್ಸಾನೆಷ್ಟರವನ್ನು? ತ್ನ್ನನು ಕಷ್ಟ ಏನ್ನು ಮಹಾ?’ ಎಂಬ ಒಂದು
ತ್ರಹದ ವೆೈರಾಗಯಭಾವನೆ ಹುಟಿಟ, ಮುಂದೆ ತ್ನ್ನಗೆೀನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲಕಷೌವಾಗಿದದನ್ನು: ’ಹಾಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಬಾಳೆೀ ಇಷ್ುಟ!
ಇಂದಲಲಿ ನಾಳೆ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಇದೆೀ ಗತ್! ಅದಕಾಕಗಿ ಸುಮಮನೆ ಪ್ಪಾಡುಪಡುವುದೆೀಕೆ? ಬರಹಮ ಹಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದದುದ ಏನಾಗಬೆೀಕು ಅಂತ್ಸಾ ಇದೆಯೊೀ
ಅದೆೀ ಆಗುತ್ತದೆ!’
ಆ ದಿನ್ನ ರಾತ್ರ ಅವನ್ನು ಬೆೈರನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೆ ಉಳಿದಿದದನ್ನು. ಶವಸಂಸಾಕರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಲು ಬಂದಿದದ ಬಂಧ್ುವಗರ್ಶೆದವರ ಮಧೆಯ ತ್ನ್ನನು
ಒಡೆಯರು ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನೂನು ನೀಡಿದದನ್ನು. ನಾಳೆ ಅವರನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಏಕಾಂತ್ವಾಗಿ ಸಂಧಿಸ, ತ್ಸಾನ್ನು ಮುಂದೆ
ಮಾಡಬೆೀಕಾದುದನ್ನುನು ಅವರಿಂದ ತ್ಳಿದು, ಅದರಂತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ಸೆತೀನೆ-ಎಂದು ಆಲ್ೀಚಿಸುತ್ಸಾತ ಬಿಡಾರದ ಒಳಗೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬಬಾನೆ ಮಲಗಿದದ
ಗುತ್ತಗೆ, ಯಾರೀ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬಂದದುದ ಗೊತ್ಸಾತಗಿ, ಒಡೆಯರ ಮನೆಗೆಲಸಕೆಕ ಇತ್ರ ಆಳುಗಳೊಡನೆ ಹೊೀಗಿದದ ಬೆೈರನೆೀ ಬಂದನೆಂದು ಭಾವಿಸ,
“ಯಾರದು?” ಎಂದನ್ನು.
ಯಾವ ಉತ್ತರವೂ ಬರಲ್ಲಲಿ; ಯಾರೂ ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಲಲಿ; ಆದರೆ ಕೆೈ ಬಳೆಗಳ ಕಿಂಕಿಣ್ಕಿಣ್ ಕೆೀಳಿಸತ್ು.
ಬೆೈರನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಸತ್ುತಹೊೀಗಿದುದ, ಅವನನ್ನೂನು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಒಬೊಬಾಂಟಿಗನಾಗಿಯೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿದುದಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನನು ಅಡುಗೆಯನ್ನುನು ತ್ಸಾನೆೀ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ’ಒಂಟಿಗೆೀಡಿ’ ಎನನುಸಕೊಂಡಿದಾದನೆ ಎಂಬ ಸಂಗತ್ಯನ್ನುನು ತ್ಳಿದಿದದ ಗುತ್ತಗೆ , ಬಳೆಯ ಸದುದ ಕೆೀಳಿ ತ್ುಸು ಸೊೀಜಗವಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ
ಬೆೈರನ್ನ ಶೃಂಗಾರಜೀವನ್ನದ ಖುಖಾಯತ್ಯನ್ನುನು ಅರಿತ್ದದ ಅವನಗೆ ಮನ್ನಮಥಕುತ್ೂಹಲ ಕೆರಳಿ ಬಾಗಿಲತ್ತ ನೀಡುತ್ತ ಮಲಗಿಯೆ ಇದದನ್ನು.
ಬೆೈರನ್ನ ಬಿಡಾರದ ಒಳಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿದಿದತ್ಸಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಇದದ ಬಯಲುಗತ್ತಲೆಯ ಬೆಳಕಿನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲಷ್ುಟ ಅಗಲದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ
ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಂದ ಯಾರನಾನುದರೂ ಆಕಾರಮಾತ್ರವಾಗಿ ನೀಡ ಬಹುದಾಗಿತ್ುತ. ಗುತ್ತ ಅತ್ತಕಡೆಯೆೀ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿರಲು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಆಕೃತ್ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ
ಬಂದು ನಂತ್ತ್ು. ಗುತ್ತಗೆ ತ್ುಸುವೆ ಮೈ ಬಿಸಯೆೀರಿತ್ು. ಯಾರಿರಬಹುದು? ಹಳೆಮನೆಯ ಕೆೀರಿಯವರೆಲಲಿರೂ ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯಿಂದ ನ್ನನ್ನಗೆ
ಗೊತ್ತರುವವರೆ? ಆಕೃತ್ ನೀಡಿದರೆ ಹುಡುಗಿಯಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ! ಬೆೈರನಗಾಗಿ ಬಂದವಳೆೀ? ಅಥವಾ ತ್ನ್ನಗೆೀ ಆಗಿಯೊೀ? ತ್ಸಾನ್ನು ಬಂದದುದ
ಅಷಾಟಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಿಲಲಿ. ಆ ತ್ಸೆರನ್ನ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತರುವವಳೆಂದರೆ ತ್ಳವಾರ ಸಣಣಾನ್ನ ಮಗಳು ಪುಟಿಟ! ಹಿಂದೆ ಹುಡುಗಾಟದ
ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸಂಗ ಮತ್ುತ ಅಂಗಸುಖಗಳೆರಡನ್ನೂನು ಅನ್ನುಭವಿಸದದನ್ನು. ಅದನ್ನುನು ನೆನೆದು ಅವನಗೆ ನ್ನವಿರು ನಮಿರಿತ್ು. ಹೊಲೆಯನ್ನ ರೂಕಷೌಪರಜೆಞಗೆ
ಒಂದು ಕಷೌಣದ ಮಟಿಟಗೆ ಪೂವಾರ್ಶೆಪರ ಸಂಬಂಧ್ ತ್ಪಿಪ ಹೊೀದಂತ್ಸಾಗಿ ತ್ಮಿಮಯನ್ನೂನು ಅವಳ ಸವಾರ್ಶೆಂಗ ಸವರ್ಶೆಸುಖ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನೂನು ಅದು
ಮರೆತ್ಸೆಬಿಟಿಟತ್ುತ.!
ಏನ್ನನನುೀ ಗುಟಾಟಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡುವವನ್ನಂತ್ಸೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಪಿಸುದನಯಲ್ಲಿ “ಯಾರು ? ಪುಟಿಟಯೆೀನೆೀ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿ, ಉತ್ತರವನ್ನುನು ನರಿೀಕಿಷೌಸದೆ
“ನಾನಬಬಾನೆ ಇದಿದೀನ ಕಣ್ಣೆ!” ಎಂದು ಆಶಾವಸನೆ ಕೊಡುವಂತ್ಸೆ ನ್ನುಡಿದನ್ನು.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ನಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತರುವ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸ, ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಂತ್ದದ ಆಕೃತ್ ತ್ಟಕಕನೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಸರಿದು
ಮರೆಯಾಯಿತ್ು. ಬೆೈರನ್ನೂ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕೂಗುತ್ಸಾತ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಂದನ್ನು….
ಮರುದಿನ್ನ ಗುತ್ತ ಸಮಯಕಾದು, ಹಳೆಮನೆ ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದದ ತ್ನ್ನನು ಒಡೆಯರನ್ನುನು ಏಕಾಂತ್ವಾಗಿಯೆ ಸಂಧಿಸದನ್ನು. ಅವರು
ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವನ್ನು ಕಂಪದಲ್ಲಿ ಸಕಿಕಬಿದಿದದುದ, ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿದದವರಿಂದ ರಕಿಷೌಸಲಪಟಿಟದದ ವಿಚಾರವನ್ನುನು ತ್ಳಿಸ, ಗುತ್ತಯ
ದಸತಗಿರಿಗಾಗಿ ವಾರಂಟು ಹೊರಡಿಸುತ್ಸಾತರಂತ್ಸೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಹೆೀಳಿ “ನೀನ್ನು ಒಂದು ಆರು ತ್ಂಗಳು ಒಂದು ವಷ್ರ್ಶೆ , ಎಲಾಲಿದರೂ
ತ್ಲೆತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡಿರು. ಇದೆಲಲಿ ತ್ಣಣಾಗಾದ ಮಾಯಲೆ ಕೆೀರಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಾನ್ನೂ ಕಲೂಲಿರು ಮಂಜಭಟಟರಿಗೆ ಹೆೀಳಿ ಏನಾದೂರ ಮಾಡಿಸತೀನ.
ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ಅಮಲಾದರುರ್ಶೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧ್ದೊೀರಂತ್ಸೆ.” ಎಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟಟರು.
ದಸತಗಿರಿ, ವಾರಂಟು ಎಂಬ ಭಯಂಕರ ಪದಗಳನ್ನುನು ಕೆೀಳಿಯೆ ಗುತ್ತಗೆ ಜಂಘ್ರಾಬಲ ಉಡುಗಿದಂತ್ಸಾಯುತ. ಓಡಿಹೊೀಗಿ ತ್ಲೆ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡಿರುವ
ಸಲಹೆ ಅವನಗೆ ಅನಾವಶಯಕವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೂ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನು ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡೆೀ ಓಡಿ ಹೊೀಗುವ ವಿಚಾರವೆತ್ತದಾಗ,
ಒಡೆಯರು ರೆೀಗಿ ಬಯದರು: “ಮುಂಡೆೀಮಗನೆೀ, ನನ್ನನು ತ್ಲೆಯಂತ್ೂ ಹೊೀಗತದಲಾಲಿ! ನ್ನಮಮ ತ್ಲೆಗೂ ತ್ಂದಿಡಬಾಯಡ! ನೀನೆಲಾಲಿದೂರ ಬೆಟಟಳಿಳೆ
ಕೆೀರಿಕಡೆ ಸುಳಿದೆರ, ನನ್ನನು ಹಿಡಿದು ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಗೆ ಕೊಡಾತರೆ? ಗೊತ್ಸಾತತ್ಸೆೀನ್ನು?…. ಕೊಪಪದ ಸೀಮ, ಮುತ್ೂತರು ಸೀಮ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗು. ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ
ಮಾಯಲೆ ಹೊೀಗಿೀಯಾ ಹುಷಾರು! ಆಗುಂಬೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊೀಗು…. ಕೊಪಪದ ಹತ್ತರ ’ಆಲೆಗದೆದ’ ಅಂತ್ಸಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪಯಯನಾಯಕರು ಅಂತ್ಸಾ
ಅದಾರೆ. ಅವರ ಹತ್ತರ ಕೆಲಸಕೆಕ ಸೆೀರಿದೆರ, ಪ್ೀಲ್ೀಸರು ನನ್ನನು ಹತ್ಸಾರನೆೀ ಬರಾದಿಲಲಿ…. ಅಲ್ಲಿದೆರ ಮುತ್ೂತರು ಸೀಮೀಲ್ ’ಕಾನ್ನೂರು’ ಅಂತ್ಸಾ ಅದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಸುಬಬಾಯಯಗೌಡುರ, ಚಂದರಯಯಗೌಡರು ಅಂತ್ಸಾ ಎಲಾಲಿ ಅದಾರೆ. ಅವರನಾನುದೂರ ಸೆೀರು…ಎಲಲಿ ತ್ಣಣಾಗಾದಮಾಯಲೆ ನಾ ಹೆೀಳಿಕಳಿಸತೀನ!….”
ಕಾಮೀರ್ಶೆಡ ಮುಸುಗಿ ಮಳೆ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆಯುತ್ತದುದದರಿಂದ ಹೊತ್ತಗೆ ಮುನ್ನನುವೆ ಬೆೈಗುಗಪುಪ ಕವಿದಿತ್ುತ. ಗದೆದಯ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದದ
ಆಳುಗಳೆಲಲಿ ’ಇವೊತ್ುತ ಎಂದಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಚಾ ಹೊತ್ುತ ಕೆಲಸಮಾಡಿಬಿಟಟರು. ಮುಕುಂದೆೀಗೌಡರು.’ ಎಂದು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ತ್ುಸು
ಅಸಮಾಧಾನ್ನಪಟುಟಕೊಂಡು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರಗಳಿಗೆ, ಉಪುಪ ಮಣಸು ಬಾಳೆೀಕಾಯಿ ಅಕಿಕ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹೊಗೆಸೊಪುಪ ಮದಲಾದ ಗಂಟುಕಟಿಟದದ
ಪಡಿಯ ಸಾಮಗಿರಗಳೊಡನೆ, ಕೆಲವರು ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡೂ, ಕೆಲವರು ಗೊರಬು ಸೂಡಿಕೊಂಡೂ ದಣ್ದು ಮಲಲಿನೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದದರು.
ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳುಗಳ ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದ ಮುಂದೆ ನಂತ್ು ಅಕಕಣ್, ಬಾಗಿ, ಚಿಕಿಕ ಮದಲಾದವರನ್ನುನು ಬರಿಯ ನ್ನಗೆಯಿಂದಲ್ೀ
ಅಥವಾ ರೂಢಿಯ ಉಪಚಾರದ ಮಾತ್ನಂದಲ್ೀ ಬಿೀಳುಕೊಟಟಳು. ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದ ತ್ಡಿಕೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಿಗಿದಿದದ ಹಗಗವನ್ನುನು ಬಿಚಿಚಾ, ಅದನ್ನುನು ನ್ನೂಕಿ,
ಗೊರಬು ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಹಿಡಿಸುವಂತ್ಸೆ ಅಡಡಡಡವಾಗಿ ತ್ನೆನುಲಲಿ ಗಂಟುಮೂಟೆಗಳೊಡನೆ ಒಳಹೊಕುಕ, ಮತ್ಸೆತ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು, ಹೊರಗಡೆ
ಬಿೀಳುತ್ತದದ ಮಳೆಯ ಇರಿಚಲು ಒಳಕೆಕ ಸಡಿದುಹಾರಿ ಬಿಡಾರದ ನೆಲ ಒದೆದಯಾಗದಿರಲ್ ಎಂದು.
ಹೊರಗಡೆ ಮೀಯುತ್ತದುದ, ಒದೆದಮುದೆದಯಾಗಿ ಗರಿ ತ್ಪುಪಳು ಮಯಗಂಟಿ ಸಣಣಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದದ ಅವಳ ಒಂದು ಹುಂಜವೂ ಎರಡು ಹೆೀಂಟೆಗಳೂ
ಮೂರುನಾಲುಕ ಮರಿಗಳೂ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತದುದದರಿಂದ ಒಳಕೆಕ ಹೊೀಗಲು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನಯ ಆಗಮನ್ನವನೆನುೀ ನರಿೀಕಿಷೌಸುತ್ತದದಳು, ಅವಳು
ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆಗೆದೊಡನೆಯೆ ಅವಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಮದಲೆ ಒಳಕೆಕ ನ್ನುಗಿಗ, ಗೊತ್ುತ ಕೂರುವ ಜಾಗಕೆಕ ಹೊೀಗಿದುದವು. ಪಿೀಂಚಲು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ
ಗೂಟಕೆಕ ತ್ಗುಲ್ಸದದ ಒಂದು ಕಣುಣಾಕಟಿಟನ್ನ ದೊಡಡ ಬುಟಿಟಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಆ ಕೊೀಳಿಗಳನೆನುಲಲಿ ಒಟಿಟಗೆ ಮೂಲೆಗೆ ತ್ಳಿಳೆ ಮುಚಿಚಾಹಾಕಿದಳು. ತ್ನ್ನನು
ಗೊರಬನ್ನುನು ಆ ಗೂಟಕೆಕ ತ್ಗುಲ್ಹಾಕಿದಳು. ಕೆೈಯಲ್ಲಿದದ ಗಂಟನ್ನುನು ಕೆಳಗಿಟುಟ, ಆ ಗಂಟಿಗೆೀ ಒತ್ತ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದದ ಒಂದು ಕೆಸುವಿನ್ನ ಎಲೆಯ
ಕೊಟೆಟಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು, ಪರತ್ಸೆಯೀಕವಾಗಿ, ಒಲೆಯಿದದ ಮೂಲೆಯೆಡೆ ಇಟಟಳು. ಇಟ್ಟಡನೆ ಬಿಚಿಚಾಕೊಂಡ ಆ ಪ್ಟಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಳೆೀಡಿ, ಸೊೀಸಲು,
ತಳೆಳೆಮಿೀನ್ನುಗಳಿದುದ, ಒಂದು ತಳೆಳೆಮಿೀನಗೆ ಇನ್ನೂನು ಜೀವವಿದುದದರಿಂದ ಚಿಮಿಮಹಾರಿ ಒಲೆಯ ಬೂದಿಗೆ ಬಿದಿದತ್ು. ಪಿೀಂಚಲು ಅದನೆನುತ್ತ ನೆಲಕೆಕ
ಬಡಿದು ನಶಚಾಲವಾದ ಅದನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ಎತ್ತ ಕೊಟೆಟಯ ಎಲೆಗೆೀ ಹಾಕಿದಳು.
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ಒಂದು ಅರುವೆಯಿಂದ ಕೆೈಕಾಲು ಮುಖದ ಒದೆದಯನೆನುಲಲಿ ಒರಸಕೊಂಡು, ತ್ುಸು ಹೆಚುಚಾ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿದದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲಕಡೆಗೆ ಬೆನಾನುಗಿ ನಂತ್ು
ಒದೆದಯಾಗಿದದ ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಬಿಚಿಚಾ ಹರಡಿದಳು. ಯಾರೂ ಇರದಿದದರೂ ಯಾರೂ ನೀಡುವ ಸಂಭವವೂ ಇರದಿದದರೂ ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ನ್ನಗನುತ್ಸೆಗೆ ತ್ಸಾನೆೀ
ನಾಚಿಯೂ ಅದನ್ನುನು ಸವಿಯದಿರಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ುಸುವೆ ಉಬಿಬಾದಂತ್ದದ ತ್ನ್ನನು ಬದೆದಯ ಭಾಗವನ್ನುನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಮುಗುಳುನ್ನಗುತ್ಸಾತ
ಏನ್ನನನುೀ ಸವಿಯುವಂತ್ಸೆ ಕಷೌಣಕಾಲ ನಂತ್ಳು. ಅಲ್ಲಿಯೆ ಅಲಲಿವೆ ಇನನುಂದು ಆರು ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿಯೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಕಂದಮಮನಾಗಿ ಬರುವ ಒಂದು ಜೀವ
ಬೆಳೆಯುತ್ತರುವುದು? ಆದರೆ ಚಳಿಯನ್ನನುನ್ನುಭವಿಸದ ಮೈ ಅವಳನ್ನುನು ಎಚಚಾರಿಸದುದರಿಂದ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಮತತಂದು ಒಣಗಿದ ಉತ್ತಮತ್ರದ
ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ್ನ ಅಡುಗೆಯ ಕೆಲಸಕೆಕ ತಡಗಿದಳು. ಗಂಡ ದುಡಿದು ದಣ್ದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದೆದಯಾಗಿ ಬರುವ ಹೊತ್ತಗೆ
ಏನ್ನನಾನುದರೂ ಬಿಸಬಿಸ ಮಾಡಿರದಿದದರೆ? ಐತ್ ತ್ುಂಬ ಒಲವಿನ್ನ ಸವಭಾವದವನಾಗಿದದರೂ ದಣ್ದು ಹಸದಾಗ, ಹಟಮಾಡುವ ಮಕಕಳ ಹಾಗೆ,
ರೆೀಗಾಡುತ್ತದುದದು ಉಂಟು! ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಈಗಿೀಗ ಪಿೀಂಚಲುವಿನ್ನ ಸತ್ೀತ್ವ ಪರಿಪಕವವಾಗುತ್ಸಾತ ಮಾತ್ೃತ್ವಕೆಕ ತ್ರುಗುತ್ತದುದದು, ಅದರ ಅಕಕರೆಯ
ವಲಯಕೆಕ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನೂನು ಸೆಳೆದುಕೊಳುಳೆವ ಮೃದುಲ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಸಂತೀಷ್ಸುತ್ತ್ುತ!
ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೂದಿಮುಚಿಚಾಕೊಂಡಿದದ ಒಂದು ಸಣಣಾ ಕೊಳಿಳೆಯನ್ನೂನುದಿ, ಜಗುಗ ಕಚಿಚಾ, ಬೆಂಕಿಮಾಡಿದಳು. ಅದರಿಂದಲೆ ಒಂದು ಉರಿಯುವ ಕಡಿಡಯಿಂದ
ಹಣತ್ಸೆಯ ಸೊಡರು ಹೊತ್ತಸಬಿಟಟಳು. ಆಗತ್ಸಾನೆ ಹಳಿಳೆಗಳ ಕಡೆಗೂ ಬರತಡಗಿ ಅತ್ಅತ್ ಅಪೂವರ್ಶೆ ವಸುತವಾಗಿದದ ಒಂದು ಬೆಂಕಿಪ್ಟಟಣವನ್ನುನು ಐತ್
ಹೆೀಗೊೀ ಸಂಪ್ಪಾದಿಸ ಅವಳಿಗೆ ತ್ಂದುಕೊಟಿಟದದನಾದರೂ ಪಿೀಂಚಲು ಅದನ್ನುನು ಅಮೂಲಯವಸುತವನ್ನುನು ರಕಿಷೌಸುವಂತ್ಸೆ ಕಾಪ್ಪಾಡಿಟುಟಕೊಂಡಿದದಳು.
ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಉಪಯೊೀಗವೆಂಬುದು ಅವಳ ದೃಢನಶಚಾಯವಾಗಿತ್ುತ: ತ್ನ್ನಗೆ ಮಗು ಜನಸದ ಮೀಲೆ
ವೆೀಳೆಯಲಲಿದ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ದಿೀಪ ಹೊತ್ತಸಬೆೀಕಾಗಿಬರಬಹುದು; ಬೆಂಕಿಮಾಡಿ ಏನ್ನನಾನುದರೂ ತ್ಯಾರಿಸಬೆೀಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು! ಅದಕಾಕಗಿ ದಿನ್ನವೂ
ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟಿಟಕೊಳಿಳೆ ಜೀವಂತ್ವಾಗಿರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿಟುಟ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದನ್ನುನು ಊದಿಯೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಸುತ್ತದದಳು. ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಅದು
ಆರಿಯೆ ಹೊೀಗಿದದರೆ ನೆರೆಯ ಬಿಡಾರಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬೆಂಕಿ ತ್ರುತ್ತದದಳು. ಅಂತ್ೂ ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿದದ ಬೆಂಕಿಪ್ಟಟಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಡ ಒಂದೊ ಎರಡಕಿಕಂತ್ ಹೆಚಾಚಾಗಿ
ಖಚಾರ್ಶೆಗದಂತ್ಸೆ ಭದರವಾಗಿಟಿಟದದಳು, ಒಲೆಯ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ಥಂಡಿ ತ್ಗುಲದಂತ್ಸೆ.
ಏಡಿ ಮಿೀನ್ನುಗಳನ್ನುನು ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಟುಟ, ಚಟಿನುಗೆ ನ್ನುರಿದಿಟುಟ, ಸಣಣಾ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಟಿಟದದ ಅದಕೆಕ ಸೆೀರಿಸುವ ಒಣಮಣಸನ್ನಕಾಯಿ ನೀರುಳಿಳೆ ಕೊಬಬಾರಿಯ
ಚೂರು ಇತ್ಸಾಯದಿ ಮಸಾಲೆ ಸಾಮಗಿರಗಳನ್ನುನು ಹುಡುಕತಡಗಿದಾಗ ಅವಳು ಹೌಹಾರಿ, ಸಣಣಾಗೆ ಕೂಗಿಕೊಂಡು, ತ್ಟಕಕನೆ ಎದುದ ಹಿಂದಕೆಕ ಚಿಮಿಮ
ನಂತ್ಳು: ಐದಾರೆೀಳು ಕುಂಬಿರ ಹುಳುಗಳೂ ಕೊಡಿಲಿ ಹುಳುಗಳೂ ಗಡಿಗೆಯಿಂದ ನೆಗೆದು ನೆಲದ ಮೀಲೆಯೂ ಅವಳ ಮೈಮೀಲೆಯೂ
ಹರಿದಾಡತಡಗಿದವು! ಒಂದನ್ನುನು ಕಾಲ್ನಂದಲೆ ನೆಲಕೆಕ ತ್ಕಿಕದಳು. ಆದರೆ ಸೆರಗಿನಳಗೆ ಹೊಕಕ ಒಂದನ್ನುನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವ ಪರಯತ್ನುದಲ್ಲಿ
ಸದಯಪರಪುಲಲಿವಾಗಿದದ ಕೊೀಮಲ ಕುಚದವಯಗಳನ್ನೂನು ಪಿೀಡಿಸಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂತ್ು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಳು ಹಾರಿಹೊೀಗಿ ಗೊರಬಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ತ್ು.
ಪಿೀಂಚಲು ಓಡಿಹೊೀಗಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದದ ಹಿಡಿಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಡಿದಳು. ಅದು ಅಧ್ರ್ಶೆಪ್ಪಾರಣವಾಗಿ ಬಿದುದ ತ್ಸೆವಳಿಕೊಂಡು
ಕೊೀಳಿಗಳನ್ನುನು ಕವುಚಿಹಾಕಿದದ ಬುಟಿಟಯೊಳಗೆೀ ನ್ನುಗಿಗತ್ು. ಕೊೀಳಿಗಳೆೀ ಅದರ ಮುಂದಿನ್ನ ಕೆಷೌೀಮಸಮಾಚಾರ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಶಾವಸದಿಂದ
ಪಿೀಂಚಲು ನೆಲದ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದ ಎರಡು ಮೂರನ್ನುನು ಹಿಡಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಳು. ಉಳಿದವು
ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡೆಬಿಟುಟವು. ಎಳೆಬಸರಿ ಏದುತ್ಸಾತ ನಂತ್ು, ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಳಿದಿದದ ಕೆಲವೆೀ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಸಹಯವಾದ ಅಶ್ಲಿೀಲ ಪದಪರಯೊೀಗದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನುನು
ಶಪಿಸದಳು.
ಹೊರಗಡೆ ಬೃಹತ್ಸ್ ಪರಪಂಚ ಜೀವನ್ನದ ಮಹದ್ ವಾಯಪ್ಪಾರಗಳೂ ಇಷೆಟೀ ಆಸೆಥೂಯಿಂದ ಸಾಗಿದುದವು; ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಮಳೆಗಾಲದ ಜಡಿಮಳೆ
ಸುರಿಯುತ್ತತ್ುತ; ಕಾಗರ್ಶೆತ್ತಲೆ ದಟೆಟೈಸತ್ುತ.
ಅಡುಗೆಯನ್ನನುಲಲಿ ಮುಗಿಸ ಪಿೀಂಚಲು ಕಾದಳು, ಗಂಡನಗಾಗಿ. ಅವನ್ನು ಇವೊತ್ುತ ಬರುವುದು ಹೊತ್ಸಾತಗಬಹುದೆಂದು ಅವಳು ಊಹಿಸಯೆೀ ಇದದಳು.
ಆದರೆ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಗಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಐತ್ನ್ನೂ ಮುಕುಂದಯಯಗೌಡರೂ ಆ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಆಚೆಯ ಕಡೆಗಿದದ
ಕಲುಲಿಮಂಟಪವಿದದ ಕಂಟಕಮಯ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ನು ಮಾಡುತ್ತರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ ಅವಳಿಗೆ .
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ಗಂಡನ್ನು ಬಂದ ಮೀಲೆಯೆ ಅವನಡನೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಉಣುಣಾವುದು ಎಂದು ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿದದಳು ಪಿೀಂಚಲು. ಆದರೆ ಗದೆದಯಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾದಮುಚುಚಾವಷ್ಟರ
ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂತ್ು ದುಡಿದಿದದ ಅವಳಿಗೆ ಹಸವು ಜೊೀರಾಗಿತ್ುತ. ಹಸವಿನ್ನ ತ್ೀಕಷೌಣತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಸವಲಪ ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಇನತ್ಸೆ
ಉಣುಣಾವೆನೆಂದು ಕುಳಿತ್ಳು. ಊಟಕೆಕ ಕುಳಿತ್ು, ಒಂದೆರಡು ತ್ುತ್ುತ ಏಡಿಮಿೀನನ್ನ ಚಟಿನುಯೊಡನೆ ಗಂಟಲ್ಂದ ಹೊಟೆಟಗಿಳಿದಮೀಲೆ , ನಾಲಗೆಯ
ಹತೀಟಿ ಅವಳ ಕೆೈ ಮಿೀರಿತ್ುತ. ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಉಣುಣಾವುದೆೀಕೆ ಎಂದು ಚೆನಾನುಗಿಯೆ ತ್ನ್ನನು ಊಟವನ್ನುನು ಪೂರೆೈಸದದಳು. ಹಾಗೆಯೆ ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ
ಒರಗಿದದಳು. ಅರೆ ನದೆದಯ ಜೊಂಪು ಹತ್ತತ್ುತ….
ಯಾರ ಬಾಗಿಲು ದೂಕುವ ಸದಾದಗಿ ಪಿೀಂಚಲು ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಎದುದಕುಳಿತ್ಳು. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನೆ ಎಂಬ ನಶಚಾಯದಿಂದ ಎದುದ, ಹಗಗ ಬಿಚಿಚಾ,
ತ್ಟಿಟಬಾಗಿಲನ್ನುನು ತ್ುಸುವೆ ಓರೆಮಾಡಿದಳು: ಪಿೀಂಚಲು ಬೆಚಿಚಾಬಿದದಳು; ಮೈಯೆಲಲಿ ಬಿಸಯೆೀರಿ ಕಂಪಿಸತ್ು; ಒಂದು ಹೆಜೆಜಿ ಹಿಂಜರಿದರೂ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು
ಮತ್ಸೆತ ಭದರವಾಗಿ ನ್ನೂಕಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು. ಅವಳ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿದದ ರೂಪು ಐತ್ನ್ನದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಸತರೀಯಾಕೃತ್ಯೊಂದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತಯುದ ಒದೆದ
ಮುದೆದಯಾಗಿ ನಂತ್ದುದದು ಒಳಗಿನ್ನ ಹಣತ್ಸೆಯ ಸುಮಂದಕಾಂತ್ಯಲ್ಲಿ ಅಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಗೊೀಚರಿಸತ್ುತ.
ಅಳುತ್ತದುದದೂ, ತ್ನ್ನನು ಹೆಸರನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ಉಚಚಾರಿಸ ಕರೆದು, ತ್ಸಾನ್ನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನುನು ಹೆೀಳಿದುದೂ ಕೆೀಳಿಸ, ಅಚಚಾರಿಗೊಂಡ ಪಿೀಂಚಲುಗೆ
ಯಾವುದೂ ಅಥರ್ಶೆವಾಗದಿದದರೂ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಹೊಲೆಯರ ಹುಡುಗಿ ತ್ಮಿಮಗೆ ತ್ನ್ನನು ಆಶರಯದ ರಕೆಷೌ ಬೆೀಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ತ್ಟಕಕನೆ ಅರಿತ್ಳು:
ಅವಳು ಗುತ್ತಯ ಹೆಂಡತ್ ಅಲಲಿವೆ?
“ಪಿೀಂಚಲವಾವ, ನಾನ್ನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ತ್ಮಿಮ!” ಎಂದಿತ್ು ಆ ಧ್ವನ.
ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದು, ತ್ಲೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ನ್ನವರೆಗೂ ಒದೆದಯಾಗಿ ಸೀರೆಯಿಂದ ನೀರು ಸೊೀರುತ್ತದದ ಹೊಲೆಯರ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ಒಳಕೆಕ ಬಿಟುಟ, ಮತ್ಸೆತ
ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾ ಹಗಗ ಬಿಗಿದಳು.
ಬೆೀರೆಯ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸನನುವೆೀಶವಾಗಿದದರೆ ಎಷಟಂದು ಮಿೀನ್ನಮೀಷ್ ನ್ನಡೆಯುತ್ತತತೀ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ? ಆದರೆ ಆಗ ಹೊಲೆಯರವಳನ್ನುನು ಒಳಗೆ
ಸೆೀರಿಸಬಹುದೆ ಬೆೀಡವೆ ಎಂಬ ಪರಶೆನುಗೆ ಅವಳ ಪರಜೆಞಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ತ್ಮಿಮಯ ಸೀರೆಯಿಂದ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸೊೀರುತ್ತದದ ನೀರನ್ನುನು ನೀಡಿ ಪಿೀಂಚಲು ಅವಳನ್ನುನು ಬಿಡಾರದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೆೀಷ್
ಸಂದಭರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುತಳೆದುಕೊಳಳೆಲೆಂದು ಹಾಕಿದದ ಸಣಣಾ ಚಪಪಡಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯುದ ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಹಿಂಡಿಕೊಳಳೆಲು ಹೆೀಳಿದಳು. ತ್ಲೆ
ಒರೆಸಕೊಳಳೆಲು ಒಂದು ಅರುವೆ ಕೊಟಟಳು….
ಆದರೆ ತ್ಮಿಮಗೆ ಆ ಉಪಚಾರಗಳೊಂದೂ ಬೆೀಡವಾಗಿತ್ುತ. ಅವಳ ಕಣುಣಾ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿದದ ಬೆದರಿದ ಪ್ಪಾರಣ್ಯ ಗಾಬರಿ ಹಣತ್ಸೆಸೊಡರಿನ್ನ ಮಂದಕಾಂತ್
ಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೊೀಚರವಾಗಿತ್ುತ. “ನ್ನನ್ನನು ಬಾಯಗ ಅಡಗಿಸಡಿ! ಅಟಿಟಕೊಂಡು ಬತ್ರ್ಶೆದಾರೆ! ಹುಡುಕಿತದಾರೆ! ಸಕಕರೆ ಕೊಂದೆೀಹಾಕಾತರೆ! ನಮಮ ದಮಮಯಯ!
….” ಎಂದು ಪಿಸುಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಲೆ ಗಳಪುತ್ತದದಳು.
ಏಕೆ? ಏನ್ನು? ಎಂತ್ು? ಯಾವುದನ್ನೂನು ಕೆೀಳುವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗದೆ, ಯಾವುದೊೀ ಸನನುಹಿತ್ವಾದ ಅಪ್ಪಾಯವಿರಬೆೀಕು ಎಂದರಿತ್ು, ಪಿೀಂಚಲು
ಗೂಟಕೆಕ ಸಕಿಕ ಹಾಕಿದದ ಗೊರಬನ್ನುನು ತ್ಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಆನಸಟುಟ, ತ್ಸಾನ್ನು ಬೆಚಿಚಾ ಹರಡಿದದ ತ್ನ್ನನು ಗದೆದ ಕೆಲಸದ ಒದೆದ ಸೀರೆಯನೆನು ತ್ಸೆರೆಮರೆಯಾಗುವಂತ್ಸೆ
ಮಾಡಿ, ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಮುಚಿಚಾಟಟಳು….
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ಐದೆೀ ನಮಿಷ್ದ ಹಿಂದೆ ಪರಶಾಂತ್ವಾಗಿ, ಬೆೀಜಾರಿನ್ನ ಬಿೀಡ ಎನ್ನುನುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟಗೆ ತ್ಸಾಟಸಥೂಯದಿಂದಿದದ ಐತ್ನ್ನ ಬಿಡಾರ ಈಗ ಅಪ್ಪಾಯ ಬಹಳ
ಭಯಂಕರ ಗಭರ್ಶೆತ್ವಾಗಿ ತೀರತಡಗಿತ್ುತ ಪಿೀಂಚಲುಗೆ. ಮುಂದೆೀನಾಗುತ್ತದೆಯೊ? ಏನ್ನು ಕಾದಿದೆಯೊ? ಏನಾದರೆ ಏನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕೊ?
ತ್ಸಾನಬಬಾಳೆ ಇದೆದೀನ್ನಲಾಲಿ? ಗಂಡನ್ನೂ ಇದಿದದದರೆ! ಅನೆೀಕ ಭಯ ಭೀತ್ ಭಾವಗಳ ಸಂಚಾರಕೆಕ ವೆೀದಿಕೆಯಾದ ಪಿೀಂಚಲುವಿನ್ನ ಹೃದಯ
ಡವಡವಗುಟಟತಡಗಿತ್ು. ಚಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸೆಕೆಯಾಗತಡಗಿತ್ು. ಸೆರಗಿನಂದ ಬೆವರನ್ನೂನು ಒರೆಸಕೊಂಡಳು.
ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ನಾಲಾಕರು ಜನ್ನ ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದ ಬಳಿಯೆ ಓಡಿದ ಹಾಗೆ ತೀರಿತ್ು. ಒಂದು ಬೆಳಕೂ, ತ್ಡಿಕೆಯ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಚಲ್ಸುತ್ತದುದದು
ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಉಸರುಕಟಿಟ ಕಾದು ಕುಳಿತ್ಳು ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ, ಏನೀ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಡಗಿರುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸುತ್ಸಾತ: ಹತ್ತರವಿದದ ಒಂದು ಮರವನ್ನುನು
ಬಳಿಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿದದ ಅಕಿಕಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಯಾಡಿಸತಡಗಿದದಳು….
ಪಕಕದ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಏನ ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ, ನ್ನಡೆಯುತ್ತದುದದು ಕೆೀಳಿಸತ್ು! ’ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲ್ಲಲಿವೊ!’.’ನಾನ್ನು ಕಾಣ್ಣೆ’! ’ಏ ನಜ
ಹೆೀಳೊೀ!’ ’ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳಲ್ಕೆಕ ನ್ನನ್ನಗೆ ಏನ್ನು ತ್ಸೆವಲು?’ -ಇಂತ್ಹ ಪರಶೆನು ಉತ್ತರಗಳ ಬಳಿಕ ಎಲಲಿ ನಃಶಬದವಾಯಿತ್ು. ಮಳೆಯೂ ನಂತ್ದದಂತ್ಸೆ
ತೀರಿತ್ು.
ಪಿೀಂಚಲು, ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಹೊೀದರೆಂದು ಧೆೈಯರ್ಶೆ ತ್ಸಾಳಿ, ಗೊರಬಿನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡಿದಳು. ಅದು ನಶಚಾಲವಾಗಿ ಮುಗಧವಾಗಿತ್ುತ: ಅದರ
ಹಿಂದೆ ಅದೆಂತ್ಹ ಸುಮಹದ್ ದುರಂತ್ವಾಗಬಹುದಾದ ಘಟನಾ ಪರಂಪರೆಯ ಪಿಂಡಿಯೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ್ತ್ುತ?
ಮತ್ಸೆತ?…. ಅದೆೀನ್ನು?…. ಪಿೀಂಚಲು ಕಿವಿಗೊಟೂಟ ಆಲ್ಸದಳು:
ಹಿಂದೆ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಿದದ ಬೆಳಕೂ ಕೆೀಳಿಸದದ ಜನ್ನರ ಓಡಾಟದ ಸದೂದ ಪುನ್ನಃ ಬಳಿಸಾರುವಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಐತ್ನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯ ಹೃದಯ
ಹೊಡೆದುಕೊಳಳೆತಡಗಿತ್ು.
ಯಾರೀ ಬಿಡಾರದ ತ್ಡಿಕೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಅಳಾಳೆಡಿಸದಂತ್ಸಾಯುತ.
ಆ ಮುಹೂತ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಪಿೀಂಚಲು ಹೆೀಗೆ ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತಳೆ ಎಂಬುದರ ಮೀಲೆ ತ್ೂಗುತ್ತತ್ುತ ಹಲವು ಜೀವಗಳ ಗತ್ ಮತ್ುತ ವಿಧಿ! ಅವಳ ಧ್ವನ
ಧೆೈಯರ್ಶೆಗೆಟಿಟದದರೆ, ನ್ನಡುಗಿದದರೆ, ತ್ಡವರಿಸದದರೆ, ಮುಂದಣ ಘಟನಾಪರಂಪರೆಯ ದಿಕೆಕೀ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತತ್ುತ!
ಆದರೆ ಐತ್ನ್ನ ಸತ್ ಧೆೈಯರ್ಶೆಗೆಡಲ್ಲಲಿ; ಅವಳ ದನ ನ್ನಡುಗಲ್ಲಲಿ; ಅವಳು ತ್ಡವರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಗುತ್ತ ಅಂದು ಪವರ್ಶೆತ್ಶ್ಖರದ ಅರಣಯ ಮಧೆಯ
ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ತ್ಬಿಬಾಕೊಂಡು ಅಳುತ್ಸಾತ ಭಗವಂತ್ನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದದ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆ ಐತ್ನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅವಯಥರ್ಶೆ
ಆಶ್ೀವಾರ್ಶೆದವಾಗಿತ್ಸೆತಂದು ತೀರುತ್ತದೆ:
ದಿಟಟದನಯಿಂದ “ಯಾರದು?” ಎಂದಳು.
“ಐತ್ಣಣಾ ಅದಾನೆೀನ್ನು?” ಎಂದಿತ್ು ಒಂದು ಕಕರ್ಶೆಶಕಂಠ.
“ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿದಾರೆ. ಈಗ ಬರಬೌದು.”
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ಮತತಂದು ದುಬರ್ಶೆಲ ಮುದಿದನ ಕೆೀಳಿತ್ು: “ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದೂರ ಬಂದಿದೆರೀನ್ನು, ಕಪ್ಪಾಪದ ಮಾಯಲೆ?”
“ಯಾನ್ನೂರ್ಶೆ ನಾ ಕಾಣ್ಣೆ!” ಎಂದು ತ್ುಸು ರಾಗವೆಳೆದು ಮುಚುಚಾ ಮರೆಯ ಸಂದೆೀಹಕೆಕ ಒಂದಿನತ್ೂ ಅವಕಾಶವಿೀಯದ ಪರಶಾಂತ್ಮುಗಧವಾಣ್ ಯಿಂದ
ಉತ್ತರಿಸದಳು ಪಿೀಂಚಲು.
“ಕಮಾಮರಸಾಲೆ ಹತ್ತರಾನೆ ಎಲ್ಲಿೀ ಅಡಗಿಕೊಂಡಳು ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆಯೊೀ. ಲೌಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಯಾತಳೆ ನೀಡಾನ್ನ ಬನನು” ಎಂದಿತ್ು ಒಂದು
ಸಟಿಟಗೆದದ ಗಡಸು ದನ.
“ಸಕಕಲ್ ಅವಳು, ಈ ಸಾರಿ. ಒಂದು ಕಾಲು ಕಡಿದೆೀ ಹಾಕಿತೀನ, ಮನೆೀಬಿಟುಟ ಹೊೀಗದೆ ಇದಾದಹಂಗೆ” ಎಂದಿತ್ು ಮತ್ಸೆತ ಆ ದುಬರ್ಶೆಲ ಮುದಿಧ್ವನ .
ಬೆಳಕು ದೂರ ದೂರ ಹೊೀಗಿ ಕಣಮರೆಯಾಯಿತ್ು; ಓಡಾಟದ ಸದುದ ನಂತ್ು, ಮತ್ಸೆತ ಹನಹಾಕತಡಗಿದದ ಮಳೆಯ ಮದಲ ಹೆಜೆಜಿಯ ಪಟಪಟ ಸದೂದ
ಕೆೀಳಿಸತಡಗಿತ್ು. ತ್ುಂಬ ಕಿಲಿಷ್ಟವಾದ, ಆದರೂ ಬಹು ಮುಖಯವಾದ ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪಾತ್ರವನ್ನುನು ಪ್ಪೆರೀಕಷೌಕರು ಮಚುಚಾವಂತ್ಸೆ ಅಭನ್ನಯಿಸ, ನೆೀಪಥಯವನ್ನುನು
ಹೊಕಕಮೀಲೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತರುವ ಕೆೈಚಪ್ಪಾಪಳೆ ಮತ್ುತ ಸಳುಳೆಗಳ ಉತ್ಸಾಸಾಹ ಕೊೀಲಾಹಲವನ್ನುನು ಆಲ್ಸುವ ನ್ನಟನ್ನಂತ್ಸಾಗಿ ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ
ನಟುಟಸರು ಬಿಟುಟ ಕುಳಿತ್ಳು ಪಿೀಂಚಲು. ತ್ಮಿಮಯನ್ನನುಂತ್ೂ ಹೊರಕೆಕ ಕರೆಯುವ ಸಾಹಸಕೆಕ ಹೊೀಗಲ್ಲಲಿ. ಅಪ್ಪಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೂನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ
ಪ್ಪಾರಾದೆವೊೀ ಇಲಲಿವೊೀ ಎಂಬ ಸಂಶಯದಿಂದ ಅವಳು ದೃಢಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿದದಳು, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಬರುವವರೆಗೂ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಹೊರಕೆಕ
ಕರೆಯಬಾರದು ಎಂದು. ಕರೆದಿದದರೂ ಆಗ ಹೊರಕೆಕ ಬರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ ತ್ಮಿಮ!
ಹಣತ್ಸೆಯ ಎಣ್ಣೆಣಾ ಮುಗಿಯುತ್ಸಾತ ಬಂದಿತ್ುತ. ಆದರೂ ಐತ್ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಗೊರಬಿನಾಚೆ ತ್ಮಿಮ ಒದೆದಬಟೆಟಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡುಗುತ್ತದುದದು ಗೊತ್ಸಾತಗಿ,
ದಿೀಪವನಾನುರಿಸ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಹೊರಕೆಕ ಕರೆದಳು. ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿಯನ್ನುನು ತ್ುಸುವೆ ಹೊತ್ತಸದಳು. ಅದರ ಮಬುಬಾ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಅವಳಿಗೆ ತ್ನ್ನನುದೊಂದು
ಜಡುಡಸೀರೆಯನ್ನುನು ಕೊಟುಟ, ಬಟೆಟ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದಳು. ಪಿೀಂಚಲುಗಿಂತ್ಲೂ ಸುಪುಷ್ಟಳಾಗಿದದ ತ್ಮಿಮ ಗಟಟದ ಮೀಲ್ನ್ನವರು ಉಡುವಂತ್ಸೆ
ಆ ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಗೊಬೆಬಾ ಸೆರಗುಹಾಕಿ ಉಡತಡಗಲು ಅದು ಸಾಕಾಗದಿದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಗಟಟದ ಕೆಳಗಿನ್ನವರು ಉಡುವಂತ್ಸೆ ತ್ಸಾನೆ ಅವಳಿಗೆ
ಉಡಿಸದಳು. ಒಂದುವೆೀಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡರೂ ಅವಳನ್ನುನು ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಎಂದೆೀ ತ್ಪ್ಪಾಪಗಿ ತ್ಳಿದುಕೊಳಳೆಲ್ ಎಂಬುದೂ ಅವಳ
ಭಾವವಾಗಿತ್ುತ. ಆಮೀಲೆ ಒಲೆಯ ಬಳಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಕುಳಿತ್ು ಮೈಬಿಸ ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದಳು: ಅದಾದಮೀಲೆ ಗೊರಬು ಮರೆಯಿಟಟದದ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ, ಸವಲಪ ಬಲಾತ್ಸಾಕರವಾಗಿಯೆ ಮಲಗಿಸದಳು.
ತ್ುಸುಹೊತ್ುತ ಹೊರಗನಾಲ್ಸುವುದು, ಯಾರೂ ಇಲಲಿವೆಂದು ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾದ ಮೀಲೆ ಮಲಲಿಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡುವುದು, ಮತ್ಸೆತ ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸ
ಆಲ್ಸುವುದು, ಮತ್ಸೆತ ಪಿಸಪಿಸ ಮಾತ್ಸಾಡುವುದು, ಹಿೀಗೆ ಇಬಬಾರೂ ಮುಂದುವರಿಸದರು: ತ್ಮಿಮ ಸಂಕೆಷೌೀಪವಾಗಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಬಿಡಾರದಿಂದ ಓಡಿಬಂದ
ವಿಚಾರವನ್ನೂನು, ತ್ನ್ನನು ಮದುವೆ ಬಚಚಾನಡನೆ ಆಗಬೆೀಕೆಂದಿದದ ವಿಚಾರವನ್ನೂನು, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಹಳೆಮನೆಯ ಹೊಲಗೆೀರಿಗೆ ಬಂದು ತ್ನ್ನಗಾಗಿ ಹೊಂಚು
ಹಾಕುತ್ತದಾದನೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ಗುಟಾಟಗಿ ಆಲ್ಸದ ಸಂಗತ್ಯನ್ನೂನು, ಅವನ್ನನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಗೆ ಒಪಿಪಸಲು ಸಂಚು
ನ್ನಡೆಯುತ್ತದುದದನ್ನೂನು, ಆ ಸಂಚಿಗೆ ಅವನ್ನು ಬಿೀಳುವುದಕೆಕ ಮದಲೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಸೆೀರಿದರೆ ಇಬಬಾರಿಗೂ ಕೆೀಡು ತ್ಪುಪತ್ತದೆ ಎಂದು ತ್ನ್ನಗೆ ತೀರಿ,
ಗುಮಾನಯಾಗದಂತ್ಸೆ ಜಡಿಮಳೆಯ ರಾತ್ರಯನೆನು ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಆರಿಸದುದನ್ನೂನು, ಅಳುತ್ತಳುತ್ತಲೆ ತ್ಳಿಸದಳು.
ಒಮಮ ಇವರು ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸ ಆಲ್ಸದಾಗ ಯಾರೀ ಬಾಗಿಲಬಳಿ ಬಂದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ತ್ಮಿಮ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಸೆರಗು ಮುಸುಗು ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಮೂಲೆಯ ಕಡೆ ಮಗ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಳು. ಐತ್ ಹೆಂಡತ್ಯ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದದುದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಪಿೀಂಚಲು ಬಾಗಿಲು
ತ್ಸೆರೆದು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಒಳಗೆ ಬಿಟುಟ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾದಳು. ಒಲೆಯ ಕೆಂಡದ ಬೆಳಕು ಇದದತ್ಸಾದರೂ ಐತ್ ಒಳಗೆ ಬಂದವನೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸಂಶಯದೃಷ್ಟ
ಬಿೀರಿ “ಯಾರ ಹತ್ಸಾರನೆ ಪಿಸಪಿಸ ಮಾತ್ಸಾಡಿತದೆದಯಲಾಲಿ?” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯನ್ನುನು ಮೂಲೆಗೆ ಕೊಡಹಿ ಗೂಟಕೆಕ ಸಕಿಕಸದನ್ನು.
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“ಯಾರ ಹತ್ತರ ಮಾತ್ಸಾಡುವುದು ಮತ್ಸೆತ? ಕಾದು ಕಾದು ಸಾಕಾಗಿಹೊೀಗಿತ್ತಲಾದ? ನ್ನನ್ನನುಷ್ಟಕೆಕ ನಾನೆ ಏನ ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ತದೆದ.”
ಐತ್ ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಮುದಾದಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ “ನನ್ನನು ಒಳಗಿರುವವನ್ನ ಕೂಡೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದೆದ ಅನ್ನುನು ; ಸುಭದೆರಯ ಗಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಮನ್ನುಯ
ಸಂಗಡ! ಐಗಳು ಪಸರ್ಶೆಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದದರಲಾಲಿ ಹಾಂಗೆ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಪಿೀಂಚಲುವಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪರಣಯಚೆೀಷೆಟಯ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಚಲ್ಸತಡಗಲು
ಅವಳು ಗಾಬರಿಯಾದಳು. ತ್ಸಾವಿಬಬಾರೆೀ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದು ನ್ನಂಬುಗೆಯಿಂದ ಐತ್ ಏನೆಲಲಿ ನಾಚಿಕೆಗೆೀಡಿನ್ನ ಕೆಲಸಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲಲಿ
ಎಂಬುದನ್ನುನು ನ್ನೂರಾರು ಅನ್ನುಭವಗಳಿಂದ ಅರಿತ್ದದ ಪಿೀಂಚಲು, ತ್ಟಕಕನೆ ಸರಿದು ನಂತ್ು, ಕಣುಣಾಸನೆನುಯಿಂದಲೆ ತ್ಮಿಮ ಮುಸುಗು ಹಾಕಿಕೊಂಡು
ಮಲಗಿದದ ಕಡೆಗೆ ಕೆೈದೊೀರಿ ಎಚಚಾರಿಸದಳು. ಬೆಚಿಚಾ ನಂತ್ ಐತ್ ಒಲೆಯ ಕೆಂಡದ ಅರೆಗತ್ತಲೆಯ ಮಬುಬಾ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿದದ
ಮನ್ನುಷ್ಯಕಾರವನನುಮಮಯೂ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆಗೊಮಮಯೂ ಸಂಶಯ ಮತ್ುತ ಪರಶನುದೃಷ್ಟ ಪರಸಾರ ಮಾಡತಡಗಿದನ್ನು.
ಗಂಡಸನ್ನ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಅಸೂಯೆಗಳ ಸವಭಾವವನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ತ್ಳಿದಿದದ ಪಿೀಂಚಲು ಅಧ್ರ್ಶೆ ಮೂದಲೆಯ ಧ್ವನಭಂಗಿಯಿಂದ “ಹೆದರುವುದು ಬೆೀಡ :
ಗಂಡಸಲಲಿ!” ಎಂದು ತ್ುಟಿ ಕೊಂಕಿಸ ನ್ನಗೆಬಿೀರಿದಳು.
ತ್ಮಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಗಟಟದ ಮೀಲ್ನ್ನವರೆಗೆ ತ್ಳಿಯುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು “ಮತ್ಸೆತ ಯಾರೆ ಅದು ?” ತ್ುಂಬ ಕೆಳದನಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದನ್ನು
ಐತ್ಸ್, ತ್ುಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ.
“ನ್ನನ್ನನು ತ್ಂಗಿ!” ಪರಿಹಾಸಯವಾಡಿದಳು ಪಿೀಂಚಲು. ತ್ುಳುವೂ ಪರಯೊೀಜನ್ನವಿಲಲಿದಾಯತಲಲಿ!
“ನನ್ನಗೆ ಎಂಥಾ ತ್ಂಗಿಯೆ? ನ್ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತಲಲಿದವಳು?
“ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತರುವವಳೆ! ಗಟಟದ ಕೆಳಗಿನಂದ ಬಂದಿದಾದಳೆ!”
“ಒಬಬಾಳೆಯೊ? ಗಂಡಗಿಂಡ ಉಂಟ್?”
“ಅದೆಲಲಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನಗೆ? ಗಂಡ ಇಲಲಿದೆ ಒಬಬಾಳೆ ಬಂದಿದದರೆ ಮತತಂದು ಕಟಿಟಕೊಳುಳೆವ ಆಸೆಯೊೀ? ನಾನ್ನು ಆಗಲೆೀ ಸಾಕಾಗಿಬಿಟೆಟನೀ?”
“ನನನುಬಬಾಳನೆನುೀ ತ್ಣ್ಸುವುದು ನ್ನನನುಂದ ಆಗದ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನುನು ಮತತಬಬಾಳನ್ನುನು ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಗುಂಡಿಗೆ ಹಾರಬೆೀಕು!”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಚಾಪ್ಪೆಯಮೀಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುದುಡಿಕೊಂಡಿದದ ವಯಕಿತ ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ಬಟೆಟ ಹರಿದಂತ್ಸೆ ಕಿಸಕಕನೆ ನ್ನಕುಕಬಿಟಿಟತ್ು: ಹಾಗೆಯೆ
ತ್ಟಕಕನೆ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ು ಮೂಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ ಕೊಂಡಿತ್ು, ಸೆರಗು ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು. ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು ಪಿೀಂಚಲುವಿಗೆ, ಹೊಲೆಯರ
ಹುಡುಗಿಗೂ ತ್ುಳು ಅಥರ್ಶೆವಾಗುತ್ಸೆತ!
ಐತ್ನಗೆ ಮುಖಭಂಗವಾದಂತ್ಸಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಕುತ್ೂಹಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ, ಹೆಂಡತ್ಗೆ ದಿೀಪ ಹೊತ್ತಸಲು ಅಪಪಣ್ಣೆ ಮಾಡಿದನ್ನು.
ಆದರೆ ಆ ಹಣತ್ಸೆಯ ಸೊಡರಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಐತ್ನಗೆ ಯಾವ ಗುರುತ್ು ಸಕಕಲ್ಲಲಿ.
ತ್ಸಾನ್ನು ನೆಂಟರಡನೆ ಊಟ ಪೂರೆೈಸದುದಾಗಿ ಹೆೀಳಿ ಪಿೀಂಚಲು ಐತ್ನಗೆ ಉಣಬಡಿಸದಳು. ದಿನ್ನವೂ ಗಂಡಹೆಂಡಿರಿಬಬಾರೂ ಒಟಿಟಗೆ ಕುಳಿತ್ು ಮಾತ್ನ್ನ

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಉಪುಪ ಹುಳಿ ಖಾರ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ ಉಣುಣಾತ್ತದುದದು ವಾಡಿಕೆ. ಇವೊತ್ುತ ಐತ್ ಯಾವ ಮಾತ್ನ್ನೂನು ಆಡಲಾರದೆ ಉಂಡನ್ನು. ಅವನ್ನು ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಹೆೀಳುವ
ವಿಷ್ಯ ಬಹಳವಿತ್ುತ; ಬಹಳ ಸಾವರಸಯದೂದ ಆಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಅಪರಿಚಿತ್ರಿದುದದರಿಂದ ಆ ರಹಸಯವನ್ನುನು ಹೊರಗೆಡಹಲ್ಲಲಿ. ಒಮಮ ಪಿೀಂಚಲು ’ಯಾಕೆ
ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ುತ ಮಾಡಿದಿರಿ?’ ಎಂದೆೀನ ಕೆೀಳಿದದಳು. ಆಗ ಅವನ್ನು ಕಣ್ಣಾಂದಲೆ ’ಗುಟಾಟಗಿರಬೆೀಕಾದುದನ್ನುನು ಇತ್ರರೆದುರು ಕೆೀಳಬಾಯಡ !’ ಎಂದು
ಸೂಚಿಸದದನ್ನು.
ಊಟ ಪೂರೆೈಸದ ತ್ರುವಾಯ ಐತ್ ಕೆೈಬಾಯಿ ತಳೆಯಲೆಂದೂ, ಮತ್ುತ ಉಣಣಾಲು ಬಟಟಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಉಪಯೊೀಗಿಸದದ ಅಡಕೆಯ ಹಾಳೆಯನ್ನುನು
ಮರುದಿನ್ನದ ಊಟಕೆಕ ಬಳಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಳೆದು ತ್ಂದಿಡಲೆಂದು ಬಾಗಿಲಾಚೆಗೆ ಹೊೀದನ್ನು. ಮಳೆ ತ್ುಸು ನಂತ್ತ್ುತ. ಕಗಗತ್ತಲೆ ಮಸಯ
ಗೊೀಡೆಯಂತ್ಸೆ ಬದಧಭುರಕುಟಿಯಾಗಿತ್ುತ.
ಗಂಡನ್ನ ಕೆೈಗೆ ನೀರು ಹಾಕಲೆಂದು ಪಿೀಂಚಲು ಒಂದು ನೀರು ತ್ುಂಬಿದ ಮಗೆಯೊಡನೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸದಳು. ಆ
ಸಮಯವನ್ನುನುಪಯೊೀಗಿಸಕೊಂಡು ಐತ್ ಪಿಸುಗುಟಿಟದನ್ನು: ಗುತ್ತೀಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆೀ ಬಾ ಮಲಗಾಕೆಕ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿಬಿಟಿಟೀನ್ನಲಾಲಿ? ನನ್ನನು ತ್ಂಗಿ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆಳೆ
ಅಂಬೊೀದು ನ್ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಏನ್ನು ಮಾಡುವುದು? ಅವನ್ನನ್ನುನು ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸುವುದು? ನಾನೆಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು? ನನ್ನನು ತ್ಂಗಿೀನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ಮಲಗಿಸೊೀದು? ಒಳೆಳೆ ಪಿೀಕಲಾಟಕೆಕ ಬಂದಿತ್ಲಾಲಿ!”
“ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿದಾನೆ ಆ ಗುತ್ತ?”
“ಮುಕುಂದಯೊಯೀರ ಸಂಗಡ ಮನೀಗೆ ಹೊೀದ, ಅವರನ್ನುನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟುಟ, ಅಲೆಲಿೀ ತ್ಂಗಳುಂಡು ಬತ್ಸಾರ್ಶೆನ್ನಂತ್ಸೆ. ನಾಳೆ ಹೊತ್ಸಾರೆ ಮುಂಚೆ ನಾನ್ನೂ
ಅವನ್ನೂ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಲುಲಿಮಂಟಪಕೆಕ ಹೊೀಗಿತೀಂವಿ.”
“ಮತ್ಸೆತ ಈವೊತ್ುತ ಅಲ್ಲಿೀಗೆ ಅಲೆಲಿೀನ್ನು ನೀವು ಹೊೀಗಿದುದ ?”
“ಹೊೀಗಿದುದ ಉಂಟು. ಆದರೆ ದಾರಿೀಲೆ ಹಳೆಮನೆ ಸಣಣಾಹೆಗಗಡೆೀರು ಸಕಿಕದುರ. ಅವರು ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬತ್ರ್ಶೆದುರ. ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆರಿಗೆ ಈ
ಸಂಬಂಧ್ ತ್ಪಿಪಸಾಕೆ ಏನೆೀನೀ ಹುನಾರು ಮಾಡಿತದಾದರೆ ಅವರೂ….! ಕಲುಲಿ ಮಂಟಪಕೆಕ ನ್ನಮಮ ಸಂಗಡಾನೆ ಬಂದು ಕೆಲಸಾನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟುರ ಅನ್ನುನು!
ಅವರ ಕತ್ಸೆೀನೆಲಲಿ ಕೆೀಳೂದೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ುತ ಆಗಿಬಿಟಿಟತ್ತಲಾದ?….ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ಆ ಕಲುಲಿಮಂಟಪದಾಗೆ ಕದದಡಗಿಸ ಇಡುವುದೆಂದು
ಗೊತ್ುತಮಾಡಿದೆದೀವೆ. ಒಂದು ಹದಿನೆೈದು ದಿನ್ನದ ಮಟಿಟಗಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡು ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ….”
“ಬೆೀರೆ ಜನ್ನಕೆಕ ಗೊತ್ಸಾತದರೆ?”
“ಈ ದನ್ನಗೊೀಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ?…. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಳುವಿನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ನ್ನರ ನ್ನುಸ ಸುಳಿಯಲಾರದು. ನ್ನಮಗೆೀ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿ
ಕಾಣಬೆೀಕಾದರೆ ಸಾಕುಸಾಕಾಯಿತ್ು. ಅದನ್ನುನು ತೀರಿಸಕೊಟಟವನ್ನೂ ಆ ಗುತ್ತಯೆ! ಹಿಂದೆ ಅವನ್ನು ಆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ಹಾರಿಸಕೊಂಡು
ಹೊೀದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಒಂದು ರಾತ್ಸೆರ ಮಲಗಿದದನ್ನಂತ್ಸೆ! ಬಡಿಡಮಗನಗೆ ಆವೊತ್ಸೆತ ಅವಳ ಕೂಡೆ…. ಹಿಹಿಹುಹಿಹು….” ಐತ್ ಅಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿಯೆ ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸ
ಹೆಂಡತ್ಯ ಗಲಲಿವನ್ನುನು ಅಥರ್ಶೆಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ತ್ವಿದನ್ನು.
“ಇಸಸಾ! ನನ್ನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೆೀ!” ರೆೀಗು ನ್ನಟಿಸದಳು ಪಿೀಂಚಲು.
“ಈಗ ಅವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದೂ ಅದಕೆಕ ಅಲಾವ?”
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“ಯಾವುದಕೆಕೀ? ಆವೊತ್ುತ ಮಲಗಿದ ಹಾಂಗೆೀ ಈವೊತ್ುತ ಅವಳ ಮಗುಗಲ್ಗೆ ಮಲಗುವುದಕಾಕ?….”
“ಇಸಸಾೀ! ನನ್ನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೆೀ!” ಪರತ್ೀಕಾರದ ರೆೀಗು ನ್ನಟಿಸದದನ್ನು ಐತ್.
ಗಂಡನ್ನ ಮೂದಲೆಯನ್ನುನು ಗಮನಸದವಳಂತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸದಳು ಪಿೀಂಚಲು: “ಅವನಗೆ ಯಾರು ಹೆೀಳಿದರು, ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದಾದಳೆ ಎಂದು?
ಬೆೀಕಾದರೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲ್!….”
“ಸವಲಪ ತ್ಡೆ, ಮಾರಾಯಿತೀ…. ಅದನೆನು ನನ್ನನು ಹತ್ತರ ಹೆೀಳುವುದಕೆಕ ಅವನ್ನು ಬರುತ್ಸಾತನೆ…. ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ತರ ಹೆೀಳಿದ. ನಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದೆ ’ಗಂಡಸಂದ ಆಗದ
ಕೆಲಸ ಅದು’ ಎಂದು…. ಅವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀದರೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ೀಲ್ೀಸಗೆ ಕೊಡುತ್ಸಾತರಂತ್ಸೆ. ಆವೊತ್ುತ ನನ್ನಗೆ ಹೆೀಳಿದೆದನ್ನಲಾಲಿ ಅವನ್ನ ರಾಮಾಯಣ?
….ಈಗ ನೀನ್ನು ಹೆೀಂಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನುನು ಕೆೀರಿಯಿಂದ ತ್ಪಿಪಸ ತ್ಂದುಕೊಡಬೆೀಕಂತ್ಸೆ . ಅವಳನ್ನೂನು ಕೂಡಿಕೊಂಡೆೀ ಅವನ್ನು
ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ಸಾತನ್ನಂತ್ಸೆ, ಆರು ತ್ಂಗಳೊೀ? ಒಂದು ವಷ್ರ್ಶೆವೊ?…. ಅವನ್ನ ಒಡೆಯರೂ ಹಾಂಗೆೀ ಹೆೀಳಿದದರಂಬುರ…. ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆೀರೂ
ಮುಕುಂದಯಯಗೌಡರೂ ಅವನಗೆ ಏನೀನೀ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿ ನಲ್ಲಿಸಕೊಂಡಿದಾದರೆ , ಕಲುಲಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿ ಕಾವಲ್ರುವುದಕೆಕ !
….ಈಗ ಹೆೀಂಗಾದೂರ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ೀನ್ನ ಬಿಡಿಸಕೊಡಬೆೀಕಲಲಿ!….ಇಲಲಿದಿದದರೆ ಅವನ್ನು ಒಪುಪತ್ತದದನೆೀ, ಅವನ್ನ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತದ
ಹೆಣಣಾನ್ನುನು ಮುಕುಂದಯಯಗೌಡರಿಗಾಗಿ ಹಾರಿಸುವುದಕೆಕ?…. ಅದೆಲಾಲಿ ಇರಲ್ ಈಗ ಅವನ್ನು ಬರುತ್ಸಾತನ್ನಲಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸುವುದು?….”
“ಆ ಗೊರಬನ್ನುನು ಮರೆಯಾಗಿಟುಟ ಈ ಬಾಗಿಲ ಬದಿಯೆ ಮಲಗಿಕೊೀ ಅಂದರೆ ಸೆೈ….”
“ನಾವು?” ಐತ್ನ್ನ ಪರಶೆನುಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಲಾರದ ಮಹಾಸಮಸೆಯಯ ಸಂಕಟಧ್ವನ ಇತ್ುತ, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಎಲ್ಲಿ ದೂರ ಮಲಗಿಸಬಿಡುತ್ಸಾತಳೆಯೊ ಎಂದು.
“ನೀನ್ನು ಈವತತಂದು ದಿವಸ ಗುತ್ತಯ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ದೂರ ಮಲಗಿದರಾಯುತ! ನಾನ್ನು ತ್ಂಗಿಯ ಕೂಡೆ ಮಲಗುತ್ಸೆತೀನೆ….” ಪಿೀಂಚಲುವಿನ್ನ
ಮಗದಲ್ಲಿ ತ್ುಂಟುನ್ನಗೆ ಆಡುತ್ತದುದದು ಐತ್ನಗೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ.
“ಥೂ! ಥೂ!ಥೂ! ನಾನ್ನು ಒಲೆಲಿ. ಗೊರಬು ಮರೆಯಿದದರೂ ಹೊಲೆಯನ್ನ ಬಳಿ ಮಲಗುವುದೆ?” ಐತ್ನ್ನ ಪರತ್ಭಟನೆಯ ನಜವಾದ ಕಾರಣ
ಬೆೀರೆಯಾಗಿತ್ುತ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಹೆೀಳಿಕೊಡಬೆೀಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
“ಹಾಗಂದರೆ ನಾವು ದಿನ್ನವೂ ಮಲಗುವಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗುವ.”
“ನನ್ನನು ತ್ಂಗಿ?”
“ಅವಳನ್ನುನು ಗುತ್ತಯ ಜೊತ್ಸೆಯೆ ಮಲಗಿಸದರಾಯುತ!”
“ಅಯಯಯೊಯೀ! ನನ್ನಗೆೀನ್ನು ಪಿತ್ತವೆ?”
“ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ನನ್ನನು ಮಗುಗಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಕೊಳಿತೀಯಾ?”
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“ಏನ್ನು ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತ ನೀನ್ನು? ಬುದಿಧ ನೆಟಟಗಿದೆಯೊೀ?”
“ನನ್ನಗಂತ್ೂ ನೆಟಟಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ಸಾತಯತಲಾಲಿ? ಅಷೆಟೀ ಸಾಕು!”
“ಯಾಕೆ?…. ಹುಡುಗಾಟವಾಡುತ್ತದಿದೀಯಲಾಲಿ?”
“ಮತ್ಸೆತ ನಾನೆೀನ್ನು ಮುದುಕಿಯೆ?…. ಈಗ ಬಾ ಒಳಗೆ. ಹನ ಬಿೀಳುತ್ತದೆ…. ಗುತ್ತ ಬರಲ್. ನಾನೆಲಲಿ ಸರಿಮಾಡುತ್ಸೆತೀನೆ.”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸದಾದಯಿತ್ು. ನೀಡಿದರೆ ಏನ್ನೂ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಕರಿಯ ನಾಯಿ, ಹುಲ್ಯ, ಐತ್ನ್ನ ಕಾಲ ಬಳಿಗ ಬಂದು ಬಾಲ ಆಡಿಸ
ಕುಂಯಿಗುಟಿಟದ ಮೀಲೆಯೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದುದ, ಗುತ್ತಯೂ ಹಿಂಬಾಲ್ಸುತ್ತದಾದನೆ ಎಂದು….
ತ್ಮಿಮ ತ್ನ್ನಗೆ ಮರೆಯಾಗಿಟಿಟದದ ಗೊರಬಿನ್ನ ಸಂಧಿಯಿಂದಲೆ ಬಿಡಾರದ ಬಾಗಿಲಕಡೆ ಓರೆಗಣುಣಾಮಾಡಿ ನೀಡುತ್ತದದಳು. ಗಂಡಹೆಂಡಿರಿಬಬಾರೂ ಏನೀ
ಗುಟುಟ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತದುದದು ಗೊತ್ಸಾತಗಿ ಅತ್ತಲೆ ಕಿವಿಯಾಗಿಸದದಳು. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಹೆಸರೂ ಅವರ ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿಸ, ಅವಳ
ಕುತ್ೂಹಲ ಕೆರಳಿ, ಆತ್ುರ ನಮಿರಿತ್ುತ. ಗುತ್ತ ಹಳೆಮನೆಯ ಹೊಲಗೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಲೆಮರೆಸಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಸಂಧಿಸ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ
ಓಡಿಹೊೀಗುವ ಹುನಾರಿನ್ನಲ್ಲಿದಾದನೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ತ್ಳಿದಿತ್ುತ. ಹಳೆಮನೆಯ ಹೊಲಗೆೀರಿಯನೆನುೀ ಗುರಿಯಾಗಿಟೂಟಕೊಂಡು ಅಂದು ರಾತ್ರ ಆ ಭಾರಿ
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೊರಬಿದಿದದದಳು. ಆದರೆ ಅವಳನ್ನುನು ಸಪರ್ಶೆಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತದದವರಿಗೆ ಅದು ತ್ಳಿದು ಬೆನ್ನುನುಹತ್ತದದರು. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಅವಿತ್ು ಆ ಕಗಗತ್ತಲೆಯ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಿಕುಕ ತ್ಪುಪವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಕಡೆಗೆ ಐತ್ನ್ನ ಬಿಡಾರದ ರಕೆಷೌ ಪಡೆದಿದದಳು. ಈಗಲೂ ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ
ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನನುಮಮ ಕೂಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಮೀಲೆ ಯಮ ಬಂದರೂ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಅವನಂದ ತ್ಪಿಪಸಲಾರನ್ನು ಎಂದುಕೊಂಡಿದದಳು.
ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಐತ್ ಪಿೀಂಚಲು ಅವರನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸ ಗುತ್ತಯೂ ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ಒಳಗೆ ಬಂದುದನ್ನುನು ಕಂಡಳೊ ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ನ್ನರಗಳೆಲಲಿ
ಸಡಿಲವಾದಂತ್ಸಾಗಿ, ಶಕಿತಯುಡುಗಿ ಒಡಲು ಸೊೀತ್ಂತ್ಸಾಗಿ, ಪರಜೆಞ ಕುಸದು, ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಒರಗಿಬಿಟಟಳು: ಭಗವಂತ್ನ್ನ ಕೃಪ್ಪೆ ಅಷ್ುಟ
ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ, ಆ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಪರವಾಹದೊೀಪ್ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನುಗಿಗ ಬಂದು ಅಪಪಳಿಸದರೆ ಯಾವ ಚೆೀತ್ನ್ನಕೆಕ ತ್ಸಾನೆ ಪರಜೆಞಯಿಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯ?
ಎಂತ್ಹ ಕಟಿಟದ ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತ್ಹ ಮಂಗಳಕರ ಇಷ್ಟಸದಿಧ ಈ ರಿೀತ್ ಒದಗುವುದು ದುಸಾಸಾಧ್ಯವೆ !
ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಬಟೆಟಗಳನೆನುಲಲಿ ಒಣಗಿಸಕೊಂಡು ಬಂದಿದದ ಗುತ್ತ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯೆ ಕಂಬಳಿ ಹಾಸಕೊಂಡು
ಕೂತ್ಮೀಲೆ “ಏನ್ನು, ಐತ್ಣಣಾ, ನಾ ಹೆೀಳಿದೆದಲಲಿ ಹೆೀಳಿದೆಯೆೀನ್ನು ಪಿೀಂಚಲವವಗೆ ?” ಎಂದು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕತಡಗಿದನ್ನು.
“ಎಲಲಿ ಹೆೀಳಿದೆದೀನೆ. ಆದರೆ….” ಐತ್ ನ್ನಗುಮಗವಾಗಿದದ ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿದನ್ನು.
“ನೀಡು, ಗುತ್ತ, ಅದೆೀನ್ನು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದಿದೀಯಾ? ಸಕಕರೆ ನ್ನನ್ನನುನೆನು ಸಗಿದು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ಸಾತರೆ!….” ನ್ನಗುತ್ತಲೆ ಹೆೀಳಿದಳು
ಪಿೀಂಚಲು. ಅವಳ ಲಘು ಭಂಗಿಯನ್ನುನು ಗಮನಸದ ಗುತ್ತ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಈ ಹೆಣ್ಣಾಗೆ ಪರರ ಸಂಕಟ ಏನ್ನೂ ಗೊತ್ಸೆತ ಆಗುವುದಿಲಲಿ!” ಎಂದುಕೊಂಡು
ಹೆೀಳಿದನ್ನು:
“ನಾ ಸಾಯೊೀ ತ್ನ್ನಕಾ ನಮಮ ಉಪಕಾರ ಮರೆಯೊೀದಿಲಲಿ…. ಆ ಹುಡುಗಿ ನೆೀಣುಗಿೀಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ ತ್ಸಾಳೊೀ? ಹಳಳೆ ಕೆರೆ ಹಾತ್ಸಾರ್ಶೆಳೊೀ ಅಂತ್ಸಾ
ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಯದೆ ನ್ನಂಗೆ. ಇದೊಂದು ಸತ್ ನಾವು ಒಟಾಟದರೆ, ಮತ್ಸೆತ ಬಿಡಿ, ನ್ನಮಮನ್ನುನು ಯಾರು ಅಗಚಾತರೆ ನೀಡಿತೀನ. ಅಗಚಿದೆರ ನ್ನಮಮ ಹೆಣ್ಣಾನೆ
ಅಗಚಬೆೀಕು! ಗೊತ್ಸಾತತ್ಸೆೀನ್ನು?…. ನ್ನಮಮನ್ನುನು ಬದುಕಿಸದೊೀರು ಅಂತ್ಸಾ ನನ್ನಗೂ ಐತ್ಣಣಾಗೂ ಜೀತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆೀಕಾದೂರ ಇತ್ೀರ್ಶೆಂವಿ!”
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“ನ್ನಮಗೆೀನ್ ನನ್ನನು ಜೀತ್ ಬಾಯಡ, ಗುತ್ತ. ಪರಾಣ ಹೊೀದೂರ ಹೆದರದೆ ಮುಕುಂದೆೀಗೌಡರ ಕೆಲಸಾನ್ನ ನ್ನಡಿಸಾ ಕೊಟುಟಬಿಡು. ಸಾಕೆೀ ಸಾಕು!” ಎಂದಳು
ಪಿೀಂಚಲು.
“ಏನ್ನು ಮಳೆ ಹೊಡಿೀತ್ದೆ! ನ್ನಟಿಟಗದೆದ ಎಲಲಿ ಕೊಚಿಚಾಹೊೀಗತದೆಯೊೀ ಏನೀ?” ಐತ್ನ್ನ ಮಾತ್ಗೆ ಎಲಲಿರೂ ಕಿವಿಗೊಟುಟ ಆಲ್ಸದರು.
ಭೀಭೀರ್ಶೆಭೀರ್ಶೆರೆಂದು ಆಷಾಢದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತತ್ುತ.
“ಅದಕೆಕ ಅಲೆಲಿೀನ್ನು ಮತ್ಸೆತ, ನಾನ್ನು ಪರಾರಿಯಾಗದೆ ಇಲೆಲಿೀ ಇರೀದು?” ಮುಂದುವರಿಸದನ್ನು ಗುತ್ತ, ತ್ುಂಡಾದ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ಣೆಯನ್ನುನು.
“ತ್ಮಿಮ ಸಕಿಕದ ಕೂಡೆಲಿ ಓಡಿಬಿಡಿತೀಯೊೀ ಏನೀ?”
“ದೆೀವರಾಣ್ಣೆಗೂ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡೀನ್ನಲಲಿ ನಾನ್ನು, ಪಿೀಂಚಲವವ.” ಅಂಗಲಾಚಿದನ್ನು, ಅಳುದನಯ ಗುತ್ತ.
ಪಿೀಂಚಲು ಗೊರಬು ಮರೆಯಾಗಿ ಗುತ್ತಗೆ ಕಾಣದಿದದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಮುಬುಬಾಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ತ್ಮಿಮಯ ಕಡೆ ನೀಡಿದಳು. ಅವಳು ನದೆದ
ಮಾಡುತ್ತರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸ ಹೆೀಳಿದಳು: “ನೀವೆಲಲಿ ಬರೀಕೆ ಮುಂಚೆ, ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನುನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೊರೀ!”
ಗುತ್ತ ಐತ್ ಇಬಬಾರೂ ದಿಗಿಲುಬಿದುದ “ಯಾರನ್ನನು?” ಎಂದು ಒಟಿಟಗೆ ಕೆೀಳಿಬಿಟಟರು.
“ತ್ಮಿಮೀನ್ನ!”
“ಯಾಕಂತ್ಸೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀದಳಂತ್ಸೆ? ಹಳಳೆ ಹಾರಿದಳೊೀ? ನೆೀಣುಹಾಕಿ ಕೊಂಡಳೊೀ? ಅಯೊಯೀ ಕೆಟೆಟನ್ನಪ್ಪಾಪ ನಾನ್ನೂ! ನಾನೀಗೆಲಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕೆೀರಿಗೆ
ಹೊೀಗಿತೀನ!” ಎದುದ ನಂತ್ು ಕಂಬಳಿಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿದನ್ನು ಗುತ್ತ.
ತ್ಸಾನ್ನು ಹೆೀಳಬಾರದದನ್ನುನು ಹೆೀಳಿ ಅಚಾತ್ುಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ಸೆಂದು ಪಿೀಂಚಲು ತ್ಟಕಕನೆ ದನ ಬದಲಾಯಿಸದಳು: “ಕುಶಾಲ್ಗೆ ಹೆೀಳಿದರೆ ನಜ ಅಂತ್ಸಾ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೊೀಳಾಡಿತೀಯಲ್ಲಿೀ, ಗುತ್ತ! ಕೂತ್ುಕೊಳೊಳೆ! ಅವಳನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಟಟರೆ ಸೆೈಯಲಾಲಿ ನಂಗೆ….”
“ಯಾವೊತ್ುತ?” ಗುತ್ತ ಮತ್ಸೆತ ಕೂರುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಯಾವೊತ್ಸೆತೀನ್ನು? ಈವೊತ್ುತ ಬೆೀಕಾದರೆ ಈವೊತ್ಸೆತ! ಈಗೆಲಿ ಬೆೀಕಾದೆರ ಈಗೆಲಿ!” ನ್ನಗುನ್ನಗುತ್ತಲೆ ಹೆೀಳಿದಳು ಪಿೀಂಚಲು, ಐತ್ ಕಕಾಕವಿಕಿಕಯಾಗೆ.
“ನಮಗೆ ಆಟ, ನ್ನಂಗೆ ಪರಾಣಸಂಕಟ!” ನ್ನರಳಿದನ್ನು ಗುತ್ತ, ಮುಖ ಗಂಟುಹಾಕಿ.
ಮರುಮಾತ್ಸಾಡದೆ ಪಿೀಂಚಲು ನದಾರ್ಶೆಕಿಷೌಣಯಭಂಗಿಯಿಂದ ಸರಕಕನೆ ಎದುದನಂತ್ಳು. ಗೊರಬಿನ್ನ ಮರೆಗೆ ನ್ನಡೆದು, ಬಾಗಿ, ಮಲಲಿಗೆ “ತ್ಮಿಮ, ಏ ತ್ಮಿಮ,
ಏಳೆ!” ಎಂದು ಮೈ ಅಲುಗಾಡಿಸದಳು.
ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಗುತ್ತಗೆ ಬೆರಗು ಬಡಿದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಅಂತ್ಹ ಪವಾಡವನ್ನುನು
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ಕನ್ನಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನರಿೀಕಿಷೌಸರಲ್ಲಲಿವಾದುದರಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯ ಹೆಸರಿನ್ನ ಬೆೀರೆ ಯಾರನಾನುದರೂ ಎಬಿಬಾಸುತ್ತರಬೆೀಕೆಂದು ಭಾವಿಸದನ್ನು. ಅಥವಾ
ಹಾಸಯಗಾತ್ರ್ಶೆ ಪಿೀಂಚಲವವ ಮತತಂದೆೀನಾದರೂ ಕುಶಾಲ್ಗೆ ಶುರುಮಾಡಿರಬಹುದೆ ? ಎಂದು ಗೊರಬಿನ್ನ ಕಡೆಗೆೀ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿ ಕುಳಿತ್ದದನ್ನು. ಐತ್ನ್ನಂತ್ೂ
ಬಿಟಟಕಣುಣಾ ಮುಚಚಾದೆ, ಅಧ್ರ್ಶೆಬಾಯಿ ತ್ಸೆರೆದು, ಯಕಿಷೌಣ್ ಮಾಡುವವನ್ನನ್ನುನು ನೀಡುವ ಹಳಿಳೆಗರಂತ್ಸೆ ಗಲಲಿಗೆೈಯಾಗಿ ನಂತ್ದದನ್ನು, ತ್ನ್ನನು ಚತ್ುರೆಯಾದ
ಹೆಂಡತ್ಯ ಶಯನ್ನಸಂವಿಧಾನ್ನದ ರಾಜಕಾರಣತ್ಂತ್ರಜಞತ್ಸೆಗೆ ವಿಸಮತ್ನಾಗಿ.
ಪಿೀಂಚಲು ಗೊರಬನೆನುತ್ತ ತ್ಂದು ಬಿಡಾರದ ಜಾಗವನ್ನುನು ಇಬಾಬಾಗಿಸುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಡುವೆ ಇಟಟಳು. ಒದೆದಮುದೆದಯಾಗಿ ನೆಲದಮೀಲೆ ಬಿದಿದದದ ತ್ಮಿಮಯ
ಸೀರೆಯನ್ನುನು, ಆರಿಸುವುದಕೊಕೀಸಕರ ಹರಡುವಂತ್ಸೆ, ಅಡಡಡಡವಾಗಿ ಮರೆಕಟಿಟದದಳು. ತ್ಮಿಮ ಮಲಗಿದದ ಚಾಪ್ಪೆಯನ್ನುನು ಗುತ್ತಗೆ ನೀಡಿ “ನೀನ್ನಲೆಲಿ
ಹಾಸಕೊಳೊಳೆ; ಇವಳಿಗೂ ಸೊಲಪ ಜಾಗ ಕೊಡು!” ಎಂದು, ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಗಿ ನಂತ್ದದ ಹೊಲೆಯರ ಹುಡುಗಿಗೆ “ದೂರ ದೂರ ಬಾಯರೆ ಬಾಯರೆ
ಮಲಗಿಕೊಳಾಳೆಕೆ ನ್ನಮಮ ಸಣಣಾ ಬಿಡಾರದಾಗೆ ಜಾಗ ಇಲಲಿ ಕಣ್ಣೆೀ…. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳಳೆಬೆೀಕು; ನೀ ಆಚೆಗೆ ನ್ನಡೆೀ!” ಎಂದು ತ್ುಸು ಬಲಪರಯೊೀಗ
ಮಾಡಿ ತ್ಳಿಳೆದಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸ, ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಗುತ್ತಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಯೆೀ ಬಿಟಟಳು. ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದು, ತ್ನ್ನಗೂ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗೂ ಹಾಸಗೆ
ಮಾಡತಡಗಿದಳು.
ಪಿೀಂಚಲು ಗೊರಬನೆನುತ್ತದಾಗ, ಅತ್ತಕಡೆಯೆ ನೀಡುತ್ತದದ ಗುತ್ತಯ ಕಣ್ಣಾಗೆ, ಆ ಮಬುಬಾ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರಂತ್ಸೆ ಸೀರೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದದ
ಹುಡುಗಿ ಕಾಣ್ಸತ್ುತ. “ಇವಳಿಗೂ ಸೊಲಪ ಜಾಗ ಕೊಡ!” ಎಂದು ತ್ನ್ನಗೆ ಹೆೀಳಿ, ಪಿೀಂಚಲು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ “ಬಾಯರೆ ಮಲಗಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲಲಿ;
ನೀ ಆಚೆಗೆ ನ್ನಡಿೀ!” ಎಂದು ಅವಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ತ್ಳಿಳೆದಾಗ, ಮುದುಡಿ ಮಲಗಿದದ ಮೂಲೆಯಿಂದ ನೆಗೆದೆದುದ, ಅವಳ ಮೀಲೆ ಹಾರಿ, ಬಾಲ
ಅಳಾಳೆಡಿಸದ ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸದ ಗುತ್ತಗೆ ಏನಾಯಿತ್ಸೆಂದು ಯಾರು ತ್ಸಾನೆ ಹೆೀಳಬಲಲಿರು? ಅವನನ್ನೂನು ಅವಳ ಮುಖದ
ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿ ಪೂರೆೈಸರಲ್ಲಲಿ; ಅಷ್ಟರಳಗೆ, ಏನ್ನವಸರವಾಗಿತತ ಆ ಪಿೀಂಚಲವವಗೆ?- ಬೆಳಕಲಲಿದ ಬೆಳಕಿನ್ನ ಆ ಹಣತ್ಸೆಯ ಸೊಡರನ್ನೂನು ಆರಿಸ
ಬಿಟಟಳು! ನಾಚಿಕೆ ಸಂಕೊೀಚಗಳನೆನುಲಲಿ ನವಾರಿಸ, ಒಲ್ದ ಒಡಲುಗಳನ್ನನುಪಿಪಸ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕಗಗತ್ತಲೆ ದಟಟಯಿಸಾತ್ು, ರತ್ ಮನ್ನಮಥ
ಧೆೈಯರ್ಶೆಪರಚೊೀದಿಯಾಗಿ!…. ಒಳಗೆ ಎಲಲಿ ನಶಯಬದವಾಗಿ ಸವಲಪ ಹೊತ್ಸಾತದಮೀಲೆ….
“ಹಛೀ! ಅನಷ್ಟದೆದ!” ಗುತ್ತ ಬಯದದುದ ಕೆೀಳಿಸ, ತ್ನ್ನನು ಮನ್ನದನೆನುಯ ನ್ನಗನುತ್ಸೆಯನೆನುಲಲಿ, ತ್ನ್ನನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಬತ್ತಲೆಯಿಂದಪಿಪ, ತ್ಬಿಬಾ, ಕಂಬಳಿ ಹೊದುದ
ಮಲಗಿದದ ಐತ್ ಗೊರಬಿನ್ನ ತ್ಸೆರೆಯ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ಏನೀ ಅದು, ಗುತ್ತ? ಯಾರನನುೀ ಬಯಿತದಿೀಯಾ?”
“ಈ ಹಾಳ್ ನಾಯಿ! ನ್ನಮಗೆೀ ಜಾಗ ಸಾಲದು. ಅದು ಬಾಯರೆ ಕಂಬಳಿಗೆ ಒತ್ತ ಮಲಗಕೆಕ ನೀಡತದಲಾಲಿ!” ನ್ನಕಕನ್ನು ಗುತ್ತ.
“ನೀವಿಬಬಾರೂ ಸವಲಪ ಒತತತ್ತಗೆ ಒತ್ತ ಮಲಗಿಕೊಂಡರೆ ಅದಕೂಕ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಗ ಸಗತದೆ ! ಹಿಹಿಹುಹಿಹು” ನ್ನಕಕನ್ನು ಐತ್.
“ಹಾಂಗಾರೆ, ನೀವು ಹಂಗೆೀ ಮಾಡಿ! ನಮಮ ಹತ್ರಕೆಕೀ ಹುಲ್ಯನೆನು ಕಳಿಸಾತ್ೀನ! ಆಗಬೆೈದಾ? ಹಿಹಿಹುಹಿಹು!”
“ಅಯೊಯೀ, ನನ್ನನು ಉಪಕಾರ! ಹಾಂಗೊಂದು ಮಾಡಬಾಯಡ ಮಾರಾಯ ಹಿಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು!”
ಗಂಡಸರಿಬಬಾರ ನ್ನಗೆಯ ನ್ನಡುವೆ ಹೆಣುಣಾಗಳೆರಡರ ಕಿಲ್ಕಿಲ್ಯ ಕಿರುನ್ನಗೆ ಮುಳುಗಿ ಹೊೀಗಿತ್ುತ, ಆ ಹೊರಗಣ ಜಡಿಮಳೆಯ ಸದಿದನ್ನಲ್ಲಿ!
ಆವೊತ್ುತ ಹೊತ್ಸಾತರೆ ಹಳೆಮನೆ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಯ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲು ಹೊಕುಕ ಜಗಲ್ಗೆ ಹೊೀದಾಗ ವೆಂಕಟಣಣಾ , ಕಂಬಳಿ ಹೊದುದಕೊಂಡು
ಮಲಗಿದದವನ್ನು, ಎದುದ ಕುಳಿತ್ು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು, ಮಗಳಿಗೆ ಹೆೀಳುವಂತ್ಸೆ: “ಚಿನ್ನೂನು, ಏ ಚಿನ್ನೂನು, ನನ್ನನು ಹಳೆಮನೆ ಅಣಣಾಯಯ ಬಂದಾನೆೀ.
ಕಾಲು ತಳೆಯಲ್ಕೆಕ ಉಂದು ಚೊಂಬು ನೀರು ತ್ಂದಿಡೆೀ.”
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ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಾಗಕಕನೆ ಒಂದು ಹಿತ್ಸಾತಳೆ ಚೊಂಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತ್ಂದು ಜಗಲ್ಯ ಕೆಸಹರ್ಶೆಲಗೆಯ ಮೀಲೆ ಇಟುಟ, ಸರಕಕನೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ಹೊೀಗುತ್ತದದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಣಣಾ “ಒಂದು ಜಮಖಾನ್ನ ಹಾಸ , ದಿಂಬು ಹಾಕಿತೀಯಾ ನ್ನಂಟರಿಗೆ?” ಎಂದು ಹೆಂಡತ್ಯಾದವಳಿಗೆ ಗಂಡನ್ನು ಆಜೆಞ
ಮಾಡುವ ಠಿೀವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು. ಅವಳು ನ್ನವವಧ್ು ಸಹಜವಾದ ಲಜಾಜಿ ಭಂಗಿಯಿಂದಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಕೂಡಿಕೆಯಾಗಿದದ ಗಂಡನ್ನ ಅಪಪಣ್ಣೆಯನ್ನುನು
ನೆರವೆೀರಿಸ ಹೊೀದಳು.
ತ್ಮಮಪಪ ಕೆಸರಾಗಿದದ ಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ ತಳೆದು ಕೊಂಡು, ಅದಕಾಕಗಿಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿನ್ನ ಕೊೀಡಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಹರಡಿದದ ಅಂಗವಸತರ ದಿಂದ
ನೀರರೆಸಕೊಂಡು ಬಂದು ದಿಂಬಿಗೊರಗಿ ಜಮಖಾನ್ನದ ಮೀಲೆ ಕೆಸಹರ್ಶೆಲಗೆಯಿಂದ ಕಾಲು ಇಳಿಬಿಟುಟಕೊಂಡು ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
“ಏನ್ ಬಾ’ಳ ಅಪೂರಪಕೆಕ ಬಂದಿಬಾಟೆಟ, ತ್ಮೂಮ, ಬಡೀರ ಮನೀಗೆ?…ನನ್ನನು ಅಪಪಯಯ ಹಾಯಂಗಿದಾರೆ….ನಾನೆೀ ಬಬೆೀರ್ಶೆಕು ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದೆದ,
ಮದೆೀಮನೆ ಕರಿಯಾಕೆ. ಹಾಂಗಾಯರೆ, ಏನ್ನು ಮಾಡಾದು? ನ್ನನ್ನನು ಕಾಲ್ನ್ನ ಈ ಕುಂಟನ್ನಹುಣುಣಾ ಜಾಸತ ಆಗಿ, ರಸಗೆ ಸೊೀರಕೆಕ ಸುರುವಾತ್ು. ಆ
ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ನ್ನ ಔಸತ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಸಾಕಾತ್ು. ಈಗ ಆ ಕಮಾಮರಸಾಲೆ ಪುಟಾಟಚಾರಿ ಕೊಟಟ ಔಸತ ಹಾಕಾತ ಇದಿೀನ. ಮನೆನುಯಿಂದ ಜರಾ ಬಾಯರೆ ಬರಾಕೆ
ಸುರು ಮಾಡದೆ….ನಾಲಗೆಗೆ ಅಗರ ಆಗಿಬಿಟಿಟದೆ….ಹೊಟೆಟಗೆೀನ್ನೂ ಸೆೀರಾದಿಲಲಿ….ಉಂಡಿದೆದಲಲಿ ವಾಂತ್ ಆಗತದೆ….ಕಲೂಲಿರು ದೆೀವರ ಪಸಾರ್ಶೆದಾನ್ನು
ತ್ಂದಾತ್ು. ಏನೀ ಸನ ಹಿಡಿದಾಹುಂಗೆ ಆಗಯದೆ ನ್ನಂಗೆ….” ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ನಟುಟಸರುಬಿಟುಟ ಮುಂದುವರಿಸದನ್ನು. “ಆವೊತ್ುತ ನಮಮನೆ
ಸುಡುಗಾಡಿನಾಗೆ….ಅದೆಲಲಿ ನ್ನಡಿೀತ್ಲಲಿ? ಎಲಲಿ ಪೂರೆೈಸ ಕತ್ಸೆಲಿೀಲ್ ಹೊಲುಟ ಮನೀಗೆ ಒಬಬಾನೆ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ ಇದೆದ. ಆ ಚೌಡಿೀಬನ್ನದ ಹತ್ರ, ಹಾಂಗಾಯರೆ ಏನ್ನು
ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಾದು, ಏನೀ ಬಂದು ನ್ನನ್ನನು ಮೈ ಮುಟಿಟದಾಹುಂಗೆ ಆ’ತ್ು! ಆವತ್ತನಂದ ಸುರುವಾಗಯದೆ, ನೀಡು, ಈ ವಾರ್ಶೆತ್ಸೆ!….”
ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಯಾವ ಔಪಚಾರಿಕ ಪಿೀಠಿಕೆಯನ್ನೂನು ಹಾಕಲ್ಲಲಿ. ವೆಂಕಟಚಿಕಕಪಪಯಯನ್ನ ಸರಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದದ ಯಾವ ಪರಶೆನುಯನ್ನೂನು
ಗಮನಸದಂತ್ಸೆಯೂ ತೀರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಯಾವ ಉದೆದೀಶಕಾಕಗಿ ಬಂದಿದದನೀ ಅದನೆನುೀ ಪರಸಾತಪಿಸತಡಗಿದನ್ನು:
“ಅಪಪಯಯ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸಾಯನೆ.” ಎಂದು ಸುಳಿಳೆನಂದಲೆ ಪ್ಪಾರರಂಭಸದದನ್ನು: “ನನ್ನಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಿೀಲ ಕೊಟುಟ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದದಕೆಕ ತ್ಕಕ
ಉಪಕಾರಾನೆ ಮಾಡಿೀಯ ನ್ನಮಗೆ….ನ್ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ು ಕೆೀಳದೆ ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಒಪಿಪದೆ ? ನ್ನನ್ನನು ತ್ಂಗಿೀನ್ನ ಭರಂಬಾವಗೆ
ಕೊಟುಟ ಅವನ್ನ ತ್ಂಗಿೀನ್ನ ನ್ನಂಗೆ ತ್ರಾದು ಅಂತ್ಸಾ ಎಲಲಿ ನಶಚಾಯವಾಗಿದೂದ ನೀನ್ನು ಈ ಅನಾಯಯ ಮಾಡೀದೆೀನ್ನು?….”
ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆೀಯ ಈ ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ ಆಕರಮಣಕೆಕ ವೆಂಕಟಣಣಾ ತ್ತತ್ತರಿಸ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದದನೆನುೀ - ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಬಂದದದನಾನುಗಿಸ, ಹೆೀಳತಡಗಿದನ್ನು:
“ಹಾಂಗಾಯರೆ…. ಹಾಂಗಾಯರೆ ನ್ನಮಮ ಹೆಣಣಾನ್ನನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬೆೀಕಾದೂರ ಕೊಡಾಕೆ ಹಕಿಕಲೆೀನ್ನು ನ್ನಮಗೆ ? ನಾನೆೀನ್ನು ಅವನ್ನನು ಕಾಲ್ ಕಟಿಟಕೊಂಡು ನ್ನನ್ನನು
ಮಗಳನ್ನುನು ಮದುವೆ ಆಗೂ ಅಂತ್ಸಾ ಕೆೀಳಿಕೊಳಳೆಲ್ಲಲಿ, ಗೊತ್ಸಾತತ್ಸೆೀನ್ನು? ಹಾಂಗಾಯರೆ…. ಹಾಂಗಾಯರೆ…. ನೀನೆ ಬೆೀಕಾರೆ ಕೆೀಳು, ಆ ಕಲೂಲಿರು
ಮಂಜಭಟಟರನ್ನನು. ಎಂಥಾ ಇಕಕಟಿಟಗೆ ನ್ನನ್ನನು ಸಕಿಕಸಕೊಂಡು ’ಒಲೆಲಿೀ ! ಒಲೆಲಿೀ!’ ಅನತದದ ನ್ನನ್ನನು ಮಗಳನ್ನನು ನಾನೆೀ ಬಾಂವಿಗೆ ಹಾಕಾಹುಂಗೆ ಮಾಡಿದೂರ ಅಂತ್ಸಾ
ನಂಗೆೀ ಗೊತ್ಸಾತಗತದೆ….”
“ಕೊೀಣೂರು ಸಣಣಾ ಬಾವಗೆ ಕೊಡಿತೀನ ಕೊಡಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಇದುದ ಹಿೀಂಗಾಯಕೆ ಮೀಸ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ ನೀನ್ನು?”
“ಅವನಗೆೀ ಕೊಡಿತೀನ್ನಪ್ಪಾಪ ಅಂದೆ….ನ್ನನ್ನನು ಮನೆ ಮಠಾ ಎಲಾಲಿ ಹೊೀಗದೆ ಇರೀ ಹಾಂಗೆ ಸಾಲ ತ್ೀಸೊೀರ್ಶೆಕೆ ಸವಲಪ ದುಡುಡ ಕೊಡಿ ಅಂತ್ಸಾನ್ನೂ
ದಮಮಯಯಗುಡೆಡ ಹಾಕೆದ….ಮುಕುಂದನ್ನ ಅಣಣಾ ಒಂದು ಕಾಸೂನು ಕೊಡಾಕೆ ಆಗಾದಿಲಲಿ ಅಂದುಬಿಟಟ….” ಅಳುದನಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸದನ್ನು
ವೆಂಕಟಣಣಾ “ಇನೆನುೀನ್ನು ಮಾಡಿಲಿ? ನ್ನನ್ನನು ಕಳಳೆರ್ಶೆ ನಾನ್ನು ಕಿತ್ುತಕೊಂಡೆ, ಬಾಯರೆ ಯಾವ ದಾರಿೀನ್ನು ತೀದೆರ್ಶೆ , ತ್ಮೂಮ!”
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“ಈಗಲಾದೂರ ಹೆೀಳು, ನ್ನಮಮ ಹುಡುಗಿೀನ್ನ ಕೊಡಾಕೆ ಆಗಾದಿಲಲಿ ಅಂತ್ಸಾ….”
“ನ್ನನ್ನನು ತ್ಂದಾಹುಕೆ ಬಿಡಾತರೆ ಕಣೀ! ಜಾತ್ಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಸಾ, ನಾಕು ಜನ್ನರ ಎದುರು ತ್ಲೆ ಎತ್ತಕೊಂಡು ತ್ರುಗದ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡಾತರೆ….ನ್ನನ್ನನು
ಮನೆ ಜಮಿೀನ್ನು ಎಲಲಿ ಕಸುಕೊಂಡು, ನ್ನನ್ನನು ಕಾಡಿಗೆೀ ಅಟಿಟ ಬಿಡಾತರೆ!…. ಮದುವೆ ಎಲಲಿ ನಶಚಾಯ ಆಗಿ, ದಿನಾನ್ನೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಿ ಹೊೀಗಯದೆ….
ಲಗನುಪತ್ರಕೆನ್ನೂ ಬಸರ್ಶೆ ಕಳಿಸ ಆಗಯದೆ….”
ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಏನೆೀನ್ನನನುೀ ಚಿಂತ್ಸುತ್ಸಾತ ಮೌನ್ನವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ದದನ್ನು. ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ನಸಸಾಹಾಯಕ ದುಸಥೂತ್ ಅವನಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ
ತ್ಳಿದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ’ಈ ಲಗನು ತ್ಪುಪವಂತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ನೀನ್ನು ಒಪಿಪಗೆ ಕೊಟಟರೆ ನಾನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ಸೆತೀನೆ ’ ಎಂದು ಕೆೀಳಿಬಿಡಲೆೀನ್ನು
ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು ಒಮಮ. ಮತ್ಸೆತ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನಂತ್ಹ ಸೂಥೂಲ ಬುದಿಧಯ ಮತ್ುತ ಅಸಥೂರ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ಮನ್ನುಷ್ಯಗೆ ಅಂತ್ಹ ರಹಸಯವನ್ನುನು
ಬಿಟುಟಕೊಡುವುದರಿಂದ ಕಾಯರ್ಶೆನವರ್ಶೆಹಣ್ಣೆಗೆ ಒದಗುವ ಸಹಾಯಕಿಕಂತ್ಲೂ ಅಪ್ಪಾಯವೆೀ ಹೆಚುಚಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸ ತ್ಸೆಪಪಗಾದನ್ನು.
ಅವನ್ನು ಸರಕಕನ ಎದುದ ನಂತ್ು “ನಾನ್ನು ಹೊೀಗಿ ಬತ್ೀರ್ಶೆನ” ಎಂದಾಗ , ವೆಂಕಟಣಣಾ ಕುಂಟಿನ್ನ ಹುಣ್ಣಾನ್ನ ನೀವಿಗೆ ನ್ನರಳುತ್ಸಾತ “ಊಟದ ಹೊತ್ಸಾತತ್ು;
ಉಂಡುಕೊಂಡೆೀ ಹೊೀಗೊೀ.” ಎಂದುದನ್ನೂನು ಆಲ್ಸದವನ್ನಂತ್ಸೆ, ಹೂವಳಿಳೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹೊೀಗಿದದನ್ನು.
ಈ ಸಾರಿ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ತ್ನ್ನನು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿದುದದನ್ನುನು ಮುಚುಚಾಮರೆ ಮಾಡದೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಚಿಚಾಟಟನ್ನು. ಹಿಂದೊಮಮ ಈ
ಪರಸಾತಪವೆತ್ತದಾದಗ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ನಂಬುಗೆಯಿಲಲಿದಿದದ ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ನ್ನನು ಯಾವ ಪರತ್ಕಿರಯೆಯನ್ನೂನು ತೀರಗೊಟಿಟರಲ್ಲಲಿ.
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯ ದಿವತ್ೀಯ ವಿವಾಹಕೆಕ ಭಂಗತ್ರುವ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಯ ಪರಯತ್ನು ಅಥರ್ಶೆರಹಿತ್ವಾಗಿ ಸಂಶಯಾಸಪದವಾಗಿತ್ುತ.
ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಅಥರ್ಶೆಪೂಣರ್ಶೆವಾದುದರಿಂದ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಯ ವತ್ರ್ಶೆನೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚೆನೆಯಿಲಲಿವೆಂಬುದು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ುತ. ಮುಕುಂದಯಯ ಮತ್ುತ
ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬೆೀಕೆಂಬುದು ಅವನ್ನ ಮುಖಯ ಉದೆದೀಶವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಮದುವೆ ನ್ನಡೆಯದಂತ್ಸೆ ನೀಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನ್ನ ಮತ್ುತ
ಅವನ್ನ ತ್ಂಗಿಯ ಮದುವೆಯ ದಾರಿ ಸರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೆ ಅವನ್ನ ಪರಧಾನೀದೆದೀಶವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ಸಾವಥರ್ಶೆ ತ್ನ್ನನು ಸಾವಥರ್ಶೆಕೆಕ
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿಯೂ ಆಗಿದುದದರಿಂದ ಮುಕುಂದಯಯ ಅವನ್ನನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನು ಒಳಸಂಚಿನ್ನ ವಲಯಕೆಕ ಸೆೀರಿಸಕೊಳಳೆಲ್ಪಿಪದದನ್ನು.
ಆದರೆ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ಸಂಚು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಸಂಚಿನ್ನ ವಲಯದ ಮಿತ್ಯಲ್ಲಿರಲು ಸಮಮತ್ಸದೆ , ಅದಕೆಕ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು
ವಲಯವನ್ನುನು ವಿಸತರಿಸಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದಿತ್ುತ….
ಆ ಉದೆದೀಶದಿಂದಲೆ ಅವನ್ನು ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೊೀದದುದ.
ಈ ಸಾರಿ ಸಂಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಹೊಸ ರೂಪ ತ್ಸಾಳಿದದನ್ನು. ಹಿಂದೆಲಲಿ ಹೊೀಗುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಸಾಧಾರಣ ವೆೀಷ್ದಲ್ಲಿ
ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯ ತ್ಂಗಿ ಮತ್ತಮದಲು, ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾಸದದ ಜಮಖಾನ್ನದ ಮೀಲೆ ಮುಂಡಿಗೆಗೆ ಆನಸದದ ದಿಂಬಿಗೊರಗಿ
ಮಂಡಿಸದದ, ಅವನ್ನನ್ನುನು ನೀಡಿದಾಗ ಯಾರೀ ಹೊಸ ನೆಂಟರೆಂದು ಬೆರಗಾಗಿ ನೀಡಿದದಳು. ಅಂಗಿ, ಪಂಚೆ, ಬಚಚಾಗಾನ, ಕಿವಿಯ ಹರಳೊಂಟಿ,
ಕೆೈಯ ಚಿನ್ನನುದುಂಗುರ, ಇವುಗಳಿಂದ ಶೀಭಸುತ್ತದದ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಆಗಲೆ ಯಜಮಾನ್ನನಾಗಿದಾದನೆ ಎಂಬುದನ್ನೂನು ಪರಕಟಿಸತ್ುತ. ಅವನ್ನು
ಕಳಚಿಟಿಟದದ ಕನ್ನನುಡಜಲೆಲಿಯ ಹೂವು ಕೂರಿಸದ ಮಟೂಟ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದದದರಿಂದ ಒದೆದ ಸೊೀರುತ್ತದುದ ಬಿಚಿಚಾಟಿಟದದ ಹೊಸ ಕೊಡೆಯೂ ಜಮಖಾನ್ನದ
ಮೀಲೆ ತ್ಸೆರೆದಿಟಿಟದದ ರೆೀಷೆಮಯ ಬಣಣಾದ ಟ್ೀಪಿಯೂ ಆಗಿನ್ನ ಕಾಲದ ಹಳಿಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಿನ್ನ ಕಾಲದ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ಭೀಗೆೈಶವಯರ್ಶೆದ
ಸಾಮಗಿರಗಳಾಗಿದುದ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದದವು! ಛೆಃ ಯಾರು ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರೆ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಕೊಳಕಿನ್ನ ಕುರೂಪಿ ಎಂದು, ಈಗ?
ಹೂವಳಿಳೆ ಹೆಣ್ಣಾನಂದ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯನ್ನುನು ವಿಮುಖನ್ನನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು ಈ ಸಾರಿ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಪರಯೊೀಗಿಸದದ ಅಸತರ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಬರಹಾಮಸತರವೆ
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ಆಗಿತ್ುತ: ಆ ಹೆಣುಣಾ ಹಿಂದಿನಂದಲೂ ಕೊೀಣೂರು ಮುಕುಂದಯಯನಡನೆ ಸೆನುೀಹದಿಂದಿದುದ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆೀಹಸಂಬಂಧ್ವನ್ನೂನು ಸಂಪ್ಪಾದಿಸಕೊಂಡು,
ಈಗಾಗಲೆ ಒಂದ ಎರಡ ತ್ಂಗಳೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದೂ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರೆ. ಅವಳನ್ನುನು ಲಗನುವಾದರೆ ಅಪವಾದ ಅವಮಾನ್ನ ಎರಡೂ ತ್ಪಿಪದದಲಲಿ!
ಆದರೆ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆ ಅಂತ್ಹ ಧ್ಮರ್ಶೆಸೂಕಷೌಮತ್ಸೆಗೆ ಅಳುಕಲ್ಲಲಿ; ಹಾಗೆೀನಾದರೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ಸಾತಗಿ, ಅವಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂಬತ್ುತ
ತ್ಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಹೆತ್ುತಗಿತ್ತರೆ ಅವಳನ್ನುನು ಬಿಟುಟ, ಓಡಿಸ, ಜಾತ್ಯಿಂದ ಬಹಿಷಾಕರ ಹಾಕಿದರಾಯುತ, ಎಂದು ಉತ್ತರ ಹೆೀಳಿ ನಶ್ಚಾಂತ್ರಾದರು.
ಬಾಯಿಬಿಟುಟ ಹೆೀಳದಿದದ ಇನನುಂದು ವಿಚಾರ ಅವರ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿತ್ುತ: ಈಗೆಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದುವೆೀಳೆ ತ್ಸಾನೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂದರೆ ,
ತ್ಸಾನ್ನು ಜಾಮಿೀನಾಗಿ ನಂತ್ು ಕೊಟಿಟದದ ಸಾಲದ ಹಣವೆಲಲಿ ಮುಳುಗಿಹೊೀಗುತ್ತದೆ . ಮದುವೆಯನ್ನುನು ಮುರಿಯುವುದಕೆಕ ತ್ಸಾನೆ ಕಾರಣನಾಗುವುದರಿಂದ
ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಹಕಿಕನಂದಲೂ ಚುಯತ್ನಾಗಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರೆ ಹೆೀಳಿ ಕರಾರನ್ನುನು ಮುರಿದರೆ ಆಗ
ಅದರ ಹೊಣ್ಣೆ ತ್ನ್ನನು ಮೀಲೆ ಬಿೀಳುವುದಿಲಲಿ, ನ್ನನ್ನನು ಹಣ ನ್ನನ್ನಗುಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನ್ನು ಬೆೀರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ-ಹಳೆಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣಾಣಾದರೆ ಹಳೆಮನೆಯ
ಹೆಣುಣಾ-ಹೆಣುಣಾ ನೀಡಬಹುದು.
ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪರಯತ್ನು ಸಫಲವಾಗದಿರಲು ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಅಂತ್ಃಪುರದ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ, ಜಟಟಕಕಯಯನ್ನ ಮೀಲೆ ಬೆೀರಂದು ಮೀಹನಾಸತರ
ಪರಯೊೀಗ ಮಾಡಿದನ್ನು: ಮುಕುಂದಯಯ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾಗದಿರುವುದಕೆಕ ನಜವಾದ ಕಾರಣ ಬೆೀರೆ ಇದೆ . ಅವನಗೆೀ ಕೊಡಬೆೀಕೆಂದು
ಆ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಜಾತ್ಕ ನೀಡಿಸದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ಂತ್ಸೆ: ಅವಳಿಗೆ ವೆೈಧ್ವಯಯೊೀಗವಿದುದ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸವಲಪವೆ ಕಾಲದೊಳಗಾಗಿ
ವಿಧ್ವೆಯಾಗುತ್ಸಾತಳೆ! ಆದದರಿಂದಲೆ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನವರು ಅವಳನ್ನುನು ತ್ಮಮ ಮನೆಗೆ ತ್ಂದುಕೊಳಳೆಲು ಒಪಪಲ್ಲಲಿ. ಅದನೆನುಲಲಿ ಮುಚಿಚಾಟುಟ, ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನೂ
ಮಂಜಭಟಟರೂ ಜಾತ್ಕ ನೀಡಿದ ಜೊೀಯಿಸರನ್ನುನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಭರಂಬಾವಗೆ ಅವಳನ್ನುನು ಗಂಟುಹಾಕಿ, ಗಂಟು ನ್ನುಂಗಲು ಈ ಹುನಾರು
ಮಾಡಿದಾದರೆ!
ಜಟಟಮಮಗೆ ಏನೆಲಲಿ ದೆವೀಷಾಸೂಯೆಗಳಿದದರೂ ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮುಂಡೆಯಾಗುವ ಭಯಂಕರವಾದ ಅಮಂಗಳಕೆಕ ಗುರಿಯಾಗುವುದು
ಬೆೀಕಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ಮೀಲ್ನ್ನ ಅಕಕರೆಯಿಂದ, ಆ ದನ್ನಗೊೀಳು ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ, ಮಾಡಲ್ದದ ಬೆೀಸಾಯದ ಕೆಲಸವನೆನುಲಲಿ ಬದಿಗೊತ್ತ, ಅಷ್ುಟದೂರ
ಕಷ್ಟಪಟುಟ ಕೊಂಡು ಬರುವ ತಂದರೆಯನ್ನೂನು ಲೆಕಿಕಸದೆ ಬಂದು ಈ ದುವಾರ್ಶೆತ್ಸೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ತ್ಳಿಸದ ತ್ಮಮನ್ನನ್ನುನು ಮನ್ನಸಾರೆ ವಂದಿಸದಳು. ಏನಾದರೂ
ಮಾಡಿ ಈ ಲಗನು ನ್ನಡೆಯದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಬೆೀಡಿಕೊಂಡಳು. ಅಷೆಟ ಅಲಲಿ; ಈ ಲಗನು ಮುರಿದ ಮೀಲೆ ಮಂಜಮಮನ್ನನೆನುೀ ಸಂಬಾವಿಗೆ
ತ್ಂದುಕೊಳುಳೆವ ಮತ್ುತ ಲಕಕಮಮನ್ನನ್ನುನು ಹಳೆಮನೆಗೆ ಕೊಡುವ ಮಂಗಳಕಾಯರ್ಶೆವನ್ನೂನು ಮುಗಿಸಬಿಡಬೆೀಕೆಂದು ಅಷ್ಟಲಲಿದೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಳು.
ಆ ದಿನ್ನ ರಾತ್ರಯೂಟಕೆಕ ನ್ನಂಟರು ಬಂದಿದಾದರೆಂದು ತ್ಯಾರಿಸದದ ಕಡಬು ತ್ುಂಡುಗಳನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಉಂಡು, ಕಳುಳೆಸರಾಯಿಗಳನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಕುಡಿದು
ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆ ತ್ನ್ನನು ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮಲಗಿದ ಮೀಲೆ ತ್ಮಮನ್ನೂ ಅಕಕನ್ನೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಮಾತ್ಸಾಡಿದರು. ಲಗನುವನ್ನುನು ಹೆೀಗೆ ತ್ಪಿಪಸುತ್ಸೆತೀವೆ ಎಂಬ
ಗುಟಟನ್ನುನು ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಬಿಟುಟಕೊಡದಿದದರೂ ಲಗನುವನ್ನನುಂತ್ೂ ತ್ಪಿಪಸಯೆ ತ್ಪಿಪಸುತ್ಸೆತೀವೆ ಎಂದು ಜಟಟಮಮನಗೆ ಭರವಸೆಕೊಟುಟ ಅದಕೆಕ ಅವಳು ಮಾತ್ರ
ಯಾವ ವಿಘನುವನ್ನೂನು ತ್ಂದೊಡಡಬಾರದೆಂದು ಎಚಚಾರಿಸ, ಅವಳಿಂದ ನ್ನಡೆಯ ಬೆೀಕಾದ ಕಾಯರ್ಶೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಯಿತ್ತನ್ನು.
ಮರುದಿನ್ನವೂ ಭಾವಿ ಮಾವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಿ ಹೆಂಡತ್ಯ ಮುಖದ ಸಕೃದದಶರ್ಶೆನ್ನಗಳಿಂದ ಕೃತ್ಸಾಥರ್ಶೆನಾಗಿ, ಹಗಲೂಟವನ್ನೂನು ಪೂರೆೈಸ, ಸವಲಪ
ವಿಶರಮಿಸದುದ, ಮೀಡ ಕವಿದು ಮಳೆ ಜನ್ನುಗುತ್ತದದರೂ ಅಪರಾಹನುದಲ್ಲಿಯೆ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊರಟಿದದನ್ನು. ಹಳೆಮನೆಯ ಸಣಣಾಬಾವ ಬಂದು,
ಒಂದು ದಿನ್ನ ಉಳಿದಿದುದ, ಹಿಂತ್ರುಗಿಹೊೀದ ಆ ದಿನ್ನದಿಂದ ಮದಲುಗೊಂಡು ಲಕಕಮಮನಗೆ ತ್ನ್ನನು ಪರವಾದ ತ್ನ್ನನು ಅತ್ತಗೆಯ ವತ್ರ್ಶೆನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬ
ವಯತ್ಯಸತವಾದ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆಯನ್ನುನು ಕಂಡು ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಮಿಶರವಾದ ಸಂತೀಷ್ವುಂಟಾಗಿತ್ುತ.
ಹೂವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗಿ, ಕೊೀಣೂರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಸಂಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕವವಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ವೂಯಹವನ್ನುನು ಜಯಪರದವಾಗಿ
ಕೊನೆಗಾಣ್ಸುತ್ಸೆತೀನೆಂಬ ಹಿಗಿಗನಂದ ಹಿಂಬರುತ್ತದದ ತ್ಮಮಪಪಗೆ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಇಳಿಜಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲುಲಿಮಂಟಪದ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದವರ ಗುಂಪು-
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಮುಕುಂದಯಯ, ಐತ್ ಮತ್ುತ ಗುತ್ತ-ಸಕಿಕತ್ುತ. ಉಡುಪಿನಂದ ಮದುಮಗನ್ನಂತ್ಸೆ ಡೌಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದದ ತ್ಮಮಪಪನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು, ಮುಕುಂದಯಯನರಲ್,
ಐತ್ ಗುತ್ತಯರು ಕೂಡ ಮುಗುಳುನ್ನಕಿಕದದರು: ಅಂತ್ಹ ಅನ್ನನ್ನವಯ ಎದುದ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ, ಹಿಂದಿನ್ನ ತ್ರುಣ ತ್ಮಮಪಪಗೂ ಇಂದಿನ್ನ ಯುವಕ
ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೂ!
ಮೀಡ ದಟಟಯಿಸತ್ುತ; ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತತ್ುತ; ಬೆೈಗು ಕಪ್ಪಾಪಗುತ್ತತ್ುತ. ಐತ್ ಹಿಡಿದಿದದ ಲಾಟಿೀನ್ನು ಬೆಳಕೊೀ ಆ ವಷ್ರ್ಶೆಕಾಲದ ನಬಿಡಾರಣಯದ
ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಪ ಮಾತ್ರಕೆಕ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೂ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಅವರ ಸಂಗಡ ಆ ಕಲುಲಿ ಮಂಟಪದ ನಭೃತ್ಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಅದನ್ನುನು
ವಾಸಯೊೀಗಯವನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದದನ್ನು.
ತ್ಮಮ ಕೆಲಸವನೆನುಲಲಿ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಮುಗಿಸ ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ರಾತ್ರ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಿತ್ುತ. ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ಬಿಡಾರಗಳು ಸಮಿೀಪಿಸದಾಗ,
ಐತ್ ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಲ್ದದ ಲಾಟಿೀನ್ನನ್ನುನು ಗುತ್ತಯ ಕೆೈಗೆ ಕೊಟುಟ, ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬಂದಿದದನ್ನು. ಗುತ್ತ ತ್ಮಮಪಪ ಮತ್ುತ ಮುಕುಂದಯಯರಿಗೆ ಬೆಳಕುಹಿಡಿದು
ದಾರಿತೀರುತ್ಸಾತ ಮುಂಬಾಲ್ಸ, ಕೊೀಣೂರು ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ತ್ಂಗಳುಂಡು, ಕಂಬಳಿ ಬಟೆಟಗಳನ್ನುನು ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ
ಒಣಗಿಸಕೊಂಡು, ಐತ್ನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬಂದಿದದನ್ನು….
ದೊಡಡಣಣಾಹೆಗಗಡೆ ಮತ್ುತ ಅವರ ಧ್ಮರ್ಶೆಪತ್ನು ರಂಗಮಮಹೆಗಗಡಿತ್ ಅವರ ಶವ ಸಂಸಾಕರಾನ್ನಂತ್ರ ಹಳೆಮನೆಯ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಲೆಮರೆಸ
ಕೊಂಡಿದದ ಗುತ್ತ ಶಂಕರಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹೆಂಚಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಸಂಬಾವಿ ಒಡೆಯರನ್ನುನು ಸಂಧಿಸದದನ್ನಷೆಟ ? ಒಡೆಯರು ಅವನಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಲ ದೂರ
ಓಡಿಹೊೀಗಿ ತ್ಲೆತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡಿರು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟಿಟದದರು. ಆದರೆ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು, ತ್ನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲು
ಆಗದಿದದರೂ, ಒಮಮಯಾದರೂ ಹೆೀಗಾದರೂ ಸಂಧಿಸ ಅವಳಿಗೆ ಹೆೀಳುವುದನೆನುಲಲಿ ಹೆೀಳಿಯಾದರೂ ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದು ನಣರ್ಶೆಯಿಸ, ಯಾರಿಗೂ
ಗೊತ್ಸಾತಗದಂತ್ಸೆ ಇರುಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಕೆೀಳಿಕೊಂಡಿದದನ್ನು, ತ್ನ್ನಗೆ ನೆರವಾಗಬೆೀಕು ಎಂದು. ಐತ್ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನುನು
ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ತ್ಳಿಸದಾಗ, ಅವನ್ನು ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ದುಡುಕಿ ಓಡಿಹೊೀಗಬೆೀಡ ಎಂದು ಅವನಗೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆಹೆೀಳಿ,
ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಅವಳಿಗೆ ಒದಗಲ್ರುವ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪ್ಪಾರುಮಾಡುವ ಉದಯಮದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಸೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ್ಸೆಯೂ, ತ್ಸಾನ್ನು ಅವನಗೆ
ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಂದ ಒದಗಬಹುದಾದ ಕಷ್ಟವನ್ನುನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಮಾತ್ುಕೊಟಟನ್ನು. ಹಾಗೆ ಮಾತ್ು ಕೊಡಲು ಸಾಕಷ್ುಟ ಆಧಾರ ಅವನಗೆ
ದೆೀವಯಯನಂದ ಆಗಲೆ ತ್ಳಿದಿತ್ುತ. ಆ ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರನ್ನುನು ಕಂಪದಿಂದ ರಕಿಷೌಸ, ಅವರನ್ನುನು ಗಾಡಿಯ ಮೀಲೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೊೀಗುತ್ತದಾದಗಲೆ ಅವರು ತ್ಳಿಸದದರು: ಅದನೆನುಲಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆೈಬಿಡುತ್ಸೆತೀವೆ ; ಕೆೀಸು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ುಟ ಆಧಾರವೆ ಇಲಲಿ ಎಂದು.
ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಲುಲಿಮಂಟಪವನ್ನುನು ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಡಗುದಾಣವನಾನುಗಿ ಆರಿಸಕೊಳುಳೆವುದಕೂಕ ಬಹುಮಟಿಟಗೆ ಗುತ್ತಯೆ
ಕಾರಣವಾಗಿದದನ್ನು. ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ಕಾಲುದಾರಿಯ ದಿಕಿಕನಂದ ಅದನ್ನುನು ಏರಲೂ ಸೆೀರಲೂ ಸುಖಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದದ ಹೆಣುಣಾಮಗಳಿಗೆ
ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಗುತ್ತ ಸವಲಪ ಬಳಸನ್ನದಾದದರೂ ಮತತಂದು ಕಡಿದಲಲಿದ ದಾರಿಯನ್ನುನು ಸೂಚಿಸದದನ್ನು. ಮದುವೆಯ ದಿನ್ನಕೆಕ ಮುನ್ನನುವೆ ತ್ಸಾನೆೀ ಆ
ದಾರಿಯನ್ನುನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗದಂತ್ಸೆ ಸವರಿಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆ ಕೊಟಿಟದದನ್ನು….
ಬೆಳಕು ಬಿಡುವುದಕೆಕ ಮದಲೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣಾಗೂ ಬಿೀಳದಂತ್ಸೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಲುಲಿಮಂಟಪವನ್ನುನು ಸೆೀರಿಕೊಳಳೆಬೆೀಕೆೀಂಬುದು ಗುತ್ತಯ
ನಶಚಾಯವಾಗಿತ್ುತ. ಈಗ ದೆೀವರೆ ನ್ನಡೆಸಕೊಟಟಂತ್ಸೆ ಅಕಸಾಮತ್ಸಾತಗಿ ತ್ಮಿಮಯೂ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಸೆೀರಿದುದರಿಂದ ಆ ಹೊಣ್ಣೆಯ ಹೊರೆ ಇಮಮಡಿಸತ್ುತ. ರಾತ್ರ
ಸಕಕದಿದದ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾದಮೀಲೆ ಪತ್ಸೆತ ತ್ರದೂದು ಜೊೀರಾಗಿ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತತ್ುತ. ಆದದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವ
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಎದುದ ಅವಳನ್ನೂನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಬಿಡಬೆೀಕೆಂದು ಗಟಿಟಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದದನ್ನು.ಆದರೆ ದಿನ್ನವೆಲಲಿ ದಣ್ದು
ರಾತ್ರಯೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿದದ ಆ ನಾಲವರು ಜೊೀಡಿ ದಂಪತ್ಗಳಿಗೆ ವಷಾರ್ಶೆಕಾಲದ ಸಹಜವಾದ ಗಾಢನದೆರ ಹತ್ತತ್ುತ.
ಅರಿಷ್ಡವಗರ್ಶೆಮಯವಾದ ಮನ್ನುಷ್ಯಜೀವನ್ನ ವಾಯಪ್ಪಾರಗಳ ಯಾವ ಅರಿವೂ ಗೊಂದಲವೂ ಇಲಲಿದೆ , ಪಿೀಂಚಲು ಮೂಲೆಗೆ ತ್ಳಿಳೆ ಕವುಚಿ ಹಾಕಿದದ
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ಬುಟಿಟಯೊಳಗಡೆ ಹೆೀಟೆ ಮರಿಗಳೊಡನೆ ನರುಂಬಳವಾಗಿ ನದಿರಸುತ್ತದದ ಹುಂಜಕೆಕ ಪರಕೃತ್ಸಹಜವಾದ ಕೊನೆಯ ಜಾವದ ಜಾಗರತ್ಯುಂಟಾಗಿ,
ಬುಟಿಟಯೊಳಗಡೆಯೆ ಕೊಕೊಕಕೊಕೀ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳಳೆಲು ತಡಗದೆ ಇದಿದದದರೆ , ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯರ ಬದುಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆೀನ್ನು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ
ಪರಳಯಕಾರಂತ್ಗಳೆ ಜರುಗುತ್ತದದವೊ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ುತ? ಆ ಪರಜೆಞಗೂ ಅರಿವಿಗೂ ದೂರವಾಗಿದದ ಗುತ್ತ, ಹುಂಜನ್ನ ಪರಚಛೆನ್ನನು ಉಪಕಾರಕೆಕ
ಕೃತ್ಜಞನಾಗುವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ, ನದಾರಭಂಗ ಮಾಡಿದುದಕೆಕ ಅದನ್ನುನು ಶಪಿಸುತ್ಸಾತ ಎದುದ, ತ್ಮಿಮಯನ್ನೂನು ಎಬಿಬಾಸದನ್ನು, “ಇದರ ಗಂಟಲು
ಕಟಿಟಹೊೀಗಕೆ, ಏನ್ನು ಬಡುಕೊಳತದೆಯೊೀ! ಏಳೆೀ, ಹೊತ್ಸಾತತ್ು. ಬೆಣಕು ಬಿಡಾಕೆ ಮುಂಚೆೀನೆ ಹೊೀಗಾನ್!”
ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯರು ಎದುದದನ್ನುನು ಅರಿತ್ ಪಿೀಂಚಲವೂ ಎದುದ, ಕತ್ತಲೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚಿಚಾ ತ್ಲೆಯಡಿ ಇಟುಟಕೊಂಡಿದದ ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ
ಸುತ್ತಕೊಂಡು, ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಏಳುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದಳು. ಅವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಇನ್ನೂನು ಬಲವಾಗಿ ಸುತ್ತ ಹೊದುದಕೊಂಡು ಗೊಣಗಿದನ್ನಷೆಟ !
ತ್ಮಿಮ ಪಿೀಂಚಲು ಕೊಟಿಟದದ ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಬಿಚಿಚಾಟುಟ, ಆರಿದದ ತ್ನ್ನನು ಸೀರೆಯನೆನುೀ ಉಟುಟಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದಾಗ,- ’ಫಕಕನೆ ಯಾರಾದರೂ ನೀಡಿದರೂ
ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವಳೆಂದು ನನ್ನನುನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸುವುದಿಲಲಿ; ಅದನೆನು ಉಟುಟಕೊಂಡು ಹೊೀಗು; ನನ್ನನು ಸೀರೆಯನ್ನೂನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗು’ ಎಂದಳು
ಪಿೀಂಚಲು.
ಗುತ್ತ ಬೆೀಡ ಬೆೀಡ ಎಂದರೂ ಪಿೀಂಚಲು ’ಅವಳು ದಣ್ದಿದಾದಳೆ , ನನೆನು ರಾತ್ರಯೆಲಲಿ ಓಡಿಯಾಡಿ. ನೀನ್ನು ಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನಾನುಗಿ ತ್ಂಗಳುಂಡು
ಬಂದಿದಿದ!’ ಎಂದು ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ ರಾತ್ರ ಉಳಿದಿದದ ತ್ಂಗಳನ್ನನುಷ್ುಟ ಬುತ್ತಮಾಡಿ ಕೊಟಟಳು, ತ್ಮಿಮಯ ಕೆೈಗೆ.
ಕಂಬಳಿಯೊಳಗಿನಂದಲೆ ಐತ್ ತ್ಸಾನ್ನು ಬೆಳಕು ಬಿಟಟಮೀಲೆ ಬರುವುದಾಗಿಯೂ, ಸಾಮಾನ್ನು ತ್ರುವುದಾಗಿಯೂ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಗುತ್ತಗೆ.
ಇರುಳೆಲಲಿ ಹೊಯಿದದದ ಮಳೆ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಂತ್ತ್ುತ. ಕವಿದಿದದ ಮೀಡಗಪಿಪನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳಗನನುದಿರು ನೀಡುವಂತ್ತ್ುತ. ಗುತ್ತ, ತ್ಮಿಮ ಮತ್ುತ
ಹುಲ್ಯ ಮೂವರು ನಃಶಬದವಾಗಿ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಡೆಗೆ ಕಾಡು ಹತ್ತ ಹೊೀದರು. ಬಿಡಾರದ ತ್ಟಿಟಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಹಾಕಿ, ಕಟಿಟ, ಪಿೀಂಚಲು ಮತ್ಸೆತ
ಐತ್ನ್ನ ಕಂಬಳಿಯೊಳಗೆ ಹೊಕಕಳು.
ಪ್ಪಾದಿರ ತ್ನ್ನನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ನನನು ಹೆೀಳಲು ಅವನಗೆ ತ್ನ್ನನು ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ಕೊಟುಟ, ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ಕೂರಿಸಕೊಂಡು ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ
ಹೊರಟಿಟದದ ತ್ಮಮ ಕಮಾನ್ನುಗಾಡಿಯನ್ನುನು ಹಿಂಭಾಗದಿಂದಲೆ ಹತ್ತ ಕುಳಿತ್ ದೆೀವಯಯನ್ನು ಕಾಡಿನ್ನ ನ್ನಡುವಣ ರಸೆತಯ ತ್ರುಗಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಮರೆ
ಯಾಗಲು, ಉಣುಗೊೀಲನ್ನುನು ದಾಟಿ ರಸೆತಯ ಅಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿ, ತ್ಸಾಯಿ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ, ನಂತ್ು ಎವೆಯಿಕಕದೆ ನೀಡುತ್ತದದ ಕಾವೆೀರಿ ಮೌನ್ನವಾಗಿಯೆ
ನಟುಟಸರೆಳೆದು, ತ್ನ್ನನುಂತ್ಸೆಯೆ ನಡುಸುಯುದ ಸೆರಗಿನಂದ ಕಣಣಾರೆಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ತ್ಸಾಯಿಯೊಡನೆ ಮನೆಯೊಳಕೆಕ ನ್ನಡೆದಳು.
ಅಂಗಳದ ಒಳಗಡೆಯೆ ಒಡಿಡನ್ನ ಬದಿ ನಂತ್ದದ ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರನ್ನು ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನೂನು ಮಗಳನ್ನೂನು ಮುಗುಳುನ್ನಗೆವೆರಸ ನೀಡುತ್ತದುದ “ನಾನೆ ಹಾಕೆತ ;
ನೀವು ಹೊೀಯಿನ” ಎಂದು, ತ್ಸಾನೆ ಉಣುಗೊೀಲ್ನ್ನ ಗಳುಗಳನ್ನುನು ಕಂಬದ ತ್ೂತ್ುಗಳಿಗೆ ನ್ನೂಕಿ ಹಾಕಿ ಭದರ ಮಾಡಿದನ್ನು. “ಹಾಂಗಾರೆ ನಾನ್ನು ಹೊೀತ್ಸೆ;
ಬೆೈಗಾಯಿತ್ುತ” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಬಿೀಳುಕೊಂಡು , ತ್ಡಬೆಯನ್ನುನು ಹತ್ತ ದಾಟುತ್ತದದನ್ನು.
“ಕೊೀಣೂರ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ತೀಯಾ? ಕಪ್ಪಾಪಯತಲ್ಲಿೀ? ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ಗುಡಡಹತ್ತ ಇಳಿೀಬೆೀಕಲಾಲಿ?”
ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಔಪಚಾರಿಕ ಪರಶೆನುಗೆ ಚಿೀಂಕರ “ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ಮಾಡು ಲಕುಕ? ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಕಕಳಿವೆಯಲಾಲಿ? ಏನೀ ಆ ಅಕಕಣ್, ಮಕಕಳಿಗೆ ತ್ಸಾಯಿಯಾಗಿ
ನೀಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದಳೆ. ಇಲಲಿದಿದದರೆ ಅವು ಕೂಳಿಲಲಿದೆ ಸಾಯ ಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ….”ಎನ್ನುನುತ್ತಲೆ ತ್ಡಬೆ ಹೆದಾದರಿಗಿಳಿದನ್ನು.
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“ಯಾರೀ ಅದು? ಪುಣ್ಣಾಯತ್ಗಿತ್ತ! ನನ್ನಗೆ ಏನಾಗಬೆೀಕೊ?”
“ಏನ್ನು ಆಗಬೆೀಕಿಲಲಿ. ನ್ನನ್ನನು ಬಿಡಾರದ ಬದಿಯಲೆಲಿ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾನ್ನಲಾಲಿ ಆ ಪಿಜಣ? ಅವನ್ನ ಬುಡದಿ….”
ಮುಂದೆ ಮಾತ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಷ್ುಟ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೊೀಗಿದದನ್ನು ಸೆೀರೆಗಾರ ಚಿೀಂಕರ.
ತ್ಸಾಯಿ ಚಿೀಂಕರನಡನೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದಾದಗಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಅನಾಸಕತಳಾಗಿ ಕಾವೆೀರಿ ತ್ನ್ನನು ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಧಾವಿಸದದಳು.
ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡವಳೆ ಕೆೈ ನೀಡಿಕೊಂಡಳು. ಹೌಹಾರಿ ದಿಗಿಲುಬಿದದಳು. ಮತ್ಸೆತ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದು ಮುಂಚೆಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಕಡೆ
ನೀಡಿ ಹುಡುಕಿದಳು. ಅಂಗಳಕೂಕ ಇಳಿದು ಕಸಬಿದಿದದದ ನೆಲವನೆನುಲಲಿ ಬಗಿಗ ಹುಡುಕಿದಳು. ಉಣುಗೊೀಲು ಬಳಿಯೂ ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿ ನೀಡಿದಳು.
ಮತ್ಸೆತ ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದು, ಬಾಗಿಲು ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದುದದರಿಂದ ಕೆೈಯಿಂದಲೆ ನೆಲ ತ್ಡವಿ ಹುಡುಕಾಡಿದಳು. ಮತ್ಸೆತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ,
ಚಿಮಿಣ್ ಹೊತ್ತಸ, ಅದನ್ನುನು ಹಿಡಿದು, ಅದರ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಲ್ ಅಂಗಳಗಳನೆನುಲಲಿ ಸೊೀವಿದಳು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ, ಆ ದಿನ್ನ ಪೂವಾರ್ಶೆಹನುದಲ್ಲಿ
ಕೊೀಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮುದುದಮಾಡುತ್ಸಾತ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಬೆರಳಿಗೆ ತಡಿಸದದ ಹರಳಿನ್ನ ಹೊನ್ನುನುಂಗುರ! ಕಡೆಗೆ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಬಾಗಿಲು
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತ್ು ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅಳತಡಗಿದಳು.
ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಉಂಗುರ ಅವಳ ಬೆರಳಿಗೆ ಸಡಿಲವಾಗಿದುದದೆೀನ ನಜ. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಕಳಚಿಬಿದಾದಗಲೂ ಅದನೆನುತ್ತ ಮತ್ಸೆತ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದಳು
ಕಾವೆೀರಿ. ಅವಳ ತ್ಸಾಯಿ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಹೆೀಳಿದದರೂ ಲಕಿಷೌಸದೆ ತ್ನ್ನನು ಮೀಹದ ಆ ಸುಂದರ ಅನ್ನಘಯರ್ಶೆವಸುತವನ್ನುನು ಬೆರಳಿನಂದ ಕಳಚಿ ಇಡಲು
ಇಷ್ಟಪಟಿಟರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಬೆರಳನ್ನುನು ತ್ುಸು ಕೊಂಕಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಂಗುರ ಜಾರಿಬಿೀಳದಂತ್ಸೆ ಜಾಗರೂಕತ್ಸೆಯಿಂದ ಇದದಳು. ಆದರೆ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿ,
ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆಯವರನ್ನುನು ಗಾಡಿಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಸಮಯದ ಅಡಾವುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಚಿ ಬಿತ್ಸೆತಂಬುದು ಅವಳ ಪರಜೆಞಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ.
ಬಿದದದಾದದರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕು? ಅಲೆಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೊ ಬಿದಿದರಬೆೀಕು, ಇಲಲಿವೆ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ತಕೊಂಡಿರಬೆೀಕು. ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿಯೊ ದಿೀಪ
ಹಚಿಚಾಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿಯಾಯುತ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಎತ್ತಕೊಂಡಿರಬೆೀಕು. ಯಾರು? ಆಗ ಅಲ್ಲಿದದವರೆಂದರೆ ಪ್ಪಾದಿರ, ಸುಬಬಾಣಣಾಹೆಗಗಡೆ,
ದೆೀವಯಯ, ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯುವ ಬಚಚಾ, ಸೆೀರೆಗಾರ ಚಿೀಂಕರ, ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ, ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗ ಕೊರಗ. ಉಳಿದವರೆಲಲಿ ಒಡಿಡನ್ನ ಆಚೆಯ
ರಸೆತಯಲ್ಲಿದದರು. ಸೆೀರೆಗಾರ ಚಿೀಂಕರ ಅವರೆದುರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆೀಳಿಯೆೀ ಹೊೀಗಿದಾದನೆ. ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗ ಕೊರಗನ್ನನ್ನುನು ಹೆದರಿಸ “ಒಳೆಳೆ ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ
ಉಂಗುರ ಕೊಡುತ್ತೀಯೊ ಇಲಲಿವೊ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರು: ಅವನ್ನು ದಮಮಯಯಗುಡೆಡ ಹಾಕುತ್ತಲೆೀ ತ್ಸಾನ್ನು ಅದನ್ನುನು ದೆೀವರಾಣ್ಣೆಗೂ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ
ಎಂದನ್ನು. ದೆೀವರಿಗೆ ಸುಳಿಸದ ತ್ಸೆಂಗಿನ್ನ ಕಾಯನ್ನೂನು ಮುಟಿಟಸ ಪರಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದರು. ಅವನ್ನು ಅದನ್ನೂನು ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾಗಿಯೆ ಮಾಡಿಬಿಟುಟ
ತ್ನ್ನನು ಪರಮಾಣ್ಕತ್ನ್ನವನ್ನುನು ಸಾಥೂಪಿಸಕೊಂಡನ್ನು. ಕೊನೆಗೆ ಇನೆನುೀನ್ನೂ ತೀರದೆ, ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳದ ಅಣಣಾಪಪ ಭೂತ್ರಾಯಗೆ “ನೀಡೀಣ, ಅಣಣಾಪಪ
ದೆೀವರಿಗೆ ಶಕಿತ ಇದದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು, ಮುಡಿಪು ಕಟಿಟದರು.
ಉಂಗುರದ ಅನೆವೀಷ್ಣ್ಣೆಯಾಗಲ್ ವಿಚಾರಣ್ಣೆಯಾಗಲ್ ಹೆಚಿಚಾನ್ನ ಗುಲ್ಲಿಗೂ ಹೊೀಗುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಕರಮಾತ್ಕರಮದ ಪರಣಯ
ಪರಪಂಚದ ಗೊೀಪಯ ವಲಯಕೆಕ ಸೆೀರಿದುದಾಗಿತ್ುತ. ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮಗಳು ಕಾವೆೀರಿಯ ಬೆರಳಿಗೆ ತಡಿಸದದ ಹರಳಿನ್ನ
ಹೊನ್ನುನುಂಗುರ ಕಳುವಾಯಿತ್ಂತ್ಸೆ ಎಂಬ ಸುದಿದ ಹಬಿಬಾದರೆ, ಯಾರ ಯಾರ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿಯ ಸಂಬಂಧ್ ಬಾಂಧ್ವಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತ್ಸೆಂತ್ಹ ದುರಂತ್ವಾಗಲ್ಕಿಕಲಲಿ?
ಕಾವೆೀರಿ ಹುಡುಕಿ ಸೊೀತ್ು ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅಳುತ್ತದಾದಗ ಅವಳ ಹರಳುಂಗುರ ಚಿೀಂಕರನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಸುರಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ ಪರಯಾಣ
ಮಾಡುತ್ತತ್ುತ, ಕಮಿೀರ್ಶೆನ್ನು ಸಾಬರ ಅಂಗಡಿಗೆ. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಳಚಿಬಿದುದ ಕಸದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಬಿದಿದದದ ಅದನ್ನುನು ಅವನ್ನು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಸೊಂಟದ
ಪಂಚೆಯ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಿಕಸಕೊಂಡಿದದನ್ನು: ಯಾರಾದರೂ ನೀಡಿದದರೆ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಿಸದದರೆ ಕೊಡುವ ಮನ್ನಸಸಾನಂದಲೆ ಎತ್ತಕೊಂಡಿದದನ್ನು.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಆದರೆ ಯಾರೂ ನೀಡಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಗೊತ್ಸಾತದೊಡನೆ ಕಳುವ ಕಸುಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದದ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಬದಲಾಯಿಸತ್ುತ. ಅವನ್ನು ಅಂಗಳದಿಂದ
ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನನುವೆ ಕಾವೆೀರಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಉಂಗುರ ಬಿದುದಹೊೀದುದು ಗೊತ್ಸಾತಗಿ ಹುಡುಕಿದದರಾಗಲ್ ವಿಚಾರಿಸದದರಾಗಲ್ ಮನ್ನಸುಸಾ ಕರಗಿ
ಕೊಡುತ್ತದದನೆೀನ ಏನೀ? ಏಕೆಂದರೆ ಹಸಲರವನಾಗಿ ಅಸಪೃಶಯಸದೃಶಯನಾಗಿ ಹೊರಗೆೀ ನಲುಲಿವ ಕೂಲ್ಯಾಳಾಗಿದದರೂ ಸೆಟಟರ ಹುಡುಗಿಯ ರೂಪಕೆಕ
ಹುಟುಟ ಕಾಮುಕನಾಗಿದದ ಅವನ್ನು ಗುಟಾಟಗಿ ಸೊೀತ್ದದನ್ನು. ಉಂಗುರವನ್ನುನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವ ನೆವದಿಂದಾದರೂ ಅವಳ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ುಸು ತ್ಸಾವನ್ನುನು
ಸಂಪ್ಪಾದಿಸಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದನೆಂದು ತೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಅಂತ್ಕಕನಗೆ ಹೆೀಳಿ, ತ್ನ್ನನು ಮೀಲ್ನ್ನ ಗುಮಾನಗೆ
ಅವಕಾಶವಿಲಲಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ತ್ಡಬೆ ದಾಟಿ ಹೊರಟ ಅವನಗೆ ಆದಷ್ುಟ ಜಾಗರತ್ಸೆ, ಕಳವು ಮಾಲನ್ನುನು ಅಡವಿಟುಟಕೊಳುಳೆವ ಕಸುಬಿನಂದಲೆ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ
ಐಶವಯರ್ಶೆ ಸಂಪ್ಪಾದಿಸುತ್ತದದ, ಕರಿೀಂಸಾಬರಿಗೆ ಕೊಟುಟ ಪರತ್ಫಲ ಪಡೆದು ಕೆೈತಳೆದುಕೊಳಳೆಲು ಹವಣ್ಸ ಅವರ ಮಳಿಗೆಗೆ ಹೊೀದನ್ನು.
ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಅಸಾತವಸೆತಯಲ್ಲಿದದ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಗೆ ಇಲಾಜು ಮಾಡಿಸುವ ಮತ್ುತ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ
ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಆಸಪತ್ಸೆರಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿದದರು. ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು ತ್ಮಗೆ ತ್ಳಿದಂತ್ಸೆ ಔಷ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದದರು. ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ,
ಸಂಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಗೆ ಒದಗಿದದ ದುಘರ್ಶೆಟನೆಯ ವಿಷ್ಯವನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ, ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಕಿವಿಗೆ ಅದನ್ನುನು ಉಸುರಿ, ಅವರ ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು
ಈಸಕೊಂಡಿದದ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನವರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸದದರು.
ಮದಮದಲು, ಏನ ಮಾತ್ನಾಡುವುದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ದೂರದಿಂದಲೆ ಕಣ್ಣಾನಂದಲೆ ಸೂಚಿಸ ಚಿೀಂಕರನ್ನು ಎಷ್ುಟ ಪರಯತ್ನುಪಟಟರೂ ಕರಿೀಂಸಾಬರು
ಅದನ್ನುನು ಗಮನಸಯೂ, ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳಳೆಲ್ಲಲಿ. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ’ತ್ನ್ನಗೆ ಕೆಲಸವಿದೆ ಈಗ ಆಗುವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದು ಗದರಿಸಯೂ ಬಿಟಟರು.
ಆದರೆ ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಸೊಂಟಕೆಕ ಕೆೈಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ತ್ಸೆಗೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತ್ರವೂ ಪುಡಿಸಾಬರಡನೆ ಹೆೀಳಿಕಳಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತ್ರವೂ ಕಾಯರ್ಶೆದ
ಶ್ರೀಮಂತ್ಗುರುತ್ವವನ್ನುನು ಅವರ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಮಂದಟುಟ ಮಾಡಿದ ಮೀಲೆ ಹತ್ತರ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸದರು. ಮನೆಯ ಹಿಂದಣ ಗುಟಿಟನ್ನ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ
ಕರೆದೊಯುದ ಹರಳುಂಗುರವನ್ನುನು ಕೆೈಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಒಡನೆಯೆ ಬೆಚಿಚಾದರು. ಮತ್ಸೆತ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಚೆನಾನುಗಿ ಪರಿೀಕಿಷೌಸದರು: ’ಅರೆ! ಅದೆೀ
ಉಂಗುರ! ತಲಗಿಸಲು ಎಷ್ುಟ ಪರಯತ್ನುಪಟಟರೂ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನನು ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯಲಾಲಿ!…ಅನೆೀಕೆ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೆ…. ತ್ಸಾನನ್ನೂನು
ಯೌವನ್ನದಲ್ಲಿದಾದಗ…. ಇವರ ದರೀಡೆಯ ಗುಂಪು ಆಗುಂಬೆಯ ಘ್ರಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಸದದ ಒಂದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದದಲಲಿವೆ ? ಹೊಸದಾಗಿ
ಮದುವೆಯಾಗಿದದ ದಂಪತ್ಗಳು-ಸೊನ್ನಗಾರರಂತ್ಸೆ!-ಗಟಟದ ಮೀಲಣ ದುಡಿಮಯನ್ನುನು ಗಟಟದ ಕೆಳಗಿದದ ತ್ಮಮ ಊರಿಗೆ ಕೊಂಡಯುಯತ್ತದದರು….
ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಡೆದರೂ ಕೆೀಳದೆ ಗಂಡನಗೆ ಚೂರಿಹಾಕಿ ಬಿಟಟರು! ಪ್ಪಾಪಿಗಳು! ಆ ಹೆಂಗಸು, ಅಲಲಿ ಹುಡುಗಿ, ಗೊಳೊೀ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ಸಾತ ಅಬಬಾರಿಗೆೀ
ಹಾರಿಬಿಟಟಳು!…. ಅವಳ ಒಡಲೂ ಮುರಿದೂ ಮುದೆದಯಾಗಿತ್ುತ! ಅವಳ ಮೈಮೀಲ್ದದ ಚೂರುಪ್ಪಾರು ನ್ನಗವನ್ನೂನು ಸುಲ್ದಿದದರು!…. ಹಾಳು
ನೆನ್ನಪು!-ಈಗ ನೆನೆದರೆೀ ಮೈ ನ್ನಡುಗುತ್ತದೆ!…. ಗಂಡನ್ನ ಬೆರಳಿನ್ನಲ್ಲಿದದ ಈ ಉಂಗುರವನ್ನುನು ಕಲೂಲಿರು ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ದಾಟಿಸದೆದ !….ಆ
ಮಂಜಭಟಟನ್ನೂ ಇಂತ್ಹ ಕೆಟಟ ಕಳಳೆ ಕೊಲೆಯ ಮಾಲನೆನುೀ ಸಂಗರಹಿಸ ಇಷ್ುಟ ದೊಡಡ ಸಾಹುಕಾರನಾಗಿದದಲಲಿವೆ ? ಇದು ಹೆೀಗೆ ಈ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಕೆೈಗೆ
ಬಂತ್ು? ಕದದನ? ಕೊಲೆಗಿಲೆ ಮಾಡಿದನ?’-ಕೆೀಳಬೆೀಕೆನನುಸತ್ು ಕರಿೀಂಸಾಬರಿಗೆ: ಒಂದು ಅಧ್ರ್ಶೆ ಕಷೌಣಕೂಕ ಕಡಮಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಉಂಗುರದ
ಪೂವರ್ಶೆಕಥೆ ಮಿಂಚಿತ್ುತ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ!
ಆದರೆ ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬಿದದದೆದೀ ಬೆೀರೆ: “ಅಲಲಿವೊೀ, ಚಿೀಂಕರ ನನ್ನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಕುಕತ್ತವೆಯೊೀ ಇಂಥ ಪಡಪ್ೀಸ ಮಾಲು, ಬರಿೀ ಗಿಲ್ೀಟು.
ಮೂರು ಕಾಸು ಬಾಳುವುದಿಲಲಿ…ಮನೆನು ನೀನ್ನು ತ್ಂದು ಕೊಟಟ ಅಡಕೆಯೂ ಪಡಪ್ೀಸಯದೆದ ! ಹಸ ಅಡಕೆಯನೆನು ತ್ಟೆಟಯಿಂದ ಹೊತ್ುತ ತ್ಂದಿದೆದಯೊೀ
ಏನೀ?…. ಸರಿ. ಇರಲ್ ಬಿಡು. ಆಮೀಲೆ ಮಾತ್ಸಾಡುವಾ. ಈಗ ನ್ನನ್ನಗೆ ಸಮಯ ಇಲಲಿ. ನನ್ನಗೆ ಏನ್ನು ಸಾಮಾನ್ನು ಬೆೀಕೊೀ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ
ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿರು. ಆಮೀಲೆ ಲೆಕಕ ಮಾಡಿದರಾಯಿತ್ು…” ಎಂದು ಮರುಮಾತ್ಗೆಡೆಯಿಲಲಿದಂತ್ಸೆ ಒಳಗೆ ನ್ನಡೆದರು.
’ಈ ಕಮಿೀರ್ಶೆನ್ನ ಸಾಬಿ ಪಕಾಕ ತ್ಸಾಯಿಗಗಂಡ! ಉಂಗುರ ಗಿಲ್ೀಟಿನ್ನದಂತ್ಸೆ? ಅಡಕೆ ಹಸಯದಂತ್ಸೆ! ಗೌಡರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ ಆರಿಸ ಇಟಿಟದದ ಹಸವನೆನು
ನಾನ್ನು ತ್ಂದದುದ. ನ್ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತಲಲಿವೆ ಅದರ ಬೆಲೆ? ಅದು ಪಡಪ್ೀಸ ಮಾಲಂತ್ಸೆ! ಇವನ್ನು ಹೆೀಳಿಬಿಟಟರಾಯಿತ್ಸೆ?’ ಎಂದು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ
ಶಪಿಸುತ್ಸಾತ, ಚಿೀಂಕರ ತ್ನ್ನಗೆ ಬೆೀಕಾದ ಸಾಮಾನ್ನುಗಳನ್ನುನು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಈಸಕೊಂಡು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿದದನ್ನು, ತ್ುಂಬು ಕತ್ತಲೆಯಾದಮೀಲೆಯೆ.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಕಳುವಿನ್ನ ವಾಯಪ್ಪಾರದಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಗೆ ಅವಕಾಶವೆಲ್ಲಿ?
ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಐತ್ ಒಂದು ಇರುಳು ಕಂಡಿದದ ಔತ್ಣದ ಸಂಭರಮವೂ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಈ ತ್ಸೆರನ್ನ ಸಂಪ್ಪಾದನೆಯಿಂದಲೆ ಸಂಭವಿಸತ್ುತ! ಅವನ್ನು
ಮಾತ್ರ ಹೆೀಳುತ್ತದದನ್ನು, ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂತ್ಸಾರಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡುಡ ಮಗೆಯುತ್ತದೆದೀನೆ ಎಂದು: ಅವನ್ನ ಮಕಕಳಿಗೆ ತ್ಂಡಿ, ಬಟೆಟ; ಅಕಕಣ್ಗೆ
ಬಳೆ, ಸೀರೆ; ಅಕಕಣ್ಯ ರೀಗಿಷ್ಠ ಗಂಡ ಪಿಜಣನಗೂ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುಡುಡ, ಕಾಸು, ಸಾರಾಯಿ-ಇತ್ಸಾಯದಿ ಎಲಲಿ ವೆಚಚಾಗಳಿಗೂ ಯಥೆೀಚಚಾವಾಗಿತ್ುತ
ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರನ್ನ ಸಂಪ್ಪಾದನೆ!
ಚಿೀಂಕರ ಸಭಯನ್ನಂತ್ಸೆ ಸೊೀಗು ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಸಮಯ ಸಾಧಿಸ, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ನ್ನಂಬಿದವರು ಇತ್ರರು ಎಂಬ ಭೆೀದವಿಲಲಿದೆ ಕದಿಯುತ್ತದುದದು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ,
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊನಾನುಳಿ ಸಾಬರ ಗುಂಪಿನ್ನ ಸೆಳೆತ್ಕೂಕ ಸಕಿಕ, ಹಾದಿಹೊೀಕರ ದರೀಡೆಗೂ ನೆರವಾಗಿ ಹೊಸ ತ್ರಹದ ಸಂಪ್ಪಾದನೆಗೂ ಶುರು ಮಾಡಿದದನ್ನು.
ತ್ಸಾನೆೀ ಹೊಡೆಯುವ, ಬಡಿಯುವ, ತ್ಲೆಯೊಡೆಯುವ ಮತ್ುತ ಚೂರಿಹಾಕುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಕೆೈ ಹಾಕುತ್ತರಲ್ಲಲಿ, ನಜ. ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ
ದುಡಿದು ಆಳಾಗಿ, ಆಳುಗಳಿಗೆ ಸೆೀರೆಗಾರನಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಜೀವನ್ನ ಯಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತದದ ಆ ಹಸಲರವನಗೆ ಪುಂಡಾಟವೆ ಬದುಕಾಗಿದದ ಸಾಬರ
ಧೆೈಯರ್ಶೆ, ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆತ್ಸೆ, ಕೌರಯರ್ಶೆ, ನೆೈಷ್ುಠಯರ್ಶೆ, ನದಾರ್ಶೆಕಿಷೌಣಯಗಳು ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಹೊತ್ುತ ಕಾಡುಬೆಟಟಗಳ ಇಕಕಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ,
ನಜರ್ಶೆನ್ನ ಸಥೂಳಗಳಲ್ಲಿ, ತ್ಸಾನ್ನೂ ಒಬಬಾ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗಗೆ ಹೊೀಗುವ ಪರಯಾಣ್ಕನೆಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ಲೆಮೀಲೆ ಕೊಳಕು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪ್ಪೆಟಿಟಗೆ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡೀ
ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾತ್ಸೆರ ಪರಟೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೀ ಹೊೀಗುತ್ತದುದ ಸಹಪರಯಾಣ್ಕರ ಐಶವಯರ್ಶೆದ ಗುಟಟನ್ನುನು ಅರಿತ್ು, ಅದನ್ನುನು ಸಂಕೆೀತ್ಗಳಿಂದ,
ಯಾವುದಾದರೂ ಪದ ಹೆೀಳಿಯೊೀ ಕೆಮಿಮಯೊೀ ಅಥವಾ ದಾರಿತ್ಪಿಪಹೊೀದ ತ್ನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆಯ ಪಯಣ್ಗನಗೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಛದಮವಾಕಯಗಳನ್ನುನು ಕೂಗಿ
ಹೆೀಳುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸಯೊೀ, ತ್ಳಿಸ ಸುಲ್ಗೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದದನ್ನು: ಅಂತ್ಹ ಪ್ಪಾಪಕಾಯರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಮಮ ಅವನಗೆ ಪುಣಯ ಸಂಪ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ
ಅವಕಾಶವೂ ಒದಗಿತ್ುತ: ತ್ನ್ನನು ಗುರುತ್ು ಅವರಿಗೆ ಸಕಕದಿದದರೂ ತ್ನ್ನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದದ ಒಬಬಾ ಉಡುಪಿಯ ಗೃಹಸಥೂರ ಪ್ಪಾರಣವನ್ನುನು ಉಪ್ಪಾಯದಿಂದ
ಉಳಿಸದದನ್ನು, ಸಾಬರಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗದಂತ್ಸೆ! ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಆ ಗೃಹಸಥೂರು ತ್ಸಾನ್ನು ಸಣಣಾವನಾಗಿದಾದಗ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆ ತ್ಸಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನನು ಹಾಕಿ, ಬಟೆಟ
ಕೊಟುಟ ತ್ನ್ನನುನ್ನೂನು ಕಾಪ್ಪಾಡಿದಾದರೆಂಬುದು ಗೊತ್ಸಾತಗಿ, ಅವರನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ರಕಿಷೌಸಬೆೀಕೆಂಬ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಯ ಧ್ಮರ್ಶೆಬುದಿಧ ಜಾಗರತ್ವಾಗಿ, ಸಾಬರಿಗೆ
ತ್ಪುಪ ಮಾಗರ್ಶೆದಶರ್ಶೆನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆ ಗೃಹಸಥೂರನ್ನುನು ಸುರಕಿಷೌತ್ ಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಒಯುದಬಿಟುಟ, ಸೂಕಷೌಮವಾಗಿ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಹೆೀಳಿ ಕಣಮರೆಯಾಗಿದದನ್ನಂತ್ಸೆ! ಆ ಕತ್ಸೆಯನ್ನುನು
ಅವನ್ನು ಇನಾನುರದೊದೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ, ಜನ್ನರೆ ಮಚುಚಾಗೆಯನ್ನುನು ಸವಿಯುತ್ತದದನ್ನು.!
ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ಬಿಡಾರಗಳಲಲಿಂತ್ೂ ’ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರ’ರ ವಿಚಾರವಾದ ಗೌರವ , ಶಾಲಿಘನೆ ಹೆಚುಚಾತ್ತತ್ುತ. ಅವನ್ನ ದುಶಾಚಾಳಿಗಳನ್ನುನು
ಅರಿತ್ದದವರು ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ದೆೀಯಿ ಸತ್ುತದಕೆಕ ಅವನೆೀ ಕಾರಣವೆಂದು ಮದಮದಲು ಅವನ್ನನ್ನುನು ನಂದಿಸ ತ್ರಸಕರಿಸದದರೂ ಅವನ್ನು ಇದದಕಿಕದದ
ಹಾಗೆ ಧ್ನ್ನ ಸಂಪ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತ್ನ್ನನು ಮಕಕಳನ್ನೂನು ಚೆನಾನುಗಿ ನೀಡಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಅಕಕಣ್ಗೆ ನೆರವಾಗಿ, ಅಕಕಣ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಅವಳ ಕಾಯಿಲೆ ಗಂಡ
ಪಿಜಣನಗೂ ತ್ನ್ನನು ಔದಾಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ವಿಸತರಿಸದುದನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಅವನ್ ಪರೀಪಕಾರ ಬುದಿಧಯನ್ನುನು ಬಾಯಿ ತ್ುಂಬ ಹೊಗಳಿದದರು. ಚಿೀಂಕರ ಹೆೀಗೆ
ಸಂಪ್ಪಾದಿಸುತ್ತದಾದನೆ ಎಂಬುದರ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ನೀಡಲೂ ಇಲಲಿ, ನೀಡಬೆೀಕಾಗಿಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆಗೊಮಮ ಈಗೊಮಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಒಬೊಬಾಬಬಾರು ಅವನ್ನ ಸಂಪ್ಪಾದನೆಯ ವಿಧಾನ್ನದ ನಜಸವರೂಪದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದರೆೀನೀ ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಆಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದರೆ
ಎಂಬುದನ್ನುನು ಐತ್ ಒಮಮ ಅವನ್ನ ಗಮನ್ನಕೆಕ ತ್ರಲು ಪರಯತ್ನುಸದಾಗ ಚಿೀಂಕರ ಆ ವಿಷ್ಯವನೆನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸ ಐತ್ನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಸುಖದ ಬಾಳಿಗೆೀ
ವಿಷ್ಪರಯೊೀಗ ಮಾಡಿದದನ್ನಷೆಟ!
ಅಕಕಣ್ಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತ್ನ್ನಗೊದಗಿದ ಸಹಾಯಕೆಕ ಪಿಜಣ ತ್ುಂಬ ಕೃತ್ಜಞನಾಗಿ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮಕಕಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತದುದದಕೆಕ
ಸಂತೀಷ್ಪಟಿಟದದನ್ನು. ಅಲಲಿದೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಮಕಕಳಿಲಲಿದುದರಿಂದ ದೆೀಯಿಯ ಮಕಕಳನ್ನುನು ನೀಡಿಕೊಳುಳೆವುದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ್ನ ಹಿಗಗನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸುತ್ತದದ
ಅಕಕಣ್ಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊಮುಮತ್ತದದ ಹಷ್ರ್ಶೆಕೆಕ ಪಿಜಣನ್ನ ಮನ್ನಸೂಸಾ ಹಷ್ರ್ಶೆಸತ್ುತ. ಎಷಟೀ ರಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿೀಂಕರ ತ್ನ್ನನು ಕರಾಳ ನಶಾಚರ
ಸಂಪ್ಪಾದನೆಯ ಕಾಯರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ತಡಗಿ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬರುತ್ತಲೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ಅವಳು ಅವನ್ನ ಮಕಕಳೊಂದಿಗೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೆ
ಮಲಗುತ್ತದದಳು, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಅನ್ನುಮತ್ಯ ಮೀರೆಗೆೀ. ಎಂದಾದರೂ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಯ ಮೀಲೆಯೊೀ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಕಡೆಯ ಯಾಮದಲ್ಲಿಯೊೀ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಚಿೀಂಕರ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕೀ ಬಂದು ಗಂಡನಡನೆ ಮಲಗುತ್ತದದಳು.
ಪ್ಪಾರರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಿಜಣನಗೆ ಅದೆಲಲಿ ತ್ುಂಬ ಸಾಜವಾಗಿಯೆೀ ಕಂಡಿತ್ುತ. ಸಂತೀಷ್ಪರದವಾಗಿಯೂ ಇತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ತ್ನ್ನಗೆ ಮಾಡುತ್ತದದ ಆರೆೈಕೆ
ಶುಶೂರಷೆಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಮೀಲಣ ಅವನ್ನ ಮಮತ್ಸೆ ಇಮಮಡಿಸತ್ುತ. ಅಲಲಿದೆ ಅಕಕಣ್ ತ್ಲೆಬಾಚಿ, ಹೂ ಮುಡಿದು, ಹೊಸಸೀರೆಯುಟುಟ
ಗೆಲುವಾಗಿದುದದು ಅವನಗೆ ಮಾದಕವಾಗಿಯೂ ಇತ್ುತ. ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಲಲಿದ ವಿಶೆೀಷ್ ರಿೀತ್ಯಿಂದ ಅವಳು ತ್ನ್ನಗೆ ಸುಖಕೊಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು
ಅವಳಿಗೆ ಮಕಕಳಾದರೂ ಆಗಬಹುದೆೀನೀ ಎಂಬ ಆಶೆ ಭರವಸೆಯ ರೂಪಕೆಕ ತ್ರುಗಿತ್ುತ.
ಒಂದು ದಿನ್ನ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವ ನೆರೆಯ ಬಿಡಾರದ ಪಿೀಂಚಲು ಇನ್ನೂನು ಚೆನಾನುಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದಾದಗಲೆ ಪಿಜಣನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬೆಂಕಿ ಕೆೀಳಲು ಬಂದಳು.
ಪಿಜಣ, ಬಿಡಾರದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾದದಂತ್ಸೆಯೆ, ಒಳಗಣ್ಂದ “ಚಿೀಂಕರ ಬಂದಿಲಲಿ ಕಾಣ್ಣೆತ; ಅವಳು ಅವನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಕಕಳ ಕೂಡೆ ಮಲಗಿರಲಕುಕ”
ಎಂದನ್ನು.
“ರಾತ್ರಯೆ ಬಂದಿದದನ್ನಲಾಲಿ ಚಿೀಂಕರ! ನ್ನಮಮವರ ಹತ್ರ ಮಾತ್ಸಾಡಿ ಕೊಂಡು ಹೊೀದ!” ಎಂದು ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆಯೆ ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ, ಅಕಕಣ್ಯನ್ನುನು
ಕೆೀಳಿ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನುನು ತ್ರುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀದಳು.
ಪಿೀಂಚಲು ಕರೆದಾಗ ಅಕಕಣ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಚಿೀಂಕರನೆ ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದನ್ನು. “ಬೆಂಕಿ ಕೆೀಳುವ ಎಂದು ಬಂದೆ. ಅಕಕಣ್ ಇದಾದಳಾ?”
ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ ಪಿೀಂಚಲುವಿಗೆ ಚಿೀಂಕರ, ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸದಿದದರೂ, ತ್ಸಾಂಬೂಲರಾಗದ ದಂತ್ ಪಂಕಿತಯನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಅವಳು
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದಾದಳೆ? ನಾನ್ನು ಬಂದಾಗಲೆ ರಾತ್ರ ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀದಳಲಾಲಿ!….ನೀಡೆತ, ಬೆಂಕಿ ಇದೆಯೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ?” ಎಂದು ಪಿೀಂಚಲುವನ್ನುನು
ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗೆೀ ನಲ್ಲಿಸ, ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಒಂದು ಮಡಕೆಯ ಓಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡಗಳನ್ನುನು ತ್ಂದುಕೊಟುಟ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡನ್ನು. ಪಿೀಂಚಲುಗೆ
ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು; ಚಿೀಂಕರ ಹಿಂದೆಂದೂ ಅಷ್ುಟ ದಾಕಿಷೌಣಯಪರವಾಗಿ ವತ್ರ್ಶೆಸ ತ್ನ್ನಗೆ ಅಂತ್ಹ ಸೆೀವೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟಿಟರಲ್ಲಲಿ.
ಆದರೆ ಆ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆ ಬಹಳಕಾಲ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಅದು ವಿಷಾದಕೆಕ ಎಡೆಕೊಟಿಟತ್ುತ: ಅಕಕಣ್ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ
ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹಿಂದಿರುಗಿರಲ್ಲಲಿ! ಚಿೀಂಕರನ್ನು ಬಂದಮೀಲೆಯೂ ಅವಳು ರಾತ್ರಯನೆನುಲಾಲಿ ಅವನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೆ ಕಳೆದಿದದಳು!
ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆಂಬಂತ್ಸೆ ಪಿೀಂಚಲು ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಿದದನ್ನುನು ಪಿಜಣ್ ಕೆೀಳಿ ಶಂಕೆಗೊಳಗಾಗಿದದನ್ನು. ನಜವೊೀ ಸುಳೊಳೆೀ ಅವನಗೆ ಬಗೆಹರಿದಿರಲ್ಲಲಿ. ಬೆಳಗಾದ
ಮೀಲೆ ಅಕಕಣ್ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನು ಯಾವುದನ್ನೂನು ವಿಚಾರಿಸುವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗದೆ ಅವಳನೆನು ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ನೀಡಿದದನ್ನು, ಏನ್ನನನುೀ
ಗರಹಿಸುವವನ್ನಂತ್ಸೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೆಂಬಂತ್ಸೆ.
ಅಕಕಣ್ಗೂ ಶಂಕೆ ಹುಟಿಟತ್ುತ: ಪಿೀಂಚಲು ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬೆಂಕಿ ಕೆೀಳಲು ಬರುವ ಮುನ್ನನು ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಯೆ ಇರಬೆೀಕು ಎಂದು.
ಅಕಕಣ್ ಮದಮದಲು ದಾಕಿಷೌಣಯಕೆಕ ಒಳಗಾಗಿ, ಬರಬುತ್ಸಾತ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಗೆ ಪರತ್ರೂಪವಾಗಿ ಕರಮೀಣ ರುಚಿವಶಳೂ ಆಗಿ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಸಹವಾಸದ ಕೂಣ್ಗೆ
ಬಿದಿದದದಳು. ಆದರೆ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದಾಸೀನ್ನವನ್ನೂನು ತೀರಗೊಡದೆ ಸೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದದಳು. ಆ ಸೆೀವೆಯ ಹಿಂದೆ ದಯೆ
ಕರುಣ್ಣೆಗಳೆ ಪರಧಾನ್ನವಾಗಿದುದ, ದಾಂಪತ್ಯಪ್ಪೆರೀಮ ಇಳಿಮುಖ ವಾಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗರಹಿಸುವಷ್ುಟ ಪರಜಾಞಸೂಕಷೌಮತ್ಸೆ ಅವಳಿಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮದಲ್ನಂದಲೂ
ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿೀಳುತ್ತದುದ ಕೃಶನ್ನೂ ಅಶಕತನ್ನೂ ಆಗಿದದ ಪಿಜಣನಂದ ಅವಳಿಗೆ ಆರೀಗಯದೃಢ ಕಾಯಳಾದ ತ್ರುಣ್ಗೆ
ದೊರೆಯಬೆೀಕಾದ ಲೆೈಂಗಿಕ ತ್ೃಪಿತ ದೊರೆಯುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಸಂಪರದಾಯದಿಂದ ನೀತ್ವಂತ್ಸೆಯಾಗಿದದ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಲೆೈಂಗಿಕ ತ್ೃಪಿತ
ದೊರೆಯುತ್ತಲಲಿ ಎಂಬುದೂ ತ್ಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಮಮ ಪರಮಾದವಶದಿಂದಲ್ೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಆ ಅಜಾಞನ್ನ ಜಾರ ಪರವಿೀಣನಾಗಿದದ ಚಿೀಂಕರನಂದ
ಪರಿಹಾರವಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಅದನನುಂದು ಮಹಾ ಅಕಾಯರ್ಶೆವೆಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸರಲ್ಲಲಿ. ಚಿೀಂಕರನಂದ ತ್ನ್ನಗೂ, ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಕೆಲಸಕೆಕ
ಹೊೀಗಲಾರದೆ ಸಂಪ್ಪಾದನೆಯಿಲಲಿದೆ ರೀಗಿಯಾಗಿ ನ್ನರಳುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗೂ, ಆಗುತ್ತದದ ಉಪಕಾರಕೆಕ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಋಣ ತ್ೀರಿಸುವ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಕೃತ್ಜಞತ್ಸಾ ರೂಪದ ಪರತ್ುಯಪಕಾರವಾಯಿತ್ಸೆಂದೆೀ ಅವಳು ಭಾವಿಸದದಳು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ದೆೀಯಿ ತ್ೀರಿಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಅಕಕಣ್ಯ
ಪರವಾದ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ವತ್ರ್ಶೆನೆ ಯಾಚನಾಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಆಪ್ಪಾಯಯಮಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ಅದಕೆಕ ವಶಳಾಗದೆ ಇರಲು ಅವಳಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅಲಲಿದೆ
ತ್ಸಾನ್ನು ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮಕಕಳನ್ನುನು ನೀಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದರಲ್ಲಿಯೂ, ಚಿೀಂಕರನಗೆ ಅನ್ನನು ಗಂಜ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತದುದದರಲ್ಲಿಯೂ, ಅವನ್ನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬರದಿದದ
ರಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೆ ಅವನ್ನ ಮಕಕಳೊಡನೆ ಮಲಗಲು ಅನ್ನುಮತ್ ಕೊಡುತ್ತದುದದರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗೂ ಕೂಡ ತ್ನ್ನನು ಈ
ವಿಚಾರವಾದ ವತ್ರ್ಶೆನೆ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ಅನ್ನಮಮತ್ವಾಗಿರದಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಅವಳ ಹೃದಯ ಒಳಗೊಳಗೆ ಅನ್ನುಮಾನಸತ್ುತ.
ಆದರೆ ಒಮಮ ಪಿಜಣ ಅವಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ್ನ ವಯಕತಪಡಿಸ ತ್ಸಾನೆಂತ್ದದರೂ ಇನ್ನುನು ಹೆಚುಚಾ ಕಾಲ ಬದುಕುವುದಿಲಲಿವಾದದರಿಂದ
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಾದರೂ ನಾಲುಕ ಜನ್ನ ಆಡಿಕೊಳಳೆದಂತ್ಸೆ ಬಾಳು ಎಂದು ಕಣ್ಣಾೀರುಗರೆದು, ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಎದುದ ಕೂತ್ದದ ತ್ನ್ನನು ಒಣಕಲು ಒಡಲನ್ನುನು
ದೊಪಪನೆ ಕೆಡೆಯುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಬಿದುದ ಮಲಗಿದಾಗ, ಅಕಕಣ್ ಒಂದು ದಿನ್ನವೆಲಲಿ ಉಣಣಾದೆ ಅಳುತ್ತಲೆ ತ್ನ್ನನು ಕೆಲಸವೆಲಲಿವನ್ನೂನು ಮಾಡಿ, ಚಿೀಂಕರನ್ನು
ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬರದಿದದರೂ ಆ ರಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಮಕಕಳನ್ನುನು ಅವನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗಿಸ, ಅವಕೆಕ ನದೆದ ಬಂದ ಮೀಲೆ ತ್ಟಿಟಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾ,
ಹೊರಗಣ್ಂದಲೆ ಬಿಗಿದು ಕಟಿಟ, ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕೀ ಬಂದು ಪಿಜಣನಡನೆ ಮಲಗಿದದಳು. ಆದರೆ ನ್ನಡುರಾತ್ರ ಆ ಮಕಕಳು ಅಳುತ್ಸಾತ ’ಅಕಕಣಣಾಬೆಬಾೀ
ಅಕಕಣಣಾಬೆಬಾೀ’ ಎಂದು ಕರೆದು ಗೊೀಳಿಟಾಟಗ ಪಿಜಣನೆ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳಿ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಅವನ್ನ ಮಕಕಳೊಡನೆ
ಮಲಗುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದನ್ನು.
ಅಕಕಣ್ ತ್ನ್ನಗೆ ಮನ್ನಸೊೀಲುತ್ತದಾದಳೆಂದು ಗೊತ್ಸಾತದ ಕೂಡಲೆ ಚಿೀಂಕರ ಅವಳನ್ನುನು ಪಿಜಣನಂದ ಬಿಡಿಸ, ಬೆೀರೆಯೂರಿಗೆ ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವ
ಉಪ್ಪಾಯವನ್ನೂನು ಯೊೀಚಿಸದದನ್ನು. ಆದರೆ ಅಕಕಣ್ಗೆ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ದೆೈಹಿಕರೂಪದ ಸಂಬಂಧ್ವಾಗಿ ವಿರಕಿತ-ಮೂಡಿದದರೂ ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನುವನ್ನು ಎಂಬ
ಅಭಮಾನ್ನ ತ್ಪಿಪರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಕೆೈ ಮಿೀರು ಅವನಗೆ ಒದಗಿದದ ಅಸವಸಥೂತ್ಸೆಯೊಂದೆೀ ಪಿಜಣನ್ನಲ್ಲಿದದ ದೊೀಷ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಉಳಿದೆಲಲಿದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ್ನು
ಚಿೀಂಕರನಗಿಂತ್ ಸಾವಿರಪ್ಪಾಲು ಉತ್ತಮ ವಯಕಿತಯಾಗಿದದನ್ನು. ಹೆಂಡತ್ ಇರಲ್, ಯಾರೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು ವಿಶಾವಸಗೌರವಗಳಿಂದಲೆ ಕಾಣಬೆೀಕು-ಅಂತ್ಹ
ಹೃದಯವಿತ್ುತ ಅವನಗೆ. ಚಿೀಂಕರನ್ನಲ್ಲಿದದ ಸಾವಥರ್ಶೆತ್ಸೆ, ನದರ್ಶೆಯೆ, ನದಾರ್ಶೆಕಿಷೌಣಯ, ನೆೈಷ್ುಠಯರ್ಶೆಗಳೂ ಅವನ್ನಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನು ಒಮಮಯಾದರೂ
ಹೊಡೆದದುದ ಅಕಕಣ್ಗೆ ಜಾಞಪಕವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಷ್ಂಡತ್ನ್ನವೆೀ ಅವನ್ನ ಸಾತ್ವಕತ್ಸೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಅವನಗೆ ಆಗದವರು ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು
ಪರಿಹಾಸಯಮಾಡುತ್ತದದರು. ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಷ್ಂಡತ್ನ್ನವೂ ಪ್ಪೌರುಷ್ದ ಮಿತ್ರೂಪವಾಗಿದದತ್ಸೆ ಹೊರತ್ು ಅದರ ಅಭಾವ ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನ್ನುನು
ಅನ್ನುಭವದಿಂದ ಅರಿತ್ದದ ಅಕಕಣ್ ಅಸುಖಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದದರಿಂದಲೆ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಗೌರವವನ್ನುನು ಬಿಟುಟಕೊಡಲು ಅವಳು ಸದಧಳಿರಲ್ಲಲಿ.
ಆದದರಿಂದಲೆ ಅವನ್ನು ಹೆಚುಚಾ ಹೆಚುಚಾ ಅಸವಸಥೂನಾದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಹೆಚುಚಾ ಹೆಚುಚಾ ಅಕಕರೆಯಿಂದ ಕಾಣತಡಗಿದದಳು.
ಅಕಕಣ್ ತ್ನ್ನಗೆ ಮೈಯನ್ನುನು ಸೊೀತ್ುಬಿಟಟಮೀಲೆ ಚಿೀಂಕರನಗ್ ಧೆೈಯರ್ಶೆಬಂದು ಅವಳೊಡನೆ ಓಡಿಹೊೀಗುವ ಪರಸಾತಪವೆತ್ತದದನ್ನು. ಆಗ ಅವಳ ರೌದರ
ಮುಖಭಂಗಿ ನೀಡಿಯೆ ಚಿೀಂಕರನಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ. ’ಈ ರಾಕಷೌಸಯ ಹತ್ತರ ನಾನೆೀಕೆ ಹಾಗೆ ಹೆೀಳಿದೆನ್ನಪ್ಪಾಪ?’ ಎಂದುಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ
ಅವನಗೆ. ಆ ಕಷೌಣದಿಂದಲೆ ಅಕಕಣ್ ಅವನಡನೆ ಮಾತ್ು ಬಿಟಿಟದದಳು. ಅವನ್ನ ಮಕಕಳನ್ನುನು ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆಯೆ ನೀಡಿಕೊಂಡು, ಅವನಗೂ ಗಂಜಗಿಂಜ
ಬೆೀಯಿಸ ಹಾಕುತ್ತದದಳೆಷಟ ಅಷೆಟ! ಅವನ್ನನ್ನುನು ಒಂದು ನಾಯಿ ಕಂಡಂತ್ಸೆ ಕಂಡು, ನಾಯಿಗೆ ಅನ್ನನು ಹಾಕುವಂತ್ಸೆಯೆೀ ಹಾಕುತ್ತದದಳು, ಕತ್ರ್ಶೆವಯಕಾಕಗಿ
ಎಂಬಂತ್ಸೆ. ಚಿೀಂಕರನಗೆ ಸಾವಿರ ಬೆೈಗುಳಕಿಕಂತ್ಲೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ುತ ಅವಳ ಮೌನ್ನ. ಅದನ್ನುನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಅವನ್ನು ಪಿಜಣನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ದೂರು ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಿದದನ್ನು, ಕಣುಣಾ ತ್ಸೆೀವವಾಗಿ: ’ಏನೀ ಕೆಟಟಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿತ್ಪಿಪ ಏನ್ನನನು ಮಾತ್ಸಾಡಿಬಿಟೆಟ ಎಂದು ನನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ನ್ನನ್ನನು ಮೀಲೆ
ಪೂರಾ ಸಟುಟಮಾಡಿ ಮಾತ್ುಬಿಟಿಟದಾದಳೆ! ನೀನಾದರೂ ಹೆೀಳು, ಮಾರಾಯ! ತ್ಪ್ಪಾಪಯಿತ್ು! ನ್ನನ್ನನು ಮಕಕಳ ಮುಖನೀಡಿ ನ್ನನ್ನನು ತ್ಪುಪ ಮರೆತ್ುಬಿಡಲ್!”
ಬೆಣ್ಣೆಣಾನ್ನುಡಿ ನಪುಣನಾದ ಸೆೀರೆಗಾರ ಚಿೀಂಕರನ್ನನ್ನುನು ನ್ನಂಬಿ ಪಿಜಣ ಮನ್ನಕರಗಿಹೊೀಗಿದದನ್ನು.
ಆದರೆ ಚಿೀಂಕರ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಿಡಿದ ಸಾಧ್ನೆಯನ್ನುನು ಕೆೈಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ’ಇವಳೆಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಪತ್ವರತ್ಸೆ’ ಎಂದು ತ್ನ್ನಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಗದ ಅವಳನ್ನುನು ಟಿೀಕಿಸುತ್ತತ್ುತ
ಅವನ್ನ ದುಮರ್ಶೆನ್ನಸುಸಾ. ಅವನ್ನು ತ್ಳಿದಿದದ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ನ್ನಡತ್ಸೆಯಾಗಲ್ ಯಾವ ಹೆಣುಣಾಗಳಾಗಲ್ ಅಕಕಣ್ಯ ವತ್ರ್ಶೆನೆಗೆ ಕಿೀಲ್ಕೆೈ ಒದಗಿಸಲು
ಸಮಥರ್ಶೆವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
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ಪಿಜಣನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಮುಖವಾಗದೆ ಅದು ಉಗರ ಆಮಶಂಕೆಗೂ ತ್ರುಗಿದಾಗ ಅಕಕಣ್ ಆಗಾಗ ಕಣಣಾರೆಸಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಚಿೀಂಕರ
ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರಿಂದ ಔಷ್ಧಿಕೊಡಿಸದದನ್ನು. ತ್ಸಾನ್ನು ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗಲೆಲಲಿ ಪಿಜಣನ್ನ ಔಷ್ಧಿಗೂ ಪಥಯಕೂಕ ಬೆೀಕಾದ ಸಾಮಗಿರಯನ್ನುನು
ತ್ಂದುಕೊಡುತ್ತದದನ್ನು. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮದಲ್ಲಿ ಕಾತ್ರನಾಗಿ ಅಷಟಂದು ಆಸಕತನಾದ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಕಕಣ್ಗೆ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆ
ಉಕಿಕತ್ಸಾದರೂ, ಅವನ್ನು ಆಶ್ಸದಂತ್ಸೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ಪೆರೀಮನಾಮಕವಾದ ಕಾಮಭಾವನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಉದಿದೀಪಿತ್ವಾದಂತ್ಸೆ ತೀರಲ್ಲಲಿ. ಪಿಜಣ
ಸತ್ತಲಲಿದೆ ಅಕಕಣ್ಯ ಮನ್ನಸುಸಾ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ಒಲೆಯುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದು ನಶಚಾಯವಾದ ಮೀಲೆ ಚಿೀಂಕರ ತ್ನ್ನಗೂ ಅಕಕಣ್ಗೂ ನ್ನಡುವೆ ಇದದ ಆ
ಅಡಚಣ್ಣೆಯನೆನುೀಕೆ ಪರಿಹರಿಸಬಾರದು ಎಂದೂ ಯೊೀಚಿಸದದನ್ನು. ಅದೆೀನ್ನು ಅಂತ್ಹ ಕಷ್ಟದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿಯೂ ತೀರಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರು
ಪಿಜಣನ್ನ ಆಮಶಂಕೆಗೆ ಔಷ್ಧಿ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ತ್ರಹದ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನುನು ಕೊಡುತ್ತದದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಫೀಮು ಇರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನುನು ಅತ್ಯಂತ್
ಅಲಪ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿಯೆ ಪರಯೊೀಗಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಎಚಚಾರಿಕೆ ಕೊಟಿಟದದರು. ಅಲಲಿದೆ ಪಥಯ ಹೆೀಳುವಾಗ ಸಾರಾಯಿಯಂತ್ಹ ಉಷ್ಣಾದ ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳನ್ನುನು
ಸೆೀವನೆಮಾಡದಂತ್ಸೆ ನೀಡಿಕೊಳಳೆಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳಿದದರು. ಆ ಗುಣಕಾರಕ ಸಲಹೆಗಳನೆನು ತ್ನ್ನನು ಕಾಯರ್ಶೆಸಾಧ್ನೆಗೆ ಉಪಯೊೀಗಿಸಕೊಂಡರೆ ಬಹುಬೆೀಗನೆ
ಫಲಸದಿಧಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರಿತ್ುತ ಚಿೀಂಕರನಗೆ. ಅಫೀಮಿನ್ನ ಪರಮಾಣವನ್ನುನು ಹೆಚಿಚಾಸಬಿಟಟರಾಯಿತ್ು, ಏನ್ನೂ ಯಾತ್ನೆಯಿಲಲಿದೆ, ನದೆದ
ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಪರಲ್ೀಕಗತ್ನಾಗುತ್ಸಾತನೆ. ಆದರೆ ಆ ದಾರಿ ಏಕೊೀ ಸರಿಬಿೀಳಲ್ಲಲಿ ಚಿೀಂಕರನಗೆ. ಅವನ್ನ ಚೆೀತ್ನ್ನ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ನ್ನಂಬಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಉಪಕಾರ
ಮಾಡುತ್ತದದ ಅಕಕಣ್ಯ ಒಲವಿನ್ನ ವಸುತವಿಗೆ ವಿಷ್ವೂಡಿಸ ಕೊಲುಲಿವಷ್ುಟ ಅಧೀಗತ್ಗೆ ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ಅಂಜಕೆಯಾಯಿತ್ು.
ಆದರೆ ಪಿಜಣನ್ನನ್ನುನು ನೀಡಿದಾಗಲೆಲಲಿ, ಅವನ್ನು ಸಾವಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಜಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರುತ್ತದಾದನೆಂಬುದು ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. ಇಂದೊ ನಾಳೆಯೊ
ಅಕಕಣ್ಗೆ ಅವನ್ನ ತಂದರೆ ತ್ಪಿಪ, ಅವನಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾಲುಕದಿನ್ನ ಮದಲೆೀ ಅದು ಆದರೆ, ಅವನಗೂ ನ್ನರಳುವ ತಂದರೆ ತ್ಪಿಪೀತ್ು;
ತ್ನ್ನಗೂ ಅದರಿಂದ ಉಪಕಾರವಾದಿೀತ್ು. ಔಷ್ಧಿಯಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಸಾವಥರ್ಶೆವನ್ನುನು ಸಾಧಿಸಕೊಳಳೆಲು ಹಿಂಜರಿದ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಪಥಯದಿಂದ ಅದನ್ನುನು
ಪಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾಪಭಾವನೆಯನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸಲ್ಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪಿಜಣನಗೆೀ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದುದಾಗಿತ್ುತ. ಕಳುಳೆ, ಸಾರಾಯಿ, ಸಾವಲುರ್ಶೆ
ಮಿೀನ್ನು, ಖಾರ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳು ಪಿಜಣನ್ನ ಕಾಯಿಲೆನಾಲಗೆಗೆ ಬಹಳ ಬೆೀಕಾದದುದ, ಅವನ್ನುನು ಒದಗಿಸದಿದದರೆ ಅಕಕಣ್ಯಮೀಲೆ ರೆೀಗಿರೆೀಗಿ
ಬಿೀಳುತ್ಸಾತ ಹಟಮಾರಿ ಮಕಕಳಂತ್ಸೆ ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದದನ್ನು. ಚಿೀಂಕರನ್ನು ಅಕೃಪಣ ಹಸತದಿಂದ ತ್ುಂಬ ಉದಾರಿಯಾಗಿ ಆ ಆಮಿಷ್ ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳನ್ನುನು
ಒದಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಇಷಾಟಥರ್ಶೆ ನೆರವೆೀರಿಕೆಗೆ ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದದನ್ನು, ಅದರ ಜವಾಬಾದರಿಯಿಂದ ದೂರನಾಗಿ, ಅಥವಾ ದೂರವಾಗಿದೆದೀನೆ ಎಂದು
ಭರಮಿಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೆೀ ಪಿಜಣನಗೆ ಅಕಕಣ್ಯ ಇದಿರಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆೀ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಹೆೀಳುತ್ತರಲ್ಲಲಿವೆ , ಆ ಉಷ್ಣಾ ಪದಾಥರ್ಶೆಗಳೆಲಲಿ ಈ ರೀಗಕೆಕ ಬಹಳ
ಕಟಟವಂತ್ಸೆ, ತ್ನ್ನನುಬಾರದಂತ್ಸೆ ಎಂದು? ಆದರೂ ಪಿಜಣ ಬಾಯಿರುಚಿಗೆ ಹಟಮಾಡಿ ಪಿೀಡಿಸ ಅವು ಬೆೀಕೆೀಬೆೀಕು ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು
ಕಾಡಿಬೆೀಡಿ ತ್ಂದರೆ ತ್ನ್ನನುದೆೀನ್ನು ಬಂತ್ು ಹೊಣ್ಣೆ ಅದರಲ್ಲಿ?
ಹೂವಳಿಳೆ ಮದುವೆಗೆ ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿವಸ ಚಿೀಂಕರ ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊತ್ತನ್ನಂತ್ಸೆಯೆ ಬಂದ. ಕೆಸರು ಮತ್ತದದ ಕಾಲನ್ನುನು ಗುಡಿಸಲ್ನ್ನ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆಯೆ
ಕಿರುಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದದ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಳೆದುಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯನ್ನುನು ಕೊಡವಿ ಮೂಲೆಯ ಗೂಟಕೆಕ ಸಕಕಹಾಕಿ,
ಕೊಪ್ಪೆಪಯ ಒಳಗೆ ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ತ್ಂದಿದದ ಕೆಲವು ಶ್ೀಸೆಗಳನ್ನುನು ಮಲಲಿಗೆ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಗಿಲ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿಟಟನ್ನು, ಅವಿತ್ಡುವಂತ್ಸೆ. ಸವಲಪಹೊತ್ುತ
ಬೆಂಕಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ್ು ಮಳೆಯಿಂದ ಒದೆದಯಾಗಿದದ ಮೈಯನ್ನುನು ಬೆಚಚಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೀಲೆದುದ, ಸನೆನುಯಿಂದ ಅಕಕಣ್ಗೆ ಕೆಲವು ಶ್ೀಸೆಗಳನ್ನುನು
ಎತ್ತಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ, ತ್ಸಾನ್ನೂ ಕೆಲವನ್ನುನು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಪಿಜಣನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀದನ್ನು.
ಅಪೂವರ್ಶೆಕೆಕ ಹೊತ್ತಗೆ ಬಹಳ ಮುಂಚೆಯೆ ಬಂದಿದದ ಚಿೀಂಕರನ್ನನ್ನುನು ನೀಡಿ ಮಲಗಿದದಲ್ಲಿಂದಲೆ ಪಿಜಣ ಕೆೀಳಿದನ್ನು “ಏನ್ನು ಇವತ್ುತ ಸೆೀರಿಗಾರರ ಸವಾರಿ
ಬಹಳ ಬೆೀಗನೆ ಬಂದಿತ್ತಲಾಲಿ?”
ಪಿಜಣನ್ನ ಧ್ವನ ಉಡುಗಿಹೊೀಗಿತ್ುತ. ತ್ುಂಬ ನಃಶಕತನಾಗಿದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು! “ಏನ್ನು ಬಹಳ ಸೊೀತ್ುಹೊೀದ ಹಾಂಗಿದೆಯಲಾಲಿ ನೀನ್ನು? ಹಾಯಂಗಿದೆ
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ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗುವುದು?” ಚಿೀಂಕರನೆಂದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ.
ಅದಕೆಕ ಉತ್ತರವಾಗಿಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಪಿಜಣ, ಹೊದೆದಿದದ ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಕಾಲತ್ತ ನ್ನೂಕಿ, ಏಳಲಾರದೆ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ನ್ನು. ಸೂಚನೆಯನ್ನುನು ತ್ಳಿದು
ಅಕಕಣ್ ಬಳಿಗೆ ನ್ನಡೆದು, ಅವನಗೆ ಏಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಳು. ಅಲ್ಲಿಯೆ ಮರೆ ಕಟಿಟದದ ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಎಲುಬು ಚಕಕಳವಾಗಿದದ ಪಿಜಣನ್ನನ್ನುನು
ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಕೂರಿಸದಳು. ಆ ಬಿಡಾರವನ್ನುನು ತ್ುಂಬಿದದ ದುವಾರ್ಶೆಸನೆಗೆ ಕಾರಣ ಚಿೀಂಕರನಗೆ ಗೊತ್ಸಾತದದುದ ಆಗಲೆ! ’ಇನೆನುೀನ್ನು ಹೆಚುಚಾ ದಿನಾ
ಇಲಲಿ ಇವನಗೆ!’ ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು ಚಿೀಂಕರ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ.
ಅಕಕಣ್ ಕೌಪಿೀನ್ನ ಮಾತ್ರ ಧಾರಿಯಾಗಿದದ ಗಂಡನ್ನ ರಟೆಟ ಹಿಡಿದು ತ್ಂದು ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಲಿಗೆ ಮಲಗಿಸ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸದಳು, ತ್ಸಾಯಿ
ಮಗುವನೆನುಂತ ಅಂತ್ಸೆ.
“ಮಲಗಿ ಮಲಗಿ ಚಮರ್ಶೆ ಎಲಲಿ ಸುಲ್ದೆ ಹೊೀಯಿತ್ುತ! ಉಸ್ ಸ್ ಸ್ ಸ್!” ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು ಪಿಜಣ, “ಏನಾದರೂ ಸೊಲಪ ಸಕಿತ ಬಹಾರ್ಶೆಂಗೆ
ಕೊಟಿಟದೆರ? ಉಸ್ ಸ್ ಸ್ ಸ್…. ಇನನುಂದು ಸಾರಿ ತ್ರುಗಾಡುವಂತ್ಸಾದೆರ ಮತ್ಸೆತ ನಾನ್ನು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲಲಿ….ಉಸ್ ಸ್ ಸ್ ಸ್!….
ಅವು ಎಂಥ ಶ್ೀಸೆಗಳೊೀ?”
ಚಿೀಂಕರ ಅಕಕಣ್ಗೆ ಹೆೀಳುವಂತ್ಸೆ ಗುಟಿಟನ್ನ ದನಯಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ೀಸೆಗಳೆಲಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಶೆೀಸೆಗಳೆಂದೂ, ಅದೆಲಲಿ ಮನೆಯ ಬಟಿಟಯಲ್ಲಿಯೆ ತ್ಯಾರಾದ ಬಹಳ
ಘ್ರಾಟು ಇರುವ ವಸುತವೆಂದೂ, ಅದನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಬಚಿಚಾಟಟರೆ ಅನ್ನುಮಾನ್ನಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸಕಿಕಹಾಕಿಕೊಳುಳೆವ ಸಂಭವವಿದೆಯೆಂದೂ,
ಪಿಜಣನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಅವಿಸಟಟರೆ ಯಾರೂ ಗುಮಾನಸರೆಂದೂ, ತ್ಸಾನ್ನೂ ಅವುಗಳನ್ನುನು ಸುರಕಿಷೌತ್ ಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಸಾಗಿಸುವವರೆಗೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇರಲ್
ಎಂದೂ ವಿವರಣ್ಣೆ ಕೊಟುಟ, ಉರಿಹೊತ್ತಸ ಬೆಂಕಿಮಾಡಲು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಿಗನಡನೆ ರಾಶ್ಹಾಕಿದದ ಕೊನೆಮಟೆಟಗಳಡಿ ಅವನೆನುಲಲಿ
ಮುಚಿಚಾಟಟನ್ನು….
ಐತ್ ಪಿೀಂಚಲು ಅವರ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಇದಾದರೆಯೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸದಾಗ ಅಕಕಣ್ ತ್ಳಿಸದಳು, ಅವರು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ್ನಗಳ ಹಿಂದೆಯೆ
ಮದುವೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದರು ಎಂದು.
ಚಿೀಂಕರ-ತ್ನ್ನಗೂ ನಾಯಕರು ಹೆೀಳಿದದರು, ಎರಡು ದಿನ್ನಕೆಕ ಮದಲೆ ಬಂದು ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಚಪಪರ ಗಿಪಪರ ಹಾಕಿಕೊಡು ಎಂದು, ಆದರೆ ಬೆೀರೆ
ಏನೀ ಕೆಲಸ ಗಂಟು ಬಿದಿದದದರಿಂದ ಹೊೀಗಲಾಗಲ್ಲಲಿ; ಇವತ್ಸೆತ ರಾತ್ಸೆರ ಹೊೀಗೆತ; ನಾಳೆಯಷೆಟ ಮದುವೆಯ ದಿಬಬಾಣ ಬರುವುದು?-ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ತ್ನ್ನನು
ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ರಾತ್ರಯೂಟ ಮುಗಿಸಕೊಂಡು ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀದನ್ನು.
ಚಿೀಂಕರನಗೆ ಯಾವ ಮದುವೆಯ ಮನೆಗೂ ಕರೆ ಬೆೀಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನು ಹೊೀಗಿಯೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದನ್ನು, ತ್ುಂಡು ಕಡಬು ಪರಮಾನ್ನನುಕಾಕಗಿ! ಮತ್ುತ,
ಹುಡುಗರು ಮಕಕಳ ಕೆೈಯಿಂದಲ್ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಗರತ್ ನೆಂಡತ್ ಯರ ಮೈಯಿಂದಲ್ ಗಾರಸತರ ಜೆೀಬಿನಂದಲ್ ಉಂಗುರವೊೀ ಅಡಿಡಕೆಯೊೀ
ಮುಯಿಯಡಲು ತ್ಂದಿದದ ಹಣವೊೀ….ಯಾವುದು ಸಕಕರೆ ಅದನ್ನುನು ಲಪಟಾಯಿಸ, ಬಿರುಸು ಬಾಣ ಗನಾರ್ಶೆಲು ಹಾರಿಸುವುದಕಾಕಗಿ ಎಲಲಿ ಮದುವೆ ಮನೆ
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಜರಿರುತ್ತದದ ಸಾಬರ ಮುಖಾಂತ್ರ ಅದನ್ನುನು ಸಾಗಿಸುವ ಸಂಪ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ! ಮತ್ುತ, ಸಂನವೆೀಶವೊದಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಮತತಂದು
ಕೆಟಟಕೆಲಸಕಾಕಗಿಯೂ!
ಚಿೀಂಕರ ಹೂವಳಿಳೆಮನೆಗೆ ತ್ಲುಪಿದಾಗ ಮದುವೆಯ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಂದಿದದ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂನು ರಾತ್ರಯೂಟವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಳೆಗಾಲದ
ಮದುವೆಯಾದದರಿಂದ ಬೆೀಸಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆಯುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ನೆಂಟರೂ ಸೆೀರಿದಿದರಲ್ಲಲಿ. ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆ ಹಿಂದಿನ್ನ ಕಾಲದ ಚೌಕಿ ಮನೆಯಾಗಿದದರಿಂದ ಆ
ಮಳೆಗಾಲದ ಮದುವೆಗೆ ನೆರೆಯಬಹುದಾದ ಅಲಪಸವಲಪ ಜನ್ನಕೆಕ ಚೌಕಿಯ ಜಾಗವೆ ಯಥೆೀಚಛೆವಾಗಿತ್ುತ. ಮಳೆ ಬಿಡದೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲೆ ಇದುದದರಿಂದ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಧಾರೆಯ ಮಂಟಪವನ್ನೂನು ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಮಿರ್ಶೆಸದೆ ಚೌಕಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೆ ರಚಿಸದದರು. ಅಲ್ಲಿಯೆ ಪಕಕದಲ್ಲಿ
ಹಸೆಗೊೀಡೆಯನ್ನೂನು ಬರೆಯಿಸದದರು. ಹಸೆಗೊೀಡೆಯನ್ನುನು ಬರೆಯುತ್ತದದವನ್ನು ಇನ್ನೂನು ಅದನ್ನುನು ಮುಗಿಸರಲ್ಲಲಿ; ದಿೀಪದ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಹಸರು
ಬಣಣಾ ತ್ುಂಬುತ್ತದದನ್ನು. ನಾಲಾಕರು ಕೆಲಸದ ಜನ್ನರು, ತ್ಮಮ ಗಾರಮಿೀಣತ್ಸಾರುಚಿಗೆ ಅದುಭುತ್ವಾಗಿ ತೀರುತ್ತದದ ಆ ವಣರ್ಶೆಕಲೆಯನ್ನುನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಬಿಟಟ
ಬಾಯಾಗಿ ಪರಶಂಸಸುತ್ಸಾತ ಸುತ್ತ ನಂತ್ದದರು! ಚಿೀಂಕರನ್ನೂ ಹೊೀಗಿ ಅವರ ನ್ನಡುವೆ ನಂತ್ು ನೀಡತಡಗಿ ಅವರ ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದನ್ನು.
ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿೀ ಬಂದೂ ಮಾಡುತ್ತದುದ, ಗಟಟದ ಮೀಲ್ನ್ನವರಂತ್ಸೆ ಗೊಬೆಬಾಸೆರಗುಕಟಿಟ ಹೊಸ ಸೀರೆಯುಟುಟ ಮನೀಹರವಾಗಿ
ಮರೆಯುತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲು ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಹಸದ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿದದಳಾದರೂ ಐತ್ನ್ನ ಸುಳಿವು ಮಾತ್ರ ಅಲೆಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ವಿಚಾರಿಸದಾಗ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತದದವರು ಹೆೀಳಿದರು, ಅವನ್ನು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಬಂದೆೀ ಇಲಲಿ ಎಂದು. ಪಿೀಂಚಲು ಇದದಲ್ಲಿ ಐತ್ ಇಲಲಿದೆ ಇದುದದಕೆಕ ಸೊೀಜಗ ಪಡುತ್ಸಾತ
ಹೆೀಳಿಕೊಂಡನ್ನು ಚಿೀಂಕರ ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿಯೆ: ’ಹಾಂಗಾದೆರ ನಾನ್ನು ಕೆೀಳಿದ ಸುದಿದಯಲ್ಲಿ ಏನೀ ಇರಬೆೀಕು!’
ಕನ್ನಸನಂದ ಎಚೆಚಾತ್ುತ ಹಾಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುಗಲ್ಗೆ ಹೊರಳಿದಾಗ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ , ತ್ಸಾನ್ನು ತಟುಟಕೊಂಡೆ ಮಲಗಿ ನದಿರಸದದ ಆಭರಣಗಳಿಂದಲೂ
ಉಟುಟಕೊಂಡಿದದ ಹೊಸ ಸೀರೆಯ ಜರಿಯ ಮಮರ್ಶೆರದಿಂದಲೂ, ತ್ಸಾನ್ನು ಮದುಮಗಳಾಗಿದೆದೀನೆ ಎಂಬ ಕಟುತ್ವ ತ್ಟಕಕನೆ ಪರಜಾಞಗೊೀಚರವಾಯುತ.
ಅವಳು ಆ ಬೆಲೆಯುಳಳೆ ಒಡವೆಗಳನ್ನುನು ಸಂತೀಷ್ದಿಂದ ತಟುಟಕೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ; ಇತ್ರರ ಬಲಾತ್ಸಾಕರಕಾಕಗಿ ಇಟುಟಕೊಂಡಿದದಳಷೆಟ!
ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಯ ಆ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂನು ಕತ್ತಲೆ ತ್ನ್ನನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನುನು ಬಿಟುಟಕೊಟಿಟರಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ತ್ಸಾನೆ ಬೆಳಗಾಗಿದದರೂ, ಮೀಡ ಮುಸುಕಿ, ಮಳೆ
ಕುಂಭದೊರೀಣವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತದುದದರಿಂದ, ಮಳೆಗಾಲದ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ನರಂತ್ರವಾಗಿ ದಟಟಯಿಸರುವ ಹಗಲುಮಬುಬಾ ಆ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಸಣಣಾ
ಬೆಳಕಂಡಿ ಇರುವ ಕೊೀಣ್ಣೆಯನ್ನುನು ಬೆಳಗಲು ಪರಯತ್ನುಸ ಸೊೀತ್ುಹೊೀದಂತ್ತ್ುತ.
ಮಲಗಿದದಂತ್ಸೆಯೆ ಮದುವಣಗಿತ್ತ ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ುಸು ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ನೀಡಿದಳು. ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ುಸು ಬಳಿಯೆ ಇದುದ ಬರಿದಾಗಿದದ ಹಾಸಗೆಯಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಅಜಜಿ
ಆಗಲೆ ಎದುದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿದುದದು ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು. ತ್ನ್ನನು ಮತತಂದು ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಪೆಗಳ ಮೀಲೆ ಹಾಸದದ ಒಂದು ದೊಡಡ ಜಮಖಾನೆಯ
ಮೀಲೆ ಮೂವರು ಹುಡುಗರು ಅಸತವಯಸತವಾಗಿ ಮಲಗಿದುದದು ಮಬುಬಾಮಬಾಬಾಗಿ ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೆಂಟರಿಗೆಲಲಿ ಹಾಸಗೆ
ಹಾಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಚಾಪ್ಪೆಗಳ ಮೀಲೆ ಜಮಖಾನೆಯನನು ಜಾಡಿಯನನು ಹೆಗಗಂಬಳಿಯನನು ಬಿಚಿಚಾಹರಡಿದರೆ ಅದೆೀ ಹಾಸಗೆಯಾಗಿ,
ಅಗಲಕೆಕ ತ್ಕಕಂತ್ಸೆ, ಎಂಟ್ ಹತತ ಇಪಪತತ ಜನ್ನರು ಒಟ್ಟಟಿಟಗೆ ಮಲಗುತ್ತದುದದು ರೂಢಿ. ಹಾಗೆಯೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿಯ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ
ಹಾಸಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮತ್ುತ ಅವಳ ಅಜಜಿಯ ಜೊತ್ಸೆ, ಹಾಸದದ ಒಂದು ಜಮಖಾನೆಯಲ್ಲಿ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕಾಡು ತ್ಮುಮ ಮೂವರೂ ಒಬಬಾರ
ಹೊಟೆಟಯ ಮೀಲೆ ಒಬಬಾರು ಕಾಲು ಹಾಕಿಯೊ, ಒಬಬಾರ ಕಾಲ ಹತ್ತರ ಮತತಬಬಾರು ತ್ಲೆ ಇಟುಟಕೊಂಡ, ಹೊದಿಕೆಯನ್ನುನು ಎತ್ಸೆತತ್ತಲ್ ತ್ಳಿಳೆ
ಮಲಗಿದದರು!
ನರುದಿವಗನುರೂ ನಶ್ಚಾಂತ್ರೂ ಆಗಿ ಅಸತವಯಸತ ವಿಚಿತ್ರ ವಿನಾಯಸ ಭಂಗಿಗಳಿಂದ ನದಾರಮಗನುರಾಗಿ ಬಿದಿದದದ ಆ ಬಾಲಕರ ಮುಗದರೂಪಗಳನ್ನುನು ಕಂಡು
ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ತ್ನ್ನನು ಆ ವಿಷ್ಮಸಂಕಟಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಗುಳುನ್ನಗದಿರಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಏಕೊೀ ಏನೀ? ಆ ಮಳೆಯ ರೆೀಜಗೆಯ ದುದಿರ್ಶೆನ್ನದ
ನರಾಶಾಮಯ ಮಾಲಿನ್ನತ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಪರಶಾಂತ್ವಾಗಿ ನದಿರಸುತ್ತದದ ಮಕಕಳನ್ನುನು ಕಂಡ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೀ ಆಶಾಭರವಸೆ
ಸುಳಿದಂತ್ಸಾಗಿ, ಮತ್ಸೆತ ಹಾಗೆಯೆ ಮಲಗಿ ಕಣುಣಾಮುಚಿಚಾಕೊಂಡಳು.
ಮನ್ನಸುಸಾ ಎಚಚಾರುವ ಮುನ್ನನು ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡಿದದ ಕನ್ನಸನ್ನುನು ನೆನೆದು ಸೊೀಜಗಪಡಗತಡಗಿತ್ುತ:
-ಹೌದು; ಮುಕುಂಬಾವ ಕಲೂಲಿರು ಹೊಳೆದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದದ ಆ ಗಡಡದಯಯನ್ನವರೆ ಇರಬೆೀಕು, ಕನ್ನಸನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನನ್ನಗೆ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡ
ಸಾವಮಿಗಳು! ಅವರ ಸಂಗಡ ಮುಕುಂಬಾವನ್ನೂ ಅವರ ದೊಡಡಕಕಯಯನ್ನ ಕೆೈಹಿಡಿದು ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಬಂದರಲಾಲಿ? ಏನಾಶಚಾಯರ್ಶೆ!…. ಪ್ಪಾಪ!….
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ಹಳೆಮನೆ ರಂಗತ್ತಗಮಮ ಗಂಡನ್ನ ಪ್ಪಾದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆೀ ಸತ್ುತ, ಗಂಡನ್ನ ಸಂಗಡಲೆೀ ಸೂಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಸವಗರ್ಶೆಕೆಕ ಹೊೀದರಲಾಲಿ! ಹೆಂಡತ್ ಅಂದರೆ
ಹಾಂಗಿರಬೆೀಕು. ಗಂಡನ್ನ ಜೊತ್ಸೆೀಲೆ ಹೊೀಗಿಬಿಡಬೆೀಕು!….ಗಡಡದಯಯನೀರು ಏನೆೀನೀ ಹೆೀಳಿದರಲಾಲಿ ಮುಕುಂದಬಾವಗೆ…. ನ್ನಂಗೊಂದೂ ಈಗ
ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗೊೀದಿಲಲಿ…. ರಂಗತ್ತಗಮಮ ನ್ನನ್ನನು ತ್ಲೆ ಸವರುತ್ಸಾತ ’ಅಳಬೆೀಡ, ಚಿನ್ನೂನು! ನ್ನಮಮ ಮುಕುಂದ ಇದಾನೆ, ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ!’ ಅಂತ್ಸಾ
ಹೆೀಳಿದಾಹುಂಗಯತಲೆಲಿೀ?…. ಥೂ ಇನ್ನೂನು ಏನೆೀನೀ! ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ನಪ್ಪೆೀ ಆಗ ಒಲಲಿದು….
ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ನದೆದಯಲ್ಲಿಯೆ ಏನ್ನನನು ತ್ನ್ನುನುವ ನ್ನಂತ್ಸೆ ಬಾಯಿ ಚಪಪರಿಸದುದನ್ನುನು ಗಮನಸ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಅವನೆ ಮೀಲೆ ಮುದುದ
ಸೂಸದಂತ್ಸಾಗಿ ಮುಗುಳು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ’ಕನ್ನಸನಾಗೆೀ ಎಂಥದನನುೀ ತ್ಂತ್ದಾನೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ….ಪ್ಪಾಪ ತ್ಬಬಾಲ್!….ನ್ನನ್ನನು ಕನ್ನಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನಮಮ ಬಂದಿದದನ್ನನು
ಅವನಗೆ ಹೆೀಳಿದೆರ, ಗೊಳೊೀ ಅಂತ್ಸಾ ಅತ್ಸೆತೀ ಬಿಡಾತನೆ….ಎದದಮೀಲೆ, ಅವನಗೆ, ನನೆನು ನಾನ್ನು ನಾಗಕಕ ಸೆೀರಿ ಮಾಡಿಟಿಟರುವ, ಅರಳುಂಡೆ
ಕೊಡಿತೀನ….ಅವನ್ನು ಆ ಗಡಡದಯಯನೀನ್ನರ್ಶೆ ನೀಡಿದದನ್ನಂತ್ಸೆ, ಕಾಡು ತ್ಮುಮ ಜೊತ್ಸೆೀಲ್….ಜೊೀಳಿಗೆಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿ ಹಾಕಿ, ಏನೆೀನ ಹಣುಣಾ
ಕೊಟಿಟದದರಂತ್ಸೆ, ಆ ಗಡಡದಯಯನೀರು!….ಮುಕುಂದಬಾವ ಹೆೀಳಿತದುರ, ಅವರು ದೊಡಡ ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ್ಸಾ….
ಇದದಕಿಕದದಹಾಗೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ “ಅವಾವ, ಅವಾವ, ಹೊೀಗೆಬಾೀಡ, ಹೊೀಗೆಬಾೀಡ! ನಾನ್ನೂ ಬತ್ತೀನ! ನಾನ್ನೂ ಬತ್ತೀನ! ದಮಮಯಯ! ದಮಮಯಯ! ನಂತಕೀ
ನಂತಕೀ” ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ತ್ಟಕಕನೆ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ನ್ನು, ನದೆದಗಣ್ಣಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಎಲ್ಲಿಗೊೀ ಓಡುವವನ್ನಂತ್ಸೆ!
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಅವನ್ನನ್ನುನು ತ್ಬಿಬಾ ಹಿಡಿದು “ತ್ಮಮಯಾಯ, ತ್ಮಮಯಾಯ, ಎಚಚಾರ ಮಾಡಿಕೊ” ಎಂದು ಕೆನೆನುಯ ಮೀಲೆ ಕೆೈಯಾಡಿಸದಳು, ಮದುಮಗಳ
ಸಾಲಂಕೃತ್ ಕರದ ಕಡಗ ಬಳೆಗಳು ಝಣತ್ಕರಿಸುವಂತ್ಸೆ….
ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕಣ್ಣೆದರೆದು ಬೆಬಬಾಳಿಸಸುತ್ತ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸ, ಅವಳ ಕುತ್ತಗೆಗೆ ಸೆಟುಟಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಳತಡಗಿದನ್ನು.
“ಯಾಕೊೀ ತ್ಮಮಯಾಯ, ಎಚಚಾರಮಾಡಿಕೊಳೊಳೆೀ! ನಾನ್ನು ಕಣೀ, ನನ್ನನು ಚಿನ್ನನುಕಕಯಯ!”
“ಅವಾವ ಬಂದಿತ್ುತ, ಚಿನ್ನನುಕಕಯಯ. ನಾನ್ನು ಕರೆದೂರ ನಲಲಿಲ್ಲಲಿ ಹೊೀಗೆೀ ಬಿಡುತ.”
ಕಣ್ಣಾೀರರಸುತ್ಸಾತ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಸಂತ್ಸೆೈಸದಳು: “ಕನ್ನಸು ಕಣೀ ಅದಕೆಕ ಯಾಕೆ ಅಳಿತೀಯಾ?”
“ಅವೊತ್ುತ ನಂಗೆ ಹೆೀಳಿತದೆದನ್ನಲಾಲಿ, ಆ ಗಡಡದಯಯ? ಅವನ್ನೂ ಬಂದಿದದ. ಅವೊತ್ತನಾಹುಂಗೆ ಜೊೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಹಣುಣಾ ತ್ಸೆಗೆದೂ ತ್ಸೆಗೆದೂ ಅವವನ್ನ ಕೆೈಗೆ
ಕೊಡಿತದದ. ಅವವ ನ್ನಂಗೆ ಕೊಡಿತತ್ುತ. ನಾನ್ನೂ ತ್ಂದಿದೆದೀ ತ್ಂದಿದುದ!….”
“ಅದಕೆಕ ಏನೀ, ಬಾಯಿ ಚಪಪರಿಸತದಿದೀ, ನದೆದೀಲ್ೀ?….ನಾನ್ನು ಎಂಥದನ್ನಪ್ಪಾಪ ಹಿೀಂಗೆ ತ್ನಾತನೆ ಅಂತ್ದೆದ?….” ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಹಾಸಯವಿತ್ುತ.
ಇಬಬಾರೂ ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಗಾಡಿದರು.
ಮಳೆ ತ್ುಸು ನಂತ್ದದರಿಂದ ಮದುವೆಮನೆಯ ಗಜಬಿಜ ಕೊೀಣ್ಣೆಯವರೆಗೂ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ. ಬೆಳಕೂ ತ್ುಸುವೆ ಬಲ್ತ್ತ್ುತ.
“ಏ ಎಡದ ಮಗುಗಲಲ್ಲಿ ಏಳಬೆೀಡೀ?” ಎಚಚಾರಿಸದನ್ನು ಧ್ಮುರ್ಶೆ.
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ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ದದ ತ್ಮುಮ ಮತ್ಸೆತ ಮಲಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಬಲಗಡೆ ಯಾವುದೆಂದು ಖಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಲದ ಮಗುಗಲಲ್ಲಿ
ಎದುದಕುಳಿತ್ನ್ನು, ಸಂಭವಿಸಲ್ದದ ಯಾವುದೊ ಅಮಂಗಳವನ್ನುನು ಪರಿಹರಿಸಕೊಂಡ ಸಂತ್ೃಪಿತಯಿಂದ.
ಮೂವರು ಹುಡುಗರೂ ಬಡಬಡನೆ ಎದುದ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡುತ್ತಲೆ ಹೊೀದರು….ಕಾಲ್ಗೆ ಮುಳುಳೆ ಚುಚಿಚಾ ಕಿೀತ್ದದ ಬಲಹಿಮಮಡಿಯನ್ನುನು
ಊರಲಾರದೆ ಕಾಡು ಕುಂಟಿ ಟ್ಕಕಹಾಕುತ್ತಲೆ ಹೊಸಲು ದಾಟಿದನ್ನು. ಕಳೆದ ರಾತ್ರ ಮಲಗುವಾಗಲೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಅವನ್ನ ಕಾಲ್ಗೆ ಎರಡು ದಿನ್ನಗಳ
ಹಿಂದೆಯೆ ಚುಚಿಚಾ ಒಳಗೆೀ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದದ ಮುಳಳೆನ್ನುನು ಸೂಜಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ, ತ್ಸೆಗೆಯುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಎಷ್ುಟ ಹೆೀಳಿದರೂ ’ನೀವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು
ಮುಳಳೆನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆಯಲು ಬಿಟಿಟರಲೆ ಇಲಲಿ, ಕಾಡು.
ಮೂವರು ಹುಡುಗರೂ ಹೊರಗೆ ಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಜನ್ನವಿಹಿೀನ್ನತ್ಸಾ ನಃಶಬದತ್ಸೆ ತ್ಟಕಕನೆ ಬಾರಚಪಪಡಿಯಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಹೃದಯದ ಮೀಲೆ
ಅಪಪಳಿಸ ಕೂತ್ಂತ್ಸಾಯುತ. ಉಸರಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಪರಯತ್ನುಪೂವರ್ಶೆಕ ಉಸರೆಳೆದುಕೊಳಳೆತಡಗಿದಳು. ಮಕಕಳ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ
ಪರಜಾಞಭಾರವಾಗಿರದೆ ಹಗುರವಾದಂತ್ದದ ತ್ನ್ನನು ಆ ದಿನ್ನದ ಘೀರ ಪರಿಸಥೂತ್, ನೀರಿನಳಗಿದದ ಕಲುಲಿಗುಂಡನ್ನುನು ನೀರಿನ್ನ ಮಟಟದಿಂದ ಮೀಲಕೆಕ ಎತ್ತದಾಗ
ಆಗುವಂತ್ಸೆ, ಇಮಮಡಿ ಮುಮಮಡಿ ತ್ೂಕದಿಂದ ಅಸಹನೀಯ ದುಭರ್ಶೆರವಾಯಿತ್ು. ಆ ಪರಿಸಥೂತ್ಯಿಂದ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಪ್ಪಾರುಮಾಡಲು ರಚಿತ್ವಾಗಿರುವ
ವೂಯಹೊೀಪ್ಪಾಯವೂ ತ್ನ್ನನು ಅಪ್ಪಾಯಕರ ಸಂದಿಗಧತ್ಸೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ುಟ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ು. ಮುಕುಂದಬಾವ ನಂದ ಕಲ್ತ್ದದ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆ ನಟುಟಸರಾಗಿ
ಹೊಮಿಮತ್ು: ’ನನ್ನನು ಪ್ಪಾದಕೆಕ ಬಿದೆದ; ಕೆೈ ಹಿಡಿದೆತ್ತ ಕಾಪ್ಪಾಡು, ಸಾವಮಿ, ಸಾವಮಿ, ಪರಮಾತ್ಸಾಮ!’
ಭಗವಂತ್ನದಾದನೆ ಎಂಬುದರಲಾಲಿಗಲ್, ಭಕಿತಯಿಂದ ಪ್ಪಾರಥಿರ್ಶೆಸದರೆ ನ್ನಮಮ ಕಷ್ಟಗಳನೆನುಲಲಿ ಪರಿಹರಿಸ ಕಾಪ್ಪಾಡುತ್ಸಾತನೆ ಎಂಬುದರಲಾಲಿಗಲ್, ಅವನಗೆ
ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಏನ್ನು ಇಲಲಿ, ಅವನ್ನು ಸವರ್ಶೆಶಕತ ಎಂಬುದರಲಾಲಿಗಲ್, ಅವಳು ಸಂದೆೀಹವೆಂಬುದನೆನು ಹುಟಿಟನಂದಲೆ ಅರಿಯದವಳಾಗಿದದಳು. ಅವಳ
ಶರದೆಧ ವಿಚಾರನಷ್ಠವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ನಸಗರ್ಶೆ ಸದಧವಾಗಿತ್ುತ. ಭಾಗವತ್ರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಸಾಳಮದದಳೆ ಪರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೆೀಳಿ ನೀಡಿದುದದು ಏನದದರೂ
ಆ ನಸಗರ್ಶೆದತ್ತವಾದ ಶರದೆಧಯನ್ನುನು ಸವಲಪ ಬುದಿಧಜಾಗರತ್ವನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದೆಷಟೀ ಅಷೆಟ ಆಗಿತ್ುತ. ದೌರಪದಿಗೆ ಮಾನಾಪಹರಣಕಾರಿಯಾದ ಮಹತ್ಸ್
ಸಂಕಟ ಒದಗಿದಾಗ ಅವಳ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆಗೆ ಓಗೊಟುಟ ಕಾಪ್ಪಾಡಲ್ಲಲಿವೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾ ಪರಮಾತ್ಮ? ಮಸಳೆಯ ಕೆೈಗೆ ಸಕಕ ಗಜೆೀಂದರನ್ನ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆ ಕೂಡ
ಭಗವಂತ್ನಗೆ ಕೆೀಳಿಸರಲ್ಲಲಿವೆ? ಭಕತರ ಆತ್ರ್ಶೆಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆಗೆ ಭಗವಂತ್ ಓಗೊಟಟ ಎಷಟೀ ಕಥೆಗಳನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ. ಆದರೆ ಅವು ಬರಿಯ ಕಾವಯ
ಕಥೆಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಅವಳಿಗೆ; ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಯೊೀಗವಾದೊಡನೆಯೆ ನದಿರ್ಶೆಷ್ಟ ಫಲವನೆನು ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿ ಕೊಡುವ ವೆೈಜಾಞನಕ
ಬಿೀಜಸೂತ್ರಗಳಂತ್ದದವು. ಆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಾಞನಗಿರುವ ಶರದೆಧಗೆೀನ್ನೂ ಬಿಟುಟಕೊಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ ಈ ಕಥಾಪರತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೆೀಕಾದರಾವಾಗ
ಕಿರಯೆಯಾಗಲು ಅಣ್ಯಾಗಿರುವ ಕೃಪ್ಪಾಶಕಿತಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನಗೆ ಇದದ ಶರದೆಧ : ಅಂಧ್ಶರದೆಧ, ಅವಿಚಾರದಿಂದ ಅಂಧ್ವಾದಷ್ೂಟ ಶಕಿತಯುಕತವಾಗುವ ಶರದೆಧ,
ದಿವಯಶರದೆಧ!
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗಳ ಭೀರಾಟದ ವಿರಾಮವನೆನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ್ಸೆ, ಮದುವೆಮನೆಯ ವಾಲಗ ಮದದಳೆಗಳ ಪ್ಪೆೀಂ ಪ್ಪೆೀಂ ಪ್ಪೆೀಂ
ಡುಬ್ ಡುಬ್ ಡುಬ್ ಡುಬ್ ನಾದ, ಅಲಲಿ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸ ತಡಗಿತ್ುತ, ಹಿಂದೆ ಅನೆೀಕ ಸಾರಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ ನ್ನಂಟಳಾಗಿ ಹೊೀಗಿದದ ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆೀಳಿಸದದಂತ್ಸೆ ಕಣ್ಣಾರ್ಶೆನ್ನಂದಕರವಾಗಿ ಅಲಲಿ, ಕಣರ್ಶೆಕಠೀರವಾಗಿ! ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ ಆ ಜರಾಪತ್ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾಲಗದವರು ಬರದಿದದ ಪರಯುಕತ
ಹಳೆಮನೆಯ ಕೆೀರಿಯ ಹೊಲೆಯರನೆನು ಆ ಕೆಲಸಕೆಕ ನೆೀಮಿಸದದರು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಲಲಿ, ತ್ನ್ನಗೊದಗಲ್ರುವ ದುರಂತ್ ಹತ್ತರಕೆಕ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬರುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನ್ನುನು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಪರಜೆಞಗೆ ಚಿೀರಿಹೆೀಳುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ ತೀರಿದದರಿಂದ. ಯಾರೀ ಆಜೆಞಮಾಡಿರಬೆೀಕು ಸುಮಮನದದ ಆ ವಾಲಗದವರಿಗೆ :
’ಉದೊರೀ, ಉದೊರೀ, ಮದೊೀಳಿಗೀಗೆ ಸಾಸತರ ಮಾಡಿಸಾತರೆ!’
ಆ ಸದದನೆನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸದಂತ್ಸೆ ಒಬಬಾರು ಮುತ್ಸೆತೈದೆ ನೆಂಟರಮಮ ಕೊೀಣ್ಣೆಯನ್ನುನು ಪರವೆೀಶ್ಸ ರಾಗ ತ್ಸೆಗೆದರು, ತ್ುಂಬ ವಿಶಾವಸದ ಮತ್ುತ ವಿನೀದದ
ಧ್ವನಯಿಂದ: ’ಏನೆೀ? ಮದೊೀಳಿಗೀಗೆ ಇನ್ನೂನು ನದೆದ ಹರಿೀಲೆೀ ಇಲಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ….? ಹಿೀಂಗೆ ಮನ್ನಗಿದೆರ ಆತ್ು ಬಿಡು ಗಂಡನ್ನ ಮನೆೀಲ್!….”
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ಮುಕುಂದಬಾವ ಹೆೀಳಿದದರು ಅವಳಿಗೆ, ತ್ನ್ನನು ಅಸಮಾಧಾನ್ನವನಾನುಗಲ್ ದುಃಖವನಾನುಗಲ್ ತ್ನ್ನಗೆ ಒಪಿಪಗೆಯಿಲಲಿವೆಂಬ ಭಾವವನಾನುಗಲ್
ತೀರಗೊಡಕೂಡದು ಎಂದು ಯಾರ ಸಂಶಯವನ್ನೂನು ಕೆರಳಿಸದಂತ್ಸೆ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ವತ್ರ್ಶೆಸಬೆೀಕು ಎಂದು: ನೆಂಟರಮಮನ್ನ ಮಾತ್ಗೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ
ನಾಚಿಗೆಯನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸ ನ್ನಸುನ್ನಗುವಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ಸಾತ ಮೀಲೆದುದ ನಂತ್ು “ಈಗ ಬಂದು ಬಿಡಿತೀನ್ನಮಾಮ , ನಾಗಕಕನ್ನನು ಸವಲಪ ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳಿತೀರಾ?”
ಎಂದಳು.
ನೆಂಟರಮಮ ಹೊರಗೆ ಹೊೀದರು. ಒಂದೆರಡು ನಮಿಷ್ಗಳಲ್ಲಿಯೆ ನಾಗಕಕ ಪರವೆೀಶ್ಸದಳು. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕಣುಣಾಸನೆನುಯರಿತ್ು ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾ ತ್ಸಾಳ
ಹಾಕಿದಳು. ಸುತ್ತ ನೀಡಿ, ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಸಾವಿಬಬಾರೆ ಅಲಲಿದೆ ಬೆೀರೆ ಯಾರೂ ಇಲಲಿವೆಂದು ನಶಚಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಿರುಬಿರನೆ
ನ್ನಡೆದಳು.
ದುಃಖವುಕಿಕ ಬಂದ ಚಿನ್ನನುಮಮ ನಾಗಕಕನ್ನನುನ್ನುನು ತ್ಸೆಕಕನೆ ತ್ಬುಬಾ ಹಾಕಿ, ತ್ನ್ನನು ಮುಖವನ್ನುನು ಅವಳ ಎದೆಗೆ ಒತ್ತ, ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಅಳತಡಗಿದಳು.
“ನೀ ಹಿೀಂಗೆ ಎದೆಗೆಟೆರ ಹೆಂಗೆೀ? ಸೊಲೂಪ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ತ್ಂದುಕೊ. ಯಾಕೆ ಹೆದಕುರ್ಶೆತ್ೀಯ?” ಸಂತ್ಸೆೈಸದಳು ನಾಗಕಕ.
ನಾಗಕಕನ್ನ ವಕಷೌಸಥೂಲದಿಂದ ಮಗವೆತ್ತ, ಸೆರಗಿನಂದ ಕಣ್ಣಾೀರು ಒರಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕೆೀಳಿದಳು “ಪಿೀಂಚಲು ಇದಾಳೆೀನ್ನು ?”
“ನನೆನುಯಿಂದಲೂ ಅಲೆಲಿೀ ಇದಾಳೆ. ರಾತ್ರೀನ್ನೂ ಅಲೆಲಿ ಬಾಗಿಲಾಚೆೀನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದದಳು….”
“ಅವಳನ್ನನು ಒಂದು ಚೂರು ಒಳಗೆ ಕರಿೀತ್ೀಯಾ?”
“ಮುಕುಂದಣಣಾ ಹೆೀಳಿದಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಹುಟಟದ ಹಾಂಗೆ ನೀಡಿಕೊೀ ಅಂತ್ಸಾ….ಹಸಲ್ೀರವಳನ್ನನು ಒಳಗೆ ಕರೆದಿದುದ ಯಾರಿಗಾದೂರ
ಗೊತ್ಸಾತದೆರ?….ಪಿೀಂಚಲು ಹತ್ರ ನೀನ್ನು ಹಾಂಗೆ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಮಾತ್ಸಾಡಾತ ಇರೀದನ್ನನು ಕಂಡರೆ ಯಾರಿಗಾದೂರ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಬರದೆೀ ಇತ್ರ್ಶೆದಯೆ?
….
“ಐತ್ ರಾತ್ಸೆರ ಬಂದಿದದನೆೀ? ಏನಾದರೂ ಹೆೀಳಿದೆನುೀ? ಕೆೀಳಾನಾ ಅಂತ್ಸಾ-”
“ಬಂದಿದದನ್ನಂತ್ಸೆ….” ಕಿಸಕಕನೆ ನ್ನಕಕಳು ನಾಗಕಕ. “ಗೊಬೆಬಾ ಸೆರಗುಹಾಕಿ ನ್ನಮಮ ಹಾಂಗೆ ಸೀರೆ ಉಟಿಟದದಳಲಾಲಿ ಪಿೀಂಚಲು? ಅದಕೆಕೀ ಅವನಗೆ ಅವಳ
ಗುರುತ್ಸೆೀ ಸಕಕದೆ ’ಹೆಗಗಡತಮಮೀರೆ, ಪಿೀಂಚಲೂನ್ನ ಸೊಲಪ ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳಿತೀರಾ, ನನ್ನನು ಗಂಡ ಕರಿೀತ್ಸಾನೆ ಅಂತ್ಸಾ’…. ಅಂತ್ಸಾ ಅವಳಿಗೆೀ ಹೆೀಳಿದನ್ನಂತ್ಸೆ!
ಅವಳಿಗೆ ನ್ನಗೆ ತ್ಡೆಯಾಕೆ ಆಗದೆ ನೆಗಾಡಿದಾಗ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಯತಂತ್ಸೆ , ಅವಳೆೀ ನ್ನನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಅಂತ್ಸಾ!….
ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನೂ ನ್ನಗು ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ಸಂಕಟವೆಲಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ನ್ನಕುಕಬಿಟಟಳು.
ನಾಗಕಕ ಮುಂದುವರಿದಳು: “ನನ್ನನುನ್ನನು ಅಡಗಿಸ ಇಡಾಕೆ ಏನೆೀನ್ನು ಬೆೀಕೊೀ ಅದನೆನುಲಲಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆಯಂತ್ಸೆ. ಇವತ್ುತ ಕತ್ತಲಾದ ಮಾಯಲೆ ಹಿತ್ತಲು
ಕಡಿೀಲ್ರುವ ನೀರಿನ್ನ ಹಂಡೆಗೆ ಕೊೀಲು ಬಡಿದು ಸೂಚನೆ ಕೊಟಟಕೂಡಲೆ , ನಾನ್ನು ನನ್ನಗೆ ಹೆೀಳಿತೀನ. ನೀನ್ನು ’ಹೊರಕಡೆಗೆ’ ಹೊೀಗಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಎದುದ
ಬಾ. ನಾನ್ನು ಪಿೀಂಚಲು ಕೆೈಲ್ ಚೊಂಬು ಕೊಟುಟ ನನ್ನನು ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸತೀನ. ಆ ಹಾಡಯದ ಕಡೆ ನೀವಿಬಬಾರೂ ಹೊೀಗಿ. ಐತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯಾತ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ. ಅವನ್ನ
ಸಂಗಡ ಕಾಡುಹತ್ತ ಬಿಡಿ…. ಮಳೆೀ ಏನ್ನು ನಲ್ಲಿೀ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣ್ಣಾದಿಲಲಿ. ಅದಕೆಕಲಲಿ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡು ಮಾಡಿದಾರಂತ್ಸೆ ಮುಕುಂದಣಣಾ . ನೀನ್ನು ಮಾತ್ರ
ಅಳಾದು, ಹೆದರಾದು, ಪುಕಕಲತನ್ನ ಮಾಡಾದು ಎಲಾಲಿ ಬಿಟುಟಬಿಡು. ಗೊತ್ಸಾತತ್ಸೆೀನ್ನು?….” ಯಾರ ಬಾಗಿಲು ತ್ಟಿಟದ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. “ಬಾಗಿಲು
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ತ್ಟಿತದಾರೆ. ನನ್ನನು ಮಿೀಯಾಸಾಕೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾತರ ಏನ? ಮಿೀಯಿಸಲ್, ಸೀರೆ ಉಡಿಸಲ್, ಒಡವೆ ಹಾಕಲ್, ಏನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡಲ್.
ನೀನ್ನು ಸುಮಮನದುದಬಿಡು….” ಬಾಗಿಲ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದಳು ನಾಗಕಕ “ಬಂದೂಲಿ! ಬಂದೂಲಿ! ಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊಳತದೆ!….” ತ್ುಸು ತ್ಡೆದು,
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕಣಣಾರೆಸ ಸೀರೆ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡಮೀಲೆ , ಸರಸರನೆ ಬಾಗಿಲೆಡೆಗೆ ಸರಿದು ತ್ಸಾಳ ತ್ಸೆಗೆದಳು. ನಾಲಾಕರು ನೆಂಟರಮಮೀರು ಹೊಸಬಟೆಟಯ
ವಾಸನೆಯನ್ನುನು ಬಿೀರುತ್ತದದ ಸೀರೆಗಳನ್ನುನುಟುಟ ಬರಬರನೆ ಸದುದ ಮಾಡುತ್ಸಾತ ಮದುಮಗಳಿಗೆ ಶಾಸತರ ಮಾಡಿಸಲು ಅವಳನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಲು
ಕೊೀಣ್ಣೆಯೊಳಕೆಕ ಬಂದರು.
***
ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದದ ಮೂವರು ಹುಡುಗರೂ ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ಓಡುತ್ತಲೆ ಹೊೀಗಿ, ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದುದ ಸಾನುನ್ನ ಮುಖ
ಪರಕಾಷೌಲನಾದಿಗಳಲ್ಲಿದದ ನೆಂಟರ ನ್ನಡುವೆ ನ್ನುಗಿಗ, ಹಲುಲಿಜಜಿಕೊಳುಳೆವ ಮುಖ ತಳೆದುಕೊಳುಳೆವ ಶಾಸತರ ಪೂರೆೈಸ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಓಡಿದರು.
ನೆಂಟರು ಗಿಂಟರು ಯಾವ ದಾಕಿಷೌಣಯಕೂಕ ಕಟುಟಬಿೀಳದೆ ಉಪಹಾರವನ್ನುನು ಗಿಟಿಟಸಕೊಂಡು ಜಗಲ್ಗೆ ಹೊರಟರು.
ಮಳೆಗಾಲವಾದದರಿಂದಲೂ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲೆ ಇದುದದದರಿಂದಲೂ ಬೆೀಸಾಯದ ಕಾಲವಾಗಿ ಜನ್ನರಿಗೆ ಪುರಸೊತ್ುತ ಇಲಲಿದಿದುದದರಿಂದಲೂ ಮದುವೆಗೆ
ಹೆಚಾಚಾಗಿ ನೆಂಟರು ಸೆೀರಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಡೆಗೆ, ಒಂದು ದೆಯಯದ ಹರಕೆಗೆ ಸೆೀರುವಷ್ೂಟ ಜನ್ನ ಸೆೀರಿರಲ್ಲಲಿ. ನೆರೆದ ನೆಂಟರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಆಳುಕಾಳುಗಳ
ಸಂಖೆಯಯೆ ಜಾಸತ ಎಂಬಂತ್ತ್ುತ.
ಮೂವರೂ ಹಸೆಗೊೀಡೆ ಬರೆದಿದದ ಎಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಅದನ್ನುನು ಮಚಿಚಾ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದದ ಎಲೆ ಹಲಸನ್ನದೊೀ ಮಾವಿನ್ನದೊೀ ಎಂದು
ಚಚೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ಕೂಡ ನ್ನಡೆಸದರು. ತ್ಮುಮ ಕೆೈಬೆರಳಿನಂದ ಉಜಜಿ ನೀಡಿ “ಅಯೊಯೀ, ಗಟಿಟ ಬಣಣಾ ಅಲಲಿ ಕಣೀ, ನೀಡಿಲ್ಲಿ, ಕೆೈಗೆ ಹಾಯಂಗೆ ಹಿಡಿದಿದೆ
ಈ ಹಸುರು?” ಎಂದು ಟಿೀಕಿಸ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕಾಡುವರಿಗೆ ತೀರಿಸದನ್ನು. ಅಲ್ಲಿದದ ಯಾರೀ ದೊಡಡವರು ’ಏ ಹುಡುಗರಾರ್ಶೆ, ಹಸೆಗಾವಡೆ ಹಾಳು
ಮಾಡಬಾಯಡರೀ ಕೆೈ ತ್ಕಿಕ?” ಎಂದು ಕೂಗದಿದದರೆ, ಪರಿೀಕೆಷೌ ಇನ್ನೂನು ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತತ್ಸೆತಂದು ತೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ
ಧಾರೆಮಂಟಪದ ಸೌಂದಯರ್ಶೆ ಸಂವಿೀಕಷೌಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಮೂವರೂ ಓಡಿಬಿಟಟರು.
ಆ ಗಾರಮಿೀಣ ರೂಕಾಷೌಭರುಚಿಯ ಬಣಣಾಬಣಣಾದ ಕಲೆಯ ಮಂಟಪವನ್ನನುಂತ್ೂ ಬಿಟಟಕಣ್ಣಾಣಾಗಿ , ತ್ಮಮ ಆಸಾವದನೆಯನ್ನುನು ಲ್ಚಗುಟಿಟ ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತ,
ನೀಡಿದರು ಮೂವರೂ. ಆ ಕಂಭಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತದದ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿಯ ಬಟೆಟಯ ಪಟಿಟಗಳನ್ನೂನು ಹೊಳೆಯುತ್ತದದ ಬೆೀಗಡೆಯ ಕಾಗದದ ಹೂವು
ಮದಲಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನುನು ’ಅಃ ಎಷ್ುಟ ಚಂದಾಗದೆ!’ ಎಂದೆಂದು ಕುಣ್ಕುಣ್ದು ನೀಡಿದರು. ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದದರೆ ತ್ಮಮ ಅದರಲ್ಲಿದದ
ಒಂದೆರಡು ಬೆೀಗಡೆಯ ಹೂವುಗಳನಾನುದರೂ ಕಿತ್ುತ ಜೆೀಬಿಗೆ ಇಳಿಬಿಡುತ್ತದದನೀ ಏನೀ?!
ಆದರೆ ಕುಂಟುತ್ತದದ ಕಾಡು ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಅಭೀಷ್ಟನೆೀತ್ರ ಗಳಿಂದ ನೀಡುತ್ತದದ ವಸುತ ಬೆೀರೆಯ ತ್ರಹದಾದಗಿತ್ುತ: ಚಪಪರಕೆಕ ನೆೀತ್ುಕಟಿಟದದ ಬಾಳೆಯ
ಗೊನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟೆಬಾಳೆಯ ಗೊನೆಯ ಎರಡು ಹೆಣ್ಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಕಳಿತ್ು ಹಣ್ಣಾಣಾಗಿ ಕಡು ಹಳದಿ ಬಣಣಾದಿಂದ ಮೀಹಿಸ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದದವು.
ಆದರೆ ಆ ಹಾಳು ಚಪಪರ ಎತ್ತರವಾಗಿದದರಿಂದ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗದಂತ್ಸೆ ಗುಟಾಟಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಷ್ುಟ, ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವರೂ, ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ವಾಲಗ ಉಕಿಕ ಕೆೀಳಿ ಬರುತ್ತದದ, ಕೆಳಗರಡಿಯ ಮೂಲೆಗೆ ಧಾವಿಸದರು. ವಾಲಗ ಉದುತ್ತದದವರು
ಹೊಲೆಯರಾಗಿದದರೂ ಮಳೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆೀ ಕೆಳಗರಡಿಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಯನೆನು ಬಿಟುಟಕೊಟಿಟದದರು.
ವಾಲಗ ಉದುತ್ತದದವರು ತ್ಲೆಗೆ ಕೆಂಪು ಪಟೆಟಯ ಎಲೆವಸತರ ಸುತ್ತದದರು; ಹೊಸದಾಗಿ ತೀರುತ್ತದದ ಕರಿಗಿೀರಿನ್ನ ಕಬಚ ಹಾಕಿದದರು; ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ
ಮಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದದ ಅಡಡಪಂಚೆ ಅವರ ಮಣಕಾಲ್ನ್ನವರೆಗೂ ಸುತ್ತದುದವು. ಅಪರಿಚಿತ್ರಾಗಿದದ ಆ ಪರಕಿೀಯರನ್ನುನು ಅತ್ಯಾಗಿ ಅಮಿೀಪಿಸದ
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ಸಂಕೊೀಚದಿಂದ ಮೂವರೂ ಹುಡುಗರೂ ತ್ುಸುದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ರು ಗಾಳಿತ್ುಂಬಿದ ಕೆನೆನುಗಳನ್ನುನು ಹಿಗಿಗಸ , ವಾಲಗದ ಸಪುರ ತ್ುದಿಯನ್ನುನು ತ್ುಟಿ
ಬಿಗಿದ ಬಾಯಿಗಿಟುಟ ಊದುತ್ಸಾತ, ವಾಲಗದ ಕಣುಣಾಗಳಮೀಲೆ ಕೆೈಯಾಡಿಸ ವಿವಿಧ್ ಸವರಮಾಲೆಗಳನ್ನುನು ಹೊಮಿಮಸುತ್ತದದ ಅವರನ್ನುನು ತ್ುಸು ಬೆರಗು ಬೆರೆತ್
ಹಿಗಿಗನಂದಲೆ ನೀಡುತ್ತದದರು.
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ತ್ಮಮ ಕಣುಣಾಕಿೀಲ್ಸ ವಾಲಗ ಊದುತ್ತದದವನಬಬಾನ್ನ ಮುಖವನೆನುೀ ದಿಟಿಟಸತಡಗಿದನ್ನು. ಅವನಗೆ ಆ ಮುಖ ತ್ನ್ನಗೆ ಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿದದ
ಯಾರದೊದ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನುನು ನೆನೆಪಿಗೆ ತ್ರುತ್ತತ್ುತ!
“ಕಾಡಣಣಾಯಯ, ಅವನ್ನನು ನೀಡಿದೆರ ಹಳೆಮನೆ ಬೆೈರನ್ನನು ಕಂಡಾಹುಂಗೆ ಕಾಣತದಲೆಲಿೀನೀ?” ಕಾಡುನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಪಿಸ ನ್ನುಡಿದನ್ನು ತ್ಮುಮ.
“ವಾಲಗದವನೀ ಅವನ್ನು! ಹಳೆಮನೆ ಬೆೈರನ್ನನು ಕೆೈಲ್ ಮದುವೆ ವಾಲಗ ಊದಿಸಾತರೆೀನೀ ಯಾರಾರೂ?” ಎಂದನ್ನು ಕಾಡು.
ತ್ಮಮ ಆಗಲೆ ನ್ನಗುತ್ತದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ ಪಿಸುಗುಟಿಟದನ್ನು “ಅಂವ ನಮಮ ಹೊಲೆೀರ ಬೆೈರನಾಹುಂಗೆೀ ಇಲ್ಏನ , ಧ್ರಂಬಾವ?”
ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ ಆಗಲೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿತ್ುತ, ಅಷ್ುಟ ಷೀಕಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತ್ು ಅತ್ತತ್ತ ತ್ಲೆಯಾಡಿಸ ವಾಲಗ ಊದುತ್ತದದವರು ತ್ಮಮ ಮನೆಯ ಹೊಲಗೆೀರಿಯ
ಮಂಜ,
ತ್ಮಮ, ಸದದ, ಬೆೈರ ಎಂದು.
“ಥೂ! ಹೊಲೆೀರ ಕೆೈಲ್ ಯಾರಾರೂ ಮದುವೆಮನೆ ವಾಲಗ ಊದಿಸಾತರೆೀನ? ಅಲೆಲಿೀನೀ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ?” ಕಾಡು ಕೆೀಳಿದನ್ನು ಮತ್ಸೆತ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಾಲಗ ಊದುತ್ತದದವನೆ ಇವರತ್ತ ತ್ರುಗಿ, ವಾಲಗ ನಲ್ಲಿಸ, ನ್ನಸುನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದನ್ನು “ ನ್ನನ್ನನು ಗುರುತ್ು ಸಕಕಲೆೀ ಇಲಾಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ
ನ್ನಮಮ ಕೊೀಣೂರು ಸಣಣಾಯೊಯೀರಿಗೆ?…. ನಾನ್ನು ಕಣರೀ, ಹಳೆಮನೆ ಬೆೈರ!”
ತ್ಮುಮಗೆ ತ್ುಂಬ ಅವಮಾನ್ನವಾದಂತ್ಸಾಯುತ. ಕಿೀಳು ಜಾತ್ಯ ಹೊಲೆಯನಾಗಿ, ದನ್ನಕಾಯುವವನಾಗಿ, ಗೊಬಬಾರ ಗಿಬಬಾರ ಹೊತ್ುತ ಗದೆದ ತೀಟಗಳಲ್ಲಿ
ತ್ಸಾವು ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಬಡುತ್ನ್ನುನುವ’ ಜೀತ್ದಾಳೊಬಬಾನ್ನ ಮುಂದೆ, ಅವನ್ನು ಊದುತ್ತದದ ವಾಲಗವನ್ನುನು ಬೆರಗಾಗಿ ಮಚಿಚಾ ಆಲ್ಸುತ್ತದುದದು ತ್ನ್ನನು
ಗೌಡಿಕೆಯ ಗೌರವಕೆಕೀ ಮಸ ಬಳಿದುಕೊಂಡಂತ್ಸಾಯತಲಾಲಿ ಎಂದು ಮುಖ ಸಣಣಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡನ್ನು: “ಥೂ, ಬನರೀ! ಈ ಬಡು ತ್ನನುೀರ ವಾಲಗ
ಏನ್ನು ಕೆೀಳಾದು!” ಅಂದವನೆ ಕಾಡು ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಇಬಬಾರನ್ನೂನು ರಟೆಟ ಹೆಡಿದೆಳೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟನ್ನು, ತ್ನ್ನಗಾದ ಅವಮಾನ್ನಕೆಕ ತ್ಕಕ ಪರತ್ೀಕಾರ
ಮಾಡುವವನ್ನಂತ್ಸೆ, ಅಥವಾ ಅಜಾಞನ್ನದಿಂದ ತ್ನ್ನಗೆ ಸಂಭವಿಸದದ ಅವಮಯಾರ್ಶೆದೆಗೆ ತ್ಕಕ ಪ್ಪಾರಯಶ್ಚಾತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವವನ್ನಂತ್ಸೆ !
ಬಡು ತ್ನ್ನುನುವವರ ವಾಲಗವನ್ನುನು ಆಲ್ಸಲ್ಲಲಿದೆ ತ್ರಸಕರಿಸ, ತ್ನನುಬಬಾರು ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ವಯಸಾಸಾದ ಮಿತ್ರರನ್ನುನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟ ತ್ಮಮ
ಬಾವಿಕಟೆಟಯ ಬಳಿ ಪಣತ್ದ ಕಡಿಮಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಶ್ ರಾಶ್ ಮಿನ್ನು ಸೊೀಸುತ್ತದದ ಹೆಂಗಸರಿದದಲ್ಲಿಗೆ ನ್ನಡೆದನ್ನು. ಮಳೆಯ ಜೊೀರಿಗೆ ಕೂಣ್ಣೆಗೆ ಮಸಾತಗಿ
ಬಿದಿದದುದವು ಹತ್ುತಮಿನ್ನು! ನ್ನಗೆಯುತ್ತದದ, ಉಸರೆಳೆಯುತ್ತದದ, ವಿವಿಧಾಕಾರದ, ಬಣಣಾ ಬಣಣಾದ ಜಲಪರಣ್ಗಳನ್ನುನು ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಹಷ್ರ್ಶೆತ್ರಾಗಿ
ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತ್ಸೆ ಏನೆೀನೀ ಟಿೀಕೆ ಮಾಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದರು. ಮಿನ್ನುಗಳನ್ನುನು ಸೊೀಸುತ್ತದದ ಹೆಂಗಸರು ತ್ಮಮತ್ಮಮಳಗೆ ಜರುಗುತ್ತದದ
ಸಂಭಾಷ್ಣ್ಣೆಯನ್ನುನು ತ್ುಂಡುಗಡಿಸದೆ ಮುಂದುವರಿಸಯೆ ಇದದರು. ಹಾಗೆ ಮಾತ್ನಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ದದ ನಾಲಾಕರು ಜೊೀಡಿ ಸತರೀಯರ ಒಂದಕೊಕಂದು
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ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಲಿವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಕೆೀಳಿ ಬರುತ್ತದದ ಸಂವಾದದ ತ್ುಂಡುಗಳನ್ನುನು ಕೆೀಳಿಯೂ ಆಲ್ಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ ಆ ಮೂವರು ಹುಡುಗರು: ಅವರಿಗೆ ಆ
ಮಾತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥರ್ಶೆದ ಅನ್ನವಯವಿರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಅಥರ್ಶೆವಾಗುತ್ತರಲೂ ಇಲಲಿ. ಅಷೆಟ. ಆದರೆ, ಆ ಮಾತ್ುಗಳಿಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಿರಲ್ಲಲಿ
ಎಂದಥರ್ಶೆವಲಲಿ. ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟವರು ಆಲ್ಸದದರೆ ಅಥರ್ಶೆಮಾತ್ರವಲಲಿ, ದವನಯೂ ಬೆೀಕಾದಷ್ುಟ ಇರುತ್ತತ್ುತ:
“ಅಯೊಯೀ ಅವಳದುದ ಏನ್ನಂತ್ೀಯಾ? ಸೊಸೆೀನ್ನ ಕೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸ, ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆಗಿ ಬಿಡಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದುಲಿ…. ಆದರೆ ಹಿೀಂಗಾಯುತ!”
“ಅವಳಿಗೆ ಮದಲ್ಂದೂಲಿ ಆ ಕೆಟಟ ಚಾಳಿ ಇದೆದೀ ಇತ್ುತ… ಆಗದಿದೊದೀರಿಗೆ ಮದುದ ಬಾಯರೆ ಹಾಕಾತಳಂತ್ಸೆ !….”
“ಅದರಾಗೆ ತ್ತ್ತ ಇದೆಯೆೀನ್ನು ನೀಡು, ಪುಟಟಕಕ… ಅವನ್ನು ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಗೆ ಗಸ ಕೊಟಟಂವ, ಆ ಹುಡುಗಿೀನ್ನೂ ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಕೊಪಪದ ಸೀಮ
ಕಡೆಗೊೀ ಸಂಗೆೀರಿ ಸೀಮ ಕಡೆಗೊೀ ಪರಾರಿಯಾದನ್ನಂತ್ಸೆ…”
“…ಅಯೊಯೀ ನ್ನಮಗಾಯಕೆ ಬಿಡೆೀ ದೊಡಡೀರ ಮಾತ್ು! ಸಾಲ ತ್ೀಸಾರ್ಶೆಕೆ ತ್ಸೆರ ತ್ಗೊಂಡು ಹೆತ್ತ ಮಗಳೆನುೀ ಬಾಂವಿಗೆ ಹಾಕಿತದಾರೆ ?… ಇಸಸಾ! ಎಂಥದನು
ತ್ಂದಿತತ ಏನೀ ಈ ಹಾಳು ಸೊೀಸಲು? ಕೆಟಟ ವಾಸೆನು ಪಚಿಚಾೀ ತ್ುಂಬಾ.”
“…. ಅಂವೆಲ್ಲಿ ಕಳಿತ್ಸಾನೆೀ ಈ ಮಳೆಗಾಲಾನ್ನ? ಇಲುಗು ತಗಲು ಆಗಿ ಬಿದುದ ಕುಂಡಾನ್ನಂತ್ಸೆೀ, ಹಾಸಗೆೀಲ್ ಹೆೀಲು ಉಚೆಚಾ ಎಲಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳಾತ?…”
“ಪಸಂದ್ದಾಯುತ ಬಿಡು, ಹಾಂಗಾಯರೆ, ಅವನ್ನ ಹೆಂಡಿತೀಗೆ…!”
“….ನ್ನಮಮ ಸುದಿದ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ರ್ಶೆ, ತೀರಿಸತೀನ ಅವರಿಗೆ… ಒಡುಡ ಮುದುರ್ಶೆ ದನಾ ಬಿಟಟರಲಾಲಿ ಅವರ ತ್ಸಾವಟಕೆಕ ?… ನ್ನನ್ನನು ಗಂಡನೆೀ ಆಗಿದೆರ, ಕತ್ತೀಲ್
ಕಡಿದು ಹಾಕೆದ ಬಿಡಿತರಲ್ಲಲಿ….!”
ಹೆಂಗಸರು ಮಿೀನ್ನು ಸೊೀಸುತ್ತದದಲ್ಲಿಂದ ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವರು ಕುರಿ ಸುಲ್ಯುತ್ತದದ ಸೌದೆಕೊಟಿಟಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗಕೆಕ , ಸುರಿಯುತ್ತದದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ
ಕೆಸರುಕೊಚೆಚಾ ಮಟಿಟಕೊಂಡೆ, ಧಾವಿಸದದರು ಆ ಮೂವರೂ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಾ ಹೊತ್ುತ ನಲಲಿದೆ ಅದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಸಾವರಸಯವೆಂದು ತೀರಿದ ಸೌದೆಕೊಟಿಟಗೆಯ
ಮತತಂದು ಭಾಗಕೆಕ ಓಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಬರ ಕಡೆಯವರು ದಿಬಬಾಣ ಬಂದಕೂಡಲೆ ಹಾರಿಸುವುದಕಾಕಗಿ ಗನಾರ್ಶೆಲು, ಬಿರುಸು, ಸುರ್ ಸುರ್ ಬಾಣ,
ಅಕಾಶಬಾಣ ಮುಂತ್ಸಾದವುಗಳನ್ನುನು ಸದಧಮಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು. ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಹೊಲೆಯರೂ ದಿೀವರೂ ಕದಿನಗಳಿಗೆ ಮಸಹಾಕಿ ಕುಟುಟವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ
ತಡಗಿದದರು. ತ್ಮುಮಗೆ ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗನಾರ್ಶೆಲು ಹಾರಿಸಯೊೀ ಒಂದು ಕದಿನ ಹೊಡೆಸಯೊೀ ಅದರ ಭಯಂಕರ ಸದದನ್ನುನು
ಆಲ್ಸಬೆೀಕೆಂಬ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಕಾಡುಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯೊೀ ಹೆದರಿಕೆ! ಹುಟಿಟದಂದಿನಂದಲೂ ಅವನಗೆ ಸದಿದಮದಿದನ್ನ ಸದುದ, ಅದು ಕೊೀವಿಯದಾದಗಲ್
ಕದಿನಯದಾದಗಲ್ ಗನಾರ್ಶೆಲೆ ಆಗಲ್, ತ್ುಂಬಾ ಭೀತ್. ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿ ಅದನ್ನುನು ಕೆೀಳಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡರೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಪುಕಕಲ
ಎಂದು ಹಾಸಯ ಮಾಡುವರೆಂದು ಅಂಜ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೆವ ತ್ಸೆಗೆದು ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಕೆೈಬೆರಳು ಹಾಕಿ ತ್ೂತ್ುಗಳನ್ನುನು
ಮುಚಿಚಾಕೊಳುಳೆತ್ತದದನ್ನು. ಮುಂಗಾರ ಮದಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಮೀಡಗಳು ಕಿವಿದು ಗುಡುಗು ಮಿಂಚತಡಗಿದಾಗಲಂತ್ೂ ಅವನ್ನ ಜೀವ ಗತ್ಗತ್
ನ್ನಡುಗುತ್ತ್ುತ. ಸಡಿಲ್ನ್ನ ಸದುದ ಕೆೀಳಿದರೆ ಅವನ್ನ ಜೀವ ಸತ್ುತ ಹುಟುಟತ್ತ್ುತ! ಅವನಗೊಮಮ ಓಂದು ಕನ್ನಸು ಬಿದಿದತ್ಂತ್ಸೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು
ಯಾವುದೊೀ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸು ತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೂ ಒಂದು ಭಾರಿ ಪಿರಂಗಿ ಸಡಿದು ಅದರ ಗುಂಡು ತ್ನ್ನಗೆ ಬಡಿದಂತ್ಸೆಯೂ
ತ್ಸಾನ್ನು ರಕತದ ಮಡುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೂ ಕಂಡು ಹೆದರಿ ಎಚಚಾತ್ತನ್ನಂತ್ಸೆ . ಅದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ‘ಅವನ್ನು ಹಿಂದಿನ್ನ ಜನ್ನಮದಲ್ಲಿ
ಸಪ್ಪಾಯಿಯಾಗಿದುದ, ಗುಂಡುಬಿದುದ ಸತ್ತದದರಿಂದಲೆ, ಈ ಜನ್ನಮದಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಸಡಿಮದಿದನ್ನ ಸದುದ ಕೆೀಳಿದರೆ ಹೆದರಿ ಸಾಯುತ್ಸಾತನೆ !’ ಎಂದಿದದನ್ನಂತ್ಸೆ.
ಅಂತ್ೂ ತ್ಮಮ ಏನೆೀನ ಅಪ್ಪಾಯ ಮಾಡಿ, ಗೊೀಗರೆದು, ಲುಂಗಿ ಸಾಬುವನನುಪಪಸದನ್ನು…. ಕಾಡು ‘ತ್ಡಿಯೊೀ! ತ್ಡಿಯೊೀ! ನಾನ್ನು
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಹೊೀದಮಾಯಲೆ ಹೊಡಿಯೊ’ ಎನ್ನುನುತ್ಸಾ ಕಿವಿಮುಚಿಚಾಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿಯೆ ಬಿಟಟನ್ನು .
ಗನಾರ್ಶೆಲ್ೀನ ಹಾರಿತ್ು. ಆದರೆ ಆ ಮಳೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಮಾಡಿನ್ನ ಒಳಗಿನಂದಲೆ ಲುಂಗಿಸಾಬಿ ಅದನ್ನುನು ಎಸೆದಿದದರಿಂದ ಅದು ದಿಕುಕ
ತ್ಪಿಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತರ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರು ಮಲಗಿದದ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಅತ್ ಸಮಿಪವಾಗಿ ಸಡಿದು ಸದುದ ಮಾಡಿತ್ುತ! ಯಾರ ಅಲ್ಲಿಂದಲೆ ಕೂಗಿ ಬಯದರು:
“ಯಾವನ ಅವನ್ನು, ಹುಚುಚಾಮುಂಡೆೀಗಂಡ! ಗನಾರ್ಶೆಲು ಹೊಡೆದವನ್ನು? ಅವನಗೆೀನ್ನು ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಕಣಣಾದೆಯೆೀನ? ನಾಯಕರಿಗೆ ಜರ ಜಾಸತ
ಆಗಿ ನ್ನರಳಾತ ಮಲಗಿದಾರೆ, ಅವರ ಕಾವಣ್ಣೆ ಬೆಳಕಂಡಿೀಗೆ ಹೊಡಿೀತ್ಸಾನೆ ಇಂವ ಗನಾರ್ಶೆಲ? ಪಟಿಂಗ!”
ಲುಂಗಿೀಸಾಬು ನಾಲಗೆ ಕಚಿಚಾಕೊಂಡು ಕೆಳದನಯಲ್ಲಿ ದೊರಿದನ್ನು ತ್ಮುಮಗೆ : “ಹೊೀಯ್! ನ್ನಮಮ ಸಣಣಾ ಒಡೆಯರ ಮಾತ್ು ಕೆೀಳಿ ಸಮಾ ಅಯತಲಾಲಿ
ನ್ನನ್ನಗೆ? ಸಾಕು, ಮಾರಾಯಾರ, ನಮಮ ಸಾವಾಸ!…”
ಅಲ್ಲಿದದವರೆಲಲಿ ಬಿದುದ ಬಿದುದ ನ್ನಕಕರು….
“ಅಲ್ಲಿೀ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕುಂಟನ್ನ ಹುಣುಣಾ ಜಾಸತಯಾಗಿ, ಜರದಾಗೆ ನೆರಳಾತ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಆಯತಂತೀ. ಬಾಯಿಗೆ ಬಧಾಂಗೆ ಹಲವರಿೀತ್ಸಾರಂತ್ಸೆ.
ಹಾಂಗಾದೆರ ಇವತ್ುತ ಧಾರೆ ಎರಕೊಡೀರು ಯಾರೀ?”ಒಬಬಾ ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಅವರು ಗೆಲುವಾಗೆ ಇದಿದದೂರ ಧಾರೆ ಎರಕೊಡಾಕೆ ಆಗಿತರಲ್ಲಾಲಿ….” ಮತತಬಬಾನ್ನ ಅನಸಕೆ.
“ಯಾಕೆ?”
“ಯಾಕೆ ಅಂದೆರ? ಕೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೊಡೆಲಿ ಕೆೈ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡಿತ ಆಗಿ ಬಿಡಾತಳೆೀನ್ನು? ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಡಬೆೀಕಾದರೆ ಧ್ಮರ್ಶೆಪತ್ನುೀನೆ
ಆಗಬೆೀಕು….”ತ್ಸಾನ್ನು ‘ಧ್ಮರ್ಶೆಪತ್ನು’ ಎಂಬ ದೊಡಡ ಮಾತ್ನ್ನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚಚಾರಿಸ ಆಲ್ಸುತ್ತದದವರನ್ನುನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸದನೆಂದುಕೊಂಡು
ಹೆಮಮಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತದದವನ್ನು “ಅದಕೆಕೀ ಒಂದು ಬಾಯರೆ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಟು ಮಾಡಾಯರಂತ್ಸೆ ….”
“ಬಾರ ಹೊೀಗಾನ್ನ, ಚಿನ್ನನುಕಕಯನು ಹತ್ರಕೆಕ.” ತ್ಮಮ ಸಂವಾದವನ್ನುನು ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ ಆಲ್ಸುತ್ತದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆವನ್ನುನು ಅಂಗಿತೀಳು ಹಿಡಿದೆಳೆದು
ಎಬಿಬಾಸದನ್ನು. ಅವನಗೆ ಕೂಡಿಕೆ, ಹೆಂಡಿತ, ಧ್ಮರ್ಶೆಪತ್ನು, ಧಾರೆ ಈ ಮಾತ್ುಗಳೆಲಲಿ ತ್ನ್ನನುನೆನು ಏನ ಅಥರ್ಶೆವಾಗದ ಫಜೀತ್ಗೆ ಸಕಿಕಸುವಂತ್ಸೆ ತೀರಿ,
ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಾದ ತ್ನ್ನನು ಸರಳ ಜೀವನ್ನಕೆಕ ಪ್ಪಾರಗಿ ಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ನ್ನಗಥರ್ಶೆವಾಗುತ್ತದದ ಚಿನ್ನನುಕಕಯಯನ್ನ ಸಾನಧ್ಯವನ್ನನುರಸ ಓಡಿದದನ್ನು.
ತ್ಮಮ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಇಬಬಾರೂ ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲ್ನಂದ ಒಳಹೊಕುಕ, ಒಳಅಂಗಳದ ಅಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿಟಿಟದದ ದೊಡಡ ತ್ಸಾಮರದ ಹಂಡೆಯಿಂದ ನೀರು
ಮಗೆದು ಕೆಸರಾಗಿದದ ಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ತಳೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದರು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ, ಅದಕಾಕಗಿ ಹಾಕಿದದ ಹಾಸುಗಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ ನಂತ್ು, ಕಾಲು
ತಳೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದಗ ತ್ಮುಮ ತ್ನ್ನನು ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದದವನ್ನು, ಹಂಡೆಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕಂಬಕೆಕ ಒರಗಿಸ ಇಟಿಟದದ ಒಂದು ಸೌದೆ ತ್ುಂಡನ್ನುನು ಕಂಡು,
ಯಾವ ಉದೆದೀಶವೂ ಇಲಲಿದೆ ಯಾಂತ್ರಕವಾಗಿ ಅದನ್ನುನು ಕೆೈಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಮಕಕಳಿಗೆ ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ ಸಹಜ ಚೆೀಷೆಟಯಿಂದ ಪರಚೊೀದಿತ್ನಾಗಿ,
ತ್ಸಾಮರದ ಹಂಡೆಗೆ ಬಡಿಯತಡಗಿದನ್ನು: ಡಣ್ಣ್ ಡಣ್ಣ್ ಡಣಕು ಡಣಕು! ಡಣಕು ಡಣಕು ಡಣ್ಣ್ ಡಣ್ಣ್! ಡಣಕು ಡಣಕು ಡಣಕು ಡಣಕು! ಡಣ್ಣ್
ಡಣ್ಣ್ ಡಣ್ಣ್ ಡಣ್ಣ್!
ಆ ಲ್ೀಹಶಬದ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಜೊೀರಾಗಿಯೆ ಇದಿದತ್ಸಾದರೂ ಮದುವೆಮನೆಯ ಗಜಬಿಜಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೆ ನಾನಾ ವಿಧ್ವಾದ
ಅಡುಗೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾಯರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದ ಜನ್ನರ ಗದದಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರ ಗಮನ್ನವನ್ನೂನು ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಅದು
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ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ ನೆರೆದಿದದ ನ್ನೂರಾರು ಜನ್ನರಲ್ ಮೂವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೆ ವಿಶ್ಷ್ಟ ಭಾವತ್ರಂಗಗಳನ್ನುನು ಹೊಡೆದೆಬಿಬಾಸತ್ುತ!
‘ಡಣ್ಣ್ ಡಣ್ಣ್ ಡಣಕು ಡಣಕು! ಡಣ್ಣ್ ಡಣ್ಣ್ ಡಣಕು ಡಣಕು:’ ತ್ನ್ನಗೆ ಶಾಸತರ ಮಾಡಿಸುತ್ಸಾತ ಸುತ್ುತವರಿದಿದದ ನೆಂಟರಮಮಂದಿರ ನ್ನಡುವೆ
ಮದುಮಗಳಾಗಿ ವಸನ್ನಭೂಷ್ಣ ಭೂಷ್ತ್ಸೆಯಾಗಿ ಬೆವರುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ದದ ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ಟಕಕನೆ ಚಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಕಿವಿನಮಿರಿ ಆಲ್ಸದಳು: ‘ಡಣ್ಣ್ ಡಣ್ಣ್
ಡಣಕು ಡಣಕು!’ ಹೌದು, ಹಂಡೆಗೆ ಕೊೀಲು ಬಡಿದ ಸದುದ! ಅರೆ! ಈಗೆೀಕೆ ಆ ಸದುದ? ಕತ್ತಲಾದಮೀಲೆ ತ್ಸಾನೆ ಅದು ಕೆೀಳಿಬರಬೆೀಕಾದದುದ, ಶೂದರರ
ಧಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಶಾಲಗನುದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನೆ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇವತ್ತನ್ನ ಧಾರೆ-ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ದಿವತ್ೀಯ
ಪತ್ನುಯನಾನುಗಿ ವಹಿಸಕೊಡುವ ಧಾರೆಯ ಸಮಯ ರಾತ್ರ ಹನೆನುರಡು ಗಂಟೆಗೆ ತ್ಸಾನೆ ‘ಗಳಿಗೆ ಬರುವುದು ? ’ ಧಾರಾಮುಹೂತ್ರ್ಶೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗಲೆ,
ಹಗಲ್ನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಬಾವ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಈಗಲೆ…?
“ಏನಾಯೆತ ಮದೊೀಳಿಗೀಗೆ?…. ಜಡೆ ಹೂವು ಭಾರಾಯೆತೀನೆ? ಏನ್ನು ಬೆೀಕೆ?….ಯಾರು ಬೆೀಕೆ?… ಯಾಕೆ ಹಾಂಗೆ ನೀಡಿತೀಯಾ
ಸುತ್ಸಾತಮುತ್ಸಾತ….” ನಾಲಾಕರು ನೆಂಡತ್ಯರು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ತ್ಳಮಳವನ್ನುನು ಗಮನಸ ಪರಶೆನುಗಳ ಧಾಳಿಯನೆನು ಪ್ಪಾರರಂಭಸದರು.
ಒಳಗೆಲಸದಲ್ಲಿದದ ನಾಗಕಕಗೂ ಆ ಹಂಡೆಯ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ. ಅವಳೂ ಚಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಅದನ್ನುನು ಸವಲಪ ಸಂದಿಗಧಮನೀಭಾವದಿಂದಲೆ ಆಲ್ಸ, ಅದರ
ನಜಾಂಶವನ್ನನುರಿಯಲು ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಿಕದ ನೆಂಟರಮಮ “ನಾಗೂ , ಮದೊೀಳಿಗೀಗೆ ಏನ ಒಂದು ತ್ರಾ ಆಗಯದೆ,
ಸೊಲಪ ಬಾ” ಎಂದು ಅವಳನ್ನುನು ಮಾಣ್ಗೆಗೆ, ಆಗತ್ಸಾನೆ ಮಿಹದಿಂದ ಹಿಂತ್ರುಗಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯದರು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ನಾಗಕಕನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದುದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಮತ್ುತ ಹೆಚುಚಾ ಸಪಷ್ಟತ್ರವಾಗಿ ಅವಳ ಬೆಚಚಾಗಣುಣಾಗಳಿಂದಲೆ ನಾಗಕಕ ಎಲಲಿವನ್ನುನು
ಅರಿತ್ುಕೊಂಡು, ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳಿ, ಶಬದದ ಕಾರಣ ಮತ್ುತ ಉದೆದೀಶಗಳನ್ನುನು ವಿಚಾರಿಸಲು ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ ಹೆಂಡಯ ಎಡೆಗೆ ಬಿರುಬಿರನೆ
ಧಾವಿಸದಳು.
ನಾಗಕಕ ಆ ಸಥೂಳಕೆಕ ಬರುವುದರಳಗೆ ಹಂಡೆಯ ಸದಿದಗೆ ಭಾವಚಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದದ ಇನನುಂದು ವಯಕಿತ,-ಮೂರನೆಯ ವಯಕಿತ-ಪಿೀಂಚಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿಹೊೀಗಿ,
ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ನಂತ್ು, “ಅಯಾಯ, ಅಯಾಯ, ಕೊೀಣೂರು ಸಣಣಾಯಾಯ, ಹಂಡೆಗೆ ಹೊಡಿೀಬೆೀಡಿ, ಹೊಡಿೀಬೆೀಡಿ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದೆರ ಬಯಾತರೆ.
ದೊಡಡಯೊಯೀರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸತ ಆಗಯದೆಯಂತ್ಸೆ…” ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತದದಳು .
ನಾಗಕಕ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಡಣಕು ನಂತ್ತ್ುತ. ತ್ಮುಮ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ತ್ುಂಡು ಹಿಡಿದು ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಏನ್ನನನು ಹೆೀಳುತ್ತದದನ್ನು. ನಾಗಕಕ ಬಂದು,
ವಿಷ್ಯ ಅರಿತ್ು, ತ್ಮುಮಗೆ” ಕೊೀಣೂರು ತ್ಮಮಯಯಂದೊೀ ಈ ಕೆಲಸ?” ಎಂದಷೆಟ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿ, ಪಿೀಂಚಲು ಇದದಡೆಗೆ ಹತ್ತರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಮಲಲಿಗೆ
ಮಾತ್ಸಾಡತಡಗಿದಳು. ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ತ್ರುವಾಯ ತ್ಮಮವೂ ಕಾಲು ತಳೆದುಕೊಂಡು ಚಿನ್ನನುಕಕಯಯ ಇದೆದಡೆಗಾಗಿ ಇಬಬಾರೂ ಓಡಿದರು.
ನಾಗಕಕ ಒಳಗೆ ಹೊೀದಮೀಲೆ ಪಿೀಂಚಲು, ರಾತ್ರ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗದಿರಲ್ ಎಂದು, ತ್ಸಾನೆೀ ಕಂಬಕೆಕ ಒರಗಿಸಟಿಟದದ ಸೌದೆ ತ್ುಂಡನ್ನುನು
ಅಲ್ಲಿಂದ ತ್ಸೆಗೆದು, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸಕಕದಂತ್ಸೆ, ನಾಗಂದಿಗೆಯಮೀಲೆ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಹತ್ತರ ಇಟಟಳು…
ಧ್ಮುರ್ಶೆವೊಡನೆ ತ್ಮಮ ಹೊೀಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ, ಚಿನ್ನನುಕಕಯಯ ತ್ನ್ನಗೆ ಅಗಮಯವೂ ದುಗರ್ಶೆಮವೂ ಆದ ಸಥೂಳದಲ್ಲಿ ದುಸಾಸಾಧ್ಯಳಾಗಿ ಕುಳಿತ್ದಾದಳೆ , ತ್ಲೆ
ಬಗಿಗಸಕೊಂಡು: ಮಳೆಗಾಲದ ಮೀಡಮಬುಬಾ ಕವಿದು ದಿವಗುಣ್ತ್ವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆ ಮುತ್ತದದ ಮಾಣ್ಗೆಯೊಳಗೆ, ಕಂಭದ ಮೀಲೆ ಮಿಣ್ಮಿಣ್
ಉರಿಯುತ್ತದದ ದೊಡದ ಹಣತ್ಸೆಯ ದಿೀಪದ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ, ತ್ರತ್ರದ ಬಣಣಾದ ಮತ್ುತ ಅಂಚಿನ್ನ ಸೀರೆಗಳನ್ನುನುಟಿಟದದ ಹುಡುಗಿಯರ ಮತ್ುತ ಹೆಂಗಸರ
ಕೊೀಟೆಯ ಮಧೆಯ ಸೆರೆಯಾದಳೆಂಬಂತ್ಸೆ ಕುಳಿತ್ದದಳು ಚಿನ್ನನುಕಕಯಯ, ನಾನಾ ರಿೀತ್ಯ ಕೊರಳ, ಕಿವಿಯ, ಮೂಗಿನ್ನ, ಬೆೈತ್ಲೆಯ, ಜಡೆಯ, ತೀಳಿನ್ನ
ಮತ್ುತ ಕೆೈಯ ಆಭರಣಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ಜಗಿಗದಂತ್ಸಾಗಿ ಬಾಗಿ!- ಮದುಮಗಳಾಗಿ!
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ತ್ಮಮ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಇಬಬಾರೂ ನಸಸಾಹಾಯಕರಾಗಿ ಆದಷ್ುಟ ದೂರ ನಂತ್ಸೆೀ ನೀಡಿದೌ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ ನೆಂಟರಮಮಂದಿರ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿೀಳಬಾರದೆಂದು.
ಚಿನ್ನನುಕಕಯಯ ಏನೀ ಅಪ್ಪಾಯಕೆಕ ಸಕಿಕಬಿದಿದದಾದಳೆ ಎಂದೆೀ ಭಾವಿಸ ತ್ಮುಮ ಪಿಸಪಿಸ ಕೆೀಳಿದನ್ನು ಧ್ಮುರ್ಶೆವನ್ನುನು: “ ಯಾಕೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ
ಚಿನ್ನನುಕಕಯೆಗ? “
ಅವನೆೀನ ಯಾರಿಗೂ ಕೆೀಳಿಸಬಾರದೆಂದು ಮಲಲಿಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಸಮಿಪದಲ್ಲಿದದ ನೆಂಟರಮಮ ಒಬಬಾರು “ ಯಾರದು ? ಕೊೀಣೂರು
ತ್ಮಮಯಯನಾ?…ನನ್ನನುಕಕಯಯನ್ನ ಇವತ್ುತ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾತರೆ ಕಣೀ, ನನ್ನನು ಸಂಬಾವಿ ಬಾವಯಯ.”
“ಬಾವಯಯ ಅಲಲಿ. ಅವನಗೆ ಮಾವಯಯ ಆಗಾತರೆ” ತ್ದಿದದರು ಮತತಬಬಾ ನೆಂಟರಮಮ.
ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ ಗರತ್ಯರಡನೆ ಹುಡುಗಿಯರೂ ಕಿಲಕಿಲನೆ ನ್ನಕಕರು. ಹುಡುಗರಿಬಬಾರಿಗೂ ತ್ುಂಬ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಟ ಕಿತ್ತರು.
ಅವರಿನ್ನೂನು ಮಾಣ್ಗೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ದಾಟಿರಲ್ಲಲಿ, ಯಾರ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಹೆೀಳಿದುದು ಕೆೀಳಿಸತ್ು: ‘ಮಾವಯಯ ಅಲಲಿ; ಚಿಕಕಪಪಯಯ!’
ಚಿಕಕಪಪಯಯ?
ತ್ಮುಮಗೆ ಇದುದದುದ ಒಬಬಾನೆ ಚಿಕಕಪಪಯಯ: ಮುಕುಂದ ಚಿಕಕಪಪಯಯ!
‘ಮತತಬಬಾರು ಯಾರ ಚಿಕಕಪಪಯಯನ್ನಂತ್ಸೆ? ಥೂ!’ ಎಂದುಕೊಂಡ ತ್ಮುಮನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಆ ಚಿಕಕಪಪಯಯನ್ನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತ್ುಂಬ
ಹೆೀಯಭಾವನೆಯನ್ನನುನ್ನುಭವಿಸ, ಅವನ್ನು
ಚಿನ್ನನುಕಕಯಯನ್ನನ್ನುನು ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಕೂರರವಾದ ಪರತ್ಭಟನೆಯ ಭಂಗಿಯನ್ನೂನು ತ್ಸಾಳಿತ್ುತ!
ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕ ನಾಲೂಕವರೆಯೊ ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೂ ಮೀಡಗತ್ತಲೆ ಕವಿದು ಆರೂವರೆಯೊ ಏಳೊ ಎಂಬ ಭಾರಂತ್ಗೆ
ಎಡಗೊಡುತ್ತತ್ುತ. ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತತ್ುತ. ಸೊೀಗೆ ಹೊದಿಸದದ ಮನೆಯ ಅನೆೀಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೊೀರಿ ಸೊೀರಿ, ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ತ್ಂಬಾಳೆ ಬೊೀಗುಣ್
ಮಡಕೆಗಳನನುಟುಟ ನೀರು ಹಿಡಿದು, ಅದು ಹರಿಯದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದಿತ್ುತ.
ಹೂವಳಿಳೆಮನೆಯೊಳಗೆ ಜನ್ನ ತ್ುಂಬಿದಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತ್ುತ. ನಜಕೂಕ ಜನ್ನ ತ್ುಂಬ ವಿರಳವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ. ಮಳೆಯಿಲಲಿದ ದಿನ್ನವಾಗಿದದರೆ ಹೊರಗೆಲಲಿ
ಸುತ್ತ ಮುತ್ಸಾತ ಓಡಾಡುತ್ಸಾತ ಇರುತ್ತದದ ಮದುವೆಯ ಉಲಾಲಿಸ ಉತ್ಸಾವಗಳು ಮಳೆಯ ನಮಿತ್ತ ಮನೆಯೊಳಗೆೀ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ದಟಟಯಿಸಾದ
ಭರಮಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತಷೆಟ! ಗಿಜಬಿಜ ಸದೂದ ಸವರ್ಶೆವಾಯಪಿಯಾಗಿತ್ುತ.
ಸಂಬಾವಿಯಿಂದ ಬರುವ ಗಂಡಿನ್ನ ಕಡೆಯ ದಿಬಬಾಣದವಿಚಾರವಾಗಿಯೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆ ಚಚೆರಚೆ ಜಜಾಞಸೆ ಊಹೆ ಎಲಲಿ ನ್ನಡೆದಿತ್ುತ: ‘ಈ
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ದಿಬಬಾಣ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೊ ದೆೀವರೆ ಬಲಲಿ.’ ‘ಹಳಳೆ ದಾಟುವುದಾದರೂ ಹಾಯಂಗೆ, ಮಾರಾಯಾರ?’ ‘ದಂಡಿಗೆಯವರು ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಬಿದುದ ಗಂಡಿನ್ನ ಸೊಂಟ ಮುರಿದೆ ತ್ರುತ್ಸಾತರೆ ಅಂಬೊೀ ಹಾಂಗೆ ಕಾಣತದೆ .’ ‘ಒಬಬಾರಿಬಬಾರಾದರೂ ತ್ಸೆೀಲ್ ಹೊೀಗದೆ ಇರುತ್ಸಾತರೆಯೆ ತ್ುಂಬಿದ
ಹಳಳೆದಲ್ಲಿ?’ ‘ಅವರಿಗೆೀನ್ನು ಹುಚೊಚಾ? ತ್ುಂಬಿದ ಹಳಳೆಕೆಕ ಇಳಿಯುವುದಕೆಕ? ಅಚೆಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ಸಾತರೆ, ಹಳಳೆ ಇಳಿಯೊೀ ತ್ನ್ನಕ.’ ‘ಹಾಂಗೆ
ಕಾಯುವುದಾದರೆ ನಾಳೆ ಬೆೈಗಿನ್ನತ್ನ್ನಕ ಅವರು ಕಾಯಬೆೀಕಾದಿೀತ್ು, ಈ ಮಳೆ ನೀಡಿದರೆ ನಲುಲಿವ ಹಾಂಗೆ ತೀರುವುದಿಲಲಿ.’ ‘ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ
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ಅದೃಷಾಟನ್ನೂ…’ ‘ಅಂಥಾ ದೊಡದೀರ ಕೆೈ ಹಿಡಿಯುವ ಪುಣಯ ಇರಬೆೀಕಾಯತಲಲಿ ! ’ ‘ಎಂಥಾ ದೊಡಡೀರಪ್ಪಾಪ? ದುಡಿಡನ್ನ ದೊಡಡವರೀ?’ ‘ಹೂಞ!
ಯಾಕಾಗಬಾರದು? ದುಡಿದನ್ನ ದೊಡದವರೆೀ ಅಂತ್ಸಾನ್ನೂ ಇಟುಟಕೊೀ…’
ಈ ಗಜಬಿಜ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಅಜಜಿಯ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಒಬಬಾಳೆ ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ು, ಸುತ್ತಟಿಟದದ ಅಜಜಿಯ ಹಾಸಗೆಗೆ
ಒರಗಿಕೊಂಡು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತ್ಸಾಮಗನುಳಾಗಿದದಳು. ಬೆಳಿಗೆಗ ಶಾಸತರ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವಳ ಅಂಗೊೀಪ್ಪಾಂಗಗಳ ಮೀಲೆ ಹೆೀರಿದದ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ
ಆಭರಣ ಸಂದೊೀಹ ವಿಲಲಿದಿದದರೂ ಅವಳು ಮದುವಣಗಿತ್ತ ಎಂಬುದಕೆಕ ಸಾಕಿಷೌಯಾಗಿ ಕೆಲವೆೀ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಶೀಭತ್ಸೆಯಾಗಿದದಳು;
ಕುಂಕುಮವೆರೆಸದ ಕೆಲವು ಅಕಷೌತ್ಸೆಗಳೂ ಅವಳ ಸುತ್ತ ಬಿದಿದದುದವು; ಶಾಸತರ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವಳ ತ್ಲೆಗೂದಲಲ್ಲಿ, ಗೊಬೆಬಾ ಸೆರಗಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಮಡಿೀಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ
ಸೀರೆಯ ಮಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಿಕಕೊಂಡಿದುದ, ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಏಕಾಂತ್ಕೆಕ ಬಂದು ಕೊಡವಿಕೊಂಡಾಗ ಬಿದದವು ಅವು:
‘ಯಾಕೆ ಹಿೀಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ ಮಳೆ? ಇವತ್ಸೆತ?…. ಈ ಮಳೆ ಹಿೀಗೆೀ ಬಿೀಳುತ್ತದದರೆ ಗತ್? ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಹೆೀಗೆ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ಸಾತರ
ಮುಕುಂದಬಾವ? ಸಕಿಕಬಿದದರೆ ಏನ್ನುಗತ್?… ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವುದಕೆಕ ಆಗುತ್ತದೆಯೊ ಇಲಲಿವೊೀ?… ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾದರೂ
ಧಾರೆಗೆ ನಲುಲಿವ ಪರಸಂಗ ಬಂದೆೀ ಬಿಟಟರೆ?… ಬಂದರೆ, ಇದೆದೀ ಇದೆಯಲಾಲಿ ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ತರ, ಔಷ್ಧಿ! ನಾಗಕಕನೆೀ ತ್ನ್ನುನುವುದಕೆಕ ಇಟುಟಕೊಂಡಿದದ ವಿಷ್!ಆಲ್ೀಚನೆಯ ನ್ನಡುವೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಎದುದ ನಂತ್ಳು. ನಾಗಂದಿಗೆಯ ಮೀಲೆ ಕೆೈಯಾಡಿಸ ಒಂದು ಸಣನು ಕರಡಿಗೆಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು, ಅದರಲ್ಲಿದದ
ಪ್ಟಟಣವನ್ನುನು ಬಿಚಿಚಾ ನೀಡಿ, ವಿಷ್ದ ಪದಾಥರ್ಶೆ ಇರುವುದನ್ನುನು ಮತತಮಮ ನಶಚಾಯಪಡಿಸಕೊಂಡು ಕರಡಿಗೆಯನ್ನುನು ಅಲ್ಲಿಯೆೀ ಭದರಪಡಿಸಟುಟ, ಮತ್ಸೆತ
ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ ಸುಯುಯತ್ಸಾತ ಕೂತ್ುಕೊಂಡಳು: ‘ನ್ನನ್ನನು ಅವವ ಇದಿದದದರೆ?….’ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಲ್ೀಚನೆ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ಂದೊಡನೆಯ
ಕಣ್ಣಾೀರು ಸುರಿಯತಡಗಿ ನೀರವವಾಗಿ ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅಳತಡಗಿದಳು.
ಅವಳ ತ್ಸಾಯಿಯ ಅಕಾರವಾಗಲ್ ಮುಖವಾಗಲ್ ಅವಳ ನೆನ್ನಪಿಗೆ ಸವಲಪವಾದರೂ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಅಷ್ುಟ ಚಿಕಕ ವಯಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ತ್ಸಾಯಿ
ತ್ೀರಿಹೊೀಗಿದದಳು. ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅವಳು ಅಜಜಿಯನೆನು ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯೆಂದೂ ತ್ಳಿದುಕೊಂಡಿದದಳು. ಅವಳ ಅಜಜಿ ಅವಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಜೀವಕಿಕಂತ್
ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಪಿರತ್ಸುತ್ತದದರೂ ಅವಳ ಹೃದಯದ ಹೊಸ ಆಶೆಗಳನ್ನುನು ಅರಿಯಲಾರದ ಸಂಪರದಾಯದ ಮುದುಕಿಯಾಗಿದದಳು. ಕೊೀಣೂರು ಮುಕುಂದನಗೆ
ತ್ನ್ನನು ಮಮಮಗಳನ್ನುನು ಕೊಡಲು ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲಲಿದಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರ ದೊಡದಸತಗೆ, ಐಸಚಾಯರ್ಶೆ, ಅವರ
ಮದಲನೆಯ ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಮಕಕಳಾಗದೆ ಬಂಜೆಯಾಗಿದುದದರಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಮಮಮಗಳ ಮಕಕಳಿಗೆೀ ಸಂಬಾವಿಯ ದೊಡಡ ಆಸತಯೆಲಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
ಎಂಬ ದೂರದ ಮಹದಾಶೆ, ಅವರು ನೀಡಿದದ ಧ್ನ್ನ ಕನ್ನಕ- ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ಪೆರೀರಿತ್ಳಾಗಿ, ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ವಿವೆೀಕಪೂವರ್ಶೆಕವಾದುದು ಎಂದು ತ್ಸಾನ್ನು
ನ್ನಂಬಿದ ತ್ನ್ನನು ಅಳಿಯನ್ನ ಸಲಹೆಗೆ ಸಮಮತ್ಸದದಳು. ತ್ನ್ನನು ಮಗಳಂತ್ೂ ಬಡವನ್ನ ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಸುಖವನೆನು ಕಾಣದೆ ಬಾಳದೆ ಹೊೀದಳು;
ಮಮಮಗಳಾದರೂ ಸರಿವಂತ್ರ ಮನೆ ಸೆೀರಿ ಸುಖಿಯಾಗಿರಲ್ ಎಂಬುದೊಂದೆ ಮುದುಕಿಯ ಹಾರೆೈಕೆಯಾಗಿತ್ುತ.
ಇನ್ನುನು ಅವಳ ತ್ಂದೆ, ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರ ಅಕಾರ, ಗಾತ್ರ, ಮಹಾಮಿೀಸೆ, ಮಾತ್ು ನ್ನಡತ್ಸೆ ಎಲಲಿದರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದದ ಒಂದು ಗಾರಮಿೀಣರೂಕಷೌತ್ಸೆಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಎಳೆತ್ನ್ನದಿಂದಲೂ ತ್ಂದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕಿತಯೆ ಉದಿದೀಪನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ಂದೆಯನ್ನುನು ಪಿರೀತ್ಸುವುದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ
ಗೌರವಿಸುತ್ತದದಳು. ಆ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆಯೆ ಹೃದಯವಾಗಿರುತ್ತತ್ುತ. ದೊಡಡವಳಾದ ಮೀಲಂತ್ೂ ಅವಳು ಹೆಚುಚಾ ಕಡಮ ದೂರವಾಗಿಯೆ
ಇರುತ್ತದದಳು. ತ್ಂದೆಗೆ ಇದಿರಾಡುವ ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾಗಲ್, ಎದರು ಬಿೀಳುವ ಉದಧಟತ್ನ್ನವಾಗಲ್ ಅವಳಿಗೆ ಕನ್ನಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದದರಿಂದಲೆ
ನಾಗಕಕನ್ನ ಪರಿಚಯವಾದ ಮೀಲೆ ಅವಳನೆನು ನೆಮಿಮಬಿಟಿಟದದಳು. ನಾಗಕಕ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಕಮಮನಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ಮೀಲಂತ್ೂ ಆಕೆಯ ತ್ನ್ನನು
ಹೆತ್ತ ತ್ಸಾಯಿಯ ಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ನಂತ್ದದಳು. ಪರಣಯ ಮತ್ುತ ವಿಷ್ಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ್ನಗಳ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳ ನ್ನರಕಮಯ ಪರಿಚಯವಿದದ
ನಾಗಕಕಗೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಹೃದಯ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಿದುದ, ಅವಳನ್ನುನು ಸವಂತ್ ಮಗಳೆಂಬಂತ್ಸೆ ಪಿರೀತ್ಸುತ್ತದುದದರಿಂದ, ಅವಳಿಗಾಗಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಏನ್ನು
ಕಷ್ಟ ನ್ನಷ್ಟ ಕೆೀಡುಬಂದರೂ ಸಹಿಸಲು ಸದಧಳಾಗಿ, ಅವಳನ್ನುನು ಈ ವಿಷ್ಯ ವಿವಾಹದಿಂದ ಪ್ಪಾರುಮಾಡಲು ದೃಢಸಂಕಲಪ ಮಾಡಿದದಳು, ಅವಳನ್ನುನು ಈ
ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಬಂದದೂದ ಕೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯ ಸಮಮತ್ಯಿತ್ತದೂದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಕಕರೆಗಾಗಿಯೆ; ಈಗ ಅವಳ ಸವಂತ್ದುದ ಎನ್ನನುಬಹುದಾದ
ಸುಖಸಂತೀಷ್ ಏನದದರೂ ಅದೆಲಲಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಸುಖಸಂತೀಷ್ದಲ್ಲಿ ಅಭೆೀದವಾಗಿತ್ುತ.
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ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ನೆನೆದ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಆ ಮಾತ್ೃಮುಖದ ನೆನ್ನಪ್ಪೆೀನಾದರೂ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೆ ಎಂದು ಪರಯತ್ನುಸದಳು.
ಪರಯೊೀಜನ್ನವಾಗಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ಅಜಜಿ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಹತ್ತರದ ಬಂಧ್ುಗಳು ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಸುಫರದೂರಪ ಅಕಾರ ಸೌಂದಯರ್ಶೆಗಳನ್ನುನು ನೆನ್ನದು ಮಚಿಚಾ
ಮಾತ್ಸಾಡುವಾಗಲೆಲಲಿ ಹೆೀಳುತ್ತದದದುದ ಅವಳ ಜಾಞಪಕಕೆಕ ಬಂತ್ು. ತ್ಸಾನ್ನು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದಾದಗಲೆ, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ನೀಡಿದವರೆಲಲಿ, ತ್ನ್ನನು ಮುಖ ತ್ನ್ನನು
ತ್ಸಾಯಿಯ ಮುಖಕೆಕ ಹೊೀಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುನುತ್ತದದರು. ದೊಡಡವಳಾಗಿ ತ್ರುಣ್ಯಾದ ಮೀಲಂತ್ೂ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ನೀಡಿ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ನೀಡುವುದೆೀ
ಬೆೀಡ ಎನ್ನುನುವಷ್ುಟ ತ್ನ್ನನು ಮುಖ ತ್ಸಾಯಿಯ ಮುಖಕೆಕ ‘ತ್ದೂರಪ’ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುನುತ್ತದದರು .
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಬಾಚಣ್ಕೆಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಗೊೀಡೆಗೆ ಆನಸಟಿಟದದ ಸಣಣಾ ಕನ್ನನುಡಿಯನ್ನುನು ಕೆೈಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಅದನ್ನುನು ಕೊಂಡುಕೊಟಿಟದೂದ ಮುಕುಂದಬಾವನೆ,
ಇತ್ರ ನೆಂತ್ರಡನೆ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಅವರ ಸಂಗಡ ತ್ಸೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗಿದದಂದು; ಅದಕೆಕ ಮದಲು ಅವಳು ಬೊೀಗುಣ್ಯಲ್ಲಿಯೊ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿಯೊ ಇರುತ್ತದದ
ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿಕೊಂಡೆ ಹಣ್ಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಇಟುಟಕೊಳುಳೆತ್ತದದದುದ ರೂಢಿ. ಹೆಣುಣಾಮಕಕಳು ಕನ್ನನುಡಿ ನೀಡಿಕೊಂಡು ತ್ಲೆಬಾಚಿಕೊಳುಳೆವುದೆಂದರೆ
ಅದೊಂದು ಅನೀತ್ವಾಯಪ್ಪಾರವೆಂದೆೀ ಆಗಿನ್ನ ಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತ. ‘ಕನ್ನನುಡಿ ನೀಡಿಕೊಳುಳೆವುದು ಸೂಳೆಯರು ಮಾತ್ರ!’ ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ವಯಸಾಸಾದ
ಹೆಗಗಡಿತ್ಮಮಗಳು ಹೆೀಳುತ್ತದುದದನ್ನೂನು ಕೆೀಳಿದದಳು. ಆದದರಿಂದಲೆ ಮುಕುಂದಬಾವನಂದ ಕನ್ನನುಡಿಯನ್ನುನು ಈಸಕೊಳುಳೆವಾಗಲೆ ಏನೀ ಕಳಳೆತ್ನ್ನದ
ಹುಳಿಯನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸತ್ುತ ಅವಳ ಮನ್ನಸುಸಾ. ತ್ರುವಾಯವೂ ಕನ್ನನುಡಿಯನ್ನುನು ಮುಚುಚಾ ಮರೆಯಾಗಿಯೆ ಬಳಸುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಅಭಾಯಸವಾಗಿ
ಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಅದದರಿಂದಲೆ ಈಗಲೂ ಅವಳ ಕಣುಣಾ ಬಾಗಿಲತ್ತ ಓಡಿದುದ! ತ್ಸಾಳಹಾಕಿದೆದೀನೆಂದು ಪರತ್ಯಕಷೌ ಜಾಞನ್ನದಿಂದ ನಶಚಾಯಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೀಲೆಯೆ
ಅವಳು ಕನ್ನನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೀಡಿಕೊಳಳೆಲು ತಡಗಿದಳು!…
‘ಆಃ ಎಷ್ುಟ ಚಂದಾಗದೆ ನ್ನನ್ನನುವವ!’…ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಿಗಿಗನ್ನ ಸುಯೊಲಿಂದು ಹೊಮಿಮತ್ುತ…. ‘ನೀಡಕೆಕ ಎರಡು ಕಣೂಣಾ ಸಾಲುದ! ಕೆೈ
ತಳೆದುಕೊಂಡು ಮೈ ಮುಟಟಬೆೀಕು!… ಇಂಥವಳನ್ನುನು ಹೊಡಿೀತ್ದದನ್ನಂತ್ಲಾಲಿ ನ್ನನ್ನನುಪಪಯಯ?… ಹೆಂಗಾರು ಕೆೈಬತ್ರ್ಶೆತತ ಅವನಗೆ?…’ ಅವಳ
ಅರಿವಿಲಲಿದೆಯೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕಣುಣಾ ನೀರುಕಿಕ ಮಂಜಾಗಿ ಹರಿಯತಡಗಿತ್ುತ… ‘ತ್ೂ ! ಇದೆಂಥ ಹಾಳುಮಳೆ? ಈ ಮುಗಿಲ ಮಬಿಬಾನಾಗೆ ಕನ್ನನುಡಿೀನ್ನೂ
ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಾದಿಲಲಿ….’
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕನ್ನನುಡಿಯನ್ನುನು ಹೆಚುಚಾ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಿಡಿದರೆ ಹೆಚುಚಾ ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಬೆಳಕಂಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ುಸು ಸರಿದಳು. ಕನ್ನನುಡಿಯ
ಮೀಲೆೀನ ಹೆಚುಚಾ ಬೆಳಕು ಬಿತ್ುತ. ಆದರೆ? ಅವಳಿಗೆ ಫಕಕನೆ ಅರಿವಾಗಿ ಮಲಲಿಗೆ ನ್ನಕಕಳು. ಕನ್ನನುಡಿಯನ್ನನುಲಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತ್ರಬೆೀಕಾದುದ; ತ್ನ್ನನು ಮುಖವನ್ನುನು!
ಕಣಣಾರಸಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನನು ಮುಖವನೆನು ಬೆಳಕಿಗೊಡುಡವಂತ್ಸೆ ತ್ರುಗಿ ಕುಳಿತ್ು, ಕನ್ನನುಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ುಸು ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣತಡಗಿದ ಸೌಂದಯರ್ಶೆರಾಶ್ಯ ಕಡೆಗೆ
ನೀಡತಡಗಿದಳು, ದೃಷ್ಟನ್ನಟುಟ. ಆ ಕನ್ನನುಡಿಯ ವಿಸತೀಣರ್ಶೆವೂ, ತ್ುಸು ದೂರ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ, ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಷ್ಟತ್ುತ! ಆದದರಿಂದ ತ್ನ್ನನು
ತ್ಸಾಯಿಯ ಮುಖದ ಚಂದವನ್ನುನು ಒಮಮಗೆೀ ಸಮಗರವಾಗಿ ಕಾಣಲಾರದೆ ಭಾಗಭಾಗವಾಗಿಯೆ ಕಂಡು ಅಕಕರೆಯುಕಿಕದಳು: ಬೆೈತ್ಲೆ ತ್ಸೆಗದಿದದ
ಮಿಂಚುಗಪಿಪನ್ನ ತ್ಲೆಕೂದಲು. ಅಗಲವಾದ ಹೊಂಬಣಣಾದ ಹಣ್ಣೆ, ಹಣ್ಣೆಯ ಮಾಂಗಲಯವನ್ನೂನು ಚೆಲುವನ್ನೂನು ನ್ನೂರುಮಡಿಗೆೈವ ಕುಂಕುಮದ ಬೊಟುಟ,
ಕಾಡಿಗೆಗಪಿಪನ್ನ ಹುಬುಬಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತರುವ ಕಣ್ಣಾನ್ನ ಮೀಲೆ ಬಾಗಿರುವ ಸೊಗಸು, ಕನೆನುಯ ಮಿರುಗುವ ಕೊೀಮಲತ್ಸೆ, ತ್ುಟಿಯ ಮನೀಹರತ್ಸೆ, ಗಲಲಿದ
ದುಂಡನೆಯ ಮುದುದ, ಮೂಗುತ್ ಮಿರುಗುವ ನೀಳಮೂಗು, ಸಾಭರಣ ಸುಂದರವಾದ ಕಿವಿ-ಒಂದೊಂದನ್ನೂನು ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ನೀಡಿ ‘ಅಃ ನ್ನನ್ನನುವವ
ಎಷ್ುಟ ಚಂದಾಗದೆ!’ ಎಂದುಕೊಂಡಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ, ಅನೆೀಕ ಸಾರಿ! ಗಲಲಿದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ನಂತ್ುಬಿಟಿಟದದ ಗಾಯದ ಸಣಣಾ ಕಲೆಯನ್ನುನು ನೀಡಿದಾಗ,
ತ್ಸಾನ್ನು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದಾದಗ ಬಚಚಾಲು ಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಜಾರಿಬಿದುದ , ಕೊಣದ ಕಲುಲಿ ಗಲಲಿಕೆಕ ತ್ಗುಲ್, ನೆತ್ತರು ಸೊೀರಿ, ಅಜಜಿಯ ಜೀವವೆ
ಹಾರಿಹೊೀಗುವಂತ್ಸಾಗಿದದನ್ನುನು ನೆನೆದಳು. ತ್ನ್ನನು ಮುಖದಲ್ಲಿದದ ಆ ಒಂದೆ ಕಳಂಕ ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಮುಖದದಲಲಿ ಎಂದು ನೆನೆದಾಗಲೆ ಅವಳಿಗೆ ತ್ಸಾನ್ನೂ
ಬಣ್ಣಾಸುತ್ತದದ ಮುಖ ತ್ನ್ನನುದು ಎಂಬ ಪರಜೆಞ ಸುಸಪಷ್ಟ ಜಾಗರತ್ವಾದದುದ.
ಅಷ್ುಟ ಹೊತ್ತಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರ ಕತ್ಸೆದ ಕೂಗು ಕೆೀಳಿಸದಂತ್ಸಾಗಿ ಕನ್ನನುಡಿಯನ್ನುನು ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ ಅಡಗಿಸದಳು. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಕರೆದಿರಲ್ಲಲಿ.

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಅವಳ ಬಿೀರಿ, ಮುದುದ ಬೆಕುಕ, ಮಿಯಾವ್ ಮಿಯಾವ್ ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಅವಳ ಬಳಿಗೆ ಬಾಲವೆತ್ತ ಬಂದು ಮೈಗೆ ಮೈ ತ್ಕಕತಡಗಿತ್ು. ಬಹುಶಃ ಅವಳನ್ನುನು
ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಅರಸ ಕಾಣದೆ, ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಂದು, ಅದೂ ಮುಚಿಚಾದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು, ಬೆಳಕಂಡಿಯಿಂದ
ನ್ನುಸುಳಿ ಬಂದಿತ್ಸೆತಂದು ತೀರುತ್ತದೆ ಆ ಬಿೀರಿಬೆಕುಕ. ಅದನ್ನುನು ಕಂಡು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂತ್ಹ ಅತ್ಮೀಯತ್ಸೆ ಉಕಿಕತ್ಸೆಂದರೆ , ತ್ನ್ನನು ಅವವನೆ
ಬೆಕಿನ್ನ ನೆವದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಸಂತ್ಸೆೈಸಲು ಬಂದಿದಾದಳೆಯೊ ಏನ ಎಂಬ ಅನ್ನುಭವ ಉಂಟಾಗಿ, ಮೈಮೀಲಣ ರೀಮ ಮುಳುಳೆನಲುಲಿವಂತ್ಸಾಯುತ!
ಬಿೀರಿಯ ತ್ಲೆಯನ್ನುನು ಸವರುತ್ಸಾತ ಅದರ ಬಹು ಮೃದುವಾದ ಮಿೀಯಾವ್ ಮಿೀಯಾವ್ ಕರೆಯ ಸದದನ್ನುನು ಸವಿದಳು. ಬೆಕಾಕದರೂ ದಿಕಾಕಯತಲಾಲಿ ಈ
ಅನಾಥೆಗೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿತ್ು ಅವಳ ಮನ್ನಸುಸಾ: ಅವಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಬೆೀಕು, ಯಾರೆ ಆಗಲ್, ಯಾವುದೆ ಆಗಲ್ ಸೃಷ್ಟವೂಯಹದಲ್ಲಿ ದಿಕಿಕಲಲಿದೆ
ಇರುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು? ಆ ಬೆಕಿಕನ್ನ ಮಿೀಯಾವ್ ಮಿೀಯಾವ್ ಕಾಕತ್ಸಾಳಿೀಯವಾಗಿ ತೀರಿದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಸಂತ್ಸೆೈಕೆ ನೀಡಿತ್ುತ, ಅಶಾವಸನೆಯನ್ನೂನು
ನೀಡಿತ್ುತ-ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಅವಳ ಅರಿವಿಗೆ ಮಿೀರಿದಾದಗಿತ್ುತ. ಅವಳ ಮದುವೆ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರಡನೆ ನ್ನಡೆಯುವುದಾಗಲ್
ನ್ನಡೆಯದಿರುವುದಾಗಲ್ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹದಿವಷ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಅವಳು ಮತ್ುತ ಅವಳ ಭವಿಷ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಅವಳ ಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಇಬಬಾನ ಅಥವಾ
ಮಮಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಒಬಬಾನ ಐತ್ಹಾಸಕವಾಗಿಯೊ ಅಧಾಯತ್ಮಕವಾದ ಅಧಾರಪ್ಪಾತ್ರವಾಗಿರಬಾರದೆೀಕೆ ? ಭೂತ್ಕಾಲದ ಪರಚೊೀದನೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ
ಭವಿಷ್ಯತ್ಸಾಕಲದ ಆಕಷ್ರ್ಶೆಣ್ಣೆಯೂ ವತ್ರ್ಶೆಮಾನ್ನದ ಚಲನ್ನವಲನ್ನಗಳನ್ನುನು ನಣರ್ಶೆಯಿಸುವ ಪರಬಲ ಶಕಿತಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲಲಿವೆ ?…
ಯಾರ ದಡದಡನೆ ಬಾಗಿಲು ತ್ಟಿಟದರು! ಆ ತ್ಟುಟವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಅವಸರವೊ ಉದೆವೀಗವೊ ವಯಕತವಾಗುವಂತ್ತ್ುತ. ಹಾಗಲಲಿದಿದದರೆ ತ್ಟುಟವವರು
ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ರವೆ ಆಗಿರಬೆೀಕು; ದೊಡಡವರಾದರೆ ಮಲಲಿಗೆ ತ್ಟುಟತ್ತದದರು, ಇಲಲಿದೆ ಕರೆಯುತ್ತದದರು…. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕುಳಿತ್ಲ್ಲಿಂದ ಏಳದೆಯೆ
ಆಲ್ಸದಳು. ದಡದಡದಡ ತ್ಟುಟವುದು ನಂತ್ು ಒಂದು ಬಾಲಕವಾಣ್ ಕೆೀಳಿಸತ್ು: “ ಅಕಕಯಯ,ಅಕಕಯಯ, ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆಗಿ!” ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮುಖ
ಒರಸಕೊಂಡು, ಸೀರೆ ಬಟೆಟ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದುದ ಹೊೀಗಿ ತ್ಸಾಳ ತ್ಸೆಗೆದಳು.
“ಅಕಕಯಯ! ಅಕಕಯಯ! ಕೆೀಳೆದೀನ್ನು?” ಎಂದು ಮೀಲುಸರೆಳೆಯುತ್ತಲೆ ಒಳನ್ನುಗಿಗದನ್ನು ಧ್ಮುರ್ಶೆ. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮತ್ಸೆತ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ, ತ್ಸಾಳವಿಕಿಕ ಚಾಪ್ಪೆಗೆ
ನ್ನಡೆದಳು. ಹುಡುಗನ್ನ ಉದೆವೀಗ ಅವಳಿಗೂ ತ್ಗುಲತಡಗಿತ್ುತ. ಕೆೀಳಿದಳು:
“ಏನೀ? ಏನೀ?….ಯಾಕೊೀ ಏದುತ್ತಯಲಾಲಿ?”
“ನ್ನಮಮ ತ್ಮಿಚಾಗಪಪಯಯ ಸಂಬಾವಿ ಗಂಡಿನ್ನ ಕಡೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದವ ಬಂದಾನೆ….”
“ಯಾರೀ? ಹಳೆಮನೆ ತ್ಮಮಪಪಣ್ಣೆೈನೆೀನ?”
“ಹೂಞ ಅವನೆೀ.”
“ಏನ್ನಂತಯೀ?”
“ಸಂಬಾವಿ ಕಡೆ ಏನ್ನು ಮಳೆ ಅಂದೆರ ಮಳೆಯಂತ್ಸೆ ! ಇಲ್ಲಿೀ ಮಳೆಗೆ ಹತ್ತರಷಟ ನ್ನೂರತ್ಷಟ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ ಇದೆಯಂತ್ಸೆ !…. ಹಳಾಳೆ ಎಲಾಲಿ ತ್ುಂಬಿ
ಹರಿೀತ್ವಂತ್ಸೆ….‘ಇವತ್ಸೆತೀನ್ನು ದಿಬಬಾಣ ಧಾರೆಮೂಹೂತ್ರ್ಶೆಕೆಕ ಬರಾ ತ್ರಾ ಇಲಲಿ!’ ಅಂತ್ಸಾ ಇದದ ಜಗಲ್ೀಲ್ ನೆಂತ್ರ ಹತ್ರ….”
“ಬರದೆೀ ಇದದರೆ ಅಷೆಟೀ ಹೊೀಯುತ! ಹಾಳಾಗಲ್ ಬಿಡು! ಋಣ ಕಡಿೀತ್ು!….”
ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಬೆರಗಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು ಚಿನ್ನನುಕಕಯಯನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡಿದನ್ನು. ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ರುವ ವಿಷಾದಕರ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯಿಂದ ಇನೆನುೀನಾಗದಿದದರೂ ಖಿನ್ನನುಳಂತ್ೂ
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ಆಗಿಯೆ ಆಗುತ್ಸಾತಳೆ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸದದ ಅವನಗೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಸಡುಕಿನ್ನ ಶಾಪಸದೃಶವಾದ ಬಿರುನ್ನುಡಿಗಳನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಸೊೀಜಗವಾಯಿತ್ು. ಅಕಕಯಯ
ಏಕೊೀ ಮುನಸಕೊಂಡಿದಾದಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸದನ್ನು. ಮರುಕಷೌಣದಲ್ಲಿಯೆ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಇನನುಂದು ವಿಷ್ಯದ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಆ
ವಿಷ್ಯ ಅವನಗೆ ಹೆಚೆಚಾೀನ್ನೂ ತ್ಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ; ಅವನ್ನ ವಯಸಸಾಗೆ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಅಥರ್ಶೆವಾಗುವಂತ್ಸೆಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ತ್ನ್ನನು ಕೊೀಣೂರು
ಮುಕುಂದಮಾವನಗೆ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಕಕಯಯನ್ನನ್ನುನು ಕೊಟುಟ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತದಂತ್ಸೆ ಎಂಬಥರ್ಶೆದ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನುನು ಅವರಿಬಬಾರಲ್ಲಿಯೂ
ಕಲ್ಪಸಕೊಂಡಿತ್ುತ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ. ಆದರೆ ಅಂತ್ಹ ಹೆಣುಣಾ ಗಂಡಿನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾತ್ುಗಳು ಎಷಟೀ ಆಗಿ, ಹೊೀಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಯಾರೀ ಯಾರನನುೀ
ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತದುದದು ಆ ನಾಡಿನ್ನ ಸಹಜ ಜೀವನ್ನ ವಾಯಪ್ಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದುದದರಿಂದ ಅಂಥಾದದನ್ನುನು ಯಾರೂ ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ
ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಇನ್ನುನು ಸಣಣಾ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ವಿಶೆೀಷಾಥರ್ಶೆ ಹೆೀರೆತ್ಸಾನೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿೀತ್ು?
ಯಾವಾಗ ಮುಕುಂದಮಾವನ್ನ ಆಲ್ೀಚನೆ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಬಂದಿತೀ ಹುಡುಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ಅಕಕಯಯ, ಮುಕುಂದ ಮಾವ ಯಾಕೆ
ಮದೆೀಮನೆಗೆ ಬಂದೆೀ ಇಲಾಲಿ?….”
ಪರಶೆನುಯೆೀನ ತ್ುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ. ಆದರೆ ಎಂತ್ಹ ಭಯಂಕರ ಜಟಿಲತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಕೆರಳಿಸೆಬಿಬಾಸತ್ುತ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ!
ಅವಳ ಮುಖ ಸಣಣಾದಾಯಿತ್ು. ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ುಟ ಮಬುಬಾ ಬೆಳಕಿರದಿದದರೆ, ಬಣಣಾ ಬದಲಾಯಿಸದದನ್ನೂನು ಗಮನಸುತ್ತದದನ ಏನ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ. ತ್ುಟಿ
ಅಳತಡಗುವ ಮಕಕಳ ತ್ುಟಿಗಳಂತ್ಸೆ ತ್ುಸು ನ್ನಡುಗುತ್ಸಾತ ಮುಂಚಾಚಿದಂತ್ಸಾದುವು. ಕಣುಣಾ ಹನಗೂಡಿದುವು. ತ್ನನುಂದ ತ್ಡೆಯಲಾಗದ
ಭಾವಗೊೀಪನ್ನಕಾಕಗಿ ಮಾತ್ಲಲಿದೆ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸಕೊಂಡಳು.
ಅಕಕಯಯಗೆ ಮಹಾಸಂಕಟಕರವಾಗುವ ಅಪರಾಧ್ವನೆನುಸಗಿದಂತ್ವನಾಗಿ ಧ್ಮುರ್ಶೆ, ಕಂಪದ ಗದೆದ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಲಲಿದೆ ಅದರ ಅಂಚಿನ್ನ ಮೀಲೆ
ನ್ನಡೆಯುವವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಫಕಕನೆ ಅದನೆನುತ್ತಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ , ತ್ಟಕಕನೆ ವಿಷ್ಯದ ದಿಕಕನೆ ಬದಲಾಯಿಸದನ್ನು: “ಅಕಕಯಯ,
ಕಾಡಣಣಾಯಯಗೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಮುಳುಳೆ ಚುಚಿಚಾಕೊಂಡಿತ್ತಲಾಲಿ? ಅದಿೀಗ ಕಿೀತ್ು ಸಡಿೀತ್ಸಾ ಅದೆಯಂತ್ಸೆ, ಜರ ಬಂದು ನ್ನಡುಗಾತಕೂತ್ಸಾನೆ ಜಗಲ್ೀಲ.”
ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನನು ದುಃಖವನೆನುಲಲಿ ಬದಿಗೊತ್ತದಂತ್ಸೆ ಸೆರಗಿನಂದ ಕಣಣಾರಸಕೊಂಡು ಹೆೀಳಿದಳು, ಸಾಧಾರಣ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ: “ ಹೊೀಗೊೀ, ಕರಕೊಂಡು
ಬಾರೀ ಅವನ್ನನು. ಒಂದು ಚೂರು ಕಾಡು ಜೀರಿಗೆ ತ್ನನುಸ, ಬಿಸ ನೀರು ಕುಡಿಸ, ಬೆಚಚಾಗೆ ಹೊದಿಸ, ಮಲ್ಗಿಸಾಯರು ಮಲಗಿಸತೀನ, ಪ್ಪಾಪ!…. ಹೆಂಗಾರು
ಮಾಡಿ ಕಾಲ್ನ್ನ ಮುಳುಳೆ ತ್ಸೆಗೆದು, ಕಿೀವು ಬಿಡಿಸದೆ ಇದದರೆ….ಛೆೀ ಪ್ಪಾಪ!….
ಅಕಕನ್ನಲಾಲಿದ ಬದಲಾವಣ್ಣೆಗೆ ಹಷ್ರ್ಶೆಚಿತ್ತನಾಗಿ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕಾಡುವನ್ನುನು ಕರೆತ್ರಲು ಜಗಲ್ಗೆ ಓಡಿದನ್ನು….
ಕಾಡುಗೆ ಕಾಡುಜೀರಿಗೆ ತ್ನನುಸ, ಬಿಸ ನೀರು ಕುಡಿಸ, ಚೆನಾನುಗಿ ಹೊದಿಸ ಮಲಗಿಸ, ನಾನಾ ರಿೀತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ್ನವನ್ನುನು ಹೆೀಳಿ ಉಪ್ಪಾಯದಿಂದ ಕಾಲ್ನ್ನ
ಕಿೀವು ಬಿಡಿಸ, ಒಳಗೆ ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದದ ಅಂಕೊೀಲೆ ಮುಳಿಳೆನ್ನ ಅಧ್ರ್ಶೆ ಚೂರನ್ನುನು ಹೊರತ್ಸೆಗೆದು ಮುಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆೈಗು ಕಪ್ಪಾಪಗಿತ್ುತ. ಯಾರೀ
ಹೊತ್ತಸದದ ಒಂದು ಹಣತ್ಸೆಯ ಬೆಳಕೂ ಕೊೀಣ್ಣೆಯನ್ನುನು ತ್ುಸು ಬೆಳಗತಡಗಿತ್ುತ.
ಕಾಡುಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಸಾ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದಾದಗ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಬಂದೂ ಹೊೀಗಿ, ಹೊೀಗಿೀ ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಇದದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತ್ಮುಮ ಏನೆೀನ
ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಗಳನ್ನುನು ತ್ಂದೂ ತ್ಂದೂ ಅಕಕಯಯಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತಲೆ ಇದದನ್ನು. ಗುರು ಲಘು ಬೆೀದವಿಲಲಿದ ಆ ಸುದಿದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪ್ಪಾಲು ನ್ನಗೆಯ ವಿಷ್ಯಗಳೆ
ಆಗಿರುತ್ತದುದವು. ಆದರೆ ಕತ್ತಲಾಗಿ ದಿೀಪ ಹೊತ್ತಸದ ಮೀಲ್ಮಮ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದದವನ್ನು ಬಹಳ ಹೊತ್ತನ್ನವರೆಗೂ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ.
ಆಮೀಲೆ ದಡದಡನೆ ಒಳಗೆ ಓಡಿ ಬಂದವನ್ನು ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಅಕಕಯಯ, ಮಳೆ ಜೊೀರಾಗಿ ಹೊಡಿೀತ್ತ್ತಂತ್ಸೆ. ಇಳಿಜಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಹೊತ್ತವರು
ಕಾಲುಜಾರಿ ಬಿದುದ, ದಂಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ದದ ಮದುವನ್ನಗಗೆ ಸೊಂಟ ಉಳುಕಿಹೊೀಗದೆಯಂತ್ಸೆ!….”
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ಅವನ್ನು ಇನ್ನೂನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದದನ ಏನ? ಆದರೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕಿಸಕಕನೆ ನ್ನಕುಕ ಬಿಟಿಟದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಅವಾಕಾದನ್ನು. ತ್ನ್ನಗೆ ಗಂಡನಾಗುವವನ್ನ
ಸೊಂಟ ಮುರಿದದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಹೆಂಡತ್ಯಾಗುವವಳು ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ನ್ನಕಿಕದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಹುಡುಗನಗೆ ಸೊೀಜಗವಾಯಿತ್ು ಆದರೆ
ಮರುಕಷೌಣದಲ್ಲಿಯೆ ಏಕೊೀ ಏನೀ ಅವನ್ನೂ ಗಹಗಹಿಸ ನ್ನಗತಡಗಿದನ್ನು: ಮತ್ಸೆತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ತ್ುಸು ಮೂದಲ್ಕೆಯ ದನಯಿಂದ:
“ಹಂಗಾಗಬೆೀಕಲೆಲಿೀನ್ನಕಕಯಾಯ ಅವರಿಗೆ? ಹಿಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹಿ!”
ಇಬಬಾರೂ ಒಟಿಟಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ ನ್ನಗುವುದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಜವರತ್ಪತನಾಗಿ ಮಲಗಿದದ ಕಾಡುವೂ ನ್ನಗತಡಗಿದನ್ನು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದದದರೆ ಅವನ್ನೂ
ಸೆೀರುತ್ತದದನ ಆ ನ್ನಗುವಿನ್ನ ಹೊನ್ನಲ್ಗೆ: ಅಷ್ುಟ ಹಾಸಾಯಸಪದವಾಗಿತ್ುತ ದಂಡಿಗೆಯವರು ಜಾರಿ ಬಿೀಳುವ ಮತ್ುತ ಮದುಮಗನ್ನ ಸಾಲಂಕೃತ್
ಸೊಂಟಮುರಿಯುವ ದೃಶಯ! ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗರತ್ಯರು ಕೆಲವರು ಬಂದು ಮದುಮಗಳನ್ನುನು ಶಾಸತರ ಮಾಡಿಸಲು, ಶೃಂಗಾರಗೆೈದು, ಧಾರೆಯ ಮಂಟಪಕೆಕ
ಸದಧಗೊಳಿಸುವುದಕಾಕಗಿ ಕರೆದೊಯದರು.
ಕೊೀಣ್ಣೆಯೆಲಲಿ ನಃಶಬದವಾದ ಮೀಲೆ, ಕಾಡು ಒದದನೆಯ ಆಗ ಬಾರದೆಂದು ಜೊತ್ಸೆ ಕುಳಿತ್ದದ ತ್ಮುಮ “ಹಿಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು ! ಕಾಡಣಣಾಯಯ, ಆ ಮತ್ತಗೆೀರಿ
ಅತ್ಸೆತಮಮನ್ನ ಬಾಲೆ…. ಥೂ ಥೂ ಥೂ!….” ಅದನ್ನುನು ನೆನೆನೆನೆದು ಹುಡುಗರಿಬಬಾರೂ ನ್ನಗತಡಗಿದರು, ಒಬಬಾರಿಗೊಬಬಾರು ಕಚಗುಳಿ. ಇಟುಟಕೊಂಡರ
ಎಂಬಂತ್ಸೆ.
***
ಬೆೈಗಾಯುತ; ಕಪ್ಪಾಯುತ; ಕತ್ತಲಾಯುತ; ರಾತ್ರಯೂ ಸುದೂರ ಸಾಗಿತ್ುತ. ಹಣತ್ಸೆಗಳು, ಚಿಮಿಣ್ಗಳು, ದೊಂದಿಗಳು, ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದ ತ್ಂದಿದುದ
ನ್ನವನಾಗರಿಕತ್ಸೆಯ ಲಾಂಛನ್ನಗಳಾಗಿದದ ಲಾಟಿೀನ್ನು ಲಾಯಂಪುಗಳು ಅಲಲಿಲ್ಲಿ, ಅವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ವಾಗಿದದ ಸಾಥೂನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯತಡಗಿದುದವು.
ಮದುವೆಗೆ ನೆರೆದಿದದವರು ಸವಲಪವೆ ಸಂಖೆಯಯ ಜನ್ನಗಳಾದರೂ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗುಂಪ್ಪಾಗಿ ಕುಳಿತ್ು ಗುಜು ಗುಜು ಮಾತ್ನಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದು ಆ
ಪುರಾತ್ನ್ನ ಕಾಲದ ದೊಡಡ ಮನೆಯ ತ್ುಂಬ ಒಂದು ಜೆೀನ್ನುಗೂಡಿನ್ನ ಝೀಂಕಾರದಂತ್ಹ ಮರೆ ತ್ುಂಬಿತ್ುತ: ಕಲೂಲಿರು ಗಣಪತ್ ಸಾವಿರಕಾಯಿ
ಒಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿದಿದದ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತದದರೂ ಮಳೆ ನಂತ್ರಲ್ಲಲಿ; ಕಡಮಯಾಗಿರಲೂ ಇಲಲಿ. ಸಂಬಾವಿಯಿಂದ
ಬರಬೆೀಕಾಗಿದದ ದಿಬಬಾಣವನ್ನುನು ನಾನಾ ಭಾವಭಂಗಿ ಗಳಿಂದ ನರಿೀಕಿಷೌಸುತ್ಸಾತ ವಿವಿಧ್ ಸವರೂಪದ ವಾಯಖಾಯನ್ನ ಟಿೀಕೆಗಳನ್ನುನು ಮಾಡುತ್ಸಾತ, ಇಡಿಯ ಮನೆಯ,
ಗರತ್ಯರೂ ಗಿರಾಸತರೂ ಅಡುಗೆಯವರೂ ಆಳುಗಳೂ ಎಲಲಿ ಕಾಯುತ್ತದದರು:
“ಹೊೀಯ್, ಕಡೆಗೂ ಗಂಡಿನ್ನ ಕಡೆ ದಿಬಬಾಣ ಬತ್ರ್ಶೆದೆಯೊೀ ಇಲ್ಲಿೀ?….”
“ಆವಾಗ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಎಲ್ಲಿೀ ದೂರದಾಗೆ, ಕೊಂಬಿನ್ನ ಕೂಗು ಕೆೀಳಿಸಧಾಂಗೆ ಆಯತಪ್ಪಾಪ….”
“ಯಾವಾಗೊಲಿೀ?”
“ದೊೀಯಿಸುರ ಬಂದರಲಾಲಿ ಆವಾಗ…”
“ಏ ! ಅದಿಲೆಲಿೀ ನ್ನಮಮ ಹಳೆಮನೆ ಹೊಲೆೀರು ಊದಿದಿದಬೆೀರ್ಶೆಕು.”
“ದೊೀಯಿಸೆರೀ ಹೆೀಳಿದರಂತ ‘ಅಲೆಲಿಲ್ಲಿೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ದಿಬಬಾಣದ ಸದುದ ಕೆೀಳಿದಾಹುಂಗೆ ಆಗಿತತ್ುತ .’ ಅಂತ್ಸಾ….”
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“ದಂಡಿಗಿೀನ್ನ ಹೊತಕಂಡು ಬಿದರಂತ್ಲಾಲಿ ಬೊೀವೆೀರು ಜಾರಿ!….ಮದುವನ್ನಗಗೆ ಸೊಂಟಾನೆ ಉಳುಕುತ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿತದರಂತ್ಸೆ?….”
“ಅದೆಲಾಲಿ ಸುಳಳೆಂತೀ… ಜಾರಿ ಬಿದಿದದೆದೀನ ಹೌದಂತ್ಸೆ , ಆದರೆ ಸೊಂಟಗಿಂಟ ಮುರಿದಿದುದ ಸುಳಳೆಂತ್ಸೆ….”
“ಹೆಗಗಡೆೀರ ಹಿರೆೀ ಹೆಂಡಿತ, ಅದೆೀ ಮದಲನೆ ಹೆಂಡಿತ ಜಟಟಮಮ ಹೆಗಗಡೆತೀರು, ‘ಅಪಶಕುನ್ನ ಆಯುತ. ದಿಬಬಾಣ ಮುಂದೆ ಹೊೀಗಾದೆಬಾಯಡ, ಅಂತ್ಸಾ
ಕೂತ್ುಬಿಟಿಟದರಂತ್ಸೆ?”
“ಆದೆರ, ಹೆಗಗಡೆೀರು ಬಿಡಾತರೆೀನೀ? ಇಂಥಾ ಹೆಣುಣಾ ಕಿರಿೀ ಹೆಂಡಿತ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ?….”
“ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಲಿ! ಯಾರೀ ದಿಬಬಾಣದ ಕಡೆೀರು ಬಂಧಾಂಗೆ ಕಾಣತದೆ…. ಏನ್ನಂತ್ಸೆ ಹೊೀಗಿ ಕೆೀಳಿಕೊಂಡಾದೂರ ಬತ್ೀರ್ಶೆನ….”
ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದವನ್ನು ಎದುದಹೊೀಗಿ,ಹೊಸದಾಗಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಬಂದಿದದ ಒಬಬಾನಡನೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಮುತ್ತಕೊಂಡು ಪರಶೆನುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸ
ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದ ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿದನ್ನು.
ದಿಬಬಾಣದವರೆೀನ ಕೊೀಡುಲಿಹಳದ ದಂಡೆವರೆಗೂ ‘ಹಾಂಗೂ ಹಿೀಂಗೂ ಮಾಡಿ’ ಬಂದಿದಾದರೆಂದೂ , ಹಳಳೆ ತ್ುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತರುವುದರಿಂದ, ಮಳೆ
ಸವಲಪ ಕಡಿಮಯಾಗಿ, ಹಳಳೆದ ನೀರು ಇಳಿಯುವುದನೆನು ಕಾಯುತ್ತದಾದ ರೆಂದೂ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು. ಹಳಳೆದ ಮತ್ುತ ಅದರ ಆಳವಿರುವ ಮತ್ುತ
ಆಳವಿರದಿರುವ ಜಾಗಗಳ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಊರು ಮನೆಯವರನ್ನುನು ಕಳಿಸ ದಿಬಬಾಣದವರನ್ನೂನು ದಂಡಿಗೆಯಮೂಮ ದಾಟಿಸುವ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹಚಿಚಾದರು.
ಅವರು ದಿಬಬಾಣದವರು ಕಾಯುತ್ತದೆದಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಈಚೆಯ ದಂಡೆಯಿಂದಲೆ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿ, ಅಧ್ರ್ಶೆಮೈಲ್ಯ ಮೀಲುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳಳೆ ಅಗಲವಾಗಿ
ನೀರು ಅಳವಿಲಲಿದೆ ಹರಿಯುತ್ತದದ ಕಲುಲಿ ಕಲುಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಬಬಾಣದವರನ್ನೂನು ದಂಡಿಗೆಯವರನ್ನೂನು ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ದಾಟಿಸದರು.
ಅಂತ್ೂ ದಿಬಬಾಣದವರೂ ದಂಡಿಗೆಯೂ, ಹೂವಳಿಳೆಯ ಮನೆಯ ಮುಂದಣ ಗದೆದ ಬಯಲ್ನ್ನ ಹಕಕಲ ಬಳಿಗೆ ಬಂದುವನ್ನುನು ಸಾರಲು ಕೊಂಬು
ಕೂಗಿದುವು, ಕದಿನ ಹಾರಿದುವು, ತ್ಂಬಟೆ ಬಾರಿಸದುವು. “ದಿಬಬಾಣ ಬಂತ್ು! ದಿಬಬಾಣ ಬಂತ್ು!” ಎಂದು ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಗದದಲ ಸಂಭರಮ
ತ್ಸೆರೆಯುಕಿಕತ್ು! ಎರಡು ಕಡೆಯ ವಾಲಗ ವಾದಯಗಳೂ ಭೀಗರ್ಶೆರೆಯಿತ್ು:
ಸವಾರ್ಶೆಲಂಕಾರ ಭೂಷ್ತ್ಸೆಯಾಗಿ, ಗರತ್ಯರು ಸುತ್ುತಗಟಿಟರಲು ಗೊೀಡೆಗೆ ಬೆನನುರಗಿ ತ್ಲೆಬಾಗಿ ಕುಳಿತ್ದದ ಮದುಮಗಳು, ಚಿನ್ನನುಮಮ, ಗಂಭೀರ
ಚಿಂತ್ಸಾಮಗೆನುಯಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ದೆೈವವನ್ನುನು ನೆನೆಯುತ್ಸಾತ ಅಗಾಗೆಗ ಕಣಣಾರಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದಳು. ಸುತ್ತ ಹತ್ತರವಿದದ ಮುತ್ಸೆೈದೆಯರು ಅವಳ ಕಣ್ಣಾೀರಿಗೆ ತ್ಮಮದೆ
ಆದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ವಾಯಖಾಯನ್ನಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನುನು ಸಮಾಧಾನ್ನಪಡಿಸಲೆಂದು ಉಸರಿದ ಮಾತ್ುಗಳೆ ಅವಳ ದುಃಖಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ
ಮತ್ತಷ್ುಟ ಹತ್ಸಾಶೆಯಾಗಿ ವಿಹವಲಗೊಳುಳೆತ್ತದದಳು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ ತ್ಮುಮ ಹೆೀಳಿದದ ಸುದಿದಗಳಿಂದಲೂ, ಮತ್ುತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ದದ ವಯಸಾಸಾದ
ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮಳಗೆ ಆಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದಮಾತ್ುಗಳಿಂದಲೂ, ಮಳೆಬಿಡದೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದುದದರಿಂದಲೂ, ದಿಬಬಾಣದವರು ರಾತ್ರ ಬಹಳ
ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಬಾರದೆ ಇದುದದರಿಂದಲೂ ಆ ದಿನ್ನ ತ್ನ್ನಗೊದಗಲ್ರುವ ಮದುವೆಯ ದುರಂತ್ ತ್ನ್ನನು ಪಲಾಯನ್ನರೂಪದ ಪರಯತ್ನು ವಿಲಲಿದೆಯೆ
ದೆೀವರ ದಯೆಯಿಂದ ನಂತ್ರೂ ನಲಲಿ ಬಹುದೆಂದು ಹಾರೆೈಸದದಳು. ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಯ ಹಂಡೆಯ ಸದುದ ಯಾವಾಗಬೆೀಕಾದರೂ ಕೆೀಳಿಸ ಬಹುದೆಂದು
ಅತ್ತಕಡೆ ಕಿವಿಯಾಗಿಯೆ ಕುಳಿತ್ದದಳು. ನಾಗಕಕನ್ನೂ ಅಗಾಗ ಮದುಮಗಳಿಗೆ ಏನ್ನನನು ಹೆೀಳುವ ನೆವದಿಂದ ಬಂದು ಅವಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಧೆೈಯರ್ಶೆದ
ಮಾತ್ುಗಳನ್ನುನು ಹೆೀಳಿ ಹೊೀಗುತ್ತದದಳು: ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಗರತ್ಯರು ಯಾಕೆ? ಏನ್ನು? ಎಂತ್ು? ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸದಾಗ ನಾಗಕಕ ‘ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನ್ನೂ
ಸವಲಪ ಹೊಟೆಟ ಸರಿಯಾಗಿಲಲಿ ’ ಎಂದೂ, ‘ತ್ಲೆನೀವು’ ಎಂದೊ ‘ಅದಕೆಕ ಏನಾದರೂ ಕುಡಿಯುವುದಕೆಕ ಬೆೀಕೆೀನೀ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದೆ.’ ಎಂದೊ
ನೆವಹೆೀಳುತ್ತದದಳು. ದಿಬಬಾಣ ಕೊೀಡುಲಿಹಳಳೆದ ದಂಡೆಗೆ ಮುಟಿಟ, ನೀರು ಇಳಿಯುವುದನೆನು ಕಾಯುತ್ತದೆ=ಎಂಬ ಸುದಿದ ಬಂದಾಗ, ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದದ
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ನೆಂಟರಮಮರೆಲಲಿ ತ್ಸಾವು ಬಂದದುದ ವಯಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿವಲಾಲಿ ಎಂಬ ತ್ೃಪಿತಯಿಂದ ನಡುಸುಯುದ ಸಂತ್ಸ ಗೊಂಡಿದದರು. ಅದೆೀ ಸುದಿದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ
ಹೃದಯಕೆಕ ಸಡಿಲಾಗಿ ಎರಗಿತ್ುತ.
‘ಏಕಿನ್ನೂನು ಹಂಡೆಯ ಸದಾಗಲ್ಲಲಿ? ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮದಲೆೀ ಏಕೆ ಪ್ಪಾರು ಮಾಡಬಾರದಾಗಿತ್ುತ? ಮುಕುಂದಬಾವಗೆ ನಾನ್ನು ಬೆೀಡವಾದೆನೆ?’ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಶಂಕೆ ಉದೆವೀಗ ಗರಗಸವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಮೀಲೆ ಹರಿಯತಡಗಿತ್ುತ. ಮಡಿಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ದ ಪ್ಟಟಣವಾದರೂ ಇದೆಯೆ?
ನೀಡಿಕೊಂಡಳು ಕೆೈತ್ಡವಿ. ಅದೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ‘ಅಯೊಯೀ, ನಾಗಂದಿಗೆಯ ಮೀಲೆ ಇಟಟವಳು ಮರತ್ಸೆೀ ಬಂದುಬಿಟೆಟನ್ನಲಾಲಿ!’ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅತ್ತ
ಇತ್ತ ಗಾಬರಿಗೊಂಡವಳಂತ್ಸೆ ಕಣುಣಾ ಹಾಯಿಸತಡಗಿದಳು.
“ಯಾಕೆೀ? ಮದೊೀಳಿಗಗೆ ಹೊಟೆಟಗಿಟೆಟ ನೀಯತದೆೀನೆ?” ಹತ್ತರವಿದುದ ಗಮನಸದ ನೆಂಟರಮಮ ಒಬಬಾರು ಕೆೀಳಿದರು.
“ನಾಗಕಕನ್ನ ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕಂತ್ಸೆ.” ಸಖಿಯತ್ನ್ನವನ್ನುನು ವಹಿಸಕೊಂಡು ಮರೆಯುತ್ತದದ ಹುಡುಗಿಯೊಬಬಾಳು ಹೆೀಳಿದಳು.
ಯಾರ ಹೊೀಗಿ ನಾಗಕಕಗೆ ಹೆೀಳಿದರು. ಅವಳು ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸದಾಗ ಅವಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಪಿಸುಗುಟಿಟದಳು.ನಾಗಕಕ ಮದುಮಗಳನ್ನುನು೭
ಎಬಿಬಾಸ ಕರೆದೊಯದಳು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನನು ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ನಾಗಕಕಗೆ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸಾಳ ಹಾಕುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ ವಿಷ್ವಿದದ ಕರಡಿಗೆಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿ, ಅದರಲ್ಲಿದದ ಪ್ಟಟಣವನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು
ಮಡಿಲ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದಗ, ನಾಗಕಕಗೆ ಎಲಲಿವೂ ತ್ಟಕಕನೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಿ, ಅದನ್ನುನು ಕಸದುಕೊಂಡಳು. ಆಗಲೆ ಕೆೀಳಿಸದುದ, ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ
ಹಂಡೆಯನ್ನುನು ಬಡಿದ ಸದುದ!
ಆ ಸದಿದನ್ನಷ್ುಟ ಸಾಧಾರಣವಾದದುದ, ಯಕಕಚಿಚಾತ್ವಾದದುದ, ಗಮನಾನ್ನಹರ್ಶೆವಾದದುದ, ಆ ಮದುವೆಮನೆಯ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ನಲರ್ಶೆಕಿಷೌತ್ವಾದದುದ
ಅಂದು ಆ ಹೂವಳಿಳೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮತತಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೂ ಅವಳ ಕೆಷೌೀಮಕಾತ್ರೆಯಾಗಿದದ ನಾಗಕಕಗೂ ಆ ನಾದಸಂಕೆೀತ್
ಮೀಕಷೌದಾವರಕೂಕ ಮಿಗಿಲಾಗಿತ್ುತ!
ಇಬಬಾರಿಗೂ ಮಿಂಚು ಮುಟಿಟದಂತ್ಸಾಗಿ ನಮಿರಿ ನಂತ್ು ಆಲ್ಸದರು. ಮೈ ಬಿಸಯೆೀರಿ ಉಸರಾಟ ಸೊೀದಿವಗನುವಾಯಿತ್ು. ಬಾಯಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ
ಕಣುಣಾಗಳೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಂಡವು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳಚಿಬಿಡಬಹುದಾಗಿದದ ಒಡವೆಗಳನ್ನುನು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರವಾಗಿದುದ ಚಲನೆಗೆ ತಡಕು ಮಾಡುವ ಕಟಾಟಣ್
ಮತ್ುತ ಜಡೆಬಿಲೆಲಿಯ ಸರಮಾಲೆಗಳಂತ್ಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನುನು, ತ್ಸೆಗೆ ತ್ಸೆಗೆದು ನಾಗಕಕನ್ನ ಕೆೈಗೆ ಕೊಟಟಳು. ಅವಳು ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಸಂದುಕಕೆಕ ಅವನ್ನುನು ಹಾಕಿ
“ಹೊತ್ಸಾತಯುತ! ಬಾಯಗ!” ಎಂದು ಎಚಚಾರಿಸದಳು.
ಹೊರಕೆಕ ಹೊರಡೆಲೆಂದು ನಾಗಕಕ ಬಾಗಿಲ ತ್ಸಾಳಕೆಕ ಕೆೈ ಹಾಕುತ್ತರಲು, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಅಳುದನಯಲ್ಲಿ ಬಿಕುಕತ್ಸಾತ “ ಅಜಜಿಗೆ ಹೆೀಳಿಹೊೀಗಿತೀನ, ನಾಗಕಾಕ!”
ಎಂದಳು.
“ಏನ್ನು ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದಿದೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿೀಯೆನ್ನು? ನನ್ನನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಕೊಡಾಕೆ? ಅಜಜಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತದೆರ ನನ್ನನುಗತ್ ಮುಗಿೀತ್ು
ಅಂತ್ಸಾ ಇಟುಟಗೊ….!”
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
“ನಾನಲಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಗೊತ್ಸಾತದ ಕೂಡೆಲಿ ಅಜಜಿ ಎದೆ ಒಡೆದು ಸಾಯತದೆ !… ನಾಗಕಾಕ ನಾ ಹೊೀಗಾದಿಲಲಿ; ನಾ ಒಲೆಲಿ! ನಾ ಹಾಳಾದೆರ ಅಷೆಟೀ ಹೊೀಯುತ;
ನೆೀಣು ಹಾಕೊಕಳಿತೀನ; ಇಲ್ದದೆರ ಕೆರೆೀ ಬಾವಿ ಹಾತ್ೀರ್ಶೆನ! ಏನಾದೂರ ಮಾಡಕಳಿತೀನ!….ಅಜಜಿ ಅತ್ೂತ ಅತ್ೂತ ಎದೆ ಒಡೆದೆೀ ಸಾಯತದಲಾಲಿ, ನಾ
ಸತ್ುತಹೊೀದೆ ಅಂತ್ಸಾ!”
ನಾಗಕಕ ಒಂದು ಕಷೌಣ ದಿಕುಕ ಕೆಟಟಂತ್ಸಾಗಿ ತ್ತ್ತರಿಸದಳು. ಎಷ್ುಟ ದಿನ್ನಗಳಿಂದ, ಎಷ್ುಟ ಪರಯತ್ನುದಿಂದ ಮುಕುಂದಣನು ಚಿನ್ನನುಮಮನಗಾಗಿಯೆ, ತ್ನ್ನಗಾಗಿ
ಮಾತ್ರವೆ ಅಲಲಿ, ಕಷ್ಟಪಟುಟ ಕಟಿಟದದ ವೂಯಹದ ಕೊೀಟೆ ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಧ್ಸಕೆಕಂದು ಬಿದುದ ಹೊೀಗುವುದರಲ್ಲಿದೆಯಲಾಲಿ ಎಂಬ ಸಂಕಟದ ಚಪಪಡಿಯಡಿ
ಸಕಿಕ ಜೀವವೆ ಅಪಪಚಿಚಾಯಾದಂತ್ಸಾದಳು!
“ಅಯೊಯೀ, ಚಿನ್ನೂನು, ಯಾಕೆ ಹಿೀಂಗೆ ಮಾಡಿತೀಯಾ? ನನ್ನನು ಕುತ್ತಗೆೀನ್ನ ನೀನೆೀ ಕತ್ತಸರ್ಶೆಕೊಳೊಳೆೀದಲಲಿದೆ ನ್ನಮಮಲಲಿರ ಕುತ್ತಗೆೀಗೂ ತ್ಂದಿಡಾತ
ಇದಿದೀಯಲಾಲಿ? ಮುಕುಂದಣಣಾ ಏನ್ನಂತ್ಸಾರೆೀ? ಈ ಮಳೆೀಲ್, ಅಲೆಲಿಲೂಲಿ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ, ನೀರು ಬತ್ೀರ್ಶೆಯ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಯಾತ ಇದಾದರಲಾಲಿ!…. ಅಲ್ಲಿ
ಕೆೀಳೆದೀನ್ನು? ಹಂಡೆೀ ಸದುದ! ಪಿೀಂಚಲು ಮತ್ಸೆತ ಬಡಿೀತ್ದಾಳೆ!…. ನನ್ನನು ದಮಮಯಯ ಅಂತ್ೀನೆೀ! ನನ್ನನು ಬಾಳೆನುಲಾಲಿ ಬೂದಿ ಹುಯೊಕೀಬಾಯಡೆೀ! ನನ್ನನು
ದಮಮಯಯ ಅಂತ್ೀನೆೀ! ನನ್ನನು ಅಜಜಿಗೆ ಏನ್ನು ಹೆೀಳಬೆೀಕೊೀ ಅದೆನುಲಾಲಿ ನಾನೆ ಹೆೀಳಿತೀನೆೀ, ಪುಣ್ಣಾಯತ್ಗಿತ್ತೀ!…. ಹೊತ್ಸಾತಯುತ! ಬಾ, ಕಣಣಾಸರ್ಶೆಕೊ!
ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಬಾರದು; ಹೊರಕಡಿೀಗೆ ಹೊೀಗಿತೀಯಾ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿತೀನ, ಯಾರಾದೂರ ಕೆೀಳಿದೆರ. ಬಾ ನ್ನನ್ನನು ಹಿಂದೆ!”
ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಲೂ ಅವಕಾಶವಾಗದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕೆೈ ಹಿಡಿದೆಳೆದುಕೊಂಡೆ ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿದಳು ನಾಗಕಕ. ಜನ್ನಸಂದಣ್ಯ ನ್ನಡುವೆ
ನ್ನಡೆದು, ಹಂಡೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ, ಗಟಟದ ಮೀಲಣ ಉಡುಗೆ ಉಟಿಟದದ ಪಿೀಂಚಲುವಿಗೆ ಏನ್ನನನು ಹೆೀಳಿ, ನೀರಿನ್ನ ತ್ಂಬಿಗೆಯನ್ನುನು
ಅವಳ ಕೆೈಗೆ ಕೊಟುಟ, ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಯ ಹಿಂಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆಗೆದು, ಮಾಡ ಸಂದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕೆೈದೊೀರಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದಳು. ಪಿೀಂಚಲು ತ್ಸಾನಂದು
ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಮತತಂದನ್ನುನು ಮದುಮಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಸಹಿತ್ ಕಗಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಹೊೀದಳು.
ಮಳೆ ಬಿೀಳುತ್ತಲೆ ಇತ್ುತ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊೀರು ತ್ುಸು ಇಳಿದಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ. ಪಿೀಂಚಲು ಮಾಗರ್ಶೆದಶ್ರ್ಶೆಯಾಗಿ ಮುಂಬರಿಯುತ್ತದದರೂ
ಅವಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆೀ ಆ ದನ್ನಓಣ್ಯ ಗುಡಡದ ದಾರಿ ಹೆಚುಚಾ ಪರಿಚಿತ್ವಾದುದಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೂ ಪಿೀಂಚಲುಗಿಂತ್ಲೂ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆೀ ಹಾದಿ
ನ್ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟತ್ರವಾಗಿತ್ುತ. ಎಷ್ಟಂದರೂ ಪಿೀಚಲು ಕೆಲಸದ ಆಳು; ಅವಳು ದಿನ್ನದಿನ್ನವೂ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಲಲ್ಲಿ ಗದೆದಯಲ್ಲಿ
ತೀಟದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದೂ ದುಡಿದೂ ಅಭಾಯಸವಾದವಳು. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಚಿಕಕವಳಾಗಿದಾದಗ ಆ ಹಾಡಯ, ಕಾಡು, ಗದೆದಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಾದಡಿದದರೂ
ದೊಡಡವಳಾದ ಮೀಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ್ನ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಗೃಹಿಣ್ಯರಂತ್ಸೆ ಹೆಚುಚಾ ಕಾಲವನ್ನುನು ಮನೆಯೊಳಗಣ ಮೃದುಲತ್ಸಾ
ವಲಯದಲ್ಲಿಯೆ ಕಳೆಯುತ್ತದದಳು. ಹಳು ಕಿೀಳುವುದಕೂಕ ಸಸ ನೆಡುವುದಕೊಕ ಇತ್ರ ಶರಮಜೀವಿ ಸತರೀಯರಡನೆ ಸವಸಂತೀಷ್ದಿಂದ
ವಿಲಾಸಾಥರ್ಶೆವಾಗಿಯೆ ಗೊರಬು ಸೂಡಿಅಕೊಂಡು ಅಗೊಮಮ ಈಗೊಮಮ ಗದೆದ ತೀಟಗಳಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದುದದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದೆಲಲಿ
ಕಲಾರೂಪದಾದಗಿರುತ್ತತ್ಸೆತ ಹೊರತ್ು ಅವಸಯ ದುಡಿಮಯ ಶರಮರೂಪದಾದಗಿರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ.
“ಪಿೀಂಚಲೂ, ಅಷ್ುಟ ಜೊೀರಾಗಿ ಹೊೀಗಬೆೀಡೆೀ. ಸವಲಪ ನಲೆಲಿೀ.” ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮುಳಿಳೆನ್ನ ಪ್ದೆಗೆ ಸಕಿಕದದ ಸೀರೆಯ ತ್ುದಿಯನ್ನುನು ಬಿಡಿಸಕೊಂಡು, ಪಿಚಕ್
ಪಿಚಕೆಕಂದು ಸುತ್ುತಗಾಲುಂಗುರ ಹಾಕಿದದ ಕಾಲುಬೆರಳುಗಳ ಸಂದಿಯಿಂದ ಮೀಗಾಲನ್ನುನು ಆವರಿಸ ಸೀರೆಗೂ ಹಾರುತ್ತದದ ಕೆಸರಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ,
ಆದರೂ ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆೀ, ಕಾಲು ಹಾಕಿದಳು, ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ಜಾರುತ್ಸಾತ, ಮುಗಗರಿಸುತ್ಸಾತ.
ಮಳೆಗಾಲ ಕೂತ್ತ್ಸಾತದದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ಪಾರರಂಭಸಥೂತ್ಯ ಗುಡುಗು-ಸಡಿಲುಗಳ ಆಭರ್ಶೆಟ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಗಾಳಿಯೂ ತ್ನ್ನನು ಉಗರ ಚಂಚಲತ್ಸೆಯನ್ನುನು ತ್ಯಜಸ
ಒಂದು ಸಥೂರ ವೆೀಗದಿಂದಲೆೀ ಬಿೀಸುತ್ತತ್ುತ. ಮೀಘ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಥಳಿಸುತ್ತದದರೂ ಅದು ಸದಿದನಂದ ಹೆದರಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ.
ಬಹುಮಟಿಟಗೆ ಮೂಕವಾಗಿತ್ುತ. ನಮಿಷ್ ನಮಿಷ್ಕೂಕ ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು ದಿಕಿಕನಂದ ಮಿಂಚು ಇಣುಕಾಡುತ್ತದಾದದದರಿಂದ ಪಿೀಂಚಲು ಚಿನ್ನನುಮಮರಿಗೆ
ಆಕಾಶದಿಂದಲೆೀ ಹಾದಿದಿೀಪ ಒದಗಿದಂತ್ತ್ುತ. ಮಿಂಚಿದಾಗಲೆಲಾಲಿ ಕಾಡೂ ಪ್ದೆಗಳೂ ಬಾಣು ಮೀಡಗಳೂ ಮಳೆಯೂ ದನೀಣ್ಯ ಕಲುಲಿ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಕೊರಕಲ್ನ್ನ ದಾರಿಯೂ ಹಗಲ್ಣುಕಿದಂತ್ಸೆ ಸುಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೀರಿ ಮತ್ಸೆತೀ ಕವಿಯುತ್ತದದ ಕಾಗರ್ಶೆತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಷ್ೀಯಮಯವಾಗಿ
ಶೂನ್ನಯವಾಘುತ್ತದುದವು; ಆಗಲೆೀ ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳು ಕೊೀಟಿ ಕೊೀಟಿ ಸಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ ಪ್ದೆ ಮರ, ಬಳಿಳೆ ಗಿಡಗಳನೆನುಲಲಿ ಆಕರಮಿಸದಂತ್ಸೆ ಆವರಿಸ
ಮಿರುಗುತ್ತದದವು.!
ಚೊಚಚಾಲ ಬಸರಿಯೂ ಮತ್ುತ ಒಲಲಿದ ಮದುವೆಯಿಂದ ಪ್ಪಾರಾದ ಮದುಮಗಳೂ, ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಗಳನ್ನುನು ಬಲವಾಗಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮಳೆಗಾಳಿ
ಚಳಿಗಳಿಂದ ರಕಷೌಣ್ಣೆ ಪಡೆಯಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ಸಾತ ಸವಲಪ ದೂರ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದದರು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬದದ ಉತ್ಸಾಸಾಹದ ಪರಥಮ
ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ ಬರುಬರುತ್ಸಾತ ನೆೈಸಗಿರ್ಶೆಕ ಅರಣಯ ಕಠೀರತ್ಸೆಗೆ ಸಕಿಕ ಕುಗಿಗದಂತ್ಸಾಗಲು ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕೆೀಳಿದಳೂ: ಇನೆನುಷ್ುಟ ದೂರ ಅದೆಯೆ, ಅವರು ಸಕಕಕೆ?”
“ಹಾಡಯದ ಮಾರಮಮನ್ನ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಇತ್ರ್ಶೆನ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದುರ.”
ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಗೊತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗಲೆಲಲಿ ಏಕವಚನ್ನವನೆನುೀ ಪರಯೊೀಗಿಸುತ್ತದದದುದ
ಮುಕುಂದಬಾವನ್ನನೆನುೀ ಕುರಿತ್ು ಆಡುತ್ತದಾದಳೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ ಕೆೀಳಿದಳು: “ಯಾರೆ ಹೆೀಳಿದುದ”
“ನ್ನನ್ನನು ಗಂಡ ಕಣರೀ, ಐತ್.” ನಭಾರ್ಶೆವ ಧ್ವನಯಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ಸಾತ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಸಾಗಿದದಳು, ಪಿೀಂಚಲು.
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮಿಂಚು ಫಳೆಳೆಂದಿತ್ು. ಒಂದು ಕಷೌಣಕಾಲ ಹಗಲಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಗಿಡ, ಮರ, ದಂಡೆಯ ಬಿದಿರ ಹಿಂಡಿಲು, ಕೆರೆಯ ಏರಿ, ಕೆರೆ
ತ್ುಂಬ ತ್ುಂಬಿದ ನೀರಿನ್ನ ಹರವು, ಪರತ್ಬಿಂಬದ ಆಕಾಶ ಎಲಲಿ ತ್ಟಕಕನೆ ಕಾಣ್ಸ, ಮತ್ಸೆತ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಕಪುಪ ಮತ್ತದಂತ್ಸಾಯುತ. ಮಳೆ ಗಾಳಿಯ ಸದಿದನ್ನ ಕೂಡೆ
ವಟಗುಟುಟವ ಕಪ್ಪೆಪ ಮತ್ುತ ಕಿರಮಿ ಕಿೀಟಾದಿಗಳ ಕಕರ್ಶೆಶ ಧ್ವನ ಕಿವಿಗೆ ಘೀರವಾಗಿತ್ುತ: ದಿಬಬಾಣದ ಅಬಬಾರವೂ ದೂರ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ.
ಎದೆ ಜಗ್ ಎಂದಿತ್ು ಪಿೀಂಚಲುಗೆ. ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತದದ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಡಿಕಿಕ ಹೊಡೆಯುವಂತ್ಸೆ ಹಿಂನೆಗೆದು ಸರಿದು “ಅಯಯಮಾಮ !” ಎಂದು ನಂತ್ಳು.
“ಕೆರೆಗೆೀ ಬಿೀಳಿತದೆದವಲಾಲಿ, ಚಿನ್ನನುಕಾಕ, ಮಿಂಚದೆ ಇದಿದದೆರ!….”
“ಮಾರಮಮನ್ನ ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಅಂದಿ, ಇಲ್ಲಿಗಾಯಕೆ ಬಂದೆಯೀ?”
“ನ್ನಂಗೆ ದಾರಿ ತ್ಪುತ ಕಣರೀ, ದಾರಿೀನೆೀ ಗೊತ್ಸಾತಗದಿಲಲಿ.” ಐತ್ನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯ ದನಯಲ್ಲಿ ಏನೀ ಅಧಿೀರತ್ಸೆಯ ಸುಳಿವಿತ್ುತ.
“ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗಾನೆ, ಮತ್ಸೆತ….”
“ಎಲ್ಲಿಗೊರೀ? ಮನಗೆೀನರೀ?”
“ನೀ ಹೊೀಗು ಮನೀಗೆ, ಬೆೀಕಾದೆರ….” ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ದನಯಲ್ಲಿ ಸಡುಕಿತ್ುತ.
“ನೀವು?”
“ನಾನಲೆಲಿೀ ಕೆರೆಗೆ ಹಾತ್ರ್ಶೆನ!….”
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“ನಮಮ ದಮಮಯಯ, ಚಿನ್ನನುಕಾಕ, ಹಂಗೆಲಾಲಿ ಹೆೀಳಬಾಯಡಿ?”
“ಮತ್ಸೆತೀ?’…. ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಾನ್ನ ಅಂದೆರಲಾಲಿ ಅದೆಕೀ ಕೆೀಳೆದ…”
“ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗಿ, ಆ ದೊಡಡ ಬಸರ ಮರದ ಹತ್ರಕಕ ಹೊೀದೆರ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನ್ನಂಗೊತ್ುತ ಮಾರಮಮನ್ನ ಗುಡಿೀಗೆ ಹಾದಿ….”
ಕಲಕತ್ತದ ವರಾಹ ನ್ನಗರದಲ್ಲಿದದ ಹಾಳುಮನೆಯ ಮಠದ ಇಬಬಾರು ತ್ರುಣ ಸಂನಾಯಸಗಳು ಆವೊತ್ತನ್ನ ರಾತ್ರಯನ್ನುನು ದಕಿಷೌಣ್ಣೆೀಶವರದಲ್ಲಿ ಧಾಯನ್ನ ಜಪತ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲೆಂದು ಭವತ್ಸಾರಿಣ್ಯ ಸನನುಧಿಗೆ ಬಂದಿದದರು. ಉಜವಲ ದಿೀಪಸೊತೀಮದ ಕಾಂತ್ಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಮಾಲಾ ಗಂಧಾದಿಗಳಿಂದ
ಅಲಂಕೃತ್ಳಾಗಿದದ ದೆೀವಿಯ ಪೂಜೆ ಪೂರೆೈಸದ ತ್ರುವಾಯ ಎದುರಿಗಿದದ ನಾಟಯಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದದರು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತದದ ಮಳೆ
ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಜೊೀರಾಗಿ ಸುರಿಯತಡಗಿತ್ುತ. ದಿೀಪಗಳೂ ಕಷೌಯಿಸುತ್ಸಾತ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೊ ಎರಡೀ ಮಾತ್ರ ಉರಿಯುತ್ತದದವು.
ಭವತ್ಸಾರಿಣ್ಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲೂ ಮಂದಕಾಂತ್ ಹಬಿಬಾ ಏನೀ ಒಂದು ವಿಧ್ವಾದ ಯೌಗಿಕಸಾವಪಿನುಕತ್ಸೆ ಆವರಿಸದಂತ್ತ್ುತ.
ತ್ರುಣ ಸಂನಾಯಸಗಳಿಬಬಾರೂ ಕುಳಿತ್ದದ ನಾಟಯಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿತ್ುತ. ರಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದು ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಗಾಳಿಯೊಡನೆ ಕೂಡಿದದ
ಬಿರುಮಳೆ ಬಿಡದೆ ಮುಸಲಧಾರೆಯಾಗಿ ಹೊಯುಯತ್ತಲೆ ಇದುದದರಿಂದ, ಕೆಲವೆ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಶ್ೀಪುರದ ತೀಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಮಹಾಸಮಾಧಿಯನೆನುೈದಿದ ತ್ಮಮ ಗುರುಮಹಾರಾಜರು ವಾಸಸುತ್ತದುದ ತ್ಮಮ ಜೀವಿತ್ದ ಮುಖಯ ಭಾಗಗಳನೆನುಲಲಿ ಯಾವ ದಿವಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕಳೆದಿದದರೀ ಆ ಪುಣಯ ಸಮರಣ್ಣೆಯ ಸಥೂಳಕೆಕ, ತ್ಸಾವು ಪೂವರ್ಶೆಭಾವಿಯಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪಸದಂತ್ಸೆ, ಹೊೀಗಿ ಧಾಯನ್ನಕೆಕ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳುಳೆವುದನ್ನುನು
ಅನವಾಯರ್ಶೆತ್ಸೆಯಿಂದ ಕೆೈಬಿಟುಟ, ಸದಯಕೆಕ ನಾಟಯಮಂಟಪದಲ್ಲಿಯೆ ಧಾಯನ್ನ ಮಾಡಲು ತಡಗಿದದರು.
ಗಂಭೀರ ಧಾಯನ್ನಮಗನುನಾಗಿದದ ಒಬಾಬಾತ್ನಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಯಾವುದೊೀ ಒಂದು ಸುದೂರದ ಅರಣ್ಣಾಯದಿರಕಂದರ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿದದಂತ್ಸೆಯೂ, ಸುರಿಯುತ್ತದದ
ಭೀಕರ ವಷ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ತಯುದ ತ್ಸೆೀಲುತ್ತರುವಂತ್ಸೆಯೂ ಒಂದು ಅನವರ್ಶೆಚನೀಯವಾದ ವಿಚಿತ್ಸಾರನ್ನುಭವವಾಗ ತಡಗಿತ್ು. ಆ ಸವಪನು ಸದೃಶಯ
ಅನ್ನುಭವದಿಂದ ಎಚಚಾರುವ ಸಲುವಾಗಿಆತ್ನ್ನು ಕಣ್ಣೆದರೆದು ಸುತ್ತಲೂ ನೀಡಿದನ್ನು: ಡನ್ನಚಾರಿ!
ನಜವಾಗಿಯೂ ತ್ನ್ನನು ಸುತ್ತಲೂ ಭಯಂಕರ ಅರಣಯ! ಮಳೆ ಬಿೀಳುತ್ತದೆ! ಗಾಳಿ ಬಿೀಸುತ್ತದೆ! ಭವತ್ಸಾರಿಣ್ಯ ಪೂಜಾಮೂತ್ರ್ಶೆಯಿದೆದಡೆ ಮಣ್ಣಾನ್ನ ಅಧ್ರ್ಶೆ
ಗೊೀಡೆಯ, ಓಡು ಹಂಚು ಹೊದಿಸದ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕಾಣುಸುತ್ತದೆ! ಒಂದು ಹಣತ್ಸೆಯ ಸೊಡರು, ಬೆಳಕಲಲಿದ ಬೆಳಕು ಬಿೀರಿ, ಗಾಳಿಗೆ
ನ್ನಡುಗುತ್ತದೆ! ಹುಡುಗಿಯ ಆಕಾರವೊಂದು ವಿಗರಹದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಡಡ ಬಿದಿದದೆ.! ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಇನನುಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಆಕಾರ ನಂತ್ದೆ.!
ಕಣ್ಣೆದರೆದ ಮೀಲೆಯೂ ತ್ಸಾನದದ ಸವಪನುಲ್ೀಕವು ತ್ನ್ನನು ಅಸತತ್ವವನ್ನುನು ಒಂದಧ್ರ್ಶೆ ದಕಿಷೌಣ್ಣೆೀಶವರದ ಭವತ್ಸಾರಿಣ್ಯ ವಿಗರಹ, ಮಂದಿರ ಎಲಲಿವೂ ಮುನನುನ್ನಂತ್ಸೆ
ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡುವು!
ಸಂನಾಯಸ ಸೊೀಜಗಪಟಟರು ಆತ್ನಗೆ ಅಂತ್ಹ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವೆೀನ್ನೂ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತ್ಹ ಮತ್ುತ ಅದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಮಹದಾಶಚಾಯರ್ಶೆಕರವಾದ
ಎನತ್ಸೆನತ ಅತ್ೀಮದಿರಯ ದಶರ್ಶೆನ್ನಗಳನ್ನುನು ಜಗನಾಮತ್ಸೆ ಶ್ರೀಗುರುಕೃಪ್ಪೆಯಿಂದ ಆತ್ನಗೆ ದಯಪ್ಪಾಲ್ಸದದಳು. ಎಲ್ಲಿಯೊೀ ಯಾರೀ ಆತ್ರ್ಶೆರು
ತ್ಸಾಯಿಗೆ ಭಕಿತಯಿಂದ ಮಣ್ದು ತ್ಮಮ ಸಂಕಟವನ್ನುನು ನವೆೀದಿಸುತ್ತರಬೆೀಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಭವತ್ಸಾರಿಣ್ಯಲ್ಲಿ ಪರತ್ಫಲ್ತ್ವಾಗಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಧಾಯನ್ನ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ದಶರ್ಶೆನ್ನವಾಗಿರಬೆೀಕು; ಎಂದುಕೊಂಡು ಮತ್ಸೆತ ಆ ಸಂನಾಯಸ ಧಾಯನ್ನಸಥೂನಾದನ್ನು. ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡ ಆ ಹೆಣುಣಾಮಗಳ ಸಂಕಟ ಏನದದರೂ
ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಆಕೆಗೆ ತ್ಸಾಯಿ ಕೃಪ್ಪೆಮಾಡಲ್! ಎಂದು ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆೀ ಹರಸ:
ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡ ಆ ಹೆಣುಣಾಮಗಳ ಮಮಮಕಕಳಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮಗಳ ಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಒಬಾಬಾತ್ನ್ನು, ಅನೆೀಕ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ತ್ರುವಾಯ, ತ್ಸಾನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾ
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ಮಹಾಸಂಘದ ಮಹಾಧ್ಕಷನಾಗಿರುವಾಗ, ತ್ನನುಂದಲೆೀ ದಿೀಕೆಷೌ ಪಡೆದು ಮಹಾಸಂಘದ ಸಂನಾಯಸ ಇಂದೆೀಕೆ ಕಾಣುವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತನೆ ?
***
ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರು ಉಚಾಛೆರಯ ದಶೆಯಲ್ಲಿದಾದಗ ಅದನ್ನುನು ’ಹಾಡಯ’ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದಾಗಿದದರೂ ಈಗ ಅದು ಬರಿಯ ಕಗಾಗಡೆ ಆಗಿತ್ುತ .
ಹಿಂದೆ ತ್ರಗು ಗುಡಿಸ, ಕೆಂಜಗೆ ಹಿಂಡಲು, ಕಾರೆ ಮಟುಟಗಳನೆನುಲಲಿ ಕಡಿದು ಹಾಕಿ, ಅದನ್ನುನು ’ದರಗಿನ್ನ ಹಾಡಯ’ವನಾನುಗಿ ಚೊಕಕಟವಾಗಿ ಇಟಿಟದಾದಗ, ಆ
ಹಾಡಯದ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿದದ ಮಾರಮಮನ್ನ ಗುಡಿಯನ್ನುನು ಪರತ್ ವಷ್ರ್ಶೆವೂ ಓಡುಹೆಂಚು ಕಿತ್ುತಹೊದಿಸ, ಗೊೀಡೆಗೆ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿಯ ಕೆಮಮಣುಣಾ ಜೆೀಡಿಗಳ ಪಟೆಟ
ಹಾಕಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತದದರು. ಈಗಲೂ ಮಾರಮಮಗೆ ಕೊೀಳಿ ಕುರಿ ಹಂದಿಗಳ ಬಲ್ಪೂಜೆ ಪರತ್ವಷ್ರ್ಶೆವೂ ನ್ನಡೆಯುತ್ತತ್ಸಾತದರೂ ಗುಡಿ ಮಾತ್ರ
ದುರಸತಯಿಲಲಿದೆ ಪ್ಪಾಳುಬಿದದಂತ್ತ್ುತ. ಮಣ್ಣಾನ್ನ ಅದರ ಮುಕಾಕಲು ಗೊೀಡೆಗಳೂ ಮನೆನೀರು ಸೊೀರಿ ಕರಗಿ ಬಿದುದ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಅರೆಗೊೀಡೆಗಳಾಗಿದುದವು.
ಎಲೆ ಕಡಿಡ ಕಸ ತ್ುಂಬಿಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಅದಕೆಕ ಬಾಗಿಲೂ ಇರಲಲ್ಲಿ. ಬದಲಾಗಿ ಉಣುಗೊೀಲು ಇತ್ುತ. ಉಣುಗೊೀಲ್ನ್ನ ಗಳುಗಳೂ ಜಜಜಿರಿತ್ವಾಗಿ
ಬಿದುದಹೊೀಗಿದದವು. ಮಳೆ ಜೊೀರಾಗಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಹಾವುಗಳೂ ಹುಲ್ ಹಂದೆ ಕಡ ಮಿಗ ಮದಲಾದ ಪ್ಪಾರಣ್ಗಳೂ ಮಳೆಯ ಬಿರುಸನಂದ ರಕೆಷೌ
ಪಡಯಲು ಮಾರಮಮನ್ನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಂಗುತ್ತದದವು ಎಂದೂ ಪರತ್ೀತ್ಯಿತ್ುತ.
ಇಂದೂ ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಮೀಲೆ, ದಿೀಪದ ಕುಡಿಯನ್ನುನು ತ್ುಂಬ ಕೆಳಗಿಳಿಸ ಸಣಣಾದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದ ಲಾಟಿೀನ್ನನ್ನುನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು,
ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ವಯಕಿತಯೊಂದು ಆ ಕಾಡಿನ್ನ ನ್ನಡುವಣ ಮಾರಮಮನ್ನ ಗುಡಿಯ ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಬಂದಾಗ, ಮಳೆಯಿಂದ ರಕಷೌಣ್ಣೆ ಪಡೆದು ಒಳಗೆ
ನಂತ್ದದ ಯಾವುದೊೀ ದೊಡಡ ಪ್ಪಾರಣ್ಯೊಂದು ಹೊರಕೆಕ ನೆಗೆದು ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಡದಡನೆ ಸದುದಮಾಡುತ್ಸಾತ ಓಡಿಹೊೀಗಿತ್ುತ! ಲಾಟಿೀನ್ನು ಹಿಡಿದಿದದ
ವಯಕಿತ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಮದಲೆ ಅಣ್ಮಾಡಿ ಇಟಿಟದದ ಹಣತ್ಸೆಗೆ ದಿೀಪ ಹೊತ್ತಸ, ಅದನ್ನುನು ಮಾರಿಯ ಪರತ್ಮಯಾಗಿದುದ ಎಣ್ಣೆಣಾ ಹಿಡಿದು
ಕರರಗಾಗಿದದ ಕಲುಲಿಗುಂಡಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಗಾಳಿಗೆ ಆರಿಹೊೀಗದಂತ್ಸೆ ಗೂಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿಟುಟ, ಅಮಮಗೆ ಅಡಡಬಿದುದ, ಮಾತ್ಲಲಿದ ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆಯನ್ನುನು
ಸಲ್ಲಿಸತ್ು. ಮತ್ಸೆತ ಎದುದ ನಂತ್ು ಕೆೈಮುಗಿಯಿತ್ು. ಮತ್ಸೆತ ಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲ್ನ್ನ ಉಣುಗೊೀಲ್ನ್ನ ಬಳಿ ನಂತ್ು ಹೂವಳಿಳೆಮನೆಯ ದಿಕಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ್ನ ಕಡೆ
ನೀಡುತ್ಸಾತ ಯಾರನನುೀ ನರಿೀಕಿಷೌಸುವಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಮತತಂದು ವಯಕಿತ ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಯ ದಿಕಿಕನಂದ ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ಬಂದು ಗುಡಿಯೊಳಗೆ
ಹೊಕಿಕತ್ು.
ಕಾಯುತ್ತದದ ವಯಕಿತ ಕೆೀಳಿತ್ು “ಏನೀ, ಐತ್? ಯಾಕೊ ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ುತ ಮಾಡಿದೆ?”
ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಎಲಲಿ ಹೆೀಳಿ ಬಂದಿದೆದೀನೆ, ಅಯಾಯ. ಅವಳಿಗೂ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಂತ್ಸೆ. ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ಸಾತಳೆ.”
“ಹಾಂಗಾದೆರ ನೀ ಇಲೆಲಿೀ ಕಾದುಕೊಂಡಿರು. ಅವರು ಬಂದ ಕೂಡೆಲಿ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡು. ನಾನ್ನು ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಯೆಂಕಿಮನೆಯ ಹತ್ರದ ಕೊಟಿಟಗೆೀಲ್
ಕಾದಿತ್ೀರ್ಶೆನ….ಗುತ್ತೀಗೂ, ನಾವು ಬರಾದು ಹೊತ್ಸಾತದೆರ, ಬಾ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿೀನ…” ಮುಕುಂದಯಯ ಐತ್ನಗೆ ಅವನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕಾದುದನ್ನುನು
ಹೆೀಳುತ್ಸಾತ, ಲಾಟಿೀನನಡ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನನು ಮತ್ಸೆತ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದನ್ನು. “ಬೆೀಗ ಬನನು, ಹೊತ್ುತ ಮಾಡಬೆೀಡಿ!….”
’ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಗೆ ಹತ್ತದೆೀನ್ನೂ ಬಿಟಿಟ ಅಲಲಿ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ! ಅದರಲೂಲಿ ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತ ಬಸರಿ’ ಎಂದೂ, ಐತ್ನಗೆ ಕೆೀಳಿಸಲೆಂದಲಲಿ, ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆಂಬಂತ್ಸೆ,
ಹೆೀಳಿಕೊಂಡನ್ನು.
ಲಾಟಿೀನನ್ನ ಬೆಳಕು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಆಕೃತ್ಯೊಡನೆ ಮಳೆ ಬಿೀಳುತ್ತದದ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದ ಮೀಲೆ , ಕವಿದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಐತ್ನಗೆ ಕಾದು
ಕುಳಿತ್ನ್ನು. ಮಾರಮಮನ್ನ ಮುಂದಿದದ ಹಣತ್ಸೆಯ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯ ಒಂದೆರಡಡಿಯನ್ನೂನು ಬೆಳಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ.
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ಈಗ ಬರುತ್ಸಾತರೆ, ಆಗ ಬರುತ್ಸಾತರೆ; ಈಗ ಬಂದಾರು, ಇನೆನುೀನ್ನು ಬಂದಾರು;- ಐತ್ನಗೆ ಕಾದು ಕಾದು ಬಳಲ್ಕೆಯಾಗತಡಗಿತ್ು. ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರು
ಬರದೆ ಇದುದದಕೆಕ ಅವನ್ನ ಕಲಪನೆ ಏನೆೀನೀ ಕಾರಣಗಳನ್ನುನು ಕಲ್ಪಸಕೊಂಡು ದಿಗಿಲುಪಡತಡಗಿತ್ು. ಏನಾದರೂ ಆಗಲ್, ನಾನೆ ಹೊೀಗಿ
ನೀಡಿಯಾದರೂ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ಸೆತೀನೆ. ಅವರು ಹೊರಟಿದದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಿಕಯೆ ಸಕುಕತ್ಸಾತರೆ. ಹಿೀಗೆ ನಶಚಾಯಿಸ ಐತ್ ಮಾರಮಮನ್ನ
ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡಡವಿಳಿತ್ು ಹೊೀದನ್ನು:
ಅವನ್ನು ಹೊೀಗಿ ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆೀ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಪಿೀಂಚಲು ಇಬಬಾರೂ ಮಾರಮಮನ್ನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದರು. ದಾರಿ ತ್ಪಿಪದದ ಅವರು, ಮತ್ಸೆತ
ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದು, ಸರಿ ದಾರಿಗೆ ಸೆೀರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಐತ್ ಅದನ್ನುನು ದಾಟಿ ಹೂವಳಿಳೆಮನೆಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿಬಿಟಟದದನಾದದರಿಂದ ಇವರು ಅವನಗೆ ಸಕಿಕರಲ್ಲಲಿ.
ಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಂದು ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದಾಗ ಯಾರೂ ಓಕೊಳಳೆಲ್ಲಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತ್ು.
ಐತ್ನೆೀನಾದರೂ ಸಕಕದಿದದರೆ ಮುಂದೆೀನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕು? ಮತ್ಸೆತ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದೆೀ? ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಚಿನ್ನನುಮಮ ಆಗಲೆ ಆ
ಕೆರೆಯ ಹತ್ತರ ಹೆೀಳಿಬಿಟಿಟದಾದಳೆ! ತ್ಸಾನೆ ಸವತ್ಂತ್ರಸ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಗೆ ಈ ಮಳೆಗಾಳಿಯ ರಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೊೀಗುವುದು? ಪಿೀಂಚಲು ದಿಟಟ ಹೆಣ್ಣಾಣಾಗಿದದರೂ ಅವಳ ಎದೆ ತ್ಲಲಿಣ್ಸತ್ು. ತ್ನ್ನನು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನುನು ತೀರಗೊಟಟರೆ ಮದಲೆೀ ಕಾಲು ಸೊೀಲುತ್ತದೆ
ಎನ್ನುನುತ್ತದದ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಕಾಲೆೀ ಬರದೆೀ ಹೊೀಗಬಹುದಲಾಲಿ?
ಮತ್ಸೆತ ಸವಲಪ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿದಳು: “ಐತ್ಸಾ!”
ಆಗಲೆ ಇಬಬಾರೂ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಹೊೀಗಿದದರಿಂದ ಅವಳ ಕೂಗು ಅವಳಿಗೆೀ ವಿಕಾರ ಮೂದಲ್ಕೆಯಾಗಿ ಕೆೀಳಿಸತ್ು.
ಇಬಬಾರೂ ಕಂಬಳಿ ಕೊಪ್ಪೆಪಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದಿಟುಟ ನೀಡುತ್ಸಾತರೆ: ಅಮಮನ್ನ ಮುಂದೆ ಗೂಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದದ ಹಣತ್ಸೆ ಮಿಣ್ಮಿಣ್ಮಿಣ್ ಸಣಣಾಗೆ
ಉರಿಯುತ್ತದೆ!
ಅದನ್ನುನು ಕಂಡು ಇಬಬಾರಿಗೂ ಸವಲಪ ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು: ಬಹಶಃ ಐತ್ನೆೀ ಅದನ್ನುನು ಹಚಿಚಾಟುಟ ಇಲೆಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೊ ಹೊೀಗಿರಬಹುದು. ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ
ಕಾದರು. ಕಾಯುವವರಿಗೆ ಆ ಕಾಲ ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿಯೆ ತೀರತಡಗಿತ್ು.
“ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದನೆ ನನ್ನನು ಗಂಡ? ಇಲೆಲಿ ಕಾಯುತ್ತರುತ್ಸಾತನೆ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳೆದಲಾಲಿ?” ಆಯಾಸಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಗಟಿಟಮುಟಾಟದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದದರೂ ಆ ದಿನ್ನ ಅವಳು ಊಟದ ಶಾಸತರ ಮಾಡಿದದಳೆ ಹೊರತ್ು ನಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಟೆಟ ತ್ುಂಬ
ಉಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಜೊತ್ಸೆಗೆ ದಿನ್ನವೆನೆನುಲಲಿ ಚಿಂತ್ಸೆ ಉದೆವೀಗಗಳಲ್ಲಿಯೆೀ ಕಳೆದಿದದಳು. ಧ್ಮುರ್ಶೆ ತ್ಮುಮ ಇಬಬಾರೂ ಸೆೀರಿ ಮದುವೆಯ ಚಪಪರ ಕಟಿಟದದ ಕರಿಬಾಳೆ
ಹಣ್ಣಾನ್ನ ಗೊನೆಯಿಂದ ಕದುದ ಮುರಿದು ತ್ಂದು ತ್ಸಾವು ತ್ನ್ನುನುವಾಗ ಅವಳಿಗೂ ಬಲಾತ್ಸಾಕರವಾಗಿ ಕೊಟಿಟದದ ಹಣುಣಾಗಳನ್ನುನು ತ್ಂದಿದೆದಷಟ ಅಷೆಟ ಅವಳ
ಹೊಟೆಟಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಪರಚಛೆನ್ನನು ಉಪವಾಸದ ಪರಿಣ್ಣಾಮ ಅವಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೆ ಪರಕಟವಾಗತಡಗಿತ್ುತ.
“ಪಿೀಂಚಲೂ, ಇಲ್ಲಿರೀ ದರಗು ಕಸಾನೆಲಲಿ ಒಂದುಚೂರು ಕಾಲ್ನ್ನಲೆಲಿ ಒತ್ತರಿಸತೀಯಾ?” ಹಣತ್ಸೆಯ ಬೆಳಕಿನ್ನ ಬಳಿ ನಂತ್ು ಹೆೀಳಿದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ.
ಪಿೀಂಚಲು ಹಾಗೆಯೆ ಮಾಡಿದ ಮೀಲೆ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ದಣ್ದವಳಂತ್ಸೆ ಅಮಮನ್ನ ಮುಂದೆ, ಅವಳ ಕಡೆ ಮುಖ ಹಾಕಿ, ಮಂಡಿಯೂರಿ, ಕೆೈಮುಗಿದು
ಕುಳಿತ್ಳು. ಪಿೀಂಚಲು ಪಕಕದಲ್ಲಿ ನಂತ್ು ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ, ಯಾವುದೊೀ ದುಃಖಾತ್ರೆೀಕದಿಂದ ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅಳುತ್ಸಾತ, ಕೆೈಮುಗಿದುಕೊಂಡೆ
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ಸಾಷಾಟಂಗ ನ್ನಮಸಾಕರದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲದಮೀಲೆ ಉದುದದದ ಅಡಡಬಿದದಳು!
ಭಕಿತ ತ್ುಂಬ ಶರದೆಧಯಿಂದ ಹೊಮಿಮದ ಆತ್ರ್ಶೆ ಜೀವದ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆಗೆ ಜಗನಾಮತ್ಸೆ ಅವಳು ಆಖಾಯತ್ ಹೂವಳಿಳೆ ಹಾಡಯದ ಮಾರಿಯಮಮನ್ನ ರೂಪದಿಂದಿರಲ್
ಅಥವಾ ದಕಿಷೌಣ್ಣೆೀಶವರದ ಜಗದ್ ವಿಖಾಯತ್ ಭವತ್ಸಾರಿಣ್ಯ ರೂಪದಿಂದಿರಲ್ ಓಕೊಳಳೆದಿರುತ್ಸಾತಳೆಯೆ ?
ಪಿೀಂಚಲು ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ನಂತ್ು ನೀಡುತ್ತದದಳು. ಚಿನ್ನನುಕಕ ದೆೀವರಿಗೆ ಅಡಡಬಿದುದ ಈಗ ಏಳುತ್ಸಾತರೆ, ಆಗ ಏಳುತ್ಸಾತರೆ ಎಂದು ನರಿೀಕಿಷೌಸದುದು
ವಯಥರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ುಟ ದಿೀಘರ್ಶೆಕಾಲ ಅಡಡಬಿೀಳುತ್ಸಾತರೆಯೆೀ? ಇದದಕಕದದ ಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಂತ್ಹುದೆ ಇನನುಂದರ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ
ನ್ನಡುಗಿದಳು. ಹೌದು; ಅಡಡಬಿದದವರು ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಎದೆದೀ ಇರಲ್ಲಲಿ! ಸುಡುಗಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಡನ್ನ ಕಳೆೀಬರದ ಪ್ಪಾದ ಹಿಡಿದು ಅಡಡಬಿದದ
ಹಳೆಮನೆ ಹೆಗಗಡತ್ಮಮೀರು ಎಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಎದೆದೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಪಿೀಂಚಲು ಅದನೆನುಲಲಿ ಪರತ್ಯಕಷೌದಶ್ರ್ಶೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದದಳು. ಆ ನೆನ್ನಪು
ಹೊಳೆದೊಡನೆಯೆ ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಕೆೈ ಕಾಲು ತ್ಣಣಾಗಾದಂತ್ಸಾಗಿ, ನಂತ್ಲೆಲಿ ನೆಲಕೆಕ ಕುಸಯುವಂತ್ಸೆ ಕಾಲು ತ್ತ್ತರಿಸತಡಗಿದವು: ಅಯೊಯೀ ದೆೀವರೆ!
ಚಿನ್ನನುಕಕಗೂ ಹಾಗೆೀ ಆಗಿಬಿಟಟರೆ?
ಕುಸದು ಕುಳಿತ್ು “ಚಿನ್ನನುಕಾಕ ಚಿನ್ನನುಕಾಕ” ಎಂದು ಮೈ ಮುಟಿಟ ಕರೆದಳು; ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ಮೈ ಅಲುಗಾಡಿತ್ು; ಉಸರೆದುಕೊಳುಳೆವ ಸದೂದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು.
‘ಬದುಕಿದೆ!’ ಎಂದುಕೊಂಡಿತ್ು ಪಿೀಂಚಲುವಿನ್ನ ಜೀವ!
ಆದರೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮಾತ್ಸಾಡಲೂ ಇಲಲಿ; ಏಳಲೂ ಇಲಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ಇತ್ತಣ ಪರಜೆಞ ಇರುವಂತ್ಸೆಯೂ ತೀರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತತ್ುತ ಎಂಬುದನ್ನುನು
ಪಿೀಂಚಲು ಪ್ಪಾಪ, ಹೆೀಗೆ ಅರಿತ್ಸಾಳು! ಇತ್ತಣ ಪರಜೆಞಗೆ ಮರಳಿದ ಮೀಲಾದರು ಚಿನ್ನನುಮಮಗೂ ಅದು ಬುದಿಧವೆೀದಯವಾಗಲು ಸಾದಯವೆ?
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೊ ಪ್ಪಾರಣ್ ಓಡುವ ಸದಾದಗಿ ಪಿೀಂಚಲು ಮೈಬಿಸಯಾಗಿ ಎದುದ ನಂತ್ಳು. ಯಾವುದಾದರೂ ದುಷ್ಟ ಜಂತ್ು
ಮಳೆಯಿಂದ ರಕೆಷೌ ಪಡೆಯಲು ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ನ್ನುಗಿಗದರೆ ಏನ್ನು ಗತ್? ಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲ್ರುವ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಡೆ ಪಿೀಂಚಲು ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಹತ್ತರದ
ಹಳು ಅಲುಗಿ, ಹತ್ತರ ಹತ್ತರ ಇನ್ನೂನು ಹತ್ತರಕೆಕ ಆ ಪ್ಪಾರಣ್ ಧಾವಿಸುತ್ಸಾತ ಬಳಿಸಾರಿ ಕಡೆಗೆ ಗುಡಿಯೊಳಕೆಕೀ ನ್ನುಗಿಗಬಿಟಿಟತ್ು!
“ಹಡಿಡಡಿಡಡಿಡಡಿಡೀ!” “ಅದನನುೀಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೂಗಿದಳು ಪಿೀಂಚಲು.
“ಏ! ನಾನ್ನಲಾದ? ಇವಳಿಗೆೀನ್ನು ಬಂದಿತತ ಕೂಗುವುದಕೆಕ? ನಾನೆೀನ್ನು ಹಂದಿಯೊೀ ಹುಲ್ಯೊೀ?…. ಕೆೀಳಿತ್ು ಐತ್ನ್ನ ತ್ುಸು ಅಣಕದ ದನ.
“ಹಂದಿ ಅಲಲಿದಿದದರೆ ಕೊೀಣ?…ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿದೆದ ನೀನ್ನು? ಇಲ್ಲಿಯೆ ಇರುತ್ಸೆತೀನೆ ಅಂದಿದದಂವಾ?….”ಸಡುಕಿದಳು ಪಿೀಂಚಲು.
ಐತ್ ಓಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದದ. ನ್ನಡೆದದದನ್ನುನು ಸಂಕೆಷೌೀಪವಾಗಿ ಹೆೀಳಿ, ಅವಸರಪಡಿಸದ: ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನನು ಹುಡುಕುತ್ತದಾದರೆ! ಆಗಲೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದೆ! ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ
ಕರಕೊಂಡು ಬೆೀಗ ಹೊೀಗಬೆೀಕು. ಮುಕುಂದಣಣಾ ಯೆಂಕಮಮನ್ನ ಕೊಟಿಟಗೆ ಹತ್ರ ಕಾಯಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದಾದರೆ.”
ಪಿೀಂಚಲು ಅಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದದದನ್ನುನು ಗಂಡನಗೆ ತ್ಳಿಸ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಏಳಲ್ಲಲಿದೆಯೊೀ ಏಳನಾರದೆಯೊೀ ಅಡಡಬಿದಿದರುವುದನ್ನುನು ತೀರಿಸದಳು. ಐತ್ನ್ನೂ
ಹೆದರಿಕೊಂಡೆ “ಚಿನ್ನನುಕಾಕ! ಚಿನ್ನನುಕಾಕ!” ಎಂದು ಕಿವಿಯ ಹತ್ತರ ಕರೆದರು ಪರಯೊೀಜನ್ನವಾಗಲ್ಲಲಿ. ದಿಕುಕ ತೀರದಂತ್ಸಾಗಿ ಅವನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು
ಕರೆತ್ರುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಗುಡಡ ಏರಿ ಓಡಿದನ್ನು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಇವರು ಬರದಿರುವುದನ್ನುನು ಶಂಕಿಸ, ಲಾಟಿೀನ್ನನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟುಟ ಬರದೆ ತ್ನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ತ್ಂದುದಕಾಕಗಿ ಪರಿತ್ಪಿಸುತ್ಸಾತ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲಲಿದ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ತ್ಪಿಪದರೀ ಏನೀ ಎಂದು ಕಳವಳಿಸುತ್ಸಾತ ಲಾಟಿೀನನ್ನ ಬೆಳಕಿನಡನೆ
ಓಡೀಡಿ ಬರುತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಸಂಧಿಸದ ಐತ್ ಅವನಗೆ ನ್ನಡೆದುದನೆನುಲಲಿ ಹೆೀಳತ್ತಲೆ ಗುಡಿಗೆ ಕರೆತ್ಂದನ್ನು.
ದೊಡಡದು ಮಾಡಿದ ಲಾಟಿೀನನ್ನ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯ ಒಳಗು ಬೆಳಗಿತ್ು. ದೆೀವರ ಮುಂದೆ ಅಡಡಬಿದಿದಂತ್ದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಆಕಾರ, ಆಕೆ ಉಟಿಟದದ
ಧಾರೆಯ ಸೀರೆ ಮತ್ುತ ಹೊರಡುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಕಳಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದುದ ತಟಟಂತ್ಸೆಯೆೀ ಇಟುಟಕೊಂಡಿದದ ಹೊಳೆವ ಹೊನನುನ್ನ ತಡವುಗಳು
ಇವುಗಳಿಂದ ಶೀಭಸ, ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಕಾವಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದದ ಅಪಸಾರಾ ದೆೀವಿಯರ ನೆನ್ನಪು ತ್ಂದಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಅದರ ಆಸಾವದನೆಗೆ
ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗಿರದಿದದ ಆ ಸನನುವೆೀಶ ಅವನ್ನ ಹೃದಯದ ಖೆೀದೊೀದೆವೀಗಗಳನ್ನುನು ದಿವಗುಣ್ತ್ ಮಾಡಿತ್ಸೆ ಹೊರತ್ೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಸುಖಿಯನಾನುಗಿ
ಮಾಡಲ್ಲಲಿ.
“ಏಳಿ ಚಿನ್ನನುಕಾಕ! ಮುಕುಕಂದಯಯ ಬಂದರು, ಮುಕುಂದಯಯ!”
ಪಿೀಂಚಲು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಛೆರಿಸದ ಮುಕುಕಂದಯಯನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂತ್ರವಾಯಿತ್ಸೆಂಬಂತ್ಸೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ “ಆಃ ಬಂದರೆೀ ? ಅವರು ಬಂದರೆೀ?” ಎಂದು,
’ಅವರು’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನುನು ಧ್ವನಸುಫರಿಸುವಂತ್ಸೆ ಒತ್ತ ಉಸುರಿ, ದಡಬಡನೆ ಎದುದ ನಂತ್ಳು.
ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ನಂತ್ದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಲಾಟಿೀನನ್ನ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ, ಮದಲ ನೀಟಕೆಕ, ಮುಕುಕಂದಯಯ ಮರುಳಾಗಿ ಹೊೀದನ್ನು.
ಬಾಲಯದಿಂದಲೂ ತ್ಸಾನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದದ ಅವಳು ಇಂದು ಯಾರ ಅನ್ನಯಳೆಂಬಂತ್ಸೆ ಅದುಭುತ್ವಾಗಿ ತೀರಿದಳು. ಅವಳು ಮಾರಿಯಮಮನ್ನ
ಮುಂದೆ ಅಡಡಬಿದಿದದಾದಗ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ನೀಡಿಯೆ ಭಾವವಶನಾಗಿದದನ್ನು. ಈಗ ಆ ದಿವಯ ಮುಗಧ ಮುಖದ ತ್ಸೆೀಜಃಪೂಣರ್ಶೆವಾದ
ಸೌಂದಯರ್ಶೆರಾಶ್ಯನ್ನುನು ಈಕಿಷೌಸ ವಿಸಮತ್ನಾದನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮದುಮಗಳ ಉಡುಗೆ ತಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸಾಕಾಷೌತ್ ಲಕಿಷೌಮೀಯಾಗಿ
ವಿರಾಜಸದದಳು. ಹಿಂದೆ ಇಲಲಿದಿದದ ಏನೀ ಎಂದು ಪಿೀಂಚಲುವು ಬೆರಗಾಗಿ ನಡಿದಳು. “ಚಿನ್ನನುಕಕ ಎಷ್ುಟ ಚಂದಾಗಿ ಆಗಿಬಿಟಿಟದಾದರೆ?”
ಎಂದುಕೊಂಡಳು ಅವಳೂ!
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಎದುದ ನಂತ್ದದರೂ ಇನ್ನೂನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಎಚಚಾರ ಗೊಂಡಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಯಾವುದೊೀ ದಿವಯ ಅತ್ೀತ್ ಶಕಿತಯ ಅಧಿೀನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ
ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಯಿತ್ು. ಅವಳು ಮುಕುಕಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ನೆೀರವಾಗಿ ನೀಡಿ, ಮಗದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳುನ್ನಗೆಯೊಂದನ್ನುನು ಸುಳಿಸದಳು. ತ್ನ್ನನು
ಮುಕುಕಂದಬಾವ ಬಂದಿದಾದರೆ; ತ್ನ್ನನು ಸವರ್ಶೆಸವವೂ ಇನ್ನುನು ಅವರಿಗೆ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ನೆೈವೆೀದಯಮಾಡಿ, ತ್ನ್ನನುತ್ನ್ನವೆನೆನುಲಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ
ಶರಣುಗೊಳಿಸದ ಶರಣ್ಣಾಗತ್ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವಳ ದೃಷ್ಟ ಮುಕುಕಂದಯಯನ್ನ ದೃಷ್ಟಯನ್ನುನು ಸಂಧಿಸತ್ುತ. ಅವನ್ನಂತ್ೂ ಸುಪರಸನೆನುಯಾದ ಧ್ನ್ನಲಕಿಷೌಮಯ
ಮುಂದೆ ನಂತ್ರುವ ದರಿದರನ್ನಂತ್ಸೆ ದೆೈನ್ನಯವನ್ನೂನು ಐಶವಯರ್ಶೆವನ್ನೂನು ಒಮಮಗೆೀ ಅನ್ನುಭವಿಸುತ್ತದದನ್ನು: ತ್ನ್ನಗಾಗಿ ಏನ್ನನೆನುಲಲಿ ತ್ಯಜಸ ಬಂದಿದಾದಳೆ ತ್ನ್ನನು ಚಿನನು!
ಶಠ ಸಂಪರದಾಯಬದಧವಾದ ಅಂದಿನ್ನ ಆ ಕುಲ್ೀನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕ ಅಕಷೌರವಿದೆಯಯ ಗಂಧ್ವೂ ಇಲಲಿದ ಲಜಾಜಿಶ್ೀಲವತ್ಯಾದ ಸಣಣಾ
ಹುಡುಗಿಯೊಬಬಾಳು ಧೆೈಯರ್ಶೆಮಾಡಿ ಮಾನ್ನ ಮಯಾರ್ಶೆದೆ ಕೆಷೌೀಮ ಬಂಧ್ುಬಾಂಧ್ವರು ಯಾರನ್ನೂನು ಯಾವುದನ್ನೂನು ಪರಿಗಣ್ಸದೆ , ಲಕಿಷೌಸದೆ, ಮದುವೆಯ
ದಿನ್ನವೆ ತ್ಸಾನಲ್ದವನಗಾಗಿ ಹಿೀಗೆ ಸಾಹಸಯಾದದುದ ಏನ್ನು ಸಾಮಾನ್ನಯವೆ ? ದೆೈವ ನಯಾಮಕವೆ ಇರಬೆೀಕು! ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ನ್ನನುಂತ್ಹ
ಸಾಮಾನ್ನಯನಗಾಗಿ? (ಇಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಮುಂದೆಯೆೀ ದೆೀವರಾಜೆಞಯಂತ್ಸೆ ನಂತ್ು ಹೊಳೆಯುತ್ತದದ ಅವಳಿಗೂ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ನಯ
ಉಡುಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ರೂಕಷೌವಾಗಿ ನಂತ್ದದ ತ್ನ್ನಗೂ ಇದದ ತ್ಸಾರತ್ಮಮ ಮುಕುಕಂದಯಯನಗೆ ಪರತ್ಯಕಷೌಗೊೀಚರವಾದಂತ್ತ್ುತ!) ಅಲಪನಗಾಗಿ? ಯಾವ ವಿಶೆೀಷ್ವೂ
ಇಲಲಿದ ಕುಷೌದರನಗಾಗಿ? ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಕಲೂಲಿರು ಗಡಡದಯಯನ್ನ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಯಿತ್ು. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂತ್ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆ ಉಕಿಕ
ಕಣುಣಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಮಿಮತ್ು ನೀರಾಗಿ!
“ಐತ್ಸಾ, ಲಾಟಿೀನ್ನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊ; ಬತ್ತ ಇಳಿಸ, ದಿೀಪ ಸಣಣಾದು ಮಾಡಿಕೊ ಮುಂದೆ ಹೊರಡು….ಪಿೀಂಚಲೂ, ನೀನ್ನು ಆ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊ.
ಇವಳದದನ್ನೂನು ಎತ್ತಕೊ….
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ಎಷ್ುಟ ತ್ಟಕಕನೆ ನಶಚಾಯಿಸ ಮುಕುಂದಯಯ ಹೆೀಳಿದದನೆಂದರೆ , ಅವನ್ನ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಚಲನ್ನವಲನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ೀಘರತ್ವದ ಬಾವಭಂಗಿಗಳು ಸುಸಫಟವಾಗಿದುದವು.
ಐತ್ ಲಾಟಿೀನ್ನು ಸಹಿತ್ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದನ್ನು.
ಮತ್ಸೆತ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆಯೆ ಕವಿದು ಬಂದ ಮಿಣ್ಮಿಣ್ ಹಣತ್ಸೆ ಬೆಳಕಿನ್ನ ಮಬುಬಾಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನೆಡೆಗೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಸರಸರನೆ ನ್ನಡೆದು,
ಅವಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಹೆಗಗಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯೊಳಗೆ ಸುತ್ತ, ತ್ನ್ನನು ಬಲ ತೀಳಿಂದ ಅವುಚಿಕೊಂಡು. ಮಗು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಅವುಚಿಕೊಳುಳೆವ ತ್ಸಾಯಿಗೆ ವಶವಾಗುವಂತ್ಸೆ
ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಹಿಂದಿನ್ನ ಸಂಕೊೀಚವನೆನುಲಲಿ ಬಿಸುಟು, ಆ ಬಲ್ಷ್ಟ ಆಶರಯವನ್ನುನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪಿಪಕೊಂಡಳು. ಅದುವರೆಗೂ ಅವರು ಎಂದೂ
ಒಬಬಾರನನುಬಬಾರು ಹಾಗೆ ಮುಟಿಟರಲ್ಲಲಿ.
ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ಸೆತಗೆ ಹೊೀಗುವ ಕಡಿದಲಲಿದ ಬಳಸುಮಾಗರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಯಂಕಿಯ ಮನೆಯ ಹತ್ತರದ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ,
ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನಗೆ ಬಾಯಿ ಒಣಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಕುಂದ ಬಾವನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಉಸುರಿದಳು. ಎಲಲಿರೂ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಕಡಿಮಾಡಿನ್ನ ಆಶರಯದಲ್ಲಿ
ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ವಿಶರಮಿಸಕೊಳಳೆಲು ನಶಚಾಯಿಸ ನಂತ್ರು.
ಮಳೆ ತ್ುಸು ನಂತ್ತ್ುತ. ಆದರೆ ಗಾಳಿ ಶ್ೀತ್ಲವಾಗಿ ಬಿೀಸುತ್ತಲೆ ಇತ್ುತ. ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಒಳಗಿಂದ ದನ್ನ ಎತ್ುತಗಳ ಕೊೀಡಿನ್ನ ಸದುದ, ಸೀನನ್ನ ಸತ್ುತ,
ಉಸರಾಟದ ಸದುದ, ಹಲುಬಿನ್ನ ಗಿಡಡಗಳ ಓಡಾಟದ ಸದುದ ಕೆೀಳಿ ಬರುತ್ತತ್ುತ. ಗಂಜಲ ಸಗಣ್ಯ ಕಟು ವಾಸನೆಯೂ ತ್ುಂಬಿತ್ುತ. ಕಾಡಿನ್ನ
ಜಗಣ್ಣೆಕಾಟವನ್ನುನು ಮಿೀರಿತ್ುತ ನ್ನುಸಯ ಕಾಟ.
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಸೂಚನೆಯಂತ್ಸೆ ಐತ್ ಹಾಲು ತ್ರಲು ಯೆಂಕಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದನ್ನು.
ಯೆಂಕಿಯ ಮನೆ, ಅದು ಹೊಲೆಯರದೊದೀ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರದೊದೀ ಆಗಿದದರೆ ಬಿಡಾರವೆಂದೆೀ ಕರೆಯಲಪಡುತ್ತತ್ುತ. ಅದು ಹುಲ್ಲಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲಾಗಿದದರೂ
ದಿೀವರ ಜಾತ್ಯರದಾದದದರಿಂದ ಅದನ್ನುನು ’ಮನೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದದರು ಅಷೆಟ. ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದಕಿಕದದ ಹಕುಕ ಎಂದರೆ ತ್ಡಿಕೆ ಗೊೀಡೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ
ಅದಕಿಕದದ ಮಣ್ಣಾನ್ನ ಗೊೀಡೆಗಳು ಮತ್ುತ ಅದರ ಸಥೂವರತ್ಸೆ.
ವಯಸಾಸಾದ ವಿಧ್ವೆ ಯೆಂಕಿ ಒಬೊಬಾಂಟಿಗಳು. ಅವಳು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಸಣಣಾ ಪುಟಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮದುದ ಕೊಡುವುದು, ದನ್ನ ಕರುಗಳಿಗೆ
ಕಾಯಿಲೆಯಾದರೆ ಮುಷ್ಟ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಲು ಕಡಿಮಯಾದರೆ ಹೆಚಾಚಾಗುವುದಕೆಕ ಬೂದಿ ಮಂತ್ರಸಕೊಡುವುದು, ಮುಂಡೆ ಬಸುರಿಯಾದರೆ
ಅಥವಾ ಕನೆನು ಕಳಳೆಬಸುರಿಯಾದರೆ ಮದುದ ಹಾಕಿ ಸಾಮಾಜಕವಾದ ಅವಮಾನ್ನ ಬಹಿಷಾಕರಾದಿ ಕೆಲಿೀಶಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಆತ್ರ್ಶೆರನ್ನುನು ರಕಿಷೌಸುವುದುಇತ್ಸಾಯದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡಗಿ ಜೀವನ್ನಯಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತದದಳು. ಆದದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲಲಿದ ಮತ್ುತ ಅವಳ ಪರಿಚಯವಿಲಲಿದ ಜನ್ನರು ಆ
ಸೀಮಯಲ್ಲಿ ಯಾರಬಬಾರೂ ಇರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ತ್ಳಿಯದಿರುವ ಯಾವ ಗುಟಿಟನ್ನ ಸುದಿದಯೂ ಇರಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ.
ರಾತ್ರ ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಯೆಂಕಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ದಿೀಪವಿತ್ುತ. ಐತ್ ತ್ಟಿಟದೊಡನೆ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದದುದ ಯೆಂಕಿಯಲಲಿ, ನಾಗತ್ಸೆತ!
ಐತ್ ನಾಗತ್ಸೆತಯನ್ನುನು ಕಂಡು ಕಕಾಕವಿಕಿಕಯಾದ. ಅವನಗೆ ಮಾತ್ಸೆೀ ಹೊರಡಲ್ಲಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಅಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿ ಅವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ ನಾಗತ್ಸೆತಯನ್ನುನು
ಸಂಧಿಸಲು ಅವನ್ನ ಪರಜೆಞ ಸವಲಪವೂ ಸದಧವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸವಲಪ ಸವಲಪ ಸುದಿದ ಅವನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿದತ್ುತ. ಆದರೆ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯಿಂದಲೆೀ ಕೆೀಳಿದದ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಸಹಯವಾದ
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ರಹಸಯವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯಿಂದ ನಾಗತ್ಸೆತಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಪೂರಾ ಕೆಟಿಟತ್ುತ. ಅವಳನ್ನುನು ಹೂವಳಿಳೆ ನಾಯಕರು ತ್ಮಮ ಮೀಲೆ ಬರಬಹುದಾದ
ಅಪವಾದದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗುವುದಕಾಕಗಿಯೂ ತ್ಮಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾಲು ಮುಖಂಡರಿಂದ ಬಹಿಷಾಕರ ಗಿಹಿಷಾಕರದ
ಅವಮಾನ್ನದ ಗೊಂದಲಕೆಕ ಅವಕಾಶ ಒದಗದಿರುವುದಕಾಕಗಿಯೂ ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸದ ಮೀಲೆ , ನಾಗತ್ಸೆತ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ
ಕಿೀಳುಜಾತ್ಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ,-ಸಾಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಹೆೀಳುತ್ತದದವರು ಕೆಲವರು,-ಗುಪತ ಆಶರಯ ಪಡೆದು, ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದ ಯೆಂಕಿಯಿಂದ
ಮದುದ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದಳೆ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಇಂತ್ಹ ಸಂಕಟದ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಯೆಂಕಮಮನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗತ್ಸೆತಗೆ ಇದಿರಾಗುವ
ಅನ್ನನ್ನವಯಕೆಕ ಅವನ್ನ ಪರಜೆಞ ಸದಧವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
“ಏನೀ, ಐತ್ಸಾ? ಈ ಮಳೆೀಲ್? ಇಷಟಹತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ?”
ನಾಗತ್ಸೆತಯ ಪರಶೆನುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೆ ಹೊರಡದೆ , ಮುಕುಂದಣಣಾ ಚಿನ್ನನುಕಕರ ಗುಟಿಟನ್ನ ಸಾಹಸ ಬಯಲಾಗದಂತ್ಸೆ ಏನ್ನು ಹೆೀಳುವುದು ಎಂದು ಚಿಂತ್ಸುತ್ಸಾತ
ನಂತ್ದದ ಐತ್ ಒಳಗಣ್ಂದ ಯೆಂಕಿ ಬರುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು “ಏನಲಲಿ . ಯೆಂಕಮಮನ್ನ ಹತ್ರ ಮದಿದಗೆ ಬಂದೆ!” ಎಂದುಬಿಟಟನ್ನು.
“ಯಾರಿಗೊೀ?….ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತಗೆೀನೀ?….ಅವಳಿಗೆ ಆಗಲೆ ತ್ಂಗಳು ತ್ುಂಬಿದೆಯೆೀನ?….ಬಾಯನೆ ಸಂಕಟ ತಡಗಿ ಯೆಂಕಿ ಕರೆಯೊೀಕೆಕ
ಬಂದಿಯೆೀನೀ?….” ನಾಗತ್ಸೆತ ಪರಶೆನುಗರೆದಳು.
ತ್ನ್ನಗೆ ಹೊಳೆಯದಿದದ ಉತ್ತರವನ್ನುನು ನಾಗತ್ಸೆತಯೆ ಸೂಚಿಸದದರಿಂದ ಅದನೆನು ಗಬಕಕನೆ ಒಪಿಪಕೊಂಡು “ಹೌದು , ಮಾರಾಯರ, ಅದಕೆಕೀ ಓಡಿ ಬಂದೆ”
ಎಂದುಬಿಟಟನ್ನು ಐತ್.
ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ಣೆಯನ್ನುನು ಆಲ್ಸುತ್ತದದ ಯೆಂಕಿ ಐತ್ ಹೆೀಳಿದುದನ್ನುನು ನ್ನಂಬಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ಆ ರಾತ್ರ ನ್ನಡೆಯಲು ಸದಧವಾಗಿದದ ನಾಟಕದ
ಪೂವರ್ಶೆಪರಿಚಯವಿದುದದರಿಂದಲೂ ಅವಳ ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ಯೆಲಲಿ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಪರವಾಗಿದುದದರಿಂದಲೂ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಏಕಾಂತ್ಕೆಕ ಕರೆದು
ಕಿವಿಮಾತ್ಸಾಡಿದಳು. ಮುಕುಂದಯಯ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೆೀಳಿ ಕಳುಹಿಸದಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದೊಡನೆ ಆ ಅನ್ನುಭವಶಾಲ್ಯಾಗಿದದ ಮುದುಕಿಗೆ ಎಲಲಿ
ಗೊತ್ಸಾತಗಿ ಹೊೀಯಿತ್ು.
“ಓಡಿಹೊೀಗಿ ಹೆೀಳು ಮುಕುಂದಯೊಯೀರಿಗೆ, ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬರಾಕೆ….ಅಯೊಯೀ, ಈ ಕತ್ತಲೆೀಲ್ ಈ ಮಳೆೀಲ್, ಪ್ಪಾಪ! ಅಷ್ುಟ
ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆ ಅರಿಯದ ಮಗು, ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಗೆ ಹೆಂಗೊೀ ಹತ್ಸಾತದು?… ’ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲಲಿ; ಅವರನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಬರಬೆೀಕಂತ್ಸೆ’
ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳು…” ಐತ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಂತ್ದದ ನಾಗತ್ಸೆತಯ ಕಡೆಗೆ ಕಣುಣಾ ಹಾಯಿಸದುದನ್ನುನು ಗಮನಸ ಮುದುಕಿ ಮುಂದುವರಿಸದಳು : “ಆ
ಬಾಂವಿಕೊಪಪದ ಹೆಗಗಡೆತೀರನ್ನನು ಯಾರ ಕಣ್ಣಾಗೂ ಬಿೀಳದ ಹಾಂಗೆ ಮುಚಿಚಾಡಿತೀನೀ. ನೀ ಮಾತ್ರ ಆ ಇಚಾರ ಮಾತ್ಸೆತ್ತಬಾಯಡ, ಗೊತ್ಸಾತಯಾತ? ಓಡು,
ಮತ್ಸೆತ, ಬಾಯಗ.”
ಐತ್ ಓಡುತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಮರೆಯಾದನ್ನು. ಯೆಂಕಿ ನಾಗತ್ಸೆತಯನ್ನುನು ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯ ಒಂದು ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ರುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ,
ಬಾಗಿಲು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಚಿಲಕ ಹಾಕಿದಳು. ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಥಿಗಳು ಕುಳಿತ್ುಕೊಳಳೆಲು ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಪೆ ಬಿಚಿಚಾ ಹರಡಿದಳು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಮದುಮಗಳ ವೆೀಷ್ಭೂಷ್ಣದಿಂದ ಮುದುಕಿಯ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಅಮೃತ್ಸೆೀಚನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಮುಂದುಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಮುಕುಂದಯಯ, ಪಿೀಂಚಲು ಮತ್ುತ ಐತ್ ಮನೆಯನ್ನುನು ಪರವೆೀಶ್ಸದರು. ಮುದುಕಿ ಮುಕುಂದಯಯಗೆ ಕಾಲು ತಳೆದುಕೊಳಳೆಲು ನೀರುಕೊಟುಟ,
ಬೆೀಡಬೆೀಡವೆಂದರೂ ಕೆೀಳದೆ ಸುತ್ುತಗಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನುನು ಶುಚಿಮಾಡಿ ಮತ್ಸೆತ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆಯೆ ತ್ುಂಬ ಮುದಿದನಂದ ತಡಿಸದಳು. ನಸಸಾಂತ್ಸಾನ್ನಳಾಗಿ
ಒಂಟಿಬಾಳು ಬಾಳುತ್ತದದ ಆ ವೃದೆಧಯ ಕಣುಣಾ ಒದೆದಯಾಗಿದುದದನ್ನುನು ಅವಳು ಯಾರಿಗೂ ತೀರಗೊಡಲ್ಲಲಿ. ಸೊಬಗು ತ್ುಂಬಿ, ಹೊಂಬಳಗ ಮುದುದ

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಸೂಸ, ಮಿರುಗುತ್ತದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕೊೀಮಲ ಪ್ಪಾದಯುಗಮಗಳನ್ನುನು, ನಾನಾ ನೆವದಿಂದ ಸುಕಿಕದ ತ್ನ್ನನು ಒರಟು ಕೆೈಯಿಂದ ಮುಟಿಟ, ಸೊೀಂಕಿ, ನೀರರೆಸ,
ಸೊಗಯಿಸುತ್ಸಾತ ಕಣ್ಣಾನಂದಲ್ ಮುದಿದಸದಳು, ಆ ಮುದುಕಿ.
ಹಳೆಪ್ಪೆೈಕದವಳ ಅಡುಗೆಮನೆ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಪರವೆೀಶ್ಸಲು ನಷ್ದಧ ಪರದೆೀಶವಾಗಿದದರೂ, ಅದರ ಮಿಶರವಾಸನೆ
ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದದರೂ ಯೆಂಕಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಒಳಗೆ ಕರೆದೊಯುದ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಒದೆದಯಾರಿಸಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದಳು. ಮಳೆ ಗಾಳಿಯ
ಚಳಿಗೆ ಇನೆನುೀನ್ನು ಉಡುರು ಹತ್ುತವುದರಲ್ಲಿದದ ಅವಳ ಮೈಗೆ ಯೆಂಕಿಯ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕಿ ಮುದುಕಿಯ ತ್ಸಾಯತನ್ನದ ಅಕಕರೆಯಷೆಟ ಬೆಚಚಾಗೆ ನಚಚಾಗಿತ್ುತ!
ಯೆಂಕಿ ಕೊಟಟ ಬಾಳೆಹಣುಣಾಗಳನ್ನುನು ತ್ಂದು, ಹಾಲು ಕುಡಿದು, ನಜವಾಗಿಯೂ ಹಸವೆಯಿಂದಲೆ ದಣ್ದಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಚೆೀತ್ರಿಸಕೊಂಡಳು. ಜೊತ್ಸೆಗೆ
ಎಷ್ುಟ ಬೆೀಡವೆಂದರೂ ಒಲೆಲಿನೆಂದರೂ ಕೆೀಳದೆ ಮುದುಕಿ ಕುಚಿಚಾಕೊಟಟ ಒಂದು ಮಟೆಟಯನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನುಬೆೀಕಾಯಿತ್ು. ಅವಳು ಕಣುಣಾಸನೆನು ಕೆೈಸನೆನುಗಳಿಂದಲೆ
ಸೂಚಿಸದ ಇನನುಂದು ಕುಡಿಯುವ ಪದಾಥರ್ಶೆವನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಬಲವಾಗಿ ತ್ಲೆಯಲಾಲಿಡಿಸಯೆ ತ್ರಸಕರಿಸದದಳು: ಅವಳು ಅಡುಗೆಯ ಮನೆಗೆ
ಕಾಲ್ಡುವಾಗಲೆ ಮೂಗಿಗೆ ರುಮಮನೆ ಬಡಿದಿತ್ುತ ಕಳುಳೆಗಂಪು!
“ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾಂವ ಕಸತಲೆಕಸತಲೆ ಇರುವಾಗಲೆ ಎದುದ ಹೊೀಗಬೆೈದು. ಈ ಕತ್ತಲೆೀಲ್ ಈ ಮಳೆೀಲ್ (ಆಗ ಮಳೆ ನಂತ್ತ್ುತ; ಆದರೂ ಮುದುಕಿ ತ್ನ್ನನು
ವಾದದ ಪುಷ್ಟಗಾಗಿ ಅದನ್ನುನು ಲಕಿಷೌಸದೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದಳು.) ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನನು ಯಾಕೆ ದಣ್ಸತೀರಿ?” ಎಂದು ನಾನಾ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಯೆಂಕಿ ವಾದಿಸದರೂ
ಮುಕುಂದಯಯ ಅದಕೆಕ ಒಪಪಲ್ಲಲಿ. ಅಲಲಿದೆ ಚೆೀತ್ರಿಸಕೊಂಡಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನೂ, ತ್ನ್ನಗಿೀಗ ಯಾವ ದಣ್ವೂ ಇಲಲಿ, ಎಂದು ಮುಕುಂದಬಾವನ್ನ
ಇತ್ಯಥರ್ಶೆವನೆನುೀ ಸಮಥಿರ್ಶೆಸದಳು. ಮುದುಕಿ ನ್ನವವಧ್ೂವೆೀಷ್ದಲ್ಲಿದದ ನ್ನವ ತ್ಸಾರುಣಯದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ಅಥರ್ಶೆಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ನೀಡಿ, ನಡುಸುಯುದ,
ಮುಗುಳು ನ್ನಗೆ ನ್ನಕಕಳಷೆಟ! ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾರುಣಯದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಪಿರಯನಡನೆ ಕಾಡು ಬೆಟಟ ಹತ್ತ ಇಳಿದು ದಣ್ವು ಕಾಣದೆ ನ್ನಡೆದಾಡಿದದ ನೆನ್ನಪು ಅವಳಿಗೆ
ಮರುಕೊಳಿಸರಬಹುದೆೀನ!
ಆದರೆ ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಯೆಂಕಮಮ ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದದರೆೀ ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗುತ್ತತ್ುತ, ಎಂಬಥರ್ಶೆದ ಮಾತ್ಸಾಡಿದಳು. ತ್ನ್ನನು
ಹೆಂಡತ್ ಚೊಚಚಾಲು ಎಳ ಬಸುರಿ ಎಂಬುದನ್ನುನು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡು ಐತ್ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಅದನ್ನುನು ಹೆೀಳಲು, ಅವನ್ನು ಯೆಂಕಿಗೆ-’ಪಿೀಂಚಲು
ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ಸಾತಳೆ. ಮರುದಿನ್ನ ಬೆಳಿಗೆಗ ಅವಳನ್ನುನು ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಅವಳ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಕಳಿಸಕೊಡಿ’-ಎಂದು ಹೆೀಳಿ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮತ್ುತ ಐತ್ರಡನೆ
ಹೊರಡಲನ್ನುವಾದನ್ನು.
ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ನ್ನನುವನೆ ಆಗಿದದರೂ, ಮುಂದೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಅವನ್ನವಳೆ ಆಗುವುದಿದದರೂ, ತ್ನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆ ಮತತಂದು ಹೆಣುಣಾಜೀವ ಇಲಲಿದೆ ತ್ಸಾನಬಬಾಳೆ
ಗಂಡಸರಿಬಬಾರ ಸಂಗಡ ಹೊೀಗುವುದಕೆಕ ತ್ುಂಬ ನಾಚಿಕೆಪಟುಟಕೊಂಡ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಪಿೀಂಚಲು ಮುಖದ ಕಡೆ ಯಾಚನಾ ದೃಷ್ಟ ಬಿೀರಿ ನೀಡಲು, ಆ
ಇಂಗಿತ್ಜೆಞ ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೀಡದೆ ಅವನಡನೆ ಹೊರಟೆಬಿಟಟಳು!
ಆ ನಾಲುಕ ನೆರಳುಗಳೂ ಐತ್ ಹಿಡಿದಿದದ ಲಾಟಿೀನನ್ನ ಬೆಳಕೂ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಮೀಲೆ ಯೆಂಕಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ಸೆರಗಿನಂದ ಕಣುಣಾ
ಮೂಗು ಒರಸಕೊಂಡಳು.
ಹಿಂಬದಿಗೆ ಗಿಡ ಮರ ಹಳು ಬೆಳೆದು ಕಿಕಿಕರಿದು ಅದನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಅಡಗಿಸಟಟಂತ್ಸೆ ಮರೆಮಾಡಿದದರೂ, ಮುಂಗಡೆಗೆ ಹಬಿಬಾದದ ಹಾಸುಬಂಡೆಯ
ದೆಸೆಯಿಂದ,- ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ದೂರದೂರ ಮುರುಟಿದಂತ್ಸೆ ತ್ಲ ಯೆತ್ತದದ ಕುಳುಳೆ ಮಟುಟಗಳಿದದರೂ-ಬಯಲು ಬಯಲಾಗಿ ತೀರುತ್ತದದ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ
ಕಲುಲಿಮಂಟಪದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಕುಂಟೆಗಳನೆನು ಅಡಕಿ ಹೊತ್ತಸದದ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುತ್ತತ್ುತ. ಆ ಬೆಂಕಿ ನನೆನು
ಮನೆನುಯದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಅನೆೀಕ ದಿನ್ನಗಳಿಂದ ಇಪಪತ್ುತನಾಲುಕ ಗಂಟೆಯೂ ಆರದೆ ಸಜೀವವಾಗಿದದ ’ನ್ನಂದಾ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿತ್ುತ .’ ಹೊರಗೆ ಒಂದೆೀ ಸಮನೆ
ಸುರಿಯುತ್ತದದ ಮಳೆಯಿಂದಲೂ ಸುಂಯೆಯಂದು ಭೀರಿಡುತ್ತ ಬಿೀಸುತ್ತದದ ಗಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಎಷೆಟೀ ಶೆೈತ್ಯವಿದದರೂ ಮಂಟಪದೊಳಭಾಗವು ಆ
ಬೆಂಕಿಯ ಪರಭಾವದಿಂದ ಸದಾ ಬೆಚಚಾಗಿದುದ ಮನೆಯಂತ್ಸೆ ಹಿತ್ಕರವಾಗಿತ್ುತ.
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ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಒಲೆಯನಾನುಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಉಪಯೊೀಗಿಸದದ ಮೂರು ಕರಿಹಿಡಿದ ಕಲುಲಿಗುಂಡುಗಳೂ, ಆ ಬಳಿಯೆ
ಕೆಲವು ಮಡಕೆ ಕುಡಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ನುಗಳೂ ಇದುದವು. ಮಂಟಪದ ಎದುರಿನ್ನ ಹಾಸುಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೀಲೆ ತ್ಟಿಟಗಳನ್ನುನು ಮಾಡಲು ಸಲುಕು
ತ್ಸೆಗೆದಿದದ ವಾಟೆಯ ಮತ್ುತ ಬಿದಿರಿನ್ನ ತ್ಳಳೆದ ಬಿಳಿಯ ರಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅತ್ಯಂತ್ ಅವಾರ್ಶೆಚಿೀನ್ನತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಸೂಚಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಮಂಟಪದ ಒಂದು
ಭಾಗ, ಬಿದಿರು ಗೂಟಗಳನ್ನುನು ನೆಟುಟ ವಾಟೆಯ ತ್ಟಿಟಗಳನ್ನುನು ಮರೆ ಕಟಿಟದುದರಿಂದ, ನವಾಸ ಯೊೀಗಯವಾದ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆತ್ವಾಗಿತ್ುತ.
ಬೆಂಕಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ತ್ರುಣ್ಯೊಬಬಾಳು ಕುಳಿತ್ು, ಯಾವ ಉದೆದೀಶವೂ ಇಲಲಿದ ಯಾಂತ್ರಕ ಕಮರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದಂತ್ಸೆ, ಆ ಬೆಂಕಿಗೆ ನಧಾನ್ನವಾಗಿ
ಎರಡೀ ಮುರೀ ನಮಿಷ್ಗಳಿಗೊಮಮ ಕಸವನನು, ಕಡಿಡಯನನು, ಹಲಸನ್ನ ಬಿೀಜವನನು, ಅಲೆಲಿಲಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆದರಿದಂತ್ದದ ಕಾಡುಕೊೀಳಿಯ
ಪುಕಕವನನು ಎಸೆಯುತ್ತದದಳು. ಒಮಮಮಮ ಆ ಯಾಂತ್ರಕ ಕಮರ್ಶೆವು ನಂತ್ು ಅವಳು ಕುಗುರುವಂತ್ಸೆಯೂ ತೀರುತ್ತತ್ುತ. ಅವಳ ಎದುರಿಗೆ
ತ್ುಸುದೂರದಲ್ಲಿ, ಬಹು ದಿನ್ನಗಳಿಂದ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ರಾಶ್ಯಾಗಿದದ ಬೂದಿಗುಡೆಡಯ ಮೀಲೆ, ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದದ ಬಿದಿರುಗೂಟಕೆಕ ಬಳಿಳೆಯ
ನ್ನುಲ್ಯಿಂದ ಕಟುಟಗೊಂಡು ಟ್ಣಪಗಾತ್ರದ ಕರಿಯ ನಾಯಿಯೊಂದು ಮುದುರಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ನದಿರಸುವಂತ್ತ್ುತ. ಅದರ ನದೆರಯೂ ಅವಶಯ
ನದೆರಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಬೆೀಜಾರಿನ್ನ ನದೆದಯಾಗಿತ್ುತ.
ಆಗತ್ಸಾನೆ ಬೆೈಗಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಆದರೂ ದಟಟಯಿಸದದ ಮೀಡಗಪುಪ ಕತ್ತಲ್ಳಿದಷ್ುಟ ಕಪ್ಪಾಪಗಿ, ಹಗಲುಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪೆಪಗೆಂಪ್ಪಾಗಿದದ ’ನ್ನಂದಾ ಬೆಂಕಿ’ ಆಗಲೆ
ಕೆಂಗೆಂಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಳೆಯತಡಗಿತ್ುತ. ಎದುರಿಗೆ ದಿಗಂತ್ ವಿಶಾರಂತ್ವಾಗಿ ತ್ರಂಗ ತ್ರಂಗವಾಗಿ ಹಬಿಬಾದದ ಪವರ್ಶೆತ್ಸಾರಣಯಶೆರೀಣ್ ವಷ್ರ್ಶೆಧಾರಾ
ಸಾಂದರತ್ಸೆಯಿಂದಲೂ ಮಲಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಕವಿಯುತ್ತದದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದಲೂ ತ್ನ್ನನು ಸಪಷ್ಟತ್ಸೆಯನೆನುಲಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಸುರು ಹಸುರು ಛಾಯೆಯ
ಮಹಾಮುದೆದಗಳಾಗುತ್ತದದವು. ಕಣ್ವೆಯ ದೂರದಿಂದ ಈಗೊಮಮ ಆಗೊಮಮ, ಮಳೆ ಇಳಿಗೊಂಡು ಗಾಳಿಯ ಸದುದ ಕಡಿಮಯಾದಾಗ, ವಾಲಗದ
ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸ, ತ್ಮಿಮಗೆ ಹೂವಳಿಳೆ ಮದುವೆಯ ನೆನ್ನಪುಕೊಟುಟ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂದು ನ್ನಡೆಯಲ್ರುವ ಮಹಾಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನೂ ಮತ್ುತ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ
ಗುತ್ತಯೂ ವಹಿಸುತ್ತದದ ಪ್ಪಾತ್ರದ ಅರಿವಾಗುತ್ತತ್ುತ:
’ಇವತ್ಸೆತ ರಾತ್ರ ಮದುವಣಗಿತ್ತ ಚಿನ್ನನುಮಮೀರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ಸಾತರೆ ! ತ್ಸಾನಲ್ಲಿರುವಲ್ಲಿಗೆ! ಈ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಲುಲಿಮಂಟಪಕೆಕ!…. ಪ್ಪಾಪ, ಹೆಂಗೆ
ಈ ಕಾಡು ಗುಡಡ ಹತ್ತ ಬರುತ್ಸಾತರ?…. ಧಾರೆಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊಂಡು, ಕಟಾಟಣ್ ಗೆಜಜಿಡಿಕೆ ವಾಲೆ ಬಾಸಂಗ ಎಲಲಿ ಇರೀಹಾಂಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಾತರ?
….’ ತ್ಮಿಮ ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ಸವಣ್ಣಾರ್ಶೆಲಂಕಾರ ಭೂಷ್ತ್ಸೆಯಾದ ಮದುಮಗಳನ್ನುನು ಕಲ್ಪಸಕೊಂಡು ಆ ನೀಟದ ಸಂತೀಷ್ಕೆಕ ಹಿಗಿಗದಳು. ಚಿನ್ನನುಮಮ
ಬಂದಾಗ ತ್ಸಾನ್ನು ಅವರನ್ನುನು ಹೆೀಗೆ ಸಾವಗತ್ಸಬೆೀಕು, ಏನೆೀನ್ನು ಸೆೀವೆ ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಂದೂ ಆಲ್ೀಚಿಸದಳು. ತ್ಸಾತ್ಸಾಕಲದಲ್ಲಿ ತ್ಮಿಮಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಹೊಲತ್
ಎಂಬುದೂ, ಆದದರಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಸೆೀವೆ ಏನದದರೂ ಹತ್ತರದಾದಗಿರದೆ ದೂರದಾದಗಿರಬೆೀಕೆಂಬುದು ಮರೆತ್ುಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಆಲ್ೀಚನೆಯಿಂದ ಮಧೆಯ ತ್ಮಮ
ಆಗಾಗೆಗ ಆಕಳಿಸ ಕಣಣಾರೆಸಕೊಂಡಿದದಳು, ಆಕಳಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಕಣ್ಣಾೀರನ್ನುನು! ಒಯೊಯಯಯನೆ ಅವಳ ಪರಜೆಞ ಜಾಗರತ್ ಸತ್ಸೆತಯಿಂದ ಜಾರಿ ಸವಪನುಸತ್ಸೆತಯ
ಅಂಚಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹೊೀಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತತ್ುತ. “ಯಾಕೆ ಹಿೀಂಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬತ್ರ್ಶೆವೆಯೊೀ? ಯಾರೀ ನ್ನನ್ನನು ನೆನೀತ್ಸಾ ಇರಬೆೈದು….ಮತ್ಸಾತಯರು
ನೆನೀತ್ಸಾರೆ? ನ್ನನ್ನನುವವನೆ ನೆನೀತ್ ಇರಬೆೈದು….ಥೂ ಇವರು ಯಾಕೆ ಇಷಟತ್ುತ ಮಾಡಾತರಪ್ಪಾಪ? ಕತ್ತಲಾತ್ಸಾ ಬಂತ್ು. ಇನ್ನೂನು ಬರಲ್ಲಲಿ.
ಮುಕುಂದಯೊಯೀರನ್ನನು ಯೆಂಕಮಮನ್ನ ಮನೆ ತ್ಂಕಾ ಕಳಿಸ, ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದಾರಿ ತೀರಿಸ, ಬಂದುಬಿಡಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಹೊೀದರಲಾಲಿ!….” ಬೂದಿ
ಗುಡೆಡಯಲ್ಲಿ ಮುದುರಿಕೊಂಡು ಬೆಚಚಾಗೆ ಮಲಗಿದದ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ “ನ್ನನ್ನನು ಧೆೈಯರ್ಶೆಕೆಕ ಬಿಟೂಟಹೊೀಗಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಅದನ್ನುನು ಬಾಯರೆ ಇಲ್ಲಿ
ಕಟಿಟಹಾಕಿ….” ತ್ಮಿಮ ಬೆರಗಾಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ: ಕಲುಲಿಮಂಟಪದ ಇದಿರಿನ್ನಲ್ಲಿದದ ಹಾಸುಬಂಡೆಯ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ನಂತ್ದೆ! ಸೆೈನಕ
ವೆೀಷ್ದಲ್ಲಿರುವ ಒಬಬಾ ಸವಾರ ಅದರ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ು ಲಗಾಮು ಹಿಡಿದಿದಾದನೆ . ಯಾರನನುೀ ನರಿೀಕಿಷೌಸುವಂತ್ಸೆ ಎಡಕೂಕ ಬಲಕೂಕ ನೀಡುತ್ತದಾದನೆ.ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತ್ರುಣ್ಯೊಬಬಾಳು ಕುದುಯೆಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಕೆೈನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ . ಅವಳು ಬಾಸಂಗ ಕಟಿಟ, ಒಡವೆ ತಟುಟ, ಮದುಮಗಳ ವೆೀಷ್ದಲ್ಲಿದಾದಳೆ.
ಸವಾರನ್ನು ಬಾಗಿ ಅವಳನೆನುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಮುಂದೆ ಕುದುರೆಯ ಮೀಲೆ ಕೂರಿಸಕೊಂಡಡನೆ ಕುದುರೆ ಹಾಸುಬಂಡೆಯ ಮೀಲೆ ಖುರಪುಟ
ಧ್ವನಯೆೀಳುವಂತ್ಸೆ ಚಿಮಿಮ ನೆಗೆದು ಓಡಿ ಕಣಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದುವರೆಗೆ ಸುಮಮನೆ ಮಲಗಿದದ ಹುಲ್ಯ ಕಟಿಟದದ ಬಳಿಳೆ ಹರಿದು ಹೊೀಯಿತ್ಸೆಂಬಂತ್ಸೆ
ಜಗಿಗಸೆಳೆಯುತ್ಸಾತ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕುದುರೆ ಓಡಿದತ್ತ ಮೀರೆಯಾಗಿ ಬೊಗಳುತ್ತದೆ . ಒಂದು ಕಷೌಣ್ಣಾಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆದುದೆಲಲಿವನ್ನೂನು ಕಣುಣಾ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಬಿಟೂಟಕೊಂಡೆ ಕಂಡಿದದ ತ್ಮಿಮ ದಿಙ್ೂಮಢಳಾಗಿ ಗತ್ಗತ್ ನ್ನಡುಗುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ದಾದಳೆ !
ಹಿಂದೆ ಈ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಲುಲಿಮಂಟಪವು ನ್ನಗರ ಸಂಸಾಥೂನ್ನದ ಸೆೈನ್ನಯದ ಕಾವಲಾದಣವಾಗಿದಾದಗ ನ್ನಡೆದಿದದ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆ
ಗಿರಿಮಸತಕದ ಪ್ಪಾರಣಮಯ ಸೂಕಷೌಮಪೃಥಿವೀತ್ತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದಕೆಕ ಸಂವಾದಿಯಾಗುತ್ತದದ ಪ್ಪಾರಣ್ ಸದೃಶಸಂಸಾಕರದ ಅಬುದಿಧಜೀವಿ ತ್ಮಿಮಯ ಪ್ಪಾರಣಮಯ
ಸವಪನುಪರಜೆಞಯ ಪರಭಾವದಿಂದ, ಪುನ್ನಃಸಮೃತ್ಯಾಗಿ ಆವಿಭರ್ಶೆವಿಸ ಅವಳಿಗೆ ದೃಗೊಗೀಚರವಾಯಿತೀ? ಅಥವಾ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮುಕುಂದಯಯರ ಜನಾಮಂತ್ರ
ಸಂಬಂಧ್ದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಅವರನ್ನುನು ಕುರಿತ್ಸೆ ನೆನೆಯುತ್ತದದ ತ್ಮಿಮಯ ಅಧ್ರ್ಶೆಜಾಗರತ್ ಪರಜೆಞಯಲ್ಲಿ ಪರತ್ಮಿತ್ವಾಗಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಿತೀ? ಅಥವಾ
ಕಳೆದ ರಾತ್ರ ಅವಳ ಗಂಡ, ಒಡೆಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಸುಲ್ತ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಯೆಲಾಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಬೆೀಸರ
ಪರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಯಾರಾದರಬಬಾರು ಸರದಿಯ ಮೀಲೆ ಹೆೀಳುತ್ತದದ ಸರಗತ್ಸೆಯನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೀಳಿದುದ, ಅದನ್ನುನು ಅವಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿದುದದರ
ಪರಿಣ್ಣಾಮವೊೀ? ಅಂತ್ೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಕಣುಣಾ ತ್ಸೆರೆದಿದಾದಗಲೆ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಿದದ ಆ ರಣತ್ಸೆೀಜಯನ್ನೂನು ಆ ಸಮರಸಜಜಿತ್ ಧಿೀರಭಂಗಿಯ
ಅಶಾವರೀಹಿಯನ್ನೂನು ಅವನೆಡೆಗೆ ಧಾವಿಸ ಬಂದು ಅವನ್ನ ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಚಂಗನೆ ಕುದುರೆಯೆೀರಿದದ ಆ ಸಾಲಂಕೃತ್ ವಧ್ೂವೆೀಷ್ದ ತ್ರುಣ್ಯನ್ನೂನು
ನೆನೆನೆನೆದು ತ್ಮಿಮ ಭಯಭಾರಂತ್ಸೆಯಾಗಿ ವಿಕಂಪಿಸುತ್ತದದರೂ ಮರ ವಟಟಂತ್ಸೆ ಕುಳಿತ್ದದಳು!
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲುಲಿಮಂಟಪದೊಳಕೆಕ ಬರುತ್ತದದವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಒಡೆಯ ಎಂಬುದನ್ನನುರಿಯುವ ಮುನ್ನನು ಹುಲ್ಯ ಒಂದೆರಡು ಸೊಲುಲಿ ಬೊಗುಳಿತ್ು.
“ಏಈಈ! ಇದಕೆಕೀನ್ನು ಇದೊದಂದು ಒಕಕಣೂಣಾ ಇಂಗಿ ಹೊೀಗಾಯದೆೀನರೀ? ಹಛೀ!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಗುತ್ತ ಒಳಗೆ ಬರಲು, ಹುಲ್ಯ ಹಾರಿಹಾರಿ
ಬಾಲವಳಾಳೆಡಿ ಕುಂಯಿಗುಡುತ್ಸಾತ ಸಾವಗತ್ಸತ್ು.
“ಏಈಈಈ! ಯಾಕೆ? ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ೀಯಾ? ಏನಾಗದೆಯೆ ನಂಗೆ?” ಗುತ್ತ ಮಂಕು ಬಡಿದವಳಂತ್ಸೆ ಕೂತ್ದದ ತ್ಮಿಮಯ ಕಡೆಗ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತ, ತ್ನ್ನನು ಕಂಬಳಿ
ಕೊಪ್ಪೆಪಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಕೊಡಹಿ, ಕಟಿಟದದ ತ್ಟಿಟಯ ಮೀಲೆ ಒಣಗಲು ಹರಡಿದನ್ನು. ಗಾಳಿ ಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳುವಿನ್ನ ಹನಯಲ್ಲಿ, ಒದೆದಯಾಗಿ ಚಳಿ ಹತ್ತದದ
ಮೈಯನ್ನುನು ಬೆಚಚಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಲು, ಉರಿಯುತ್ತದದ ಕುಂಟೆಯ ಕೆಂಡವನ್ನುನು ಕೆದಕಿ, ಇನ್ನನುಷ್ುಟ ಜಗುಗ ಅಡಕಿ, ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸಕೊಳಳೆಲು ನೆಲಕೆ ಅಂಡೂರಿ
ಕುಳಿತ್ ಗುತ್ತ ಮತತಮಮ ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆ ನೀಡಿದನ್ನು: ತ್ಮಿಮ ನೀರವವಾಗಿ ಅಳುತ್ತದದಳು.
“ಏಈಈ! ಏನಾಗದೆಯೆ ನಂಗೆ? ಅಳಾಕೆ?” ಈ ಸಾರಿ ಗುತ್ತಯ ಪರಶೆನು ಅಲಘು ಧ್ವನಯಿಂದಲೆ ಹೊಮಿಮತ್ುತ.
“ನಾ ಹೆೀಳಿಳೆಲೆಲಿೀನ್ನು, ನ್ನನನುಬಬಾಳೆನುೀ ಬಿಟುಟಹೊೀಗಬಾಯಡಾ ಅಂತ್ಸಾ?” ಅಳುದನಯಿಂದಲೆ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತ ತ್ಮಿಮ ಗುತ್ತಯ ಕಡೆ ನಷ್ುಠರದೃಷ್ಟ ಬಿೀರಿದಳು.
“ಈಗೆೀನಾಯುತ ಬಿಟುಟಹೊೀದೆರ?…. ಒಬಬಾಳೆ ಆಗಿತೀಯಾ ಅಂತ್ಸಾ ಹುಲ್ಯನ್ನನು ಬಾಯರೆ ಕಟಿಟಹಾಕಿ ಹೊೀಗಿೀನೀ!?….”
“ಈ ಗುಡಡದ ನೆತ್ತೀಲ್ ನಾವಿನನುರೀದು ಬಾಯಡ! ಏನೆೀನೀ ತ್ರುಗತವೆ!….”
“ಕಾಡಿನ್ನ ಪರಾಣ್ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರುಗಬಾದೆೀರ್ಶೆನ್ನು? ಹುಲ್, ಹಂದಿ, ಕಡ, ಮಿಗ, ಹಾವು, ಚೆೀಣು? ನ್ನಮಗೆೀನ್ನು ಮಾಡತವೆ ಅವು?…. ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನನು ಬಾಯರೆ
ಕರಕೊಂಡು ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ, ಇವೊತ್ಸೆತ ಇಳುಳೆ!”
“ಕಾಡಿನ್ನ ಪರಾಣ್ ಅಲಲಿ, ನಾ ಕಂಡಿದುದ….”
“ಮತ್ಸೆತ?….” ಗುತ್ತಯ ದನಯಲ್ಲಿ ಅಚಚಾರಿಯಿತ್ುತ. ಉರಿಗೆ ಜಗುಗ ಹಾಕುತ್ತದುದದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸ, ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆ ನೀಡತಡಗಿದನ್ನು.
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ತ್ಮಿಮ ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡದದನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ರಿೀತ್ಯಿಂದ ಬಣ್ಣಾಸದಳು. ಗುತ್ತಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಏನೀ ಒಂದು ತ್ರಹ ಆಗುತ್ತದದರೂ ಅದನ್ನುನು
ತೀರಗೊಡದ ಗಂಡುಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ಕುಗುತ್ರ್ಶೆದೊಯೀ? ಕಣುಣಾ ಬಿಟ್ಕಂಡಿದೊಯೀ? ಕನ್ನಸನಾಗೆ ಕಂಡಿದದನ್ನನು ಕಣುಣಾಬಿಟುಟಕೊಂಡು ಕಂಡೆ
ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿೀಯ!….”
“ಹಾಂಗಾರೆ ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ಕನ್ನಸನಾಗೆೀ ಕಂಡೆತೀನ್ನು? ಹಾಯಂಗೆ ಬೊಗಳುತ, ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮಾಯಲೆ ಕುದೆರ ಕಟಕಟಗುಡಿೀತ್ಸಾ ಓಡಾದಗ ?….”
“ನ್ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ುಟ ದಿನ್ನ ಕಾಣ್ಸಕೊಳಳೆದೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ನಂಗೊಬಬಾಳಿಗೆೀ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡನೀ? ಚೆಂದುಳಿಳೆ ಹೆಣುಣಾ ಅಂತ್ಸಾ? ಬಿಡು ಬಿಡು,
ಬರಿೀ ಬಿರಾಂತ್ು ಕಣ್ಣೆೀ, ನನ್ನುದ!….”
ಬಾಯಲ್ಲಿ ತ್ರಸಾಕರವಿದದರೂ ಗುತ್ತಗೆ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಸಕರಿಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರ ತ್ಂಗಿದಾದಗಲೆಲಲಿ ಅವನಗೆ ಏನೆೀನ ವಿಚಿತ್ರ
ಶಬದಗಳು ಕೆೀಳಿಸುತ್ತದುದದುಂಟು! ಮನ್ನುಷಾಯತ್ೀತ್ ಶಕಿತಗಳು ಇಂತ್ಹ ಗುಡಡದ ನೆತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂನು ಅವನ್ನು ಅನೆೀಕರಿಂದ ಕೆೀಳಿ
ನ್ನಂಬಿದದನ್ನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಬಿಡಬೆೀಕು ಎಂಬ ತ್ಮಿಮಯ ಭಯಪ್ಪೆರೀರಿತ್ವಾದ ಸೂಚನೆಗೆ ಗುತ್ತಯ ಮನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಲಲಿನೆ ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್
ಸಂಚರಿಸತಡಗಿತ್ು. ಆದರೆ ತ್ಟಟಕಕನೆ ಹೊೀಗುವುದಾದರೂ ಹೆೀಗೆ? ಭಯಂಕರ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸಂಬಾವಿ ಕೆೀರಿಗೆ
ಎರಡು ವಷ್ರ್ಶೆ ಬರಬಾರದು; ತ್ಲೆಮರೆಸಕೊಂಡಿರು ಎಂದು ಒಡೆಯರು ಎಚಚಾರಿಕೆ ಇತ್ತದಾದರೆ! ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕೆೀರಿಯಂತ್ೂ ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಹಾರಿಸಕೊಂಡು
ಬಂದಿರುವ ತ್ನ್ನಗೆ ವಿಷ್ಪ್ಪಾರಯ! ತ್ಮಿಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನೆನುಂದೂ ಕಾಲ್ಡುವುದಿಲಲಿವೆಂದೂ, ಅದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ’ಪರಾಣ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ’
ಎಂದೂ ನಶಚಾಯಿಸದಾದಳೆ! ಅಲಲಿದೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಗೌಡರು ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಕೊಟಿಟದದರಿಂದಲೆ ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯೊಡನೆ, ಅವರಿಗೆ ಆವಶಯಕವಾಗುವಷ್ುಟ
ಕಾಲ, ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಲುಲಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿದುದಕೊಂಡು, ಅದನ್ನುನು ತ್ುಸು ನವಾಸಯೊೀಗಯವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿ, ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನನ್ನುನು ಕೆಲವುಕಾಲ
ಅಡಗಿಸಡಲು ನೆರವಾಗುವುದಾಗಿ ಮಾತ್ುಕೊಟಿಟದಾದನೆ! ಅವರನ್ನುನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ದಿನ್ನವೆೀ ಇವನ್ನು ಹೊರಡುವ ಯೊೀಚನೆ
ಮಾಡಿದರೆ ಉಂಡಮನೆಗೆ ಎರಡು ಬಗೆದ ಕಡುಪ್ಪಾಪಿಯಾಗುತ್ಸಾತನೆ! ಛೆ ಎಲಾಲಿದರೂ ಉಂಟೆ? ಆ ಆಲ್ೀಚನೆಯ ದಾರಿಯನೆನುೀ ಅಳಿಸಬಿಡುವ
ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ:
“ಯಾಕೆೀ? ಮಾತ್ಸಾಡೆದ ಸುಮನು ಕೂತ್ುಬಿಟೆಯಲಾಲಿ?….”
“ನೀವು ಯಾಕೆ ಸುಮನು ಕೂತ್ದುದ? ಅದೆಕ ನಾನ್ನೂ ಕೂತ್ದುದ!”
“ಹಾಂಗಲಲಿ; ಮೂರು ಹೊತ್ೂತ ಬಾಯಿ ಹನಾಹನಾ ವಟಗುಟ್ಟೀಳು ಸುಮನು ಕೂತ್ಸೆಯಲಾಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಕೆೀಳೆದ ….”
ಗಂಡನ್ನ ವಿಡಂಬನೆಯ ಚುಚಚಾನ್ನುನು ಗಮನಸದೆ ತ್ಮಿಮ ವಿಷ್ಣಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸದಳು: “ಮಳೆ ಹುಯಿತತ್ತಲಾಲಿ, ಗಾಳಿೀ ಭೀರಾಟ ಆಲೆೈಸಾತ
ಕೂತ್ದೆದ….”
“ಇದೆಲಲಿ ಪೂರೆೈಸದ ಮಾಯಲೆ ಮುಂದೆೀನ್ನು ಮಾಡೀದು? ಯೊೀಚೆನು ಮಾಡಿೀಯೆೀನ್ನು?….”
“ಸಂಬಾವಿ ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗಾದು, ಮಾವನ್ನ ಮನೀಗೆ.”
“ಹೆಗಗಡೆೀರು ಹೆೀಳಾಯರೆ, ಈಗ ಬರಬಾಯಡ ಕೆೀರಿೀಗೆ ಅಂತ್ಸಾ….ಈ ಪ್ೀಲ್ೀಸನೀದೆರ್ಶೆಲಲಿ ತ್ಣಣಾಗೆ ಆದಮಾಯಲೆ ಬಾ ಅಂದುರ.”
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“ಕೊೀಣೂರು ಸಣಣಾಯಯ ಮನೆನು ಹೆೀಳಿದರಲಾಲಿ? ಅದೆಲಾಲಿ ತ್ಣಣಾಗೆ ಆದಾಹುಂಗೆ ಅಂತ್ಸಾ. ಈ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಗೆ ಗುಣ್ಣಾಗಿ ಅವನ್ನೂರಿಗೆ ಹೊೀದ ನ್ನಂತ್ಸೆ!
….”
“ನೀಡು, ಅದೆಲಲಿ ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರು ಹುಟಿಟಸರುವ ಉಪ್ಪಾಯ. ನಾನ್ನು ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊೀದಕೂಡೆಲಿ ಮತ್ಸೆತ ಹಿಡುಕೊಳಾಳೆಕೆೀ ಈ ಕತ್ಸೆ ಹುಟಿಟಸಾಯರೆ….”
“ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ಮಾಡಾನ್ನ?….”
“ಮುತ್ೂತರು ಸೀಮ ಕಡೆ ಹೊೀಗಾನ್ನ….ಯಾರಿಗೂ ಗುರುತ್ು ಗೊತ್ಸಾತಗದ ಹಾಂಗೆ ಆರು ತ್ಂಗಳೊೀ ವಷಾರ್ಶೆನೀ ಇದುದ ಬಿಡಾನ್ನ…. ಆಮಾಯಲೆ
ಏನ್ನು ಎತ್ತ ಅಂತ್ ಸಂಗಿತ ಇಚಾಸರ್ಶೆ, ಸಂಬಾವಿ ಕೆೀರಿಗೆೀ ಬಂದರಾಯುತ…. ನೀ ಏನ್ನು ಹೆೀಳಿತೀಯಾ?…. ನಾನೆೀನೀ ಒಂದು ಹರು ನೆನೆದಿದೀನ.
ಮೀಗೊರಳಿಳೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆ ಮೀಲಾಸ ಹೊಳೆದಾಟಿ ಹೊೀಗುವ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರು ಸಗಾತರೆ . ಅವರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ಹಾಂಗೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆ ದೊೀಣ್ಗಂಡಿೀಲ್ ಹೊಳೆದಾಟಿ ಬಿಟೆರ, ನ್ನಮಮನಾಯರೂ ಮೂಸ ನೀಡೂದಿಲಲಿ ಆ ಮಾಯಲೆ….”
“ಥೂ! ನ್ನನನುಂದ ಆಗಾದಿಲಲಿ, ಆ ಹಸಲ್ೀರು ಕರಾದೆೀರು ಬಿಲ್ಲಿೀರು ಉಟಹುಂಗೆ ಸೀರೆ ಉಡಾಕೆ!….”
“ಒಂದೆರಡು ದಿನ್ನ ಹಾಂಗೆ ಉಟುಟಕೊಂಡೆರ ನಂಗೆೀನ್ನು ಜಾತ್ ಹೊೀಗತದಾ?….’
“ಊಞ್ ಹುಞ! ನೀವೆೀನ್ನು ಮಾಡಾಕೆ ಹೆೀಳುದೂರ ಮಾಡಿತೀನ, ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನ್ನನನುಂದ ಆಗಾದಿಲಲಿ. ನಾ ಯಾವಾಗೂಲಿ ಗೊಬೆಬಾ ಸೆರಗು ಹಾಕಿಯೀ
ಸೀರೆ ಉಡಾದು!….”
“ಅದೆಕೀ ಹೆೀಳಾದು, ನೀನ್ನು ’ಮಂಡಿೀ’ ಅಂತ್ಸಾ…. ನಾ ಹೆೀಳದ ಹಂಗೆ ನೀ ಕೆೀಳೂದಾದೆರೀ ನ್ನನ್ನನು ಸಂಗಡ ಬಾ….ಇಲ್ದದೆರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿೀಯೊ
ಹೊೀಗು, ನನ್ನನು ಅಪಪನ್ನ ಮನೀಗೆ!….”
“ನ್ನನೆನುಲಾಲಿದೂರ ಕೆರಿೀಗೊೀ ಬಾಂವಿಗೊೀ ಹಾಕಿ ಹೊೀಗಿ! ನ್ನನ್ನನು ಕಂಡೆರ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗೂಲಿ ಸಸಾರ!….ಬೆೀಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬಾಲ
ಅಲಾಲಿಡಿಸೊಕಂಡು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಾತ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ!….” ತ್ಮಿಮ ತ್ಟಕಕನೆ ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಅಳತಡಗಿದಳು.
“ಮತ್ಸೆತ ಸುರು ಮಾಡೆದಲಾಲಿ ನನಾನುಟಕೆಕ ! ಹಞ? ನಾನೆೀನ್ನು ನನ್ನನು ಬಿಟೆಟೀಹೊೀಗಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದನೆೀನೆ ?….” ಗುತ್ತ ಮಂಟಪದ ಒಂದು ಮೂಲೆಯ
ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿ ಬೊಗಳತಡಗಿದದ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಕಡೆಗೂ ನೀಡಿದವನೆ ಚಂಗನೆ ಎದುದ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ್ನ ದೊಣ್ಣೆಣಾಯನ್ನುನು ಹುಡುಕಿ ನ್ನುಗಿಗದನ್ನು. ತ್ಮಿಮ
ಅಳುಗಿಳುವನೆನುಲಲಿ ನಲ್ಲಿಸ, ನೆಗೆದೆದುದ ದೂರ ಓಡಿ ನಂತ್ು ನೀಡಿದಳು, ಗುತ್ತ ಹೊಡೆಯುತ್ತದದ ಒಂದು ಸಪರ್ಶೆನ್ನ ಹಾವನ್ನುನು! ಸತ್ತ ಹಾವನ್ನುನು ದೊಣ್ಣೆಣಾಯ
ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಳುವಿನ್ನತ್ತ ಬಿೀಸ ಒಗೆದು ಬಂದು ಮತ್ಸೆತ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಚಳಿಕಾಯಿಸುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ನ್ನು. ತ್ಮಿಮಯೂ
ಹತ್ತರವೆ ಬಂದು ಕುಳಿತ್ಳು. ಮಳೆ ಜೊೀರಾಗಿ ಚಳಿ ಹೆಚಿಚಾದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಬೆಚಚಾನೆ ಜಾಗವನ್ನುನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದದ ಹಾವುಗಳನ್ನುನು ಹೊಡೆದು
ಹೊಡೆದು ಅಭಾಯಸವಾಗಿ ಹೊೀಗಿದದ ಅವರಿಗೆ ಆ ಘಟನೆ ಒಂದು ವಿಶೆೀಷ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಅವರು ಪರಸಾತಪಿಸಲೂ ಇಲಲಿ.
ರಾತ್ರ ಸವಲಪ ಹೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ ಇಬಬಾರೂ ತ್ಂಗಳುಂಡು, ಕೊರಳು ಬಿಚಿಚಾದ ಹುಲ್ಯನಗೂ ಒಂದಷ್ುಟ ಹಾಕಿ, ’ನ್ನಂದಾಬೆಂಕಿ’ ಕಾವಿನ್ನ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೆ
ಕಂಬಳಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಉರುಡಿದರು. ತ್ಮಿಮ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯತಡಗಿದಳು. ಗುತ್ತಗೂ ಆ ದಿನ್ನವೆಲಲಿ ಗುಡಡವೆೀರಿ ಇಳಿದು ಕೆಲಸಮಾಡಿದದ
ದಣ್ವಿನಂದ ರೆಪ್ಪೆಪ ಭಾರವಾಗಿ ನದೆದ ಬರತಡಗಿತ್ುತ. ಈಗಲ್ ಆಗಲ್ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಎಚಚಾರವಾಗಿಯೆ
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ಇರಲು ಬಹಳ ಪರಯತ್ನು ಪಡುತ್ತದದನ್ನು. ಅಲಲಿದೆ ತ್ಸಾವು ಬರುವುದು ಬಹಳ ತ್ಡವಾದರೆ ಯೆಂಕಿಯ ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತ್ಸೆ ಸೂಚಿಸದದನ್ನು
ಮುಕುಂದಯಯ. ಏನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವನ್ನ ಕೆೈಯಲಾಲಿಗದೆ ಅಂತ್ೂ ಕಡೆಗೆ , ಕಣುಣಾ ಸೊೀತ್ು, ರೆಪ್ಪೆಪ ಮುಚಿಚಾ, ಗುತ್ತಯೂ ನದೆದ ಮಾಡಿಬಿಟಟನ್ನು.
ಕೆಟಟ ಕನ್ನಸೊಂದರಿಂದ ನದೆದಯ ಗುಳೆಳೆಯೊಡೆದಂತ್ಸಾಗಿ ತ್ಸೆಕಕನೆ ಎಚಚಾರಗೊಂಡ ಗುತ್ತ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ು, ಕಣುಣಾಜಜಿಕೊಂಡು, ಸುತ್ತಲೂ ನೀಡಿದನ್ನು. ಮಳೆ
ಹೊಳವಾಗಿತ್ುತ, ಹೊರಗೆ ಕಗಗತ್ತಲು ಕವಿದಿತ್ುತ. ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿ ಆರಿದದರೂ ಹೆಗುಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ನಗಿನಗಿ ಝಗಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಗಾಳಿ ಭೀರೆಂದು
ಬಿೀಸುತ್ತದುದ, ಮಂಟಪದ ಕಲುಲಿಗೊೀಡೆಯ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಳುಳೆ ಹಾಕುತ್ತತ್ುತ. ಹೊರಗೆ ಕಣುಣಾ ಹಾಯಿಸದಾಗ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳ ಚಿಕಕ
ಚಿಕಕ ಹಿಂಡು ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದುದ, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನುನು ಇನ್ನೂನು ಕಡುಗತ್ತಲೆಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸುವಂತ್ತ್ುತ. ಬೂದಿಗುಡೆಡಯಲ್ಲಿ ಎದುದ
ಕುಳಿತ್ದದ ಹುಲ್ಯ ಮುಂಗಾಲೂರಿ ಹಿಂಗಾಲ್ನಂದ ಕಿವಿಯ ಬುಡದ ಕುತ್ತಗೆಯನ್ನುನು ಕೆರೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತತ್ುತ. ತ್ಮಿಮ ಗಾಢನದೆರಯಲ್ಲಿದುದ
ಮುಗಧಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದಳು. ತ್ುಸು ಕೆಳಕೆಕ ಓಸರಿಸದದ ಕಂಬಳಿಯನ್ನುನು ಅವಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊದಿಸ, ಇಣುಕುವಂತ್ದದ ನಾಣ್ನ್ನ ವಲಯವನ್ನುನು
ಮುಚಿಚಾದನ್ನು.
ರಾತ್ರ ಎಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತಗಿದೆಯೊೀ, ತ್ಸಾನ್ನು ಎಷ್ುಟ ಹೊತ್ುತ ಮಲಗಿದದನೀ ಗುತ್ತಗೆ ಸವಲಪವೂ ಅಂದಾಜಾಗಲ್ಲಲಿ. ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ತಗಾಗಲೆ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನನ್ನುನು
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೆೀಕಾಗಿತ್ತಲಲಿ? ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂನು ಬರಲ್ಲಲಿ? ಮದುವೆ ನ್ನಡೆದೆೀಹೊೀಯಿತೀ ಏನೀ? ತ್ನ್ನನು ಒಡೆಯರ ಆಸೆ ನೆರವೆೀರಿದುದಕಾಕಗಿ
ಗುತ್ತಯ ಮನ್ನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ್ನ ಸೂಚನೆ ತ್ಲೆಯೆತ್ತತ್ಸಾತದರೂ ಮರುಕಷೌಣದಲ್ಲಿಯೆ ಅವನ್ನ ಸಮಸತ ಆಕಾಂಕೆಷೌಯೂ ಮುಕುಂದಯಯ ಚಿನ್ನನುಮಮರ ಪರವಾಗಿ
ಸಾವಿರ ಹೆಡೆಗಳನೆನುತ್ತ ನಂತ್ತ್ು. ತ್ನ್ನನು ಮತ್ುತ ತ್ಮಿಮಯ ಗೆಲುವಿನ್ನಷೆಟ ಆವಶಯಕವೂ ಮುಖಯವೂ ಆಗಿ ಕಂಡಿತ್ು, ಮುಕುಂದಯಯ ಚಿನ್ನನುಮಮರ ಗೆಲುವು.
ತ್ಸಾವು ಬರುವುದು ಹೊತ್ಸಾತದರೆ, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಯೆಂಕಮಮನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬರುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದುದದು ನೆನೆಪಿಗೆ ಬಂದು, ಗುತ್ತ
ಕತ್ರ್ಶೆವಯಕಾತ್ರನಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಝಗಗನೆ ಎದುದ ನಂತ್ನ್ನು.
ಮಲಗಿ ನದಿರಸುತ್ತದದ ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆ ನೀಡಿದನ್ನು. ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನುನು ಗೂಟಕೆಕ ಕಟಿಟ ಹಾಕಿ, ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಎಚಚಾರಗೊಳಿಸುವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗದೆ….
ಛೆ ಛೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಹೊೀದಮೀಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಎಚಚಾರವಾಗಿ, ಪಕಕದಲ್ಲಿ ನ್ನನಲಲಿದುದನ್ನುನು ಕಂಡು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೆ? ಅವಳನ್ನುನು ಎಚಚಾರ
ಮಾಡಿಯೆ ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆ….ಎದದಮೀಲೆ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಹೊೀಗಲು ಬಿಡುತ್ಸಾತಳೆಯೆ? ಏನಾದರಾಗಲ್, ನೀಡುತ್ಸೆತೀನೆ.
ಪರಯತ್ನುವೆ ಆಯಿತ್ು, ತ್ಮಿಮಯನ್ನುನು ಜಾಗರತ್ ಪರಪಂಚಕೆಕ ತ್ರುವುದು!
“ಸಣಣಾಯೊಯೀರು ಬರಲ್ಲಲಿ, ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು. ’ಹೊತ್ಸಾತದೆರ ಬಾ ಯೆಂಕಿ ಮನೆ ಹತ್ರಕೆಕ.’ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದುರ. ನಾನ್ನೂ ನದೆದ ಮಾಡಿಬಿಟೆಟ! ಈಗ
ಎಷಟಹತ್ಸಾತಗದೆಯೊೀ ಏನೀ ಇಳುಳೆ? ಒಂದಿೀಟು ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿ ಬಂದು ಬಿಡಿತೀನ…. ನೀ ಏನ್ನೂ ಹೆದರಬಾಯಡ, ಹುಲ್ಯ ಇತ್ರ್ಶೆದೆ.”
“ನಾ ಒಬಬಾಳೆ ಇಲ್ಲಿರಾಕೆ ಖಂಡಿತ್ಸಾ ನಾ ಒಲೆಲಿ . ನಾನ್ನೂ ಬತ್ತೀನ….”
“ಏನ್ನು ತ್ಮಾಸೆ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡೆದೀನೆ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಾಗೆ ಹೊೀಗಾದು?….”
“ಅವೊತ್ುತ ಮಾತ್ರ ನ್ನಮಮ ಕೆೀರಿಯಿಂದ ನ್ನನ್ನನು ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಬರಾಕೆ ನಮಗೆ ಕತ್ತಲೆೀನ್ನೂ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಕಾಡೂ ಇರಲ್ಲಲಿ!….”
ಗುತ್ತ ಬೆೀಸುತ ಬಿದದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಬಾಯೆದರೆದು ನಂತ್ು, ಏನ್ನು ಉತ್ತರಕೊಡಲ್ ಎಂದು ಯೊೀಚಿಸುತ್ತದದವನ್ನಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಕೆಳಕೆಕ ಬಿದುದ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ
ಸೊೀತ್ದದರೂ ಇನ್ನೂನು ಕುಸತಮಾಡುತ್ತದೆದೀನೆಂದು ತೀರಿಸಕೊಳಳೆಲು ಬರಿದೆ ಕೆೈಕಾಲು ಆಡಿಸುವ ಹುಡುಗನ್ನಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಏಈಈಈ! ನಂಗೆೀನ್ನು
ತ್ಮಾಸೆ ಆಗಿದಿಯಾ? ಅವೊತ್ಸೆತೀನ್ನು ಇವೊತ್ತನ್ನ ಹಾಂಗ್ ಮಳೆಗಾಲ ಆಗಿತ್ಸಾತ? ಏನ್ನು ಜಾತ್ರ್ಶೆದೆ!….ಇಂಬಳ!….ಹಳಳೆಬಾಯರೆ ಬಂದಿತ್ರ್ಶೆದೆ! ಅವೊತ್ತನ್ನ

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಹಾಂಗೆ ದೊಂದಿ ಹಿಡುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾಕಾದೂರ ಆಗತದೆಯಾ?….”
“ಅದೆೀನ್ನು ಬೆಣಕು ಕಾಣತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿ! ಅವರೆೀ ಬಂದೊರ ಏನ?….”
ತ್ಮಿಮ ನೀಡುತ್ತದದ ಕಾಡಿನ್ನ ದಿಕಿಕಗೆ ಗುತ್ತಯೂ ನೀಡಿದನ್ನು. ಹೌದು! ಬೆಳಕು! ಲಾಟಿೀನನ್ನ ಬೆಳಕೆೀ!
ಆದರೆ ಇಬಬಾರೂ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಬೆಳಕು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಕಗಗತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತ್ು. ದಾರಿಯ ದಿಕುಕ ಬದಲಾಯಿಸದಾಗ
ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಟಿೀನ್ನು ಮರೆಯಾಯಿತೀ ಏನೀ ಎಂದು ಭಾವಿಸ ಗುತ್ತ ಮಂಟಪದ ಮುಂದೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಇಳಿದಿದದ ಕಲಲಿರೆಯ ಮೀಲೆ
ನಾಲುಕಮಾರು ನ್ನಡೆದುಹೊೀಗಿ ಕಾಡಿನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡಿದನ್ನು. ಒಂದೆರಡು ನಮಿಷ್ವಾದ ಮೀಲೆ, ಕವಿದಿದದ ಕತ್ತಲೆಯ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ಸೆತ ಭಗಗನೆ ಬೆಳಕು
ಹೊತ್ತಕೊಂಡಂತ್ಸಾಯಿತ್ು! ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ಹಿಂಡುಗೊಂಡ ಸಾವಿರ, ಲಕಷೌ, ಕೊೀಟಿ, ಕೊೀಟಿ ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳು ಒಮಮಯೆ ಮಿಂಚಿ, ಯಾವ
ಲಾಟಿೀನ್ನೂ ಬೆಳಗಲಾರದಷ್ುಟ ಪರಕಾಶಮಾನ್ನವಾಗಿ, ಗಿಡ, ಮರ ಪ್ದೆಯ ದಟಟ ಹಳುವನ್ನುನು ಬೆಳಗುತ್ತವೆ! ಹಾಂಗೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಮಿಣುಕು
ಹುಳುಗಳು ಬೆಳಗುವುದನ್ನುನು ಗುತ್ತ ಎಷಟೀ ಸಾರಿ ಕಂಡಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಆ ರಾತ್ರ ಅವನ್ನು ಕಂಡದದನ್ನುನು ಅವನೆೀ ಕಾಣದಿದದರೆ ಎಂದಿಗೂ ನ್ನಂಬಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅಂತ್ಹ ಪರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ುಟ ಪರಕಾಶಮಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ ಅದು!
ಗುತ್ತ ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದು ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಿ ತ್ಮಿಮಗೆ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು, ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡಿದದ ಭವಾಯದುಭುತ್ ದೃಶಯದಿಂದ ಒಂದಿನತ್ೂ
ಪರಭಾವಿತ್ವಾಗದ ಪರಜೆಞಯಿಂದ, ನರಾಶಾಧ್ವನಯಲ್ಲಿ “ಏಈ ಲಾಟಿೀನ್ನು ಬೆಳಕಲಲಿ ಏನ್ನೂ ಅಲಲಿ; ಹೊನೆನು ಹುಳದ ಹಿಂಡಿಹುಂಡೆೀ ದೊಂದಿ ಬಿೀಸತದುವ.”
ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಒಬಬಾಳನೆನು ಬಿಟುಟ ಹೊೀಗುವುದಿಲಲಿವೆಂದು ದೃಢಮಾಡಿಕೊಂಡ ತ್ಮಿಮ ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಉರುಡಿಕೊಂಡು, ಚೆನಾನುಗಿ ಕಣುಣಾ
ಬಿಟುಟಕೊಂಡೆ ಕಂಬಳಿ ಹೊದುದಕೊಂಡಳು. ಗುತ್ತ ಒಬಬಾನೆ ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಗಾಗಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊೀಗದಿರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಲು,
ನಜವಾಗಿಯೂ ತ್ನ್ನಗಾಗಿಯೆ ತ್ನ್ನಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನುನು ತ್ಮಿಮ ಮುಂದುಮಾಡಿದದಳಾದರೂ, ಅವಳ ಆ ಪರಯತ್ನುದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗೆ
ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಪ್ಪಾಯ ಒದಗಿೀತ್ು ಎಂಬ ಮುನೆನುಚಚಾರಿಕೆಯೂ ಪರಚಛೆನ್ನನುವಾಗಿತ್ುತ.
ಗುತ್ತ ಬೆಂಕಿಯ ಹತ್ತರ ಕುಳಿತ್ು ಯಾಂತ್ರಕವಾಗಿ ಕಟಿಟಗೆಯ ತ್ುಂಡುಗಳನ್ನುನು ಅದಕೆಕ ಎಸೆಯುತ್ತಲ್ ಅಥವಾ ಕುಂಟೆಯ ಕೆಂಗೆಂಡಗಳನ್ನುನು
ಕೆದುಕುತ್ತಲ್ ಇದದನಾದರೂ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಏನೆೀನ ಭೀತ್ಗಳನ್ನುನು ನೆನೆಯತಡಗಿತ್ುತ:
“ಯಾಕೆ ಅವರಿನ್ನೂನು ಬರಲ್ಲಲಿ? ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತ್ಪಿಪದರೆೀ? ಅಷ್ುಟ ಚೆನಾನುಗಿ ಹಳು ಸವರಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿೀನ, ಹಾಯಂಗೆ ತ್ಪತದೆ ದಾರಿ? ಅವರೆೀ
ಎಷಟೀ ಸಾರಿ ಅದೆೀ ದಾರಿೀಲ್ ಓಡಾಯಡಿಲೆಲಿೀನ್ನು, ಚಾಪ್ಪೆ, ಹಾಸಗೆ, ಸೀರೆ, ಕಂಬಳಿ, ಸಾಮಾನ್ನು ಎಲಲಿ ತ್ರಾಕೆ?….ಅತೀರೆ,-” ಇದದಕಿಕದದ ಗುತ್ತ
ಬೆಚಿಚಾಬಿದದಂತ್ಸಾದನ್ನು: ಉಸರಾಟ ಜೊೀರಾಯಿತ್ು: ಕಣುಣಾ ಎವೆಯಿಕುಕವುವುದನ್ನೂನು ಮರೆತ್ವೂ! “ಅತೀರೆ,….ಆ ವಾಟೆ ಹಕಕಕೆಕ ನೆರೆ ಬಂದು,
ದಾಟುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ….” ಆ ಭಯಂಕರವನ್ನುನು ನೆನೆಯಲಾರದೆ ಗುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯ ಕಡೆ ನೀಡಿ “ತ್ಮಿಮ, ತ್ಮಿಮ,” ಎಂದನ್ನು. ತ್ಮಿಮಗೆ
ಎಚಚಾರವಾಗಲ್ಲಲಿ. “ಎರಲಾರದು!” ಮುಂದುವರಿಯಿತ್ು ಗುಂತ್ಯ ಚಿಂತ್ಸಾ ತ್ರಂಗಿಣ್. “ಅಂತೀರೆ, ಆ ಹೂವಳಿಳೆ ನಾಯಕರೆೀನ್ನು ಯಾವುದಕೂಕ
ಹೆೀಸೊೀರಲಲಿ….ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಏಳೊೀಕೆ ಆಗದೆ ಬಿದುದ ಕೊಂಡಾರಂತ್ಸೆ !….ಛೆೀ, ಎಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತಯೂತ! ಥೂ, ಹೊತ್ಸೆತೀ
ಹೊೀಗೊೀದಿಲಲಿ ಲಲಿಪ್ಪಾಪ!…. ಈಗೆೀನ್ನು ಮಾಡಿಲಿ?….” ಮತ್ಸೆತ ಗುತ್ತ ಕರೆದನ್ನು. ತ್ಮಿಮ ಏ ತ್ಮಿಮ! “ಕೆೈಚಾಚಿ ಮಲಲಿನೆ ದೂಡಿ ಎಬಿಬಾಸ
ಅಂಗಲಾಚುವನ್ನಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಇಷಟತ್ಸಾತದೂರ ಬಲ್ರ್ಶೆಲಲಿಲೆಲಿೀ! ಹೊೀಗಿ ನೀಡಿಕೊಂಡಾರೂ ಬತ್ತೀನೆ!….”
ತ್ಮಿಮ ಎದುದ ಕೂತ್ು ಗಂಡನೆಂದುದನ್ನುನು ಗರಹಿಸಲು ಸವಲಪ ಸಮಯ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಅವಳಿಗೂ ಸನನುವೆೀಶದ ಗುರುತ್ವ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ತ್ಟಿಟತ್ು: “ನಾನ್ನೂ
ಬತ್ತೀನ, ಹೊೀಗಾನ್ನ! ಏನಾದೊರೀ ಏನೀ? ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ್ಲಿೀ?….”
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ಇಬಬಾರೂ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಮಳೆ ಹೊಳವಾದುದನ್ನುನು ಕಂಡು ಒಂದು ದೊಂದಿಯನ್ನೂನು ಹಚಿಚಾಕೊಂಡರು. ಬೆಂಕಿಗೆ ಇನ್ನನುಷ್ುಟ ಸೌದೆ
ಅಡಕಿದರು. ತ್ಟಿಟ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಓರೆಯಾಗಿಬಿಟುಟ ಮುಚಿಚಾ ಕಲುಲಿಮಂಟಪದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು, ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ಕೂಡಿ.
“ಅದೆೀನ್ನು ಬೆಣಕು ಕಾಣತದೆ ನೀಡಿ!” ತ್ಮಿಮ ದೂರದ ಹಳುವಿನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದಳು.
“ಹೊನೆನು ಹುಳದೆದೀ ಬೆಣಕಿರಬೆೈದು” ಉದಾಸೀನ್ನದಿಂದಾಡಿದನ್ನು ಗುತ್ತ.
ಆದರೆ ಹುಲ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ಪಾರಣ್ಯ ಸುಳಿವು ಗೊೀಚರವಾದಾಗ ಬೊಗಳುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಕಟುವಾಗಿ ಬೊಗಳಿತ್ು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಡಿನ್ನ ಅಂಚಿನ್ನ ಪ್ದೆಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಕಲಲಿರೆಯನ್ನುನು ಪರವೆೀಶ್ಸುತ್ತದದ ಲಾಟಿೀನನ್ನ ಬೆಳಕು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ಸತ್ು!
ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಪಿೀಂಚಲು ಐತ್ ನಾಲವರ ಆಕಾರಗಳೂ ಕಾಲೆನುರಳುಗಳೂ ಕಲುಲಿಮಂಟಪದತ್ತ ಏರಿ ಬಂದುವು.
ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯರಿಗೆ ಜೀವ ಬಂದಂತ್ಸಾಯುತ!
ಬಂದ ನಾಲವರೂ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಗಣ್ಣೆ, ಮುಳುಳೆ, ಕೆಸರು ಮದಲಾದ ಅನವಾಯರ್ಶೆ ತಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಕಿಕದದರೂ ಹೆಚಿಚಾನ್ನ ಅಪ್ಪಾಯಕೆಕ ಒಳಗಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ಸರಲು ದಾಟುವಾಗ ಸವಲಪ ನೀರು ಹೆಚಿಚಾದದರಿಂದ ತಂದರೆಯಾಗಿದೆದೀನೀ ಹೌದಂತ್ಸೆ ! ಆದರೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಮದುಮಗಳ ಉಡುಗೆ
ತಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಕೆಸರಾಗದಂತ್ಸೆ ಎತ್ತಕೊಂಡೆೀ ದಾಟಿದುದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಾವರಸಯದ ಸಂಗತ್ಯಾಗಿತ್ುತ! ಪಿೀಂಚಲು ಮಾತ್ರ
ಉಲ್ದೆಲಲಿರಿಗಿಂತ್ಲೂ ದಣ್ದಿದದರೂ, ಐತ್ನ್ನ ನೆರವನ್ನುನು ನರಾಕರಿಸಯೆ ಸರಲು ದಾಟಿದದಳಂತ್ಸೆ! ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ, ಗುತ್ತ ಕಡಿದಿದದ ಹಳು ಅಷೆಟೀನ್ನೂ
ದಾರಿಯ ಜಾಡಿನ್ನಂತ್ಸೆ ತೀರದೆ, ಪರಯಾಣ್ಕರನ್ನುನು ಅಡಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ುಸು ಅಲೆಯುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿತ್ತಷೆಟ!
ತ್ಟಿಟ ಕಟಿಟ ಮರೆಮಾಡಿದದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಹಾಕಿದದ ಒಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿಹೊತ್ತಸದರು. ಧಾರೆಯ ಸೀರೆ ಡಾಗಿೀನ್ನುಗಳನೆನುಲಲಿ ತ್ಸೆಗೆದಿಟುಟ,
ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ಂದಿಟಿಟದದ ಅವನ್ನ ಅತ್ತಗೆಯ ಸೀರೆಯೊಂದನ್ನುನುಟುಟ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಬೆಂಕಿಕಾಯಿಸಕೊಂಡಳು. ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಸೀರೆಯ ಒದೆದ
ಭಾಗಗಳನೆನುಲಲಿ ಹಿಂಡಿ, ದೊಡಡ ಬೆಂಕಿಯ ಬಳಿ ನಂತ್ು, ಆರಿಸಕೊಂಡಳು.
ಕುದುರೆಯ ಸವಾರನಾಗಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಿದದ ರಾಜಕುಮಾರನ್ನ ಕೆೈಹಿಡಿದು ಅವನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುದುರೆಯ ಬೆನನುಗೆ ನೆಗೆದೆೀರಿದದ ರಾಜಕುಮಾರಿಗಿಂತ್ಲೂ
ಅದುಭುತ್ವಾಗಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದದ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನನ್ನುನು ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಹಿಗಿಗ ಹೊೀಗಿದದ ತ್ಮಿಮ ಸಸಂಭರಮವಾಗಿ ದೂರದೂರದಿಂದಲೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದದ
ಎಲಲಿ ತ್ರಹದ ಸೆೀವೆಯನ್ನೂನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿಬಿಟಿಟದದಳು.
ಮಡಂಕಿಲನ್ನ ಹೆಂಡತ್, ಬಾಗಿ, ಪಿಜಣನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಬಂದು, ಹೂವಳಿಳೆ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಧಾರೆ ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರೀಣ ಬಾ ಎಂದು
ಅಕಕಣ್ಯನ್ನುನು ಆಹಾವನಸದಾಗ, ಅವಳು ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಹೊರಳುತ್ಸಾತ ನ್ನರಳುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೀಡಿ, ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಆ
ದುಃಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿಟುಟ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿವೆಂದು ತ್ಳಿಸದಳು. ಆದರೆ ಪಿಜಣನೆೀ ಪ್ರೀತ್ಸಾಸಾಹಿಸದನ್ನು: ’ಹೊೀಗಿ ಬಾ; ಅವಳು ಅಷ್ಟಲಲಿದೆ
ಕರೆಯುತ್ಸಾತಳೆ. ನನ್ನಗೂ ಬೆೀಜಾರು ಪರಿಹಾರವಾದ ಹಾಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ . ನ್ನನ್ನನು ರೀತ್ಸೆ ಇದೆದೀ ಇರುತ್ತದೆ! ಅದು ಜೀವಹೊೀದ ಮೀಲೆಯೆೀ
ಮುಗಿಯುವುದು! ಧಾರೆಯಾದರೂ ಎಷ್ುಟ ಹೊತ್ುತ ಆಗುತ್ತದೆ? ಮುಗಿದಕೂಡಲೆ ಬಂದುಬಿಡಬಹುದಲಾಲಿ?’
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ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮಕಕಳನ್ನುನು ಬಾಗಿಯ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ, ಚಿೀಂಕರ ತ್ಂದುಕೊಟಿಟದದ ಹೊಸ ಸೀರೆಯನ್ನನುಟುಟ, ಒಂದೆರಡು ಆಭರಣಗಳನ್ನೂನು ತಟುಟ,
ಅಕಕಣ್ ’ಹೊೀಗಿ ಬರುತ್ಸೆತೀನೆ’ ಹೆೀಳಲು ಗಂಡನೆಡೆಗೆ ಹೊೀದಳು . ಅವಳ ಹಿಗಗನ್ನೂನು, ಹೊಸ ಸೀರೆಯುಟಟ ಸಂಭರಮವನ್ನೂನು, ಕಳಕಳಿಸುತ್ತದದ
ಮೀರೆಯನ್ನುನು ತ್ುಸು ಎವೆಯಿಕಕದೆ ನೀಡಿ, ಸುಯುದ, ’ಹೊೀಗಿ ಬಾ’ ಎಂದನ್ನು ಪಿಜಣ, ನ್ನರಳುವ ದನಯಲ್ಲಿ. ಅವನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಮನ್ನವಾಗಲ್
ಪರತ್ೀಕಾರವಾಗಲ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿದ ಮತ್ಸಾರಾಗಿನು ಆ ರುಗಾಣಾವಸೆಥೂಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಗೆಯಾಡತಡಗಿತ್ುತ.
ಅಕಕಣ್ ಹೊೀದಮೀಲೆ ಪಿಜಣನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ತ್ನ್ನನು ಭಯಂಕರ ನಧಾರ್ಶೆರದತ್ತ ಹಲುಲಿಕಚಿಚಾಕೊಂಡು ಬದಧಭುರಕುಟಿಯಾಗಿ ಸಾಗಲಾರಂಭಸತ್ು!
ತ್ನ್ನನು ಶುಶೂರಷೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಆಸಕೆತಯಾಗಿದದರೂ ಚಿೀಂಕರನಡನೆ ಸಂಬಂಧ್ ಬೆಳೆಸದಾದಳೆ ಎಂಬ ಗುಟುಟ ಪಿಜಣನ್ನ ಪರಜೆಞಗೆ ಹೊಕಕಮೀಲೆ
ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯ ಪರವಾದ ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಲಲಿಮಲಲಿನೆ ವಿರಕತವಾಗತಡಗಿತ್ುತ. ಅವಳಿಂದ ತ್ಸಾನ್ನು ಇನ್ನುನು ಸುಖಪಡೆಯಲು
ಸಮಥರ್ಶೆನಾಗಬಲೆಲಿನೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಬಿಟಟ ಅವನಗೆ , ಅವಳಿಗೂ ತ್ನನುಂದ ಸುಖ ಇಲಲಿ ಎಂಬುದು ಮನ್ನದಟಾಟಯಿತ್ು. ತ್ಸಾನ್ನು
ತಲಗಿದರೆ, ಅವಳ ಆಶೆಯೂ ಕೆೈಗೂಡಿ, ಅವಳು ಚಿೀಂಕರನಡನೆ ನೆಮಮದಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಅವನ್ನ ಆಲ್ೀಚನೆಗೆ ದಿನ್ನದಿನ್ನವೂ
ಅಧಿಕಗೊಳುಳೆತ್ತದದ ಅವನ್ನ ಹೊಟೆಟಯ ಬೆೀನೆಯೂ ಸಮಥರ್ಶೆನೆ ಇತ್ತತ್ುತ! ಎಷಟೀ ಸಾರಿ ಆ ಯಮಯಾತ್ನೆ ಸಹಿಸಲಾರದೆ ’ಏನಾದರೂ
ಅಫೀಮುಗಿಫೀಮು ತ್ಂದುಕೊಟುಟ, ತ್ನ್ನನು ಪರಾಣ ಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಬದುಕಿಸುತ್ತೀಯಾ?’ ಎಂದು ಅಕಕಣ್ಗೆ ಕೆೈಮುಗಿದದೂದ ಉಂಟು!
ಚಿೀಂಕರ ಕೊನೆಮಟೆಟಯ ರಾಶ್ಯಲ್ಲಿ ಮುಚಿಚಾಟಿಟದದ ಶ್ೀಸೆಗಳ ಕಡೆ ಪಿಜಣ ಸತ್ೃಷ್ಣಾ ದೃಷ್ಟ ಬಿೀರಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಅಕಕಣ್ ಅದಕೆಕ ಅವಕಾಶಕೊಡದಂತ್ಸೆ
ಎಚಚಾರಿಕೆ ವಹಿಸದದಳು. ಈಗ ಯಾರ ಅಂಕೆಯೂ ಇಲಲಿದ ಅವನ್ನು ಹಾಸಗೆಯಿಂದೆದುದ ಆ ಶ್ೀಸೆಗಳಿಂದ ಸಾರಾಯಿಯನ್ನುನು ಕರಟಕೆಕ ಬೊಗಿಗಸ ಬೊಗಿಗಸ
ಕುಡಿದನ್ನು. ಕುಡಿದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಹುಮಮಸುಸಾ ಏರಿತ್ು. ಚಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಬಚಿಚಾಟಿಟದದ ಮಿೀನ್ನುಪಲಯವನ್ನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ನ್ನಂಚಿಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ುಟ ಕುಡಿದನ್ನು. ತ್ುಂಬ ಶಕಿತ
ಬಂದಂತ್ಸಾಗಿ, ಒಂದು ತ್ಸೆರನಾದ ಸಂತೀಷೀನಾಮದ ಆವರಿಸತ್ು. ಹೊೀಗಿ ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಉಸೆಸಾಂದು ಉರುಳಿಕೊಂಡನ್ನು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಭಯಂಕರ ಪರತ್ಕಿರಯೆ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಯಿತ್ು. ಹೊಟೆಟಯ ಬೆೀನೆ ಸಾವಿರಾರು ಚೆೀಳು ಕಚಿಚಾದಂತ್ಸೆ ಕಠೀರವಾಯಿತ್ು. ರಕತ ರಕತವೆ
ಭೆೀದಿಯಾಯಿತ್ು. ಅಯೊಯೀ ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಮೀಲೆದುದ ನಲಲಿಲಾರದೆ ಮಡಕೆಗಳ ಮೀಲೆ ಬಿದದನ್ನು. ಉರಿಯನ್ನುನು ತ್ಸಾಳಲಾರದೆ ಪ್ಪಾತ್ಸೆರಯಲ್ಲಿದದ
ತ್ಣ್ಣಾೀರನ್ನುನು ಗೊಟಗೊಟನೆ ಕುಡಿದನ್ನು. ಏನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆ ತ್ಸಾಪ, ಆ ಯಾತ್ನೆ, ಹೆಚುಚಾತ್ಸಾತ ಹೊೀಯಿತ್ು. ಕೂಗಿದರೂ ಗಂಟಲ್ನಂದ ಸವರ
ಹೊರಡಲ್ಲಲಿ. ’ಅಕಕಣ್ೀ! ಅಕಕಣ್ೀ! ಅಯೊಯೀ! ಅಯೊಯೀ!’ ಎಂದು ಒರಲ್ ಕರೆಯುತ್ತದೆದೀನೆ ಎಂದು ತ್ಳಿದುಕೊಂಡನ್ನಷೆಟೀ! ಕೊರಳಿಂದ ದನ
ಹೊರಟರೆ ತ್ಸಾನೆ? ಕಡೆಗೆ ಬೆೀಗೆ ಬೆೀನೆ ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ಒಂದು ನೆೀಣನ್ನುನು ತ್ುಡುಕಿ, ಬೊೀಗುಣ್ಯೊಂದನ್ನುನು ಬೊೀರಲು ಹಾಕಿ, ಅದರ ಮೀಲೆ ಹತ್ತ,
ಸೂರಿನ್ನ ಬಿದಿರಿಗೆ ಉರುಳು ಕಟಿಟದನ್ನು….ಅವನ್ನು ಸಾಯಬೆೀಕು ಎಂದೆೀನ ನಶಚಾಯಿಸದದನ್ನು. ಆದರೆ ಆ ರಿೀತ್ಯದಾದಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು
ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗದಂತ್ಸೆ ಅದನ್ನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಯೊೀಚಿಸದದನ್ನು: ಸವಲಪ ಮೈಗೆ ಬಲ ಬಂದರೆ, ಗೌಡರ
ಅಡಕೆತೀಟಕೆಕ ಕೊಟೆಟಕಟಟಲು ಹೊೀಗಿ, ಕೊಟೆಟಮಣ್ಣೆ ಕೊಟೆಟಹೊರೆ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಅಡಕೆ ಮರದ ನೆತ್ತಗೆೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಕಕನೆ ಕೊಟೆಟ
ಮಣ್ಣೆಯಿಂದ ಜಾರಿ ಬಿದದಂತ್ಸೆ, ಆಕಸಮಕದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತ್ಸೆ, ತೀರಿಸಕೊಳಳೆಬೆೀಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಸದದನ್ನು. ಆದರೆ….
ಆ ರಾತ್ರ ಬಾಗಿ ಮಡಂಕಿಲರಡನೆ ಹೂವಳಿಳೆ ಮದುವೆಮನೆಗೆ ಹೊೀದ ಅಕಕಣ್ ಆ ಜನ್ನ, ಆ ಗಲಭೆ, ಆ ವಾದಯ, ಆ ಸಂದಣ್ಯಲ್ಲಿ, ಆ ಬಣಣಾ, ಆ
ಕಂಪು, ಆ ಸೀರೆಗಳು, ಆ ಆಭರಣಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣುಮಳುಗಿ ಮನ್ನಮುಳುಗಿ ಹೊೀದಳು. ತ್ಸಾನೆೀ ತ್ಂದು ಕೊಟಿಟದದ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಟುಟ
ಮನೀಹರಿಯಾಗಿದದ ಅವಳನ್ನುನು ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರ ಮತ್ಸೆತಮತ್ಸೆತ ಏನಾದರೂ ನೆವ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತ್ಸಾಡಿಸುತ್ತದುದದು ಅಕಕಣ್ಗೆೀನ್ನು
ಅಹಿತ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ! ಎಲೆ ಅಡಕೆ ಹಾಕಿದದ ರಂಗುತ್ುಟಿಗಳಿಂದ ನ್ನಕುಕ ಸೆೀರೆಗಾರನಗೆ ಮನ್ನರಂಜಕವಾಗಿಯೂ ವತ್ರ್ಶೆಸದದಳು!
“ಈವೊತ್ಸೆತೀನ್ನು ಊಟ ನ್ನಮಗೆ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವ ಸಕಿಕದೆರ ನ್ನಮಮ ಪುಣಯ! ಈ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಾಣಾದೂರ ತ್ಂದರು.” ಎಂದು ಅಕರಮವಾಗಿ ಮುರಿದು ತ್ಂದಿದದ
ಮದುವೆ ಚಪಪರದ ಬಾಳೆಹಣಣಾನ್ನುನು ಕೂಟುಟ ಹೊೀದವನ್ನು, ಮತ್ಸೆತ ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ತ್ರುಗಿಬಂದು ಹೆೀಳಿದದನ್ನು: “ಇವತ್ಸೆತೀನ್ನು ಗುಂಡಿನ್ನ ಮನೆ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ದಿಬಬಾಣ್ ಸಂಬಾವಿಯಿಂದ ಬರೀದಿಲಲಿ ಅಂಬುರ! ಭಾರಿ ಮಳೆ ಅಂತ್ಸೆ ಆ ಕಡೆ!…
ಮತತಮಮ ರಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದ ಮೀಲೆ ಬಂದವನ್ನು ಹೆೀಳಿದದನ್ನು,ಬಾಗಿ ಅಕಕಣ್ ಇನ್ನೂನು ಒಂದಿಬಬಾರೂ ಗಟಿಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾಣಾಳುಗಳನ್ನುನು ಒಟಿಟಗೆ
ಉದೆದೀಶ್ಸ: “ಹೊೀಯ್, ಇವೊತ್ುತ ಲಗನು ನ್ನಡೆಯುವ ತ್ರಾ ಕಾಣುವುದಿಲಲಿ, ಹೆಣುಣಾಗಳಿರಾ. ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಕತ್ುತ ಖಾಯಿಲೆಯಾಗಿ, ಬಾಯಿಗೆ
ನೀರುಬಿಡುವ ಹಾಂಗೆ ಆಗಿದೆಯಂತ್ಸೆ….”
ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪಹೊತ್ುತ ಬಿಟುಟಕೊಂಡು ಅವಸರ ಅವಸರವಾಗಿ ಓಡುತ್ಸಾತ ಬಂದವನ್ನು “ಏಳಿನ , ಏಳಿನ ಬೆೀಗ! ದಿಬಬಾಣ ಇನ್ನೂನು ಬರುವುದು ಬಾಳ
ಹೊತ್ಸಾತಗತದಂತ್ಸೆ, ಧಾರೆಗೆ ಮುಂಚೆೀನೆ ಊಟ ಮುಗಿಸಲಕುಕ ಅಂಬುರ.” ಎಂದು ಅವರನೆನುಲಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಹೊರಗಿನ್ನ ಕಿೀಳುಜಾತ್ಯ
ಜನ್ನರು ಕೂತ್ದದ ಪಂಕಿತಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ನ್ನಡುವೆ ಕೂರಿಸದನ್ನು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೀ ಕೂಗಿದರು “ ಹಸಲ್ೀರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಬೆೀಕು ; ಇಲಲಿಲಾಲಿ! ಏಳಿ ಹೆಂಗಸೆರಲಾಲಿ!…”
“ಹಸಲ್ೀರೆೀನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿೀರಿಗಿಂತ್ ಕಿೀಳಲಲಿ ಜಾತ್ೀಲ್. ನೀನೆ ಬೆೀಕಾದರೆ ಎದುದ ಹೊೀಗು! “ ಚಿೀಂಕರ ಪರತ್ಭಟಿಸದನ್ನು.
“ಹಾದರದ ಸೂಳೆಮಗನಗೆ ಏನ್ನು ದೌಲತ್ುತ?” ಕೂಗಿತ್ು ಎದುರುತ್ತರ!
“ಯಾವನೀ ಸೂಳೆೀಮಗ? ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತನಾ….ಯ!”
“ಹೆಡಿತ ತ್ಂದುಕೊಂಡ ಲೌಡಿೀಮಗನೆ, ಕಂಡೀರ ಹೆಂಡಿರನೆನುಲಾಲಿ ಕೆಡಿಸ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಹಾಂಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿತಯಾ? ದವಡೆೀಲ್ ಹಲ್ಲಿಂದು
ಇಲಲಿದಾಹುಂಗೆ ಮಾಡೆೀನ್ನು? ಹುಸಾರ್, ಷ್ಂಡಮುಂಡೆೀಗಂಡ!”
ಗಲಾಟೆ ದೊಂಬಿಗೆ ತ್ರುಗುವ ಮುನ್ನನು ನಾಲಾಕರು ಜನ್ನ ಸೆೀರಿ, ವಿವೆೀಕ ಹೆೀಳಿ, ಸಮಜಾಯಿಸ ಮಾಡಿದರು.
ಅಕಕಣ್ ತ್ುಂಡು ಕಡುವು ಪರಮಾನ್ನನು ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಸವಿದು ಚಪಪರಿಸದಳು, ಇತ್ರ ಹೆಂಗಸರಡನೆ ಅದೂ ಇದೂ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ಸಾತ.
ಊಟ ಪೂರೆೈಸದ ಮೀಲೆ ಮತ್ಸೆತ ಅವರೆಲಲಿರೂ ಕೆಳಗರಡಿಯ ಕತ್ತಲು ಕವಿದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿ, ಗುಜುಗುಜು ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತ. ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ
ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ, ಅಂದಿನ್ನ ನಾಟಕದ ಮುಖಯದೃಶಾಯವಲ್ೀಕನ್ನಕಾಕಗಿ ಕಾಯುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ರು, ಧಾರೆಯ ಮಂಟಪದ ದಿಕಿಕಗೆ ಆಗಾಗ ಕಣುಣಾ
ಹಾಯಿಸುತ್ಸಾತ.
ರಾತ್ರ ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಮುಂಬರಿದ ಮೀಲೆ, ದಿಬಬಾಣ ಅಂತ್ೂ ಇಂತ್ೂ ಹಳಳೆದ ದಂಡೆಯವರೆಗೆ ಬಂದು ನೀರು ಇಳಿಯುವುದನೆನು ಕಾಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ
ಸುದಿದ ಹಬಿಬಾತ್ು. ಬಾಗಿ ಅಕಕಣ್ಯರ ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂತೀಷ್ದ ತ್ರಂಗವಾಡಿತ್ು, ಧಾರೆ ‘ಕಾಂಬ’ ಪುಣಯ ಲಭಸತ್ಲಾಲಿ ಎಂದು.
ಆದರೆ ಸವಲಪ ಹೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ, ನೆರೆದಿದದ ಜನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ನಂಬಲಾರದ ದುವಾರ್ಶೆತ್ಸೆರ್ಶೆ ಗುಜುಗುಜು ಹರಡತಡಗಿತ್ು. ಮದಮದಲು ಒಬಬಾರ
ಕಿವಿಯಲ್ಬಬಾರು ಪಿಸುಮಾತ್ನಾನುಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೆೀಳುತ್ತದುದದು ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಗಟಿಟಯಾಗಿಯೆ ಆಡುತ್ತದದ ಬಹಿರಂಗ ಚಚಾರ್ಶೆವಿಷ್ಯವಾಗಿ
ಪರಿಣಮಿಸತ್ುತ.
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ಬಾಗಿ ಅಕಕಣ್ಯರಿಗೆ ಅದನ್ನುನು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತ್ಳಿಸದವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಮದಲುಗನೆಂದರೆ ಮಡಂಕಿಲ. ಏನೀ ಅನಾಹುತ್ವಾದದದನ್ನುನು ಕಂಡು
ಹೆೀಳಬಂದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಗುಜುಗುಜು ಗುಂಪಿನ್ನ ನ್ನಡುವೆ ನ್ನುಗಿಗ ಓಡೀತ್ತಲೆ ಬಂದು ಒದರಿದನ್ನು: “ಹೊೀಯ್, ಕೆೀಳಿದಿರಾ? ಹೆಣ್ಣೆಣಾ ಪತ್ಸೆತ ಇಲಲಿ್ ಅಂಬುರ!”
ಬಾಗಿ ಅಕಕಣ್ಯರು ದಿಗಿಲುಬಿದುದ ಕೆೀಳಿದರು: “ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಪರಪಪ ಈ ಕತ್ತಲೆೀಲ್? ಅಯೊಯೀ ದಾಯವರೆ!”
ಪಕಕದಲ್ಲಿದುದ ಇವರ ಸಂಭಾಷ್ಣ್ಣೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟಿಟದದ ಒಬಬಾಳು ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳಿದಳು: “ಎಲ್ಲಿಗೊ ಹೊೀಪರಲಲಿ. ‘ಹೊರಕಡೆ’ಗೆ ಹೊೀಗಿರಲಕುಕಅಂಬುರ.
ನ್ನಮಮ ಪಿೀಂಚಲು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದದಳಂಬುರ…. ಅವರಿಗೆ ಹೊತ್ಸಾತರೆಯಿಂದ ಹೊಟೆಟನೀವಿತ್ುತ ಅಂಬುರ…”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಂಡಿನ್ನ ದಿಬಬಾಣ ಮನೆ ಮುಟಿಟತ್ುತ. ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೂ ಸಂಭರಮ, ಗಲಾಟೆ, ಗುಜುಗುಜು, ದಿೀಪಗಳ ಓಡಾಟ, ಒಬಬಾರನನುಬಬಾರು
ಸಾವಗತ್ಸುವುದು, ಸಂಬೊೀದಿಸುವುದು…ಅಕಕಣ್ ಬಾಗಿಯರಂತ್ಹ ಕಿೀಳುಜಾತ್ಯವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಪ್ಪೆರೀಕಷೌಕರಾಗಿ ದೂರದಿಂದ ಮಾತ್ರ
ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ುತ.
ಗಂಡಿನ್ನ ಕಡೆಯ ದಿಬಬಾಣದವರೆಲಲಿ ಮದುಮಗನಗಾಗಿ ಗೊತ್ುತಮಾಡಿದದ ಮೀಲ್ನ್ನ ಜಗಲ್ಯ ಎತ್ತರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನ್ನರಾದರು. ದಿಬಬಾಣದವರ ಕಡೆ
ಮಚಿಚಾ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಅವರನ್ನೂನು ಅವರ ಬಟೆಟಬರೆಗಳನ್ನೂನು, ಪರಿಚಯವಿದದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ವಿಚಾರವನ್ನೂನು ಕುರಿತ್ು ಲ್ೀಕಾಭರಾಮವಾಗಿ
ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತದದ ಅಕಕಣ್ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತದದ ಚಿೀಂಕಿರ ಸೆೀರೆಗಾರನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ಮುಗುಳುನ್ನಕಕಳು.
ಸೆೀರೆಗಾರ ಮಾತ್ರ ಮುಳುಗು ನ್ನಗಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಏನೀ ಗಂಭೀರ ಛಾಯೆ ಇದದಹಾಗಿತ್ುತ. ಉಟಟಬಟೆಟ ಒದೆದಯಾಗಿದದಂತ್ಸೆಯೂ
ತೀರಿತ್ು. ತ್ಲೆಗೆ ಸುತ್ತದದ ಕೆಂಪು ವಸತರವೂ ಒದೆದಯಾಗಿ ಕರಿಯ ಛಾಯೆಯನ್ನುನು ಪಡೆದಿತ್ುತ.
“ಓ ಏನ್ನು ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರುರ್ಶೆ ಮಳೆೀಲ್ ನೆಂದ ಹಾಂಗಿದೆಯಲಾಲಿ? ಗಂಡಿನ್ನ ಕಡೆ ದಿಬಬಾಣದೊೀರನ್ನನು ಹಳಳೆ ದಾಂಟಿಸಲ್ಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ರಲಕುಕ!…
ಮಡಂಕಿಲ ಮೀಲ್ನ್ನ ಪರಶೆನುಗೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನೂನು ಕೊಡದೆ ಚಿೀಂಕರ ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಬಂದು ನ್ನಡುವೆ ಕುಳಿತ್ು, ಒಂದು ರಿೀತ್ಯ ರಹಸಯಧ್ವನಯಲ್ಲಿ
ಸುಯದನ್ನು: “ಇನ್ನುನು ಯಾಕೆ ಕಾಯುತ್ತೀರಿ ಸುಮಮನೆ? ಈವೊತ್ುತ ಧಾರೆ ಮುಖ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಕಿಕಲಲಿ! ಲಗನು ನಂತ್ ಹಾಂಗೆ ಸೆೈ! ಮದುವೆಯ ಹೆಣ್ಣೆಣಾ
ಮನೆಯಲ್ಲಿಲಲಿ!”
“ಹೊರಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿರಲಕುಕ ಅಂಬುರ?” ಅಕಕಣ್ಯ ಮಾತ್ು.
“ನ್ನಮಮ ಪಿೀಂಚಲೂ ಸಂಗಡ ಹೊವೀಯಕಂಬುರ!” ಬಾಗಿಯ ದನ.
“ನಾನೆ ಕಂಡಿದದಲಾಲಿ? ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ಸುಮಮನೆ ನಾನ್ನು ಮಳೆೀಲ್ ನೆನ್ನದದೆದ?” ಎಂದು ಚಿೀಂಕರ ನಣ್ಣಾರ್ಶೆಯಕವಾಗಿ ನ್ನಕಕನ್ನಷೆಟ.
ಆ ರಾತ್ರ ಚಿೀಂಕರನ್ನು ಐತ್ನ್ನಲಲಿದೆ ಪಿೀಂಚಲು ಒಬಬಾಳೆ ಗಟಿಟದ ಮೀಲ್ನ್ನವರ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿದಾಗಣ್ಂದಲೂ ಅತ್ತಕಡೆ ಒಂದು
ಕಣ್ಣಾಟಿಟದದನ್ನು. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ‘ಹೊರಕಡೆ’ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವ ನೆವದಿಂದ ಪಿೀಂಚಲು ಅವಳ ಸಂಗಡ ಹೊೀದುದನ್ನೂನು ದೂರದಿಂದ
ಗಮನಸದದನ್ನು. ಆದರೆ ಅವರಿಬಬಾರೆೀ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತರೆ ಎಂದು ಅವನ್ನು ಊಹಿಸರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಅವರು
ಹೊೀದ ಸವಲಪ ದಿೀಘರ್ಶೆ ಸಮಯದ ಮೀಲೆ ಐತ್ನಬಬಾನೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಣುಕುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಅವನ್ನು ಗಮನಸ, ಅವನ್ನನ್ನುನು ಮಾತ್ಸಾಡುಸುವ
ನೆವದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆಯೆೀ ತ್ರುಗಾಡುತ್ತದದನ್ನು. ಆದರೂ ತ್ುಸು ಹೊತ್ತನಳಗೆ, ಆ ಜನ್ನಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನ್ನುಗಿಗ
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ಓಡಾಡುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸುತ್ತದ ಐತ್, ಹೆೀಗೊೀ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಕಣುಣಾ ತ್ಪಿಪಸ ಪರಾರಿಯಾಗಿದದನ್ನು. ಜನ್ನರು ಮದುಮಗಳು ಕಾಣ್ಣೆಯಾದುದನ್ನುನು ಗೊತ್ುತಹಚಿಚಾ,
ಹುಡುಕಲು ತಡಗಿದಾಗಲೆ ಚಿೀಂಕರನಗೆ ನ್ನಡೆದಿದದ ಸಂಗತ್ಯ ಗುಟುಟ ಹೊಳೆದಿತ್ುತ: ಮದುಮಗಳು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಪಿೀಂಚಲು ಐತ್ರ ನೆರೆವಿನಂದ
ಕೊೀಣುರು ಮುಕುಂದಯಯಗೌಡರು ಕಣುಣಾ ತ್ಪಿಪಸ ಕರೆದೊಯಿದದಾದರೆ ಎಂದು: ಯಾವುದು ಅವನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಅದುವರೆಗೆ ಬರಿಯ ಗಾಳಿಸುದಿದಯಾಗಿ
ಬಿದಿದತತೀ ಅದು ಈಗ ಖಾತ್ರಯಾಗಿ ನ್ನಡೆದ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಹೊೀಗಿತ್ುತ!.
ಮದುಮಗಳು ಕಾಣ್ಯಾದುದಕೆಕ ಅನೆೀಕರ ಊಹೆ ಅನೆೀಕ ರಿೀತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಬಹುಜನ್ನರು ನ್ನಂಬಿದೆದಂದರೆ, ಒಲಲಿದ ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಕೆೈ
ಹಿಡಿಯಲು ಹೆೀಸ, ಅವಳು ಕರೆಗೊೀ ಹಳಳೆಕೊಕೀ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೆೀಕು ಎಂಬುದು. ಆದದರಿಂದ ಅನೆವೀಷ್ಣ್ಣೆಯೂ ಆ ಜಾಡನೆನು
ಹಿಡಿದಿತ್ುತ.
ಅಂತ್ೂ ಆ ರಾತ್ರ ಮದುವೆ ನ್ನಡೆಯುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದು ನಶಚಾಯವಾಗಿ ಅಕಕಣ್ ಬಾಗಿಯರು ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರಗಳಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ,ಮತತಂದು ಭಯಂಕರ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ತ್ಂದಿದದನ್ನು ಚಿೀಂಕರ: ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರು ತ್ೀರಿಕೊಂಡ ಸುದಿದ!
ಇಡಿೀ ಮನೆಯನೆನುಲಲಿ ವಾಯಪಿಸದದ ಉತ್ಸಾವದ ವಾತ್ವರಣ ಮಾಯವಾಗಿ, ಮಸಣದ ದುಃಖಮಯ ಮಾಲಿನ್ನತ್ಸೆ ತ್ುಂಬಿಹೊೀದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಚಿನ್ನನುಮಮ
ಕಾಣ್ಣೆಯಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಅವಳ ತ್ಂದೆ ತ್ೀರಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ನಾನಾ ತ್ರಹದ ಸುದಿದಗಳು ಹುಟಿಟಕೊಂಡು ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಿವಿಗೆ
ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಡತಡಗಿದುದವು. ಗಟಿಟಯಾಗಿ ರೀದಿಸುವರಂದು ಕಡೆ, ನಃಶಬದವಾಗಿ ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಅಳುವರಂದು ಕಡೆ, ಕೊೀಪದಿಂದ
ಸಂಬಾವಿಯ ಕಡೆಯವರನ್ನುನು ಟಿೀಕಿಸುವರಂದು ಕಡೆ, ತ್ಪಪನೆನುಲಲಿ ಹೂವಳಿಳೆಯವರ ಮೀಲೆಯೆ ಹೊರಿಸ ನಂದಿಸುವರಂದು ಕಡೆ. ಸೊೀತ್ು,
ಶತ್ುರವಿನ್ನ ಧಾಳಿಗೆ ಸಕುಕ, ದಿಕಾಕಪ್ಪಾಲಾಗಿ ಓಡುವ ಸೆೈನ್ನಯದ ಗಲ್ಬಿಲ್, ಭಯ, ಅಸತವಯಸತತ್ಸೆ ಮತ್ುತ ದಿಗಾಭುರಂತ್ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿಯೂ ಹಬಿಬಾ, ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆ
ರಾಣ್ಣಾರಂಗವಾಗಿ ಹೊೀಗಿತ್ುತ.
“ಪ್ಪಾಪ! ಒಬಬಾಳೆೀ ಮಗಳು! ಧಾರೆಯ ದಿನ್ನವೆೀ ಹಳಳೆಕೆಕ ಹಾರಿ ಪ್ಪಾರಣ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸುದಿದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿದದೆದೀ ತ್ಡ ‘ಆಞ್ !’ ಅಂತ್ಸಾ ಕೂಗಿ, ಪರಜಞತ್ಪಿಪ,
ಕಣುಣಾ ಮುಚಿಚಾದವರು ಮತ್ಸೆತ ಕಣುಣಾ ತ್ಸೆರೆಯಲೆೀ ಇಲಲಿವಂಗೆ !”
“ಮದಲೆೀ ಸುಮಾರು ವಷ್ರ್ಶೆದಿಂದ, ಕಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದದ ಕುಂಟಿನ್ನ ಹುಣ್ಣಾನ್ನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನ್ನಂಜು ಏರಿ, ಜವರ ಜೊೀರಾಗಿ, ಮಾತ್ು ನಂತ್ಸೆೀ
ಹೊೀಗಿತ್ತಂತ್ಸೆ. ಹೆಂಗಾದೂರ ಲಗನು ಒಂದು ಪೂರೆೈಸದರೆ ಸಾಕಲಾಲಿ ಅಂತ್ದರಂತ್ಸೆ…. ಮದುವಣಗಿತ್ತ ಎಲೂಲಿ ಇಲಲಿ, ಏನಾದಳೊೀ ಗೊತ್ತಲಲಿ-ಅಂತ್ಸಾ
ಕೆೀಳಿದೆದ ಒಂದು ನೆಪ ಆಗಿ ಪರಾಣ ಹಾರೆೀ ಹೊೀಯತಂತ್ಸೆ !”
“ಅಯೊಯೀ! ಆ ಮುದುಕಿೀಗೊೀಳು ನೀಡಬಾರದಂತ್ಸೆ! ಮಮಮಗಳು ಅಂದೆರ ಅಷ್ುಟ ಅಕಕರೆಯಿಂದ ಸಾಕಿತ್ತಂತ್ಸೆ ಆ ಅಜಜಿ. ಅತ್ೂತ ಅತ್ೂತ ಸೊಂಟಾನೆ
ಬಿದುದ ಹೊೀದದಂಗಾಗಯದೆಯಂತ್ಸೆ! ಅದೂ ಏನ್ನ ನಾಳೆ ಹೊತ್ಸಾತರೆ ಒಳಗೆೀ ಅತ್ತ ಮಕ ಹೊೀಗೊೀ ಹಾಂಗೆೀ ಅದೆಯಂತ್ಸೆ!”
“ಆ ನಾಗಕಕಂದೆೀ ಎಲಾಲಿ ಕಿತ್ಸಾಪತ್. ಅಂತ್ಸಾನ್ನೂ ಹೆೀಳಾತರಪ್ಪಾಪ! ಸುಳೊಳೆೀ ಬದೊದೀ? ಆ ಭಗವಂಗನೆೀ ಬಲಲಿ!….”
ಇಂತ್ಹ ಅನೆೀಕ ತ್ರಹದ ಸಂವಾದದ ಕೆಂಜಗೆ ಹಿಂಡಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನುಸುಳಿ ತ್ೂರಿ ಅಕಕಣ್, ಬಾಗಿ ಮತ್ುತ ಮಡಂಕಿಲರು ಹೂವಳಿಳೆಯಿಂದ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ
ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಹೊರಟರು. ನ್ನಟಿಟರುಳು ಕಳೆದು ಬಹೂದೂರ ಸಾಗಿತ್ುತ. ಮಳೆ ಮೂದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಜೊೀರಾಗಿ ಸುರಿಯದಿದದರೂ ನಂತ್ು ನಂತ್ು ಸುರಿಯುತ್ತ
ರಾತ್ರಯನ್ನುನು ದುನರ್ಶೆಶೆಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿತ್ುತ.
ಕೊೀಣೂರು ಮನೆಯನ್ನುನು ದಾಟಿ ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರಗಳಿದದ ಜಾಗಕೆಕ ಸಮಿಪಿಸುತ್ತದದ ಅಕಕಣ್ಗೆ ಏಕೊೀ ದುಃಖ ಉಕಿಕಬಂದಂತ್ಸಾಗಿ, ಎಷಟ
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ಪರಯತ್ನುಪಟಟರೂ ತ್ಡೆಯಲ್ಕಾಕಗದೆ, ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅಳತಡಗಿದಳು.
ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಬಾಗಿ, ರೀಗಿಯಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ದುಸಥೂತ್ಯ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ ಅಕಕಣ್ ಅಳುತ್ತರಬೆೀಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸ, ನಾನಾ ರಿೀತ್ಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನ್ನ
ಹೆೀಳಿದಳು: ಆದರೆ ಅಕಕಣ್ಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಗೊತ್ತತ್ುತ. ಬಾಗಿ ಹೆೀಳಿದ ಯಾವ ಸಮಾಧಾನ್ನವನ್ನಕೂಕ ಬುಡ ಭದರವಿಲಲಿ ಎಂದು.
ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ರೀಗ ಗುಣವಾಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದು ಅಕಕಣ್ಗೆ ಖಾತ್ರಯಾಗಿ ಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಅವನಂದ ಯಾವ ವಿಧ್ವಾದ ಸುಖವೂ ತ್ನ್ನಗೆ ಇನ್ನುನು
ಮುಂದು ದೊರೆಯುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವಳಿಗೆ ಸಂದೆೀಹವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನು ಬದುಕಿರುವಷ್ುಟ ಕಾಲವೂ ತ್ಸಾನೆೀ ಅವನಗಿ ದುಡಿದು
ಹಾಕಬೆೀಕು ಎನ್ನುನುವುದೂ ಅವಳಿಗೆ ಸವಷ್ಟವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೂ ಅವನ್ನು ಸತ್ತರೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಮುಂಡೆಯಾಗುತ್ಸೆತೀನ್ನಲಲಿ ಎಂಬ ಅಮಂಗಳದ ಭೀತ್ ಅವಳ
ಹೃದಯನಾನುವರಿಸತ್ುತ. ಅವರ ಕಿೀಳುಜಾತ್ಯ ರಿವಾಜನ್ನಂತ್ಸೆ ಪಿಜಣ ಸತ್ತರೆ ಅಕಕಣ್ಯ ಮುಂಡೆತ್ನ್ನ ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾದುದೆೀನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ! ಕೆಲವೆೀ
ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ಸತ್ತವನಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೆೀಕಾತ್ದದ ಕಿರಯೆಗಳೆಲಲಿ ಪೂರೆೈಸದೊಡನೆ, ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ವೆೈಧ್ವಯ ದುಃಖದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಿ, ನ್ನವವಧ್ುವೂ
ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ುತ! ಚಿೀಂಕಿರನ್ನ ಕೃಪ್ಪೆಯಿಂದ ಆ ಅವಕಾಶವೂ ಶ್ೀಘರವಾಗಿ ಅಶರಮವಾಗಿಯೆ ಲಭಸುವಂತ್ಸೆಯೂ ಇತ್ುತ!. ಅಕಕಣ್ಯ ಒಳಮನ್ನಸಸಾಗೆ
ಒಮೂಮಮಮ ಆ ಕನ್ನಸೂ ಮಿಂಚುತ್ತದುದದುಂಟು. ಹಾಗೆ ಮಿಂಚಿದಾಗಲೆಲಲಿ ಅವಳು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ತ್ಸಾನೆ ಪ್ಪಾಪಿ ಎಂದು ಬಯುದಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ನ್ನೂರು
ಶಾಪ ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದಳು.. ಅವಳ ಅಂತ್ರಾಳದ ಧ್ಮರ್ಶೆಪರಜೆಞ ’ಚಿಃ ನೀನ್ನು ಎಂತ್ಹ ಹಾದರಗಿತ್ತ ಆಗಿಹೊೀದೆ? ಗಂಡನ್ನ ಸಾವನ್ನುನು ಬಯಸ,
ಮಿಂಡನ್ನನ್ನುನು ಕೂಡಿಕೆಯಾಗುವ ಸಂಚು ಮಾಡುತ್ತದಿದಯಾ?’ ಎಂದು ಮೂದಲ್ಸದಂತ್ಸಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಆದರೂ ಪಿಜಣ ಈ ಭಯಂಕರ ರೀಗದಿಂದ
ನ್ನರಳುತ್ಸಾತ ಇನ್ನೂನು ಬಹು ದಿೀಘರ್ಶೆಕಾಲ ಬದುಕಿರುವ ಸಂಭವವನ್ನುನು ನೆನೆದಾಗಲೆಲಲಿ ಅಕಕಣ್ಯ ಜೀವ ದಿಕುಕಗೆಟುಟ ಸಂಕಟದಿಂದ ನಡುಸುಯುಯತ್ತತ್ುತ.
ಹಿೀಗೆ ಇಬಬಾಗೆಯ ಇಕುಕಳದಲ್ಲಿ ಸಕಾಕಗಲೆಲಲಿ ಅಕಕಣ್ ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ ಅತ್ೂತ ಅತ್ೂತ, ಅದರಿಂದುಂಟಾಗುತ್ತದದ ದಣ್ವನೆನು, ಒಂದು ತ್ಸೆರನ್ನ ಪರಜಾಞ
ಮೂಛೆರ್ಶೆಯನೆನು, ಸಮಾಧಾನ್ನವನಾನುಗಿ ಪರಿಗಣ್ಸುತ್ತದದದುದ ಅವಳಿಗೆ ರೂಢಿ ಬಿದಿದತ್ುತ.
ಅಳುತ್ತಳುತ್ತಲೆ ಅಕಕಣ್ ಅವಳ ಬಿಡಾರದ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಂದಳು.
ಸರಿ, ಇನೆನುೀನ್ನು? ತ್ಟಿಟಯ ಬಾಗಿಲ ನ್ನೂಕಿ ಒಳಹೊಕಕರೆ ಅವಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ದಿನ್ನನತ್ಯದ ರೀತ್ಸೆ !
ಬಾಗಿ ಮಡಂಕಿಲರು ಅಕಕಣ್ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆಯುವುದನೆನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ನಂತ್ರು. ಅವರು ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರಕೆಕ ನಾಲುಕಮಾರು ಹಿಂದೆಯ
ಅಗಚಿ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಅಕಕಣ್ಯ ದುಃಖಸಥೂತ್ಯನ್ನೂನು ಅವಳ ಗಂಡನ್ನ ರೀಗದ ಉಲಬಾಣತ್ಸೆಯನ್ನೂನು ನೆನೆದು, ಬಿಡಾರದೊಳಕೆಕ ಹೊೀಗಿ
ವಿಚಾರಿಸಕೊಂಡೆ ಹೊೀಗುವ ಎಂದು ಬಂದಿದದರು.
ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಿದದ ಬಿಡಾರ ಅಷ್ುಟ ನೀರವವಾಗಿದುದದು ಅಕಕಣ್ಗೆ ಅಚಚಾರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ುತ. ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ ಪಿಜಣನಗೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನದೆದಯೆ ಬರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಮೂರು ಹೊತ್ೂತ ಅಯಯಪ್ಪಾಪ ಉಸಸಾಪಪ ಎನ್ನುನುತ್ತಲ್ೀ ನ್ನರಳುತ್ಲ್ೀ ಇನೆನುೀನ್ನನಾನುದರೂ ಹಲವರಿಯುತ್ತಲ್ೀ
ಇರುತ್ತದದ. ’ಇಂದೆೀನ್ನು ಇಷ್ುಟ ನಃಶಬಧವಾಗಿ ನದೆದ ಮಾಡುತ್ತದದರಲಾಲಿ! ಎಂದು ಕೊಂಡಿತ್ು ಅವಳ ಮನ್ನಸುಸಾ. ಕಡೆಗೆ ಉಸರಾಡುವುದಾದರೂ
ಕೆೀಳಿಸಬೆೀಕಾಗಿತ್ತಲಲಿ? ಏನ್ನು ವಾಸನೆ? ಒಡನೆಯೆ ಚಿೀಂಕರ ಕೊನೆಮಟೆಟಯ ರಾಶ್ಯಡಿ ಅಡಗಿಸಟಿಟದದ ಸಾರಾಯಿ ಶ್ೀಸೆಗಳ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ ಅವಳೆದೆ ಏನೀ
ಆಶಂಕಿಯಿಂದ ಹೌಹಾರಿತ್ು. ಕಾಲೆಲಲಿ ಸೊೀತ್ು ಬಂದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಗಂಟಲು ಆರಿತ್ು. ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಬಾಗಿಲು ತ್ಳಿಳೆ. ಒಳಗೆ ಕಗಗತ್ತಲೆಗೆ ದಾಟಿದಳು.
ಬಿಡಾರದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದದ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಬೂದಿಮುಚಿಚಾಕೊಂಡಿತ್ುತ. ನೆಟಟಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಸರು ಗಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ನ್ನಡೆದು, ಕೂತ್ು, ಊದಿ, ಜಗುಗ,
ಒಟಿಟದಳು. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಕೊಂಡು ಜಾವಲೆ ಉರಿಯಿತ್ು. ಬಿಡಾರ ಬೆಳಕಾಯಿತ್ು.
ಬಿಡಾರ ಬೆಳಕಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಅಕಕಣ್ಯ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿದದ ಘೀರ ದೃಶಯಕೆಕ, ಅವಳ ಪ್ಪಾರಣಕೆಕ ಕಗಗತ್ತಲೆಯ ಸಡಿಲು ಹೊಡೆದಂತ್ಸಾಗಿ, ಕಣುಣಾ ಕತ್ತಲೆಗಟಿಟ,
ಪರಜೆಞ ಸೊೀತ್ು, ಚಿಟಾರನೆ ಚಿೀರಿಕೊಂಡು, ಧಾತ್ು ಹಾರಿ ನೆಲಕೆಕ ಉರುಳಿಬಿಟಟಳು!
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ತ್ತ್ತರಿಸ ಹೊೀದ ಬಾಗಿ ಮಡಂಕಿಲರು ಒಳಗೆ ನ್ನುಗಿಗ ನೀಡುತ್ಸಾತರೆ: ಒಲೆಯ ಉರಿಯ ಮಂದಕಾಂತ್ಯಲ್ಲಿ ನ್ನಸುಮಬಾಬಾಗಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದೆ, ಬಿಡಾರದ
ಬೆಂಗಟೆಯಿಂದ ನೆೀತ್ಸಾಡುತ್ತದದ ಪಿಜಣನ್ನ ನಶಚಾಲ-ಕೃಶ-ಕಳೆೀಬರ….
ರಾತ್ರ ಹೂವಳಿಳೆಯ ಮದುವೆಮನೆಯಲಾಲಿದ ದುರಂತ್ದ ಗಲ್ಬಿಲ್ಯಲ್ಲಿ ಸಧ್ಯವಾದಷ್ುಟ ತ್ನ್ನನು ಸಂಪ್ಪಾದನೆಯನ್ನುನು ಕೆೈಗೂಡಿಸಕೊಂಡು ಮರುದಿನ್ನ ಬೆಳಗೆಗ
ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರನ್ನು ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿದಾಗ ಅವನ್ನ ಆಶೆ, ಅವನ್ನ ಹೃದಯದ ನಗೂಢ ದುರಭಸಂಧಿ, ಅಷ್ುಟ ಶ್ೀಘರವಾಗಿ ಕೆೈಗೂಡುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಅವನ್ನು ಭಾವಿಸರಲ್ಲಲಿ: ತ್ಸಾನ್ನು ಕೊನೆ ಮುಟೆಟಯಡಿ ಮುಚಿಚಾಟಿಟದದ ಸಾರಾಯಿ ಶ್ೀಸೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿದದ ಗತ್ಗೆ ಅವನ್ನು ಬಹಳ ವಯಸನ್ನಪಟಟಂತ್ಸೆ
ತೀರಿಸಕೊಂಡಿದದರೂ ಒಳಗೊಳಗೆ ಸಾಥರ್ಶೆಕವಾಯಿತ್ಸೆಂದು ಹಿಗಿಗದನ್ನು. ಅಕಕಣ್ಯ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಗಿಯಾದಂತ್ಸೆ ಶೀಕಿಸದದನ್ನು. ಇತ್ರರ
ಸಂಗಡ ತ್ಸಾನ್ನೂ ನರಾಸಕತನೆಂಬಂತ್ಸೆ ಅಕಕಣ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳಿದದನ್ನು. ಪಿಜಣನ್ನ ಶವ ಸಂಸಾಕರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಮುತ್ುವಜರ್ಶೆಯಿಂದ
ಪರಮಬಂಧ್ುವಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಸೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸದನ್ನು.
ಅಕಕಣ್ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ನ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟ ಹಾಯಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅತ್ಯಂತ್ ನಲರ್ಶೆಕಷೌತ್ಸೆಯಿಂದ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಅಸತತ್ವವನೆನು ತ್ರಸಕರಿಸುವಂತ್ಸೆ ವತ್ರ್ಶೆಸದಳು. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ
ಸಾವೊಂದೆೀ ಅವಳ ಮನ್ನಸಸಾವರ್ಶೆವನ್ನೂನು ವಾಯಪಿಸ, ಅವಳ ಬದುಕನ್ನುನು ಬೆೀಯಿಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಅಕಾಲ ಮರಣಕೆಕ ಚಿೀಂಕರನೆೀ
ಕಾರಣ ಎಂಬ ಧ್ವನ ಬರುವಂತ್ಹ ಮಾತ್ನ್ನೂನು ಆಡಿದದಳು!
“ಸೆೀರೆಗಾರರನ್ನುನು ಯಾಕೆ ಬಯುಯತ್ತೀಯಾ? ನನ್ನಗೂ ನನ್ನನು ಗಂಡಗೂ ಅವರು ಎಷೆಟಲಲಿ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಾದರೆ?” ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತ್ು ಹೆೀಳಿದ ಬಾಗಿಗಿ,
ಮೂದಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ ನ್ನುಡಿದಿದದಳು, ಸುಯುದ:
“ಮಾಡಿದಾರೆ! ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಾದರೆ! ಉಪಕಾರದ ಒಳಗಿದದ ಅಪಕಾರ ನನ್ನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಲಕೂಕ, ಬಾಗಕಾಕ?”
ದಟಟಗಾಡಿನ್ನ ಮಲೆಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಹುಟಿಟ ಬೆಳೆದ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಮಲೆಗಳ ಮಗಳಾಗಿದದರೂ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಎಂದೂ ಅಂತ್ಹ ಮೀಘಚುಂಬಿ ಘೀರಾರಣಯದ
ಶ್ಖರ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತ್ಹ ಗಾಳಿಮಳೆಗಳ ಬಿರುಬಿನ್ನ ಸನನುವೆೀಶದಲ್ಲಿ, ಇರುಳನ್ನುನು ಕಳೆದವಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಜಜಿಯ ಅಕಕರೆಯ
ಬೆಚಚಾನೆಯ ಮಗುಗಲಲ್ಲಿಯೆ ಅವಳ ಬದುಕು ಬೆಳೆದಿತ್ುತ, ಬಾಳು ಸಾಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನಗೆ ವಿಷ್ಮಯವಾಗಿದದ ವಿಷ್ಮ ವಿವಾಹದಿಂಗ
ಪ್ಪಾರಾಗಿ,ಅಮೃತ್ಮಯವಾಗಿದುದ ತ್ಸಾನಲ್ದವನ್ನನೆನು ತ್ನ್ನನು ಬದುಕಿನ್ನ ಸಂಗಿಯನಾನುಗಿ ಪಡೆಯುವ ಹೃದಯದ ಹಂಬಲವೊೀಂದೆ ಅವಳನ್ನುನು ಆ ರಾತ್ರ
ಅಂತ್ಹ ಅಪೂವರ್ಶೆ ಸಾಹಸಕೆಕ ಪರಚೊೀದಿಸತ್ುತ. ಅವಳ ಚೆೀತ್ನ್ನದ ಸಹಜ ಸವರೂಪವಾಗಿದದ ಕುಸುಮಕೊೀಮಲತ್ಸೆ ಕೆಲವು ಮುಹೂತ್ರ್ಶೆಕಾಲದ ಮಟಿಟಗೆ
ವಜರಕಠೀರವಾಗಿ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಅಂತ್ಹ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆ ಏಕದೆೀಶನಷ್ಠವಾದ ಅಂಶದೃಷ್ಟಗೆ ಆಕಸಮಕ, ಅಸಾಧ್ಯ, ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪೂವರ್ಶೆ,
ಅಸಾವಭಾವಿಕ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾದರೂ, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟುಟವವಳ ಅಥವಾ ಆ ಮಗಳ ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟಿಟ
ಮುಂದೆ ಜಗಜಜಿೀವನ್ನ ವಿಕಾಸಕೆಕ ತ್ನ್ನನು ಕಾಣ್ಕೆಯನ್ನುನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅದಾವುದೊ ಒಂದು ಗುರುಚೆೀತ್ನ್ನದ ಚಿತ್ತಪಸಸಾನ್ನ ಪರಭಾವವನ್ನನುರಿಯುವ
ತ್ರಕಾಲಜಞವಾದ ಪೂಣರ್ಶೆದೃಷ್ಟಗೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ್ ಅನವಾಯರ್ಶೆ ಧ್ಮರ್ಶೆವಾಗಿಯೆ ಕಾಣ್ಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೆೀಹವಿಲಲಿ.
ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಲುಲಿಮಂಟಪಕೆಕ ಬಂದು, ಬಟೆಟ ಬದಲಾಯಿಸ, ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸಕೊಂಡು, ಬುತ್ತಯೂಟ ಉಣುಣಾವ ಶಾಸತರ ಮಾಡಿ,
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮುಂಗಾಣ್ಣೆಕ ಒದಗಿಸದದ ಬೆಚಚಾನೆಯ ಕಂಬಳಿಯ ಮೀಲೆ ಬೆಚಚಾಗೆ ಹೊದೆದುಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ ಮೀಲೆಯೆ ಆ ಚಿತ್ತಪಪಸಸಾನ್ನ ಪರಭಾವ
ತ್ರೀಹಿತ್ಮಾದಂತ್ಸಾದಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಹೃದಯ ಅಳುಕತಡಗಿದುದ! ತ್ನ್ನನುಂತ್ಹ ಪುಕಕಲೆದೆಯ ಹಳಿಳೆಯ ಹುಡುಗಿ, ಅತ್ತಕಡೆಯ ಜನ್ನರು ಕಥೆಗಳಲಲಿಲಲಿದೆ
ಕಂಡು ಕೆೀಳರಿಯದ, ಅಂತ್ಹ ಮಹಾ ಅಪವಾದಕರವಾದ ಅಪರಾಧ್ ಸದೃಶವಾದ ಭಯಂಕರ ಸಾಹಸಕೆಕ ಕೆೈಹಾಕಿದಾದದರೂ ಹೆೀಗೆ ಎನ್ನುನುವುದು
ಅವಳಿಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ನೆನೆದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗತಡಗಿತ್ು.ಇನ್ನೂನು ಬುದಿಧರೂಪಕಿಕಳಿಯದೆ ಭಾವರೂಪ ಮಾತ್ರವಾಗಿದದ ಆ ಚಿಂತ್ನೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ
ಚೆೀತ್ನ್ನದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಅಜಜಿಯ ಪರವಾದ ಯೊೀಚನೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ, ಅಜಜಿಯನ್ನುನು ನೆನೆನೆನೆದು ಮುಸುಗಿನಳಗೆ ಸದಿದಲಲಿದೆ ಅಳತಡಗಿದಳು.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮಲಗಿದದ ಜಾಗಕೆಕ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿದದ ಕಲುಲಿಗೊೀಡೆಯ ಬಿರುಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಿೀಟವೊಂದು ಟಿಪಿಟಿಟಪಿಟಿಟಪಿಟಿಟ ಎಂದು ಬಿಡದೆ ಕೂಗಿಕೊಳುಳೆತ್ತತ್ುತ. ಅದು
ಮೂದಮೂದಲು ಕಿನಸಗೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೂ ಬರಬರುತ್ಸಾತ ಒಂದು ತ್ಸೆರನಾದ ಜೊೀಗುಳದುಲ್ಯಂತ್ಸಾಗಿ, ಅಳುತ್ತಳುತ್ತಲೆ, ಹಿಂದೆಂದೂ
ದಣ್ಯದಷ್ುಟ ದಣ್ದಿದದ ಕುಮಾರಿ ನದೆದಹೊೀದಳು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗದದಲವೊೀ ಗದದಲ! ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದದ ನ್ನಂಟರು, ದಿಬಬಾಣದವರು, ಊಟಕಾಕಗಿಯೆ ಬಂದಿದದ ಕಿೀಳುಜಾತ್ಯ ಆಳುಕಾಳುಗಳು,
ಧಾರೆಯ ನೀಟಕಾಕಗಿಯೂ ಬಂದಿದದವರೂ ಎಲಲಿರೂ ಓಡಾಡುತ್ತದಾದರೆ : ಹುಡುಕುತ್ತದಾದರೆ! ಕರೆಯುತ್ತದಾದರೆ!…. ಇದೆೀನದು? ಕುಂಟನ್ನ ಹುಣುಣಾ
ವಿಷ್ಮಿಸ ಏಳಲಾರದೆ, ಮಾತ್ು ಕೂಡ ನಂತ್ುಹೊೀಗುವಷ್ುಟ ಜವರದಿಂದ ನ್ನರಳುತ್ತದ ಅಪಪಯಯ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಿಂದೆದುದ ಬಂದು, ಮದುವೆಗೆ ನೆರೆದಿದದ
ಗರತ್ಯರ ನ್ನಡುವೆ ನ್ನುಗಿಗ, ಯಾರನನು ಹೊಡೆಯುತ್ತದಾದನೆ! ಚಿನ್ನನುಮಮ ನ್ನಡುಗುತ್ತ ಮೈ ಬೆವರಿ ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ: ರೌದಾರವೆೀಶದ ತ್ನ್ನನು ಅಪಪಯಯ ನಾಗಕಕನ್ನ
ಜಡೆ ಹಿಡಿದು, ಗುದಿದ ಗುದಿದ ಎತ್ತಯೆತ್ತ ಕುಕಿಕ, ಒದೆಯುತ್ತದಾದನೆ. ನಾಗಕಕ ಕೆಳಗೆ ಬಿದುದ, ಏಳಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ಸಾತ, ಒಂದೊಂದು ಒದೆಗೂ ತ್ತ್ತರಿಸ
ಮತ್ಸೆತಮತ್ಸೆತ ನೆಲಕೆಕ ಬಿೀಳುತ್ತದಾದಳೆ! ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ “ದಮಮಯಯ ಅಪಪಯಾಯ! ಹೊಡಿೀಬಾಯಡ, ಬಿಡು! ಎಂದು ಕೂಗಿ ಮುನ್ನುನುಗಿಗದವಳು,
ಅಪಪಯಯ ತ್ನ್ನನು ಹೊಟೆಟಗೆೀ ಝಾಡಿಸ ಒದದ ಹೊಡೆತ್ಕೆಕ ಅರಚಿಕೊಂಡು ನೆಲಕೊಕರಗುತ್ಸಾತಳೆ !
ಗಡಗಡನೆ ನ್ನಡುಗುತ್ಸಾತ, ಮೈ ಬೆವರಿ, ಕುಮುಟಿ ಬಿದುದ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ಟಕಕನೆ ಕಣುಣಾ ತ್ಸೆರೆಯುವುದಕೂಕ, ಹತ್ತರವೆ ಬೆೀರೆ ಚಾಪ್ಪೆಯ ಮೀಲೆ, ಅತ್
ಆಯಾಸದಿಂದಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಬಸರಿನ್ನ ನೀವನ್ನುನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆೀಳದೆ, ನದೆದಯಿಲಲಿದೆ, ಬಿದುದಕೊಂಡಿದದ ಪಿೀಂಚಲು ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕೂಗಿಕೊಂಡದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ,
“ ಚಿನ್ನನುಕಾಕ, ಬಲಮಗುಗಲ್ಗೆ ತ್ರುಗಿಕೊಳಿಳೆ! ಅಂಗಾತ್ನೆ ಮಲಗಿದೆರ ಒತ್ುತಗ ಅಗರದೆ!” ಎಂದು ಕರೆಯುವುದಕೂಕ ಸರಿಹೊೀಯಿತ್ು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಪಿೀಂಚಲು ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಮಲುದನಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ನಾನ್ನು ಕೂಗಿಕೊಂಡೆನೆೀನೆೀ?”
“ಹೌದು…. ಅಂಗಾತ್ನೆ ಮನ್ನಗಿದೆರೀ ಹಾಂಗಾಗಾದು.”
ಮಗುಗಲ್ಗೆ ತ್ರುಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕಣುಣಾಬಿಟುಟಕೊಂಡೆ ಇದದಳು, ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ, ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡ ಕನ್ನಸನ್ನುನು ನೆನೆಯುತ್ಸಾತ. ಅವಳೂ ಪಿೀಂಚಲೂ
ಇಬಬಾರೂ ತ್ಟಿಟಕಟಿಟ ಮರೆಮಾಡಿದದ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಂತ್ಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದರು, ಒಬಬಾರಿಂದೊಬಬಾರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮಾರು ದೂರವಾಗಿ. ಆಚೆಗೆ
ಹತ್ಸಾತರು ಮಾರು ದೂರದಲ್ಲಿ ‘ನ್ನಂದಾಬೆಂಕಿ’ಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತ್ು ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯ ಐತ್ ಗುತ್ತಯರ ಆಕೃತ್ಗಳು ಕೆಂಡಗಾಂತ್ಯಲ್ಲಿ
ಮಬಾಬಾಗಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದುದವು.
ತ್ಸಾನ್ನು ಕನ್ನಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ್ಸೆಯೆ ಆಗಿಬಿಟಿಟರಬಹುದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ತ್ನ್ನಗಾಗಿ ನಾಗಕಕಗೆ ಏನೆೀನ್ನು ಕಷ್ಟವೊೀ? ಅಪಪಯಯನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜೊೀರಾಗಿ,
ಅವನ್ನು ಏಳದಿರುವಂತ್ಸೆ ಆಗಿದದರೆ ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ಒಳಮನ್ನಸುಸಾ ಹಾರೆೈಸುತ್ತರುವುದನ್ನುನು ಗೊತ್ುತಹಚಿಚಾದ ಅವಳ ಮಗಳುತ್ನ್ನದ ಪಿತ್ೃಪಿರೀತ್
ಜುಗುಪ್ಪೆಸಾಯಿಂದ ಇಸಸಾ ಎಂದುಕೊಂಡಿತ್ು. ಆಲ್ೀಚಿಸುತ್ತದದ ಹಾಗೆಯೆ ದಣ್ದ ಓಡಲು ಮತ್ಸೆತ ಕಣುಣಾಮುಚಿಚಾತ್ುತ.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ಮಮ ಮನೆಯ ತ್ುಳಸಕಟೆಟಯ ದೆೀವರಿಗೆ ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ಅಡದಬಿದುದ ನದೆದ ಮಾಡಿದವಳು ಚೆನಾನುಗಿಯೆ ನದಿರಸದದಳು: ಅವಿಚಾರ ಭಕಿತಯ
ಅಂಧ್ಶರದೆಧಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಭಗವಂತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಣಾಗತ್ ಸುಲಭವಾಗಿಯೆ ಸದಿದಸತ್ುತ. ಮದುವೆ ಗೊತ್ಸಾತದ ದಿನ್ನವೆೀ ಅವಳು ಮುಕುಂದಯಯನಡನೆ
ಓಡಿ ಬಂದು, ಎಂತ್ಹ ಕಂಟಕಮಯ ಜಟಿಲ ಸಮಸೆಯಗಳ ಶತ್ಶತ್ ಜಾಲವನೆನು ನೆಯುದ, ಭಗವಂತ್ನ್ನ ಮುಂದೆ ಪರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಒಡಿಡದಾದಳೆ ಎಂಬುದರ
ಅರಿವು ಅವಳಿಗೆ ಇನತ್ೂ ಇರಲ್ಲಲಿ! ಅದನೆನುಲಲಿ ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆೀನ್ನು? ಸವರ್ಶೆ ಶಕತನ್ನೂ ಸವರ್ಶೆಜಾಞನಯೂ ಪರಮಕೃಪ್ಪಾನಧಿಯೂ ಆಗಿರುವ
ಅವನಗೆ ಅದೊಂದು ದೊಡಡ ವಿಷ್ಯವೆೀನ್ನು? ಅದನೆನುಲಾಲಿ ಚಿಂತ್ಸ ಭಕೆತ ಅವಳೆೀಕೆ ತ್ಲೆ ಕೆಡಿಸಕೊಳಳೆಬೆೀಕು! ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಯ ಬದುಕಿನ್ನಲ್ಲಿ,
ಸಂಬಾವಿ ಮನೆಯ ಬದುಕಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಹಳೆಮನೆ ಕೊೀಣೂರುಗಳ ಮನೆ ಬದುಕಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕ ರಾದಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಯಕಿತಗಳ
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ಮತ್ುತ ಸಾಮಾಜಕ ಜೀವನ್ನದಲ್ಲಿ ಏನೆೀನ್ನು ಭೂಕಂಪಗಳಾಗುತ್ತವೆ ? ಏನೆೀನ್ನು ಜಾವಲಾಮುಖಿಗಳೆೀಳುತ್ತವೆ? ಏನೆೀನ್ನು ವಿಪಲಿವ ಪರವಾಹಗಳು ನ್ನುಗಿಗ
ಯಾರು ಯಾರು ಮುಳುಗುತ್ಸಾತರೆ? ಯಾರು ಯಾರು ಕೊಚಿಚಾಹೊೀಗುತ್ಸಾತರೆ? ಅದನೆನುಲಲಿ ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆೀನ್ನು? ಅದೆಲಲಿ ಅವಳು ಯಾರಿಗೆ
ಅಡಡಬಿದುದ ಶರಣ್ಣಾಗತ್ಳಾದಳೊ ಆ ಭಗವಂತ್ನ್ನ ಭಾರ!
ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಚೆನಾನುಗಿಯೆ ನದೆದಮಾಡಿದದಳು. ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಮುಂಜಾವಿನ್ನಲ್ಲಿ:
ಅಜಜಿ ಅಳುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ದಾದಳೆ. ನಾಗಕಕ ಅವಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊೀಟೆಯ ಗೊೀಡೆ ಎಬಿಬಾಸುವಂತ್ಸೆ ಸೌದೆ ಒಟುಟತ್ತದಾದಳೆ. ಚಿನ್ನನುಮಮ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಸೌಧೆಯ
ಗೊೀಡೆ ಅಜಜಿಯ ಶ್ೀಣರ್ಶೆಮುಖ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಂತ್ಸೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಎದುದ ಅವಳನ್ನುನು ಮುಚಿಚಾತ್ು. ಚಿನ್ನನುಮಮನಗೆ ಅಜಜಿಯ ನೆರವಿಗೆ ಹೊೀಗುವ
ತ್ುರಾತ್ುರಿ: ಆದರೆ ಹೆಜೆಜಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಲಲಿ! ಕೂಗಿ ನಾಗಕಕನಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿರಲು ಹೆೀಳುವಾಶೆ: ಆದರೆ ಬಾಯೆೀ ಹೊರಡುತ್ತಲಲಿ! ನಸಸಾಹಾಯಳಾಗಿ
ನಂತ್ದಾದಳೆ. ಅಯೊಯೀ ಸೌಧೆಯ ಕೊೀಟೆ ಅಜಜಿಯನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಮುಚಿಚಾಯೆ ಬಿಟಿಟತ್ಸೆ? ನಾಗಕಕ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ್ಸುತ್ತಲಲಿ!… ಆದರೆ
ಅಪಪಯಯ! ‘ಅಯೊಯೀ, ಬೆೀಡಾ ಬೆೀಡಾ, ಅಪಪಯಯ’ ಎಂದು ಒರಲುತ್ಸಾತಳೆ. ದನ ಹೊರಡದು! ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರು, ಕುಂಟಿನ್ನ ಹುಣ್ಣಾಲಲಿ,
ಕಾಯಿಲೆ ಇಲಲಿ್, ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಆರೀಗಯದಿಂದಿದಾದರೆ, ಅಜಜಿಯನ್ನುನು ಮುಚಿಚಾರುವ ಆ ಸೌದೆ ರಾಶ್ಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟಟರು! ಜಾವಲೆ ಧ್ಗಧ್ಗನೆ
ಉರಿದೆೀಳುತ್ತದೆ!…
ಬೆವರಿ, ತ್ತ್ತರಿಸ ಕುಮುಟಿಬಿದೆದದದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ! ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ, ಎಲಲಿರೂ ಮಲಗಿ ನದಿರಸುತ್ತದಾದರೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆಯ ಬೆಂಕಿ ಕೆಂಡವಾಗಿ ಮಾತ್ರ
ಝಗಝಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಳಿಯ ಬೂದಿಯ ರಾಶ್ಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಯ ಅಂಡೂರಿ ಕುಳಿತ್ು ಮೈ ಕೆರೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದೆ . ಗಾಳಿ ಸುಯಯನೆ ಬಿೀಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಪಿೀಂಚಲು
ತ್ನ್ನನು ಬಳಿಯೆ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನದೆದಯಲ್ಲಿದಾದಳೆ. ತ್ಟೆಟಯ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಆಚೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯ ಐತ್ರು ಮಲಗಿರುವುದು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ
ಹೃದಯ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಿತ್ು: “ ಮುಕುಂದಭಾವನಗೆ ಎಷ್ುಟ ನಾಚಿಕೆ! ಎಷ್ುಟ ಮಯಾರ್ಶೆದೆ! ನ್ನನ್ನನು ಮಾನ್ನ ಮಯಾರ್ಶೆದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ುತ
ಮುತ್ುವಜರ್ಶೆ!… ಅಷ್ುಟ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾದರಲಾಲಿ!….
ತ್ರುವಾಯ ಅವಳಿಗೆ ನದೆದ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಎಲಲಿದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಅಜಜಿಯ ಚಿಂತ್ಸೆಯ ಅವಳ ಹೃದಯವನ್ನುನು ಆಕರಮಿಸತಡಗಿತ್ು! ನಾಗಕಕ
ಅಜಜಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳಿದಳೊೀ ಇಲಲಿವೊೀ? ನ್ನನ್ನಗೆ ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಸವಲಪವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು ಅಜಜಿಗೆ ಗೊತ್ಸೆತಇತ್ುತ.
ನಾನೆಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಟೆಟನೀ ಎಂದು ಅಜಜಿ ಎಷ್ುಟ ಗೊೀಳಿಡುತ್ಸಾತಳೊೀ? ಅಥವಾ…? ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡ ಕನ್ನಸು ಏನಾದರೂ ನ್ನಡೆದಿದದ
ನಜವನೆನು ಸೂಚಿಸತ? ನಾನ್ನು ಸತ್ಸೆತೀಹೊೀದೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಅಜಜಿಯ ಪ್ಪಾರಣವೆ ಹಾರಿ ಹೊೀಗಿದದರೆ? ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಅದನ್ನುನು ನೆನೆದ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೆ
ಬದುಕು ಶೂನ್ನಯವಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಸುಮಮನೆ ಕಣ್ಣಾೀರು ಸುರಿಸುತ್ಸಾತ ಮಲಗಿದದಳು: ‘ಅಯೊಯೀ ಅಜಜಿಗೆ ನಾನೆೀನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟೆಟನೀ, ಸಾವಮಿ? ಸರೂ
ತ್ಪ್ಪಾಪಯುತ! ನನ್ನನು ಪ್ಪಾದಕೆಕ ಬಿೀಳಿತನ: ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಕಾಪ್ಪಾಡು!…
ಬೆಳಗೆಗ ಎಚಚಾರವಾದಾಗ ಯಾರ ಗೊಣಗೊಣನೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದದು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ುತ. ಕಣುಣಾಬಿಟುಟ ನೀಡಿದಾಗ ‘ನ್ನಂದಾಬೆಂಕಿ’ಯ ಹತ್ತರ
ಮುಕುಂದಯಯನಡನೆ ಯಾರ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತ ಇದದದುದ ಮಂಜು ಮಂಜಾಗಿ ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಉಡುಗೆ ತಡುಗೆ ರಿೀತ್ಗಳಿಂದ ಗುತ್ತ ಐತ್ರಂತ್ರಲ್ಲಲಿ.
ಯಾರು ಎಂಬುದು ಸವಷ್ಟವಾಗದಂತ್ಹ ಹೊಗೆ ಮುಸುಗಿತ್ುತ. ಇದೆೀನ್ನು ಹೊಗೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತ್ು? ‘ನ್ನಂದಾಬೆಂಕಿ’ಯ ಕುಂಟೆಗಳು ಚೆನಾನುಗಿ
ಉರಿಯುತ್ತದುದದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊಗೆ ಏಳುವ ಸಂಭವವೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಮದಲು ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಾಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಯುತ:
ಎಂಥದಕಾಕದರೂ ಬೆಂಕಿ ಬಿದಿದದೆಯೊ?
ಹತ್ತರ ಮಲಗಿದದ ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಹೆೀಳಿದಳು. ಅವಳು ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಎದುದ ಕುಳುತ್ು ಸುತ್ತಲೂ ನೀಡಿದಳು. ಮೀಲಕೆಕೀಳುವುದಕೆಕ ತ್ುಸು
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ಸಂಕೊೀಚಪಟುಟಕೊಂಡಂತ್ಸೆ ಸೀರೆಯನೆನುಲಲಿ ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎದುದನಂತ್ಳು. ಗಟಿಟದ ಮೀಲ್ನ್ನವರಂತ್ಸೆ ಗೊಬೆಬಾ ಸೆರಗು ಕಟಿಟ, ಸೊಂಟಕೆಕ ಸೀರೆ
ಬಿಗಿದು ಸುತ್ತ, ಕಳೆದ ರಾತ್ರ ತ್ನನುಡನೆ ಬಂದಿದದಳಲಲಿವೆ? ಗೌಡರ ಹುಡುಗಿಯಂತ್ಸೆ? ಈಗೆೀನ್ನು ಗಟಿಟದ ಕೆಳಗಿನ್ನವರಂತ್ಸೆ ಸೀರೆ ಉಟಿಟದಾದಳಲಲಿ? ಸೆಟಟರ
ಹುಡುಗಿಯಂತ್ಸೆ? ಏನ್ನು ರಾತ್ರ ಸೀರೆ ಬದಲಾಯಿಸ ಉಟುಟಕೊಂಡಳೆ? ಒದೆದಯಾಗಿದುದದನ್ನುನು ಬದಲಾಯಿಸು ಎಂದು ನಾನೆೀ ಹೆೀಳಿದರೆ, ಬೆೀಡಾ
ಎಂದು ಉಟುಟದನೆನುೀ ಬೆಂಕಿಕಾಯಿಸ ಆರಿಸಕೊಂಡಿದದಳಲಲಿ ಮತ್ಸೆತ?
“ಯಾವಾಗೆಲಿ ಸೀರೆ ಬದಲಾಯಿಸ ಉಟಿಟದುದ? “ ಕೆೀಳಿದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ.
“ರಾತ್ಸೆರೀಲ್ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದೆ. ಆವಾಗ…”ಎಂದು ನಲ್ಲಿಸ, ಹೊಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಒಲೆಯ ಹತ್ತರಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲು,
ತ್ುಸು ಅನ್ನುಮಾನಸ ನಂತ್ು, ತ್ಸಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದದ ಉತ್ತರ ಸಾಲದಾಗಬಹುದು ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಮತ್ಸೆತ ಸೆೀರಿದಳು: “ ನ್ನನ್ನಗೆ ನಾಲುಕ ಐದು ತ್ಂಗಳಾಗಿದೆ, ಚಿನ್ನನುಕಕ.
ನನೆನು ಗುಡಡ ಹತ್ುತವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಯಿತ್ು ಕಾಣ್. ರಾತ್ರ ನೀವು ಕನ್ನವರಿಸ ಕೂಗಿಕೊಂಡಾಗಳೂ ನಾನ್ನು ಹೊಟೆಟ ಬೆೀನೆಯಿಂದ ಹೊರಳಾಡುತ್ತದೆದ.
ಮತ್ಸೆತ ಸೊಂಟಕೆಕ ಬಿಗಿದು ಸುತ್ತದದ ನಮಮ ರಿೀತ್ಯ ಉಡುಗೆ ಬಹಳ ತಂದರೆ ಕೊಟಿಟತ್ುತ. ಅದಕೆಕೀ ಬಿಚಿಚಾ ನ್ನಮಮ ರಿೀತ್ ಉಟುಟಕೊಂಡು
ಮಲಗಿದೆನ್ನಲಾಲಿ? “
“ಛೆ ಪ್ಪಾಪ! ನ್ನನ್ನನು ದೆಸೆಯಿಂದ ನಂಗೆಷ್ುಟ ಕಷ್ಟ?” ಎಂದಳಷೆಟ ಮುಗೆದ ಚಿನ್ನನುಮಮ. “ಮೀಡ ಮುಚಿಚಾತ್ುತ, ಚಿನ್ನನುಕಕ. ಹೊಗೆ ಅಲಲಿ. ಹೊರಗಂತ್ೂ
ಏನಂದೂ ಕಾಣುವುದಿಲಲಿ. ನಾವೂ ಮೀಡದ ಮೂಡದ ಮೂಟೆಟ ಒಳಗೆೀ ಇದೆದೀವಲಾಲಿ?”
“ಅದು ಯಾರೆ ಮುಕುಂದಬಾವನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತ್ಸಾಡಿತರೀರು?”
“ಹಳೆಮನೆ ತ್ಮಮಪಪಯೊಯೀರು ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ.”
“ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಹೃದಯ ಒಮಮಗೆ ಹಷ್ರ್ಶೆಭಯಗಳಿಂದ ತ್ಸಾಡಿದ ವಾಯಿತ್ು: ತ್ಮಮಪಪಣಣಾಯಯನಂದ ಅಜಜಿಯ ಸುದಿದ ತ್ಳಿಯಬಹುದೆಂದು: ಆ ಸುದಿದ
ಮಂಗಳದೊದ? ಅಥವಾ…?…
***
ಕಲುಲಿಮಂಟಪದ ಗೊೀಡೆಗಳೆಲಲಿ ಅನ್ನುರಣ್ತ್ವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಹುಲ್ಯ ಕಕರ್ಶೆಶವಾಗಿ ಬೊಗಳಿದುದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ, ತ್ಟಕಕನೆ ಎಚಚಾರಗೊಂಡು ಗುತ್ತ, ಪಕಕದಲ್ಲಿ
ಮಲಗಿದದ ತ್ಮಿಮ ದಿಗಿಲುಗೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಹೌಹಾರಿ ಎದುದ, ತ್ಸಾನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯೂ ಅಲಾಯಿದವಾಗಿ ದೂರ ಮಲಗಿದದ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಓಡಿಬಂದು
ನೀಡಿದಾಗ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಲಾಟಿೀನ್ನನಂದನ್ನುನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದದ ಒಂದು ಆಕೃತ್ ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಆ ಆಕೃತ್ ನಾಯಿಗೆ
ಸವಲಪವೂ ಹೆದರದೆ ಹಿಂಜರಿಯದೆ ನಲರ್ಶೆಕಷೌವಾಗಿ ಮುಂಬರಿಯುತ್ತದುದ, ಹತ್ತರ ಬಂದಮೀಲೆ “ಹಛೀ ನನ್ನನು ಹುಲ್ ಹಿಡಿಯ! ಈ ನಾಯಿಗೆೀನ್ನು
ಗುರುತ್ಸೆೀ ಸಕಾಕದೆಲೆಲಿೀನ್ನು?” ಎಂದು ಗದರಿತ್ು. ಹುಲ್ಯ ಧ್ವನಯನನು ವಾಸನೆಯನನು ಒಡನೆಯೆ ಗುರುತ್ಸದಂತ್ಸೆ ಬಾಲವಳಾಳೆಡಿಸತ್ು. ಗುತ್ತಯೂ
ಗುರುತ್ಸದನ್ನು: ಹಳೆಮನೆ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ!
ಇನ್ನೂನು ಬೆಳಕು ಬಿಡುವುದಕೆಕ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಇರಬಹುದು: ಇಷ್ುಟ ಕಪಿಪನ್ನಲೆಲಿೀ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡಡಹತ್ತ ಯಾಕೆ ಬಂದರೂ? ಗುತ್ತ
ಸೊೀಜಗಪಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಚಚಾರಗೊಂಡಿದದ ಮುಕುಂದಯಯ ಮಲಗಿದದಲ್ಲಿಂದಲೆ ಕೆೀಳಿದನ್ನು; “ ಏನೀ ಅದು ಗುತ್ತೀ?”
“ಹಳೆೀಮನೆ ಸಣಣಾ ಅಯಯ ಬಂದಾರೆ….”
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ಮುಕುಂದಯಯಗೆ ಮೈಮೀಲೆ ಕುದಿನೀರು ಹೊಯದಂತ್ಸಾಗಿ ಎದುದಕೊತ್ನ್ನು! ಹೂವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಏನೀ ಅನಾಹುತ್ವಾಗಿರಬೆೀಕು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ
ಅನ್ನುಮಾನ್ನವೆೀ ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ.
ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ನ್ನಂದಾಬೆಂಕಿಗೆ ಸಮಿೀಪವಾಗಿಯೆ ಕುಳಿತ್ು ಮಲುದನಯಲ್ಲಿ, ರಹಸಯ ಹೆೀಳುವಂತ್ಸೆ, ಹೂವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರ ನ್ನಡೆದದದನೆನುಲಲಿ ವರದಿ
ಮಾಡಿದನ್ನು:
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕಣಮರೆಯಾದ ಮೀಲೆ ನ್ನಡೆದ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನೂನು; ಆ ಸುದಿದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದೊದಡನೆ ಸವರತ್ಪತನಾಗಿ ಅಧ್ರ್ಶೆ ಪರಜಾಞವಸೆಥೂಯಲ್ಲಿ ಬಿದುದ ಕೊಂಡಿದದ
ವೆಂಕಟಣಣಾ ನಾಗಕಕನ್ನನುನ್ನುನು ದುಭಾರ್ಶೆಷೆಗಳಿಂದ ಶಪಿಸುತ್ತ ಅವಳನ್ನುನು ಹೊಡೆಯಲೆಂದು ಎದುದ , ತ್ತ್ತರಿಸ ಬಿದುದ, ತ್ಲೆಗೆ ಮಂಚದ ಏಣು ತ್ಗುಲ್,
ತ್ೀರಿಕೊಂಡಿದದನ್ನೂನು; ಅಪಶಕುನ್ನವಾಯಿತ್ಸೆಂದು ಮದುವೆಯ ಗಂಡು ರಾತ್ಸಾರರಾತ್ರಯೆ ಹೂವಳಿಳೆಯನ್ನುನು ತ್ಯಜಸ, ಹಳೆಮನೆಗೆ ಬಂದು, ತ್ನ್ನನು ಭಾವ
ಹೆಂಚಿನ್ನಮನೆಯ ಶಂಕರಪಪಹೆಗಗಡೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯೊಡನೆ ತ್ಂಗಿರುವುದನ್ನೂನು ; ಮದುವೆಗೆ ಬಂದವರೂ ದಿಬಬಾಣದವರೂ ಎಲಲಿ ಬೆಳಗಿನ್ನ
ಜಾವದಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದುದನ್ನೂನು ತ್ಳಿಸ “ಬೆಳಗಾದ ಮಾಯಲೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದಾಯವಣಣಾಯಯನೆೀ ಮುಂದೆ ನಂತ್ು ಮುಂದಿನ್ನ ಕೆಲಸ
ಎಲಲಿ ಮಾಡಿಸಾತನ್ನಂತ್ಸೆ. ಹೆಣ್ಣಾ ತ್ಸೆಗೆದು, ಸುಟುಟ, ಎಲಲಿ ಪೂರೆೈಸದ ಮೀಲೆ, ಇವತ್ಸೆತೀ, ಬೆೈಗಿನ್ನ ಹೊತ್ುತ, ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನನು ಮನೆಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬರಲ್ ಅಂತ್ಸಾ
ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸಾಯನೆ.” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ, ಮುಕುಂದಯಯ ಏನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ಸಾತನೆಯೊ ಎಂಬುದನ್ನುನು ನರಿೀಕಿಷೌಸುವಂತ್ಸೆ, ಅವನ್ನ ಮುಖದ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ
ಕುಳಿತ್ನ್ನು, ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ.
ಆದರೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಬೆಂಕಿಯ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ತದದನೆ ಹೊರತ್ು ಮಾತ್ಸಾಡಲೂ ಇಲಲಿ, ಮುಖವೆತ್ತಲೂ ಇಲಲಿ. ಅವನ್ನು ಕಟಿಟಕೊಂಡಿದದ ವೂಯಹವೆಲಲಿ
ತ್ಲಕೆಳಗಾಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಈ ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ಕೆಕ ಅಣ್ಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮುಂದೆೀನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕೊೀ? ಯಾವ ರಿೀತ್ ನ್ನಡೆದರೆ ತ್ನ್ನನು ಮತ್ುತ
ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಇಷಾಟಥರ್ಶೆ ಕೆೈಗೂಡುತ್ತದೆಯೊೀ ಒಂದೂ ಅವನಗೆ ತೀರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ನ ಬುದಿಧಗೆ ಕತ್ತಲುಗಟಿಟದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಉತ್ತರಕಾಕಗಿ ಕಾದು, ಉತ್ತರ ಏನ್ನು ಹೊರಡುವಂತ್ಸೆ ತೀರದಿರಲು, ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ: “ಚಿನ್ನನುಕಕನೆನು ಕೆೀಳಿ ನೀಡಾನೆೀನ್ನು?” ಎಂದನ್ನು.
“ಅದಕೆಕೀನ್ನು ಗೊತ್ಸಾತಗತದೆ? ಅದಾದೂರ ಏನ್ನು ಹೆೀಳತದೆ?”
“ಏನಾದಾರಗಲ್ ಕೆೀಳಿ ನೀಡಿತನ.”
“ನೀಡಾದಾದೆರ ನೀಡು!”
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ನರುತ್ಸಾಸಾಹಕರವಾದ ಔದಾಸೀನ್ನಯದ ಒಪಿಪಗೆ ದೊರೆಯಲು, ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ತ್ಟಿಟಗೊೀಡೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ
ಚಿನ್ನನುಮಮನಡನೆ ಮಾತ್ಸಾದುತ್ತದುದ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ ಅವಳು ಹೆೀಳಾತಳೆ,‘ಈಗೆಲಿೀ ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಿತೀನ!.’ಅಂತ್ಸಾ. ಅಪಪಯಯ
ಹೊೀಗಿದದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಅಜಜಿೀ ಚಿಂತ್ಸೆೀನೆ ಬಾಳಾ ಆಗಯದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ .”
“ಅಪಪ ಇದುದ ಮಾಡದೂ ಅಷ್ಟರಳಗೆೀ ಇತ್ುತ!” ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಉದಾಸಭಾವ ಮತ್ಸೆತ ಕಿರಯಾಶ್ೀಲತ್ಸೆಗೆ ತ್ರುಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನು ಆಡಿದ ಮಾತ್ನ್ನ ಒಳ
ಅಥರ್ಶೆ ‘ಅಪಪ ಸತ್ತದುದ ಒಳೆಳೆಯದೆ ಆಯುತ, ಮಗಳ ಕೆಷೌೀಮಕೆಕ!’ ಎಂಬಂತ್ತ್ುತ.
ತ್ುಸು ಹೊತ್ುತ ಯೊೀಚಿಸುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ದುದ, ಏನ್ನನ್ನೂನು ಮನ್ನದಲ್ಲಿ ನಣರ್ಶೆಯಿಸ,,ಮುಕುಂದಯಯ ಮೀಲೆದುದ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಇದದಲ್ಲಿಗೆ ತ್ಟೆಟಮರೆಯ ಒಳಗೆ
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ಹೊೀದನ್ನು.ಅವಳೊಡನೆ ಸವಲಪ ಕಾಲವೆ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತದುದ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹೆೀಳಿದನ್ನು ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಗೆ: “ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಬಾವಗೆ ಹೆೀಳು, ಬೆೈಗಿನ್ನ
ಹೊತ್ತಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಬತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ ಅಂತ್ಸಾ, ಅಜಜಿಗೂ ಹೆೀಳು,ಹೂವಳಿಳೆೀಲೆೀ ಇರೀ ಹಾಂಗೆ…ನೀನ್ನೂ ಇರು…ಮುಂದಿಂದೆಲಾಲಿ ಒಂದು ಇತ್ಯಥರ್ಶೆ
ಆಗೆೀಬಿಡಿಲಿ… ನ್ನಮಮ ರಂಗಪಪಣಣಾಯಯ ಏನೆೀನ ಹೆೀಳಿತದದನ್ನಂತ್ಸೆ. ಅವನ್ನ ಪ್ಪಾಲು ಅವನ್ನು ತ್ಗೊಂಡು ಏನಾರೂ ಮಾಡಲ್, ಎಲ್ಲಿಗಾರೂ ಹೊೀಗಲ್,
ಅಂತ್ಸಾ: ಪ್ಪಾಲುಮುಖಂಡರೆಲಲಿ ಸೆೀರಿ ನ್ನಮಗೆ ಬಹಿಷಾಕರ ಹಾಕಾತರಂತ್ಸೆ !”
“ಅವರ ಮುಂಡಾಮೀಚುತ! ಯಾರಿಗೊೀ? ಬಹಿಷಾಕರ ಹಾಕೊೀದು? ಯಾರ? ಯಾಕಂತೀ?… “ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ
ಹೊಣ್ಣೆಗಾರಿಕೆ ಸಾಲದ ಹುಡುಗತ್ನ್ನದ ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆತ್ಸೆ ಎದುದ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. “ ಹಾಂಗಾರೆ ಈಗ ನಾ ಹೊೀಗಿತೀನ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಇತ್ರ್ಶೆನ ಹೂವಳಿಳೆೀಲ್.
ದಾಯವಣಣಾಯಯಗೂ ಹೆೀಳಿತನ, ನೀ ಹೆೀಳಿದೆನುಲಾಲಿ. ಬಾ, ಅಮಾಯಲೆ ಮಾತ್ಸಾಡಾನ್ನ….”
ಕಡೆಯಪಕಷೌ ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳಾದರೂ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಅಡಗಿರಬೆೀಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮುಕುಂದಯಯ ಅದಕೆಕ ತ್ಕಕ ಸದಧತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದನ್ನು, ಹುಲ್ಕಲುಲಿ
ನೆತ್ತಯ ಕಲುಲಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ್ನವನ್ನೂನು ಪೂತ್ರ್ಶೆ ಕಳೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವಳ ತ್ಂದೆ ವೆಂಕಣಣಾನ್ನ ನಧ್ನ್ನದಿಂದ
ಘಟನಾವೂಯಹದ ದಿಕೆಕ ಬದಲಾಯಿಸಹೊೀಗಿತ್ುತ.
ಮುಕುಂದಯಯ ಗುತ್ತಗೂ ಐತ್ನಗೂ ಹೂವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದ ಸಮಾಚಾರವನೆನುಲಲಿ ತ್ಳಿಸ, ತ್ಸಾನ್ನು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಬೆೈಗಿನ್ನ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೊೀಗಿ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಬಿಡುವುದಾಗಿಯೂ; ಪಿೀಂಚಲು ಗುಡಡ ಇಳಿಯಲು ಸಧ್ಯಕೆಕ ಅಸಮಥೆರ್ಶೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಮೈ ಸರಿಯಾಗುವ ತ್ನ್ನಕ
ಅಲ್ಲಿಯೆ ವಿಶಾರಂತ್ಯಿಂದಿದುದ, ಐತ್ ಅವಳನ್ನುನು ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಅವರ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆಯೂ ಹಿಂದಕೆಕ ಸಾಗಿಸಬೆೀಕಾದ ಕೆಲವು
ಸಾಮಾನ್ನುಗಳನ್ನುನು ಸಾಗಿಸದ ಮೀಲೆ, ಗುತ್ತ ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗುವಂತ್ಸೆಯೂ ಸಲಹೆಮಾಡಿದನ್ನು. ತ್ಸಾನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯೂ ಸಂಬಾವಿಗೆ
ಹಿಂದಿರುಗುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಒಡೆಯರ ಆಜೆಞಯನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನು ಮಾವನ್ನ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಒದಗಬಹುದಾದ ಕಿರುಕುಳವನ್ನೂನು ಮತ್ುತ
ಪ್ೀಲ್ಸರ ಭಯವನ್ನೂನು ಸೂಚಿಸಲು, ಮುಕುಂದಯಯ ಅವನಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಿಂದೆ ತ್ಳಿಸದಂತ್ಸೆಯೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು.ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಆಲ್ಸದ ಮೀಲೆ
ಗುತ್ತ ಅನ್ನುಮಾನಸ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ನಧಾನ್ನವಾಗಿ “ಏನೀ ನೀಡಿತನ , ಅಯಾಯ…. ನ್ನಂಗೆೀನಾದೂರ ನೀವು ಒಂದಿಟು ದುಡುದ ಕೊಟಿಟದೆರ , ಆಪತ್ತಗೆ
ಅನ್ನುವಾಗಿತತ್ಸೆತೀನೀ? ದೆೀಸಾಂತ್ರ ಹೊೀಗಿ ಬಂದ ಮಾಯಲಾದುರ ನಮಮ ರುಣ ತ್ೀರಿಸದೆ ಇಟುಟಕೊಳಾಳೆದಿಲಲಿ. ನಾನ್ನೂ ನ್ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತೀನ್ನೂ ಇಬೂರ
ಗೆಯಾದದೂರ ತ್ೀರಿಸತೀಂವೆ!.”
“ದುಡೆಡೀನೀ ಕೊಡಾನ್ನ. ಆದರೆ ನೀ ದೆೀಶಾಂತ್ರೆ ಹೊೀಗಾದಾಯಕೆ?”
“ದೂರಾ ಏನ್ನು ಹೊೀಗಾದಿಲಲಿಯಾಯ….! “ ಮುಂದುವರಿದನ್ನು ಗುತ್ತ ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ನಮಾಮ-ಚಿನ್ನನುಕೊಕೀರಾ ಲಗನುಕೆಕ ಹಾಜರಿದುದ, ಮದುವೆ
ಚಪಪರ ಹಾಕೊೀ ಸೆೀವೆನಾದೂರ ಮಾಡೆೀಮಾಡಿತೀನ ಬಿಡಿ!…”
ನ್ನಡೆದೆಲಲಿ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಅದುವರೆಗೂ ಮಾಲಿವವಾಗಿದದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮುಖದ ಮಬುಬಾ ತಲಗಿದಂತ್ಸಾಯುತ. ಗುತ್ತಯ ಲ್ೀಕಾಭರಾಮದ
ಮಾತ್ು ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದದ ಆಶಾಕಿರಣಗಳನ್ನುನು ಮೂಡಿಸ ಬೆಳೆಸತ್ು. ನ್ನಗುತ್ತಲೆ ವಿನೀದದಿಂದೆಂಬಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಹಾಂಗೆ ಆಗಲ್ ಬಿಡು, ನನ್ನಗೆ
ನ್ನಮಮ ಸೆೀವೆ ಮಾಡುವ ಯೊೀಗ ಇರೀದರಿಂದಾದೂರ ಹಾಂಗಾದೆರ ಸಂತೀಷಾನೆ !”
ಉಲಲಿಸತ್ವಾದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ತ್ನ್ನನು ಸಂಕಲಪನಾ ವಿಲಾಸವನ್ನುನು ಮುಂದುವರಿಸತ್ು.ಯಃಕಶ್ಚಾತ್ರಾದ ಗುತ್ತ ಐತ್ರಲಲಿದಿದದರೆ ಯಾವ
ವಿಚಾರವನ್ನುನು ಇತ್ರರಡನೆ ಬಾಯಿಬಿಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತತತೀ ಆ ಗೊೀಪಯ ವಿಷ್ಯವನ್ನುನು , ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ,
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಜಹೆವ ಅವನ್ನ ಹೃದಯದಾವರವನ್ನುನು ತ್ಸೆರೆದಿತ್ುತ: ಮತ್ಸೆತ ಲಘುವಾಗಿಯೆೀ ಹೆೀಳಿದನ್ನು, ಅಧ್ರ್ಶೆ ವಿನೀದಕೆಕಂಬಂತ್ಸೆ: “ಹೂವಳಿಳೆ
ಮಾವನ್ನೂ ತ್ೀರಿಕೊಂಡಾಯುತ. ಇನ್ನುನು ಆ ಮನೆ ನ್ನಡಸೊೀ ಭಾರವನೆನುಲಾಲಿ ನಾನೆ ಹೊರಬೆೀಕಾಗತದೆಯೊೀ ಏನೀ? ನ್ನಮಮ ರಂಗಪಪಣಣಾಯಯನ್ನೂ ಹಿಸೆಸಾ
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ಕೊಟುಟ, ನ್ನನ್ನನು ಬಾಯರೆ ಹಾಕೊೀ ಹುನಾರಿನ್ನಲ್ಲಿದಾನೆ… ಅಲ್ಲಿೀ ಗುತ್ತ?”
ತ್ನನುಳಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳುತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯ ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಸಂಬೊೀಧಿಸಲು, ಗುತ್ತ ಎಚಚಾತ್ತವನ್ನಂತ್ಸೆ ಹಷ್ರ್ಶೆಗೊಂಡು
“ಆಞ” ಎಂದು ಸಮಿೀಪಸಥೂನಾಗುವವನ್ನಂತ್ಸೆ ಮುಖವನ್ನುನು ಮುಂದಕೆಕ ಚಾಚಿ ವಿಶೆೀಷಾಸಕಿತಯಿಂದ ಕಿವಿಗೊಟಟನ್ನು .
“ಅಲಾಲಿ? ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಹೂವಳಿಳೆೀಲ್ ಮಸಲಾ ನಾನೆ ನಂತ್ು ಗದೆದ ತೀಟಕ ಕೆಲಸ ಎಲಾಲಿ ಮುಗಿಸಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದರೆ …. ಅಲ್ಲಿೀಗೆ ಬತ್ರ್ಶೆರೆೀನ
ನೀನ್ನೂ ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತ?”
“ಭಗವಂತ್ ನ್ನಡೆಸದೆರ ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಬತ್ತೀನ, ನ್ನನನುಡೆಯಾ? ನಮಮ ಪ್ಪಾದದಾಗೆ ಗೆಯುದಕೊಂಡು ಬಿದಿದತ್ರ್ಶೆನ…” ಇನೆನುೀನ್ನು ಆ ಸನನುವೆೀಶವೂ
ಸಾಕಾಷೌತ್ಸಾಕತ್ಕೆಕ ಸನನುಕಟವಾಗಿಯೆೀ ಬಿಟಿಟತ್ಸೆಂಬಂತ್ಸೆ ಮುಕುಂಕಯಯನ್ನ ಪರಶೆನುಗೆ ಹಿಗಿಗನಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಟಿಟದದನ್ನು ಗುತ್ತ!
ಅವರ ಸಂವಾದವನ್ನುನು ಆಲ್ಸುತ್ಸಾತ ಕಿರುನ್ನಗೆವೆರೆಸ ಕುಳಿತ್ದದ ಐತ್ ಪರಿಹಾಸಯಕೆಂಬಂತ್ಸೆ : “ಮುಕುಂದಣಣಾಗೆ ಗುತ್ತೀನ್ನ ಕಂಡರೆೀ ಅಷ್ುಟ ಇಷ್ಟ. ನಾವು?
ನಾನ್ನೂ ಪಿೀಂಚಲು?…”
“ನೀವಾ?… ನೀನ್ನು ಯಾದೆ? ಖಳಳೆ! ಬರಿೀ ಕೂಳು ಖಚಿರ್ಶೆಗೆ!… ಪಿೀಂಚಲು ಒಬಬಾಳೆೀ ಸಾಕು!… “ ಗಹಗಹಿಸ ನ್ನಕಕನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ.
ಪಿೀಂಚಲು ಒಬಬಾಳೆೀ ನ್ನಮಿಮಬಬಾರ ಪ್ಪಾಲು ಕೆಲಸಕೂಕ ಸಾಕಲಾದ? ನಮಗೆೀನ್ನು ನ್ನಷ್ಟ ಆಗಲ್ಕಿಕಲಲಿ, ನಾನ್ನೂ ಅವಳ ಜೊತ್ಸೆ ಬಂದಿದದರೆ!” ನ್ನಗುನ್ನಗುತ್ತಲೆ
ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಐತ್.
ಮೂವರೂ ಒಟಿಟಗೆ ನ್ನಕಕರು! ತ್ಟಿಟಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಒಳಗಡೆ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದದ ಮೂವರು ಹೆಣುಣಾಗಳೂ ಅಂತ್ಹ ದುಃಖಭಾರದ
ವಿಷ್ಮಸನನುವೆೀಶದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರಿೀತ್ ಲಘುಹೃದಯರಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ತದದ ಗಂಡುಗಳನ್ನುನು ಕಂಡು ಅಚಚಾರಿಗೊಂಡಿದದರು!
ಆಗುಂಬೆಯಿಂದ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಮುಖಾಂತ್ರ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಬಂದು, ದೊೀಣ್ಗಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದಾಟಿ ಮುತ್ತಳಿಳೆ, ಸೀತ್ಸೆಮನೆ, ಕಾನ್ನೂರುಗಳಿಗೆ
ಹೊೀಗುವ ಗಟಿಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿ, ಗುತ್ತ ತ್ಮಮಯೊಡನೆ ತ್ುಂಗಾನ್ನದಿಯ ಎಡದ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ದೆೈತ್ಸಾಯಕಾರದ ಅರಳಿಮರದ ಕಟಿಟಗೆ
ತ್ುಸುದೂರದಲ್ಲಿ, ಹೊಳೆ ದಾಟಲು ದೊೀಣ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಲಭಸರುವ ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ದದನ್ನು. ನೆರೆ ಏರಿ ಭೀಗರ್ಶೆರೆದು ವಿಸಾತರವಾಗಿ
ವೆೀಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದದ ಕೆಮಮಣುಣಾ ಬಣಣಾದ ಮಹಾಪರವಾಹವನೆನುೀ ನೀಡುತ್ತದೆಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಅವನ್ನ ನಾಯಿ ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ಕರರನೆಯ
ಬೃಹದಾಕಾರದಿಂದ ಹೊಸಬರಾರೂ ಬಳಿಗೆ ಬರದಂತ್ಸೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟಿಟಸುವ ಭಯಾನ್ನಕ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಕುಳಿತ್ತ್ುತ, ಮುಂಗಾಲೂರಿ ಉನ್ನನುತ್ವಾಗಿ, ತ್ಮಿಮ
ಚಿಂತ್ಸಾಕಾರಂತ್ಸೆ ಯಾದಂತ್ಸೆ ತ್ುಸು ದೂರವೆ ಕುಳಿತ್ದದಳು, ಅಂಗೆೈಗೆ ಗಲಲಿವೂರಿ, ಗಟಿಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನ ಆಳುಗಳು, ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮಕಕಳು ತ್ಮಮ
ತ್ಮಮ ಸರದಿಗಾಗಿ ದೊೀಣ್ಗೆ ಕಾಯುತ್ಸಾತ, ಕುಳಿತೀ ನಂತೀ ಬೆೀಸರಪರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮಮನೆ ಓಡಾಡುತ್ತಲ್ೀ
ಇದದರು. ಅರಳಿಕಟೆಟಯ ಮೀಲೆ ಸವಲಪ ಚೆನಾನುಗಿ ಬಟೆಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಯಾರೀ ಇಬಬಾರು ಗೌಡರು ಕುಳಿತ್ದುದದನ್ನೂನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿತ್ುತ.
“ಈ ದೊೀಣ್ಗೆ ಕಾಯುವುದು ಸಾಕಪ್ಪಾಪ!….ಒಂದು ಹದಿನೆೈದು ಇಪಪತ್ುತ ದಿನ್ನ ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೆ ಬಂದಿದದರೆ ನ್ನಮಗೆ ಇದರ ಹಂಗು ಯಾಕೆ
ಬೆೀಕಿತ್ುತ? ಸಲ್ೀಸಾಗಿ ಕಲುಲಿ ಸಾರದ ಮೀಲೆಯೆ ದಾಟಿ ಹೊೀಗುತ್ತದೆದವಲಾದ?….” ಕುಡಿಮಿೀಸೆ ಬಿಟುಟ, ತ್ಲೆಗೆ ಕೆಂಪು ಎಲೆವಸತರ ಸುತ್ತ
ಮುಖಂಡನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದದ ಒಬಬಾ ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯವನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಆಲ್ಸ ಗುತ್ತ ಅವನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೀಡತಡಗಿದನ್ನು.
ಗುತ್ತಗೆ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ಅಷ್ುಟ ದೊಡಡ ಹೊಳೆಗೆ ಸಾರ ಹಾಕಲ್ಕೆಕ ಅದೆೀನ್ನು ಹಳಳೆವೆೀ ? ಅವನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಆ ವಿಸಾತರವಾಗಿದದ ಸುಚಂಚಲ
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ಜಲರಾಶ್ಯ ನ್ನಡುವೆ ಕಾಣುತ್ತದದ ಒಂದೆೀ ಸಥೂರವಸುತ ಎಂದರೆ , ದೊೀಣ್ಗಂಡಿಗೆ ಬಹುದೂರ ಮೀಲು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದದ ಒಂದು ಕಲುಲಿ
ಮಂಟಪದ ಅಗರಭಾಗ. ಅದೂ ಏನ್ನು ಈಗಲ್ೀ ಆಗಲ್ೀ ಮುಳುಗಿ ಮುಚಿಚಾಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತತ್ುತ.
ಕೆಂಪು ಎಲೆವಸತರದವನಡನೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದ ಹಾಳೆಟ್ೀಪಿಯ ಗಟಿಟದಾಳು ಸಮಮತ್ಸದನ್ನು: “ಹೌದಂಬುರ ಕಾಣ್ಣೆ, ನ್ನಮಮ ಕಾನ್ನೂನ್ನು ಸೆೀರಿಗಾರುರ್ಶೆ
ಒಂದು ತ್ಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೆ ಆಳುಗಳನೆನುಲಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದರಂಬರಲಾಲಿ, ಆ ಕಲುಲಿಸಾರದ ಮೀಲೆಯೆೀ!”
ಮುತ್ೂತರು ಸೀಮಯೂ ಕೂಡ ‘ದೆೀಸಾಂತ್ರ’ವಾಗಿದದ ಗುತ್ತಯ ಬದುಕೆಲಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸಂಬಾವಿ , ಮೀಗರವಳಿಳೆ, ಹಳೆಮನೆ, ಹೂವಳಿಳೆ, ಕೊೀಣೂರು,
ಬೆಟಟಳಿಳೆಗಳಿಗೆೀ ಸೀಮಿತ್ವಾಗಿದುದದರಿಂದ ಅವನೆಂದೂ ಬೆೀಸಗೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ರಾಮತ್ೀಥರ್ಶೆದ ದೃಶಯವನ್ನುನು ನೀಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಅವನ್ನ
ಸಂಕುಚಿತ್ ಜೀವನ್ನದ ಹದಿನೆಂಟ್ೀ ಇಪಪತತೀ ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಮಮಯಾದರೂ ಅವನ್ನು ‘ಎಳಾಳೆಮಾಸೆ’ಯ ಜಾತ್ಸೆರಗಾದರೂ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಂತ್ಹ
‘ದೂರದೆೀಶಕೆಕ’ ಬಂದವನ್ನಲಲಿ. ಹೊಲೆಯನಾಗಿದದ ಅವನಗೆ ಈ ಜನ್ನಮದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮತ್ೀಥರ್ಶೆದ ಸಾನುನ್ನವಂತ್ೂ ಸವರ್ಶೆಥಾ ಅಲಭಯವಾದುದರಿಂದ
ಅಂತ್ಹ ಅಗಮಯಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಏರಲು ಅವನೆಂದೂ ಆಶ್ಸರಲ್ಲಲಿ.
“ಮತ್ಸೆತ, ನೀವೆಲಲಿ ಎತ್ತ ಹೊೀಗುವವರು ಹೊಳೆ ದಾಂಟಿ?” ಕೆಂಪು ಎಲೆವಸತರದವನ್ನು ಕೆೀಳಿದನ್ನು.
“ನಾವು ಮುತ್ತಳಿಳೆಗೆ ಹೊವೀಯುಕ…ನೀವೊೀ?” ಹಾಳೆ ಟ್ೀಪಿಯ ಉತ್ತರ ಮತ್ುತ ಪರಶೆನು.
“ನಾನೀ? ಸೀತ್ಸೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರೆಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ಸೆರ್ಶೆ” ಎಂದ ಕೆಂಪುವಸತರದವನ್ನು ಅರಳಿಕಟೆಟಯ ತ್ರುಗಿನೀಡಿ “ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ವರು ನಮಮ
ಗೌಡರಲಲಿವೊೀ ಕಾಣು” ಎಂದನ್ನು.
ಹಾಳೆತೀಪಿಯವನ್ನು ಅತ್ತ ನೀಡಿ ಗುರುತ್ಸ “ಹೌದು ಮಾರಾಯರ , ಅವರೆೀ! ನ್ನಮಮ ಒಡೆಯರಲಾದ ಶಾಮಯಯಗೌಡರು!”ಎಂದನ್ನು.
“ಅವರು ಯಾರೀ? ಇನನುಬಬಾರು? ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಾತ್ಸಾಡುವವರು? ಒಳೆಳೆ ಮದುಮಗನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಂಗಿ ಹಾಕಿ, ರುಮಾಲು ಕಟಿಟದಾದರಲಾಲಿ?”
“ಹುರಿಮಿೀಸೆ ಬಿಟಿಟದಾದರಲಾಲಿ ಅವರಾ? ಅಯೊಯೀ ನನ್ನನು? ಅವರು ಗೊತ್ತಲಲಿವೆ ನನ್ನಗೆ? ಕಾನ್ನೂರು ಸಣಣಾಗೌಡರಲಾದ?…”
“ಅಯೊಯೀ, ನ್ನನ್ನನು ಕಣುಣಾ ಹೊಟಿಟಹಾರ! ಹೌದೆ ಹೌದು, ಚಂದರಯಯಗೌಡರು! ಆ ವೆೀಷೆದಲ್ಲಿ ನ್ನನ್ನಗೆ ಗುರುತ್ಸೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ! ಮನೆನು ಮನೆನು ಅವರ ಹೆಂಡತ್
ತ್ೀರಿಹೊೀದರಂಬುರ, ಪ್ಪಾಪ !….
“ಅದಕೆಕೀ ಕಾಣುತ, ಮರುಮುದುವೆಗೆ ಹೆಣುಣಾ ನೀಡಲ್ಕೆಕ ಹೊೀಗಿದದರಂಬುರ, ಮಳೂರು ಮಂಡಗದೆದ ಕಡೆಗೆ, ಅವರ ಬಾವನ್ನ ಸಂಗಡ….”
‘ಕಾನ್ನೂರು’ ‘ಮುತ್ತಳಿಳೆ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೆೀಳಿ ಗುತ್ತ ಕಿವಿ ನಮಿರಿದದನ್ನು . ತ್ನ್ನನು ಒಡೆಯರು ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆಯವರೂ ಆ ಹೆಸರುಗಳನೆನು
ಹೆೀಳಿದದ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ, ಅರಳಿಕಟೆಟಯ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ದದವರನ್ನುನು ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ ನೀಡತಡಗಿದದನ್ನು: ಆ ಇಬಬಾರು ಗೌಡರೂ ಇನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನುಂತ್ಸೆಯೆ
ಹುಡುಗಪ್ಪಾರಯದವರಾಗಿ ಕಂಡರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರಬಬಾರನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ‘ಅಜಾಞತ್ವಾಸದ’ ಕಾಲದ ಒಡೆಯರನಾನುಗಿ ಆರಿಸಕೊಳಳೆಲೆೀಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ .
ಮುತ್ತಳಿಳೆಯ ಶಾಮಯಯಗೌಡರು ನೀಡುವುದಕೆಕ ಸಾತ್ವಕರಾಗಿ ಸೌಮಯರಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಗುತ್ತಯ ಆಕಷ್ರ್ಶೆಣ್ಣೆಯೆಲಲಿ ಹಾಳೆತೀಪಿಯವನ್ನು ಕಾನ್ನೂರಿನ್ನ
ಸಣಣಾಗೌಡರು ಎಂದು ವಣ್ರ್ಶೆಸದದ ವಯಕಿತಯ ರಾಜಠಿೀವಿಯ ಕಡೆಗೆೀ ವಾಲ್ತ್ುತ.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಚೆಯ ದಡದಿಂದ ಜನ್ನರನ್ನುನು ಕರೆದು ತ್ಂದಿದದ ದೊೀಣ್ ಈಚೆಯ ದಡಕೆಕ ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತತ್ುತ. ದೊೀಣ್ಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ಜಾಗ
ಸಂಪ್ಪಾದಿಸುವ ಅಥವಾ ಆಕರಮಿಸಕೊಳುಳೆವ ತ್ರಾತ್ುರಿಯಿಂದ ಕಾಯುತ್ತದದ ಜನ್ನ ಸೊೀಪ್ಪಾನ್ನ ಪಂಕಿತಯನನುಳಿದು ಧಾವಿತ್ು. ಗುತ್ತಯೂ
ಅನೆೈಚಿಛೆಕವಾಗಿಯೆ ಎದುದ ನಂತ್ನ್ನು!
ಆದರೆ ಅವನಗೆ ಇತ್ರರಂತ್ಸೆ ನ್ನೂಕುನ್ನುಗಗಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುವ ಕೆಚಾಚಾಗಲ್ಲಲಿ. ಜನ್ನರು ದೊೀಣ್ಯಿಂದಿಳಿಯುವ ಮತ್ುತ ದೊೀಣ್ ಹತ್ುತವ
ಸಾಹಸಗಳೆರಡನ್ನೂನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಅಂಬಿಗರ ಭತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ ಆಜೆಞ ವಿಜಾಞಪನೆ ನಂದೆ ಶಾಪ ಮದಲಾದುವುಗಳನ್ನುನು ಆಲ್ಸುತ್ಸಾತ, ತ್ುಸು ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಂತ್ಸೆ
ಕುಳಿತ್ದದಲ್ಲಿಯೆೀ ನ್ನಟುಟ ನಂತ್ದದನ್ನು. ತ್ನ್ನೂನುರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮುಲಾಜೂ ಇಲಲಿದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಸಂಹಧೆೈಯರ್ಶೆದಿಂದ ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರ
ಊರಿನ್ನಲ್ಲಿ (ಅವನ್ನ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ ‘ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ’) ಹೊಲಬುಗೆಟಟ ನಾಯಿಯಂತ್ಸೆ ಅಂಜುಬುರುಕುತ್ನ್ನವನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸುತ್ತದದನ್ನು.
ಅದಕೆಕ ಕಾರಣ, ಬರಿಯ ಅಪರಿಚಿತ್ ಪರದೆೀಶ ಮತ್ುತ ಅಪರಿಚಿತ್ ಜನ್ನ ಮಾತ್ರವೆ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನಗೆ ತಳೆಳೆ ನ್ನಡಗುವಂತ್ಸಾಗುತ್ತದದದುದ
ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರ ಭೀತ್ಯಿಂದ. ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಿಂದ ಹೊರಟವನ್ನು ದಾರಿಯುದದಕೂಕ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸ ಹಿಡಿದುಬಿಡುತ್ಸಾತರೀ
ಎಂದು ಹೆದರಿಕೊಂಡೆೀ ಬಂದಿದದನ್ನು. ಅದಕಾಕಗಿಯೆ ಹುಲ್ಯನ್ನನ್ನೂನು ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊಡೆದೊೀಡಿಸ, ಅದು ಸಂಬಾವಿ ಕೆೀರಿಗೆ ಸೆೀರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಲು
ಬಹಳ ಪರಯತ್ನುಸದದನ್ನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ತತ್ುತ, ಆ ನಾಯಿಯನ್ನುನು ತ್ನನುಡೆನೆ ಒಮಮ ಕಂಡವರು ಅದನ್ನುನು ಮರೆಯಲಾರರು ಎಂದು. ಜೊತ್ಸೆಗೆ
ತ್ನ್ನನು ಅಸಾಧಾರಣ ಕುಳಳೆತ್ನ್ನ ಬೆೀರೆ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಎಂತ್ಹ ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪರತ್ಸೆಯೀಕಿಸ ಗುರುತ್ಸ ಹಿಡಿದುಕೊಡುವಂತ್ತ್ುತ. ಅವನ್ನು ಸವಲಪವಾದರೂ
ಗುರುತ್ು ಮರೆಸಕೊಳಳೆಲೆಂದು ಗಡಡಮಿೀಸೆಗಳನ್ನುನು ಬಹಳ ದಿನ್ನಗಳಿಂದ ಬೊೀಳಿಸರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಗಟಿಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರಂತ್ಸೆ ಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊಳಳೆಲು
ನರಾಕರಿಸದ ತ್ಮಿಮಯೂ, ಎಲಲಿರ ಗಮನ್ನಕೂಕ ಬಿದೆದೀ ಬಿೀಳುವ ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆಯೆೀ ನ್ನಡೆದುಬರುತ್ತದದರೆ, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕಂಡಿದದ ಪ್ೀಲ್ೀಸರ
ಮಾತ್ರಲ್, ತ್ನ್ನನು ಚಹರೆ ಮತ್ುತ ತ್ನ್ನನು ಶುಕನ್ನಸಂಗಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆೀಳಿದದರೂ ಸಾಕು, ಯಾವನಾದರೂ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸುವ ಸಂಭವವುಂಟೆಂದು
ಹೆದರಿ, ಹುಲ್ಯನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಗಗಹಾಕಿ, ತ್ಮಿಮ ಅದನ್ನುನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತ್ನ್ನಗೆ ಬಹುದೂರವಾಗಿ, ತ್ನ್ನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಲಿವೆಂಬುದನ್ನುನು
ಸಾರುವಂತ್ಸೆ, ಗಟಟದತ್ಗಿಗನ್ನ ಆಳುಗಳೊಟನೆ ನ್ನಡೆದುಬರುವಂತ್ಸೆ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡು ಮಾಡಿದದನ್ನು! ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಪ್ಪೆೀಟೆಯ ಮಧೆಯ ಹೊಳೆದಂಡೆಗೆ
ನ್ನಡೆದುಬರುವ ರಸೆತಯಲ್ಲಿ, ಅವನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದು ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಗಟಟದಾಳುಗಳು ‘ಅದೆೀ ಪ್ೀಲ್ೀಸು ಕಛೆೀರಿ, ಇದೆೀ ಲಾಕಪುಪ!’ ಎಂದು ತ್ಮಮ
ಎಡಬಲ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದದ ಕಲುಲಿಕಟಟಡಗಳನ್ನುನು ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸ ಮಾತ್ನಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಗುತ್ತಗೆ ಜಂಘ್ರಾಬಲವೆ ಸಡಿಲವಾಗಿತ್ುತ! ಯಾರಾದರೂ
ಕರಿೀಪ್ಪೆೀಟದವರು, ಆ ಗಿಲುರ್ಶೆಮಿೀಸೆಯವನೀ? ಆ ಮಿೀಸೆಬೊೀಳನೀ? ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರೆ ಏನ್ನುಗತ್? ಎಂದು ಕಳವಳಿಸ,
ಮೀರೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆೀ ಬಿರಬಿರನೆ ಸಾಗಿದದನ್ನು! ಆದರೆ ಆ ಮಳೆಗಾಲದ ಕೆಸರುರಸೆತಯಾಗಲ್, ಬಿೀಳುತ್ತದದ ಸೊೀನೆಮಳೆಯಿಂದ ಮಂಜು
ಮುಸುಗಿದಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತದುದ ಹಾಸುಂಬೆ ಹಬಿಬಾದ ಕಲುಲಿಗೊೀಡೆಯ ಈ ಕಟಟಡಗಳಲಾಲಿಗಲ್, ಇವನ್ನನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸುವುದಕಿಕರಲ್ ನೀಡುವುದಕೂಕ
ಒಂದು ನ್ನರಪಿಳೆಳೆಯಾದರೂ ಕಾಣುತ್ತರಲ್ಲಲಿ….
“ಏಯ್ ಹಸಲ್ೀರವನೆ, ಯಾರದೊದೀ ಇದು, ಈ ಕೊೀಳಿೀ ಬುಟಿಟ? ನನ್ನನು ಕೊೀಳಿೀ ಕುನನುೀನೆಲಲಿ ಸಾಗಿಸಕೆಕ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೊಯೀ ದೊೀಣ್ೀಲ್?
ತ್ಸೆಗಿೀತ್ೀಯೊೀ ಇಲ್ಲಿೀ, ಲೌಡಿೀ ಮಗನೆ?….”
ಅಂಬಿಗನ್ನ ಆಭರ್ಶೆಟಗೆ ಗುತ್ತ ಕಣುಣಾಬಾಯಿ ಬಿಟುಟಕೊಂಡು ನಂತ್ದದವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ನಾಯಿಯಕಡೆ ನೀಡಿದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಮನ್ನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತ್ಸೆ ಸಂಚರಿಸತ್ು:
‘ಹಾಂಗಾದೆರ ಹುಲ್ಯನ್ನುನು ದೊೀಣ್ ಹತ್ಸಾತಕೆಕ ಬಿಡಾದಿಲಲಿ? ಈ ನೆರೆೀಲ್ ಹೆಂಗೆ ಈಜ ಆಚೆದಡ ಸೆೀತ್ರ್ಶೆದೆಯೊೀ ಶ್ವನೆೀ ಬಲಲಿ! ಹೊಳೆೀಪ್ಪಾಲೆೀ ಸೆೈ
ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ!’ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ನಂತ್ು, ಭೀಗರ್ಶೆರೆದು ರೌದರ ವೆೀಗದಿಂದ ಬಿದಿರುಹಿಂಡಲುಗಳನ್ನೂನು ಹೆಮಮರಗಳನ್ನೂನು ಸೊಪುಪ ಸದೆಗಳನ್ನೂನು
ಕೊಚಿಚಾಕೊಂಡು ಹರಿಯುತ್ತದದ ತ್ುಂಗೆಯ ನೆರೆವೊನ್ನಲನ್ನೂನು ದೊೀಣ್ಯ ನ್ನೂಕು ನ್ನುಗಗಲು ಗಲಭಯನ್ನೂನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಕಡೆ
ಸಟಿಟನಂದ ಕಣುಣಾಹಾಯಿಸ ಶಪಿಸದನ್ನು: “ಹಾಳು ಮುಂಡೆೀದು, ಹಡಬೆಗೆ ಹುಟಿಟದುದ! ಇದರ ರುಣ ಕಡಿಯಾಕೆ! ಎಷ್ುಟ ಹೊಡೆದಟಿಟದೂರ ಹಿಂದಕೆಕ
ಹೊೀಗೆದಹೊೀಯುತ, ಕೆೀರಿೀಗೆ! ಈಗ ದಾಟು ಹೊಳೆೀನ್ನ! ಮುಳುಗಿ ಸಾಯಿ!…. “
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗನ್ನು ಹೆೀಟೆ ಮರಿಗಳಿದುದ ಪಿೀಂಗುಡುತ್ತದದ ಬುಟಿಟಯ ಪಂಜರವನೆನುತ್ತ, ತ್ನ್ನನುಜೆಞಯನ್ನುನು ಪರಿಪ್ಪಾಲ್ಸದೆ ಬರಿದೆ ಹಲುಲಿಬಿಡುತ್ಸಾತ ದಡದ
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ಮರಳಿನ್ನಮೀಲೆ ನಂತ್ದದ ಗಟಟದವನ್ನ ಕಾಲುಬುಡಕೆಕ, ದೊೀಣ್ಯಿಂದ ಎಸೆದನ್ನು. ಆ ಭೂಕಂಪಕೆಕ ದಿಗಿಲುಗೊಂಡು ಕೂಗಾಡುತ್ತದದ ಹೆೀಟೆ ಮರಿಗಳನ್ನುನು
ಬುಟಿಟಯೊಳಗೆೀ ಸಂತ್ಸೆೈಸ, ಆ ಗಟಿಟದಾಳು ಸಾವಧಾನ್ನವಾಗಿ, ಅಂಬಿಗನ್ನ ತ್ಪಪನ್ನುನು ತ್ದಿದದನ್ನಷೆಟ: “ನಾನ್ನು ಹಸಲ್ೀರವನ್ನಲಲಿ, ಒಡೆಯ, ಬಿಲ್ಲಿೀರವನ್ನು!”
ದೊೀಣ್ಗೆ ಗಟಿಟದಾಳುಗಳೆಲಲಿ ಹತ್ತದದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲುಕ ಜನ್ನ ಹಾರುವರು ದೊೀಣ್ಗಂಡಿಗೆ ಬಂದವರು ಕೆೈಯೆತ್ತ ಅಂಬಿಗನ್ನನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು
“ಓ ತ್ಮಮಯಯಣ್ಣಾಣಾ, ತ್ಮಮಯಯಣ್ಣಾಣಾ, ದೊೀಣ್ ಬಿಡಬೆೀಡ ಬಿಡಬೆೀಡ” ಎಂದು ಕೂಗುತ್ಸಾತ ದೊೀಣ್ಯ ಬುಡಕೆಕ ಓಡಿ ಬಂದರು , “ಮಾರಾಯ,
ಮಠದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವರತ್. ಬೆೀಗ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾದಗಿದೆ ಸಮಾರಾಧ್ನೆಗೆ, ನ್ನಮಮನ್ನುನು ಮದಲು ದಾಟಿಸಬಿಡು; ಅಷ್ುಟ ಉಪಕಾರವಾದಿೀತ್ು.”
“ಜನವಾರದವರು ಹತ್ತತ್ಸಾತರೀ, ಇಳಿರೀ ಎಲಲಿ!” ಅಂಬಿಗ ತ್ಮಮಯಯಣಣಾ ಆಜೆಞಮಾಡಿದ. ಏನೀ ಅಪರಾಧ್ ಮಾಡಿದದವರಂತ್ಸೆ ದಿಗಿಲುಗೊಂಡು,
ಮರುಮಾತ್ಸಾಡದೆ, ಎಲಲಿರೂ ಅವರವರ ಸಾಮಾನ್ನುಗಳೊಡನೆ ಇಳಿದು ದೂರಸರಿದರು. ದೊೀಣ್ಪೂತ್ರ್ಶೆ ಖಾಲ್ಯಾಯಿತ್ು. ಆ ಮೂರು ನಾಲುಕ
ಮಂದಿ ಊಟಕೆಕ ಅವಸರವಾದ ಮಡಿ ಬಾರಹಮಣರು ದೊೀಣ್ ಹತ್ತ ನಂತ್ರು, ಕಚಿಚಾಗಳನ್ನುನು ಮಡಿದು ಸೊಂಟಕೆಕ ಸಕಿಕಸಕೊಂಡು.
ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ದೊಡಡದಾಗಿಯೆ ಇದದ ಆ ದೊೀಣ್ಯಲ್ಲಿ ಇಪಪತ್ುತ ಇಪಪತ್ಸೆತೈದು ಜನ್ನರು ಧಾರಳವಾಗಿ ಹತ್ತಬಹುದಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಇತ್ರ ಮುಟಾಟಳುಗಳು
ಹತ್ತದರೆ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಮೈಲ್ಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಹ ಅಪಚಾರವೆೀನಾದರೂ ನ್ನಡೆದರೆ ತ್ನ್ನಗೂ ತ್ನ್ನನು ದೊೀಣ್ಗೂ ತ್ನ್ನನು ಅಂಬಿಗನ್ನ ಕಸುಬಿಗೂ
ಕೆೀಡಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ನಂಬಿದದ ಆ ತ್ಮಮಯಯಣಣಾ, ಬೆೀರೆ ಉಪ್ಪಾಯ ಕಾಣದೆ, ಆ ನಾಲವರನೆನುೀ ಆಚೆ ದಡಕೆಕ ಕೊಂಡಯಯಲು ಸದಧನಾಗಿದದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ಹಾರುವರಲ್ಲಿ ಒಬಬಾ “ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೀ ಇಬಬಾರು ಗೌಡರು ಕೂತ್ದಾದರೆ ನೀಡು , ಅರಳಿಕಟೆಟೀಲ್. ಅವರೂ ಹೊಳೆ ದಾಟುವವರಿರಬೆೀಕು. ಜನ್ನ
ಸಾಲದಿದದರೆ ಅವರನ್ನುನು ಕರೆಯಬಹುದಲಾಲಿ?” ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದನ್ನು.
“ಅವರೀ?….ಅವರು ನ್ನಮಮ ಧ್ಣ್ಣೆೀರು ಕಣರಯಾಯ! ಕಾನ್ನೂರು ಚಂದೆರೀಗೌಡುರ, ಮುತ್ತಳಿಳೆ ಶಾಯಮೀಗೌಡುರ. ಆಗಲೆ ಕರೆದಿದೆದ ಅವರನ್ನುನು…. ಅವರನ್ನನು
ಹಾಂಗೆಲಲಿ ಕಾಯೊಸಾೀಕೆ ಆಗತದೆಯೆೀ? ವಷಾರ್ಶೆ ವಷಾರ್ಶೆ ಭತ್ತ ಕೊಟುಟ ನ್ನಮಮ ಹೊಟೆಟ ಹೊರೆಯೊೀರೆ ಅವರು….ಇಲಲಿದಿದೆರ ಈ ದೊೀಣ್ ದಾಟ್ೀರು
ಕೊಡೀ ಒಂದೊಂದೆೀ ಬಿಲೆಲಿ ಯಾತ್ಕೆಕ ಸಾಕಾಗಿತತ್ುತ ನ್ನಮಗೆ ?….ಬೆೈಗನ್ನ ಹೊತ್ುತ ಒಂದು ತಟುಟ ಕುಡಿಯಾಕೂ ಸಾಕಾಗಿತರಲ್ಲಲಿ! ಹಿಹಿಹುಹಿಹು!
ಬೆೀಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಬೆೀಡಿ, ಅಯಾಯ, ಬಿರಾಂಬರ ಹತ್ರ ಹಾಂಗೆಲಲಿ ಹೆೀಳೆದ ಅಂತ್ಸಾ! ಹಿಹಿಹುಹಿಹು!…ಅವರೂ….ಹುಞಹುಞಹುಞ; ಸೀತ್ಸೆಮನೆ
ಸಂಗಪಪಗೌಡರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಿತದಾರೆ….ಅವರಿಲೆಲಿೀ ಪ್ಪಾಯಟಿಗೆ ಹೊೀಗಾಯರಂತ್ಸೆ….”ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ತ್ಮಮಯಯಣಣಾ ನಾಲೆಕೀ ಬಾರಹಮಣರನ್ನುನು ಕೂರಿಸಕೊಂಡು,
ದಡದಲ್ಲಿ ನಂತ್ು ಗಂಟೆಗಟಟಲೆ ಕಾಯುತ್ತದದ ಜನ್ನರು ಗುಂಪು ನಸಸಾಹಾಯಕರಾಗಿ ನೀಡುತ್ತರಲು, ಹುಟಿಟನಂದ ದಡವನನುತ್ತ ದೊೀಣ್ಯ ಹೊನ್ನಲ್ಗೆ
ತ್ಳಿಳೆಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನನು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು ಹುಟುಟಹಾಕತಡಗಿದನ್ನು, ದೊೀಣ್ಯ ಮತತಂದು ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿದದ ತ್ನ್ನನು ಸಹಾಯಕ ಅಂಬಿಗನಗೆ ,
ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ಅಥರ್ಶೆವಾಗದ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಪರವಾಹ ರಭಸವನ್ನೂನು ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಸೆೀಲುತ್ಸಾತ ಬರುತ್ತದದ ಹೆಮಮರಗಳನ್ನೂನು ಹೆೀಗೆ
ತ್ಪಿಪಸಬೆೀಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನುನು ಕೊಡುತ್ಸಾತ.
ಗುತ್ತ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದಂತ್ಸೆಯೆ ದೊೀಣ್ ದೂರ ದೂರ ದೂರವಾಗಿ ಚಿಕಕ ಚಿಕಕ ಚಿಕಕದಾಗಿ, ಹೊೀಗಿ ಹೊೀಗಿ ಹೊೀಗಿ, ಸುಮಾರು ಐದಾರು
ಫಲಾರ್ಶೆಂಗು ವಿಸಾತರವಾಗಿದದ ನೆರೆಹೊನ್ನಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಲಕೊಕಮಮ ಕೆಳಕೊಕಮಮ ಕೊಚಿಚಾ ತ್ಸೆೀಲ್, ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದುದ ಬಿದುದ ಹಾರಿ ಆಚೆಯ ದಡಕೆಕ ಸೆೀರಿತ್ು.
ಮತ್ಸೆತ, ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆೀ, ಜನ್ನರನ್ನುನು ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡು ಈಚೆಯ ದಡಕೂಕ ಬಂತ್ು. ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರವಾಹರಭಸದಲ್ಲಿ ನ್ನುಗಿಗ ಬರುತ್ತದದ ಒಂದು
ಹೆಮಮರಕೆಕ ಇನೆನುೀನ್ನು ತ್ಗುಲ್ ಮುಳುಗಿತ್ು ಎನ್ನುನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರು ಸಾಹಸದಿಂದ ಹುಟುಟಹಾಕಿ ದೊೀಣ್ಯ ಮುಖವನೆನು ಬೆೀರೆ ದಿಕಿಕಗೆ ತ್ರುಗಿಸ
ರಕಿಷೌಸದದರು.
ಅಂತ್ೂ ಮೂರು ನಾಲುಕ ಸಾರಿ ದೊೀಣ್ ಹೊೀಗಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೆೀರೆಹಾರರ ಗಟಟದಾಳುಗಳೆಲಲಿ ಆಚೆದಡ ಸೆೀರಿದದರು. ಮಳೆಗಾಲವಾಗಿದದರಿಂದ
ಗುತ್ತಗೆ ಹೊತ್ೂತ ಗೊತ್ಸಾತಗುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಮಿಮ ಆಕಳಿಸ, ಆಕಳಿಸ, ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯನ್ನುನು ಮಳೆಗಾಳಿ ಬಿೀಸದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಸುತ್ತಕೊಳುಳೆತ್ತದದಳಷೆಟ .
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ಸೀತ್ಸೆಮನೆ ಸಂಗಪಪಗೌಡರೂ ಪ್ಪೆೀಟೆಯಿಂದ ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಬಂದು, ಕಾನ್ನೂರು ಚಂದರಯಯಗೌಡರು ಮತ್ುತ ಮುತ್ತಳಿಳೆ ಶಾಮಯಯಗೌಡರನ್ನುನು
ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಟಿಟಲುಗಳನ್ನುನು ಇಳಿದು ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಗೆ ದೊೀಣ್ ಹತ್ತಲು ಬಂದು ನಂತ್ಸಾಗಲೆ ಗುತ್ತಯೂ ಅವರ ಹಿಂದೆಯೆ ಇಳಿದುಬಂದು
ತ್ುಸುದೂರದಲ್ಲಿ ನಂತ್ನ್ನು.
ಒರಚುಗಣ್ಣಾವ ಸಂಗಪಪಗೌಡರು ತ್ಮಮ ತ್ಸಾರುಣಯಸಹಜವಾಗಿದದ ಸಂತೀಷ್ದ ಮುಖ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಗುತ್ತಯ ಕಡೆ ಓರೆನೀಟ ಬಿೀರಿ, ಕಂಚಿನ್ನ
ಸದದನ್ನುನು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ರಬಹುದಾದ ಕಂಠಧ್ವನಯಿಂದ ಕೆೀಳಿದರು “ಯಾರೀ ನೀನ್ನು ? ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತೀ ನನ್ನಗೆ?”
ಎರಡೂ ಕೆೈಗಳನ್ನುನು ಜೊೀಡಿಸ ಎತ್ತ ಮುಗಿಯುತ್ಸಾತ, ಸೊಂಟ ಬಾಗಿಸ ನೆಲಮುಟಿಟ ನ್ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿ, ತ್ುಂಬ ಭಯ ಭಕಿತ ವಿನ್ನಯದಿಂದ ಗುತ್ತ
“ನಾನ್ನು ಒಡೆಯ, ನಾನ್ನು” ಎಂದು ಸವಲಪ ತ್ಡೆದು ತ್ಡೆದು “ನಾನ್ನು ಕುಳಳೆಸಣಣಾ !” ಎಂದನ್ನು.
ಗದುಗಿನ್ನ ಭಾರತ್ ತರವೆ ರಾಮಾಯಣ್ಣಾದಿ ಓಲೆಗರಂಥಗಳನ್ನುನು ರಾಗವಾಗಿ ಓದಿ ಮನ್ನರಂಜಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಸದಧರಾಗಿದದ ಪರಿಹಾಸ ಪರವೃತ್ತಯ
ಸಂಗಪಪಗೌಡರು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಕಂಡರೆ ಗೊತ್ಸಾತಗತದೊೀ ಅದು! ನೀನ್ನು ಕುಳಾಳೆ ಸಣ್ಣಾಣಾ ಅಂತ್!….ನನ್ನನು ಹೆಸರೆೀನ?” ಎಂದರು. ಉಳಿದ ಇಬಬಾರು
ಗೌಡರೂ ಗುತ್ತಯ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ನಂತ್ದದವರು ನ್ನಗತಡಗಿದದರು.
“ನ್ನನ್ನನು ಹೆಸರೆೀ ‘ಕುಳಸಾಣಣಾ’ ಅಂತ್ಸಾ, ಒಡೆಯ!” ಮೂವರು ಗೌಡರೂ ಪರಿಹಾಸಯದ ಲಘುಮನೀಧ್ಮರ್ಶೆವನ್ನುನು ಪರಕಟಿಸದದರಿಂದ ಗುತ್ತಗೆ ಸುಳಳೆನ್ನೂನು
ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾಗಿ ಹೆೀಳಲು ಧ್ಯಯರ್ಶೆ ಬಂದಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ನಜವಾದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ಸಾತದರೆ ‘ಅಜಾಞತ್ವಾಸ’ ವಿಫಲವಾಗಿ ಪ್ೀಲ್ೀಸರ ಕೆೈಗೆ ಬಿೀಳಬಹುದು
ಎಂಬ ಭಯದಿಂದಲೆ ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಊರು ಹೆಸರು ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಮುಚಿಚಾಡಲು ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿದದನ್ನು.
“ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತೀ ನನ್ನಗೆ?” ಗಡಸು ದನಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದರು ಚಂದರಯಯಗೌಡರು.
“ಮೀಗರಳಿಳೆ ಕಡೆ, ಒಡೆಯ.” ಮತ್ಸೆತ ಬಗಿಗದನ್ನು ಗುತ್ತ.
“ಮೀಗರಳಿಳೆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ? ಯಾರ ಮನೆಯವನೀ?” ಕೆೀಳಿದರು ಸಂಗಪಪಗೌಡರು,
“ಕೊಳಿಗೆ, ಒಡೆಯ ಕೊಳಿಗಿ ಕೆೀರಿಯವನ್ನು.” -ಗುತ್ತ ಕೆೈಮುಗಿದನ್ನು.
“ಬೆೀಲರವನೆೀನೀ?’ ಚಂದರಯಯಗೌಡರ ಪರಶೆನು.
“ಅಲಲಿ, ಒಡೆಯ, ಹೊಲೆೀರವನ್ನು?”
“ಇತ್ತಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟೆಯೊೀ ಮತ್ಸೆತ?” ಮುತ್ತಳಿಳೆ ಕಾನ್ನೂರು ಅತ್ತಕಡೆ ಇರುವವರೆಲಲಿ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಬೆೀಲರೆ ಆಗಿದುದದರಿಂದ ಗುತ್ತಗೆ ಆ ಕಡೆ
ನೆಂಟರಿರಲಾರರಾಗಿ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಏಕೆ ಹೊೀಗುತ್ತದಾದನೆ ಎಂಬುದು ಚಂದರಯಯಗೌಡರ ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿತ್ುತ: “ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನಗೆ ನೆಂಟರಿದಾದರೆೀನೀ?”
“ಇಲಲಿ, ಒಡೆಯ…”
“ಮತ್ಸೆತ? ಹೆಂಡಿತ ಕರಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದಿದೀಯಾ?” ಚಂದರಯಯಗೌಡರು ತ್ಮಿಮಯ ಕಡೆ ನೀಡಿ ಕೆೀಳಿದರು “ಅವಳು ಯಾರ? ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತೀನ?
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ತ್ಂಗಿೀನೀ?….”
“ಹೆಡಿತ, ಒಡೆಯಾ!” ಹಲುಲಿಗಳೆಲಲಿವನ್ನೂನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಗುತ್ತ.
ಚಂದರಯಯಗೌಡರು ತ್ಸಾರುಣಯೀತ್ತರ ಲಕಷೌಣದ ಶೃಂಗಾರ ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆ ನೀಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಹೆಣುಣಾ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರವೆ
ಗರಹಿಸಬಹುದಾಗಿದದ ಸೂಕಷೌಮತ್ಸೆಯಿಂದ ಅರಿತ್ ತ್ಮಿಮ ನಾಚಿಕೊಂಡು ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ ನಂತ್ಳು. ಚಂದರಯಯಗೌಡರಿಗೂ ಮದಲನೆ ಹೆಂಡತ್
ತ್ೀರಿಹೊೀಗ ಸವಲಪ ಕಾಲವಾಗಿತ್ುತ. ಎರಡೆನೆಯದಕಾಕಗಿ ಸಂಧಾನ್ನ ಅನ್ನುಸಂಧಾನ್ನ ನ್ನಡೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಆದದರಿಂದ ಲಕಷೌಣವಾಗಿದದ ಯಾವ ಹೆಣಣಾನಾನುದರೂ
ಸಂತೀಷ್ದಿಂದ ನೀಡುವ ಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿದದರು. ಮತ್ಸೆತಯೂ ಕೆಣುಕುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದರು; “ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತೀನೀ? ಇಲಾಲಿ…?”
ಗೌಡರು ಅಧ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿಯೆ ನಲ್ಲಿಸದ ವಯಂಗೊಯೀಕಿತಗೆ ಗುತ್ತ ಕಕಾಕವಿಕಿಕಯಾಗಿ, ಬಚಚಾನಗೆ ಹೆಂಡತ್ಯಾಗುವವಳನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ಹಾರಿಸಕೊಂಡುಬಂದ ಸಂಗತ್
ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದೆಯೆೀ? ಎಂಬ ಶಂಕೆಯೂ ತ್ಟಕಕನೆ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಬರಲು, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ಸಮಥಿರ್ಶೆಸಕೊಳಳೆಲು, ಸವಲಪ ಹೆಚುಚಾ
ಎನ್ನನುಬಹುದಾದ ಅಂಗಭಂಗಿಯಿಂದಲೆ “ನ್ನನ್ನನು ಹೆಡಿತೀನೆೀ, ಒಡೆಯಾ! ದೆೀವರಾಣ್ಣೆಗೂ! ತ್ಮಮ ಪ್ಪಾದದಾಣ್ಣೆಗೂ! ನಾನ್ನು ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳಿದೆರ ನ್ನನ್ನನು ನಾಲ್ಗೆ
ಬಿದೆದೀಹೊೀಗಿಲಿ! ಬೆೀಕಾದರೆ ಅದನೆನುೀ ಕೆೀಳಿ! ಎಂದು ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ ನಂತ್ದದ ತ್ಮಿಮಯ ಕಡೆ ನೀಡಿದನ್ನು.
“ಸರಿ ಬಿಡು! ಬೆೀಲ್ಗೆ ಓತ್ಕಾಯತ್ ಸಾಕಿಷೌ ಹೆೀಳಿದಾಹುಂಗೆ! ಅವಳನೆನುೀನ್ನು ಕೆೀಳಾದು!” ಎಂದು ಚಂದರಯಯಗೌಡರು ಗುತ್ತಯಿಂದ ಶಾಮಯಯಗೌಡರ ಕಡೆ
ತ್ರುಗಿ, ಕಾನ್ನೂರು ಬಾವನ್ನ ಕಾಮಾಭರುಚಿಯನ್ನೂನು ಶೃಂಗಾರ ಚೆೀಷೆಟಯ ಸವಭಾವವನ್ನೂನು ಅರಿತ್ದದ ಅವರು ತ್ಮಮನೆನು ವಯಂಗಯವಾಗಿ
ಅವಲ್ೀಕಿಸುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ, ತ್ಮಮ ವಾಕಿಕಗೂ ವತ್ರ್ಶೆನೆಗೂ ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದರು: “ಅಲಾಲಿ ಬಾವ, ಹಂಗಾಯಕೆ ಕೆೀಳೆದ
ಅಂತ್ೀರೀ? ಆ ಮೀಗೊರಳಿಳೆ ಸೀಮ ಹಣ್ಣೆೀಬರಾನೆೀ ಹಾಂಗೆ; ಹುಡುಗಿ ಹಾರಿಸೊೀದು, ಕಂಡೀರ ಹೆಂಡಿರನ್ನನು ಕೆಡಿಸಾದು, ಅದೆೀ ಕಸಬು. ಅದೆಕೀ
ಕೆೀಳೆದ, ಲೌಡಿಮಗ ಯಾರನಾನುದೂರ ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಓಡಿಬಂದಿದಾನೀ ಏನೀ ಅಂತ್ಸಾ….ಮನೆನು ಮನೆನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೀ ಒಬಬಾರು ನಾಯಕರ
ಮಗಳನೆನು ಯಾರೀ ಗೌಡರ ಹುಡುಗ ಲಗನುದ ದಿನ್ನವೆೀ, ಧಾರೆಗೆ ಇನೆನುೀನ್ನು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನನುಬೆೀಕಾದರೆ , ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾಯನ್ನಂತ್ಸೆ!
….ಹೌದಲೆಲಿೀನೀ, ಸಂಗಪಪ?”
ಪರಶೆನು ತ್ಮಮ ಕಡೆ ತ್ರುಗಲು ಸಂಗಪಪಗೌಡರು “ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಹೆೀಳಿತದರಪ್ಪಾಪ . ಅದೊಂದು ದೊಡಡ ಪುಕಾರೆೀ ಆಗಿದೆಯಂತ್ಸೆ.
ಪ್ಪಾಲುಮುಖಂಡರ ಬಹಿಷಾಕರದ ಕಾಗದ ನ್ನಮಮ ಕಡೆಗೂ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು….ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈ ಹೆಗಗಡೆೀರಿಗೆೀ ಅಂತ್ಸೆ ಮದುವೆ
ಆಗಬೆೀಕಾಗಿದುದ, ಎರಡನೆ ಮದುವೆಯಂತ್ಸೆ. ಮದಲನೆೀ ಹೆಂಡಿತೀಲ್ ಮಕಕಳಿಲಲಿಂತ್ಸೆ. ಹೆಣುಣಾ ಹೂವಳಿಳೆನಾಯಕರ ಮಗಳಂತ್ಸೆ. ಹಾರಿಸಕೊಂಡು
ಹೊೀದವನ್ನು ಕೊೀಣೂರುಗೌಡರ ತ್ಮಮನ್ನಂತ್ಸೆ.” ಎಂದು, ಗುತ್ತಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ “ಇವನಗೆೀನಾದೂರ ಗೊತ್ತದೂರ ಗೊತ್ತರಬಹುದು” ಎಂದರು.
ಗುತ್ತಗೆ ಆಗಲೆ ಎದೆ ಡವಡವಗುಟುಟತ್ತತ್ುತ. ಆ ಕಥಾವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತರುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪ್ಪಾಲು ಸಕಿರಯಾ ಪ್ಪಾತ್ರಧಾರಿಯೂ ಆಗಿದದ
ಅವನಗೆ ಆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಮೈ ಬೆವರತಡಗಿತ್ುತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಂದರಯಯಗೌಡರ ಗಡಸು ದನಯೂ ಪರಶೆನು ಹಾಕಿತ್ು: “ಏಯ್…. ಹೆಸರು
ಹಿಡಿದು ಕರೆಯಲು ಪರಯತ್ನುಸ ಫಕಕನೆ ನೆನ್ನಪಿಗೆ ಬಾರದಿರಲು “ಎಂಥದೊೀ ನನ್ನನು ಹಾಳು ಹೆಸರು ?…. ಕುಳಳೆಣಣಾನೀ….?
“ಕುಳಳೆಸಣಣಾ, ಒಡೆಯಾ?” ಸೂಚಿಸದನ್ನು ಗುತ್ತ.
“ನಂಗೆೀನಾದೂರ ಗೊತ್ಸೆತೀನೀ ಆ ವಿಷಾಯ?” ಚಂದರಯಯಗೌಡರು ಪರಶ್ನುಸದರು.
“ಇಲಲಿ, ನ್ನನನುಡೆಯಾ, ನ್ನಂಗೆೀನ್ನೂ ತ್ಳಿೀದು ಆ ಇಚಾರ!” ತ್ಸಾನ್ನು ಬೆಪಪರಲ್ಲಿ ಬೆಪಪ ಎಂಬ ಮುಖಭಂಗಿಯನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತ್ಸಾತ ಮೈಯನೆನುಲಲಿ
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ಮಳಕಾಲ್ಗೆ ಕುನ್ನುಗಿಸ ಕೆೈಮುಗಿದನ್ನು ಗುತ್ತ.
“ಅಯೊಯೀ ಆ ಗೊಬಬಾರ ಹೊರಾ ಹೊಲೆಯಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಬೆೀಕು ಅದೆಲಾಲಿ?….” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಶಾಮಯಯಗೌಡರು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನುನು ಅಲ್ಲಿಗೆೀ
ನಲ್ಲಿಸುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದಲೂ, ದೊೀಣ್ ಆಗಲೆ ಹೊಳೆಯ ನ್ನಡುವೆ ಅಧ್ರ್ಶೆ ದೂರ ಬಂದುದರಿಂದಲೂ ಆ ದಿಕಕಗೆ ತ್ರುಗಿ “ನೀನೀಗ ಹೊೀಳೆ ದಾಟಿ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗವೊನುೀ?” ಎಂದರು.
“ಎಲ್ಲಿಗಾದೂರ ಆತ್ು, ಒಡೆಯಾ. ಒಂದು ತ್ುತ್ುತ ಅನ್ನನು ಸಕಕರಾಯುತ, ನಮಮ ಪ್ಪಾದಸೆೀವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿದಿದತ್ರ್ಶೆನ…” ಎಂದನ್ನು ಗುತ್ತ.
“ನಮಮ ಕೆೀರಿೀನ್ನ, ನಮಮ ಒಡೆೀನ್ನರ್ಶೆ, ಯಾಕೊೀ ಮತ್ಸೆತ ಬಿಟುಟ ಬಂದಿದುದ?” ಸಂಗಪಪಗೌಡರು ಕೆೀಳಿದರು.
“ಏನೀ ಸಕುನ್ನ ಬಲ್ರ್ಶೆಲಾಲಿ, ಒಡೆಯ. ಗಣಮಗನ್ನೂ ಹೆೀಳುತ, ನಾಕು ಕಾಲ ಬಾಯರೆ ಎಲಾಲಿದೂರ ಹೊೀಗಿ ಇದುದ ಬಾ, ಅಷ್ಟರಾಗೆ ಸನ ಬಿಡತದೆ ಅಂತ್ಸಾ.
“ಹಂಗಾದೆರ ಕಾನ್ನೂರಿನಾಗೆ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ ಬಿಡಿ, ಕೆಲಸಾ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡು” ಚಂದರಯಯಗೌಡರು ಇತ್ಯಥರ್ಶೆವಾಗಿಯೆ ಹೆೀಳಿಬಿಟಟರು . ಅವರಿಗೆ ದುಡಿಯುವ
ಗುತ್ತಯ, ಅಂದರೆ ಕುಳಳೆಸಣಣಾನ್ನ, ಬಲ್ಷ್ಠವಾದ ದೆೀಹಸೌಷ್ಠವ ದಷೆಟೀ ಆಕಷ್ರ್ಶೆಣ್ೀಯವಾಗಿತ್ುತ ಅವನಗಿಂತ್ಲೂ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಲಕಷೌಣವಾಗಿದದ ಅವನ್ನ
ಹೆಂಡತ್ಯ ಅಂಗಭಂಗಿ. ಹಾಗೆಯೆ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದರು: “ನೀ ಹೊಲೆೀರವನೀ? ಬೆೀಲರವನೀ?”
“ಹೊಲೆೀರವನ್ನು, ಒಡೆಯಾ.” ಗುತ್ತಗೂ ಸಂತೀಷ್ವೆೀ ಆಗಿತ್ುತ. ಚಂದರಯಯಗೌಡರ ಆಳಾಗಿ ಅವರ ರಕಷೌಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರಲು ಎಂತ್ಹ ಪ್ೀಲ್ೀಸರೂ
ಚಂದರಯಯಗೌಡರನ್ನುನು ಮಿೀರಿ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮುಟಟಲಾರರು ಎಂಬ ನೆಚುಚಾ ಮೂಡಿತ್ತ ಅವನಗೆ , ಅವರ ಜಬದರ್ಶೆಸತನ್ನ ಮಾತ್ು, ವೆೀಷ್ ಭೂಷ್ಣ ಮತ್ುತ
ಠಿೀವಿಗಳನ್ನುನು ಕಂಡು.
“ಹಾಂಗಾದೆರ ನೀನ್ನು ಬಾಯರೆ ಬಿಡಾರಾನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಾಯರೆ ಕಡೆೀನೆ ಇರಬೆೀಕಾಗತದೆ, ಗೊತ್ಸಾತಯೆತೀನ್ನು? ನ್ನಮಮಲ್ಲಿ ಇರೀರೆಲಲಿ ಬೆೀಲರೆ. ಅವರ
ಕೆೀರಿೀಲ್ ನಂಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಾತರೆೀನ್ನು?” ‘ಕುಳಳೆಸಣಣಾ’ ಆಗಲೆೀ ತ್ಮಮ ಆಳಾಗಿದಾದನೆ ಎಂಬ ಅಭಮಾನ್ನದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸಾಡಿಸತಡಿಗಿದದರು
ಚಂದರಯಯಗೌಡರು.
“ಅದಕೆಕೀನ್ನು, ಒಡೆಯಾ? ಆಗಲ್.” ತ್ನ್ನನು ಮೀಲ್ದದ ಏನೀ ಜವಾಬಾದರಿಯ ಭಾರವೆಲಲಿ ಇಳಿದಂತ್ಸಾಗಿ ಸಮಮತ್ಸದನ್ನು ಗುತ್ತ.
ದೊೀಣ್ ಬಂತ್ು, ಬನನು ಬನನು….” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಸಂಗಪಪಗೌಡರು ಕಚೆಚಾ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಎತ್ತ ಸೊಂಟಕೆಕ ಸಕಿಕಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ, ಕೊಡೆಯನ್ನುನು ಮಡಿಸ ಬಗಲಲ್ಲಿ
ಇಟುಟಕೊಂಡು ಬೆೀಗ ಬೆೀಗ ನ್ನಡೆದರು. ಉಳಿದ ಇಬಬಾರು ಗೌಡರೂ ಹಿಂಬಾಲ್ಸದರು.
ಅಂಬಿಗ ತ್ಮಮಯಯಣಣಾ ಧ್ಣ್ಗಳನ್ನುನು ಸಾವಗತ್ಸುತ್ಸಾತ “ಅಯಾಯ, ಬೆೀಗ ಬೆೀಗ ಹತ್ತ…. ಮಾಡ ಕರರಗಾಗಿದೆ….ಮಳೆ ದನ್ನಗೊೀಳು ಬರಾಹಾಂಗೆ
ಕಾಣತದೆ…. ನಮಮನನುಂದು ಹೆಂಗಾದೂರ ಆಚೆ ದಡ ಸೆೀರಿಸ ಬಂದು, ದೊೀಣ್ ಕಟಿಟಬಿಡಿತೀನ. ಈವೊತ್ತಗೆ ಮತ್ಸೆತ ದೊೀಣ್ ಹಾಕಾದಿಲಲಿ ಹೊೀಳಿೀಗೆ.
ನೆರೆೀನ್ನೂ ಗಂಟೆಗಂಟೆಗೆ ಏತ್ಸಾರ್ಶೆ ಅದೆ… ಆಚೆ ದಡದ ಹತ್ರ ಒಂದೂ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನೂ ತ್ಸೆೀಲ್ ಹೊೀಗಾತ ಇತ್ುತ . ಒಂದು ಬಿಡಾರದ ಮಾಡೂ ತ್ಸೆೀಲ್ ಬತ್ಸಾರ
ಇತ್ುತ, ನ್ನಡೂ ಹೊಳೆೀಲ್! ಭಾರಿ ಮೀಲಮಳೆ ಇರದೆೈದು….” ಎಂದು, ಅವರು ದೊೀಣ್ ಹತ್ತಲು ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಅದೆ ಪಕಕದ ಭಾಗವನ್ನುನು
ಮರಳಿನ್ನ ದಡಕೆಕ ಎಳೆದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನ್ನು.
ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯೊಡನೆ ದೊೀಣ್ಗೆ ಏರಲು ಬಂದಾಗ ತ್ಮಮಯಯಣಣಾ “ಎಲ್ಲಿಯವನೀ ? ಯಾರ ಕಡೆಯವನೀ ನೀನ್ನು? ಹೊಳೆೀ ಕಾಣ್ಕೆ ಬಿಲೆಲಿ ಕೊಟುಟ
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ಹತ್ುತ” ಎಂದನ್ನು. ‘ನಾನ್ನು ಅಯೊಯೀರ ಕಡೆ ಆಳು’ ಎಂದನ್ನು ಗುತ್ತ.
“ಯಾವ ಅಯೊಯೀರೀ? ನಾ ಎಂದೂ ನೀಡದಾಹುಂಗ ನೆಪಿಪಲಲಿ ನನ್ನನು?”
“ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಸಾರಲಾಲಿ? ಆ ಅಯೊಯೀರು.”
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಂದರಯಯಗೌಡರು “ಅವರಿಬಬಾರನ್ನೂನು ಹತ್ತಸಕೊಳೊಳೆ, ತ್ಮಮಯಯಣಣಾ, ನ್ನಮಮ ಕಡೆೀರು.” ಎಂದು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದರು, ಆಗತ್ಸಾನೆ
ಜೊೀರಾಗಿ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗುತ್ತದದ ಮಳೆಗಾಳಿಯಲೂಲಿ ಕೆೀಳಿಸುವಂತ್ಸೆ .
ಅಂಬಿಗನ್ನು ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯರು ಹತ್ತ ಕೂತಡನೆ, ದೊೀಣ್ಗೆ ತ್ನ್ನು ಹತ್ತ, ಹುಟಿಟನಂದ ಅದವನ್ನುನು ತ್ಳುಳೆವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಹುಲ್ಯನ್ನೂ ದೊೀಣ್ ಹತ್ತಲು
ಪರದಾಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ನೀಡಿ “ಏಯ್, ಯಾರದೊದೀ ಆ ನಾಯಿ? ನನೆದೀನೀ? ಅಟ್ಟೀ ಅದನ್ನನು. ಮನ್ನುಷ್ಯರಿಗೆ ತ್ಸಾವಿಲಲಿ; ನ್ನಯಿನ್ನ ಹತ್ತಸತದಾನೆ!”
ಎಂದು ಗದರಿಸ, ಹುಲ್ಯನ್ನುನು ಹುಟಿಟನ್ನ ತ್ುದಿಯಿಂದ ತ್ಳಿಳೆದನ್ನು.
“ಅದಕೆಕೀನ್ನು ಧಾಡಿ? ಈಜಕೊಂಡೆೀ ಬತ್ರ್ಶೆದೆ.” ದೊೀಣ್ಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ದೊದಬಬಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಈ ನೆರೆೀಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗತದೆ ಈಜಕೆಕ? ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ಸಾರನೆ ಒಂದು ಚೂರು ಜಾಗ ಕೊಡಿತೀನ….” ಗುತ್ತ ಮಲಲಿಗೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಅಂಜ ಅಂಜ.
“ನಾವೆಲಲಿಗಂಗಮಮನ್ನ ಪ್ಪಾಲು ಆಗಬೆೀಕಾಗತದೆ , ಗೊತ್ತಯೆತೀನ್ನು? ಅವೊತ್ುತ ಹಿೀಂಗೆ ಒಂದು ನಾಯಿೀನ್ನ ಹತ್ತಸಕೊಂಡು, ನ್ನಡೂ ಹೊಳೆೀಲ್ ಅದು ಹೆದರಿ
ಎಲಲಿರ ಮೀಲೂ ಹಾರಾಕೆ ಸುರುಮಾಡಿ, ಜನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್, ದೊೀಣ್ ಮುಗುಚಿಕೊಳಾಳೆಕೆ ಆಗಿತ್ುತ.” ಹೆೀಳುತ್ತಲೆ ತ್ಮಮಯಯಣಣಾ ದೊೀಣ್ಯನ್ನುನು
ತ್ಳಿಳೆಕೊಂಡು ಹುಟುಟಹೊಡೆಯಲು ತಡಗಿದನ್ನು.
ಗುತ್ತಗೆ ಕಣುಣಾ ಹನಮಂಜಾಗಿ, ದಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಪರದಾಡುತ್ಸಾತ, ಕುಂಯಿಗುಟುಟತ್ಸಾತ, ನೀರಿಗೆ ಕಲ್ಟುಟ ಮತ್ಸೆತ ಹೊಳೆಗೆ ಹೆದರಿ ಹಿಂಜರಿದು ದಡಕೆಕ
ಹತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತದದ, ತ್ನ್ನನು ಬಹುಕಾಲದ ಸಂಗಾತ್ಯಾಗಿ ಸೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸ, ಜೊತ್ಸೆ ಬಿಡದೆ ಅಕಕರೆಯ ವಸುತವಾಗಿದದ ನಾಯಿಯನ್ನುನು ನಸಸಾಹಾಯಕವಾಗಿ
ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
“ಅದೆಲ್ಲಿ ಬತ್ತದೆ ಈ ನ್ನರೆೀಲ್? ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗತದೆ, ಮನೀಗೆ. ಅದನಾಯಕೆ ಕರಕೊಂಡು ಬರಬೆೀಕಾಗಿತತ ಈ ದನ್ನಗೊೀಳು ಮಳೆೀಲ್?” ಯಾರೀ
ಹೆೀಳಿದುದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು ಗುತ್ತಗೆ.
ದೊೀಣ್ ದೂರ ದೂರ ಹೊೀದಂತ್ಸೆ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಪರದಾಟ ಹೆಚಾಚಾಗಿ, ಕಡೆಗೆ ದೊೀಣ್ಯ ಕಡೆಗೆ ಮೀರೆಯೆತ್ತ ಬಳಿಳೆಕಕತಡಗಿತ್ು.
“ಥೂ ಅನಷ್ಟದೆದ? ಅಪಶಕುನ್ನ ಒರಲತದಲ್ಲಿೀ!” ಎಂದರು ಯಾರೀ.
“ಹೊೀಗು, ಹುಲ್ಯಾ, ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊೀಗು!” ಗುತ್ತ ಕೊರಳೆತ್ತ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿದನ್ನು. ನಾಯಿಗೆ ಕೆೀಳಿಸಲ್ ಎಂದು. ಆಗಲೆ ದೊೀಣ್ ಪರವಾಹದಲ್ಲಿ
ಸವಲಪ ದೂರ ಸಾಗಿತ್ುತ.
“ಅಕಕಳೊರೀ! ನಾಯಿಗೆ ಹುಲ್ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆಸರಿಟಾಟನ್ನಲಾಲಿ ಈ ಹೊಲೆಯ ?” ಯಾರೀ ಹೆೀಳಿ ನ್ನಕಕರು. ಅನೆೀಕರು ನ್ನಕಿಕದೂದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು ಗುತ್ತಗೆ.
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ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಪಾರಣಭಯ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸವಮಿ ಪಿರೀತ್, ಹುಲ್ಯನ್ನ ಜೀವ ಉಭಯಸಂಕಟಕೆಕ ಸಕಿಕ ದಡದಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುತ್ತತ್ುತ. ಅದು ಎಂದೂ ಇಂತ್ಹ
ಜಲಪರವಾಹವನ್ನುನು ನೀಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಹೆಚುಚಾ ಎಂದರೆ ಸಣಣಾ ಕೆರೆ ಹಳಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಜ ದಾಟಿದ ಅನ್ನುಭವವಿತ್ುತ. ಅದು ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿದದರೆ, ಗುತ್ತ ಕೂಗಿ
ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ, ಸಂಬಾವಿ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲೂ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಆದರೆ ಗುತ್ತ ಯಾವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಕೂಗಿದದನೀ ಅದಕೆಕ
ವಿರುದಧವಾದ ಪರಿಣ್ಣಾಮ ಉಂಟಾಯಿತ್ು ನ್ನಯಿಯಲ್ಲಿ. ಹೊಳೆಗೆ ಹಾರಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೀಡುತ್ತದದ ನಾಯಿ, ತ್ನ್ನನು ಯಜಮಾನ್ನನ್ನ ಧ್ವನಯನ್ನುನು
ಕೆೀಳಿದೊಡನೆ, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕರೆಯುತ್ತದಾದನೆಂದೆೀ ಭಾವಿಸ, ನೀರಿಗೆ ಧ್ುಮುಕಿಯೆ ಬಿಟಿಟತ್ು!
“ಅಕಕಳೊರೀ ಹಾರೆೀ ಬಿಡತಲಾಲಿ ಹೊೀಳಿೀಗೆ!”
“ಈಜದೂರ ಈಜಾತ್ು! ಅದೆೀನ್ನು ಸಾಮಾನ್ನಯದದಲಲಿ ಆ ನಾಯಿ!”
“ಅದಯಕೊೀ ಅತ್ತತ್ಸಾಲಿಗೆ ಹೊೀಗತದಲಾಲಿ?”
“ಅದೆಕ ಇತ್ಸಾಲಿ ಕಡೆೀ ಕಣುಣಾ ಕುಲಾಡಗಯದೆ.” ತ್ನ್ನನು ನಾಯಿಯ ಕಷ್ಟಕೆಕ ವಿವರಣ್ಣೆ ಕೊಟಟನ್ನು ಗುತ್ತ.
“ಹಂಗಾರೆ ಒಕಕಣುಣಾ ಶುಕಾಲಿಚಾರಿ!” ಯಾರೀ ಒಬಬಾರು ವಿನೀದ ವಾಡಲು, ಎಲಲಿರೂ ನ್ನಕಕರು.
“ಏನಾಯೊತೀ ಕಣ್ಣಾಗೆ?” ಇನನುಬಬಾನ್ನ ಪರಶೆನು, ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ಪರಕೃತ್ವಲಲಿದುದ.
“ಕುಕರ್ಶೆನ್ನ ಕೆೈಲ್ ಜಟಾಪಟಿ ಆದಾಗ ಹಂಗಾಯುತ!” ಮತ್ಸೆತ ಗುತ್ತಯ ಹೆಮಮಯ ಉತ್ತರ.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೊೀಣ್ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ದಡಕೆಕ ಹತ್ತರ ಹತ್ತರವಾಗಿಯೆ ಮೀಲೆಮೀಲಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ ಸಂಗಪಪಗೌಡರು “ಏನೀ ,
ತ್ಮಮಯಯಣಣಾ, ಬುತ್ತಕಲುಲಿ ಬಂಡೆ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಾತ ಇದೆಯಲ್ಲಿೀ ದೊೀಣ್?” ಎಂದು ಟಿೀಕಿಸದರು. ಬಿೀಮ ಬುತ್ತ ಉಣುಣಾವಾಗ ಅನ್ನನುದಲ್ಲಿ ಸಕಿಕದದ
ಕಲಲಿಂತ್ಸೆ ಅದು, ಸುಮಾರು ಎರಡೂ ಮೂರು ಆನೆ ಗಾತ್ರದುದ! ಬೆೀಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಪರತ್ಸೆಯೀಕವಾಗಿ ಎಲಲಿರ ಗೌರವಾಶಚಾಯರ್ಶೆವನ್ನೂನು
ಸೆಳೆಯುತ್ಸಾತ ನಂತ್ರುತ್ತದೆ, ಈಗ ಪರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಚಿಚಾಹೊೀಗಿತ್ುತ. ದೊೀಣ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅದರ ನೆತ್ತಗೆ ತ್ಗುಲ್ಬಿಟಿಟೀತ್ು
ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದಲೆ ಸಂಗಪಪಗೌಡರು ಅಂಬಿಗನಗೆ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಕೊಟಿಟದದರು.
ಬೆೀರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿದದರೆ ತ್ಮಮಯಯಣಣಾ “ಕೂತ್ುಕೊಳೊಳೆೀ ನನ್ನನು ಮುಂಡಾಮೀಚುತ ! ನನ್ನನು ಅಪಪ ಅಜಜಿನ್ನ ಕಲದಿಂದಲೂ ನಾನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದೊೀಣ್
ಬಿಡಿತದಿದೀನೀ. ನ್ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತಲಾಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಾತನೆ!” ಎಂದು ಮೂದಲ್ಸ ಬಿಡುತ್ತದದ. ಆದರೆ ಸಂಗಪಪಗೌಡರಿಗೆ ಹೆೀಳಿದುದ “ಇಲಾಲಿ, ಒಡೆಯಾ,
ಹೊಳೆ ಏತ್ಸಾರ್ಶೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸೆಳವು. ಕೆಳಗೆ ಹೊೀದರೆ ಪೂರಾ ಕೆಳಗೆೀ ಎಳೆದುಬಿಡತದೆ . ಅದಕೆಕ ಸವಲಪ ಮೀಲುಮೀಲಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ತ್ರುಗಿಸತೀನ.
ದೊೀಣ್ ನ್ನದಿಯ ಮಧ್ಯಪರವಾಹದ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀದಷ್ೂಟ, ಅರಳಿಕಟೆಟ ರಾಮೀಶವರ ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನದ ಶ್ಖರಾಗರ ಮದಲಾದ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಕಡೆಯ
ದಡದ ವಸುತಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಣಣಾಗಾದಷ್ೂಟ ದೊೀಣ್ಯಲ್ಲಿದದ ಪರಯಾಣ್ಕರಿಗೆ ಪುಕಕಲು ಹೆಚಚಾತಡಗಿತ್ುತ: ಅಷ್ುಟ ಭೀಷ್ಣ ಕುಷೌಬಧವಾಗಿತ್ುತ ತ್ುಂಗಾ
ಪರವಾಹ. ಮಳೆಯೂ ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆ ಮುಸಲಧಾರೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯ ತಡಗಿತ್ುತ. ಗಾಳಿ ಭಯಂಕರ ವೆೀಗದಿಂದ ಬಿೀಸತ್ುತ. ಕೆಮಮಣುಣಾ ಬಣಣಾದ ಅಲೆಗಳು
ದೊೀಣ್ಯ ಪಕಕಕೆಕ ರೌದರವಾಗಿ ಅಪಪಳಿಸದುದವು. ಮರಮಟುಟ ಸೊಪುಪಸದೆ ಬಿದಿರಹಿಂಡಿಲು ಲತ್ಸೆಂಗಿನ್ನಹೆಡಲು ಅಡಕೆಸೊೀಗೆ ಮದಲಾದುವು
ನರೆಗೆರೆಯುತ್ತದದ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ವೆೀಗದಿಂದ ಓಡುತ್ತರುವ ನೀಟ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟಿಟಸತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಓಡುತ್ತದದ ದೊಡಡ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ದಿಮಿಮಯ ಮರಗಳೂ ಕೂಡ ಹೊಳೆಯ ನ್ನಡುವೆ ಸುಂಟರು ಸುಳಿಗೆ ಸಕಿಕ ಗಿರರನೆ ತ್ರುಗಿ ತ್ರುಗಿ ಕಂತ್ಹೊೀಗುತ್ತದದ ದೃಶಯವಂತ್ೂ ಭೆೈಆನ್ನಕವಾಗಿತ್ುತ.
ಆ ಆವತ್ರ್ಶೆಗತ್ರ್ಶೆಕೆಕ ದೊೀಣ್ ಸಕಕರೆ ಏನ್ನು ಗತ್ ಎಂದು ಕೆಲವರು ದೆೀವರನ್ನುನು ನೆನೆಯುತ್ತದದರು: ಹೆೀಗಾದರು ದಡ ಸೆೀರಿಸಪ್ಪಾಪ ಎಂದು! ಹೆಚಿಚಾತ್ತದದ
ಪುಕಕಲ್ಗೆ ದೊೀಣ್ಯ ಪರಯಾಣ್ಕರ ಪರತ್ಕಿರಯೆ ವಿವಿಧ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ು ನಂತ್ು ಹೊೀಯಿತ್ು; ಕೆಲವರು ಹೃದಯದ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನುನು
ಮುಚಿಚಾಕೊಳುಳೆವುದಕೊಕೀ ಮರೆಯುವುದಕೊಕೀ ಸುಮಮನೆ ಅದೂ ಇದೂ ಗಳಪತಡಗಿದರು. ಒಬಿಬಾಬಬಾರು ಹೊಳೆಯ ಕಡೆ ನೀಡುವುದನೆನು ಬಿಟುಟ, ತ್ಲೆ
ಬಗಿಗಸ ದೊೀಣ್ಯ ತ್ಳದ ತ್ಮಮ ಪ್ಪಾದಗಳನೆನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟರು! ಗಂಡನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಕುಳಿತ್ದದ ತ್ಮಿಮ ದೊೀಣ್ಯ
ಇಕೆಕಲಗಳನ್ನುನು ತ್ನೆನುರಡು ಕೆೈಗಳಿಂದಲೂ ಬಲವಾಗಿ ಅದುಮಿಹಿಡಿದು, ಕಣುಣಾಮುಚಿಚಾಕೊಂಡೆ ತ್ಲೆಯನ್ನುನು ಬಗಿಗಸ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಿಟದದಳು! ಗುತ್ತ
ಮತ್ಸಾತವುದನ್ನೂನು ಒಂದಿನತ್ೂ ಗಮನಸದೆ ಸವೆೀರ್ಶೆಂದಿರಯ ಪ್ಪಾರಣಗಳೂ ಏಕದೃಷ್ಟಯಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ನಾಯಿಯ ಕಡೆಗೆೀ , ಬಿಟಟ ಕಣುಣಾ ಮುಚಚಾದೆ, ತ್ನಾನು
ನೀಡುವಿಕೆಯೆ ಹುಲ್ಯನಗೆ ಬಲವೂ ಬೆಂಬಲವೂ ಆಗಿ ಅದನ್ನುನು ರಕಿಷೌಸುವುದೊೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ನೀಡುತ್ಸಾತ ಉದಿವಗನು ಚಿಂತ್ಸಾಕಾರಂತ್ನಾಗಿ ತ್ುದಿಗಾಲ್ನ್ನ
ಮೀಲೆಯೆ ಕುಳಿತ್ದದನ್ನು, ಯಾವ ಸಮಯಕೆಕ ನಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೆೀಕಾದರೂ ಒಡನೆಯೆ ಅದನ್ನುನು ನೀಡಲು ಹಾತರೆಯುತ್ತರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ!
ದೊೀಣ್ ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಗೆ ಸಮಿೀಪವಾಗಿ ಹೊನ್ನಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾಮ ದಿಙ್ುಮಖವಾಗಿ ಮೀಲಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ತದದಷ್ೂಟ ಕಾಲವೂ ಹುಲ್ಯ ಅದನ್ನುನು
ಹಿಂಬಾಲ್ಸ ನೀರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿಯೆೀ ತ್ನ್ನನು ಬಲವನೆನುಲಲಿ ಉಪಯೊೀಗಿಸ ಈಜತ್ುತ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ದೊೀಣ್ಯ ಮುಖವನ್ನುನು ಅಂಬಿಗರು, ಆಚೆಯ
ದಡಕೆಕ ಒಯುಯವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ, ದಕಿಷೌಣದಿಕಿಕಗೆ ತ್ರುಗಿಸ, ಹೊನ್ನಲ್ನ್ನ ರಭಸಕೆಕ ಸಮಗೆೈಯಾಗಲೆಂದು, ಜೊೀರಾಗಿ ಹುಟುಟ ಹಾಕಲು
ಷ್ುರುಮಾಡಿದರ ಆಗ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಶಕಿತ ಪರವಾಹದ ವೆೀಗಕೆಕ ಶರಣ್ಣಾಗಬೆೀಕಾಯಿತ್ು. ಗುತ್ತ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಆಸಕತರಾಗಿದದ ಕೆಲವರು
ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಹುಲ್ಯ ದೊೀಣ್ಯಿಂದ ದೂರದೂರವಾಗತಡಗಿತ್ು: “ಛೆ ಪ್ಪಾಪ! ನೀರಿನ್ನ ರಭಸ ಪೂರಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಈಜತದೆಯೊೀ
ಬಡಪ್ಪಾಯಿ?….” “ಅಯಯಯೊಯೀ ಸುಳಿಗೆ ಸಕಿಕ ಮುಳುಗಿ ಬಿಡತಲಾಲಿ ನಾಯಿ!”….“ಇಲಲಿ, ಇಲಾಲಿ, ತ್ಲೆ ಎತ್ತತ್ುತ ಕಾಣ್, ಅತ್ತಕಡೆ,
ಬಲಗಡೆೀಲ್!”….“ಅಯಯಯೊಯೀ ಕೊಚಿಚಾ ಹೊೀಗುವ ಬಿದಿರ ಹಿಂಡಿಲ್ಗೆೀ ಹತ್ತಕೆಕ ನೀಡಾತದಲಾಲಿ! ಬಿದಿರಿಗೆ ಸಕಕರೆ ಆಯುತ ಅದರ ಗತ್!” ಅಲೆಗಳ
ಹೊಡೆತ್ಕೆಕ ಸಕಿಕ ಒಮಮ ಮುಳುಗಿ, ಒಮಮ ತ್ಲೆ ಎತ್ತ, ಕೊಚಿಚಾ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ನಾಯಿ ಬಿದಿರ ಹಿಂಡಿಲ್ಗೆ ಸಕಿಕ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಶಚಾಯಿಸ
ನೀಡುತ್ತದದ ಗುತ್ತ “ಅಯಯಪ್ಪಾಪ, ಸಕು!” ಎಂದು ನಟುಟಸರೆಳೆದನ್ನು, ಬಿದಿರ ಹಿಂಡಿಲು ನ್ನಯಿಗೆ ಎಟುಕದ ವೆೀಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನುನು ದಾಟಿ ಹೊೀದಾಗ!
ಉತ್ಸೆತೀಜನ್ನ ಕೊಡುವ ಹಂಬಲದಿಂದ ಗುತ್ತ ಕೂಗಿದನ್ನು: “ಈಜು! ಈಜು, ಹುಲ್ಯಾ!” ನಾಯಿಗೆ ಅದು ಕೆೀಳಿಸತ ಇಲಲಿವೊ? ಅಂತ್ೂ ಅವನ್ನು
ಕೂಗಿದುದಕೊಕ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಹುಲ್ಯ ಮತ್ಸೆತ ದೊೀಣ್ಯ ಕಡೆ ಬರುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿ, ಗುತ್ತಯ ಹೃದಯ ಹಿಗಿಗತ್ು!
ಆದರೆ ನ್ನಡೆದಿದದ ಸಂಗತ್ ಬೆೀರೆಯಾಗಿತ್ುತ. ದೊಡಡದೊಂದು ಹೆಮಮರ ನ್ನಡುಹೊಳೆಯ ಪರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮೀಲುಗಡೆಯಿಂದ ತ್ಸೆೀಲ್ ಬರುತ್ತದುದದನ್ನುನು
ಕಂಡು ಅಂಬಿಗರುಮ ಅದಕೆಕ ಅಡಡಲಾಗುವ ಬದಲು ಆ ಮರ ಕೊಚಿಚಾ ಕೆಳಗೆ ಹೊೀದಮೀಲೆಯೆ ಅತ್ತ ದೊೀಣ್ ಬಿಡುವುದು ಕೆಷೌೀಮಕರ ಎಂದು, ಸವಲಪ
ಕಷೌಣ ಹುಟುಟಹಾಕುವುದನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸದದರಿಂದ ದೊೀಣ್ ಕೆಳಗೆ ಕೊಚಿಚಾ ಹೊೀಗಿ ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಗುತ್ತ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಹುಲ್ಯನ್ನ
ತ್ಲೆ ಅಲೆಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಹೊಯಾದಡುತ್ತದದದುದ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ಸತ್ು. “ಬಾ, ಹುಲ್ಯಾ, ಬಾ!” ಎಂದು ಗಂಟಲು ಸೀಳಿ ಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ
ಕೂಗಿದನ್ನು. ನಾಯಿ ಇನ್ನೂನು ಬಳಿಸಾರಿತ್ು ದೊೀಣ್ಗೆ. ಕಿಷೌೀಣವಾಗುತ್ತದದರೂ ತ್ನ್ನನು ಉಳಿದ ಅಲಪ ಸವಲಪ ಬಲವನೆನುಲಲಿ ಉಪಯೊೀಗಿಸ ಅದು
ಪ್ಪಾರಣಭಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೊೀರಾಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿತ್ು. ಗುತ್ತಗೆ ತ್ಟಕಕನೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತ್ು: ತ್ನ್ನನು ತ್ಲೆವಸತರದ ತ್ುದಿಯನ್ನುನು,
ನಾಯಿ ಇನ್ನೂನು ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಬಂದಾಗ, ಅದರ ಮುಖದ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಿೀಳುವಂತ್ಸೆ ಎಸೆದರೆ ಅದನ್ನುನು ಕಚಿಚಾಕೊಂಡರೂ ಕಚಿಚಾಕೊಳಳೆಬಹುದು. ಆಗ ಅದನ್ನುನು
ಎಳೆದು ದೊೀಣ್ಗೆ ಎತ್ತಕೊಂಡರೆ! ಅಂಬಿಗ ತ್ಮಮಯಯಣಣಾನರಲ್, ಧ್ಣ್ ಚಂದರಯಯಗೌಡರು ಬೆೈದರೂ ಬೆೈಯಲ್! ನ್ನನ್ನನು ಪುರಾಣ ಹೊೀದರೂ ಚಿಂತ್ಲಲಿ!
ಹತ್ತರ ಹತ್ತ, ಹತ್ತರ, ಹತ್ತರ ಬಂದಿತ್ು ನಾಯಿ. ಎಷ್ುಟ ಹತ್ತರವಾಯಿತ್ು ಎಂದರೆ, ದೊೀಣ್ ನಾಯಿಯ ಮೀಲೆಯೆ ಹೊೀಗಿ, ಅದು ಅಡಿ
ಸಕಿಕಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸದರು ಕೆಲವರು. “ಹುಲ್ಯಾ!ಹುಲ್ಯಾ!ಹುಲ್ಯಾ!” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಲೆ ಇದದನ್ನು ಗುತ್ತ. ಹುಲ್ಯನಗೂ
ಪಿರೀತ್ಯ ಯಜಮಾನ್ನನ್ನ ಧ್ವನ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊೀರಾಡುತ್ತಲೆ ದೊೀಣ್ಯ ಕಡೆ ಕಣ್ಣೆಣಾತ್ತ ನೀಡಿ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸತ್ು. ಅವನ್ನು
ವಸತರಸಹಿತ್ ನೀಡಿದದ ಆ ಮೈತ್ರಯ ಕೆೈಗೆ ಸೆೀರುವಾಸೆಯಿಂದ, ತ್ನ್ನುನುನು ನಷ್ಕರುಣ್ಣೆಯಿಂದ ನ್ನೂಕುತ್ತದದ ಅಲೆಗಳನ್ನುನು ನ್ನೂಕಿ ನ್ನೂಕಿ, ತ್ನ್ನನು ಕೊನೆಯ
ಬಲವನೆನುಲಲಿ ಪರಯೊೀಗಿಸ ಹೊೀರಾಡಿತ್ು. ಗುತ್ತ ದೊೀಣ್ಯ ಒಂದು ಪಕಕದ ಮೀಲೆ ಎಡಗೆೈಯೂಯರಿ ವಸತರದ ಒಂದು ತ್ುದಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
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ಇನನುಂದು ತ್ುದಿಯನ್ನುನು ಹುಲ್ಯನ್ನ ಮುಖದ ಕಡೆಗೆ ಬಿೀಸದನ್ನು….
ಹತ್ಸಾತರು ಭೀತ್ವಾಣ್ಗಳು ಕೂಗಿಕೊಂಡುವು: ದೊೀಣ್ ಅವನ್ನ ಭಾರಕೂಕ ಚಿಮಿಮದ ರಭಸಕೂಕ ತ್ುಯುದಬಿಟಿಟತ್ು: “ತ್ಸೆಗೆದಿದದಲ್ಲಿೀ, ಲೌಡಿ ಮಗನೆ,
ಕೂತ್ುಗೂತ್ೀಯೊೀ ಇಲ್ಲಿೀ ಸುಮನು!” “ನ್ನಮಮನೆನುಲಾಲಿ ಹೊಳಿೀಗೆ ಹಾಕಾತನ್ನಲ್ರೀ! ಹೊಡೆದು ಕೂರಿಸೊರೀ ಹೊಲೆಸೂಳೆಮಗನ್ನನು!” “ಏ ಹುಡುಗಿೀ
ಅವನ್ನ ಹೆಡಿತೀ, ಹಿಡಿದು ಕೂರೆಸಾೀ ನನ್ನನು ಗಂಡನಾನು!” “ಅಯಸುಸಾ ಕಾಡಿದೊೀರ ಸಂಗಡ ದೊೀಣ್ೀಗೆ ಹತ್ತದೆರ ಆಳಿಗೊಂದು ಗುಟುಗು ನೀರಂತ್ಸೆ! ಈ
ಬೊೀಳಿಮಗನ್ನನು ದೊೀಣ್ ಹತ್ತಸದೆದ ತ್ಪ್ಪಾಪಯುತ!” “ಅವನ್ನ ನಾಯಿೀ ಜೊತ್ಸೆೀಗೆೀ ಅವನ್ನೂನು ಕಳಿಸೊರೀ!” “ಮುಂದೆೀಮಗನಗೆ ಹೆಂಡಿತೀನ್ನೂ ಬಾಯಡಾಗದೆ
ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ! ಬಿದುದ ಸಾಯಾತನೆ, ನೀರಿಗೆ!”
ಆ ತ್ುಮುಲ ಬೆೈಗುಳದ ಕೂಗಿಗೂ ದೊೀಣ್ ತ್ುಯುದದಕೂಕ ಗುತ್ತ ಕಂಗಾಲಾದನ್ನು. ನ್ನಯಿ ವಸತರದ ತ್ುದಿಯನ್ನುನು ನಜವಾಗಿಯೂ ಕಚಿಚಾತ ಇಲಲಿವೊ?
ಆದರೆ ಗುತ್ತಗೆ ಅದು ವಸತರದ ತ್ುದಿಯನ್ನುನು ಕಚಿಚಾಕೊಂಡಂತ್ಸೆ ಭಾಸವಾಗಿ ಅದನ್ನುನು ಎಳೆದುಕೊಂಡನ್ನು. ಆದರೆ ತ್ಟಕಕನೆ ಹುಲ್ಯ ವಸತರದ ತ್ುದಿಯನ್ನುನು
ಬಿಟಟಂತ್ಸಾಗಿ ಗುತ್ತ ದೊೀಣ್ಯೊಳಕೆಕ ತ್ಮಿಮಯ ತಡೆಯ ಮೀಲೆ ಬಿದದನ್ನು: ಬೆೀರೆ ಸಮಯವಾಗಿದದರೆ ನ್ನಗೆಯ ಬುಗೆಗ ಗೊಳೆಳೆಂದು ಉಕಕದೆ
ಇರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಆಗ ದೊೀಣ್ ನ್ನದಿೀಪರವಾಹದ ರಭಸದ ಕೆೀಂದರದಲ್ಲಿ ಹೊೀರಾಡುತ್ತತ್ುತ. ಕೊಚಿಚಾ ಬರುತ್ತದದ ಹೆಮಮರ ಕೆಳಗೆ
ತ್ಸೆೀಲ್ಹೊೀಗಿದದರಿಂದ ಅಂಬಿಗರಿಬಬಾರೂ ಉಗೊರೀಗರ ಸಾಹಸದಿಂದ ಹುಟುಟಹಾಕತಡಗಿದದರು.
ಗಾಳಿ ಜೊೀರಾಗಿ ಬಿೀಸತ್ುತ. ಮಳೆಯೂ ಮುಗಿಲೆೀ ಹಿಸದು ಬಿೀಳುವಂತ್ಸೆ ಸುರಿಯುತ್ತತ್ುತ. ದೊೀಣ್ಯನ್ನುನು ಪರವಾಹಕೆಕದುರಾಗಿ ಸವಲಪ
ಮೀಲಕೊಕಯುಯವ ಅಂಬಿಗರ ಪರಯತ್ನು ವಿಫಲವಾಗಿ ದೊೀಣ್ ಕೆಳಕೆಕೀ ಹೊೀಗತಡಗಿತ್ು.
ತ್ಮಮಯಯಣಣಾ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ಗೌಡರುಗಳು ಕುಳಿತ್ಲ್ಲಿ ಕೊಡೆಗಳು ಸೂಡಿವೆ! ಅವನಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಯುತ, ಕೊಡೆ ಸೂಡಿಕೊಂಡವರು ಗೌಡರುಗಳೆ ಎಂದು.
ಆದರೆ ಸನನುವೆೀಶ ಉಗರವಾಗಿತ್ುತ: ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಅಬಬಾರಿಸ ಗದರಿಸದನ್ನು: “ಯಾರೀರ್ಶೆ ಅದೂ? ಕೊಡೆ ಸೂಡಿದೊೀರು? ಸೀಡಿಸತೀರೀ ಇಲ್ಲಿೀ!
ಕಾಣ್ಣಾದಿಲೆಲಿೀ ಗಾಳಿ ಬಿೀಸಾದು?”
ಕೊಡೆಗಳೆಲಲಿ ಮುಚಿಚಾದ ಮೀಲೆ ದೊೀಣ್ ಮೀಲಕೆಕ ಹೊೀಗಲಾರಂಭಸ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಅಂಬಿಗರ ಹತೀಟಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿತ್ು.
ಸಪ್ಪೆಪ ಮೀರೆ ಹಾಕಿಕಕೊಂಡು ನ್ನದಿಯ ತ್ುಮುಲ ತ್ರಂಗಮಯ ಪರವಾಹ ವಿಸಾತರವನೆನು ನೀಡುತ್ತದದ ಗುತ್ತಗೆ , ದೊೀಣ್ ದಡ ಮುಟುಟವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ಸವಲಪ ನ್ನಂಬಿಕೆ ಬಂದು ಧೆೈಯರ್ಶೆಗೊಂಡ ಒಬಬಾ ವಯಕಿತ: “ಏನೀ, ಹೊಲೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಸತತೀರ ಮನೆೀಲ್ ಕೂತ್ಸಾಹುಂಗೆ ತ್ಲೆ ಮಾಯಲೆ ಕೆೈ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು
ಕೂತ್ೀಯಾ? ನನ್ನನು ನ್ನಯಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗಿರಬೆೀಕೊೀ ಆಚೆ ದಡಕೆಕ , ಮಕಾ ಅತ್ತಮಕಾನೆ ಹಾಕೊಕಂಡು ಮಿೀಸತತ್ುತ ನಾ ನೀಡಿದಾಗ” ಎಂದನ್ನು
ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳುವವನ್ನಂತ್ಸೆ.
“ನ್ನಂಗೂ ಹಾಂಗೆ ಕಂಡತಪ್ಪಾಪ: ದೂರದಾಗೆ ತ್ಲೆ ಕಂಡಹುಂಗೆ ಆಗಿತತ್ುತ! ಅದಕೆಕೀನ್ನು ಧಾಡಿ? ದಿಂಡೆ ದುಣಣಾದಾಂಡಿಗ ನಾಯಿ! ಈಜಕೊಂಡು ಹೊೀಯಿತ್ು
ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಮನೀಗೆ!” ಸೆೀರಿತ್ು ಮತತಬಬಾನ್ನ ಸಾಂತ್ವನ್ನ ವಾಣ್.
“ನಂಗೆೀನ್ನು ಹುಚೊಚಾೀ? ಬೆಪ್ಪೀ? ಈ ನೆರೆೀಲ್ ಅದು ಈಜ ದಡ ಸೆೀರಿಬಿಟೆರ ನಾ ಮೂಗು ಕೊಯಿಸಾಕೊತ್ೀನ!” ಇನನುಬಬಾ ತ್ರುಣನ್ನ ಪಂಥಪ್ಪಾಡು.
“ಕುಯಿಸಾಕೊೀತ್ೀಯೆೀನೀ ಬದೆದೀಗೂ?….ಸುಳಾಳೆ!” ಮತತಬಬಾ ಹುಡುಗನ್ನ ಸವಾಲು.
“ನನ್ನನುಪಪಗೆ ಹೆೀಳು, ಸುಳಾಳೆ ಅಂತ್ಸಾ, ನ್ನಂಗೆ ಅಂದರೆ ಹಲುಲಿ ಉದುಸೆೀರ್ಶೆನ್ನು!”
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ಆ ಹುಡುಗ ಆ ತ್ರುಣನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ತ್ಂಟೆಗೆ ಹೊೀಗಲ್ಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ ಗುತ್ತಯನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು, ಅವನ್ನ ನಾಯಿ ಆಚೆ ದಡ ಸೆೀರಿ
ಬದುಕಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂದೆೀಹವೂ ಬೆೀಡ ಎಂದುಕ ಆಶಾವಸನೆ ನೀಡಿದನ್ನು: “ಅಂಥಾ ನಾಯಿ ಎಂದಾದೂರ ಹೊಳೆೀಲ್ ಮುಳುಗಿ
ಸಾಯತದೆೀನೀ?”….
ದೊೀಣ್ ದಡ ಮುಟಿಟ ನಂತ್ತ್ು. ಅಂಬಿಗ ತ್ಮಮಯಯಣಣಾ ಯಾವುದೊೀ ಸನನುಹಿತ್ವಾಗಲ್ದದ ಮಹಾ ಅನಾಹುತ್ದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಉಸಸಾಪ್ಪಾಪ
ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಮರಳಿಗೆ ಹಾರಿ, ದೊೀಣ್ಯ ಪಕಕವನ್ನುನು ಹಿಡಿದೆಳೆದನ್ನು, ದಂಡೆಗೆ ಚಾಚಲೆಂದು, ಇಳಿಯುವ ಗೌಡರಿಗೆ ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗುವಂತ್ಸೆ.
ಪರಯಾಣ್ಕರೆಲಲಿ ಇಳಿದರು. ಹಾಗೆಯೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಕಡೆ ಹೊೀಗಲು ಕಾಯುತ್ತದದವರು ಹತ್ತತಡಗಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತ್ಮಮಯಯಣಣಾ ಹೆೀಳಿದನ್ನು
ದಣ್ದ ದನಯಲ್ಲಿ: “ಸೊಲೂಪ ತ್ಡಿೀರಣಣಾ. ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಒಂದಿೀಟು ಕಡಿಮಯಾದ ಮಾಯಲೆ ಹೊಲಾಡನ್ನ!”
ಗುತ್ತಯೂ ಹೊಯಿಗೆ ದಂಡೆಗೆ ಇಳಿದು ನಂತ್ು, ತ್ಮಿಮಯನ್ನೂನು ಕೆೈಹಿಡಿದು ಮಲಲಿನೆ ಇಳಿಸದನ್ನು. ತ್ಮಮ ಸಾಮಾನನ್ನ ಗಂಟನ್ನುನು ಎತ್ತ ಕೊಟಟನ್ನು ಅವಳ
ಕೆೈಗೆ. ತ್ನ್ನನು ನರುದಿವಗನುವಾದ ನತ್ಯಯಾತ್ಸೆರಯಲ್ಲಿ ಮಗವವಾಗಿ ಮಹಾ ರಭಸದಿಂದ ಮುಂಬರಿಯುತ್ತದದ ವಷಾರ್ಶೆಕಾಲದ ವಿಶಾಲ ನ್ನದಿೀಪರವಾಹದತ್ತ
ನನರ್ಶೆಮೀಷ್ನಾಗಿ ದೃಷ್ಟ ಹಾಯಿಸದನ್ನು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ್ನ ಹುಲ್ಯನ್ನ ಸುಳಿವಿರಲ್ಲಲಿ.
“ಏಯ್ ಕುಳಳೆಸಣಣಾ, ಈ ಸಮಾನ್ನು ಹೊತ್ುತಕೊಳೊಳೆ.” ಚಂದರಯಯಗೌಡರು ಕರೆದಾಗಲೆ ಎಚಚಾರಗೊಂಡಂತ್ಸಾಗಿ ಅವರತ್ರ ತ್ರುಗಿದನ್ನು ಗುತ್ತ:
“ಅಯಾಯ, ಆ ನಾಯಿ ಇಲೆಲಿಲಾಲಿದೂರ ಕೆಳಗೆ ದಡ ಹತ್ತದೆಯೆೀನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬತ್ತೀನ….” ಎಂದನ್ನು ದುಃಖ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ.
“ನಂಗೆೀನ್ನು ಹುಚೊಚಾೀ?ಬೆಪ್ಪೀ? ಈ ನೆರೆೀಲ್ ಅದು ದಡ ಸೆೀರೀದು ಹೌದೆೀನ? ಹೊಳೆೀಬುಡ ಸೆೀರಿದದರೆ ಸೆೀರಿರಬೆೀಕು” ಎಂದರು
ಸಂಗಪಪಗೌಡರು. ಅವರ ಚಿತ್ತ ಸಂಗಲ್ಪತವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಗುತ್ತಯ ಹೃದಯದಂತ್ಸೆ.
“ಹೊೀಗಲ್ ಬಿಡಿ, ನೀಡಿಕೊಂಡೆೀ ಬರಲ್” ಎಂದ ಶಾಮಯಯಗೌಡರು, ಗುತ್ತ ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಗಿಡ ಮರ ಪ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ನುಗಿಗ ಕಣಮರೆಯಾದ
ಮೀಲೆ ಹೆೀಳಿದರು “ಪ್ಪಾಪ! ಲೌಡಿಮಗ ಕಣಣಾಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿತದಾನೆ! ಬಹಳ ಪಿರೀತ್ಯಿಂದ ಸಾಕಿದದ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ?”
ಚಂದರಯಯಗೌಡರು ದೂರದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಹೊೀದ ಅತ್ತಕಡೆ ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸಕೊಂಡು ನಂತ್ದದ ತ್ಮಿಮಗೆ “ಹೌದೆೀನೆ , ಹುಡುಗಿೀ? ಎಷ್ುಟ ಕಾಲ
ಆಗಿತ್ಸೆತೀ ಆ ನಾಯಿ ಅವನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆ?” ಎಂದರು.
ಅವಳು ಮಾತ್ನಾಡಲೂ ಇಲಲಿ; ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸಲೂ ಇಲಲಿ.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ ಗುತ್ತ ಹಿಂತ್ರುಗಿದನ್ನು, ಒಬಬಾನೆಯೆ!
ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ದೊೀಣ್ಗಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ುಂಗಾನ್ನದಿಯ ನೆರೆಯ ರಭಸಕೆಕ ಸಕಿಕ ಹುಲ್ಯ ಕೊಚಿಚಾಹೊೀದಂತ್ಸೆ , ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಸೀಮಯ ಜನ್ನಮನ್ನದ
ಹರಿಹೊನ್ನಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂತ್, ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯರ ನೆನ್ನಪೂ ಕೊಚಿಚಾಹೊೀಯಿತ್ು. ಯಾವುದು ನ್ನಡೆದಾಗ ತ್ತ್ಸಾಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖಯವಾಗಿ
ತೀರುತ್ತದೆಯೊೀ ಅದು ಸವಲಪಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದರಳಗೆ ಅಮುಖಯವಾಗಿ ತೀರತಡಗಿ ಕಡೆಗೆ ಮನ್ನದಿಂದಲೆ ಮಾಸಹೊೀಗುತ್ತದೆ . ಹಳೆಯ ನೀರು
ಕೊಚಿಚಾಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ ಹೊಸ ನೀರು ನ್ನುಗುಗತ್ತದೆ. ಇತ್ರ ಘಟನೆಗಳು, ತ್ತ್ಸಾಕಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿ ತೀರುವ ಸಂಗತ್ಗಳು, ಹಳೆಯ
ನೆನ್ನಪುಗಳನ್ನುನು ತ್ಳಿಳೆ ಅವು ಬಿಟಟ ಜಾಗವನ್ನುನು ಆಕರಮಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಗುತ್ತ ತ್ಮಿಮಯರ ಪರಾರಿಯ ಸಂಗತ್ಯನ್ನುನು ತ್ಳಿಳೆ, ಹೂವಳಿಳೆಯ
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ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣುಣಾ ಕಾಣ್ಣೆಯಾದದುದ, ಮತ್ುತ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಮಮ ಬಾವ ಹಳೆಮನೆಯ ಹೆಂಚಿನ್ನಮನೆಯ ಶಂಕರ
ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಆ ರಾತ್ರಯೆ ಮದುಮಗನ್ನ ವೆೀಷ್ದಲ್ಲಿಯೆೀ ಹೆಂಡತ್ ಜಟಟಮಮನಡನೆ ಹೊೀಗಿದುದ, ಮತ್ುತ ಮರುದಿನ್ನವೆ ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿದಿದದ
ಮುದುಕ ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಡನೆ ಪರಸಾತಪಿಸ, ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಗಡೆಗೆ ತ್ಮಮ ತ್ಂಗಿ ಲಕಕಮಮನ್ನನ್ನುನು ಕೊಡುವಂತ್ಸೆಯೂ, ತ್ಸಾವು ಅವನ್ನ
ತ್ಂಗಿ ಮಂಜಮಮನ್ನನ್ನುನು ತ್ಂದುಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆಯೂ ನಶಚಾಯ ಮಾಡಿದುದ, ಮದಲಾದ ಸಂಗತ್ಗಳು ಜನ್ನಮನ್ನವನ್ನುನು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಆಕರಮಿಸದುದವು.
ಪಿಜಣನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯಯಂತ್ಹ ಯಃಕಶ್ಚಾತ್ ವಿಷ್ಯ ಸಣಣಾ ಪುಟಟ ಜನ್ನಗಳ ಮನ್ನಃಪರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಕಲ್ಲಿೀಲಗಳನೆನುಬಿಬಾಸದದರೂ ದೊಡಡವರಾರೂ
ಅದನ್ನುನು ಅಷಾಟಗಿ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಹಚಿಚಾಕೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಕೊೀಣೂರು ರಂಗಪಪಗೌಡರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೆ ಪಿಜಣನ್ನ ಸಾವು ಸವಲಪ ಆತ್ಂಕಕರವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಅವರು
ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಅಕಕಣ್ಯನ್ನುನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸ, ಪಿಜಣನ್ನ ಸಾಲದ ಲೆಖಖಾವನ್ನುನು ಹೆೀಳಿ, ಅದನ್ನುನು ದುಡಿದು ತ್ೀರಿಸುವಂತ್ಸೆ ತ್ಸಾಕಿೀತ್ು ಮಾಡಿ, ದಿೀನ್ನ
ದುಃಖಿನಯಾಗಿದದ ಅವಳಿಂದ ಧ್ರಮಸಥೂಳದ ದೆೀವರ ಮೀಲೆ ಆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಸಕೊಂಡು, ತ್ಮಮ ಹಣ ಮುಳುಗಿ ಹೊೀಗುವ ಭಯದಿಂದ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ
ಪ್ಪಾರಾಗಿದದರು.
ಮಳೆಗಾಲ ಹಿಡಿದಿದುದದರಿಂದ ಬೆೀಸಾಯಗಾರರ ಗಮನ್ನವೆಲಲಿ ಅಗೊೀಡಿಯ ಮೀಲೆಯೂ, ಉಳುವುದು ಬಿತ್ುತವುದು ಅಂಚು ಕಡಿಯುವುದು ಗೊಬಬಾರ
ಹರಗುವುದು ಬೆೀಲ್ ಕಟುಟವುದು ಒಡುಡ ಹಾಕುವುದು ಇತ್ಸಾಯದಿ ರೆೈತ್ ಕತ್ರ್ಶೆವಯಗಳ ಮೀಲೆಯೂ, ಕೂಣ್ ತ್ಯಾರಿಸುವುದು, ಕೂಣ್ ಹಾಕುವುದು,
ಹಳಳೆಕೆಕ ಯಾಪ್ಪೆ ಕಟುಟವುದು, ಹತ್ುತ ಮಿೀನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಮದಲಾದ ಮಿೀನ್ನು ಬೆೀಟೆಯ ಮೃಗಯಾವಯಸನ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕತವಾಗಿತ್ುತ. ಮೈಬೆವರಿ
ದುಡಿವ ಗೆಯೆಮಯ ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ತ್ುಸು ವಿರಾಮ ದೊರೆತ್ಸಾಗ ಮಾತ್ರ, ಊಟಕೆಕ ಉಪಿಪನ್ನಕಾಯಿ ಬಾಳೆಲೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ , ಪರಚಚೆರ್ಶೆ
ಪರನಂದೆಗಳು ಇರುತ್ತದುದವಷೆಟ! ಕಿತ್ಸಾಪತ್ಯ ವಾಯಪಿತಗೆ ಜಹಾವಚಪಲತ್ಸೆಯ ವಲಯವನ್ನುನು ದಾಟಿ ಕಮರ್ಶೆರಂಗಕಿಕಳಿಯುವಷ್ುಟ ಪುರಸತ್ೂತ
ಇರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ!
ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಮದುವೆಯಂತ್ಹ ಮಂಗಳ ಕಾಯರ್ಶೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸಮಕವೆಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ೀರಿಕೊಂಡದುದ ವಯಸನ್ನದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದದರೂ ಅವನ್ನ
ಸಾವೆ ಅನೆೀಕ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ನುನು ಪರಿಹರಿಸತ್ುತ; ಅಥವಾ ಅವನ್ನು ಬದುಕಿದದರೆ ಉದಭುವಿಸುತ್ತದದ ಅನೆೀಕ ಕಠಿನ್ನ ಸಮಸೆಯಗಳ ಕಠೀರ ತ್ೀಕಷೌಣತ್ಸೆಯನ್ನುನು
ಸೌಮಯಗೊಳಿಸತ್ುತ. ಅವನ್ನು ಸಾಯದಿದದರೆ ಅವನೆೀ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವನಂದಲೆ ಹೊಮುಮತ್ತದದ ತಂದರೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾದದುದ ಸುವಿದಿತ್ವಷ್ಟ!
ಅವನ್ನು ಬದುಕಿದದರೆ ಅವನಗೆ ಸಾಲ ಕೊಟಟವರು, ಅವನಂದ ಜಮಿೀನ್ನು ಬರೆಸಕೊಂಡವರು, ಅವನ್ನು ಜಾಮಿೀನ್ನು ನಂತ್ವರು, ಅವನಗೆ
ಜಾಮಿೀನಾದವರು, ಆಚಾರ ಜಾತ್ ಕುಲ ಮತ್ ಮದಲಾದ ನ್ನಂಬಿಕೆಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹುಟಿಟಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಪಿೀಡನೆಗಳು- ಇವೆಲಲಿ ಅವನ್ನ ಸುತ್ತ
ಹೆಡರಯೆತ್ತ, ಅವನ್ನ ಮತ್ುತ ಅವನ್ನ ಅಧಿೀನ್ನದಲ್ಲಿದುದ ಅವನ್ನನೆನು ನ್ನಂಬಿದವರ ಬದುಕನ್ನುನು ಹಿಂಡದೆ ಬಿಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಮ್ಋತ್ುಯ ಅದಕೆಕಲಲಿ
ಒಂದು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ಡೆ ಕಟಿಟತ್ುತ.
ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರ ಹೆಂಡತ್, ಜಟಟಮಮ, ಈ ಮದುವೆ ಹೆೀಗಾದರೂ ನಂತ್ು, ತ್ನ್ನು ಮುಂಡೆಯಾಗುವುದು ತ್ಪಿಪದರೆ ಸಾಕಲಾಲಿ ಎಂದು
ಹಾರೆೈಸುತ್ತದದಳು; ಮತ್ುತ, ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯೊಡನೆ, ಹೆಣುಣಾ ತ್ಪುಪವಂತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಒಳಸಂಚಿಗೂ ಮೌನ್ನದ ಸಮಮತ್ ನೀಡಿದದಳು. ಆದದರಿಂದಲೆೀ
ಅವಳು ಮದುಮಗನಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗೆ, ಮದುಮಗಳಾಗುವವಳು ಕಣಮರೆಯಾಗಿದಾದಳೆ ಎಂಬ ಸುದಿದ ತ್ಳಿಯುವುದಕೆಕ ಮದಲೆೀ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ತ್ಂದೆಗೆ
ವಿಪರಿೀತ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆವೊತ್ತನ್ನ ಮದುವೆ ನಲಲಿಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಶಾಸತರದ ನಷೆೀಧ್ವನ್ನುನು ಒತ್ತ ಹೆೀಳಿದದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ
ವೆಂಕಟಣಣಾ ತ್ೀರಿಕೊಂಡನೆಂಬ ವಾರೆತ ಬಂದೊಡನೆ ಸೂತ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವಣ್ಗ ನಲಲಿಬಾರದೆಂಬ ಅಡಿಡಯೊಡಿಡ, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಹಳೆಮನೆಗೆ
ತ್ನ್ನನು ಅಣಣಾನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಗಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿದದಳು. ಅಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನು ಪೂವರ್ಶೆಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೊೀಜಸದಂತ್ಸೆ, ಹಿಂದಿನ್ನ ಕಹಿಯನೆನುಲಲಿ ನ್ನುಂಗಿಕೊಂಡು,
ಮಂಜಮಮನ್ನನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡು ಲಕಕಮಮನ್ನನ್ನುನು ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಗೆ ಕೊಡುವ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡಿಗೆ ಎಲಲಿರೂ ಒಪುಪವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದಳು.
ಹಳೆಮನೆ ಮಂಜಮಮನ್ನನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆ ಸವತ್ಯಾಗಿ ತ್ಂದುಕೊಳಳೆಲು ಒಪಪದೆ ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಪಪನಾಯಕರ ಮಗಳು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಗೊತ್ುತ ಮಾಡಿ ಒಪಿಪಸ,
ಮದುವೆಗೆ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಟು ಮಾಡಿದ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯೆ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧ್ ಬೆೀಡ ಎಂದು ಹಟ ಹಿಡಿದುದರ ಅಥರ್ಶೆ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ
ಮದ ಮದಲು ಬಗೆಹರಿಯಲ್ಲಲಿ. ಕೊನೆಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು, (ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಜಟಟಮಮ ಹೆಗಡಿತ್ಯವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಊದಿದದ ಅಮಂಗಳ!) ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಜಾತ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮದುವೆಯಾದ ಸವಲಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೆ ವೆೈಧ್ವಯ ಪ್ಪಾರಪಿತ ಇದೆಯಂತ್ಸೆ ಎಂದು. ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಗೆ ಜೊೀತ್ಷ್ಯ ಜಾತ್ಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ
ಜಟಟಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಗೆ ಇದದಷೆಟ ನ್ನಂಬಿಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಎಲಲಿ ಇತ್ುತ. ಕೆಟಟ ಸುದಿದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಾದಗ ತ್ುಂಬ ಭಯವೂ ಅಯುತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮೂರು ಹೊತ್ೂತ
ಅದೂ ಇದೂ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆಯಿಂದ ನ್ನರಳುತ್ತದದ ಅವರನ್ನುನು ಕೊಂಡಯಯಲು ಮೃತ್ುಯ ಗರಹಗತ್ಯನೆನುೀ ನರಿೀಕಿಷೌಸಬೆೀಕಾಗಿಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ; ಪರಕೃತ್
ವಾಯಪ್ಪಾರದ ವಿಧಾನ್ನವೆ ಯಥೆೀಚಛೆವಾಗಿ ಸಾಗಿತ್ುತ! ಆದರೆ ಏನ್ನು ಮಾಡುವುದು? ಕಲೂಲಿರ ಸಾಹುಕಾರ ಮಂಜ ಭಟಟರಲ್ಲಿದದ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಅಪ್ಪಾರ
ಸಾಲಕೆಕ ತ್ಸಾನ್ನು ಜಾಮಿೀನಾಗಿ ನಂತ್ಸಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಬೆೀಡ ಎಂದು ತ್ಸಾನೆ ಹೆೀಳಿದರೆ ಹಣುಣಾ ತ್ಪುಪತ್ತದೆ , ಗಂಟೂ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ ಆದದರಿಂದ ವಿಶೆೀಷ್
ದಕಿಷೌಣ್ಣೆಯ ಪರಭಾವದಿಂದ ಜೊೀಯಿಸರ ಆಶ್ೀವಾರ್ಶೆದ ಪಡೆದು, ಜಾತ್ಕದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಕಂಟಕಕೆಕ ಶಾಂತ್ ಮಾಡಿಸ, ಚೆನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಕೆೈಹಿಡಿಯಲು
ಮುಂದುವರಿದಿದದರು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯಯನೆನುೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದರೂ, ವೆಂಕಟಣಣಾ ಬದುಕಿದದರೆ, ಸಂಬಾವಿ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಕಾನ್ನೂನ್ನು ಪರಕಾರ ತ್ಮಮ ಹಣಕೆಕ ಲ್ೀಪ
ಬರದಂತ್ಸೆ ನೀಡಿಕೊಲುಳೆತ್ತದದರು. ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ಮಮನ್ನುನು ತ್ರಸಕರಿಸ, ಇನನುಬಬಾನಗಾಗಿ ಓಡಿ ಹೊೀಗಿದದರಿಂದಲೆ ಮದುವೆ ತ್ಪಿಪ, ವೆಂಕಟಣಣಾ
ಬದುಕಿದದರಂತ್ೂ ಹೆೀಳಲೆ ಬೆೀಕಾಗಿಲಲಿ, ಹೆಗಗಡೆ ತ್ನ್ನನು ಪರತ್ೀಕಾರದ ಪಿೀಡನಾ ಸಾಮಥಯರ್ಶೆವನೆನುಲಲಿ ನಾನಾ ಮುಖಗಳಿಂದ ಪರಯೊೀಗಿಸದೆ ಬಿಡುತ್ತರಲ್ಲಲಿ.
ಆದರೆ ಈಗ ಹೆಗಗಡೆಗೆ ತ್ಳಿದಿದದಂತ್ಸೆ, ಮದುವೆ ನಲುಲಿವುದಕೆಕ ಮುಖಯ ಕಾರಣವಾದದುದ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಮರಣದ ಅಶುಭವೆ! ಹೆಣುಣಾ ಓಡಿ ಹೊೀಗಿತ್ುತ
ಎಂಬ ಗುಸು ಗುಸು ಸುದಿದಯೂ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ತ್ರುವಾಯ ಮುಟಿಟತ್ುತ. ಆದರೆ ಅದೆೀ ಕಾರಣವಾಗಿ ಮದುವೆ ನಂತ್ತ್ು ಎಂದರೆ, ತ್ಮಮ ಗೌರವಕೂಕ
ಪರತ್ಷೆಠಗೂ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಾನ ಮತ್ುತ ಅವಮಾನ್ನ ಒದಗಿದಂತ್ಸಾಗಿ ತ್ಸೆೀಜೊೀವಧೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂತ್ಃಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸುದಿದಗೆ ಅವರು
ಬಹಿರಂಗಮಾನ್ನಯತ್ಸೆ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. ಅದನ್ನುನು ಗಮನಸದಂತ್ಸೆಯೆ ಇರುವವರಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸ, ಅದಕೆಕ ತ್ರಸಾಕರದ ಸೊೀಗು ಹಾಕಿದದರು. ಅಶುಭ ಘಟನೆ
ಪ್ಪಾರಪತವಾದುದರಿಂದ ತ್ಸಾವೆೀ ಲಗನುವನ್ನುನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಒಪಪದೆ, ಮುರಿದು, ಬೆೀರೆ ಸಂಬಂಧ್ದ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿದೆದೀವೆ ಎನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ ವತ್ರ್ಶೆಸದದರು.
ಆದದರಿಂದಲೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಓಡಿಹೊೀಗಿದದ ಸಂಗತ್ಯನಾನುಗಲ್ ಮುಕುಂದಯಯನೆ ಆ ಎಲಲಿ ವೂಯಹದ ಹಿಂದಿದದ ಸಂಚಾಲಕ ಶಕಿತ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನಾನುಗಲ್
ಅವರು ಪರಸಾತಪಿಸುವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಮಾತ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಆ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಗೆ ಮುಟುಟಗೊೀಲು
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದರು.
ಇನ್ನುನು ಅವರನ್ನುನು ಬಹುವಾಗಿ ಪಿೀಡಿಸುತ್ತದದ ವಿಷ್ಯವೆಂದರೆ, ವೆಂಕಟಣಣಾನಂದ ತ್ಮಗೆ ಬರಬೆೀಕಾಗಿದದ ಸಾಲದ ಹಣ. ಹೆಣುಣಾ ಹೆಂಗಸರೆ
ವಾರಸುದಾರರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಹೂವಳಿಳೆಯ ಗದೆದ ತೀಟ ಮನೆಗಳನೆನುಲಲಿ ತ್ಮಗೆ ಬರಬೆೀಕಾಗಿದದ ಸಾಲಕಾಕಗಿ ವಶಪಡಿಸಕೊಳುಳೆವುದು
ಸಾಧ್ಯವಿದದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರೆ ತ್ಸಾವು ಮೂರು ಹೊತ್ೂತ ಹೊಕುಕ ಬಳಸಬೆೀಕಾಗಿದದ ಹತ್ತರದ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ವಿರೀಧ್-ದೆವೀಷ್ತ್ರಸಾಕರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮುಸುಗಿನ್ನ ಮುಜಗರ ಬಾಳನೆನುಲಲಿ ಕಹಿಗೊಳಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ. ಇದನೆನುಲಲಿ ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಆಲ್ೀಚಿಸದ
ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಗೆ ಹೊಳೆದಿದುದದೆಂದರೆ -ಒಂದೆೀ ಉಪ್ಪಾಯ: ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತ್ಮಮ ಜಾಮಿೀನನಂದ ಬಿಡಿಸಕೊಂಡು, ಪುನ್ನಃ ಮಂಜಭಟಟರೆೀ ಆ
ಭಾರ ಹೊರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು! ಬಾರಹಮಣರಾದ ಅವರಿಗೆ ಒಕಕಲ್ಗರ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಹಂಗು ಇರುವುದಿಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಅವರು ಹೂವಳಿಳೆಯವರಿಂದ
ಸಾಲ ವಸೂಲು ಲಮಾಡಲು ಯಾವ ಕರಮವನ್ನುನು ಬೆೀಕಾದರೂ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಳೆಬಹುದಲಲಿವೆ ? ಬೆೀರೆ ಜಾತ್ಯವರಾದ ಅವರಿಗೆ ಇವರ ಸಮಾಜದ
ಹೊಣ್ಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲಲಿವಷೆಟ! ಅಲಲಿದೆ ಸರಿವಂತ್ ಹಾರುವರು ಮಾಡಿದದನ್ನುನು ತ್ಪುಪ ಎನ್ನುನುವ ಕೆಚುಚಾ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲಿ?
ಆದರೆ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಗೆ ಗೊತ್ತರದೆ ಇದುದ, ಹೂವಳಿಳೆ ವೆಂಕಟಪಪನಾಯಕರು ಒಳಗೊಳಗೆ ಹಾಕಿಟಿಟದದ ಗಂಟಲು ಗಾಳವೊಂದು ಕಲೂಲಿರು
ಮಂಜಭಟಟರಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದುದದರಿಂದೆಲೆ ಅವರು ಅಷ್ುಟ ಸುಲಭವಾಗಿ, ತ್ಮಮ ಸಾಲಕಿಕಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ ಮತ್ತಕೆಕೀ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರ ಕೆೈಲ್
ಜಾಮಿೀನ್ನು ಪತ್ರ ಬರೆಯಿಸಕೊಂಡು, ತ್ಮಮ ಕೆೈ ತಳೆದುಕೊಂಡಿದದರು ಎಂಬುದಿನ್ನೂನು ಇವರಿಗೆ ತ್ಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ!
***
ಅಂದು ಅಪರಾಹನುದ ಹೊತ್ತಗೆ ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಕಳೆೀಬರದ ಅಗಿನುಸಂಸಾಕರವನೆನುಲಲಿ ಮುಗಿಸ ಎಲಲಿರೂ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೊೀಗಿದದರು.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆ ‘ಗಾಳ್’ ಎಂದು ಸುಡುಗಾಡಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಸದಿದಲ್ಯಾಗಿತ್ುತ. ಸೊೀನೆಮಳೆ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಮಾತ್ರ
ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಯ ಕೆೈಲ್ ಮುಕುಂದಯಯ ಹೆೀಳಿಕಳುಹಿಸದದರಿಂದ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ಸಾತ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದದರು. ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಬೆೈಗಿನ್ನ ಹೊತ್ತಗೆ ,
ಮುಕುಂದಯಯ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಬಂದುಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಹಳೆಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದನ್ನು, ತ್ನ್ನನು ಮತ್ುತ ಜಟಟಕಕನ್ನ
ಸಂಚು ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವಂತ್ಸೆ ಪ್ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲ್ಕೆಕ.
ಬೆೈಗು ಚೆನಾನುಗಿಯೆ ಕಪ್ಪಾಪಗಿತ್ುತ. ಇದುವರೆಗೂ ವೆಂಕಟಣಣಾ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳುಳೆತ್ತದೆದಡೆ ಹೂವಳಿಳೆಯ ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ನ್ನಶಯ
ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ದೆೀವಯಯನಗೆ ಕಾಣ್ಸತ್ು, ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಇಬಬಾರು ಬಸರಿಮರದ ಪಕಕದ ದನ್ನ ಓಣ್ಯ ಕೆಸರು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ
ಕಡೆ ಗುಡಡದಿಂದ ಇಳಿದುಬರುತ್ತದುದದು, ಅವನಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು ಮುಕುಂದಯಯ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಕರೆತ್ರುತ್ತರುವುದು. ಬೆೀಗನೆ ಕುಳಿತ್ಲ್ಲಿಂದ ಎದುದ
ಒಳಗೆ ಹೊೀದನ್ನು, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿ ಮಲಗಿದದ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅಂಗಳವನ್ನುನು ದಾಟಿ, ಜಗಲ್ಗೆ ಹತ್ತಲುಹಾಕಿದದ ಕಲುಲಿ ಮಟಿಟಲ ಮೀಲೆ ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆಯೆ ನಂತ್ಳು.ಮುಕುಂದಯಯ
ಕೆಸರು ಹಲಗೆಯ ಮೀಲೆ ತ್ಮರದ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿದದ ನೀರನ್ನುನು ಹಿತ್ಸಾತಳೆಯ ತ್ಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಗೆದು ಮಗೆದು ಕಾಲು ತಳೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತರಲು,
ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನಗೆ ಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿದದ ಮನೆಯ ನಾಲೂಕ ದಿಕಿಕಗೆ ಆಗಂತ್ುಕಳಂತ್ಸೆ ಕಣುಣಾಹಾಯಿಸದಳು, ಅಪರಿಚಿತ್ವೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ:
ಮನೆ ನಃಶಬದವಾಗಿತ್ುತ. ಏನೀ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟಿಟಸುವಂತ್ಸೆ ನಃಶಬದವಾಗಿತ್ುತ. ಇನ್ನೂನು ಜಗಲ್ಗೆ ದಿೀಪ ಹಚಿಚಾರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಮನೆಯನೆನುಲಲಿ ದಟಟಮಬುಬಾ
ಕವಿದಿತ್ುತ. ಮದುವೆಗೆಂದು ಕಟಿಟದದ ಚಪಪರ, ಧಾರೆಯ ಮಂಟಪ ಮದಲಾದುವೆಲಲಿ ಬಿಕೊೀ ಎನ್ನುನುತ್ತದುದವು, ಅಲಂಕೃತ್ವಾಗಿದದ ಶವದಂತ್ಸೆ. ನನೆನು ತ್ಸಾನೆ
ನ್ನೂರಾರು ಜನ್ನದ ಸಂದಣ್ಯಿಂದ ಗಿಜಬಿಜ ಎನ್ನುನುತ್ತದದ ಮನೆ ಇಂದುಕ ಹಾಳು ಬಿದದ ದೆೀಗುಲದಂತ್ಸೆ ಭೀಷ್ಣಭುರಕುಟಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಅಂಗಳದ
ನ್ನಡುವೆಯಿದದ ತ್ುಳಸಕಟೆಟಯ ದೆೀವರೂ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮನೆಯನ್ನುನು ಪರವೆೀಶ್ಸುವಾಗ ಅಭಾಯಸ ಬಲದಿಂದೆಂಬಂತ್ಸೆ ಅದಕೆಕ ಕೆೈ ಮುಗಿದಿದದರೂ,
ಕರುಣಪ್ಪಾತ್ರವಾಗಿ ತೀರಿ ಚಿನ್ನನುಮನಗೆ ದುಃಖವುಕಿಕಬಂದು, ಅದುವರೆಗೂ ತ್ಡೆಹಿಡಿದಿದದ ಕಣ್ಣಾೀರು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹರಿಯತಡಗಿತ್ುತ.
ಮುಕುಂದಯಯ ಕಾಲು ತಳೆದುಕೊಂಡು ಜಗಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯನ್ನುನು ಕೊಡವಿ ಬದಿಗಿಟುಟ, ಕೆಸರುಹಲಗೆಯ ಮೀಲೆ ಹಾಕಿದದ
ಜಮಖಾನ್ನದ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ನ್ನು. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನೂ ಕೆಸರು ಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಕೆೈಕಾಲು ಮುಖ ತಳೆದುಕೊಂಡು, ಮೈ ಭಾರವಾದಂತ್ಸೆ ಮಲಲಿನೆ
ನ್ನಡೆದು ಒಳಗೆ ಹೊೀದಳು, ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯನ್ನುನು ಅಂಗಳಕೆಕ ಮಳೆ ನೀರಿಳಿಯುವಂತ್ಸೆ ಕೊಡಹಿ, ಕೆೈಯಲ್ಲಿಯೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು. ಅವಳಿಗೆ ಕಾಲು ಸಣಣಾಗೆ
ನ್ನಡುಗ ತಡಗಿತ್ುತ. ಕಲು ತಳೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದಗ ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಸುತ್ುತಕಾಲುಂಗುರಗಳನ್ನುನು ಕಂಡು ಅವಳ ಹೃದಯಕೆಕ
ದುಃಖಸಮೃತ್ಯ ಮಿಂಚು ಮುಟಿಟದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮನೆಯನ್ನುನು ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದಾದಗ ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ತ್ಂದೆಯ ಭಯದಿಂದ ನ್ನಡೆ ಕುಗಿಗತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ತ್ಂದೆ ತ್ೀರಿಕೊಂಡ ಸುದಿದಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದದರೂ
ಏಕೊೀ ಅವಳಿಗೆ ಫಕಕನೆ ಆ ಸುದಿದಯಲ್ಲಿ ನ್ನಂಬಿಕೆ ತ್ಪಿಪತ್ುತ. ತ್ಸಾನ್ನು ಪರವೆೀಶ್ಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ಭಯಂಕರಾಕಾರದ ರೌದರರೀಷ್ದ ‘ಅಪಪಯಯ’ ತ್ನ್ನನುನ್ನೂನು
ಮುಕುಂದ ಭಾವನ್ನನ್ನೂನು ಒದುದ ಗುದಿದ, ಉಗುಳಿ, ದೊಣ್ಣೆಣಾಯಿಂದ ಅಪಪಳಿಸುವ ಚಿತ್ರವನ್ನುನು ಮುನೆನುನೆದು, ಸಣಣಾಗೆ ಚಿೀರಿದದಳು! ಅವಳ ಮುಂದೆ
ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯ ನಂತ್ು, ತ್ರುಗಿ ನೀಡಿ, “ಏನಾಯ್ಎ? ‘ಎಡವಿದೆೀನೆ? ಮುಳುಳೆ ಹೆಟೆತೀನೆ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದದಕೆಕ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮುಖದ
ಸುತ್ತ ಬಿಗಿದು ಹಿಡಿದಿದದ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯೊಳಗಿಂದಲೆ ಸೊೀತ್ದನಯಲ್ಲಿ “ಏನ್ನೂ ಇಲಲಿ” ಎಂದಿದದಳಷೆಟ .
ಮನೆಯನ್ನುನು ಪರವೆೀಶ್ಸದೊಡನೆ ಆ ನಃಶಬದತ್ಸೆ, ಆ ನಜರ್ಶೆನ್ನತ್ಸೆ, ಆ ನಶಚಾಲತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಕಂಡು ‘ಅಪಪಯಯ’ ತ್ೀರಿಕೊಂಡಿದದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ನೂ
ಸಂಶಯ ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ತ್ಂದೆಯ ಸಾವಿಗಾಗಿ ನಜವಾಗಿಯೂ ದುಃಖ ಉಕಿಕ ಬಂತ್ು. ಅಪಪಯಯನ್ನ ಒರಟುತ್ನ್ನ, ನಷ್ುಟರತ್ಸೆ, ಕೌರಯರ್ಶೆ, ಹಠಮಾರಿತ್ನ್ನ,
ದುಡುಕು, ದುಂದುಗಾರಿಕೆ, ಅದೂರದೃಷ್ಟ, ಅನೀತ್ ಜೀವನ್ನ ಮದಲಾದುವೆಲಲಿ, ಬಹುಶಃ ಇನೆನುಂದೂ ಅವುಗಳಿಂದ ತ್ನ್ನಗೆ ತಂದರೆ ಒದಗದೆಂಬ
ಅಂತ್ಮರ್ಶೆನ್ನಸಸಾನ್ನ ಧೆೈಯರ್ಶೆದಿಂದಿರಬಹುದು, ಮರೆತ್ುಹೊೀದಂತ್ಸಾಗಿ ಅವನ್ನ ಪಿರೀತ್, ದಯೆ, ಮುದುದ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಪಿತ್ೃವಾತ್ಸಾಲಯ ಜೀವಿತ್ದ ಶುಕಲಿಪಕಷೌವೆ
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ಅವಳ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಬಂದು, ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿ ಹೊೀದಾಗ ಅಂದು ಅನ್ನುಭವಿಸಲಾರದಿದದ ಸಂಕಟವನ್ನುನು ಚಿನ್ನನುಮಮ ಇಂದು ಅನ್ನುಭವಿಸದದಳು.
ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿದದ ದೆೀವಯಯ ಅರೆಗತ್ತಲೆ ಕವಿದಿದುದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿ ಮಲಗಿದದ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಬಾಗಿಲೆಡೆ , ಒಳಹೊಕುಕ ನಂತ್ು “ಅಜಜಿೀ!ಅಜಜಿೀ!” ಎಂದು
ಹಲವು ಸಾರಿ ಕರೆದ ಮೀಲೆಯೆ ಅಜಜಿ, ಎಚಚಾರಗೊಂಡಂತ್ಸೆ, ನ್ನರಳುತ್ತದದ ದನಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದಳು “ಯಾರೀ? ದೆೀವಯಯನೆೀನೀ? ಮಗು
ಬಂತ್ಸೆೀನೀ?”
“ಬಂತ್ು, ಅಜಜಿೀ….” ಅಜಜಿ ಏಳಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಸದಿದನಂದಲೆ ಊಹಿಸ ಮತ್ಸೆತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ನೀನ್ನು ಏಳಬೆೀಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆೀ ಬರಾಕೆ
ಹೆೀಳಿತೀನ.”
ಕಳೆದ ರಾತ್ರಯಿಂದಲೂ ಅಜಜಿ ಅನ್ನುಭವಿಸುತ್ತದದ ದುಃಖ, ದೆೈನ್ನಯ, ಶೀಕ, ಸಮಖಟ, ಶಂಕೆ, ಭೀತ್, ಹತ್ಸಾಶೆ ಮತ್ುತ ಪರತ್ಸಾಯಶೆಗಳ ಉರಿಯ
ಶರಶಯೆಯಯ ಶ್ಕೆಷೌಯನ್ನುನು ಪರತ್ಯಕಷೌ ನೀಡಿದದ ದೆೀವಯಯನಗೆ ಅಜಜಿಯ ಉದಿವಗನು ಆತ್ುರವು ಹೃದಯಸಯಂದಿಯಾಗಿ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಿತ್ುತ. ಅಜಜಿಯ ಜೀವ
ಮಮಮಗಳ ಆಗಮನ್ನದಿಂದ ಅಮೃತ್ಮಯವಾಗುವುದನ್ನುನು ತ್ಸಾನೆೀ ಅನ್ನುಭವಿಸುತ್ತದದ ಆನ್ನಂದಕೆಕ ಅಶುರಲ್ೀಚನ್ನನಾಗಿದದನ್ನು.
ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಅರೆಗತ್ತಲೆಯಿಂದ ಮಾಣ್ಗೆಯ ಕಗಗತ್ತಲೆಗೆ ಹಿಂದಾಟಿದ ದೆೀವಯಯಗೆ ಬಳೆಯ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಹೊೀಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಅರಿತ್ು “ಇತ್ತ ಬಾ, ತ್ಂಗಿ; ಅಜಜಿ ಕೊೀಣ್ಣೆೀಲ್ ಮಲಗಯದೆ” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ, ಆದರರ್ಶೆ ನ್ನಯನ್ನಗಳನ್ನುನು ಒರಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಜಗಲ್ಗೆ
ಹೊೀದನ್ನು, ಮುಕುಂದಯಯನದದಲ್ಲಿಗೆ.
ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಿಕೊೀ ಇನ್ನುನುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಗಾಳ್ ಎಂದು ಹಾಳು ಸುರಿಯುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸದ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ
ಸೊೀಜಗವಾಯಿತ್ು: ನನೆನು ತ್ನ್ನನು ಮದುವೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ನೆರೆದಿದದ ಅಷಟಂದು ಜನ್ನ ನ್ನಂಟರು ಗರತ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬಿಬಾಬಬಾರಾದರೂ ಅಜಜಿಯ ಸಂತ್ಸೆೈಕೆಗಾಗಿ
ಉಳಿಯದೆ ಹೊರಟುಹೊೀಗಿದಾದರಲಾಲಿ! ನಾಗಕಕ ಇದಿದದದರೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿಯೆ ಎದುರುಗೊಂಡು ಉಪಚರಿಸದೆ ಇರುತ್ತದದಳೆ ? ಕಡೆಗೆ
ಅವಳನ್ನೂನು ಓಡಿಸಬಿಟಟರ? ‘ಅಯೊಯೀ ನ್ನನ್ನನು ದೆಸೆಯಿಂದ ಮನೆಯೆ ಮಸಣವಾಗಿದೆಯಲಾಲಿ ದೆೀವರೆೀ !’ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೆೀವಯಯನ್ನ ದನ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ನೆೀರವಾಗಿ ಧಾವಿಸದದಳು, ಅಜಜಿ ಮಲಗಿದದ ಹಾಸಗೆಗೆ.
ಹಿಂದಿನ್ನ ರಾತ್ರ ಮಮಮಗಳು ಕಣಮರೆಯಾದ ಸುದಿದ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಾದಗ ಅಜಜಿ ತ್ತ್ತರಿಸ ಹೊೀಗಿದದಳು. ಮಾತ್ನಾಡುವ ಶಕಿತಯೆ ಉಡುಗಿದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಏದ
ತಡಗಿದದಳು. ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ಲೆ ಕೆಟಟಂತ್ಸೆ ಹೊಂದಾಣ್ಕೆಯಿಲಲಿದ ಮಾತ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದದಳು. ನಾಗಕಕ ಅವಳನ್ನುನು ಕೆೈಹಿಡಿದೆತ್ತ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯುದ
ಹಾಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಅವರು ಭಾವಿಸದಂತ್ಸೆ ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲಲಿವೆಂದೂ, ಮುಕುಂದಣಣಾನ್ನ ಸಂಗಡ ಅಡಗಲು
ಹೊೀಗಿದಾದಳೆಂದೂ, ಇನೆನುರಡು ಮೂರು ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಂತ್ ಮೀಲೆ ಬರುತ್ಸಾತಳೆಂದೂ, ಅದುವರೆಗೂ ಗುಟಾಟಗಿರಬೆೀಕೆಂದೂ ಸಮಾಧಾನ್ನ
ಹೆೀಳಿದದಳು. ಅಜಜಿ ಮತ್ಸೆತ ಹಾಸಗೆ ಬಿಟುಟ ಎದಿದರಲ್ಲಲಿ. ವೆಂಕಟಣಣಾನ್ನ ಶವಸಂಸಾಕರಾನ್ನಂತ್ರ ಹಿಂದಿರುಗಿದದ ದೆೀವಯಯನ್ನೂ ಅಜಜಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ
ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದದನ್ನು. ಅವನ್ನು ತ್ಳಿಸದುದ ಒಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗಕಕನ್ನ ಹೆೀಳಿಕೆಯಂತ್ಸೆ ಇದಿದತ್ಸಾದರೂ ಒಂದು ಮುಖಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥರ್ಶೆಪೂಣರ್ಶೆವಾದ
ವಯತ್ಸಾಯಸವಿತ್ುತ. ಅವನ್ನ ವರದಿಯ ಪರಕಾರ ಅಜಜಿಗೆ ತ್ಳಿದಿದುದದೆಂದರೆ: ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧ್ ಒಪಿಪಗೆಯಾಗದೆ ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಲು ಹೊೀಗಿದದಳೆಂದೂ ಆ
ದುರಂತ್ದಿಂದ ಮುಕುಂದಯಯ ಅವಳನ್ನುನು ಪ್ಪಾರುಮಾಡಿ ರಕಷ್ಸ, ಒಂದು ರಹಸಯ ಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುರಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ ಇಟಿಟದಾದನೆಂದೂ ಆಗಿತ್ುತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ
ಅಜಜಿಯ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಪ್ಪಾದಾರವಿಂದವನೆನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತ್ುತ. ಅಜಜಿಯ ಪರಜೆಞಗೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮದುವೆ ನಂತ್ುದರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ
ಜನಾಪವಾದವಾಗಲ್, ಅಳಿಯ ವೆಂಕಟಣಣಾ ತ್ೀರಿಕೊಂಡ ದುರಂತ್ವಾಗಲ್ ಅಷಾಟಗಿ ತ್ಟಿಟದಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳ ಸಮಸತ ಚೆೈತ್ನ್ನಯವನ್ನೂನು
ಮರವಡುವಂತ್ಸೆ ಅಪಪಳಿಸಬಿಟಿಟದುದದೆಂದರೆ ಮಮಮಗಳು ಕಾಣ್ಣೆಯಾದದುದ! ಅಪವಾದ, ನಂದೆ, ಬಹಿಷಾಕರ, ಸಾಮಾಜಕ ಪಿೀಡನೆ, ಅವಮಾನ್ನ
ಯಾವುದೂ ಅವಳಿಗೆ ಲೆಕಕಕಿಕರಲ್ಲಲಿ. ಜಗತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದದ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಅಮಂಗಳ ಎಂದರೆ, ಅವಳ ಮಮಮಗಳು ಕಾಣ್ಣೆಯಾದದುದ: ಆ
ಮಮಮಗಳು ಮತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನಗೆ ಲಭಸದರೆ ಜಗತ್ತಗೆ ಸವರ್ಶೆಮಂಗಳವೂ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ !

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ಆ ಮಮಮಗಳು ಈಗ ತ್ನ್ನನುಡೆಯೆ, ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ, ತ್ನ್ನನು ಮೈಗೆ ಮೈ ಒತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಕೆೈ ಆತ್ು ಕುಳಿತ್ದಾದಳೆ! ಇನ್ನುನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಂತ್ಸೆಗೆ ಏನ್ನೂ
ಕಾರಣವಿಲಲಿ!
ಆ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿದಿದದ ಕಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಜಿಗೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮುಖವಾಗಲ್ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಅಜಜಿಯ ಮುಖವಾಗಲ್ ಕಾಣುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಅವರಿಬಬಾರೂ
ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದದರು, ಒಬಬಾರನನುಬಬಾರು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ! ಶೀಕಾಶುರಗಳೊ? ಆನ್ನಂದಬಾಷ್ಪಗಳೊ? ಇಬಬಾರೂ ಮೌನ್ನವಾಗಿಯೆ ಅತ್ತರು.
ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಅಜಜಿಯ ಕೆೈ ಮಮಮಗಳ ಗಲಲಿ ಕೆನೆನೆಗಳನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ತ್ಮತ್ಸೆತ ತ್ಡವುತ್ತತ್ುತ!
ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತದಮೀಲೆ, ದುಃಖ ಸವಲಪ ಸಮನ್ನವಾದ ಅನ್ನಂತ್ರ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ತದಲ್ ತದಲ್ ಕೆೀಳಿದಳು: “ನಾಗಕಕ ಎಲ್ಲಿ, ಅಜಜಿೀ?”
“ನನ್ನನುಪಪಯಯ ಒದುದದಕೆಕ ಅದು ಬಿದುದ, ಸೊಂಟನೀವಾಗಿ, ಅಲೆಲಿಲ್ಲಿೀ ಮಲಗಯದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆ…. ಅಯೊಯೀ, ಚಿನ್ನೂನು, ಏನೆೀನಾಗಿಹೊೀಯೆತ
ನ್ನಮಮ ಗಿರಾಚಾರಕೆಕೀ?” ಅಜಜಿ ನಡುನ್ನರಳಿ ಸುಯದಳು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಣತ್ಸೆಯ ದಿೀಪ ಹೊತ್ತಸಕೊಂಡು ಯಾರ ಕೊೀಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ಪರವೆೀಶ್ಸುತ್ತದದದುದ ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಆ ದಿೀಪದ ಮಂದಪರಕಾಶದ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ನಾಗಕಕನ್ನ ಮುಖಮಂಡಲವನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ!
***
ಜಗಲ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ದೆೀವಯಯ, ಮುಕುಂದಯಯ ಕುಳಿತ್ದದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಅವನಗೆ ತ್ುಂಬ ಸಮಿೀಪವಾಗಿ ಮುಂಡಿಗೆಗೆ ಒರಗಿ ಕುಳಿತ್ನ್ನು. ಇಬಬಾರೂ
ಗುಸುಗುಸು ಮಾತ್ನಾಡಿದರು, ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ. ಒಬಬಾರ ಮುಖ ಮತತಬಬಾರಿಗೆ ಸವಲಪವೂ ಕಾಣಲಾಗದಷ್ುಟ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಮೀಲೆ, ದೆೀವಯಯನೆ ಎದುದ
ಮದುವೆ ಮನೆಗಾಗಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದಲೆ ತ್ಂದಿದದ ಒಂದು ತ್ೂಗುಲಾಯಂಪನ್ನುನು ಹಚಿಚಾದನ್ನು.
ರಾತ್ರ ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ುತ. ಮಾತ್ು ಕೊಟಿಟದದಂತ್ಸೆ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಹಳೆಮನೆಯಿಂದ ಬಂದನ್ನು.
ಬಂದವನ್ನು ಕೆೈಕಾಲು ತಳೆದುಕೊಂಡು, ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕೂರದೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಅಜಜಿಯನ್ನೂನು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನೂನು ಮಾತ್ಸಾಡಿಸಕೊಂಡು ಜಗಲ್ಗೆ
ಹಿಂತ್ರುಗಿ, ದೆೀವಯಯ ಮುಕುಂದಯಯರು ಕುಳಿತ್ದದ ಜಮಖಾನ್ನದ ಒಂದು ತ್ುದಿ ಸೆರಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಸಂಕೊೀಚದಿಂದಲೆ ಕುಳಿತ್ುಕೊಂಡನ್ನು. ಅವನಗೆ
ಚಿಕಕಂದಿನಂದಲೂ ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಹಿರಿಯನಾಗಿದದ ದೆೀವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ಭಯಮಿಶ್ರತ್ ಗೌರವ. ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ಕೊಳಕಲು ನ್ನಡೆನ್ನುಡಿ ವೆೀಭೂಷ್ಣ
಼
ಆಚಾರಗಳನ್ನುನು ಕಂಡಾಗಲೆಲಲಿ ದೆೀವಯಯ ಖಂಡಿಸುತ್ತದದನ್ನು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಆ ಅನೆೀಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸದದನ್ನು. ಈಗ
ಅವನ್ನು ದೆೀವಯಯನ್ನ ಖಿೀಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿಲಲಿದಿದದರೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡಾಗಲೆಲಲಿ ಹಿಂದಿನ್ನ ಪರತ್ಕಿರಯೆಯಿಂದ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ
ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಇವನಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
“ಏನೀ, ತ್ಮೂಮ, ನಮಮ ಸಂಬಾವಿ ಬಾವ ಇನ್ನೂನು ಅಲೆಲಿೀ ಇದಾರೆೀನೀ?….” ದೆೀವಯಯ ಮುಕುಂದಯಯನಡನೆ ಮಾಡುತ್ತದದ ಸಂವಾದವನ್ನುನು
ತ್ುಂಡುಗಡಿದು ಕೆೀಳಿದದನ್ನು, ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ.
“ಹೂಞ ಅದಾರೆ…”
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“ಸುಮಮನೆ ಇದಾನೆಯೆೀ? ಏನಾದರೂ ಕಿತ್ಸಾಪತ್ಗೆ ಸುರುವಾಗಿದೆಯೊೀ?…” ತ್ಮಮಪಪ ಏನ್ನೂ ಉತ್ತರಕೊಡದೆ ಬರಿದೆ ಹುಸನ್ನಗೆ ನ್ನಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು
ನೀಡಿ ದೆೀವಯಯ ಏಕವಚನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಸದನ್ನು: “ಅವನೆಲ್ಲಿ ಸುಮಮನೆ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ? ನನೆನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗಲೆ ಏನೆೀನೀ
ಹೆೀಳಿತದದನ್ನಂತ್ಸೆ: ತ್ನ್ನಗೆ ಆದ ನ್ನಷಾಟನೆಲಲಿ ತ್ುಂಬಿಕೊಡಬೆೀಕಂತ್ಸೆ!…. ಸಾಲಕೆಕ ಹೂವಳಿಳೆ ಗದೆದ ತೀಟ ಮನೆ ಎಲಲಿ ಸಾವಧಿೀನ್ನಕೆಕ ತ್ಗೊಳಾತನ್ನಂತ್ಸೆ!….
ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆೀರದೀರಿಗೆಲಲಿ ಬಹಿಷಾಕರ ಹಾಕಿಸಾತನ್ನಂತ್ಸೆ!….
‘ಹುಡುಗಿೀನೆಲ್ಲಿೀ ಮುಚಿಚಾಟುಟ, ಕೆರೆ ಹಾರಿದಳು ಅಂತ್ಸಾ ಕತ್ಸೆ ಹುಟಿಟಸ, ನ್ನನುನು ಕಣಣಾಗೆೀ ಮಣ್ಣೆಣಾರಚಾತರೆ’ ಅಂತ್ದದನ್ನಂತ್ಸೆ!…. ಅವನಗೆ ಹೆೀಳೂ, ‘ಹೂವಳಿಳೆ
ಗದೆದ ತೀಟ ಮನೆ ಎಲಾಲಿ ಆ ಹಾರುವನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರಿಯೊೀಕೆ ಮದಲೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಗೌಡಿರಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟಿಟದದನ್ನಂತ್ಸೆ ವೆಂಕಟಣಣಾ ’ ಅಂತ್ಸಾ ….
ಗೊತ್ಸಾತಯೆತೀನ್ನು?
“ನ್ನಮಗೂ ಬರಕೊಟಾಟನ್ನಂತ್ಸೆ, ಅಪಪಯಯ ಹೆೀಳಿತದುರ!” ತ್ಮಮಪಪ ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೀಳಿದದ ಸಂಗತ್ಯನ್ನುನು, ಯಾವ ಉದೆದೀಶವೂ ಇಲಲಿದೆ, ಸುಮಮನೆ ಹಾಗೆ
ಹೆೀಳಿದದನ್ನು.
ಆದರೆ ದೆೀವಯಯನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೀ ಬೆೀರೆಯ ಧ್ವನ ದೊಯೀತ್ಕವಾದಂತ್ಸಾಗಿ ತ್ುಸು ರೆೀಗಿದ ದನಯಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ಓಹೊೀ ಹಾಂಗಾದೆರ ನೀನ್ನೂ
ನನ್ನನು ಬಾವನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಸೆೀರಿ ದಾವಾ ಹಾಕಿತಯೆೀನ್ನು?”
“ಅಯೊಯೀ ಮಾರಾಯ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಹಾಂಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ?….” ಅಂಜದ ದನಯಲ್ಲಿಯೆ ‘ತ್ಪ್ಪಾಪಯುತ’ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಕೆೀಳಿದದನ್ನು ತ್ಮಮಪಪ.
ಆದರೆ ತ್ಮಮಪಪ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿ ಮಂಜಮಮನ್ನನ್ನುನು ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಗೆ ಕೊಟುಟ, ತ್ನ್ನಗೆ ಭರಮೈಹೆಗಗಗಡೆಯ ತ್ಂಗಿ ಲಕಕಮಮನ್ನನ್ನುನು ತ್ರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ
‘ಜಟಟಕಕನೆ ಅಪಪಯಯನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತ್ಸಾಡಿತತ್ುತ’ ಎಂದು ತ್ಳಿಸದಾಗ ದೆೀವಯಯ ಮುಕುಂದಯಯರಿಗೆ ತ್ಮಮ ತ್ಲೆಯ ಮೀಲ್ದದ ದೊಡಡ ಚಪಪಡಿಯೆ
ಇಳಿದಂತ್ಸಾಗಿ ಒಬಬಾರ ಕಣಣಾನನುಬಬಾರು ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ನಟಿಟಸದದರು.
“ಯಾವಾಗ ಇಡಾತರಂತೀ ಮದುವೆೀನ್ನ? ದೊಡಡಪಪಯಯನಗೆ ಹೆೀಳಿ ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗ ಪೂರೆೈಸಬಿಟಟರೆ ಒಳೆಳೆೀದಲೆಲಿೀನೀ?” ದೆೀವಯಯ ಸವಲಪ ಸರಸ
ವಿನೀದ ಭಂಗಿಯಿಂದಲೆ ಮುಂಬರಿದು ಕೆೀಳಿದನ್ನು! “ಅಂದೆರೀ…. ನನ್ನಗಿಷ್ಟ. ಇದೆಯೊೀ ಇಲಲಿವೊ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ುತ?…. ಏನೀ, ತ್ಮೂಮ, ನನ್ನನು
ಮನ್ನಸುಸಾ ಹಾಯಂಗದೊಯೀ?”
ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಯೂ ಸೆೀರಿ ಮೂವರೂ ಅಥರ್ಶೆಗಭರ್ಶೆತ್ವಾಗಿ ನ್ನಕಕರು.
“ನ್ನಮಮ ಅಪಪಯಯನ್ನದೆ ತ್ರಾತ್ುರಿ ಆಗಯದೆ. ‘ನಾನ್ನು ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಕಳಿೀತ್ೀನೀ ಇಲ್ಲಿೀ? ಅಷ್ಟರಳಗೆೀ ಮಂಗಳಕಾಯರ್ಶೆ ಆಗಿ ಬಿಡಲ್!’
ಅಂತ್ದಾನ್ನಂತ್ಸೆ.” ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ಆಲ್ೀಚಿಸುವಂತ್ದುದ ಹೆೀಳಿದದನ್ನು ತ್ಮಮಪಪ.
“ಸರಿಹೊೀಯುತ ಬಿಡು: ರೀಗಿ ಬಯಸದೂದ ಹಾಲು ಅನ್ನನು, ವೆೈದಯ ಕೊಟಿಟದೂದ ಹಾಲು ಅನ್ನನು. ರಟಿಟ ಜಾರಿ ತ್ುಪಪಕೆಕ ಬಿದಾದಹಂಗಾಯುತ ನಂಗೆ ?”
ಮುಕುಂದಯಯ ಪರಿಹಾಸಯ ಮಾಡಿದನ್ನು ತ್ಮಮಪಪಗೆ.
“ನ್ನಂಗೊಬಬಾನಗೆ ಅಲಾಲಿ, ನಂಗೂ!” ಸವಲಪ ರಾಗವಾಗಿ ಎಳೆದು ಹೆೀಳಿದದ ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ಆ ಸಣಣಾ ಉಕಿತಯಲ್ಲಿ ಬಹು ದೊಡಡ ಅಥರ್ಶೆ ಧ್ವನತ್ವಾಗಿತ್ುತ: ಇನ್ನುನು
ಮುಕುಂದಯಯ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಯಾವ ಅಡಚಣ್ಣೆಯಾಗಲ್ ತಂದರೆಯಾಗಲ್ ಇಲಲಿದೆ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದಲಾಲಿ!
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ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊಂಕೂ ಇಲಲಿದಿದದರೂ ಅವನ್ನ ಮಾತ್ನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕೊಂಕನ್ನುನು ಊಹಿಸುವವರು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ುತ: ಅಡಚಣ್ಣೆಗಳನ್ನುನು
ತ್ಂದೊಡುಡತ್ತದದ ವಯಕಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಧಾನ್ನವಾಗಿದದ ಮಾವನ್ನನೆನು ಮುಗಿಸಬಿಟಿಟದದರಿಂದ ಇನ್ನುನು ಮುಂದೆ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಚಿನ್ನನುಮನ್ನುನು ಪಡೆದಯುವ ದಾರಿ
ಸುಸೂತ್ರವಾಯಿತ್ಸೆಂದೂ, ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಗೆ ಬೆೀರೆ ಯಾವ ಗಂಡೂ ದಿಕಿಕಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಮುಕುಂದಯಯನೆ ಮನೆಯಳಿಯನಾಗಿ ಯಾಜಮಾನ್ನಯ
ವಹಿಸಬಹುದೆಂದೂ ವಯಂಗಯವಾಗಿ ವಾಯಖಾಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ುತ! ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಯಖಾಯನ್ನ ನಜಕೆಕ ದೂರವಾಗುತ್ತಲೂ ಇರುವ
ಸಂಭವವಿರಲ್ಲಲಿ.
ಅಂತ್ಹ ಕುಹಕ ನಂದೆಗೆ ತ್ನ್ನು ಪಕಾಕಗಬಹುದೆಂಬ ಚಿಂತ್ನೆ ತ್ಟಟನೆ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಹೊಳೆದುದರಿಂದಲೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ
ಚಿಂತ್ಕುಲನಾದಂತ್ಸೆ ತ್ಲೆ ತ್ಗಿಗಸ ಮೌನ್ನವಾಗಿದುದಬಿಟಟನ್ನು. ಅವನ್ನ ಆ ಭಾವ ಉಳಿದಿಬಬಾರ ಮಲೆ ಪರಭಾವ ಬಿೀರಿದಂತ್ಸಾಗಿ ಅವರೂ ಅವಾಕಾಕಗಿ,
ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕವಿದಿದದ ಕಗಗತ್ತಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಭೀರೆಂದು ಬಿೀಳುತ್ತದದ ಮಳೆಯನ್ನುನು ಆಲೆೈಸುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟರು.
ಮಳೆ ಬಿೀಳುತ್ತದದ ಸದದನ್ನುನು ಆಗಾಗ ಭಂಗಿಸುತ್ತದದ ಸದುದ ಎಂದರೆ ಆ ಮೂವರೂ ತ್ಮಮನ್ನುನು ಕಚುಚಾತ್ತದದ ನ್ನುಸಗಳನ್ನುನು ರಪಪನೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದದ
ಸದುದ. ಹಾಗೆ ಹಡೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದಾದಗ ಒಂದು ಸಾರಿ ದೆೀವಯಯ ಎಂದಿಗಿಂತ್ಲೂ ರಭಸವಾಗಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡುದರ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿ, ದೊಡಡಗೆ
ಚಪ್ಪಾಪಳೆ ಹೊಡೆದಂತ್ಸಾಗಿ, ಮೂವರೂ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಭಾವಪರಪಂಚಗಳಿಂದ ಎಚಚಾತ್ುತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಟಿಟಗೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ನ್ನಗತಡಗಿದರು.
ದೆೀವಯಯ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ತ್ಮೂಮ, ಈ ಹಾಳು ನ್ನುಸಕಾಟ ಸಹಿಸಕೆಕ ಆಗಾದಿಲಲಿ. ಒಂದು ಅಗಿಗಷ್ಟಕೆನಾರೂ ಹಚಿತಯೆೀನ?”
ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆ ಅಗಿಗಷ್ಟಕೆ ಹಚಿಚಾಕೊಂಡು ಬರಲು ಒಳಗಡೆ ಹೊೀದನ್ನು. ಉಂಗುರಾನ್ನ ಯಾರಿೀಗಾದೂರ ಕೊಟಟಳೊ? ಇಲಾಲಿ ಕಳದೆೀಹೊೀಯೊತ?
‘ಅಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಇಟಿಟೀನ, ಇನನುಂದು ಸಾರಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಡುತ್ತೀನ.’ ಅಂದಳಲಾಲಿ ಕಾವೆೀರಿ? ಈ ಸೆಟಟರ ಹುಡುಗೆೀರ ಹಣ್ಣೆೀಬರಾನೆ ಹಿೀಂಗೆ .
ಒಬಬಾನ್ನನು ನ್ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇರೀ ಜಾತ್ಯಲಲಿ!…. ಅದರ ಅವವನ್ನೂ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿದಾದಗ ಏನೆೀನೀ ಪುಕಾರಾಗಿತ್ತಂತ್ಸೆ, ಹಿೀಂಗೆೀ!…”
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನೂ ತ್ನ್ನನು ಹಗಲುಗನ್ನಸನ್ನುನು ಮುಂದುವರಿಸದದನ್ನು: “….ಪ್ಪಾಲು ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗು ಅಂದರೆ ‘ಹೂಞ ಆಗಲ್!’ ಅಂದೆೀ ಬಿಡೀದಪ್ಪಾಪ!
ಈ ಮನೆ ಗದೆದ ತೀಟ ನೀಡಿಕೊಳೊಳೆ ಹಾಂಗೆೀನೆ ಅದನ್ನೂನು ನೀಡಿಕೊಂಡರಾಯುತ…. ನ್ನನ್ನನುವವ ಏನ್ನು ಹೆೀಳತದೆಯೊ ಏನ ಗೊತ್ತಲಲಿಲಾಲಿ….?”
ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮತ್ುತ ಸೊಸೆ ಇಬಬಾರೂ ತ್ೀರಿಕೊಂಡ ರಿೀತ್ ಮತ್ುತ ಸನನುವೆೀಶದಿಂದುಂಟಾಗಿದದ ಹತ್ಸಾಶೆ ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಲ್ಲಿ
ಬದುಕಬೆೀಕು ಎಂಬ ಆಶೆಯ ಬೆೀರನೆನು ಚಿವುಟಿಹಾಕಿತ್ುತ. ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀದವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ಸಾತನೆ ಎಂಬ ಪರತ್ಸಾಯಶೆಯೆ ಅವರ ಬಾಳಿವಗೆ ಅನೆೀಕ
ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತ್ಸಾಸಾಹ ನೀಡಿತ್ುತ. ಅದು ಇನೆನುೀನ್ನು ಕೆೈಗೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರ ಜೀವ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಹಿಗಿಗನ್ನ ಉನಾಮದ ಸದೃಶ
ಶ್ಖರವನೆನುೀರಿದಾದಗಲೆ ಸಂಭವಿಸದದ ರುದರ ದುರಂತ್ದಿಂದ ಅದು ಹತ್ಸಾಶೆಯ ಕಮರಿಗೆ ಉರುಳಿಬಿದಿದತ್ುತ. ಕಿರಿಯ ಮಗ ತ್ಮಮಪಪಹೆಗಗಡೆಯ ಕಷೌಣ್ಕ
ಭಾವೊೀದೆರೀಕದಿಂದುಂಟಾಗಿದದ ಅಪಘ್ರಾತ್ವೂ ಆ ಹತ್ಸಾಶೆ ಬೆಳೆದು, ಹಬಿಬಾ, ಬದುಕನೆನುಲಲಿ ಆಕರಮಿಸ, ಅದನ್ನುನು ಲಯಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕ ಒಂದು
ಅಡಪರ್ಶೆನನುದಗಿಸತ್ತಷೆಟ! ಅವರಿಗೆ ತ್ನ್ನು ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿಯುವುದರಳಗೆ ಸಾಯುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂಬ ನ್ನಂಬುಗೆ ಬಂದು ಪರಬಲವಾದ ಆಶೆಯೆ
ಆಗುವಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ಬಲವಾಗಿತ್ುತ. ಅದಕಾಕಗಿಯೆ ಅವರು ಮಗಳು ಮಂಜಮಮನ್ನ ಮತ್ುತ ಮಗ ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ಮದುವೆಗಳೆರಡೂ ಒಟಿಟಗೆ ಬೆೀಗನೆ
ನ್ನಡೆಯುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದರು.
ಆ ಮದುವೆಗೆ ಹೂವಳಿಳೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಹೊೀಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಸೂತ್ಕದ ಮತ್ುತ ಮನೆಯನೆನುಲಲಿ ವಾಯಪಿಸದದ ಸಾವಿನ್ನ ದುಃಖದ ಕಾರಣಕಾಕಗಿ.
ಮದುಮಗನಾಗುವ ತ್ಮಮಪಪನೆ ಬಂದು ಕರೆದು ಹೊೀಗಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಸಂಬಾವಿಯವರು ಪ್ಪಾಲುಗೊಳುಳೆವ ಉತ್ಸಾವಕೆಕ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಹೆೀಗೆ ಹೊೀದಾಳು?
ಇನ್ನುನು ನಾಗಕಕ? ಅವಳು ಕೂಡಿಕೆಯಾಗಿದದ ಹೆಣ್ಣಾಣಾದರೂ ಎರಡನೆಯ ಸಾರಿ ವೆೈಧ್ವಯ ಪ್ಪಾರಪಿತಯಾದವಳಲಲಿವೆ ? ದಿವಗುಣ್ತ್ ಅಮಂಗಳೆಯಾಗಿದದ ಅವಳು
ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮದುವೆಯಂತ್ಹ ಮಂಗಳದೆಡೆಗೆ ಹೊೀಗುವುದುಂಟೆ ? ಇನ್ನುನು ಅಜಜಿ? ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಯಾಡುವುದೂ ಅವಳಿಗೆ

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ುತ.
ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ಮಮಪಪನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಗಂಡಿನ್ನ ಮನ್ನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊೀಗಿ ಬಂದಿದದನ್ನು. ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದವನ್ನು ಗಂಡಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ
ದಿಬಬಾಣ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಹೊರಟುಬಂದಿದದನ್ನು. ಬರುವಾಗ ಮದುಮಗಳು ಮಂಜಮಮಗೂ ಹೆೀಳಿ, ಕಷೌಮ ಕೆೀಳುವಂತ್ಸೆ, ಏನೆೀನ ಸಬೂಬು ಹೆೀಳಿ
ಬಂದಿದದನ್ನು.
ಹಾಗೆ ಹಳೆಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಬರುತ್ತದಾದಗ ನ್ನಡೆದಿದದ , ಬಹಳ ಸಮಾನ್ನಯವೆಂದು ತೀರಬಹುದಾದ, ಒಂದು ಘಟನೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ
ಮೀಲೆ ವಿಶೆೀಷ್ ಪರಿಣ್ಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ುತ:
ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅಡಕೆ ತೀಟದ ಕಲುಲಿ ಕಟಟಣ್ಣೆಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಇಳಿದು ಗದೆದ ಕೊೀಗಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಕಾಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
ಇಪಪತ್ುತ ಮೂವತ್ುತ ಮಾರು ನ್ನಡೆದಿದದನೀ ಇಲಲಿವೊೀ ಯಾರೀ ಹಿಂದಿನಂದ ಕೂಗಿ ಕರೆದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ತ್ರುಗಿ ನೀಡಿದಾಗ ಯಾಗೂ
ಗೊೀಚರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಮತ್ಸೆತ ಎರಡು ಹೆಜೆಜಿ ಹಾಕುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ಸೆತ ಅದೆೀ ಕಿೀಚಲು ದನ ಕೆೀಳಿಸತ್ು: ‘ಏ ಮುಕುಂದ ಮಾವ! ಏ ಮುಕುಂದ ಮಾವ!’
ದನಯಿಂದಲೆ ಗೊತ್ತಯಿತ್ು ಕರೆಯುತ್ತದದವನ್ನು ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೀಡಿದಾಗ ಅವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಹುಡುಗ ಆಟಕೆಕ
ಎಲ್ಲಿಯೊ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಕರೆಯುತ್ತದಾದನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸ ಮುಕುಂದಯಯ ಸರಸಕೆಕ “ಏ ಪಟಿಂಗಾರ , ಅಲೆಲಿೀನ್ನ ಮಾಡಿತರೀ? ಈಗ ನನ್ನನು ಚಿಕಕಪಪಯಯ
ಬಂದೆರ ಬಿೀಳತವೆ ಕನಾತ್!” ಎಂದು, ತ್ನ್ನಗೆ ಏನ್ನೂ ಯಾರೂ ಕಾಣ್ಸದಿದರೂ, ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಒಬಬಾನೆ ಇರಲಾರ, ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ನೆಂಟರ ಮಕಕಳೂ
ಎರಬಹುದೆಂದು ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿಯೆ ಊಹಿಸ, ಗದೆದಯ ದಿಕಿಕಗಿದದ ಒಂದು ದಟಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದದ ಕಜರ್ಶೆಹಣ್ಣಾನ್ನ ಮಟಿಟನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ
ಗದರಿಸುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸದನ್ನು.
ಆದರೆ ಹಲವು ಕೊರಳುಗಳು ಒಟಿಟಗೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ನ್ನಕಕ ಸದುದ ಬಂದದುದ ತ್ನ್ನನು ಬೆಂಗಡೆಯಿಂದ! ತ್ರುಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ: ಕಟಟಣ್ಣೆಯಾಚೆ, ಅಡಕೆಯ
ಬಾಳೆಯ ಮರಗಳ ನ್ನಡುವೆ, ತ್ುಸು ಮರೆಯಾಗಿದದ ಒಂದು ಪ್ಪೆೀರಲ ಮರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳು ಕೂರುವಂಗತ್ಸೆ ಹತ್ತ ಕೂತ್ವೆ , ಹುಡುಗರ ಒಂದು ಹಿಂಡೆ!
“ಚಿಟಟಬಿಲುಲಿ ತ್ರಲ್ಲೆಲಿೀನ್ನು, ಮಾವಾ?” ಎಲಲಿರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಮೀಲೆ ನೆತ್ತಯ ಹರೆಯಲ್ಲಿದದ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕೂಗಿದನ್ನು.
“ಹೂನ!ನೆಂಟರಮನೆಗೆ ಲಗನುಕೆಕ ಬರೀರು ಚಿಟಿಟಲುಲಿ ತ್ತ್ಸಾರ್ಶೆರೆೀನೀ, ಪಟಿಂಗಾ?”
“ಮತ್ಸೆತೀ…? ಲಗನುಕೆಕ ಬಂದಾವ ಎತ್ತಲಾಗೊೀ ಹೊೀಗಿತದಿದೀಯಾ?” ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಆಗಲೆ ಪ್ಪೆೀರಲಮರದಿಂದಿಳಿದು ಕಟಟಣ್ಣೆ ಹತ್ತ ನೆಗೆಯುತ್ತದದನ್ನು.
“ಕೆಲಸ ಇದೆ ಕಣೀ, ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಿತೀನ.” ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದಿದದ ಹುಡುಗನಗೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಮಲಲಿಗೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
“ಅತ್ಸೆತಮಮನ್ನ ಮನೀಗಾ?” ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕೊೀಣೂರನ್ನುನು ಕರೆಯುತ್ತದದ ರಿೀತ್ ಮುಕುಂದಯಯಗೆ ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ುತ.
“ಅಲ್ಲಿೀ…. ಹೂವಳಿಳೆಗೆ.” ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಕಕರೆಯಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಬಲಗೆೈಯನ್ನುನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದದ ಹುಡುಗನಗೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ.
“ಅದನೆನುೀ…. ನಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದೂದ…. ಮತ್ಸೆತ! ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿತಯೆೀನ್ನೂ ಅಂತ್ಸಾ.”
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“‘ಅತ್ಸೆತಮಮನ್ನ ಮನೀಗಾ?’ ಅಂತ್ಸಾ ಕೆೀಳೆದೀ?….”
“ಹೌದು….‘ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಕಕ ಇನ್ನುನುಮಾಯಲೆ ನನ್ನನು ಅತ್ಸೆತಮಮ ಕಣೀ!’ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದುರ!”
“ಯಾರೀ ಹೆೀಳಿದುದ?”
“ಮಂಜತ್ಸೆತೀ!….”
ಮುಂದೆೀನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡಬೆೀಕೊೀ ಅದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಲಿ ಮುಕುಂದಯಯಗೆ . ಅಂತ್ೂ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಪಿರಯವಾದದನೆನು ಹೆೀಳಿದದನ್ನು.
ಆದರೆ ಇನ್ನೂನು ಏನೆೀನ್ನು ಬಿದಿದದೆಯೊೀ ಈ ಮಕಕಳ ಕಿವಿಗೂ? ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಸೊೀಜಗವಾಯಿತ್ು. ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪೆಚಚಾನ್ನುನು ಮುಚಿಚಾಕೊಳುಳೆವುದಕಾಕಗಿ,
ಮಾತ್ು ಮುಂಮುಂದುವರಿಸಬೆೀಕಲಾಲಿ ಎಂದು, ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ನನ್ನನು ಮಂಜತ್ಸೆತ, ಇವೊತ್ುತ ರಾತ್ರ, ಮದೊೀಳಿಗ ಆಗಾತಳೊೀ! ನಾಳೆ ಗಂಡನ್ನ ಮನೆಗೆ
ಸಂಬಾವಿಗೆ ಹೊೀದವಳು ಮತ್ಸೆತ ಬರಾದಿಲಲಿ, ನಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊೀಕೆ!….”
“ಲಕಕ್ ಚಿಗಮಮ ಬಂದದಲಾಲಿ, ಸಂಬಾವಿಯಿಂದ ತ್ಮುಮ ಚಿಗಪಪಯಯನ್ನ ಸಂಗಡ? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕತದೆ!” ಸವಲಪವೂ ಅಪರತ್ಭನಾಗದೆ
ಉತ್ತರಕೊಟಿಟದದನ್ನು ಧ್ಮುರ್ಶೆ.
“ಹೊೀಗಲ್ ಬಿಡು: ಒಬಬಾರು ಹೊೀದರೆ ಮತತಬಬಾರು ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ!….ನ್ನಂಗೆ ಹೊತ್ಸಾತಗತದೆಯೊ, ನಾ ಹೊೀಗಿತನೀ.” ಎಂದು ಮುಂದಕೆಕ ಕಾಲು
ಹಾಕಲ್ದದ ಮುಕುಂದಯಯಗೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆವ ಪಕಕದಲ್ಲಿ, ಅವನ್ನ ಗಾತ್ರದಿಂದಲೆ ತ್ನ್ನನು ಗಾತ್ರ ಮರೆಯಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟಿಟನ್ನ ಕೃಶಗಾತ್ರನಾಗಿದದ ರಾಮು, ತ್ನ್ನನು
ಧ್ಮರ್ಶೆಣಣಾಯಯನ್ನ ಹಸತವನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಕೃಶಹಸತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಂತ್ದುದದು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿತ್ುತ.
“ಅಯೊಯೀ,! ಇಂವ ಯಾವಾಗ ಬಂದನೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ನಾ ನೀಡಲೆೀ ಇಲಲಿ….” ಮುಕುಂದಯಯ ರೂಢಿಯ ಮಟಟದ ಅಚಚಾರಿಯನ್ನುನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸ,
ಧ್ಮುರ್ಶೆ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ, ಎಚಚಾರಿಕೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಇಂವನಾನುಯಕೆ ಕರಕೊಂಡು ಬತ್ರಯೊ, ಧ್ಮೂರ್ಶೆ, ಈ ಮಳೆೀಲ್, ಈ ಗಾಳಿೀಲ್, ಈ ಕೆಸರಿನಾಗೆ?
ಅವನ್ನಪಪಯಯ ಎಲಾಲಿರೂ ಕಂಡರೆ ನಂಗೆ ಸಮಾ ಆಗತದೆ!…. ಅವನಗೆ ಮದಲೆೀ ಒಡಲ ಜರ ಅಂತ್ದುರ, ನೀನೀ ಮಳೆೀಲ್-ಚಳಿೀಲ್ ಅವನ್ನನು
ತ್ರುಗಿಸದೆರ ಗತ್? ಮನೀಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗು ಬೆೀಗ!….”
“ಮನೆೀಲ್…. ಅವನಬೆಬಾನುೀ ಅಂತ್ಸಾ…. ಅವನ್ನವವನೆೀ ನ್ನನ್ನನು ಸಂಗಡ ಕಳಿಸುತ…. ಮತ್ಸೆತ…. ಮತ್ಸೆತ…. ಮತ್ಸೆತ…. ಮಾವಾ!….” ಹೆೀಳಲು ಹೆದರಿ
ಹೆದರಿ, ಹೆೀಳಲ್ೀ ಬಿಡಲ್ೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ಡೆದೂ ತ್ಡೆದೂ ಧ್ಮುರ್ಶೆ ದುಃಖಧ್ವನಯಲೆಲಿ ಶೀಕಮುಖಮುದೆರಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದನ್ನು: “ರಾಮು
ತ್ಮಮ…. ಮನೆನು…. ಆವೊತ್ುತ ಜೊೀರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಿೀಳಿತತ್ತಲಾಲಿ ಆವೊತ್ುತ…. ಸತ್ುತ ಹೊೀತ್ಂತ್ಸೆ!…. ನಾವು ಯಾರೂ ನೀಡಲೆೀ ಇಲಲಿ! ರಾಮೂನ್ನು
ನೀಡಿಲಿಲವಂತ್ಸೆ…. ಸುಡುಗಾಡಿಗೆ ತ್ಗೊಂಡುಹೊೀಗಿ ಮಣುಣಾ ಮಾಡಿಬಿಟರಂತ್ಸೆ!” ನೀರವವಾಗಿ ಅಳತಡಗಿದದ ರಾಮುವ ಕಣಣಾರಸುತ್ಸಾತ “ಛೆ ಪ್ಪಾಪ!
ರಾಮು ಅಳಾತನೆೀ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ! ಅದಕೆಕೀ ಅವನ್ನವವ ‘ಧ್ಮೂರ್ಶೆ, ನೀನಾರೂ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಸುಮಮನರಿಸಪ್ಪಾಪ’ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸುತ…. ಅದಕೆಕೀ
ಕರಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಮಾವಾ!….”
ಶಂಕರಹೆಗಗಡೆಯ ಕೆೈಕೂಸು ತ್ೀರಿಕೊಂಡ ಸುದಿದ ಮುಕುಂದಯಯನಗೂ ಮುಟಿಟತ್ುತ. ಆದರೆ ಅದು ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಿಂದೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಗಾಡಿಯ
ಜೊತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ದೆೀವಯಯನಡನೆ ಕಲೂಲಿರು ಗಣಪತ್ ದೆೀವಸಾಥೂನ್ನಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ತದಾದಗ , ಗಂಡನಡನೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದದ
ಸೀತ್ಮಮಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರ ಕೌಂಕುಳಲ್ಲಿದದ ಆ ಕೂಸನ್ನುನು ನೀಡಿದಾಗಲೆ ಅವನಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿತ್ುತ, ಅದು ಈ ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆಯುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು.
ದೊಡಡವರ ಬದುಕಿನ್ನ ದೊಡಡ ದೊಡಡ ಘಟನೆಗಳ ನ್ನಡುವೆ ಆ ಚಿಕಕ ಜೀವ ದಿವಂಗತ್ವಾದದುದ ಯಃಕಶ್ಚಾತ್ವಾಗಿದದ ಅಪತ್ರಕಾವಾರೆತಯಾಗಿತ್ುತ.
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ಇತ್ರರಿಗಿರಲ್, ತ್ಸಾಯಿ ತ್ಂದೆಗಳಿಗೂ, ಆ ಜೀವ ತ್ನ್ನು ಪಡುತ್ತದದ ನತ್ಯಕೆಲಿೀಶದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾದದುದ ಒಂದು ಹಿತ್ಸಂಗತ್ಯೆ ಆಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಆ
ಶ್ಶುಮರಣ ಘಟನೆಯ ನಜಮೌಲಯ ಹೃದಯಸಯಂದಿ ಯಾಗಿದುದದು ಈ ಮಕಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ-ರಾಮುಗೆ ಮತ್ುತ ಧ್ಮುರ್ಶೆಗೆ!
‘ನ್ನಡೆಯುತ್ತರುತ್ತವೆ ಹಿೀಗೆ ಘಟನಾಪರಂಪರೆ. ಕೆಲವು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿೀಳುತ್ತವೆ; ಕೆಲವಂತ್ೂ ಗಮನ್ನಕೂಕ ಬರುವುದಿಲಲಿ.’ ತ್ನನುಳಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು
ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯ, ಮಳೆ ಸಣಣಾಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಗಮನಸ, ಕೆೈಲ್ದದ ಕೊಡೆಯನ್ನುನು ಬಿಚುಚಾತ್ಸಾತ, ಮುದುದಮಾಡುವ ದನಯಿಂದ
ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಮಳೆ ಬರಕೆಕ ಸುರುವಾಯುತ…. ಅಳಬೆೀಡ, ರಾಮು…. ಬೆೀಗ ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಿ.”
ಧ್ಮುರ್ಶೆ ರಾಮುವನ್ನುನು ಕೆೈಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ ಕುಕೊಕೀಟದಿಂದ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದನ್ನು. ಸವಲಪಹೊತ್ುತ ನಂತ್ದದ ಮದದಳೆಯ ಮತ್ುತ ವಾಲಗದ ಸದುದ
ಮತ್ಸೆತ ಉಕಿಕ ಕೆೀಳಿಬರತಡಗಿತ್ುತ. ಮುಕುಂದಯಯ ಸಸನೆಟಿಟ ಮಾಡಿದದ ಗದೆದಕೊೀಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಂದ ಅಂಚಿಗೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ಸಾತ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ
ಹೊರಟಿದದನ್ನು….
ಹೂವಳಿಳೆಯ ಮದುವೆ ನಂತ್ುದಕೂಕ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕಾಣ್ಣೆಯಾದುದಕೂಕ ತ್ನ್ನನು ತ್ಮಮನೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ , ಕೊೀಣೂರು
ರಂಗಪಪಗೌಡರು ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ಮಮ ಮನೆತ್ನ್ನಕೆಕೀ ಕೆಟಟ ಹೆಸರು ತ್ಂದಿಟಟನೆಂದು ಕುಪಿತ್ರಾದರು. ಹಾಗೆ ಹೆಣಣಾನ್ನುನು ಹಾರಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವುದು
ಹೊಲೆಯರು ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರು ಮದಲಾದ ಕಿೀಳು ಜನ್ನಕೆಕ ಹೆೀಳಿಸದದಲಲಿದೆ ತ್ಮಮಂಥ ಉತ್ತಮ ಜಾತ್ಯ ಶೆರೀಷ್ಠ ಕುಲದವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ್
ಅವಮಾನ್ನಕರವಾದ ಹೆೀಯಕಾಯರ್ಶೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನನು, ಮತತಬಬಾ ಗಂಡಸನಡನೆ
ಓಡಿಹೊೀಗುವ ಹೆಂಗಸಂತ್ೂ ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಗರತ್ಯಾಗಿರಲು ಯೊೀಗಯಳೆೀ ಅಲಲಿ: ಅಂಥವಳೊಡನೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುವುದೂ ಒಂದೆೀ, ಸೂಳೆ
ಕಟಿಟಕೊಳುಳೆವುದೂ ಒಂದೆೀ; ಎಂದು ಜಗುಪ್ಪೆಸಾಪಟುಟಕೊಂಡಿತ್ುತ. ಅವರ ಮನೆತ್ನ್ನಸತಕೆ! ‘ತ್ಮಮ ಮನೆಗೆ ಆ ಹೆಣಣಾನ್ನುನು ತ್ಂದುಕೊಳುಳೆವುದು ಎಂದಿಗೂ
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ’ ಎಂದುಬಿಟಟರು. ‘ತ್ಮಮನೆೀನಾದರೂ ಹಟಹಿಡಿದು ಆ ಹೆಣಣಾನೆನು ಮದುವೆಯಾಗಬೆೀಕು ಎಂದರೆ , ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪಾಲು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಬೆೀರೆ ಹೊೀಗಿ, ಆಮೀಲೆ ಏನ್ನೂ ಬೆೀಕಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೊಳಳೆಲ್!”
ಆದರೆ ಅವರ ತ್ಯಿ, ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮ ಎಂದು ಮಾತ್ರವೆ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಗೊತ್ತದದ ದಾನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು, ತ್ಮಮ ಕಿರಿಯ ಮಗನ್ನ ಪರವಾಗಿ
ಹಿರಿಯ ಮಗನಡನೆ ನಾನಾ ರಿೀತ್ಯಿಂದ ವಾದಿಸ, ಮನೆ ಪ್ಪಾಲಾಗುವುದನ್ನೂನು ಮುಕುಂದಯಯ ಬೆೀರೆ ಹೊೀಗುವುದನ್ನೂನು ವಿರೀಧಿಸದದರು. ಐಗಳು
ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ತ್ಮಮ ಮುದಿತ್ಸಾಯನ್ನುನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಗಟಟದ ಕೆಳಗೆ ಹೊೀದವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವವರೆಗೂ ಕೆೈಗೊಳಳೆಬೆೀಕಾದ
ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮಗಳನ್ನುನು ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಬೆೀಕೆಂದು ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ ಎಲಲಿರ ನ್ನಡುವೆಯೂ ಒಂದು ಒಪಪಂದವಾಯಿತ್ು. ಏಕೆಂದರೆ, ಐಗಳು ಕೊೀಣೂರು
ಮನೆಯ ಉಪುಪ ಅನ್ನನು ತ್ಂದು ಸಂಬಳ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳುಳೆವ ಒಬಬಾ ನೌಕರನ್ನ ಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿದದರೂ, ತ್ಮಮ ವಿಶರ್ಶೆವಾಸಪೂವರ್ಶೆಕವಾದ ನ್ನಡತ್ಸೆ, ನಷ್ಪಕಷೌಪ್ಪಾತ್
ವತ್ರ್ಶೆನೆ, ಸವರ್ಶೆರ ಹಿತ್ಚಿಂತ್ನೆ, ಉಪಕಾರ ಬುದಿಧ, ತ್ಮಮನೆನು ನಲರ್ಶೆಕಿಷೌಸಕೊಳುಳೆವಷ್ಟರಮಟಿಟನ್ನ ಪರಹಿತ್ಸಾಸಕಿತ, ಎಲಲಿಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ, ಭಾರತ್
ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗವತ್ಗಳನ್ನುನು ರಾಗವಾಗಿ ಓದಿ ಹೆೀಳಿ, ಮನ್ನರಂಜನೆಯ ವಿಧಾನ್ನದಿಂದಲೆ, ಧ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಯಬುದಿಧಯುಂತ್ಸಾಗುವಂತ್ಸೆ
ಹೃದಯವನ್ನನುರಳಿಸ ಧೆಯೀಯದತ್ತ ಆಕಷ್ರ್ಶೆಸುವ ಒಂದು ಗುರೂಪದೆೀಶ ಸಾಮಥಯರ್ಶೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವರು ಮನೆಯವರೆಲಲಿರ ಪಿರೀತ್, ಗೌರವ,
ನ್ನಂಬುಗೆಗಳಿಗೆ ಪ್ಪಾತ್ರರಾಗಿದದರು.
ಆದರೆ ಐಗಳು ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿ ಬರುವ ತ್ನ್ನಕ ಹೂವಳಿಳೆಯ ಗದೆದ ತೀಟಗಳ ಬೆೀಸಾಯ ತ್ಡೆದಿರುವುದಕಾಕಗುತ್ತದೆಯೆೀ? ಆಗಲ್ ಮಳೆಗಾಲ
ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗಿ ಮುಂಬರಿದಿತ್ುತ. ಇತ್ರರ ಎಲಲಿ ಗದೆದಕೊೀಗುಗಳೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನ್ನಟಿಟ ಮಾಡಿದ ಬಿಳಿಚುಹಸುರು ಸಸಗಳಿಂದ ಶೀಭಸತಡಗಿದುದವು;
ನ್ನಟಿಟ ಸವಲಪ ತ್ಡವಾದ ಗದೆದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಗಳೂ ಗೊರಬುಗಳೂ ಸಶಬದ ಸಂಭರಮದಿಂದ ಸಚಲವಾಗಿದುದವು.
ಮದಲೆೀ ಸಾಲದ ದವಡೆಯಲ್ಲಿದದ ಹೂವಳಿಳೆಯ ಆಸತ, ಈ ವಷ್ರ್ಶೆದ ಗದೆದ ತೀಟಗಳ ಬೆೀಸಾಯವೂ ನಂತ್ು ಹೊೀಗುವ ಪಕಷೌದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ್ನ
ವಷ್ರ್ಶೆ ಏನ್ನೂ ಉಳಿಯದೆ ಕರಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೆೀಹವಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಉಣುಣಾವುದಕಾಕದರೂ ಒಂದಷ್ುಟ ಬತ್ತ ಬೆಳೆಯದಿದದರೆ ಏನ್ನು
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ಗತ್? ಚಿನ್ನನುಮಮ ನಾಗಕಕ ಇಬಬಾರೂ ಕೊೀಲುಗರಟ ಹಿಡಿಯಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲಲಿವೆ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರಂತ್ಸೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯ ಆಳಾಗಿ ಕೂಲ್
ಮಾಡಿ ಅಜಜಿಗೂ ತ್ಮಗೂ ಹೊಟೆಟಬಟೆಟಗೆ ಬೆೀಕಾಗುವಷ್ಟನಾನುದರೂ ಸಂಪ್ಪಾದಿಸಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ .
ಒಗತ್ನ್ನದಲ್ಲಿ ಗಟಿಟಗಿತ್ತಯಾಗಿದದ ನಾಗಕಕ ಇದನೆನುಲಲಿ ಅಜಜಿಯೊಡನೆ ಆಲ್ೀಚಿಸ, ತ್ಸಾನೆೀ ಹೊಣ್ಣೆ ಹೊರಲು ಗಟಿಟ ಮನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿದಳು. ಸುಬಿಬಾ ಬೆೈರ
ಮದಲಾದ ಹೂಬಳಿಳೆಯ ಜೀತ್ದಾಳುಗಳ ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಹಳೆಮನೆ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನಂತ್ಹ ಹತ್ತರದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೂಲ್ಯಾಳುಗಳನ್ನೂನು ಸಹಾಯಕೆಕ
ಕರೆದುಕೊಳುಳೆವ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದದಳು.
ಮಲೆಯ ನೆತ್ತಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದದ ಮದುಮಗಳು ಚಿನ್ನಮಮನು ಸವಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತ್ಸವರೂಪದ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆ
ನ್ನಡತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ್ನ ಆಟಗುಳಿ ಹುಡುಗಿ ಕಾಣುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅಜಜಿಯ ಸೆೀವಾ ಶುಶೂರಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದದಂತ್ಸೆಯೆ ಪಿರೀತ್ಸಾಯಸಕಿತ ತೀರುತ್ತದಿದತ್ಸಾದರೂ
ಅಂದಿನ್ನ ಮನೀಲಘುತ್ವ ಇರಲ್ಲಲಿ. ನಾಗಕಕನ್ನ ಮೀಲಣ ಅಕಕರೆ ಮದಲ್ಗಿಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ವಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎದುದ
ಕಾಣತಡಗಿತ್ುತ, ಚಿಂತ್ಸಾ ಮಗನುತ್ಸೆ ಮತ್ುತ ಗಾಂಭೀಯರ್ಶೆ. ತ್ನನುಂದಾಗಿ ತ್ಮಮ ಮನೆಗೂ ಮನೆತ್ನ್ನಕೂಕ ಒದಗಿದ ಆಥಿರ್ಶೆಕ, ಸಮಾಜಕ ಮತ್ುತ
ಲೌಕಿಕವಾದ ಪರಿಸಥೂತ್ ಅವಳಿಗೆ ಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಸವಂತ್ ಶ್ೀಲದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಬಂಧ್ು ಬಾಂಧ್ವರಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ
ಜನ್ನಸಾಮಾನ್ನಯರಲ್ಲಿ ಎಂತ್ಹ ಅನ್ನುದಾರಭಾವನೆಗಳು ಪರಚಲ್ತ್ವಾಗಿದುದವೆಂಬುದೂ ಅವಳಿಗೆ ತ್ಳಿದಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ವಿಷ್ಯಕವಾದ ಅಪನಂದೆಗೆ ಅವಳು
ನಂದುಕೊಂಡಿದುದದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ತ್ನನುಡನೆ ಹೆೀಗೆ ಬೆೀಕಾದರೂ ಹಾಗೆ ವತ್ರ್ಶೆಸಬಹುದಾಗಿದದ ಸದವಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ್ ಸಭಯ
ಸಹಜವಾದ ಲಜಾಜಿಮಯಾರ್ಶೆದೆಗಳಿಂದ ದೂರದೂರವಾಗಿದುದಕೊಂಡೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಂಡಿದದ ತ್ನ್ನನು ಮುಕುಂದಬಾವನ್ನ ಮೀಲೆ ಬಂದಿದದ ಅಪವಾದಕೆಕ
ಅವಳು ಕುಗಿಗಹೊೀಗಿದದಳು. ಕೊೀಣೂರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣಣಾ ತ್ಮಮಂದಿರಳಗೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ಹಿಸೆಸಾಯ ಗಲ್ಬಿಲ್, ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರು
ಹೆೀಳುತ್ತದದರೆಂದು ಅವರಿವರು ಹೆೀಳುತ್ತದದ ಪರತ್ೀಕಾರದ ಸುದಿದ, ಸಂಬಾವಿ ಮತ್ುತ ಹಳೆಮನೆಯ ಲಗನುಗಳು ಮಿಂಚಿನ್ನ ವೆೀಗದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದಿದದ ರಿೀತ್
ಮತ್ುತ ಅದರಿಂದ ತ್ನ್ನಗೂ ಮುಕುಂದ ಬಾವನಗೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿಣ್ಣಾಮ ಇವುಗಳನ್ನುನು ನೆನೆದಾಗಲೆಲಲಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೀ
ನರಕಾರವಾದ ದಿಗಿಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತತ್ುತ.
ಮುಕುಂದಯಯ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಬಂದು ವಿಚಾರಿಸಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದು ಚಿನ್ನನುಮಮನಗೆ ತ್ುಂಬ ಹಿಗಿಗನ್ನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದದರೂ ಯಾರು ಏನ್ನು
ಅಂದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತರ? ಮತ್ಸೆತ ಏನ್ನನ್ನುನು ಹುಟಿಟಸ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರ? ಎಂದು ಅವಳಿಗೆ ಅಂಜಕೆಯಾಗುತ್ತತ್ುತ. ಅವಳ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ಫಜೀತ್ಯನ್ನನುರಿತ್ು
ಮುಕುಂದಯಯ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನ್ನ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಬರದೆ ನಂತ್ು ಬಿಟಟರಂತ್ೂ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಂಜಕೆ ವಿಷ್ಮಸಥೂತ್ಗೆೀರುತ್ತತ್ುತ, ಬಾವ
ತ್ನ್ನನುನೆನುಲ್ಲಿ ಮರೆತ್ುಬಿಡುತ್ಸಾತರ ಎಂದು! ಮುಕುಂದಯಯ ಗಂಡಸು; ಅವನ್ನ ಪೂವರ್ಶೆಚರಿತ್ಸೆರ ಏನೆ ಇರಲ್ ಅದನ್ನುನು ಸಮಾಜ ಲೆಕಿಕಸುವುದಿಲಲಿ; ಯಾರು
ಬೆೀಕಾದರೂ ಹೆಣುಣಾ ಕೊಡುತ್ಸಾತರೆ. ಆದರೆ ತ್ನ್ನು ಹೆಣುಣಾ; ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮುಕುಂದಯಯ ಕೆೈಬಿಡುವ ಪಕಷೌದಲ್ಲಿ ಲ್ೀಕವೆ ಕೆೈ ಬಿಟಟಂತ್ಸೆ ; ತ್ನ್ನಗಿನ್ನುನು ಬಾಳೆವ
ಎಂಬುದಿಲಲಿ- ಈ ಭಾವನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ೀಚನಾ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ಸೆತಂದಲಲಿ; ಅವಳ ಭೀತ್ಯ ಅಂತ್ರಾಳದಲ್ಲಿ ಅದಕೆಕ ಆಧಾರಭೂತ್ವಾಗಿತ್ುತ!
ಒಂದು ಹಗಲು ಮಳೆ ಹೊಳವಾಗಿದಾದಗ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಹೊರ ಅಂಗಳದ ಬಯಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಬಿಬಾಯೊಡನೆ ಯಾವುದೊ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಲಹೆ
ಕೊಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದಾದಗ ಮುಕುಂದಯಯ ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಕೊೀಣೂರಿನಂದ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಬಂದನ್ನು. ಆ ಅಂಗಳದ ಬಯಲು ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು
ನೀಡಿ ಅವನಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತ್ು. ಹುಲ್ಕಲ್ಲಿನ್ನ ನೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡಿದದ ಸುಪುಷ್ಪ, ಸುದೃಢ, ಸುಂದರ ಕಾಯದ ಹುಡುಗಿ ತ್ುಂಬ
ಕೃಶಳಾಗಿದದಂತ್ಸೆ ತೀರಿದಳು. ಉಟಿಟದದ ಸೀರೆಯ ಮಾಲ್ನ್ನಯದಂತ್ಸೆಯೆ ಮುಖದ ಕಳೆಯೂ ಕೆಟಿಟತ್ುತ. ಅವಳನ್ನುನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯ
ಒಳಗಣ ಮಬುಬಾ ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ನೀಡುತ್ತದುದದರಿಂದ ಅವಳಲ್ಲಿ ಉಂತ್ಸಾಗಿದದ ಈ ಶಾರಿೀರಕ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ದೃಗೊಗೀಚರವಾಗಲು
ಅವಕಾಶ ದೊರಕಿರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಅದನ್ನುನು ಕಂಡು ಅವನಗೆ ದಿಗಿಲಾಯಿತ್ು. ಯಾವುದೊ ಕೊರಗು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಕೊರೆಯುತ್ತರುವುದರಿಂದಲೆ ಅವಳು
ಹಾಗಾಗಿರಬೆೀಕು ಎಂದು ನಶಚಾಯಿಸದ ಮುಕುಂದಯಯ ನೆೀರವಾಗಿ ಅವಳನ್ನುನು ಸಮಿೀಪಿಸದನ್ನು. ಅವಳು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ಮುಗುಳುನ್ನಗೆಯಿಂದ
ಸಾವಗತ್ಸದದರೂ ಅವನ್ನು ಹತ್ತರ ಬಂದಾಗ ತ್ಲೆಬಾಗಿ ನಂತ್ಳು. ಅವನ್ನನ್ನುನು ತ್ಲೆಯೆತ್ತ ನೀಡುವ ಆಶೆಯಿದದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲಲಿ.
ಅದನ್ನನುರಿತ್ ಸುಬಿಬಾ, ಚಿನ್ನನುಕಕ ತ್ನ್ನಗೆ ಹೆೀಳಿದದ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗುವಂತ್ಸೆ, ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊೀದಳು:

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

“ಯಾಕೆ, ಚಿನನುೀ, ಹುಷಾರಿಲೆಲಿೀನ್ನು? ಬಹಳ ಇಳಿದು ಹೊೀಗಿದಿದೀಯಲಾಲಿ!” ಪಿಸುಮಾತ್ನ್ನ ಸಣಣಾದನಯಲ್ಲಿತ್ುತ ಆ ಪರಶೆನು.
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಅಕಕರೆಯ ಪರಶೆನುಗೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಉತ್ತರ ಹೆೀಳಲೂ ಇಲಲಿ; ತ್ಲೆಯೆತ್ತಲೂ ಇಲಲಿ. ಆದರೆ ಅವಳು ಜೊೀರಾಗಿ
ಉಸರೆಳೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದೂ ಗೊಬೆಬಾ ಸೆರಗು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟಿಟದದ ಅವಳ ಎದೆ ಏದುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ ಮೀಲಕೂಕ ಕೆಳಕೂಕ ಉಬಿಬಾ ಇಳಿಯುತ್ತದುದದೂ
ಅವಳು ಪರಬಲ ಭಾವವಶಳಾದುದನ್ನುನು ಘೀಷ್ಸುವಂತ್ತ್ುತ. ಮುಕುಂದಯಯ ನೀಡುತ್ತದದ ಹಾಗೆಯೆ ತ್ಲೆ ಬಾಗಿದದ ಅವಳ ಕಣುಣಾಗಳಿಂದ ಹನಗಳು
ಬಳಬಳನೆ ನೆೀರವಾಗಿ ನೆಲಕೆಕೀ ಬಿದುದವು!
ತ್ಸಾನ್ನೂ ಭಾವವಶನಾಗುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ ಅನ್ನುಭವವಾಯಿತ್ು ಮುಕುಂದಯಯಗೆ . ಸಮಭಾವ ಮಹಿಮಯಿಂದ ಐಕಯಗೊಂಡ ಆ ಪರಣಯಿ ಹೃದಯಗಳು
ತ್ಮಮ ಅಂತ್ಃಕರಣದ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳನ್ನೂನು ಪರಸಪರ ಅಥರ್ಶೆಮಾಡಿಕೊಂಡುವೊ ಏನೀ?
“ಚಿನನುೀ, ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಾನ್ನ ಬಾ.” ಗದಗದವಾಗುತ್ತದದ ಕಂಠದಿಂದಲೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ “ನನನುಬಬಾಳ ಹತ್ತರಾನೆ ಮಾತ್ಸಾಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ ….”
ಸರಸರನೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನ್ನಡೆದ ಮುಕುಂದಬಾವನ್ನನ್ನುನು ಸೂತ್ರಗೊಂಬೆಯಂತ್ಸೆ ಅನ್ನುಸರಿಸದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ.
“ಬಾವ ಏನೀ ಮಾತ್ಸಾಡಬೆೀಕಂತ್ಸೆ ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ರ.” ತ್ನ್ನಗೆ ದಿರಾದ ನಾಗಕಕಗೆ ಹೆೀಳಿ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದಳು; ತ್ನ್ನನು ಹಿಂದೆ ನಂತ್ದದ
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಕಣ್ಣಾಂದಲೆ ಕರೆಯುವಂತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಒಳಕೆಕ ದಾಟಿದಳು.
ನಾಗಕಕಗೂ ಅದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ತ್ುಂಬ ಸಂತೀಷ್ವಾಯಿತ್ು; ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ನವಾಯಿತ್ು. ಯಾವುದೊೀ ಚಿಂತ್ಸೆಯಿಂದಲ್ೀ? ಅಭಾಯಸವಿಲಲಿದ
ಸಾಹಸ ಪರಯಾಣವನ್ನುನು ಕೆೈಕೊಂಡ ಅತ್ ಅಯಾಸದ ಕಾರಣವಾಗಿಯೊೀ? ಅಥವಾ ಆ ಉದಯಮದಲ್ಲಿಯೆ ಆಕೆ ಅನ್ನುಭವಿಸದದ ಹೃದಯಕೊಷೌೀಭೆ ಮತ್ುತ
ಚಿತತೀದೆವೀಗಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದಲ್ೀ? ಚಿನ್ನನುಮಮ, ಅವಳ ತ್ಂದೆಯ ಮರಣ್ಣಾನ್ನಂತ್ರ, ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಗೆ ಏರಿದ ಮರುದಿನ್ನವೆ ಮತ್ಸೆತ ಇಳಿದು ಮನೆಗೆ
ಮರಳಿದ ಮೀಲೆ, ದಿನ್ನ ಕರಮೀಣ ಇಳಿದುಹೊೀಗುತ್ತದುದದನ್ನೂನು ಹೆಚುಚಾ ಹೆಚುಚಾ ಮೌನಯಾಗುತ್ತದುದದನ್ನೂನು ತ್ಸಾನಬಬಾಳೆ ಕುಳಿತ್ು ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ
ಧೆೀನಸುತ್ತದುದನ್ನೂನು ಗಮನಸ ನಾಗಕಕ ಸಂಕಟಪಟುಟಕೊಂಡಿದದಳು. ಅದಕೆಕ ಕಾರಣವನ್ನುನು ತ್ಳಿಯಲೂ ಅದನ್ನುನು ಶಮನ್ನಗೊಳಿಸಲೂ ಅವಳು ಮಾಡಿದದ
ಪರಯತ್ನು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅದನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಮುಕುಂದಯಯ ನಡನೆಯೂ ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ಪರಸಾತಪಿಸ, ತ್ನ್ನನುಂತ್ಹ ಹೆಂಗಸು ಮಯಾರ್ಶೆದೆಯ
ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ನವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟನ್ನುನು ಪರಿಹಾರೀಪ್ಪಾಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸದದಳು. ಆದರೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಸಂಪರದಾಯ ನೀತ್ಪರಜೆಞ
ಅದನ್ನುನು ಒಪಿಪಕೊಳಳೆಲ್ಲಲಿವೊೀ? ಅಥವಾ ಅವನ್ನ ಗಾರಮಿೀಣ ಸರಳಸವಭಾವದ ಯೌವನ್ನಕೆಕ ಅದು ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿವೊೀ? ಅಥವಾ ನರಾಧಾರವೂ
ಅನಾಯಯವೂ ಆಗಿದದ, ತ್ಮಿಮಬಬಾರ ಸಂಬಂಧ್ ವಿಚಾರವಾದ, ಕುತ್ಸಾತ್ ಜನಾಪವಾದಕೆಕ ತ್ಮಮ ಶುಚಿ ವತ್ರ್ಶೆನೆಯನೆನು ತ್ರಸಾಕರದ ಸಮಾಮಜರ್ಶೆನಯನಾನುಗಿ
ಪರಯೊೀಗಿಸ ತೀರಿಸಬೆೀಕೆಂಬ ಅವನ್ನ ಛಲಕೆಕ ಹಿಡಿಸಲ್ಲಲಿವೊೀ? ಅಂತ್ೂ ಅವಳ ಸೂಚನೆ ಅದುವರೆಗೂ ಸಫಲವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಚಿನ್ನನುಮಮನಡನೆ
ಮುಕುಂದಯಯ ಏಕಾಂತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುವ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತ್ನ್ನನು ಆ ಮನೀರಥ ಕೆೈಗೂಡಬಹುದೆಂದು ನಾಗಕಕನ್ನ ಹೃದಯ
ಹಷ್ರ್ಶೆತ್ವಾಯಿತ್ು. ಆದದರಿಂದಲೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಹಿಂಬಾಲ್ಸದದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಬೆನ್ನುನುಮರೆಯಾಗಿ, ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ
ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡುದನ್ನುನು ಕಂಡು ಅವಳು, ಎದೆಸವಿಗೆ ಮಂದಸಮತ್ಸೆಯಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹೊೀದಳು, ಏನಾದರೂ ಸಹಿ ತ್ಯಾರಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪಸ.
ನಾಗಕಕನ್ನ ಮನೀರಥವೆೀನೀ ಕೆೈಗೂಡಿತ್ು; ಆದರೆ ಅಳು ಊಹಿಸದ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪೆೀಕಿಷೌಸದ ರಿೀತ್ಯಿಂದ ಅದು ನ್ನಡೆಯಲ್ಲಲಿ.
ಮುಕುಂದಯಯ ಮಂಚದ ಮೀಲೆ ಅವನ್ನ ರೂಢಿಯಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನಗೆ ದೂರವಾಗಿಯೆ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತನೆಂದು ನರಿೀಕಿಷೌಸ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಅದರ ತ್ಲೆದಿಸ
ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಪಿಟಾರಿಯ ಬಳಿ ನಂತ್ಳು. ಆದರೆ, ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಲಲಿದೆ ಇಂದು, ಅವನ್ನು ಅವಳ ಬಳಿಗೆೀ ಬಂದು ಪಿಟಾರಿಯ ಮೀಲೆಯೆೀ
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ಕುಳಿತ್ುಕೊಂಡುದನ್ನುನು ಕಂಡು, ಅವಳಿಗೆ ಅಚಚಾರಿಯೊಡನೆ ಆನ್ನಂದವೂ ಆಯಿತ್ು. ಆದರೂ ಸಾವಭಾವಿಕ ಸಂಕೊೀಚದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು
ಪರಯತ್ನುಸದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು, ಹಾಗೆ ಸರಿಯಲು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗವೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ.
“ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿತಯ, ಚಿನನು, ಎಲೆಲಿೀ ಬಾ, ಕೂತ್ುಕೊೀ.” ಮುಕುಂದಯಯ ಪಿಟಾರಿಯ ಮೀಲೆ ತ್ನ್ನನು ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ಸಥೂಳಕೆಕ ಆಹಾವನಸದನ್ನು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಬಾವನ್ನ ಆ ಆಹಾವನ್ನಕೆಕ ಅಪೂವರ್ಶೆ ಲಜೆಜಿಯನ್ನುನು ಅನ್ನುಭವಿಸುತ್ಸಾತ, ನಂತ್ಲ್ಲಿಂದ ಕದಲಲ್ಲಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ಅದು ಸಂತೀಷ್ಪರದವಾಗಿದದರೂ
ನ್ನಂಬಲಾರದಷ್ುಟ ವಿನ್ನೂತ್ನ್ನವಾಗಿ ತೀರಿತ್ುತ.
“ನೀನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ುಟ ಇಳಿದುಹೊೀಗಿದಿದೀಯಲಾಲಿ? ಏನೀ ಕೊರಗು ಹಚಿಚಾಕೊಂಡಿದಿದೀಯ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ!” ಮುಕುಂದಯಯ ಪ್ಪಾರರಂಭಸದನ್ನು. ಅವಳನ್ನುನು
ತ್ನ್ನನು ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಲ್ಲಲಿ.
ಮದಮದಲು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತ್ಸೆೀ ಹೊರಡಲ್ಲಲಿ; ಬದಲಾಗಿ ಕಣ್ಣಾರುಗರೆಯುತ್ಸಾತ ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಅಳತಡಗಿದಳು. ಆ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ
ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ಬೆಳಕಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದದ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಸಣಣಾ ಬೆಳಕಂಡಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದದ ಬೆಳಕೂ ಒಳಗೆ ಪರವೆೀಶ್ಸದೊಡನೆ ಅರಗತ್ತಲೆಯಾಗಿತ್ುತ! ಆ
ಮಬಿಬಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆೀ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಮುದಿರತ್ವಾಗಿದದ ದುಃಖವನ್ನುನು ಕಂಡು, ಹೃದಯ ಹಿಂಡಿದಂತ್ಸಾಗಿ, ಮುಕುಂದಯಯ ಪಿಟಾರಿಯಿಂದೆದದನ್ನು.
ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಬಾಚಿ ತ್ಬಿಬಾಕೊಂಡು, ಮಂಚದ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ು, ಒಂದು ಮಗುವನೆನುಂತ ಅಂತ್ಸೆ ಅವಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ತಡೆಯ ಮೀಲೆಯೆ
ಕೂರಿಸಕೊಂಡನ್ನು. ಪರತ್ಭಟನಾ ಶಕಿತಯನೆನುಲಲಿ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವಳಂತ್ಸೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನನು ಇನಯನ್ನ ಬಲ್ಷ್ಠತ್ಸೆಗೆ ಪೂಣರ್ಶೆ ಶರಣ್ಣಾಗತ್ಳಾಗಿ
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನುನು ತ್ನೆನುರಡು ತೀಳುಗಳಿಂದಲೂ ತ್ಬಿಬಾ ಸೊೀತ್ಳು. ಮುಕುಂದಯಯ ಅವಳ ಅಶುರ ಆದರರ್ಶೆ ಬೆಚಚಾನೆಯ ಮೃದು ಕೆನೆನುಗಳಿಗೆ
ತ್ನ್ನನು ತ್ುಟಿಗಳನನುತ್ತ ಒತ್ತ ಸಂತ್ಸೆೈಸದನ್ನು. ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಅವಳ ಬೆಣ್ಣೆಣಾಮಿದು ಚೆಂದುಟಿಗಳಿಗೆ ತ್ುಟಿಯೊತ್ತ ಒತ್ತ ಮುಂಡಾಡಿದನ್ನು. ಆ ಹೊಚಚಾ ಹೊಸ
ಅನ್ನುಭವದ ಸುಖಪರಲಯಕೆಕ ಸಕಿಕ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಚೆೀತ್ನ್ನ ರಸಮೂಛೆರ್ಶೆಗದಿದ ಮೈಮರೆಯಿತ್ು. ‘ನ್ನನ್ನನು ಮುಕುಂದ ಭಾವ ಇಷ್ುಟ ಒಳೆಳೆಯವರೆಂದು ಇದಕೆಕ
ಮದಲು ನ್ನನ್ನಗೆಂದೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಕನ್ನಸನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ!’ ಎಂಬುದು ತ್ನ್ನಗಾದ ಸುಖಕೆಕ ಆ ನವರ್ಶೆಚನೀಯ
ಅನ್ನುಭವಕೆಕ ಅವಳ ಗಾರಮಯ ಭಾಷಾಪರಜೆಞ ಮಾಡಿದದ ಮೂಕ ವಾಯಖಾಯನ್ನವಾಗಿತ್ುತ!
ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಸವರ್ಶೆ ಸಂದೆೀಹಗಳೂ ಸವರ್ಶೆ ಸಂಕಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹೃದಯ ಹಗುರವಾಯಿತ್ು. ತ್ನ್ನನು ಮುಕುಂದಬಾವ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ
ಕಾರಣಕೂಕ ಕೆೈಬಿಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬ ಭಾವ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬುಡಭದರವಾಗಿ, ಮುನನುನ್ನ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ನೆಲೆಸತ್ು. ಎಷ್ುಟ ಉಪದೆೀಶ್ಸದದರೂ ಎಷ್ುಟ
ವಾದಿಸದದರೂ ಆಗದಿದದ ಕೆಲಸ ನ್ನಡೆದು ಹೊೀಗಿತ್ುತ, ಆ ಚುಂಬನಾಲ್ಂಗನ್ನ ಮಹಿಮಯಿಂದ!
ಅವರಿಬಬಾರೂ ಒಬಬಾರನನುಬಬಾರು ಬಿಗಿದಪಿಪಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಕುಳಿತ್ು ಸುಖಸೊರೀತ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಸೆೀಲಾಡುತ್ತದದರು.
ಇಬಬಾರ ಮನ್ನಸೂಸಾ ಸಾಮಾನ್ನಯ ಸಥೂತ್ಗೆ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಮುಕುಂದಯಯ “ಚಿನನುೀ , ನಾನ್ನು ಇವೊತ್ತನಂದ ನನ್ನನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆೀ ಇರೀಕೆ ಬಂದಿೀನ!
ಆಗಬಹುದಾ?….”
ಹಠಾತ್ತನೆ ಉಕಿಕದ ಆನ್ನಂದದ ಸೂಚಕವಾಗಿ, ಗಂಡನಾಗುವವನ್ನನ್ನುನು ಮತ್ತಷ್ುಟ ಬಿಗಿದಪುಪತ್ಸಾತ ಚಿನ್ನನುಮಮ “ನ್ನನ್ನನು ಮನೆಯೆೀನ್ನೂ ಅಲಲಿ; ನಮಮದೆ ಮನೆ!”
ಎಂದು ಹುಸ ಸಡುಕಿನಂದ ಹೆೀಳಿ ಮುತತತ್ತಸಕೊಂಡಳು.
“ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆಗಯಿಂದ ಐತ್ ಪಿೀಂಚಲು ಇಬಬಾರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆೀ ಬಂದು ಕೆಲಸಕೆಕ ನಲಾತರೆ . ಅವರಿಗೆ ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಯ ಸೌದೆ ಕೊಟಿಟಗೆೀಲ್ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಜಾಗ
ಕೊಡಿಸತೀಯಾ, ನನ್ನನುಜಜಿ ಹತ್ರ ಕೆೀಳಿ?”
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ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮಾತ್ು ಕೆೀಳಿ ಸಟುಟಗೊಂಡವಳಂತ್ಸೆ ಅವನ್ನ ತಡೆಯ ಮೀಲ್ಂದ ಇಳಿಯಲು ಪರಯತ್ನುಸ , ಆಗದೆ, “ನ್ನನೆನುೀನ್ನು ಕೆೀಳಿತೀರಿ? ನಮಮ
ಮನೆ ಕೆಲಸಾ, ನೀವೆೀ ಹೆೀಳಿ ಮಾಡಿಸ!” ಎಂದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ.
“ಏಳು. ಹಾಂಗಾದೆರ, ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊರಡಿತೀನ!” ಮುಕುಂದಯಯ ಅವಳನ್ನುನು ತಡೆಯಿಂದಿಳಿಸುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸದನ್ನು. ಆದರೆ ತ್ನ್ನನು ಚಿನನು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮತ್ೂತ
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪಿಪದುದದು ಅರಿವಾಗಿ, ಹಿಗಿಗ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಎಲಲಿರ ಮನೆೀಲ್ಲಿಯೂ ಸಸನೆಟುಟ ಪೂರೆೈಸಾತ ಬಂದದೆ. ನಾವೂ ನಾಳೆೀನೆೀ ಸುರು
ಮಾಡಬೆೀಕು, ಕೆಲಸಕೆಕ…. ನೀನ್ನೂ ಬತ್ೀರ್ಶೆಯಷೆಟ, ನ್ನನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆ ಗದೆದ ಕೆಲಸಕೆಕ?”
“ನಾವೆೀನ್ನು ಸುಮಮನೆ ಕೂಳು ಕತ್ತರಿಸಾತ ಕೂತ್ೀಂವಿ ಅಂತ್ ಮಾಡಿೀರೆೀನ್ನು? ನಾಗಕಕ ನಾಕು ಜನ್ನಕೆಕ ಹೆೀಳಿ, ಸೊಲಪ ಕೆಲಸ ಸುರುಮಾಡಸಾದೆ. ನಾಗಕಕನ್ನ
ಜೊತ್ಸೆೀಲ್ ನ್ನನ್ನೂ ಹೊೀಗಾತನೆ ಇದಿದೀನ ಕೆಲಸಾಕೆಕ .”
“ಹಾಂಗಾದೆರ ‘ನ್ನನ್ನನು’ ಜೊತ್ಸೆೀಲ್ ಬರಾದಿಲಲಿ?….” ವಿನೀದವಾಡಿದನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ.
“ನಮಮ ಜೊತ್ಸೆೀಲ್ ಬಂದು ನಾನೆೀನ್ನು ಅಂಚು ಕಡಿೀತ್ೀನೆೀ? ಹೊಡಿತೀನೆೀ?…. ಸಸ ನೆಡೀಕೆ, ಕಳೆ ಕಿೀಳೊೀಕೆ ನೀವೆೀನ್ನು ಗೊರಬು
ಸೂಡಿಕೊಳಿತೀರೆೀನ ನ್ನನಾನುಹಂಗೆ?…. ನ್ನನನುಂದಾಗದಿಲಾಲಿಪ್ಪಾಪ, ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕೊಕಳಾಳೆಕೆ. ಅದು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಸೆೈ ಹೆೀಳಿಸಾದುದ!”
“ಮತ್ಸೆತ ಆವೊತ್ುತ, ಪಿೀಂಚಲು ಸಂಗಡ, ಆ ದನ್ನಗೊೀಳು ಮಳೆೀಲ್ ಹೊರಟಿದೆದಯಲಾಲಿ, ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಗೆ, ಕಂಬಳಿ ಕೊಪ್ಪೆಪೀನೆ ಹಾಕೊಕಂಡು?”
“ಪಿೀಂಚಲು ಸಂಗಡ ಏನ್ನಲಲಿ; ನಮಮ ಸಂಗಡ!…. ಮತ್ಸೆತೀನ್ನು ಗೊರಬು ಸೂಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೆೀಕಾಗಿತ್ಸೆತೀನ, ಆ ಕಾಡಿನ್ನ ಗಿಜರಾಗೆ?….” ಹೆೀಳುತ್ತದದ
ಹಾಗೆಯೆ, ಏನ ದುಃಖದ ನೆನ್ನಪ್ಪಾದಂತ್ಸಾಗಿ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಅಪಿಪಕೊಂಡೆ ಅಳತಡಗಿಬಿಟಟಳು.
“ತ್ಮಾಷೆಗೆ ಹೆೀಳಿದೆರ ಅಳಿತೀಯಲಾಲಿ, ಚಿನನುೀ? ನೀನ್ನು ಅತ್ತರೆ ನ್ನನ್ನಗೂ ಅಳೂ ಹಾಂಗೆ ಆಗತದೆ!” ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ನ್ನನು ತೀಳಪುಪಗೆಯನ್ನುನು ಮತ್ತಷ್ುಟ
ಬಲ್ದು ಮುತ್ತಡುತ್ಸಾತ, ಸಂತ್ಸೆೈಸದನ್ನು.
***
ಆ ರಾತ್ರ ಹೂವಳಿಳೆಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯ ಊಟಕೆಕ ಕುಳಿತ್ದಾದಗ ನಾಗಕಕ ಬಡಿಸುತ್ತದದಳು. ಅಜಜಿ ಒಲೆಸರದ ಹತ್ತರ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೆನ್ನುನು
ಮಾಡಿ ಸೊಂಟ ಕಾಯಿಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದಳು, ಮಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ುಕೊಂಡು. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಅಜಜಿಯ ಮರೆಗೆ ಕುಳಿತ್ು, ಕುಟ್ಟರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಜಿಗಾಗಿ ಎಲೆ
ಅಡಿಕೆ ಹೊಗೆಸೊಪುಪ ಸುಣಣಾ ಎಲಲಿ ಒಟುಟಹಾಕಿ ಕುಟುಟತ್ತದದಳು. ಒಲೆಯ ಬಳಿಯ ಬೆಚಚಾನೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ಚೆನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮುದಿದನ್ನ ಬಿೀರಿ ತ್ನ್ನನು
ಮರಿಗಳಿಗೆ ಮಲೆಕೊಡುತ್ಸಾತ ಮಲಗಿತ್ುತ.
ಬಡಿಸದದ ಹೊೀಳಿಗೆಯನ್ನುನು ಸವಿಯುತ್ಸಾತ ಮುಕುಂದಯಯ ಸೊೀಜಗಪಟುಟ ಕೊಂಡನ್ನು ‘ಬಹುಶಃ ಮದುವೆಗೆಂದು ಮಾವ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಂಗರಹಿಸದದ
ಸಾಮಗಿರಯೊ ಏನೀ?’
ಮತ್ಸೆತ ಅಜಜಿಯೊಡನೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತ ಕೊೀಣೂರು ವಯವಹಾರವನ್ನೂನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯ ಮತ್ುತ ಹಳೆಮನೆ ತ್ಮಮಪಪ ಇವರ ಸಂಧಾನ್ನದಿಂದಾಗಿ
ಸಂಬಾವಿಯವರಿಗೆ ಹೂವಳಿಳೆಯಿಂದ ಸಲಲಿಬೆೀಕಾದ ಹಣಕೆಕ ಕಂತ್ು ಗೊತ್ಸಾತದುದನ್ನೂನು, ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿದದ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಹಿಂತ್ರುಗಿದ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಅನ್ನಂತ್ರ ತ್ಮಮ ಮನೆ ಹಿಸೆಸಾಯಾಗುವುದನ್ನೂನು ಕುರಿತ್ು ವಿವರಿಸದನ್ನು, ಆಗಾಗ ಅಜಜಿ ಕೆೀಳಿದ ಪರಶೆನುಗಳಿಗೆ ಸಮಜಾಯಿಸ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತ… ಹಾಗೆಯೆ
ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಕಲೂಲಿರು ಜೊೀಯಿಸರು ಈ ವಸರ್ಶೆದ ಗದೆದಯ ಕೊಯುಲಿ ಪೂರೆೈಸದ ಮೀಲೆ ಲಗನುಕೆಕ ಶುಭ ಮುಹೂತ್ರ್ಶೆ
ಇಟುಟಕೊಡಲು ಒಪಿಪದಾದರೆ ಎಂಬ ಸಂಗತ್ಯನ್ನೂನು ತ್ಳಿಸಲು ಮರೆಯಲ್ಲಲಿ.
ಮುಕುಂದಯಯ ಅದನ್ನುನು ಹೆೀಳುತ್ತದಾದಗ ಕುಟ್ಟರಳಿನ್ನ ಸದುದ ನಂತ್ತ್ುತ.
ಎಂಟು ಹತ್ುತ ದಿನ್ನಗಳಿಂದಲೂ ಸೂಯರ್ಶೆನ್ನ ಮುಖವನೆನು ಯಾರೂ ಕಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೂ ಹೊತ್ುತ ಇನ್ನೂನು ಮುಳುಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು ಕವಿದಿದದ
ಮೀಡದ ಮಬಿಬಾನ್ನ ಹೊಳಪಿನಂದಲೆ ಗೊತ್ಸಾತಗುವಂತ್ತ್ುತ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಹೊಳಪು ಹೂವಳಿಳೆಯ ಗದೆದಕೊೀಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇನೆನುೀನ್ನು ಪೂರೆೈಸುತ್ಸಾತ ಬಂದಿದದ
ನೆಟಿಟಯ ಸಸಗಳ ಮೀಲೆ ಬಿದುದ, ಕಾಡು ಅಂಚು ಕಟಿಟದದ ಗದೆದಯ ಕೊೀಗನೆನುಲಾಲಿ ವಾಯಪಿಸತ್ುತ. ಅಗೆಸಸಯ ಎಳೆಹಸರು ನ್ನಳನ್ನಳಿಸ ಸುಮನೀಹರವಾಗಿ
ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಸಸ ನ್ನಟಿಟಯಾಗಿದದ ಗದೆದಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರ ನಾಲ್ಕ ಕಣ್ಣೆಯ ಒಂದೊಂದು ಬುಡದ ಸಸಗಳ ಲಕಷೌಲಕಷೌ ಬುಡಗಳನೆನುಲಲಿ ಮುಚಿಚಾ ಹರಡಿ
ನಂತ್ದದ ನೀರು, ಸಸಗಳನ್ನೂನು ಮೀಘಮಯವಾಗಿದದ ಆಕಾಶವನ್ನೂನು ಪರತ್ಬಿಂಬಿಸ, ಗಾಳಿ ಬಿೀಸದಂತ್ಸೆಲಲಿ ನ್ನವಿರು ನ್ನವಿರೆದುದ ವಿಕಂಪಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಹಗಲೆಲಲಿ
ಏಡಿ ಮಿನ್ನುಗಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನನುಲು ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಕುಳಿಳೆರುತ್ತದದ ಬೆಳಳೆಕಕ ಮತ್ುತ ನೆರೆಬೆಳಳೆಕಿಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗುವ ಮುನ್ನನು ಗೊತ್ುತಕೂರಲು ಹಾರಿಹೊೀಗಿ
ಉಳಿದಿದದ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರವೆ ಬೆೀಟೆಯಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದವು ಇನ್ನೂನು.
ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಗೆ ದೂರವಾಗಿದದ ಕೊಟಟಕೊನೆಯ ಮೂಲೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಸ ನೆಡಲು ಮದಲು ಮಾಡಿ, ಕೆಲವು ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಮನೆಯ ಹತ್ತರದ
ಹಲಸನ್ನ ಮರದ ಮೂಲೆಯ ಗೆಣಣಾಗಳವರೆಗೂ ಬಂದಿದದರು. ಇನ್ನುನು ಬಾಕಿ ಇದುದದೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಬಳಿಯ ಅಡಕೆ ತೀಟಕೆಕ ಮುಟಿಟಕೊಂಡಂತ್ದದ
ಮಕೆಕಗದೆದ. ಆ ಮಕಿಕಗದೆದಯೂ ಉತ್ುತ, ಕೊರಡು ಹೊಡೆದು, ನೀರುಕಟಿಟ ಸಸ ನ್ನಡೆಸಕೊಳಳೆಲು ಸದಧವಾಗಿ ನಂತ್ತ್ುತ.
ಆ ಮಕಿಕಗದೆದಗೆ ಕೆಳಗಿದುದ, ಆ ದಿನ್ನವೆ, ತ್ುಸು ಹೊತ್ತಗೆ ಮುನ್ನನು, ಸಸ ನೆಟುಟ ಪೂರೆೈಸದದ ಒಂದು ಗದೆದಯ ಅಂಚಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ
ಹಾಸಕೊಂಡು, ಅದರ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ದದನ್ನು ಐತ್, ಒಂದು ಕಾಲನ್ನುನು ಅಂಚಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಮುಟುಟವಂತ್ಸೆ ಇಳಿ ಬಿಟುಟಕೊಂಡು. ಅವನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ
ಇನ್ನೂನು ಮೂರುನಾಲುಕ ಜನ್ನ ಗಂಡಾಳುಗಳು ಅವನ್ನಂತ್ಸೆಯೆ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಸಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ದದರು. ಅವರ ಗುಂಪಿಗೆ ಎಂಟು ಜತ್ುತ
ಮಾರು ದೂರದಲ್ಲಿ, ತ್ನ್ನನು ಗೊರಬನ್ನುನು ಪಕಕದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸಟುಟ, ಗದೆದಯ ಅಂಚಿನಡನೆ ಐಕಯವಾಗಿದದಂತ್ಸೆ ಎದಿದದದ ಹಾಸರೆಯ ಮೀಲೆ ಒಬಬಾಳೆ ಕೂತ್ದದಳು
ನಾಗಕಕ. ಅವಳು ಸಸನೆಟುಟ ಪೂರೆೈಸ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದದ ಕೆಳಗಿನ್ನ ಗದೆದಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದದಳು, ದುಡಿದು ದಣ್ದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸದವರ
ತ್ೃಪಿತಯಿಂದ. ಅವಳ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಇಡಿಯ ಗದೆದಯ ಕೊೀಗು ಕಾನಸುತ್ತದಿದತ್ಸಾದರೂ ಅವಳ ಗಮನ್ನಕೆಕ ಗುರಿಯಾಗಿದುದದು ಬೆೀರೆ : ಎರಡು ಮೂರು ಗೆಣಣಾಗಳ
ಕೆಳಗಣ ಗದೆದಯಲ್ಲಿ, ನೆಟುಟ ಪೂರೆೈಸದದ ಸಸಗಳನ್ನುನು ಬುಡಮುಚಿಚಾ ನಂತ್ದದ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಮಲಲಿಗೆ, ಬಹು ಮಲಲಿಗೆ, ನಂತ್ಸೆ ಬಿಟಿಟವೆಯೊ ಎಂಬಂತ್ಸೆ,
ಚಲ್ಸುತ್ತದದ ಎರಡು ಗೊರಬುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕೆೀಂದಿರೀಕೃತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಅವಳ ದೃಷ್ಟ. ಆ ಗೊರಬುಗಳು ನಾಗಕಕ ಕೂತ್ದದ ಹಾಸರೆಯಿಂದಲೆ ಹೊರಟಿದದವು,
ಬೆಳೆಳೆೀಡಿ ಹಿಡಿಯುವದಕೆಕ!
ಮದಮದಲು ನಾಗಕಕಗೆ ಆ ಗೊರಬು ಸೂಡಿದದ ವಯಕಿತಗಳು ಕೆಸರಾಗದಂತ್ಸೆ ಆದಷ್ುಟ ಮೀಲಕೆಕ ಮಳಕಾಲ್ನ್ನವರೆಗೂ ಎತ್ತ ಕಟಿಟಕೊಂಡಿದದ ಸೀರೆಯ
ತ್ುದಿಯಂಚೂ, ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊೀಮಲ ಮತ್ುತ ಶಾಯಮಲ ವಣರ್ಶೆದ ಜಂಘಗಳೂ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದುದ, ಯಾವ ಗೊರಬು
ಪಿೀಂಚಲುವನನುಳಗೊಂಡಿದೆ? ಮತ್ಸಾತವುದರಡಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಇದಾದಳೆ? ಎಂಬುದು ಗೊತ್ಸಾತಗುವಂತ್ತ್ುತ. ಅವರ ಧ್ವನವಯತ್ಸಾಯಸವೂ ಯಾರು ಏನ್ನು
ಮಾಡುತ್ತದಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನೂನು ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸುವಂತ್ತ್ುತ. ಆದರೆ ಅವರು ಏಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ಸಾತ ಹಿಡಿಯುತ್ಸಾತ ಮುಂದು ಮುಂದುವರಿದಂತ್ಸೆಲಲಿ, ದೂರ
ದೂರ ದೂರವಾಗಿ ಬರಿಯ ಎರಡು ಗೊರಬುಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದದರು. ಅವರು ಆಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಮಾತ್ು ಇರಲ್, ಗಟಿಟಯಾಗಿ ನ್ನಕಿಕದೂದ
ಕೆೀಳಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ; ಅಷ್ುಟ ದೂರ ಹೊೀಗಿದದರು. ‘ಈ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂನು ಮನೆಕಡೆಗೆ ಹೊರಡಲು ಹೊತ್ಸೆತೀ ಆಗಿಲಲಿವೆೀನೀ’ ಎಂದುಕೊಂಡಳು
ನಾಗಕಕ, ಆ ಗೊರಬುಗಳ ಕಡೆಗೆೀ ನೀಡುತ್ಸಾತ.
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ಎಳಬಸರಿಯಾಗಿದದ ಪಿೀಂಚಲು, ಆ ದಿನ್ನದ ಸಸನೆಟಿಟಯ ಕೆಲಸ ಪೂರೆೈಸಲು, ಬೆಳೆಳೆೀಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟಿದದಳು. ಬಸರಿಯಾಗಿದದ ಅವಳ ನಾಲಗೆಗೆ
ರಾತ್ರಯ ಗಂಜಯೂಟಕೆಕ ನ್ನಂಚಿಕೊಳಳೆಲು ಏಡಿಯ ಚಟಿನು ಬಹಳ ಹಿತ್ವಾಗಿರುತ್ತತ್ುತ. ಅದಕಾಕಗಿ ದಿನ್ನವೂ ಗದೆದಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೊಡನೆ, ತ್ಸಾನ್ನು
ತ್ಂದಿಟಿಟರುತ್ತದದ ಒಂದು ಸಣಣಾ ಬಾಯಿಯ ಮಿೀನ್ನು ಬುಟಿಟಯನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡು, ಗದೆದಗಿಳಿದು ಬೆಳೆಳೆೀಡಿಗಳನ್ನುನು ಹಿಡಿದು, ಅವು ಬುಟಿಟಯ ತ್ುದಿಗೆ
ಹತ್ತ ಮತ್ಸೆತ ಗದೆದಗೆ ಹಾರದಂತ್ಸೆ ಅವುಗಳ ಕೊಂಬು ಮತ್ುತ ಚಕಕಬೆರಳುಗಳನ್ನುನು ಮುರಿದು ಬುಟಿಟಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದಳು. ಅವಳ ಆ
ಬೆಳೆಳೆೀಡಿಬೆೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನೂ, ಮೃಗಯಾವಿನೀದಕಾಕಗಿಯೆ ಪ್ಪಾಲುಗೊಂಡು, ನೆರವಾಗುತ್ತದದಳು.
ಅಂತ್ಸೆಯೆ ಇಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರಿಬಬಾರೂ ಏಡಿಯ ಬೆೀಟೆಯಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದರು. ಸಾವರಸಯ ಬರಿಯ ಏಡಿ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೆ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ
ಗೊೀಪಯ ಇತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ತ್ಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ. ವಯಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಹೆಚುಚಾ ಅಂತ್ರವಿರದಿದದ ಅವರಿಬಬಾರಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಯಾಜಮಾನ್ನಯ ಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿದುದ
ಪಿೀಂಚಲು ಸೆೀವಕಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿದದರೂ, ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಸಲ್ಗೆ ಬೆಳೆದಿತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮದುವೆಯ ದಿನ್ನ ಅವರಿಬಬಾರೂ ಮನೆಯಿಂದ ಒಟಿಟಗೆ
ಕಾಡಿಗೆ ಓಡಿಹೊೀಗಿ, ಐತ್ ಮುಕುಂದಯಯರನ್ನುನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಗೆ ಹತ್ತ, ಒಂದು ದಿನ್ನ ಒಟಿಟಗಿದುದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಮೀಲಂತ್ೂ
ಗೆಳೆತ್ನ್ನದ ಬೆಸುಗೆ ಅವರಿಬಬಾರ ಹೃದಯಗಳನ್ನೂನು ಒಂದುಗೂಡಿಸತ್ುತ. ಮೂರನೆಯ ಯಾರಡನೆಯೂ ಆಡದಿದದಂತ್ಹ ಮತ್ುತ ಆಡಬಾರದಿದದಂತ್ಹ
ಅತ್ಯಂತ್ ಆಪತ ಮತ್ುತ ಗೊೀಪಯ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನೂನು ಒಬೊಬಾರಡನಬಬಾರು ಸವಲಪವೂ ಲಜಜಿಯಿಲಲಿದೆ ನಭೀರ್ಶೆತ್ಯಿಂದ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡು ಸವಿದು
ನ್ನಗುತ್ತದದರು. ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ಲೂ ಪರಣಯ ಮತ್ುತ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಪ್ಪಾಲು ಮುಂದುವರೆದು ಅನ್ನುಭವಶಾಲ್ಯಾಗಿದದ ಪಿೀಂಚಲು
ಹೆೀಳುತ್ತದದ ಗಂಡಹೆಂಡಿರ ರಹಸಯ ವಾಯಪ್ಪಾರಗಳನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಒಮಮಮಮ ಅದರ ಸೊೀಜಗಕೆಕ ಅಂಜ ಲಜೆಜಿಪಟುಟ ಕೊಳುಳೆತ್ತದದರೂ ಅನೆೀಕ ವೆೀಳೆ
ಅದರ ಸಾವರಸಯಕೆಕ ಮಾರು ಹೊೀಗಿ ನ್ನಕೂಕನ್ನಕೂಕ ಸವಿಯುತ್ತಲೂ ಇದದಳು. ಅಂತ್ಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಅದುವರೆಗೂ ಇದದ ಕನಾಯಮುಗದತ್ಸೆ
ಅಂದು ಮುಕುಂದಯಯ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲೆಲಿಸಗಿದದ ಶೃಂಗಾರ ಶುಶೂರಷೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣೆದರೆದು ಮಳಕೆಗೊಂಡು, ಆಗಾಗೆಗ, ಈಗ ಒಂದೆೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಗೆ
ವಾಸಸುತ್ತದದ ಅವರಿಬಬಾರಡನೆ, ಪರಸಪರ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ಕಣ್ಣ್ ಬೆೀಟದ ಮನ್ನಮಥಚೆೀಷೆಟಯಿಂದ ವಿದಗಧತ್ಸೆಯ ವೃಕಷೌವಾಗಲು ಮಲಲಿಗೆ ಸಸಯಾಗಿ
ಬೆಳೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಪ್ಪೌರಢಾವಸೆಥೂಗೆ ಕರಮೀಣ ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತದದ ಅವಳ ಹೃದಯರಸನೆಗೆ ಅಂತ್ಹ ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆ ಅಪ್ಪಾಯಯಮಾನ್ನವಾಗಿ ತೀರತಡಗಿತ್ುತ.
ನಾಜೊೀಕಿನ್ನ ಸಂಸಕೃತ್ಯ ನ್ನಯರುಚಿಗೆ ದೂರವಾಗಿದದ ಗಾರಮಿಣ್ಣೆ ಪಿೀಂಚಲು ಏನ್ನನೆನುೀ ಹೆೀಳಿದರೂ ಅದೆಲಲಿ ತ್ನ್ನಗೂ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗೂ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟದೆದ
ಆಗಿರುತ್ತತ್ುತ. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಏನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಏನ್ನು ಭಾವಿಸಲು ಏನ್ನು ಆಶ್ಸಲ್ ಅದೆಲಲಿ ತ್ನ್ನಗೂ ಮುಕುಂದಯಯನಗೂ ಇನ್ನುನು ಕೆಲವೆ ತ್ಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ
ತ್ನ್ನಗೆ ಶಾಸೊತರೀಕತವಾಗಿಯೆ ಗಂಡನಾಗುವ ತ್ನ್ನನು ಮುಕುಂದಬಾವನಗೊ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಂತ್ಸೆಯೆ ಆಗಿರುತ್ತತ್ುತ.
ಗೊರಬು ಸೂಡಿದದ ಇಬಬಾರೂ ಬಗಿಗ ಬಗಿಗ, ಸಸಯ ಬುಡಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗುತ್ತದದ ಬೆಳೆಳೆೀಡಿಗಳನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದು, ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು
ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದದ ಬುಟಿಟಗೆ ಹಾಕುತ್ತದದರು. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಹಿಡಿಯಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ತದದ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಏಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಕಣುಣಾಮುಚಾಚಾಲೆ
ಆಡಿಸುತ್ತರಲು:
“ಅಕಾಕ, ಅಕಾಕ, ಅಲ್ಲಿಕಾಣ್, ಅಲ್ಲಿಕಾಣ್, ನಮಮ ಕಾಲುಬುಡದಲೆಲಿೀ ಕೂತ್ದೆಯಲಾದ? ಹಿಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು!” ಸುಟಿಟದೊೀರಿದಳು ಪಿೀಂಚಲು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಆ ಏಡಿ ಹುದುಗಿದದ ತ್ಸಾಣವನ್ನುನು ಮಲಲಿನೆ ಹುಡುಕಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ನೆರಿಗೆಯನ್ನುನು ತ್ುಸು ಮೀಲಕೆಕತ್ತ ಕೊಂಡು,
ಬಲಗೆೈಯನ್ನುನು ಮುಂದಕೆಕ ಚಾಚಿದದಳು ಆಕರಮಣಕೆಕ! ಅವಳು ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಮೀಲಕೆಕ ಎತ್ತದಾಗ, ಅವಳ ಮೈಯ ಹೊಂಬಣಣಾವನ್ನುನು ಕಂಡ ಪಿೀಂಚಲು,
ನ್ನಟಿಟದದ ಕಣನುನ್ನುನು ಹಿಂದೆಗೆಯಲಾರದೆ ‘ಅಃ ಚಿನ್ನನುಕಕ ಎಷ್ುಟ ಚಂದಾಗಿದಾದರೆ !’ ಎಂದು ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಅಂದುಕೊಂಡಳು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಏಡಿ ಹಿಡಿದು ಬುಟಿಟಗೆ ಹಾಕುತ್ತದಾದಗ ಅದು ಅವಳನ್ನುನು ಕಚಿಚಾತ್ು. ಕೆೈಯನ್ನುನು ಬುಟಿಟಯೊೀಳಗೆೀ ಕೊಡಹಿದದರಿಂದ ಪ್ಪಾರಣ್ ಹೊರತ್ಸೆ ಬಿದುದ
ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲಾಗಲ್ಲಲಿ.
ಚಿನ್ನನುಮಮ “ಹಾಳು ಏಡಿ! ಕಚಿಚಾಬಿಡತಲೆಲಿೀ” ಎಂದಳು.
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“ಹಾಂಗೆ ತ್ುದಿ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಡಿದರೆ, ಮತ್ಸೆತ ಕಚಚಾದೆ ಬಿಡುತ್ತದೆಯೆ? ಇಡಿೀ ಏಡಿಯನೆನುೀ ಹಿಡಿಯಬೆೀಕು, ಅಮರಿ; ಆದರ ಕೊಂಬು ಚಕಕಬೆಳುಳೆ
ಎಲಲಿ ನ್ನಮಮ ಮುಷ್ಟಯೊಳಗೆೀ ಸಕಿಕ, ಅದಕೆಕ ಅಲಾಲಿಡುವುದಕೆಕೀ ಆಗದಂತ್ಸೆ!” ಎಂದವಳು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮುಖವನೆನುೀ ನೆೀರವಾಗಿ ನೀಡಿ ಮುಗುಳು
ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದಳು “ಚಿನ್ನನುಕಾಕ, ನೀವು ಎಷ್ುಟ ಚೆಂದಾಗಿದಿದೀರಿ?”
“ನೀನ್ನು ಎಷ್ುಟ ಚೆಂದಾಗಿ ಆಗಿತದಿದೀಯೆ, ಇತ್ತತ್ತಲಾಗಿ!” ಚಿನ್ನನುಮಮನೆಂದಳು.
ಸವಲಪ ಕಾಲದ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನಮಮಮ ಬಸುರು ಬೆಳೆದು ಹಿಗುಗತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲು ಹೊಟೆಟಯನ್ನುನು ಒಂದು ಪಕಕದಿಂದ ಕಂಡಾಗ ಜುಗುಪ್ಪೆಸಾಪಟುಟಕೊಂಡು
“ಇವಳಾಯಕೆ ಹಿೀಂಗಾಗಿತದಾದಳೆ, ಮದುವೆಯಾಗೊೀಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ುಟ ಲಕಷೌಣವಾಗಿದದವಳು?” ಎಂದುಕೊಂಡಿದದಳು. ಆದರೆ ಆಮೀಲೆ ಒಂದು ದಿನ್ನ
ಅವಳ ಗಮನ್ನ ಹೊಟೆಟಯ ಕಡೆಗೆ ಬಿೀಳದೆ ವಕಷೌಸಥೂಲ ಮುಖಮಂಡಳಗಳ ಮೀಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಿದಾದಗ ಅವಳಿಗೆ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಾಗಿತ್ುತ: ಪಿೀಂಚಲು ಎಷ್ುಟ
ಚಂದ ಆಗುತ್ತದಾದಳೆ?
ತ್ನ್ನನು ಚೆಲುವನ್ನುನು ಮಚಿಚಾ ನ್ನುಡಿದ ಒಡತ್ಗೆ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಯಿಂದಲೆ ಶರಣ್ಣಾಗಿಹೊೀದ ಪಿೀಂಚಲು: “ನಾನೆಂಥಾ ಚೆಂದ, ಚಿನ್ನನುಕಕ? ಕರಿ ಮುಸುಳಿ! ನಮಮ
ಪ್ಪಾದದ ಬಣಣಾ ನ್ನನ್ನನು ಮುಖಕೆಕ ಬರಬೆೀಕಾದರೆ ನಾನೆಷ್ುಟ ಪುಣಯ ಮಾಡಬೆೀಕೊೀ? ಇನೆನುಷ್ುಟ ಜಲಮ ಎತ್ತಬೆೀಕೊೀ?” ಎಂದವಳು ಚಿನ್ನನುಮನುನ್ನ ಕಣನುನೆನುೀ
ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನ್ನಗುಮಗವಾಗಿ ಸೆೀರಿಸದಳು: “ಅದಕೆಕೀ ಮತ್ಸೆತ…. ಮುಕುಂದಣಣಾ…. ನಮಮ ಕಾಲಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳಾಕೆ…. ಅಷಟಂದು
ದುಂಬಾಲು ಬಿದುದ, ಪ್ಪಾಡು ಪಡಿತರಾದು!”.
“ಥೂ, ಪಿೀಂಚಲು! ನೀನೆೀನೆಲಲಿ ಹೆೀಳಿತತ್ೀರ್ಶೆಯೆೀ! ನಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಯಾರ್ಶೆದೆ ಒಂದೂ ಇಲಲಿ! ಭಂಡಿೀ ಅಂದೆರ ಭಂಡಿೀ!” ಚಿನ್ನನುಮಮನೆಂದಳು,
ಪಿೀಂಚಲು ಹೆೀಳಿದದನ್ನುನು ಹೃತ್ೂಪವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಸವಿಯುತ್ಸಾತ. ಮತ್ಸೆತ ಕೆೀಳಿದಳು:
“ಐತ್ ನನ್ನಗೆ ಯಾವಾಗೆಲಿ ಗಂಡ ಆಗಿದುದ?”
“ಯಾವಾಗ ಅಂದೆರ? ಲಗನು ಆದಮೀಲೆ!”
“ಅದಕೆಕ ಮುಂಚೆ?”
“ಅದಕೆಕ ಮುಂಚೆ ಗಂಡ ಆಗೊೀಕೆ?….” ತ್ುಸು ತ್ಡೆದು ತ್ಡೆದು ವಿನೀದವಾಡಿದಳು ಪಿೀಂಚಲು: “ನಾ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನೂ ಅಲಲಿ; ಐತ್
ಮುಕುಂದಣಣಾೀರ ಅಲಲಿ:….
“ನೀನ್ನು ಬಾ’ಳ ಕೆಟ್ಟೀಳೆ, ಪಿೀಂಚಿಲಿ! ನನ್ನನು ಹತ್ರ ನಾ ಮಾತ್ು ಬಿಟೆಟ, ಇವತ್ತನಂದ! ಏಡಿನಾದೂರ ಹಿಡಿ; ಏನಾದೂರ ಮಾಡು! ನಾ ಹೊಗಿತೀನ, ನಾಗಕಕ
ಕಾಯತದೆ….”
ಸಟುಟಗೊಂಡಂತ್ಸೆ ಗೊರಬಿನ್ನ ಬೆನ್ನನುನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಸದ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಪಿೀಂಚಲು: “ಇಲಲಿ ಚಿನ್ನನುಕಾಕ! ತ್ಪ್ಪಾಪಯುತ! ದಮಮಯಯ ಅಂತ್ೀನ! ನಮಮ
ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿೀಳಿತೀನ? ಇನ್ನುನು ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಹಾಂಗೆಲಲಿ ಮಾತ್ಸಾಡಾದಿಲಲಿ….!”.
ಪೂತ್ರ್ಶೆ ಕಷೌಮಿಸದವಳಂತ್ಸೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮತ್ಸೆತ ತ್ರುಗಿದಳು; ಹೆೀಳಿದಳು ಮರೆನ್ನಗುಮಗಳಾಗಿ: “ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಹಾಂಗೆಲಲಿ ಮಾತ್ಸಾಡದಿಲಲಿ ಅಂತ್ ಎಷ್ುಟ ಸಾರಿ
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ಹೆೀಳಿಲಲಿ ನೀನ್ನು?….”:
ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮಾತ್ಗೆ ಹೆಚೆಚಾೀನ್ನೂ ಲಕಷೌಕೊಡದೆ ಪಿೀಂಚಲು ಎದುರಿಗೆೀ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದುದ ಮೀಡ ಮುಚಿಚಾಹೊೀಗಿದದ ಹುಲ್ಕಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಾಡಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಕೆೈತೀರಿ “ಅದೆೀ ಕಣರೀ ಆ ಕಲುಲಿ ಮಂಟಪ!” ಎಂದಳು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮಂತ್ರ ಮುಗೆದಯಾದಂತ್ಸೆ ಅತ್ತ ಕಡೆ ನೀಡಿದಳು:
ದಟಟವಾದ ಕಾಡು ಬೆಳೆದ ಗುಡಡ, ಅಲೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ಏರಿ ಏರಿ ಏರಿ, ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಮೀಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಕಲುಲಿ
ಮಂಟಪವಿದದ ಕುಲ್ಕಲುಲಿ ತ್ಸೆತ್ತಯನ್ನುನು ಅಪಿಪ ಮುತ್ತದದ ಮೀಡದ ಹಿಂಡು, ಕರಿಹೊಗೆಯ ಮುದೆದಯಂತ್ಸೆ, ಕಾಡಿನ್ನ ಕಡು ಹಸುರಿಗೆ ತ್ಸಾರ ತ್ಮಯವಾಗಿ
ಮಾತ್ರ ತ್ನ್ನನು ಬಿಳಿಯ ತ್ನ್ನವನ್ನುನು ಪರಕಟಿಸತ್ುತ. ಕಾಡು, ಗುಡಡದ ಗೊೀಡೆಗೆ ಮತ್ತದದ ಹಸುರಿನ್ನ ಮಹಾಮುದೆದಗಳಂತ್ಸೆ, ಮುಗಿಲ್ನ್ನವರೆಗೂ ಎದುದ ಆ
ಭೀಮಔನ್ನನುತ್ಯದಿಂದ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಪಿೀಂಚಲು ನಂತ್ದದ ಹೂವಳಿಳೆಯ ಗದೆದಯ ಕೊೀಗನ್ನುನು ಮೀಲಾವಯುವಂತ್ಸೆ ಬಾಗಿ ದಿಟಿಟಸುವಂತ್ತ್ುತ, ವಾಯಘರ
ಭೀಷ್ಣವಾಗಿ! ಅವರು ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದಾದಗ ಗಮನಸದಿದದ ಅನೆೀಕ ನಸಗರ್ಶೆ ನನಾದಗಳು ಈಗ ತ್ಸೆಕಕನೆ ಉಕಿಕ ಕೆೀಳಿಸದಂತ್ಸಾಗಿ ಹೆದರಿಕೆಯ
ಮೀಲೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೆೀರಿದಂತ್ಸಾಯುತ. ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗುತ್ತದುದರದಿಂದ ಜೀರುಂಡೆಗಳ ಕೂಗಿನ್ನ ಸರಮಾಲೆ, ಒಂದು ನಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನನು ಮತತಂದು,
ಒಂದು ಬಿಟಟರೆ ಇನ್ನುನು ಒಂದಲಲಿ ಎರಡು, ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಸದಿದನ್ನ ಗರಗಸ ಎಳೆದಂತ್ಸೆ ಕಕರ್ಶೆಶವಾಗಿತ್ುತ. ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಗದೆದಯಲ್ಲಿದದ ಕೊೀಟಿ ಕೊೀಟಿ ಕಪ್ಪೆಪ
ಕಿೀಟ ಕಿರಮಿಗಳೂ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕಂಠಸವರಗಳಿಂದ ಟರರ್ ಟರರ್? ವಟಕ್ ವಟಕ್ ವಟಕ್ ವಟಕ್! ಗಿರೀಂಗಿರೀಂಗಿರೀಂಗಿರೀ! ಡಂಯಕ್ ಡಯಕ್
ಡಂಯಕ್! ತ್ಲೆಗೆ ಚಿಟುಟ ಹಿಡಿಸುವಂತ್ಸೆ ಸದಿದನ್ನ ಬಲೆಯನೆನುೀ ನೆಯುದಬಿಟಟವು, ಕೊನೆಯ ಇಲಲಿವೆಂಬಂತ್ಸೆ. ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದದ
ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ – ತ್ಸಾನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಆ ದುಗರ್ಶೆಮ ಪರದೆೀಶಕೆಕ ಹೊೀಗಿದುದದು ನಜವೆೀ ? ಅದೆಲಲಿ ನ್ನಡೆದಿದುದ ನಜವೊೀ ಕನ್ನಸೊೀ? ನ್ನನ್ನನುಂಥವಳು
ಅಂತ್ಹ ಭಯಂಕರ ಕಾಡುಗುಡಡ ಹತ್ತ ರಾತ್ರ ಹೊೀಗುವುದೆಂದರೆೀನ್ನು? ಛೆೀ! ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾತ್ು? ಹಾಗೆ ನ್ನಡೆದಿದುದ ನಜದಲ್ಲಿ ಅಲಲಿವೆ ಅಲಲಿ! ಸುಳುಳೆ!
ಬರಿೀ ಸುಳುಳೆ! ಅನನುಸತಡಗಿನಡುಸುಯುದ ಕೆೀಳಿದಳು:
“ಹೌದೆೀನೆ, ಪಿೀಂಚಲು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿದುದ?”
“ಮುಕುಂದಣಣಾೀರನೆನು ಕೆೀಳಿ, ಹೆೀಳಾತರೆ: ಚಿನ್ನನುಕಕ ಅನನುರನ್ನನು ಹೊತ್ುತ ಹಳಳೆ ದಾಟಿಸದುದ ಹೌದೊೀ ಅಲ್ಲಿೀ ಅಂತ್ಸಾ!”.
ಆ ಅನ್ನುಭವ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮರೆಯುವಂತ್ಸಾದಾದಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದು ನ್ನಡೆದಾಗ ಅವಳು ವಿಶೆೀಷ್ ಭಾವೊೀದೆವೀಗದ ಸನನುವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಇದದದದರಿಂದ ಅದನ್ನುನು
ಅಷಾಟಗಿ ಗಮನಸುವುದಕೆಕ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಆಮೀಲೆ ಅದನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಸಮರಿಸ ಸವಿದಿದದಳು. ಅಲಲಿದೆ ಮುಕುಂದಬಾವ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಹಿಡಿದೆತ್ತ
ಹೊತ್ುತಕೊಳುಳೆವಾಗ ಮುಟಿಟದದ ಮತ್ುತ ಒತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಮೃದುಲ ಅಂಗೊೀಪ್ಪಾಂಗಗಳ ಸೊೀಂಕಿನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂತ್ರ್ಶೆ ನಲ್ರ್ಶೆಪತರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ
ಎಂಬುದೂ ಅವಳಿಗೊಂದು ಸುಖಪರದ ಸಂದೆೀಹವಾಗಿತ್ುತ.
“ಹಯಂಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿತೀಯೆ ನೀನ್ನು, ಪಿೀಂಚೆಲಿ? ನನ್ನನು ನಾಲಗೆೀಲ್ ಕರಿೀಮಚೆಚಾ ಇದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣತದೆಯೀ!” ತ್ಸಾನ್ನು ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಗೆ ಕಲುಲಿ ಮಂಟಪಕೆಕ
ಹೊೀಗಿದದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿದದ ಸಂದೆೀಹವೆಲಲಿ ನವೃತ್ತವಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಕೊಂಕು ನ್ನುಡಿದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ.
“ನಾಲ್ಗೆೀಲ್ ಇಲಲಿ, ಚಿನ್ನನುಕಾಕ, ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ುತ ಅಂಬರು!” ತ್ನ್ನನು ನತ್ಂಬದೆಡೆಗೆ ಕೆೈದೊೀರಿ ನ್ನಕಕಳು ಪಿೀಂಚಲು.
“ಅಲ್ಲಿ ಇರಾದು ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ಸಾತತೀ?” ಮೂದಲ್ಸದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ.
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“ನ್ನಂಗೆ ಏನ್ನು ಗೊತ್ುತ? ಅವರು ಹೆೀಳಿದುದ!”.
“ಯಾರೆೀ ಹೆೀಳಿದುದ?” ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಂತ್ಸೆ ಕೆೀಳಿದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ.
“ಮತ್ಸೆತ ಯಾರಾದರೂ ಹೆೀಳುವದಕೆಕ ನಾನೆೀನ್ನು ಅಂಥವಳಲಲಿ!”
“ಐತ್ ಹೆೀಳಿದೆದೀನೆೀ?” ಒತ್ತ ಪರಶ್ನುಸದದಳು ಮತ್ಸೆತ ಚಿನ್ನನುಮಮ.
ನಾನ್ನು ‘ಅವರು’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದದರಿಂದ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಯಿತ್ಸೆಂದು ಊಹಿಸದಳು ಪಿೀಂಚಲು . ಏಕೆಂದರೆ, ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು
ಕುರಿತ್ು ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಏಕವಚನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದುದದು ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ವಿನೀದ ವಿಷಾದಕೆಕಲ್ಲಿ ಎಡೆಗೊಡುತ್ತದೆಯೆ ಎಂದು
ಹೆದರಿಕೆಯಾಯುತ. ತ್ನ್ನಗೂ ಮುಕುಂದ ಯಯಗೂ ಏನೀ ದುಸಸಾಂಬಂಧ್ವಿದೆ ಎಂದು ಸುಳುಳೆ ಸುದಿದ ಒಮಮ ಹಬಿಬಾದುದದದರ ನೆನ್ನಪು ಬಂದು, ಆದಷ್ುಟ
ಶ್ೀಘರವಾಗಿ ತ್ನ್ನನು ಮಾತ್ನ್ನುನು ಸರಸದ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಹವಣ್ಸ ಪಿೀಂಚಲು: “ನೀವು ನಮಮ ಗಂಡನ್ನ ಮಗುಗಲಲ್ಲಿ ಮಲಗುತ್ತೀರಲಾಲಿ, ಆವಾಗ
ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರೆ, ನಮಗೆ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಚಿಮಕಲು ಮಚೆಚಾ ಇದೆ ಅಂತ್ಸಾ!….”
“ಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊಂಡಿದೆರ ಹೆಂಗೆೀ ಗೊತ್ಸಾತಗತದೆ ?” ಮುಗೆಧ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಪರಶೆನು.
ಪಿೀಂಚಲು ಕಿಸಕಕನೆ ನ್ನಕಕಳು. ಮತ್ಸೆತ ಹೆೀಳಿದಳೂ: “ಗಂಡನ್ನ ಮಗಲಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ ಮಾಯಲೆ ಎಲಲಿ ಗೊತ್ಸಾತಗತದೆ ಕಣರೀ!”
“ನೀ ಗಂಡನ್ನನು ಮಗಲಿಲೆಲಿೀ ಮಲಗಿಕೊಳಿತೀಯೆೀನೆೀ? ಥೂ! ನನ್ನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೊೀದಿಲೆಲಿೀನೆೀ?….”
“ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಗತದೆೀನ್ನು, ಚಿನ್ನನುಕಾಕ? ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ….” ತ್ುಸು ಉಬಿಬಾದ ತ್ನ್ನನು ಕಿಬೊಬಾಟೆಟಯ ಕಡೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ಕೆೀಳಿದಳು:
“ಇದಾಗತದೆೀನ್ನು?”
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಹಿಡಿದಿದದ ಒಂದು ಏಡಿಯನ್ನುನು ಭದರಮುಷ್ಟಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತ್ಂದು, ಪಿೀಂಚಲು ಮುಂದಕೊಕಡಿಡದದ ಬುಟಿಟಗೆ ಹಾಕಲೆಂದು, ಅವಳಿಗೆ
ತ್ುಂಬ ಸಮಿೀಪ ಬಂದಿದದಳು. ಏಡಿಯನ್ನುನು ಬುಟಿಟಗೆ ಕೊಡಹುತ್ಸಾತ, ಪಿೀಂಚಲು ನದೆೀರ್ಶೆಶ್ಸದದ ಉದರ ಪರದೆೀಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣುಣಾ ಹಾಯಿಸದಳು. ಮತ್ಸೆತ
ಕೆೀಳಿದಳು: “ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗದೆಯೆೀ?”
“ಇನನುಂದು ನಾಲೆಕೈದು ತ್ಂಗಳು ತ್ಡಿೀರಿ, ಆಮೀಲೆ ತೀರಿಸತೀನೆ ಅಲ್ಲಿರೀದನ್ನನು!
“ನಂಗೆ ಬಾಲೆ ಆಗತದೆೀನೆೀ?”
“ನಾನ್ನು ಬಸರಿ ಕಣರೀ!”
“ಹೆಂಗಾಯೆತೀ”
“ಗಂಡನ್ನ ಮಗಲಿಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಲಗಿದೆರ….”
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ಥೂ! ನೀ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಲಗಿತಯೆೀನೆೀ…. ದುರುದುಂಡೆಗೆ?”
“ಅಲಾಲಿ, ಚಿನ್ನನುಕಾಕ, ರಾತ್ಸೆರ ಗಂಡನ್ನ ಮಗಲಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳಾಳೆಗ, ಯಾರಾದೂರ ಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊಂಡು ಮಲಗಾತರೆೀನರೀ?”
“ಹಂಗಾದೆರ ನೀ ಸೀರೆ ಬಿಚಿಚಾ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿತೀಯಾ?…. ದುರದುಂಡಗೆ?”
“ಹೂಞ ಮತ್ಸೆತ? ಸೀರೆ ಬಿಚಿಚಾ, ಮಡಚಿ, ತ್ಲೆ ಅಡಿ ಇಟುಟ ಕೊಂಡು, ಐತ್ನ್ನ ಕಂಬಳಿ ಒಳಗೆೀ ಹೊಕೊಕಂಡು ಮಲಗೆತೀನೆ! ನೀವು ಹೆೀಳೊೀ ಹಾಂಗೆ
ದುರದುಂಡಗೆ ಹಿಹಿಹುಹಿಹುಹಿಹು?…. ಅವನ್ನೂ ಹಾಂಗೆೀ ಮಲಗಾದು!….”
“ಅದಕೆಕ ಮತ್ಸೆತ, ನನ್ನನು ಮೈಯಾಯಗ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿದದ ಮಚೆಚಾ ಎಲಾಲಿ ಕಾಣ್ಣಾಸಾದು!…. ನೀವು ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನೀರೆೀ ಹಾಂಗೆ! ದುರದುಂಡಗೆ ಇರಾದೆ ನಮಮ
ಚಾಳಿ!”
“ಸುಮಮನೆ ಮಲಗಿತೀವಿ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆರೀನ್ನು?” ಪಿೀಂಚಲು, ಹತ್ತರ ಬಂದಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಾಗಿ, ಇನ್ನೂನು ಏನ್ನು ಏನ್ನನನುೀ
ಹೆೀಳಿಬಿಟಟಳು!
ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕಿವಿ ಕೆನೆನು ಗಲಲಿ ಮುಖಮಂಡಲ ಎಲಲಿ ಕೆಂಪ್ಪಾಗಿ ಅವಳ ಹಣ್ಣೆಗೆ ಬೆವರಿನ್ನ ತ್ಸೆೀವವೆೀರಿತ್ು! ಮುಖ ತ್ರುಗಿಸ, ಸವಲಪ ದೂರಕೆಕ ಹಿನೆನುಗೆದು
ಸರಿದು, ಬೆನ್ನುನು ಮಾಡಿ ಗಟಿಟಯಾಗಿಯೆ ಕೂಗಿಬಿಟಟಳು: “ಥೂ!ಥೂ!ಥೂ! ಪಿೀಂಚೆಲಿೀ, ನೀನ್ನು ಭಂಡಿ, ಜಗಭಂಡಿ!”
ಪಿೀಂಚಲು ಸವಲಪವೂ ಅಪರತ್ಭಳಾಗದೆ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ಸಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದದನ್ನುನು ಒಳಗೊಳಗೆ ಸವಿಯುತ್ತದಾದಳೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಲೆೀಶವೂ ಸಂಶಯವಿಲಲಿದೆ ,
ನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದಳು: “ಈಗ ಹಿೀಂಗ ಹೆೀಳಿತೀರಿ. ನಾಳೆ ಮುಕುಂದಯೊಯೀರ ನಮಗೂ ಹಾಂಗೆೀ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರನ್ನುನು ಇನ್ನನುಷ್ುಟ ಬಲವಾಗಿ
ಅಪಿಪಕೊಳಿತೀರೀ ಇಲ್ಲಿೀ ನೀಡಿತೀನ್ನಲಾಲಿ? ನಮಮ ಪಸತರ್ಶೆ ಆದಮಾಯಲಾದೂರ, ನ್ನಂಗೆ ಹೆೀಳಿತರಷೆಟ?…. ಅವೊತ್ತಂತ್ೂ ಹೊತ್ಸಾರೆ ಮುಂಚೆೀನೆ ಬಂದು
ಕೆೀಳೆೀಕೆೀಳಿತೀನ್ನಲಲಿ: ‘ಚಿನ್ನನುಕಾಕ, ಯಾರು ಭಂಡರು? ಹೆೀಳಿ ಈಗ!’ ಅಂತ್ಸಾ!”
ಅಂತ್ಃಕರಣವೆಲಲಿ ಓಕುಳಿಯಾಗಿ ಹೊೀಗಿದದ. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಪಿೀಂಚಲು ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಲೂ ಇಲಲಿ, ಮರುಮಾತ್ಸಾಡಲೂ ಇಲಲಿ. ನಾಚಿಕೆಯ ಸುಖರಸ
ಅವಳನ್ನುನು ಮೂಕಗೆೈದಂತ್ತ್ುತ.
ಅದಕೆಕ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅವಳಿಗೆ ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗಿಯೆ ಎಂಬಂತ್ಸೆ, ದೂರದಲ್ಲಿ, ಗದೆದಯ ಕೊೀಗಿನ್ನ ತ್ುತ್ತತ್ುದಿಯ ಅಂಚಿನ್ನ ಮೀಲೆ, ಕಾಡಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ
ಯಾರೀ ಕೊಡೆ ಸೂಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದುದದು ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಬರುತ್ತದದವರು ಹೆಂಗಸರು ಎಂಬುದೂ ಗೊತ್ಸಾತಗುವಂತ್ತ್ುತ. ಕೊಡೆ ಸೂಡಿದದ ಆ ಸತರೀ
ವಯಕಿತಯ ಹಿಂದೆ ತ್ುಸುದೂರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿದದ ಮತತಂದು ವಯಕಿತ, ಅದು ಗಂಡಸೆಂಬುದೂ ಸುವಯಕತವಾಗಿತ್ುತ, ನ್ನಡೆದುಬರುತ್ತದುದದೂ
ಕಾಣ್ಸತ್ು.
“ಅದು ಯಾರೆೀ ಅದು?….” ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕೆೀಳಿದಳು ಅತ್ತ ಕಡೆಯೆೀ ಕಣ್ಣಾಣಾಗಿ.
“ಕಮಾಮರಸಾಲೆ ಪುಟಾಟಚಾರ ತ್ಂಗಿ ಇರಬೆೈದು”.
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“ಅವಳು ಕಂಬಳಿ ಬಿಟುಟ, ಕೊಡೆ ಹಿಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ಸಾತಳೆೀನೆ?”
“ಅಯೊಯೀ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲಲಿ, ಚಿನ್ನನುಕಾಕ; ಅವಳ ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮೀಲೆ ಅವಳ ಕತ್ಸೆೀನೆ ಬಾಯರೆ ಆಗಾಯದಂತ್ಸೆ!….”
“ಛೆ ಅಲಲಿ ಕಣ್ಣೆ, ನ್ನಮಮೀರ ಉಡುಗೆ ಉಟಟಹಾಂಗೆ ಕಾಣತದೆ ?”
“ನಾನ್ನು ಉಡಾದಿಲೆಲಿೀನ್ನು ನಮಮ ಉಡುಗೆೀನ್ನ?” ಎಂದು ಅತ್ತಲೆೀ ಕಣುಣಾ ಸುಕಿಕಸ ನೀಡತಡಗಿದದ ಪಿೀಂಚಲು “ಹೌದು ಕಣರೀ , ನೀವು ಹೆೀಳಿದುದ.
ಯಾರೀ ಹೆಗಡತಮಮೀರನ್ನನು ಕಂಡ ಹಾಂಗೆೀ ಕಾಣತದೆ….” ಎಂದು ಮತ್ಸೆತಯೂ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ನೀಡುತ್ತದುದ, ಆ ವಯಕಿತ ಹೆಚುಚಾ ಹೆಚುಚಾ
ಸಮಿೀಪವಾಗುತ್ತರಲು, ತ್ಸೆಕಕನೆ ನ್ನುಡಿದಳು ಗುರುತ್ು ಹಿಡಿದಂತ್ಸೆ : “ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಮಮ ಹೆಗಗಡೆತೀರು ಕಣರೀ! ಮುಕುಂದಯೊಯೀರಕಕಯಯ! ಅವರ ನ್ನಡಿಗೆ
ನೀಡಿದೆರ, ಎಷ್ುಟ ದೂರ ಇರಲ್, ಗುರುತ್ು ಸಕೆಕೀ ಸಗತದೆ!….”
“ಹೊೀಗೆ ಹೊೀಗೆ! ಈ ಮಳೆೀಲ್ ಹಿೀಂಗೆ ಕೊಡೆ ಹಿಡುಕೊಂಡು, ಗತ್ಗೆಟ್ಟೀರು ನ್ನಡಕೊಂಡು ಬಂದಾಹುಂಗೆ ಬರಾಕೆ, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಅತ್ತಗಮಮಗೆ ಅಂಥಾ
ಕಡಿಮ ಆಗಿದೆದೀನ್ನು? ಬರಾದಾದೆರ ಗಾಡಿ ಕಟಿಟಸಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದದರು…. ಮನೆನು ಮನೆನು ಗಾಡಿದಾರಿ ಬಾಯರೆ ಮಾಡಿಸದಾರೆ….”
ಹಾಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತದದ ಹಾಗೆಯೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನನು ಕಣಣಾನೆನು ನ್ನಂಬಲಾರದಾದಳು! ಹತ್ತರಹತ್ತರಕೆಕ ಬರುತ್ತದದ ಆ ವಯಕಿತಯ ಗುರುತ್ು ಚೆನಾನುಗಿಯೆ ಆಯಿತ್ು:
ಕೊಡೆ ಸೊಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದದವಳು – ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಹೆಂಡತ್, ದೆೀವಮಮ ಹೆಗಗಡತ್! ಕಂಬಳಿ ಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತ್ುಸು
ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತದದವನ್ನು ಅವರ ಗಾಡಿಯಾಳು-ಹೊಲೆಯರ ಬಚಚಾ.
ಮತ್ೂತ ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ: ಚೆನ್ನನುಮಮ ದಿಗ್ಭಾರಂತ್ಸೆಯಾದಳು! ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮನೆಯ ಆ ಕುಲ್ೀನ್ನ ನಾರಿ ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗುವಾಗ ಉಟುಟ
ತಟುಟಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಉತ್ತಮ ಸೀರೆ ಉಟಿಟರಲ್ಲಲಿ; ವಲ್ಲಿ ಧ್ರಿಸರಲ್ಲಲಿ; ಒಡವೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಡೆಗೆ ತ್ಲೆಯನ್ನೂನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ!
ಇನ್ನೂನು ಗಮನಸುತ್ಸಾತಳೆ: ಅತ್ತಗೆಮಮನ್ನವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಕಿಕತೀರುತ್ತದದ ಗೆಲವೂ ಇಲಲಿ. ಅತ್ೂತ ಅತ್ೂತ ಆಗತ್ಸಾನೆ ಅಳು
ನಲ್ಲಿಸದವರ ದುಃಖ ಮುಖಮುದೆರ, ಅವರ ದಮನ್ನಪರಯತ್ನುವನ್ನೂನು ಮಿೀರಿ, ಎದುದತೀರುತ್ತದೆ. “ಅಯೊಯೀ ದೆೀವೆರೀ ಏನ್ನು ಕಷಾಟ ಬಂತ್ಪ್ಪಾಪ
ದೆೀವಣಣಾಯುಯಗೆ? ಬಾಲೆ ಚೆಲುವಯಯಗೆ ಏನಾದೂರ….?” ತ್ನನುಳಗೆ ತ್ಸಾನೆಂದುಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ೀಚನೆಯೆ ಹೊರಡಲ್ಲಲಿ.
ಹೊಳವಾಗಿದದರಿಂದ ಗೊರಬನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ತ್ಸಾವು ಏಡಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದದ ಗದೆದಯ ಅಂಚಿನ್ನ ಮೀಲ್ಟುಟ, ಪೂರಾ ಎತ್ತ ಕಟಿಟಕೊಂಡಿದದ ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಸಡಿಲ್ಸ
ಕೆಳಗಿಳಿಸಕೊಂಡು, ತ್ಳಾಲೆ ಸಹಿತ್ವಾಗಿ ಅತ್ತಗಮಮನ್ನನ್ನುನು ಇದಿರುಗೊಳಳೆಲು ಓಡಿದಳು.
ಗದೆದಯಂಚಿನ್ನ ಮೀಲೆ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಯೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತದದ, ಹಷೀರ್ಶೆತ್ಸಾಸಾಹಗಳೆ ಮೂತ್ರ್ಶೆಗೊಂಡಂತ್ದದ, ಸುಂದರ ತ್ರುಣ್ಯನ್ನುನು ಕಂಡಡನೆ ದೆೀವಮಮನ್ನ
ಮುಖದ ಮಾಲಿನ್ನತ್ಸೆ ನಾಚಿಯೆ ಹಿಂಜರಿಯಿತ್ು. ಅಭಾಯಸಬಲದ ಅಧ್ರ್ಶೆಕೃತ್ಕ ಮಂದಹಾಸವೊಂದು ತ್ುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲರಿತ್ು: “ಏನೆ, ಚಿನ್ನೂನು, ಇನ್ನೂನು ಸಸ
ನೆಟುಟ ಪೂರೆೈಸಲ್ಲೆಲಿೀನ್ನು?…. ಮನೆೀಲೆಲಲಿ ಸುಖವಾಗಿದಾದರಾ?…. ಅಜಜಿ ಹಾಯಂಗಿದಾದರೆ?…. ತ್ಮಮಯಯ (ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಅವನ್ನ ಅಕಕ
ಕರೆಯುತ್ತದದ ರಿೀತ್) ಎಲಕೂಲಿ ಕಾಣ್ಣಾದಿಲಲಿಲಾಲಿ? ಗದೆದಗೆ ಬರಲ್ಲೆಲಿೀನ್ನು ಇವೊತ್ುತ? ಅವನೆನು ಕಂಡು ಮಾತ್ಸಾಡಿ, ಈಗಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಮನೀಗೆ
ಹೊೀಗಾನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ ಬಂದೆ…. ಬಾಲೆೀನ್ನ ಅತ್ಸೆತಮಮನ್ನ ಹತ್ರ ಬಿಟುಟ ಬಂದಿೀನ ಕಣ್ಣೆೀ…. ಬಾಯ ಗೊೀಗಬೆೀಕು…. ಅದಕೆಕೀ ಬಚಚಾನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಓಡತಲೆೀ
ಬಂದೆ…. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ನೀಡಿತೀಯ, ಬೆಚಿಚಾಬಿದೊದೀರ ಹಾಂಗೆ?….”ತ್ಳಾಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡೆೀ ತ್ನ್ನಗೆ ಮುಟಟಮುಟಟ ನರುತ್ತರವಾಗಿ ನಂತ್ದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ
ತ್ಲೆಗೆ ಕೆೈಹಾಕಿ ತ್ಳಾಲೆಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆಯುತ್ಸಾತ “ತ್ಳಾಲೆ ತ್ಸೆಗೆದುಬಿಡೆ; ನನ್ನನು ಮುಖದ ಅಂದಾನೆೀ ಕೆಡಿಸತದೆ….” ಕೆದರಿದದ ಕೂದಲನ್ನುನು ನೀವಿ
ಬೆೈತ್ಲೆಯನ್ನುನು ಸರಿಗೊಳಿಸುತ್ಸಾತ…. “ನನ್ನನುಷ್ುಟ ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣೀರು ನ್ನಮಮ ವಂಶದಲೆಲಿ ಯಾರೂ ಇಲಲಿ ಕಣ್ಣೆೀ!…. ತ್ಮಮಯಯ ಎಷ್ುಟ ಪುಣಯ
ಮಾಡಿದದನೀ….”
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ಇನ್ನೂನು ಏನೆೀನ್ನು ಹೆೀಳುತ್ತದದಳೊೀ? ಕೆೀಳುತ್ತದದಳೊೀ? ಆದರೆ ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ: ಚಿನ್ನನುಮನು ಅಳತಡಗಿದಾದಳೆ!
ಪರಶೆನುಗಳ ಮೀಲೆ ಪರಶೆನು; ಉತ್ತರದ ನರಿೀಕೆಷೌಯೆ ಇಲಲಿ; ಒಂದು ವಿಷ್ಯದಿಂದ ಮತತಂದಕೆಕ, ಅಸಂಬದದ ವಿಷ್ಯಕೆಕ, ಹಾರುತ್ತವೆ! ಗಂಭೀರ ಪರವೃತ್ತಯ
ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಅತ್ತಗೆಮಮ ಹಿಂದೆಂದೂ ಹಾಗೆ ವತ್ರ್ಶೆಸದದನ್ನುನು ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಭಾವಪರವಶರಾಗಿ ನಾಲಗೆ ಸಡಿಲಗೊಂಡವರು ಮಾತ್ಸಾಡುವಂತ್ಸೆ
ಆಡುತ್ತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಮದಮದಲು ದಿಗಲಾಯುತ. ತ್ನ್ನನು ತ್ಲೆಯ ತ್ಳಾಲೆ ತ್ಸೆಗೆದು, ಕೂದಲು ನೀವಿ, ಕೆೈ ಮುದುದ ಮಾಡಿ, ತ್ನ್ನನು
ನರುಪಮ ಸೌಂದಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಪರಶಂಶ್ಸಲು ತಡಗಿದೊಡನೆ ಅವಳಿಗೆ ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಏನೀ ಅನ್ನುಕಂಪ್ಪೆಯ ಮರುಕ ಉಕಿಕ
ಬಂದಂತ್ಸಾಗಿ, ತಟಿಟಕಕತಡಗಿದುದವು ಕಣ್ಣಾೀರು!
“ಅಯೊಯೀ ಹುಡುಗಿೀ, ಯಾಕೆ ಅಳಿತೀಯೊೀ? ಬಾ ಹೊೀಗಾನ್ನ…. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತೀರು? ನಾಗಕಕನಾ?” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಚಿನ್ನನುಮಮನಡನೆ
ಮುಂದುವರಿದಳು ದೆೀವಮಮ.
ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಧ್ೃತ್ ಬಂದಂತ್ಸಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ತ್ಲೆಗೆ ಆ ಕಷೌಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದ, ದೆೀವಮಮನ್ನ ಹಲವಾರು ಪರಶೆನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಶೆನುಗೆಂಬಂತ್ಸೆ ಉತ್ತರಿಸದಳು,
ಹೆದಹೆದರಿ, ಮಲಲಿಗೆ ಇಳಿದನಯಲ್ಲಿ: “ಅವರೂ…. ಗದೆದಗೆ ಬಂದಿದುರ…. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಮಾಯಲೆ, “ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಿಬತ್ರ್ಶೆನ” ಅಂತ್ಸಾ ಹೊೀದುರ”.
“ಮನೆೀಲ್ದಾದನ್ನಲಾಲಿ? ಅಲ್ಲಿಗೆೀ ಹೊೀಗಾನ್ನ ಬಾ….”
“ಮನೆೀಲ್ಲಲಿ!”
“‘ಮತ್ಸೆತ ಮನೀಗೆ ಹೊೀಗಿಬತ್ರ್ಶೆನ ಅಂತ್ಸಾ ಹೊೀದುರ’ ಅಂದೆ?”
“ನ್ನಮಮ ಮನೀಗಲಲಿ, ಕೊೀಣೂರಿಗೆ?”
“ಇನ್ನುನು ಮಾಯಲೆ ಕೊೀಣುರು ಹಾಯಂಗೆ ಅವನ್ನ ಮನೆ ಆಗತದೆಯೀ? ಹೂವಳಿಳೆೀನೆ ಅವನ್ನ ಮನೆ!…. ಅಲೆಲಿೀನೆೀ?”.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತ್ಲೆಯೆತ್ತಲ್ಲಲಿ. ದೆೀವಮಮ ಅವಳ ಗಲಲಿವನ್ನುನು ಸವರುತ್ಸಾತ ಅಕಕರೆಯ ದನಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದಳು: “ಹೌದು!” ಅನ್ನುನು; ಯಾಕೆ
ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳಿತೀಯ, ಚಿನ್ನೂನು?”
ಅಂಚಿನ್ನ ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಹೊರಡಲನ್ನುವಾಗಿ ಎದುದನಂತ್ದದ ನಾಗಕಕನ್ನನ್ನುನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮೂವರೂ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನ್ನಡೆದು ಕಣಮರೆಯಾದ
ತ್ರುವಾಯವೆ ಪಿೀಂಚಲು, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಬಿಟಿಟದದ ಗೊರಬಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಅದನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನು ಗೊರಬಿನ್ನ ಜೊತ್ಸೆಗೆೀ ಸೂಡಿಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವ ಯೊೀಚನೆ
ಮಾಡುತ್ತದದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದದ ಗಂಡಾಳುಗಳ ಗುಂಪೂ ಚೆದರಿ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರಗಳಿಗೆ ಹೊರಟಿದದರು. ಐತ್ ಹೆಂಡತ್ಯ
ನೆರವಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಗೊರಬನ್ನುನು ತ್ಸಾನೆ, ತ್ನ್ನನು ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪಯ ಮೀಲೆಯೆ, ಸೂಡಿಕೊಂಡನ್ನು.
“ಬಚಚಾ ಏನ್ನು ಹೆೀಳಿತದದನ್ನಲಾಲಿ ನನ್ನನು ಹತ್ರ?” ಪಿೀಂಚಲು ಕೆೀಳಿದಳು.
“ಗುತ್ತ ಎತ್ತಲಾಗಿ ಹೊೀದ?” ಅಂತ್ಸಾ ಕೆೀಳವ. “ನ್ನಂಗೆೀನ್ನು ಗೊತ್ುತ?” ಅಂದೆ. “ಏನೆೀನ್ನು ಮಾಡಿತೀರ ಮಾಡಿೀ ಮಾಡಿೀ. ನಾವೂ ನೀಡಿತೀವಿ.
ಬಡಿಡೀಮಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಾತನೆ?” ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಾತ ಹೊೀದ.
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“ಆಗ ಯಾಕೆ ಅಷಟಂದು ನ್ನಗಿತದಲಾಲಿ ನಮಮ ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿ? ನ್ನಮಮ ಕಡೆನೆೀ ಕೆೈ ತೀರಿಸತದದ, ಯಾವನೀ ಒಬಬಾ?” ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ಸಾತ
ಕೆೀಳಿದಳು ಪಿೀಂಚಲು.
“ಆ ಲೌಡಿೀಮಗ ತ್ಮಮ ಹುಡುಗ…. ತ್ಮಾಸೆ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಾತನೆ: “ಐತ್ಣಣಾಗೆ ಇನ್ನೂನು ಮಿೀಸೆೀನೆ ಬಂದಿಲಲಿ; ಹುಡುಗ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದೆರೀ…. ಪವಾರ್ಶೆ
ಇಲಲಿ. ಕಸರತ್ುತ ಮಾಡಿ, ಹುಡುಗಿೀಹೊಟೆಟೀನ್ನ ಮುಂದಕೆಕ ಬರಿಸೆೀಬಿಟಾಟನೆ!” ಅಲ್ಲಿದೊದೀರೆಲಲಿ ನ್ನಗಾತ ಇದುರ. ಮತ್ಸೆತ, ಇನನುಬಬಾನ್ನ ಕಿವಿೀಲ್
ಹೆೀಳೊೀಹಾಂಗೆ, ನ್ನಂಗೂ ಕೆೀಳಿಸಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಾತನೆ: ‘ಅವನೆೀ ಮಾಡಿದೊದೀ?” ಇನಾಯರು ಕೆೈ ಹಾಕಿದೊರೀ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ುತ?’….”
“ಅವನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ನ್ನನ್ನನು…. ಹಾಕ!…. ದೊಡಡರೀಗ ಬಂದೆೀ ಸಾಯಾತನೆ ನಾಯಿ ಮುಂಡೆೀದು!…. ಅವನ್ನು ಸಕಕಲ್ ನ್ನನ್ನಗೆ? ಮುಖಕೆಕ ಉಗಿದು
ನೀರಿಳಿಸೆದ ಇದೆರ, ನಾನ್ನು ಐತ್ನ್ನ ಹೆೀಂಡಿತೀನೆೀ ಅಲಲಿ!….”
“ನಾನೆೀನ್ನು ಸುಮಮನೆ ಬಿಟೆಟ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡೆದೀನ್ನು? ಚೆನಾನುಗಿ ಅಂದು ಹೆೀಳೆದ “ನೀನ್ನು ಇನನುಂದು ಸಾರಿ ಅಂಥಾ ಮಾತ್ು ಆಡು , ನನ್ನನು ರುಂಡಾ
ಕತ್ತರಿಸದಿದೆರ, ನಾನ್ನು ಪಿೀಂಚಲೂ ಅಲಲಿ!….”
ಇಬಬಾರೂ ಮನೆಗೆ ಸಮಿೀಪಿಸುತ್ತದಾದಗ ಪಿೀಂಚಲು ಹೆೀಳಿದಳು ಐತ್ನಗೆ “ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಹೆಗಗಡತಮಮೀರು ಯಾಕೊೀ ಒಂದು ತ್ರಾ ಆಗಿದುರ . ಅವರು
ಯಾವಾಗೂಲಿ ಗಾಡಿೀಬಿಟುಟ ನೆಲಕೆಕ ಕಾಲು ಮುಟಿಟಸೊದೀರೆ ಅಲಲಿ, ಇವೊತ್ುತ ನ್ನಡಕೊಂಡೆೀ ಬಂದು ಬಿಟಾಟರೆ! ಒಂದು ಬಡುಡ ಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊಂಡು!
ವಲ್ಲಿೀ ಕಟಿಟಲಲಿ! ತ್ಲೆೀನ್ನೂ ಬಾಚಿಲಲಿ! ಛೆೀ ಏನ್ನು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆಯೊೀ ಏನೀ?…. ನ್ನಮಗಂತ್ೂ ಬಡೀರ ಕಷ್ಟ, ಇದೆದೀ ಇತ್ರ್ಶೆದೆ! ಈ ದೊಡಡೀರಿಗೆ,
ಪ್ಪಾಪ, ಯಾಕೆ ಬರಬೆೀಕೊೀ ಕಷ್ಟ?”.
“ಅ ದೆೀವಯಯಗೌಡುರ ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ ಅಂತ್ದುರ ಕಣ್ಣೆೀ , ಅದರದೆದೀ ಏನೀ ಇರಬೆೀಕು!…. ಅವರಿಗೆ ಏನ್ನು ಬಂದಿದೆಯೊೀ ಏನೀ ಆ
ಹಾಳು ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಾಕೆ? ಮುತ್ತನ್ನಂಥ ಹೆಂಡಿತ ಮಕಕಳು ಇರೀವಾಗ?”.
ಐತ್ನ್ನ ಊಹೆ ಅವನ್ನು ಭಾವಿಸದುದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಚಾ ವಾಸತವವಾಗಿತ್ುತ.
ಅಜಜಿಯೊಡನೆ ತ್ನ್ನನು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳೆಲಲಿವನ್ನೂನು ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಅತ್ತಗೆಯ ಧಾರುಣ ದೆೈನ್ನಯದ ಮಾತ್ುಗಳನ್ನುನು , ಅಜಜಿಯ ಸೆರಗು ಹಿಡಿದು
ಅವಳ ಮೈಗೆ ಒತ್ತ ಹತ್ಸೆತ ಕುಳಿತ್ು, ಆಲ್ಸುತ್ತದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಹೃದಯ ಜಜಜಿರಿತ್ವಾಯಿತ್ು. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಇತ್ರ ಎಲಲಿ ಆಕೆಷೌೀಪಣ್ೀಯ ವತ್ರ್ಶೆನೆಗಳನ್ನೂನು,
ಆಗಿನ್ನ ಕಾಲದ ಅವಿಭಕತ ಕುಟುಂಬದ ಹಿಂದೂ ಸತರೀಗೆ ಸಹಜವಾಗಿದದ ಅನವಾಯರ್ಶೆ ಮಹೌದಾಯರ್ಶೆದಿಂದ, ಕಷೌಮಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅಲಲಿದೆ ಒಪಿಪಕೊಳಳೆಲು
ಸದದವಾಗಿದದ ದೆೀವಮಮ ಆತ್ನ್ನು ಮತ್ಸಾಂತ್ರಗೊೀಳುಳೆವದನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ಸಹಿಸಲು ಸದಧಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆಷೆೀರ್ಶೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದದ ತ್ನ್ನನು
ಪೂವಿರ್ಶೆಕರ ದೆೀವರುಗಳನಾನುಗಲ್, ಆಚಾರಗಳನಾನುಗಲ್, ಶರದೆಧಯನಾನುಗಲ್, ಪೂಜೆ ಪುನ್ನಸಾಕರ ರಿೀತ್ಗಳನಾನುಗಲ್, ಸಾಮಾಜಕ ಬಂಧ್ು ಬಾಂಧ್ವರನಾನುಗಲ್,
ಸಂಪರದಾಯ ಸಂಸಕೃತ್ಗಳನಾನುಗಲ್ ತ್ಯಜಸ, ಲಂಗರು ಕಡಿದ ಹಡಗಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಕಾಣದ ಕಡಲ್ಗೆ ಕೊಚಿಚಾ ಹೊೀಗುವದು ಅವಳ ಜೀವಕೆಕ
ಒಪಿಪಗೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ…. ಸಂಧ್ುವಳಿಳೆಯ ಚಿನ್ನನುಪಪ ಗೌಡರು ಕಿಲಸತರಾದ ಮೀಲೆ ಅವರ ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಒದಗಿದದ ದುರಂತ್ಗತ್ಯ ವಿಚಾರವನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದದ
ಅವಳಿಗೆ, ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಮತ್ಸಾಂತ್ರ ಹೊಂದುವದಕೆಕ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನನು ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಶ್ಶುವಿನಡನೆ ಮೃತ್ುಯವನ್ನನುಪುಪವುದೆ ಶೆರೀಯಸಕರ ಎಂದು ತೀರಿತ್ುತ.
ತ್ನ್ನನು ಹಣ್ಣೆಯ ಕುಂಕುಮದೊಡನೆ ತ್ನ್ನನು ಗಂಭೀರವಾದ ಹಿಂದೂ ಹೆಸರನ್ನೂನು ಅಳಿಸ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೆೀಳಬಾರದು ಅಂತ್ಹ ಕುಲಗೆಟಟ ಅಸಹಯ
ಹೆಸರನನುಡಿಸುವ ಆ ಮತ್ಕೆಕ ಸೆೀರುವುದರ ಬದಲು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾರುವದೆೀ ಎಷಟೀ ಸಹಯವೊ ಸುಖಕರವೊ ಆಗಿ ಕಂಡಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನು ಪ್ಪಾದಿರಯ
ಮಗಳೊಡನೆ ಸಂಬಂಧ್ ಬೆಳಸದಾದನೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಸುದಿದ ಅವಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದಿದದಾದಗ , ಗರತ್ ಹೆಣುಣಾ ಸಂಕಟಪಟುಟಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ
ದುಃಖಿಯಾಗಿದದಳು. ಆದರೆ ‘ಗಂಡಸರ ಹಣ್ಣೆಯ ಬರಹವೆೀ ಹಾಗೆ. ನ್ನನ್ನನು ಗಂಡ ಒಬಬಾನ್ನನೆನು ಬೆೀರೆಯ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆ ಎಂದರೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ಸಾತನೆಯೆ ?
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ಭಗವಂತ್ಸೆ ನ್ನನ್ನನು ತ್ಸಾಳಿ ಕಡದಂತ್ಸೆ ಕಾಪ್ಪಾಡಿದರೆ ಸಾಕು!’ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ್ನ ತ್ಂದು ಕೊಂಡಿದದಳು. ‘ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮಗಳು ಕಾವೆೀರಿಯೊಡನೆ
ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಶೃಂಗಾರ ವಯವಹಾರಕೆಕ ಕೆೈಹಚಿಚಾದಾದರೆ ! ನಾನೆ ಕಣ್ಣಾಣಾರೆ ಕಂಡೆ!’ ಎಂಬಥರ್ಶೆದ ಮಾತ್ನ್ನುನು ಅವರ ಗಾಡಿಯಾಳು ಬಚಚಾನೆ ಅವಳಿಗೆ
ಗುಟಾಟಗಿ ಹೆೀಳಿ ಎಚಚಾರಿಸದಾಗಲೂ ದುಃಖತ್ಪ್ಪೆತ ದೆೀವಮಮ ದಿೀನೆಯಾಗಿ “ದೆೀವರೆ , ಅವರು ತ್ಮಮ ಸಂತೀಷ್ಕೆಕ ಏನ್ನನಾನುದರೂ ಮಾಡಲ್, ನ್ನನ್ನನು
ಮುತ್ಸೆತೈದೆತ್ನ್ನ ಮಾತ್ರ ದಿೀಘ್ರಾರ್ಶೆಯುವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಕರುಣ್ಸು” ಎಂದು ಗಂಡನ್ನ ಆರೀಗಯ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾತ್ರೆಯಾಗಿದದಳಷೆಟ ! ಏಕೆಂದರೆ
ಆಗಿನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ುತ ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯ ಸಂಪಕರ್ಶೆವೆ ಹೆಚಾಚಾಗಿರುತ್ತದದ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ, ಸರಿವಂತ್ರಾದವರು ತ್ಮಮ
ಪುರುಸೊತ್ತನ್ನ ಮತ್ುತ ಕೊಬಿಬಾನ್ನ ಸೊೀಮಾರಿತ್ನ್ನದ ಬೆೀಸರವನ್ನುನು ಪರಿಹರಿಸ ಕೊಳಳೆಲು, ತ್ಸಾವು ಹೊೀದಲೆಲಿಲಾಲಿ, ರಾತ್ರ ತ್ಂಗಬೆೀಕಾದ ಸಥೂಳಗಳಲ್ಲಿ,
ಅಂತ್ಹ ‘ಹಾಸಗೆ ಅನ್ನುಕೂಲ’ ಕಲ್ಪಸಕೊಂಡು, ರಸಕ ಜೀವನ್ನ ನ್ನಡೆಸುತ್ತದದದುದ ಸಮಾನ್ನಸಕಂಧ್ರ ಪರಶಂಸೆಗೂ ಗೌರವಕೂಕ ಪ್ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ುತ. ಅಷೆಟ
ಅಲಲಿ; ಎಷ್ಟಷ್ುಟ ಅಧಿಕ ಸಂಖೆಯಯ ಶಯಾಯನ್ನುಕೂಲಗಳನ್ನುನು ಇಟುಟಕೊಂಡಿದದರೆ ಅಷ್ಟಷ್ೂಟ ದೊಡಡ ಮನ್ನುಷ್ಯರು ಎಂದು ಜನ್ನರು ಭಾವಿಸುತ್ತದದ
ಕಾಲವಾಗಿತ್ುತ ಅದು! ಪರಿಸಥೂತ್ಯೆ ಹಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ, ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮಗಳು ಕಾವೆೀರಿಯನ್ನುನು, ಒಂದು ಹಾಸಗೆಯ
ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗಿ, ಇಟುಟಕೊಂಡರೂ ಇಟುಟಕೊಳಳೆಲ್! ಎಂದು ಆ ಕಹಿಸುದಿದಯನ್ನುನು ನ್ನುಂಗಿಕೊಂಡಿದದಳು ದೆೀವಮಮ ಹೆಗಗಡತ್. ಆದರೆ ಈಗ
ಪರಸುತತ್ವಾಗಿದದ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಮತ್ಸಾಂತ್ರದ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆ ತ್ನ್ನನು ಸಾವು ಬದುಕಿನ್ನ ಕಟಟ ಕಡೆಯ ಗಂಡಾಂತ್ರವಾಗಿದುದದರಿಂದ ಅದನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ತ್ಮಮ
ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ತ್ಳಿಸ, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಅತ್ಯಂತ್ ಆಪತಮಿತ್ರನಾಗಿದದ ಅವನಂದಾದರೂ, ತ್ನ್ನಗೆ ಒದಗಲ್ದದ ಮಹಾಘೀರ ಹಾನಯನ್ನುನು
ತ್ಡೆಗಟಟಲೆಂದು ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಧಾವಿಸ ಬಂದಿದದಳು, ಉಟಟ ಬಟೆಟ ಬಿಟಟ ಮಂಡೆಯಾಗಿ!
ಕತ್ತಲಾದ ಮೀಲೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಮನೆಯ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲ್ನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹಾದಿಯ ಕಡೆ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಬಂದಳು. ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹೊೀಗಿದದ
ಮುಕುಂದಬಾವಗೆ, ಆತ್ನ್ನು ಹಿಂತ್ರುಗಿದೊಡನೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಅತ್ತಗೆಮಮನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸುದಿದಯನ್ನುನು ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗ ತ್ಳಿಸ, ಅದಕೆಕ ಪರಿಹಾರ
ಒದಗಿಸಬೆೀಕೆಂಬುದೆ ಅವಳ ಉತ್ಕಟಾಕಾಂಕೆಷೌಯಾಗಿತ್ುತ. ಅವಳಿಗೆ ಅಥರ್ಶೆವೆ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ: ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡಿದದ ಮತ್ುತ ತ್ಳಿದಿದದ ದೆೀವಣಣಾಯಯ
ಅತ್ತಗಮಮನ್ನಂತ್ಸಾ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಗೆ ಹೆೀಗೆ ಅಂಥಾ ದುಃಖ ತ್ಂದೊಡಿಡ ಕಷ್ಟಕೊಡಬಲಲಿನ್ನು?
ತ್ುಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಾದ ಮೀಲೆಯೂ ಮುಕುಂದಯಯ ಬಾರದಿರಲು, ಅವಳಿಗೆ ಚಿಂತ್ಸೆ ಹತ್ತತ್ುತ: ಕೊೀಣೂರಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ಸಾತರೆಯೊೀ? ಇಲಲಿವೆ,
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಂದರೆಗೆ ಸಕೆಕ ಹೊತ್ಸಾತಗಿದೆಯೊೀ? ಅಥವಾ ಅಣಣಾತ್ಮಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಹಿಸೆಸಾಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ಗೆ ಮಾತ್ು ಘಷ್ರ್ಶೆಸ
ಏನಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದೆೀ? ‘ನಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದೆ, ಇಷ್ುಟ ಬೆೈಗಾದ ಮೀಲೆ ಕೊೀಣೂರಿಗೆ ಹೊೀಗಾದ ಬಾಯಡಾ; ಬರಾಗ ಕತ್ತಲಾಗಿಬಿಡತದೆ’ ಅಂತ್ಸಾ.
‘ಭದರ್ಶೆಂಡು ಹೊೀಗಿ ಬಂದುಬಿಡಿತೀನ, ಒಂದು ಎಲೆ’ ಡೆಕೆ ಹಾಕೊೀ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ! ಐಗಳು ಬಂದರೀ ಏನೀ? ಯಾವಾಗ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ ಅಂತ್ಸಾ
ವಿಚಾರಿಸಕೊಂಡು ಬತ್ರ್ಶೆನ…. ಅಲಲಿದೆ, ಅವವನ್ನನು ನೀಡದೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಾನೆೀ ಆಯುತ!’ ಅಂತ್ಸಾ, ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ನ್ನನು ತ್ಟಿಟಹಾರಿಡಿ
ಹೊೀದರಲಾಲಿ? ಹಿಂಗೆ ದಿನಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಾತನೆ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ! ಯಾರಿಗೆ ಹೆೀಳಿಲಿ ನ್ನನ್ನನು ಗೊೀಳನ್ನನು? ಹೆಂಗೆ ಹೆೀಳಾದು, ನಾಚಿಕೆಬಿಟುಟ?
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಚಿಂತ್ಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ದೊಂದಿಯ ಬೆಳಕು ಹಿಂದಕೂಕ ಮುಂದಕೂಕ ಆಡುತ್ಸಾತ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತದುದದು ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಚಿನ್ನನುಮಮ ಓಡುತ್ತಲೆ
ಹೊೀಗಿ ಬಾವನಗೆ ಕೆೈಕಾಲು ತಳೆದುಕೊಳಳೆಲು ಬಿಸನೀರು ತ್ಂದಿಟಟಳು. ಗದೆದಯ ಕೆಲಸದ ಕೆಸರು ಇನ್ನೂನು ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಮೈಗೆ ಮುಖಕೆಕ ಅಂಟಿ ಕೊಂಡಿದದ
ಮುಕುಂದಯಯ, ತ್ನ್ನನು ಮೀಹಿನಯ ವದನಾರವಿಂದದ ಕಡೆಗೆ ಆಗಾಗ ದೃಷ್ಟಪರಸಾರಮಾಡುತ್ಸಾತ, ಮಳೆಗಾಲ್ ನೀರು ಕೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ದಣ್ದಿದದ
ಮೈಗೆ ಬಿಸನೀರಿನ್ನ ಬಿಸುಪು ನೀಡುತ್ತದದ ಸುಖವನ್ನುನು ಆಸಾವದಿಸುತ್ಸಾತ, ಕೆೈಕಾಲು ತಳೆದುಕೊಂಡು ಜಗಲ್ಗೆ ಏರಿದನ್ನು.
ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗದೆ, ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೈಕಾಲು ಮುಖ ಒರಸಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದನೆನು ನೀಡುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ , ತ್ನೆನುಡೆಯೆ ನಂತ್ುಬಿಟಿಟದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ಪ್ಪೆರೀಮಮಯ ಪರಶನುದೃಷ್ಟ ಬಿೀರಿದ ಮುಕುಂದಯಯಗೆ:
“ಅತ್ತಗೆಮಮ ಬಂದಾರೆ, ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದ!” ಚಿನ್ನನುಮಮನೆಂದಳು.
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“ಆಞ? ಏನ್ನು? ಯಾರು?” ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಿತ್ುತ ಬಾವನ್ನ ಪರಶೆನುಗಳಲ್ಲಿ.
“ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಅತ್ತಗೆಮಮ ಬಂದಾರೆ!….” ಮತ್ಸೆತ ಹೆೀಳಿದಳು ಚಿನ್ನನು.
“ಅಕಕಯಯನೆೀನೆೀ?”
“ಹೂಞ!”
“ಮತ್ಸೆತ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ? ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ?”
“ಗಾಡಿೀಲ್ ಬರಲ್ಲಲಿ; ನ್ನಡಕೊಂಡೆೀ ಬಂದುರ!”
“ಬಾವ ಬಂದಾರೆೀನ್ನು?”
“ಇಲಲಿ!”
“ಮತ್ಸೆತ ಅಕಕಯಯ ಯಾರ ಸಂಗಡ ಬಂತ್ಸೆೀ?”
“ಬಚಚಾನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಬಂದಾರೆ.”
ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕಣ್ಣಾನ್ನಲ್ಲಿದುದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿಯೂ ವಯಕತವಾಗುತ್ತದದ ಏನೀ ದಿಗಿಲನ್ನುನು ಕಂಡು ಮುಕುಂದಯಯನಗೂ ದಿಗಿಲಾಯುತ. ಅವನ್ನ ಐಹೆ ನಾನಾ
ಭಯಾನ್ನಕ ಮಾಗರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಸಂಚರಿಸತ್ು: ಕಲಲಿಯಯ ಮಾವನಗೂ, ಅತ್ಸೆತಮಮಗೊ, ದೆೀವಯಯಗೊ ಅಥವಾ ಶ್ಶು ಚೆಲುವಯಯಗೂ?
ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ನು ಆಗಿದೆಯೊೀ? ಕೆೀಳಿದನ್ನು, ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಕಾಲ್ರಸಕೊಂಡು:
“ಎಲ್ಲಿದೆಯೆ ಅಕಕಯಯ?”
“ಒಳಗೆ ಅಜಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತ್ಸಾಡಿತದಾದರೆ.”
ಮುಕುಂದಯಯ ಒಳಗೆ ಓಡುತ್ತಲೆ ಹೊೀದನ್ನು, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ. ಅಕಕನ್ನ ದುಃಖಕಾರಣವನೆನುಲಲಿ ಆಲ್ಸದ ಮೀಲೆ , ದುಃಖಿಸುವ ಅಕಕನಗಾಗಿ
ಅನ್ನುಕಂಪಿಸದರೂ, ಆ ದುಃಖದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಘು ಹೃದಯಿಯಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನುನು ಸಂತ್ಸೆೈಸದನ್ನು:
“ನನ್ನಗೆ ಯಾರು ಈ ಸುಳುಳೆ ಸುಳುಳೆ ಸುದಿದೀನೆಲಲಿ ಹೆೀಳೊದೀರು? ನಾವೆಲಲಿ ಸತ್ಸೆತೀ ಹೊೀದೆವು ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆೀನ್ನು, ಆ ಪ್ಪಾದಿರ ನನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನು ಅವನ್ನ
ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸಕೊಳಾಳೆಕೆ?….”
“ಆ ಬಚಚಾನೆನು ಕೆೀಳು; ಎಲಲಿ ಹೆೀಳಾತನೆ, ಇಲೆಲಿೀ ಇದಾನ್ನಲಾಲಿ.”
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“ಅವನ್ನ ಮುಂಡಾಮೀಚುತ! ಶನ ಸೊಳೆೀಮಗ! ಕಿತ್ಸಾಪತ್ ತ್ಂದು ಹಾಕೊೀದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಕೆೈ ಅಂವ….”
“ನೀ ಸುಮಮ ಸುಮಮನೆ ಅವನಾಯಕೆ ಅಂತ್ೀಯೆ” ಮನೆನು ಅವನ್ನೂನು ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸದರಂತ್ಲಲಿ ,
ತ್ೀಥರ್ಶೆಕೊಡಿಸ!”
“ಎಲ್ಲಿದಾದನೆೀ ಅಂವ?” ಮುಕುಂದಯಯ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದನ್ನು. ಅವನಗೆ ನಜವಾಗಿಯೂ ಸುದಿದ ಹೊಸದಾಗಿತ್ುತ.
ದೂರದಲ್ಲಿದದ ನಾಗಕಕ “ಐತ್ನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ಸಾಡಿತದದನ್ನಪ್ಪಾಪ, ಆಗ ಸೌದೆ ಕೊಟಿಟಗೆೀಲ್ ಅವನ್ನ ಬಿಡಾರದ ಹತ್ರ….” ಎಂದಳು.
ಬಚಚಾನಗೆ ಜಗಲ್ ಮುಂದಿನ್ನ ಕೆಳಗರಡಿಗೆ ಬರುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸ, ಮುಕುಂದಯಯ ವಿಚಾರಿಸದನ್ನು:
“ಹೌದೆೀನೀ? ನೀನ್ನು ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿದುದ?”
“ನ್ನಂಗೆೀನ್ನು ಗೊತ್ತಯಾಯ, ಬರಾವು ಬರದ ಮೂಳಗೆ?” ತ್ಲೆ ಕೆರೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಮೈ ಮುದುಗಿಸ ನಂತ್ದದನ್ನು ಬಚಚಾ.
“ಮತ್ಸೆತ ಅಕಕಯಯನ್ನ ಹತ್ರ ಬೊಗಳಿದಂತ್ಯಲ್ಲಿೀ?” ಬಚಚಾನ್ನ ಅತ್ ವಿನ್ನಯದ ನ್ನಟನೆಯನ್ನುನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಸವಲಪ ಕಟುವಾಗಿಯೆ ಕೆೀಳಿದನ್ನು
ಮುಕುಂದಯಯ.
“ಆವೊತ್ುತ ತ್ೀಥೀರ್ಶೆಳಿಳೆಗೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿದಾದಗ, ಪ್ಪಾದಿರ ಮನೆೀಲ್, ಸಣಣಾಗೌಡುರ ಹೆೀಳಿದುರ, ‘ತ್ೀಥರ್ಶೆ ತ್ಗಾ’ ಅಂತ್ಸಾ…. ಎಂಥದೊೀ
ಉಂದಿಷ್ುಟ ನೀರು ಹುಯದುರ ನ್ನನ್ನನು ಕೆೈಗೆ ಆ ಪ್ಪಾದಿರ, ಪಸತಗ ತ್ಗೊಂಡು ಏನೆೀನೀ ಓದಿದುರ. ‘ನೀನನ್ನುನು ಕಿಲಸತರ ಆದೆ’ ಅಂದುರ. ‘ನನ್ನನು ಹೆಸರು
ಜಕರಪ್ಪೆೈಯಯ’ ಅಂದುರ. ‘ನೀನನ್ನುನು ಹೊಲೆೀರಂವ ಅಲಲಿ; ಬಿರಾಂಬರ ಮನಗಾಗಿಲಿ, ಗೌಡರ ಮನಗಾಗಿಲಿ ಹೊೀದೆರ, ಅಂಗಳದಾಗೆ ನತ್ೂಗಬಾಯಡ, ಜಗಿಲಿೀಗ
ಹೊೀಗಿ ಕೂತ್ಸಾಗ’ ಅಂದುರ…. ಸಣಣಾ ಗೌಡುರ ನಾ ತ್ಗೊಂಡ ಮಾಯಲೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆ ತ್ಗೊೀತ್ೀನ ಅಂದವೊರೀ, ತ್ಗೊಂಡೆಲಿೀ ಇಲಲಿ!…. ಅವರಿಗೆ ಮೀಗೊರಳಿಳೆ
ಇಸೂಕಲ್ನಾಗೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆ ಕೊಡಾತರಂತ್ಸೆ, ದೊಡಡಪ್ಪಾದಿರ ಅದಾರಲಾಲಿ, ಆ ಬಿಳಿೀಪ್ಪಾದಿರ, ಅವರೆೀ ಸಮಗಾಗದಿಂದ ಬಂದು, ಅವರನ್ನುನು ಜಾತ್ೀಗೆ
ಸೆೀರಿಸೊಗತ್ಸಾರಂತ್ಸೆ….”
ಕೆೀಳಬೆೀಕಾದ ಪರಶೆನುಗಳನೆನುಲಲಿ ಕೆೀಳಿ ಬಚಚಾನಂದ ಉತ್ತರ ಪಡೆದ ಮೀಲೆ ಮುಕುಂದಯಯ ಆಜೆಞ ಮಾಡಿದನ್ನು: “ನೀನಷ್ುಟ ಈಗಲೆೀ ಉಂಡು ಕೊಂಡು,
ಕೂಡೆಲಿ ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ನಾ ಹೆೀಳದ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿ, ಗಾಡಿ ಕಟಿಟಕೊಂಡು, ರಾತ್ಸಾರರಾತ್ರ ಬಂದು ಬಿಡಬೆೀಕು. ಕಮಾನ್ನುಗಾಡಿ! ಗೊತ್ಸಾತಯಾತ
ಸಣಣಾಗೌಡಿರಗೂ ಹೆೀಳು, ಬರಾಕೆ ಹೆೀಳಿದೂರ ಅಂತ್ಸಾ”.
“ಅವರು ಮನೆೀಲ್ ಇರಲ್ಲಾಲಿ, ನಾವು ಬರಾಗ”.
“ಗದೆದಗೆ ಹೊೀಗಿದೆರೀನೀ?”
“ಅಲಲಿ ಮೀಗೊರಳಿಳೆಗೆ!” ಎಂದವನ್ನು ತ್ಡೆದು ಮುಂದುವರಿದು “ಕಾವೆೀರಮಮಗೆ…. ಆ ಕಮಿೀರ್ಶೆನ್ನಸಾಬುರ ತ್ಮಮ ಪುಡಿಸಾಬುರ, ಚಿೀಂಕರ….” ಎಂದು
ಅಧ್ರ್ಶೆಕೆಕೀ ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸ, ಕೆಮಿಮ, “ಏನೆೀನೀ ಹೆೀಳಿತದರಪ್ಪಾಪ! ನ್ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಲಲಿರಯಾಯ!” ಎಂದು ನಲ್ಲಿಸಯೆ ಬಿಟಟನ್ನು.
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ಆ ವಿಚಾರ ಅಲಪಸವಲಪ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಿವಿಗೂ ಬಿದಿದತ್ಸಾತದದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನ್ನನ್ನೂನು ಕೆೀಳು ಹೊೀಗದೆ , “ಅವರು ಮೀಗರಳಿಳೆಯಿಂದ ಮನೀಗೆ
ಬಂದಿದದರೆ, ನಾ ಹೆೀಳಿದದನ್ನುನು ಹೆೀಳು…. ನ್ನಡಿೀ ಈಗ….” ಎಂದನ್ನಷೆಟ.
ತ್ನ್ನನು ಅಕಕಯಯನ್ನನ್ನುನು ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ನೆಮಮದಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿಯ ಮೀಲೆ ಬೆಟಟಲಲಿಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಬಿಟುಟ ಬರುವುದೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ
ಮದಲು ಉದೆದೀಶವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ಎಂದೂ ಬಿಟಿಟರಿದ ಶ್ಶು ಚೆಲುವಯಯನ್ನ ರೀದನ್ನ ಅವನ್ನ ಒಳಕಿವಿಗೆ ಕೆೀಳಿಸುತ್ತತತ ಏನ!
ಪ್ಪಾದಿರಯ ಮಗಳೊಡನೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯ ಗೌಡರ ಪರಣಯ ವಯವಹಾರ ದೆೀಹ ಸಂಬಂಧ್ದವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ುತ. ಅಂತ್ಹ ಅನೆೀಕ ದೆೀಹ
ಸಂಬಂಧ್ಗಳಿದದ ಸರಿವಂತ್ ಗೌಡರ ಆ ಯುವಕನಗೆ ಪ್ಪಾದಿರಯ ಮಗಳ ಅಂತ್ಹ ಸಂಬಂಧ್ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಹನನುಂದಾಗಿತ್ುತ, ಅಷೆಟ. ಅದನನುಂದು
ಗುರುವಿಷ್ಯವೆಂದು ಅವನ್ನು ಮದಮದಲು ಭಾವಿಸರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಕೆರೈಸತನಾಗಿದದ ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳ ಕನಾಯತ್ವಹರಣವನ್ನುನು
ಲಘುವಾಗಿ ಭಾವಿಸಲು ಸದಧನರಲ್ಲಲಿ. ಜೊತ್ಸೆಗೆ, ಆ ಘಟನೆ ಒಬಬಾ ಮನೆ ತ್ನ್ನಸಥೂ ಯುವಕನ್ನನ್ನುನು ಕೆರೈಸತ ಮತ್ಕೆಕ ಸೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲು,
ಅದನ್ನುನು ಬಿಟುಟಕೊಡುತ್ಸಾತನೆಯೆ? ತ್ನ್ನನು ಮತ್ಕೂಕ ವೃತ್ತಗೂ ಅಲಲಿದೆ, ವೆೈಯಕಿತಕವಾಗಿಯೂ ತ್ನ್ನಗೂ ಮತ್ುತ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳಿಗೂ ಲಾಭಕರವಾಗಿರುವಾಗ,
ಎರೆ ನ್ನುಂಗಿ ಗಾಳಕೆಕ ಸಕಿಕದ ಮಿೀನ್ನನ್ನುನು ದಡಕೆಕಳೆಯದೆ ಬಿಡುವಷ್ುಟ ಎಗಗನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಅವನ್ನು. ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮಸೆಯ ಹೆಚುಚಾ
ತಂದರೆಯುಂಟುಮಾಡದೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೆೀವಯಯನ್ನನ್ನುನು ಬಲಾತ್ಕರಿಸತಡಗಿದದನ್ನು. ನ್ನುಣಣಾನೆಯ ಮಾತ್ನ್ನ ಒಳಗೆೀ
ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನೂನು ಹಾಕಿದದನ್ನು.
ತ್ಸಾನ್ನು ಎಂತ್ಹ ಅಪ್ಪಾಯಭೂಯಿಷ್ಠವಾದ ಕೆಂಜಗೆಯ ಹಿಂಡಲ್ನಳಗೆ ನ್ನುಗಿಗ ಸಕಿಕಬೆದಿದದೆದೀನೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಉಂಟಾದೊಡನೆ ದೆೀವಯಯ
ಚಕಿತ್ನಾದನ್ನು. ಆತ್ಮ ರಕಷೌಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಸಭಾಯಸಭಯ ಭೆೀದವಿಲಲಿದೆ ಸವೊೀರ್ಶೆಪ್ಪಾಯಗಳನ್ನೂನು ಕೆೈಗೊಳಳೆಲು ಸದಧನಾದನ್ನು. ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಗುಟಾಟಗಿಟಿಟರುವುದೆೀ ಆ
ಕಾಯರ್ಶೆಕರಮದ ಮದಲ ಹಂತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ನಜವಾದ ಮನ್ನಸುಸಾ ಉಪದೆೀಶ್ಗಾಗಲ್ ಅವನ್ನ ಮಗಳಿಗಾಲ್ ಒಂದಿನತ್ೂ ಗೊೀಚರವಾಗದಂತ್ಸೆ
ವತ್ರ್ಶೆಸತಡಗಿದನ್ನು. ತ್ಸಾನ್ನು ಇಂದಲಲಿ ನಾಳೆ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರುವದು ನಶಚಾಯ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ತೀರಿಸಕೊಂಡನ್ನು. ಅದಕೆಕ ನ್ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಂಗಡವಾಗಿ
ಬಚಚಾನ್ನನ್ನುನು ಮದಲು ಕೆರೈಸತನ್ನನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ ವಂಚನೆಗೂ ಕೆೈಹಾಕಿದದನ್ನು: “ನೀನ್ನು ನಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ನಮಮ ಜಾತ್ಯವರು ದಂಡ
ಕೆೀಳಿದರೆ ನಾನೆ ಕೊಟುಟ ಶುದಿಧ ಮಾಡಿ, ಹೊಲೆಯರ ಕುಲಕೆಕೀ ಮತ್ಸೆತ ಸೆೀರಿಸಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ಸೆತೀನೆ!”
‘ನ್ನನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಕೆರೈಸತಳಾಗಲು ಎಂದಿಗೂ ಒಪುಪವುದಿಲಲಿ; ಆದದರಿಂದ ನಾನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಕೆರೈಸತನಾಗಲ್?’ ಎಂದು ದೆೀವಯಯ ಹೆೀಳಿದದಕೆಕ ಪ್ಪಾದಿರ ‘ಕೆರೈಸತಮತ್
ಇಬಬಾರು ಹೆಂಡಿರನ್ನುನು ಆಗಲು ಎಂದಿಗೂ ಸಮಮತ್ಸುವುದಿಲಲಿ, ಆದರೆ ಮದಲ ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ಕಾನ್ನೂನ್ನುಬದಧವಾಗಿ ಡೆೈವೊಸರ್ಶೆ ಮಾಡಬಹುದು’
ಎಂದು ಸೂಚಿಸದದನ್ನು.
ದೆೀವಯಯ ಕಾಲವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಬಹುದೆಂದು ಆಲ್ೀಚಿಸ ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದದ ಕಾನ್ನೂನಂದನ್ನುನು ಪ್ಪಾದಿರಯ ಗಮನ್ನಕೆಕ
ತ್ಂದಿದದನ್ನು. ಬಿರಟಿಷ್ರ ಆಳಿವಕೆಯ ಪ್ಪಾರಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕತ ಕುಟುಂಬದ ಒಬಬಾನ್ನು ಅನ್ನಯ ಮತ್ಸಾವಲಂಬಿಯಾದರೆ ಅವನಗೆ ತ್ನ್ನನು ಪಿತ್ಸಾರಜರ್ಶೆತ್
ಆಸತಯ ಹಕುಕದಕುಕತ್ತದದರೂ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಯಮತ್ಸಾವಲಂಬಿಯಾದವನ್ನು ಆ ಹಕಕನ್ನುನು ಕಳೆದುಕೊಳಳೆಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ. ಸಂಧ್ುವಳಿಳೆ
ಚಿನ್ನನುಪಪಗೌಡರು ಮತ್ಸಾಂತ್ರ ಹೊಂದುವಾಗ ಅವರಬಬಾರೆ ಪಿತ್ಸಾರಜರ್ಶೆತ್ ಆಸತಗೆ ಏಕಮಾತ್ರ ಹಕುಕದಾರರಾಗಿದುದದರಿಂದ ಆ ಆಸತ ಅವರಿಗೆ
ಪೂತ್ರ್ಶೆಯಾಗಿ ದಕಿಕತ್ುತ. ಆದರೆ ತ್ಂದೆ ಕಲಲಿಯಯ ಗೌಡರು ಇರುವವರೆಗೆ ಕೆರೈಸತನಾಗುವ ತ್ನ್ನಗೆ ಆಸತ ಬರುವುದಿಲಲಿ. ಆದದರಿಂದ ಅವರು
ಪರಲ್ೀಕಪ್ಪಾರಪಿತಯನೆನುೈದಿದಮೀಲೆಯೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಮತ್ಸಾಂತ್ರ ಹೊಂದುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ವಾದಿಸದದನ್ನು ದೆೀವಯಯ.
ಅದಕೆಕ ಪ್ಪಾದಿರಯ ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹಿೀಗಿತ್ುತ: ಬಿರಟಿಷ್ ಚಕರವತ್ರ್ಶೆನಯೂ ಪ್ರೀಟೆಸೆಟಂಟ್ ಕೆರೈಸತ ಮತ್ದವಳೆ. ಆದದರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿರಟಿಷ್
ಸಕಾರ್ಶೆರವು ಪ್ರೀಟೆಸೆಟಂಟ್ ಮಿಷ್ನ್ನರಿಗಳಿಗೆ ನೆೀಟಿವ್ ಜನ್ನರನ್ನುನು ಮತ್ಸಾಂತ್ರಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕ ಸವಾರ್ಶೆಧಿಕಾರವನ್ನೂನು ಸವರ್ಶೆಸೌಲಭಯಗಳನ್ನೂನು ಕೊಡುತ್ಸಾತ
ಇದೆ. ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾಥೂನ್ನವು ನೆೀಟಿವ್ ಸಂಸಾಥೂನ್ನವಾದರೂ ಅದರ ರಾಜನ್ನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ಬಿರಟಿಷ್ರ ಅಡಿಯಾಳು. ಬರಟಿಷ್ರ ಪರತ್ನಧಿ ರೆಸಡೆಂಟ್
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ಸಾಹೆೀಬರು ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವನ್ನು ಕೆೀಳಬೆೀಕಾಗುತ್ತದೆ . ಇಲಲಿದಿದದರೆ ರಾಜಯವನೆನುೀ ಕಳೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತನೆ. ‘ನ್ನಮಮ ದೊಡಡ ಪ್ಪಾದಿರಗಳು ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್
ದೊರೆಗಳು, ರೆಸಡೆಂಟರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಸುಮಾತ್ು ಉಸರಿದರೆ ಸಾಕು, ನಮಮ ಪಿತ್ಸಾರಜರ್ಶೆತ್ ಆಸತಗೆ ನಮಮ ಅಧಾರ್ಶೆಂಗಿ ಆಗುವ ನ್ನನ್ನನು ಮಗಳು
ಹಕುಕದಾರಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ಸಾತಳೆ!’.
ಆದದರಿಂದಲೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಮತ್ಸಾಂತ್ರವನ್ನುನು ಸಾಕಾಷೌತ್ ದೊಡಡಪ್ಪಾದಿರಗಳಾದ ಲೆೀಕಿಹುಲ್ ದೊರೆಗಳೆ , ಕಿರಸ್ಮಸ್ನ್ನಲ್ಲಿ, ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಮಿಶನ್
ಸೂಕಲ್ನ್ನ ಪ್ಪಾರರಂಭೀತ್ಸಾವ ನ್ನಡೆಸಲು ಬಂದಾಗ, ತ್ಸಾವೆ ಖುದಾದಗಿ ನ್ನಡೆಸಕೊಡುತ್ಸಾತರೆ ಎಂದು ನಶಚಾಯವಾಗಿತ್ುತ.
ಹಿೀಗಾಗಿ ಧ್ಮರ್ಶೆ ಸಂಕಟಕೆಕ ಸಕಿಕಬಿದಿದದದ ದೆೀವಯಯನಗೆ ‘ಮಲಿೀಚಛೆ ಪ್ಪಾಷ್ಂಡಿ’ ಗಳ ಆ ಚಕರವೂಯಹದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಲು ಹೊಳೆದದುದ ಒಂದೆೀ ದಾರಿ :
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಅಭಮನ್ನುಯ ಪರವೆೀಶ! ಅವರಿಬಬಾರೂ ಅದನ್ನುನು ಸಾಂಗೊೀಪ್ಪಾಂಗವಾಗಿ ಚಚಿರ್ಶೆಸ ನಣರ್ಶೆಯಿಸದದರು. ಅದೆೀನೀ ಅಪಪಟ ದಸುಯದಾರಿಯೆ
ಆಗಿತ್ುತ. ಆದರೆೀನ್ನು ಮಾಡುವುದು?” ಬೆೀರೆ ಉಪ್ಪಾಯವೆ ತೀರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಆ ಕಾಡು ಉಪ್ಪಾಯವನೆನುೀ ಆಶರಯಿಸದದರು, ನೆಂಟ ಭಾವ
ಇಬಬಾರೂ!….
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಅವಳ ಹೊಸ ಸೀರೆಯುಡಿಸ, ಬಾಚಿ, ಕುಂಕುಮ ವಿಡಿಸ, ಹೂಮುಡಿಸದದ ತ್ನ್ನನು ಅಕಕಯಯಗೆ ಅದನೆನುಲಲಿ, ಹದಿಬದೆಗೆ ಮನ್ನನೀಯುವ
ಅಂಶಗಳನ್ನುನು ಬಿಟ್ಟೀ ತ್ಸೆೀಲ್ಸಯೊೀ ಸಂಗರಹವಾಗಿ ತ್ಳಿಸ, ಯಾರಡನೆಯೂ ತ್ುಟಿಪಿಟಕೆಕನ್ನನು ಬಾರದೆಂದೂ ಬುದಿಧ ಹೆೀಳಿ, ಆ ರಾತ್ರಯೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಸ
ಬೆಟಟಳಿಳೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಗೊೀಗಿ ಬಿಟುಟ ಬಂದಿದದನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ.
ಹಗಲಾದ ಮೀಲೆ ಹೆಚುಚಾ ಗುಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕಾಕಗಿಯೂ.
ಪಿಜಣನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯಯ ಅನ್ನಂತ್ರ ಚಿೀಂಕರ ಎಂದಿಗಿಂತ್ಲೂ ಅತ್ಶಯವಾಗಿ ಅಕಕಣ್ಯ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕತನಾದನ್ನು. ಅಕಕಣ್ ಅವಳ
ಗಂಡನ್ನ ಕಳೆೀಬರಕೂಕ ಪ್ಪೆರೀತ್ಕೂಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕಾಗಿದದ ಕಿರಯೆಗಳಿಗೆಲಲಿ ಚಿೀಂಕರನೆ ಹೊಣ್ಣೆಗಾರನಾಗಿ ನಂತ್ು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನ್ನು. ಅಕಕಣ್ಗೂ ಚಿೀಂಕರ
ಸೆೀರೆಗಾರನಗೂ ಇದಿದಬಹುದಾದ ಗುಪತಸಂಬಂಧ್ವನ್ನುನು ಗುಟಾಟಗಿಯೆ ಅರಿತ್ದದ ಅವರ ಜಾತ್ಯವರಿಗೂ ಇತ್ರರಿಗೂ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಕರುಣ್ಣೆಯ , ದಯೆಯ
ಮತ್ುತ ಸೆೀವೆಯ ಅಥರ್ಶೆ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿಯೆ ಆಗಿತ್ುತ: ಇನ್ನುನು ಅಕಕಣ್ ಚಿೀಂಕರವನ್ನುನು ಕೊಡುತ್ಸಾತಳೆ; ಅದೂ ಸರಿಯೆ; ಪ್ಪಾರಯದ ಹೆಂಗಸು ಗಂಡನಲಲಿದೆ
ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವುದು ಎಂದಿಗಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವೆ? ಕಂಡ ಕಂಡ ಗಂಡಸರ ಕಾಟಕೆಕ ಒಳಗಾಗಿ, ಮೂರು ಹೊತ್ೂತ ಮುಜುಗರದ ಜೀವನ್ನ
ನ್ನಡೆಸುವುದಕಿಕಂತ್ ಯಾವನಾದರಬಬಾನ್ನನ್ನುನು ಕೂಡಿಕೆಯಾಗಿ, ಮತ್ಸೆತ ಗರತ್ಬಾಲು ಮಾಡುವುದೆೀ ಯೊೀಗಯ; ಅಲಲಿದೆ ಹೆಂಡತ್ ಸತ್ತ ಮೀಲೆ ಕೆಟುಟ
ಅಲೆಯುತ್ತರುವ ಚಿೀಂಕರನಗೂ ಒಂದು ನೆಲೆ ಸಕಿಕದ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ ; ಅವನ್ನ ಮಕಕಳಿಗೂ ಒಂದು ತ್ಸಾಯಿ ದಿಕುಕ, ಇದುವರೆಗೂ ಅತ್ಂತ್ರವಾಗಿದುದದುದ,
ಸುತ್ಂತ್ರವಾಗಿಯೂ ದೊರೆತ್ಂತ್ಸೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಅಕಕಣ್ಯ ಮನ್ನಸೆಸಾೀ ಬೆೀರೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನು ಬದುಕಿದಾದಗಲೆ ಸಮಯ ಸನನುವೆೀಶ ದಾಕಿಷೌಣಯಗಳಿಗೆ ತ್ುತ್ಸಾತಗಿ ಕಾಲುಜಾರಿದದಳು,
ನಜ. ಆದರೆ ಸೆೀರೆಗಾರನಗೆ ಮನ್ನಸುಸಾ ಸೊೀತ್ು ಒಡಲನ್ನುನು ಒಪಿಪಸರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ರೀಗಿಷ್ಠ ತ್ಂಡನ್ನ ಶುಶೂರಷೆಗೆ ಸೆೀರೆಗಾರನಂದ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ
ಕೃತ್ಜಞತ್ಸಾ ಕಾರಣವೂ ಅವಳ ‘ಪತ್ನ್ನ’ಕೊಕಂದು ಪರಬಲ ಪರಚೊೀದನೆಯಾಗಿತ್ುತ . ಪಿಜಗಣ ದೊಡಡತ್ನ್ನದ ಮುಂದೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ನೀಚತ್ವ ಅವಳ ಕಣ್ಣಾಗೆ
ಎದುದಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. ಪಿಜಣನ್ನು ರೀಗವಶನಾಗಿ ಇಂದೊ ನಾಳೆಯೊ ಸಾಯುತ್ತದದನ್ನು. ಅವನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಾವಭವಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತದದರೆ ಏನಾಗುತ್ತತತ
ಏನೀ? ಈಗ ಗಂಡನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯಗೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಪರಧಾನ್ನ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅಕಕಣ್ಯಲ್ಲಿ ಬೆೀರರಿತ್ುತ: ಚಿೀಂಕರ ತ್ಂದು ಕೊಡುತ್ತದದ
ಔಷ್ಧ್ಗಳೂ, ಹೆೀಳುತ್ತದದ ಪಥಯಗಳೂ, ನೆವವೊಡಿಡ ತ್ಮಮ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯ ಪಿಜಣನಗೆ ಕಾಣುವಂತ್ಸೆ ಮತ್ುತ ಎಟಕುವಂತ್ಸೆ ತ್ಂದು ಮುಚಿಚಾಡುತ್ತದದ
ಸಾರಾಯಿಯಂತ್ಹ ಅಗನುತ್ುಲಯ ಪ್ಪಾನೀಯಗಳೂ ಪಿಜಣನ್ನ ರೀಗ ಉಲಭುಣಗೊಳುಳೆವುದಕೂಕ ಯಾತ್ನೆ ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಏರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯಗೂ
ಅವನ್ನನ್ನುನು ನ್ನೂಕಿದುದಕೂಕ ಸಹಾಯವಾದುವಲಲಿವೆ? ಜೊತ್ಸೆಗೆ, ಕೊನೆಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಉದಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜುಗುಪ್ಪೆಸಾ ಹುಟುಟವಂತ್ಸೆ
ತ್ಸಾನ್ನು ವತ್ರ್ಶೆಸದೆನೆಲಾಲಿ ಎಂಬ ಆತ್ಮನಂದನೆಯ ಭಾವವೂ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸದಯಃ ಪಶಾಚಾತ್ಸಾಪವನ್ನುನು ಕೆರಳಿಸತ್ುತ: ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ,
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ಹೆೀಗಾದರೂ, ತ್ಸಾನ್ನು ಕಠೀರ ಪ್ಪಾರಯಶ್ಚಾತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಬೆೀಕು ಎಂಬ ಆತ್ಮ ಶುದಿಧೀಕರಣದ ಧ್ಮರ್ಶೆ ಬುದಿಧ ಚೆೀತ್ನ್ನಗರಸತವಾಗಿತ್ುತ.
ಅವಳಿೀಗ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮಕಕಳನ್ನುನು ಎಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ನೀಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದರೂ ಅವನಡನೆ ಮಾತ್ಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೆೀ ಮಕಕಳನ್ನುನು
ಮಲಗಿಸಕೊಂಡು ಮಲಗುತ್ತದದಳು. ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ ಚಿೀಂಕರನ್ನನ್ನುನು ಸೆೀರಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಪಿಜಣ ಆತ್ಮಹತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು
ಒಳೆಳೆಯದಲಲಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಿವೆೀಕ ಹೆೀಳಿದಾಗ, ಅವಳು ಖಾಲ್ಯಾಗಿದದ ಐತ್ನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೆ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ ಪಿೀಂಚಲುವಿನ್ನ ಒಪಿಪಗೆ ಪಡೆದು
ಮಲಗಿಕೊಳುಳೆತ್ತದದಳು.
ಪರವಿೀಣ ವಿಟಮನೀಧ್ಮರ್ಶೆದ ಚಿೀಂಕರ – ಗಂಡ ಸತ್ತ ಹೊಸದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸಗೆ ಹಾಗೆನನುಸುತ್ತದೆ ; ಕಾಲವೆ ದುಃಖವನ್ನುನು ಶಮನ್ನಗೊಳಿಸ, ಮೈಯನ್ನುನು
ಪಳಗಿಸ, ಸುಖಾನ್ನುಭವಕೆಕ ಅಳವಡಿಸುತ್ತದೆ; ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತದೆ; ಇವೊತ್ತಲಲಿ ನಾಳೆ ಅಕಕಣ್ ತ್ನ್ನನುವಳಾಗಿಯೆ ಆಗುತ್ಸಾತಳೆ ಎಂದು ಸಮಯ ಕಾದನ್ನು.
ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಲಹೆಯನ್ನುನು ಅವಳು ನರಾಕರಿಸಲು ‘ಮದುವೆಯಾಗದಿದದರೆ ಚಿಂತ್ಸೆಯಿಲಲಿ , ಮದಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆಯೆ ಮೈಯ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನುನು
ಮುಂದುವರಿಸಕೊಂಡರಾಯಿತ್ು’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸದನ್ನು. ಅದನನು ಅವಳು ತ್ರಸಕರಿಸಲು, ಹೆದರಿಸಯೊ ನೀಡಿದನ್ನು. ಪಿಜಣ ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಕರಿೀಮ
ಸಾಬರ ಹತ್ತರ ಸಾಲಮಾಡಿದದನ್ನಂತ್ಸೆ; ಅದನ್ನುನು ತ್ೀರಿಸುತ್ತೀಯೊೀ ಇಲಲಿವೊೀ ಎಂದು ಕೆೀಳಲು ನನ್ನನುನ್ನುನು ಬರಹೆೀಳಿದಾದರೆ ಎಂದನ್ನು. ‘ಅಯೊಯೀರ ಹತ್ರ
ಗಂಡನ್ನ ಸಾಲಾನೆಲಲಿ ತ್ೀರಿಸತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದಿದೀನ. ಸಾಬರ ಸಾಲ ಏನದದರೂ ಅಯೊಯೀರೆ ಕೊಡಾತರೆ; ಅವರನೆನುೀ ಕೆೀಳಲ್’ ಎಂದಳು. ಅಕಕಣ್. ‘ಆ
ಸಾಲನೆಲಲಿ ಎಂದಾದರೂ ತ್ೀರಿಸುವುದಕೆಕ ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? ವಷ್ರ್ಶೆವಷ್ರ್ಶೆವೂ ಅದಕೆಕ ಬಡಿಡ ಚಕರಬಡಿಡ ಅಂತ್ಸಾ ಏನೆೀನ ಸೆೀರಿಸ ಹೆಚುಚಾ ಮಾಡಾತನೆ
ಇರುತ್ಸಾತರೆ. ಅದನೆನುಲಲಿ ಒಟಿಟಗೆ ತ್ೀರಿಸೊೀಕೆ ಇರೀದು ಒಂದೊೀ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಯ. ನ್ನನ್ನನು ಸಂಗಡ ಬಂದು ಬಿಡು; ಗಟಟದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಿಡೀಣ;
ಆಮೀಲೆ ನ್ನಮಮನ್ನುನು ಯಾರು ಕೆೀಳಾತರೆ?’ ಎಂದು ಉಪ್ಪಾಯ ಸೂಚಿಸದ ಚಿೀಂಕರನಗೆ ಅಕಕಣ್ ‘ನಾನ್ನು ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳದ ದೆೀವರಾಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಅವರ
ಸಾಲಾನೆಲಲಿ ದುಡಿದು ತ್ೀರಿಸತೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದಿದೀನ. ಅದಕೆಕ ತ್ಪಿಪದರೆ ದೆೀವರು ಸುಮಮನೆ ಬಿಟಾಟನೆ ನ್ನನ್ನನು?’ ಎಂದು ಬಿಟಟಳು. ‘ತ್ಪುಪ ಕಾಣ್ಕೆ ಕಟಿಟ
ಅದನೆನುಲಲಿ ಪರಿಹರಿಸಕೊಳಳೆಬಹುದು. ಆ ಹೊಣ್ಣೆ ನ್ನನ್ನನುದಾಗಿರಲ್’ ಎಂದು ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದ ಚಿೀಂಕರನಗೆ ಅಕಕಣ್ ‘ನ್ನನ್ನನು ಗಂಡ ದಿನಾ ಕನ್ನಸನಾಗ ಬಂದು
ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರೆ, ಹಾಂಗೆಲಾಲಿ ಮಾಡಬೆೀಡಾ ಅಂತ್ಸಾ’ ಎಂದು. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಹೆಚುಚಾಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂನು ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಅಲಪತ್ವವನ್ನೂನು ಒಟಿಟಗೆ ಸೂಚಿಸ, ಕಡಿಡ
ಮುರಿದಂತ್ಸೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟಿಟದದಳು.
“ಅಕಕವಣ್ಯ ಮನ್ನಃಸೆಥೂೈಯರ್ಶೆ ಮುರಿಯಲು ಚಿೀಂಕರ ಮತತಂದು ಕೊನೆಯ ಉಪ್ಪಾಯ ಹೂಡಿದನ್ನು.
ಮಕಕಳಿಲಲಿದ ಅಕಕಣ್ಗೆ ದೆೀಯಿ ಸತ್ುತಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮಕಕಳೆೀ ತ್ನ್ನನು ಮಕಕಳಾಗಿ ಹೊೀಗಿದದರು.
ಒಂದು ಬೆೈಗು. ಆಗತ್ಸಾನೆ ಕಪ್ಪಾಪಗಿತ್ುತ. ಗೌಡರ ಮನೆಯ ಗದೆದ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಬಂದಿದದ ಅಕಕಣ್ ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಸ ಗಂಜ
ಬೆೀಯಿಸುವ ಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದಳು. ಹಸದಿದದ ಮೂವರು ಮಕಕಳೂ, ಐತ್ನ್ನದಾಗಿದದ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ, ಹಸವೆಯಿಂದಲೆ ಸೊೀತ್ು ದಣ್ದು, ಒಂದು
ಮುದೆದಗೊಂಡು ಹದುಗಿ ಮಲಗಿದುದವು, ಅಕಕಣಬೆಬಾ ಗಂಜಯುಣಣಾಲು ಕರೆಯುವುದನೆನು ಇದಿರುನೀಡುತ್ಸಾತ.
ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಬಿಡಾರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಚಿೀಂಕರ ಕೆಮುಮತ್ಸಾತ ನಂತ್ದುದದು ಅಕಕಣ್ಯ ಗಮನ್ನಕೆಕ ಬಂದಿತ್ು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು
ಬಿಡಾರಕೂಕ ಬರುವುದೆೀ ವಿರಳವಾಗಿತ್ುತ. ಅಕಕಣ್ ಒಮಮ ತ್ರುಗಿ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸದಳು. ಮತ್ಸೆತ ಆ ಕಡೆ ತ್ರುಗಲ್ಲಲಿ. ಒಲೆಯ ಉರಿ ಆರದಂತ್ಸೆ
ಜಗಗನ್ನುನು ಮುಂದಕೆಕ ನ್ನೂಕುವುದರಲ್ಲಿ, ಗರಟದ ಸೌಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಜ ತ್ರುಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಗೆನುಯಾದಂತ್ಸೆ ಇದುದಬಿಟಟಳು. ಆದರೆ ಅವಳ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ
ಯಾವುದೊೀ ಭಯಾಶಂಕೆಯಿಂದ ತ್ಲಲಿಣಗೊಂಡಿತ್ುತ.
ಚಿೀಂಕರ ತ್ನ್ನನು ಮಕಕಳೆಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾತ್ಗೆ ಮದಲು ಮಾಡಿದನ್ನು. ಅವನ್ನ ಧ್ವನಯನ್ನುನು ಆಲ್ಸಯೆ ಅಕಕಣ್ಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು, ಸೆೀರೆಗಾರ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಎಂದಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿಯೆ ಕುಡಿದಿದಾದನೆ ಎಂದು. ಮತತಂದು ಹೊೀರಾಟಕೆಕ ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿಯೆ ಸದಧಳಾದಳು, ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಕಲುಲಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು.
“ಐತ್ನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾವೆ” ಚಿೀಂಕರನ್ನತ್ತ ಮಗದಿರುಗದೆ ಗಂಜ ಗಿರುಗಿಸುತ್ತಲೆ ಹೆೀಳಿದಳು ಅಕಕಣ್ .
“ಸವಲಪ ಬಾ ನ್ನನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ” ಅಪಪಣ್ಣೆ ಮಾಡುವಂತ್ತ್ುತ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ದನ.
“ಕಾಣ್ಣಾದಿಲೆಲಿೀನ್ನು? ಗಂಜ ಬೆೀಯಿಸತದಿದೀನ. ಮಕಕಳು ಹಸದು ಕಾಯಾತವೆ.”
“ಅವು ಸಾಯಲ್! ಅವನ್ನನು ಬಾವಿಗೆ ಹಕು!….ಬತ್ರ್ಶೆಯೊೀ? ಇಲ್ಲಿೀ?” ಈ ಸಾರಿ ಸೆೀರೆಗಾರನ್ನ ಧ್ವನ ಕೂರರವಾಗಿತ್ುತ.
ದೆೈಹಿಕ ಶಕಿತಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರೆಗಾರನಗೆ ತ್ಸಾನೆೀನ್ನೂ ಕಡಿಮ ಇಲಲಿದಿದದರೂ ಅಕಕಣ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಸಹಜ ಅಂಜಕೆಯಾಗಿ, ಒಲೆಯ ಎಡೆ ಕುಳಿತ್ು ಬಾಗಿ ಗಂಜ
ಬೆೀಯಿಸುತ್ತದದವಳು, ಎದುದನಂತ್ು, ಚಿೀಂಕರನ್ನತ್ತ ದಿಟಿಟಸದಳು. ಅವಳ ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಹಿಡಿ ಹಾಕಿದದ ಕರಟದ ಚಿಪಿಪನ್ನ ಸೌಟು ಇತ್ುತ.
“ಏನ್ನು ಸೌಟು ತೀಸರ್ಶೆ ಹೆದರಿಸುತ್ತೀಯಾ, ಹಾದರದವಳೆ? ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಏನ್ನು ಅಂತ್ಸಾ ತ್ಳಿದಿದಿದೀಯಾ? ಕೆೈಲಾಗದ ನನ್ನನು ಗಂಡ ಪಿಜಣ ಅಂತ್ಸಾ
ಮಾಡಿದಿದೀಯಾ?…. ಕತ್ತರಿಸ ಹಾಕಿಬಿಟೆಟೀನ್ನು! ಗೊತ್ಸಾತಯೆತೀನ್ನು?”
ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಹೆಸರ ಮೂದಲ್ಕೆ ಮಂತ್ಸೌರಷ್ಧಿಯಂತ್ಸೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ು. ಆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿಯೆ, ಸವಲಪ ಹೆಚೂಚಾ ಕಡಿಮ ಈಗ ಅಕಕಣ್ ನಂತ್ಡೆಯಲ್ಲಿಯೆ,
ನೆೀಣುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಪಿಜಣನ್ನ ಪ್ಪೆರೀತ್ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಸುತ್ುತತ್ತದುದ , ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮೂದಲ್ಕೆಯನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಕುಪಿತ್ವಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ಯ ಮೈಮೀಲೆ
ಬಂದಿತೀ ಏನ್ನ ಎಂಬತ್ಸಾಯುತ.
ನ್ನುಗಿಗ ಬಂದು ತ್ನ್ನನು ಒಂದು ಎದೆಗೆೀ ಕೆೈಹಾಕಲು ಹವಣ್ಸುತ್ತದದ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮೀರೆಗೆ ಸೌಟಿನಂದಲೆ ಹೊಡೆದು ತ್ಳಿಳೆಬಿಟಟಳು. ಅಮಲು ನೆತ್ತಗೆೀರಿದದ
ಅವನ್ನು ತ್ತ್ತರಿಸುತ್ತಲೆ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಉರುಳಿಬಿದದನ್ನು. ಅವನ್ನ ತ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ಗಡಿಗೆಗೆ ತ್ಗುಲ್ ಅದು ಒಡೆಯಿತ್ು. ಬಳಿಯಲ್ಲಿದದ ಒಂದು
ಕೆಲಸದ ಕತ್ತ ಅವನ್ನ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿತ್ುತ. ತ್ಸೆವಳಿಯೆ ಅದನ್ನುನು ಸಮಿೀಪಿಸ ಕೆೈಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಳೆಲು ಯತ್ನುಸದನ್ನು. ಮದಲೆೀ ಕುಡಿದಿದದ ಅವನಗೆ ಈಗ ಬಿದೂದ
ಸಾವಧಿೀನ್ನ ತ್ಪಿಪತ್ಸಾತದದರಿಂದ ಕತ್ತಯನ್ನುನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತ್ುಡುಕಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವನಗೆ ದೂರವಾಗಿದದ ಅದರ ಹಿಡಿಪನ್ನುನು ಹಿಡಿಯುವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ
ಸಮಿೀಪವಾಗಿದದ ಅದರ ಅಲಗನೆನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನ್ನು. ಅದನ್ನುನು ಕಂಡ ಅಕಕಣ್ ಓಡಿ ಹೊೀಗಿ ಕತ್ತಯ ಹಿಡಿಯನ್ನುನು ತ್ುಡುಕಿದಳು. ಚಿೀಂಕರ ಅಲಗನೆನು
ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದನ್ನು. ಅಕಕಣ್ ಎಳೆದ ಹೊಡೆತ್ಕೆಕ ಅವನ್ನ ಬೆರಳು ಅರೆ ಕತ್ತರಿಸ ರಕತ ಹರಿಯಿತ್ು. ಕತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಗೆೀ ಬಂದಿದರೂ ನೆತ್ತರನ್ನುನು ಕಂಡು
ಅಕಕಣ್ ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು: “ಅಯೊಯೀ ಸತ್ಸೆತೀ; ಮಕಕಳಿರಾ, ನಮಮ ಅಪಪ ಕೊಲುಲಿತ್ತದಾದನೆ!”
ಐತ್ನ್ನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಅರೆ ನದೆದಯಲ್ಲಿದದ ಮಕಕಳಿಗೆ ಎಚಚಾರವಾಗಿ, ಅವೂ ಕೂಗಿಕೊಳುಳೆತ್ತಲೆ ಓಡಿಬಂದವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಎದುದ ನಂತ್ದದ ಚಿೀಂಕರ,
ತ್ಲೆಗೆದರಿ, ಅಸತವಯಸತವಸನ್ನನಾಗಿ, ಮುಂದಿನ್ನ ಭೀಷ್ಣಕರಮಕೆಕ ತ್ೂರಾಡುತ್ತಲೆ ಅನ್ನುವಾಗುತ್ತದದನ್ನು. ಓಡಿಬಂದ ಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯದು ಅಪಪನ್ನ
ತಡೆಗೆ ತ್ಬುಬಾಹಾಕಿ “ಬೆೀಡ ಅಪ್ಪಾಪ! ಬೆೀಡ ಅಪ್ಪಾಪ!” ಎಂದು ರೀದಿಸತ್ು. ಕೊನೆಯ ಚಿಕಕಮಗು ಚಿೀಂಕರನಗೂ ಅಕಕಣ್ಗೂ ನ್ನಡುವೆ ನಂತ್ು
ಒರಲುತ್ತತ್ುತ. ಚಿೀಂಕರ ಝಾಡಿಸ ಒದದ ರಭಸಕೆಕ ಆ ಮಗು ಬಿಡಾರದ ಗೊೀಡೆಗೆ ಢಿಕಿಕ ಹೊಡೆದು ಸತ್ತಂತ್ಸೆ ಬಿದುದ ಬಿಟಿಟತ್ು. ತಡೆಯನ್ನುನು ತ್ಬಿಬಾದದ
ಹುಡುಗನ್ನನ್ನುನು ಕೆೈ ಎಳೆದು ಬಿಡಿಸ ಮೂಲೆಗೆ ತ್ಳಿಳೆದನ್ನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಅಬಬಾರ ಕೆೀಳಿಸ ಓಡಿಬಂದಿದದ ಬಾಗಿ, ಮಡಂಕಿಲ, ಕುದುಕ ಮದಲಾದವರು
ಬಿಡಾರದ ಒಳಗೆ ನ್ನುಗಿಗ ಚಿೀಂಕರನ್ನನ್ನುನು ತ್ಡೆದರು.
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“ನ್ನನ್ನನು ಮಕಕಳನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆ, ಕಳಿಸಕೊಡು ಅಂದರೆ, ರಂಡೆ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಕಡಿದೆೀ ಬಿಟಟಳಲಾಲಿ! ಬಿಡಿೀ ನೀವು ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು; ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾ
ಮಾಡುತ್ಸೆತೀನೆ….” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಚಿೀಂಕರ ರಕತ ಹರಿಯುತ್ತದದ ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಯನ್ನುನು ಸಾಕಿಷೌಯಾಗಿ ಎಲಲಿರಿಗೂ ತೀರಿಸದನ್ನು.
ಚಿೀಂಕರ ಹೆೀಳಿದುದಕೆಕ ಸಾಕಿಷೌಯಾಗಿ ಅಕಕಣ್ಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಯೂ ಇತ್ುತ.
ನಜವಾದ ನಜ ಈ ಸುಳಿಳೆಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣಾಗೆ ಹೆಚುಚಾ ಅಸಹಯತ್ರವಾಗಿ ತೀರಿದುದರಿಂದ, ನಜ ಹೆೀಳಿ ಸುಳಳೆನ್ನುನು ಬಯಲ್ಗೆಳೆಯುವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ,
ಸುಳಳೆನ್ನುನು ಮತತಂದು ಸುಳಿಳೆನಂದಲೆ ಮಿೀಟಿ ತ್ಸೆಗೆದುಹಾಕಿದದಳು ಅಕಕಣ್: ಕಮಿೀರ್ಶೆನ್ನುಸಾಬರ ಹತ್ತರ ಪಿಜಣ ಮಾಡಿದದನೆಂದು ಹೆೀಳಲಾದ ಸಾಲವನ್ನುನು
ತ್ೀರಿಸಲು ತ್ನ್ನನು ಬಳಿಯಿರುವ ಚೂರುಪ್ಪಾರು ಒಡವೆಗಳನೆನುಲಲಿ ಕೊಡು ಎಂದು ಚಿೀಂಕರ ಪಿೀಡಿಸದನೆಂದೂ, ತ್ಸಾನ್ನು ನರಾಕರಿಸಲು ಕತ್ತಗೆ
ಕೆೈಹಾಕಿದನೆಂದೂ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಹೆಚಚಾಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದದ ಆ ಕತ್ತಯ ಬಾಯನ್ನುನು ಅವನೆೀ ಹಿಡಿದೆಳೆದುದರಿಂದ ಗಾಯವಾಯಿತ್ಸೆಂದೂ ಹೆೀಳಿದಳು.
ಕಡೆಗೆ, ಮರುದಿನ್ನ ಚಿೀಂಕರನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಮಕಕಳನ್ನುನು, ಅವನೆೀ ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ, ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಮಾಡಿದದ ಹೊಸ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು
ಹೊೀಗಬಹುದೆಂದು ಇತ್ಯಥರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ಇತ್ರರಡನೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನೂ ಹೊರಟು ಹೊೀದನ್ನು.
ಅಕಕಣ್ ಸೀದುಹೊೀಗಿದದ ಗಂಜಗೆ ಇಷ್ುಟ ನೀರು ಹೊಯುದ ಪುನ್ನಪ್ಪಾರ್ಶೆಕಮಾಡಿ ಇಳಿಸದಳು.
ಅಳುತ್ತದದ ಮಕಕಳಿಗೆ ಉಣ್ಣಾಸದಳು. ಆದರೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನು ಒದುದ ಕೆಡವಿದದ ಕಿರಿಯ ಮಗು ಉಣಲಾರದೆ ಹೊೀಯಿತ್ು. ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕತ ಬರುತ್ತತ್ುತ.
ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದ ತ್ಟಿಟಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಹಗಗ ಬಿಗಿದು ಕಟಿಟ, ಮಕಕಳನ್ನೂನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಐತ್ನ್ನ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಅವರನ್ನುನು ಮಲಗಿಸದಳು. ತ್ಸಾನ್ನೂ
ನದಿರಸಲು ಪರಯತ್ನುಸದಳು. ಆದರೆ ದುಃಖ ಉಕಿಕ ಬಂದು, ಅಳುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟಳು.
ಗುಡಿಸಲು ಒಳಗೆ ಕಗಗತ್ತಲೆ. ಹೊರಗಡೆ ಕಪ್ಪೆಪ ಹುಳುಹುಪಪಟೆಯ ರೆೀಜಗೆಯ ಸದುದ. ಆಗಾಗೆಗ ಬರೆೀರ್ಶೆಂದು ಹೊಯುದ ಹೊಯುದ ನಲುಲಿವ
ಶಾರವಣಮಾಸದ ಮಳೆ. ಬೃಹಜಜಿಗತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಸಾಕಿದದ ಆ ಮೂರು ಮಕಕಳೂ ದಿಕುಕಕೆಟಟ ಅನಾಥರಾಗಿ ತೀರಿತ್ು: ನಾಳೆ ಆ ಮೂರು
ಮಕಕಳನ್ನೂನು ಸೆೀರೆಗಾರ ಕರೆದೊಯುಯತ್ಸಾತನೆ! ತ್ನ್ನನು ಬದುಕು ಭಯಂಕರ ಶೂನ್ನಯವಾಗುತ್ತದೆ! ತ್ಸಾನಬಬಾಳೆ ಆಗುತ್ಸೆತೀನೆ! ತ್ನ್ನನು ಬದುಕನ್ನುನು,
ತಂದರೆಯಿಂದಲಾದರೂ, ತ್ುಂಬಿ, ಅದು ಬೆಕೊೀ ಎನ್ನನುದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಸಂತೀಷ್ಗೊಳಿಸುತ್ತದದ ಮೂರು ಮಕಕಳನ್ನೂನು ಕರೆದೊಯುಯತ್ಸಾತನೆ! ಅವನಗೆ
ನಜವಾಗಿ ಮಕಕಳ ಮೀಲೆ ಪಿರೀತ್ಯಿದೆಯೊೀ? ಇಲಲಿ. ನಾಲೆಕೀ ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನುನು ಕೊಲುಲಿತ್ಸಾತನೆ. ಹೊಟೆಟಗಿಲಲಿದೆ ಸಾಯಿಸುತ್ಸಾತನೆ. ಹೊಡೆದೆೀ
ಸಾಯಿಸುತ್ಸಾತನೆ; ಆರೆೈಕೆಯಿಲಲಿದೆ ಸಾಯಿಸುತ್ಸಾತನೆ; ಹಿರಿಯ ಹುಡುಗನ್ನನ್ನುನು ಯಾರೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಿಡುತ್ಸಾತನ್ನಂತ್ಸೆ! ಆ ಬಡಕಲು ಮಗು
ಒಂದೆೀ ದಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ! ಇಲಲಿ, ಇಲಲಿ; ಅವನಗೆ ಬೆೀಕಾದುದು ಮಕಕಳಲಲಿ; ನಾನ್ನು! ನಾನ್ನೂ ಅಲಲಿ, ನ್ನನ್ನನು ಒಡಲು! ನಾಯಿಗೆ ಬಾಡು
ಬೆೀಕಾಗುವಂತ್ಸೆ! ನ್ನನ್ನನು ಮೀಲೆ ಮುಯಿಯ ತ್ೀರಿಸಕೊಳಳೆಲೆಂದೆೀ ಮಕಕಳನ್ನುನು ಕರೆದೊಯುಯತ್ತದಾದನೆ, ಅವನಚೆಛೆಗೆ ನಾನ್ನು ಬರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು! ಅಯೊಯೀ ಏನ್ನು
ಮಾಡಲ್?
ಅಕಕಣ್ ನಡುಸುಯದಳು. ಹತ್ಸಾಶೆ ಬಡಿದು, ಮತ್ೂತ ಅತ್ತಳು.
ಚಿೀಂಕರ ಒದುದ ಕೆಡವಿದದ ಮಗು ನ್ನರಳತಡಗಿತ್ುತ. ಅಕಕಣ್ ಕತ್ತಲಲೆಲಿ ಅದರ ಮೈಮೀಲೆ ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸದಳು.
ಕಿರಿಯ ಮಗುವನಾನುದರೂ ಬಿಟುಟ ಹೊೀಗು ಎಂದು ಕೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ . ಅದೂ ರಕತ ಬೆೀರೆ ಕಾರುತ್ತದೆ! ಅದಕೂಕ ಅವನ್ನು ಒಪಪದಿದದರೆ? ಇನೆನುೀನ್ನು
ಮಾಡುವುದು? ನಾನಬಬಾಳೆ ಹಿೀಗೆ ಬದುಕಿದುದ ಏನ್ನು ಆಗಬೆೀಕಾಗಿದೆ? ಮಕಕಳ ಸಂಗಡ ನಾನ್ನೂ…. ಥೂ ಹಾಳು ಅನಷ್ಟ! ಅವನ್ನ ಸಹವಾಸ!
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ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳದ ದೆೀವರಾಣ್ಣೆ ಬೆೀರೆ ಹಾಕಿದೆದೀನ್ನಲಾಲಿ? ಹೌದು, ಗೌಡರಿಗೆ ಹೆೀಳಿ, ಏನಾದರೂ ಲಮಾಡಿ ಕಾಪ್ಪಾಡಿ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ? ಚಿೀಂಕರ ಅವರಿಗೂ
ಸಾಲ ಕೊಡುವುದಿದೆಯಂತ್ಸೆ! ಅಕಕಣ್ಗೆ ಏನೀ ದೂರದ ಆಶಾಕಿರಣ ಹೊಳೆದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಬೆಳಿಗೆಗ ಮುಂಚೆ ಎದುದ ಒಡೆಯರಲ್ಲಿ ಓಡಿ
ಹೆೀಳಿಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಮತ್ುತ ಸಮಾಧಾನ್ನ ತ್ಂದುಕೊಂಡು ಮಲಗಿದಳು.
ಆದರೆ ಬೆಳಿಗೆಗ?
ತ್ಸಾನ್ನು ಊಹಿಸದೆದ ಒಂದಾಗಿತ್ುತ; ವಿಧಿ ವೂಯಹಿಸದುದ ಬೆೀರಂದಾಗಿತ್ುತ.
ಅಕಕಣ್ ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಜ ಬೆೀಯಿಸುತ್ತದಾದಗ ಹಿರಿಯ ಮಕಕಳಿಬಬಾರೂ ಐತ್ನ್ನ ಬಿಡಾರದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದರು. ಎಷ್ುಟ ನ್ನೂಕಿದರೂ ಎಬಿಬಾಸದರೂ
ಕಿರಿಯ ಮಗು ಏಳುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಿಂದಲೆ ಹೆೀಳಿದರು. ಅಕಕಣ್ ದಿಗಿಲುಬಿದುದ ಓಡಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅದು ಸತ್ುತಹೊೀಗಿತ್ುತ.
ರೀದನ್ನದ ಬೊಬೆಬಾ ಕೆೀಳಿ ನೆರೆಯ ಬಿಡಾರಗಳಿಂದ ಜನ್ನರು ಓಡಿ ಬಂದರು. ಚಿೀಂಕರ ಒದದ ಆಘ್ರಾತ್ಕೆಕ ಮಗು ಪ್ಪಾರಣ ಬಿಟಿಟದೆ ಎಂದು ಅವನ್ನನ್ನುನು
ಶಪಿಸದರು. ಕೊೀಣೂರು ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ರಂಗಪಪಗೌಡರಿಗೂ ಸುದಿದಕೊಟಟರು. ಅವರ ಹೆೀಳಿಕೆಯ ಮೀರೆಗೆ ಮಧಾಯಹನುದವರೆಗೂ ಸೆೀರೆಗಾರನ್ನ
ಆಗಮನ್ನವನ್ನುನು ನರಿೀಕಿಷೌಸದರು. ಮರುದಿನ್ನ ಬೆಳಿಗೆಗಯೆ ಬಂದು ಮಕಕಳನ್ನುನು ಒಯುಯತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದಿದದ ಅವನ್ನು ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಕಾದರೂ
ಕಾಣ್ಸಕೊಳಳೆಲ್ಲಲಿ. ಅಕಕಣ್, ಬಾಗಿ ಮಡಂಕಿಲರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ದೆೀಯಿಯನ್ನುನು ಹೂಳಿದದ ಜಾಗದ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಗುಂಡಿ ತೀಡಿ, ಮಗುವನ್ನುನು
ಮಣುಣಾ ಮಾಡಿ ಬಂದಳು.
ಚಿೀಂಕರನ್ನಂತ್ೂ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಹಾಕಲೆ ಇಲಲಿ. ಅವನ್ನು ಮಕಕಳನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ಸಾತನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿದದ ಅಕಕಣ್ಗೆ ಸವಲಪ
ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ಆದರೂ, ಇಂದಲಲಿದಿದದರೆ ನಾಳೆ, ಯಾವತ್ಸಾತದರೂ ಅವನಂದ ಪಿೀಡೆ ಒದಗಬಹುದೆಂದು ಆಶಂಕಿಸದ ಅಕಕಣ್, ತ್ನ್ನನು ಮದಲ್ನ್ನ
ಸಂಕಲಪದಂತ್ಸೆ, ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕಾಗಿನ್ನಹಳಿಳೆ ಅಮಮನ್ನ ಹತ್ತರ ತ್ನ್ನನು ಗೊೀಳನ್ನುನು ತೀಡಿಕೊಂಡು, ಚಿೀಂಕರನಂದ ತ್ನ್ನನುನ್ನೂನು ಮಕಕಳನ್ನೂನು ರಕಿಷೌಸಬೆೀಕೆಂದು
ಬೆೀಡಿಕೊಂಡಳು. ದಾನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರು ಮಗನಗೆ ನ್ನಡೆದ ಸಂಗತ್ಯನೆನುಲಾಲಿ ತ್ಳಿಸ, ಅವಳನ್ನುನು ಮನೆಗೆಲಸಕೆಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸೆಗಣ್
ಬಾಚುವುದು, ಮುರು ಬೆೀಯಿಸ ಕರೆಯುವ ಎಮಮ ದನ್ನಗಳಿಗೆ ಇಡುವುದು ಮದಲಾದ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಮತ್ುತ ಬಚಚಾಲು ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಹೊರಗೆಲಸಕೆಕ
ನೆೀಮಿಸಕೊಲಳೆಬಹುದೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಣಂತ್ಯಾಗಿದದ ಸೊಸೆ ತ್ವರುಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿದುದ, ಅಲ್ಲಿಯ ಲಗನು ತ್ೀರಿಸಕೊಂಡು
ಹಿಂತ್ರುಗುವುದು ಬಹಳ ಕಾಲವಾಗಬಹುದಾದದರಿಂದ ತ್ನ್ನಗೂ ಕೆಲಸ ನವರ್ಶೆಹಿಸುವುದಕೆಕ ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ
ಅಭಪ್ಪಾರಯವಾಗಿತ್ುತ.
ರಂಗಪಪಗೌಡರು ತ್ಸಾಯಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನುನು ಒಪಿಪಕೊಳಳೆಲು ಮದಮದಲು ಸವಲಪ ಹಿಂದುಮುಂದು ನೀಡಿದರು, ಗದೆದ ಕೆಲಸದ ಆಳುಗಳನ್ನುನು
ಮನೆಗೆಲಸಕೆಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಮುಖಯವಾಗಿ ಬೆೀಗನೆ ನ್ನಡೆಯಬೆೀಕಾಗಿದದ ಆ ಕೆಲಸಕೆಕ ತಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ , ಈಗ ಮುಕುಂದನ್ನೂ ಹೂವಳಿಳೆ ಸೆೀರಿ
ಬಿಟಿಟರುವುದರಿಂದ ಎಂದು. ಆದರೆ ಅವರು, ಎರಡು ಕೃಶಜೀವಿಗಳಾಗಿದದ ಮಕಕಳೊಡನೆ, ತ್ಮಮ ಮುಂದೆ ಅಂಗಲಾಚುತ್ಸಾತ ತ್ುಸು ನಾಚುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದ
ಪ್ಪಾರಯದ ಹೆಂಗಸನ್ನುನು ಹತ್ತರದಿಂದಲೆ ಕಂಡಮೀಲೆ, ಮನ್ನಸುಸಾ ಕರಗಿದಂತ್ಸಾಗಿ, ಒಪಿಪಕೊಂಡರು: ‘ಹೌದು, ಅವವ ಹೆೀಳಿದೂದ ನಜವೆ. ನ್ನನ್ನನು ಹೆಂಡತ್
ಅವಳ ತ್ಮಮ ಹಳೆಮನೆ ತ್ಮಮಪಪ ಹೆಗಗಡೆಯ ಮತ್ುತ ಅವಳ ತ್ಂಗಿ ಮಂಜಮಮನ್ನ ಮದುವೆ ಮುಗಿಸಕೊಂಡು ತ್ವರಿನಂದ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಇನೆನುಷ್ುಟ
ತ್ಂಗಳೊೀ? ಹೆಂಡತ್ ಹೆರುವುದಕೆಕ ಮುಂಚೆಯೂ, ಹಲವು ತ್ಂಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿಯೆ ಇದದಳು. ಏನೀ ಪಥಯವಂತ್ಸೆ! ಏನೀ ಕಾಯಿಲೆಯಂತ್ಸೆ! ಈ
ಹೆಂಗಸರದುದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆದೀ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಂಡಸನ್ನ ತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗುವುದು ಹೆೀಗೆ? ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದೃಢಕಾಯನಾಗಿ
ಯೌವನ್ನದಲ್ಲಿರುವ ನ್ನನ್ನನುಂಥ ಗಂಡಸನ್ನ ತಂದರೆ?….’ ಅಕಕಣ್ಯನ್ನುನು ದಿಟಿಟಸುತ್ಸಾತ ‘ಇವಳು ಪವಾ ಇಲಲಿ!’ -ಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ಹೆಗಗಡಿ
ತ್ಮಮನ್ನವರೆಡೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನ್ನಲಾಲಿ ಎಂದು ಅಕಕಣ್ ಎಂದು ಒಳೆಳೆ ಸೀರೆ ಉಟಿಟದದಳು. ಅದನ್ನುನು ಗಮನಸುತ್ಸಾತ ‘ಅಂಥ ಕಳಪ್ಪೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲಲಿ!
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಗಂಡ ಸತ್ತವಳು. ಮೈ ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡು ಲಕಷೌಣವಾಗಿಯೂ ಇದಾದಳೆ…. ಆದರೆ…. ಅಂವ ಮೂಳ!…. ನ್ನನ್ನನು ವಿಚಾರವೆೀ ಬೆೀರೆ! ನಾನ್ನು

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಕರೆದರೆ ಎಂದಾದರೂ ಒಲೆಲಿ ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತಳೆಯೆ? ದಮಮಯಯ ಅಂತ್ಸಾನೆ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆಳೆ!….’ ರಂಗಪಪಗೌಡರ ಮನ್ನಸುಸಾ ನ್ನಕಷೌತ್ರವಿಹಾರಿಯಾಗಿತ್ುತ.
ಮಗ ಏನೀ ವಾಯವಹಾರಿಕವಾದ ಜಟಿಲವಾದ ದಿೀಘರ್ಶೆ ಆಲ್ೀಚನೆಯಲ್ಲಿದಾದನೆ , ತ್ನ್ನನು ನಣರ್ಶೆಯ ಹೆೀಳುವ ಮುನ್ನನು, ಎಂದು ಭಾವಿಸ ಎದುರು
ನಂತ್ದುದ, ಅವನ್ನ ಮುಖವನೆನು ನೀಡುತ್ತದದ ತ್ಸಾಯಿ ದಾನ್ನಮಮ ಹೆಗಗಡಿತ್ಯವರಿಗೆ ರಂಗಪಪಗೌಡರೆಂದರು: “ಆಗಲ್, ಅವಾವ. ಬಂದಿರಾಕೆ ಹೆೀಳು,
ಮಕಕಳ ಜೊತ್ಸೆೀಲ್…. ಆ ಉಂಡಾಡಿ ಲೌಡಿಮಗ ಚಿೀಂಕರ ಬಂದೆರ ನಾ ನೀಡಿಕೊಳಿತನ. ಕೊಡಬೆೀಕಾದ ಸಾಲಾನ್ನೂ ತ್ೀರಿಸದೆ, ಸಕಿಕಸಕಿಕದ ಹೆಂಗಸರ
ಮೀಲೆಲಲಿ ಕೆೈಮಾಡಾತ ಸೊಕಿಕ ಮರಿೀತ್ದಾನೆ ಆ ಸೂಳೆೀಮಗ…. ಮತ್ಸೆತ ಹಿತ್ತಲ ಕಡೆಗೆಲಾಲಿದೂರ ಸೆೀರಿಸೀಯಾ ಈ ಹಸಲ್ೀರ ಹೆಂಗಸರನ್ನನು?…. ಇಲೆಲಿೀ
ಮುಂಚೆಕಡೆ ಆ ಕೆಳಗರಡಿ ಮೂಲೆೀಲ್, ಮುರಿನ್ನ ಒಲೆ ಹತ್ರ ಆಚೆ ಕಡೆೀಲ್, ಮಲಗಾದೂ ಏಳಾದೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ರ್ಶೆ. ಎಷ್ುಟ ಸಾಮಾನ್ನು ಬೆೀಕೊೀ
ಅಷೆಟೀ ತ್ಂದುಕೊಳಳೆಲ್. ಮತ್ಸೆತ ಬಿಡಾರಾನೆಲಲಿ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಬಂದಾಳು?….”
ಗೌಡರು ಎಷ್ುಟ ಒಳೆಳೆಯವರು? ಏನ್ನು ದಯೆ? ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ಎಂಥಾ ಕರುಣ್ಣೆ? ನಾನ್ನು ಬದುಕಿದೆ. ಮಕಕಳೂ ಬದುಕಿದವುಎಂದುಕೊಂಡ ಅಕಕಣ್ಗೆ ರಂಗಪಪಗೌಡರ ಹೊರ ಆಕಾರವೂ ಪೂಜಯವಾಗಿ ತೀರಿ, ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಗೆ ಬಾಗಿಬಿಟಟಳು, ಶರಣು ಹೊೀಗುವವರಂತ್ಸೆ.
ಕಮಿೀರ್ಶೆನ್ಸಾಬುರ ಚಿೀಂಕರ ತ್ನ್ನಗೆ ಸಕಿಕದುದ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ತ್ಂದು ಅಡವಿಟಿಟದದ ಹರಳುಂಗುರವನೆನುೀನ ಲಬಟಾಯಿಸಯೆ ಬಿಟಟರು, ವಂಚನೆಗೆ
ಸರಿದೂಗುವ ಚುರುಕು ಬುದಿಧಯಿಲಲಿದೆ ಬರಿಯ ಜಂಬಗಾರನಾಗಿದದ ಸೆೀರೆಗಾರನಗೆ ಬಾರಂದಿ, ಸಾವಲುರ್ಶೆಮಿೀನ್ನು, ಉಪುಪ, ಹೊಗೆಸೊಪುಪ,
ಮಣಸನ್ನಕಾಯಿ, ತ್ಸೆಂಗಿನ್ನಕಾಯಿ, ಪಂಚೆ, ಭಂಗಿ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಸುಳುಳೆ-ಪ್ಳುಳೆ ಲೆಖಖಾ ತೀರಿಸ! ತ್ನ್ನಗೂ ಲೆಖಖಾ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರಿಸಕೊಳಳೆಲು
ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರ ಕೆೀಳಿದ ಪರಶೆನುಗಳಿಗೆ ಸಾಬುರ ಎಂಥೆಂಥ ಜಟಿಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದದರು. ಎಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿದವತ್ತಗೆೀ ಚಿೀಂಕರ ತ್ಗರುಬಿಗುರಾಗಿ,
ಮಾರುಹೊೀಗಿ, ತ್ನ್ನಗೆ ಅವು ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದರೆ ತ್ನ್ನನು ಬೆಪಪಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆಯೊೀ ಎಂದು ಅಂಜ, ಬೆಪುಪ ನ್ನಗೆ ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ಬರಾಬರಿ,
ಸಾಬೆರ, ಬರಾಬರಿ!” ಎಂದು ತ್ಸಾನ್ನು ಕೆೀಳಿದದ ಯಾವುದೊೀ ವಾಯಪ್ಪಾರಗಾರರ ಮಾತ್ನ್ನ ತ್ನ್ನಗಥರ್ಶೆವಾಗದ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನುನು ಪರಯೊೀಗಿಸ ಒಪಿಪಗೆ
ಕೊಟಿದದನ್ನು, ವಾಣ್ಜಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಬರಿಗೆ ಬಿಟುಟಕೊಡಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಹೆಮಮಪಟುಟಕೊಂಡು!.
ಆದರೂ, ಕರಿೀಂ ಸಾಬುಗೆ ಆ ಉಂಗುರ ಸೆೀರೆಗಾರನಂದ ದಕಿಕದದರೂ ಅದನ್ನುನು ದೆೈವದಿಂದ ದಕಿಕಸಕೊಳುಳೆವಷ್ುಟ ಧೆೈಯರ್ಶೆವಿರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಉಂಗುರ ತ್ಸಾನೆ
ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಿಗೆ ಮಾರಿದುದ ಎಂದು ಗುರುತ್ಸದೊಡನೆ ಅವನಗೆ ಏನೀ ದುಃಶಕುನ್ನ ಭೀತ್ಯುಂಟಾಗಿತ್ುತ. ಆ ಉಂಗುರ
ಯಾರದಾದಗಿರುತ್ತದೆಯೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಷೌೀಮವಿಲಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತ್ುತ. ಆ ಉಂಗುರವನ್ನುನು ತಟಿಟದದರಿಂದಲಲಿವೆ ಅದನನುಟುಟ ಕೊಂಡಿದದ ಅಕಕಸಾಲ್
ದಂಪತ್ಗಳು, ಒಬಬಾನ್ನು ಖುನಯಾಗಿಯೂ ಒಬಬಾಳು ಅಬಬಾರಿಗೆ ಹಾರಿಯೂ, ದುಗರ್ಶೆತ್ಯನ್ನನುಪಿಪದುದ? ಆ ಉಂಗುರ ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಸೆೀರಿದಾದಗಲೆ ತ್ನ್ನಗೂ ತ್ನ್ನನು
ಸಂಸಾರಕೂಕ ಒಂದಾದ ಮೀಲ್ಂದು ಸಾವು ನೀವು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ರೀಗ ರುಜೆ ಉಂಟಾದದುದ? ಅದನ್ನುನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಿಗೆ ದಾಟಿಸದ
ಮೀಲೆ ಅವರಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಹಿಡಿದದುದ? ಅವರ ಮಗ ಪ್ೀಲ್ಬಿದುದದುದ? ಕಿಲಸತರ ಸಹವಾಸಕೆಕ ಸಕಿಕ ಜಾತ್ ಕೆಡಲು ಹವಣ್ಸದುದ? ಅವರ
ಸೊಸೆಯ ಅಕಕನಗೆ, ಗಂಡ ತ್ರುಪತ್ಗೆ ಹೊೀದವನ್ನು ಹಿಂದಕೆಕ ಬರದೆ, ಹುಚುಚಾ ಹಿಡಿದದುದ? ಕರಿೀಮ್ ಸಾಬಿ ಆಲ್ೀಚಿಸದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಅವನ್ನ ಸದಾಧಂತ್ಕೆಕ
ಹೆಚುಚಾ ಹೆಚುಚಾ ಪುಷ್ಟ ದೊರಕಿತ್ು. ಆ ಉಂಗುರವನ್ನುನು ಬೆೀಗನೆ ಬೆೀರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಾರಿ, ‘ಮಾರಿ-ದಾಟಿಸ’ ಬಿಡಬೆೀಕೆಂದು ನಶಚಾಯಿಸದನ್ನು. ಆ
ಊಂಗುರ ಮತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ದಿನ್ನವೆೀ ಅಲಲಿವೆ, ಸಂಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಕಷ್ಟ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾದದುದ? ಗುತ್ತತಿಯ ಕೆೈಲ್ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ
ಕಡಿಸಕೊಂಡದುದ? ರಾತ್ಸಾರ ರಾತ್ರ ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ದುಗರ್ಶೆಮ, ಬೆಟಟಗುಡಡ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ರಕತ ಸೊೀರುತ್ತದದ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯನ್ನುನು ಬಹುಕಷ್ಟದಿಂದ
ಕುದುರೆಯಮೀಲೆ ಸಾಗಿಸ ತ್ಂದದುದ? ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಆಸಪತ್ಸೆರಗೆ ಸೆೀರಿಸಲು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕೊಂಡಯುಯವುದೆೀ ಒಂದು ಹರಮಹಾಕಾಲವಾಯಿತ್ಲಲಿ?
ಮತ್ಸೆತ, ಆ ಪ್ೀಲ್ೀಸನ್ನವರು, ಆ ಅಮಲಾದರರು, ಆ ಇನಸೆಪಕಟರ್ ಇವರಿಂದ ಒದಗಿದದ ಗೊೀಳೊೀ ಅಷ್ಟಷ್ಟಲಲಿ! ಅಂತ್ೂ ಆ ಪುಂಡುಮುಂಡೆೀಗೌಡ
ಬದಾಮಷ ಹೆೀಗೊೀ ಗುಣವಾಗಿ ಹೊನಾನುಳಿಗೆ ಅವನ್ನೂರಿಗೆ ತಲಗಿದೆದ ನಾನ್ನು ಬಚವಾದೆ !…. ಈ ಉಂಗುರ ನ್ನನ್ನನುಲ್ಲಿದದರೆ ನ್ನನ್ನಗೆ ಕೆೀಡು
ತ್ಪಿಪದದಲಲಿ….ಮಾರುವುದಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಈಗಿನ್ನ ಬೆಲೆಗೆೀ ಮಾರಬಿೀಕು…. ಸಾಹುಕಾರ ಕಲೂಲಿರು ಮಂಜಭಟಟರು, ಹೆೀಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಸು
ಹೆಕುಕವವರು, ಅವರು ಅಥರ್ಶೆ ಬೆಲೆಗೂ ಕೊಳುಳೆವುದಿಲಲಿ; ಕೊಂಡರೆ ಕೊಳಳೆಬೆೀಕು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಸಾಹುಕಾರರು. ಆದರೆ….ಮತ್ಸೆತ ನಾನೆೀ ಈ ಉಂಗುರವನ್ನುನು
ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರ ಹತ್ತರ ಕೊಂಡಯದರೆ, ಗುರುತ್ು ಸಕಿಕ, ಮತ್ಸೆತ ಹೊಸ ಕಷ್ಟಕೆಕ ಸಕಿಕಕೊಳುಳೆವುದೆೀ ನಜ! ಈ ಉಂಗುರದಿಂದ ಆಗುವ ಕೆೀಡನ್ನುನು
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ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಳೆವುದಕೆಕ ಹೊೀಗಿ, ಮತತಂದು ತ್ಗಲ್ಗೆ ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಸಕಿಕಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ…. ನಾನ್ನು ಹೊೀಗುವುದಿಲಲಿ ನ್ನನ್ನನು ತ್ಮಮ ಇದನೆನುಲಲಿ ನ್ನಂಬುವುದಿಲಲಿ.
ಬಹಳ ಉಡಾಫ. ಅವನ್ನನೆನು ಕಳಿಸುತ್ಸೆತೀನೆ….
ಕೆಂಪುಗಿೀಟಿನ್ನ ಲುಂಗಿಯುಟುಟ, ನೀಲ್ ಬಣಣಾದ ಉದದ ಬನೀನ್ನು ತಟುಟ, ತ್ಲೆಗೆ ಬಣಣಾದ ರೆೀಷೆಮ ವಸತರ ಸುತ್ತದದ ಕುಡಿ ಮಿೀಸೆಯ ಪುಡಿಸಾಬು ಬೆಟಟಳಿಳೆೀಗೆ
ಹೊೀಗಿಕಲಲಿಯಯಗೌಡರನ್ನುನು ಕಂಡು ಸಾಲಾಮು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸವಲಪ ಡಂಗುಬಡಿದವರಾಗಿ, ಪಕಕನೆ ಗುರುತ್ುಹಿಡಿಯಲಾರದೆ, ಬಹುವಚನ್ನದಲ್ಲಿ
ಗೌರವದಿಂದ ಸಾವಗತ್ಸದರು; “ಬನನು ಸಾಹೆೀಬರೆ…. ಮೀಲಕೆಕ ಬನನು, ಪವಾರ್ಶೆ ಇಲಲಿ;…. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತ್ಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಕೂರುತ್ತೀರಿ? ಜಗಲ್ಗೆೀ
ಬನನು; ಪವಾರ್ಶೆ ಇಲಲಿ.”
ಪುಡಿಸಾಬಿಗೆ ತ್ಕಷೌಣ ಗೊತ್ಸಾತಯುತ ವಯೊೀಧ್ಮರ್ಶೆದಿಂದ ದೃಷ್ಟ ಮಂದವಾಗಿದದ ಗೌಡರು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಈ ಷೀಕಿಯ ವೆೀಷ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ಸಲಾರದೆ
ಹೊೀಗಿದಾದರೆ ಎಂದು. ಅವರು ಮೀಲಕೆಕ ಬರಹೆೀಳಿದರೂ ಅವನ್ನು ಜಗಲ್ಗೆ ಹತ್ತಲ್ಲಲಿ.!
“ನಾನ್ನು, ಸಾವಮಿ, ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಕರಿೀಮ್ ಸಾಬರ ತ್ಮಮ” ದೆೀಶಾವರದ ನ್ನಗೆ ನ್ನಕಕನ್ನು.
“ಓಹೊೀ! ಪುಡಿ ಸಾಬನೆೀನ? ನ್ನನ್ನಗೆ ಗುರುತ್ಸೆೀ ಸಗಲ್ಲಲಿ. ನ್ನನ್ನನು ಕಣುಣಾ ಬೆೀರೆ ಇತ್ತತ್ತಲಾಗಿ ಮಬಾಬಾಗಾತ ಅದೆ…. ಕೂತ್ುಗೊೀ, ಕೂತ್ುಗೊೀ. ಏನ್ನು
ಬಂದಿದುದ?” ಗುರುತ್ಸದೊಡನೆ ಕರಿೀಮ್ ಸಾಬಿಯ ತ್ಮಮನಗೆ ಅಹರ್ಶೆವಾಗುವ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಧ್ವನ ಬದಲಾಯಿಸದದರು ಗೌಡರು….
ವಿಷ್ಯ ತ್ಳಿಸ, ಹರಳುಂಗುರವನ್ನುನು ಜೆೀಬಿನಂದ ತ್ಸೆಗೆದು ತ್ುಂಬ ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆಸಹಜ ವಿನ್ನಯದಿಂದ ಬಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಎಡಗೆೈಯನ್ನುನು ಬಲಗೆೈಯ ಕುಣ್ಕೆಗೆ
ಮುಟಿಟಸಕೊಂಡು, ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದದ ಉಂಗುರವನ್ನುನು ಗೌಡರ ಕೆೈಗೆ ಇಳಿಬಿಟಟನ್ನು.
ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರು ಉಂಗುರವನ್ನುನು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ತ್ರುಗಿಸ, ಪರಿೀಕಷೌಕನ್ನ ಗತ್ತನಂದ, ಸವಲಪ ಹೆಚೆಚಾ ಎನ್ನನುಬಹುದಾದಷ್ುಟ ಹೊತ್ುತ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಸದರು.
ಪುಡಿಸಾಬಿಯ ಅಣಣಾ ಕಮಿೀರ್ಶೆನ್ ಸಾಬಿ ಕೆಲವು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಹಿಂದೆ ತ್ಮಗೆ ಮಾರಿದದ ಇಂಥಾದೆದ ಒಂದು ಹರಳುಂಗುರದ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ, ಇದನ್ನೂನು ಅದನ್ನೂನು
ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಹೊೀಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ ಮತ್ೂತ ಸವಲಪ ಕಾಲ ಸಮಿೀಕಿಷೌಸದರು, ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಿಸದರು. ಪುಡಿಸಾಬಿ ಹೆೀಳುತ್ತರುವ ಬೆಲೆ ತ್ುಂಬ ಹೆಚಾಚಾಯುತ
ಎಂದುಕೊಂಡರು. (ಪುಡಿಸಾಬಿ ತ್ನ್ನನು ಅಣಣಾ ಮಾರಲು ಹೆೀಳಿದದ ಕರಿೀದಿಗಿಂತ್ಲೂ ಒಂದೂವರೆಯಷ್ುಟ ಜಾಸತ ಹೆೀಳಿದದನ್ನು. ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಖಾಸಗಿ
ಖಚಿರ್ಶೆಗೆ ಹಣ ಸಂಪ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೆೀಡವೆೀ)
ಗೌಡರು ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ತ್ಮಮ ಮಗನ್ನ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕೂಡರು. ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಂತ್ ದೆೀವಯಯಗೆ ಒರೆಗಲುಲಿ ತ್ರಲು ಹೆೀಳಿದರು. ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ
ಉಂಗುರವನ್ನುನು ತ್ಕಿಕ ಒರೆಹಚಿಚಾದರು. “ಬರಿೀ ಬೆಟೆಟ ಬಂಗಾರ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣತದೆ!” ಎಂದುಕೊಂಡು ಮಗನ್ನತ್ತ ತ್ರುಗಿ “ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತೀಯಾ,
ದೆೀವು? ಇವನ್ನಣಣಾ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಕೊಟಿಟದದನ್ನಲಾಲಿ?…. ಅದೆೀ, ನನ್ನಗೆ ಕೊಟಟ ಉಂಗರಾನೀ!….ಇಂಥಾದೆದೀ ಹರಳುಂಗುರ! ಅದನ್ನನು
ತ್ಗೊಂಡು ಬಾ, ಒರೆಹಚಿಚಾ ನೀಡಾನ್ನ” ಎಂದರು.
ದೆೀವಯಯ ಪಿತ್ೃ ಆಜಾಞ ಪರಿಪ್ಪಾಲನಾ ಆತ್ುರನೆಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು ಮಲಗುವ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬಿರುಬಿರನೆ ನ್ನಡೆದು ಕಣಮರೆಯಾದನ್ನು. ಬಹಳ
ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. “ಎಲ್ಲಿಯೊೀ ಮರೆತ್ಟುಟ ಊಂಗುರವನ್ನುನು ಹುಡುಕುತ್ತದಾದನೆ; ಈಗಿನ್ನ ಹುಡಗರ ಹಣ್ಣೆಬರಹವೆೀ ಹಿೀಂಗೆ”
ಎಂದುಕೊಂಡು ಗೌಡರು, ಪುಡಿಸಾಬಿಯೊಡನೆ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಮಿಶನ್ ಇಸೂಕಲ್ನ್ನ ಕಟಟದದ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂನು
ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಹೊಳೆಹೊಳೆದಂತ್ಸೆ ಅನೆೀಕ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನೂನು ಕುರಿತ್ು ಲ್ೀಕಾಭರಾಮವಾಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡತಡಗಿದರು.
ತ್ನ್ನನು ಅಪಪಯಯ ಉಂಗುರದ ವಿಷ್ಯ ಎತ್ತದೊಡನೆ ದೆೀವಯಯನಗೆ ಎದೆ ಡವಗುಟಟತಡಗಿತ್ು. ಅದನ್ನುನು ತ್ರಹೆೀಳಿದೊಡನೆ ಅವನಗೆ ಮೈಮೀಲೆ
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ಕುದಿನೀರು ಹೊಯದಂತ್ಸಾಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಅಸಥೂರತ್ಸೆ ಗೊೀಚರವಾಗುವ ಮುನ್ನನುವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲು ಕಿತ್ತದದನ್ನು. ತ್ನ್ನನು ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಮೀಲೆ
ಕುಳಿತ್ುಕೊಂಡು ಚಿಂತ್ಸತಡಗಿದನ್ನು.
ಹಾಳು ಆ ಉಂಗರ ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲ್ಲಲಿ, ತ್ಸಾನ್ನು ಮಚುಚಾಗೊಟಿಟದದ ಐಲು ಹುಡಗಿಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದದ ಹಾಗೆ ತೀರಲ್ಲಲಿ! ಎರಡು ಮೂರು
ಸಾರಿ ಕಾವೆೀರಿಯನ್ನುನು ಸಂಧಿಸ, ಅವಳೊಡನೆ ಸರಸವಾಡಿ, ಉಂಗುರ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದಾಗಲೆಲಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಬೂಬು ಹೆೀಳಿ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡಿದದಳೂ.
ಒಮಮ ‘ಅಲೆಲಿಲ್ಲಿಯೊೀ ಇಟಿಟದೆದೀನೆ, ಆಮೀಲೆ ತೀರಿಸುತ್ಸೆತೀನೆ.’ ಎಂದಿದದಳು ಇನನುಮಮ ‘ಅಬೆಬಾ ಇಟುಟಕೊಂಡಿದಾದಳೆ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದದರ ಹಾಗೆ ಅವಳಿಂದ
ಈಸಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ.’ ಎಂದಿದದಳು ಮತತಮಮ ‘ಅಯೊಯೀ ಮರತ್ಸೆೀಹೊಯುತ. ಇನನುಂದು ಸಾರಿ ನೀವು ಬರುವಾಗ ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಹುಡುಕಿಟಿಟರುತ್ಸೆತೀನೆ.’
ಎಂದು ಮೀಹಕವಾಗಿ ಕಷೌಮ ಯಾಚಿಸದದಳು. ದೆೀವಯಯನಗೆ ಅವಳ ಮೀಲೆ ಸಂಶಯವೂ ಹುಟಿಟತ್ುತ. ಬೆೀರೆ ಇನಾನುರಿಗಾದರೂ ಕೊಟಿಟರಬಹುದೆೀ
ಎಂಬ ಸಂದೆೀಹಕೆಕ ಒಳಗಾಗಿ, ಮಾತ್ಸಾರಕೂಕ ತ್ುತ್ಸಾತಗಿದದನ್ನು. ಈಗ ಷೀಕಿಯಾಗಿ ಸುಪುಷ್ಟ ದೃಢ ಕಾಯನಾಗಿದದ ಪುಡಿಸಬಿಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದದ ಹರಳುಂಗರ
ಅದೆೀ ಆಗಿರಬಹುದೆೀ ಎಂಬ ಸಂಶಯವೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಾಧಿಸತಡಗಿತ್ುತ.
ತ್ಂದೆ ಜಗಲ್ಯಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಹೆಸರು ಕೂಗಿದುದ ಕೆೀಳಿಸ, ದೆೀವಯಯ ಸದೊಯೀಪ್ಪಾಯವೊಂದನ್ನುನು ನಣರ್ಶೆಯಿಸ, ತ್ನ್ನನು ಭಾವೊೀದೆವೀಗದ ಕುರುಹು
ಕಾಣ್ಸದಂತ್ಸೆ ಉಡುಗಿಸಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ಸಾತ ಜಗಲ್ಯ ನ್ನಡೆದನ್ನು. ಎಷ್ುಟ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಕಿಕರಲ್ಲಲಿವೆಂದೂ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ್ ಹಳೆಮನೆಯ ಲಗನುಕೆಕ
ಹೊೀಗುವಾಗ ‘ಮೈಯಿಡಲು’ ಆ ಉಂಗುರವನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿರಬಹುದೆಂದೂ, ಅದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಬೆೀರೆಯೊಂದನ್ನುನು ಏನಾದರೂ
‘ಮೈಯಿಡಿಸ’ ಅದನ್ನುನು ಹಿಂದಕೆಕ ತ್ರಿಸುತ್ಸೆತೀನೆಂದೂ ಹೆೀಳಿದನ್ನು . ಗೌಡರು “ಈಗಿನ್ನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಿರಿಯರು, ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ್ನರು
ಅನ್ನುನುವುದೆೀನ್ನೂ ಇಲಲಿ…. ಹೆೀಳುವುದಿಲಲಿ, ಕೆೀಳುವುದಿಲಲಿ, ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಾತರೆ…. ನ್ನನ್ನಗೊಂದು ಮಾತ್ು ತ್ಳಿಸದೆ, ಅದನ್ನುನು
ಮೈಯಿಡಾಕ ಕೊಟೆಟ ಅಂತ್ೀಯಲಾಲಿ?” ಎಂದು ಗೊಣಗಿ, ಪುಡಿಸಾಬಿಗೆ “ಈಗ ಬಾಯಡಕಣೀ, ತ್ಂಗೊಂಡು ಹೊೀಗೊೀ. ಆ ಉಂಗುರ ಬಂದ
ಮಾಯಲೆೀ ನೀಡಾನ್ನ. ಭಾರಿ ದುಬಾರಿ ಬಾಯರೆ ಕರಿೀದಿ ಹೆೀಳಿತಯಾ. ಒರೆೀ ಹಚಿಚಾದರೆ ಬರಿೀ ಬೆಟೆಟೀ ಬಂಗಾರಧಾಂಗೆ ಕಾಣತದೆ…. ಆ ಉಂಗುರ ಬರಲ್;
ಸರಿಯಾಗಿ ಓರೆೀ ಹಚಿಚಾ ನೀಡಿ ಕರಿೀದಿ ಮಾಡಾದಾದೆರ ಮಾಡನ್ನ.” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸಬಿಟಟರು.
ಪುಡಿಸಾಬಿ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಹಕಕಲನ್ನುನು ದಾಟಿ, (ದೆೀವಯಯ ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವ ರತ್ನುಯಯನ್ನ ಗುರುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಅಭಾಯಸಮಾಡಿದದ ಆ ಸಥೂಳಕೆಕ ಜನ್ನ
‘ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಹಕಕಲು’ ಎಂದೆೀ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದದರು.) ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಹೊಲೆಗೆೀರಿಗೆ ಅಗಚುತ್ತದದ ಕಾಲು ದಾರಿಯ ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಕಾರೆಮಟಿಟನ್ನ ಹತ್ತರಕೆಕ
ಬಂದಿದದನ್ನು. (ಗುತ್ತ ಸಂಬಾವಿಯಿಂದ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕೆೀರಿಯ ಅತ್ಸೆತಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೆಲಲಿ ಅವನ್ನ ನಾಯಿ, ಹುಲ್ಯ, ಕಾಲೆತ್ತ ಅಭಷೆೀಕ ಮಾಡುತ್ತದದ
ಕಾರೆಯ ಗುಜುಜಿಪ್ದೆ!) ಹಿಂದೆ ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಬೆಲ್ಲಿನ್ನ ಸದಾದಯಿತ್ು ಟಿೀ ಟಿರೀಂ ಟಿರೀಂ! ನಂತ್ು ಹಿಂದಕೆಕ ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ ದೆೀವಯಯ ಬಳಿಸಾರಿ
ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನಂದ ಇಳಿದನ್ನು.
ದೆೀವಯಯ ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ಒಂದು ಮರಕೆಕ ಒರಗಿಸಟಟನ್ನು. ‘ನನ್ನನು ಹತ್ರ ಸವಲಪ ಮಾತ್ಸಾಡುವುದಿದೆ.’ ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಕಾರೆಮಟಿಟನ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ
ಕುಳಿತ್ನ್ನು. ಪುಡಿಸಾಬಿಯೂ ತ್ುಸುದೂರದಲ್ಲಿಯೆ ಗೌರವಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ನ್ನು.
“ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಉಂಗುರ ತ್ಸೆಗೆ, ಸವಲಪ ನೀಡಿತೀನ.”
ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ತ್ಮಮ ತ್ಂದೆಗೆ ತ್ಳಿಯದಂತ್ಸೆ ತ್ಸಾವೆೀ ಉಂಗುರ ವಿಕರಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರಬೆೀಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸ, ಕಳಳೆವಾಯಪ್ಪಾರದಲ್ಲಿ
ನಷಾಣಾತ್ನಾಗಿದದ ಪುಡಿಸಾಬ ಉಂಗುರವನ್ನುನು ಹೊರತ್ಸೆಗೆದು ದೆೀವಯಯನ್ನ ಕೆೈಲ್ಟಟನ್ನು. ನೀಡುವುದೆ ತ್ಡ, ದೆೀವಯಯಗೆ ಆ ಉಂಗುರ ತ್ಸಾನ್ನು ಕಾವೆೀರಿಯ
ಬೆರಳಿಗೆ ತಡಿಸದುದದೆೀ ಎಂಬುದು ಖಾತ್ರಯಾಯಿತ್ು.
ಸದಯಕೆಕ ಇದು ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ತರ ಇರಲ್, ಆಮೀಲೆ ಕೊಡುತ್ಸೆತೀನೆ. ದುಡಾಡದರೆ ದುಡುಡ, ಉಂಗುರ ಆದರೆ ಉಂಗುರ. ದೆೀವಯಯನೆಂದನ್ನು.
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ಭಾವತ್ಶಯದಿಂದ ಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಅವನ್ನು ಸವಲಪ ಜೊೀರಾಗಿಯೆ ಉಸರು ಎಳೆದು ಬಿಡತಡಗಿದದನ್ನು.
“ಆಗುವುದಿಲಲಿ, ಸಾವಮಿ, ನ್ನನ್ನಗೆ ಕೊಟಟವರು ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಸುಮಮನೆ ಬಿಡುತ್ಸಾತರೆಯೆ ?” ಕೆೈಮುಗಿದು ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಪುಡಿಸಾಬು.
“ಯಾರು ಕೊಟಿಟದೊದೀ? ಎಲ್ಲಿತತೀ ಇದು ನನ್ನಗೆ!” ದೆೀವಯಯನ್ನ ದನ ಬಿಗಡಾಯಿಸತ್ುತ.
“ಯಾರ ಕೊಟಟರು. ಅದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ?” ಹುಸನ್ನಕಕನ್ನು ಸಾಬಿ.
“ಗಂಡಸರ? ಹೆಂಗಸರ?”
“ಹೆಂಗಸರು ಅಂತ್ಸಾನೆ ಇಟುಟಕೊಳಿಳೆ!” ಪುಡಿಸಾಬಿಗೆ ಚಿೀಂಕರ ಅದು ತ್ನ್ನಗೆ ಲಭಸದದ ರಿೀತ್ಯನ್ನುನು ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ತ್ಳಿಸದದನ್ನು. ಪುಸಸಾಬಿಗೂ ಗೊತ್ತತ್ುತ.
ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮಗಳೊಡನೆ ಆಡುತ್ತದದ ಸರಸದ ಸಂಗತ್.
“ಇದೂ…ಕದದ ಮಾಲು! ನೀನ್ನು ತಂದರೆಗೆ ಸಕಿಕಕೊಳುಳೆತ್ತೀಯ, ಪ್ೀಲ್ೀಸರ ಕೆೈಲ್.”
“ಪ್ೀಲ್ೀಸರು ನ್ನಮಗೂ ಗೊತ್ುತ, ಸಾವಮಿ, ನಮಮಬಬಾರಿಗೆೀ ಅಲಲಿ…ಇದನ್ನುನು ನಾನೆೀನ್ನು ಕದುದ ತ್ಂದದದಲಲಿ; ಇನಾಮು ಬಂದದುದ.” ಹೆೀಳುತ್ಸಾತ
ಇಂಗಿತ್ವಾಗಿ ಹುಳಿನ್ನಗೆ ನ್ನಕಕನ್ನು ಪುಡಿಸಾಬಿ, ದೆೀವಯಯನ್ನ ಮುಖವನ್ನುನು ಮೂದಲ್ಸುವಂತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ.
“ಯಾರೀ ನನ್ನಗೆ ಕೊಟಟದುದ ಇನಾಮು? ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳಿತಯಾ?”
“ಆಗಲೆ ಹೆೀಳಿದೆದೀನ್ನಲಾಲಿ!….”
ದೆೀವಯಯ ತ್ಟಕಕನೆ ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸ ಎದುರಿಗಿದದ ಒಂದು ಮರಕೆಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೊೀಲಾಡುತ್ತದದ ಹಸಕಾಯಿಯ ಬಿೀಜ ಬಿಡಿಸ ತ್ನ್ನನುಲೆಂದು ಉಲ್ಯುತ್ಸಾತ
ಹಾರಿಬಂದು ಕುಳಿತ್ು, ಎಲೆಹಸುರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೊೀದ ಒಂದು ಗಿಣ್ಹಿಂಡಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಿನೀಡುವಂತ್ಸೆ ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ನನರ್ಶೆಮೀಷ್ನಾಗಿದದನ್ನು.
ಮತ್ಸೆತ ಉಂಗುರವನ್ನುನು ಸಾಬಿಯ ಕೆೈಗಿತ್ುತ, ಸರಕಕನೆ ಮರಕೆಕ ಒರಗಿಸದದ ಬೆೈಸಕಲಲಿನ್ನುನು ಹಾದಿಗೆ ತ್ಂದು, ಹತ್ತ ಹೊರಟೆ ಹೊೀದನ್ನು, ಗಿಡಮರ ಪ್ದೆಯ
ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ. ಆದರೆ ಸಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸುಪತವಾಗಿದದ ಪಶುರುಚಿಯೊಂದರ ಕೆರಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆಲ್ೀಚನಾ ತ್ರಂಗಗಳನ್ನುನು ಎಬಿಬಾಸ
ಹೊೀಗಿದದನ್ನಷೆಟ!
ಪುಡಿಸಾಬಿ ಮೀಗರವಳಿಳೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿದವನ್ನು ಆ ಉಂಗುರವನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಅಣಣಾನ್ನ ಕೆೈಗೆ ವಾಪ್ಪಾಸು ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. “ಉಂಗುರವನ್ನುನು ಕಲಲಿಯಯ ಗೌಡರು
ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡರು; ನ್ನಮಗೆ ಸಲಲಿಬೆೀಕಾದ ಹಣವನ್ನುನು ನ್ನಮಮ ಲೆಕಕಕೆಕ ಜಮಾ ಕಟಿಟಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತರಂತ್ಸೆ” ಎಂದು ಹೆೀಳಿದನ್ನು . ಆ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿಯೆ ಬೆಟಟಳಿಳೆ
ಸಾಹುಕಾರರಡನೆ ಎಷಟೀ ಲೆೀವಾದೆೀವಿ ನ್ನಡೆಸುತ್ತದದ ಕರಿೀಂಸಾಬು ಅದನನುಂದು ವಿಶೆೀಷ್ವೆಂದು ಗಮನಸದೆ ಸುಮಮನಾದನ್ನು. ಒಂದು
ಅಪಶಕುನ್ನದ ವಸುತ ಅಷ್ುಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಯಿಲಲಿದೆ ಲಾಭಕರವಾಗಿ ತಲಗಿದುದೆ ಅವನಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ನಕರವಾಗಿತ್ುತ.
***
ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಅಡುಗೂಳುಮನೆ, ಅಥವಾ ಈಗ ಅನೆೀಕರು ಕರೆಯತಡಗಿದದಂತ್ಸೆ ’ಓಟುಲಿಮನೆ’, ಆ ಶಾರವಣ ಸಂಧೆಯಯಲ್ಲಿ ನಃಶಬದವಾಗಿತ್ುತ. ಕೊೀಳಿ,
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ನಾಯಿ, ಗುಬಿಬಾ, ಹಕಿಕಗಳ ಸದುದ ಸಂಚಲನೆಗಳನ್ಉ ಬಿಟಟರೆ ಆ ಪರದೆೀಶ ನದಿರಸುವಂತ್ಸೆಯೆ ಕಾಣುತ್ತತ್ುತ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಗೂ
ಮಲೆನಾಡಿಗೂ ನ್ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದದ ಸಂಚಾರವೆಲಲಿ ಸತಬಧವಾಗುತ್ತದುದದರಿಂದ ಆಗುಂಬೆ, ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಹೆದಾದರಿ ಸವಲಪ ಹೆಚುಚಾಕಡಿಮ ಖಾಲ್ಯಾಗಿಯೆ
ಇರುತ್ತತ್ುತ, ಸಥೂಳಿೀಯರ ವಿರಳ ಸಂಚಾರ ವಿನಾ. ಆದದರಿಂದ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಊಟದ ಮನೆಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತದುದದು ಅತ್ಯಂತ್
ಅಪೂವರ್ಶೆ; ಇಲಲಿವೆ ಇಲಲಿ ಎಂದರೂ ಸುಳಾಳೆಗುವುದಿಲಲಿ, ಅಷ್ುಟ ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪೂವರ್ಶೆ.
ಮನೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗ ಕೊರಗನ್ನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಮದರಂಗಿ ಅರೆಸ , ಅದನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಬೆರಳುಗುರುಗಳಿಗೆ ಮುಂಡಾಸು
ಕಟಿಟಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದಳು ಕಾವೆೀರಿ. ರಾತ್ರ ಮಲಗಿ ಏಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಉಗುರುಗಳೂ ಕೆಂಪ್ಪಾಗಿ ರಂಜಸುತ್ತರುವುದನೆನುೀ ಭಾವಿಸ, ಪೂವರ್ಶೆಭಾವಿ
ರಸಾಸಾವದನೆಯಲ್ಲಿದದಳು ಆ ತ್ರಳೆ. ಅಂತ್ಕಕ ಏನೀ ಗೃಹಕೃತ್ಯದ ಮೀಲೆ ಅಂಗಡಿಗೊ ಎಲ್ಲಿಗೊ ಹೊೀಗಿದದಳು.
ಮಾತ್ನ್ನ ನ್ನಡುವೆ ಕೊರಗ ಹುಡುಗ ಹೆೀಳಿದ: “ಅಮಾಮ ನಮಮ ಉಂಗುರ ಕಳೆದು ಹೊೀಯುತ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳುತ್ತದಿದರಲಾಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿೀ ಒಂದು ಕಡೆ
ಅದೆಯಂತ್ಸೆ….”
ಬೆೀಸರ, ತ್ಸಾಟಸಥೂಯ, ಔದಾಸೀನ್ನಗಳನೆನುಲಲಿ ಒಟಿಟಗೆ ಒಮಮಗೆ ಕೊಡವಿ ಬಿಟಟಂತ್ಸಾಯುತ ಕಾವೆೀರಿಯ ಚೆೀತ್ನ್ನಕೆಕ , ಕುತ್ೂಹಲ ನಮಿರಿ ಕೆೀಳಿದಳು:
“ಎಲ್ಲಿಯೊೀ? ಯಾರ ಬಳಿಯೊೀ? ಯಾರು ಹೆೀಳಿದರೀ? ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತೀ ನನ್ನಗೆ?….”
ಕಾವೆೀರಿಯ ಕುತ್ೂಹಲದ ಪರಶೆನುಗಳಿಗೆ , ತ್ನ್ನನು ತ್ಳಿವಳಿಗೆಯ ಅಮೂಲಯತ್ಸೆಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಎಚಚಾರಗೊಂಡಂತ್ಸಾಗಿ ಅಚಚಾರಿಪಡುತ್ಸಾತ, ಹಿಗಿಗ ನ್ನಗುಮಗನಾಗಿ
ಕೊರಗ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ನ್ನನ್ನಗೆ ಸೆೀರೆಗಾರ ಹೆೀಳಿದ….‘ನೀನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆೀಳಬೆೀಡ’ ಅಂದಿದಾದನೆ. ತ್ಲೆ ಹೊೀಗುವ ಯಾಪ್ಪಾರವಂತ್ಸೆ!…. ಅಂವನ್ನನು
ಉಪಚಾರಮಾಡಿ ಪುಸಲಾಯಿಸದರೆ ಸಕಕರೂ ಸಕಕಬೆೈದು!….”
ಉಂಗುರ ಕಳೆದು ಹೊೀದಾಗ ಕಾವೆೀರಿ ಅದನ್ನುನು ಹುಡುಕುವ ಪರಯತ್ನುವನೆನುೀನ್ನೂ ಮಾಡಿದದಳು ಆದರೆ ಅದನ್ನುನು ಆದಷ್ುಟ ಅಂತ್ರಂಗವಾಗಿಯೆ
ಇಟಿಟದದಳು, ಬಹಿರಂಗವಾಗುವುದರಿಂದ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನ್ನದಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದೆಂದು ಹೆದರಿ, ಮತ್ೂತ ಅವರ
ಸಾಮಾಜಕ ಗೌರವಕೂಕ ಊನ್ನವಾಗದಿರಲ್ ಎಂದು. ಆದರೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ವಿಚಾರಿಸದಾಗಲೂ ಉಂಗುರ ಕಳೆದು
ಹೊೀಯಿತ್ು ಎಂದು ಹೆೀಳಲು ಅವಳಿಗೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಏನೆೀನ ಸಬೂಬು ಹೆೀಳಿ, ಹುಡುಕುತ್ತರುವ ಭಾವನೆ ಕೊಟಿಟದದಳು. ನಜ ಹೆೀಳಿದರೆ
ಗೌಡರು ನ್ನಂಬದಿದದರೆ? ನ್ನಂಬದಿದದರೂ ಚಿಂತ್ಸೆ ಇರಲ್ಲಲಿ; ಆದರೆ ಇನೆನುೀನ್ನನನುೀ ನ್ನಂಬಿಬಿಟಟರೆ ? ಅದಕೂಕ ಅವಕಾಶ ಇಲಲಿದಿರಲ್ಲಿಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾವೆೀರಿ
ಅಣುಗುಅಣುಗಾಗಿ ಇತ್ರರಡನೆ ಹುಡುಗಾಟವಾಡುತ್ತದುದದೂ ಉಂಟು! ಆ ತ್ಸೆರನಾದ ಸರಳವತ್ರ್ಶೆನೆ ಮತ್ುತ ಕುರುಡು ನ್ನಂಬಿಕೆಯೆ ಅವಳಿಗೆ
ತ್ರುವಾಯ ಒದಗಿದದ ಅನಾಹುತ್ಕೂಕ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ು.
ಪುಡಿಸಾಬಿಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹರಳುಂಗುರವನ್ನುನು ಕಂಡ ಮಾರನೆಯ ದಿನ್ನ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಮೀಗರವಳಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡಿದದರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರುಗಿ,
ಅವರಿವರ ಹತ್ತರ ಕಿವಿಮಾತ್ು ಆಡಿ, ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ನೆಟಟಗೆ ಹೊೀಗಿದದರು. ಆದರೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ನ್ನಡೆಯದಿದುದದು ಅಂದು
ನ್ನಡೆದಿತ್ುತ; ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಓಟುಲಿಮನೆಗೆ ಅವರು ಊಟಕೆಕ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಬೆೈಸಕಲ್ಲಿನ್ನ ಗಂಟೆ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸ, ಕಾವೆೀರಿ ಅಂಗಳಕೆಕ ಓಡಿ ಬಂದು,
ಉಣುಗೊೀಲ್ನ್ನ ಗಳುಗಳನ್ನುನು ಒತ್ತರಿಸ, ಬೆೈಸಕಲೆಲಿೀರಿದದ ಗೌಡರನ್ನುನು ನೆೀರವಾಗಿ ಅಂಗಳಕೆಕ ಆಹಾವನಸಲು ಕಾದಿದದಳು. ಆದರೆ ಗೌಡರನ್ನುನು ಹೊತ್ತ
ಬೆೈಸಕಲುಲಿ, ಉಣಗೊೀಲ್ನ್ನ ಆಚೆಯ ಹೆದಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೆೀರವಾಗಿ ಮಿಶನ್ ಸೂಕಲ್ನ್ನ ಕಟಟಡದ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ದಿಕೆಕಗೆ ಧಾವಿಸತ್ುತ.
ಅವರ ಕಣಣಾಮೀಲೆಯೆ ಹಾಯುವಂತ್ಸೆಯೆ ನಂತ್ು ಮುಗುಳ ನ್ನಗುತ್ತದದ ಕಾವೆೀರಿ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿಯೂ ನೀಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಾವೆೀರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊೀಗಿ,
ತ್ನ್ನನು ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಅತ್ತದದಳು. “ಏನೀ ಅವಸರದ ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ುತ ಅಂತ್ಸಾ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ನೀನ್ನು
ಸುಕಾಸುಮಮನೆ ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತೀ?” ಎಂದಿದದಳು ಅವಳ ತ್ಸಾಯಿ ಅಂತ್ಕಕ ಸೆಡಿತ.
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ಅಂದಿನಂದ ಕಾವೆೀರಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಉಂಗುರ ಕಳೆದುಹೊೀದ ಅಥವಾ ಕಳವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನುನು ಹಿಂದಿನ್ನಂತ್ಸೆ ರಹಸಯವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ.
ಕೊರಗನಡನೆ, ಚಿೀಂಕರನಡನೆ, ಅಜಜಿೀಸಾಬು, ಲುಂಗಿೀಸಾಬು ಅಂತ್ಹರು ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯೊಡನೆ ಗೃಹಕೃತ್ಯದ ಬೆೀಹಾರ ಸಾಗಿಸಲು ಬಂದಾಗ
ಸಮಯ ಸಕಕರೆ ಅವರಡನೆ, ಕಡೆಗೆ ಮದುದ ಕೊಡಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕಣ್ಣಾಣಾಪಂಡಿತ್ರಡನೆಯೂ ಪರಸಾತಪಿಸತಡಗಿದಳು. ಅಂತ್ೂ ಸುದಿದ
ಗುಸುಗುಸು ಹಬಿಬಾತ್ುತ.
ಕೊರಗ ಹುಡುಗ ‘ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರಿಗಾರನಗೆ ಉಂಗುರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂಬುದು ಗೊತ್ತದೆಯಂತ್ಸೆ’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸ , ‘ಅಂವನ್ನನು ಉಪಚಾರಮಾಡಿ
ಪುಸಲಾಯಿಸದರೆ ಸಕಕರೂ ಸಗಬೆೈದು’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ ಮೀಲೆ , ಕಾವೆೀರಿ ಸೆೀರೆಗಾರನಡನೆ ಸವಲಪ ಸಲ್ಗೆಯಿಂದ ವತ್ರ್ಶೆಸತಡಗಿದದಳು. ಆಗೊಮಮ
ಈಗೊಮಮ ಕಳುಳೆ ಹೆಂಡ ಸಾವಲುರ್ಶೆಮಿೀನ್ನು ಕೊಟುಟ ಸವಿಮಾತ್ಸಾಡಿ ಪುಸಲಾಯಿಸದಳು. ಆದರೆ ಚಿೀಂಕರ ಅದಕೆಕ ವಿಪರಿೀತ್ಸಾಥರ್ಶೆ ಕಲಪನೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡನ್ನಷೆಟ!
ಕಾವೆೀರಿಯ ವತ್ರ್ಶೆನೆಗೆ ಒಂದು ಸರಳ ಧೆೈಯರ್ಶೆವಿತ್ುತ. ಚಿೀಂಕರ ಕಿೀಳು ಜಾತ್ಯವನ್ನು. ಹೆಚುಚಾಕಡಮ ದಕಿಷೌಣ ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯ ಹೊಲೆಯ;
ಹಸಲರವನ್ನು. ಅವನ್ನು ತ್ಮಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲ್ಡುವುದಿರಲ್, ಜಗಲ್ಯ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಗೂ ಹತ್ುತತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಹಿಂದೆ ಗುತ್ತಯ ಮೈಕಟಟನ್ನೂನು ಬಣಣಾವನ್ನೂನು
ರುಪವನ್ನೂನು ತ್ಸಾನೆಂದು ಮಚಿಚಾನೀಡಿದದಳೊ ಅಂತ್ಸೆಯೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನನ್ನೂನು ಒಂದು ಸವಪರಯೊೀಜನ್ನ ಸಾಧ್ನೆಗಾಗಿ ಪುಸಲಾಯಿಸದದಳು. ಅದರಲ್ಲಿ
ಅಪ್ಪಾಥರ್ಶೆಕೆಕ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ.
ಆದರೆ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಜಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮದಲ್ನಂದಲೂ ಕಾವೆೀರಿಯ ಪರವಾದ ಭಾವನೆ ಬೆೀರೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನು ದೆೀಯ ಸತ್ತಮೀಲೆ,
ಕೊೀಣೂರಿನಂದ ಮೀಗರಳಿಳೆಗೆ ಮಿಶನ್ ಇಸೂಕಲು ಕಟುಟವ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬಂದಾಗಲೂ ಪ್ಪಾರಯಕೆಕ ಬರುತ್ತದದ ಆ ಮುಗಧ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು
ನಾಯಿಗಣ್ಣಾನಂದಲೆ ನೀಡಿದದನ್ನು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ ಬಹುದೂರದಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಎತ್ತರದ ಅಂತ್ಸತನ್ನಲ್ಲಿದದ ಆ ಹೆಣಣಾನ್ನುನು ಅವನ್ನ ನ್ನರಿಮನ್ನಸುಸಾ
ನೀಡುತ್ತ್ಸೆತ ಹೊರತ್ು ಇನೆನುೀನ್ನು ಮಾಡಲೂ ಸಮಥರ್ಶೆವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಉಂಗುರದ ಪರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನಗೊಂದು ಸಂದಭರ್ಶೆ ಒದಗಿತ್ುತ.
ಕಾವೆೀರಿಯ ಉಪಚಾರಕೆಕ ಅಪ್ಪಾಥರ್ಶೆ ಕಲಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವನಗೆ ಸುಸಾವದುವಾಗಿದುದದಲಲಿದೆ , ಬಯಸದ ಹೆಣ್ಣಾನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನುನು
ಈಡೆೀರಿಸುವನೆಂಬ ದುಬುರ್ಶೆದಿಧ ಸಮಥರ್ಶೆನೀಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ುವಾಗಿಯೂ ತೀರಿತ್ು. ಆ ಸಾಹಸಕೆಕ ತ್ಸಾನಬಬಾನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು
ಅಂಜದ ಅವನ್ನ ಹೆೀಡಿಜೀವಕೆಕ ಪುಡಿಸಾಬಿಯ ನೀಚಸೂಚನೆ ಹಾರುವ ಮಂಗಕೆಕ ಏಣ್ಹಾಕಿತ್ುತ.
ಬೆಟಟಳಿಳೆಯಿಂದ ಉಂಗುರದೊಡನೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದದ ಪುಡಿಸಾಬಿಯನ್ನುನು ಬೆೈಸಕಲುಲಿ ಹಕಕಲ್ನ್ನ ಆಚೆಯ ಅರೆಕಲ್ಲಿನ್ನ ಕಾರಮಟಿಟನೆಡೆ ದೆೀವಯಯ ಸಂಧಿಸ,
ಉಂಗುರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪರಸಾತಪಿಸ, ಪರಶೆನುಕೆೀಳಿ, ಕಳವುಮಾಲು ಪ್ೀಲ್ೀಸುಗಿೀಲ್ೀಸು ಎಂದೆಲಲಿ ಕೆರಳು ಮಾತ್ಸಾಡಿ, ಸಾಬಿಯ ಮನ್ನದ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ
ಪರಸುಪತವಾಗಿದದ ನೀಚರುಚಿಯ ದೌಷ್ಟಯ ಸಪರ್ಶೆವನ್ನುನು ಮಟಿಟ ಏಳಿಸದೆ ಇದಿದದದರೆ ಅದನ್ನುನು ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಅಣಣಾನಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿಸ ಸುಮಮನಾಗುತ್ತದದನ್ನು.
ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಉಂಗುರವು ಶೃಂಗಾರ ಜೀವಿತ್ಕೆಕ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಿಟದುದ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ಸಾತಯಿಗೊೀ ಸಾಬಿಯ ಕಾಮವಿಕಾರವೂ
ಶೃಂಗಾರಾಪ್ಪೆೀಕಿಷೌಯಾಗಿ ಸಾಹಸಲ್ೀಲೆಗೆ ಹಾತರೆಯತಡಗಿತ್ು. ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿದದ ಪಶುರುಚಿಗೂ ಪರಣಯ ಪ್ಪೆರೀಮ ಮದಲಾದ ಪದಗಳಿಗೂ
ಯಾವ ಅಥರ್ಶೆಸಂಬಂಧ್ವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಕುಡಿದು ಹೊರಟಿದದರೂ ಕಂಡ ಕಂಡ ಕೆಫೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು ಕಾಫ ಕುಡಿಯುವ ಕೆಲವು ಅಲಸ
ಶ್ರೀಮಂತ್ ಯುವಕರ ಆಧ್ುನಕ ಚಟದಂತ್ಹ ಒಂದು ಚಟ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ುತ ಅದು. ಆ ಚಟಕೆಕ ದೆೀವಯಯ ಕೆರಳಿಸದದ ಹಟದ ಸಾಣ್ಣೆಯಿತ್ತಷೆಟ!
ಸಾಬಿ ಚಿೀಂಕರನಡನೆ ಆ ಮಾತ್ಸೆತ್ತದೊಡನೆ, ಅವನಗೆ ರಟಿಟ ಜಾರಿ ತ್ುಪಪಕೆಕ ಬಿದದ ಹಾಗಾಯುತ:
“ಕಾಣನ, ಕಾವೆೀರಮಮ, ಇದನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾರಬರ ಸಂಗಡಾನ್ನೂ ಬಾಯಿ ಬಿಟಿಟೀರಿ? ಉಂಗುರ ನಮಮ ಕೆೈಗೆ ಬಂದಮಾಯಲೆ ಬೆೀಕಾದರೆ ನಮಮ
ಅಬೆಬಾ ಹತ್ರ ಹೆೀಳಿನ, ಅದಕೆಕ ಮುಂಚೆ ತ್ುಟಿ ಪಿಟಕ್ ಅನ್ನನು ಬಾರದು….”
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ಇಲಲಿ ಮಾರಾಯನೆ, ನಾನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೆೀಳಲ್ಕೆಕ ಹೊೀಗಲ್, ನ್ನನ್ನಗೆ ಉಂಗುರ ಸಕಕರೆ ಸಾಕು….”
“ಉಂಗುರ ಪುಡಿಸಾಬರ ಕೆೈಗೆ ಸಕಕದೆ ನಮಗೆ ದೆೀವಯಯ ಗೌಡರು ಕೊಟಟದುದ ಅಂತ್ಸಾ ನೀವು ಪಡಿತರೀ ಪ್ಪಾಡು ಕೆೀಳಿ ಅವರಿಗೆ “ಛೆೀ ! ಪ್ಪಾಪ!
ಅನನುಸದೆ. ಅದನ್ನುನು…ನಮಗೆೀ ಕೊಡಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾನ್ನೂ ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ರ ಹೆೀಳಿದಾರೆ…. ಆದರೆ ಅದೆಲಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ಸಾತಗೆದ ಇದಾಹುಂಗೆ
ಆಗಬೆೀಕಂತ್ಸೆ….ಯಾಕೆ ಅಂತ್ೀರೀ? ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಮನೆನು ತ್ೀಥರ್ಶೆಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಪ್ೀಲ್ೀಸರಿಗೆ ಫಯಾರ್ಶೆದು ಕೊಟಾಟರೆ ಅಂತ್ಸಾ ಸುದಿದ…
ಅದಕೆಕೀ ಆದಷ್ುಟ ಬಾಯಗನೆ, ಪ್ೀಲ್ೀಸುಗಿೀಲ್ೀಸು ಗಲಾಟೆ ಬರೀದರ ಒಳಗೆ, ಉಂಗುರ ದಾಟಿಸ ಬಿಡಾನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ ಅವರ ಮನ್ನಸುಸಾ….ಬಹಳ
ಒಳೆಳೆೀರು ಕಣರೀ ಆ ಪುಡಿಸಾಬುರ! ನಮಗೆೀನ್ನು ಹೊಸಬರಲಲಿ. ನೀವು ಎಷಟೀ ಕಾಲದಿಂದ ನೀಡಾತನೆ ಇದಿದೀರಿ ಅಲೆಲಿೀನ್ನು ಹೆೀಳಿ?”
ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಪರಶೆನುಗೆ ‘ಹೌದು’ ಎಂದಳು ಕಾವೆೀರಿ. ಅವಳು ಪುಡಿಸಾಬುವನ್ನುನು ಇತ್ರರನ್ನುನು ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ನೀಡಿದದಳು. ಅವನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಬಣಣಾದಲ್ಲಿ ಬಟೆಟ ಷೀಕಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ರರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಜೊೀರಾಗಿರುತ್ತದುದದರಿಂದ ಕಾವೆೀರಿ ಮನ್ನದಲ್ಲಿಯೆ ಪರಶಂಸಸಯೂ ಇದದಳು. ಆ ಪರಶಂಸೆ
ಬಾಲಯಸಹಜ ಮುಗಧತ್ಸೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ುತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತ್ುರುಕನಾಗಿದದ ಅವನ್ನು ಜಾತ್ಯ ದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಹಸಲವರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಕಿೀಳಾಗಿದದನ್ನಲಲಿವೆ ?
ಊರು ಮನೆಯವನಾಗಿದುದದರಿಂದ ಕಾವೆೀರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೊೀದಾಗಾಗಲ್, ಅವನೆೀ ಕೆಲಸದ ನಮಿತ್ತ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಲಾಗಲ್,
ಕಾವೆೀರಿಯನ್ನುನು ಸಲ್ಗೆಯಿಂದ ವಿನೀದವಾಗಿಯೂ ಮಾತ್ನಾಡಿಸಯೂ ಇದುದದರಿಂದ ಕಾವೆೀರಿ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪನ್ನಂಬಿಕೆ ಪಡುವುದಕೂಕ
ಕಾರಣವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳೆೀನೀ ಗಾಳಿಸುದಿದ ಕೆೀಳಿದದಳು, ಸಾಬರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆಘ್ರಾಟಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಲೆಯೊಡೆಯುವುದು ದೊೀಚುವುದು
ಮಾಡುತ್ಸಾತರೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಅದು ಬಹುದೂರದ ಕಾಡಗಿಚಿಚಾನ್ನಂತ್ದುದ ಅದರ ಬಸ ಅವಳಿಗೆ ಮುಟಿಟರಲ್ಲಲಿ.
“ಯಾರ ಕೆೈಲ್ ಕೊಡುಕೂಕ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನಸಸಾಲಲಿ…. ನಮಮ ಕೆೈಲೆೀ ಕೊಡಿತೀನ ಅಂತ್ಸಾರೆ. ನಮಮನ್ನನು ಕಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ುಟ ಪಿರಿೀತ್ ಅಂತ್ೀರ! ನ್ನನ್ನನು ಕೆೈಲ್
ಮನೆನು ಹೆೀಳಾತರೆ: ‘ಅಷ್ುಟ ಚೆಂದಾಗಿರೀನ್ನರ್ಶೆ ನಾ ಎಲೂಲಿ ನೀಡಿಲ್ಲಿೀ, ಚಿೀಂಕರ!’ ಅಂತ್ಸಾ….” ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂಕೊೀಚ ಭಾವನೆ ಸೂಚಿಸದ
ಕಾವೆೀರಿಯನ್ನುನು ನೀಡಿ ಚಿೀಂಕರ ಪ್ರೀತ್ಸಾಸಾಹಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದನ್ನು: “ನಜ ಹೆೀಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ನಾಚಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳಿತೀರಿ? ಪುಡಿ ಸಾಬುರ ನಜಾನೆ
ಹೆೀಳಿದುರ. ನಮಗಿಂತ್ ಚೆಂದಾಗಿರೀನ್ನರ್ಶೆ ನಾನ್ನೂ ಎಲೂಲಿ ನೀಡಿಲಾಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ಯಾರ ಕೆೈಲ್ ಬೆೀಕಾದೂರ ಬಾಜೂ ಕಟಿತೀನ ನಾನ್ನು!….”
ತ್ನ್ನನು ಸೌಂದಯರ್ಶೆ ಪರಶಂಸೆಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಚಾನ್ನ ಪರಲ್ೀಭನೆಯಾಗಲ್ ದೌಬರ್ಶೆಲಯವಾಗಲ್ ಹೆಂಗಸಗೆ ಮತತಂದು ಇರಲಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ
ತ್ಸಾರುಣಯ ಪ್ಪಾರರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಕಾವೆೀರಿಯಂತ್ಹ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅಂತ್ಹ ಶಾಲಿಘನೆ ಭಂಗಿ ತ್ನನುಸದಂತ್ಸಾಗುತ್ತದೆ . ಎಚಚಾರಿಕೆ, ವಿವೆೀಕ, ಭೀರುತ್ವಗಳೆಲಲಿ
ಹಿಂಜರಿದು ಹಿಗೊಗಂದೆ ಮುನ್ನುನುಗುಗತ್ತದೆ.
ಪೂವರ್ಶೆಭಾವಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ುತಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನ್ನ, ಕತ್ತಲಾದಮೀಲೆ, ಕಾವೆೀರಿ ಯಾರಿಗೂ ತ್ಳಿಯದಂತ್ಸೆ ಚಿೀಂಕರನಡನೆ ಹೊೀಗಿ ಪುಡಿಸಾಬಿಯಿಂದ
ಉಂಗುರ ಪಡೆಯುವುದೆಂದು ಸಂಚು ಸದಧವಾಯಿತ್ು. ಎಲ್ಲಿ ಸಾಬಿಯನ್ನುನು ಸಂಧಿಸುವುದೆಂದು ಸಥೂಳದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ಕಾವೆೀರಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ
ಬಹಳಹೊತ್ುತ ಹೊರಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿವೆಂದೂ, ಸಕಿಕಕೊಳಳೆಬಹುದೆಂದೂ, ಸಂಶಯಕೆಕ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಹೆೀಳಿದುದರಿಂದ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ
ಮನೆಗೆ ಸವಲಪ ಹೆಚುಚಾ ಕಡಿಮ ಕಾಣುವಂತ್ಸೆಯೆ ಇದುದ ಅನ್ನತ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಶನ್ ಸೂಕಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ* ಸೆೀರಬಹುದೆಂದು ಸದಯಕೆಕ ನಣರ್ಶೆಯವಾಯಿತ್ು.
ಮಿಶನ್ ಸೂಕಲ್ ಕಟಟಡ ಸದಧವಾಗಿತ್ಸೆತ ಹೊರತ್ು ಇನ್ನೂನು ಇಸೂಕಲು ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆರೈಸತರ ಹಬಬಾದ ಕಾಲಕೆಕ ಬಿಳಿಪ್ಪಾದಿರ
ರೆವರೆಂಡರಿಂದ ಅದರ ಪ್ಪಾರರಂಭೀತ್ಸಾವ ನ್ನಡೆಯುವಂತ್ಸೆಯೂ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನವೊ ಅಥವಾ ಆ ದಿನ್ನವೆ ಪ್ಪಾರತ್ಃಕಾಲವೊ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ
ಮತ್ಸಾಂತ್ರ ಧ್ಮರ್ಶೆಕಿರಯೆಯೂ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಗಲಾಟೆಯಿಲಲಿದೆ ನ್ನಡೆಯುವಂತ್ಸೆಯೂ ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡಾಗಿತ್ುತ.
ಗೌರಿ ಹಬಬಾಕೆಕ ಇನ್ನೂನು ಮೂರು ದಿವಸವಿದೆ ಎನ್ನುನುವಾಗ, ಒಂದು ಸಂಜೆ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಹೆದಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ
ದಿಕೆಕಗೆ ನಾಲವರು ಪರಯಾಣ್ಕರು, ಅವರನ್ನುನು ನೀಡಿದರೆ ಬಹುದೂರದಿಂದ ಬಂದವರಂತ್ಸೆ ಕಾಣುತ್ತದದರು, ಸೊೀತ್ು ಕಾಲುಹಾಕುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆದು

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಬರುತ್ತದದರು. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದದ ಇಬಬಾರು ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದಿದದರು. ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತದದವರು ಕಂಬಳಿ ಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದರು. ಮಳೆಗೂ ಕೆಸರಿಗೂ
ರಕೆಷೌಯಾಗಿ ತ್ಮಮ ಕಚೆಚಾ ಪಂಚೆಗಳನ್ನುನು ಮಳಕಾಲ್ನ್ನವರೆಗೂ ಎತ್ತ ಕಟಿಟಕೊಂಡಿದುದ ಮೈಮುಚುಚಾವಂತ್ಸೆ ಬಟೆಟ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಆಗೆರೀಸರಿಬಬಾರನ್ನುನು
ಯಜಮಾನ್ನರೆಂದೂ, ಹಿಂದೆ ತ್ಲೆಯಮೀಲೆ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಹೊತ್ುತ ಅರಮೈ ಬಿಟುಟಕೊಂಡಿದದ ಇಬಬಾರನ್ನುನು ಅವರು ಆಳುಗಳೆಂದೂ ಯಾರಾದರೂ
ಗುರುತ್ಸಬಹುದಿತ್ುತ.
ಮಳೆ ಸೊೀನೆಯಾಗಿ ಬಿೀಳುತ್ತದುದದರಿಂದ ಮೀಗರಳಿಳೆ ಪ್ಪೆೀಟೆಯ ಬಿೀದಿ ನಜರ್ಶೆನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ತ್ುಂಬ ವಿರಳವಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ
ಹುದುಗಿದಂತ್ದದ ಹುಲ್ಲಿನ್ನ ಮತ್ುತ ಓಡುಹೆಂಚಿನ್ನ ಮಣ್ಣೆಗಳ ಮತ್ುತ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬಾರು ಇಬಬಾಸುರ ಮೂವರು
ಕಲೆತ್ು ಮಾತ್ಸಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದು ಕಣ್ಣಾಗೆ ಬಿೀಳಬಹುದಾಗಿತ್ುತ. ಕೆಲವರು ಎಲೆಯಡಿಕೆ ಜಗಿಯುತ್ತದದರೆ ಇನ್ನುನು ಕೆಲವರು-ಅವರು ಸಾಬರು ಎಂದು
ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾಗಿ ಹೆೀಳಬಹುದಿತ್ುತ-ಬಿೀಡಿ ಸೆೀಯುತ್ತದದರು. ಮತ್ಸೆತ ಕೆಲವರು ಮಂಗಳೂರು ನ್ನಶಯ ಸೆೀಯುವುದೊ ಮಡಿಡ ನ್ನಶಯ ತ್ಕುಕವುದೊೀ ಅಂತ್ಹ
ವಿರಾಮಶ್ೀಲ ಕಾಯರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದರು
ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಂಬಳಿಕೊಪ್ಪೆಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಂತ್ದದ ಒಬಬಾನ್ನು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದದ ಪಯಣ್ಗರಲ್ಲಿ ಒಬಬಾರನ್ನುನು
ಗುರುತ್ಸ, ಬಗಿಗ, ಎರಡೂ ಕೆೈ ಜೊೀಡಿಸ “ಅಡಡಬಿದದ, ಐಗಳಿಗೆ, ಸಂಬಾವಿ ಕರಸದದ” ಎಂದನ್ನು.
“ಎಲಲಿ ಸುಖವಾಗಿದಾದರೆೀನೀ?…. ಗುತ್ತ ಮನೆೀಲ್ ಇದಾನ್ನಷೆಟ?” ಎಂದು ಹೊಲೆಯನ್ನ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮ ವಿಚಾರಿಸದರು. ಅನ್ನಂತ್ಯಯ.
ಗುತ್ತಯ ಅಪಪ ಸಂಬಾವಿ ಕರಸದದ ಮೀರೆ ಸಣಣಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಗ ಸೊಸೆಯನ್ನುನು ಕಟಿಟಕೊಂಡು ದೆೀಶಾಂತ್ರ ಹೊೀದುದನ್ನುನು ಸಾವಧಾನ್ನವಾಗಿ
ಹೆೀಳುತ್ಸಾತ ಸುಖ ದುಃಖ ತೀಡಿಕೊಂಡನ್ನು. ಅವನಗೆ ಎರಡು ಸಮಾಧಾನ್ನದ ಮಾತ್ು ಹೆೀಳಿ, ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯಿಂದ ಅದೆೀ ತ್ಸಾನೆ ಹಿಂತ್ರುಗುತ್ತದದ
ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ನಾಲುಕ ಹೆಜೆಜಿ ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯಿಂದ ಅದೆೀ ತ್ಸಾನೆ ಹಿಂತ್ರುಗುತ್ತದದ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ನಾಲುಕ ಹೆಜೆಜಿ ಮುಂದುವರಿದಿದದರು.
ಕರಿೀಂಸಾಬರ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿದದ ಗುಂಪು ಸಸಂಭರಮವಾಗಿ ಕೂಗಿತ್ು: “ಓಹೊೀಹೊೀ! ಊರಿಗೆ ಹೊೀಗಿದದ ಐಗಳ ಸವಾರಿ ಈಗ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ ಇರೀ ಹಾಂಗೆ
ಕಾಣತದಲಾದ?”
ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ನೀಡಿದರು. ಬಿೀಡಿ ಸೆೀಯುತ್ತದದ ಗುಂಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಡಿಸಾಬಿ, ಲುಂಗಿಸಾಬಿ, ಅಜಜಿೀಸಾಬಿ ಎಲಲಿ ಇದದರು. ತ್ುಸು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ಪಾರ
ಕೊಡುವವನ್ನ ಕೂರುವ ಮಣ್ಣೆಪಿೀಠದ ಮೀಲೆ ಕಮಿೀರ್ಶೆನ್ ಸಾಬರೂ ಮಂಡಿಸದದರು. ಸರಿಸಮಾನ್ನ ಸಕಂಧ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಳಿ
ಕೂತ್ದುದದೂ ಕಾಣ್ಸತ್ು: “ಎಲಾಲಿ ಏನೀ ಒಂದು ಮಸಲತ್ತಗೆ ಸೆೀರಿಕೊಂಡಹಾಗೆ ಕಾಣತದೆ, ನೀಡು” ಎಂದು ತ್ಮಮ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದದ ಕಿಟಟಯಯ
ಸೆಟಟರಿಗೆ ಹೆೀಳಿ, ಮಳಿಗೆಯವರ ಸಾವಗತ್ಕೆಕ ಮಂದಸಮತ್ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರವನನುೀಯುತ್ಸಾತ ಮುಂದುವರಿದರು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ.
ಅವರು ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಾರವಣಬೆೈಗು ಮೀಡಗಪ್ಪಾಪಗತಡಗಿತ್ುತ. ಸುಪರಿಚಿತ್ ಪರದೆೀಶಕೆಕ ಪರವೆೀಶ್ಸುವಂತ್ಸೆ,
ಉಣುಗೊೀಲ್ನ್ನ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ತ್ಡಬೆಯನ್ನುನು ಹತ್ತ ದಾಟಿ, ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ತ್ಮಮ ಹಿಂದೆಯೆ ತ್ಡಬೆಯನ್ನುನು ಕಿಟಟಯಯ…. ತ್ಡಬೆಮೀಲೆ ಜಾರಿ ಬಿದಿದೀಯಾ?
….ಮಳೆೀಲ್ ಮರದ ದಿಂಡಿನ್ನ ತ್ುಂಬಾ ಹಾಸುಂಬೆ ಕಟಿಟದೆ , ಹುಷಾರಾಗಿಳಿ….”
ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾನ್ನು ಹೊತ್ುತ ಬರುತ್ತದದ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನ ಆಳುಗಳಿಬಬಾರು ತ್ಡಬೆ ಹತ್ತ ಇಳಿಯುವ ಗೊೀಜಗೆ ಹೊೀಗದೆ , ಉಣುಗೊೀಲ್ನ್ನ
ಗಳುಗಳನ್ನುನು ಸರಿಸ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿತ್ು. ಕೊರಗನ್ನು ಬಂದ ಆಗಂತ್ುಕರನ್ನುನು ಗುರುತ್ಸುವ ಮದಲೆ ಒಳಗೆ ಓಡಿ ಸುದಿದ ಕೊಟಟನ್ನು. ಹೊರಗೆ ಜಗಲ್ಗೆ
ಬಂದ ಅಂತ್ಕಕ “ಅಂತ್ೂ ಕಡೆಗೂ ಬಂದಿರಲಲಿ ?”
ಕಿಟಟಯಯ ವಯಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂನು ಇಪಪತ್ಸೆೈದನ್ನೂನು ದಾಟಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ ಅವನಗೆ ಎರಡು ಮದುವೆಗಳಾಗಿ ಇಬಬಾರು ಹೆಂಡಿರೂ ತ್ೀರಿಕೊಂಡಿದದರು.
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ಮದಲನೆಯ ಹೆರೆಗೆಯ ಅನ್ನಂತ್ರವೆ ತ್ೀರಿಕೊಂಡಿದದಳು. ಎರಡನೆಯವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣೂಣಾ ಹುಟಿಟದ ಒಂದೂವರೆ ವಷ್ರ್ಶೆದೊಳಗಾಗಿ ಮತತಂದು
ಗಂಡು ಹುಟಿಟ, ಬಾಲೆ ಬಾಣಂತ್ಯರು ಅದನೆನುಲಲಿ ತ್ಳಿದಿದದ ಅಂತ್ಕಕ, ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಊರಿಗೆ ಹೊೀಗುವಾಗಸಾ, ಅವರಡನೆ ಹೆೀಳಿಕಳಿಸದದಳು,
ಕಿಟಟಯಯನ್ನನ್ನೂನು ತ್ಮಮ ಜೊತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆತ್ರಲು. ತ್ಕಕ ಮಟಿಟಗೆ ಹೊಟೆಟಬಟೆಟಗೆ ಏನ್ನೂ ಕಡಿಮಯಿಲಲಿದಷ್ುಟ ಆಸತವಂತ್ನಾಗಿದದ ಸೊೀದರಳಿಯನಗೆ
ಕಾವೆೀರಿಯನ್ನುನು ಕೊಟುಟ ಮದುವೆಮಾಡಿ, ಜನ್ನರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿೀಳುವುದನ್ನುನು ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಳೆವ ಉದೆದೀಶ ಅಂತ್ಕಕಗೆ.
“ಅವಳೆೀನ್ನು ಸಣಣಾ ಹುಡುಗಿಯೆ? ಮದುವೆ ಮಾಡಿದದರೆ ಮೂರು ಮಕಕಳ ತ್ಸಾಯಿ ಆಗುತ್ತದದಳು! ಆದರೂ ಸುಮಮನೆ ಚೆಲುಲಿ ಹರಿಯುತ್ತರುತ್ಸಾತಳೆ….
ಪರಿಕಾರ ಹಾಕುತ್ತದಾದಗ ಹೆೀಗೆ ಆಡುತ್ತದದಳೊ ಹಾಗೆಯೆ ಆಡುತ್ತರುತ್ಸಾತಳೆ ಕಂಡಕಂಡವರಡನೆ … ತ್ಸೆಳಳೆಗೆ ಬೆಳಳೆಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಇದಾದಳೆ ಎಂದು ಎಲಲಿರೂ
ಅವಳನ್ನುನು ಮುದುದಮಾಡುವವರೆ ಆಗಿದಾದರೆ…. ಏನಾನುದರೂ ಒಂದಾದರೆ ಕಿಸಾಕೊಳಿಳೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ಸಾತಗುತ್ತದೆ, ಅಂತ್ಕಕಗೆ ಋತ್ುವಾದ ಮೀಲೆ ಹೆಣುಣಾ
ಮಕಕಳನ್ನುನು ಮದುವೆ ಮಾಡದೆ ಇಷ್ುಟ ದಿನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟುಟಕೊಳೂಳೆತ್ಸಾತರೆಯೆೀ?….”ಹಿೀಗೆಲಲಿ ಜನ್ನರು ಆಡಿಕೊಳಳೆತಡಗಿದದರು,
ಕಾವೆೀರಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ
ಆ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾಯಿ ಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕಷೌಮವಾಗಿ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಕೊಟಿಟದದಳು, ನಜ. ಆದರೆ ಒಡೆಯರೂ ಅನ್ನನುದಾತ್ರೂ ಕಷ್ಟಕೆಕ ಬೆೀಕಾದವರೂ ಆಗಿ,
ಹಿಂದಿನಂದಲೂ ತ್ನ್ನಗೂ ತ್ನ್ನನು ಬಾಳದೆ ಹೊೀದ ಗಂಡ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಸೆಟಟರಿಗೂ ಆಪತರಾಗಿದದ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಮನೆತ್ನ್ನದ ಗೌರವಸಥೂ ಯುವಕರು, ಬೆಟಟಳಿಳೆ
ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರ ಮಗ ದೆೀವಯಯನ್ನಂಥವರು, ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬೆೀಡ ಅನ್ನುನುವುದಕಾಕಗುತ್ತದೆಯೆ? ಬಹುಕಾಲದ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಸೆನುೀಹಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ
ಮಾತ್ಸಾಡಿಸದರೆ, ವತ್ರ್ಶೆಸದರೆ, ಏನ್ನನಾನುದರೂ ಸೆನುೀಹಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಉಡುಗೊೀರೆ ತ್ಂದಿದದರೆ, ಬೆೀಡ ಎಂದು ನಷ್ುಟರವಾಗಿ
ಹೆೀಳುವುದಕಾಕಗುತ್ತದೆಯೆೀ? ಮಗಳ ಮೀಲೆ ಮೂರು ಹೊತ್ುತ ಕಾವಲು ಕೂರುವುದಕಾಕಗುತ್ತದೆಯೆೀ? ಎಷ್ಟಂದರೂ ಅವಳೂ ಪ್ಪಾರಯಕೆಕ
ಬರುತ್ತರುವ ಹುಡುಗಿ. ಪ್ಪಾರಯದ ಹುಡುಗರಡನೆ, ಒಂದೆರಡು ವಿನೀದದ ಮಾತ್ಸಾಡಿ, ಕುಶಾಲು ಮಾಡುವುದು ಬೆೀಡ ಎಂದರೆ, ಮೀಲುಮೀಲಕೆಕ
ಹೂ ಅಂದರೂ, ನಜವಾಗಿಯೂ ಸುಮಮನರುತ್ಸಾತಳೆಯೆೀ?…. ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪಾರಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಅನ್ನುಭವಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದದ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಅಂತ್ರಂಗ
ಇನ್ನೂನು ಮುಂದುವರಿದು ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಿತ್ುತ: ಸುಮಮನರಲು ಖಾರ, ಉಪುಪ, ಹುಳಿ ತ್ನ್ನುನುವ ಮನ್ನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೆೀ?”
ಆವೊತ್ುತ ರಾತ್ರ ಅಳಿಯನ್ನ ಉಪಚಾರಾಥರ್ಶೆವಾಗಿ ಔತ್ಣದ ಊಟ ಸದದವಾಗುವುದೆೀ ಹೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾವೆೀರಿ ತ್ಸಾಯಿಗೂ ಕೊರಗನಗೂ
ನೆರವಾದಳು. ಆದರೆ ಅದು ಮನ್ನಃಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅಂದಿನ್ನ ರಾತ್ರಯೆ ಮಿಶನ್ ಸೂಕಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಪುಡಿಸಾಬರು
ಉಂಗುರ ಕೊಡುವುದೆಂದು ಗೊತ್ಸಾತಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಚಿೀಂಕರ ಮಧಾಯಹನುವೆ ತ್ಳಿಸಹೊೀಗಿದದನ್ನು. ಅನರಿೀಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ ಬಂದಿದದ ಅತ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅದಕೆಕಲ್ಲಿ
ಭಂಗವುಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೊೀ ಎಂಬ ಅಶಂಕೆ ಕಾಡತಡಗಿತ್ುತ ಕಾವೆೀರಿಯನ್ನುನು . ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ತ್ನ್ನಗೆ ಸವಲಪವೂ ಇಷ್ಟವಿಲಲಿದ ಕಿಟಟಯಯಸೆಟಿಟಯನ್ನುನು
ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಾಗುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ಮಾಡಿದಾದರಲಾಲಿ ಎಂಬುದು. ಕಿಟಟಯಯನ್ನನ್ನುನು, ಅವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನನು ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ
ನೀಡಿದದಳು. ಅವನ್ನ ಉಬುಬಾ ಹಲುಲಿ, ಕೊೀಳಿಯ ಕುತ್ತಗೆಯಂತ್ಸೆ ಉದದವಾಗಿದದ ಕುತ್ತಗೆ , ಗಳುವಿನ್ನಂತ್ದದ ಸಪುರ ಕಾಲು-ಇವೆಲಲಿ ಅವಳಿಗೆ
ಹಿಡಿಸರಲ್ಲಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದೆೀವಯಯನ್ನಂಥವರ ಭದಾರಕಾರ ಮತ್ುತ ಸುಪರದೂರಪಗಳನ್ನುನು ನೀಡಿ ಮಚಿಚಾದ ಅವಳಿಗೆ ಕಿಟಟಯಯ ಜಗುಪ್ಪೆಸಾಗೆ
ಕಾರಣನಾಗಿದದನ್ನು. ಆಗೊಮಮ ವಿನೀದಕಾಕಗಿ ಅವಳ ತ್ಸಾಯಿ “ನ್ನಮಮ ಕಿಟಟಯಯನ್ನನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿತಯೆೀನೆ ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದದಕೆಕ, “ಅವನ್ನನು
ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕಿಕಂತ್ ಹಾಳುಬಾವಿಗಾದೂರ ಹಾರುತ್ತೀನ!” ಆಮೀಲೆ ಕಿಟಟಯಯ ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸುದಿದ ಕೆೀಳಿ, ತ್ನ್ನಗೆ
ಶನ ತಲಗಿತ್ಲಾಲಿ ಎಂದು ಸಂತೀಷ್ಪಟಿಟದದಳು. ಅವನ್ನ ಮದಲನೆ ಹೆಂಡತ್ ಹೆತ್ುತ ಸತ್ಸಾತಗಲೂ ಕಾವೆೀರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ, ಮತ್ಸೆತ ಎಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ
ಶನ ತ್ಗಲ್ಕೊಳುಳೆತ್ತದೆಯೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಶನ ಗಟಟದ ಮೀಲಕೆಕ ಹತ್ತದೆ, ಗಟಟದ ಕೆಳಗೆೀ ಅವನಗೆ ಮತತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸತ್ುತ ಆ
ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತ್ ಸತ್ುತ ಎರಡು ಮೂರು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಾಗಿದದರೂ ಅವನಗೆ ಹೆಣುಣಾ ಸಕಿಕಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ಸುದಿದ ಕಾವೆೀರಿಗೆ ಅನಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ುತ. ಏಕೆಂದರೆ
ಈಗ ಎಲಲಿರೂ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದ ಹೆಣುಣಾ ಎಂಬ ಅಥರ್ಶೆದಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಣತಡಗಿದದರು. ಅದೂ ಒಂದು ಒಳಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತ, ಕಾವೆೀರಿ
ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪರತ್ಷಾಠವಂತ್ರ ಮನೆತ್ನ್ನದವನಾಗಿದದ ದೆೀವಯಯನಗೆ ಹತ್ತರ ಹತ್ತರ ಸರಿಯುವುದಕೆಕ , ತ್ನ್ನನು ಬದಕನ್ನುನು ಅವನ್ನ ಬದುಕಿನಡನೆ ಸಾವಿರಪ್ಪಾಲು
ಹಷ್ರ್ಶೆದಾಯಕವಾಗಿತ್ುತ ಅವಳಿಗೆ-ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಇಟುಟಕೊಂಡವಳಾಗಿರುವುದು! ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದ ನೆಂಟರಿಗಾಗಿ ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟಿಟದದ
ಎಲೆಡಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜಗಿಯುತ್ತದದ ಕಿಟಟಯಯಸೆಟಿಟಯ ಹುಳುಹಿಡಿದು ವಿಕಾರವಾಗಿ ಅಸತವಯಸತ ಕಾವೆೀರಿಗೆ ಅಮೀಧ್ಯ ಮಟಿಟದದಕಿಕಂತ್ಲೂ
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ಅಸಹಯಕರವಾಗಿ ತೀರಿತ್ುತ ತ್ಸಾಯಿಯ ಆ ಸೊೀದರಳಿಯನಡನೆ ಒಡಬಾಳು.
ರಾತ್ರ ಊಟವಾಗುವುದಕೆಕ ಮದಲೂ ಆಮೀಲೆಯೂ ಅಂತ್ಕಕ ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಕಿಟಟಯಯರು ಲ್ೀಕಜೀವನ್ನ, ಗೃಹಕೃತ್ಯ ಮತ್ುತ ಬಂಧ್ು ಬಾಂಧ್ವರು,
ಭೂತ್ ಮತ್ುತ ಭವಿಷ್ಯತ್ುತ-ಅನೆೀಕ ವಿಷ್ಯ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದರು. ತ್ಸಾವು ತ್ಮಮ ಮುದಿತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ನೀಡಲು ಊರಿಗೆ ಹೊೀದಮೀಲೆ ಕೊೀಣುರು,
ಹೂವಳಿಳೆ, ಹಳೆಮನೆ, ಸಂಭಾವಿ, ಬೆಟಟಳಿಳೆೀ ಮತ್ುತ ಮೀಗರವಳಿಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಂಗತ್ಗಳನೆನುಲಲಿ ಕೆೀಳಿ ಕೆೀಳಿ, ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಪರಶೆನುಹಾಕಿ,
ತ್ಳಿದುಕೊಂಡರು. ಮುಕುಂದಯಯ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಮನೆಅಳಿಯನಾಗಿ ಹೊೀಗಿ ನೆಲಸರುವುದನ್ನೂನು, ಕೊೀಣುರು ಮನೆ ಜಮಿೀನ್ನುಗಳ ಹಿಸೆಸಾ ತ್ಮಮ
ಆಗಮನ್ನಕಾಕಗಿಯೆ ಇದಿರು ನೀಡುತ್ತರುವ ವಿಚಾರವನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದಾಗ ಅವರು ದಿೀಘರ್ಶೆಕಾಲ ಚಿಂತ್ಸಾಮಗನುರಾಗಿದದರು. ಅಂತ್ಕಕ ಅವರ ಮುದಿ ಅಬೆಬಾಯ
ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮವನ್ನುನು ವಿಚಾರಿಸದಾಗ ಅವರು ಹೆೀಳಿದರು ಹನಗಣ್ಣಾಣಾಗಿ : ‘ಅಂತ್ೂ ಅದು ನಾನ್ನು ಹೊೀಗುವವರೆಗೆ ಕಾದಿದುದದೆೀ ನ್ನನ್ನನು ಪುಣಯ. ನಾನ್ನು
ಬರುವುದನೆನು ಕಾಯುತ್ತತ್ಸೆತಂದು ತೀರುತ್ತದೆ ಅದರ ಜೀವ. ನಾನ್ನು ಹೊೀದ ಮರುದಿವಸವಲಲಿ ಅದರ ಮರುದಿವಸವೆ ಅದರ ಪ್ಪಾರಣ ದೆೀವರ ಪ್ಪಾದ
ಸೆೀರಿತ್ು! ಅದರದೆದೀ ದಿನಾಗಿನ್ನ ಬಜಜಿಗಿಜಜಿ ಎಲಾಲಿ ಪೂರೆೈಸ ಬರುವುದೆೀ ಇಷ್ುಟ ತ್ಡವಾಯಿತ್ು. ರಂಗಪಪಗೌಡರು ಏನ್ನು ತ್ಳಿದುಕೊಂಡಿದಾರೆಯೊೀ?
…”ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಕುಂಡೆಗೆ ಕಾಲು ಮುಟಿಟಸಯೆ ಬಿಟಟ!” ಎಂದು ಎಷ್ುಟ ಜನ್ನರ ಕೆೈಲ್ ಆಗಲೆ ಹೆೀಳಿಬಿಟಿಟದಾದರೆಯೊೀ?”
ಆ ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಬಾಲು ಕಾವೆೀರಿಗೆ ನೀರಸವಾಗಿತ್ುತ: ಕೆಲವು ಪ್ಪಾಲು ಆಯಾ ಸಂದಭರ್ಶೆದ ಅಜಾಞನ್ನದಿಂದಾಗಿ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ
ಕಿಟಟಯಯಸೆಟಟರನ್ನುನು ಮೀಗರವಳಿಳೆಗೆ ಕರೆತ್ಂದಿದದ ಮುಖಯಕಾರಣದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾವೆೀರಿ ಅನಾಸಕೆತಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು
ಅವನಗೆ ಕೊಟುಟ ಲಗನುಮಾಡುವ ವಿಚಾರ, ಸವಲಪವೂ ಸಂದೆೀಹಕೆಕ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿದೆ, ದೃಡವಾಗಿ ನಧ್ರ್ಶೆರಿಸಲಪಟಿಟದೆ. ಎಂಬುದು ಅವಳಿಗೆ
ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸದಷ್ುಟ ಸುಸಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ುತ. ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತೀರಲ್ಲಲಿ. ಬೊೀನನಳಗೆ ಸಕಿಕಬಿದದ ಇಲ್ಯಂತ್ಸೆ ಅವಳ ಮನ್ನಸುಸಾ
ಸುಮಮನೆ ಅತ್ತಂದಿತ್ತ ಇತ್ತಂದತ್ತ ಪರಿದಾಡತಡಗಿತ್ುತ. ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಯಿತ್ು. ತ್ನ್ನನುದಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಚಾನ್ನ
ಸಂಪರದಾಯಬದದವಾದ ಬೊೀನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಿಕಕೊಂಡಿದದ ಅವರು ಮದುವೆ ನಶಚಾಯವಾಗಿ ಇನೆನುೀನ್ನು ಲಗನುದ ಮುಹೂತ್ರ್ಶೆವೂ ಹತ್ತರ ಬಂತ್ು
ಎನ್ನುನುವಾಗಲೂ, ಹೆೀಗೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆಮಾಡಿ ಆ ಅನಾಹುತ್ದಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡಿದದರು ಎಂಬುದನ್ನುನು ನೆನೆದಳು. ಅವರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುಚಾ ಸವತ್ಂತ್ರ
ವಾತ್ಸಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ತ್ನ್ನಗೆ, ಒದಗಲ್ರುವ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂನು ಸವಲಪ ದೂರವಾಗಿರುವ, ಅನಾಹುತ್ದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ?.
ಹಿಂದೊಮಮ ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರಡನೆ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ಗುಡಡ ಹತ್ತ, ಪರಜೆಞತ್ಪಿಪ, ದೊೀಲ್ಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಮನೆಗೆ
ಬಂದಿದಾದಗ, ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯೊಡನೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ಸಾತ, ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನನುನ್ನುನು ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟುಟ ಲಗನುವಾಗುವ ವಿಷ್ಯದ ಪರಸಾತಪ
ಬಂದಾಗ, ಅಂತ್ಕಕ ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೂ ಕೊೀಣುರು ಮುಕುಂದಯಯನಗೂ ಬಾಲಯದಿಂದಲೂ ಇರುವ ಪರಣಯ ಸಂಬಂಧ್ದ ನೆನ್ನಪು ಮಾಡಿದಾಗ,
ಮುದುಕ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಹೆೀಳಿದದ ಮಾತ್ೂ ಮಾತ್ನ್ನ ರಿೀತ್ಯೂ ನೆನ್ನಪೂ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮುದಕ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ಹೆೀಳಿದದ ಮಾತ್ೂ ಮಾತ್ನ್ನ
ರಿೀತ್ಯೂ ಕಾವೆೀರಿಯ ಮುಂದೆ ನನೆನುಯೊ ಮನೆನುಯೊ ನ್ನಡೆದಂತ್ಸೆ ಬಂದಿತ್ು! “ಈ ಹುಡುಗರ ಆಟಾನೆಲಲಿ ಲೆಕಕಕೆಕ ತ್ಂಗೊಂಡೆರ ಅಂದಹಾಗೆ ಆಯುತ
ಬಿಡು: ಏನ್ನು ಮನೆೀಲ್ ಹೆೀಳೊೀರು ಕೆೀಳೊೀರು ಹಿರೆೀರು ದೊಡಡೀರು ಯಾರು ಇಲೆಲಿೀನ್ನು? ಇವರಿವರೆೀ ಗೊತ್ುತ ಮಾಡಿಕೊಳಾಳೆಕೆ? ನಾವೆೀನ್ನು
ಕಿಲಸತರೆ?…
ಆಗ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರು ತ್ಸಾಯಿಯ ಬೆನ್ನನು ಹಿಂದೆ ನಂತ್ದದ ತ್ನ್ನನುನೆನು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಅಭಪ್ಪಾರಯ ಏನ್ನು ಎಂದು ಬರಿಯ ವಿನೀದಕಾಕಗಿಯೆ
ಕೆೀಳಿದದರು. ತ್ಸಾನ್ನು ಏನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಮುಂಡಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವಿತ್ುಕೊಂಡಿದದಳು. ಈಗ? ತ್ನ್ನಗೆೀ ಅಂತ್ಹ ಸಂಕಟ ಪ್ಪಾರಪಿತಯಾದಾಗ? ಕಾವೆೀರಿ
ಚಿಂತ್ಸದಳು: ಯಾವ ಮುಂಡಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಅವಿತ್ುಕೊಳುಳೆವುದು? ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮರೆಹೊಗಿಸಕೊಳುಳೆವ ಮುಂಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಚಿನ್ನನುಕಕಗಾದರೂ ಮುಕುಂದಯಯ
ಇದದರು. ತ್ನ್ನಗೆ? ದೆೀವಯಯಗೌಡರೂ ಉಂಗುರದ ಅನ್ನುಮಾನ್ನದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಿಬಿಟಿಟದಾದರೆ !…. ಚಿೀಂಕರ ಎಲಲಿರೂ ಮಲಗಿದ ಮೀಲೆ ಹಿತ್ತಲುಕಡೆ
ದನ್ನದ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಹತ್ತರಬಂದು, ದನ್ನದ ಕೊೀಡು ಕಂಬಕೆಕ ಬಡಿದಂತ್ಸೆ ಸದುದ ಮಾಡುತ್ಸಾತನ್ನಂತ್ಸೆ….ಇವೊತ್ುತ ಇವರೆಲಾಲಿ ಎಷ್ುಟ ಹೊತ್ತನ್ನ ಮೀಲೆ
ಮಲಗುತ್ಸಾತರೀ? ನಾನ್ನೂ ಹೊತ್ಸಾತಗಿ ಮಲಗಿದರೆ? ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಚಿೀಂಕರ ಬರುವ ಸಮಯಕೆಕ ಸರಿಯಾಗಿಒ ನ್ನನ್ನಗೆ ಜೊೀರಾಗಿ ನದೆದ
ಬಂದುಬಿಟಟರೆ? ಇಲಲಿ, ಇವೊತ್ುತ ಏನಾದರೂ ನದೆದ ಮಾಡುವುದೆ ಇಲಲಿ; ಎಚಚಾರವಾಗಿಯೆ ಇರುತ್ಸೆತೀನೆ… ಆ ಸಾಬು ಏನಾದರೂ ಕೆಟಟ ಮನ್ನಸುಸಾ
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ಇಟಿಟದಾದನೆಯೊ? ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಬಿಟಟರೆ? ಏನ್ನು ಮಾಡಿಯಾನ್ನು ಮಹಾ? ಚಿೀಂಕರ ಜೊತ್ಸೆಗಿರುವುದಿಲಲಿವೆ? ಹಾಗೆೀನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ,
ಕತ್ತಯಲ್ಲಿ ಕಡಿದೆ ಬಿಡುತ್ಸಾತನೆ ಸಾಬಿಯನ್ನುನು! ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಸವಲಪ ಮೈಮುಟಿತ ಮುದಾದಡಿದರೂ ಚಿಂತ್ಸೆಯಿಲಲಿ…. ಇತ್ರರರೂ ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು
ಪಿರೀತ್ಗಾಗಿ ಮುದಾದಡಿಲಲಿವೆ?…. ಏನಾದರೂ ಆಗಲ್! ನ್ನನ್ನನು ಬದಕು ಹಸನಾಗಬೆೀಕಾದರೆ ಆ ಉಂಗುರ ಮತ್ಸೆತ ನ್ನನ್ನನು ಕೆೈ ಸೆೀರಬೆೀಕು. ಇಲಲಿದಿದದರೆ ಸಾಬಿ
ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆೀಡಿಗಿಂತ್ಲೂ ಸಾಸರಮಡಿ ಕೆೀಡು ನ್ನನ್ನಗೆ ಕಟಿಟಟಟ ಬುತ್ತ….
ರಾತ್ರ ಅವರೆಲಲಿ ಮಾತ್ು ಮುಗಿಸ ಮಲಗುವುದು ತ್ುಸು ಹೊತ್ಸೆತೀ ಆಗಿತ್ುತ. ಇನ್ನೂನು ಹೊತ್ಸಾತಗುತ್ತತತ ಏನ? ಆದರೆ ಕಿಟಟಯಯಸೆಟಟರು ಪದೆೀ ಪದೆೀ
ಆಕಳಿಸತಡಗಿದದರು. ಎಲಡಕೆ ಹಾಕಿದದ ಕೆನಾನುಲ್ಗೆಯನ್ನೂನು ಹುಳುತ್ಂದು ಅಸಹಯವಾಗಿದದ ದಂತ್ಪಂಕಿತಯನ್ನೂನು ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತ್ತ ಆಕಳಿಕೆಯಿಂದಲೆ
ಉಕಿಕದದ ಕಣಣಾನೀರನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಪಂಚಿಯ ಸೆರಗಿನಂದ ಒರೆಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದರು, ರೀಮಮಯವಾಗಿದದ ತ್ಮಮ ತಡೆ ಬುಡದವರೆಗೂ
ಕಾಣುವುದನ್ನುನು ಒಂದಿನತ್ೂ ಲೆಕಿಕಸದೆ. ಅದನ್ನುನು ಕಂಡು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಹೆೀಳಿದದರು: “ಕಿಟಟಯಯಗೆ ಪೂತ್ರ್ಶೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಹಾದಿ ನ್ನಡೆದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ
ಕೊನೆಕೊನೆಗೆ ಸವಲಪ ಓಡಿಓಡಿಯೆ ದೌಡು ಬರಬೆೀಕಾಯುತ, ಕತ್ತಲಾಗೊೀಕೆ ಮದಲೆೀ ಮನೆ ಸೆೀರುವ ಅಂತ್ಸಾ. ಇವೊತ್ುತ ಅಮಾಸೆ, ಕದಿದಂಗಳು.
ಪೂರಾ ಕೆಟಟಕಾಲವಂತ್ಸೆ! ರಾತ್ರ ಭೂತ್ ಪಿಶಾಚಿದೆಯಯ ತ್ರಗತವೆ ಅಂತ್ಸಾ ನ್ನಮಮ ಕಿಟಟಯಯಗೆ ಪೂರಾ ಹೆದರಿಕೆ!….ನ್ನನ್ನಗೆ ಕಳಳೆರ ಹೆದರಿಕೆ; ಇವನಗೆ ದೆವವದ
ಭಯ…. ಮೀಗರಳಿಳೆಗೆ ಕಾಲ್ಟಟಮೀಲೆಯೆೀ ನಾವು ಮಲಲಿಗೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿದುದ….”
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನ:ಶಬದವಾಗಿತ್ುತ; ಕಗಗತ್ತಲೆ ಕವಿದಿತ್ುತ. ಮಳೆಗಾಲದ ಅಮವಾಸೆಯಯಾಗಿದದರಿಂದ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಯಾವ ವಸುತವನ್ನೂನು ಗುರುತ್ಸಲು
ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಕಗಗತ್ತಲೆ ಕವಿದಿರುವಾಗ ಇನ್ನುನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕೆೀಳಬೆೀಕೆ ? ಮಲಗಿದದವರು ಉಸರೆಳೆದುಕೊಳುಳೆವ ಸದೂದ ಆ ನಃಶಬದ ಕತ್ತಲೆಯ
ಬುಸುಗುಟುಟವಿಕೆಯೆಂಬಂತ್ಸೆ ಭಯಾನ್ನಕವಾಗಿತ್ುತ. ಕಗಗತ್ತಲೆಯನೆನು ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಃಶಬದತ್ಸೆಯನೆನು ಆಲ್ಸುತ್ಸಾತ ಕಾವೆೀರಿ ನಶಚಾಲವಾಗಿ ಮಲಗಿದದಳು,
ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ ದನ್ನದ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ದಿಕಿಕಗೆ ಕಿವಿಯಾಗಿ. ಒಮಮಮಮ ದನ್ನವೂ ಎಮಮಯೊೀ ಸೀನದರೆ, ಅಥವಾ ಕೊಳಗಿನ್ನ ಸದುದ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾವೆೀರಿಗೆ
ಮೈಯೆಲಲಿ ಬಿಸಯಾದಂತ್ಸಾಗಿ, ಹೊದೆದಿದದ ಶಾಲನ್ನುನು ಸರಿಸುತ್ತದದಳು, ಮೈ ತ್ಣಣಾಗಾಗಲ್ಕೆಕ.
ನದೆದ ಮಾಡದಿದದರೆ ಅಥವಾ ನದೆದ ಬರದಿದದರೆ ಇರಳು ಅದೆಷ್ುಟ ದಿೀಘರ್ಶೆವೊೀ? ಕಾಯುವ ನಮಿಷ್ನಮಿಷ್ವೂ ಕಾವೆೀರಿಗೆ ಯುಗದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿತ್ುತ!
ಬರಬರುತ್ಸಾತ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದಾಡುತ್ತದದ ಅಲ್ೀಚನೆಗಳು ಕನ್ನಸನ್ನ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಸೆೀಲತಡಗಿದವು. ಭವಗಳಿಗಿದದ ಸೂಥೂಲತ್ಸೆ ತಲಗಿ, ಗರಿ
ಹಗುರವಾಗಿ ಕರಮ ತ್ೃಪಿತ ಹಾರಾಡತಡಗಿದುವು, ಗುರುಲಘು ಭೆೀದವಿಲಲಿದೆ ಅಸತವಯಸತವಾಗಿ ಅಡಾಡಡುವಂತ್ಸೆ:
ಒಡಿದಯಲ್ಲಿ ಕೊೀಳಿಯ ಹೆೀಟೆಯನ್ನುನು ಹಿಡಿದೆತ್ತಕೊಂಡು, ಆ ದಿನ್ನವೆ ಇಕಕಲು ಮಟೆಟ ಇದೆಯೊೀ ಇಲಲಿವೊೀ ಎಂದು ಕಿರುಬೆರಳು ಹೆಟಿಟ
ನೀಡುತ್ತದಾದಳೆ….
ಕೊರಗ ಹೆೀಳುತ್ತದಾದನೆ “ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳೊೀ, ಸುಕರ, ಅಂದರೆ “ವಾಟೆ ಕೊಳವಿೀಲ್ ಒಂಬತ್ುತ ಆನೆ ಹೊೀಗಿ, ಮರಿ ಆನೆ ಬಾಲ ಸಕೊಕಂಡುತ”
ಅಂದನ್ನಂತ್ಸೆ!” ಹಿ ಹಿಹು ಹಿಹು ಎಂದು ಫಕಕನೆ ಕಣುಣಾ ಬಿಟಟಳು ಕಾವೆೀರಿ.
‘ಅಯೊಯೀ! ನದೆದಮಾಡಿಬಿಟಿಟದೆದನ್ನಲಾಲಿ?’ ಎಂದುಕೊಂಡು ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಅದೆೀ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಇಟುಟಕೊಂಡಿದದ ತ್ಸಾಮರದ ಚೆಂಬಿನಂದ ನೀರು ತ್ಸೆಗೆದು
ಕಣುಣಾಗಳನ್ನುನು ಒದೆದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು
ಮತ್ಸೆತ ಆಲ್ೀಚನೆ: ಮದಮದಲು ಸಕರಮ, ತ್ರುವಾಯ ಅಕರಮ:
ನಾಳೆ ಅಲಲಿ, ನಾಡಿದದಲಲಿ, ಆಚೆ ನಾಡಿದುದ ಗೌರಿಹಬಬಾಕೆಕ ಮುಂಚೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಬಂದಾಗ ನ್ನನ್ನನು ಕೆೈಲ್ ಉಂಗುರ ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗೆಬಾೀಕು!… ಬರದೆ

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಇತ್ಸಾರ್ಶೆರೆಯೆ? ಹೊೀದ ವರುಷ್ವು ಗೌರಿ ಹಬಬಾಕೆಕ ಎರಡು ದಿನ್ನ ಇದೆ ಅನ್ನುನುವಾಗ ಬಂದು, ಈಗ ನಾನ್ನು ಹೊದುದಕೊಂಡು ಇರೀ ಶಾಲನೆನು
ಕೊಟುಟ….ಏನೆಲಲಿ ಮಾಡಿ ಹೊೀಗಿದದರಲಾಲಿ? (ಕಾವೆೀರಿ ಅದನ್ನುನು ನೆನೆದು ಪರತ್ಯಕಷೌವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಚಿತ್ರಸಕೊಂಡು ಸೊಗಸದಳು)….ದೆೀವಯಯಗೌಡರು
ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿದರೆ ನಾನ್ನೂ ಸೆೀರುತ್ಸೆತೀನೆ. ಆ ಜಾತ್ಯಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ತಡಿಸದ ಮೀಲೆ ಮದುವೆಯಾದಂತ್ಸೆಯೆ ಲೆಕಕವಂತ್ಸೆ! ಪ್ಪಾದಿರ
ಹೆೀಳಿದದರಲಲಿವೆ?…. ಪ್ಪಾಪ, ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಮೀಲೆ ಏನೆಲಲಿ ಹೆೀಳುತ್ತದದರು? ಎಷ್ುಟ ಒಳೆಳೆಯವನ್ನು ಅಂವ? ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ಕುತ್ತಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಂದ
ಎಂದು ಸುದಿದ ಹುಟಿಟಸದದರಲಾಲಿ?….ಮನೆನು ಅವನ್ನ ಕೆೈಬೆರಳನೆನು ಕಡಿದಿದದಳಲಾಲಿ ಯಾವಳೊೀ ಹಿಡಿಂಬಿ? ಬೆರಳಿಗೆ ಬಟೆಟ ಸುತ್ತಕೊಂಡು, ಅಳುತ್ಸಾತ ನ್ನನ್ನನು
ಹತ್ತರ ದುಃಖ ತೀಡಿಕೊಂಡನ್ನಲಾಲಿ? ಪ್ಪಾಪ, ಅವನ್ನ ಮಕಕಳ ಗೊೀಳು ಬೆೀಡವಂತ್ಸೆ!….ನ್ನನ್ನನು ಹತ್ತರ ದೆೀವಯಯ ಗೌಡರು ಕೊಟಟ ದುಡುಡ ಇದೆಯಲಾಲಿ
ಅದನೆನುಲಲಿ ಚಿೀಂಕರನಗೆ ಕೊಟುಟಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ, ಅವನ್ನ ಅವನ್ನ ಉಪಕಾರಕಾಕಗಿ…. ಏ ಈ ನಾಯಿಗೆ ಏನ್ನು ಕಲ್ಯೆ? ಹೆೀಂಟೆ ಮೀಲೆ ಹತ್ತಕೆಕ ಹೊಗತದಲಾಲಿ!
…. ಯೆೀಸುಸಾವಮಿ ಒಂದೆೀ ಮಿೀನ್ನನ್ನುನು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ್ನಕೆಕ ಹೊಟೆಟ ತ್ುಂಬ ಹಂಚಿಕೊಟಟನ್ನಂತ್ಲಾಲಿ!…. ತ್ೂಚಾ! ಬಾಯಡ ಸುಮಮನರಿ! ಅಲ್ಲಿಗೆಲಲಿ ಕೆೈ
ಹಾಕಬಾಯಡಿ!…. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುತ್ುತಕೊಡಾದು ಬಾಯಡ; ನೀವು ಕಚಿಚಾಬಿಡಿತೀರಿ!….
ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬಬಾರಿ ಸುಟುಟ ಕಟಿಟ ಇಟಿಟದದ ಇಲ್ಕತ್ತರಿ ಸಡಿದ ಸದಾದಗಿ ಕಾವೆೀರಿ ಕುಮುಟಿ ಎಚೆಚಾತ್ತಳು. ಸಕಿಕಕೊಂಡಿದದ ಇಲ್ ಚಿಞ ಚಿಞ ಚಿಞ
ಎಂದು ಕೂಗಿತ್ು. ಅಭಾಯಸ ಬಲದಿಂದ ಛೆೀ ಪ್ಪಾಪ! ಎಂದುಕೊಂಡಳು ಕಾವೆೀರಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲೆಲಿ ಅದರ ಸದುದ ನಂತ್ತ್ುತ. ಅದು
ಸತ್ುತಹೊೀಯಿತ್ಸೆಂದು ಸುಮಮನಾದಳು….
ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂನು ಚಿೀಂಕರ ಬರಲ್ಲಲಿ? ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ಸೆಂದು ಸುಮಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ಸಾತನ? ಆಗ ಮಳೆ ಬಂದಿದದರೆೀನಾಯುತ? ಈಗ ನಂತ್ದೆಯಲಲಿ!
….ಮಲಲಿಗೆ ಎದುದ ಹೊೀಗಿ ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದು ನೀಡಲೆೀ ?…ಕಾವೆೀರಿಗೆ ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಹೆೀಳಿದುದ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಯಿತ್ು: ಇವೊತ್ುತ
ಅಮವಾಸೆಯ, ಕೆಟಟಕಾಲ. ಭೂತ್ ಪಿಶಾಚಿ ತ್ರುಗುತ್ತವೆ? ಒಬಬಾಳೆ ಎದುದ ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದಾಗ ಭೂತ್ಗಿೀತ್ ಕಾಣ್ಸಕೊಂಡರೆ ?….ಈಗ ಬೆೀಡ,
ಚಿೀಂಕರ ಬಂದಮೀಲೆ ಹೊೀಗಿತೀನ. ಆಗ ಧೆೈಯರ್ಶೆಕೆಕ ಅಂವ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ!….
ದನ್ನದ ಕೊೀಡು ಕಂಬಕೆಕ, ಅದು ಕುತ್ತಗೆ ತ್ೀಡುವಾಗ ತ್ಗುಲ್, ಹೊಡೆದಂತ್ಸೆ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು!
ಕಾವೆೀರಿ ಸರಕಕನೆ ಹಾಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ಳು. ಆಲ್ಸದಳು. ಹೌದು, ಚಿೀಂಕರನೆ ಇರಬೆೀಕು. ಎದೆ ಢವಢವನೆ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ು. ಉಸರಾಟ
ಹೆಚಿಚಾತ್ು….ನಜವಾಗಿಯೂ ಬಂದೆೀ ಬಿಟಟನೆ? ನಜವಾಗಿಯೂ ನಾನ್ನು ಅವನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಬಬಾಳೆ ಈ ರಾತ್ರ ಕಗಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿ ಸಾಬಿಯ ಕೆೈಲ್
ಉಂಗುರ ಹಾಕಿಸಕೊಂಡು ಬರಬೆೀಕೆ?….ಇದುವರೆಗೂ ಭಾವಮಾತ್ರವಾಗಿದುದ ಕಲಪನಾ ಸಾವರಸಯದ ಸಾಹಸದಂತ್ಸೆ ಆಕಷ್ರ್ಶೆಣ್ೀಯವಾಗಿದುದದು ಈಗ
ವಾಸತವವಾಗಿ ನ್ನಡೆಯಲ್ರುವ ಲ್ೀಕಚರಿತ್ವಾಗಿ ಇದಿರುನಂತ್ಸಾಗ ತ್ರಳೆ ಕಾವೆೀರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗತಡಗಿತ್ು. ಪಕಕದ ಕೊೀಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ
ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ಎಬಿಬಾಸದರೆ? ಏನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದದರೂ ತ್ಸಾಯಿಯನೆನು ಕೆೀಳಿ, ಕಾಯಾರ್ಶೆಚರಣ್ಣೆ ಕೆೈಕೊಳುಳೆವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ದಿಕುಕ ತೀರದಂತ್ಸಾಗಿ
ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ಸೆ ಇದದಳು, ಕಾಲು ಏಕೊ ಸೊೀತ್ುಬಂದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ…. ಆದರೆ? ತ್ುಸು ನಂತ್ದದ ಆ ಕೊೀಡುಬಡಿಯುವ ಸದುದ ಮತ್ಸೆತ
ಕೆೀಳಿಸತ್ು….ಉಂಗುರ….ದೆೀವಯಯಗೌಡರು…. ಕಿಟಟಯಯಸೆಟಿಟ…. ಮದುವೆ…. ಹೂವಳಿಳೆ ಚಿನ್ನನುಕಕ….ತ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಏನೆೀನೀ ಸುತ್ತತಡಗಿತ್ು….
ಈಗ ಹಿಂಜರಿದರೆ ನಾನ್ನು ಕೆಟೆಟ. ನ್ನನ್ನನು ಬಾಳೆಲಲಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ!….ಕಾವೆೀರಿ ದಿಟಟಮನ್ನಸಸಾನಂದ ಆವೆೀಶ ಬಂದವರಂತ್ಸೆ ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ
ಎದುದನಂತ್ು, ಶಾಲನೆನುತ್ತ ಸುತ್ತ ಹೊದೆದುಕೊಂಡಳೂ.
ಅವಳು ಮಲಗುವಾಗ ದಿನ್ನನತ್ಯದ ರೂಢಿಯಂತ್ಸೆ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ; ಗಟಟದ ಮೀಲ್ನ್ನವರಂತ್ಸೆ ಸೊಂಟಕೆಕ ಸೀರೆ ಬಿಗಿದು ಸುತ್ತ,
ಗೊಬೆಬಾ ಸೆರಗು ಕಟಿಟ, ಭದರವಾಗಿ ಉಡುಗೆ ಉಟಿಟದದಳು. ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನ ಉಡುಗೆ ತ್ುಂಬ ಸಡಿಲ ಉಡುಗೆ ಎಂಬುದು ಅವಳ ನ್ನಂಬುಗೆ. ಯಾರಾದರೂ
ತ್ುಸು ಜಗಿಗಸ ಎಳೆದರೂ ಬಿಚಿಚಾಯೆ ಹೊೀಗುವ ಸಂಭವ ಹೆಚುಚಾ. ಗಟಟದ ಮೀಲ್ನ್ನದಾದರೀ, ದಂಡುಕಡಿಯಲು ಹೊೀಗುವವರ ಸಮವಸತರದಂತ್ಸೆ,
ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಭದರವಾಗಿದುದ, ಎಂತ್ಹ ಹೊೀರಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಸಡಿಲವಾಗುವ ಸಂಭವ ಬಹಳ ಕಡಿಮ: ಬಿಚಿಚಾಹೊೀಗುವುದಂತ್ೂ ಸಾಧ್ಯವೆ ಇಲಲಿ!….
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ಕಾವೆೀರಿ ಸದುದಮಾಡದೆ ತ್ುದಿಗಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಲಿನೆ ತ್ಡವಿ ನ್ನಡೆದು, ತ್ಸಾಳವನ್ನುನು ಅದಷ್ುಟ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕೆಕ ಸರಿಸ, ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಕಿೀಲು
ಸದಾದಗದಂತ್ಸೆ ತ್ಸೆರೆದಳು. ಮಳೆಗಾಲದ ಚಳಿಗಾಳಿ ಸುಯಯನೆ ಬಿೀಸತ್ು. ಮತ್ಸೆತ ಬೆೀಗನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಣ ಚಿಲಕವಿಕಿಕದಳು, ಬಿೀಸುವ
ಚಳಿಗಾಳಿಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿರುವವರಿಗೆ ಎಚಚಾರವಾಗದಿರಲ್ಕೆಕ….
ಮುತ್ತ ದಟಟಯಿಸದದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸುತಪರತ್ಸೆಯೀಕತ್ಸೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಬಳಿಸಾರಿ ಪಿಸುದನಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ ಚಿೀಂಕರನ್ನ ಗುರುತ್ು ಹಿಡಿದು
ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟಳು. ಸುಪರಿಚಿತ್ ಪರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡ ಹುಳುವಿನ್ನ ನ್ನಡುವೆ, ಕಣ್ಣಾಗೆೀನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ನ್ನಡೆದು, ಅಡಡಬಂದ
ಆಗುಂಬೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆೀ ಹೆದಾದರಿಯನ್ನುನು ದಾಟಿ, ಮಿಷ್ನ್ ಇಸೂಕಲ್ನ್ನ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತರದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಕಟಟಡದ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಚೌಕಟಿಟಗೆ
ಕೆೈ ಆನಸ ಹೊಸತಲ ಮೀಲೆ ನಂತ್ು, ಒಳಗೆ ನೀಡಿದಳು:
ಕಗಗತ್ತಲೆೀ! ಯಾರೂ ಏನ್ನೂ ಕಾಣ್ಸುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಬಿೀಡಿಯ ವಾಸನೆ ಮತ್ುತ ಹೊಗೆ ತ್ುಂಬಿತ್ುತ. ನೀಡುತ್ತದದಂತ್ಸೆ, ಸೆೀದುತ್ತದದ ಬಿೀಡಿಯ
ತ್ುದಿಯ ಬೆಂಕಿಯ ಹುಂಡುಗಳು ಕೆಂಪಗೆ ಮಿರುಗಿದವು: ಒಂದಲಲಿ, ಎರಡಲಲಿ, ಮೂರು! ಕಾವೆೀರಿಗೆ ಕೆೈ ಕಾಲು ನ್ನಡುಗಿದಂತ್ಸಾಗಿ ತ್ುಂಬ
ಹೆದರಿಕೆಯಾಯಿತ್ು: ಕುಸದು ಬಿೀಳುತ್ಸೆತೀನೆಯೊ ಎಂಬಷ್ುಟ ಭೀತ್! ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಎಳೆದುಕೊಂಡರು. ‘ಉಂಗುರ ಬೆೀಡವೆ? ಬಾ.
ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಕೆ?’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಷ್ುಟ ಮಾತ್ರ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ. ಮುಂದೆ ಅವಳ ಕಿವಿಗೆ ಕೆೀಳಿಸುವ ಸಾಮಥಯರ್ಶೆವೆ ಉಡುಗಿಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಮನ್ನಸೂಸಾ
ಮಂಜುಗಟಿಟತ್ುತ. ಚಿೀಂಕರನ್ನನ್ನುನು ಕೂಗಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿತ್ು. ಯಾವುದೊೀ ಬಲ್ಷ್ಠ ಬಾಹು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ತಡೆಯ ನ್ನಡುವೆ ಅಪಿಪ ಹಿಡಿದು,
ಬೆರಳಿಗೆ ಉಂಗುರ ತಡಿಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ ಅವಳಿಗೆ ಪರಜೆಞ ತ್ಪಿಪತ್ುತ: ಹಿಂದೆ ದೆೀವಯಯ ತಡಿಸದಾದಗ ಅದು ಸಡಿಲವಾಗಿದುದ ನ್ನುಣುಚಿ
ಬಿದುದಹೊೀಗಿತ್ುತ; ಈವೊತ್ುತ ಅದು ಭದರವಾಗಿ ಬೆರಳನ್ನನುಪಿಪ ಕೂತ್ುಬಿಟಿಟತ್ು; ಜನ್ನರು ಆಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದುದ ಸುಳಳೆಲಲಿ: ಹುಡುಗಿ ಈಚಿಚೆೀಗೆ ಎಷ್ುಟ
ಹುಲುಸಾಗಿ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಬೆಳೆದು ನಂತ್ದಾದಳೆ!”….
***
ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವದ ಚಳಿಗಾಳಿ ಬಿೀಸ ಕಾವೆೀರಿಗೆ ಮಲಲಿಗೆ ಪರಜೆಞ ಮರಳತಡಗಿತ್ು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂನು ಎಚಚಾರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಲಲಿನೆ ನ್ನರಳಿದಳು. ಹೊರಳಲು
ಯತ್ನುಸದಾಗ ತ್ುಂಬ ನೀವಾಗಿ. ಎಚಚಾರವೂ ಆಯಿತ್ು. “ಅಬೆಬಾೀ! ಅಬೆಬಾೀ!” ಕರೆದಳು. ಆದರೆ ದನ ಶಬದರೂಪಕೆಕ ತ್ರುಗಲು ಸಮಥರ್ಶೆವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
ತ್ಸಾನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಮಲಗಿದೆದೀನೆ ಎಂದೆೀ ಭಾವಿಸ, ಕಣುಣಾ ತ್ಸೆರೆದು ಸಪರಜಞವಾಗಿ ಈಕಿಷೌಸದಳು. ಬಾಗಿಲು ಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ತ್ಸೆರೆದು ಬಿದಿದದುದದರಿಂದ
ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವದ ಪೂವರ್ಶೆದ ಬೆಳಕಿನ್ನ ಛಾಯೆ ಒಂದಿನತ್ು ನ್ನುಗಿಗತ್ುತ. ತ್ಸಾನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮರಳಿತ್ು. ಒಡನೆಯೆ ನ್ನಡೆದ
ಸತ್ಯಸಂಗತ್ ಸಡಿಲ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಮನ್ನದ ಮೀಲೆರಗಿತ್ು: ಚಿೀಂಕರನಡನೆ ಬಂದದುದ….ಉಂಗುರದ ನೆವದಿಂದ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಸೆಳೆದು ಅಮಾನ್ನುಷ್ವಾಗಿ
ಪಶುಕೂರರವಾಗಿ….ದುದ…ಮತ್ಸೆತ ಸವಲಪಹೊತ್ುತ ಸೊೀತ್ಂತ್ಸೆ ಬಿದಿದದದಳು, ಕನೆಯ!….ಮತ್ಸೆತ ಎಚಚಾತ್ುತ ಕಷ್ಟಪಟುಟ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ಸಾಗ ಇಸೂಕಲ್ನಳಕೆಕ
ಇನ್ನನುಷ್ುಟ ಬೆಳಕು ನ್ನುಗಿಗತ್ುತ…ಇಸೂಕಲು….ಅದೆೀ ಬೆಂಚಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ದದರಲಲಿವೆ ಬಿೀಡಿ ಸೆೀದುತ್ತದದವರು….ನೀಡುತ್ಸಾತಳೆ, ಕೊರಗ ಹುಡುಗನ್ನು
ತ್ಮಮ ದನ್ನ ಎಮಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಲುಲಿ ದಾಸಾತನ್ನು ಮಾಡಿದದ ಸಥೂಳದಲ್ಲಿಯೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕೆಡವಿ ಅತ್ಸಾಯಚಾರ ನ್ನಡೆಸದದರೆ ! ಆ ಹುಲಲಿನೆನು ಹಾಸುಗೆಯಾಗಿ
ಹಾಸಬಿಟಿಟದಾದರೆ. ಸೀರೆ ಹರಿದು ಹೊೀಗಿದೆ. ರಕತದ ಕಲೆ ಹುಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ , ಬಟೆಟಯ ಮೀಲೆ-ತಡೆಯಲಾಲಿ ನೆತ್ತರು. ತ್ುಟಿ ಹರಿದು ಊದಿವೆ. ಕೆನೆನು
ಗಾಯಗೊಂಡು ರಕತಮಯ, ಸೆರಗೆಲಾಲಿ ಚೂರು. ಅಯೊಯೀ ಎದೆಗಳೂ….! ಅಯೊಯೀ…. ಅಯೊಯೀ….ಅಯೊಯೀ!…. ಕಾವೆೀರಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಶರಿೀರ ತ್ನ್ನನು
ಜೀವಕೆಕ ಮತ್ತಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೀಧ್ಯದಷ್ುಟ ಅಸಹಯಕರವಾಯಿತ್ು. ಆ ಎಂಚಲನ್ನುನು ಹಾಯಕ್ ಥೂ ಉಗುಳಿಬೆಡಬೆೀಕೆಂದು ಮನ್ನಸುಸಾ
ಉರಿಯತಡಗಿತ್ು. ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಬಿದಿದದದ ಶಾಲನ್ನುನು ಎತ್ತಕೊಂಡಳು. ಬಾಗಿಲ್ಂದ ಹೊರಬಿದದಳು; ಗಾಯ, ನೀವು, ಅವಮಾನ್ನ, ಆಯಾಸ ಒಂದೂ
ಅವಳಿಗೆ ತ್ಡೆಯಾಗಲ್ಲಲಿ….ಮನೆಯ ಕೊೀಳಿಹುಂಜದ ಕಡೆಯ ಜಾವದ ಕೂಗು ಕೆೀಳುತ್ತತ್ುತ…. ಇನ್ನುನು ಅವಳು ಯಾರಿಗೂ ಸಕುಕವುದಿಲಲಿ.
ದೆೀವಯಯಗೌಡರಿಗೂ ದೂರ; ಕಿಟಟಯಯನಗೂ ದೂರ….ಸೂಕಲ್ನ್ನ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು… ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಹಸುರು ಕೊೀಲು ಹಿಡಿದು ತೀಡಿಸದದ
ಬಾವಿ! ಎಷಟೀ ಸಾರಿ ಸಟುಟ ಬಂದಾಗ ತ್ಸಾಯಿಗೆ ಹೆದರಿಸದದಳು, “ನಾನ್ನು ಇಸೂಕಲು ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಬಿಡಿತನೆ” ಎಂದು…. ಶಾಲನ್ನುನು ಬಾವಿಯ ಬಳಿ
ಬಿಚಿಚಾ ಬಿಸುಟು….
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ತ್ನ್ನನು ಮೈಯನ್ನುನು ಕೆಡಿಸದದ ಕಡುಪ್ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿೀಂಕರನ್ನೂ ಸೆೀರಿದದನೆಂಬುದು ಕಾವೆೀರಿಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗದಿದುದದು ಒಂದು ಭಗವತ್ಸ್ ಕೃಪ್ಪೆಯೆ ಆಗಿತ್ುತ.
ಆದೆೀನಾದರೂ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದರೆ ಭಗವಂತ್ನೆ ಸತ್ುತ ಹೊೀಗುತ್ತದದನ್ನು! ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯಗೂ ಪರಯೊೀಜನ್ನವಿರುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಸಕಲ ಮೌಲಯ ವಿನಾಶವಾದಮೀಲೆ
ಸತ್ಸಾತದರೂ ಸೆೀರಿಕೊಳಳೆಲು ಯಾವ ಪುರುಷಾಥರ್ಶೆರೂಪದ ಯಾವ ದೆೀವರು ತ್ಸಾನೆ ಇರುತ್ತತ್ುತ?
***
ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆ ನರುದಿವಗನುವಾಗಿ ನಃಶಬದವಾಗಿತ್ುತ. ಬೆಳಕು ಬಿಡುತ್ತದದ ಹಾಗೆ ಒಡಿಡಯ ಕೊೀಳಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಒಂದರ ಮೀಲ್ಂದು ಒಡಿದಯ
ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ನ್ನುಗಿಗ ಸದುದಗೆೈಯತಅಡಗಿದದವು. ಮುರುವನ್ನುನು ನರಿೀಕಿಷೌಸ, ಹಸದ ದನ್ನವೊಂದು, ಕೊಟಿಟಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಾ ಎನ್ನುನುತ್ತತ್ುತ. ಕೊರಗ
ಹುಡುಗ ಎತ್ುತ ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ತ್ಸೆರೆಯಲು ತ್ಸಾಳಕೆಕ ಕೆೈಹಾಕಿ ಹಿಂದಕೆಕಳೆದನ್ನು. ತ್ಸಾಳ ಸರಿಯಲ್ಲಿಲಲಿ. ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ ತ್ಸಾಳ ಸರಿದೆೀ ಇತ್ುತ.
“ಅಯೊಯೀ ದೆೀವರೆ, ರಾತ್ರ ತ್ಸಾಳ ಹಾಕಿಯೆ ಇರಲ್ಲಲಿ?”ಎಂದುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಎಳೆದನ್ನು. ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆಯಲ್ಲಲಿ; ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಚಿಲಕ
ಹಾಕಿಬಿಟಿಟದಾದರಲಲಿ?” ಎಂದುಕೊಂಡು ಮುಂಚೆಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲ ಚಿಲಕ ತ್ಸೆಗೆದು, ತ್ನ್ನನು ದಿನ್ನನತ್ಯದ
ಕೆಲಸಗಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದನ್ನು.
ಅಂತ್ಕಕ ಎದದವಳು ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ “ಕಾವೆೀರಿೀ” ಎಂದು ಕರೆದು ತ್ನ್ನನು ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀದಳು .
ಸವಲಪ ಹೊತ್ಸಾತದ ಮೀಲೆ ತ್ಸಾಯಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದಲೆ ಮಗಳನ್ನುನು ಮತ್ಸೆತ ಕೂಗಿ ಕರೆದಳು: ‘ಕಾವೆೀರಿ! ಕಾವೆೀರಿೀ!’
ಉತ್ತರ ಬರದಿರಲು ‘ಗಂಡನಾಗುವವನ್ನು ಬಂದಿದದರೂ ಸವಲಪವೂ ಉತ್ಸಾಸಾಹ ತೀರಿಸದೆ ಉದಾಸೀನ್ನವಾಗಿ ಮಲಗಿಬಿಬಾಟಿಟದಾದಳಲಾಲಿ ! ಏನ್ನು ಹಟದ
ಹುಡುಗಿಯೊೀ ಇವಳು?’ ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿಯೆ ತ್ಸಾನೆಂದುಕೊಂಡು ಅಂತ್ಕಕ ಮಗಳು ಮಲಗಿದದ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹೊೀದಳು. ಬರಿದಾಗಿದದ ಹಾಸಗೆಯನ್ನುನು ಕಂಡು
ಮುಖ ತಳೆಯುವದಕೊಕೀ ಬಯಲು ಕಡೆಗೊೀ ಹೊೀಗಿರಬೆೀಕೆಂದು ಭಾವಿಸ ಮತ್ಸೆತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದಳು, ನೆಂಟರಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಉಪಹಾರ
ತ್ಯಾರಿಸಲು.
ಕೊರಗ ಎಮಮ ದನ್ನಗಳಿಗೆ ಮುರು ಇಡಲು ಸರಿಮಾಡಿ, ಹುಲುಲಿ ತ್ರಲೆಂದು ಇಸೂಕಲ್ಗೆ ಓಡಿದನ್ನು. ಸೂಕಲು ಕಟಟಡದೊಳಗೆ ಎಮಮ ದನ್ನ ಬಿಡಬೆೀಡ
ಹುಲುಲಿ ಕೂಡಿಡಬೆೀಡ ಎಂದು ಪ್ಪಾದಿರ ಮೀಗರವಳಿಳೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲಲಿ ಹೆೀಳಿದದರೂ ಕೊರಗ ಅತ್ಕರಮಿಸ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದದನ್ನು.
ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಿೀಗ ತ್ಂದು ಹಾಕುವವರೆಗೂ ಇಸೂಕಲನ್ನುನು ಹುಲುಲಿ ಕೊಡುವ ಜಾಗವನಾನುಗಿ ಬಳಸಲು ನಶಚಾಯಿಸ ಬಿಟಿಟದದನ್ನು ಅವನ್ನು.
ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಗುಲಾಬಿ ಬಣಣಾದ ಶಾಲು ಬಿದಿದದುದದು ಕಾಣ್ಸತ್ು. ಕಾವೆೀರಿಯ ಹತ್ತರ ಅಂತ್ಹ ಬಣಣಾದ ಶಾಲು ಇದುದದನ್ನುನು ಕಂಡಿದದ,
ಮತ್ುತ ಮಚಿಚಾ ಆಸೆಪಟಿಟದದ. ಅವನಗೆ ‘ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದಾದರೆ ಅವರು? ಇಷ್ುಟ ಬೆಳಿಗೆಗ?’ ಅನನುಸತ್ು. ‘ಬಹುಶಃ ಹೊಟೆಟ ಸರಿಯಾಗಿಲಲಿವೆನೀ?…
ಅವರೆೀ ಇರಬೆೀಕು ಹೊರಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಲ್ಕಾಕಗಿ ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದು, ಹೊರಚಿಲಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದುದ’ ಎಂದುಕೊಂಡು ಸುತ್ತಲೂ
ನೀಡಿದನ್ನು. ಯಾರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇದದ ಚಿಹೆನು ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಅವನಗೆೀ ತ್ುಸು ಇಸಸಾ ಅನನುಸತ್ು, ಹಾಗೆ ನೀಡಿದುದದಕೆಕ: ‘ಅವರು ಇಲೆಲಿ
ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮಟಿಟನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಕಡೆಗೆ ಕೂತ್ದದರೆ?’ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಂದ ಒಂದು ಮಿೀಂಗುಲ್ಗನ್ನ ಹಕಿಕ ಕೂಗಿತ್ು: ಮಿಞೀ! ಮಿಞೀ! ಮಿಞೀ!
ಮಿಞೀ! ‘ಹಾಳು ಅಪಶಕುನ್ನದಹಕಿಕ! ಎನ್ನು ಕೆೀಡು ಕರೆಯಲು ಒರಲುತ್ತದಿಯೊೀ?’ ಎಂದುಕೊಂಡ ಕೊರಗ ಹೊರಗೆ ಹುಲುಲಿ ತ್ರಲು ಇಸೂಕಲ್ನ್ನ
ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಂದನ್ನು.
ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ, ಬಾಗಿಲು ಆಈ ಎಂದು ಬಾಯಿ ತ್ಸೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ ‘ಹಾಳು ಸೂಳೆಮಕಕಳು ! ಹಾಕಿದದ ಚಿಲಕ ತ್ಸೆಗೆದು, ಬಾಗಿಲು ಹಾರು
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ಹೊಡೆದಿಟಿಟದಾದರಲಾಲಿ? ಕಂಡವರ ದನ್ನ ನ್ನುಗಿಗಸ ಹುಲುಲಿ ತ್ನನುಸರಬೆೀಕು’ ಎಂದು ಶಪಿಸುತ್ಸಾತ ಒಳಗೆ ದಾಟಿ ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ .
ಹುಲುಲಿ ಕೆದರಿ ಬಿದಿದದೆ. ಏನೆೀನ ವಾಸನೆ: ಬಿೀಡಿಯ ವಾಸನೆ, ಸಾರಾಯಿ ವಾಸನೆ, ಮಾಂಸದ ಮೀಲ್ೀಗರದ ಕಂಪು! ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ, ಒಂದು
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಟಿೀನ್ನು! ದಿೀಪ ಕಾಣಬಾರದಷ್ುಟ ಸಣಣಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ! ಇನ್ನೂನು ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ, ಬಳೆ ಒಡೆದ ಓಡಿನ್ನ ಚೂರುಗಳು ಬಿದಿದವೆ! ಮತ್ೂತ
ನೀಡುತ್ಸಾತನೆ, ನೆತ್ತರು, ನೆಲದಮೀಲೆ ಮತ್ುತ ಹಾಸದದ ಹುಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ! ಕೊರಗನಗೆ ಪೂರಾ ದಿಗಿಲಾಯಿತ್ು. ಏನ್ನೂ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಹೊರಗೆ ಓಡಿ
ಬಂದು, ಶಾಲನ್ನುನು ಸಮಿೀಪಿಸ, ಸುತ್ತಲೂ ನೀಡಿ ‘ಕಾವೆೀರಮಾಮ! ಕಾವೆೀರಮಾಮ!’ ಎಂದು ಕರೆದನ್ನು. ಸುತ್ತಣ ಕಾಡು, ಮಳೆಗಾಲದ ಕಡುಹಸರು
ಕಾಡು, ಬದಧಭುರಕುಟಿ ಭೀಷ್ಣ ನೀರವವಾಗಿತ್ುತ. ದೆವವಕಂಡವನ್ನಂತ್ಸೆ ಶಾಲನ್ನುನು ಎತ್ತಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬಂದನ್ನು.
ಕೊರಗ ಹುಡುಗನ್ನು ಹೆೀಳಿದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ, ಅವನ್ನು ಕೊಟಟ ಗುಲಾಬಿ ಬಣಣಾದ ಶಾಲನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಅಂತ್ಕಕಗೆ ದಿಗಿಲು ಬಡಿಯಿತ್ು. ಹೌಹಾರಿ ಕಾವೆೀರಿಯ
ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಓಡಿದಳು. ಮಗಳ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕೂಗುತ್ಸಾತ ಕರೆಯುತ್ತ ಮನೆಯಲೆಲಿಲಲಿ ಓಡಾಡಿದಳು ಹಿತ್ತಲು ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಹತ್ತರ ಕಾಡಿನ್ನ
ಬಳಿ ನಂತ್ು ಕರೆದಳು, ಮಗಳು ದಿನ್ನವೂ ಬಯಲ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದತ್ತ ಮುಖಮಾಡಿ. ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ರೀದನ್ನವನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಕಿಟಟಯಯರೂ
ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಓಡಿಬಂದರು. ಕೊರಗನಂದ ವಿಷ್ಯವನೆನುಲಲಿ ಕೆೀಳಿ ತ್ಳಿದು ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಶಾಲು ಸಕಿಕದದ ಸಥೂಳಕೆಕ ಓಡಿದರು.
***
ಮಗಳ ಹೆಣವನ್ನುನು ಬಾವಿಯಿಂದೆತ್ತ ತ್ಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸದಾಗ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಗೊೀಳು ಹೆೀಳತ್ೀರದಾಗಿತ್ುತ. ದುಃಖ ಉನಾಮದದ ಮಟಟಕೆಕೀರಿತ್ುತ.
ಮಗಳು ಕಿಟಟಯಯ ಸೆಟಿಟಯನ್ನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲಲಿದೆ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳೆಂದೆೀ ಅವಳು ನಣರ್ಶೆಯಿಸ
ನ್ನಂಬಿಬಿಟಿತದದಳೂ. ಆ ಸಂಕಟದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಅನ್ನುಚಿತ್ದ ಪರಿವೆಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಿಟಟಯಯಸೆಟಿಟಯೆ ಕಾರಣವಾದನೆಂದು
ಅವನ್ನನ್ನೂನು ಶಪಿಸದಳು. ಆ ಶನಯನ್ನುನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತ್ಂದರು ಎಂದು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನನ್ನುನು ಶಪಿಸದಳು. ಮಗಳ ಆ ಘೀರ ನಧಾರ್ಶೆರಕೆಕ
ಮೂಲಕಾರಣವಾದವನ್ನು ದೆೀವಯಯನೆೀ ಎಂದು ಅತ್ತಕಡೆ ಬಹುದಿನ್ನಗಳಿಂದ ಸುಳಿಯದಿದದ ಅವನ್ನನ್ನೂನು ಹಿೀನಾಯವಾಗಿ ಬೆೈದಳು. ಅವರಿಗೆ ಯಾರು
ಉಂಗುರ ತಡಿಸಲು ಅಪಪಣ್ಣೆ ಕೊಟಿಟದದರು? ಉಂಗುರ ಕಳೆದುಹೊೀಯಿತ್ಸೆಂದು ಮಗಳ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಆ ರಿೀತ್ ನೀಯಿಸ ಈ ಅಪಘ್ರಾತ್ಕೆಕ
ಅವಳನೆನುೀಕೆ ನ್ನೂಕಬೆೀಕಿತ್ುತ? ಎಂದೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೆ ಬೆೈದೂ ತ್ಲೆ ಚಚಿಚಾಕೊಂಡಳು.
ಹೆಣದ ಕೆೈಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಂಗುರ ಇದದದದನ್ನುನು ಗಮನಸದದ ಅನ್ನಂತ್ಯಯ, ಕೊರಗನ್ನನ್ನುನು ವಿಚಾರಿಸ ನ್ನಡೆದ ಸಂಗತ್ ಏನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅರಿತ್
ತ್ರುವಾಯ, ಅಂತ್ಕಕ ರೀದಿಸ, ದುಃಖಿಸ, ಶಪಿಸ, ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡೂ ತ್ಲೆ ಚಚಿಚಾಕೊಂಡೂ, ಅತ್ೂತ ಅತ್ೂತ ಸೊೀತ್ುಸುಸಾತಗಿ ತ್ುಸು
ತ್ಣಣಾಗಾದಮೀಲೆ, ಕಾವೆೀರಿಯ ಕಳೆೀಬರದ ಕೆೈಬೆರಳಿನಂದ ಹರಳುಂಗುರವನ್ನುನು ಕಳಚಿ ಅವಳಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಅವಳಿಗುಂಟಾಗಿದದ ಬೆರಗಿಗೆ ಮೀರೆ
ಇರಲ್ಲಲಿ., ಮಗಳ ಕೆೈಗೆ ಉಂಗುರ ಹೆೀಗೆ ಬಂತ್ು ಎಂದು!
ಉಂಗುರ ಕಳೆದುಹೊೀಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೂ ಯಾರನ್ನುನು ಕೆೀಳಿದರೂ ಅದು ಪತ್ಸೆತಯಾಗದಿದಾದಗ , ಅಂತ್ಕಕ ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳಕೆಕ ಆಣ್ಣೆಯಿಟುಟಕೊಂಡಿದದಳು:
‘ಅಣಣಾಪಪದೆೀವರಿಗೆ ಶಕಿತ ಇದದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದೆ ನೀಡುವ!’ ಎಂದು. ಅಣಣಾಪಪ ಭೂತ್ರಾಯ ಇಂತ್ಹ ಭಯಂಕರ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಆ
ಊಂಗುರವನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿಸುತ್ಸಾತನೆ ಎಂದು ಆ ಭಕೆತ ಸವಪನುದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾವಿಸರಲ್ಲಲಿ!.
ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮಗಳು ಬಾವಿಗೆ ಬಿದುದ ಸತ್ತ ಸುದಿದ ಹಬಬಾಲು ತ್ಡವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಸಹಾನ್ನುಭೂತ್ ತೀರಿಸುವ; ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವ, ಸಮಾಧಾನ್ನ
ಹೆೀಳಿ ಸಂತ್ಸೆೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಪರಿಚಿತ್ರಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕರು ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರದಿದದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬಾರಾಗಿದದರು,
ಕರಿೀಂಸಾಬರು. ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಹೆಣದ ಬೆರಳಿಂದ ಕಳಚಿದ ಹರಳುಂಗುರವನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಗುರುತ್ಸ, ಅವರು ಬೆಚಿಚಾಬಿದಿದದದರು. ಆ ಅನಷ್ಟ ಉಂಗುರವನ್ನುನು
ತ್ನ್ನನು ತ್ಮಮನ್ನ ಮುಖಾಂತ್ರ ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಕಲಲಿಯಯಗೌಡರಿಗೆ ಮಾರಿಬಿಟೆಟನೆಂದು ತ್ಳಿದಿದದರು ಅವರು. ಮತ್ಸೆತ ಅದು ಕಾವೆೀರಿಯ ಬೆರಳಿಗೆ ಬಂದದುದ ಹೆೀಗೆ ?
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ಅದು ಹೆೀಗೆಯೆ ಬಂದದಾದಗಿರಲ್, ಅದರ ಕೆಡಕು ಮಾಡುವ ಶಕಿತಯ ಅವರ ಸದಾಧಂತ್ಕೆಕ ಮತತಂದು ನದಶರ್ಶೆನ್ನ ದೊರಕಿದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಅವರು
ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಪಿಸುಗುಟಿಟದದರು: “ಐಗಳೆ, ಆ ಶನ ಉಂಗುರ ಇದದಲ್ಲಿ ಕೆೀಡು ತ್ಪುಪವುದಿಲಲಿ. ಪ್ಪಾಪ, ಅದು ಹೆೀಗೆ ಬಂದಿತ ಆ ಮಗುವಿನ್ನ
ಕೆೈಗೆ? ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಅವಳನ್ನುನು ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟಿಟತ್ಲಾಲಿ!”
ಅದನ್ನುನು ಆಲ್ಸದದ ಒಬಬಾನ್ನು ಮತತಬಬಾನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ “ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಕೆಟಟಚಾಳಿಯೆ ಮದಲ್ನಂದಲೂ ಹಾಂಗಿರುವಾಗಳು , ಹೌದಾ, ಆ ಉಂಗುರ
ಏನ್ನು ಮಾಡಿೀತ್ು?” ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ನೀತ್ಪರಜೆಞಯನ್ನುನು ಮರೆದಿದದನ್ನು.
ಕೊರಗ ಹುಡುಗನ್ನ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ, ಇಸೂಕಲ್ನ್ನ ಒಳಗೆ ತ್ಸಾವು ಕಂಡಿದದ ದೃಶಯದ ವಿವರಜಾಞನ್ನದ ನೆರವಿನಂದಲೂ, ಅಲ್ಲಿಯೆ ಸಕಿಕದುದ, ಬತ್ತ ಇಳಿಸ
ದಿೀಪ ಸಣಣಾಗೆ ಮಾಡಿದದ ಲಾಟಿೀನನ್ನ ಸಾಕಿಷೌಯಿಂದಲೂ ಅನ್ನಂತ್ಯಯ ಕಾವೆೀರಿಯ ಸಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯಯಲಲಿ, ಅತ್ಸಾಯಚಾರದ ತ್ರುವಾಯ ನ್ನಡೆದ ಘಟನೆ
ಎಂದು ಶಂಕಿಸದರು. ಅತ್ಸಾಯಚಾರದ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿ ಹುಡುಗಿ ಪರಜೆಞತ್ಪಪಲು ಅವಳು ಸತ್ತಳೆಂದು ಭಾವಿಸಯೊೀ, ಅಥವಾ ಅವಳು ವಾಸತವವಾಗಿ
ತ್ತ್ಪ್ಪಾರಣ್ಣೆಯ ಆಗಿದದರಿಂದಲ್ೀ, ಅವಳು ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹುಟಿಟಸಲು ಶರಿೀರವನ್ನುನು ಹೊತ್ುತ ತ್ಂದು ಬಾವಿಗೆ
ಹಾಕಿರಬೆೀಕು ಎಂದು ನಧ್ರ್ಶೆರಿಸದರು. ಅವರ ನಧಾರ್ಶೆರಕೆಕ ಪ್ೀಷ್ಕವಾಗಿ ಮತತಂದು ಸಾಕಿಷೌಯೂ ದೊರೆಯಿತ್ು. ಅಲ್ಲಿ ಸಕಿಕದದ ಲಾಟಿೀನ್ನು
ಕಮಿೀರ್ಶೆನ್ ಸಾಬರದುದ ಎಂದು ಕೊರಗ ಹುಡುಗ ಗುರುತ್ಸದುದ! ಆದರೆ ಕರಿೀಂಸಾಬರು ತ್ಮಮ ಭಾವೊೀದೆವೀಗವನ್ನುನು ಒಂದಿನತ್ು ಹೊರಗೆಡಹದೆ
ತ್ಣಣಾಗೆ ಹೆೀಳಿದರು: “ಆ ಲಾಟಿೀನ್ನು ನ್ನನ್ನನುದೆೀನೀ ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನುನು ಚಿೀಂಕರ ಸೆೀರೆಗಾರ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿದದ.”
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರದಿದದ ಗುಂಪಿನ್ನಲಾಲಿಗಲ್, ಮೀಗರವಳಿಳೆಯಲೆಲಿ ಆಗಲ್ ಚಿೀಂಕರಸೆೀರೆಗಾರನ್ನ ಸುಳಿವು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡಕಿದರೂ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ.
ಅಂತ್ಕಕ ಮಾತ್ರ, ಐಗಳು ಎಷ್ುಟ ಸಕಾರಣವಾಗಿ ವಾದಿಸದರೂ, ತ್ನ್ನನು ಮಗಳು ಅತ್ಸಾಯಚಾರಕೆಕ ಒಳಗಾದಳು ಎಂಬ ಅವಮಾನ್ನಕರವಾದ
ಆಪ್ಪಾದನೆಯನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಿ ತ್ರಸಕರಿಸಬಿಟಟಳು. ಮಗಳ ಮೈಮೀಲೆ ಆಗಿದದ ಗಾಯಗಳನ್ನೂನು ಕೆನೆನು ತ್ುಟಿ ಕುಚಗಳಾದಿಯಾಗಿ
ಅಂಗೊೀಪ್ಪಾಂಗಗಳಲ್ಲಿದದ ಕಷೌತ್ವಿಕಷೌತ್ಗಳನ್ನೂನು, ಮಗಳು ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿದಾಗ ಬಾವಿಯ ಬುಡದವರೆಗೂ ಇದದ ಸುತ್ತಣ ಕಲುಲಿ ಕಟಟಣ್ಣೆ ಬಡಿದೂ ಬಡಿದೂ
ಆಗಿದದ ಗಾಯಗಳೆಂದೆೀ ಸಮಥಿರ್ಶೆಸದಳು: ಮಗಳು ಎಂತ್ದದರೂ ಸತ್ುತಹೊೀಗಿದಾದಳೆ. ಮತ್ಸೆತ ಬರುವುದಿಲಲಿ. ಸತ್ತವಳ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕಾರೀಪಣ್ಣೆ ಮಾಡಿ
ಅವಮಾನ್ನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನುನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಕರುಳು ಎಂದಾದರೂ ಸಹಿಸುತ್ತದೆಯೆೀ?
ಆದರೂ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರು ತ್ಮಮ ಕತ್ರ್ಶೆವಯವನ್ನುನು ನೆೀರವೆೀರಿಸದರು ಅತ್ಸಾಯಚಾರದ ಮತ್ುತ ಕೊಲೆಯ ಸಂಗತ್ಗಳನ್ನುನು ಕಾನ್ನೂನನ್ನ ಸನನುಧಿಗೆ
ಒಯುಯವ ಕರಮ ಜರುಗಿಸದರು. ಕಾನ್ನೂನನ್ನ ದೂತ್ರು, ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಈ ಮದಲೆ ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಸಾಬರಮೀಲೆ ಫಯಾರ್ಶೆದಿ
ಕೊಟಿಟದದನ್ನುನು ಗಮನಸ, ತ್ಮಮ ಕತ್ಯರ್ಶೆವಯ ನವರ್ಶೆಹಣ್ಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಂದು ತ್ನಖೆ ನ್ನಡೆಸದಾಗ ಮುಖಯ ಅಪ್ಪಾದಿತ್ನಾಗಿದದ. ಚಿೀಂಕರ ಎಲ್ಲಿಯೂ
ಪತ್ಸೆತಯಾಗಲ್ಲಲಿ. ಘಟಟದ ಕೆಳಕೆಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿದಾದನೆಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸಾಥೂನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ್ವೆಸಗಿ ತ್ಲೆ
ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಳೆವವರು ಬಿರಟಿಷ್ರ ಆಡಳಿತ್ಕೆಕ ಸೆೀರಿದದ ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಗೆ ಓಡಿಹೊೀಗುವುದು ಒಂದು ರಾಜತ್ಂತ್ರದ ರೂಢಿಯಾಗಿತ್ುತ! ಪುಡಿಸಾಬಿಯನ್ನುನು
ದಸತಗಿರಿ ಮಾಡಲು ಹುಡುಕಿದಾಗ, ಕರಿೀಂಸಾಬರು ಹೆೀಳಿದರು “ನ್ನನ್ನನು ತ್ಮಮನಗೂ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಸೆಯಗೂ ಏನ್ನೂ ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಲಿ . ಕಾವೆೀರಿ
ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿಕೊಳುಳೆವುದಕೆಕ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯೆೀ ಅವನ್ನು ವಾಯಪ್ಪಾರದ ಕೆಲಸದ ನಮಿತ್ತವಾಗಿ ಕಾಸರಗೊೀಡಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀದವನ್ನು ಇನ್ನುನು
ಬಂದಿಲಲಿ.” ತ್ಮಮ ಹೆೀಳಿಕೆಯ ಸತ್ಯತ್ಸಾ ಸಾಥೂಪನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಕಾನ್ನೂನನ್ನ ದೂತ್ರ ಕೆೈ ಬೆಚಚಾಗಾಗುವಂತ್ಸೆ ತ್ಕಕ ವಯವಸೆಥೂಮಾಡಲು ಅವರು
ಮರೆಯಲ್ಲಲಿ! ಅಂತ್ಕಕನ್ನಂತ್ೂ ತ್ನ್ನನು ಮಗಳ ಪರಿಶುದಧ ನ್ನಡತ್ಸೆಯ ವಿರುದಧವಾಗಿರುವ ಎಲಲಿ ಆರೀಪಣ್ಣೆಗಳನ್ನೂನು ಅಲಲಿಗಳೆದು ಅವಳ ಅತ್ಮಹತ್ಸೆಯಯನೆನು
ಸಮಥಿರ್ಶೆಸದಳು. ಪರಬಲ ಸಾಕಿಷೌಯ ವಸುತವಾಗಿದದ ಹರಳುಂಗರವನ್ನುನು ವಿಚಾರಿಸಲು, ಆ ಅನಷ್ಟ ವಸುತವನ್ನುನು ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳದ ದೆೀವರ ಪ್ಪೆಟಿಟಗೆಗೆ
ಹಾಕಿಬಿಡಲು ಕಿಟಟಯಯಸೆಟಟರ ಕೆೈಲ್ ಕಳುಹಿಸದನೆಂದು ಹೆೀಳಿದಳು. ಕಾನ್ನೂನನ್ನ ಕೆೈಯಿಂದ ತ್ಲೆ ತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲು ಉಂಗುರವೂ ಘಟಟದ ಕೆಳಕೆಕ ಹಾರಿತ್ುತ!
ಧ್ಮರ್ಶೆಸಥೂಳದ ದೆೀವರ ಸನನುಧಿಯ ರಕೆಷೌಗೆ! ಕಡೆಗೆ ಪ್ೀಲ್ೀಸರು ಬರಿ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಗೆ ಹೊೀಗುವುದು ಎಂದು, ಕೆೀಡಿಗಳೆಂದು ಪರಸದಧರಾಗಿದದ ಸಾಬಿಗಳ
ಪಟಿಟಯಲ್ಲಿದದ ಅಜಜಿೀಸಾಬಿ ಮತ್ುತ ಲುಂಗಿೀಸಾಬಿ ಇಬಬಾರನ್ನುನು ಕೊೀಳಹಾಕಿ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ಲಾಕಪಿಪಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದರು.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆ ತ್ಸಾಲೂಲಿಕಿನ್ನ ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಸೀಮಯ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಈ ಕುಷೌದೊರೀಕುಷೌದರವಾಗಿ ತೀರುವ, ಮತ್ುತ ನಾಗರಿೀಕತ್ಸೆಯ ಐತ್ಹಾಸಕ ಪರವಾಹದ
ವೆೈಭವಪೂಣರ್ಶೆವಾದ ಮಧ್ಯಸೊರೀತ್ಕೆಕ ಬಹುದೂರವಾಗಿ ಅದರ ಅಂಚಿನ್ನ ಅಜಾಞತೀಪಮವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಃಕಶ್ಚಾತ್ವಾಗಿರುವ ಈ ಅರಣಯಕ
ಪರಪಂಚದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ನಯರ ಬದುಕು-ಕುಷೌದರ ಅಲಪ ಜಟಿಲ ರಾಗದೆವೀಷ್ಮಯ ಜೀವನ್ನ ಜಾಲ-ಇಂತ್ಂತ್ಂತ್ು ಸಾಗುತ್ತದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೆ ಅತ್ತ
ಸುವಿಶಾಲ ಜಗತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರಿತ್ರಕ ಮಹದ್ ಘಟನೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣ್ತ್ವಾಗಲ್ರುವ ಲ್ೀಕವಿಖಾಯತ್ ವಾಯಪ್ಪಾರಗಳೂ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದವಷೆಟ ; ಯುದಧ,
ಕೌಲು, ಕಾಷೌಮ, ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟ, ಮಹಾ ಕಾವಯರಚನೆ, ತ್ಪಸೆಯ, ಸಾಕಾಷೌತ್ಸಾಕರ, ವೆೈಜಾಞನಕ ಸಂಶೀಧ್ನೆ, ಇತ್ಸಾದಿ ಇತ್ಸಾಯದಿ, ಇತ್ಸಾಯದಿ!
ಆಗ, ತ್ತ್ಸಾಕಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಮಹದಘಟನೆ ಎಂದು ಭಾವಿತ್ವಾಗದಿದದರೂ ಲ್ೀಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದದ ಯಾವ ಮಹದ್ ಘಟನೆಗೂ
ದಿವತ್ೀಯವಲಲಿದೆ ತ್ತ್ಸಾಕಲ ಮಾತ್ರ ಅಖಾಯತ್ವಾಗಿದದ ಒಂದು ವಿಭೂತ್ ಘಟನೆ ಜರುಗುತ್ತತ್ುತ. ಅಮೀರಿಕ ಸಂಯುಕತ ಸಂಸಾಥೂನ್ನದ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ನಸಾ್
ಮಹಾನ್ನದಿಯ ನ್ನಡುವೆಯಿರುವ ಸಹಸರ ದಿವೀಪ್ೀದಾಯನ್ನದಲ್ಲಿ.
ಕಿರ.ಶ.೧೮೯೩ ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೊದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದ ಸವರ್ಶೆಧ್ಮರ್ಶೆ ಸಮಮೀಲನ್ನದಲ್ಲಿ ತ್ಟಕಕನೆ ಯಶೀಗೊೀಪುರದ ಶ್ಖರಕೆಕೀರಿ ಆಧಾಯತ್ಮಕ ಜಗನ್ನನುಯನ್ನ ಕೆೀಂದರ
ಮೂತ್ರ್ಶೆಯಾಗಿದದ ಸಾವಮಿ ವಿವೆೀಕಾನ್ನಂದರು ಎರಡು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳ ಕಾಲ ಅಮೀರಿಕಾದ ಅನೆೀಕ ನ್ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ, ಕೆರೈಸತಮತ್ ಸಂಕುಚಿತ್
ವಲಯದಲ್ಲಿಯೆ ಬೆಳೆದು ಕುಬಜಿದೃಷ್ಟಗಳಾಗಿದದ ಪ್ಪಾಶಾಚಾತ್ಯರಿಗೆ ಅಭೂತ್ಪೂವರ್ಶೆ ಧಿೀರೀದಾರ ದೃಷ್ಟಯ ವೆೀದಾಂತ್ದ ಸಂದೆೀಶವಿತ್ುತ
ಜಯಡಿಂಡಿಮವನ್ನುನು ಮಳಗಿಸದದರಷೆಟ. ತ್ರುವಾಯ ಅವರು ವೆೀದಾಂತ್ದ ಅಧಾಯತ್ಮಕ ಯೊೀಗಸಾದನೆಯನ್ನುನು ಕೆೈಗೊಳಳೆಲು ಹಂಬಲ್ಸುತ್ತದದ ಕೆಲವು
ಶ್ಷ್ಯ ಶ್ಷೆಯಯರಡನೆ ಸೆಂಟ್ ಲಾರೆನ್ನಸಾ್ ಮಹಾನ್ನದಿಯ ಸುವಿಸತೃತ್ ಜಲರಾಶ್ಯ ಮಧೆಯ ಅರಣ್ಣಾಯವೃತ್ವಾಗಿದುದ ನಭೃತ್ವಾಗಿದದ
ಸಹಸರದಿವೀಪ್ೀದಾಯನ್ನದ ಒಂದು ಕುಟಿೀರಕೆಕ ಬಂದು ನಂತ್ರು.
ಸಾವಮಿೀಜ ಒಂದು ದಿನ್ನ ತ್ಮಮ ಶ್ಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಂತ್ರದಿೀಕೆಷೌ ಕೊಡಲು ನಧ್ರ್ಶೆರಿಸದದರು. ಅವರು ಸಹೊೀದರಿ ಕಿರಸೆಟೈನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನುನು
ಎಕಕಟಿ ಕರೆದು ಹೆೀಳಿದರು: “ನೀನ್ನು ದಿೀಕೆಷೌ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಳೆಲು ಎಷ್ಟರಮಟಿಟಗೆ ಅಹರ್ಶೆಳಾಗಿದಿದೀಯೆೀ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಅರಿಯಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ುಟ ನನ್ನನು
ಪರಿಚಯ ನ್ನನ್ನಗಿನ್ನೂನು ಆಗಿಲಲಿ….ಆದರೆ ನ್ನನ್ನಗೆ ಒಂದು ಶಕಿತ ಇದೆ. ಪರಮನ್ನಃಪರವೆೀಶನ್ನ ಶಕಿತ. ಅನ್ನಯರ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಹೂಕುಕ ಅದರ ರಹಸಯಗಳನೆನುಲಲಿ
ಅರಿಯುವ ಶಕಿತ. ನಾನ್ನು ಅದನ್ನುನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉಪಯೊೀಗಿಸುವದಿಲಲಿ. ಅತ್ಯಂತ್ ಅಪೂವರ್ಶೆವಾಗಿ ಅವಶಯ ಬಿದಾದಗ ಮಾತ್ರ
ಉಪಯೊೀಗಿಸಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ… ನೀನ್ನು ಅನ್ನುಮತ್ತ್ತರೆ , ನನ್ನನು ಮನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಪರವೆೀಶ್ಸ ಅದನ್ನುನು ಓದಿಕೊಳುಳೆವ ಇಚೆಛೆ ಇದೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ರರಂದಿಗೆ
ನನ್ನಗೂ ನಾಳೆ ದಿೀಕೆಷೌ ಕೊಡಬೆೀಕೆಂದಿದೆದೀನೆ.”
ಆಕೆ ಸಂತೀಷ್ದಿಂದಲೆ ಒಪಿಪಗೆಕೊಟಟಳು.
ಮರುದಿನ್ನ ಶ್ಷ್ಯರೆಲಲಿ ಮಂತ್ರದಿೀಕಿಷೌತ್ರಾದ ಮೀಲೆ ಸಾವಮಿೀಜ, ಅದೂ ಇದೂ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ಸಾತ, ಸೂಕಷೌಮವಾಗಿ, ಶ್ಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಪೂವರ್ಶೆ ಜೀವನ್ನದ
ಸಂಗತ್ಗಳನ್ನುನು ಭವಿಷ್ಯಜೀವನ್ನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲ್ರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನೂನು ಅವರವರಿಗೆ ಪರತ್ಸೆಯೀಕವಾಗಿ ತ್ಳಿಸದರು. ಕೆಲವಂತ್ೂ ಅವರವರಿಗೆೀ ಮಾತ್ರ
ಗೊತ್ತದದ ಕಟೆಟೀಕಾಂತ್ ವಿಷ್ಯಗಳಾಗಿದದವು. ಶ್ಷ್ಯರ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಕೆಕ ಪ್ಪಾರವೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಸಾವಮಿೀಜ ಆ ಶಕಿತ ಅಂತ್ಹ ಅದುಭುತ್ ಶಕಿತಗಳ ಅಪ್ಪೆೀಕೆಷೌ
ಹಾನಕರವೆಂದೂ ಎಚಚಾರಿಸದರು.
ಸೊೀದರಿ ಕಿರಸೆಟೈನ್ ಸಂಗಡ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ಸಾತ, ಆಕೆಯ ಭೂತ್ಭವಿಷ್ಯತ್ ಜೀವನ್ನದ ಮತ್ುತ ಪೂವರ್ಶೆಸಂಸಾಕರಗಳ ಸಂಸಕರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತ್ಳಿಸ
ಹಿತೀಪದೆೀಶ ನೀಡುತ್ತದಾದಗ, ಸಾವಮಿೀಜ ಇದದಕಿದದ ಹಾಗೆ ಹೊಟೆಟ ಹುಣ್ಣಾಣಾಗುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಗತಡಗಿದರು. ಏನ್ನನನು ಕಂಡೂ ಕಂಡೂ ಮತ್ಸೆತ ನ್ನಕಕರು.
ಅಳೆಳೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನ್ನಕಕರು ಉಸರು ಕಟಿಟ ಕಣಣಾಲ್ಲಿ ನೀರುಕುಕವಂತ್ಸೆ ನ್ನಕಕರು.
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ಸಹೊೀದರಿಗೆ ಮದಮದಲು ಪರಿಹಾಸವಾಗಿದುದದು ಬರಬರುತ್ಸಾತ ಸೊೀಜಗವಾಯಿತ್ು. ಕಡೆಕಡೆಗೆ ಸಾವಮಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾನ್ನಸಕ ವಯಪರಿೀತ್ಯ
ಉಂಟಾಯಿತ ಎಂದು ಶಂಕಿಸದಳು. ಆಕೆ ಭೀತ್ಸೆಯಾದುದನ್ನುನು ನೀಡಿದ ಸಾವಮಿೀಜ ತ್ಮಮ ನ್ನಗೆಯನ್ನುನು ಹತೀಟಿಗೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡು,
ನ್ನಗುಮಗರಾಗಿಯೆ ಮೌನ್ನವಾಗಿ ಕುಳಿತ್ುಬಿಟಟರು. ಕುತ್ೂಹಲಾವಿಷೆಟಯಾದ ಕಿರಸೆಟೈನ್ ಎಷ್ುಟ ಪರಶೆನು ಕೆೀಳಿದರೂ ಅವರು ಬಾಯಿಬಿಡಲ್ಲಲಿ.
ಹಿಂದಿನ್ನ ರಾತ್ರ, ದಿೀಕೆಷೌ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಳೆಲ್ರುವ ಶ್ಷ್ಯರ ಈ ಜನ್ನಮದ ಮತ್ುತ ಪೂವಾರ್ಶೆಪರ ಜನ್ನಮಗಳ ಸೂಕಷೌಮಭೂಮಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ, ಅವರ ಚೆೈತ್ಯದ
ವಿಕಾಸನ್ನ ಸಥೂತ್ಯನ್ನುನು ಅರಿಯುವ ಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿದಾದಗ, ಸಾವಮಿೀಜಯ ಸವರ್ಶೆಕಾಲ ಸವರ್ಶೆದೆೀಶ ವಾಯಪಿತಯಾಗಿಯೂ ಅತ್ೀತ್ವಾಗಿದದ ಅತ್ಮಾನ್ನಸಕೆಕ
ಗೊೀಚರವಾಗಿದದ ಅಸಂಖಯ ದೃಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಶಯದ ನೆನ್ನಪು ಅವರ ಈ ವಿಕಟಾಟಟಹಾಸಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ುತ.
ಕಡೆಗೂ ಸಾವಮಿೀಜ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಹೊೀದರಿ ಕಿರಸೆಟೈನ್ ಗೆ ಯಾವ ವಿವರವನ್ನೂನು ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಯವಾಗಿ ಹೆೀಳಿದದರು:
“ನೀಡು, ಸೊೀದರಿೀ, ನಾನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ವೆೀದಾಂತ್ ಭೀಧ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಸವರ್ಶೆಧ್ಮರ್ಶೆ ಸಮನ್ನವಯ ದೃಷ್ಟಯನ್ನುನು
ನೀಡಿ, ನಮಮನ್ನುನು ಮತ್ಸಾಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ರೂಕಷೌಬಬರ್ಶೆರವಾದ ಕಿರಾತ್ನೀತ್ಗೆ ಕೆೈಹಾಕದೆ, ಕೆರೈಸತರಿಗೆ, ಯೆಹೂದಯರಿಗೆ, ಮಥಡಿಸಟರಿಗೆ, ಪೂಯರಿಟನ್ನನುರಿಗೆ,
ಕಾಯಥೀಲ್ಕಕರಿಗೆ, ಅವರವರ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೆ, ಅವರವರ ಶರದೆದಯಲ್ಲಿಯೆ, ಅವರವರು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ ದಿೀಕೆಷೌಕೊಡುವ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದೆದೀನೆ. ಸವಲಪ ಹೆಚುಚಾ ಕಡಮ, ಅದೆೀ ದಿನ್ನದಲ್ಲಿ, ಅದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ೃಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಪವರ್ಶೆತ್ಸಾರಣಯ ಪರದೆೀಶದ
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆರೈಸತಮತ್ ಪರಚಾರಕರು ಬಿರಟಿಷ್ ಸಕಾರ್ಶೆರದ ರಾಜಕಿೀಯ ಬಲ ಮತ್ುತ ಪರತ್ಷೆಠ ಮತ್ುತ ಸೌಕಯರ್ಶೆ ಸೌಲಭಯಗಳನ್ನುನು ಪಡೆದು,
ವಿದಾಯಭಾಯಸದ ಮತ್ುತ ವೆೈದಯಕಿೀಯದ ನೆರವಿೀಯುವ ಬಲೆಯೊಡಿದ , ಅರಿಯದ ಅಜಾಞನಗಳನ್ನುನು ತ್ಮಮ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸಕೊಂಡು, ತ್ಮಮ ಸಂಖಾಯ
ಪರಮಾಣವನ್ನುನು ಹೆಚಿಚಾಸಕೊಳುಳೆವ ವಾಯಪ್ಪಾರಿೀ ಉದಯಮದಲ್ಲಿದಾದರೆ. ಆದರೆ ಆ ಅಜಾಞನೀ ಜನ್ನರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಅಂಥವಾದ ಸವಮತ್ನಷೆಠ
ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರೂ ಮಿಶನ್ನರಿಗಳ ಮತ್ಸಾಂತ್ರ ಕಾಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ತ್ಮಮದೆೀ ಆದ ದಸುಯವಿಧಾನ್ನದಿಂದ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತದಾದರೆ . ಅಂತ್ಹ ಒಂದು
ದೃಶಯವನ್ನುನು ಕಂಡಿದೆದ, ನನೆನುಯ ಅತ್ೀಂದಿರಯ ಮನ್ನಃಪಯರ್ಶೆಟನ್ನದಲ್ಲಿ. ಅದರ ನೆನ್ನಪ್ಪಾಗಿ, ಆ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣಾಗೆ ಕಟಿಟದಂತ್ಸಾಗಿ ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ
ನ್ನಕುಕಬಿಟೆಟ….ನಾನ್ನು ಕಂಡ ಅನೆೀಕ ದಶರ್ಶೆನ್ನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆೀ ಏಕೆ ನೆನ್ನಪಿಗೆ ಬರಬೆೀಕೊ?….ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ುತ? ಬಹುಶಃ ನ್ನನ್ನಗೂ ನಾನ್ನು
ಕೆೈಗೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾ ಲ್ೀಕಸಂಗರಹ ಕಾಯರ್ಶೆಕೂಕ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ನು ಕಂಡ ದರಶಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾತ್ರದಾರಿಗಳಾಗಿದದವರಿಗೊೀ ಅಥವಾ ಅವರ
ಮಕಕಳಾಗಿ ಹುಟಟಲ್ರುವವರಿಗೊೀ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಮಮಕಕಳು ಮರಿಮಕಕಳಿಗೊೀ, ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ್ ಇರಬಾರದೆೀಕೆ?….ಇಲಲಿವೆ, ಇಂದು
ನ್ನನನುಂದ ದಿೀಕಿಷೌತ್ರಾದವರು ಮರಣ್ಣಾನ್ನಂತ್ರ ಮತತಂದು ಜನ್ನಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಹುಟಿಟಬಂದು ನ್ನನ್ನನು ಕಾಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸೆೀವೆಗೆ
ಪ್ಪಾತ್ರಗಳಾಗಬಾರದೆೀಕೆ?….”
***
ಅಂದು ಬೆಳಿಗೆಗ ಮುಂಚೆ, ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೊೀವಿಚಿೀಲವನ್ನುನು ಬಗಲ್ಗೆ ಸಕಿಕಸಕೊಂಡು, ಕೊೀವಿಗೆ ಈಡು ತ್ುಂಬದೆ ಬರಿಯ ಕೆೀಪನ್ನುನು ಮಾತ್ರ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಲನ್ನುವಾಗುತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು, ಸಾವಮಿ ವಿವೆೀಕಾನ್ನಂದುರ ಅಮೀರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಹೊೀದರಿ ಕಿರಸೆಟೈನ್ ಗೆ
ಹೆೀಳಿದದ. ಆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾ ಲ್ೀಕ ಸಂಗರಹ ಕಾಯರ್ಶೆದ ಸಫಲತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿಧಿಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಾಂಗೊೀಪಕರಣವಾಗುತ್ತದೆದೀನೆ ಎಂಬುದು
ಹೆೀಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಬೆೀಕು. ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಅಕಕನಗೆ ಮಾತ್ು ಕೊಟಿಟದದಂತ್ಸೆಯೂ ತ್ನ್ನನು ಬೆಟಟಳಿಳೆ ದೆೀವಯಯ ಬಾವನ್ನನ್ನುನು, ಅವನ್ನ ಅಪ್ಪೆೀಕೆಷೌಯಂತ್ಸೆಯೆ,
ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರುವುದನ್ನುನು ತ್ಪಿಪಸುವ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಮಿಶನ್ ಇಸೂಕಲ್ಗೆ ಹೊರಟಿದದನ್ನು.
ಅವನ್ನು ಕೊೀವಿ ಮತ್ುತ ಕೊೀವಿಚಿಲಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡಿದದರೂ, ಬೆೀಟೆಯ ಉಡುಪಿನ್ನಲ್ಲಿರದೆ, ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗುವಾಗ ಹಾಕಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ
ತೀಪಿ, ಅಂಗಿ, ಕಚೆಚಾಪಂಚೆಗಳನ್ನುನು ತಟುಟಕೊಂಡಿದದನ್ನುನು ಕಂಡ ನಾಗಕಕಗೆ ಏನ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಬಂದು, ಅದನ್ನುನು ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ತ್ಳಿಸದಳು.
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ಭೀತ್ ಬಡಿದಂತ್ಸಾಗಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಏದಿದಳು: “ನಾಗಕಾಕ, ಅಜಜಿೀಗಾದರೂ ಹೆೀಳೆ, ಅವರು ಹೊೀಗದಾಂಗೆ ಮಾಡೆ….ಅವರು ಷ್ಕಾರಿಗೆ ಹೊೀಗಾತ ಇಲಲಿ
ಕಣ್ಣೆೀ. ಮೀಗೊರಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಾತರಂತ್ಸೆ, ಪ್ಪಾದಿರೀನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಾಕೆ! ನ್ನಂಗೆ ಮನೆನುೀನೆ ಹೆೀಳಿದುಲಿ ಪಿೀಂಚುಲಿ. ಸುಳುಳೆ ಅಂತ್ಸಾ ಮಾಡಿದೆದ. ಐತ್ ಹೆೀಳಿದದನ್ನಂತ್ಸೆ
ಅವಳಿಗೆ. ಅಂವನ್ನೂನು ಕರಕೊಂಡು ಹೊೀಗಾತರಂತ್ಸೆ!….ಅಯಯಯೊಯೀ, ಬಾಯಗ ಹೊೀಗೊೀ!….
ನಾಗಕಕ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದ ಮೀಲೆ ಅಜಜಿಗೆ ವಿಷ್ಯವೆೀನ ಗೊತ್ಸಾತಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಮನ್ನುಷ್ಯರನ್ನುನು
ಹೊಡೆಯುತ್ಸಾತರೆಯೆ ಕೊೀವಿಯಲ್ಲಿ? ಕೊೀವಿ ಇರುವುದು ಹಂದಿ, ಮಿಗ, ಕಾಡುಕುರಿ, ಕಾಡುಕೊೀಳಿ, ಹುಲ್ ಮದಲಾದ ಕಾಡುಪ್ಪಾರಣ್ಗಳನ್ನುನು
ಹೊಡೆಯುವುದಕೆಕ: “ಏ ಹೊೀಗೆ! ಅವನಗೆೀನ್ನು ಹುಚೆಚಾೀನೆ, ಮನ್ನುಷ್ಯನ್ನನು ಹೊಡೆಯಾಕೆ?” ಎಂದು ನಾಗಕಕನ್ನನ್ನುನು ಗದರಿಸದರೂ, ಸೊಂಟದ ಮೀಲೆ
ಕೆೈಯಿಟುಟ ನ್ನಸುಬಾಗಿ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ನ್ನಡೆದು ಬಂದು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ವಿಚಾರಿಸದಳು.
“ಇವೊತ್ುತ ಮೀಗೊರಳಿಳೆ ಮಿಶನ್ ಇಸೂಕಲ್ನ್ನ ಪ್ಪಾರರಂಭೀತ್ಸಾವವಂತ್ಸೆ , ಅಜಜಿೀ ಅದಕೆಕ ಹೊೀಗಿತದಿದೀನ…. ಬತ್ಸಾರ್ಶೆ ಎಂತ್ದೂರ ಕಂಡರೆ ಒಂದು ಈಡು
ಹೊಡೆಯಾನ್ನ ಅಂತ್ಸಾ ಕೊೀವಿ ತ್ಗೊಂಡಿೀನ.” ಎಂದು ಅಜಜಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆೀಳಿ ಹೊೀರಟೆೀಬಿಟಟನ್ನು. ಅಜಜಿಗೆ ಕೆೀಳಿಯೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮೀಲೆ
ಪಿರೀತ್ಪೂವರ್ಶೆಕವಾದ ಗೌರವವುಂಟಾಯಿತ್ು. ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ನಾಗಕಕ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಇಬಬಾರಿಗೂ ಛೀಮಾರಿ ಮಾಡಿದಳು: “ಗಂಡಸರು ಏನಾದರೂ ದೊಡಡ
ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊರಟು ನಂತ್ಸಾಗ ಹಿೀಂಗೆಲಲಿ ಅನಬಿರುಗು ಆಡಬಾರದು ಕಣ್ಣೆೀ. ಅಪಶಕುನ್ನ ಆಗತದೆ!”
ಮುಕುಂದಯಯ ಮನೆಯಿಂದ ಸವಲಪದೂರ ಹೊೀಗುವುದರಳಗೆ, ಅವನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಂಗಡ ಹೊರಟಿದದ ಐತ್ “ಅಯಾಯ, ಚಿನ್ನನುಕೊಕೀರು ಯಾಕೊ
ಬಿರುಬಿರನೆ ಬರಾಹಾಂಗೆ ಕಾಣತದೆ.” ಎಂದು ಪಿಸುದನಯಲ್ಲಿ ಗುಟಾಟಡುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು.
ಐತ್ನಗೆ ಮುಂದೆ ಹೊೀಗುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿ. ಮುಕುಂದಯಯ ನಂತ್ನ್ನು.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಏದುತ್ಸಾತ ಬಂದು ಹತ್ತರ ನಂತ್ಳು. ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಎಳಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬಾಯುಸರು ಹೊಗೆಹೊಗೆಯಾಗಿ ಮೀಲೆೀರುತ್ತತ್ುತ.
ಏನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದದವಳು ಹಾಗೆಯೆ ಎದುದ ಓಡಿ ಬಂದಿದದಳಾದದರಿಂದ ನೆೀಲುಬಿದಿದದದ ಗೊಬೆಬಾಯ ಸೆರಗನ್ನೂನು ಎತ್ತ ಕಟಿಟರಲ್ಲಲಿ. ಸಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ
ರವಕೆ ಕುಪಪಸ ಯಾವುದನ್ನೂನು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ತಟುಟಕೊಳುಳೆತ್ತರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಸೀರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅದನನುತ್ತಎತ್ತ
ತ್ಳುಳೆವಂತ್ದದ ಅವಳ ವಿಕಾಸಮಾನ್ನ ಕುಟಮಲಜುಚಗಳು ಮೀಲಕೂಕ ಕೆಳಕೂಕ ಉಸರಾಡಿದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಎದುದ ಬಿೀಳುತ್ತದದವು. ಅವಳ ಆ ಉದೆವೀಗದ
ಪರಿಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಸವರ್ಶೆದಾ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದದ ಲಜೆಜಿಯೂ ಹಿಂಜೆೈದಂತ್ತ್ುತ. ಕಣ್ಣಾೀರು ಸುರಿಯುತ್ತತ್ುತ. ಬಿಕುಕತ್ತದುದದರಿಂದ ಮೂಗುತ್ ಮತ್ುತ
ಎಸಳು ಬುಗುಡಿಗಳು ಲಯಬದಧವಾಗಿ ಅಳಾಳೆಡುತ್ತದದಂತ್ತ್ುತ. ಅವಳು ತ್ನೆನುದೆಯನ್ನುನು ಸಂತ್ಸೆೈಸಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ಒತ್ತಕೊಂಡಿದುದ, ಮುಂಗೆೈಮೀಲೆ ಹಚೆಚಾ
ಜುಚಿಚಾದದ ಜೊೀಗಿ ಜಡೆಯ ಕನೀರ್ಶೆಲ್ ಬಣಣಾವು ತ್ಸಾರತ್ಮಯದಿಂದ ಅವಳ ಮೈ ಬಣಣಾವನ್ನುನು ಮನೀಹರವಾಗಿ ಎತ್ತ ತೀರಿಸುತ್ತತ್ುತ. ಮನೆಯೊಳಗಿನ್ನ
ಬೆಳಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸದೆ ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತದದ ಅವಳ ಆ ಅಪಸಾರ ಸೌಂದಯರ್ಶೆದ ಪರಭಾವದಿಂದ ರುದರಕಾಯರ್ಶೆಕೆಕ ದೃಢಚಿತ್ತನಾಗಿ ಹೊರಟಿದದ
ಮುಕುಂದಯಾಯ ಹೃದಯ ಆದರರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ಇನ್ನುನು ಕೆಲವೆೀ ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಧ್ಮರ್ಶೆಪತ್ನುಯಾಗಲ್ರುವ ಅವಳನ್ನುನು ಮನ್ನಸಸಾನಂದಲೆ ಬಿಗಿದಪಿಪ
ಮುದಾದಡಿತ್ು ಅವನ್ನ ಚೆೀತ್ನ್ನ ಸಮಸತವೂ! ಅವಳಿಗೆ ಹೆೀಳದೆ ಬಂದದುದ ತ್ಪ್ಪಾಪಯಿತ್ು ಎನನುಸತ್ವನಗೆ.
“ಯಾಕೆ, ಚಿನನು?”
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಓಡಿ ಬಂದದುದ ಸಣಣಾ ಕೆಲಸಕಾಕಗಿರಲ್ಲಲಿ; ತ್ನ್ನನು ಐದೆತ್ನ್ನವನ್ನುನು ಕಾಪ್ಪಾಡಿಕೊಳುಳೆವ, ಮಾಂಗಲಯವನ್ನುನು ರಕಿಷೌಸಕೊಳುಳೆವ ಮಹತ್ಸಾಕಯರ್ಶೆಕಾಕಗಿ
ಧಾವಿಸ ಬಂದಿದದಳು ಆ ಮಲೆಯ ಕನೆಯ. ಅವಳಿನ್ನೂನು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಶಾಸೊತರೀಕತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ತ್ಸಾಳಿ ಕಟಿಟಸಕೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ, ನಜ. ಆದರೆ
ಉಳಿದೆಲಲಿ ರಿೀತ್ಗಳಿಂದಲೂ ಅವಳು ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ್ಯಾಗಿಬಿಟಿಟದದಳು. ತ್ನ್ನನು ಕನೆನುತ್ನ್ನವೂ ಅವನಗೆ ಸಮಪಿರ್ಶೆತ್ವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಅವನಗಾಗಿ
ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಮನೆತ್ನ್ನದ ಹೆಣುಣಾ ಮಾಡಬಾರದದನೆನುಲಲಿ ಮಾಡಿದದಳು. ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಿಟುಟ ತ್ನ್ನಗಿನ್ನುನು ಇಹಜೀವನ್ನವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವನಗೆೀನಾದರೂ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಆಗಬಾರದುದ ಆದರೆ? ಅಯೊಯೀ, ಅದನ್ನುನು ನೆನೆದರೆೀ ಅವಳಿಗೆ ಪರಜೆಞ ತ್ಪುಪವಂತ್ಸಾಗುತ್ತತ್ುತ! ಅವನೆೀನಾದರೂ ಅವಶನಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸದರೆ,
ನ್ನರಹತ್ಸೆಯ ನ್ನಡೆದರೆ, ನೆವ ಸಕಿಕದರೆ ಸಾಕು ನೆೀಣು ಹಾಕುತ್ತದದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ,-ಅವನಗೆ ಗಲಾಲಿಗುವುದೆ ಖಂಡಿತ್! ಅಯೊಯೀ ಆಮೀಲೆ? ನ್ನನ್ನನು ಗತ್?
ಚೆನ್ನನುಮಮ ನೆಲಕೆಕ ದಿಂಡುರುಳಿ, ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಪ್ಪಾದಗಳನ್ನುನು ಬಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅವನ್ನುನು ಕಣ್ಣಾೀರಿನಂದ ತೀಯಿಸುತ್ಸಾತ ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ
ಅತ್ತಳು.
ಮುಕುಂದಯಯ ಕೊೀವಿಯನ್ನುನು ನೆಲಕಿಟುಟ, ಬಗಿಗ, ಎರಡೂ ಕೆೈಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ನುನು ಎತ್ುತತ್ಸಾತ “ಯಾಕೆ, ಚಿನನುೀ?” ಎಂದನ್ನು ಮತ್ಸೆತ, ಸತಂಭತ್ನಾಗಿ.
“ನ್ನಂಗೊತ್ುತ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೊೀಗಿತದಿದೀರಿ ಅಂತ್ಸಾ. ಬೆಟಟಳಿಳೆ ಅತ್ತಗೆಮಮಗೆ ಕೊಟಿಟದದ ಮಾತ್ನ್ನುನು ನ್ನಡೆಸಕೊಡುವುದಕೆಕ! ಐತ್ ಹೆೀಳಿದನ್ನಂತ್ಸೆ; ಪಿೀಂಚುಲಿ
ಹೆೀಳಿತ್ು ನ್ನಂಗೆ….ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಬೆೀಡ, ನೀವು ಕೊೀವಿ ತ್ಗೊಂಡು ಹೊೀಗೊೀದು. ನ್ನಂಗೆ ಜೀವಾನೆ ಹಾತ್ರ್ಶೆದೆ! ನೀವು ಯಾರನಾನುದೂರ ಕೊಂದರೆ?
….ನಾನ್ನು ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಬಲ್ರ್ಶೆಲಾಲಿ ಅಂತ್ಸಾ ನಮಗೆ ಸಟಾಟಗಿದೆರ , ನ್ನನ್ನನು ಸರೂ ತ್ಪ್ಪಾಪಯುತ! ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿೀಳಿತೀನ…. ಇವೊತ್ುತ ಬಂದೆೀ ಬತ್ರ್ಶೆನ….
ಇನನುಂದು ತ್ಂಗಳು ತ್ಡೆದರೆ…. ಆಗೆೀ ಅಗತದಲಾಲಿ…. ಅಂತ್ಸಾ….ಬಲ್ರ್ಶೆಲಲಿ!”
ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ಬಿಕಿಕಬಿಕಿಕ, ನಲ್ಲಿಸ ನಲ್ಲಿಸ, ಅಳತ್ತಳುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳುತ್ತದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮಾತ್ುಗಳನ್ನುನು ಕೆೀಳುತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯಗೆ ಅವಳ ದುಃಖವನ್ನುನು
ನೀಡಿ ಮನ್ನಸುಸಾ ನಂದಿತ್ಸಾದರೂ ತ್ುದಿತ್ುದಿಗೆ ಅವಳಾಡಿದ ಮಾತ್ುಗಳಿಗೆ ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ನ್ನಕುಕಬಿಟಟನ್ನು.
“ಸುಮಮಸುಮಮನೆ ಏನೆೀನೀ ಉಹಿಸಕೊಂಡು ಹಿೀಂಗೆ ಅಳಿತಯಲಾಲಿ? ನಗೆ ಯಾರು ಹೆೀಳೊದೀರು? ಆ ಹರಕಲು ಬಾಯಿ ಐತ್ಸಾ ಹೆೀಳಾದ ಅಂತ್ಸಾ
ಅದನೆನುಲಾಲಿ ನ್ನಂಬಿತೀಯಾ?…ನೀಡು, ಚಿನನುೀ, ನಾನೆೀನ್ನು ನ್ನೂನ್ನು ತ್ಳಿದಕೊಂಡಷ್ುಟ ಧೆೈಯರ್ಶೆಶಾಲ್ೀನ್ನೂ ಅಲಲಿ, ಮೂಖರ್ಶೆನ್ನೂ ಅಲಲಿ. ನ್ನನ್ನಗೂ ನನ್ನನುಷೆಟೀ
ಆಸೆ ಇದೆ, ನನ್ನನು ಮದುವೆಯಾಗಬೆೀಕೂ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೆೀಕೂ ಅಂತ್ಸಾ. ಇಷೆಟಲಲಿ ಪ್ಪಾಡುಪಟ್ಕಂದು, ನನ್ನೂನು ದಣ್ಸ, ನೆಂಟರು ಇಷ್ಟರು ಊರೀರ
ಬಾಯಿಗೆಲಲಿ ಬಂದು, ಈಗ ನನ್ನಗೆ ಅನಾಯಯ ಆಗೊೀ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿತನ ಅಂತ್ಸಾ ಖಂಡಿತ್ ತ್ಳಿಕೊಳಳೆಬಾಯಡ….ನಾನ್ನು ಕೊೀವಿ ತ್ಗೊೀಂಡು ಹೊೀಗಿತೀನ
ಅಂತ್ಸಾ ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆೀನೆೀ?” ಮುಕುಂದಯಯ ಬಗಿಗ ಕೆಳಗಿಟಿಟದದ ಕೊೀವಿಯನ್ನುನು ಕೆೈಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡನ್ನು. “ಇಲ್ಲಿ ನೀಡು, ಈ ಕೊೀವಿೀಲ್ ಏನ್ನು ಅದೆ
ಅಂತ್ಸಾ.” ಚಿನ್ನನುಮಮ ಬೆಚುಚಾವಂತ್ಸೆ ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ಕೊೀವಿನ್ನಳಿಗೆ ತ್ರುಗಿಸ ಹಿಡಿದು, ಕುದುರೆ ಎತ್ತ, ಬಿಲೆಲಿಳೆದುಬಿಟಟನ್ನು! ಛಾಟ್ ಎಂದು ಕೆೀಪು ಹೊಟಿಟ
ಹಾರಿತ್ು: ಢಾಂ ಎಂದು ಈಡಾಗಲ್ಲಲಿ. ಹೆದರಿ ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಿದದಚಿನ್ನನುಮಮ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ನ್ನಗೆಗೆ ಕಕಾಕವಿಕಿಕಯಾದಳು. “ನೀಡಿದೆಯಾ? ಕೊೀವಿಗೆ
ಬರಿೀ ಕೆೀಪು ಹಾಕಿದೆದ. ಈಡು ತ್ುಂಬಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಅಪ್ಪಾಯಾಅಗುವುದಿಲಲಿ…. ನನ್ನನು ‘ಗಂಡ’ ಇವೊತ್ುತ ರಾತ್ರ ಸುರಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ ಬಂದೆೀ
ಬತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ. ಗೊತ್ಸಾತಯೆತ?….”ಗಂಡ ಅಂದದದಕೆಕ ಸಟುಟ ಮಾಡಿಕೊಳೊಳೆೀದಿಲಲಿಷೆಟ? “ವರ” ಅಂತ್ ಬದಲಾಯಿಸಕೊೀ ಬೆೀಕಾದೆರ….”
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಲಜಾಜಿಭಂಗಿಯಿಂದ ನಂತ್ದದನ್ನುನು ನೀಡಿ “ಇವೊತ್ುತ ರಾತ್ರ ‘ಬಂದೆೀ ಬತ್ೀರ್ಶೆನ’ ಅಂತ್ಸಾ ನೀನ್ನು ಹೆೀಳಿದುದ ಜಾಞಪಕ ಇರಲ್ ! ಮತ್ಸೆತಲಾಲಿದರೂ
ಮರೆತ್ು ಬಿಟಿಟೀಯಾ?…. ಏನ್ನು?…. ನೆಲ ನೀಡಾತ ನಂತ್ುಬಿಟೆಟೀಲಾಲಿ, ಚಿನನುೀ?…. ನೀನ್ನು ಬಂದೆರ ಅಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯೊೀ ಕತ್ಸೆೀನೆಲಾಲಿ ಸಾವರಸಯವಾಗಿ
ಹೆೀಳಿತೀನ, ಆಯಾತ?” ಎಂದು ವಿನೀದವಾಡಿ, ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ಮುದುದ ನೀಟ ಬಿೀರಿ ಎವೆಯಿಕಕದೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ದದ ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪಾರಣ್ಣೆೀಶವರನ್ನನ್ನುನು
ನೆೀರವಾಗಿ ನೀಡುವುದರಿಂದಲೆ ಕಣುಣಾತ್ತರವಿತ್ುತ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿದಳು “ವಧ್ೂ ” ಚಿನ್ನನುಮಮ .
***
ಮೀಗರವಳಿಳೆಯ ಮಿಶನ್ ಇಸೂಕಲ್ನ್ನ ಹೊಸ ಕಟಟಡವು ಪ್ಪಾರರಂಭೀತ್ಸಾವಕೆಕ ಸಜಾಜಿಗಿತ್ುತ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ. ಒಳಗೆ ಬೆಂಚು, ಕುಚಿರ್ಶೆ, ಪಟಗಳು:
ಹೊರಗೆ ಮಾವು ಹಲಸನ್ನ ತೀರಣ, ಬಗನ ಬಾಳೆಯ ಗಿಡಗಳನ್ನುನು ಕಟಿಟ ಸಂಗರಿಸದದ ಅಡಕೆ ಮರದ ಚಪಪರ. ಪ್ಪಾರರಂಭೀತ್ಸಾವದ ಸಮಯ
ಸಾಯಂಕಾಲವೆಂದು ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದರೂ ಆ ದಿನ್ನ ಪ್ಪಾರತ್ಃಕಾಲವೆ ಒಂದು ಸಣಣಾ ಗುಂಪು ಅಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿತ್ುತ. ಬೆಳಿಗೆಗ ಅಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯುವುದೆಂದು ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದ
ಸಮಾರಂಭವು ಸಾವರ್ಶೆಜನಕ ಸವರೂಪದಾದಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಖಾಸಗಿಯಾದಾಗಿತ್ುತ. ಒಂದು ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಗೊೀಪಯವಾದದೂದ ಆಗಿತ್ುತ: ಬೆಟಟಳಿಳೆ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಮತ್ಸಾಂತ್ರ ಸಮಾರಂಭ!
ಅಂತ್ಹ ಮತ್ಸಾಂತ್ರಕಾಯರ್ಶೆ ಗುಟಾಟಗಿ ನ್ನಡೆಯಬೆೀಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಚಚಿರ್ಶೆನ್ನಂತ್ಹ ಅಥವಾ ಚಚುರ್ಶೆ ಇಲಲಿದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನಾ ಮಂದಿರದಂತ್ಹ
ಪವಿತ್ರ ಸಥೂಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪರಕಟವಾಗಿಯೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದುದದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಅಲಲಿದೆ ಮಿಶನ್ನರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಹ ಪರಕಟನೆ ಮತ್ುತಪರಚಾರದ
ಅವಶಯಕತ್ಸೆಯೂ ಇತ್ುತ. ಆದರೆ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಸಕಾರಣವಾದ ಅಪ್ಪೆೀಕೆಷೌಯಂತ್ಸೆ ಅವರ ಮತ್ಸಾಂತ್ರವನ್ನುನು ಸಧ್ಯಕೆಕ ಅಂತ್ರಂಗವಾಗಿಯೆ ನ್ನಡೆಯಿಸಲು
ಒಪಿಪಕೊಂಡಿದದರು ರೆಬರೆಂಡ್ ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್ ಪ್ಪಾದಿರಗಳು.”ದೆೀವಯಯನ್ನವರ ಬಂಧ್ುಬಾಂಧ್ವರೆಲಲಿ ಅವರ ಮತ್ಸಾಂತ್ರಕೆಕ ವಿರೀಧ್ವಾಗಿದಾದರೆ.
ದೆೀವಯಯನ್ನವರು ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಬೆೈಬಲ್ಲಿನ್ನ ಉಪದೆೀಶಗಳಿಗೂ ದೆೀವರ ಕುಮಾರ ಯೆೀಸುಕಿರಸತನ್ನ ವಯಕಿತತ್ವಕೂಕ ಮಾರುಹೊೀಗಿ, ಬಾರಹಮಣರ ಹಿಂದೂ
ಧ್ಮರ್ಶೆದ ಮೌಢಯ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕಾತ್ರರಾಗಿದಾದರೆ. ಬಾರಹಮಣರ ಜಗದ್ ಗುರುಗಳೂ ಆವರ ಮಠಗಳೂ ಅವರ ಪುರೀಹಿತ್ರು
ನಾಮಧಾರಿ ಗೌಡರ ಜನಾಂಗವನ್ನುನು ಕಿೀಳುಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತರುವುದನ್ನೂನು, ಅವರು ವಿದೆಯ ಕಲ್ತ್ು ಮುಂದಕೆಕ ಬರದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಲು
ವಣ್ಣಾರ್ಶೆಶರಮಧ್ಮರ್ಶೆ ಸವಧ್ಮರ್ಶೆಪರಿಪ್ಪಾಲನೆ ಮದಲಾದ ತ್ತ್ವಗಳನ್ನುನು ತ್ಂದೊಡಿಡ, ತ್ಸಾವೆೀ ಬರೆದಿಟಿಟರುವ ಸಂಸಕೃತ್ ಶಲಿೀಕಗಳನ್ನುನು ಉದಧರಿಸ, ಆ
ಶಾಸೊತರೀಕಿತಯನ್ನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸದರೆ ದೆೀವರ ಕೊೀಪಕೂಕ ಬಾರಹಮಣರ ಶಾಪಕೂಕ ಗುರಿಯಾಗಿ ನ್ನರಕಕೆಕ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತರೆಂದು ಹೆದರಿಸುವುದನ್ನೂನು ಸಹಿಸ
ಸಹಿಸ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಆದದರಿಂದ ಈ ಬಾರಹಮಣರ ಹಿಡಿತ್ದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ತ್ಮಮ ಜನಾಂಗದ ಉದಾದರವನ್ನುನು ಸಾಧಿಸಬೆೀಕೆಂಬುದೆೀ ಅವರ
ಅಭಲಾಷೆ…. ಆದರೆ ಸದಯದ ಸಾಮಾಜಕ ಪರಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ, ಸದಯಕಾಕದರೂ, ತ್ಸಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೆರೈಸತ ಮತ್ಕೆಕ ಸೆೀರುವುದರಿಂದ ತ್ಮಮ ಉದೆದೀಶ
ಸಾಧ್ನೆಗೆ ಅನ್ನುಕೂಲವಾಗುವುದರ ಬದಲು ಪರತ್ಕೂಲವೆ ಹೆಚಾಚಾಗ ಬಹುದಾದದರಿಂದ ಅವರು ತ್ಮಮ ಮಾತ್ಸಾಂತ್ರವನ್ನುನು ಸದಯಕೆಕ ಗೊೀಪಯವಾಗಿಡಲು
ಬಯಸದಾದರೆ.” ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನ ಈ ವಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ುವಾಗಿಯೂ ಸತ್ಕರ್ಶೆವಾಗಿಯೂ ತೀರಿತ್ುತ: ದೆೀವಯಯಗೌಡರನ್ನುನು
ಗಲಾಟೆಯಿಲಲಿದೆ, ಗಲಾಟೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತ್ಸೆ, ಗುಟಾಟಗಿ ಮತ್ುತ ಸರಳವಾಗಿ ಖುದುದ ತ್ಸಾವೆ ಮತ್ಸಾಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಒಪಿಪದದರು. ಸಧ್ಯಕೆಕ ಗೌಡರ
ಹಿಂದೂ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆರೈಸತ ಹೆಸರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದೆಂದೂ ವಸನ್ನವೆೀಷ್ಭೂಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹಯಕವಾದ ಯಾವ ವಯತ್ಸಾಯಸವೂ
ಗೊೀಚರವಾಗದಂತ್ರಬೆೀಕೆಂದೂ ತ್ೀಮಾರ್ಶೆಣವಾಗಿತ್ುತ.
ತ್ೀಮಾರ್ಶೆನ್ನದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗಕೆಕ ನಜವಾಗಿಯೂ ಅವಶಯಕತ್ಸೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆಗಬೆೀಕಾದ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆಯಲಲಿ ಮದಲೆ ಆಗಿಯೆಹೊೀಗಿತ್ುತ.
ಕಾಯಥೀಲ್ಕಕರಂತ್ಸೆ ಯಾವ ವಿಧ್ವಾದ ಶ್ಲುಬೆಯ ಲಾಂಛನ್ನವನ್ನೂನು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧ್ರಿಸದ ಪ್ರೀಟೆಸೆಟಂಟ್ ರಿಗೂ ನಾಮಧಾರಿಗಳಿಗೂ, ಜುಟುಟ ತ್ಸೆತಗೆದು
ಕಾರಪು ಬಿಡುವುದೊಂದನ್ನುನು ಬಿಟಟರೆ , ಹೆಚುಚಾ ಬಾಹಯಕವಾದ ಆಂಗಿಕ ವಯತ್ಸಾಯಸ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲಲಿ. ದೆೀವಯಯ ಎಂದೊೀ ಜುಟುಟ ಬೊೀಳಿಸ ಕಾರಪು
ಬಿಟಾಟಗಿತ್ುತ! ಇನ್ನುನು ಹಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ನಾಮಗಿೀಮ ಧ್ರಿಸುವುದು? ಅದನ್ನುನು ಅವನ್ನು ತ್ರಸಕರಿಸ ಎಷಟೀ ಕಾಲವಾಗಿತ್ುತ! ಸಾಮಾನ್ನಯ ಜನ್ನದ ಮಟಿಟಗೆ
ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ದೃಷ್ಟಯಲ್ಲಿ ದೆೀವಯಯ ಥೆೀಟು ಕಿಲಸತರವನೆ ಆಗಿದದನ್ನು!
ಬಿಳಿಪ್ಪಾದಿರ ಕರಿಪ್ಪಾದಿರ ಇಬಬಾರೂ ಬೆೈಸಕಲುಲಿಗಳ ಮೀಲೆ ಬಂದಿದದರು. ಇಷ್ಟಪಟಿಟದದರೆ ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್ ದೊೀರೆಸಾನಯೊಡನೆ ಕೊೀಚಿನ್ನಲ್ಲಿಯೆ
ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ ಮೀಗರವಳಿಳೆಗೆ ಬರಬಹುದಾಗಿತ್ುತ. ಅವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟಿಟದದರೆ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಅಮಲಾದರರೂ ಪ್ೀಲ್ೀಸು ಇನ್ನಸಾಪ್ಪೆೀಕಟರೂ
ರೆವರೆಂಡ್ ಸಾಹೆೀಬರಿಗೆ ಮೈಗಾವಲಾಗಿ ಪರಿವಾರ ಬರುತ್ತದದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಳುವ ಬಿರಟಿಷ್ರ ಕೆರೈಸತಮತ್ಕೆಕ ಸೆೀರಿದುದ, ಕೆರೈಸತಮತ್ ಪರಚಾರಕ
ಗುರುವಾಗಿದದ ಆತ್ನಗೆ ಸರಕಾರದ ಆಡಳಿತ್ ಯಂತ್ರವೆಲಲಿ ಕಂ ಕಿಂ ಎನ್ನನುದೆ ಕೆೈಂಕಯರ್ಶೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಮೀಲ್ಂದ ಕಟಾಟಜೆಞಯಿದಿದತ್ು. ಅಲ್ಖಿತ್ವಾಗಿ,
ಆದರೂ ಕಟುಟ ನಟಾಟಗಿ. ಆದರೆ ಇಂದು ಮತ್ಸಾಂತ್ರ ಕಾಯರ್ಶೆವು ಸಂಪರದಾಯ ಸಮಾಜದ ಅಂಧ್ರೀಷ್ವನ್ನುನು ಕೆರಳಿಸದ ರಿೀತ್ಯಲ್ಲಿ
ಗಲಾಟೆಯಿಲಲಿದೆ ನ್ನಡೆಯುವುದು ಬಹುಮುಖಯವಾಗಿತ್ುತ; ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಆಗತ್ಸಾನೆ ತ್ುದಿಮುಟುಟತ್ತದದ ಮಳೆಗಾಲದ ರಸೆತಯೂ ತ್ುಂಬ ಕೆಟುಟಹೊೀಗಿತ್ುತ?
ಸಧ್ಯಕೆಕ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರನೆನು ಹೆಡ್ ಮಾಸಟರ್ ಆಗಿ ನೆೀಮಿಸ ಕೊಂಡಿದದರು. ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನ ಸಫಾರಸನ್ನ ಮೀಲೆ. ಅದಕೆಕ
ಅನವಾಯರ್ಶೆವಾದ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿದದವು: ಊರುಮನೆಯವರನೆನು ನೆೀಮಿಸುವುದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಹಳಿಳೆಯ ಜನ್ನರು ತ್ಮಮ ಮಕಕಳನ್ನುನು ಕಿಲಸತರ
‘ಇಸೊಕೀಲಮನೆ’ಗೆ ಸೆೀರಿಸದರೆ ಜಾತ್ ಕೆಡಸಬಿಡುತ್ಸಾತರೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಿ ಸೂಕಲ್ನ್ನ ವಿದಾಯಥಿರ್ಶೆಗಳ ಸಂಖೆಯ ಹೆಚುಚಾತ್ತದೆ ಎಂಬುದು
ಒಂದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಕೆರೈಸತರಾಗಿದುದ ಅಹರ್ಶೆರಾಗಿರುವ ಉಪಧಾಯಯರು ಯಾರೂ ಆ ಕೊಂಪ್ಪೆಗೆ ಬರುವಂತ್ರಲ್ಲಲಿ. ಮೂರನೆಯದು,
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ಮಿಶನ್ನರಿಗಳು ಕೊಡುತ್ತದದ ಆ ಅತ್ಯಲಪ ಸಂಬಳವು ಐಗಳಂಥವರಿಗೆ ಭಾರಿ ತ್ಲುಬಾಗಿ ತೀರಿ ಆಕಷ್ರ್ಶೆಣ್ೀಯವಾಗಿರುತ್ತದದದು. ನಾಲಕನೆಯದಾಗಿ
ಅಥವಾ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಉಪಕಾರಣವಾಗಿ, ಕೊೀಣುರು ಮನೆಯ ಹಿಸೆಸಾಯ ಅನ್ನಂತ್ರ ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರಲು ಮನ್ನಸುಸಾ ಬರಲ್ಲಲಿ:
ಅಕಕಣ್ಗೂ ಸೊೀತ್ದದ ರಂಗಪಪಗೌಡರ ಸಡಿಲಕಚೆಚಾ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ೀವ ಅಸಹಯವಾಗಿತ್ುತ! ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಬಂದು ಇರುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಅವರು
ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ತ್ಳಿಸದದರು. ಮುಕುಂದಯಯನಗೂ ಐಗಳಲ್ಲಿ, ತ್ಸಾನ್ನು ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗಿನಂದಲೂ ಗೌರವ ಬುದಿಧಯಿದುದ, ಅವರಿಂದ ಭಾರತ್
ರಾಮಾಯಣ್ಣಾದಿಗಳನ್ನುನು ಓದಿ ಅಥರ್ಶೆಮಾಡಿಕೊಳುಳೆವುದನ್ನುನು ಕಲ್ತ್ದದನಾದದರಿಂದ, ಒಂದು ಗುರು ಶ್ಷ್ಯ ಸಂಬಂಧ್ ಬೆಳೆದುಬಿಟಿಟತ್ುತ; ಆದರೆ ಐಗಳನ್ನುನು
ಮುಕುಂದಯಯನೆೀ ಕೊೀಣುರಿನಂದ ಬಿಡಿಸ ಹೂವಳಿಳೆಗೆ ಕರೆದೊಯುದ ತ್ಸಾನ್ನು ಹುಟಿಟ ಬೆಳೆದು ದೊಡಡವನಾದ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕಾಯರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಡ
ತ್ಮದನೆಂದು ಅಪಖಾಯತ್ ಬರುವುದನ್ನುನು ತ್ಪಿಪಸಕೊಳುಳೆವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸದಯಕೆಕ ಐಗಳು ಬೆೀರೆ ಇನೆನುಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೆಲಸಕೆಕ ಸೆೀರಿಕೊಳುಳೆವುದು
ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸೂಚಿಸದದನ್ನು. ಅಲಲಿದೆ, ಎಲಲಿಕಿಕಂತ್ಲೂ ಹೆಚಾಚಾಗಿ, ಆಗ ತ್ತ್ಸಾಕಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ ಮುಖಯವೆಂಬಂತ್ಸೆ ತೀರುತ್ದದರೂ, ಮೀಗರವಳುಳೆಯ
ಮತ್ುತ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಮತ್ುತ ಕನ್ನನುಡನಾಡಿನ್ನ ಮತ್ುತ ಭರತ್ ಭೂಮಿಯ ಭಾವಿೀ ಪರಗತ್ಯ ಮತ್ುತ ಜಾಗರತ್ಯ ದೃಷ್ಠಯಿಂದ ನಜವಾಗಿಯೂ ಬಹು
ಮುಖಯವಾದದೆದಂದು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ಸಾತಗುವಂತ್ಹ ಮತತಂದು ದೆೈವಿಕ ಉದೆದೀಶದ ಕಾರಣವೂ ಒಂದು ಇತ್ುತ, ಅಗೊೀಈಚರವಾಗಿ ಅಂತ್ಗರ್ಶೆತ್ವಾಗಿ,
ಗೂಢವಾಗಿ: ಹಳೆಮನೆ, ಕೊೀಣುರು, ಹೂವಳಿಳೆೀ, ಬೆಟಟಳಿಳೆ, ಕಲೂಲಿರು ಸಂಬಾವಿ ಮದಲಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಹಳಿಳೆಗಳಲ್ಲಿದುದ, ಓದು ಬರಹ ಕಲ್ಯಲು
ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹುಡುಗರೆಲಲಿ, ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದುದಕೊಂಡು ಮಿಶನ್ ಇಸೂಕಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮಾಡುವುದೆಂದು ನಣರ್ಶೆಯವಾಗಿತ್ುತ.
ಅದುವರೆಗೂ ‘ಓಟುಲಿಮನೆ’ಯಾಗಿದದ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆ ‘ವಿದಾಯಥಿರ್ಶೆ ನಲಯ’ವಾಗಿ ಪರಿವತ್ರ್ಶೆನೆಗೊಳುಳೆವದನೆನು ಇದಿರು ನೀಡುತ್ತತ್ುತ . ಕೆಲವೆ ತ್ಂಗಳ
ಹಿಂದೆ ಮಗಳನ್ನುನು ದುರಂತ್ವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದುದ ಮುದುಕಿಯಾಗುತ್ತದದ ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಬದುಕಿಗೂ, ಮಕಕಳ ಸಹವಾಸದ ಮತ್ುತ ಸೆೀವೆಯ ಅಕಕರೆಯ
ಆಪು ಸಕಿಕ, ಪುನ್ನಶೆಚಾೀತ್ನ್ನಗೊಳುಳೆವ ಸುಯೊೀಗ ಸಮಿೀಪಿಸತ್ುತ…..
ಕೊೀವಿ ಹಿಡಿದಿದದ ಮುಕುಂದಯಯ, ಹಿಂಬಾಲ್ಸದದ ಐತ್ನಡನೆ, ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಯನ್ನುನು ದಾಟಿ ಇಸೂಕಲ್ನ್ನ ಹತ್ತರಕೆಕ ಬಂದಾಗ, ಸವಲಪ ದೂರದಲ್ಲಿ
ಕಾಡಿನ್ನ ಅಂಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದಿದದದ ಒಂದು ಮರದ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ು ಸಂಭಾಷ್ಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತಡಗಿದದ ಐಗಳು ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರನ್ನೂನು ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರನ್ನೂನು
ಕಂಡನ್ನು: ಅವರಿಬಬಾರೂ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಡೆ ನೀಡಿ ಮುಗುಳು ನ್ನಕಕರು, ಭಾಗವತ್ರಾಟ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗುವುದಕೆಕ ರಂಗಸಥೂಳ ಸದದವಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತ್ಸೆ!
ತ್ನ್ನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಆಜೆಞಯಂತ್ಸೆ ಬೆಳಿಗೆಗಯ ಜರುಗಲ್ದದ ಮತ್ಸಾಂತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಕಿರಯೆಗೂ ಮತ್ುತ ಸಂಜೆಗೆ ನ್ನಡೆಯುವುದೆಂದು
ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದ ಸೂಕಲ್ನ್ನ ಪ್ಪಾರರಂಭೀತ್ಸಾವಕೂಕ ಬೆೀಕಾದುದನೆನುಲಲಿ ಅಣ್ಗೊಳಿಸ, ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ ವಿಷ್ಯಕವಾದ ಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು
ಪ್ಪಾಲುಗೊಳುಳೆವುದು ತ್ನ್ನಗೆ ನಷ್ದದವೆಂದು ಕಷೌಮ ಕೆೀಳಿ, ಹೆಡ್ ಮಾಸಟರ್ ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರು ಆ ಪ್ಪಾರತ್ಃ ಕಾಲದ ಗೊೀಪಯ ಸಮಾರಂಭದಿಂದ ದೂರ
ಸರಿದಿದದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತತ್ುತ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು. ಅದನೆನು ಕುರಿತ್ು ಅವರು ಕಣ್ಣಾಣಾ ಪಂಡಿತ್ರಡನೆ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದುದದು.
ಕೊೀವಿಯೊಡನೆ ಬಂದಿದದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು, ಅವನ್ನ ಧಾಮಿರ್ಶೆಕ ಸಾಹಸಕೆಕ ತ್ಮಮ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಸಮಮತ್ ಮತ್ುತ ಬೆಂಬಲವನ್ನುನು
ಸೂಚಿಸುವಂತ್ಸೆ ಅವರಿಬಬಾರೂ ಮುಗುಳುನ್ನಗೆಯಿಂದ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಸಾವಗತ್ಸ ಹುರಿದುಂಬಿಸದದರು….
ಮುಕುಂದಯಯ ಐತ್ನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ನನನು ಪಿಸುಗುಟಿಟ ಕಳಿಸದನ್ನು….
ಪಿೀಟಿಲು ಕೊಯುದ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನೆ ನ್ನಡೆಸುತ್ತದದ ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನವರು ಬೆಳಕಂಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ಸಾತರೆ . ಒಂದು ಕೊೀವಿಯ ನ್ನಳಿಗೆಯ
ಬಾಯಿ ತ್ಮಮ ಕಡೆಗೆೀ ಗುರಿಯಿಟುಟ ಕಿಟಕಿಯ ಮರದ ಸರಳುಗಳ ಮಧೆಯ ತ್ೂರುತ್ತದೆ ! ಯೆೀಸುಕಿರಸತ, ಬೆೈಬಲುಲಿ, ಕೆರೈಸತಮತ್, ಧ್ಮರ್ಶೆಪರಚಾರ,
ಉಪದೆೀಶ್ತ್ವ, ಪ್ಪಾದಿರತ್ವ ಇತ್ಸಾಯದಿಯಾದೆಲಲಿ ಮನ್ನುಷ್ಯತ್ವದ ಉಪ್ಪಾಧಿಗಳೂ ತ್ಟಕಕನೆ ಕಳಚಿಬಿದುದ, ಅವರ ಜೀವ ತ್ನ್ನನು ಪ್ಪಾರಣ್ತ್ವದ
ಮೂಲ್ೀಪ್ಪಾದಿಯೊಂದನ್ನುನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದೆ. ಬತ್ತಲೆ ನಂತ್ಂತ್ಸಾಯಿತ್ು! ಬದುಕಿದರೆ ಬೆಲಲಿ ತ್ಂದೆೀನ್ನು ಎಂಬಂತ್ಸೆ ಹೌಹಾರಿ, ಪಿೀಟಿಲನ್ನೂನು
ಸುವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯನ್ನೂನು ಹೊತ್ುತಹಾಕಿ, ಮರೆಯಾಗಿ ಅವಿತ್ುಕೊಳಳೆಲು ಒಂದು ಮೂಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಏನ್ನು? ಯಾರು? ಏಕೆ?
ಎಂಬುದೊಂದೂ ಅಥರ್ಶೆವಾಗದಿದದರೂ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಗುಂಡಿಕಿಕ ಕೊಲೆಮಾಡಲು ಹವಣ್ಸುತ್ತದಾದರೆ ಎಂಬುದಂತ್ೂ ಚೆನಾನುಗಿ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಿತ್ುತ. ಮನೆನು ತ್ಸಾನೆ
ಬುಯಲುಸೀಮಯ ಒಂದು ಹಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ, ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ತ್ನ್ನನು ಮಗನ್ನನ್ನುನು ಸೆೀರಿಸಲು ಹವಣ್ಸುತ್ತದದ ಒಬಬಾ ಪ್ಪಾದಿರಯನ್ನುನು ರೆೈತ್ನಬಬಾನ್ನು
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ದೊಣ್ಣೆಣಾಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದದ ಸುದಿದ ಬಂದಿದುದ, ಅದರ ನೆನ್ನಪಿನ್ನೂನು ಹಸಗಾಯವಾಗಿಯೆ ಇತ್ುತ, ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ.
ಆ ಮತ್ಸಾಂತ್ರದ ಯಜಞದಲ್ಲಿ ಯೂಪಸತಂಭಕೆಕ ಕಟುಟಗೊಂಡು ಬಲ್ಪಶು ವಾಗಿದದ ದೆೀವಯಯ, ತ್ನ್ನನು ರಕಷೌಣ್ಣೆಗೆ ಬರುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಭಾಷೆಯಿತ್ುತ
ಮೀಸಮಾಡಿ ಬಿಟಟನೆೀನೀ ಎಂದು ಕಳವಳಿಸುತ್ಸಾತ, ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಆಗಮನ್ನವನೆನುೀ ನರಿೀಕಿಷೌಸುತ್ತದದವನ್ನು, ಮರದ ಸರಳುಗಳ ನ್ನಡುವೆ
ಬೆಳಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೂರಿದ ಕೊೀವಿಯ ನ್ನಳಿಗೆಯನ್ನುನು ಕಂಡು, ಸದಯಕೆಕ ಬದುಕಿದೆ! ಎಂದು ಕೊಂಡನ್ನು. ತ್ಟಕಕನೆ ತ್ನ್ನನು ನಾಟಕಾಭನ್ನಯವನ್ನುನು ಪ್ಪಾರರಂಭಸ
ಬಿಳಿ ಪ್ಪಾದಿರ ರೆವರೆಂಡ್ ಲೆೀಕ್ ಹಿಲಲಿರನ್ನುನು, ಪ್ಪಾರಣ್ಣಾಪ್ಪಾಯದಿಂದ ತ್ಪಿಪಸಲೆಂಬಂತ್ಸೆ ತೀಳಿವಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡೆ ಓಡೆದನ್ನು, ಕರಿ ಪ್ಪಾದಿರ
ಅವಿತ್ುಕೊಂಡಿದದ ಮೂಲೆಗೆ!
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯ ಆಚೆಯಿಂದ ಮಳಗಿತ್ು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ರುದರವಾಣ್: “ಪ್ಪಾದಿರಗಳೆ, ನ್ನನ್ನನು ಬಾವನಗೆ ಜಾತ್ ಕೆಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದಿದೀರಿ.
ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಲ್ದದ ನ್ನನ್ನನು ಅಕಕನ್ನನ್ನುನು ತ್ಡೆದು ನಲ್ಲಿಸ ಬಂದಿದೆದೀನೆ . ಒಳೆಳೆಯ ಮಾತ್ಗೆ, ನ್ನನ್ನನು ಭಾವವನ್ನುನು ಕಿಲಸತರ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸುವವುದಿಲಲಿ ಎಂದು
ನಮಮ ದೆೀವರ ಮೀಲೆ ಆಣ್ಣೆಯಿಟುಟ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಿಟುಟಕೊಡದಿದದರೆ ನಮಮನೆನುಲಲಿ ಸುಟುಟಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ !”
“ದೆೀವಯಯಗೌಡರೆ, ನಮಮ ಭಾವನಗೆ ಬುದಿಧ ಹೆೀಳಿ. ಅವರು ಮಾಡುತ್ತರುವುದು ಕಿರಮಿನ್ನಲ್ ಕಾಯರ್ಶೆ. ಅದಕೆಕ ತ್ಕಕ ಶ್ಕೆಷೌಯಾಗುತ್ತದೆ!” ಎಂದರು
ರೆವರೆಂಡ್ ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್. ಅವರು ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನಂತ್ಸೆ ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.
ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನವರು ಸೂಕಲ್ಗೆ ಇದದ ಏಕೆೈಕ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗೆ ಧಾವಿಸ, ಅದನ್ನುನು ತ್ಸೆರೆಯಲೆಂದು ಎಳೆದರು, ಬಾಗಿಲ್ಗೆ
ಹೊರಗಡೆಯಿದದ ಸರಪಣ್ಯ ಚಿಲಕವನ್ನುನು ಐತ್, ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಅಪಪಣ್ಣೆಯಂತ್ಸೆ, ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಅದರ ರಕಷೌಣ್ಣೆಗೆ ಕತ್ತಹಿಡಿದು ನಂತ್ದದನಾದದರಿಂದ
ಅದು ತ್ಸೆರೆಯಲ್ಲಲಿದೆಹೊೀಯುತ!
ಮೀಲುಸರು ಕಿೀಳುಸರು ಬಿಡುತ್ಸಾತ ಉಪದೆೀಶ್ ಕೂಗಿದರು: “ದೆೀವಯಯಗೌಡರೆ, ನೀವೆೀ ಹೊಣ್ಣೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ, ರೆವರೆಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ
ಆದರೆ! ಇಡಿೀ ಬಿರಟಿಷ್ ಚಕಾರಧಿಪತ್ಯವೆ ನಮಮ ಮನೆಮಾರುಗಳನೆನುಲಾಲಿ ಧ್ವಂಸಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ! ನ್ನಮಮನ್ನುನು ರಕಿಷೌಸುವ ಭಾರ ನಮಮದು!”
“ಹೆದರಬೆೀಡಿ, ಉಪದೆೀಶ್ಗಳೆೀ! ನಾನ್ನು ಹೆೀಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮಮನ್ನುನು ಉಳಿಸುತ್ಸೆತೀನೆ!” ನಾಟಕದ ಮಾತ್ನಾಡಿ ದೆೀವಯಯಗೌಡರು ಕಿಟಕಿಯ ಕಡೆಗೆ
ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊೀವಿಯ ನ್ನಳಿಗೆ ಕಾಣ್ಸಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಅದು ಆ ಕಿಟಕಿಯ ಎದುರಿಗಿದದ ಗೊೀಡೆಯ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ತ್ೂರುತ್ತತ್ುತ! ಈ ಕಿಟಕಿಗೆ
ಮರೆಯಾಗಿ ಮೂಲೆಹಿಡಿದು ನಂತ್ದದವರೆಲಲಿ ಆ ಕಿಟಕಿಗೆ ತ್ಸೆರೆದಿಟಟಂತ್ಸೆ ಕಾಣ್ಸುತ್ತದದರು! ಯಾವಾಗ ಕೊೀವಿಯ ನ್ನಳಿಗೆ ತ್ಮಮ ಕಡೆಗೆ ಮುಖವಾಡಿತೀ
ಅವಾಗ ಉಪದೆೀಶ್ ಅಲ್ಲಿದದವರನೆನುಲಲಿ ತ್ಳಿಳೆಕೊಂಡುಹೊೀಗಿ ಎದುರಿಗಿದದ ಮತತಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕಷೌಣ್ಣೆ ಪಡೆದು ನಂತ್ರು!
ದೆೀವಯಯ ಮಾತ್ರ ಕೆೈಮುಗಿದುಕೊಂಡು, ನೆೀರವಾಗಿ ಬೆಳಕಂಡಿಯ ಬಳಿಸಾರಿ, ಕೊೀವಿಯ ನ್ನಳಿಗೆಗೆ ಅಡಡನಂತ್ು ಬಿನ್ನನುಯಿಸಾದನ್ನು: “ಭಾವ,
ಮುಕುಂದಬಾವ, ಬೆೀಡ, ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಬೆೀಡ! ನ್ನನ್ನನುನ್ನನುವರು ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರಿಸಕೊಳುಳೆವುದಿಲಲಿ. ಬಾಗಿಲ ಚಿಲಕ ತ್ಸೆಗಿ!”
“ಹಾಗೆಂದು ಉಪದೆೀಶಸಗಳೆ ಹೆೀಳಲ್. ಇಲಲಿದಿದದರೆ ನಾನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ!” ಎಂದಿತ್ು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ದೃಢಧ್ವನ.
ದೆೀವಯಯ ಮೂಲೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿ, ತ್ನ್ನನು ಬಾವನಗೆ ಒಮಮಮಮ ಒಂದು ತ್ರಹದ ಹುಚುಚಾ ಕೆರಳುತ್ತದೆಂದೂ, ಸದಯಕೆಕ ಅಪ್ಪಾಯದಿಂದ ಪ್ಪಾರಾಗಬೆೀಕಾದರೆ
ಅವನ್ನು ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದೆೀ ಲೆೀಸೆಂದೂ ತ್ಳಿಸದನ್ನು.
ರೆವರೆಂಡ್ ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್ ಹೆೀಳಿದರು: “ನಾವೆೀನ್ನೂ ನಮಮನ್ನುನು ಬಲತ್ಸಾಕರವಾಗಿ ಕೆರೈಸತಮತ್ಕೆಕ ಸೆೀರಿಸುತ್ತಲಲಿ. ನಮಮ ಇಷ್ಟದ ಮೀರೆಗೆ ಹಾಗೆ
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಮಾಡುತ್ತದೆದೀವೆ. ನಮಮ ಹೆಂಡತ್ಯನ್ನುನು ನೀವು ಒಪಿಪಸದಿದದರೆ ಅದು ನಮಮ ತ್ಪುಪ. ಅದು ನ್ನನ್ನಗೆ ಮದಲೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದರೆ ನಮಮನ್ನುನು
ಮತ್ಸಾಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ನಾನೆೀ ಒಪುಪತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಕೆರೈಸತರಿಗೆ ನಮಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನುನು ನಾಶಗೊಳಿಸುವ ಉದೆದೀಶ ಎಂದೂ ಇರುವುದಿಲಲಿ ” ಎಂದು ಕರಿಯ
ಪ್ಪಾದಿರಯ ಕಡೆಗೆ ತ್ರುಗಿ ಮುಂದುವರಿದರು: “ಉಪದೆೀಶ್ಗಳೆೀ, ನೀವು ಅದನೆನುಲಲಿ ಮದಲೆ ಚೆನಾನುಗಿ ಅರಿಯಬೆೀಕಿತ್ುತ. ಹೊೀಗಿ, ದೆೀವಯಯ ಗೌಡರ
ಬಾವನಗೆ ತ್ಳಿಸ, ನಾವು ಯಾರನ್ನೂನು ಬಲತ್ಸಾಕರವಾಗಿ ಕೆರೈಸತಮತ್ಕೆಕ ಸೆೀರಿಸಕೊಳುಳೆವುದಿಲಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ!”
ಪ್ಪಾಪ, ರೆವರೆಂಡ್ ಸಾಹೆೀಬರಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಬೆೀಕು, ಯೆೀಸುಕಿರಸತ, ಮತ್, ಧ್ಮರ್ಶೆ, ಪರಲ್ೀಕ, ದೆೀವರು ಇವು ಯಾವುದಕೂಕ
ಸಂಬಂಧ್ಪಡದ ಪ್ಪಾದಿರಯ, ಪ್ಪಾದಿರಯ ಮಗಳ ಮತ್ುತ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಆಂತ್ರಂಗಿಕವೂ ಶುದಧ ಲೌಕಿಕವೂ ಆಗಿದದ ಗುಪತ ವಾಯವಹಾರಿಕ ಜಟಿಲತ್ಸೆ ?
ಯಾವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಬಾರದೊೀ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದುದ, ತ್ನ್ನಗೆ ಉನ್ನನುತ್ತ್ರಸಾಥೂನ್ನ ಲಭಸುವುದಕೆಕ ಬಲವಾಗಿ ಸಾಥೂನಾವನ್ನತ್ಯೆ
ಉಂಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆಯೊೀ ಎಂದು ಹೆದರಿ, ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಅವನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತ್ಸೆ ಆಶಾವಸನೆಯಿತ್ುತ. ಬಾಗಿಲು ಚಿಲಕ
ತ್ಸೆಗೆಸದನ್ನು.
“ನಮಮ ಭಾವನ್ನವರಡನೆ ನಾನ್ನು ಮಾತ್ನಾಡಬೆೀಕಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟುಟ ಅವರನ್ನುನು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನನು,” ರೆವರೆಂಡ್ ಅವರು ಕೆೀಳಿಕೊಳಳೆಲು,
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಕರೆತ್ರಲು ದೆೀವಯಯ ಹೊರಗೆ ಹೊೀದನ್ನು.
ಪ್ಪಾದಿರ ಜೀವರತ್ನುಯಯನ್ನವರು ಇಂಗಿಲಿೀಷ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡಲಾರಂಭಸ, ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಥೂಳಿೀಯ ವಿದಯಮಾನ್ನಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತ್ಳಿವಳಿಕೆ
ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉದೆದೀಶದ ನೆವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುನೆನುಚಚಾರಿಕೆ ನೀಡಿದರು: “ಸಾವಮಿ, ತ್ಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ್ನರ ನೀತ್, ರಿೀತ್, ನ್ನಡೆ, ನ್ನುಡಿ
ಯಾವುದರ ಪರಿಚಯವೂ ಇಲಲಿ. ಇವರಡನೆ ನಾವು ತ್ುಂಬ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೆೀಕು. ಈ ದೆೀವಯಯಗೌಡರ ಬಾವ ಕೊೀಣೂರಿನ್ನವನ್ನು.
ಮುಕುಂದಗೌಡ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅವನ್ನು ಕೆೀಡೆ ನ್ನಂಬರ ಒನ್. ಗುತ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ್ನ ಒಬಬಾ ಹೊಲೆಯನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೆೀರಿಕೊಂಡು, ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು
ಅಪಹರಿಸುವುದು, ಮಾರಾಮಾರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಪುಂಡುಪ್ೀಕರಿ ಮುಸಲಾಮನ್ನರನ್ನುನು ಕೂಡಿಸ ಅತ್ಸಾಯಚಾರ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಹಿೀಗೆ ಈ
ನಾಡಿಗೆೀ ಒಬಬಾ ಭೀಕರ ವಯಕಿತಯಾಗಿದಾದನೆ. ಒಂದೆರಡು ತ್ಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸಂಬಾವಿಯ ಒಬಬಾ ಗೌರವಸಥೂ ಹೆಗಗಡೆಯವರ ಮದುವೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದುದ,
ಇನೆನುೀನ್ನು ಲಗನುದ ಮೂಹೂತ್ರ್ಶೆ ಬಂದಿತ್ು ಎನ್ನುನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಈ ಮುಕುದಂಗೌಡ ಮದುಮಗಳಾಗುವ ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ಅಪಹರಿಸ,ಯಾವುದೊ
ಕಾಡಿನ್ನಬಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಸಟಟನ್ನಂತ್ಸೆ. ಅವಲ ತ್ಂದೆಯನ್ನೂನು ಅವನೆ ಕೊಲ್ಲಿಸದ ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರೆ. ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆ ಆಸತ-ಪ್ಪಾಸತಯನೆನುಲಲಿ
ಲಬಟಾಯಿಸ ಕೊಂಡು ಅವಳ ತ್ಂದೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಬಬಾಳೆ ಮಗಳಂತ್ಸೆ ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದುದಬಿಟಿಟದಾದನ್ನಂತ್ಸೆ . ಇನ್ನೂನು ಅವಳನ್ನುನು ಮದುವೆ
ಮಾಡಿಕೊಂಡೂ ಇಲಲಿ; ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ತದಾದನ್ನಂತ್ಸೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಗಭರ್ಶೆಣ್ ಆಗಿಬಿಟಿಟದಾದಳೆ ಎಂದೂ
ವದಂತ್! ಇನ್ನುನು, ಅವರ ಜಾತ್ಯ ನೀತ್ಯ ಪರಕಾರ ಅವಳನ್ನುನು ಅಕರಮ ಗಭರ್ಶೆಣ್ ಎಂದು ಸಾರಿ, ಬಹಿಷಾಕರ ಹಾಕಿಸ ಹೊರಗಟಿಟ, ಆಕೆಯ
ಮನೆಮಾರನೆನುಲಲಿ ತ್ಮಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಕೊಳಳೆಬೆೀಕೆಂದು, ಬಹುಶಃ ಅವನ್ನ ಒಳ ಇರಾದೆ ಇರಬೆೀಕು! ಬೆಟಟಳಿಳೆಯ ಹೊಲೆಯ ಬಚಚಾ ಎಂಬಾತ್ನ್ನನ್ನುನು
ಕೆರೈಸತಮತ್ಕೆಕ ಸೆೀರಿಸಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತರೆಂದು ಸುದಿದ ಹಬಿಬಾಸ, ಅವನಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ಸಂಬಾವಿಯ ಹೊಲೆಯ ಗುತ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ್ನ ಕೆೀಡಿಯ
ಮುಖಾಂತ್ರ ಅಪಹರಿಸ, “ನಾವು ಅಂದೆಮಮ ತ್ೀಥರ್ಶೆಹಲ್ಳೆಯ ಹೊಳೆಯನ್ನುನು ದೊೀಣ್ಯಲ್ಲಿ ದಾಟಿ ಹೊೀಗಿದೆದವಲಾಲಿ? ಸುಬಬಾಯಯಗೌಡರು
ಚಂದರಯಯಗೌಡರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ್ನ ನಾಮಧಾರಿ ಯುವಕರ ಮನೆಗೆ ? ಆ ಕಾನ್ನೂರು ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸದಾದನ್ನಂತ್ಸೆ ತ್ಲೆತ್ಪಿಪಸಕೊಳಳೆಲು, ಈ ಮುಕುಂದಗೌಡ!
…. ಆ ಇಜಾರದ ಸಾಬಿ ಎಂಬ ಧ್ೂತ್ರ್ಶೆ ಪುಂಡ ಮುಸಲಾಮನ್ನನ್ನುನು ಗುತ್ತಯ ಕೆೈಲ್ ಕಡಿಸದೂದ ಇವನೆೀ ಅಂತ್ಸೆ !… ಆ ಪುಂಡರೆ ಎಲಲಿ ಸೆೀರಿ ಇದೆ
ಸೂಕಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾವೆೀರಿ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯ ಮೀಲೆ ಅತ್ಸಾಯಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನುನು ನ್ನಮಮ ಇದೆೀ ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿದದರಂತ್ಸೆ !… ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬಾ
ಮುಸಲಾಮನ್ನ ತ್ಲೆತ್ಪಿಪಸಕೊಂಡು ಕನ್ನನುಡ ಜಲೆಲಿಗೆ ಓಡಿದಾದನ್ನಂತ್ಸೆ. ಇನನುಬಬಾರನ್ನೂನು ದಸತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಲಾಕಪಿಪನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟಿಟದಾದರೆ…. ನ್ನನ್ನನು
ಅಭಪ್ಪಾರಯ ಕೆೀಳುವುದಾದರೆ, ನಮಮನ್ನುನು ಗುಂಡಿಕಿಕ ಕೊಲಲಿಲು ಪರಯತ್ನುಸರುವ ಇವನ್ನನ್ನುನು ಬಂಧಿಸ ಕಾನ್ನೂನ್ನು ರಿೀತ್ಸಾಯ ಶ್ಕೆಷೌಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದೆ
ಉತ್ತಮ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಜನ್ನಕೆಕ ಸವಲಪ ಹೆದರಿಕೆ ಹುಟಿಟ, ನ್ನಮಮ ಪವಿತ್ರ ಕಿರಸತನ್ನ ಸುವಾತ್ಸೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ನಾವು ನರಾತ್ಂಕವಾಗಿ ಬೊೀಧಿಸಲು
ಅನ್ನುಕೂಲ ಸನನುವೆೀಶ ಕಲ್ಪತ್ವಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಕಾಡು ಜನ್ನರನ್ನೂನು ಪಳಗಿಸದಂತ್ಸಾಗುತ್ತದೆ….!”
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“ಉಪದೆೀಶ್ಗಳೆ, ಕಿರಸತಸಾವಮಿಯ ಸಂದೆೀಶವನ್ನುನು ಕೆರೈಸೊತೀಚಿತ್ವಲಲಿದ ವಿಧಾನ್ನಗಳಿಂದ ಪರಚಾರಮಾಡಲು ನೀವು ಹೊರಟಿರಾದರೆ , ಜನ್ನರನ್ನುನು
ಮೈಮೀಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ತ್ದಿವರುದಧ ಪರಿಣ್ಣಾಮಕೆಕ ಭಾಜನ್ನರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ನ್ನಮಮ ಸಾವಥರ್ಶೆ ಉದೆದೀಶಗಳನೆನುಲಲಿ ತ್ಯಜಸ, ಸತ್ತವಾಮಾಗರ್ಶೆದಿಂದಲೆ
ಮುಂದುವರಿದು, ಜನ್ನರ ನ್ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪ್ಪಾತ್ರರಾಗಬೆೀಕು. ಅವರ ವಿಶಾವಸ ಲಭಸದ ತ್ರುವಾಯವೆ ಅವರು ನ್ನಮಮ ಉಪದೆೀಶಕೆಕ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ಸಾತರೆ.
ಔಷ್ಧೀಪಚಾರ, ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಮದಲಾದ ಸಹಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನುನು ನಾವು ಗೆಲಲಿಬೆೀಕು.ಅವರ ಮತ್ೀಯ ಮೌಢಯಗಳಿಂದ
ಅವರಿಗಾಗುತ್ತರುವ ಅಪ್ಪಾಯಗಳನ್ನುನು ಉಪ್ಪಾಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ನದಟಾಟಗುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಬೆೀಕು … “ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯನಡನೆ
ಪರವೆೀಶ್ಸದ ದೆೀವಯಯಗೌಡರನ್ನುನು ಕಂಡು ರೆವರೆಂಡ್ ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್ ಅವರು ಪ್ಪಾದಿರಯಿಂದ ಅತ್ತ ತ್ರುಗಿದರು.
ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೊೀವಿ ಹಿಡಿದಿದದ ಮುಕುಂದಯಯ ಮುಗುಳು ನ್ನಗುತ್ಸಾತ “ನ್ನಮಸಾಕರ , ಪ್ಪಾದಿರಗಳಿಗೆ” ಎಂದನ್ನು.
ರೆವರೆಂಡ್ ಅವರು ಪರತ್ನ್ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಚಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೆೈತೀರಿ ಅವರನೆನುಲಲಿ ಕೂರಿಸ, ತ್ಸಾವೂ ಒಂದು ಕುಚಿರ್ಶೆಯ ಮೀಲೆ ಎದುರಾಗಿ
ಕುಳಿತ್ುಕೊಂಡರು.
ಒಂದೆರಡು ನಮಿಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನೆನುೀ ಗಮನಸುತ್ತದದರು, ತ್ಸಾವು ಏನ್ನು ಮಾತ್ಸಾಡಬೆೀಡು ಎಂಬುದನ್ನುನು ಆಲ್ೀಚಿಸುತ್ತದದಂತ್ಸೆ
ತೀರಿದರು ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್. ಆದರೆ ಅವರು ಏನ್ನನ್ನೂನು ಆಲ್ೀಚಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ವಯಕಿತತ್ವದ ಸವರೂಪವನ್ನುನು ಗರಹಿಸುವ ಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ
ತಡಗಿದದರು: ಮುಕುಂದಯಯ ದೆೀವಯಯನ್ನಂತ್ಸೆ ಕಾರಪು ಬಿಟಿಟರಲ್ಲಲಿ; ಟ್ೀಪಿಯ ಹಿಂದೆ ಕಟಿಟದದ ಜುಟುಟ ಕಾಣ್ಸುತ್ತತ್ುತ. ಹಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ನಾಮವೂ
ಇತ್ುತ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಗಳೂ ಇದುದವು. ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದದವರಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲಲಿದಿದದ ಒಂದು ಸತ್ವಪೂಣರ್ಶೆ ತ್ಸೆೀಜಸಸಾನ್ನೂನು ಸರಳ
ಸುಂದರ ಪರಸನ್ನನುತ್ಸೆಯನ್ನೂನು ದಶ್ರ್ಶೆಸದ ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್ ರಿಗೆ ಅವನ್ನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವಪೂವರ್ಶೆಕವಾದ ವಿಶಾವಸ ಹುಟಿಟ, ಅವರ ಮುಖದ
ಮೀಲೆಯೂ ಸುಪರಸನ್ನನುತ್ಸೆ ಸುಳಿದಾಡಿದುದನ್ನುನು ಕಂಡು ಜೀವರತ್ನುಯಯಗೆ ಬೆರಗಾಯಿತ್ು. ತ್ಸಾನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮೀಲೆ ಹೆೀಳಿದುದದೆಲಲಿ
ವಯಥರ್ಶೆವಾಯಿಯೊೀ ಏನೀ ಎಂದು ಕರಿಪ್ಪಾದಿರಗೆ ಮುಖಭಂಗವೂ ಆಯಿತ್ು.
ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆ ಘಟನೆಯ ರೂಪಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದದವರೆಲಲಿರ ಪರಜಾಞಭೂಮಿಕೆಗೂ ಅತ್ೀತ್ವಾಗಿದುದ, ಅಗೊೀಚರವಾಗಿತ್ುತ;
ರೆವರೆಂಡ್ ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್ ಆಗಲ್, ಉಪದೆೀಶ್ ಜೀವರತ್ನುಯಯನಾಗಲ್, ಮುಕುಂದಯಯನಾಗಲ್, ಯಾವ ಇತ್ಯಥರ್ಶೆಗಳನ್ನುನು ತ್ಸಾವೆೀ ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ
ನಣರ್ಶೆಯಿಸುತ್ತದೆದೀವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸ ವತ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದದರೀ ಆ ಇತ್ಯಥರ್ಶೆಗಳಿಗೆಲಲಿ ಅಂತ್ಯಾರ್ಶೆಮಿ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿತ್ುತ, ಭಗವಂತ್ನ್ನ
ಅಡಿದಾವರೆವರೆಗೂ ನಡುಚಾಚಿ ಅದನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಹೂವೆದೆಗೆ ಬಿಗಿದಪಿಪದ ಒಬಬಾಳು ಪರಣಯಾಥಿರ್ಶೆ ತ್ರುಣ್ಯ ಪ್ಪೆರೀಮಮಯ ಮುಗಧ ಹೃದಯದ ಆತ್ರ್ಶೆ
ಅಭೀಪ್ಪೆಸಾಯ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನಾಬಾಹು~
“ಮುಕುಂದಯಯ ಗೌಡರೆ, ನೀವು ಎಂಥ ಭಯಂಕೆರ ಅಪರಾಧ್ ಕಾಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ತಡಗಿದಿದೀರಿ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಗಿದೆಯೆೀ?” ಗಂಭೀರ
ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಪರಶ್ನುಸದದರು ರೆವರೆಂಡ್ ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್, “ಗುಂಡಿಕಿಕ ಕೊಂದು ಕೊಲೆಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನ್ನು ಶ್ಕೆಷೌ ಗೊತ್ಸೆತ?”
“ಗೊತ್ುತ, ಸಾವಮಿೀ, ನಾನೆೀನ್ನು ಕೊಲೆಮಾಡುವುದಕೆಕ ಬಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ನ್ನನ್ನನು ಅಕಕನಗೆ ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಉಳಿಸಕೊಟುಟ, ಅವಳ ಪ್ಪಾರಣವನ್ನೂನು ಮಾಂಗಲಯವನ್ನೂನು
ರಕಿಷೌಸಲು ಬಂದಿದೆದ.” ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತದದ ರೆವರೆಂಡರಿಗೆ ಆ ರಿೀತ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಉತ್ತರವಿತ್ತನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ.
“ಹಾಗಾದರೆ ಬಂದೂಕು ಏಕೆ ತ್ಂದಿದಿದೀರಿ?”
ಮುಕುಂದಯಯ ಕೊೀವಿಯೆಡನೆ ಎದದ, ಮುಂದಕೆಕ ಬಾಗಿ ಅದನ್ನುನು ರೆವರೆಂಡರ ಮುಂದೆ ಮೀಜನ್ನ ಮೀಲೆ ಇಟುಟ, ನ್ನಗುತ್ತಲೆ ಹೆೀಳಿದನ್ನು: “ಇದು
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ಖಾಲ್ ಕೊೀವಿ, ಸಾವಮಿ, ಅದರಿಂದ ಯಾರ ಕೊಲೆಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಅದಕೆಕ ಈಡು ತ್ುಂಬಿಲಲಿ. ಕೆೀಪು ಇಟಿಟಲಲಿ. ತ್ಸಾವೆೀ ಪರಾಂಬರಿಸಬಹುದು.
ಬರಿಯ ತೀರಿಕೆಯ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ತ್ಂದಿದೆದ. ಅಷೆಟೀ…”
ಕೆರೈಸತ ಮಿಶನ್ನರಿಗಳ ವೆೈದಯಕಿೀಯ ಸಹಾಯ, ವಿದಾಯಭಾಯಸ ಪರಚಾರ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಲ್ೀಕೊೀಪಕಾರ ಕಾಯರ್ಶೆಗಳನ್ನುನು ಬಾಯಿತ್ುಂಬ ಶಾಲಿಘಿಸದ
ಮುಕುಂದಯಯ ಅವರ ಮತ್ಸಾಂತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನುನು ಸಮಾಜದ ಅಡಿಪ್ಪಾಯವನೆನುೀ ಬುಡಮೀಲು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಎಂದು ವಣ್ರ್ಶೆಸ, ಕೆಲವು
ನದಶರ್ಶೆನ್ನಗಳನ್ನುನು ಕೊಟುಟ, ಮಿಶನ್ ಸೂಕಲು ಚೆನಾನುಗಿ ನ್ನಡೆಯುವಂತ್ಸೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಸಹಕರಿಸುವುದಾಗಿಯೂ, ಇತ್ರರನ್ನೂನು ಸಹಕರಿಸುವಂತ್ಸೆ
ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆಯಿತ್ತನ್ನು.
“ನಮಮ ಸಹಕಾರಕಾಕಗಿ ನಮಗೆ ಅನೆೀಕ ವಂದನೆಗಳು.” ಲೆೀಕ್ ಹಿಲ್ ಮುಂದುವರಿದರು: “ನ್ನಮಮ ಮತ್ಸಾಂತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನೆನುೀನ ನೀವು
ಸಾಮಾಜಕ ಜೀವನ್ನವನ್ನುನು ಬುಡಮೀಲು ಮಾಡುವ ಕಾಯರ್ಶೆ ಎಂದು ವಣ್ರ್ಶೆಸುತ್ತದಿದೀರಿ. ಯಾರನ್ನೂನು ಬಲಾತ್ಸಾಕರವಾಗಿ ಕೆರೈಸತರನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ ಇಚೆಛೆ
ನ್ನಮಗಿಲಲಿ. ನೀವು ನ್ನಮಮ ಜಾತ್ಗೆ ಸೆೀರದಿರಬಹುದು; ಸೆೀರದಿದದರೆ ಚಿಂತ್ಸೆಯಿಲಲಿ… ಆದರೆ, ಗೌಡರೆ, ನಾನ್ನು ಹೆೀಳುವುದನ್ನುನು ದಯವಿಟುಟ ಗಮನಸ
ಕೆೀಳಿ… ನಮಮ ಜಾತ್ಯವರು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಾರಹಮಣರ ಪ್ಪಾದ ತಳೆದು , ಅದನ್ನುನು ತ್ೀಥರ್ಶೆವೆಂದು ಕುಡಿಯುವುದನೆನುೀ ತ್ಮಮ ಧ್ಮರ್ಶೆಜೀವನ್ನ
ಸವರ್ಶೆಸವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವರ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ, ನಾಮಧಾರಿ ಗೌಡರಿಗೆ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಬಾರಹಮಣ್ಣೆೀತ್ರ ವಗರ್ಶೆದವರಿಗೆ , ಉದಾಧರವಿಲಲಿ;
ಉಳಿಗತ್ಯಿಲಲಿ. ನಮಮ ಮೂಢಾಚಾರಗಳು ಬಾರಹಮಣರ ಜೀವನೀಪ್ಪಾಯಕೆಕ, ಸಂಪ್ಪಾದನೆಗೆ, ಬಂಡವಾಳ ಸವರೂಪವಾಗಿವೆ. ನಮಮನ್ನುನು ಅವರು
ನಾಯಿಗಳನ್ನುನು ಕಂಡಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ಸಾತರೆ. ಮುಟುಟವುದಿರಲ್ ಹತ್ತರ ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮೈಲ್ಗೆ. ಬಾರಹಮಣರೆಲಲಿ ಬರಹಮನ್ನ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದವರೆಂದೂ
ಶೂದುರ ಅವನ್ನ ಕಾಲಡಿಯಿಂದ ಬಿದದವರೆಂದೂ ಕಟುಟಕಥೆ ಕಟಿಟದಾದರೆ . ಅವರೆೀ ಅವರ ಅನ್ನುಕೂಲಕಾಕಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳನ್ನುನು,
ನಜವಾಗಿ ನ್ನಡೆದವೆಂಬಂತ್ಸೆ ನಮಗೆ ಹೆೀಳಿ, ನಮಮನ್ನುನು ಮರುಳು ಮಾಡಿದಾದರೆ. ಶೂದರರು ವೆೀದ ಓದಬಾರದಂತ್ಸೆ! ಓದುವುದಿರಲ್, ಯಾರಾದರೂ
ಓದುವುದನ್ನುನು ಆಲ್ಸದರೂ ನ್ನರಕದಲ್ಲಿ ಶೂದರನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಕಾಯಿಸದ ಕಬಿಬಾಣವನ್ನುನು ಹೊಯುಯತ್ಸಾತರಂತ್ಸೆ ! ಶತ್ಶತ್ಮಾನ್ನಗಳಿಂದಲೂ ನಮಮನ್ನುನು ಈ
ಮೂಢಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ಇಟುಟ, ನಮಿಮಂದ ಸೆೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸಕೊಂಡು, ಸುಖಜೀವನ್ನ ನ್ನಡೆಸುತ್ತದಾದರೆ…. ಕೆರೈಸತ ಧ್ಮರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಭೆೀದವಿಲಲಿ; ಎಲಲಿರೂ ದೆೀವರ
ಇದಿರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ನರು. ನಾನ್ನು ಕೆೀಳಿಕೊಲುಳೆವುದಿಷೆಟೀ: ನೀವು ಕಿರಸತಮತ್ಕೆಕ ಸೆೀರಿ, ಬಿಡಿ, ಅದು ಅಷ್ುಟ ಮುಖಯವಲಲಿ; ಆದರೆ ಕೆರೈಸತ ಧ್ಮರ್ಶೆದ ಉದಾರ
ತ್ತ್ತವಾಗಳನ್ನೂನು ಸೆೀವಾ ಮನೀಧ್ಮರ್ಶೆವನ್ನೂನು ಸವರ್ಶೆ ಸಮಾನ್ನತ್ಸಾ ದೃಷ್ಟಯನ್ನೂನು ಉನ್ನನುತ್ ಆದಶರ್ಶೆಗಳನ್ನೂನು ನಮಮ ಮಾಗರ್ಶೆದಶರ್ಶೆನ್ನ ಜೊಯೀತ್ಯನಾನುಗಿ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಾರಹಮಣಯದ ದುಮುರ್ಶೆಷ್ಟಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಕೊಳುಳೆವುದು ಮಾತ್ರ ನಮಮ ಜನಾಂಗದ ಪರಗತ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಅವಶಯಕವಾದ ಆತ್ಯ ಕತ್ರ್ಶೆವಯ
ಕಮರ್ಶೆ! ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಕೆಕ ನಮಮ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ನಾವು ಸವರ್ಶೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಸದಧರಿದೆದೀವೆ …. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ
ನ್ನಡೆಯಲ್ರುವ ಈ ಸೂಕಲ್ನ್ನ ಪ್ಪಾರರಂಭೀತ್ಸಾವ ಆ ದಿಕಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಮ ಮಿಶನ್ ಇಟಿಟರುವ ಮದಲ ಹೆಜೆಜಿ . ನಮಮ ಜನ್ನರೆಲಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮಮಂಥ
ಮತ್ುತ ದೆೀವಯಯಗೌಡ ರಂಥ ಮುಂದಾಳುತ್ನ್ನದ ಯುವಕರು, ಮುಂದೆ ಬಂದು ನ್ನಮಮಡನೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೀರೆಂದು ನಾನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ನ್ನಂಬಿದೆದೀನೆ .
ಸರಕಾರದಿಂದಾಗಲ್, ವಿದಾಯಭಾಯಸದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಾಗಲ್, ನ್ನಮಮ ಮಿಶನನುನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲ್ ನಮಗೆ ಬೆೀಕಾಗುವ ಎಲಲಿ ನೆರವೂ ಒದಗುವಂತ್ಸೆ
ಮಾಡಲು ನಾನ್ನು ಪವಿತ್ಸಾರತ್ಮ ಯೆೀಸುಕಿರಸತನ್ನ ಹೆಸರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಬದಧನಾಗಿದೆದೀನೆ…. ತ್ಮಗೆಲಲಿರಿಗೂ ನ್ನಮಸಾಕರ…..”
ರೆವರೆಂಡರು ಕುಚಿರ್ಶೆಯಿಂದೆದುದ ನಂತ್ು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೆೈಚಾಚಿದರು. ಮುಕುಂದಯಯ ಒಂದು ಅರೆನಮಿಷ್ ಹಳಿಳೆಬೆಪ್ಪಾಪಗಿ ನಮತ್ದದನ್ನು.
ಆದರೆ ಪಕಕದಲ್ಲಿದದ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಇಂಗಿತ್ ತ್ವಿತ್ದಿಂದ ಎಚಚಾತ್ುತಕೊಂಡು, ಹಸತಲಾಘವದ ಅರಿವು ತೀರಿ, ಹಲುಲಿಬಿಡುತ್ಸಾತ ಕೆೈ ನೀಡಿದನ್ನು. ಲೆೀಕ್
ಹಿಲ್ ಅವರು ಮುಕುಂದಯಯನಗಂತ್ೂ ಅಂತ್ಸೆಯೆ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಹಸತಲಾಘವವಿತ್ುತ, ಸಾಯಂಕಾಲದ ಪ್ಪಾರರಂಭೀತ್ಸಾವಕೆಕ ಎಲಲಿರನ್ನೂನು ಆಹಾವನಸ,
ಜೀವರತ್ನುಯಯನಗೆ ಹಿಂಬಾಲ್ಸ ಹೊರಡುವ ಸನೆನು ಮಾಡಿ, ಬಾಗಿಲು ದಾಟಿದರು.
“ಕರಿೀ ಪ್ಪಾದಿರಯಂತ್ಲ್ಲಿ; ನಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡಡ ಮನ್ನುಷ್ಯನೆ ಕಣೀ, ಈ ಬಿಳಿೀ ಪ್ಪಾದಿರ!” ಮುಕುಂದಯಯ ದೆೀವಯಯನ್ನ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿ ಶಾಲಿಘಿಸದನ್ನು.
“ನ್ನಮಮ ಕಾಡು, ನಮಮ ತ್ಮುಮ, ಹಳೆಮನೆ ಧ್ಮುರ್ಶೆ, ಹೆಂಚಿನ್ನಮನೆ ರಾಮು ಎಲಲಿರನ್ನೂನು, ಇಸೂಕಲು ಸುರುವಾದ ಕೂಡೆಲಿ, ಮದಲೂ ತ್ಂದು
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಸೆೀರಿಸಬಿಡಬೆೀಕು, ಓದಕೆಕ!… ಏನ್ನಂತ್ೀಯ?” ದೆೀವಯಯ ಕೆೀಳಿದನ್ನು, ರೆವರೆಂಡರ ಭಾಷ್ಣಕೆಕ ತ್ನ್ನನು ಪರಥಮ ಪರತ್ಕಿರಯೆ ಎಂಬಂತ್ಸೆ.
“ಸೆೀರಿಸದೆ ಮತ್ಸೆತ!” ಮುಕುಂದಯಯ ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನ ಕಡೆ ತ್ರುಗಿದನ್ನು. ಎಂತ್ದದರೂ ನ್ನಮಮ ಐಗಳೆ ಹೆಡ್ ಮಾಸಟರ್ ಆಗಾಯರಲಾಲಿ!…. ನೀವೆೀನ್
ಹೆೀಳಿತೀರಿದ ಅನ್ನಂತ್ಸೆೈಗಳೆ?”
“ಆಗಲೆ ಹುಡುಗರಿಗೆಲಾಲಿ ಹೆೀಳಿಬಿಟಿಟೀನ, ಬಟೆಟ ಗಿಟೆಟ ಒಕೊಕಂಡು ಸದಧವಾಗಿರಿ ಅಂತ್ಸಾ….. ಅವರಿಗೂ ಖುಷ್ಯೊೀ ಖುಷ್! ಮಕಕಳು ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರಲಾಲಿ
ಅಂತ್ಸಾ ಅಂತ್ಕಕಗೂ ಪೂರಾ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಿಟಿಟದೆ!” ಎಂದರು ಅನ್ನಂತ್ಯಯ.
“ನಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದುದ ಹೌದೊೀ ಅಲಲಿವೊ? ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುವಾಗ ಕೊೀವಿ ಖಾಲ್ ಇರಬಾರದಂತ್ಸೆ!…. ಈಡು ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದದರಿಂದ
ಅಲಲಿವೊ ಈ ಕೊೀಳಿ ಸಕಿಕದುದ, ತ್ಸಾನೆ ತ್ನ್ನನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದದ ಕಾಡುಕೊೀಳಿಯ ಕಡೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ಕಾಕುದನಯಲ್ಲಿ
ಐತ್ ಮುಂದುವರಿದನ್ನು ಹುಂಜ ಏನ್ನು ತ್ೂಕ ಇದೆ ಅಂತ್ೀರಿ?…. ಅಯಾಯ, ನೀವೆ ನೀಡಿ!”
ಕೊೀವಿಗೆ ಮತ್ಸೆತ ಈಡು ತ್ುಂಬುತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯ ಐತ್ನಗೆಂದನ್ನು, ಅವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದದ ಹುಂಜದ ಕಡೆ ಕಣುಣಾ ಹಾಯಿಸದೆ: “ನನ್ನನು ಕೂಳು
ಹೊತ್ತತ್ುತ! ಒಂದು ಗಂಟೆೀನೆ ಆಯತಲಾಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನುನು ಹುಡುಕಕೆಕ! ಬೆಳಕು ಇರಾ ಹಾಂಗೆ ಮನೆ ಸೆೀರಾನ್ನ ಅಂತ್ದೆರ, ಮೀಗರಳಿಳೆ ಬುಡದಲೆಲಿೀ ಕತ್ತಲೆ
ಆಗಾ ಹಾಂಗೆ ಮಾಡೆದಲಲಿ, ನೀನ್ನು?”
ಮಿಶನ್ ಸೂಕಲ್ನ್ನ ಪ್ಪಾರರಂಭೀತ್ಸಾವ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲೆಲಿ ಬೆೈಗು ಕಪ್ಪಾಪಗಿ ಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಇನ್ನೂನು ಹೊತ್ುತ ಮಾಡುತ್ತದದರೀ ಏನೀ? ಆದರೆ ದಿೀಪಕೆಕ
ಏಪ್ಪಾರ್ಶೆಡು ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಬೆಳಕಿರುವಂತ್ಸೆಯೆ ಆದಷ್ುಟ ಬೆೀಗನೆ ಮುಗಿಸದದರು.
ಅಂತ್ಕಕನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅನ್ನಂತ್ಯಯನ್ನವರಡನೆ ಹೊೀಗಿ, ಸೂಕಲ್ಗೆ ಓದಲು ಬರುವ ತ್ಮಮ ಹುಡುಗರನ್ನುನು ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ವಸತ್ಗೆ ಬಿಡುವ ವಿಚಾರ
ಮಾತ್ನಾಡಿ, ಮುಕುಂದಯಯ ಹೊರಡುವುದೆ ಕತ್ತಲುಕತ್ತಲಾಗಿತ್ುತ. ಹೆದಾದರಿಯಿಂದ ಹುಲ್ಕಲುಲಿ ನೆತ್ತಯ ಕಡೆಗೆ ಅಗಚುವ ಕಾಲುದಾರಿ ಸಕಕಲ್ಲಿಯೆ ಐತ್
ಕೊೀವಿಗೆ ಈಡು ತ್ುಂಬಿಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸೆ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು ಪ್ಪೆರೀರೆೀಪಿಸದುದ, ಅದರ ಪರಿಣ್ಣಾಮವಾಗಿಯೆ, ಹತ್ುತ ಮಾರು ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಹೊೀಗುವುದರಳಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಗುತ್ತ ಸಂಬಾವಿ ಭರಮೈಹೆಗಗಡೆಯವರು ಹಳೆಮನೆ ಸುಬಬಾಣಣಾ ಹೆಗಗಡೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟಿಟದದ ಕಾಗದವನ್ನುನು ಹೊತ್ುತ
ತ್ರುತ್ತದಾದಗ ಹುಲ್ಯ ಬೊಗಳಿ ಮೀಲೆ ಬಿದುದ ಎಬಿಬಾಸದದ ಹೆಚಾಚಾವಿನ್ನ “ಬೆತ್ತದ ಸರ”ಕೆಕ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡುಕೊೀಳಿ ಹುಂಜ , ಗೊತ್ುತ
ಕೂರಲೆಂದು, ನೆಲದ ಹಳುವಿನಂದ ಹಾರಿ ಒಂದು ದೊಡಡ ಮರದ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ತ್ು. ಅದು ಅಡಗಿದದ ಕೊಂಬೆ ಎತ್ತರವಾಗಿದುದ ಸಂಧಾಯ ಗಗನ್ನಕೆಕ
ಇದಿರಾಗಿದುದದರಿಂದ ಬೆೈಗಿನ್ನ ಬಾನನ್ನ ಬಣಣಾದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಷ್ೀಚಿತ್ರದಂತ್ಸೆ ಎದುದ ಕಾಣುತ್ತದುದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಕಿಕತ್ುತ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಗುರಿಗೆ.
ಆದರೆ ಕೊೀಳಿ, ಹೊಡೆದಲ್ಲಿಯೆ ಕೆಳಕೆಕ ಬಿೀಳದೆ, ಸವಲಪ ದೂರ ಇಳಿಜಾರಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತ ನೆಲಕೆಕರಗಿತ್ುತ. ಅದು ದೊಪಪನೆ ಬಿದದ ಸದೂದ ಆ
ಸಂಧಾಯ ನಃಶಬದತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನಾನುಗಿ ಕೆೀಳಿಸತ್ುತ. ಆದರೆ ಆಗಾಗಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯುತ್ತದದ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನುನು ಹುಡುಕುವುದೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತ್ು. ಸುಮಾರು
ಹೊತ್ುತ ಅವರಿಬಬಾರೂ ಹಳುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನುನು ತ್ಡಕಿ ಹುಡುಕಿದ ಮೀಲೆಯೆ ಅದು ಪತ್ಸೆತಯಾಗಿತ್ುತ. ಚೆನ್ನನುಮಮಗೆ “ಕತ್ತಲಾಗುವುದರಳಗೆ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ಸೆತೀನೆ” ಎಂದು ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿ, ಆಶಾವಸನೆ ಕೊಟುಟ ಬಂದಿದದ ಮುಕುಮದಯಯಗೆ, ಮೀಗರವಳಿಳೆ ಹತ್ತರದ “ಬೆತ್ತದ ಸರ”ದಲ್ಲಿಯೆ
ಅಷ್ುಟ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದದನ್ನುನು ಕಂಡು, ತ್ುಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ಅದಕೆಕೀ ಅವನ್ನು ಹುಂಜವನ್ನುನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದದ ಐತ್ನ್ನ ಮೃಗಯಾ ಉತ್ಸಾಸಾಹಕೆಕ
ತ್ಣ್ಣಾೀರೆರಚುವಂತ್ಸೆ ಮಾತ್ನಾಡಿದುದ!
ಇಬಬಾರೂ ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಕಾಲುಹಾಕಿ ಹುಲ್ಕಲುಲಿನೆತ್ತಗೆ ಏರಿ ಇಳಿದು ಕೊೀಣೂರಿನ್ನ ಗಟಟದ ತ್ಗಿಗನ್ನವರ ಬಿಡಾರದ ಸಮಿೀಪಕೆಕ ಬಂದಾಗ ಐತ್ “ಅಯಾಯ ,
ಒಂದು ಚಣ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರಿ, ಈಗ ಬಂದೆ” ಎಂದು ಕಾಡುಕೊೀಳಿಯನ್ನುನು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಕೆೈಗಿತ್ುತ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದಾದನ್ನು . ದೆೀಹಬಾಧೆಗೆ
ಅವಸರವಾಗಿರಬೆೀಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸ, ಮುಕುಂದಯಯ ಕೊೀಳಿ ಹಿಡಿದು ಕಾದನ್ನು.
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ಜಲಬಾಧೆಗಿರಲ್, ಮಲಬಾಧೆಗಾದರೂ ಇಷ್ುಟ ಹೊತ್ುತ ಬೆೀಕೆೀ? ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಾದರೂ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀದನ್ನು ಇವನ್ನು?… ಅಥವಾ? ಹಾಳಾದವನ್ನು ಕುಡಿಯೊೀಕೆ ಗಿಡಿಯೊೀಕೆ ಸಗುತ್ತದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಯಾರ ಬಿಡಾರಕಾಕದರೂ ನ್ನುಗಿಗದನೀ?….
ಅವಳಿಗೆ ಬೆೀರೆ ಹೆೀಳಿ ಬಂದಿೀನ! ತ್ುದಿಗಾಲ ಮೀಲೆ ಕಾಯಾತ ಇತ್ಸಾರ್ಶೆಳೆ, ಸೂಜ ಮೀಲೆ ನಂತ್ ಹಾಗೆ!….. ಕಡೆಗೆ, ನ್ನನ್ನಗೆೀನಾದುರೂ ಆಯೊತೀ
ಏನೀ ಅಂತ್ಸಾ ಎದೆಗೆಟುಟ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳೆ! ಅದಕೂಕ ಹೆೀಸುವವಳಲಲಿ!…. ಇವತ್ುತ ರಾತ್ರ ಬೆೀರೆ “ಬಂದೆೀ
ಬತ್ರ್ಶೆನ” ಅಂತ್ಸಾ ಒಪಿಪಯೂ ಬಿಟಾಟಳೆ! ಮುಕುಂದಯಯಗೆ ಮುಗುಳುನ್ನಗೆ ತ್ಡೆಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಥೂ ಎಷ್ುಟ ಹೊತ್ಸಾತಯುತ? ಎತ್ತ ಸತ್ತ ಈ
ಬೊೀಳಿೀಮಗ?…. ನಾ ಹೊೀಗಾತ ಇತ್ೀರ್ಶೆನ. ಬರಲ್ ಹಾಳಾದವನ್ನು ಆಮೀಲೆ!….
ಮುಕುಂದಯಯ ಕೊೀಳಿ ಕೊೀವಿ ಎರಡನ್ನೂನು ಹೊತ್ುತಕೊಂಡು ಹೂವಳಿಳೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಯೆ ಆದಷ್ುಟ ಜೊೀರಾಗಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿದನ್ನು. ಸವಲಪ ದೂರ
ಹೊೀಗುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರ ಓಡೀಡಿ ಬರುವ ಸದುದ ಕೆೀಳಿಸ ನಂತ್ನ್ನು.
ಏದುತ್ಸಾತ ಹತ್ತರಕೆಕ ದೌಡಾಯಿಸ ಬಂದು, ಕವಿದಿದದ ಕುರುಡುಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನೆನುೀನ್ನು ಡಿಕಿಕ ಹೊಡೆಯಬೆೀಕು ಅನ್ನುನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯ ಕೂಗಿ
ನಲ್ಲಿಸದನ್ನು:
“ಎತ್ತಲಾಗಿ ಸತ್ತದೆಯೊ, ಹಾಲಾದವನೆ?”
“ಅಕಿಕಣ್ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಬಂದೆ.”
“ಯಾರ ಉಚೆಚಾ ಕುಡಿಯಾಕೊೀ?” ಸಟುಟರಿದಿತ್ುತ ಮುಕುಂದಯಯಗೆ.
“ಇಲಾಲಿ, ಅಯಾಯ, ಪಿೀಂಚಲು ಏನೀ ಹೆೀಳಿದುಲಿ, ಬಸರಿೀಗೆ ಮದುದ ತ್ರಾಕೆಕ ಹೊೀಗಿದೆದ” ಎಂದಿತ್ು ಐತ್ನ್ನ ದಿೀನ್ನವಾಣ್.
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ ಮೃದುವಾಯಿತ್ು. ಕಾಡುಕೊೀಳಿಯನ್ನುನು ಮುಂಚಾಚಿ, ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ಅಕಕಣ್ ಮನೆೀಲ್ಲೆಲಿೀನ ಈಗ?”
ಮುಕುಂದಯಯ ಮುಂದಕೆಕ ನೀಡಿದದ ಕೊೀಳಿಯನ್ನುನು ಕೆೈಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಐತ್ನೆಂದನ್ನು:
“ಇಲಾಲಿ, ಅಯಾಯ! ಮನೆನುಯಿಂದ ಮತ್ಸೆತ ಬಿಡಾರಕೆಕೀ ಬಂದಾಳೆ” ತ್ುಸು ತ್ಡೆದು ಮತ್ಸೆತ ಸಾವರಸಯ ಚಾಪಲಯಕೆಕ ವಶವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸದನ್ನು :
“ಹಳೆಮನೆ ಅಮಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಮಾಯಲೆ ರಂಗಪಪಯೊಯೀರು “ಬಿಡಾರಕೆಕೀ ಹೊೀಗು , ಚಿೀಂಕರನಂದ ನಂಗೆೀನ್ನೂ ಆಗದೆ ಇದಾದಂಗೆ ನಾ ನೀಡಕೀತ್ೀನ”
ಅಂದರಂತ್ಸೆ!”
“ಇನೆನುಲ್ಲಿ ಚಿೀಂಕರ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆನೆ, ಗಟಟದಮೀಲೆ? ಅವನ್ನ ಕಥೆ ಪೂರೆೈಸದಾಹುಂಗೆ!” ಮನೆಕಡೆಗೆ ಬಿರುಬಿರನೆ ಕಾಲು ಹಾಕುತ್ತಲೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿಯೆ ನ್ನಕುಕ
ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ.
ಇಬಬಾರೂ ಸವಲಪ ದೂರ ನೀರವವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದದರು.
ಹಿಂದುಗಡೆ ಬರುತ್ತದದ ಐತ್ ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ಕಿಸಕಕನೆ ನ್ನಕಿಕದುದ ಕೆೀಳಿಸ, ಮುಕುಂದಯಯ ಕಾಲುಹಾಕುತ್ತಲೆ ಕೆೀಳಿದನ್ನು: “ಯಾಕೊೀ ಪೂರಾ
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ನ್ನಗಿತೀಯಲಾಲಿ?”
“ಯಾಕಿಲಲಿಯಾಯ…. “ ಎಂದನ್ನು ಐತ್.
ಮತ್ಸೆತ ಇಬಬಾರೂ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಆಲ್ೀಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನುರಾಗಿಯೊ ಅಥವಾ ಕವಿದಿದದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವದಂತ್ಸೆ ದಾರಿಗಾಣುವುದರಲ್ಲಿ
ತ್ಲ್ಲಿೀನ್ನರಾಗಿಯೊ ತ್ುಸುದೂರ ಸಾಗಿದದರು.
“ಅಯಾಯ!” ಕರೆದನ್ನು ಐತ್ ಮತ್ಸೆತ.
“ಏನೀ?”
“ಅಕಕಣ್ ಈಗ ಹೆಗಗಡತಮಮ ಆಗಿಬಿಟಾಟಳೆ! ನಮಮೀರು ಉಟಟಹಾಂಗೆ ಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊಂಡು ಗಡದಾದಗಿದಾದಳೆ !…. ಅವಳ ಬಿಡಾರಾನ್ನೂ…. ನ್ನನ್ನನು ಬಿಡಾರ
ಆಗಿತ್ತಲಾಲಿ ಅದನ್ನೂನು ಸೆೀರಿಸಯೆಬಿಟಾಟರೆ!…. ಈಗ “ಮನೆ” ಆಗಿಬಿಟಟದೆ…. “
“ಅದೆಲಾಲಿ ನನ್ನಗಾಯಕೊೀ? ಬಿಡಾರ ಬಿೀಳಿಸ “ಮನೆೀ”ನಾದೂರ ಕಟಟಲ್, ಅರಮನೆೀನಾದೂರ ಕಟಟಲ್!…. ನೀನೆೀನ್ನು ಹೊೀಗಿತೀಯಾ ನನ್ನನು ಬಿಡಾರಕೆಕ
ಮತ್ಸೆತ?…..”
“ನ್ನನ್ನನು ಜೀಂವ ಹೊೀದೂರ ನಾನ್ನು ಹೊೀಗುದಿಲಲಿ, ಒಡೆಯಾ” ಎಂದು ಪರತ್ಜೆಞ ಮಾಡಿದ ಐತ್, ಏನೀ ರಹಸಯ ಹೆೀಳುವ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ
ಮುಂದುವರಿದನ್ನು ಮತ್ಸೆತ: “ಇವೊತತಂದು ತ್ಮಾಸೆೀನ್ನ ಆಯತಲಾಲಿ, ಒಡೆಯಾ? ನಾನ್ನು…. ಅಕಕಣ್ ಬಿಡಾರದ ಹತ್ಸೆತ ಹೊೀದಾಗ,…. ಒಳಗೆ….
ಮಾತ್ಸಾಡೀದು ಕೆೀಳಿಸುತ…. ಮನೆೀ ದೊಡಡಯೊಯೀರು ಒಳಗಿದುರ!….”
“ಹರಕು ಬಾಯಿ ಮುಟಾಠಳ, ಬಾಯಿ ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ಸುಮಮನರಬಾರದೆೀನೀ? ನನ್ನನು ನಾಲಗೆ ಪೂರಾ ಉದದ ಆಗಾತ ಇದೆಯೊೀ, ಇತ್ತತ್ತಲಾಗಿ….
ಒಂದು ದಿನ್ನ ನೀನ್ನು ಯಾರ ಕೆೈಲಾದೂರ ಹಲುಲಿ ಉದುರಿಸಕೊಳಿತೀಯಾ, ನೀಡಿತರು! ನನ್ನಗಾಯಕೊ ದೊಡಡೀರ ವಿಚಾರ?”
ಐತ್ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ಸೆತ್ತಲ್ಲಲಿ, ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆ ಮುಟುಟವವರೆಗೂ.
ಆಗಿನ್ನ ಕಾಲದ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ನಯ ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದೊಂದೆ ದೊಡಡ ಮನೆಯ ಹಳಿಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ದುಡಿದು ದಣ್ದು ಜನ್ನರು ಕತ್ತಲಾಗಿ ದಿೀಪ
ಹಚಿಚಾದೊಡನೆ ಉಂಡು ಮುಗಿಸ, ಕೊೀಣ್ಣೆ ಸೆೀರುತ್ತದುದದು ಮಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಅಂದು ಹೂವಳಿಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರ ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತಗಿದದರೂ ಜಗಲ್ಯ
ದಿೀಪ ಉರಿಯುತ್ತಲೆ ಇತ್ುತ.
ಜಗಲ್ಯ ಕೆಸರುಹಲಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮುಂಡಿಗೆಗೆ ಒರಗಿ ಒಬಬಾಳೆ ಕುಳಿತ್ದದ ನಾಗಕಕ, ಎದುರಿಗೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದದ ತ್ುಳಸಕಟೆಟಯ ಮೀಲೆ ದೆೀವರಿಗೆ
ಹಚಿಚಾಟಿಟದದ ನೀಲಾಂಜನ್ನಗಳ ನಾಟಯಮಾನ್ನ ಸೊಡರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಗಂಭೀರ ಚಿಂತ್ಸಾಮಗನುಳಾಗಿ ಕುಳಿತ್ದದಳು. ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ವಿಫಲ
ಜೀವನ್ನವನಾನುಗಲ್ ಅದರ ದುಃಖ ಮಯ ದುರಂತ್ತ್ಸೆಯನಾನುಗಲ್ ಕುರಿತ್ು ಯೊೀಚಿಸುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಭವಿಷ್ಯ ಜಜಿೀವನ್ನದ ಯೊೀಗಕೆಷೌೀಮವೆ ಅವಳ
ಧಾಯನ್ನದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಸವಂತ್ ಸುಖ ಸಂತೀಷ್ ಎಂಬುದೆಲಲಿ ಮಣುಣಾ ಪ್ಪಾಲಾಗಿದದ ಈ ಜನ್ನಮದ ಬಾಳುವೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನುನು ಅವಳಿಗೆ ಉಳಿದಿದದ
ಏಕಮಾತ್ರ ಪರತ್ಸಾಯಶೆ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಸುಖಸಂತೀಷ್ಗಳಿಂದ ಬದುಕಿ ಬಾಳುವುದೆ ಆಗಿತ್ುತ. ಮುಕುಂದಯಯನಡನೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಲಗನುವೂ
ಇನನುಂದು ತ್ಂಗಳಿಗೆ ನಶಚಾಯವಾಗಿಯೂ ಇತ್ುತ. ಅದಕೆಕ ಮನ್ನುಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಗೆ ಗೊೀಚರವಾಗುವ ಯಾವ ವಿಘನುವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ ನಜ. ಆ
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ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸುದಿನ್ನವನೆನು ಇದಿರು ನೀಡುತ್ಸಾತ ನಾಗಕಕ, ಹಷ್ರ್ಶೆಚಿತ್ಸೆತಯಾಗಿ ಆ ಪುಣಯಮುಹೂತ್ರ್ಶೆವನೆನು ಉತ್ಕಟಾಭಲಾಷೆಯಿಂದ ನರಿೀಕಿಷೌಸುವ
ಉಲಾಲಿಸೊೀತ್ಸಾಸಾಹಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಸೆೀಲ್ ಸಾಗುತ್ತದದ ತ್ರಳೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ದಿವಗುಣ್ತ್ – ತ್ರಗುಣ್ತ್ – ಶತ್ಗುಣ್ತ್ ಆನ್ನಂದಸೊರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ೀನೆಯಾಗಿದದಳು . ಆದರೆ
ಆವೊತ್ುತ ಬೆಳಿಗೆಗ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮನೆಯಿಂದ ತ್ುಸುದೂರವಿದದ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊೀವಿಯೊಡನೆ ಮೀಗರವಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗುತ್ತದದ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನನ್ನುನು
ಬಿೀಳುಕೊಟುಟ, ಮನೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿ, ಅಂಗಳದ ತ್ುಳಸೀ ದೆೀವರಿಗೆ ಸುತ್ುತ ಬಂದು, ನಾಗಕಕಗೆ ನ್ನಡೆದ ವಿಷ್ಯವನೆನುಲಲಿ ತ್ಳಿಸದ ಮೀಲೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಎಲಲಿರ ಮನ್ನಸಸಾಗೂ ಮುಗಿಲು ಕವಿದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಈಡು ತ್ುಂಬದಿದದ ಕೊೀವಿಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತದುದದಕೆಕ ಯಾವ ದುರುದೆದೀಶವೂ
ಇಲಲಿವೆಂದೂ, ನರಪ್ಪಾಯವಾಗಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲವೆ ಸುರಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಬರುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದೂ ಮುಕುಂದಯಯ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದದರೂ, ಹೆಂಗಸರ
ಹೃದಯಗಳು ದಿನ್ನವೆಲಲಿ ತ್ಳಮಳಗೊಳುಳೆತ್ತಲೆ ಇದುದವು; ಇಷ್ಟವಯಕಿತಯ ಸುರಕಿಷೌತ್ಸಾಗಮನ್ನಕೆಕ ಪ್ಪಾರಥರ್ಶೆನಾಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ನತ್ವಾಗಿಯೆ ಇದುದವು, ತ್ಮಮ
ತ್ಮಮ ಭಾವಾನ್ನುರೂಪದ ಭಗವಚಚಾರಣತ್ಲದಲ್ಲಿ!
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದದರೆ ಕೆಲಸವಿಲಲಿದ ಮನ್ನಸುಸಾ ಕಳವಳವನೆನು ಮಲುಕು ಹಾಕುತ್ಸಾತ ಇರುವುದನ್ನುನು ತ್ಪಿಪಸುವುದಕಾಕಗಿಯೆ ನಾಗಕಕ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನೂನು
ಪಿೀಂಚಲು ವೊಡನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಧಾಯಹನು ಊಟವಾದ ಮೀಲೆ ತೀಟದ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊೀಗಿದದಳು. ಚಿನ್ನನುಮಮನಡನೆ ತ್ಸಾನಬಬಾಳೆ ಇರುವಾಗಲೆಲಲಿ
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆಶ್ಲಿೀಲಾಂಚಿತ್ವೂ ಆಗಿರುವ ಹಾಸಯ ಪರಿಹಾಸಯದ ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಡಗಿ ಮನೀರಂಜನೆ ಮಾಡುತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲುವೂ ಆ ದಿನ್ನ
ಸಂಮಾಲಿನೆಯೂ ಗಂಭೀರೆಯೂ ಆಗಿಬಿಟಿಟದದಳು. ಇನ್ನುನು ಕೆಲವೆೀ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂದನಬಬಾನ್ನನ್ನುನು ಪಡೆಯುವ ಹೆೀರಾಸೆಯಿಂದಿದದ ಆ ಚೊಚಚಾಲು ಬಸರಿಗೆ ,
ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗೂ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ತ್ನ್ನನು ಗತ್ಯೆೀನ್ನು? ಎಂಬ ಚಿಂತ್ಸೆ ಹತ್ತತ್ುತ.
ಅವಳಿಗೆ ಹುಟುಟವ ಮಗು ಹೆಣಣಾ? ಗಂಡೀ? ಎಂಬ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೂ ಪಿೀಂಚಲುವಿಗೂ ಎಷಟೀ ಸಾರಿ ತ್ರತ್ರವಾದ ಪಂಥ ಪ್ಪಾಡು
ನ್ನಡೆಯುತ್ತತ್ುತ. ಇವೊತ್ುತ ಕೆಲಸದ ಮಧೆಯ ವಿಶಾರಂತ್ಗಾಗಿ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮೂವರೂ ಕುಳಿತ್ದಾದಗ, ಅಡಕೆಯ ಮರದ ಪ್ಟರೆಯಲ್ಲಿ ಗೂಡುಕಟಿಟ
ಮರಿಮಾಡಿದದ ಕಾಮಳಿಳೆ ದಂಪತ್ ತ್ಮಮ ಎರಡು ಮರಿಗಳನ್ನುನು ಆಗತ್ಸಾನೆ ಹೊರಕೆಕ ಹಾರಿಸ, ಅವಕೆಕ ಗುಟುಕು ಕೊಡುತ್ತದುದವು. ಆ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣೆಣಾಂದೂ, ಎರಡೂ ಹೆಣ್ಣಾಣಾಗಿರಬೆೀಕೆ ಎಂದೂ, ಎರಡೂ ಗಂಡೆೀ ಆಗಿರಬಾರದೆಕೆ ಎಂದೂ ವಾದವಿವಾದ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾಗಿತ್ುತ. ಆಗ
ವಿನೀದಶ್ೀಲೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನನು ಎರಡು ಕೆೈಬೆರಳುಗಳನ್ನುನು ಮುಂದಕೆಕ ಚಾಚಿ, ಒಂದನ್ನುನು ಮುಟುಟವಂತ್ಸೆ ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಹೆೀಳಿದಳು. ಪಿೀಂಚಲು ಏನ್ನು?
ಎಂತ್ು? ಏತ್ಕೆಕ? ಒಂದೂ ಗೊತ್ಸಾತಗದೆ ಸುಮಮನೆ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನುನು ಮುಟಿಟದಳು.
“ನೀನೆ ಪುಣಯವಂತ್ಸೆ ಕಣ್ಣೆೀ” ಎಂದು ಚಿನ್ನನುಮಮ .
“ಯಾಕೊರೀ?” ಹಿಗಿಗ ರಾಗವಾಗಿ ಕೆೀಳಿದಳು ಪಿೀಂಚಲು. ಸುಳಾಳೆಗಲ್, ನಜವಾಗಲ್, ಮಂಗಳ ಹೆೀಳಿದರೆ ಮಾರುಹೊೀಗದವರಾರು?
“ದೊಡಡಬೆಳುಳೆರ್ಶೆ ಮುಟಿಟದೆಲಾಲಿ? ಅದಕೆಕೀ!”
“ದೊಡಡಬೆಳುಳೆರ್ಶೆ ಮುಟಟದೆರ? ಏನ್ನು?”
“ದೊಡಡಬೆಳುಳೆರ್ಶೆ,- ಗಂಡು: ಸಣಣಾ ಬೆಳುಳೆರ್ಶೆ,- ಹೆಣುಣಾ!…. ನಂಗೆ ಹುಟ್ಟೀ ಬಾಲೆ ಗಂಡೀ ಹೆಣಣಾೀ ಅಂತ್ಸಾ ಸಕುನ್ನ ನೀಡೆದ ಕಣ್ಣೆೀ .”
“ತೀ ನಮಮ!” ಚಿನ್ನನುಮಮ ಮಾಡಿದುದಕೂಕ ಹೆೀಳಿದುದಕೂಕ ಒಳಗೊಳಗೆ ತ್ುಂಬ ಹಿಗಿಗದದರೂ ಪಿೀಂಚಲು ಲಜಜಿಗೊಂಡಂತ್ಸೆ ನ್ನಗುನ್ನಗುತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದಳು
“ನಮಗೆ ಮಾಡೀಕೆ ಕಸುಬಿಲಲಿ, ಚಿನ್ನನುಕಾಕ.”
ದೂರ ಕುಳಿತ್ು ಅನಾಸಕಿತಯಂತ್ಸೆ ತೀಟದ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದದರೂ ಅತ್ಯಂತ್ ಆಸಕಿತಯಿಂದ ಕಿವಿಗೊಟುಟ ಆಗಲ್ಸುತ್ತದದಳು ನಾಗಕಕ. ಆ ಇಬಬಾರು
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು
ಹುಡುಗಿಯರ ಅಣುಗು – ಬಿರುಗು ಸಂಭಾಷ್ಣ್ಣೆಯನ್ನುನು ಅವಳು ತ್ನ್ನನು ಬದುಕಿನ್ನ ಶೂನ್ನಯತ್ಸೆಯನ್ನೂನು ಅನ್ನಯರ ಬಾಳುವೆಯ ಸುಖಸಂತೀಷ್
ತ್ೃಪಿತಗಳಿಂದಲೆ ತ್ುಂಬಿಕೊಳಳೆಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ.
ಹುಡುಗಿಯರಿಬಬಾರ ಮುಗಧ ಅಟಟಹಾಸ ಸಹಾಯದಿರಯ ಮೂಲೆಯ ಆ ಅಡಕೆಯ ತೀಟಕೆಕ ಚಕಕಳಗುಳಿ ಇಡುತ್ತತ್ುತ!
ಕಾಮಳಿಳೆಯ ಮರಿಗಳು ಗಂಡೀ ಹೆಣಣಾೀ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾರರಂಭವಾದ ಚಿತ್ರ ವೃತ್ತ, ಪಿೀಂಚಲುಗೆ ಹುಟುಟವ ಮಗು ಗಂಡೀ ಹೆಣಣಾೀ ಎಂದು
ಶಕುನ್ನ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಯವಹರಿಸತ್ುತ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಯ ತ್ರಂಗ ಚಲನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆೀ ನಲಲಿಲ್ಲಲಿ. ಬೆಳಗಿನಂದಲೂ ಅವಳನ್ನುನು
ಕಾಡುತ್ತದದ ಒಂದು ಚಿಂತ್ಸೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಲೆಯಿತ್ು. ಮತ್ಸೆತ ಎರಡು ಬೆರಳು ಎತ್ತ ಹಿಡಿದಳು, ಪಿೀಂಚಲುವ ಮುಖದ ಮುಂದೆ. ಹೆೀಳಿದಳು:
“ಮುಟೆಟ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದೂರ ಒಂದು ಬೆಳಳೆರ್ಶೆನ್ನನು….”
ಈ ಸಾರಿ ಪಿೀಂಚಲು ಹಿಂದಿನ್ನ ಸಲದಂತ್ಸೆ ಲಘುವಾಗಿಯಾಗಲ್ ಯಾಂತ್ರಕವಾಗಿಯಾಗಲ್ ವತ್ರ್ಶೆಸಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ಕಣಣಾ ಮುಂದೆ ಕವಲಾಗಿ ನಂತ್ದದ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ
ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳನ್ನೂನು ತ್ದೆೀಕಚಿತ್ತಳಾಗಿ ನೀಡತಡಗಿದಳು. ಯಾವ ಬೆರಳನ್ನುನು ಮುಟಿಟದರೆ ಏನ್ನು ಶಕುನ್ನ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆಯೊೀ?
ಕಂಡವರಾರು?
ಪಿೀಂಚಲು ಭಾವಿಸದದಳು, ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನನು ಸಲುವಾಗಿಯೆ ಕಣ್ ಹೆೀಳಲು ಬೆರಳೊಡಿಡದಾದಳೆ ಎಂದು. ಆದದರಿಂದ ತ್ನ್ನಗೆ ಶುಭವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಹೆೀಳುವ
ಬೆರಳನೆನು ಪತ್ಸೆತಹಚಿಚಾ ಮುಟಟಬೆೀಕೆಂದು ಅವಳ ಆಕಾಂಕೆಷೌ. ತ್ಪಿಪ ಬೆೀರೆ ಮುಟಿಟಬಿಟಟರೆ ಏನ್ನು ಗತ್?…. ಆವೊತ್ುತ ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಐತ್, ನೆನೆದರೆ ಇವೊತ್ತಗೂ
ಏನ್ನು ನಾಚಿಗೆಯೆೀರುತ್ತದೆ! ತ್ನ್ನನು ಬತ್ತಲೆಯೊಡನೆ ಅವನ್ನ ಬತ್ತಲೆಯನ್ನೂನು ಸೆೀರಿಸ ಆಟವಾಡುತ್ತದಾದಗ, ಹಾಲು ತ್ುಂಬಿ ಉಬುಬಾತ್ತರುವ ತ್ನ್ನನು
ಪ್ಪೆಮರ್ಶೆಲೆಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತಟುಟ, “ಎಡವೊ? ಬಲವೊ? ಹೆೀಳು!” ಅಂದಾಗ ತ್ಸಾನ್ನು ಫಕಕನೆ “ಬಲ” ಅನ್ನನುಲು ಹಾಂಗಾದೆರ ನೀನ್ನು ಹೆಣುಣಾ ಹಡೆಯುವುದೆೀ
ನಶಚಾಯ! ಎಂದು ಅಪಶಕುನ್ನ ಹೆೀಳಿದದನ್ನಲಲಿವೆ? ಹಾಂಗಾಗಬಾರದಲಾಲಿ ಇಂದು?
ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನುನು ನೀಡುತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನನುಳಗೆೀ “ಅಃ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ಕೆೈಬೆರಳು ಎಷ್ುಟ ಬಿಳಿ ! ಎಷ್ುಟ ಸಪುರ! ಏನ್ನು ಚೆಂದ! ಮುದುದ
ಮಾಡಬೆೀಕು ಅನನುಸುತ್ತದೆ!…. ನ್ನನ್ನಗೆೀ ಹಿೀಂಗಾದರೆ, ಇನ್ನುನು ಆ ಮುಕುಂದಯೊಯೀರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗ ಬೆೀಕು?… ಅದಕೆಕೀ ಮತ್ಸೆತ, ಆವೊತ್ುತ ಸೊಪುಪ
ತ್ರಲು ಹಾಡಯಕೆಕ ಹೊೀಗಿದಾದಗ… ಅವರು…. ಚಿನ್ನನುಕಕನಗೆ… ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟಟದುದ?” ಎಂದುಕೊಂಡು ಸಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೆನೆಯುತ್ತದದಂತ್ಸೆಯೆ, ಅವಳ
ಮುಖಮಂಡಲ ಭಾವಮಯವಾಗಿ ಕಾಂತ್ಯುಕತವಾಯಿತ್ು.
ಅದನ್ನುನು ಗಮನಸ ಚಿನ್ನನುಮಮ “ಏ ಯಾಕೆೀ, ಇಷ್ುಟ ನಾಚಿಕೆ ನಂಗೆ? ಬೆರಳು ಮುಟುಟ ಅಂದೆರ?” ಎಂದು ಅವಸರಪಡಿಸದಳು.
ಆಗ ಮಾಡಿದಂತ್ಸೆ ಈಗಲೂ, ದೊಡಡ ಬೆರಳೆೀ ಶುಭದ ನಧಿಯಾಗಿರಬೆೀಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸ, ಪಿೀಂಚಲು ನೀಳವಾಗಿ ನಂತ್ದದ ಅದನೆನು ಮುಟಿಟದಳು.
ಪ್ಪಾಪ, ಅವಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಗೊತ್ಸಾತಗಬೆೀಕು, ಅದರ ಪರಿಣ್ಣಾಮ ಅಷಟಂದು ಭೀಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು?
ಶರತ್ಸಾಕಲದ ಸರೀವರದಂತ್ಸೆ ಪರಶಾಂತ್ ಸುಂದರವಾಗಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ವದನ್ನರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದದಕಿಕದದಂತ್ಸೆಯೆ ಭಯವಿಕಾರದ ತ್ರಂಗಗಳೆದುದವು.
ಚಳಿಗಾಳವಾಗಿದೂದ, ನೆರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ದೂದ, ಕುಳಿರುಗಾಳಿ ಬಿೀಸುತ್ತದದರೂ ಅವಳ ಹಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ್ನ ಹನ ಮೂಡಿದವು. ಉಸರು
ಸುಯುಯಸರಾಯಿತ್ು, ಕಣಣಾಲ್ಲಿ ಬಳಬಳನೆ ನೀರು ಉಕಿಕ ಕೆನೆನುಗಳ ಮೀಲೆ ಹರಿದವು. ಹೆದರಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರೂ ದನ ಏಳಲ್ಲಲಿ. ಇನೆನುೀನ್ನು ಪರಜೆಞ ತ್ಪಿಪ
ಬಿೀಳುತ್ಸಾತಳೆಯೊ ಏನೀ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ತ್ತರಿಸುತ್ತದದ ಅವಳನ್ನುನು ಕಂಡು, ಬೆಬಬಾಳಿಸ “ಅಯೊಯೀ ಚಿನ್ನನುಕಾಕ, ಏನಾಯುತ? ಏನಾಯುತ?” ಎಂದು ಚೆೀತ್ಕರಿಸ,
ದಿಗಿಲು ಬಡಿದಿದದ ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಗಭರ್ಶೆಸೂಥೂಲತ್ಸೆಯನ್ನೂನು ಮರೆತ್ು ಚಂಗನೆ ನೆಗೆದದುದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನನ್ನುನು ಆತ್ುಕೊಂಡಳು. ನಾಗಕಕನ್ನೂ ಓಡಿಬಂದು
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ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು.
ಪಿೀಂಚಲು ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೆ ಹರಿಯುತ್ತದದ ತೀಟದ ಕಪಿಪನ್ನ ನೀರನ್ನುನು ಬೊಗಸೆಯೆತ್ತ ತ್ಂದು, ನಾಗಕಕ ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ ನೆತ್ತಗೂ ಹಣ್ಣೆಗೂ ಚಿಮುಕಿಸದಳು.
ಸೆರಗಿನಂದ ಗಾಳಿ ಬಿೀಸದಳು. ಅವರು ಕುಳಿತ್ದದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸಕಡಿಡ ಜಗುಗ ಹಳು ತ್ುಂಬಿದದರಿಂದ ಆ ಸದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಡಗಿದದ ಹಾವು
ಗಿೀವು ಕಚಿಚಾತೀ ಎಂದು ಹುಡುಕಿ ನೀಡಿದರು.
ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನ ಮೀಲೆ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಚೆೀತ್ರಿಸಕೊಂಡಳು! ಆದರೆ ಯಾವ ಪರಶೆನುಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. ಅಗಲವಾಗಿ ತ್ಸೆರೆದಿದದ ಕಣುಣಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಮುಖಭಂಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತ್ುಸು ಹೊತ್ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ತ್ಸಾಡಿತ್ವಾಗಿದದ ಭೀತ್ಯ ಭಾವ ತ್ನ್ನನು ಮುದೆರಯನನುತ್ತ ಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಕಣ್ಣಾೀರು ಉಕಿಕದಂತ್ಸೆಲಲಿ
ಸೆರಗಿನಂದ ಒರಸಕೊಳುಳೆತ್ತದದಳು.
“ಐತ್ ಹೆೀಳುತ್ತದದ, ಅಮಾಮ: ಇಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೀ ಒಂದು ತ್ರುಗುತ್ತದೆಯಂತ್ಸೆ !….” ಪ್ಪಾರರಂಭಸದಳು ಪಿೀಂಚಲು.
ರೆೀಗಿ ಅವಳ ಬಾಯಿ ಮುಚಿಚಾಸದಳು ನಾಗಕಕ: “ಸಾಕು ಸುಮಮನರೆ!… ಎಷ್ುಟ ಸಾರಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆ ನನ್ನಗೆ ನಾನ್ನು? ಬೆರಳೂ ಗಿರಳೂ ಮುಟಿಟ, ಸಕುನ್ನ
ಗಿಕುನ್ನ ನೀಡೀ ಆಟ ಆಡಬಾರದು ಅಂತ್ಸಾ?…. ಏಳಿ, ಹೊೀಗಾನ್ನ ಮನೆಗೆ…. ಸಾಕು ನೀವು ಕಡಿದಿದುದ, ಕೆಲಸ!”
“ಏನ್ನು? ಎಂತ್ು?” ಎಂಬುದು ಹೊಳೆಯದಿದದರೂ “ಏಕೆ?” ಎಂಬುದನ್ನುನು ಊಹಿಸದದಳು ನಾಗಕಕ. ತ್ನ್ನನು ಇನಯನಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟಹಾಗೆ ಏನ್ನನನು
ಸಂಕಲ್ಪಸ, ಬೆರಳು ಮುಟಿಟಸದದಳು ಚಿನ್ನನುಮಮ. ಅದು ಶುಭಕೆಕ ವಯತ್ರಿಕತವಾಗಿ, ಕೆೀಡಿನ್ನ ಕಡೆಗೆೀ ಇತ್ಯಥರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದದರಿಂದ ಅವಳ ಮೃದು ಮುಗಧ
ಆಶಾಪೂಣರ್ಶೆ ಚೆೀತ್ನ್ನ ತ್ತ್ತರಿಸ ಹೊೀಗಿತ್ುತ.
ಮನೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗುತ್ಸಾತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಕಕ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದಳು: “ತ್ಂಗಿೀ, ನಾ ಹೆೀಳೊೀ ಮಾತ್ನ್ನನು ಸೆರಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಟುಹಾಕಿ ಕೊಂಡಿರು:
ಇವೊತ್ತಲಲಿ ನಾಳೆ, ನಾಳೆ ಅಲಲಿ ಮುಂದೆ: ನನ್ನನು ಒಳೆಳೆಯದಕೆಕೀ ನಾ ಹೆೀಳಿತದಿದೀನ: ನನ್ನನು ಗಂಡನೆೀ ಆಗಲ್, ನ್ನಂಟರಿಷ್ಟರು ಯಾರೆೀ ಆಗಲ್, ಮನೆ ಬಿಟುಟ
ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೊರಗೆ ಹೊೀದಾಗ, ನೀನ್ನು “ಕೆಟಟದಾದಗಿಬಿಟಟರೆ ಏನ್ನು ಗತ್?” ಅಂತ್ಸಾ ಅಮಂಗಳಾನೆೀ ನೆನೆದು ಹೆದತ್ಸಾರ್ಶೆ ಕೂತ್ರೆ ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಒಳೆಳೆದಲಲಿ.
ಅದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆಳೆೀದಾಗತದೆ ; ಅವರು ಸುಖವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬತ್ಸಾರ್ಶೆರೆ” ಅಂತ್ಸಾ ದೆೀವರನ್ನುನು ನೆನೀತ್ದೆರ , ಒಳೆಳೆೀದು ಆಗೆೀಆಗತದೆ.
ನಾಗಕಕನ್ನ ಹಿತ್ವಚನ್ನ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ತ್ನ್ನನು ಮುಕುಂದ ಬಾವ ಜೆೈಮಿನ ಭಾರತ್ ಓದಿ ಕಥೆ ಹೆೀಳುತ್ತದಾದಗ ಹೆೀಳಿದದನೆನು ನೆನ್ನಪಿಗೆ ತ್ಂದಿತ್ುತ. ತ್ಸಾನ್ನು ಎಂಥಾ
ತ್ಪುಪ ಮಾಡುತ್ುತದೆದ ಎಂದು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ತ್ಸಾನೆ ಬೆೈದುಕೊಂಡಳು. ಈ ಅಮಂಗಳಾಶಂಕೆ ಆಕೆಯ ಬದುಕನೆನು ಕೊರೆಯುತ್ತದದ ಒಂದು ಕೆಟಟ
ಕಿೀಟಚಾಳಿಯಾಗಿತ್ುತ. ಅವಳು ಹಗಲೆಲಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಬಲಲಿಂತ್ಸೆ ಭಗವಂತ್ನ್ನನ್ನುನು ನೆನೆಯುತ್ಸಾತ, ಮುಕುಂದ ಭಾವ ಯಾವ ಆಮಂಗಳ ಕಾಯರ್ಶೆವನ್ನೂನು
ಮಾಡದೆ, ಯಾವ ಅಮಂಗಳಕೂಕ ಒಳಗಾಗದೆ, ಬೆೈಗಿಗೆ ಸುರಕಿಷೌತ್ವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸುತ್ಸಾತ ಇದುದ, ಮುಚಚಾಂಜೆ ಕಪ್ಪಾಪಗಲು ಅಂಗಳದ
ತ್ುಳಸೀ ದೆೀವರಿಗೆ ದಿೀಪ ಹಚಿಚಾಟುಟ, ಕೆೈಮುಗಿದು ಎರಡು ಸುತ್ುತ ಬಂದು, ಅಡಡಬಿದದಳು.
ಅಡಡಬಿದದವಳು ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಮೀಲೆೀಳಲ್ಲಲಿ. ಅವಳ ಮನ್ನಸಸಾಗೆ ತ್ನ್ನನು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎನೀ ಆಗುತ್ತರುವಂತ್ಸೆ ಅನ್ನುಭವವಾಗಿ, ದೆೀವರ ಬಳಿಯ
ತ್ುಳಸಯ ಮುಂದೆ ಅದಾಗಿಬಿಟಟರೆ ಮೈಲ್ಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಹೆದರಿ, ಬೆೀಗಬೆೀಗನೆ ಜಗಲ್ಗೆೀರಿ ಒಳಕೆಕ ಹೊೀಗುವುದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ, ಕೆಳಗರಡಿಯಲ್ಲಿದದ
ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿಟಿಟದದ ಅಕಿಕಕಲಬಿಯ ಮರೆಗೆ ಹೊೀದಳು.
ಜಗಲ್ಯ ಮೀಲ್ದುದ, ಮಮಮಗಳು ದೆೀವರಿಗೆ ಬಲಗೊಂಡು ಅಡಡ ಬಿೀಳುತ್ತದದ ದಿವಯದೃಶಯವನ್ನುನು ಆಶ್ೀವಾರ್ಶೆದ ತ್ುಂಬಿದ ಹೃದಯದಿಂದ
ಕಣುಣಾತಯುದ ನೀಡುತ್ತದದ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿ, ತ್ನ್ನನು ಪಕಕದಲ್ಲಿ ನಂತ್ದದ ನಾಗಕಕಗೆ “ಯಾಕೆ?… ಹುಡುಗಿ ಅತ್ತಲಾಕಡೆ ಹೊೀದುಲಿ?…” ಎಂದು
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ಸೊೀಜಗವೊರೆದಳು.
ನಾಗಕಕ ಕರೆದಳು, ಚಿನ್ನನುಮಮ ಓಕೊಂಡರೂ, ಜಗಲ್ಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ.
ನಾಗಕಕ ಕಲಬಿಯಿದದ ಜಾಗಕೆಕ ಇಳಿದುಹೊೀಗಿ, ತ್ುಸು ಹೊತ್ುತ ಪಿಸಪಿಸ ಮಾತ್ನಾಡಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಬಂದವಳು ಅಜಜಿಗೆ “ಏನ್ನೂ ಇಲಲಿಂತ್ಸೆ , ಅಜಜಿಮಮ….
ಚೆಂಬು, ಚಾಪ್ಪೆ, ಕಂಬಳಿ ತ್ಂದುಕೊಡಾಕೆ ಹೆೀಳುತ” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಚೆನ್ನನುಮಮ ಮಲಗುತ್ತದದ ಅಜಜಿಯಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ನ್ನಡೆದಳು .
ಅಜಜಿಗೆ ಅಥರ್ಶೆವಾಯುತ. ಆ ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ, ಎತ್ತರವೂ ದೊಡಡದೂ ಆಗಿದದ ಅಕಿಕಕಲಬಿಯಿಂದ ಮರೆಕಟಿಟದಂತ್ದದ, ಕೆಳಗರಡಿಯ ಆ
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚೆನ್ನನುಮಮ ಮುಟಾಟಗಿ, ಮೂರು ದಿನ್ನಗಳೂ, ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಯೂ, ಕುಳಿತ್ೂ ಎದೂದ ಮಲಗಿಯೂ ಹರಟೆ ಹೊಡೆದೂ ಆಕಳಿಸಯೂ
ನದೆದಮಾಡಿಯೂ ಕಳೆಯಲ್ರುವಂತ್ಸೆ, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ತ್ಸಾಯಿಯೂ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಜಜಿಯೂ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮುತ್ತಜಜಿಯೂ, ಅವಳಜಜಿಯ ಅಜಜಿಯ ಅಜಜಿಯೂ
ನ್ನೂರಾರು ವಷ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದಲೂ, ಅವರು ಹೊರಗಾಗಿದಾದಗಲೆಲಲಿ, ಸಲಕೆಕ ಮೂರು ಮೂರು ದಿನ್ನಗಳಂತ್ಸೆ, ಬಿೀಡುಬಿಟುಟ ಕಳೆದಿದದರು! ಈಗಲೂ
ವಯೊೀಧ್ಮರ್ಶೆದಿಂದ ಅಜಜಿಗೆ ಆ ತಂದರೆ ತ್ಪಿಪದದರೂ ನಾಗಕಕಗೆ ಇನ್ನೂನು ತ್ಪಿಪರಲ್ಲಲಿವಷೆಟೀ?….
ಕತ್ತಲಾಗುವವರೆಗೆ ತ್ಕಕಮಟಿಟಗೆ ಧೆೈಯರ್ಶೆದಿಂದಲೆ ಇತ್ುತ, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಚೆೈತ್ನ್ನಯ. ಬೆೈಗುಕಪ್ಪಾಪಗುತ್ಸಾತ ಬಂದಂತ್ಸೆಲಲಿ ಅವಳ ಪರತ್ೀಕೆಷೌ ತ್ೀಕಷೌಣವಾಗತಡಗಿತ್ು.
ಮತ್ಸೆತ ಮತ್ಸೆತ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲಾಚೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹಾದಿಯ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದದಳು. ಪೂತ್ರ್ಶೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿದ ಮೀಲೂ ಮುಕುಂದಯಯ ಹಿಂತ್ರುಗದಿದುದದನ್ನುನು
ನೀಡಿ, ಅವಳ ಅಮಂಗಳಾಶಂಕೆ ಬಿಸಯಾಗುತ್ತ ಬಂದು ಕುದಿಯತಡಗಿತ್ು.
ಮನೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಂತ್ದದ ಕೊಟಿಟಗೆಯ ಮೂಲೆಯ ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಮಾಡಿಟುಟ, ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಅವನಡನೆಯೆ ಉಣುಣಾವ
ಆಶೆೀಯಿಂದ, ಬಿಡಾರದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾಕೊಂಡು ಪಿೀಂಚಲು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದದಳು. ಐತ್ನಲಲಿದ ರಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಒಬಬಾಳೆ
ಮಲಗಲು ಅಂಜಕೆಯಾಗಿ ಮನೆಗೆೀ ಬಂದು, ಮನೆಗೆಲಸದ ಮುದುಕಿ ಸುಬಿಬಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲಗುತ್ತದದ ಅಕಿಕ ಕಲಬಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಯೆ
ಮಲಗುತ್ತದುದದು ರೂಢಿ. ಇವತ್ುತ ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯೆಮಲಗುವಂತ್ಸಾಗಿದುದದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಅವಳಿಗೆ ತ್ುಂಬಾ ಸಂತೀಷ್ವಾಯುತ, ವಿನೀದಕೂಕ
ಮಾತ್ಗೂ ಹೆಚುಚಾ ಕಡಿಮ ಸಮಸಮ ವಯಸಸಾನ್ನ ಸಂಗಾತ್ಯ ಸಖಿೀಸಂಗ ದೊರೆತ್ದದಕಾಕಗಿ.
ಆದರೆ ಇವೊತ್ತನ್ನ ಪರಿಸಥೂತ್ ಬೆೀರೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಚೆನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ ವಿನೀದಕಾಕಗಲ್ ಪಟಟಂಗಕಾಕಗಲ್ ಸವಲಪವೂ ಸದಧವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ
ಪಿೀಂಚಲು ಮಾಡಿದ ಪರಯತ್ನುವೂ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ುತ. ಅದು ಅಷ್ಟಕೆಕೀ ನಂತ್ರಲೂ ಇಲಲಿ. ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನನು ಪಿರಯತ್ಮನ್ನ ಆಗಮನ್ನ ನರಿೀಕೆಷೌಯಿಂದಲೂ
ಅಮಂಗಳಾಶಂಕೆಯಿಂದಲೂ ಕುದಿಯುತ್ತದಾದಳೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಗರಹಿಸದ ಅನ್ನಂತ್ರ ಆ ಉದೆವೀಗ ಪಿೀಂಚಲ್ಗೂ ತ್ಟಟಲಾರಂಭಸತ್ು. ಒಮಮ ಚಿನ್ನನುಮಮ
ಹೆಬಾಬಾಗಿಲಾಚೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದು ನಟುಟಸರು ಬಿಟುಟ, ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾನೆ ಎಂಬಂತ್ಸೆ “ತ್ಮಗೆ ಬರಾಕೆ ತ್ಡಾಗತದೆ ಅಂತ್ಸಾ ಗೊತ್ಸಾತದಮೀಲೆ ಐತ್ನಾನುದೂರ
ಕಳಿಸಬಾದಿರ್ಶೆತ್ಸೆತೀ? ಸುಖಾ ಸುಮಮನೆ ನ್ನಮಮ ಹೊಟೆಟ ಉರಿಸಾಕೆ?” ಎಂದು ಸಡುಕಿಕೊಂಡದದನ್ನುನು ಆಲ್ಸದ ಪಿೀಂಚಲ್ಗೂ ಯಾಕೊೀ
ಹೆದರಿಕೆಯಾದಂತ್ಸಾಗಿ, ಸುಯೆದೀರಿ, ಕಣುಣಾ ಒದೆದಯಾಗಿತ್ುತ: ಅವಳ ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿದುದ ಆಗಲೆ ಅಲಪಸವಲಪ ಚಲನೆಗೂ ಷ್ುರು ಮಾಡಿದದ ಐತ್ನ್ನ ಕಂದಮಮ
ತ್ನ್ನನು ಅಸತತ್ವವನ್ನುನು ಅಬೆಬಾಗೆ ಸುಪರಕಟವಾಗಿಯೆ ತ್ಳಿಸುವಂತ್ಸೆ ಒದಾದಡಿಕೊಂಡಿತ್ುತ, ಕುಮುಟಿತ್ಸೆತಂಬಂತ್ಸೆ!….
ರಾತ್ರ ಊಟದ ಹೊತ್ಸಾತಗಲು ನಾಗಕಕ ಹಿತ್ತಲುಕಡೆಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಊಟಕೆಕ ಎಬಿಬಾಸದಾಗ ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನಗೆ ಹಸವಾಗುತ್ತಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ
ಮುಸುಗುಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಬಿಟಿಟದದಳು. ಅವಳಿಗೆ ತ್ುಸು ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ಪಿೀಂಚಲು, ತ್ನ್ನಗೆ ಹಸವಾಗಿದದರೂ, ಚಿನ್ನನುಮಮ “ಬಿಡಾರಕೆಕ
ಹೊೀಗಿ ಉಂಡುಕೊಂಡು ಬಾರೆ” ಎಂದು ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಹೆೀಳಿದದರೂ , “ಅವರು ಬಂದಮಾಯಲೆೀ ಹೊೀಗಿತೀನ” ಎಂದು ಮಲಗಿದದಳು. ಚೆನ್ನನುಮಮಗೆ
ಗೊತ್ತತ್ುತ, ಚೊಚಚಾಲು ಬಸರಿ ಪಿೀಂಚಲು ತ್ನ್ನನು ಹಾಗೆ ಹಸದುಕೊಂಡಿರಲಾರಳು ಮತ್ುತ ಹಸದಿರಲೂ ಬಾರದು ಎಂದು. ಆದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ
ಲಘುವಾಗಿ ವಿನೀದಶ್ೀಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದದ ಪಿೀಂಚಲ್ಗೂ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಅಮಂಗಳಾ ಶಂಕೆಯ ಆವೆೀಗ ತ್ಟಿಟಬಿಟಿಟತ್ುತ.
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ಅಜಜಿ ಕಾದೂ ಕಾದೂ, ಉಣುಣಾವ ಶಾಸತರ ಮುಗಿಸ, ಮಲಗುವ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದಳು. ನಾಗಕಕಗೆ ಹಸವೆಯಾಗಿದದರೂ ದುಡಿದು ದಣ್ದಿದದರೂ
ಉಣುಣಾವ ಮನ್ನಸಾಸಾಗದೆ ಜಗಲ್ಗೆ ಬಂದು, ಕೆಸರು ಹಲಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮಂಡಿಗೆಗೆ ಒರಗಿ ಕುಳಿತ್ು, ಅಂಗಳದ ತ್ುಳಸಯ ದೆೀವರಿಗೆ ಹಚಿಚಾಟಿಟದದ
ನೀಲಾಂಜನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಲಾಯಮಾನ್ನವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದದ ಕೆಂಜೊಡರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ಸಾತ, ಆ ದಿನ್ನ ನ್ನಡೆದ ಸಂಗತ್ಗಳನ್ನುನು ಮಲಕುಹಾಕುತ್ಸಾತ,
ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಆಗಮನ್ನವನೆನುೀ ಕಾತ್ರತ್ಸೆಯಿಂದ ಪರತ್ೀಕಿಷೌಸುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ದದಳು. ಹಗಲು ಅಡಕೆ ತೀಟದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಬುದಿಧ ಹೆೀಳಿ,
ಕೊಟಿಟದದ ಧೆೈಯರ್ಶೆ ಈಗ ಅವಳಿಗೆೀ ಅಷಾಟಗಿರಲ್ಲಲಿ: ಏನಾದರೂ ನ್ನಡೆಯಬಾರದುದ ನ್ನಡೆದಿದದರೆ? ಆಗಬಾರದುದ ಆಗಿದದರೆ? ಏನ್ನು ಗತ್? ಯಾಕೆ ಇಷ್ುಟ
ರಾತ್ರಯಾದರೂ ಇನ್ನೂನು ಬರಲ್ಲಲಿ…. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದವು. ನಾಗಕಕ “ಅಂತ್ೂ ಬಂದರಲಾಲಿ?” ಎಂದು ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ
ಉಸರೆಳೆದು ಎದುದ ನಂತ್ಳು. ಹೆಬಾಬಾಗಿಲು ತ್ಟಿಟದ ಸದಾದಯಿತ್ು. ಐತ್ನ್ನ ದನ ಕೆೀಳಿಸತ್ು.
“ಸುಬಿಬಾೀ. ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆಗಿಯೆ” ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದಳು ನಾಗಕಕ.
ಮುದುಕಿ ಸುಬಿಬಾ ಉರಿಯುತ್ತದದ ಮುರುವಿನಲೆಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಸಮಿೀಪವೆ ಮಲಗಿದದಳು. ಅನ್ನುದಿವಗನು ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ, ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ಎದುದ,
ತ್ಸಾಳ ತ್ಸೆಗೆದು, ಬಾಗಿಲು ಎಳೆಯತಡಗಿದಳು. ಆದರೆ ದಿಮಿಮಗಳಂತ್ಹ ಹಲಗೆಗಳಿಗೆ ಕಬಿಬಾಣದ ದಪಪ ಪಟಿಟಗಳನ್ನುನು ಜೊೀಡಿಸ ಮಾಡಿದದ ಆ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲು
ಮುದುಕಿಗೆ ಜಗಗಲ್ಲಲಿ, ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಐತ್ ನ್ನೂಕುತ್ತದದರೂ! ಮುಕುಂದಯಯನ್ನೂ ಐತ್ನಗೆ ನೆರವಾಗಿ ಅತ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ನ್ನೂಕಿದ ಮೀಲೆಯೆ
ಹೆಬಾಬಾಗಿಲು ಕಿರೆೀಂದು ತ್ಸೆರೆಯಿತ್ು… ನಾಗಕಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ನ್ನಡೆದಳು .
“ಐತ್ಸಾ, ಆ ಕೊೀಳಿೀನ್ನ ಅಕಿಕ ಕಲಬಿಗೆ ಹಾಕಿಡೀ; ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆಗ ಸರಿಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದು” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಮುಕುಂದಯಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಕೊೀವಿಯನ್ನುನು
ಜಗಲ್ಯ ಒಂದು ಮೂಲೆಗೆ ಒರಗಿಸಟುಟ, ಬಟೆಟ ಬಿಚಿಚಾಡತಡಗಿದನ್ನು.
ಮುಳಿಳೆನ್ನ ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿದದ ಚಿನ್ನನುಮಮಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಎಚಚಾರಿತ್ುತ. ಅಳುತ್ತದದ ಕಣುಣಾ ಒಂದು ಚಣವೂ ಮುಚಿಚಾರಲ್ಲಲಿ. ನಾಯ ಕೂಗಿ,
ಬಾಗಿಲು ತ್ಟಿಟ, ಐತ್ನ್ನ ದನ ಕೆೀಳಿಸದಾಗಲೆ ಅವಳ ಎದೆಯ ಮೀಲ್ದದ ಭಾರವೆಲಲಿ ತಲಗಿದಂತ್ಸಾಗಿತ್ುತ. ಮುಕುಂದಯಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಐತ್ನಗೆ
ಕೊೀಳಿಯನ್ನುನು ಅಕಿಕ ಕಲಬಿಯೊಳಗೆ ಇಡಲು ಹೆೀಳಿದ ಅವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಿರಯ ಕಂಠಧ್ವನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದೊದಡನೆ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಚೆೀತ್ನ್ನ ಗರಿಹಗುರವಾಗಿ, ಹೆದೆ
ತ್ುಂಡಾದ ಬಿಲ್ಲಿನ್ನ ಸೆಟೆತ್ವೆಲಲಿ ತಲಗಿ ಅದರ ದಂಡವು ನೆಟಟಗಾಗಿ ವಿರಾಮಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತ್ಸೆ , ಒಂದೆರಡು ನಮಿಷ್ಗಳಲ್ಲಿಯೆ ಆನ್ನಂದ
ಮೂಛೆರ್ಶೆಯೊ ಎಂಬಂತ್ಹ ಗಾಢನದೆರಗೆ ಮುಳುಗಿಬಿಟಟಳು! ನ್ನರಕ ನಾಕಗಳಿಗೆ ಅದೆಷ್ುಟ ಅಲಾಪಂತ್ರವೊ ವಿರಹ ಮಿಲನ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ?
ಮುಕುಂದಯಯ ಕೆೈಕಾಲು ತಳೆದುಕೊಂಡು, ತ್ುಳಸಕಟೆಟಗೆ ಬಲವಂದು ಅಡಡಬಿದುದ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಅಂಡೂರಿ
ಕುಕುಕರುಗಾಲಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಂತ್ಸೆ ಊಟಕೆಕ ಕುಳಿತ್ನ್ನು. ನಾಗಕಕ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಬಡಿಸದಳು. ಉಣುಣಾತ್ಸಾತ ನಾಗಕಕನಡನೆ ಮನೆ ಗೆದದ ತೀಟಗಳಲ್ಲಿ
ನ್ನಡೆದ ಆ ದಿನ್ನದ ಕೆಲಸಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಗೊಂದು ಈಗೊಂದು ಪರಶೆನು ಹಾಕಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದನ್ನು. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಕಣುಣಾ ಹಾಯಿಸುತ್ತದದ
ರಿೀತ್ಯಿಂದಲೂ, ಮಾತ್ನ್ನ ಮಧೆಯ ನಲ್ಲಿಸ ನಲ್ಲಿಸ ಏನ್ನನನು ಆಲ್ಸಲೆಳಸ ಸುಮಮನಾಗುತ್ತದದ ಭಂಗಿಯಿಂದಲೂ, ಒಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ತೀರುತ್ತದದ
ಅಸಮಾಧಾನ್ನ ಭಾವದಿಂದಲೂ, ಅವನ್ನು ಚಿನ್ನನುಮಮ ಕಾಣ್ಸದಿದುದದಕಾಕಗಿಯೆ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತದಾದನೆ ಎಂಬುದು ಇಂಗಿತ್ಜೆಞ ನಾಗಕಕಗೆ ಹೊಳೆಯಿತ್ು.
ಅವಳಿಗೆ ಹೊರಗಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಗಕಕ ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತಳೆ? ಅವನೆೀ ವಿಚಾರಿಸದರೆ ಹೆೀಳುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಕೊಂಡು ಸುಮಮನಾದಳು. ಆದರೆ
ಮುಕುಂದಯಯಗೆ ನಮಿಷ್ ನಮಿಷ್ಕೂಕ ಅಸಮಾಧಾನ್ನ ಹೆಚಾಚಾಗುತ್ಸಾತ ಹೊೀಯಿತ್ು.
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮುಕುಂದಯಯ ಎಷೆಟೀ ಹೊತ್ಸಾತಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೂ ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಸಾವಗತ್ ಸೆೀವೆ ಶುಶೂರಷೆ ಸಲಾಲಿಪಗಳು ತ್ಪುಪತ್ತರಲ್ಲಲಿ.
ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇವೊತ್ುತ, ಮುಕುಂದಯಯ ಏನೀ ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಯವಾಗಬಹುದಾಗಿದದ ಸನನುವೆೀಶದಲ್ಲಿ ಸಕಿಕಯೂ ಉಪ್ಪಾಯದಿಂದ
ಗೆದುದಬಂದಿರುವಾಗ, ಚಿನ್ನನುಮಮ ತ್ನ್ನನು ಆಗಮನ್ನವನ್ನುನು ಪರತ್ೀಕಿಷೌಸದೆ, ನಲರ್ಶೆಕಿಷೌಸ ನದೆದ ಮಾಡಿಬಿಡ ಬಹುದೆೀ? ಬಹುಶಃ ತ್ಸಾನ್ನು ಕತ್ತಲಾಗುವುದರಳಗೆ
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ಬರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಮುನಸಕೊಂಡು, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಶ್ಕಿಷೌಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿೀಗೆ ಮಾಡಿರಬೆೀಕು! ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಲ್! ನಾನ್ನೂ ಮುನಸಕೊಳಳೆಬಲೆಲಿ….
ಇನ್ನುನು ಒಂದು ತ್ಂಗಳೂ, ನ್ನಮಮ ಮದುವೆ ಆಗುವವರೆಗೂ, ನಾನ್ನೂ ಅವಳೊಡನೆ ಮಾತ್ುಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ! ಆಗ ಗೊತ್ಸಾತಗುತ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ! ಅವಳಿಗೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ದಿಮಾಕು! ನಾನೆೀ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೊೀಲಬೆೀಕೆೀನ್ನು? ತೀರಿಸತೀನ ಅವಳಿಗೆ! ನ್ನಂಗೂ ಗೊತ್ುತ ಸಟುಟಮಾಡಿಕೊಳೊಳೆೀಕೆ!….
ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ನ್ನನು ಸಗಗನ್ನುನು ಆದಷ್ುಟ ಮಟಿಟಗೆ ಮುಚಿಚಾಟುಟ ಕೊಳಳೆಲು ಪರಯತ್ನುಸುತ್ಸಾತ ಊಟ ಮುಗಿಸ, ಎಂದಿನ್ನ ಪದಧತ್ಯಂತ್ಸೆ ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ು
ಸವಲಪ ಹೊತ್ುತ ರಾಗವಾಗಿ ಕಾವಯ ಓದುವುದನ್ನೂನು ತ್ರಸಕರಿಸ, ನೆಟಟಗೆ ಮಲಗುವ ಕೊೀಣ್ಣೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾ ತ್ಸಾಳಹಾಕಿಕೊಂಡನ್ನು. ಅವನ್ನು
ತ್ನ್ನನು ನತ್ಯದ ಅಭಾಯಸದಂತ್ಸೆ ಸವಲಪ ಹೊತ್ಸಾತದರೂ ಜಗಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ದದರೆ , ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಐತ್ನ್ನ ಸಂಗಡ ಬಿಡಾರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ ಅವನಡನೆ ಉಂಡು
ಪೂರೆೈಸ, ಅವನ್ನನ್ನೂನು ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹಿಂತ್ರುಗಿದದ ಪಿೀಂಚಲು, ಹೊರಗಾದವರು ಮಲಗುತ್ತದದ ಕಲಬಿಯ ಪಕಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಮಲಗುತ್ತದುದದನಾನುಗಲ್, ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಬಹುದೂರವಿದದ ಜಗಲ್ಯ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಐತ್ನಬಬಾನ್ನ ಮಲಗುವ ಚಾಪ್ಪೆ ಬಿಚಿಚಾಕೊಳುಳೆತ್ತದುದದನಾನುಗಲ್
ಗಮನಸದೆ ಇರಲಾಗುತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳಳೆದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮಲಗುತ್ತದಾದನೆ? ಎಂಬ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಪರಶೆನುಗೆ ಐತ್
ಹೆೀಳಬಹುದಾಗಿದದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಎದೆಯ ಕುದಿದಾಟವೆಲಲಿ ತ್ಣಣಾಗಾಗುತ್ತತ್ುತ, ಚಿನ್ನನುಮಮನ್ನ ಮೀಲಣ ಮುನಸೆಲಲಿ ಮಾಯವಾಗಿ,
ಸಮಾಧಾನ್ನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಶಾಂತ್ ಮನ್ನಃಸಥೂತ್ಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರ ಅವನ್ನು ಚೆನಾನುಗಿ ನದೆದಮಾಡಬಹುದಿತ್ುತ.
ಆದರೆ?
ಆವೊತ್ುತ ಬೆಳಗಿನಂದಲೂ ಮುಕುಂದಯಯ ಮಾನ್ನಸಕ ಮತ್ುತ ದೆೈಹಿಕ ಶರಮಗಳಿಂದ ದಣ್ದಿದದನ್ನು. ಆದರೂ ದುಗುಡಕೆಕ ಸಲ್ಕಿದ ಚೆೀತ್ನ್ನಕೆಕ ನದೆದ
ಬರುತ್ತದೆಯೆ?
ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾ, ತ್ಸಾಳವಿಕಿಕ, ಮಲಗಿಕೊಂಡವನ್ನು ಸವಲಪ ಹೊತ್ತನ್ನಲ್ಲಿಯೆ ಎದುದ ತ್ಸಾಳ ತ್ಸೆಗೆದು, ಮತ್ಸೆತ ಮಲಗಿದನ್ನು: ಪ್ಪಾಪ! ಹುಡುಗಿ ನಾನ್ನು
ಬಂದಮೀಲೆ ಏಳೊೀಣ ಎಂದು ಮಲಗಿದದವಳು ಹಾಗೆಯೆ ನದೆದ ಹೊೀಗಿರಬಹುದು. ಫಕಕನೆ ಎಚಚಾರವಾಗಿ, ನಾನ್ನು ಬಂದು ಮಲಗಿರಬಹುದೆಂದು
ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಂದರೆ? ಬಾಗಿಲು ತ್ಳಿಳೆ, ತ್ಸಾಳ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನುನು ನೀಡಿ, ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗಬೆೀಕಾಗಿ ಬಂದರೆ? ಎಷ್ುಟ ದುಃಖಪಟುಟಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತಳೊ?
ಪಿರಯೆಯ ಪರವಾಗಿ ತ್ುಂಬ ಮೃದುವಾಯಿತ್ು ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮನ್ನಸುಸಾ…. ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ುಂಬ ದಣ್ದಿದುದದರಿಂದಲೆ ಮುಂಗೊೀಪದಿಂದ ವತ್ರ್ಶೆಸಬಿಟೆಟ.
ವಿಚಾರಿಸದದರೆ ನಾಗಕಕ ನಜಸಥೂತ್ ಹೆೀಳುತ್ತದದಳು…. ಆಃ ನ್ನನ್ನನು ಚಿನನು ಎಂಥ ಹುಡುಗಿ? ಏನ್ನು ಚೆಲುವೆ? ಎಷ್ುಟ ಬುದಿಧವಂತ್ಸೆ? ನ್ನನ್ನಗಾಗಿ ಎಂಥೆಂಥ
ಸಾಹಸ ಮಾಡಿಬಿಟಿಟದಾದಳೆ? ನಾನೆಂಥ ಕೃತ್ಘನು! ಮುಕುಂದಯಯ ಚಿನನುಯೊಡನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಗದೆದಯಲ್ಲಿ, ತೀಟದಲ್ಲಿ, ಹಾಡಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಡಯದ
ಮಾರಿಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಳನೆನುಲಲಿ ಮಲುಕುಹಾಕುತ್ಸಾತ ಸವಿದನ್ನು…. ರಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆಯಲ್ಲಲಿ.
ಬಾಗಿಲು ಮುಚಿಚಾದದನ್ನುನು ನೀಡಿ ಹಿಂದಕೆಕ ಹೊೀಗಿಬಿಟಟಳೊ? ಛೆೀ? ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟೆಟ? ಮುಕುಂದಯಯ ಮತತಮಮ ಎದುದ, ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಅಧ್ರ್ಶೆ
ತ್ಸೆಗೆದಿಟುಟ, ಮಲಗಿಕೊಂಡನ್ನು. ಹೊರಗಡೆಯ ಗಾಳಿ ನ್ನುಗಿಗ ಕೊೀಣ್ಣೆ ತ್ುಸು ತ್ಣಣಾಗಾಯಿತ್ು.
ಇವೊತ್ಸೆತ ಅಮಾಸೆ, ಮುಂದಿನ್ನ ಅಮಾಸೆ ಕಳೆದು ಎರಡ ಮೂರ ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ನಮಮ ಮದುವೆ ! ಜೊೀಯಿಸರು ಅಮೃತ್ ಮೂಹೂತ್ರ್ಶೆ
ಇಟುಟಕೊಟಿಟದಿದೀನ ಅಂತ್ಸಾ ಹೆೀಳಿದಾದರೆ. ಬಾರಹಮಣರಲಲಿದವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಶಾಲಗನುವನೆನು ಇಟುಟಕೊಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದದರೂ ನ್ನಮಮ
ಮದುವೆಗೆ ದಿವಾಲಗನುವನೆನು ಇಟುಟಕೊಟಿಟದಾದರೆ… ಅವರೂ ಜನಾಜನ್ನ ನೀಡಿ ಪಂಚಾಂಗ ನೀಡಾತರೆ !…. ಥೂ ಇವೊತ್ುತ ಅವಳು ಬರುವ ತ್ರಾ
ಕಾಣ್ಣಾದಿಲಲಿ… ಬಂದಿದದರೆ ಏನಾಗುತ್ತತತ?…. ಏನಾದರೂ ಆಗಿದದರೂ ಏನ್ನು ಮಹಾ? ಇನನುಂದು ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನ್ನು ಗಂಡ, ಅವಳು ಹೆಂಡತ್!
ಆಮೀಲೆ ನ್ನಮಗೆ ಯಾರ ಮುಲಾಜು?… ಮತ್ಸೆತ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನ ಮನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಗುಗ ಹೊಗೆಯಾಡತಡಗಿತ್ು…. ಇರಲ್, ನಾನ್ನೂ ತೀರಿಸತೀನ
ಅವಳಿಗೆ! ಇನ್ನುನು ಒಂದು ತ್ಂಗಳು ನಾನ್ನು ಅವಳ ಹತ್ತರ ಮಾತ್ನಾಡಿದರೆ ನಾನ್ನು ಗಂಡಸೆೀ ಅಲಲಿ! ಅವಳ ಗಂಡನಾದ ಮೀಲೆಯೆೀ ನಾನ್ನು ಅವಳ
ಸಂಗಡ ಮಾತ್ಸಾಡುವುದು! ಅದಕೆಕ ಮದಲು ತ್ುಟಿ ಪಿಟಿಕೆಕನ್ನುನುವುದಿಲಲಿ!….

ಕನನಡನುಡ ( https://kannadanudi.wikidot.com )

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ಅಂತ್ೂ ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ನದೆದ ಹತ್ುತವುದರಲ್ಲಿ ಮುಕಾಕಲು ಇರುಳು ಮುಗಿದಿತ್ುತ. ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಹೊರಳಿೀ ಹೊರಳಿೀ ಸಾಕಾಗಿ, ಆಕಳಿಸೀ
ಆಕಳಿಸೀ ನದೆದ ಹೊೀಗಿದದನ್ನು.
ಬೆಳಿಳೆಗೆಗ ಮುಕುಂದಯಯ ಎದುದ, ಅಧ್ರ್ಶೆ ತ್ಸೆರೆದೆ ಇದದ ಕೊೀಣ್ಣೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಂತ್ು, ಅಂಗಳದ ತ್ುಳಸದೆೀವರಿಗೆ ಕೆೈಮುಗಿದು, ಜಗಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ
ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ ಐತ್ನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ಅಚಚಾರಿಗೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸದನ್ನು.
“ಇದೆೀನೀ? ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿೀಯ?”
“ಅವಳು ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲ್ಲಲಿ; ಇಲ್ಲಿಗೆೀ ಬಂದಳು; ಅದಕೆಕೀ ನಾನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆೀ ಬಂದುಬಿಟೆಟ” ಎದುದ ಕುಳಿತ್ು ಚಾಪ್ಪೆ ಸುತ್ುತತ್ಸಾತ ಹೆೀಳಿದನ್ನು ಐತ್ .
“ಯಾಕೊೀ? ನನ್ನನು ಹೆಂಡಿತಗೆ ಹುಷಾರಿಲೆಲಿೀನೀ?” ಮಾಗಿಯ ಚಳಿಗೆ ಶಾಲನ್ನುನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹೊದುದಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತ ಕೆೀಳಿದನ್ನು ಮುಕುಂದಯಯ.
“ಹುಷಾರಿದಾದಳೆ… ಹು ಹು ಹು! ಏನ್ನು ಚಳಿ!”
“ಮತ್ಸೆತ?”
“ನಾವು ಬರುವ ಮುನ್ನನು ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ಹತ್ತರವೆ ಮಲಗಿದದಳು. “ನಾನ್ನು ಚಿನ್ನನುಕಕನ್ನ ಕೂಡೆ ಮಲಗುತ್ಸೆತೀನೆ, ನೀನ್ನು ಬೆೀಕಾದರೆ ಜಗಲ್ಯ ತ್ಸೆಣ್ಣೆಯಮೀಲೆ
ಮಲಗಿಕೊ!” ಎಂದು ಬಿಟಟಳಲಾದ?”
ಕೆಳಗರಡಿಯಲ್ಲಿದದ ಅಕಿಕಕಲಬಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿ, ಕವಿದಿದದ ಅರೆಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನನುಮಮ ಪಿೀಂಚಲು ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದದೂದ ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಹೆಬಾಬಾಗಿಲನ್ನುನು ತ್ಸೆರೆದಿಡುವ
ನೆವಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಕುಂದಯಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತದದ ಅವರಿಬಬಾರೂ ಬಲವಾಗಿ ಹೊದುದಕೊಂಡು ತ್ಂತ್ಮಮ
ಹಾಸಗೆಯಲ್ಲಿದುದದನ್ನುನು ಕದುದನೀಡಿ, ನ್ನಡೆದಿದದ ಸಂಗತ್ ಏನ್ನು ಎಂಬುದನ್ನುನು ಪರತ್ಯಕಷೌ ಮನ್ನದಟುಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡನ್ನು. ಅವನ್ನ ಅಂತ್ಃಕರಣದ
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕವಿದಿದದ ಕಾಮೀರ್ಶೆಡವೆಲಲಿ ಇದದಕಿಕದದ ಹಾಗೆ ತ್ೂರಿಹೊೀಗಿ, ಚೆೀತ್ನ್ನಸಮಸತವೂ ಸುಪರಸನ್ನನುವಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು: “ಅಯೊಯೀ ದೆೀವರೆ,
ಮದಲೆೀ ಗೊತ್ಸಾತಗಿದದರೆ ಇಷೆಟಲಾಲಿ ಪ್ಪಾಡುಪಡುವುದು ತ್ಪುಪತ್ತತ್ತಲಾಲಿ!” ಎಂದುಕೊಂಡನ್ನು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದಯಯ ತ್ಸೆರೆದಿಟಿಟದದ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲಾಚೆಗೆ (ಬಹುಶಃ ಸಣಣಾ ಕೆಲಸಕಿಕರಬೆೀಕು?) ಹೊೀಗಿದದ ಐತ್ ಹು ಹು ಹು ಹು ಹು ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಒಳಗೆ
ನ್ನುಗಿಗ ಬಂದು ಮುರುವಿನಲೆಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ, ಚಳಿಕಾಯಿಸುತ್ಸಾತ ಕುಳಿತ್ುಃ “ಹು ಹು ಹು! ಏನ್ನು ಚಳಿ, ಅಯಾಯ? ಹು ಹು ಹು! ಕವಣ ಹೆಂಗೆ
ಕರಿೀತ್ಸಾ ಅದೆ? ಸೊಲಪ ನೀಡಿ! ಹು ಹು ಹು!” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿಯ ಹತ್ತರಕೆಕ ಕೆೈ ಚಾಚಿದನ್ನು.
ಮುಕುಂದಯಯ ಹೆಬಾಬಾಗಿಲಾಚೆಗೆ ಕಣುಣಾಹಾಯಿಸದಾಗ, ದಟಟವಾಗಿ ಬಿೀಳುತ್ತದದ ಮಾಗಿಯ ಮಂಜು ಹೊರಗಡೆಯ ಲ್ೀಕಸಮಸತವನ್ನೂನು ಆವರಿಸ
ಆಚಾಛೆದಿಸ ಆಕರಮಿಸ ನ್ನುಂಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ! ಗಿಡ, ಮರ, ಗುಡಡ, ಬೆಟಟ, ಮಲೆ, ಕಾಡು, ಗದೆದ, ತೀಟ, ನೆಲ, ಬಾನ್ನು ಒಂದೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ದಟೆಟೈಸ
ಸುರಿಯುತ್ತದದ ಕಾವಣದ ಮಹಾಶೆವೀತ್ ಜಲಪರಲಯದಲ್ಲಿ ಜಗಲಲಿಯವಾದಂತ್ತ್ುತ!
“ಐತ್ಸಾ, ಕೊನೆ ತ್ಸೆಗಿಯಾಕೆ ಯಾರನಾನುದರೂ ಕರಕೊಂಡು ಬರಬೆೀಕಲ್ಲಿೀ” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಮುಕುಂದಯಯನ್ನೂ ಮುರುವಿನ್ನ ಒಲೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಚಳಿ
ಕಾಯಿಸುತ್ಸಾತ ನಂತ್ನ್ನು.
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ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು - ಕುವೆಂಪು

ಸುಮಾರು ಸೊಂಟೆತ್ತರ ಇದದ ‘ಮುರಿನಲೆ’ಗೆ ಕಚಿಚಾದದ ಆನೆಗಲು ದಪಪದ ಹೆಗುಗಂಟೆಗಳೂ ದಿಮಿಮಗಳೂ ನಗಿನಗಿ ಕೆಂಗೆಂಡವಾಗಿ ಧ್ಗಧ್ಗಿಸ
ಉರಿಯುತ್ತದುದವು. ಹೆೀರಲೆಗೆ ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ಹೂಳಿಬಿಟಿಟದದ ಭಾರಿಯ ಹಂಡೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗೆಗ ಹಾಲು ಕರೆಯುವಾಗ ಎಮಮ ಹಸುಗಳಿಗೆ
ತ್ಂಡಿಯಾಗಲ್ರುವ ಮುರು, ತಕ ತಕ ತಕ ಸದುದ ಮಾಡಿ, ಆವಿಗಂಪು ಬಿೀರಿ ಕುದಿಯುತ್ತತ್ುತ!
“ಪಿಜಣ ಇದಿದದೆರ ನ್ನಮಗೆ ಎಷ್ುಟ ಅನ್ನುಕೂಲ ಆಗಿತತ್ುತ ಈಗ?…. ಅಡಕೆ ಮರ ಹತತೀದರಲ್ಲಿ ಅವನ್ನನು ಬಿಟಟರೆ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಕೊಟೆಟ ಕಟ್ಟೀಕಾಕಗಲ್, ಕೊನೆ
ತ್ಸೆಗೆಯೊೀಕಾಕಗಲ್!…. ಕುದುಕನ್ನ ಕಡೆಯೊೀರಿಗೆ ಹೆೀಳಿ, ಯಾರನಾನುದರೂ ಕರಕೊಂಡು ಬತ್ೀರ್ಶೆನ್ನಯಾಯ.” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಐತ್ ತ್ುಸು ಅತ್ತತ್ತ
ಸರಿದುಕೊಂಡನ್ನು, ಮುಕುಂದಯಯನಗೆ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳಳೆಲು ಜಾಗ ಬಿಡುವಂತ್ಸೆ.
“ಗದೆದ ಕೊಯಿಲಿಗೂ ಜನಾ ಗೊತ್ುತ ಮಾಡಬೆೀಕೊೀ…. ಸುಮಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಆಗಾದಿಲಲಿ….” ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತ ಮುಕುಂದಯಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಬೆನ್ನುನು ಕಾಯಿಸುವಂತ್ಸೆ
ಕುಳಿತ್ುಕೊಂಡನ್ನು.
ತ್ನ್ನನು ದನಕೆೀಳಿ ಸುಖಿಸುವವಳು ತ್ನ್ನನು ಮಾತ್ನ್ನುನು ಆಲ್ಸುತ್ತದಾದಳೆ ಎಂಬ ಸುಖಾನ್ನುಭವಕಾಕಗಿಯೆ ಅವನ್ನು ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತದದಂತ್ತ್ುತ.
ಚಿನ್ನನುಮಮ ಪಿೀಂಚಲು ಇಬಬಾರೂ ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸ, ನದೆದ ಮಾಡುವವರಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸುತ್ಸಾತ, ಗಡದಾದಗಿ ಹೊದುದಕೊಂಡು ಬೆಚಚಾಗೆ ಮಲಗಿದದರು: ಮುಟಾಟದ
ಮೂರು ದಿನ್ನವಾದರೂ ಮಲೆನಾಡಿನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನವೃತ್ತಜೀವನ್ನದ ವಿರಾಮದ ಹಕುಕ ಇರುತ್ತತ್ತಷೆಟೀ!
----
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