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ನಾಯೀಕತೆ : ನನನ ಮಾತು
ನಾಟಕವೊಂದು ಒಂದು ಮರ್ುದರಣ ಕಾಣುವುದೆೀ ಪುಣಯ ಎನ್ನುನುವಂತ್ಹ ಸಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನನ್ನನು ನಾಟಕಗಳು ಹಲವಾರು ಮರ್ುದರಣ
ಕಂಡಿರುವುದು ನ್ನನ್ನನು ಭಾಗಯ ಎಂದೆೀ ಭಾವಿಸುತೆತೀನೆ.
ಈ ನಾಟಕ ‘ಸಂಗಿೀತ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನ್ನಚತ್ರವಾಗಿಯೂ ಪರಸದಧವಾಗಿತ್ುತ.
ಈಗಾಗಲೆೀ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮರ್ುದರಣವಾಗಿರುವ ‘ನಾಯೀಕಥೆ’ ಮರ್ೂರನೆೀ ಮರ್ುದರಣ ಕಾಣುತಿತದೆ. ಮೊದಲ ಮರ್ುದರಣಕೆಕೆ ಶ್ರೀ
ಬರಗೂರು ರಾಮರ್ಚಂದರಪಪ ಅವರು ಮರ್ುನ್ನುನುಡಿ ಬರೆದಿದದರು. ಅದೆೀ ಮರ್ುನ್ನುನುಡಿಯನ್ನುನು ಈ ಮರ್ುದರಣಕೂಕೆ
ಉಳಿಸಕೊಳಳಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಬರಗೂರು ರಾಮರ್ಚಂದರರಪಪ ಅವರಿಗೂ;
ಈ ನಾಟಕವನ್ನುನು ಮರ್ುದಿರಸದ ಸಾವ್ಯಾನ್ ಪ್ರಂಟಸ್ ಅರ್ಶೆ ಅವರಿಗೂ ಮರ್ತ್ುತ ಪರಕಟಿಸದ ಪರಕಾಶ್ ಅ ಕಂಬತ್ತಳಿಳ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ;
ನ್ನನ್ನನು ನಾಟಕಗಳನ್ನುನು ಓದಿ, ಮೆಚಚಿದ ಪ್ರೆರೀಕಷಕರಿಗೂ ಆಡಿದ ರಮರ್ಗ ತ್ಂಡಗಳಿಗೂ;
ನ್ನನ್ನನು ನ್ನಮರ್ನ್ನಗಳು ಸಲುಲಿತ್ತವೆ.
ಚಂದರಶೆ ೀ ಖರ ಕಂಬಾರ
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ನಾಯೀಕತೆ : ಮುನುನಡಿ (ಮೊದಲ ಮುದರಣ ಕ್ಕೆ ಬರೆದುದು )
ನ್ನನ್ನನು ಮಿತ್ರರಾದ, ಕನ್ನನುಡದ ಖ್ಯಾಯತ್ ನಾಟಕಕಾರ ಹಾಗೂ ಕವಿ ಡಾ|| ಚಂದರಶೆೀಖರ ಕಂಬಾರರ ಈ ನಾಟಕಕೆಕೆ ಮರ್ುನ್ನುನುಡಿ
ಬರೆಯುವುದು ನ್ನನ್ನಗೆ ಸಂತೀಷದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು ಔಪಚಾರಿಕವಲಲಿ. ‘ನಾಯಕಥೆ’ ಎಂಬ ಈ ನಾಟಕವನ್ನುನು ಓದಿ
ಮರ್ುಗಿಸದ ಮೆೀಲೆ ಅದು ಕೊಟಟ ಅನ್ನುಭವದಲ್ಲಿ ನೆೀರ ಹಾಗೂ ಸಂದಿಗಧ ದೂರ ನೆಲೆಗಳು ಇರುವುದೂ ನ್ನನ್ನನು ಖುಷಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆ ಮರ್ತ್ುತ ಬಂಧ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಷಟರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತ, ಗಾರಮಿೀಣ ಸಂಸಕೆೃತಿಯ ಸಮೃತಿ ಮರ್ತ್ುತ
ಸಂಘರ್ಷರ್ಶೆದ ಎಳೆಗಳಿಂದ ಕೃತಿ ಕಟಟ ಹೊರಡುವ ಕುಶಲತೆ ತೀರಿಸುತ್ತ ಬಂದ ಕಂಬಾರರು ಒಂದು ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಕುತ್ೂಹಲಕರ ಸಾಹಿತ್ಯವಯಕ್ತ. ನ್ನವಯಕಾವಯದ ಸೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿದಾಗಲೂ ತ್ಮರ್ಮ ಶೆೈಲ್ಯ ವಿಶ್ಷಟತೆಯಂದ ವಿಭಿನ್ನನುರಾಗಿ ಕಂಡ
ಕಂಬಾರರ ಕನ್ನನುಡ ಆಧ್ುನಕ ಪರಭಾವಗಳ ಕಲೆಯೊಳಗೆ ರೊಯಯನೆ ಹರಿಯುವ ಗಾರಮಿೀಣ ಸಂಸಕೆೃತಿಯ ಕುರುಹೊೀ
ಎಂಬಂತಿತ್ುತ. ನ್ನವಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಗಿಗಿಸಕೊಂಡ ನ್ನಯ ನಾಜೂಕ್ನ್ನ ಮರ್ಧ್ಯಮರ್ವಗರ್ಶೆದ ಸಂಸಕೆೃತಿಯ ಸೆಳೆತ್ ಅವರ ನಾಟಕಗಳ
ವಸುತವಿನ್ನಲ್ಲಿದದರೆ ಲಯ ಮರ್ತಿತತ್ರ ಮರ್ಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಮರ್ಣಿಣಿನ್ನ ಮಿಡಿತ್ಗಳ ದವ್ಂದವ್ ಅವರ ಭಾಷಾಪರಯೊೀಗದಲ್ಲಿ
ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಾರಮಿೀಣ ಬದುಕ್ನಂದ ಬರುವ ಕಲಾಕಾರರು ಎದುರಿಸುವ ಸಮರ್ಸೆಯಯೂ ಹೌದು. ಇದನ್ನುನು ಒಬ್ಬೊಬಬೊರು
ಒಂದೊಂದು ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ನವಾರಿಸಕೊಳಳಲು ಪರಯತಿನುಸಬಹುದು. ನಾಸರ್ಶೆಸಸ್ ಅ, ಚಾಳೆೀಶದಂಥ ನಾಟಕಗಳನ್ನುನು ಬರೆದ
ಕಂಬಾರರೆೀ ‘ಹೆೀಳತೆೀನ್ನ ಕೆೀಳ’ದಂಥ ಕಾವಯಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಜೊೀಕುಮಾರಸಾವ್ಮಿ, ಜೆೈಸದನಾಯಕ, ಸಂಗಾಯಬಾಳಯ ಅನ್ನಬೆೀಕೊ
ನಾಡೀಳಗ ಮರ್ುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನುನು ಕೊಟಟರೆಂಬುದನನುಲ್ಲಿ ಜಾಞಾಪ್ಸಕೊಳಳಬಹುದು. ಅದೆೀನೆ ಇರಲ್ ನ್ನವಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ
ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ದೃಷಿಟಯಂದ ಕಂಬಾರರನ್ನುನು ವಿಮರ್ಶರ್ಶೆಕರು ವಿಶ್ಷಟರೆಂದು ಗುರುತಿಸದಾದರೆ . ನ್ನನ್ನಗೆ ಇದೆೀ ಅಂಶ
ವಿಶ್ಷಟ ಎನನುಸುವುದು ಮರ್ಧ್ಯಮರ್ವಗರ್ಶೆದ ರೊೀಚಕ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನ ಫಲವಾದ ವಿಮರ್ಶಾರ್ಶೆ ಉದಾರಗಳ ಮಾದರಿಯಲಲಿಲಲಿ. ಶ್ಷಟ
ಸಂಸಕೆೃತಿಯ ಸತರದಲೆಲಿೀ ಸಥಿಗಿತ್ಗೊಳಳಬಹುದಾದ ಭಾಷಾಬಳಕೆಯಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಮರ್ದಲು ಸಾಧ್ಯಮಾಡಿದ ಗಾರಮಿೀಣ
ಸತ್ವ್ದ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಕಂಬಾರರ ಭಾಷೆ ನ್ನನ್ನಗೆ ಮರ್ುಖಯವೆನನುಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಬಾರರ ‘ನಾಯೀಕಥೆ’ಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಗತ್ಯ ಗೊೀಜಲು ಇಲಲಿದಿರುವುದೊಂದು ವಿಶೆೀಷ . ಅತ್ಯಂತ್ ಸಮರ್ಕಾಲ್ೀನ್ನ ಜವ್ಲಂತ್
ಸಮರ್ಸೆಯಯೂ ಕಂಬಾರರ ಕೆೈಯಯಲ್ಲಿ ಸೆಕಸಾ್ ಅ ಸಪಶರ್ಶೆವಿಲಲಿದೆ ಹೊರಬರಲಾರದೆೀನೊ ಎಂಬಂಥ ಗುಮಾನ ಅನೆೀಕ ಪರಗತಿಪರ
ವಿಚಾರಶ್ಲರಲ್ಲಿದದರೆ ಅದಕೆಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ. ಜೊೀಕುಮಾರ ಸಾವ್ಮಿ ಮರ್ತ್ುತ ಜೆೈಸದನಾಯಕ ನಾಟಕಗಳ ವಸುತವಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ
ಪರಖರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನುನು ಯಾರಾದರೂ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಹೆಣಿಣಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಳುಳತ್ತ
ಗೌಣವಾಗುವ ಅಥವಾ ಬೆೀರೆ ಮರ್ಗುಗಿಲಾಗುವ ರಿೀತಿಯಂದ ಸಂದಿಗಧ ಉಂಟಾದರೆ ಆಶಚಿಯರ್ಶೆವಿಲಲಿ. ಕಂಬಾರರು ಕೊಡುವ
ಸಮರ್ೃದಧ ಸಂಕೆೀತ್ಗಳು ಹೊರಡಿಸುವ ಧ್ವ್ನ ವಸುತವಿನ್ನ ಮರ್ೂಲಸತರವನ್ನುನು ಮರ್ರೆಸುವಷುಟ ಶಕತವಾಗುವ ಸೀಜಿಗಕೆಕೆ
ಕಾರಣವನ್ನುನು ನ್ನವಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಲುವುಗಳಲೆಲಿೀ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಲೆಯೊಂದು ಕಟಿಟಕೊಳುಳವ ಕೃತಿಬಂಧ್ಕೆಕೆ ಅದು ಕೊಟಟ
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ಪ್ರಾರಶಸತಯಾವನ್ನುನು ನದಿರ್ಶೆಷಟ ವಸುತ ಮರ್ತ್ುತ ಧೀರಣೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟಿಟರಲ್ಲಲಿ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಗಾರಮಿೀನ್ನ ಬದುಕ್ನ್ನ ವಾಸತವ, ಜಾನ್ನಪದ
ತ್ಂತ್ರದ ಬಳಕೆಗಳಿದೂದ ನ್ನವಯದ ಛಾಪು ಕಾಣುವ ನಾಟಕಗಳನ್ನುನು ಕಂಬಾರರು ಕೊಟಟರು. ಈ ದವ್ಂದವ್ವನ್ನುನು ನಾವು ಆಳದಲ್ಲಿ
ಸಮಾಜದ ಕಟುವಾಸತವದ ಎಳೆಗಳನ್ನುನುಳಿಸದ ಅನ್ನುಬವ ಮರ್ತ್ುತ ನದಿರ್ಶೆಷಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ಪರಜೆಞಾಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ
ಹುಟಿಟಸದ ಬಿರುಕೆಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ‘ನಾಯಕಥೆ’ಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಾರರು ಇದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಪಷಟ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ನಂತ್ು ಸಮರ್ಕಾಲ್ೀನ್ನ ಆಶಯವುಳಳ ನಾಟಕವನ್ನುನು ಕೊಟಿಟದಾದರೆ. ಜಾನ್ನಪದ ತ್ಂತ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ನಾಟಕ ಜನ್ನಪ್ರಯ
ಮಾದರಿಯನ್ನುನು ರೂಪ್ಸಕೊಂಡಿದೆ. ‘ಜನ್ನಪ್ರಯ’ ಎಂದ ತ್ಕಷಣ ಅದರ ದಜೆರ್ಶೆಯನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಗುಮಾನ ಪಡಬೆೀಕ್ಲಲಿ.
ಹೆಚುಚಿ ಜನ್ನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಿೀಕರಣಗೊಂಡ ಕೃತಿಯೆಂಬ ಅಥರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ್ನ್ನುನು
ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೆೀ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ‘Concept of popularity’ ಯನ್ನುನು ಕುರಿತ್ು ಬಟೀರ್ಶೆಲಟ್ ಅ ಬೆರಕಟ್ ಅ ಕೊಡುವ
ವಿವರಣೆಯನ್ನುನು ಉಲೆಲಿೀಖಿಸದರೆ ಸೂಕತವಾದಿೀತ್ು : “Popular-means intelligible to the broad
masses, taking over their own forms of Expression and Enriching
them/adopting and consolidating their stand point/representing the most
progressive section of the people in such a way that it can be take over the
leadership.”
ಕಂಬಾರರ ಉಳಿದ ನಾಟಕಗಳ ವಿಷಯ ಒತ್ತಟಿಟಗಿರಲ್, ಸರಳ, ಸಪಷಟ, ಶಕತ ನಾಟಕವಾದ ‘ನಾಯಕಥೆ’ಗೆ ಮೆೀಲ್ನ್ನ
ಮಾತ್ುಗಳು ಹಿನೆನುಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಾಟಕ ಸಾಮಾನ್ನಯ ಸಮರ್ುದಾಯಕೆಕೆ ಸಪಷಟವಾಗುವ, ಅವರದೆೀ ವಸುತ ಮರ್ತ್ುತ
ರೂಪಗಳನ್ನುನು ಅಳವಡಿಸಕೊಂಡ, ನದಿರ್ಶೆಷಟ ನಲುವನ್ನುನು ನರೂಪ್ಸುವ ನಾಟಕ. ಮರ್ುಂದೆ ಈ ಮಾತ್ನ್ನುನು ವಿವರಿಸಲು
ಪರಯತಿನುಸುತೆತೀನೆ.
ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಹತ್ುತ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ವಸುತವಿನ್ನ ಒಳಸುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಭೂಮಿಕೆ ಸದಧವಾಗುತ್ತದೆ . ಕಥೆಗಾರನಗೆ ಪ್ರೀತಿ
ಪ್ರೆರೀಮರ್ದ ಮೆೀಲೆ ಕತೆ ಹೆೀಳುವ ಆಸೆ. ಅದರ ಅಖಂಡ ಶಕ್ತಯ ಬಗೆಗಿ ಅವನಗೆ ನ್ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಹಿಮೆಮೀಳದವನಗೆ ಅದು
ಹಳೆೀ ಕತೆ.. ಈಗಿನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದುಡೆಡೀ ಮರ್ುಖಯ ಎಂಬುದು ಅವನ್ನ ವಾದ. ಈ ಘರ್ಷರ್ಶೆಣೆಯನ್ನುನು ಅವರ ಚಕಮರ್ಕ್ಯಲ್ಲಿ
ನಾಟಕಕಾರರು ಸಪಷಟಗೊಳಿಸದಾದರೆ.
‘ಹಗುರಲಲಿವೊ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮಾ
ಏನ್ನ ಹೆೀಳಲ್ ಅದರ ಮರ್ಹಿಮಾ’ ಎನ್ನುನುವ ಕಥೆಗಾರ‘ಭೂಮಿ ತಿರಗತೆೈತಿ ಯಾತ್ಕ
ಆ ರವಿಯ ಸುತ್ತ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ದಿಂದ ಅಲಲಿವೆ?’ ಎಂದು ಹಾಡಲ್ಕೆಕೆ ಹೊರಟರೆ, ಹಿಮೆಮೀಳದವನ್ನು
‘ದುಡಿಡದದವ ದೊಡಡವಲಲಿವೆ?
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ಹೆೀಳೆನ್ನನು ಗುರುವೆ
ದುಡಿಡದದವ ದೊಡಡವಲಲಿವೆ? ’
ಎಂದು ಶುರುಮಾಡಿ ವಾದ ಹೂಡುತಾತನೆ. ಈ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಥೆಗಾರನೆೀ “ದುಡೂಡ ದೊಡಡದಿರಬೌದು.
ಆದದರಿಂದ ಈ ಹೊತಿತನ್ನ ದಿವಸ, ನಾವು ಪ್ರೆರೀಮರ್ ಮರ್ತ್ುತ ದುಡುಡ ಎರಡೂ ಇರುವಂಥಾ ಕತಿ ಹೆೀಳೀಣ” ಎಂಬ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಬರುತಾತನೆ. ಇದು ನಾಟಕದ ಥೀಮರ್ನ್ನುನು ಕುರಿತ್ ಮಾತೆೀ ಆಗಿದೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದುಡುಡ ಮರ್ತ್ುತ ಪ್ರೆರೀಮರ್
ಪರಸಪರ ಒಂದರೊಳಗೊಂದಾಗುವ ರಿೀತಿಯಂದಲೆೀ ಇದು ಕೆೀವಲ ಪ್ರೆರೀಮರ್ದ ಕತೆಯಾಗಿಲಲಿ. ‘ಕಥೆಗಾರ’ನಗೆ ಪ್ರೀತಿ
ಪ್ರೆರೀಮರ್ದ ಕತೆ ಹೆೀಳಿದರೆ ಸಾಕೆಂಬ ಭಾವನೆಯದದರೂ ‘ನಾಟಕಕಾರ’ ಕಂಬಾರರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ನ್ನಮರ್ಮ ‘ಕೌರಯರ್ಶೆ’ ಈ
ನಾಟಕವನ್ನುನು ‘ಆದಶರ್ಶೆ ಪ್ರೆರೀಮರ್’ದ ಸುಂದರತೆಯಂದ ಪ್ರಾರುಮಾಡಿದೆ. ‘ಕಥೆಗಾರ’ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪ್ರೆರೀಮರ್ದ
‘ಮರ್ಹಿಮೆ’ಯನ್ನುನು ಹೊಗಳಿ ಹಾಡಿದರೂ ಅದು ಸಾಧಿತ್ವಾಗುವುದಕೆಕೆ ಕಾರಣ ನಾಟಕಕೆಕೆ ಒದಗಿದ ಒಡಲು ಸಮರ್ಕಾಲ್ೀನ್ನ ಸತ್ವ್
ಪಡೆದದೆದೀ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೆರೀಮರ್ಕೆಕೆ ಪರತಿಭಟನೆಯ ಧ್ವ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಥೆಗಾರ ಮರ್ತ್ುತ ಹಿಮೆಮೀಳದ ನ್ನಡುವೆ ನ್ನಡೆದ ವಾದ
ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆಂತ್ ಯಾವುದು ದೊಡಡದೆಂಬ ಸರಳ ಪರಶೆನು ಮರ್ಥರ ಅಡಗಿದೆ. ಆದದರಿಂದಲೆೀ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಾರ
“ಪ್ರೀತಿಪ್ರೆರೀಮರ್ ಕಾಸಗಿಂತ್ ದೊಡಡದಂತ್, ದೊಡಡ ದೊಡಡವರೆಲಲಿ ಸಣಣಿಮರ್ಂದಿಗಿ ತೀರಿಸಕೊಟಟರು” ಎಂದು ಬಿೀಗಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನ್ನಡುವೆ ಬರುವ ನಾಟಕದ ಭಾಗ ಇಷುಟ ಸರಳವಾಗಿಲಲಿ. ಅದಕ್ಕೆಂತ್ ಇದು ದೊಡಡದೆಂದು ಸಾಧಿಸುವ
ಸಾಧ್ನ್ನ ಮಾತ್ರವಾಗದೆ ಅದನ್ನುನು ಮಿೀರಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯಾಮರ್ವನ್ನುನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕತೆಯ ಸಂಕ್ಷಪತ ವಿವರ ಹಿೀಗಿದೆ :
ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಒಬಬೊ ಸಕ್ಕೆನ್ನ ಶ್ರೀಮರ್ಂತ್. ಕಣಿಣಿಗೆ ಬಿದದ ಹೆಣುಣಿಗಳನ್ನುನು ಕೂಡಲೆೀಬೆೀಕೆಂಬ ಹಟದ ಅಹಂಕಾರಿ. ದಾಸರ
ಶಾರಿಯನ್ನುನು ಬುಟಿಟಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಳಲು ಈತ್ ನೀರಿನ್ನಂತೆ ಹಣ ಸುರಿಯಲು ಸದಧನಾಗುತಾತನೆ. ಆಕೆಯಂದ ನರಂತ್ರ
ವಿರೊೀಧ್ವನ್ನುನು ಎದುರಿಸುತಾತನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಷಾಠವಂತ್ ಸೆೀವಕ ‘ನಾಯೀಮರ್ಗ’ ತ್ನ್ನನು ‘ದಣಿ’ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ವಿರುದಧ ತಿರುಗಿ
ಬಿೀಳುತಾತನೆ. ಶಾರಿ ಮರ್ತ್ುತ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಒಂದಾಗುತಾತರೆ.
-ಇದಿಷುಟ ಕಥಾ ಹಂದರ ನಾಟಕವಾಗಿ ಹಬುಬೊವ ಕರಮರ್ದಲ್ಲಿ ಪರತಿಭಟನೆಯ ದನ ಸಫೀಟಗೊಂಡು ಬಾಯಲಲಿದವನಾದ
‘ನಾಯೀಮರ್ಗ’ ತಾನ್ನು ಮರ್ನ್ನುಷಯನೆಂದು ಸಾರುವ ಘರ್ಟಟಕೆಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ್ ಮರ್ುಖಯವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನಾಟಕದ
ಪ್ರಾರರಂಭದಲೆಲಿೀ ‘ನಾಯೀಮರ್ಗ’ನ್ನ ವಿವರ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಥೆಗಾರನೆೀ ಹೆೀಳುವ ಪರಕಾರ ಆತ್ನ್ನ “ಬೆನಾನುಗ ಬಲ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಸೆಟೆದೆೀನೆಂದರ ಎದಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಯಾವತ್ೂತ ಬಗಿಗಿಕೊಂಡು ಇರತಿದದ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಸಾವಾಕೆರ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಪ್ರಾದಾ ಕಂಡಿದನು s
ಹೊರತ್ು ಮೊೀತಿೀ ಕಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಡದವರಿರಲ್ಲಲಿ, ಮರ್ನೀ ಇಲಾಲಿ, ಒಂದು ವಿಳಾಸ ಅಂತ್ ಇರಲ್ಲಾಲಿ. ಅಷಟ s ಅಲಲಿ
ಅವಗೊಂದು ಹೆಸರ s ಇರಲ್ಲಲಿ” – ಈ ವಿವರಗಳಲೆಲಿೀ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಕೆೀವಲ ಒಬಬೊ ವಯಕ್ತಯಾಗದೆ, ಅಸಮಾನ್ನತೆಯ ಕೂರರ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನರಂತ್ರವಾಗಿ ನ್ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪರಮರ್ ವಿಧೆೀಯತಾ ಮೌಲಯದ ಕಡುನಷಠ ಪರತಿನಧಿಯಾಗಿದಾದನೆ .
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ಇಡಿೀ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈತ್ನ್ನ ಮಾತ್ುಗಳೂ ಕಡಿಮೆ. ಕೆೀವಲ ಆಜಾಞಾಪ್ರಾಲಕನಾಗಿ ‘ನಷೆಠ’ಗೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಮಾರಿಕೊಂಡವ ಈತ್. ಈ
ಸಥಿತಿಯನ್ನುನು ಶ್ರೀಮರ್ಂತ್ವಗರ್ಶೆ ಹೆೀಗೆ ವೆೈಭವಿಸ ವಂಚಸುತ್ತದೆಯೆಂಬುದಕೆಕೆ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಈ ಮಾತ್ುಗಳು ಸಾಕ್ಷ : “ಇದು
ನ್ನನ್ನನು ನಾಯ, ಕಚಚಿಂದರ ಕಚಚಿತೆೈತಿ, ಬ್ಗಳಂದರ ಬ್ಗಳುತೆೈತಿ. ಅಷಟ s ಅಲಲಿ, ಒಮೊಮಮಿಮ ಹಾಡತೆೈತಿ…. ಎಂಥೆಂಥಾ
ಬಾಯಟಿೀನ್ನ ಹೆಂಗೆಂಗ ಹಾರಿ ಹಿಡಿದೆೈತಿ ಗೊತಾತ? ಇಡಿೀ ತ್ಗಿಗಿನಾಗ ಇಂಥಾ ಜಾತಿವಂತ್ ನಾಯ ಹುಡುಕ್ದರೂ ಸಕೊಕೆೀದಿಲಲಿ.
ಇದು ಯಾವತ್ೂತ ಲೀಡ ಮಾಡಿದ ಬಂದೂಕ್ನಾಹಾಂಗ.”
ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ ಬಗೆಗಿನ್ನ ತಿರಸಾಕೆರ ಮರ್ತ್ುತ ನಷೆಠಯ ವೆೈಭವಿೀಕರಣ-ಎರಡೂ ಸೆೀರಿರುವ ಈ ಮಾತ್ುಗಳು ಊಳಿೀಗಮಾನ್ನಯ
ಪದಧತಿಯ ‘ಪರಭು’ಗಳಿಗೆ ತಿೀರಾ ಸಹಜವೆಮರ್ಬುದನ್ನುನು ಇತ್ಹಾಸವೆೀ ತೀರಿಸಕೊಟಿಟದೆ. ಇವನ್ನದು ಇಂಥ ‘ಖ್ಯಾಯತಿ’ಯಾದರೆ
ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನದು ‘ನೀರಿನಾಗಿನ್ನ ನೆರಳ ನೊೀಡಿ ಹಾರೊೀ ಹಕ್ಕೆ ಹೊಡದ- ಅಂತ್ ಖ್ಯಾಯತಿ.’ ಹಿೀಗೆ ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಮರ್ತ್ುತ
ನಾಯೀಮರ್ಗ ಈ ಶೆರೀಣಿೀಕೃತ್ ಸಮಾಜದ ವಿರುದಧ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂತಿದಾದರೆ. ಒಬಬೊ ಒಡೆಯ, ಇನೊನುಬಬೊ ಆಳು. ಆಳಿನ್ನ ಸಥಿತಿಗೆ
ಸರಿಯಾದ ಕಾರಣ ಕೊಡುವವಳು ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಬಲತಾಕೆರಕೊಕೆಳಗಾಗಲು ಪರತಿಭಟಿಸುವ ಶಾರಿ. ಅವಳ ಪರಕಾರ
ನಾಯೀಮರ್ಗ ‘ಹೊಟೆಟ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಯ ಆಗಾಯನ್ನ.’ ಆಕೆ ಸಾವಾಕೆರ್ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಮರ್ುಖಕೆಕೆ ರಾಚದಂತೆ ಹೆೀಳುತಾತಳೆ :
“ನೀವೆೀನೊ ದೊಡಡ ಶ್ರೀಮರ್ಂತ್ರು. ಜಗತಿತನಾಗ ಇದದವರನೆನುಲಲಿ ನಮರ್ಮ ನೊಗಕೆಕೆ ಹೂಡಬಲ್ಲಿರಿ. ಆದರ ನಾ ನಮರ್ಮ ದನಾ
ಆಗಾಕ ತ್ಯಾರಿಲಲಿ.”- ಇಲ್ಲಿಯೆೀ ಈ ನಾಟಕ ಇನೊನುಂದು ಆಯಾಮರ್ ಪಡೆಯುವುದು.
ಶೀಷಕ ಸಂಸಕೆೃತಿಯ ಪರಧಾನ್ನ ಲಕಷಣವೆಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪರಮರ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನುನು ಕೊಟಟರೆ ಅನೆೀಕರಿಗೆ ಪರಮರ್
ವಿಧೆೀಯತೆಯನ್ನುನು ಉಪದೆೀಶ್ಸುತ್ತದೆ. ಊಳಿಗಮಾನ್ನಯ ಪದಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೌಲಯವಯವಸೆಥಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ನಾನ್ನು
ದುಡಿಯುವ ಜನ್ನರಿಗೆ ಸಕಲ ಸವಲತ್ುತಗಳಿಂದ ವಂಚಸುವ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನುನು ರೂಪ್ಸದದನ್ನುನು ಮರ್ತ್ುತ ಯಾಜಞಾವಲಕೆಯಾ
ಮರ್ಹಿಳೆಯನ್ನುನು ಮಿಥೆಯಯೆಂದು ಕರೆದದದನ್ನುನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಞಾಪ್ಸಕೊಳಳಬಹುದು. ಇವರಿಬಬೊರೂ ಹೆಣಿಣಿನ್ನ ಹಕುಕೆಗಳ ಬಗೆಗಿ
ಮಾತಾಡಲ್ಲಲಿ. ಶೀಷಕ ಸಂಸಕೆೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶೂದರರು (ದುಡಿಯುವ ಜನ್ನ) ಮರ್ತ್ುತ ಹೆಣುಣಿ ಸಮಾನ್ನರೆಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟಿಟದಾದರೆ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಜನ್ನರ ಪರತಿನಧಿಯಾಗುವ ‘ನಾಯೀಮರ್ಗ’ ಮರ್ತ್ುತ ವಂಚನೆಯ
ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕೆ ಸಡಿಯುವ ಹೆಣಾಣಿಗಿ ‘ಶಾರಿ’ ಬರುವುದರಿಂದ ನಾಟಕಕೆಕೆ ಸಾಂಪರದಾಯಕ ಸಂಸಕೆೃತಿಯ ಸೂಕಷಮಗಳ ಅರಿವು
ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವರಿಬಬೊರೂ ಪರತಿಭಟಿಸುವ ಹಂತ್ ತ್ಲುಪುವುದರಿಂದ ಸಾಂಪರದಾಯಕ ಸಂಸಕೆೃತಿಯನ್ನುನು ಸೀಳಿ ಹೊರಡುವ
ಶಕ್ತಗಳಾಗಿ ನ್ನಮರ್ಗೆ ಮರ್ುಖಯರಾಗುತಾತರೆ. ಈ ಮರ್ೂಲಕ ನಾಟಕವೂ ಮರ್ುಖಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾರಿಯನ್ನುನು ಹರಾಜು ಹಾಕುವ
‘ಮೆೀಳ’ದ ಮಾತ್ುಗಳು ಸಂಸಕೆೃತಿಯ ಕೌರಯರ್ಶೆಕೆಕೆ ಉತ್ತಮರ್ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಿೀಗೆ ನಾಟಕ ಶೀಷಣೆಯ ಸುರಳಿಬಿಚುಚಿತ್ತ ಸಾಗಿ
ನಾಯೀಮರ್ಗ ಮರ್ತ್ುತ ಶಾರಿಯ ಸಫೀಟದಲ್ಲಿ ಸಾಥರ್ಶೆಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಚತ್ರವೆಂದರೆ ‘ಕಥೆಗಾರ’ ತ್ನ್ನನು ಪ್ರೀತಿಪ್ರೆರೀಮರ್ದ
ಮರ್ಹಿಮೆಗೆ ಶೀಷಕ ಸಂಸಕೆೃತಿಯ ಸೂಕಷಮಗಳು ಕೆೀವಲ ಸಾಧ್ನ್ನವೆಂಬಂತೆ ಬಳಸಕೊಳಳಲು ಇಚಛಿಸದರೂ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಶೀಷಕ ಸಂಸಕೆೃತಿಯ ಸೂಕಷಮಗಳ ಮರ್ಂಡನೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪ್ರೆರೀಮರ್ವೆೀ ಸಾಧ್ನ್ನ ಮಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಕದೊಳಗಿನ್ನ ಕಥೆಗಾರನ್ನ
ಆಶಯವನ್ನುನು ಮಿೀರಿ ನಾಟಕ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದಲೆೀ ಇದಕೆಕೆ ಮರ್ಹತ್ವ್ ಬಂದಿದೆ.
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ಗೆಳೆಯ ಕಂಬಾರರ ಭಾಷೆಯ ತ್ುತಿರ್ಶೆನ್ನ ಬಗೆಗಿ ಮರ್ತೆತ ಹೆೀಳಬೆೀಕಾಗಿಲಲಿ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆ ಮರ್ತ್ುತ ಸಂವಾದ ನಾನ್ನು
ಮೆೀಲೆ ವಿವರಿಸದ ಸೂಕಷಮಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನುನು ಕಾಣಬಹುದು :
‘ಸಾವಾಕೆರ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನವರು ಬಡವರ ಬೆಳಕ್ನಾಗ ತ್ಮರ್ಮ ಅರಮರ್ನೀಗಿ ಹೊೀದರು’
‘ಸಾವಾಕೆರಿರ್ಶೆಗಿ ವಯಸಾಸಾಗೊೀದಂದರೆೀನರ!’
‘ಏನರೀ ಸಾವಾಕೆರ ಹಿೀಗಂತಿೀರಿ? ಮರ್ನೀ ತ್ುಂಬ ರೊಕೆಕೆೀನ್ನು! ಊರ ತ್ುಂಬ ಆಸತಯೆೀನ್ನು! ಬೆೀಕಂದರ ಸರಾಕೆರ ಕೊಳಳತಿೀರಿ,
ಮಾರತಿೀರಿ!’
‘ಸಕ್ಕೆನಂದ ನಮರ್ಮ ಕಣುಣಿ ನೆತಾಯಗ ಹೊೀಗಾಯವ ಸಾವಾಕೆರರ s. ಅದಕಕೆ s ನಮರ್ಗ ಮರ್ನಶೆೀರೆಲಾಲಿ ನಾಯಹಾಂಗ ಕಾಣತಾರ.’
‘ಬಡವರಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲಾಲಿ ತ್ನ್ನಗ ಭಯ ಇಲಾಲಿಂತ್ ಹುಟುಟವಾಗಲೆೀ ವರ ಪಡೆದಾತ್. ಮರ್ರೆತ್ವರನ್ನನು ಮರ್ುರಿೀತಿದದ;
ನ್ನಂಬಿದವರಿಗಿ ತ್ುಂಬಿ ತ್ುಳುಕತಿದದ.’
‘ಸುಡುವ ಬೆಂಕ್ಯ ಕುಡಿದು ಹೂವಿನ್ನ ನ್ನಗಿಯ ನ್ನಕಾಕೆಕ್.’
‘ಎತಿತನ್ನ ಕಣುಣಿ ನೆತಾಯಗೆೀರಿ
ಕಾಣಲ್ಲಲಿ ಶ್ವನ್ನ ದಾರಿ
ಎಳಿಸಸ ಕಾಲಾಗಾಹಾಕ್ ತ್ುಳದಾವಲಾಲಿ |
ಹಾಡೀ ಹಕ್ಕೆ ಆದಾವಲಾಲಿ ಕಂಗಾಲಾ| ಎಲಾ
ಏನ್ನ ಬಂತ ಎಂಥಾ ಕಾಲ ಹುಯಯಲಾ | ಹಾ
ಬಿಸಗಾಳಿ ಮರ್ೂಡಾಯವೊೀ ಶ್ವನೆ
ಬಡವರ ಉಸರೊಳಗೊs’
-ಇತಾಯದಿ.
ಇನ್ನುನು ಸಾವಾಕೆರ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ‘ಸಾಹಸ’ವನಾನುಗಲ್, ಶಾರಿಯ ಸೌಂದಯರ್ಶೆವನಾನುಗಲ್ ಜಿೀವ ತ್ುಂಬಿ ಚತಿರಸುವದರಲ್ಲಿ
ಕಂಬಾರರು ಯಶಸವ್ೀ ಭಾಷೆ ಬಳಸುತಾತರೆ.
ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನ್ನನ್ನಗೆ ಕಂಡ ಒಂದು ದೊೀಷವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅತಿ ನಾಟಕ್ೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸನನುವೆೀಶಕೆಕೆ ಲಘರ್ುತ್ವ್
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ಒದಗುವುದು. ಮೊದಲು ಬರುವ ಬಿಕುಷಕನ್ನ ಸನ್ನನುವೆೀಶ ನದಿರ್ಶೆಷಟ ವಿಷಯದ ಸಪಷಟನೆಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಸರಿಯಾದರೂ
ಅತಿನಾಟಕ್ೀಯವಾಗುವುದರಿಂದಲ ಏನೊ ವಸುತವಿನ್ನ ಗಾಂಭಿೀಯರ್ಶೆಕೆಕೆ ಒಗುಗಿವುದಿಲಲಿ. ದಾಸ ಮರ್ತ್ುತ ಸಾವಂತಿರಯ
ಸಂವಾದಗಳ ಹಾಸಯವೂ ಅಷೆಟ. ಶಾರಿಯ ನಲುವನ್ನುನು ಮೆಚಚಿಕೊಳುಳವ ಮೆೀಳವೆೀ ಆಕೆಯ ಹರಾಜಿನ್ನ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ‘ರಿಪ್ರೆೀರಿ
ಚಾಜಿರ್ಶೆಲಲಿ’ ಎಂದು ಮರ್ುಂತಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದೂ ಅಷೆಟ. ಇನ್ನುನು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಕ್ಷಮ ಆಳು ಮಾರುತಿಯ
ಜೊತೆ ಓಡಿಹೊೀದದುದ ಅನರಿೀಕ್ಷತ್ ಚಮರ್ತಾಕೆರವೆನನುಸತ್ು. ಇಂಥ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಸಣಣಿಪುಟಟ ಅಂಶಗಳನ್ನುನು ಬಿಟಟರೆ ಈ ನಾಟಕ
ನ್ನಮರ್ಮ ಸಂದಭರ್ಶೆದ ಗಟಿಟ ನೆಲೆ ಪಡೆದ ಕೃತಿಯೆಂದು ಧಾರಳವಾಗಿ ಹೆೀಳಬಹುದು.
ಚಂದರಶೆೀಖರ ಕಂಬಾರರು, ಬದುಕ್ನ್ನ ಕಟುವಾಸತವದ ವಿಶೆಲಿೀಷಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಚರಿತೆರಯ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು
ಸಾಥಿಪ್ಸಕೊಳುಳವ ಇಂಥ ನಾಟಕಗಳನ್ನುನು ಮರ್ತ್ತಷುಟ ಕೊಡಲೆಂಬುದು ನ್ನನ್ನನು ಆಸೆ ಮರ್ತ್ುತ ನರಿೀಕೆಷ.
- ಬರಗೂರು ರಾಮರ್ಚಂದರಪಪ
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ನಾಯೀಕತೆ : ವಂದನೆಗಳು (ಮೊದಲ ಮುದರಣ ಕ್ಕೆ ಬರೆದುದು )
ಬಹಳ ದಿನ್ನಗಳ ಹಿಂದೆ, ನ್ನಡೆದ ಒಂದು ಘರ್ಟನೆಯನ್ನುನು ನ್ನನ್ನನು ಹೆಂಡತಿ ಸೌ|| ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಹೆೀಳಿದಳು. ಹಿಂದಿನಂದ ಅದನ್ನುನು
ನಾಟಕವಾಗಿಸಬೆೀಕೆಂದು ಹೊಂಚುತ್ತಲೆೀ ಇದೆದ. ಅನೆೀಕ ಬಾರಿ ಅದನ್ನುನು ಮಿತ್ರರಾದ ಲಂಕೆೀಶ್ ಅ ಜೊತೆಗೆ ಚಚರ್ಶೆಸದೆದ. ಈ
ಮರ್ಧೆಯ ಬಿಡುವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಮರ್ರೆತ್ೂಬಿಟೆಟ. ಆಮೆೀಲೆ, ಎಂದೊೀ ಬರೆಯಬೆೀಕ್ದದ ಈ ನಾಟಕವನ್ನುನು ಕೊನೆಗೂ ಬರೆಯುವಂತೆ
ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಮರ್ತಿ ಪ್ರೆರೀಮಾ ಕಾರಂತ್. ಅವರು ಇದನ್ನುನು ಗುಲಬೊಗಾರ್ಶೆದಲೂಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ನಲೂಲಿ ಆಡಿಸದರು.
ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತ್ರು ಓದಿ ಕೆಲವು ಅಮರ್ೂಲಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನುನು ಕೊಟಟರು. ಇದೆಲಲಿ ಒಟಾಟಗಿ ‘ನಾಯೀಕಥೆ’ಯಾಗಿ ಇದಿೀಗ
ಹೊರಬರುತಿತದೆ. ಈ ಎಲಲಿ ನ್ನನ್ನನು ಆತಿಮೀಯರಿಗೆ ಪರಥಮರ್ದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನುನು ಸಲ್ಲಿಸುತೆತೀನೆ.
ನ್ನನ್ನನು ಗೆಳೆಯರಾದ ಬರಗೂರು ರಾಮರ್ಚಂದರಪಪನ್ನವರು ಇದಕೊಕೆಂದು ಒಪಪವಾದ ಮರ್ುನ್ನುನುಡಿ ಬರೆದುಕೊಟಿಟದದರೆ . ಅವರಿಗೂ,
ಮರ್ುಖಚತ್ರ ಬರೆದು ಕೊಟಟ ಚಂದರಕಾಂತ್ ಕುಸನ್ನೂರ ಅವರಿಗೂ, ‘ಸಂಗಿೀತಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕವನ್ನುನು
ಚಲನ್ನಚತ್ರವಾಗಿಸದ ವಿಹಾೀಲ್ ಅ ಪ್ರಡಕಷನ್ನಸಾ್ ಅ ಸೆನುೀಹಿತ್ರಿಗೂ, ಡಾ|| ಹಾ.ಮಾ.ನಾಯಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪರಕಾಶಪಡಿಸದ ಕೆ.ವಿ.
ಸುಬಬೊಣಣಿನ್ನವರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.
- ಚಂದರಶೆ ೀ ಖರ ಕಂಬಾರ
ಮಾಚ್ ಅರ್ಶೆ ೧೯೮೧
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ಪ್ರಾತ್ರಗಳು
ಕಥೆಗಾರ
ಮೆೀಳ : ಹಿಮೆಮೀಳ ೧, ೨
ಬುದಿಧಜಿೀವಿ
ಭಿಕುಷಕ ಬಂಟ
ಸೀಮರ್ಣಣಿ
ತಾಯ ಸಾವಂತಿರ
ನಾಯೀಮರ್ಗ
ಮಾರುತಿ
ರಾಮರ್ಣಣಿ
ಲಕ್ಷಮ
ಆಳುಮರ್ಗ
ದಾಸ
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ಶಾರಿ
ನಾಗ

ಗಣಣಿಪದ
ಸಲ್ಲಿೀನ್ನ ಮೊದಲ್ೀಗೆ ಸಾವಿರ ಶರಣೆಂಬೆ
ಸಾವಳಗಿ ಶ್ವನಂಗಗೆ |
ಶೆರೀಷಠ ದೆೀವತೆಗಳಿಗೆ ಚತ್ತದಲ್ ನ್ನಮಿಸುವೆ
ಭೂಸನ್ನೂರಮರ್ಠದಯಯಗೆ ||
ಸಾರಾಂಶ ವಚನ್ನಕೆಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಗೆಂಬೆ
ತಾಯವವ್ ಸರಸೀತಿಗೆ |
ಸತ್ಯದ ಮರ್ಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲ್ ನ್ನಮರ್ ಹಾಡು
ಮರ್ತಿವಂತ್ರೆದೆಯೊಳಗೆ ||
(ಮೆೀಳದವರು ಗಣಣಿಪದ ಹಾಡಿದ ಮೆೀಲೆ ಕಥೆಗಾರ ಮರ್ುಂದೆ ಬಂದು ಕಥೆ ಹೆೀಳತಡಗುತಾತನೆ.)
ಕಥೆಗಾರ : ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವಾ, ಶ್ವಲ್ಂಗಾ, ಶ್ವಲ್ಂಗೆೀಶವ್ರಾ ಅಂದು, ಸಾವಿರದೊಂದು ನ್ನಮರ್ಸಾಕೆರವ ಮಾಡಿ, ಶರಣು
ಬಂದೆೀವು ಕರುಣದಿಂದ ಕಾಪ್ರಾಡು ತ್ಂದೆೀ ಅಂದೆೀವಿರ,-
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ಮೆೀಳ : ಶರಣಿರೀಯೆಪ, ಶರಣು.
ಕಥೆಗಾರ : ಧಾರವಾಡದಾಗ ಕುಂತ್ು ಲೀಕಕೆಕೆಲಾಲಿ ಸಾಕಂಬ್ೀ ತ್ನ್ನಕ ಬೆಳಕನ್ನನು ಕೊಡೀವಂಥಾ ಭೂಸನ್ನೂರ ಮರ್ಠದ
ಸಂಗಯಯಸಾವ್ಮಿಗೆ ಶರಣಂದೆೀವಿರ,ಮೆೀಳ : ಶರಣಿರೀಯೆಪ ಶರಣು.
ಕಥೆಗಾರ : ಆದಿ ಮೊದಲಾದ, ತ್ುದಿ ಕಡೆಯದ ಮರ್ೂಲೆ ಮರ್ೂಲೆಯ ದೆೀವರಿಗೆಲಾಲಿ ಶರಣು. ಕುಂತ್ವರಿಗೆ ಶರಣು,
ನಂತ್ವರಿಗೆ ಶರಣು. ಬಡವರಿಗೆ ಸಣಣಿ ಶರಣು, ಶ್ರೀಮರ್ಂತ್ರಿಗೆ ದೊಡಡ ಶರಣು ಮಾಡಿ, ಮರ್ುಂದಿನ್ನ ಕತಿ ಹೆೀಳತೆೀವಿರ,ನೊೀಡಿರ ಶ್ವಾ, ನಾವು ನಮರ್ಗೆ ಈ ದಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೆರೀಮರ್ದ ಕತಿೀ ಹೆೀಳತೆೀವಿರ. ಪ್ರೆರೀಮರ್, ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರ ಜಗತಿತನಾಗ
ಹೆಚಚಿಂದೆೈತಿ. ಅದು ಎಷಟ ಹೆಚಚಿಂದೆೈತಿ ಅಂದರ ಇಡಿೀ ಪರಪಂಚದಾಗ ಅದ s ತ್ುಂಬೆೀತಿ. ಪಡುವಣ ಸೀಮಾಯಗ ಅದಕಕೆ ಲವ್ ಅ
ಅಂತಾರ. ಉತ್ತರ ದೆೀಶದಾಗ ಅದಕಕೆ ಪ್ರಾಯರ್ ಮೊಹಬಬೊತ್ ಅಂತಾರಿರ್ಶೆ. ಅಚಚಿ ಕನ್ನನುಡದಾಗ ಒಲವು ಅಂತಾರಿರ್ಶೆ. ಹಿಮಾಲಯ
ದೊಡಡದಂತಾರ. ಅದರ ಪ್ರೆರೀಮರ್ ಅದಕ್ಕೆಂತ್ ದೊಡಡದೆೈತಿ. ಗಂಗಾನ್ನದಿ ಉದದ ಅಂತಾರ, ಅದರ ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆಂತ್ ದೊಡಡದೆೈತಿ.
ಗಂಗಾನ್ನದಿ ಉದದ ಅಂತಾರ, ಅದರ ಪ್ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆಂತ್ ಉದದ ಐತಿ. ಇದರಾಗೆೀನ್ನ ಸಂಶೆ ಐತಿ? ಯಾಕಯಯ ಕಂದಾ ಹಾಂಗ
ನಂತಿ?
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಏನ್ನ ಗುರುವೆ, ಎಂಥಾ ಕತಿ ಹೆೀಳತೆೀನ್ನಂದಿರಿ! ಅಂಥಾ ಸವಕಳಿ ಕತಿ ಯಾರು ಕೆೀಳತಾರ? ಇಂಥಾ ಸಭಿಕರ
ಮರ್ುಂದ ಅಗಗಿದಿೀ ಹೊಸಾ ಕತಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕರಪ.
ಕಥೆಗಾರ : ಹೊಸಾ ಕತಿ ಅಂದರ ಎಂಥದಪ?
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಹೊಸಾ ಕತಿ ಅಂದರ,-ಹಣ, ಕಾಸು, ಸಸಪನ್ನುಸಾ, ಡಿಶುಕೆಂ ಡಿಶುಕೆಂ-ಇಂಥಾ ಕತಿ ಹೆೀಳಿದರ ಕೂತ್ವರೆಲಾಲಿ ಮೆೈತ್ುಂಬ
ಕಣಣಿ ಕ್ವಿ ಆಗಿ, ಕೂದಲಾ ನೆಟಟಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆೀಳತಾರ. ಅದಬಿಟುಟ ಪ್ರೆರೀಮಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರ ಅದನೆನುಲಾಲಿ ಸನಮಾದಾಗ
ನೊೀಡಿ ನೊೀಡಿ ಬಾಯಸತಿತರತಾರ. ಹೊೀಗಲ್ ಜಿೀವಾ ಗಟಿಟ ಮಾಡಿ ಕೆೀಳೀಣಂದರ ಇಂದ ಶ್ವರಾತಿರೀನ್ನೂ ಅಲಲಿ.
ಕಥೆಗಾರ : ಹುಚಾಚಿ, ಹಗರಲಲಿವೊೀ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮಾ! ಏನ್ನ ಹೆೀಳಲ್ ಅದರ ಮರ್ಹಿಮಾ!
ಭೂಮಿ ತಿರಗತೆೈತಿ ಯಾತ್ಕೆ
ಆ ರವಿಯ ಸುತ್ತ
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ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ದಿಂದ ಅಲಲಿವೆ? ||
ಸುರಿಯತಾವು ಮರ್ಳೆಗಳಾಯತ್ಕೆ
ಈ ನೆಲದ ಮಾಯಲೆ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ದಿಂದ ಅಲಲಿವೆ?||
ಹುಟಟತಾವು ಹಸುರು ಯಾತ್ಕೆ
ಹೂ ನ್ನಗುವುದಾಯಕೆ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ದಿಂದ ಅಲಲಿವೆ? ||
ಹಿಮೆಮೀಳ : ನೊೀಡ ಗುರುವೆ, ಮರ್ಳಿ ಎದುರಿಂದಾಗತೆೈತಿ, ಭೂಮಿ ಯಾಕ ತಿರಗತೆೈತಿ, ಇವಕೆಕೆಲಾಲಿ ಬಾಯರೆೀ ಬಾಯರೆೀ ಸೆೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅ
ಆಧಾರ ಅದಾವ. ಅವನ್ನನು ಬಿಟುಟ ಪ್ರೆರೀಮರ್, ಪ್ರೀತಿನ್ನ s ಆಧಾರಂದರ ನ್ನಂಬೂದ ಹೆಂಗ? ಬಾಯರೆೀ ಇನೆನುೀನಾದರೂ ಇದದರ
ಹೆೀಳಿರ, ಇದನ್ನನು ನಾ ಒಪ್ಪೀದಿಲಲಿ.
ಕಥೆಗಾರ : ಕಂದಾ, ಪ್ರೆರೀಮರ್ದಿಂದ ಕುರೂಪ್ ಆಗತಾನ್ನ. ಇರಿವಿ ಆನ ಆಗತ್ದ ಮರ್ಂಗಾಯ ಮರ್ನಶಾಯ ಆಗತಾನ್ನ! ಮರ್ನಶಾಯ
ದೆೀವರಾಗತ್ನ್ನ! ಸಣಾಣಿವ ದೊಡಾಡವಾಗತಾನ್ನ!
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಗುರುವೆೀ, ಮರ್ಂಗಾಯನ್ನಂಥಾವ ಮರ್ನಶಾ ಆಗೊೀದು ದುಡಿಡನಂದ! ನಾನ್ನೂ ಹಾಡಲೆೀನ್ನು?ದುಡಿಡದದವ ದೊಡಡವಲಲಿವೆ?
ಹೆೀಳೆನ್ನನು ಗುರುವೆ
ದುಡಿಡದದವ ದೊಡಡವಲಲಿವೆ? ||
ಕಾಸದದರ ಕೆೈಲಸಲಲಿವೆೀ
ಹೆೀಳೆನ್ನನು ಗುರುವೆ
ಕಾಸದದರ ಕೆೈಲಾಸವಲಲಿವೆ? ||
ಕಥೆಗಾರ : ಕಂದಾ, ಹಂಗೆಲಾಲಿ ವಾದ ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರೆರೀಮರ್ ಬಾಳ ದೊಡಡದು.
ಹಿಮೆಮೀಳ : ನೀ ಏನ್ನ s ಹೆೀಳ ಗುರುವೆ, ದುಡೆಡೀ ದೊಡಡದು.
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ಕಥೆಗಾರ : ಪ್ರೆರೀಮರ್ ದೊಡಡದಂತಿೀನ.
ಹಿಮೆಮೀಳ : ದುಡುಡ ದೊಡಡದಂತಿೀನ.
ಕಥೆಗಾರ : ಪ್ರೆರೀಮರ್.
ಹಿಮೆಮೀಳ : ದುಡುಡ.
ಕಥೆಗಾರ : ಆಯತಪ, ನ್ನನೊನುಳಗಿಂದ ಪ್ರೆರೀಮರ್ ಮಾತಾಡಾತ ಇದೆ. ನನೊನುಳಗಿಂದ ದುಡುಡ ಮಾತಾಡಾತ ಇದೆ. ಈಗ ನ್ನಮರ್ಮ ಜಗಳ
ಬಗಿಹರಿಸೀಯಾರ್ಶೆರು?
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಇಲಲಿಬಬೊ ಬುದಿಧಜಿೀವಿ ಇದಾದನ್ನ. ಕರಿೀಲೆೀನರ?
ಕಥೆಗಾರ : ಕರತಾರಪ.
(ಹಿಮೆಮೀಳ ಹೊೀಗಿ ಮೆೀಳದಲ್ಲಿ ನಂತಿದದ ಒಬಬೊನ್ನನ್ನುನು ಕರೆತ್ರುವನ್ನು. ಆತ್ ಕೂದಲು ಚೆದುರಿ, ಚಷಾಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಗರೆೀಟು
ಸೆೀದುತಿತದಾದನೆ. ಬಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಪ ತ್ೂಗು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದಾದನೆ.)
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಅಪ್ರಾ ಬುದಿಧಜಿೀವಿ, ಗುರುಶ್ಷಯರಿಗೆ ಜಗಳ ಬಂದೆೈತಿ. ಅವರು ಪ್ರೆರೀಮರ್ ದೊಡಡದು ಅಂತಾರ. ನಾ ದುಡುಡ
ದೊಡಡದು ಅಂತಿೀನ. ನೀನಾದರೂ ಹೆೀಳ ನ್ನಮರ್ಮಪಪ, ಯಾವುದು ದೊಡಡದು?
ಬುದಿಧಜಿೀವಿ : ಅಯಾಯ, ಕೆಲವರು ಪ್ರೆರೀಮರ್ ದೊಡಡದಂತಾರ, ಕೆಲವರು ದುಡುಡ ದೊಡಡದಂತಾರ. ನ್ನನ್ನನು ಅಭಿಪ್ರಾರಯದಲ್ಲಿ
ಇಬಬೊರೂ ಸರಿ.
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಹೆಂಗಂದಿರಿ?
ಬುದಿಧಜಿೀವಿ : ದುಡುಡ ಇದದರೆ ದುಡೆಡೀ ದೊಡಡದು. ಅದಿಲಾಲಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ ದೊಡಡದು. ನೀವೆೀನ್ನಂತಿೀರಿ?
ಹಿಮೆಮೀಳ : ತಾವು ಹೊೀಗಬಹುದು ಅಂತಿೀನ.
(ಬುದಿಧಜಿೀವಿ ಹೊೀಗಿ ಮೆೀಳದಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಕೊಳುಳವನ್ನು.)
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ಗುರುವೆ, ಅವ ಅಡಡಗಾವ್ಡಿೀ ಮಾಯಲ ದಿೀಪ್ರಾ ಹಚಚಿದ. ಈಗ ಹೆಂಗ ಮಾಡೀಣು? ಅಕಾ ಅಲಲಿಬಬೊ ಸಜಜನ್ನ ನಂತಾನ್ನ ತ್ಡಿೀರಿ.
ಏ s ಬಾರೊೀ ಇಲ್ಲಿ.
(ಮೆೀಳದಲ್ಲಿ ಒಬಬೊ ದಟಟ ದರಿದರ ಭಿಕುಷಕ. ಚಂದಿ ಬಟೆಟಯಟುಟ ಹಸದು ಬೆನ್ನುನು ಬಾಗಿ ಕೊೀಲೂರಿ ನಂತಿದಾದನೆ. ಹಿಮೆಮೀಳ
ಕರೆದೊಡನೆ ನ್ನಮರ್ರನಾಗಿ ಬರುತಾತನೆ.)
ಗುರುವೆ, ಬಂದ ನಂತಾನ್ನ. ಅದೆೀನ್ನ ಕೆೀಳಿತೀರೊೀ ಕೆೀಳಿರ.
ಕಥೆಗಾರ : ಅಪ್ರಾ, ಪ್ರೆರೀಮರ್ ದೊಡಡದಲೆಲಿೀನೊ?
ಭಿಕುಷಕ : ಹಂಗಂದರೆೀನರ?
ಕಥೆಗಾರ : ಪ್ರೀತಿ ದೊಡಡದಲೆಲಿೀನೊ?
ಭಿಕುಷಕ : ಹಂಗಂದರೆೀನರ?
ಕಥೆಗಾರ : ಛೆೀ?
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಇನ್ನನು ನಾ ಕೆೀಳಲೆೀನರ?
(ಕ್ಸೆಯಂದ ಐದು ರೂಪ್ರಾಯಯ ನೊೀಟು ತೆಗೆದು ತೀರಿಸುತ್ತ)
ಅಯಾಯ, ಈ ನೊೀಟ ದೊಡಡದೊ ಪ್ರೆರೀಮರ್ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡಡದೊ?
ಭಿಕುಷಕ : ನೊೀಟ ದೊಡಡದರಿ.
(ಎನ್ನುನುತ್ತ ಆಸೆಬುರುಕತ್ನ್ನದಿಂದ ಹಿಮೆಮೀಳನ್ನ ಹತಿತರ ಹೊೀಗುವನ್ನು. ಹಿಮೆಮೀಳದವನ್ನ ನೊೀಟಿನ್ನ ಕೆೈ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತದೊೀ
ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುವನ್ನು. ಕೊನೆಗೆ ಹಿಮೆಮೀಳ ಅವನಗೆ ಆ ನೊೀಟು ಕೊಡುವನ್ನು. ನೊೀಟು ಸಕೊಕೆಡನೆ ಆ ಭಿಕುಷಕ ಮೆೈ
ತ್ುಂಬಿದಂತೆ ನ್ನಡಗುತ್ತ ಸೆಟೆದು ಹೆಮೆಮ ಸಕುಕೆಗಳಿಂದ ಬಿೀಗಿ ನಲುಲಿವನ್ನು.)
ಭಿಕುಷಕ : ಯಾವನೊೀ ಅವನ್ನು? ಪ್ರೆರೀಮರ್ ದೊಡಡದು ಅಂದವನ್ನು?
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ಹಿಮೆಮೀಳ : ಇವರೆ, ಇವರೆ.
(ಎಂದು ಕಥೆಗಾರನ್ನನ್ನುನು ತೀರಿಸುವನ್ನು. ಭಿಕುಷಕ ಕಥೆಗಾರನ್ನನೆನುೀ ದುರುಗಟಿಟ ನೊೀಡುತ್ತ)
ಭಿಕುಷಕ : ಬ್ೀಳಿೀಮರ್ಗನೆ….
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಎಲ್ೀ ಇವನ್ನ!
ಭಿಕುಷಕ : (ಹಿಮೆಮೀಳದವನಗೆ) ಅಯೊೀಗಯ ನ್ನನ್ನ ಮರ್ಗನೆ.
ಮೆೀಳ : (ಆಶಚಿಯರ್ಶೆದಿಂದ) ಛೆೀ ಛೆೀ!
ಭಿಕುಷಕ : (ಮೆೀಳಕೆಕೆ) ನಾಯೀಮರ್ಕಕೆಳಾರ…
(ಎಲಲಿರಿಗೂ ಆಶಚಿಯರ್ಶೆವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ್ನು ಹಾಗೆೀ ಒದರುತ್ತ ನಂತಾಗ ಹಿಮೆಮೀಳ ಹಿಂದಿನಂದ ಹೊೀಗಿ ಅವನ್ನನ್ನುನು ತೆಕೆಕೆ
ಹಾಯುತಾತನೆ. ಬೆೀರೆ ಮೆೀಳದವರು ಅವನ್ನ ಬಳಿಯದದ ನೊೀಟು ಕಸಯುತಾತರೆ. ಭಿಕುಷಕ ಈಗ ಮರ್ತೆತ ಮೊದಲ್ನ್ನಂತೆ
ವಿನ್ನಯಶಾಲ್ಯಾಗುತಾತನೆ.)
ಭಿಕುಷಕ : ಹೌಂದರಿ. ಪ್ರೆರೀಮರ್ವೆೀ ದೊಡಡದು. ಪ್ರೀತಿೀನೆೀ ದೊಡಡದು.
(ಎನ್ನುನುತ್ತ ಹೊೀಗಿ ಮೆೀಳದಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಕೊಳುಳತಾತನೆ.)
ಹಿಮೆಮೀಳ : ನೊೀಡಿದಾಯ ಗುರುವೆೀ?
ಕಥೆಗಾರ : ಆಯತಪ. ದುಡೂಡ ದೊಡಡದಿರಭೌದು. ಆದದರಿಂದ ಈ ಹೊತಿತನ್ನ ದಿವಸ, ನಾವು ಪ್ರೆರೀಮರ್ ಮರ್ತ್ುತ ದುಡುಡ ಎರಡೂ
ಇರುವಂಥಾ ಕತಿೀ ಹೆೀಳೀಣ. ಆದಿೀತೀ?
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಹಿಂಗ ಬರಿರ್ಶೆ ಹಾದಿಗೆ. ಇನ್ನನು ಅದೆೀನ್ನ ಹೆೀಳಿತರೊೀ ಹೆೀಳಿರ,ಮೆೀಳ : ಶರಣು ಗುರುವೆ ಶರಣು ಬಂದೆವೊೀ
ನನ್ನನುಡಿಗೆ ಬಾಗಿ
ಹಾಡಿಗೊದಗು ಶ್ವನೆ ಎಂದೆವೊೀ||
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ಕರಗಳೆತಿತ ಕೆೈಯ ಮರ್ುಗಿದೆವೊೀ
ಸಂಗಯಯ ಸಾವ್ಮಿ
ಬರದ ಹಾಡಿಗೊದಗು ಎಂದೆವೊೀ||
ಕಥೆಗಾರ : ಕತಿ ಹೆೀಳತೆೀವು ಕೆೀಳಿರ ಶ್ವಾ,ನಮರ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಒಂದು ಪಟಟಣ ಕಾಣತೆೈತಿ.
ಕಂದಾ ಅದಾಯವ ಪಟಟಣ?
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಬೆಂಕ್ ಪಟಣಿ.
ಕಥೆಗಾರ : ಕಂದಾ ಹಂಗೆಲಾಲಿ ನಂದಕದ ಮರ್ತಾಡಬಾರದು. ಅದು ಶ್ವಾಪುರ. ಶ್ವಾ ಪಟಟಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ೃರ್ಶೆ ಸಾವಾಕೆರ
ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಒಡೆತ್ನ್ನ. ನಾಕು ರಾಜಯ, ಎಂಟು ದಿಕ್ಕೆನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಅಂಥಾ ರಾಜರೆೀಖ್ಯೆ ಇದದಂಥಾ ಶ್ರೀಮರ್ಂತ್. ಸಾಲ್ಗೆ ಸಾವಿರ
ಕಂಬ, ಮರ್ೂಲೆಗೆ ಮರ್ುನ್ನೂನುರು ಕಂಬಗಳಿರುವಂಥಾ ನ್ನೂರಂಕಣದ ಅರಮರ್ನೆ. ಮರ್ಹಡಿೀ ಮಾಯಲ ಮರ್ಹಡಿ ಉಂಟು, ಮಾಯಲ
ಚನ್ನನುದ ಕಳಸ ಉಂಟು. ಮರ್ುತಿತನ್ನ ಮರ್ುಂಬಾಗಿಲು, ರತ್ನುದ ತಲೆಗಂಬ, ಹವಳದ ಹರಿಗೊೀಡೆ ಆ ಅರಮರ್ನೆಗೆ. ಊಟಾ
ಮಾಡಾಕ ಚನ್ನನುದ ತ್ಟೆಟ, ಬೆಳಿಳೀ ಗಿಂಡಿ. ತ್ುಪ್ರಾಪ ಅನಾನು ಉಂಡು ಸುಪಪತಿತಗೆ ಮಾಯಲ್ರುವಂಥಾ ಸೀಮರ್ಣಣಿನಗೆ ನ್ನೂರಾರು
ಬಿರುದು : ಸಾವಾಕೆರ, ಧ್ನ, ಒಡೆಯಾ, ಶ್ರೀಮರ್ಂತ್ ಅಂತ್. ಬಡವರಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲ್ವಿಲಾಲಿ ತ್ನ್ನಗ ಭಯ ಇಲಾಲಿಂತ್
ಹುಟುಟವಾಗಲೆೀ ವರ ಪಡೆದಾತ್. ಮರ್ರೆತ್ವರನ್ನನು ಮರ್ುರಿೀತಿದದ; ನ್ನಂಬಿದವರಿಗಿ ತ್ುಂಬಿ ತ್ುಳುಕತಿದದ. ಅವ ನೊೀಡಿರ ಶ್ವಾ,
ಭಾಳ ಚಂದ ಇದಾದ,ಹಿಮೆಮೀಳ : ಯಾಕಂದರ ಅವ ಶ್ರೀಮರ್ಂತ್ ಇದಾದ.
ಕಥೆಗಾರ : ಊರಮರ್ಂದಿ ಹೆತ್ತಹೆಣಣಿ ಮರ್ಕಕೆಳನು ಅವನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಡುತಿತದದರು,ಹಿಮೆಮೀಳ : ಯಾಕಂದರ ಅವನ್ನ ಹಂತಾಯಕ ರೊಕಕೆ ಇತ್ುತ.
ಕಥೆಗಾರ : ಜಿೀತಾ ನಂತ್ು ಬಿತಿತದ ಬೆಳೆ ಮಿೀಸಲಾ ಇಡತಿದದರು,ಹಿಮೆಮೀಳ : ಯಾಕಂದರ ಅವನ್ನ ಹಂತಾಯಕ ನಾಯಗಳಿದುದವು.
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ಕಥೆಗಾರ : ನೊೀಡಿರ ಶ್ವಾ, ಅವನ್ನ ಹಂತಾಯಕೊಬಬೊ ಆಳಮರ್ಗ ಇದಾದ,ಹಿಮೆಮೀಳ : ಅಂದರ ಸವರ್ಶೆಂಟ್ ಅ, ಸವರ್ಶೆಂಟಿದಾದ,
ಕಥೆಗಾರ : ಉಣಾಣಿಕ ಅನ್ನನು ಇರಲ್ಲಲಿ, ಉಡಾಕ ಬಟೆಟ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಬಡವ.
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಥೂ ಅವನ್ನ ಹಟಿಟ ಹಾಳಾಗಲ್.
ಕಥೆಗಾರ : ಹುಟಿಟದಾಗಿಂದ ಮರ್ುಖ ತಳೆದವನ್ನಲಲಿ, ಮೆೈ ತ್ುಂಬ ಮರ್ೂರು ಕೊೀಟಿ ನೊಣ ಮರ್ುತಿತಕೊಂಡು ಗತ್ಗತ್ ನಾರತಿದದ.
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಥೂ ಅವನ್ನ ಇರೊೀ ಕೊಟಿಟಗಿ ಹಾಳಾಗಲ್.
ಕಥೆಗಾರ : ಬೆನಾನುಗ ಬಲ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಸೆಟದೆೀನ್ನಂದರ ಎದಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಯಾವತ್ೂತ ಬಗಿಗಿಕೊಂಡ s ಇರತಿದದ. ಹಿಂಗಾಗಿ
ಸಾವಾಕೆರ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಪ್ರಾದಾ ಕಂಡಿದನು s ಹೊರತ್ು ಮೊೀತಿೀ ಕಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಡದವರಿರಲ್ಲಲಿ, ಮರ್ನೀ ಇಲಲಿ, ಒಂದ
ವಿಳಾಸ ಅಂತ್ ಇರಲ್ಲಾಲಿ, ಅಷಟ ಅಲಲಿ, ಅವಗೊಂದ ಹೆಸರ s ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅದಕಕೆ s ಸಾವಾಕೆರ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನವರು
ದಯಮಾಡಿ ಅವನಗೊಂದು ಹೆಸರ ಇಟಿಟದದರು, ಅದೆೀನ್ನಪ್ರಾ ಅಂದರ,ಹಿಮೆಮೀಳ : ನಾಯೀ ಮರ್ಗಾ.
ಕಥೆಗಾರ : ಯಾಕಂದರ ಅವ ನಾಯೀ ಹಾಂಗ ಸಾವ್ಮಿನಷಠ ಇದದ. ಇಂಥಾ ನಾಯೀಕಥೀ ಹೆೀಳತೆೀವು ಕೆೀಳಿರ ಶ್ವಾ,ಒಂದು ದಿನಾ ಸಾವಾಕೆರ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನವರ ಮಾತೀಶ್ರೀ ಅವರು ಮರ್ಗನಗೆ ಹೆೀಳಾತರ,(ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಮರ್ನೆ, ತಾಯ ಹಾಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಗಿದಾದಳೆ. ಇನೊನುಂದು ಬದಿಗೆ ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಕನ್ನನುಡಿ ನೊೀಡಿಕೊಳುಳತ್ತ
ಶೃಂಗಾರವಾಗುತಿತದಾದನೆ.)
ತಾಯ : ಮರ್ಗನೆೀ ಸೀಮರ್ಣಾಣಿ,
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಯಾಕೆವಾವ್?
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ತಾಯ : ಮರ್ಗನೆೀ ನನ್ನನು ವಾರಿಗೆಯ ಹೆಂಡತಿ ತೌರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ನಾಕೆಂಟ ತಿಂಗಳಾಯತಲಲಿಪ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಹೌಂದಲಲಿವ.
ತಾಯ : ನಾ ಮರ್ುದುಕ್. ಕಾಲಾಗ ಶಕ್ತ ಇಲಲಿ. ಕಣಣಿ ಕಾಣಾಸಾಣಿಲಲಿ. ನ್ನನ್ನನು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಾಕಾದರೂ ನನ್ನನು ಹೆೀಂತಿ ಬೆೀಕಲಲಿಪ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಹೌಂದಲಲಿಪ.
ತಾಯ : ವಯಸಾಸಾದರೂ ನನ್ನನು ಭಾನ್ನಗಡಿಯೆೀನ್ನೂ ಕಡಿಮಾಯಗಲ್ಲಲಿ. ನನ್ನನು ಪ್ರಾಪ ದಿನ್ನದಿನ್ನಕಕೆ….
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನ್ನನ್ನನು ಪ್ರಾಪ ಒಂದನ್ನೂರಾ ಎಂಟಸಲ ಎಣಿಸೀದಿ ಬೆೀ.
ತಾಯ : ನ್ನೂರಾ ಒಂಬತ್ತನೆೀ ಬಾರಿೀ ಕೆೀಳು, ಹೊೀಗಿ ನನ್ನನು ಹೆಂತಿೀನ್ನ ಕರತಾರಪ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : (ಮರ್ನೆಯಾಚಗಿರುವ ನಾಯೀಮರ್ಗನಗೆ)
ಏ ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ s ಗಾಡಿಗಿ ಸವಾರಿ ಬಿಗದೆೀನೊ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : (ಹೊರಗಿನಂದ) ಹೂನರ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನಾ ಬತಿೀರ್ಶೆನಬೆೀ.
ತಾಯ : ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ ನವಾರಿಸ ಹೊೀಗಬಾಯಡ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಹೆೀಂತಿೀ ಊರಿಗಿ ಹೊೀಗಿ ಕರಕೊಂಬಾ ಅನ್ನುನುವಾಕ್ೀನ್ನೂ ನೀನ್ನ s. ಹೊಂಟ ನಂತ್ರ ಅಡಡಬಾಯ
ಹಾಕವಾಕ್ೀನ್ನೂ ನೀನ್ನ s. ಈಗೆೀನ್ನು ಹೊೀಗಂತಿೀಯೊ, ಬಾಯಡಂತಿೀಯೊ? ಏ ನಾಯೆೀ, ಎತಿತಗಿ ಹುರಿಗೆಜಿಜ ಕಟಿಟದೆೀನೊ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : (ಹೊರಗಿನಂದ) ಹೂನರ.
ತಾಯ : ನನ್ನನು ಪ್ರಾಪದ ಕೊಡ ತ್ುಂಬಿ ಬಂದೆೈತೀ ಮರ್ಗನ್ನ.
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ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಆಯುತ, ನೀ ಎಣಿಸದಾಗೊಮಿಮ ಪ್ರಾಪದ ಅಂಕ್ ಹೆಚುಚಿಕಮಿಮ ಆಗತ್ದ. ಬರೊೀಬಬೊರಿ ಎಣಿಸು. ಬೆೀಕಾದರ
ನಾನ್ನ s ಹೆೀಳಿರತಿೀನs ಇಲ್ಲಿೀತ್ನ್ನಕ ನನ್ನನು ಲೆಕಕೆದ ಪರಕಾರ ನಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಪ ತಂಬತತಂಬತ್ುತ. ಹೊೀಗಿ ಬರೊೀದರೊಳಗ
ನಾಕೆಂಟು ಸೆೀರಿಸಬಾಯಡ. ನನ್ನಗ ಬರೊೀಬರಿ ಲೆಕಾಕೆ ಇಡಾಕ ಬರೂದ s ಇಲಲಿ. ಏ, ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ s,ನಾಯೀಮರ್ಗ : (ಹೊರಗಿನಂದ) ಓರಿ,
ತಾಯ : ಸೀಮರ್ು….
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಮರ್ತೆತೀನ್ನಬೆ? ಒಂದನ್ನೂರು ಪೂರಾ ಆಯೆತೀನ್ನು? ಜೊೀರಿನಂದ ಉಸರಾಡಿದರೂ ಪ್ರಾಪ ಅಂತಿ.
ತಾಯ : ಹೌಂದು, ಇಂತ್ ಹರಿೀವತ್ತ ಚೆಲ್ವಿೀ ಗಂಡ ಬಂದಿದದ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಹೌಂದ? ಯಾರವ?
ತಾಯ : ನೀ ಇತಿತೀಚೆ ಕೆಡಿಸದದರಿಂದ ಬಾವಿೀ ಬಿದದ ಸತ್ತಳಲಲಿ. ಆಕ್ೀ ಗಂಡ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಛೆೀ ಛೆೀ ಏನ್ನಂತ್ ಮಾತಾಡಿತೀಬೆ?
ತಾಯ : ಇನೊನುಬಬೊರ ಜಿೀವದ ಜೊೀಡಿ ಆಟ ಆಡಬಾರದೊೀ ಮರ್ಗನ್ನ s. ಬಡವರ s ಇರಲ್, ಅವರಿಗೂ ಜಿೀವಾ ಇರತೆೈತಿ.
ಮಾಡೀ ಕಾರಭಾರ ಮಾಡಿದಿ, ಚೆಲ್ವಿ ಸತ್ತಹೊೀದುಲಿ. ಆಕ್ೀ ಗಂಡ ಅರಿೀದವಹಾರ್ಶೆಂಗ ತ್ನ್ನನು ಪ್ರಾಡಿಗಿ ತಾ ತ್ಣಣಿಗಿದದರೂ
ಚಾಕರಿ ಬಿಡಿಸ ಹೊರಗ ಹಾಕ್ದಿ. ತಿಳಿೀಬಾರದ? ಇಷಟ ಮರ್ಂದಿ ಜಿೀತ್ದವರಿಗಿ ಅನಾನು ಹಾಕತಿ, ಅವಗೂ ಹಾಕ್ದರ ನೀ ಆಳೀ
ರಾಜಯ ಹಾಳಾಗೊೀದಿಲಲಿ. ನನ್ನನು ಪುಂಡಾಟವನ್ನನು ಪ್ರಾಪ, ಅವನೆೀನ್ನೂ ಮರ್ನ್ನಸಸಾಗಿ ಹಚಚಿಕೊಂಡಿಲಲಿ. ಚಾಕರಿಗೆ ಇಟಟಕ. ನಾ ಮಾತ್
ಕೊಟಿಟೀನ. ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ ಉಳಸಾಕಾದರೂ ಅವನ್ನ ಗಂಜಿೀ ಆಧಾರ ತ್ಪ್ಪಸಬಾಯಡ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಚೆಲ್ವಿ ಯಾಕ ಸತ್ತಳೀ ಏನ್ನ ಕತಿಯೊ! ಎಲಾಲಿದಕೂಕೆ ನಾನ್ನ s ಜವಾಬಾದರಂತಿೀಯಲಲಿಬೆ? ನೀ
ಇಂಥಾದದರಾಗೆಲಲಿ ತ್ಲ್ೀ ಹಾಕಬಾಯಡ. ದನ ತ್ಗದ ಅತ್ತರ ಎಂಥವರು ಕಣಿಣಿೀರ ಒರಸಾತರಂತ್ ಗೊತ್ತದ ಅವರಿಗೆ. ಏ
ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ s…
(ಹೊರಗಿನಂದ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಬರುವನ್ನು.)
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ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ s, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಾತ ಇದಿೀನ, ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಳಸಾತ ನಂತಿೀದಿಯೆೀನೊ?
(ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನನ್ನುನು ಒದೆಯುವನ್ನು.)
ತಾಯ : ಯಾರದೊೀ ಸಟಟ ಯಾರದೊೀ ಮಾಯಲ ಹಾಕಬಾಯಡ. ಈಗೆೀನ್ನು, ಅವನ್ನನು ಚಾಕರಿ ಇಟಟಕೊಳಿತೀಯೊೀ ಇಲಲಿ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಯಾಕ? ನಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಪ ಯಾವತ್ೂತ ನ್ನನ್ನನು ಕಣಣಿ ಮರ್ುಂದ s ಇರಲೆಂತ್?
ತಾಯ : ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಗಿ ಏನೆಹಾೀಳಲ್?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಸಾಯನ್ನುನು.
ತಾಯ : ಹಾಂಗಿದದರ ಹೆೀಂತಿನ್ನ ಕೊಂದಿ. ಗಂಡನ್ನೂನು ನೀನ್ನ s ಕೊಂದಬಿಡು.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಸಾಯೊೀದಕಕೆ ಸಾವಿರ ಹಾದಿ ಅದಾವ. ಅದರಾಗ ಸಮಿೀಪದೊದಂದ ಆರಿಸಕೊಂಡು ಸಾಯನ್ನುನು.
ತಾಯ : ತಿಳದೂ ತಿಳದೂ ಇಂಥಾ ಮಾತಾಡಿತ.. ಇವೆಲಾಲಿ ನನ್ನನು ವಿನಾಶ ಕಾಲದಾಗ ಆಡೀ ಮಾತೀ ಮರ್ಗನ್ನ s!
(ಕಣಿಣಿೀರು ಹಾಕುವಳು. ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಬೆೀಸರದಿಂದ ಹೊರಡುವನ್ನು. ಎದುರಿಗೆ ಮಾರೊೀತಿ ಬರುವನ್ನು. ನೊೀಡಿ
ಅಪಶಕುನ್ನವೆಂಬಂತೆ ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಅಲೆಲಿೀ ನಲುಲಿವನ್ನು.)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಯಾವ ಬ್ೀಳಿೀಮರ್ಗನೊ ಇವನ್ನು?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಇವನೆೀ ಚೆಲ್ವಿೀ ಗಂಡ, ಮಾರೊೀತಿ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಆಯತಬೆೀ, ನೀ ಹೆೀಳಿತೀಯಂತ್ ಇವನ್ನನು ಚಾಕರಿ ಇಟುಟಕೊಳಿತೀನ, ಆಯತ? ಮರ್ನಾಯಗಿನ್ನ ದನ್ನಕರಾ
ನೊೀಡಿಕೊಂಡಿರೊ. ನಾಯೀಮರ್ಗ s ನ್ನಡಿಯೊ. (ಹೊರಡುವರು. ಮೆೀಳದವರು ಹಾಡುತ್ತ ಬಂದು ಹಿಂದಿನ್ನ ದೃಶಯವನ್ನುನು
ಮರ್ುಚುಚಿವರು.)
ಮೆೀಳ : ಸೀಮರ್ಣಣಿಂಬ್ ಸಾವಾಕೆರ
ಚಕಕೆಡಿ ಏರಿ ಹೊಂಟದಾರ
ಬೆರಗಿನಂದ ಮರ್ಂದಿ ಹಾದಿ ಬಿಟಾಟರಲಾಲಿ |
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ಕವಿಗಾರೆಲಾಲಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ಹರಸಾಯರಲಾಲಿ | ಭಲೆ
ಸೂಸಗಾಳಿ ಬಿೀಸಾಯವಲಲಿ ಖುಶ್ಯಾಲಾ | ಹಾ
ಬಿಸಗಾಳಿ ಮರ್ೂಡಾಯವೊೀ ಶ್ವನೆ |
ಬಡವರ ಉಸರೊಳಗೊ ||
ಎತಿತನ್ನ ಕಣುಣಿ ನೆತಾಯಗೆೀರಿ
ಕಾಣಲ್ಲಲಿ ಶ್ವನೆ ದಾರಿ
ಎಳಿಸಸ ಕಾಲಾಗಾಹಾಕ್ ತ್ುಳದಾವಲಾಲಿ |
ಹಾಡೀ ಹಕ್ಕೆ ಆದಾವಲಲಿ ಕಂಗಾಲಾ | ಎಲಾ
ಏನ್ನ ಬಂತ ಎಂಥಾ ಕಾಲ ಹುಯಾಯಲಾ | ಹಾ
ಬಿಸಗಾಳಿ ಮರ್ೂಡಾಯವೊೀ ಶ್ವನೆ
ಬಡವರ ಉಸರೊಳಗೊ ||
ಕಥೆಗಾರ : ನೊೀಡಿರ ಶ್ವಾ, ಈ ಪರಕಾರ ಸಾವಾಕೆರ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನವರು ಸಕಲ ಸೌಭಾಗಯ ಸಮೆೀತ್ ತ್ಮರ್ಮ ಸೌಭಾಗಯವತಿೀನ್ನ
ಕರಕೊಂಬಾರಾಕ ಹೊಂಟಿರೊೀ ವಾಯಳಾಯದಲ್ಲಿ, ದಾಯಾರ್ಶೆಗ ಒಂದ ಹಳಿಳ ಸಕ್ಕೆತ್ು. ಅಲ್ಲಿ ಎಡಗೆೈ ದಾಸರು ಆಟಾ ಹೂಡಾಯರಿರ್ಶೆ.
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಅಲಲಿ ಗುರುವೆ, ಆ ಮಾಯಳದಾಗಿನ್ನ ದಾಸ ಭಾಳ ಚಂದ ಅದಾಳಂತ್, ಖರೆ ಏನರ?
ಕಥೆಗಾರ : ಕಂದಾ, ಆಕ್ೀ ಚೆಲ್ವಿಕ್ ಹೆಂಗ ಹೊಗಳಲ್? ಸೀಳಾ ವಷರ್ಶೆದಾಕ್, ಬತಿತೀಸ ಲಕಷಣಾದಾಕ್, ಕೊೀಕ್ಲಧಾಂಗ
ಹಾಡುವಾಕ್, ನ್ನವಿಲ್ನಾಹಾಂಗ ಕುಣಿೀವಾಕ್, ನಂಬಿೀ ಹಣಿಣಿನಾಹಾಂಗ ಬಾಗಿದಾಕ್. ಆಹಾ ಕಣಿಣಿನ್ನ ನೊೀಟ, ಅಬಬಬಾ, -ಕಂದಾ
ಮರ್ಸದ ಕತಿತ! ಹಾಕ್ ಎಳದರ ಹೊಟಾಯಗಿನ್ನ ಕರಳ ಕ್ತ್ತ ಹೊರಗ ಬರಬೆೀಕು! (ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳುತ್ತ ಮೆೀಳದವರು
ಮರ್ರೆಯಾಗುತಾತರೆ. ಕೂಡಿದ ಪ್ರೆರೀಕಷಕರಲ್ಲಿ ಹಗಲು ವೆೀಷ ಹಾಕುವ ಎಡಗೆೈ ದಾಸರು ತ್ಮರ್ಮ ಬಯಲಾಟ ಪರದಶ್ರ್ಶೆಸುತಿತದಾದರೆ.
ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಚಕಕೆಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಚಕಕೆಡಿಯಂದಿಳಿದು ಬಯಲಾಟ ನೊೀಡತಡಗುತಾತನೆ.)
ನಾಯಕ್ : ಸಂಗಿೀತಾ ಸಂಗಿೀತಾ
ಸಂಗಿೀತಾ ಎಂಬ್ೀದು ನ್ನಮರ್ಮ ಹೆಸರ
ಕೆೀಳಯಯ ಹೆೀಳೂವೆ ಮರ್ಜಕೂರ ||
ನ್ನಟುವಾನ್ನ : ಉನ್ನನುತ್ ಹರುಷದಿಂದ ಚೆನಾನುಗ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಬಂದ ಚೆನನುಗಳೆೀ, ನನ್ನನು ನಾಮಾಂಕ್ತ್ವೆೀನ್ನು? ನನ್ನನು ಮರ್ಹಿಮೆ
ಎಂಥಾದುದ? ಚಂದದಿಂದ ಹೆೀಳುವಂಥವಳಾಗು.
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ನಾಯಕ್ : ಮರ್ನ್ನನುಣೆಯಂದ ಎನ್ನನು ಸನನುಧಿಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ು ಕೆೀಳುವ ಸೂತ್ರಧಾರನೆೀ, ಹುಟಿಟದ ಹುಳು ಮೊದಲು, ಮರ್ನ್ನುಷಯ
ಕಡೆಯಾಗಿ, ಎಲಲಿರ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಹುಟಿಟಸ ಅವರ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಳುಳವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥಾ ಪ್ರೆರೀಮರ್ ನಾನ್ನು!
ಹೆೀಡಿಯಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನ್ನನ್ನನು ಕಂಡರೆ ಸಾಕು, ಉಬುಬೊಬಿಬೊ ವಿೀರ ಬ್ಬೆಬೊ ಹಾಕ್, ಅಬಬೊರಿಸ ಆಭರ್ಶೆಟಿಸ ಶತ್ುರಗಳನ್ನುನು
ಗೆಲುಲಿವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತ ಪ್ರೀತಿ ನಾನ್ನು! ನ್ನನನುಂದ ಕುರೂಪ್ ಸುರೂಪ್ ಆಗತಾನ್ನ. ಮರ್ನಶಾಯ ದೆೀವರಾಗತಾನ್ನ. ಅಯಾಯ
ನ್ನಟುಟವಾನಾ, ಹೆಣುಣಿ ಗಂಡೆನ್ನನುದೆ ಎಲಲಿರ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಮರ್ವಿಲಲಿದೆ ಕರಮರ್ದಿಂದ ಕಾರುಬಾರು ಮಾಡುವಂಥಾ ದೆೀವಿ ನಾನ್ನು!
ನ್ನನ್ನಗ ಬಂದು ಸಂಗಿೀತಾ, ಸಂಗಿೀತಾ, ಸಂಗಿೀತಾ-ಅಂತಾರ ನೊೀಡು.
ನ್ನಟುವಾನ್ನ : ಏನ್ನವಾ ನನ್ನನು ಹೆಸರು ಸಂಗಿೀತಾ ಅಂತ್ ನ್ನನ್ನಗಾದರು ತಿಳಿೀತ್ು, ಕುಂತ್ ಸಭಾಕಾದರೂ ತಿಳಿದ ಬಂತ್. ಇನ್ನುನು ನನ್ನನು
ಮರ್ಹಿಮಾ ಏನೆೈತಿಅದನ್ನನುಷುಟ ತಿಳಿಸುವಂಥವಳಾಗು.
ನಾಯಕ್ : ಅಯಾಯ ನ್ನಟುವಾನ್ನ, ನ್ನನ್ನನು ಹಾಡು ಕೆೀಳಿ ಮರ್ುದುಕರು ಪ್ರಾರಯದ ಹುಡುಗರಾಗುತಾತರೆ.
ನ್ನಟುವಾನ್ನ : ಇಷೆಟೀನೊ? ತ್ಡಿ ತ್ಡಿ. ಲೆೀ ಉಳಾಳಗಡಿಡ,
(ಮೆೀಳದಿಂದ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದಾಸ ಬರುವಳು.)
ದಾಸ : ಏನ್ನ ಸಾವ್ಮಿ?
ನ್ನಟುವಾನ್ನು : ಅವಾವ್ ಸಂಗಿೀತಾ, ಇಕಾ ಇಲ್ಲಿದಾದಳಲಾಲಿ, ಉಳಾಳಗಡಿಡ, ಇವಳ ಬಳಿ ಬೆೀಕಾದಂಥಾ ಪ್ರಾರಯದ ಹುಡುಗನ್ನನು
ಕಳಿಸು, ಒಂದೆೀ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ುದುಕನ್ನನಾನುಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತಾತಳೆ!
(ಪ್ರೆರೀಕಷಕರು ಚಪ್ರಾಪಳೆ ತ್ಟಿಟ ನ್ನಗುತಾತರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಗು ಮರ್ುಗಿಸ ದಾಸ ಅಂದರೆ ನ್ನಟುವಯಯ ಕಾಣಿಕೆ
ಇಸದುಕೊಳಳತಡುಗುತಾತನೆ. ಜನ್ನ ಚದುರತಡಗುತಾತರೆ. ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಮೊದಲ ನೊೀಟಕೆಕೆೀ ನಾಯಕ್ಯ
ಸೌಂದಯರ್ಶೆದಿಂದ ಪರವಶನಾಗಿದಾದನೆ.)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಸಂಗಿೀತಾ! ಸಂಗಿೀತಾ! ಮರ್ಗನ್ನ s…
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಎಪ್ರಾ.
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ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಇದಾಯವುದೊೀ ವಿಸಕೆ ಹೆಸರ ಇದಾಧಂಗ ಐತೆಲಲಿ!
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಎಪ್ರಾ!
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಏನ್ನ ಹೆಸರ! ಏನ್ನ ರೂಪ! ಸಣಣಿ ನ್ನಡ ಏನ್ನ! ಖಿಲಖಿಲ ನ್ನಗಿಯೆೀನ್ನ! ಮರ್ಗನ್ನ s ಹೊಕಕೆಳೀ ಹೊಕಕೆಳು!
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಎಪ್ೀ!
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಎದಿ ಬಾಗಲಾ ತ್ಗದ ಒಳಗ ಹೊಕಕೆಳು!
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಎಪ್.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಏನ್ನವಳ ಸಲಲಿ, ಅಚಚಿನ್ನ ಬೆಲಲಿ! ಹಚಚಿದಳೀ ಮರ್ಗನ್ನ ಹಚಚಿದಳು!
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಎಪ್ರಾ!
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಹುಚಚಿ ಹಚಚಿದಳ! ಕಾಮರ್ನ್ನ ಬಾಣಾ, ಹತಾಯವೊೀ ಬೆನಾನು, ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನೂ ಮಾಡಲ್ನೆನುೀನಾ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಹೆಸರ ಭಾಳ ಚಂದ ಇದದರ ನಮರ್ಮ ನಾಯೀಗೂ ಅದ s ಹೆಸರ ಇಟಟರಾಯುತ ಬಿಡರಿೀಯೆಪ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಎಲಾ ಮರ್ಗನ್ನ s ಬಾರೊೀ ಇಲ್ಲಿ.
ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ ಕೆೈ ತ್ಗೊಂಡು ಎನ್ನನು (ಎದೆಯ ಮೆೀಲ್ಟುಟಕೊಂಡು)
ಜೊೀರಿನಂದ ಸಂಗಿೀತ್ ಅನ್ನುನು. ನ್ನನ್ನನು ಎದಿ ಹೆಂಗ ಬಡಕೊೀತ್ದ ನೊೀಡು. ಅನೊನು ಸಂಗಿೀತಾ ಅಂತ್.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಸಂಗಿೀತಾ,ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಹೌಂದ? ಎಂದಿ ಹೆಂಗ ಹಾರತೆೈತಿ!
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ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಹೌಂದಿರ ಡಬ್ ಅಡಬ್ ಅ ಅಂತೆೈತಿ!
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಈಗಿಂದಿೀಗ ಹೊೀಗು. ಅಕಾ, ಆ ಮರ್ುದುಕ ರೊಕಾಕೆ ಇಸಕೊಳಾಳಕ ಹತಾಯನ್ನಲಲಿ, ಅವನ್ನನು ಕರಕೊಂಬಾ.
(ನಾಯೀಮರ್ಗ ಹೊೀಗಿ ದಾಸನ್ನನ್ನುನು ಕರೆತ್ರುವನ್ನು. ಅಲ್ಲಿೀತ್ನ್ನಕ ಇವನ್ನು ಎದೆಯ ಮೆೀಲೆ ಕೆೈ ಇಟುಟಕೊಂಡು ಸಂಗಿೀತಾ
ಸಂಗಿೀತಾ ಎಂದು ಹೆೀಳುತಿತರುವನ್ನು.)
ದಾಸ : ನ್ನಮರ್ಸಾಕೆರರಿೀ ಸಾವಾಕೆರ, ಶ್ರೀಮರ್ಂತ್ರ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಏ ದಾಸ, ದಿನಾ ನನ್ನನು ಆಟಕಕೆ ಎಷುಟ ರೂಪ್ರಾಯ ಸಗತ್ದನೊ?
ದಾಸ : ನಾಕೆಂಟ ಸಗಬೆೀಕಾದರ ಕಣಿಣಿೀರ ಕಪ್ರಾಳಿಗಿ ಬರತಾವರಿ. ಏನೊ, ನಮರ್ಮಂಥವರು ಸಕಕೆ ದಿವಸ ಹತತೀ ಹದಿನೆೈದೊೀ
ಸಗತಾವರಿ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ದಿನ್ನಕಕೆ ನ್ನೂರೂರ್ಶೆಪ್ರಾಯ ಕೊಡತಿೀನ. ಬತಿರ್ಶೆಯೆೀನ್ನು?
ದಾಸ : (ನ್ನಂಬದೆ) ಬಡವರ ಜೊೀಡಿೀ ನೀವೂ ಚಾಯಷಿಟೀ ಮಾಡಿತರೆರೀನರ ಸಾವಾಕೆರರ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನ್ನಂಬಿಕ್ಲೆಲಿೀನ್ನು? ತ್ಗೊ ನ್ನೂರು.
(ನ್ನೂರರ ನೊೀಟು ಕೊಡುವನ್ನು. ದಾಸ ತ್ುಂಬ ಉತಾಸಾಹಿತ್ನಾಗುತಾತನೆ.)
ದಾಸ : ಏ ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯ, ಸಾವಾಕೆರುರ್ಶೆ ನ್ನೂರೂರ್ಶೆಪ್ರಾಯ ಕೊಟಟರು!
ಸಾವಂತಿರ : (ಓಡಿಬಂದು) ತೀರಿಸು.
ದಾಸ : (ತೀರಿಸುತ್ತ) ದಿನಾ ನ್ನೂರ ಕೊಡತಾರಂತ್.
ಸಾವಂತಿರ : ಖರೆ ಏನರ ಸಾವಾಕೆರರ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಒಂದು ತಿಂಗಳ ರೊಕಾಕೆ ಈಗ s ಕೊಡಂದೆೀನ್ನು?
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ಸಾವಂತಿರ : ಬಾಯಡಿರೀಯೆಪ, ಸತ್ತಗಿತಾತನ್ನು.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಅದರ ಒಂದ ಕರಾರು. ದಿನಾ ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ನಾಯಗ s ಇರಬೆೀಕು. ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ುಂದ s ಆಟ ಆಡಬೆೀಕು.
ತ್ಯಾರಿದಿದೀಯೆೀನ್ನು?
ದಾಸ : ಹೂನರ!
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಹೊೀಗಿ ಸಂಗಿೀತಾಗ ನಾ ನ್ನೂರೂರ್ಶೆಪ್ರಾಯ ಕೊಟಟದದ ಹೆೀಳು.
ದಾಸ : ಆಕ್ೀ ಹೆಸರು ಸಂಗಿೀತಾ ಅಲಲಿರಿ, ಶಾರಿ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಇಂದಿನಂದ ಆಕ್ೀ ಹೆಸರು ಸಂಗಿೀತಾ!
ಸಾವಂತಿರ : ಆಕ್ೀ ಹೆಸರು ಅದಲಲಿರಿ.
ದಾಸ : ಸುಮರ್ಮನ್ನ ಬಾಯುಮಚಚಿಕೊಳೆಳೀ. ಆ ಹೆಸರಿನಾಗ ಒಂದ ಬುಟಿಟ ಲಾಭ ತ್ುಂಬಾಯವ, ಮರ್ರಿೀಬಾಯಡ. ಹೌಂದಿರೀಯೆಪ ಆಕ್ೀ
ಹೆಸರು ಸಂಗಿೀತಾ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಮರ್ಗಳೆೀನ್ನು?
ಸಾವಂತಿರ : ಹೂನರ.
ದಾಸ : ಮರ್ಗಳಲಲಿರಿೀ ನ್ನನ್ನನು ತಿಜೊೀರಿ! ಇನ್ನನು s ಮರ್ದಿವಾಯಗಿಲಲಿ.
ಸಾವಂತಿರ : ಮರ್ದಿವಾಯದರೂ ನ್ನಮರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ನಡಿಡೀಯಲಲಿರಿ.
ದಾಸ : ಯಾಕ್ಲಲಿ? ಅಡಿಡ ಐತಿ! ಆದರ ನಮರ್ಗೆೀನ್ನೂ ಅಡಿಡಯಲಲಿರಿ.
ಸಾವಂತಿರ : ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷಟಮರ್ಂದಿ ಸಾವಾಕೆರ ಶ್ರೀಮರ್ಂತ್ರು ನಟುಟಸರು ಬಿಟಾಟರಿರೀ! ಆದರ…
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ದಾಸ : ನಟುಟಸರೂ ಬಿಡತಾರ, ಉಸರೂ ಬಿಡತಾರ, -ನ್ನನ್ನನು ಪರವಾನಗಿ ಬೆೀಕಲಲಿ! ನಮರ್ಗ ನ್ನನ್ನನು ಪರವಾನಗಿ ಐತಿರ!
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಹೊರಡೀಣಲಲಿ?
ದಾಸ : ಹೂನರ, ಹೊೀಗ s ಸಾವಂತಿರ, ಸಂಗಿೀತಾನ್ನನು ಕರಕೊಂಬಾ ಹೊೀಗು.
(ಸಾವಂತಿರ ಹೊೀಗುವಳು.)
ಸಂಗಿೀತಾನ್ನನ್ನನು ಬೆಳೆಸಾಕ ಎಷಟ ಖಚುರ್ಶೆ ಮಾಡೆೀನ! ಹಾಡಾಕ, ಕುಣಾಯಕ ಕಲಸಬೆೀಕಾದರ, ಛೆೀ ಛೆೀ, ಖರೆ ಹೆೀಳತೆೀನರ
ಸಾವಾಕೆರರ s ಆ ಭಗವದಿಗಿೀತಾ ಅಂತಾರಲಲಿರಿೀ, ಅದರಲ್ಲಿರೊೀ ಹಂಗ s ಈಕ್ೀನ್ನ ಬೆಳಸದೆೀನ್ನ ನೊೀಡಿರ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಭಗವದಿಗಿೀತಾದಾಗ ಹೆಂಗಸನ್ನನು ಹೆಂಗ ಬೆಳಸಬೆೀಕಂತ್ ಬರದಾದರೆೀನ್ನು?
ದಾಸ : ಬರದಿಲಲಿರಿ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಅದರಾಗ ಕುವರಿೀ ಹೆಂಗ ಬೆಳಸಬೆೀಕಂತ್ ಬರಧಾಂಗಿತ್ುತ.
ದಾಸ : ಹೌಂದ ಹೌಂದರಿ, ಹಾಂಗ s ಬೆಳಸೀನೊನುೀಡಿರ!
(ಅಷಟರಲ್ಲಿ ಸಂಗಿೀತಾ, ಸಾವಂತಿರೀ ಹಾಗೂ ಮೆೀಳದ ಇನೊನುಬಬೊ ನಾಗ ಎಲಲಿರೂ ಆಟದ ಸಾಮಾನ್ನು ಸಮೆೀತ್ ಬರುವರು.)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಏ ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ s ಚಕಕೆಡಿೀ ಹೂಡು. ತಿರುಗಿ ಊರಿಗಿ ನ್ನಡಿ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನಮರ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಊರಿಗೆ….
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಹೆೀಳಿದಷಟ ಕೆೀಳು.
(ಹಾಡುತ್ತ ಬಂದ ಮೆೀಳ ಅವರನ್ನುನು ಮರ್ುಚುಚಿತ್ತದೆ.)
ಮೆೀಳ : ಚತ್ತ ಚಂಚಲಾದವಯಯ
ಚತ್ತಜಾನ್ನ ಉಪಟಳಕಕೆ
ಗೊತ್ತ ಮರ್ರೆತ್ು ತಿರುಗಿ ಹೊಂಟರೊೀ |
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ಕಾಲತ್ುದಿಯ ಮಾಯಲ ನಂತ್ು
ಹುಬಬೊಗೆೈಯ ಹಚಚಿಕೊಂಡು
ತೌರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಡದಿ ನಂತ್ಳ || ಹಾ ರಾಮರ್ ರಾಮರ್
ನಂತ್ಳೀ ನಂತ್ಳೀ ಮರ್ಡದಿ ನಂತ್ಳ ||
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಯಾರ್ಶೆಕೆ ನ್ನಕ್ಕೆ
ಹೊತಿತ ಉರಿವ ಎದಿಯ ಬೆಂಕ್
ಬೆಳಕ್ನಾಗ ಏನ್ನ ಕಂಡಿಯೊೀ |
ಏನ್ನ ಬಯಸ ಏನ್ನ ಪಡದಿ
ಬಂದಯಾರ್ಶೆರು ಯಾರ ಕರಿದಿ
ಹಣಣಿ ಹರಿದಯಾರ್ಶೆರು ತಿಂದರೊೀ | ಹಾ ರಾಮರ್ ರಾಮರ್
ತಿಂದರೊೀ ತಿಂದರೊೀ ಹಣಣಿ ತಿಂದರೊೀ ||
ಕಥೆಗಾರ : ಇನ್ನನು ಮರ್ುಂದ ಕಲ್ಯುಗದಾಗಿ ಕೌತ್ುಕ ಹೆೀಳತೆೀವು, ಕೆೀಳಬೆೀಕ್ರ ಕುಂತ್ ಶಾಣೆೀರು : ಸಾವಾಕೆರ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನವರು
ತ್ಮರ್ಮ ಅಧಾರ್ಶೆಂಗಿನ್ನನು ಅಲೆಲಿೀ ಬಿಟುಟ. ಶಾರಿೀನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಶ್ವಾಪಟಟಣಕಕೆ ಬಂದರು. ಶ್ವಾ ಬರೂದರೊಳಗ ಕತ್ತಲಾಗಿ
ರಸಾತದಾಗ ದಿೀಪ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಕರಂಟ ಹೊೀಗಿತೆತೀನರ?
ಕಥೆಗಾರ : ಹೌಂದಪ.
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಕತ್ತಲಾಗ ಭಾಳ ಗದದಲ ಆಗತಾವಿರ, ಹಿಂದ ನ್ನೂಯಯಾಕರ್ಶೆದಾಗ…
ಕಥೆಗಾರ : ಅಲೆಲಿೀನಾತಾಪ?
ಹಿಮೆಮೀಳ ಹಿಂಗ s ಒಮಿಮ ಕರಂಟ ಹೊೀಗಿತ್ತರಿ. ಇಡಿೀ ಊರಾಗ ಕತ್ತಲಂದರ ಕತ್ತಲ್! ಬೆರಳ ಚುಚಚಿದರ ನೆಡಬೆೀಕು, ಅಂಥಾ
ಕತ್ತಲ್!
ಕಥೆಗಾರ : ಆಯತಪ, ಆಮೆೀಲೆೀನಾಯುತ?
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ಹಿಮೆಮೀಳ : ಆಮಾಯಲಂದರ…ಕರಂಟ ಬಂತ್ರಿ.
ಕಥೆಗಾರ : ಇಷಟ s ನ್ನ?
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಛೆೀ ಛೆೀ, ಇಷಟ s ಆಗಿದದರ ನಾ ಯಾಕ ಹೆೀಳೆೀನರ? ಕರಂಟ ಬಂದ ಮಾಯಲ ನೊೀಡಿದರ ಬಿಳಿೀ ಹೆಂಗಸರೆಲಾಲಿ ಕರಿೀ
ನೀಗೊರ ಮರ್ಂದಿೀನ್ನನು ತ್ಬಿಬೊಕೊಂಡಿದದರಂತ್!
ಕಥೆಗಾರ : ಮರ್ುಗಿೀತೆೀನ್ನಪ್ರಾ ನಂದು?
ಹಿಮೆಮೀಳ ಖರೆೀನ್ನರಿ. ನಮಾಮಣಿ, ಪ್ರೆೀಪರದಾಗ ಬಂದಿತ್ುತ.
ಕಥೆಗಾರ : ಆಯತಪ, ಶ್ವಾಪಟಟಣದಾಗ ಹಂಗಾಗಲ್ಲಲಿ. ಬಡವರ ಗುಡಸಲದಾಗ ಎಣಿಣಿೀ ದಿೀಪ್ತ್ುತ. ಅದರ ಬೆಳಕು
ಗುಡಿಸಲಾ ಮಿೀರಿ ರಸಾತದಾಗ ಚೆಲಲಿವರಿದಿತ್ುತ. ಬರೊೀಬರಿ ದಾರಿ ಬೆೀಕ? ತ್ಗೊ ಬಡವರ ಬೆಳಕು. ಬಾಯಡಂತಿೀಯ? ಕಣಣಿ
ಮರ್ುಚಚಿಕೊಂಡ ಅಡಡ ಹಾದಿೀ ಹಿಡಿ. ಏನ್ನಂತಿ?
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಮರ್ುಂದಿನ್ನ ಕತಿ ಹೆೀಳಿರ.
ಕಥೆಗಾರ : ನೊೀಡಿರ ಶ್ವಾ, ಸಾವಾಕೆರ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನವರು ಬಡವರ ಬೆಳಕ್ನಾಗ ತ್ಮರ್ಮ ಅರಮರ್ನೀಗಿ ಹೊೀದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ
ಮಾತೀಶ್ರೀ ಅವರು ಸಸೀ ಬಂದಳಂತ್ ಖುಶ್ಯಾಗಿ ಎದದ ಬಂದರ ದೆೀಶದಾಗ ಹೆಸರಾದ ದಾಸ ಬಂದಿದದಳು! ಆಕ್ೀನ್ನನು
ಕಂಡು ಮಾತೀಶ್ರೀಯವರು ಹೆೀಸಕೊಂಡ ಹೆೀಳಿದರು : ಊರಿಗಿ ದೊಡಡೀನ್ನು ಕೆೀರಿಗಿ ದೊಡಡೀನ್ನು ಇಂಥಾ ಸಣಣಿ ಕೆಲಸಾ
ಮಾಡಾತರೆೀನೊೀ ಮರ್ಗನೆ ತ್ಕಕೆಂಥ ಮರ್ಡದಿೀ ಬಿಟುಟ ಇದೆಲ್ಲಿೀ ಬೆಡಗಿೀನ್ನ ತ್ಂದೊಯ ಮರ್ಗನೆ? ಈ ವಯಾಯರಿ ಘಿಲಘಿಲನೆ
ಬರುವಾಗ ಸಾಲುದಿೀಪಗಳಾಯಯಾರ್ಶೆವು, ಈಕ್ನಾಯಕ ಕರತ್ಂದೊಯೀ ಮರ್ಗನೆ? ನ್ನಮರ್ಮ ಮರ್ನಾಯಗ ಈಕ್ ಬಾಯಡಂತ್ ಹೆೀಳಿ ತ್ಮರ್ಮ
ಅರಮರ್ನ ಬಾಗಿಲಾ ಮರ್ುಚಚಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ನ್ನಮರ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕರು ದಾಸರ ತ್ಂಡವನ್ನನು ಒಯುದ ತೀಟದಲ್ಲಿರುವಂಥಾ
ಇನೊನುಂದು ಅರಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿಟಟರು.
ಮೆೀಳ : ತೀಟದ ಮರ್ನೆಗೊಯುದ ಇಟಟರೊೀ”
ಈ ದಾಸರನ್ನನು
ತೀಟದ ಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟಟರೊೀ ||
(ಹಾಡುತ್ತ ಮೆೀಳ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ತೀಟದ ಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ದೊಡಡ ಹಾಲು, ಸುಸಜಿಜತ್ವಾದುದು, ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ದಾಸರ ತ್ಂಡದವರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬಬೊರೆೀ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರತಾತರೆ. ದಾಸ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿದದ ಎಲಾಲಿ ಕುಚರ್ಶೆಗಳ ಮೆೀಲೆ
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ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಕೂತ್ು ಮರ್ತತಂದಕೆಕೆ ಹಾರುತಿತದಾದನೆ. ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯ ಬಂದು ಇವನಾಟ
ನೊೀಡುತಾತ ನಲುಲಿತಾತಳೆ.)
ಸಾವಂತಿರ : ಕುಚೀರ್ಶೆದಿಂದ ಕುಚೀರ್ಶೆಕ ಅದಾಯಕ ಹಾಂಗ ಹಾರತಿೀಯೊೀ ಕೊೀತಿಮರ್ೂಳಾ?
ದಾಸ : ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯ, ಊಟಕಕೆ ಹೊೀಗೊೀ ಮರ್ುನ್ನನು ಒಂದ ಕುಚೀರ್ಶೆದಾಗ ಕುಂತಿದೆದ,ಅದಾಯವುದೂ ಅಂತ್ ತಿಳಿೀವೊಲುದ.
ಅಂಧಾಂಗ ನಾ ಎದರಾಗ ಕುಂತಿದೆದ? (ಇನೊನುಂದು ಕುಚೀರ್ಶೆಗೆ ಹಾರಿ, ಕೂತ್ು ಕುಂಡಿಯಂದ ತಿಕ್ಕೆ ನೊೀಡುವನ್ನು.)
ಹಾ! ಇದ s ಆಹಾಹಾ ಏ ಕುಚರ್ಶೆ! ಏನ್ನ ಊಟ! ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯ,
(ಸಗರೆೀಟು ತೆಗೆಯುತ್ತ)
ನ್ನನ್ನನುನ್ನನು ಮಾಡಿಕೊಂಡದದರಿಂದ ಏನೆೀನ್ನ ಕಂಡಿ! ನ್ನನ್ನನುಲಲಿದ s ಇನಾಯರನಾನುದರೂ ಮರ್ದಿವಾಯಗಿದದರ ಇಂಥಾ ಅರಮರ್ನಾಯಗ ಕಾಲ
ಹಾಕಾಕಾದರೂ ಆಗಿತಿತ್ತ? ನನ್ನಗಿಂಥಾ ಊಟ ಸಗತಿತ್ತ?, ಅದೂ ಹೊಟಿಟತ್ುಂಬ!
ಸಾವಂತಿರ : ಸಗರೆೀಟು ಎಲ್ಲಿ ಕದಿದ?
ದಾಸ : ಇಂಥಾ ದೊಡಡ ಮರ್ನೀಗಿ ಬಂದರೂ ನನ್ನನು ಸಣಣಿ ಬುದಿಧೀ ಬಿಡಬಾರದ?
ಸಾವಂತಿರ : ಸಗರೆೀಟ ಎಲ್ಲಿ ಕದಿದ ಅಂದರ?
ದಾಸ : ಸಾವಾಕೆರ ಕೊಟಟರು.
ಸಾವಂತಿರ : ಕೊಟಟರ ಒಂದ ಕೊಟಿಟರತಾರ. ಇಡಿೀ ಪ್ರಾಕ್ೀಟ ತ್ಂದಿೀದಿ?
ದಾಸ : ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯೀ ನಾ ಕದಿದಲಲಿ. ನ್ನಮರ್ಮಂಥಾ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಸಗರೆೀಟ ಪ್ರಾಕ್ೀಟ ಕದದರೂ ತ್ಪ್ಪಲಲಿ. ನನ್ನಗೂ
ಗೊತೆತೈತಿ; ನ್ನನ್ನಗಿೀಗ ದಿನ್ನಕಕೆ ನ್ನೂರೂರ್ಶೆಪ್ರಾಯ ವರಮಾನ್ನ.
ಸಾವಂತಿರ : ನ್ನನ್ನಗೊಂದ ಕೊಡು.
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ದಾಸ : ಬಿೀಡಿೀ ತ್ಗೊ.
(ಸಗರೆೀಟು ಪ್ರಾಕ್ೀಟು ಮರ್ುಚಚಿಕೊಂಡು ಜೆೀಬಿನಂದ ಬಿೀಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಡುವನ್ನು.)
ಸಾವಂತಿರ : ನ್ನೂರೂರ್ಶೆಪ್ರಾಯದಾಗ ನ್ನನ್ನಗೆಷುಟ? ನಾಗಾಯಗೆಷುಟ? ಶಾರಿಗೆಷುಟ?
ದಾಸ : ನಂದಷಟ s ಮಾತಾಡು. ದಿನ್ನಕಕೆ ಹತ್ುತರೂಪ್ರಾಯ, ಒಂದ ಕಟಟ ಬಿೀಡಿ, ಬೆೀಕಾದರ ಆ ನನ್ನನು ಮಿಂಡ ಇದಾದನ್ನಲಾಲಿ,
ಅವನಗೊಂದ ಹತ್ತ ಕೊಡೀಣಂತ್. ದಿನ್ನಕಕೆ ಹತ್ತಂದರ ಭಾಳಾತ್ು. ನಾಟಕದ ಕಂಪನಾಯಗೂ ಇಷಟ ಕೊಡೀದಿಲಲಿ.
ಸಾವಂತಿರ : ದಿನ್ನಕಕೆ ಹತ್ತಂದರ ನ್ನನ್ನಗ ಆಗೊೀದಿಲಾಲಿ ಅಂದೆ.
ದಾಸ : ಏನ್ನ ದಿನ್ನಮಾನ್ನಪ! ಕೂತ್ ಉಣಾಣಿಕ ದಿನಾ ಹತ್ುತರೂಪ್ರಾಯ ಸಾಲದಿಲಲಿಂತ್! ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯೀ, ಸಾವಾಕೆರ ನನ್ನನುನನುಲ್ಲಿ
ಕರಸದುದ ನನ್ನನು ಆಟ ನೊೀಡಿ ಜೊಲಲಿ ಸುರಸಾಕಲಲಿ, ಸಂಗಿೀತಾ, ಅಥಾರ್ಶೆತ್ ಅ ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳ ಮೆೈ ಹಾಸಕೊಳಾಳಕ!
ಸಾವಂತಿರ : ನ್ನನ್ನಗ ಹತ್ುತ, ನಾಗಾಯಗ ಹತ್ುತಕೊಟಟ ಉಳದದದ ನೀ ಇಟಟಕೊಳಾಳವಾ?
ದಾಸ : ಈ ಮಾಯಳದ ಯಜಮಾನ್ನ ಯಾರು? ನಾನ್ನು!
ಸಾವಂತಿರ : ಹಾಂಗಿದದರ ನಾಗಾಯಗ ನೀನ್ನ ಹೆೀಳಿಕೊ.
ದಾಸ : (ಅಣಗಿಸುತ್ತ)
‘ಹಾಂಗಿದದರ ನಾಗಾಯಗ ನೀನ್ನ s ಹೆೀಳಿಕೊ’- ಅಂದರ? ಏಯ್ ಅ ಯಾವೊೀನ್ನ s ನನ್ನನು ಗಂಡ? ಯಾವೊೀನ್ನ s ಸಂಗೊೀತಾ
ತ್ಂದಿ?
ಸಾವಂತಿರ : ಕಾಯೆದೀ ಪರಕಾರ ನೀನ್ನ s ಖರೆ. ಆದರ ನಾಗಾಯ ನನ್ನನು ನ್ನಡ ಮರ್ುರಿಯೊೀವಾಗ ಇದಾಯವುದೂ ಅಡಡ ಬರೊೀದಿಲಲಿ.
ದಾಸ : ನೊೀಡ ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯ, ನನ್ನಗ ಕ್ವಿ ಅದಾವ, ಮರ್ತ್ತ ನಾ ಹೆೀಳಿದದ ನನ್ನಗ ಕೆೀಳಸಾಕ s ಬೆೀಕು, ಕೆೀಳು : ನಂದೂ ಆ
ನನ್ನನು ಮಿಂಡಂದೂ ಆಟ ಇಂದಿಗಿ ಅನೆೀಕ ದಿನ್ನದಿಂದ ಕಣಣಿಮರ್ುಚಚಿ ನೊೀಡಾತ ಬಂದಿೀನ. ಏನೊ, ಈ ಮಾಯಳ ನಾಕ ದಿನ್ನ
ಉಳಿೀಲ್, ಕಲಾ ಸೆೀವಾ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ್, ಹಾಸಗಾಯಗಿನ್ನ ಹೆೀಂತಿೀನ್ನ ಕೊಟೆಟ. ಇನೆನುೀನ್ನ ಕೊಡಬೆೀಕಂತ್ ಅವಗ?
ಸಾವಂತಿರ : ಶಾರಿಗೆಷುಟ?
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ದಾಸ : ಶಾರಿ ಅಲಲಿ, ಸಂಗಿೀತಾ ಅನ್ನುನು. ಆಕ್ ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳು, ನಾ ನೊೀಡಿಕೊಳಿತೀನ. ಹೊೀಗಿ ಸಂಗಿೀತಾಗ ತ್ಲ್ ಬಾಚಕೊ ಅಂತ್
ಹೆೀಳು, ಸಾವಾಕೆರ ಬರೊೀ ಯಾಳೆೀ ಆತ್ು.
ಸಾವಂತಿರ : ನೀನ್ನ s ಹೆೀಳಿಕೊ, ಅಕಾ ಬಂದಳು.
(ಶಾರಿ ಬರುತಾತಳೆ. ದಾಸ ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯಯ ಕ್ವಿಯಲ್ಲಿ)
ದಾಸ : ಮರ್ರಿೀಬಾಯಡ, ನಾ ನನ್ನನು ಗಂಡ. ನನ್ನನು ಬಿಟಟ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೊೀಗೊೀದಿಲಲಿ. ಬಂದದದರಾಗ ಹಂಚಕೊಳಳೀಣಂತ್. ಹಾ
ಸಂಗಿೀತಾ, ಲಗು ತ್ಯರಾಗಿರಿ. (ಹೊೀಗುವನ್ನು.)
ಸಾವಂತಿರ : ಬಾ ಮರ್ಗಳ s, ನ್ನನ್ನನು ಕಣಣಿ ನ್ನಂಬಾಕ s ಆಗವೊಲುದ. ಕಣಣಿ ಮರ್ುಚಚಿ ಕಣಣಿ ತ್ಗೂಯದರಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗಿ ಬಂದಿವಿ!
ನ್ನಶ್ೀಬಂದರ ಹಿಂಗ s. ಇದ ಹುಲಂಡಾಯಗ ಸಾವಾಕೆರಗ ಹೆೀಳಿ ನ್ನನ್ನಗೊಂದ ಸೀರಿೀ ಕೊಡಸಬಾರದ?
ಶಾರಿ : ಸಾವಾಕೆರಗ ಯಾಕ, ಅಪಪಗ ಹೆೀಳಲಲಿ. ದಿನಾ ನ್ನೂರೂರ್ಶೆಪ್ರಾಯ ತ್ಗೊೀತಾನ್ನ.
ಸಾವಂತಿರ : ಅದಕಕೆ s ನನ್ನಗ ಬುದಿಧ ಕಮಿಮ ಅನೊನುೀದು. ದಿನ್ನಕಕೆ ನನ್ನಗೆಷಟ ಕೊಡತಾನ್ನಂತ್?
ಶಾರಿ : ನ್ನನ್ನಗಾಯಕ ಕೊಡತಾನ್ನ?
ಸಾವಂತಿರ : ಎಂಥಾ ಹುಚಚಿ! ದಿನಾ ನ್ನಮರ್ಗ ಹತ್ತತ್ತ ಕೊಟಟ ಬಾಕ್ೀದೆಲಾಲಿ ತಾನ್ನ ಇಟಟಕೊಳಾತನ್ನಂತ್. ನೊೀಡಿಕೊಂಡ ಗಪಪ s
ಇರತಿ?
ಶಾರಿ : ನ್ನನ್ನಗ ರೊಕಕೆದ ಮಾತ್ ತಿಳಿಯಾಣಿಲಲಿವಾ.
ಸಾವಂತಿರ : ತಿಳಿಯಾಣಿಲಲಿಂದರ ಹೆಂಗ? ಸಾವಾಕೆರ ರೊಕಕೆ ಕೊಡೂದ s ನನ್ನನು ಸಲುವಾಗಿ.
ಶಾರಿ : ನ್ನನ್ನನು ಸಲುವಾಗಿ ಯಾಕ ಕೊಡತಾರ? ಎಲಾಲಿರು ಆಟ ಮಾಡತಿೀವಿ, ಎಲಾಲಿರಿಗೂ ಕೊಡತಾರ.
ಸಾವಂತಿರ : ಇಂದ ಎಷಟ ಚಂದ ಕಾಣಿತೀಯೆೀ ಸಂಗಿೀತಾ, ಥೆೀಟ ಸನಮಾದಾಗಿನ್ನ ಗೊಂಬಿೀ ಹಾಂಗ s ಕಾಣಿತ ನೊೀಡು.
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ಶಾರಿ : ಸಂಗಿೀತಾ? ನ್ನಮರ್ಗ ಬಾಯರೆೀ ಹೆಸರಲೆ ಕರಿೀಬಾಯಡವಾ. ನನ್ನಗೂ ಸಾವಾಕೆರನಾಹಾಂಗ ಹುಚಚಿ ಹತಿತತೆೀನ್ನ?
ಸಾವಂತಿರ : ನನ್ನಮಾಯಲ ಇಂದೆಷುಟ ಅಕಕೆರತಿ ಬರಾಕ ಹತೆತೀತ್ಂದರ, ಹಿಡಕೊಂಡ ಲಟಲಟ ಮರ್ುದುದ ಕೊಡೀ ಹಾಂಗ
ಆಗತೆೈತಿ, ಬಾ ಒಂದ ಮರ್ುದದ ಕೊಡತೆೀನ್ನ.
ಶಾರಿ : ತ್ಗಿ ತ್ಗಿ ನ್ನಮರ್ಗ, ಇಂಥಾ ನಾಟಕ ಸರಿ ಬರಾಣಿಲಲಿ.
ಸಾವಂತಿರ : (ತ್ಬಿಬೊಕೊಂಡು) ನ್ನನ್ನಗೊಂಬೆೀ, ಗೊಂಬೆೀ!
ಶಾರಿ : ಬಿಡ s ಎವಾವ್, ತ್ಗಿ ನಾ ಇನ್ನನು s ಸೀರಿೀ ಉಟಟ ತ್ಯಾರಾಗಬೆೀಕು.
ಸಾವಂತಿರ : ಆದಿೀಯಂತ್ ಬಾ. ಮೊದಲನೆೀ ರಾತಿರ ತಾಯಾದಾಕ್ ಮರ್ಗಳಿಗಿ ಬುದಿದ ರಿೀತಿ ಹೆೀಳೀದಿರತೆೈತಿ.
ಶಾರಿ : ಮೊದಲನೆೀ ರಾತಿರ ಅನಾನುಕ ನ್ನಂದೆೀನ್ನ ಮರ್ದಿವಾಯಗೆೀತಿ?
ಸಾವಂತಿರ : ನ್ನಮರ್ಮಂಥವರಿಗಿ ಮರ್ದಿವಾಯದರೂ ಅಷಟ s, ಆಗದಿದದರೂ ಅಷಟ. ನ್ನನ್ನನು s ನೊೀಡಲಲಿ, ಮರ್ದಿವಾಯಗೆೀ ಎಷಟಮರ್ಂದಿ
ಗಂಡಸರನ್ನನು ನಭಾಯಸದೆ. ಲೀಕಾನೊೀಡೆೀನ್ನಂತ್ ಅನ್ನುಭೀಗದಿಂದ ಹೆೀಳಿತನ್ನವಾ : ಗಂಡಸರ ಸಭಾವ ನನ್ನಗ ಗೊತ್ತ s
ಇಲಲಿ. ಭಾಳ ಚಂಚಲ ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದ ಮರ್ಗಗಿಲಾ ತೀರಿಸದರ ಇನೊನುಂದ ಮರ್ಗಗಿಲಾ ತೀರಿಸಬಾರದು. ಮರ್ದಿವಿೀ
ಹೆೀಂತಿ ಆದರ ಅದೊಂದ ನ್ನಮರ್ೂನ. ನ್ನಮರ್ಮಂಥ ಅಡಬಿಟೆಟೀವು ಇತಿೀರ್ಶೆವಲಲಿ, ನದಾದಯಾಗೂ ಎಚಚಿರ ಇರಬೆೀಕು. ಅವರ ಮೆೈ
ಯಾವತ್ೂತ ನನ್ನಗಾಗಿ ಹಸದಿರೊೀ ಹಾಂಗ ನೊೀಡಿಕೊೀಬೆೀಕು. ಒಮಿಮ ಅವರ ಹೊಟಿಟ ತ್ುಂಬಿತೀ, ಎಂಜಲೆಲ್ ಹಾಂಗ
ಬಿಸಾಡಿ ಹೊೀಗತಾರ. ಒಂದಿಲಲಿಂದ ದಿನ್ನ ಬಿಸಾಡವರ s ಅಂತಿಟಟಕ. ಅದಕೂಕೆ ತ್ಯಾರಿರಬೆೀಕು. ಮರ್ಗಳ s. ಅದಕಕೆ s
ದಿನಾ ನನ್ನನು ಕಣುಣಿ ಅವರ ಮೊೀತಿೀ ಮಾಯಲ್ರಬೆೀಕು, ಕೆೈ ಕ್ಸೆೀದಾಗ ಇರಬೆೀಕು. ಶಾಣೆೀತ್ನ್ನ ಅಂದರ ಅದು.
(ಮೆೀಲ್ನ್ನ ಮಾತ್ು ನ್ನಡೆದಾಗ ಶಾರಿ ಆಘಾತ್ ಹೊಂದಿದವಳಾಗುತ್ತ ಭಯಗೊಳುಳತಾತಳೆ. ಸಾವಂತಿರಗೆ ಇದಾಯವುದರ ಕಡೆ
ಗಮರ್ನ್ನವಿಲಲಿ.)
ಶಾರಿ : ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಟ ಮಾಡಾಕ ಬಂದಿದಿೀವ? ಇಲಾಲಿ ಸೂಳಿತ್ನ್ನ ಮಾಡಾಕ ಬಂದಿದಿೀವ?
ಸಾವಂತಿರ : ಎರಡೂ ಮಾಡು, ಯಾರ ಬಾಯಡಂತಾರ? ಸಕಾಕೆನ್ನ ಬಾ ಅಂತ್ ಮೊದಲನೆೀ ರಾತಿರೀನ್ನ s ಅವನ್ನ ಮಾಯಲ
ಹತ್ತಬಾಯಡ.
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ಶಾರಿ : ನಾ ಅವನ್ನ ಸೂಳಿ ಆಗಬೆೀಕ?
ಸಾವಂತಿರ : ಅಂಯ್ ಅ ಶ್ವನ್ನ! ಇನೆನುೀನ್ನ ನಾ ಆಗಬೆೀಕ? ನನ್ನನು ಮಾಯಲ ಮರ್ನ್ನಸಸಾ ಮಾಡಾಯನ್ನ, ನನ್ನನು ನ್ನಶ್ೀಬಂತ್ ತಿಳಕೊ. ಎಷಟ
ದಿಲ್ ಅದಾರಿದಾದನ್ನ! ಇಂದ ರಾತಿರ ಆ ಸಾವಾಕೆರಗ ಹೆೀಳಿ ಒಂದ ಸೀರಿೀ ಕೊಡಸು. ಈ ಹರಕ ಪಡಿಕಾಯಗಿದದರ ಆ ನಾಗಾಯ ನ್ನನ್ನನು ಕಡೆ
ನೊೀಡೂದ ಇಲಲಿ. ಬಾಯಡಂದರ ಹಿಂಗ ಮಾಡು : ಹೆಂಗೂ ನನ್ನಗ ಇಂದೊಂದು ಸೀರಿೀ ಕೊಡತಾನ್ನಲಲಿ, ಅದನ್ನನು ನ್ನನ್ನಗ ಕೊಡು.
ನೀ ಬಾಯರೆೀ ಇನೊನುಂದ ಈಸಕೊ. ಗಾಳಿ ಬಿೀಸದಾಗ s ತ್ೂರಿಕೊೀಬೆೀಕು. ಮರ್ಗಳ s, ಮೆೈಯಾಗಿನ್ನ ನೆಣ ಆರೊೀ ಮರ್ುನ್ನನು
ಗುಂಜಿ ತ್ೂಕ ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊ.
ಶಾರಿ : ನಾ ಸೂಳಿ ಆಗಬೆೀಕ?
ಸಾವಂತಿರ : ಅಯ್ ಅ ಹೊಯಕೆ! ದಾಸರ ಕುಲದಾಗ ಸೂಳಿ ಅಂದರೂ ಒಂದ s, ಗರತಿ ಅಂದರೂ ಒಂದ s. ಇಂಥಾವ
ಸಕಾಕೆನ್ನಂತ್ ಕುಣಿಯೊೀದ ಬಿಟಿಟೀದಿ, ‘ಸೂಳಾಯಗಬೆೀಕ, ಸೂಳಾಯಗಬೆೀಕ?’ ಅಂತ್ ಕೆೀಳಿಕೊಂಡ ಕುಂತಿೀದಿ! ಇಂಥಾ ಸಾವಾಕೆರ
ನನ್ನಗ ಸಗದ s ನ್ನನ್ನಗ ಸಕ್ಕೆದದರ ತೀರಸತದೆದ.
(ದಾಸ ಬರುವನ್ನು)
ದಾಸ : ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯ, ಸಾವಾಕೆರ ಬಂದಾರ, ಮಾತಾಡಬೆೀಕಂತ್ ಬಾ, ಸಂಗಿೀತಾ ಇನ್ನೂನು ಶ್ಂಗಾರಾಗಲ್ಲೆಲಿೀನ್ನು? ಲಗು
ಆಗು.
ಸಾವಂತಿರ : ಬತಿೀರ್ಶೆನೆವಾವ್. ಸೀರಿೀ ಮರ್ರಿೀಬಾಯಡ, ಎಷಟಂದರೂ ನಾ ನನ್ನನು ಹಡದವವ್ ನೊೀಡು. ಬತಿೀರ್ಶೆನ್ನನುಡಿಯೊೀ ದಾಸ….
(ದಾಸ ಹೊೀಗುವನ್ನು)
ದಿನಾ ನ್ನೂರೂರ್ಶೆಪ್ರಾಯ ಕೊಡಾತರಲಲಿ ಸಾವಾಕೆರುರ್ಶೆ, ಅವನ್ನನು ನೀನ್ನ s ಈಸಕೊ. ದಾಸನ್ನ ಕೆೈಯಾಗ ಕೊಡಬಾಯಡ. ಬೆೀಕಂದರ
ನ್ನನ್ನನು ಕೆೈಯಾಗ ಕೊಡು, ನಾ ಇಟಕೊಂಡಿರತಿೀನ.
ಶಾರಿ : ಮೊದಲ್ಲ್ಲಿಂದ ಹೊಂಟಹಾೀಗು ಅಂದೆ.
ಸಾವಂತಿರ : ಅಯ್ ಅ ಶ್ವನ್ನ! ಬೆೀಕಾದಾಗ ನನ್ನಗ s ತಿರಿಗಿ ಕೊಡಿತೀನೆವಾವ್. ದಾಸನಾಹಾಂಗ ನಾ ಬೆೀಕಾಬಿಟಿಟ ಖಚರ್ಶೆಕಳ? ಇದನ್ನನು
ಬೆೀಕಾದರ ನಾಳಿ ಮಾತಾಡೀಣಂತ್. ಸೀರಿೀ ಮರ್ರಿೀಬಾಯಡ. ನ್ನನ್ನನು ಟರಂಕ್ನಾಗ ನಾರೂ ಎಣಿಣಿ ಐತಿ, ಹಚಚಿಕೊ.
(ಸಾವಂತಿರ ಹೊೀಗುವಳು. ಆಘಾತ್ ಹೊಂದಿದ ಶಾರಿ ಏನ್ನೂ ಮಾಡಲೂ ತೀಚದೆ ಹಾಗೆೀ ನಂತಿರುವಳು. ಮೆೀಳ ಹಾಡುತ್ತ
ಬರುವದು.)
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ಮೆೀಳ : ನೀನ್ನು ನ್ನಕಕೆರು ಅತ್ತರೂ
ದನನ್ನ ಬಂತ್ು ಗಂಟಲ್ಗೆ
ಬಾಯಗೆ | ಬಂತ್ು ನಾಲ್s ಗೆ |
ಹಸರು ಆಡಿತ್ು ಹಾಳು ಸುರಿಯುವ
ಉಸಕೆನೆದೆಯೊಳಗೆ | ಸಂಗಿೀತಾ||
ದೊಡಡದೆೀವರ ಹಾಡ ಹೆೀಳಿದಿ ಗುಟಟ ತಿಳಿದಾಕ್
ಬಂಡೆಯ | ಗುಟಟ ಬಲಾಲಿಕ್ |
ಸುಡುವ ಬೆಂಕ್ಯ ಕುಡಿದು
ಹೂವಿನ್ನ ನ್ನಗಿಯ ನ್ನಕಾಕೆಕ್ | ಸಂಗಿೀತಾ||
ನ್ನಮರ್ಮ ಬಿಟಿಟ ದೂರ ಹೊಂಟಿ
ಹಾಡುವೆವು ಹೆಂಗ
ನಾವು | ಹಾಡುವೆವು ಹೆಂಗ |
ನಾಲ್ಗಿಲಲಿದ ಗಂಟಿ ನಾದ
ಮಾಡುವುದು ಹೆಂಗ | ಸಂಗಿೀತಾ ||
ಹಿಮೆಮೀಳ ೧ : ಕೆೀಳೆರಪ್ೀ ಕೆೀಳಿರ. ಹರಾಜೆೈತಿ ಹರಾಜು! ನೀವು ಹಿಂದ ಕಂಡಿಲಲಿ ಮರ್ುಂದ ಕಾಣಾನಲಲಿ, ಅಂಥಾ ವಸುತ. ತ್ಪಸಸಾ
ಮಾಡಿದರೂ ಸಕಕೆಲಾರದಂಥಾ ಅಪರೂಪದ ವಸುತ ಹರಾಜಿಗೆೈತಿ! ಬೆೀಕಾದವರು, ಬಾಯಡಾದವರು, ನೊೀಡವರು,
ಕೊಂಬವರು-ಎಲಾಲಿರೂ ಬರೆರ್ಶೆಪ್ೀ ಬರಿರ್ಶೆ.
ಹಿಮೆಮೀಳ ೨ : ಏನ್ನಪ್ರಾ ಅದೆೀನ್ನ ಹರಾಜಿಗೆೈತಿ? ದನಾನೊೀ ಮರ್ನೀನೊ?
ಹಿಮೆಮೀಳ ೧ : ದನಾ ಆದರ ನ್ನೂರು ಮಾತ್ು. ಮರ್ನ ಆದರ ಸಾವಿರದ ಮಾತ್ು. ಇಕಾ ನೊೀಡಪ್ರಾ….
(ಆಘಾತ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆೀ ನಂತ್ ಶಾರಿಯನ್ನುನು ತೀರಿಸ)
ಬೆೀಕಂದರ ಕುಣಿೀತಾಳ, ಬಾಯಡಂದರ ಹಾಸಗಾಯಗತಾಳ, ಸೀಳಾ ವಷರ್ಶೆ, ಬತಿತೀಸ ಲಕಷಣ. ಹತ್ತ ವಷರ್ಶೆ ಗಾಯರಂಟಿ. ರಿಪ್ರೆೀರಿ
ಚಾಜಿರ್ಶೆಲಲಿ ಬೆೀಡೆರಪ್ೀ ಬೆೀಡಿರ…
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ಹಿಮೆಮೀಳ ೨ : ನ್ನೂರೂರ್ಶೆಪ್ರಾಯ.
(ಈ ಮರ್ಧೆಯ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಬಂದು ಬೆರಗಿನಂದ ಅವಳನೆನುೀ ನೊೀಡುತ್ತ ಪರದಕ್ಷಸುತಾತನೆ)
ಹಿಮೆಮೀಳ ೧ : ಯಾವನ್ನಪ ಇವನ್ನು ನ್ನೂರೂರ್ಶೆಪ್ರಾಯಗಿ ಕೆೀಳತಾನ್ನ! ಇದೆೀನ್ನ ಕುರಿ ಏನ್ನಲೆ? ನೊೀಡೀ ನೊೀಡ ಸವ್ಗರ್ಶೆದ
ರಂಭಾ ಊವರ್ಶೆಶ್ ಮೆೀನ್ನಕಾ ಇವನೆರ್ಶೆಲಾಲಿ ಈಕ್ೀ ಮರ್ುಂದ ನವಾಳಿಸ ಒಗಿೀಬೆೀಕು. ಮರ್ೂಗಿಗೆ ಮರ್ುನ್ನೂನುರು, ಕಣಿಣಿಗಿ ನಾನ್ನೂನುರು,
ಮೊೀತಿಗೆ ಹತಾತರ ನ್ನೂರು, ಎದಿಗಿ ಎಂಟು ನ್ನೂರು, ಸಂಟಕ ಸಾವಿರ….. ಹಿಂಗ ಬರಿೀ ಒಂದೊಂದಕ s ಲೆಕಾಕೆ ಹಾಕ್ದರೂ
ಸಾವಿರಾರ ರೂಪ್ರಾಯ ಆಗತಾವ. ಈ ಹುಚಚಿ ನ್ನೂರಂತಾನ್ನ, ಹೊೀಗಲೆೀ ಹೊೀಗು.
ಶಾರಿ : (ಕ್ರಿಚ) ನಾ ಸೂಳಿ ಆಗೊೀದಿಲಲಿ.!
ಕಥೆಗಾರ : ಏನ್ನಂದಿವಾ ತಾಯ?
ಶಾರಿ : ನಾ ಸೂಳಿ ಆಗೊೀದಿಲಾಲಿ ಅಂದೆ!
ಕಥೆಗಾರ : ಕೆೀಳಿದೆೀನ್ನಪ್ರಾ ಕಂದ?
ಹಿಮೆಮೀಳ : (ಥೂ ಹಚಾಯ ಎನ್ನುನುತ್ತ ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನನ್ನುನು ಓಡಿಸ)
ಏನ್ನ ಗುರುವೆ?
ಕಥೆಗಾರ : ಸಂಗಿೀತಾ ಸೂಳಿ ಆಗೊೀದಿಲಲಿಂತ್!
(ಮೆೀಳದವರು ತ್ಂತ್ಮರ್ಮಲೆಲಿೀ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಚುಚಿತಾತರೆ. ಕೂಡಲೆೀ ಅವಳ ಸುತ್ತ ಹಾಡುತ್ತ ಕುಣಿಯುವರು.)
ಮೆೀಳ : ನ್ನೂರು ಬಾರಿ ಶರಣು ಬಂದೆವೆೀ
ಹೊ ತಾಯ ನನ್ನಗೆ
ಬಾಗಿೀ ಜಿೀ ಹಸಾದವೆಂದೆವೆೀ ||
ನ್ನಂಬಿದವರಿಗಿಂಬು ಕೊಡವಾವ್
ಹೊ ತಾಯ ನೀನ್ನು
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ಮಿೀರಿದವರ ಮರ್ುರಿದು ಬಿಡವಾವ್ ||
(ಹಾಡುತ್ತ ಮರ್ರೆಯಾಗುವರು. ಶಾರಿ ತ್ಕಷಣ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವಳು.)
ಶಾರಿ : ನಾಗಣಾಣಿ, ನಾಗಣಾಣಿ…
(ಗಡಿಬಿಡಿಯಂದ ತ್ನ್ನನು ಸಾಮಾನ್ನುಗಳನ್ನುನು ತ್ಂದು ಟರಂಕ್ನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ುಂಬತಡಗುವಳು. ನಾಗಣಣಿ ಬರುವನ್ನು.)
ನಾಗ : ಏನ್ನ ಶಾರಿೀ?
ಶಾರಿ : ನಾ ಹೊಂಟೆೀನ, ಬೆೀಕಾದರ ನೀನ್ನೂ ಬಾ.
ನಾಗ : ಯಾಕ? ಯಾರೆೀನಾದರೂ ಅಂದರೆೀನ್ನು?
ಶಾರಿ : ನಾ ಸೂಳಿ ಆಗಾಕ ಒಲೆಲಿ ಅಂದೆ.
ನಾಗ : ಅಂದರ?
ಶಾರಿ : ದಿನ್ನಕಕೆ ನ್ನೂರೂರ್ಶೆಪ್ರಾಯ ಕೊಟುಟ ಸಾವಾಕೆರ ಇಲ್ಲಿಗಿ ಕರಿಸದುದ ನ್ನಮರ್ಮ ಬಯಲಾಟ ನೊೀಡಾಕ ಅಲಲಿಂತ್. ನಾ ಸಾವಾಕೆರನ್ನ
ಸೂಳಿ ಆಗಬೆೀಕಂತ್. ನಾ ಸೂಳಿ ಆಗಾಕ ತ್ಯಾರಿಲಲಿ. ಅದಕಕೆ s ಹೊಂಟೆೀನ.
ನಾಗ : ಹಂಗಂತ್ ಯಾರು ಹೆೀಳಿದರು?
ಶಾರಿ : ನ್ನನ್ನನು ಪೂಜಯ ಮಾತೀಶ್ರೀಯವರು ಮರ್ತ್ುತ ತಿೀಥರ್ಶೆರೂಪರು.
ನಾಗ : ಹಲಕೆಟಟ ಸೂಳಿೀಮರ್ಕಕೆಳನು ತ್ಂದು…
ಶಾರಿ : ನೀ ಬತಿೀರ್ಶೆಯೊೀ ಇಲಲಿ?
ನಾಗ : ಅವರ ಕೆೈಕಾಲಾದರೂ ಮರ್ುರದ ಹೊೀಗೊೀಣ ತ್ಡಿ.
ಶಾರಿ : ಬೆೀಕಾದರ ನೀ ಮರ್ುರದ ಆಮಾಯಲ ಬಾ, ನಾ ಹೊಂಟೆ.
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ನಾಗ : ಎಲ್ಲಿದಾದನ್ನ ಆ ಬ್ೀಳಿೀಮರ್ಗ? (ದಾಸನ್ನನ್ನುನು ಹುಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವನ್ನು. ದಾಸ ಇನೊನುಂದು ಕಡೆಯಂದ
ಬರುವನ್ನು.)
ದಾಸ : ಸಂಗಿೀತಾ ಏನ್ನ ನ್ನಡದೆೈತಿಲ್ಲಿ? ಸಾವಂತಿರ ಏನಾದರು ಅಂದಗಿಂದಳೆೀನ್ನು? ಭಾಳ ಕೆಟಟ ಹೆಂಗಸದು. ನೀನ್ನ s
ನೊೀಡಿೀಯಲಲಿ – ಅವಳೂ ಅವಳ ಮಿಂಡನ್ನೂ ಕೂಡಿ ನ್ನನ್ನನುನ್ನನು ಎಷಟ ಕಾಡಸಾತರಂತ್? ನೀ ಮರ್ನ್ನಸ ಗಟಿಟ ಮಾಡಬೆೀಕವಾ. ನೀ
ಒಬಾಬೊಕ್ ನ್ನನ್ನನು ಕಡೆ ಇದದರ ಇವನ್ನರ್ಶೆ ಕೊೀತಿೀಹಾಂಗ ಕುಣಿಸಾಯಡತಿೀನ, ನೊೀಡತಿರು. ಇಂದ ರಾತಿರ ನೀ ಸಾವಾಕೆರಗ ಹೆೀಳಿಬಿಡು
: ನ್ನಮರ್ಮಪಪ ಭಾಳ ಚೆಲೀ ಮರ್ನ್ನಶ. ಏನ್ನ s ರೊಕಾಕೆ ಕೊಡೀದಿದದರೂ ಅವನ್ನ ಕೆೈಯಾಗ s ಕೊಡಿರೀ ಅಂತ್. ತಿಳಿತಿಲಲಿ?
ಶಾರಿ : ತಿಳಿೀತ್ು.
ದಾಸ : ಮರ್ತ್ತ ಯಾಕ ಟರಂಕ ತ್ುಂಬಾಕ ಹತಿತೀದಿ? ಯಾವುದಾದರೂ ಸೀರಿ ಸಗವೊಲೆದೀನ್ನು? ಇನ್ನನು s ತ್ಲ್ೀ ಸುದಾದ
ಬಾಚಕೊಂಡಿಲಲಿ. ಸಾವಾಕೆರಾಗಲೆೀ ಬಂದ ಕುಂತಾರ?
ಶಾರಿ : (ತಾಳೆಮಗೆಟುಟ) ನಾಗಣಣಿ ನನ್ನನು ಹುಡಿಕೊಕೆಂಡ ಹೊೀಗಾಯನ್ನ. ನನ್ನನು ಕೆೈಕಾಲ ಸಮರ್ ಉಳಿೀಬೆೀಕಾದರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲು
ತಲಗು.
(ಶಾರಿ ತ್ನ್ನನು ಸಾಮಾನ್ನು ರೆಡಿಮಾಡುವ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಏನೊೀ ಮರ್ರೆತ್ದುದ ನೆನ್ನಪ್ರಾಗಿ ಅದನ್ನುನು ತ್ರಲು ಒಳಗೆ ಹೊೀಗುವಳು.
ಸಾವಂತಿರ ಬರುವಳು.)
ದಾಸ : ಏನಾರ ಗಡಿಬಿಡಿ ನ್ನಡಿೀತೆೀನ್ನು? ನಾಗಾಯ ನ್ನನ್ನನು ಕಾಲ ಮರ್ುರಿೀತಾನ್ನಂತ್?
ಸಾವಂತಿರ : ನ್ನನ್ನಗ ಸಕೆಕೆೀ ಇಲಲಿ. ಹೆೀಳಾಯಳೆೀನೊೀ ಬಣಾಣಿ ಹಚಚಿ….
ದಾಸ : ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳು, ನಾ ಬೆೀಕಾದದ ಮಾಡತಿೀನ. ಕೆೀಳಾಕ ಇವ ಯಾರು? ಏ ಉಳಾಳಗಡಿಡ ನನ್ನಗೂ ಗೊತಿತರಲ್, -ನ್ನನ್ನನುಂಥಾ
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಟುಟ ಬಂದರ… ಆಮಾಯಲ ತ್ಡಿಯೊೀದ ಕಷಟ. ಹೊೀಗಿ ನನ್ನನು ಮಿಂಡಗ ಹೆೀಳು.
ಸಾವಂತಿರ : ನೀ ಹೆೀಳು. ಹೆದತಿೀರ್ಶೆಯೆೀನ್ನು?
ದಾಸ : ನಾ ಹೆದತಿೀರ್ಶೆನ? ಏಯ್ ಅ ಈ ಮಾಯಳದ ಯಜಮಾನ್ನ ಯಾರು? ಯಾರೂ ಅಂತಿೀನ.
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ಸಾವಂತಿರ : ನೀನ್ನ s ಹೌಂದು. ಅದಕ s ನೀನ್ನ ಹೆೀಳು, ಹುಷಾರಲೆ ಹೆೀಳಪಪ. ಯಾಕಂದರ ಇಂದ ಹಸೀಖ್ಯಾರ ತಿಂದಾನ್ನ.
ದಾಸ : ಹಸೀಖ್ಯಾರ ಅಲಲಿ ಹಸೀ ಕುರಿ ತಿಂದಿದದರೂ ಹೆೀಳತಿೀನ್ನ s. ನ್ನನ್ನಗೆೀನ್ನಂಜಿಕ್? ಇಕಾ ಹೊಂಟೆ.
(ಧಿಮಾಕ್ನಂದ ಬಾಗಿಲತ್ನ್ನಕ ಹೊೀಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೊೀ ನೆನ್ನಪ್ರಾಗಿ ಮರ್ತೆತ ಸಣಣಿಗೆ ಕುರಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುವನ್ನು.)
ದಾಸ : ಕುಡದಾದನೆೀನ್ನು?
ಸಾವಂತಿರ : ಪೂರಾ ಒಂದ ಬಾಟಿಲಿ.
ದಾಸ : ಸಟಿಟನಾಗಿದದನೆೀನ್ನು?
ಸಾವಂತಿರ : ಗಂಟಲದಾಗ ಗುರುಗುರು ಅಂತಿದದ.
ದಾಸ : ರಾಮಾ ರಾಮಾ! ಹೊೀಗಿೀ ಹೊೀಗಿೀ ಹಾದಿೀ ಬಿೀದಾಯಗಿನ್ನ ನೆರಳಿಗಿ ಅಂಜಬೆೀಕಾಯತಲಲಿ! ಎಷಟ ದಿವಸದಿಂದ
ಇವನಾಟಾ ನೊೀಡಾತ ಇದಿದೀನ…
ಸಾವಂತಿರ : ಅಕಾ ಬಂದ, ಹೆೀಳಿಕೊ.
(ನಾಗ ಬಂದು ದಾಸನ್ನನ್ನುನು ನೊೀಡಿ ಹಲುಲಿ ಕಚುಚಿತ್ತ ನಲುಲಿವನ್ನು, ದಾಸ ಅಧಿೀರನಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಿಂದೆ ಹೊೀಗಿ ನಂತ್ು)
ದಾಸ : ಬಾ ನಾಗಣಾಣಿ, ಏನೊೀ ಮಾತಾಡಬೆೀಕ್ತ್ುತ. ಹಂಗಾಯಕ ಹಲಲಿ ಕಚಚಿತಿೀಯೊೀ, ಥಂಡಿ ಹತೆತೀತೆೀನ್ನ? ಹೆ ಹೆ ಹೆ…
ನಾಗ : (ಕೊೀಪದಿಂದ) ಬಾ ಈ ಕಡೆ.
ದಾಸ : ಇಲ್ಲಿದಿದೀನ, ಅದೆೀನ್ನ ಹೆೀಳಲಲಿ. ನೊೀಡ, ಒಬಬೊ ಕಲಾವಿದ ಇನೊನುಬಬೊ ಕಲಾವಿದಗ ಕ್ಮರ್ಮತ್ತ ಕೊಡಬೆೀಕಪ್ರಾ, -ಕಾ ನಾ
ಕೊಡಾತ ಇದಿದೀನೊನುೀಡು…
ನಾಗ : ಸಾವಾಕೆರ ಯಾಕ ಬಂದಾನ್ನ?
ದಾಸ : ಸಾವಾಕೆರ? ಹೌಂದಲಲಿ? ಬಯಲಾಟ ನೊೀಡಾಕ. ಸಾವಂತಿರೀ ಬಾಯ ನೀ ಹೆೀಳಿಲೆಲಿೀನ್ನು? ದಿನ್ನಕಕೆ ನ್ನೂರೂರ್ಶೆಪ್ರಾಯ
ಕೊಡತಾರ. ನನ್ನಗೂ ಹತ್ುತ ರೂಪ್ರಾಯ ಕೊಡತಿೀನ. ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯ ನೀ ಹೆೀಳು, ನಾ ಬತಿೀರ್ಶೆನ.
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(ಎನ್ನುನುತ್ತ ಪ್ರಾರಾಗುವಷಟರಲ್ಲಿ ನಾಗ ದಾಸನ್ನ ಕತಿತನ್ನ ಅಂಗಿೀ ಹಿಡಿದು ಅಲುಗುತಾತನೆ.)
ನಾಗ : ಖರೆ ಒದತಿೀರ್ಶೆಯೊೀ?
ದಾಸ : (ಒದಾದಡುತ್ತ)
ಛೆೀ ಛೆೀ ನಾಗಣಾಣಿ ಸಾವಾಕೆರ ಬಂದಗಿಂದಾರ ಬಿಡ. ನಾ ಸಟಿಟಗೆದದರ ಭಾಳ ಕೆಟಟ ಮರ್ತ್ತ.
(ಸಾವಂತಿರ ಬಿಡಿಸ ಹೊೀಗುವಳು.)
ಸಾವಂತಿರ : ಏ ನಾಗ, ದೊಡಡ ಸಾವಾಕೆರ ಸಕಾಕೆರ, ಮರ್ಗಳ ಮರ್ುಂದಿನ್ನ ಬಾಳೆವ್ ನೊೀಡಬೆೀಕೊ ಬಾಯಡ? ಮೆೈಯಾಗ ಅಸರಂತ್
ನೆಣ ಇರತೆೈತಿ? ನಾ ಎಲಾಲಿ ನನ್ನಗ ಹೆೀಳಿತೀನ, ಬಿಡವನ್ನನು.
ದಾಸ : ನಾಗಣಾಣಿ ನ್ನನ್ನಗೂ ಸಟಟ ಬರತೆೈತಿ ಮರ್ತ್ತ, ಬಿಡೀ ಏ, ಅಯೊಯೀ ಸಂಗಿೀತಾ… (ಶಾರಿ ಬರುವಳು. ಅದೆೀ ಸಮರ್ಯಕೆಕೆ
ಸರಿಯಾಗಿ ಸೀಮರ್ಣಣಿ, ನಾಯೀಮರ್ಗ ಬರುವರು.)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಏನ್ನು ಆಗಲೆೀ ಆಟ ಸುರು ಮಾಡಿದಿೀರಿ.
ದಾಸ : ಸಾವಾಕೆರುರ್ಶೆ ಬಂದರು, ಬಿಡ.
(ಬಿಡುವನ್ನು. ದಾಸ ಸಾವರಿಸಕೊಳುಳವನ್ನು.)
ಡಾಕಟರು ಸಟಿಟಗೆೀಳಬಾಯಡ ಅಂದಾರಂತ್ ಸುಮರ್ಮಕ್ದಿೀನ. ಇಲಲಿದಿದದರ…
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಇವ ಯಾರು?
ದಾಸ : ನ್ನಮರ್ಮ ಮಾಯಳದಾಗ ಅದಾನರ. ಸಾವಾಕೆರಿರ್ಶೆಗಿ ನ್ನಮರ್ಸಾಕೆರ ಮಾಡ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಜಗಳಾ ಯಾಕ ಮಾಡತಾನ್ನ?
ಸಾವಂತಿರ : ಥಂಡಿ ಹತಿತದಾಗೊಮಿಮ ಹಿಂಗ s ಮಾಡತಾನರ.
(ನಾಗ ಈಗ ನೆೀರವಾಗಿ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆೀ ಬರುವನ್ನು.)
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ನಾಗ : ನ್ನಮರ್ಮನಾಯಕ ಕರತ್ಂದರಿ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಯಾಕ, ದಾಸ ಹೆೀಳಿಲೆಲಿೀನ್ನು?
ನಾಗ : ನ್ನಮರ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಮರ್ಮ ಸೂಳಿ ಆಗಬೆೀಕು, ಹೌಂದಲಲಿ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಹುಚಚಿಗಿಚಚಿ ಹತೆತೀತೆೀನೆಲಿ? ದಿನ್ನಕಕೆ ನ್ನೂರೂರ್ಶೆಪ್ರಾಯ ಕೊಡತಿೀನ ಪುಕಕೆಟ ಅಲಲಿ. (ತ್ಕಷಣ ನಾಗ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ
ಮೆೀಲೆ ಏರಿ ಹೊೀಗಿ ಕತ್ುತ ಹಿಡಿಯುವನ್ನು. ಸೀಮರ್ಣಣಿ ‘ಏನೊ ಏ ಏ ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ’ ಎನ್ನುನುತ್ತ ಬಿಡಿಸಕೊಳಳಲು
ಹೆಣಗುತಿತರುವಂತೆ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಹಾರಿ ನಾಗನಗೆ ಒಂದೆೀಟು ಬಿಗಿಯುವನ್ನು. ಅದು ತ್ುಂಬ ಜೊೀರಾಗಿದುದದರಿಂದ ನಾಗ
ಹಾಗೆೀ ತ್ತ್ತರಿಸ ಬಿೀಳುವನ್ನು. ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಸಾವರಿಸಕೊಂಡು ಏನ್ನೂ ಆಗಿಲಲಿವೆಂಬಂತೆ ನ್ನಟಿಸುವನ್ನು. ತ್ತ್ತರಿಸ ಬಿದದ ನಾಗ
ಮೆಲಲಿನೆ ಎದುದ “ನಾ ಈ ಮಾಯಳದಾಗ ಇರಾಣಿಲಲಿ. ಇನ್ನನು ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಇರಾಣಿಲಲಿ” ಎನ್ನುನುತ್ತ ಹೊೀಗಿ ಬಿಡುವನ್ನು. ‘ನಾಗೂ
ನಾಗೂ’ ಎಂದು ಸಾವಂತಿರ ಬೆನ್ನುನು ಹತ್ುತವಳು. ಇದನೆಲಲಿ ಮರ್ೂಕಳಾಗಿ ನೊೀಡುತಿತದದ ಶಾರಿ ಎಲಲಿವನ್ನುನು ತಿೀಮಾರ್ಶೆನಸದಂತೆ
ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಎದುರು ಬರುವಳು.)
ಶಾರಿ : ಸಾವಾಕೆರ, ಇನ್ನನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೆೀಕಾದೆದೀನ್ನೂ ಉಳಿದಿಲಲಿ. ನಮರ್ಮ ಸೂಳಿ ಆಗಾಕ ನಾ ತ್ಯಾರಿಲಲಿ. ನಾವು ದಾಸರು,
ಬಡವರು. ನೀವೆೀನೊೀ ದೊಡಡ ಕಲಾಪ್ರೆರೀಮಿಗಳು ಅಂತ್ ಬಂದಿವಿ. ನೀವು ಖರೆೀನ್ನ s ಕಲಾಪ್ರೆರೀಮಿ ಆಗಿದದರ ನಮರ್ಮ ಮರ್ುಂದ
ಹಗಲ್ೀರಾತಿರ ಕುಣಿೀತಿದೆದ. ಆದರ ನಮರ್ಮ ಗುಲಾಬಿೀ ಮಾತಿನ್ನ ಹಿಂದ ಮರ್ುಳಳ ತ್ುಂಬಾಯವ. ನೀವೆೀನೊೀ ದೊಡಡ ಶ್ರೀಮರ್ಂತ್ರು.
ಜಗತಿತನಾಗ ಇದದವರನೆನುಲಾಲಿ ನಮರ್ಮ ನೊಗಕಕೆ ಹೂಡಬಲ್ಲಿರಿ. ಆದರ ನಾ ನಮರ್ಮ ದನಾ ಆಗಾಕ ತ್ಯಾರಿಲಲಿ. ನ್ನಮರ್ಮಪಪಗ ಇಂದ
ರೊಕಕೆ ಕೊಟಿಟೀರಲಾಲಿ,(ಎನ್ನುನುತ್ತ ರಭಸದಿಂದ ದಾಸನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀಗುವಳು. ಇವೆಲಲಿ ಅನರಿೀಕ್ಷತ್ಗಳನ್ನುನು ಬೆರಗಿನಂದ ನೊೀಡುತ್ತ ನಂತ್ ಅವನ್ನ
ಜೆೀಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆೈ ಹಾಕ್ ನ್ನೂರರ ನೊೀಟು ಹೊರತೆಗೆದು ಸೀಮರ್ಣಣಿನಗೆ ಕೊಡಹೊೀಗುವಳು. ಆತ್ ಸುಮರ್ಮನೆ ನಲುಲಿವನ್ನು.
ಅವನ್ನ ಮೆೀಲೆ ಎಸೆದು ಹೊರಟಾಗ ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಎಲಲಿರ ಗಮರ್ನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ದೊಡಡದಾಗಿ ನ್ನಗುವನ್ನು. ಶಾರಿ ತಿರುಗಿ
ನಲುಲಿವಳು.)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನಾ ಅಂದರ ನಮರ್ಮ ಆಟದಾಗಿನ್ನ ರಾಕಷಸ ಅಂಬವಹಾರ್ಶೆಂಗ ಆಡಿತೀಯಲಲಿ ಸಂಗಿೀತಾ! ದುಡುಡ ಇದದದದರಿಂದ ನಾ
ದೆೀವರಾಗಲ್ಲಲಿ. ಖರೆ. ಆದರ ಕೊನೆೀಪಕಷ ಮರ್ನ್ನುಷಯ ಅಂತ್ೂ ಹೌದೊ? ಮರ್ನ್ನುಷಯ ಆಗಿ ನಮರ್ಮ ಆಟ ಮೆಚಚಿಕೊಂಡದೂದ
ತ್ಪ್ರೆಪೀನ್ನು?
ಶಾರಿ : ನಮರ್ಗೂ ಮರ್ನ್ನಶೆೀರಂದರ ಹೆಂಗರಿ ಸಾವಾಕೆರರ s? ನಮರ್ಮ ಕೆೈಯಾಗ ಒಂದ ಮರ್ಂತ್ರ ಐತಿ. ಬೆೀಕಾದ ಗಂಡಹೆಣಿಣಿರಲ್,
ಅವರ ಹೊಟಿಟೀಮಾಯಲ ಹಿಂಗ ನೀವು ಮರ್ಂತ್ರ ಹಾಕ್ದರ ಸಾಕು,-ಅವರೆಲಲಿ ನಾಯಗಳಾಗತಾರ.
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(ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನನ್ನುನು ತೀರಿಸ)
ಅವ ಹಸವಿನಂದ ನಮರ್ಮ ನಾಯ ಆಗಾಯನ್ನ. ನಾವೂ ಆದಿವಿ. ನಮರ್ಮಂಥವರ ಕೆೈಯಂದ ಮರ್ಂತ್ರ ಹಾಕ್ಸಕೊಳುಳವವರು ನಾವು
ಮರ್ನ್ನುಷಯರು. ನೀವಲಲಿರಿ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನಾ ಮರ್ನ್ನುಷಯನ್ನೂ ಅಲಲಿಂತಿೀಯೆೀನ್ನು?
ಶಾರಿ : ಅಥವಾ ನಮರ್ಮದ s ಬಾಯರೆೀ ಜಾತಿ ಇದಿದೀತ್ು. ಅದಲಲಿದಿದದರೂ ನೀವು ಶ್ರೀಮರ್ಂತ್ರಂತ್ೂ ಹೌಂದ? ನ್ನಮರ್ಮಂಥಾ
ಬಡವರಿಗೂ ನಮರ್ಗೂ ಯಾ ಊರ ಹಾದಿ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಹುಚಚಿಹುಡಿಗಿ, ನ್ನನ್ನನುನ್ನನು ಭಾಳ ತ್ಪಪ ತಿಳಿಕೊಂಡಿೀದಿ ನೀನ್ನು. ಈ ದುಡಿಡನಂದಾಗಿ ನಾ ನಮರ್ಗಿಂತ್ ಬಾಯರೆೀ ಆಗಿದದರ
ಆ ದುಡಡ ನ್ನನ್ನಗ ಬಾಯಡ s ಬಾಯಡ, ಇಕಾ ತ್ಗೊಳಿರ ಎಸೀತಿೀನ…
(ಎನ್ನುನುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಬಳಿಯ ದುಡಡನ್ನುನು ಎಸೆಯತಡಗುತಾತನೆ. ಈ ಮರ್ೂಲಕ ಶಾರಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಧಾರಾಳತ್ನ್ನ, ತಾಯಗಗಳನ್ನುನು
ಮರ್ನ್ನದಟುಟ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಅವನ್ನ ಉದೆದೀಶವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಅದಕೆಕೆ ದಾಸ ಬಲ್ಯಾಗುತಾತನೆ. ಶಾರಿ ಇನ್ನೂನು
ಹೆೀಸಕೊಳುಳತಾತಳೆ. ದಾಸ ಆಸೆಬುರುಕತ್ನ್ನದಿಂದ ಮರ್ಂಡೆಗಾಲೂರಿ ನೊೀಟುಗಳನ್ನುನು ಆರಿಸಕೊಳಳತಡಗುವನ್ನು.)
ದಾಸ : ಛೆೀ ಛೆೀ, ಸಂಗಿೀತಾ, ಈಗಲಾದರೂ ತಿಳಕೊ ಸಾವಾಕೆರುರ್ಶೆ ಎಂಥಾ ದಿಲ್ ಅ ದಾರಂತ್!
ಶಾರಿ : ಆ ರೊಕಾಕೆ ಮರ್ುಟಟಬಾಯಡ ಅಂದೆ.
ದಾಸ : ಛೆೀಛೆೀ ಆರಿಸ ತಿರುಗಿ ಸಾವಕಾರಿರ್ಶೆಗೆೀ ಕೊಡತಿೀನ.
(ಸಾವಂತಿರ ಓಡಿಬರುವಳು. ‘ಅಯ್ ಅ ಶ್ವನ್ನ!’ ಎನ್ನುನುತ್ತ ಅವಳೂ ಹಣ ಆರಿಸಕೊಳಳತಡಗುವಳು. ತ್ಕಷಣ ದಾಸ ರೆೀಗುವನ್ನು.
ಇಬಬೊರೂ ನಾಯಗಳ ಹಾಗೆ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವರು.)
ಶಾರಿ : (ಕ್ರುಚ) ಆ ಹಣ ಮರ್ುಟಟಬಾಯಡಿರ ಅಂದೆ.
ಸಾವಂತಿರ : ಏನ್ನಮಾತ್ು! ಬಡವರು ತ್ಗೊಳಿಲಿ ಅಂತ್ ಸಾವಾಕೆರುರ್ಶೆ ತ್ೂಯಾರ್ಶೆರ. ತ್ಗೊೀ ಬಾಯಡಂದರ?
ದಾಸ : ನೀ ಹಿಡದರ ನನ್ನನು ಒದಿೀತಿೀನ.
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ಸಾವಂತಿರ : ಮರ್ತ್ತ ನೀಯಾಕ ಆರಿಸಕೊಳಿತೀಯೊ ಭಾಡಾಯ? ಸಾವಾಕೆರುರ್ಶೆ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಎಸದಾದರ, ನನ್ನಗೊಬಬೊಗ s ಅಲಲಿ.
ದಾಸ : ಏ, ಮಾಯಳದ ಯಜಮಾನ್ನ ನಾನ್ನು! ಸಂಗಿೀತ್ಳ ತ್ಂದಿ ನಾನ್ನು!
ಸಾವಂತಿರ : ಸಂಗಿೀತ್ಳ ತಾಯ ನಾನ್ನು.
ದಾಸ : ನಾ ಆರಿಸ ತಿರಿಗಿ ಸಾವಾಕೆರಿಗೆೀ ಕೊಡತಿೀನ.
ಸಾವಂತಿರ : ನಾನ್ನೂ ಕೊಡತಿೀನ.
ಶಾರಿ : (ಸೀತ್ು) ಆ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಿರೀ ಅಂದೆ.
(ಅವಳನ್ನುನು ನೊೀಡಿ ದಾಸ, ಸಾವಂತಿರ ಇಬಬೊರೂ ಗಾಬರಿಯಾಗುವರು. ಶಾರಿ ಹೊೀಗಿ ಅವರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿಯ ದುಡಡನ್ನುನು
ಕಸದುಕೊಂಡು ಸೀಮರ್ಣಣಿನಗೆ ಕೊಡ ಹೊೀಗುವಳು. ಆತ್ ಸುಮರ್ಮನೆೀ ನಂತ್ುದಕೆಕೆ ಅಲೆಲಿೀ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನುನು ಚೆಲುಲಿವಳು.)
ಶಾರಿ : ನಾಟಕ ಭಾಳ ಚಂದ ಮಾಡಿದಿರಿ ಸಾವಾಕೆರರ s. ಎಷಟ ಚಂದ ಮರ್ಂತ್ರ ಹಾಕ್ದಿರಿ! ಎಂಥಾ ಮೊೀಡಿಕಾರರು ನೀವು! ನಾ
ಹೆೀಳಿದಿದಲಾಲಿ, ನೀವು ಮರ್ನ್ನುಷಯರಲಲಿಂತ್! ನಾ ಇನ್ನನು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ್ ಇರೊೀದಿಲಲಿ.
(ಹೊರಡುವಳು. ಅವಳೆದುರಿಗೆ ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಅಡಡ ಬಂದು)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಇನ್ನನು s ಇಬಬೊರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೆೀಕು. ಅದಷಾಟದರ ನೀ ಹೊೀಗಬಹುದು. ಒಬಬೊ ನಾನ್ನು. ಸಾವಾಕೆರ
ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಅಂತ್ ನ್ನನ್ನನು ಹೆಸರು. ನೀರಿನಾಗಿನ್ನ ನೆರಳ ನೊೀಡಿ ಹಾರೊೀ ಹಕ್ಕೆೀ ಹೊಡೆದ-ಅಂತ್ ನ್ನನ್ನನು ಖ್ಯಾಯತಿ. ಇನೊನುಂದು ನ್ನನ್ನನು
ನಾಯ.
(ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನನ್ನುನು ತೀರಿಸ)
ಇದ s ನ್ನನ್ನನು ನಾಯ. ಕಚಚಿಂದರ ಕಚಚಿತೆೈತಿ. ಬ್ಗಳಂದರ ಬ್ಗಳತೆೈತಿ. ಅಷಟ ಅಲಲಿ, ಒಮೊಮಮಿಮ ಹಾಡತೆೈತಿ. ನನ್ನನುಷಟ ಚೆಲೀ
ಅಲಲಿ. ಆದರೂ ಅದರ ಜಾತಿಗಿ ಅದ ಹೆಚಚಿ s ಅನ್ನನುಬೆೀಕು. ಎಂಥೆಂಥಾ ಬಾಯಟಿೀನ್ನ ಹೆಂಗೆಂಗ ಹಾರಿ ಹಿಡದೆೈತಿ ಗೊತಾತ? ಇಡಿೀ
ತ್ಗಿಗಿನಾಗ ಇಂಥಾ ಜಾತಿವಂತ್ ನಾಯ ಹುಡುಕ್ದರೂ ಸಕೊಕೆೀದಿಲಲಿ. ಇದು ಯಾವತ್ೂತ ಲೀಡ ಮಾಡಿದ ಬಂದೂಕ್ನಾಹಾಂಗ.
ಈಗ ನೀ ಒಂದ ಹೆಜಿಜೀ ಮರ್ುಂದಿಟಟರೂ ಹಾರಿ ನನ್ನನು ಗಂಟಲ ಹಿಡಿೀತೆೈತಿ.
ಶಾರಿ : ನಮರ್ಮ ನಾಯೀ ಆಟ ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ುಂದ ನ್ನಡೆಯೊೀದಿಲಲಿ.
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ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ತೀರಿಸಂದೆಯೀನ್ನು? ಏ ನಾಯ,(ತ್ಕಷಣ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿಲ್ಗಡಡ ನಲುಲಿವನ್ನು. ಶಾರಿ ಧೆೈಯರ್ಶೆದಿಂದ ಮರ್ುನ್ನನುಗಗಿಬೆೀಕೆಂದಾಗ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಅವಳನ್ನುನು
ಹಿಂದೆ ದಬುಬೊತಾತನೆ. ಶಾರಿ ಕೆಳಕೆಕೆ ಬಿದುದ ಕ್ರಚಬೆೀಕೆಂಬಷಟರಲ್ಲಿ ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಅವಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತ್ು ಪ್ರೀತಿಯಂದೆಂಬಂತೆ ಅವಳ
ಗದದ ಹಿಡಿದು)
ಇನ್ನನುಮಾಯಲ ಈ ನಾಯೀ ಕಾಲ್ನಾಗ s ನೀ ಬಿದಿದರತಿ, ನ್ನನ್ನಗ ಒಳಗಾಗೊೀ ತ್ನ್ನಕ. ಏ ನಾಯೆೀ ಈಕ್ನ್ನನು ಹೊರಗ
ಬಿಡಬಾಯಡೀ.
(ಧಿಮಾಕ್ನಂದ ದಾಸನ್ನ ಕಡೆ ನೊೀಡುವನ್ನು. ಅವರು ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿದಾದರೆ.)
ಏನ್ನ ಮಾವಾ, ಬರೊೀಬರಿೀನ್ನ?
(ಏನ್ನು ಹೆೀಳಲೂ ತೀಚದೆ ದಾಸ ಕತ್ುತ ಹಾಕುವನ್ನು. ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಶಾರಿಯ ಕಡೆಗೊಂದು ಮರ್ುದುದ ತ್ೂರುವನ್ನು. ಅವಳು
ಥೂ ಎಂದು ಉಗುಳಿದೊಡನೆ ಸರರನೆ ಹೊೀಗುವನ್ನು.)
(ಮೆೀಳದವರು ನ್ನತಿರ್ಶೆಸುತ್ತ ಬರುತಾತರೆ.)
ಮೆೀಳ : ದುಡಿಡದದವ ದೊಡಡವಲಲಿವೆ
ಹೆೀಳೆನ್ನನುಗುರುವೆ
ದುಡಿಡದದವ ದೊಡಡಲಲಿವೆೀ ||
ಕಾಸದದರ ಕೆೈಲಾಸಲಲಿವೆೀ
ಹೆೀಳೆನ್ನನು ಗುರುವೆ
ಕಾಸದದರ ಕೆೈಲಾಸಲಲಿವೆೀ ||
(ಮೆೀಳ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಸರಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ್ನ ದೃಶಯವೆೀ ಈಗಲೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯೀಮರ್ಗ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು ಕಾಯುತಿತದಾದನೆ.
ಶಾರಿ ಒಳಗಡೆ ಮರ್ಲಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಧ್ಯ ನ್ನಮರ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲಲಿ. ದಾಸ ಮರ್ತ್ುತ ಸಾವಂತಿರ ಹಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಗಲು
ಸದಧರಾಗಿದಾದರೆ.)
ದಾಸ : ದಾಸರ ಹೆಂಗಸರು ಗರತಿೀರಾದರ ಆಯುತ. ಗಂಡಸರೆಲಾಲಿ ಹುಲುಲಿ ಮೆೀಯಬೆೀಕಷಟ. ನೀ ಹೆಂಗ ಹೆೀಳಿದೆಯೊೀ
ಏನೊೀ; ಅದಕಕೆ s ಆಕ್ ಮೊಂಡತ್ನ್ನ ಮಾಡಿದಳು, ಇಂಥಾ ಸಾವಾಕೆರು ನ್ನಮರ್ಮಂಥಾ ದಾಸರಿಗಿ ಸಕಾಕೆರೆೀನ್ನ ಹೆೀಳು,-
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ಸಾವಂತಿರ : ದಾಸ ಸುಮರ್ಮನ್ನ s ಬಿದದಕೊಬಾರದ?
ದಾಸ : ನ್ನನ್ನಗ ಈಗೂ ಅನ್ನಸತೆೈತಿ, ಹೆೀಳೀ ನ್ನಮರ್ನ ಹೆೀಳಿದರ ಸಂಗಿೀತಾ ಹೂ ಅಂದಾಳು ಅಂತ್.
ಸಾವಂತಿರ : ಅದಾಯವ ನ್ನಮರ್ೂನ ಹೆೀಳತಿೀಯೊೀ ನೀನ್ನ s ಹೆೀಳಿಕೊ.
ದಾಸ : ಇಂಥಾ ಮಾತ್ ತಾಯ ಹೆೀಳಬೆೀಕೊೀ? ತ್ಂದಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕೊ?
ಸಾವಂತಿರ : ನಾಳಿ ನೊೀಡೂಣಂತ್ ಬಿದದಕೊ. ಮರ್ನ್ನಸಗಿ ಭಾಳ ತಾರಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಳ. ಮರ್ತ್ತ ಏನೊೀ ಹೊೀಗಿ ಇನೆನುೀನೊೀ
ಆದಿೀತ್ು. ಆ ನಾಗಾಯ ಹೊೀದಾವ ಇನ್ನನು s ಬರ s ಲ್ಲಲಿ. ಈ ಸಲ ಬತಾರ್ಶೆನೊೀ ಇಲಲಿ!
ದಾಸ : ಆಕ್ ನಾಗಾಯನ್ನ ಮಾತ್ ಕೆೀಳತಾಳ ಖರೆ. ಆದರ ಆ ಸೂಳಿೀಮರ್ಗ ತಿರಿಗಿ ಬತಾರ್ಶೆನೊೀ ಇಲಲಿ. ಬಂದಾ ಅಂತ್ ತಿಳಿ,
ಹೆೀಳಬೆೀಕಲಲಿ, ಯಾಕ ಹೆೀಳಾಯನ್ನ ಹೆೀಳು; ದಿನಾ ಎರಡ ಹೊತ್ತ ಭಕಕೆಳ ಕೂಳ ಬಿೀಳತೆೈತಿ, ರಾತಿರ ಬೆಚಚಿಗ ನೀ ಸಗತಿ.
ಸಾವಂತಿರ : ದಾಸಾ, ಮರ್ಲಕೊಕೆ ಅಂತ್ ಹೆೀಳಲ್ಲಾಲಿ?
ದಾಸ : ಹೌಂದಲಲಿ, ಯಾಕ ಹಾಂಗ ಹೆೀಳಿದಿ?
ಸಾವಂತಿರ : ಯಾಕಂದರ ನೀ ಮರ್ಲಗಬೆೀಕನಸುತ ಅದಕಕೆ.
ದಾಸ : ನಾಗಾಯ ಸೆಟಗೊಂಡ ಹೊೀಗಿದದರ ಅದಕಕೆ ನಾ ಅಲಲಿ, ಇನ್ನನು ಮರ್ಗಳು ಕಾರಣ.
ಸಾವಂತಿರ : ಅವ ತಿರಿಗಿ ಬರದಿದದರ ನನ್ನನು ಮಾಯಳ ಎಲ್ಲಿರತೆೈತಿ, ಅದನ್ನನು ನೊೀಡಿಕೊ.
ದಾಸ : ಆ ಜವಾಬಾದರಿೀನ್ನೂ ನಂದ s. ದಿನ್ನಕೊಮಿಮ ಓಡಿಹೊೀಗತಾನ್ನ. ಅವನ್ನನು ಮಾಯಳದಾಗ ಹಿಡಿದಿಟಟಕೊಳಳಲೆಂತ್ s
ಅಲೆಲಿೀನ್ನು ನನ್ನನು ಬಿಟಟದುದ? ಈಗ ಎಲಲಿ ನ್ನನ್ನನು ತ್ಲ್ೀಗೆ ಕಟಿಟದರ?
ಸಾವಂತಿರ : ಅದಕಕೆ s ಬಡಕೊಂಡೆ; ಒಂದ ಹೊಸಾ ಸೀರಿೀ ತ್ಂದಕೊಡೀ ಮರ್ುದೊೀಡಾಯ, ನಾಗಾಯ ನ್ನನ್ನನು ಕಡೆ ನೊೀಡೀದ s
ಬಿಟಾಟನ್ನ s ಅಂತ್. ಹೊೀಗಲ್ ಈಗಾದರೂ ಒಂದ ಸಗರೆೀಟ ಕೊಡು.
(ಸಗರೆೀಟು ಕೊಡವನ್ನು. ಏನೊೀ ಯೊೀಚಸುತ್ತ ಸಗರೆೀಟು ಹೊತಿತಸ ಸೆೀದ ತಡಗುವಳು)
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ಇನ್ನನು s ಏನೆೀನ್ನ ಹೊಯಾಕೆ ನೊೀಡಬೆೀಕಾಗೆೀತಯೀ! ಮರ್ಗಳು ದೊಡಾಡಕಾಯದುಲಿ. ದೊಡಡ ಸಾವಾಕೆನ್ನರ್ಶೆ ಹಿಡಿದ ನ್ನಮರ್ಮನ್ನನು ಸಾಕತಾಳ
ಅಂದರ, ಆಕ್ ಗರತಿ ಆಗತಾಳಂತ್! ಈ ನಾಗಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದೊನು! ಅಲಾಲಿ ಸಾವಾಕೆನ್ನರ್ಶೆ ಹಿಡಿೀಬೆೀಕಾದರ ಮೊದಲು ಅವನ್ನ
ನಾಯೀನ್ನ ರೂಢ ಮಾಡಿಕೊೀಬೆೀಕಂತ್…
ದಾಸ : ಸಾವಾಕೆನ್ನರ್ಶೆ ಹಿಡಿೀಬೆೀಕಾದಿದಲಲಿವೆೀ, ಆಗಲೆ ಸಕಕೆರ; ಮರ್ಗಳನು ಹಿಡಿದ ಹಾಕಬೆೀಕಷಟ s. ನನ್ನಗೆ ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ ಮಾಯಲ
ಆಸೆೀ ಆಯೆತೀನೊೀ…
(ಥಟಟನೆೀ ಅವಳ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನನುರಿತ್ು ತ್ನ್ನನು ಹಾಸಗೆ ಸಮೆೀತ್ ಇನೊನುಂದು ರೂಮಿಗೆ ಹೊೀಗುವನ್ನು. ಸಾವಂತಿರ ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ
ಕಡೆಗೆ ನೊೀಡುವಳು. ಆತ್ ವಿಚಾರ ಮರ್ಗನುನಾಗಿದಾದನೆ)
ಸಾವಂತಿರ : ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕ ಕುಂತಿ, ಒಳಾಕ ಬಾರೊೀ ಹುಡುಗಾ. ಯಾಕ? ತ್ಪ್ಪಸಕೊಂಡ ಹೊೀದೆೀವಂತಿೀಯೆೀನ್ನು? ಬೆೀಡಿ
ಬಂದಿೀವಿ, ಬಿಟಟ ಯಾಕ ಹೊೀದೆೀವೊೀ ಮಾರಾಯಾ! ಒಳಾಕ ಬಾ.
(ನಾಯೀಮರ್ಗ ತ್ುಸು ಒಳಬಂದು ಕೂರುವನ್ನು)
ನ್ನಂಬಿಕ್ಲಲಿದಿದದರ ಬಾಗಲ್ಗಿ ಕ್ೀಲ್ೀ ಜಡಿಯೊೀ ನ್ನಮರ್ಮಪಪ. ಹಂಗಾಯಕ ಮೊೀತಿೀ ಬಿಗಿ ಹಿಡದಿದ, ನ್ನನ್ನನು ನೊೀಡಿ ಖುಶ್
ಆಗಲ್ಲೆಲಿೀನ್ನು?
(ಅವನ್ನ ಸಮಿೀಪ ಹೊೀಗಿ ಕೂರುವಳು. ಆತ್ ಮರ್ುಖ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡುವನ್ನು)
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನಾಯೀಮರ್ಗ.
ಸಾವಂತಿರ : (ಕುಸುಕುಸು ನ್ನಗುತ್ತ)
ಇದಾಯವ ಸೀಮಿೀ ಹೆಸರಪ! ಖರೆೀನ್ನ s ನನ್ನನು ಹೆಸರ ನಾಯೀ ಮರ್ಗಾನ್ನ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಹೂ.
ಸಾವಂತಿರ : ಮರ್ದಿವಾಯಗೆೀತೆೀನ್ನು?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಇಲಲಿ.
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ಸಾವಂತಿರ : ದಿನಾ ಒಬಬೊನ್ನ s ಮರ್ಲಗತಿ, ರಾತಿರ ಥಂಡಿ ಹತ್ೂತದಿಲಾಲಿ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಇಲಲಿ.
ಸಾವಂತಿರ : ಅಯ್ ಅ ಮರ್ೂಳಾ, ನ್ನನ್ನನು ಯಾಕ ಹಾಂಗ ನೊೀಡಿತ? ನಾ ಅಷಟ ಚಂದ ಕಾಣಿತೀನೆೀನ್ನು?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಇಲಲಿ.
ಸಾವಂತಿರ : ಕಣಾಣಿಗ ಹೂ ಅಂತಿ, ಬಾಯಾಗ ಇಲಲಿಂತಿ, ಹೆಂಗ ನ್ನಂಬಲ ಹುಡುಗಾ? ಯಾಕ ಮರ್ುದುಡಾಯಗಿೀಯಲಲಿ, ಥಂಡಿ
ಭಾಳ ಹತೆತೀತೆೀನ್ನು? ಬೆೀಕಂದರ ನ್ನನ್ನನು ಹಂತಾಯಕೊಂದ ಕೊೀಟ ಐತಿ. ಈ ಕೊೀಟಿಂದೂ ಒಂದ ಕತಿೀನ್ನ ಅಂತಿಟಟಕ. ನ್ನನ್ನನು
ಹರೆದಾಗ ಒಬಬೊ ಗೌಡನ್ನನು ಕೂಡಿದೆ. ಬಾಳ ಚಂದ ಇದದ. ಇವ ಯಾಕ್ಷಟ ಚಂದ ಅದಾನ್ನಂತ್ ಕಾರಣ ಹುಡಿಕೆೀ ಹುಡಿಕ್ದೆ.
ಕಡಿೀಕಂದರ ಗೊತಾತತ್ು; ಯಾಕಂದರ ಅವ ಕೊೀಟ ಹಾಕತಿದದ, ಅದಕಕೆ. ಆಯುತ ಭಾಳ ದಿನಾ ನ್ನಡಿೀಲ್ಲಲಿ. ಕೊೀಟ ಬಿಟಟ
ಸತ್ುತಹೊೀದ. ಅವ ಹೊೀದಾಗಿನಂದ ಈ ಕೊೀಟ ಎಷಟ ಮರ್ಂದಿಗಿ ಹಾಕ್ ನೊೀಡಿದೆ. ಯಾರೂ ಅವನಾಹಾಂಗ ಕಾಣಿೀಸಲೆೀ
ಇಲಲಿ. ಬೆೀಕಾದರ, ಹೆಂಗೂ ಥಂಡಿ ಐತಿ, ನೀವೊಮಿಮ ಹಾಕ್ ನೊೀಡಿತೀಯೆೀನ್ನು? (ಈ ಮಾತ್ು ಹೆೀಳಹೆೀಳುತ್ತ ಅವನಗೆ
ಅಗಗಿದಿೀ ಸಮಿೀಪ ಹೊೀಗಿದಾದಳೆ. ನಾಯೀ ಮರ್ಗ ಅವಳ ಇಂಗಿತ್ ಅರಿತ್ು ಖ್ಯೆಕಕೆರಿಸ ನೊೀಡುತ್ತ ಎದುದ ಮರ್ುಂಚನ್ನ ಸಥಿಳಕೆಕೆ
ಹೊೀಗುತಾತನೆ. ಸಾವಂತಿರಗೆ ನರಾಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ನನ್ನನು ಹಾಟಾಯ ನಾಗಾಯ ಬರಲ್ಲಲಿ ಎನ್ನನುತ್ತ ಒರಗುವಳು. ತ್ುಸು ಹೊತ್ುತ
ನೀರವ. ಆಮೆೀಲೆ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಬಾಗಿಲು ಮರ್ುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತ್ನ್ನನು ಪ್ರಾಡಿಗೆ ತಾನ್ನು,)
ಯಾರೊೀ | ಯಾರೊ ಬಂದವರಾ
ಯಾರೊೀ ಬಂದಾರೊ ಗುರುತಿಲಲಿದವರಾ ||
(ಎಂದು ಹಾಡಿಕೊಳುಳತಾತನೆ. ಹಾಡು ಕೆೀಳಿ ಶಾರಿ ಆಶಚಿಯರ್ಶೆದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಳು. ತ್ಕಷಣ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಹಾಡು
ನಲ್ಲಿಸುವನ್ನು)
ಶಾರಿ : ಯಾಕ ನಲ್ಲಿಸದಿ? ಹಾಡಲಲಿ.
(ಸಾವಂತಿರಗಿನ್ನೂನು ಎಚಚಿರವಿದೆ. ಹಾಗೆೀ ಮೊಳಕೆೈಯೂರಿ ಒರಗಿದಾದಳೆ.)
ಇನೊನುಮಿಮ ಹಾಡಪ್ರಾ….ಕೆೀಳಿದೆೀನ್ನ s ಎವಾವ್?
ಸಾವಂತಿರ : ಕೆೀಳಿದೆ.
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ಶಾರಿ : ಒಳಗ ಎಂಥಾ ಹಾಡ ಇಟಕೊಂಡಾನ್ನಲಾಲಿ?
ಸಾವಂತಿರ : ಹೌಂದ ಖರೆ, ನಾಯೀ ಹಾಲ ಕುಡಾಯಕಾದಿೀತ್?
ಶಾರಿ : ಇನ್ನನುಷಟ ಹಾಡಪ್ರಾ…
(ನಾಯೀಮರ್ಗ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿಲ್ಕ್ಕೆಕೊಳುಳವನ್ನು.)
ಸಾವಂತಿರ : ನೊೀಡಿದಿಲಲಿ ಹೆಂಗ ಬಾಗಲಾ ಹಾಕೊಕೆಂಡ?
ಶಾರಿ : ಓಡಿಹೊೀಗತಿೀವಂದಕೊಂಡನೊೀ ಎನೊೀ! ಅವನ್ನ ಹಾಡ ಕೆೀಳತಿದದರ ಯಾರೊೀ ಶಾಪದಾಗಿರೊೀ ದೆೀವರು ನ್ನನ್ನನು
ಶಾಪ್ರಾ ಹರಿೀಯೊೀರ್ಶೆ ಅಂತ್ ಅತಾಹಾಂಗಿತ್ುತ.
ಸಾವಂತಿರ : ನನ್ನಗ ಅಷೆಟಲಾಲಿ ಕೆೀಳಿಸತ? ನ್ನನ್ನಗೆೀನೊೀ ನಾಯ ಅತಾಹಾಂಗ ಕೆೀಳಿಸತವಾ. ನಾಳಿ ಬೆಳಗಾಗಲ್, ಹಾಡಿಸೀಯಂತ್.
ಶಾರಿ : ನಾ ಕೆೀಳಿದರ ಹಾಡೂದ s ಇಲಲಿ ಅವ.
ಸಾವಂತಿರ : ಸಾವಾಕೆರಿಗಿ ಹೆೀಳು, ಅವರು ಹುಬಬೊ ಹಾರಿಸದರ ಸಾಕು, ತ್ಲಾಯಗಿನ್ನ ಎಲಾಲಿ ಹಾಡ ಉದರಸಾತನ್ನ.
ಶಾರಿ : (ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದು)
ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಂಡಾಕ s ಬೆೀಕು. ನೀವು ಬರಿರ್ಶೆ, ಬಾಯಡಾದರ ಇಲೆಲಿೀ ಇರಿರ್ಶೆ, ನಾ ಅಂತ್ೂ ಹೊೀಗವಾಕ್.
(ಒಳಗ ಹೊೀಗುವಳು, ಮೆೀಳ ಹಾಡುತ್ತ ಬರುವುದು.)
ಮೆೀಳ : ಯಾರೊೀ | ಬಂದವರಾ |
ಯಾರೊೀ ಬಂದಾರೊೀ ಗುರುತಿಲಲಿದವರಾ ||
ನ್ನಗಿಯೊಳಗ ತ್ುಳುಕಾಯರೊ
ಬೆಳಕ್ನ್ನ ದಿಗರಾ |
ದೊಡಡ ಬಂಡಿಯ ಎದಿಯ
ಗುಟಟ ಬಲಲಿವರಾ ||
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ಸಡಿಲು ಗುಡುಗಿನ್ನ ಜೊೀಡಿ
ಮಾತಾಡಿದವರಾ |
ನಾ ನೀ ದೆೀವರನೆಲಾಲಿ
ಪಳಗಿಸದವರಾ ||
(ಹಾಡುತಿತರುವಾಗಲೆೀ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಸಪಪಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನುನು ಕೆೀಳಿ ಮೆೀಳದವರು ಚದುರುತಾತರೆ. ಸಪಪಳ ಕೆೀಳಿ ದಾಸ,
ಸಾವಂತಿರ ಹಾಗೂ ಶಾರಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವರು. ಹಿಂಗಟುಟ ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನನ್ನುನು ನಾಗಾಯ ಒಳಕೆಕೆ ದೂಡಿಕೊಂಡು
ಬರುತಾತನೆ. ನಾಯೀಮರ್ಗ ಬಿೀಳುತಾತನೆ.)
ನಾಗ : ಹೂ. ಲಗು ಎಳಿರನ್ನನು. ಗದದಲಾ ಮಾಡಿದರ ಮರ್ತಿತನೆನುೀನಾರ ಆದಿೀತ್ು.
ದಾಸ : ಹೆಂಗ ಹಿಡದಿ ಇವನ್ನನು?
ನಾಗ : ಹಾಡತಾ ಹಾಡತಾ ಹಾಂಗ s ಮರ್ಲಗಿದದ. ಹೊೀಗಿ ಕೆೈ ಕಟಿಟದೆ. ಲಗು ಏಳಂದರ ಇದೆೀನ್ನ ಕೆೀಳತಾ ಕೂತ್ನೊೀ ಇವ!
(ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ತ್ನ್ನನು ಸಾಮಾನ್ನು ತ್ರಹೊೀಗುವನ್ನು ಶಾರಿ ಆಗಲೆೀ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿದಾದಳೆ. ಆದರೆ ದಾಸ ಮರ್ತ್ುತ ಸಾವಂತಿರಗೆ
ಉತಾಸಾಹವಿಲಲಿ.)
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಹೊರಗ ಕಾಲ್ಟಟರ ನೆಟಟಗಾಗಾಣಿಲಲಿ, ಹೆೀಳಿರತಿೀನ.
ನಾಗ : (ಹೊರಬಂದು)
ಕೆೈಕಾಲ ಕಟಿಟದರೂ ಇಷಟ ಒದತಿೀರ್ಶೆಯೆೀನೊ? ಏ ಸಾವಂತಿರೀ, ಏನಾಗೆೀತಿ ನನ್ನಗ? ಲಗೂನ್ನ s ಬರಬಾರದ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಮರ್ಲಗಿದಾಗ ಕಟಿಟಹಾಕ್ ಗಂಡಸತನ್ನ ಮಾತಾಡಿತೀಯೆೀನೊ?
ನಾಗ : ಹುಚಚಿನಾಯೀನ್ನನು ಹಿಡಿೀಬೆೀಕಾದರ ಹಿಂಗ s ಮಾಡಬೆೀಕು. ಲೆಕಕೆಲೆ ನೊೀಡಿದರ ನನ್ನನುನ್ನನು ಗೊೀಣಿೀ ಚೀಲದಾಗ ಹಾಕ್
ಕಟಟಬೆೀಕಾಗಿತ್ುತ. ಮಾತಾಡಿತೀಯಲಲಿ. ಮರ್ನ್ನಶೆೀಹಾರ್ಶೆಂಗಿದಿದೀ ಅಂತ್ ಸುಮ್ ಅಕ್ದಿೀನ.
(ದಾಸನಗೆ)
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ಯಾಕೊ? ನೀ ಬರಾಣಿಲೆಲಿೀನ್ನು? ಇಲೆಲಿೀ ಬಿದದಕೊೀ ಹಂಗಾದರ. ನಾನ್ನೂ ಶಾರಿ ಹೊೀಗತಿೀವಿ. ಯಾಕ ಸಾವಂತಿರೀ ನೀ
ಬರಾಣಿಲಾಲಿ?
ಸಾವಂತಿರ : ಹಂಗಲಲಿ ನಾಗೂ, ನೀನ್ನ s ವಿಚಾರ ಮಾಡು….
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಹೊರಗ ಕಾಲ್ಟಟರ ಒದರತಿೀನ. ಆಮಾಯಲ ಸಾವಾಕೆರ ಬಂದ ನಮರ್ಮ ಕಾಲ ಮರ್ುರದ ಕೆೈಯಾಗ ಕೊಡತಾರ,
ಹುಶಾರ್ ಅ!
ನಾಗ : ಬಾಯಗಿ ಅರಿವಿೀ ಹಾಕ್ ಕಟಟಲ್ಲಲಿ. ಅದಕಕೆ s ಇಷಟ ಜೊೀರ ಮಾಡಿತಯೆೀನೊ? ಸಾವಂತಿರೀ, ಒಂದ ಅರಿವಿೀ ಕೊಡು.
ಈ ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ ಬಾಯ ಬಂದ ಮಾಡಿತೀನ
ದಾಸ : ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದರ ಹೆಂಗೊೀ ನಾಗಣಾಣಿ?
ನಾಗ : ನೀ ಬರಾವೊೀ, ಇಲೆಲಿೀ ಸಾಯಾವೊ?
ಶಾರಿ : (ಸದಧಳಾಗಿ ಬಂದು)
ಯಾಕ, ನೀವು ಬರಾಣಿಲಾಲಿ? ಸಾವಾಕೆರಗ ಅಲಾಲಿಬೆಲಾಲಿ ಕೊಟಟ ಬರತಿೀರೆೀನೊ! ನ್ನಡಿ ನಾಗಣಾಣಿ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಸಂಗಿೀತಾ ಹೊೀಗಬಾಯಡ.
ಶಾರಿ : ಹೊೀದರ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಬಾಯಡವಾ.
ಶಾರಿ : ಒಪ್ಪದೆ. ನೀ ಭಾಳಂದರ ಭಾಳ ಖರೆೀತ್ನ್ನದ ನಾಯ. ಮರ್ುಂದ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನನ್ನನು ಸಾವಾಕೆರ ಭೆೀಟಿ ಆದಂದರ
ನನ್ನನು ಬಗೆಗಿ ಶ್ಫಾರಸ ಮಾಡಿತೀನಾಯತ? ನ್ನನ್ನನು ಶ್ಫಾರಸ ಕೆೀಳಿ, ಸಾವಾಕೆರ ನನ್ನಗೊಂದ ಚಮರ್ರ್ಶೆದ ಪಟಿಟ ಬಹುಮಾನ್ನ ಕೊಡತಾನ್ನ!
ನಾಗ : ಹೆಂಗ ಬಿದಾದನೊನುೀಡು, ಇವನ್ನವವ್ನ್ನ!…
(ಹೊೀಗಿ ಒದೆಯುವನ್ನು.)
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ಶಾರಿೀ, ನ್ನಡಿೀ ಹೊೀಗೊೀಣು.
ದಾಸ : ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ ಕೆೀಳು ಸಂಗಿೀತಾ…
ಶಾರಿ : ನ್ನನ್ನನು ಮಾರಾಕ ಬಂದಿದಿದರಿ,ಸಂಚಕಾರ ತ್ಗೊಂಡಿೀರೆೀನೊೀ! ಬೆೀಕಾದರ ನೀವ ತಿೀರಿಸ ಬರಿರ್ಶೆ, ನಾ ಹೊೀಗತಿೀನ.
ನಾಗ : ನನ್ನನು ಹೊಟಾಟಯಾಗ ಕರುಳಿಲಲಿೀ ದಾಸ, ಸಂದಿೀ ನ್ನುಲ್ ತ್ುಂಬಾಯವ. ಸಾವಂತಿರೀ ಇಂದ ನನ್ನನು ಖರೆೀ ಬಣಣಿ ತೀರಿಸದಿ.
ನ್ನಡಿ ಶಾರಿ.
ಶಾರಿ : ಇಲೆಲಿೀ ಸಾಯರಿಬಬೊರೂ.
(ಹೊರಡುವರು. ನಾಯೀಮರ್ಗ ಆತ್ರ್ಶೆನಾಗಿ ಕೂಗುವನ್ನು.)
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಹೊೀಗಬಾಯಡ ಸಂಗಿೀತಾ, ನೀ ತ್ಪಪಸಕೊಂಡ ಹೊೀದರ ನಾಳಿ ಸಾವಾಕೆರ ನ್ನನ್ನನು ಕೊಲಲಿತಾರ! ಬಂದೂಕಲೆ
ಸುಡತಾರ.
ನಾಗ : ಚೆಲೀ ಆಯುತ. ನೀ ಏನ್ನೂ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬಾಯಡ. ನೀ ಸತ್ತರೂ ನಾಯೀ ಸಂತಾನ್ನ ಜಗತಿತನಾಗ ಇನ್ನನು s ಬೆೀಕಾದಷುಟ
ತ್ುಂಬೆೀತಿ. ಸಂತೀಷದಿಂದ. ಆಗಳೆ ಹಾಡಿದೆಲಲಿ, ಆ ಹಾಡ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡ ಸತ್ತಹೊೀಗು. ಬಾ ಶಾರಿೀ.
(ಹೊೀಗುವನ್ನು.)
ಶಾರಿ : ನಾಗಣಾಣಿ, ಸಾವಾಕೆರ ಇವನ್ನನು ಕೊಲಲಿತಾನ್ನಂತ್ಲಲಿ?
ನಾಗ : (ಹೊರಗಿನಂದ) ಅವನ್ನ ಮಾಯಲ ಕರುಣಾ ಬಂತ್?
ದಾಸ : ಅದ s ಅಂತಿೀನಾನುನ್ನೂ. ಪ್ರಾಪ ನ್ನಮರ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರೊೀ ಯಾಕ ಜಿೀವಾ ಕೊಡಬೆೀಕು? ಅವ ಎಷಟಂದರೂ
ಆಳಮರ್ಗ. ನಾವೆೀನ್ನು, ಇಂದ ಇದೆದೀವು, ನಾಳಿ ಹೊೀದೆೀವು. ಅವ ದಿನ್ನ ಬೆಳಗಾದರ ಸಾವಾಕೆರರ ಊಳಿಗ ಮಾಡಬೆೀಕು. ಅವನ್ನ
ಬಾಳೆವ್ ಹೆಂಗಂತ್?
ಸಾವಂತಿರ : ಅವ ಎಷಟಂದರೂ ಕಾವಲ್ದಾದವ. ಕಾವಲ್ಗಿಟಾಟವ ಸಾವಾಕೆರ. ಸಾವಾಕೆರಗ ಹೆೀಳಿಕೆೀಳಿ ನಾಳಿ ರೊೀಬರೊೀಬ
ಹೊೀಗೊೀಣಲಲಿ. ಬಿಡಾಣಿಲಲಿಂದರ, ಯಾಕ ಬಿಡಾಣಿಲಲಿ? ಪ್ಲ್ೀಸ ಪ್ೀಜದಾರ ಸತಾತರೆೀನ್ನು?
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ದಾಸ : ದುಡಕಬಾಯಡ ಮರ್ಗಳ s. ಸಾವಾಕೆರ ನನ್ನನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿತೀನ ಅಂದ. ನೀ ಒಲೆಲಿ ಅಂದಿ. ಅಲ್ಲಿಗಿ ಆ ಮಾತ್ ಮರ್ುಗಿೀತ್ು.
ಕಟಿಟಹಾಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಾಕ ಆಗತೆೈತೆೀನ್ನು? ನೀ ದನಾನ್ನ? ಅಷೂಟ ಮಿೀರಿ ಕಟಿಟಹಾಕ್ದರ ನಾವಿಲೆಲಿೀನ್ನು? ಕಾಯೆದ ಕಾನ್ನೂನ್ನು
ಇಲೆಲಿೀನ್ನು?
ಶಾರಿ : ಏನ್ನಪ್ರಾ, ನಾ ಹೊೀದರ ಸವಾಕೆರ ನನ್ನನು ಕೊಲಲಿತಾನ್ನಂತಿ. ಹಂಗಿದದರ ನೀನ್ನೂ ನ್ನಮರ್ಮ ಜೊೀಡಿೀ ಬತಿೀರ್ಶೆಯೆೀನ್ನು? ನ್ನಮರ್ಮ
ಮಾಯಳದಾಗಿದಿದೀಯಂತ್…
ನಾಗ : (ಹೊರಗಿನಂದ) ಏ ಶಾರಿೀ….
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಬರತಿೀನ. ನಾನ್ನೂ ನಮರ್ಮ ಜೊೀಡಿೀ ಬರತಿೀನೆರವಾ.
ಶಾರಿ : ಈ ಮಾತ್ ನ್ನಂಬಲ್?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನ್ನನಾನುಣಿ, ನ್ನಮರ್ಮವಾರಣಿ, ನ್ನಂಬವಾ.
(ಲಗುಬಗೆಯಂದ ಶಾರಿ ಅವನ್ನ ಕಟುಟ ಬಿಚಚಿತಡುಗುವಳು. ದಾಸ, ಸಾವಂತಿರ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು. ಬಿಚಚಿದ
ತ್ಕಷಣ ನಾಯೀಮರ್ಗ ನೆಗೆದು ಬಾಗಿಲ್ಗಡಡ ಕಟಿಟ ನಲುಲಿವನ್ನು.)
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಖಬರದಾರ್ ಅ! ಆ ಸೂಳಿೀಮರ್ಗನ್ನನು ಆಮಾಯಲ ನೊೀಡಿಕೊಳಿತೀನ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊರಗ ಕಾಲ್ಟಟರ
ಕಾಲ ಮರ್ುರಿೀತಿೀನ!
(ಎಲಲಿರಿಗೂ ಅನರಿೀಕ್ಷತ್ ಆಘಾತ್ವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾಗ ಬಂದು ಹಣಿಕ್ ಹಾಕುತ್ತಲೂ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಅವನ್ನನ್ನುನು
ಗಮರ್ನಸ ಖ್ಯೆಕಕೆರಿಸ ನೊೀಡುತಾತನೆ. ನಾಗನಗೆ ಪರಿಸಥಿತಿಯ ಅರಿವಾಗಿ ಹೊರಗೆೀ ಹೊೀಗುತಾತನೆ. ಮೆೀಳ ಪರವೆೀಶ್ಸುತ್ತದೆ.)
ಮೆೀಳ : ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಯಾರ್ಶೆಕೆ ನ್ನಕ್ಕೆ
ಹೊತಿತ ಉರಿವ ಎದಿಯ ಬೆಂಕ್
ಬೆಳಕ್ನಾಗ ಏನ್ನ ಕಂಡಿವೊೀ |
ಏನ್ನ ಬಯಸ ಏನ್ನಪಡದಿ
ಬಂದಯಾರ್ಶೆರು ಯಾರ ಕರದಿ
ಹಣಣಿ ಹರಿದಯಾರ್ಶೆರು ತಿಂದರೊೀ || ಹಾ ರಾಮರ್ ರಾಮರ್
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ತಿಂದರೊೀ ತಿಂದರೊೀ ಹಣಣಿ ತಿಂದರೊೀ ||
(ಮೆೀಳ ಮರ್ರೆಯಾಗುವುದು. ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಮರ್ನೆ. ತಾಯ ಯಥಾಪರಕಾರ ಹಾಸಗೆಯಲ್ಲಿದಾದಳೆ. ಲಕ್ಷಮ-ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಹಾಗೂ ರಾಮರ್ಣಣಿ-ಅವಳ ತ್ಂದೆ ಇದಾದರೆ. ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಸಂಗಿೀತಾ ಎಂಬೂದು ನ್ನಮರ್ಮ ಹೆಸರಾ ಎಂದು ಕುಡಿದ ಗುಂಗಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಹಾಡುತ್ತ ಪರವೆೀಶ್ಸುತಾತನೆ.)
ತಾಯ : ಅಕಾ ಬಂದ, ನೀ ಆದರೂ ಬುದಿಧೀರಿೀತಿ ಹೆೀಳಿ ದಾರಿಗಿ ತ್ರತಿೀಯೊೀ, ಇಲಾಲಿ ಹಿೀಂಗ s ಹಾಳಾಗಲೆಂತ್
ಬಿಟಟಹೊೀಗತಿೀಯೊೀ ನೊೀಡು.
ರಾಮರ್ಣಣಿ : ನ್ನಮರ್ಸಾಕೆರಪ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನ್ನಮರ್ಸಾಕೆರ.
ತಾಯ : ಯಾರಂತ್ ಗುರುತ್ು ಸಕ್ಕೆತ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಇದರ ಕಣಿಣಿೀಗೆ ಕಾಣಸಾಕ ಹತಾಯರ.
ತಾಯ : ಲಕ್ಷಮೀನ್ನ ಕಯಾರ್ಶೆಕ ಹೊೀಗತೆೀನ್ನಂದಾವ ಅವರೂರಿಗಿ ಹೊೀಗಲ್ಲಲಿಂತ್ ನೀನ್ನು?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಅರೆ ಹೌಂದಲಲಿ! ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ನಾಯಗ ಬೆೀಕಾದಷುಟ ಲಕ್ಷಮೀ ಬಿದೆದೈತಿ, ಮರ್ತಾತಯಾಕ ಅವಳು ಅಂತ್ ಸುಮರ್ಮನಾದೆ.
(ರಾಮರ್ಣಣಿನಗೆ ಹೆೀಸಕೆಯಾಗಿ ಚಡಪಡಿಸುತಿತದಾದನೆ.)
ತಾಯ : ನೀನ್ನು ದಾಸೀನ್ನ ಕರತ್ಂದು ತೀಟದ ಮರ್ನಾಯಗಿಟಟದುದ ಆಕ್ಗೂ ಗೊತಾತಗೆೀತಿ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಆಯತಲಲಿ, ನಾನ್ನ s ಹೆೀಳಬೆೀಕಂತಿದೆದ. ಇನ್ನನು ಹೆೀಳಬೆೀಕಾದದ ಏನಲಲಿ ಅಂಧ್ಂಗಾಯುತ.
ತಾಯ : ಹಿಂಗಂದರ ಹೆಂಗೊೀ ತ್ಮರ್ಮ? ಇದನ್ನನು ಕೆೀಳಿ, ಬಂದ ಗಾಡಾಯಗ ತ್ಂದಿೀಕೂಡ ತಿರಿಗಿ ಹೊಂಟಾಳ ಆಗಲೆೀ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಹೊೀಗನ್ನುನು. ಬೆೀಕಾದಾಗ ನಾನ್ನ s ಹೊೀಗಿ ಕರಕೊಂಬರತಿೀನ. ನ್ನನ್ನನು ಕೆೀಳಿದರ ಹೆೀಳದ s ಕೆೀಳದ s ಬಂದದದ s
ತ್ಪುಪ.

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

ನಾಯೀಕತೆ (ನಾಟಕ) - ಚಂದಶ
ರ ೀಖರ ಕಂಬಾರ

ರಾಮರ್ಣಣಿ : ಆಯತಲಲಿವಾ, ದೊಡಡ ಮರ್ನಶಾ ಅಪಪಣಿ ಕೊಟಟ. ಲಕ್ಷಮೀ, ಬಾ ಹೊೀಗೊೀಣು.
ತಾಯ : ಏನ್ನ ಮಾತಾಡಿತೀಯೊೀ ಸೀಮರ್ೂ? ಹೆೀಳಾವರ ಕೆೀಳಾವರ ಯಾರಿಲೆಲಿೀನ್ನ ನನ್ನಗ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನೀ ಇದಿದೀಯಲಲಿಬೆ, ನ್ನನ್ನನು ಪ್ರಾಪ ತಂಬತತಂಬತಾತಗಿದದವು. ಇದೊಂದ ಆದರ ಪೂರ ನ್ನೂರ ಆಗತಾವ.
ಆಮಾಯಲ ಎಲಾಲಿ ಬಿಟುಟ ಹೆೀಂತಿಗಿ ಗಂಡಾಗಿ, ನನ್ನಗ ಮರ್ಗಾ ಆಗಿ, ಊರಿಗಿ ಸಜಜನ್ನ ಆಗಿ ಬದಕ್ತೀನ್ನಂತ್. ಆಯತ? ಅಲ್ಲಿೀತ್ನ್ನಕಾ
ಕಸೂತಿ ಬಿಡಸಾತ, ಗುಲಾಬಿ ಕನ್ನಸ ಕಾಣತಾ ತೌರಿನಾಗ ಬಿದದಕೊಂಡಿರಲ್.
(ರಾಮರ್ಣಣಿನಗೆ)
ನಾ ಹೆೀಳಿದದ ತ್ಮರ್ಗೂ ತಿಳಿೀತ್ಲಲಿ?
ರಾಮರ್ಣಣಿ : ಸೀಮರ್ೂ, ನೀನ್ನು ಶ್ರೀಮರ್ಂತ್. ಹಣದಿಂದ ಏನ್ನ ಬೆೀಕಾದದನ್ನನು ಕೊಳಳಬಲ್ಲಿಯಪಪ, ಹೊಸಾ ಹೆಂತಿೀನ್ನನು ಕೂಡ. ಈಗ
ಲಕ್ಷಮ ನನ್ನಗ ಬೆೀಕ್ಲಲಿ ಅಂಧ್ಂಗಾಯುತ. ಲಕ್ಷಮೀ, ಬಾರವಾ.
ಲಕ್ಷಮ : ಅತಿತೀ ಮೆೈಯಾಗ ಆರಾಮಿಲಲಿ, ಅವರನ್ನನು ಯಾರ ನೊೀಡಿಕೊಳಾತರಪ?
ತಾಯ : ಏನ್ನ ರಾಮರ್ಣಣಿ. ಹಿಂಗ ಮಾಡತಿೀ, ನನ್ನಗೂ ಸಮರ್ ಬುದಿಧ ಇಲಲಿಂದರ ಹೆಂಗ?
ರಾಮರ್ಣಣಿ : ಇನ್ನನು ಈ ಮರ್ನಾಯಗ ಒಂದ ಗಳಿಗಿ ಇರಾಕ ಶಕಯ ಇಲಲಿಬೆೀ. ಲಕ್ಷಮೀ ಇರೊೀದಾದರ ಇದದಕೊ. ಆದರ ಇಂದಿನಂದ
ನನ್ನನು ಪ್ರಾಲ್ಗಿ ತ್ಂದಿೀತಾಯೀ ಸತ್ತರಂತ್ ತಿಳಕೊ.
(ರಭಸದಿಂದ ಹೊೀಗುವನ್ನು. ಲಕ್ಷಮ ಅಳುವಳು.)
ತಾಯ : ರಾಮರ್ಣಾಣಿ, ರಾಮರ್ಣಾಣಿ ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ು ಕೆೀಳು….
(ರಾಮರ್ಣಣಿ ಮರ್ರೆಯಾದೊಡನೆ ತಾಯಗೆ ನರಾಸೆಯಾಗಿದೆ.)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಯಾರಲೆೀ ಅಲ್ಲಿ?
(ಮಾರುತಿ ಬರುವನ್ನು.)
ಅಂಧಾಂಗ ನನ್ನನು ಸಸೀಗಿ ಇವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿಲಿಲಲಿ. ಅಲಲಿ? ನೊೀಡ s ಇವ s ಚೆಲ್ವಿೀಗಂಡ. ಚೆಲ್ವಿೀನ್ನ ಕೆಡಿಸ

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

ನಾಯೀಕತೆ (ನಾಟಕ) - ಚಂದಶ
ರ ೀಖರ ಕಂಬಾರ

ನಾನ್ನ s ಕೊಂದೆ ಅಂತ್ ಅವವ್ಗ ಸಂಶೆ. ಏನ್ನಪ್ರಾ, ಚೆಲ್ವಿೀ ಸಾವಿಗಿ ನಾ ಏನೊ ಕಾರಣ? ಅಂಥಾ ಬದಾಮಸನ್ನ s ನಾನ್ನು?
ಮಾರುತಿ : ಛೆೀಛೆೀ ಅಲಲಿ ತ್ಗಿೀರಿ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಏನ್ನ ಅಲಲಿರಿೀ ಅಂತಿೀಯೊೀ ಬ್ೀಳಿೀಮರ್ಗನ್ನ? ಚೆಲ್ವಿೀನ್ನ ಕೆಡಿಸದೂದ ನಾನ್ನ s, ಅವಳು ಸಾಯೊೀದಕೂಕೆ ನಾನ್ನ s
ಕಾರಣ. ಅದ s ನ್ನನ್ನನು ತಂಬತತಂಬತ್ತನೆೀ ಪ್ರಾಪ. ಮೊೀತಿೀ ಹಂಗ ಮಾಡಬಾಯಡ, ಹೊಟಿಟೀಮಾಯಲ ಒದಿೀತಿೀನ… ಹಾಂಗ
ಬಾ ಹಾದಿಗೆ. ಹೊರ ಹೊೀಗಿ ಯಾರೊೀ ಬಂದಾರ ನೊೀಡ ಹೊೀಗು.
(ಮಾರುತಿ ಹೊೀಗಿ ದಾಸನ್ನನ್ನುನು ಕರೆತ್ರುವನ್ನು. ಅವನ್ನನ್ನುನು ಗಮರ್ನಸ ಲಕ್ಷಮೀ, ತಾಯ ಮರ್ರೆಯಾಗುವರು. ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ
ವಯಂಗಯವಿೀಗ ಇನ್ನೂನು ಮೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಬಾ ಮಾವಾ, ಸಂಗಿೀತಾ ಸಂತೀಷವಾಗಿದಾದಳಾ?
ದಾಸ : (ಏನ್ನು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದು ತೀಚದೆ) ಹೂನರ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಸಂಗಿೀತಾ ಆನ್ನಂದವಾಗಿದಾದಳಾ?
ದಾಸ : ಹೂನರ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಇನ್ನನುಮಾಯಲೆ ಮಾವ ಅಳಿಯಾ ಸೆೀರಿಕೊಂಡು ಮಿೀನ್ನ ಹಿಡಿಯೊೀದರ ಬಗೆಗಿ ಮಾತಾಡೀಣ : ಮಾವಾ, ಈ
ಕೊೀಟ ಹಾಕೊಕೆಂಡ ಗಾಳಾ ಹಾಕ್ದರ ಮಿೀನ್ನ ಸಕಾಕೆವೆೀನ್ನು?
ದಾಸ : ಈ ಕೊೀಟ ನಮರ್ಗ ಭಾಳ ಚಂದ ಕಾಣತೆೈತಿರ ಖರೆ ಹೆೀಳತಿೀನ, ನೀವು ಈ ಕೊೀಟ ಹಾಕ್ದಾಗ ಥೆೀಟ ಕಾಮರ್ಣಣಿನಾಹಾಂಗ
ಕಾಣತಿೀರಿ. ಚನ್ನನುದವೆೀನರ ಇದರ ಗುಂಡಿ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನನ್ನಗ ಚಂದ ಕಂಡರ ಏನ್ನ ಬಂತೀ ಮಾವ? ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳಿಗಿ ಕಾಣಬೆೀಕಲಲಿ!
ದಾಸ : ಬೆಂಕ್ೀ ಹಂತಾಯಕ ಬೆಣಿಣಿ ಇದದರ ಎಷಟ ದಿನ್ನ ಕರಗದ s ಇದಿದೀತಿರ? ಸಾವಾಕೆರರ. ಇಚೀಚೆೀ ಪವಾಡ ಕಮಿಮೀ ಆಗಾಯವ.
ಇಲಲಿದಿದದರ ನಾನ್ನ s ಒಂದ ಪವಾಡ ಮಾಡಿ ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳು ಸಂಗಿೀತಾ ನಮರ್ಮ ಬೆನ್ನನು ಹತಿತ ಮಾವಾ ಮಾವಾ ಅನೊನುೀ ಹಾಂಗ
ಮಾಡತಿದೆದ.

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

ನಾಯೀಕತೆ (ನಾಟಕ) - ಚಂದಶ
ರ ೀಖರ ಕಂಬಾರ

ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಮಾವಾ, ಮಿೀನನಾಗ ಮಿೀನ್ನು ಯಾವುದು ಶೆರೀಷಠ?
ದಾಸ : ನಾ ಬರಿೀ ಕೆಯಾರ್ಶೆಗನ್ನ ಮಿೀನ್ನ ತಿಂದಿದಿೀನರ; ಅಷಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಲಿ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನಾನ್ನ s ಹೆೀಳತಿೀನ; ಮಿೀನನಾಗ ಅಗಗಿದಿೀ ರುಚಕಟಾಟದ ಮಿೀನ್ನು ಯಾವುದಪ್ರಾ ಅಂದರ ಕೆೈಯಂದ
ತ್ಪ್ಪಸಕೊಂಡ ಹೊೀಗತ್ದಲಾಲಿ-ಅದು. ತ್ಪ್ಪಸಕೊಂಡಷೂಟ ಅದನ್ನನು ಬಿಡಬಾರದಂತ್ ಹಟ ಬರತ್ದ.
(ತ್ಕಷಣ ನಾಟಕವಾಡುವುದನ್ನುನು ಬಿಟುಟ ದಾಸನ್ನ ತೀಳು ಹಿಡಿದುಕೊಳುಳವನ್ನು. ಮಾರುತಿ ಇದುದದು ಗಮರ್ನ್ನಕೆಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಅವನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊೀಗುವುದಕೆಕೆ ಸೂಚಸುವನ್ನು, ಅವನ್ನು ಹೊೀಗುವನ್ನು.)
ಖರೆ ಹೆೀಳ ದಾಸ, ನ್ನನ್ನನುಲೆಲಿೀನ್ನ ಕಮಿಮ ಐತಿ?
ದಾಸ : (ಸಾವರಿಸಕೊಳುಳತ್ತ)
ಕಮಿಮ? ಏನರ ಸಾವಾಕೆರ ಹಿಂಗಂತಿೀರಿ? ಮರ್ನೀ ತ್ುಂಬ ರೊಕೆಕೆೀನ್ನು! ಊರ ತ್ುಂಬ ಆಸತಯೆೀನ್ನು! ಬೆೀಕಂದರ ಸಕಾರ್ಶೆರ
ಕೊಳಳತಿೀರಿ, ಮಾರತಿೀರಿ!
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನ್ನನ್ನನು ಐಸರಿಯೆಲಾಲಿ ವಯಥರ್ಶೆ ಅಂದಳಲಲಿ ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳು!
(ದೂಡುವನ್ನು, ದಾಸ ಬಿದುದ ಸಾವರಿಸಕೊಳುಳತ್ತ ಏಳುವನ್ನು.)
ದಾಸ : ಎಪ್ರಾ, ಹರೆೀದಾಗ ತಿಳಿವಳಿಕ್ ಇರಾಣಿಲಲಿರಿೀ. ಯಾವುದರ ಹರೆೀದ ಹುಡಿಗಿೀನ್ನನು ಏನಾರ ಕೆೀಳಿರ, ಅದು ಮೊದಲ
ಮಾಡೀ ಕೆಲಸ ಏನ್ನ ಗೊತೆತೈತಿರ? – ಮರ್ಡಿಪಕ್ಕೆ ಕೆರಕೊಳಳೀದು.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಖರೆ ಹೆೀಳು. ನ್ನನ್ನಗ ವಯಸಾಸಾಗೆೀತೆೀನ್ನು?
ದಾಸ : ಛೆೀಛೆೀ ಸಾವಾಕೆರಿರ್ಶೆಗಿ ವಯಸಾಸಾಗೊೀದಂದರೆೀನರ! ಕುಸತೀ ಹುಡುಗನಾಹಾಂಗ ಕಾಣತಿೀರಿ!
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಬಯಲಾಟದ ಬಣಾಣಿ ಅಳಿಸೀದ s ಇಲಲಿ ನೀನ್ನು. ರೊಕಕೆದಾಸೆೀಕಾಗಿ ಏನೆೀನೊೀ ಬ್ಗಳಿತ. ನಮರ್ಮ ಜಾತಾಯಗ
ಹುಟಟೀ ಹುಡುಗಿೀನ್ನ s ಅಲಲಿ ಅವಳು. ಯಾವಳೀ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನನ್ನಗ ತ್ಪ್ಪ ಸಕಾಕೆಳ.
ದಾಸ : ಅದ s ಅಂತೆೀನರ ನಾನ್ನೂ, ಯಾವ ಕೆಟಟ ಮರ್ುಹೂತ್ರ್ಶೆದಾಗ ಹುಟಾಟಯಾಳ, ಗರತಿ ಗಂಗವವ್ ಆಗತೆೀನ್ನಂತಾಳ! ದಾಸರ
ಜಾತಾಯಗ ಗರತೆೀರಿದದದದನ್ನನು ಹಿಂದ ಮರ್ುಂದ ಎಂದಾದರೂ ಕೆೀಳಿೀರೆೀನರ?
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ಸೀಮರ್ಣಣಿ : (ಖ್ಯೆೀದದಿಂದ) ಬುದಿಧಗಲ್ತಾಗಿನಂದ ನೊೀಡತೆೀನ್ನು : ಹೆಂಗಸು ಗಂಡಸು, ಯಾವುದೂ ನ್ನನ್ನನು ಎದರ
ನಂತಿರಲ್ಲಲಿ. ಎಲಾಲಿರೂ ನ್ನನ್ನಗ s ದೆೀವರಂತಿದದರು. ಸುಳಳ ಹೆೀಳಿದರೊೀ ಏನೊ. ಯಕಕೆಶ್ಚಿತ್ ಒಂದ ದಾಸರ ಹುಡುಗಿ ಎದರ
ನಂತ್ ಖರೆ ಹೆೀಳಿದಳಲಲಿ!
ದಾಸ : ಏನ್ನಂತ್ರಿ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನಾ ಕೊಳಕ ಅಂತ್.
ದಾಸ : ಛೆೀ ಛೆೀ…
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನ್ನನ್ನನು ನೊೀಡಿದಾಗೆಲಾಲಿ ಆಕ್ೀ ಕಣಣಿ ಅದನ್ನನು s ಹೆೀಳತಾವ! ಆದರ ನಾ ಸೀಲೀದಿಲಲಿಂತ್ ಆಕ್ಗಿ ಹೆೀಳು.
ದಾಸ : ಖರೆೀ ಹೆೀಳತೆೀನರ ಸಾವಾಕೆರ s, ನ್ನನ್ನಗೆಷಟ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅಷಟ ಕೆಡಕನನುಸುತ. ಬೆೀಕಾದರ, ನರಾಸೆ ಬಗೆಗಿ ಒಂದ ಪದ ಐತಿ,
ಹಾಡಲೆೀನರ?
(ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನ ಮೆೀಲೆ ತ್ನ್ನನು ಮಾತಿ ಪರಭಾವ ಏನೆೀನ್ನೂ ಆಗದೆೀ ಇರುವುದನ್ನುನು ಗಮರ್ನಸ)
ಒರಟ ಹುಡಿಗಿ, ಭಾಳ ಒರಟ ಹುಡುಗಿ. ನನನು ನ್ನನ್ನಗ s ನಾಯ ಅಂದುಲಿ! ಬೆೀಕಾದರ ಹಿಂಗ ಮಾಡೀಣೆೀನರ? ಸಂಗಿೀತಾ
ಹಾದಿಗಿ ಬರೂತ್ನ್ನಕ ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯೀನ್ನನು ನೊೀಡತಿೀರೆೀನ್ನು? ಹೊಸಾ ಸೀರಿ ಉಟಾಟಗ ಆಕ್ೀನ್ನೂ ಚಂದ ಕಾಣತಾಳ.
ಹೊಟಿಟೀಕ್ಚಚಿನಂದ ಸಂಗಿೀತಾ ಲಗು ಹಾದಿಗೆ ಬಂದರೂ ಬಂದಾಳು…
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನನ್ನಗೂ ನಾಯ ಅಂದಳಲಲಿ,-ಅದ ಬರೊೀಬರಿ. ಹೆಚಚಿ ಮಾತಾಡಬಾಯಡ, ನನ್ನಗಿೀಗ ಎಷಟ ರೊಕಕೆ ಬೆೀಕು?
ತ್ಗೊ.
(ಹಣ ಕೊಡುವನ್ನು. ದಾಸ ತ್ಗೊಂಡು ಹಾಗೆೀ ನಲುಲಿವನ್ನು.)
ಮರ್ತೆತೀನ್ನು?
ದಾಸ : ನಾವು ಕಲಾವಿದರು….
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಕಲಾವಿದರಿಗಿನೆನುೀನಾಗಬೆೀಕು?
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ದಾಸ : ಈ ಕೊೀಟ ಒಂದ ಕೊಟಟರ…
ಯಾಕಂದರ, ಸಾವಾಕೆರರ ಮಾವ ಅಂದಮಾಯಲ ಒಂದ ಕೊೀಟ ಇದದರ ಚೆಲೀ ಅಂತ್…..
(ಸೀಮರ್ಣಣಿ ತ್ಕಷಣ ಕಳಚ ಕೊೀಟು ಕೊಡುವನ್ನು.)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಇನ್ನನು ಹೊರಡು.
(ದಾಸ ಆನ್ನಂದದಿಂದ ಹೊೀಗುವನ್ನು. ಮೆೀಳ ರಂಗವನಾನುಕರಮಿಸುವುದು.)
ಮೆೀಳ : ಒಂದಾನೊಂದೂರಾಗ ರಾಜಕುಮಾರಿ
ಮರ್ದುವೆಯಾದಳು ಒಂದು ಪ್ರಾರಣಿಯ ಜೊೀಡಿ |
ಮೆೈತ್ುಂಬ ಕೂದಲು ಕಣಾಣಿಗ ಪ್ಸರಾ
ಹೆೀಸ ಇಟಾಟಳದಕ ಕರಡಿಯ ಹೆಸರಾ ||
ಕಥೆಗಾರ : ನೊೀಡಿರ ಶ್ವಾ, ಈಗೊಂದು ಅಡಡಕತಿ ಹೆೀಳತೆೀವಿರ,
ಒಂದಾನೊಂದೂರಾಗ ಒಬಬೊ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಇದದಳು.
ದೊಡಡವಳಾದಳು. ಮರ್ದಿವಿೀ ವಯಸಸಾಗಿ ಬಂದಳು.
ಎಷ್ಟೀ ಮರ್ಂದಿ ರಾಜಕುಮಾರರು ಆಕ್ೀನ್ನನು ನೊೀಡಿ
ನಟುಟಸರ ಬಿಡತಾರರಿ.
ಹಿಮೆಮೀಳ : ನದಾಯಗ ಒದಿದ ಆಗತಾರರಿ.
ಕಥೆಗಾರ : ಆದರ ಆಕ್ ಯಾರನ್ನೂನು ಮರ್ದಿವಾಯಗಲ್ಲಲಿ. ಅವವ್ ಅಪಪಗ ಚಂತಿ ಆಯುತ. ಬೆಳದ ಮರ್ಗಳ ಗತಿ ಹೆಂಗಪ್ರಾ…?
ಅಂದರು. ರಾಜೆಯೀಕ ಇನೆನುೀನ್ನ ದಿಕಕೆಪ ಅಂದರು. ಪರಿಪರಿಯಂದ ಮರ್ಗಳ ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ ಒಲ್ಸಾಕ ಪರಯತ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಮರ್ಗಳು,
ಶ್ವಾ ಒಪಪಲ್ಲಲಿ. ಯಾರನ್ನನು ತೀರಿಸದರೂ,-
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ಎಪ್ರಾ, ಇವ ಮರ್ೂಗ ಸುದಿದಲಾಲಿ, ನೆಗಡಾಯಗಾಯವ. ಎಪ್ರಾ, ಇವನ್ನ ಕಾಲ ಸಮರ್ ಇಲಾಲಿ ಕುಂಟ ಇದಾದನ್ನ – ಅಂತ್ ಹೆೀಳತಿದದಳು.
ಕಡಿೀಕಂದರ ಅವಾವ್, ಅಪ್ರಾಪ ಬಾಯಸತ್ತರು.
“ಥೂ ನನ್ನನು ಕರಡಿ ಒಯಯಲ್” ಅಂತ್ ಶಾಪ ಹಾಕ್ದರು. ಆಗ ನೊೀಡಿರ ಶ್ವಾ, ಚಮರ್ತಾಕೆರ ನ್ನಡಿೀತ್ು : ಏಕದಂ ಒಂದ ದೊಡಡ
ಕರಡಿ ನೆಲಕಕೆ ಮರ್ುಗಿಲ್ಗೆ ಏಕಾಗಿ ಎದರ ನಂತ್ು ಆಕ್ೀನ್ನ ಹೊತ್ುತಕೊಂಡ ಹೊೀಯುತ! ತ್ನ್ನನು ಗವಿೀಗಿ ಎತಿತಕೊಂಡಹಾೀಗಿ
ಮರ್ದಿವಿೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ು! ಆಯತಲಲಿ, ಮರ್ಂಗಳಸೂತ್ರ ಕರಡಿ ಕಟಿಟದರೂ ಒಂದ s. ಮರ್ನಶಾಯ ಕಟಿಟದರೂ ಒಂದ.
ಕಡಿೀಕಂದರ ಕರಡಿೀನ್ನ s ಗಂಡ ಅಂತ್ ಒಪ್ಪಕೊೀಬೆೀಕಾತ್ರಿ. ಶ್ವಾ,ಮೊದಲನೆೀ ರಾತಿರ ಹಾಸಗಾಯಗ ಕುಂತ್ು ವಿಚಾರ ಮಾಡತಾಳ; ಶ್ವನ್ನ ಎಂಥಾ ಗಂಡನ್ನನು ಕೊಟೆಟಪ! ನಾ ಎಂಥಾ ಧಿಮಾಕ್ನಾಕ್.
ಇಷಟ ಮರ್ಂದಿ ನಾ ನೀ ಅನೊನುೀವಂಥಾ ಧಿೀಮರ್ಂತ್ ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ಹುಚಚಿ ಹಚಚಿದಾಕ್. ಮೆಚಚಿ ಬಂದ ದೆೀವತೆಗಳಿಗೆ ಮರ್ೂಗು
ಮರ್ುರಿದಾಕ್. ಅಂಥಾಕ್ೀ ಸಕಕೆ ಮರ್ುಯಾರ್ಶೆಕ ದೆೀವರ s ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದಾಯ? ನಾ ಸರಿಕರೊಳಗ ಮೊೀತಿೀ ಹೆಂಗ ತೀರಿಸಲ
ಶ್ವನ್ನ s? ಅವಾವ್ ಅಪಪಗ ಏನ್ನಂತ್ ಹೆೀಳಲ ಶ್ವನ್ನ? ಅಂತ್ ಭಾರಿೀ ದೊಡಡ ದುಃಖ ಮಾಡಿದಳು.
ಆ ಟೆೈಂದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾ ಪ್ರಾರೊೀತಿ ಆಕಾಶ ಗಮರ್ನ್ನ ಮಾಡಿತರೊೀಣ, ಅವರ ಕ್ವಿಗೆ ಈಕ್ೀ ಬಿೀಳೀಣ. ಶ್ವಾ ಅಲ್ಲಿಂದಲೆೀ
ಆಕಾಶವಾಣಿ ಗುಡುಗಿದ. ಏನ್ನಂತ್?
ಮರ್ಗಳೆೀ, ಜಗತಿತನಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮಾ ಅಂದರ ಐತಿ ಭಾಳ ಮರ್ಹಿಮಾ! ನನ್ನನು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ದಿಂದ ಬಂದಂಥಾ ದುಃಖ ದೂರ
ಮಾಡಿಕೊೀಬೆೀಕವಾ. ಎಲಾ ಶ್ವನ್ನ! ಹೌಂದಲಲಿ!- ಅಂದುಲಿ. ಎದಾಯಗ ಪ್ರೆರೀಮಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಂಕ್ೀ ಹೊತಿತಸಕೊಂಡಳು.
ಪತಿದೆೀವರಾದಂಥಾ ಕರಡಿಯನ್ನನು ಪರದಕ್ಷಣೆ ಹಾಕ್ದಳು. ಆಗ ನೊೀಡಿರ ಶ್ವಾ,ಮೆೀಳ : ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಬೆಂಕಯೆದುರಿಗೆ
ನೊೀಡೆನ್ನನು ಶ್ವನೆ
ಕರಡಿರೂಪ ಕರಗಿ ಹೊೀದವೆೀ ||
ಒಳಗ ಒಬಬೊ ರಾಜಕುವರನೆೀ
ನೊೀಡೆನ್ನನು ಶ್ವನೆ
ಇವಳ ಧಾಯನ್ನ ಮಾಡುತಿರುವನೆೀ ||
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ ದೊಡಡದಲಲಿವೆ
ಹೆೀಳೆನ್ನನು ಗುರುವೆ
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ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ ದೊಡಡದಲಲಿವೆೀ
ಹೆೀಳೆನ್ನನು ಗುರುವೆ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ ದೊಡಡದಲಲಿವೆೀ ||
(ಮೆೀಲ್ನ್ನ ಅಡಡಕತೆಯನ್ನುನು ಸೂತ್ರಧಾರ ಹೆೀಳುತಿತದದಂತೆ ಮೆೀಳದವರು ಅಭಿನ್ನಯಸುವರು.)
(ಮೆೀಳ ಸರಿದಾಗ ತೀಟದ ಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಂತಿರ ಮರ್ತ್ುತ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಕೂತಿದಾದರೆ. ದಾಸ ಬರುವನ್ನು.)
ಸಾವಂತಿರ : ಕೊೀಟ ಯಾರದು?
ದಾಸ : ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯ ತ್ುಸು ಮರ್ಯಾರ್ಶೆದಿ ಕೊಟಟ ಮಾತಾಡು.
ಸಾವಂತಿರ : ನನ್ನಗೂ ಮರ್ಯಾರ್ಶೆದಿೀನಾ?
ದಾಸ : ನಾ ಅಂದರ ಏನ್ನಂದುಕೊಂಡಿ? ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರ್ಯಾರ್ಶೆದಸಥಿ. ನನ್ನನು ಮರ್ದವಿೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಾಯಲ ತ್ುಸು
ಕಮಿಮ ಆಯತಷಟ. ಈ ಕೊೀಟ ಹಾಕೊಕೆಂಡ ಊರಾಗ ಬಂದರ ಮರ್ೂರಾನುಲುಕೆ ಮರ್ಂದಿ ನ್ನಮರ್ಸಾಕೆರ ಮಾಡಿದರು, ಗೊತಾತ?
ಸಾವಂತಿರ : ಖರೆೀ ಹೆೀಳ ಆ ಕೊೀಟ ಹೆಂಗ ಸಕ್ಕೆತ್ು?
ದಾಸ : ಛೆೀ ಮರ್ತ್ತ ಕೆೀಳಾತಳಲಲಿ! ಸಾವಾಕೆರ ಹಾಕೊಕೆಂಡಿದದರು. ಏನ್ನ ಛೆಲೀ ಐತಿರಿ ಇದು! ನ್ನನ್ನನು ಹಂತಾಯಕ ಈ ಕೊೀಟ
ಇದಿದದದರ ಉಸರಿಗೊಮಿಮ ನಮರ್ಮ ಹೆಸರ ಹೆೀಳತಿದೆದ-ಅಂದೆ. ಕೊಟಟರು.
ಸಾವಂತಿರ : ಹಂಗಾದರ ನಾ ಹೆೀಳಿದದ ಕೆೀಳಿಲಲಿ ಅಂಧ್ಂಗಾಯುತ.
ದಾಸ : ಹೆೀಳತೆೀನ್ನ ಸಮಾಧಾನ್ನ ತಾಳು. ಹೊೀಗಿ ಮೊದಲ ಗಲಾಸ ತ್ಗೊಂಬಾ. ಅಪ್ರಾಪ ನಾಯಪ್ರಾಪ, ನನ್ನಗಷಟ ಬೆೀಕೆೀನ್ನು?
ಬೆೀಕ್ದದರ ಮರ್ುಂದ ಬಾ…
(ಸಾವಂತಿರ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮರ್ೂರು ಲೀಟ ತ್ರುವಳು. ದಾಸ ತ್ನ್ನನು ಕೊೀಟಿನ್ನ ಜೆೀಬಿನಂದ ಸೆರೆಯ ಬಾಟಿಲಿ ತೆಗೆದು
ಮರ್ೂರಕೂಕೆ ಸುರಿಯುವನ್ನು.)
ಇಬಬೊರೂ ನ್ನನ್ನನು ಹೆಸರ ಹೆೀಳಿ ಕುಡಿೀರಿ.
(ಮರ್ೂವರೂ ಕುಡಿಯತಡಗುವರು. ಆಗಾಗ ದಾಸ ಭತಿರ್ಶೆ ಮಾಡುವನ್ನು.)
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ಸಾವಂತಿರ : ಸಾವಾಕೆರನ್ನನು ಕೆೀಳಿದೆೀನ್ನ?
ದಾಸ : ಕೆೀಳಿದೆ. ಅದಕಕೆ ಈ ಕೊೀಟ ಕೊಟಟ ಹೊರಬಿೀಳು ಅಂದರು.
ಸಾವಂತಿರ : ಥೂ ನೀ ಬರೊೀಬರಿ ಕೆೀಳಿಲಲಿ.
ದಾಸ : ಪ್ರಯೆ…
ಸಾವಂತಿರ : ಇನೊನುಮಿಮ ಹಂಗದರ ಈ ಕೊೀಟ ಕಸೀತಿೀನ ಅಷಟ.
ದಾಸ : ನನ್ನನು ಹಂತಾಯಕ್ನ್ನ ಕೊೀಟೂ ಕೊಡೀದಿಲಲಿಂತಿ. ಇದನ್ನೂನು ಕಸೀತಿೀನ ಅಂತಿ, ಥಂಡಿ ಹತಿತ ನಾ ಸತ್ತಹೊೀಗಲೆಂತಿೀ
ಏನ್ನು?
(ಈಗ ಇಬಬೊರೂ ಪರಸಪರ ಹಿಂಸಸುವ ಆಟಕೆಕೆ ತಡಗುವರು.)
ಸಾವಂತಿರ : ಅವ್ ಅ ನ್ನನ್ನ ಗಂಡಾ! ನನ್ನನು ಮಾಯಲ ನಾ ಭಾಳ ಪ್ರೂತಿ. ಎಷಟ ಪ್ರೂತಿ ಅಂದರ ನಾಕೆೈದ ಬರೆ ನ್ನನ್ನನು ಕನ್ನಸನಾಗ
ಬಂದಿದಿದ, ಆದರ ನಾಕೆೈದ ಬರೆೀನ್ನೂ ಸತಿತದಿದ.
(ಗಹಗಹಿಸ ನ್ನಗುವಳು.)
ದಾಸ : ನಾ ಕುಡದಾಗ ಪರತಿಯೊಬಬೊರನ್ನನು ಅವರ ನಜವಾದ ಹೆಸರಿನಂದ ಕರಿೀತಿೀನ. ಯಾರೂ ಸಟಾಟಗಬಾರದು.
ಸಾವಂತಿರೀಬಾಯೀ, ನನ್ನನು ಹೆಸರ ಹೆೀಳಲ್?-ಚರಂಡಿ! ಹೆ ಹೆ ಹೆ…
(ಇವನ್ನೂ ಗಹಗಹಿಸ ನ್ನಗುವನ್ನು. ಆಟಬಿಟುಟ.)
ಸಾವಂತಿರ : ನೀ ಸಾವಾಕೆರನ್ನನು ಕೆೀಳೆೀ ಇಲಲಿ.
ದಾಸ : ಕೆೀಳಿೀನ ಅಂದರ.
ಸಾವಂತಿರ : ಸುಳಳ ಯಾಕ ಹೆೀಳಿತಯೊೀ ಭಾಡಾಯ.
ದಾಸ : ಭಾಡಾಯ, ಅದನ್ನನು ನ್ನೂರ ಬರೆ ಹೆೀಳಿೀದಿ. ಬಾಯರೆೀ ಏನಾದರೂ ಇದದರ ಬ್ಗಳು.
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ಸಾವಂತಿರ : ಲುಚಾಛಿ.
ದಾಸ : ಇದನ್ನೂನು ಸಾವಿರ ಬರೆ ಹೆೀಳೆೀದಿ.
ಸಾವಂತಿರ : ಸುಳಳ.
ದಾಸ : ಸುಳಳ? ಏನ್ನಪ್ರಾ ನಾಯಪ್ರಾಪ, ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ು ಕೆೀಳಿ ನನ್ನಗ ನೆಗಡಿ ಆದರೂ ಅಡಿಡೀಯಲಲಿ. ಒಂದ ಮಾತ್ ಕೆೀಳಿತೀನಸಾವಾಕೆರಗ ಈಕ್ಗೆ-ಜೊೀಡಿೀಯೆೀನ್ನಪ? ಈಕ್ೀ ವಯಸೆಸಾೀನ್ನು? ಮಾತೆೀನ್ನು? ಸಾವಾಕೆರ ಬೆೀಕಂತಾಳ, ಒಪಪಕೊಂಡಾರ s
ಹೆಂಗ, ನೀನ್ನ s ಹೆೀಳಪ್ರಾ. ನೀ ಒಬಬೊ, ಆ ನಾಗಾಯ ಓಡಿಸದಿ. ಈಗ ತ್ಗೊಳಳಪ್ರಾ….
ಸಾವಂತಿರ : ಇನ್ನನುಷಟ ಸುರಿಯೊೀ ಭಾಡಾಯ.
ದಾಸ : ಏ ಚರಂಡಿ, ನ್ನನ್ನನುಂಥಾ ಇಸಾವ್ಸಕ ಗಂಡ ನನ್ನಗ ಹುಡಿಕಾಯಡಿದರೂ ಸಕಾಕೆನೆೀನ್ನ? ಹೊೀಗಲ್ ಬಾ, ಆಮಾಯಲ
ಹೆೀಳತೆೀನ್ನಂತ್. ಸಂಗಿೀತಾ ಉಂಡಳೆೀನ್ನ?
ಸಾವಂತಿರ : ಹಯಾರ್ಶೆಗಿಂದ ಉಂಡ s ಇಲಲಿ. ಒಂದ ಸವನ್ನ ಮರ್ಂಡ ಹಟ ಹಿಡದಾದಳ.
ದಾಸ : ಏಳ ಏಳು. ಹಸವಾಗೆೀತಿ ನ್ನನ್ನಗ, ಊಟಕಕೆ ಹಾಕೆೀಳು. ನಾಯಪ್ರಾಪ ನಾಳಿ ಮರ್ುಂಜಾನ ಭೆೀಟಿ ಆಗಪ್ರಾ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಯಾಕ?
ದಾಸ : ಯಾಕಂದರ ಒಂದ ಚಂದ ಗುಡ್ ಅ ಮಾಲ್ರ್ಶೆಂಗ್ ಅ ಹೆೀಳತಿೀನ.
(ಹೆಹೆಹೆೀ ಎಂದು ನ್ನಗುತ್ತ ಹೊೀಗುವನ್ನು. ಸಾವಂತಿರಯೂ ಹೊೀಗುವಳು. ತ್ುಸು ಸಮರ್ಯ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಹಾಗೆೀ ಕೂತಿದುದ
ಬಾಟಿಲಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸ ಬಿಟುಟಹೊೀದ ಸೆರೆಯನ್ನೂನು ಗಟಗಟ ಕುಡಿಯುವನ್ನು. ಮರ್ತ್ುತ ನೆತಿತಗೆೀರಿದ ಬೆರಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆೀ ಕೂತಿದಾದಗ
ಸಾವಂತಿರ ಬಂದು ಅವನಗೆ ಊಟಕೆಕೆ ಹಾಕುವಳು.)
ಸಾವಂತಿರ : ನೀನ್ನೂ ಊಟಾ ಮಾಡ ಬಾ ಮರ್ಗಳ s.
ಶಾರಿ : (ಒಳಗಿನಂದ)
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ನ್ನನ್ನಗ ಬಾಯಡ. ಕೂತಾನ್ನಲಲಿ, ಅವನಗೆೀ ಇನ್ನನುಷಟ ಹಾಕು. ಯಾಕಂದರ ಪ್ರಾಪ, ಹೊಟಿಟೀ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಯ ಆಗಾಯನ್ನ ನೊೀಡು.
(ಈ ಮಾತಿನಂದ ನೊೀವಾಗಿ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಊಟ ಮಾಡದೆೀ ಹಾಗೆೀ ಎಲೆ ಎತಿತಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗುವನ್ನು.)
ಸಾವಂತಿರ : ಇಬಬೊರಿಗೂ ಏನಾಗೆೀತಿ? ಹಯಾರ್ಶೆಗಿಂದ ಊಟ ಬಿಟಿಟದಿೀರಿ.
(ಎನ್ನುನುತ್ತ ಒಳಗೆ ಗಂಡನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗುವಳು. ನಾಯೀಮರ್ಗ ಎಲೆ ಎಸೆದು ಒಳ ಬರುವನ್ನು. ಶಾರಿಯೂ ಬರುತಾತಳೆ.)
ಸಾವಂತಿರ : ನೀ ಯಾಕ ಬಿಟಿಟ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನೀನ್ನೂ ಊಟಾ ಮಾಡ ಹಂಗಾದರ.
ಶಾರಿ : ನಾ ನನಾಹಾಂಗ ಹೊಟಿಟೀ ಮಾರಿಕೊಂಡಿಲಲಿ. ನಂದೆಲಾಲಿ ನೊೀಡೆೀನ. ಉಣಣಿತಿದದರು ಉಣುಣಿ, ಇಲಲಿದಿದದರ ಬಿದದಕೊ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನಾ ಸಾಯತಿೀನ.
ಶಾರಿ : ಏನ್ನಂದಿ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಸಾವಕೆರ ನ್ನನ್ನನು ಕೊಂದರ ಕೊಲಲಿಲ್. ನೀ ಪ್ರಾರಾಗಿ ಹೊೀಗು.
(ಶಾರಿಯ ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ ಕರಗುತ್ತದೆ)
ಶಾರಿ : ಬಾ ಇಲ್ಲಿ. (ಬಂದು ನಲುಲಿವನ್ನು.)
ಕುಂತ್ಕೊ. (ಕೂರುವನ್ನು)
ನನ್ನನು ಹೆಸರೆೀನ್ನಂದಿ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನಾಯೀಮರ್ಗ! ನ್ನಮರ್ಮ ಸಾವಾಕೆರ ಏ ನಾಯೆೀ ಅಂತ್ ಕರಿೀತಾರ.
ಶಾರಿ : ನಾಯೀಮರ್ಗ! ಮರ್ನ್ನಸೆೀರಿಗಿ ನಾಯೀ ಹೆಸರ ಇಡಾಕ ಶಕಯ s ಇಲಲಿ. ಖರೆೀನ್ನ s ನೀ ನಾಯೀಮರ್ಗಾನ್ನ?
(ಅಲಲಿವೆಂಬಂತೆ ಕತ್ುತ ಹಾಕುವನ್ನು.)
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ಮರ್ತ್ತ ನಾಯೆೀ ಅಂತ್ ಕರದಾಗ ಯಾಕ ಓ ಅಂತಿ? ನ್ನನ್ನನು ಹೆಸರೆೀನ್ನ ಹೆೀಳು.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಸಂಗಿೀತಾ.
ಶಾರಿ : ಅಲಲಿ, ಶಾರಿ. ಅದು ಬಯಲಾಟದಾಗಿನ್ನ ಹೆಸರು. ನನ್ನನು ಸಾವಾಕೆರ ಹಾಂಗಂತ್ ಕರಿೀತಾನ್ನ. ನನ್ನನು ಸಾವಾಕೆರಗ ಎರಡ
ಕಣಣಿದಾವ ಖರೆ. ಆದರ ಅವು ಬರೊೀಬರಿ ಕಾಣಸೂದ s ಇಲಲಿ. ಅದಕಕೆ s ಅವಗ ಮರ್ನ್ನಶೆೀರು ನಾಯೀಹಾಂಗ ಕಾಣಸಾತರ.
ನಾ ಸಂಗಿೀತಾನ್ನ ಹಾಂಗ ಕಾಣಸತೀನ. ನಾ ಅಂತಿೀನ : ನೀ ಮರ್ನ್ನಶಾ ಅಂತ್. ಹಾಂಗಿದದರ ನನ್ನನು ಹೆಸರು ಸದುದ. ಸದಧರಾಮಾಹಿೀಂಗೆೀನೊೀ ಇರಬೆೀಕು. ಒಪಪತಿೀಯೆೀನ್ನು?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನೀ ಹೆಂಗ ಕರದರೂ ಓ ಅಂತಿೀನ.
ಶಾರಿ : ಹೆಂಗ ಕರದರೂ ಅಂದರ? ಹಂದೆೀ ಅಂತ್ ಕರಿೀತಿೀನ. ಓ ಅಂತಿ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಊಹೂ, ಸದೂದ ಸದದರಾಮಾ-ಹೆಂಗಂದರೂ.
ಶಾರಿ : ನಾನ್ನ s ನನ್ನನು ಸಾವಾಕೆರಂತ್ ತಿಳಕೊ. ನಾ ಬಂದ ಕರಿೀತಿೀನ : ಏ ನಾಯೆೀ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಓ ಎಪ್ರಾ.
ಶಾರಿ : ಥೂ, ಓ ಅನೊನುೀದಿಲಲಿ ಅಂದಿದಿದ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ರೂಢ ತ್ಪಪವೊಲುದ.
(ಸಮಿೀಪ ಬಂದು ಅವನ್ನ ಬೆನ್ನನುಮೆೀಲೆ ಕೆೈ ಇಡುವಳು. ಆಮೆಯಂತೆ ಸಂಕೊೀಚಗೊಳುಳವನ್ನು)
ಈ ಅಂಗಿ ಹೊಲಸೆೈತಿ.
ಶಾರಿ : ಹೌಂದು.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಥೆೀಟ ನಾಯೀಚಮರ್ರ್ಶೆಧಾಂಗ s ಐತಿ.
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(ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಅವಳನ್ನುನು ನ್ನಗಿಸಲು ಪರಯತಿನುಸುವನ್ನು. ಅವಳು ಮರ್ಂದಹಾಸ ಬಿೀರಿದೊಡನೆ ತ್ುಂಬ ಖುಶ್ಯಾಗುವನ್ನು.)
ಇದು ಇರೊೀತ್ನ್ನಕ ನಾ ನಾಯೆೀ…. ಖ್ಯೆ ಖ್ಯೆ ಖ್ಯೆ…
ಶಾರಿ : ನನ್ನಗ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮರ್ತ್ತ ಕರಡಿೀ ಕತಿ ಗೊತೆತೈತೆೀನ್ನು?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಓಹೊ…
ಶಾರಿ : ಯಾವುದು ಹೆೀಳು.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಅದ s. ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕರಡಿೀನ್ನ ಮರ್ದಿವಾಯಗಿ ಅತ್ತಗೊಂತ್ ಕುಂತ್ುಲಿ. ಶ್ವಾ ಬಂದ ಬುದಿಧ ಹೆೀಳಿದ. ಹೆೀಳಾನಾ
ಆಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಹೊತಿತಸದುಲಿ. ಕರಡಿೀ ಮೆೈ ಕರಗಿ ಅದರಾಗಿಂದ ಒಬಬೊ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಂದ…
ಶಾರಿ : ಕರಡಿೀ ಮೆೈ ಹೆಂಗ, ಹಿಂಗ ಕರಗಿತೆೀನ್ನ?
(ಎನ್ನುನುತ್ತ ಅವನ್ನ ಅಂಗಿ ಹರಿಯುವಳು. ಇವನ್ನು ಅವಳು ಖುಶ್ಗಾಗೆ ಹರಿಯುತಿತರುವಳೆಂದು ಭಾವಿಸ ಖ್ಯೆ ಖ್ಯೆ ಖ್ಯೆ ಎಂದು
ನ್ನಗುತ್ತ ಎದುದ ಮೆೈ ಮರ್ುರಿದಾಡುತಾತನೆ. ಅವಳೂ ನ್ನಗುತ್ತ ಪೂತಿರ್ಶೆ ಹರಿಯುತಾತಳೆ. ಅವಳನ್ನುನು ಸಮಿೀಪದಿಂದ
ನೊೀಡಿದೊಡನೆ ನಾಯೀಮರ್ಗ ತ್ುಂಬ ಭಾವುಕನಾಗುತಾತನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿದುದೂ ನೆತ್ತಗೆೀರಿದೆ.)
ಶಾರಿ : ಮರ್ುಂದೆೀನಾಯುತ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಗೊತಿತಲಲಿ.
ಶಾರಿ : ನಾ ಹೆೀಳಲಾ? ರಾಜಕುಮಾರ ಹಾಡಿದ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನಾನ್ನೂ ಹಾಡತಿೀನ.
ಶಾರಿ : ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಣಿದ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನಾನ್ನೂ ಕುಣಿೀತಿೀನ.
(ಕಳೆಳಮರ್ಳೆಳ ಆಡತಡಗುವನ್ನು)
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ಸಂಗಿೀತಾ ಸಂಗಿೀತಾ….ನ್ನನ್ನಗ ಅಂಜಿಕ್ ಬರತೆೈತಿ. ನನ್ನನು ಬಿಟಟ ದೂರ ಹೊೀಗತೆೀನ.
ಶಾರಿ : ನಲ್ಲಿಸು ನಲ್ಲಿಸಂದರ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಸಂಗಿೀತಾ ಮರ್ಂದಿ ನ್ನನ್ನನು ಜೊೀಡಿೀ ಬರಾಕ ಹತಾಯರ!
ಶಾರಿ : ಹೌಂದ? ಯಾಯಾರ್ಶೆರು? ಗುರುತ್ ಹಿಡಿ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಎಲಾಲಿರು ಹರಕ ಅಂಗಿ ಹಾಕಾಯರ. ಹಸದಾದರ. ಆದರ ಎಲಾಲಿರು ನ್ನಗಾಕ ಹತಾಯರ.
ಶಾರಿ : ಯಾಕಂತ್?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಹಾಡಾಕ ಹತಾಯರ.
ಶಾರಿ : ಏನ್ನಂತ್?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನಾವು ನಾಯಗಳಲೆರಪ್ೀ ಅಂತ್.
ಶಾರಿ : ಎಲಾಲಿರು ಕೂಡಿ ಹಾಡಿಕೊೀತ್ ಎಲ್ಲಿಗಿ ಹೊಂಟಿೀರಿ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನನ್ನನು ಹಂತಾಯಕ.
ಶಾರಿ : ಹೌಂದ? ನೀ ನ್ನನ್ನನು ಬಿಟಟ ದೂರ ಹೊೀಗಾಕ ಆಗೂದ s ಇಲಲಿ. ಮರ್ತ್ತ ನ್ನನ್ನನು ಹಂತಾಯಕ s ಬಂದಿ!
(ನಲ್ಲಿಸ ನೊೀಡುವನ್ನು.)
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಹೌಂದಲಲಿ!
ಶಾರಿ : ನೀ ಎಷಟ ಚಂದ ಕಾಣತಿ ಗೊತೆತೈತಿ?
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ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಹೌಂದ? ನ್ನನ್ನನು ತ್ಲ್ ತಿರಗೆೀತಿ, ನ್ನನ್ನಗ ಗೊತಾತಗೂದ s ಇಲಲಿ. ಸಂಗಿೀತಾ ಕುಡದಾಗ ತ್ಲ್ೀ ತಿರಗತೆೈತಿ
ಅಂತಾರ ಸುಳಳಲಲಿ ನೊೀಡು.
ಶಾರಿ : ನೀ ಎಷಟ ಚಂದ ಕಾಣತಿ ಗೊತೆತೈತಿ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಹೌಂದಲಲಿ!
ಶಾರಿ : ನೀ ಎಷಟ ಚಂದ ಕಾಣತಿ ಗೊತೆತೈತಿ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಹೌಂದ? ನ್ನನ್ನನು ತ್ಲ್ ತಿರಗೆೀತಿ, ನ್ನನ್ನಗ ಗೊತಾತಗೂದ ಇಲಲಿ. ಸಂಗಿೀತಾ ಕುಡದಾಗ ತ್ಲ್ೀ ತಿರಗತೆೈತಿ ಅಂತಾರ
ಸುಳಳಲಲಿ ನೊೀಡು.
ಶಾರಿ : ಯಾಕ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನ್ನನ್ನಗಿೀಗ ನ್ನನ್ನನು ಬೆನ್ನನು ಕಾಣಸಾಕ ಹತೆತೀತಿ.
ಶಾರಿ : ಯಾಕ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನ್ನನ್ನಗಿೀಗ ನ್ನನ್ನನು ಬೆನ್ನನು ಕಾಣಸಾಕ ಹತೆತೀತಿ.
ಶಾರಿ : ಹೌಂದ? ಬೆನ್ನನು ಮಾಯಲ ಎನೆೈತಿ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಸಾವಾಕೆರ ಕುಂತಾನ್ನ.
ಶಾರಿ : ಕೆಳಗ ಎಸೀಬಾರದ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಅವ ಭಾಳ ಎತ್ತರಾಗಾಯನ್ನ. ಅವನ್ನ ಜೊೀಡಿೀ ಮಾತಾಡಬೆೀಕಾದರ ನಾ ಒದರಿ ಒದರಿ ಮಾತಾಡತಿೀನ. ಅವ
ಹಂಗಾಯಕ ನಾಯೀಹಾಂಗ ಒದತಿೀರ್ಶೆಯೊೀ ಅಂತಾನ್ನ.
ಶಾರಿ : ನಾಯ ನಾ ಅಲಲಿ, ನೀ ಅಂತೆಹಾೀಳು.
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ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಓಡಿಹೊೀದ.
ಶಾರಿ : ಬೆನ್ನನುಹತಿತ ಬಾಯಟಿೀ ಆಡು.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಏಏಏ s…ಯಾರಾದರೂ ಆ ದೊಡಡ ನಾಯೀ ನೊೀಡಿೀರೆೀನೆರಪ್? ಕರರಗೆೈತಿ, ಎತ್ತರೆೈತಿ ನೆತಾತಯಾಗ ಕಣಣಿದಾವ.
ಮಾತಿಗೊಮೆಮ ಏ ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ s ಅಂತಿರತೆೈತಿ. ಸಕಕೆರ ನ್ನನ್ನಗಷಟ ಲಗೂನ್ನ ಹೆೀಳಿಕಳಸರಿ. ನ್ನನ್ನನು ವಿಳಾಸ ಸದದರಾಮರ್ ಉಪ್ರ್ ಅರ್ಶೆ
ನಾಯೀಮರ್ಗ. ಮರ್ುಕಾಕೆಂ ಪ್ೀಸಟ್ ಅ ಶ್ವಾಪುರ ಜಿಲಾಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ.
(ಹಿೀಗೆಯೆೀ ನ್ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುತ್ತ ತೆೀಲಾಡುತ್ತ ಕೆೈಗೊಂದು ಕುಡುಗೊೀಲು ತ್ಗೊಂಡಿದಾದನೆ. ಸಕ್ಕೆತ್ು ಸಕ್ಕೆತ್ು ಎನ್ನುನುತ್ತ
ಕುಡುಗೊೀಲು ಎಸೆಯುತಾತನೆ. ಅದು ದೂರದ ಯಾವದೊ ನಾಯಗೆ ಹತಿತ ಒದರುತ್ತದೆ. ನಾಯೀಮರ್ಗ ಗಾಬರಿ ಆಗುತಾತನೆ.)
ಸಂಗಿೀತಾ, ನಾಯೀನ್ನನು ಕೊಂದೆ! ಇನ್ನನು ನ್ನನ್ನನು ಜೆೀಲ್ನಾಗ ಇಡತಾರೊೀ ಏನೊ! ಇಟಟರ ಇಡಲ್. ಜೆೀಲ s ಬರೊೀಬರಿ ನ್ನನ್ನಗ!
(ಅವನ್ನ ಹುಚಾಚಿಟ ನೊೀಡಿ ಶಾರಿ ನ್ನಗುತಿತರುವಂತೆ ಮೆೀಳ ಬಂದು ರಂಗವನಾನುಕರಮಿಸುವುದು.)
ಮೆೀಳ : ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬ ಬೆಂಕ್ಯೆದುರಿಗೆ
ನೊೀಡೆನ್ನನು ಶ್ವನೆ
ಕರಡಿರೂಪ ಕರಗಿ ಹೊೀದವೆೀ ||
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ ದೊಡಡದಲಲಿವೆೀ
ಹೆೀಳೆನ್ನನು ಶ್ವನೆ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ ದೊಡಡದಲಲಿವೆೀ ||
(ಮೆೀಳ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಸೀಮರ್ಣಣಿ ತ್ನ್ನನು ಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಂಗಾರವಾಗುತಿತದಾದನೆ. ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ ದಾಸ ನಂತಿದಾದನೆ. ತಾಯ
ನಂತಿರಲಾರದೆ ನಂತ್ು ಮಾತಾಡಲ್ಕೆಕೆ ಪರಯತಿನುಸುತಿತದಾದಳೆ.)
ತಾಯ : ಮರ್ನೀಕಡೆ ಹಿಂಗ ನಷಾಕೆಳಜಿ ಇದದರ ಹೆಂಗೊೀ ಮರ್ಗನ್ನ? ರಾತಿರ ಯಾರೊೀ ಮರ್ನಾಯಗ ಪ್ಸಗುಟಿಟಧಾಂಗ ಕೆೀಳಸತೆೈತಿ.
ಗಂಡಸಂದು ಹೆಂಗಸಂದು ದನ ಕೆೀಳತೆೈತಿ, ಚೆಲ್ವಿ ದೆವಾವ್ಗಿ ಮಾಯಾರ್ಶೆನ್ನ ಅಟಿಟಸಕೊಂಡ ಬತಾರ್ಶೆಳಂತ್ ಹೆೀಳತಾರು. ನನ್ನನು
ಹೆೀಂತಿ ಹೆದರತಾಳು. ನನ್ನನು ನೊೀಡಿದರ ಬರಿೀ ತೀಟದ ಮರ್ನಾಯಗ ಹೊೀಗಿ ಕುಂತಿರತಿ, ಏನೆಹಾೀಳಲ್…
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಆಯತಬೆೀ. ಇಂದ ಕಡಿೀ ದಿನ್ನ. ಏ ದಾಸಾ, ಇನ್ನನು ತ್ಡಾಯಕಾಗೊೀದಿಲಾಲಿ ಅಂದೆ.
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ದಾಸ : ಇನ್ನನು s ಹಾದಿಗಿ ಬಂದಿಲಲಿರಿೀ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಬರದಿದದರ ನ್ನನ್ನನು ಹಾದಿ ನ್ನನ್ನಗ. ನ್ನನ್ನನು ನ್ನೂರ ಪ್ರಾಪ ಇಂದಿಗೆೀ ಮರ್ುಗಾಯಕಬೆೀಕು. ಇಷಟ ದಿನ್ನ ಆದರೂ ಒಂದ ಪ್ರಾಪ
ಮಾಡಾಕ ಆಗಲ್ಲಲಿಂದರ ದೆೀವರೆಲಾಲಿ ನ್ನನ್ನನು ನೊೀಡಿ ನ್ನಗತಾರ, ಗೊತ್ತದೆೀನ್ನು? ಇಷಟ ದಿವಸ ನಾ ತ್ಡದದದ s ಹೆಚುಚಿ. ನಾ
ಯಾರನ್ನೂನು ಎರಡ ಸಲ ಕಷಮಿಸೀದಿಲಲಿ. ಹೊೀಗಿ ನಾಯೀಮರ್ಗನಗೆಹಾೀಳು : ಇಂದ ಸಂಜಿಕ ಸಂಗಿೀತಾನ್ನನು ಕರಕೊಂಡು ಊರ
ಹೊರಗಿನ್ನ ಹಾಳ ಮರ್ಠಕಕೆ ಬಾ ಅಂತ್. ಮರ್ುಂದಿಂದೆಲಾಲಿ ಅವನಗೆೀ ಗೊತ್ತದ.
ದಾಸ : ಹಾಳ ಮರ್ಠದಾಗ ಯಾಕ್ರ? ಅಲೆಲಿೀನೆೈತಿ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳಂದರ ಹಲಸನ್ನ ಹಣಣಿ ಇದಾದಂಗ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳ ಗಂಡ ಕುಂತಿರತಾನ್ನ. ಹಣಣಿ ಸುಲದು ಆಕ್ೀ
ಮೆೈಯಾಗಿನ್ನ ತಳಿ ಬಿಡಿಸ ಬಿಡಿಸ ತಿಂತಾನ್ನ!
ದಾಸ : ಅವಸರ ಬಾಯಡಿರೀ, ಇನೆನುರಡ ದಿನ್ನ ಬುದಿಧೀರಿೀತಿ ಹೆೀಳೀಣು.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಯಾಕ? ನ್ನನ್ನಗ ವಯಸಾಸಾಗೆೀತೆೀನ್ನು? ಹಾದರ ಮಾಡಾಕ ಒಲೆಲಿ ಅಂದರ ಮರ್ದಿವಿಯಾಗತಿೀನ ಅಂತ್ ಹೆೀಳು.
ದಾಸ : ಮರ್ದಿವಾಯಗೂದ ಖರೆ ಏನರ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಯಾಕ ನ್ನನ್ನನು ಮಾತಿನಾಗ ನ್ನಂಬಿಕ್ಲಾಲಿ?
(ಒಳಗಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ)
ಏ ಕೆೀಳಿದೆೀನ್ನ? ನಾನ್ನು ಆ ದಾಸರ ಹುಡಿಗಿ ಸಂಗಿೀತಾನ್ನನು ಮರ್ದಿವಿೀ ಮಾಡಿಕೊಳಿತೀನ. ಪರವಾನಗಿ ಕೊಟಿಟದಿೀನ್ನಂತ್ ನ್ನನ್ನನು
ಮಾವಗ ಹೆೀಳು.
(ಒಳಗೆ ಲಕ್ಷಮ ಬಿಕುಕೆತಾತಳೆ. ತಾಯ ಮರ್ರೆಯಾಗುತಾತಳೆ.)
ಕೆೀಳಿದೆೀನ್ನಪ. ಕಬೂಲ್ ಅದಾಳಂತ್. ಏ ಮಾಯಾರ್ಶೆ.
(ಮಾರುತಿ ಬರುವನ್ನು.)
ಆಕ್ಗಿ ಔಷಧ್ ತ್ಂದಕೊಟೆಟೀನೊ?
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ಮಾರುತಿ : ಅವರಿಗೆೀನ್ನೂ ರೊೀಗ ಇಲಲಿಂತ್ ಹೆೀಳಯರಿರೀ ಡಾಕಟರು.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಏನ್ನ ಆಲಸೀ ಡಾಕಟರಪ್ರಾ! ಹೊಸ ಹೊಸ ರೊೀಗ ಕಂಡ ಹಿಡಾಯಕ ಆಗೂದ ಇಲಲಿ., ಹೊೀಗು ಕಣಿಣಿೀರ ಬರದಂಥಾ
ಔಷಧ್ ಇದದರ ಕೊಡಂತ್ ಹೆೀಳು. ಹೊೀಗು.
(ಮಾರುತಿ ಹೊೀಗುವನ್ನು.)
ಏನ್ನ ಮಾವಾ, ಈ ಡೆರಸ್ ನಮರ್ಮ ಮರ್ಗಳು ಒಪ್ರಾಯಳೆೀನ್ನು?
ದಾಸ : ಹೂನರ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳು ಮೆಚುಚಿವಂಥಾದುದ ಇನೆನುೀನಾದರೂ ಸೆಪಶಲ್ ಅ ಇದದರ ಹೆೀಳು. ಅದನ್ನೂನು ಮಾಡಿಕೊಳಿತೀನ.
ದಾಸ : ಇನೆನುೀನಲಲಿರಿ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಮರ್ತ್ತ ಯಾಕ ಕಣಣಿ ಬಿಟಟ ಹೆಣಧಾಂಗ ನ್ನನ್ನನು ನೊೀಡತಾ ನಂತಿ? ಹೊೀಗಿ ಮರ್ಗಳನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬಾರದ?
ದಾಸ : ಮರ್ದಿವಿೀ ಮಾತಾದರ ಹೊರಗಿನ್ನ ಮರ್ಠಕಕೆ ಯಾಕ ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ರ? ತೀಟದಾಗಿನ್ನ ಮರ್ನಾಯಗ s ಮಾತಾಡಬಹುದಲಲಿ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳು ಮೊದಲಗಿತಿತ. ಮೊದಲನೆೀ ರಾತಿರ ಗುದಮರ್ುರಿಗಿ ಜಾಸತ. ಆಸಪ್ರಾಸ ಯಾರೂ ಇರದಿದದರ
ಅನ್ನುಕೂಲ. ಹೌಂದಲಲಿ? ಇದು ನನ್ನಗೂ ಗೊತ್ತದ s ಅಂತ್ ತಿಳಿದಿದೆದ.
ದಾಸ : ಬೆೀಕಾದರ ನಾವಿಬಬೊರೂ ಗಂಡಹೆಂಡತಿ ಹೊರಗ ಹೊೀಗತಿೀವಿ. ತೀಟದ ಮರ್ನಾಯಗ s….
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಆಜೂಬಾಜೂ ಮರ್ಂದಿ ಹಾದಾಡತಾರ. ಮರ್ಠದೊಳಗಾದರ ಎಷಟ ಕ್ರಚಾಡಿದರೂ ಕೆೀಳಿಸೀದಿಲಲಿ. ಅಲಲಿದ ನಾ
ಸತಾಕೆಯರ್ಶೆ ಮಾಡೀದೆಲಲಿ ಅದ s ಜಾಗದಾಗ. ತಿಳಿೀತ್ಲಲಿ? ತ್ಗೊ.
(ಹಣ ಎಸೆಯುವನ್ನು. ದಾಸ ತ್ಗೊಳುಳವನ್ನು.)
ದಾಸ : ಏನೊ ಕಲಾವಿದರು…

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

ನಾಯೀಕತೆ (ನಾಟಕ) - ಚಂದಶ
ರ ೀಖರ ಕಂಬಾರ

ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಅದಕಕೆ ಕೊಟೆಟೀನ. ಇದರಾಗೆೀನಾದರೂ ಹೆಚುಚಿ ಕಮಿಮ ಆದರ ನೀನ್ನು ಈ ತ್ನ್ನಕ ತ್ಗೊಂಡದದನೆನುಲಾಲಿ
ಕಕಕೆಬೆೀಕಾಗತ್ದ. ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳಿಗಿ ಇದನ್ನುನು ಬರೊೀಬರಿ ತಿಳಸು. ಯಾಕಂದರ ಅದರ ಪರಿೀಕೆಷ ನ್ನಡೆಯೊೀದು ಇಂದ s. ಇನ್ನನು
ಹೊೀಗಿ ಮರ್ಗಳನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿತೀಯಲಾಲಿ?
(ದಾಸ ಗಾಬರಿಯಂದ ಕತ್ುತ ಹಾಕುತ್ತ ಹೊೀಗುವನ್ನು. ಮೆೀಳ ಬಂದು ರಂಗವನಾನುಕರಮಿಸುವುದು.)
ಮೆೀಳ : ಕರಡಿೀ ಮರ್ದುವೆಗೆ ಬನನುರೆೀ | ರಾಜನ್ನ
ಮರ್ಗಳ ಮರ್ದುವೆಗೆ ಬನನುರೆೀ
ತ್ುಂಬು ಹೃದಯಗಳಿಂದ ವಧ್ೂವರರ ಹರಸೀರೆ
ಸೀ ಎನನು ಶುಭವೆನನುರೆೀ | ಶ್ವಶ್ವ
ಸೀಬಾನ್ನವೆನನುರೆೀ || ಸೀ ||
ಗರತಿಗೆ ಜಯವೆನನುರೆೀ | ಗರತಿಯ
ಪತಿಗೆಂಟು ಜಯವೆನನುರೆೀ
ಸುಂದರ ಮರ್ುಖದಿಂದ ಶುಭವಾಕಯ ನ್ನುಡಿಯರೆ
ಸೀ ಎನನು ಶುಭವೆನನುರೆೀ || ಹರ ಹರ
ಸೀಬಾನ್ನವೆನನುರೆೀ|| ಸೀ ||
(ಮೆೀಲ್ನ್ನ ಹಾಡು ನ್ನಡೆದಾಗ ಶಾರಿ ಶ್ಂಗಾರಾಗುತಿತರುವಳು. ಹಾಡು ಮರ್ುಗಿಯತ್ತಲೂ ಮರ್ುಂದಿನ್ನ ಶ್ಂಗಾರಕೆಕೆ ಒಳಕೆಕೆ
ಹೊೀಗುವಳು. ಮೆೀಳ ಮರ್ರೆಯಾಗಿ ದಾಸ ಮರ್ತ್ುತ ಸಾವಂತಿರ ಇಬಬೊರೂ ಸಾಮಾನ್ನು ಸಮೆೀತ್ ಓಡಿಹೊೀಗುವ ತ್ರಾತ್ುರಿಯಲ್ಲಿ
ಬರುವರು.)
ಸಾವಂತಿರ : ಹೊೀಗೆೀಬಿಡೂಣಂದಿ?
ದಾಸ : ಒಂದ s ಮಿನಟ ತ್ಡ ಮಾಡಿದರೂ ಮರ್ಸೀತಿ ಕೊರಳಿಗಿ ಬಿೀಳತೆೈತಿ. ಸಾವಾಕೆರನ್ನ ಮಾತ್ ಕೆೀಳಿದದರ ನೀ ಒಂದ
ಅರಗಳಿಗಿ ಈ ಮರ್ನಾಯಗ ಇರತಿರಲ್ಲಲಿ.
ಸಾವಂತಿರ : ಶಾರಿಗಿ ಎಲಾಲಿ ಹೆೀಳಿದಿ?
ದಾಸ : ಎಲಾಲಿ ಹೆೀಳೆೀನ. ಅಷಟ s ಅಲಲಿ ಆಕ್ ಸಂತೀಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಾಕ ಹತಾಯಳ.
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ಸಾವಂತಿರ : ಹಾಗಿದದರ ಎಲಾಲಿ ಸುರಳಿೀತ್ ಆಗತೆೈತಿ ಮರ್ತ್ುತ ಯಾಕ ಹೊೀಗೊೀದು?
ದಾಸ : ಆಕ್ ಏನ್ನ ತಿಳಕೊಂಡಳೀ! ಸಾವಾಕೆರ ಏನ್ನ ತಿಳಿಕೊಂಡನೊ! ಅವರವರ ಶ್ಂಗಾರ ನೊೀಡಿದರ ನ್ನನ್ನಗಯಕೊೀ ಅಂಜಿಕ್
ಬರತೆೈತಿ. ನಾವು ಹೆಂಗೂ ಪ್ರಾರಾಗಿ ಹೊೀಗೂಣು. ಮರ್ುಂದ ಇಬಬೊರೂ ಚೆಲೀ ಇದದರ, ತಿರಿಗಿ ಬರೂಣಂತ್. ಇಲಲಿದಿದದರ
ಆಕ್ೀ ಹಾದಿ ಆಕ್ಗೆ, ನ್ನಮರ್ಮ ಹಾದಿ ನ್ನಮರ್ಗ.
ಸಾವಂತಿರ : ಆಕ್ ಶ್ಂಗಾರಾಗೊೀದನ್ನನು ನೊೀಡಿದರ ಸುಖರೂಪ ಮರ್ುಗಿದಿೀತ್ಂತ್ ಅನನುಸೀದಿಲಾಲಿ?
ದಾಸ : ಈಗೆೀನ್ನು, ನೀ ಬರತಿೀಯೊ ಇಲಲಿ? ಅಕಾ ಬಂದರು.
(ದಾಸ ಹೊರಡುವನ್ನು. ಸಾವಂತಿರಯೂ ಬೆನ್ನುನು ಹತ್ುತವಳು. ಶಾರಿ ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಟುಟಕೊಂಡು ಮರ್ದುಮರ್ಗಳಂತೆ
ಶ್ಂಗಾರಾಗಿ ಸಂಭರಮಿಸುತ್ತ ಬರುತಾತಳೆ. ನಧಾನ್ನವಾಗಿ ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನೂ ಬರುತಾತನೆ. ಅವನ್ನು ಕುದಿಯುತಿತದಾದನೆ.)
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನೀ ಸಂಗಾರಾಗೊೀದ ನೊೀಡಿ ನ್ನನ್ನಗ ಅಂಜಿಕ್ ಬರಾಕ ಹತೆತೀತಿ.
ಶಾರಿ : ಯಾಕ? ಇಂದ ನ್ನನ್ನಗ ಮರ್ದಿವಿೀ ಗಂಡ ಸಗತಾನ್ನ. ತ್ಯಾರಾಗಬಾರದೆೀನ್ನು? ನೀ ನ್ನನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನು ನೊೀಡಾಕ
ಬರೂದಿಲಾಲಿ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಬರತಿೀನ.
ಶಾರಿ : ತ್ಯಾರಾಗ ಮರ್ತ್ತ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಸಂಗಿೀತಾ ಮರ್ಠಕಕೆ ಹೊೀಗಬಾಯಡ.
ಶಾರಿ : ಗಂಡಂದ ಮಾಯಲ ಮರ್ಠ ಏನ್ನು? ಮರ್ನೀ ಏನ್ನು?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಮರ್ದಿವಿೀ ಮಾತಾದರ ಇಲೆಲಿೀ ಮಾತಾಡಲ್.
ಶಾರಿ : ಮರ್ದಿವಿೀ ಮಾತ್ ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೆೀಕಾದರೂ ಮಾತಾಡಾಕ ತ್ಯಾಯರ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಯಾರ್ಶೆರೊೀ ಇರತಾರ. ಮರ್ದಿವಿೀ
ಮರ್ುಂಚ ಅವನ್ನು ನಾನ್ನು ಏಕಾಂತ್ ಮಾತಾಡಿದರ ಎಷಟ ಚಂದ ಇರತೆೈತಿ! ತ್ುರುಬ ಬರೊೀಬರಿ ಆಗತೆೀನೊನುೀಡು. ಯಾಕ
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ಮಾತಾಡವೊಲ್ಲಿ? ನಾ ಮರ್ದಿವಾಯದರ ನನ್ನಗ ಆನ್ನಂದ ಆಗಲ್ಲಾಲಿ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಇಲಲಿ.
ಶಾರಿ : ಯಾಕ? ನಾ ಚಂದ ಇಲೆಲಿೀನ್ನು?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಮರ್ಠಕಕೆ ಹೊೀಗಬಾಯಡ ಸಂಗಿೀತಾ.
ಶಾರಿ : ನಾ ಗೊಂಬಿೀ ಹಾಂಗ ಕಾಣೆತೀನ್ನಂತ್, ಖರೆ ಏನ್ನು?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಖರೆ.
ಶಾರಿ : ಮರ್ತ್ತ ನೀ ಯಾಕ ಹಾಂಗನೊನುೀದಿಲಲಿ? ನಾ ಗೊಂಬಿೀ ಹಾಂಗಿಲೆಲಿೀನ್ನು?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಸಾವಾಕೆರಂದಾರಲಾಲಿ.
ಶಾರಿ : ನೀ ಅಂದಾಗ ನಾಚಕ್ ಬರತೆೈತೆೀನ್ನಂತ್ ನೊೀಡತಿೀನ. ಅನ್ನನುಲಾಲಿ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಏನೊೀ ಹೆೀಳಬೆೀಕಂತಿದೆದ.
ಶಾರಿ : ಹೆೀಳಲಲಿ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಅದು….
ಶಾರಿ : ಏನ್ನದು? ಹೆೀಳಂದರ. ನ್ನನ್ನಗ ಆಗಲೆೀ ನಾಚಕ್ ಬರಾಕ ಹತೆತೀತಿs.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಅದಲಲಿ.
ಶಾರಿ : ಮರ್ತೆತೀನ್ನು?
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ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನ್ನನ್ನಗ ಸಾಯಬೆೀಕನ್ನಸತೆೈತಿ.
ಶಾರಿ : ಥೂ, ನ್ನನ್ನಗ ಎಷ್ಟಂದ ಒಳೆಳ ನಾಚಕ್ ಬರಾಕ ಹತಿತತ್ುತ. ನನ್ನನು ನೊೀಡಿ ಎಲಾಲಿ ಹೊಂಟಹಾೀಯುತ. ಸಾಯೊೀದಾದರ ಈ
ಹೊತ್ುತ ಮರ್ಂಗಳವಾರ, ಬಾಯಡ. ಮರ್ುಂದ ಒಂದ ಒಳೆಳ ದಿನ್ನ ನೊೀಡಿ ಸತಿತೀಯಂತ್. ಇಂದ ನ್ನನ್ನನು ಜೊೀಡಿೀ ಬಾ. ನೀ ಏನ್ನ s
ಅನ್ನುನು. ನ್ನನ್ನನು ಗಂಡ ಭಾಳ ನ್ನಶ್ೀಬವಂತ್. ಯಾಕಂದರ ಅವನ್ನ ಜೊೀಡಿೀ ಸಾಯಾಕ ನ್ನನ್ನನುಂಥಾ ಹುಡುಗಿ ಸಗತಾಳ ನೊೀಡು.
ಅಳೀವಾಗ ನಾ ಎಷಟ ಚಂದ ಕಾಣಿತೀನ್ನಂತ್ ಗೊತಾತ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನೀ ಅಲ್ಲಿಗಿ ಹೊೀಗಬಾಯಡಾ ಅಂದೆ.
ಶಾರಿ : ಇಂದ ಏನಾಗೆೀತಿ ನನ್ನಗ? ಮರ್ಠಕಕೆ ಕರಕೊಂಬಾ ಅಂತ್ ಸಾವಾಕೆರ ನನ್ನಗ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸಾಯರ. ಹಾಂಗ ನೊೀಡಿದರ ನೀನ್ನ s
ಅವಸರ ಮಾಡೆಬೊೀಕು. ಅದು ಬಿಟುಟ ನೀನ್ನ s ಹೊೀಗಬಾಯಡಂದರ ಈ ಸುದಿದ ಸಾವಾಕೆರಗ ಗೊತಾತದರ ನನ್ನನು ಗತಿ ಏನಾದಿೀತ್ು?
ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಡವಟಟ ಆಯುತ ಅನ್ನುನು, ನ್ನನ್ನನು ಕಾಪ್ರಾಡಾಕ ನೀ ಇದದ s ಇರತಿ. ನ್ನನ್ನಗೆೀನ್ನ ಕಾಳಜಿ ಹೆೀಳು. ಯಾಕ ನೀ ನ್ನನ್ನನು
ರಕಷಣಾ ಮಾಡೀದಿಲಾಲಿ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಮಾಡತಿೀನ.
ಶಾರಿ : ಬಾ ಹಂಗಾದರ.
(ಹೊರಡುವರು. ಮೆೀಳ ಬಂದು ರಂಗವನಾನುಕರಮಿಸುವುದು.)
ಮೆೀಳ : ಕಾಸು ಕಾಸೆಂದರೆ ಕಾಸೆೀನ್ನ ದೊಡಡದೊ?
ಕಾಸಗೆಲ್ಲಿಯ ಹೃದಯವೊೀ | ಏನೆಂಬೆಯೊ
ಕಾಸು ಕಂಡರೆ ಹೂವು ಹಸರು
ಚಗಯಾರ್ಶೆವೆೀನ್ನು |
ಕಾಸು ಎಸೆದಾಗೊಮೆಮ ಬಿಸಲು
ಬಿದಾದವೆೀನ್ನು |
ಕೂಸನ್ನ ನ್ನಗೆಗೆೀಸು ಬೆಲೆಯೊ | ಏನೆಂಬೆಯೊ ||
ಕೊಂಬುದಲಲಿದೆ ಕೊಡುವ ಘರ್ನ್ನತೆ ಕಾಸಗೆ ಉಂಟೆ |
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ನೊೀಟನ್ನ ಗೊಂಬಿಗೆ ಕಣಿಣಿೀರು
ಬಂದಾವೆ |
ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬುದಕ್ದು ಸಮರ್ವೆೀ | ಏನೆಂಬೆಯೊ ||
(ಮೆೀಳ ಸರಿಯುತ್ತಲೂ ಸಾವಾಕೆರ ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಮರ್ಠದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತಿತರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯೀಮರ್ಗ, ಶಾರಿ ಬರುತಾತರೆ.
ನೊೀಡಿ ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಉತಾಸಾಹಿತ್ನಾಗುತಾತನೆ.)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಭೆೀಶ್ ಅ ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನ s ಭೆೀಶ್ ಅ! ತ್ಗೊ ನನ್ನನು ಬಹುಮಾನ್ನ.
(ಒಂದು ನಾಣಯ ಎಸೆಯುವನ್ನು. ನಾಯೀಮರ್ಗ ಹಿಡಿದುಕೊಳುಳವನ್ನು.)
ಬಾ ಸಂಗಿೀತಾ, ನ್ನಮರ್ಮ ನಾಯ ಹೆೀಳಿದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿೀತ್ನ್ನಕ ಹುಸಮಾಡಿಲಲಿ. ಅದಕಕೆ s ಬಹುಮಾನ್ನ ಕೊಟೆಟ.
ಇಂಥಾ ಬಹುಮಾನ್ನ ಅವನ್ನ ಹಂತಾಯಕ ತ್ುಂಬಾಯವ.
ಶಾರಿ : ಹೌಂದಿರ ಭಾಳ ಖರೆೀತ್ನ್ನದ ನಾಯ. ನೀವು ಕನಷಟಂದರೂ ಅದರ ಕತಿತಗೊಂದ ಚಮರ್ರ್ಶೆದ ಪಟಿಟ ಬಹುಮಾನ್ನ
ಕೊಡಬೆೀಕ್ತ್ತರಿ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : (ದೊಡಡದಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ತ)
ಎಲಾ ಹುಡಿಗಿ! ಮಾತಿನಾಗ ನ್ನನ್ನನು s ಸೀಲ್ಸದೆಲಲಿ! ಎಷಟಂದರೂ ಬಯಲಾಟದವಳು ನೊೀಡು. ಭೆೀಶ್ ಅ! ಇಲಲಿದಿದದರ
ನ್ನನ್ನನುಂಥವಗ ಇಷಟ ಹುಚಚಿ ಹತಿತಸೀದು ಸಾಧ್ಯ ಇತೆತೀನ್ನು? ನಮರ್ಮಪಪ, ಅಂದರ ನ್ನನ್ನನು ಮಾವ ಎಲಾಲಿ ಹೆೀಳಾಯನ್ನಂಧಾಂಗಾಯುತ.
ಶಾರಿ : ಎಲಾಲಿ ಹೆೀಳಾಯನರ. ಅದಕಕೆ s ಇಷಟ ಶ್ಂಗಾರಾಗಿ ಬಂದೆೀನ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಎಷಟ ದಿಗಲ ಹುಟಿಟಸದಿ! ಹಗಲು ರಾತಿರ ಎಷಟ ಕಾಡಿದಿ! ಅದೆಲಲಿ ಆಮಾಯಲ ಹೆೀಳೆೀನ್ನಂತ್. ಏ ನಾಯೆೀ ಹೊರಗ
ನ್ನಡಿ.
ಶಾರಿ : ಅವ ಇಲೆಲಿೀ ಇರಲ್. ಯಾಕಂದರ ಅವನ್ನ ಮರ್ೂಗ ನೊೀಡಿದರ ನ್ನನ್ನಗ ನ್ನಗಿ ಬರತೆೈತಿ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಇನ್ನನು ಮಾಯಲ ಆ ತೀಟ ಇಂದು, ತೀಟದ ಮರ್ನೆ ನಂದು. ನನ್ನನು ನ್ನಗಸಾಕ ಖ್ಯಾಯಂ ಇವನ್ನನು ನನ್ನನು ಹಂತಾಯಕ s
ಬಿಟಿಟರತಿೀನ. ಆಯತ? ನಾಯೆೀ, ಹೊರಗ ನ್ನಡಿ.
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ಶಾರಿ : ಅವಯಾಯ, ಅವನ್ನನು ಬಿಟಟ ನಾ ಹೆಂಗಿರಲ್?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಯಾಕ?
ಶಾರಿ : ಏನೊ ಸಾವಾಕೆರುರ್ಶೆ, ಮರ್ದಿವಾಯಗಲ್ ಅಂತ್ ದೊಡಡ ಮರ್ನ್ನಸಸಾ ಮಾಡಿ ಹೆೀಳಿಕಳಿಸದಿರಂತ್. ಅದಕಕೆ ನಾನ್ನೂ ತ್ಯಾರಾಗಿ
ನ್ನನ್ನನು ಗಂಡನ್ನನು ನಾನ್ನ s ಆರಿಸಕೊಂಡಬಿಟೆಟ. ಇವನ್ನ s ನ್ನನ್ನನು ಗಂಡ. ಸದೂದ, ಸಾವಕೆರಿರ್ಶೆಗಿ ನ್ನಮರ್ಸಾಕೆರ ಮಾಡು.
(ನಾಯೀಮರ್ಗ, ಸೀಮರ್ಣಣಿ-ಇಬಬೊರಿಗೂ ಆಘಾತ್ವಾಗುತ್ತದೆ.)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಏನ್ನ ಮಾತಾಡಿತ ಅನೊೀದು ನನ್ನಗಾದರೂ ತಿಳದದ ಇಲಲಿ?
ಶಾರಿ : ತಿಳದ s ಮಾತಾಡೆೀನ, ಇವು ಬಯಲಾಟದಾಗಿನ್ನ ಮಾತ್ಲಲಿ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಚಾಷಿಟೀ ಮಾಡಬಾಯಡ. ನ್ನನ್ನನು ನಾಯ ಎಲ್ಲಿ? ನನ್ನನುಂಥ ಬೆರಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ?
ಶಾರಿ : ಸಕ್ಕೆನಂದ ನಮರ್ಮ ಕಣುಣಿ ನೆತಾಯಗ ಹೊೀಗಾಯವ ಸಾವಾಕೆರರ s. ಅದಕಕೆ ನಮರ್ಗೆ ಮರ್ನಸೆೀರೆಲಾಲಿ ನಾಯೀಹಂಗ
ಕಾಣತಾರ. ಆಯುತ, ನಾಯೀಜೊೀಡಿ ಮರ್ದಿವಾಯಗಾಕ ನಾನ್ನ s ತ್ಯಾರಾಗೆೀನ ಅಂದಮಾಯಲೆೀನ್ನು?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಇನ್ನನು ನನ್ನನು ಧಿಮಾಕ ಇಳದಿಲಲಿಂಧಾಂಗಾಯುತ. ಏ ನಾಯೆೀ, ಇದೆಲಾಲಿ ಖರೆ ಏನೊ?
(ನಾಯೀಮರ್ಗ ಸುಮರ್ಮನರುವನ್ನು.)
ಆಯುತ. ಅದೆೀನದದರೂ ಇಂದ ನೀ ನ್ನನ್ನನು ಕೆೈಯಾಗಿಂದ ಪ್ರಾರಗೊೀದು ಶಕಯ s ಇಲಲಿ. ಇದು ನಾಯಗೂ ಗೊತೆತೈತಿ. ಬೆೀಕಾದರ
ಕೆೀಳಿಕೊ. ನನ್ನಗ ಇಂದ ನ್ನನ್ನನು. ನಾಯೀನ್ನೂ ತೀರಸತೀನ. ಸಾವಾಕೆರ ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಯಾರಂತ್ೂಲಿ ತೀರಸತೀನ. ನ್ನನ್ನನು ಜೊೀಡಿೀ
ಚಾಷಿಟೀ ಮಾಡಿತೀಯೆೀನ್ನ ಭೀಸಡೆ…
(ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುವನ್ನು. ರಭಸಕೆಕೆ ಶಾರಿ ಬಿೀಳುವಳು. ನಾಯೀಮರ್ಗ ಒಳಗೊಳಗೆೀ ಕುದಿಯುತಿತದಾದನೆ. ಆತ್ ಸುಮರ್ಮನೆೀ
ನಂತ್ುದನ್ನುನು ಗಮರ್ನಸ ಶಾರಿಗೆ ನರಾಸೆಯಾಗಿ ಕೆಣಕುತಾತಳೆ.)
ಶಾರಿ : ಥೂ ಹಲಕೆಟಟ, ನಾಲಾಯಖ, ನಾ ನನ್ನನು ಹೆೀಂತಿ ಅಂತ್ ಹೆೀಳಲ್ಲಾಲಿ? ನನ್ನನು ಹೆೀಂತಿೀ ಮಾನ್ನ ನನ್ನನು ಎದುರಿಗೆೀ
ತ್ಗಿೀತೆೀನ್ನಂತಾನ್ನ, ನನ್ನಗ ಒಂದಿೀಟಾದರೂ ಅಭಿಮಾನ್ನ ಇಲಾಲಿ? ನೀನೊಬಬೊ ಗಂಡಸು ಅಂತ್ ತಿಳಿದಿದೆದ, ಯಾವುದೊೀ ಶಾಪ
ಹೊಂದಿದ ದೆೀವರೂ ಅಂತ್ ಅಂದೊಕೆಂಡಿದೆದ. ನ್ನನ್ನನು ನ್ನಂಬಿಕ್ ಹುಸ ಮಾಡಿದೆಲಲಿ! ಬರೊೀವಾಗ ಏನ್ನ ಹೆೀಳಿದಿದೀ? ನ್ನನ್ನನು
ರಕಷಣಾ ಮಾಡಿತೀನ್ನಂತ್ ಹೆೀಳಿರಲ್ಲಾಲಿ? ಇಷಟ ಲಗು ಮರ್ರತಿ?
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ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಎಷಟ ಚಂದ ಆಟ ಆಡತಿ? ಹಂಗೆಲಾಲಿ ಹೆೀಳಿದನು ಇವ?
(ಗಹಗಹಿಸ ನ್ನಗುವನ್ನು.)
ನೀ ಭಾಳ ನ್ನಗಸತ ನ್ನನ್ನನು.
ಶಾರಿ : ಯಾಕ?
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ನಾಯೀ ಜೊೀಡಿ ಮರ್ದಿವಾಯಗತೆೀನ್ನಂತಿೀ ನೊೀಡಲಲಿ! ಇಷ್ಟಂದ ಕತಿ ಕೆೀಳೆೀನ, ಒಬಬೊ ಆಳು ರಾಜಕುಮಾರಿೀನ್ನ
ಮರ್ದಿವಾಯದದದ ಕೆೀಳಿಲಲಿ ತ್ಗಿ. ಅಪ್ರಾ ರಾಜಕುಮಾರ, ನನ್ನನು ರಾಜಕುಮಾರಿೀನ್ನ ಕಾಪ್ರಾಡಿಕೊ.
(ಶಾರಿಯ ಮೆೈಮೆೀಲೆೀರಿ ಹೊೀಗುವನ್ನು.)
ಶಾರಿ : ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ುಟಿಟದರ ನೀ ಹಾಳಾಗಿ ಹೊೀಗಿತ.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಇಲ್ಲಿಗಿ ಬಂದ ಹುಡಿಗೆೀರೆಲಾಲಿ ಮೊದಮೊದಲ ಹಿಂಗ s ಹೆೀಳತಾರ. ಆಮಾಯಲ ಅವರ s ಸಾವಾಕೆರ ಸೀರಿೀ
ಕೊಡಸರಿ. ಕುಬಸಾ ಕೊಡಸರಿ ಅಂತಾರ. ಹೆೀಳತಾನ್ನ ಕೆೀಳ ನಾಯೀನ್ನ. ಯಾಕೊೀ ನಾಯೆೀ…
(ನ್ನಗುತ್ತ ನಲರ್ಶೆಕಷಯಾದಿಂದ ಅವಳ ಮೆೀಲೆ ಬಿೀಳಹೊೀಗುವನ್ನು. ಮಾತಿನ್ನ ಏಟುಗಳಿಂದ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಈಗ ಒಂದು
ನಧಾರ್ಶೆರಕೆಕೆ ಬಂದವನ್ನು ಹಾರಿ ಸೀಮರ್ಣಣಿನಗೆ ಏಟು ಹಾಕುವನ್ನು. ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಆಘಾತ್ ಮರ್ತ್ುತ ಏಟಿನಂದ ತ್ತ್ತರಿಸ
ಬಿೀಳುವನ್ನು. ದನ್ನ ಬಡಿದಂತೆ ಇನೆನುರಡು ಏಟು ಹಾಕುವನ್ನು. ಕೊನೆಗೆ ಶಾರಿಯನ್ನುನು ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಲುಲಿವನ್ನು. ಶಾರಿಗೆ
ಆನ್ನಂದ ಆಶಚಿಯರ್ಶೆಗಳಾಗಿವೆ.)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಯಾಕೊೀ ನಾಯೆೀ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ನಾಯ ಅಲಲಿ ಮರ್ನಶಾಯ ಅನ್ನನುರಿ, ಇಲಾಲಿ ಸದದರಾಮಾ ಅನ್ನನುರಿ.
(ಎನ್ನುನುತ್ತ ಅವನಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಾಣಯವನ್ನುನು ತಿರಿಗಿ ಎಸೆಯುವನ್ನು. ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಆಘಾತ್ದಿಂದ ಚೆೀತ್ರಿಸಕೊಳುಳವ
ಸಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲಲಿ.)
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಏನದರ ಅಥರ್ಶೆ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಸಂಗಿೀತಾ ನ್ನನ್ನನು ಹೆೀಂತಿ.
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ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಏನ್ನಲೆೀ, ನನ್ನಗ ಈಕ್ೀನ್ನನು ಮರ್ದಿವಿೀಮಾಡಿ ಮರ್ನ್ನರಂಜನೆ ಮಾಡಾಕ ನಾ ಸಾವಾಕೆರಾದದುದ?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಎದಕಕೆ ಆಗಿದಿದೀರೊ. ಈಕ್ೀ ಮೆೈಮಾಲ ಕೆೈಮಾಡಿದರ ನೀವು ಉಳಿಯೊೀದಿಲಲಿ. ನಮರ್ಮ ಒಳೆಳೀದಕಕೆ s
ಹೆೀಳತೆೀನ. ನೀವು ಈ ಜಾಗಾ ಬಿಡೀದ s ಮೆೀಲು.
(ಸೀಮರ್ಣಣಿನಗೆ ನಾಯೀಮರ್ಗನ್ನನ್ನುನು ಎದುರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆನನುಸ ಅವಮಾನತ್ನಾಗಿ ಸೀತ್ ದನ್ನದಂತೆ ಹೊರಗೆ
ಹೊೀಗುತಾತನೆ. ಶಾರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ್ನ ತ್ುಂಬುತ್ತದೆ. ಉತಾಸಾಹದಿಂದ ಚಪ್ರಾಪಳೆ ತ್ಟಿಟ ಅವನ್ನ ಸುತ್ತ ಕುಣಿಯತಡಗುತಾತಳೆ.
ಆದರೆ ನಾಯೀಮರ್ಗನಗೆ ಬಹುಬೆೀಗ ಪರಿಸಥಿತಿಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.)
ಸಂಗಿೀತಾ ಇನೆನುೀನ್ನ ಮಾಡೀಣ?
ಶಾರಿ : ಯಾಕ ಚಂತಿೀ ಮಾಡತಿ? ಇಬಬೊರೂ ತ್ಪ್ಪಸಕೊಂಡ ಓಡಿ ಹೊೀಗೊೀಣು, ಮಾಯಳ ಕಟಟೀಣು. ನಾವಿಬಬೊರೂ ಹೆಂಗ
ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿವಿ, ಹೆಂಗ ಮರ್ದಿವಾಯದಿವಿ ಅಂತ್ ಹಾಡ ಕಟಿಟ ಬಯಲಾಟ ಮಾಡಾತ ಊರೂರು ಅಡಾಡಡೀಣು.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಸಾವಾಕೆರನ್ನ ಕೆೈ ನನ್ನಗೊಗಿತಿತಲಲಿ, ಲಗು ಏಳು.
ಶಾರಿ : ಏ ನ್ನನ್ನನು ಗಂಡಸ s, ಇನ್ನನು ಗುಡಡ ಕೂಡಾ ನ್ನಮರ್ಗ ಅಡಡ ಬರಾಣಿಲಲಿ. ನನ್ನನು ಕಣಾಣಿಗಾಗಲೆೀ ನಾಳಿ ಮರ್ುಂಜಾನೆ ಬೆಳಕ
ಮರ್ೂಡೆೀತಿ. ಈಗಾದರೂ ಹೆೀಳಿತೀಯಲಲಿ, ನಾ ಹೆಂಗ ಕಾಣಿತೀನ್ನಂತ್?
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಚಂದ ಕಾಣತಿ. ಲಗು ಬಾ.
(ಹೊರಡುವರು. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ದೆ ನಾಯೀಮರ್ಗನಗೆ ಇನ್ನನುಷುಟ ಆತ್ಂಕವಾಗುತ್ತದೆ.)
ಘಾತ್ ಆತ್ು, ಬಾಗಿಲಾ ಹಾಕೊಕೆಂಡಾನ್ನ.
ಶಾರಿ : ಚೆಲೀ ಆಯುತ ಬಿಡು. ಊರ ಹೊರಗಿನ್ನ ಮರ್ಠ, ಹೊರಗ ಕತ್ತಲ್, ನನ್ನನುಂಥಾ ಹರೆೀದ ಹುಡುಗನ್ನ ಜೊೀಡಿ ನಾ
ಒಬಾಬೊಕ್ೀನ್ನ s ಇರೂದಂದರ…. ಅಬಾಬೊ ನ್ನನ್ನಗ ಅಂಜಿಕ್ ಬರತೆೈತಿ.
ನಾಯೀಮರ್ಗ : ಅಯೊಯೀ ನನ್ನಗ ಹೆಂಗ ಹೆೀಳಲ್? ಇದು ಚಾಷಿಟೀ ಮಾಡೀ ಹೊತ್ತಲಲಿ. ಈಗ ಸಾವಾಕೆರ ಕುಸತ ಪ್ರೆೈಲವಾನ್ನರನ್ನನು
ಕರಕೊಂಬರತಾನ್ನ. ಅವರು ಬರೊೀದರೊಳಗ s ಪ್ರಾರಾಗಬೆೀಕು. ಹಾ! ಈ ಮರ್ಠದಾಗೊಂದ ಸುರಂಗ ಮಾಗರ್ಶೆ ಐತಿ.
ಮರ್ುಂದಿಂದ ಮರ್ುಂದ ನೊೀಡೀಣ, ಬಾ ಲಗು.
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ಶಾರಿ : ನ್ನಡಿ ನ್ನಡಿ.
(ಹೊರಡುವರು, ಮೆೀಳದವರು ಬಂದು ರಂಗವನಾನುಕರಮಿಸುವರು.)
ಕಥೆಗಾರ : ಮರ್ುಂದಿನ್ನ ಕತಿ ಕೆೀಳಿರ ಶ್ವಾ.
ಸಾವಾಕೆರ ಸೀಮರ್ಣಣಿನ್ನವರು ಹತೆತಂಟ ಮರ್ಂದಿ |
ಕುಸತಯವರನ್ನನು ಕರೆಸ ಎಲಾಲಿ ಬಂದೊೀಬಸತ ಮಾಡಿದರು.
ಒಬ್ಬೊಬಬೊರ ಕೆೈಯಾಗೂ ಲೀಡಮಾಡಿದ ಬಂದೂಕ
ಕೊಟುಟ | ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡ ಹಾರಸರಿ ಅಂತ್ ಅಪಪಣಿ
ಕೊಟಟರು | ಸವ್ಥಾ ತಾವೂ ಒಂದ ಬಂದೂಕ ಹಿಡಕೊಂಡು ||
ಹಾಳಮರ್ಠದ ಸುರಂಗ ದಾರಿ ಮರ್ುಗಿಯೊೀವಂಥಾ
ಆಯಕಟಿಟನ್ನ ಜಾಗಾಕಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ರು |
ಹಿಮೆಮೀಳ : ಇನೆನುಂಗ ಹೊೀಗತಾನ್ನ ಹೊೀಗಲ್ ಆ ನಾಯೀಮರ್ಗ.
ಕಥೆಗಾರ : ದಾರಿೀ ಕಾಯಾತ ಕಾಯಾತ| ಜಾಗರಣಿ ಮಾಡಾತ ಮಾಡಾತ|
ಬೆಳಿಳೀ ಚಕ್ಕೆ ಮರ್ೂಡಿತ್ು | ಮರ್ುಂಗೊೀಳಿ ಕೂಗಿ
ಮರ್ೂಡಣದಾಗ ಬಂಗಾರ ಬೆಳಕ ಮರ್ೂಡಿತ್ು|
ಆಗ ನೊೀಡಿರ ಶ್ವಾ, ಖರೆೀ ಹೆೀಳಿದರ ಕೆೀಳತಿೀರಿ|
ಖೊಟಿಟ ಹೆೀಳಿದರ ಕೆೀಳತಿೀರಿ| ಅಷಟರಾಗ ಒಬಬೊ
ಆಳಮರ್ಗ ಓಡಿಬಂದ,ಆಳಮರ್ಗ : ಸಾವಾಕೆರ s ಸಾವಾಕೆರ s
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಯಾಕೊ :
ಆಳಮರ್ಗ : ಘಾತ್ ಆತ್ರಿ. ಮಾಯಾರ್ಶೆ ಇರಾಕ್ಲಲಿರಿ?
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ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಯಾ ಮಾಯಾರ್ಶೆ?
ಆಳಮರ್ಗ : ಅವನ್ನ s ಆ ಚೆಲವಿೀಗಂಡ, ನಮರ್ಮ ಮರ್ನಾಯಗ ಚಾಕರ ಇದದನ್ನಲಲಿರಿ,ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಮರ್ುಂದೆೀನಾಯುತ ಒದರು
ಆಳಮರ್ಗ : ಅವನ್ನ ನಮರ್ಮ ಹೆಂಡರನು ಓಡಿಸಕೊಂಡ ಹೊೀದನುಂತ್.
ಸೀಮರ್ಣಣಿ : ಖರೆ ಏನ್ನು?
ಆಳಮರ್ಗ : ಹೂನರ, ನಮರ್ಮ ತಾಯ ಹೆೀಳಿ ಕಳಿಸದರು.
ಬಂಟ : ಸಾವಾಕೆರ ಸಾವಾಕೆರ, ನಾಯೀಮರ್ಗ ಸಂಗಿೀತಾ ಓಡಿ ಹೊಂಟಾರ…
(ಎಂದು ಓಡಿಹೊೀಗುತಿತದದ ನಾಯೀಮರ್ಗ ಶಾರಿಯನ್ನುನು ತೀರಿಸ ಬಂದೂಕು ರೆಡಿ ಮಾಡುವನ್ನು. ಸೀಮರ್ಣಣಿ ಖಿನ್ನನುನಾಗಿ
ಏನ್ನುಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ತೀಚದೆ, ಓಡುತಿತರುವ ಜೊೀಡಿಯನೆನುೀ ಕಷಣಹೊತ್ುತ ನೊೀಡುತಾತನೆ. ಬಂದೂಕು
ಹಾರಿಸಕೂಡದೆಂದು ಎಲಲಿರಿಗೂ ಸನೆನು ಮಾಡಿ ಮೆಲಲಿಗೆ ಮರ್ುಖ ತಿರುಗಿಸುತಾತನೆ. ಎಲಲಿರಿಗೂ ಆಶಚಿಯರ್ಶೆವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆೀಳ
ಅವರನ್ನುನು ಮರ್ರೆಮಾಡುತ್ತದೆ.)
ಕಥೆಗಾರ : ನೊೀಡಿರ ಶ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕತಿ ಸುರುವಾಯುತ,
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮಾ ಕಾಸಗಿಂತ್ ದೊಡಡದಂತೆ, ದೊಡಡ ದೊಡಡದವರೆಲಾಲಿ ಸಣಣಿ ಮರ್ಂದಿಗಿ ತೀರಿಸಕೊಟಟರು.
ಅದಕಕೆ ನಾವೂ ಹಾಡತೆೀವಿರ.
ಭೂಮಿ ತಿರಗತೆೈತಿ ಯಾತ್ಕೆ
ಆ ರವಿಯ ಸುತ್ತ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ದಿಂದ ಅಲಲಿವೆೀ ||
ಸುರಿಯತಾವು ಮರ್ಳಿಗಳಾಯತ್ಕೆ
ಈ ನೆಲದ ಮಾಯಲೆ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ದಿಂದ ಅಲಲಿವೆೀ ||
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ಹುಟಟತಾವು ಹಸುರು ಯಾತ್ಕೆ
ಹೂ ನ್ನಗುವುದಾಯಕೆ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೆರೀಮರ್ದಿಂದ ಅಲಲಿವೆೀ ||
ಮರ್ಂಗಳಂ
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