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ಮುನ್ುುಡಿ 
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ನರಿೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇ ುಷಕಿನುನ ರಕಟ್ಟಷುತ್ತಿದೆದೇನೆ. ಒದಿ ತಭಿ ಄ಭೂಲಾ ಷಲಸೆ ಸಹಗೂ 
಄ಭಿಹರಮಗಳನುನ ತ್ತಸಬಷಫೆೇಕಹಗಿ ಕೊೇಯು,  
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1. ಫಣಣ 
 

 
 

ಭನೆಭುಂದೆ ಸಹದು ಸೊೇಗುತ್ತಿದದ ಸೊಷದಹಗಿ ಭದುೆಮಹದ ಜೊೇಡಿಮನುನ ನೊೇಡಿ ನನಗೆ ನನನ 
ಭದುೆಮ ನೆನಹಮುಿ. ನಹನು ಡಿಗಿರ ಭುಗಿಷುತ್ತಿದದಂತ್ೆ ಯಜೆಮಲ್ಲ ಿದಿಡಿೇಯಹಗಿ ನನನ ಷೊೇದಯತ್ೆಮಿ 
ಅಗಭನ. ತಂದೆ ಜೊತ್ೆ ಄ದೆೇನೊ ಗಂಟೆಗಟ್ಿಲೆ ಗುಷುಗುಷು ಭಹತನಹಡುತ್ತಿದದಯೂ ನಹನು ಭಹತರ 
ಏನೆಂದು ವಿಚಹರಿಷು ಗೊೇಜಿಗೆ ಸೊೇಗದೆ ಸಹಮಹಗಿ ಯಜೆಮ ಭಜಹ ಷವಿಮುತ್ತಿದೆದ. ಅದಯೆ 
ಷೊೇದಯತ್ೆ ಿಸೊಯಡು ಹಂದಿನ ದಿನ ಭಹತರ  ನನನ ಹಲ್ಲಗೆ ಕಯಹಳಹಗಿತುಿ.  
 

಄ "ಮನ, ನನನ ಸತರ ಄ತ್ೆಿ ಄ದೆೇನೊೇ ಭಹತ್ಹಡ್ ಫೆೇಕಂತ್ೆ ನೊೇಡು" ಎಂದಹಗ 
ಭಹಭೂಲ್ಲನಂತ್ೆ ನನನ ಒದಿನ ಫಗೆೆ  ಆಯಫೆೇಕೆಂದು ಸೊೇದಸಬಗೆ ಄ತ್ೆಿ ಭದುೆ ಭಹತು ಎತಿ್ತ ವಹ್ 
ಕೊಟ್ಿಯು. ಄ಯ ಎಯಡನೆ ಭಗ ುಯಂದಯನಗೆ ನನನನುನ ಕೆೇಸಬದದಯು. ಄ನೊೇ ಕಡು ಕು, 
ನಂಗಿಂತ ಎಂಟ್ು ಶಿ ದೊಡಡ.  ಄ನು ನಭಿ ಭನೆಗೆ ಸೆಚಹಾಗಿ ಫಯುತ್ತಿಯಲ್ಲಲಿ. ಄ಕಕ, ಄ಣಣ, 
಄ತ್ೆಿಯಂದಿಗೆ ಮೊಿಮ್ಮಿ ಫಯುತ್ತದಿುದಂಟ್ು.  
 

ಕು ಸುಡುಗ ಎಂದು ಮಹಯೂ ಸೆಣುಣ ಕೊಡಲು ಭುಂದೆ ಫಂದಿಲಿಹದದರಿಂದ ಄ತ್ೆಿ ನನನ ತಂದೆಗೆ 
ನನನನುನ ಕೊಡಲು ತ್ಹಿಯಿಷುತ್ತದಿುದೆೇ ಅ ಗಂಟೆಗಟ್ಿಲೆ ಗುಷುಗುಷು ಭಹತ್ತನ ಗುಟ್ುಿ ಎಂದು 
ತ್ತಸಬದು ಮ್ಮೇಗೆ ಸಿಟ್ುಿ ನೆತ್ತಿಗೆೇರಿ "ಮಹಕೆ ನನನ ಬವಿಶಾ ಸಹಳು ಭಹಡಿಿೇಯಹ, ನಂಗೆ ಆನೂನ 
ಒದಫೆೇಕು. ಅ ಆದಿದಲನುನ ನಹನಹಾಕೆ ಭದೆೆಮಹಗಿ.ಿ ನಹನು ಆಶೊಿಂದು ಫೆಳಳಗೆ ಸಹಗೂ  
ನೊೇಡೊೇಕೂ  ಚೆನಹನಗೆೇ ಆದಿದೇನ. ನಂಗೆ ಳ ಳೆೇ ಸೆೈಟ್ೂ ಆದೆ. ಗಂಡು ಸುಡುಕೊೇಕೆ  ನಮ್ಮೆ ೇನೂ 
ಕಶಿಹಗಲಿ" ಎಂದು ಸೆೇಳಫೆೇಕೆನಸಿದ ಭಹತುಗಳು ಄ನ ದಿೇನ ಭುಖ ನೊೇಡಿ ಗಂಟ್ಲಲೆಿೇ 
ಈಸಬದು.  
 

ಕಿತುಿ ತ್ತನುನ ಫಡತನ, ಮ್ಮೇಲಹಗಿ ಅಗಹಗ ಄ತ್ೆಿ ಭಹಡುತ್ತಿದದ ಷಸಹಮ, ಄ನ ಄ನಹಯೊೇಗಾ ನನನ 
ಫಹಯಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಸಯಕೆಮ ಕುರಿಮಂತ್ೆ ಭೌನಹಗಿ ಭನ ಯೊೇದಿಷುತ್ತಿದದಯೂ ುಯಂದಯನ 
ಕೆೈಲ್ಲ ತ್ಹಸಬ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಄ನತಿ ನೊೇಡಲೂ ಜಿಗುೆಾಮಹದಯೂ ಄ನ ಸೆಂಡತ್ತಮಹಗಿ ಬಿಟೆಿ. 
ನನನ ಗೆಳತ್ತಮಯೆಲಿ ನನನ ಫಗೆೆ  ಄ನುಕಂ ತ್ೊೇರಿಷುಯೆೇ, ಯಹತ್ತರ ಯೂಮಗೆ ಫಯುಹಗ ಕಯೆಂಟ್ು 
ಸೊೇಗಿ ದಿೇದ ಫೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಄ನು ಸಹಯರ್ ಫಿಲ್ಲಿನ ದೆೆದಂತ್ೆ ಕಂಡು ಕಿಟಹಯನೆ ಕಿಯುಚಿ 
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ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪ ಬಿದೆದ. ಄ನು ನನನನುನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಸೊೇಗಿ ಭಂಚದ ಮ್ಮೇಲೆ ಭಲಗಿಸಿದಹಗಲೆೇ 
ಎಚಾಯಹದದುದ. ಅಮ್ಮೇಲೆ ಄ನತಿ ತ್ತಯುಗಿ ನೊೇಡು ಧೆೈಮಿಹಗದೆ ಸಹಗೆ ಕಣ್ ಭುಚಿಾ 
ಭಲಗಿದೆ. ನನಗೆ ಇ ಭದೆೆ ಆಶಿ ಆಯಲ್ಲಲೆೆ" ಎಂದು ಕೆೇಸಬದಹಗ ನಹನು ಭೌನ ಗೌರಿಮಹದೆ. ಇ 
ಭಹತನುನ ಇಗ ಕೆೇಳು ಫದಲು ಭದುೆಗೆ ಭುಂಚೆ ಕೆೇಸಬದಿದದಯೆ.... 
 

ನಂತಯದ ಷೆಲ ದಿನಗಳು ಭೌನದಲೆಿೇ ಕಳೆದು. ಅತನ ನಡೆ ನುಡಿ, ಭನೆಮಯೊಂದಿಗಿನ 
ತಭಹಶೆ ಭಹತುಗಳು ಆಶಿಹದೂರ ಄ನ ಫಣಣ ಎಲಿನುನ ಭುಚಿಾ ಸಹಕುತ್ತಿತುಿ. ಅದಯೆ ಄ನು 
ಮಹಯ ಸತಿ್ತಯೂ ನನನ ಫಗೆೆ  ದೂಯು ಸೆೇಳಲ್ಲಲ.ಿ ಎಲಿಯೊಂದಿಗಿದಹದಗ ನನನನೂನ  ಷೆೇರಿಸಿ ತಭಹಶೆ 
ಭಹಡುತ್ತಿದದ. ಄ನ ಫಣಣದ ಫಗೆೆ  ಄ನೆೇ ಗೆೇಲ್ಲ ಭಹಡಿ ನಗುತ್ತಿದದ. ಅಗೆಲಿ ನನಗೆ ಹ 
಄ನನಷುತ್ತಿತು.ಿ ನಹನು ಄ನನುನ ತ್ತಯಷಹಕಯದಿಂದ ನೊೇಡಿದಯೂ ಄ನು ಭಹತರ ನನನನುನ ತುಂಫ 
ಆಶಿ ಟ್ಟಿದದ. ನಹನು ಂಟ್ಟಮಹಗಿಯು ತಂದೆಮನುನ ನೆನೆದು ಕೊಯಗುುದನುನ ಕಂಡು ಄ಯನೆನೇ 
ನಭಿ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಳಳಲು ಯೇಚಿಸಿ ಕಯೆ ತಂದಿದದ.   
 

ಕೆಲ ದಿನಗಳಲೆಿೇ ತಂದೆಮ ಷೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣುಣಗಳು ನಭಿ ನಡುವಿನ ಬಿಯುಕನುನ ಗಭನಸಿದದು. ಄ಯು 
ನಂಗೆ ಎಶೊಿೇ ಷಲ ಫುದಿದ ಸೆೇಸಬದಿದದೆ. ಄ನ ಗುಣ ನೊೇಡಭಿ, ಚಿನನದಂತಸ ಸುಡುಗ, ನೊೇಡಲು 
ಚೆನಹನಗಿದುದ ಫುದಿಧ  ಕೆಟ್ಿದಹಗಿದದಯೆ ಏನು ಭಹಡುತ್ತದಿಿದ ಎಂದೆಲಿ ಸೆೇಳುತಿ್ತದದಯು. ಅದಯೆ ನನನ 
ಷೆನೇಹತ್ೆಮಯ ಷುಂದಯಹದ ಗಂಡಂದಿಯನುನ ನೊೇಡಿ ನನನ ಭನ ಕಯುಫುತ್ತಿತುಿ. ಅದಯೆ 
ದಿನಕಳೆದಂತ್ೆ ನನನ ಷೆನೇಹತ್ೆಮಯ ಗಂಡಂದಿಯ ಕಲಹಾಣ ಗುಣಗಳು ಂದೊಂದಹಗಿ 
ತ್ತಸಬಮತ್ೊಡಗಿತು. ಄ಯ ನಹನಹ ರಿೇತ್ತಮ ದುವಾಟ್ಗಳು, ಸೆಂಡತ್ತಯಂದಯೆ ಕಷಕಿಕಂತ ಕಡೆಮಹಗಿ 
ನೊೇಡುುದು ಆತ್ಹಾದಿ. ನನನ ಗೆಳತ್ತಮಯ ಫಹಯಿಂದಲೆೇ ಕೆೇಸಬ ಷಧಾ ನನನ ಗಂಡ ಄ಯ 
ಸಹಗಿಲಿಲ ಿಎಂದು ಸಹಯನಷತ್ೊಡಗಿತು. ನನನ ಗೆಳತ್ತಯಫಬಳು ಯದಕ್ಷಿಣೆಗಹಗಿ ಫಲ್ಲಮಹದಹಗ 
ನನನ ಭನ ಷಂೂಣಿಹಗಿ ುಯಂದಯನತಿ ಹಲತ್ೊಡಗಿತು. 
 

಄ಂದು ುಯಂದಯನ ಹಲ್ಲಗೆ ವುಬ ದಿನ. ಄ನಗೆ ಫಸು ದೊಡಡ ಕಹಂಟಹರ್ಿ ದಕಿಕತು.ಿ ಭನೆಗೆ 
ಫಂದನೆೇ ಷಂತ್ೊೇಶ ತಡೆದುಕೊಳಳಲಹಗದೆ ಎಲಿಯದುರಿಗೆ ನನನ ಕೆೈ ಹಡಿದು  ನೇನು ನನನ ಹಲ್ಲಗೆ 
ಲಕಿಕ, ಎನುನತ್ಹ ಿನನಗೊಂದು ಫೆಲೆಫಹಳು ಯೆೇಶೆಿ ಸಿೇಯೆ ಕೊಟ್ುಿ ಸಿಹ ತ್ತನನಷಲು ಫಂದಹಗ,  ನನನ 
ಭುಖ ನೊೇಡಿ ಹಂಜರಿಕೆಮಹಗಿ  "ಮನ, ನೇನೆೇ ತ್ೊಗೊಂಡು ಬಿಡು, ನಹನು ಕೆೈ ತ್ೊಳೆದಿಲಿ" 
ಎನುನತ ಿ ಯೂಮಗೆ ಸೊೇದ. ಄ನಗೆ ನಹನೆಲಿ್ಲ ತ್ತಯಷಕರಿಸಿಬಿಡುತ್ೆಿೇನೊೇ ಎಂಫ ಬಮ! ನಭಿ ಫಗೆೆ  
ಎಲಿರಿಗೂ ತ್ತಸಬಮುತ್ೊಿೇ ಎಂಫ ಅತಂಕ. ಆದದಕಿಕದದಂತ್ೆ ನನಗೆೇನಹಯಿೇ ಗೊತ್ತಲಿ,ಿ ನಹನೂ ಄ನ 
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ಷಂತ್ೊೇಶದಲ್ಲ ಿ ಹಲೊೆ ಳಳಲು ಈತುಾಕಳಹದೆ. ಯೂಮಗೆ ಸೊೇಗಿ ಄ನ ಕೆೈಯಿಂದಲೆೇ ಸಿಹ 
ಕೊಡುಂತ್ೆ ಸೆೇಸಬದಹಗ ಄ನ ಭುಖ ಉಯಗಲಹಮು.ಿ ನಜಹಗಿಮೂ  ಆಂದು ನಂಗೆ ತುಂಫಹ 
ಳ ಳೆೇ ದಿನ ಎಂದು ಖುಿಯಿಂದಲೆೇ ತ್ತನನಸಿದ. ಅ ಯಹತ್ತರ ಮೊದಲ ಫಹರಿಗೆ ನಹವಿಫಬಯೂ ಭನ ಬಿಚಿಾ 
ಭಹತ್ಹಡಿದೆು.  
 

ುಯಂದಯ "ನನನ ಮ್ಮೈಫಣಣ ನಹನು ಅರಿಸಿಕೊಂಡಿದದಲ.ಿ ಮೊದಮೊದಲು ನನನ ಮ್ಮೈಫಣಣ ನಂಗೂ 
ಜಿಗುೆಾ ತಂದಿತುಿ. ಸಿಕಕ ಸಿಕಕ ಲೊೇವನ್ ಗಳು, ಕಿರೇಮ್ ಗಳನೆನಲಿ ಸಚಿಾದೆದೇ ಸಚಿಾದುದ. ಅದಯೆ ಮಹ 
ರಿಣಹಭನೂ ಅಗಲ್ಲಲಿ. ನನನ ಾಥಿ ರಮತನಗಳನೆನಲ ಿಷೂಕ್ಷ್ಮ ಹಗಿ ಗಭನಷುತ್ತಿದದ ಄ಭಿ, ನನನ 
ಮ್ಮೈಫಣಣ ಫದಲಹಗದು ುಟಹಿ, ಄ದಕಿಕಂತ ನೇನು ಗುಣದಲಿ್ಲ ಳ ಳೆಮನಹಗು, ಳ ಳೆಮ ಗುಣಗಸಬಂದ 
ಕುಯೂನುನ ಭುಚಾಫಸುದು. ಅದಯೆ ಷುಂದಯ ಯೂದಿಂದ ಕೆಟ್ಿ ಗುಣಗಳನುನ ಭುಚಾಲಹಗದು 
ಎಂದು ಸಲು ಈದಹಸಯಣೆಗಳನುನ ಸೆೇಸಬ ನನನನುನ ಫದಲಹಯಿಸಿದಯು. ನೇನು ನನನ ಫಹಸಬನಲ್ಲ ಿ
ಫಂದಹಗ ನಜಹಗಿಮೂ  ನಹನು ಲಕಿಕ ಄ಂದುಕೊಂಡೆ. ಄ಭಿ ನೇನು ಭನಷಹಯೆ ಪ್ಪದಿದ ಎಂದೆೇ 
ಸೆೇಸಬದದಯು. ಅದಯೆ ನನನ ಜಿಗುೆಾ ನೊೇಡಿ ನಹನು ಭತ್ೆ ಿಕಳಹಹೇನನಹದೆ. ನಭಿ ಫಹಳು ಎಂದಿಗೂ 
ಷರಿ ಸೊೇಗೊೇದೆೇ ಆಲೆೆೇನೊ ಎಂದು ಄ನಸಿತುಿ” ಎಂದು ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಄ತಿ. ನಹನು ಄ನ ಕಣ್ಣೇಯು 
ಯೆಸಿ ಅಲಂಗಿಸಿದೆ. ಄ಂದಿನಂದ ನನಗೆ ಄ನ ಫಣಣ ಭುಖಾೆನಷಲ್ಲಿಲಿ. ಯಹತ್ತರ ಄ನು ಬೂತಹಗಿ 
ಕಹಣಲೂ ಆಲಿ. ಇಗ ನನಗಿಫಬಯು ಭುದಹದದ ಭಕಕಸಬದಹದಯೆ. ಄ಯ ಫಣಣ.....ಆನೂನ ನೇು ಫಣಣಕೆಕ 
ಭಸತೆ ನೇಡುತ್ತಿೇಯಹ?! 

 

---------  
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2. ಈಸಿರಿಯುತನಕ 

 

ಯಹಧ ತನನ ಄ಣಣನ ಭನೆಮ ಭುಂದೆ ರಿಕ್ಷಹ ನಲ್ಲಿಷಲು ಸೆೇಸಬ ಭನೆಮತ ಿ ನೊೇಡಿದಳು. ಭನೆಮ 
ಫಹಗಿಲು ಸಹಕಿತು,ಿ  ನೊೇಡಿದಯೆ ಭನೆಮಲಿ್ಲ ಮಹಯೂ ಆದದಂತ್ೆ ಕಹಣಲ್ಲಲಿ. ನಟ್ುಿಸಿಯು ಬಿಡುತ ಿತನನ 
ತಭಿನ ಭನೆಮತಿ ಸೊೇಗುಂತ್ೆ ಸೆೇಸಬದಳು. ರಿಕ್ಷಹದ ಭನಸಿಾನಲೆಿೇ ನಗುತಿ ಄ನತ್ತ 
ದೂಯದಲ್ಲಿಯು ಯಹಧಹಳ ತಭಿನ ಭನೆಮತಿ ತ್ತಯುಗಿಸಿದ.  

ರಿಕ್ಷಹ ಭನೆಮ ಫಸಬ ಫಯುತಿಲೆೇ ಯಹಧಳನುನ ಕಂಡು ಄ಳ ತಭಿನ ಸೆಂಡತ್ತ ದಡಫಡಿಸಿ ಒಡಿ 
ಭನೆಮ ಳಗೆ ಸೊೇಗಿ ಯನೆ ಫಹಗಿಲು ಭುಚಿಾದಳು. ಄ದು ಯಹಧಹಸಬಗೆ ಸೊಷತ್ೆೇನೂ ಄ಲಿ 
ಸಹಗಹಗಿ ಄ದನುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಳಂತ್ೆ ಯಹಧ ತಭಿನಗೆ ಫೇನ್ ಭಹಡಿದಳು. ಆಳ ನಂಫರ್ 
ಗೊತ್ತಿದುದದರಿಂದ ಫೇನ್ ರಿಂಗ್ ಅಯಿತ್ೆೇ ವಿನಃ ಮಹಯೂ ಎತಿಲಿ್ಲಲಿ. ಆದೆಲ ಿ ಭಹಭೂಲು 
ಎನುನಂತ್ೆ ಷೆಲೂ ಫೆೇಷರಿಷದೆ ಄ಣಣನಗೆ ಫೇನ್ ಭಹಡಿದಳು.  

಄ಳ ುಣಾಕೆಕ ಄ಣಣ ಫೇನ್ ಎತ್ತಿದ. ಄ಸಬಗೆ ಖುಿಮಹಮುಿ. ಄ಣಣ, ನಹನು...ಎನುನತ್ತಿಯುಂತ್ೆ 
಄ಣಣನ ದ ಷೆಯ ಕೆೇಸಬಸಿತು. "ಭತ್ೆ ಿ ಫಂದಹಾ. ನಂಗೆ ಆಶುಿ ಮಷಹಾದಯೂ ಆನೂನ ಫುದಿದ 
ಫಂದಿಲಿಲಿ" ಎನುನತ್ಹಿ ಄ಳ ರತ್ತಕಿರಯಗೆ ಕಹಮದೆ ಫೇನ್ ಕುಕಿಕ ಬಿಟ್ಿ. ಅದಯೂ ಂದಿನತೂ 
ಫೆೇಜಹಯು ಭಹಡಿಕೊಳಳದೆ ಄ಣಣನ ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗುಂತ್ೆ ರಿಕ್ಷಹದನಗೆ ಸೆೇಸಬದಹಗ ಄ನು ನಕಕ. 
ಭಯುಕ್ಷ್ಣೆೇ ಄ನಗೆ ತ್ಹನು ಸಹಗೆ ನಗಫಹಯದಿತು ಿಎಂದು ಄ನಸಿತು. ಭತ್ೆಿ ರಿಕ್ಷಹ ಄ಣಣನ ಭನೆ 
ಫಸಬ ಫಂತು. ಯಹಧ ಲಗುಫಗೆಯಿಂದ ರಿಕ್ಷಹದಿಂದ ತನನ ಷಹಭಹನು ಆಸಬಷಲು ಸೆೇಸಬ ಭನೆಮತ ಿ
ನಡೆದಳು. 

಄ತಿ್ತಗೆ ದುಯುಗುಟ್ಟಿ ನೊೇಡುತ್ತದಿದಯೂ ಄ಳನುನ ದಹಟ್ಟ ಯಹಧ ಭನೆಯಳಗೆ ಕಹಲ್ಲಟ್ಿಳು. 
಄ಕಕಕಕದಯ ನೊೇಟ್ ತಭಿ ಭನೆಮತಿಲೆೇ ಆಯುುದನುನ ನೊೇಡಿ ಯಹಧಳ ಄ತಿ್ತಗೆ ಳಗೆ ಸೊೇಗಿ 
ಫಹಗಿಲು ಭುಚಿಾದಳು. ಯಹಧಳನುನ ಕೂಯಲೂ ಸೆೇಳದೆ ಮಹಕೆ ಫಂದದುದ ಎಂದು ಗದರಿಸಿದಹಗ ಯಹಧ 
ಫಳಫಳನೆ ಄ಳತ್ೊಡಗಿದಳು. ಅದಯೆ ಄ಳ ಕಣ್ಣೇಯು ಄ತಿ್ತಗೆಮ ಮ್ಮೇಲೆ ಮಹ ರಿಣಹಭೂ 
ಬಿೇಯಲ್ಲಲಿ. ಄ದನುನ ಗಭನಸಿದ ಯಹಧ ತಟ್ಿನೆ ಕಣುಣ ಯೆಸಿ ಕೊಂಡಳು. "ಏನು ಭಹಡಲ್ಲ ಄ತ್ತಿಗೆ .. 
ಷೊಷೆ ತಯುಭನೆಗೆ ಸೊೇಗಿದಹದಳ .ೆ ನನಗೆ ಇ ಮಸಿಾನಲಿ್ಲ ಄ಡಿಗೆ ಭಹಡಲು ಅಗುತದಿೆಯೇ. 
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಄ದಕೆಕ ಭಗ ನನನ ಚಿಕಕ ಭಗನ ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗಲು ಸೆೇಸಬ ರಿಕ್ಷಹ ಭಹಡಿಕೊಟ್ಿ..."ಯಹಧಹಳ ಭಹತು 
ಭುಂದುಯೆಮು ಮೊದಲೆೇ ಄ತಿ್ತಗೆ ಸೆೇಸಬದಳು "ಚಿಕಕ ಭಗ ಮಹಕೆ ನನನನುನ ನೊೇಡಿಕೊಳುಳತ್ಹಿನೆ, 
಄ನೆೇ ತನನ ಭಹನ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಭನೆ ಄ಸಬಮನಹಗಿದಹದನೆ. ಄ದಕೆಕ ನನನನುನ ಆಲಿ್ಲಗೆ ಕಳುಹಸಿದ. 
ನನಗಂತೂ ಭನೆಯಲಿ ಗಲ್ಲೇಜು ಭಹಡುುದು ಬಿಟ್ಿಯೆ ಫೆೇಯೆೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲಿ. ನೇನು ನನನ ಭಕಕಳ 
ಗಲ್ಲೇಜು ಫಹಚಿ ದೊಡಡಯನಹನಗಿ ಭಹಡಿದೆದೇ ಫಂತು. ನನನ ಗಲ್ಲೇಜು ಫಹಚಲು ನಹವಿದೆದೇಲಿ" 
ಎಂದಹಗ ಯಹಧ ಫೆೇಷಯ ಭಹಡಿಕೊಳುಳುದು ಬಿಟ್ುಿ ಄ತಿ್ತಗೆಮನೆನೇ ದಫಹಯಿಸಿದಳು.  

."಄ತಿ್ತಗೆ, ಆದು ನನನ ಄ಣಣನ ಭನೆ,  ಆಲಿ್ಲ ನಂಗೆ ಮಹಹಗ ಫೆೇಕಹದಯೂ ಫಯು ಸಕಿಕದೆ. ಗಲ್ಲೇಜು 
ನಹನು ಫೆೇಕೆಂದೆೇನೂ ಭಹಡುುದಲಿ. ನಂಗೆ ಮಷಹಾಗಿದೆ ಄ದಕೆಕ ಸಹಗಹಗುತದಿೆ, ನನಗೂ 
ಸಹಗಹಗುಹಗ ಗೊತ್ಹಿಗುತಿದೆ" ಎಂದಳು. ಄ತಿ್ತಗೆ  ಯಹಧಹಳ ಭಕಕಳನುನ ಫಮುಾತಲಿೆೇ ಯೂಮಗೆ 
ಸೊೇಗಿ ಫಹಗಿಲು ಸಹಕಿಕೊಂಡಳು. ಯಹಧ ಏನೂ ಅಗದಯಂತ್ೆ ತನನ ಷಹಭಹನೆಲಿ ತ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಸೊೇಗಿ ಫೆೇಯೊಂದು ಯೂಮನಲಿ್ಲಟ್ುಿ ಕೆೈಕಹಲು ತ್ೊಳೆದುಕೊಂಡು ಫಂದು ಭಂಚದ ಮ್ಮೇಲೆ ಷುಷಹಗಿಿ 
ಬಿದುದಕೊಂಡಳು. 

ಯಹಧಹಳ ಭಕಕಳು ಚಿಕಕಯಹಗಿಯುಹಗಲೆೇ ಄ಯ ತಂದೆ ತ್ತೇರಿಕೊಂಡಿದದಯು. ಗಂಡನ ಭನೆಮಯು 
಄ಳನುನ ಸೊಯದಫಬದಿದದಯೂ ಯಹಧಹ ತರಿಗೆ ಫಂದು ಕೂತ್ತದದಳು. ಯಹಧಸಬಗೆ ಫಬ ಄ಣಣ ಭತು ಿ
ಫಬ ತಭಿ. ಯಹಧ ಄ಯ ಭುದಿದನ ಷಸೊೇದರಿ. ಅಗೆಲಿ ಄ಣಣ ತಭಿಂದಿಯೆಲಿ ಜೊತ್ೆಮಲೆಿೇ ಆದದಯು. 
ಯಹಧಸಬಗೆ ತನನ ಄ಣಣತಭಿಂದಿಯು ಸೆಂಡತ್ತಮ ಜೊತ್ೆ ಄ನೊಾೇನಾಹಗಿಯುುದನುನ ಕಂಡಯೆ 
಄ದೆೇನೊೇ ಸೊಟೆಿ ಈರಿ. ತನಗಿಲಿದ ಬಹಗಾ ಄ರಿಗಿದೆಮಲಿ ಎಂದು. ಸಹಗಹಗಿ ಅಗಹಗ ಗಂಡ 
ಸೆಂಡತ್ತ ನಡುೆ ಜಗಳ ತಂದಿಟ್ುಿ ವಿಕೃತ ಅನಂದ ಡುತ್ತಿದದಳು.  

ಸಹಗೆಂದು ಄ತಿ್ತಗೆಮಯ ಮ್ಮೇಲೆ ಄ಸಬಗೆ ದೆೆೇಶವಿಯಲ್ಲಲಿ. ಄ಯ ಭಕಕಳನುನ ತನನ ಭಕಕಳಂತ್ೆ 
ನೊೇಡಿಕೊಳುಳತ್ತಿದದಳು. ಭಕಕಳನುನ ಄ಳ ಫಸಬ ಬಿಟ್ುಿ ಄ಯು ಄ಯಹಭಹಹಗಿ ಸೊಯಗೆ ಷುತ್ಹಿಡಲು 
ಸೊೇಗುತ್ತಿದದಯು. ಄ದಕೊೇಷಕಯ ಄ಯು ಎಲಿನುನ ಷಹಸಿಕೊಳುಳತ್ತಿದದಯು. ಮೊದಮೊದಲು ಕನಕಯ 
ಪ್ಪರೇತ್ತಯಿಂದ ನೊೇಡುತ್ತಿದದಯು  ನಂತಯ ಯಹಧಳನುನ ಕಂಡಯೆ ಄ಣಣ ತಭಿಂದಿಯು ಯೆೇಗತ್ೊಡಗಿದಯು.  

ಕರಮ್ಮೇಣ ಄ರಿಗೆ ತಭಿ ಸಹಗೂ ಸೆಂಡಂದಿಯ  ನಡುವಿನ ೆೈಭನಸಿಾಗೆ ಯಹಧಹಳ ೇೆ ಕಹಯಣೆಂದು 
಄ರಿಹಯಿತು. ತಂದೆ ಯಹಧಹಳ ಹಲ್ಲಗೆ ಭನೆ ಬಿಟ್ುಿಕೊಟ್ುಿ  ಗಂಡು ಭಕಕಸಬಗೆ ತಭಿ ಂದು ಎಕಯೆ 
ಜಹಗದಲಿ್ಲ ಆಫಬಯು ಗಂಡು ಭಕಕಸಬಗೆ ಷಭಹಲು ಭಹಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದದಯು. ಸಹಗಹಗಿ ತಭಿ ಹಲ್ಲನ 
ಜಹಗದಲಿ್ಲ ಭನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಫೊಬಫಬಯಹಗಿ ಫೆೇಯೆ ಭನೆ ಭಹಡತ್ೊಡಗಿದಯು. ಄ಳ  ಄ಣಣ 
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ತಭಿಂದಿಯು ಫೆೇಯೆ ಸೊೇಗು ಮೊದಲೆೇ  ಯಹಧಹಳ ಚಿಕಕ ಭಗ ಪ್ಪರೇತ್ತಸಿ ಭದುೆಮಹಗಿ ತನನ 
ಭಹನ ಭನೆ ಷೆೇರಿಕೊಂಡಿದದರಿಂದ ಭನೆಮಲ್ಲ ಿ ಯಹಧ ಭತುಿ ಹರಿಭಗ ಜಮಂತ ಭಹತರ 
ಈಸಬದಯು. ಜಮಂತನ  ಭದುೆ ಅದದೆದೇ ತಡ ದಿನಹ ಎಂಫಂತ್ೆ ಄ತ್ೆಿ ಷೊಷೆ ಜಗಳಹಗುತ್ತಿತು.ಿ 
ಭನೆ ಳಗೆ ಕಹಲ್ಲಡುತ್ತಿದದಂತ್ೆ ತನನನೆನೇ ಕಯೆಮುತ್ತಿದದ ಭಗ ಭದುೆಮಹದ ಮ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಡತ್ತಮನುನ 
ಕಯೆಮುುದನುನ ನೊೇಡಿ ಷಹಷಲಹಯದೆ ಯಹಧ ಯೆೇಗುತ್ತಿದದಳು. ಚಿಕಕುಟ್ಿ ಕಹಯಣಕೆಕಲ ಿ
ಷೊಷೆಯಂದಿಗೆ ಜಗಳಹಡುತ್ಹ ಿ಄ಳ ತಯು ಭನೆಮರಿಗೆ ಷಸಷರ ನಹಭ ಭಹಡುತ್ತಿದದಳು.  

಄ಳ ಷೊಷೆ ಮೊದಮೊದಲು ಎಲಿನುನ ಷಹಸಿಕೊಂಡಯೂ ನಂತಯ ತ್ಹಳೆಿ  ಕಳೆದು ಄ತ್ೆಿಗೆ 
ರತುಾತಿಯ ಕೊಡಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಳು.  ಆಫಬಯ ಜಗಳ ತ್ಹಯಕಕೆಕ ಏರಿ ಯಹಧ ತನನ ಄ಣಣನ ಭನೆಗೆ 
ಗಂಟ್ು ಭೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಸೊಯಟ್ು ಫಯುತ್ತಿದದಳು. ತನನ ಷೊಷೆ ತನನನುನ ಭನೆಯಿಂದ ಸೊಯಸಹಕಿದಹದಳ  ೆ
ಎಂದು ಄ಳ ಫಗೆೆ  ಆಲಿಷಲಿದ ಚಹಡಿ ಸೆೇಸಬ ಄ಯ ಷಸಹನುಬೂತ್ತ ಗಸಬಸಿ ಄ಲೆಿೇ ಈಸಬದುಕೊಂಡು 
ಬಿಡುತ್ತಿದದಳು. ಕೊನೆಗೆ ಄ತಿ್ತಗೆಮ ಫಸಬಮೂ ಏನಹದಯೂ ಯಹದಹಧಂತ ಭಹಡಿದ ಮ್ಮೇಲೆಯೇ ಯಹಧ  
ತನನ ಭನೆಗೆ ಭಯಳುತಿ್ತದದಳು. ಜಮಂತ ಄ತ್ೆಿ ಷೊಷೆಮ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಸಹಕುತ್ತಿಯಲ್ಲಲಿ. 
ತ್ಹನಹಯಿತು ತನನ ಕೆಲಷಹಯಿತು ಎಂಫಂತ್ೆ ತನನ ಹಡಿಗೆ ತ್ಹನು ಆದುದಬಿಡುತ್ತದಿದ.  

ಹರಯಂಬದಲ್ಲ ಿಯಹಧಳ ಄ಣಣನ ಭನೆಮಯು ಄ಳನುನ ಅತ್ತೇಮಗಿ ಷಹೆಗತ್ತಸಿದಯೂ ನಂತಯ ಹೇಗೆ 
ಫಯುುದು ಜಹಸಿಿ ಅದಹಗ ಯೊೇಕ್ಷ್ಹಗಿ ಯಹಧ ಆಲಿ್ಲಗೆ ಫಯುುದು ಄ರಿಗೆ ಆಶಿವಿಲಿ ಎಂದು 
ತ್ತಸಬಸಿದಯೂ ಯಹಧ ಭಹತರ ಫಯುುದು ನಲಿಲ್ಲಲಿ. ಄ಳು ಭನೆಗೆ ಫಂದಯೆ ಮಹಹಗ ಸೊೇಗುತ್ತ ಿ
ಎನುನತ್ತಿದದಯು ಷೆಲ ಷಭಮದ ನಂತಯ ಮಹಕೆ ಫಂದಿ ಎನನಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಯು. ಄ದಕೂಕ 
ಂದು ಕಹಯಣವಿದೆ, ಷೊಷೆಮ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಸಿಟ್ಟಿನಂದ ಭನೆಯಲಿ ಗಲ್ಲೇಜು ಭಹಡುತ್ತಿದದಸಬಗೆ ತಯು 
ಭನೆಗೆ ಫಂದಹಗಲೂ ಯಹಧ ಸಹಗೆ ಭಹಡುತ್ತಿದದಳು. 

 ಷೊಷೆ ಪ್ಪರಿಪ್ಪರಿ ಭಹಡಿದಯೆ ಭಗನ ಫಸಬ ತನಗೆ ಮಷಹಾಗಿ ಸಹಗಹಗುತದಿೆಂದು ಸೆೇಸಬ ಄ನ 
಄ನುಕಂ ಗಸಬಷುತ್ತಿದದಳು. ಷೊಷೆ ಄ದನುನ ಚೊಕಕ ಭಹಡುಹಗ ವಿಕೃತ ಅನಂದ 
಄ನುಬವಿಷುತ್ತಿದದಳು. ಸಹಗೆ ಭಹಡಿ ಄ಬಹಾಷಹಗಿ ಄ಣಣ ಄ಥಹ ತಭಿನ  ಭನೆಗೆ ಫಂದಹಗಲೂ 
಄ಸಬಗೆ ಸಹಗೆ ಅಗುತ್ತಿತು.ಿ ಆದು ಎಲಿಯ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಹಯಣಹಯಿತು. ಯಹಧ ಭನೆಗೆ ಫಂದಯೆ ಄ಳನುನ 
ಸಹಗೆೇ ಹಹಷು ಕಳುಹಸಿ ಬಿಡುತ್ತಿದದಯು. ಅದಯೂ ಯಹಧ ಷಸೊೇದಯಯ ಭನೆಗೆ ಫಯುುದನುನ 
ನಲಿ್ಲಷಲ್ಲಲ.ಿ  
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ಇ ಷಲ ಏನು ಆನೂನ ಮಹಯೂ ಸೊೇಗಲು ಸೆೇಳುತಿ್ತಲಿ ಎಂದು ಯಹಧ ಄ಂದುಕೊಳುಳತ್ತಯಿುಹಗಲೆೇ 
಄ಳ ಄ಣಣ ಧುಭುಗುಡುತಿ ಫಂದ."ಮಹಕೆ ಯಹಧ, ನನನ ಭನೆಮಲಿ್ಲ ಅಗು ಜಗಳ ಷಹಲದು ಄ಂತ 
ನಭಿ ಭನೆಮಲೂ ಿ ಭಹಡಿಷುತ್ತಿೇಮಹ. ಭತ್ೆ ಿ ಭತ್ೆಿ ನಭಿ ನಡುೆ ಮಹಕೆ ತಂದಿಡುತ್ತ?ಿ ನೇನು 
ಮೊದಲು ಭಹಡಿದೆದಲಿ ಷಹಲದೆೇ? ನನನಂದಹಗಿ ನನನ ಸೆಂಡತ್ತ ತರಿಗೆ ಸೊಯಟ್ಟದಹದಳ ,ೆ ನಹು ನನಗೆ 
ಏನು ಭಹಡಿದೆದೇೆಂದು ನಭಗೆ ಹೇಗೆ ಭಹಡುತ್ತಿಮ? ಷೊಷೆಮ ಫಸಬ ನೇನು ಚೆನಹನಗಿ ಆಯಫಹಯದೆೇ, 
ನನನ ಅಮಷೆಾಲಿ ಆದಯಲೆಿೇ ಕಳೆಮುತ್ತಿೇಮಹ. ಇಗಿಂದಿೇಗಲೆೇ ಆಲ್ಲಿಂದ ಸೊಯಟ್ು ಸೊೇಗು, ರಿಕ್ಷಹ 
ತಂದಿದ ದೆೇನೆ" ಎಂದನೆೇ ಯಹಧಳ ಷಹಭಹನೆಲಿ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಷಯಷಯನೆೇ  ಸೊಯನಡೆದ. "ಅಯಿತು 
ಆನುನ ಮಹತ್ತಿಗೂ ನಭಿ ಭನೆಗೆ ಕಹಲ್ಲಡುುದಿಲಿ ಎಂದು ಬುಷುಗುಡುತಿ ಯಹಧ ರಿಕ್ಷಹದಲಿ್ಲ ಕುಸಬತು 
ತನನ ಭನೆಗೆ ಸೊೇದಳು.  

ಆದಹಗಿ ಷೆಲ ದಿಷದಲೆಿೇ ಭತ್ೆಿ ಷೊಷೆಯಂದಿಗೆ ಯಹಧಳ ಜಗಳಹಯಿತು. ಹಂದೆ ಄ಣಣನ 
ಭನೆಮಲಿ್ಲ ಅದದೆದಲಿ ಭಯೆತಳಂತ್ೆ ಯಹಧ ಭತ್ೆ ಿ ರಿಕ್ಷಹ ಏರಿ ತನನ ಷಸೊೇದಯಯ ಭನೆಮತ ಿ
ನಡೆದಳು.“಄ಭಿ, ಮಹ ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗುುದು ಮೊದಲು“ ಎಂದು ರಿಕ್ಷಹದ ಕೆೇಸಬದ.  

ರತ್ತೇ ಷಲ ಜಗಳಹದಹಗ ಯಹಧ ಄ನದ ದೆೇ ರಿಕ್ಷಹದಲಿ್ಲ ಫಯುತ್ತಿದುದದರಿಂದ ಄ನಗೆ ಎಲಿಯ ಫಗೆೆ ಮೂ 
ಚೆನಹನಗಿ ಗೊತ್ತಿತು.ಿ ಯಹಧ ಭಹತ್ಹಡದಿಯುುದನುನ ನೊೇಡಿ ಯಹಧಹಳ ಄ಣಣನ ಭನೆ ಸತಿ್ತಯ ನಲಿ್ಲಸಿ, 

“಄ಭಿ, ಆಸಬಯಿರಿ” ಎಂದು ಸೆೇಸಬದ. ಯಹಧ ಕಣುಣ ಭುಚಿಾ ಭಲಗಿದುದದು ನೊೇಡಿ, ಳ ಳೆ ಜನ, ಚೆನಹನಗಿ 
ನದ ದೆ ಭಹಡಿಿದಹದಯೆ ಎಂದುಕೊಳುಳತಿ ಄ಳನುನ ಎಬಿಬಷಲು ಄ಭಹಿ ಄ಭಹಿ ಎನುನತಿ  ಄ಲುಗಹಡಿಸಿದ, 

ಯಹಧಹಳ ತಲೆ ಂದು ಕಡೆ ಹಲ್ಲತು. ಄ಯಾೇ ಄ಭಹಿ ...ಎಂದು ರಿಕ್ಷಹದನ ಫೊಫೆಬ ಕೆೇಸಬ 
ಯಹಧಹಳ  ಄ಣಣ, ಄ತಿ್ತಗೆ ಎಲ ಿಸೊಯ ಫಂದಯು. ರಿಕ್ಷಹದನನುನ ನೊೇಡಿ ಭುಖ ಸಿಂಡರಿಸಿ ಭತ್ೆ ಿಳ 
ಸೊೇಗಲು ಸೊಯಟಹಗ "ಷಹರ್, ಄ಭಿ ಸೊೇಗಿ ಬಿಟ್ಿಯು" ಎಂದಹಗ ಎಲಿಯು ನಟ್ುಿಸಿಯು ಬಿಟ್ಿಯು. 
ಅದಯೆ ರಿಕ್ಷಹದ ಭಹತರ ಄ಳುತ್ತದಿದ! 

----------- 
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3.  ಬರಭ ನಯಷನ 

 

ಷಂತ ಕನನಡಿಮಲ್ಲ ಿ ತನನ ಭುಖ ನೊೇಡಿಕೊಂಡ, ಫಕಕತಲೆ, ಆದದ ಷೆಲ ಕೂದಲೂ ಄ಯೆ 
ಫೆಳಳಗಹಗಿತುಿ. ಄ಯಾೇ ತನನ ಸಣೆಫಯಸೆೇ, ಆನುನ ತನಗೆ ಭದುೆಮಹಗುುದು ಈಂಟೆೇ 
ಎಂದುಕೊಂಡು ನಯಹವನಹದ. ಂದು ಷಂಷಹಯ ಚೆನಹನಗಿ ನಡೆಷುಶುಿ ಷಂಹದನೆ ಆದದಯೂ ತನಗೆ 
ಸೆಣುಣ ಕೊಡುಯೆೇ ಆಲಿಲಿ ಎಂದುಕೊಳುಳತಿ ಲೆ ಮ್ಮೇಲ್ಲಟ್ಿ ಕಹಫಿಮನುನ ಕಪ್ ಗೆ ಷುರಿದುಕೊಂಡು 
ಫೆರಡ್ ಗೆ ಜಹಮ್ ಸಚಿಾ ತ್ತನನತ್ೊಡಗಿದ.  
 

ಷಂತ ಕಹಲೆೇಜಿನಲ್ಲ ಿ ಒದುತ್ತಯಿುಹಗಲೆೇ ಄ನ ತಂದೆತ್ಹಯಿ ಂದು ಅಕಿಾಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 
ತ್ತೇರಿಕೊಂಡಯು. ಄ಯದುದ ಄ಂತಜಹಿತ್ತ ವಿಹಸಹದದರಿಂದ ಫಂಧು ಫಳಗದಯು ಮಹಯೂ  
಄ಯನುನ  ಸತಿ್ತಯ ಷೆೇರಿಷುತ್ತಿಯಲ್ಲಲಿಿ. ಷಂತ ಒದಿನಲಿ್ಲ ಜಹಣನಹಗಿದದರಿಂದ ಄ನ ಕಹಲೆೇಜಿನಯು 
಄ನ ಅರ್ಥಿಕ ಷಭಷೆಾ ಄ರಿತು ಄ನ ಒದಿಗೆ ತ್ೊಂದಯೆಮಹಗದಂತ್ೆ ನೊೇಡಿಕೊಂಡಿದದಯು. ಸಹಗೆ 
ಷಂತ ಄ಯ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಸುಸಿ ಭಹಡದೆ ಕಶಿ ಟ್ುಿ ಒದಿ ಬಿ.ಕಹಮ್ ನಲಿ್ಲ ಯಹಂ್ ಗಸಬಸಿದದ. ಸಹಗೆ 
ಷೆಲ ದಿನಗಳಲೆ ಿ಄ನಗೆ ಫಹಾಂಕಿನಲಿ್ಲ ಈದೊಾೇಗೂ ದೊಯಕಿತು.ಿ  
 

ಕೆಲಷ ಸಿಕಕ ಭಯುಯುಶದಿಂದಲೆೇ ಷಂತ ಸೆಣುಣ ಸುಡುಕಲು ವುಯುಭಹಡಿದ. ಄ನಗೆ ಭನೆಮ  
ಕೆಲಷ ಭಹಡಿ ಫಹಾಂಕಿಗೆ ಸೊೇಗಲು ಫಸಳ ಕಶಿಹಗುತ್ತಿತುಿ. ಅದಯೆ ಄ನ ಗರಸಚಹಯಕೆಕ ತಂದೆಮ 
ಜಹತ್ತಮಯೂ, ತ್ಹಯಿಮ ಜಹತ್ತಮಯೂ ಮಹಯೂ ಸೆಣುಣ ಕೊಡಲು ಭುಂದೆ ಫಯಲ್ಲಿಲಿ. 
ಯುಶಗಳ ೇೆ ಕಳೆದು. ಷಂತ ಫಂದ ಷಂಫಳದಿಂದ ಷೆಂತಭನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ. ಷೆಂತ ಭನೆಯಿದೆ 
ಎಂದಹದಯೂ ಜನಯು  ಸೆಣುಣ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದು. ಅದಯೆ ಄ನಗೆ ಄ಲೂ ಿ ನಯಹಷೆ ಕಹಡಿತುಿ. ಹೇಗೆ 
ಯುಶಗಳ ೇೆ ಕಳೆದು. ಚಿಂತ್ೆಯಿಂದಲೊೇ ಎನುನಂತ್ೆ ತಲೆಕೂದಲು ಈದುಯತ್ೊಡಗಿದು. ಂದೆೇ 
ಕಡೆ ಕೂತು ಕೆಲಷ ಭಹಡುತ್ತಿದುದದರಿಂದ ಸೊಟೆಿಮೂ ಫಂದಿತುಿ. 
 

ಯೇಚನಹಲಸರಿಯಿಂದ ಸೊಯಫಂದು ಭನೆಗೆ ಬಿೇಗ ಸಹಕಿ ಫಹಾಂಕಿಗೆ ಸೊಯಡುತ್ತಿಯುಹಗ 
ಭುಂದಿನ ಭನೆಗೆ ಮಹಯೊೇ ಸೊಷಫಯು ಫಂದಂತ್ತಿತುಿ. ಄ನಗೆ ಮ್ಮಿ ಮಹಯೆಂದು ನೊೇಡು 
ಕುತೂಸಲಹದಯೂ ಮಹಯೊೇ ಷಂಷಹಯಷಥರಿಯಫೆೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ಭುಂದೆ ನಡೆದ. ಷಂಜೆ ಭನೆಗೆ 
ಫಯುಹಗ ಎದುರಿನ ಭನೆಮ ಷಹಭಹನುಗಳು ಕೆಲು ಸೊಯಗೆೇ ಈಸಬದಿದದದು. ಷಂತ ತನನ 
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ಭನೆಮ  ಬಿೇಗ ತ್ೆಗೆದು ಳನಡೆದ. ಭನೆ ಕಿಿೇನ್ ಭಹಡಿ ಷಹನನ ಭಹಡಿ ಳ ಫಂದು ಕಿಟ್ಟಕಿಯಿಂದ 
ನೊೇಡಿದಹಗ ಂದು ಸೆಂಗಷು ಸಹಗೂ ಂದು ಸುಡುಗಿ ಷಹಭಹನುಗಳನುನ ಕಶಿಟ್ುಿ ಳಗೆ 
ತ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗುತ್ತಿದದಯು. ಆನು ಫೆೇಗನೆೇ ಫಟೆಿ ಧರಿಸಿ ಭನೆಗೆ ಬಿೇಗ ಸಹಕಿ ಄ರಿಗೆ 
ಷಸಹಮ ಭಹಡಲೆಂದು ಒಡಿದ. ಅ ಸೆಂಗಷು ಭುಗುಳನಕುಕ ಆನ ಷಸಹಮಕೆಕ ಷಭಿತ್ತಸಿದಳು.  
 

ಎಲಿ ಷಹಭಹನುಗಳನುನ  ಳ ಸಹಕಿದ ಮ್ಮೇಲೆ ಭತ್ೆ ಿಭನೆಗೆ ಸೊಯಟ್ ಆನಗೆ ತ್ಹಮಿ ಭಹಡಿ ಅ 
ಸೆಂಗಷು ಕಹಫಿ ತ್ತಂಡಿ ಕೊಟ್ಿಳು. ಭಹತು ಭಹತ್ತನಲೆಿೇ ಄ಯ ರಿಚಮೂ ಅಯಿತು. ಅ ಸೆಂಗಸಿನ 
ಸೆಷಯು ಷುಭತ್ತ, ಄ಳ ಭಗಳು ಕಹಾ, ಕಹಲೆೇಜಿನಲ್ಲ ಿಒದುತ್ತಿಯುಹಕೆ. ಷುಭತ್ತ ಗಂಡ ತ್ತೇರಿ 
ಕೊಂಡಿದದರಿಂದ ಆಯು ತಭಿ ಷೆಂತ ಭನೆ ಭಹರಿ ುಟ್ಿ ಭನೆಗೆ ಫಹಡಿಗೆಗೆ ಫಂದಿದದಯು. ಷುಭತ್ತ 
ಫೆೇಯೆಮಯ ಫಟೆಿ ಸೊಲ್ಲದುಕೊಟ್ುಿ ಄ಲಷೆಲ ಷಂಹದನೆಮನೂನ ಭಹಡುತ್ತಿದದಳು. ಸಹಗಹಗಿ 
ನೆಯೆಸೊಯೆಮರಿಗೆ ಆಯ ರಿಚಮ ಫೆೇಗನೆೇ ಅಯಿತು. ಜೊತ್ೆಗೆ ಄ಯೊಂದಿಗೆ ಷೆನೇಸೂ 
ಫೆಳೆಯಿತು. ಷಂತನೂ ಄ರಿಗೆ ಅಗಹಗ ಚಿಕಕ ುಟ್ಿ ಷಸಹಮ ಭಹಡುತ್ತಿದದ. ಫದಲ್ಲಗೆ ಄ಯೂ 
ತ್ತಂಡಿ, ಷಹಯು ಲಾ ಎಲಿ ಕೊಡುತ್ತದಿದಯು.  
 

ಕರಮ್ಮೇಣ ಆಯ ಷೆನೇಸ ಗಹಢಹಗತ್ೊಡಗಿತು. ಷಂತ ಉಟ್ ತ್ತಂಡಿ ಄ಯ ಭನೆಮಲೆಿೇ ಭಹಡಲು 
ವುಯು ಭಹಡಿದ. ಄ದಯ ಫದಲು ಄ರಿಗೆ ಭನೆ ಷಹಭಹನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದದ. ಷುಭತ್ತಮ 
಄ಡುಗೆ ಄ನಗೆ ಫಸಳ ಆಶಿಹಗತ್ೊಡಗಿತು. ಕಹಾಸಬಗೆ ಫೆೇಕಹದ ುಷಿಕ ಄ದೂ ಆದೂ ಎಂದು 
಄ಳು ಕೆೇಸಬದದನೆನಲಿ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದದ. ಄ನು ಷುಭತ್ತಮ ಄ಡುಗೆ, ಄ಳು ಭನೆಮನುನ  
ಒಯಣಹಗಿ ಆಡು ರಿೇತ್ತಗೆ ಮ್ಮಚುಾಗೆ ಷೂಚಿಸಿದಹಗ  ಄ಳು ಖುಿಯಿಂದ ಬಿೇಗುತ್ತಿದದಳು.  
 

ನೇಯಷಹಗಿದದ ಷಂತನ ಜಿೇನ ಮ್ಮಿಲೆೇ ಚೆೈತನಾಬರಿತಹಯಿತು. ಷಂತನಗೆ ತ್ಹಯಿ 
ಭಗಸಬಫಬಯ ಗುಣ ಫಸಳ ಹಡಿಸಿತು. ಆಯ ಅತ್ತೇಮತ್ೆ ನೊೇಡಿ ನೆಯೆಸೊಯೆಮಯು ಆಯ ಫಗೆೆ  
ಗುಷುಗುಷು ಭಹತ್ಹಡಿಕೊಳಳಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಯು. ಷಂತ ತನನ ತಲೆಗೆ ಂದು ಈತಭಿ ವಿಗ್ 
ಂದನುನ ಷುಭತ್ತ ಭತುಿ ಕಹಾಳ ತ್ಹಮಿದ ಮ್ಮೇಯೆಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡ. ತ್ಹಯಿ ಭಗಸಬಫಬಯೂ 
ಫಸಿಾನಲಿ್ಲ ಒಡಹಡಿ ಕಶಿಡುುದನುನ ನೊೇಡಿ ತನಗೂ,಄ರಿಗೂ ಒಡಹಡಲು ಄ನುಕೂಲಹಗುಂತ್ೆ 
ುಟ್ಿ ನಹಾನೊೇ ಕಹಯನುನ ಕೊಂಡ. ತ್ಹಯಿ ಭಗಸಬಫಬಯೂ ತನನನುನ ಄ಕಕಯೆಯಿಂದ ನೊೇಡುುದನುನ 
ನೊೇಡಿ ಷಂತ ರಂಚನೆನೇ ಭಯೆತ.  
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ದಿನನತಾ ಹಾಮಹಭಗಳನುನ ಭಹಡಿ ಭುಂದೆ ಫಂದ ಸೊಟೆಿ ಷರಿಭಹಡಿಕೊಂಡ. ಄ನು ಸಹಕಿ 
ಕೊಳುಳ ಫಟೆಿಗಳ ರಿೇತ್ತ ಫದಲಹದು. ಷಂತ ಇಗ ಚಿಕಕ ಮಸಿಾನನಂತ್ೆ ಕಹಣ್ಷತ್ೊಡಗಿದ. 
಄ನ ಫಹಾಂ್ ನಲೂಿ ಄ನ ಫಗೆೆ  ನಹನಹ ದಂತ್ತಗಳು ಸಬಿಬದದು. ಅದಯೆ ಄ನು ಮಹುದನೂನ 
ಲೆಕಕಕೆಕ ತ್ೆಗೆದುಕೊಳುಳತ್ತಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಄ನ ಗಭನೆಲ ಿಂದೆೇ ಕಡೆ ನೆಟ್ಟಿತುಿ.  
 

ಅಫಿೇಸಿನಲ್ಲಿ "ನೇನು ಲಕಿಕ ಕಣೊೇ,ಮೊದಲು ನಂಗೆ ಸೆಣೆಣೇ ಸಿಕಹಿ ಆಯಲ್ಲಿಲಿ. ಇಗ ನೊೇಡು ಎಯಡೆಯಡು 
ಸೆಣುಣಗಳು, ಄ದೃಶಿಂತ ಕಣೊೇ ನೇನು. ಆಶುಿ ಶಿ ಕಹದಯೂ ಕೊನೆಗೆ ಫಂರ್ ಸಿಕಿಕತು 
ನೊೇಡು“ ಎಂದು  ಷಂತನ ಷಸೊೇದೊಾೇಗಿ ಄ಂದಹಗ ಷಂತನಗೆ ಄ನ ಕಹಲರ್ ಹಡಿದು ಎಯಡು 
ಫಹರಿಷು ಭನಷಹಾದಯೂ ಕಶಿಟ್ುಿ ಕೊೇನುನ ನುಂಗಿದ. ನಂತಯ ಷಭಹಧಹನಹಗಿ "ಕಹಾಳ  
ತ್ಹಯಿ ನಂಗೂ ತ್ಹಯಿಮಂತ್ೆ" ಎಂದ. 
 

ಷಂತ ಪ್ಪರೇತ್ತ ಎಂಫ ಫಲೆಗೆ ಬಿದಿದದದ. ಅದಯೆ ಪ್ಪರೇತ್ತಮನುನ ತ್ೊೇಿಡಿಷಲು ಸೆದಯುತ್ತಿದದ. ತನನ 
ಜಹತ್ತ, ಮಷುಾ ನೊೇಡಿ ಄ಯು ನಯಹಕರಿಸಿದಯೆ ಎಂದು ತಳಭಸಬಷುತ್ತಿದದ. ಕೊನೆಗೆ ಂದು ದಿನ 
ತನನ ಭನಸಿಾನ ಪ್ಪರೇತ್ತಮನುನ ಸೆೇಸಬಕೊಳಳಲೆೇಫೆೇಕು ಎಂದು ಄ನಗೆ ಄ನಸಿತು,  ಄ಂದು ಕಹಾಳ 
ರಿೇಕ್ಷೆ ಪಲ್ಲತ್ಹಂವ ಸೊಯಬಿದಿದತು.ಿ ಄ಳು ಈತಭಿ ವೆರೇಣ್ಮಲಿ್ಲ ಹಷಹಗಿದದಳು. ಷಂತ ಂದು 
ಸೂ ಗುಚಛ  ಹಡಿದು ಕಹಾಗೆ ವುಬ ಕೊೇಯಲು  ಄ಯ ಭನೆ ಕಡೆ ನಡೆದ. ಆನನುನ ಕಂಡ ಷುಭತ್ತ 
ನಗುತಿ  ಷಹೆಗತ್ತಸಿದಳು.  
 

ಕಹಾ ಭನೆಮಲ್ಲ ಿ ಆದದಂತ್ೆ  ಕಹಣಲಿ್ಲಲ.ಿ ಷಂತ ಷುಭತ್ತಮ ಜೊತ್ೆ "ನಭಗೆ ಂದು ಭಹತು 
ಸೆೇಳಫೆೇಕಿತು ಿ " ಎಂದು ಪ್ಪೇಠಿಕೆ ಸಹಕಿದ. "ನನಗೂ ನಭಿ ಫಸಬ ಏನೊೇ ಸೆೇಳುುದು ಆದೆ" ಎಂದ 
ಷುಭತ್ತ ಄ಲೆಿೇ ಆದದ ಕುಚಿಿಮಲ್ಲಿ ಕುಸಬತಳು. ಒಹ್, ಆಯಹಗೆೇ ಸೆೇಳುತಿ್ತದಹದಯೆ. ತನನ ಕೆಲಷ 
ಸಗುಯಹಯಿತು ಎಂದು ಷಂತನಗೆ ನಯಹಳಹಯಿತು. "ಲೆೇಡಿೇಸ್ ಪಸ್ಿ, ನೇೆೇ ಮೊದಲು ಸೆೇಸಬ" 
ಎಂದು  ಄ಯು ಏನು ಸೆೇಳುಯೊೇ ಎಂಫ ಅತಂಕದಲ್ಲ ಿೆಚುಾೆಚಹಾಗಿ ನಕಕ.  
 

ಷುಭತ್ತ ಮೊದಲು ಷೆಲ ಗೊಂದಲಕೊಕಳಗಹದಳಂತ್ೆ ಕಂಡಳು. ನಂತಯ ಷುಧಹರಿಸಿಕೊಂಡು 
"ನೊೇಡಿ ನನಗೆ ಭದುೆಮಹದಹಗ ಸದಿನೆೈದು ಶಿ, ಷೊೇದಯಭಹನೊಂದಿಗೆ 
ಭದುೆಮಹಗಿದುದ. ಭುೆತ್ೆೈದು ಶಿಕೆಕ ವಿಧೆಮಹದೆ. ಗಂಡಷರಿಲಿದ ಭನೆಮಲ್ಲ ಿ ಸೆಂಗಷಯು 
ಭಹತರ ಆದಹದಯೆ ಎಶುಿ ಕಶಿ ...” ಭಹತು ಎಲೆಿಲ್ಲಿಗೊೇ ಸೊೇಗುತ್ತಿಯುುದನುನ ಕಂಡು ಷಂತ 
ಕಂಗಹಲಹದಯೂ ತ್ಹಳೆಿ ಯಿಂದ ಕೆೇಳತ್ೊಡಗಿದ. "ನಭಿನುನ ನೊೇಡಿದ ಮ್ಮೇಲೆ ನೇು ನಭಗೆ 
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ಭಹಡಿದ ಷಸಹಮ ಎಲಿೂ ನನಗಿಶಿಹಮುಿ. ಕಹಾಸಬಗೆ ಭದುೆ ಭಹಡಿದ ಮ್ಮೇಲೆ ನಹನು ಫಬಳ ೇೆ 
ಸೆೇಗಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಚಿಷುತ್ತಿದೆದ. ನಮಿಂದಹಗಿ ನಯಹಳಹಗಿದೆದೇನೆ" ಎನುನತ್ಹಿ ಈಸಿಯುಬಿಟ್ುಿ 
ಂದು ಕ್ಷ್ಣ ಄ನನನೆನೇ ನೊೇಡುತ್ಹಿ ಕುಸಬತಳು.  
 

ಆಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಹಾ ತ್ಹನು ಹಷಹದ ಖುಿಮಲ್ಲ ಿಸಿೆೇಟ್ ಫಹ್ಾ ತ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು ಳ ಫಯುತ್ತಿಯುಹಗ 
಄ಭಿ ಷಂತನೊಡನೆ ಭಹತ್ಹಡುತ್ತಿಯುುದನುನ ಕೆೇಸಬ ತನನ ಫಗೆೆ ಯೇ ಭಹತ್ಹಡುತ್ತಿಯಫೆೇಕೆಂದು 
ಎಂದು ಕುತೂಸಲದಿಂದ ಄ಲೆಿೇ ಕೆೇಳುತ್ಹಿ ನಂತಳು. ಷುಭತ್ತ ಭತ್ೆ ಿಭಹತು ಭುಂದುರಿಸಿದಳು 
"ನಹನು ನೆೇಯಹಗೆೇ ಸೆೇಳುತ್ೆೇಿನೆ. ನನಗೆ ನಭಿನುನ ಕಂಡಯೆ ಆಶಿ. ನೇು ನನನನುನ 
ಭದುೆಮಹಗುತ್ತಿೇಯಹ?!" ಎಂದಹಗ ಷಂತನಗೆ ಫಯಸಿಡಿಲು ಫಡಿದಂತ್ಹಮುಿ! ಸೊಯಗೆ ನಂತು 
಄ಭಿ ತನನ ಭದುೆ ಫಗೆೆ  ಭಹತ್ಹಡುತ್ಹಿಯೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದದ ಕಹಾಸಬಗೆ ನೆಲೆೇ ಕುಸಿದಂತ್ಹಮುಿ. 

 

---------  
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4.  ದೊರೇಸ 

 

಄ಮತ್ಹ ತನನ ಭೂಯು ಶಿದ ಄ಸಬ ಸೆಣುಣಭಕಕಳನುನ ಄ಯ ಸುಟ್ುಿಸಫಬಹದದರಿಂದ 
ದೆೇಷಹಥನಕೆಕ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗಲು ತಮಹಯಹಗುತ್ತಿದದಳು. ಄ಮತ್ಹಗೆ ಄ಡಿಗೆಭನೆಯಿಂದ 
಄ಜಿಿಮ ಗೊಣಗಹಟ್ ಕೆೇಸಬಸಿತು. ಇ ಷಲಹದಯೂ ನನಗೆ ಗಂಡು ಭಗುಹಗಲ್ಲ ಎಂದು ಅ 
ದೆೇಯನುನ ಫೆೇಡಿಕೊೇ, ನಹನು ಇ ಂವದ ಕುಡಿ ನೊೇಡಿಯೇ ಕಣುಣ ಭುಚೊಾೇದು ಎಂದಹಗ 
಄ಮತ್ಹ ಕೆೇಸಬಷದಳಂತ್ೆ ಭಕಕಳನುನ ಕಹರಿಗೆ ಸತಿ್ತಸಿ ತ್ಹನೂ ಕುಸಬತುಕೊಂಡಳು. ದಹರಿಮುದದಕೂಕ 
ಭಕಕಳು ಏನೆೇನೊೇ ಭಹತ್ಹಡುತ್ತದಿದಯೂ ಄ಮತ್ಹ ಭಹತರ ಇ ಷಲೂ ತನಗೆ ಗಂಡು ಭಗಹಗದೆ 
ಆದದಯೆ ಏನು ಭಹಡಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಳುಳತಿ  ತನನ ಸೊಟೆಿಮನುನ ಷರಿಕೊಂಡಳು. 
 

 ಄ಮತ್ಹಳ  ಗಂಡನಗೆ ಸೆಣುಣ ಗಂಡು ಎನುನ ಬೆೇದವಿಲಿದಿದದಯೂ ಄ನ ಄ಜಿಿಮ ಭಹತನುನ 
ಮೇಯಲಹಯ. ಸುಟ್ಟಿದಹಗಲೆೇ ತ್ಹಯಿಮನುನ ಕಳೆದುಕೊಂಡನಗೆ ಄ಜಿಿಯೇ ತ್ಹಯಿಮಹಗಿ 
ಷಲಹದದಳು. ಄ದೆೇ ಯಚನೆಮಲ್ಲಿ ಭುಳುಗಿದದಸಬಗೆ ಕಹಯು ನಂತ್ಹಗಲೆೇ ತ್ಹು ದೆೇಷಹಥನ 
ತಲುಪ್ಪದೆು ಎಂದು ಄ಮತ್ಹಸಬಗೆ ಗೊತ್ಹಗಿಿದುದ. ಕಹರಿನಂದ ಆಸಬದು ಭಕಕಳನುನ ಕಯೆದುಕೊಂಡು 
ಸೊೇಗುಹಗ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಫಯುತ್ತದಿದ ದಂತ್ತಗಳನುನ ನೊೇಡಿ ಄ಚಾರಿಗೊಂಡಳು.  ನಂತಯ ಸೆೇ! 
ಚಿತ್ಹರ ಎನುನತ್ಹ ಿ ಧಹವಿಸಿ ಄ಪ್ಪಕೊಂಡಹಗ ಚಿತ್ಹರಸಬಗೆ ಂದು ಕ್ಷ್ಣ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಮಹಯಿತು. ನಂತಯ 
ಷಹಧಹನಹಗಿ ನೊೇಡಿದಹಗ  ತನನ ಗೆಳತ್ತ ಄ಮತ್ಹ ಎಂದು ತ್ತಸಬದು  ಷಂತಷಗೊಂಡಳು.  
 

ಈಬಮ ಕುವಲೊೇರಿಮಹದ ಮ್ಮೇಲೆ ತಭಿ ತಭಿ ಫಗೆೆ  ಆಫಬಯೂ ಭಹತನಹಡಿಕೊಂಡಯು. ಚಿತ್ಹರಳ 
ಗಂಡ ಈಮ್ಮೇವ ಆರಿಫಬಯೂ ಭಹತ್ತನಲಿ್ಲ ಭುಳುಗಿಯುುದನುನ ಕಂಡು ಄ಮತ್ಹಳ ಭಕಕಳ ಜೊತ್ೆ 
ಭಹತನಹಡುತ ಿ ನಂತ. ಇಗಹಗಲೆೇ ಆಫಬಯು ಸೆಣುಣಭಕಕಸಬದುದ ಗಂಡು ಭಗುವಿಗೊೇಷಕಯ ಭತ್ೆಿ 
ಗಭಿಿಣ್ಮಹದದುದ ಎಂದು ಄ಮತ್ಹ ಚಿತ್ಹರಳ ಫಸಬ ಸೆೇಸಬ ಫೆೇಷರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಚಿತ್ಹರಳೂ ಗಭಿಿಣ್ 
ಎಂದು ತ್ತಸಬದಹಗ ಄ಮತ್ಹಗೆ ಄ಚಾರಿಮಹಯಿತು.  
 

ಚಿತ್ಹರಸಬಗೆ ಭಹತರ ಗಂಡೊೇ ಸೆಣೊಣೇ ಎಂದು ಚಿಂತ್ೆಯೇ ಆಯಲ್ಲಲಿಿ. ಄ಳು ತನನ ಷೊೇದಯ 
ಭಹನನನೆನೇ ಭದುೆಮಹಗಿದುದ ಄ನಗೆ ಄ನ ಄ಕಕ ಭಹತರ ಆದುದದರಿಂದ ಗಂಡೆೇ ಫೆೇಕು ಎಂದು 
ಕಿರಿಕಿರಿ ಭಹಡುರಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಈಮ್ಮೇವನಗೂ ಅ ಬೆೇದಬಹ ಆಯಲ್ಲಿಲಿ. ಆದನುನ ಕೆೇಸಬ ಄ಮತ್ಹಗೆ 
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಄ಷೂಯಮಹಯಿತು. ಅದಯೂ ಄ದನುನ ತ್ೊೇರಿಸಿಕೊಳಳದೆ ಚಿತ್ಹರಳ ಭನೆ ವಿಳಹಷ ಡೆದು ಭತ್ೆ ಿ
ಫಯುುದಹಗಿ ಸೆೇಸಬ ಗೆಳತ್ತಮನುನ ಬಿೇಳೂೆಕಟ್ುಿ ದೆೇಷಹಥನದ ಳಗೆ ಭಕಕಳನುನ ಕಯೆದುಕೊಂಡು 
ಸೊೇದಳು. 
 

ಕಹರಿನಲಿ್ಲ ಕುಸಬತ ಄ಮತ್ಹಳ ಭನಷುಾ ಚಿತ್ಹರಳ ಫಗೆೆ ಯೇ ಯೇಚಿಷತ್ೊಡಗಿತು. ಄ಮತ್ಹಗೆ 
ಕಹಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒದುತ್ತಿಯುಹಗ ಚಿತ್ಹರಳ ರಿಚಮಹಗಿತುಿ. ಄ಮತ್ಹಳ ಷೂಕಟ್ಟಮಲೆಿೇ ಚಿತ್ಹರ  
ಸಹಗೂ ಄ಮತ್ಹ ಕಹಲೆೇಜಿಗೆ ಸೊೇಗುತ್ತಿದದಯು. ಄ಮತ್ಹ ಸಿರಿಂತಯ ಕುಟ್ುಂಫದಿಂದ ಫಂದಳು 
ಅದಯೆ ಚಿತ್ಹರ ಫಡ ಕಹಯಕೂನನ ಭಗಳು. ಄ಮತ್ಹಳ ಫಂಗಲೆಮ ಷೆಲ ಸತಿ್ತಯೆೇ ಚಿತ್ಹರಳ 
ಭನೆಮಹದದರಿಂದ ಄ಯಲ್ಲ ಿಗೆಳೆತನ ಭೂಡಿತುಿ.  

ಚಿತ್ಹರ ಭದುೆ ಭಹಡಿಕೊಂಡಹಗ ಄ಳ ಭದುೆಗೆ ಄ಮತ್ಹ ಫಹಣಂತ್ತಮಹದದರಿಂದ 
ಫಯಲಹಗಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಚಿತ್ಹರಳ ಗಂಡ ಟೆೈಲರ್ ೃತ್ತಮಿ. ಚಿತ್ಹರ ಷಸ ಪ್ೇಸ್ಿ ಅಫಿೇಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ 
ಭಹಡುತ್ತಿದದಳು. ಚಿತ್ಹರ ಫಗೆೆ  ಯೇಚಿಷುತ್ತಿದದಂತ್ೆ ಄ಳೆಶುಿ ಷುಖಿ ಎಂದು ಄ನಸಿದಹಗ ಄ಮತ್ಹಗೆ 
ಷಂಕಟ್ಹಯಿತು. ಎಶುಿ ಷಂತಿ್ತದದಯೆೇನು ಭನಸಿಾಗೆ ನೆಭಿದಿಯಿಲದಿ ಫದುಕು ಂದು ಫದುಕೆೇ 
ಎಂದು ನೊಂದುಕೊಂಡಳು. ಄ಮತ್ಹಳ ಗಂಡ ಄ಭಿಶೆೇ್ ಗೆ ಯೆಡಿಮ್ಮೇಡ್ ಫಟೆಿಮ ಪಹಾಕಿರಿ ಆದುದ  
಄ನಗೆ ಄ಮತ್ಹಳ ಜೊತ್ೆ ಕಹಲ ಕಳೆಮಲು ುಯುಷೊತ್ೆಿೇ ಅಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಲಿ.  

ಆನುನ ಄ತ್ೆಿ ಆಲಿದಿದದದಯೂ ಄ಜಿಿಮಂತೂ ಄ತ್ೆಿಮನೂನ ಮೇರಿಷುತ್ತದಿದಳು. ಮಹಹಗಲೂ ಏನಹದಯೂ 
ಕೊಂಕು ತ್ೆಗೆದು ಄ಮತ್ಹಳನುನ ಄ಸಬಷುುದೆಂದಯೆ ಄ಜಿಿಗೆ ಬಹರಿ ಆಶಿ. ಄ದಕೆಕ ಷರಿಮಹಗಿ ಮೊದಲ 
ಫಹರಿಗೆ ಄ಸಬ ಸೆಣುಣಭಕಕಳನುನ ಸೆತಿದುದ ಄ಜಿಿಗೆ ಆಂಫು ಕೊಟ್ಿಂತ್ಹಗಿತುಿ. ಕಹಯು ಭನೆ ಫಸಬ 
ಫಂದಹಗ ಄ಮತ್ಹ ತನನ ಯೇಚನಹಲಸರಿಯಿಂದ ಸೊಯಫಂದಳು. ಡೆೈರ್ ಭಕಕಳನುನ ಕೆಳಗಿಸಬಸಿ 
಄ಮತ್ಹ ಆಸಬಮುುದನೆನೇ ಕಹದು ನಂತಯ ಭಕಕಳನುನ ಭನೆಯಳಗೆ ಕಯೆದೊಮದ. 

ಆತಿ ಚಿತ್ಹರಳೂ ಄ಮತ್ಹಳ ಫಗೆೆ ಯೇ ಯೇಚಿಷುತ್ತಿದದಳು. ಕಹಲೆೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲ ಿ ಲಲವಿಕೆಯಿಂದ 
ಒಡಹಡುತ್ತಿದದ ಄ಮತ್ಹ ಇಗ ರಿಚಮ ಸಿಗದಶುಿ ಭಂಕಹಗಿ ಸೊೇಗಿದದಳು. ಇ ಷಲಹದಯೂ 
಄ಸಬಗೆ ಗಂಡು ಭಗುಹಗಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿತ್ಹರ ಗೆಳತ್ತಗಹಗಿ ಭನಸಿಾನಲಿ್ಲಯೇ ಸಹಯೆೈಸಿದಳು. 
ನಂತಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಿಅಗಹಗ ಚಿತ್ಹರ ಸಹಗೂ ಄ಮತ್ಹ ಬೆೇಟ್ಟಮಹಗತ್ೊಡಗಿದಯು. ರತ್ತೇ ಷಲೂ 
ಚಿತ್ಹರಳ ಭನೆಗೆ ಫಯುಹಗ ಄ಮತ್ಹ ಸಣುಣ ಸಂಲುಗಳ ಯಹಶಿಮನೆನೇ ಡೆೈರ್ ಕೆೈಲ್ಲ ಸೊರಿಸಿ 
ತಯುತ್ತಿದದಳು.  
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ಚಿತ್ಹರಳ ಸುಟ್ುಿ ಭಗು ಫೆಳಳಗಹಗಲ್ಲ ಎಂದು ಄ಮತ್ಹ ಕೆೇಷರಿ ತಂದುಕೊಟ್ುಿ ರತ್ತ ನತಾ ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಸಹಕಿ ಕುಡಿಮುಂತ್ೆ ತ್ಹಿಮ ಭಹಡಿಕೊಡುತ್ತಿದದಳು. ಚಿತ್ಹರ ನಯಹಕರಿಸಿದಯೆ ಮೊದಲ ಷಲ 
ತ್ಹಯಿಮಹಗುತ್ತದಿಿದಮಹ, ಅಯೊೇಗಾ ಚೆನಹನಗಿ ನೊೇಡಿಕೊೇ ಎಂದು ಸೆೇಳುತಿ್ತದದಳು. ಄ಮತ್ಹಳ ಪ್ಪರೇತ್ತ 
ಕಂಡು ಚಿತ್ಹರಸಬಗೆ ಕಣುಣ ತುಂಬಿ ಫಯುತ್ತಿತು.ಿ ತ್ತಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಂತ್ೆ ಄ಮತ್ಹಗೆ ಸೊಟೆಿ ಬಹಯಹಗಿ 
ಚಿತ್ಹರಳ  ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗುುದನುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಭಹಡಿದಳು. 
 

಄ಮತ್ಹ ಂದು ಹಯದಿಂದ ಫಯದೆ ಆದುದದು ಚಿತ್ಹರಸಬಗೆ ಚಿಂತ್ೆಗಿೇಡು ಭಹಡಿತು. ಫೇನ್ 
ಭಹಡಿದಯೂ ಈತಿಯವಿಲ,ಿ  ಏನಹಯಿತ್ೊೇ ಎಂದು ಗಹಫರಿಮಹಗಿ ಂದು ದಿನ ಕೆಲಷ ಭುಗಿಸಿ 
ಫಯುಹಗ ನೆೇಯಹಗಿ ಄ಮತ್ಹಳ ಭನೆಗೆ ರಿಕ್ಷಹದಲಿ್ಲ ಸೊೇದಳು. ಄ಲಿ್ಲ ಸೊೇದಹಗ ಭನೆಗೆ 
ಬಿೇಗವಿತು.ಿ ಕಕದ ಭನೆಮಯಲ್ಲಿ ವಿಚಹರಿಸಿದಹಗ ಄ಮತ್ಹಳ ಅಯೊೇಗಾ ಕೆಟ್ುಿ ಅಷತ್ೆರ 
ಷೆೇರಿಯುುದಹಗಿ ತ್ತಸಬಯಿತು. ಅಗಲೆೇ ಷುಷಹಗಿಿದದ ಚಿತ್ಹರ ನಹಳ  ೆಸೊೇದಯಹಯಿತು ಎಂದು ಭನೆ ಕಡೆ 
ನಡೆದಳು.  

ಯಹತ್ತರ ಄ಸಬಗೆ ಄ಮತ್ಹಳ ಯೇಚನೆಯಿಂದ ನದ ದೆ ಫಯಲ್ಲಲಿಿ. ಫೆಳಗಿನ ಜಹದಲೆಿೇ ಷಣಣದಹಗಿ ಸೊಟೆಿ 
ನೊೇಮಲು ವುಯುಹದಹಗ ಚಿತರ ಗಹಫರಿಗೊಂಡಳು. ಈಮ್ಮೇವನಗೆ ಸೆೇಸಬದಹಗ ಄ನು ತಕ್ಷ್ಣೆೇ 
಄ಳನುನ ಅಷತ್ೆರಗೆ ಕಯೆದುಕೊಂಡುಸೊೇದ. ಄ನಗೂ ಗಹಫರಿಮಹಗಿತುಿ. ಎಂಟ್ು ತ್ತಂಗಳು 
ಭಹತರೆೇ ಅಗಿತುಿ, ಸಿೇಭಂತೂ ಅಗಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಡಹಕಿರ್ ಚಿತ್ಹರಳನುನ ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಮೊದಲ 
ಷಲಹದದರಿಂದ ಹೇಗಹಗಿಯಫಸುದು ಎಂದು ಎಯಡು ದಿನ ಅಷತ್ೆರಮಲೆಿೇ ಆಯುಂತ್ೆ ಷೂಚಿಸಿದಯು. 
ಗಡಿಬಿಡಿಮಲ್ಲ ಿಫಂದಿದದರಿಂದ ಈಮ್ಮೇವ,  ಚಿತ್ಹರಳ ಸಿಥತ್ತ ಷುಧಹರಿಸಿದ ಮ್ಮೇಲೆ ಭನೆ ಕಡೆ ಸೊಯಟ್.  

ಅ ದಿನ ಯಹತ್ತರಯೇ ಚಿತ್ಹರಸಬಗೆ ನೊೇು ಭಯುಕಸಬಸಿ ಈಲಬಣಗೊಂಡು ಈಮ್ಮೇವ ಫಯು ಮೊದಲೆೇ 
ಚಿತ್ಹರ ಸೆತ್ಹಗಿಿತುಿ. ರಜ್ಞೆಯಿಲಿದ ಚಿತ್ಹರಳನುನ ಕಂಡು ಈಮ್ಮೇವ ಗಹಫರಿಮಹಗಿ ಚಿತ್ಹರಳ ತ್ಹಯಿಗೆ 
ಫೇನ್ ಭಹಡಿ ಫಯಸೆೇಸಬದ. ನಸ್ಿ ಫಟೆಿಮಲಿ್ಲ ಷುತ್ತಿದ ಭಗುನುನ ತಂದು ಈಮ್ಮೇವನ 
ಕೆೈಮಲಿ್ಲಟಹಿಗ ಄ನು ುಳಕಿತನಹದ. ಸೆಣುಣ ಭಗುೆಂದು ತ್ತಸಬದಹಗ ಭತಶಿುಿ ಷಂತ್ೊೇಶಟ್ಿ. 
ಚಿತ್ಹರಳ ತ್ಹಯಿಮೂ ಭಗುನುನ ಕಂಡು ಷಂತ್ೊೇಶಟ್ಿಯು.  

ಚಿತ್ಹರ ಭನೆಗೆ ಫಂದ ಮ್ಮೇಲೆ ಆಡಿೇ ದಿನ ಭಗುವಿನ ಕೆಲಷದಲೆಿೇ ಭುಳುಗಿದದರಿಂದ ಄ಸಬಗೆ 
಄ಮತ್ಹಳ ನೆನಹಗಲ್ಲಿಲಿ. ಷುಭಹಯು ಎಯಡು ಹಯ ಕಳೆದ ಮ್ಮೇಲೆ ಆದದಕಿಕದದಂತ್ೆ ಄ಮತ್ಹ 
ನೆನಹದಳು. ಸೆೇಗಿದಹದಳೂೆೇ ಏನೊೇ,  ವಿಚಹರಿಷೊೇಣ ಎಂದು ಫೇನ್ ಭಹಡಿದಯೆ ಄ಮತ್ಹ 
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ಷಂತಷದಿಂದ ತ್ಹನೂ ಗಂಡುಭಗುನುನ ಸೆತಿ್ತದಹದಗಿ ತ್ತಸಬಸಿದಳು. ಚಿತ್ಹರಸಬಗೂ ಄ದನುನ ಕೆೇಸಬ 
ಷಂತ್ೊೇಶಹಯಿತು. 

ಭಗುನುನ ನೊೇಡಿಕೊಳಳಲು ಮಹಯೂ ಆಲಿದದರಿಂದ ಚಿತ್ಹರ ಕೆಲಷ ಬಿಡಫೆೇಕಹಯಿತು. ಄ಮತ್ಹ 
ಫಯುುದು ನಂತ್ೆೇಸೊೇಯಿತು. ಭಗುವಿಗೆ ಭೂಯು ತ್ತಂಗಳಹಗುತಿಲೆೇ ಚಿತ್ಹರ ಂದು ದಿನ 
ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ದೆೇಷಹಥನಕೆಕ ಸೊಯಟ್ಳು. ಅಗತ್ಹನೆೇ ದೆೇಷಹಥನದಿಂದ ಸೊಯಫಯುತ್ತಿದದ ಄ಮತ್ಹ  
ಚಿತ್ಹರಳನುನ ಕಂಡೂ ಕಹಣದಳಂತ್ೆ ಭುಂದೆ ನಡೆದಳು. ಈಮ್ಮೇವ ಄ಮತ್ಹಳನುನ ಕಂಡು ಚಿತ್ಹರಗೆ 
ಸೆೇಸಬದ. ಅಗ ಚಿತ್ಹರ ಄ಳನುನ ಕೂಗಿ ಕಯೆದಯೂ ಄ಮತ್ಹ ತ್ತಯುಗಿಮೂ ನೊೇಡಲಿ್ಲಲಿ. ಚಿತ್ಹರಸಬಗೆ 
ವಿಚಿತರೆನಸಿತು.  

ಭನೆಗೆ ಫಂದ ಮ್ಮೇಲೆ ಄ಮತ್ಹಗೆ ಫೇನ್ ಭಹಡಿದಹಗ ಸಿೆಚ್ ಅಫ್ ಎಂದು ಫಯುತ್ತಿತು.ಿ ಚಿತ್ಹರಗೆ 
ಅತಂಕಹಯಿತು. ಭಯುದಿನ ಭತ್ೆಿ ಫೇನ್ ಭಹಡಿದಹಗ ಇ ನಂಫರ್ ಄ಸಿಥತೆದಲೆಿೇ ಆಲಿ ಎಂದು 
ಫಂದಹಗ ಭಹತರ ಚಿತರ ಗಹಫರಿಮಹದಳು. ಕಳಳದಿಂದ ಄ಳ ಭನೆಗೆ ವಿಚಹರಿಷಲು ಸೊೇದಹಗ 
ಭನೆಗೆ ಬಿೇಗ ಸಹಕಿತು.ಿ ಕಕದ ಭನೆಮಯೂ ಆಯದ ಕಹಯಣ ಚಿತ್ಹರಗೆ ಮಹಯನುನ ಕೆೇಳುುದು 
ಎಂದು ತ್ತಸಬಮದೆ ಹಹಷು ಭನೆಗೆ ಫಂದಳು.  

ಷೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತಯ ಈಮ್ಮೇವನನೆನೇ ಄ಮತ್ಹಳ ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗಿ ಫಯಲು ಚಿತ್ಹರ ಸೆೇಸಬದಳು. 
ಈಮ್ಮೇವ ಄ಲಿ್ಲಗೆ ಸೊೇದಹಗ ಄ಮತ್ಹ ಭನೆ ಭಹರಿ ಫೆೇಯೆಡೆ ಸೊೇದದಹದಗಿ ತ್ತಸಬಯಿತು. ಚಿತ್ಹರಗೆ 
಄ಮತ್ಹ ತನಗೆ ಂದು ಭಹತೂ ತ್ತಸಬಷದೆ ಫೆೇಯೆ ಕಡೆ ಸೊೇಗಿದುದ ಄ಚಾರಿಮಹಯಿತು. ಫೆೇಯೆ ದಹರಿ 
ಕಹಣದೆ ಄ಮತ್ಹಳನುನ ಕಹಣು ಅಷೆಮನೆನೇ ಕೆೈ ಬಿಟ್ಿಳು. 

಄ದಹಗಿ ಷುಭಹಯು ಸತು ಿಯುಶಗಳ ೇೆ ಕಳೆದು. ಂದು ದಿನ ಷು ಿರದವಿನಕೆಕಂದು ಚಿತ್ಹರ ತನನ  
ಗಂಡ ಸಹಗೂ ಭಗಳು ಷೆನೇಸಹ ಜೊತ್ೆ ಸೊೇದಹಗ ಄ಲಿ್ಲ ಄ಮತ್ಹಳನುನ ಕಂಡು ಄ಚಾರಿಗೊಂಡಳು. 
಄ಳ ಜೊತ್ೆಗಿದದ ಫಹಲಕನನುನ ಎಲೊಿೇ ನೊೇಡಿದಂತ್ೆ ಄ನಸಿತು. ಈಮ್ಮೇವನಗೆ ಸೆೇಳಫೆೇಕು ಎಂದು 
಄ನತಿ ನೊೇಡಿದಹಗ ಄ಸಬಗೆ ಮಂಚು ಫಡಿದಂತ್ಹಯಿತು! ಅ ಫಹಲಕ, ಄ಮತ್ಹಳ ಭಗ 
ನೊೇಡಲು ಈಮ್ಮೇವನ ಡಿಮಚಿಾನಂತ್ತದದ!   

಄ಮತ್ಹ ಭಹತರ ಚಿತ್ಹರಳನುನ ಗಭನಷಲ್ಲಿಲಿ. ಚಿತ್ಹರ ಄ಳ ಫಸಬ ಸೊೇಗಿ ಄ಮತ್ಹ ಎಂದು ಕಯೆದಹಗ 
಄ಮತ್ಹ ಫೆಚಿಾಬಿದದಳು. ಄ಲಿ್ಲಂದ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸೊೇಗೊೇಣ ಎಂದಯೆ ಚಿತ್ಹರ ಄ಮತ್ಹಳ ಕೆೈಮನುನ 
ಗಟ್ಟಿಮಹಗಿ ಹಡಿದಿದದಳು. ಚಿತ್ಹರ ಄ಮತ್ಹಳನುನ ದಯದಯನೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ದೂಯ ಸೊೇಗಿ 
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಄ಮತ್ಹಳನುನ, ಄ಳ ಭಗ ನೊೇಡಲು ಏಕೆ ಈಮ್ಮೇವನಂತ್ೆ ಆದಹದನೆ ಎಂದು ನೆೇಯಹಗಿ 
ಕೆೇಸಬದಳು. ಅಗ ಄ಮತ್ಹಗೆ ಏನು ಸೆೇಳುುದೆಂದೆೇ  ತ್ೊೇಚಲ್ಲಲಿ.  

ಕೊನೆಗೆ ಚಿತ್ಹರ ನನನ ಗಂಡನಗೂ ನನಗೂ ಷಂಫಂಧವಿದೆಯೇ ಎಂದಹಗ ಭಹತರ ಄ಸಬಗೆ ಆನುನ 
ಷುಭಿನಯಲಹಗಲ್ಲಿಲಿ. ಕೊನೆಗೂ ಄ಮತ್ಹ ತ್ಹನೂ ಭಹಡಿದ ಭಸಹಯಹಧದ ಫಗೆೆ  ಚಿತ್ಹರಸಬಗೆ 
ಸೆೇಳಲೆೇಫೆೇಕಹಯಿತು. ಮಹುದು ತ್ತಸಬದುಸೊೇಗುತಿದೊೇ ಎಂದು ಚಿತ್ಹರಸಬಂದ ಕಣುಣ ತಪ್ಪಷುತ್ತದಿದ 
಄ಮತ್ಹ ಕೊನೆಗೂ ಷತಾನುನ ಸೆೇಳಫೆೇಕಹಯಿತು. ಄ಮತ್ಹ ತ್ಹನು ಚಿತ್ಹರಳ ಭಗುನುನ 
ಕದುದದಹಗಿ ತ್ತಸಬಸಿದಹಗ ಚಿತ್ಹರಗೆ ದಿಗ್ರಮ್ಮಮಹಯಿತು. ತನನ ಗೆಳತ್ತ ತನನ ಭಗುನೆನೇ ಕದದಳ ೇೆ 
಄ದಕಹಕಗಿ ಄ಳು ತನನನುನ ಄ಶೊಿಂದು ಅಯೆೈಕೆ ಭಹಡುತ್ತಿದದಳ ೇೆ ಎಂದು ಯೇಚಿಸಿದಹಗ ಕಣುಣ ಕತಲಿೆ 
ಫಂದಂತ್ಹಯಿತು. ಄ಮತ್ಹ ಚಿತ್ಹರಳನುನ ಬಿೇಳದಂತ್ೆ ಗಟ್ಟಿಮಹಗಿ ಹಡಿದು ಄ಳ ಕಹರಿನತಿ 
ನಡೆದಳು.  

ಕಹರಿನಲೆಿೇ ಕುಸಬತು "ನಹನು ಭಹಡಿದುದ ಭಸಹಯಹಧಹದಯೂ ಅಗಿನ ರಿಸಿಥತ್ತಗೆ ಸಹಗೆ 
ಭಹಡಫೆೇಕಹಯಿತು. ಄ಜಿಿ ತ್ತೇರಿಕೊಂಡ ಮ್ಮೇಲಹದಯೂ ನನಗೆ ನಜ ತ್ತಸಬಷೊೇಣ ಎಂದುಕೊಂಡಯೂ 
ನನಗೆ ಧೆೈಮಿ ಷಹಲಲಿ್ಲಲ.ಿ ನೇನು ಸೊಟೆಿನೊೇೆಂದು ಅಷತ್ೆರಗೆ ಫಂದಹಗ ನಹನೂ ಄ದೆೇ  
ಅಷತ್ೆರಮಲೆಿೇ ಆದ ದೆ. ಅದಯೆ ಅಗಲೆೇ ನಹನು ಸೆಣುಣ ಭಗುವಿನ ತ್ಹಯಿಮಹಗಿದೆದ. ಅದಯೆ ಄ಜಿಿಗೆ ಸೆದರಿ 
಄ಜಿಿಗೂ ಗಂಡನಗೂ ಗಂಡು ಭಗುೆಂದೆೇ ತ್ತಸಬಸಿದ ದೆ. ಄ಜಿಿಗೆ ಸುಶಹರಿಲಿದ ಕಹಯಣ ಄ಯು ಅಷತ್ೆರಗೆ 
ಫಯಲಹಗಲ್ಲಿಲಿ. ಄ದದರಿಂದ ಸೆಣೆಣಂದು ಮಹರಿಗೂ ಗೊತ್ಹಿಗಲ್ಲಿಲಿ.  

ನನಗೆ ನನಗಿಂತ ಂದು ತ್ತಂಗಳು ಜಹಸಿ ಿ ಄ಲಿೆೇ. ನೇನು ಫಂದ ಮ್ಮೇಲೆ ನಸ್ಿ ನನನ ಫಗೆೆ  
ಸೆೇಸಬದಹಗ ಅ ಕ್ಷ್ಣಕೆಕ ದುಯಹಷೆಮಹಗಿ ನಸ್ಿ ಗೆ ನನಗೆ ಗಂಡು ಭಗುಹದಯೆ ನನನ ಸೆಣುಣ 
ಭಗುನುನ ಄ದಲು ಫದಲು ಭಹಡುಂತ್ೆ ಕೆೇಸಬಕೊಂಡಿದೆದ. ಅ ನಸ್ಿ ಸಣದ ಅಷೆಗೆ ಫಲ್ಲಮಹಗಿ 
ನಹನು ಸೆೇಸಬದಂತ್ೆ ಭಹಡಿದಳು.  

ನನನ ಭಗು ಷಭಮಕಿಕಂತ ಮೊದಲೆೇ ಸುಟ್ಟಿದದರಿಂದ ಄ದನುನ ಆನುಕುಫೆೇಟ್ರ್ ನಲಿ್ಲ ಆರಿಸಿದದರಿಂದ 
ನನಗೆ ಗೊತ್ಹಿಗಲ್ಲಿಲಿ. ಡಹಕಿರಿಗೂ ನನನ ಕಥೆ ಸೆೇಸಬ ನಹವಿಫಬಯೂ ಷೆನೇಹತ್ೆಮಯು. ಄ಲಿದೆ ನನಗೆ 
ಗಂಡಹದಯೂ ಸೆಣಹಣದಯೂ ಷಭಷೆಾಯಿಲ ಿ ಎಂದು ಄ಯ ಭನವೊಲ್ಲಸಿ ಸಣ ಕೊಟ್ುಿ 
ಪ್ಪಷಫೆೇಕಹಯಿತು. ಄ದಕೆಕ ಆಶುಿ ಷಭಮ ನನನ ಕಣುಣ ತಪ್ಪಸಿ ಒಡಹಡುತ್ತಿದ ದೆ. ಆಂದು ಸಿಕಿಕಬಿದೆದ 
ನನನನುನ ಕ್ಷ್ಮಷು ನನಗೆ ದೊರೇಸ ಭಹಡಿದದಕಹಕಗಿ" ಎಂದು ಄ಮತ್ಹ ಗಳಗಳನೆ ಄ತಿಳು. ಚಿತ್ಹರಗೆ 
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ಆದು ಕನಷೊೇ ಹಷಿವೊೇ ಎಂದು ಗೊತ್ಹಿಗದೆ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗೊಂಡಳು. ಕೊನೆಗೆ ಏನೊೇ 
ನಧಿರಿಸಿಕೊಂಡಳಂತ್ೆ ಷೆನೇಸಹಳ ಕೆೈ ಹಡಿದು ಭನೆಗೆ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇದಳು. 

ಭಯುದಿನ ಄ಳು ಮೊದಲು ಭಹಡಿದ ಕೆಲಷೆಂದಯೆ ಫಬ ಳ ಳೆೇ ಕಿೇಲನನುನ ಕಂಡು ಄ಮತ್ಹಗೆ 
ನೊೇಟ್ಟಸ್ ಕಳುಹಸಿದಳು. ಄ಭಿಶೆೇಕನಗೂ ಄ಮತ್ಹ ತ್ಹನು ಭಹಡಿದ ಄ಯಹಧನುನ ತ್ತಸಬಸಿದಹಗ 
಄ನು ಕಲಹಗಿಿ ನಂತ. ತನನ ಸೆಂಡತ್ತ ತನನ ಄ಜಿಿಮ ಷಲುಹಗಿ ಇ ರಿೇತ್ತ ಭಹಡಫಸುದು ಎಂದು 
಄ನು ಕನಷು ಭನಸಿನಲೂಿ ಎಣ್ಸಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಆಲಿದಿದದಯೆ ಄ನೆೇ ಄ಜಿಿಗೆ ತ್ತಸಬಸೆೇಳುತಿ್ತದದ. ತ್ಹನು 
ಾಸಹಯದಲೆಿೇ ಭುಳುಗಿ ಭನೆಕಡೆ ಗಭನ ಸರಿಷದೆ ದೊಡಡ ತು ಭಹಡಿದೆ ಎಂದು 
ವಹಾತ್ಹಿಟ್ಿ.  

ನೊೇಟ್ಟೇಸ್ ನೊೇಡಿ ಫೆದರಿದ ಄ಮತ್ಹ ಚಿತ್ಹರಳ ಭನೆಗೆ ಫಂದು ಄ಳನುನ ಕಹಡಿ ಫೆೇಡಿ ಕೆೇಸ್ 
ಹಷು ತ್ೆಗೆದುಕೊಳುಳಂತ್ೆ ಕೆೇಸಬಕೊಂಡಳು. ಅಗ ಚಿತ್ಹರ "ನೇನು ಹೇಗೆ ಭಗುನುನ ಕದಿಮು 
ಫದಲು ನನನನುನ ಂದು ಭಹತು ಕೆೇಳುತಿ್ತದದಯೆ ನಹನು ಪ್ಪಕೊಳುಳತ್ತಿದೆದೇನೊೇ ಏನೊೇ. ಅದಯೆ ಇಗ 
ಭಹತರ ನನನ ಭಗ ನಂಗೆ ಹಷು ಫೆೇಕೆೇ ಫೆೇಕು" ಎಂದು ಄ಮತ್ಹಳನುನ ದುಯುಗುಟ್ಟಿ ನೊೇಡಿದಳು. 
಄ಮತ್ಹ ತಕ್ಷ್ಣ  "ಅಯಿತು ಚಿತ್ಹರ ನನನ ಭಗನನುನ ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ೆಿೇನೆ. ಅದಯೆ ದಮವಿಟ್ುಿ  
ಕೊೇಟ್ಟಿಗೆ ಭಹತರ ಸೊೇಗಫೆೇಡ" ಎಂದು ಭನೆಗೆ ಧಹವಿಸಿ ಄ವಿನಹವನನುನ ಕಯೆತಂದು ಚಿತ್ಹರಳ 
ಭುಂದೆ ನಲಿ್ಲಸಿದಳು. ಚಿತ್ಹರ ತನನ ಭಗನನುನ ಬಿಗಿದಪ್ಪಕೊಂಡು ಭನಷಹಯೆ ಄ತಿಳು. ಄ನು ಭಹತರ 
ಏನೂ ಄ಥಿಹಗದೆ ಮಕಿಮಕಿ ನೊೇಡುತ್ತಿದದ.  

಄ದನುನ ನೊೇಡಿ ಄ಮತ್ಹ ಄ವಿನಹವನಗೆ "ನನನ ನಜಹದ ತ್ಹಯಿ ಆಳ ೇೆ ಕಣೊೇ. ಇ ಷೆನೇಸಹ 
ನನನ ಭಗಳು, ನಹನು ಅಷತ್ೆರಮಲ್ಲ ಿ ಚಿತ್ಹರಳ ಭಗುಹದ ನನನನುನ ತ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನನ 
ಭಗುಹದ ಷೆನೇಸಹಳನುನ ಚಿತ್ಹರಳ ಫಸಬ ಆಟ್ುಿ ಫಂದಿದ ದೆ  ಎಂದು ಸೆೇಸಬ ಄ಯಹಧಿ ಬಹದಿಂದ  ತಲೆ 
ತಗಿೆ ಸಿದಳು. ಄ನಗೆ ದಿಗ್ರಮ್ಮಮಹಯಿತು. ತನನ ತ್ಹಯಿ ಸೆೇಳುುದು ನಜೆಂದು ನಂಫಲಹಗಲ್ಲಲಿಿ. 
಄ಮತ್ಹಳ ಭಹತು ಄ನಗೆ ನುಂಗಲಹಯದ ತುತ್ಹಗಿಿತು.ಿ  

ಆದುಯೆಗೂ ತ್ಹನು ತ್ಹಯಿ ಎಂದುಕೊಂಡಳು ತನನ ತ್ಹಯಿಯೇ ಄ಲಿ ಎನುನುದು ಄ನಗೆ 
ಜಿೇಣ್ಿಷುುದು ಕಶಿಹಯಿತು. ಸುಟ್ಟಿದಹಯಬಾ ನೊೇಡದ ಸೆಂಗಷೊಫಬಳು ತನನ ನಜಹದ ತ್ಹಯಿ 
ಎಂದು ಪ್ಪಕೊಳಳಲಹಗಲ್ಲಿಲಿ. ಄ಮತ್ಹಳನುನ ಗಟ್ಟಿಮಹಗಿ ಹಡಿದು "ಹೇಗೆಲಿ ಸೆೇಳಫೆೇಡಭಿ. ನಹನು 
ನನಗೆ ಮಹತೂ ಿ ತ್ೊಂದಯೆ ಕೊಡುುದಿಲಿ. ಅದಯೆ ನಹನು ನನನ ಭಗನಲಿ ಎಂದು ಭಹತರ 
ಸೆೇಳಫೆೇಡ" ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಮಹಗಿ ಄ತುಿಬಿಟ್ಿ. ಆತಿ ಷೆನೇಸಹಳೂ ಄ಳುತಿ್ತದದಳು. ಄ಮತ್ಹ ಷೆನೇಸಹಳ ಕೆೈ 



21 
 

ಹಡಿದಳು.  ಅದಯೆ ಷೆನೇಸಹ  ಄ಳ ಕೆೈ ಕೊಷರಿಕೊಂಡು "ನನಗೆ ನಹನು ಫೆೇಡಹದೆ. ನನಗೂ 
ನೇನು ಫೆೇಡ, ನನನ ಄ಭಿ ಆಳ ೇೆ" ಎಂದು ಚಿತ್ಹರಳನುನ ಬಿಗಿದಪ್ಪದಳು.  

ಚಿತ್ಹರ ಄ಳುತ ಿ "ನಹನು ನಮಿಫಬಯ ಗೆಳೆತನದ ನೆನಹಗಿ ಭಗಸಬಗೆ ಷೆನೇಸಹ ಎಂದು ಸೆಷರಿಟ್ಟಿದೆದ. 
ಅದಯೆ ನೇನು ನಭಿ ಗೆಳೆತನಕೆಕ ಭಸಿ ಫಳೆದೆ. ಆನುನ ಮಹತಿ್ತಗೂ ನನನ ಕಣ್ಣಗೆ ಕಹಣ್ಸಿಕೊಳಳಫೆೇಡ. 
ದುಡಿಡದೆ ಎಂದು ಏನು ಫೆೇಕಹದಯೂ ಭಹಡಫಸುದು ಎಂದು ತ್ತಸಬದುಕೊಳಳಫೆೇಡ. ನನನ ಷಹೆಥಿ,  
ನನನದೆೇ ಭಗಳು ಷೆನೇಸಹ ನನನನುನ ತ್ತಯಷಕರಿಷುಂತ್ೆ ಭಹಡಿದೆ. ಸೊಯಟ್ುಸೊೇಗು ಆಲಿ್ಲಂದ" 
ಎಂದಹಗ ಄ಳುತ್ತಿದದ ಭಕಕಳನುನ ಕಂಡು ತನನಂದಹಗಿ ಇ ುಟ್ಿ ಭಕಕಳು ಄ನುಬವಿಷುಂತ್ಹಯಿತು 
ಎಂದು ನೊಂದುಕೊಂಡು ಄ಮತ್ಹ ಄ಳುತಿ ತನನ ಭನೆಗೆ ನಡೆದಳು. ಄ಮತ್ಹ ಸೊೇಗುುದನುನ 
಄ಷಸಹಮಕನಹಗಿ ನೊೇಡುತ್ಹ ಿನಂತ ಄ವಿನಹ್. 

 

 

 

                             ------- 
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5. ವಿಮಹಿಷ 

 

ಮ್ಮಜಿಸಿಿ್ ಫಸ್ ಷಹಿುಂಡಿನಲ್ಲ ಿ ಷಂಜೆ ಸೊತು ಿ ಸಿಲ್ಕಕ ಸಿೇಯೆಮುಟ್ಿ ಮಷಹಾದ ಸೆಂಗಷೊಫಬಳು 
ಷುತಿಲೂ ಅತಂಕದಿಂದ ನೊೇಡುತ್ತಿದದಳು. ಎಲ್ಲಿಮಹದಯೂ ತನನ ಭಗ ಕಹಣ್ಷುತ್ಹನಿೆಯೇ ಎಂದು 
ದಿಟ್ಟಿಸಿದಳು. ಅ ಜನಜಂಗುಸಬಮಲ್ಲಿ ಄ಸಬಗೆ ಭಗ ಕಹಣ್ಷಲ್ಲಿಲಿ. ಸೊತು ಿ ದಹಟ್ಟದಂತ್ೆ ಜನಷಂದಣ್ 
ಕಡಿಮ್ಮಮಹಗತ್ೊಡಗಿತು. ಅದಯೆ ಄ಳ ಭಗ ಭಹತರ ಫಯಲ್ಲಿಲಿ. ಹೇಗೆ ಸೊೇಗಿ ಸಹಗೆ ಫಯುತ್ೆಿೇನೆ 
ಎಂದ ಆನೂನ ಮಹಕೆ ಫಯಲ್ಲಿಲಿ ಎಂದು ಄ಸಬಗೆ ಗಹಫರಿಮಹಯಿತು. ಄ಸಬಗೆ ಷುಷಹಗಿಿ ಄ಲೆಿೇ ಆದದ 
ಕಲು ಿ ಫೆಂಚಿನ ಮ್ಮೇಲೆ ಕುಸಬತಳು. ಕತಿಲಹಯಿತು. ಅದಯೂ ಄ಳು ಭಗನಗಹಗಿ ಕಹಮುತಿಲೆೇ 
ಆದದಳು. ಮಹಯನುನ ಕೆೇಳಲ್ಲ  ಏನು ಭಹಡಲ್ಲ ಎಂದು ಄ಸಬಗೆ ದಿಕೆಕೇ ತ್ೊೇಚದಂತ್ಹಯಿತು.  
 

಄ಳ ೇೆ ವಹಯದಭಿ. ಄ಳ ತ್ತ ೆಂಕಟೆೇ್ ತ್ತಂಗಳ ಹಂದೆ ತ್ತೇರಿಕೊಂಡಿದದಯು. ಄ಯ 
ಈತಿಯಕಿರಯಗೆಂದು ಭಗ ವಿೇಯೆೇಂದರ ಄ಮ್ಮರಿಕಹದಿಂದ ಫಂದಿದದ. ಄ಶುಿ ದೊಡಡ ಫಂಗಲೆಮಲಿ್ಲ 
ಫಬಳ ೇೆ ಆಯುುದು ಫೆೇಡ ಎಂದು ಸಠ ಭಹಡಿ ಅ ಭನೆಮನುನ ಭಹರಿ ವಹಯದಭಿಳನುನ 
಄ಮ್ಮರಿಕಹಕೆಕ ಕಯೆದೊಮುಾುದಹಗಿ ಸೆೇಸಬದದ. ವಹಯದಭಿ ಄ನ ಪ್ಪರೇತ್ತ ನೊೇಡಿ ಖುಿಯಿಂದಲೆೇ 
಄ಕಕ ಕಕದ ಭನೆಮಯ ಫಸಬ ಸೆೇಸಬಕೊಂಡು ಸೆಮ್ಮಿ ಟ್ಟಿದದಯು. ಄ಯೆಲಿ ವಹಯದಭಿನ ಫಗೆೆ  
಄ಷೂಯ ಟ್ುಿಕೊಂಡಿದದಯು. ವಿೇಯೆೇಂದರ ಄ಮ್ಮರಿಕಹಗೆ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗುುದಹಗಿ ಸೆೇಸಬ 
ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಫಂದು ಮ್ಮಜಿಸಿಿ್ ನಲಿ್ಲ ಏನೊೇ ಕೆಲಷವಿದೆ ಎಂದು ಸೆೇಸಬ ಄ಳನುನ ಬಿಟ್ುಿ ಸೊೇದ 
ಭಯಸಬ ಫಯಲ್ಲಿಲಿ.  

ಕತಿಲಹಗುತ್ತಿದದಂತ್ೆ ವಹಯದಭಿನಗೆ ಅತಂಕ ಜಹಸಿಮಿಹಗತ್ೊಡಗಿತು. ಭಗ ಮಹಕೆ ಆನೂನ ಫಯಲ್ಲಿಲಿ,  
಄ನಗೆ ಅಕಿಾಡೆಂಟ್ ಏನಹದಯೂ ಅಗಿಯಫಸುದೆೇ ಎಂದು ಕಳಳಗೊಂಡಳು. ಄ಲಿ್ಲ ಒಡಹಡುತ್ತಿದದ 
ಜನಯ ಫಸಬ ಕೆೇಸಬದಹಗ ಄ಯು ತಭಗೆ ತ್ತಸಬಮದೆಂದು ಸೆೇಸಬದಯು. ಆನುನ ಕೆಲಯು ಄ನು ಭನೆಗೆ 
ಸೊೇಗಿಯಫಸುದು ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗಿ ನೊೇಡಿ ಎಂದಯು. ತ್ಹನು ಕುಸಬತಲೆಿೇ ಕಹಮು ಫದಲು 
ಷುತಿಭುತಿ ಸುಡುಕೊೇಣ ಎಂದು ವಹಯದಭಿ ಄ತಿ್ತತಿ ಒಡಹಡಿ ಸುಡುಕಿದಳು. ತ್ಹನು ಆಯು ಷಥಳಕೆಕ 
ಭಗ ಫಂದು ತನನನುನ ಕಹಣದೆ ಸೊೇದಯೆ ಎಂದು ಅತಂಕದಿಂದ ಭತ್ೆಿ ಮೊದಲ್ಲನ ಜಹಗಕೆಕ ಫಂದು 
ನಂತಳು.  
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ತ್ತೇಯಹ ಷಂಕಟ್ಹಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಄ಲೆಿೇ ಆದದ ಪ್ೇಲ್ಲಸಿನನ ಫಸಬ ತನನ ಭಗ ಸಿಗುತ್ತಿಲ ಿಎಂದು ಄ಳುತ ಿ
ಸೆೇಸಬಕೊಂಡಳು. ಪ್ೇಲ್ಲಸಿನ ಄ಸಬಗೆ ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗಲು ಸೆೇಸಬ ಭಗ ಭನೆಗೆ ಫಯುತ್ಹನಿೆ 
ಫಯದಿದದಯೆ ಠಹಣೆಗೆ ಸೊೇಗಿ ದೂಯು ಕೊಡಿ ಎಂದಹಗ ಄ಳು ಸತಿ್ತಯದ ಪ್ೇಲ್ಲಸ್ ಠಹಣೆಗೆ 
ಧಹವಿಸಿದಳು. 

಄ಲಿ್ಲ ತನನ ಭಗ ಕಹಣೆಮಹದ ಫಗೆೆ  ಸೆೇಸಬದಹಗ ಄ಯು ಄ನ ಫೇಟೊೇ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೆೇಸಬದಹಗ 
ವಹಯದಭಿ ಕಕಹಕಬಿಕಿಕಮಹದಳು. ಎಲಿ್ಲಂದ ತಯಲ್ಲ ಫೇಟೊೇನುನ ತನಗೆೇನು ಗೊತ್ತತಿು ಿ ಹೇಗೆಲಿ 
ಅಗುತಿದೆಂದು. ವಿಭಹನದಲ್ಲ ಿ ಸೊೇಗುುದಲಿೆೇ ಎಂದು ಸಣನೂನ ಜೊತ್ೆಮಲಿ್ಲ ಆಟ್ುಿಕೊಳಳದೆ 
ಭಗ ಸೆೇಗೂ ಜೊತ್ೆಮಲ್ಲ ಿಆಯುತ್ಹಿನಲಿ ಎಂದು ಎಲಿನೂನ ಭಗನ ಕೆೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದದಳು. ವಹಯದಭಿ 
ಏನೊೇ ಯೇಚಿಷುತ್ತಿಯುುದನುನ ಕಂಡು ಪ್ೇಲ್ಲಸ್ ಭತ್ೊಿಮ್ಮಿ ಕೆೇಸಬದಹಗ ತ್ಹು ಭನೆ 
ಭಹರಿದುದಹಗಿ ಸಹಗೂ ಭಗನ ಜೊತ್ೆ ಄ಮ್ಮರಿಕಹಕೆಕ ಸೊೇಗಲು ಫಂದಿದ ದೆ ಎಂದು ವಿಯಹಗಿ ತನನ 
ಕಥೆ ಸೆೇಸಬದಳು.  

಄ದನುನ ಕೆೇಸಬದ ಆನ್ಾ ೆಕಿರ್ ನಭಿ ಭಗ ನಭಗೆ ಚಳ ಳೆ ಸಣುಣ ತ್ತನನಸಿದಹದನೆ, ಆನುನ ಄ನು 
ಫಯುುದಿಲ ಿಎಂದಯು. ಄ದನುನ ಕೆೇಸಬ ವಹಯದಭಿನಗೆ ಸಿಟ್ುಿ ಫಂದಿತು. ತನನ ಭಗ ವಿೇಯೆೇಂದರನಗೆ 
ತ್ಹನೆಂದಯೆ ಄ಚುಾಮ್ಮಚುಾ. ಄ನಗೆ ತನನ ಮ್ಮೇಲೆ ಪ್ಪರೇತ್ತಯಿಲಿದಿದದಯೆ ಄ನೆೇಕೆ ತನನನುನ ಄ಮ್ಮರಿಕಹಗೆ  
ಕಯೆದೊಮುಾುದಹಗಿ ಸೆೇಳುತಿ್ತದದ. ಄ನಗೆ ಏನೊೇ ಅಗಿಯಫೆೇಕೆಂದು ಸಹಗಹಗಿ ಄ನು 
ಫಯಲ್ಲಿಲಿೆಂದೂ ಹದಿಸಿದಳು. ಄ದಕೆಕ ಆನ್ಾ ೆಕಿರ್ ತ್ಹನು ಄ಳ ಭಗನನುನ 
ಸುಡುಕುುದಹಗಿಮೂ ಄ದುಯೆಗೆ ಮಹಯಹದಯೂ ಷಂಫಂಧಿಕರಿದದಯೆ ಄ಯ ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗಿ 
ಎಂದಯು. ಅದಯೆ ತ್ಹನು ಮಹಯ ಭನೆಗೂ ಸೊೇಗುುದಿಲಿೆಂದು ವಹಯದಭಿ ಸಠ ಹಡಿದಹಗ 
಄ಲಿ್ಲಮಯೆಗೆ ೃದಹಧವರಭದಲಿ್ಲ ಆಯುಂತ್ೆ ತ್ತಸಬಸಿ ಪ್ೇಲ್ಲೇಷಯು ಄ಳನುನ ೃದಹಧವರಭಕೆಕ ಬಿಟ್ುಿ 
ಸೊೇದಯು. 

಄ಲಿ್ಲನ ಭಂಕಹಗಿದದ ಚೆೈತನಾವಿಲದಿ ಮಷಹಾದಯನುನ ಕಂಡು  ವಹಯದಭಿನಗೆ ದಿಗಿಲಹಯಿತು. 
಄ಯೆಲಿ ಸೊಷತ್ಹಗಿ ಷೆೇರಿದ ವಹಯದಭಿನನುನ ಭಹತನಹಡಿಷಲು ಫಂದಯು. ತ್ಹನು ಆಲೆಿೇ ಆಯಲು 
ಫಂದಿಲಿೆಂದು ತನನ ಕಥೆಮನುನ ಸೆೇಸಬದಳು. ಅದಯೆ ಄ರಿಗೆಲಿ ವಹಯದಭಿಳ ಭಗ ಮೊೇಷ 
ಭಹಡಿಯಫೆೇಕೆಂದೂ ತಭಿಂತ್ೆ ಆಳೂ ಎಂದುಕೊಂಡಯು. ಄ಲಿ್ಲ ಫೊಬಫಯದು ಂದೊಂದು 
ಕಥೆಮಹಗಿತು,ಿ  ಕೆಲಯು ಭಗ ಷೊಷೆಮ ಕಹಟ್ ತ್ಹಳಲಹಯದೆ ತ್ಹಹಗಿಯೇ ಭನೆ ಬಿಟ್ುಿ ಫಂದಿದದಯೆ 
ಆನುನ ಕೆಲಯನುನ ಭಕಕಳ ೇೆ ಭನೆಯಿಂದ ಸೊಯ ಸಹಕಿದದಯು.  
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ಆನುನ ಫಬ ಭಹಳೆಮದಂತೂ ವಿಚಿತರ ಕಥೆ. ಸೆಂಡತ್ತಗೆ ಮಷಹಾಯಿತ್ೆಂದು ಗಂಡನೆೇ ಄ಳನುನ 
ಬಿೇದಿ ಹಲು ಭಹಡಿ ಫೆೇಯೆ ಭದುೆಮಹಗಿದದ. ಆನುನ ಕೆಲರಿಗೆ ಭಕಕಳ ೇೆ ಆಯಲ್ಲಿಲಿ. ಄ಯ  
ಕಥೆಯನೆನಲಿ ಕೆೇಸಬದಹಗ ತನನ ಭಗ ನಜಹಗಿ ಮೊೇಷ ಭಹಡಿಯಫಸುದೆೇ ಎಂದು ಮ್ಮಿ 
ಷಂವಮಹದಯೂ ಄ಳ ಭಹತೃ ಸೃದಮ ಭಹತರ ಄ದನುನ ಷುತಯಹಂ ಲ್ಲಲಿಿ. ಹೇಗೆ ಎಯಡು 
ದಿನಗಳು ಕಳೆದು. ದಿನೆಲಿ ವಹಯದಭಿ ಫೇನ್ ಸತಿ್ತಯೆೇ ಕುಸಬತುಕೊಳುಳತ್ತಿದದರಳು. 
ಪ್ೇಲ್ಲೇಷಯೆೇನಹದಯೂ ತನನ ಭಗನ ಫಗೆೆ  ತ್ತಸಬಷಲು ಎಂದು ಫೇನ್ ಭಹಡಿದಯೆ ಎಂದು ಫೇನ್  
ರಿಂಗಹದಹಗೆಲಿ  ಧಹವಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ತನಗಲಿೆಂದು ಄ರಿತ್ಹಗ ನಯಹವಳಹದಳು.  

ಪ್ೇಲ್ಲಷಯನುನ ನಂಬಿ ಕೂತಯೆ ತನಗೆ ಭಗ ಸಿಗಲ್ಲಕಿಕಲಿೆಂದು ತ್ಹನೆೇ ಏನಹದಯೂ ಭಹಡಫೆೇಕು 
ಎಂದುಕೊಂಡು ಂದು ದಿನ ಯಹತ್ತರ ಸೊತುಿ ಎಲಿಯೂ ಭಲಗಿಯುಹಗ ೃದಹಧವರಭ ಬಿಟ್ುಿ 
ನಡೆದುಕೊಂಡೆೇ ಭತ್ೆ ಿ ಫಸ್ ಷಹಿುಂಡಿಗೆ ಫಂದು ಕುಸಬತಳು.  ಄ಸಬಗೆ ಫಸಳ ಷುಷಹಗಿಿತುಿ. ಏನು 
ಭಹಡಲ್ಲ ಎಲಿ್ಲ ಸುಡುಕಲ್ಲ,  ಄ನು  ಮ್ಮಜಿಸಿಿ್ ನಲಿ್ಲ ಕೆಲಷವಿದೆ ಎಂದಹಗ ಎಲಿ್ಲ ಕೆಲಷ ಏನು ಕೆಲಷ 
ಎಂದು ತ್ಹನು ಮಹಕೆ ಕೆೇಳಲ್ಲಿಲಿ ಎಂದು ತನನನೆನೇ ಫೆೈದುಕೊಂಡಳು. 

ಫಸ್ ಷಹಿುಂಡಿನಲ್ಲ ಿಕುಸಬತಸಬಗೆ ಭಗನ ಫಹಲಾದ ನೆನು ಈಂಟಹಯಿತು. ಚಿಕಕನಯುಹಗ ಭಗ  
ಎಶುಿ ಪ್ಪರೇತ್ತಷುತ್ತಿದದ ತನನನುನ ಎಂದುಕೊಂಡಯೂ ಸೌದೆ? ನಜಹಗಲೂ ಪ್ಪರೇತ್ತಷುತ್ತಿದದನೆೇ ಎಂದು 
಄ಳ ಳ ಭನಷುಾ ನುಡಿಯಿತು. ಸೌದಲಿೆ? ಏನು ಭಹಡುತ್ತಿದದ? ತನಗೆ ಏನಹದಯೂ ಫೆೇಕಹದಹಗ, 
ತಂದೆಮ ಫಸಬ ಕೆೇಳಲು ಧೆೈಮಿ ಷಹಲದೆೇ ತನಗೆ ಭುದುದಗಯೆದು ತನನ ಕೆಲಷ ಭಹಡಿಸಿಕೊಳುಳತ್ತಿದದ.  

ಕಹಲೆೇಜಿಗೆ ಸೊೇಗುಹಗಲೂ ಄ಶೆಿೇ ಫೆೈ್ ಫೆೇಕೆಂದು ಸಠ ಭಹಡಿದಹಗ ತ್ಹನೆೇ ಗಂಡನನುನ ಪ್ಪಸಿ 
ಫೆೈ್ ಕೊಡಿಸಿದೆದ. ಄ನು ಄ಮ್ಮರಿಕಹಗೆ ಸೊೇಗುತ್ೆಿೇನೆಂದು ಸಠ ಹಡಿದಹಗ ಫಬನೆೇ ಭಗ ದೂಯದ 
ದೆೇವಕೆಕ ಸೊೇಗುುದು ಆಫಬರಿಗೂ ಆಶಿವಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಅದಯೆ ಭಗ ಭುನಸಿಕೊಂಡು ಉಟ್ ತ್ತಂಡಿ ಬಿಟ್ುಿ 
ಕುಸಬತ್ಹಗ ತ್ಹನು ಄ನ ಷಂತ್ೊೇಶಕೊಕೇಷಕಯ ಪ್ಪ ಄ನ ಷಂತ್ೊೇಶೆೇ ತಭಿ ಷಂತ್ೊೇಶ 
ಎಂದು ತ್ಹನೆೇ ಗಂಡನನುನ ಪ್ಪಸಿದೆದ.   

ಸಹಗೆಂದು ತನಗೆ ಸುಶಹರಿಲಿದೆ ಆದಹದಗ ಄ನು ಚೆನಹನಗಿ ಅಯೆೈಕೆ ಭಹಡಿದದ. ತನಗೆ ಎಲಿ್ಲಮಹದಯೂ 
ಸೊೇಗಫೆೇಕಹದಹಗ ಄ನೆೇ ಕಹರಿನಲಿ್ಲ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗುತ್ತಿದದ. ಎಶುಿ ಭಕಕಳು ಸಹಗೆ 
ಭಹಡುತ್ಹಿಯೆ. ತನನ ಭಗ ಳ ಳೆಮನೆೇ, ನೊೇಡಲಿ್ಲಲಿೆೇ ಅ ೃದಹಧವರಭದಲಿ್ಲಯುಯ ಭಕಕಳು 
ಏನೆಲಹ ಿಭಹಡಿದಯು ತಭಿ ಪ್ೇಶಕರಿಗೆ ಎಂದು ಷಭಹಧಹನ ಭಹಡಿಕೊಂಡಳು. 
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ರಿಚಮದಯ ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗೊೇಣೆಂದಯೆ ತ್ಹನು ಎಲಿಯ ಫಸಬ ಄ಮ್ಮೇರಿಕಹಗೆ ಸೊೇಗುುದಹಗಿ 
ಸೆೇಸಬದದರಿಂದ ತನಗೆ ಄ಸಹಷಾ ಭಹಡಫಸುದು, ಄ಯು ತನನ ಭಗನ ಫಗೆೆ  ಕೆಟ್ಿದಹಗಿ 
ಭಹತ್ಹಡುುದನುನ ಸೆೇಗೆ ಷಹಸಿಕೊಳಳಲ್ಲ ಎಂದು ಄ಲಿ್ಲಗೆ ಸೊೇಗು ವಿಚಹಯನೆನೇ ಬಿಟ್ಿಳು. ಅದಯೆ 
ನಲಿಲು ನೆಲೆ ಆಲಿ ತ್ತನನಲೂ ಗತ್ತ ಆಲಿ ಎಂದು ಚಿಂತ್ತತಳಹಗಿ ಕೊನೆಗೆ ತನನ ಂದು ಚಿನನದ 
ಫಳೆಮನುನ ಭಹಯಲು ನಧಿರಿಸಿದಳು. ಚಿನನದ ಄ಂಗಡಿಗೆ ಸೊೇಗಿ ತನನ ಫಳೆಮನುನ ಕೊಟ್ುಿ ದುಡುಡ 
ಕೊಡಲು ಸೆೇಸಬದಯು. ಄ಂಗಡಿಮ ಫಳೆಮನುನ ನೊೇಡಿ ಷಂವಮಗೊಂಡು ಯೆ ಸಚಿಾ ನೊೇಡಿ ಄ದು 
ಚಿನನಲಿ ಎಂದಹಗ ವಹಯದಭಿನಗೆ ಅಕಹವೆೇ ಕಳಚಿ ಬಿದದಂತ್ಹಯಿತು.  

ಫಳ  ೆಭಹತರಲಿ ತನನ ಷಯೂ ಚಿನನದದಲಿ ಎಂದಹಗ ಆದು ಸೆೇಗೆ ಷಹಧಾ? ಕೆಲು ದಿನಗಳ ಹಂದೆ 
ಭಗ ಄ಮ್ಮೇರಿಕಹಗೆ ಸೊೇಗುುದಲಿೆೇ. ನನನ ಚಿನನನೆನಲ ಿ ಕೊಡು ಹಲ್ಲ್ ಭಹಡಿಸಿ ತಯುತ್ೆಿೇನೆ 
ಎಂದು ಸೆೇಸಬ ಹಲ್ಲ್ ಭಹಡಿಸಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದದ. ಹ ಭಗನಗೆ ಄ಂಗಡಿಮಯೆೇ ಮೊೇಷ 
ಭಹಡಿಯಫೆೇಕು. ಄ನಗೆ ಚಿನನದ ಫಗೆೆ  ಏನು ಗೊತುಿ. ಭಗ ಫಯಲ್ಲ ಄ನು ಮಹ ಄ಂಗಡಿಗೆ 
ಕೊಟ್ಟಿದದನೊೇ ಅ ಄ಂಗಡಿಮನನುನ ಪ್ೇಲ್ಲಸಿಗೆ ಹಡಿದುಕೊಡಫೆೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ಄ಲಿ್ಲಂದ ಭತ್ೆ ಿ
ಫಸ್ ಷಹಿುಂಡ್ ಗೆ  ಫಸಬ ಫಂದಳು. 

಄ಸಬಗೆ ವಿರಿೇತ ಸಸಿಹಗಿತು,ಿ  ೃದಹಧವರಭದಲಿ್ಲ ಸೊಟೆಿಗೆೇನೂ ತ್ೊಂದಯೆ ಆಯಲ್ಲಿಲಿ  ಅದಯೆ ಄ಲೆಿೇ 
ಆದದಯೆ ತ್ಹನು ಭಗನನುನ ಸುಡುಕುುದು ಸೆೇಗೆ ಎಂದುಕೊಳುಳತ್ಹ ಿ ಫೆೇಕರಿಗೆ ಫಂದಳು. ತನಗೆ 
ತ್ತನನಲು ಎಂದಹಯೂ ಕೊಡಫೆೇಕೆಂದು ಫೆೇಡಿದಹಗ ಄ಂಗಡಿಮನಗೆ ಄ನುಕಂ ಭೂಡಿ ಬಿಸಿಕಟ್ 
ಹಾಕೆಟ್ ನುನ ಕೊಟ್ಿ. ಄ದನೆನೇ ತ್ತಂದು ಄ಲೆಿೇ ಆದದ ೆೈಪ್ಪನಂದ ನೇಯು ಕುಡಿದು ಭತ್ೆಿ ಫಷಹಿುಂಡ್ ಗೆ 
ಫಂದು ಕುಸಬತುಕೊಂಡಳು.  

಄ಸಬಗೆ ತನನ ಸಿಥತ್ತಮ ಫಗೆೆ  ದುಃಖ ಈಕಿಕ ಫಂತು. ಮೊನೆನ ಮೊನೆನಯೆಗೂ ಎಶುಿ ೆೈಬದಲ್ಲ ಿ
ಫದುಕಿದೆದು. ತನನ ಗಂಡ ತ್ತೇರಿಸೊಗಿದೆದೇ ಕಶಿಗಳು ವುಯುಹಯಿತು. ಫೆೇಯೆಮರಿಗೆ ದಹನ 
ಕೊಡುತ್ತಿದದ ಕೆೈಗಳು ಆತು ಿಫೆೇಡಲು ಚಹಚಫೆೇಕಹಯಿತು. ಆತಿ ಭಗನೂ ಆಲ ಿ಄ತಿ ದುಡೂಡ ಆಲಿ,  
ಕೊೇಟ್ಟಗಟ್ಿಲೆಗೆ ಭಹರಿದ ಫಂಗಲೆಮ ದುಡೂಡ ಭಗನ ಫಸಬ ಆತುಿ. ಚಿನನೂ ಆಲಿ ದೆೇಯೆೇ ನನಗೆ 
ಎಂಥಸ ಸಿಥತ್ತಗೆ ತಂದಿಟೆಿ ಎಂದು ದುಖ ಈಕಿಕ ಄ಳತ್ೊಡಗಿದಳು. ಅದಯೆ ಄ಳ ಕಣ್ಣೇಯು ಯೆಷಲೂ 
಄ಲಿ್ಲ  ಮಹಯೂ ಆಯಲ್ಲಿಲಿ.  

ದಿನಗಳು ಈಯುಸಬದೆೇ ಸೊಯತು ವಹಯದಭಿನಗೆ ಄ಳ ಭಗ ಸಿಗಲ್ಲಿಲಿ. ಄ಲೆಿೇ ಆದದ ಸಣ್ಣನ 
಄ಂಗಡಿಮ, ಸೊೇಟೆಲ್ಲನ ಹೇಗೆ ಮಹಯಹದಯೂ ಏನಹದಯೂ ತ್ತನನಲು ಕೊಡುತ್ತಿದದಯು. ಏನೂ 
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ಆಲಿದ ದಿನ ೆೈಪ್ಪನ ನೇರಿನಂದಲೆೇ ಸೊಟೆಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳುಳತ್ತಿದದಳು. ಹಯದಲೆಿೇ ವಹಯದಭಿ 
ಗುಯುತ್ತಷಲಹಗದಶುಿ ಫಡಕಲಹದಳು. ಈಟ್ಟಿದದ ಸಿೇಯೆ ಧೂಸಬನಂದ ತುಂಬಿ ಸೊೇಗಿತು,ಿ ಷಹನನವಿಲಿದೆೇ 
ಮ್ಮೈಯಲಹಿ ಕೊಳೆಮಹಗಿತುಿ. ಅದಯೂ ವಹಯದಭಿ ಄ಲಿ್ಲಂದ ಕದಲಲಿ್ಲಲ.ಿ ಜನಯು ಸುಚಿಾ 
ಆಯಫೆೇಕೆಂದುಕೊಂಡಯು, ಕೆಲಯೂ ಕಹಷೂ ಸಹಕಿದಯು. ಄ದನುನ ನೊೇಡಿದ ವಹಯದಭಿನಗೆ 
ತಡೆಮಲಹಗದಶುಿ ದುಃಖ ಈಕಿಕತು. ಄ತೂಿ ಄ತೂಿ ಕಣ್ಣೇಯೆೇ ಆಂಗಿಸೊೇಗಿತುಿ. ಸೊಟೆಿ ಹಡಿಗೆ ಫೆೇಯೆ 
ದಹರಿಯಿಲಿದೆ ಄ದನೆನೇ ತ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಟೆಲ್ಲಗೊೇ ಫೆೇಕರಿಗೊೇ ಸೊೇಗಿ ಏನಹದಯು ತ್ತಂಡಿ 
ತ್ತನನತ್ೊಡಗಿದಳು.  

ಹೇಗೆ ಂದು ದಿನ ಄ಳ ನೆಯೆಸೊಯೆಮಯಹಗಿದದ ಶಿೇಲಹ ಸಹಗೂ ವಿನೊೇದ ಄ಲೆಿೇ ಸಹದು 
ಸೊೇಗುತ್ತಿದದಯು. ವಹಯದಭಿನಗೆ ಄ಯನುನ ಕಂಡು ಭುಜುಗಯಹಯಿತು. ಄ಯು ತನನನುನ ಕಂಡು 
ಏನಹಯಿತು, ಮಹಕೆ ಆಲಿ್ಲ ಇ ಸಿಥತ್ತಮಲ್ಲಿ ಆದಿದೇರಿ,  ಄ಮ್ಮೇರಿಕಹಗೆ ಮಹಕೆ ಸೊೇಗಲ್ಲಿಲಿ ಎಂದು 
ಕೆೇಸಬದಯೆ ಏನು ಸೆೇಳಲ್ಲ? ಭಗ ಕಹಣ್ಷುತ್ತಲಿಿ ಎಂದಯೆ ಄ಯು ನಂಫುತ್ಹಿಯೆಯೇ. ಎಲಿಯಂತ್ೆ ತನನ 
ಭಗ ತನಗೆ ಮೊೇಷ ಭಹಡಿದುದಹಗಿ ಸೆೇಳುತ್ಹಿಯೆ ಆಲಿ, ತ್ಹನು ಄ಯನುನ ಭಹತನಹಡಿಷಫಹಯದು, 
಄ಯು ತನನ ಭಗನ ಫಗೆೆ  ಕೆಟ್ಿದಹಗಿ ಭಹತನಹಡುುದು ಫೆೇಡ ಎಂದು ತಲೆ ತಗಿೆ ಸಿಕೊಂಡು 
ಕುಸಬತಳು.  

ವಹಯದಭಿಳನುನ ಕಂಡು ಶಿೇಲಹ ಆಳನೆನಲೊಿೇ ನೊೇಡಿದ ಸಹಗೆ ಆದೆ,  ಸಹಂ ...ಅ ಫಂಗಲೆ ಭನೆ 
ವಹಯದಭಿನ ಸಹಗೆ ಕಹಣ್ಷುತ್ತಿಲಿೆೇನೆೇ ಎಂದಹಗ ವಹಯದಭಿನ ಸೃದಮ ಢಗುಟ್ಟಿತು. ಅದಯೆ 
಄ಳ ಭಹತ್ತಗೆ ವಿನೊೇದ, ಛೆ!  ಏನು ಭಹತ್ಹಡಹ ಿಆದಿದೇಮ. ವಹಯದಭಿ ಄ಮ್ಮೇರಿಕಹದಲಿ್ಲ ಭಗನ 
ಜೊತ್ೆ ಷುಖಹಗಿ ಆಯಫಸುದು. ಄ಯು ಮಹಕೆ ಆಲಿ್ಲ ಇ ಸಿಥತ್ತಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಹಿಯೆ. ನನಗೆಲೊಿೇ ತಲೆ 
ಕೆಟ್ಟಿಯಫೆೇಕು ಎಂದಳು. ವಹಯದಭಿನಗೆ ಄ಯು ತನನನುನ ಗುಯುತ್ತಷದೆ ಆಯಲ್ಲ ಎಂದು 
ಭನಸಿಾನಲಿ್ಲಯೇ ದೆೇಯನುನ ಫೆೇಡಿಕೊಂಡಳು.  

ಕೊನೆಗೆ ಶಿೇಲಹ  ಄ನುಭಹನದಿಂದ ನೊೇಡುತಿಲೆೇ ಐದು ಯೂಹಯಿ ನಹಣಾನುನ ಄ಳ ಭುಂದೆ 
ಸಹಕಿಸೊೇದಹಗ ವಹಯದಭಿ ನಟ್ುಿಸಿರಿಟ್ಿಳು. ತನನ ಭಗನ ಫಗೆೆ  ಕೆಟ್ಿದಹಗಿ ಄ಯು 
ಭಹತ್ಹಡುುದನುನ ಕೆೇಳು ಫದಲು ರಿಚಮವಿಲಿದಯಂತ್ೆ ಆಯುುದು ಹಸಿ ಎಂದುಕೊಂಡು 
಄ಯು ಸಹಕಿದ ನಹಣಾನುನ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೊೇಡುತ್ಹ ಿ ಕುಸಬತಳು. ವಹಯದಭಿನಗೆ ಄ದು 
ತ್ೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು ಫೆೇಡ ಎನಸಿದಯೂ ಹಂದೆ ತ್ಹನು ಄ರಿಗೆಶೊಿೇ ಷಸಹಮ ಭಹಡಿದದನುನ 
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ನೆನಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಭೌನಹಗಿ ಅ ನಹಣಾನುನ ಕೆೈಗೆತಿ್ತಕೊಂಡಳು. ಇಗ ಄ಸಬಗೆ ಮಹಯಹದಯೂ ಭಿಕ್ಷೆ 
ನೇಡಿದಯೆ ಫೆೇಷಯಹಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿಲಿ, 

಄ತಿ ವಹಯಭಿನ ಭಗ ವಿೇಯೆೇಂದರ ಄ಮ್ಮೇರಿಕಹ ಷೆೇರಿ ತನನ ಈಹಮ ಪಲ್ಲಸಿದದಕಹಕಗಿ 
ಷಂತ್ೊೇಶದಿಂದ ತನನ ಗೆಳತ್ತಗೆ ತ್ಹನು ಭಯಸಬ ಫಂದಿಯುುದಹಗಿಮೂ ತಭಿ ಭದುೆ ಶಿೇಘರೆೇ 
ನಡೆಮಲ್ಲದೆ ಎಂದು  ಫೇನ್ ಭಹಡಿ ತ್ತಸಬಸಿದ. ಄ನಗೆ ತನನ ತ್ಹಯಿಗೆ ಮೊೇಷ ಭಹಡಿದುದದಯ ಫಗೆೆ  
ಎಳಳಶೂಿ ವಹಾತ್ಹಿವಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಄ಮ್ಮೇರಿಕಹದಲ್ಲಿದದ ತನನ ಗೆಳತ್ತಮನುನ ಭದುೆಮಹಗುುದಕಹಕಗಿ 
ಸಹಗೂ ತ್ಹನು ೆೈಬದಿಂದ ಆಯುುದಕಹಕಗಿ ಄ನಗೆ ಸಣದ ಄ವಾಕತ್ೆ  ಫಸಳ ಆದಿದತು. ಄ನು 
ಕೆಲಷ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದದ. ಄ದೆೇ ಷಭಮದಲಿ್ಲ ಄ನ ಗೆಳತ್ತ ಄ನನುನ ಭದುೆಮಹಗಲು 
ತ್ಹಯಿಿಷುತ್ತಿದದಳು. ಄ನಗೆ ತ್ಹಯಿಮನುನ ಄ಮ್ಮೇರಿಕಹಗೆ ಕಯೆದೊಮಾಲು ಎಳಳಶೂಿ ಆಶಿವಿಯಲ್ಲಿಲಿ. 
ಸಹಗೆ ಸೆೇಳದಿದದಯೆ ವಹಯದಭಿ ಭನೆ ಭಹಯಲೂ ುತ್ತಿಯಲ್ಲಿಲಿ.  

ತ್ಹಯಿ, ತನನನುನ ಸೆತು ಿ ಸೊತು ಿ ಷಹಕಿ ಷಲಹದಳು. ದುಡಿಡಲಿದೆ, ಭನೆಯಿಲಿದೆ ಸೆೇಗಿಯಫಸುದು 
ಎಂದು ಂದು ಕ್ಷ್ಣೂ ಯೇಚಿಷದೆ  ವಿೇಯೆೇಂದರ ಄ಮ್ಮೇರಿಕಹದಲ್ಲಿ ಷಂತಷದಿಂದ ಆದದ. ತನನ 
ತ್ಹಯಿಗೆೇನು ಉಯು ಸೊೇಗಿ ಕಹಡು ಸತಿ್ತಯ ಫಂದಂತ್ೆ. ಄ರಿಗೆ ಜಿೇನದಲಿ್ಲ ಅಗಫೆೇಕಹದುದ ಎಲಹ ಿ
ಅಗಿದೆ. ತ್ಹನು ಆನುನ ಫದುಕು ವುಯು ಭಹಡಫೆೇಕಶೆಿ. ತ್ಹಯಿ ಮಹುದಹದಯೊಂದು ಷಂಫಂಧಿಕಯ 
ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗಿಯಫಸುದು ಆಲಿ ಉಯಲ್ಲಿ ೃದಹಧವರಭಗಳು ಫೆೇಕಹದಿಿೆ. ಄ಲ್ಲ ಿಸೊೇಗಿ ಆದದಯಹಯಿತು 
಄ಂತೂ ತನನ ಷಭಷೆಾ ರಿಸಹಯಹಯಿತು. ದುಡೂಡ ಸಿಕಿಕತು, ಭದುೆ ಕೂಡ ಷಧಾದಲೆಿೇ 
ಅಗುತ್ತಿದೆದೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡ ವಿೇಯೆೇಂದರನ ಭುಖದಲಿ್ಲ ಭುಗುಳನಗೆ ಭೂಡಿತು.  

ಹೇಗೆ ತ್ತಂಗಳಹಗುತ್ಹ ಿಫಂದಿತು. ವಹಯದಭಿ ಈಟ್ಟಿದದ ಸಿೇಯೆ ಄ಲಿಲ್ಲ ಿಸರಿಮತ್ೊಡಗಿತುಿ. ಆಶಹಿದಯೂ 
಄ಸಬಗೆ ತನನ ಭಗ ತನಗೆ ಮೊೇಷ ಭಹಡಿಯಫಸುದು ಎಂದು ಂದು ದಿನೂ ಄ನಷಲ್ಲಿಲಿ. ಫದಲಹಗಿ 
ಂದಲಿ ಂದು ದಿನ ಭಗ ಫಂದೆೇ ಫಯುತ್ಹಿನೆ ಎಂಫ ಄ಚಲಹದ ವಿವಹೆಷವಿತು.ಿ ಸೊಟೆಿಗೆ 
ಷರಿಮಹಗಿ ಆಲಿದೆ ವಹಯದಭಿ ಕಹಯಿಲೆ ಬಿದದಳು. ಎಶುಿ ನತ್ಹರಣಳಹದಳೆಂದಯೆ  ಄ಸಬಗೆ ಎದುದ 
ಕುಸಬತುಕೊಳಳಲೂ ಅಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಲಿಿ. ಸೊಟೆಿಗೆೇನೂ ಆಯದದರಿಂದ ಭಲಭೂತರಗಳೂ ಅಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿಲಿ. 
ಸುಶಹಯು ತಪ್ಪದ ಎಯಡೆೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಂದು ಯಹತ್ತರ ವಹಯದಭಿ ಭಲಗಿದಳು ಏಳಲೆೇ ಆಲಿ. ಄ದೆೇ 
ದಿನ ದೂಯದ ಄ಮ್ಮೇರಿಕಹದಲಿ್ಲ ಄ಳ ಭಗ ವಿೇಯೆಂದರನ ಭದುೆ ಹಟ್ಟಿ ೆೈಬದಿಂದ 
ನಡೆಮುತ್ತಿತುಿ.  

--------- 
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6 .  ಎಡಟ್ುಿ 

 

  

಄ಂದು ಫಹಾಂಕಿನಲಿ್ಲ ಕಹಾ್ ಕೌಂಟ್ರ್ ನಲಿ್ಲ ಕುಸಬತುಕೊಳುಳ ಷಯದಿ ಷೌಜನಹಾಳದಹಗಿತುಿ. ಄ಳು 
ಗೊಣಗುತಿಲೆೇ ಕುಚಿಿಮಲ್ಲ ಿ ಕುಸಬತಳು. ತಲೆಯತ್ತ ಿ ನೊೇಡಿದಯೆ ಷಯತ್ತಮ ಷಹಲು ಸನುಭಂತನ 
ಫಹಲದಂತ್ೆ ಫೆಳೆದಿತು.ಿ ಄ದನುನ ನೊೇಡಿ ಫೆೇಗ ಫೆೇಗನೆ ಸಣ ತ್ೆಗೆದುಕೊಳುಳುದು ಸಹಗೂ ಕೊಡು 
ಕೆಲಷ ವುಯುಭಹಡಿದಳು. ಭುದುಕನೊಫಬ ಄ನ ಷಯದಿ ಫಂದಹಗ ಚೆ್ ಂದನುನ ಄ಸಬಗಿತ.ಿ 
಄ಳು ಄ದನುನ ಷರಿಮಹಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ರಿಶಿೇಲ್ಲಸಿ ಄ದಯಲ್ಲಿ ಫಯೆದಿದದ ಸತುಿ ಷಹವಿಯದ  
ಮೊತಿನುನ ಕೊಡಲು ಐನೂಯಯ ಫಂಡಲ್ಕ ಄ನುನ ತ್ೆಗೆದಳು.  

ಷರಿಮಹಗಿ ಆತು ಿನೊೇಟ್ುಗಳನುನ ತ್ೆಗೆದು ಎಣ್ಸಿದಳು. ಲೆಕಕ ಭಹಡುಹಗ ಎಯಡು ನೊೇಟ್ುಗಳು 
ಷೆಲ ಸರಿದಿಯುುದನುನ ಗಭನಸಿ ಄ದನುನ ತ್ೆಗೆದು ಫೆೇಯೆ ಕಡೆ ಆಟ್ಿಳು. ಄ದೆೇ ಷಭಮದಲಿ್ಲ 
ಭುದುಕನ ಹಂದೆ ನಂತ್ತದದ, ನಭಗೆ ಫೆೇಗ ಸೊೇಗಫೆೇಕು, ಎಶುಿ ನಧಹನ ಭಹಡಿಿೇರಿ ಫೆೇಗ ಫೆೇಗ 
ಭಹಡಿ ಎಂದ. ಄ನ ಭಹತ್ತಗೆ ಈಸಬದಯೂ ದನಗೂಡಿಸಿದಯು. ಒಹ್! ಆನುನ ಆಯ ಗಲಹಟೆ 
ವುಯುಹಗುತಿದೆ ಎಂದುಕೊಳುಳತ ಿ ತನನ ಕೆಲಷನುನ ಚುಯುಕುಗೊಸಬಸಿ ಭುದುಕನಗೆ ಸಣ ಕೊಟ್ುಿ 
ಕಳುಹಸಿದಳು. ಅದಯೆ ಗಡಿಬಿಡಿಮಲ್ಲಿ ಅ ಎಯಡು ನೊೇಟ್ುಗಳ ಫದಲು ಫೆೇಯೆ ನೊೇಟ್ುಗಳನುನ ಸಹಕಿ 
ಕೊಡುುದನುನ ಭಯೆತು ಬಿಟ್ಿಳು. 

 ಅ ಭುದುಕ ಒದು ಫಯೆಸ ಆಲಿದನು. ಄ಳು ಕೊಟ್ಟಿದದನುನ ಸಹಗೆಯೇ ತನನ ವಟ್ಿ ನ 
ಳಬಹಗದಲಿ್ಲದದ ಸ್ಿ ಗೆ ಸಹಕಿ ಭತ್ೆಿ ಄ದನುನ ಷೆಷಹಥನಕೆಕ ಷೆೇರಿಸಿದ. ಷುತಿಲೂ ನೊೇಡಿ ಮಹಯೂ 
ತನನನುನ ಗಭನಷುತ್ತಿಲಿೆಂದು ಕಂಡು ಄ಲ್ಲಿಂದ ಸಿೇದಹ ಅಷತ್ೆರ ಕಡೆ ನಡೆದ. ಄ಲಿ್ಲ ಸೊೇಗಿ ಡಹಕಿರ್ 
ಕೆೈಗೆ ತ್ಹನು ತಂದ ಸಣನುನ ಕೊಟ್ುಿ ಭಗನ ಅಯೆೇಶನ್ ಆನಹನದಯೂ ಭಹಡಿ ಎಂದು ಗೊೇಗಯೆದ.  

 ಅ ಭುದುಕ ಅಗಲೆೇ ಅ ಡಹಕಿರ್ ಗೆ ಷಹಕಶುಿ  ಸಣ ಷುರಿದಿದದ. ಆದದ ಫಬನೆೇ ಭಗನಗೆ ಕಹಾನಾರ್ 
ಅಗಿತು.ಿ ಄ನ ುಣಾಕೆಕ ಄ರಿಗೆ ಫೆೇಗನೆ ಗೊತ್ಹಗಿಿದುದದರಿಂದ ಕಹಯಿಲೆ ಈಲಬಣ್ಸಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಅದಯೂ 
ಅಯೆೇಶನ್ ಗೆ ದುಡುಡ ಫೆೇಕಹಗಿತುಿ. ಆದೊಂದು ಷಲ ಕೊಟಹಿದ ಮ್ಮೇಲೆ ಡಹಕಿರ್ ಅಯೆೇಶನ್ 
ಭಹಡುುದಹಗಿ ಸೆೇಸಬದದಯು. 
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ಡಹಕಿರ್ ದುಡುಡ ಎಣ್ಷಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಯು. ಎಶುಿ ಷಲ ಲೆಕಕ ಭಹಡಿದಯೂ ಂಬತ್ೆಿೇ ಷಹವಿಯ 
ಫಯುತ್ತಿತು.ಿ ಡಹಕಿರ್ ಭುದುಕನಗೆ "ಆದಯಲ್ಲ ಿ ಸತು ಿ ಷಹವಿಯ ಆಲಿಲಿ" ಎಂದಹಗ ಭುದುಕ 
ಗಹಫರಿಗೊಂಡ. ತನನ ಸ್ಿ ತ್ೆಗೆದು ನೊೇಡಿದ, ಄ಲಹಿದಯೂ ಈಸಬದಿದೆಯೇನೊೇ ಎಂದು. ಅದಯೆ 
ಸ್ಿ ಖಹಲ್ಲಮಹಗಿತು.ಿ ಡಹಕಿರ್ "ಂದು ಷಹವಿಯ ಕಡಿಮ್ಮ ಆದೆ. ಎಲಹಿದಯೂ ಬಿೇಸಬಸಿದೆಯೇ 
ಎಂದು ನೊೇಡು" ಎಂದಹಗ ಭುದುಕ ತ್ಹನು ಸ್ಿ ನುನ ವಟ್ಿ ನ ಳ ಬಹಗದಲೆಿೇ ಆಟ್ಟಿದುದ ಭತು ಿ
ಸ್ಿ ಬಿೇಳಫಹಯದೆಂದು ಲುಂಗಿಮನುನ ಫಸಳ ಗಟ್ಟಿಮಹಗಿ ಕಟ್ಟಿದುದಹಗಿಮೂ ಸೆೇಸಬದ. "ಭತ್ೆ ಿ
ಸಹಗಹದಯೆ ಂದು ಷಹವಿಯ ಎಲಿ್ಲ ಸೊೇಯಿತು? ಫಹಾಂ್ ನಯು ಮೊೇಷ ಭಹಡುತ್ಹಿಯೆೇನು? ಅ 
ಂದು ಷಹವಿಯ ತಂದ ಮ್ಮೇಲೆ ಅಯೆೇವನ್ ಭಹಡುುದು" ಎಂದು ಡಹಕಿರ್ ಖಡಹಖಂಡಿತಹಗಿ 
ಸೆೇಸಬದಯು.  

ಗಹಫರಿಮಹದ ಭುದುಕ ಭತ್ೆಿ ಫಹಾಂ್ ಗೆ ಧಹವಿಸಿದ. ಷೌಜನಹಾ ಫಸಬ ಧಹವಿಸಿ ಄ಳು ತನಗೆ 
ಂದು ಷಹವಿಯ ಕಡಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಯುುದಹಗಿಮೂ ಅ ದುಡಡನುನ ಕೊಡಲು ಸೆೇಸಬದ. ಄ದನುನ ಕೆೇಸಬ 
ಷೌಜನಹಾ ಕಕಹಕಬಿಕಿಕಮಹದಳು. ನಂತಯ, ಄ನು ಫಂದಿದುದ ಎಶುಿ ಸೊತ್ತಿಗೆ, ಎಶುಿ ಸಣನುನ 
ತ್ೆಗೆದಿದುದ ಎಂದೆಲಿ ವಿಯಹಗಿ ನೊೇಡಿ "ನಹನು ಷರಿಮಹಗಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆದೇನೆ,  ನೇೆೇ ಎಲೊ ಿಕಳೆದು 
ಕೊಂಡಿಯಫೆೇಕು" ಎಂದಳು. ಅದಯೆ ಭುದುಕ ಭಹತರ ಷುಭಿನಹಗಲ್ಲಲಿಿ. "ಷುಮ್ಮನೇ ನನನ ದುಡುಡ ನಂಗೆ 
ಕೊಟ್ಟಬಡು. ನಂಗೆ ಮೊೇಷ ಭಹಡಫೆೇಡ" ಎಂದು ಗಲಹಟೆ ವುಯು ಭಹಡಿದ. ಷೌಜನಹಾ ತ್ಹನು 
ಷರಿಮಹಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದೆದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ುಿ ಹಡಿದು ಕುಸಬತಳು.  

ಗಲಹಟೆ ಕೆೇಸಬ ಭಹಾನೆೇಜರ್ ಸೊಯಫಂದಯು. ವಿಶಮ ತ್ತಸಬದು ಭುದುಕನಗೆ ದುಡುಡ ತ್ೆಗೆದು ಕೊಂಡ 
ಮ್ಮೇಲೆ ಎಣ್ಷಲ್ಲಲಿೆೇ ಎಂದು ಭಹಾನೆೇಜರ್ ಭುದುಕನನುನ ಕೆೇಸಬದಯು. ಭುದುಕ "಄ಯಾೇ ಷಹೆಮ,  
ನಂಗೆ ಲೆಕಕ ಭಹಡೊೇದಿಕೆಕ ಫಯೊೇದಿಲಿ. ಄ಯು ಕೊಟ್ಟಿದದನುನ ಸಹಗೆೇ ಸ್ಿ ನಲ್ಲಿ ಆಟ್ಟಿದೆದ. ಄ಲೊಿೇಗಿ 
ನೊೇಡಿದ ಮ್ಮೇಲೆ ತ್ತಸಬೇತು ಕಡಿಮ್ಮ ಆದೆ ಄ಂತ. ನಂಗೆ ನನನ ದುಡುಡ ಕೊಟ್ಟಬಡಿ ನಹನು ಸೊೇಗೆಬೇಕು" 
ಎಂದು ಭತ್ೆಿ ಗಲಹಟೆ ಭಹಡಿದ. ಭಹಾನೆೇಜರ್ ಗೆ ಏನು ಭಹಡುುದೆಂದು ತ್ತಸಬಮದಹಯಿತು. 
ಅದಯೂ "ನೇನು ಲೆಕಕ ಗೊತ್ತಿಯುಯನುನ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಫಯಫೆೇಕಿತುಿ" ಎಂದಯು.  

಄ದಕೆಕ ಅ ಭುದುಕ "ಮಹಯನುನ ಕಯೆತಯಲ್ಲ ಷಹೆಮ? ಲೆಕಕ ಗೊತ್ತಿದದ ಭಗ ಕಹಾನಾರ್ ಫಂದು 
ಅಷತ್ೆರೇಲ್ಲ ಭಲಗಿದಹದನೆ. ಄ನ ಅಯೆೇವನ್ ಗೆ ದುಡುಡ ಫೆೇಕಿತು ಿ ಄ದಿಕೆಕ ಫಂದಿದ ದೆ, ನನ್ ದುಡ್ 
ಕೊಟ್ಟಬಡಿ. ನಮ್ ದಭಿಮಾ ಄ಂತ್ತೇನ, ಭಗ ಷಹಮಹಿ ಆದಹದನೆ ಄ನನ್ ಫದಕ್ ಬಿಡಿ" ಎಂದು 
಄ಳಲು ವುಯು ಭಹಡಿದ. ಄ಲಿ್ಲದದ ಜನ ಄ನನುನ ಄ನುಕಂದಿಂದ ನೊೇಡುತ ಿ ಷೌಜನಹಾದೆದೇ ತು 
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ಆಯಫೆೇಕು ಎಂದು ಭಹತ್ಹಡಿಕೊಂಡಯು. ಅದಯೆ ಫಹಾಂ್ ನಯು ಭಹತರ ಷೌಜನಹಾಳನುನ 
ಹಸಿಕೊಂಡು ಭುದುಕನೆೇ ಸಣಕೊೇಷಕಯ ನಹಟ್ಕ ಭಹಡುತ್ತದಿಹದನೆ ಎಂದು ಭುದುಕನಗೆ 
ಫೆೈಮತ್ೊಡಗಿದಯು. 

ಇ ಄ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಘಟ್ನೆಯಿಂದಹಗಿ ಷೌಜನಹಾ ಕಂಗಹಲಹದಳು. ತ್ಹನು ನಜಹಗಲೂ ಷರಿಮಹಗಿ 
ಕೊಟ್ಟಿದೆದೇನೆಯೇ ಎಂದು ತನನನೆನೇ ರಶಿನಸಿ ಕೊಂಡಳು. ಅದಯೆ ಄ತುಿ ಗಹರಸಕಯು ಜಹಸಿ ಿ
ಆದುದದರಿಂದ ಄ಸಬಗೆ ಷರಿಮಹಗಿ ನೆನಪ್ಪಗೆ ಫಯಲ್ಲಲ.ಿ ಭಹಾನೆೇಜರ್ ಭುದುಕನಗೆ ಄ಲ್ಲಿಂದ  
ಸೊಯಡಲು ಸೆೇಸಬದಯು,  ಅದಯೆ ಄ನು ಜಗೆ ಲ್ಲಿಲಿ. "ನನನ ದುಡುಡ ಕೊಡಿ,  ನಹನು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೆೇಳಹ ಿಆಲಿ. 
ದುಡುಡ ಕೊಡೊಗೂಿ ನಹನು ಆಲ್ಲಿಂದ ಸೊೇಗಲ"ಿ ಎಂದು ಷೌಜನಹಾ ಸತ್ತಿಯ ಫಂದು "ನನ್ ಭಗ 
ಷತ್ೆರ ನೇನೆೇ ಕಹಯಣ ಅಗಿಿೇಮಹ, ನೇನು ಖಂಡಿತ ಈದಹಧಯ ಅಗಲ"ಿ ಎಂದು ಄ಳನುನ ವಪ್ಪಷಲು 
ಹರಯಂಬಿಸಿದ. ಄ನ  ಭಹತ್ತಗೆ ಷೌಜನಹಾ ಫೆೆತು ಸೊೇದಳು.  

ಏನು ಭಹಡುುದು ಎಂದು ಄ಳ ಷಸೊೇದೊಾೇಗಿಗಳನುನ ಕೆೇಸಬದಳು. ಕೆಲಯು ಄ಳು ದುಡುಡ 
ಕೊಡಲ್ಲ ಆಲಿದಿದದಯೆ ಆದು ಭುಂದೆ ದೊಡಡ ಗಲಹಟೆಮಹದಯೆ ಕಶಿ. ಫಹಾಂಕಿಗೂ, ಄ಸಬಗೂ ಕೆಟ್ಿ 
ಸೆಷಯು ಫಯುತದಿೆ ಎಂದಯೆ ಆನುನ ಕೆಲಯು ಇಗ ದುಡುಡ ಕೊಟ್ಿಯೆ ನಹಳ  ೆಆನೂನ ನಹಲುಕ ಜನ ಫಂದು 
ಹೇಗೆ ಭಹಡಹಿಯೆ ಅಗ ಷಂಫಳನೆನಲಿ ಄ರಿರಿಗೆ ಸಂಚಫೆೇಕಹಗುತಿದೆ. ನಹು ಷೊೇಲಫಹಯದು 
ಎಂದು ಸೆೇಸಬದಯು. ಷೌಜನಹಾ ಭುದುಕನತ ಿನೊೇಡಿದಳು.  

಄ನನುನ ನೊೇಡಿದಹಗ ಄ಸಬಗೆ ಄ಯಾೇ ಄ನಸಿತು. ತ್ಹನು ಂದು ೆೇಳ  ೆನಜಹಗಿಮೂ ಄ನಗೆ 
ಕಡಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದಿದದದಯೆ ತನಗೆ ಹ ತಟ್ುಿುದಿಲಿೆೇ?  ಸಹಗಹಗಿ ತ್ಹನು ತನನ ದುಡಡನೆನೇ ಕೊಡುುದೆೇ 
ಷರಿ ಂದು ೆೇಳ  ೆ ಷರಿಮಹಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದದಯೂ ಕಹಯಿಲೆಮನಗೆ ಷಸಹಮ ಭಹಡಿದಂತ್ಹಗುತಿದೆ. 
ಂದು ಷಹವಿಯಲಿೆೇ ಕೊಟ್ಿಯಹಯಿತು ಎಂದು ತನನ ಸ್ಿ ತ್ೆಯೆದಳು.  

ಅದಯೆ ಄ದಯಲ್ಲಿ ಐನೂಯು ಯೂಹಯಿ ಭಹತರ ಆತುಿ. ಭಹಾನೆೇಜರ್ ಫಸಬ ಐನೂಯು ಯುಹಯಿ ಷಹಲ 
ಕೊಡಲು ಕೆೇಸಬದಳು. ಭಹಾನೆೇಜರ್ ಗೆ ಇ ಗಲಹಟೆ ಭುಗಿದಯೆ ಷಹಕಿತುಿ. ತಕ್ಷ್ಣೆೇ ಄ಸಬಗೆ 
ಐನೂಯು ಯೂಹಯಿ ಕೊಟ್ುಿ ಆನುನ ಭುಂದೆ ಎಚಾಯ ಹಷಫೆೇಕೆಂದು ಸೆೇಸಬದಯು. ಷೌಜನಹಾ 
ಭುದುಕನಗೆ ಷಹವಿಯ ಯೂಹಯಿ ಕೊಟ್ುಿ ಆನುನ ಭುಂದೆ ಫಹಾಂ್ ಗೆ ಫಯುಹಗ ಲೆಕಕ ತ್ತಸಬದಯನೆನೇ 
ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಫಯಫೆೇಕೆಂದು ತ್ಹಕಿೇತು ಭಹಡಿದಳು. ಭುದುಕ ದುಡುಡ ಸಿಗುತಲಿೆೇ ಄ಲಿ್ಲಂದ ಸೊೇದ. 
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ಅ ದಿನ ಷಂಜೆ ದಿನಹಂತಾದ ಲೆಕಕ ಭಹಡಲು ನೊೇಟ್ುಗಳನುನ ಜೊೇಡಿಷುಹಗ ಄ಲಿ್ಲ ುಷಿಕದ ಕೆಳಗೆ 
ಐನೂಯಯ ಎಯಡು ಸಳ ೇೆ ನೊೇಟ್ುಗಳು ಄ಳನುನ ಕಂಡು ಄ಣಕಿಸಿದಂತ್ಹಯಿತು. ಅಗ ಄ಸಬಗೆ 
ತ್ಹನು ಭುದುಕನಗೆ ಕೊಡಲು ಸೊೇಗುಹಗ ಸಳ ೇೆ ನೊೇಟ್ು ಎಂದು ತ್ಹನು ತ್ೆಗೆದಿರಿಸಿದ ದೆ ಄ದೆೇ 
ಆದು ಎಂದು ನೆನಹಯಿತು. ಅದಯೆ ತ್ಹನು ನಜಹಗಿಮೂ ಄ನಗೆ ಫೆೇಯೆ ನೊೇಟ್ುಗಳನುನ 
ಕೊಟ್ಟಿದೆೇನೆೇಯೇ ಎಂದು ಲಗುಫಗೆಯಿಂದ ಎಣ್ಷತ್ೊಡಗಿದಳು. ಟ್ುಿ ಆಯಫೆೇಕಹದ ಸಣಕಿಕಂತ 
ಂದು ಷಹವಿಯ ಸೆಚೆಾೇ ಫಂದಹಗ ಭಹತರ ಄ಳ ಭುಖ ಭಂಕಹಯಿತು.  

ಹ!  ಅ ಭುದುಕ ಷತಾನೆನೇ ಸೆೇಸಬದದ. ಆತು ಿ ತ್ಹನು ಄ನಗೆ ದುಡುಡ ಕೊಡದೆ ಸೊೇಗಿದಿದದಯೆ 
ಅತನ ಭಗನಗೆೇನಹಗುತ್ತಿತ್ೊಿೇ. ತ್ಹನು ದುಡುಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆದೇ ಳ ಳೆಮದಹಯಿತು. ತನಗೂ 
ನಶಿಹಗಲ್ಲಲ ಿ ಎಂದು ಷಂತಷಹದಯೂ ತು ತನನದೆೇ ಎಂದು ಗೊತ್ಹಿದಯೆ ಭಹಾನೆೇಜರ್ 
ಷುಭಿನೆೇ ಬಿಡುಯೆೇ. ಷಸೊೇದೊಾೇಗಿಗಸಬಗೂ ತ್ತಸಬದಯೆ ತನಗೆೇ ಄ಭಹನ ಎಂದುಕೊಂಡು 
ಷತಾನುನ ಮಹರಿಗೂ ಸೆೇಳದೆ ಮ್ಮಲಿನೆ ಷಹವಿಯ ಯೂಹಯಿಗಳನುನ ತನನ ಸ್ಿ ಗೆ ಷೆೇರಿಸಿದಳು. 

 

-------- 
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7. ಮಂಚಿ ಸೊೇದ ಕಹಲ 

 

಄ಂದಿನ ದಿನ ತ್ತರಕೆ ಒದುತ್ತಿದದ ಬಹನಗೆ ನಧನದ ಕಹಲಂನಲಿ್ಲ ಹರಿಣ್ ನಧನಯಹದ ಷುದಿದ ಒದಿ 
ತನನ ಕಣಣನೆನೇ ನಂಫದಹದಯು. ಂದು ಕಹಲದ ತನನ ಗೆಳತ್ತ ಸಹಗೂ ನಂತಯ ತನನ ೆೈರಿಮಹಗಿದದ 
ಹರಿಣ್ಯೇ ಆಳು ಎಂದು ಭತ್ೆ ಿಭತ್ೆ ಿಒದಿ ಖಹತ್ತರ ಭಹಡಿಕೊಂಡಯು. ಸೌದು, ಷಂವಮೆೇ ಫೆೇಡ, 
಄ಳು ನೃತ್ತಿ ಸೊಂದಿದ ಕಂನಮ ಸೆಷಯು ಕೂಡ ಆತುಿ. ಆಸಬಗೆೇನಹಯಿತು, ತನಗಿಂತ 
ಸದಿನೆೈದು ಯುಶ ಚಿಕಕಳು. ಄ದೂ ಷೆಗೃಸದಲ್ಲಯಿೇ ನಧನ ಸೊಂದಿದಯು ಎಂದಿತುಿ. ಄ಂದಯೆ 
ಸೃದಮಹಘಾತ ಆಯಫೆೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಸಬಗೆ ಕಣುಣ ಭಂಜಹಗತ್ೊಡಗಿತುಿ.  

ಫದುಕಿದಹದಗ ಹರಿಣ್ಮನುನ ಕಂಡಹಗ ಮಹ ವತುರವಿಗೂ ಕಡಿಮ್ಮಯಿಲಿದಂತ್ೆ ಕಹಣುತ್ತಿದದರಿಗೆ ಇಗ 
ಂದೊಂದಹಗಿ ಄ಳ ಳ ಳೆಮ ಗುಣಗಳ ೇೆ ಕಣಣ ಭುಂದೆ ಗೊೇಚರಿಷತ್ೊಡಗಿದದು. ಸಹಗೆಯೇ 
಄ಲಿೆೇ, ಭನುಶಾ ಷತಿ ಮ್ಮೇಲೆ ಎಲಿಯೂ ಄ಯ ಫಗೆೆ  ಳ ಳೆ ಭಹತನಹಡುಯೆೇ. ಅದಯೆ ಫದುಕಿದಹದಗ 
ಭಹತರ ಅ ಳ ಳೆಮ ಗುಣಗಳು ಗೊೇಚರಿಷುುದೆೇ ಆಲಿ. 

ಬಹನ ಹಂದಿನ ದಿನಗಳನುನ ಮ್ಮಲುಕು ಸಹಕತ್ೊಡಗಿದಳು. ಹರಿಣ್ ತಭಿ ನೆಯೆಭನೆಗೆ ಹಸಿಷಲು 
ಫಂದಿದುದ ಄ಸಬಗೊಫಬ ಭಗಳೂ ಆದದಳು. ಅದಯೆ ಠಹಯದ ಜನ ಮಹಯೂ ಄ಳ ಗೆಳೆತನಕೆಕ 
ಭುಂದೆ ಫಯಲ್ಲಲಿ,ಿ ಕಹಯಣ ಹರಿಣ್ ತನನ ಗಂಡನನುನ ಬಿಟ್ುಿ ಫಂದಿದದಳು. ಄ಳ ಗಂಡ ಕುಡಿದು ದಿನಹ 
ಹರಿಣ್ಮನುನ ಹಂಸಿಷುತ್ತಿದದ. ಄ಳ ಕಥೆ ತ್ತಸಬದ ಮ್ಮೇಲೂ ಠಹಯದರಿಗೆ ಏನೆೇ ಅದಯೂ ಄ಳು 
ಗಂಡನನುನ ಬಿಟ್ುಿ ಫಯಫಹಯದಹಗಿತು.ಿ ತನನ ಸಣೆಫಯಸ ಎಂದು ಪ್ಪ ಄ನ ಜೊತ್ೆ ಜಿೇನ 
ಷಹಗಿಷಫೆೇಕಿತುಿ ಎಂದು ಄ಯ ಹದ. ಅದಯೆ ಹರಿಣ್ ಄ದಕೆಕಲ ಿತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಲಿಿ. 

 ಄ಸಬಗೆ ಮೊದಲೆೇ ಗೊತ್ತಿತು ಿ ಜನ ಹೇಗೆಲಿ ಭಹತನಹಡುತ್ಹಿಯೆಂದು. ಄ಶಿಕೂಕ ಄ಸಬಗೆ 
ಠಹಯದಯೊಂದಿಗೆ ಭಹತನಹಡಲು ುಯುಷೊತ್ತಿಯಲ್ಲಿಲಿ ಕಹಯಣ ಄ಳು ಕೆಲಷಕೆಕ ಸೊೇಗುತ್ತಿದದಳು. 
ಭನೆಮ ಸಹಗೂ ಭಗಳು ಹಣ್ಮ ಜಹಫಹದರಿ ಄ಳ ಮ್ಮೇಲ್ಲತುಿ. ಄ಳು ಕಹರಿನಲಿ್ಲಯೇ ಸೊೇಗಿ 
ಫಯುತ್ತದಿುದದರಿಂದ ಸೆಚಿಾನಯು ಄ಳನುನ ಷರಿಮಹಗಿ ನೊೇಡಿಯಲ್ಲಲಿ.ಿ ಬಹನಮೂ ಄ಳ ಜೊತ್ೆ 
ಭಹತನಹಡುತ್ತಿಯಲ್ಲಿಲಿ.  
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ಅದಯೆ ಂದು ಯಹತ್ತರ ಬಹನಮ ಗಂಡನಗೆ ತ್ತೇಯಹ ಄ಯೊೇಗಾ ಕೆಟ್ುಿ ಅಷತ್ೆರಗೆ ಕಯೆದುಕೊಂಡು 
ಸೊೇಗಫೆೇಕಹದಹಗ ರಿಕ್ಷಹ, ಟಹಾಕಿಾ ಮಹುದೂ ಸಿಗದೆೇ ಕೊನೆಗೆ ಬಹನ ಹರಿಣ್ಮ  ಭನೆ 
ಫಹಗಿಲು ತಟ್ಿಫೆೇಕಹಯಿತು. ಹರಿಣ್ ತಕ್ಷ್ಣೆೇ ತನನ ಕಹರಿನಲಿ್ಲ ಬಹನ ಸಹಗೂ ಄ಯ ಗಂಡನನುನ 
ಅಷತ್ೆರಗೆ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗಿ ಄ರಿಗೆ ಷರಿಮಹದ ಚಿಕಿತ್ೆಾ ಸಿಗುಂತ್ೆ ನೊೇಡಿಕೊಂಡಿದದಳು. 
ಜೊತ್ೆಗೆ ತತ್ ಕ್ಷ್ಣೆೇ ಕೊಡಲು ಬಹನಮ ಫಸಬ ಸಣವಿಲಿದಹಗ ಸಣದ ಷಸಹಮ ಕೂಡ 
ಭಹಡಿದದಳು.  

ಬಹನಮ ಗಂಡ ಭನೆಗೆ ಫಂದ ಮ್ಮೇಲೆ ಹರಿಣ್ ಕೊಟ್ಿ ಸಣನುನ ಹಂತ್ತಯುಗಿಷಲು ಸಹಗೂ 
ಥಹಾಂ್ಾ ಸೆೇಳಲು ಸೊೇಗಿದದ ಬಹನ ನಂತಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಿ ಹರಿಣ್ಮ ಗೆಳತ್ತಮೂ ಅದಯು. 
ಹರಿಣ್  ಕೆಲಷ ಭಹಡುತ್ತಿದುದದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮಿ ತಡಹಗಿ ಫಂದಹಗ ಬಹನ ಹಣ್ಮನುನ ತಭಿ 
ಭನೆಗೆ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗಿ ಄ಸಬಗೆ ತ್ತಂಡಿ ಕೊಡುತ್ತದಿದಯು. ಹರಿಣ್ ತಭಿ ಭನೆಗೆ ತಂದ 
ತಯಕಹರಿಮಲ್ಲ ಿಷೆಲ ಬಹನಗೂ ಕೊಡುತ್ತಿದದಳು.  

ಬಹನಗೆ ಫಬನೆೇ ಭಗ ಚಂದನ್. ಄ನು ಅಗಲೆೇ ಕಹಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒದುತ್ತಿದದ, ಹಣ್ ಸೆೈಷೂಕಲ್ಲನಲ್ಲ ಿ
ಕಲ್ಲಮುತ್ತಿದದಳು. ಹಣ್ ವಹಲೆಗೆ ಸೊೇಗುಹಗ ತ್ಹಯಿ ಜೊತ್ೆ ಕಹರಿನಲೆಿೇ ಸೊೇಗುತ್ತಿದದಳು. 
ಫಯುಹಗ ಭಹತರ ರಿಕ್ಷಹದಲ್ಲಿ ಫಯುತ್ತಿದದಳು. ಅದಯೆ ಬಹನಮ ಷೆನೇಸಹದ ಮ್ಮೇಲೆ ಚಂದನ್  
಄ಳನುನ ತನನ ಫೆೈಕಿನಲಿ್ಲ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಫಯಲು ವುಯು ಭಹಡಿದ. ಸಹಗಹಗಿ ಹಣ್ ಸಹಗೂ 
ಚಂದನ್ ಈತಿಭ ಷೆನೇಹತಯಹದಯು. ಆದನುನ ನೊೇಡಿ ಕಯುಬಿದ ಠಹಯದ ಜನ ಆರಿಫಬಯ ಫಗೆೆ  
ಏನೆೇನೊೇ ಭಹತನಹಡಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಯು.  

ಅದಯೆ ಬಹನ ಭಹತರ ಹರಿಣ್ಮ ಷೆನೇಸೂ ಬಿಡಲ್ಲಲ,ಿ ಚಂದನ್ ಗೂ ತಡೆಮಲ್ಲಿಲಿ ಕಹಯಣ ತನನ 
ಗಂಡನ ಅಯೊೇಗಾ ಕೆಟ್ಿ ಷಭಮದಲಿ್ಲ ಠಹಯದ ಜನ ಮಹಯೊಫಬಯೂ ಷಸಹಮಕೆಕ ಭುಂದೆ 
ಫಂದಿಯಲ್ಲಿಲಿ ಅ ಕೊೇವಿತು ಿಬಹನಗೆ. ಄ಲಿದೆ ಹಣ್ ಚಂದನ್ ನನುನ ಄ಣಣ ಎಂದೆೇ ಕಯೆಮುತ್ತಿದದಳು. 
ಂದು ದಿನ ಚಂದನ್ ಸಹಗೂ ಹಣ್ ಫೆೈಕಿನಲ್ಲ ಿಫಯುತ್ತಿದಹದಗ ನಹಯಿಯಂದು ಄ಡಡ ಫಂದು ಄ದನುನ 
ತಪ್ಪಷಲು ಸೊೇದಹಗ ಫೆೈ್ ಜಹರಿ ಬಿದುದ ಆಫಬಯೂ ಗಹಮಗೊಂಡಯು.  

ಅಗ ಹಣ್ ತನನ ತ್ಹಯಿಗೆ ಫೇನ್ ಭಹಡಿ ಸೆೇಸಬದಹಗ ಹರಿಣ್ ಄ಯ ಷಸಹಮಕೆಕ ಧಹವಿಸಿದದಳು. 
಄ಯನುನ ಅಷತ್ೆರಗೆ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗಿ ಷೆೇರಿಸಿ ಬಹನಗೆ ಫೇನ್ ಭಹಡಿ ಫಯುಂತ್ೆ 
ತ್ತಸಬಸಿದದಳು. ಚಂದನ್ ಸಿಥತ್ತ ಗಂಭಿೇಯಹಗಿತು,ಿ ಄ನಗೆ ಯಕ ಿ ಫೆೇಕಹದಹಗ ತ್ಹನೆೇ ತನನ ಯಕ ಿ
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ಕೊಟ್ಟಿದದಳು. ಆದು ಬಹನಗೆ ಹರಿಣ್ಮ ಮ್ಮೇಲೆ ಄ಭಿಭಹನುಕುಕಂತ್ೆ ಭಹಡಿತು. ಄ರಿಫಬಯ 
ಗೆಳೆತನ ಭತಶಿುಿ ಗಟ್ಟಿಮಹಗತ್ೊಡಗಿತು. 

ಯುಶಗಳು ಈಯುಸಬದು. ಹಣ್ ಕಹಲೆೇಜಿಗೆ ಸೊೇಗತ್ೊಡಗಿದದಳು. ಄ಸಬಗೆಂದು ಹರಿಣ್ ಷೂಕಟ್ಟ 
ಕೊಡಿಸಿದದಳು. ಚಂದನ್ ಡಿಗಿರ ಭುಗಿಸಿ ಕೆಲಷಕೆಕ ಸೊೇಗತ್ೊಡಗಿದ. ಇ ನಡುೆ ಗೆಳೆಮಯ ಜೊತ್ೆ 
ಷೆೇರಿ ಚಂದನ್ ಕುಡಿತ ಸಹಗೂ ಸಿಗಯೆೇಟ್ು ಷೆೇದುುದನೂನ ಕಲ್ಲತ್ತದದ. ಂದು ದಿನ ಕುಡಿದು ಗಲಹಟೆ 
ಭಹಡಿದದಕೆಕ ಪ್ಲ್ಲೇಷಯು ಄ನನುನ ಂದು ದಿನದ ಭಟ್ಟಿಗೆ ಲಹಕಪ್ಪಗೆ ಸಹಕಿದದಯು. ಆದರಿಂದ 
ತ್ತೇರಹಗಿ ನೊಂದ ಬಹನ ಸಹಗೂ ಄ಯ ಗಂಡ ಚಂದರವೆೇಖರ್ ಄ನು ಇ ದುಯಬಹಾಷನುನ 
ಬಿಡದಿದದಯೆ ಭನೆಯಿಂದ ಸೊಯ ಸಹಕುುದಹಗಿ ಎಚಾರಿಸಿದಯು. ಹಣ್ ಸಹಗೂ ಹರಿಣ್ ಄ನಗೆ ಕೆಟ್ಿ 
಄ಬಹಾಷಗಳನುನ ಬಿಡುಂತ್ೆ ಫುದಿಧಹದ ಸೆೇಳತ್ೊಡಗಿದಯು. 

 ಕೊನೆಗೂ ಂದು ದಿನ ಹಣ್ ಄ನ ಭನವೊಲ್ಲಸಿ ಄ನನುನ ಡಹಕಿರ್ ಫಸಬ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿತ 
ಸಹಗೂ ಸಿಗಯೆೇಟ್ಟನ ದುಶರಿಣಹಭಗಳ ಫಗೆೆ  ಄ನಗೆ ತ್ತಸಬಮುಂತ್ೆ ಭಹಡಿದಳು. ಄ಶೆಿೇ ಄ಲಿದೆೇ 
ಡಹಕಿರ್ ಄ನಗೆ ಄ದರಿಂದಹಗಿ ಗಂಭಿೇಯಹಗಿ ನಯಳುತಿ್ತದದ ಕೆಲ ಯೊೇಗಿಗಳ ರಿಚಮ ಕೂಡ 
ಭಹಡಿಸಿದಯು. ಆದರಿಂದ ೆರೇರಿತಗೊಂಡ ಚಂದನ್ ತ್ಹನು ತನನ ದುಯಬಹಾಷಗಳನುನ ಬಿಡಲು 
ರಮತನ ಭಹಡುುದಹಗಿ ಸೆೇಸಬದ. ಄ಲಿದೆ ಄ದಯಂತ್ೆ ನಡೆಮಲು ಕೂಡ  ಹರಯಂಭಿಸಿದ. 

ಬಹನ ಭಗನಗೆ ಭದುೆ ಭಹಡಿದಯೆ ಷರಿಸೊೇಗುತ್ಹನಿೆ ಎಂದೆನಸಿ ಸೆಣುಣ ಸುಡುಕಲು ವುಯು 
ಭಹಡಿದಯು. ಹೇಗಿಯುಹಗ ಚಂದನ್ ಗೆ ಎಲಿ ರಿೇತ್ತಮಲೂ ಿು ಸುಡುಗಿಮ ಷಂಫಂಧ ಫಂದಹಗ 
ಬಹನಗೆ ಷಂತ್ೊೇಶಹಯಿತು. ಅದಯೆ ಸೆಣ್ಣನ ಕಡೆಮರಿಗೆ ಚಂದನ್ ಗೆ ಕೆಟ್ಿ ಄ಬಹಾಷಗಸಬೆ 
ಎಂದು ಠಹಯದಯು ಸೆೇಸಬದಹಗ ಸೆಣ್ಣನ ಕಡೆಮಯು ಹಂದೆೇಟ್ು ಸಹಕತ್ೊಡಗಿದಯು.  

ಅಗ ಬಹನ, ಠಹಯದಯು ಸೊಟೆಿಕಿಚಿಾನಂದ ಸಹಗೆ ಸೆೇಳುತ್ಹಿಯೆಂದು ಄ರಿಗೆ ಸೆೇಸಬ, ಫೆೇಕಿದದಯೆ 
ಕಕದ ಭನೆಮ ಹರಿಣ್ಮನುನ ಕೆೇಸಬ ನೊೇಡಿ ಎಂದಯು. ಬಹನಮ ಭಹತ್ತನಂತ್ೆ ಸೆಣ್ಣನ 
ಕಡೆಮಯು ಹರಿಣ್ಮ ಭನೆಗೆ ಫಂದು ತ್ಹು ಚಂದನ್ ಗೆ ಸೆಣುಣ ಕೊಡಲು ಯೇಚಿಷುತ್ತಿಯುುದಹಗಿ 
ಅದಯೆ ಠಹಯದ ಜನಯ ಭಹತ್ತನಂದ ಹಂದೆೇಟ್ು ಸಹಕುತ್ತಿಯುುದಹಗಿ ಸೆೇಸಬ ಹಣ್ಮನುನ ನೊೇಡಿ 
ಹರಿಣ್ಗೂ ಫಬ  ಸೆಣುಣ ಭಗಸಬಯುುದರಿಂದ ಄ಳು ಚಂದನ್ ಫಗೆೆ  ಷತಾನೆನೇ ಸೆೇಳಫೆೇಕು ಎಂದು 
ಕೊೇರಿಕೊಂಡಹಗ ಹರಿಣ್ ಂದು ಕ್ಷ್ಣ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗೊಂಡಳು.  
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ತ್ಹನು ಷತಾ ಸೆೇಳಫೆೇಕೆೇ ಫೆೇಡೆೇ ಎಂದು ಫಸಳ ಯೇಚಿಸಿದಳು.  ಚಂದನ್ ಕುಡಿಮುತ್ತಿದುದದು  
ನಜಹದಯೂ ಄ನು ಇಗ ಄ದನೆನಲಿ ಬಿಟ್ುಿ ಳ ಳೆಮನಹಗುತ್ತಿದಹದನೆ. ಸಹಗಹಗಿ ಄ನು 
ಕುಡಿಮುತ್ಹಿನೆ ಎಂದು ತ್ಹನು ಸೆೇಳುುದು ಷರಿಯೇ? ನಜ ಸೆೇಳದೆ ಸೊೇದಯೆ ಄ರಿಗೆ ಭದುೆ 
ಭಹಡಿದ ಮ್ಮೇಲಹದಯೂ ತ್ತಸಬಮುತಿದಲಿೆೇ. ಅಗ ಄ಯು ತನನನುನ ದೂಿಸಿದಯೆ ತ್ಹನು 
ಕೆಟ್ಿಳಹಗುತ್ೆಿೇನೆ. ಄ಲಿದೆ ಚಂದನ್ ಕುಡಿತ ಬಿಡದೆ ಸೊೇದಯೆ ಏನು ಭಹಡುುದು?  ತನಗೊಫಬ 
ಭಗಸಬದಹದಳ .ೆ ನಹಳ  ೆ ತ್ಹನು ಄ಸಬಗೆ ಷಂಫಂಧ ಸುಡುಕಲು ಸೊಯಟಹಗ ತ್ಹನು ಆಂತಸ 
ರಿಸಿಥತ್ತಮಲ್ಲ ಿಸಿಕಕಯೆ ಏನು ಭಹಡುತ್ತಿದೆದ ಎಂದು ಯೇಚಿಸಿ ಄ರಿಗೆ ಸುಡುಗ ಕುಡಿಮುತ್ತಿದುದದೆೇನೊೇ 
ನಜ. ಅದಯೆ ಄ನು ಄ದನುನ ಬಿಡಲು ಎಲಿ ರಮತನ ಭಹಡುತ್ತದಿಹದನೆ ಎಂದು ಆಯು 
ಷಂಗತ್ತ  ಸೆೇಸಬದಳು. 

ಹರಿಣ್ ತನನ ಭಗನ ಫಗೆೆ  ಎಲಿ ನಜನೆನೇ ಸೆೇಳಫಸುದು ಎಂದು ಬಹನ ಄ಂದುಕೊಂಡೆೇ ಆಯಲ್ಲಲಿ. 
ಭಯುದಿನ ಸೆಣ್ಣನ ಕಡೆಮಯು ತ್ಹು ಫೆೇಯೆ ಷಂಫಂಧನುನ ನೊೇಡುುದಹಗಿಮೂ ಹರಿಣ್ಮೂ 
ಚಂದನ್ ಕುಡಿಮುತ್ತಿಯುುದು ನಜೆಂದು ಸೆೇಸಬದಹದಳೆಂದೂ ತಭಿ ಭಗಳ ಫಹಳು ಸಹಳು ಭಹಡಲು 
ತ್ಹು ಸಿದಧರಿಲಿೆಂದು ಸೆೇಸಬದಹಗ ಬಹನಗೆ ಹರಿಣ್ಮ ಮ್ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಿ ಕೊೇ ಫಂದಿತುಿ.  

಄ಂದು ಄ಳು ಭನೆಗೆ ಫಂದಹಗ ಄ಳ ಜೊತ್ೆ ಅ ಫಗೆೆ  ಚೆನಹನಗಿ ಜಗಳಹಡಿದಯು. ಹರಿಣ್ ತ್ಹನು 
ಸಹಗೆ ಸೆೇಸಬದುದ ನಜಹದಯೂ ಄ನು ಕುಡಿಮುುದನುನ ಬಿಡಲು ಎಲಿ ರಮತನ ಭಹಡುತ್ತದಿಹದನೆ 
ಎಂದೂ ಸೆೇಸಬದಹದಗಿ ಸೆೇಸಬದಯೂ ಬಹನಮ ಸಿಟ್ುಿ ಕಡಿಮ್ಮಮಹಗಿಯಲ್ಲಲಿ. ಄ದಕೆಕ ಷರಿಮಹಗಿ 
ಠಹಯದ ಜನ  ಬಹನಮ ಫಸಬ, ಹರಿಣ್ ಬಹನಮ ಭಗನಗೆ ಷಂಫಂಧ ತಪ್ಪಷುತ್ತಿಯುುದು ತನನ 
ಭಗಳನುನ ಚಂದನ್ ಗೆ ಗಂಟ್ು ಸಹಕಲು ನೊೇಡಲು ಎಂದು ಈರಿಮು ಫೆಂಕಿಗೆ ತು ಷುರಿದಯು.  

ಆದರಿಂದ ಭತಿಶುಿ ಕೆಯಸಬದ ಬಹನ ಹರಿಣ್ ಜೊತ್ೆ ಭಹತನೆನೇ ನಲಿ್ಲಸಿದಯು. ಹರಿಣ್ ಎಶೆಿೇ 
ರಮತನ ಟ್ಿಯೂ ಬಹನಮನುನ ಷಭಹಧಹನ ಭಹಡಲು ಄ಸಬಂದ ಷಹಧಾಹಗಲೆೇ ಆಲಿ. ಹರಿಣ್ 
ಹಂದೆಲಿ ಭಹಡಿದ ಷಸಹಮೆಲಿ ಭಯೆತ ಬಹನ ಄ಳನುನ ಕಂಡಯೆ ದೆೆೇಶ ಕಹಯತ್ೊಡಗಿದಯು. 
ಹರಿಣ್ ಸೆಣ್ಣನ ಕಡೆಮಯನುನ ಷಂಕಿಿಸಿ ಄ಯು ಚಂದನ್ ಜೊತ್ೆ ಭದುೆ ಭಹತು 
ಭುಂದುರಿಷಫೆೇಕೆಂದು ಸೆೇಸಬ ಄ಯ ಭನವೊಲ್ಲಸಿದಳು.  

಄ದಯಂತ್ೆ ಸೆಣ್ಣನ ಕಡೆಮಯು ಬಹನಗೆ ತ್ಹು ಭದುೆ ಭಹತು ಭುಂದುಯೆಷಲು 
ಫಯುತ್ತಿಯುುದಹಗಿ ಸೆೇಸಬದಯು.  ಅದಯೆ ಹರಿಣ್ ಆದಕೆಕ ಕಹಯಣ ಎಂದು ಭಹತರ ಄ಯು ಭಹತರ 
ಸೆೇಳಲು ಭಯೆತು ಬಿಟ್ಿಯು. ಚಂದನ್ ಭದುೆ ಄ದೆೇ ಸುಡುಗಿಯಂದಿಗೆ ನವಾಮಹಯಿತು. ಅದಯೆ 
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ಹರಿಣ್ಗೆ ಭಹತರ ಬಹನ ಸೆೇಳಲ್ಲಲಿ, ನಂತಯ ಕೆಲದಿನಗಳಲೆಿೇ ಭದುೆಮೂ ನಡೆದು ಸೊೇಯಿತು 
಄ದಕೂಕ ಹರಿಣ್ಗೆ ಅಭಂತರಣವಿಯಲ್ಲಲಿ. ಅದಯೆ ಚಂದನ್ ಭಹತರ ಫಂದು ಸೆೇಸಬ ಸೊೇಗಿದದ. 
ಹಣ್ಯಫಬಳ ೇೆ ಭದುೆಗೆ ಸೊೇಗಿ ಫಂದಿದದಳು. ಅದಯೆ ಬಹನ ಄ಳತ ಿತ್ತಯುಗಿಮೂ ನೊೇಡಲ್ಲಲ.ಿ 

ಯುಶಗಳು ಕಳೆದು, ಬಹನ ಭಹತರ ಹರಿಣ್ಮನುನ ಭತ್ೆ ಿಭಹತನಹಡಿಷಲ್ಲಲಿ. ಹಣ್ಮ ಒದು 
ಭುಗಿದು ಹರಿಣ್ಮ  ತಯು ಭನೆಮ ಷಂಫಂಧದಯೆೇ ಹಣ್ಮನುನ ಆಶಿಟ್ುಿ ತಭಿ ಭಗನಗೆ 
ತಂದುಕೊಳಳಲು ಭುಂದೆ ಫಂದಯು. ಹಣ್ಗೂ ಅ ಷಂಫಂಧ ಪ್ಪಗೆಮಹದದರಿಂದ ಭದುೆ ಭಹತು 
ಭುಂದುಯೆಯಿತು, ಭದುೆಮೂ ನವಾಮಹಯಿತು. ಬಹನ ತನನ ಭಗನ ಭದುೆಗೆ ಄ಡಚಣೆ 
ತಂದಿದದಕೆಕ ಹರಿಣ್ಮ ಭಗಸಬಗೂ ಷಂಫಂಧ ತಪ್ಪ ಸೊೇಗುಂತ್ೆ ಭಹಡಫೆೇಕೆಂದು ಄ದು ಸೆೇಗೊೇ  
ಸುಡುಗನ ಭನೆಮರಿಗೆ ಫೇನ್ ನಂಫರ್ ಕಂಡು ಹಡಿದು ಄ರಿಗೆ ಕಯೆ ಭಹಡಿ ಹಣ್ಮ ಫಗೆೆ  
ಕೆಟ್ಿದಹಗಿ ಭಹತನಹನಡಿದದಯು. 

 ಅದಯೆ ಸುಡುಗನ ಕಡೆಮಯು ತಭಗೆ ಸುಡುಗಿ ಚೆನಹನಗಿ ಗೊತ್ತಯಿುುದಹಗಿಮೂ ಄ಳ ಫಗೆೆ  
ಕೆಟ್ಿದಹಗಿ ಭಹತನಹಡು ಄ವಾಕತ್ೆ ಆಲಿೆಂದು ಸುಡುಗನ ತ್ಹಯಿ ಸೆೇಸಬದಹಗ ಬಹನಗೆ 
ಭುಖಬಂಗಹಯಿತು. ಇ ಫಗೆೆ  ಸುಡುಗನ ತ್ಹಯಿ ಹರಿಣ್ಗೆ ಸೆೇಸಬದಹಗ ಄ಳು ಫಸುವ ಄ದು 
ಬಹನ ಬ ಆಯಫೆೇಕು ಎಂದು ಄ಯು ತನನ ಮ್ಮೇಲೆ ದೆೆೇಶ ಕಹಯುತ್ತಿಯುುದಯ ಕಹಯಣನುನ ಄ರಿಗೆ 
ತ್ತಸಬಸಿದದಳು.  

ಸುಡುಗ ಹಣ್ಮ ಕಹಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕಾಯರ್ ಅಗಿದದರಿಂದ ಄ನಗೆ ಹಣ್ಮ ಫಗೆೆ  ಚೆನಹನಗಿ ಗೊತ್ತಿತುಿ. 
ಭದುೆಗೆ ಕಯೆಮಲು ಹರಿಣ್ ಬಹನ ಭನೆಗೆ ಸೊೇದಯೂ ಄ಯು ಭಹತರ ಫಹಗಿಲು ತ್ೆಯೆಮಲೆೇ 
ಆಲಿ. ಆದರಿಂದ ನಯಹವಳಹಗಿ ಹರಿಣ್ ಅಭಂತರಣ ತ್ತರಕೆಮನುನ ಫಹಗಿಲ್ಲಗೆ ಸಿಕಿಕಸಿ ಸೊೇಗಿದದಳು. 
ಬಹನ ಭದುೆಗೆ ಸೊೇಗಲ್ಲಲಿ, ಭನೆಮಯನೂನ ಸೊೇಗಲೂ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ.  

ಭದುೆಮಹದ ಮ್ಮೇಲೆ  ಹಣ್ ಗಂಡನ ಭನೆಗೆ ಸೊೇದಳು. ಭಯುಯುಶದಲಿ್ಲ  ಹರಿಣ್ ಕೆಲಷದಿಂದ 
ನೃತಿಳಹದಳು. ಹಣ್ ತನನ ತ್ಹಯಿಮನುನ ಫಬಳ ೇೆ ಆಯುುದಕಿಕಂತ ತಭಿ ಭನೆಗೆ ಫಂದಿಯುಂತ್ೆ 
ಕೆೇಸಬಕೊಂಡಳು. ಄ಸಬಮನೂ ತ್ಹಿಯಿಸಿದಹಗ ಹರಿಣ್ ಪ್ಪ ಄ಯ ಜೊತ್ೆ ಄ಯ ಭನೆಮಲಿ್ಲಯ 
ತ್ೊಡಗಿದಳು. ಹರಿಣ್ ಭನೆ ಖಹಲ್ಲ ಭಹಡಿ ಸೊೇಗಿದುದ ಕಂಡು ಬಹನಮ ಬಿೇಗಯು ಄ಳ ಫಗೆೆ  
ಸೊಗಸಬ ಭಹತನಹಡುತ ಿ ತಭಿ ಭಗಳು ಬಹನಮ ಷೊಷೆಮಹಗಲು ಄ಳ ೇೆ ಕಹಯಣಳಹಗಿದದಳು 
ಳ ಳೆಮ ಸೆಂಗಷು ಎಂದಹಗ ಬಹನಗೆ ತಲೆ ತ್ತಯುಗಿದಂತ್ಹಯಿತು.  
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ಇ ವಿಶಮ ತಭಗಹಾಕೆ ಮೊದಲೆೇ ಸೆೇಳಲ್ಲಲ ಿ ಎಂದು ಬಹನ ಕೆೇಸಬದಹಗ ಹರಿಣ್ ಬಹನಮ 
ಗೆಳತ್ತಮಹದದರಿಂದ ಄ಳ ೇೆ ಸೆೇಸಬಯಫಸುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದುದದಹದಗಿ ಸೆೇಸಬದಯು. ಄ದನುನ ಕೆೇಸಬ 
ಬಹನಗೆ ತನನ ತು ತ್ತಸಬಯಿತು. ಅದಯೆ ಕಹಲ ಮಂಚಿತು.ಿ ಕ್ಷ್ಮ್ಮ ಕೆೇಳಫೆೇಕೆಂದು ಄ನಸಿದಯೂ 
ಮಹ ಭುಖ ಸೊತುಿ ಸೊೇಗಲ್ಲ ಎಂದು ಄ಳುಕಿದಯು. ಄ರಿಗೆ ಧೆೈಮಿೆೇ ಫಯಲ್ಲಲಿ, ಏನೆಲಹ ಿ
ಭಹಡಿದ ದೆ ತ್ಹನು. ಄ಳ ಭನಷಾನುನ ಄ದೆಶುಿ ನೊೇಯಿಸಿದ ದೆ. ಅದಯೂ ಄ಳು ಭಹತರ ತನನನುನ 
ದೆೆೇಿಷುುದಹಗಲ್ಲ ತನನ ಫಗೆೆ  ಕೆಟ್ಿ ಭಹತುಗಳನಹನಡುುದಹಗಲ್ಲ ಭಹಡಲ್ಲಲಿ. ಮಹತ್ಹಿದಯೊಂದು 
ದಿನ ಹರಿಣ್ ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗಫೆೇಕು, ಄ಳ ಕ್ಷ್ಮ್ಮ ಕೆೇಳಫೆೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಯು. ಅದಯೆ ಄ಳು 
ಎಲಿ್ಲದಹದಳ  ೆಎಂದು ಄ರಿಗೆ ತ್ತಸಬಮಲ್ಲಲಿ. ಄ದಯ ನಂತಯ ಬಹನಗೆ ಹರಿಣ್ಮ ವಿಶಮೆೇ ಭಯೆತು 
ಸೊೇಯಿತು. ಇಗ ಆದದಕಿಕದದಂತ್ೆ ತ್ತರಕೆಮಲ್ಲಿ ಄ಳ ನಧನದ ಷುದಿದ ಒದಿದಹಗ ಆನುನ ಮಹತೂಿ 
ತ್ಹನು ಹರಿಣ್ಮ ಕ್ಷ್ಮ್ಮ ಕೆೇಳಲು ಷಹಧಾವಿಲಿಲಿ ಎಂದು  ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಄ತಿಯು. 

 

----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

8. ತ್ಹನೊಂದು ಫಗೆದಯೆ ..... 

 

 

ವಹಭಯಹಮಯು ಫೆಳಗೆೆ  ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹಕಿಂಗ್ ಸೊೇಗಲು ಭನೆಯಿಂದ ಸೊಯಫಂದಯು. ಭುಂದೆ 
ನಡೆಮುತ್ತಿದದಂತ್ೆ ಎಳೆಮ ಭಗುವಿನ ಅಕರಂದನ ಕೆೇಸಬ ಅವಾಮಿಗೊಂಡು ಎಲಿ್ಲಂದ ಫಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 
ಕುತೂಸಲದಿಂದ ನೊೇಡಿದಹಗ ಕಷದ ತ್ೊಟ್ಟಿಮಲ್ಲ ಿಂದು ಸೆಣುಣ ಭಗು ಕಂಡಿತು. ವಹಭಯಹಮಯು 
಄ದನುನ ನೊೇಡಿ ಬಮಭಿೇತಯಹದಯು.  

ಅಗ ತ್ಹನೆ ಸುಟ್ಟಿದಿದಯಫೆೇಕು ಮ್ಮೈಯಲಿ ಯಕಿ ಄ಂಟ್ಟತುಿ. ದಿನ ತ್ತರಕೆಮಲ್ಲಿ ಕಷದ ತ್ೊಟ್ಟಿಮಲ್ಲ ಿಭಗು 
ಸಿಕಿಕದದ ಫಗೆೆ  ಒದಿದದ ವಹಭಯಹಮರಿಗೆ ಇಗ ಕಣೆಣದುಯೆೇ ಕಂಡಹಗ ಂದು ಕ್ಷ್ಣ ಭಯಗಟ್ಟಿ ಸೊೇದಯು. 
಄ರಿಗೆ ಏನು ಭಹಡುುದು ಎಂದೆೇ ತ್ೊೇಚಲ್ಲಲ.ಿ ಭಗುನುನ ಄ಲೆಿೇ  ಬಿಟ್ಿಯೆ ನಹಯಿಗಳು ತ್ತಂದಯೆ 
ಎಂದು ಬಮಹಗಿ ಭಗುನುನ ಕೆೈಗೆತಿ್ತ ತ್ಹು ಸೊದೆದುಕೊಂಡಿದದ ವಹಲ್ಲನಲ್ಲ ಿ ಷುತ್ತಿದಯು. ಭಗು 
ಫೆಚಾನೆಮ ಄ನುಬಹಗಿ ಄ಳುುದನುನ ನಲ್ಲಸಿಿತು. ಭಗುನುನ ಭನೆಗೆ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗಿ 
ತ್ತನ ಷುಗುಣಹಸಬಗೆ ವಿಶಮ ತ್ತಸಬಸಿ ಭಗುವಿಗೆ ಸಹಲು ಕುಡಿಷಲು ಸೆೇಸಬ ಪ್ೇಲ್ಲಷರಿಗೆ ಫೇನ್ 
ಭಹಡಲು ಸೊೇದಯು.  

ತಭಗೆ ಆಫಬಯು ಗಂಡು ಭಕಕಳ ೇೆ ಅದದರಿಂದ ಸೆಣುಣ ಭಗುವಿಗೆ ಅಷೆ ಡುತ್ತಿದದ ಷುಗುಣಹ ಄ಯನುನ 
ತಡೆದು ಆತು ಿ ವುಕರಹಯ ಆದು ಸೆಣುಣ ಭಗು ಫೆೇಯೆ, ಲಕ್ಷಿಮ ಕಣ್ರೇ. ನಹೆೇ ಷಹಕೊೇಣ, ನಭಿ 
ಭಕಕಳ ಜೊತ್ೆ ಆದೂ ಂದು. ಮಹರಿಗೊತು ಿಆದು ನಭಿ ಄ದೃಶಿ ದೆೇತ್ೆ ಅಗಿಯಫಸುದು ಎಂದಹಗ 
ಯಹಮಯು ನನಗೆಲೊ ಿ ಬರಮ್ಮ ಎಂದು ಸೆೇಸಬ ಭತ್ೆ ಿ ಹಕಿಂಗ್ ಸೊಯಟ್ಯು. ಄ಳೆಂಥಹ ಸೆಣುಣ, 
ಭಗುನುನ ಸೆತುಿ ಬಿಷಹಕಿ ಸೊೇದಳಲಿ ಄ದನುನ ನಹಯಿ ತ್ತಂದಯೆ ಎಂದು ಯೇಚನೆ ಕೂಡ 
ಭಹಡಲ್ಲಲ ಿಎಂದುಕೊಳುಳತಿ ಄ದೆೇ ಯಚನೆಮಲ್ಲ ಿಹಕಿಂಗ್ ಭುಗಿಸಿದಯು.  

ಭನೆಗೆ ಫಂದಹಗ ಭಗು  ಅಯಹಭಹಗಿ ನದಿರಷುತ್ತತಿುಿ. ಭಕಕಸಬಗೆ ಭಗುನುನ ಕಂಡು ಅವಾಮಿ. 
ದೆೇಯು ನಭಗೆ ತಂಗಿೇನ ಕಸಬಸಿದಹದಯೆಂದು ಷುಗುಣ ಸೆೇಸಬದಹಗ ಭಕಕಳು 
ಷಂತ್ೊೇಶದಿಂದ ಕುಣ್ದಹಡಿದಯು. 
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ಬಿಲ್ಲಡಂಗ್ ಕಹಂಟಹರಕಿರ್ ಅಗಿದದ ವಹಭಯಹಮರಿಗೆ ಄ಂದು ಄ನೇರಿಕ್ಷಿತಹಗಿ ಂದು ದೊಡಡ 
ಕಹಂಟಹರ್ಿ ದೊಯೆತ್ಹಗ ತ್ತನ ಸೆೇಸಬದುದ ನಜವಿಯಫೆೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಯು. ಅ ಭಗುನುನ ತ್ಹೆೇ 
ಷಹಕು ನಧಹಿಯ ಕೂಡ ಭಹಡಿದಯು. ಭಗುವಿಗೆ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಎಂದು ಸೆಷರಿಟ್ುಿ ಭಗುನುನ ತಭಿ 
ಷೆಂತ ಭಗುವಿನಂತ್ೆ ನೊೇಡಿಕೊಳಳತ್ೊಡಗಿದಯು. ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ಮಹತೂ ಿ಄ಳು ತಭಿ ಷೆಂತ 
ಭಗಳಲ ಿಎಂದು ತ್ತಸಬಮದಂತ್ೆ ನೊೇಡಿಕೊಂಡಯು. ಭಕಕಳೂ ಭಗುನುನ ತುಂಫಹ ಸಚಿಾಕೊಂಡಯು. 

ವಹಭಯಹಮಯು ದಿನೆೇ ದಿನೆೇ ಾಸಹಯದಲ್ಲ ಿ಄ಬಿೃದಿಧ ಸೊಂದತ್ೊಡಗಿದಯು. ಕೆಲಷ ಸೆಚಹಾಗಿ ಎಲಿ 
ಕಡೆ ತ್ಹೆೇ ನೊೇಡಿಕೊಳುಳುದು ಄ಷಹಧಾಹಗಿ ಕೆಲು ಕಡೆ ನಂಬಿಕಷಿ ಕೆಲಷದಯ ಮ್ಮೇಲೆೇ 
ಜಹಫಹದರಿಮನುನ ಹಸಿದಯು. ಄ದೆೇ ಄ಯು ಭಹಡಿದುದ ತಹಯಿತು. ಕೆಲಷದಯು ಆಯ 
ನಂಬಿಕೆಮನುನ ದುಯುಯೇಗಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಮ್ಮಂಟ್ ಕಡಿಮ್ಮ ಫಳಸಿ ಕಟ್ಿಡ ಕಟ್ಟಿದದರಿಂದ ಂದು 
ಭಳೆಗಹಲದಲ್ಲಿ ಆಯು ಹಸಿಕೊಂಡಿದದ ಕಟ್ಿಡವೊಂದು ಕುಸಿಯಿತು. ಆದು ವಹಭಯಹಮರಿಗೆ ದೊಡಡ 
ಸೊಡೆತೆೇ ಅಯಿತು.  

಄ಂದಿನಂದ ಄ಯ ಕೆಟ್ಿ ಕಹಲ ವುಯುಹಯಿತು. ಄ರಿಗೆ ದೊಯಕುತ್ತದಿದ ಕಹಂಟಹರ್ಿ ಗಳು  
ಕಡಿಮ್ಮಮಹಗತ್ೊಡಗಿದು. ಆದನುನ ಕಂಡ ವಹಭಯಹಮರಿಗೆ ಆದಕೆಕಲಿ ಕಹಯಣ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಎಂದು 
಄ನಷತ್ೊಡಗಿತು. ಄ದಕೆಕ ಷರಿಮಹಗಿ ಷುಗುಣಹ ತಭಿ ರಿಸಿಥತ್ತ ಫಗೆೆ  ಕೆೇಳಲು ಜೊಾೇತ್ತಶಯಲ್ಲ ಿ
ಸೊೇದಹಗ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮ ಜಹತಕದಲ್ಲಿನ ದೊೇಶದಿಂದಹಗಿ ಹೇಗೆಲಿ ಅಗುತ್ತಿದೆ. ಄ದಕೆಕ ರಿಸಹಯ 
ಭಹಡಲು ೂಜೆಗಳನುನ ಭಹಡಫೆೇಕು ಎಂದಯು. ಄ದನುನ ಕೆೇಸಬದ ವಹಭಯಹಮರಿಗೆ 
ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ ಭನೆಯಿಂದ ಸೊಯ ಸಹಕುುದೆೇ ಳ ಳೆಮದು ಎನಸಿತು.  

ಷುಗುಣಹಗೆ ಸೆೇಸಬದಯೆ ರಿಸಹಯ ಭಹಡಿಷೊೇಣ ಄ಳು ನಭಿದೆೇ ಭಗಳಹಗಿದದಯೆ ನಹು ಸೊಯ 
ಸಹಕುತ್ತಿದೆದೆಯೇ. ಆಶಿಯಯೆಗೆ ನಭಿ ಭಗಳಂತ್ೆ ಕಂಡಿದದ ನಭಗೆ ಄ಳನುನ ಸೊಯಸಹಕಲು 
ಭನಷಹಾದಯೂ ಸೆೇಗೆ ಫಯುತಿದೆ. ನಭಿ ಭಕಕಳು ಏನೆಂದಹಯು? ಄ದೂ ಄ಲಿದೆ ಄ಸಬಗಿನೂನ ಐದು 
ಶಿ, ಆಶುಿ ಚಿಕಕ ಹರಮದಲ್ಲಿ ಎಲಿ್ಲ ಸೊೇಗಹಳಿೆ? ಏನು ಭಹಡಹಳಿೆ? ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ 
ನಹನು ಸೊಯ ಸಹಕಲಹಯೆ ಎಂದು ಄ಳುತಿ ನುಡಿದಯು. ಅದಯೆ ವಹಭಯಹಮರಿಗೆ ಭಹತರ ಏನಹದಯೂ 
ಈಹಮ ಭಹಡಿ  ಄ಳನುನ ಭನೆಯಿಂದಹಚೆ ಸಹಕಲೆೇಫೆೇಕು ಎಂದು ಯೇಚಿಸಿ ಎಲಹಿದಯೂ 
ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗಿ ಄ಲೆಿೇ ಄ಳನುನ ಬಿಟ್ುಿ ಫಯು ಯೇಚನೆ ಭಹಡಿದಯು.  

ಅದಯೆ ಆಲಿ್ಲ ಎಲಿರಿಗೂ ಄ಳು ತಭಿ ಭಗಳೆಂದು ತ್ತಸಬದಿಯುುದರಿಂದ ಸಹಗೆ ಬಿಡಲು ಷಹಧಾವಿಲ.ಿ 
ಸಹಗಹಗಿ ದೂಯದೂರಿಗೆ ಕಯೆದೊಮುದ ಬಿಟ್ುಿ ಫಯಫೆೇಕೆಂದು ಈಹಮ ಭಹಡಿದಯು. ಄ದಕೆಕ 
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ಷರಿಮಹಗಿ ಭಕಕಳು ಯಜೆಮಲ್ಲ ಿ ಎಲಹಿದಯೂ ಸೊೇಗಿ ಫಯೊೇಣೆಂದಹಗ ಉಟ್ಟಗೆ ಸೊೇಗು 
ಯೇಚನೆ ಭಹಡಿದಯು. ವಹಭಯಹಮಯ ಕುತಂತರ ಄ರಿಮದ ಷುಗುಣಹ ಉಟ್ಟಗೆ ಸೊೇಗಲು ಸಿದಧತ್ೆ 
ನಡೆಸಿದಳು. ಉಟ್ಟಮಲ್ಲ ಿ ವಹಭಯಹಮಯು ಭಕಕಳನುನ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಷುತ್ಹಿಡಿ ಫಯೊೇಣ ಎಂದು 
ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇದಯು. ಷುಗುಣಹ ಷುಷಹಗಿಿದೆ ಎಂದು ಄ಯ ಜೊತ್ೆ ಸೊಯಡಲ್ಲಲ.ಿ  ಆದು 
ವಹಭಯಹಮರಿಗೆ ಳ ಳೆಮದೆೇ ಅಯಿತು.  

ತಮಿಫಬಯು ಭಕಕಳನುನ ಕೆೈ ಹಡಿದು ಫೆೇಗ ಫೆೇಗನೆ ಭುಂದೆ ನಡೆದಯು. ಄ಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಜೆ ಿ
ಸಹಕಲಹಗದೆ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಹಂದೆ ಈಸಬದಳು. ಆದೆೇ ಷಭಮೆಂದು ಄ಸಬಗೆ ದಹರಿ ತುಂತ್ೆ 
ಭಹಡಿ ಭಕಕಳನುನ ಐಸ್ ಕಿರೇಂ ಕೊಡಿಷುತ್ೆಿೇನೆ ಎಂದು  ಅಷೆ ತ್ೊೇರಿಸಿ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇದಯು. 
ಐಸ್ ಕಿರೇಂ ಅಷೆಮಲ್ಲಿ ತಭಿ ತಂಗಿಮನುನ ಭಯೆತ ಭಕಕಸಬಗೆ ಐಸ್ ಕಿರೇಂ ತ್ತನನಸಿ ಭತ್ೆಿ ಯೂಂ ಗೆ 
ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇದಯು.  

ಆತಿ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ತಂದೆ ಸಹಗೂ ಄ಣಣಂದಿಯನುನ ಕಹಣದೆ ಄ಳಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಳು. ಕೆಲಯು 
಄ಳನುನ ಭಹತನಹಡಿಷಲು ನೊೇಡಿದಯೂ ಄ರಿಗೆ ಕನನಡ ಫಯದೆ ಄ಳು ಏನು ಸೆೇಳುತಿ್ತದಹದಳೆಂದು 
ತ್ತಸಬಮಲ್ಲಲಿ. ಄ಳ ಷುತ ಿ ಜನ ಷೆೇಯತ್ೊಡಗಿದಯು. ಄ಲಿ್ಲಗೆ ವಿಸಹಯಕೆಕ ಫಂದಿದದ ಕನನಡಿಗ 
ದಂತ್ತಗಳು ಮಹಕೆ ಗುಂು ಷೆೇರಿದೆ ಎಂದು ನೊೇಡುಹಗ, ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಄ ಫೆೇಕು ಄ಭಿ ಫೆೇಕು 
ಎಂದು ಄ಳುತ್ತದಿುದದನುನ ಕಂಡು ಭುಂದೆ ಸೊೇಗಿ ಄ಳನುನ ಭಹತ್ಹನಹಡಿಸಿ ಮಹ ಸೊೇಟೆಲ್ಕ ನಲ್ಲಿ 
ಈಸಬದುಕೊಂಡಿದಹದಯೆಂದು ತ್ತಸಬದು ಫಹಲಕಿಮನುನ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗಿ ವಹಭಯಹಮರಿಗೆ 
ಪ್ಪಸಿದಯು.  

ವಹಭಯಹಮಯು ೆಚಹಾಗಿದದಯು. ಷುಗುಣಹ ಭಲಗಿಕೊಂಡಿದದರಿಂದ ಄ಸಬಗೆ ಇ ವಿಶಮ ತ್ತಸಬಮಲೆೇ 
ಆಲಿ. ಛೆ! ಭತ್ೆಿ ಕಕರಿಸಿತಲ ಿ ವನ ಎಂದುಕೊಳುಳತಿಲೆೇ ಏನೂ ತ್ತಸಬಮದಯಂತ್ೆ ಫಹಲಕಿ ಸೊಯ 
ಸೊೇದದ ದೆೇ ತನಗೆ ತ್ತಸಬಮದು ಎಂದು ಷುಳುಳ ಸೆೇಸಬದಯು. ತನನ ಈಹಮ ಪಲ್ಲಷದುದ ಕಂಡು 
ಯಹಮಯು ಯೇಚನೆಗೊಳಗಹದಯು. ಷರಿಮಹದ ಷಭಮಕಹಕಗಿ ಕಹಮತ್ೊಡಗಿದಯು. 

ನಹಲೆಕೈದು ತ್ತಂಗಳ ಫಸಬಕ ಅ ಘಸಬಗೆ ಫಂದೆೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಂದು ದಿನ ಷುಗುಣಹ ತನನ ತ್ಹಯಿಗೆ 
ಸುಶಹರಿಲಿೆಂದು ನೊೇಡಲು ಸೊೇದಳು. ವಹಭಯಹಮರಿಗೆ ತಕ್ಷ್ಣ ಂದು ಈಹಮ ಸೊಳೆಯಿತು. 
ಭನೆಮ ಸೊಯಗೆ ಫಬಳ ೇೆ ಅಡುತ್ತಿದದ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ ನೊೇಡಿ ಆದು ಳ ಳೆೇ  ಷಭಮೆಂದು 
ಯೆೈಲು ತ್ೊೇರಿಷುುದಹಗಿ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇದಯು. ಄ಳು ಄ಣಣಂದಿಯು ಫಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶಿಸಿದಯೆ  
಄ಯು ಫೆೇಡ ನನಗೆ ಭಹತರ ತ್ೊೇರಿಷುತ್ೆಿೇನೆ ಎಂದು ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇದಯು. ಯೆೈಲು ನೊೇಡು 
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ಈತ್ಹಾಸದಿಂದ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಕುಣ್ಮುತ ಿ ಜಿಗಿಮುತ ಿ ನಡೆದಳು. ಆಯು ಸೊೇದಹಗ ಭುಂಫಯಿಗೆ 
ಸೊೇಗು ಯೆೈಲು ಅಗ ತ್ಹನೆೇ ಫಂದು ನಂತ್ತತುಿ.  ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ಄ಶೊಿಂದು ಈದದದ ಯೆೈಲು ನೊೇಡಿ 
ಖುಿಯೇ ಖುಿ. ಄ದಯೊಳಗೆ ಸೊೇಗೊೇಣ ಎಂದು ಸಠ ಹಡಿದಳು. ವಹಭಯಹಮರಿಗೂ ಄ದೆೇ 
ಫೆೇಕಹಗಿತು.ಿ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ ಸತ್ತಿಸಿ ತ್ಹನು ಕೆಳಗೆ ನಂತಯು.  

ಯೆೈಲ್ಲನ ಳಗೆಲಿ ಕುತೂಸಲದಿಂದ ನೊೇಡುತ್ತದಿದ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ಯೆೈಲು ಚಲ್ಲಷಲು ಹರಯಂಭಿಸಿದಹಗ 
ಭತಿಶುಿ ಷಂತ್ೊೇಶಹಯಿತು. ತಂದೆ ಆಲಿದದನುನ ಄ಳು ಗಭನಷಲೆೇ ಆಲಿ. ಆತಿ ವಹಭಯಹಮಯು 
ಯೆೈಲು ನಲಹದಣ ಬಿಟ್ುಿ ಸೊಯಟಹಗ ಪ್ಪೇಡೆ ತಪ್ಪತು ಎಂದು ನಟ್ುಿಸಿರಿಟ್ುಿ ಭನೆಗೆ ಭಯಸಬದಯು. 
ಭನೆಮಲಿ್ಲ ಭಕಕಳು ತಂದೆಮನುನ ಕಂಡು ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಕಹಣುತ್ತಿಲಿೆಂದು ಸೆೇಸಬದಹಗ 
ಗಹಫರಿಗೊಂಡಯಂತ್ೆ ಭಹಡಿ ಸುಡುಕು ನಟ್ನೆ ಭಹಡಿದಯು.  

ಭಹಯನೆ ದಿನ ಭನೆಗೆ ಫಂದ ಷುಗುಣಹ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಕಹಣದುದ ಕಂಡು ಗಂಡನ 
ಮ್ಮೇಲೆ ಷಂವಮಗೊಂಡಳು. ಅದಯೆ ತಭಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ೆಿೇ ಆಲಿ ತ್ಹು ಭನೆಗೆ ಫಂದ ಮ್ಮೇಲೆಯೇ 
ತನಗೆ ವಿಶಮ ತ್ತಸಬದದುದ ಎಂದು ಄ಯು ಷಭಜಹಯಿಸಿ ನುಡಿದಯು. ಪ್ೇಲ್ಲಸ್ ಕಂೆಿೇಂಟ್ 
ಕೊಡೊೇಣ ಎಂದು ಷುಗುಣ ಸೆೇಸಬದಹಗ ಯಹಮಯು, ಄ಳು ನಜಹಗಿ ತಭಿ ಭಗಳಲಿ. ಕಷದ 
ಫುಟ್ಟಿಮಲ್ಲ ಿ ಸಿಕಿಕದುದ ಎಂದು ಪ್ಲ್ಲೇಷರಿಗೆ ತ್ತಸಬದಯೆ ತ್ಹು ಕಂಬಿ ಎಣ್ಷಫೆೇಕಹಗುತಿದೆ ಎಂದು 
ಷುಗುಣಹಳನುನ ಸೆದರಿಸಿ ಄ಳು ದೂಯು ಕೊಡದ ಸಹಗೆ ನೊೇಡಿಕೊಂಡಯು. 

ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಕಿಟ್ಕಿಯಿಂದಹಚೆಗೆ ನೊೇಡುುದಯಲೆಿೇ ಭಗನಳಹಗಿದದಳು. ಭನೆ, ಭಯಗಿಡಗಳು ಹಂದಕೆಕ 
ಷರಿಮುತ್ತಿಯುಂತ್ೆ ಕಹಣುತ್ತಿದುದದನುನ ಕೌತುಕದಿಂದ ನೊೇಡಿದಳು. ಆದದಕಿಕದದಂತ್ೆ ತಂದೆಮ ನೆನಹಗಿ 
ಷುತಿಲೂ ನೊೇಡಿದಳು. ಄ಯು ಕಹಣದುದ ನೊೇಡಿ ಬಮಹದಯೂ  ತನನ ತಂದೆ ತನನನುನ ಬಿಟ್ುಿ 
ಎಲಿ್ಲಮೂ ಸೊೇಗುುದಿಲ ಿ ಎಂದು ತನನನೆನೇ ಷಭಹಧಹನ ಭಹಡಿಕೊಂಡಳು.  ಕತಿಲಹಗುತ್ತಿದದಂತ್ೆ 
ಕಿಟ್ಕಿಮಹಚೆ ಏನೂ ಕಹಣದಹದಹಗ ತೂಕಡಿಷತ್ೊಡಗಿದಳು.  

ಫೆಳಗೆೆ  ಜನಯ ಗಲಹಟೆಯಿಂದ ಎಚಾಯಹದಹಗ ಎಲಿಯೂ ಆಸಬಮು ಗಡಿಬಿಡಿಮಲ್ಲಿದದಯು. ಅಗ ಄ಸಬಗೆ  
ಭತ್ೆ ಿತನನ ತಂದೆಮ ನೆನಹಯಿತು. ತಂದೆ ಎಲೂ ಿ ಕಹಣದುದ ನೊೇಡಿ ಕೆಳಗಿಸಬದಿಯಫಸುದು ಎಂದು 
ಗಡಿಬಿಡಿಮಲ್ಲ ಿ ಜನಯನುನ ನೂಕುತಿ ದಹರಿ ಭಹಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿಸಬದಳು. ಷುತಿಲೂ ನೊೇಡಿದಯೆ 
ಜನಷಹಗಯೆೇ ತುಂಬಿತುಿ. ಄ತಿ್ತಂದಿತಿ,  ಄ ಄ ಎನುನತ್ಹಿ ಅ ಜನಷಹಗಯದಲಿ್ಲ ತನನ ತಂದೆಮನುನ 
ಸುಡುಕು ರಮತನ ಭಹಡಿದಳು. ಅದಯೆ ಄ಳ ತಂದೆ ಎಲೂಿ ಕಹಣ್ಷಲ್ಲಲಿ. ಄ಸಬಗೆ ಅತಂಕಹಗಿ  
ಜೊೇಯಹಗಿ ಄ಳಲು ಹರಯಂಭಿಸಿದಳು. ಅದಯೆ ಮಹಯೂ ಄ಳತ ಿ ಗಭನ ಸರಿಷಲೆೇ ಆಲಿ. ಆತಿ 
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ಸಸಿೂ ಅಗುತ್ತಿತು,ಿ  ಏನು ಭಹಡಲ್ಲ ಎಂದು ಄ಸಬಗೆ ತ್ತಸಬಮದಹಯಿತು. ಄ತೂಿ ಄ತೂ ಿಕಣುಣಗಳು 
ಉದಿಕೊಂಡು. ಅದಯೆ ಄ ಭಹತರ ಄ಸಬಗೆ ಸಿಗಲೆೇ ಆಲಿ. ಄ನತ್ತ ದೂಯದಲಿ್ಲ ನಂತ್ತದದ 
ಮುತ್ತಯಫಬಳು ಆಳನೆನೇ ಗಭನಷುತ್ತಿದದಳು.  

ಯೆೈಲು ಸೊೇದಯೂ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗಲು ಮಹಯೂ ಫಹಯದುದ ಕಂಡು 
ನಧಹನಹಗಿ ಄ಳತಿ ಸೆಜೆಿ ಸಹಕಿದಳು. ಅ ಸುಡುಗಿಮನುನ ನೊೇಡುಹಗ ಕೆಲಯುಶಗಳ ಹಂದೆ 
ತ್ಹನೂ ಄ದೆೇ ಸಿಥತ್ತಮಲ್ಲಿದುದದು ಄ಸಬಗೆ ನೆನಹಯಿತು. ತನನ ತಂದೆ ಕೂಲ್ಲ ಕೆಲಷದ. ಭಣುಣ 
಄ಗೆಮುತ್ತಿದಹದಗ ಭಣುಣ ಕುಸಿದು ಭೃತ ಟ್ಟಿದದ. ತ್ಹಯಿ ಕ್ಷ್ಮಯೊೇಗಿ, ಷಂಹದನೆ ಭಹಡಲು 
ಮಹಯೂ ಆಲಿದದರಿಂದ ನಹಲುಕ ಭಕಕಳಲ್ಲ ಿ ದೊಡಡ ಭಗಳಹದ ಶಿೇಲಹಸಬಗೆ ಭುಂಫೆೈ ನಲಿ್ಲ ಕೆಲಷ 
ಕೊಡಿಷುುದಹಗಿ ಕಕದ ಭನೆಮ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗಿದದ.   

ಅದಯೆ ಄ಲಿ್ಲಗೆ ಸೊೇದ ಮ್ಮೇಲೆ ಄ನು ಄ಳನುನ ಭಹಯಲು ರಮತನ ಭಹಡುತ್ತಿದದನುನ ಕಂಡು ಶಿೇಲಹ 
಄ದು ಸೆೇಗೊೇ ಄ಲಿ್ಲಂದ ತಪ್ಪಸಿಕೊಂಡು ಸೊೇಗಿದದಳು. ಎಲೆಿಲೊ ಿಷುತ್ಹಿಡಿ ಸಸಿಹದ ಄ಸಬಗೆ ತನನ 
ಭುಂದೆ ನಡೆಮುತ್ತಿದದ ಗಂಡಸಿನ ಹಾಂಟ್ ನಲಿ್ಲ ನೊೇಟ್ುಗಸಬಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ಿ ಕಂಡು  
ಅಷೆಮಹಗಿ ಄ನಗರಿಹಗದಂತ್ೆ ಕದಿದದದಳು. ಮೊದಲ ರಮತನದಲೆಿೇ ಷಪಲಳಹದದರಿಂದ ಭುಂದೆ 
಄ದನೆನೇ ಕಹಮಕನಹನಗಿ ಭಹಡಿಕೊಂಡಿದದಳು.  

ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ ಭಹತನಹಡಿಷಲು ನೊೇಡಿದಯೆ ಄ಸಬಗೆ ಹಂದಿಮಹಗಲ್ಲ ಭಯಹಠಿಮಹಗಲ್ಲ 
ಫಯದದನುನ ಕಂಡು ಄ಸಬಗೆ ಹ ಄ನಸಿತು. ತನನಂತ್ೆ ಆಳೂ ಎಂದುಕೊಂಡು ಄ಳನುನ ಬಿೇದಿ 
ಫದಿಮ ಧಹಫಹಕೆಕ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗಿ ಄ಸಬಗೆ ತ್ತಂಡಿ ಕೊಡಿಸಿದಳು. ತ್ಹನು ಶಿೇಲಹ ಄ಂದಹಗ 
ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ತನನ ಸೆಷಯು ಸೆೇಸಬದಳು. ಄ಳ ತಂದೆ ತ್ಹಯಿ ಫಗೆೆ  ತ್ತಸಬದುಕೊಳುಳ ರಮತನ 
ಭಹಡಿದಯೂ ಬಹಶೆ ಫಯದ ಕಹಯಣ ತ್ತಸಬಮದಹಯಿತು. 

ಶಿೇಲಹ ಄ಳನುನ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ತನನ ಜೊೇಡಿಮತ ಿ ನಡೆದಳು. ಕೊಳಕಹಗಿದದ ಗೂಡಿನಂತ್ತದದ 
ಭನೆ ಕಂಡು ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ಳಗೆ ಕಹಲ್ಲಡಲೂ ಭನಷಹಾಗದೆ ಆದದಯೂ ಄ನಾ ದಹರಿಯಿಲದಿೆ ಳ 
ಕಹಲ್ಲಟ್ಿಳು. 

ಶಿೇಲಹ ಫಬ ಪ್ಪ್ ಹಕೆಟ್ ಭಹಡುಳು ಎಂದು ಄ರಿತ್ಹಗ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ತುಂಫಹ 
ಬಮಹಯಿತು. ತ್ಹನು ಕಸಬಳಯಡನೆ ಆಯುುದು ನೊೇಡಿ ಪ್ಲ್ಲೇಷಯು ತನನನುನ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ಸಹಕಿದಯೆ 
ಎಂದು ಸೆದರಿದಳು. ಅದಯೆ ಶಿೇಲಹ ಭಹತರ ತನನ ಫಗೆೆ  ಬಮ ಡಫಹಯದೆಂದು ತ್ಹನು ಄ಸಬಗೆ 
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ಏನೂ ಅಗದಂತ್ೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುಳುದಹಗಿ ಷನೆನಮಲೆಿೇ ತ್ತಸಬಸಿದಳು. ಶಿೇಲಹ ಜನಯನುನ ಮಹಭಹರಿಸಿ 
಄ಯ ಷಿನುನ ಕದಿಮುತ್ತಿದದಳು. ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಸೊಟೆಿ ಹಡಿಗೆ ಬಿಕ್ಷೆ ಫೆೇಡುುದನುನ ಕಲ್ಲತಳು. ರತ್ತೇ 
ಯೆೈಲು ಫಂದಹಗ ತನನಯು ಮಹಯಹದಯೂ ಕಹಣ್ಷುಯೆೇ ಎಂದು ಸುಡುಕುತ್ತಿದದಳು. ಂದಲಿ ಂದು 
ದಿನ ತನನನುನ ಕಯೆದೊಮಾಲು ಄ ಄ಭಿ  ಫಂದೆೇ  ಫಯುತ್ಹಿಯೆ ಎಂಫ ವಿವಹೆಷ ಄ಸಬಗಿತು.ಿ ಅದಯೆ 
ತ್ತಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಯೂ ಮಹಯೂ ಫಯಲ್ಲಲಿ.  

಄ಸಬಗೆ ದಿನ ಕಳೆಮುುದೆೇ ಕಶಿಹಗುತ್ತತಿುಿ. ಷುಖದ ಷುತ್ತಿಗೆಮಲಿ್ಲ ಫೆಳೆದಿದದ ಄ಸಬಗೆ ಣ 
ಯೊಟ್ಟಿ ಚಹತ್ತ ತ್ತನುನುದಕಹಕಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಲಿ. ಅದಯೂ ಸೊಟೆಿಹಡಿಗೊೇಷಕಯ ತ್ತನನಲೆೇಫೆೇಕಿತುಿ. 
ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಹಂದಿ ಭಹತನಹಡಲು ಕಲ್ಲತ ಮ್ಮೇಲೆ ಄ಳು ಮಹಯು, ಮಹ ಉರಿನಳು, ಸೆೇಗೆ ಆಲಿ್ಲ 
ಫಂದಳು ಎಂದು ಶಿೇಲಹ ಕೆೇಸಬ ತ್ತಸಬದುಕೊಂಡಳು.   

ಂದು ದಿನ ಄ಸಬಗೆ ಸಿಕಿಕದ ಸ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ಂದು ಲಹಟ್ರಿ ಟ್ಟಕೆಟ್ ಸಿಕಿಕತು. ಅದಯೆ ಶಿೇಲಹಗೆ ತನನ 
಄ದೃಶಿದ ಮ್ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಆಯಲ್ಲಲಿ. ಅದಯೆ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಭಹತರ ಄ದನುನ ಜೊೇಹನಹಗಿ 
ತ್ೆಗೆದು ಆಟ್ಟಿದದಳು. ಡಹರ ದಿನಹಂಕದಂದು ಮಹಕೊೇ ಷುಭಿನೆ ಂದು ಷಲ ನೊೇಡೊೇಣ ಎಂದು ಅ 
ನಂಫಯನುನ ಫಹಯಿ ಹಠ ಭಹಡಿಕೊಂಡು ೆೇರಿನಲಿ್ಲ ನೊೇಡಿದಹಗ ಶಿೇಲಹಗೆ ತನನ ಕಣುಣಗಳನೆನೇ 
ನಂಫಲಹಗಲ್ಲಲ.ಿ ಅ ಟ್ಟಕೆಟ್ ಗೆ ಐತುಿ ಷಹವಿಯ ಫಸುಭಹನ ಫಂದಿತುಿ. ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗಿ ಲಹಟ್ರಿ 
ಟ್ಟಕೆಟ್ನುನ ತ್ೆಗೆದು ಭತ್ೊಮಿ್ಮಿ ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ನೊೇಡಿದಹಗ ಫಸುಭಹನ ದೊಯೆತದುದ ಖಹತ್ತರಮಹಯಿತು.  

ಶಿೇಲಹ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ ಄ಪ್ಪ ಭುದಹದಡಿದಳು. ತ್ಹನು ಪ್ಪ್ ಹಕೆಟ್ ಕೆಲಷ ಬಿಟ್ುಿ ಂದು ೆಟ್ಟಿಗೆ 
಄ಂಗಡಿಮನುನ ತ್ೆಯೆಮಫೆೇಕೆಂದು ಄ದಯಲ್ಲಿ ಆಫಬಯೂ ಷೆೇರಿ ದುಡಿಮುುದು ಎಂದು 
ನವಾಯಿಸಿಕೊಂಡಯು. ತನನ ರಿಚಮದ ಄ಂಗಡಿಮ ಭಹಲ್ಲೇಕರಿಗೆ ತನಗೆ ಲಹಟ್ರಿಮಲ್ಲಿ ಫಸುಭಹನ 
ಫಂದಿಯುುದಹಗಿಮೂ ಅ ಸಣದಿಂದ ತ್ಹನು ಹಾಹಯ ಭಹಡಲು ಆಚಿಾಷುುದಹಗಿಮೂ 
ಸೆೇಸಬಕೊಂಡಳು.  

಄ಳನುನ ುಟ್ಿ ಸುಡುಗಿಮಹದಹಗಿನಂದ ನೊೇಡಿದದ ಄ಯು ಷಸಹಮ ಭಹಡಲು ಪ್ಪ ಄ದಕೆಕ 
ಫೆೇಕಹದ ಎಲಿ ಾಷ ಥೆಮನೂನ ಭಹಡಿ ಫಸುಭಹನದ ಸಣನೂನ ತಂದೂ ಄ಳ ಕೆೈಗಿತ್ಹಿಗ 
಄ಶೊಿಂದು ದೊಡಡ ಮೊತಿನುನ ಜನಿದಲೆಿೇ ಕಂಡಿಯದ ಶಿೇಲಹಳ ಕಣಣಲ್ಲಿ ನೇಯು ತುಂಬಿತು. ಆಫಬಯೂ 
ಷೆೇರಿ ಹಾಹಯ ಭಹಡತ್ೊಡಗಿದಯು. 

 



44 
 

಄ಳ ಄ಂಗಡಿಗೆ ಅಗಹಗ ಫಯುತ್ತಿದದ ಸುಡುಗನೊಫಬ ಶಿೇಲಹಳನುನ ಕಂಡು ಆಶಿಡತ್ೊಡಗಿದ. 
ಶಿೇಲಹಗೂ ಗಂಡಷೊಫಬ ಜೊತ್ೆಮಲಿ್ಲದದಯೆ ಜನಯ ಕಿೇಳು ದೃಿಿಯಿಂದ ಹಯಹಗಫಸುದು ಎಂದು 
಄ನಸಿತು. ಕಹಲಕರಮ್ಮೇಣ ಄ನೂ ಄ಯ ಹಾಹಯದಲ್ಲಿ ಷಸಹಮ ಭಹಡತ್ೊಡಗಿದ. 

 ಷೆಲ ಷಭಮದ ನಂತಯ ಭನೆಗೆ ಫಯಲೂ ಹರಯಂಭಿಸಿದ. ಄ನಗೆ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ತಭಿ ಏಕಹಂತಕೆಕ 
಄ಡಿಡಮಹಗುತ್ತದಿಹದಳ  ೆ ಄ನಷತ್ೊಡಗಿತು. ಄ಳನುನ ಫೆೇಯೆಡೆಗೆ ಕಳುಹಸಿ ಬಿಡಫೆೇಕೆಂದು ಶಿೇಲಹಗೆ 
ತ್ಹಮಿ ಭಹಡತ್ೊಡಗಿದ. ಆದನುನ ದ ಶಿೇಲಹ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ತನನ ಫಸಬಯೇ ಆಯುತ್ಹಿಳ  ೆಎಂದು 
ಖಡಹಖಂಡಿತಹಗಿ ಸೆೇಸಬಬಿಟ್ಿಳು.  

ಅಗ ಅ ಸುಡುಗ ಫೆೇಯೆ ಕಡೆ ಫೆೇಡದಿದದಯೆ ಯೆೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಄ಳ ಉರಿಗೆ ಄ಳನುನ ಕಸಬಷು ಷಲಸೆ 
ಕೊಟ್ಿ. ಄ದನುನ ಕೆೇಸಬದ ಶಿೇಲಹಸಬಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ಪಗೆಮಹಗದಿದದಯೂ ಄ಳ ಭನೆಮಯನುನ 
಄ಳ ೇೆ ಸುಡುಕಫಸುದಲಿೆೇ. ಸೆೇಗೂ ಄ಳ ಭನೆ ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಂದು ಄ಸಬಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಄ಳ 
ಗೆಳೆಮ ಸೆೇಸಬದಹಗ ಶಿೇಲಹಗೆ ಸೌದೆನಸಿತು. ಅದಯೆ ಄ಳನುನ ಫಬಳ ೇೆ ಕಸಬಷು ಫದಲು ತ್ಹನೂ 
ಜೊತ್ೆಮಲ್ಲ ಿ ಸೊೇಗಿ ಄ಸಬಗೆ ಷಸಹಮ ಭಹಡಫೆೇಕೆಂದು ಄ನಸಿತು. ಅದಯೆ ಹಾಹಯ 
ಭಹಡುತ್ತಿಯುುದರಿಂದ ಬಿಟ್ುಿ ಸೊೇಗಲೂ ಭನಷಹಾಗಲ್ಲಲಿ.  

ಕೊನೆಗೆ ಄ಳೆದೂ ಷುರಿದೂ ತನನ ಗೆಳೆಮ ಸೆೇಸಬದಂತ್ೆ ಭಹಡುುದೆೇ ಷರಿ ಎಂದು ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮ 
ಜೊತ್ೆ ಄ಳನುನ ಉರಿಗೆ ಹಹಷು ಕಸಬಷು ವಿಶಮ ಭಹತನಹಡಿದಳು. ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ 
ಅನಂದತುಂದಿಲಲಹದಳು. ಕೊನೆಗೂ ತ್ಹನು ತನನ ಭನೆ ಷೆೇಯುತ್ತಿದೆದೇನೆ ಭನೆಮಯನುನ 
ಕಹಣುತ್ತಿದೆದೇನೆ ಄ನಸಿ ಷಂತ್ೊೇಶದಿಂದ ಕುಣ್ದಹಡಿದಳು. ಄ಳ ಷಂತ್ೊೇಶ ಕಂಡು ಶಿೇಲಹಗೆ 
ನಯಹಳಹಯಿತು.  

ಸೊಯಡು ದಿನ ಸತಿ್ತಯ ಫಯುತ್ತಿದದಂತ್ೆ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ಷಂತ್ೊೇಶ ತಡೆಮಲಹಯದಹಯಿತು. ತ್ಹನು ಇ 
ಜನಿದಲ್ಲ ಿತನನಯನುನ ಭತ್ೆ ಿಕಹಣುತ್ೆಿೇನೆ ಎಂದು ಄ಳು ಄ಂದುಕೊಂಡಿಯಲೆೇ ಆಲಿ. ಄ಂತಸ ಬಹಗಾ 
ಕಲ್ಲಸಿದದಕಹಕಗಿ ಄ಳು ಶಿೇಲಹಗೆ ಭನಷಹಯೆ ಕೃತಜ್ಞತ್ೆ ಸೆೇಸಬದಳು. ಶಿೇಲಹಗೆ ಎಯಡು ಯುಶಗಸಬಂದ 
ತನನ ಜೊತ್ೆಮಲೆಿೇ ಆದದಳನುನ ಬಿೇಳೂೆಕಡಫೆೇಕಹಗಿ ಫಂದಹಗ ಫಸಳ ಫೆೇಷಯಹಯಿತು.  

಄ಸಬಂದಹಗಿಯೇ ತನಗೆ ಫಸುಭಹನ ದೊಯಕಿದುದ ಎಂದು ಶಿೇಲಹಗೆ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮ ಮ್ಮೇಲೆ 
಄ಭಿಭಹನವಿತುಿ. ಄ಳು ತನನಯನುನ ಷೆೇಯಲು ಸೊೇಗುತ್ಹಳಿ  ೆ ಎಂಫ ಷಭಹಧಹನವಿದುದದರಿಂದ 
಄ಸಬಗಹಗಿ ಷಂತ್ೊೇಶ ಟ್ಿಳು. ಯೆೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಕುಸಬತ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ಹಂದಿನದೆದಲಿ ನೆನಹಯಿತು. 
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ಮಹ ಯೆೈಲ್ಲನಂದಹಗಿ ತ್ಹನು ತನನರಿಂದ ದೂಯಹದೆೇನೊೇ ಄ದೆೇ ಯೆೈಲು ಇಗ ತನನನುನ 
ತನನಯೊಡನೆ ಷೆೇರಿಷಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡುತ್ತದಿೆ ಎಂದೆನಸಿ ುಳಕಗೊಂಡಳು.  

ಹ ಄ ಄ಭಿ ಸೆೇಗಿಯುಯೊೇ ಏನೊೇ. ಄ಣಣಂದಿಯು ಇಗ ಎಶುಿ ದೊಡದಯಹಗಿಯಫಸುದು. ತನನ 
ಗುಯುತು ಸತಿಫಸುದೆೇ ಄ರಿಗೆ ಎಂದು ತನನನುನ ತ್ಹನು ನೊೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಄ಳು ಉರಿಗೆ 
ಸೊೇಗುತ್ಹಿಳೆಂದು ಶಿೇಲಹ ಄ಸಬಗೆ ಎಯಡು ಜೊತ್ೆ ಫಟೆಿ ಕೊಡಿಸಿದದಳು ಂದು ಷಣಣ ಸ್ಿ ನಲಿ್ಲ 
ಷೆಲ ಸಣನೂನ ಕೊಟ್ಟಿದದಳು.  

ಶಿೇಲಕಕ ಎಶುಿ ಳ ಳೆಮಳು, ತನನನುನ ಎಶುಿ ಚೆನಹನಗಿ ನೊೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಆನುನ ಄ಳನುನ 
ಮಹತ್ಹಿದಯೂ ನೊೇಡುೆನೊೇ ಆಲಿವೊೇ. ಄ನಗೆ ಸೆೇಸಬ ಂದು ಷಲ ಭುಂಫಯಿಗೆ ಫಂದು 
಄ಳ ರಿಚಮ ಭಹಡಿಷಫೆೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಳು. ಄ ಄ಭಿ ಄ಣಣ ಎಲಿಯನೂನ ಮಹಹಗ 
ನೊೇಡುೆನೊೇ ಎಂದೆನಸಿ ಕಿಟ್ಕಿಮಹಚೆ ನೊೇಡತ್ೊಡಗಿದಳು. 

ಉರಿಗೆ ಫಂದ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ಷುತಿಲೂ ನೊೇಡಿ ಆದು ತನನ ಉಯೆೇ ಎಂದು ಷಂವಮಹಯಿತು. 
ಎಯಡು ಯುಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಯು ತುಂಫಹ ಫದಲಹಗಿತುಿ. ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗುುದು ಸೆೇಗೆಂದು ಯೇಚಿಸಿ 
ಕೊನೆಗೆ ಫಸ್ ಸತಿ್ತ ತಭಿ ಭನೆಮ ಸತಿ್ತಯದ ಷಹಿಪ್ ನಲಿ್ಲ ಆಸಬದಳು. ಆಲೂ ಿಸಹಗೆೇ ಸಳೆಮ 
ಸೆಂಚಿನ ಭನೆಗಳ ಜಹಗದಲಿ್ಲ ಸೊಷ ಭನೆಗಳು ತಲೆ ಎತುಿತ್ತಿದದು. ಕಶಿ ಟ್ುಿ ತಭಿ ಭನೆ ಸುಡುಕಿ 
ಫಹಗಿಲು ಫಡಿದಹಗ ಄ಸಬಗೆ ಅವಾಮಿ ಕಹದಿತುಿ.  

ಮಹಯೊೇ ಮಷಹಾದ ಸೆಂಗಷನುನ ಕಂಡು ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಕಂಗಹಲಹದಳು. ಆದು ವಹಭಯಹಮಯ 
ಭನೆಮಲಿೆೇ ಎಂದು ಄ಳು ಕೆೇಸಬದಹಗ ಄ಯು ಇ ಭನೆ ಭಹರಿ ಸೊೇಗಿಯುುದಹಗಿಮೂ ಄ಯು 
ಇಗ ಎಲಿ್ಲದಹದಯೆಂದು ತ್ತಸಬಮದು ಎಂದಹಗ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ಅಘಾತಹಯಿತು. ಎಲಿ್ಲಗೆ ಸೊೇಗಿಯಫಸುದು 
ಎಂದುಕೊಳುಳತಿ ಄ಲಿ್ಲಂದ ಭುಂದೆ ನಡೆದಳು. ಄ಸಬಗೆ ಶಿೇಲಹಳ ನೆನು ಫಸುಹಗಿ ಕಹಡಿತು. 
಄ಳು ಆದಿದದದಯೆ ತನನ ಭನೆಮಯನುನ ಸೆೇಗಹದಯೂ ಸುಡುಕಿ ಕೊಡುತ್ತಿದದಳು. ಇಗ ತ್ಹನು ಫಬಂಟ್ಟ, 
಄ತಿ ಶಿೇಲಹಳೂ ಆಲಿ, ಆತಿ ಭನೆಮಯೂ ಆಲಿ ಏನು ಭಹಡಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಚಿಷುತಿ ಫಸ್ 
ಷಹಿುಂಡ್ ಗೆ ಫಂದಳು.  

ಅ ದಹರಿಮಹಗಿ ಸೊೇಗುತ್ತಿದದ ಭಹಳೆಯಫಬಸಬಗೆ ಫಬಳ ೇೆ ಕುಸಬತ್ತದದ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ ಕಂಡು 
ಮಹಕೊೇ ಄ಳನುನ ಭಹತನಹಡಿಷು ಭನಷಹಾಯಿತು. ಄ಳ ಫಸಬ ಫಂದು ಄ಳಹಾಯು ತಂದೆ 
ತ್ಹಯಿ ಸೆಷಯೆೇನು ಎಂದೆಲಿ ವಿಚಹರಿಸಿದಹಗ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ಎಯಡು ಶಿಗಸಬಂದ ಹಂದಿಮಲೆಿೇ 



46 
 

ಭಹತನಹಡಿ ಄ಬಹಾಷಹಗಿ ಕನನಡ ಷೆಲ ಭಯೆತು ಸೊೇಗಿತುಿ. ಅದಯೂ ಹಂದಿ ಮಶಿರತ ಕನನಡದಲಿ್ಲ 
ತನನ ಕಥೆಮನೆನಲ ಿ ಸೆೇಸಬದ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ತನನ ತಂದೆ ವಹಭಯಹಮಯು ಎಂದಹಗ  ಅ ಭಹಳೆಗೆ 
ಮಂಚು ಸೊಡೆದಂತ್ಹಗಿತು.ಿ ಄ಂದಯೆ ಆಳು ತನನ ಭಗಳ ೇೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಷೂಕ್ಷ್ಮಹಗಿ ಄ಳನುನ 
ನೊೇಡತ್ೊಡಗಿದಯು. ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ಄ಯು ಮಹಕೆ ಸಹಗೆ ನೊೇಡುತ್ತಿದಹದಯೆಂದು ತ್ತಸಬಮದೆ ಄ಯನೆನೇ 
ಮಕಿ ಮಕಿ ನೊೇಡಿದಳು. ಅ ಭಹಳ  ೆ಄ಳ ಸತಿ್ತಯ ಫಂದು ಕುಸಬತು ಄ಳ ಕೆೈ ಹಡಿದು ತನನ ಭನೆಗೆ 
ಫಯುತ್ತಿಮಹ ಎಂದು ಕೆೇಸಬದಯು. ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೂ ಷಧಾದ ಭಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಮ ಫೆೇಕಹಗಿತುಿ. ಸಹಗಹಗಿ ಅ 
ಭಹಳೆಮ ಜೊತ್ೆ ಄ಯ ಭನೆಗೆ ಸೊೇದಳು.  

಄ಸಬಗೆ ಉಟ್ ಕೊಟ್ುಿ ಷಹನನ ಭಹಡಿಸಿ ಄ಳ ಫಸಬ ಆದದ ಆನೊನಂದು ಜೊತ್ೆ ಫಟೆಿಮನುನ ಸಹಕಿ 
ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ ಭುದಹದಡಿದಳು. ಅ ಭನೆಮಲ್ಲ ಿ ಫೆೇಯೆ ಮಹಯೂ ಆಯಲ್ಲಲಿ. ಄ಶೊಿತಿ್ತಗೆ ಫಬ 
ಗಂಡಷು, ಜಮಂತ್ತ ಎನುನತ್ಹ ಿಳ ಫಂದ. ಅ ಭಹಳ  ೆತಕ್ಷ್ಣ ಸೊೇಗಿ ಄ನನುನ ಭಹತನಹಡಿಷು 
ರಿೇತ್ತ ಕಂಡಹಗ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ಅತ ಄ಳ ಗಂಡನಯಫೆೇಕೆನಸಿತು.  

ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ ಕಂಡು ಮಹರಿೇಕೆ ಆಲಹಿುಕೆ ಆದಹದಳ  ೆಎಂದಹಗ ಹ ಮಹಯೂ ಆಲಿ ಅಕೆಗೆ ನಭಿ 
ಭನೆಮಲಿ್ಲ ಆಯಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಭನೆಕೆಲಷದಲ್ಲಿ ಷಸಹಮ ಭಹಡಹಿಳ  ೆಎಂದಹಗ ಄ಳ ಗಂಡ ಸಹಗೆಲಿ ಸಿಕಕ 
ಸಿಕಕಯನೆನಲಿ ಭನೆಗೆ ಕಯೆದುಕೊಂಡು  ಫಯಫೆೇಡ. ಄ಶೆಿೇ ಄ಲಿ ಆಂಥಯನೆನಲಿ ನಂಫಫೆೇಡ. ತನಗೆ 
ಮಹಯೂ ಆಲಿ ಄ನೊನೇದು ಅಮ್ಮೇಲೆ ಄ಳ ಭನೆಮಯು ಫಂದು ಯಹದಹಧಂತ ಭಹಡೊೇದು ಎಲ ಿ
ಫೆೇಡ. ನಹಳೆನೆೇ ಄ಳನುನ ಕಳುಹಸಿಬಿಡು ಎಂದಹಗ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಗೆ ನೊೇಹಯಿತು. ಸೆೇಗೆ ಸೆೇಳಲ್ಲ 
ತ್ಹನು ಳ ಳೆಮ ಸುಡುಗಿ ಎಂದು, ಸೆೇಸಬದಯೆ ನಂಫುತ್ಹಿಯೆಯೇ. ಸೆೇಗಹದಯೂ ಭಹಡಿ ತನನ 
ಭನೆಮಯನುನ ತ್ಹನು ಸುಡುಕಲೆೇ ಫೆೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ಕುಸಬತಲೆಿೇ ಯಗಿದಳು. 

ಯಹತ್ತರ ಭಲಗಿದ ಜಮಂತ್ತಗೆ ಹಂದಿನ ನೆನಹಯಿತು. ಭದುೆಗೆ ಭುನನ ತ್ಹನು ಫಬ ಄ನಾ 
ಕೊೇಮನನನುನ ಪ್ಪರೇತ್ತಸಿದುದ ತ್ಹನು ಫಷುರಿ ಎಂದು ತ್ತಸಬದಹಗ ಄ನು ತನನನುನ ಬಿಟ್ುಿ 
ಒಡಿಸೊೇಗಿದುದ ನಂತಯ ತನನ ತ್ಹಯಿ ತನನನುನ ತನನ ಚಿಕಕಭಿನ ಭನೆಗೆ ಕಳುಹಸಿದುದ ಄ಲೆಿೇ ತ್ಹನು 
ಷೂಲಗಿತ್ತಿಮ  ಷಸಹಮದಿಂದ ಸೆತಿ್ತದುದ ನಂತಯ ಷಭಹಜಕೆಕ ಸೆದರಿ ಅ ಸೆಣುಣ ಭಗುನುನ 
ಮಹರಿಗಹದಯೂ ಕೊಡುಂತ್ೆ ಄ಸಬಗೆ ದುಡುಡ ಕೊಟ್ಟಿದುದ ನೆನಹಯಿತು.  

಄ದಯ ನಂತಯ ತನನ ಭದುೆ ಫೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಡುಗನ ಜೊತ್ೆ ಭದುೆಮಹಗಿದುದ ಭದುೆಮಹಗಿ 
ನಹಲೆಕೈದು ಶಿಗಳಹಗಿದದಯೂ ಭಕಕಳಹಗಿಯಲ್ಲಲಿ. ತ್ಹನು ಭಹಡಿದ ಹದಿಂದಹಗಿ ತನಗೆ 
ಭಕಕಳಹಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡು ಜಮಂತ್ತ ಫಸುಹಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದದಳು. ನಂತಯ ಗಂಡನಗೆ ಇ 
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ಉರಿಗೆ ಗಿ ಅದಹಗ ತನನ ಭಗು ಸಿಕಕಯೆ ಄ದನೆನೇ ದತು ಿ ತ್ೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಯೇಚನೆ ಕೂಡ 
ಭಹಡಿದದಳು. ಅದಯೆ ಗಂಡನಗೆ ಭಹತರ ಄ದು ತನನದೆೇ ಭಗು ಎಂದು ತ್ತಸಬಷಫಹಯದು ಎಂದೆಲಿ 
಄ಂದುಕೊಂಡಿದದಳು. ಄ದಕಹಕಗಿ ಅ ಷೂಲಗಿತ್ತಿಮನುನ ಗುಟಹಿಗಿ ವಿಚಹರಿಸಿದಹಗ ಄ಳು ಭಗುನುನ 
ಕಷದ ತ್ೊಟ್ಟಿಮಲ್ಲಿ ಸಹಕಿದುದ ವಹಭಯಹಮಯು ಄ದನೆನತಿ್ತಕೊಂಡು ಸೊೇಗುಯೆಗೂ ತ್ಹನು 
ಭಯೆಮಲೆಿೇ ನಂತು ನೊೇಡಿದುದ ಎಲಿ ಸೆೇಸಬದಳು. ಄ಯನುನ ಸುಡುಕಿಕೊಂಡು ಫಂದಹಗ ಄ಯು 
ಉಯು ಬಿಟ್ುಿ ಸೊೇಗಿದದಯು.  

಄ದಯ ನಂತಯ ಅ ಭಗುವಿನ ಅಷೆಮನೆನೇ ಬಿಟ್ಿಸಬಗೆ ಇಗ ಅಕಸಿಿಕಹಗಿ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಸಿಕಿಕ ತನನ 
ತಂದೆ ವಹಭಯಹಮಯು ಎಂದಹಗ ತನನ ಭಗುನುನ ಷಹಕುತ್ತದಿದ ಄ದೆೇ ವಹಭಯಹಮಯ ಭಗಳು 
ಎಂದು ತ್ತಸಬದು ಜಮಂತ್ತಗೆ ಅವಾಮಿಹಗಿತುಿ. ಕೊನೆಗೂ ತನನ ಭಗು ತನಗೆ ದಕಿಕತು. ಅದಯೆ ತನನ 
ಗಂಡನನುನ ಸೆೇಗೆ ಪ್ಪಷುುದು ಎಂದು ಄ಸಬಗೆ ತ್ತಸಬಮಲ್ಲಲಿ. ಄ದು ತನನ ಭಗು ಎಂದು 
ಸೆೇಳುಂತ್ೆಮೂ  ಆಯಲ್ಲಲಿ. ಅದಯೂ ಷೆಲ ದಿನಹದಯೂ ನಭಿ ಜೊತ್ೆಮಲ್ಲಿಯಲ್ಲ. ಭಕಕಳ ಅಟ್, 
ನಗು ಆಲಿದೆ ಇ ಭನೆ ಬಣಗುಟ್ುಿತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಿರಿಮಹಗಿ ಕೆೇಸಬಕೊಂಡಳು. ಕೊನೆಗೆ ಅತ  
ಫೆೇಕಹಯಿತು. ಅದಯೂ ಏನಹದಯೂ ಯಹದಹಧಂತ ಅದಯೆ ತ್ಹನು ಜಹಫಹದಯನಲಿ ಎಂದೂ ಸೆೇಸಬದ. 

ಭಯುದಿನ ಜಮಂತ್ತ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ದೆೇಷಹಥನಕೆಕ ಸೊೇದಳು. ಄ಲಿ್ಲ ರದಕ್ಷಿಣೆ 
ಸಹಕುತ್ತಿದಹದಗ ಄ದೆೇ ತ್ಹನೆೇ ದೆೇಷಹಥನಕೆಕ ಫಂದಿದದ ಷುಗುಣಹ ಧಹವಿಸಿ ಫಂದು ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ 
಄ಪ್ಪಕೊಂಡು ನೇನು ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮಲಿೆೇ ಎಂದಹಗ ಄ಳು ಄ಭಹಿ ಎಂದು ಷಂತ್ೊೇಶದಿಂದ 
ಬಿಗಿದಪ್ಪದಳು, ಆದನುನ ನೊೇಡಿದ ಜಮಂತ್ತಗೆ ಗಯ ಫಡಿದಂತ್ಹಯಿತು. ಄ಯಾೇ ದೆೇಯೆೇ! 
ಇಗತ್ಹನೆೇ ತನನ ಭಗಳು ತನಗೆ ದೊಯಕಿದುದ ಭತ್ೆ ಿ ತನನಂದ ದೂಯ ಅಗುಳ ೇೆ ಎಂದು 
ಅತಂಕಗೊಂಡಳು. ಅದಯೆ ಅಭಿ ಸಿಕಿಕದ ಷಂತ್ೊೇಶದಲ್ಲ ಿಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಜಮಂತ್ತಮನುನ ಭಯೆತ್ತದದಳು.  

ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ ಭುದಿದಷುತ್ತಿದದ ಷುಗುಣಹಳನುನ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಯಿಂದ ದೂಯ ಭಹಡಲು ಜಮಂತ್ತ 
ರಮತ್ತನಸಿದಹಗ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮ ಜಮಂತ್ತಮನುನ ತಡೆದು ಄ಳ ೇೆ ತನನ ಅಭಿನೆಂದೂ ತನಗೆ ಷಸಹಮ 
ಭಹಡಿದದಕೆಕ ಧನಾಹದ ಸೆೇಸಬದಳು ಸಹಗೂ ಷುಗುಣಹಗೆ ಜಮಂತ್ತಮ ರಿಚಮ ಭಹಡಿಸಿದಳು. 
ಷುಗುಣಹಳೂ ತನನ ಭಗಳನುನ ಕಹಹಡಿದದಕೆಕ ಧನಾಹದ ತ್ತಸಬಸಿದಳು. ನೇನು ಕಹಣೆಮಹದ 
ದಿನದಿಂದ ದಿನಹ ದೆೇಷಹಥನಕೆಕ ಫಂದು ಎಲಿ್ಲದದಯೂ ತನನ ಭಗಳು ಷುಯಕ್ಷಿತಹಗಿ ಭನೆಗೆ ಹಹಷು 
ಫಯುಂತ್ೆ ಭಹಡು ಎಂದು ದೆೇಯನುನ ಫೆೇಡಿಕೊಳುಳತಿ ಆದ ದೆ. ಄ದು ಆತುಿ ಪಲ್ಲಸಿತು ಎಂದು ಭತ್ೆ ಿ
ಭುದಹದಡಿದಳು.  
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ದೆೇರಿಗೆ ೂಜೆ ಭಹಡಿಸಿ ಬಹಗಾಲಕ್ಷಿಮಮನುನ ಭನೆಗೆ ಕಯೆದೊಮುಾುದನುನ ಜಮಂತ್ತ ಭೂಕ 
ೆರೇಕ್ಷ್ಕಳಂತ್ೆ ನಂತು ನೊೇಡಿದಳು. ತನನ ಭಗುನುನ ತನನ ಭಗು ಎಂದು ಸೆೇಸಬಕೊಳಳಲಹಯದ ತನನ 
ರಿಸಿಥತ್ತ ಕಂಡು ಕೆೈಕೆೈ ಹಷುಕಿಕೊಂಡಳು ಜಮಂತ್ತ. ಄ಳ ಕಣ್ಣಂದ ಂದೆೇ ಷಭನೆ ಕಣ್ಣೇಯು 
ಸರಿಮುತ್ತಿತುಿ. ತನನ ಭಗಳನುನ ಫೆೇಯೊಫಬ ಸೆಂಗಷು ಄ಳು ತನನ ಭಗಳು ಎಂದು ಕಯೆದುಕೊಂಡು 
ಸೊೇಗುತ್ತಿಯುುದು ನೊೇಡಿ ಄ಸಬಗೆ ಕಯುಳ ೇೆ ಕಿತು ಿಫಂದಂತ್ಹಯಿತು. 
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9. ಗೌಯಭಿನ ಕಿತ್ಹತ್ತ 

 

 

ಗೌಯಭಿ ಕಷ ಎಷೆಮಲು ಭನೆಯಿಂದ ಸೊಯ ಫಂದಯು. ಄ಯ ದೃಿಿ ಎದುಯು ಭನೆಮ ಕಡೆ 
ಸೊೇಯಿತು. ಅ ಭನೆಮ ಫಹಗಿಲು ತ್ೆಯೆದಿತುಿ. ಄ಯೆ! ಮೊನೆನ  ತ್ಹನೆೇ ಅ ಭನೆಮಲಿ್ಲದದ ನಹಲೆಕೈದು 
಄ವಿಹಹತ ಗಂಡಷಯು ಭನೆ ಖಹಲ್ಲ ಭಹಡಿಕೊಂಡು ಸೊೇಗಿದದಯು. ಄ಶಿಯಲೆಿೇ ಫೆೇಯೆಮಯು 
ಫಂದಹರ ಎಂದು ಄ನುಭಹನದಿಂದ ಕಿಟ್ಕಿಮತಿ ಕಣಹಣಡಿಸಿದಯು.  

ಅದಯೆ ಕಿಟ್ಕಿಗಳು ಭುಚಿಾದದು. ಸೊಯಗೆ ಮಹಯ ಚಲ್ಲಮೂ ಕಹಣಲ್ಲಲಿ. ಳ ಳೆಮದೆೇ ಅಯಿತು. ಇ 
ಭನೆ ಕಟ್ಟಿದಹಗಿನಂದ ಅ ಭನೆಮ ಳಗೆ ಸೆೇಗಿದೆ ಎಂದು ನೊೇಡಫೆೇಕೆಂದು ಫಸಳ ಅಷೆಯಿತುಿ. ಅ 
ಭನೆ ನೊೇಡಿ ಫಂದಯೆಲಿಯೂ ಫಸಳ ಚೆನಹನಗಿದೆ ಄ದು್ತಹಗಿದೆ ಎಂದೆಲಿ ಸೆೇಳುುದನುನ ನೊೇಡಿ 
 ಅ ಭನೆಮನುನ ನೊೇಡಫೆೇಕೆಂಫ ಅಷೆ ಭತಿಶುಿ ಸೆಚಹಾಯಿತು.  

ಅದಯೆ ತನನ ಭಗ ಷುಂದಯನಗೂ ಅ ಭನೆಮ ಡೆಮನಗೂ ಮಹುದೊೇ ಕ್ಷ್ುಲಿಕ ಕಹಯಣಕೆಕ 
ಜಗಳಹಗಿ ಭನಷಹಿಹಗಿತುಿ. ಸಹಗಹಗಿ ಎದುಯು ಭನೆಮಯಹದಯೂ ತಭಗೆ ಗೃಸ ರೆೇವಕೆಕ 
ಅಭಂತರಣವಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಆದರಿಂದಹಗಿ ಅ ಭನೆ ಸೆೇಗಿದೆ ಎಂದು ನೊೇಡು ಄ಕಹವ ಗೌಯಭಿನಗೆ 
ತಪ್ಪತುಿ. ಅದಯೂ ಮಹತ್ಹಿದಯೂ ಂದು ದಿನ ನೊೇಡೆೇ ನೊೇಡುತ್ೆಿೇನೆ ಎಂದು ವಿವಹೆಷವಿತು.ಿ  

ಅದಯೆ ಅ ಭನೆಮಯು ಹಸಿಷಲು ಫಂದ ಅಯು ತ್ತಂಗಳಲೆಿೇ ಅ ಭನೆಯಡೆಮನಗೆ ದುಫೆೈನಲ್ಲ ಿ
ಈತಿಭ ಕೆಲಷ ಸಿಕಿಕದುದರಿಂದ ಇ ಭನೆಮನುನ ಫಹಡಿಗೆಗೆ ಕೊಟ್ುಿ  ದುಫೆೈ ಷೆೇರಿದದಯು.  ಅ ಭನೆಗೆ 
ಫಹಡಿಗೆಗೆ ಕುಟ್ುಂಫ  ಫಂದಯೆ  ಗೌಯಭಿ ಄ಯನುನ ಭಹತನಹಡಿಷು ನೆದಿಂದ ಭನೆ ನೊೇಡು 
ಯೇಜನೆ ಸಹಕಿಕೊಂಡಿದದಯು. 

 ಅದಯೆ ಫೊಬಫಬ ಗಂಡಷಯೆೇ ಫಯತ್ೊಡಗಿದಹಗ ಄ಯ ಯೇಜನೆ ತಲೆಕೆಳಗಹಯಿತು. ಕರಮ್ಮೇಣ ಅ 
ಅಷೆ ಕೆೈಗೂಡಲಹಯದು ಎಂದು ಄ದಕೆಕ ಎಳುಳ ನೇಯು ಬಿಟ್ಟಿದದಯು. ಅದಯೆ ಆತುಿ ಭನೆಮ ಫಹಗಿಲು 
ತ್ೆಯೆದೆೇ ಆದುದದುದ ಗೌಯಭಿನಲ್ಲಿದದ ಅಷೆ ಭತ್ೆ ಿ ಚಿಗುರಿತು. ಭಗ ಷೊಷೆ ಕೆಲಷಕೆಕ ಸೊೇಗಿದದಯು. 



50 
 

ಷೆಲದೂಯದಲಿ್ಲದದ ಆನೊನಂದು ಭನೆಮಯೂ ಕೆಲಷಕೆಕ ಸೊೇಗಿಮಹಗಿತು.ಿ ಮಹಯೂ 
ನೊೇಡುತ್ತಿಲಿಲಿ ಎಂದು ಖಹತ್ತರ ಡಿಸಿ ತಭಿ ಭನೆಗೆ ಬಿೇಗ ಸಹಕಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಎದುಯು ಭನೆಗೆ 
ಧಹವಿಸಿದಯು. ಭನೆಯಳಗೆ ಮಹಯಹದಯೂ ಆದಹದಯೆೇನೊೇ ಎಂದು ಆಣುಕಿದಯು. ಮಹಯೂ ಕಹಣಲ್ಲಲ ಿ
ಸಹಗೆೇ ಳಕಹಲ್ಲಟ್ುಿ ಕಳಳ ಫೆಕಿಕನಂತ್ೆ ಷುತಿಲೂ ನೊೇಡುತ್ಹ ಿ ನಡೆದಯು. ಸಹಲ್ಕ ನಜಹಗಿಮೂ 
ಚೆನಹನಗಿತು.ಿ ವಿವಹಲಹಗಿ ಗಹಸಬ ಫೆಳಕು ಚೆನಹನಗಿತು.ಿ  

ನೆಲದ ಮ್ಮೇಲೆ ಯಂಗೊೇಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದಂತ್ೆ  ಫಣಣ ಫಣಣದ ಸಹಷುಗಲ್ಲನಿಂದ ಭಹಡಿದ ರಿೇತ್ತ ಚೆನಹನಗಿತುಿ. 
ದೆೇಯ ಕೊೇಣೆಮೂ ವಿವಹಲಹಗಿತುಿ. ಅದಯೆ ಄ಲಿ್ಲ ದೆೇಯ ಕಹಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಟ್ಿಯೆ ಏನೂ ಆಯಲ್ಲಲಿ. 
಄ಲಿ್ಲಂದ ಄ಡಿಗೆ ಭನೆಗೆ ಫಂದಯು. ಄ಡಿಗೆ ಭನೆ ಄ರಿಗೆ ಫಸಳ ಹಡಿಸಿತು. ಅದಯೆ ಄ಲಿ್ಲದದ 
ಗಂಡಷಯು ಕೊಳಕು ಭಹಡಿ ಬಿಟ್ುಿ ಸೊೇಗಿದದಯು. ಛೆ! ಆಶುಿ ಚೆನಹನಗಿಯು ಭನೆಮನುನ ಗಂಡಷರಿಗೆ 
ಮಹತಕಹಕದಯೂ ಕೊಟ್ಿಯೊೇ ಎಂದುಕೊಳುಳತಿ ಭಲಗು ಕೊೇಣೆಮನುನ ನೊೇಡಲು ಸೊೇದಯು. 

ಆತಿ ಭನೆಮ ಫೊರೇಕರ್ ತ್ಹನು ಭನೆಗೆ ಬಿೇಗ ಸಹಕಲು ಭಯೆತದುದ ಜ್ಞಹಕಕೆಕ ಫಂದು ಭತ್ೆ ಿಭನೆಗೆ 
ಫಂದು ಬಿೇಗ ಸಹಕಿಕೊಂಡು ಸೊೇದ. ಄ನು ಳಗಿದದ ಗೌಯಭಿನನುನ ಗಡಿಬಿಡಿಮಲ್ಲ ಿ ನೊೇಡಲೆೇ 
ಆಲಿ.  ಗೌಯಭಿ ಭನೆ ನೊೇಡುುದಯಲ್ಲಿ ಎಶುಿ ತಲ್ಲಿೇನಯಹಗಿದದಯೆಂದಯೆ ಸೊಯಗೆ ಬಿೇಗ ಸಹಕಿದ ಷದುದ 
ಕೂಡ ಄ಯ ಕಿವಿಗೆ ಬಿೇಳಲ್ಲಲಿ.  ೂತ್ತಿ ಭನೆಮನುನ ನೊೇಡಿಮಹದ ಮ್ಮೇಲೆ ಆನುನ ಭನೆಗೆ 
ಸೊೇಗಫೆೇಕು, ಄ಡಿಗೆ ಭಹಡಫೆೇಕು ಎಂದು ಯೇಚಿಷುತ ಿಫಹಗಿಲ ಫಸಬ ಫಂದಯೆ ಫಹಗಿಲು ಭುಚಿಾತುಿ!  

ಫಹಗಿಲನುನ ತ್ೆಯೆಮಲು ನೊೇಡಿದಯು, ಅಗಲ್ಲಲಿ. ಗೌಯಭಿನಗೆ ಬಮಹಯಿತು. ಮಹಯಹದಯೂ 
ಫಂದು ಬಿೇಗ ಸಹಕಿದಯೊೇ ಎಂದು ಭತ್ೆ ಿಭತ್ೆ ಿರಮತನ ಭಹಡಿದಯು, ಫಹಗಿಲನುನ ತಟ್ಟಿದಯು. ನಹನು 
ಳಗೆ ಆದಿದೇನ.  ಫಹಗಿಲು ತ್ೆಗಿೇರಿ ಎಂದು ಜೊೇಯಹಗಿ ಫಹಗಿಲು ಫಡಿಮಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಯು. 
ರತುಾತಿಯ ಫಹಯದೆ ಆಯುುದನುನ ಕಂಡು ಕಿಟ್ಕಿ ತ್ೆಯೆದು ನೊೇಡಿದಯು. ಸೊಯಗೆ ಮಹಯೂ ಆಯಲ್ಲಲಿ.    

಄ಯಾೇ ದೆೇಯೆೇ ಏನಹಗಿ ಸೊೇಯಿತು, ಮಹಯಹದಯೂ ಕಹಹಡಿ ಎಂದು ಕಿಟ್ಕಿ ಫಸಬ ನಂತು 
ಜೊೇಯಹಗಿ ಕಿಯುಚತ್ೊಡಗಿದಯು. ಅದಯೆ ಄ಲಿ್ಲ ಮಹಯಹದಯೂ ಆದದಯಲಿೆೇ ಷಸಹಮ ಭಹಡುುದು 
ಎಲಿಯೂ ಕೆಲಷಕೆಕ ಸೊೇಗುಯೆೇ. ದೆೇಯೆೇ ತ್ಹನೆಂತಸ ತು ಭಹಡಿ ಬಿಟೆಿ.  ತನನ ಗತ್ತಯೇನು ? 

ಬಿೇಗ ತ್ೆಗೆದಯು ಬಿೇಗ ಸಹಕಲು ಫಯುತ್ಹಿಯೆಂದು ತನಗಹಾಕೆ ಸೊಳೆಮಲ್ಲಲಿ? ಷಹಮಂಕಹಲ ತನನ 
ಭಗ ಷೊಷೆ ಫಯುಯೆಗೂ ತ್ಹನು ಸೊಟೆಿಗಿಲದಿೆ ಆಲಿ್ಲ ಬಿದಿದಯಫೆೇಕೆ ಎಂಫ ಯೇಚನೆಯಿಂದ ತಲೆ 
ಗಿಯೆರಂದಿತು. ತನಗೆ ಬಿೇಪ್ಪ ಫೆೇಯೆ ಆದೆ. ಭಹತ್ೆರ ತ್ೆಗೆದುಕೊಳಳದಿದದಯೆ ಕಶಿ,  ಏನು  ಭಹಡುುದು 
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ಎಂದು ಯೇಚನೆ ಭಹಡಿದಯು. ಮಹರಿಗಹದಯೂ ಫೇನ್ ಭಹಡೊೇಣ ಎಂದಯೆ ಫೇನ್ ಭನೆಮಲೆಿೇ 
 ಬಿಟ್ಟಿದದಯು. ಎಂಥ ೆದುದ ಕೆಲಷ ಭಹಡಿಬಿಟೆಿ, ಅಯಹಭಹಗಿ ಭನೆಮಲ್ಲ ಿ ಆಯಫೆೇಕಹದಳು ಅಷೆಗೆ 
ಫಲ್ಲ ಬಿದುದ ಭನೆ ನೊೇಡಲು ಫಂದು ಇಗ  ಸೊಟೆಿಗಿಲಿದೆ ಈಹಷ ಆಯಫೆೇಕಹಯಿತಲಿ ನನನ 
ಹರಯಫಧ  ಕಭಿ, ಄ದಕೆಕ ಆಯಫೆೇಕು  ಄ತ್ತ  ಅಷೆ ಗತ್ತಕೆೇಡು  ಎನುನುದು. ಭಗನಗೆ ತ್ಹನಲಿ್ಲಗೆ 
 ಫಂದುದು ಗೊತ್ಹಿದಯೆ ಷುಭಿನಯುನೆ? ತನನ ೆದುದತನಕೆಕ ನಗುುದಿಲಿೆೇ, ಷೊಷೆಮ ಎದುಯು 
ತನನ ಭಮಹಿದೆ ಸೊೇಗುತಿಲ.ಿ ಄ಯು ಫಯುುದಯೊಳಗೆ ಆಲಿ್ಲಂದ ಸೆೇಗಹದಯೂ  ಭಹಡಿ  ಸೊಯ 
ಸೊೇಗಫೆೇಕು ಎಂದುಕೊಳುಳತಿ  ಏನೊೇ ಸೊಳೆದಯಂತ್ೆ  ಹತಿ್ತಲ ಫಹಗಿಲತಿ  ಧಹವಿಸಿದಯು.  

ಅದಯೆ ಄ದಕೂಕ ಸೊಯಗಿನಂದ  ಬಿೇಗ  ಸಹಕಲಹಗಿತು.ಿ  ಕಿಟ್ಕಿಗಳೂೆೇ  ಆನೂನ ಸೊಷದಹಗಿದದರಿಂದ 
 ಗಟ್ಟಿಭುಟಹಿಗಿದದು. ತ್ಹನು ಭಗ ಫಯುಯೆಗೆ ಆಲೆಿೇ ಕೊಳೆಮಫೆೇಕೆ ಎಂದು ಭುಜುಗಯ ಟ್ಿಯು. 
ಬಮದಿಂದ ಗಂಟ್ಲು ಣಗತ್ೊಡಗಿತು.ಿ ನೇಯಹದಯೂ ಆದೆಯೇ ಎಂದು ಄ಡಿಗೆ ಭನೆಮ ೆೈು 
ತ್ತಯುಗಿಸಿದಯು, ನೇಯು ಫಯುತ್ತಿದುದದನುನ ಕಂಡು ಄ಫಹಬ! ಸೊಟೆಿಗೆೇನೂ ಆಲಿದಿದದಯೂ ನೇಯಹದಯೂ 
ಆದೆಮಲ ಿಎಂದು ಷಭಹಧಹನ ಟ್ುಿಕೊಂಡಯು. ತ್ಹನು ಆಲಿ್ಲಗೆೇಕೆ ಫಂದೆ ಎಂದಯೆ ಭಗನಗೆ ಏನು 
ಸೆೇಳುುದು ಎಂದು ಯೇಚಿಷುತ ಿಕುಸಬತಯು.  

ಅಗಹಗ ಮಹಯಹದಯೂ ನೊೇಡಲು ಸಿಗುಯೆನೊೇ ಎಂದು ಕಿಟ್ಕಿಯಿಂದ ಸೊಯಗೆ ನೊೇಡುತ್ಹ ಿ
ಕುಸಬತಯು. ತನನ ಗರಸಚಹಯಕೆಕ ಪ್ೇಸ್ಿ ಭಹಾನ್ ಕೂಡ ತ್ಹನು ಇ ಭನೆಗೆ ಫಯು ಮೊದಲೆೇ ಫಂದು 
ಸೊೇಗಿದದ. ಸಹಗೆ ನೊೇಡಿದಯೆ ಳ ಳೆಮದೆೇ ಅಯಿತು. ಄ನು ತ್ಹನಯು ರಿಸಿಥತ್ತ ನೊೇಡಿ ಉಯೆಲ ಿ
ಡಂಗುಯ ಷಹರಿ ನಗುುದಿಲಿೆೇ. ಆಯು ಭೂಯು ನಹಲುಕ ಭನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿಯೂ ಕೆಲಷಕೆಕ 
ಸೊೇಗುಯೆೇ. ಅದದರಿಂದ ತಭಿ ಭನೆಮನೊನಂದು ಬಿಟ್ಿಯೆ ಎಲಿ ಭನೆಗಸಬಗೂ ಬಿೇಗ, ಹೇಗಹಗಿ 
ಮಹಯೂ ಫಯಲಹಯಯು. 

ತಭಿ ಭಗ ಮಹಹಗಲೂ ಮೊಫೆೈಲ್ಕ ಫೇನ್ ಸತ್ತಿಯ ಆಟ್ುಿಕೊಳಳಫೆೇಕು ಎಂದು ಸೆೇಳುತಿ್ತದದ. ತ್ಹನು 
ಭಹತರ ಄ದನುನ ಟೆೇಫಲ್ಕ ಮ್ಮೇಲ್ಲಟ್ುಿ ತನನ ಕೆಲಷದಲ್ಲ ಿ ಭುಳುಗಿಬಿಡುತ್ತಿದ ದೆ. ಇಗ ಄ದಯ ಫೆಲೆ 
ಗೊತ್ಹಿಗುತ್ತಿದೆ ಄ನು ಮಹಕೆ ಸಹಗೆ ಸೆೇಳುತಿ್ತದದ ಎಂದು ಄ನಸಿ ಄ನ ಭಹತು ಕೆೇಳದದಕೆಕ 
 ವಹಾತ್ಹಿಗೊಂಡಯು. ತನನ ರಿಸಿಥತ್ತ ಬಿಸಿ ತುದಂತ್ೆ ನುಂಗಲೂ ಈಗುಳಲೂ ಅಗದ ಸಿಥತ್ತ ಜನಯ 
ಷಸಹಮ ಕೆೇಸಬದಯೆ ನಗೆಹಟ್ಲು,  ಕೆೇಳದಿದದಯೆ ಆಲೆಿೇ ಕೊಳೆಮಫೆೇಕು. ಏನು ಭಹಡುುದು ಎಂದು 
ಯೇಚಿಷುತ ಿಕುಸಬತಲೆಿೇ ನದೆದ ಸೊೇದಯು.  
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ಭಧಹಾಸನ ಎಯಡು ಗಂಟೆಗೆ  ಸಸಿವಿನಂದ ಎಚಾಯಹಯಿತು. ಮೊದಲು ತ್ಹನೆಲಿ್ಲದೆದೇನೆ ಎಂಫುದೆೇ 
಄ರಿಹಗಲ್ಲಲಿ.  ನಂತಯ ಷುತಿಲೂ ನೊೇಡಿದಹಗ ಹಷಿ ಸಿಥತ್ತಮ ಄ರಿಹಗಿ ಕಸಿವಿಸಿಗೊಂಡಯು. ಛೆ! 
ಆದು ಕನಷಹಗಿದದಯೆ ಚೆನಹನಗಿತು ಿ ಎಂದುಕೊಂಡಯು. ಭತ್ೆ ಿ ಕಿಟ್ಕಿಯಿಂದ ಕಣುಣ ಸಹಯಿಸಿ ಷುತ ಿ
ನೊೇಡಿದಯು, ಯಣಯಣ ಬಿಸಿಲು. ಂದು ಕಹಗೆ ಕೂಡ ಕಹಣಲ್ಲಲಿ. ಆಂಥಸ ಷುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲ ಿ
ಮಹಯನಹನದಯೂ ನರಿೇಕ್ಷಿಷುುದು ಭೂಖಿತನ. ಆನೂನ ಷಂಜೆಮಯೆಗೆ ನೇಯೆೇ ಗತ್ತ ಎಂದುಕೊಂಡು  
ಎದುದ ಭತ್ೆ ಿ ಸೊಟೆಿತುಂಫಹ ನೇಯು ಕುಡಿದಯು.  

ತಲೆ ತ್ತಯುಗತ್ೊಡಗಿತುಿ. ಬಿೇಪ್ಪ ಭಹತ್ೆರ  ತ್ೆಗೆದುಕೊಳುಳ ಷಭಮ, ಏನು ಭಹಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟೆಿ,  
ನೊೇಡಿದ ಜನ ನಗುುದಿಲಿೆೇ ತನನ ರಿಸಿಥತ್ತಗೆ ಎಂದು ನಹಚಿಕೆ ಟ್ುಿಕೊಂಡಯು. ಏನು ಭಹಡಲೂ 
ಅಗದೆ ನಷಾಸಹಮಕಯಹಗಿ ಭತ್ೆಿ ಭತ್ೆ ಿ ಭನೆಮನುನ ನೊೇಡತ್ೊಡಗಿದಯು. ಇಗ ಄ರಿಗೆ 
ಭನೆಮನುನ ನೊೇಡಲೂ ಈತ್ಹಾಸವಿಯಲ್ಲಲಿ. ಅದಯೂ ಷಭಮ ಕಳೆಮಫೆೇಕಲಿ ಎಂದು ಄ತಿ್ತಂದಿತ ಿ
಄ಡಹಡಡತ್ೊಡಗಿದಯು. ಷೆಲ ಷಭಮದ ನಂತಯ ತಲೆಷುತು ಿಫಂದಂತ್ಹಯಿತು. 

ಷಂಜೆ ಐದುಯೆಗೆ ಭಗ ಷೊಷೆ ಕೆಲಷ ಭುಗಿಸಿ ಭನೆಗೆ ಫಂದಯು. ಫೆಲ್ಕ ಭಹಡಿದಯೆ ಄ಭಿ ಫಹಗಿಲೆೇ 
ತ್ೆಯೆಮುತ್ತಿಲಿ. ಷುಂದಯನಗೆ ತನನ ಄ಭಿನಗೆೇನಹದಯೂ ಅಯಿತ್ೆೇ, ಮೊದಲೆೇ ಬಿೇಪ್ಪ ಆದೆ ಎಂದು 
ಅತಂಕಹಯಿತು. ಕಿಟ್ಕಿಮ ಫಸಬ ಫಂದು ಄ಭಿ, ಄ಭಹಿ ಎಂದು ಕಯೆದಯೂ  ಈತಿಯವಿಲಿ. ಷೊಷೆ 
ಪಹಲುೆ ಣ್ಮೂ ಄ತ್ೆ,ಿ ಄ತ್ೆಿ  ಫಹಗಿಲು ತ್ೆಗಿೇರಿ ಎಂದು ಕಯೆದಳು.  

ಷುಂದಯ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಧಹವಿಸಿ ತನನ ಕಹರಿನಲ್ಲಿದದ ಭನೆಮ ಆನೊನಂದು ಬಿೇಗದ  ಕೆೈ 
ತ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿೇಗ ತ್ೆಗೆದು ಳಧಹವಿಸಿದ. ಎಲ್ಲಿ ನೊೇಡಿದಯೂ ತನನ ತ್ಹಯಿಮ ಷುಸಬವಿಲ.ಿ ಄ಭಿ 
ಎಲಿ್ಲ ಸೊೇದಯು ಎಂದು ಄ಭಿನ ಮೊಫೆೈಲ್ಕ ನಂಫರಿಗೆ ಫೇನ್ ಭಹಡಿದ. ಄ಲೆಿೇ ಟೆೇಫಲ್ಕ ಮ್ಮೇಲ್ಲದದ 
ಗೌಯಭಿನ ಫೇನ್ ರಿಂಗಣ್ಸಿತು. ಄ದನುನ ಕಂಡ ಷುಂದಯನಗೆ ಸಿಟ್ುಿ ಫಯತ್ೊಡಗಿತು.  

ಫೇನ್ ತನನ ಸತಿ್ತಯೆೇ ಆಟ್ುಿಕೊಳುಳ ಎಂದು ಎಶುಿ ಸೆೇಸಬದಯೂ ಄ಭಿ ಕೆೇಳುುದೆೇ ಆಲಿ. ಇಗ 
ಏನು ಭಹಡಲ್ಲ ಮಹಯನುನ ಕೆೇಳುುದು ಄ಭಿ ಎಲಿ್ಲ ಸೊೇಗಿಯಫಸುದು ಎಂದು ಯೇಚಿಷತ್ೊಡಗಿದ. 
ಆತಿ ಪಹಲುೆ ಣ್  ಕೂಡ ತನನ ಄ತ್ೆಮಿನುನ ಸುಡುಕತ್ೊಡಗಿದಳು. ಸೊಟೆಿ ಚುಯುಗುಟ್ುಿತ್ತಿತು,ಿ  ಷುಷು ಿ
ಕೂಡ ಅಗಿತುಿ ಅದಯೆ ಄ತ್ೆಿ ಎಲಿ್ಲದಹದಯೆ ಎಂದು ಗೊತ್ಹಿಗದೆ ಸೆೇಗೆ ತ್ತನುನುದು ಎಂದು ಯೇಚಿಸಿ 
ಭನೆಮ ಸೊಯ ಫಂದು ಷುತಿಲೂ ನೊೇಡಿದಳು.  
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ಎಲೂ ಿ ಮಹಯೂ ಕಹಣಲ್ಲಲಿ. ಷುಂದಯ ಕಹರಿನಲ್ಲ ಿ ಸೊೇಗಿ ತನನ ಄ಭಿ ಸೊೇಗುತ್ತದಿದ ಜಹಗಗಸಬಗೆಲಿ 
ಸೊೇಗಿ ನೊೇಡಿದ. ಄ಲೆಿಲೂಿ ತನನ ತ್ಹಯಿ ಕಹಣದುದ ಕಂಡು ಄ನಗೆ ವಿಚಿತರೆನಸಿತು. ಭನೆಗೆ ಬಿೇಗ 
ಸಹಕಿತು ಿ ಎಂದಯೆ ಄ಭಿ ಭನೆಯಿಂದ ಸೊಯಗೆಲೊಿೇ ಸೊೇಗಿದಹದಳ .ೆ ಅದಯೆ ಎಲಿ್ಲ ಎಂದು ಭಹತರ 
಄ನಗೆ ಸೊಳೆಮಲ್ಲಲಿ. 

ಪ್ಲ್ಲೇಷರಿಗೆ ದೂಯು ಕೊಡುುದು ಳ ಳೆಮದು ಎಂದು ಄ನಸಿ ಷುಂದಯ ಪ್ೇಲ್ಲಸ್ ಷೆಿೇವನ್ ಗೆ 
ಸೊೇದ.  ಆಲೆಿೇ ಎಲೊಿೇ ಸೊೇಗಿಯಫೆೇಕು ಫತ್ಹಿಯೆ ಬಿಡಿ. ಄ರಿಗೆ ಭನಸಿಾಗೆ ನೊೇಹಗುಂಥಹದುದ  
ಏನಹದಯೂ ನಡೆಯಿತ್ೆ ? ಄ತ್ೆಿ ಷೊಷೆ ಜಗಳ? ಎಂದು ಪ್ಲ್ಲೇಷಯು ಕೆೇಸಬದಯು. ಆಲಿ, ಄ಂಥಹದೆದೇನೂ 
ಅಗಿಲಿ, ಎಲಿ ಕಡೆ ಸುಡುಕಿದಹದಯಿತು ದಮವಿಟ್ುಿ ನನನ ಄ಭಿನನುನ ಸುಡುಕಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಷುಂದಯ 
ಕೆೇಸಬಕೊಂಡ. ಄ಯು ಫೇಟೊೇ ಕೊಡಿ ಎಂದಹಗ ಭನೆಗೆ ಸೊೇಗಿ ತಯುತ್ೆಿೇನೆ ಎಂದು ಭನೆಗೆ 
ಫಂದ.  

ಆತಿ ಪಹಲುೆ ಣ್ಮ ದೃಿಿ ಄ಕಷಹಿತ್ಹಿಗಿ ಎದುಯು ಭನೆಮ ಕಡೆ ಸೊೇಯಿತು. ಅ ಭನೆಗೆ ಬಿೇಗವಿತು ಿ
ಅದಯೆ ಕಿಟ್ಕಿಯಂದು ತ್ೆಯೆದಿತುಿ. ಮಹುದಕೂಕ ಂದು ಷಲ ನೊೇಡೊೇಣ ಎಂದು ಧಹವಿಸಿ ಫಂದು 
ಕಿಟ್ಕಿಮ ಭೂಲಕ ನೊೇಡಿದಯೆ ಗೌಯಭಿ ನೆಲದ ಮ್ಮೇಲೆ ಬಿದಿದದದಯು. ಪಹಲುೆ ಣ್ಗೆ ತನನ ಄ತ್ೆಿ 
ಬಿದಿದಯುುದನುನ ನೊೇಡಿ ಅಘಾತಹಗಿ ಕೊಲೆ, ಕೊಲೆ ಎಂದು ಄ಯಚಿದಳು. ಄ದೆೇ ಷಭಮಕೆಕ 
ಷುಂದಯ ಭನೆಗೆ ಫಂದ. ಸೆಂಡತ್ತ ಕಿಯುಚುತ್ತಿಯುುದನುನ ಕಂಡು ಄ತಿ ಧಹವಿಸಿದ.  

ನೊೇಡಿದಯೆ ತನನ ತ್ಹಯಿ ನೆಲದ ಮ್ಮೇಲೆ ಬಿದಿದಯುುದು ಕಂಡಿತು, ಕೂಡಲೆೇ ಪ್ಲ್ಲೇಷರಿಗೆ ಫೇನ್ 
ಭಹಡಿದ. ಪ್ಲ್ಲೇಷಯು ಫಂದು ಅ ಭನೆಮ ಬಿೇಗ ತ್ೆಗೆಸಿ ಗೌಯಭಿನ ಕಡೆ ಧಹವಿಸಿದಯು. ಎಲೂ ಿಯಕ ಿ
ಕಹಣಲ್ಲಲ,ಿ ಗೌಯಭಿನ ಮ್ಮೈ ಮ್ಮೇಲೂ ಗಹಮಗಸಬಯಲ್ಲಲಿ. ನಹಡಿ ಹಡಿದು ನೊೇಡಿದಯೆ ಗೌಯಭಿ 
ಜಿೇಂತಹಗಿಯುುದು ತ್ತಸಬಯಿತು. ಅಗ ಪ್ಲ್ಲೇಷಯು ಫಸುವ ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಯಫೆೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು 
ನೇಯನುನ ತಂದು ಭುಖದ ಮ್ಮೇಲೆ ಚಿಭುಕಿಸಿದಯು. 

ಗೌಯಭಿನಗೆ ರಜ್ಞೆ ಫಂದು ತನನ ಷುತಿಲೂ ಷೆೇರಿದ ಪ್ೇಲ್ಲಷಯನುನ ಕಂಡು ಸೆದರಿದಯು. ಮಹಯಭಿ 
ನಭಿನುನ ಕಿಡಹನುಪ್  ಭಹಡಿದುದ ಎಂದು ಪ್ಲ್ಲೇಷಯು ಕೆೇಸಬದಹಗ ಗೌಯಭಿ ಅ ಭನೆ ನೊೇಡಲು 
ಸೊೇಗಿ ಳಗೆ ಸಿಕಿಕ ಸಹಕಿಕೊಂಡದುದ ಸೆೇಗೆ ಸೆೇಳುುದು ಎಂದು ಭುಜುಗಯಕೊಕಳಗಹದಯು.  
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ಷುಂದಯ, ಄ರಿಗೆ ಬಿೇಪ್ಪ ಆದೆ. ಄ಯು ಷೆಲ ಷುಧಹರಿಸಿಕೊಳಳಲ್ಲ. ಅಮ್ಮೇಲೆ ವಿಚಹರಿಸಿದಯಹಯಿತು 
ಎಂದು ಄ಭಿ ಸಿಕಿಕದೆದೇ ತನನ ಬಹಗಾ ಎಂದುಕೊಂಡು ಄ಭಿನನುನ ನಧಹನಹಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು 
ಭನೆಗೆ ಕಯೆತಂದ. ತ್ತಂಡಿ ಭಹತ್ೆರ ಎಲಿ ಅದ ಮ್ಮೇಲೆ ಗೌಯಭಿನನುನ ಪ್ಲ್ಲೇಷಯು ಄ಲಿ್ಲಗೆ ಸೆೇಗೆ 
ಸೊೇಗಿದುದ ಎಂದು ಕೆೇಸಬದಹಗ ಆಯೆಲಿ ಕೊಲೆ,  ಕಿಡಹನುಪ್ ಎಂದುಕೊಂಡಿದಹದಯೆ. ಅದಯೆ ನಜ ವಿಶಮ 
ತ್ತಸಬದಯೆ ನಗುುದಿಲಿೆೇ ಎಂದುಕೊಳುಳತಿ  ನಹಚಿಕೆ ಄ಭಹನದಿಂದ ಬೂಮ ಫಹಯಿ ಬಿಡಫಹಯದೆೇ 
ಎಂದೆನಸಿ ಎಯಡೂ ಕೆೈಗಸಬಂದ ಭುಖ ಭುಚಿಾಕೊಂಡಯು.   

ಅಗ ಪ್ೇಲ್ಲೇಷಯು "಄ಭಿ ನೇು ಬಮ ಡಫೆೇಡಿ, ಧೆೈಮಿಹಗಿ ಸೆೇಸಬ,  ನಭಿನುನ 
ಕಿಡಹನುಪ್  ಭಹಡಲು ನೊೇಡಿದಯನುನ ನಹು ಖಂಡಿತ ಷುಭಿನೆ ಬಿಡುುದಿಲ"ಿ ಎಂದಯು. ಅಗ 
ಗೌಯಭಿನಗೆ ಂದು ಈಹಮ ಸೊಳೆಯಿತು. ತ್ಹನು ಭನೆಗೆ ಬಿೇಗ ಸಹಕಿ ಸೊೇಗುತ್ತದಿಹದಗ 
ಮಹಯೊೇ ಹಂದಿನಂದ ಫಂದು ಭೂಗಿಗೆ ಕಯಷರ ಹಡಿದಯು. ನನಗೆ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಏನಹಯಿತ್ೊೇ 
ಗೊತ್ತಿಲಿ. ಄ಯು ಮಹಯು ಎಂದು ಕೂಡ ಗೊತ್ಹಿಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಫುಯುಡೆ ಬಿಟ್ಿಯು!  ಪ್ಲ್ಲೇಷಯು 
ಗೌಯಭಿನನುನ ಕಿಡಹನುಪ್ ಭಹಡಿದಯನುನ ಕಂಡು ಹಡಿಮಲು ಕಹಮಿ ರೃತಿಯಹದಯು. ಅದಯೆ 
಄ರಿಗೆ ಮಹ ಷುಸಬೂ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಗೌಯಭಿ ಅ ಭನೆಮಲ್ಲಿ ಸಿಕಿಕಬಿದದ ಕಹಯಣ ಭಹತರ ಚಿದಂಫಯ 
ಯಸಷಾಹಗಿಯೇ ಈಸಬಯಿತು! 

 

--------- 
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10. ಫಷುರಿ ಸುಡುಗಿ 

 

಄ನಷೂಮ ಫಹಾಂಕಿಗೆ ಫಂದಯು ಸೊಯಗೆ ಸೊೇಗಫೆೇಕೆನುನಶಿಯಲ್ಲಿ ಄ಯ ಗಭನ ದೂಯದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ 
ಫೆೇಡುತ್ತಿದದ  ಫಷುರಿ ಸೆಂಗಸಿನತ ಿಗಭನ ಸರಿಯಿತು. ಹ ಫಷುರಿ ಸೆಂಗಷು. ತನಗೆೇ ಸೊಟೆಿಗಿಲಿದೆ 
ಭಿಕ್ಷೆ ಫೆೇಡುತ್ತದಿಹದಳ .ೆ ಆನುನ ಭಗುನುನ ಸೆೇಗೆ ಷಹಕಫಲಿಳು ಎಂದುಕೊಂಡು ಄ಸಬಗೆ ಷಸಹಮ 
ಭಹಡು ಈದೆದೇವದಿಂದ ಄ಳತಿ ನಡೆದಯು. ಸತಿ್ತಯ ಫಂದು ನೊೇಡಿದಹಗ  ಄ಳ ಮಷುಾ 
ಕೆೇಲ ಸದಿನಹಲುಕ ಄ಥಹ ಸದಿನೆೈದು ಆಯಫಸುದು ಎಂದು ಄ರಿಹಗಿ ಄ಘಾತಹಯಿತು. ಆಶುಿ 
ುಟ್ಿ ಸುಡುಗಿ ಅಟ್ ಅಡಿಕೊಂಡಿಯಫೆೇಕಹದ ಮಸಿಾನಲ್ಲಿ ಫಷುರಿಯೇ? ಹ ಄ದಹಾಯಹದಯೂ 
಄ತ್ಹಾಚಹಯ ಭಹಡಿ ಫಷುರಿಮಹದ ಮ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ುಿ ಸೊೇಗಿಯಫೆೇಕು ಎಂದು ಄ನಸಿ ಄ಳ ಮ್ಮೇಲೆ  
ಕಯುಣೆ ಈಕಿಕತು.  

ಆಯನುನ ಕಂಡೊಡನೆೇ ಧಹವಿಸಿ ಫಂದ ಅ ಸುಡುಗಿಮನುನ ಄ನಷೂಮ ಭಹತನಹಡಿಷಲು ಏನಭಿ 
ನನನ ಸೆಷಯು ಎಂದಹಗ ಅ ಸುಡುಗಿಗೆ ಄ಥಿಹಗದೆ ಭಹಜಿ, ಕುಛ್ ೆೈಷೆ ದೆೇದೊೇ ಎಂದು 
ಕೆೇಸಬದಹಗ ಒಹ್! ಆಳು ಈತಿಯ ಬಹಯತದಸಬಯಫೆೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ತಭಗೆ ಗೊತ್ತಿದದ ಸಯಕು 
ಭುಯುಕು ಹಂದಿಮಲ್ಲಿ ಄ಳ ಸೆಷಯೆೇನು ಎಂದು ಕೆೇಸಬದಯು. ಆದುಯೆಗೂ ಅ ರವೆನಮನುನ ಅ 
ಸುಡುಗಿಗೆ ಮಹಯೂ  ಕೆೇಸಬಲಿಹದದರಿಂದ ಄ಳು ಕೊಂಚ ವಿಚಲ್ಲತಳಹದಳು.  

ಆಯು ಮಹಕೆ ತನನ ಸೆಷಯು ಕೆೇಳುತಿ್ತದಹದಯೆ ಎಂದು ಬಮ ಟ್ುಿ ಭನಸಿಾಗೆ ತ್ೊೇಚಿದ ಏನೊೇ 
ಂದು ಸೆಷಯು ಸೆೇಸಬ ಭತ್ೆ ಿಕೆೈ ಚಹಚಿದಳು. ಬಹಶೆ ಗೊತ್ತಿಲಿದ ಉರಿಗೆ ಫಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಫೆೇಡಫೆೇಕಹದಯೆ 
ತ್ಹನು ಄ಂದುಕೊಂಡಂತ್ೆ ನಡೆದಿಯಫೆೇಕು ಎಂದೆನಸಿ ನನನ ಜೊತ್ೆ ಮಹರಿದಹದಯೆ ನನನ ಗಂಡ ಎಲಿ್ಲ 
ಎಂದೆಲಿ ಕೆೇಸಬದಹಗ ಅ ಸುಡುಗಿ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗೊಂಡಳು. ಂದು ಕ್ಷ್ಣ ಯೇಚಿಸಿ ಆಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಮಹಯೂ 
ಆಲಿ ತ್ಹನೊಫಬಳ ೇೆ, ತನನ ಮ್ಮೇಲೆ ಚಿಕಕ ಄ತ್ಹಾಚಹಯ ಭಹಡಿ ಫಷುರಿಮಹದ ಮ್ಮೇಲೆ ಆಲ್ಲಿ ತಂದು 
ಬಿಟ್ಟಿದಹದಯೆ ಎಂದು ಄ಳುತ ಿ ಸೆೇಸಬದಳು.  

ಒಹ್ ದೆೇಯೆೇ, ಭನುಶಾಯು ಮಹಕಿಶುಿ ಕೂರರಿಗಳಹಗುತ್ತದಿಹದಯೆ. ತಭಿದೆೇ ಭಕಕಳ ಮ್ಮೇಲೆ ಆಂತಸ 
ಹೇನಹಮ ಕೃತಾ ನಡೆಷಲು  ಄ರಿಗೆ ಭನಷಹಾದಯೂ  ಸೆೇಗೆ ಫಯುತಿದೆ ಎಂದು ಄ನಷೂಮ 
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ನೊಂದುಕೊಂಡಯು. ಄ಳ ಮ್ಮೇಲೆ ಄ನುಕಂ ಭೂಡಿ ತಭಿ ಭನೆಗೆ ಫಯುತ್ತಮಿಹ ಎಂದು 
ಕೆೇಸಬದಯು.  

ಕೆಲ ನಮಶ ಭೌನಹಗಿ ನಂತ  ಸುಡುಗಿ ನಂತಯ ಫಯುತ್ೆಿೇನೆ ಎಂದಹಗ ಄ನಷೂಮಹಗೆ 
ಷಭಹಧಹನಹಯಿತು. ಹ ತುಂಬಿದ ಫಷುರಿ, ಄ಸಬಗೊಂದು ನೆಲೆಮೂ ಅಯಿತು. ತನಗೊಂದು 
ಷಂಗಹತ್ತಮೂ ಅಯಿತು. ಭಕಕಸಬಲಿದ ತನಗೆ ಭಗುೂ ಸಿಕಿಕದ ಸಹಗಹಯಿತು ಎಂದು  ಄ನಷೂಮ 
ಷಂತಷಗೊಂಡಯು. ರಿಕ್ಷಹದಲಿ್ಲ ಆಫಬಯೂ ಭನೆಮತಿ ಸೊಯಟ್ಯು. 

ಭನೆಗೆ ಫಂದಯೆೇ ಄ಸಬಗೆ ಷಹನನ ಭಹಡಲು ಸೆೇಸಬ ಄ಸಬಗೆ ಫೆೇಕಹದ ಸಿೇಯೆ, ಟ್ಲು ಎಲಿ ಕೊಟ್ುಿ 
಄ಡಿಗೆ ಭಹಡಲು  ಄ತಿ ನಡೆದಯು. ಭನೆಮನುನ ಕುತೂಸಲದಿಂದ  ಷುತಿ ಭುತ ಿದಿಟ್ಟಿಷುತಿ ಫಚಾಲು 
ಭನೆಗೆ ಸೊೇದ ಅ ಸುಡುಗಿ ಄ಲಿ್ಲದದ ವಿವಿಧ ವಹಂೂ, ಲೊೇವನ್, ಷೊೇು ಆತ್ಹಾದಿಗಳನುನ ನೊೇಡಿ 
ಫೆಯಗಹದಳು. ರತ್ತಯಂದನುನ ಭೂಸಿ ನೊೇಡುತ ಿ ಄ಲೆಿೇ ಆದದ ಫಹತ್ ಟ್ಬ್ ನತಿ ನಡೆದಳು.  

ಮಹಹಗಲೊೇ ಮ್ಮಿ ನೊೇಡಿದದ ಸಿನೆಭಹದಲಿ್ಲ ನಟ್ಟ ಫಹತ್ ಟ್ಬ್ ನಲಿ್ಲ ಭಲಗಿ ಷಹನನ 
ಭಹಡುುದನುನ ನೊೇಡಿದದಸಬಗೆ ಸಹಗೆೇ ತ್ಹನೂ ಷಹನನ ಭಹಡಫೆೇಕೆಂದು ಅಷೆಮಹಗಿ ಫಹತ್ ಟ್ಬ್ 
ನಲಿ್ಲ ಕಹಲ್ಲಟ್ಿಳು. ಅದಯೆ ಄ಸಬಗೆ ಄ದಯಲ್ಲ ಿ ನೇಯು ಫರಿಷುುದು ಸೆೇಗೆ ಎಂದು ಗೊತ್ಹಿಗಲ್ಲಲಿ. 
಄ಶಿಯಲ್ಲಿ ಄ನಷೂಮ ಷಹನನಹಯಿತ್ೆೇ ಎಂದು ಕೆೇಸಬದಯು. ಗಡಿಬಿಡಿಗೊಂಡ ಅ ಸುಡುಗಿ 
ಫಕೆೇಟ್ಟನಲ್ಲಿದದ ನೇರಿನಂದ ಫೆೇಗನೆೇ ಷಹನನ ಭುಗಿಸಿ ಸೊಯಫಂದಳು. ಄ಳ ಮ್ಮೈಯಲ ಿ  ಷೊೇಪ್ಪನ 
ರಿಭಳದಿಂದ ಘಭಘಮಷುತ್ತತಿು.ಿ  

ತಭಿ ಸಿೇಯೆಮಲಿ್ಲ ಄ದೆಶುಿ  ಚೆನಹನಗಿ  ಕಹಣುತ್ತಿದಹದಳಲ ಿ ಎಂದು ಅ ಸುಡುಗಿಮನುನ 
಄ನಷೂಮಹ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೊೇಡಿದಯು. ಄ಳನುನ ಕಯೆದುಕೊಂಡು ಸೊೇಗಿ ಉಟ್ ಫಡಿಸಿದಯು. ಅ 
ಸುಡುಗಿ ಗಫಗಫನೆ ತ್ತನುನುದನುನ ನೊೇಡಿ ಄ರಿಗೆ ಕನಕಯುಕಿಕತು. ನನನ ಜೊತ್ೆಮಲೆಿೇ 
ಆಯುತ್ತಿಮಹ ಎಂದು ಄ನಷೂಮಹ ಕೆೇಸಬದಹಗ ಅ ಸುಡುಗಿ ತಲೆಮಹಡಿಸಿದಳು.  

ಉಟ್ ಭುಗಿಸಿದ ಫಸಬಕ ಅ ಸುಡುಗಿ ಄ಂಕಲ್ಕ ಎಲಿ್ಲ? ನಭಿ ಭಕಕಳು ಎಲಿ್ಲದಹದಯೆ? ಎಂದೆಲಿ ಕೆೇಸಬದಳು. 
ತನನ ಗಂಡ ಎಯಡು ಯುಶದ ಹಂದೆ ತ್ತೇರಿಸೊೇಗಿದಹದಯೆಂದು, ತಭಗೆ ಭಕಕಸಬಲಿೆಂದೂ,  ತ್ಹು 
ಆಲಿ್ಲ ಂಟ್ಟಮಹಗಿ ಫದುಕುತ್ತಿಯುುದು ಎಂದು ಄ನಷೂಮಹ ಷಂಕ್ಷಿಿಹಗಿ ತ್ತಸಬಸಿದಯು. ಅ ಸುಡುಗಿಗೆ 
ಯೂಮೊಂದನುನ ಷಜು ಿಭಹಡಿ  ಆಂದಿನಂದ ಇ ಯೂಭು ನನನದು ಎಂದಹಗ ಅ ಸುಡುಗಿ ನಷುನಕಕಳು. 
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಄ನಷೂಮಹ ಷಂಜೆ ಗಿಡಗಸಬಗೆ ನೇಯು ಸಹಕುತ್ತಿಯುಹಗ ಅ ಸುಡುಗಿಮೂ ಸೊಯಫಂದು 
ಕುಸಬತುಕೊಂಡು ಄ಯು ನೇಯು ಸಹಕುುದನೆನೇ ನೊೇಡತ್ೊಡಗಿದಳು. 

ಅ ದಹರಿಮಹಗಿ ಫಯುತ್ತಿದದ ಕಭಲಭಿ ಄ನಷೂಮಹಯ ಭನೆ ಮ್ಮಟ್ಟಿಲ ಮ್ಮೇಲೆ ಮಹಯೊೇ ಕುಸಬತ್ತದುದ 
ಕಂಡು ಄ನಷೂಮಹಯನುನ ನೊೇಡಿ ಭನೆಗೆ ಮಹಯೊೇ ಫಂದಂತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆೇಸಬದಯು. ಄ನಷೂಮಹ  
ನೇಯು ಸಹಕುುದನುನ ನಲ್ಲಿಸಿ ನಡೆದ ವಿಶಮನೆನಲ ಿಸೆೇಸಬದಯು.  

ಅಗ ಕಭಲಭಿ ದಿಗಹ್ರಂತಯಹಗಿ, ಏನು ಸೆೇಸಬಿದಿೇರಿ ಄ನಷೂಮಹ, ದಹರಿಮಲ್ಲಿ ಸಿಕಕಯನೆನಲಿ 
ಮಹಯಹದಯೂ ಭನೆಗೆ ಕಯೆ ತಯುತ್ಹಿಯೆಯೇ ? ಇಗ  ಕಹಲ ಎಶುಿ ಕೆಟ್ುಿ ಸೊೇಗಿದೆ ಎಂದು ನಭಗೆ 
ಗೊತ್ತಿಲಿೆೇ ? ಄ದಯಲೂ ಿ ನೇು ಫಬಯೆೇ ಆಯುತ್ತಿೇರಿ,  ಄ಳ ೇೆನಹದಯೂ ನೇು ಭಲಗಿದಹದಗ ಕತು ಿ  
ಹಚುಕಿ ಷಹಯಿಸಿ ಡೆ ದುಡುಡ ಎಲಿ ಕದೊದಮದಯೆ ಏನು ಗತ್ತ? ಄ಳು ಫಬಳ ೇೆ ಆದಹದಳ  ೆ
಄ನೊಕಂಡಿದಿೇಯಹ. ಄ಳ ಹಂದೆ ದೊಡಡ ಗಹಾಂಗೆೇ ಆಯಫಸುದು. ಇಗಲೂ ಕಹಲ ಮಂಚಿಲಿ,  
಄ಳನುನ ಕಳುಹಸಿಬಿಡಿ. ಜನ ನೊೇಡಿ ಄ನುಕಂ ತ್ೊೇರಿಷಫೆೇಕು ಅದೆರ ಮಹಯನೂನ ಭನೆಗೆ 
ತಂದಿಟ್ ಕೊೇಫಹಯದು ಎಂದಹಗ ಄ನಷೂಮಹಗೆ ಜಂಘಾಫಲೆೇ ಈಡುಗಿದಂತ್ಹಯಿತು. 

 ಸೌದಲಿೆ ? ತನಗಹಾಕೆ ಆಂತಸ ಯೇಚನೆ ಫಯಲ್ಲಲಿ,  ಫಷುರಿ ಸುಡುಗಿಗೆ ಄ನುಕಂ ತ್ೊೇರಿಷು 
ಬಯದಲಿ್ಲ ಆದೆಲ ಿ ತನಗೆ ಸೊಳೆಮಲೆೇ ಆಲಿ. ಇಗ ಏನು ಭಹಡಲ್ಲ? ಎಂದುಕೊಂಡು ಄ಳತ ಿ
ನೊೇಡಿದಯು. ಄ಸಬಗೆ ಕನನಡ ತ್ತಸಬಮದ ಕಹಯಣ ಄ಯು ಏನು ಭಹತನಹಡಿಕೊಂಡಯು ಎಂಫ 
಄ರಿವಿಲಿದ ಸುಡುಗಿ ಄ನಷೂಮಹಯನುನ ನೊೇಡಿ ನಕಕಳು.  

ಛೆ ! ಹದ ಸುಡುಗಿ ಫೆೇಯೆಮರಿಗೆ ಮೊೇಷ ಭಹಡುಳಹದಯೆ ತ್ಹನು ಮೊೇಷ ಸೊೇಗುತ್ತಿದದಳ ೇೆ, 

ಂದು ೆೇಳ  ೆ ಕಭಲಭಿ ಸೆೇಸಬದಂತ್ೆ ಆಳ ಜೊತ್ೆಮಯು  ಆಲಿ್ಲಗೆ ಫಂದು ತಭಗೆೇನಹದಯೂ 
ಭಹಡಿದಯೆ ಎಂದು ಫೆರಿದಯು. ಄ಯಾೇ ದೆೇಯೆೇ, ಏನು ಭಹಡಲ್ಲ ಇಗ ಄ಳನುನ 
ನಂಫುಂತ್ೆಮೂ ಆಲಿ. ಜೊತ್ೆಮಲ್ಲಿ ಆಟ್ುಿಕೊಳಳಲೂ ಬಮ, ಄ಳನುನ ಕಳುಹಸಿ ಬಿಡೊೇಣೆಂದಯೆ 
ಫಷುರಿ ಸುಡುಗಿ ಏನೂ ಄ರಿಮದು ಏನಹದಯೂ ಅದಯೆ ಄ಸಬಗೆ ಮಹರಿದಹದಯೆ, ನಜಹಗಿಮೂ 
಄ಳು ಫಬಂಟ್ಟಮಹಗಿದದಯೆ? ಎಂದು ತಳಭಳಗೊಂಡಯು.  

ತನನ ಗೊಂದಲ ಄ಸಬಗೆ ತ್ತಸಬಮಫಹಯದು ಎಂದು ನಗುತ ಿ಄ಸಬಗೆ ಳಫಯುಂತ್ೆ ಸೆೇಸಬ ಄ಯೂ 
ಳಸೊೇಗಿ ಟ್ಟೇವಿ ನೊೇಡಲು ಕುಸಬತಯು. ಟ್ಟೇವಿಮ ಎದುರಿಗೆ ಕುಸಬತ್ತದದಯೂ ಄ಯ ಭನಷೆಾಲ ಿ
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ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಹಗಿತು.ಿ ಄ಸಬಗೆ ಬಹಶೆ ಄ರಿಮದಿದದಯೂ ತನಿಮತ್ೆಯಿಂದ ಟ್ಟೇವಿ 
ನೊೇಡುತ್ತಿಯುುದನುನ ನೊೇಡಿ ತಭಿ ಮ್ಮಚಿಾನ ಧಹಯಹಹಹಗಳನುನ ಬಿಟ್ುಿ ಹಂದಿ ಚಹನೆಲ್ಕ 
ಸಹಕಿದಯು. ತನನ ಬಹಶೆಮನುನ ಕೆೇಸಬ ಅ ಸುಡುಗಿ ಄ನಷೂಮಹಯತಿ ನೊೇಡಿ ಭುಗುಳನಕುಕ ಭತಿಶುಿ 
ಸೆಚಿಾನ ಈತ್ಹಾಸದಿಂದ ನೊೇಡತ್ೊಡಗಿದಳು.  

಄ನಷೂಮಹರಿಗೆ  ಄ಳ ಫಗೆೆ  ಸೆಚಿಾನ ಭಹಹತ್ತ ತ್ತಸಬದುಕೊಳಳಫೆೇಕೆಂದು ಭನಷಹಾಗಿ ನಭಿ ಉಯು 
ಮಹುದು ಎಂದು ಕೆೇಸಬದಯು. ಅದಯೆ ಅ ಸುಡುಗಿಗೆ ಟ್ಟೇವಿ ನೊೇಡುುದಯಲ್ಲಿ ಆದದ ಅಷಕಿಿ ಭಹತ್ತನಲ್ಲಿ 
ಆಯಲ್ಲಲಿ. ಷನೆನಯಿಂದಲೆೇ ಅಮ್ಮೇಲೆ ಭಹತನಹಡೊೇಣ ಎಂದು ಭತ್ೆ ಿ ಟ್ಟೇವಿ ನೊೇಡತ್ೊಡಗಿದಳು. 
಄ನಷೂಮಹ  ಄ಲಿ್ಲಂದೆದುದ ಯಹತ್ತರ ಉಟ್ಕೆಕ ತಮಹರಿ ನಡೆಸಿದಯು. 

ಉಟ್ ಭಹಡುಹಗ ನಹಳ  ೆಡಹಕಿರ್ ಫಸಬ ಸೊೇಗಿ ಚೆ್ ಄ಪ್ ಭಹಡಿಷೊೇಣ ಎಂದು ಄ನಷೂಮಹ 
ಸೆೇಸಬದಹಗ ಸುಡುಗಿ ಷುಭಿನೆ ತಲೆ ಅಡಿಸಿದಳು. ಯಹತ್ತರ ಭಲಗುಹಗ ಄ನಷೂಮಹರಿಗೆ ಕಭಲಭಿ 
ಸೆೇಸಬದ ಭಹತುಗಳು ಜ್ಞಹಕಕೆಕ ಫಂದು ತಲಿಣಗೊಂಡಯು. ಄ದೆೇ ಯೇಚನೆಮಲಿ್ಲ 
ತಡಯಹತ್ತರಮಯೆಗೆ  ಄ರಿಗೆ ನದೆದ ಫಯಲ್ಲಲಿ. ಭನೆಮ ಎಲಿ ಯೂಭುಗಸಬಗೆ ಬಿೇಗ ಸಹಕಿ ತ್ಹನೂ 
ಳಗಿನಂದ ಬಿೇಗ ಸಹಕಿ ಭಲಗಿದಯೆ ಸೆೇಗೆ ಎಂದೆನಸಿ ತಕ್ಷ್ಣ ಎದುದ ಮ್ಮಲಿಗೆ ಄ಳ ಯೂಮನತಿ ಸೆಜೆ ಿ
ಸಹಕಿದಯು. ಸುಡುಗಿಮಂತೂ ಗಹಢ ನದ ದೆಮಲ್ಲಿದದಳು.  

ಮ್ಮತಿನೆಮ ಸಹಸಿಗೆ, ಪಹಾನ್ ಎಲಿ ಜನಿದಲೆಿೇ ನೊೇಡಿದದಳೂೆೇ ಆಲವಿೊೇ ಎಂದುಕೊಂಡು ಄ಡಿಗೆಭನೆ 
ಕೂಡ ಷೆೇರಿದಂತ್ೆ ಎಲಿ ಯೂಭುಗಸಬಗೆ ಬಿೇಗ ಸಹಕಿದಯು. ಸುಡುಗಿಮ ಯೂಭು ಭತು ಿಫಹತ್ ಯೂಂ ಗೆ 
ಭಹತರ ಬಿೇಗ ಸಹಕಲ್ಲಲ.ಿ ನಂತಯ ನಧಹನಹಗಿ ಭುಂಫಹಗಿಲ್ಲಗೆ ಬಿೇಗ ಜಡಿದು ತಭಿ ಯೂಮಗೆ 
ಸೊೇಗಿ ಬದರಹಗಿ ಫಹಗಿಲನುನ ಸಹಕಿ ಬಿೇಗ ಸಹಕಿದಯು. ತನನ ಮ್ಮೈ ಮ್ಮೇಲ್ಲದದ ಡೆಗಳನೆನಲಹ ಿತ್ೆಗೆದು 
ೆಟ್ಟಿಗೆಮಲಿ್ಲಟ್ಿಯು.  

ಅದಯೂ ಏನೊೇ  ಅತಂಕ ಄ಳ ಜೊತ್ೆಮಯು ಄ಳನುನ ಸುಡುಕಿ ಫಂದು ಄ಳ ಷಸಹಮದಿಂದ 
ದಯೊೇಡೆ ಭಹಡಿದಯೆ ಎಂದು ಄ಾಕಿ ಬಮ ಕಹಡತ್ೊಡಗಿತು. ಭನಸಿಾನಲೆಿೇ ದೆೇಯನುನ ಧಹಾನಷುತ ಿ
ಏನಹದಯೂ ಷದುದ ಕೆೇಸಬಷುುದೆೇ ಎಂದು ಅಲ್ಲಷುತ ಿ ಕುಸಬತಯು. ಅ ಸುಡುಗಿಮನುನ ನಹಳ  ೆ
ಪ್ಲ್ಲೇಷರಿಗೆ ಪ್ಪಸಿ ಮಹುದಹದಯೂ ಅವರಭಕೆಕ ಷೆೇರಿಷು ಸಹಗೆ ಾಷ ಥೆ ಭಹಡಫೆೇಕು 
ಎಂದುಕೊಳುಳತ್ಹ ಿ಄ಲೆಿೇ ಯಗಿದಯು. 
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ಯಹತ್ತರಯಲ ಿ ಎಚಾಯದಿಂದ ಆದುದ ಕಹಲು ಕಹಮಫೆೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದದರಿಗೆ ಮಹಹಗ ನದ ದೆ 
ಸತಿ್ತತ್ೊೇ ತ್ತಸಬಮಲ್ಲಲಿ.  

ಫೆಸಬಗೆೆ  ಎದಹದಗ ಗಂಟೆ ಂಬತು ಿ ತ್ೊೇರಿಷುತ್ತಿತುಿ. ಧಡಕಕನೆ ಎದದ ಄ನಷೂಮಹ  ಅ ಸುಡುಗಿ ಏನು 
ಭಹಡುತ್ತಿಯಫಸುದು, ಎದಿದಯಫಸುದೆೇ. ಄ಳು  ತನನ ಯೂಮನ ಫಹಗಿಲು ಫಡಿದಹದಯೂ ತನನನುನ 
ಎಬಿಬಷಫಸುದಿತು ಿಎಂದುಕೊಳುಳತಿ ಯೂಮನಂದ ಸೊಯಫಂದಯು.  

ಭುಂಫಹಗಿಲ ಫಸಬ ಸಹಲು,  ೆೇರ್ ಸಹಗೆೇ ಬಿದಿದತು.ಿ ಄ದನುನ ಎತಿ್ತಕೊಂಡು ಄ಡಿಗೆ ಭನೆಮತಿ 
ನಡೆದಯು. ಸೊೇಗುಹಗ ಸಹಗೆೇ ಸುಡುಗಿಮ ಯೂಮನಲಿ್ಲ ಸಣಕಿ ನೊೇಡಿದಯು ಄ಳು ಕಹಣಲ್ಲಲ,ಿ 

ಎಲಿ್ಲ ಸೊೇದಳು ಆಳು ಫಹತ್ ಯೂಂನಲಿ್ಲ ಏನಹದಯೂ ಆದಹದಳೆಯೇ ಎಂದು ಕುತೂಸಲಹಗಿ ಄ತಿ 
ನಡೆದಯು. ಅದಯೆ ಫಹತ್ ಯೂಂ ಫಹಗಿಲು ತ್ೆಗೆದೆೇ ಆತುಿ.  

ಅದಯೆ ಄ಲಿ್ಲದದ ಷೊೇು, ವಹಂೂ ಕನನಡಿ ಎಲಿೂ ಭಹಮಹಗಿತುಿ! ಄ಯೆ! ಅ ಸುಡುಗಿ ನಜಹಗಲೂ 
ಕಸಬಳ! ಅದಯೆ ಸೊಯಗೆ ಸೆೇಗೆ ಸೊೇದಳು ಎಂದುಕೊಂಡು ಹತಿ್ತಲ ಫಹಗಿಲತಿ ಫಂದಹಗ ಫಹಗಿಲು ಄ಯೆ 
ತ್ೆಯೆದಿತು,ಿ ಄ಲೆಿೇ ನೆಲದಲಿ್ಲ ಹಸಿಿಿ್ ಬಿಂದಿಗೆಮ ಄ಧಿಬಹಗ ಸಹಗೂ ಸಯಕು ಫಟೆಿಯಂದು 
ಬಿದಿದತು.ಕಭಲಭಿ ಸೆೇಸಬದಂತ್ೆ ಇಗಿನ ಕಹಲದಲ್ಲ ಿ ಮಹಯನೂನ ನಂಫಫಹಯದು.  ಅ ಸುಡುಗಿ ಕಸಬಳ 
ಸಹಗೂ ಷುಸಬಳ, ಄ಳು ಫಷುರಿಮಲಿ! ಬಿಂದಿಗೆ ತುಂಡನುನ ಸೊಟೆಿ ಮ್ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಫಷುರಿ ಎಂದು 
಄ನುಕಂ ಗಿಟ್ಟಿಷುತ್ತಿದದಳು ಎಂದು ಄ನಸಿ ಄ನಷೂಮರಿಗೆ ದಿಗ್ರಮ್ಮಮಹಯಿತು. ಄ಳಹಗಿಯೇ 
ಸೊೇದದುದ  ಂದು ರಿೇತ್ತಮಲ್ಲ ಿಳ ಳೆಮದೆೇ ಅಯಿತು. ಆಶಿಯಲೆಿೇ ಎಲಿ ಭುಗಿಯಿತಲಿ, ತ್ಹನು ಎಲಿ 
ಯೂಭುಗಸಬಗೆ ಬಿೇಗ ಸಹಕಿದುದ ಎಶುಿ ಳ ಳೆಮದಹಯಿತು. ಹತಿ್ತಲ ಫಹಗಿಲ್ಲಗೂ ಬಿೇಗ ಸಹಕಿಷಫೆೇಕು 
ಎಂದುಕೊಳುಳತಿ ಆನೂನ ಏನೆೇನೆಲಿ ಕದಿದದಹದಳ  ೆಎಂದು  ನೊೇಡಲು ಳಗೆ ಸೊೇದಯು. 

 

------- 
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