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ಒಣಗಿ ಮರ್ುರುಟಿದ ಭಾಗಿೀರಥಿಯ ಕೀಚುಗಾಯಿ ದೆೀಹಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕಾನುನ್ನ ಮಾಡಿಸ, ಮರ್ಡಿಯುಡಿಸ, ಯಥಾವತ್ಸಾತಗಿ ಪೂಜೆ ನೆೈವೆೀದಾಯದಿಗಳು
ಮರ್ುಗಿದಮೀಲೆ, ದೆೀವರ ಪರಸ್ಕಾದದ ಹೂ ಮರ್ುಡಿಸ, ತೀಥಕರ್ಶೆಕೊಟುಟ, ಅವಳಿಂದ ಕ್ಕಾಲು ಮರ್ುಟಿಟಸಕೊಂಡು, ಆಶೀವರ್ಶೆದಿಸ,
ರವೆಗಂಜಿಯನ್ನುನು ಬಟಟಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ತ್ಂದರು.
‘ಮದಲು ನಮರ್ಮ ಊಟವಾಗಲ್’
ಎಂದಳು ಭಾಗಿೀರಥಿ ಕಷೀಣಸವರದಲ್ಲಿ.
‘ಇಲಲಿ. ಮದಲು ನನ್ನನು ಗಂಜಿಯಾಗಲ್.’
ಇಪಪತ್ುತ ವಷಗರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಒಬಬರಿಗೊಬಬರು ಆಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಪ್ರಾಠವಾದ ಮಾತ್ು. ನ್ನಸುಕನ್ನ ಸ್ಕಾನುನ್ನ, ಸಂಧ್ಯಾಯವಂದನ್ನ, ಅಡಿಗೆ,
ಹೆಂಡತಗೆ ಮರ್ದುದ, ಮರ್ತ್ಸೆತ ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಹೊೀಗಿ ಗುಡಿಯ ಮಾರುತಯ ಪೂಜೆ – ಇದು ತ್ಪಪದ ಆಚಾರ. ಊಟವಾದ ಮೀಲೆ
ಒಬಬಬರಾಗಿ ಅಗರಹಾರದ ಬಾರಹಮಣರು ಮರ್ನೆಯ ಚಟೆಟಯ ಮೀಲೆ ನೆರೆಯುತ್ಸಾತರೆ – ದಿನ್ನದಿನ್ನಕೂಕಾ ಪರಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ತ್ನ್ನನು
ಪುರಾಣ-ಪುಣಯಕತ್ಸೆಗಳ ವಾಚನ್ನವನ್ನುನು ಕ್ಕೆೀಳಲು. ಸಂಜೆ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಸ್ಕಾನುನ್ನ, ಸಂಧ್ಯಾಯವಂದನ್ನ, ಹೆಂಡತಗೆ ಗಂಜಿ, ಮರ್ದುದ, ಅಡಿಗೆ, ಊಟ –
ತರುಗಿ ಜಗುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತ್ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಪರವಚನ್ನ, ಭಾಗಿೀರಥಿ ಆಗೊಮಮ ಈಗೊಮಮ ಅನ್ನುನುವುದುಂಟು:
‘ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಕಟಿಟಕೊಂಡು ನಮರ್ಗೆೀನ್ನು ಸುಖ? ಮರ್ನೆಗೊಂದು ಮರ್ಗು ಬೆೀಡವೆೀ? ಇನ್ನುಂದು ಮರ್ದುವೆಯಾಗಿ.’
‘ನ್ನನ್ನನುಂತ್ಹ ವೃದಧನಗೆ ಮರ್ದುವೆ…’
ಎಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ನ್ನಗುತ್ಸಾತರೆ.
‘ಇನ್ನೂನು ನ್ನಲವತ್ುತ ದಾಟದ ನೀವು ಎಂತ್ಹ ವೃದಧರು. ಕ್ಕಾಶಗೆ ಹೊೀಗಿ ಸಂಸಕಾೃತ್ ಓದಿ ಬಂದ ನಮರ್ಗೆ ಹೆಣ್ಣೊಂದನ್ನುನು ಧ್ಯಾರೆ
ಎರೆದುಕೊಡಲು ಯಾವ ತ್ಂದೆಗೆ ಇಷಗಟವಿಲಲಿ? ಮರ್ನೆಗೊಂದು ಮರ್ಗು ಬೆೀಕು. ನ್ನನ್ನನು ಕ್ಕೆೈಹಿಡಿದಾಗಿನಂದ ನಮರ್ಗೆಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಕಕಾದೆ…’
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಚಾಯರ್ಶೆರು ಮರ್ುಗುಳನುಕುಕಾ, ಎದುದ ಕೂರಲು ಯತನುಸುವ ಹೆಂಡತಯನ್ನುನು ಮರ್ಲಗಿಸ, ನದೆದ ಮಾಡು ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತರೆ. ಫಲಾಪ್ರೆೀಕ್ಕೆಷ
ಇಲಲಿದೆ ಕಮರ್ರ್ಶೆ ಮಾಡು ಎನ್ನನುಲ್ಲಲಿವೆೀ ಭಗವಂತ್? ಮರ್ುಕತಮಾಗರ್ಶೆದಲ್ಲಿರುವ ತ್ಮರ್ಮನ್ನುನು ಪರಿೀಕಷಸಲೆಂದೆೀ ಬಾರಹಮಣ ಜನ್ನಮ ಕೊಟುಟ
ಇಂತ್ಹ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರಕ್ಕೆಕಾ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಅವ ತೊಡಗಿಸದ. ಪಂಚಾಮರ್ೃತ್ದ ಸ್ಕೆೀವನೆಯಷಗುಟ ಸುಖವಾದ ಧ್ನ್ನಯಭಾವ, ಪಶಾಚಾತ್ಸಾತಪ ಹೆಂಡಿಯ
ಮೀಲೆ ಬಂದು, ಇವಳು ರೀಗಿಯಾಗಿದದರಿಂದ ನಾನ್ನು ಇನ್ನನುಷಗುಟ ಹದವಾದೆ ಎಂದು ತ್ಮರ್ಮ ಪ್ರಾಡಿನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಹಿಗುಗೆತ್ಸಾತರೆ.
ಊಟಕ್ಕೆಕಾ ಕೂರವ ಮರ್ುಂಚೆ ಗೊೀಗಾರಸವನ್ನುನು ಬಾಳೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎತತ ಹಿತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮೀಯುತತದದ ಗೌರಿಯ ಎದುರು ಇಟುಟ, ಹಸುವಿನ್ನ
ರೀಮಾಂಚತ್ ಮೈಯನ್ನುನು ಒರೆಸ ಕಣಣೊಗೊತತಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬರುತತದದಂತ್ಸೆ ‘ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ
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ಹೆಣಣೊನ್ನ ಸವರ ಕ್ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಆಲ್ಸದರೆ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಸೂಳೆ ಚಂದಿರಯ ಸವರದಂತದೆ. ಅವಳ ಹತತರ ಮಾತ್ನಾಡಿದರೆ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಸ್ಕಾನುನ್ನ
ಮಾಡಿ ಊಟಮಾಡಬೆೀಕು. ಆದರೆ ಹೆಣುಣೊ ಹೆಂಗಸೊಬಬಳನ್ನುನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಾಯಿಸದರೆ ತ್ುತ್ುತ ಗಂಟಲಲ್ಲಿಳಿಯುವುದು ಶಕಯವೆೀ?
ಜಗುಲ್ಗೆ ಬಂದರು. ಚಂದಿರ ಸರರನೆ ತ್ಲೆಮೀಲೆ ಸ್ಕೆರಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಳಚ ಭಯಗರಸತಳಾಗಿ ನಂತ್ಳು.
‘ಏನ್ನಮರ್ಮ ಬಂದ ವಿಷಗಯ?’
‘ಅವರು… ಅವರು…’
ಚಂದಿರ ಕಂಪಸುತ್ತ ಮಾತ್ು ಹೊರಡದೆ ಕಂಬಕ್ಕೆಕಾ ಆತ್ಳು.
‘ಯಾರು? ನಾರಣಪಪನೆ? ಏನಾಯಿತ್ು?’
‘ಹೊೀದರು…’
ಚಂದಿರ ಮರ್ುಖ ಮರ್ುಚಚಾಕೊಂಡಳು.
‘ನಾರಾಯಣ, ನಾರಾಯಣ – ಯಾವತ್ುತ?’
‘ಈಗ…’
‘ನಾರಾಯಣ – ಏನಾಗಿತ್ುತ?’
ಚಂದಿರ ಬಿಕುಕಾತ್ತ ಹೆೀಳಿದಳು:
‘ಶವಮಗೆಗೆಯಿಂದ ಬಂದವರೆ ಜವರ ಬಂದು ಮರ್ಲಗಿದರು. ನಾಲುಕಾ ದಿನ್ನದ ಜವರ ಅಷೆಟ… ಪಕ್ಕೆಕಾಯ ಹತತರ ಗೆಡೆಡಯದಿದತ್ುತ, ನ್ೀವಿಗೆ
ಬರುಮರ್ ಬಾವಿನ್ನ ಹಾಗೆ…’
‘ನಾರಾಯಣ.’
ಉಟಟ ಪಟೆಟ ಮರ್ಡಿಯಲೆಲಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಓಡುತ್ತ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಮರ್ನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ‘ಗರುಡಾ , ಗರುಡಾ’ ಎಂದು
ಕರೆಯುತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮರ್ನೆಗೆ ನ್ನುಗಿಗೆದರು. ನಾರಣಪಪ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ಐದು ತ್ಲೆಯ ಸಂಬಂಧ್. ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮರ್ುತ್ತಜಜನ್ನ
ಅಜಿಜಯೂ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಮರ್ುತ್ತಜಿಜಯೂ ಅಕಕಾತ್ಂಗಿಯರು. ಕಲಸದ ಸ್ಕಾರಿನ್ನ ತ್ುತ್ತನ್ನುನು ಇನೆನುೀನ್ನು ಬಾಯಿಗೆತ್ತಬೆೀಕ್ಕೆಂದಿದದ
ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ‘ನಾರಾಯಣ… ಗರುಡಾ, ಊಟಮಾಡಬೆೀಡ. ನಾರಾಯಣಪಪ ತೀರಿಕೊಂಡನ್ನಂತ್ಸೆ’
ಎಂದು ಮರ್ಧ್ಯಾಯಹನುದ ಸ್ಕೆಖೆಗೆ ಬೆವರುತತದದ ಮರ್ುಖವನ್ನುನು ಒರೆಸಕೊಂಡರು. ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ದಂಗಾಗಿ, ತ್ನ್ನಗೂ ನಾರಣಪಪನಗೂ
ಆಣೆಭಾಷೆಯಾಗಿ ಎಲಲಿ ಸಂಬಂಧ್ವೂ ಕಳಚಕೊಂಡಿದದರೂ ಸಹ, ಕಲಸದ ತ್ುತ್ತನ್ನುನು ಎಲೆಯ ಮೀಲೆಯೀ ಬಿಟುಟ, ಆಪ್ೀಶನ್ನ
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ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎದದ. ಸಟುಟಗ ಹಿಡಿದು ನಶೆಚಾೀಷಟತ್ಳಾಗಿ ನಂತ್ ಹೆಂಡತ ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿಗೆ ‘ಮರ್ಕಕಾಳಿಗೆ ಅಡಿಡಯಿಲಲಿ, ಊಟ ಮಾಡಲ್.
ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಾಗುವ ತ್ನ್ನಕ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಂತಲಲಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಕೂಡ ಹೊರಬಂದ . ಸುದಿದ
ತಳಿಯುವುದರಳಗೆ ಅಕಕಾಪಕಕಾದವರೆಲಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡಿಬಿಡುತ್ಸಾತರೀ ಎಂದು ಭಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಉಡುಪ
ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಮರ್ನೆಗೆ, ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಅರೆಮರ್ರುಳು ಲಕಷದೆೀವಮರ್ಮ, ಕಳಮರ್ನೆ ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟರ ಮರ್ನೆಗೆ ಓಡುತೊತೀಡುತ್ತ
ಸುದಿದ ಮರ್ುಟಿಟಸದರು. ಸುದಿದ ಕಚಚಾನ್ನಂತ್ಸೆ ಅಗಾರಹಾರದ ಉಳಿದ ಹತ್ುತ ಮರ್ನೆಗಳಿಗೂ ಹಬಿಬತ್ು. ಮರ್ಕಕಾಳನ್ನುನು ಒಳಗೆ ಕೂಡಿಸ ಬಾಗಿಲು
ಕಟಕ ಹಾಕದಾದಯಿತ್ು. ದೆೀವರ ದಯಯಿಂದ ಇನ್ನೂನು ಯಾವ ಬಾರಹಮಣನ್ನೂ ಊಟ ಮಾಡಿರಲ್ಲಿಲಲಿ. ನಾರಣಪಪನ್ನ ಸ್ಕಾವನ್ನುನು ಕ್ಕೆೀಳಿ
ಹೆಂಗಸರು ಮರ್ಕ್ಕಾಕಾಳಾದಿಯಾಗಿ ಅಗರಹಾರದ ಒಂದು ನ್ನರಪಳೆಳೆಗೂ ವಯಥೆಯಾಗದಿದದರೂ ಕೂಡ ಎಲಲಿರ ಹೃದಯದಲೂಲಿ ಒಂದು
ಅವಯಕತ, ಅಪರಿಚತ್ ಭೀತ, ಕಳವಳ ಹುಟಿಟತ್ು. ಬದುಕನ್ನಲ್ಲಿ ವೆೈರಿ, ಸತ್ುತ ಅನ್ನನುಕಂಟಕ, ಶವವಾಗಿ ಇನ್ನೂನು ಸಮರ್ಸ್ಕೆಯ ಎಂದು ತ್ನ್ನನು
ಷಗಡಡಕನ್ನನ್ನುನು ಶಪಸುತ್ತ ಉಡುಪ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ಕ್ಕೆೈ ತೊಳೆದ. ಆಚಾಯರ್ಶೆರ ಜಗುಲ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆೀರಲು ಹೊರಟ ಪರತ ಗಂಡಿಸನ್ನ
ಕವಿಯಲೂಲಿ ಹೆಂಡತ ಊದಿದಳು: ‘ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಖುದುದ ತೀಮಾರ್ಶೆನಸದ ಹೊರತ್ು ನೀವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ
ಮಾಡಲು ಒಪಪಬೆೀಡಿ. ನಾಳೆ ಗುರುಗಳು ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕದರೆ ಏನ್ನು ಗತ?’
ಪುರಾಣ ಕ್ಕೆೀಳಲ್ಕ್ಕೆಕಾಂದು ಕಕಕಾರಿದು ಕೂರುವ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ – ಆದರೆ ಇವತ್ುತ ಅವಯಕತ ಶಂಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ – ಜಗುಲ್ಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದದ
ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ತ್ುಳಸಮರ್ಣ ಸರವನ್ನುನು ಕಂಠದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ುತತ್ತ ತ್ನ್ನಗೆೀ ಹಾಕಕೊಂಡ ಪರಶೆನುಯ ಹಾಗೆ ಅಂದರು:
‘ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಾಗಬೆೀಕು: ಮದಲನೆಯ ಪರಶೆನು. ಅವನಗೆ ಮರ್ಕಕಾಳಿಲಲಿ – ಯಾರಾದರೂ ಅವನ್ನ ಬಜಜ ಮಾಡಬೆೀಕು :
ಎರಡನೆಯ ಪರಶೆನು.’
ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಂಬಕ್ಕಾಕಾತ್ು ನಂತದದ ಚಂದಿರ, ಬಾರಹಮಣರು ಇದಕ್ಕೆಕಾೀನೆನ್ನುನುತ್ಸಾತರೆಂದು ಆತ್ಂಕದಿಂದ ಕ್ಕಾದಳು. ಕುತ್ೂಹಲ
ತ್ಡಿಯಲಾರದೆ ಹಿತ್ತಲ ಬಾಗಿಲ್ನಂದ ಬಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ನ್ನಡುಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ು ಆಲ್ಸುತತದದ ಹೆಂಗಸರು ತ್ಮರ್ಮ
ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲಿ ದುಡುಕಬಿಡುತ್ಸಾತರ ಎಂದು ಶಂಕತ್ರಾದರು.
ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಆಡಿದ ಮಾತಗೆಲಲಿ ಸ್ಕಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ ಅನ್ನುನುವ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ತ್ನ್ನನು ದಷಗಟಪುಷಗಟ ಕಪುಪ ಬಾಹುಗಳನ್ನುನು
ಸವರಿಕೊಳುಳೆತ್ತ ‘ಹೌದು, ಹಾವುದ, ಹಾವುದ’ ಎಂದ.
‘ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಾಗುವವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಊಟಮಾಡುವಂತಲಲಿವಲಲಿ.’
ಗುಂಪನ್ನಲ್ಲಿದದ ಬಡ ಬಾರಹಮಣರಲ್ಲಿ ಒಬಬನಾದ ಬಲರಾಮರ್ನ್ನ ಗೊೀವಿನ್ನಂತ್ಹ ಕೃಶಶರಿೀರದ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದ.
‘ನಜ… ನಜ…’ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ತ್ನ್ನನು ಹೊಟೆಟಯನ್ನುನುಜಿಜಕೊಳುಳೆತ್ತ ಮರ್ುಖವನ್ನುನು ಮರ್ುಂದಕ್ಕೆಕಾ ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಮಾಡಿ ಹೆೀಳಿ ರೆಪ್ರೆಪಗಳನ್ನುನು
ಬಡಿದ. ಪುಷಗಟವಾಗಿದದ ಅವನ್ನ ಏಕಮಾತ್ರ ಅಂಗವೆಂದರೆ ಜವರಗಡೆಡಯಿಂದ ಬಾತದದ ಹೊಟೆಟ. ಕ್ಕಾರಣ – ಬಚುಚಾಗೆನೆನು, ಗುಳಿಬಿದದ ಹಳದಿ
ಕಣುಣೊ, ಎಲುಬು ನೆಟಟ ಎದೆ, ಸೊಟಟಗಾದ ಕ್ಕಾಲ್ನಂದಾಗಿ ಶರಿೀರದ ಸಮರ್ತ್ೂಕ ತ್ಪಪ ಮರ್ುಂಭಾರವಾಗಿತ್ುತ; ಕ್ಕಾರಣ – ಪುಷಗಠವನ್ನುನು
ಹಿಂದಕೊಡಿಡ ಅವ ನ್ನಡೆಯುವ – ಎಂದು ಪ್ರಾರಿಚಾತ್ಪುರದ ಲೆೀವಡಿಯ ಪಂಚಗಾರಮರ್ದವರ ಹಾಸಯ.
ಯಾರಿಂದಲೂ ನೆೀರವಾದ ಸೂಚನೆ ಬರದಿದುದದು ನ್ೀಡಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು – ‘ಆದದರಿಂದ ಈಗ ಯಾರು ಅವನ್ನ
ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮರ್ತ್ುತ ಬಜಜ ಮಾಡಬೆೀಕು ಎಂಬುದು ನ್ನಮರ್ಮ ಮರ್ುಂದಿರೀ ಸಮರ್ಸ್ಕೆಯ. ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ತ್ಪಪದರೆ ಯಾವ
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ಬಾರಹಮಣನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರದಲ್ಲಿದೆ.’
ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಎನ್ನುನುವ ಮಾತ್ನೆನುತತದದರಿಂದ ಉಳಿದ ಬಾರಹಮಣರು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಮರ್ತ್ುತ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಮರ್ುಖ
ನ್ೀಡಿದರು. ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ತ್ನ್ನಗಲಲಿ ಎನ್ನುನುವ ಹಾಗೆ ಕಣುಣೊ ಮರ್ುಚಚಾಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಕೊೀಟುರ್ಶೆ ಕಛೆೀರಿ ಹತತದದ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ
ತ್ಸಾನೀಗ ಮಾತ್ಸಾಡುವುದು ಅವಶಯವೆಂದು ಒಂದು ಚಟಿಕ್ಕೆ ನ್ನಶಯ ಏರಿಸ, ಗಂಟಲು ಕ್ಕೆರೆದುಕೊಂಡ:
‘ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರದ ಪರಕ್ಕಾರ ನಾವು ನ್ನಡಿಯೀದು ಸರಿ. ನ್ನಮರ್ಮಲೆಲಿಲಲಿ ಮರ್ಹಾ ವಿದಾವಂಸರಾದ ತ್ಮರ್ಮ ವಾಕಯ ನ್ನಮರ್ಗೆ ವೆೀದವಾಕಯ. ತ್ಮರ್ಮ
ಅಪಪಣೆಯಾದರೆ ಸ್ಕೆೈ. ನ್ನನ್ನಗೂ ಅವನಗೂ ಒಂದು ತ್ಲೆತ್ಲಾಂರದ ಸಂಬಂಧ್ವಿರೀದು ನಜ. ಆದರೆ ತ್ಮರ್ಗೆ ತಳಿದಂತ್ಸೆ ನಾನ್ನೂ
ಅವನ್ನ ಅಪಪನ್ನೂ ಕೊೀಟುರ್ಶೆ ಹತತ, ಆ ತೊೀಟದ ಕ್ಕಾರಣಕ್ಕಾಕಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಿ, ಅವನ್ನ ಅಪಪ ಸತ್ತಮೀಲೆ ನಾನ್ನು ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಸಥಳದ ನಾಯಯ
ತ್ಂದರೂ ಈ ನಾರಣಪಪ ದೆೈವಾಜೆಞ ಧಿಕಕಾರಿಸ – ಏನ್ನು? – ನ್ನಮರ್ಗೂ ಅವನಗೂ ಇನ್ನುನು ಮರ್ುಂದೆ ತ್ಲೆತ್ಲಾಂತ್ರಕೂಕಾ ಮಾತ್ುಕತ್ಸೆ,
ಮರ್ದುವೆ, ಮರ್ುಂಜಿ, ಊಟ – ಉಪಚಾರ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳು ಇಲಲಿವೆಂದು ಆಣೆಭಾಷೆ ಹಾಕಕೊಂಡ ಮೀಲೆ ಏನ್ನು – ?’
ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ನಾಸಕೊೀತ್ಪನ್ನನು ವಾಗಝರಿ ವಾಕಯ ತ್ಪಪ ನಂತ್ು ಇನೆನುರಡು ಚಟಿಕ್ಕೆ ನ್ನಶಯದಿಂದ ಸೂಫೂರ್ತ್ರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆತ್ಂದು
ಸುತ್ತನ್ೀಡಿ, ಚಂದಿರಯ ಮರ್ುಖ ಕಂಡು, ಮರ್ುಚುಚಾಮರ್ರೆಯೀಕ್ಕೆಂದು ಅಂದೆೀ ಬಿಟಟ:
‘ನೀವು ಹೆೀಳಿದ ಮಾತ್ನ್ನನು ಗುರುಗಳೂ ಒಪುಪತ್ಸಾತರೆ. ಏನ್ನು? ನಾನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಬಹುದೀ, ಬಾರದೀ ವಿಷಗಯ ಒತ್ತಟಿಟಗಿರಲ್,
ಅವ ಬಾರಹಮಣ ಹೌದೀ ಅಲಲಿವೀ ಎಂಬೀದು ನಜವಾದ ಪರಶೆನು. ಏನ್ನು? – ಶೂದರಳ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದವ…’
ಈ ಮಾಧ್ವರ ಆಚಾರ ಎಷಗುಟ ಆಳವಾದದೆದಂದು ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ ನ್ೀಡುತತದದ ಅಗರಹಾರದ ಏಕಮಾತ್ರ ಸ್ಕಾಮತ್ರ್ಶೆ ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟ
ಚಂದಿರಯನ್ನುನು ವಾರೆಗಣಣೊನಂದ ನ್ೀಡುತ್ತ ಕಡಿ ಹಾರಿಸದ:
‘ಛಿ ಛಿ ಛಿ, ದುಡುಕಬೆೀಡಿ ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ. ಶೂದರಳೊಬಬಳನ್ನುನು ಸೂಳೆಯಾಗಿಟುಟ ಕೊಂಡಾಕಷಣ ಬಾರಹಮಣಯ ನಾಶವಾಗಲಲಿ. ಉತ್ತರದಿಂದ
ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ನ್ನಮರ್ಮ ಪೂವಿರ್ಶೆಕರು – ಬೆೀಕ್ಕಾದರೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು ಕ್ಕೆೀಳಿ – ದಾರವಿಡ ಹೆಂಗಸರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದರೆಂದು
ಇತಹಾಸದ ಪರತೀತ. ನಾನ್ನು ಗೆೀಲ್ಗೆ ಅನ್ನುನುತತದೆದೀನೆಂದಲಲಿ… ಹಾಗೆ ನ್ೀಡುತ್ತ ಹೊೀದರೆ ದಕಷಣ ಕನ್ನನುಡ ಚಲೆಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬರುವ
ಲೌಕಕರು ಬಸರೂರು ಸೂಳೆಯರ…’
ಮಾಧ್ವರನನುವ ಕ್ಕಾಲು ಕ್ಕೆರೆದು ಗೆೀಲ್ಮಾಡುತತದಾದನೆಂದು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ರೆೀಗಿತ್ು:
‘ಸವಲಪ, ಸವಲಪ ತ್ಡೆಯಿರಿ ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಶೆನು ಬರಿ ಕ್ಕಾಮರ್ಸಂಬಂಧ್ದಲಲಿ. ಅನ್ನುಲೀಮರ್ ವಿಲೀಮರ್ದ ಬಗೆಗೆ ಕ್ಕಾಶಗೆ ಹೊೀಗಿ
ವೆೀದಾಂತ್ ಓದಿ ಬಂದ ವೆೀದಾಂತ್ ಶರೀಮರ್ಣ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ತ್ಸಾವು ಕಲ್ಸಕೊಡಬೆೀಕಲಲಿ. ಏನ್ನು? ನಮರ್ಮ ಮರ್ತ್ದ, ನ್ನಮರ್ಮ
ಮರ್ತ್ದ ದಿಗಗೆಜಪಂಡಿತ್ರ ಜೊತ್ಸೆ ವಾದಿಸ, ದಕಷಣದ ಸಮರ್ಸತ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶಸತಗಳಿಸ, ಹದಿನೆೈದು ಜರಿಶಾಲುಗಳನ್ನನು ಬೆಳಿಳೆತ್ಟೆಟಗಳನ್ನನು
ಬಹುಮಾನ್ನವಾಗಿ ಪಡೆದ – ಏನ್ನು? – ನ್ನಮರ್ಮ ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ – ಏನ್ನು?’
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಮಾತ್ು ಮರ್ುಖಯ ಪರಶೆನುಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ತ್ನ್ನನು ಪರಶಂಸ್ಕೆಗೆ ಇಳಿದಿದದರಿಂದ ಸಂಕೊೀಚವಾಗಿ –
‘ಲಕಷಮಣಾ, ನೀನ್ನು ಹೆೀಳೊೀದು ಏನ್ನು? ನಾರಣಪಪನಗೆ ನನ್ನನು ಹೆಂಡತಯ ತ್ಂಗಿಯನೆನು ಕೊಟಿಟತ್ತಲಲಿವೆ?’
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ಲಕಷನಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ಕಣಣೊನ್ನುನು ಮರ್ುಚಚಾ –
‘ಎಲಾಲಿ ಒಟುಟ ತ್ಮರ್ಮ ಅಪಪಣೆ, ತ್ಮರ್ಮ ಅನ್ನುಮರ್ತ. ನ್ನಮರ್ಗೆ ಏನ್ನು ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಸೂಕಷಮ ಗೊತ್ುತ? ನಾರಣಪಪ – ಗರುಡ ಹೆೀಳೊೀ ಹಾಗೆೀ –
ಕಳು ಜಾತಯ ಹೆಣ್ಣೊಂದರ ಸಂಪಕರ್ಶೆವನ್ನನು…’ ಎಂದು ಮಾತ್ನ್ನುನು ಅಧ್ರ್ಶೆಕ್ಕೆಕಾ ನಲ್ಲಿಸದ . ಕಣಣೊನ್ನುನು ಬಿಟುಟ ಮರ್ೂಗನ್ನುನು ಅಂಗವಸತರದಿಂದ
ತೊೀಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತ – ‘ಪರಶೆನು ತ್ಸಾವು ತಳಿದಿರೀ ಹಾಗೆ ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆೀನ್ನೂ ಊಟ ಮಾಡಿತದದ ಎಂಬೀದು…’
‘ಮರ್ದಯಪ್ರಾನ್ನನ್ನೂನು ಮಾಡಿತದದ ಎಂಬೀದು…’ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಎದುರುಮರ್ನೆಯ ಪದಮನಾಭಾಚಾಯರ್ಶೆ ಧ್ವನಗೂಡಿಸದ .
‘ಮರ್ದಯಪ್ರಾನಾ ಇರಲ್, ಮಾಂಸ್ಕಾಹಾರನ್ನೂನು ಮಾಡುತತದದ ಎಂಬೀದು’ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ದುಗಾರ್ಶೆಬಟಟರ ಕಡೆ ತರುಗಿ ಅಂದ:
‘ನಮರ್ಗೆ ಅದೂ ಅಡಿಡಯಿರಲ್ಕಕಾಲಲಿ. ನಮರ್ಮ ಮರ್ತ್ಸಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಅನ್ನುಭವ ಪೂಣಾರ್ಶೆ ಅಗಲ್ಕ್ಕೆಕಾಂದು ಪರಕ್ಕಾಯಪರವೆೀಶ ಮಾಡಿ ರಾಣ
ಜೊತ್ಸೆ ಮೈಮರ್ರೆತ್ವರಲಲಿವೆ?’
ಮಾತ್ು ಹದ ಮಿೀರುತತದೆಯಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ‘ಗರುಡಾ, ಸವಲಪ ಸುಮರ್ಮನರು’ ಎಂದರು.
‘ತ್ಸಾಳಿ ಕಟಿಟದ ಹೆಂಡತಯನ್ನುನು ಬಿಟಟ, ಹೊೀಗಲ್ ಎಂದರೆ…’ ಕಣಣೊ ಮರ್ುಚಚಾ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಮಾತ್ನಾನುಡಲು ಪ್ರಾರರಂಭಸದ:
‘ಯಾವಳನ್ನು ಕಟಿಟಕೊಂಡ. ಭಾರಂತ ಹಿಡಿದು ಸತ್ತ ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ನೆಯವಳ ತ್ಂಗಿಯ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರವನ್ನೂನು ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಅದೂ ಹೊೀಗಲ್
ಎಂದರೆ ಅವ ಸವತ್ಃ ಅಪಪ ಅಮರ್ಮನ್ನ ಶಾರದಾಧನ್ನೂನು ಮಾಡಲ್ಲಲಿ, ನ್ನಮರ್ಗೆ ಹತತರದವನೆಂದು ನಾನೆೀನ್ನೂ ಮರ್ುಚಚಾಕೊಳುಳೆವವನ್ನಲಲಿ. ನ್ನನ್ನನು
ಹೆಂಡತಯ ತ್ಸಾಯಿಯ ಅಣಣೊನ್ನ ಮರ್ಗ ಅವನ್ನು. ಸವಂತ್ದವನೆಂದು ನಾವು ಮರ್ಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಕೊಳೊಳೆೀಷಗುಟ ಹಾಕೊಕಾಂಡೆವು. ಹೊೀಗಲ್
ಎಂದರೆ, ಎಲಲಿ ಬಾರಹಮಣರ ಎದುರು ಹೊಳೆಗೆ ಬಂದು, ತ್ಲೆತ್ಲಾಂತ್ರದಿಂದ ಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಆ ಸ್ಕಾಲ್ಗಾರಮರ್ವನ್ನನು
ಅವ ನೀರಿಗೆ ಎಸ್ಕೆದ ಥಕೂ ಎಂದು ಉಗಿದುಬಿಡೀದ? ಅದೂ ಹೊೀಗಲ್ ಎಂದರೆ ನ್ನಮರ್ಗೆಲಲಿ ಕ್ಕಾಣಲ್ ಎಂದೆೀ ತ್ುರುಕರನ್ನುನು
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಗಳದಲೆಲಿ ಅಪ್ರೆೀಯಪ್ರಾನ್ನ ಅಭಕಷಯಭೀಜನ್ನವನ್ನುನು ಮಾಡೀದ? ಅಯಯ, ಯಾಕಯಯ ಎಂದೆೀನಾದರೂ
ಹಿತ್ ಹೆೀಳಹೊೀದರೆ ಹಿೀನಾಮಾನ್ನ ಬೆೈದು ಬಿಡುತತದದ. ಅವನಗೆ ಜಿೀವವಿರುವಷಗೂಟ ಕ್ಕಾಲ ಅವನಗೆ ಹೆದರೆಕೊಂಡು
ಬದಕಬೆೀಕ್ಕಾಗಿಬಂತ್ು.’
ತ್ನ್ನನು ಗಂಡ ಲಾಯಕ್ಕಾಕಾಗಿ ಹೆೀಳಿದರೆಂದು ಒಳಗಿನಂದ ಆಲ್ಸುತತದದ ಅವರ ಹೆಂಡತ ಅನ್ನಸೂಯಳಿಗೆ ಆನ್ನಂದವಾಯಿತ್ು.
ಕಂಬಕೊಕಾರಗಿ ಕೂತದದ ಚಂದಿರ ಕಣಣೊಗೆ ಬಿದುದ, ಮರ್ನ್ನಸ್ಕಾರೆ ಶಪಸದಳು: ಅಪರಾತರಯಲ್ಲಿ ಇವಳನ್ನುನು ಹುಲ್ ಮಟಟಲ್. ಹಾವು ಕಡಿಯಲ್,
ಈ ರಂಡೆ, ಈ ರಂಭೆ ಅವನ್ನ ತ್ಲೆಗೆ ಮರ್ದುದ ಹಾಕಲಲಿದಿದದರೆ ತ್ನ್ನನು ಸವಂತ್ ಸೊೀದರಮಾವನ್ನ ಮರ್ಗನಾದ ಅವ ಯಾಕ್ಕೆ ತ್ನ್ನನು
ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣಣೊನ್ನುನು ಖಾಯಲೆ ಹಿಡಿದಿದೆಂತ್ ದೂಕ, ಆಸತೀನ್ನ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಮರ್ುಂಡೆಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಪತ್ಸಾರಜಿರ್ಶೆತ್
ಬಂಗಾರವನೆನುಲಲಿ ಹಾಕ… ಚಂದಿರಯ ಕೊರಳಿನ್ನಲ್ಲಿದದ ನಾಲೆಕಾಳೆಯ ಚನ್ನನುದ ಸರ, ಕ್ಕೆೈಯ ಕಡಗ ನ್ೀಡಿ ಅನ್ನಸೂಯಳಿಗೆ ದಃಖ
ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ಗೊೀಳೊೀ ಎಂದು ಅತ್ುತಬಿಟಟಳು. ಈಗ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿ ಬದುಕಕಾದದರೆ ಇದು ಅವಳ ಕೊರಳಿನ್ನಲ್ಲಿರಬೆೀಕತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು
ರಕತಸಂಬಂಧಿಯ ಶವ ಹಿೀಗೆ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಿಲಲಿದೆ ಕ್ಕಾಯಬೆೀಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತತತ್ತ? ಎಲಲಿ ಈ ದರಿದರದ ರಂಡೆಯಿಂದ ಆಯಿತ್ಲಲಿ, ಅವಳ
ಮರ್ುಖಕ್ಕೆಕಾ ಬೆಂಕಯಿಡಲ್ ಎಂದು ಕುದಿದು ಕುದಿದು ಗೊೀಳಾಡಿದಳು.
ಬಾರಹಮಣಾಥಕರ್ಶೆದಿಂದಲೆೀ ಜಿೀವನ್ನ ನ್ನಡೆಯಬೆೀಕ್ಕಾಗಿದದ, ಭೀಜನ್ನವೆಂದರೆ ಹತ್ುತ ಮೈಲ್ ಎಗಿಗೆಲಲಿದೆ ತ್ಸಾಲ್ ಹಿಡಿದು ನ್ನಡೆದುಬಿಡುತತದದ
ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ತ್ನ್ನನು ಕಷಗಟವನ್ನನು ತೊೀಡಿಕೊಂಡ:
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‘ಅವನ್ನನ್ನುನು ನ್ನಮರ್ಮ ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಟುಟಕೊಂಡಿೀವಿ ಅಂತ್ – ನಮರ್ಗೆಲಲಿ ತಳಿದಿರೀ ಹಾಗೆ ಸಂತ್ಪರ್ಶೆಣೆ ಬಾರಹಮಣಾಥಕರ್ಶೆ ಅದು
ಇದೂಂತ್ ಯಾವುದಕೂಕಾ ಎರಡು ವಷಗರ್ಶೆ ನ್ನಮರ್ಗೆ ಕರೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ದುಡುಕ ನಾವೆೀನಾದರೂ ಅವನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಿದೆದೀ
ಆದ ಪಕಷದಲ್ಲಿ ಬಾರಹಮಣಾಥಕರ್ಶೆಕ್ಕೆಕಾ ಸೊನೆನುಯೀ ಸರಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವನ್ನ ಶವಾನ್ನನು ಅಗರಹಾರದಾಗ ಇಟುಟಕೊಂಡು ಊಟ ಬಿಟುಟ
ಉಪವಾಸ ಇರಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಶಕಯವೂ ಇಲಲಿ. ಈ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಚಾಯರ್ಶೆರು ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಸೂಕಷಮ ಏನ್ನೂಂತ್ ತಳಿದು ಹೆೀಳಬೆೀಕು.
ಅವರು ಅಂದದದಕ್ಕೆಕಾ ಎದುರು ಹೆೀಳೊೀರು ಯಾರು ನ್ನಮರ್ಮ ಮರ್ತ್ದಲ್ಲಿ…’
ಇದು ತ್ಮರ್ಗೆ ಸ್ಕೆೀರಿದ ಪರಶೆನುಯಲಲಿವೆಂದು ಉದಾಸೀನ್ನರಾದ ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟರು ಚಂದಿರಯನ್ನುನು ಪರಿೀಕಷಸುತ್ತ ಕೂತ್ರು. ಸ್ಕಾಮಾನ್ನಯ
ಮರ್ನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡದಿದದ, ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ನಾರಣಪಪ ಮಚಚಾ ತ್ಂದ ಈ ವಸುತ ಇಷಗುಟ ಪಕ್ಕಾಕಾಗಿ ಅವರ ರಸಕ ಕಣಣೊಗೆ
ಸಕಕಾದುದ ಇವತ್ಸೆತೀ ಪರಥಕಮರ್ ಬಾರಿಗೆ. ಥೆೀಟು ವಾತ್ಸಾಯಯನ್ಕತ ವಣರ್ಶೆನೆಯ ಚತತನ. ಉಂಗುಷಗಠಕಕಾಂತ್ ಉದದವಾದ ಆ ಬೆರಳು
ನ್ೀಡು. ಆ ಮಲೆಗಳನ್ನುನು ನ್ೀಡು, ಸಂಭೀಗದಲ್ಲಿವಳು ಗಂಡನ್ನುನು ಹಿೀರಿಬಿಡುತ್ಸಾತಳೆ. ಚಂಚಲವಾಗಿರಬೆೀಕ್ಕಾಗಿದದ ಕಣಣೊಗಳು ಈಗ
ದಃಖದಿಂದ ಭೀತಯಿಂದ ಬಾಡಿ, ಆಪ್ರಾಯಯಮಾನ್ನವಾಗಿದಾದಳೆ. ಅವರ ಮರ್ಲಗುವ ಕೊೀಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೂಗುಹಾಕದದ ಆ ರವಿವಮರ್ರ್ಶೆನ್ನ
ಪಟದ ಅಂಚಲ್ಲಿ ಬಡತ್ನ್ನದ ಸ್ಕೆರಗಿಗೆ ಮಿೀರಿದ ಮಲೆಗಳನ್ನುನು ಸಂಕೊೀಚದಿಂದ ಮರ್ುಚಚಾಕೊಂಡ ಮರ್ತ್ಸಾಯಗಂಧಿಯ ಮರ್ೂಗು, ಕಣುಣೊ,
ತ್ುಟಿ : ಇವುಗಳಿಗೆಂದು ನಾರಣಪಪ ಸ್ಕಾಲ್ಗಾರಮರ್ವನೆನುಸ್ಕೆದ, ಮಾಂಸ – ಮರ್ದಾಯಹಾರ ಮಾಡಿದ ಎಂಬೀದು ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಲಲಿ. ಅವನ್ನ
ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆ. ಆ ಮರ್ುಸಲಾಮನ್ನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ಮರ್ದುವೆಯಾದ ಜಗನಾನುಥಕ ಶೃಂಗಾರಶತ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಿೀಚಛ ಕನನುಕ್ಕೆಯ
ಮಲೆಗಳನ್ನುನು ವಣರ್ಶೆಸದುದ ನೆನ್ನಪ್ರಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಇಲಲಿದಿದದರೆ, ನಾರಣಪಪ ಸತತರದಿದದರೆ, ಅರಸಕರಾದರೂ ಈ
ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಆ ಶ್ಲಿೀಕವನ್ನುನು ಹೆೀಳಿ ವಿವರಿಸಬಿಡುತತದದರು. ಕ್ಕಾಮಾತ್ುರಾಣಾಂ – ಅಥಾರ್ಶೆತ್ಸ್ ನಾರಣಪಪನ್ನಂತ್ಹವರಿಗೆ – ನ್ನ ಭಯಂ
ನ್ನ ಲಜಾಜ.
ಸಭೆ ಮೌನ್ನವಾಗಿದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟರು ಅಂದರು:
‘ನಾವು ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ಕಾದೆದಲಲಿ ಹೆೀಳಿಯಾಯಿತ್ಲಲಿ. ಸತ್ತವರ ತ್ಪಪನ್ನನು ಹಕಕಾ ಏನ್ನು ಪರಯೀಜನ್ನ? ಈಗ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಹೆೀಳಲ್.
ನಮರ್ಗೆ ಹೆೀಗೊೀ ನ್ನನ್ನಗೂ ಅವರು ಗುರುಸಮಾನ್ನರು. ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಅವನ್ನ ಮರ್ತ್ಗವರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಏನೆೀ ಅನ್ನನುಲ್…’
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ತ್ಮರ್ಮ ಪರತ ಮಾತ್ನ್ನುನು ತ್ೂಕ ಮಾಡುತ್ತ, ತ್ನ್ನನು ಹೆಗಲ್ನ್ನ ಮೀಲೆ ಇಡಿಯ ಆಗರಹಾರದ ಬಾರಹಮಣಯದ ರಕಷಣೆಯ
ಹೊರೆ ಇದೆಯಂಬುದನ್ನನುರಿತ್ು ತ್ಡವರಿಸುತ್ತ ಹೆೀಳಿದರು:
‘ಗರುಡಾ ಹೆೀಳಿದ: ಅವನಗೂ ತ್ನ್ನಗೂ ಆಣೆಭಾಷೆ ಆಗಿದೆೀಂತ್. ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರದಲ್ಲಿ ನವಾರಣೆಯಿದೆ. ಶಾಂತ
ಮಾಡಿಸಕೊಳಳೆಬೆೀಕು. ಗೊೀದಾನ್ನವಾಗಬೆೀಕು, ಪುಣಯಕ್ಕೆಷೀತ್ರವಂದಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಿಬರಬೆೀಕು. ಇದು ಖಚರ್ಶೆನ್ನ ಪರಶೆನು. ಈ ಖಚರ್ಶೆನ್ನನು ನೀನ್ನು
ಮಾಡು ಎಂಬೀದಕ್ಕೆಕಾ ನ್ನನ್ನಗೆ ಅಧಿಕ್ಕಾರ ಇಲಲಿ. ಇನ್ನುನು ಲಕಷಮಣ, ದಾಸ ಮರ್ತ್ುತ ಉಳಿದವರು ಎತತದ ಪರಶೆನು: ನಾರಣಪಪ
ಸತ್ುಕಾಲಪರಸೂತ್ನಾದ ಬಾರಹಮಣ ನ್ನಡಕೊಳೊಳೆ ಹಾಗೆ ನ್ನಡಕೊಕಾಳಳೆಲ್ಲಲಿ; ಅಗರಹರಕ್ಕೆಕಾ ಅಪಖಾಯತ ತ್ಂದ ಎಂಬೀದು. ಇದು ಗಾಢವಾದ
ಪರಶೆನು. ಇದಕ್ಕೆಕಾ ಉತ್ತರ ನ್ನನ್ನಗೆ ಹೊಳೆಯುತತಲಲಿ. ಕ್ಕಾರಣ, ಅವನ್ನು ಬಾರಹಮಣಯವನ್ನುನು ಬಿಟಟರೂ ಬಾರಹಮಣಯ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ
ಎಂಬೀದು. ಅವನಗೆ ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕಲ್ಲಲಿ. ಶಾಸತರರಿೀತಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಬಹಿಷಗಕಾೃತ್ನಾಗದೆ ಸತ್ತದದರಿಂದ ಅವನ್ನು
ಬಾರಹಮಣನಾಗಿಯೀ ಸತ್ತಂತ್ಸೆ. ಹಾಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬಾರಹಮಣರಲಲಿದವರಿಗೆ ಅವನ್ನ ಶವವನ್ನುನು ಮರ್ುಟುಟವ ಅಧಿಕ್ಕಾರವಿಲಲಿ.
ಮರ್ುಟಟಲು ಬಿಟಟರೆ ಆಗಲೂ ನ್ನಮರ್ಮ ಬಾರಹಮಣಯಕ್ಕೆಕಾ ವಂಚನೆ ಬಂದಂತ್ಸೆ. ಇಷೆಟಲಲಿ ಇದೂದ ಅವನ್ನು ನ್ನಡೆದುಕೊಂಡ ರಿೀತಯನ್ನುನು ಕಂಡು
ಕ್ಕೆೀಳಿ ನ್ೀಡಿದ ನಮರ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಡಾದಯವಾಗಿ ಹೆೀಳಲ್ಕೂಕಾ ನ್ನನ್ನಗೆ ಅಂಜಿಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏನ್ನು ಮಾಡೀದು,
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ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರ ಇದಕ್ಕೆಕಾ ಏನೆನ್ನುನುತ್ಸೆತ, ದೀಷಗಪರಿಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಶಾಂತ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳ ಪರಿಹಾರವಿದೆಯೀ…. ‘
ಬಾರಹಮಣರೆಲಲಿರೂ ಬೆರಗಾದರು. ಹೆಂಗಸರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬಂದು ನಂತ್ರು. ಯಾರೂ ತ್ಮರ್ಮ ಕಣಣೊನ್ನುನು ನ್ನಂಬಲ್ಲಲಿ; ಚಂದಿರ ತ್ನ್ನನು ನಾಲೆಕಾಳೆ
ಬಂಗಾರದ ಸರ, ಕಡಗ ಬಳೆಗಳನ್ನುನು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಎದುರಿಗಿಟುಟ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ ಖಚರ್ಶೆಗೆ ಎಂದು ತೊದಲ್ ತ್ಸಾನ್ನು
ಮದಲು ನಂತ್ಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿ ನಂತ್ಳು.
ಎರಡು ಸ್ಕಾವಿರ ರೂಪ್ರಾಯಿಯ ಚನ್ನನುವಾದರೂ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೆಂಗಸರು ಲೆಕಕಾ ಹಾಕದರು. ಒಬಬಳಾದ ಮೀಲೆ ಒಬಬಳು
ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನ್ನ ಮರ್ುಖ ನ್ೀಡಿದಳು. ಬಾರಹಮಣರೆಲಲಿರೂ ಮರ್ುಖ ತ್ಗಿಗೆಸದರು: ಅವರಿಗೆ ಭಯವಾಗಿತ್ುತ. ಬಂಗಾರದ ಆಸ್ಕೆಯಿಂದ
ಬಾರಹಮಣಯ ನಾಶವಾದಿೀತ್ಸೆಂದು ದಿಗಿಲಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಕಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರತಯಬಬನ್ನ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನಲೂಲಿ ಹೊಳೆದ ಪರಶೆನು: ನಾನ್ನಲಲಿದೆ
ಬೆೀರೆ ಬಾರಹಮಣ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಬಜಜಮಾಡಿ, ಬಾರಹಮಣಯವನ್ನೂನು ಕಳೆದುಕೊಳಳೆದೆ, ಬಂಗಾರವನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತಯ ಕೊರಳಿಗೆ
ಏರಿಸದರೆ ? ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ, ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆರ ನ್ನಡುವೆ ಇದದ ಪರಸಪರ ದೆವೀಷಗ ಅಸೂಯ ಈ ಹೊಸ ಕ್ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನನುಷಗುಟ
ಹೊತತ ಉರಿಯಿತ್ು. ಇವ ಮಾನ್ನಗೆಟುಟ ತ್ನ್ನಗೆ ಸ್ಕೆೀರಬೆೀಕ್ಕಾದ ಬಂಗಾರವನ್ನುನು ದೀಚ, ಬಾರಹಮಣಯವನ್ನೂನು ಕಳೆದುಕೊಳಳೆದೆ, ಬಡ
ಗೊೀವೀಂದನ್ನುನು ನೆವಕ್ಕೆಕಾ ದಾನ್ನಮಾಡಿ, ಇಹಪರವೆರಡನ್ನೂನು ಗಟಿಟಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ? ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟರೆಂದುಕೊಂಡರು: ಈ
ಮಾಧ್ವರೆೀನಾದರೂ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಲ್, ನಾನ್ನು ಊರೂರು ತರುಗಿ ಇವರು ಎಸಗಿದ ಕೃತ್ಯವೆಂಥಾದುದ ಎಂದು
ಬಿೀದಿಗೆಳೆಯುತ್ಸೆತನೆ. ದಾಸ್ಕಾಚಾಯಾರ್ಶೆದಿ ಬಡ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿ ಕಣುಣೊಗಳು ಒದೆದಯಾದುವು. ಗರುಡ ಲಕಷಮಣ ಎಲ್ಲಿ
ನ್ನಮರ್ಗೆ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಕಮರ್ರ್ಶೆ ಮಾಡಲು ಬಿಟಟರು? ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಬಬರು ಮಾತ್ರ – ‘ಏನ್ೀ ಒಳೆಳೆಯದು ಮಾಡ ಹೊೀಗಿ ಈ
ಚಂದಿರ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಹದಗೆಡಿಸದಳಲಲಿ’ ಎಂದು ಕಳವಳಪಟಟರು.
ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಒಪಪ ಬಿಡುತ್ಸಾತರೀ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಪರತಯಬಬ ಬಾರಹಮಣನ್ನೂ ನಾರಣಪಪನಂದ ತ್ಮರ್ಗಾದ ಅನಾಯಯಕಕಾಂತ್
ಇನ್ನುಬಬನಗಾದ ಅನಾಯಯಾನ್ನನು ಕಣಣೊಗೆ ಕಟುಟವಂತ್ಸೆ ಆತ್ುರವಾಗಿ, ಸಪಧ್ಯೆರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸತೊಡಗಿದರು:
‘ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಮರ್ಗ ಮರ್ನೆ ಬಿಟುಟ ಓಡಿ ಹೊೀಗಿ ಮಿಲ್ಟರಿ ಸ್ಕೆೀರುವಂತ್ಸೆ ಪ್ರೆರೀರೆೀಪಸದವ ನಾರಣಪಪನ್ನಲಲಿದೆ ಯಾರು? ಅವನಗೆ
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ವೆೀದ ಕಲ್ಸ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ನ್ನಡೆದದುದ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮಾತ್ಸೆ. ನ್ನಮರ್ಮ ಹುಡುಗರನೆನುಲಲಿ ಕ್ಕೆಡಿಸಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಹಠ
ತೊಟಟನ್ನಲಲಿ…’
‘ಈಗ ಪ್ರಾಪ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಅಳಿಯನ್ನನೆನು ನ್ೀಡಿ. ಪರದೆೀಶೀ ಹುಡುಗನ್ನನ್ನನು ಸ್ಕಾಕ ಸಲಹಿ, ಮರ್ಗಳನ್ನುನು ಕೊಟುಟ ಮರ್ದುವೆ
ಮಾಡಿದರೆ, ನಾರಣಪಪ, ಅವನ್ನ ಬುದಿಧೀನ್ನೂನು ಕ್ಕೆಡಿಸದ. ತಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ್ನ ಅವನ್ನ ಮೀರೆ ಕ್ಕಾಣ್ೀದೆೀ ಕಷಗಟ….’
‘ಅದೂ ಹೊೀಗಲ್, ಎಂದರೆ, ಆ ಗಣಪತ – ಕಟೆಟೀಲ್ರೀ ಮಿೀನ್ನು ತ್ಲೆತ್ಲಾಂತ್ರದಿಂದಲೂ ದೆೀವರದುದ. ಅದನ್ನುನು ಹಿಡಿದರೆ
ರಕತಕ್ಕಾರಿ ಸ್ಕಾಯುತ್ಸಾತರೆಂದು ಪರತೀತಯಿದದರೂ ಈ ಚಾಂಡಾಲ ಅದನ್ನುನು ನಲರ್ಶೆಕಷಸ ತ್ುರುಕರನ್ನುನು ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಸಡಿಮರ್ದುದ
ಹಾಕ ಮಿೀನ್ನುಗಳನ್ನುನು ಕೊಂದ. ಈಗ ಶೂದಾರದಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿ ಮಿೀನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ಸಾತರೆ.ಬಾರಹಮಣರ ವಚರ್ಶೆಸ್ಕೆಸಾೀ ಅನ್ನಯರ ಮೀಲೆ
ಇರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಧ್ಮಾ ಅವ. ಅದೂ ಹೊೀಗಲ್ ಎಂದರೆ, ನ್ನಮರ್ಮ ಅಗರಹಾರಾನ್ನನು ಹಾಳುಮಾಡಿದುದ ಸ್ಕಾಲದೂಂತ್ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್
ಪುರದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾಟಕದ ಹುಚುಚಾ ಹತತಸದ.’
‘ಚಾಂಡಾಲನಗೆ ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕಸಬಿಡಬೆೀಕತ್ುತ. ಏನ್ನು?’
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‘ಅದೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಧ್ಯವಾಗುತತತೊತ, ಗರುಡ? ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕಸದರೆ ನಾನ್ನು ಮರ್ುಸಲಾಮನ್ನನಾಗುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಸದ. ಪರಥಕಮರ್
ಏಕ್ಕಾದಶ ದಿನ್ನ ತ್ುರುಕರನ್ನುನು ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ತ್ಂದು ಊಟ ಹಾಕದ. ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕ ನ್ೀಡಿ – ನಾನ್ನು ತ್ುರುಕನಾಗಿ ನಮರ್ಮನೆನುಲಲಿ
ಕಂಬಕ್ಕೆಕಾ ಕಟಿಟಸ, ನಮರ್ಮ ಬಾಯಿಗಿಷಗುಟ ಗೊೀಮಾಂಸ ತ್ುರುಕ, ನಮಮಲಲಿರ ಬಾರಹಮಣಯ ನಾಶಾ ಆಗೊೀಹಗೆ ಮಾಡೆತೀನೆ ಎಂದಿದದ. ಅವನ್ನು
ತ್ುರುಕ್ಕಾ ಆಗಿಬಿಟಿಟದದರೆ ಅವನ್ನನ್ನನು ಅಗರಹಾರದಿಂದ ಓಡಿಸೊೀಕ್ಕೆಕಾ ಕ್ಕಾಯಿದೆಯೂ ಇಲಲಿ. ಏನ್ನು ಮಾಡೀದು ಹೆೀಳು ಇಂಥಾ
ಸಂದಿಗಧದಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರೂ ಕ್ಕೆೈ ಕಟಿಟ ಕೂರಲ್ಲಲಿವ?’
ಕಲಸದ ದಿಂಡುಮಾವಿನ್ನ ಗೊಜಿಜನ್ನ ಅನ್ನನುವನ್ನುನು ಒಂದು ತ್ುತ್ೂತ ತನ್ನನುಲಾರದೆ ಆಪ್ೀಶನ್ನ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏಳಬೆೀಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದದರಿಂದ
ಪರಕುಷಬಥನಾಗಿದದ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ತ್ನ್ನನು ಕೊನೆಯ ಮಾತ್ು ಸ್ಕೆೀರಿಸದ:
‘ಅವನ್ನ ಅಪಪ ಸತ್ತಮೀಲೆ ಅವನ್ನ ಹಿತ್ತಲ್ನ್ನ ಹಲಸನ್ನಹಣಣೊನ್ನ ಜೆೀನನ್ನಂತ್ಹ ಒಂದು ತೊಳೆ ಒಬಬ ಬಾರಹಮಣನ್ನ ಬಾಯಿಗೂ
ದಕಕಾಲ್ಲಲಿ….’
ಬಂಗಾರವನೆನು ದುರುಗುಟಿಟ ನ್ೀಡುತತದದ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ತ್ಮರ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ಮಾತ್ು ಕ್ಕೆೀಳಿ ನರಾಶೆಯಾಯಿತ್ು. ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ
ಹೆಂಡತ ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಮರ್ಗ ಮಿಲ್ಟರಿ ಸ್ಕೆೀರಿದದರ ಬಗೆಗೆ ಆಧಿಕಪರಸಂಗ ಮಾಡಲು ಏನ್ನು ಹಕುಕಾ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ಎಂದೂ,
ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಹೆಂಡತ ಅನ್ನಸೂಯಳಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಅಳಿಯನ್ನ ಮಾತ್ನೆನುತ್ತಲು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ಏನ್ನು ಹಕುಕಾ ಎಂದೂ, ಕೊೀಪ
ಬಂದಿತ್ು.
ಇದೆಂತ್ಹ ಪರಿೀಕ್ಕೆಷ ಬಂತ್ಪಪ ಎಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ ಸವಗತ್ವೆನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ ಅಂದರು: ‘ಈಗೆೀನ್ನು ಉಪ್ರಾಯ ಹಾಗಾದರೆ…
ಅಗರಹಾರದಲಲಿಂದು ಹೆಣ ಇಟುಟಕೊಂಡು ಕ್ಕೆೈ ಕಟಿಟ ಕೂರೀದು ಸ್ಕಾಧ್ಯವ? ಸನಾತ್ನ್ನ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆದ ಪರಕ್ಕಾರ ಅಗರಹಾರದ ಹೆಣಾ
ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗೊೀವರೆಗೆ ದೆೀವರ ಪೂಜೆ, ಸ್ಕಾನುನ್ನ, ಸಂಧ್ಯಾಯವಂದನೆ, ಊಟ, ಉಪಚಾರ ಏನ್ನೂ ನ್ನಡೆಯೀವಂತಲಲಿ…
ಬಹಿಷಗಕಾೃತ್ನ್ನಲಲಿದದರಿಂದ ಬಾರಹಮಣರಲಲಿದೆ ಬೆೀರೆ ಯಾರೂ ಅವನ್ನ ಹೆಣಾ ಮರ್ುಟುಟವಂತಲಲಿ…’
‘ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕದೆೀ ಬಂದದೆದ ಸಂದಿಗಧ…’
ನಾರಣಪಪನಗೆ ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕಸಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಹಿಂದಿನಂದ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದದ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ- ‘ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ನ್ನನು ನೀವು
ಕ್ಕೆೀಳಲ್ಲಲಿ’ ಎಂದು ಮರ್ೂದಲ್ಸುವ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದ.
‘ಅವನ್ನು ಮರ್ುಸಲಾಮನ್ನನಾಗಿಬಿಟಿಟದದರೆ ಈ ಅಗರಹಾರಾನ್ನನು ನಾವೆೀ ಬಿಡಬೆೀಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡಿತತ್ತಲಲಿ. ನ್ನಮರ್ಗೆ ದಿಕ್ಕೆಕಾೀ ಇಲಲಿದೆ
ಹೊೀಗಿತತ್ತಲಲಿ…’
ಬಾರಹಮಣರೆಲಲಿ ಒಟಾಟಗಿ ವಾದಿಸದರು.
ಇಡಿೀ ದಿನ್ನ ಊಟವಿಲಲಿದೆ ಇರುವುದರ ಸಂಕಟವನ್ನುನು ಕಲ್ಪಸಕೊಂಡ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ಥಕಟಟನೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತ್ು.
ಹಷರ್ಶೆತ್ನಾಗಿ ಎದುದನಂತ್ು ಹೆೀಳಿದ:
‘ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದ ಬಾರಹಮಣರಿಗೂ ನಾರಣಪಪನಗೂ ಸ್ಕೆನುೀಹವಿತ್ಸೆತಂದು ಕ್ಕೆೀಳಿಬಲೆಲಿ. ಪರಸಪರ ಊಟ – ಉಪಚಾರವೂ ಇತ್ತಂತ್ಸೆ. ಅಲ್ಲಿ
ಹೊೀಗಿ ಕ್ಕೆೀಳುವ. ಅವರ ಆಚಾರ ನ್ನಮರ್ಮದರ ಹಾಗೆ ಬಿಗಿಯಲಲಿವಲಲಿ…’
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )
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ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದವರು ಅಡದಪಂಕತ ಬಾರಹಮಣರು; ಸ್ಕಾಮತ್ರ್ಶೆರು. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ವಿಧ್ವೆ ಬಸುರಾದದನ್ನನು
ಅಗರಹಾರದವರು ಮರ್ುಚಚಾಟುಟಕೊಂಡರೆಂದೂ, ಶೃಗೆೀರಿಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಸುದಿದ ತ್ಲುಪ ಇಡಿೀ ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಬಹಿಷಾಕಾರ
ಹಾಕದರೆಂದೂ ಪರತೀತ. ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದವರು ಒಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಖಿಗಳು; ನೆೀಮರ್ ನಷೆಠಯಂದು ಕುಣಯುವವರಲಲಿ; ಅಡಿಕ್ಕೆ ತೊೀಟ
ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಸಸಾೀಮರ್ರು – ಶರೀಮರ್ಂತ್ರು. ಆದಕ್ಕಾರಣದಿಂದ ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟನಗೆ ಅವರ ಮೀಲೆ ಪರೀತ, ಅಲಲಿದೆ ಎಷೆಟಂದರೂ
ತ್ನ್ನನುಹಾಗೆ ಸ್ಕಾಮತ್ರ್ಶೆರಲಲಿವೆ ಎಂದು ಗುಟಾಟದ ಅಭಮಾನ್ನ. ಗುಪತವಾಗಿ ಆಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಅವಲಕಕಾ ಉಪಪಟುಟ ಕ್ಕಾಫಿಯನ್ನುನು
ಸ್ಕೆೀವಿಸದೂದ ಉಂಟು. ಖುದಾದಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಷಗುಟ ಮರ್ುಂದೆ ಬಿದಿದದಿದಲಲಿ – ಆಷೆಟ. ವಯವಹಾರದ ಹೊರತ್ಸಾಗಿ ಇನ್ನುಂದು
ಅವನಗಿದದ ಆಕಷಗರ್ಶೆಣೆಯಂದರೆ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದ ಎಲೆಯಡಿಕ್ಕೆ ತನ್ನುನುವ ಸಕ್ಕೆೀಶ ವಿಧ್ವೆಯರು. ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ತ್ಲೆಹರಟೆಗೆ
ಕುರದಧನಾಗಿ ‘ಈ ಮಾಧ್ವನ್ನ ಸೊಕ್ಕೆಕಾ – ಉಣಣೊಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಗತಯಿಲಲಿದಿದದರೂ’ ಎಂದು ಎದುದನಂತ್ು:
‘ನೀನ್ನು ಆಡಿದುದ ಪರಮರ್ ಅನಾಯಯದ ಮಾತ್ು. ನೀವೆೀನ್ೀ ಅವರು ಅಡಡಪಂಕತ ಬಾರಹಮಣರೂಂತ್ ತಳಿದರೂ, ಅವರು ತ್ಸಾವು
ಕೀಳೆಂದು ಭಾವಿಸಲಲಿವಲಲಿ? ನಮರ್ಮ ಮರ್ತ್ದವನ್ನ ಹೆಣಾನ್ನ ತ್ಸೆಗೆಯೀದರಿಂದ ನಮರ್ಮ ಜಾತ ಹೊೀಗೊೀದಾದರೆ ಅವರದೂದ ಇನ್ನನುಷಗುಟ
ಹೊೀದಂತ್ಸೆ ಅಲಲಿವೆ? ನೀವು ಹೊೀಗಿ ಕ್ಕೆೀಳೊೀ ಸ್ಕಾಹಸ ಮಾಡಿ – ತ್ಕಕಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಕೊಂಡು ಬತೀರ್ಶೆರಿ ಅಷೆಟ. ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದ
ಮರ್ಂಜಯಯನ್ನ ಹತತರ ನಮರ್ಮನೆನುಲಲಿ ಕೊಳುಳೆವಷಗುಟ ಹಣಾ ಇದೆ ಗೊತ್ುತಂಟ…?’
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟನ್ನ ಕೊೀಪವನ್ನುನು ಶಮರ್ನ್ನ ಮಾಡಲು ಹೆೀಳಿದರು: ‘ನೀವು ಅನ್ನುೀದು ನಾಯಯ, ಭಟಟರೆ. ನಾವು
ಮಾಡದದನ್ನುನು ಇನ್ನುಬಬರ ಕ್ಕೆೈಲ್ ಮಾಡಿಸೊೀದು ಬಾರಹಮಣಯ ಅಲಲಿ. ಅದರೆ ರಕತ ಸಂಬಂಧ್ ಹೆೀಗೆ ದಡಡದೀ ಸ್ಕೆನುೀಹಸಂಬಂಧ್ಯಾನ್ನೂ
ಹಾಗೆ ದಡಡದು ತ್ಸಾನೆ? ನಾರಣಪಪನಗೂ ಅವರಿಗೂ ಸ್ಕೆನುೀಹಾ ಇರೀದು ನಜವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ತ್ಮರ್ಮ ಮಿತ್ರನ್ಬಬ ಸತ್ತ ವಾತ್ಸೆರ್ಶೆ
ತಳಿಯೀದು ಅವಶಾಯಂತ್ ನೀವು ಒಪುಪತತೀರಿ ತ್ಸಾನೆ?’
ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟರು – ‘ಒಪಪದೆ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ. ನಮರ್ಮ ಮರ್ತ್ದವರ ಬಾರಹಮಣಯವೆಲಲಿ ನಮರ್ಮಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿದೆ ಈಗ. ತ್ಮರ್ಮ ಜವಾಬಾದರಿ
ದಡಡದು. ತ್ಸಾವು ನಧ್ರ್ಶೆರಿಸದದಕ್ಕೆಕಾ ಯಾರು ಅಡಿಡ ಮಾಡಾತರೆ?’ ಎಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅನನುಸದದನ್ನುನು ಅಂದು ಸುಮರ್ಮನಾದರು.
ಮರ್ತ್ಸೆತ ಬಂಗಾರದ ಪರಶೆನು ಎದಿದತ್ು. ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದವರು ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಲು ಒಪಪದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಸ್ಕೆೀರುವುದು ಸರಿಯೀ
ತ್ಪ್ಪೀ? ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಹೆಂಡತ ಅನ್ನಸೂಯಳಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿಯ ಮೈಮೀಲೆ ಇರಬೆೀಕ್ಕಾಗಿದದ ಆಭರಣ ಆ ಅಡಡಪಂಕತ
ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ದಕುಕಾವುದು ಸಹಿಸಲ್ಲಲಿ. ತ್ಡೆದುಕೊಳಳೆಲಾರದೆ ಅಂದುಬಿಟಟಳು:
‘ಯಾರ ಆಸತಯಂದು ಅವಳು ಈ ಬಂಗಾರಾನ್ನನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಾತಳಂತ್ಸೆ? ಎಲಲಿ ನೆಟಟಗಿದಿದದದರೆ ನ್ನನ್ನನು ತ್ಂಗಿಯ
ಕೊರಳಲ್ಲಿರಬೆೀಕ್ಕಾಗಿತ್ುತ ಅದು’ ಎಂದು ಬಿಕಕಾ ಅತ್ತಳು. ಹೆಂಡತಯ ಮಾತ್ು ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ಸರಿಯನನುಸದರೂ ತ್ನ್ನನು ಪತತ್ವಕ್ಕೆಕಾ
ಚುಯತಯಾಗದಿರಲೆಂದು.
‘ಗಂಡಸರ ಕ್ಕಾರುಬಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನುದೆೀನ್ನು ಹರಟೆ – ಸುಮರ್ಮನರು’ ಎಂದು ಗದರಿಸದನ್ನು.
ಕುರದಧನಾದ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ,
‘ಒಳೆಳೆಮಾತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಈ ಬಂಗಾರ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಸಥಳದ ನಾಯಯದ ಪರಕ್ಕಾರ ನ್ನನ್ನಗೆ ಸ್ಕೆೀರಬೆೀಕು’ ಎಂದು ಗುಡುಗಾಡಿದ.
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ಬೆೀಸರ ಬಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು,
‘ನೀವಷಗುಟ ತ್ಸಾಳೆಮಯಿಂದ ನ್ನಡೆದುಕೊಳಿಳೆರಪಪ. ನ್ನಮರ್ಮ ಮರ್ುಂದಿರೀದು ಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಾಗ ಬೆೀಕ್ಕಾದ ಶವ. ಬಂಗಾರದ ವಿಷಗಯ ನ್ನನ್ನಗೆ ಬಿಡಿ.
ಮದಲು ಪ್ರಾರಿಜತ್ಪುರದವರಿಗೆ ಸುದಿದ ಮರ್ುಟಿಟಸ. ಅವರಾಗಿ ಸವತ್ಃ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ನ್ನಡೆಸೊೀದಾದರೆ ನ್ನಡೆಯಲ್…’ ಎಂದು ಸಮಾಧ್ನ್ನ
ಹೆೀಳಿ, ‘ನೀವಿನ್ನುನು ಹೊರಡಿ. ನಾನ್ನಷಗುಟ ಮರ್ನ್ನುಸಮೃತ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಶಾಸತರಗಳನ್ನನು ಹುಡುಕ ನ್ೀಡೆತೀನೆ – ಈ ಸಂದಿಗಧಕ್ಕೆಕಾ ಉತ್ತರವಿದೆಯೀ
ಅಂತ್’ ಎಂದು ಎದುದ ನಂತ್ರು. ಚಂದಿರ ತ್ಲೆಯ ಮೀಲೆ ಸ್ಕೆರಗು ಹೊದುದ, ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು ಆತ್ಸಾರ್ಶೆಳಾಗಿ ನ್ೀಡಿದಳು.
ಮರ್ಜಿಜಗೆ-ಬಿೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜಿರಳೆ; ಉಗಾರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಗಗೆಣ; ನ್ನಡುಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಗೆದ ಮೀಲೆ ಮರ್ಡಿಸೀರೆ, ಮರ್ಡಿವಸತರ; ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ
ಒಣಗಲೆಂದು ಚಾಪ್ರೆಯ ಮೀಲೆ ಹಾಕದ ಹಪಪಳ, ಸಂಡಿಗೆ, ಬಾಳಕದ ಮಣಸನ್ನಕ್ಕಾಯಿ; ಹಿತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ುಳಸ – ಇವು ಅಗರಹಾರದ
ಮರ್ನೆಮರ್ನೆಗೂ ಸ್ಕಾಮರ್ನ್ನಯ. ವಿನಾಯಿತ ಎಂದರೆ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸದ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪುಷಗಪವೃಕಷಗಳು; ಭೀಮರ್ಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಹಿತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಿಜಾತ್, ಪದಮನಾಭಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಲ್ಲಿಗೆ, ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಕೆಂಡಸಂಪಗೆ, ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನಲ್ಲಿ ರಂಜ,
ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಂದಾರ, ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟನ್ನಲ್ಲಿ ಶಂಖಪುಷಗಪ, ಬಿಲವಪತ್ಸೆರ. ದೆೀವರ ಪೂಜೆಗೆಂದು ಪರತನತ್ಯ ಪರತಯಬಬನ್ನ
ಮರ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಪರತಯಬಬನ್ನೂ ಹೂವನಾನುರಿಸಲು ಹೊೀಗುವನ್ನು; ಕುಶಲಪರಶೆನು ಮಾಡುವನ್ನು. ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟಟ ಹೂ
ಮಾತ್ರ ಚಂದಿರಯ ತ್ುರುಬಿಗೆ, ಮರ್ಲಗುವ ಕೊೀಣೆಯಲ್ಲಿದದ ಹೂದಾನಗೆ. ಸ್ಕಾಲದೆನ್ನುನುವುದಕ್ಕೆಕಾ ಮರ್ನೆಯ ಮರ್ುಂದೆಯೀ ಸಪರ್ಶೆಗಳಿಗೆ
ಪರಯವಾದ, ದೆೀವರ ಮರ್ುಡಿಗೆ ಅನ್ನಹರ್ಶೆವಾದ ತ್ಸಾಮರ್ಸ ಪುಷಗಪ – ರಾತ್ಸೆರರಾಣ. ಅದರ ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಹೂವಿನ್ನ ರಾಶ
ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ದದಂತ್ಸೆ ಅಡರಿ ಅದರ ನಶಾಚರ ವಾಸನೆಯನ್ನುನು ಚೆಲುಲಿತ್ತದೆ; ಸಪರ್ಶೆಬಂಧ್ನ್ನದಲೆಲಿಂಬಂತ್ಸೆ ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಅಗರಹಾರವೆೀ
ತ್ತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ; ಸೂಕಷಮ ಮರ್ೂಗಿನ್ನವರು ತ್ಲೆಬೆೀನೆ ಬರುತ್ತದೆಂದು ಪಂಚೆಯಿಂದ ಮರ್ೂಗು ಮರ್ುಚಚಾ ನ್ನಡೆಯುತ್ಸಾತರೆ. ಕೂಡಿಟಟ
ಬಂಗಾರವನ್ನುನು ಕದಿಯಲು ಕಳಳೆರು ಬರದಿರಲೆಂದು ಸಪರ್ಶೆಗಾವಲ್ಗೆ ಅದನ್ನುನು ಬೆಳೆಸದಾದನೆ ಎಂದು ಬುದಿಧವಂತ್ರು ಅನ್ನುನುವುದೂ
ಉಂಟು. ಮೀಟು ಜಡೆಯ ಸೊರಗಿದ ಮೀರೆಯ ಮರ್ುತ್ಸೆತೈದೆಯರು ಮರ್ಂದಾರ ಮರ್ಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ುಡಿದರೆ ಕಪುಪ ನಾಗರದಂತ್ಹ
ಕೂದಲ್ನ್ನ ಚಂದಿರ ತ್ುರುಬು ಹಾಕ ಕ್ಕೆಂಡಸಂಪಗೆ, ಕ್ಕೆೀದಗೆ ಮರ್ುಡಿಯುತ್ಸಾತಳೆ. ಕತ್ತಲಾದರೆ ಅಗರಹಾರದ ಮೀಲೆ ರಾತ್ಸೆರರಾಣಯ
ರಾಜಯಭಾರವಾದರೆ, ಹಗಲು ಬಾರಹಮಣರು ಮೈಗೆ ಹಚಚಾದ ಗಂಧ್ದ, ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಮರ್ೃದು ಪುಷಗಪಗಳ ಸ್ಕೌಮರ್ಯವಾಸನೆ.
ಹಿೀಗೆಯೀ ಒಂದಂದು ಮರ್ನೆಯ ಹಿತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಂದು ರುಚಯ ಹಲಸು, ಮಾವು. ‘ಹಣಣೊನ್ನುನು ಹಂಚ ತನ್ನುನು, ಹೂವನ್ನುನು
ಕೊಟುಟ ಮರ್ುಡಿ’ ಎಂಬ ನಾಣುನುಡಿಯ ಮೀರೆಗೆ ಫಲ ಪುಷಗಪದ ಹಂಚಕ್ಕೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ಮಾತ್ರ ಮರ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟಟ
ಹಣಣೊನ್ನುನು ಗುಪತವಾಗಿ ಅಧ್ರ್ಶೆಕಕಾಧ್ರ್ಶೆ ಸ್ಕಾಗಿಸ ಅಂಗಡಿ ಕೊಂಕಣಯರಿಗೆ ಮಾರುತ್ಸಾತನೆ. ಅವನ್ನದುದ ಬಲು ಜಿಪುಣ ಪ್ರಾರಣ. ಹೆಂಡತಯ
ತ್ಸೌರಿನ್ನ ಕಡೆಯವರು ಬಂದಾಗ ಹದಿದನ್ನ ಕಣಣೊನಂದ ಹೆಂಡತಯ ಕ್ಕೆೈಯನ್ನುನು ಕ್ಕಾಯುತ್ಸಾತನೆ; ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ನನ್ನುನು ತ್ಸೌರಿಗೆ ಕದುದಕೊಡುತ್ಸಾತಳೊೀ
ಎಂದು. ಚೆೈತ್ರ ವೆೈಶಾಖದಲ್ಲಿ ಪರತ ಮರ್ನೆಯಲೂಲಿ ಕೊೀಸುಂಬರಿ ಪ್ರಾನ್ನಕದ ದಾನ್ನ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ; ಕ್ಕಾತರ್ಶೆಕದಲ್ಲಿ ದಿೀಪ್ರಾರತಗೆ ಪರಸಪರ
ಕರೆಯುತ್ಸಾತರೆ. ನಾರಯಣಪಪನ್ಬಬ ಇವಕ್ಕೆಕಾಲಲಿ ವಿನಾಯಿತ. ಅಗರಹಾರದ ಬಿೀದಿಯ ಎರಡು ಪಕಕಾಕೂಕಾ ಒಟುಟ ಹತ್ುತ ಮರ್ನೆಗಳು.
ಎಲಲಿದಕಕಾಂತ್ ದಡಡಮರ್ನೆ ನಾರಣಪಪನ್ನದು – ಒಂದು ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪಕಕಾದ ಮರ್ನೆಯವರ ಹಿತ್ತಲ್ಗೆ ಹತತಕೊಂಡ ತ್ುಂಗೆ.
ನ್ನದಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಹಿಂದಿನ್ನ ಪುಣಾಯತ್ಮರು ಕಟಿಟಸದ ಮಟಟಲುಗಳು.ಶಾರವಣದಲ್ಲಿ ತ್ುಂಗೆ ಏರಿ, ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ನ್ನುಗಿಗೆಬಿಡುವವಳಂತ್ಸೆ
ಮರ್ೂರು ನಾಲುಕಾ ದಿನ್ನ ಅಬಬರಿಸ, ಮರ್ಕಕಾಳ ಕಣಣೊಗೆ ಕವಿಗೆ ಗೌಜಿನ್ನ ಹಬಬವಾಗಿ, ಮರ್ತ್ಸೆತ ಇಳಿದು, ನ್ನಡುಬೆೀಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ೂರು ಸೀಳಿನ್ನ
ಜಳಜಳ ಹೊಳೆಯಾಗುತ್ಸಾತಳೆ. ಆಗ ಬಾರಹಮಣರು ಮರ್ರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಣಣೊದ ಸ್ಕೌತ್ಸೆ, ಕಲಲಿಂಗಡಿ ಹಣಣೊನ್ನುನು ಬೆಳದು ಮರ್ಳೆಗಾಲಕಕಾಷಗುಟ ತ್ರಕ್ಕಾರಿ
ಮಾಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತರೆ. ವಷಗರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಹನೆನುರಡು ತಂಗಳ ಕ್ಕಾಲವೂ ಬಾಳೆಹಗಗೆದಲ್ಲಿ ಈ ಬಣಣೊದ ಸ್ಕೌತ್ಸೆಕ್ಕಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿಗೆ
ತ್ೂಗುಬಿದಿದರುತ್ತವೆ. ಮರ್ಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರದೆದ ಪಲಯ, ಹುಳಿ, ಗೊಜುಜ, ಅದರ ಬಿೀಜದ ಸ್ಕಾರು; ಬಸರಿಯರಂತ್ಸೆ ಬಾರಹಮಣರು
ಹುಳಿಮಾವಿನ್ನ ಗೊಜುಜ ಸ್ಕಾರಿಗೆ ಹಾತೊರೆಯುತ್ಸಾತರೆ. ಹನೆನುರಡು ತಂಗಳೂ ವರತ್, ಬಾರಹಮಣಾಥಕರ್ಶೆ, ಮರ್ದುವೆ, ಮರ್ುಂಜಿ, ಶಾರದಧದ
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ಕರೆಗಳು. ಆರಾಧ್ನೆ, ಟಿೀಕ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಪುಣಯದಿನ್ನ ಇತ್ಸಾಯದಿ ದಡಡ ಹಬಬಗಳಿಗೆ ಮರ್ೂವತ್ುತ ಮೈಲ್ ದೂರದಲ್ಲಿದದ ಮರ್ಠದಲ್ಲಿ ಊಟ
– ಬಾರಹಮಣರ ಜಿೀವನ್ನ ಸ್ಕಾಂಗವಾಗಿ ಸ್ಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಗರಹಾರದ ಹೆಸರು ದೂವಾರ್ಶೆಸಪುರ. ಅದರ ಹಿಂದಂದು ಸಥಳಪುರಾಣವುಂಟು. ಹರಿಯುವ ತ್ುಂಗಾನ್ನದಿಯ ಮರ್ಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪುಟಟ ದಿವೀಪದೀಪ್ರಾದಿಯಲ್ಲಿ ವೃಕಷಗಳಿಂದ ಕಗಗೆಂಟಾದ ಒಂದು ಗುಡಡವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೂವಾರ್ಶೆಸರು ತ್ಪಪಸುಸಾ ಮಾಡುತತದದರೆಂದು
ಪರತೀತ. ದಾವಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೆೀಷಗ ಘಟನೆ ನ್ನಡೆಯಿತ್ು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ುತ ಮೈಲ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಕೆೈಮರ್ರದಲ್ಲಿ
ಪಂಚಪ್ರಾಂಡವರು ಅರಣಯವಾಸ ಮಾಡುತತದದರಂತ್ಸೆ – ಸವಲಪ ಕ್ಕಾಲ. ಒಮಮ ದೌರಪದಿದೆೀವಿಗೆ ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈಜಬೆೀಕ್ಕೆಂದು
ಮರ್ನ್ನಸ್ಕಾಸಾಯಿತ್ಂತ್ಸೆ. ಕ್ಕೆೈಹಿಡಿದವಳ ಸವರ್ಶೆ ಆಸ್ಕೆಯನ್ನೂನು ಈಡೆೀರಿಸುವ ಭೀಮರ್ಸ್ಕೆೀನ್ನ ತ್ುಂಗಾನ್ನದಿಗೆ ಕಟುಟಹಾಕದ. ಇತ್ತ ಬೆಳಿಗೆಗೆ
ದೂವಾರ್ಶೆಸ ಮರ್ುನಗಳು ಸ್ಕಾನುನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾಯವಂದನಾದಿ ಕ್ಕಾಯರ್ಶೆಗಳಿಗೆಂದು ಎದುದ ನ್ೀಡುತ್ಸಾತರೆ! – ತ್ುಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರೆ ಇಲಲಿ.
ಕುಪತ್ರಾದರು. ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಜನಗೆ ಇದು ತ್ಕಷಣ ದಿವಯದೃಷಟಯಿಂದ ಹೊಳೆದು ಭೀಮರ್ಸ್ಕೆೀನ್ನನಗೆ ಬುದಿಧ ಹೆೀಳಿದ. ಸವರ್ಶೆದಾ ಅಣಣೊನ್ನ
ಮಾತಗೆ ಬದಧನಾದ ವಾಯುಪುತ್ರ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಾಕದ ಕಟೆಟಯನ್ನುನು ಮರ್ೂರು ಕಡೆ ಒಡೆದು ನೀರು ಬೆಟಟ. ಈಗಲೂ ಕ್ಕೆೈಮರ್ರದಲ್ಲಿ
ಕಟೆಟಯಿಂದ ಮರ್ೂರು ಸೀಳಾಗಿ ನ್ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ದೂವಾರ್ಶೆಸಪುರದ ಬಾರಹಮಣರು ಅಕಕಾಪಕಕಾದ ಅಗರಹಾರಗಳ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ
ಹೆೀಳುವುದುಂಟು: ದಾವದಶಯ ದಿನ್ನ ಪ್ರಾರತ್ಃಕ್ಕಾಲ ಪುಣಾಯತ್ಮರಿಗೆ ದೂವಾರ್ಶೆಸ ವನ್ನದಿಂದ ಶಂಖಧ್ವನ ಕ್ಕೆೀಳಿಸುವುದೆಂಬ ಪರತೀತ ಇದೆ
– ಅಂತ್. ಆದರೆ ಅಗರಹಾರದ ಬಾರಹಮಣರು ಯಾರೂ ತ್ಸಾವದನ್ನುನು ಕ್ಕೆೀಳಿದೆದೀವೆ ಎನ್ನುನುವ ಅವಿನ್ನಯ ತೊೀರಿಸುವುದಿಲಲಿ.
ಹಿೀಗೆ ಸಥಳಪುರಾಣದಿಂದ; ಮರ್ಹಾತ್ಪಸವ, ಜಾಞನ ವೆೀದಾಂತ್ ಶರೀಮರ್ಣ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಚಾಯರ್ಶೆರು ಬಂದು ನೆಲಸದದರಿಂದ; ಚಾಂಡಲ
ನಾರಣಪಪನ್ನ ದೆಸ್ಕೆಯಿಂದ, ದಶದಿಕುಕಾಗಳಲೂಲಿ ಅಗರಹಾರ ಪರಖಾಯತ್ವಾಗಿತ್ುತ. ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಪುರಾಣ ಕ್ಕೆೀಳಲೆಂದಂತ್ೂ ಅಕಕಾಪಕಕಾದ
ಅಗರಹಾರದವರು ರಾಮರ್ನ್ನವಮಿ ಇತ್ಸಾಯದಿ ದಿನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಕಕಾರಿಯುತ್ಸಾತರೆ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ನಾಣಪಪ ದಡಡದಂದು ಸಮರ್ಸ್ಕೆಯ.
ದೆೀವರ ದಯನ್ನನು ಸಮರ್ಥಿರ್ಶೆಸಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ರೀಗಿಯಾದ ಹೆಂಡತಯ ಸ್ಕೆೀವೆಯನ್ನನು ಮಾಡುತ್ತ, ಅಥಕರ್ಶೆ ಗೊತತರದ ದುನ್ನರ್ಶೆಡತ್ಸೆಯನ್ನುನು
ತ್ಸಾಳೆವಯುಂದ ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಕೊಳಳೆತ್ತ. ಅಥಕರ್ಶೆ ಗೊತತರದ ಮರ್ಂತ್ರಗಳಿಂದ ತ್ುಂಬಿದ ಬಾರಹಮಣರ ತ್ಲೆಯ ಕತ್ತಲನ್ನುನು
ಮರ್ಂತ್ರಗಳನ್ನುನು ಮಿವರಿಸುವುದರ ಮರ್ೂಲಕ ತ್ುಸುತ್ುಸುವೆೀ ದೂಡುತ್ತ, ಅವರ ಗರಹಸಥಧ್ಮರ್ರ್ಶೆದ ಗಂಧ್ ತ್ಸೆೀಯುತ್ತದೆ….
ಇತ್ತ ಬಾರಹಮಣರು ಭತ್ತ ಉದುರಿದರೆ ಅರಳಾಗುವಷಗುಟ ಕ್ಕಾದ ಅಗರಹಾರದ ಬಿೀದಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಲೆಯನ್ನುನು ಅಂಗವಸತರದಿಂದ ಮರ್ುಚಚಾ
ಹೊಟೆಟಯ ಹಸವಿಗೆ ನತ್ಸಾರಣರಾಗಿ ನ್ನಡೆದು, ಮರ್ೂರು ಸೀಳಾದ ತ್ುಂಗಾನ್ನದಿಯನ್ನುನು ದಾಟಿ ತ್ಂಪ್ರಾದ ಕ್ಕಾಡು ಹೊಕುಕಾ ಒಂದು ಗಂಟೆ
ಕ್ಕಾಲೆಳೆದು ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರ ತ್ಲ್ಪದರು. ಬಿಸಲ್ಗೆ ನಲದ ತ್ಂಪನ್ನುನು ಎತತ ಹಿಡಿದ ಅಡಿಕ್ಕೆತೊೀಟದ ಹಸರು ಗಾಳಿಯಿಲಲಿದೆ ತ್ೂಗಲ್ಲಲಿ.
ಸುಡುವ ಧ್ೂಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾರಹಮಣರ ಬರಿಗಾಲು ಚುರುಚುರು ಸುಟಿಟತ್ು. ನಾರಾಯಣ ಸಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಬಾರಹಮಣರು ತ್ಸಾವೆಂದೂ
ಕ್ಕಾಲ್ಡದ ಸ್ಕಾಹುಕ್ಕಾರ ಮರ್ಂಜಯಯನ್ನ ಮರ್ನೆಯಳಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದರು. ಜಮಾ-ಖಚುರ್ಶೆ ಬರೆಯುತ್ತ ಕೂತದದ ವಯವಹಾರಕುಶಲ
ಸ್ಕಾಹುಕ್ಕಾರರು:
‘ಓಹೊೀಹೊೀ ಏನ್ನು ಬಾರಹಮಣರ ಗುಂಪಗೆ ಗುಂಪ್ರೆೀ ಇತ್ತ ಕ್ಕಾಲುಬೆಳಿಸತ್ಲಲಿ, ಓಹೊೀಹೊೀ ಬರೀಣವಾಗಲ್, ಕೂರೀಣವಾಗಲ್,
ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳೊಳೆೀಣವಾಗಲ್, ಕ್ಕಾಲು ತೊಳೆಯುತತೀರ. ಇವಳೆೀ ಒಂದಿಷಗುಟ ಬಾಳೆಹಣಣೊನ್ನುನು ತ್ನೆನುೀ…’
ಎಂದೂ ಸ್ಕಾಂಗವಾಗಿ ಉಪಚಾರ ಹೆೀಳಿದರು. ಅವರ ಮರ್ಡದಿ ತ್ಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಹಣಣೊನ್ನುನು ತ್ಂದು ‘ಬಂದಿರಾ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿ ಒಳಗೆ
ಹೊೀದಳು. ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಉಸ್ಕೆಸಾಂದು ಕೂತ್ು ನಾರಣಪಪ ಸತ್ತ ವಿಷಗಯವನ್ನುನು ತಳಿಸದ.
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‘ಅಯಯೀ ಭಗವಂತ್ – ಆತ್ನಗೆೀನಾಗಿತ್ತಪಪ? ಎಂಟು ಹತ್ುತ ದಿನ್ನಗಳ ಕ್ಕೆಳಗೆ ವಯವಹಾರಕ್ಕೆಕಾಂದು ಇತ್ತ ಬಂದಿದದ, ಶವಮಗೆಗೆಗೆ ಹೊೀಗಿ
ಬರುತ್ಸೆತೀನೆಂದ. ನಮರ್ಮದೆೀನಾದರೂ ಕ್ಕೆಲಸವಿದೆಯ ಎಂದು ಕ್ಕೆೀಳಿದ. ಮರ್ಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತ್ಸೆ ತಳಿದು ಬಾ ಎಂದಿದೆದ.
ಶವ ಶವಾ… ಬೃಹಸಪತವಾರ ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಬರುತ್ಸೆತೀನೆಂದಿದದ… ಏನ್ನು ಕ್ಕಾಯಿಲೆಯಂತ್ಸೆ?’
‘ನಾಲುಕಾ ದಿನ್ನದ ಜವರ ಅಷೆಟ – ಬಾವು ಎದಿದತ್ತಂತ್ಸೆ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ.
‘ಶವ ಶವಾ’ ಎಂದು ಮರ್ಂಜಯಯ ಕಣುಣೊ ಮರ್ುಚಚಾ ಬಿೀಸಣಗೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಹಾಕಕೊಂಡರು. ಶವಮಗೆಗೆಗೆ ಅಗಾಗೆಗೆ ಹೊೀಗಿಬರುತತದದ
ಅವರಿಗೆ ಎರಡಕಷರದ ಭಯಂಕರ ರೀಗದ ಹೆಸರು ಮರ್ನ್ನಸಸಾಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನುನು ತ್ನ್ನಗೆ ಸಪಷಗಟವಾಗಿ ಹೆೀಳಿಕೊಳಳೆಲೂ ಭೀತಯಾಗಿ –
‘ಶವ ಶವಾ’ ಎಂದರು.
ಕಷಣಮಾತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದ ಅಡಡಪಂಕತ ಬಾರಹಮಣರೆಲಲಿ ಕಟೆಟಯ ಮೀಲೆ ಕೂಡಿದರು.
‘ನಮರ್ಗೆಲಲಿ ಗೊತ್ುತಂಟಲಲಿ’ – ವಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಟಿಟಗನಾದ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದ : ‘ಅಗರಹಾರದ ನ್ನಮರ್ಗೂ ಅವನಗೂ
ಜಗಳವಾಗಿ ಅನ್ನನು ನೀರು ಇರಲ್ಲಲಿ. ನೀವೆಲಲಿ ಅವನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಗಿದಿದರಲಲಿ ಎಂದು, ಏನ್ನು. ಈಗ ಅವನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ ಪರಶೆನು
ಎದಿದದದರಿಂದ, ಏನ್ನು…?’
ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದವರಿಗೆ ಮಿತ್ರವಿಯೀಗದಿಂದ ವಯಥೆಯಾಯಿತ್ು; ಮೀಲು ಜಾತಯ ಬಾರಹಮಣನ್ಬಬನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ ಸಂದಭರ್ಶೆ
ದರೆಯಿತ್ಸೆಂದು ಸಂತೊೀಷಗವೂ ಆಯಿತ್ು. ನಾರಣಪಪ ತ್ಮರ್ಮಗಳ ಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎಗಿಗೆಲಲಿದೆ ಊಟಮಾಡುತ್ಸಾತನ್ನಲಲಿ ಎಂಬುದೆೀ ಅವರಿಗೆ
ಅವನ್ನ ಮೀಲೆ ಇದದ ಪರೀತಗೆ ಅಧ್ರ್ಶೆ ಕ್ಕಾರಣ.
ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಪುರೀಹಿತ್ರಾದ ಶಂಕರಯಯನ್ನವರು ಹೆೀಳಿದರು:
‘ಬಾರಹಮಣರ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆದ ಪರಕ್ಕಾರ ಸಪರ್ಶೆವೂ ದಿವಜ ಎಂದಿದೆ. ಅಥಾರ್ಶೆತ್ಸ್ ಸಪರ್ಶೆದ ಹೆಣ ಕಣಣೊಗೆ ಬಿದದರೆ ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಯಥೀಚತ್ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ
ಮಾಡಬೆೀಕು. ಇಲಲಿವೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಲಲಿ ಎಂಬ ವಿಧಿಯಿದೆ. ಇಂತ್ಹ ಪರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಹಮಣನ್ಬಬ ದೆೈವಾಧಿೀನ್ನನಾದಾಗ
ನಾವು ಕ್ಕೆೈಕಟಿಟ ಕೂರುವುದು ಏನ್ನಕ್ಕೆೀನ್ನ ಸರಿಯಲಲಿ. ಏನ್ನೂಂತೀರಿ?’
ಎಂದವರು ತ್ಮರ್ಗೂ ಶಾಸತರ ಗೊತತದೆ, ನಮರ್ಗಿಂತ್ ನಾವು ಕೀಳಲಲಿ ಎಂದು ಮಾಧ್ವರ ಗವರ್ಶೆ ಇಳಿಸಲು ಹೆೀಳಿದರು.
ಇದರಿಂದ ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟರಿಗೆ ಅತೀವ ಕಳವಳವಾಯಿತ್ು : ಈ ಭೀಳೆೀ ಬಾರಹಮಣ ದುಡುಕಬಿಟುಟ ಸ್ಕಾಮತ್ರ್ಶೆರಿಗೆೀ ಅಪಕೀತರ್ಶೆ
ಬರುವಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿಬಿಟಟನ್ನಲಲಿ ಎಂದು ವಕರವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾನುಡಿದ :
‘ಸರಿ ಸರಿ ಒಪಪದೆ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಚಾಯರ್ಶೆರು ಇದೆೀ ಹೆೀಳೊೀದು. ಆದರೆ ನ್ನಮರ್ಗೆ ಬಂದಿರೀ ಸಂದಿಗಧ : ಮರ್ದಯಮಾಂಸ್ಕಾದಿಗಳನ್ನುನು
ಮಾಡಿ ಸ್ಕಾಲ್ಗಾರಮರ್ವನ್ನುನು ನೀರಿಗೆಸ್ಕೆದ ನಾರಣಪಪ ಬಾರಹಮಣ ಹೌದೆ ಅಲಲಿವೆ ಎಂಬುದು. ಜಾತ ಕ್ಕೆಡಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಯಾರು ತ್ಯಾಯರು ಹೆೀಳಿ?
ಆದರೆ ಬಾರಹಮಣನ್ಬಬನ್ನ ಶವಾನ್ನನು ತ್ಸೆಗೆಯದಿರೀದು ಅಧ್ಮರ್ರ್ಶೆ ಎಂಬೀದನ್ನನು ನಾನ್ನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಒಪುಪತ್ಸೆತೀನೆ.’
ಶಂಕರಯಯನಗೆ ಎದೆ ಜಗೆಗೆಂದು ಭೀತಯಾಯಿತ್ು. ಮದಲೆೀ ಕೀಳೆಂದು ಜರಿಸಕೊಂಡು ತ್ಮರ್ಮವರು ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನನುಷಗುಟ
ಅಪಖಾಯತ್ರಾಗುವುದು ಅವರ ಮರ್ನ್ನಸಸಾಗೆ ಸರಿಬರದೆ:
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )
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‘ಹಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಛಿ-ಛಿ-ಛಿ ನಾವು ದುಡುಕುವುದಿಲಲಿಪಪ. ನಮರ್ಮಲ್ಲಿ ದಕಷಣಕ್ಕೆಕಾ ಖಾಯತ್ರಾದ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಇದಾದರಲಲಿ. ಅವರು
ಆಪದಧಮರ್ರ್ಶೆವೆೀನ್ನು, ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಸೂಕಷಮವೆೀನ್ನು ಎಂಬೀದನ್ನನು ತಳಿದು ಹೆೀಳಲ್. ನಾವು ಖಂಡಿತ್ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ, ವೆೈಕುಂಠ
ಸಮಾರಾಧ್ನೆಯನ್ನುನು ನ್ನಡೆಸೊೀಕ್ಕೆಕಾ ಸದಧರಿದೆದೀವೆ’ ಎಂದರು.
ಮರ್ಂಜಯಯ – ‘ಖಚರ್ಶೆನ್ನ ಚಂತ್ಸೆಯೀನ್ನೂ ಬೆೀಡ. ನ್ನನ್ನನು ಮಿತ್ರನ್ನಲಲಿವೆ ಅವ? ನಾನೆೀ ಸವತ್ಃ ದಾನ್ನ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳನ್ನುನು ಮಾಡಿಸುತ್ಸೆತೀನೆ’
ಎಂದು ಜಿಪುಣ ಮಾಧ್ವರಿಗೆ ಚುಚಚಾಲೆಂದು ಹೆೀಳಿದರು.
ಬಾರಹಮಣರೆಲಲಿರೂ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರಕ್ಕೆಕಾ ಹೊರಟುಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಚಂದಿರಗೆ ‘ಕೂತ್ುಕೊ’ ಎಂದು
ಹೆೀಳಿ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತ ಮರ್ಲಗಿದದ ಊಟದ ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದರು. ‘ಇವಳೆೀ, ಚಂದಿರಯದು ತ್ುಂಬ ನಷಗಕಾಲಮಷಗ ಹೃದಯ ಕಣೆೀ’ ಎಂದು
ಅವಳು ಬಂಗಾರವನ್ನುನು ಕೊಟಟದುದ, ಅದರಿಂದ ಉದಭವಿಸದ ಹೊಸ ಸಮರ್ಸ್ಕೆಯಯನ್ನುನು ವಿವರಿಸ, ತ್ಸಾಳೆಗರಿ – ಗರಂಥಕಗಳನೆನುಲಲಿ ಬಿಚಚಾ
ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರವೆೀನೆನ್ನುನುತ್ತದೆಂದು ಹುಡುಕುತ್ತ ಕೂತ್ರು. ಯಾವತತನಂದಲೂ ಈ ನಾರಣಪಪ ತ್ನ್ನಗೆ ಸಮರ್ಸ್ಕೆಯಯಾಗಿಯೀ ಉಳಿದ.
ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲಲಿವುದು ಸನಾತ್ನ್ನ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆವನ್ನುನು ಹಿಡಿದ ತ್ನ್ನನು ತ್ಪಸೊಸಾೀ ಅಥಕವಾ ಅವನ್ನ ರಾಕಷಸ ಸವಭಾವವೀ ಎಂದು
ಅವರ ಹಟ. ಯಾವ ಶನಕ್ಕಾಟದಿಂದ ಅವನ್ನು ಹಿೀಗಾದನ್ೀ ಎಂದು ನ್ಂದು, ದೆೀವರ ದಯದಿಂದ ಅವನ್ನು ಉದಾಧರವಾಗಲ್
ಎಂದು ಅವರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ್ನ ರಾತ್ಸೆತ ಊಟ ಬಿಟುಟ ಒಪಪತ್ುತ ಮಾಡುತತದದರು. ಅಲಲಿದೆ ಅವನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಅವರ
ಹೃದಯದಲಲಿಷಗುಟ ಪಶಾಚಾತ್ಸಾತಪ, ಕಳವಳ ಇರೀಕ್ಕೆಕಾ ಕ್ಕಾರಣ ಅವನ್ನ ತ್ಸಾಯಿಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಕೊಟಿಟದದ ವಚನ್ನ : ‘ನನ್ನನು ಮರ್ಗನ್ನ ಹಿತ್ಸಾನ್ನನು
ಕ್ಕಾಯುತ್ಸೆತೀನೆ, ಅವನ್ನನ್ನುನು ಒಳೆಳೆಯ ಮಾಗರ್ಶೆಕ್ಕೆಕಾ ತ್ರುತ್ಸೆತೀನೆ’ – ಹಿೀಗೆ ಸ್ಕಾಯುವ ಮರ್ುದುಕಗೆ ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದದರು. ಆದರೆ ನಾರಣಪಪ
ಮಾಗರ್ಶೆ ಹತ್ತಲ್ಲಲಿ; ಬುದಿಧವಾದ ಕವಿಗೆ ಹಾಕಕೊಳಳೆಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ವೆೀದ ಹೆೀಳಿ, ಮರ್ಂತ್ರಗಳನ್ನುನು ಬಾಯಿಪ್ರಾಠ ಮಾಡಿಸ ಬೆಳೆಸದ
ಗರುಡನ್ನ ಮರ್ಗ ಶಾಯಮರ್, ಲಕಷಮಣನ್ನ ಅಳಿಯ ಶರೀಪತ – ಇಬಬರನ್ನೂನು ತ್ನ್ನನು ವಚರ್ಶೆಸಸಾನಂದ ಕಸದುಕೊಂಡ . ಶಾಯಮರ್ನಗೆ ಮರ್ನೆ ಬಿಟುಟ
ಓಡಿಸ ಮಿಲ್ಟರಿ ಸ್ಕೆೀರಲು ಪ್ರೆರೀರೆೀಪಸದ. ಗರುಡ ಲಕಷಮಣರು ತ್ಂದ ದೂರುಗಳನ್ನುನು ಕ್ಕೆೀಳಿ ಕ್ಕೆೀಳಿ ಸ್ಕಾಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ದಿನ್ನ
ಅವನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿದದರು. ಸುಪಪತತಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮರ್ಲಗಿದದವ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕಂಡು, ಎದುದ ಕೂರುವಷಗುಟ ಮರ್ಯಾರ್ಶೆದೆ ತೊೀರಿಸದ.
ಆದರೆ ಹಿತ್ಸಾ ಹೆೀಳಲು ಹೊೀದರೆ ಯದಾವತ್ದವ ಮಾತ್ಸಾಡಿದ. ಬಾರಹಮಣದ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆವನ್ನನು ಜರಿದ : ‘ಇನ್ನುನು ನಮರ್ಮ ಶಾಸತರ
ನ್ನಡೆಯೀದಿಲಲಿ. ಮರ್ುಂದೆ ಬರೀದು ಕ್ಕಾಂಗರಸುಸಾ. ಪಂಚಮರ್ರನ್ನನು ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದಳಕ್ಕೆಕಾ ಬಿಡಬೆೀಕು’ ಎಂದೆಲಲಿ ಏನೆೀನ್, ಅಸಂಬದಧ
ಪರಲಾಪಸದ. ಬೆೀಡವೀ ಎಂದೆ ಆ ಶರೀಪತಯನ್ನುನು ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೆೀಡವೀ ಎಂದೆ. ಅಹಹಾ ಎಂದು
ನ್ನಕುಕಾಬಿಟಟ. ಸುಖ ಕೊಡದ ಹುಡುಗಿಯ ಕೂಡ ಯಾರು ತ್ಸಾನೆೀ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ಸಾತರೆ ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ, ಗೊಡುಡ ಬಾರಹಮಣರನ್ನುನು
ಬಿಟಟರೆ – ಎಂದು ಮರ್ೂದಲ್ಸದ. ‘ಸಂಬಂಧ್ಯಾಂತ್ ನ್ನನ್ನಗೆ ಭಾರಂತ ಹಿಡಿದ ಹುಡುಗಿನ್ನನು ಕಟಿಟ ಹಾಳುಮಾಡಬೆೀಕೂಂತ್ ಇದಿದೀರಲಲಿ –
ನೀವು – ಬಾರಹಮಣರು – ನಮರ್ಮ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆ ನಮರ್ಗೆೀ ಇರಲ್ – ಇರೀದು ಒಂದು ಆಯುಷಗಯ. ನಾನ್ನು ಚಾವಾರ್ಶೆಕವಂಶದವ – ‘ಋಣಂ
ಕೃತ್ಸಾವ ಘೃತ್ಂ ಪಬೆೀತ್ಸ್’ – ಎಂದ.’ ಈ ಭೌತ್ಶರಿೀರ ಶಾಶವತ್ವಲಲಿಪಪ ಎಂದು ಬೀದಿಸದೆ; ಬೆೀಡಿದೆ; ‘ನೀನ್ನು ಏನೆೀ ಮಾಡು,
ಹುಡುಗರನಾನುದರೂ ಹಾಳುಮಾಡಬೆೀಡ’ ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚದೆ. ಅದಕೂಕಾ ನ್ನಕುಕಾಬಿಟಟ. ‘ಮರ್ುಂಡೆಯರ ಆಸತಗೆ ಮರ್ಟಟಗೊೀಲು
ಹಾಕ, ಮಾಟಮರ್ಂತ್ರಮಾಡಿಸ, ಕ್ಕೆಟಟದದ ಬಗೆಯುವ ಗರುಡ ನಮರ್ಮ ಪರಕ್ಕಾರ ಬಾರಹಮಣನ್ೀ?’ ಎಂದು ಗೆೀಲ್ ಮಾಡಿದ. ‘ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ಗೆಲಲಿೀದು ನಾನ್ೀ, ನೀವೀ? ನ್ೀಡುವ ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ, ಎಷಗುಟ ದಿನ್ನ ಈ ಬಾರಹಮಣಯ ಉಳಿಯುತ್ಸೆತ ಅಂತ್? ಈ ಬಾರಹಮಣಯದ
ಮರ್ಯಾರ್ಶೆದೆೀನೆಲಲಿ ನಾನ್ನು ಬೆೀಕ್ಕಾದರೆ ಒಂದು ಹೆಣಣೊನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೆಕಾ ಸುಳಿದು ಹಾಕಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ. ನೀವಿನ್ನುನು ಹೊರಡಿ. ಹೆಚಚಾಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಿ
ನಮರ್ಮನ್ನನು ನ್ೀಯಿಸೊೀಕ್ಕೆಕಾ ಇಷಗಟವಿಲಲಿ. ‘ಎಂದುಬಿಟಿಟದದ. ಇಂತ್ಹ ಪ್ರಾರಣಗೆ ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕಸೊೀಕ್ಕೆ ನಾನ್ನು ಯಾಕ್ಕೆ ಅಡಡಬಂದೆ?
ಭೀತಯೀ? ಪಶಾಚಾತ್ತಪವೀ ಕೊನೆಗೆ ನಾನೆೀ ಗೆಲುಲಿವೆನೆಂಬ ಹಟವೀ? ಅಂತ್ೂ ಅವನ್ನು ಅಂದ ಹಾಗೆ – ಬದುಕದಾದಗ ಹೆೀಗೊೀ
ಹಾಗೆ ಈಗ ಸತ್ುತ ನ್ನನ್ನನು ಬಾರಹಮಣಯದ ಸತ್ವಪರಿೀಕ್ಕೆಷ ಮಾಡುತತದಾದನೆ.
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ಕೊನೆಯ ಸ್ಕಾರಿ ನಾರಣಪಪನ್ನನ್ನುನು ನ್ೀಡಿದೆದಂದರೆ ಮರ್ೂರು ತಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಚತ್ುದರ್ಶೆಶಯ ಒಂದು ಸಂಜೆ. ಅವತ್ುತ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಅವ
ಮರ್ುಸಲಾಮನ್ನರನ್ನನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ, ಗಣಪತ ದೆೀವಸ್ಕಾತನ್ನದ ಹೊಳೆಯ ದೆೀವರ ಮಿೀನ್ನನ್ನುನು ಹಿಡಿದು, ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರ
ಕಣೆಣೊದುರು ಎತತಕೊಂಡು ಹೊೀದ ಎಂದು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ದೂರು ತ್ಂದಿದದ. ಮೀಲಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದು ಕ್ಕೆೈಯಿಂದ ಅಕಕಾಯನ್ನುನು ತಂದು,
ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನರಂಬಳ ಕರೀಡಿಸುವ ಆ ಆಳೆತ್ತರದ ಮಿೀನ್ನುಗಳನ್ನುನು ಹಿಡಿದರೆ ರಕತಕ್ಕಾರಿ ಸ್ಕಾಯುತ್ಸಾತರೆಂಬ ನ್ನಂಬಿಕ್ಕೆಯನ್ನುನು ನಾರಣಪಪ
ನಲರ್ಶೆಕಷಸದನೆಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಗಾಬರಿಯಾಯಿತ್ು : ಇವ ಹಿೀಗೆ ದಾರಿ ಹಾಕಕೊಟಟ ಮೀಲೆ ಶೂದಾರದಿಗಳಾಗಿ
ಎಲಲಿರಿಗೂ ನಾಯಯಧ್ಮರ್ರ್ಶೆದ ಅಂಕ್ಕೆ ತ್ಪಪಹೊೀಗದೆ ಇರುತ್ತದೀ? ದೆೈವ ಭಯದಿಂದಲಾದರೂ ಸ್ಕಾಮಾನ್ನಯರಲ್ಲಿ ಇಷಾಟದರೂ
ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಬುದಿಧ ಈ ಕಲ್ಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೀದು. ಅದೂ ನಾಶವಾದರೆ? ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನುನು ಎತತ ಹಿಡಿಯೀ ಶಕತ ಇನೆನುಲ್ಲಿ
ಉಳಿದಿರತ್ಸೆತ? ಈಗ ತ್ಸಾನ್ನು ಸುಮರ್ಮನರೀದು ಅತ್ಯಂತ್ ಅನ್ನುಚತ್ವೆಂದು ದಡದಡನೆ ನ್ನಡೆದು ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮರ್ುಖಕ್ಕೆಕಾ ಮರ್ುಖಕೊಟುಟ
ಅವನ್ನ ಪಡಸ್ಕಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ರು.
ಕುಡಿದಿದದ ಎಂದು ಕ್ಕಾಣುತ್ತದೆ : ಕಣುಣೊ ಕ್ಕೆಂಪ್ರಾಗಿತ್ುತ, ಕ್ಕಾರಪು ಕ್ಕೆದರಿತ್ುತ….
ಆಗ – ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕಂಡಡನೆ ಧ್ಡಡನೆದುದ ಬಟೆಟಯಿಂದ ಬಾಯಿ ಮರ್ುಚಚಾಕೊಂಡನ್ನಲಲಿವೆ?
ಅವನ್ನ ಸವಭಾವ ಚಕರವೂಯಹದಂತ್ಸೆಂದು, ಅದರಳಕ್ಕೆಕಾ ತ್ನ್ನಗೆ ಹೊಗಲು ಪ್ರಾರಯಶಃ ಎಡೆಯಿಲಲಿವೆಂದು ಕ್ಕೆಲವಮಮ ಪರಿತ್ಪಸುತತದದ
ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ, ಅವನ್ನ ಗವರ್ಶೆದ ರಾವಣತ್ವದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಕಂಡು ಅಂಜುವಷಾಟದರೂ ಬಿರುಕು ಬಿಟಿಟದುದ ನ್ೀಡಿ, ಒಳಗಿನಂದ
ಸ್ಕಾತವಕಶಕತ ನಗಿಗೆದಂತ್ಸಾಗಿ ಆಶ್ೀದಯವಾಯಿತ್ು.
ಈಗ ಮಾತ್ು ವಯಥಕರ್ಶೆವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ುತ. ತ್ನ್ನುಳಗಿನ್ನ ಸ್ಕಾತವಕ ಗಂಗಾಜಲ ಅವನ್ಳಕ್ಕೆಕಾ ಮೌನ್ನವಾಗಿ ನ್ನುಗಗೆದ ಹೊತ್ುರ್ಶೆ
ಅವನ್ನು ಅರಳುವವನ್ನಲಲಿವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ುತ. ಗರುಡನ್ನಂತ್ಸೆರಗಿ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಜಜರ್ಶೆರಗೊಳಿಸ ಒಳಗಿನ್ನ ಅಮರ್ೃತ್ವನ್ನುನು
ಪುಟಿಸಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಕ್ಕಾಮರ್ದಂತ್ಹ ಆಸ್ಕೆಯದಿದತ್ು.
ಕಠೀರವಾಗಿ ನ್ೀಡಿದರು. ಸ್ಕಾಮಾನ್ನಯ ಪ್ರಾಪ ಅಂಜಿ, ಹೆೀಸ, ಭೂಗತ್ವಾಗಭೆೀಕು – ಹಾಗೆ ನ್ೀಡಿದರು. ಇವನ್ನ ಕಣಣೊಂದ
ಪಶಾಚಾತ್ಸಾತಪದ ಎರಡು ಹನ ನೀರು ಬಿೀಳಲ್ ಸ್ಕಾಕು. ತ್ನ್ನಗಿಂತ್ ಐದು ವಷಗರ್ಶೆ ಕರಿಯವನಾದ ನಾರಣಪಪನ್ನನ್ನುನು ಭಾರತ್ೃವಾತ್ಸಾಲಯದಿಂದ
ಹಿಡಿದಪಪಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಕ್ಕಾಮಿಸ ನ್ೀಡಿದರು.
ನಾರಣಪಪ ತ್ಲೆ ತ್ಗಿಗೆಸದ. ಭರರನೆ ಹಾರಿ ಕವಿದುಕೊಂಡ ಗರುಡನ್ನ ತೊಡೆಗೆ ಸಕಕಾದವನ್ನಂತ್ಸೆ, ಕಷಣ ಹುಳುವಾದಂತ್ಸೆ, ಮರ್ುಚಚಾದ
ಬಾಗಿಲಂದನ್ನುನು ತ್ುಸು ತ್ಸೆರೆದು ಇಣುಕ ತ್ಬಿಬಬಾಬದ ಹಾಗೆ – ಕಂಡ…
ಇಲಲಿ, ಬಾಯಿಂದ ಬಟೆಟಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು, ಕುಚರ್ಶೆಯ ಮೀಲೆ ಬಿಸ್ಕಾಕ, ಗಹಗಹಸ ನ್ನಕಕಾ:
‘ಚಂದಿರ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾಟಲು? ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗಷಗುಟ ತೀಥಕರ್ಶೆ ಕೊಡು.’
‘ಬಾಯಿ ಮರ್ುಚುಚಾ!’ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಚಾಯರ್ಶೆರು ಸವಾರ್ಶೆಂಗ ಕಂಪಸುತ್ತ, ತ್ಮರ್ಮ ವಚರ್ಶೆಸಸಾನಂದ ಥಕಟಟನೆ ನ್ನುಣುಚಕೊಂಡವನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು,
ಮಟಟಲ್ಳಿಯುವಾಗ ಪ್ರಾದ ತ್ಪಪದವರಂತ್ಸೆ ಹತ್ಸಾಶರಾದರು.
‘ಆಹಾ! ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೂ ಸಟುಟ ಬರುತ್ತದಲಲಿವೆ? ಕ್ಕಾಮರ್ಕೊರೀಧ್ಯಾದಿಗಳು ನ್ನಮರ್ಮಂತ್ಹವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೆಂದು ತಳಿದಿದೆದ. ಕ್ಕಾಮಾನ್ನ
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ತ್ುಳಿದವನಗೆ ಕೊೀಪ ಮರ್ೂಗಿನ್ನ ತ್ುದಿೀಲೆೀ ಇರುತ್ತಂತ್ಸೆ…. ದೂವಾರ್ಶೆಸ, ಪರಾಶರ, ಭೃಗು, ಕ್ಕಾಶಯಪ – ಚಂದಿರೀ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾಟಲು?
ಅಲಲಿ ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆೀ, ನಮರ್ಮ ಋಷಗಳು ಸ್ಕೆೈ ಬೆೀಕ್ಕಾದರೆ. ಮಿೀನನ್ನ ವಾಸನೆಯವಳನ್ನನು ದೀಣಯಲೆಲಿ ಕ್ಕೆಡಸ ಸುಗಂಧಿ ಮಾಡಿದವನ್ನ
ಹೆಸರೆೀನ್ನು? ಅಂತ್ಹ ಪರಂಪರೆೀಲ್ ಬಂದ ಈ ಅಗರಹಾರದ ಬಡ ಬಾರಹಮಣರನ್ನನು ನ್ೀಡಿರಪಪ….’
‘ನಾರಣಪಪ, ಬಾಯಿ ಮರ್ುಚುಚಾ’ ಎಂದೆ.
ಚಂದಿರ ಬಾಟಲು ತ್ರದಿದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ನಾರಣಪಪ ರೆೀಗಿ ಸವತ್ಃ ಉಪಪರಿಗೆಗೆ ದಡದಡನೆ ಹತತ ಸರಾಯಿಯನ್ನುನು ತ್ಂದು ಬಟಟಲು
ತ್ುಂಬಿಸದ. ಚಂದಿರ ಬೆೀಡವೆಂದು ಅವನ್ನ ಕ್ಕೆೈ ಹಿಡಿಯಹೊೀದರೆ ಅವಳನ್ನೂನು ನ್ನೂಕದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಕಣುಣೊಮರ್ುಚಚಾ
ಹೊರಡಲೆಂದು ಬೆನ್ನುನು ತರುಗಿಸದರು.
‘ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ, ಸವಲಪ ನಲ್ಲಿ’ ಎಂದ. ತ್ಸಾನೀಗ ಹೊರಟುಬಿಟಟರೆ ಭೀತ್ನ್ನಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಣಸುವೆನೆಂದು ಹೆದರಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು
ಯಾಂತರಕವಾಗಿ ನಂತ್ರು. ಸರಾಯಿಯ ವಾಸನೆ ಅಸಹಯವಾಯಿತ್ು. ‘ಕ್ಕೆೀಳಿ’ ಎಂದು ನಾರಣಪಪ ಆಜೆಞಮಾಡಿ, ಬಟಟಲ್ನಂದ ಒಂದು
ಗುಟುಕು ಕುಡಿದು ವಕರವಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ತ ಹೆೀಳಿದ:
‘ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲಲಿೀದು ನಾನ್ೀ ನೀವೀ – ನ್ೀಡುವ. ನಾನ್ನು ಬಾರಹಮಣಯದ ನಾಶಮಾಡೆತೀನೆ. ಮಾಡಿಯೀ ತೀತ್ಸೆೀರ್ಶೆನೆ. ನ್ನನ್ನನು
ದುಃಖವೆಂದರೆ ನಾಶ ಮಾಡೀಕ್ಕೆಕಾ ಈ ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾರಹಮಣಾಯನೆೀ ಉಳಿದಿಲಲಿಲಾಲಿಂತ್ – ನಮಮೀಬಬರನ್ನನು ಬಿಟಟರೆ , ಗರುಡ,
ಲಕಷಮಣ, ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟ – ಅಹಹಾ – ಎಂಥಕ ಬಾರಹಮಣರಯಯ? ನಾನೆೀನಾದರೂ ಬಾರಹಮಣನಾಗಿ ಉಳಿದಿದದರೆ ನಮರ್ಮ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ
ನ್ನನ್ನನುನ್ನನು ಆಪ್ೀಶನಾ ತ್ಗೊಂಡುಬಿಡಿತದದ. ಅಥಕವಾ ಆಸತ ಮೀಲ್ನ್ನ ಆಸ್ಕೆಗೆ – ಹೆೀಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದಿದರೀ ಕ್ಕಾಸನ್ನನು ನಾಲಗೆೀಂದ ನೆಕಕಾ
ತ್ಸೆಗಿಯೀ ಆ ಲಕಷಮಣ ತ್ನ್ನನು ಇನ್ನುಂದು ನ್ನರಪ್ರೆೀತ್ಲ ನಾದಿನಯನ್ನನು ನ್ನನ್ನಗೆ ಕಟಿಟರುತತದದ. ಒಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ-ಜುಟುಟ ಬಿಟುಟ, ಅಂಗಾರ ಹಾಕ
ನಮರ್ಮ ಕಟೆಟೀ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ು, ನೀವು ಹೆೀಳೊೀ ಪುರಾಣಾನ್ನನು ಕ್ಕೆೀಳಿಸಕೊಡು ಇರಬೆೀಕ್ಕಾಗಿತ್ುತ…’ ನಾರಣಪಪ ಇನ್ನುಂದು ಗುಟುಕು
ಕುಡಿದು ತ್ಸೆೀಗಿದ. ಒಳಗಿನಂದ ಭಯಗರಸಥಳಾಗಿ ನ್ೀಡುತ್ತ ನಂತದದ ಚಂದಿರ ಕ್ಕೆೈಮರ್ುಗಿದು ಹೊೀಗಿರೆನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ ಸಂಜೆಞಮಾಡಿದಳು.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಮರ್ತ್ಸೆತ ತರುಗಿದರು – ಕುಡುಕನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಏನ್ನು ಹರಟೆ ಅಂತ್.
‘ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ, ಕ್ಕೆೀಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಮರ್ಮ ಮಾತ್ನೆನುೀ ಯಾವತ್ೂತ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಕೆೀಳಾತ ಇರಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಯಾಕ್ಕೆ ಗವರ್ಶೆ? ಸವಲಪ ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ನ್ನೂನು
ಕವಿಗೆ ಹಾಕಕೊಳಿಳೆ. ನಾನ್ಂದು ಪುರಾಣ ಹೆೀಳೆತೀನೆ. ಕ್ಕೆೀಳಿ!’
‘ಒಂದು ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಪರಮರ್ಪೂಜಯ ಆಚಾರಿಯಿದದ – ಒಂದಾನ್ಂದು ಕ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ ಸದಾ
ರೀಗಿಯಾದದರಿಂದ ಸತರೀಸುಖವೆೀನೆಂದು ತಳಿಯದ ಅವನ್ನ ತ್ಸೆೀಜಸುಸಾ – ಅಂದರೆ ಅವನ್ನ ಖಾಯತ – ಊರೂರು ಹರಡಿತ್ುತ.
ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಬಾರಹಮಣರು ಪರಮರ್ಪ್ರಾಪಗಳು. ಅನ್ನನುಮರ್ೂಲ, ಕ್ಕಾಂಚನ್ನಮರ್ೂಲವಾದ ಸವರ್ಶೆಪ್ರಾಪಗಳನ್ನೂನು ಮಾಡಿದವರು.
ಆದರೆ ತ್ಮರ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ರಾನ್ನನು ಹೆೀಗೂ ಆ ಆಚಾರಿ ಮಾಡುವ ಪುಣಯ ಮರ್ುಚುಚಾತ್ತಲಾಲಿಂತ್ ಅವರು ಇನ್ನನುಷಗುಟ ಪ್ರಾಪ್ರಾನ್ನನು ಸಲ್ೀಸ್ಕಾಗಿ
ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಹಿೀಗೆ ಆಚಾರಿಯ ಪುಣಯ ಏರಿದಷಗೂಟ ಅವರ ಪ್ರಾಪ್ರಾನ್ನೂ ಏರಿತ್ು. ಒಂದು ದಿನ್ನ ಒಂದು ತ್ಮಾಷೆಯಾಯುತ.
ಏನ್ನು ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ, ಕ್ಕೆೀಳಿಸಕೊಳುಳೆತತದಿದರೆೀನ್ನು? ನಾವು ಮಾಡೀ ಕಮರ್ರ್ಶೆಕ್ಕೆಕಾಲಲಿ ತ್ದೂರಪವಾದ ಫಲ ಹೆೀಗೊೀ ಹಾಗೆ ತ್ದಿವರುದಧವಾದ
ಫಲಾನ್ನೂ ಪ್ರಾರಪತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬೀದು ನ್ನನ್ನನು ಕತ್ಸೆಯ ನೀತ. ಕ್ಕೆೀಳಿಸಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಬಾರಹಮಣರಿಗೂ ಹೆೀಳಿ.’
‘ಏನ್ನದು ತ್ಮಾಷೆೀಂದರೆ ಆ ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಯುವಕನದದ. ಅವನ್ನ ಕ್ಕೆೈಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತ ಅವನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಮರ್ಲಗಾತ ಇರಲ್ಲಲಿ –
ಮಾತ್ೃವಾಕಯ ಪರಿಪ್ರಾಲನಾಥಕರ್ಶೆವಾಗಿ. ಆ ಯುವಕ ಈ ಆಚಾರಿ ಪುರಾಣ ಓದೀದನ್ನನು ಕ್ಕೆೀಳಲ್ಕ್ಕೆಕಾಂದು ಪರತ ಸಂಜೆಯೂ ಹಾಜರು.
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )

ಸಂಸ್ಕಾರ - ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

ಕ್ಕಾರಣ – ಜಿೀವನ್ನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುಭವ ಇಲಲಿದಿದದರೂ ಈ ಆಚಾರಿ ಕ್ಕಾವಯಗಿೀವಾಯಂದರೆ ಬಲೆೀ ರಸಕ. ಒಂದು ದಿನ್ನ ಕ್ಕಾಳಿದಾಸನ್ನ
ಶಕುಂತ್ಲೆಯ ವಣರ್ಶೆನೆ ನ್ನಡೆದಿತ್ುತ. ಮರ್ುಟಟ ಹೊೀದರೆ ಚಗುಟಿದಾಂತ್ ತ್ಸಾಯಿಯ ಹತತರ ಹೊೀಗಿ ದೂರು ಹೆೀಳುವ ಹೆಂಡತಯಿಂದ
ಬೆೀಸತ್ತ ಈ ಯುವಕನಗೆ ಆಚಾರಿಯ ವಣರ್ಶೆನೆಯಿಂದ ತ್ನ್ನನು ಮೈಯಳಗೆ ಒಂದು ಹೆಣುಣೊ ಬೆಳೆದಂತ್ಸಾಗಿ, ತೊಡೆೀಲ್ ಕಚುಚಾ ಉರಿದು –
ಅಂದರೆ ಏನ್ನೂ ಅಂತ್ ನಮರ್ಗೆ ಗೊತ್ಸೆತ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆೀ? – ಆಚಾರಿ ಜಗುಲ್ಂದ ಜಿಗಿದ, ಓಡಿದ. ಹೆಚುಚಾ ಕ್ಕೆೀಳಿಸಕೊಳೊಳೆ
ಸಹನೆಯಿಲಲಿದೆ ಸೀದ ಹೊಳೆಗೆ ತ್ಣಣೊೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿೀಯಲೆಂದು ಓಡಿದ. ಪುಣಯವಶಾತ್ಸ್ ಅಲಲಿಬಬಳು ಹೊಲತ. ಬೆಳದಿಂಗಳು.
ಪುಣಯವಶಾತ್ಸ್ ಅವಳ ಮೈಮೀಲೆ ಅಷೆಟೀನ್ನೂ ವಸತರವಿಲಲಿದೆ ನ್ೀಡಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಅವನ್ನು ಬಯಸದ ಅಂಗಾಂಗಗಳೆಲಲಿ ನರಾಯಾಸವಾಗಿ
ಕಣಣೊನ್ನ ಎದುರಿನ್ನಲೆಲಿ. ನಮರ್ಮ ಋಷ ಒಲ್ದ ಮರ್ತ್ಸಾಯಗಂಧಿೀ ತ್ರಹದವಳು ಅವಳು. ಇವಳೆೀ ಶಕುಂತ್ಳಾಂತ್ ಭರಮಿಸ ಈ ಬಾರಹಮಣ
ಯುವಕ ಅವಳನ್ನನು ಅಲೆಲಿೀ ಸಂಭೀಗಿಸಬಿಟಟ – ಚಂದರಸ್ಕಾಕಷಯಾಗಿ.’
‘ಈಗ, ಅಥಕರ್ಶೆಮಾಡಿ ಹೆೀಳಿ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ : ಆ ಆಚರಿೀನೆೀ ಊರಿನ್ನ ಬಾರಹಮಣಾಯನ್ನನು ಹಾಳುಮಾಡಿದಂತ್ಸೆ – ಹೌದೀ ಅಲಲಿವ?
ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಹಿರಿಯರು ಹೆೀಳಾತ ಇದದದುದ : ವೆೀದ ಪುರಾಣ ಓದಿರ, ಅದರೆ ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಅಥಕರ್ಶೆಮಾಡಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಬೆೀಡಿರ – ಅಂತ್.
ಕ್ಕಾಶಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದವರಲಲಿವ ನೀವು? ನೀವೆೀ ಹೆೀಳಿ? ಬಾರಹಮಣಯ ಯಾರಿಂದ ಕ್ಕೆಟಿಟತ್ು?’
ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮಾತ್ನ್ನುನು ನಶಚಾಲವಾಗಿ ನಂತ್ು ಕ್ಕೆೀಳುತ್ತ ಕ್ಕೆೀಳುತ್ತ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಕಳವಳವಾಯಿತ್ು : ಕುಡುಕನ್ನ ತ್ಲೆ ಕ್ಕೆಟಟ
ಮಾತೊೀ? ನಜವೀ, ತ್ನನುಂದ ಅಂತ್ಹ ಪರಮಾದವಾಗಿರೀದು ಶಕಯವೀ?
‘ಪುಣಯಕ್ಕೆಕಾ ನಾಲ್ಗೆಯಿಲಲಿಪಪ, ಪ್ರಾಪಕಕಾದೆ.’ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ನಟುಟಸರಿಟುಟ, ‘ದೆೀವರೆೀ ನನ್ನಗೆ ಕರುಣೆ ತೊೀರಿಸಬೆೀಕು – ಅಷೆಟೀ’
ಎಂದರು.
‘ನೀವು ರಸ್ಕಾಭರಿತ್ವಾದ ಪುರಾಣ ಓದುತತೀರಿ : ಆದರೆ ಗೊಡಾಡಗಿ ಬಾಳೂಂತ್ ಬೀಧಿಸತೀರಿ. ಆದರೆ ನ್ನನ್ನನು ಮಾತಗೆ ಒಂದೆೀ ಅಥಕರ್ಶೆ
: ಹೆಣಣೊನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಮರ್ಲಗು ಎಂದರೆ ಹೆಣಣೊನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಮರ್ಲಗು; ಮಿೀನ್ನು ತನ್ನುನು ಎಂದರೆ ಮಿೀನ್ನು ತನ್ನುನು. ನಮರ್ಗೆಲಲಿ ಒಂದು
ಬುದಿಧವಾದದ ಮಾತ್ು ಹೆೀಳಲಾ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ? ಮದಲು ನಮರ್ಮಗಳ ಆ ರೀಗಗರಸತ ಹೆಂಡಿರನ್ನನು ಹೊಳೆಗೆ ನ್ನೂಕ. ಪುರಾಣದ
ಋಷಗಳಂತ್ಸೆ ಒಳೆಳೆ ಮಿೀನ್ನುಸ್ಕಾರು ಮಾಡಬಲಲಿ ಒಬಬ ಮರ್ತ್ಸಾಯಗಂಧಿೀನ್ನನು ತ್ಬಿಬಕೊಂಡು ಮರ್ಲಗಿ. ಕಣುಣೊಬಿಟುಟ ನ್ೀಡಿದಾಗ ನಮರ್ಗೆ
ಪರಮಾತ್ಮನ್ನ ಅನ್ನುಭವ ಆಗಿರದಿದದರೆ ನ್ನನ್ನನು ಹೆಸರು ನಾರಣಪಪನ್ನಲಲಿ’ ಎಂದು ತ್ಸೆೀಗಿದ.
ತ್ನ್ನನು ರೀಗಗರಸತ ಹೆಂಡತೀನ್ನನು ಇವ ಹಿೀಗೆ ಚುಚುಚಾತತರಬಹುದೆಂದು ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಪೂಣರ್ಶೆ ವಯಗರರಾಗಿ ‘ಥಕೂ ನೀಚ’ ಎಂದು ಬೆೈದು
ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟಟರು. ಅವತ್ುತ ರಾತ್ಸೆರ ಜಪಕ್ಕೆಕಾ ಕೂತ್ರೆ ಚತ್ತವೃತತಯ ನರೀಧ್ ಸ್ಕಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು
ಕಳವಳಪಟಟರು. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ುತ ರಸಭರಿತ್ ಕತ್ಸೆಗಳನ್ನನು ಓದೀದು ಬಿಟುಟ ವರತ್ದ ನೀತಕತ್ಸೆಗಳನ್ನುನು ಹೆೀಳತೊಡಗಿದರು. ಪರಿಣಾಮರ್ತ್ನ್ನಗೆ ಪುರಾಣ ಹೆೀಳುವುದರಲ್ಲಿದದ ಹುಮರ್ಮಸ್ಕೆಸಾೀ ಮಾಯವಾಯಿತ್ು. ಜಿೀವ ತ್ುಂಬಿದ ಕಣುಣೊಗಳಿಂದ ನ್ೀಡುತ್ತ, ಕ್ಕೆೀಳುತ್ತ ತ್ನ್ನನು
ಹೃದಯಕಕಾಷಗುಟ ಗೆಲವು ತ್ರುತತದದ ಹುಡುಗರು ಬರೀದನ್ನನು ನಲ್ಲಿಸದರು. ಪುಣಯಸಂಪ್ರಾದನಾಕ್ಕಾಂಕಷಗಳಾದ, ಕತ್ಸೆಯ ಮರ್ಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಆಕಳಿಸುತ್ತ ಹರಿನಾಮರ್ಸಮರಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಧ್ವೆಯರು, ವೃದಧರು ಮಾತ್ರ ಬರಹತತದರು.
ತ್ಸಾಳೆಗರಿ ಓಲೆಗಳನ್ನುನು ಓದುತ್ತ, ಚಂತಸುತ್ತ ಕೂತದದ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಹೆಂಡತ ನ್ನರಳಿದದನ್ನುನು ಗಮರ್ನಸ, ಮರ್ಧ್ಯಾಯಹನುದ ಔಷಗಧಿ
ಇನ್ನೂನು ಕೊಟಿಟಲಲಿ ಅಲಲಿವೆ ಎಂದು ಬಟಟಲಲ್ಲಿ ಮರ್ದದನ್ನುನು ತ್ಂದು, ಹೆಂಡತಯನ್ನುನು ಎತತ ಎದೆಗಾನಸಕೊಂಡು ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ
ಹೊಯದ, ‘ಮರ್ಲಗು ನದೆದ ಮಾಡು’ ಎಂದರು. ನ್ನಡುಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದು ‘ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಕಾ ಉತ್ತರವಿಲಲಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ನು ಅಥಕರ್ಶೆ’
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ಎಂದು ಹಟತೊಟುಟ ಓದತೊಡಗಿದರು.
ಇತ್ತ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದಿಂದ ಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹಸವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿ ಹರಿ ಎಂದು ನ್ನಡೆದುಬಂದು ಮರ್ನೆಯಲಲಿಷಗುಟ ವಿಶರಮಿಸಕೊಳೊಳೆೀಣೆಂದರೆ
ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಅವರ ಕ್ಕಾಂತ್ಸೆಯರ ಪರಭುಸಂಮಿತ ಪ್ರಾರರಂಭವಾಯಿತ್ು. ಮರ್ುಖಯವಾಗಿ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ, ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ.
ಗರುಡಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಏಕಮಾತ್ರ ಸಂತ್ಸಾನ್ನವಾದ ಅವನ್ನ ಮರ್ಗ ಶಾಯಮರ್ ಮರ್ನೆಯಿಂದ ಓಡಿಬಿಟುಟ ಮಿಲ್ಟರಿ ಸ್ಕೆೀರಿದದಕ್ಕೆಕಾ ಬಗೆಬಗೆಯ
ಕ್ಕಾರಣಗಳನ್ನುನು ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತರೆ. ತ್ಂದೆಯ ಶಕ್ಕೆಷ ತ್ಡೆಯಲಾರದೆ ಹೊೀದ ಎಂದು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡರೆ
ಆಗದವರು ಅಂದರೆ, ನಾರಣಪಪನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡರೆ ಆಗದ ಎಲಲಿರೂ ಅವನ್ನ ಪ್ರೆರೀರಣೆಯಿಂದ ಮಿಲ್ಟರಿ ಸ್ಕೆೀರಿದ ಎಂದು ಅನ್ನುನುತ್ಸಾತರೆ.
ಅಲಲಿದೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಂದ ಪ್ರಾಠ ಹೆೀಳಿಸಕೊಂಡೂ ಹಿೀಗೆ ಅವ ಓಡಿಹೊೀಗುವ ದುಬುರ್ಶೆದಿಧ ಮಾಡಿರಬೆೀಕ್ಕಾದರೆ –
ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಮರ್ತ್ – ಗರುಡ ನಾರಣಪಪನ್ನ ತ್ಂದೆಯ ಮೀಲೆ ಮಾಡಿಸದ ಮಾಟ ಈಗ ಗರುಡನ್ನ ಮೀಲೆಯೀ ತರುಗಿಬಿದದದುದ .
ಸೃಷಟಸದವನ್ನನೆನು ಸುಟುಟ ಬಿಡಲು ಹೊೀದ ಭಸ್ಕಾಮಸುರನ್ನಂತ್ಸೆ ಈ ಮಾಟ ಮರ್ಂತ್ರಗಳು. ಗರುಡ ಮಾಟ ಮಾಡಿಸದಿದದರೆ, ‘ಸತ್ುಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಹುಟಿಟದ ನಾರಣಪಪ ಹಿೀಗೆೀಕ್ಕೆ ಚಾಂಡಾಲನಾಗುತತದದ’ ಎಂದು ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಕುಲಕ್ಕೆಕಾ ಕಳಂಕ ತ್ಟಿಟತ್ಸೆಂದು ನ್ೀಯುತತದದ
ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಹೆಂಡತ ಅನ್ನಸೂಯ ಹೆೀಳುತ್ಸಾತಳೆ.
ಚಾಂಡಲ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಪ್ರೆರೀರಣೆಯಿಂದ ಕ್ಕೆೈಗೆ ಬಂದ ಮರ್ಗ ಕ್ಕೆಟುಟ ಓಡಿದನೆಂದು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಹೆಂಡತ ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿ ಅನ್ನನು
ನೀರು ಬಿಟುಟ ಸೊರಗಿ, ಮರ್ಮರ್ಮಲ ಮರ್ರುಗಿ, ಹಗಲು ರಾತ್ಸೆರ ದಾರಿ ಕ್ಕಾದು, ಮರ್ೂರು ತಂಗಳಾದ ಮೀಲೆ, ಶಾಯಮರ್ನಂದ – ತ್ಸಾನ್ನು
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಮಿಲ್ಟರಿ ಸ್ಕೆೀರಿರುವುದಗಿಯೂ, ಪತ್ರ ಬರೆದುಕೊಟುಟ ಸ್ಕೆೀರಿದ ಮೀಲೆ ಆರುನ್ನೂರು
ರೂಪ್ರಾಯಿಗಳನ್ನುನು ಕೊಡದ ಹೊತ್ುರ್ಶೆ ಬಿಟುಟ ಬರುವಂತಲಲಿವೆಂದೂ – ತ್ಸಾಯಿಗೆ ಕ್ಕಾಗದ ಬಂದಿತ್ುತ . ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿ ಸೊಂಟದ ಮೀಲೆ
ಕ್ಕೆೈಯಿಟುಟ , ನಾರಣಪಪನ್ನನ್ನುನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸ ಬಯುದ, ಅತ್ುತ, ಮರ್ಗನಗೆ ‘ಮಾಂಸಹಾರ ಮಾಡಬೆೀಡ, ಸ್ಕಾನುನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾಯವಂದನೆ
ಬಿಡಬೆೀಡ’ ವೆಂದು ಕ್ಕಾಗದ ಬರೆಸದದಳು. ಮರ್ಗನಗೆ ಒಳೆಳೆಯ ಬುದಿಧಬರಲೆಂದು ಶುಕರವಾರದ ರಾತ್ಸೆರಯ ಊಟ ಬಿಟಟಳು.
ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆರು ದೂವಾರ್ಶೆಸ ಕೊೀಪತ್ಸಾಳಿ, ‘ಅವನ್ನು ಸತ್ತಂತ್ಸೆ ನ್ನನ್ನನು ಪ್ರಾಲ್ಗೆ, ಈ ಸೂರಿನ್ಳಕ್ಕೆಕಾ ಅವನ್ನು ತ್ಲೆಯಿಕಕಾಲ್,
ಸೀಳಿಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ’ ಎಂದು ಕ್ಕೆಂಜಗದ ಇರುವೆ ಮೈಗೆ ಹತತದವರಂತ್ಸೆ ಕುಣದರು. ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿ, ‘ಗಂಡನಗೊಂದಷಗುಟ ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನ
ಕೊಡಪಪ, ಮರ್ಗನ್ನ ಮೀಲ್ನ್ನ ಪರೀತ ಉಳಿಸಪಪ’ ಎಂದು ತ್ುಳಸಯನ್ನುನು ಪ್ರಾರಥಿರ್ಶೆಸ ಶನವಾರವೂ ಒಪಪತ್ುತ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು.
ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಗೆ ತ್ುಪಪ ಹಾಕುವೀಪ್ರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ವದೆವೀಷ ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟ, ‘ಮಿಲ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾನುನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾಯವಂದನೆ
ಮಾಡುವಂತಲಲಿ. ಬಲಾತ್ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಮಾಂಸ ತನನುಸುತ್ಸಾತರೆ’೦ದು ಹೆೀಳಿ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ತ್ಲೆ ಎತ್ತದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಿದದ.
ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದ ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿ ಚಂದಿರಯ ಆಭರಣ ತ್ಮರ್ಗೆ ಸ್ಕೆೀರಿದೆದೀ ಆದರೆ ಮರ್ಗನ್ನನ್ನುನು ಮಿಲ್ಟರಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಕೊಳಳೆಲು ಒಂದು
ಮಾಗರ್ಶೆವಾದಂತ್ಸಾಗುವುದೆಂದು ಹಿಗಿಗೆದಳು. ತ್ನ್ನನು ಯಜಮಾನ್ನರು ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡೀದು ಸ್ಕಾಧ್ಯವಿರಲ್ಕ್ಕೆಕಾೀ ಬೆೀಕು
ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರದ ಪರಕ್ಕಾರ. ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಗಿಂತ್ ಮರ್ುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ಒಪಪಬಿಟಟರೆ? ಅಥಕವ ಆ
ಮರ್ಡಿಮೈಲ್ಗೆಯಿಲಲಿದ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದವರು ಒಪಪಬಿಟಟರೆ? ಚಡಪಡಿಸದಳು. ಮಾರುತಗೆ ಹಣುಣೊ ಕ್ಕಾಯಿಯ ಹರಕ್ಕೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಳು
– ‘ದೆೀವರೆೀ ನ್ನನ್ನನು ಗಂಡನೆೀ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡುವಂತ್ಸಾಗಲಪಪ.’ ಈಗ ಅವಳ ಕಣಣೊಗೆ ನಾರಣಪಪ ಮಾಂಸ್ಕಾಹಾರ ಮಾಡಿದುದ ಅಂತ್ಹ
ಭಯಂಕರ ಪ್ರಾಪದ ಹಾಗೆ ಕ್ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ನಾಳೆ ತ್ನ್ನನು ಮರ್ಗನೆೀನಾದರೂ ಮರ್ನೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದರೆ ಅಗರಹಾರದ ಅನಾಯಯದ
ನಾಲ್ಗೆಗಳು ಅವನ್ನ ಮೀಲೆಯೂ ಹೆೀಳದೆ ಇರುತ್ತವ? ತ್ನ್ನನು ಮರ್ಗನಗೆೀನಾದರೂ ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ನು ಗತ? ನಾರಣಪಪನ್ನ
ಮೀಲೆ ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕಸಲು ಮರ್ುಂದೆ ಬಾರದಿದದ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು ಹಿಂದೆ ದೂರುತತದದವಳು ಈಗ ಗೌರವದಿಂದ
ಸಮರಿಸದಳು : ಅವರು ಕರುಣಾವಂತ್ರು; ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ಗನ್ನ ಪ್ರಾಪವನ್ನೂನು ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಸಲಹುತ್ಸಾತರೆ;
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ಸಂಶಯವಿಲಲಿ.
ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದಮೀಲೆ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಒರಗುತತದದಂತ್ಸೆ, ಕಣಣೊೀರಿಡುತ್ತ ಕ್ಕಾಡಿದ ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿಗೆ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆರು ‘ಅವನ್ನು ನ್ನನ್ನನು
ಪ್ರಾಲ್ಗೆ ಸತ್ತಂತ್ಸೆ, ಆ ದುಷಗಟನ್ನ ಮಾತ್ಸೆತ್ತಬೆೀಡ’ ಎಂದುಬಿಟಟರು. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಯ ಸೂಚನೆ ತೊಣಚಯಂತ್ಸೆ ಅವರನ್ನುನು ಹೊಕುಕಾ
ಕ್ಕಾಡಿತ್ು. ಏನೆೀ ನಾಶವಾಗಲ್, ಪುತ್ರನಾಶ ಬೆೀಕ್ಕಾದರೂ ಆಗಲ್, ತ್ನ್ನನು ಬಾರಹಮಣಯದ ನಾಶಕ್ಕೆಕಾ ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಯಾರಿಲಲಿ. ಅದರೆ
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರೆೀನಾದರೂ ಸ್ಕೆೈ ಎಂದರೆ ಎಲಲಿ ಸುಗಮರ್ವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ತ್ಸಾನ್ನು ಸತ್ತಮೀಲೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಪಂಡ ಹಾಕಬಲಲಿ ಏಕಮಾತ್ರ
ಪುತ್ರನ್ನನ್ನುನು ಆಗ ಮಿಲ್ಟರಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಕೊಳಳೆಬಹುದು.
ಹೆಂಡತಗೆ ‘ಅದು ಆಗದ ಮಾತ್ು. ಬಾಯಿ ಮರ್ುಚುಚಾ’ ಎಂದು ಗದರಿಸ ಕಳಳೆನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಮರ್ನೆಗೆ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ
ನ್ನಡೆದ. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತದದ ಚಂದಿರಯ ಮರ್ುಖ ನ್ೀಡದೆ ಆಚಾಯರ್ಶೆರ ನ್ನಡುಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ತ್ಲೆ ಎತ್ತದೆ
ತ್ಸಾಳೆಗರಿ ಗರಂಥಕಗಳನ್ನುನು ಓದುತ್ತ ಕೂತ್ವರು:
‘ಕೂತ್ುಕೊ ಗರುಡ. ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದವರು ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡೀಣ ಎಂದಂತ್ಸೆ. ಒಂದು ಲೆಖಖಕ್ಕೆಕಾ ಅವರು
ಅಂದದುದ ಸರಿ’ ಎಂದು ತರುಗಿ ಓದುತ್ತ ಕೂತ್ರು. ಗರುಡ ಗಂಟಲು ಕ್ಕೆರೆದುಕೊಂಡು,
‘ಮರ್ನ್ನುಸಮೃತ ಏನೆನ್ನುನುತ್ಸೆತ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆೀ…?’ ಎಂದ.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ ತ್ಲೆಯಾಡಿಸದರು.
‘ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರದಲ್ಲಿ ತ್ಮರ್ಗೆ ತಳಿಯದೆೀ ಇರೀದು ಏನದೆ? ಅದಕಕಾಲಲಿ ನಾನ್ನು ಅನ್ನುೀದು. ಏನ್ನು. ಅವತ್ುತ – ಏನ್ನು –
ಟಿೀಕ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಪುಣಯದಿನ್ನ – ಮರ್ಠದಲ್ಲಿ ಶರೀಗುರುಗಳ ಎದುರು ಕಂಬದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಸಾವು ಕೂತ್ು ವಾಯಸರಾಯ ಮರ್ಠದ ಆ
ಮರ್ಹಾಪಂಡಿತ್ರ ಜೊತ್ಸೆ – ಏನ್ನು – ತ್ಸಾವು ವಾದಿಸದದನ್ನನು ನಾನ್ನು ಕ್ಕೆೀಳಿಲಲಿವೆ? ‘ಬಿಂಬೀಸ, ಪರತಬಿಂಬೀಸಮ’ ಎಂಬೀದನ್ನನು
ಮರ್ಧ್ವಮರ್ತ್ದ ಪರಕ್ಕಾರ ಅಥಕರ್ಶೆಮಾಡಿ ಹೆೀಳಿ ಅಂತ್ ನೀವು ಹಾಕದ ಸವಾಲ್ಗೆ ಅವರು ತ್ತ್ತರಿಸಹೊೀದರು. ಏನ್ನು. ನಾಲುಕಾ ಗಂಟೆಕ್ಕಾಲ
ನ್ನಡಿೀತ್ು ಅವತತನ್ನ ಊಟ. ಆದದರಿಂದ ತ್ಮರ್ಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದಂತ್ಸೆ ತ್ಸಾವು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ತ್ಮರ್ಮ ಎದುರು ನಾನ್ನು
ಸಂಗಲ್ೀಕ. ಏನ್ನು.’
ತ್ಮರ್ಮನ್ನುನು ಮಚಚಾಸ ತ್ನ್ನನು ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳಳೆಲು ಗರುಡ ಯತನುಸುತತರೀದು ನ್ೀಡಿ ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಅಸಹಯವಾಯಿತ್ು.
ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರದಲ್ಲಿ ಏನದೆ, ಏನಲಲಿ ಇವನಗೆ ಬೆೀಡ. ತ್ನ್ನನು ಬಾಯಿಂದ ಆಗಲ್ ಎಂದು ಬಂದರೆ ಸ್ಕಾಕು, ಆಗ ಯಾರೂ ದೀಷಗ
ಹುಡುಕೊೀದಿಲಲಿವಲಲಿ – ಎಂದು ತಳಿದು ಹಿೀಗೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಅಟಟಕ್ಕೆಕಾೀರಿಸುತತದಾದನೆ. ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಕ್ಕಾರಣ : ಆ ಬಂಗಾರ, ಔದಾಯರ್ಶೆದ ಫಲ
ಅದರ ತ್ದಿವರುದಧ. ನಾರಣಪಪ ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ತ್ಸಾನ್ನು ಮರ್ರುಕಕ್ಕೆಕಾ ಕರಗಿ ಬಿಡಬಾರದು. ಗಟಿಟಯಾಗಿ ನಂತ್ು ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರ
ಏನೆನ್ನುನುತ್ತದೀ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೆೀಕು.
‘ತರಕ್ಕಾಲಜಞರಾದ ಋಷಗಳು ಇದನ್ನುನು ಯೀಚಸದೆ ಹೊೀಗಿರೀದು ಸ್ಕಾಧ್ಯವೆೀ? ಏನ್ನು.’ ಗರುಡನ್ನ ಮಾತಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ
ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಓದುತ್ತಲೆೀ ಹೊೀದರು.
‘ವೆೀದಾಂತ್ವೆಂದು ಕರೆಯಲು ಕ್ಕಾರಣ, ಇದರ ತ್ತ್ವದ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ್ ತ್ಸಾವೆೀ ಅಪಪಣೆ ಕೊಡಿಸದಿದರಿ ಅಲಲಿವೆ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ?
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ವೆೀದಾಂತ್ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿಲಲಿದೆ ಇರೀಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕಾಧ್ಯವ? ಒಬಬ ಬಾರಹಮಣನ್ನ ಶವ ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿದದ ಮೀಲೆ, ಏನ್ನು, ಕ್ಕೆೀರಿಯ
ಬಾರಹಮಣರು ತ್ಮರ್ಮ ಬಾರಹಮಣಯದ ವಿಧಿನಯಮರ್ಗಳನ್ನುನು ಸ್ಕಾಂಗವಾಗಿ ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗೊೀದಕ್ಕೆಕಾ ಅಡಿಡಯಾದ ಮೀಲೆ , ಏನ್ನು,
ಬರೆೀ ಊಟಮಾಡುವಂತಲಾಲಿವೆಂದು ನಾನ್ನು ಈ ಪರಶೆನುೀನ್ನ ಎತ್ುತತ್ಸೆತೀನೆಂದಲಲಿ… ಏನ್ನು.’
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಇದಕೂಕಾ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ಹೆೀಳಿಕೊಟಟ ವೆೀದಾಂತ್, ಪುರಾಣ, ತ್ತ್ವ ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಈಗ ತ್ನ್ನಗೆ
ವಾಪಸುಸಾ ಒಪಪಸುತತದಾದನೆ ಗರುಡ. ಕ್ಕಾರಣ? ಹೊನ್ನುನು! ಅಯಯೀ ಮರ್ನ್ನುಷಗಯನ್ನ ಬಾಳೆೀ ಎನನುಸತ್ು.
‘ಅಲಲಿದೆ ತ್ಸಾವು ಹೆೀಳಿದುದ ನಜ ಅನನುಸತ್ು ನ್ನನ್ನಗೆ. ಅವನ್ನು ಬಾರಹಮಣಯ ಬಿಟಟರೂ ಬಾರಹಮಣಯ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಿಟಟಂತ್ಲಲಿವಲಲಿ! ಅವನಗೆ
ನಾವು ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕಸಲ್ಲಲಿವಲಲಿ. ಏನ್ನು.ಬಹಿಷಾಕಾರವನೆನುೀನಾದರೂ ಹಾಕಬಿಟಿಟದದರೆ ಅವ ತ್ುರುಕ್ಕಾ ಆಗಿ ನಾವೆಲಲಿ ಈ ಅಗರಹಾರಾನ್ನನು
ಬಿಡಬೆೀಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡಿತತ್ತಲಲಿ; ಏನ್ನು.’
‘ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರ ಏನ್ನು ಅನ್ನುನುತೊತೀ ಹಾಗೆ ಮಾಡೀದೂಂತ್ ನ್ನನ್ನನು ನಧ್ಯಾರ್ಶೆರ, ಗರುಡ’ ಎಂದು ಅವನ್ನ ಮಾತ್ನ್ನುನು ನಲ್ಲಿಸಲು
ಗರಂಥಕದಿಂದ ತ್ಮರ್ಮ ಕಣುಣೊಗಳನೆನುತತ ಹೆೀಳಿ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಓದಲು ಪ್ರಾರರಂಭಸದರು.
‘ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರದಲ್ಲಿ ಪಶಾಚಾತ್ ಉತ್ತರ ಸಗಲ್ಲಲಿ ಎನನು. ಸಗಲ್ಕಕಾಲಲಿ ಎಂದಲಲಿ ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ು. ಏನ್ನು. ಒಂದು ವೆೀಳೆ ಸಕಕಾದೆ ಹೊೀದರೆ
ಆಪದಧಮರ್ರ್ಶೆ ಅಂತ್ ಒಂದು ಇದೆೀಂತ್ ತ್ಸಾವು ಹಿಂದಮಮ ಅಪಪಣೆ ಕೊಡಿಸದುದಂಟುಲಲಿ. ಒಬಬ ಮರ್ನ್ನುಷಗಯನ್ನ ಪ್ರಾರಣಾ ಉಳಿಸಲು
ಗೊೀಮಾಂಸ್ಕಾನ್ನನು ಕೊಡಬೆೀಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಗೊೀಮಾಂಸಕೂಕಾ ದೀಷಗವಿಲಾಲಿಂತ್ – ಏನ್ನು – ತ್ಸಾವೆೀ ಹೆೀಳಿದಿದಲಲಿವೆ ? ಏನ್ನು – ತ್ಸಾವು
ಹೆೀಳಿದ ಒಂದು ಕತ್ಸೆಯ ಪರಕ್ಕಾರ ವಿಶಾವಮಿತ್ರ ಋಷ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಾಷಮರ್ ತ್ಲೆದೀರಿದಾಗ ಒಮಮ , ಹಸವು ತ್ಸಾಳದಾಗಿ, ಜಿೀವಾನ್ನ
ಉಳಿಸಕೊಳೊಳೆೀದೆೀ ಪರಮರ್ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆ ಅಂತ್, ಏನ್ನು, ಸತ್ತ ನಾಯಿಯ ಮಾಂಸ್ಕಾನ್ನೂನು ತನ್ನನುಹೊೀದನೆಂದು, ಏನ್ನು…’
‘ತಳಿಯಿತ್ು ಗರುಡ. ಈಗ ನನ್ನನು ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿರೀದು ಹೆೀಳಿಬಿಡು’
ಎಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ತ್ಲೆಬೆೀಸರ ಬಂದು ತ್ಸಾಳೆಗರಿ-ಗರಂಥಕಗಳನ್ನುನು ಮರ್ುಚಚಾ ಕ್ಕೆೀಳಿದರು.
‘ಏನ್ನೂ ಇಲಲಿಪಪ’ ಎಂದು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ನೆಲ ನ್ೀಡಿದ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಉದದಂಡ ನ್ನಮರ್ಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಎದುದ ಕೂತ್ು:
‘ಶಾಯಮರ್ನ್ನನ್ನುನು ಮಿಲ್ಟರಿಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಕೊಳಳೆದಿದದರೆ ನ್ನನ್ನನು ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡೀರು ಯಾರು ಹೆೀಳಿ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ. ತ್ಮರ್ಮ
ಅನ್ನುಮರ್ತ ದರಕಬಿಟಟರೆ, ಏನ್ನು…’ ಎಂದು ಅನ್ನುನುತತರುವಂತ್ಸೆ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ಬಂದು ನಂತದದ.
ತ್ನ್ನನು ತ್ಂಗಿಯ ಕೊರಳಿನ್ನಲ್ಲಿರಬೆೀಕ್ಕಾಗಿದದ ಆಭರಣ ಪರವಶವಾಯಿತ್ಸೆಂದು, ಈ ಸೂಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಸತ್ತಳೆಂದು ಕಣಣೊೀರಿಡುತ್ತ
ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಹೆಂಡತ ಅನ್ನಸೂಯಳಿಗೆ ಕಣಣೊೀರು ಕರಮೀಣ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಬಗೆಗೆಯೂ ಹರಿಯಹತತತ್ುತ.
ಎಷೆಟಂದರೂ ಅವ ತ್ನ್ನನು ಸೊೀದರಮಾವನ್ನ ಮರ್ಗನ್ನಲಲಿವೆ? ಮಾವ ಬದುಕದದರೆ, ತ್ಂಗಿ ಜಿೀವದಿಂದಿದದರೆ ಆ ಗರುಡ ಮಾಟ
ಮಾಡಿಸರದಿದದರೆ, ನ್ನಮರ್ಮ ನಾರಣಪಪ ಹಿೀಗೆ ಬುದಿಧ ಕ್ಕೆಟುಟ, ಅಷ್ಟಂದು ಚನ್ನನುವನ್ನನು ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಿ, ಹಿೀಗೆ ಪರದೆೀಶಯಂತ್ಸೆ,
ನಗರ್ಶೆತಕನ್ನಂತ್ಸೆ ಸತ್ುತ, ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಿಲಲಿದೆ ಕೊಳೆಯ ಬೆೀಕ್ಕಾಗಿತ್ಸೆತೀ ಎಂದು ಗೊೀಳೊೀ ಎಂದು ಅಳಾಹತತದಳು. ‘ಅವನ್ನು ಏನೆೀ
ಮಾಡಲ್, ಕರುಳಿನ್ನ ಬಳಿಳೆ ಕಡಿಯುತ್ತದ ಪರಮಾತ್ಮ’ ಎಂದು ಗೊೀಡೆಗೊರಗಿ ಕಣಣೊೀರು ಹಾಕದಳು. ಆದರೆ ಮರ್ರುಕಷಣ ಕಣೆಣೊದುರು
ಮೀಟು ಜಡೆಯನ್ನುನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟಿಟ, ಬುಗುಡಿ ಮರ್ೂಗುಬಟುಟ ಧ್ರಿಸ, ಉದದ ಕುಂಕುಮರ್ವಿಟುಟ ಕುಳಳೆಗೆ ಗುಂಡಗೆ ಇದದ ಮರ್ಗಳು
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ಸಂಸ್ಕಾರ - ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

ಲ್ೀಲಾವತ ಸುಳಿದು ಎದೆ ಕಲಾಲಿಯಿತ್ು:
‘ಶರೀಪತ ಯಾವತ್ುತ ಬರುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಹೆೀಳಿ ಹೊೀದನೆ?’
ಎಂದು ಹತ್ತನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಕೆೀಳಿದಳು. ಲ್ೀಲಾವತ ‘ಗೊತತಲಲಿ’ ಎಂದುಬಿಟಟಳು. ಪರದೆೀಶ ಹುಡುಗಾಂತ್ ಅವನಗೆ ಮರ್ಗಳನ್ನುನು
ಕೊಟುಟ ಮರ್ದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ನ್ನನು ಒಡಹುಟಾಟದ ನಾರಣಪಪನೆೀ ಅವನ್ನ ತ್ಲೆ ತರುಗಿಸಬಿಡಬೆೀಕ್ಕೆೀ? ತ್ನ್ನನು ಮಟೆಟಯನ್ನನು ತ್ಸಾನೆೀ
ತನ್ನುನುವ ಸಪರ್ಶೆವಾದ ಅವ ತ್ನ್ನನು ಪ್ರಾಲ್ಗೆ. ಏನೆೀನ್ನು ಹಚಚಾದನ್ ತ್ನ್ನನು ಅಳಿಯನ್ನ ತ್ಲೆಗೆ? ಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ್ನ
ನಲುಲಿವುದಿಲಲಿ. ಯಕಷಗಾನ್ನದ ಮೀಳಗಳ ಬೆನ್ನುನುಹತತ ಊರೂರು ಅಲೆಯುತ್ಸಾತನೆ. ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದ ಹುಡುಗರ
ಸಹವಾಸಮಾಡುತ್ಸಾತನೆ. ಅಲಲಿಂದು ಇಲಲಿಂದು ಅವನಗೆ ಸೂಳೆಗಳಿವೆಯಂದು ಅವಳಿಗೆ ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟರ ಹೆಂಡತಯಿಂದ ಸುದಿದ
ತ್ಲ್ಪದೆ. ಕದುದ ಮರ್ುಚಚಾ ಶರೀಪತ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮರ್ನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಂದಾಗಲೆೀ ಗೊತ್ಸಾತಯುತ ಅವಳಿಗೆ – ಕ್ಕೆಟಟ ಅಂತ್. ಕ್ಕೆಟಟ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ
ಅಂತ್. ಪ್ರಾರರಬಧ, ಏನೆೀನ್ನನ್ನುನು ಅವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿದನ್ೀ, ತಂದನ್ೀ! ಆ ಚಂದಿರಯ ವಯಾಯರಕ್ಕೆಕಾ ಬಲ್ಯಾಗದವರು ಇಲಲಿ.
ಅಳಿಯನಗೆ ತ್ಕಕಾ ಬುದಿಧ ಕಲ್ಸಲೆಂದು ಅನ್ನಸೂಯ ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಹಚಚಾಕೊಟಟಳು: ‘ನನ್ನನು ಗಂಡನಗೆ ಒಪಪಬೆೀಡ. ಹಿೀಗೆ ತೊಡೆಯನ್ನನು
ಗಂಟುಹಾಕಕೊಂಡು ಕ್ಕೌಂಚ ಮರ್ಲಗಿಬಿಡು. ಬುದಿಧ ಬರಲ್.’ ಲ್ೀಲಾವತ ಹಾಗೆಯೀ ಮಾಡಿದಳು. ಗಂಡ ರಾತ್ಸೆರ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಬಳಚಲು
ಬಂದರೆ ‘ಚೂಟಿದರು, ಕಚಚಾದರು’ ಎಂದು ಅಳುತ್ತ ತ್ಸಾಯಿಯ ಮರ್ಗುಗೆಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮರ್ಲಗಲು ಪ್ರಾರರಂಭಸದಳು.
ಶರೀಪತಗೆ ಇದರಿಂದ ಬುದಿಧ ಬಂದಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ನ್ನನು ಗಂಡನಂದ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನ ಇಷಗಟವನ್ನುನು ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಈಗ
ನ್ನಡೆಯಲ್ಲಲಿ. ಶರೀಪತ ಜುಟಟನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆಸ ನಾರಣಪಪನ್ನಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾರಪು ಬಿಟಟ. ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಒಟಾಟದ ದಕಷಣೆ ದುಡಿಡನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಯಟರಿಯನ್ನುನು
ಕೊಂಡುಕೊಂಡ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ುತ ಶಳೆಳೆಹಾಕ ಅಗರಹಾರ ಸುತ್ುತವುದಕ್ಕೆಕಾ ಶುರುಮಾಡಿದ.
ಮದಲೆೀ ಜವರಗಡೆಡಯಿಂದ ಕೃಶನಾಗಿ, ಕಣುಣೊಗಳು ಹೂತ್ುಬಿದುದ ಇವತೊತೀ ನಾಳಯೀ ಎನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಣುತತದದ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ
ಬಿಸಲು ಮರ್ತ್ುತ ಹಸವಿನಂದ ಇನ್ನನುಷಗುಟ ನ್ನರಪ್ರೆೀತ್ಸಾಲನಾಗಿ ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದು ಬಿದದದೆದೀ ತ್ಡ ಅನ್ನಸೂಯ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕ್ಕಾಡತೊಡಗಿದಳು :
ತ್ನ್ನನು ಸೊೀದರಮಾವನ್ನ ಮರ್ಗ ತ್ಸಾನೆೀ ನಾರಣಪಪ? ಅವನ್ನು ಏನೆೀ ಕುಲಗೆಡಲ್, ಅವನ್ನ ಹೆಣಾನ್ನನು ಶೂದರರು ಎತತ ಸ್ಕಾಗಿಸದೆದೀ ಆದರೆ
ತ್ಸಾನ್ನು ಪ್ರಾರಣ ಇಟಟಕೊಳುಳೆವವಳಲಲಿ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರದು ಮರ್ೃದುಸವಭಾವ. ಗರುಡ ಊರು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಪರಚಂಡ, ಗಟಿಟಗ,
ನಮರ್ಮ ಹಾಗೆ ಭೀಳೆೀ ಅಲಲಿ. ಅವನೆಲಾಲಿದರೂ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರಕ್ಕೆಕಾ ಅಪಪಣೆ ಪಡೆದುಬಿಟಟರೆ ಆಭರಣವೆಲಲಿ ಮದಲೆ ಗವರ್ಶೆದಿಂದ
ತರುಗೊೀ ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿಗೆ ಸ್ಕೆೀರಿಬಿಡುತ್ಸೆತ. ಅವರ ಅನಷಗಟ ಬುಧಿಧಗೆ ದೆೀವರು ತ್ಕಕಾದು ಮಾಡಿದಾ ಎನನು. ಇಲಲಿದಿದದರೆ ಶಾಯಮರ್ ಮರ್ನೆ
ಬಿಟ್ಟೀಡಿ ಮಿಲ್ಟರಿ ಸ್ಕೆೀರುತತದದನೆ? ಈಗ ನ್ನನ್ನನು ಅಳಿಯನ್ನ ಮೀಲೆ, ನ್ನನ್ನನು ಸೊೀದರಮಾವನ್ನ ಮರ್ಗ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮೀಲೆ
ಅನ್ನುನುತ್ಸಾತರಲಾಲಿ- ಇವರು-ಇವರ ಮರ್ಗ ಶಾಯಮರ್ ಆಚಾರಾನ್ನನು ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಬರುತತದಾದನೆಂಬೀದು ಏನ್ನು ಖಾತರ. ಗರುಡಾ ಹೊೀಗಿ
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನನು ಒಲ್ಸಕೊಳಳೆಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಬಿಡಬೆೀಡಿ. ನೀವೂ ಹೊೀಗಿ. ಅವನ್ನು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರು – ನೀವಿಲ್ಲಿ ದಂಡಕ್ಕೆಕಾ
ಬಿದುದಕೊಂಡಿರೀವಾಗ – ನ್ನನ್ನಗೆ ಗೊತತಲಲಿವ? ಎಂದು ಹೊರಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಮರ್ನೆಯ ಮರ್ುಂಭಾಗ
ಹಿಂಭಾಗವನೆನುಲಲಿ ಪರಿೀಕಷಸ ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ಬಲಾತ್ಸಾಕಾರವಾಗಿ ದೂಡಿದದಳು.
ಶವಪೂಜೆಯ ನ್ನಡುವೆ ಕರಡಿ ಬಿಟಟಂತ್ಸೆ ಬಂದ ಕುಚೆೀಲಸವರೂಪದ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ
ರೀಷಾತರೀಷಗವಾಯಿತ್ು. ಉಸ್ಕ್ ಉಸ್ಕ್ ಎನ್ನುನುತ್ತ ಮರ್ುಂಭಾಗದ ಹೊಟೆಟಯನ್ನುನು ಒಂದು ಕ್ಕೆೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇನ್ನುಂದು
ಕ್ಕೆೈಯಿಂದ ನೆಲವನ್ನುನು ಊರಿ ಕೂತ್ವನ್ನನ್ನುನು ನ್ನುಂಗಿಬಿಡುವಂತ್ಸೆ ನ್ೀಡಿದ. ಜುಗಾಗೆತಜುಗಗೆ, ಜಿಪುಣಾಗೆರೀಸರ, ತ್ಸಾಯಿಗಗೆಂಡ ಎಂದೆಲಲಿ
ಅನ್ನನುಬೆೀಕ್ಕೆಂಬ ಆಸ್ಕೆಯನ್ನುನು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಎದುರಿದಾದರಲಲಿ ಎಂದು ಅದುಮಿಕೊಂಡ. ಎರೆದುಕೊಳಳೆಲು ಒಂದು ಚಮರ್ಚಾ
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ಎಳಳೆಣೆಣೊಯನ್ನೂನು ಕೊಳಳೆದಂತ್ಹ ವಜರಮರ್ುಷಟಯ ಬಾರಹಮಣಧ್ಮರ್ ಇವ. ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತಳಿದಿಲಲಿ? ಎರೆದುಕೊಳಿಳೆ ಎಂದು
ಹೆಂಡತ ಕ್ಕಾಡಿದರೆ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಎದುದ ನಾಲುಕಾ ಮೈಲ್ ನ್ನಡೆದು ಕೊಂಕಣಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೊೀಗುತ್ಸಾತನೆ. ‘ಏನ್ೀ ಕ್ಕಾಮರ್ತ್, ಒಳೆಳೆಣೆಣೊ
ತ್ರಿಸದಿದೀಯ ಹೆೀಗೆ? ಏನ್ನು ಬೆಲೆ? ಮಾಲು ಹೆೀಗಿದೆ? ಮರ್ುಗಗೆಲೀ ಹೆೀಗೆ, ನ್ೀಡುವ’ ಎಂದು ಕ್ಕೆೈಯಯಡಿಡ ಎರಡು ಚಮರ್ಚಾ
ಹಾಕಸಕೊಂಡು ಮರ್ೂಸದಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸ ‘ಚಂತ್ಸೆಯಿಲಲಿ. ಆದರೂ ಬೆರಕ್ಕೆ ಕಣಯಯ, ಯಾವತ್ುತ ಹೊಸ ಮಾಲು ಬರೀದು ಹೆೀಳು, ನ್ನಮರ್ಮ
ಮರ್ನೆಗೊಂದು ಡಬಬ ಆಗಬೆೀಕು’ ಎಂದು ತ್ಲೆಗೆ ಅದನ್ನುನು ಸವರಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತನೆ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಮಣಸನ್ನಕ್ಕಾಯಿ ಚೀಲಕ್ಕೆಕಾ ಕ್ಕೆೈಹಾಕ ‘ಒಂದು
ಮರ್ಣಕ್ಕೆಕಾೀನ್ನು ಬೆಲೆ’ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸ ಒಂದು ಮರ್ುಷಟ ಮಣಸನ್ನಕ್ಕಾಯನ್ನುನು ಲೀಕ್ಕಾಭರಾಮರ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಚೀಲಕ್ಕೆಕಾ
ಸ್ಕಾಗಿಸುತ್ಸಾತನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದ ಇನ್ನುಂದು ಮೈಲ್ ನ್ನಡೆದು ಶೆಣೆೈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕ್ಕಾಮರ್ತ್ನ್ನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷಗುಟ ದುಬಾರಿಯಪಪ’
ಎಂದು ಕ್ಕಾಮರ್ತ್ನ್ನನ್ನುನು ಹಳಿದು, ಇನೆನುರಡು ಚಮರ್ಚಾ ಎಳೆಳೆಣೆಣೊ, ಮರ್ುಷಟ ಮಣಸನ್ನಕ್ಕಾಯಿ. ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಕಾನುನ್ನ, ಅಡಿಗೆ. ಮರ್ತ್ಸೆತ
ಅವರಿವರ ತೊೀಟಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಿ ಬಾಳೆಲೆ ಕೊಯುದ ತ್ಂದು, ಅದನ್ನುನು ಒಣಗಿಸ ದನೆನು ಮಾಡಿ ಮಾರಿ ಒಂದಿಷಗುಟ ಕ್ಕಾಸು ಸಂಪ್ರಾದನೆ.
ಜನವಾರ ಮಾರಿ ಇನ್ನನುಷಗುಟ ಕ್ಕಾಸು. ಊಟದ ಕರೆಗೆಂದು ಹದಿದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕ್ಕಾದಿರುತ್ಸಾತನೆ. ಈಗ ಬಂಗಾರದ ಮೀಲೆ ಇವನ್ನ ಕಣುಣೊ ನೆಟಿಟದೆ.
ಏನಾದರೂ ಸ್ಕೆೈ – ಇವನಗೆ ಅದು ದಕಕಾದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಬೆೀಕು.
‘ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ’ ಎನ್ನುನುತ್ತ, ಏದುಸರುಬಿಡುತ್ತ, ಬೆವರನ್ನುನು ಒರೆಸಕೊಂಡು ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ:
‘ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆೀ, ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಸತರದ ಪರಕ್ಕಾರ ಅಡಿಡಇಲಲಿವಾದರೆ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡೀಕ್ಕೆಕಾ ನ್ನನ್ನನುದೆೀನ್ನೂ ಅಡಿಡಯಿಲಲಿ. ಎಷೆಟಂದರೂ ಅವ
ನ್ನನ್ನನು ಷಗಡಡಕ ಅಲಲಿವೆ? ತ್ಮರ್ಮ ಅಪಪಣೆಯಾದರೆ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಹಕುಕಾ ನ್ನನ್ನಗಲಲಿದೆ ಬೆೀರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲಲಿ’ ಎಂದು ಮರ್ುಚಚಾದ ಕಣಣೊನ್ನುನು
ಬಿಟಟ.
ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಪ್ರೆಚಾಚಾದ. ಇದಕ್ಕೆಕಾ ಯಾವ ಅಸತರವಿದೆ ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿ?
‘ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡೀ ಅಹರ್ಶೆತ್ಸೆಯ ಪರಶೆನು ಬಂದರೆ – ಏನ್ನು – ನ್ನನ್ನನುದೆೀನ್ನೂ ಅಡಿಡಯಿಲಲಿ. ನೀನೆೀ ಮಾಡಂತ್ಸೆ. ಬೆೀರೆಯವರ
ಪ್ರಾಪ್ರಾನ್ನನು ಸವೀಕರಿಸಲ್ಲಲಿ ಎಂದೆೀ ಬಾರಹಮಣಜನ್ನಮ ಬಂದಿರೀದು ತ್ಸಾನೆ? ಆದರೆ ಆ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊೀಟಿರ್ಶೆಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕು.
ಅಥಕವಾ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಸಥಳದ ನಾಯಯದ ಪರಕ್ಕಾರ ನ್ನನ್ನಗೆ ಸ್ಕೆೀರಬೆೀಕು.’
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಅತ್ಯಂತ್ ವಯಥಿತ್ರಾದರು. ಒಂದುವೆೀಳೆ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ ಪರಶೆನು ಇತ್ಯಥಕರ್ಶೆವಾದರೂ ಈ ಬಂಗಾರದ ಪರಶೆನು
ಇತ್ಯಥಕರ್ಶೆ ಮಾಡೀದು ಸುಲಭವಲಲಿ. ಘಳಿಗೆ ಘಳಿಗೆಗೂ ತ್ನ್ನನು ಜವಾಬಾದರಿ ಹೆಚುಚಾತತದೆ. ನಾರಣಪಪನ್ನ ಸವಾಲು ತರವಿಕರಮರ್ ಪ್ರಾದವಾಗಿ
ಬೆಳೆಯುತತದೆ… ಅಷಗಟರಲ್ಲಿ ಬಡವ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಬಡ ಬಾರಹಮಣರು ಬಂದು ಸ್ಕೆೀರಿದರು .
‘ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ…’ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ಹೊಟೆಟಯನ್ನುನು – ಆಳುವ ಮರ್ಕಕಾಳ ಬೆನ್ನನುನ್ನುನು ತ್ಸಾಯಿ ಸವರುರಂತ್ಸೆ – ಸವರುತ್ತ ಹೆೀಳಿದ : ‘ನ್ನನ್ನಗೆ
ಆರೀಗಯ ನೆಟಟಗಿಲಲಿ – ನಮರ್ಗೆ ಗೊತ್ುತ. ಆಹಾರವಿಲಲಿದೆೀ ಇದದರೆ ನ್ನನ್ನನು ಪ್ರಾರಣಕ್ಕೆಕಾೀ ಅಪ್ರಾಯ. ನೀವು ಒಂದು ಮಾಗರ್ಶೆ
ತೊೀರಿಸಬೆೀಕು. ಅಥಕವಾ ಆ ಅಪದಧಮರ್ರ್ಶೆದ ಪರಕ್ಕಾರ ಏನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೆಂದಾದರೂ ಆಜೆಞ ಮಾಡಬೆೀಕು. ಹೆಣವನ್ನುನು
ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿಟುಟಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಬಹುದೀ ಹೆೀಗೊೀ ಹೆೀಳಿ. ಅಲಲಿದೆ ಇದು ನ್ನಡುಬೆೀಸಗೆ. ಇನ್ನುಂದು ದಿನ್ನದಳಗೆ ಹೆಣ
ವಾಸನೆ ಬಂದು ನಾರೀದು ಖಂಡಿತ್. ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ನೆಯೀ ಅವನ್ನದದಕ್ಕೆಕಾ ಹತತರ. ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಒಳೆಳೆಯದಲಲಿ. ಅಗರಹಾರದ ಹಿತ್ದ
ದೃಷಟಯಿಂದ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ಅಥಕವಾ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಒಂದು ತೀಮಾರ್ಶೆನ್ನಕ್ಕೆಕಾ ಬರಬೆೀಕು.’
ಎಂದು ಮಾತ್ು ನಲ್ಲಿಸ ಸುತ್ತಲು ನ್ಡಿದ. ನಾರಣಪಪನೆಗೆ ಕ್ಕಾಮರ್ವಿದದಂತ್ಸೆ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ಹಸವು. ಹಸವು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಈ ಕಷಣ
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ಕ್ಕಾಪ್ರಾಡಿತ್ು. ದಡಡಬುದಿದಯನ್ನುನು ಕೊಟುಟ ಮಾತ್ಸಾಡಿಸತ್ು:
‘ನೀವು ಅಂದುಬಿಟಟರೆ ಸ್ಕಾಕು, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ, ನಮರ್ಮ ವಾಕಯವೆೀ ವೆೀದವಾಕಯ. ನ್ನಮರ್ಗೆ ಬಂಗಾರವೂ ಬೆೀಡ – ಏನ್ನೂ ಬೆೀಡ. ನೀವು
ಹೆೀಳಿ. ನಾವು ನ್ನಲವರು ಜನ್ನ ಈ ಕಷಣ ಆ ಹೆಣವನ್ನುನು ಎತತ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ಸೆತೀವೆ. ಆ ಬಂಗಾರಾನ್ನನು
ನ್ನಮರ್ಮ ಸ್ಕೆೀವಾಥಕರ್ಶೆವಾಗಿ ಮಾರುತಗೆ ಕರಿೀಟ ಮಾಡಿ ಹಾಕಸರಿ.’
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಳಗೆ ಥಕಟಟನೆ ಸ್ಕಾತವಕಶಕತ ಚಲ್ಸತ್ು. ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ಸಾಶರಾದರು.
ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ತ್ನ್ನನು ಗಟಿಟತ್ನ್ನವನೆನುಲಲಿ ವೆಚಚಾಮಾಡಿ ಈ ಸಂಧ್ಭರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಏನೆನ್ನನುಬೆೀಕ್ಕೆಂಬುದನ್ನುನು ಚಂತಸದ. ಮಾರುತಗೆ ಬಂಗಾರ
ಸ್ಕೆೀರಲ್ ಎಂದು ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ಅಂದ ಮಾತಗೆ ಎದುರಾಡುವುದು ಪರಮರ್ ಪ್ರಾಪ. ಆದದರಿಂದ ಈಗ ತ್ಸಾನೆೀನ್ನು ಹೆೀಳುವುದು
ಉಚತ್?
‘ಪ್ರಾಪ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದಂತ್ಸೆ ಮಾಡಲ್. ಆಗದವರು ಇದೆದೀ ಇರುತ್ಸಾತರಲಲಿ. ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆೀನಾದರೂ
ದುಡುಕದರೆ – ಏನ್ನು – ಗುರುಳಿಗೆ ಅದು ತ್ಪುಪ ಎನಸಬಿಟಟರೆ – ಏನ್ನು – ನ್ನಮಮಲಲಿರ ಗತ ಏನ್ನು ಹೆೀಳು . ನಾವು ಪ್ರಾಪ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರ
ಖಾಯತಗೂ ಚುಯತಯಾಗದಂತ್ಸೆ ನ್ೀಡಿಕೊೀಬೆೀಕು. ಏನ್ನು. ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದವರನ್ನುನು ದೂರವಿಟಟಂತ್ಸೆ ಆಮೀಲ್ಂದ ಎಲಾಲಿದರೂ
ನ್ನಮರ್ಮನ್ನನು ಮರ್ತ್ದ ಬಾರಹಮಣರು ದೂರಾ ಇಟಟರೆ…’
ಎಂದು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಬಹಳ ಮರ್ೃದವಾಗಿ ನ್ನಗುತ್ತ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಮಾತಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಒಪಪದೆ ಎನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸುತ್ತ ಹೆೀಳಿದ.
ಇದರಿಂದ ಮಾಲ್ೀಸನ್ನ ಮಾತ್ು ಗೊತತಲಲಿದ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೂ ಸಂತೊೀಷಗವಾಯಿತ್ು.
‘ಈಗ ನೀವೆಲಲಿ ಮರ್ನೆಗೆ ಹೊೀಗಿರಿ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆೀ. ನಾನ್ನು ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರನೆಲಲಿ ಬುಡ ಮೀಲು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆಕಾೀನ್ನು ಉತ್ತರಾಂತ್
ಪತ್ಸೆತಮಾಡುತ್ಸೆತೀನೆ – ಇವತ್ುತ ರಾತ್ಸೆರಯಲಾಲಿ ಕೂತ್ು.’
ಎಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ತ್ುಂಬ ಬಳಲ್ ಅಂದರು.
ಸಂಜೆಯಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಸಂಧ್ಯಾಯವಂದನ್ನವಿಲಲಿ, ಊಟವೂ ಇಲಲಿ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಕ್ಕೆೈಗೆೀನ್ನೂ ಕ್ಕೆಲಸವಿಲಲಿದೆ
ರಗಳೆಯಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆಕಾ, ಹೊರಿಗಿಂದ ಒಳಕ್ಕೆಕಾ, ಓಡಾಡಿದರು. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೂತದದ ಚಂದಿರಗೆ ‘ಮೀಲೆ ಬಂದು
ಕೂತ್ುಕೊ’ ಎಂದರು. ಹೆಂಡತಯನ್ನುನು ಮರ್ಗುವಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಎರಡು ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲ್ಗೆ ಎತತಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಮರ್ೂತ್ರ ಹೊಯಿಯಸ, ತರುಗಿ
ಎತತ ತ್ಂದು ಹಾಸಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮರ್ಲಗಿಸದರು. ಸಂಜೆಯ ಔಷಗಧ್ವನ್ನುನು ಕುಡಿಸ, ತರುಗಿ ನ್ನಡುಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದು ಲಾಟಿೀನನ್ನ
ಬೆಳಕನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಸತರಗಳನ್ನುನು ತರುವಿಹಾಕುತ್ತ ಕೂತ್ರು
ಶನಾರ್ಶೆಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ್ನ ರಾತ್ಸೆರ ಕ್ಕೆಳೂರು ಮೀಳದವರ ಜಾಂಬುವಂತ-ಕಲಾಯಣ ನ್ೀಡಹೊೀಗಿದದ ಶರೀಪತಗೆ ನಾರಣಪಪ
ಶವಮಗೆಗೆಯಿಂದ ಬಂದವನ್ನು ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿದು ಮರ್ಲಗಿದೂದ ತಳಿಯದು, ಸತ್ತದೂದ ತಳಿಯದು. ತಳಿದಿದದರೆ ಅಗರಹಾರದಲೆಲಿಲಲಿ
ಗುಪತವಾಗಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಆಪತನಾದ ಗೆಳೆಯನ್ಬಬನ್ನ ಸ್ಕಾವಿನಂದಾಗಿ ಅವನಗೆ ವಯಥೆಯಾಗುತತತ್ುತ. ಅವನ್ನು ಮರ್ನೆ ಬಿಟುಟ ಹೊರಟು ವಾರದ
ಮೀಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಕೆೀಳೂರು ಮೀಳದ ಭಾಗವತ್ನ್ನ ಸ್ಕೆನುೀಹಮಾಡಿ ಅವನ್ನು ಬಿಡಾರ ಬಿಟಟಲ್ಲಿ ಆಟದವರ ಜೊತ್ಸೆ ತ್ಂಗಿ, ಊಟಮಾಡಿ,
ರಾತ್ಸೆರ ಆಟ ನ್ೀಡಿ, ಹಗಲು ನದೆದಮಾಡಿ, ಬಿಡುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಕಕಾಪಕಕಾದ ಹಳಿಳೆಯ ಜನ್ನರಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಮೀಳದವರಿಗೆ ವಿೀಳಯಕೊಟುಟ
ಸ್ಕಾವಗತಸುವಂತ್ಸೆ ಪರಚಾರಮಾಡಿ, ಸರಸ-ಕುಶಲ-ಸಂಭಾಷಗಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಕವನ್ನುನು ಒಂದು ವಾರ ಮರ್ರೆತದುದ, ಇವತ್ುತ ರಾತ್ಸೆರ ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ
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ಬಾಯಟರಿ ಹಿಡಿದು ಕ್ಕಾಡಿನ್ನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆಕ್ಕಾಕಾಗಿ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಒಂದು ಪದ ಹೆೀಳುತ್ತ ಬರುತತದಾದನೆ. ಮೀಲಕ್ಕೆಕಾ ಬಾಚದ ಅವನ್ನ
ಕ್ಕಾರಪನ್ನ ಕೂದಲು ಕ್ಕೌಷರವಿಲಲಿದೆ ಕತತನ್ನ ತ್ನ್ನಕ ಬೆಳೆದಿರಲು ಕ್ಕಾರಣ ತ್ನ್ನಗೊಂದು ಸತರೀವೆೀಷಗವನ್ನುನು ಮರ್ುಂದಿನ್ನ ವಷಗರ್ಶೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ
ಭಾಗವತ್ ಕೊಟಟ ಆಶಾವಸನೆ. ಎಷೆಟಂದರೂ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ತದಿದದ ನಾಲ್ಗೆ ತ್ಸಾನೆೀ? ನನ್ನನು ವಾಕಯಸರಣ ಗಂಟಲು
ಪರಿಶುದಧವಾಗಿದೆಯಂದು ಭಾಗವತ್ ಮಚಚಾದದ. ಅಲಲಿದೆ ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಂದ ಒಂದಿಷಗುಟ ಸಂಸಕಾೃತ್ ತ್ಕರ್ಶೆ ಪುರಾಣ ಕ್ಕೆೀಳಿ ಯಕಷಗಾನ್ನದ
ಗಹನ್ನವಾದ ಸಂಭಾಷಗಣೆಗೆ ಅವಶಯವಾದ ಸಂಸಕಾೃತಯೂ ಇದೆ ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿ. ಮೀಳದಲಲಿಂದು ಪ್ರಾಟುರ್ಶೆ ಸಕಕಾದ ಮಲೆ ಬಜಜದ ಒಡೆ,
ಬಜಜದ ಪ್ರಾಯಸ ಹಲಸನ್ನ ಹಣಣೊನ್ನ ಮರ್ುಳಕಕ್ಕೆಕಾಂದು ಬದುಕುವ ಬಾರಹಮಣರ ಕೊಂಪ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಶರೀಪತಗೆ
ಹಷಗರ್ಶೆ ತ್ುಂಬಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯವಾಗುತತಲಲಿ. ಅಲಲಿದೆ ಪೂಜಾರಿ ಶೀನ್ನನ್ನ ಗುಡಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದಿದದ ಹೆಂಡ ಹಿತ್ವಾಗಿ
ತ್ಲೆಗೆ ಏರಿ ಕ್ಕಾಡಿನ್ನ ಗಾಢವಾದ ಮೌನ್ನ ಅವನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನಡುಕ ಹುಟಿಟಸುತತಲಲಿ. ಎರಡು ಸೀಸ್ಕೆ ಹೆಂಡ; ಒತತದಡನೆ ಬೆಳಕು ಚಲುಲಿವ,
ಹಳಿಳೆಯ ಜನ್ನರಿಗೆ ಪರಮಾಶಚಾಯರ್ಶೆ ವಸುತವಾದ ಬಾಯಟರಿ – ಹಿೀಗೆ ಸಶಸತರನಾಗಿ ಹೊರಟಮೀಲೆ ದೆವವವೆಲ್ಲಿ, ಭೂತ್ವೆಲ್ಲಿ?
ದೂವಾರ್ಶೆಸಪುರ ಹತತರವಾದಂತ್ಸೆ ಅವನ್ನ ಮೈ ತ್ನ್ನಗೆ ಕ್ಕಾದಿರುವ ಸುಖದ ಕಲಪನೆಯಿಂದ ಬೆಚಚಾಗಾಯಿತ್ು. ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ
ತೊಡೆಯನ್ನುನು ಗಂಟು ಹಾಕ ಕ್ಕೌಂಚ ಮರ್ಲಗಿದರೆೀನ್ನಂತ್ಸೆ? ಬೆಳಿಳೆಯಿದಾದಳಲಲಿ. ಬೆಳಿಳೆ ಹೊಲತಯಾದರೆೀನ್ನಂತ್ಸೆ? ನಾರಣಪಪ
ಹೆೀಳುವುದಿಲಲಿವೆ – ಕ್ಕಾಳಿಯಾದರೆೀನ್ನು? ಬೀಳಿಯಾದರೆೀನ್ನು? ಬೆಳಿಳೆ ಕ್ಕಾಳಿಯೂ ಅಲಲಿ, ಬೀಳಿಯೂ ಅಲಲಿ. ಬಚಚಾ-ಗಲಲಿದ, ಬತತದ
ಮಲೆಯ, ಬೆೀಳೆಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಬಾಯಿಯ ಯಾವ ಬಾರಹಮಣ ಹುಡುಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಮರ್? ಕ್ಕೆೈಗೆ ತೊಡೆಗೆ ಭತರ್ಶೆಯಾಗಿ
ಸಗುವ, ಮರ್ರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಣಣೊನ್ನಲ್ಲಿ ಯಣೆಯಾಡುವ ಹಾವಿನ್ನಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆ ಹೊರಳುವ ಬೆಳಿಳೆಗೆೀನ್ನು ಕೊರತ್ಸೆ? ಎಷಗುಟ ಹೊತತಗೆ
ಅವಳು ಗುಡಿಸಲ್ನ್ನ ಎದರು ಮರ್ಡಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಾಯಿಸದ ಬಿಸನೀರು ಸ್ಕಾನುನ್ನ ಮಾಡಿ, ಅವಳಪಪ ತ್ಂದ ಹುಳಿ ಹೆಂಡವನ್ನನುಷಗುಟ ಕುಡಿದು
ಬೆಚಚಾಗೆ ಹದವಾಗಿರುತ್ಸಾತಳೆ : ಶುರತ ಮಾಡಿದ ಮರ್ೃದಂಗದಂತ್ಸೆ. ಅಚಚಾಕಪೂಪ ಅಲಲಿ, ಬಿಳುಚದ ಬಿಳಿಯೂ ಅಲಲಿ – ಬಿೀಜಕ್ಕೆಕಾ ಫಲವತ್ಸಾತದ
ಎಳೆಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಕಾದ ಮರ್ಣಣೊನ್ನ ಬಣಣೊ ಅವಳ ಮೈ; ಶರೀಪತಯ ನ್ನಡೆಯುವ ಹೆಜೆಜ ನಲುಲಿತ್ತದೆ. ಖುಷಗೆ ಬಾಯಟರಿಯತತ ಬೆಳಕು ಮಾಡಿ
ಆರಿಸುತ್ಸಾತನೆ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಹೊತತಸ ಅರಣಯದ ಸುತ್ತ ಬೆಳಕನ್ನುನು ಚೆಲ್ಲಿ ರಾಕಷಸವೆೀಷಗ ಹಾಕ ಬಂದ ಆಟದವನ್ನಂತ್ಸೆ ಹಿಗುಗೆತ್ಸಾತನೆ. ಥೆೈ ಥೆೈ ತ್ಕಥೆೈ
ಥೆೈಥೆೈಥೆೈ : ಕುಣಯುತ್ಸಾತನೆ. ಕುಮರ್ಮಚಟುಟ ಹಾಕ ಹಾಕ ತ್ನ್ನಗೆ ಮರ್ಂಡಿಯ ಮೀಲೆ ಸುತ್ುತವುದಕ್ಕೆಕಾ ಬರುತ್ತದ ನ್ೀಡುವ ಎಂದು
ಪರಯತನುಸ ಮರ್ಂಡಿಗೆ ಪ್ರೆಟಾಟಗಿ ಎದುದ ನಲುಲಿತ್ಸಾತನೆ. ಅರಣಯದ ನಜರ್ಶೆನ್ನತ್ಸೆ, ಬಾಯಟರಿಯ ಬೆಳಕಗೆ ಗಾಬರಿಯಾದ ಹಕಕಾಗಳ ರೆಕ್ಕೆಕಾಯ
ಪಟಪಟದಿಂದ ಅವನೆಗೆ ಇನ್ನನುಷಗುಟ ಮರ್ದವುಕುಕಾತ್ತದೆ. ಕರೆದ ಕೂಡಲೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತವೆ : ನ್ನವರಸಭಾವಗಳು. ಕೊೀಪವೆೀ,
ಬಿೀಭತ್ಸಾವೆೀ, ರೌದರವೆೀ, ಭಕತಯೀ, ಶೃಂಗಾರವೆೀ – ಒಂದರಿಂದಂದಕ್ಕೆಕಾ ಸಲ್ೀಸ್ಕಾಗಿ ಜಾರುತ್ತದೆ ಅವನ್ನ ಕಲಪನೆ. ಈಗ ಲಕಷಮೀದೆೀವಿ
ನ್ನಸುಕನ್ನಲೆಲಿದುದ ಯಕಷಗಾನ್ನದ ಧ್ಯಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯರಾಗದ ಕೀತ್ರ್ಶೆನೆಯನ್ನುನು ಶೆೀಷಾಶಾಯಿಗೆ ಹಾಡುತತದಾದಳೆ….
ಏಳು… ನಾರಾss ಯಣನ್ನ
ಏಳು ಲಕಷಮೀರಮರ್ಣ ss
ಏಳಯಯ ss ಬೆಳ ss ಗಾಯಿತ್ೂ…
ಶರೀಪತ ಕಣಣೊನ್ನಲ್ಲಿ ನೀರೆೀ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಬಂದು ಎಬಿಬಸುತ್ಸಾತನೆ – ‘ಏಳು ನಾರಾಯಣನೆ.’ ನಾರದ ಬಂದು ತ್ಂಬೂರಿ
ಬಾರಿಸುತ್ತ ಎಬಿಬಸುತ್ಸಾತನೆ – ‘ಏಳು ಲಕಷಮೀರಮರ್ಣ.’ ಸಮರ್ಸತ ಪಶುಪಕಷಗಳು, ವಾನ್ನರ, ಕನ್ನನುರ, ಯಕಷ, ಗಂಧ್ವಾರ್ಶೆದಿಗಳು
ಬೆೀಡಿಕೊಳುಳೆತ್ಸಾತರೆ – ‘ಏಳಯಯ ಬೆಳ ss ಗಾಯಿತ್ು.’ ಶರೀಪತ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಲಾಸಯದಲ್ಲಿ ಉಟಟ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಸೀರೆಯಂತ್ಸೆ ಹಿಡಿದು
ಕ್ಕೆೈಯಾಡಿಸ, ಕತ್ುತ ಕೊಂಕಸ ಕುಣದ. ಶೀನ್ನನ್ನ ಹೆಂಡ ಏರೆೀ ಬಿಟಿಟತ್ಲಲಿ, ನಾರಣಪಪನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಇನ್ನನುಷಗುಟ
ಏರಿಸಬಿಡಬೆೀಕ್ಕೆಂದುಕೊಂಡ. ಯಕಷಗಾನ್ನದ ಸತರೀಪ್ರಾತ್ರಗಳೆಲಲಿ ನೆನ್ನಪ್ರಾಗುತ್ತವೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಣೊನ್ನ ಮೀಹಕ್ಕೆಕಾ ಬಲ್ಯಾಗದ
ಋಷಯೀ ಇಲಲಿ. ವಿಶಾವಮಿತ್ರನ್ನ ತ್ಪ್ೀಭಂಗ ಮಾಡಿದ ಮೀನ್ನಕ್ಕೆ – ಹೆೀಗಿದಿದರಬೆೀಕು ಅವಳು? ಚಂದಿರಗಿಂತ್ ಸುಂದರಿಯಿದಿದರಬೆೀಕು.
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ಯಾರ ಕಣಣೊಗೂ ಹರಕು ತ್ುಂಡುಟುಟ ಗೊಬಬರ ಎತ್ತಲು ಬರುವ ಬೆಳಿಳೆಯ ರೂಪು ಬಿೀಳದಿದುದದು ಪರಮಾಶಚಾಯರ್ಶೆ. ಅದರಲ್ಲಿ
ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವೂ ಇಲಲಿ ಎನನು. ಬಾರಹಮಣಾಥಕರ್ಶೆದ ಗೊಡುಡಗಳ ಕಣಣೊಗೆ ಏನ್ನು ತ್ಸಾನೆ ಕಂಡಿೀತ್ು? ಸ್ಕಾರಿ ಸ್ಕಾರಿ ಮರ್ಕಕಾಳಿಗೆನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ವಿವರಿಸುತ್ಸಾತರೆ : ವೆೀದವಾಯಸರು ಎಷಗುಟ ಪುಳಕತ್ರಾಗಿರಬೆೀಕು! ಉದಯಕ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎದುದ
ಉಷೆಯನ್ನುನು ಕಂಡಾಗ ಭಗವಂತ್ ಈ ಮಾತ್ುಗಳನ್ನುನು ಅವರ ಬಾಯಿಂದ ಆಡಿಸದಾಗ ‘ಸ್ಕಾನುನ್ನ ಮಾಡಿ ಶುಭರಳಾದ ಪುಷಗಪವತಯ
ತೊಡೆಗಳ ಹಾಗೆ’ : ಆಹಾ ಎಂತ್ಹ ಧಿೀರ ಕಲಪನೆ, ಸುಂದರ ಉಪಮ. ಆದರೆ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಅದು ಬರಿಯ ಮರ್ಂತ್ರ,
ಉದಯೀಗಕೊಕಾಂದು ಮಾಗರ್ಶೆ. ರಾಜನ್ನ ವೆೀಷಗ ಹಾಕುವ ಕುಂದಾಪುರದ ನಾಗಪಪ ಎಷ್ಟಂದು ಗಮರ್ಮತತನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ನಾನುಡುತ್ಸಾತನೆ : ಈ
ದುಂಬಿಗಳೂ, ಈ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್, ಸಂಪಗೆ, ಮರ್ಲ್ಲಿಗೆ, ಕ್ಕೆೀದಗೆ ಬೆಳೆದ ಈ ವನ್ನವೀ, ಇಲ್ಲಿ ಏಕ್ಕಾಂಗಿಯಾಗಿ, ಅವನ್ನತ್ವದನೆಯಾಗಿ,
ದಃಖದಿಂದ ಬಾಧಿತ್ಳಾಗಿ ಕ್ಕಾಣುವ ಎಲೆೈ ರಮರ್ಣ, ನೀನ್ನು ಯಾರು? ಶರೀಪತ ಮರ್ುಗುಳನುಗುತ್ತ ನ್ನಡಿಯುತ್ಸಾತನೆ. ಅಗರಹಾರದಲೆಲಿಲಲಿ
ಸ್ಕೌಂದಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಕ್ಕಾಣುವ ಕಣಣೊರುವುದೆಂದರೆ ಇಬಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ : ನಾರಣಪಪನಗೆ, ಚಂದಿರಗೆ, ಮರ್ಹಾ ರೂಪವತಯಂದರೆ ಚಂದಿರ.
ಈ ನ್ನೂರು ಮೈಲ್ ವಿಸತೀಣರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಅಂಥಕದಂದು ಪುತ್ತಳಿಯನ್ನುನು ತೊೀರಿಸ. ಸ್ಕೆೈ ಎಂದುಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ. ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟನಗೂ ಅಲಪಸವಲಪ
ರಸಕತ್ಸೆ ಇಲಲಿವೆಂದಲಲಿ. ಆದರೆ ಅಲಲಿಂದು ಇಲಲಿಂದು ಶೆಟಟರ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಮಲೆಯ ಮೀಲೆ ಕ್ಕೆೈಯಾಡಿಸೊೀದಕಕಾಂತ್ ಹೆಚಚಾನ್ನ
ತ್ಸಾಕತತಲಲಿ ಅವನಗೆ. ಹಾಗೆ ನ್ೀಡಿದರೆ ನಜವಾದ ರಸಕರೆಂದರೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಚಾಯರ್ಶೆರು. ಸ್ಕಾವಿರಕೊಕಾಂದು ಜನ್ನ ಅಂಥಕವರು. ಅವರು
ನತ್ಯ ಸಂಜೆ ಪುರಾಣವನ್ನುೀದುತ್ತ ಆ ಶ್ಲಿೀಕಗಳಿಗೆ ರಮರ್ಯವಾಗಿ ಅಥಕರ್ಶೆ ಹೆೀಳುವ ಗತ್ುತ ಕ್ಕೆೀಳಿದರೆ ಎಂತ್ಹ ಮರ್ಹಾಮರ್ಹಾ
ಭಾಗವತ್ನಗೂ ನಾಚಕ್ಕೆಯಾಗಬೆೀಕು. ಎಂತ್ಹ ನ್ನಯವಾದ ಮಾತ್ು, ಮರ್ೃದವಾದ ನ್ನಗು, ಕಣಣೊಗೆ ಕಟುಟವ ರೂಪು, ಜುಟುಟ, ಅಂಗಾರ,
ಅಕಷತ್ಸೆ, ಜರಿೀಶಾಲು ಒಪುಪವುದೆಂದರೆ ಅವರಿಗೊಬಬರಿಗೆೀನೆೀ. ಅಷಗಟಮರ್ಠಗಳಲ್ಲಿ, ದಕಷಣದ ಮರ್ಹಾಪಂಡಿತ್ರ ಜೊತ್ಸೆ ವಾದಿಸ
ಗೆದುದಬಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆೈದು ಜರಿೀ ಶಾಲುಗಳಿವೆಯಂತ್ಸೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಚಚಾಕೊಳುಳೆವವರಲಲಿ. ಪ್ರಾಪ ಅವರ ಹೆಂಡತ
ನತ್ಯರೀಗಿ – ಮರ್ಕಕಾಳಿಲಲಿ ಮರ್ರಿಯಿಲಲಿ. ಅಷ್ಟಂದು ರಮರ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಕಾಳಿದಾಸನ್ನ ಸತರೀವಣರ್ಶೆನೆಗಳನ್ನುನು ವಿವರಿಸುತ್ಸಾತರಲಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸವತ್ಃ
ಆಸ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲಲಿವೆ? ತ್ಸಾನ್ನು ಪರಥಕಮರ್ಬಾರಿಗೆ ಹೊಳೆಗೆ ನೀರೆಗೆಂದು ಬಂದಿದದ ಬೆಳಿಳೆಯನ್ನುನು ಸಂಭೀಗಿಸದುದ ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಓದಿದ
ಶಾಕುಂತ್ಲ ಕ್ಕೆೀಳಿ. ತ್ಡೆಯಲಾರದೆೀ ಎದುದ ಹೊೀದೆ. ಮರ್ಡಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತ್ುಂಬಿ ತ್ಲೆಯ ಮೀಲೆ ಹೊತ್ುತ, ಉಟಟ ತ್ುಂಡಿನ್ನ
ಸರಗು ಜಾರಿ ಬೆಳದಿಂಗಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಣಣೊನ್ನ ಬಣಣೊದ ಮಲೆಗಳನ್ನುನು ಕುಣಸುತ್ತ ಹೆಜೆಜ ಹಾಕದವಳು ಶಕುಂತ್ಲೆಯಂತ್ಸೆ ಕಂಡಳು.
ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ವಣರ್ಶೆನೆಯನ್ನುನು ಖುದುದ ಆಸ್ಕಾವದಿಸದಾದಯಿತ್ು.
ಶರೀಪತ ಒಳದಾರಿಯಿಂದ ಸೀದ ಗುಡಡದ ಮೀಲ್ದದ ಹೊಲೆಯರ ಗುಡಡಗಳ ಕಡೆ ನ್ನಡೆದ. ಅಮಾಸ್ಕೆ ಎದುರಿನ್ನ ಕಡುಕಪುಪ ರಾತ್ಸೆರಯಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಗುಡಿಗೆ ಬೆಂಕ ಹತತ ಉರಿಯೀದು ಕಂಡಿತ್ು. ಅದರ ಬೆಳಕನ್ನ ಆವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸ ಮರ್ಸ ರೂಪಗಳು. ದೂರದಲ್ಲಿ ನಂತ್ು
ನ್ೀಡಿದ, ಆಲ್ಸದ. ಯಾರೂ ಗುಡಿಗೆ ಹತತದ ಬೆಂಕಯನ್ನುನು ಆರಿಸುವ ಯತ್ನುದಲ್ಲಿದದಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಣಸಲ್ಲಲಿ. ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಪಟುಟ ಒಂದು
ಮಟಿಟನ್ನ ಸಂದಿ ನಂತ್ು ಕ್ಕಾದ. ಬಿದಿರಿನ್ನ ಗಳದಿಂದ ಕಟಿಟ ಚಾಪ್ರೆ ಹೊದಿಸ, ಸೊೀಗೆ ಹಚಚಾದ ಗುಡಿ ಬೆೀಸಗೆಯಾದದರಿಂದ ಕಷಣದಲ್ಲಿ
ಧ್ಗಧ್ಗ ಉರಿದು ನೆಲಸಮರ್ವಾಯಿತ್ು. ಮರ್ಸರೂಪಗಳು ತ್ಮರ್ಮ ಗುಡಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ರಳಿದವು. ಎದದ ಬೆಂಕಯ ಝಳಕ್ಕೆಕಾ ಗೂಡುಗಳನ್ನುನು
ಬಿಟುಟ ಕ್ಕಾತ್ರದಿಂದ ಕೂಗಿದ ಹಕಕಾಗಳು ಮರ್ರಳಿ ಗೂಡು ಸ್ಕೆೀರಿದವು. ಶರೀಪತ ಮಲಲಿಗೆ ಹೆಜೆಜಯಿಟುಟ ಹೊೀಗಿ, ಬೆಳಿಳೆಯ ಗುಡಿಯಿಂದ
ಸವಲಪ ದೂರ ನಂತ್ು ಚಪ್ರಾಪಳೆ ತ್ಟಿಟದ.
ತ್ಲೆಗೆ ಬಿಸನೀರು ಸ್ಕಾನುನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕೆರಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ತ್ುಂಡುಟುಟ, ಸೊಂಟದ ಮೀಲೆ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ, ಕಪುಪ ಕೂದಲ್ನ್ನ ರಾಶಯನ್ನುನು
ಬೆನನುನ್ನ ಮೀಲೆ ಮರ್ುಖದ ಮೀಲೆ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡಿದದ ಬೆಳಿಳೆ ಬೆತ್ತಗೆ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಸದುದ ಮಾಡದೆ ದೂರದಿಂದ ಪ್ದರಿನ್ನ
ಸಂದಿ ಮರ್ರೆಯಾದಳು. ಅವಳು ಮರ್ರೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮರ್ರವಂದರ ಹಿಂದೆ ನಂತ್ು ಕ್ಕಾದ ಶರೀಪತ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಕಣುಣೊಹರಿಸ ನ್ೀಡಿ,
ಯಾರೂ ಸುಳಿದಾಡುತತಲಲಿವೆಂದು ಖಚತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೆಳಿಳೆ ಅಡಗಿದ ಮಟಿಟಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಾಯಟರಿ ಹಾಕ – ಆರಿಸ – ಅವಳನ್ನುನು
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )
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ತ್ಬಿಬ ಆತ್ುರದಿಂದ ಸರಾಡಿದ.
‘ಅಯಯ, ಇವತ್ುತ ಬಾಯಡಯಯ.’
ಬೆಳಿಳೆ ಹಿೀಗೆ ನ್ನುಡಿದದೆದೀ ಇಲಲಿ. ಶರೀಪತಗೆ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಅವಳ ಮಾತ್ನ್ನುನು ಲೆಕಕಾಕ್ಕೆಕಾ ತ್ರದೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆಕಾ ಸುತತದದ ಅವಳ
ತ್ುಂಡನ್ನುನು ಬಿಚಚಾದ.
‘ಪಳಳೆ ಮರ್ತ್ುತ ಆತ್ನ್ನ ಹೊಲತ ದೆಯಯ ಮಟಿಟಯೀ ಏನ್ನು ಕತ್ಸೆಯೀ ಸತ್ತವು ಅಯಯ ಇವತ್ುತ.’
ಶರೀಪತಗೆ ಈಗ ಮಾತ್ು ಬೆೀಡ. ದುಂಡಗೆ ನಂತದದವಳನ್ನುನು ನೆಲಕ್ಕೆಕಾಳೆದ. ‘ಎಲೂಡ ಸತ್ುತಬಿಟಟವೆಂದು ಶವಾನ್ನನು ಅಲೆಲಿ ಬಿಟುಟ ಗುಡಿಗೆೀ
ಬೆಂಕ ಕೊಟುಟ ಬಿಟಟವು. ಜರಾ ಬಂದು ಸತ್ತವು ಮರ್ುಚಚಾದದ ಕಣುಣೊ ಬಿಚಚಾಲ್ಲಲಿ.’
ಶರೀಪತಗೆ ಅಸಹನೆ. ಏನ್ೀ ಆಡುತತದಾದಳೆ. ಎಲ್ಲಿಯೀ ಇದಾದಳೆ, ಅಷ್ಟಂದು ಕ್ಕಾತ್ರಿಸ ಬಂದರೆ ಯಾರೀ ಸತ್ತವೆಂದು
ಹರಟುತತದಾದಳೆ. ಈ ಸಮರ್ಯ ಹಿೀಗೆ ಮಾತ್ನಾಡುವವಳೆೀ ಅಲಲಿ ಅವಳು. ಬಿೀಳುವ ಮರ್ಳೆಗೆ ಬಾಗುವ ಪ್ರೆೈರಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಇವಳು…
ಬೆಳಿಳೆ ತ್ುಂಡುಟುಟಕೊಳುಳೆತ್ತ ‘ಅಯಯ, ಒಂದು ವಿಶಯ. ಅಂಥಕದಂದು ಆಶಚಾಯರ್ಶೆ ನಾ ಕಂಡೆೀ ಇಲಲಿ. ನ್ನಮರ್ಮ ಗುಡಿೀಗೆ ಏನ್ನುಣಣೊಕಕಾರುತ್ಸೆತೀಂತ್ ಇಲ್ ಹೆಗಗೆಣ
ಬರಬೆೀಕು? ಬಾರಂಬರ ಮರ್ನೆೀಲ್ ಇದದ ಹಾಗೆೀನ್ನು ನ್ನಮರ್ಮ ಗುಡಿ? ಈಗ ನೆಂಟರ ಹಾಗೆ ಬಂದು ನೆಲಸಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಹತ್ಸಾತವೆ. ಸೂರಿನಂದ
ತ್ಪತ್ಪ ಉದುರಿ ಗಿರಗಿರ ಸುತತ ಸ್ಕಾಯಕ್ಕೆಕಾ ಹತ್ಸಾತವೆ. ಬೆಂಕಬಿದದ ಗುಡಿೀಂದ ಪ್ರಾರಣ ಹಿಡಿದು ಓಡೀರಂಗೆ ಕ್ಕಾಡು ಬಿದುದ ಓಡಲ್ಕ್ಕೆಕಾ
ಹತ್ಸಾತವ. ಇಂಥಾ ಪ್ರಾಡು ನಾ ಕಂಡಿಲಲಿ. ದೆಯಯದವನ್ನನ್ನುನು ಗಣಾ ಬರಿಸ ಕ್ಕಾಯಳಬಾಕು. ಹೊಲೆೀರ ಗುಡಿಗೆ ಇಲ್ ಬರೀದೆೀನ್ನು,
ಹೊಲೆಯ ಕಟಿಟಗೆ ಮರ್ುರಿದಂತ್ಸೆ ಲಕಕಾ ಸ್ಕಾಯೀದುಂದೆರೀನ್ನು – ಕ್ಕಾಯಳಬಾಕು.’
ಶರೀಪತ ಪಂಚೆಯುಟುಟ, ಅಂಗಿ ತೊಟುಟ, ಕಸ್ಕೆಯಿಂದ ಬಾಚಣಗೆ ತ್ಸೆಗೆದು ಕ್ಕಾರಪು ಬಾಚ, ಬಾಯಟರಿ ಹತತಸ ನ್ೀಡುತ್ತ ಅವಸರದಲ್ಲಿ
ಓಡಿ ಬಿಟಟ. ಬೆಳಿಳೆ ಮರ್ಲಗಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಸರಿಯೀ ಹೊತ್ುರ್ಶೆ ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಕಕಾಲಲಿ, ಬಾಯಿ ಬಿಟಟರೆ ಅವಳದುದ ಗಣ, ದೆಯಯ.
ನಾರಾಣಪಪನ್ನನ್ನುನು ನ್ೀಡುವ ಅವಸರದಿಂದ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಮೀಲೆಕ್ಕೆಕಾತತ ಕಟಿಟ ಗುಡಡವನನುಳಿದ. ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಇವತ್ುತ ರಾತ್ಸೆರ ಅಲೆಲಿ
ಮರ್ಲಗಿ ಬೆಳಗೆಗೆ ಎದುದ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಮರ್ನೆಗೆ ಹೊೀದರೆ ಸರಿ. ಮತ್ತಗೆ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮರ್ನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ನ್ನ ಎದರು
ನಂತ್ು ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ತ್ಳಿಳೆದ. ಅಗಳಿ ಹಾಕರಲ್ಲಲಿ. ಇನ್ನೂನು ಎದಿದರಬೆೀಕು ಅವ ಎಂದು ಖುಷಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೊೀದ. ಬಾಯಟರಿ ಹಾಕ,
‘ನಾರಣಪಪ, ನಾರಣಪಪ’ ಎಂದು ಕರೆದ. ಉತ್ತರವಿರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ಕೆಟಟನಾತ್ ಬಂದ ಹಾಗಾಯಿತ್ು; ಹೊಟೆಟ ತೊಳೆಸ ಬರುವಂತ್ಹ
ಕೊಳೆಯುವ ನಾತ್. ಉಪಪರಿಗೆ ಹತತ ಬಾಗಿಲು ತ್ಟಿಟ ನ್ೀಡುವುದೆಂದು ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲೆಲಿ ತ್ನ್ನಗೆ ಪರಿಚತ್ವಾದ ಮಟಟಲುಗಳ ಕಡೆ ನ್ನಡೆದ.
ಮರ್ೂಲೆ ತರುಗುವಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಗೆ ತ್ಣಣೊಗೆ ಇದುದದಂದನ್ನನು ಪಚಕಕಾನೆ ತ್ುಳಿದಂತ್ಸಾಗಿ ಹೌಹಾರಿ ಬಾಯಟರಿ ಹಾಕ ನ್ೀಡಿದ.
ಇಶಯ! ಇಲ್. ಕ್ಕಾಲು ಮೀಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂಗಾತ್ನೆ ಸತ್ುತ ಬಿದದ ಇಲ್. ಅದರ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ ನ್ಣ ಬಾಯಟರಿ ಬೆಳಕಗೆ ಗುಯಯಂದು
ಎದದವು. ದಿಡಿದಿಡಿ ಮಟಟಲು ಹತತ ಉಪಪರಿಗೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಾಯಟರಿ ಹಾಕದ. ನೆಲದ ಮಾಯಲೆ ಯಾಕ್ಕೆ ಹಿೀಗೆ ಮರ್ುಸುಕ್ಕೆಳೆದು ನಾರಣಪಪ
ಮರ್ಲಗಿದಾದನೆ – ಮರ್ೂಗಿನ್ನ ಮರ್ಟಟ ಹಾಕೊಕಾಂಡಿರಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ನ್ನಸುನ್ನಗುತ್ತ ಮರ್ುಸುಕ್ಕೆಳೆದು ‘ನಾರಣಪಪ, ನಾರಣಪಪ’ ಎಂದು ಅಲುಗಿಸದ.
ಮರ್ತ್ಸೆತ ಇಲ್ಯನ್ನುನು ತ್ುಳಿದಾಗಿನ್ನಂತ್ಸೆ ತ್ಣಣೊಗಿನ್ನ ಸಪಶರ್ಶೆವಾಗಿ ಸಟಟನೆ ಕ್ಕೆೈಯಳೆದುಕೊಂಡು ಬಾಯಟರಿ ಹತತಸದ. ಮೀಲಕ್ಕೆಕಾ ಸಕಕಾದ
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ದೃಷಟಯಿಲಲಿದ ರೆಪ್ರೆಪ ತ್ಸೆರೆದ ಕಣುಣೊಗಳು. ಬಾಯಟರಿಯ ಬೆಳಕನ್ನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನ್ಣ, ನ್ನುಸ, ನಾತ್.
ಅಗರಹಾರದಲೆಲಿ ಹಿರಿಯವಳಾದ ಅರವತ್ುತ ದಾಟಿ ದಶಕ ಕಳೆದ ಅಜಿಜ ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮ, ಹೆಬಾಬಗಿಲನ್ನುನು ‘ಢರೀರ್ಶೆ’ ಎಂದು ತ್ಸೆಗೆದು
‘ಹೆೀಯ್’ ಎಂದು ತ್ಸೆೀಗಿದಳು. ಅಗರಹಾರದ ಬಿೀದಿಗಿಳಿದು, ಕೊೀಲೂರಿ ನಂತ್ು, ಇನ್ನುಮಮ ‘ಹೆೀಯ್’ ಎಂದು ತ್ಸೆೀಗಿದಳು. ನದೆದ
ಬರದಿದದ ಪಕಷದಲ್ಲಿ, ಅಥಕವಾ ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ ವಯಗರಗೊಂಡಾಗ ಹಿೀಗೆ ಅವಳು ರಾತ್ಸಾರನ್ನುರಾತ್ಸೆರ ಅಗರಹಾರದ ಬಿೀದಿಗೆ ಬಂದು, ಮರ್ೂರು
ಸತರ್ಶೆ ಮೀಲ್ಂದ ಕ್ಕೆಳಕ್ಕೆಕಾ ಕ್ಕೆಳಗಿನಂದ ಮೀಲಕ್ಕೆಕಾ ಅಲೆದು, ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಮರ್ನೆಯ ಎದುರು ನಂತ್ು, ಅವನ್ನ ಪುತ್ರ-ಪ್ರೌತ್ರಪತ್ೃಗಳನೆನುಲಲಿ ಕರೆದು, ದೆೈವ-ದೆೀವತ್ಸೆಗಳನೆನುಲಲಿ ಸ್ಕಾಕಷಗೆಳೆದು, ಹಿಡಿಹಿಡಿ ಶಾಪ ಹಾಕ, ತರುಗಿ ತ್ನ್ನನು ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದು ‘ಢರೀರ್ಶೆ’
ಎಂದು ಮರ್ರದ ಹೆಬಾಬಗಿಲನ್ನುನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮರ್ಲಗುವುದು ಪದಧತ. ಅದರಲೂಲಿ ಅಮಾಸ್ಕೆ ಹುಣಣೊಮಗಳು ಹತತರವಾದಂತ್ಸೆ ಅವಳ
ಶಪಸುವ ಚಟ ಉಬಬರಕ್ಕೆಕಾೀರುತ್ತದೆ. ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಪರಸದಧವಾದ ವಿಷಗಯ : ಅವಳ ಬಾಗಿಲು, ಅವಳ ತ್ಸೆೀಗು. ಎರಡೂ ಈ
ತ್ುದಿಯಿಂದ ಆ ತ್ುದಿಗೆ ಕ್ಕೆೀಳುತ್ತವೆ. ಅವಳ ಕೀತರ್ಶೆ ನಾಲುಕಾ ದಿಕಕಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲಲಿ ಬಾರಹಮಣ ಅಗರಹಾರಗಳಲೂಲಿ ಹಬಿಬತ್ುತ.
ಬಾಲವಿಧ್ವೆಯಾದ ಅವಳನ್ನುನು ಕ್ಕೆಲವರು ಅವಲಕಷಣದ ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ಸಾತರೆ. ಅವಳು ಎದುರಾದರೆ ನಾಲುಕಾ ಹೆಜೆಜ
ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ನ್ನಡೆದು ಮರ್ತ್ಸೆತ ಪರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ತ್ುಂಟ ಹುಡುಗರನ್ನುನು ಮರ್ತ್ುತ ಬಾರಹಮಣರನ್ನುನು ಅವಳು ಕೊೀಲು ಬಿೀಸ
ಅಟುಟತ್ಸಾತಳೆ. ಶಾಪ ಹಾಕುತ್ಸಾತಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಮಾತ್ನ್ನುನು ಯಾರೂ ಎಗಿಗೆಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳುಳೆವುದಿಲಲಿ. ಹುಡುಗರು ಇವಳನ್ನುನು
ಹುಳಿತ್ಸೆೀಗಿನ್ನ ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ಸಾತರೆ. ಆದರೆ ಪರಸದಧವಾದ ಅವಳ ಹೆಸರು ಅರೆಮರ್ರಳು ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮನೆಂದು.
ಅವಳದದಂದು ಪರಾಣವೆ : ಎಂಟರ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮರ್ದುವೆ. ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಪತ ವಿಯೀಗ. ಹದಿನೆೈದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಸೆತ-ಮಾವ ಸತ್ತರು.
ಅನಷಗಟದ ನ್ನಕಷತ್ರದವಳೆಂದು ಅಗರಹಾರ ಜರಿಯಿತ್ು. ಅವಳಿಗಿಪಪತ್ುತ ತ್ುಂಬುವುದರಳಗೆ ಅವಳಪಪ ಅಮರ್ಮನ್ನೂ ‘ಗುಟಕ್ಕ್’
ಎಂದುಬಿಟಟರು. ಆಯಿತ್? ಆಮೀಲೆ ಅವಳಿಗಿದದ ಒಂದಿಷಗುಟ ಆಸತ, ನ್ನಗ, ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ತ್ಂದೆ ವಹಿಸಕೊಂಡ. ತ್ನ್ನನು ಮರ್ನೆಗೆೀ
ಅಜಿಜಯನ್ನುನು ಕರೆಸಕೊಂಡು ಸ್ಕಾಕದ. ಅವನ್ನದೆದಲಲಿ ಇಂಥಕದೆೀ ಕ್ಕಾರುಭಾರು. ನಾರಣಪಪನ್ನ ತ್ಂದೆಗೆ ವಿವೆೀಕ ಅಷಗಟಷಗಟರಲೆಲಿೀ ಎಂದು
ಅವನ್ನ ಆಸತಯ ವಹಿವಾಟನ್ನೂನು ಹಿೀಗೆಯೀ ನ್ನಡೆಸದದ. ಹಿೀಗೆ ಇಪಪತ್ಸೆತೈದು ವಷಗರ್ಶೆ ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮ ಕ್ಕಾಲಯಾಪನ್ನ ಮಾಡಿದಳು.
ಆಮೀಲೆ ತ್ಂದೆ ಸತ್ತಮೀಲೆ ಗರುಡನ್ನ ಕ್ಕಾರುಬಾರು ಪ್ರಾರರಂಭವಾಯಿತ್ು. ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತಯೀ : ಅರೆಹೊಟೆಟ ಊಟ ಹಾಕುವ
ಜಿಪುಣ. ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮನಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಕಟಿಪಟ ಹತತ ಕ್ಕೆೈ ಕ್ಕೆೈಯೂ ಆಯಿತ್ು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತ ಸ್ಕೆೀರಿ ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮನ್ನನ್ನುನು
ಹೊರಗೆ ಹಾಕದರು. ಹಾಳುಬಿದದ ಅವಳ ಗಂಡನ್ನ ಮರ್ನೆಗೆ ತ್ಳಿಳೆದರು. ಅಂದಿನಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮನ್ನ ವಾಸ,
ವಸತ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಹತತರ ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮ ದೂರು ಒಯದಳು. ಅವರು ಗರುಡನ್ನನ್ನುನು ಕರೆಸ ಬೀಧಿಸದರು. ಆಮೀಲ್ಂದ
ಅವ ಅವಳಿಗೆ ತಂಗಳಿಗೊಂದು ರೂಪ್ರಾಯಿಯಂತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತ ಬಂದ. ಆ ದುಡುಡ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಮರ್ೂಲೆಗೂ ಸ್ಕಾಲದು. ಹಿೀಗಾಗಿ
ತ್ನ್ನನು ನ್ನಗನಾಣಯವನ್ನುನು ನ್ನುಂಗಿದವನ್ನ ಮೀಲೆ ವಿಷಗವಾದಳು. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಆಗಾಗೆಗೆ ಅಗರಹಾರದ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆಲಲಿ ಬುದಿಧ
ಹೆೀಳಿ ಅವಳಿಗಷಗುಟ ಅಕಕಾ ಕೊಡಿಸುತ್ಸಾತರೆ. ಆದರೂ ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮನಗೆ ವಯಸ್ಕಾಸಾಗುತ್ತ ಬಂದಂತ್ಸೆ ಮಾನ್ನವ ದೆವೀಷಗ ನ್ನಂಜಿನ್ನಂತ್ಸೆ
ಏರುತ್ತ ಹೊೀಯಿತ್ು.
ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮ ತ್ಸೆೀಗುತ್ತ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಮರ್ನೆಯ ಮರ್ುಂದೆ ನಂತ್ು ನಯತಯಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು ಬೆೈಗಳಗಳನ್ನುನು ಪ್ರಾರರಂಭಸದಳು:
‘ನನ್ನನು ಮರ್ನೆ ಹಾಳಾಗ; ನನ್ನನು ಕಣುಣೊ ಹೊಟಿಟ ಹೊೀಗ; ಊರು ಹಾಳು ಮಾಡಿದವನೆೀ, ನಾರಣಪಪನ್ನ ತ್ಂದೆಯ ಮೀಲೆ ಮಾಟಮಾಡಿಸದ
ಮರ್ುಂಡೆೀಗಂಡಾ. ಮರ್ಯಾರ್ಶೆದೆ ಇದದರೆ ಎದುದ ಬಾರ. ಬಡಮರ್ುಂಡೆಯ ನ್ನಗನಾಣಯವನ್ನುನು ನ್ನುಂಗಿದೆಯಲಲಿ? ದಕುಕಾತ್ಸೆತಂದು ತಳಿದಾಯ?
ಸತ್ತಮೀಲೆ ಭೂತ್ವಾಗಿ ನನ್ನನು ಮರ್ನೆ ಮರ್ಕಕಾಳನ್ನುನು ಕ್ಕಾಡುವವಳು ನಾನ್ನು – ತಳಿೀತ್?’
ಉಸರೆಳೆದು ತ್ಸೆೀಗಿ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಪ್ರಾರರಂಭಸದಳು:
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‘ನನ್ನನು ಕೃತರಮರ್ದಿಂದ ಬಂಗಾರದಂಥಕ ನಾರಣಪಪ ಚಾಂಡಾಲನಾದ. ಸೂಳೆೀನ್ನ ಕಟಿಟಕೊಂಡ. ನಾವು ಬಾರಹಮಣರು ನಾವು ಬಾರಹಮಣರು
ಅಂತ್ ಹೆೀಳತರೀರೆಲಲಿ ಈಗ ಅವನ್ನ ಹೆಣಾನ್ನನು ತ್ಸೆಗಿೀದೆೀ ಕೂತದಿೀರಲಲಿೀ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಯಿತೊೀ ನಮರ್ಮ ಬಾರಹಮಣಯ? ಚಾಂಡಾಲರ
– ರೌರವ ನ್ನರಕಕ್ಕೆಕಾ ನೀವು ಬಿದುದ ಸ್ಕಾಯಿತೀರಿ, ತಳಿೀತ್? ಈ ಅಗರಹಾರದಲೆಲಿ ನಾನ್ನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹೆಣವನ್ನುನು ರಾತ್ಸೆತಯಲಲಿ
ಸಂಸ್ಕಾಕಾರಮಾಡದೆ ಇಟುಟಕೊಂಡದುದ ಉಂಟ? ರಾಮರ್ ರಾಮರ್! ಕ್ಕಾಲ ಕ್ಕೆಟಿಟತ್ಪಪ ಕ್ಕೆಟಿಟತ್ು. ಬಾರಹಮಣಯ ನಾಶವಾಯಿತ್ು. ತ್ಲೆ
ಬೀಳಿಸಕೊಂಡು ಮರ್ುಸಲಾಮನ್ನರಾಗಿರಿ. ನಮರ್ಗಾಯಕ್ಕೆ ಬಾರಹಮಣಯ!’
ಎಂದು ಕೊೀಲನ್ನುನು ನೆಲಕ್ಕೆಕಾ ಕುಟಿಟ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಉಸರೆಳೆದು ‘ಹೆೀಯ್’ ಎಂದು ತ್ಸೆೀಗಿದಳು.
ಅಯಯಯಯೀ ಎಂದು ಶರೀಪತ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮರ್ನೆ ಜಗಲ್ಯಿಂದ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಹಾಕಕೊಳಳೆಲೂ ಮರ್ರೆತ್ು, ಜಿಗಿದು ಬಿೀದಿಯಲ್ಲಿ
ಓಡಿದ.
ನ್ೀಡಿರೀ ನ್ೀಡಿರೀ ನ್ೀಡಿರೀ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಪ್ರೆರೀತ್, ಪ್ರೆರೀತ್ ಎಂದ ಅರೆಮರ್ರುಳು ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮ ಪರತಮರ್ನೆಯ ಕದ ತ್ಟಿಟ
ಸ್ಕಾರುತ್ತ ಕೊೀಲೂರಿಕೊಂಡು ಓಡಿದಳು. ಜಿೀವವನ್ನುನು ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಳೆ ಹಾಯದ ಶರೀಪತ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದ ನಾಗರಾಜನ್ನ
ಮರ್ನೆಗೆ ಓಡಿದ.
ಓಡಿಹೊೀದವ ಶರೀಪತಯಂದು ತಳಿದವಳೆಂದರೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಜಗುಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಮರ್ಲಗಿದದ ಚಂದಿರ. ಹಸವಿನಂದ
ಅವಳಿಗೆ ನದೆದ ಹತತರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳು ಜನೆಮೀಪ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದವಳಲಲಿ; ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜಗಲ್ ಮೀಲೆ ಮರ್ಲಗಿದವಳಲಲಿ;
ಕುಂದಾಪುರದ ಮರ್ನೆ ಬಿಟುಟ ನಾರಣಪಪನ್ನನ್ನುನು ಕೂಡಿದಮೀಲೆ, ಸದಾ ಊದುಬತತಯಿಂದ ಗಮರ್ಗಮಿಸುವ ಕೊೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪಪತತಗೆ
ಮೀಲೆ ಸುಖಿಸದವಳು. ಈಗ ಹಸವು ತ್ಸಾಳಲಾರದೆ ಎದುದ ಹಿತ್ತಲ್ನ್ನ ದಾರಿಯಿಂದ ತ್ಮರ್ಮ ತೊೀಟಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀದಳು. ಹಣಾಣೊಗಲೆಂದು
ಅವಿತಟಿಟದ ರಸಬಾಳೆಗೊನಯನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಹೊಟೆಟ ತ್ುಂಬುವಷಗುಟ ತಂದಳು. ನ್ನದಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದಳು. ತ್ನ್ನನು ಮರ್ನೆಗೆ
ಹೊೀಗಲು ಭಯವಾಯಿತ್ು – ಅವಳು ಹುಟಿಟದಮೀಲೆ ಶವದ ಮರ್ುಖ ನ್ೀಡಿದವಳಲಲಿ. ಒಂದು ವೆೀಳೆ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವದ
ಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಾಗಿಬಿಟಟದದರೆ ಅವನ್ನ ಮೀಲೆದದ ಎಲಲಿ ಪರೀತಯೂ ಉಕ್ಕೆಕಾೀರಿಬಂದು ಮರ್ನ್ನಸ್ಕಾರ ಅತ್ುತಬಿಡುತತದದಳು. ಈಗ ಭೀತಯಂದೆೀ
ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಭೀತ ಮರ್ತ್ುತ ಕಳವಳ. ನಾರಣಪಪನೆಗೆ ಉಚತ್ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಾಗದಿದದರೆ ಅವನ್ನು ಪ್ರೆರೀತ್ವಾಗಿ
ಬಿಡಬಹುದು. ಅಲಲಿದೆ ಅವನ್ನ ಕೂಡ ಹತ್ುತ ವಷಗರ್ಶೆದ ಸುಖವುಂಡು ಈಗ ಅವನ್ನ ಶವಕ್ಕೆಕಾ ತ್ಕಕಾ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಿಸದಿದದರೆ….
ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ ಒಪುಪವುದಿಲಲಿ. ನಾರಣಪಪ ಬಾರಹಮಣಯ ಬಿಟಟ – ನಜ. ಮರ್ುಸಲಾಮನ್ನರ ಜೊತ್ಸೆ ಊಟಮಾಡಿದ. ತ್ಸಾನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ತ್ನ್ನಗೆ
ಅಡಿಡಯಿಲಲಿ, ದೀಷಗ ತ್ಟುಟವುದಿಲಲಿ. ಸೂಳೆಯಾಗಿ ಹುಟಿಟದ ತ್ಸಾನ್ನು ಈ ನಯಮರ್ಕ್ಕೆಕಾಲಲಿ ವಿನಾಯಿತ; ವೆೈಧ್ವಯವಿಲಲಿದ ನತ್ಯಮರ್ುತ್ಸೆತೈದೆ.
ಹರಿಯುವ ಹೊಳೆಗೆ ದೀಷಗವುಂಟೆ? ಬಾಯಾರಿಕ್ಕೆಗೂ ಸ್ಕೆೈ, ಮೈಯ ಮರ್ಲ ತೊಳೆಯಲ್ಕೂಕಾ ಸ್ಕೆೈ, ದೆೀವರ ತ್ಲೆಯ ಅಭಷೆೀಕೂಕಾ ಸ್ಕೆೈ,
ಎಲಲಿದಕೂಕಾ ‘ಹೂ’; ‘ಉಹೂ’ ಎಂಬೀದೆೀ ಇಲಲಿ, ನ್ನನ್ನನು ಹಾಗೆ. ಬತ್ುತವುದಿಲಲಿ; ಬಾಡುವುದಿಲಲಿ. ಎರಡು ಹೆತ್ತರೆ ಸ್ಕಾಕು;
ಬಚುಚಾಗಲಲಿದ ಗುಳಿಕಣಣೊನ್ನ ಬಾರಹಮಣ ಹೆಂಗಸರಂತ್ಸೆ ತ್ನ್ನನು ಮಲೆ ಜೊೀತ್ುಬಿದಿದಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ಬತ್ತದ, ಬಾಡದ, ಬಳಲದ, ಜಳಜಳ
ತ್ುಂಗೆ. ಹತ್ುತ ವಷಗರ್ಶೆ ಮರ್ಗುವಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಉಂಡ. ಜೆೀನನ್ನ ಗೂಡಿಗೆಂದು ಬರುವ ಆಸ್ಕೆಬುರುಕ ಕರಡಿಯಂತ್ಸೆ ಹರಿದು ಉಂಡ.
ಕ್ಕೆಲವಮಮ ರೀಷಗದ ಪಟೆಟಹುಲ್ಯ ಹಾಗೆ ಕುಣದ. ಈಗ ಅವನಗೊಂದು ಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಾಗಿಬಿಡಲ್ ಸ್ಕಾಕು, ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆಕಾ ಹೊರಟು
ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು ಮರ್ನ್ನಸ್ಕಾರೆ ಅತ್ುತಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ. ಈ ಬಾರಹಮಣರ ಕ್ಕೆೈಯಿಂದಲೆೀ ಮಾಡಿಸಬೆೀಕು. ನಾರಣಪಪ ಬಾರಹಮಣಯ
ಬಿಟಟರೂ ಬಾರಹಮಣಯ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಿಟಿಟತ್ಸೆ? ಕಡುಕೊೀಪ, ಹಟವಾದಿ, ಹುಚಚಾ – ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕಸದರೆ ಮರ್ುಸಲಾಮನ್ನನಾಗಿ
ಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಲಾಗಹಾಕ ಕುಣದವ. ಆಂತ್ಯರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಏನತೊತೀ – ನಾನ್ನು ತಳಿಯ. ಎಷೆಟೀ ಕುಣಯಲ್, ತ್ನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆ
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಬಬರನ್ನುನು ಅವನ್ನು ನೀಚ ಮಾತ್ಲ್ಲಿ ಹಳಿದಿದಿದಲಲಿ. ದುಡುಕ ಅವತ್ುತ ಮಾತ್ಸಾಡಿದುದ ನಜ. ಆದರೆ ಒಳಗೊಳಗೆೀ
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )
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ನ್ನಡುಗಿದದ. ಈಗ ಜಗಳವಾಡಿ ಆಮೀಲೆ ಮರ್ರೆತ್ುಬಿಡುವ, ಅಸೂಯಯಂದೆೀ ಗಟಿಟಯಾದ ಭಾವವಾದ ತ್ನ್ನನುಂತ್ಹ ಹೆಂಗಸಗೆ ಈ
ದೆವೀಷಗದ ಆಳ ಯಾವ ಗರುಡಪ್ರಾತ್ಸಾಳಿಗೂ ಸಗುವಂಥಕದಲಲಿ. ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಂದು ಕೂಡಿದ ಮದಮದಲು ಬೆೀಡಿಕೊಂಡೆ : ನ್ನನ್ನನು
ಕ್ಕೆೈಯಡಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೆೀಡಿ, ಮಾಂಸ ತನ್ನನುಬೆೀಡಿ – ನಾ ಬೆೀಕ್ಕಾದರೂ ಬಿಟುಟಬಿಡುವೆ; ಹಾಗೆ ಮರ್ನ್ನಸ್ಕಾಸಾದರೆ ಶೆಟಟರ ಮರ್ನೆಗೆ ಹೊಗಿ
ಮಿೀನ್ನು ತಂದು ಬರುವೆ; ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆೀಡ. ಕ್ಕೆೀಳುವ ಮರ್ನ್ನುಷಗಯನ್ೀ ಅವ? ಹಟಾಂದರೆ ಹಟ. ಭಾರಂತ ಹಿಡಿದ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ
ಎಂದೂ ಅವನ್ನ ಹಟವನ್ನುನು ತ್ಸಾಳಿ ತ್ನ್ನನು ಹಾಗೆ ಬಾಳುವ ಸ್ಕಾಹಸವಿದದವಳಲಲಿ. ತ್ಸೌರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ತ್ನ್ನಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕ ಸತ್ತಳು. ಇನ್ನುನು
ಯಾರಿಗೆ ಬೆೀಕು ಈ ಗೊಂದಲ? ಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಾದರೆ ಸ್ಕಾಕು, ನ್ನಮರ್ಸ್ಕಾಕಾರ ಹಾಕ ಹೊೀಗಿಬಿಡುವೆ.
ವಿಚತ್ರವೆಂದರೆ, ತ್ನ್ನನುನನುೀಗ ಕೊರೆಯುತತರೀ ವಿಷಗಯವೆಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನ್ನ ಸಹಿತ್ ಒಂದು ದೆೀವರಿಗೂ ಕ್ಕೆೈಮರ್ುಗಿಯದ ನಾರಣಪಪ
ಜವರ ನೆತತಗೆ ಏರಿದೆದೀ ಹೆೀಗೆ ಹಲುಬಲು ಪ್ರಾರರಂಭಸದ! ಜಾಞನ್ನ ತ್ಪುಪವತ್ನ್ನಕ ‘ಅಮರ್ಮ ಭಗವಂತ್ ರಾಮರ್ಚಂದರ ನಾರಾಯಣ’
ಎನ್ನುನುತತದದ. ‘ರಾಮರ್ ರಾಮಾ’ ಎಂದು ಕರಿಚದ. ಪ್ರಾಪಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಚಾಂಡಾಲನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾತ್ಲಲಿ ಅದು. ಅವನ್ನ
ಒಳಗೆ ಗುಪತವಾಗಿ ಏನ್ನು ಇತೊತೀ ಏನ್ನು ಕತ್ಸೆಯೀ ನ್ನನ್ನನು ಆಳಕ್ಕೆಕಾ ತಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಶಾಸೊತರೀಕತ ವಿಧಿಯಾಗದಿದದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ್
ಪ್ರೆರೀತ್ವಾಗುತ್ಸಾತನೆ. ಅವನ್ನ ಉಪುಪಂಡ ನಾನ್ನು…
ಎಲಲಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಮೀಲೆ ನಂತದೆ. ಎಂತ್ಹ ಸ್ಕೌಮರ್ಯ, ಕರುಣೆ, ಮೀಳದವರ ಆಟದಲ್ಲಿ ದೌರಪದಿ ಕರೆದಾಗ ನ್ನಗುನ್ನಗುತ್ತ
ಬರುವ ಶರೀಕೃಷಗಣೊನ್ನಂತ್ಸೆ ಏನ್ನು ರೂಪ, ಏನ್ನು ನಲುವು, ಏನ್ನು ತ್ಸೆೀಜ. ಪ್ರಾಪ ಅವರಿಗೆ ಮೈಸುಖವೆೀನೆಂದು ಗೊತ್ಸೆತೀ ಇರಲ್ಕಕಾಲಲಿ.
ಒಣಗಿದ ಕಟಿಟಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿದಿದರುತ್ಸಾತರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತ – ಪುಣಾಯತಗಿತತ. ಆದರೂ ಏನ್ನು ತ್ಸಾಳೆಮ, ಏನ್ನು ವಚರ್ಶೆಸುಸಾ, – ಒಂದು ದಿನ್ನ
ತ್ನ್ನನುನ್ನನು ಕಣೆಣೊತತ ನ್ೀಡಿದವರಲಲಿ. ಅಮರ್ಮ ಹೆೀಳುತತದದಳಲಲಿ – ಗಭರ್ಶೆದಾನಾನ್ನ ಸೂಳೆಯರು ಎಂಥಕವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಕೊೀಬೆೀಕು ಅಂತ್
– ಅಂತ್ಹ ರೂಪ ಗುಣ ವಚರ್ಶೆಸುಸಾ ಆಚಾಯರ್ಶೆರದುದ. ಪಡೆದು ಬಂದಿರಬೆೀಕು ಅಷೆಟೀ, ಅಂಥಾದುದ ಒದಗಿಬರೀಕ್ಕೆಕಾ…
ರಸಬಾಳೆಯ ಹಣಣೊನ್ನುನು ಹೊಟೆಟತ್ುಂಬ ತಂದಿದದರಿಂದ ಚಂದಿರಗೆ ಕಣುಣೊ ಬಾಡಿ, ನದೆದ ಹತತರ ಹತತರ ಸುಳಿದು, ಹಾರಿ, ಸುಳಿದು, ಹಾರಿ,
ಆಟವಾಡತೊಡಗಿತ್ು. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಇನ್ನೂನು ಎಚಚಾರವಾಗಿದುದ ನ್ನಡುಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು, ಮರ್ಂತ್ರಗಳನ್ನುನು ಗಟಿಟಯಾಗಿ
ಓದುವುದು ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ಕವಿಗೆ ಬಿದುದ – ಅವರು ಎಚಚಾರವಾಗಿದಾದಗ ತ್ಸಾನೆೀನ್ನು ನದೆದಮಾಡುವುದೆಂದು – ಸ್ಕೆಳೆಯುವ ನದೆದಯನ್ನುನು
ದೂಡುತ್ತ, ಚಂತಸುತ್ತ, ಚಾವಡಿಯ ಮೀಲೆ ಕ್ಕೆೈದಿಂಬುಮಾಡಿ, ನಾಚಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡೆಗಳನ್ನುನು ಹೊಟೆಟಗೆ ಮರ್ಡಿಸ ಮರ್ುದುರಿ ಸ್ಕೆರಗಳೆದು
ಮರ್ಲಗಿದಳು.
ಎಲಲಿ ತ್ಸಾಳೆಗರಿ-ಗರಂಥಕಗಳನ್ನೂನು ಆಮರ್ೂಲಾಗರ ಶ್ೀಧಿಸದಾದಯಿತ್ು : ತ್ನ್ನನು ಅಂತ್ರಂಗಕ್ಕೆಕಾ ಒಪಪಗೆಯಾಗುವಂತ್ಹ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ
ಇಲಲಿ. ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದಿಗಧಕ್ಕೆಕಾ ತ್ನ್ನಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಸಮರ್ಪರ್ಶೆಕವೆನನುಸುವಂತ್ಹ ಉತ್ತರವಿಲಲಿವೆಂದು ಒಪಪಕೊಳಳೆಲು
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಭಯ. ಮರ್ಠದ ಉಳಿದ ಪಂಡಿತ್ರು ನಮರ್ಗೆ ತಳಿದಿರೀದು ಇಷೆಟೀಯ ಎಂದು ಮರ್ೂದಲ್ಸದರೆ ಎನ್ನುನುವ
ಅಂಜಿಕ್ಕೆಯೂ ಅವರನ್ನೂನು ಸುಳಿಯದೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಸುಧ್ಯಾ ಪ್ರಾಠವಾದ ನನ್ನನು ಜಾಞನ್ನ ಇಷೆಟಯೀ ಎಂದರೆ ಏನ್ನು ಹೆೀಳಬೆೀಕು. ಏನ್ನು
ಹೊೀದರೂ ಮಾನ್ನ ಹೊೀಗಬಾರದು, ಹೊೀದ ಮಾನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಬರದು – ಎಂದು ಯೀಚಸುತ್ತ ಕೂತ್ು ತ್ನ್ನನು ಯೀಚನೆಗೆ
ನಾಚದರು. ಇಂತ್ಹ ಪರಿಸಥತಯಲೂಲಿ ನ್ನನ್ನನು ಖಾಯತಯ ಬಗೆಗೆಯೀ ನಾನ್ನು ಯೀಚಸುತತದೆದೀನ್ನಲಲಿ, ನ್ನನ್ನನು ಅಹಂಕ್ಕಾರಕಕಾಷಗುಟ
ಬೆಂಕಯಿಟಿಟತ್ು ಎಂದು ಭಕತಯಲ್ಲಿ ಮರ್ತ್ಸೆತ ತ್ಸಾಳೆಗರಿ-ಗರಂಥಕಗಳನ್ನುನು ಬಿಚಚಾ, ಕಣುಣೊ ಮರ್ುಚಚಾ ಧ್ಯಾಯನಸ ಒಂದು ಓಲೆಯನ್ನುನು ಹಾಗೆ
ಎತತದರು, ಇಲಲಿ, ಅಡಿಗೆಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಗಿದದ ಹೆಂಡತ ನ್ನರಳಿದಳು. ಎದುದ ಹೊೀಗಿ ಆಕ್ಕೆಯನ್ನುನು ಎಬಿಬಸ ಮೈಗಾನಸಕೊಂಡು
ನಂಬೆಹಣಣೊನ್ನ ರಸದ ಎರಡು ಗುಟುಕನ್ನುನು ಕುಡಿಸದರು. ‘ನಾರಣಪಪನ್ನ ಬದಲು ನಾನೆೀ ಯಾಕ್ಕೆ ಕಣುಣೊ ಮರ್ುಚಚಾಬಾರದಿತೊತೀ! ನ್ನನ್ನಗೆ
ಯಾಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾವು ಬರಬಾರದ! ಮರ್ುತ್ಸೆತೈದೆಯಾಗಿ…’ ಎಂದು ಕೊರಗಿದ ಹೆಂಡತಗೆ ‘ಒಳಿತ್ು’ ಎನ್ನುನು ಎಂದು ಸಮಾಧ್ಯಾನಸ ಮರ್ತ್ಸೆತ
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )

ಸಂಸ್ಕಾರ - ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

ನ್ನಡುಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದು ಲಾಟಿೀನನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನಲ್ಲಿ ಆತ್ರ್ಶೆರಾಗಿ ಕುಳಿತ್ರು. ಸನಾತ್ನ್ನ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಿಲಲಿವೆಂದರೆ ನಾರಣಪಪನೆೀ
ಗೆದದಂತ್ಸೆ, ತ್ಸಾವು ಸೊೀತ್ಹಾಗೆ. ಮರ್ೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಪರಶೆನು ನಾರಣಪಪ ಬದುಕದಾದಗ ಅವನಗೆ ತ್ಸಾವು ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕಸಲ್ಲಲಿ
ಎಂಬುವುದು. ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಕ್ಕಾರಣ ಅವನ್ನು ಹಾಕದ ಬೆದರಿಕ್ಕೆ. ಆ ಬೆದರಿಕ್ಕೆಗೆ ಜಗಿಗೆದಾಗಲೆ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರವನ್ನುನು ಧಿಕಕಾರಿಸದಂತ್ಸಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ು.
ಬಾರಹಮಣರ ತ್ಪ:ಶಕತ ಜಗತ್ತನ್ನುನು ಆಳುತತದದ ಕ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಹ ಬೆದರಿಕ್ಕೆಗೆ ಜಗಗೆಬೆೀಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ಕಾಲ ಕ್ಕೆಡುತ್ತ ಬಂದಿದದರಿಂದ ತ್ಸಾನೆ
ಇಂತ್ಹ ಸಂದಿಗಧಗಳು ಪ್ರಾರಪತವಾಗಿರೀದು…
ಹಾಗೆ ನ್ೀಡಿದರೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಮರ್ುಸಲಾಮನ್ನನಾಗುತ್ಸೆತೀನೆಂದು, ಮರ್ುಸಲಾಮನ್ನನಾಗಿ ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಅವನ್ನು ಹಾಕದ
ಬೆದರಿಕ್ಕೆಯಂದೆೀ ಕ್ಕಾರಣವೆೀ ಬಹಿಷಾಕಾರ ಹಾಕಸದೆೀ ಇದುದದಕ್ಕೆಕಾ? ಇಲಲಿ ಮರ್ರುಕವೂ ಅದರಲ್ಲಿತ್ುತ. ತ್ನ್ನನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ
ಅಪ್ರಾರವಾದ ಕರುಣ… ಎಂಬ ಯೀಚನೆ ಹೊಳೆಯುತತದದಂತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ‘ಛೆ, ಛೆ’ ಇದು ಆತ್ಮವಂಚನೆಯಂದು
ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಜರಿದುಕೊಂಡರು. ಅದು ನಷಗಕಾಲಮಷಗ ಮರ್ರುಕವಲಲಿ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಹಟವೂ ಇತ್ುತ. ನಾರಣಪಪನ್ನ
ಹಟಕ್ಕೆಕಾೀನ್ನೂ ಬಿಟುಟಕೊಡುವಂತ್ಹ ಹಟವಲಲಿ ತ್ನ್ನನುದು : ಅವನ್ನನ್ನುನು ದಾರಿಗೆ ತ್ಂದೆೀ ತ್ರುತ್ಸೆತೀನೆ – ನ್ನನ್ನನು ಪುಣಯಶಕತಯಿಂದ,
ತ್ಪ:ಶಕತಯಿಂದ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಎರಡು ದಿನ್ನಗಳ ಒಪಪತ್ುತಗಳಿಂದ, ಅವನ್ನನ್ನುನು ವಿವೆೀಕಕ್ಕೆಕಾಳೆದೆೀ ಎಳೆಯುತ್ಸೆತೀನೆ ಎನ್ನುನುವ ನ್ನನ್ನನು
ಅದಮರ್ಯ ಹಟ.
ಈ ಹಟ ತ್ಸಾಳಿದ ರೂಪ : ನ್ನನ್ನನು ಪ್ರೆರೀಮರ್ದಿಂದ, ಮರ್ರುಕದಿಂದ, ತ್ಪ:ಶಕತಯಿಂದ ನನ್ನನುನ್ನುನು ದಾರಿಗೆ ಹಚುಚಾತ್ಸೆತೀನೆ ಎನ್ನುನುವ ಸಂಕಲಪ.
ಹಟವೆಷಗುಟ ಪ್ರಾಲು, ಕರುಳಿನ್ನ ಮರ್ರುಕವೆಷಗುಟ ಪ್ರಾಲು ಈ ಸಂಕಲಪದಲ್ಲಿ? ತ್ನ್ನನು ಸವಭಾವದ ಮರ್ೂಲಧ್ಮರ್ರ್ಶೆ ಮರ್ರುಕವೆಂದು ಅನಸುತ್ತದೆ.
ಈ ದೆೀಹ ಜರಾಜಿೀಣರ್ಶೆವಾದ ಬಳಿಕ ಕ್ಕಾಮರ್ ಇದನ್ನುನು ಬಿಟುಟಹೊೀಗುತ್ತದೆ. ಆದರ ಮರ್ರುಕ ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ. ಆದುದರಿಂದ ಮರ್ರುಕ
ಮಾನ್ನವನಗೆ ಕ್ಕಾಮರ್ಕಕಾಂತ್ಲೂ ಪರಜವಲವಾದ ಬೆೀರು ಬಿಟಟ ಪರವೃತತ. ಮರ್ರುಕ ಹಿೀಗೆ ಆಳವಾಗಿ ನ್ನನ್ನನುಲ್ಲಿಲಲಿದಿದದರೆ
ಮರ್ದುವೆಯಾದಾಗಿಗೆನಂದ ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಯ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಪರಿ ಎನನುಸ ಪರನಾರಿೀ ಮೀಹಕ್ಕೆಕಾ ಬಲ್ಯಾಗದೆೀ ಇರುತತದೆದನೆ ?
ಇಲಲ. ಮರ್ರುಕವೆೀ ಬಗೆಗೆ ಮಾನ್ನವಯದ ಬಾರಹಮಣಯದ ರಕಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮರ್ರುಕ-ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆ-ಮಾನ್ನವಯ-ಬಾರಹಮಣಯ ಎಲಲಿ ಕಗಂಟಾಗಿ ಕ್ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಮರ್ೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಪರಶೆನು ನಾರಣಪಪ ಯಾಕ್ಕೆ ಹುಳಿಯಾದ,
ವಿಷಗವಾದ? ಪೂವರ್ಶೆಜನ್ನಮದ ಪುಣಯವಿಲಲಿದೆ ಬಾರಹಮಣಯ ಪ್ರಾರಪತವಾಗುವುದಿಲಲಿವೆನ್ನುನುತ್ತದೆ ಶಾಸತರ. ಹಾಗಿದದರೆ ಯಾಕ್ಕೆ ನಾರಣಪಪ ಕ್ಕೆೈಯಾರೆ
ತ್ನ್ನನು ಬಾರಹಮಣಯವನ್ನನು ಚರಂಡಿಗೆ ಎಸ್ಕೆದ? ಇದು ಆಶಚಾಯರ್ಶೆ. ಕೊನೆಗೂ ನ್ನಮರ್ಮ ಸವಭಾವಕ್ಕೆಕಾ ನಾವು ಶರಣು. ಋಗೆವೀದದ ಕತ್ಸೆಯಂದು
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ನೆನ್ನಪ್ರಾಗುತ್ತದೆ:
ಆ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಜೂಜಿನ್ನ ಮೀಹ. ತ್ನ್ನನು ಸವಭಾವವನ್ನನುವನ್ನು ಏನ್ನಕ್ಕೆೀನ್ನ ಮಿೀರಲಾರ. ಒಮಮ ಒಂದು ಯಜಞಶಾಲೆಯಳಕ್ಕೆಕಾ ಕುಲ್ೀನ್ನ
ಬಾರಹಮಣರು ಯಾರೂ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಛಿೀ ಛಿೀ ಎಂದು ಅಟಿಟಬಿಟಟರು – ನಾಯಿಯನ್ನುನು ಹೊರಕ್ಕೆಕಾ ಅಟುಟವ ಹಾಗೆ. ಅವನ್ನು
ದೆೀವದೆೀವತ್ಸೆಗಳನ್ನುನು ಕರೆದು ಅತ್ತ : ದೆೀವರೆೀ, ಯಾಕ್ಕೆ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ನೀನ್ನು ಜೂಜುಗಾರನ್ನನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾಕ್ಕೆ ಇಂತ್ಹ
ಮೀಹವನ್ನುನು ನ್ನನ್ನಗೆ ಕೊಟೆಟ? ಅಷಗಟದಿಕ್ಕಾಪಲಕರೆೀ ಉತ್ತರ ಹೆೀಳಿ. ಇಂದರ ಯಮರ್ ವರುಣಾದಿಗಳೆೀ ಬನನು, ಉತ್ತರ ಹೆೀಳಿ.
ಇತ್ತ ಯಜಞಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹವಿಸಸಾನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ದಿವಜರು ಅಗಿನು, ಇಂದರ, ಯಮರ್, ವರುಣಾದಿಗಳನ್ನುನು ಕರೆದರು : ಬನನು, ನ್ನಮರ್ಮ ಹವಿಸಸಾನ್ನುನು
ಸವೀಕರಿಸ.
ಆದರೆ ದೆೀವತ್ಸೆಗಳು ಹೊೀದದುದ ಆ ಜೂಜುಗಾರ ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ. ಆಗ ತ್ಮರ್ಮ ಬಾರಹಮಣಯದ ಹಮರ್ುಮ ತೊರೆದು ದಿವಜರೆಲಲಿರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆೀ

ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )

ಸಂಸ್ಕಾರ - ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

ಧ್ಯಾವಿಸಬೆೀಕ್ಕಾಯಿತ್ು – ಅಧ್ಮರ್ನ್ನ ಬಳಿಗೆ. ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆದ ಆಂತ್ಯರ್ಶೆ ತಳಿಯೀದು ಕಠಿಣ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಆ ಮರ್ಹಾಪ್ರಾಪ ಚಾಂಡಾಲ,
ಸ್ಕಾಯುವಾಗ ‘ನಾರಯಾಣ’ ಎಂದು ಪರಮರ್ಪದ ಮರ್ುಕತಯನ್ನುನು ಗಿಟಿಟಸಕೊಂಡ. ಏಳು ಜನ್ನಮ ಭಕತರಾಗಿ ಹುಟುಟತತೀರೀ, ಮರ್ೂರು
ಜನ್ನಮ ವೆೈರಿಗಳಾಗಿ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಬಂದು ಸ್ಕೆೀರುತತೀರೀ ಎಂದರೆ ಜಯ-ವಿಜಯರು ವೆೈರಿಗಳಾಗಿ ಬೆೀಗ ಪರಮರ್ಪದ ಸ್ಕೆೀರಲು
ಆಶಸದವರಂತ್ಸೆ. ಪೂಜೆ ಪುನ್ನಸ್ಕಾಕಾರಾದಿ ಕಮರ್ರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಧ್ದ ಹಾಗೆ ತ್ಸೆೀಯುವ ನ್ನಮರ್ಮಂತ್ಹವರ ಬಾಳಿಗೆ ಮರ್ುಕತ ದರೆಯಲು
ಜನ್ನಮದ ಮೀಲೆ ಜನ್ನಮ. ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆದ ಅಂತ್ರಾಥಕರ್ಶೆ ತಳಿಯುವುದಿಲಲಿ. ನಾರಣಪಪನ್ನ ಅಂತ್ಃಪ್ರಾರಣ ಯಾವ ಸ್ಕಾಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತೊತೀ!
ಕುಣದು ಕುಪಪಳಿಸ ‘ಲಕ್ಕ್’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಣಬಿಟಟ.
ಈ ಸಂದಿಗಧದಲ್ಲಿ ಅಪದಧಮರ್ರ್ಶೆವೆೀನೆಂದು ತಳಿಯುವ ಶಕತಯನ್ನುನು ದೆೀವರು ನ್ನನ್ನಗೆ ಕೊಟಟರೆ… ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರೆಗೆ ಥಕಟಟನೆ
ಅವಯಕತದಿಂದ ಒಂದು ಸನೆನು ಕ್ಕಾಣಸಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಯೀಚನೆ ಹೊಳೆದು ರೀಮಾಂಚತ್ರಾದರು. ಬೆಳಗೆಗೆ ಎದುದ
ಸ್ಕಾನುನಾದಿಗಳನ್ನುನು ಮಾಡಿ ಹೊೀಗಿ ಮಾರುತಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕೆೀಳುವುದು : ವಾಯುಪುತ್ರ, ಏನ್ನು ಸರಿ ಇಂತ್ಹ ಸಂದಿಗದದಲ್ಲಿ? ಗೆಲುವಾಗಿ
ಒಳಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅತತಂದಿತ್ತ ತರುಗಿದರು. ಛೆ, ಪ್ರಾರಯದ ಹೆಣುಣೊಮರ್ಗಳೊಬಬಳು ಚಾಪ್ರೆ ಇಲಲಿದೆ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಗಿದಾದಳಲಲಿ
ಎಂದು ಮರ್ರುಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊದಿಕ್ಕೆ, ಚಾಪ್ರೆ, ದಿಂಬನ್ನುನು ತ್ಂದು ಹರಗೆ ಬಂದು ‘ಚಂದಿರೀ’ ಎಂದರು. ತ್ನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿ ಹೆೀಳಿದದ
ಮಾತ್ನ್ನುನು ನೆನೆಯುತತದದ ಚಂದಿರ ಧಿಗಗೆನೆ ಎದುದ ಕೂತ್ು, ನಾಚಕ್ಕೆಯಿಂದ ತ್ಲೆಯ ಮೀಲೆ ಸ್ಕೆರಗೆಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿೀಗೆ
ಹೆಣ್ಣೊಬಬಳ ಎದರು ನಂತರುವುದು ಅಸಮರ್ಂಜಸವೆನನುಸ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ‘ಈ ಚಾಪ್ರೆ ದಿಂಬುಗಳನ್ನುನು ತ್ಗೊ’ ಎಂದು
ತರುಗಿದರು. ಚಂದಿರಗೆ ಮಾತ್ಸೆೀ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಹೊಸತಲು ದಾಟುತತದದ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ನಂತ್ು, ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದದ ಲಾಟಿೀನನ್ನ
ಬೆಳಕನ್ನಲ್ಲಿ ಮಗಿಗೆನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಂಕೊೀಚದಿಂದ ಕೂತ್ ಹೆಣಣೊನ್ನುನು ಕಂಡು, ಮಾರುತಯ ಅಪಪಣೆ ಪಡೆಯುವ ತ್ಮರ್ಮ ನಧ್ಯಾರ್ಶೆರವನ್ನುನು
ಗೆಲುವಿನಂದ ತಳಿಸ ನ್ನಡುಮರ್ನೆಗೆ ಹೊೀದರು. ಒಳಗೆ ಬಂದಾಕಷಣ ಥಕಟಟನೆ ಇನ್ನುಂದು ಯೀಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಳೆಯಿತ್ು. ಚಂದಿರ
ಬಿಚಚಾಕೊಟಿಟದದ ಆಭರಣಗಳ ಗಂಟನ್ನುನು ಮರ್ತ್ಸೆತ ಹೊರಗೆ ತ್ಂದು ‘ಚಂದಿರ’ ಎಂದರು. ಚಂದಿರ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಚಂಗನೆ ತ್ವಕದಿಂದ ಎದುದ
ಕೂತ್ಳು.
‘ಇಕೊ ಚಂದಿರ. ನನ್ನನು ಔದಾಯರ್ಶೆದಿಂದ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ ಪರಶೆನು ಇನ್ನನುಷಗುಟ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಬಿಟಿಟತ್ು. ಆಪದಧಮರ್ರ್ಶೆದ ಪರಕ್ಕಾರ
ನ್ನಡೆದುಕೊಳೊಳೆೀದು ಬಾರಹಮಣರ ಕತ್ರ್ಶೆವಯ. ಈ ಬಂಗಾರ ನನ್ನನುಲೆಲಿ ಇರಲ್. ಅವನ್ನು ತೀರಿಹೊೀದ ಮೀಲೆ ಪ್ರಾಪ ನನ್ನನು ಜಿೀವನ್ನವೂ
ಸ್ಕಾಗಬೆೀಕಲಲಿ.’
ಎಂದು ಅವಳ ಸನಯ ಲಾಟಿೀನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಂತ್ು, ಬೆಳಕನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಗಿ, ತ್ಮರ್ಮ ಮರ್ುಖದ ಕಡೆ ಆತ್ರ್ಶೆತ್ಸೆಯಿಂದ ಎತತದ ವಿಶಾಲವಾದ
ಕಪ್ರಾಪದ ಅವಳ ಕಣುಣೊಗಳನ್ನುನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನ್ೀಡಿ, ಬಂಗಾರವನ್ನುನು ಅವಳ ಕ್ಕೆೈಮೀಲೆ ಇಟುಟ ಒಳಗೆ ಹೊೀದರು.
ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ಹಸವು ತ್ಸಾಳಲಾರದೆ ಸಂಕಟದಿಂದ ನಾರಣ ನಾರಣ ಎನ್ನುನುತ್ತ, ಉಶ್ ಉಶ್ ಎಂದು ಹೊಟೆಟಯುಜಿಜಕೊಳುಳೆತ್ತ,
ಹಾಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಿದ. ಅವನ್ನ ಮರ್ಗ ನದೆದ ಬರದೆ ತ್ಸಾಯನ್ನನು ಎಬಿಬಸದ. ‘ಅಮರ್ಮ ದುನಾರ್ಶೆತ್, ದುನಾರ್ಶೆತ್’ ಎಂದ. ಹಸವಿನ್ನ
ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದದ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ಯಾವ ನಾತ್ವೂ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಅವನ್ನ ಹೆಂಡತ ‘ಹೌದಲಲಿ’ ಎಂದಳು ‘ಇವರೆೀ, ದುನಾರ್ಶೆತ್’
ಎಂದು ಗಂಡನ್ನನ್ನುನು ತ್ಟಿಟ ತ್ಟಿಟ ಹೆೀಳಿದಳು, ‘ಬೆೀಸಗೆ – ಹೆಣ ಕೊಳೆತ್ು, ನಾತ್ ಇಡಿೀ ಅಗರಹಾರಕಕಾಡರುತತದೆ’ ಎಂದಳು. ಅರೆಮರ್ರಳು
ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮ ‘ನಾರಣಪಪನ್ನ ಪ್ರೆರೀತ್ ಪ್ರೆರೀತ್’ವೆಂದು ಕೂಗಿದುದ ಕ್ಕೆೀಳಿ ಕರಚಕೊಂಡಳು. ಶವದ ಪ್ರೆರೀತ್ವೆೀನಾದರೂ ಅಡಾಡಡುತ್ತ
ದುನಾರ್ಶೆತ್ ಹರಡುತತದೆಯೀ ಎಂದು ಕಂಪಸದಳು.
ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದುನಾರ್ಶೆತ್ವಾಗಿ ಬೆಳಿಳೆಗೆ ನದೆದ ಬರದೆ ಎದುದ ಕೂತ್ಳು. ಕಪುಪ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನ್ನೂ ಕ್ಕಾಣದು. ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು. ಹೊಲೆಯ
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ಹೊಲತಯರನ್ನುನು ಬೆಂಕ ಕೊಟುಟ ಗುಡಿ ಸುಟುಟ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಬೂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಯ ಕಡಿ ಗಾಳಿಗೆ ಮಿನ್ನುಗುತತತ್ುತ. ದೂರದ
ಪ್ದೆಯಲಲಿಂದು ರಾಶ ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳು ಮಿನ್ನುಗುತತದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಮತ್ತಗೆ ಅವುಗಳ ಬಳಿ ಹೊೀಗಿ, ಉಟಟ ತ್ುಂಡನ್ನುನು
ಬಿಚಚಾ, ತ್ಣಣೊಗಿನ್ನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ವಾಗಿ ಬೆತ್ತಲೆ ನಂತ್ು, ತ್ುಂಡನ್ನುನು ಜೊೀಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಿೀಸ, ಮಿಣಕ್ಕ್ ಮಿಣಕ್ಕೆಕಾಂದು ಬೆಳಕನ್ನುನು ಚಮರ್ುಮವ
ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳನ್ನುನು ತ್ುಂಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ದಿಡ ದಿಡ ಓಡಿ ತ್ನ್ನನು ಗುಡಿಗೆ ಬಂದು, ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ್ನುನು ಕೊಡವಿದಳು. ಮಿಣಕ್ಕ್
ಮಿಣಕ್ಕ್ ಎಂದು ಅವು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಪಷಗಟವಾದ ಬೆಳಕನ್ನುನು ಮಾಡುತ್ತ ಹಾರಾಡಿದವು. ಬೆಳಿಳೆ ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನುನು ಪರದಾಡುತ್ತ
ಹುಡುಕದಳು. ನ್ನರಳುತತದದ ಅವಳ ಅಪಪ ಅಮರ್ಮ ಬೆಳಿಳೆಯ ಬಳಚುವ ಕ್ಕೆೈ ತ್ಗಲ್ ‘ಇಶಯ! ಈ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಕುದೆರ್ಶೆಯೀನ್ನು ಮಾಡಿತದೆ’
ಎಂದು ಗೊಣಗಿದರು. ‘ಇಲ್ ಸತ್ುತ ದುನಾರ್ಶೆತ್ – ಇಶಯ’ ಎಂದು ಬೆಳಿಳೆ ತ್ಡಕ್ಕಾಡಿ, ಮರ್ೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಣಣೊನೆ ಕೊರಿಯುತತದದ ಇಲ್ಯನ್ನುನು
ಮಿಣುಕುಹುಳುಗಳ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಕಂಡು – ‘ಅಯಯಯಪ್ರಾ’ ಎಂದು ಒದರಿ, ಬಾಲದಿಂದ ಅದನೆನುತತ ಹೊರಗೆಸ್ಕೆದು ಬಂದು : ‘ಈ ಪ್ರಾಡು
ಓಡಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕಾಯಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಏನಾಗಿವೆಯೀ ಈ ಇಲ್ಗಳಿಗೆ ರಂಡೆ ಕುದೆರ್ಶೆಗಳು’ – ಎಂದು ಶಪಸ, ತ್ುಂಡುಟುಟ, ನೆಲಕೊಕಾರಗಿ ಮರ್ಲಗಿ,
ನದೆದಹೊೀದಳು.
ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿ ತ್ಪತ್ಪವೆನ್ನುನುವ ಹಸವಿನಂದ ನದೆದ ಬರದೆ ಕ್ಕೆಂಗಣಾಣೊದ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ, ವೆಂಕಟರಮರ್ಣಾಚಾಯರ್ಶೆ,
ಶರೀನವಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ, ಗುಂಡಾಚಾಯರ್ಶೆ, ಹನ್ನುಮರ್ಂತ್ಸಾಚಾಯರ್ಶೆ, ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ, ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ, ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಎದುದ
ಮರ್ುಖ ತೊಳೆದು ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾಂತ್ಹ ಅನಷಗಟ ಬಂತ್ಪಪ ಎಂದು ನಾರಣಪಪನ್ನನ್ನುನು ಶಪಸುತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಮರ್ನೆಯಳಗೆ
ದುನಾರ್ಶೆತ್ವೆಂದು ಮರ್ಕಕಾಳು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ, ಹಿತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ, ಕುಣಯುತತದದರು. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಭೀತ : ಬಿೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವ
ನಾರಣಪಪನ್ನ ಪ್ರೆರೀತ್ ಮರ್ಕಕಾಳನೆನುಲಾಲಿದರೂ ಮಟಿಟದರೆ ಏನ್ನು ಗತ? ಒಳಗೆ ಬರಲಪಪದ ಮರ್ಕಕಾಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿಸ ಒಳಕ್ಕೆಕಾ ನ್ನೂಕ
ಬಾಗಿಲು ಹಾಕದಾದಯಿತ್ು. ಹಿೀಗೆ ಹಾಡುಹಗಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಎಂದೂ ಮರ್ುಚುಚಾವುದಿಲಲಿ. ಹೊಸಲ್ಗೆ
ರಂಗವಲ್ಲಿಯಿಲಲಿದೆ, ಅಂಗಳಕ್ಕೆಕಾ ಸಗಣನೀರಿಲಲಿದೆ, ಬೆಳಗಾದರೂ ಅಗರಹಾರ ಬೆಳಗಾದಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಣುತತರಲ್ಲಲಿ. ಬಿಕೊೀ ಎನ್ನುನುತತತ್ುತ. ಪರತ
ಮರ್ನೆಯ ಕತ್ತಲೆ ಕೊೀಣೆಯಲೆಲಿಲಲಿ ಒಂದು ಶವವಿದದಂತ್ಸೆ ಭಾವ. ಚಾವಡಿಯ ಮೀಲೆ ತ್ಲೆಮೀಲೆ ಕ್ಕೆೈ ಹೊತ್ುತ ಕೂತ್ು ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ
ಏನ್ನೂ ಮಾಡಲೂ ಕ್ಕಾಲೆೀ ಬಾರದು.
ವೆಂಕಟರಮರ್ಣಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ತ್ುಂಟ ಮರ್ಕಕಾಳು ಮಾತ್ರ ತ್ಸಾಯಿಯ ಆಜೆಞಯನ್ನುನು ಧಿಕಕಾರಿಸ ಹಿತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಂತ್ು, ಗುಡುಗುಡು ಎಂದು
ಉಗಾರಣದಿಂದ ಹಿತ್ತಲ್ಗೆ ಜಿಗಿಯುತ್ತದದ ಇಲ್ಗಳನ್ನುನು ಎಣಸುತ್ತ ಚಪ್ರಾಪಳೆಯಿಡುತ್ತ ಕುಣದರು. ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ ಅಪಪಯಯ ಭತ್ತವನ್ನುನು
ಅಳೆಯುವಾಗ ಎಣಸುವ ಮರ್ಜಿರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೆಕಕಾ ನ್ನಡೆದಿತ್ುತ!
ಲಾಭ ಲಾಭ ಎರಡೀ ಎರಡು… ಮರ್ೂರೀ ಮರ್ೂರು… ನಾಲಕಾೀ ನಾಲುಕಾ… ಐದೀ ಐದು… ಆರೀ ಆರು…
ಮರ್ತೊತೀಂದೀ ಮರ್ತೊತೀಂದು…
ಬರಲು ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾರಿಸಲು ಬಂದ ತ್ಸಾಯಿಗೆ ‘ನ್ೀಡಮರ್ಮ ನ್ೀಡು, ಎಂಟ್ೀ ಎಂಟು, ಒಂಬತೊತೀ ಒಂಬತ್ುತ, ಹತೊತೀ
ಹತ್ುತ, ಹತ್ುತ’ ಎಂದು ಚಪ್ರಾಪಳೆ ತ್ಟಿಟ ಕುಣಯುತ್ತ, ‘ನ್ೀಡಮರ್ಮ ನ್ೀಡು, ಹತ್ುತ ಇಲ್’ ಎಂದು ಕ್ಕೆೀಕ್ಕೆೀಹಾಕದರು.
ತ್ಸಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಕುಪತ್ಳಾಗಿ:
‘ತಂದ ಅನ್ನನು ನಮರ್ಗೆ ನೆತತಗೆೀರಿದೆ ಅಲಲಿವ? ಪ್ರಾರರಬಧ ಇಲ್ಗಳನೆನುೀನ್ನು ಎಣಸೊೀದು? ಒಳಗೆ ನ್ನಡಿೀರಿ – ಇಲಲಿವೆ ಬಾಸುಂಡೆ
ಬರುವಂತ್ಸೆ ಥಕಳಿಸ ಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ. ಉಗಾರಣದ ತ್ುಂಬ ಇವೆ ಅನಷಗಟದವು. ಅಕಕಾ ಬೆೀಳೆಯಲೆಲಿಲಲಿ ಅವುಗಳ ಹಿಕ್ಕೆಕಾ ತ್ುಂಬಿರುತ್ತದೆ.’
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ಎಂದು ಗೊಣಗುತ್ತ ಮರ್ಕಕಾಳನ್ನುನು ಅಟಿಟ ಒಳಗೆ ತ್ಳಿಳೆ ಕೂಡಿದಳು. ಒಳಗೊಂದು ಇಲ್ ತ್ಟಟನೆ ಪರತ್ಯಕಷವಾಗಿ, ಮರ್ಕಕಾಳು ಆಟದಲ್ಲಿ
ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತ ಸುತತ, ಅಂಗಾತ್ತನೆ ಒರಗಿದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಹುಡುಗರು ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗಿಗೆದರು.
ಮಲಲಿನೆ ಬಾರಹಮಣರು ತ್ಮರ್ಮ ತ್ಮರ್ಮ ಚಟೆಟಯಿಂದಿಳಿದು, ಮರ್ೂಗು ಮರ್ುಚಚಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಮರ್ನೆಯತ್ತ ನ್ನಡೆದರು.
ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟ ಎಲಲಿರನ್ನೂನು ನಲ್ಲಿಸ, ‘ಅರೆಮರ್ರುಳು ಅಜಿಜ ಕೂಗಿದುದ ನಜವಿರಲ್ಕೂಕಾ ಸ್ಕಾಕಲಲಿವೆೀ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆೀ’ ಎಂದ.
ಬಾರಹಮಣರೆಲಲಿ ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಪುಕ್ಕಾಕಾಗಿ ‘ಏನ್ೀ ನ್ಡುವ’ ಎಂದು ಮಲಲಿಗೆ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮರ್ನೆಯದುರು ಬಂದು ನಂತ್ು ತ್ಸೆರದ
ಹೆಬಾಬಗಿಲನ್ನುನು ನ್ೀಡಿ ಭಯಗರಸಥರಾದರು. ಅವನ್ನ ಹೆಣ ಪ್ರೆರೀತ್ದಂತ್ಸೆ ಅಲೆಯುತತರೀದು ಖಡಾಖಂಡಿತ್. ಅವನಗೆ
ಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಾಗದಿದದಲ್ಲಿ ಅವ ಬರಹಮ ರಾಕಷಸನಾಗಿ ಅಗರಹಾರವನ್ನುನು ಕ್ಕಾಡೀದು ನಶಚಾಯ. ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ನೀದುರ್ಶೆಂಬಿದ ಕಣುಣೊಗಳಿಂದ
ಬಾರಹಮಣರನ್ನುನು ದೂರುತ್ತ ಅಂದ:
‘ಬಂಗಾರದ ಆಸ್ಕೆೀಲ್ ನಾವು ಕ್ಕೆಟೆಟವಪಪ. ಹೆೀಳಲ್ಲಲಿವ ನಾನ್ನು? ಅದು ಬಾರಹಮಣ ಶವ, ವಿಧಿಯುಕತ ಶಾರದಧವಾಗದ ಹೊರತ್ು
ಪ್ರೆರೀತ್ವಾಗುತ್ಸೆತ ಅಂತ್. ಬಡವನ್ನ ಮಾತ್ು ಯಾರ ಎಗಿಗೆಗೆ ಬರಬೆೀಕು ಹೆೀಳಿ. ಈ ಬೆೀಸಗೆೀಲ್ ಅದು ಕೊಳೆತ್ು ನಾರದೆೀ ಇರುತ್ತದ?
ಎಷಗುಟ ದಿನಾಂತ್ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ನ್ನಮರ್ಗೆ ಸ್ಕಾಯಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕಾಧ್ಯ – ಹೆಣವನನುಟುಟಕೊಂಡು…’
ಹಸವಿನಂದ ಕುಪತ್ರಾದ ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟರು ಅಂದರು:
‘ಏನ್ನು ಮಾಧ್ವರೀ ನೀವು? ಏನ್ನು ಆಚಾರವೀ ನಮರ್ಮದು? ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭರ್ಶೆದಲಲಿಂದು ನಮರ್ಮ ತ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ರಾಯ ಹೊಳೆಯದೆೀ
ಹೊೀಯಿತ್ಲಲಿ.’
ಮತ್ತಗಾದ ಗರುಡ:
‘ನ್ನನ್ನನುದೆೀನ್ನೂ ಅಡಿಡಯಿಲಲಿಪಪ, ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಸ್ಕೆೈ ಎಂದರಾಯಿತ್ು. ಏನ್ನು. ಬಂಗಾರದ ಪರಶೆನು ಒತ್ತಟಿಟಗಿಟುಟಬಿಡುವ. ಏನ್ನು.
ಮದಲು ಹೆಣವನ್ನನು ಸಮಶಾನ್ನಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕಾಗಿಸ ಬಿಡುವ… ಏನ್ನು… ನ್ನಮರ್ಮ ಬಾರಹಮಣಯನ್ನ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ರಕಷಸಬಿಟಟರೆ ಸರಿ…’
ಎಂದ.
ಎಲಲಿರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿ ನ್ನಡುಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ದೆೈನ್ನಯದಿಂದ ನಂತ್ರು. ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಹೆಂಡತಯನ್ನುನು ಎತತ
ಹಿತ್ತಲ್ಗೆ ಒಯುದ ಮರ್ೂತ್ರ ಹೊಯಿಯಸ, ಮರ್ುಖ ತೊಳೆಸ, ಔಷಗಧಿ ಕುಡಿಸ ಹೊರಬಂದರು. ನೆರಿದಿದದ ಬಾರಹಮಣರನ್ನುನು ಕಂಡು ತ್ಸಾವು
ರಾತ್ಸೆರ ಮಾಡಿದ ನಧ್ಯಾರ್ಶೆರವನ್ನುನು ವಿವರಿಸದರು. ಗರುಡ ಆತ್ರ್ಶೆಸವರದಿಂದ – ‘ನ್ನಮರ್ಮ ಬಾರಹಮಣಯ ತ್ಮರ್ಮ ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿದೆಯಪಪ. ಹೆಣವನ್ನುನು
ತ್ಸೆಗೆಯಲ್ಲಲಿ ಎಂದೀ, ಏನ್ನು, ಅಥಕವಾ ತ್ಸೆಗೆದುಬಿಟಟರು ಎಂದೀ, ಏನ್ನು, ಒಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನಮರ್ಮ ಮೀಲೆ ಅಪವಾದ ಬರದಂತ್ಸೆ
ರಕಷಸಬೆೀಕು. ಮಾರುತಯ ಅಪಪಣೆ ತ್ಸಾವು ತ್ರೀವರೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಕಾದಿರುತ್ಸೆತೀವೆ’ ಎಂದು ಬಾರಹಮಣರೆಲಲಿರ ಅಭಪ್ರಾರಯವನ್ನುನು
ನವೆೀದಿಸದ. ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಹೊರಟು – ‘ಮರ್ಕಕಾಳಿಗೆ ಅಡಿಡಯಿಲಲಿ, ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಗೊತ್ುತ ತ್ಸಾನೆ?’ ಎಂದರು.
ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಬುಟಿಟ ಹಿಡಿದು ಅಗರಹಾರದ ವೃಕಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್, ಮರ್ಲ್ಲಿಗೆ, ಸಂಪಗೆ ಹೂಗಳನ್ನುನು ಕೊಯುದ ತ್ುಂಬಿಸದರು. ಬುಟಿಟ
ತ್ುಂಬ ತ್ುಳಸಯನ್ನುನು ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾನುನ್ನಮಾಡಿ, ಒದೆದವಸತರ ಉಟುಟ ಯಜೊಞೀಪವಿೀತ್ವನ್ನುನು
ಬದಲಾಯಿಸಕೊಂಡರು. ಹೊಳೆ ದಾಟಿ, ಕ್ಕಾಡು ಹೊಕುಕಾ ನ್ನಡೆದು, ಎರಡು ಮೈಲ್ಯಾಚೆ ಅರಣಯದ ಮೌನ್ನದಲ್ಲಿ ಪರಶಾಂತ್ವಾಗಿದದ
ಮಾರುತಯ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಗುಡಿಯ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಸ್ಕೆೀದಿ, ದಾರಿಯಲೆಲಿಲಾಲಿದರೂ ಮೈಲ್ಗೆ ತ್ಟಿಟರಬಹುದೆಂದು ಎರಡು
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )
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ಕೊಡ ನೀರನ್ನುನು ಸುರಿದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನುಂದು ಕೊಡ ನೀರೆತತಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ, ಆಳೆತ್ತರದ ಮಾರುತಯ ವಿಗರಹದ ಮೀಲ್ದದ
ಒಣಗಿದ ತ್ುಳಸ ಪುಷಗಟಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು, ನೀರಿನಂದ ಶುಭರವಾಗಿ ತೊಳೆದರು. ನ್ನಂತ್ರ ಕೂತ್ು ಒಂದು ಗಂಟೆಕ್ಕಾಲ ಮರ್ಂತೊರೀಚಾಚಾರಣೆ
ಮಾಡುತ್ತ ಗಂಧ್ವನ್ನುನು ತ್ಸೆೀದರು. ತ್ಸೆೀದ ಗಂಧ್ವನ್ನುನು ಮಾರುತಯ ಮೈಗೆ ಹಚಚಾ, ಹೂವು ತೊಳಸಗಳಿಂದ ಇಡಿಯ ವಿಗರಹವನ್ನುನು
ಶೃಂಗರಿಸದರು. ಕಣುಣೊ ಮರ್ುಚಚಾ ಧ್ಯಾಯನಸ, ತ್ಮರ್ಮ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನ ಸಂಕಟಗಳನೆನುಲಲಿ ನವೆೀದಿಸ – ‘ಆಗಲ್ ಎಂದು ನನ್ನನು ಆಜೆಞಯಾದರೆ
ಬಲಗಡೆಯ ಪರಸ್ಕಾದವನ್ನುನು ನೀಡಪಪ; ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ನಷೆೀಧ್ವಾದರೆ ಎಡಗಡೆಯ ಪರಸ್ಕಾದವನ್ನುನು ದಯಪ್ರಾಲ್ಸಪಪ.
ಅಲಪಮರ್ತಯಾದದರಿಂದ ಆಪದಧಮರ್ರ್ಶೆವೆೀನೆಂದು ಅರಿಯದೆ ನನ್ನನು ಬಳಿ ಬಂದೆ’ ಎಂದು ಕಣುಣೊಮರ್ುಚಚಾದವರು ಭಕತಯಿಂದ
ಸಂಕಲ್ಪಸಕೊಂಡು, ನೀಲಾಂಜನ್ನದ ಬೆಳಕನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಯನ್ನುನು ನ್ೀಡುತ್ತ ಕುಳಿತ್ರು.
ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಹತ್ುತ ಗಂಟೆಯ ಒಳಗೆೀ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಲಾದದರಿಂದ ಗುಡಿಯ ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲೂಲಿ ಸ್ಕೆಖೆಯಾಗಿ, ಬೆವರಿ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರು
ಮರ್ತೊತಂದು ಕೊಡ ನೀರು ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಒದೆದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು. ‘ನನ್ನನು ಅಪಪಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ನಾನ್ನು ಏಳುವುದಿಲಲಿ’
ಎಂದರು.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಮರ್ನೆ ಬಿಟಟ ಕಷಣ, ಉಳಿದ ಬಾರಹಮಣರ ಸಡುಕು ಮರ್ುಖಗಳನ್ನುನು ನ್ೀಡಲು ಅಂಜಿದ ಚಂದಿರ, ತರುಗಿ
ತೊೀಟಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಿ ಮರ್ಡಿಲ್ನ್ನ ತ್ುಂಬ ರಸಬಾಳೆ ಹಣುಣೊಗಳನ್ನುನು ಕಟಿಟಕೊಂಡು, ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭರವಾಗಿ ಸ್ಕಾನುನ್ನಮಾಡಿ, ತ್ನ್ನನು ಕಪುಪ
ನ್ನುಣಪು ಕೂದಲ್ನ್ನ ರಾಶಯನ್ನುನು ಒದೆದಯಾದ ಮೈಮೀಲೆ ಇಳಿಬಿಟುಟ, ಮೈಗೆ ಹತತದ ಒದೆದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದು ಮಾರುತಯ
ಗುಡಿಯಿಂದ ಸವಲಪ ದೂರದಲಲಿಂದು ಮರ್ರಕೊಕಾರಗಿ ಕೂತ್ಳು. ದೂರದ ಗುಡಿಯಿಂದ ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಬಾರಿಸದ ಗಂಟೆ ಕವಿಗೆ
ಬಿದಿದತ್ು. ಗುಡಿಯ ಗಂಟೆಯ ಪವಿತ್ರ ಧ್ವನಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದಿನ್ನ ರಾತ್ಸೆರ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಅವಾಕ್ಕಾಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನುಭವ ಮರ್ರುಕೊಳಿಸತ್ು.
ತ್ನ್ನನು ಅಮರ್ಮ ಹೆೀಳಿದ ಮಾತ್ನ್ನುನು ತ್ಸಾನ್ನು ನೆನೆಯುತತರುವಾಗಲೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಟಿೀನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಚಾಪ್ರೆ ದಿಂಬುಗಳನ್ನುನು ತ್ಂದು,
ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಮರ್ೃದುವಾಗಿ ‘ಚಂದಿರೀ’ ಎಂದು ಕರೆಯಬೆೀಕ್ಕೆ ? ಮರ್ತ್ಸೆತ ಥಕಟಟನೆ ತ್ನ್ನಗಿೀಗ ಮರ್ೂವವತ್ುತ ತ್ುಂಬಿದೆ, ನಾರಣಪಪನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ
ಹತ್ುತ ವಷಗರ್ಶೆ ಬಾಳಿಯೂ ಸಂತ್ಸಾನ್ನ ಪ್ರಾರಪತವಾಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಕೊರಗಿದಳು. ಮರ್ಗನದಿದದದರೆ ಅವನ್ನನ್ನುಬಬ ದಡಡ
ಸಂಗಿೀತ್ಗಾರನ್ನನಾನುಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ುತ. ಮರ್ಗಳಿದಿದದದರೆ ಭರತ್ನಾಟಯ ಕಲ್ಸಬಹುದಿತ್ುತ – ಎಲಲಿ ಇದೂದ ತ್ನ್ನಗೆ ಏನ್ನೂ
ಇಲಲಿವಾಯಿತ್ು ಎಂದು ಮರ್ರಗಳ ಮೀಲೆ ಪುರ್ರ್ಶೆ ಎಂದು ಹಾರಿ ಬಂದು ಕೂತ್ ಪುಟಟಪುಟಟ ಹಕಕಾಗಳನ್ನುನು ನ್ೀಡುತ್ತ ಕೂತ್ಳು.
ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ತ್ಸಾನನ್ನುನು ಊಟ ಮಾಡದಿದದರೆ ಸತ್ುತಬಿಡಬಹುದೆಂದು ಭಯವಾಯಿತ್ು. ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಗೆ ಹೊಯದ ತ್ುಪಪದ
ಹಾಗೆ ಮರ್ಕಕಾಳಿಗೆಂದು ಬೆೀಯಿಸುತತದದ ಗಂಜಿಯ ವಾಸನೆ ಬೆೀರೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿನ್ನ ಉಗುಳನ್ನುನು ತ್ುಪಪದ, ನ್ನುಂಗಿದ – ಕೊನೆಗೆ
ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಎದುದ ಹೊರಟ. ಯಾರ ಕಣಣೊಗೂ ಬಿೀಳದಂತ್ಸೆ ಬಿಸಲ್ನ್ನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ುಂಗಾನ್ನದಿಗೆ ಇಳಿದು ಸ್ಕಾನುನ್ನ ಮಾಡಿ,
ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರಾಭಮರ್ುಖನಾಗಿ ನ್ನಡೆದ. ಸ್ಕಾಹುಕ್ಕಾರ ಮರ್ಂಜಯಯನ್ನ ಚಪಪರದ ನೆರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂತ್. ಹೆೀಗೆ ಬಾಯಾರ ಹೆೀಳಿಕೊಳೊಳೆೀದು?
ಜನಾಮಪ ಅವನ್ನು ಈ ಅಡಡಪಂಕತಯವರ ಮರ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮರ್ುಟಿಟದವನ್ನಲಲಿ. ತ್ತ್ಸಾರಪ ತ್ಸಾನ್ನು ಬಾರಹಮಣಾಥಕರ್ಶೆದಿಂದ ಹೊಟೆಟ
ಹೊರಿಯಬೆೀಕ್ಕಾದ ಬಾರಹಮಣ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ತಳಿದರೆ ಏನ್ನು ಗತ? ಆದರೆ ಯೀಚನೆಗಿಂತ್ ಶೀಘರವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಕ್ಕಾಲುಗಳು ಅವನ್ನನ್ನುನು
ಅವಲಕಕಾ ಉಪಪಟುಟ ತನ್ನುನುತತದದ ಮರ್ಂಜಯಯನ್ನ ಎದುರು ತ್ಂದು ನಲ್ಲಿಸತ್ುತ.
‘ಓಹೊೀಹೊೀ ಬರೀಣಾಗಲ್ ಬರೀಣಾಗಲ್, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ. ಏನ್ನು ಇತ್ತ ಕ್ಕಾಲು ಬೆಳಸದಿರಲಲಿ? ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರೆೀನಾದರೂ
ಒಂದು ನಧ್ಯಾರ್ಶೆರಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದರ – ಏನ್ನು ಕತ್ಸೆ? ಪ್ರಾಪ, ಅವನ್ನ ಶವ ತ್ಸೆಗೆಯದ ಹೊತ್ುರ್ಶೆ ನಮರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಊಟವಿಲಲಿ, ಅಲಲಿವೆ?
ಕೂರೀಣಾಗಲ್, ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳೊಳೆೀಣಾಗಲ್, ಇವಳೆೀ ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಮರ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೆೀ’
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ಎಂದು ಮರ್ಂಜಯಯ ಉಪಚರಿಸದರು.
ಉಪಪಟಟನೆನುೀ ನ್ೀಡುತ್ತ ಧ್ಯಾಯಸವಿಲಲಿದವನ್ನಂತ್ಸೆ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ನಂತ್ುಬಿಟಟ. ಮರ್ಂಜಯಯ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನ್ೀಡಿದರು:
‘ತ್ಲೆ ಸುತ್ುತತತದೆಯ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆೀ. ಸವಲಪ ಪ್ರಾನ್ನಕ ಮಾಡಿಸಲೆ?’
ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ಹೂ ಎನ್ನನುದೆ ಊಹೂ ಎನ್ನನುದೆ, ಹಾಕದ ಮರ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಕುಕುಕಾರುಗಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು ಯೀಚಸದ. ಹೆೀಗೆ, ಹೆೀಗೆ
ಬಾಯಾರೆ ಕ್ಕೆೀಳುವುದು? ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆ ತ್ಂದು ಸುತತಸುತತ ಮಾತ್ಸಾಡಲು ಪ್ರಾರರಂಭಸದ. ಮರ್ಂಜಯಯನ್ನವರು ಉಪಪಟಟನ್ನುನು ತನ್ನುನುತ್ತ
ಕ್ಕೆೀಳಿಸಕೊಂಡರು.
‘ನನೆನು ನ್ನಮರ್ಮವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ರಿೀತ ನ್ನನ್ನಗಂತ್ೂ ಸರಿಬರಲ್ಲಲಿ ಮರ್ಂಜಯಯ.’
‘ಛೆ ಛೆ ಛೆ, ಹಾಗೆನ್ನನುಬಾರದು ನೀವು’ ಎಂದರು ಮರ್ಂಜಯಯ, ವಿನ್ನಯಕ್ಕಾಕಾಗಿ.
‘ಹಾಗೆ ನ್ೀಡಿದರೆ ಈ ಕಲ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಜವಾದ ಬಾರಹಮಣರು ಎಷಗುಟ ಜನ್ನರಿದಾದರೆ ಹೆೀಳಿ ಮರ್ಂಜಯಯ?’
‘ಒಪಪದೆ, ಒಪಪದೆ ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆೀ, ಕ್ಕಾಲ ಕ್ಕೆಟುಟಹೊೀಯಿತ್ು – ನಜ.’
‘ಯಾಕ್ಕೆಂದೆನೆಂದರೆ – ನೆೀಮರ್-ನಷೆಠಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ನೀವು ಕಡಿಮೀಂತ್ ನಾನ್ನು ಕ್ಕೆೀಳೊೀದು, ಮರ್ಂಜಯಯನ್ನವರೆ. ಕ್ಕಾಸು
ಕೊಳಳೆದೆ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಿತೀನ ಅಂತ್ ತ್ಸಾವು ಅಂದರೆ, ನ್ನಮರ್ಮ ಅಗರಹಾರದ ಗರುಡ, ಲಕಷಮಣ ಕ್ಕಾಗೆಗಳ ಹಾಗೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆಕಾಂದು
ಜಗಳವಾಡುತ್ಸಾತರೆ…’
‘ಅಯಯ ಅಯಯ, ಅಲಲಿವೆ?’ ಎಂದು ಯಾವ ನಷಗಠರವನ್ನೂನು ಕಟಿಟಕೊಳಳೆಲು ಆಶಸದ ಮರ್ಂಜಯಯ ತ್ಸೆೀಲ್ಸ ಆಡಿದರು.
‘ಗುಟಾಟಗಿ ನಮರ್ಮ ಹತತರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತ್ು, ಮರ್ಂಜಯಯ : ಎಲಾಲಿ ಅಂಬೀದು ಏನ್ನು ಅಂದರೆ ಗರುಡ ಮಾಟ ಮಾಡಿಸ ಹಾಗೆ
ನಾರಣಪಪ ದಾರಿಗೆಟಟ ಅಂತ್. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಈಗ ಅವನ್ನ ಸವಂತ್ ಮರ್ಗನೆೀ ಮಿಲ್ಟರಿ ಸ್ಕೆೀರಿಬಿಟಟ ಅಂತ್. ಆ ಪ್ರಾಪದ
ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮನ್ನ ನ್ನಗನಾಣಯವನ್ನೂನು ಮರ್ುಟುಟಗೊೀಲು ಹಾಕಬಿಟಟನ್ನಲಲಿ…’
ಮರ್ಂಜಯಯನ್ನವರಿಗೆ ಸಂತೊೀಷಗವಾದರೂ ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಲಲಿ.
‘ಈಗ ಯಾರು ನಜವಾದ ಬಾರಹಮಣರಿದಾದರೆ ಎಂಬದಕ್ಕೆಕಾ ಈ ಮಾತ್ನಾನುಡಿದೆನೆ ಹೊರತ್ು ಗರುಡನ್ನ ಮೀಲೆೀನ್ನೂ ನ್ನನ್ನಗೆ ದೆವೀಷಗವಿಲಲಿ.
ವಷಗರ್ಶೆಕೊಕಾಮಮ ಗುರುಗಳ ಹತತರ ಪಂಚಮರ್ುದರ ಧ್ಯಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಕೊಂಡ ಕಷಣ ಎಲಲಿ ಪ್ರಾಪವೂ ಸುಟುಟಬಿಡುತ್ತದ? ತ್ಸಾವು ಮಾಡದ
ಕ್ಕೆಲಸವನ್ನನು ನಮರ್ಮ ಹತತರ ಮಾಡಿಸಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಅವರು ಬಗೆದದುದ ನ್ನನ್ನಗೆ ಸವರ್ಶೆಥಾ ಒಪಪಗೆಯಾಗಲ್ಲಲಿ. ನೀವು ಏನೆೀ ಹೆೀಳಿ
ಮರ್ಂಜಯಯ, ನಜವಾದ ಬಾರಹಮಣರೆಂದರೆ ನ್ನಮರ್ಮ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು. ಅದೆೀನ್ನು ತ್ಸೆೀಜಸುಸಾ! ಅದೆೀನ್ನು ತ್ಪಸುಸಾ! ತ್ು, ತ್ು, ತ್ು,
ತ್ು…’
‘ಅಲಲಿವೆ, ಅಲಲಿವೆ, ಅಲಲಿವೆ…’ ಎಂದು ಮರ್ಂಜಯಯ ಒಪಪ, ‘ಸ್ಕಾನುನ್ನ ಮಾಡಿದಿದೀರ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ?’ ಎಂದು ಕ್ಕೆೀಳಿದರು.
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ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ಮರ್ುಖ ಚರೀಟಿಯಗಲ ಹರಡಿ ಹಷಗರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು.
‘ಓಹೊೀ. ನ್ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಯೀ ಇತ್ತ ಬಂದೆ’ ಎಂದ.
‘ಹಾಗಿದದರೆ ಏನ್ನನಾನುದರೂ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಿಳೆ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ.’
‘ನ್ನನ್ನಗೆೀನ್ನೂ ನಮರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸವೀಕರಿಸಲು ಅಡಿಡಯಿಲಲಿ. ಆದರೆ ನ್ನಮರ್ಮ ಅಗರಹಾರದ ಕಡಿಗೆೀಡಿಗಳಿಗೆೀನಾದರೂ ತಳಿದರೆ ನ್ನನ್ನನು
ಬಾರಹಮಣಾಥಕರ್ಶೆಕ್ಕೆಕಾ ಮರ್ುಟುಟಗೊೀಲು ಹಾಕಬಿಡುತ್ಸಾತರಲಲಿ, ಮರ್ಂಜಯಯ?’
ಆತ್ರ್ಶೆನಾಗಿ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದ ಮಾತಗೆ ಮರ್ಂಜಯಯನ್ನವರು ಗುಟಾಟಗಿ ಹತತರ ಬಂದು, ಇನ್ನುಬಬ ಅಗರಹಾರದ ಬಾರಹಮಣ
ತ್ಮರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದನ್ನಲಲಿ ಎಂದು ಅತ ಹಷಗರ್ಶೆರಾಗಿ:
‘ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡಿರೆಂದು ನಾವು ಯಾಕ್ಕೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕು, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ? ಏಳಿ, ಏಳಿ. ಕ್ಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳಿಳೆ. ಏ ಇವಳೆೀ,
ಇಲಲಿಂದಷಗುಟ ಉಪಪಟುಟ…’
ಉಪಪಟಿಟನ್ನ ಶಬದವೆತತದಡನೆಯೀ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಹೊಟೆಟಯಳಗೆ ಗೊಳ್ ಗೊಳ್ ಗೊಟರ್ ಎಂದು ಕರುಳು ಹೊರಳಿತ್ು. ಆದರೆ
ಬೆೀಯಿಸದ ಪದಾಥಕರ್ಶೆವನ್ನುನು ಮರ್ುಟಟಲು ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ಹೆದರಿ:
‘ಬೆೀಡಿ, ಬೆೀಡಿ, ನ್ನನ್ನನು ಆರೀಗಯಕ್ಕೆಕಾ ಉಪಪಟುಟ ಸರಿಬರೀದಿಲಲಿ. ಒಂದಿಷಗುಟ ಖಾಲ್ ಅವಲಕಕಾ, ಬೆಲಲಿ, ಹಾಲಾದರೆ ಸ್ಕಾಕು’ ಎಂದರು.
ಮರ್ಂಜಯಯನ್ನವರಿಗೆ ಅಥಕರ್ಶೆವಾಗಿ ನ್ನಗೆ ಬಂದು, ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಕ್ಕಾಲು ತೊಳೆಯಲು ನೀರುಕೊಟುಟ, ಗುಟಾಟಗಿ ಅಡಿಗೆಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ
ಕೂರಿಸ ಖದಾದಗಿ ತ್ಸಾವೆೀ ಕೂತ್ು ಉಪಚರಿಸುತ್ತ ಹಾಲು, ಬೆಲಲಿ, ಅವಲಕಕಾ, ಬಾಳೆಹಣುಣೊ, ಜೆೀನ್ನುತ್ುಪಪ ತನನುಸದರು. ತಂದ ಹಾಗೆ
ಹಿಗುಗೆತ್ತ ಬಂದಿದದ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ಸಾತಯ ಮಾಡಿ ‘ಒಂದು ಚಮರ್ಚಕ್ಕೆಕಾೀನೆಂದು’ ಒಂದು ಚಮರ್ಚ ಉಪಪಟುಟ
ತನನುಸದರು. ಆಮೀಲ್ಂದ ಮರ್ತ್ಸೆತ ನಾಲುಕಾ ಚಮರ್ಚ ಉಪಪಟಟನ್ನುನು ಖುಷಯಿಂದ ಮರ್ಂಜಯಯನ್ನವರ ಹೆಂಡತ ಬಡಿಸದರೆ ‘ಪರಮಾತ್ಮ’
ಎಂದು ಹೊಟೆಟಯುಜಿಜಕೊಳುಳೆತ್ತ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ‘ಬೆೀಡ’ ಎನ್ನನುಲ್ಲಲಿ. ದಾಕಷಣಯಕ್ಕೆಕಾ ಅನ್ನನುಲೆೀಬೆೀಕ್ಕಾದಂತ್ಸೆ ‘ಸ್ಕಾಕು, ಸ್ಕಾಕು, ನಮರ್ಗಿರಲ್’
ಎಂದು ಕ್ಕೆೈಯನ್ನುನು ಎಲೆಗೆ ಅಡಡ ಮಾಡುವಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸದ ಅಷೆಟ.
ಬೆಳಿಳೆಯ ಬದಲು ಅವತ್ುತ ಚನನು ಸಗಣ ಎತ್ತಲು ಬಂದಳು. ಕ್ಕಾರಣ, ‘ಬೆಳಿಳೆಯ ಅಪಪ ಅವವ ಎಲೂಡ ಜಡ ತ್ಗುಲ್ ಮರ್ಲಗಿಬಿಟಿಟವೆ’
ಎಂದಳು – ಅಗರಹಾರದ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ. ತ್ಮರ್ಮ ಪ್ರಾಡೆೀ ತ್ಮರ್ಗಾದ ಬಾರಹಮಣ ಹೆಂಗಸರು ಚನನುಯ ಮಾತ್ನ್ನುನು ಕವಿಗೆ ಹಾಕಕೊಳಳೆಲ್ಲಲಿ.
ಆದರೆ ಚನನು ಗೊಬಬರವೆತ್ುತತ್ತ ಯಾರು ಕ್ಕೆೀಳಿಸಕೊಳಳೆಲ್ ಬಿಡಲ್, ತ್ಮರ್ಮ ಕ್ಕೆೀರಿಯ ಕಥೆೀನ್ನ ಆಡಿಕೊಂಡಳು. ‘ಚೌಡ ಸತ್ತ, ಅವನ್ನ
ಹೊಲತಯೂ ಸತತತ್ುತ. ಗುಡಿೀಗೆ ಬೆಂಕಯಿಟುಟ ಅವನ್ರ್ಶೆ ಸುಟುಟದಾಯತವವ. ದಯಯಕ್ಕೆಕಾ ಕ್ಕಾವಪ ಬಂದಯತೀ ಏನ್ನು ಕತ್ಸೆಯೀ’.
ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಹೆಂಡತ ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿ ಸೊಟದ ಮೀಲೆ ಕ್ಕೆೈಯಿಟುಟ ತ್ನ್ನನು ಮರ್ಗನ್ನ ಬಗೆಗೆಯೀ ಚಂತಸುತತದದಳು : ಮಿಲ್ಟರಿ ಸ್ಕೆೀರಿದ
ಪರದೆೀಶಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಏನ್ನು ಗತ? ಚನನು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಂತ್ು : ‘ಅವಾವ ಅವಾವ, ಬಾಯಿಗಷಗುಟ ಕವಳಾ ಎಸೀರವಾವ’ ಎಂದು
ಬೆೀಡಿದಳು. ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿ ಒಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಎಲೆ, ಅಡಿಕ್ಕೆ, ಹೊಗೆಸೊಪಪನ್ನನು ಎಸ್ಕೆದು ಅಲೆಲಿೀ ನಂತ್ಳು – ಹಿಂದಿನ್ನದೆೀ ಯೀಚನೆಯಲ್ಲಿ.
ಚನನು ಹೊಗೆಸೊಪುಪ ಎಲೆಯಡಿಕ್ಕೆಯನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಮರ್ಡಿಲ್ಗೆ ಸಕ್ಕೆಕಾಸಕೊಳುಳೆತ್ತ:
‘ಅವಾವ, ಯಾಪಟುಟ ಇಲ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಹೊಂಡವೆ ಹವರಗೆ! ಒಳೆಳೆ ದಿಬಬಣಕ್ಕೆಕಾ ಹವಂಟಂಗೆ. ಏನ್ನು ಕ್ಕಾರುಭಾರೀ ಅವಕ್ಕೆಕಾ’ ಎಂದು
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )
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ಬುಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಸಗಣ ಹೊತ್ುತ ನ್ನಡೆದಳು.
ಗುಡಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದವಳು ಬೆಳಿಳೆಗಷಗುಟ ಹೊಗೆಸೊಪಪನ್ನುನು ಮರ್ುರಿದು ಕೊಡುವ ಎಂದು ಅವಳ ಗುಡಿ ಕಡೆ ನ್ನಡೆದಳು.
ದೂರದಿಂದಲೆೀ ಬೆಳಿಳೆಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಅಪಪ ಅವವ ಕರುಚುವುದು ಕ್ಕೆೀಳಿತ್ು. ‘ಅಯಾಯ! ಜಡ ಬಂದರೆ ಯಾಪಟುಟ
ಕರುಚುತ್ಸಾತನೆ ಅವ. ಇವನ್ನನ್ನೂನು ದಯಯ ಮಟಿಟತೊ ಕ್ಕಾಣೆ’ ಎಂದು ‘ಬೆಳಿಳೆೀ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತ ಬಂದು ನ್ೀಡಿದರೆ ಬೆಳಿಳೆ ಅಪಪ
ಅವವನ್ನ ಬಳಿ ತ್ಲೆಮೀಲೆ ಕ್ಕೆೈ ಹೊತ್ುತ ಕೂತದದಳು. ಅಗರಹಾರದಾಗೂ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ ದಿಬಬಣ ಹೊಂಟವೆ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಬಂದಳು.
ಅವಕ್ಕಾಕಾಗಿ ನಂತ್ಳು. ಹೊಗೆಸೊಪಪನ್ನುನು ಮರ್ುರಿದು ‘ತ್ಗೆ ಬಾಯಿಗೆ. ಅವವ ಕೊಟಟರು’ ಎಂದು ಕೂತ್ಳು. ಬೆಳಿಳೆ ಹೊಗೆಸೊಪಪನ್ನುನು ತಕಕಾ
ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಕೊಂಡು:
‘ಪಳಳೆಗಿವತ್ುತ ಮೈಮೀಲೆ ಗಣಾ ಬಂದರೆ ಕ್ಕಾಯಳಬಾಕು. ನ್ನಂಗಾಯಕೊ ಭಯವಾತ್ಸೆೈತ್ಸೆ ಕಣೆೀ. ಇಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಲೆೀರ ಗುಡಿೀಗೆ ದಂಡು
ಬರೀದೆಂದೆರೀನ್ನು, ಚೌಡ ಅವನ್ನ ಹೊಲತ ಲಕ್ಕ್ ಎಂದು ಪರಾಣ ಬಿಡೀದೆಂದೆರೀನ್ನು, ನ್ನನ್ನನುಪಪ ಅವವನ್ನನ್ನನು ಹಿೀಗೆ ದಯಯ
ಮಟ್ಟೀದೆಂದೆರೀನ್ನು – ಕ್ಕಾಯಳಬಾಕು’ ಎಂದಳು.
‘ಅಯ್, ನಂದಂದು. ಸುಮಿಕಾರು’ ಎಂದು ಚನನು ಬೆಳಳೆಗೆ ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನ ಹೆೀಳಿದಳು.
ಮರ್ಧ್ಯಾಯಹನು ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಹೊತತಗೆ ಸೂಯರ್ಶೆ, ಧ್ಗಧ್ಗನೆ ನೆತತಯ ಮೀಲೆ ಪಶುಪತ ಕೊೀಪದಲ್ಲಿ ತ್ಸೆರೆದ ಹಣೆಗಣಣೊನ್ನಂತ್ಸೆ
ಉರಿದು, ಹಸವಿನಂದ ಅಧ್ರ್ಶೆಜಿೀವರಾದ ಬಾರಹಮಣರನ್ನುನು ದಿಙ್ಮೂಮಢರನಾನುಗಿ ಮಾಡಿ ಕುಕಕಾರಿಸದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ
ಆಗಮರ್ನ್ನವನ್ನುನು ನರಿೀಕಷಸುತ್ತ, ಪ್ರೆದುದ ಪ್ರೆದಾದಗಿ ಬಿೀದಿಯ ಝಳ ಝಳ ಬಿಸಲನ್ನುನು ನ್ೀಡುತ್ತ ಕೂತ್ ಕಣುಣೊಗಳ ಎದುರು ಬಿಸಲು
ಕುದುರೆಗಳು ನ್ನತರ್ಶೆಸದವು. ಉತ್ಕಾಟವಾಗಿದದ ಭೀತ ಮರ್ತ್ುತ ಹಸವು ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಗುಮರ್ಮನ್ನಂತ್ಸೆ ಅಡಗಿ, ನರಾಕ್ಕಾರವಾದ ಕಳವಳ
ಮಾತ್ರವಾಗಿ – ಮಾರುತಯ ಅಪಪಣೆಯನ್ನುನು ಪಡೆಯಹೊೀದ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ವಯಕತತ್ವದ ಸುತ್ತ ಬಾರಹಮಣರ ಜಿೀವಗಳು
ಬಾವಲ್ಗಳಂತ್ಸೆ ನೆೀತ್ುಬಿದದವು. ಏನ್ೀ ಭರವಸ್ಕೆ : ಇನ್ನುಂದು ರಾತ್ಸೆರ ನಾರಾಣಪಪನ್ನ ಹೆಣವನನುಟುಟಕೊಂಡಿರಬೆೀಕ್ಕಾದ ಪರಮೀಯ
ಬರಲ್ಕಕಾಲಲಿವೆಂಬ ನ್ನಂಬಿಕ್ಕೆ. ಉಗಾರಣದ ಅಕಕಾಯ ಗೊೀಣಯಲ್ಲಿ ಸತ್ುತಬಿದಿದದದ ಇಲ್ಯನ್ನುನು ಬಾಲದಿಂದೆತತ, ಸ್ಕೆರಗಿನಂದ ಮರ್ೂಗು
ಮರ್ುಚಚಾಕೊಂಡು ಹೊರಗೆಸ್ಕೆಯಲೆಂದು ಹೊೀದ ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿ, ಗವೆವಂದು ಒಂದು ಹದುದ ಈಸ ಬಂದು ತ್ಮರ್ಮ ಮರ್ನೆಯ ಸೂರಿನ್ನ
ಮೀಲೆ ಬಂದು ಕೂತದುದ ಕಂಡು, ‘ಅಯಯಯಯೀ, ಇವರೆೀ ಇವರೆೀ’ ಎಂದು ಕರುಚದಳು. ಹದುದ ಹಿೀಗೆ ಮರ್ನೆಯ ಮೀಲೆ ಬಂದು
ಕೂರೀದು ಸ್ಕಾವಿನ್ನ ಶಕುನ್ನ. ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಹಿೀಗಾದಿದಲಲಿ. ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಓಡಿಬಂದು ಹದದನ್ನುನು ನ್ೀಡಿ ಕುಸದುಬಿಟಟ.
ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿ ‘ಅಯಯೀ, ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ಗನಗೆ ಏನಾಗಿಬಿಟಿಟತೊೀ…’ ಎಂದು ಅಳಲು ಪ್ರಾರರಂಭಸದಳು. ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಿಂದಿನ್ನ
ದಿನ್ನ ಮಾರುತಗೆ ಬಂಗಾರ ಸ್ಕೆೀರಲೆಂದು ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದ ಮಾತ್ನ್ನುನು ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ಳಗೆ ನರಾಕರಿಸದದರಿಂದ
ಹಿೀಗಾಗಿರಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಅತ್ಯಂತ್ ಭಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಯ ಕ್ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಎದುದ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಕ್ಕಾಣಕ್ಕೆಯನ್ನುನು ದೆೀವರ ಎದುರಿಟುಟ,
ನ್ನಮರ್ಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಿ ‘ತ್ಪ್ರಾಪಯಿತ್ಪಪ. ನನ್ನನು ಬಂಗಾರ ನನ್ನಗೆೀ ಇರಲ್, ಮರ್ನನುಸಬಿಡು’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಥಿರ್ಶೆಸದ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಹೊರಗೆ ಬಂದು
ಹದದನ್ನುನು ಹಾರಿಸಲೆಂದು ‘ಉಶ್ ಉಶ್’ ಎಂದ. ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿ ಎಸ್ಕೆದಿದದ ಇಲ್ಯನ್ನುನು ಸೂರಿಗೆತತಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಉಣುಣೊತತದದ ಹದುದ
ನಭರ್ಶೆಯವಾಗಿ, ನಾಚಗೆಟಟ ನೆಂಟನ್ನ ಹಾಗೆ, ಕೂತ್ಸೆೀಬಿಟಿಟತ್ು. ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಕಣುಣೊಕುಕುಕಾವ ಬಿಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ಸೆತತತ ನ್ೀಡುತ್ಸಾತನೆ –
ಏನ್ನು ನ್ೀಡೀದು – ಹದುದ, ಹದುದ, ಹದುದ, ಆಕ್ಕಾಶದ ನೀಲ್ಯ ತ್ುಂಬ ತ್ಸೆೀಲಾಡುವ, ಓಲಾಡುವ, ವೃತ್ತವೃತ್ತ ಸುತತ ಕ್ಕೆಳಗೆ
ಬರುತತರುವ ಹದುದಗಳು. ‘ಇವಳೆೀ, ನ್ೀಡೆೀ ಇಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಕೂಗಿದ. ಸೀತ್ಸಾದೆೀವೆ ಓಡಿಬಂದು ಹಣೆಗೆ ಕ್ಕೆೈ ಮಾಡಿ ಕಣುಣೊಗಳನೆನುತತ
‘ಉಶ್’ ಎಂದು ನಟುಟಸರೆಳೆದಳು. ಅವರು ನ್ೀಡುತತದದಂತ್ಸೆ ತ್ಮರ್ಮ ಮರ್ನೆಯ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ ಹದುದ ನ್ನತ್ರ್ಶೆಕಯಂತ್ಸೆ ಕತ್ುತ ಕೊಂಕಸ,
ಸುತ್ತ ನ್ೀಡಿ, ‘ಭರ್ರ್ಶೆ’ ಎಂದು ಅವರ ಕ್ಕಾಲುಬುಡಕ್ಕೆಕಾ ಎಗರಿ, ಉಗಾರಣದಿಂದ ಹಿತ್ತಲ್ಗೆ ಓಡಿಬರುತತದದ ಇಲ್ಯಂದನ್ನುನು ಕುಕಕಾ,
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ಸಂಸ್ಕಾರ - ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

ಮರ್ತ್ಸೆತ ಹಾರಿ ಮರ್ನೆಯ ಮೀಲೆ ಕೂತತ್ು. ದಂಪತಗಳ ಪ್ರಾರಣ ಒಂದು ಕಷಣ ಜೊತ್ಸೆಯಾಗಿ ಎಂದೂ ಕಂಪಸದ ಹಾಗೆ ಕಂಪಸ –
ಇಬಬರೂ ಕೂತ್ುಬಿಟಟರು. ಆಕ್ಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುತತದದ ಹದುದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಳಿದು ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮರ್ನೆಯ ಮೀಲೆ ಕುತತ್ು. ಕತ್ತನ್ನುನು
ಎತತ ಅದರ ದೆೈತ್ಯ ರೆಕ್ಕೆಕಾಗಳನ್ನುನು ಪಟಪಟನೆ ಬಡಿದು, ಸಮರ್ತ್ೂಕಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದು, ಅಗರಹಾರವನೆನುಲಲಿ ಹದುದಗಣಣೊನ್ನಲ್ಲಿ ಈಕಷಸತ್ು.
ತ್ದನ್ನಂತ್ರ ಹಾರುತತದದ ಹದುದಗಳೆಲಲಿ ಇಳಿದು ಮರ್ನೆಗೆ ಎರಡೆರಡರಂತ್ಸೆ, ಮದಲೆೀ ನಶಚಾಯಮಾಡಿಕೊಂಡವಂತ್ಸೆ ಬಂದು ಕೂತ್ವು.
‘ರವವನೆ’ನೆೀ ಕ್ಕೆಳಗೆ ಹಾರುವುವು; ಇಲ್ಯಂದನ್ನುನು ಕೊಕಕಾನಂದೆತತ ಸೂರಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ು ಕುಕುಕಾತ್ತ ತನ್ನುನುವುವು –
ಸಮಶಾನ್ನದಲ್ಲಿರಬೆೀಕ್ಕಾದ ರಣಹದುದಗಳು ಹಿೀಗೆ, ಪರಳಯಕ್ಕಾಲದಲೆಲಿಂಬಂತ್ಸೆ, ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಎರಗಿದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಅಗರಹಾರದ ಸಮರ್ಸತರೂ
ಬಾಯಿಬಡಿದವರಂತ್ಸೆ ಬಂದು ಬಿೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದರು. ಎಲಲಿರ ಮರ್ನೆಯ ಮೀಲೂ ಹದದಗಳು ತ್ಂಗಿದುದ ಕಂಡು ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿ, ‘ಇದು
ಬರಿೀ ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ಗನ್ನ ಕ್ಕೆಷೀಮರ್ದ ಬಗೆಗೆ ಶಕುನ್ನವಲಲಿ’ ಎಂದು ಸಮಾಧ್ಯಾನತ್ಳಾದಳು. ವಾಚಾಯತೀತ್ವಾದ ಭಯದಿಂದ ಅಗರಹಾರದ
ಬಾರಹಮಣರು, ಹೆಂಗಸರು, ಮರ್ಕಕಾಳು ನಂತದುದ ಕಷಣ ಮಾತ್ರ : ಮದಲು ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟ ಹದುದಗಳನ್ನುನು ಹೆದರಿಸಲೆಂದು ‘ಹೊೀ ಹೊೀ
ಹೊೀ’ ಎಂದು ಕೂಗಿದ. ನ್ನಡೆಯಲ್ಲಲಿ. ಎಲಲಿ ಬಾರಹಮಣರೂ ಒಕೊಕಾರಲ್ನಂದ ಕೂಗಿದರು. ಅದೂ ನ್ನಡೆಯಲ್ಲಲಿ. ಉಪಪಟುಟ ತಂದು
ಆಗತ್ಸಾನೆ ಪರಸನ್ನನುನಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೊಂದು ಉಪ್ರಾಯ ಹೊಳೆಯಿತ್ು. ‘ಜಾಗಟೆ ತ್ಂದು ಬಾರಿಸ’ ಎಂದ.
ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೆಲುವಾಗಿ, ದೆೀವರ ಮರ್ನೆಯಳಕೊಕಾೀಡಿ, ಕಂಚನ್ನ ಜಾಗಟೆಗಳ ಜೊತ್ಸೆ ಶಂಖವನ್ನೂನು ತ್ಂದರು. ಮರ್ಹಾ
ಮರ್ಂಗಳಾರತಯ ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಭಯಂಕರ ಮರ್ಂಗಳಶಬದ ಮರ್ಧ್ಯಾಯಹನುದ ರುದರಮೌನ್ನವನ್ನುನು ರಣಭೆೀರಿಯಂತ್ಸೆ ನ್ನುರಿದು
ನ್ನುಚುಚಾನ್ನೂರು ಮಾಡಿತ್ು. ಐದಾರು ಮೈಲ್ ಮಿಸತೀಣರ್ಶೆದಲ್ಲಿದದ ಅಗರಹಾರದ ಜನ್ನರಿಗೆ ದೂವಾರ್ಶೆಸವನ್ನದಲ್ಲಿ ನ್ನಗಾರಿ, ಪೂಜೆ,
ಮರ್ಂಗಳಾರತ ನ್ನಡೆಯುತತರಬೆೀಕ್ಕೆಂಬ ಭಾರಂತಯನ್ನುನು ಕವಿಸತ್ು. ರಣಹದುದಗಳು ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಪಟಟವರಂತ್ಸೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನ್ೀಡಿ,
ರೆಕ್ಕೆಕಾಗಳನ್ನುನು ಬಿಚಚಾ, ಇಲ್ಗಳನ್ನುನು ಕಚದಕೊಂಡು ಹಾರಿದವು. ಆಕ್ಕಾಶದಲ್ಲಿ ತ್ಸೆೀಲುತ್ತ ಹೊಳೆಯುವ ಚುಕ್ಕೆಕಾಗಳಾದವು. ‘ನಾರಾಯಣ’
ಎಂದು ಸುಸ್ಕಾತದ ಬಾರಹಮಣರು ಚಾವಡಿ ಏರಿ, ಹೊದದ ವಸತರದಿಂದ ಮರ್ೂಗು ಮರ್ುಚಚಾಕೊಂಡು, ಬೆವರರಸಕೊಂಡರು. ಸೀತ್ಸಾದೆೀವಿ
ಮರ್ತ್ುತ ಅನ್ನುಸೂಯ ಅವರ ಗಂಡಂದಿರ ಬಳಿ ಹೊೀಗಿ, ‘ಬಂಗಾರ ವಿಷಗಯ ಹಾಳಾಗಲ್. ಕಂಡವರ ಆಸತ ನ್ನಮರ್ಗೆೀಕ್ಕೆ. ಮದಲು
ಶವವನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಿ. ನಾರಣಪಪನ್ನ ಪ್ರೆರೀತ್ವೆೀ ಈ ಹದುದಗಳನ್ನುನು ಕರೆಯುತತದೆ’ ಎಂದು ಕಣಣೊೀರಿಟುಟ ಬೆೀಡಿದರು. ಗಾಳಿ
ಬಿೀಸುತತರಲ್ಲಲಿವಾದದರಿಂದ ಮರ್ನೆಮರ್ನೆಯಲೂಲಿ ಮರ್ಡುವುಗಟಿಟ ನಂತ್ ಧ್ಗೆ, ಭೀತ, ಹಸವಿನ್ನಲ್ಲಿದದವರನ್ನುನು ನರಾಕ್ಕಾರ ಪ್ರೆರೀತ್ದಂತ್ಸೆ
ಕ್ಕಾಡಿತ್ು. ಜನ್ನಮಜನಾಮಪ ಕಳೆದುಕೊಳಳೆಲಾರದ ಅಶುಚಯಲ್ಲಿದದಂತ್ಸೆನಸ, ನೆೀಮರ್ ನಷೆಠಯ ಬಾರಹಮಣರು ಕಂಗಾಲಾದರು.
ಮರ್ಧ್ಯಾಯಹನು ಉರಿ ಏರಿ ಮರ್ರದ ನೆರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತದದ ಚಂದಿರಗೆ ತ್ುಂಬ ದಣವಾಯಿತ್ು. ಮರ್ಡಿಲ್ನ್ನಲ್ಲಿದದ ರಸಬಾಳೆಹಣಣೊಗೆ ಕ್ಕೆೈಹಾಕದವಳು
ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಹಸದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತದಾದಗ ತ್ಸಾನೆೀನ್ನು ತನ್ನುನುವುದೆಂದು ಸುಮರ್ಮನಾದಳು. ದೂರದಿಂದ
ಶಂಖ ಜಾಗಟೆಯ ಧ್ವನ ಕ್ಕೆೀಳಿ ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು : ಸುತ್ತ ಕಣುಣೊ ಹಾಯಿಸದಳು. ಗಾಳಿ ನಶಚಾಲವಾಗಿ ಮರ್ರದೆಲೆಗಳೂ
ಅಲುಗುತತರಲ್ಲಲಿ. ಅಲಾಲಿಡುವುದೆಂದರೆ ದೂರದ ಶುಭರ ತಳಿನೀಲ್ಯಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುವ ಹದುದಗಳು ಮಾತ್ರ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು
ಮರ್ತೊತಂದು ಕೊಡ ನೀರನ್ನುನು ಬಳಬಳನೆ ಮೈಗೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡದುದ ಕಂಡು ‘ನ್ನನನುಂದೆಷಗುಟ ತೊಂದರೆ’ ಎಂದು ಯಾತ್ನೆಯಾಯಿತ್ು
ಅವಳು ಅರಿಯುವುದರಳಗೆ ಕ್ಕೆೈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣೊಂದನ್ನುನು ಸುಲ್ದು ನಾಜೂಕ್ಕಾಗಿ, ತ್ಸೆರೆದ ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿಟಿಟತ್ುತ. ‘ನ್ನನ್ನಗೆ ದೀಷಗವಿಲಲಿ’
ಎಂದು ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಳು.
ತರುಗಿ ತರುಗಿ ಹದುದಗಳು ಹಟಹಿಡಿದು ಬಂದು ಕೂತ್ವು! ಬಾರಹಮಣರು ಮರ್ತ್ಸೆತ ಹೊರಬಂದು ಚಾಗಟೆ ಬಾರಿಸ ಶಂಖ ಊದಿದರು.
ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಈ ಕ್ಕಾಳಗ ನ್ನಡೆಯಿತ್ು. ದಣದವರೆಂದರೆ ಬಾರಹಮಣರು ಮಾತ್ರ; ಆತ್ರ್ಶೆರಾಗಿ ಕ್ಕಾದರೂ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ
ಸುಳಿವೆೀ ಇಲಲಿವಲಲಿ! ಇನ್ನುಂದು ರಾತ್ಸೆರಯನ್ನುನು ಹೆೀಗೆ ಕಳೆಯುವುದಪಪ ಎಂಬ ಉತ್ಕಾಟ ಸಂಕಟ ಮರ್ರಳಿ – ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗಿ
– ಹದುದಗಳು ಮರ್ರೆಯಾದವು.
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )

ಸಂಸ್ಕಾರ - ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

ಪರಸ್ಕಾದಕ್ಕೆಕಾಂದು ಕ್ಕಾಯುತ್ತ ಕೂತ್ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಕಂಗೆಟಟರು. ‘ಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಿಲಲಿದೆ ಶವ ಕೊಳೆಯುತತದೆ; ಮಾರುತ, ಎಷಗುಟ
ಹೊತ್ುತ ನನ್ನನು ಪರಿೀಕ್ಕೆಷ’ ಎಂದು ಯಾಚಸದರು. ‘ಕೂಡದು ಎಂದು ನನ್ನನು ಮರ್ತ್ವಾದರೆ ಎಡ ಪರಸ್ಕಾದವನಾನುದರೂ ದಯಮಾಡು’
ಎಂದು ಬೆೀಡಿದರು. ಕ್ಕಾಡಿದರು. ದೆೀವರನ್ನುನು ಒಲ್ಸುವ ಪ್ರೆರೀಮರ್ಭಾವದ ಕೀತ್ರ್ಶೆನೆಗಳನ್ನುನು ಹಾಡಿದರು. ಮರ್ಗುವಾದರು.
ಹೆಂಡತಯಾದರು. ತ್ಸಾಯಿಯಾದರು. ಮರ್ತ್ಸೆತ ದೆೀವರನ್ನುನು ದೂರುವ, ಅವನ್ನ ನ್ೀರಂದು ತ್ಪಪಗಳನ್ನುನು ಹೆೀಳಿ ಕೊಂಡಾಡುವ
ಕೀತ್ರ್ಶೆನೆಗಳನೆನುಲಲಿ ನೆನೆದರು. ಆಳೆತ್ತರದ ಮಾರುತ ಅಂಗೆೈ ಮೀಲೆ ಲಕಷಮಣನ್ನ ಪ್ರಾರಣವನ್ನುನುಳಿಸುವ ಸಂಜಿೀವಿನ ಮರ್ೂಲ್ಕ್ಕೆಯುಳಳೆ
ಪವರ್ಶೆತ್ವನೆನುತತ ನಶಚಾಲ ನಂತ್. ಉದದಂಡ ಎರಗಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಹಲುಬಿದರು. ಜಗಗೆಲ್ಲಲಿ; ಎಡಪರಸ್ಕಾದವನ್ನೂನು ಕೊಡಲ್ಲಲಿ,
ಬಲಪರಸ್ಕಾದವನ್ನೂನು ಕೊಡಲ್ಲಲಿ. ‘ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಸತರದಲೂಲಿ ನ್ನನ್ನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಗಲ್ಲಲಿ, ನನನುಂದಲೂ ಸಗಲ್ಲಲಿ – ನಾನ್ನು ಅಪ್ರಾತ್ರನೆೀನ್ನು
ಹಾಗಾದರೆ’ ಎಂದು ಸಂಶಯಪಟಟರು. ಯಾವ ಮರ್ುಖದಿಂದ ನ್ನನ್ನನು ಮೀಲೆ ನ್ನಂಬಿಕ್ಕೆಯಿಟಟವರನ್ನುನು ಹೊೀಗಿ ನ್ೀಡಲ್’ ಎಂದು
ಅವಮಾನತ್ರಾದರು. ‘ನ್ನನ್ನನುನೆನುೀ ಪರಿೀಕಷಸುತತದಿದೀಯಲಲಿ’ ಎಂದು ಮಾರುತಯನ್ನುನು ಬಯದರು. ಕತ್ತಲು ಗಾಢವಾದಂತ್ಸೆ, ಇದು
ಕೃಷಗಣೊಪಕಷ ಎಂದು ಅರಿತ್ು – ಇದನ್ನುನು ನ್ನನ್ನನು ಪರಿೀಕ್ಕೆಷಯಂದು ಅರಿಯಬೆೀಡಪಪ, ಕೊಳೆಯುತತರುವ ಶವವನ್ನುನು ನೆನ್ನಪಟುಟಕೊ – ಎಂದು
ಬುದಿಧ ಹೆೀಳಿದರು. ಮಾರುತ ಯಾವುದಕೂಕಾ ಜಗಗೆದೆ ಪವರ್ಶೆತ್ದ ಕಡೆ ಮರ್ುಖ ತರುಗಿಸ ನಂತ್. ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಥಕಟಟನೆ ತ್ನ್ನನು ಹೆಂಡತಗೆ
ಔಷಗಧ್ ಕೊಡಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ನೆನ್ನಪ್ರಾಯಿತ್ು. ಕಣುಣೊಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವುದಂದು ಬಾಕ – ನರಾಶೆಯಿಂದ ಎದುದನಂತ್ರು. ಕ್ಕಾಲು
ಕೂತ್ು ಮರ್ರಗಟಿಟತ್ುತ. ಕಷೀಣರಾಗಿ ಮಲಲಿಮಲಲಿನೆ ನ್ನಡೆದರು.
ಸವಲಪ ದೂರ ನ್ನಡೆದಮೀಲೆ ದಟಟವಾದ ಕತ್ತಲ್ನ್ನ ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಂದ ಹೆಜೆಜ ಸಪಪಳವಾದಂತ್ಸಾಗಿ ನಂತ್ರು. ಕ್ಕೆೈಬಳೆಯ ಶಬದ.
ಆಲ್ಸದರು. ‘ಯಾರು?’ ಎಂದರು. ಕ್ಕಾದರು.
‘ನಾನ್ನು’ ಎಂದಳು ಸಂಕೊೀಚದಲ್ಲಿ ಸಣಣೊಗಾಗಿ ಚಂದಿರ.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಒಮಮಲೆ ಕ್ಕಾಡು ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿೀಗೆ ಹೆಣ್ಣೊಬಬಳು ಬಳಿ ನಂತರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ತ್ರಹವಾಯಿತ್ು.
ಏನಾದರೂ ಅನ್ನನುಬೆೀಕ್ಕೆಂದ ಮಾತ್ು ಹುಡುಕ, ತ್ನ್ನನು ಪ್ರಾಡು ನೆನೆದು ದುಃಖವಾಗಿ, ‘ಮಾರುತ, ಮಾರುತ…’ ಎನ್ನುನುತ್ತ ನಂತ್ರು.
ಚಂದಿರಗೆ ಅವರ ಮರ್ೃದವಾದ, ಗದಗೆದಿತ್ವಾದ ಧ್ವನಕ್ಕೆೀಳಿ ತ್ುಂಬ ಮರ್ರುಕ ಉಕಕಾತ್ು. ಪ್ರಾಪ, ಹಸದು, ಕಂಗೆಟುಟ, ತ್ನ್ನಗಾಗಿ ಒದಾದಡಿ
ಬಡವಾಗಿದಾದನೆ ಬಾರಹಮಣ. ಅವರ ಕ್ಕಾಲನ್ನುನು ಭದರವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನ್ನಮರ್ಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಬೆೀಕ್ಕೆನನುಸತ್ು. ಮರ್ರುಕಷಣವೆೀ ಮರ್ುಂದೆ ಬಂದು
ಬಿದದಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣುಣೊ ಕ್ಕಾಣಸದದರಿಂದ, ಉಮರ್ಮಳದಲೆಲಿಂಬಂತ್ಸೆ ಅವಳು ಬಾಗಿದದರಿಂದ, ಪ್ರಾದದ ಬದಲು ಅವರ ಮಣಕ್ಕಾಲು
ಅವಳ ಎದೆಗೆ ತ್ಸಾಕತ್ು. ಮರ್ುಗಗೆರಿಸದ ವೆೀಗಕ್ಕೆಕಾ ಕುಪಪಸದ ಗುಂಡಿಗಳು ಹರಿದವು. ಅವಾಕ್ಕಾಕಾಗಿ ಅವರ ತೊಡೆಯ ಮೀಲೆ ತ್ಲೆಯಿಟುಟ
ಕ್ಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ತ್ಬಿಬಕೊಂಡಳು. ಉಕಕಾಬಂದ ಭಕತ, ಹೆಣಣೊನ್ನ ಸುಖವನೆನುೀ ಕ್ಕಾಣದ ಬಾರಹಮಣ ಎನ್ನುನುವ ಮರ್ರುಕ, ಈ ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ
ನೀವಲಲಿದೆ ನ್ನನ್ನನು ಹಿತ್ಚಂತ್ಕರು ಯಾರು ಇಲಲಿ ಎನ್ನುನುವ ನಸಸಾಹಾಯಕತ್ಸೆ – ಒಟಿಟಗೆೀ ಕೂಡಿ ಅತ್ತಳು . ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ
ಪಶಾಚಾತ್ಸಾತಪ, ಥಕಟಟನೆೀ ಪರಕೀಯಳಾದ ಯೌವನ್ನದ ಹೆಣ್ಣೊಬಬಳ ಬಿಗಿಯಾದ ಸಪಶರ್ಶೆದಿಂದ ತ್ಬಿಬಬೆಬನಸ ಆಶೀವರ್ಶೆದಿಸಲೆಂದು ಬಾಗಿ
ಕ್ಕೆೈ ನೀಡಿದರು. ಚಾಚದ ಕ್ಕೆೈಗೆ ಅವಳ ಬಿಸ ಉಸರು, ಕಣಣೊೀರು ತ್ಸಾಗಿ, ರೀಮಾಂಚದ ಮಾದರ್ಶೆವ ಉಕಕಾ, ಅವಳ ಚೆಲ್ಲಿದ ಕೂದಲನ್ನುನು
ಸವರಿದರು. ಆಶೀವಾರ್ಶೆದದ ಸಂಸಕಾೃತ್ ಮಾತ್ು ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡಲ್ಲಲಿ. ತ್ನ್ನನು ತ್ಲೆಗೂದಲ್ನ್ನ ಮೀಲೆ ಅವರ ಕ್ಕೆೈ ಆಡಿದದರಿಂದ
ಚಂದಿರಗೆ ಇನ್ನನುಷಗುಟ ಆವೆೀಗವಾಗಿ, ಅವರ ಕ್ಕೆೈಗಳನ್ನುನು ಭದರವಾಗಿ ಹಿಡಿದು, ಎದುದನಂತ್ು, ಪ್ರಾರಿವಾಳದ ಹಾಗೆ ಡವಗುಟುಟತತದದ ತ್ನ್ನನು
ಎದೆಗಳಿಗೆ ಒತತಕೊಂಡಳು.
ತ್ನ್ನನು ಕ್ಕೆೈಗೆಳೆಂದೂ ಸಪಶರ್ಶೆಸದ ಪುಷಗಟವಾದ ಮಲೆಗಳನ್ನುನು ಮರ್ುಟಿಟದ ಕಷಣ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಬವಳಿ ಬಂದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು.
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ಕನ್ನಸನ್ನಲೆಲಿಂಬಂತ್ಸೆ ಮಲೆಗಳನ್ನುನು ಒತತದರು. ಕೂಡಲೆೀ ಚಂದಿರ, ಕ್ಕಾಲು ಬತತಬಂದ ಆಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು ಅವಚಕೊಂಡು ಮತ್ತಗೆ
ಕೂರಿಸದಳು. ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಇಷಗುಟ ಹೊತ್ೂತ ಮರ್ನ್ನಸಸಾಗೆ ಬಾರದಿದದ ಹೊಟೆಟಯ ಹಸವು ಜಗಗೆನೆ ಎದುದ ಸಂಕಟವಾಗಿ ‘ಅಮರ್ಮ’
ಎಂದರು. ಚಂದಿರ ಅವರನ್ನುನು ಎದೆಗನಸಕೊಂಡು, ಮರ್ಡಿಲ್ನಂದ ರಸಬಾಳೆಹಣುಣೊಗಳನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು, ಸುಲ್ದು ತನನುಸದಳು. ನ್ನಂತ್ರ
ಸೀರೆಯನ್ನುನು ಬಿಚಚಾ ಹಾಸ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು ತ್ಬಿಬಕೊಂಡು ಮರ್ಲಗಿ ಗಳಗಳನೆ ಅತ್ುತಬಿಟಟಳು.
ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಎಚಚಾರವಾದಾಗ ನ್ನಡುರಾತ್ಸೆರ. ಅವರ ತ್ಲೆ ಚಂದಿರಯ ತೊಡೆಗಳ ಮೀಲ್ತ್ುತ. ಕ್ಕೆನೆನು ಅವಳ ನ್ನಗನು ಕಬಬಟೆಟಗೆ
ಒತತಕೊಂಡಿತ್ುತ. ಚಂದಿರ ತ್ನ್ನನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಅವರ ತ್ಲೆ ಕವಿ ಕ್ಕೆನೆನುಗಳನ್ನುನು ಸವರುತತದದಳು.
ತ್ಸಾನೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಥಕಟಟನೆ ಅಪರಿಚತ್ನಾಗಿಬಿಟಿಟಂತ್ಸಾಗಿ ಕಣುಣೊ ಬಿಟುಟ ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಯೀಚಸದರು. ಎಲ್ಲಿದೆದೀನೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಬಂದೆ?
ಇದು ಯಾವ ಕತ್ತಲು? ಇದು ಯಾವ ಕ್ಕಾಡು? ಇವಳು ಯಾರು?
ತ್ನ್ನನು ಬಾಲಯಕೊಕಾಮಮಗೆ ಮರ್ಗುಚಕೊಂಡುಬಿಟಟಂತ್ಸೆನಸ ಅಮರ್ಮನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೀಲೆ ಮರ್ಲಗಿ ದಣವು ಕಳೆದುಕೊಳುಳೆತತದುದದು
ಮರ್ರುಕಳಿಸತ್ು. ಬೆರಗಿನಂದ ನ್ೀಡಿದರು: ಗರಿ ಬಿಚಚಾದ ನ್ನವಿಲ್ನ್ನಂತ್ಹ ಅಕಷಯ ನ್ನಕಷತ್ರದ ರಾತರ; ಸಪತಋಷಗಳ ಮರ್ಂಡಲ; ವಸಷಗಠರ
ಪಕಕಾದಲ್ಲಿ ನಾಚ ಮಿನ್ನುಗುವ ಅರುಂಧ್ತ. ಕ್ಕೆಳಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ್ನ, ಹಸಮರ್ಣಣೊನ್ನ, ವಿಷಗುಣೊಕ್ಕಾಂತಯ, ಸುಗಂಧಿಯ, ಹೆಣಣೊನ್ನ ಬೆವರಿದ ಮೈಯ
ವಾಸನೆ. ಕತ್ತಲು ಆಕ್ಕಾಶ, ನೆಮರ್ಮದಿಯಿಂದ ನಂತ್ ವೃಕಷಗಳು. ಕನ್ನಸೊೀ ಎಂದು ಕಣುಣೊಜಿಜಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ
ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಬಂದು ಮರ್ರೆತ್ುಬಿಟೆಟ ಎಂದು ಕಳವಳಿಸದರು. ‘ಚಂದಿರ’ ಎಂದು ಕರೆದು ಪೂಣರ್ಶೆ ಎಚಚಾರೆವಾದರು. ಆಲ್ಸದರು.
ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಮೌನ್ನದಲ್ಲಿ, ಗುಟುಟಗಳನ್ನುನು ಹೆೀಳುತತರುವಂತ್ಹ ಚಲ್ಚಲ್ ಎನ್ನುನುವ ಕತ್ತಲು. ಚಲ್ಪಲ್ ಎನ್ನುನುವ ಶಬದ ‘ಮಿಣಕ್ಕ್,
ಮಿಣಕ್ಕ್’ ಎನ್ನುನುವ ಬೆಳಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಶರಾಶಯಾದ ಮಿಣುಕುಹುಳುಗಳು ತ್ಸೆೀರಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಏರಿಬಂದು ಪ್ದೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ
ಪರತ್ಯಕಷವಾದವು. ಕಣುಣೊ ತ್ುಂಬುವಂತ್ಸೆ, ಕವಿ ತ್ುಂಬುವಂತ್ಸೆ ಆಲ್ಸುತ್ತ ನ್ೀಡಿದರು : ಸುತ್ತಲೂ ಮಿಣುಕು ಹುಳುಗಳ ರಾಶರಾಶ
ತ್ಸೆೀರು. ‘ಚಂದಿರ’ ಎಂದು ಅವಳ ಹೊಟೆಟಯನ್ನುನು ಮರ್ುಟಿಟ ಎದುದ ಕೂತ್ರು.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ತ್ನ್ನನುನೆನುಲ್ಲಿ ಬಯುದಬಿಡುವರೀ, ಹಳಿದು ಬಿಡುವರೀ ಎಂದು ಚಂದಿರಗೆ ಭಯ. ಅಲಲಿದೆ ತ್ಸಾನ್ನು
ಫಲವತಯಗಿರಬಹುದೆೀನ್ೀ ಎನ್ನುನುವ ಆಸ್ಕೆ. ತ್ಸಾನ್ನು ಪುಣಾಯತಗಿತತಯಾದೆ ಎನ್ನುನುವ ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಲಲಿ.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಮಾತ್ಸಾಡಲ್ಲಲಿ. ಕೊನೆಗೆ ಎದುದ ನಂತ್ು ಅಂದರು:
‘ಚಂದಿರ, ಏಳು ಹೊೀಗುವ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಬಾರಹಮಣರು ಸ್ಕೆೀರಿದಾಗ ಹಿೀಗಾಯಿತ್ಸೆಂದು ಹೆೀಳಿಬಿಡುವ. ನೀನೆೀ ಹೆೀಳಿಬಿಡು. ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ
ಒಂದು ನಶಚಾಯ ಮಾಡಿ ಹೆೀಳುವ ಅಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನನು ನಾನ್ನು…’
ಏನ್ನು ಹೆೀಳುವುದು ಸರಿಯಂದು ತಳಿಯದೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ತ್ತ್ತರಿಸ ನಂತ್ರು:
‘ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ನಾಳೆ ನ್ನನ್ನಗೆ ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆ ಬಾರದಿದದರೆ ನೀನೆೀ ಹೆೀಳಿಬಿಡಬೆೀಕು. ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ಟಿಟಗೆ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಲು ನಾನ್ನು ಸದದ.
ಉಳಿದ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಹೆೀಳುವ ಅಧಿಕ್ಕಾರ ನ್ನನ್ನಗೆ ಇಲಲಿ. ಅಷೆಟ.’
ಮಾತ್ನಾಡಿಬಿಟಟಮೀಲೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ತ್ಮರ್ಮ ದಣವೆಲಲಿ ಕಳೆದು ಬಿಟಟಂತ್ಸಾಯಿತ್ು.
ಒಟಿಟಗೆ ಹೊಳೆ ದಾಟಿ, ನಾಚಕ್ಕೆಯಾದದರಿಂದ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು ಮರ್ುಂದೆ ಬಿಟುಟ ತ್ಸಾನ್ನು ಹಿಂದಾಗಿ, ಅಗರಹಾರವನ್ನುನು
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ಸ್ಕೆೀರಿದಮೀಲೆ ಚಂದಿರಗೆ ಕಳವಳವಾಯಿತ್ು : ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾಡಿದೆದಲಲಿ ಹಿೀಗಾಗುತ್ತದಲಲಿ! ಒಳೆಳೆ ಬುದಿಧಯಿಂದ ಬಂಗಾರ ಕೊಟೆಟ;
ಹಾಗಾಯುತ. ಈಗ ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಲ್ಕ್ಕೆಕಾಂದು ಪರಯತನುಸುತತದದ ಆಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು… ಆದರೆ ಸವಭಾವತ್ಃ ಸುಖಿಯಾದ
ಚಂದಿರಗೆ ಆತ್ಸಾಮವಹೆೀಳನ್ನದ ಪದದತಯ ಮಾತ್ುಗಳ ಪರಿಚಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗರಹಾರದ ಬಿೀದಿ ನ್ನಡೆಯುತತದದಂತ್ಸೆ ಆ
ಕತ್ತಲ್ನ್ನ ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ – ನಂತ್ದುದ, ಬಾಗಿದುದ, ಕೊಟಿಟದುದ, ಕೊಂಡದುದ, ಬಚಚಾಟುಟಕೊಂಡ ಪರಿಮರ್ಳದ ಹೂವಿನ್ನಂತ್ಸೆ ಧ್ನ್ನಯ ಭಾವವನ್ನುನು
ಮಾತ್ರ ತ್ರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಪ ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಹಿೀಗೆನನುಸುತ್ತದೀ, ಇಲಲಿವೀ. ಇನ್ನುನು ಅವರ ಜಗುಲ್ಗೆ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಹೊೀಗಿ ಅವರ ಮರ್ನ್ನಸಸಾಗೆ
ನ್ೀವುಂಟುಮಾಡಬಾರದು. ಅಲಲಿದೆ ತ್ನ್ನನು ಬಾಳಿಗೆ ಅಕಸ್ಕಾಮತ್ಸಾತಗಿ ನ್ನುಗಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಅದೃಷಗಟವನ್ನನು ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆ
ಅಗರಹಾರದ ಗೊಡುಡ ಬಾರಹಮಣರ ಎದುರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿ, ಬಿೀದಿಗೆಳೆದು, ಆಚಾಯರ್ಶೆರ ಮಾನ್ನ ಕಳೆಯುವಂಥಕವಳೆೀ ತ್ಸಾನ್ನು? ಸರಿ –
ಆದರೆ ಈಗ ನ್ನನ್ನನು ಗತ? ಆಚಾಯರ್ಶೆರಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗೊೀದು ಸರಿಯಲಲಿ; ಈಗ ಶವವಾದ ತ್ನ್ನನು ಯಜಮಾನ್ನನ್ನ ಮರ್ನೆಗೆ ಹೊೀಗುಲು
ಭಯ. ಏನ್ನು ಮಾಡಲ್?
ಎಷೆಟಂದರೂ ತ್ನ್ನನು ಕೂಡ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದರಲಲಿವೆ ಎಂದು ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ನ್ೀಡೀದು,
ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆವಾದರೆ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಗಿರೀದು, ಇಲಲಿವೆ ಆಚಾಯರ್ಶೆರ ಜಗುಲ್ಗೆೀ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಬರೀದು, ಏನ್ನು ಮಾಡಲ್ಕ್ಕಾಕಾಗುತ್ಸೆತ
ಆಪತತನ್ನಲ್ಲಿ – ಎಂದು ವಾದಿಸಕೊಂಡು ಸೀದ ತ್ನ್ನನು ಮರ್ನೆಗೆ ಹೊೀದಳು. ಚಪಪರದ ಕ್ಕೆಳಗೆ ನಂತ್ು ಆಲ್ಸದಳು. ನಾಯಿ ಬಗಳಿದ
ಶಬದ ಕ್ಕೆೀಳಿ ಎಲಲಿ ರಾತ್ಸೆರಯ ಹಾಗೆ ಇದೂ ಒಂದು ರಾತ್ಸೆರ ಎನನುಸ ಚಾವಡಿಯ ಮಟಟಲನ್ನುನು ಹತತದಳು. ಚಾಚದ ಕ್ಕೆೈಗೆ ಬಾಗಿಲು
ತ್ಸೆರೆದದುದ ತಳಿದು : ‘ಅಯಯೀ ಪರಮಾತ್ಮ, ನ್ನರಿ ನಾಯಿಯೀನಾದರೂ ನ್ನುಗಿಗೆ ಅವನ್ನ ಶವವನ್ನುನು…’ ಎಂದು ತ್ಸಾಪವಾಗಿ ಭಯವನೆನುಲಲಿ
ಮರ್ರೆತ್ು, ಕಷಣದಲ್ಲಿ ಒಳನ್ನುಗಿಗೆ, ಅಭಾಯಸಬಲದಿಂದ ಗೂಡಿನ್ನಲ್ಲಿದದ ಬೆಂಕಪ್ಟಟಣ ತ್ಸೆರೆದು ಲಾಟಿೀನ್ನು ಹತತಸದಳು. ದುವಾರ್ಶೆಸನೆ.
ಸತ್ುತ ಕೊಳೆಯುತತದದ ಇಲ್. ತ್ನ್ನಗಾಗಿ ಅಗರಹಾರದಲೆಲಿಲಲಿ ನಷಗುಟರ ಕಟಿಟಕೊಂಡ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವವನ್ನುನು ಅನಾಥಕವಾಗಿಬಿಟೆಟನ್ನಲಲಿ ಎಂದು
ದುಃಖವಾಗಿ ಮರ್ಹಡಿ ಹತತ ಹೊೀದಳು. ಲೀಭಾನ್ನದ ಹೊಗೆ ಹಾಕಬೆೀಕ್ಕೆಂದುಕೊಂಡಳು. ಹೆಣ ನಾರುತತತ್ುತ. ಬಾತ್ುಕೊಂಡು
ವಿಕ್ಕಾರವಾಗಿ ವಿರೂಪವಾದ ಶವದ ಮರ್ುಖ ಕಂಡು ಹೊಟೆಟಯಲಲಿ ಕಲಸ, ಕಟಾರನೆ ಕರುಚ ಹೊರಕೊಕಾೀಡಿದಳು. ಅಲ್ಲಿ
ಮೀಲ್ರುವುದಕೂಕಾ, ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಒಲ್ದಿದದವನಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ್ವೂ ಇಲಲಿ, ಇಲಲಿ ಎಂದು ಅವಳ ಜಿೀವ ಕೂಗಿತ್ು. ಲಾಟಿೀನ್ನು
ಹಿಡಿದು ಆವೆೀಶದಲೆಲಿಂಬಂತ್ಸೆ ಚಂದಿರ ಒಂದೆೀ ವೆೀಗದಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ ನ್ನಡೆದು ಗೌಡರು ಕ್ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊೀದಳು. ತ್ಮರ್ಮ ಮರ್ನೆಗೆ
ಕೊೀಳಿಮಟೆಟಯನ್ನುನು ತ್ಂದುಕೊಡುತತದದ ಗಾಡಿ ಶೆೀಷಗಪಪನ್ನ ಮರ್ನೆಯನ್ನುನು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಟಿಟದ ಬಿಳಿಯ ಎತ್ುತಗಳಿಂದ ಗುರುತಸ
ಒಳಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀದಳು. ಎತ್ುತಗಳು ಅಪರಿಚತ್ ರೂಪವಂದನ್ನುನು ಕಂಡು ಎದುದನಂತ್ು ಬುಸ್ಕ್ ಎಂದು ಉಸರಾಡಿ ಹಗಗೆವನ್ನುನು ಜಗಿಗೆದವು.
ನಾಯಿ ಬಗಳಿತ್ು. ಶೆೀಷಗಪಪ ಎದುದ ಬಂದ. ಚಂದಿರ ಆತ್ುರವಾಗಿ ನ್ನಡೆದದದನ್ನುನು ವಿವರಿಸ, ‘ನೀನ್ನು ಗಾಡಿ ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಬಂದು
ಹೆಣವನ್ನುನು ಸಮಶಾನ್ನಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕಾಗಿಸಬೆೀಕು, ಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿಯೀ ಕಟಿಟಗೆಯಿದೆ – ಸುಟುಟಬಿಡಬಹುದು’ ಎಂದು ಕ್ಕೆೀಳಿದಳು.
ಹೆಂಡವನ್ನುನು ಹಿೀರಿ ಮರ್ಜದಲ್ಲಿ ನದೆದ ಮಾಡಿದದ ಶೆೀಷಗಪಪ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ,
‘ಚಂದರಮರ್ಮ ಸ್ಕಾಧ್ಯವಿಲಲಿವವ. ಬಾರಂಬರ ಶವಾನ್ನ ನಾನ್ನು ಮರ್ುಟಿಟ ನ್ನರಕಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಲ? ಅಷೆಟಯಶವಯರ್ಶೆ ಕವಟಟರೂ ಬಾಯಡಮರ್ಮ…
ಭಯವಾದರೆ ಈ ಬಡವನ್ನ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಗಿದುದ ನ್ನಸುಕನ್ನಲ್ಲಿ ಎದುದ ಹೊೀಗಿರವವ’ ಎಂದು ಉಪಚರಿಸದ.
ಚಂದಿರ ಮಾತ್ನಾನುಡದೆ ಬಿೀದೆಗೆ ಬಂದು ನಂತ್ಳು. ಏನ್ನು ಮಾಡಲ್? ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಯೀಚನೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಪಷಗಟವಾಯಿತ್ು : ಅಲ್ಲಿ
ಅದು ಕೊಳೆಯುತತದೆ. ನಾರುತ್ತದೆ. ಬಾತ್ುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ತ್ಸಾನ್ನು ಒಲ್ದ ನಾರಣಪಪನ್ನಲಲಿ. ಬಾರಹಮಣನ್ನೂ ಅಲಲಿ. ಶೂದರನ್ನೂ ಅಲಲಿ.
ಹೆಣ. ಕೊಳೆಯುವ ನಾರುವ ಹೆಣ.
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ಸೀದ ನ್ನಡೆದು ಮರ್ುಸಲಾಮನ್ನರಿದದ ಕ್ಕೆೀರಿಗೆ ಹೊೀದಳು. ಹಣ ಕೊಡವೆನೆಂದಳು. ಬಂಗಡೆೀ ಮಿೀನನ್ನ ವಾಯಪ್ರಾರ ಮಾಡುತತದದ ಅಹಮದ್
ಬಾಯರಿ – ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಒಮಮ ಕ್ಕಾಸಲಲಿದಾಗ ಎತ್ುತಗಳನ್ನುನು ಕೊಳಳೆಲು ಸ್ಕಾಲಕೊಟಟ ಒಡೆೀರು ಅವರು ಎಂದು ನೆನೆದು – ಎಗಿಗೆಲಲಿದೆ ಗುಟಾಟಗಿ
ಗಾಡಿ ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಬಂದು ಶವವನ್ನುನು ಕಟಿಟಗೆಯನ್ನೂನು ಒಟಿಟಗೆೀ ತ್ುಂಬಿ, ಯಾರಿಗೂ ಪತ್ಸೆತಯಾಗದಂತ್ಸೆ ಮರ್ಸಣಕೊಕಾಯದ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ
ಧ್ಗಧ್ಗ ಬೆಂಕಯಬಿಬಸ ಬೂದಿಮಾಡಿ ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟ – ಹೆೈ ಹೆೈ ಎಂದು ಎತತನ್ನ ಬಾಲ ತರುಪ. ಚಂದಿರ ಎರಡು ತೊಟುಟ ಕಣಣೊೀರು
ಹಾಕ, ಮರ್ನೆಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದು, ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನುದಂದಿಷಗುಟ ರೆೀಷೆಮಯ ಸೀರೆಗಳನ್ನುನು, ಪ್ರೆಟಿಟಗೆಯಲ್ಲಿದದ ನ್ನಗದು ಹಣವನ್ನುನು ಮರ್ತ್ುತ
ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಹಿದಕ್ಕೆಕಾ ಕೊಟಟ ಬಂಗಾರವನ್ನುನು ಗಂಟುಕಟಿಟಕೊಂಡು ಹೊರಬಂದಳು. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು ಎಬಿಬಸ ಅವರ
ಕ್ಕಾಲ್ಗೆರಗಿ ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ಕೆಂಬ ತ್ನ್ನನು ಆಸ್ಕೆಯನ್ನುನು ಅದುಮಿಕೊಂಡು, ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆಕಾ ಮೀಟಾರು ಹಿಡಿಯುವುದೆಂದು
ಮೀಟಾರಿನ್ನ ದಾರಿಯ ಕಡೆ ಕ್ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಿಡಿದು ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟಳು.
ಇತ್ತ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಹುಕ್ಕಾರ ಮರ್ಂಜಯಯನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಮರ್ಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀಪತ, ಗಣೆೀಶ, ಗಂಗಣಣೊ, ಮರ್ಂಜುನಾಥಕ ಮರ್ತ್ುತ
ನಾಲೆಕಾೈದು ಅಗರಹಾರದ ಯುವಕರು ಗುಲೆೀಬಕ್ಕಾವಲ್ ನಾಟಕದ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದದರು. ಅವರ ನ್ನಡುವೆ ಇದದ
ಹಾಮೀರ್ಶೆನಯಂ ನಾರಣಪಪ ತ್ಮರ್ಮ ನಾಟಕ ಕಂಪ್ರೆನಯ ಉಪಯೀಗಕ್ಕೆಕಾಂದು ಕೊಟಿಟದುದ. ಪರತ ನಾಟಕಕೂಕಾ ಅವನ್ನು
ಹಾಜರಿರಲೆೀಬೆೀಕು. ಅವನ್ನ ಪ್ರೀತ್ಸಾಸಾಹವಿಲಲಿದಿದದರೆ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ ಮರ್ಂಡಳಿ ಹುಟುಟತತರಲೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹುರಿದುಂಬಿಸದವ ಅವ;
ಅಲಲಿದೆ ಯುವಕರು ಒಟುಟಮಾಡಿದ ದುಡಿಡಗೆ ತ್ನ್ನನುದಷಗುಟ ಸ್ಕೆೀರಿಸ ಶವಮಗಗೆಯಿಂದ ಸೀನ್ನರಿಗಳನ್ನುನು ತ್ಂದುಕೊಟಟವ ಅವ. ನಾಟಕದ
ಗತ್ುತ ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳ ಬಗೆಗೆಯೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡುತತದದವನ್ನೂ ಅವನೆ… ಆಸುಪ್ರಾಸನ್ನಲೆಲಿಲಲಿ ಗಾರಮಫೀನ್ ಇದುದದೆಂದರೆ ಅವನ್ನ
ಹತತರ. ಹಿರಣಣೊಯಯನ್ನ ಕಂಪನಯ ನಾಟಕ ಹಾಡುಗಳ ಪ್ರೆಲಿೀಟುಗಳೆಲಲಿ ಅವನ್ನ ಹತತರವಿದದವು. ಅದನೆನುಲಲಿ ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೀಕೊಟುಟ
ತರುಗಿಸ ಕ್ಕೆೀಳಿಸದದ. ಅಷಟಷಗುಟ ಕ್ಕಾಂಗೆರಸ್ ವಿಷಗಯಗಳನ್ನುನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕವಿಯ ಮೀಲೆ ಹಾಕಕೊಂಡು ಬಂದು ಯುವಕರಿಗೆ
ಖಾದಿ ಜುಬಬ ಪ್ರಾಯಜಾಮರ್, ಬಿಳಿ ಟ್ೀಪಯ ಫ್ಯಾಯಶನ್ ಕಲ್ಸದದ. ಈಗ ಯುವಕರಿಗೆಲಲಿ ಅವನ್ನ ಸ್ಕಾವಿನಂದಾಗಿ ತ್ುಂಬ
ವಯಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರ ಭಯದಿಂದ ಎಲಲಿ ಸಮರ್ಮನದಾದರೆ. ಎಲಲಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನೂನು ಜಡಿದು ಪ್ರಾಸಂಗ್ ಷ್ೀ ಸಗರೆೀಟು
ಹತತಸ ಸ್ಕೆೀದುತ್ತ ಅರೆಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಕಟೀಸು ನ್ನಡೆದಿತ್ುತ. ಯಕಷಗಾನ್ನದ ಮೀಲೆ ಮರ್ಜಿರ್ಶೆಯಿದದ ಶರೀಪತ್ಸೆಗೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾತ್ರವಿರದಿದದರೂ ಬಣಣೊ ಹಾಕ ನ್ನಡೆಯುವ ಸಮರ್ಸತ ಕರಯಯೂ ಅವನಗೆ ಖಯಾಲ್. ‘ಪ್ರಾರಕಟೀಸು’ ನ್ನಡೆಯುತತದದಂತ್ಸೆ ಒಂದು
ಮರ್ರಿಗೆಯ ತ್ುಂಬ ತ್ುಂಬಿಟಟ ಒಗಗೆರಣೆ ಅವಲಕಕಾ, ಕಡಾಯಿ ತ್ುಂಬ ಬಿಸಬಿಸ ಕ್ಕಾಫಿಯ ಸ್ಕೆೀವನೆಯೂ ನ್ನಡೆದಿತ್ುತ. ರಾತರ ಹನೆನುರಡು
ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನ್ನಡುನ್ನಡುವೆ ನಾರಣಪಪನ್ನನ್ನುನು ನೆನೆಯುತ್ತ ಅವಲಕಕಾ ಕ್ಕಾಫಿಯ ಸ್ಕೆೀವನೆ ಮಾಡುತ್ತ, ‘ಪ್ರಾರಕಟೀಸು’ ಸ್ಕಾಗಿತ್ು. ಮರ್ುಗಿದ
ಮೀಲೆ ನಾಗರಾಜ ಗಣೆೀಶನಗೆ ಕಣುಣೊ ಮಿಟುಕಸದ. ಗಣೆೀಶ ಪಕಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂತದದ ಸತರೀಪ್ರಾತ್ರದ ಮರ್ಂಜುನಾಥಕನ್ನನ್ನುನು ಚೂಟಿದ.
ಮರ್ಂಜುನಾಥಕ ಅದನ್ನುನು ಮಾಲೆೀರರ ರಂಗಣಣೊನಗೆ ದಾಟಿಸದ. ಗಂಗಣಣೊ ಶರೀಪತಯ ಪಂಚೆಯನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ಜಗಿಗೆದ. ಈ ಒಳ
ಸಂಜೆಞಯಾದ ಮೀಲೆ ಉಳಿದ ತ್ರುಣರನ್ನುನು ಇವತತನ್ನ ‘ಪ್ರಾರಕಟೀಸು’ ಸ್ಕಾಕ್ಕೆಂದು ಸ್ಕಾಗಿಸದಾದಯಿತ್ು. ಎಲಲಿ ಹೊೀಗಿಯಾದ ಮೀಲೆ
ನಾಗರಾಜ ಬಾಗಿಲನ್ನುನು ಮರ್ುಚಚಾ ಲಗುಬಗೆಯಿಂದ ಟರಂಕನ್ನ ಮರ್ುಚಚಾಳ ತ್ಸೆರೆದು ಎರಡು ಸೀಸ್ಕೆ ಸರಾಯಿಯನ್ನುನು ಎತತ ಹಿಡಿದ. ನ್ನಮರ್ಮ
ಮಾಸತರರಾದ ನಾರಣಪಪನ್ನ ನೆನ್ನಪಗೆ ಎಂದು ತ್ಮರ್ಮ ಮಚಚಾನ್ನ ನ್ನಟ ಹಿರಣಣೊಯಯನ್ನ ಹಾಡನ್ನುನು ಮಲಕುಹಾಕದ. ಆಮೀಲ್ಂದ ಗುಟಾಟಗಿ
ಸೀಸ್ಕೆಗಳನ್ನುನು ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇಟಿಟದಾದಯಿತ್ು. ಬಾಳೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಲಕಕಾಯನ್ನುನು ಕಟಿಟಕೊಂಡದಾದಯಿತ್ು. ಮತ್ತಗೆ ಸದಾದಗದಂತ್ಸೆ
ಗಾಲಿಸುಗಳನ್ನುನು ತ್ುಂಬಿಕೊಂಡದಾದಯಿತ್ು. ‘ರೆಡಿ’ ಎಂದ ನಾಗರಾಜ. ‘ರೆಡಿ’ ಎಂದರು ಉಳಿದವರು. ಒಬಬಬಬರಾಗಿ ಮಟಟಲನ್ನುನು
ಇಳಿಯುತತದದಂತ್ಸೆ ಮರ್ಂಜುನಾಥಕ ‘ಹೊೀಲಾಡನ’ ಎಂದು ಕತ್ತರಿಸದ ಒಂದು ಲ್ಂಬೆಹಣಣೊನ್ನುನು ಜೆೀಬಿಗೆ ಹಾಕಕೊಂಡ .
ತ್ರುಣರು ಮತ್ತಗೆ ಬಾಗಿಲೆಳೆದುಕೊಂಡು ಅಗರಹಾರ ದಾಟಿ, ತ್ಮರ್ಮ ಕಳಳೆತ್ನ್ನದ ವಾಯಪ್ರಾರಕ್ಕೆಕಾ ಹಿಗುಗೆತ್ತ ಕದಿದಂಗಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರೀಪತ ಬಾಯಟರಿ
ಬೆಳಕನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯ ಕಡೆ ನ್ನಡೆದರು. ‘ಏನ್ನು ಮಾರಾಯ, ನಮರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಬಾಟಿಲಿ ಕುಡಿದೂ ಲಯ ತ್ಪಪದ ಹಾಗೆ ತ್ಬಲ
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ನ್ನುಡಿಸುತತದದರಲಲಿ’ ಎಂದು ನಾರಣಪಪನ್ನನ್ನುನು ನಾಗರಾಜ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರಿಸದ. ವಿಶಾಲವಾದ ಮರ್ರಳಿನ್ನ ರಾಶಯ ಮೀಲೆ ಬಂದು
ಸುತ್ಸಾತಗಿ ಕೂತ್ು, ನ್ನಡವೆ ಬಾಟಿಲಿ ಗಾಲಿಸು ಅವಲಕಕಾಗಳನನುಟುಟಕೊಂಡರು. ತ್ಸಾವು ಐವರೆೀ ಈ ಲೀಕಕ್ಕೆಕಾಲಲಿ ಇದದಂತ್ಸೆ ಅನನುಸ, ನ್ನಕಷತ್ರ
ಸ್ಕಾಕಷಯಲ್ಲಿ, ಅಗರಹಾರದ ತ್ಮರ್ಮ ವಾಮರ್ನ್ನತ್ವವನ್ನುನು ಸರಾಯಿಯಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತರವಿಕರಮರ್ರಾಗಲು ಸನ್ನನುದದತ್ಸೆ ನ್ನಡೆಸದರು. ಹೊಳೆ
ಜುಳುಜುಳು ಎಂದು ಅವರ ಮಾತನ್ನ ನ್ನಡುವಿನ್ನ ಮೌನ್ನದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಯುವಕರಿಗೆ ತ್ಮರ್ಮ ಏಕ್ಕಾಂತ್ದ ಬಗೆಗೆ ದೆೈಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ಹೆೀಳಿತ್ು.
ಸರಾಯಿ ಹಿತ್ವಾಗಿ ನೆತತಗೆೀರುತತದದಂತ್ಸೆ ಶರೀಪತ ಗದಗೆದಿತ್ನಾಗಿ ಎಂದ:
‘ನ್ನಮರ್ಮ ಅಪಪನ್ಬಬ ಸತ್ತನ್ನಲಲಿಯಯ’
‘ಹೌದಲಲಿಯಯ’, ನಾಗರಾಜ ಅವಲಕಕಾಗೆ ಕ್ಕೆೈಹಾಕ ಹೆೀಳಿದ: ‘ನ್ನಮರ್ಮ ಕಂಪನಯ ಒಂದು ಕಂಬವೆೀ ಮರ್ುರಿದಂತ್ಸೆ ನ್ನಮರ್ಗೆ, ಅವನ್ನ ಹಾಗೆ
ತ್ಬಲದ ಮೀಲೆ ತ್ಸಾಳ ಹಿಡಿಯುವವರು ಯಾರು ಆ ಆಸುಪ್ರಾಸನ್ನಲ್ಲಿ?’
ಎಷಗುಟ ನಂಬೆಹಣಣೊನ್ನುನು ಹಿಂಡಿಕೊಂಡಿದದರೂ ತ್ಲೆಗೆೀರಿಬಿಟಿಟದದ ಮರ್ಂಜುನಾಥಕ ಏನ್ನನ್ನುೀ ಹೆೀಳಲು ಯತನುಸುತ್ತ, ‘ಚಂದಿರ, ಚಂದಿರ’
ಎಂದ.
ಶರೀಪತಗೆ ಹುರುಪ್ರಾಯಿತ್ು. ‘ಯಾರು ಏನೆೀ ಅನ್ನನುಲ್, ಯಾವ ಬಾರಹಮಣ ಏನೆೀ ಬಗಳಲ್ – ಗೊತ್ಸಾತಯತ – ಆಣೆ ಹಾಕ ಹೆೀಳಿತೀನ –
ಏನ್ನೂಂತೀರ? – ಚಂದಿರಯಂಥಕ ಚೆಲುವೆ, ಗಟಿಟಗೆ, ಒಳೆಳೆಯ ಹೆಂಗಸು ಈ ನ್ನೂರು ಮೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ಇದದಳಾ ಎಣಸಬಿಡಿ. ಇದದರೆ ಜಾತ
ಬಿಟುಟಬಿಡುವೆ. ಸೂಳೆಯಾದರೆ ಏನ್ನಯಯ? ನಾರಣಪಪನಗೆ ಅವಳು ಹೆಂಡತಗಿಂತ್ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ನ್ನಡಕೊಂಡಳೊ ಇಲಲಿವೀ ಹೆೀಳಿ
ನ್ೀಡುವ. ಅವನ್ನು ಕುಡಿದು ವಾಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಬಾಚದಳು. ಅಲಲಿದೆ ನ್ನಮರ್ಮ ವಾಂತೀನ್ನೂ ಬಾಚದಳಲಲಿಯಯ! ಅಧ್ರ್ಶೆರಾತ್ಸೆರ
ಅವನ್ನು ಬಂದು ಎಬಿಬಸಲ್ – ತ್ುಟಿಪಟಕ್ಕೆಕಾನ್ನನುದೆ – ನ್ನಗತನ್ನಗತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸತದದಳು. ಯಾವ ಬಾರಹಮಣ ಹೆಂಗಸು ಅಷಗುಟ
ಮಾಡಾತಳಯಯ? ಎಲಲಿ ಪರಿಪರಿ ಮರ್ುಂಡೆೀರು. ಥಕತ್ಸ್’ ಎಂದ.
ಮರ್ಂಜುನಾಥಕ ತ್ನ್ನಗೆ ಗೊತತದದ ಮರ್ೂರು ಇಂಗಿಲಿೀಷ್ ಶಬದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಯಸ್ಕ್’, ‘ಯಸ್ಕ್’, ಎಂದ.
‘ಕುಡಿದದೆದ ಮರ್ಂಜುನಾಥಕನಗೆ ಇಂಗಿಲಿೀಷ್ ಬಂದುಬಿಡತದೆ’ – ಎಂದು ನಾಗರಾಜ ನ್ನಕಕಾ .
ಮಾತ್ು ಮರ್ತ್ಸೆತ ಹುಡಗಿೀರ ಕಡೆ ಹೊರಳಿತ್ು. ಶೂದರ ಹೆಣಣೊಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವು ಯಾವುವು ಚೆನಾನುಗಿವೆಯಂದು ಲೆಖಖಹಾಕದರು. ಬೆಳಿಳೆ
ಮರ್ತ್ುತ ತ್ನ್ನನು ವಿಷಗಯ ನಾರಣಪಪನ್ಬಬನಗೆ ಮಾತ್ರ ತಳಿದಿತ್ಸಾತದದರಿಂದ ಶರೀಪತ ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನದಿಂದ ಅವರ ಮಾತ್ು ಕ್ಕೆೀಳಿದ. ಬೆಳಿಳೆ
ಇವರ ಕಣಣೊಗೆ ಬಿೀಳದಿದುದದು ಹೆಚುಚಾ. ಬಿದದರೂ ಹೊಲತಯಂದು ಹೆದರುತ್ಸಾತರೆ, ಲಾಯಕ್ಕೆಕಾೀ ಆಯಿತ್ು.
ಇನ್ನುಂದು ಸೀಸ್ಕೆ ಗಿದನು ತ್ಸೆರೆಯುತತದದಂತ್ಸೆ ಶರೀಪತ:
‘ನ್ನಮರ್ಮ ದೀಸುತ ಸತ್ುತ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರಾ ಇಲಲಿದೆ ಕೊಳಿೀತ್ಸಾ ಬಿದಿದರೀವಾಗ ನ್ನಮರ್ಮದೆಂತ್ಹ ಮರ್ಜವಯಯ’ ಎಂದು ಅಳಲು ಪ್ರಾರರಂಭಸದ .
ಎಲಲಿ ಯುವಕರಿಗೂ ಅಳು ಸ್ಕಾಂಕ್ಕಾರಮಿಕವಾಗಿ ಅವನಂದ ಹರಡಿತ್ು. ಒಬಬರನ್ನುಬಬರು ತ್ಬಿಬಕೊಂಡರು.
ಶರೀಪತ ಹೆೀಳಿದ:

ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )

ಸಂಸ್ಕಾರ - ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

‘ಯಾರು ಯಾರು ಗಂಡಸರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿ.’
‘ನಾನ್ನು ನಾನ್ನು ನಾನ್ನು ನಾನ್ನು’ ಎಂದು ನಾಲವರೂ ಉದಗೆರಿಸದರು. ಹೆಣಣೊನ್ನ ಪ್ರಾತ್ರದ ಹೆಣಣೊನ್ನ ಮರ್ುಖದ ಮರ್ಂಜುನಾಥಕನಗೆ ನಾಗರಾಜ
‘ಛೆ ಛೆೀ, ನೀನ್ನು ಸದಾರಮ, ನೀನ್ನು ಶಕುಂತ್ಳೆ’ ಎಂದು ಮರ್ುತ್ುತಕೊಟಟ.
‘ನೀವು ಗಂಡಸರಾದರೆ ನ್ನನ್ನನುದಂದು ಮಾತ್ು. ಒಪಪದರೆ ‘ಭೆೀಷ್’ ಎನ್ನುನುವೆ. ಗೊತ್ಸಾತಯತ. ನ್ನಮರ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಅವ. ಅವನ್ನು ಕೊಟಿಟದದಕ್ಕೆಕಾ
ನಾವೆೀನ್ನು ಅವನಗೆ ಕೊಟಿಟದೆದೀವೆ? ಆ ಶವಾನ್ನನು ಪತ್ಸೆತಯಾಗದಂತ್ಸೆ ಸ್ಕಾಗಿಸ ಸುಟುಟಬಿಡುವ ಏನೆನ್ನುನುತತೀರಿ? ಏಳಿ’ ಎಂದು ಶರೀಪತ
ಹುರಿದುಂಬಿಸ ಮಾತ್ನಾನುಡಿ ಎಲಲಿರ ಗಾಲಿಸಗೂ ಸರಾಯಿ ತ್ುಂಬಿಸದ. ಎಲಲಿರೂ ಅದನ್ನುನು ಗಟಗಟನೆ ಕುಡಿದು, ಯೀಚಸದೆ
ಬಾಯಟರಿಯ ಬೆಳಕನ್ನುನು ಚೆಲುಲಿತ್ತ ನ್ನಡೆದ ಶರೀಪತಯ ನೆೀತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಓಲಾಡುತ್ತ ಓಲಾಡುತ್ತ ಹೊಳೆ ದಾಟಿದರು. ಕದಿದಂಗಳಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಪಳೆಳೆಯೂ ಕ್ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ಕುಡಿದ ಸರಾಯಿ ನೆತತಗೆೀರಿ, ಉನಾಮದದಿಂದ ಅಗರಹಾರವನ್ನುನು ಹೊಕುಕಾ, ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮರ್ನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ
ಬಾಗಿಲು ದೂಡಿದರು. ನೆೀರ ನಭರ್ಶೆಯ ಒಳಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀದರು. ಸರಾಯಿಯ ಪರಭಾವದಲ್ಲಿ ದುನಾರ್ಶೆತ್ ಲೆಖಖಕ್ಕೆಕಾ ಬರದೆ ಸೀದ ಮರ್ಹಡಿ
ಹತತದರು. ಶರೀಪತ ಬಾಯಟರಿ ಬಿಟಟ ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲಿ? ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವವೆೀ ಪತ್ಸೆತಯಿಲಲಿ. ಐವರಿಗೂ ಇದದಕದದಂತ್ಸೆ
ಪ್ರಾರಣಭಯವಾಯಿತ್ು. ‘ಹಾ! ನಾರಣಪಪ ಪ್ರೆರೀತ್ವಾಗಿ ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟ’ ಎಂದ ನಾಗರಾಜ. ಅವನ್ನು ಅಂದದೆದ ತ್ಡ ಸರಾಯಿ ಸೀಸ್ಕೆಯ
ಚೀಲವನ್ನನುಲೆಲಿ ಎಸ್ಕೆದು, ಬಿದೆದವೀ ಕ್ಕೆಟೆಟವೀ ಎನ್ನುನುತ್ತ ಐವರೂ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಿಟಟರು.
ನದೆದ ಬಾರದೆ ‘ಢರೆರ್ಶೆ’ನ್ನುನುವ ಬಾಗಿಲು ತ್ಸೆರೆದು ಶಪಸಲೆಂದು ಅಗರಹಾರದ ಬಿೀದಿಗೆ ಬಂದಿದದ ಅರೆಮರ್ರಳು ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮ
‘ಪ್ರೆರೀತ್ಗಳನ್ನುನು ನ್ೀಡಿರೀ ನ್ೀಡಿರೀ’ ಎಂದು ಕರುಚ ‘ಹೆೀಯ್’ ಎಂದು ತ್ಸೆೀಗಿದಳು.
ರಾತ್ಸೆರ ಬಹಳ ಹೊತ್ಸಾತದಮೀಲೂ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಬರದಿದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು ಕಂಗಾಲಾದ ಬಾರಹಮಣರು ಬಾಗಿಲು ಕಟಕಗಳನೆನುಲಲಿ
ಭದರವಾಗಿ ಮರ್ುಚಚಾ, ಕರುಳನ್ನುನು ಕತ್ುತ ಬಾಯಿಗೆ ತ್ರುವ ನಾತ್ದಲ್ಲಿ ಮರ್ೂಗು ಮರ್ುಚಚಾಕೊಂಡು ಮರ್ಲಗಿದರು. ನದೆದ ಬರಲ್ಲಲಿ.
ಹಸವಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಭೀತಯಲ್ಲಿ ತ್ಣಣೊನೆಯ ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಹೊರಳಿದರು. ಇನ್ನುಂದು ಲೀಕದಿಂದೆಂಬಂತ್ಸೆ ರಾತೊರೀ ರಾತರ ಹೆಜೆಜಗಳ
ಸಪಪಳ, ಗಾಡಿಯ ಗಾಲ್ಯ ಶಬದ, ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮನ್ನ ಈಳಿಡುವ ನಾಯಿಯ ಹಾಗಿನ್ನ ದಾರುಣವಾದ ಕೂಗು, ತ್ಸೆೀಗು – ಪ್ರಾರಣ
ಕಂಪಸದಂತ್ಸೆ, ಅಗರಹಾರ ನಜರ್ಶೆನ್ನ ಅರಣಯವಾದಂತ್ಸೆ, ಕ್ಕಾಯುವ ದೆೈವ ಕ್ಕೆೈಬಿಟಟ ಹಾಗೆ ಎಂದೆಲಲಿ ಅನನುಸ ಮರ್ನೆಮರ್ನೆಯಲೂಲಿ ಮರ್ಕಕಾಳು,
ತ್ಸಾಯಿ, ತ್ಂದೆಯವರು ಒಂದಂದು ಮರ್ುದೆದಯಾಗಿ ಒಬಬರನ್ನುಬಬರು ತ್ಬಿಬಕೊಂಡು ಕತ್ತಲಲಿಲ್ಲಿ ನ್ನಡುಗಿದರು. ಕತ್ತಲು ಕಳೆದು
ಸೂಯರ್ಶೆರಶಮ ಸೂರಿನ್ನ ತ್ೂತ್ುಗಳಿಂದ ಇಳಿದು, ಕತ್ತಲ್ನ್ನ ಮರ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಪುಟಟಪುಟಟ ವೃತ್ತಗಳಾಗಿ ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆವನ್ನುನು ತ್ಂದಮೀಲೆ
ಎಲಲಿರೂ ಮತ್ತಗೆ ಎದುದ, ಅಗಳಿ ಸರಿಸ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಇಣುಕದರು, ಹದುದ, ರಣಹದುದ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಮರ್ನೆಮರ್ನೆಯ ಮೀಲೂ
ಕ್ಕಾಗೆಗಳನ್ನುನು ಅಟುಟತ್ತ ಪಟುಟಹಿಡಿದು ಕೂತ್ ಹದುದ. ಉಸ್ಕೆಸಾಂದರು. ಚಪ್ರಾಪಳೆ ತ್ಟಿಟದರು. ಏನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಜಗಗೆದಿದುದದನ್ನುನು ಕಂಡು
ಹತ್ಸಾಶರಾಗಿ ಶಂಖಗಳನ್ನೂನುದಿ ಕಂಚನ್ನ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸದರು. ದಾವದಶಯ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಿನ್ನ ಜಾವ ಮರ್ಂಗಳ ಸವರ ಕ್ಕೆೀಳಿ
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನ್ೀಡಿ ವಿಹವಲ್ತ್ರಾದರು : ತ್ನ್ನಗೆ ಪತ್ಸೆತಯಾಗದ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ, ಏನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಏನ್ನು
ಮಾಡಲ್ ಎಂದು ಬೆರಳುಗಳನ್ನುನು ಮರ್ುರಿಯುತ್ತ ಒಳಗಿನಂದ ಹೊರಕ್ಕೆಕಾ, ಹೊರಗಿನಂದ ಒಳಕ್ಕೆಕಾ, ಸಂಚರಿಸದರು, ಊಟದ ಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ
ನ್ನರಳುತತದದ ಹೆಂಡತಗೆ ಯಥಾ ರಿೀತ ಔಷಗಧಿಯನ್ನುನು ಕೊಡುವಾಗ ಕ್ಕೆೈ ನ್ನಡುಗಿ ಔಷಗಧಿ ಚೆಲ್ಲಿತ್ುತ. ಸವಪನುದಲ್ಲಿ ರುಯಯನೆ ತ್ಳವಿಲಲಿದ
ಪ್ರಾತ್ಸಾಳಕ್ಕೆಕಾ ಕಂತ್ುತತದೆದೀನೆ ಎನ್ನುನುವ ಅನ್ನುಭವವಾದಾಗ ಸರಕಕಾನೆ ನದೆದಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ಮೀಲಕ್ಕೆಕಾಳೆದುಕೊಂಡು
ಮರ್ಡಚಕೊಳುಳೆವಂತ್ಹ ಅನ್ನುಭವವಾಯಿತ್ು. ತ್ನ್ನನು ಕತ್ರ್ಶೆವಯದ, ಗೃಹಸಥ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆದ, ಆತ್ಮ ತ್ಸಾಯಗದ ಸಂಕ್ಕೆೀತ್ವಾಗಿದದ ಜಜರ್ಶೆರಳಾದ
ಹೆಂಡತಯ ಗುಳಿಬಿದದ ಕಣುಣೊಗಳ ದೃಷಟ, ದಿಕಕಾಲಲಿದೆ ನ್ೀಟವನ್ನುನು, ಅವಳ ತ್ುಟಿಗೆ ಮರ್ದದನ್ನುನು ಹಿಡಿದಾಗ ಕಂಡು ಕ್ಕಾಲು ಶತ್ಮಾನ್ನದ
ರೀಗಿ-ವೆೈದಯಬಾಂಧ್ವಯದ ಪಶಚಾತ್ಸಾತಪದ ಸವೆದ ಹಾದಿಯ ಕೊನಯಲಲಿಂದು ಪ್ರಾತ್ಸಾಳ ಕಂಡಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಹೆೀಸಗೆಯಲ್ಲಿ
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )
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ಕಂಪಸದರು, ಮರ್ೂಗಿಗಡರಿದದ ದುನಾರ್ಶೆತ್ವೆಲಲಿ ಈ ಮರ್ೂಲದಿಂದಲೆೀ ಬರುತತದೆಯೀನ್ೀ ಎಂದು ಭರಮಿಸದರು. ಅವಚಕೊಂಡಿದದ
ತ್ಸಾಯಿಯ ಹೊಟೆಟಯಿಂದ ಟ್ಂಗೆಗೆ ಹಾರುವಾಗ ಕ್ಕೆೈ ತ್ಪಪದ ಮರ್ಂಗನ್ನ ಮರ್ರಿಯಂತ್ಸೆ – ತ್ಸಾನ್ನು ಇಷಗಟರವರೆಗೆ ಅವಚಕೊಂಡಿದದ
ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಕಮರ್ರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಕಳಚಬಿದೆದ ಎನನುಸತ್ು. ನಜಿೀರ್ಶೆವಿಯಾಗಿ, ದೆೈನ್ನಯದ ಭಕುಷಕಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿದು ಮರ್ಲಗಿದದ
ಹೆಂಡತಯನ್ನುನು ರಕಷಸುವುದಕ್ಕೆಕಾಂದು ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆವನ್ನುನು ನಾನಾಗಿ ಅವಚಕೊಂಡನ್ೀ ಅಥಕವಾ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರದಿಂದ ಕಮರ್ರ್ಶೆದಿಂದ ಬಂದ
ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆ ಕ್ಕೆೈಹಿಡಿದು ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಸತೊೀ ಎಂದು ಅನ್ನುಮಾನ್ನವಾಯಿತ್ು. ಇವಳನ್ನುನು ಮರ್ದುವೆಯಾದಾಗ ನ್ನನ್ನಗೆ
ಹದಿನಾರು ವಷಗರ್ಶೆ. ಅವಳಿಗೆ ಹನೆನುರಡು ವಷಗರ್ಶೆ. ಸನಾಯಸಯಾಗಬೆೀಕು. ಇಲಲಿವೆ ತ್ಸಾಯಗದ ಬಾಳನ್ನುನು ನ್ನಡೆಸಬೆೀಕ್ಕೆಂಬ ಹುಳಿ ಛಲದ
ಬಾಲಕ ಬೆೀಕ್ಕೆಂದೆೀ ಹುಟಿಟನಂದ ರೀಗಿಯಾಗಿದದ ಅವಳನ್ನುನು ಮರ್ದುವೆಯಾದೆ. ಕೃತ್ಜಞರಾದ ಮಾವನ್ನ ಮರ್ನೆಯಲೆಲಿ ಅವಳನ್ನುನು ಬಿಟುಟ,
ಕ್ಕಾಶಗೆ ಹೊೀಗಿ ವೆೀದಾಂತ್ ಶರೀಮರ್ಣಯಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದೆ. ನಷಾಕಾಮರ್ಕಮರ್ರ್ಶೆದ ಜಿೀವನಾನ್ನನು ನ್ನಡೆಸಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ತ್ನ್ನಗೆ ತ್ಸಾಕತ್ುತಂಟ್ೀ
ಇಲಲಿವೀ ಎಂದು ಪರಿೀಕಷಸಲ್ಕ್ಕೆಕಾಂದು ಭಗವಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಳನ್ನುನು ರೀಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನ್ನನ್ನನು ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿಟಿಟದಾದನೆಂದು ತಳಿದು
ಹಷಗರ್ಶೆದಿಂದ ಅವಳ ಸ್ಕೆೀವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ತ್ಸಾನೆೀ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ರವೆ ಗಂಜಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ, ದೆೀವರ ಪೂಜೆ
ಇತ್ಸಾಯದಿಗಳನ್ನುನು ಸ್ಕಾಂಗವಾಗಿ ನ್ನಡೆಸ, ನತ್ಯ ಸ್ಕಾಯಂಕ್ಕಾಲ ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ್-ಭಾಗವತ್ಸಾದಿಗಳನ್ನುನು ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಓದಿ ವಿವರಿಸ
ತ್ನ್ನನು ತ್ಪಸಸಾನ್ನುನು ಜಿಪುಣನ್ನಂತ್ಸೆ ಕೂಡಿಸುತ್ತ ಬಂದೆ. ಈ ತಂಗಳು ಲಕಷ ಗಾಯತರ, ಮರ್ುಂದಿನ್ನ ತಂಗಳು ಇನ್ನುಂದು ಲಕಷ ಗಾಯತರ,
ಏಕ್ಕಾದಶ ಇನೆನುರಡು ಲಕಷ-ಕೊೀಟಿಕೊೀಟಿ ಹಿೀಗೆ ತ್ುಳಸಮರ್ಣಸರದಲ್ಲಿ ಮರ್ಣಮರ್ಣಗೆ ತ್ಪಸಸಾನ್ನ ಲೆಖಖ ಮಾಡಿದೆ. ಒಬಬ ಸ್ಕಾಮತ್ರ್ಶೆ
ಪಂಡಿತ್ ಒಮಮ ಬಂದು ವಾದಿಸದದ: ಸ್ಕಾತವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಕಷಪ್ರಾರಪತ ಎನ್ನುನುವ ಭೆೀದಭಾವದ ನಮರ್ಮ ಮರ್ತ್ ನರಾಶಾವಾದವಲಲಿವೆ?
ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ತ್ಕರ್ಶೆಮಾಡಿದದರು: ನರಾಶಾ ಎಂದರೆ ಏನ್ನು? ಯಾವುದಕ್ಕಾಕಾದರೂ ಆಸ್ಕೆಪಟುಟ ಅದು ಸಗದೆೀ ಹೊೀಗೊೀದು
ತ್ಸಾನೆ? ತ್ಸಾಮರ್ಸ ಪರವೃತತಗೆ ಮೀಕಷದ ಆಸ್ಕೆಯೀ ಇಲಲಿದದರಿಂದ ಅವನಗೆ ಮೀಕಷಪ್ರಾರಪತಯಾಗದೆೀ ಹೊೀಗೊೀದು ನರಾಶಾ ಅಲಲಿ.
ನಾನ್ನು ಸ್ಕಾತವಕ ಆಗುತ್ಸೆತೀನೆ ಎಂಬೀದು ಸುಳುಳೆ; ನಾನ್ನು ಸ್ಕಾತವಕ ಆಗಿದೆದೀನೆ ಎಂಬೀದು ಮಾತ್ರ ನಜ. ಪರಮಾತ್ಮನ್ನ ದಯಾಕ್ಕೆಕಾ
ಹಲುಬೀರು ಈ ಸ್ಕಾತವಕ ಸವಭಾವದವರು ಮಾತ್ರ.
ಹಾಗೆೀ ತ್ಸಾನ್ನು ಸ್ಕಾತವಕನಾಗಿ ಹುಟಿಟದೆದೀನೆ, ಈ ರೀಗಗರಸತ ಹೆಂಡತ ತ್ನ್ನನು ಸ್ಕಾತವಕತ್ಸೆಯ ಯಜಞಭೂಮಿ ಎಂದು ತಳಿದು ಅವರು
ಮೀಕಷದ ಕೃಷಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದದರು. ಹಾಗೆೀ ನಾರಣಪಪ ತ್ಮರ್ಮ ಸ್ಕಾತವಕತ್ಸೆಗೊಂದು ಪರಿೀಕ್ಕೆಷ ಎಂದು ತಳಿದಿದದರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ತ್ನ್ನನು
ಸವರ್ಶೆಸವ ನ್ನಂಬಿಕ್ಕೆಗಳು ಬುಡಮೀಲಾಗಿ ಹದಿನಾರನೆೀ ವಯಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಹೊರಟಲ್ಲಿಗೆೀ ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದಂತ್ಸೆ ಅನನುಸುತತದೆ . ಎಲ್ಲಿ
ದಾರಿ?
ಪ್ರಾತ್ಸಾಳದ ಅಂಚಗೆ ಒಯಯದಂತ್ಹ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿ? ಕಸವಿಯಾಗಿ ಹೆಂಡತಯ ಪಕಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು ಸ್ಕಾನುನ್ನ ಮಾಡಿಸಲೆ ಎಂದು ನತ್ಯದಂತ್ಸೆ
ಎತತ, ಶಂಖ ಜಾಗಟೆಗಳ ಅಪದಧ ಕರಯಯಿಂದ ಬಾಧಿತ್ರಾಗಿ, ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ನರನ್ನುನು ಹೊಯುಯವಾಗ ಅವಳ
ಬತತದ ಎದೆ, ಗುಜುಜ-ಮರ್ೂಗು, ಮೀಟು-ಜಡೆ ಕಂಡು ಅಸಹಯವಾಯಿತ್ು. ಹದುದಗಳನ್ನುನು ಅಟಟಲೆಂದು ಶಂಖಜಾಗಟೆಗಳ ಮರ್ಂಗಳ
ಶಬದ ಮಾಡುತತದದ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ‘ನಲ್ಲಿಸ ನಲ್ಲಿಸ’ ಎಂದು ಕರುಚಬಿಡಬೆೀಕ್ಕೆನನುಸತ್ು . ಪರಥಕಮರ್ ಬಾರಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಕಣಣೊಗೆ ಸುಂದರಅಸುಂದರದ ಕಲಪನೆ ಬರಹತತದೆ. ಈ ತ್ನ್ನಕ ಕ್ಕಾವಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದದ ಸ್ಕೌಂದಯರ್ಶೆವನ್ನನು ಅವರು ಜೆೀವನ್ನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆೀಕಷಸದಿದಲಲಿ.
ಸುಗಂಧ್ವೆಲಲಿ ದೆೀವರ ಮರ್ುಡಿಯನ್ನುನು ಸ್ಕೆೀರವ ಹೂವಿನ್ನದುದ, ಸತರೀಸ್ಕೌಂದಯರ್ಶೆವೆಲಲಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪ್ರಾದಸ್ಕೆೀವೆಯನ್ನುನು ಮಾಡುವ
ಲಕಷಮಯದುದ, ರತಯಲಲಿ ವಸ್ಕಾತರಪಹರಣದ ಕೃಷಗಣೊನ್ನದುದ ಎಂದುಕೊಂಡಿದದರು. ಅವೆಲಲಿದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಲು ಈಗ ತ್ನ್ನಗೂ
ಬೆೀಕ್ಕೆನನುಸುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಯ ಮೈಯನ್ನುನು ಒರಸ, ಹಾಸಗೆ ಮಾಡಿ ಮರ್ಲಗಿಸ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಚಟೆಟಗೆ ಬಂದರು. ಶಂಖ ಜಾಗಟೆಗಳ ಶಬದ ಗಕಕಾನೆ
ನಂತ್ು ಕವಿ ಗೊಯಯಂದು ಮೌನ್ನದ ಮರ್ಡುವಿಗೆ ಇಳಿದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದೆ? ಚಂದಿರ ಇಲ್ಲಿದಾದಳೊೀ ಎಂದು ಬಯಸ
ಬಂದನೆ? ಆದರೆ ಚಂದಿರ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿದವಳು, ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಗಕಕಾನೆ ನ್ನನ್ನನು ಕ್ಕೆೈಯನ್ನುನು ಮಲೆಗೊತತಕೊಂಡವಳುಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )
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ಇಬಬರೂ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಬಿಟುಟಹೊೀದರೆ? ಪರಥಕಮರ್ ಬಾರಿಗೆ, ಅತ್ಂತ್ರ ಅನಾಥಕ ಭಾವ ಅವರ ಅಂತ್ರಂಗವನ್ನುನು ಹೊಕಕಾತ್ು.
ಹದುದಗಳನ್ನುನು ಓಡಿಸದ ಬಾರಹಮಣರೆ ಪ್ರೆರೀತ್ಕಳೆಯ ತ್ಮರ್ಮ ಮರ್ುಖಗಳನ್ನುನು ಎತತ, ಒಟಾಟಗಿ ಬಂದು ಚಟೆಟಯನ್ನುನು ಹತತ ಪರಶಾನುಥಕರ್ಶೆಕವಾಗಿ
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಮರ್ುಖ ನ್ೀಡಿದರು. ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಉತ್ತರಿಸದೆ ವಿಲಂಬ ಮಾಡುತತದುದದು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ದಿಗಿಲಾಯಿತ್ು.
ತ್ನನುಂದ ಮಾಗರ್ಶೆದಶರ್ಶೆನ್ನವನ್ನುನು ಬಯಸ, ತ್ಮರ್ಮ ಬಾರಹಮಣಯವನೆನುಲಲಿ ಗಂಟುಕಟಿಟ ತ್ನ್ನನು ತ್ಲೆಯ ಮೀಲೆ ಹೊರೆಸ – ಅನಾಥಕರಂತ್ಸೆ
ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ನ್ೀಡುತತದದ ಕಣುಣೊಗಳನ್ನುನು ಕಂಡು ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಪಶಾಚಾತ್ಸಾತಪದ ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಮಾಗರ್ಶೆದಶರ್ಶೆನ್ನ ಮಾಡಬೆೀಕ್ಕಾದ ತ್ನ್ನನು
ಜವಾಬಾದರಿ, ಅಧಿಕ್ಕಾರ ನಾಶವಾಗಿ ತ್ಸಾನ್ನು ಸವತ್ಂತ್ರನಾದೆ ಎಂದು ಹಗುರೆನನುಸತ್ು. ನಾನ್ನು ಯಾತ್ರವ? ನಮರ್ಮ ಹಾಗೆೀ ಒಬಬ ಕ್ಕೆೀವಲ
ಮರ್ನ್ನುಷಗಯ – ರಾಗ ದೆವೀಷಗಯುಕತವಾದ ಪ್ರಾರಣ – ಎನನುಸ ಹಷಗರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ಇದು ವಿನ್ನಯವೆೀ, ಅಹಂಕ್ಕಾರ ಭಂಗವಾದ ಲಕಷಣವೆೀ,
ತ್ನ್ನನು ಮದಲನೆಯ ಪ್ರಾಠವೆೀ – ಆಶ್ೀದಯವಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು, ‘ಚಂದಿರ – ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಹೆೀಳು. ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಸಂಕೊೀಲೆಗಳಿಂದ
ಪ್ರಾರುಮಾಡು. ಗುರುತ್ವದ ಹೊರೆ ಇಳಿಸು’ ಎಂದು ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನಲೆಲಿೀ ಅಂದುಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ಹುಡುಕದರು. ಇಲಲಿ – ಅವಳು ಇಲಲಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಲೂಲಿ ಇಲಲಿ. ಊವರ್ಶೆಶಯ ಹಾಗೆ ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟಳು. ತ್ಸಾನಾಗಿ ಬಾಯಿಬಿಟುಟ ಹೆೀಳಲು, ನಾರಣಪಪ ಪಟಟ ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂ
ಪ್ರಾಲು ಪಡೆದೆ ಎಂದು ಬಾಯಾರೆ ಅಂದುಬಿಡಲು ದಿಗಿಲಾಯಿತ್ು. ಕ್ಕೆೈ ಬೆವತ್ು ತ್ಣಣೊಗಾಯಿತ್ು. ಮರ್ನ್ನುಷಗಯ ಮಾತ್ರದವನಗೆ
ಸಹಜವಾದ ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕು, ಮರ್ುಚಚಾಟುಟಕೊಳಳೆಬೆೀಕು, ಸವಕ್ಕೆಷೀಮರ್ ಚಂತ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳೆಬೆೀಕು ಎಂಬ ಆಸ್ಕೆ ಪರಥಕಮರ್ ಬಾರಿಗೆ
ಉತ್ಪನ್ನನುವಾಯಿತ್ು. ಇವರು ನ್ನನ್ನನುಲ್ಲಿ ಇಟಟ ನ್ನಂಬಿಕ್ಕೆ, ಗೌರವಗಳನ್ನುನು ಆಘಾತ್ಗೊಳಿಸುವ ದೆೈಯರ್ಶೆ ಒಳಗೆ ಇಲಲಿ. ಇದು
ಪಶಾಚಾತ್ಸಾತಪವೀ, ಸವಕ್ಕೆಷೀಮರ್ ಚಂತ್ನೆಯೀ, ರೂಢಿಯೀ, ತ್ಮರ್ಸೊಸಾೀ, ದಗವೀ – ಹೃದಗೆತ್ವಾದ ಅಭಾಯಸ ಬಿದದ ಮರ್ಂತ್ರ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನುನು
ಸುಳಿಯಿತ್ು: ‘ಪ್ರಾಪ್ೀಹಂ, ಪ್ರಾಪಕಮೀರ್ಶೆಹಂ, ಪ್ರಾಪ್ರಾತ್ಸಾಮ, ಪ್ರಾಪ ಸಂಭವಃ.’ ಇಲಲಿ ಇಲಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ಸುಳುಳೆ. ಮದಲು
ಹೃದಗೆತ್ವಾದ ಮರ್ಂತ್ರಳನೆನುಲಲಿ ಮರ್ರೆಯಬೆೀಕು; ಬಾಲಕನ್ನಂತ್ಸೆ ಜಳಜಳ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನವನಾಗಬೆೀಕು. ಚಂದಿರಯ ಮಲೆಗಳನ್ನುನು ಹಿಸುಕುವಾಗ
ಪ್ರಾಪ್ೀಹಂ ಎಂದು ಅನಸಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಚಂದಿರ ಇಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಮಾನ್ನ ತ್ಸೆಗೆಯಲು ಇಲಲಿವೆಂದು ಸಂತೊೀಷಗವೆೀ ಆಗುತತದೆ.
ಎಚೆಚಾತ್ತಮೀಲೆ ಬರುವ ಭಾವನೆ ಬೆೀರೆ, ಎಚಚಾರ ತ್ಪಪದಾಗ ಅನನುಸುವುದು ಬೆೀರೆ. ಇಬಬಂದಿ ಈ ಬಾಳೆಂದು ಅರಿವಾಯಿತ್ು. ಈಗ
ನಾನ್ನುನಜವಾಗಿ ಕಮರ್ರ್ಶೆಚಕರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆದೀನೆ ಎನನುಸತ್ು. ಈ ಸಂಕಟ ನವಾರಣೆಗೆ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಅರಿವುಗೆಟುಟ ಅವುಗಳನ್ನುನು
ಅವುಚಕೊೀಬೆೀಕು, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಎಚಚಾರವಾಗಬೆೀಕು, ನವಾರಣೆಗೆ ಅವಳ ಬಳಿಯೀ ಹೊೀಗಬೆೀಕು. ಚಕರ, ಕಮರ್ರ್ಶೆಚಕರ. ಇದು
ರಜಸುಸಾ. ಕ್ಕಾಮರ್ವನ್ನುನು ನಾನ್ನು ಬಿಟಟರೂ ಕ್ಕಾಮರ್ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ.
ಕಸವಿಸಯಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ು ಹೊರಡದೆ, ಕೂತ್ ಬಾರಹಮಣರನೆನುಲಲಿ ಬಿಟುಟ, ದೆೀವರ ಕೊೀಣೆಗೆ ಹೊೀದರು. ನಾಮರ್ಸಮರಣೆ
ಮಾಡಿದರು- ಅಭಾಯಸದಂತ್ಸೆ, ನಜ ಹೆೀಳದಿದದರೆ – ಮರ್ಡಿಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟಿಟಕೊಂಡ ಕ್ಕೆಂಡದಂತ್ುರಿದರೆ… ಇನ್ನುನು ಮರ್ುಂದೆ ನಾನೆಂದೂ
ಮಾರುತಯ ಮರ್ುಖ ನ್ೀಡಲಾರೆ, ನಷಗಕಾಲಮಷಗ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನಂದ ರೀಗಗರಸತಳನ್ನುನು ಉಪಚರಿಸಲಾರೆ, ದೆೀವರೆೀ, ಈ ತ್ಳಮರ್ಳದಿಂದ
ಪ್ರಾರುಮಾಡಪಪ, ಚಂದಿರ ಬಂದಿದಾದಳೊೀ, ಹೆೀಳಿಬಿಡುತ್ಸಾತಳೊೀ – ಎಂದು ಕ್ಕಾತ್ರದಿಂದ, ಭಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು.
ಬಾರಹಮಣರು ಕ್ಕಾದೆೀ ಇದದರು. ಮರ್ತ್ಸೆತ ರಣಹದುದಗಳು ಬಂದು ಮರ್ನೆಗಳಮೀಲೆ ಕೂತದದವು. ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಕಣುಣೊ ಮರ್ುಚಚಾ ಉಸರೆಳೆದು
ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆ ತ್ಂದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಹೊರಟ ಮಾತ್ು ಮಾತ್ರ:
‘ನಾನ್ನು ಸೊೀತ್ಸೆ, ಮರ್ರುತಯ ಅಪಪಣೆ ದರೆಯಲ್ಲಲಿ. ನ್ನನ್ನಗೆ ಏನ್ನೂ ತಳಿಯದು. ಈಗ ನೀವು ನಮರ್ಮ ಮರ್ನ್ನಸಸಾಗೆ ಅನನುಸದಂತ್ಸೆ
ಮಾಡಿ.’
ಬಾರಹಮಣರೆಲಲಿರೂ ಅವಾಕ್ಕಾಕಾಗಿ ‘ಹಾ’ ಎಂದರು. ‘ಛೆ ಛೆ’ ಎಂದ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ. ಹಿಂದಿನ್ನ ದಿನ್ನ ಹೊಟೆಟ ತ್ುಂಬ ಉಂಡಿದದರಿಂದ
ಸವಲಪ ಜಿೀವವಿದದ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದ:
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )
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‘ಏನ್ನು ಮಾಡೀಣ ಹಾಗಾದರೆ? ಕ್ಕೆೈಮರ್ರದ ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗುವ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಸುಬಬಣಾಣೊಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು ಕ್ಕೆೀಳಿ ನ್ೀಡುವ.
ನ್ನಮರ್ಮ ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ತಳಿಯದಿದುದದು ಅವರಿಗೆ ತಳಿಯುತ್ಸೆತ ಎಂದಲಲಿ. ಅವರಿಗೂ ತಳಿಯದೆೀ ಹೊೀದ ಪಕಷದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದು ಸೀದ
ಮರ್ಠಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಿ ಸ್ಕಾವಮಿಗಳನೆನುೀ ಕ್ಕೆೀಳಿಬಿಡುವ. ಈ ದುನಾರ್ಶೆತ್ದಲ್ಲಿ ಶವಾನ್ನನು ಇಟುಟಕೊಂಡು ಊಟ ಉಪ್ರಾಹಾರವಿಲಲಿದೆ
ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದಿದರಲ್ಕ್ಕಾಕಾಗುತ್ತದ? ಗುರುದಶರ್ಶೆನ್ನವಾದ ಹಾಗೂ ಆಯಿತ್ು. ಅಲಲಿದೆ ತ್ರಯೀದಶ ದಿನ್ನ ಮರ್ಠದಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ನೆ ಬೆೀರೆ
ಇದೆ. ಏನ್ನೂಂತೀರ? ಕ್ಕೆೈಮರ್ರಕ್ಕೆಕಾ ನ್ನಡೆದು ಯಜೊಞೀಪವಿೀತ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಹಮಣರು ಊಟಕ್ಕೆಕಾೀಳಿ ಎನ್ನನುದೆೀ ಇರುತ್ಸಾತರ?
ಹೆಣವಿರುವ ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡಬಾರದೆಂದು ನಯಮರ್ವೆೀ ಹೊರತ್ು ಕ್ಕೆೈಮರ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ನು ದೀಷಗ? ಏನ್ನೂಂತೀರ?’
ಎಲಲಿ ಬಾರಹಮಣರೂ ಸರಿ ಸರಿ ಎಂದು ಒಪಪದರು. ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ನೆನೆಸಕೊಂಡ : ಕ್ಕೆೈಮರ್ರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಣಾಣೊಚಾಯರ್ಶೆ ಒಂದು ನ್ನೂರ
ದನೆನು ಒಂದು ಸ್ಕಾವಿರ ಒಣಗಿದೆಲೆ ಬೆೀಕು ಎಂದಿದದ. ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಕೊಟಟ ಹಾಗೂ ಆಯಿತ್ು. ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೂ
ಶರೀಗುರುಗಳ ಹತತರ ಸವಲಪ ವಯವಹಾರದ ಮಾತ್ೂ ಇತ್ುತ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಈ ಸೂಚನೆಯಿಂದ ದಡಡದಂದು ಭರ
ಇಳಿದು ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರವಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು.
ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ತ್ನ್ನನು ಮಾತ್ನ್ನುನು ಎಲಲಿರೂ ಒಪಪದುದ ಕಂಡು ಹಷರ್ಶೆತ್ನಾಗಿ ಎಂದ:
‘ಮರ್ೂರು ದಿನ್ನವಾದರೂ ನಾವು ಅಗರಹಾರ ಬಿಟಿಟರಬೆೀಕ್ಕಾಗುತ್ಸೆತ. ಹೆಂಗಸರು ಮರ್ಕಕಾಳ ಗತ ಏನ್ನು. ಸದಯಕ್ಕೆಕಾ ಅವರನ್ನುನು ತ್ಸೌರಿಗೆ
ಕಳಿಸುವ?’
ಇದಕ್ಕೆಕಾ ಎಲಲಿರೂ ಒಪಪದರು.
ಮರ್ನೆಗೆ ಮರ್ರಳಿದ ದುಗಾರ್ಶೆಭಟಟ ಈ ಮಾಧ್ವ ಮರ್ುಂಡೆೀಗಂಡರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೆಟೆಟನೆಂದು ಕೊಂಡು, ಗಾಡಿ ಕಟಿಟಸ ಹೆಂಡತಮರ್ಕಕಾಳ
ಜೊತ್ಸೆ ಅವನ್ನ ಅತ್ಸೆತಯ ಊರಿಗೆ ಹೊೀಗಿಬಿಟಟ. ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ಬಾಳೆಲೆ ದನೆನುಗಳನ್ನುನು ಕಟಿಟಕೊಂಡು, ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ
ದಾರಿಗೆಂದು ಅರಳು ಕಟಿಟಕೊಂಡು, ಹೆಂಗಸರು ಮರ್ಕಕಾಳನ್ನುನು ತ್ಸೌರಿಗೆಂದು ಎಬಿಬಸ, ಲಕಷಮೀದೆೀವಮರ್ಮನ್ನನ್ನುನು ಲಕಷಮಣನ್ನ ಅತ್ಸೆತಯ ಮರ್ನೆಗೆ
ಹೊರಡಿಸ, ಬಾರಹಮಣರೆಲಲಿರೂ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ ಜಗುಲ್ ಸ್ಕೆೀರುವವೆೀಳೆಗೆ ಆಚಾಯರ್ಶೆರ ಹೆಂಡತ ಮರ್ುಟಾಟಗಿಬಿಟಿಟದದಳು. ‘ಹಾಸಗೆ
ಹಿಡಿದವಳನ್ನುನು ನಾನ್ನು ಬಿಟುಟ ಬರುವಂತಲಲಿ, ನೀವು ಹೊೀಗಿ’ ಎಂದರು ಆಚಾಯರ್ಶೆರು. ಸರಿ ಎಂದು ಬಾರಹಮಣರು ಹೊರಬಂದು,
ಮರ್ನೆಗಳ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ ಹದುದಗಳನ್ನುನು ಲೆಕಕಾಸದೆ ಆತ್ುರವಾಗಿ ಕ್ಕೆೈಮರ್ರದ ಮಾಗರ್ಶೆದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟರು.
ಕ್ಕೆೈಮರ್ರ ಸ್ಕೆೀರುವಾಗ ಮರ್ಧ್ಯಾಯಹನುದ ಧ್ಗೆ ಆರಿ ಸಂಜೆಯಾಗಿತ್ುತ. ಸ್ಕಾನುನ್ನಮಾಡಿ, ಯಜೊಞೀಪವಿೀತ್ ಬದಲಾಯಿಸ,
ಗೊೀಪಚಂದನ್ನಗಳನ್ನುನು ಧ್ರಿಸ ಸುಬಬಣಾಣೊಚಾಯರ್ಶೆರ ಜಗುಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ರು. ಮದಲು ಊಟವಾಗಲ್ ಎಂದರು ಪಂಡಿತ್ರು .
ಅದೆೀ ಸೂಚನೆಗೆಂದು ಕ್ಕಾದ ಬಾರಹಮಣರು ಬಿಸ ಬಿಸ ಅನ್ನನುಸ್ಕಾರನ್ನುನು ಒಳಗಿನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಗೆ ತ್ಸಾಗುವಂತ್ಸೆ ಸುರಿದು, ಹಿತ್ವಾದ
ಆಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸುಬಬಣಾಣೊಚಾಯರ್ಶೆರ ಸುತ್ತನೆರೆದರು. ಸುಬಬಣಾಣೊಚಾಯರ್ಶೆರು ಜೊಯೀತಷಗಳಾದದರಿಂದ ನಾರಣಪಪ ಸತ್ತ ವೆೀಳೆ
ಅಮರ್ೃತ್ವೀ ವಿಷಗವೀ ಎಂದು ತಳಿದರೆ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ ಅಹರ್ಶೆತ್ಸೆ ಅನ್ನಹರ್ಶೆತ್ಸೆಯ ಬಗೆಗೆ ಹೊಳೆಯಬಹುದೆಂದು, ಕನ್ನನುಡಕ ಧ್ರಿಸ
ಪಂಚಾಂಗ ನ್ೀಡಿ, ಕವಡೆಗಳನ್ನುನು ಎಣಸ – ‘ವಿಷಗ’ ಎಂದರು, ‘ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ತಳಿಯದಿದದನ್ನುನು ನಾನ್ನು ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳಲ್’
ಎಂದು ತ್ಲೆಯಾಡಿಸದರು. ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಂತೊೀಷಗವೆೀ ಆಯಿತ್ು; ಹೊರಟವರು ಹಾಗೆ, ಮರ್ಠಕೂಕಾ ಹೊೀಗಿ
ಆರಾಧ್ನೆಯ ಪರಸ್ಕಾದ ಸವೀಕರಿಸ ಬಂದುಬಿಡಬಹುದಲಲಿ ಎಂದು.
‘ಕತ್ತಲೆಯಾಯಿತ್ಲಲಿ. ಇವತ್ುತ ರಾತ್ಸೆರ ಇಲೆಲಿೀ ತ್ಂಗಿ, ನ್ನಸುಕನ್ನಲೆಲಿದುದ ಮರ್ುಂದೆ ಹೊರಡಿ’ ಎಂದು ಕ್ಕೆೈಮರ್ರದವರು ಮಾಡಿದ
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )
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ಉಪಚಾರಕ್ಕೆಕಾ ಬಾರಹಮಣರು ಬೆೀಡವೆನ್ನನುಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ನ್ನಸುಕನ್ನಲೆಲಿದಾದಗ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ಜವರ ಬಂದು ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿದದ.
ಎಬಿಬಸಹೊೀದರೆ ಅವನಗೆ ಧ್ಯಾಯಸವೆೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ತ್ುಂಬ ಉಂಡು ಅಜಿೀಣರ್ಶೆವಾಗಿರಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನ
ಹೆೀಳಿದ. ಪ್ರಾಪ! ಅವನಗೆ ಆರಾಧ್ನೆಯ ಊಟ ತ್ಪಪತ್ಲಲಿ ಎಂದು ಬಡ ಬಾರಹಮಣರು ಕೊರಗಿದರು. ಅವಸರವಾಗಿ ಎದುದ ಮರ್ುಖ
ತೊಳೆದು ಅವಲಕಕಾ-ಮಸರು ತಂದು, ನಧ್ಯಾನ್ನವಾಗಿ ಇಪತ್ುತ ಮೈಲ್ನ್ನಡೆದು ಕತ್ತಲಾಗುವ ಹೊತತಗೆ ಇನ್ನುಂದು ಅಗರಹಾರವನ್ನುನು
ತ್ಲ್ಪದರು. ಅವತ್ುತ ರಾತ್ಸೆರ ಅಲೆಲಿೀ ಊಟಮಾಡಿ ನ್ನಸಕನ್ನಲೆಲಿದಾದಗ ಪದಮನಾಭಾಚಾಯರ್ಶೆ ಜವರ ಏರಿ ಮರ್ಲಗಿದದ. ನ್ನಡೆದ
ಆಯಾಸವಿರಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಅಲೆಲಿ ಬಿಟುಟ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಹತ್ುತ ಮೈಲ್ ನ್ನಡೆದು ಮರ್ಠವನ್ನುನು ತ್ಲುಪವಾಗ ಮರ್ಧ್ಯಾಯಹನುದ ಪೂಜೆಗೆ
ನ್ನಗಾರಿಬಾರಿಸುತತತ್ುತ.
ಹಾಸಗೆ ಹಿಡಿದು ಜವರ ಬಂದು ಬಹಿಷೆಠತ್ಸಾದ ಹೆಂಡತಯನ್ನುನು ಬಿಟಟರೆ, ಹದುದ, ಕ್ಕಾಗೆಗಳನ್ನುನುಳಿದ ನ್ನರಪ್ರಾರಣ ಕಣಣೊಗೆ ಬಿೀಳದಿದದ
ಅಗಾರಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಒಬಬರೆೀ ಉಳಿದರು. ಪೂಜೆಪುನ್ನಸ್ಕಾಕಾರಾದಿ ಕಮರ್ರ್ಶೆಗಳು ನಂತ್ು ಭಣಗುಟುಟವ ಭಯಂಕರ
ಶೂನ್ನಯ ಕವಿದುಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಮರ್ೂಗಿಗೆ ಅಡರಿ ಪ್ರಾರಣಸಥವಾಗಿ ನಂತ್ ದುವಾರ್ಶೆಸನೆ, ಮರ್ನೆಮರ್ನೆಗೂ ಕೂತ್ ಹದುದಗಳು ನಾರಣಪಪನ್ನ
ಶವವನ್ನುನು ಮರ್ರೆಯಲು ಬಿಡದಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಡಿದವು. ದೆೀವರ ಕೊೀಣೆಗೆ ಹೊೀದ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು – ಇಲ್ಯಂದು ಬಂದು
ಅಪರದಕಷಣೆ ಸುತತ ಅಂಗಾತ್ತನೆ ಬಿದುದ ನಶೆಚಾೀಷಟತ್ವಾದದನ್ನುನು ಕಂಡು, ಹೆೀಸ, ಬಾಲದಿಂದೆತತ ಹದಿದಗೆ ಹಾಕ ಬಂದರು. ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ
ಕ್ಕಾಗೆಹದುದಗಳ ಕಕರ್ಶೆಶ ಗದದಲಕ್ಕೆಕಾ ಭೀತ್ರಾಗಿ ಹೊರಬಂದರು. ಮರ್ಧ್ಯಾಯಹನುದ ಯಮರ್ಮೌನ್ನದ ಬಿಸಲ್ಗೆ ಕಣಣೊನ್ನುನು ಮೀಲೆತ್ತಲಾರದೆ
‘ಹುಶ್’, ‘ಹುಶ್’. ಎಂದು ಬರಿದೆೀ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಹೊಟೆಟಯ ಸಂಕಟ ತ್ಡೆಯಾಲಾರದೆ ಪ್ರೆೀಚಾಡಿ, ಧೀತ್ರದಲಲಿಷಗುಟ ರಸಬಾಳೆ
ಹಣುಣೊಗಳನ್ನುನು ಕಟಿಟಕೊಂಡು, ಸ್ಕಾನುನ್ನಮರ್ಡಿ, ಹೊಳೆ ದಾಟಿ, ಮರ್ರದ ನೆರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು ತಂದರು. ನೆಮರ್ಮದಿಯಾಯಿತ್ು. ಚಂದಿರ ತ್ನ್ನನು
ಮರ್ಡಿಲ್ನ್ನ ಹಣಣೊನ್ನುನು ತನನುಸದ ಕತ್ತಲ್ನ್ನ ನೆನ್ನಪ್ರಾಯಿತ್ು.
ಆಗ ತ್ಸಾನ್ನು ಅವಳನ್ನುನು ಮರ್ುಟಿಟದುದ ಪಶಾಚಾತ್ಸಾತಪದಿಂದಲೀ? – ಅನ್ನುಮಾನ್ನವಾಯಿತ್ು. ಪಶಾಚಾತ್ಸಾತಪದ, ಮರ್ರುಕದ ರೂಪತ್ಸಾಳಿ
ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಇಷಗುಟ ದಿನ್ನ ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಬಂದಿದದ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆ, ಪಳಗಿಸಟಟ ಹಲ್ಯಂತ್ಹ ಕ್ಕಾಮರ್ ಇದಿದರಬೆೀಕು – ಅಷೆಟ. ಚಂದಿರಯ ಮಲೆ
ತ್ಸಾಗಿದಾಕಷಣ ಚಂಗನೆ ಸವಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಕ್ಕೆಕಾ ನೆಗೆದು ಹಲುಲಿ ತೊೀರಿಸಬಿಟಿಟತ್ು. ನಾರಣಪಪ ಹೆೀಳಿದ ಮಾತ್ು ನೆನ್ನಪ್ರಾಯಿತ್ು: ‘ಗೆಲುಲಿವುದು
ನಾನ್ ನೀವ ನ್ೀಡುವ… ಮರ್ತ್ಸಾಯಗಂಧಿೀನ್ನನು ತ್ಬಿಬಕೊಂಡು ಮರ್ಲಗಿ’… ನ್ನಮರ್ಮ ಕಮರ್ರ್ಶೆಕ್ಕೆಕಾಲಲಿ ತ್ದಿವರುದಧ ಫಲ
ದರೆಯುತ್ತದೆಂಬುದಕೊಕಾಂದು ಕತ್ಸೆ ಹೆೀಳಿದದ. ನಾನ್ನು ಶಾಕುಂತ್ಳ ಓದಿದಾಗ ಅವನ್ನು ಅಂದ ಹಾಗೆೀ ಆಗಿರಬೆೀಕು.
ನಾರಣಪಪನಂದಲಲಿ – ನ್ನನ್ನನು ಹಟದಿಂದ ನ್ನನ್ನನು ಕಮರ್ರ್ಶೆದಿಂದ ಈ ಅಗರಹಾರದ ಬಾಳು ಬುಡಮೀಲಾಗಿಬಿಟಿಟರಬಹುದು . ಯಾವ ಯುವಕ
ಹಾಗೆ ನ್ನದಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹೊಲತಯಬಬಳನ್ನುನು ತ್ಬಿಬಕೊಂಡುದಿದರಬಹದು? ನ್ನನ್ನನು ವಣರ್ಶೆನೆ ಕ್ಕೆೀಳಿ? ಶಕುಂತ್ಳೆಯನ್ನುನು ಮರ್ನ್ನಸಸಾಗೆ
ತ್ರುವಂತ್ಹ ಹೊಲೆಯರ ಹುಡುಗಿ ಯಾರಿದಿದರಬಹುದು? ಆಚಾಯರ್ಶೆರ ಕಲಪನೆ – ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ – ತ್ಸಾನೆಂದೂ ಗಮರ್ನಸದಿದದ
ಅಸಪೃಶಯ ಹುಡುಗಿಯರೆನೆನುಲಲಿ ಎಳೆದು ತ್ಂದು ನವರ್ಶೆಸತರಗೊಳಿಸ ನ್ೀಡಿತ್ು. ಯಾರು? ಯಾರು? ಬೆಳಿಳೆ? ಹೌದು ಬೆಳಿಳೆ. ತ್ಸಾನ್ನು
ಹಿಂದೆಂದೂ ಲೆಖಖಕ್ಕೆಕಾ ತ್ಸಾರದ ಅವಳ ಮರ್ಣಣೊನ್ನ ಬಣಣೊದ ಮಲೆಗಳ ಕಲಪನೆಯಾಗಿ ಮೈ ಜುಮಮಂದಿತ್ು. ತ್ನ್ನನು ಕಲಪನೆಗೆ ತ್ಸಾನೆೀ
ಕಂಗಾಲಾದರು. ನಾರಣಪಪ ಗೆೀಲ್ಗೆ ಹೆೀಳಿದದ: ಬಾರಹಮಣಯ ಉಳಿಯಲು ವೆೀದ ಪುರಾಣಗಳನ್ನುನು ಅಥಕರ್ಶೆ ತಳಿಯದೆ ಓದಬೆಕು ಅಂತ್.
ತ್ನ್ನನುಲ್ಲಿದದ ಮರ್ರುಕದಲ್ಲಿ, ಜಾಞನ್ನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಬಾರಹಮಣರ ಮೌಢಯದಲ್ಲಿರದಂತ್ಹ ಒಂದು ಸಡಿಯುವ ಕಡಿ ಹುದುಗಿದಿದರಬೆೀಕು. ಈಗ
ಚಂಗನೆ ಪಳಗಿಸಟಟ ಹುಲ್ ನೆಗೆದು ಹಲುಲಿ ತೊೀರಿಸುತತದೆ ಬೆಳಿಳೆಯ ಮಲೆಗಳನ್ನೂನು ಹೊೀಗಿ ಮರ್ೃದುವಾಗಿ ಅಮರ್ುಕಬೆೀಕ್ಕೆನನುಸುತತದೆ. ಅನ್ನುಭವಕ್ಕಾಕಾಗಿ ದಾಹವಾಗುತತದೆ. ಇಷಗುಟ ದಿನ್ನ ತ್ಸಾನ್ನು
ಬದುಕಲೆೀ ಇಲಲಿ : ಮಾಡಿದದನೆನುಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುದ, ಹೆೀಳಿದ ಗಾಯತರಯನೆನುೀ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡಿದುದ, ನರನ್ನುಭವಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಟೆಟ.
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ಅನ್ನುಭವ ಎಂದರೆ ಆಘಾತ್. ಇರದೆೀ ಇದುದದಂದು ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ನರಪ್ರೆೀಕಷತ್ವಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ಕೆೀರಿಕೊಳೊಳೆೀದು.
ಬಯಸದುದ ಕ್ಕೆೈಗೂಡೀದು ಪರಮರ್ ಅನ್ನುಭವಾಂತ್ ತಳಿದಿದೆದ : ನಾವು ಕ್ಕಾಣದಿದುದದು ನ್ನಮರ್ಮ ಜಿೀವಕ್ಕೆಕಾ ಮಲೆಗಳಂತ್ಸೆ ಒಡಿಡ ಬಂದು
ಹೊಕುಕಾಬಿಡೀದು ಅನ್ನುಭವಾಂತ್ ಈಗ ಅನನುಸುತ್ಸೆತ. ನ್ನನ್ನಗೆ ಹೆಣಣೊನ್ನ ಸಪಶರ್ಶೆವಾದಂತ್ಸೆ ನಾರಣಪಪನಗೆ ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನರಪ್ರೆೀಕಷತ್ವಾಗಿ
ಪರಮಾತ್ಮ ಸಪಶರ್ಶೆವಾಗಿದದರೆ – ಬಿದದ ಮರ್ಳೆಗೆ ಮರ್ೃದುವಾಗಿ, ಒತತದ ಮರ್ಣಣೊಗೆ ಪುಳಕತ್ವಾಗಿ ಓಟೆ ಒಡೆದು ಸಸಯಾಗುತ್ತದೆ : ಹಟ
ಮಾಡಿದರೆ ಗೊರಟವಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ. ನಾರಣಪಪ ಹಟದ ಗೊರಟವಾಗಿದುದ ಈಗ ಸತ್ುತ ನಾರುತತದಾದನೆ. ಚಂದಿರಯನ್ನುನು
ಮರ್ುಟುಟವವರೆಗೆ ನಾನ್ನು ಅವನಗೆ ‘ಪರತಹಟ’ದ ಗೊರಟವಾಗಿ ಉಳಿದೆ… ನಾನ್ನು ಕ್ಕಾಮಾನ್ನನು ಬಿಟಟರೂ ಕ್ಕಾಮರ್ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಬಿಡದಷೆಟೀ
ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನ್ನಮರ್ಮನ್ನುನು ಬಂದು ಮರ್ುಟಿಟಬಿಡಬಾರದು?
ಈಗ ಚಂದಿರ ಎಲ್ಲಿ? ನ್ನನ್ನಗೆ ಕಷಗಟವಾಗಬಾರದೆಂದು ಶವದ ಜೊತ್ಸೆ ಹೊೀಗಿ ಕೂತ್ುಬಿಟಟಳೊೀ, ಆ ದುನಾರ್ಶೆತ್ವನ್ನುನು ಹೆೀಗೆ
ಸಹಿಸುವಳೊೀ – ಕಳವಳವಾಯಿತ್ು. ಹೊಳೆಯಾ ನೀರಿಗೆ ಬಿದುದ ಈಜಿದರು. ಇಲೆಲಿ, ಹಿೀಗೆ, ಈಜುತ್ತ ಇದುದಬಿಡುವ ಎನನುಸತ್ು.
ತ್ಸಾಯಿಯ ಕಣುಣೊ ತ್ಪಪಸ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿೀಜಲು ತ್ಸಾನ್ನು ಬಾಲಕನಾಗಿದಾದಗ ಓಡುತತದದ ದಿನ್ನಗಳು ನೆನ್ನಪ್ರಾದುವು. ಎಷಗುಟ ವಷಗರ್ಶೆಗಳ
ನ್ನಂತ್ರ ನ್ನನ್ನನುಬಾಲಯದ ಆಸ್ಕೆ ಹಿೀಗೆ ಮರ್ರುಕಳಿಸಬಿಟಿಟತ್ಲಲಿ ಎಂದು ಆಶಚಾಯರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ತ್ಸಾಯಿಗೆ ತಳಿಯದಿರಲೆಂದು ಈಜಿ,
ಮರ್ರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಗಿ ಮೈಯಣಗಿಸಕೊಂಡು ಹೊೀಗುತತದೆದ. ತ್ಣಣೊೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈಸದ ನ್ನಂತ್ರ ಕ್ಕಾದ ಮರ್ರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಳುವುದಕ್ಕೆಕಾ
ಸಮರ್ನಾದ ಸುಖ ಇನೆನುಲ್ಲಿದೆ? ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಮರ್ರಳಲು ಮರ್ನ್ನಸ್ಕಾಸಾಗಲ್ಲಲಿ. ದಡಕ್ಕೆಕಾದುದ ಬಂದು ಮರ್ರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಗಿದರು. ಮರ್ಧ್ಯಾಯಹನುದ
ಧ್ಗೆಗೆ ಕಷಣದಲ್ಲಿ ಮೈ ಅರಿ ಬೆನ್ನುನು ಸುಡಹತತತ್ು.
ಥಕಟಟನ್ಂದು ಹೊಳೆದು ಎದದರು. ಮರ್ಣಣೊಗೆ ಮರ್ೂಗಿಟುಟ ನ್ನಡೆಯುವ ಮರ್ೃಗದಂತ್ಸೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಚಂದಿರಯನ್ನುನು ಕೂಡಿದ ಕ್ಕಾಡು ಹೊಕಕಾರು.
ಹಾಡು ಹಗಲ್ನ್ನಲೂಲಿ ಮರ್ಬುಬ ಮರ್ಬುಬ. ಜಿೀರೆರ್ಶೆನ್ನುವ ಕತ್ತಲು ಮಟುಟಪ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ, ತ್ನ್ನನು ಬಾಳು ಹೊರಳಿಕೊಂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿಅಂತ್ಃಪ್ರೆರೀರಣೆಯಿಂದೆಂಬಂತ್ಸೆ – ಬಂದು ನಂತ್ರು. ಹಸರಾದ ಹುಲ್ಲಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಒತತದ ಮೈಯ ಆಕ್ಕಾರ ಇನ್ನೂನು ಉಳಿದಿತ್ುತ.
ಕೂತ್ರು. ಮರ್ಂಕ್ಕಾದವರಂತ್ಸೆ ಹುಲ್ಲಿನ್ನ ಗರಿಕ್ಕೆಗಳನ್ನುನು ಕತ್ುತ ಮರ್ೂಸನ್ೀಡಿದರು. ಅಸಹಯವಾಗಿ ನಾರುವ ಅಗರಹಾರದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ
ಮರ್ೃದು ಹಸಮರ್ಣುಣೊ ಹತತಕೊಂಡ ಹುಲ್ಲಿನ್ನ ಬೆೀರಿನ್ನ ವಾಸನೆ ಚಟದಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಡಿತ್ು. ನೆಲವನ್ನುನು ಹೆಕುಕಾವ ಕೊೀಳಿಯಂತ್ಸೆ ಕ್ಕೆೈಗೆ ಸಕಕಾದದನ್ನುನು
ಕತ್ುತ ಕತ್ುತ ಮರ್ೂಸದರು. ಹಿೀಗೆ ಮರ್ರದ ನೆರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ಂಪ್ರಾಗಿ ಕೂತರುವುದೆೀ ಒಂದು ಪುರುಷಾಥಕರ್ಶೆವೆನನುಸತ್ು. ಇದುದಬಿಡುವುದು.
ಹುಲ್ಲಿಗೆ, ಹಸರಿಗೆ, ಹೂವಿಗೆ, ನ್ೀವಿಗೆ, ಬಿಸಲ್ಗೆ, ತ್ಂಪಗೆ ಚುರುಕ್ಕಾಗಿ ಇದುದಬಿಡುವುದು. ಕ್ಕಾಮರ್ ಪುರುಷಾಥಕರ್ಶೆಗಳೆರಡನ್ನೂನು
ಸರಿಸಬಿಟುಟ – ಉದಾಬಹುವಿನ್ನಂತ್ಸೆ ನೆಗೆಯುತತರದೆ – ಬರಿದೆೀ ಇದುದಬಿಡುವುದು. ‘ಇಕೊ’ ಎಂದು ಅವಯಕತದಿಂದ ಬಂದದದನ್ನನು
ಕೃತ್ಜಞತ್ಸೆಯಿಂದ ಸವೀಕರಿಸುವುದು. ಧ್ರೆ ಹತ್ುತವ ಪರದಾಟ ಬೆೀಡ. ಕ್ಕೆೈಗೊಂದು ಸುಗಂಧಿ ಸಸ ತ್ಸಾಗಿತ್ು. ಎಳೆದರು. ಭದರವಾಗಿ
ಬೆೀರು ನೆಟುಟ ನೀಳಬಳಿಳೆಯಾದ ಸುಗಂಧಿ ಜಗಗೆಲ್ಲಲಿ. ಹುಲ್ಲಿನ್ನಂತ್ಲಲಿದೆ, ಹುದುಗಲು ಹಸ ಮರ್ಣಣೊನಾಚೆ ಗಟಿಟನೆಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ಚೂಪು
ಚುರುಕು ಬೆೀರು ನೆಟಿಟತ್ುತ. ಎದುದಕೂತ್ು ಎರಡು ಕ್ಕೆೈಯಲೂಲಿ ಜಗಿಗೆದರು. ತ್ಸಾಯಿಬೆೀರು ಅಧ್ರ್ಶೆಕಡಿದುಕೊಂಡು ಬಳಿಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ
ಸುಗಂಧಿ ಕ್ಕೆೈಗೆ ಬಂತ್ು. ಮರ್ೂಸದರು. ದಿೀಘರ್ಶೆವಾಗಿ ಉಸರನೆನುಳೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತ ಬೆೀರನ್ನುನು ಮರ್ೂಸದರು. ಮರ್ಣುಣೊ ಮರ್ತ್ುತ ಆಕ್ಕಾಶದ,
ತ್ಂಪು ಮರ್ತ್ುತ ಬಿಸಲ್ನ್ನ ಎಣೆಯಗಿ, ಗಂಟಾಗಿ, ನೆಂಟಾಗಿ ಸುಗಂಧಿಯ ಬೆೀರು ಪಡೆದ ವಾಸನೆ ಪಂಚಪ್ರಾರಣಕಕಾಳಿಯಿತ್ು.
ಆಸ್ಕೆಬುರುಕನ್ನಂತ್ಸೆ ಮರ್ೂಸುತ್ತಲೆೀ ಕೂತ್ರು. ಸುಗಂಧ್ ಮರ್ೂಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂತ್ು, ಸುವಾಸನೆ ಪ್ರಾರಣಗತ್ವಾಗಿ, ಪರಿಮರ್ಳದ ಆನ್ನುಭವ
ಮಾಯವಾಗಿ ಅತ್ೃಪತಯಾಯಿತ್ು. ಬೆೀರನ್ನುನು ಮರ್ೂಗಿನಂದ ದೂರವಿಟುಟ, ಕ್ಕಾಡಿನ್ನ ವಾಸನೆಯನ್ನುನು ಆಘಾರಣಸುತ್ತದುದ, ಮರ್ತ್ಸೆತ
ನ್ನವಯವಾದ ಸುಗಂಧಿಯನ್ನುನು ಮರ್ೂಸದರು. ಎದುದ ಕ್ಕಾಡು ಬಿಟುಟ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ನೆರಳಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಲಮರ್ಣಗಳಾದ ವಿಷಗುಣೊಕ್ಕಾಂತಯ
ತ್ುಣುಕುಮಿಣುಕುಗಳನ್ನುನು – ನ್ೀಡುವುದೆೀ ಪರಮೈಶವಯರ್ಶೆವೆನ್ನುನುವಂತ್ಸೆ – ನ್ೀಡುತ್ಸಾತ ನಂತ್ರು . ತರುಗಿ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿಳಿದು
ಈಜಿದರು. ಕಂಠದವರೆಗೆ ನೀರಿರುವ ಮರ್ಡುವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂತ್ರು. ಮಿೀನ್ನುಗಳು ಮರ್ುತತ ಕಚಕುಳಿಯ ಅವರ ಕ್ಕಾಲುಬೆರಳಿನ್ನ
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )

ಸಂಸ್ಕಾರ - ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

ಸಂದಿಗಳನ್ನುನು, ಕಂಕುಳನ್ನುನು ಪಕ್ಕೆಕಾಗಳನ್ನುನು ಚುಚಚಾದವು. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಅಹಹಾ ಎನ್ನುನುತ್ತ ಕಚಕುಳಿಗೆ ಓಡುವ ಬಾಲಕನ್ನಂತ್ಸೆ
ನೀರಿಗೆ ಈಸುಬಿದುದ, ದಡ ಸ್ಕೆೀರಿ, ಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಂತ್ು ಒಣಗಿಸಕೊಂಡರು. ಹೆಂಡತಗೆ ಗಂಜಿ ಕೊಡುವ ಹೊತ್ಸಾತಯಿತ್ಸೆಂದು ಅರಿವಾಗಿ
ಬೆೀಗ ಬೆೀಗ ನ್ನಡೆದು ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದರು.
ಥಕಟಟನೆ ಕ್ಕಾಗೆ ರಣಹದುದಗಳನ್ನುನು ಕಂಡು ಕಪ್ರಾಳಕ್ಕೆಕಾ ಫಟಿೀರನೆ ಏಟು ಬಿದದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದು ನ್ೀಡಿದರೆ ಹೆಂಡತಯ
ಮರ್ುಖ ಕ್ಕೆಂಪ್ರಾಗಿ ಕುದಿಯುತತತ್ುತ. ‘ಇವಳೆೀ ಇವಳೆೀ’ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಉತ್ತರವಿಲಲಿ. ಜವರ ಏರಿರಬಹುದೆೀ?
ಬಹಿಷೆಠಯಾದವಳನ್ನುನು ಮರ್ುಟುಟವುದು ಹೆೀಗೆ? ‘ಛೆ’ ಎಂದು ತ್ಮರ್ಮ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ ಸಂಕೊೀಚಕ್ಕೆಕಾ ಹೆೀಸ, ಅವಳ ಮರ್ುಟಿಟದವರು
ಸರಕಕಾನೆ ಕ್ಕೆೈಯಳೆದುಕೊಂಡರು. ದಿಕುಕಾ ತೊೀಚದಂತ್ಸಾಗಿ ಹಣೆಗೆ ಒದೆದಬಟೆಟ ಹಾಕ, ಅನ್ನುಮಾನ್ನದಿಂದ ಅವಳ ಹೊದಿದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು
ಮೈಯನ್ನುನು ಪರಿೀಕಷಸದರು. ಪಕಕಾದಲ್ಲಿ ಗಡೆಡ. ನಾರಣಪಪನ್ನನ್ನುನು ನ್ನಂಗಿದ ಜವರವೆ? ಗೊತತದದ ಮರ್ೂಲ್ಕ್ಕೆಗಳನೆನುಲಲಿ ತ್ಸೆೀದು, ಅವಳ
ಬಾಯನ್ನುನು ಬಿಡಿಸ ಹೊಯದರು. ಯಾವ ಔಷಗಧ್ವೂ ಗಂಟಲನನುಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಇದು ಯಾವ ರಿೀತಯ ಪರಿೀಕ್ಕೆಷಯಂದು ಹಂಬಲ್ಸುತ್ತ
ಅತತಂದಿತ್ತ ಅಲೆದರು ಕ್ಕಾಗೆ ಹದುದಗಳ ಕರುಚಾಟ ಅತಯಾಗಿ, ದುನಾರ್ಶೆತ್ದಲ್ಲಿ ಬದಿಧಭರಮರ್ಣೆಯಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಹಿತ್ತಲ್ಗೆ ಓಡಿದರು.
ಮರ್ಂಕ್ಕಾಗಿ ನಂತ್ರು. ಕ್ಕಾಲ ಹೊೀದದುದ ತಳಿಯಲೆೀ ಇಲಲಿ. ಸಂಜೆಯಾಯಿತ್ು. ಕ್ಕಾಗೆ ಹದುದಗಳೆಲಲಿ ಹಾರಿ ಹೊೀದದದನ್ನುನು ಕಂಡು
ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನವಾಗಿ – ಜವರದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಂಡತಯನ್ನುನು ಹಿೀಗೆ ಬಿಟುಟಬಂದೆನ್ನಲಲಿ ಎಂದು ಕಸವಿಸಯಾಗಿ – ಮರ್ನೆಯ ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದರು.
ದಿಗಿಲಾಯಿತ್ು. ದಿೀಪ ಹತತಸ ‘ಇವಳೆೀ ಇವಳೆೀ’ ಎಂದರು. ಉತ್ತರವಿಲಲಿ. ಬಿಕೊೀ ಎನ್ನನುತೊಡಗಿತ್ು. ನ್ನಂತ್ರ ಅವಾಕ್ಕಾಕಾಗುವಂತ್ಸೆ
ಹೆಂಡತ ಕಟಾರನೆ ಕರುಚಕೊಂಡಳು. ದಿೀಘರ್ಶೆದಾರುಣ ಕಕರ್ಶೆಶಸವರ ಅವಳ ಗಂಟಲ್ನಂದ ಬಂದದುದ ಕ್ಕೆೀಳಿ ಹಸಹಸ ಪ್ರಾರಣವನ್ನುನು
ಮರ್ುಟಿಟದಂತ್ಸಾಗಿ ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಥಕತ್ತರ ನ್ನಡುಗಿದರು. ಊಳಿದಂತ್ಹ ಧ್ವನ ನಂತೊಡನೆ ಮಿಂಚು ಥಕಳಿಸ ಕತ್ತಲಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಇಲ್ಲಿ
ನಾನ್ಬಬನೆ ಇರಲಾರೆ ಎನನುಸತ್ು. ತ್ಸಾನೆೀನ್ನು ಮಾಡುತತದೆದೀನೆಂದು ತಳಿಯುವುದರಳಗೆ ‘ಚಂದಿರ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತ ನಾರಣಪಪನ್ನ
ಮರ್ನೆಗೆ ಓಡಿದರು. ‘ಚಂದಿರೀ ಚಂದಿರೀ ‘ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಉತ್ತರವಿಲಲಿ. ಒಳಗೆ ಹೊೀದರು. ಕತ್ತಲು. ನ್ನಡುಮರ್ನೆ, ಅಡಿಗೆಮರ್ನೆ
ಹುಡುಕದರು. ಇಲಲಿ. ಮರ್ಹಡಿ ಮಟಟಲನ್ನುನು ಇನೆನುೀನ್ನು ಹತ್ತಬೆೀಕು ಎನ್ನುನುವುದರಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶವವಿದೆ ಎನನುಸ, ತ್ಸಾನ್ನು
ಹುಡುಗನಾಗಿದಾದಗ ಕತ್ತಲ್ನ್ನ ಕೊೀಣಯಳಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗುವ ಮರ್ುನ್ನನು ಗುಮರ್ಮನದಾದನೆಂಬ ಭಯವಾಗುತತದದಂತ್ಹ ದಿಗಿಲು ಮರ್ರುಕಳಿಸ
ಓಡುತೊತೀಡುತ್ತ ತ್ಮಾಮ ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದರು. ಹೆಂಡತಯ ಹಣೆ ಮರ್ುಟಿಟ ನ್ೀಡಿದರು : ತ್ಣಣೊಗೆ ಕೊರೆಯುತತತ್ುತ.
ರಾತ್ಸಾರನ್ನುರಾತ್ಸೆರ ಲಾಟಿೀನ್ನು ಹಿಡಿದು ನ್ನಡೆದು ಕ್ಕೆೈಮರ್ರಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಿ ಸುಬಬಣಾಣೊಚಾಯರ್ಶೆರ ಮರ್ನೆ ಹೊಗುತತದದಂತ್ಸೆ, ಅವರ ಬೆನ್ನನು
ಹಿಂದೆಯೀ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನನ್ನುನು ಸುಟುಟ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಾಲುಕಾ ಬಾರಹಮಣರು ಒದೆದ ಪ್ರಾಣಪಂಚೆಯನ್ನುನು ತ್ಲೆಯ ಮೀಲೆ ಧ್ರಿಸ
‘ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ’. ಎಂದರು. ಆ ಬಾರಹಮಣರನೆನು ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಹೆಂಡತಯ ಹೆಣ ಸ್ಕಾಗಿಸ ,
ನ್ನಸುಕ್ಕಾಗುವುದರಳಗೆ ಬೆಂಕ ಕೊಟಿಟದಾದಯುತ. ಬಾರಹಮಣರ ಹತತರ ‘ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಾಗಬೆೀಕ್ಕಾದ ಇನ್ನುಂದು ಹೆಣವಿದೆ’
ಎಂದು ತ್ನ್ನುಳಗೆ ಆಡಿಕೊಂಡವರಂತ್ಸೆ ಅಂದರು. ‘ನಾಳೆ ಆ ಬಗೆಗೆ ಗುರುಗಳ ಹತತರ ಇತ್ಯಥಕರ್ಶೆವಾಗುತ್ತದಲಲಿ’ ಎಂದು ನ್ನುಡಿದು
ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ‘ನೀವಿನ್ನುನು ಹೊರಡಿ’ ಎಂದರು. ತ್ನ್ನನು ತ್ಪ್ೀಭೂಮಿಯಾಗಿದದ ಒಂದು ಹಿಡಿಜಿೀವದ ಹೆಂಡತ ಧ್ಗಧ್ಗನೆ
ಉರಿಯುವುದನ್ನುನು ನ್ೀಡುತ್ತ, ಬಂದ ಕಣಣೊೀರನ್ನುನು ತ್ಡೆದುಕೊಳಳೆಲು ಪರಯತನುಸದೆ, ಆಯಾಸವೆಲಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುವಷಗುಟ
ಅತ್ುತಬಿಟಟರು.
ಆರಾಧ್ನೆಯ ಊಟವಾಗುವ ತ್ನ್ನಕ ಅಮರ್ಂಗಳವನ್ನುನು ಆಡಕೂಡದೆಂದು ಬಾರಹಮಣರು ಮೌನ್ನವಾಗಿದುದ ಸ್ಕಾವಮಿಗಳಿಂದ ತೀಥಕರ್ಶೆ
ಪಡೆದು, ಭಕಷಯಭೀಜಯ ಪ್ರಾಯಸದ ಊಟವನ್ನುನು ಮಾಡಿ ಮರ್ುಗಿಸದರು. ಬರೆೀ ಒಂದಂದಾಣೆ ದಕಷಣೆಯನ್ನುನು ಗುರುಗಳು
ಕೊಟಿಟದದರಿಂದ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ನರಾಶೆಯಾಯಿತ್ು – ಏನ್ನು ಜಿಪುಣರು ಈ ಯತ ಎಂದು ಗೊಣಗಿಕೊಳುಳೆತ್ತ ಸೊಂಟಕ್ಕೆಕಾ
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ಸಕಕಾಸಕೊಂಡ. ಮರ್ಕಕಾಳಿಲಲಿ, ಮರ್ರಿಯಿಲಲಿ; ಆದರೂ ದುಡೆಡಂದರೆ ಪ್ರಾರಣಬಿಡುತ್ಸಾತರೆ. ಊಟ ಮರ್ುಗಿದಮೀಲೆ ಮರ್ಠದ ಪ್ರಾರಂಗಣದಲ್ಲಿ
ತ್ಂಪ್ರಾದ ಸಮಂಟು ನೆಲದ ಮೀಲೆ ಕೂತ್ ಬಾರಹಮಣರ ನ್ನಡುವೆ ಕುಚರ್ಶೆಯ ಮೀಲೆ ಸ್ಕಾವಮಿಗಳು ಕ್ಕಾವಿ ಶಾಟಿಯುಟುಟ,
ತ್ುಳಸಮರ್ಣಸರ ಧ್ರಿಸ ಅಂಗಾರ ಅಕಷತ್ಸೆಯಿಟುಟ ರಕತದಲ್ಲಿ ಪುಟಿಯುವ ಗುಂಡಗಿನ್ನ ಗೊಂಬೆಯಂತ್ಸೆ ಕೂತ್ು, ತ್ಮರ್ಮ ಪುಟಟ ಪುಟಟ
ಪ್ರಾದಗಳನ್ನುನು ಉಜಿಜಕೊಳುತ್ತ ಕುಶಲಪರಶೆನು ಮಾಡಿದರು – ‘ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ ಯಾಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲಲಿ? ಹೆೀಗಿದಾದರೆ: ಆರೀಗಯವೆೀ?
ಏನ್ನು, ಹೆೀಳಿಕ್ಕೆ ತ್ಲಪಲ್ಲಲಿವೆ ಅವರಿಗೆ?’
ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಗಂಟಲನ್ನುನು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮರ್ೂಲಾಗರ ವಿಷಗಯವನ್ನುನು ನವೆೀದಿಸದ. ಗುರುಗಳು ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನದಿಂದ
ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಕ್ಕೆೀಳಿಸಕೊಂಡು ಅನ್ನುಮಾನ್ನವೆೀ ಇಲಲಿವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಅಂದರು:
‘ಅವನ್ನು ಬಾರಹಮಣಯ ಬಿಟಟರೂ ಬಾರಹಮಣಯ ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಿಟಟಂತ್ಲಲಿ. ಅಥಾರ್ಶೆತ್ಸ್ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡೀದು ಉಚತ್ವಾದ
ಯೀಗಯವಾದ ಕತ್ರ್ಶೆವಯ. ಆದರೆ ದೀಷಗ ಪರಿಹಾರಾನ್ನೂ ಆಗಬೆೀಕು. ತ್ತ್ಸಾಕಾರಣವಗಿ ಅವನ್ನ ಆಸತಪ್ರಾಸತ ಬೆಳಿಳೆಬಂಗಾರಗಳೆಲಲಿ
ಶರೀಮರ್ಠದ ಕೃಷಗಣೊದೆೀವರಿಗೆ ಸ್ಕೆೀರಬೆೀಕು.’
ಗರುಡ ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆಮಾಡಿ ಧೀತ್ರದಿಂದ ಮರ್ುಖವನ್ನುರಸಕೊಂಡ:
‘ಬುದಿದ, ನ್ನನ್ನಗೂ ಅವನ್ನ ತ್ಂದೆಗೂ ಇದದ ವಾಯಜಯದ ವಿಷಗಯ ತ್ಮರ್ಗೆ ಗೊತ್ುತಂಟಲಲಿ, ಅವನ್ನ ತೊೀಟದ ಮರ್ುನ್ನೂನುರು ಅಡಿಕ್ಕೆಮರ್ರ
ಹಾಗೆ ನಾಯಯವಾಗಿ ನ್ನನ್ನಗೆೀ…’
ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ‘ಹಹ’ ಎಂದು ನ್ನಡುವೆ ಬಾಯಿಹಾಕದ:
‘ಬುದಿಧ, ಇದರಲಲಿಂದು ನಾಯಯಧ್ಮರ್ರ್ಶೆ ಬೆೀಡವ? ತ್ಮರ್ಗೆ ತಳಿದಂತ್ಸೆ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಹೆಂಡತಯೂ ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ನೆಯವಳೂ
ಅಕಕಾತ್ಂಗಿಯರು…’
ಕ್ಕೆಂಪಗೆ ದುಂಡಗೆ ಇದದ ಸ್ಕಾವಮಿಗಳ ಮರ್ುಖದಲ್ಲಿ ಸಟಟನೆ ಕೊೀಪ ಕ್ಕಾಣಸಕೊಂಡಿತ್ು:
‘ಎಂತ್ಹ ನೀಚರಯಯ ನೀವು. ದೆೀವರ ಸ್ಕೆೀವೆಗೆ ಅನಾಥಕರ ಆಸತಯಲಲಿ ಸ್ಕೆೀರಬೆೀಕ್ಕಾದೆದಂದು ಹಿಂದಿನಂದ ಬಂದ ನೆೀಮರ್. ಅವನ್ನ
ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರಕ್ಕೆಕಾ ನಾವು ನಮರ್ಗೆ ಅಪಪಣೆ ಕೊಡದಿದದರೆ ನೀವು ಅಗರಹಾರನೆನುೀ ಬಿಡಬೆೀಕ್ಕಾಗುತ್ಸೆತಂದು ನೆನ್ನಪಟುಟಕೊಳಿಳೆ ’ ಎಂದು
ಗುಡುಗಿದರು.
ತ್ಪ್ರಾಪಯಿತ್ಸೆಂದು ಕಷಮಾ ಯಾಚಸ ಇಬಬರು ಬಾರಹಮಣರೂ ಉಳಿದವರ ಜೊತ್ಸೆ ಸ್ಕಾವಮಿಗಳಿಗೆ ಅಡಡಬಿದುದ ನಂತ್ು, ತ್ಮಮಡನದದ
ಗುಂಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಮರ್ುಖ ಕ್ಕಾಣಸದೆ ಹುಡುಕದರು. ನ್ೀಡುವಾಗ ಅವನ್ನು ಊಟ ಸಹ ಮಾಡದೆ ಜವರ ಬಂದು ಮರ್ಠದ ಅಟಟದ
ಮೀಲೆ ಮರ್ಲಗಿಬಿಟಿಟದಾದನೆಂದು ತಳಿಯಿತ್ು. ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ ಅವಸರವಿದುದದರಿಂದ ಊರಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಶೆ ಹಿಡಿದು –
ಗುಂಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನನ್ನುನು ಅಲೆಲಿೀ ಬಿಟುಟ – ಬಾರಹಮಣರು ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟರು.
ಹೆಂಡತಯ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ ಮೀಲೆ ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಮರ್ರಳಲ್ಲಲಿ, ತ್ಮರ್ಮ ಪ್ರೆಟಿಟಗೆಯಲ್ಲಿದದ ಹದಿನೆೈದು ಜರಿಯ
ಶಾಲಾಗಲ್, ಕೂಡಿಟಟ ಇನ್ನೂನುರು ರೂಪ್ರಾಯಿಗಳಾಗಲ್, ಮರ್ಠದಲ್ಲಿ ಕೊಟಟ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಕಟಿಟಸದ ತೊಳಸಮರ್ಣಸರವಾಗಲ್ ಅವರ
ಧ್ಯಾಯನ್ನಕ್ಕೆಕಾೀ ಬರಲ್ಲಲಿ.
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ಕ್ಕಾಲು ಕೊಂಡಲ್ಲಿಗೆ ನ್ನಡೆದುಬಿಡುವುದೆಂದು ಉಟಟ ವಸತರದಲೆಲಿ ಪೂವಾರ್ಶೆಭಮರ್ುಖವಾಗಿ ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟರು.
ಪ್ರಾರತ್ಃಕ್ಕಾಲದ ಸೂಯರ್ಶೆನ್ನ ಬಿಸಲು ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಂಗವಲ್ಲಿಗಳಾಗಿ ನೆಲಕಕಾಳಿದಿದುದವು. ಆಯಾಸದಿಂದ ಕ್ಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ಎಳೆಯುತ್ತ
ನ್ನಡೆಯುತತದದ ಪರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ತ್ನ್ನನು ದಿಕುಕಾ-ದಿವಾಣ ಲೆಖಖಕ್ಕೆಕಾೀ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಸುಟುಟಹೊೀಗದೆ ಉಳಿದ
ಹೆಂಡತಯ ದೆೀಹದ ಅವಶೆೀಷಗಗಳನ್ನುನು, ಎಲುಬುಗಳ ಚೂರುಗಳನ್ನುನು ನಾಯಿ ನ್ನರಿಗಳೆಲಲಿ ಬಂದು ಹೆಕುಕಾತ್ಸಾತವ ಎಂದು
ಆತ್ಂಕವಾಗಿ, ಕ್ಕಾದಿದುದ ಅವುಗಳನ್ನುನು ನೀರಿಗೆ ಚೆಲುಲಿವಷಗುಟ ವಯವಧ್ಯಾನ್ನ ನ್ನನ್ನಗೆ ಇಲಲಿದೆೀ ಹೊೀಯಿತ್ಲಲಿ ಎಂದು ಒಂದು ಕಷಣ
ವಯಥೆಯಾಯಿತ್ು. ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಬಿಟುಟ ಕ್ಕೆೈಬಿೀಸ ಹೊರಟ ನ್ನನ್ನಗೆ ಯಾವ ಋಣದ ಬಾಧ್ಯೆಯೂ ಇನನುಲಲಿವೆಂದು ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನ
ತ್ಂದುಕೊಂಡರು. ಕ್ಕಾಲು ಕೊಂಡಲ್ಲಿಗೆ ನ್ನಡೆದುಬಿಡುವುದೆಂದುಕೊಂಡೆ; ಆ ನಶಚಾಯಕ್ಕೆಕಾ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ನಡೆದುಬಿಡುವೆ ಎಂದು
ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಸಮರ್ಸಥತಗೆ ತ್ರಲು ಯತತಸುತ್ತ ನ್ನಡೆದರು.
ಹಿಂದೆ ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ ಜಾಗೃತ್ವಾಗಿದಾದಗಲೆಲಲಿ ಹರಿಯುವ ಚತ್ತವನ್ನುನು ಏಕ್ಕಾಗರಗೊಳಿಸ ಕೊಳಳೆಲು ‘ಅಚುಯತ್ಸಾನ್ನಂತ್ಗೊೀವಿಂದ’ ಎಂದು
ನಾಮೀಚಾಚಾರ ಮಾಡುತತದದಂತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಮರ್ನ್ನಸ್ಕಾಸಾಯಿತ್ು. ‘ಯೀಗೊೀ ಚತ್ತವೃತತನರೀಧ್ಃ’ ಎಂದು ಸಮರಿಸದರು. ಮರ್ತ್ಸೆತ ‘ಛಿೀ’
ಎಂದುಕೊಂಡರು. ನಾಮರ್ಸಮರಣೆಯ ನೆಮರ್ಮದಿಯನ್ನುನು ವಜಿರ್ಶೆಸ ನಲುಲಿ ಎಂದು ಎಚಚಾರ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡರು. ಮರ್ರಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳು ಕೊಟಟ
ರೂಪಕ್ಕೆಕಾ ಬಿಸಲು ಪಡೆಯುವ ರಂಗವಲ್ಲಿಯಂತ್ಸೆಯೀ ಸದಯಕ್ಕೆಕಾ ಇರಲ್ ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ, ನರಂಬಳ ತ್ಸೆರೆದುಬಿಡಲ್. ಗಗನ್ನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು,
ಮರ್ರದ ಕ್ಕೆಳಗೆ ನೆರೆಳು, ನೆಲದ ಮೀಲೆ ರಂಗವಲ್ಲಿ. ಭಾಗಯವಿದುದ ತ್ುಂತ್ುರಿನ್ನ ಸಪಶರ್ಶೆವಾದರೆ ಕ್ಕಾಮರ್ನ್ನಬಿಲುಲಿ. ಜಿೀವ
ಬಿಸಲ್ನ್ನಂತದುದಬಿಡಬೆೀಕು. ಬರಿಯ ಒಂದು ಎಚಚಾರವಾಗಿ, ಬರಿಯ ಒಂದು ಅಚಚಾರಿಯಾಗಿ. ಆಕ್ಕಾಶದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಕಾಗಳನ್ನುನು ಹರಡಿ ಸತಬಧ,
ತ್ೃಪತ ತ್ಸೆೀಲುವ ಗರುಡನ್ನಂತ್ಸೆ. ಕ್ಕಾಲು ನ್ನಡೆಯುತತದೆ, ಕಣುಣೊ ನ್ೀಡುತತದೆ, ಕವಿ ಆಲ್ಸುತತದೆ – ಅಪ್ರೆೀಕ್ಕೆಷಯಿಲಲಿದೆ ಇದುದಬಿಡಬೆೀಕು.
ಆಗ ಜಿೀವ ಸವೀಕರಿಸುವ ಸಥತಯನ್ನುನು ಮರ್ುಟುಟತ್ತದೆ. ಇಲಲಿದಿದದರೆ ಅಪ್ರೆೀಕ್ಕೆಷಯಲ್ಲಿ ಗೊರಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಮರ್ುರುಟುತ್ತದೆ, ಕಲ್ತ್
ಮರ್ಗಿಗೆಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಕನ್ನ ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ ಬರಿಯ ಒಂದು ಎಚಚಾರ, ಅಚಚಾರಿಯಾದದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಎದುರು ಬಂದು ಹೆೀಳಿದ :
ಗುಟಾಟಗಿ ಎಲೆಲಿಂದು ತನ್ನನುಲ್ ಈ ಬಾಳೆಹಣಣೊನ್ನನು? ದೆೀವರು ಎಲಲಿ ಎಡೆಗೂ ಇದಾದನ್ನಲಲಿ! ದೆೀವರು ನ್ನನ್ನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಕಲ್ತ್
ಮರ್ಗಿಗೆಯಾಗಿಬಿಟಟ; ಕನ್ನಕನಗಿದದಂತ್ಸೆ ಅಚಚಾರಿ, ಎಚಚಾರವಾಗಲ್ಲಲಿ – ಆದದರಿಂದ ಈ ಮರ್ುಂದೆ ದೆೀವರು ವಜಯರ್ಶೆ ನ್ನನ್ನಗೆ.
ದೆೀವರನ್ನುನು ಬಿಟಟಮೀಲೆ ಗುರುಋಣ, ಪತ್ೃಋಣ, ದೆೀವಋಣದ ಬಗೆಗೆ ಇರವ ಆತ್ಂಕವನ್ನೂನು ಬಿಡಬೆೀಕು. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನುನು
ಬಿಟುಟ ನಲಲಿಬೆೀಕು. ಆ ಕ್ಕಾರಣಕ್ಕಾಕಾಗಿಯೀ ಕ್ಕಾಲು ಕೊಂಡಲ್ಲಿಗೆ ನ್ನಡೆದುಬಿಡುವುದೆಂದು ಮರ್ನ್ನಸುಸಾಮಾಡಿ ಹೊರಟುಬಿಟಟ ನಶಚಾಯ ಸರಿ.
ದಾರಿಯಿಲಲಿದ ಈ ಅರಣಯದಲ್ಲಿ ಹಿೀಗೆೀ ನ್ನಡೆಯುಯತ್ತಲೆೀ ಇರಬೆೀಕು. ಆಯಾಸವಾದರೆ, ಹಸವಾದರೆ, ತ್ೃಷೆಯಾದರೆ –
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಯೀಚನೆಯ ಸರಣ ಥಕಟಟನೆ ನಂತತ್ು. ಇನ್ನುಂದು ಆತ್ಮವಂಚನೆಯ ಗುಹೆಯನ್ನುನು ಹೊಗುತತದೆದೀನೆ ನಾನ್ನು
ಕ್ಕಾಲು ಕೊಂಡಲ್ಲಿಗೆ ನ್ನಡೆದುಬಿಡುವುದೆಂದು ನಶಚಾಯಿಸದದರೂ ದೂರದಲೆಲಿಲಲಿೀ ದನ್ನಕ್ಕಾಯುವ ಹುಡುಗನ್ನ ಕೊಳಲ್ನಂದ, ಹಸುಗಳ
ಕೊರಳಿನ್ನ ಬಿದಿರು-ಗಂಟೆಗಳ ನಾದದಿಂದ ಯಾಕ್ಕೆ ನಾನ್ನು ಅತದೂರನಾಗದಂತ್ಸೆ ನ್ನಡೆದೆ? ನ್ನನ್ನನು ನಶಚಾಯವೆೀನದದರೂ ಕ್ಕಾಲು ಮಾತ್ರ
ಜನ್ನವಸತಗೆ ಹತತರವಾಗಿಯೀ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ನ್ನಡೆಸತ್ು. ನ್ನನ್ನನು ಲೀಕದ ಪರಿಮಿತ ಇದು. ನ್ನನ್ನನು ಸ್ಕಾವತ್ಂತ್ರಯದ ಪರಿಮಿತ ಇದು. ಮರ್ನ್ನುಷಗಯ
ಸಂಸಗರ್ಶೆ ಬಿಟುಟ ಇರಲಾರೆ. ಸಂನಾಯಸಯ ಕ್ಕೌಪೀನ್ನದ ಕಥೆಯ ಹಾಗೆ : ಲಂಗೊೀಟಿಯನ್ನುನು ಇಲ್ಗಳು ಕಡಿಯುತ್ತವೆಂದು ಬೆಕುಕಾ
ಸ್ಕಾಕದ, ಬೆಕಕಾಗೆ ಹಾಲು ಎಂದು ಹಸು ಸ್ಕಾಕದ, ಹಸುವನ್ನುನು ನ್ೀಡಿಕೊಳಳೆಲೆಂದು ನ್ನದುವೆಯಾದ.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಹಲಸನ್ನ ಮರ್ರ ಒಂದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು. ಮದಲು ಈ ವಿಷಗಯವನ್ನುನು ನೆಟಟಗೆ ನ್ೀಡಬೆೀಕು. ಕಂಚತ್ೂತ
ವಂಚಸಕೊಳಳೆದ ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ುಂದಿನ್ನ ಜಿೀವನ್ನವನ್ನುನು ನ್ನಡೆಸಬೆೀಕು. ಸಪಷಗಟವಾಗಿ ಪರಿೀಕಷಸುವ : ಯಾಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಯನ್ನುನು ಸುಟಟಮೀಲೆ
ನ್ನಡೆದುಬಿಟೆಟ? ಅಗರಹಾರ ನಾರುತತದೆಯಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ರಳಲು ಅಸಹಯವಾಯಿತ್ು. ಇದು ನ್ನನ್ನನು ಇಡಿೀಜಿೀವವೆೀ ಒಪುಪವಂತ್ಹ
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ಕ್ಕಾರಣ : ಮರ್ೂಗಿಗೆ ಆದ ಅಸಹಯ, ಅಶುಚಯ ಭಾವನೆ ಸರಿ. ಮರ್ುಂದೆ? ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಮರ್ಗರ್ಶೆದಶರ್ಶೆನ್ನಕ್ಕಾಕಾಗಿ ಆಶರಯಿಸದ ಬಾರಹಮಣರನ್ನುನು
ಪುನ್ನಃ ಸಂಧಿಸಲು ಇಷಗಟವಾಗದೆಹೊೀಯಿತ್ು. ಇದಕ್ಕೆಕಾ ಕ್ಕಾರಣ? ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಕ್ಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ಚಾಚ ಆಯಾಸವನ್ನುನು
ಕಳೆದುಕೊಳಳೆಲು ಯತನುಸುತ್ತ ತ್ನ್ನನು ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ ಸಪಷಗಟವಾಗಲು ಕ್ಕಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಕಾಣಸದಂತ್ಸೆ ಅವರ ಪಕಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರು ಬಂದು
ನಂತತ್ು. ಅವರ ಕತ್ತನ್ನುನು ಮರ್ೂತಯತತ ಮರ್ೂಸ, ಉಸರಾಡಿತ್ು. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಮೈ ಜುಮಮಂದು – ತರುಗಿದರು.
ಪ್ರಾರಯಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದ ಕರುವಿನ್ನ ಅತ್ರ್ಶೆ ಸ್ಕೆನುೀಹಪರ ಕಣುಣೊಗಳನ್ನುನು ನ್ೀಡಿ ಒಳಗಿನಂದ ಉಕಕಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಕರುವಿನ್ನ ಕತ್ತನ್ನುನು ತ್ುರಿಸದರು.
ಕೊರಳನೆನುತತ, ಹತತರ ಹತತರ ಸರಿದು, ತ್ುರಿಸುವ ಕ್ಕೆೈಗೆ ತ್ನ್ನನು ರೀಮಾಂಚತ್ ದೆೀಹವನೆನುಲಲಿ ಒಡುಡತ್ತ ಕರು ಪುಳಕತ್ವಾಗಿ ಅವರ
ಕವಿಗಳನ್ನುನು ಕ್ಕೆನೆನುಗಳನ್ನುನು ತ್ನ್ನನು ಹಿತ್ವಾದ ದರುಗು-ನಾಲಗೆಯಿಂದ ನೆಕಕಾಲು ಪ್ರಾರರಂಭಸತ್ು. ಕಚಕುಳಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು
ಎದುದ ನಂತ್ು ಕರುವಿನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಚೆೀಷೆಟಯಾಡುವ ಆಸ್ಕೆಯಿಂದ ಅದರ ಕೊರಳಿನ್ನ ಕ್ಕೆಳಗೆ ಕ್ಕೆೈಯಿಟುಟ ಉಪುಪಪುಪಪುಪ ಎಂದರು. ಕರು
ಎರಡೂ ಕ್ಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ಎತತ ಏರಿಬಂದು ಚಂಗನೆ ನೆಗೆದು, ಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಣಯುತ್ತ ಕಣಮರೆಯಾಯಿತ್ು. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು
ಏನ್ನು ಯೀಚಸುತತದೆದ ಎಂದು ನೆನ್ನಪುಮಾಡಿಕೊಳಳೆಲು ಯತನುಸದರು. ಅದೆೀ ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ನಾನ್ನು ಯಾಕ್ಕೆ ಹೊೀಗಿ ಬಾರಹಮಣರನ್ನುನು
ನ್ೀಡಲ್ಲಲಿ ಎನ್ನುನುವ ಪರಶೆನುಯಲಲಿವೆೀ? – ಅದರೆ ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ ಕೂರಲ್ಲಲಿ. ಹಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಇಲೆಲಿೀ ಹತತರದಲ್ಲಿರುವ
ಗಾರಮರ್ದಲಾಲಿದರೂ ಹೊೀಗಿ ಹಸವನ್ನುನು ಕಳೆದುಕೊಳಳೆಬೆೀಕ್ಕೆನನುಸ ನ್ನಡೆದರು. ದನ್ನಗಳ ಸ್ಕೆಗಣ ಗೊರಸನ್ನ ಗುರುತ್ುಗಳನೆನು
ಲಕಷಯದಲ್ಲಿಟುಟಕೊಂಡು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸುತತನ್ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರಿಗುಡಿ ಕ್ಕಾಣಸತ್ು. ಬಾರಹಮಣರಿರುವ
ಅಗರಹಾರವಲಲಿವಲಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಒಂದಷಗುಟ ದೂರ ಹೊೀಗಿ ಗಾರಮರ್ದ ಒಂದು ತ್ುದಿಗಿದದ ಮರ್ರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು.
ಬಿಸಲೆೀರಲು ಹತತದದರಿಂದ ಮರ್ರದ ನೆರಳಿನ್ನಲೂಲಿ ಸ್ಕೆಖೆಯಾಗಿ ತ್ೃಷೆಯಾಯಿತ್ು. ಯಾರಾದರೂ ಗೌಡನ್ಬಬನ್ನ ಕಣಣೊಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಬಿದದರೆ
ಹಾಲು ಹಣಣೊನ್ನುನು ತ್ಂದುಕೊಟಾಟನೆಂದು ಆಸಸದರು. ಎಮಮಗಳನ್ನುನು ಕ್ಕೆರೆಗೆ ಅಟುಟತ್ತ ಬರುತತದದ ಒಬಬ ಗೌಡ ಹಣೆಗೆ ಕ್ಕೆೈಮಾಡಿ ನ್ೀಡಿ
ಹತತರ ಬಂದು ನಂತ್, ಬಾಯಿ ತ್ುಂಬ ಕವಳ ತ್ುಂಬಿ, ಭಜರ್ಶೆರಿ ಮಿೀಸ್ಕೆ ಬಿಟುಟ, ತ್ಲೆಗೆ ಚೌಕುಳಿಬಟೆಟಯ ಮರ್ುಂಡಾಸು ಸುತತದದವ
ಗಾರಮರ್ದ ಹಿರಿಯ ಗೌಡನರಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಊಹಿಸದರು. ತ್ಸಾನ್ನು ಕಂಡು ಅರಿಯದ ಒಬಾಬತ್ ಸಕಕಾದದರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನವೆನನುಸತ್ು. ಕವಳ ತ್ುಂಬಿದದರಿಂದ ಬಾಯನ್ನುನು ಎತತ ಗೌಡ ಕ್ಕೆೈಸನೆನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರೆಂದು ಕ್ಕೆೀಳಿದ.
ತ್ಸಾನ್ನು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆನೆಂದು ಈ ಗೌಡ ತಳಿದಿದದರೆ ಕವಳ ತ್ುಂಬಿದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿೀಗೆ ಎಗಿಗೆಲಲಿದ ಎದುರು ನಂತ್ು
ಪರಶನುಸುತತರಲ್ಲಲಿ. ಸಂಸ್ಕಾಕಾರವನ್ನೂನು, ಭೂತ್ವನ್ನೂನು ತೊರೆದು ನಂತ್ರೆ ಲೀಕ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಇವನನ್ನುಬಬ ಹಾರುವ ಎಂದು ಬಗೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಕಸವಿಯಾಯಿತ್ು. ತ್ನನುಂದ ಉತ್ತರ ಬರದೆೀ ಇದುದದು ನ್ೀಡಿ ಗೌಡ ಬಾಯಲ್ಲಿನ್ನ ಕವಳವನ್ನುನು
ಉಗಿದು ಬಂದು ಸಪಲಪ ವಿನೀತ್ನಾಗಿ, ಮಿೀಸ್ಕೆಗೆ ಹತತದ ಕ್ಕೆಂಪು ಕವಳವನ್ನುನು ವಸತರದಿಂದ ಒರೆಸಕೊಳುಳೆತ್ತ:
‘ಎತ್ತ ಮರ್ುಖ ಹೊಂಟವರ?’ ಎಂದು ಪರಶಾನುಥಕರ್ಶೆವಾಗಿ ನ್ೀಡಿ ಕ್ಕೆೀಳಿದ. ಬಾರಹಮಣನ್ನನ್ನುನು ‘ಎಲ್ಲಿಗೆ’? ಎಂದು ಕ್ಕೆೀಳುವುದು
ಆಶುಭವೆಂದು ಮರ್ಯರ್ಶೆದೆ ತೊೀರಿಸದನ್ನಲಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನವಾಯಿತ್ು. ಅದರೆ ಏನ್ನುತ್ತರ
ಕೊಡಬೆೀಕ್ಕೆಂಬುದು ತಳಿಯದೆ, ‘ಹಿೀಗೆೀ…’ ಎಂದು ಕ್ಕೆೈಬಿೀಸ ತೊೀರಿಸ ಬೆವರರಸಕೊಂಡರು. ದೆೀವರ ದಯಯಿಂದ ಗೌಡನಗೆ
ತ್ನ್ನನು ಗರುತ್ು ಹತ್ತಲ್ಲಲಿವಲಲಿ ಎಂದು ನೆಮರ್ಮದಿ ಎನನುಸತ್ು.
‘ಘಟಟದ ಕ್ಕೆಳಗಿನ್ನವರ ಹೆೀಗೆ?’ ಎಂದು ಗೌಡ ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ ಇನ್ನುಂದು ಪರಶೆನು ಹಾಕದ; ಸುಳುಳೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾರದ
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಬಾಯಿ ‘ಹಾ’ ಎಂದಿತ್ು.
‘ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಹೊಂಟವರು ಇರಬೆಕು.’
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ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಥಕಟಟನೆ ತ್ಲೆ ತ್ಗಿಗೆಸುವಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಒಬಬ ಭಕ್ಕೆಷ ಎತ್ುತವ ಸಂಭಾವನೆಯ ಬಾರಹಮಣ ಎಂದು ಈ ಗೌಡ
ಬಗೆದುಬಿಟಟನ್ನಲಲಿ. ಎಲಲಿ ತ್ಸೆೀಜಸುಸಾ, ವಚರ್ಶೆಸುಸಾ ಕಳೆದು ಈಗ ನಾನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ ಎತ್ುತವ ಹಾರುವವನ್ನಂತ್ಸೆೀಯೀ ಕ್ಕಾಣಸುತತರಬೆೀಕು.
ವಿನ್ನಯದ ಪ್ರಾಠ ಪ್ರಾರರಂಭವಾಗಿದೆ, ಬಗಿಗೆಬಿಡು ಎಂದುಕೊಂಡು ‘ಹಾ’ ಎಂದರು ಮರ್ತ್ಸೆತ. ಅಪರಿಚತ್ನ್ಬಬನ್ನ ಕಣುಣೊಗಳ ಎದುರಿಗೆ
ತ್ಸಾನ್ನು ಇಚಛಸದ ರೂಪವನ್ನುನು, ವಯಕತತ್ವವನ್ನುನು ತ್ಸಾಳಬಹುದೆಂಬುದು ತ್ನ್ನನು ಸ್ಕಾವತ್ಂತ್ರಯದ ಮಿತಯನ್ನುನು ಹಿಗಿಗೆಸದಂತ್ಸೆನನುಸತ್ು.
‘ಆಸುಪ್ರಾಸಲೆಲಿಲೂಲಿ ಬಾರಂಬರ ಮರ್ನೆಯಿಲಲಿ’ ಎಂದ ಗೌಡ, ಎಮಮಗೆ ಆತ್ುಕೊಂಡು ನಂತ್ು.
‘ಹೌದಾ?’ ಎಂದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಉದಾಸೀನ್ನ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ.
‘ಸುಮಾರು ಹತ್ತನೆನುರಡು ಮೈಲಾಚೆ ಒಂದು ಬಾರಂಬರ ಅಗರಹಾರ ಐತ್ಸೆ.’
‘ಓಹೊ…’
‘ಗಾಡಿ-ದಾರಿೀಂದ ಇನ್ನನುಷಗುಟ ದೂರ ಆತ್ಸೆೈತ್ಸೆ. ಒಳದಾರಿೀಂದ ಸಮಿೀಪ ಆತ್ಸೆೈತ್ಸೆ…’
‘ಸರಿ.’
‘ಇಲೆಲಿ ಬಾವಿ ಐತ್ಸೆ. ಕೊಡ ಕೊಡಿತನ, ನೀರು ಸ್ಕೆೀದಿ ಸ್ಕಾನುನ್ನಮಾಡಿ. ಅಕಕಾ ಬೆೀಳೆ ಕೊಡಿತನ. ಒಲೆ ಹೂಡಿ ಬೆೀಯಿಸ ಉಣಣೊ. ಆಯಾಸ
ಆಗಿರಬೆೀಕು, ಪ್ರಾಪ. ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗ ಬೆೀಕೂಂತದದರೆ ಹೆೀಳಿ, ಗಾಡಿ-ಶೆೀಷಗಪಪ ಇಲಲಿಬಬ ನೆಂಟರ ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದವೆನು. ಅವನುಗಾಡಿ
ಖಾಲ್ ಹೊೀತ್ಸೆೈತ್ಸೆ. ಅಗರಹಾರೆಕ್ಕೆಕಾ ಹತತರ ಅವ ಇರೀದು… ಆದರೆ ಅವ ಅಂದದುದ ನ್ೀಡಿದೆರ ನೀವು ಆ ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಕ್ಕೆಕಾ
ಇಷಗಟಪಡಿತೀರ ಇಲಲಿ ನಾ ಕ್ಕಾಣೆ. ಒಂದು ಹೆಣಾ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ೂರು ರಾತ್ಸೆರ ಮರ್ೂರು ಹಗಲು ಕೊಳಿೀತ್ಸಾ ಬಿದೆದೈತ್ಂತ್ಸೆ. ಬಾರಂಬರ ಹೆಣ,
ಉಶ್… ಶೆೀಷಗಪಪ ಅಂದ: ರಾತೊರೀ ರಾತ್ಸೆರ ಆ ಹೆಣಾನ್ನ ಸುಡಕ್ಕೆಕಾೀಂತ್ ಕ್ಕೆೀಳಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಆ ಪುಣಾಯತ್ಮನ್ನ ಸೂಳೆ ಶೆೀಷಗಪಪನ್ನ ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂತ್ಂತ್ಸೆ.
ದಾತ್ಸಾರರೆೀ ಇಲಲಿವಂತ್ಸೆ ಆ ಹೆಣಕ್ಕೆಕಾ. ಉಶ್… ಬಾರಂಬರ ಹೆಣ ಹಿೀಗೆ ಕೊಳೆಯೀದೂಂದೆರೀನ್ನು? ಶೆೀಷಗಪಪ ಆ ಮಾಗರ್ಶೆ ಬೆಳಿಳೆಗೆಗೆ
ಗಾಡಿೀಲ್ ಬರೀವಾಗ ರಣಹದುದಗಳು ಅಗರಹರದ ಮರ್ನೆಗಳ ಮಾಯಲೆ ಬಂದು ಕೂತದವಂತ್ಸೆ…’
ಗೌಡ ಹೊಗೆಸೊಪಪನ್ನುನು ತಕುಕಾತ್ತ ಮಾತ್ಸಾಡುತ್ತ ಕೂತ್ುಬಿಟಟ.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶೆೀಷಗಪಪ ಬಂದ ಸುದಿದ ಕ್ಕೆೀಳಿ ಎದೆ ಜಗೆಗೆಂದಿತ್ು. ಅವನ್ನು ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಈ ಸಥಯಲ್ಲಿ ನ್ೀಡುವುದು
ಅವರಿಗೆ ಇಷಗಟವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನುನು ಹೆಚುಚಾ ಹೊತ್ುತ ಕಳೆದರೆ ಕ್ಕೆೀಡು.
‘ಒಂದಿಷಗುಟ ಬಾಳೆಹಣುಣೊ ಹಾಲು ಕೊಟಟರೆ ಮರ್ುಂದೆ ನ್ನಡೆದುಬಿಡುವೆ’ ಎಂದರು ಗೌಡನ್ನ ಕಡೆ ನ್ೀಡಿ.
‘ಅದಕ್ಕೆಕಾೀನಾಗಬೆೀಕು ಸ್ಕಾವಮಿ. ಈ ಚಣವೆೀ ತ್ರುವೆ. ಹಸದ ಬಾರಂಬುರ ಒಬಬರು ಗಾರಮರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂತದಾದಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೀದು
ಶಕಯ ಅಲಾಲಿಂತ್ ಅಕಕಾ ಕೊಡುವೆ ಎಂದೆ.’
ಎಂದು ಸೀದ ಹೊರಟುಹೊೀದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ುಳಿಳೆನ್ನ ಮೀಲೆ ಕೂತದದಂತ್ಸೆನಸತ್ು. ಶೆೀಷಗಪಪನ್ನ ಕಣಣೊಗೆಲಾಲಿದರೂ
ತ್ಸಾನ್ನು ಬಿದುದಬಿಟಟರೆ? ಸುತ್ುತಮರ್ುತ್ತನ್ೀಡುತ್ತ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸಣಣೊಗಾಗಿ ಮರ್ುದುರಿ ಕೂತ್ರು. ಎಲಲಿ ಬಿಟುಟ ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟ ನ್ನನ್ನನುಲೆಲಿೀಕ್ಕೆ ಈ
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ಭಯ ಉತ್ಪತತಯಾಯಿತ್ಸೆಂದು ಕಸವಿಸಪಡುತ್ತ ಏರಿಬಂದ ದಿಗಿಲನ್ನುನು ಹತತಕಕಾಲಾರದೆ ಚಡಪಡಿಸದರು. ಗೌಡ ಬಟಟಲ್ನ್ನ ತ್ುಂಬ
ತ್ಂಬಾಲನ್ನುನು, ಒಂದು ಚಪುಪ ಬಾಳೆಯ ಹಣಣೊನ್ನುನು ತ್ಂದು ಆಚಾಯರ್ಶೆರ ಎದುರಿಟುಟ ‘ಒಳೆಳೆೀ ಹೊತತಗೆ ಗಾರಮರ್ಕೊಕಾಬಬರು ಬಾರಂಬುರ ಬಂದಹಂಗಾಯುತ. ಒಂದು ನಮಿತ್ಯ ಹೆೀಳಿತೀರಾಂತ್? ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ಗಾಗೆ ನ್ನೂರು ರೂಪ್ರಾಯಿ
ತ್ಸೆರ ತ್ಸೆತ್ುತ ಒಂದು ಹೆಣಣೊನ್ನುನು ತ್ಂದೆ. ಅದು ಬಂದಾಗಿನಂದ ಒಂದು ಥಕರಾ ಮರ್ಂಕ್ಕಾಗಿ ಕೂತ್ುಬಿಟಿಟದೆ. ಜಕಣ ಹಿಡಿದು. ತ್ಸಾವು ಮರ್ಂತರಸ
ಕೊಟಟರೆ…’
ಅಭಾಯಸಬಲದ ಮೀಲೆ ಥಕಟಟನೆ ತ್ನ್ನನು ಬಾರಹಮಣಧ್ಮರ್ರ್ಶೆದ ಉದಯೀಗವನ್ನುನು ನೆರವೆೀರಿಸಲು ಉದುಯಕತರಾದ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು
ಮರ್ನ್ನಸಸಾಗೆ ಲಗಾಮರ್ು ಹಾಕ ನಲ್ಲಿಸದರು. ತ್ಸಾನ್ನು ಎಲಲಿವನ್ನುನು ಬಿಟಟರೂ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಬಾರಹಮಣ ಸಹಜವಾದ ಕತ್ರ್ಶೆವಯಗಳನೆನುಲಲಿ
ನೆರವೆೀರಿಸ್ಕೆಂದು ತ್ನ್ನಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸುಲಭವಲಲಿ. ಹಾಲು ಹಣಣೊನ್ನುನು ಇಷಗುಟ ಶರದೆಧಯಿಂದ
ಅಪರಿಚತ್ನ್ಬಬನಗೆ ತ್ಂದುಕೊಟಟ ಗೌಡನಗೆ ಈಗ ತ್ಸಾನೆೀನ್ನು ಹೆೀಳಬೆೀಕು? ತ್ಸಾನ್ನು ತ್ಪ್ೀಭರಷಗಟನಾದವನೆಂದೆ? ತ್ಸಾನ್ನು
ಬಾರಹಮಣನ್ನಲಲಿವೆಂದೆ? ಅಥಕವಾ ಸತ್ಯವನೆನು?
‘ನಾನವತ್ುತ ಮರ್ಂತರಸಕೊಡುವಂತಲಲಿಪಪ. ನ್ನನ್ನನು ಜಾಞತಗಳೊಬಬರು ತೀರಿ ಹೊೀದದದರ ಸೂತ್ಕ ನ್ನನ್ನಗೆ’. ಎಂದು ಥಕಟಟನೆ ಹೊಳೆದ
ಉತ್ತರಕ್ಕೆಕಾ ಹಿಗಿಗೆ ಹೆೀಳಿದರು. ಹಾಲನ್ನುನು ಕುಡಿದು, ಬಟಟಲನ್ನುನು ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಕೊಟುಟ, ಬಾಳೆಹಣಣೊನ್ನುನು ವಸತರದಲ್ಲಿ ಕಟಿಟಕೊಂಡು
ಎದುದನಂತ್ರು.
‘ಈ ಮರ್ುಖ ಒಂದಹತ್ುತ ಮೈಲ್ ನ್ನಡೆದರೆ ಮೀಳಿಗೆ ಎಂಬ ಊರು ಸಗುತ್ಸೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ುತ, ನಾಳೆ, ನಾಡಿದುದ ರತೊೀಸತವ. ನಮರ್ಗೆ
ಅಲ್ಲಿ ಚೆನಾನುಗಿ ಸಂಭಾವೆನು ಆತ್ಸೆೈತ್ಸೆ ಹಾವದರೆ…’ ಎಂದು ಗೌಡ ಎಲೆಯಡಿಕ್ಕೆ ಜಗಿಯುತ್ತ ಎಮಮಗಳನ್ನುನು ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಹೊೀದ .
ಗೌಡ ಕಣಮರೆಯಾಗುತತದದಂತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಮರ್ತ್ಸೆತ ಕ್ಕಾಡು ಹೊಕುಕಾ ಕ್ಕಾಲು ದಾರಿಯನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ನ್ನಡೆದರು. ತ್ನ್ನನು ಸಮರ್ಸ್ಕೆಯ
ಇನ್ನನುಷಗುಟ ಬಿಕಕಾಟಾಟಗಿಬಿಟಿಟತ್ಸೆಂದುಕೊಂಡು ಚಂತಸದರು. ಇಂತ್ಹ ದಿಗಿಲನ್ನುನು ನಾನ್ನು ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಅನ್ನುಭವಿಸರಲ್ಲಲಿ, ಏನ್ೀ
ಪತ್ಸೆತಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆಂಬ ದಿಗಿಲು. ಯಾರ ಕಣಣೊಂದಲೂ ಏನ್ನನ್ನೂನು ಗುಪತವಾಗಿ ಇಟುಟಳೊಳಳೆಲಾರೆನೆಂಬ ದಿಗಿಲು ನ್ನನ್ನನು ಮದಲ್ನ್ನ
ನಭರ್ಶೆಯವನ್ನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಹೆೀಗೆ? ಯಾಕ್ಕೆ? ನಾನ್ನು ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಮರ್ರಳದೆೀ ಇರಲು ಮರ್ುಖಯ ಕ್ಕಾರಣ ಆ ಬಾರಹಾಮಣರ ಕಣುಣೊಗಳ
ಎದಿರು ಬದುಕಲಾರದ ದಿಗಿಲು. ಸುಳಳೆನ್ನುನು ಮರ್ಡಿಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟಿಟಕೊಂಡು ಬದುಕಲಾರೆ ಎನ್ನುನುವ ಆತ್ಂಕ.
ಕ್ಕಾಡಿನ್ನ ಮೌನ್ನ ಗಾಢವಾಗಿ ಕವಿದಂತ್ಸೆ ಅವರ ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ ತಳಿಯಾಗತೊಡಗಿತ್ು. ಬಾಳೆಹಣುಣೊಗಳನ್ನುನು ಸುಲ್ದು ತನ್ನುನುತ್ತ ನಧ್ಯಾನ್ನವಾಗಿ
ಕ್ಕಾಲು ಹಾಕ ನ್ನಡೆದರು. ಗೌಡನ್ನನ್ನುನು ನ್ೀಡಿದಾಗಿನಂದ ಸಮರ್ಸ್ಕೆಯ ಇನ್ನನುಷಗುಟ ಗಹನ್ನವಾಗಿದೆ. ಜುಟುಟ ಹಿಡಿದು ಎತತ ಮರ್ುಖಕ್ಕೆಕಾ
ಮರ್ುಖಕೊಟುಟ ನ್ೀಡಬೆೀಕು. ಮರ್ೂಲದಲ್ಲಿದುದದು ಸುಡಬೆೀಕ್ಕಾದ ಒಂದು ವಸುತ. ಆ ವಸುತ ಬಾರಹಮಣಯವನ್ನುನು ಕ್ಕಾಲ್ನಂದದುದ
ಬದುಕದ ನಾರಣಪಪ. ಸುಡಬೆೀಕ್ಕಾದ ಒಂದು ವಸುತ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ್ನ ಸುಟುಟಹೊೀಗುವ ವಸುತಗಳ ಮರ್ಧ್ಯೆಯ ಸಮರ್ಸ್ಕೆಯಯಾಯಿತ್ು.
ಈ ಸಮರ್ಸ್ಕೆಯ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕೆೀರಿದುದ ಎಂದು ಶಾಸತರದ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆಕಾ. ದೆೀವರ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆಕಾ. ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ…
ನಂತ್ರು. ಖಚತ್ವಾಗಿ ಅರಿಯಲೆಂದು ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ೂಗುತ್ತ ಕ್ಕಾದರು.
…ಆದದುದ ಖಚತ್ವಾಗಿ ಏನ್ನು, ಹೆೀಗೆ ಎಂಬುದನ್ನುನು ಪುನ್ನಃ ಸೃಷಟಸಕೊಳಳೆಲು ಹೊೀದಗ ಸವಪನುದ ಬೆನ್ನುನುಹತತ ನ್ನಡೆದ ಭಾವವಾಗುತ್ತದೆ .
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ಅವಳ ಮಲೆಗಳ ಅಕಸ್ಕಾಮತ್ ಸಪಶರ್ಶೆದಿಂದ ಪುಳಕತ್ನಾದೆ, ಮರ್ತ್ಸೆತ ಅವಳು ಮರ್ಡಿಲ್ನಂದ ತ್ಸೆಗೆದು ತನನುಸದ ಬಾಳೆಹಣುಣೊಗಳನ್ನುನು ತಂದೆ.
ಹಸವು, ದಣವು, ಮಾರುತಯಿಂದ ಆದ ನರಾಶೆ-ಕ್ಕಾರಣ. ನರಪ್ರೆೀಕಷತ್ವಾಗಿ, ದೆೈವಸಂಕಲಪವೆಂಬಂತ್ಸೆ ಒದಗಿ ಬಂದ ಆ
ಮರ್ುಹೂತ್ರ್ಶೆವೆೀ ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಕ್ಕಾರಣ. ಅದಂದು ಮರ್ುಹೂತ್ರ್ಶೆ – ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಏನ್ನೂ ಇರಲ್ಲಲಿ – ಈಚೆಗೆ ಏನ್ನೂ ಇಲಲಿ.
ಇಲಲಿದಿದದಂದು ಅಗಿ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಇಲಲಿವಾದ ಮರ್ುಹೂತ್ರ್ಶೆ. ಆಚೆಗೆ ನರಾಕ್ಕಾರ. ಈಚೆಗೆ ನರಾಕ್ಕಾರ. ಮರ್ಧ್ಯೆಯ ಮೈ ಏರಿಬಂದ ಮರ್ುಹೂತ್ರ್ಶೆ.
ಅಂದು ನಾನ್ನು ಅವಳನ್ನುನು ಸಂಭೀಗಿಸದದಕ್ಕೆಕಾ ಸವರ್ಶೆಥಾ ಜವಾಬಾದರನ್ನಲಲಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಘಳಿಗೆಗೆ ಜವಾಬಾದರನ್ನಲಲಿ. ಅದರೆ ಆ ಘಳಿಗೆ
ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಬದಲು ಮಾಡಿಬಿಟಿಟತ್ಲಲಿ – ಯಾಕ್ಕೆ? ಬದಲಾದ ವಯಕತಗೆ ನಾನ್ನು ಜವಾಬಾದರ ಎಂದು ತ್ಸಾನೆೀ ಈಗಿನ್ನ ಕಸವಿಸ? ಮರ್ುಹೂತ್ರ್ಶೆ
ಸಮೃತಯಾಗಿಬಿಟಿಟದದರಿಂದ ತ್ಸಾನೆ? ಅಪ್ರೆೀಕ್ಕೆಷಯಿಲಲಿದೆ ಒದಗಿತ್ು. ಈಗ ಸಮೃತಯಾಯಿತ್ು – ಆ ಸಮೃತಯನ್ನುನು ಕ್ಕೆದಕುತತದದಂತ್ಸೆ ಮರ್ತ್ಸೆತ
ಅಪ್ರೆೀಕ್ಕೆಷಯಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಮರ್ತೊತಮಮ ಚಂದಿರಯನ್ನುನು ಅವಚಕೊಳಳೆಬೆೀಕ್ಕೆನನುಸುತತದೆ.
ಅಪ್ರೆೀಕ್ಕೆಷಯ ಸಂಚಾರವಾಗಿ ಅಚಾಯರ್ಶೆರ ದೆೀಹ ಸಪಶರ್ಶೆ ಕ್ಕಾತ್ರವಾಯಿತ್ು. ಕಣುಣೊಗಳು ಮರ್ಂಜಾದವು. ಚಂದಿರಯನ್ನನುರಸಕೊಂಡು
ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಿಬಿಡಬೆೀಕ್ಕೆನನುಸತ್ು. ತ್ಕರ್ಶೆ ಶುದಧವಾಗಿ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಪರಿೀಕಷಸಕೊಳುಳೆವ ಚತ್ತವೃತತಗೆ ಭಂಗ ಬಂದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಈಗ
ನಾನ್ನು ಅವಳನ್ನುನು ಹಡುಕಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಅವಳ ಸಂಗ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ನನ್ನನು ಕರಯಗೆ ನಾನೆೀ ಸಂಪುಣರ್ಶೆ ಜವಾಬಾದರನಾಗಿಬಿಟಟಂತ್ಲಲಿವೆ
ಎನನುಸತ್ು. ಅಗಲಾದರೂ ಹಿೀಗೆ ಅಕಸ್ಕಾಮತ್ ಹೊರಳಿಬಿಟಿಟದದರ ಸಮೃತಯ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪ್ರಾರಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಾನ್ನು, ನ್ನನ್ನನುದು,
ನ್ನನನುಂದ ಸೃಷಟತ್ವಾದ ನ್ನನ್ನನು ಹೊಸ ಸತ್ಯ, ಹೊಸ ವಯಕತತ್ವ ಎಂದು ದೆೈವವನ್ನುನು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ನ್ೀಡಬಹುದು. ಈಗ ನ್ನನ್ನನು ವಯಕತತ್ವ
ರೂಪಭರಷಗಟವಾಗಿ, ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆಯದೆ, ಗಭರ್ಶೆಕೊೀಶದಿಂದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ತ್ಸೆಗೆದ ರಾಕಷಸ-ಪಂಡದಂತ್ಸಾಗಿದೆ. ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮರ್ುಹೂತ್ರ್ಶೆ ಅಕಸ್ಕಾಮತ್ಸಾತಗಿ ಒದಗಿ ಬಂತ್ಸೆಂಬ ನ್ನನ್ನನು ನ್ನಂಬಿಕ್ಕೆಯನ್ನುನು ನಾನ್ನು ನಚಚಾಳವಾಗಿ ಪರಿೀಕಷಸಬೆೀಕು. ಅಕಸ್ಕಾಮತ್ಸಾತಗಿ
ಒದಗಿ ಬಂತ್ಸೆಂಬುದು ನಜ. ನಾನ್ನಗಿ ಬಯಸ ಅದನ್ನುನು ಪಡೆಯಲ್ಲೆಲಿಂಬುದು ನಜ. ಚಾಚದ ಕ್ಕೆೈಗಳು ಮಲೆಗಳನ್ನುನು ಮರ್ುಟಿಟದುವು –
ಮರ್ತ್ಸೆತ, ಆಸ್ಕೆ ಹುಟಿಟತ್ು, ಮರ್ತ್ಸೆತ – ಅಲ್ಲಿದೆ ಗುಟುಟ. ನ್ನನ್ನನು ಬಾಳು ಅತ್ತಲ್ಗೊೀ, ಇತ್ತಲ್ಗೊೀ ಎಂದು ನಧ್ರ್ಶೆರಿತ್ವಾಗಬೆೀಕಗಿದದ
ಗಳಿಗೆಯದು. ಅಲಲಿ – ನಾನ್ನು ನಧ್ಯಾರ್ಶೆರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದದ ಗಳಿಗೆಯದು. ನ್ನನ್ನನು ದೆೀಹ ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಒಪಪತ್ು ಎಂಬೀದು
ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನವಲಲಿ, ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಅವಸರದ ಕ್ಕೆೈಗಳು ಹುಡುಕದವು; ಚಂದಿರಯ ಮರ್ೃದುವಾದ ತೊಡೆ ನತ್ಂಬಗಳನೆನುಲಲಿ – ಯಾವ
ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆವನ್ನೂನು ನಾನ್ನು ಹುಡುಕ್ಕಾಡದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ – ಹುಡುಕದುವು. ನ್ನನ್ನನು ಬಾಳು ಅತ್ತಲ್ಗೊೀ ಇತ್ತಲ್ಗೊೀ ಎಂದು
ನಧ್ರ್ಶೆರಿತ್ವಾಗಬೆೀಕ್ಕಾಗಿದದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದಿರಯ ಜೊತ್ಸೆ ಸಂಭೀಗಿಸುವ ನಶಚಾಯ ಆಗಿಬಿಟಿಟತ್ು. ಸ್ಕಾವಧಿೀನ್ನ ತ್ಪಪದರೂ ನಶಚಾಯ
ಮಾಡುವ ಜವಾಬಾದರಿ ನ್ನನ್ನನು ಮೀಲೆೀ ಇತ್ುತ. ಮರ್ನ್ನುಷಗಯನ್ನ ನಶಚಾಯಕ್ಕೆಕಾ ಬೆಲೆಯಿರುವುದು ಹಿೀಗೆ ಸ್ಕಾವಧಿೀನ್ನ ತ್ಪುಪವುದು
ಸ್ಕಾಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದಲೆೀ ಹೊರತ್ಸಾಗಿ ನಶಚಾಯ ನೀರು ಕುಡಿದಷಗುಟ ಸರಾಗವಾದದರಿಂದಲಲಿ. ನ್ನಮರ್ಮ ನಶಚಾಯದ ಮರ್ೂಲಕ ನ್ನಮರ್ಮನ್ನುನು
ನಾವು ರೂಪಸಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀವೆ, ಈ ಘಟಟಕೊಕಾಂದು ವಯಕತತ್ವದ ರೂಪುರೆೀಷೆ ತ್ರುತ್ಸೆತೀವೆ. ಹಿೀಗಾಗಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ನಾರಣಪಪ ನಶಚಾಯಿಸ
ಬದುಕದನ್ೀ ಅಂತ್ಹ ವಯಕತ ಅವನಾದ. ನಾನ್ನೂ ಇನ್ನುಂದಾಗಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ನಶಚಾಯಿಸ ಬದುಕದೆ. ಥಕಟಟನ್ಂದು ತರುವಿನ್ನಲ್ಲಿ
ತರುಗಿಬಿಟೆಟ. ತರುಗಿಬಿಟಿಟದದರ ಜವಾಬಾದರಿಯೂ ನ್ನನ್ನನುದು ಎಂಬುದು ನ್ನನ್ನಗೆ ಸಪಷಗಟವಾಗುವ ತ್ನ್ನಕ ಸ್ಕಾವತ್ಂತ್ರಯವಿಲಲಿ.
ತರುಗಿಬಿಟಿಟದದರಿಂದ ಏನಾಯಿತ್ು? ದವಂದವ ಜಿೀವನ್ನಕ್ಕೆಕಾ ನ್ನುಗಿಗೆಬಂತ್ು. ಎರಡು ಸತ್ಯಗಳ ನ್ನಡುವೆ ತರಶಂಕುವಾದೆ. ಋಷಗಳು ಜಿೀವನ್ನದ
ಇಂತ್ಹ ಅನ್ನುಭವಗಳನ್ನುನು ಹೆೀಗೆ ಎದುರಿಸದರು, ದವಂದವವಿಲಲಿದೆ ಎದುರಿಸದರೆೀ –
ಎಂದುಅನ್ನುಮಾನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.ಮರ್ತ್ಸಾಯಗಂಧಿಯನ್ನುನು ದೀಣಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ವಾಯಸನಗೆ ಜನ್ನಮವಿತ್ುತ ಹೊರಟುಬಿಟಟ ಆ ಮರ್ಹಾನ್ನಭಾವ
ನ್ನನ್ನನು ಹಾಗೆ ಸಂಕಟಪಟಟನೆ! ತ್ಪ್ೀಭರಷಗಟನಾದ ವಿಶಾವಮಿತ್ರ ಈ ಆತ್ಂಕವನ್ನನುನ್ನುಭವಿಸದನೆ? ಇಡಿೀ ಜಿೀವನ್ನವನೆನುೀ ವಿಸಜರ್ಶೆನೆಯ
ಅವಸರದ ಘಳಿಗೆಗಳಂತ್ಸೆ ಕಂಡು ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮವಶರಾಗಿದುದ, ದವಂದವದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದರ ಮರ್ೂಲಕವೆೀ ದವಂದಾವತೀತ್ರಾಗಿ,
ಭೂಮಿ ಕೊರೆದ ರೂಪ್ರಾಂತ್ರಗಳನೆನುಲಲಿ ತ್ಳೆದು, ಹರಿದು ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಕಾಗರದಲ್ಲಿ ರೂಪ್ರಾತೀತ್ವಾಗುವ ನ್ನದಿಯಂತ್ಸೆ ಅವರು
ಬಾಳಿದಿದರಬಹುದೆ? ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ಟಿಟಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದೂ ಅಂತ್ಹ ಸದಯದ ಅವಸರವಾಗಲೆೀ ಇಲಲಿ. ಆಗಿದದರೆ ಅದು ನ್ನನ್ನನು ಪರಮಾಪತ
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ಮಿತ್ರ ಮರ್ಹಾಬಲನಗೆ ಆಗಿದಿದರಬೆೀಕು. ಬಾಲಯದ ಗೆಳೆಯ ಅವನ್ಬಬನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಹಂಬಲವಾಗಿ ಬಿಟಿಟದದ.
ಇಬಬರೂ ಕೂಡಿ ಕ್ಕಾಶಗೆ ಹೊೀದೆವು. ಅವನ್ನು ಅಸ್ಕಾಧ್ಯ ಜಾಣ. ತ್ಸೆಳಳೆಗೆ ಬೆಳಳೆಗೆ ಉದದಗೆ ಇದದ ಅವನ್ನ ಮರ್ನ್ನಸಸಾಗೆ ಮಿೀರಿದ ವಿಷಗಯವೆೀ
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಗುರುಗಳು ಈ ಪ್ರಾಠ ಹೆೀಳುವಾಗಲೆೀ ಮರ್ುಂದಿನ್ನದನ್ನುನು ಅವ ಊಹಿಸಬಿಡುವ. ಅವನ್ಬಬನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತ್ನ್ನಗೆ
ಅಸ್ಕಾಧ್ಯವಾದ ಅಸೂಯ, ಪ್ರೆರೀಮರ್ ಹುಟಿಟತ್ುತ. ಅವನಗೆ ಹೊೀಲ್ಸಕೊಂಡರೆ ರೂಪದಲಾಲಿಗಲ್ೀ ಬುದಿಧಯಲಾಲಿಗಲ್ೀ ತ್ಸಾನ್ನು ಸವಲಪ
ಸೂಥಲವೆ. ತ್ಸಾನ್ನು ಮಾಧ್ವ , ಅವನ್ನು ಸ್ಕಾಮತ್ರ್ಶೆ ಎಂಬೀದು ಇಬಬರ ನ್ನಡುವಿನ್ನ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರೆರೀಮರ್ಕ್ಕೆಕಾ ಅಡಿಡಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಸಾನ್ನು ಸದಾ
ಮಾಧ್ವಮರ್ತ್ ಪರತಪ್ರಾದನೆ ಮಾಡಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಹಟತೊಟುಟಕೊಂಡಿದದರೆ ಅವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನ ಅನ್ನುಭವವೆೀ ನ್ನನ್ನಗೆ
ಮರ್ುಖಯವಾದದುದ, ಉಳಿದದೆದಲಲಿ ಅಮರ್ುಖಯ ಎಂದು ಹೆೀಳುತತದದ. ಪರಮಾತ್ಮನ್ನ ಅನ್ನುಭವಕೊಕಾಂದು ದಾರಿ ಬೆೀಡವೆೀ, ದೆವೈತ್ ಅಂತ್ಹ
ದಾರಿ ಎಂದು ತ್ಸಾನ್ನು ವಾದಿಸದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದು ಸಗಲು ವೆೈಕುಂಟವೆೀನ್ಂದು ಊರೆೀ, ಗಾರಮರ್ವೆೀ, ನಂತ್ಲೆಲಿ ಅದು
ಸಕಕಾಬಿಡಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಅವನ್ನು ಅನ್ನುನುತತದದ. ತ್ಕರ್ಶೆ ಮಿೀಮಾಂಸಕಕಾಂತ್ ಅವನಗೆ ಪರಯವಾದದುದ ಸಂಗಿೀತ್. ಜಯದೆೀವ ಕವಿಯ
ಗಿೀತ್ಗೊೀವಿಂದವನ್ನುನು ಅವನ್ನು ಹಾಡತೊಡಗಿದನೆಂದರೆ ನ್ನಂದನ್ನದಲ್ಲಿದದಂತ್ಸಾಗಿಬಿಡುತತತ್ುತ. ‘ಲಲ್ತ್ ಲವಂಗ ಲತ್ಸಾಪರಿಶೀಲನ್ನ
ಕೊೀಮರ್ಲ ಮರ್ಲಯ ಸಮಿೀರೆೀ’ – ಸಮೃತಯ ಉಕಕಾಬಂದು ಗೆಳೆಯನ್ನ ನೆನ್ನಪ್ರಾಗಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಗದಗೆದಿತ್ರಾದರು. ಪರಮಾತ್ಮ
– ಇಂತ್ಹ ಪ್ರೆರೀಮರ್ವನ್ನುನು ಬಹಳ ದಿನ್ನ ನಾನ್ನು ಪಟೆಟೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಏನಾಗಿಹೊೀದನ್ೀ ಮರ್ಹಾಬಲ. ಕ್ಕಾಶಯಲ್ಲಿದಾದಗ ತ್ನನುಂದ ಅವ
ದೂರದೂರವಾದ. ಯಾಕ್ಕೆಂದು ಹೊಳೆಯಲೆೀ ಇಲಲಿ. ಅತ್ಯಂತ್ ದಃಖಕೊಕಾಳಗಾಗಿಬಿಟೆಟ ಆಗ. ಓದು ವಿದಾಯ ಏನ್ನೂ ಹತ್ತದೆೀ
ಹೊೀಯಿತ್ು. ಸದಾ ಜೊತ್ಸೆಗಿರುತತದದವ ತ್ಪಪಸಕೊಂಡು ಅಲೆಯಲು ಪ್ರಾರರಂಭಸದ. ಕ್ಕಾರಣ ತಳಿಯಲೆೀ ಇಲಲಿ. ಹಗಲು ರಾತ್ಸೆರ ಆಗ
ತ್ಸಾನ್ನು ಮರ್ಹಾಬಲನಗಾಗಿ ಹಲುಬಿದಂತ್ಸೆ ಯಾರ ಬಗೆಗೆಯೂ ಹಲುಬಿದಿದಲಲಿ. ಮೀಹವಶನಾಗಿಬಿಟಿಟದೆದ. ತರುಗಿ ಇಡಿೀ ಜಿೀವನ್ನವನೆನುೀ
ನ್ೀಡಿಕೊಂಡರೆ ಮರ್ಹಾಬಲನ್ನ ಮೀಲೆ ಪಟಟ ಪ್ರೆರೀಮರ್ ಯಾರ ಮೀಲೂ ನಾನ್ನು ಪಟಿಟಲಲಿ. ಎಡ ಕ್ಕೆಂಗನೆನುಯ ಮೀಲೆ ಕಪುಪಮರ್ಚೆಚಾಯಿದದ
ಅವನ್ನ ವಾಯಕುಲಮರ್ುಖ ಒಂದಂದು ದಿನ್ನ ಕಣಣೊಗೆ ಕಟಿಟದಂತ್ಸಾಗಿ ಅವನ್ನ ಸ್ಕೆನುೀಹಕ್ಕೆಕಾ ಹಲುಬುವಂತ್ಸಾಗಿಬಿಡುತತತ್ುತ. ಆದರೆ ಹತತರ
ಸುಳಿದರೆ ಏನಾದರೂ ನೆವ ಹೆೀಳಿ ಅವ ತ್ತಪಸಕೊಂಡುಬಿಡುವ. ಒಂದು ದಿನ್ನ ಅವ ಇದದಕಕಾದದಂತ್ಸೆ ಕಣಮರೆಯಾಗಿಬಿಟಟ; ಪ್ರಾಠಕ್ಕೆಕಾ
ಬರೀದನ್ನನು ನಲ್ಲಿಸಬಿಟಟ. ಹುಡುಕುತ್ತ ಕ್ಕಾಶಯ ಬಿೀದಿಗಳನೆನುಲಲಿ ಅಲೆದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವನ್ನನ್ನುನು ಬಲ್ಕೊಟುಟಬಿಟಟರ ಎಂದು
ಕಂಗಾಲಾದೆ. ಒಂದು ದಿನ್ನ ಮರ್ನೆಯಂದರ ಚಾವಡಿಯ ಮೀಲೆ ಕೂತದದ. ಆಶಚಾಯರ್ಶೆಪಟುಟ ನ್ೀಡಿದೆ – ಗುಡುಗುಡಿ ಸ್ಕೆೀದುತ್ತ
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕೂತತದದ. ತ್ಡಿಯಲಾರದೆ ಓಡಿದೆ, ಕ್ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದೆ. ಭಾರವಾದ ಕಣುಣೊಗಳನ್ನುನು ಎತತ ‘ಪ್ರಾರಣೆೀಶ, ನನ್ನನು ಪ್ರಾಡಿಗೆ
ನೀನ್ನು ಹೊೀಗು’ ಎಂದು ಬಿಟಟ. ಹಿಡಿದು ಜಗಿಗೆದೆ. ರೆೀಗಿ ಎದುದ ನಂತ್ು ಅವ ‘ನನ್ನಗೆ ಸತ್ಯ ಬೆೀಕ್ಕೆೀ? ಕ್ಕೆೀಳು. ನಾನ್ನು ನ್ನನ್ನನು ವಾಯಸಂಗಾನ್ನನು
ಬಿಟುಟಬಿಟೆಟ. ಈಗ ಯಾವುದಕ್ಕಾಕಾಗಿ ಬದುಕುವೆ ಗೊತ್ಸೆತ? ಒಳಗೆ ಬಾ ತೊೀರಿಸುತ್ಸೆತೀನೆ’ ಎಂದು ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ
ಸುಪಪತತಗೆಯ ಮೀಲೆ ಮರ್ಲಗಿ ಹಗಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನದೆದಹೊೀದ ಒಬಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ತೊೀರಿಸದ. ಕ್ಕೆೈಗಳನ್ನುನು ಚೆಲ್ಲಿ ಅವಳು ಮರ್ಲಗಿದದಳು.
ಅವಳ ವೆೀಷಗವಸತರದ ಬೆಡಗಿನಂದಲೆೀ ಅವಳು ವೆೀಶೆಯ ಎಂದು ತಳಿಯುವಂತತ್ುತ. ನಾನ್ನು ಭಯದಿಂದ, ಆಶಚಾಯರ್ಶೆದಿಂದ
ನ್ನಡುಗಿಬಿಟೆಟ. ಮರ್ಹಾಬಲ ‘ತಳಿಯಿತ್ಲಲಿವೆೀ ಪ್ರಾರಣೆೀಶ. ನ್ನನ್ನಗಾಗಿ ಇನ್ನುನು ಯೀಚಸಬೆೀಡ. ಹೊೀಗು’ ಎಂದುಬಿಟಟ.
ಬುದಿಧಭರಮರ್ಣೆಯಾದಂತ್ಸಾಗಿ ಎನ್ಂದು ಅನ್ನನುವುದೂ ತೊೀರದೆ ನ್ನಡೆದುಬಿಟೆಟ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ ಕಲಾಲಿಗಿಬಿಟಿಟತ್ು. ಭರಷಗಟನಾಗಿಹೊೀದ
ಮರ್ಹಾಬಲನಗೆ ವಿರುದಧ ದಿಕಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಳನ್ನುನು ನ್ನಡೆಸಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ಹಟತೊಟುಟ ಬಂದುಬಿಟೆಟ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಣಪಪನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡಾಗಲೆಲಲಿ
ಮರ್ಹಾಬಲನ್ನ ಜಾಞಪಕ. ಇಬಬರ ನ್ನಡುವೆ ಅಜಗಜಾಂತ್ರ ವಯತ್ಸಾಯಸವಿದೂದ ಕೂಡ.
ಈಗ ಅನನುಸುತತದೆ; ಮರ್ಹಾಬಲನ್ನನ್ನುನು ನ್ೀಡಬೆೀಕು. ಕ್ಕೆೀಳಬೆೀಕು : ಯಾಕ್ಕೆ ನೀನ್ನು ಸ್ಕೆವೀಚೆಛಯಿಂದಲೆೀ ನನ್ನನು ಜಿೀವನ್ನ ಗತಯನೆನು
ಬದಲಾಯಿಸಬಟೆಟ? ಯಾವ ಅನ್ನುಭವ, ಯಾವ ಆಕ್ಕಾಂಕ್ಕೆಷ, ಯಾವ ಮೀಹ ನನ್ನನುನ್ನುನು ಹಿೀಗೆ ನ್ನಡೆಸತ್ು? ಈಗ ನ್ನನ್ನಗೆ ನೀನ್ನು ಏನ್ನು
ಮಾಡೆಂದು ಹೆೀಳುತತ? ನನ್ನಗೆ ಸತರೀಸುಖದಿಂದಲೆೀ ಸವರ್ಶೆತ್ೃಪತಯೂ ಆಯಿತ್ಸೆ? ಅಷ್ಟಂದು ಶರೀಮರ್ಂತ್ವಾಗಿದದ ನನ್ನನು ಬಾಳು
ಹೆಣ್ಣೊಬಬಳಿಂದಲೆೀ ತ್ೃಪತವಾಗುವುದು ಸ್ಕಾಧ್ಯವೆೀ?
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ಆಹಾ ಹೊಳೆದುಬಿಟಿಟತ್ು. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಎದುದ ನಂತ್ು ನ್ನಡೆಯತೊಡಗಿದರು. ಮರ್ೂಲ ಇರುವುದು ಅಲ್ಲಿ. ಮರ್ಹಾಬಲನಂದ
ನ್ನನ್ನಗೆ ಆದ ನರಾಶೆ ಉಳಿದೆೀ ಬಿಟಿಟದಿದರಬೆೀಕು. ಅಪರತ್ಯಕಷವಾಗಿ ನಾರಣಪಪನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ನು ಮರ್ಹಾಬಲನ್ನನ್ನನು ಕಂಡಿರಬೆೀಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆದ
ಸೊೀಲ್ಗೆ ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನವಾಗಲೆಂದು ನಾರಣಪಪನ್ನನ್ನುನು ಗೆಲಲಿಲು ಪರಯತನುಸರಬೆೀಕು. ಆದರೆ ಸೊೀತ್ಸೆ, ಸೊೀತ್ಸೆ – ಮರ್ೂಗಡಿಯಾಗಿ
ಬಿದುದಬಿಟೆಟ. ಯಾವುದರ ವಿರುದದ ಹೊೀರಾಡುತ್ತ ಬಂದೆನ್ೀ ಅದೆೀ ನಾನಾಗಿ ಬಿಟೆಟ. ಯಾಕ್ಕೆ? ಯಾಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿ, ಹೆೀಗೆ, ಸೊೀತ್ಸೆ?
ಹುಡುಕಲು ಹೊೀದರೆ ಮರ್ತ್ಸೆತಲಲಿ ಗಂಟುಕಟಿಟಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತದೆ.
ನ್ೀಡಹೊೀದರೆ ಒಂದಕಕಾನ್ನುಂದು ಗಂಟುಹಾಕಕೊಂಡಿದೆ. ಮರ್ಹಾಬಲನಂದ ನಾರಣಪಪ, ನಾರಣಪಪನಂದ ನ್ನನ್ನನು ಹಠ, ನಾನ್ನು ಓದಿದ
ಪುರಾಣ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮರ್, ಕೊನೆಗೆ ನ್ನನ್ನಗೆೀ ಬೆಳಿಳೆಯ ಮಲೆಗಳ ಮೀಲೆ ಬಂದ ಆಸ್ಕೆ, ಈಗ ನಾನ್ನು ಪಡೆಯುತತರುವ ರೂಪ,
ಜಿೀವನ್ನದುದದಕೂಕಾ ತ್ಯಾರಾಗುತತತ್ುತ – ಪರೀಕಷವಾಗಿ. ಚಂದಿರಯನ್ನುನು ಕೂಡಿದ ಮರ್ುಹೂತ್ರ್ಶೆ ಹಿೀಗೆ ನ್ೀಡಿದಲ್ಲಿ ನರಪ್ರೆೀಕಷತ್ವಾಗಿ
ಬಂದದೆದ ಎಂದೂ ಅನ್ನುಮಾನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿದುದದೆಲಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಟಟ ಕಷಣವಿರಬೆೀಕು ಅದು – ಉಗಾರಣದಿಂದ
ಧ್ುಮರ್ುಕದ ಇಲ್ಗಳ ಹಾಗೆ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಅಗರಹಾರ ನೆನ್ನಪ್ರಾಗಿ ಅಸಹಯದ ಅನ್ನುಭವ ಮರ್ರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ಸಾನ್ನು ಎದುರಿಸುತತರುವ
ಸಂದಿಗಧದ ಸಪಷಗಟ ರೂಪವಾಗಿ ಅಗರಹಾರ ನಂತದೆ – ನ್ನನ್ನನು ಇಡಿೀ ಬಾಳಿಗೊಂದು ವಾಯಖಾಯನ್ನ ಬರೆದು, ಅಲ್ಲಿಂದ
ಓಡಿಬಿಡಬೆೀಕ್ಕೆಂಬುದಂದೆೀ ಈಗ ನ್ನನ್ನಗೆ ಸಪಷಗಟ. ಪ್ರಾರಯಶಃ ಚಂದಿರಯಿದದಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿಬಿಡುವುದು. ಮರ್ಹಾಬಲನ್ನಂತ್ಸಾಗಿ
ಬಿಡುವುದು. ಹಾಗೆ – ಸಪಷಗಷವಾದಂದು ರೂಪ ಪಡೆದುಬಿಡುವುದು. ತರಶಂಕು ಅವಸ್ಕೆಥಯಿಂದ ಪ್ರಾರಾಗಿ ಬಿಡುವುದು. ಯಾರ
ಕಣಣೊಗೂ ಬಿೀಳದಂತ್ಸೆ, ಪತ್ಸೆತಯಾಗದಂತ್ಸೆ, ನಾನೀಗ ನ್ನಡೆದುಬಿಡಬೆೀಕು.
ನ್ನಡೆಯುತತದದಂತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನು ಬೆನನುನ್ನ ಹಿಂದೆ ಯಾರೀ ಬರುತತದಾದರೆ ಎಂದು ಅನನುಸತೊಡಗಿತ್ು.
ಯಾವನ್ೀ ಒಬಬನ್ನ ಎರಡು ಕಣುಣೊಗಳು ನೆಟಟಗೆ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ನ್ೀಡುತತವೆ ಎನನುಸತ್ು. ಬೆನ್ನನುನ್ನುನು ನೆೀರ ಮಾಡಿ ನ್ನಡಿಯತೊಡಗಿದರು.
ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ತರುಗಿ ನ್ೀಡಬೆೀಕ್ಕೆನನುಸತ್ು. ದಿಗಿಲಾಯಿತ್ು, ಸಪಪಳವಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು, ತರುಗಿದರು. ದೂರದಲಲಿಬಬ ಪರಯಾಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದ
ತ್ರುಣ ವೆೀಗವೆೀಗವಾಗಿ ಹೆಜೆಜಹಾಕ ಬರುವುದು ಕ್ಕಾಣಸತ್ು. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರೂ ವೆೀಗವಾಗಿ ಹೆಜೆಜಹಾಕದರು. ತರುತರುಗಿ
ನ್ೀಡಿದರೆ ಅವನ್ನೂ ವೆೀಗವಾಗಿ ಹೆಜೆಜಹಾಕುತತದಾದನೆ. ಅದೆೀ ವೆೀಗದಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯುತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಆತ್ ಜಗಿಗೆದಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಣಲ್ಲಲಿ.
ತ್ರುಣನಾದದರಿಂದ ಇನ್ನನುಷಗುಟ ವೆೀಗವಾಗಿ ನ್ನಡೆದು ಹತತರವಾಗತೊಡಗಿದ. ಎಲಾಲಿದರೂ ಅವ ತ್ನ್ನನು ಪರಿಚಯವಿದದವನಾಗಿಬಿಟಿಟದದರೆ
ಎಂದು ದಿಗಿಲಾಯಿತ್ು. ಎಷಗುಟ ವೆೀಗವಾಗಿ ನ್ನಡೆದರೂ ಅವ ಇನ್ನನುಷಗುಟ ಹತತರವಾದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಕ್ಕಾಲು ನ್ೀವಾಗಿ
ನ್ನಡಿಗೆಯ ವೆೀಗ ಕಡಿಮಯಾಯಿತ್ು. ಆತ್ ಜೊತ್ಸೆಯಾಗಿಬಿಟಟ. ಏದುಸರು ಬಿಡುತ್ತ ಮಲಲಿಗೆ ತ್ನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆಗೆೀ ನ್ನಡೆಯಲು ತೊಡಗಿದ.
ಯಾರಿರಬಹುದೀ ಎಂದು ನ್ೀಡಿದರು. ಪರಿಚಯ ಹತ್ತದು –
‘ನಾನ್ನು ಮಾಲೆೀರರ ಪುಟಟ. ಮೀಳಿಗೆಯ ರಥೀತ್ಸಾವಕ್ಕೆಕಾ ಹೊರಟವ. ನಮರ್ಮ ಕಡೆ ಎತ್ತಲ?’
ಎಂದು ಅವನಾಗಿಯೀ ಪ್ರಾರರಂಭಸದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಮಾತ್ಸಾಡಲು ಇಷಗಟವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಏನ್ನು ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಹೊಳೆಯದೆ
ಅವನ್ನ ಮರ್ುಖವನೆನುೀ ನ್ೀಡಿದರು. ಕಪಪಗೆ ಬಾಡಿದ ಅವನ್ನ ಮರ್ುಖದಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ್ನ ಹನಗಳು ನಂತತದದವು. ನೀಳವಾದ ಧಿೀಘರ್ಶೆವಾದ
ಮರ್ೂಗಿನಂದಾಗಿ ಅವನ್ನ ಮರ್ುಖಕೊಕಾಂದು ಹಠವಾದಿಯ ಸವರೂಪ ಬಂದಿತ್ುತ. ಕಣುಣೊಗಳು ಸಣಣೊಗೆ ಹತತರ ಹತತರವಿದುದದರಿಂದ ಅವನ್ನ
ದೃಷಟ ಚೂಪ್ರಾಗಿ ಅವನ್ನ ಕಣಣೊಗೆ ಬಿದದವರು ಕಸವಿಸಪಡುವಂತತ್ುತ. ಕ್ಕಾರಪು ಬಿಟುಟ, ಅಂಗಿ ಪಂಚೆಯುಟುಟ ಪ್ರೆೀಟೆಯ ಯುವಕನ್ನಂತ್ಸೆ
ಕ್ಕಾಣುತತದದ.
‘ನಮರ್ಮನ್ನುನು ಬೆನ್ನನು ಹಿಂದಿಂದ ನ್ೀಡಿ, ನಮರ್ಮ ನ್ನಡಿಗೆಯ ಕರಮರ್ದಿಂದ ಯಾರೀ ಪರಿಚಯದವರೆಂದುಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಮರ್ಮ ಮರ್ುಖ
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ನ್ೀಡಿದರೆ ಎಲಲಿೀ ಕಂಡಂತ್ಸೆ ಅನನುಸುತ್ಸೆತ…’
ಸ್ಕಾಮಾನ್ನಯವಾಗಿ ಹಳಿಳೆಯವರೆಲಲಿ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಾರರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳುವ ಪರಕ್ಕಾರ ಪುಟಟ ಅಂದಿದದರೂ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ
ಕಸವಿಸಯಾಯಿತ್ು.
‘ಇಲಲಿ, ನಾನ್ನು ಘಟಟದ ಕ್ಕೆಳಗಿನ್ನವ. ಸಂಭಾವನೆಗೆಂದು ಹೊರಟವ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಮಾತ್ನ್ನುನು ಮರ್ುಗಿಸಲು
ಪರಯತನುಸದರು.
‘ಓಹೊೀ – ನ್ನನ್ನಗೂ ಘಟಟದ ಕಳಗಿನ್ನ ಪರಿಚಯವಿದೆ. ಅಲೆಲಿೀ ನ್ನನ್ನನು ಮಾವನ್ನ ಮರ್ನೆ. ಆಗಾಗೆಲಿ ಹೊೀಗಿಬರೀದು ಉಂಟು. ಘಟಟದ
ಕ್ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾಯಿತ್ು ನಮರ್ಮ ಊರು?’
‘ಕುಂದಾಪುರ.’
‘ಓಹೊೀ ಕುಂದಾಪುರವೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಮರ್ಗೆ ಶೀನ್ನಪಪಯಯನ್ನ ಪರಿಚಯವೆ?’
‘ಇಲಲಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಸರಸರನೆ ನ್ನಡಿಯತೊಡಗಿದರು. ಆದರೆ ಮಾತ್ನ್ನುನು ಬಯಸ ಬಂದ ಪುಟಟ ಅಷಟಷಗಟಕ್ಕೆಕಾ
ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನವಾಗುವಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಣಲ್ಲಲಿ.
‘ಆ ಶೀನ್ನಪಪಯಯ ನ್ನಮರ್ಗೆ ತ್ುಂಬ ಬೆೀಕ್ಕಾದವರು. ನ್ನಮರ್ಮ ಮಾವಂದಿರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ತ್ುಂಬ ಕ್ಕೆೀವಲ. ನ್ನಮರ್ಮ ಇವಳ ತ್ಂಗಿಯನೆನುೀ
ಅವರ ಎರಡನೆಯ ಮರ್ಗನಗೆ ತ್ಂದು ಕೊಂಡಿದಾದರೆ…’
‘ಹೂ ಹೂ’ ಎನ್ನುನುತ್ತ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ನ್ನಡೆದರು. ಬಿಟುಟಕೊಟುಟ ನ್ನಡೆದರೂ ಬಿಡುವಂಥಕದಲಲಿ ಇದು. ಅವನ್ನ ಅವಸರದಲ್ಲಿದದರೆ
ಮರ್ುಂದೆ ಹೊೀಗಿ ಬಿಡಲ್ ಎಂದು ಆಯಾಸವಾದವರಂತ್ಸೆ ಮರ್ರ ಒಂದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರು. ಪುಟಟನಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಂತೊೀಷಗವಾದ
ಹಾಗೆ ಕಂಡಿತ್ು. ಅವನ್ನೂ ಉಶಯಪಪ ಎಂದು ಕೂತ್ು ಅಂಗಿಯ ಜೆೀಬಿನಂದ ಬಿೀಡಿ ಬೆಂಕಪ್ಟಟಣ ತ್ಸೆರೆದು ಬಿೀಡಿಯನ್ನುನು ಒಡಿಡದ.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಬೆೀಡವೆಂದರು. ಅವನ್ನು ಬಿೀಡಿ ಹತತಸದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಇಷಗಟಕ್ಕೆಕಾೀ ತ್ನ್ನನು ಆಯಾಸ
ಪರಿಹಾರವಾದಂತ್ಸೆ ನ್ನಟಿಸುತ್ತ ಎದುದನಂತ್ು ಹೊರಟರು. ಪುಟಟನ್ನೂ ಎದುದನಂತ್ು ಹೊರಟುಬಿಟಟ. ‘ದಾರಿಯಲಲಿಬಬರು ಮಾತಗೆ
ಸಕಕಾರೆ ದಾರಿ ಕಳೆದದುದ ಗೊತ್ಸಾತಗುವುದಿಲಲಿ ಅಲಲಿವೆ? ನ್ನನ್ನಗಂತ್ೂ ಮಾತಗೊಂದು ಜನ್ನ ಬೆೀಕಪಪ’ ಎಂದು ಪುಟಟ ಹಸನ್ನುಮಖಿಯಾಗಿ
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ ನ್ೀಡುತ್ತ ನ್ನಡೆದ.
ಇತ್ತಲಾಗಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ತ್ಮರ್ಮ ಹೆಂಡತಯ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಕ್ಕಾಲು ಕೊಂಡಲ್ಲಿಗೆ ನ್ನಡೆದುಬಿಡುವುದೆಂದು
ಹೊರಟುಬಿಟಟ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದವರಿಗೆ ಎಲಲಿ ವಿಷಗಯ ತಳಿದುಬಿಟಿಟತ್ು – ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವವನ್ನುನು
ಬಾಯರಿಯಬಬ ಸುಟುಟಬಿಟಟ ಎಂಬ ಸಂಗತಯಂದು ಹೊರತ್ಸಾಗಿ. ಕುಡಿತ್ದ ಅಮರ್ಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ುಹೂತ್ರ್ಶೆ ಮಾತ್ರವಾದರೂ ಧಿೀರರಾಗಿ
ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ ಮಾಡಿ, ನ್ನಂತ್ರ ಸತ್ಸೆತವೀ ಕ್ಕೆಟೆಟವೀ ಎಂದು ಓಡಿಬಿಟಿಟದದ ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದ ತ್ರುಣರು
ಮಾತ್ರ ತ್ಸಾವು ಕಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನುನು ಯಾರಿಗೂ ಹೆೀಳಲಾರದೆ ಬಾಯಿ ಮರ್ಚಚಾಕೊಂಡುಬಿಟಿಟದದರು. ಮರ್ುಖಯವಾಗಿ ಸ್ಕಾಹುಕ್ಕಾರ
ಮರ್ಂಜಯಯನ್ನವರಿಗೆ ಗಾಬರಿಯುಂಟು ಮಾಡಿದ ಮಿಷಗಯವೆಂದರೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತ್ಸೆ ಬಂದ ಸ್ಕಾವು. ನಾರಣಪಪ, ಮರ್ತ್ಸೆತ
ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ, ಮರ್ತ್ಸೆತ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಹೆಂಡತ – ಅಂದರೆ ಒಂದೆೀ ಅಥಕರ್ಶೆ : ಇದು ಪಡುಗು. ಶವಮಗೆಗೆಯ ಮರ್ಂಡಿಪ್ರೆೀಟೆ,
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ಕೊೀಟುರ್ಶೆ, ಕಛೆೀರಿಗಳ ವಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಅವರು ತ್ಮರ್ಮ ಅಗರಹಾರದ ಇತ್ರ ಬಾರಹಮಣರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆಕಾ ನ್ನಕುಕಾಬಿಟಟರು. ಎಲಲಿರ
ಮರ್ತ್, ನಾರಣಪಪನ್ನ ಅಪವೃತ್ುಯವಿನಂದ ಮರ್ತ್ುತ ಅವನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡದೆೀ ಹೊೀದ ಕತ್ರ್ಶೆವಯಭಂಗದಿಂದಾಗಿ ಹಿೀಗಾಗುತತದೆ
ಅಂತ್. ಮರ್ಂಜಯಯನಗೆ, ‘ಅಯಯ ಮನೆನು ತ್ಸಾನೆೀ ನ್ನಮರ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಉಪಪಟುಟ ತಂದು ಹೊೀದ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ಸತ್ುತಬಿಟಟನ್ನಲಲಿ’ ಎಂದು
ವಯಥೆಯಾದರೂ – ಹಾಗೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಅಂದರೂ – ಒಳಗೊಳಗೆ ಆ ಬಾರಹಮಣನ್ನನ್ನುನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಿಟುಟಕೊಂಡುಬಿಟೆಟನ್ನಲಲಿ ಎಂಬ
ಭಯ. ಅವತ್ುತ ದೂವಾರ್ಶೆಸಪುರದ ಬಾರಹಮಣರೆಲಲಿ ಬಂದು ಶವಮಗೆಗೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಾರಣಪಪ ಗೆಡೆಡಯದುದ ಜವರ ಬಂದು ಸತ್ತ
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಾಗಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನುಮಾನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ ಬಾಯಾರ ಆ ಭಯಂಕರ ರೀಗದ ಹೆಸರನ್ನುನು ಹೆೀಳಲೂ
ಹೆದರಿಕ್ಕೆಯಾಗಿತ್ುತ. ನ್ನನ್ನಗೆೀಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಪರಸಂಗ ಎನನುಸತ್ುತ. ಮರ್ತತೀಗ ಇಲ್ಗಳು ಬಿದುದ ಸ್ಕಾಯುತತವೆ, ಅಗರಹಾರ ಬಿಟುಟ ಓಡಲ್ಕ್ಕೆಕಾ
ಹತತದಾದವೆ, ರಣಹದುದಗಳು, ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದಾದವೆಂಬ ಸುದಿದ ಕ್ಕೆೀಳಿದಮೀಲಂತ್ೂ ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಬಿಟುಟಹೊೀಯಿತ್ು.
ರೂಪ್ರಾಯಿಗೆ ಹದಿನಾರಾಣೆಯಷಗುಟ ಖಚತ್ ತ್ನ್ನನು ಊಹೆ. ಅಲಲಿದೆ ನೆನೆನು ಬಂದ ‘ತ್ಸಾಯಿನಾಡು’ ಪತರಕ್ಕೆ – ವಾರದ ಹಿಂದಿನ್ನದಾದದರೂ –
ಏನ್ನಂತ್ಸೆ – ಮರ್ೂಲೆಯಂದರಲ್ಲಿ ಸುದಿದಯನ್ನುನು ಅಚುಚಾಮಾಡಿತ್ುತ. ‘ಶವಮಗೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಲಿೀಗ್’ ಎಂದು ಸುದಿದ. ನಾರಣಪಪ ಪ್ರೆಲಿೀಗನ್ನುನು
ತ್ಂದ. ಅದು ಕ್ಕಾಳಿಗೆಚಚಾನ್ನಂತ್ಸೆ ಹರಡುವ ಪಡುಗು. ಇಷಗುಟ ದಿನ್ನ ಸುಮರ್ಮನದದದುದ, ಯಾವುದೀ ಕುರುಡುಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಕ್ಕೆಕಾ ಗಂಟುಬಿದುದ
ಸತ್ತವನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡದೆೀ ಹೊದದುದ – ಸವತ್ಃ ಕಲುಲಿಚಪಪಡಿಯನ್ನುನು ತ್ಲೆಯ ಮೀಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು
ಬಿಟಟಂತ್ಸಾಯಿತ್ು.ಮರ್ುಟಾಠಳರು ನಾವು. ನಾನ್ನೂ ಪ್ರೆದದನಾಗಿಬಿಟೆಟನ್ನಲಲಿ! ‘ಕೂಡಲೆೀ ಗಾಡಿಕಟಿಟರಿ’ ಎಂದು ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ನಂತ್ವರು
ಕೂಗಿದರು. ಸವಲಪವೂ ಕ್ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುವಂತಲಲಿ. ಒಂದಿಲಲಿಂದು ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಲಿೀಗು ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ತ್ಮರ್ಮ ಅಗರಹಾರಕೂಕಾ
ಬಂದಿೀತ್ು. ಪ್ರೆಲಿೀಗಿನಂದ ಸತ್ತ ಒಂದು ಇಲ್ಯನ್ನುನು ಹದದೀ ಕ್ಕಾಗಯೀ ಕಚಚಾತ್ಂದು ತ್ಮರ್ಮ ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೆದುಬಿಟಟರೂ ಸ್ಕಾಕು –
ಎಲಲಿ ಮರ್ುಗಿದಂತ್ಸೆ. ಎಲಲಿರಿಗೂ ಕ್ಕೆೀಳುವಂತ್ಸೆ ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಮರ್ನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಂತ್ು ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದರು : ನಾನ್ನು ಪ್ರೆೀಟೆಯಿಂದ
ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಬರುವತ್ನ್ನಕ ಯಾರೂ ದೂವಾರ್ಶೆಸಪುರದ ಹತತರ ಸುಳಿಯಕೂಡದು ಎಂದು. ಆದರೆ ಅಗರಹಾರದ ನಾಯಕ ತ್ಸಾವಾದದರಿಂದ
ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಪ್ರೆಲಿೀಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಭೀತಯನ್ನುನು ಮರ್ುಟಿಟಸುವ ಮರ್ನ್ನಸ್ಕಾಸಾಗಲ್ಲಲಿ. ಗಾಡಿ ಕಟಿಟಯಾದೆದೀ ತ್ಡ ಕಮಾನ್ನುಗಾಡಿಯಳಗೆ
ದಿಂಬಿಗೊರಗಿ ಕೂತ್ು, ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಯುವವನಗೆ ತೀಥಕರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಓಡಿಸು ಎಂದರು. ಅವರ ಹವಯವಹಾರಚತ್ುರ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ
ಸಪಷಗಟವಾದ ಸಂಕಲಪ ಮರ್ೂಡಿತ್ುತ : ಒಂದು – ಮರ್ುನಸಪ್ರಾಲ್ಟಿಗೆ ತಳಿಸ ಹೆಣ ಎತತಸಬೆೀಕು . ಎರಡು – ಡಾಕಟರನ್ನುನು ಕರೆಸ
ಇನಾಕುಯಲೆೀಶನ್ ಮಾಡಿಸಬೆೀಕು. ಮರ್ೂರು – ಪಂಪು ತ್ರಿಸ ವಿಷಗವಾಯುವನ್ನುನು ದೀರುಗಳಿಗೆಲಲಿ ತ್ುಂಬಿಸ ಇಲ್ಯ ಬಿಲಗಳನ್ನುನು
ಮರ್ುಚಚಾಸಬೆೀಕು. ನಾಲುಕಾ – ಅವಶಯವಾದರೆ ಅಗರಹಾರವನೆನು ಎಲಲಿರೂ ಬಿಟುಟ ಹೊೀಗಬೆೀಕು – ಸವಲಪ ಕ್ಕಾಲದವರೆಗಾದರೂ.
ದಾರಿಯುದದಕೂಕಾ ‘ಮರ್ುಟಾಠಳರು ಮರ್ುಟಾಠಳರು’ ಎಂದು ಜಪಸುತ್ತ ಎತ್ುತಗಳ ಬಾಲ ತರುವಿ ಓಡಿಸಲು ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯುವವನಗೆ
ಹುರಿದುಂಬಿಸದರು. ಗಾಡಿ ತೀಥಕರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಮಾಗರ್ಶೆ ಹಿಡಿದು ಓಡಿತ್ು.
ಮರ್ಠ ಬಿಟುಟ ನರಾಶರಾಗಿ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಬಾರಹಮಣರು ಹರಿಹರಿ ಎಂದು ಪದಮನಾಭಾಚಾಯರ್ಶೆ ಜವರ
ಏರಿ ಮರ್ಲಗಿದದ ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನ್ೀಡುವಾಗ ಪದಮನಾಭಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ಧ್ಯಶ ತ್ಪಪಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಅಗರಹಾರದ
ಬಾರಹಮಣನ್ಬಬ ಪದಮನಾಭಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಧ್ಯಾಯಸ ತ್ಪಪಹೊೀಗಿತ್ುತ. ಅಗರಹಾರದ ಬಾರಹಮಣನ್ಬಬ ಪದಮನಾಭಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಹೆಂಡತಗೆ ಈ
ವಿಷಗಯವನ್ನುನು ತಳಿಸಲೆಂದು ಆತ್ುರದಿಂದ ಅವಳ ತ್ಸೌರಿಗೆ ಓಡಿದದ. ಇನ್ನುಬಬ ಯುವಕ ದಾಕಟರನ್ನುನು ಕರಿದುಕೊಂಡುಬರಲೆಂದು
ಪ್ರೆೀಟೆಗೆ ಹೊೀಗಿದದ. ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ ಇದರಿಂದ ಭೀತಯಾಯಿತ್ು. ಮರ್ಠದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಜವರ ಬಂದು ಮರ್ಲಗಿದ;
ಕ್ಕೆೈಮರ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆ ಮರ್ಲಗಿದ; ಇಲ್ಲಿ ನ್ೀಡಿದರೆ ಪದಮನಾಭಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ನಾಲ್ಗೆ ಬಿದುದಹೊೀಗಿದೆ – ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಏನ್ೀ
ಗಂಡಾಂತ್ರ ಒದಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನವಿರ್ಶೆವಾದ. ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರಕ್ಕೆಕಾ ಅಡಿಡ ಬಂದ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನನ್ನುನು ಎಲಲಿರು ಎದಿರು
ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ಹಳಿದ. ಆದರೆ ಎಲಲಿರೂ ಇದ ಬೆೈದಾಡುವ ಕ್ಕಾಲವಲಲಿ, ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಹೊೀಗಿ ಅವನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮರ್ುಗಿಸ ದೆೀವರಿಗೆ
ತ್ಪುಪಕ್ಕಾಣಕ್ಕೆ ಕಟಿಟ ಎಂದು ಭೀಧಿಸದರು. ಮರ್ನ್ನಸಸಾಲಲಿದ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನಂದ ಪದಮನಾಭಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನನ್ನುನು ಅಲೆಲಿ ಬಿಟುಟ ಹೊರಟಿದಾದಯಿತ್ು.
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ಆದರೆ ಹೊರಡುವ ಮರ್ುಂಚೆ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಅಗರಹಾರದವರಿಗೆ ಕ್ಕೆೈಮರ್ುಗಿದು, ‘ದಯಮಾಡಿ ಬಂದ ಡಾಕಟರನ್ನುನು ಮರ್ಠಕ್ಕೆಕಾ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಗುಂಡಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೂ ಅಷಗುಟ ಮರ್ದುದ ಕೊಡಿಸಬಿಡಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಥಿರ್ಶೆಸದ. ದಾರಿಯಲಲಿಬಬನಗೂ
ಮಾತ್ಸಾಡುವ ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆವಿಲಲಿ. ಮರ್ಂಕು ಕವಿದುಬಿಟಿಟತ್ು. ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಮರ್ನ್ನಸಸಾಲೆಲಿೀ ಮಾರುತಗೆ ತ್ಪುಪಕ್ಕಾಣಕ್ಕೆ ಕಟುಟತ್ಸೆತೀನೆ,
ಮರ್ನನುಸಬಿಡು ಎಂದು ಪ್ರಾರಥಿರ್ಶೆಸದ. ಹಿೀಗೆ ಭಾರವಾದ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನಂದ ನ್ನಡೆದು ನ್ನಡೆದು ಕ್ಕೆೈಮರ್ರಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದು ನ್ೀಡಿದರೆ – ಏನ್ನು
ನ್ೀಡುವುದು? ದಾಸ್ಕಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಬೂದಿ, ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆನ್ನ ಹೆಂಡತ ತೀರಿಕೊಂಡ ಸುದಿದ. ಬಾರಹಮಣರಿಗೆಲಲಿ ಇದರಿಂದ
ದಿಗಭರಮಯಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ು. ತ್ಸಾವು ತಳಿದಿದದ ಲೀಕ ಅಸತವಯಸತವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ು. ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲಲಿಂದು ಭೂತ್ದ ದಶರ್ಶೆನ್ನವಾದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು.
ಮರ್ಕಕಾಳ ಹಾಗೆ ಗೊೀಡೆಗೊರಗಿ ಕಣಣೊೀರು ತ್ುಂಬಿ ಕೂತ್ುಬಿಟಟರು. ಹಿರಿಯರಾದ ಸುಬಣಾಣೊಚಾಯರ್ಶೆರು ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನ ಹೆೀಳಿದರು,
ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆ ಹೆೀಳಿದರು. ಬಹಳ ಹೊತ್ುತ ಮರ್ಂಕ್ಕಾಗಿ ಕೂತದುದ, ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ಕಷೀಣವಾದ ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕೆೀಳಿದ : ನ್ನಮರ್ಮ
ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂನು ಇಲ್ಗಳು ಬಿೀಳುತತವೆಯ? ಸುಬಣಾಣೊಚಾಯರ್ಶೆರು ‘ನಮರ್ಮ ಅಥಕರ್ಶೆ ಏನ್ನು?’ ಎಂದರು. ‘ಏನಲಲಿ, ಹದುದಗಳು
ಮರ್ನೆಯ ಮೀಲೆ ಕೂತದಾದವೆ’ ಎಂದು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ. ‘ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಮರ್ುಗಿಸ ಎಲಲಿ ಮರ್ಂಗಳವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು
ಸುಬಣಾಣೊಚಾಯರ್ಶೆ. ‘ನಾನ್ನು ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗುವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದ ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ. ಉಳಿದ ಬಾರಹಮಣರೂ ಪಸುಗುಟಿಟದರು : ‘ಆ
ಕೊಳೆತ್ ಹೆಣದ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡೀದು ಹೆೀಗೆ, ನಾಲುಕಾ ಗಾಡಿ ಸ್ಕೌದೆಗೂ ಅದನ್ನುನು ಸುಡುವುದು ಶಕಯವಿಲಲಿ.’ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ‘ಏಳಿ’
ಎಂದ. ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ‘ನ್ನನ್ನಗೆ ಸುಸ್ಕಾತಗಿದೆ – ನೀವೆೀ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ’ ಎಂದ. ‘ವಯವಹಾರಜಞರಾದ ನೀವೆೀ ಹಿೀಗೆ
ಭಯದಿಂದ ಮರ್ಂಕ್ಕಾಗಿಬಿಟಟರೆ ಉಳಿದವರ ಗತ ಏನ್ನು’ ಎಂದರು ಸುಬಬಣಾಣೊಚಾಯರ್ಶೆ. ‘ನ್ನನ್ನಗೆ ಕೂಡಲಲಿ’ ಎಂದು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ.
‘ಏಳಿ ಏಳಿ’ ಎಂದ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ; ‘ಅಗರಹಾರಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲಲಿ, ದನ್ನಕರುಗಳ ಗತ ಏನ್ನು, ಅವನ್ನುನು ಕೊಟಿಟಗೆಯಲ್ಲಿ
ಕಟುಟವವರಿಲಲಿ, ಹಾಲು ಕರೆಸುವವರಿಲಲಿ’ ಎಂದು ಬೆೀಡಿದ. ‘ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು’ ಎಂದರು ಉಳಿದ ಬಾರಹಮಣರು. ‘ಹರಿಹರಿ’
ಎನ್ನುನುತ್ತ ಹೊರಟರು. ದಾರಿಯುದದಕೂಕಾ ರಾಘವೆೀಂದರ ಸೊತೀತ್ರ ಮಾಡುತ್ತ ನ್ನಡೆದರು.
ಪಂಜುಲ್ರ್ಶೆಗೆ ಕೊೀಳಿ ಬಲ್ಕೊಟುಟ ಮರ್ುಂದಿನ್ನ ಅಮಾಸ್ಕೆ ಕುರಿ ಕೊಡುತ್ಸೆತೀವೆಂದು ಹರಕ್ಕೆ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡರೂ, ಬೆಳಿಳೆಯ ಅಪಪ ಅವವ
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಹೆಂಡತ ತೀರಿದ ರಾತರಯೀ ಪ್ರಾರಣಬಿಟಟವು. ಬೆಳಿಳೆ ಕೊೀಗಿಕೊಂಡದುದ ಕ್ಕೆೀಳಿ ಅಕಕಾಪಕಕಾದ ಹೊಲೆಯವರೆಲಲಿ
ಕೂಡಿದರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಪುಪ ನ್ನಗನುದೆೀಹಗಳು ಅವಕ್ಕಾಕಾಗಿ ಗುಡಿಯ ಸುತ್ತ ಕೂತ್ು ಅಧ್ರ್ಶೆಗಂಟೆ ಅತ್ತವು. ನ್ನಂತ್ರ ಸೊೀಗೆಯ ಗುಡಿಗೆ
ಬೆಂಕ ಕೊಟಿಟದಾದಯಿತ್ು. ಕಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕ ಹತತ ಉರಿದು ಹೊಲೆಯ ಹೊಲತಯರನ್ನುನು ನೆಕಕಾತೊಡಗಿತ್ು. ಭೀತ್ಳಾಗಿ ನಂತದದ ಬೆಳಿಳೆ
ದಿಕುಕಾದಿವಾಣ ಲೆಕಕಾಸದೆ ಪ್ರಾಳಯವನ್ನುನು ಬಿಟುಟ, ಇಲ್ಗಳ ಹಾಗೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಓಡಿಬಿಟಟಳು.
ಮಾಲೆೀರರ ಪುಟಟ ಪ್ರಾರರಬಧದಂತ್ಸೆ ಬೆನ್ನುನು ಹತತಬಿಟಿಟದದ. ನಂತ್ರೆ ನಲುಲಿವ; ಕೂತ್ರೆ ಕೂರುವ; ಜೊೀರು ನ್ನಡೆದರೆ ಜೊೀರಾಗಿ, ನಧ್ಯಾನ್ನ
ನ್ನಡೆದರೆ ನಧ್ಯಾನ್ನವಾಗಿ – ಅಂತ್ೂ ಬೆನ್ನುನು ಬಿಡ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಸವಿಸಯಾಗತೊಡಗಿತ್ು. ಈಗಷಗುಟ ಹೊತ್ುತ ಕಣುಣೊ
ಮರ್ುಚಚಾ ಕೂತ್ು ತ್ನ್ನನು ಪ್ರಾಡಿನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಚಂತಸಬೆೀಕ್ಕೆಂದರೆ ಈ ಪುಟಟ ಹಡೆಯ ಹಾಗೆ ವಟವಟ ಎನ್ನುನುತತದಾದನೆ. ತ್ಸಾನ್ನು ಆಸಪದ
ಕೊಡದಿದದರೂ ತ್ನ್ನನು ಸಖಯಕ್ಕಾಕಾಗಿ ಆತ್ುಬಿದಿದದಾದನೆ. ತ್ಸಾನ್ನು ವೆೀದಾಂತ್ಶರೀಮರ್ಣ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆನೆಂದು
ಗೊತತಲಲಿದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಕಾಮಾನ್ನಯ ಹಾರುವನ್ಬಬನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ, ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಹೊರಟ ಬಡಬಾರಹಮಣನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಹೆೀಗೆ
ನ್ನಡೆದುಕೊಳಲಿಬೆೀಕೊೀ ಹಾಗೆ ನ್ನಡೆದುಕೊಳುಳೆತತದಾದನೆ. ಮಟಿಟಲಲಿದೆ ಇಷಗುಟ ದೂರ ನ್ನಡೆಇಯುವುದು ಸರಿಯಲಲಿವೆಂದು ಬುದಿಧ ಹೆೀಳಿದ.
ಮರ್ೂರು ರೂಪ್ರಾಯಿಗೆ ತೀಥಕರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದ ಜೊೀಡು ಸಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ. ಸುಖ ಮರ್ುಖಯವೀ ದುಡುಡ
ಮರ್ುಖಯವೀ ಎಂದು ಬೀಧಿಸದ. ನ್ನನ್ನನು ಜೊೀಡು ನ್ೀಡಿ. ವಷಗರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು ಸವೆದೆೀ ಇಲಲಿ ಎಂದು ಬಿಚಚಾ ತೊೀರಿಸದ. ‘ನ್ನನ್ನಗೆ
ಮಾತ್ು ಬೆೀಕು’ ಎಂದ ‘ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಗಟು ಬಿಡಿಸರಿ ನ್ೀಡುವ’ ಎಂದ ಏರಿ ಬಂದ ಕೊೀಪವನ್ನುನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಸುಮರ್ಮನಾದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು. ‘ಒಂದು ನ್ನದಿ, ಒಂದು ದೀಣ, ಒಬಬ ಮರ್ನ್ನುಷಗಯ. ಅವನ್ನ ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಒಂದು ಕಟುಟ ಹುಲುಲಿ,
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ಒಂದು ಹುಲ್, ಒಂದು ದನ್ನ. ಒಂದಂದನಾನುಗಿ ದೀಣಯಲ್ಲಿ ದಾಟಿಸಬೆೀಕು. ಹಸು ಹುಲಲಿನ್ನುನು ತನ್ನನುದಂತ್ಸೆ ನ್ೀಡಿಕೊೀಬೆೀಕು.
ಹುಲ್ ಹಸುವನ್ನುನು ತನ್ನನುದಂತ್ಸೆ ನ್ೀಡಿಕೊೀಬೆೀಕು. ಹಿೀಗೆ ಈ ಡದದಿಂದ ಆ ದಡಕ್ಕೆಕಾ ಮರ್ೂರನ್ನೂನು ಸ್ಕಾಗಿಸಬೆೀಕು. ನಮರ್ಮ ಬುದಿಧ ಎಷಗುಟ
ಚುರುಕು ನ್ೀಡುವ’ – ಎಂದು ಒಗಟನ್ನುನು ಹೆೀಳಿಬಿಟುಟ ಪರಮಾನ್ನಂದದಿಂದ ಬಿೀಡಿ ಹತತಸದ . ಎಷಗುಟ ಸಟುಟ ಬಂದಿದದರೂ
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಒಗಟು ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಕ್ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ು. ‘ಹೊಳೆಯಲ್ಲಲಿವೆೀ? ಹೊಳೆಯಲ್ಲಲಿವೆೀ?’ ಎಂದು ಪುಟಟ ರಿೀಗಿಸುತ್ತ
ನ್ನಡೆದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೊಳೆಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಹೆೀಳಲು ಬಿಗುಮಾನ್ನ. ಒಗಟನ್ನುನು ಬಿಡಿಸದರೆ ಪುಟಟನಗೆ
ಸ್ಕೆನುೀಹಹಸತವನ್ನುನು ಕೊಟಟಂತ್ಸೆ. ಬಿಡಿಸದಿದದರೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಅವ ಪ್ರೆದದನೆಂದು ತಳಿಯುತ್ಸಾತನೆ. ಈಗ ತ್ಸಾನೆೀನ್ನು ನಶಚಾಯ ಮಾಡಬೆೀಕ್ಕೆಂದು
ಸಂದಿಗಧಕಕಾಟುಟಕೊಂಡಿತ್ು. ಅವನ್ನ ಕಣಣೊನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆದದನಾಗಿ ಒಂದು ದಡಡ ಪದಾಥಕರ್ಶೆವಾಗಿ ಬಿಡುವ ತೀಮಾರ್ಶೆನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡಲೆೀ ಎಂದು
ಯೀಚಸದರು. ‘ಹೊಳೆಯಿತ್ಸೆ?’ ಎಂದು ಪುಟಟ ಬಿೀಡಿಯನೆನುಳೆಯುತ್ತ. ಮಾತ್ನಾನುಡಲು ಇಷಗಟವಾಗದೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ
ಇಲಲಿವೆಂಬಂತ್ಸೆ ತ್ಲೆಯಾಡಿಸದರು. ‘ಹೊೀ ಹೊೀ ಹೊೀ’ ಎಂದು ಪುಟಟ ಬಿದುದ ಬಿದುದ ನ್ನಕುಕಾ ಒಗಟನ್ನುನು ಬಿಡಿಸದ. ಅವನಗೆ
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೆದದ ಬಾರಹಮಣನ್ನ ಬಗೆಗೆ ವಿಪರಿೀತ್ ಆದರ ಹುಟಿಟತ್ು. ‘ಇನ್ನುಂದು ಒಗಟು’ ಎಂದ. ಬೆೀಡ ಎಂದರು
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ. ‘ಹೊೀಗಲ್, ನೀವೆೀ ಒಂದು ಹೆೀಳಿಬಿಡಿ, ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಸೊೀಲ್ಸಬಿಡಿ, ಮರ್ುಯಿಯ’ ಎಂದ. ‘ನ್ನನ್ನಗೆ ಗೊತತಲಲಿ’
ಎಂದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ. ‘ಪ್ರಾಪ’ ಎನನುಸತ್ು ಪುಟಟನಗೆ. ಇನ್ನನುಷಗುಟ ದೂರ ಏನ್ನು ಮಾತ್ಸಾಡುವುದೆಂದು ತಳಿಯದೆ ಪುಟಟನಗೆ
ನಾಲಗೆ ಕಡಿತ್ವಾಗಹತತತ್ು. ‘ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ ನಮರ್ಗೆ ಗೊತ್ತ? ಕುಂದಾಪುರದ ಮೀಳದಲ್ಲಿ ಬಣಣೊದ ವೆೀಷಗಧ್ಯಾರಿಯಾಗಿದದ ಶಾಯಮರ್ ಪ್ರಾಪ
ತೀರಿಗೊಂಡನ್ನಂತ್ಸೆ’ ಎಂದು ಹೊಸದಂದು ಸಂಗತ ಪ್ರಾರರಂಭಸದ. ‘ಛೆ ಪ್ರಾಪ. ತಳಿಯದು’ ಎಂದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ.
‘ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಊರುಬಿಟುಟ ಬಹಳ ಸಮರ್ಯವಾಗಿರಬೆೀಕು’ ಎಂದು ಪುಟಟ. ಎದಿರು ಕವಲಡೆದ ದಾರಿಯನ್ನುನು ಕಂಡು
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಹಷಗರ್ಶೆವಾಯಿತ್ು. ‘ನಮರ್ಮ ಪರಯಾಣ ಯಾವ ಮರ್ುಖವಾಗಿ’ ಎಂದು ನಂತ್ು ಪುಟಟನ್ನನ್ನುನು ಕ್ಕೆೀಳಿದರು. ಈ
ಮರ್ುಖವಾಗಿ ಎಂದು ಅವನ್ನು ಒಂದು ದಾರಿ ತೊೀರಿಸದ. ‘ನ್ನನ್ನನುದು ಈ ದಾರಿ’ ಎಂದು ಇನ್ನುಂದು ಕ್ಕಾಲುದಾರಿಯನ್ನುನು
ತೊೀರಿಸದರು. ‘ಎರಡೂ ಮೀಳಿಗೆಗೆೀ ಹೊೀಗುವುದು, ಸವಲಪ ಬಳಸು ಅಷೆಟೀ – ನ್ನನ್ನಗೆೀನ್ನೂ ಅವಸರವಿಲಲಿ… ನಮರ್ಮ ಜೊತ್ಯೀ
ಬಂದುಬಿಡುವೆ’ ಎಂದುಬಿಟಟ. ಚೀಲದಿಂದ ಕ್ಕಾಯಿ ಬೆಲಲಿವನ್ನುನು ತ್ಸೆಗೆದು ತನನುರಿ ಎಂದು ಕೊಟುಟ, ತ್ಸಾನ್ನು ತನ್ನನುಲು ಪ್ರಾರರಂಭಸದ.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರೆಗೆ ಹಸವಾದದರಿಂದ ಪುಟಟನ್ನ ಬಗೆಗೆ ಕೃತ್ಜಞರಾದರು. ಎಲ್ಲಿ ಹೊೀದರೂ, ಏನಾದರೂ ಮರ್ನ್ನುಷಗಯಸಂಗ
ಪ್ರಾರರಬಧದಂತ್ಸೆ ಬೆನ್ನುನುಹತತದುದ ಎನನುಸತ್ು.
ಪುಟಟ ಕ್ಕಾಯಿ ಬೆಲಲಿವನ್ನುನು ತನ್ನುನುತ್ತ ಇನ್ನನುಷಗುಟ ಆಪತವಾಗಿ ಮಾತ್ಸಾಡತೊಡಗಿದ. ‘ನಮರ್ಗೆ ಮರ್ದುವೆಯಾಗಿರಬೆೀಕಲಲಿವೆ? ಆಗದೆ
ಇರುತ್ತದ? ನಾನ್ಬಬ ಪ್ರೆಕರನ್ನ ಕ್ಕೆೀಳುತತದೆದೀನೆ. ಎಷಗುಟ ಮರ್ಕಕಾಳೊೀ? ಮರ್ಕಕಾಳೆೀ ಇಲಲಿವೆ? ಪ್ರಾಪ. ನ್ನನ್ನಗೆ ಎರಡು ಮರ್ಕಕಾಳು. ಎರಡೂ
ಗಂಡು. ನ್ನಮರ್ಮವಳನ್ನುನು ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ತ್ಂದದುದ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ ಅಲಲಿವೆ? ಒಂದು ವಿಷಗಯ ನ್ೀಡಿ – ನ್ನಗಬೆೀಕೊೀ,
ಅಳಬೆೀಕೊೀ ನ್ನನ್ನಗೆ ತಳಿಯದು. ಅವಳಿಗೆ ಅಪಪ ಅಮರ್ಮನೆಂದರೆ ಪ್ರಾರಣ. ತಂಗಳಿಗೆ ತ್ಪಪದರೆ ಎರಡು ತಂಗಳಿಗೆ ತ್ಸೌರಿಗೆ
ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಹಟ ಹಿಡಿಯುತ್ಸಾತಳೆ. ಬಸಸಾನ್ನ ಖಚುರ್ಶೆ ಎರಡು ರೂಪ್ರಾಯಿ ಕೊಟುಟ ಈ ಕ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಲು ಸ್ಕಾಧ್ಯ
ಹೆೀಳಿ. ಹೆೀಳಿದರೆ ಕ್ಕೆೀಳುವುದೆೀ ಇಲಲಿ. ಎರಡು ಮರ್ಕಕಾಳಾದರೂ ಬುದಿಧಯೀ ಬಂದಿಲಲಿ. ತ್ುಂಬ ಎಳಸು, ಪ್ರಾರಯವೂ ಕಮಿಮ ಎನನು. ನ್ನಮರ್ಮ
ಅತ್ಸೆತ ಸವಲಪ ಕಟಿಪಟಿಯ ಹೆಂಗಸು, ಆದರೆ ಮಾವನ್ನವರ ಬುದಿಧ ದಡಡದು. ಎಷೆಟಂದರೂ ವಯವಹಾರ ಬಲಲಿವರು ಅವರು. ನ್ನಮರ್ಮ ಅತ್ಸೆತ
ಅಂದದುದಂಟು – ನ್ನನ್ನನು ಮರ್ಗಳಿಗೆ ಏಟು ಕೊಡಲು ಅಳಿಯನಗೆೀನ್ನು ಹಕುಕಾ ಅಂತ್. ಆದರೆ ಮಾವನ್ನವರ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನ್ನ
ಅಂಥಕ ಮಾತ್ು ಬಂದಿಲಲಿ. ಏಟು ಹೊಡೆದರೂ ಇವಳಿಗೆ ಬುದಿಧ ಬಂದಿಲಲಿ. ತ್ಸೌರಿಗೆ ಕಳಿಸದಿದದರೆ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನ್ನಂತ್
ಹೆದರಿಸುತ್ಸಾತಳೆ. ಏನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕೊೀ ತಳಿಯದು. ಇದಂದು ಕ್ಕೆಟಟಚಾಳಿ ಬಿಟಟರೆ ಉಳಿದದದರಲೆಲಿಲಲಿ ಅವಳದುದ ಬಲುವೆೈನ್ನ. ಒಂದು
ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲ್, ಪ್ರಾತ್ಸೆರ ತೊಳೆಯಲ್, ಎಲಲಿದರಲೂಲಿ ಬಲು ಅಚುಚಾಕಟುಟ, ಇದಂದು ಬಿಟಟರೆ. ನೀವೆೀನ್ನು ಹೆೀಳುತತೀರಿ ಇದಕ್ಕೆಕಾ…’
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ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಉತ್ತರ ಹೊಳೆಯದೆ ನ್ನಕಕಾರು. ಪುಟಟನ್ನೂ ನ್ನಕಕಾ. ‘ಹೆಂಗಸರ ಮರ್ಜಿರ್ಶೆ ತಳಿಯೀದ; ನೀರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿೀನನ್ನ ದಾರಿ
ಅರಿಯೀದು ಒಂದೆೀ – ಅಂತ್ ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಹಿರಿಯರು ಹೆೀಳೊೀದು ಅಲಲಿವೆ?’ ಎಂದ.
‘ನಜ ನಜ’ ಎಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ.
ಅಂತ್ೂ ಪುಟಟನ್ನ ಮಾತ್ು ಸವಲಪ ಕ್ಕಾಲ ನಂತತ್ು. ತ್ನ್ನನು ಹಂಡತಯ ಮರ್ಜಿರ್ಶೆಯನ್ನನುವನ್ನು ಶಬಾದತೀತ್ ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತತರಬೆೀಕು
ಎನನುಸತ್ು ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ. ಈಗ ತ್ನ್ನನು ಒಗಟು ಇದು. ಇದನ್ನುನು ನಾನ್ನು ಮದಲು ಕೂಲಂಕಷಗವಾಗಿ ನ್ೀಡಲ್ಲಲಿ. ನ್ನನ್ನನು ಬಾಳಿನ್ನ
ತೀಮಾರ್ಶೆನ್ನದ ಗಳಿಗೆ – ನಾರಣಪಪನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ, ಮರ್ಹಾಬಲನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ, ನ್ನನ್ನನು ಹೆಂಡತ ಜೊತ್ಸೆ, ಅಗರಹಾರದ ಉಳಿದ ಬಾರಹಮಣರ ಜೊತ್ಸೆ,
ಒಟುಟ ನಾನ್ನು ಆತದದ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆದ ಜೊತ್ಸೆ – ನ್ನನ್ನನು ಸಂಬಂಧ್ ಸವರ್ಶೆಸವವೂ ತೀಮಾರ್ಶೆನ್ನವಾಗಬೆೀಕ್ಕಾಗಿದದ ಗಳಿಗೆ ನರಪ್ರೆೀಕಷತ್ವಾಗಿ
ಉದಭವವಾದ ಆ ಕ್ಕಾಡಿನ್ನ ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನ್ನು ಥಕಟಟನೆ ತರುಗಿಬಿಟೆಟ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮರ್ ನ್ನನ್ನನು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆಕಾ ಹೆೀಗೊೀ ಹಾಗೆ ಅಗರಹರಕೂಕಾ
ಅಗಾಧ್ವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ು. ಅಂದರೆ ನ್ನನ್ನನು ನಶಚಾಯದ ಪರಶೆನು ಬರಿ ನ್ನನ್ನನು ನಶಚಾಯದ ಪರಶೆನುಯಲಲಿ – ನ್ನನ್ನನು ಅಗರಹಾರವನ್ನೂನು ಒಳಪಡಿಸಬಿಟುಟ
ಪರಶೆನು. ಇದೆ ಸಂದಿಗಧದ, ಆತ್ಂಕದ, ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಸಂಕಟದ ಮರ್ೂಲ. ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ ಪರಶೆನು ಬಂದಾಗ ನಾನ್ನು ನ್ನನ್ನನು ವೆೈಯಕತಕ
ದೃಷಟಯಿಂದ ಅದನ್ನುನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಪರಯತ್ನು ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರಕ್ಕೆಕಾ ದೆೀವರಿಗೆ ಗಂಟುಬಿದೆದ. ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಶಾಸತರವನ್ನುನು ನಾವು
ಸೃಷಟಸರಲೂ ಇದೆೀ ಕ್ಕಾರಣ ತ್ಸಾನೆೀ? ನ್ನಮರ್ಮ ವೆೈಯಕತಕ ನಶಚಾಯಗಳಿಗೂ ಸಮಾಜಕೂಕಾ ಇಷ್ಟಂದು ಗಾಢವಾದ
ಸಂಬಂಧ್ವಿರುವುದರಿಂದ ತ್ಸಾನೆೀ? ಕ್ಕಾರಣ – ನ್ನಮರ್ಮ ಪರತಯಂದು ಕರಯಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಪತ್ೃಗಳನ್ನುನು, ಗುರುಗಳನ್ನುನು,
ದೆೈವವನ್ನುನು, ಮಾನ್ನವ ಕುಟುಂಬವನ್ನುನು ಒಳಮಾಡುತ್ಸೆತೀವೆ. ಆ ಕ್ಕಾರಣದಿಂದ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಸಂಕಟ. ಆದರೆ ಚಂದಿರಯ ಜೊತ್ಸೆ ನಾನ್ನು
ಮರ್ಲಗಿಬಿಟಾಟಗ ಈ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಸಂಕಟದ ಅನ್ನುಭವವಾಯಿತ್ಸೆ? ಅದು ಅಳೆದು ಹೊಯುದ ತ್ೂಗಿ ಮಾಡಿದ ನಶಚಾಯವಾಗಿತ್ಸೆತೀ? ಈಗ
ಅದು ಅತ್ಯಂತ್ ಮರ್ಸುಕಮರ್ಸುಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಪಷಗಟವಾಗಿಬಿಟಿಟದೆ. ಆ ನಶಚಾಯ, ಅಥಕವಾ ಆ ಕರಯ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ನ್ನನ್ನನು ಭೂತ್ಲೀಕದಿಂದ,
ಬಾರಹಮಣರ ಲೀಕದಿಂದ, ಹೆಂಡತಯ ಬಾಳಿನಂದ, ನ್ನನ್ನನು ನ್ನಂಬಿಕ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೊರೆದು ತ್ಸೆಗೆದುಬಿಟಿಟತ್ು. ಪರಿಣಾಮರ್ ಈಗ ನಾನ್ಂದು
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಂತ್ುವಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತತರುವುದು.
ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ? ಬಿಡುಗಡೆ?
‘ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆೀ’ ಎಂದ ಪುಟಟ.
‘ಏನ್ನಪಪ.’
‘ಇನ್ನನುಷಗುಟ ಕ್ಕಾಯಿಬೆಲಲಿ ಬೆೀಕ?’
‘ಕೊಡು’ ಎಂದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು. ಪುಟಟ ಕ್ಕಾಯಿಬೆಲಲಿವನ್ನುನು ಕೊಟುಟ ‘ಇಲಲಿದಿದದರೆ ದಾರಿ ಕಳೆಯೀದು ಕಷಗಟ ಅಲಲಿವೆ?
ಮರ್ನ್ನಸಸಾಗೆ ಬೆೀಜಾರಾಗುತತದದರೆ ಇನ್ನುಂದು ಒಗಟು ಹೆೀಳುತ್ಸೆತೀನೆ ಬಿಡಿಸ – ಆಡುತ್ಸೆತ , ಓಡುತ್ಸೆತ, ನಂತೊಕಾಂಡು ನ್ೀಡುತ್ಸೆತ – ಏನ್ನು
ಹೆೀಳಿ’ ಎಂದು ಮರ್ತೊತಂದು ಬಿೀಡಿ ಹತತಸದ.
ಆದದರಿಂದ ನ್ನನ್ನನು ಆತ್ಂಕ ಸವರ್ಶೆಸವದ ಮರ್ೂಲವಿರುವುದು ಪ್ರಾರಯಶಃ ಕನ್ನಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತ್ಸೆ ನಾನ್ನು ಚಂದಿರಯ ಜೊತ್ಸೆ
ಸಂಭೀಗಮಾಡಿಬಿಟಿಟದದರಲ್ಲಿ. ಪರಿಣಾಮರ್ ಈಗಿನ್ನ ತರಶಂಕು ಸಥತ. ಸ್ಕೆವೀಚೆಛಯಿಂದ, ಖುದಾದಗಿ, ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಎಚಚಾರದಲ್ಲಿ, ಪರಿಪೂಣರ್ಶೆ
ನಶಚಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಯಯನ್ನುನು ಮಾಡುವುದರ ಮರ್ೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಈಗ ನಾನ್ನು ಗಾಳಿಯಲಲಿಂದು ತ್ಂತ್ು.
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )
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ಗಾಳಿ ಕೊಟಟ ಆಕ್ಕಾರವನ್ನುನು ತ್ಳೆಯುವ ಮೀಡ. ಬರಿಯಂದು ವಸುತವಾಗಿಬಿಟಟ ನಾನ್ನು ನಶಚಾತ್ ಕರಯಯ ಮರ್ೂಲಕ
ಮರ್ನ್ನುಷಗಯನಾಗುತ್ಸೆತೀನೆ. ನ್ನನ್ನನು ಜಿೀವನ್ನಕ್ಕೆಕಾ ನಾನೆೀ ಜವಾಬಾದರನಾಗಿಬಿಡತ್ಸೆತೀನೆ. ಅಂದರೆ… ಅಂದರೆ… ಕ್ಕಾಲು ಕೊಂಡಲ್ಲಿಗೆ
ಹೊೀಗಿಬಿಡುವುದೆಂಬ ನಧ್ಯಾರ್ಶೆರವನ್ನುನು ತ್ಯಜಿಸ ಬಸುಸಾ ಹಿಡಿದು ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಿ ಚಂದಿರಯ ಜೊತ್ಸೆ ಇದುದಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ . ಹಾಗೆ
ನ್ನನ್ನನು ಸಂಕಟವನೆನುಲಲಿ ಕೊನೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ. ಪೂಣರ್ಶೆ ಎಚಚಾರದಲ್ಲಿ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ನಾನ್ನು ಪುನ್ನಃ ಸೃಷಷಸಕೊಳುಳೆತ್ಸೆತೀನೆ…
‘ಹೊಳೆಯಿತ್ಸೆೀ?’ ಎಂದ ಪುಟಟ ನ್ನಗುತ್ತ.
‘ಆಡುವುದು ಮಿೀನ್ನು, ಓಡುವುದು ನೀರು, ನಂತ್ುಕೊಂಡು ನ್ೀಡುವುದು ಕಲುಲಿ’ ಎಂದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು.
‘ವಾಹರೆವಾ. ಭೆೀಷ್. ಗೆದಿದರಿ. ನ್ನಮರ್ೂಮರಿನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಏನೆಂದು ಕರಿೀತ್ಸಾರೆ ಗೊತ್ಸೆತೀ? ಒಗಟಿನ್ನ ಪುಟಟ ಅಂತ್. ನಾನ್ನು ಭಾರಿೀ ಸರಕು
ಇಟಿಟದೆದೀನೆ. ಒಂದು ನ್ನೂರು ಮೈಲ್ ನ್ನನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆ ನ್ನಡೆಯಿರಿ ಬೆೀಕ್ಕಾದರೆ, ಮೈಲ್ಗೊಂದರಂತ್ಸೆ ಒಗಟನ್ನುನು ಹಾಕುತ್ತ ಹೊೀಗುತ್ಸೆತೀನೆ’
ಎಂದು ಪುಟಟ ಬಿೀಡಿಯನ್ನುನು ಎಸ್ಕೆದ.
ಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದು ದೂವಾರ್ಶೆಸಪುರವನ್ನುನು ಗರುಡ, ಲಕಷಮಣ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಬಾರಹಮಣರು ಮರ್ುಟುಟವಾಗ ಬಿಸಲು ಇಳಿಮರ್ುಖವಾಗಿತ್ುತ.
ಹೆದುರುತ್ತ ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಕ್ಕಾಲ್ಟ್ಟಡನೆ ಮರ್ನೆಗಳ ಮೀಲೆ ಹದುದಗಳಿಲಲಿದಿರುವುದನ್ನುನು ಕಂಡು ಅವರಿಗಿಷಗುಟ ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನವಾಯಿತ್ು.
ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ ಮಲಲಿಗೆ ‘ಮರ್ನೆಯ ದನ್ನಕರು ಏನಾಗಿವೆಯೀ ನ್ೀಡಿಬರುತ್ಸೆತೀನೆ, ನೀವು ಮರ್ುಂದೆ ಹೊೀಗಿ’ ಎಂದದದಕ್ಕೆಕಾ
ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ ರೆೀಗಿ, ‘ಮದಲು ಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ ಕ್ಕೆಲಸ, ಆಮೀಲೆ ನನ್ನನು ಗೃಹಕೃತ್ಯ’ ಎಂದು ಗದರಿಸದ . ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆನಗೆ
ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡುವ ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಎಲಲಿರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದರು. ಪ್ರಾಪ ಅವರ ದುಃಖಕಕಾಷಗುಟ
ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ಎಲಲಿರಿಗೂ ಅನನುಸತ್ು. ಆದರೆ ಕರೆದರೆ ಒಳಗಿನಂದ ಉತ್ತರವಿಲಲಿ. ಮರ್ನೆಯಳಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀದರೆ ಇಲ್ ಸತ್ತ
ನಾತ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತ್ಮರ್ಮ ತ್ಮರ್ಮ ಮರ್ನೆಯಳಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗುವ ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅಗರಹಾರದ ಬಿೀದಿಗೆ ಬಂದಡನೆ
ಮೌಢಯ ಕವಿದುಬಿಟಿಟತ್ು. ಅಗರಹಾರವಂತ್ೂ ಹಾಳುಸುರಿಯುತತತ್ುತ. ‘ಈಗೆೀನ್ನು ಮಾಡುವ’ ಎಂದು ಎಲಲಿರೂ ಒಟಾಟಗಿ ಚಂತಸದರು.
‘ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ’ ಎಂದ ಒಬಬ ಬಾರಹಮಣ. ಆದರೆ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮರ್ನೆಯಳಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಿ ಕೊಳೆತ್ು ವಿಕ್ಕಾರವಾಗಿರಬಹುದಾದ ಹೆಣವನ್ನುನು
ನ್ೀಡುವ ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಉಪ್ರಾಯ ಹೊಳೆದ ಗರಡಾಚಾಯರ್ಶೆ, ‘ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ನ್ನದಿಗೊೀ ಎಲ್ಲಿಗೊೀ
ಹೊಗಿರಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕಾಕು, ಅವರು ಬರುವವರೆಗೆ ಕ್ಕಾಯುವ’ ಎಂದ. ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ, ‘ಕಳೆಯಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಕ್ಕಾಲವಿಲಲಿ. ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ
ಸದಧತ್ಸೆಯಾದರೂ ನ್ನಡೆಸುವ’ ಎಂದು. ‘ಕಟಿಟಗೆ’ ಎಂದು ಒಬಬ ಬಾರಹಮಣ. ‘ಮಾವಿನ್ನ ಮರ್ರ ಕಡಿಸಬೆೀಕು’ ಎಂದ ಇನ್ನುಬಬ. ‘ಕೊಳೆತ್ು
ಹೊೀದ ಹೆಣ ಹಸ ಸ್ಕೌದೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉರಿಯಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಶಕಯ?’ ಎಂದ ಮರ್ತೊತಬಬ. ‘ಅವನ್ನ ಮರ್ನೆಯ ಕಟಿಟಗೆಯಿಂದಲೆೀ
ಸುಟಟರಾಯಿತ್ು’ ಎಂದು ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ. ‘ನನ್ನನು ಮರ್ನೆಯ ಕಟಿಟಗೆಯನ್ನುನು ಕ್ಕೆೀಳಲ್ಲಲಿವಲಲಿ’ ಎಂದು ಗರುಡ ಹಿೀಯಾಳಿಸದ . ಆದರೆ
ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮರ್ನೆಯನ್ನುನು ಸುತತ ಹಿತ್ತಲ್ಗೆ ಹೊೀಗಿ ನ್ೀಡಿದರೆ ಸ್ಕಾಕಷಗುಟ ಕಟಿಟಗೆಯಿರಲ್ಲಲಿ. ‘ಚಂದಿರೀ’, ‘ಚಂದಿರೀ’, ಎಂದು ಕೂಗಿದರೆ
ಉತ್ತರವಿಲಲಿ. ‘ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆಕಾ ಓಡಿರಬೆೀಕು, ಊರು ಹಾಳುಮಾಡಿದ ಮಾರಿ’ ಎಂದುಕೊಂಡರು ಬಾರಹಮಣರು. ‘ಇನೆನುೀನ್ನು
ಮಾಡಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಶಕಯ? ಪರತ ಮರ್ನೆಯಿಂದ ಓಂದಂದು ಹೊರೆ ಸ್ಕೌದೆಯನೆನುತತ ಸಮಶಾನ್ನಕ್ಕೆಕಾ ಒಯುದಬಿಡಿರಿ’ ಎಂದು ಗರುಡಾಚಾಯರ್ಶೆ.
ಎಲಲಿರೂ ಒಪಪ ಹಿತತಲ್ನಂದ ಒಂದಂದು ತ್ಲೆಹೊರೆ ಸ್ಕೌದೆಯನ್ನುನು ಹೊತ್ುತ ಎರಡು ಮೈಲ್ಯಾಚೆಯಿದದ ಸಮಶಾನ್ನಕ್ಕೆಕಾ ಒಯದರು.
ಮರ್ತ್ಸೆತ ಅಗರಹಾರಕ್ಕೆಕಾ ಮರ್ರಳಿದರೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಪತ್ಸೆತಯೀ ಇಲಲಿ. ‘ಹೆಣ’ ಎಂದ ಒಬಬ ಬಾರಹಮಣ. ‘ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು
ಬರಲ್’ ಎಂದ ಗರುಡ. ‘ಸರಿ’ ಎಂದ ಲಕಷಮಣಾಚಾಯರ್ಶೆ. ಎಲಲಿರಿಗೂ ದಿಗಿಲು – ಒಳಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಿ ನ್ೀಡಲು.
‘ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ತಳಿಸದೆ ದುಡುಕುವುದು ಸರಿಯಲಲಿ’ ಎಂದ ಗರುಡ. ‘ಎಲಲಿ ಸದಧತ್ಸೆಗಳನ್ನುನು ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಟುಟ
ಕ್ಕಾಯುವ’ ಎಂದು ಬಾರಹಮಣರು ನಾರಣಪಪನ್ನ ಮರ್ನೆಯ ಎದುರು ಮರ್ಡಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕ ಹೊತತಸ, ಬಂಬುಗಳನ್ನುನು ತ್ಂದು ಚಟಟ
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ಕಟುಟತ್ತ ಕೂತ್ರು – ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಕ್ಕಾದು.
ಮರ್ಧ್ಯಾಯಹನು ಸುಮಾರು ಮರ್ೂರು ಗಂಟೆಯಾಗುವ ಹೊತತಗೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಪುಟಟನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಮೀಳಿಗೆಯ ಕ್ಕೆರೆಯನ್ನುನು ತ್ಲ್ಪದರು.
ಗಾಡಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದು ಬರುವಾಗ ಕ್ಕೆಂಪು ಧ್ೂಳಿನಂದ ಮೈಯಲಲಿ ಮರ್ಲ್ನ್ನವಾಗಿತ್ುತ. ಕ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕೆೈಕ್ಕಾಲನ್ನುನು
ತೊಳೆದುಕೊಳಳೆಲೆಂದು ಇಳಿದಾಗ ಪುಟಟ, ‘ಅಲಲಿ, ಎಷೆಟಲಲಿ ಹರಟಿದೆ. ನ್ನನ್ನನು ಸವಂತ್ದ ವಿಷಗಯಾನ್ನನು ನಮರ್ಗೆ ಹೆೀಳಲೆೀ ಇಲಲಿವಲಲಿ’ ಎಂದ.
ಮರ್ುಖವನ್ನುನು ತೊಳೆದುಕೊಳುಳೆತತದಾದಗ ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಎಲಾಲಿದರೂ ಮೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯದವರು ಕಣಣೊಗೆ ಬಿದುದಬಿಟಟರೆ ಎಂದು
ಭಯವಾಯಿತ್ು. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಭೀತ ಹುಟಿಟಬಿಟಿಟತ್ಲಲಿ ಎಂದು ಕಸವಿಸಗೊಂಡರು. ಒಂದು ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನ : ಮೀಳಿಗೆಯ ಬಾರಹಮಣರೆಲಲಿ
ಸ್ಕಾಮತ್ರ್ಶೆರು, ಆದದರಿಂದ ಅಪರಿಚತ್ರು. ಜಾತ್ಸೆರಯ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಗಮರ್ನಸುವವರಾದರೂ ಯಾರು? ಆದರೆ ಎಷಗುಟ
ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನ ಹೆೀಳಿಕೊಂಡರೂ ಭೀತ. ಜಾತ್ಸೆರಗೆಂದ ಪರಿಚಯದವರು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದೆೀ ಬಂದಿರುತ್ಸಾತರೆ. ಆದರೆ ಏನೆೀ ಆಗಲ್ :
ನಶಚಾಯಿಸಬಿಟಟ ಮೀಲೆ ತ್ನ್ನಗಿನೆನುಲ್ಲಿಯ ಭೀತ? ಆದರೂ ಭೀತಯಿರುವುದು ನಜ. ನಷಾಕಾರಣವಿದದರೆ ಯಾಕ್ಕೆ ಈ ಭೀತ? ಇದರ
ಮರ್ೂಲ ಹುಡುಕಬೆೀಕು. ಬೆೀರುಸಹಿತ್ ಈ ಭೀತಯನ್ನುನು ಕತ್ಸೆತಸ್ಕೆದು ಬಿಡಬೆೀಕು. ನಾರಣಪಪ ಹೆೀಗೆ ರಾಜಾರೀಷಗವಾಗಿ ಚಂದಿರಯ
ಜೊತ್ಸೆ ಅಗರಹಾರದ ನ್ನಡುವೆ ನಂತ್ು ಬಾಳೆವ ನ್ನಡೆಸದ? ನಾನ್ನು ಚಂದಿರಯನ್ನುನು ಸ್ಕೆೀರಿದರೂ ಒಳಗೆ ಮರ್ುಖ ಮರ್ುಚಚಾಕೊಂಡಿರುತತೀನ್ೀ
ಏನ್ೀ! ಥಕೂ ಅದೆಂತ್ಹ ಬಾಳು ಎನನುಸತ್ು.
‘ಅಲಲಿ, ನಮರ್ಮ ಹತತರ ಇಷೆಟಲಲಿ ಯಾಕ್ಕೆ ಹರಟುತತದೆದೀನೆಂದು ನಮರ್ಗೆ ಅನನುಸರಬಹುದಲಲಿವೆ? ‘ಏನ್ನು ಇವ ಸಕಕಾರೆ ಬಿಡ’, ಅಂತ್.
ಹೆೀಳಿತೀನ ಕ್ಕೆೀಳಿ. ನೀವು ಹೆಚುಚಾ ಹರಟುವವರಲಲಿವಾದರೂ ನಮರ್ಗೆ ಜನ್ನ ಬೆೀಕು, ಮಾತ್ು ಬೆೀಕು. ನಮರ್ಮದು ಸ್ಕಾಧ್ುಸವಭಾವ. ಪ್ರಾಪದ
ಜನ್ನ.’ ಮರ್ುಖ ಒರೆಸಕೊಳುಳೆತ್ತ ಪುಟಟ ಹೆೀಳಿದ. ‘ಹೌದೀ ಅಲಲಿವೀ ಹೆೀಳಿ. ಮರ್ುಖ ನ್ೀಡಿ ಹೆೀಳಿಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ ನಾನ್ನು : ಯಾರು
ಎಂಥಕ ಜನ್ನ ಅಂತ್. ನಮರ್ಮ ಹತತರ ಯಾಕ್ಕೆ ಮರ್ುಚುಚಾಮರ್ರೆ? ನಾನೆೀನ್ನು ಕಳಪ್ರೆ ಜನಾಂತ್ ನೀವು ತಳಿದುಕೊಂಡಿಲಲಿವೆಂದು
ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆದೀನೆ. ನಾನ್ನು ಮಾಲೆೀರರವ ಎಂದೆ ಅಲಲಿವೆ? ಇನ್ನೂನು ಬೆೀಕ್ಕಾದರೆ ಹೆೀಳುವೆ. ನ್ನನ್ನನು ತ್ಂದೆಯವರು ಕುಲ್ೀನ್ನ
ಬಾರಹಮಣರು. ಇಟುಟಕೊಂಡ ನ್ನನ್ನನು ತ್ಸಾಯಿಯನ್ನುನು ಹೆಂಡತಗಿಂತ್ ಚೆನಾನುಗಿ ನ್ೀಡಿಕೊಂಡರು. ನ್ನನ್ನಗೆ ಮರ್ುಂಜಿಯನ್ನೂನು ಮಾಡಿಸದರು.
ನ್ೀಡಿ ಬೆೀಕ್ಕಾದರೆ’ ಎಂದು ಜನವಾರವನ್ನುನು ಅಂಗಿಯ ಒಳಗಿನಂದ ಎಳೆದು ತೊೀರಿಸದ. ‘ಹಾಗಾಗಿ ನ್ನನ್ನನು ಮಿತ್ರರೆಲಲಿ ಬಾರಹಮಣರೆ.
ನ್ನಡೆಯಿರಿ. ಹೊೀಗುವ’ ಎಂದ. ಕ್ಕೆರೆಯ ಕಟೆಟಯನ್ನುನು ಏರುತತದದಂತ್ಸೆ ‘ಜನ್ನ ಎಂಬೀದಕೂಕಾ ನಾನ್ನು ಮಾಡುವುದಕೂಕಾ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.
ನ್ನನ್ನನು ಒಂದು ಹೆಸರು ಒಗಟಿನ್ನ ಪುಟಟ; ಇನ್ನುಂದು ಹರಟೆೀ ಪುಟಟ. ಒಟಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ನ್ನನ್ನಗೆ ಜನ್ನ ಬೆೀಕು’ ಎಂದು ನ್ನಕಕಾ.
ಜಾತ್ಸೆರಯ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಳಿಗೆಗೆ ಕಳೆಯೀರಿಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಕನಾಯ, ವೃಶಚಾಕ, ಮಿಥಕುನ್ನ ಇತ್ಸಾಯದಿ ಚತ್ರಗಳಿಂದ ತ್ಸೆೀರಿನ್ನ ಶಖರ
ಸವಾರ್ಶೆಲಂಕೃತ್ವಾಗಿ ಊರಿನ್ನ ಮರ್ಧ್ಯೆಯ ಬಂದು ನಂತತ್ುತ. ದಪಪದಪಪನೆಯ ಎರಡು ಮಿಣಗಳು ಹಾದಿಯುದಕೂಕಾ ತ್ಸೆೀರಿಗೆ
ಬಿಗಿದುಬಿದಿದದುದವು. ರಥಕವನ್ನುನು ಕೊಟಿಟಗೆಯಿಂದ ಎಳೆದು ಅಧ್ರ್ಶೆದಾರಿ ತ್ಂದು ಭಕ್ಕಾತದಿಗಳು ಹಣುಣೊಕ್ಕಾಯಿ ಅಚರ್ಶೆನೆಗೆಂದು ಬಿಟಿಟದದರು.
ಏಣಯನೆನುೀರಿ ರಥಕದಳಕ್ಕೆಕಾ ಕೂತತದದ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಭಕ್ಕಾತದಿಗಳು ಕೊಟಟ ಹಣುಣೊಕ್ಕಾಯನೆನುಲಲಿ ಒಬಬ ಬಾರಹಮಣ ಯುವಕ ಹತತ ಇಳಿದು
ಅಚರ್ಶೆನೆಗೆ ಒಪಪಸುತತದದ. ರಥಕದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ದಡಡ ಗುಂಪ್ರೆೀ ಹಣುಣೊಕ್ಕಾಯಿಗಳನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ಕ್ಕಾಡಿತ್ುತ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು
ಗುಂಪನ್ನಲೆಲಿಲಲಿ ತ್ನ್ನನು ಪರಿಚಯದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದಾದರೀ ಎಂದು ಆತ್ಂಕದಿಂದ ಹುಡುಕದರು. ಎಳುಳೆ ಬಿೀರಿದರೆ ಕ್ಕೆಳಕ್ಕೆಕಾ
ಬಿೀಳದ ಗುಂಪನ್ನ ಮರ್ಧ್ಯೆಯ ಪುಟಟ ಆಚಾಯರ್ಶೆರ ಕ್ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ನ್ನಡೆಸಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯಂದಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಿ ತ್ಸೆಂಗಿನ್ನಕ್ಕಾಯಿ ಹಣುಣೊಗಳನ್ನುನು
ಕೊಂಡ. ‘ಗುಂಪು ಖಾಲ್ಯಾದ ಮೀಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸದರಾಯಿತ್ು. ಈಗ ಸವಲಪ ಸುತ್ಸಾತಡಿಬರುವ, ಆಚಾರೆರ್ಶೆ’ ಎಂದ.
ಗುಂಪನಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ಪೀಪಗಳ ಶಬದ; ಪರತಯಬಬ ಹಳಿಳೆಯ ಹುಡುಗನ್ನ ಬಾಯಲೂಲಿ ತ್ಸಾಯಿತ್ಂದೆಯರಿಂದ ಕ್ಕಾಡಿ ಪಡೆದ
ಬಿಲೆಲಿಯಿಂದ ಕೂಂಡ ವಿಧ್ವಿಧ್ ನಾದದ ಪೀಪ. ಕಪೂರ್ಶೆರ ಊದುಬತತಯ ವಾಸನೆ. ಹೊಸ ಬಟೆಟಯ ವಾಸನೆ. ಬೆಲೂನ್ನು
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ಮಾರುವವನ್ನ ಹಾಡು. ಮರ್ೂಲೆಯಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಬಾಯಿ ಪ್ರೆಟಿಟಗೆ. ಬಿಲೆಲಿ ಕೊಟಟರೆ ಕಂಡಿಯಿಂದ ಅವನ್ನು ಗೆಜೆಜ ಕಟಿಟದ
ಪ್ರೆಟಿಟಗೆಯನ್ನುನು ತ್ಟುಟತ್ತ ಕುಣಯುತ್ತ ತೊೀರಿಸುತ್ಸಾತನೆ : ‘ದಿಲ್ಲಿಯ ಪಟನು ನ್ೀಡು, ಅಠಾರ ಕಚೆೀರಿ ನ್ೀಡು, ಬೆಂಗೂಳೆರು ಪ್ರೆೀಟೆ
ನ್ೀಡು, ಮೈಸೂರು ಅರಸರನ್ ನ್ೀಡು, ಅಹಾ ದಬಾರ್ಶೆರು ಮೀಜು ನ್ೀಡು, ತರುಪತಯ ಒಡೆಯನ್ ನ್ೀಡು, ಅಹಾ
ಬಂಬಾಯಿ ಸೂಳೆ ನ್ೀಡು, ಅಹಾ ಬಂಬಾಯಿ ಸೂಳೆ ನ್ೀಡು’ ಗೆಜೆಜಯ ಕುಣತ್ ನಲುಲಿತ್ತದೆ. ‘ಬಂಬಾಯಿ ಪ್ರೆಟಿಟಗೆ – ಪ್ರೆಟಿಟಗೆ
– ಬರಿೀ ಒಂದು ಬಿಲೆಲಿ’ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ಸಾತನೆ. ಪುಟಟನಗೆ ಸುಮರ್ಮನೆೀ ನ್ೀಡಿ ನ್ನಡೆದು ಬಿಡೀದು ಸ್ಕಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ‘ಆಚಾರೆರ್ಶೆ
ನಾನ್ನು ನ್ೀಡಬೆೀಕು’ ಎಂದ. ‘ಆಗಲ್’ ಎಂದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು, ‘ಬಿಟೆಟಲೂಲಿ ಹೊೀಗಬೆೀಡಿ. ಇಲೆಲಿೀ ಇರಿ’ ಎಂದು ಪುಟಟ
ಕರಿಯ ಪರದೆಯನ್ನುನು ಮರ್ುಖಕ್ಕೆಕಾಳೆದುಕೊಂಡು, ಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ೀಡುತ್ತ ಕೂತ್. ‘ಈಗ ಇವನ್ನನನುಲೆಲಿ ಬಿಟುಟ ಹೊೀಗಿಬಿಡಲೆ?’
ಎನನುಸತ್ು ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ, ಮರ್ತ್ಸೆತ ಪ್ರಾಪ ಎನನುಸತ್ು. ಆದರೆ ಇವನ್ನನ್ನುನು ಕಟಿಟಕೊಂಡಿದದರ ಶಾಂತಇಲಲಿ, ನಾನೀಗ
ಒಂಟಿಯಾಗಿರಬೆೀಕ್ಕೆಂದು – ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟರು. ಸವಲಪ ದೂರ ಹೊೀಗುವುದರಲೆಲಿೀ ‘ಆಚಾರೆೀರ್ಶೆ’ ಎಂದು ಕೊೀಗಿದುದ ಕ್ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ತರುಗಿ
ನ್ೀಡಿದರೆ ಪುಟಟ. ‘ನೀವು ಕಳದೆೀ ಹೊೀಗಿಬಿಟಟರಿ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಬಂಬಾಯಿ ಪಟಿಟಗೆಯವ ನೀವು ಹೊೀದ ಮಾಗರ್ಶೆ
ತೊೀರಿಸದ, ನ್ನಡೆಯಿರಿ’ ಎಂದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಮೈಪರಚಕೊಳುಳೆವಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಬೆೈದುಬಿಡಲೆ ಎನನುಸತ್ು. ಆದರೆ ಕ್ಕೆೀಳದೆ,
ಬೆೀಡದೆ, ನರಪ್ರೆೀಕಷತ್ವಾಗಿ ಸ್ಕೆನುೀಹಹಸತವನನುತ್ತ ಒಂದು ಕಂಡರಿಯದ ಮರ್ನ್ನುಷಗಯ ಪ್ರಾರಣಯನ್ನುನು ಹೆೀಗಾದರೂ ನ್ೀಯಿಸಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಶಕಯ?
ಅನ್ನುಭವಿಸಬಿಡು ಎಂದುಕೊಂಡರು. ‘ಆಹಾ ನ್ೀಡಿ’ ಎಂದು ಪುಟಟ. ದಂಬರ ಆಟ ನ್ನಡೆದಿತ್ುತ. ಸಪರ್ಶೆಶರಿೀರದ ಮಾಟವಾದ
ದೆೀಹದ ಚೆಲುವೆಯಬಬಳು ಕ್ಕೆೈಕ್ಕಾಲುಗಳನ್ನುನು ಚೆಲ್ಲಿ ಬರಿ ಹೊಟೆಟಯ ಮೀಲೆ ಸಮರ್ತ್ೂಕ ತ್ಪಪದಂತ್ಸೆ ಬಿದಿರುಗಣೆಯ ಮೀಲೆ ಮರ್ಲಗಿ
ತ್ೂಗಿದಳು. ದಂಬ ತ್ಮರ್ಮಟೆ ಬಾರಿಸದ. ಇನ್ನುಂದು ಕಷಣದಲ್ಲಿ, ಗಳದ ಮೀಲೆ ತ್ೂಗಿದ ಚೆಲುವೆ ಸರೆರ್ಶೆಂದು ಕ್ಕೆಳಗಿಳಿದು
ಕುಣಯುತತದದಳು. ಜನ್ನ ಬಿಲೆಲಿಗಳನ್ನುನು ಎಸ್ಕೆದರು. ಪುಟಟನ್ನೂ ಒಂದು ಬಿಲೆಲಿಯನೆನುಸ್ಕೆದ. ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದ ಸಮಿೀಪಕ್ಕೆಕಾ ಬರುತತದದಂತ್ಸೆ
ಎರಡು ಪಕಕಾದಲೂಲಿ ಕ್ಕೆೈಮೀಟಾದವರು, ಕ್ಕಾಲುಮೀಟಾದವರು, ಕಣಣೊಲಲಿದವರು, ಮರ್ೂಗಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿ ಎರಡು
ಹೊಳೆಳೆಯುಳಳೆವರು, ವಿಧ್ವಿಧ್ದ ಅಂಗವಿಹಿೀನ್ನರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಳುತ್ತ ಬೆೀಡುತತದದರು. ಅತ್ಯಂತ್ ಆಕಷಗರ್ಶೆಕವಾಗಿ
ಅಂಗವಿಹಿೀನ್ನನಾದವನಗೆ ಬಿಲೆಲಿಯನೆನುಸ್ಕೆಯುತ್ತ ಪುಟಟ ನ್ನಡೆದ. ಮರ್ುಂದೆ ಹೆಂಗಸರ ಬಣಣೊಬಣಣೊದ ಟೆೀಪುಗಳನೆನುಲಲಿ ಇಳಿಬಿಟಿಟದದ ಹೊತ್ುತ
ತರುಗುವ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಜ ಟೆೀಪನ್ನುನು ಹೆಂಡತಗೆಂದು ಕೊಂಡ ‘ಅವಳಿಗೆ ಇದು ಆಸ್ಕೆ’ ಎಂದ . ಎರಡು ಬಣಣೊದ
ತ್ಗಡಿನ್ನ ಪೀಪಗಳನ್ನುನು ಮರ್ಕಕಾಳಿಗೆಂದು ಕೊಂಡು ಊದಿ ನ್ಡಿದ. ‘ನ್ನಡೆಯುವ’ ಎಂದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಗದದಲದ ನ್ನಡುವೆ,
ಸಂಭರಮರ್ದ ನ್ನಡುವೆ ಅತ್ಂತ್ರವಸುತವಾಗಿ ಭೆೀತ್ಸಾಳನ್ನಂತ್ಸೆ ಅಲೆಯುತತರುವ ಅನ್ನುಭವವಾಯಿತ್ು. ಪುಟಟನಗೊಂದು ಸೊೀಡ ಅಂಗಡಿ
ಕಂಡದೆದ ‘ಬನನು, ಒಂದು ಕರಷ ಕುಡಿಯುವ’ ಎಂದ. ‘ಇಲಲಿ, ನಾನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು.
ಕೊಂಕಣಯಬಬನ್ನ ಸೊೀಗೆ ಹಚಚಾದ ಸೊೀಡಾ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿೀಕಷಸ ಪುಟಟ ಅಚಚಾಕ್ಕೆಂಪು ಬಣಣೊದ ನೀರಿರುವ ಬಾಟೆಲಿಯಂದನ್ನುನು
ತೊೀರಿಸ ‘ಒಂದು ಕರಷ’ ಎಂದ. ಆ ಅಂಗಡಿಯ ತ್ುಂಬೆಲಲಿ ನಾಚಕ್ಕೆಯಿಂದ ಬಾಟಿಲಿಯ ಗಮರ್ಗಮರ್ ಸೊೀಡಾ ಕರಷಗಗೆಳನ್ನುನು ಕುಡಿಯುವ
ಹೆಗಗೆಡಿತಯರು, ಗೌಡರು, ಮರ್ಕಕಾಳು, ಎಣೆಣೊ ಹಾಕ ನ್ನುಣಣೊಗೆ ಬಾಚದ ತ್ಲೆ. ಮರ್ುಡಿದ ಚೆಂಡುಹೂ. ಉಟಟ ಹೊಸ ಸೀರೆ. ಗೌಡರು
ಮೈಮೀಲೆ ಹೊಸ ಅಂಗಿ. ಕರಶಯನ್ನ ಬಾಟಿಲಿಯ ಗೊೀಲ್ಯನ್ನುನು ತ್ಳುಳೆವಾಗ ಬರುವ ‘ಕುಂಯ್, ಗೊಯಿಕ್ಕ್’ ಎನ್ನುನುವ ಶಬದ; ಸಹಿಯಾದ
ಬಣಣೊದ ಗಾಯಸ್ ಇರುವ ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೀಲೆ ‘ಗರಕ್ಕ್’ ಎಂದು ಬರು ತ್ಸೆೀಗು – ಅದಂದು ಅಪ್ರೆೀಕ್ಕೆಷ, ಅನ್ನುಭವ, ತ್ೃಪತಯ
ಸಂಗತ. ಜಾತ್ಸೆರ ಕೊಡುವ ಅನೆೀಕ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಎಲಲಿರೂ ಇದನ್ನುನು ಮದಲೆೀ ಅಪ್ರೆೀಕಷಸ ಬೆೀಕ್ಕಾದಷಗುಟ ಕ್ಕಾಸನ್ನುನು
ಅದಕ್ಕೆಕಾಂದು ತ್ಸೆಗೆದಿಟುಟಬಿಟಿಟರುತ್ಸಾತರೆ. ಈ ಎಲಲಿ ಸ್ಕಾಮಾನ್ನಯ ಸುಖಗಳ ಲೀಕದಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಂತ್ು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು
ನೆರೆದವರೆನೆನುಲಲಿ ನ್ೀಡಿದರು. ‘ಗರಕ್ಕ್’ ಎಂದು ತ್ಸೆೀಗಿ ಪುಟಟನಗೆ ಮರ್ುಖ ಅಗಲವಾಯಿತ್ು. ‘ಬನನು ಹೊೀಗುವ’ ಎಂದ. ‘ನೀವೆೀನ್ನೂ
ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಳೆಲೆೀ ಇಲಲಿವಲಲಿ’ ಎಂದ.
ಹಿೀಗೆ ಗದದಲದಲ್ಲಿ, ಸಂಭರಮರ್ದಲ್ಲಿ, ಬೆಲೂನ್ನು, ಪೀಪ, ಮಿಠಾಯಿ, ಕರಶಯನ್ನ ಶಬದ, ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದ ಗಂಟೆಗಳ ನಾದ, ಹೆಂಗಸರ ಬಳೆಯ
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ಅಂಗಡಿಯ ವೆೈಭವದ ನ್ನಡುವೆ, ಭರಮಿತ್ರಂತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಪುಟಟನ್ನನ್ನುನು ಅನ್ನುಸರಿಸ ನ್ನಡೆದರು. ಎಲ್ಲಿ ನ್ೀಡಿದರು
ತ್ತ್ತರವಾದ ಕಣುಣೊಗಳು. ತ್ನ್ನನುದಬಬನ್ನದುದ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದರಲೂಲಿ ತ್ತ್ಪರವಾಗಲಾರದ ಕಣುಣೊಗಳು. ಪುಟಟ ಸರಿ. ಇವನ್ನನ್ನುನು ನಾನ್ನು
ಸಂಧಿಸದೂದ ವಿಧಿಯಿರಬೆೀಕು. ನಾನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಶಚಾಯ ಪೂಣರ್ಶೆವಾಗಲು ಪುಟಟನ್ನಂತ್ಸೆ ಜಿೀವನ್ನದಲ್ಲಿ ತ್ತ್ಪರನಾಗಿಬಿಡುವ
ಯೀಗಯತ್ಸೆಯಿರಬೆೀಕು. ಚಂದಿರಯದು ಇದೆೀ ಲೀಕ. ನಾನ್ನು ಅಲೂಲಿ ಇಲಲಿ, ಇಲೂಲಿ ಇಲಲಿ. ದವಂದವಕ್ಕೆಕಾ ಸಕಕಾಕೊಂಡುಬಿಟೆಟ. ಕ್ಕಾಫಿ,
ಮರ್ಸ್ಕಾಲೆದೀಸ್ಕೆಯ ವಾಸನೆ ಬಂತ್ು. ಪುಟಟ ನಂತ್, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೂ ನಂತ್ರು.
‘ಬನನು, ಒಂದಿಷಗುಟ ಕ್ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ’ ಎಂದ ಪುಟಟ.
‘ನ್ನನ್ನಗೆ ಬೆೀಡ’ ಎಂದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು.
‘ಇದು ಬಾರಹಮಣರ ಹೊೀಟೆಲು. ಜಾತ್ಸೆರಗೆಂದು ತೀಥಕರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯಿಂದ ಬಂದದುದ. ದೀಷಗವಿಲಲಿ. ಒಳಗೆ ಮರ್ಡಿಬಾರಹಮಣರಿಗೆಂದು ಪರತ್ಸೆಯೀಕ
ಸಥಳವಿದೆ.’
‘ಬೆೀಡ. ನ್ನನ್ನಗೆ ಕ್ಕಾಫಿ ಬೆೀಡ.’
‘ಅದೆಲಲಿ ಆಗದು. ನಾನ್ನು ಕುಡಿಸುವೆ ನಮರ್ಗೆ ಕ್ಕಾಫಿ, ಬನನು’ ಎಂದು ಪುಟಟ ಕ್ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದ.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಮರ್ಣೆಯ ಮೀಲೆ ಒಲಲಿದೆ ಕೂತ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನ್ನನ್ನನು ಪರಿಚಯದವರು ಇದಿದರಬಹುದ ಎಂದು
ಭೀತಯಿಂದ ಹುಡುಕದರು. ವೆೀದಾಂತ್ ಶರೀಮರ್ಣಯಬಬ ಹೊೀಟೆೀಲು ಕ್ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೀದು ಕಣಣೊಗೆ ಬಿದುದ ಬಿಟಟರೆ… ಥಕತ್ಸ್ ಈ
ಭೀತಯಿಂದ ಮದಲು ಪ್ರಾರಾಗಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ತ್ಮರ್ಮನ್ನುನು ಶಪಸಕೊಂಡರು. ಪುಟಟ ಸವಲಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿ ಕೂತ್ು
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಬಾರಹಮಣಯಕ್ಕೆಕಾ ಗೌರವ ತೊೀರಿಸದ. ‘ಎರಡು ಸಪಷಗಲ್ ಕ್ಕಾಫಿ’ ಎಂದು ಎದುರು ನಂತ್ ಮಾಣಗೆ. ಎರಡಾಣೆ
ಕೊಟುಟ, ಲೀಟಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕ್ಕಾಫಿಯನ್ನುನು ಕುಡಿಯುತ್ತ ‘ಹಾಳು ಜಾತ್ಸೆರ ಕ್ಕಾಫಿ’ ಎಂದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ದಾಹವಾಗಿದದರಿಂದ
ಕ್ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನವೆೀ ಆಯಿತ್ು. ಹುರುಪು ಬಂತ್ು. ಹೊರಬಂದರು. ‘ನೀವು ಬೆೀಕ್ಕಾದರೆ ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿ ಊಟ
ಮಾಡಿ. ಇವತ್ುತ ಆರುಗಂಟೆಯ ತ್ನ್ನಕ ಊಟದ ಸಂತ್ಪರ್ಶೆಣೆ ನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ’ ಎಂದ ಪುಟಟ. ಎಷ್ಟೀ ದಿನ್ನಗಳಿಂದ
ಊಟವೆೀ ಇಲಲಿದಿದದರಿಂದ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಥಕಟಟನೆ ಬಿಸಬಿಸ ಅನ್ನನು ಸ್ಕಾರಿನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಬೆೀಕ್ಕೆಂಬ ಅಪ್ರೆೀಕ್ಕೆಷಯಾಯಿತ್ು.
ಆದರೆ ಫಕಕಾನೆ, ತ್ನ್ನಗಿೀಗ ಸೂತ್ಕವಲಲಿವೆ, ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತಲಲಿ. ಮೈಲ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಥಕ ಮರ್ುಂದಕ್ಕೆಕಾ
ಚಲ್ಸುವುದಿಲಲಿವೆನ್ನುನುತ್ಸಾತರೆ ಎಂಬ ನ್ನಂಬಿಕ್ಕೆ ನೆನ್ನಪ್ರಾಯಿತ್ು. ಆದರೆ ನಾರಣಪಪ ಗಣಪತಯ ಮಿೀನ್ನನ್ನುನು ಹಿಡಿದು
ಜಯಿಸಕೊಳಳೆಲ್ಲಲಿವೆೀ? ತ್ನ್ನಗೆ ಹಾಗೆ ಬಾರಹಮಣಯವನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಧಿಕಕಾರಿಸ ನ್ನಡೆಯುವ ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆವಿಲಲಿ ಎನನುಸತ್ು. ಹಾಗಾದರೆ
ಚಂದಿರಯನ್ನುನು ಕೂಡಿ ಬದುಕುತ್ಸೆತೀನೆಂಬ ನಶಚಾಯಕ್ಕೆಕಾ ಯಾವ ಬೆಲೆ ಎಂದು ಮರ್ನ್ನಸುಸಾ ಹಿೀಯಾಳಿಸತ್ು. ನಶಚಾಯವೆಂದರೆ ಪೂಣರ್ಶೆ
ನಶಚಾಯವಾಗಬೆೀಕು. ಕಟಿಟಕೊಂಡರೆ ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ಕಟಿಟಕೊ. ಬಿಟಟರೆ ಪೂಣರ್ಶೆ ಬಿಡು. ದವಂದಾಬತೀತ್ನಾಗುವ ದಾರಿ ಅದು. ಭೀತಯಿಂದ
ಪ್ರಾರಾಗುವ ದಾರಿ ಅದು. ಮರ್ಹಾಬಲ ಹೆೀಗೆ ನಶಚಾಯಿಸಬಿಟಟ…
‘ಸವಲಪ ನಲ್ಲಿ ಆಚಾರೆರ್ಶೆ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ೀಡಿ’ ಎಂದು ಪುಟಟ. ದೂರದಲಂದು ದಿಬಬದ ಮೀಲೆ ಪರವಶರಾದಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಣುವ ಒಂದು
ಶೂದರರ ಗುಂಪತ್ುತ. ‘ಬನನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ನ್ೀಡುವ. ಕೊೀಳಿ ಅಂಕವಿರಬೆೀಕು’ ಎಂದು ಪುಟಟ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಎದೆ
ಜಗೆಗೆಂದಿತ್ು. ಆದರೂ ಪುಟಟನ್ನ ಕೂಡ ನ್ನಡೆದರು – ವಿಧಿಗೆ ತ್ಲೆಬಾಗಿ. ಗುಂಪನಂದ ಸವಲಪದೂರ ನಂತ್ು ನ್ೀಡಿದರು. ಹೆಂಡದ
ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಾಕರಿಕ್ಕೆ ಬಂತ್ು. ಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ಕತತ ಕಟಿಟದ ಎರಡು ಹುಂಜಗಳು ‘ರಪ್ರ್’, ‘ರಪ್ರ್’ ಎಂದು ರೆಕ್ಕೆಕಾ ಬಡಿದು
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ಚೂರಿಯಿಂದ ತವಿದುಕೊಳುಳೆತ್ತ ಪರಸಪರ ಎಗರಾಡುವುದನ್ನುನು ನ್ೀಡುತ್ತ ಜನ್ನ ಕುಕುಕಾರುಗಾಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತದದರು – ತ್ುದಿಗಾಲ್ನ್ನ
ಮೀಲೆ, ಬಾಯಿ ಬಿಟುಟ, ಸುತ್ುತಗಟಿಟ. ಅಷಗುಟ ತ್ತ್ಪರ, ತೀಕಷಣ, ಕಠೀರ ದೃಷಟಯನ್ನುನು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಜನಾಮಪ ಕಂಡೆೀ
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಪಂಚಪ್ರಾರಣವೆೀ ಇತ್ುತ ಕೂತ್ವರ ಕಣಣೊನ್ನ ನ್ೀಟದಲ್ಲಿ – ಪ್ರಾರಣ ಮರ್ತ್ುತ ಎರಡು ಹುಂಜಗಳು. ಇಲಲಿ. ನಾಲುಕಾ, ರೆಕ್ಕೆಕಾ,
ನಾಲುಕಾ ಕತತಗಳು. ಕೊಕಕಾ್ ಕೊಕಕಾ್ ಕೊಕಕಾ್ ಕೊಕಕಾ್ – ಸುತ್ತ ನ್ನಲವತ್ುತ ಕಣುಣೊಗಳು. ಕ್ಕೆಂಪು ಕರಿೀಟದ ಹುಂಜಗಳ ಹೊಳೆಯುವ
ಚೂರಿಗಳು. ಬಿಸಲು ಪಳಪಳಕ್ಕ್, ಚಮರ್ಕು. ಚಕಮರ್ಕ. ಆಹಾ ಚಮರ್ತ್ಸಾಕಾರ. ಬಡಿಯಿತ್ು. ಬಡಿಯಿತ್ು. ಏರಿ ಕೂತತ್ು.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ದಿಗಿಲಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ು. ಒಂದು ರಾಕಷಸಲೀಕಕ್ಕೆಕಾ ಥಕಟಟನೆೀ ಬಂದುಬಿಟಟಂತ್ಸೆನನುಸತ್ು. ಚಂದಿರಯಡನೆ ಬಾಳಲು
ನಶಚಾಯಿಸದ ಅಧೀಲೀಕದ ಆಳದ ಕತ್ತಲೆಯಲೆಲಿಲಲಿೀ ಗುಹೆಯಲೆಲಿಲಲಿೀ ಈ ಪರವಶ ಪ್ರಾರಣಗಳ ಕಣಣೊನ್ನ ಕಠೀರ ತ್ತ್ಪರತ್ಸೆಯೂ
ಒಂದಂಶವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಹಮಣನಾದ ತ್ಸಾನ್ನು ಬಾಡಿ ಬಳಲ್ಹೊೀಗಿಬಿಡಬಹುದೆಂದು ಪರಮರ್ಭೀತ್ರಾಗಿ ಕೂತ್ುಬಿಟಟರು. ಎರಡು
ಹುಂಜಗಳ ಒಡೆಯರು ತ್ಮರ್ಮ ಹುಂಜಗಳನ್ನುನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತ ಮಾಡುತತದದ ಶಬದ ಮರ್ನ್ನುಷಗಯನ್ನ ಗಂಟಲ್ನಂದ ಬಂದದದಲಲಿ
ಎನನುಸತ್ು. ಈ ಎಲಲಿ ಕೂರರ ತೀಕಷಣ ಭಾವಗಳ ಲೀಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಸ್ಕಾಮರ್ಥಕಯರ್ಶೆ ತ್ನ್ನಗೆ ಖಂಡಿತ್ಸಾ ಇಲಲಿವೆಂದು ಖಚತ್ವಾಯಿತ್ು.
ಕ್ಕಾಮರ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಾಶವರ್ಶೆ ಮಾದರ್ಶೆವವಾದರೆ, ಇನ್ನುಂದರಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕಷಸ ಛಲವಿರಬೆೀಕು. ನಾರಣಪಪ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಧಿಕಕಾರಿಸ ನ್ನಡೆದ ಆ
ದಿನ್ನ ತ್ನ್ನನು ವಯಕತತ್ವವೆಲಲಿ ಕಂತದಂತ್ಸಾಗಿ ಅನ್ನುಭವಿಸದದ ಪುಕಕಾಲು ಮರ್ರುಕಳಿಸತ್ು. ಎರಡು ಹುಂಜಗಳನ್ನೂನು ಬಡಿದಾಟದಿಂದ
ಬಲತ್ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ ಗಾಯವಾಗಿ ಬರುತತದದ ಜಾಗಗಳನ್ನುನು ಹೊಲ್ದು ಮರ್ತ್ಸೆತ ಕ್ಕಾಳಗಕ್ಕೆಕಾ ಬಿಟಟರು. ಈ ಮರ್ಧ್ಯೆಯ ಗೆಲುವಿನಂದ
ನ್ೀಡುತತದದ ಪುಟಟ ಒಬಬ ಅಪರಿಚತ್ನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಪಂಥಕ ಕಟಿಟದದ. ‘ಈ ಹುಂಜ ನ್ನನ್ನನುದು’ ಎಂದು ಪುಟಟ. ‘ಇದು ಗೆದದರೆ ಎರಡಾಣೆ’
ಎಂದ ಅಪರಿಚತ್. ತ್ನ್ನನುದು ಗೆದದರೆ ನಾಲಾಕಾಣೆ ಎಂದು ಪುಟಟ. ಎಂಟಾಣೆ ಎಂದ ಅವ. ಹತ್ಸಾತಣೆ ಎಂದ ಪುಟಟ. ಹನೆನುರಡಾಣೆ ಅಂದ
ಅವ. ‘ನ್ೀಡುವ’ ಎಂದ ಪುಟಟ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಆತ್ಂಕದಿಂದ ಕ್ಕಾದರು. ಈ ಹಡೆ ಹುಡುಗ ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿರುವ ದುಡಡನೆನುಲಲಿ
ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನ್ನು ಗತ? ಆದರೆ ಪರಮಾಶಚಾಯರ್ಶೆ. ಪುಟಟನೆ ಗೆದದ. ಆದರೆ ಪುಟಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲು ಎದದಕೂಡಲೆೀ
ಸೊತದದವನ್ನು ‘ಇನ್ನುಂದು ಪಂತ್’ ಎಂದ. ‘ಬೆೀಡ’ ಎಂದ ಪುಟಟ. ಅವನ್ನು ಕುಡಿದುಬಿಟಿಟದದರಿಂದ ಪುಟಟನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದ
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ತ್ಡೆದರು. ಬಾರಹಮಣನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ಅವ ಕೊೀಪವನ್ನುನು ನ್ನುಂಗಿಕೊಂಡ. ಎಲಲಿರೂ ‘ಏನ್ನು’, ‘ಏನ್ನು’ ಎಂದು
ಏರಿಬರುವುದರಳಗೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಪುಟಟನ್ನನೆನುಳೆದುಕೊಂಡು ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟರು.
ಹನೆನುರಡಾಣೆ ಗಳಿಸ ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗಿಗೆದ ಪುಟಟ. ಇದರಿಂದೆೀನ್ನೂ ಅಪರತಭನಾದಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಥಕಟಟನೆ
ಪುಟಟನ್ನ ಬಗೆಗೆ ವಾತ್ಸಾಲಯಭಾವ ಮರ್ೂಡಿತ್ು. ನ್ನನ್ನಗೊಬಬ ಮರ್ಗನದಿದದದರೆ ಪರೀತಯಿಂದ ಸಲಹಬಹುದಿತ್ುತ ಎನನುಸತ್ು.
‘ಹೌದು ಪುಟಟ, ನಾವಿನ್ನುನು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವ’ ಎಂದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು – ತ್ಮರ್ಮ ಸ್ಕೆನುೀಹವನ್ನುನು ಅಲ್ಲಿಗೆೀ
ಮರ್ುಕ್ಕಾತಯಗೊಳಿಸಲು ಯತನುಸುತ್ತ.
‘ಯಾವ ದಿಕಕಾಗೆ ತ್ಮರ್ಮ ಪರಯಾಣ?’ ಎಂದು ಪುಟಟ ಮರ್ುಖ ಸಣಣೊಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ನ್ನನನುಂದ ಎನ್ನನ್ನುನು ಅಪ್ರೆೀಕಸಾಸ ಇವ ಹಿೀಗೆ
ಗಂಟುಬಿದಿದದಾದನೆ ಎಂದು ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಅನ್ನುಮಾನ್ನವಾಯಿತ್ು.
‘ಹಿೀಗೆ. ನ್ನಶಚಾತ್ವಿಲಲಿ’ ಎಂದರು.
‘ಅಷಗುಟ ದೂರ ನಮರ್ಮನ್ನುನು ಕಳಿಸಬರುವೆ ಹಾಗಾದರೆ. ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಹೊೀದರಾಯಿತ್ತಲಲಿ’ ಎಂದ
ಒತ್ಸಾತಯಪೂವರ್ಶೆಕವಾಗಿ ಪುಟಟ. ಫಜಿೀತಗಿಟುಟಕೊಂಡಿತ್ಲಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು: ನಾನ್ಬಬ ಸೊೀನೆಗಾರನ್ನನ್ನುನು
ನ್ೀಡಬೆೀಕು’ ಎಂದರು.
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‘ಯಾಕ್ಕೆ?’ ಎಂದ ಪುಟಟ ಅಷಟಷಗಟಕ್ಕೆಕಾ ಜಗಗೆದೆ.
‘ನ್ನನ್ನನುದಂದು ಬಂಗಾರದ ಚೂರನ್ನುನು ಮಾರುವುದಿದೆ.’
‘ಯಾಕ್ಕೆ? ಸದಯಕ್ಕೆಕಾ ಖಚರ್ಶೆಗೆ ಕ್ಕಾಸಲಲಿದದದರೆ ಈ ಹನೆನುರಡಾಣೆ ತ್ಗೊಳಿಳೆರಿ ಕ್ಕೆೈಗಡವಾಗಿ. ಇನ್ನುಮಮ ಕೊಡುವಿರಂತ್ಸೆ.’
ಇಂತ್ಹ ಮರ್ನ್ನುಷಗಯನಂದ ಪ್ರಾರಾಗುವುದಾದರೂ ಹೆೀಗೆಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ ದಿಕ್ಕೆಕಾಟುಟ. ಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ತೊಡರಿಕೊಳುಳೆವ ಬಳಿಳೆಯಂತ್ಸೆ
ಇವನ್ನ ಕರುಳು.
‘ಇಲಲಿ ಪುಟಟ. ಅಷಟಷಗುಟ ಹಣವಲಲಿ ಬೆೀಕ್ಕಾಗಿರೀದು. ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆಕಾ ಬಸುಸಾ ಹಿಡಿಯಬೆೀಕು. ಹಾಗೆ ಹಿೀಗೆೀಂತ್ ಇನ್ನುಂದಷಗುಟ
ಖಚರ್ಶೆನ್ನ ಬಾಬುತತದೆ’ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಅವನ್ನ ಪಟಿಟನಂದ ತ್ಪಪಸಕೊಳಳೆಲಾರದೆ ಎಂದರು .
‘ಓ ಹಾಗೊೀ. ಬನನು ಹಾಗದರೆ, ನ್ನನ್ನಗೊಬಬ ಸೊೀನೆಗರನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ. ಏನ್ನು ಮಾರುವುದಿದೆ?’
‘ಯಜೊಞೀಪವಿೀತ್ಕ್ಕೆಕಾ ಹಾಕದ ಪವಿತ್ರದ ಉಂಗುರ.’ ವಿಧಿಯಿಲಲಿದೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಹೆೀಳಿಕೊಂಡರು.
‘ಎಲ್ಲಿ ತೊೀರಿಸ?’ ಎಂದು ಪುಟಟ ಕ್ಕೆೈಯಡಿಡದ. ಜನ್ನದ ಗುಂಪನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಚುತ್ತ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಯಜೊಞೀಪವಿೀತ್ದ
ಉಂಗುರವನ್ನುನು ಬಿಚಚಾಕೊಟಟರು. ಪುಟಟ ಅದನ್ನುನು ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪರಿೀಕಷಸ ‘ಸುಮಾರು ಹದಿನೆೈದು ರೂಪ್ರಾಯಿಗಿಂತ್ ಕಮಿಮ
ಹೆೀಳಿದರೆ ಒಪಪಕೊಳಳೆಬೆೀಡಿ’ ಎಂದ. ಇಬಬರೂ ಕ್ಕೆೀರಿಯಂದನ್ನುನು ಹೊಕುಕಾ ಸೊೀನೆಗಾರನ್ನ ಮರ್ನೆಗೆ ಹೊೀದರು. ಮರ್ರದ
ಪ್ರೆಟಿಟಯಂದರ ಎದುರು ಅರದಿಂದ ಉಂಗುರ ಒಂದನ್ನುನು ಉಜುಜತ್ತ ಕೂತ್ ಸೊೀನೆಗಾರ ಬೆಳಿಳೆಕಟಿಟನ್ನ ಕನ್ನನುಡಕವನ್ನುನು ನೆೀರ
ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ‘ಏನ್ನು?’ ಅಂದ ಪುಟಟನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು. ‘ಏನ್ನು, ಪುಟಟಯಯನ್ನವರ ಕ್ಕಾಲು ನ್ನಮರ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಳೆಸತ್ಲಲಿ’ ಎಂದು
ಉಪಚರಿಸದ. ಉಂಗುರವನ್ನುನು ಕೊಟಟದಾದಯಿತ್ು. ಸೊೀನೆಗಾರ ಅದನ್ನುನು ಗುಲಗಂಜಿ ತ್ಕಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ೂಗಿ, ಒರೆ ಹಚಚಾ ನ್ೀಡಿ ‘ಹತ್ುತ
ರೂಪ್ರಾಯಿ’ ಯಂದ. ಪುಟಟ ‘ಹದಿನೆೈದಕ್ಕೆಕಾ ಕಡಿಮಯಾದರೆ ಮಾತ್ಸೆೀ ಬೆೀಡ’ ಎಂದ. ವಯವಹಾರದ ಮಾತನಂದ ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ
ಕಸವಿಸಯಾಯಿತ್ು.’ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿದೆ’ ಎಂದ ಸೊೀನೆಗಾರ. ‘ಅದೆಲಲಿ ನ್ನನ್ನಗೆ ಲೆಕಕಾವಿಲಲಿ. ಹದಿನೆೈದು ಕೊಡುತತೀರೀ
ಇಲಲಿವೀ’ ಎಂದು ಅಚಾಯರ್ಶೆರ ಮರ್ುಖನ್ೀಡಿ ತ್ನ್ನನು ವಯವಹಾರಜಞತ್ಸೆಯನ್ನುನು ಮಚಚಾರೆಂದು ಹುಬುಬ ಹಾರಿಸದ. ಆಚಾಯರ್ಶೆರು
ಅದಕ್ಕೆಕಾ ‘ಹತ್ಸಾತದರೆ ಹತ್ುತ. ನ್ನನ್ನನು ಖಚರ್ಶೆಷಗುಟ ಈಗ ಸ್ಕಾಕು’ ಎಂದು ಚಚೆರ್ಶೆ ಮಾಡಲು ಇಷಗಟವಾಗದೆ ಅಂದುಬಿಟಟರು. ಪುಟಟನಗೆ
ಪ್ರೆಚಾಚಾಯಿತ್ು. ಸೊೀನೆಗಾರನ್ನ ಮರ್ುಖ ಅಗಲವಾಯಿತ್ು. ಹತ್ುತ ರೂಪ್ರಾಯಿಯನ್ನುನು ಎಣಸಕೊಟುಟ ಕ್ಕೆೈಮರ್ುಗಿದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು
‘ಉಪಕ್ಕಾರವಾಯಿತ್ು’ ಎಂದು ಹೊರ ಬಂದರು.
ಹೊರಬಂದದೆದೀ ತ್ಡ ಪುಟಟ ಪರಚಕೊಳಳೆಲು – ಒಳೆಳೆ ಕ್ಕೆೈಹಿಡಿದ ಹೆಂಡತಯ ಹಾಗೆ: ‘ಏನ್ೀ ನಮರ್ಗೆ ಉಪಕ್ಕಾರ ಮಾಡೀಣ ಅಂತ್
ಹೊೀದರೆ ನ್ನನ್ನನು ಮಾನಾನೆೀ ಕಳೆದಿರಲಲಿರಿ. ನ್ನನ್ನನುಮಾತಗೆ ಇನ್ನುನು ಅವನ್ನ ಹತತರ ಬೆಲೆಯೀ ಇಲಲಿ – ಹೊೀಗಲ್ – ಆದರೆ ಐದು
ರೂಪ್ರಾಯಿಗೆ ನಮರ್ಗೆ ನಾಮರ್ವಲಲಿ! ಕಲ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮರ್ಮ ಹಾಗೆ ಬೆಪಪರಾಗಿರಕೂಡದು, ತಳಿಯಿತ್? ಅಕಕಾಸ್ಕಾಲ್ಗಳು ಸವತ್ಃ ಅಕಕಾನ್ನ
ಬಂಗಾರವನೆನುೀ ಕದಿೀತ್ಸಾರಂತ್ಸೆ, ಕ್ಕೆೀಳಿದಿೀರ?’
‘ಹಣದ ಆತ್ುರವಿತ್ುತ. ದುಡುಕಬಿಟೆಟ ಕಷಮಿಸು.’
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ವಿನ್ನಯದಿಂದ ಪುಟಟನ್ನ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ನ್ೀಯಿಸಲು ಇಚಛಸದೆ ಎಂದರು. ಪುಟಟ ಮತ್ತಗಾಗಿ:
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‘ನಮರ್ಮನ್ನುನು ನ್ೀಡಿದ ಕೂಡಲೆ ತಳಿಯಿತ್ು. ನೀವು ಬಹಳ ಸ್ಕಾಧ್ು ಅಂತ್ನಮರ್ಮನ್ನುಬಬರನೆನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು. ನಮರ್ಮನ್ನುನು
ಬಸುಸಾ ಹತತಸ ನಾನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗುವೆ. ಈಗ ನಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ನ್ನಮರ್ಮ ಪ್ರೆೈಕಯ ಜನ್ನ ಒಂದಿದೆ. ಅವರನ್ನುನು ನಾನ್ನು
ನ್ೀಡಿ ಬರಬೆೀಕು. ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಬನನು. ಮರ್ತ್ಸೆತ ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಚಂತ್ಸೆಯಿಲಲಿ. ಸ್ಕಾಯಂಕ್ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ
ಪಂಕತಯ ಮೀಲೆ ಪಂಕತ ಊಟ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ರಾತ್ಸೆರ ಇಲೆಲಿ ಎಲಾಲಿದರೂ ಮರ್ಲಗಿದುದ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಎದುದ ಐದು ಮೈಲ್ ನ್ನಡೆದರೆ ತೀಥಕರ್ಶೆಹಳಿಳೆ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗುಂಬೆಗೆ ಬಸಸಾದೆ. ಟಾಯಕಸಾಯಲ್ಲಿ ಘಟಟ ಇಳಿದರೆ ನೆೀರ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆಕಾ ಬಸುಸಾ’ ಎಂದ.
ಕುಂದಾಪುರದ ದಾರಿ ಖಚರ್ಶೆಗೆಂದು ಉಂಗುರ ಮಾರಿ ಬಂದ ಹಣವನ್ನುನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆಕಾ ಸಕಕಾಸಕೊಂಡು ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ‘ಸರಿ’ ಎಂದರು .
‘ಹಣ ಜೊೀಕ್ಕೆ. ‘ ಎಂದು ಪುಟಟ ಎಚಚಾರಿಸದ.
ಊಟಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗಿದಾದಗ ಮತ್ತಗೆ ಇವನಂದ ಜಾರಿಬಿಟಟರಾಯಿತ್ು ಎಂದುಕೊಂಡರು. ಯಾವ ಅಪ್ರೆೀಕ್ಕೆಷಯೂ ಇಲಲಿದೆ ತ್ನ್ನನು ಜಿೀವನ್ನದಲ್ಲಿ
ಒಳಗಾಗಲೆತನುಸುವ ಪುಟಟನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಖಂಡಿತ್ ಪ್ರಾರರಬಧ ಕಮರ್ರ್ಶೆದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸನನುವೆೀಶ ಎನನುಸತ್ು. ಯಾವ
ಜನ್ನಮದ ಋಣವೀ ಹಿೀಗೆ ತೀರುತತರಬಹುದು. ಒಟುಟ ಮರ್ನ್ನುಷಗಯನ್ನ ಸಹವಾಸದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಲಲಿ. ಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ಬಳಸಕೊಳುಳೆವಬಳಿಳೆ.
ನ್ನನ್ನನು ಬಾಳು ನ್ನನ್ನನುದೆಂದು ಯಾವ ಮರ್ುಖದಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕಾಧ್ಯ.
‘ಹಿೀಗೆ ಬನನು’ ಎಂದು ಪುಟಟ ಜನ್ನ ಕಕಕಾರಿದ ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದ ಮಾಗರ್ಶೆವಾಗಿ ಒಂದು ಓಣಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀದ . ನ್ನಡೆಯುತ್ತ
ನ್ನಡೆಯುತ್ತ ಅವರು ಒಂದು ನಜರ್ಶೆನ್ನವಾದ ಪರದೆೀಶಕ್ಕೆಕಾ ಬಂದುಬಿಟಟರು. ಅಲಲಿಂದು ಹಳಳೆ. ಹಳಳೆ ದಾಟಲು ಬಿದಿರಿನ್ನ ಬಂಬಿನ್ನ
ಸ್ಕಾರ. ಬೆೀಲ್ ದಾಟಿ ಗದೆದಗೆ ಬಂದರು. ಗದೆದಯಂಚಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆಯುತತದದಂತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಕೊೀಳಿ ಅಂಕದ ನೆನ್ನಪ್ರಾಯಿತ್ು.
ಹೆೀಗೆ ಒಂದು ಹುಂಜ ಇನ್ನುಂದನೆನುೀರಿ ರೆಕ್ಕೆಕಾಗಳ ಕೊೀಲಾಹಲದಲ್ಲಿ ನ್ನುರಿಯಿತ್ು – ಹರಿದು, ಪರಚ, ಒಳಕ್ಕೆಕಾಒಳಕ್ಕೆಕಾ. ಬಿಸಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ
ಚೂಪ್ರಾಗಿ ಹೊಳೆದ ಚೂರಿ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಆ ಕಣಣೊಗಳು. ಹೆಂಡದ ವಾಸನೆ ಎಳೆದು ಹೊಯುದ ಬಿಡಿಸದರೂ ಅಂಗಾತ್ ಮರ್ಲಗಿಸಕೊಂಡು
ಗಾಯವನ್ನುನು ಹೊಲ್ಯುತತದಾದಗಲೂ ಕೊಕ್ಕ್ ಕೊಕ್ಕ್ ಎಂದು ತ್ುಯುಯತತದದವು. ಛಲದ ದುರಾಶೆಯ ರಾಕಷಸಲೀಕ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ನು
ಅತ್ಂತ್ರ ಪಶಾಚಯಂತದೆದ. ಗಾಬರಿಪಟಿಟ : ನ್ನನ್ನನು ನಶಚಾಯದ ಕರಯಯಿಂದ ಆ ಲೀಕಕ್ಕೆಕಾ ನಾನ್ನು ಮಾಪರ್ಶೆಟಟರೆ? ಮರ್ತ್ಸೆತ ಆ ದಂಬರ
ಹುಡುಗಿ. ಸುಪಟವಾಗಿ ಎದುದಕ್ಕಾಣುವಂತ್ಸೆ ಬಿಗಿಯಾದ ಬಟೆಟತೊಟುಟ, ಬಿದುರುಗಳದ ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಕಾಶದಲ್ಲಿ ತ್ುಯದ ಕಸರತ್ುತ.
ಸರರನಳಿದುಬಿಟಟಳು. ಕುಣದಳು. ತ್ಳಿಳೆದರೆ ಕುಂಯ್ ಗೊಯಿಂಕ್ಕ್ ಎನ್ನುನುವ ಗೊೀಲ್. ಬಣಣೊದ ನೀರು. ಗರಕ್ಕೆಕಾಂಬ ತ್ಸೆೀಗು, ಅಪ್ರೆೀಕ್ಕೆಷ,
ಅನ್ನುಭವ, ತ್ೃಪತ. ತ್ತ್ಪರವಾದ ಕಣುಣೊಗಳು. ಕಣುಣೊಗಳು, ಬಣಣೊಬಣಣೊದ ಟೆೀಪು ಬೆಲೂನ್ನುಗಳ ಮರ್ಧ್ಯೆಯ, ತ್ಸೆೀರಿನ್ನ ಶಖರದ ಸುತ್ತ, ನ್ನನ್ನನು ಬೆನ್ನನು
ಹಿಂದೆ, ಎರಡು ಪಕಕಾಗಳಲ್ಲಿ. ರೆಕ್ಕೆಕಾ-ಚೂರಿ-ಕೊಕುಕಾ-ಉಗುರುಗಳ ಸುತ್ತ ಕಣುಣೊಗಳು. ತ್ದೂರಪ, ತ್ತ್ಪರ. ಅಪ್ರೆೀಕ್ಕೆಷ ತ್ೃಪತಗ ಅದೆವೈತ್.
ತ್ತ್ತವಮರ್ಸ. ತ್ತ್ತವಮರ್ಸ. ನ್ನನ್ನಗೆ ದಿಗುಲು : ಪ್ರೆರೀತ್ತ್ವ ಕಳೆದು ರಾಕಷಸತ್ವ ಪ್ರಾರಪತವಾಗುವ ದಿಗಿಲು.
‘ನಾವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗುತತದೆದೀವೆ. ಗೊತೊತೀ?’ ಪುಟಟ ಬಿೀಡಿ ಹತತಸ ತ್ುಂಟನ್ನಗು ನ್ನಗುತ್ತ ಕ್ಕೆೀಳಿದ.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ ಗೊತತಲಲಿವೆಂದು ತ್ಲೆಯಾಡಿಸದರು.
‘ನಮರ್ಮ ಮರ್ಜಿೀರ್ಶೆನ್ನನು ಬೆೀಕ್ಕಾದರೆ ಒಪಪದೆ, ಮಾರಾಯರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕ್ಕೆ ಕ್ಕೆೀಳದೆ ನ್ನಡಿ ಎಂದರೆ ನ್ನಡೆದುಬಿಡುತತೀರಿ. ನಾನ್ನು ಸವಲಪ
ಹಾಗೆಯೀ, ಮಾರಾಯರೆ. ಒಂದು ಸ್ಕಾರಿ ನ್ನನ್ನನು ಮಿತ್ರನ್ಬಬನ್ನ ಸಂಗಡ ಹಿೀಗೆ ನಾನ್ನು ಶವಮಗಗೆಕೂಕಾ ಹೊೀಗಿಬೆಟೆಟ. ಪುಟಟ ಹೊೀದರೆ
ಹೊೀದಲೆಲಿ ಅಂತ್ ನ್ನಮರ್ಮ ಮಾವಂದರಿಗೆ ಅಷಗುಟ ಅಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನ, ‘ಪುಟಟನ್ೀ? ನ್ನಮರ್ಮ ಪುಟಟ ಬಿಟಟರೆ ಸಗ; ಸಕಕಾರೆ ಬಿಡ’ ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತರೆ
ಅವರು,’
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‘ಯಾರ ನಮರ್ಮ ಪ್ರೆೈಕಯವರ ಮರ್ನೆಗೆ ಎಂದಿರಿ ಅಲಲಿವೆ?’
‘ಆಚಾರೆರ್ಶೆ, ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಏಕವಚನ್ನದಲೆಲಿ ಕರಿೀರಿ. ನೀವು ನ್ನನ್ನನು ಬಹುವಚನ್ನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯೀದು ನ್ನನ್ನನು ಆಯಸಸಾಗೆ ಒಳೆಳೆಯದಲಲಿ.’
‘ಆಗಲ್.’
‘ಇಲೆಲಿೀ ಒಂದು ತೊಟ. ಆ ಅದೆೀ ನ್ೀಡಿ. ಅದನ್ನುನು ಗುತತಗೆ ಹಿಡಿದು ನ್ನಮರ್ಮ ಪ್ರೆೈಕಯವಳೊಬಬಳು ಇದಾದಳೆ. ಒಬಬಂಟಿಯಾಗಿ. ಬಲು
ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆದ ಹೆಂಗಸು. ಕ್ಕೆೈತೊಳೆದು ಮರ್ುಟಟಬೆೀಕು, ಅಂತ್ಹ ರೂಪು. ನ್ನನ್ನಗೆ ದೂರದ ಸಂಬಂಧ್. ನಮರ್ಮಂತ್ಹ ವೆೈಧಿಕ ಬಾರಹಮಣರೆಂದರೆ
ಬಲು ಮರ್ಯಾರ್ಶೆದೆ. ಅವಳಿಗಷಗುಟ ಮರ್ುಖ ತೊೀರಿಸಬಿಟುಟ ನ್ನಡೆದುಬಿಡುವ. ಇಲಲಿದಿದದರೆ ‘ಏನ್ ಪುಟಟ ಬಂದಿದಿದಯಂತ್ಸೆ, ಮರ್ುಖ
ತೊೀರಿಸ ಇದಿದೀಯೀ ಸತತಯೀ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಲ್ಕೂಕಾ ನನ್ನಗೆ ಅವಸರವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್’ ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತಳೆ. ನ್ೀಡಿ, ನ್ನನ್ನಗೆ ಯಾರ
ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನೂನು ನ್ೀಯಿಸಲ್ಕೂಕಾ ಇಷಗಟವಿಲಲಿ. ಮರ್ನ್ನುಷಗಯನ್ನ ಜಿೀವ ಅಂದರೆ ಈಗಲೀ, ಇನ್ನುಂದು ಘಳಿಗೆಯೀ. ಯಾಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನನು
ನ್ೀಯಿಸಬೆೀಕು ಹೆೀಳಿ. ಅದಕ್ಕೆಕಾ ನಾನ್ನು ಎಲಲಿದಕ್ಕೆಕಾ ಹಾ ಎಂದು ಬಿಡುವೆ. ಆದರೂ ನ್ಡಿ ಮಾರಾಯರೆೀ, ನ್ನನ್ನನು ಹೆಂಡತಯಬಬಳು
ಮಾತ್ರ ತಂಗಳಿಗೊಮಮ ತ್ಸೌರಿಗೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ದಂಬಾಲುಬಿೀಳುತ್ಸಾತಳೆ. ಮದಮದಲು ಹಾ ಎಂದೆ. ಆಮೀಲೆ ಉಹೂ ಎಂದೆ.
ಹೊಡೆದು ನ್ೀಡಿದೆ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಅಯಯೀ ಎನಸುತ್ತದೆ, ಹಾಡು ಕ್ಕೆೀಳಿರಬೆೀಕು ನೀವು : ‘ಮರ್ಡದಿಯ ಹೊಡೆದಾನ್ನು! ಮರ್ನ್ನದಳಗೆ
ಮರ್ರುಗಾಯನ್ನು! ಒಳಗೊೀಗಿ ಕ್ಕಾಲ ಹಿಡಿದಾನ್ನು! ಒಳಗೊೀಗಿ ಕ್ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ತ್ಸಾ ಕ್ಕೆೀಳಾಯನ್ನು! ನಾನೆಹಚಚಾ ನನ್ನಗೆ ತ್ವಹೆರ್ಶೆಚಚಾ’ – ಹಾಗೆ
ನಾನ್ನು.’
‘ಇಕೊ ಬಂದುಬಿಟೆಟವು’ ಎಂದು ತೊೀಟದ ಮಲಕಕಾದದ ಹೆಂಚು ಹೊದೆಸದ ಮರ್ನೆಗೆ ಬಂದರು. ‘ಇದಾದಳೊ ಇಲಲಿವೀ. ಜಾತ್ರಗೆ
ಹೊೀಗಿರಲ್ಕೂಕಾ ಸ್ಕಾಕು’ ಎಂದು ಪುಟಟ, ‘ಪದಾಮವತೀ’ ಎಂದು ಕರೆದ. ಜಗುಲ್ಯ ಮೀಲೆ ಚಾಪ್ರೆಯ ಮೀಲೆ ಕೂತ್
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ‘ಬಂದೆ’ ಎನ್ನುನುವ ಹೆಣಣೊನ್ನ ಕೊೀಮರ್ಲಧ್ವನ ಕ್ಕೆೀಳಿಸತ್ು. ಆಪ್ರಾಯಯಮಾನ್ನವಾದ ಧ್ವನ. ಭಯ. ಇವಳು
ಯಾರು? ಪುಟಟ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ. ‘ಬಂದಿರಾ’ ಎಂದು ಉಪಚಾರ ಹೆೀಳಿತ್ು ಅದೆೀ ಧ್ವನ.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಬೆಚಚಾ ತರುಗಿ ನ್ೀಡಿದರು. ಹೊಸಲನ್ನುನು ದಾಟಿ ಕಂಬವನ್ನುನು ಎತತದ ಕ್ಕೆೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಂತದದಳು. ತ್ನ್ನನು
ಕಣುಣೊ ತರುಗಿದ ಕಷಣ ಎದೆಯ ಮೀಲೆ ಸ್ಕೆರಗೆಳೆದುಕೊಂಡಳು. ‘ಯಾರನ್ನುನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆದೀನೆ ನ್ೀಡು. ಆಚಾಯರ್ಶೆರು.
ಎಂದ ಪುಟಟ. ‘ಬಂದಿರಾ’ ಎಂದಳು ಮರ್ತೊತಮಮ ನಾಚ. ‘ಒಂದಿಷಗುಟ ಗಂಗಾಮರ್ೃತ್ ಕೊಡಲೆ?’ ಎಂದಳು. ‘ಹಾಲುಹಣಾಣೊದರೂ
ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಳಿಳೆ’ ಎಂದು ಅಗರಹಮಾಡಿ ಒಳಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀದಳು. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಮೈಬೆವತ್ುಬಿಟಿಟತ್ು. ಅನ್ನುಮಾನ್ನವೆೀ ಇಲಲಿ :
ಮಾಲೆೀರರವಳು. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವಳು. ನ್ನನ್ನನುನನುಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ಕೆ ಪುಟಟ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ? ಪುಟಟನ್ನ ಮಾತ್ಸೆೀ ಇಲಲಿ.
ವಟಗುಟುಟತತದದವ ಸುಮರ್ಮನಾಗಿಬಿಟಿಟದಾದನೆ. ತ್ನ್ನನು ಬೆನನುನ್ನ ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಕಣುಣೊಗಳು ನ್ೀಡುತತವೆ ಎಂದು ದಿಗಿಲಾಯಿತ್ು. ಆ
ನ್ೀಡುವ ಕಣುಣೊಗಳಿಗೆ ತ್ಸಾನ್ನು ಬಚಚಾಟಟ ಪದಾಥಕರ್ಶೆವಾಗಿಬಿಟಿಟದೆದೀನೆ ಎನನುಸತ್ು. ತರುಗಿ ನ್ೀಡಲು ಹೆದರಿಕ್ಕೆ. ಆಸ್ಕೆ. ಆ ಕಣುಣೊಗಳು
ಏನ್ನನ್ನುನು ಹೆೀಳುವುವೀ? ಕಣುಣೊ ಕಣಣೊನ್ನುನು ಸಂಧಿಸದ ಕುಡಲೆ ಅಮರ್ೂತ್ರ್ಶೆವಾದದುದ ಏನ್ನು ರೂಪ ತ್ಸಾಳಿ ಬಿಡುವುದೀ? ನೀಳವಾದ
ಕಪುಪ ಕಣುಣೊಗಳು. ಎದೆಯ ಮೀಲೆ ಇಳಿಬಿಟಟ ಕೃಷಗಣೊಸಪರ್ಶೆದ ಜಡೆ. ಗಳದ ಮೀಲೆ ತ್ೂಗಿದ ಹುಡುಗಿ, ಚೂರಿ-ರೆಕ್ಕೆಕಾ-ಕೊಕುಕಾ-ಪುಕಕಾ.
ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಒಡಿಡದ ಪುಷಗಟ ಮಲೆ. ಬೆಳಿಳೆಯ ಮರ್ಣಣೊನ್ನ ಬಣಣೊದ ನ್ನಗನು ಮಲೆ. ಎಲಲಿವನ್ನೂನು ಬಿಚಚಾಟಟ ಪದಾಥಕರ್ಶೆದಂತ್ಸೆ
ನ್ೀಡಿಬಿಡುವ ರೆಪ್ರೆಪ ಮಿಟುಕದ ಕಣುಣೊ ಬೆನನುನ್ನ ಹಿಂದೆ. ಕೃಷಗಣೊಸಪರ್ಶೆದ ಕಣಣೊಗೆ ಪಕಷ ಪರವಶ. ಬಿೀತ. ತರುಗಿದರು. ನಜ. ತ್ಟೆಟಯನ್ನುನು
ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕದುದ ನ್ೀಡುತತದದ ಕಣುಣೊಗಳು. ಬಾಗಿಲ್ನಂದ ಇಣುಕ ನ್ೀಡುತತದದ ಕಣುಣೊಗಳು ಸರೆರ್ಶೆಂದು ಕತ್ತಲ್ಗೆ ಹೊೀದವು.
ಬಳೆ ಸದಾದಯಿತ್ು. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಬೆಳಕಗೆ ಬಂದಳು. ನೆಮರ್ಮದಿ. ದೆೀಹದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕೆಯನ್ನುನು ಕೊರೆಯುತ್ತ ತರುಗಿದ ಒಂದು ನರಿೀಕ್ಕೆಷ.
ತ್ಟೆಟಯನನುಡಲು ಬಗಿಗೆದಾಗ ಜಾರಿದ ಸ್ಕೆರಗು, ಮರ್ುಂದಕೊಕಾಡಿಡದ ಮಲೆ. ಬಾರವಾಗಿ ನ್ೀಡಿದ ಬೆೀಡಿದ ಕಣುಣೊ. ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಯ
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )

ಸಂಸ್ಕಾರ - ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

ಸಂಚಾರ. ಅವರ ಕಣುಣೊಗಳು ಕುದಿಯುತ್ತ ನ್ೀಡಿದವು. ಬೆನನುನ್ನ ಹಿಂದಿನ್ನ ಕಣುಣೊಗಳಿಗೆ ಬಿಚಚಾಟಟ ಪದಾಥಕರ್ಶೆವಾಗಿಬಿಟಟ ಭಾವನೆ
ಮಾಯವಾಯಿತ್ು. ಈಗ ತ್ಸಾವೆೀ ಆ ಕಣುಣೊಗಳು. ತ್ತ್ತವಮರ್ಸ. ‘ಯಾವ ಕಡೆಯವರೀ ಎಂದಳು, ತ್ಸೆೀಜಸವಗಳಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಣುತತದದ
ಆಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು ನ್ೀಡಿ ಪದಾಮವತ. ‘ಕುಂದಾಪುರದವರು’ ಎಂದ ಪುಟಟ. ‘ಶೀನ್ನಪಪಯಯನ್ನವರ ಪರಿಚಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಸುಳುಳೆ
ಹೆೀಳಿದ. ‘ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದ ವೆೈವಾಟು ನ್ೀಡುತ್ಸಾತರೆ’ ಎಂದು ಇನ್ನುಂದು ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳಿದ. ‘ವಸೂಲ್ ಕ್ಕೆಲಸಕ್ಕೆಕಾ ಈ ಪ್ರಾರಂತ್ಕ್ಕೆಕಾ
ಬಂದವರು’ ಎಂದು ತ್ನ್ನಗಿನ್ನುಂದು ಹೊಸ ವಯಕತತ್ವವನೆನುೀ ಕೊಟುಟಬಿಟಟ. ಅಪರಿಚತ್ರ ಕಣುಣೊಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪ, ಹೊಸ ವೆೀಷಗ.
ನಾನ್ನು ನಜವಾಗಿ ಯಾರೆಂದು ಅನ್ನುಮಾನ್ನ ಬರುವಷಗುಟ ಒಂದು ದಿನ್ನದಲೆಲಿೀ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ವಯಕತಯಾಗಿಬಿಟೆಟ . ಆಗಲ್. ನ್ನಡೆದದುದ
ನ್ನಡೆಯಲ್. ಕ್ಕಾಯುತ್ತ ಕೂತ್ರು. ನ್ನುರಿದ ಪಕಷ, ನ್ನುರಿಸಕೊಂಡ ಪಕಷ, ಚೂರಿ. ಹಸಹಸ ಪ್ರಾರಣವನ್ನುನು ಮರ್ುಟಿಟಬಿಟಟಂತ್ಸೆ. ಕಟಾರನೆ
ಕರುಚ ನ್ನಶೆಚಾೀಷಟತ್ಳಾಗಿ ಬಿದದ ಭಾಗಿೀರಥಿ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಬೆಂಕಯಲ್ಲಿ ಧ್ಗಧ್ಗನೆ ಉರಿದು ತ್ನ್ನನು ತ್ಪ್ೀಭೂಮಿ. ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಭರಷಗಟನಾದೆ.
ಈ ಕಣುಣೊಗಳಿಗೆ ಬಿದುದ ಪ್ರೆರೀತ್ತ್ವದ ತ್ಸಾಯಗ, ಪ್ರಾರಯಶಃ.
ಪದಾಮವತ ತ್ನ್ನನು ಕಣಣೊಗೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಸಕಕಾದಂತ್ಸೆ ಹೊೀಗಿ ಬಾಗಿಲ್ನ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಳು. ಹಾಗೆ ಕೂತ್ು ತ್ನ್ನನುನ್ನನುವಳು
ನ್ೀಡುತತದಾದಳೆಂದು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಕಸವಿಸಯಾಗತೊಡಗಿತ್ು. ಕತ್ತನ್ನುನು ಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆತ್ಂದು ತರುಗಿಸದರು. ಎದೆ
ಹೊಡೆದುಕೊಳುಳೆತತತ್ುತ. ಪದಾವವತ ಎದುದ ಎಲೆಯಡಿಕ್ಕೆ ತ್ಟೆಟಯನ್ನುನು ತ್ಂದಿಟಟಳು. ಪುಟಟ ಎಲೆಗೆ ಸುಣಣೊ ಹಚಚಾ ಬೆರಳುಗಳ ಸಂದಿ
ಸಕಕಾಸ, ಅಡಿಕ್ಕೆಯನ್ನುನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೆದು ಮಾತಗೆ ಪ್ರಾರರಂಭಸದ. ಪದಾಮವತ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಬಾಗಿಲ್ನ್ನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಳು. ಪುಟಟ ಹೆೀಳಿದ:
‘ಆಚಾರುರ್ಶೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಕಾರು. ಹಾಗೆ ಹರಟುತ್ತ ಬಂದೆವು. ಕುಂದಾಪುರದ ಮಾಗರ್ಶೆವಾಗಿ ಹೊರಟವರು ಇವರು. ನಾನ್ನು ಹೆೀಳಿದೆ
– ಇವತ್ುತ ರಾತ್ಸೆರ ಇಲೆಲಿ ತ್ಂಗಿದುದ ನಾಳೆ ತೀಥಕರ್ಶೆಹಳಿಳೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬಸುಸಾ ಹಿಡಿದರಾಯಿತ್ು ಅಂತ್, ಅಲಲಿವೆ?’
ಪದಾಮವತ ನಾಚಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ಸಾತಯಪಡಿಸುತ್ತ ಅಂದಳು:
‘ಖಂಡಿತ್. ಇಲೆಲಿ ರಾತ್ಸೆರ ಮರ್ಲಗಿದುದ ಹೊೀದರಾಯಿತ್ು.’
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಮರ್ೂಛೆರ್ಶೆ ಬಂದಂತ್ಸಾಯಿತ್ು. ಕವಿ ಗವೆವಂದು ಕ್ಕೆೈ ಬೆವತತ್ು. ಬೆೀಡ. ಬೆೀಡ. ಇವತ್ುತ ಬೆೀಡ. ನಾಳೆ
ನಶಚಾಯಮಾಡಿಬಿಡಬೆೀಕ್ಕಾದ ಗಳಿಗೆ ಈ ಕಷಣದಲೆಲಿೀ ಪ್ರಾರಪತವಾಗಿಬಿಡಬಹುದೆಂದು ನಾನ್ನು ಎಣಸರಲ್ಲಲಿ. ಇವತ್ುತ ಬೆೀಡ. ನ್ನನ್ನಗೆ
ಸೂತ್ಕ. ಹೆಂಡತಯನ್ನುನು ಸುಟುಟ ಬಂದಿದೆದೀನೆ. ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವವನನುನ್ನೂನು ತ್ಸೆಗೆದಿಲಲಿ. ಕೊಳೆಯುತತದೆ. ಹದುದಗಳು ಮರ್ನೆಯ ಮೀಲೆ
ಬಂದು ಕೂತವೆ. ಹೆೀಳಿಬಿಡಬೆೀಕು. ಸತ್ಯ ನ್ನುಡಿದು ಬಿಡಬೆೀಕು. ಇಲ್ಲಿಂದೆದುದ ಧ್ಯಾವಿಸಬಿಡಬೆೀಕು. ಅಂತ್ಧ್ಯಾರ್ಶೆನ್ನವಾಗಿಬಿಡಬೆೀಕು.
ಆದರೆ ದೆೀಹ ಅಲೆಲಿ ಗಟಿಟಯಾಗಿ, ಪದಾಮವತ ನರಿೀಕ್ಕೆಷಯಲ್ಲಿ ನ್ೀಡುತತರುವ ಪದಾಥಕರ್ಶೆವಾಗಿ ಕೂತ್ುಬಿಟಿಟತ್ು. ಪುಟಟ ಹೆೀಳಿದ:
‘ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ. ಇವರದಿದನ್ನೂನು ಊಟವಾಗಿಲಲಿ. ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ಸಾತರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧ್ಮರ್ರ್ಶೆಸಥಳದ ಮೀಳ
ಬಂದಿದೆಯಲಲಿವೆ? ನ್ೀಡಲು ಹೊೀಗುತತಯ?’
‘ಇಲಲಿವಪಪ. ಸ್ಕಾಯಂಕ್ಕಾಲ ಹೊೀಗಿ ದೆೀವರ ದಶರ್ಶೆನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡುವೆ. ನಮರ್ಗಾಗಿ ಕ್ಕಾಯುವೆ.’
ತ್ಸಾನ್ನು ಹಾ ಹೂ ಎನ್ನನುದೆ ಪುಟಟ-ಪದಾಮವತಯರ ನ್ನಡುವೆ ತ್ನ್ನನು ಬಾಳಿನ್ನ ನಶಚಾತ್ವಾಗಿ ಬಿಟಿಟತ್ು. ‘ಏಳಿರಿ’ ಎಂದು ಪುಟಟ. ಆಚಾಯರ್ಶೆರು
ಎದುದ ನಂತ್ರು. ಪದಾಮವತಯನ್ನುನು ನ್ೀಡಿದರು. ಸ್ಕಾನುನ್ನಮಾಡಿ ಎಣೆಣೊ ಹಾಕದ ಕೂದಲು. ಮಾಂಸದಿಂದ ಪುಷಗಟವಾದ ತೊಡೆ, ನತ್ಂಬ,
ಎದೆ, ನೀಳ, ಎತ್ತರ ರೂಪ. ಕಣುಣೊಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳಪು. ನರಿೀಕ್ಕೆಷ. ಕ್ಕಾದಿದೆ. ಪುಷಗಟವತಯಾಗಿ ಐನರಿೀನ್ನ ಸ್ಕಾನುನ್ನಮಾಡಿರಬೆೀಕು. ಉಸರಿಗೆ
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ಮಲೆಗಳು ಉಬಿಬ ತ್ಗುಗೆತತವೆ. ಒತತಕೊಂಡರೆ ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಟಿಯುತ್ತವೆ. ಹುಲ್ಲಿನ್ನ ಸುಗಂಧಿಯ ವಾಸನೆ. ತ್ಸೆೀರು ತ್ಸೆೀರು
ಮಿಣುಕುಹುಳ, ಬೆಂಕ-ಕಟಿಟಗೆಗೆ ಹತತ, ಮರ್ತ್ಸೆತ ಕ್ಕೆೈಕ್ಕಾಲ್ಗೆ ಹತತ, ಹೊಟೆಟಯಲ್ಲಿ ಪಚಪಚ ಬೆಂದು, ಚೀರಿ, ಸಡಿದು, ಬುರುಡೆಯನ್ನುನು
ಚಳಳೆನೆ ಸೀಳಿ ಎದೆಗೆ ನಾಲಗೆ ಚಾಚದ ಅಗಿನು. ಇನ್ನೂನು ಸುಡದ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವ. ಮರ್ಹಾಬಲ ಹೆೀಗೆ ಗುಡಿಗುಡಿ ಸ್ಕೆೀದುತ್ತ ಚಾವಡಿಯ
ಮೀಲೆ ಕೂತ್ುಬಿಟಟ. ಬಿದಿರು ಗಳದ ಮೀಲೆ ತ್ೂಗಿತ್ು. ತ್ುಯಿಯತ್ು. ಯಾಜಞವಲಕಾಯರು ಕರೆದು ಹೆೀಳಿದರು : ಪರೀತ. ಯಾರ ಮೀಲೆ
ಪರೀತ, ಹೆಂಡತಯಂಬ ಪರೀತ, ನ್ನನ್ನನು ಮೀಲೆ ನ್ನನ್ನನು ಪರೀತ, ದೆೀವರೆಂಬ ಪರೀತ, ನ್ನನ್ನನು ಮೀಲೆ ನ್ನನ್ನನು ಪರೀತ. ಮರ್ೂಲ ಹುಡುಕುವೆ.
ಗೆಲುಲಿವೆ. ನ್ೀಡಿದರು, ಮಚಚಾದರು, ದೀಣಯಲ್ಲಿ ವಾಯಸ ಕಮರ್ಂಡಲ ಹಿಡಿದು ಹುಟಿಟದ. ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟ. ‘ಹೊೀಗಿ ಬನನು ಹಾಗಾದರೆ.
ನಾನ್ನು ಕ್ಕಾದಿರುವೆ’ ಎಂದಳು ಪದಾಮವತ. ಮರ್ುಖಯವಾಗಿ ಮಾರುತ ಕ್ಕೆೈಕೊಟುಟಬಿಟಟ. ಮರ್ಹಾಬಲ ಮೀಸ ಮಾಡಿದ. ನಾರಣಪಪ ರಚುಚಾ
ತೀರಿಸಕೊಂಡ. ಬಾರಹಮಣರು ಬಂಗಾರಕ್ಕಾಕಾಗಿ ಆಸ್ಕೆಪಟಟರು. ಚಂದಿರ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಂತ್ಳು – ಕೊಟಟಳು – ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟಳು. ಭಾಗಿೀರಥಿ
ಚೀರಿ ಸತ್ುತಬಿಟಟರು. ಪುಟಟ ಬೆನನುನ್ನ ಮೀಲೆ ಕ್ಕೆೈಯಿಟುಟ. ಗದೆದಯಂಚಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಸದ. ‘ಏನೆನ್ನುನುತತೀರಿ’ ಎಂದು. ‘ನಾನ್ನು
ಊಹಿಸದಂತ್ಸೆಯೀ ಆಯಿತ್ು’ ಎಂದ. ‘ಅದು ಕಳಪ್ರೆ ಜನ್ನವೆಂದು ತಳಿಯಬೆೀಡಿ, ಮಾರಾಯರೆ. ಶೂದರರಾರು ಸತ್ತಮರ್ುತ್ತ
ಸುಳಿದಿದಿದಲಲಿ. ಅಂತಂಥಕ ಸ್ಕಾಮಾನ್ನಯ ಬಾರಹಮಣರಿಗೂ ಒಪುಪವ ಜಿೀವವಲಲಿ. ದುಡಿಡಗಲಲಿ, ಕ್ಕಾಸಗಲಲಿ. ನೀವೆೀ ನ್ೀಡಲ್ಲಲಿವೆ?
ತೊೀಟವಿದೆ. ಋಷಗಳಿಗೂ ಮರ್ನ್ನಸ್ಕಾಸಾಗಿ ಬಿಡಬೆೀಕು – ಹಾಗಿದಾದಳೆ. ಮರ್ತ್ಸೆತಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನ್ನು ಅಂದ ಸುಳಳೆನ್ನುನು ಬಯಲು
ಮಾಡಿಬಿಡುತತರೀ ಎಂದು ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆದ. ಒಪಪಗೆಯಾಯಿತ್ು ತ್ಸಾನೆ? ಈ ಪುಟಟ, ಸ್ಕೆನುೀಹಕ್ಕೆಕಾ ಏನ್ನನಾನುದರೂ ಮಾಡುವವ.
ಪರೀಪಕ್ಕಾರಿ ಪುಟಟ ಎಂಬೀದು ನ್ನನ್ನನು ಬಿರುದು’ ಎಂದು ನ್ನಗುತ್ತ ಬೆನ್ನುನು ತ್ಟಿಟದ.
ಗದೆದ ದಾಟಿ, ಬೆೀಲ್ ದಾಟಿ, ಸ್ಕಾರ ಹಾಯದ, ಓಣಯಲ್ಲಿ ನ್ನಡೆದು ಮರ್ತ್ಸೆತ ಜಾತ್ಸೆರಯ ಗದದಲಕ್ಕೆಕಾ. ತ್ಸೆೀರಿನ್ನ ಸುತ್ತ ಜನ್ನ. ಸೊೀಡದಂಗಡಿಯ
ಸುತ್ತ ಜನ್ನ. ಮರ್ಂಗನ್ನನ್ನುನು ಕುಣಸುವವನ್ನ ಸುತ್ತ ಜನ್ನ. ಮರ್ಕಕಾಳ ಪೀಪ. ಬೆಲೂನ್ನು. ಈ ನ್ನಡುವೆ ಒಬಬ ಬೆೀತ್ಸಾಳ, ಪಶಾಚ. ಡಂಗುರ
ಸ್ಕಾರುತ್ತ ಒಬಬ ಜನ್ನಸಂದಣಯ ನ್ನಡುವೆ ನಂತ್ು ಕೂಗಿ ಕೂಗಿ ಹೆೀಳಿದ : ‘ಶವಮಗೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಲಿೀಗು ಮಾರಿ ಖಾಹಿಲೆ: ಶವಮಗೆಗೆಗೆ
ಹೊೀಗೊೀರು ಇದದರೆ ತೀಥಕರ್ಶೆಹಳಿಳೆೀಲ್ ಇನಾಕುಯಲೆೀಷಗನ್ ಮಾಡಿಸಕೊೀಬೆೀಕು; ಮರ್ುನಸಪ್ರಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಎಚಚಾರಿಕ್ಕೆ’. ಜನ್ನ
ಕುತ್ೂಹಲದಿಂದ ಕ್ಕೆೀಳಿ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಸೊೀಡ ಕುಡಿದರು. ಮರ್ಂಗನ್ನ ಕುಣತ್ಕ್ಕೆಕಾ ಗಹಗಹಿಸ ನ್ನಕಕಾರು. ಒಬಬ ಉದುರ್ಶೆ-ಕನ್ನನುಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸಾಡುವ
ದಿವಭಾಷಾಚತ್ುರ ನೆರೆದಿದದವರಿಗೆ ಮರ್ದದನ್ನುನು ಮಾರುತತದದ : ‘ಬರೆ ಒಂದಾಣೆ, ಏಕ್ಕ್ ಆಣಾ ಏಕ್ಕ್ ಆಣಾ. ಹೊಟೆಟ ನ್ೀವಿಗೆ,
ಕವಿನ್ೀವಿಗೆ, ಬಹುಮರ್ೂತ್ರಕ್ಕೆಕಾ, ಕ್ಕಾಲುವಾತ್ಕ್ಕೆಕಾ, ಮರ್ಕಕಾಳ ಖಾಹಿಲೆಗೆ, ಮರ್ುಟಿಟನ್ನ ದೀಷಗಕ್ಕೆಕಾ, ಕಜಿಜಗೆ, ಸೀತ್ ಜವರಕ್ಕೆಕಾ ಈ ಮಾತ್ಸೆರ.
ಮರ್ಲೆಯಾಳಿ ಪಂಡಿತ್ರು ಮರ್ಂತರಸ ಮಾಡಿದ ಈ ಮಾತ್ಸೆರ ಕ್ಕೆೀವಲ ಒಂದಾಣೆ. ‘ಏಕ್ಕ್ ಆಣಾ ಏಕ್ಕ್ ಆಣಾ…’ ಬಂಬಾಯಿ
ಪ್ರೆಟಿಟಗೆಯವ ಕುಣಯುತತದದ. ‘ತರುಪತ ತಮರ್ಮಪಪನ್ನನು್ ನ್ೀಡು! ಬಂಬಾಯಿ ಸೂಳೆ ನ್ೀಡು.’ ಮೀಲೆ ಮರ್ರದ ರೆಂಬೆಯಂದಕ್ಕೆಕಾ
ಮರ್ತ್ುತ ಕ್ಕೆಳಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆಕಾ ಬಿಗಿದಿದದ ದಪಪನೆಯ ಮಿಣಯ ಇಳಿಜಾರಿನ್ನಲಲಿಬಬ ದಂಬ ಜರೆನುರ್ಶೆ ಜಾರಿಬಿಟುಟ ನಂತ್ು, ಸಲಾಮರ್ು ಮಾಡಿದ.
ಬೆಲೂನ್ನನ್ನುನು ಬೆೀಡಿದ ಒಬಬ ಹುಡುಗನ್ನನ್ನುನು ತ್ಸಾಯಿ ಹೊಡೆದಳು. ಹುಡುಗ ಅತ್ತ. ಕ್ಕಾಫಿ ಹೊೀಟಲ್ನಂದ ಗಾರಮಾಫೀನ್ ಹಾಡು.
ಬಾಯರಿಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಣಣೊ ಬಣಣೊದ ಮಿಠಾಯಿ. ಗೌಡರ, ಹೆಗಗೆಡತಯರ ರಾಗವಾದ ಮಾತ್ು. ತ್ಸೆೀರಿನ್ನ ಮೀಲೆ ಬಡಬಡ ಮರ್ಂತ್ರ.
ಸ್ಕಾಮತ್ರ್ಶೆ ಬಾರಹಮಣರ ವಟವಟ ಮಾತ್ು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏತ್ನ್ನಮಧ್ಯೆಯ ನಶಚಾಯಿಸಬೆೀಕು. ತ್ಸಾನ್ನು ಇಪಪತ್ಸೆತೈದು ವಷಗರ್ಶೆದ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರವನ್ನುನು ಬಿಟುಟ
ಈ ಲೀಕದವನಾಗಿಬಿಡುವ ನಧ್ಯಾರ್ಶೆರ ಮಾಡಬೆೀಕು. ಇಲಲಿ. ಮದಲು ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಾಗಬೆೀಕು. ಆಮೀಲೆ ನಶಚಾಯ.
ಗುರುಗಳ ಅಪಪಣೆ ಪಡೆದು ಇವತ್ುತ ಗರುಡ ಲಕಷಮಣರು ಬಂದಿರುತ್ಸಾತರೆ. ಗುರುಗಳು ಬೆೀಡವೆಂದಿದದರೆ ನಾನೆೀನ್ನು ಹೆೀಳಬೆೀಕು.
ಮರ್ತ್ತದೆೀ ಸಂಕಟ.
ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದ ಸಮಿೀಪದಲ್ಲಿ ನಂತ್ರು. ಕುರುಡನ್ಬಬ ಶುರತಪ್ರೆಟಿಟಗೆ ಹಿಡಿದು ‘ಹೆೀಗೆ ಮಚಚಾಸಲ್, ಅಚರ್ಶೆಸಲ್ ನನ್ನನು’ ಎಂದು ದಾಸರ
ಪದವನ್ನುನು ಹಾಡುತತದದ. ಪುಟಟ ಅವನ್ನ ತ್ಟೆಟಗೆ ಬಿಲೆಲಿ ಹಾಕದದನ್ನುನು ಕಂಡು, ಮೀಟು ಕ್ಕೆೈಕ್ಕಾಲ್ನ್ನ ಇನ್ನುಬಬ ಬಿಕುಷಕ ತ್ಸೆವಳುತ್ತ ಬಂದು
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )

ಸಂಸ್ಕಾರ - ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

ಮಂಡುಕ್ಕೆೈಯನ್ನುನು ಆಡಿಸುತ್ತ ‘ಕ್ಕೆೈಕ್ಕಾಲ್ಲಲಿದವ’, ‘ಕ್ಕೆೈಕ್ಕಾಲ್ಲಲಿದವ’ ಎಂದು ಗೊೀಗರೆದು, ಅಂಗಾತ್ ಮರ್ಲಗಿ, ಕ್ಕಾಲೆತತ ಕ್ಕೆೈಯತತ
ಬಡಿದುಕೊಳುಳೆತ್ತ, ಬೆರಳುಗಳು ಕೊಳೆತ್ು ಗುಜಾಜದ ಜಾಗಗಳನ್ನುನು ಪರದಶರ್ಶೆಸದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ತೊನನುನ್ನಲ್ಲಿ
ಕರಗಿಹೊೀಗುತತದದ ದೆೀಹವನ್ನುನು ಕಂಡು ನಾರಣಪಪನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರವಿಲಲಿದ ಕೊಳೆಯುವ ಹೆಣ ಮರ್ರುಕಳಿಸತ್ು. ಪುಟಟ ಇನ್ನುಂದು
ಬಿಲೆಲಿಯಗೆದ. ಇನ್ನನುಷಗುಟ ದೆೀಹಗಳು ಮರ್ಗುಚುತ್ತ ತ್ಸೆವಳುತ್ತ ಹೊಟೆಟ ಹೊಡೆದುಕೊಳುಳೆತ್ತ ಬಾಯಿ ಬಡಿದುಕೊಳುಳೆತ್ತ ನ್ನುಗಿಗೆ ಬಂದವು.
‘ಹೊೀಗುವ, ಹೊೀಗುವ’ ಎಂದರು ಆಚಾಯರ್ಶೆರು.
‘ನೀವು ಹೊೀಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನನು’ ಎಂದು ಪುಟಟ.
‘ನೀನ್ನೂ ಬಾ’ ಎಂದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು. ಥಕಟಟನೆೀ ಅವರಿಗೆ ಜೊತ್ಸೆ ಯಲಲಿಬಬನಲಲಿದೆ ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದ ಪ್ರಾರಂಗಣದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆಕಾ
ಕೂತ್ ಬಾರಹಮಣರ ಕಣಣೊಗೆ ಬಿೀಳಲು ದಿಗಿಲಾಯಿತ್ು. ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಪುಟಟನಲಲಿದೆ ಕದಲಲಾರೆ ಎನನುಸತ್ು. ಹಿೀಗೆೀ ಒಂಟಿಯಾಗಿಲಾರೆ
ಎಂದೆನನುಸದೆದ ಇಲಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮರ್ುಂಚೆ.
‘ಒಳೆಳೆ ಹೆೀಳುತತೀರಿ. ಮಾಲೆೀರರವ ನಾನೆಂಬುದನ್ನುನು ಮರ್ರತ್ಸೆೀಬಿಟಿಟರ’ ಎಂದ ಪುಟಟ ಅದಕ್ಕೆಕಾ.
‘ಚಂತ್ಸೆಯಲಲಿ, ಬಾ’ ಎಂದರು.
‘ಹಾಸಯ ಮಾಡುತತರೀ ಹೆೀಗೆ? ಈ ಮೀಳಿಗೆ ತ್ುಂಬ ನ್ನನ್ನನು ಪರಿಚಯದವರು ಮಾರಾಯರೆ. ಇಲಲಿವಾದರೆ ಒಂದು ಕ್ಕೆೈ
ನ್ೀಡಿಬಿಡುತತದೆದ. ಓಯ್, ನಾನ್ನು ಇದದನ್ನನು ಮಾಡಿದಿದಲಲಿವೆಂದುಕೊಳಳೆಬೆೀಡಿ. ಉಡುಪಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಯ ಊಟಮಾಡಿದುದಂಟು. ಅಲ್ಲಿ
ಕ್ಕೆೀಳೊೀವರು ಯಾರು? ಓಯ್, ಸೊೀನೆಗಾರನ್ನ ಹುಡುಗನ್ಬಬ ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳಿ ಮರ್ಠದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೆಲಸಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕೆೀರಿದುದ ಗೊತ್ತಲಲಿವೆ ನಮರ್ಗೆ.
ಹಾಗೆ ನ್ೀಡಿದರೆ ನ್ನಮರ್ಗೆೀನ್ನು ಜನವಾರವಿಲಲಿವೆ? ಮಾತಗೆ ಹೆೀಳಿದೆ ಅಷೆಟ. ನಮರ್ಮ ಜೊತ್ಸೆ ಊಟಮಾಡುವಲಲಿಪಪ ನಾನ್ನು. ನೀವು
ಹೊೀಗಿಬನನು. ನಾನ್ನು ಇಲೆಲಿ ಕ್ಕಾದಿರುವೆ.’
ಮರ್ುತತದದ ಭಕುಷಕರ ಅಲಾಪವನ್ನುನು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ದಿಗಭರಮಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟರು.
ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದ ನಾಲುಕಾ ಜಗುಲ್ಯ ಮೀಲೂ ಬಾಳೆಲೆ ಹಾಕತ್ುತ. ಎಲೆಯಂದರ ಮರ್ುಂದೆಯಂತ್ಸೆ ಅಶನಾಥಿರ್ಶೆ ಬಾರಹಮಣರು
ಕೂತದದರು. ಅವರೆಲಲಿರ ಮರ್ುಖಗಳನ್ನುನು ನ್ೀಡುತತದದಂತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಎದೆ ಧ್ಸಕ್ಕೆಕಾಂದುಬಿಟಟತ್ು. ಪತ್ಸೆತಯಾಗಿಬಿಟಟರೆ?
ಓಡಿಹೊೀಗಿಬಿಡುವ ಎನನುಸತ್ು. ಆದರೆ ಕ್ಕಾಲನೆನುತ್ತಲೂ ಸ್ಕಾಧ್ಯಾಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ನಶೆಚಾೀಷಟತ್ರಾಗಿ ನಂತ್ು ಯೀಚಸದರು : ನಾನೆೀನ್ನು
ಮಾಡುತತದೆದೀನೆ? ಎಂತ್ಹ ಚಾಂಡಾಲ ಕೃತ್ಯ ಮಾಡುತತದೆದೀನೆ? ಸೂತ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನಾನ್ನು ತಳಿದೂ ತಳಿದೂ ಈ ಬಾರಹಮಣರ ಜೊತ್ಸೆ
ಊಟ ಮಾಡಲೆ? ಅವರೆಲಲಿರಿಗೆ ಮೈಲ್ಗೆ ಮಾಡಲೆ? ಮೈಲ್ಗೆಯಾದರೆ ರಥಕ ಮರ್ುಂದಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗುವುದಿಲೆಲಿಂದು ನ್ನಂಬಿದ ಜನ್ನ
ಇವರು. ಈಗ ನಾನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ು ಊಟಮಾಡಿದರೆ ನಾರಣಪಪ ಗಣಪತಯ ಮಿೀನ್ನನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ಬಾರಹಮಣಯ ನಾಶಮಾಡಿದಷೆಟೀ ಭರಷಗಟ
ಕ್ಕೆಲಸಮಾಡಿದಂತ್ಸೆ. ಊಟ ಮಾಡುತತರುವಾಗಲೆಲಾಲಿದರೂ ತ್ಸಾನ್ನು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆನೆಂದು ಪತ್ಸೆತಯಾಗಿಬಿಟಟರೆ… ತ್ನ್ನಗೆ
ಸೂತ್ಕವೆಂದು ತಳಿದುಬಿಟಟರೆ… ಕೊೀಲಾಹಲವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಡಿಯ ರಥೀತ್ಸಾವವೆೀ ನಂತ್ುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಾವಿರ ಕಣುಣೊಗಳು
ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ನ್ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ‘ಇಲಲಿಂದು ಎಲೆಯಿದೆ. ಬನನು, ಬನನು.’ ಬೆಚಚಾದರು. ನ್ೀಡಿದರು. ತ್ುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಬಾರಹಮಣನ್ಬಬ
ಕರೆಯುತತದಾದನೆ, ಏನ್ನು ಮಾಡಲ್? ಪರಮಾತ್ಮ, ಏನ್ನು ಮಾಡಲ್? ನಂತ್ಸೆೀ ಇದದರು. ‘ಕರೆದದುದ ಕ್ಕೆೀಳಿಸಲ್ಲಲಿವೆ?’ ಕರೆದ ಬಾರಹಮಣ
ನ್ನಗುತ್ತ ಹಿಡಿದ. ಖಾಲ್ಯಿರುವ ಎಲೆ ತೊೀರಿಸದ. ‘ನ್ೀಡಿ, ನಮರ್ಗೆಂದು ಎಲೆಯ ಮೀಲೆ ಲೀಟವನನುಟುಟ ಬಂದೆ. ಇಲಲಿವಾದರೆ
ಮರ್ುಂದಿನ್ನ ಪಂಕತಗೆ ನೀವು ಕ್ಕಾಯಬೆೀಕ್ಕಾಗಿತ್ುತ’ ಎಂದ. ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಯಾಂತರಕವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಹೊಗಿ ಕೂತ್ರು. ತ್ಲೆ
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ಸುತ್ತತೊಡಗಿತ್ು.
ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನುನು ಸತಮಿತ್ಕ್ಕೆಕಾ ತ್ರಲು ಯತನುಸುತ್ತ ಯೀಚಸರು:
ದೆೀವರೆ, ಈ ಭೀತಯ ಮರ್ೂಲವೆಲ್ಲಿ? ಪುನ್ನಜರ್ಶೆನ್ನಮದ ಮದಲ್ನ್ನ ಯಾತ್ನೆಯ ಇದು? ಯಾರಾದರೂ ಕಂಡುಬಿಟಟರೆ ಎನ್ನುನುವ
ಆತ್ಂಕವೆೀ? ಈ ಭೀತಯನ್ನುನು ಹೆೀಗೆ ನಮರ್ೂರ್ಶೆಲಗೊಳಿಸಲ್? ಪದಾಮವತಯ ಜೊತ್ಸೆ ಈ ರಾತ್ಸೆರ ಮರ್ಲಗಿದರೆ ತೀರುವ ಭೀತಯೀ
ಇದು? ಚಂದಿರಯ ಸಂಗಡ ಹೊೀಗಿ ಬಾಳಿಬಿಟಟರೆ ತೀರುವ ಭೀತಯ ಇದು? ನ್ನನ್ನನು ನಶಚಾಯದ ಬೆಲೆ ಏನ್ನು? ಯಾವ ನಶಚಾಯವನ್ನುನು
ಮಾಡಲಾರದೆ ಪ್ರೆರೀತ್ತ್ವವೆೀ ನ್ನನ್ನಗೆ ಖಾತರಯಾದ ಸಥತಯೀ? ಈಗ ಪುಟಟನರಬೆೀಕತ್ುತ. ಎದುದಬಿಡಲೆ? ಏನೆಂದುಕೊಂಡಾನ್ನು
ಪಕಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಾರಹಮಣ?
ಒಬಬ ಬಾರಹಮಣ ಅಭಗಾರವನ್ನುನು ಎಲೆಯ ತ್ುದಿಗೆ ಸೊೀಕಸುತ್ತ ನ್ನಡೆದ. ಅವನ್ನ ಹಿಂದಬಬ ಪ್ರಾಯಸವನ್ನುನು ಎಲೆಯ ಅಂಚಗೆ
ಚಮರ್ಚದಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತ ನ್ನಡೆದ. ಅವನ್ನ ಹಿಂದಿನಂದ ಇಬಬರು ದಾಢಯರ್ಶೆ ಬಾರಹಮಣರು ಅನ್ನನುವನ್ನುನು ಬಡಿಸುತ್ತ ‘ದಾರಿ ದಾರಿ ದಾರಿ’
ಎಂದರು. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಕೊೀಸಂಬರಿ. ಸ್ಕೌತ್ಸೆಕ್ಕಾಯಿ ಪಲಯ. ಬಡಿಸಲು ಬರುವ ಪರತಯಂದು ಹೊಸ ಮರ್ುಖ ಕಂಡು ಹೆದರಿಕ್ಕೆ. ನಾನ್ನು
ಇವನಗೆ ಪರಿಚಯವಿದದಬಿಟಟರೆ –
ಪಕಕಾದಲ್ಲಿ – ತ್ನ್ನಗೆ ಎಲೆ ಕೊಟಟವ – ಭೀಮರ್ಸ್ಕೆೀನ್ನನ್ನಂತ್ಹ ಕ್ಕಾಯದ ಕಪುಪ ಬಣಣೊದ ಬಾರಹಮಣ. ನ್ಸಲ್ಗೆ ಗಂಧ್ವನ್ನುನು ಅಡಡಲಾಗಿ
ಎಳೆದ ಸ್ಕಾಮತ್ರ್ಶೆ. ಅವನ್ನನ್ನುನು ಕಂಡೆೀ ಆಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ದಿಗಿಲಾಗಿತ್ುತ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಅವನ್ನ ಪರಶೆನುಗಳೆಲಲಿವೂ ಅವರನ್ನುನು ತ್ಬಿಬಬಾಬಗಿ ಮಾಡಿದವು:
‘ಯಾವ ಕಡೆಯವರ?’
‘ಘಟಟದ ಕ್ಕೆಳಗೆ.’
‘ನಾನ್ನು ಈ ಊರವನೆ. ಘಟಟದ ಕ್ಕೆಳಗೆ ಎಲಲಿೀ?’
‘ಕುಂದಾಪುರ….’
‘ಯಾವ ಜನ್ನವೀ?’
‘ವೆೈಷಗಣೊವ.’
‘ಯಾವ ಪಂಗಡವೀ?’
‘ಶವಳಿಳೆ.’
‘ನಾವು ಕೊೀಟದವರು. ನಮರ್ಮ ಗೊೀತ್ರ?’
‘ಭಾರದಾವಜ.’
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‘ನಾವು ಆಂಗಿೀರಸ ಗೊೀತ್ರದವರು. ಮರ್ಹಾರಾಯರೆ, ನಮರ್ಮ ಪರಿಚಯವಾದುದ ಬಹಳ ಸಂತೊೀಷಗವಾಯುತ. ನ್ನಮರ್ಮದಂದು
ಹುಡುಗಿಯಿದೆ, ಸ್ಕಾವಮಿ. ಇನೆನುೀನ್ನು ಒಂದೆರಡು ವಷಗರ್ಶೆಕ್ಕೆಕಾ ನೆರೆದುಬಿಡುವಳು. ಮೈನೆರೆಯುವ ತ್ನ್ನಕ ಮರ್ದುವೆ ಮಾಡದಷಗುಟ
ನಾವಿನ್ನೂನು ಕ್ಕೆಟಿಟಲಲಿ. ಆದಕ್ಕಾರಣ ಹುಡುಗಿಗೊಂದು ಅನ್ನುರೂಪನಾದ ವರನ್ನನ್ನುನು ಹುಡುಕುತತದೆದೀನೆ. ನಮರ್ಮ ಕಡೆಯಂದು ಎಲಾಲಿದರೂ
ಗಂಡಿದದರೆ ತಳಿಸ, ಮರ್ಹಾರಾಯರೆ. ಕನಾಯಹೊರೆ ಕಳೆದು ಉಪಕ್ಕಾರವಾದಂತ್ಸೆ. ಊಟ ಮರ್ುಗಿದಮೀಲೆ ಮರ್ನೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ಬನನು.
ನಮರ್ಮ ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಕದ ಪರತಯಂದು ಕೊಡುತ್ಸೆತೀನೆ. ಇವತ್ುತ ನ್ನಮರ್ಮಲೆಲಿ ಇಳಿದಿದದರಾಯಿತ್ು.’
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ದನೆನುಗೆ ಸ್ಕಾರು ಹಾಕಸಕೊಳುಳೆತ್ತ ತ್ಲೆ ಎತತ ನ್ೀಡಿದರು. ಸ್ಕಾರನ್ನುನು ಬಡಿಸುವಾತ್ ಇವರ ಮರ್ುಖವನೆನುೀ
ನ್ೀಡುತತದದ. ಕಷಣ ನಂತ್. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಮರ್ುಂದಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀದ.
‘ಆಗಲ್’ ಎಂದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಅಲ್ಲಿಗೆೀ ಮಾತ್ನ್ನುನು ಸ್ಕಾಕು ಮಾಡಲು. ಈ ಸ್ಕಾರು ಬಡಿಸಲು ಬಂದವನಗೆ ನ್ನನ್ನನು
ಪರಿಚಯವಿರಬಹುದೆೀ? ಹಣೆಯ ಮೀಲೆ ಅಂಗಾರವಿತ್ುತ. ಮಾಧ್ವರವ. ನ್ನನ್ನನು ಪರಿಚಯವಿರಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕಾಕು. ಎದುದಬಿಡುವ ಎಂದರೆ
ಪರಿಷಗಂಚನೆ ಕಟಿಟಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ತೀಥಕರ್ಶೆ ಹಿಡಿದಾಗಿದೆ. ‘ಶರೀಮರ್ದ್ ರಮಾರಮರ್ಣ ಗೊೀವಿಂದಾ ಗೊೀವಿಂದ’ ಎಂದು ಕುಡಿದೂ
ಆಗಿದೆ. ಬಿಸಬಿಸ ಅನ್ನನುಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕಾರನ್ನುನು ಕಲ್ಸ ತಂದರು. ಎಷಗುಟ ದಿನ್ನವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ುತ ಊಟ ಮಾಡಿ? ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಗಂಡಾಂತ್ರದಿಂದ
ಪ್ರಾರುಮಾಡು. ಇವತ್ತಷಗಟಕ್ಕೆಕಾ ನಾನ್ನು ಪತ್ಸೆತಯಾಗದಂತ್ಸೆ ನ್ೀಡಿಕೊ. ನ್ನನ್ನನು ನಶಚಾಯ ಇದು ಎಂದು ನಾನ್ನು ನಶಚಾಯ ಮಾಡಲಾರೆ, ನ್ನನ್ನನು
ನಶಚಾಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ಸಾತರೆ. ಇಷೆಟಲಲಿ ಆದಮೀಲೆ ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವದ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ನಾನ್ನು ಮಾಡಬೆೀಕತ್ುತ.
ಆದರೆ ಒಬಬನೆೀ ಹೆೀಗೆ ಮಾಡಲ್? ಹೆಣವನ್ನುನು ಎತತಹಾಕಲು ಇನ್ನುನು ಮರ್ೂವರು ಬೆೀಕು. ಆ ಮರ್ೂವರಿಗೆ ನಾನ್ನು ಹೆೀಳಬೆೀಕು.
ಹೆೀಳಿದರೆ ಅವರ ಬಾರಹಮಣಯವನ್ನುನು ನ್ನನ್ನನು ನಶಚಾಯಕ್ಕೆಕಾ ಒಳಪಡಿಸಬಿಟಟಂತ್ಸೆ. ಇದೆೀ ನ್ನನ್ನನು ಆತ್ಂಕದ, ಸಂಕಟದ ಮರ್ೂಲ. ಆದರೆ
ಕಂಡರಿಯದಂತ್ಸೆ ಚಂದಿರಯ ಜೊತ್ಸೆ ಕೂಡಿದಾಗಲೂ ಅಗರಹಾರದ ಬಾಳನ್ನುನು ನ್ನನ್ನನು ಕರಯಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಿಟೆಟ. ಪರಿಣಾಮರ್ವಾಗಿ ನ್ನನ್ನನು
ಬಾಳು ಲೀಕದ ಕಣಣೊಗೆ ತ್ಸೆರಿದಿಟುಟಬಿಟಟ ಪದಾಥಕರ್ಶೆವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ು. ಸ್ಕಾರನ್ನುನು ಬಡಿಸದವ ಇನ್ನುಮಮ ‘ಸ್ಕಾರು ಸ್ಕಾರು’ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತ
ಬಂದ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ತ್ನ್ನನು ಎಲೆಯ ಎದುರು ನಂತ್ು ‘ಸ್ಕಾರು’ ಎಂದ. ಹೆದುರುತ್ತ ಆಚಾಯರ್ಶೆರು ಕಣೆಣೊತದರು.
‘ನಮರ್ಮನೆನುಲಲಿೀ ನ್ೀಡಿದಿದೀನ’ ಎಂದ ಅವ.
‘ಇರಬಹುದು’ ಎಂದರು ಆಚಾಯರ್ಶೆರು. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಅವ ದೆೀವರ ದಯದಿಂದ ಇನ್ನುಂದು ಸ್ಕಾಲ್ಗೆ ಸ್ಕಾರನ್ನುನು ಬಡಿಸುತ್ತ ಹೊೀದ.
ಅವನ್ನ ಕಣುಣೊಗಳು ತ್ನ್ನನುನೆನುೀ ನೆನೆಯುತತವೆ; ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ಳಗೆ ನ್ನನ್ನನು ಬಿಂಬವನ್ನುನು ಕಳಿಸ ಪತ್ಸೆತ ಹಚುಚಾತತವೆ. ಚಂದಿರಯ ಜೊತ್ಸೆ
ಹೊೀಗಿದದರೂ ಯಾರಾದರಬಬ ನ್ನನ್ನನುನ್ನುನು ಸಂಧಿಸ ‘ನೀವು ಯಾರು’ ಎನ್ನುನುತ್ಸಾತನೆ. ಯಾವ ಗೊೀತ್ರ? ಯಾವ ಪಂಗಡ?
ಬಾರಹಮಣಯವನ್ನುನು ಸಂಪೂಣರ್ಶೆ ತೊರೆದು ನಲಲಿದ ಹೊರತ್ು ಇದರಿಂದ ಸವತ್ಂತ್ರನಾಗಲಾರೆ. ತೊರೆದರೆ ಕೊೀಳಿ ಅಂಕದ ಆ
ವಯಘರಲೀಕಕ್ಕೆಕಾ ಹುಳದಂತ್ಸೆ ಬಿದುದ ಸುಟುಟಬಿಡುವೆ. ಈ ಭೆೀತ್ಸಾಳತ್ನ್ನದಿಂದ ಹೆೀಗೆ ಪ್ರಾರಾಗಲ್?
‘ಎರಡನೆೀ ಸ್ಕಾರಿ ಬಡಿಸದ ಸ್ಕಾರಿಗೆ ನೀರು ಬೆರಸಬಿಟಿಟದಾದರೆ’ ಎಂದು ಪಕಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಬಾರಹಮಣ . ‘ಏನ್ನು ಬರಿೀ ಸ್ಕಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಟೆಟ
ತ್ುಂಬಿಸಕೊಳುಳೆತತೀದಿದೀರಲಲಿ. ಭಕಷಯ-ಭೀಜಯಗಳು ಬರುವುದಿದೆ. ಕ್ಕಾಯಿರಿ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ.
ಸ್ಕಾರನ್ನುನು ತ್ಂದವನೆೀ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಹುಳಿಯನ್ನುನು ಬಡಿಸುತ್ತ ಅದೆೀ ಸ್ಕಾಲ್ಗೆ ಬಂದ, ಎದುರು ನಂತ್ು,
‘ಎಲೆಲಿಂದು ನೆನ್ನಪ್ರೆೀ ಆಗುತತಲಲಿ. ಮರ್ಠದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೆೀ? ಆರಾಧ್ನೆಗೆ ಒಮಮಮಮ ನಾನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಕ್ಕೆಲಸಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗುವುದುಂಟು.
ನ್ನಮರ್ಮ ಅಗರಹಾರ ಹೊಳೆಯಾಚೆಯಾಯಿತ್ು. ಮನೆನು ಮರ್ಠದಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ನೆಯ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ’
ಕನನಡನುಡಿ ( kannadanudi.wikidot.com )

ಸಂಸ್ಕಾರ - ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

ಎಂದು ಮರ್ತ್ಸೆತ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ‘ಹುಳಿೀ ಹುಳಿೀ ಹುಳಿೀ’ ಎಂದು ಸ್ಕಾರುತ್ತ, ಇನ್ನುಂದು ಪಂಕತಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತ ನ್ನಡೆದ.
ತ್ಸಾನೀಗ ಎದುದ ನ್ನಡೆದುಬಿಡಬೆೀಕ್ಕೆಂದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಕ್ಕಾಲು ಮರ್ರಗಟಿಟಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಪಕಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಬಾರಹಮಣ,
‘ನ್ನಮರ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕ್ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಣಳು. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿಧ್ಯೆೀಯಳಾಗಿ ನ್ನಡೆಯುತ್ಸಾತಳೆ. ಅತ್ಸೆತ ಮಾವ ಇರುವ ದಡಡದಂದು
ಕುಲ್ೀನ್ನರ ಮರ್ನೆಗೆ ಸ್ಕೆೀರಿಸಬೆೀಕ್ಕೆಂದು ನ್ನಮರ್ಮ ಹಂಬಲ’ ಎಂದ.
ಈ ಭೀತಯಿಂದ ಪ್ರಾರಾಗಲು ಇರುವುದು ಒಂದೆೀ ಮಾಗರ್ಶೆ. ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾಕಾರದ ಹೊಣೆ ಹೊರಬೆೀಕು. ನಾನ್ನು
ಉದಾತ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅಗರಹಾರದ ಬಾರಹಮಣರ ಕಣೆಣೊದುರಿನ್ನಲೆಲಿೀ ನಲಲಿಬೆೀಕು. ಗರುಡ, ಲಕಷಮಣರನ್ನುನು ಕರೆದು ಹೆೀಳಬೆೀಕು :
ಹಿೀಗಿೀಗಾಯಿತ್ು. ನ್ನನ್ನನು ನಶಚಾಯ ಹಿೀಗೆ, ನಮರ್ಮ ಕಣೆಣೊದುರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಉದಾತ್ತ ವಯಕತತ್ವವನ್ನುನು ತೊರೆದುಬಿಡುತ್ಸೆತೀನೆ. ನಮರ್ಮ ಕಣಣೊನ್ನ
ಎದುರೆೀ ಅದನ್ನುನು ಬಿಸ್ಕಾಕಲೆಂದು ಬಂದಿದೆದೀನೆ. ಇಲಲಿವೆೀ ನ್ನನ್ನನು ಈ ಭೀತ ತ್ಪಪದದಲಲಿ, ನ್ನನ್ನಗೆ ಸ್ಕಾವತ್ಂತ್ರಯವಿಲಲಿ.
ಆಗ – ಗಣಪತಯ ಮಿೀನ್ನನ್ನುನು ಹಿಡಿದು ಅಗರಹಾರದ ಜಿೀವನ್ನವನ್ನುನು ತ್ಲೆಕ್ಕೆಳಗು ಮಾಡಿದ ನಾರಣಪಪನ್ನಂತ್ಸೆಯೀ ನಾನ್ನು ಬಾರಹಮಣರ
ಬಾಳನ್ನುನು ಬುಡಮೀಲು ಮಾಡಿಬಿಟಟಂತ್ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ದದ ನ್ನಂಬಿಕ್ಕೆಗೆ ವಜಾರಘಾತ್ವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಏನೆಂದು ಹೆೀಳಲ್?
ಚಂದಿರಯನ್ನುನು ಕೂಡಿದೆ. ಹೆಂಡತಯನ್ನುನು ಕಂಡು ಹೆೀಸದೆ. ಹೊೀಟೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ಕಾಫಿ ಕುಡಿದೆ. ಕೊೀಳಿ ಅಂಕಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀದೆ. ಪದಾಮವತಯಿಂದ
ಆಕಷರ್ಶೆತ್ನಾದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಸೂತ್ಕದಲ್ಲಿದಾದಗಲೂ ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಾರಹಮಣರ ಜೊತ್ಸೆ ಕೂತ್ು ಊಟಮಾಡಿದೆ. ಮಾಲೆೀರರ
ಹುಡುಗನ್ಬಬನ್ನನ್ನೂನು ಜೊತ್ಸೆಗೆ ಊಟಮಾಡಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಕರೆದೆ. ನ್ನನ್ನನು ಪ್ರಾಲ್ನ್ನ ಸತ್ಯ ಇದು. ತ್ಪ್ಪಪಪಗೆಯಲಲಿ ಇದು. ನಾನ್ನು ಪ್ರಾಪ ಎಂಬ
ಪಶಾಚಾತ್ಸಾತಪವಲಲಿ ಇದು. ಬರಿ ಕಠೀರ ಸತ್ಯ. ನ್ನನ್ನನು ಒಳಬಾಳಿನ್ನ ಸತ್ಯ. ಆದದರಿಂದ ಇದು ನ್ನನ್ನನು ನಶಚಾಯ. ಈ ನಶಚಾಯದ ಮರ್ೂಲಕ
ಇಗೊೀ ಕಡಿದುಕೊಂಡೆ.
‘ಒಂದಿಷಗುಟ ಬೆೀಕ್ಕಾದರೆ ವರದಕಷಣೆಯನ್ನೂನು ಕೊಡಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಅಡಿಡಯಿಲಲಿ, ಮರ್ಹಾಶಯರೆ, ಏಕ್ಕೆಂದರೆ ಇತತೀಚಗೆ ಕ್ಕಾಲ ಕ್ಕೆಟುಟ ಕಪುಪಬಣಣೊದ
ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮರ್ದುವೆಯಾಗೊೀದೆೀ ಕಷಗಟಕಕಾಟುಟಕೊಂಡುಬಿಟಿಟದೆ. ನೀವು ಬಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನುನು ನ್ೀಡಿ ಬೆೀಕ್ಕಾದರೆ. ಕಪ್ರೆಪಂದು
ಒಂದು ಊನ್ನವೆೀ ಹೊರತ್ು ಕಣುಣೊ ಮರ್ೂಗು ಲಕಷಣವಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ಕದ ಪರಕ್ಕಾರ ಗಜಕ್ಕೆೀಸರಿ ಯೀಗವಿದೆ. ಕ್ಕಾಲ್ಟಟ ಮರ್ನೆಗೆ
ಲಕಷಮಯಾಗುತ್ಸಾತಳೆ.’
ಹುಳಿಯನ್ನನುವನ್ನುನು ಉಣುಣೊತ್ತ ಪಕಕಾದ ಬಾರಹಮಣ ಹೆೀಳಿದ.
ಆದರೆ ಅಗರಹಾರದ ಬಾರಹಮಣರಿಗೆ ಹೆೀಳದಿದದರೆ, ನಾರಣಪಪನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾಕಾರ ಮಾಡದಿದದರೆ ಭೀತ ತ್ಪಪದದಲಲಿ. ತಳಿಸದೆೀ ಚಂದಿರಯ
ಜೊತ್ಸೆ ಬದುಕುವ ನಶಚಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂತರ್ಶೆಯಾದಂತ್ಲಲಿ. ನಾನೀಗ ಪೂಣರ್ಶೆ ನಶಚಾಯಮಾಡಿ ಬಿಡಬೆೀಕು. ಪರೀಕಷವಾದದೆದಲಲಿ
ಪರತ್ಯಕಷವಾಗಿಬಿಡಬೆೀಕು. ಕಣಣೊಗೆ ನೆಟುಟಬಿಡಬೆೀಕು. ಆದರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕಟ, ಹಿೀಗೂ ಸಂಕಟ : ಮರ್ುಚಚಾಟುಟಕೊಂಡರೆ ಬದುಕನ್ನುದದಕೂಕಾ
ಯಾರ ಕಣಣೊಗೂ ಬಿದುದಬಿಡುವೆನೆಂಬ ಸಂಕಟ; ನ್ನನ್ನನು ಬಾರಹಮಣಯ ಸೃಷಟಯಾದ ಕಣಣೊಗುಳ ಎದುರು ಸತ್ಯವನ್ನುನು ಬಿಚಚಾ ತೊೀರಿಸದಲ್ಲಿ
ಅವರ ಬದುಕು ಇದರಿಂದ ಪರಿಭರಮಿತ್ವಾಗಬಹುದೆಂಬ ಸಂಕಟ; ಇನ್ನುಂದು ಬಾಳನ್ನುನು ನ್ನನ್ನನು ನಶಚಾಯಕ್ಕೆಕಾ ಒಳಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕ್ಕಾರ
ನ್ನನ್ನಗಿದೆಯೀ ಎಂಬ ಸಂಕಟ. ಅಧ್ಯೆೈಯರ್ಶೆ. ದೆೀವರೆೀ, ನಶಚಾಯ ಮಾಡುವ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ನುನು ತ್ಪಪಸಬಿಡು. ಕ್ಕಾಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ
ಅವಾಕ್ಕಾಕಾಗಿ ಆಗಿಬಿಟಟಂತ್ಸೆ ಈ ನಶಚಾಯವೂ ಆಗಿಬಿಡಲ್. ಕಣುಣೊ ಮರ್ುಚಚಾಬಿಡುವುದರಳಗೆ ಹೊಸ ಜನ್ನಮ ಬಂದುಬಿಡಲ್. ನಾರಣಪಪ,
ನನ್ನಗೆ ಈ ಸಂಕಟವಿತ್ಸೆತೀ? ಮರ್ಹಾಬಲ, ನೀನ್ನೂ ಪಟೆಟಯ? ಕ್ಕೆೀಳಬೆೀಕು.
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ಸಂಸ್ಕಾರ - ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿರ

ಸ್ಕಾರು ಬಡಿಸದವನೆೀ ಮರ್ತ್ಸೆತ ಬುಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಲಾಡು ತ್ುಂಬಿ ಬಡಿಸುತ್ತ ಬಂದ. ಪಕಕಾದ ಬಾರಹಮಣ ಲಾಡುವನ್ನುನು ಎಲೆಗೆ ಹಾಕಸಕೊಳಳೆದೆ
ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಇಸಕೊಂಡು ಪಕಕಾದಲ್ಲಿಟುಟಕೊಂಡ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಅವ ತ್ನೆನುಲೆಯ ಎದುರು ನಂತ್. ಎದೆ ಜಗೆಗೆಂದಿತ್ು.
‘ಅಲಲಿ, ನ್ನನ್ನನು ಹಾಳು ಮರ್ರೆವಿಗೆ ಏನ್ನು ಹೆೀಳಬೆೀಕು? ನೀವು ದೂವಾರ್ಶೆಸಪುರದ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಲಲಿವೆೀ? ತ್ಮರ್ಮಂಥಕವರು ಇಲ್ಲಿ
ಬಂದು ಊಟಕ್ಕೆಕಾ ಕೂರುವುದೆೀ? ಸ್ಕಾಹುಕ್ಕಾರರ ಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಚರೀಟಿ ಊಟವಿತ್ುತ. ದಡಡವರಿಗೆಲಲಿ ಅಲೆಲಿೀ ಸಂತ್ಪರ್ಶೆಣೆ. ನಮರ್ಮ
ಹಣೆಯ ಮೀಲೆ ಅಂಗಾರ ಅಕಷತ್ಸೆ ಇಲಲಿದದರಿಂದ ನ್ನನ್ನಗೆ ಥಕಟಟನೆ ಪತ್ಸೆತಯೀ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ನೀವೂ ಹೆೀಳಲ್ಲಲಿ. ಸ್ಕಾಹುಕ್ಕಾರರಿಗೆ ಹೆೀಳದಿದದರೆ
ನ್ನನ್ನಗೆ ತ್ಕಕಾ ಶಾಸತಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ – ಮರ್ಹಾಪಂಡಿತ್ರಬಬರಿಗೆ ಕಂದಲೆಯ ಊಟ ಹಾಕದ ಅಂತ್. ಒಂದು ಕಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ಇರಿ.’
ಎಂದು ಅವ ಲಾಡಿನ್ನ ಬುಟಿಟಯನ್ನನುಲೆಲಿೀ ಇಟುಟ ಓಡಿದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಆಪ್ೀಶನ್ನ ತ್ಸೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಂಗನೆ ಎದುದ ಅಲ್ಲಿಂದ
ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟರು. ‘ಸ್ಕಾವಮಿ, ಸ್ಕಾವಮಿ, ಇನ್ನೂನು ಪ್ರಾಯಸ ಬರುವುದಿದೆ’ ಎಂದು ಪಕಕಾದ ಬಾರಹಮಣ ಕೂಗಿದ. ತರುಗಿ ನ್ೀಡದೆ
ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಟಟರು. ತೊಳೆಯದ ಕ್ಕೆೈಯಲೆಲಿ ಓಡಿದರು ಜನ್ನರಿಂದ ದೂರ, ದೂರ. ಅಷಗುಟ ದೂರ
ಹೊೀಗುವುದರಳಗೆ ಕ್ಕೆೀಳಿಸತ್ು : ‘ಆಚಾರೆೀರ್ಶೆ… ಆಚಾರೆೀರ್ಶೆ…’ ಪುಟಟನ್ನ ಧ್ವನ. ಓಡಿ ಬಂದು ಜೊತ್ಸೆಗೆ ನಂತ್ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ
ಸರಸರನೆ ಕ್ಕಾಲು ಹಾಕತೊಡಗಿದರು.
‘ಇದೆೀನ್ನು ಮಾರಾಯರೆ, ಮಾತಲಲಿ, ಕತ್ಸೆಯಿಲಲಿ. ಓಡುತತದಿದೀರಿ – ಒಳೆಳೆ ಒಂದಕೊಕಾ ಎರಡಕೊಕಾ ಅವಸರವಾದವರ ಹಾಗೆ’ ಎಂದು
ಪುಟಟ ನ್ನಕಕಾ. ಜನ್ನರಿಂದ ದೂರವಾದ ಮೀಲೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ನಂತ್ರು. ತ್ಮರ್ಮ ಎಂಜಲು ಕ್ಕೆೈಯನ್ನುನು ನ್ೀಡಿಕೊಂಡು
ಹೆೀಸದರು.
‘ಏನ್ನು, ಕ್ಕೆೈ ತೊಳೆಯಲ್ಕೂಕಾ ಅವಸರವಾಗಿಬಿಟಟತ್, ಮಾರಾಯರೆ, ನ್ನನ್ನಗೂ ಹಾಗಾಗಿದುದಂಟು. ಬನನು, ಕ್ಕೆರೆಗೆ ಹೊೀಗುವ.’
ಕರೆಯ ಕಡೆ ನ್ನಡೆದದಾದಯಿತ್ು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಟ ಹೆೀಳಿದ:
‘ನಾನ್ಂದು ನಶಚಾಯಮಾಡಿಬಿಟೆಟ, ಆಚಾರೆರ್ಶೆ – ನಮರ್ಮ ಜೊತ್ಸೆಗೆೀ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಕುಂದಾಪುರಕೂಕಾ ಬಂದುಬಿಡುವು ಅಂತ್. ನಮರ್ಗೆ
ಹೆೀಳಲ್ಲಲಿ ನಾನ್ನು. ನ್ನನ್ನನು ಹೆಂಡತ ಮರ್ಕಕಾಳು ತ್ಸೌರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ತಂಗಳಾಯಿತ್ು. ಕ್ಕಾಗದ ಇಲಲಿ. ಬುದಿಧ ಹೆೀಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೆೀಕು.
ನೀವು ಹಿರಿಯರು ಬಾರಹಮಣರಲಲಿವೆ? ಒಂದು ಉಪಕ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ನ್ನನ್ನನು ಹೆಂಡತಗಷಗುಟ ಬುದಿಧವಾದ ಹೆೀಳಿ. ನಮರ್ಮ ಮಾತ್ು
ಕ್ಕೆೀಳಿಯಾಳು. ಒಂದು ದಿನ್ನದಲೆಲಿ ನೀವು ನ್ನನ್ನನು ಪ್ರಾರಣಮಿತ್ರರಾಗಿಬಿಟಿಟರಿ. ಇನ್ನುಂದು ಮಾತ್ು ಆಚಾರೆರ್ಶೆ, ನ್ನನ್ನನುಲ್ಲಿ ಚಾಡಿಛಿದರದ
ಸವಭಾವವಿಲಲಿ; ನೀವು ಪದಾಮವತೀ ಮರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಲಗಿದದನ್ನನು ನಾನ್ನು ತ್ಸಾಯಿಯ ಆಣೆ – ಯಾರಿಗೂ ಹೆೀಳುವವನ್ನಲಲಿ. ನಾನ್ನಲ್ಲಿ
ಮರ್ಂಗನ್ನ ಕುಣತ್ ನ್ೀಡುತ್ತ ನಂತದೆದ ಮಾರಾಯರೆ, ನೀವು ಓಡೀದು ನ್ೀಡಿ ನ್ನಗೆ ಬಂದುಬಿಟಿಟತ್ು. ಊಟ ಮಾಡುತತದದಂತ್ಸೆ
ಅವಸರವಾಗುವುದು ಉಂಟಲಲಿವೆ? ಇರಬಹುದೆಂದು ನ್ನಕುಕಾಬಿಟೆಟ.’
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆ ಕ್ಕೆರೆಯಲ್ಲಿಳಿದು ಕ್ಕೆೈತೊಳೆದುಕೊಣಡರು. ಮೀಲೆ ಕಟೆಟಯ ಮೀಲೆ ಬೆನ್ನುನುಹಾಕ ನಂಟ ಪುಟಟ, ಕ್ಕೆೈತೊಳೆದ
ಪಕಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂತ್ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ:
‘ಏನ್ನು ಇಷಗುಟ ಬೆೀಗ?’ ಎಂದ.
‘ಒಂದು ವಿಷಗಯ, ಪುಟಟ.’
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ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಮೀಲಕ್ಕೆಕಾ ನ್ೀಡಿದರು : ಬೆೀಸಗೆಯ ದಿೀಘರ್ಶೆ ಸಂಜೆ. ಪಶಚಾಮರ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಕೆಂಪು ಓಕುಳಿ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಳಳೆಕಕಾಗಳ
ಸ್ಕಾಲು ಸ್ಕಾಲು ಗೂಡಿನ್ನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಕ್ಕೆಳಗೆ ಕ್ಕೆರೆಯ ಅಂಚನ್ನಲ್ಲಿ ಬಕ ಕುರುಗುತತದೆ. ಇನೆನುೀನ್ನು ದಿೀಪ ಹಚುಚಾವ ಹೊತ್ುತ ಸಮಿೀಪ.
ಅಗರಹಾರದಲ್ಲಿ ದಿೀಪ ಹಚಚಾ ಎಷಗುಟ ದಿನ್ನವಾಯಿತೊ. ಸಂಜೆ ಕೊಟಿಟಗೆಗೆ ಬಂದ ದನ್ನಕರುಗಳನ್ನುನು ಕಟಿಟ ಕರೆಸ, ದೆೀವರಿಗೆ ನೆೈವೆೀದಯ
ಮಾಡಿ ಎಷಗುಟ ದಿನ್ನವಾಯಿತೊ. ಕನ್ನಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗುತತರುವ ಲೀಕದಂತ್ಸೆ ಪಶಚಾಮರ್ಘಟಟದ ದಿಗಂತ್ದ ಸಪಷಗಟರೂಪಗಳು
ಮರ್ಸುಕ್ಕಾಗುತತವೆ. ಈಗಿನ್ನ ರಂಗು ಇನ್ನುಂದು ಕಷಣಕ್ಕೆಕಾ ಇಲಲಿದೆ ಬಾನ್ನು ಬೆತ್ತಲಾಗುತತದೆ. ಅಮಾವಾಸಯ ಕಳೆದಿರಬೆೀಕು – ಇನೆನುಷಗುಟ
ಹೊತತನ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದರನ್ನ ಗೆರ ಬೆಟಟಗುಡಡಗಳ ನೆತತಯ ಮೀಲೆ ಅಭಷೆೀಕಕ್ಕೆಕಾ ಬಗಿಗೆಸದ ಬೆಳಿಳೆಯ ಬಟಟಲ್ನ್ನ ಅಂಚನ್ನಂತ್ಸೆ ಕ್ಕಾಣುತ್ಸೆತ. ಬೆಟಟಗಳ
ಸಂದಿಯ ಕಣವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನ್ನ ಗಾಢವಾಗಿ ಕವಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ರಾತ್ಸೆರಯ ಅಚರ್ಶೆನೆ ಮರ್ುಗಿಯುತತದದಂತ್ಸೆ, ಹತತಸದ ದಂದಿಗಳು
ಮರ್ಂಕ್ಕಾಗಿ ಜಾತ್ಸೆರಯ ಗಲ್ಬಿಲ್ ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮರ್ತ್ಸೆತ ಮೀಳದವರ ಚಂಡೆಯ ಧ್ವನ ಉಕ್ಕೆಕಾೀರಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈಗ
ನ್ನಡೆದುಬಿಟಟರೆ. ಅಧ್ರ್ಶೆರಾತ್ಸೆರಯ ಹೊತತಗೆ ಅಗರಹಾರ ಸ್ಕೆೀರುತ್ಸೆತೀನೆ – ಈ ಲೀಕದಿಂದ ದೂರನಾಗಿ. ಭಯಗರಸತ ಬಾರಹಮಣರ
ದೃಷಟಯಲ್ಲಿ ಹಸಹಸ ಪ್ರಾರಣದಂತ್ಸೆ ತೊರೆದು ನಂತ್ು, ಅವರ ನ್ನಡುವಿನ್ನ ಹಳಬ ನ್ನಡುರಾತ್ಸೆರಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಬನಾಗುತ್ಸೆತೀನೆ. ಪ್ರಾರಯಶಃ,
ಅವನ್ನ ಶವದ ಸುತ್ತ ಬೆಂಕ ನೆಗೆದಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಧ್ಯಾನ್ನ. ಹೆೀಳುವಾಗ ಪಶಾಚಾತ್ಸಾತಪದ ಸೊೀಂಕರಕೂಡದು, ತ್ಸಾನ್ನು
ಪ್ರಾಪಯಾಗಿ ಬೆಟೆಟನೆಂಬ ದುಃಖವಿರಕೂಡದು. ಇಲಲಿವೆೀ ದವಂದವ ಕಳೆಯದು. ಮರ್ಹಾಬಲನ್ನನ್ನುನು ನ್ೀಡಬೆೀಕು. ನ್ನಮರ್ಮ ನಶಚಾಯದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಗಳಿಸಕೊಳುಳೆವ ಸವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಖಾತರಯಾಗಿ ನ್ನಮರ್ಮದೆಂದು ಅವನಗೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕು ಎಂಬುದಾದರೂ ನಜವೆೀ ? ಹಾಗಾದರೆ
ನನ್ನಗೆೀನ್ನೂ ಈಗ ದೆೀವರ ಹಂಬಲವೆೀ ಇಲಲಿವೆೀ ಎಂದು ಕ್ಕೆೀಳಬೆೀಕು. ‘ಲಲ್ತ್ ಲವಂಗ ಲತ್ಸಾಪರಿಶೀಲನ್ನ ಕೊೀಮರ್ಲ ಮರ್ಲಯ
ಸಮಿೀರೆೀ…’ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ ವಾಯಕುಲವಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ು. ಪ್ರೆರೀಮರ್ ಬಂದುಬಿಟಿಟತ್ು. ಪುಟಟನ್ನ ಹೆಗಲ್ನ್ನ ಮೀಲೆ ಪರಥಕಮರ್
ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಕೆೈಹಾಕದರು. ಬರಸ್ಕೆಲೆದರು. ಅವನ್ನ ಭುಜವನ್ನುನು ತ್ಟುಟತ್ತ ‘ಏನ್ೀ ಹೆೀಳಹೊರಟಿದೆದೀನ್ನಲಲಿ’ ಎಂದರು.
‘ಅಲಲಿ ಮಾರಾಯರೆ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಕಾಕಾಗ ನಮರ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಬಿಗಿ ನ್ೀಡಿ, ಇವರೆೀನ್ನು ನ್ನನ್ನನುಂಥಕವನ್ನ ಜೊತ್ಸೆ ಸ್ಕೆನುೀಹ
ಮಾಡುವವರಲಲಿವೆಂದುಕೊಂಡುಬಿಟಿಟದೆದ’ ಎಂದು ಪುಟಟ ಆಚಾಯರ್ಶೆರ ಹೆಗಲ ಮೀಲೆ ಕ್ಕೆೈಹಾಕದರೆಂದು ಹಷರ್ಶೆತ್ನಾಗಿ ಹೆೀಳಿದ .
‘ನ್ೀಡು ಪುಟಟ, ನಾನ್ನು ಯಾಕ್ಕೆ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಿಟುಟ ಬಂದೆ ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತ? ಈ ಕಷಣವೆೀ ನಾನ್ನು ದೂವಾರ್ಶೆಸಪುರಕ್ಕೆಕಾ
ಹೊೀಗಿಬಿಡಬೆೀಕು.’
‘ಓಹೊ, ಅದೆಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಧ್ಯ, ಮಾರಾಯರೆ? ನಮರ್ಮ ಪದಾಮವತ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪಪತತಗೆ ಸದಧಪಡಿಸ ಊದುಬತತ ಹಚಚಾ ಹೂಮರ್ುಡಿದು
ಕ್ಕಾದಿರುತ್ಸಾತಳೆ. ನೀವು ಜೊತ್ಸೆಯಲ್ಲಿಲಲಿದೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಮರ್ುಖ ತೊೀರಿಸಲ್? ಎಷೆಟೀ ನವಾರ್ಶೆಹವಿರಲ್ ಅವಸರವಿರಲ್, ಈ ರಾತರ
ತ್ಂಗಿದುದ ಬೆಳಗೆಗೆಯೀ ನೀವು ಹೊೀಗೊೀದು. ಈಗ ಹೊರಟರೆ ನ್ನನಾನುಣೆ’
ಎಂದು ಪುಟಟ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು ಜಗಿಗೆದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ ಭಯವಾಯಿತ್ು. ತ್ನ್ನನು ನಶಚಾಯದಿಂದ ತ್ಸಾನ್ನು
ಕರಗಿಬಿಡಬಹುದೆಂದು ಅನ್ನುಮಾನ್ನವಾಯಿತ್ು. ಈ ಪುಟಟನಂದ ಪ್ರಾರಾಗಬೆೀಕು.
‘ಇಲಲಿ, ಪುಟಟ. ಖಂಡಿತ್ ಸ್ಕಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ನಜ ಹೆೀಳಲೆ? ನನ್ನನು ಮರ್ನ್ನಸಸಾಗೆ ಯಾಕ್ಕೆ ರಗಳೆ ಹಚುಚಾವುದೆಂದು ಹೆೀಳಲ್ಲಲಿ’. ಏನ್ನು ಹೆೀಳಲೆಂದು
ಕಷಣ ಚಂತಸ ಒಂದು ಸುಳುಳೆ ಹೆೀಳಿಬಿಡುವುದೆೀ ಕ್ಕೆಷೀಮರ್ವೆಂದು ಅಂದರು : ‘ನ್ನನ್ನನು ಸೊೀದರ ದೂವಾರ್ಶೆಸಪುರದಲ್ಲಿ ಸಕತ್ಸ್
ಕ್ಕಾಹಿಲೆಯಾಗಿ ಮರ್ಲಗಿದಾದನೆೀಂತ್ ನಾನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆಕಾ ಕೂತದಾದಗ ತಳಿಯಿತ್ು. ಅವ ಈಗಲೀ ಇನ್ನುಂದು ಘಳಿಗೆಯೀ ಎಂದಿರುವಾಗ
ನಾನ್ನು ಹೆೀಗೆ…’
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ಪುಟಟ ನಟುಟಸರುಟಟ ನರಾಶೆಯಿಂದ.
‘ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ’ ಎಂದ.
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಹೊರಡಲುದುಯಕತರಾಗಿ,
‘ಇನ್ನುಮಮ ಎಂದು ನ್ೀಡೀದು ನನ್ನನು? ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆಕಾ ಹೊೀಗುವ ಮಾಗರ್ಶೆ ಪದಾಮವತಯನ್ನುನು ನ್ೀಡುವೆನೆಂದು ಹೆೀಳು. ನಾನ್ನು
ಹೊರಡಲೆ ಇನ್ನುನು?’ ಎಂದರು. ಪುಟಟ ಚಂತಸುತ್ತ ನಂತ್ವನ್ನು,
‘ನಮಮಬಬರನೆನುೀ ಈ ಕತ್ತಲ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಕಾಡಿನ್ನ ಮಾಗರ್ಶೆ ಹೆೀಗೆ ಕಳಿಸಲ್? ನಾನ್ನೂ ಬಂದುಬಿಡುವೆ’ ಎಂದ.
ಈಗ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಅಪರತಭರಾಗಿಬಿಟಟರು. ಯಾವ ಯುಕತಯಿಂದಲು ಇನ್ನುನು ಇವನ್ನನ್ನುನು ತ್ಸಾವು ಅಟುಟವಂತಲಲಿ, ನ್ನನನುಂದ
ಸುಮರ್ಮನೆೀ ತೊಂದರೆ, ಬೆೀಡವೆಂದರು. ಪುಟಟ ಜಗಗೆಲ್ಲಲಿ.
‘ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲಲಿ. ತ್ಸಾಪತ್ರಯಾನ್ನೂ ಇಲಲಿ. ದೂವಾರ್ಶೆಸಪುರದಲ್ಲಿ ನ್ನನ್ನನುದೂ ಒಂದು ಕ್ಕೆಲಸವಿದೆ. ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನ್ನನ್ನನು
ಜಾಞತಗಳಿದಾದರೆ. ನಾರಣಪಪನ್ನವರ ಪರಿಚಯ ನಮರ್ಗಿರಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಸ್ಕಾಕು. ಪ್ರಾರಿಜಾತ್ಪುರಕೊಕಾಮಮ ಹೊೀದಾಗ ನಮರ್ಮ ಪರಿಚಯವಾದ
ಹಾಗೆೀ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಯಿತ್ು. ಅಲಲಿ ಮಾರಾಯರೆ, ಒಳೆಳೆೀದಾಯಿತ್ು ನೆನ್ನಪ್ರಾದುದ. ಊರಿಗೆೀ ಗೊತ್ತಲಲಿ ಹೆೀಗೆ ನಾರಣಪಪನ್ನವರ
ಆಸತ ಪ್ೀಲಾಯುತ ಅಂತ್. ಸೀರೆಯುಟಟದಂದು ಸುಳಿದರೆ ಬಾಯಿಬಿಡುವ ಪ್ರೆೈಕ ಅವರು. ನಮರ್ಮಲೆಲಿ ಇರಲ್ ಮಾರಾಯರೆ.
ಅವರೆೀನಾದರೂ ನಮರ್ಗೆ ಪರಿಚಯವಿದದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮರ್ಮನ್ನನು ಪದಾಮವತ ಕರೆದ ವಿಷಗಯ ತಳಿಸಬೆೀಡಿ. ನಮರ್ಮ ಹತತರ ಯಾಕ್ಕೆ
ಮರ್ುಚುಚಾಮರ್ರೆ? ನಾರಣಪಪನ್ನವರು ಪರಿಚಯವಾದೆದೀ ನ್ನನ್ನಗೆ ಗಂಟುಬಿದುದಬಿಟಟರು : ಪದಾಮವತೀನ್ನನು ಗುರುತ್ುಮಾಡಿಸಕೊಡು ಅಂತ್.
ನಾನ್ನು ಹಾಗೆಲಲಿ ತೀರ ಹಡೆಯಲಲಿ ನ್ೀಡಿ. ಆದರೂ ಬಾರಹಮಣನ್ಬಬ ಗಂಟುಬಿದದಮೀಲೆ ಏನ್ನು ಮಾಡಲ್ಕ್ಕೆಕಾ ಶಕಯ? ಆದರೆ
ಪದಾಮವತಗೆ ಅವರ ಮರ್ಜಿರ್ಶೆ ಸರಿಬಿೀಳಲ್ಲಲಿ, ಶುದಧ ಕುಡುಕ ಅವರೂಂತ್ ‘ಇನ್ನುನು ಮರ್ುಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗವರನ್ನುನು ಕರಕೊಂಡು ಬರಬೆೀಡ’
ಎಂದುಬಿಟಟಳು. ಎಲಲಿ ನಮರ್ಮಲೆಲಿ ಇರಲ್ ಮಾರಾಯರೆ. ಏನ್ೀ ಹೆೀಳಹೊೀಗಿ ಮಾತ್ು ಎತ್ತಲ ಹರಿದುಬಿಟಿಟತ್ು. ನಮರ್ಗೆ
ಹೆೀಳಿದೆನ್ನಲಲಿ. ತೀಥಕರ್ಶೆಹಳಿಳೆಯ ಆಚೆ ನ್ನಮರ್ಮ ಗಾರಮರ್ ಅಂತ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾರಣಪಪನ್ನವರದದಂದು ತೊೀಟವಿದೆ. ಹಾಳುಬಿದುದ
ನೆಲಸಮರ್ವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಗೆೀಣಯ ಒಂದಡಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆೀರದೆ ವಷಗರ್ಶೆಗಳಾಗಿ ಹೊೀದವು. ಪರಿಚಯವಲಲಿವೆ. ನ್ನನ್ನಗೆ
ಇಲಲಿವೆನ್ನುನುತ್ಸಾತರ, ಕ್ಕೆೀಳಿ ನ್ೀಡುವ ಎಂದ ಒಂದು ಆಸ್ಕೆ. ತೊೀಟವನ್ನುನು ಗುತತಗೆಗೆ ಕೊಡಿ. ಊಜಿರ್ಶೆತ್ಗೊಳಿಸ ನಮರ್ಗೂ ಒಂದು
ಗೆೀಣಯ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ಸೆತೀನೆ, ಅಂತ್. ಅದಕ್ಕೆಕಾ ಅಂದೆ – ನಮರ್ಗೂ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ದಾರಿಗೊಂದು ಜನ್ನವಾಯಿತ್ು. ನ್ನನ್ನಗೂ
ಕ್ಕೆಲಸವಾದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತ್ು ಅಂತ್.’
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ಒದಾದಡಿಕೊಳುಳೆತ್ತ ಪುಟಟನ್ನ ಮಾತ್ನ್ನುನು ಕ್ಕೆೀಳಿಸಕೊಂಡರು. ನಾರಣಪಪ ಸತ್ತನೆಂದು ಹೆೀಳಲೆ? ನ್ನನ್ನನು ನಜವಾದ
ಸಮರ್ಸ್ಕೆಯಯನ್ನುನು ತಳಿಸಬಿಡಲೆ? ಆದರೆ ಇಷ್ಟಂದು ಸರಳ ಮರ್ನ್ನಸಸಾನ್ನಲ್ಲಿ ದಡಡ ಗೊಂದಲವೆಬಿಬಸುವ ಮರ್ನ್ನಸ್ಕಾಸಾಗಲ್ಲಲಿ. ಒಂದು ವೆೀಳೆ
ಅವನೆೀನಾದರೂ ಜೊತ್ಸೆಗೆ ನ್ನಡದೆೀಬಿಟಟರೆ ಹೆೀಳದೆೀ ಇರುವುದು ಅಶಕಯ – ಹಿೀಗೆ ಯೀಚಸುತತದದಂತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರಿಗೆ
ಥಕಟಟನೆ ಪುಟಟ ತ್ನ್ನನು ಜೊತ್ಸೆಗಿದದರೆ ವಾಸ ಎನನುಸತ್ು. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೆೀಗೆ ಆ ಬಾರಹಮಣರೆನೆನುಲಲಿ ಎದುರಿಸಲ್? ಮದಲು,
ಪರಮಾಪತನಾಗಿಬಿಟಟ ಪುಟಟನಗೆ ಹೆೀಳಿನ್ೀಡುವುದು. ಅವನ್ನ ಕಣಣೊಲ್ಲಿ ತ್ಸಾನೆೀನಾಗುತ್ಸೆತೀನೆಂದು ತಳಿಯುವುದು – ಅದೂ ಒಂದು
ಒಳೆಳೆಯ ಉಪ್ರಾಯ. ಈಗ ಬಾನ್ನು ಪೂಣರ್ಶೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿಬಿಟಿಟತ್ು. ದೆೀವಸ್ಕಾಥನ್ನದಲ್ಲಿ ಶಂಖ ಜಾಗಟೆಗಳನ್ನುನು ಬಾರಿಸದ ಶಬದ. ಬೆೀಗ
ಹೊಗಬೆೀಕು. ಇಲೆಲಿ ನಂತದದರೆ ತ್ನ್ನನುನ್ನುನು ಪತ್ಸೆತಮಾಡಿದಾತ್ ಹುಡುಕಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟಾಟನ್ನು. ‘ಹೊೀಗುವ ಹಾಗಾದರೆ’ ಎಂದರು.
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ಆ ವೆೀಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಮಾಗರ್ಶೆವಾಗಿ ಒಂದು ಕಮಾನ್ನುಗಾಡಿ ಬಂದಿತ್ು. ‘ಸವಲಪ ನಲ್ಲಿರಿ’ ಎಂದು ಪುಟಟ ಆಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು
ನಲ್ಲಿಸ. ಕ್ಕೆೈ ಅಡಡಮಾಡಿ ಗಾಡಿಯನ್ನುನು ತ್ಡೆದ. ಗಾಡಿಯಿಂದಬಬರು ಜರಿಶಲೆಲಿ ಹೊದದ ಬಾರಹಮಣರು ತ್ಲೆಹಾಕ ‘ಏನ್ನು?’ ಅಂದರು.
‘ನಮರ್ಮ ಗಾಡಿ ಏನಾದಾರೂ ಆಗುಂಬೆ ಮಾಗರ್ಶೆವಾಗಿ ಹೊೀಗುವದೀ?’ ಎಂದು ಪುಟಟ ಕ್ಕೆೀಳಿದ.
‘ಹಾ’ ಎಂದರು ಗಾಡಿಯಳಗಿಂದ ಶಲೆಲಿ ಹೊದದವರು.
‘ಇಬಬರಿಗೆ ಜಾಗವುಂಟ್ೀ? ದೂವಾರ್ಶೆಸಪುರದ ಮಾಗರ್ಶೆ ಹೊರಟವರು ನಾವು’ ಎಂದ ಪುಟಟ.
‘ಒಬಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗವಿದೆಯಲಲಿ.’
ಪುಟಟ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರ ಕ್ಕೆೈಹಿಡಿದು, ‘ನೀವು ಹೊೀಗಿ, ಆಚಾಯರ್ಶೆರೆ’ ಎಂದು ‘ಬೆೀಡ, ಇಬಬರೂ ಒಟಿಟಗೆ ನ್ನಡೆದು ಹೊಗುವ’
ಎಂದರು ಆಚಾಯರ್ಶೆರು. ‘ಛೆ ಛೆ, ಅಷಗುಟದೂರದ ನ್ನಡೆದು ದಣಯುವುದು ಬೆೀಡ. ನಾಳೆ ಬಂದು ನ್ಡುತ್ಸೆತೀನೆ’ ಎಂದ ಪುಟಟ. ಶಲೆಲಿ
ಹೊದದವರು ಅವಸರ ಮಾಡಿದರು : ‘ಏನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ? ಬರುವವರ? ನಾವು ದೂವಾರ್ಶೆಸಪುರದ ಹತತರ ಒಂದೆರಡು
ಮೈಲ್ಯಾಚೆ ತರುಗಿಬಿಡುತ್ಸೆತೀವೆ. ಒಬಬರು ಬೆೀಕ್ಕಾದರೆ ಬನನು. ಬೆೀಗ ಬನನು.’
ಪುಟಟ ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರನ್ನುನು ಒತ್ಸಾತಯಪೂವರ್ಶೆಕ ತ್ಳಿಳೆದ. ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ನವಾರ್ಶೆಹವಿಲಲಿದೆ ಗಾಡಿಯನ್ನುನು ಹತತ ಒಳಕ್ಕೆಕಾ
ಕೂತ್ರು. ಗಾಡಿ ಹೊರಟಿತ್ು. ‘ನಾಳೆ ನಮರ್ಮನ್ನುನು ನ್ೀಡುತ್ಸೆತೀನೆ’ ಎಂದ ಪುಟಟ. ‘ಆಗಲ್’ ಎಂದರು ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು.
ಆಯಿತ್ು. ಇನ್ನುನು ನಾಲೆಕಾೈದು ಗಂಟೆಗಳ ಪರಯಾಣ. ಮರ್ತ್ಸೆತ?
ಈಗ ಆಕ್ಕಾಶದಲ್ಲಿ ನ್ನಕಷತ್ರಗಳು. ಗೆರೆ ಚಂದರ ದಿಟಟಗೆ ನಂತ್ ಸಪತಷರ್ಶೆ ಮರ್ಂಡಳ. ಇದದಕಕಾದದಂತ್ಸೆ ಚಂಡೆಯ ಶಬದ. ಅಲಲಿಂದು
ಇಲಲಿಂದು ಕೊಳಿಳೆಯ ಬೆಂಕ. ಗುಡಡ ಹತ್ುತವ ಎತತನ್ನ ಉಸರು. ಕೊರಳಿನ್ನ ಗೆಜೆಜ. ನಾಲೆಕಾೈದು ಗಂಟೆಗಳ ಪರಯಾಣ. ಮರ್ತ್ಸೆತ?
ಪ್ರಾರಣೆೀಶಾಚಾಯರ್ಶೆರು ನರಿೀಕ್ಕೆಷಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ಂಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಾದರು.
ಬಮಿರ್ಶೆಂಗಂ
ಏಪರಲ್ ೨೮, ೧೯೬೫
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