
 

 

 

 

 

 

       ಔುಷುಮ್ 

 

 

 



2 
 

 

 

ಭನ ೆಂಫ ಭಔಕಟ  
 

(ಔಥಹ ಷೆಂಔಲನ) 
 

 

 

ಲ ೇಕಔಯು:  

ಔುಷುಮ್ 

 

 



3 
 

 

ಭುನುನಡಿ 

 

ನನನ ಮೊದಲ ುಷತಔ, ಔಥಹಖುಚ್ಛಕ್ ೆ ದ ೊಯ ತ ಪ್ರೇತ್ಹಾಸದೆಂದ  ರೇಯಣ ಗ ೊೆಂಡು ಈ ನನನ  

ಎಯಡನ ಮ ಇ- ುಷತಔ ‘ಭನ ೆಂಫ ಭಔಕಟ’ ರಔಟಿಷುತ್ತತದ ದೇನ . ಒದುಖರಿಗ ಲಲ ಇಶಟಹಖಫಸುದು 

ಎೆಂಫದು ನನನ ಆವಮ. ನನನ ಮೊದಲ ಇ- ುಷತಔ, ಔಥಹಖುಚ್ಛ ಒದ ಪ್ರೇತ್ಹಾಹಿಸಿದಯ ಲಲರಿಖೊ 

ನನನ ಧನಯಹದಖಳು. ಈ ುಷತಔಔೊೆ ನಿಭಮ ಪ್ರೇತ್ಹಾಸ, ಆಶೇಹಕದ ಇಯಲಿ ಎೆಂದು ಫಮಷು,  

 

ನಿಭಮ,  

ಔುಷುಮ್       ತ್ಹ : 10-9-2016. 

(ಔುಷುಭಹ  ೈ)          

 

 

 

 



4 
 

ರಿವಿಡಿ 

ುಟ ಷೆಂಖ್ ಯ  

1. ಅಚಹತುಮಕ         5 

2. ನಹನು ನನಿನೆಂದ ದೊಯಹದಹಖ!    15 

3. ಔೆದ ಭನ ಮ ಮುಔ      21 

4. ಸಹಯುತ ದೊಯ ದೊಯ...     26  

5. ಔಲುಲ ಸೃದಮ       31 

6. ೆಂದು ವಿಚಿತರ ಅನುಬ     40 

7. ಲಿದು ಫೆಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ     43 

8. ಎಯಡು ಟಿಕ್ ೇಟು       50 

9. ದುಡುಕಿ ಭಹಡಿದ ಅನಹಸುತ     54 

10. ಕ್ ೊನ ಮ ಬ ೇಟಿ       61 

11. ದುಖಕತ್ತ        67 

12. ಉಯುಳಿದ ಆಧಹಯಷಥೆಂಬ      72 

13. ಸೃದಮ  ೈವಹಲಯತ್      79 

14. ಫಲಿ ಡ ದ ಷಹಥಕ       85 

15. ಭುಳುಹದ ಸಹಯಷ      92 



5 
 

1. ಅಚಹತುಮಕ  

 

ಉಭಹ ತಭಮ ಭದು ಮ ಇತ್ ೈದನ ಮ ಹರ್ಷಕಕ್ ೊೇತಾದ ಷೆಂಬರಭದಲಿಲ ಫ ಳಗ  ೆಫ ೇಖನ  ಎದುದ 

ಷಹನನ ೂಜ  ಭುಗಿಸಿ ಸಹಡ ೊೆಂದನುನ ಮೆಲಲನ  ಸಹಡುತತ ಕ್ಹಫಿ ತ್ತೆಂಡಿಮ ತಮಹರಿಮಲಿಲ 

ತ್ ೊಡಗಿದದಯು. ಬಿಸಿ ಕ್ಹಫಿ ಭಹಡಿ ೆಂದು ಔಪ್ ನಲಿಲ ಸಹಕಿ ಖೆಂಡನಿಗ  ಕ್ ೊಡಲ ೆಂದು ಯೊಮಿಗ  

ಸ ೊಯಟಯು. ಖೆಂಡ ಭಸ ೇಶ್ ಇನೊನ ಎದದಯದುದ ಔೆಂಡು ಉಭಹ ನಷು ಭುನಿಸಿನಿೆಂದ "ಏನಿರೇ ಇತುತ, 

ಏಳ ೄೇ ಭನಷ ಾೇ ಇಲಹ, ಕ್ಹಫಿ ತೆಂದದದೇನಿ ಏಳಿ ಮೆೇಲ " ಎನುನತ್ಹತ ಕ್ಹಫಿಮನುನ ಅಲ ಲೇ ಇದದ 

ಟ ೇಫಲ್ ಮೆೇಲ  ಇಟುಟ ಅಯ ಸ ೊದಕ್ ಮನ ನಳ ದಯು.  

ಭಸ ೇಶ್ "ಇನೊನ ಷಲ ಸ ೊತುತ ಭಲಗ ೊೇಕ್  ಬಿಡ ೇ" ಎನುನತ್ಹತ ಖಡಿಮಹಯದ ಔಡ  ನ ೊೇಡಿ "ಇನೊನ 

ಎೆಂಟು ಖೆಂಟ  ಔೊಡ ಆಗಿಲಲ, ಮಹಕ್  ಇಶುಟ ಫ ೇಖ ಎಬಿಿಸಿದ " ಎನುನತತ ಭತ್ ತ ಸ ೊದಕ್ ಮನುನ 

ಸ ೊದ ಮಲು ನ ೊೇಡಿದಯು. "ರಿೇ ಇತುತ ದ ೇಷಹಥನಕ್ ೆ ಸ ೊೇಗ ಿೇಔು ಭಯ ತು ಬಿಟಹರ" ಎೆಂದು 

ಉಭಹ ಅೆಂದಹಖ ಭಸ ೇಶ್ ಗ  ತಕ್ಷಣ ಇತುತ ನಭಮ ಭದು ಮ ಹರ್ಷಕಕ್ ೊೇತಾ ಎೆಂದು 

ನ ನಹಗಿ ತಕ್ಷಣ ೇ ಸ ೆಂಡತ್ತಮ ಕ್ ೈ ಹಿಡಿದು ಎಳ ದು ಅಯನುನ ತನನ ಔೆ ಔೊರಿಸಿಕ್ ೊೆಂಡು  ಏನೊ 

ಗ ೊತ್ತತಲಲದಯೆಂತ್  "ಮಹಕ್ ? ಇತುತ ಏನು ಷ ಶಲ್?" ಎೆಂದಹಖ ಉಭಹ "ನಿೇು ಮಹಹಖಲೊ 

ಹಿೇಗ , ಮಹುದೊ ನಿಭಗ  ನ ನಪಿಯ ೊೇದ ೇ ಇಲಲ. ಆದ ರ ನಿಭಮ ಬಿಸಿನ ಸ್ ನಲಿಲ ಮಹ ಹರಜ ಕ್ಟಟ 

ಮಹಹಖ ವುಯು ಭಹಡಿದುದ ಅೆಂತ್ ಲಲ ಮಹಹಖಲೊ ನ ನಪಿಯುತ್ ತ. ಅದಯಲ ಲೇ ಗ ೊತ್ಹತಖುತ್ ತ ನಿಭಗ  

ನಹನು ಭುಕಯ ಅಲಲ ಅೆಂತ" ಎೆಂದು ಉಭಹ ಭೊತ್ತ ಉಬಿಿಸಿದಯು.  

ಭಸ ೇಶ್ " ಲ ೇ,ಲ ೇ, ನೆಂಗ  ಚ ನಹನಗಿ ನ ನಪಿದ  ಔಣ , ಷುಮೆನ ನಿನನನುನ ಷಲ ಗ ೊೇಳು ಸುಯ್ಕೆಳ ೄಳೇಣ 

ಅನಿನಷುತ, ಸಹಯಪಿ ಆನಿಷಕರಿ ಚಿನನ‛ ಎೆಂದು ಉಭಹ  ಕ್ ನ ನಗ  ಸಿಹಿ ಭುತ್ ೊತೆಂದನುನ ಇತ್ಹತಖ ಉಭಹ 

ನಹಚಿ "ಛೇ, ಏನಿರೇ ಇದು, ಚಿನನ ಯನಹನೆಂತ, ಫ ಳ ದ ಭಔೆಳು ಭನ ೇಲಿದಹದಯ , ಅಯ ೇನಹದಯೊ 
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ನ ೊೇಡಿದ ರ .... ನಿಭಗ  ಷಲಹನೊ ಭಹನ ಭಮಹಕದ  ಅನ ೊನೇದ ೇ ಇಲಲ" ಎನುನತ್ಹತ ನಷುನಔುೆ ಕ್ಹಫಿ 

ಔನುನ ಖೆಂಡನ ಕ್ ೈಗಿತತಯು.  

ಭಸ ೇಶ್ "ನಭಮ ಯೊಭಲಿಲ ನಹು ಏನ ೇ ಭಹಡಿದೊರ ಭಔೆಳಿಗ  ಸ ೇಗ  ಗ ೊತ್ಹತಖುತ್ ತ. ಅಶಟಔೊೆ 

ಅರಿಫಿಯೊ ಇನೊನ ಸಹಸಿಗ  ಬಿಟುಟ ಎದದಯಲಲ" ಎನುನತ್ತತದದೆಂತ್  "ಸಹಯಪಿ ಆನಿಷಕರಿ ಡಹಯಡಿ, ಭಮಿಮ" 

ಎನುನತ್ಹತ ಭಔೆಳಿಫಿಯೊ ಯೊಮಿಗ  ಫೆಂದಹಖ ಭಸ ೇಶ್ ಔಕ್ಹೆಬಿಕಿೆಮಹದಯು.  

ಉಭಹ ಭಸ ೇವಯತತ ನ ೊೇಡಿ ಕಿೇಟಲ ಮ ನಖು ನಕ್ಹೆಖ ಭಔೆಳು "ಡಹಯಡಿ, ಇತುತ ಹಟಿಕ 

ಇಟ ೊೆಳ ೄ ಳೇಣ. ಸಿಲರ್ ಜ್ುಯಬಿಲಿಮಹದರೆಂದ ಷ ಲ ಫ ರೇಟ್ ಭಹಡಲ ೇ ಫ ೇಔು‛ ಎೆಂದು ಖಲಹಟ  

ಭಹಡಿದಯು. ಭಸ ೇಶ್ ಸ ೊದಕ್  ಷರಿಷುತತ "ಷಹರಿ ಭಕ್ಹಳ, ಇತುತ ನೆಂಗ  ದ ೊಡಡ ಹರಜ ಕ್ಟಟ 

ಸಿಗ ೊೇದರಲಿಲದ , ಅದಕ್ಹೆಗಿ ತುೆಂಫಹ ಒಡಹಡಫ ೇಔು, ಆದ ರ ಯಹತ್ತರ ನಹನು ಫೆಂದ ಮೆೇಲ  ನಹ ೇ ಷ ೇರಿ 

ೆಂದು ಚಿಔೆ ಹಟಿಕ ಭಹಡ ೊೇಣ. ಮಹರಿಖೊ ಸ ೇಳ ೄೇದು ಫ ೇಡ" ಎೆಂದಹಖ ಭಔೆಳಿಫಿರಿಖೊ ತುಷು 

ಫ ೇಷಯಹದಯೊ ಅನ ಹರಜ ಕ್ಟಟ ಭುಕಯಹದದರಿೆಂದ ಸ ಚ್ುು ಫಲೆಂತ ಭಹಡದ  ತ್ಹ ೇ ನಡ ಷು 

ಹಟಿಕಮನಹನದಯೊ ಬಜ್ಕರಿಮಹಗಿ ಭಹಡಫ ೇಕ್ ೆಂದು ಅದಯ ಫಗ ೆಯೇ ಭಹತನಹಡುತತ ಅಣಣ ತೆಂಗಿ 

ಅಲಿಲೆಂದ ಸ ೊಯಟಯು.  

ಉಭಹಖೊ ಖೆಂಡ ಇತೊತ ಔೊಡ ತನ ೊನೆಂದಗ  ಇಯುುದಲಲ ಎೆಂದು ತ್ತಳಿದು ಫ ೇಷಯಹಗಿತುತ. 

ಆದಯ  ಯಸಹಯನೊನ ಔಡ ಖಣಿಷಲಹಖುುದಲಲ. ಭಔೆಳಿಫಿಯ ಮೆಡಿಔಲ್ ಕ್ಹಲ ೇಜ್ ಫಿೇಷ ೇ 

ಫ ೇಕ್ಹದಶಹಟಖುತತದ . ಅದಕ್ಹೆಗಿ ಖೆಂಡನಿಗ  ತ್ಹತಮ ಭಹಡದ  ದ ೇಷಹಥನಕ್ಹೆದೊರ ಸ ೊೇಗಿ 

ಫಯ ೊೇಣ ಎೆಂದಹಖ ಭಸ ೇವರಿಗ  ಸ ೆಂಡತ್ತಮ ಭುದುಡಿದ ಭುಕ ನ ೊೇಡಲಹಖದ  ಷಹನನಕ್ ೆ 

ಧಹವಿಸಿದಯು.  

ಭನ ಮಯ ಲಲ ಷ ೇರಿ ಕ್ಹರಿನಲಿಲ ದ ೇಷಹಥನಕ್ ೆ ಸ ೊೇದಯು. ಉಭಹಗ  ಖೆಂಡ ತನಗಹಗಿ ಇಶಹಟದಯೊ 

ಭಹಡಿದಯಲಲ ಎೆಂದು ತೃಪಿತಮಹಯಿತು. ಭನ ಗ  ಹಷು ಫಯುತ್ತತದದೆಂತ್  ಭಖಳು ವಿನಹಯ, ‚ಭಮಿಮ, 

ಇತುತ ರಿೆಂಗ್ ಎಕ್ಟಾ ಚ ೇೆಂಜ್ ಆದಯೊ ಭಹಡ ಿೇಔು‛ ಅನುನತತ, ‚ಡಹಯಡಿ, ಜ್ುಯ ಲಲರಿ ವಹಪ್ ಗ  

ಸ ೊೇಗ ೊೇಣ‛ ಎೆಂದಳು. ಆಖ ಉಭಹ, ‚ಇಶುಟ ಫ ೇಖ ಮಹ ಅೆಂಖಡಿೇನೊ ತ್ ಯ ದಯಲಲ. ಆಮೆೇಲ  
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ನಹನ ೇ ಸ ೊೇಗಿ ತ್ ೊಗ ೊೆಂಡ್ ಫತ್ತೇಕನಿ‛ ಎೆಂದಯು. ಭಖ ಷುದ ೇಶ್, ‚ಕ್ ೊನ ೇಕ್ಷ ಫಟ ಟ ಅೆಂಗಿಡಗಹದಯೊ 

ಸ ೊೇಗಿ ಸ ೊಷ ಫಟ ಟಖಳನನ ತಯ ೊೇಣ‛ ಎೆಂದಹಖ ಉಭಹ, ಡ ರಸ್ ಖಳನುನ ತ್ಹನು ನಿನ ನಯೇ 

ತೆಂದಟಿಟದ ದೇನ  ಅದು ಷ ರಕಸ್ ಎೆಂದು ಉಭಹ ಭಖನ ಕಿವಿಮಲಿಲ ಪಿಷುಖುಟಿಟದಯು. 

ಖೆಂಡ ಆಫಿೇಸಿಗ , ಭಔೆಳು ಕ್ಹಲ ೇಜಿಗ  ಸ ೊೇದ ಮೆೇಲ  ಉಭಹ, ಕ್ ಲಷದಳು ತನನ ಕ್ ಲಷ 

ಭುಗಿಷುುದನ ನೇ ಕ್ಹಮುತತ ಅಳು ಸ ೊಯಡುತ್ತತದದೆಂತ್  ತ್ಹೂ ಚಿನನದ ಅೆಂಖಡಿಗ  ಸ ೊಯಟಯು. 

ಡ ರರ್ ಎಯಡು ದನ ಯಜಹ ಸಹಕಿದದರಿೆಂದ ತ್ಹನ ೇ ಷತಸ ಡ ರವ್ ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇದಯು. 

ಇಯನುನ ನ ೊೇಡಿ ಚಿನನದ ಅೆಂಖಡಿಮನ ಭುಕ ಅಯಳಿತು. ಇತುತ ತನಗ  ಳ ಳಮ 

ಹಯಹಯಹಖಲಿದ  ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಅಯನುನ ಷೆಂತಷದೆಂದಲ ೇ ಫಯಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡಯು. ತಭಮ 

ಸುಡುಖನಿಗ  ಅರಿಗ  ಅತುಯತತಭಹದುದನ ನೇ ತ್ ೊೇರಿಷಲು ಸ ೇಳಿ, ಅದ ೇ ಷಭಮದಲಿಲ ಫ ೇಯ  

ಗಹರಸಔಯು ಫೆಂದದುದ ನ ೊೇಡಿ ಖಲಹಲ  ಟಿಟಗ ಮತತ ನಡ ದಯು.  

ಅಲಿಲದದ ಸಿಸಿ ಟಿೇವಿಮಲಿಲ ಗಹರಸಯನುನ ಖಭನಿಷುತತ ಔುಳಿತಯು. ಉಭಹ ಮೊದಲು ಉೆಂಖುಯ 

ತ್ ೊೇರಿಷುೆಂತ್  ಸ ೇಳಿದಹಖ ಅೆಂಖಡಿಮ ಸುಡುಖ ವಿವಿಧ ವಿನಹಯಷದ ಉೆಂಖುಯಖಳಿದದ  ಟಿಟಗ ಮನ ನೇ 

ತ್ ಯ ದಟಟ. ಉಭಹ ಎಲಲನೊನ ನ ೊೇಡುತ್ಹತ ಕ್ ೊನ ಗ  ತನಖೊ ಸಹಖೊ ತನನ ಖೆಂಡನಿಗ ೆಂದು 

ಅತುಯತತಭಹದ ಎಯಡು ಜ್ರದುೆಂಖುಯಖಳನುನ ಆರಿಸಿದಯು. ಜ ೊತ್ ಗ  ತನಗ ೊೆಂದು ಫ ರೇಸ್ ಲ ಟ್ 

ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಳ ಆಷ ಮಹಗಿ ಅೆಂಖಡಿಮರಿಗ  ಫ ರೇಸ್ ಲ ಟ್ ತ್ ೊೇರಿಷಲು ಸ ೇಳಿದಹಖ ಆತ 

ಉೆಂಖುಯಖಳ  ಟಿಟಗ ಮನುನ ಅಲ ಲೇ ಬಿಟುಟ ಫ ರೇಸ್ ಲ ಟ್ ತಯಲು ಸ ೊೇದ. ಉಭಹ ಅಶುಟ ಸ ೊತುತ 

ಭಹಡುುದ ೇನು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಉೆಂಖುಯಖಳನ ನೇ ಭತ್ ತ ನ ೊೇಡತ್ ೊಡಗಿದಯು.  

ಅದಯಲಿಲ ೆಂದು ನಯತನದ ಉೆಂಖುಯ ಅರಿಗ  ಫಸಳ ಹಿಡಿಸಿತು. ಆದಯ  ಮಹಕ್ ೊೇ ಆ ಕ್ಷಣ ಅರಿಗ  

ಅದನುನ ಔದಮು ಭನಷಹಾಯಿತು. ತ್ಹನು ೆಂದು ಉೆಂಖುಯ ಔದದಯ  ಮಹರಿಖೊ ತ್ತಳಿಮಲಹಯದು. 

ಅೆಂಖಡಿಮ ತನಗ  ಚ ನಹನಗಿ ರಿಚ್ಮವಿಯುುದರಿೆಂದ ತನನ ಮೆೇಲ  ಆತನಿಗ  ಅನುಭಹನ ಫಹಯದು 

ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ತಕ್ಷಣ ೇ ಅದನ ನತ್ತತ ತನನ ಫಹಯಗಿಗ  ಸಹಕಿಕ್ ೊೆಂಡಯು.  
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ಅಶಟಯಲಿಲ ಫ ರೇಸ್ ಲ ಟ್ ಫೆಂದದದರಿೆಂದ ಉಭಹ ಏನೊ ಆಗಿಯೇ ಇಲಲ ೆಂಫೆಂತ್  ಅದನುನ 

ನ ೊೇಡತ್ ೊಡಗಿದಯು. ಇತತ ಅೆಂಖಡಿಮಹತ ಸಿಸಿಟಿೇವಿಮಲಿಲ ಉಭಹ ೆಂದು ಉೆಂಖುಯ ತ್ ಗ ದು ತನನ 

ಫಹಯಗಿಗ  ಸಹಕಿಕ್ ೊಳುಳುದನುನ ನ ೊೇಡಿ ದಖ್ರಮೆಗ ೊೆಂಡಯು. ಅರಿಗ  ತಭಮ ಔಣಣನ ನೇ ನೆಂಫಲಹಖಲಿಲಲ. 

ಅಶ ೊಟೆಂದು ಶರೇಭೆಂತ ಭನ ತನದೆಂದ ಫೆಂದಯು ಔಳು ಭಹಡುಯ ೇ ಅಥಹ ಅಯು ತ್ಹ ೇ 

ತೆಂದ ಉೆಂಖುಯನ ನೇ ತನನ ಫಹಯಗಿಗ  ಸಹಕಿಕ್ ೊೆಂಡಯ  ಎೆಂದು ಅರಿಗ  ಗ ೊೆಂದಲಹಯಿತು.  

ಉೆಂಖುಯಖಳನುನ ತ್ ಗ ದಡುತ್ತತದದ ಸುಡುಖ ಫೆಂದು ಅಯ ಕಿವಿಮಲಿಲ ೆಂದು ನಯತನದ ಉೆಂಖುಯ 

ಕ್ಹಣಿಷುತ್ತತಲಲ ಎೆಂದು ಖುಟಹಟಗಿ ಸ ೇಳಿದಹಖ ಅೆಂಖಡಿಮ ಭಹಲಿೇಔರಿಗ  ಉಭಹ ಉೆಂಖುಯ ಔದದದುದ 

ಖ್ಹತ್ತರಮಹಯಿತು. ಜ ೊತ್ ಗ  ಅರಿಗ  ಆವುಮಕಹಯಿತು. ಅಯು ಮಹತೊತ ಹಿೇಗ  

ಭಹಡಿದಯಲಲ, ಏನಹಯಿತು ಅರಿಗ  ಇದದಕಿೆದದೆಂತ್ , ಅದಯಲೊಲ ಅಯು ಕ್ ೊೆಂಡ ಉೆಂಖುಯಖಳ 

ಫ ಲ ಗಿೆಂತ ಔಡಿಮೆ ಫ ಲ ಮದದನುನ ಔದಮು ಆವಯಔತ್ ಮಹದಯೊ ಏನಿತುತ? ಮಹಕ್  ಸಹಗ  

ಭಹಡಿದಯು ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಅಚ್ುರಿ, ದಖ್ರಮೆಖಳಿೆಂದ ಅಯತತ ನ ೊೇಡಿದಯು.  

ಉಭಹ ಭಹತರ ಏನೊ ಆಖದಯೆಂತ್  ಫ ರೇಸ್ ಲ ಟ್ ಖಳನುನ ನ ೊೇಡುತ್ಹತ ಔುಳಿತಯು. ಸುಡುಖ ಆಕ್  

ಉೆಂಖುಯ ಔದದದದರಿೆಂದ ಇನುನ ಫ ರೇಸ್ ಲ ಟ್ ಔೊಡ ಔದದಯ  ಎೆಂದು ಬಮಹಗಿ ಅಲ ಲೇ ನಿೆಂತು ಅಯನುನ 

ಷೊಕ್ಷಿಹಗಿ ಖಭನಿಷತ್ ೊಡಗಿದ. ಅನಿಖೊ ಉಭಹ ತಕನ  ಅಚ್ುರಿ ತೆಂದತುತ. ಇಶ ೊಟೆಂದು 

ಶರೇಭೆಂತ ಭನ ತನದಯು ಉೆಂಖುಯ ಔದದದಹದದಯೊ ಮಹಕ್  ಎೆಂದು ಅಚ್ುರಿಯಿೆಂದ ಅಯನ ನೇ 

ನ ೊೇಡುತ್ಹತ ನಿೆಂತ.  

ಉಭಹ ಫ ರೇಸ್ ಲ ಟ್ ನುನ ಆರಿಸಿ ಅದನುನ ಹಯಕ್ಟ ಭಹಡಲು ತ್ತಳಿಸಿ ದುಡುಡ ಕ್ ೊಡಲು ಖಲಹಲ 

 ಟಿಟಗ ಮತತ ನಡ ದಯು. ಅಲಿಲ ಭಹಲಿೇಔಯು, ಉೆಂಖುಯ ಭತುತ ಫ ರೇಸ್ ಲ ಟ್ ಖಳ ದಯನ ನಲಲ 

ರಿಶೇಲಿಸಿ ಸುಡುಖನಿಗ  ಅದನ ನಲಲ ಚ ನಹನಗಿ ಹಯಕ್ಟ ಭಹಡಲು ಸ ೇಳಿ ಅಲಿಲೆಂದ ಔಳುಹಿಸಿದಯು. 

ಅೆಂಖಡಿಮಹತ, ಉಭಹ ಕ್ ೊೆಂಡ ಆಬಯಣಖಳ ಜ ೊತ್  ನಯತನದ ಉೆಂಖುಯದ ಫ ಲ ಮನೊನ 

ನಭೊದಸಿ ಬಿಲಲನುನ ಅಯ ಕ್ ೈಗಿತುತ ಅಯನ ನೇ ಖಭನಿಷುತತ ಔುಳಿತಯು. ಉಭಹ ಬಿಲಲನುನ 

ರಿಶೇಲಿಷುತ್ತತದದೆಂತ್  ಅಯ ಭುಕ ಔಪಿಟಿಟತು. ಅೆಂಖಡಿಮಹತ ತ್ಹನು ಔದದ ಉೆಂಖುಯದ ಫ ಲ ಮನುನ 
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ನಭೊದಸಿ ತ್ಹನು ಔದದದುದ ಅರಿಗ  ತ್ತಳಿದದ  ಎೆಂದು ಷೊಕ್ಷಿಹಗಿ ತ್ತಳಿಸಿದುದ ನ ೊೇಡಿ ಉಭಹಗ  

ತ್ತೇರ ಭುಜ್ುಖಯಹಯಿತು.  

ಛ , ತ್ಹನ ೇಕ್  ಉೆಂಖುಯನುನ ಔದ ದ, ತನನ ಖೆಂಡ ಅೆಂತಸ ನೊಯು ಉೆಂಖುಯಖಳನುನ ಮೆಮಲ ೇ 

ಕ್ ೊೆಂಡುಕ್ ೊಳುಳ ವಕಿತಯಿದದಯಹಗಿದೊದ ತ್ಹನ ೇಕ್  ಔದಮುೆಂತಸ ಹಿೇನ ಕ್ ಲಷಕ್ ೆ ಕ್ ೈ ಸಹಕಿದ , 

ಎೆಂತಸ ಅಭಹನಹಯಿತು. ಇನುನ ಆ ಸುಡುಖ ಭತುತ ಅೆಂಖಡಿಮಹತ ತ್ಹನು ಔದದ ವಿಶಮನುನ 

ಎಲಲಯ ಫಳಿ ಸ ೇಳಿಕ್ ೊೆಂಡಯ  ತಭಮ ಭಮಹಕದ ಯೇ ಸ ೊೇಖುತತದ . ಛ , ಛ , ಎೆಂತಸ ಕ್ ಲಷ 

ಭಹಡಿಬಿಟ ಟ, ಚಿನನದ ಅೆಂಖಡಿಮಲಿಲ ಮಹಯೊ ಖಭನಿಷುತ್ತತಲಲ ೆಂದು ಮಹಕ್  ತ್ಹನು ಅೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡ . 

ಅಯು ಪ್ೇಲಿೇಸಿರಿಗ  ಸ ೇಳಿದದಯ  ತನನ ಖತ್ತ ಏನಹಖುತ್ತತತುತ. ತ್ಹನು ಉೆಂಖುಯ ಔದ ದ ಎೆಂದು 

ಎಲಲರಿಖೊ ತ್ತಳಿಮುೆಂತ್  ಖಲಹಟ  ಭಹಡದ  ತನಗ  ಅಭಹನಹಖಫಹಯದು ಎೆಂದು ಇಶುಟ 

ಷೊಕ್ಷಿಹಗಿ ತ್ತಳಿಸಿದಹದಯ ,  

ಅಯ ಶುಟ ಳ ಳಮಯು. ತ್ಹನು ಭಹತರ ತನನ ಭಮಹಕದ  ಫಗ  ೆ ಯ್ಕೇಚಿಷದ  ೆಂದು ಕ್ಷಣಕ್ ೆ 

ಭತ್ತಗ ಟುಟ ಎೆಂಥ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡಿಬಿಟ ಟ. ಈಖ ತ್ಹನು ಉೆಂಖುಯದ ದಯ ಕ್ ೊಡಲು ದದದಯ  ಅಯು 

ಕೆಂಡಿತ ದ ೊಡಡ ಖಲಹಟ  ಭಹಡುತ್ಹತಯ . ದುಡುಡ ಕ್ ೊಟುಟ ಬಿಟಟಯ  ತ್ಹನು ಔಳಿಳಯೆಂದು 

ಪಿಕ್ ೊೆಂಡೆಂತ್ಹಖುತತದ  ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ದೆಂದಕ್ ೊೆಳಗಹದಯು. ಅರಿಗ  ಏನು ಭಹಡಫ ೇಕ್ ೆಂದು 

ತ್ ೊೇಚ್ಲಿಲಲ.  

ಊರಿನ ರಖ್ಹಯತ ಬಿಲಡರ್ ನ ಸ ೆಂಡತ್ತ ಚಿನನದ ಅೆಂಖಡಿಮಲಿಲ ಉೆಂಖುಯ ಔದದಳ ೆಂದಯ  ಅದಕಿೆೆಂತ 

ಅಭಹನಔಯ ಫ ೇರಿಲಲ. ಇದ ಲಲ ಭಹಧಯಭದಲಿಲ ರಷಹಯಹದಯ  ಏನು ಭಹಡುುದು ಎೆಂದು ಜಿಲಲನ  

ಫ ರಿದಯು. ಅರಿಗ  ಬಿಸಿ ತುದೆಂತ್  ಅಲಲ ನನಲೊ ಆಖದ  ಷರಿ ಎೆಂದು ಪಿಕ್ ೊಳಳಲೊ ಆಖದ  

ತ್ ೊಳಲಹಡಿದಯು. ಚಿನನದ ಅೆಂಖಡಿಮಲಿಲ ಎ.ಸಿ ಸಹಕಿದದಯೊ ಉಭಹ ಫ ರಿನಿೆಂದ ತ್ ೊೇಮುದ 

ಸ ೊೇಗಿದದಯು.  

ಫಸಳ ಯ್ಕೇಚಿಸಿ ಕ್ ೊನ ಗ   ಇದ ಲಲದರಿೆಂದ ಹಯಹಖಲು ತ್ಹನು ತಪಿ ಅದನುನ ಫಹಯಗ್ ಗ  ಸಹಕಿದ . 

ದಮವಿಟುಟ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎನುನತ್ಹತ ಅದಯ ಮೊತತನೊನ ಷ ೇರಿಸಿ ದುಡುಡ ಕ್ ೊಟಟಯು. ಅೆಂಖಡಿಮಹತ ಏನೊ 
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ಆಖದಯೆಂತ್ , ಯಹಗಿಲಲಭಮ, ಮೊಮಮೆಮ ಹಿೇಗಹಖುತತದ , ಯ್ಕೇಚ್ನ  ಭಹಡಫ ೇಡಿ ಎೆಂದು 

ಭೆಂದಸಹಷ ಬಿೇರಿ ಅಯನುನ ಬಿೇಳ ೄೆಟಟಯು. 

ಅೆಂಖಡಿಯಿೆಂದ ಸ ೊಯ ಫೆಂದ ೊಡನ  ಉಭಹಗ  ಅಯು ಫ ೇಯ ಮರಿಗ  ಈ ವಿಚಹಯ ಸ ೇಳಿದಯ  ಏನು 

ಭಹಡುುದು. ತನನ ಖೆಂಡನಿಗ  ಗ ೊತ್ಹತದಯ  ಆಘಾತಹಖುತತದ , ಇನುನ ಭಔೆಳಿಗ  ಗ ೊತ್ಹತದಯ  ಎಶುಟ 

ಅಭಹನ, ತ್ಹನು ಮಹಕ್ಹದಯೊ ಔದಮಲು ಸ ೊೇದ ೇನ ೊೇ, ಮಹ ಯ ೊೇಖ ತನಗ  ಫಡಿದತ್ ೊತೇ, 

ತ್ಹನು ಆ ಗಟನ ಯೇ ನಡ ಮದೆಂತ್  ಭತ್ ತ ಷರಿ ಭಹಡಲು ಆಗಿದದದದಯ  ಎಶುಟ ಚ ನಹನಗಿತುತ. ೆಂದು 

ಕ್ಷಣದ ತಪಿಗ  ಜಿೇಭಹನವಿಡಿೇ ನಯಳುೆಂತ್ಹಯಿತಲಲ ಎೆಂದು ವಹುತ್ಹತ ಟಟಯು.  

ತನನ ಖೆಂಡ ತನಗ  ಮಹುದಔೊೆ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಲಿಲಲ. ದುಡಿಡಗ ೇನೊ ಫಯವಿಲಲ ಆದಯೊ ತ್ಹನಹಯಕ್  

ಇೆಂಥ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡಿದ , ಇನುನ ತ್ಹನು ಈ ಅೆಂಖಡಿಗ  ಫಯಲು ಷಹಧಯ ೇ, ಇನುನ ಔದದ ಉೆಂಖುಯನುನ 

ತನನ ಫಳಿ ಇಟುಟಕ್ ೊೆಂಡಯ  ಅದು ತ್ಹನು ಔದದದದನುನ ಜಿೇಭಹನವಿಡಿೇ ನ ನಪಿಷುತತದ . ಇದನುನ ತ್ ಗ ದು 

ಬಿಷಹಔಲ ೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಯು. ಆದಯ  ಭಯುಕ್ಷಣ ೇ, ಬಿಷಹಕಿದಯ  ಮಹರಿಗಹದಯೊ ಅದು ಸಿಕಿೆ 

ಅಯು ಹರಭಹಣಿಔಹಗಿ ಹಿೆಂತ್ತಯುಗಿಷಲು ಫಮಸಿ ತ್ತರಕ್ ಖಳಲಿಲ ಭಹಹಿತ್ತ ಕ್ ೊಟಟಯ  ಚಿನನದ 

ಅೆಂಖಡಿಮಹತ ಅದು ತ್ಹನು ಉೆಂಖುಯ ಔದದ ವಿಶಮ ಸ ೊಯಫೆಂದಯ ೇ! ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಭತತಶುಟ 

ಫ ರಿದಯು.  

ಕ್ ೊನ ಗ  ಅದನುನ ಭನ ಮಲಿಲ ಮಹುದಹಯೊ ಭೊಲ ಮಲಿಲ ಇರಿಸಿದಯಹಯಿತು ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ 

ಕ್ಹರಿನತತ ನಡ ದಯು. ಷುತತಲಿದದ ಜ್ನಯ ಲಹಲ ತ್ಹನು ಔಳಿಳಯೆಂದು ತನನತತಲ ೇ ದಟಿಟಸಿ ನ ೊೇಡುತ್ತತದಹದಯ  

ಎೆಂದ ನಿಸಿ ಭುಜ್ುಖಯಹಗಿ ಲಖುಫಗ ಯಿೆಂದ ಕ್ಹರಿನತತ ಧಹವಿಸಿದಯು. ಚಿನನದ ಅೆಂಖಡಿಗ  ಫಯುಹಖ 

ಇದದ ಷೆಂಬರಭ ಅಲಿಲೆಂದ ಸ ೊಯಡುಹಖ ಅಯ ಭುಕದಲಿಲ ಇಯಲಿಲಲ. ಸ ೇಗ ೊೇ ಕ್ಹಯು ಚ್ಲಹಯಿಸಿ 

ಭನ ಗ  ಫೆಂದಯು. ಇತುತ ಫ ಳಗ  ೆ ಎದದ ಗಳಿಗ ಯೇ ಷರಿ ಇಲಲ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಯೊ ಫ ಳಗಿೆನಿೆಂದ 

ಚ ನಹನಗಿಯೇ ಇದುದದು ನ ನಹಗಿ ತ್ಹನು ಚಿನನದ ಅೆಂಖಡಿಗ  ಸ ೊೇದ ಗಳಿಗ ಯೇ ಷರಿ ಇಲಲ 

ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಯು.  
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ಅರಿಗ  ೆಂದು ಔಡ  ಔುಳಿತು ಕ್ ೊಳಳಲು ಆಖದ  ಅತ್ತತೆಂದತತ ವತಥ ಸ ಜ  ೆಸಹಕಿದಯು. ಅಯ ಫೇನ್ 

ಗ  ಭದು ಮ ಹರ್ಷಕಕ್ ೊೇತಾದ ವುಬಹವಮ ಕ್ ೊೇಯಲು ಷೆಂಫೆಂಧಿಔಯ ಔಯ ಖಳು ೆಂದಹದಯ 

ಮೆೇಲ ೊೆಂದಯೆಂತ್  ಫಯುತ್ತತದದು. ಆದಯ  ಉಭಹಗ  ಔಯ  ಸಿೇಔರಿಷು ಸಿಥತ್ತಮಲ ಲೇ ಇಯಲಿಲಲ. ಚಿನನದ 

ಅೆಂಖಡಿಮ ವಿಶಮ ಎಲಲರಿಖೊ ಸ ೇಳಿ ಆ ಫಗ  ೆಕ್ ೇಳಲು ಅಯು ಫೇನ್ ಭಹಡಿಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು 

ಅರಿಗ  ಷೆಂದ ೇಸ.  

ಗಹಫರಿಯಿೆಂದ ಟಿೇವಿ ಸಹಕಿ ನೊಯಸ್ ಚಹಯನ ಲ್ ಖಳನೊನ ಫದಲಹಯಿಷುತತ ನ ೊೇಡಿದಯು. ಎಲಹಲದಯೊ 

ತ್ಹನು ಉೆಂಖುಯ ಔದದ ವಿಶಮ ಫೆಂದಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು ಷೆಂವಮದೆಂದ ಭತ್ ತ ಭತ್ ತ ಸಹಕಿ 

ನ ೊೇಡಿದಯು. ಆದಯ  ಎಲೊಲ ವಿಶಮದ ರಷಹತ ೇ ಇಲಲದಹಖ ಉಭಹಗ  ಷಲ 

ಷಭಹಧಹನಹಯಿತು.  

ಭಯುಕ್ಷಣ ೇ ನಹಳಿನ ತ್ತರಕ್ ಮಲಿಲ ವಿಶಮ ಫಹಿಯೆಂಖಹದಯ  ಏನು ಭಹಡುುದು ಎೆಂದು 

ಚಿೆಂತ್ಹಕ್ಹರೆಂತಯಹದಯು. ಅರಿಗ  ಫದುಔುುದ ೇ ಫ ೇಡ ನಿಸಿತು. ಇದ ಲಲ ನ ೊೇಡಲು ತ್ಹನು 

ಫದುಕಿದದಯ  ತ್ಹನ ೇ, ಅದಕಿೆೆಂತ ತ್ಹನು ಷಹಮುುದು ಳ ಳಮದು ಎೆಂದು ಉಭಹಗ  ಭನಸಿಾಗ  

ಫೆಂದದ ದೇ ಬಿಕಿೆ ಬಿಕಿೆ ಅಳಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಯು. 

ಫದುಔು ಎಶುಟ ಚ ನಹನಗಿ ನಡ ಮುತ್ತತತುತ. ಮಹುದ ೊೇ ವಿಶ ಗಳಿಗ ಮಲಿಲ ತನನ ಕ್ ೈಮಹಯ  ತ್ಹನ ೇ 

ಫದುಔನುನ ಸಹಳು ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡ . ಆದಯ  ತ್ಹನು ಆತಮಸತ್ ಯ ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡಯ  ತನನ ಷಹವಿಗ  ಫ ೇಯ  

ಮಹುದ ೇ ಕ್ಹಯಣಖಳಿಲಲದ  ಪ್ಲಿೇಷಯು ತನಿಖ್  ನಡ ಸಿ ತ್ಹನು ಉೆಂಖುಯ ಔದುದ ಅಭಹನ 

ತಡ ಮಲಹಖದ  ಆತಮಸತ್ ಯ ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡ  ಎೆಂದು ಷತಯ ಫಮಲಹದಯ  ಏನು ಭಹಡುುದು.  ಷತತ 

ಮೆೇಲೊ ತನನ ಖೆಂಡ ಭಔೆಳು ಊರಿನಯು ಎಲಲರಿಖೊ ತ್ತಳಿದು ಬಿಡುತತದ . ಸಹಗಹಗಿ ತ್ಹನು 

ಆತಮಸತ್ ಯ ಭಹಡಿಕ್ ೊಳಳಫಹಯದು, ಆದಯ  ಫದುಔುುದಹದಯೊ ಸ ೇಗ , ತ್ಹನು ಉೆಂಖುಯ ಔದ ದ 

ಎನುನುದು ಇನುನ ದನೂ ಭನಸಿಾಗ  ಚ್ುಚ್ುುತ್ತತಯುತತದ .  

ತನನ ಹಲಿಗ  ಇತುತ ಷೆಂಬರಭದ ದನ, ಫ ಳಗಿೆನಿೆಂದ ಅದ ಶುಟ ಷೆಂತ್ ೊೇಶಹಗಿದ ದ, ಮಹಯ ಕ್ ಟಟ 

ದೃರ್ಷಟ ಬಿದದತ್ ೊೇ ಏನ ೊೇ ಎಲಲ ಸಹಳಹಗಿ ಸ ೊೇಯಿತು. ನಹಳಿನ ತ್ತರಕ್ ಮಲಿಲ ನಹನು ಉೆಂಖುಯ ಔದದ 
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ವಿಶಮ ಫೆಂದಯ  ತ್ಹನು ತಲ  ಎತ್ತತ ತ್ತಯುಗಹಡಲಹದೇತ್ ೇ, ನನನ ಭಔೆಳು ನನನ ಫಗ ೆ ಏನು 

ತ್ತಳಿದುಕ್ ೊೆಂಡಹಯು. ಅಯು ಊರಿನಲಿಲ ತಲ  ಎತ್ತತ ತ್ತಯುಗಹಡಲಹದೇತ್ ೇ, ಅದಕಿೆೆಂತ ಸ ಚಹುಗಿ 

ಭಸ ೇಶ್ ಗ  ಸ ೇಗಹದೇತು, ಅಯು ಎದ  ಡ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಷತ್ಹತಯು. ಇದನ ನಲಹಲ ಸ ೇಗ  ಷರಿ ಭಹಡಲಿ 

ದ ೇಯ ೇ ಅೆಂಖಡಿಮಯು ನಹನು ಔದದ ವಿಶಮ ಮಹಯ ಫಳಿಮೊ ಸ ೇಳದಯಲಿ ಎೆಂದು 

ಫ ೇಡಿಕ್ ೊೆಂಡಯು.  

ಅಡಿಗ  ಭಹಡಲೊ ಅರಿಗ  ಆಷಕಿತ ಉಳಿಮಲಿಲಲ. ೆಂದು ಕ್ಷಣದಲಿಲ ಏನ ಲಹಲ ಆಗಿ ಸ ೊೇಯಿತು 

ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಭತ್ ತ ಬಿಕಿೆ ಬಿಕಿೆ ಅಳಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಯು. ಅಭಹನ, ಭಹನಸಿಔ ಕಿರಿಕಿರಿ 

ತ್ಹಳಲಹಯದ ೇ ಷಹಮುುದ ೇ ಮೆೇಲು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಭನ ಮಲಿಲ ಮಹಹಖಲ ೊೇ ತೆಂದಟಟ ನಿದ ದ 

ಭಹತ್ ರಖಳ ನ ನಹಗಿ ಫಹಟಲಿ ತ್ ಯ ದಯು. ಅದಯಲಿಲ ಎಯಡು ಭಹತ್ ರಖಳು ಭಹತರ ಇದದು. 

ಅಶಹಟದಯೊ ಷಹಔು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಭಹತ್ ರಖಳನುನ ನುೆಂಗಿಕ್ ೊೆಂಡು ಸಹಸಿಗ ಮ ಮೆೇಲ  ಬಿದದಯು. ಕ್ಷಣ 

ಕ್ಹಲ ಅಯ ಫದುಕ್ ಲಲ ೆಂದು ಚಿತರದೆಂತ್  ಅಯ ಷಮರತ್ತ ಟಲದ ಭುೆಂದ  ಷುಳಿಮತ್ ೊಡಗಿತು. 

ಔರಮೆೇಣ ಅಯು ನಿದ ದಗ  ಜಹರಿದಯು. 

ಭಔೆಳಿಫಿಯೊ ಷೆಂಜ  ಕ್ಹಲ ೇಜ್ು ಭುಗಿಸಿ ಹಟಿಕಗ  ಫ ೇಕ್ಹದ ಎಲಲ ಷಹಭಹನುಖಳನುನ ಕರಿೇದಸಿ 

ಭನ ಗ  ಫೆಂದಹಖ ಖೆಂಟ  ಏಳಹಗಿತುತ. ಭನ ಮಲಿಲ ಆರಿಸಿದ ಔತತಲು ನ ೊೇಡಿ ಭಔೆಳಿಫಿರಿಖೊ 

ಆತೆಂಔಹಯಿತು. ಅಭಮ ಎಲಿಲ ಸ ೊೇದಯು, ಭನ ಮಲಿಲ ಮಹಕ್  ಇಶ ೊಟೆಂದು ಔತತಲಿದ . ಅಭಮನ ೇ 

ಏನಹದಯೊ ಷರ್  ರಸ್ ಭಹಡಲು ಹಿೇಗ  ಭಹಡಿಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ, ಭಮಿಮ ಭಮಿಮ 

ಎೆಂದು ಔಯ ಮುತತ ಸ ೊಯಟಯು. ಆದಯ  ಅಯ ಷುಳಿ ೇ ಇಲಲದುದ ಔೆಂಡು ತ್ಹ ೇ ಭನ ಮ ಎಲಲ ಲ ೈಟು 

ಖಳನೊನ ಉರಿಸಿ ಅಭಮನ ಯೊಮಿನತತ ಧಹವಿಸಿದಯು.  

ಅಲಿಲ ಉಭಹ ಅೆಂಗಹತಹಗಿ ಭಲಗಿದದಯು. ಅದನುನ ನ ೊೇಡಿ ಫ ಚಿು ಬಿದದ ಭಔೆಳು, ಭಮಿಮ ಭಮಿಮ 

ಎನುನತತ ಅಯನುನ ಅಲುಗಹಡಿಸಿ ಎಬಿಿಷಲು ನ ೊೇಡಿದಯು. ಆದಯ  ಉಭಹ ಎಚ್ುಯಗ ೊಳಳಲಿಲಲ. ಅದನುನ 

ನ ೊೇಡಿ ಬಮಭೇತಯಹಗಿ ತಭಮ ತೆಂದ ಗ  ಫೇನ್ ಭಹಡಿ ವಿಶಮ ತ್ತಳಿಸಿದಯು. ಭಸ ೇಶ್ ಔೊಡಲ ೇ 

ಡಹಔಟರ್ ಗ  ಔಯ  ಭಹಡಿ ವಿಶಮ ತ್ತಳಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ೇ ಭನ ಗ  ಸ ೊೇಖುೆಂತ್  ತ್ತಳಿಸಿ ತ್ಹೂ ಭನ ಮತತ 

ಧಹವಿಸಿದಯು.  
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ಡಹಔಟರ್ ಫೆಂದು ರಿೇಕ್ಷ  ಭಹಡಿ ಅಯು ನಿದ ದ ಭಹತ್ ರ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡಿಯುುದರಿೆಂದ ಅರಿಗ  

ಎಚ್ುಯಹಗಿಲಲ, ಭನ ಮಲಿಲ ಏನಹದಯೊ ಅಯ ಭನಸಿಾಗ  ನ ೊೇಹಖು ಗಟನ  ನಡ ಯಿತ್ ೇ ಎೆಂದು 

ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಎಲಲಯೊ, ಏನೊ ನಡ ದಲಲ. ಫ ಳಗಿೆನಿೆಂದಲೊ ಅಯು ಕುರ್ಷಮಹಗಿಯೇ ಇದದಯು ಎೆಂದಯು. 

ಆದಯ  ಅರಿಗ ಲಲ ಉಭಹ ನಿದ ದ ಭಹತ್ ರ ಮಹ ಕ್ಹಯಣಕ್ಹೆಗಿ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡಯು ಎೆಂದು ಭಹತರ 

ಅರಿಹಖಲಿಲಲ.  

ವಿನಹಯ ಅಭಮನ ಹಯನಿಟಿ ಫಹಯಗ್ ತ್ ಯ ದು ಅಲ ಲೇನಹದಯೊ ಷುಳಿು ಸಿಖುತತದ ೊೇ ಎೆಂದು 

ನ ೊೇಡಿದಳು. ಆದಯ  ಅಲಿಲ ಭೊಯು ಉೆಂಖುಯ ೆಂದು ಫ ರೇಸ್ ಲ ಟ್ ಭತುತ ಅುಖಳ ಬಿಲ್ ಬಿಟಟಯ  

ಫ ೇಯ  ಏನೊ ಸಿಖಲಿಲಲ. ಡಹಔಟರ್ ಉಭಹಗ  ಇೆಂಜ ಕ್ಷನ್ ನಿೇಡಿ ನಹಳ  ಫ ಳಿಗ  ೆ ಅರಿಗ  

ಎಚ್ುಯಹಖಫಸುದು. ಸಹಗ ೇನಹದಯೊ ಆಖದದದಯ  ತನಗ  ತ್ತಳಿಸಿ ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿ ಅಲಿಲೆಂದ ಸ ೊಯಟಯು. 

ಫ ಳಗ  ೆ ಉಭಹಗ  ಎಚ್ುಯಹದಹಖ ವಿರಿೇತ ತಲ  ಸಿಡಿಮುತ್ತತತುತ. ತಕ್ಷಣ ೇ ಅರಿಗ  ತ್ಹನು 

ಷಹಮಫ ೇಕ್ ೆಂದು ನಿದ ದ ಭಹತ್ ರಖಳನುನ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡಯೊ ತ್ಹನು ಷಹಮದ  ಇದುದದು ಔೆಂಡು ಅರಿಗ  

ಆವುಮಕಹಯಿತು. ದ ೇಯ ೇ, ನಹನು ಅಭಹನಖಳಿೆಂದ ತಪಿಸಿಕ್ ೊಳಳಲು ನ ೊೇಡಿದಯ  ನಿೇನು, 

ನಹನು ಅಭಹನ ಅನುಬವಿಷಲ ಫ ೇಕ್ ೆಂದು ಸಟದೆಂದ ನನನನುನ ಫದುಕಿಸಿದ ಮಹ ಎೆಂದು 

ನ ೊೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಇತ್ತತನ ತ್ತರಕ್ ಖಳಲಿಲ ನಹನು ಉೆಂಖುಯ ಔದದ ವಿಶಮ ಫೆಂದಯಫಸುದ ೇ 

ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಗಹಫರಿಮಹಗಿ ಭುೆಂಫಹಗಿಲತತ ಧಹವಿಸಿದಯು.  

ತ್ತರಕ್ ಮನುನ ಖಡಿಬಿಡಿಯಿೆಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಎಲೊಲ ತನನ ವಿಶಮ ಫಯದ  ಇದದದುದ ಔೆಂಡು 

ೆಂದು ಕ್ಷಣ ಭನಸಿಾಗ  ಷಭಹಧಹನಹಯಿತು. ಭಯುಖಳಿಗ ಮಲಿಲ ಟಿೇವಿಮಲಿಲ ಏನಹದಯೊ 

ಫೆಂದಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು ನ ೊೇಡಲು ಅತತ ಧಹವಿಸಿದಯು. ಟಿೇವಿಮಲೊಲ ಎಲೊಲ ಔಳಳತನದ ವಿಶಮ 

ಫಯಲ ೇ ಇಲಲ, ಅಫಹಿ, ತ್ಹನು ಫಚಹಹದ . ಇನುನ ಮಹತ್ತತಖೊ ಆ ಚಿನನದ ಅೆಂಖಡಿಮತತ 

ಕ್ಹಲಿಡುುದಲಲ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಯು.  

ಭಸ ೇವರಿಗ  ಎಚ್ುಯಹಗಿ ಉಭಹಳ ನ ನಹಗಿ ಖಡಿಬಿಡಿಯಿೆಂದ ಎದುದ ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಉಭಹ 

ಆಯ ೊೇಖಯಹಗಿ ಇಯುುದನುನ ನ ೊೇಡಿ ಷಭಹಧಹನ ಟುಟಕ್ ೊೆಂಡಯು. ಭಸ ೇಶ್ ಆಕ್ ಗ  ನಿದ ದ ಭಹತ್ ರ 
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ಏಕ್  ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡ  ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಉಭಹಳಿಗ  ಏನು ಸ ೇಳಫ ೇಕ್ ೆಂದು ತ್ ೊೇಚ್ದ  

ತಡಫಡಹಯಿಸಿದಯು. ಇರಿಗ  ಸ ೇಗ  ಗ ೊತ್ಹತಯಿತು ತ್ಹನು ನಿದ ದ ಭಹತ್ ರ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡದುದ ಎೆಂದು 

ಆವುಮಕೂ ಆಯಿತು.  

ಅಯ ಭನಷಾನುನ ಅರಿತಯೆಂತ್  ಭಸ ೇಶ್, ನಿನ ನ ಉಭಹ ಮೆೈ ಮೆೇಲ  ಎಚ್ುಯವಿಲಲದಯೆಂತ್  

ಭಲಗಿದಹಖ ಗಹಫರಿಮಹಗಿ ಡಹಔಟರ್ ನುನ ಔಯ ಸಿದದ ವಿಶಮ ಸ ೇಳಿದಯು. ನೆಂತಯ, ನಿೇನು ನಿದ ದ 

ಭಹತ್ ರ ಮಹಕ್  ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡ  ಎೆಂದೊ ನನಗ  ಗ ೊತುತ ಎೆಂದಹಖ ಉಭಹ ಭುಕ ಔಪಿಟಿಟತು.  

ಚಿನನದ ಅೆಂಖಡಿಮ ಇರಿಗ  ವಿಶಮ ಸ ೇಳಿಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಔಳಳ ಡುತ್ತತಯುಹಖ 

ಭಸ ೇಶ್, ‚ನಹನು ನಭಮ ಸಿಲರ್ ಜ್ುಯಬಿಲಿ ದನ ನಿನನ ಜ ೊತ್  ಇಯಲಿಲಲ ಅೆಂತ ಫ ೇಜಹಯು 

ಭಹಡ ೊೆೆಂಡ  ಅಲಹ. ಫ ಳಗ ೆ ನಿನನ ಭುಕ ನ ೊೇಡಿದಹಖಲ ೇ ನನಗ  ಅನಿನಷುತ. ಆದಯ  ನಿೇನು 

ಇಶ ೊಟೆಂದು ಫ ೇಜಹಯು ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡಿದದೇಮಹ ಅೆಂತ ತ್ತಳಿದಯಲಿಲಲ, ಷಹರಿ ಔಣ ‛ ಎೆಂದು ಅಯನುನ  

ಅಪಿಕ್ ೊೆಂಡಹಖ ಉಭಹಗ , ಚಿನನದ ಅೆಂಖಡಿಮ ವಿಶಮ ಮಹರಿಖೊ ಸ ೇಳಿಲಲ ೆಂದಹಯಿತು 

ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ನಿಯಹಳಹದಯು.  

ಭಔೆಳು ಎಚ್ುಯಗ ೊಳುಳತತಲ ೇ ತ್ಹಯಿಮನುನ ನ ೊೇಡಲು ಫ ೇಖನ  ಎದುದ ಧಹವಿಸಿದಯು. ತ್ಹಯಿ 

ಎಚ್ುಯಹಗಿಯುುದನುನ ನ ೊೇಡಿ ಅರಿಖೊ ಷಭಹಧಹನಹಯಿತು. ವಿನಹಯ ಅಭಮನಲಿಲ ಸುಯುು 

ಭೊಡಿಷಲು ಅಭಮನ ಹಯನಿಟಿ ಫಹಯಗ್ ತ್ ಗ ದಹಖ ಉಭಹ ಬಿಳಿಚಿಕ್ ೊೆಂಡಯು. ಅಳು ಆ ಉೆಂಖುಯ 

ಮಹರಿಗಹಗಿ ತೆಂದದುದ ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಯ  ಎೆಂದು ಸ ದರಿದಯು. ವಿನಹಯ, ಉೆಂಖುಯ ಸಹಖೊ ಫ ರೇಸ್ 

ಲ ಟ್ ಖಳನುನ ಸ ೊಯತ್ ಗ ದು, ಭಮಿೀ, ಈ ಎಯಡು ಜ್ರದುೆಂಖುಯ ನಿಭಗ  ಭತುತ ಡಹಯಡಿಗ , ಈ 

ಫ ರೇಸ್ ಲ ಟ್ ನನಗ  ಭತ್ ತ ಈ ನಯತನದ ಉೆಂಖುಯ ...ಅಣಣನಿಗ  ಅಲಹ ಭಮಿಮ ಎೆಂದಹಖ ಉಭಹ 

ನಿಟುಟಸಿಯುಬಿಟಟಯು. 
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2. ನಹನು ನನಿನೆಂದ ದೊಯಹದಹಖ! 

 

ಕ್ಹಗ  ಕಿವಿಮ ಫಳಿಯೇ  ಔೊಗಿದೆಂತ್ಹಗಿ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ುಯಹಯಿತು. ಖೆಂಟ  ನ ೊೇಡಿದಯ  ೆಂಬತುತಯ ! 

ಅಯ್ಕಯೇ ದ ೇಯ ೇ! ಆಫಿೇಸಿಗ  ಲ ೇಟಹಗಿಸ ೊೇಯಿತಲಲ.  ಸ ೆಂಡತ್ತ,  ಭಔೆಳ ಜ ೊತ್  ಯಜ ಮಲಿಲ ತನನ 

ತ್ಹಯಿ ಭನ ಗ  ಸ ೊೇಖದ  ಇದದದದಯ  ಅಳಹದಯೊ ಎಬಿಿಷುತ್ತತದದಳು. ಛ !  ನಿನ ನ ಯಹತ್ತರ ಯಹಜ್ನ್ 

ಹಟಿಕಗ  ಸ ೊೇಖಲ ೇ ಫಹಯದತುತ. ಔುಡಿದು, ಔುಣಿದು ಔುಳಿಸಿದುದ ಜಹಸಿತಮಹಯಿತು ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ 

ಫಚ್ುಲು ಭನ ಮತತ ಧಹವಿಸಿದ .  ಗಿೇಷರ್ ಆನ್ ಭಹಡಿ ತ್ತೆಂಡಿ ಭಹಡಲು ಅಡಿಗ  ಭನ ಮತತ ನಡ ದ . 

ಖಡಿಬಿಡಿಯಿೆಂದ ಉಪಿಟುಟ ಭಹಡಿ ಷಹನನಕ್ ೆ ಧಹವಿಸಿದ .  

ಷಹನನ ಭಹಡುತ್ತತಯುಹಖ ಮಹಕ್ ೊೇ ನಿೇಯು ಬಿಸಿ ಅೆಂತ ಅನಿಷಲ ೇ ಇಲಲ. ಗಿೇಷರ್ ಏನಹದಯೊ ಕ್ ಟುಟ 

ಸ ೊೇಗಿಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಷಹನನ ಭುಗಿಸಿ ತ್ತೆಂಡಿ ತ್ತನನಲು ಭತ್ ತ ಅಡಿಗ ಭನ ಮತತ ಒಡಿದ . 

ಆದಯ  ಉಪಿಟುಟ ಫಹಯಿಗ  ಸಹಔಲು ಸ ೊೇದಯ  ಕ್ ಳಗ  ಬಿತುತ. ಭತ್ ತ ಫಹಯಿಗ  ಸಹಔಲು ನ ೊೇಡಿದ  

ಭತ್ ತ ಕ್ ಳಗ  ಬಿತುತ. ಛ ! ಇತ್ಹಯಕ್ ೊೇ ಮಹುದೊ ಷರಿಮಹಗಿ ಆಗಹತ ಇಲಲ ಅೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ತ್ತೆಂಡಿ 

ಯಹತ್ತರಗ  ತ್ತೆಂದಯಹಯಿತು ಎೆಂದು ಭುಚಿುಟುಟ ಆಫಿೇಸಿಗ  ಸ ೊಯಟು ನಿೆಂತು ಹಚ್ ನ ೊೇಡುಹಖ ಖೆಂಟ  

ಸತ್ಹತಗಿತುತ.  

ಲ ೇಟಹಗಿಯೇ ಬಿಟಿಟತು ಔನನಡಿ ನ ೊೇಡಲೊ ುಯುಷ ೊತ್ತತಲಲ. ಆಫಿೇಸಿಗ  ಸ ೊೇದಮೆೇಲ  ತಲ  

ಫಹಚಿದಯಹಯಿತು ಅೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಕ್ ೈಯಿೆಂದಲ ೇ ಔೊದಲು ಫಹಚಿಕ್ ೊಳುಳತ್ಹತ ಖಡಿಬಿಡಿಯಿೆಂದ 

ಭನ ಮ ಕಿೇ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊಯಫೆಂದ . ಆಖ ಎದುರಿನ ಭನ ಮ ಸಿೇತಭಮ ನನನತತ 

ದಗಹ್ರೆಂತಯಹಗಿ ನ ೊೇಡುತ್ತತಯುುದು ಔೆಂಡು ಔಸಿವಿಸಿ ಆಯಿತು. ಇಯ ೇಕ್  ನನನನುನ ಸಹಗ  

ನ ೊೇಡುತ್ತತದಹದಯ   ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ  ಭನ ಗ  ಬಿೇಖ ಸಹಕಿ ಫಸ್ ಷಹಟಪಿನತತ ಒಡತ್ ೊಡಗಿದ . 

ಫಸಿಾನಲಿಲ ಔೆಂಡಔಟರ್ ಫಳಿ ದುಡುಡಕ್ ೊಡಲು ಸ ೊೇದಯ  ಅನಹಯಕ್ ೊೇ ನನನತತ ನ ೊೇಡದ  ದುಡೊಡ 

ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳಳದ  ಭುೆಂದ  ನಡ ದ. ನನಗ  ವಿಚಿತರ ನಿಸಿತು. ಮಹಕ್  ಇನು ನನಗ  ಟಿಕ್ ಟ್ 
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ತ್ ೊಗ ೊಳಹತ ಇಲಲ. ಭತ್ ತ ಈ ಔಡ  ಫೆಂದಯ  ಕ್ ೊಡಫ ೇಔು ಅನುನತತ ಷುಭಮನಹದ . ಷುಭಹಯು ಸತುತ 

ನಿಮಿಶಖಳ ಫಳಿಔ ಭತ್ ತ ಔೆಂಡಔಟರ್ ಟಿಕ್ ಟ್, ಟಿಕ್ ಟ್ ಅನುನತತ ಫೆಂದ, ನಹನು ಭತ್ ತ ಅನಿಗ  ದುಡುಡ 

ಕ್ ೊಡಲು ಸ ೊೇದ . ಆದಯ  ಭತ್ ತ ಅನು ನನನತತ ನ ೊೇಡದ  ಭುೆಂದ  ನಡ ದ. ಅನಿಗ  ಫ ೇಡಹಗಿದದಯ  

ನನಗ ೇನು, ದುಡುಡ ಉಳಿಯಿತು ಎೆಂದು ಕುಶಮಹಯಿತು.  

ಫಸಿಾನಿೆಂದಳಿದು ಆಫಿೇಸಿನತತ ದಹುಗಹಲು ಸಹಔುತತ ನಡ ದ . ನನನ ಫಹಸ್, ಶರೇನಿಧಿ ಎಲಿಲ?  ಇತ್ಹಯಕ್  

ಫೆಂದಲಲ ಮಹರಿಗಹದೊರ ಗ ೊತತ? ಇತುತ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ ಫ ೇಯ  ಇದ  ಅಯು ಯಜ  ಸಹಕ್ ೊೇ ಸಹಗಿಲಲ. 

ಅಯು ಮಹತೊತ  ಹಿೇಗ  ಭಹಡಿದಯ ೇ ಅಲಲ, ಮಹಯಹದೊರ ಅರಿಗ  ಫೇನ್ ಭಹಡಿ ಎನುನತ್ತತದಹದಖ 

ನಹನು ಳಕ್ಹಲಿಟ ಟ.  

ನಹನ್ ಫೆಂದದೇನ್ ಷರ್. ಷಲ ಲ ೇಟಹಮುತ ಎೆಂದಯೊ ಮಹಯೊ ನನನತತ ನ ೊೇಡುತತಲ ೇ ಇಲಲ. ನನನ 

ಪ ರೆಂಡ್ ಯಹಜ್ನ್, ಶರೇಮ ಫೇನ್ ರಿೆಂಗ್ ಆಗಿತದ . ಆದ ರ ಅುನ ಎತುತತ್ತತಲಲ ಷರ್ ಅೆಂದಹಖ ನಹನು 

ಜ ೇಫು ಭುಟಿಟಕ್ ೊೆಂಡ . ಖಡಿಬಿಡಿಮಲಿಲ ನಹನು ಫೇನ್ ಭನ ಮಲ ಲೇ ಭಯ ತು ಬಿಟುಟ ಫೆಂದದ ದ. ಇತುತ 

ಮಹಕ್ ೊೇ ಎದದ ಗಳಿಗ ಯೇ ಷರಿ ಇಲಲ ಅೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ ಫಗ  ೆನಹನು ತಮಹಯು ಭಹಡಿದ 

ರಿಪ್ೇಟ್ಕ ನನನ  ನ್ ಡ ರವ್ ನಲಿಲತುತ. ಅದನುನ ನನನ ಟ ೇಫಲ್ ಮೆೇಲಿಟುಟ ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ ಗ  

ತಮಹಯಹಖತ್ ೊಡಗಿದ .  

ಆಖ ಯಹಜ್ನ್ ನನನ ಟ ೇಫಲ್ ಮೆೇಲಿದದ  ನ್ ಡ ರವ್ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಫಹಸ್ ಫಳಿ ಸ ೊೇಗಿ ಷರ್, 

ಅನು  ನ್ ಡ ರವ್ ಇಟುಟ ಸ ೊೇಗಿದಹದನ . ಅನಿಗ  ಸುಶಹರಿಲಲವೇ ಏನ ೊೇ ಎೆಂದ.  ಆಖ ಫಹಸ್ 

ಒಕ್ , ಇತುತ ನಿೇು ಮಿೇಟಿೆಂಗ್ ಅಟ ೆಂಡ್ ಭಹಡಿ, ಆದ ರ ನಹಳ  ಭಹತರ ಅರಿಗ  ತಪಿಷಫ ೇಡ ಅೆಂತ 

ಸ ೇಳಿ ಎೆಂದಯು. ಮಹಕ್  ಎಲಲಯೊ ನಹನು ಆಫಿೇಸಿಗ  ಫೆಂದದದಯೊ ಫೆಂದಲಲ ಎನುನತ್ತತದಹದಯ . ಯಹಜ್ನ್ 

ಮಹಕ್  ನಹನು ಆಫಿೇಸಿನಿೆಂದ ಹಹಷು ಸ ೊೇಗಿದ ದೇನ  ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿದ ಎೆಂದು ನನಗ  

ಅಥಕಹಖಲಿಲಲ.  

ನನಗ  ಏನು ಭಹಡಫ ೇಕ್ ೆಂದು ತ್ ೊೇಚ್ದ  ಔುಚಿಕಮಲಿಲ ಷುಭಮನ  ಔುಳಿತುಬಿಟ ಟ. ಔೊತು ಔೊತು 

ಫ ೇಜಹಯಹಗಿ ಫಹಸ್ ಸ ೇಗಿದದಯೊ ಮಿೇಟಿೆಂಗಿಗ  ಸ ೊೇಗಿದಹದಯ . ನಹನು ಯಜಹದಲಿಲ ಇದ ದೇನ  



17 
 

ಅೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಿದಹದಯ . ಅದದರಿೆಂದ ಭನ ಗ  ಸ ೊೇಖುುದ ೇ ಲ ೇಷು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಅಲಿಲೆಂದ ಸ ೊಯಟ . 

ಆಖಲೊ ಮಹಯೊ ನನನನುನ ಖಭನಿಷಲಿಲಲ. 

ಅಲಿಲೆಂದ ಫಸ್ ಸತ್ತತ ಭನ ಗ  ಸ ೊೇಗ ೊೇಣ ಅೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಫಸ್ ಸತ್ತತದ . ಈಖಲೊ ಫಸಿಾನಲಿಲ ಟಿಕ್ ಟ್ 

ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳಳಲಿಲಲ ಷರಿ, ಫಸ್ ಎಲಿಲಯ ಗ  ಸ ೊೇಖುತ್ ೊತೇ ಅಲಿಲಯ ಗ  ಸ ೊೇಗ ೊೇಣ ಅೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಸಹಮಹಗಿ ಔುಳಿತುಕ್ ೊೆಂಡ . ಫಿರೇಮಹಗಿ ಸ ೊೇಖುುದಯಲಿಲ ಎಶ ೊಟೆಂದು ಭಜಹ ಇದ  ಅೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಕಿಟಕಿಯಿೆಂದ ಸ ೊಯನ ೊೇಡುತತ ಔುಳಿತ್ . ಷುಭಹಯು ೆಂದು ಖೆಂಟ ಗ  ಕ್ ೊನ ಮ ಷಹಟಪ್ ಫೆಂದತು. ಅಲಿಲ 

ಇಳಿದು ಏನು ಭಹಡುುದು ಎೆಂದು ತ್ ೊೇಚ್ಲಿಲಲ.  

ಭತ್ ತ ಅದ ೇ ಫಸ್ ಸತ್ತತದ . ಭತ್ ತ ಉಚಿತ ರಮಹಣ! ದನಹ ಹಿೇಗ  ಇದದಯ  ಎಶುಟ ಚ ನಹನಗಿತುತ 

ಅೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಭನಸಿಾನಲ ಲೇ ನಕ್ ೆ. ನನನ ಷಹಟಪ್ ಫೆಂದಹಖ ಇಳಿದು ಊಟಕ್ ೆ ಸ ೊೇಟ ೇಲಿಗ  

ಸ ೊೇಗ ೊೇಣ ೆಂದಯ  ಸಸಿ ಯೇ ಆಖುತ್ತತಲಲ. ಫ ಳಿಗ  ೆ ತ್ತೆಂಡಿ ಔೊಡ ತ್ತನನಲಿಲಲಲ. ಮಹಹಖಲೊ 

ಫಕ್ಹಷುಯನೆಂತ್  ತ್ತನುನತ್ತತದದ ನನಗ  ಏನಹಖುತ್ತತದ ?  ಎಲಲ ವಿಚಿತರಖಳೄ ಇತ್ ತೇ ಏಕ್  ನಡ ಮುತ್ತತ  

ಎೆಂದು ಭನಷುಾ ಗ ೊೆಂದಲಭಮಹಯಿತು. ಸ ೊೇಟ ೇಲಿಗ  ಸ ೊೇಖಲು ಭನಷುಾ ಫಹಯದ  ಭನ ಮತತ 

ಸ ಜ  ೆಸಹಕಿದ .  

ಭನ ಗ  ಸ ೊೇಗಿ ಸಹಸಿಗ ಮ ಮೆೇಲ  ಬಿದುದಕ್ ೊಳಳಫ ೇಕ್ ನಿಸಿ ಯೊಮಿಗ  ಸ ೊೇದಯ  ಮಹಯ ೊೇ ನನನ 

ಭೆಂಚ್ದ ಮೆೇಲ  ಭಲಗಿದ ಸಹಗ  ಕ್ಹಣಿಸಿತು. ಗಹಫರಿಮಹಗಿ ಜ ೊೇಯಹಗಿ ಕಿಯುಚ್ುೆಂತ್ಹಯಿತು. 

ಆದಯ  ಷಯ ೇ ಫಯುತ್ತತಲಲ. ಮಹರಿಯಫಸುದು? ಸ ೆಂಡತ್ತಯೇನಹದಯೊ ಭನ ಗ  ಫೆಂದಳ ೇ? ಅಳು 

ಫೆಂದಯ  ಭಔೆಳ ಲಿಲ? ಅಲಲದ ೇ ಅಳಹಯಕ್  ಇಲಿಲ ಹಿೇಗ  ಭಲಖುತ್ಹತಳ  ಎೆಂದ ನಿಸಿ ಸತ್ತತಯ ಸ ೊೇಗಿ 

ನ ೊೇಡಿದಯ  ಸೃದಮ ೇ ಫಹಯಿಗ  ಫೆಂದೆಂತ್ಹಯಿತು.  

ಅಲಿಲ ಭಲಗಿದುದ ಫ ೇಯ  ಮಹಯೊ ಅಲಲ ಅದು ನಹನ ೇ! ಇದು ಸ ೇಗ  ಷಹಧಯ, ನಹನು ಇಫಿಯಹಖಲು  ಸ ೇಗ  

ಷಹಧಯ ಅಥಹ ಅನು ನನನೆಂತ್ತಯು ಮಹಯಹದಯೊ ಫ ೇಯ ಮನ ೇ ? ಸಹಗಿದದಯ  ಅನು ಇಲಿಲಗಹಯಕ್  

ಫೆಂದ ಅೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಅನಿಖೊ ನನಖೊ ಏನಹದಯೊ ಯತ್ಹಯಷವಿದ ಯೇ ಎೆಂದು ಅನನುನ 

ಷೊಕ್ಷಿಹಗಿ ಖಭನಿಸಿ ಔನನಡಿಮಲಿಲ ನನನ ಭುಕ ನ ೊೇಡಿಕ್ ೊೆಂಡ . 
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ಆದಯ  ಏನಹವುಮಕ! ನನಗ  ನನನ ರತ್ತಬಿೆಂಫ ಕ್ಹಣುತತಲ ೇ ಇಲಲ. ನಹನು ನಿೆಂತ್ತದುದ ಷರಿಮಹಗಿಲಲ ೇ 

ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಫ ೇಯ  ಫ ೇಯ  ಔಡ  ನಿೆಂತು ನ ೊೇಡಿದ . ಆದಯ  ನನಗ  ನಹನು ಔನನಡಿಮಲಿಲ 

ಕ್ಹಣಿಷುತತಲ ೇ ಇಲಲ. ನನಗ  ಔಣುಣ ಕ್ಹಣಿಷುುದಲಲವೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಬಮಹಗಿ ಷುತತಲೊ 

ನ ೊೇಡಿದಯ  ಎಲಲೂ ಚ ನಹನಗಿ ಕ್ಹಣುತ್ತತತುತ. ಸಹಗಹದಯ  ಔನನಡಿ ಷರಿ ಇಲಲ ೇ, ಆ ಭಲಗಿದದ 

ಭನುಶಯನನ ನೇ ಎಬಿಿಸಿ ಕ್ ೇಳ ೄೇಣ ಎೆಂದು ಅನನುನ ಎಬಿಿಷಲು ನ ೊೇಡಿದ . ಅನು ಗಹಢಹದ  

ನಿದ ದಮಲಿಲದದೆಂತ್  ಔೆಂಡು ಫೆಂದತು.  

ಎಶ ಟೇ ಅಲುಗಹಡಿಸಿದಯೊ ಸ ಣದೆಂತ್  ಬಿದುದಕ್ ೊೆಂಡಿದಹದನ  ಅೆಂತ ಅೆಂದುಕ್ ೊಳುಳಹಖಲ ೇ ಅನು 

ಷತುತ ಸ ೊೇಗಿಯಫಸುದ ೇ  ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚ್ನ  ಫೆಂದು  ಬಮಹಗಿ ಭೊಗಿನ ಫಳಿ  ಕ್ ೈಹಿಡಿದ . ಅನು 

ಉಸಿಯಹಡುತ್ತತಲಲ! ಸ ದರಿ ಔೆಂಗಹಲಹಗಿ ಏನು ಭಹಡುುದು ಎೆಂದು ತ್ತಳಿಮದ   ಅನತತ ನ ೊೇಡುತತ 

ನಿೆಂತ್ತದಹದಖ ಫೇನ್ ರಿೆಂಖಣಿಸಿತು. ನ ೊೇಡಿದಯ  ಯಹಜ್ನ್ ಔಯ  ಭಹಡಿದದ. ನಹನು ಸಲ ೊೇ 

ಎನುನತ್ತತದದಯೊ ಆತ ಭತ್ ತ ಭತ್ ತ ಸಲ ೊೇ ಎನುನತತ ಕ್ ೊನ ಗ  ಇಟುಟಬಿಟಟ.  ಫಸುವಃ  ಅನಿಗ  ನಹನು 

ಸಲ ೊೇ ಎೆಂದದುದ ಕ್ ೇಳಿಸಿಯಲಿಲಲ ೇನ ೊೇ.  

ಕ್ ಲಸ ೊತ್ತತನ ನೆಂತಯ ಭತ್ ತ ಫೇನ್ ರಿೆಂಖಣಿಸಿತು. ಯಹಜ್ನ್ ಇಯಫ ೇಔು ಎೆಂದು ನ ೊೇಡಿದಯ  ನನನ 

ಸ ೆಂಡತ್ತ, ಸಲ ೊೇ,.. ಸಲ ೊೇ ಭಹತ್ಹಡಿರೇ ಎೆಂದಳು. ನಹನು ಸಲ ೊೇ ಎೆಂದ . ಆದಯ  ನಹನು 

ಭಹತನಹಡಿದುದ ಅಳಿಗ  ಕ್ ೇಳಿಷುತ್ತತಯಲಿಲಲ. ಫಸುವಃ  ನ ಟ್ ಕ್ಟಕ ಹರಫ ಲಮ್ ಇಫ ೇಕಔು ಅೆಂತ  

ಅೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡ . ಸ ೆಂಡತ್ತ ಫೇನಿನಲ ಲೇ ಅಳಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಳು. ‚ದಮವಿಟುಟ ಭಹತ್ಹಡಿರೇ, ಇತುತ 

ನಿೇವ್ ಆಫಿೇಷ  ೆ ಸ ೊೇಗಿಲೆಂತ್  ಯಹಜ್ನ್ ಸ ೇಳಿದುರ. ಮಹಕ್  ಮೆೈ ಸುಶಹರಿಲಹ, ನಹನು ಊರಿೆಂದ 

ಫಲಹಕ‛ ಎನುನತತ ಭತ್ ತ ಜ ೊೇಯಹಗಿ ಅಳತ್ ೊಡಗಿದಳು.  

ಇದದಕಿೆದದೆಂತ್  ನನಗ , ನಹನು ಷತುತ ಸ ೊೇಗಿಯಫಸುದ ೇ? ಇದು ನನನ ಆತಮಹಗಿಯಫಸುದ ೇ ? ಭೆಂಚ್ದ 

ಮೆೇಲಿಯುುದು ನನನ ದ ೇಸವಿಯಫಸುದ ೇ? ಔೆದ ಭನ  ಸಿೇತಭಮನಿಗ  ನಹನು ಕ್ಹಣಿಷದ  ಫಹಗಿಲು 

ತನನಶಟಕ್ ೆ ತ್ ಯದು ಫ ೇಖ ಸಹಔುತ್ತತದ  ಎೆಂದು ಗಹಫರಿಮಹದಯ ೇ? ಫಸಿಾನಲಿಲ, ಆಫಿೇಸಿನಲಿಲ ನಹನು 

ಮಹರಿಖೊ ಕ್ಹಣದ  ಇದದದುದ ಇದಕ್ ೆೇ ಇಯಫಸುದ ೇ? ಎೆಂಫ ಲಲ ರವ ನಖಳು ಭೊಡತ್ ೊಡಗಿದು. 
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ಆ ಯ್ಕೇಚ್ನ  ಫೆಂದೆಂತ್  ಗಹಫರಿಮಹಗಿ ಇಲಲ, ಇಲಲ ನಹನು ಷತ್ತತಲಲ. ನಹನು ಷಹಮಫಹಯದು 

ಫದುಔಫ ೇಔು, ನನಗಿನೊನ ಚಿಔೆ ಮಷುಾ, ನಲತೊತ ಔೊಡ ಆಗಿಲಲ, ನನಗ ಶುಟ ಜ್ಹಫಹದರಿಖಳಿ , 

ಆಷ ಖಳಿ , ಭಔೆಳನುನ ಚ ನಹನಗಿ ಒದಷ ಿೇಔು, ಭನ  ಔಟಿಟಷ ಿೇಔು, ಸ ೆಂಡತ್ತ, ಭಔೆಳನುನ ಚ ನಹನಗಿ 

ನ ೊೇಡ ೊೆೇಫ ೇಔು, ಳ ಳ ಕ್ ಲಾ ಭಹಡಿ ಪ್ರಮೊೇವನ್ ತ್ ೊಗ ೊಳ ಿ ೇಔು ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತ್ತತದದೆಂತ್  ನನನ 

ಆಷ ಖಳ ಟಿಟ ಉದದಹಖುತತಲ ೇ ಫದುಔಫ ೇಕ್ ೆಂಫ ಆಷ  ರಫಲಹಖತ್ ೊಡಗಿತು.  

ಇಲಲ, ಸ ೇಗಹದಯೊ ಭಹಡಿ  ನಹನು ಫದುಔಫ ೇಔು, ನನನ ಈ ಆತಮನುನ ನನನ ವರಿೇಯದಲಿಲ ಭತ್ ತ 

ಷ ೇಯುೆಂತ್  ಭಹಡಫ ೇಔು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೇಗ  ಭಹಡಲಿ, ಭೊಗಿನ ಭೊಲಔ ನುಖೆಲ ೇ ಎೆಂದು 

ನ ೊೇಡಿದ , ಆಖಲಿಲಲ, ಫಹಯಿಮ ಭೊಲಔಹದೊರ ಳಸ ೊೇಖಲು ಆಖಫಸುದು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ನನನ 

ದ ೇಸದ ಫಹಯಿ ತ್ ಯ ದ , ಫದುಔಫ ೇಕ್ ೆಂಫ ಆಷ  ಅದಭಯಹಗಿ ಫಹಯಿಮ ಭೊಲಔ ದ ೇಸದ ಳ 

ಸ ೊಔೆಲು ನ ೊೇಡಿದ . ಆದಯ  ಳಗ   ಸ ೇಗ  ಸ ೊೇಖುುದು ಎೆಂದು ಗ ೊತ್ಹತಖಲಿಲಲ.  

ನನನ ಚ್ಡಡಿಕ್  ತ್ತೇರಹಯಿತು, ಫದುಔಫ ೇಕ್ ೆಂಫ ಆಷ  ಫ ಟಟದಶಹಟಖತ್ ೊಡಗಿತು. ಆದಯ  

ದ ೇಸದ ೊಳಗ  ಸ ೇಗ  ಷ ೇಯುುದು ಎೆಂಫುದು ರವ ನಮಹಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ನಹನು ದ ೇಸದೆಂದ 

ಸ ೊಯ ಸ ೇಗ  ಫೆಂದ  ಎೆಂದು ಜ್ಞಹಪಿಷಲು ನ ೊೇಡಿದ . ಉಸೊೂ,  ಏನೊ ನ ನಪಿಗ  ಫಯುತ್ಹತ  ಇಲಲ,  

ಅಯ್ಕಯೇ ದ ೇಯ ೇ ಏನಹಗಿ ಸ ೊೇಯಿತು, ನಹನು ಫದುಔುೆಂತ್  ಭಹಡ. ನಹನು ಏನು ಅೆಂತ್ಹದುದ 

ಭಹಡಫಹಯದುದ ಭಹಡಿದ  ಅೆಂತ ನನಗ  ಈ ಶಕ್ಷ  ಎೆಂದು ಗ ೊೇಳಹಡುತ್ತತಯುಹಖಲ ೇ ಮಹಯ ೊೇ 

ಫಹಗಿಲು ಫಡಿದ ವಫದಹಯಿತು. ಜ ೊತ್ ಗ  ಫ ಲ್ ಔೊಡ ಮೆೇಲಿೆಂದ ಮೆೇಲ  ತತತ್ ೊಡಗಿದಯು.  

ಫಹಗಿಲು ತ್ ಯ ಮಫ ೇಕ್ ೇಫ ೇಡ ೇ ಎೆಂಫ ಜಿಜ್ಞಹಷ ಮಲಿಲಯುಹಖಲ ೇ ಯಹಜ್ನ್ ಷಯ ಕ್ ೇಳಿಸಿತು. ಶರೇ, 

ಫಹಖುಲ ತ್ ಗ ಯ್ಕೇ, ಏನಹಯಿತ್ ೊೇ. ಸುಶಹರಿಲ ೇನ ೊೇ ಏನಹದೊರ ಭಹತ್ಹಡ ೊೇ, ನಿನನ ಪ ರೆಂಡ್ 

ಸತ್ಹರನ ೇ ಭಹತ್ಹಡಲ ೇ ೇನ ೊೇ  ಪಿಲೇಸ್, ಫಹಖುಲ ತ್ ಗ ಯ್ಕೇ, ನಿನ್ ದಭಮಮಹಯ ಅೆಂತ್ತೇನಿ ಅೆಂದಹಖ 

ನನಗ  ಔಯುಳ ೇ ಕಿತುತ ಫಯುಶುಟ ಷೆಂಔಟಹಯಿತು.  

ನಹನು ನಿನನ ಜ ೊತ್  ಭಹತನಹಡು ರಿಸಿಿತ್ತಮಲಿಲ ಇಲಲ ಅೆಂತ ಸ ೇಗ  ಸ ೇಳಲಿ, ನಹನು ಷತ್ತತದ ದೇನ  

ಫದುಕಿಲಲ, ಇನ ನೆಂದೊ ನಿನನ ಜ ೊತ್  ಭಹತನಹಡಲು ಆಖುುದಲಲ ಔಣ ೊೇ ಎನುನತತ ಗ ೊೇಳಹಡಿದ . 
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ಆದಯ  ನನನ ಭಹತುಖಳು ಅನಿಗ  ಕ್ ೇಳಿಷುತತಲ ೇ ಇಯಲಿಲಲ. ಅನು ಭತ್ ತ ಭತ್ ತ ಫಹಗಿಲು 

ಫಡಿಮತ್ ೊಡಗಿದ. ಷುತತಭುತತಲಿನ ಜ್ನಯ ಲಲ ಷ ೇರಿದದಯು ಅೆಂತ ಕ್ಹಣುತ್ ತ. ಸಲಹಯು ಜ್ನ ಫಹಗಿಲು 

ಫಡಿಮು ವಫದ ಕ್ ೇಳಿಷತ್ ೊಡಗಿತು. ನಹನು ಭೌನಹಗಿ ನಿೆಂತ್ತದ ದ. 

ಷುಭಹಯು ಸ ೊತ್ತತನ ಫಳಿಔ ನನನ ಸ ೆಂಡತ್ತಮ ಧವನಿ ಕ್ ೇಳಿಸಿತು. ನನಗ  ಷೆಂತಷಹಗಿ ಅಳನುನ 

ನ ೊೇಡಫ ೇಔು, ಭಔೆಳನುನ ಭುದಹದಡಫ ೇಔು ಎೆಂದು ಫಸಳ ಆಷ ಮಹಯಿತು. ಸ ೆಂಡತ್ತ ಜ ೊೇಯಹಗಿ 

ಅಳುತ್ತತದದಳು. ದಮವಿಟುಟ ಫಹಖುಲ ತ್ ಗಿೇರಿ. ನಿಮ್ ದಭಮಮಹಯ ಅೆಂತ್ತೇನಿ, ಇನುನ ಮಹತೊತ  ಊರಿಗ  

ಸ ೊೇಖಲಲ, ನಿೇವ್ ಸ ೇಳಿದ್ ಸಹಗ  ಕ್ ೇಳ ೄೆೆಂಡಿತ್ತೇಕನಿ. ೆಂದ್ ಷಲ ಫಹಗಿಲ್ ತ್ ಗಿೇರಿ  ಅೆಂದಹಖ ನನನ 

ುಟಟ ಭಔೆಳು ಅಭಮ ಅಳುುದನುನ ನ ೊೇಡಿ ಗಹಫರಿಗ ೊೆಂಡು ಡಹಯಡಿ, ಡಹಯಡಿ ಅನುನತತ 

ಅಳತ್ ೊಡಗಿದಯು.  

ನನಗ  ತಡ ಮಲಹಖದ  ಫಹಗಿಲು ತ್ ಯ ಮಲು ಸ ೊೇಖಫ ೇಕ್ ೆಂದಯ  ಮಹುದ ೊೇ ಅಗ ೊೇಚ್ಯ ವಕಿತ 

ನನನನುನ ಕಿಟಕಿಮತತ ಎಳ ಮತ್ ೊಡಗಿತು. ಸ ೆಂಡತ್ತ ಭಔೆಳ ಆಔರೆಂದನ ಕ್ ೇಳಿಷುತ್ತತತುತ. ನಹನು 

ಅಷಸಹಮಔನಹಗಿ ಫಹಗಿಲತತ ನ ೊೇಡುತತಲ ೇ ಕಿಟಕಿ ಭೊಲಔ ಸ ೊಯಫೆಂದ . ಅಶಟಯಲಿಲ ಔಣುಣ 

ಔುಔುೆೆಂತಸ  ರಕ್ಹವಭಹನಹದ ಫ ಳಔು ಕ್ಹಣಿಸಿತು. ಷೊಮಕನ ಷಹವಿಯ ಹಲಿನಶುಟ!  ನೆಂತಯ 

ನೆಂಗ  ಏನೊ ಕ್ ೇಳದಹಯಿತು. ನ ೊೇಡ ನ ೊೇಡುತತಲ ೇ ನಹನು ಅದಯಲಿಲ ಲಿೇನನಹದ . 
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3. ಔೆದ ಭನ ಮ ಮುಔ 

 

ಆ ಅಹಟ್ಕ ಮೆೆಂಟ್ ಬಿಲಿಡೆಂಗ್ ನಲಿಲ ಫರಿೇ ಅವಿಹಹಿತ ಖೆಂಡಷಯ ೇ ಹಷವಿದದಯು. ಎಲಲಯೊ ತಭಮ 

ತಭಮ ಕ್ ಲಷಖಳಲ ಲೇ ಭಖನಯಹಗಿಯುತ್ತತದುದದರಿೆಂದ ಅಔೆಔೆದ ಭನ ಖಳಲಿಲ ಮಹಯು ಹಷವಿದಹದಯ  

ಎೆಂದು ಅರಿಗ ಲಲ ಗ ೊತ್ ತೇ ಇಲಲ. ೆಂದು ದನ ಆ ಬಿಲಿಡೆಂಗ್ ನ ೆಂದು ಭನ  ಖ್ಹಲಿಮಹಗಿ ಆ ಭನ ಗ  

ಷೆಂಷಹಯಷಥಯು ಫೆಂದಯು. ಖೆಂಡ ಸ ೆಂಡತ್ತ ಸಹಖೊ ುಟಟ ಭಖು. ಭೌನಹಗಿಯುತ್ತತದದ ಆ ಬಿಲಿಡೆಂಗ್ ನಲಿಲ 

ಮೊದಲ ಫಹರಿಗ  ಭಖುವಿನ ನಖು, ಅಳು ರತ್ತಧವನಿಷತ್ ೊಡಗಿತು.  

ಭಖುವಿನ ತ್ಹಯಿ ಭಲಿಲಕ್ಹ ಭಹತ್ತನ ಭಲಿಲ, ಆದಯ  ಖೆಂಡಷಯ ೇ ತುೆಂಬಿಯು ಈ ಬಿಲಿಡೆಂಗ್ ನಲಿಲ 

ಭಹತ್ತಗ  ಮಹಯೊ ಸಿಖದ ೇ ಭಲಿಲಕ್ಹ ಚ್ಡಡಿಷತ್ ೊಡಗಿದಳು. ಫ ೇಯ  ದಹರಿ ಕ್ಹಣದ  ಅಳು ಎಲಲ 

ಭನ ಮ ಖೆಂಡಷಯು ಏನು ಕ್ ಲಷ ಭಹಡುತ್ಹತಯ  ಅಯ ಊಯು ಮಹುದು ಎೆಂಫ ಲಲ ಭಹಹಿತ್ತ ಔಲ  

ಸಹಔು ಕ್ ಲಷ ವುಯು ಭಹಡಿದಳು. ಇದು ಅಳ ಖೆಂಡ ದಹಮೊೇದಯನಿಗ  ಷಲೂ ಇಶಟಹಖಲಿಲಲ. 

ನಿೆಂಗ ೇಕ್  ಫ ೇಯ ಮಯ ಉಷಹಫರಿ ಅಯು ಏನು ಭಹಡಿದಯ  ನಿನಗ ೇನು? ನಿೇನು ಭಹಡು ಕ್ ಲಷ 

ಅರಿಗ  ಗ ೊತ್ಹತದಯ  ಅಶ ಟೇ ಎೆಂದು ಸ ದರಿಸಿದ. 

ಕ್ ಲಕ್ಹಲದ ನೆಂತಯ ಅಳು ತಭಮ ಔೆದ ಭನ ಮಲಿಲಯು ಮುಔ ವಿಚಿತರಹಗಿ ತ್ತಕಷುುದನುನ 

ಖಭನಿಸಿದಳು. ಅನು ದನವಿಡಿೇ ಭನ ಮಲಿಲಯುತ್ತತದದ. ಯಹತ್ತರಮಹಖುತ್ತತದದೆಂತ್  ಸ ೊಯಸ ೊೇದಯ  

ಭಯಳುುದು ಯಹತ್ತರ ಎಯಡು ಖೆಂಟ  ಔಳ ದ ಮೆೇಲ . ಔೆದ ಭನ ಮಲ ಲೇ ಇದದಯೊ ೆಂದು ದನೂ 

ಅಳು ಅನನುನ ನ ೊೇಡಿಯಲಿಲಲ. ಕ್ ಲವಮೆಮ ಅನಿಗ  ಫೇನ್ ಫೆಂದಹಖ ಅನ ಭನ ಮ 

ಫಹಲೆನಿಗ  ಫೆಂದು ಭಹತನಹಡುತ್ತತದದ. ಅಳ ೇನಹದಯೊ ಆ ಷಭಮದಲಿಲ ತಭಮ ಭನ ಮ ಫಹಗಿಲು 

ತ್ ಯ ದಯ  ತಟಟನ  ಳಗ  ಸ ೊೇಗಿ ಬಿಡುತ್ತತದದ.  

ಇಡಿೇ ದನ ಅನು ಭನ ಮಲಿಲದುದ ಏನು ಭಹಡುತ್ತತಯಫಸುದು. ಟಿೇವಿಮ ಷದೊದ ಔೊಡ ಕ್ ೇಳಿಷುತ್ತತಲಲ. 

ಮೆಮ ಯಹತ್ತರ ಎಯಡು ಖೆಂಟ ಗ  ಫಟ ಟ ಗ ದು ಣಸಹಕಿದ. ಆ ಷದದಗ  ಅಳಿಗ  ಎಚ್ುಯಹಗಿ ಅನು 
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ಮಹಕ್  ಅ ೇಳ ಮಲಿಲ ಫಟ ಟ ಗ ಮುತ್ಹತನ  ಎೆಂದು ಅಚ್ುರಿಮಹಯಿತು. ಭಯುದನ ಫ ಳಿಗ  ೆ ಖೆಂಡನ 

ಫಳಿ ಸ ೇಳಿಕ್ ೊೆಂಡಹಖ ಭತ್ ತ ವುಯು ಭಹಡಿದಹಯ ನಿೇನು, ಹಿೆಂದನ ಜ್ನಮದಲಿಲ ಎಲ ೊಲೇ ಸಿ.ಐ.ಡಿ 

ಮಹಗಿದದಯಫ ೇಔು, ಅದಕ್ ೆ ಅಶುಟ ಔುತೊಸಲ, ಅನ ಲ ೊಲೇ ಕ್ಹಲ್ ಷ ೆಂಟರ್ ನಲಿಲ ಕ್ ಲಷ 

ಭಹಡುತ್ತತಯಫ ೇಔು. ಅದಕ್ ೆ ದನವಿಡಿೇ ಭಲಗಿ ಯಹತ್ತರ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡಹತನ  ಎೆಂದಹಖ ಭಲಿಲಕ್ಹಗ  ಖೆಂಡ 

ಸ ೇಳಿದೆಂತ್ ಯೇ ಇಯಫಸುದು ಎೆಂದ ನಿನಸಿತು.  

ಆದಯ  ಅನು ಮಹಯೊ ತನನನುನ ನ ೊೇಡದೆಂತ್  ಮಹಕ್  ಭಹಡುತ್ಹತನ ? ಫಟ ಟ ಫ ಳಿಗ  ೆ ಗ ಮದ  

ಅಯಹತ್ತರಮಲ ಲೇಕ್  ಗ ಮುತ್ಹತನ  ಎೆಂಫ ಲಲ ರವ ನಖಳು ಅಳ ತಲ  ಕ್ ೊಯ ಮಲು ವುಯುಭಹಡಿದು. 

ಆದಯ  ಖೆಂಡನ ಫಳಿ ಅದ ಲಲ ಸ ೇಳಲು ದ ೈಮಕ ಷಹಲದ  ಷುಭಮನಹಗಿ ಇದನುನ ತ್ಹನು ಖೆಂಡನಿಗ  

ಗ ೊತ್ಹತಖದ ಸಹಗ  ತನಿಖ್  ಭಹಡಫ ೇಔು ಎೆಂದು ನಿಧಕರಿಸಿದಳು. ಅದಯ ನೆಂತಯೂ ಕ್ ಲು ಷಲ 

ಅನು ಯಹತ್ತರ ಫಟ ಟ ಗ ಮತ್ ೊಡಗಿದಹಖ ಅಳ ಔುತೊಸಲ ಇನನಶುಟ ಕ್ ಯಳಿತು. 

ೆಂದು ದನ ಭಲಿಲಕ್ಹ ಭಹಕ್ ಕಟಿಗ  ಸ ೊೇಗಿ ಹಹಷು ಫಯುಹಖ ಲಿಫಿಟನಿೆಂದ ಸ ೊಯಫಯುತ್ತತದದ 

ಟ ೊೇಪಿಧಹರಿ ಮುಔನನುನ ಔೆಂಡಳು. ಅಳಿಗ  ಔುತೊಸಲಹಯಿತು ಮಹರಿಯಫಸುದು ಈತ 

ಎೆಂದು. ಅನು ಔು ಔನನಡಔನುನ ಕ್ಹಕಿಕ್ ೊೆಂಡಿದದ. ಅಳಿಗ  ಔುತೊಸಲ ತಡ ಮಲಹಖದ  ಅಲಿಲದದ 

ಹಚ್ ಭಹಯನ್ ನನುನ ಅದಹಯಯ ೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಳು. ಆಖ ಅನು ಅದು ನಿಭಮ ಔೆದ ಭನ ಮಯು  

ಎೆಂದಹಖ ಅಳಿಗ  ಭತತಶುಟ ಔುತೊಸಲಹಯಿತು.  

ಅನು ಸಖಲಿನಲಿಲಮೊ ಸ ೊಯಗ  ಸ ೊೇಖುತ್ಹತನ  ಎೆಂದಹಯಿತು. ಆದಯ  ಭುಕ ಭಹತರ ಮಹಕ್  

ಷರಿಮಹಗಿ ತ್ ೊೇರಿಷುತ್ತತಲಲ ಎೆಂದು ಭತ್ ತ ಹಚ್ ಭಹಯನ್ ನನುನ ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಅಯು ಮಹಹಖಲೊ 

ಸಹಗ ೇ ಇಯುುದು ಎೆಂದ. ಅನು ಏನು ಭಹಡುತ್ತತದಹದನ  ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಯಹತ್ತರ ಸ ೊತುತ 

ಮಹುದ ೊೇ ಕ್ಹಲ್ ಷ ೆಂಟರ್ ನಲಿಲ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡುತ್ಹತಯ  ಎನುನತತ ಅನು ಅಲಿಲೆಂದ ನಡ ದ. ಅೆಂದಯ  

ತನನ ಖೆಂಡ ಊಹಿಸಿದುದ ಷರಿ ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಭನ ಗ  ನಡ ದಹಖ ಸ ೊಷ ವಿಶಮವೆಂದು ತಲ  

ಕ್ ೊಯ ಮತ್ ೊಡಗಿತು. ಅನು ಮಹಹಖಲೊ ಔು ಔನನಡಔ ಸಹಖೊ ಟ ೊೇಪಿ ಮಹಕ್  ಸಹಔುುದು 

ಅನ ಔಣುಣ ಷರಿಯಿಲಲ ೇ, ಮೆಳ ಳಖಣ ಣೇ..., ಇಯಫಸುದು ಆದಯ  ತಲ ಗ  ಟ ೊೇಪಿ ಮಹಕ್ , ಫ ೊೇಳು 

ತಲ ಯೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಹಖ ಅಳಿಗ  ಸಹಖೊ ಇಯಫಸುದು ಎನಿಸಿ ಷಭಹಧಹನಹಯಿತು. 
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 ಆದಯ  ಅನು ಯಹತ್ತರ ಸ ೊತುತ ಮಹಕ್  ಫಟ ಟ ಗ ಮುುದು? ಅದಕ್ ೆ ಭಹತರ ಎಶ ಟೇ ಯ್ಕೇಚಿಸಿದಯೊ 

ಅಳಿಗ  ಉತತಯ ಸ ೊಳ ಮಲಿಲಲ. ಆದದರಿೆಂದ ಅನ ಮೆೇಲ  ೆಂದು ಔಣಿಣಡಲು ಹರಯೆಂಭಸಿದಳು. 

ಅತುತ ಯಹತ್ತರ ಅನು ಸ ೊಯಗ  ಸ ೊೇಖುಹಖ ಭಯ ಮಲಿಲ ನಿೆಂತು ನ ೊೇಡಿದಳು. ಆಖಲೊ ಅನು 

ಔು ಔನನಡಔ ಸಹಖೊ ಟ ೊೇಪಿ ಧರಿಸಿದದ! ಅನಿಗ  ಷೆಂತ ಕ್ಹರಿತುತ. ಕ್ಹಲ ೇಜಿಗ  ಸ ೊೇಖು 

ಸುಡುಖಯೆಂತ್  ಫ ನಿನಗ  ಫಹಯಗ್ ಸಹಕಿಕ್ ೊೆಂಡಿದದ. ಅಳಿಗ  ಅನ ಕ್ಹರಿನ ಡಿಕಿೆಮಲಿಲ ಖುಟಹಟಗಿ ಔುಳಿತು 

ಅನ ಲಿಲ ಸ ೊೇಖುತ್ತತದಹದನ  ಏನು ಭಹಡುತ್ತತದಹದನ  ಎೆಂದು ಆಖಲ ೇ ನ ೊೇಡಫ ೇಕ್ ನಿಸಿತು.  

 ಆದಯ  ೆಂದು  ೇಳ  ತ್ಹನು ಸಿಕಿೆ ಸಹಕಿಕ್ ೊೆಂಡು ಖೆಂಡ ಭತ್ ತ ತನನನುನ ಫ ೈದಯ  ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಭನ ಗ  ಭಯಳಿದಳು. ಅನ ಫಗ  ೆ ಯ್ಕೇಚ್ನ  ಭಹಡುತತ ಭಲಗಿದಳಿಗ  ತ್ಹನು ಮಹಕ್  ತನನ 

ದ ೊಡಡನ ಭಖ ರದೇನ ಷಸಹಮ ಕ್ ೇಳಫಹಯದು. ಅನಿಗ  ಇೆಂಥದದಯಲ ಲಲಲ ಫಸಳ ಆಷಕಿತ. ಡಿಗಿರ 

ಭುಗಿದ ಮೆೇಲ  ಅನಿಗ  ತನನದ ೇ ಡಿಟ ಕಿಟವ್ ಏಜ ನಿಾ ತ್ ಯ ಮಫ ೇಕ್ ೆಂಫ ಸೆಂಫಲ ಇದ . ನಹಳ ನ ೇ 

ಅನಿಗ  ಫೇನ್ ಭಹಡಿ ಫಯಲು ಸ ೇಳಫ ೇಔು ಸ ೇಗಿದದಯೊ ಈಖ ಅನಿಗ  ಯಜ  ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ನಿದ ದ 

ಸ ೊೇದಳು. 

ಆ ಹಯಹೆಂತಯದಲ ಲೇ ರದೇಪ್ ಫೆಂದಳಿದ. ಆ ಷಭಮದಲಿಲ ದಹಮೊೇದರ್ ಭನ ಮಲಿಲ ಇಲಲದುದ 

ಅಳಿಗ  ಳ ಳಮದ ೇ ಆಯಿತು. ಇಫಿಯೊ ಆ ಮುಔನ ಫಗ  ೆಖಸನಹದ ಚ್ಚ ಕ ನಡ ಸಿದಯು. ಷಲ 

ಸ ೊತ್ತತನ ಫಳಿಔ ಭನ ಗ  ಫೆಂದ ದಹಮೊೇದರ್ ಗ  ರದೇನನುನ ಔೆಂಡು ಆವುಮಕಹದಹಖ, ಕ್ ಲಷದ 

ಮೆೇಲ  ಫೆಂದದ ದೇನ . ಷಲ ದನ ಇದುದ ಸ ೊೇಖುತ್ ತೇನ  ಎೆಂದು ರದೇಪ್ ಅೆಂದಹಖ ದಹಮೊೇದರ್ 

ತಲ ಮಹಡಿಸಿದ.  

ಭಯುದನ ೇ ರದೇಪ್ ತನನ ತನಿಖ್  ಆಯೆಂಭಸಿದ. ಆ ಯಹತ್ತರ ಔೆದ ಭನ ಮ ಮುಔ ಕ್ ಲಷಕ್ ೆ 

ಸ ೊಯಟಹಖ ಇನು ಫಹಡಿಗ ಮ ಫ ೈಕ್ಟ ನಲಿಲ ಅನನುನ ಹಿೆಂಫಹಲಿಸಿದ. ಆ ಮುಔ ಹಕ್ಟಕ ನತತ 

ತ್ತಯುಗಿದಹಖ ರದೇನಿಗ  ಅಔೆನ ಅನುಭಹನ ನಿಜ್ ೇ ಎೆಂದ ನಿಸಿ ಅನಿಗ  ತ್ತಳಿಮದೆಂತ್  ಅನನುನ 

ಹಿೆಂಫಹಲಿಸಿದ. ಆ ಮುಔ ಹಕ್ಟಕ ನಲಿಲದದ ೆಂದು ಪ್ದ ಮತತ ನಡ ದು ಆ ಪ್ದ ಯ್ಕಳಗ  

ತೊರಿಕ್ ೊೆಂಡ! ರದೇನಿಗ  ಆವುಮಕಹಯಿತು. ಅಲ ಲೇ ಭಯ ಮಹಗಿ ನಿೆಂತು ಅನು 

ಸ ೊಯಫಯುುದನ ನೇ ಕ್ಹಮುತತ ನಿೆಂತ.  
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ಆದಯ  ಎಶುಟ ಸ ೊತ್ಹತದಯೊ ಅನು ಸ ೊಯಫಯಲಿಲಲ. ಅಲಿಲೆಂದ ಫ ೇಯ  ಔಡ  ಎಲಹಲದಯೊ ಸ ೊೇದನ ೇ 

ಎೆಂದು ರದೇಪ್ ಖಲಿಬಿಲಿಯಿೆಂದ ಅತ್ತತತತ ನ ೊೇಡತ್ ೊಡಗಿದ. ಅತತ ಔಡ ಯಿೆಂದ ಸುಡುಖನ ೊಫಿ 

ಫಯುತ್ತತಯುುದನುನ ಔೆಂಡು ಇನು ಆ ಟ ೊೇಪಿಧಹರಿಮ ಜ ೊತ್ ಮನಿಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು 

ಅನುಭಹನಹಗಿ ಅನನುನ ಷೊಕ್ಷಿಹಗಿ ಖಭನಿಸಿದ.  

ಆದಯ  ಆ ಸುಡುಖ ಪ್ದ ಮತತ ನಡ ದ, ಅಲ ಲೇ ನಿೆಂತು ಮೊಫ ೈಲಿನಲಿಲ ಮೆಷ ೇಜ್ು ಭಹಡತ್ ೊಡಗಿದ. 

ನೆಂತಯ ಮಹರಿಗ ೊೇ ಕ್ಹಮುತ್ತತಯುನೆಂತ್  ಷುತತಭುತತ ನ ೊೇಡಿದ. ಆಖ ಅನ ಫೇನಿಗ  ಮೆಷ ೇಜ್ು 

ಫೆಂದತು. ಅದನುನ ಒದ ಜ ೇಬಿನಿೆಂದ ದುಡುಡ ತ್ ಗ ದು ಎಣಿಸಿ ಅದನುನ ಆ ಪ್ದ ಮಲಿಲ ಸಹಕಿದ!  

ತಕ್ಷಣ ೇ ೆಂದು ಚಿಔೆ ಪ್ಟಟಣ ಅನ ಕ್ಹಲ ಫಳಿ ಫೆಂದು ಬಿತುತ. ಆ ಸುಡುಖ ತನನ ಔಚಿೇಕಫು  

ತ್ ಗ ದು ಅದನುನ ಫ ೇಕ್ ೆಂದ ೇ ಕ್ ಳಗ  ಬಿೇಳಿಸಿ ಅದಯ ಜ ೊತ್  ಆ ಪ್ಟಟಣನೊನ ಎತ್ತತಕ್ ೊೆಂಡು ಮಹಯೊ 

ತನನನುನ ಖಭನಿಷುತ್ತತಲಲ ೆಂದು ಖ್ಹತ್ತರಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡು ಅಲಿಲೆಂದ ಜಹಖ ಖ್ಹಲಿ ಭಹಡಿದ. 

 ರದೇನಿಗ , ಅದು ಡರಗ್ಾ ಇಯಫಸುದು ಅೆಂತ ಅನಿಸಿ ಪ್ದ ಮಲಿಲ ಔುಳಿತು ಅನು ಡರಗ್ಾ ಭಹಯು 

ಐಡಿಮಹ ಅನಿಗ  ಸ ೊಳ ದದಹದಯೊ ಸ ೇಗ  ಎೆಂದು ಅತ್ಹಯವುಮಕಹಯಿತು. ಆಮೆೇಲೊ ಇನೊನ 

ಕ್ ಲಯು ಮೊದಲು ಫೆಂದ ಸುಡುಖನ ಸಹಗ  ಮೆಷ ೇಜ್ು ಭಹಡಿ ಡರಗ್ಾ ಕರಿೇದಸಿ ಅಲಿಲೆಂದ ನಡ ದಯು. 

ಅೆಂದಯ  ಆ ಮುಔ ಇೆಂದು ಇಲಿಲ ಸ ೊಷತ್ಹಗಿ ಫೆಂದು ಔುಳಿತ್ತಲಲ. ಡರಗ್ಾ ಕರಿೇದಷುರಿಗ  ಅನು 

ಇಲಿಲ ಇಯುುದೊ ಚ ನಹನಗಿ ಗ ೊತುತ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಅರಿಗ  ತ್ತಳಿಮದೆಂತ್  ಫೇಟ ೊೇ ತ್ ಗ ಮಲು 

ನ ೊೇಡಿದ. ಆದಯ  ಔತತಲಹದದರಿೆಂದ ಪಹಲಶ್ ಇಲಲದ  ಫೇಟ ೊೇ ತ್ ಗ ಮಲಹಖದು ಎೆಂದರಿತ ರದೇಪ್ 

ಫ ೇಯ  ದಹರಿ ಕ್ಹಣದ  ಅಲಿಲೆಂದ ಭಯಳಿದ. 

ಭಹಯನ ಮ ದನ ಭತ್ ತ ಯಹತ್ತರ ಸ ೊತುತ ಅನನುನ ಹಿೆಂಫಹಲಿಸಿಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇದ. ಆದಯ  ಆ ಸುಡುಖ 

ನ ೇಯಹಗಿ ಕ್ಹಲ್ ಷ ೆಂಟರ್ ಆಫಿೇಸಿನ ಳ ಸ ೊಕಿೆದುದ ನ ೊೇಡಿ ರದೇನಿಗ  ನಿಯಹಷ ಮಹಯಿತು. 

ಭತ್ ತ ಭೊಯು ದನಖಳು ಸಹಗ ೇ ಔಳ ದು. ಆದಯೊ ರದೇಪ್ ಅನನುನ ಹಿೆಂಫಹಲಿಷುುದು 

ಬಿಡಲಿಲಲ. ನಹಲೆನ ಮ ದನ ಯಹತ್ತರ ಎೆಂದನೆಂತ್  ಆ ಮುಔ ಕ್ಹರಿನಲಿಲ ಸ ೊಯಟಹಖ ರದೇಪ್ 

ನಿಯುತ್ಹಾಸದೆಂದಲ ೇ ಅನನುನ ಹಿೆಂಫಹಲಿಸಿದ. ಆ ಮುಔ ಹಕ್ಟಕ ನತತ ತ್ತಯುಗಿದಹಖ ರದೇಪ್ ಗ  

ಮೆೀಲ  ಅತುಯತ್ಹಾಸ ಭೊಡಿ ಜಹಖಯೊಔತ್ ಯಿೆಂದ ಅನನುನ ಹಿೆಂಫಹಲಿಸಿದ.  
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ಅನು ಭತ್ ತ ಆ ಪ್ದ ಮತತ ನಡ ಮುುದನುನ ಔೆಂಡು ತಕ್ಷಣ ೇ ಪ್ೇಲಿೇಷರಿಗ  ಫೇನ್ ಭಹಡಿ ಆ 

ಮುಔ ಹಕ್ಟಕ ನಲಿಲ ಡರಗ್ಾ ಭಹಯು ವಿಚಹಯ ಸ ೇಳಿದ, ಪ್ೇಲಿೇಷಯು ಔೊಡಲ ೇ ಫೆಂದು ಆ 

ಮುಔನನುನ ಫೆಂಧಿಸಿ ಆತನ ಫಗ  ೆಭಹಹಿತ್ತ ನಿೇಡಿದದಕ್ಹೆಗಿ ರದೇಪ್ ನನುನ ಸ ೊಖಳಿದಯು. 

ಭಹಯನ ಮ ದನ ಬಹ ಅಫಿೇಸಿಗ  ಸ ೊಯಟ ಮೆೇಲ  ರದೇಪ್ ಭಲಿಲಕ್ಹಗ  ಆ ಮುಔ ಡರಗ್ಾ 

ಭಹಯುತ್ತತದುದದು ಭತುತ ತ್ಹನು ಅನನುನ ಪ್ೇಲಿೇಷಯು ಹಿಡಿಮುೆಂತ್  ಭಹಡಿದುದ ಎಲಲ ವಿಶಮ 

ಸ ೇಳಿದ. ಭಲಿಲಕ್ಹಗ  ತನಗ  ಆ ಮುಔ ಮಹಕ್ ೊೇ ಷರಿಯಿಲಲ ಅೆಂತ ಅನಿಸಿದುದ ಷುಳಳಲಲ ಎೆಂದು 

ಕುಶಮಹಯಿತು. ಆದಯ  ಈ ವಿಶಮ ತನನ ಖೆಂಡನಿಗ  ತ್ತಳಿದಯ  ಸಿಟುಟ ಭಹಡಿಕ್ ೊಳಳಫಸುದು ಅರಿಗ  

ಈ ವಿಶಮ ಗ ೊತ್ಹತಖಫಹಯದು ಎೆಂದು ರದೇಪ್ ಗ  ಸ ೇಳಿದಳು. ರದೇನಿಗ  ತ್ಹನು ಈ 

ರಔಯಣನುನ ಬ ೇದಸಿದುದ ಫಸಳ ಷೆಂತಷ ತೆಂದತುತ.  

ಅೆಂದು ಯಹತ್ತರ ಎಲಲಯೊ ಟಿೇವಿ ನ ೊೇಡುತ್ತತಯುಹಖ ಡರಗ್ಾ ಭಹಯಹಟ ಭಹಡುತ್ತತದದ 

ಮುಔನ ೊೇಕನನುನ ಫೆಂಧಿಷಲಹಗಿದ  ಎೆಂಫ ಯದ ರಷಹಯಹದಹಖ ರದೇಪ್ ಸಹಖೊ ಭಲಿಲಕ್ಹ 

ಫಿಯನ ೊನಫಿಯು ನ ೊೇಡಿ ಷದದಲಲದ  ನಔೆಯು. ದಹಮೊೇದರ್ ಗ  ಭಹತರ ಆ ಮುಔನನುನ ರದೇಪ್ 

ಹಿಡಿಸಿಕ್ ೊಟಟದುದ ಎೆಂಫ ವಿಶಮ ಭಹತರ ತ್ತಳಿಮಲ ೇ ಇಲಲ. 
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4. ಸಹಯುತ ದೊಯ ದೊಯ....! 

 

ಬಹಯಹದ ತಯಕ್ಹರಿ ಚಿೇಲ ಸ ೊತುತಕ್ ೊೆಂಡು ಭನ ಗ  ಭಯಳುತ್ತತಯುಹಖ  ವಿರಿೇತ ಗಹಳಿ 

ವುಯುಹಯಿತು, ಅದಯ ೊೆಂದಗ  ತುೆಂತುಯು ಭಳ  ಔೊಡ. ಚಿೇಲನುನ ಕ್ ಳಗ  ಇಟುಟ ಕ್ ೊಡ ಮನುನ 

ಬಿಡಿಸಿದ . ಇದದಕಿೆದದೆಂತ್  ಗಹಳಿ, ಭಳ  ಜ ೊೇಯಹಯಿತು. ಛ ! ಫ ೇಖನ  ಸ ೊಯಡಫ ೇಕಿತುತ ಅೆಂತ 

ಅೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಭುೆಂದ  ನಡ ದ . ವಿರಿೇತ ಗಹಳಿಗ  ನನನ ಕ್ ೊಡ  ಅತ್ತತತತ ಹಲಹಡತ್ ೊಡಗಿತು. ಇನುನ 

ಇದು ತ್ತಯುಚಿ ಬಿದದಯ  ಭಳ ಮಲಿಲ ನ ನ ದು ನಹಳ  ನ ಖಡಿ ಕೆಂಡಿತ ಎೆಂದು ಅೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತ್ತತದದೆಂತ್  

ಯ ೊಮಯನ  ಬಿೇಸಿದ ಗಹಳಿಗ  ಮಹಯ ೊೇ ನನನನುನ ಜ ೊೇಯಹಗಿ ನೊಕಿದ ಸಹಗಹಯಿತು. ಭಳ  ಗಹಳಿ 

ಷಲ ಔಡಿಮೆಮಹಖಲಿ ಎಲಹಲದಯೊ ಷಲ ನಿೆಂತು ಭತ್ ತ ಸ ೊೇದಯಹಯಿತು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಷೊಔತಹದ ಜಹಖ ಔೆಂಡು ಅತತ ನಡ ದ .  

ಆದಯ  ಅಶಟಯಲ ಲೇ ಗಹಳಿಮ ಷ ಳ ತ ತ್ತೇರಹಗಿ ನಹನು ನ ಲದೆಂದ ಷಲ ಮೆೇಲಕ್ ೆ ಏಯತ್ ೊಡಗಿದ ! 

ನನನ ಕ್ಹಲುಖಳು ನ ಲಕ್ ೆ ತ್ಹಔುತ್ತತಯಲಿಲಲ! ನನಗ  ವಿಚಿತರ ನಿಸಿತು. ಅತ್ ತ ಮಹಹಖಲೊ 

ಸ ೇಳುತ್ತತದದಯು, ನಿೇನು ಎಶುಟ ಷಣಣಕಿೆದದಮಹ ಅೆಂದ ರ ಗಹಳಿ ಫೆಂದ ರ ಸಹರಿ  ಸ ೊೇಗಿತೇಮಹ ಅೆಂತ. ಈಖ 

ನಿಜ್ಹಗಿಮೊ ಸಹಗ ೇ ಆಖುತ್ತತದ !  ದ ೇಯ ೇ, ನನನನುನ ಕ್ಷ ೇಭಹಗಿ ಭನ ಗ  ತಲುಪಿಷ ಎೆಂದು 

ದ ೇಯಲಿಲ ಫ ೇಡಿಕ್ ೊೆಂಡ .  

ಆದಯ  ದ ೇಯು ಅದಹಯ ಕ್ ಲಷದಲಿಲ ಭುಳುಗಿದದನ ೊೇ ಏನ ೊೇ ನನನ ಫ ೇಡಿಕ್  ಕ್ ೇಳಿಸಿಕ್ ೊಳಳಲ ೇ ಇಲಲ, 

ನಹನು ಮೆೇಲ ಮೆೇಲಕ್ ೆ ಸಹಯತ್ ೊಡಗಿದ . ಇದು ನನನ ಬರಮೆಯ್ಕೇ ಅಥಹ ನಿಜ್ವೇ ೆಂದೊ 

ಗ ೊತ್ಹತಖದ  ಎಲಲರಿಖೊ ಹಿೇಗ  ಆಖುತ್ತತದ ಯೇ ಎೆಂದು ನ ೊೇಡಿದಯ  ಅಯ ಲಲ ಯಷ ತಮಲ ಲೇ  

ನಡ ಮುತ್ತತದದಯು. ಕ್ ಲಯ ಕ್ ೊಡ  ತ್ತಯುಚಿ ಸ ೊೇಗಿತುತ. ಅಯ ಲಲ ಆವರಮ ಸುಡುಔುತತ ಅತ್ತತೆಂದತತ 

ಧಹವಿಷತ್ ೊಡಗಿದಯು. 
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ನನಗ  ದಗಿಲಹಯಿತು. ನಹನ ೇಕ್  ಸಕಿೆಮೆಂತ್  ಸಹಯುತ್ತತದ ದೇನ ? ಈಖ ಏನು ಭಹಡುುದು? 

ಕ್ ೊಡ ಯಿೆಂದಹಗಿ ಹಿೇಗಹಖುತ್ತತದ ಯೇ? ಸಹಗಿದದಯ  ಫ ೇಯ ಮಮಹಕಕ್  ನನನೆಂತ್  ಸಹಯುತ್ತತಲಲ. ಏನಹ 

ಇದು ವಿಚಿತರ!  ನನನ ಕ್ ೊಡ ಮಲಿಲ ಅೆಂಥಹ ವಿವ ೇಶ ಏನಿದ , ಸಳ ೇಮ ಕ್ ೊಡ , ಅಲಲಲಿಲ ಷಣಣ ಷಣಣ ಯೆಂಧರ 

ಖಳಿ , ಅಥಹ ನನನ ಕ್ ೊಡ  ಗಹಯಸ್ ಫಲೊನ್ ನೆಂತ್  ಕ್ ಲಷ ಭಹಡುತ್ತತದ ಯೇ ಎೆಂದು ಆವುಮಕಟ ಟ. 

ಇಲಹಲ, ನನನ ಚ್ಲಿಮಲಿಲ ಏನಹದಯೊ ಭಹೆಂತ್ತರಔ ವಕಿತ ಇದ ಯೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಕ್ಹಲಿನತತ 

ನ ೊೇಡಿದಯ  ಚ್ಲಿಖಳು ಅದಹಯಹಖಲ ೊೇ ಬಿದುದಸ ೊೇಗಿದದು.  

ಅದಹಯಯ ತಲ  ಮೆೇಲ  ಬಿತ್ ೊತೇ ಏನ ೊೇ, ಅೆಂತೊ ಇತುತ ನಹನು ಫದುಔುಳಿದಯ  ದ ೊಡದ ಕಚಿಕನ 

ಫಹಫ ತೇ ಷರಿ  ಅೆಂತ ಷ ೊೇಜಿಖ ಡುತ್ತತದದೆಂತ್  ಭಳ  ಮೆೀಲ  ಜ ೊೇಯಹಗಿ ನನನ ಕ್ ೊಡ  ೆಂದ ಡ  

ಹಲತ್ ೊಡಗಿತು.  ನಹನು ಕ್ ೊಡ ಮನುನ ಷರಿಮಹಗಿ ಹಿಡಿಮದದದಯ  ಅಶುಟ ಎತತಯದೆಂದ ಕ್ ಳಗ  ಬಿದುದ 

ುಡಿುಡಿಮಹಖುುದು ಕೆಂಡಿತ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಬಮದೆಂದ ಎಯಡೊ  ಕ್ ೈಯಿೆಂದ ಕ್ ೊಡ  ಹಿಡಿಮಲು 

ನ ೊೇಡಿದ , ಆದಯ  ತಯಕ್ಹರಿ ಚಿೇಲ ಇದದದುರಿೆಂದ ಇನ ೊನೆಂದು ಕ್ ೈ ಎತತಲಹಖಲಿಲಲ.  ಫದುಕಿ ಉಳಿದಯ  

ನಹಳ   ಭತ್ ತ  ತೆಂದಯಹಯಿತು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ತಯಕ್ಹರಿ ಚಿೇಲದ ಕ್ ೈ ಬಿಟ ಟ.   

ಚೌಕ್ಹಸಿ ಭಹಡಿ ಭಹಡಿ, ಚಿೇಲ ತುೆಂಫಹ ತುೆಂಬಿಸಿದದ ತಯಕ್ಹರಿಖಳು ಚಿೇಲದೆಂದ ಸ ೊಯಬಿದುದ 

ಎಲ ಲೆಂದಯಲಿಲ ಬಿೇಳುುದನುನ ನ ೊೇಡಿ ದುಃಕಹಯಿತು. ಅಲಿಲ ನಡ ಮುತ್ತತದದ ಜ್ನಯ ಕ್ ೊಡ ಖಳ ಮೆೇಲ , 

ಚ್ಲಿಷುತ್ತತದದ  ಹಸನಖಳ ಮೆೇಲ   ಎಲಲ ತಯಕ್ಹರಿಖಳು ಬಿೇಳತ್ ೊಡಗಿದು. ಅದನುನ ಔೆಂಡು  ಜ್ನಯ ಲಲ 

ಆವುಮಕದೆಂದ ಮೆೇಲ  ನ ೊೇಡತ್ ೊಡಗಿದಯು. ಆಖಲ ೇ ಅರಿಗ  ನಹನು ಮೆಲಕ್ ೆ ಸಹಯುತ್ತತದುದದು 

ಕ್ಹಣಿಸಿತು. ಕ್ ಲಯು ಬಿಟಟ ಫಹಮನುನ ಬಿಟಟೆಂತ್  ನ ೊೇಡುತ್ತತದದಯ  ಇನುನ ಕ್ ಲಯು ನಹನು 

ಸಹಯುತ್ತತಯು ಫೇಟ ೊೇ ತ್ ಗ ಮತ್ ೊಡಗಿದಯು. ನನಗ  ಭುಜ್ುಖಯಹಖತ್ ೊಡಗಿತು. ನಹನು, 

ಕ್ಹಹಡಿ .. ಕ್ಹಹಡಿ ಎೆಂದು ಚಿೇಯತ್ ೊಡಗಿದ . ಆದಯ  ನಹನು ಷಸಹಮಕ್ಹೆಗಿ ಔೊಗಿದುದ ಭಳ ಮ 

ವಫದದಲಿಲ ಅಡಗಿ ಸ ೊೇಯಿತು. 

ನಹನು ಚಿಔೆಳಿಯುಹಖ ಸಕಿೆಮೆಂತ್  ನಹನೊ ಫಹನಲಿಲ ಸಹಯಫ ೇಔು ಎೆಂದು ಗಹಳಿಟನುನ ಫ ನಿನಗ  

ಔಟಿಟ ಸಹಯಲು ಸ ೊೇಗಿ ಬಿದುದ ಕ್ಹಲು ಉಳುಕಿಸಿಕ್ ೊೆಂಡಿದ ದ. ಆದಯ  ಈಖ ನಿಜ್ಹಗಿ ಸಹಯು ಅಕ್ಹವ 

ಸಿಕಿೆದಹಖ ಆ ಆನೆಂದ ೇ ಆಖುತ್ತತಲಲ, ಫದಲಹಗಿ ಕ್ಷ ೇಭಹಗಿ ಕ್ ಳಗಿಳಿದಯ  ಷಹಔು ಅನಿನಷುತ್ತತದ . ಈಖ 



28 
 

ಜಿೇಬಮ ಜಹಸಿತಮಹಗಿದ  ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಕ್ ಳಗ  ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಜ್ನ ನನಗ   ಷಸಹಮ ಭಹಡು 

ಫದಲು ಫೇಟ ೊೇ ತ್ ಗ ಮುುದಯಲ ಲೇ ಭಖನಯಹಗಿದಹದಯ . 

 ಈ ಜ್ನಯ ೇ ಸಹಗ , ಷಸಹಮ ಭಹಡುುದಕಿೆೆಂತ ಫೇಟ ೊೇ ತ್ ಗ ಮುುದಯಲ ಲೇ ಭಜಹ 

ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಳತ್ಹತಯ ,  ಆದಯ  ಅಯೊ ತ್ಹನ  ಏನು  ಭಹಡಿಮಹಯು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡ . ಆಖ ಭತತಶುಟ 

ಜ ೊೇಯಹಗಿ ಗಹಳಿ ಬಿೇಷತ್ ೊಡಗಿತು. ನಹನು ಭತತಶುಟ  ಮೆೇಲಕ್ ೆೇಯತ್ ೊಡಗಿದ ! ಸಹಯರಿ ಪ್ೇಟರ್ 

ಸಿನಿಭಹದಲಿಲ  ಭಔೆಳು ಪ್ಯಕ್   ಮೆೇಲ  ಅತ್ತತೆಂದತತ ಸಹಯಹಡುತ್ತತದದಯ  ನಹನು ಕ್ ೊಡ  ಹಿಡಿದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಸಹಯುತ್ತತದ ದೇನ ! ಈಖೆಂತೊ ಕ್ ಳಗ  ನ ೊೇಡಲೊ ಬಮ, ಎಲಲ ಫರಿೇ ಚಿಔೆದಹಗಿ ಕ್ಹಣಿಷುತ್ತತದದು. 

ಇದದಕಿೆದದೆಂತ್  ಗಹಳಿ ಔಡಿಮೆಮಹಖತ್ ೊಡಗಿತು. ನಹನು ಕ್ ಳಗ  ಇಳಿಮತ್ ೊಡಗಿದ . ಇಳಿಮುಹಖ 

ಸ ೊಟ ಟಮಲಿಲ ೆಂಥಯಹ ಎಲಲ ಖ್ಹಲಿಮಹದ ಅನುಬ. ಎಲಹಲದಯೊ ಭಯ ಸಿಕಿೆದಯ  ಅದನುನ 

ಹಿಡಿಮಫ ೇಔು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಷುತತ ನ ೊೇಡಿದ . ನನನ ಖರಸಚಹಯಕ್ ೆ ೆಂದ ೇ ೆಂದು ಭಯ 

ಕ್ಹಣಿಷಲಿಲಲ. ಭನುಶಯನಿಗ  ಔಟಟಡ ಔಟಿಟ ದುಡುಡ ಭಹಡುುದಯಲಿಲ ಇಯು ಆಷಕಿತ ಭಯಖಳನುನ 

ಫ ಳ ಯಿಷುುದಯಲಿಲ ಇಲಲ. ಛ ! ೆಂದು ಔಟಟಡಹದಯೊ ಸಿಔೆಯ  ಅದಯ ಟ ಯ ೇಸ್ ಮೆೇಲಹದಯೊ ಸಹರಿ 

ಹರಣ ಉಳಿಸಿಕ್ ೊಳಳಫ ೇಔು ಅೆಂತ ನ ೊೇಡಿದ .  

ಆದಯ  ಗಹಳಿ ಭತ್ ತ ಜ ೊೇಯಹಯಿತು. ನನನ ಹಯನಿಟಿ ಫಹಯಗ್ ಭಹತರ ನನನ ಸ ಖಲಲಿಲ ಖಟಿಟಮಹಗಿ 

ಔೊತ್ತದುದ ಅರಿಹಗಿದುದ ಗಹಳಿ ಬಿೇಸಿ ಅದು ನನನ ಭುಕಕ್ ೆ ಫಡಿದಹಖಲ ೇ. ನಹನು ಎಲಿಲಗ  

ಸ ೊೇಖುತ್ತತದ ದೇನ , ನಭಮ ಊಯು ದಹಟಿ ಸ ೊೇಯಿತ್ ೇ, ಎಲ ೊಲೇ ಸ ೊೇಗಿ ಬಿದದಯ  ನಭಮ ಭನ ಮರಿಗ  

ತ್ತಳಿಮುುದಹದಯೊ ಸ ೇಗ ? ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಸಿದ . ತ್ ೇಲುತತ ಭುೆಂದ  ಸ ೊೇಖುತ್ತದದೆಂತ್  ಮಹುದ ೊೇ 

ೆಂದು ನದ ಕ್ಹಣಿಸಿತು.  

ನಭಮ ಊರಿನಲಿಲ ಮಹ ನದಯಿದ  ಎೆಂದು ಜ್ಞಹಪಿಸಿಕ್ ೊಳಳಲು ನ ೊೇಡಿದ . ನನಗ  ತ್ತಳಿದೆಂತ್  

ಮಹುದ ೇ ನದ ಇಲಲ! ಅೆಂದಯ  ನಹನು ನಭಮ ಊರಿನಿೆಂದ ಫಸುದೊಯ ಫೆಂದದ ದೇನ ! ಆ ನದ ಸತ್ತತಯ 

ಫಯುತ್ತತದದೆಂತ್  ಗಹಳಿ ಔಡಿಮೆಮಹಗಿ ನಹನು ಭತತಶುಟ ಕ್ ಳಗಿಳಿದ . ದ ೇಯ ೇ, ನಹನು ನದಮಲಿಲ 
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ಬಿೇಳುುದು ಫ ೇಡ, ನನಗ  ಈಜ್ಲು ಔೊಡ ಫಯುುದಲಲ ಎೆಂದು ದ ೇಯನುನ ಭತ್ ತ ಫ ೇಡಿಕ್ ೊೆಂಡ . 

ನದಮನುನ ದಹಟಿ ನಹನು ಭುೆಂದಕ್ ೆ ಸ ೊೇದಹಖ ಷಭಹಧಹನಹಯಿತು.  

ನಭಮ ಭನ ಮಯ ಲಲ ನನನ ಫಗ  ೆ ಅದ ಶುಟ ಚಿೆಂತ್  ಭಹಡುತ್ತತದಹದಯ ೇನ ೊೇ. ಜ್ನಯು ತ್ ಗ ದ 

ಫೇಟ ೊೇಖಳಲಿಲ ನಹನು ಷಶಟಹಗಿ ಕ್ಹಣಿಸಿಯಫಸುದ ೇ, ಅಯ ಲಲ ತಭಮ ಪ ೇಸ್ ಫುಕ್ಟ, ಹಟಹಾಾಪ್ 

ಖಳಲಿಲ ಸಹಕಿಯಫಸುದ ೇ, ಟಿೇವಿಮಲಿಲ ನನನ ಫಗ  ೆ ಫೆಂದಯಫಸುದ ೇ, ಸಹಗ ೇನಹದಯೊ ಆದಯ  ಎೆಂದು 

ೆಂದು ಔಡ  ಭುಜ್ುಖಯ ಅನಿಸಿದಯೊ ಈ ಕ್ಹಯಣದೆಂದಹದಯೊ ನಹನು ಪ ೇಭಸ್ ಆಖುತ್ ತೇನಲಲ ಎೆಂದು 

ಳಗ ೊಳಗ  ಕುಶಮೊ ಆಯಿತು. ಆದಯ  ಇದ ಲಲ ನಹನು ಫದುಔುಳಿದಯ  ಭಹತರ ಎೆಂದು ಅನಿಸಿದಹಖ 

ಫ ೇಷಯಹಯಿತು. 

ಹಿೇಗ  ತ್ ೇಲುತತ ಭುೆಂದ  ಭುೆಂದ  ಸ ೊೇಖುತ್ಹತ ಇದದೆಂತ್  ಭಳ  ಔಡಿಮೆಮಹಯಿತು. ಗಹಳಿಮೊ 

ಔಡಿಮೆಮಹಖುತತ ಫೆಂದತು. ದೊಯದಲಿಲ ದ ೊಡಡದಹದ ಸಸಿಯು ದಫಿ ಔೆಂಡಿತು. ಏನ ೇ ಆಖಲಿ, ಈ ದಫಿ 

ಸತ್ತತಯ ಫೆಂದಹಖ ಕ್ ೊಡ  ಬಿಟುಟ ಕ್ ಳಕ್ ೆ ಸಹರಿ ಬಿಡುುದು ಎೆಂದು ನಿವುಯಿಸಿದ .  ದಫಿ ಸತ್ತತಯಹದೆಂತ್  

ಗಹಳಿಮ ರಬಹ ಔಡಿಮೆಮಹಖತ್ ೊಡಗಿತು, ನಹನು ಇನೊನ ಕ್ ಳಕ್ ೆ ಸಹಯತ್ ೊಡಗಿದ . ನನಗ  ಫದುಕಿ 

ಉಳಿಮು ಎಲಹಲ ಲಕ್ಷಣಖಳೄ ಗ ೊೇಚ್ರಿಷತ್ ೊಡಗಿದು.  

ಹಯನಿಟಿ ಫಹಯಗ್ ಇದದದುದ ಳ ಳಮದಹಯಿತು. ಬಿದದ ಮೆೇಲ  ಭನ ಮರಿಗ  ಫೇನ್ ಭಹಡಲಹದಯೊ 

ಆಖುತತದ ! ಷಲ ಸಣೂ ಇದುದದರಿೆಂದ ಭನ ಗ  ಸ ೊೇಖಲೊ ಆಖುತತದ  ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತ್ತತಯುಹಖಲ ೇ 

ದಫಿ ಫೆಂದತು, ನಹನು ಕ್ ೊಡ  ಬಿಟುಟಬಿಟ ಟ. ದಫಿ ಇಳಿಜಹಯಹಗಿದುದದುರಿೆಂದ ನಹನು ದಫಿದ ಮೆೇಲ  

ಬಿದುದ ಉಯುಳುತತ ಕ್ ಳಗ  ಸ ೊೇದ . ಜ ೊತ್ ಗ  ಜ ೊೇಯಹಗಿ ಸ ೊೇ ಎೆಂದು ಬಮದೆಂದ ಕಿಯುಚ್ುತತಲೊ 

ಇದ ದ. 

ಅಶಟಯಲಿಲ ಮಹಯ ೊೇ ನನನನುನ ಅಲುಗಹಡಿಷುತ್ತತಯುೆಂತ್  ಅನಿಸಿತು. ಇಲಿಲ ಮಹಯಹ ಇದಹದಯ  ಎೆಂದು 

ನ ೊೇಡಿದಯ  ಅತ್ ತ ನಿೆಂತ್ತದದಯು! ಅಯ ! ಇಯು ನನನನುನ ಹಿೆಂಫಹಲಿಸಿಕ್ ೊೆಂಡು ಇಲಿಲಯ ಖೊ ಫೆಂದಯ ೇ 

ಎೆಂದು ಅೆಂದುಕ್ ೊಳುಳಶಟಯಲಿಲ, ‚ಏನ ೇ ಮೆೈತ್ತರ, ಅದಹಯಕ್  ಸಹಗ  ಊಯ ಲಲ ಕ್ ೇಳಿಷ ೊೇ ಸಹಗ  

ಕಿರಿಚಿಕ್ ೊೆಂಡು ಭೆಂಚ್ದ ಮೆೇಲಿೆಂದ ಕ್ ಳಗ  ಬಿದ ದ ಷಣಣ ಭಔೆಳ ಸಹಗ . ಎಯಡು ಭಔೆಳ ತ್ಹಯಿಮಹಗಿ, 
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ಈ ಮಸಿಾನಲಿಲ ಏನಿದ ಲಲ ...ಛ  ..ಛ   ಏನಹಯಿತು,  ಭಧಹಯಸನದ ಸ ೊತ್ತತನ ನಿದ ರಮಲೊಲ ಔನಷು 

ಬಿತ್ಹತ‛ ಎೆಂದು ಉದಹೆಯ ತ್ ಗ ದಯು.  

ನಹನು ಆವುಮಕದೆಂದ ಷುತತ ನ ೊೇಡಿದ  ಅಯ !  ಸೌದು, ನಹನು ಭನ ಮಲ ಲೇ ಇದ ದೇನ , ಅಯ್ಕಯೇ, 

ಇಶುಟ ಸ ೊತುತ ನಡ ದದುದ ಔನಷಹ?! ಛ ! ೆಂಥಯಹ ಚ ನಹನಗಿತುತ ಔನಷು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ನಹಚಿಕ್ ೊಳುಳತತ ಮೆೇಲ ೇಳಲು ನ ೊೇಡಿದ . ಆದಯ  ಭೆಂಚ್ದ ಮೆಲಿನಿೆಂದ ಬಿದದ  ಟಿಟಗ  ಕ್ಹಲು 

ಉಳುಕಿತುತ. ಅತ್ ತ ತಕ್ಷಣ ತಭಮ ಭಖನಿಗ  ಫೇನ್ ಭಹಡಿ  ಡಹಔಟಯನುನ ಔೊಡ ಔಯ ಸಿದಯು. ಡಹಔಟರ್ 

ರಿಚ್ಮದಯ ೇ ಆದದರಿೆಂದ ಫಹಯೆಂಡ ೇಜ್ ಸಹಔುತತ ಷಲಿಗ ಯಿೆಂದ, ‚ನಿೇು ಇಶುಟ ದ ೊಡಡಯಹಗಿ 

ಭೆಂಚ್ದ ಮೆೇಲಿೆಂದ ಅದು ಸ ೇಗ  ಬಿದದರಿ‛ ಎೆಂದು ಖಸಖಹಿಸಿ ನಖಲು ವುಯುಭಹಡಿದಯು. 

ಅಯ ೊೆಂದಗ  ಖೆಂಡ, ಭಔೆಳು, ಅತ್ ತ ಎಲಲ ಷ ೇರಿ ನಖತ್ ೊಡಗಿದಯು, ನನಗ  ನಹಚಿಕ್ ಮಹಗಿ 

ದೆಂಬಿನಿೆಂದ ಭುಕ ಭುಚಿುಕ್ ೊೆಂಡ . 
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5. ಔಲುಲ ಸೃದಮ  

 

ಅಭಹಮ... ಅಭಹಮ ಎೆಂದು ಔಯ ಮುತತ, ಅಳುತ್ಹತ ಕ್ ದರಿದ ಔೊದಲಿನ, ಸರಿದ ಅೆಂಗಿ ಧರಿಸಿದ 

ಷುಭಹಯು ಏಳ ೆಂಟು ಯುಶದ ಸುಡುಗಿ ಒಡ ೊೇಡಿ ಫಯುತ್ತತದದಳು. ಅಳಿಗಿೆಂತ ಷುಭಹಯು ಭುೆಂದ  

ಫಿ ಶರೇಭೆಂತ ಭಹಿಳ  ಜ್ಯತ್ಹರಿ ಸಿೇಯ ಮುಟುಟ ಷಯಷಯನ  ನಡ ಮುತ್ತತದದಳು.  

ಆ ಭಹಿಳ , ಸುಡುಗಿ ಎಶ ಟೇ ಫಹರಿ ಅಭಹಮ ಎೆಂದು ಔಯ ದಯೊ ಕ್ ೇಳಿಸಿಕ್ ೊಳಳದ  ಹಿೆಂತ್ತಯುಗಿ ಔೊಡ 

ನ ೊೇಡದ ೇ ಸ ೊೇಖುುದನುನ ಔೆಂಡ ಷಹಕಜ್ನಿಔಯು, ಏನು ಭನುಶಯಯ, ಇಶ ೊಟೆಂದು ಶರೇಭೆಂತ್ತಕ್  

ಇಯ ೊೇಯು ೆಂದು ಯೊಹಯಿ ಭಕ್ಷ  ಸಹಕ್ ೊೇದಔೊೆ ಅರಿಗ  ಕ್ ೈ ಫಯಲಲಲಲ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಅನುಔೆಂದೆಂದ ಆ ಸುಡುಗಿಮತತ ನ ೊೇಡತ್ ೊಡಗಿದಯು.  

ಜ್ನಯು ತನನನ ನೇ ದಟಿಟಸಿ ನ ೊೇಡುತ್ತತಯುುದನುನ ಔೆಂಡ ಆ ಭಹಿಳ  ಭುಜ್ುಖಯಕ್ ೆ ಳಗಹಗಿ ತನನ 

ನಡಿಗ ಮ  ೇಖನುನ ಸ ಚಿುಸಿದಳು. ಆದಯ  ಇನುನ ಕ್ ಲಯು, ಭಕ್ಷುಔಯು ಜ್ನಯನುನ ಹಿೆಂಫಹಲಿಸಿ 

ಅರಿಗ  ಕ್ಹಟ ಕ್ ೊಡುುದು ಷ ೇಕಷಹಭಹನಯ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ತಭಮ ದಹರಿ ಹಿಡಿದು 

ನಡ ಮುತ್ತತದದಯು.  

ಅಶಟಯಲಿಲ ಆ ಭಹಿಳ  ಅಲಿಲ ನಿೆಂತ್ತದದ ಕ್ಹರಿನ ಳಗ  ಸ ೊೇಗಿ ಔುಳಿತ ಮೆೇಲ  ಕ್ಹಯು ಭುೆಂದಕ್ ೆ 

ಸ ೊೇಯಿತು.  ಸುಡುಗಿ ಸತ್ಹವಳಹಗಿ "ಅಭಹಮ ಅಭಹಮ" ಎೆಂದು ೆಂದ ೇ ಷಭನ  ಅಳತ್ ೊಡಗಿದಳು. 

ಆಖ ಅಲ ಲೇ ಇದದ ಫಿ ಸ ೆಂಖಷು, "ಅಳಫ ೇಡ ಭಖಳ ೇ, ಅಯು ಕ್ಹಷು ಕ್ ೊಡದದ ರ ಏನೆಂತ್ , ನಿೆಂಗ  

ಕ್ಹಷು ಫ ೇಔು ತ್ಹನ ೇ, ನಹನು ಕ್ ೊಡಿತೇನಿ" ಎನುನತ್ಹತ ತನನ ಸ್ಕ ತ್ ಯ ದು ಸತುತ ಯೊಹಯಿ 

ನ ೊೇಟನುನ ಆ ಸುಡುಗಿಮ ಕ್ ೈಗಿತ್ಹತಖ ಆಕ್ , "ನೆಂಗ  ದುಡುಡ ಫ ೇಡ, ಅಭಮ ಫ ೇಔು" ಎೆಂದು ಭತ್ ತ 

ಅಳತ್ ೊಡಗಿದಳು.  

ಆ ಸ ೆಂಖಷು, "ಅಭಮನಹ... ನಿನನ ಅಭಮ ಎಲಿಲದಹದಯ . ನಿೇನ ೇನಹದಯೊ ತಪಿಸಿಕ್ ೊೆಂಡಿದಹಯ. ನಿನನ 

ಭನ ಯಲಿಲ" ಎೆಂದು ವಿಚಹರಿಷತ್ ೊಡಗಿದಹಖ. "ಈಖ ಸ ೊೇದಯಲಲ, ಅಯ ೇ ನನನ ಅಭಮ" ಎೆಂದು ಆ 
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ಸುಡುಗಿ ಭತ್ ತ ಅಳತ್ ೊಡಗಿದಳು.  

ಸುಡುಗಿಮ ಭಹತ್ತನಿೆಂದ ಆ ಸ ೆಂಖಸಿಗ  ನಖು ಫೆಂದು, "ಏನಭಮ, ಅಯನುನ ನಿಭಮಭಮ ಅೆಂತ 

ಸ ೇಳುತ್ತದದೇಮಲಲ. ಅಯನುನ ನ ೊೇಡಿದಯ  ಬಹಳ ಶರೇಭೆಂತಯ ತಯಸ ಕ್ಹಣಹತಯ  ನಿೇನು ನ ೊೇಡಿದ ರ .." 

ಎನುನತ್ಹತ ಅಳನ ನೇ ಮೆೇಲಿನಿೆಂದ ಕ್ ಳಗಿನಯ ಖೊ ನ ೊೇಡಿ, "ಸಹಯಖಭಮ ಅಯು ನಿನನ ಅಭಮ 

ಆಗಹತಯ " ಎೆಂದಹಖ ಆ ಸುಡುಗಿಗ  ಏನು  ಸ ೇಳಫ ೇಕ್ ೆಂದು ತ್ ೊೇಚ್ದ , "ಅಯು ನನನ ಅಭಮ, ನಹನು 

ಅಯ ಭಖಳು ಅಶ ಟೇ" ಎೆಂದು ಆ ಸುಡುಗಿ ಅಯಚ್ತ್ ೊಡಗಿದಳು.  

ಅಳ ಅಯಚಹಟ ನ ೊೇಡಿ ಅಲಿಲ ಷುತತಭುತತಲಿದದ ಜ್ನಯ ಲಹಲ ಷ ೇರಿದಯು. ಆಖ ಆ ಸ ೆಂಖಷು ಅಲಿಲದದ 

ಜ್ನರಿಗ , "ಈಖ ಕ್ಹರಿನಲಿಲ ಸ ೊೇದಯಲಲ. ಅಯು ಇಳ ಅಭಮ ಅೆಂತ್ " ಎನುನತತ ನಖಲು ವುಯು 

ಭಹಡಿದಳು. ಜ್ನಯು ಅದನುನ ಕ್ ೇಳಿ ಅಯೊ ನಖತ್ ೊಡಗಿದಯು.  

"ದುಡಿಡಯ ೊೇಯನನ ಭಹತರ ಇಯ ಲಲ ಅಭಮ ಅನ ೊನೇದು. ನನನನುನ ಅಭಮ ಅೆಂತ್ಹಳ ಅೆಂತ ಕ್ ೇಳಿ" ಎೆಂದು 

ವಿಚಿತರ ತಔಕ ಭೆಂಡಿಷುತತ  ಆ ಸ ೆಂಖಷು ತನನ ಫಹಮಲಿಲದದ ವಿೇಳಯದ ಲ ಮ ಯಷನುನ ಪಿಚ್ಕ್ ೆೆಂದು 

ಉಖುಳಿ ಭತ್ ತ ನಖತ್ ೊಡಗಿದಳು. ಆಖ ಅಲಿಲದದ ಫಿ ಔುಚ ೇಶ ಟಯಿೆಂದ, "ಸಹಗಿದ ರ ನಿಭಮ ಮಹಯು, 

ಅೆಂಫಹನಿನಹ" ಎೆಂದು ಖಸಖಹಿಸಿ ನಖತ್ ೊಡಗಿದ.  

ಆ ಸುಡುಗಿಗ  ಅಯ ಔುಸಔದ ಅರಿಹಗಿ, "ಅಯು ನಿಜ್ಹಗಿಮೊ ನನನ ಅಭಮ. ನನನ ಅ 

ಫದುಕಿಲಲ. ಅಯು ತ್ತೇರಿಕ್ ೊೆಂಡ ನೆಂತಯ ನಭಮಭಮ ಭತುತ ನಹನು ಭುೆಂಫ ೈಗ  ಸ ೊೇಗಿದ. ಅಲಿಲ 

ಯ ೈಲ ೇ ಷ ಟೇವನ್ ನಲಿಲ ತುೆಂಫಹ ಜ್ನರಿದುದದರಿೆಂದ ನಹನು ಅಭಮನಿೆಂದ ಫ ೇಯ ಮಹದ . ಈಖ ಷುಭಹಯು 

ಷಭಮದ ನೆಂತಯ ಔಶಟ ಟುಟ ಭಕ್ಷ  ಫ ೇಡಿ ಔೊಡಿಟಟ ದುಡಡಲಿಲ ಯ ೈಲಿನಲಿಲ ಭುೆಂಫ ೈನಿೆಂದ ಇಲಿಲಗ  ಫೆಂದ .  

ಅತ್ತತನಿೆಂದ ನಹನು ನನನ ಅಭಮನನುನ ಸುಡುಔುತ್ತತದ ದೇನ , ಅಯ ೇ ನನನಭಮ" ಎೆಂದು ಭತ್ ತ 

ಅಳತ್ ೊಡಗಿದಳು.  

ಆಖ ಕ್ ಲಯು ಅಳ ಭಹತನುನ ನೆಂಬಿದೆಂತ್  ಔೆಂಡಯೊ ಇನುನ ಕ್ ಲಯು ಅಳನ ನೇ ರವ ನ 

ಭಹಡತ್ ೊಡಗಿದಯು. "ನಿೇನು ಅಯ ಭಖಳು ಎೆಂದ ಮೆೇಲ  ನಿನಗ  ಅಯ ಸ ಷಯು, ನಿಭಮ 

ಭನ ಯಲಿಲದ  ಎೆಂದು ಎಲಲ ಗ ೊತ್ತತಯಫ ೇಔಲಲ. ನಿೇನು ನ ೇಯಹಗಿ ನಿಭಮ ಭನ ಗಹಯಕ್  ಸ ೊೇಖಫಹಯದು" 
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ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಯು.  

ಆ ಸುಡುಗಿ, "ನಹನು ಸ ೊೇಗಿದ ದ. ಆದಯ  ಅದು ಫಹಡಿಗ  ಭನ ಮಹದದರಿೆಂದ ಆ ಭನ ಮನುನ ಅಭಮ 

ಖ್ಹಲಿ ಭಹಡಿಬಿಟಿಟದಹದಯೆಂತ್ . ನನನ ಅಭಮ ಈಖ ಎಲಿಲದಹದಯ  ಅೆಂತ ಅರಿಗ  ಗ ೊತ್ತತಲಲ ಅೆಂತೆಂದುರ" 

ಎೆಂದು ಭುಖಧಳಹಗಿ ಸ ೇಳಿದಹಖ ಜ್ನಯು ಅಳು ಸ ೇಳುುದು ನಿಜ್ವಿಯಫಸುದ ೇನ ೊೇ ಎೆಂದು 

ಅನಿಷತ್ ೊಡಗಿತು.  

ಆಖ ಆ ಸ ೆಂಖಷು, "ನಿನನ ಅನ ಸ ಷಯ ೇನು ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಅಳು, ಅಯ ಸ ಷಯು  ೆಂಔಟ ೇಶ್. 

ಟಿೇಚ್ರ್ ಆಗಿ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡುತ್ತತದದಯು. ಎೆಂದಳು. ಆಖ ಅಲಿಲದದ ಭಧಯಮಷೆನ ೊಫಿ, "ಅಯ ! ಅಯು 

ನೆಂಗ  ಗ ೊತುತ. ಳ ಳಮ ಭನುಶಯ. ಮಹಯ ತೆಂಟ ಖೊ ಇಲಲದ  ತ್ಹನಹಯಿತು ತನನ ಕ್ ಲಷಹಯಿತು. 

ಭನ  ಬಿಟಟಯ  ವಹಲ . ವಹಲ  ಬಿಟಟಯ  ಭನ  ಅನ ೊನೇ ಸಹಗ  ಇದದಯು. ಅರಿಗ   ಆ ವಹಲ ಮಲಿಲಯೇ 

ಸೃದಮಹಘಾತಹಗಿ ನೆಂತಯ ಆಷತ್ ರಮಲಿಲ ತ್ತೇರಿಕ್ ೊೆಂಡದುದ ನಿಜ್" ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿದಹಖ ಅಲಿಲದದ 

ಎಲಲರಿಖೊ ಆ ಸುಡುಗಿಮ ಭಹತ್ತನ ಮೆೇಲ  ನೆಂಬಿಕ್  ಭೊಡತ್ ೊಡಗಿತು.  

ಹ ಈ ಸುಡುಗಿ, ಅಯ ಸ ೆಂಡತ್ತ ಫಗ ೆ ಇಲಿಲ ಮಹರಿಗಹದಯೊ ಗ ೊತ್ ತೇ ಎೆಂದು 

ಅಔೆಔೆದಲಿಲದದಯನುನ ವಿಚಹರಿಸಿದಹಖ  "ಅಯು ಆಮೆೇಲ  ಭುೆಂಫ ೈಗ  ಸ ೊೇದಯು ಅೆಂತ ಕ್ ೇಳಿದ ದ. 

ಆದಯ  ಅರಿಗ  ಫಿ ಭಖಳಿಯು ವಿಶಮ ಭಹತರ ಗ ೊತ್ತತಲಲ" ಎೆಂದು ಇನ ೊನಫಿ ಸ ೆಂಖಷು ಸ ೇಳಿದಹಖ 

ಆ ಸುಡುಗಿ ಸ ೇಳಿದದಔೊೆ ಜ್ನ ಸ ೇಳುತ್ತತಯುುದಔೊೆ ತ್ಹಳ ಮಹಖುತ್ತತಯುುದನುನ ಔೆಂಡು ಅಲಿಲದ 

ಜ್ನಯ ಲಹಲ, ಎೆಂಥಹ ಸ ೆಂಖಷು ಆಕ್ . ಸ ೊಟ ಟಮಲಿಲ ಸುಟಿಟದ ಭಖುನ ನೇ ಬಿಟುಟ ಫಯುುದ ೇ. ಅದೊ 

ಸ ಣುಣ ಭಖುನುನ. ಹ ಇದು ಎಶುಟ ಔಶಟಟಿಟದ ಯ್ಕೇ ಏನ ೊೇ.ಎೆಂದು ಔಯುಣ ಯಿೆಂದ ಅಳತತ 

ನ ೊೇಡತ್ ೊಡಗಿದಯು. ಇನುನ ಕ್ ಲಯು ಆಖತ್ಹನ ೇ ಸುಟಿಟದ ಭಖುನುನ ಔಷದ ತ್ ೊಟಿಟಗ  ಎಷ ದು 

ಸ ೊೇಖುರಿದಹದಯ . ಇದ ೇನು ಭಸಹ ಎೆಂದಯು.   

ಆ ಭಹಿಳ ಮನುನ ನ ೊೇಡಿದಯ  ಅಯು ುನಃ ಭದು  ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡ ಸಹಗ  ಕ್ಹಣುತತದ . ಫಿ 

ಭಖಳಿದಹದಳ  ಅೆಂದಯ  ಮಹಯು ಅಯನುನ ಭದು ಮಹಗಹತಯ . ಅದಕ್ ೆೇ ಫಸುವಃ ಅಯು ಈ 

ಸುಡುಗಿಮನುನ ಫ ೇಕ್ ೆಂದ ೇ ಭುೆಂಫ ೈಗ  ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಗಿ ಬಿಟುಟ ಫೆಂದಯಫ ೇಔು. ಎೆಂಥಹ 
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ಷಹರ್ಥಕ. ಫಸುವಃ ಬಹಳ ದ ೊಡಡ ಔುಳಹನ  ಹಿಡಿದದಹದಳ  ಅೆಂತ ಕ್ಹಣುತ್ ತ. ಅನ ೇನಹದೊರ, ನಿೇನು 

ನಿನನ ಭಖಳನುನ ಬಿಟಟಯ  ನಹನು ನಿನನನುನ ಭದು ಮಹಗಿತೇನಿ ಅೆಂತ ಸ ೇಳಿಯಫ ೇಔು. ಆದಯೊ ಹ, 

ಈ ಸ ಣಮಖು ಏನು ತು ಭಹಡಿದ  ಅೆಂತ ಅದಕ್ ೆ ಈ ಶಕ್ಷ  ಎೆಂದು ಭಹತನಹಡಿಕ್ ೊಳುಳತತ ಅರಿಗ ಲಲ 

ಆ ಸುಡುಗಿಮ ಮೆೇಲ  ಔನಿಔಯ ಭೊಡಿತು. 

ಅಲಿಲದದ ಫಿ ಮುಔ, "ನಿೇನು ಪ್ೇಲಿೇಷಯ ಸತರ ಮಹಕ್  ಸ ೊೇಗಿಲಲ. ಅಯು ನಿನನ ತ್ಹಯಿಮನುನ 

ಸುಡುಕಿ ಕ್ ೊಟಹಟಯು" ಎೆಂದಹಖ ಆ ಸುಡುಗಿ, "ಅಲಿಲಖೊ ಸ ೊೇಗಿದಹದಯಿತು. ಆದಯ  ಅಯು ನನಗ  

ಷಸಹಮ ಭಹಡ ೊೇ ಫದಲು ಅಯು ನನನನುನ ಒಡಿಸಿ ಬಿಟಟಯು" ಎೆಂದು ಸುಡುಗಿ ಭತ್ ತ ಅಳಲು ವುಯು 

ಭಹಡಿದಳು.  

"ಇಶುಟ ದ ೊಡಡ ಫ ೆಂಖಳೄರಿನಲಿಲ ಅಯನುನ ಎಲಿಲೆಂತ ಸುಡುಕ್ ೊೇದು. ನಿನನ ಅಭಮನ ಫೇಟ ೊೇ ಇದಹಯ" 

ಎೆಂದು ಫಹಿತ ಷಸಹಮ ಭಹಡು ಭನಸಿಾನಿೆಂದ ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಆ ಸುಡುಗಿ, "ಏನೊ ಇಲಲ. ಅದಕ್ ೆ 

ಪ್ಲಿೇಷಯು ತನನನುನ ಒಡಿಸಿದುದ ಎೆಂದಹಖ ಜ್ನರಿಗ  ಅಳ ರಿಸಿಥತ್ತಗ  ಅಯ್ಕಯೇ ಹ ಅನಿಸಿತು.  

"ನಿೇನು ಆಮಭಮ ಇಲಿಲಯುಹಖಲ ೇ ನಭಗಹಯರಿಗಹದಯೊ ಸ ೇಳಿದದ ರ ಅಯ ಕ್ಹರಿನ ನೆಂಫರ್ 

ನ ೊೇಟ್ ಭಹಡ ೊೇದ ೊೇ ಅಥಹ ಅಯನ ನೇ ನಿಲಿಲಸಿ ಕ್ ೇಳ ೄೇದ ೊೇ ಭಹಡಿತದ. ಭಖಳನುನ ಬಿಟುಟ ಎಲಿಲ 

ಒಡಹತ ಇದದೇರಿ ಅೆಂತ. ಈಹಗ ಲಿಲ ಸುಡುಕ್ ೊೇದು ಅಯನುನ. ನಿೇನು ೆಂದು ಕ್ ಲಷ ಭಹಡು. 

ಭುೆಂದನ ಷಲ ಅಯು ಇಲಿಲಗ  ಫೆಂದಯ  ಇಲಿಲ ದ ೊಡ ೊದೇಯು ಮಹರಿಗಹದಯೊ ಸ ೇಳು, ಅಯು ನಿೆಂಗ  

ಷಸಹಮ ಭಹಡಹತಯ . ಅಯ ಕ್ಹರ್ ನೆಂಫರ್ ಫಯ ದಟ ೊೆೇ. ಮಹರಿಗಹದಯೊ ಸ ೇಳಿ ಅಯ ಫೇಟ ೊೇ 

ತ್ ಗ ಸಿಕ್ ೊ. ನೆಂತಯ ಅದನುನ ಪ್ೇಲಿೇಸ್ ಷ ಟೇವನ್ ಗ  ಕ್ ೊಟಟಯ  ಆಖ ಅಯು ನಿನಗ  ಷಸಹಮ 

ಭಹಡಹತಯ " ಎೆಂದು ಫಹಿತ ಸ ೇಳಿದಹಖ ಆ ಸುಡುಗಿಗ  ಆವಹಕಿಯಣ ಭೊಡಿದೆಂತ್ಹಗಿ ಅಳು 

ನಿಲಿಲಸಿದಳು.  

ಜ್ನ ಅಲಿಲೆಂದ ಚ್ದುರಿದಯು. ಆದಯ  ಸುಡುಗಿಗ  ಅಭಮ ನ ೊೇಡಲು ಸಿಕಿೆದಯೊ ಅಭಮನ ಫಳಿ 

ಭಹತನಹಡಲು ಆಗಿಲಲಲಲ. ಅಯು ನನನನುನ ಅದ ಶುಟ ಸುಡುಔುತ್ತತದಹದಯ ೊೇ ಏನ ೊೇ. ಅರಿಗ  ನಹನು 

ಔಯ ದದುದ ಮಹಕ್  ಕ್ ೇಳಿಷಲಿಲಲ. ಅಭಮ ಭತ್ ೊತಮೆಮ ನ ೊೇಡಲು ಸಿಕಿೆದಯ  ಷಹಔು. ಇಶುಟ ಷಭಮ ಔಶಟ 
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ಟಿಟದುದ, ಭಕ್ಷ  ಫ ೇಡಿದುದ ಎಲಲ ಷಹಔು. ಮೆಮ ಅಭಮ ಸಿಕಿೆದಯ  ಅಯ ಭಡಿಲಲಿಲ ತಲ ಯಿಟುಟ ಸಹಮಹಗಿ 

ಭಲಖಫ ೇಔು. ನಹನಿಲಲದ  ಅಭಮ ಅದ ಶುಟ ದುಕ ಡುತ್ತತದಹದಯ ೊೇ ಏನ ೊೇ ಹ. ನಹನು ಅಭಮನ ಕ್ ೈ 

ಹಿಡಿದುಕ್ ೊೆಂಡ ೇ ಇದದದದಯ  ಅಭಮನಿೆಂದ ತ್ಹನು ಫ ೇಯ ಮಹಖುತ್ತತಯಲಿಲಲ.  

ಜ್ನಯ ಲಲ ಸ ೇಳಿದೆಂತ್  ತ್ಹನು ಇಲ ಲೇ ಇದುದ ಭಕ್ಷ  ಫ ೇಡುತತ ತನನ ತ್ಹಯಿ ಎಲಹಲದಯೊ ಕ್ಹಣ ಸಿಖುಳ ೇ 

ಎೆಂದು ಸಿಖನಲ್ ನಲಿಲ ನಿಲುಲ ರತ್ತ ಕ್ಹರಿನಲೊಲ ತ್ಹಯಿಮನುನ ಸುಡುಔಫ ೇಕ್ ೆಂದು ನಿಧಕರಿಸಿದಳು. 

ಇನುನ ಷಲ ದನ ಅಶ ಟೇ ಅಥಹ ಅಭಮ ನಹಳ ನ ೇ ಈ ದಹರಿಮಹಗಿ ಫೆಂದಯ  ಆಮೆೇಲ  ನನಗ  

ಔಶಟವಿಲಲ. ಸಹಗಹಗಿ ಅಭಮನನುನ ಆದಶುಟ ಫ ೇಖ ಸುಡುಔಫ ೇಔು ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಭಕ್ಷ  ಫ ೇಡುುದಯ 

ಜ ೊತ್  ಕ್ಹರಿನಲಿಲದಯನುನ ಖಭನಿಷತ್ ೊಡಗಿದಳು. ಆದಯ  ಅಳ ತ್ಹಯಿ ಭಹತರ ಭತ್ ತ ಅಳಿಗ  

ಕ್ಹಣ ಸಿಖಲ ೇ ಇಲಲ. ಆ ಸುಡುಗಿ ನಿಯಹವಳಹಗಿ ಇನುನ ತನಗ  ಜ್ನಮದಲಿಲ ತ್ಹಯಿ ಸಿಖುುದಲಲ ೇನ ೊೇ 

ಎೆಂದು ದುಃಕಟಟಳು. ಆದಯೊ ಎೆಂದಹದಯೊ ತನನ ಅಭಮ ಸಿಕ್ ೆೇ ಸಿಖುತ್ಹತಳ  ಎೆಂಫ 

ಆವಹಬಹನ ಯಿೆಂದ ತ್ಹಯಿಮನುನ ಸುಡುಔುುದನುನ ಭಹತರ ಅಳು ನಿಲಿಲಷಲಿಲಲ.  

ೆಂದು ದನ ಸಹಗ   ಸಿಖನಲ್ ನಲಿಲ ಕ್ಹಯುಖಳ ಫಳಿ ಧಹವಿಷುಹಖ ದ ೊಡಡ ಕ್ಹಯ ೊೆಂದು ಅಡಡ ಫೆಂದು 

ಡ ರರ್ ತಟಟನ  ಫ ರೇಕ್ಟ ಸಹಕಿ ಬಿಟಟಯೊ ಷಭತ್ ೊೇಲನ ತಪಿದ ಸುಡುಗಿ ನ ಲಕ್ ೆ ಬಿದದಳು. 

ಷುತತಭುತತಲಿನಯು ಆ ಕ್ಹರಿನ ಡ ರರ್ ಗ  ಜ ೊೇಯು ಭಹಡುತ್ತತದದೆಂತ್  ಕ್ಹರಿನಿೆಂದ ಭಹಿಳ ಯ್ಕಫಿಳು 

ಕ್ ಳಗಿಳಿದಳು. ಅಳನುನ ನ ೊೇಡಿ ಆ ಸುಡುಗಿಗ  ಅಳ ೇ ತನನ ತ್ಹಯಿ ಎೆಂದು ಖುಯುತು ಹಿಡಿದು 

ಅಭಮ.. ಅಭಮ ಎೆಂದು ಅಳಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಳು. ಆಖ ಆ ಭಹಿಳ  ಭುಜ್ುಖಯಕ್ ೊೆಳಗಹದಯೊ ಅಲಿಲ 

ನಿೆಂತ್ತದದ ಜ್ನರಿಗ  ತ್ಹನು ಆ ಸುಡುಗಿಮನುನ ಆಷತ್ ರಗ  ಷ ೇರಿಷುುದಹಗಿ ಸ ೇಳಿ ಡ ರರ್ 

ಷಸಹಮದೆಂದ ಕ್ಹರಿನ ೊಳಗ  ಷಹಗಿಸಿದಯು.  

ಕ್ಹಯು ಸ ೊಯಟ ಮೆೇಲ  ಆ ಸುಡುಗಿ, "ಅಭಮ ನನನನುನ ಬಿಟುಟ ಎಲಿಲ ಸ ೊೇಗಿದ ದ. ನನಗ  ಎಶುಟ 

ಬಮಹಗಿತುತ ಗ ೊತ್ಹತ. ನಿನನನುನ ಅದ ಶುಟ ಸುಡುಕಿದ ದ ನಹನು. ಊಟ ತ್ತೆಂಡಿಗ  ದುಡಿಡಲಲದ  ಭಕ್ಷ  

ಫ ೇಡಫ ೇಕ್ಹಯಿತು. ಭುೆಂಫ ೈನಿೆಂದ ಸ ೇಗ ೊೇ ಇಲಿಲಗ  ಫೆಂದು ನಿನನನುನ ಸುಡುಔಲು ವುಯು ಭಹಡಿದ ದ. 

ಅಫಿ, ಕ್ ೊನ ಖೊ ಸಿಕಿೆದ ಮಲಲ ಎನುನತ್ಹತ ಆ ಭಹಿಳ ಮನುನ ಅಪಿಕ್ ೊೆಂಡಳು.  
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ಆಖ ಭಹಿಳ ಗ  ಡ ರರ್ ಔನನಡಿಮ ಭೊಲಔ ತನನನ ನೇ ನ ೊೇಡುತ್ತತಯುುದಯ ಅರಿಹಗಿ ತಕ್ಷಣ 

ಕ್ ೊಷರಿಕ್ ೊೆಂಡು ದೊಯ ಷರಿದು ಸುಡುಗಿಮನುನ ಖದಯುತತ, ‚ಮಹಯು ನಿನನ ಅಭಮ, ನಿೇನಹಯಯ ೊೇ 

ನೆಂಗ ೊತ್ತತಲಲ. ನಭಮ ಕ್ಹರಿನಡಿ ಬಿದಯಲಲ ಹ ಅೆಂತ ಆಷತ್ ರಗ  ಔಯಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಗ ೊೇಣಹ ಅೆಂದ ರ 

ನನನನ ನೇ ಅಭಮ ಅೆಂತ್ತಮಲಲ. ನಹನು ನಿಭಮಭಮನೊ ಅಲಲ ನಿೇನು ನನನ ಭಖಳೄ ಅಲಲ. ನಿೇನು 

ಹಿೇಗ ಲಲ ಭಹತನಹಡ ೊೇದಹದ ರ ನಿನನನುನ ಇಲ ಲೇ ಬಿಟುಟ ಸ ೊೇಗಿತೇನಿ‛ ಎೆಂದು ಸ ದರಿಸಿದಹಖ ಆ ಸುಡುಗಿ 

ಅಳಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಳು. 

ಆ ಭಹಿಳ ಗ , ಇಳನುನ ತ್ಹನು ಭುೆಂಫ ೈನಲಿಲ ಫಿಳನ ನೇ ಬಿಟುಟ ಫೆಂದದ ದ. ಆದಯ  ಅದು ಸ ೇಗ ೊೇ 

ಅಳು ಇಲಿಲಗ  ಹಹಷು ಫೆಂದು ಬಿಟಿಟದಹದಳ . ಹಿೇಗ  ರತ್ತಷಲೂ ತ್ಹನು ನ ೊೇಡಲು ಸಿಕ್ಹೆಖ ಅಭಮ 

ಎೆಂದು ಸ ೇಳುತ್ತತದದಯ  ತನಗ  ತ್ ೊೆಂದಯ  ತಪಿದದಲಲ. ಎಯಡು ಷಲೂ ತನನ ತ್ತ ತನನ ಜ ೊತ್ ಮಲಿಲ 

ಇಲಲದದರಿೆಂದ ತ್ಹನು ಫಚಹಹಗಿ ಬಿಟ ಟ. ಆದಯ  ಭುೆಂದ  ತ್ಹನು ತನನ ತ್ತಮ ಜ ೊತ್  ಫೆಂದಹಖ 

ಇಳು ತನನನುನ ನ ೊೇಡಿ ಭತ್ ತ ನಿೇನು ನನನ ಅಭಮ ಎೆಂದು ಯಹಖ ವುಯು ಭಹಡಿದಯ  ತನಗ  ಫಸಳ 

ಔಶಟಹದೇತು.  

ಇದಕ್ ೆೇನಹದಯೊ ಉಹಮ ಭಹಡಫ ೇಔು. ತನನ ಷುಕಕ್ ೆ ಅಡಿಡಮಹಖುತ್ತತಯು ತನನ ಭಖಳನುನ 

ಸ ೇಗಹದಯೊ ಭಹಡಿ ತನಿನೆಂದ ದೊಯವಿಡಫ ೇಔು. ಆದಯ  ಸ ೇಗ  ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಸಿದಳು. ೆಂದು ಕ್ಷಣ 

ಮಹರಿಗಹದಯೊ ಷುಹರಿ ಕ್ ೊಟುಟ ಇಳನುನ ಭುಗಿಸಿದಯ  ಸ ೇಗ  ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚ್ನ  ಫೆಂದಯೊ 

ಪ್ೇಲಿೇಷರಿಗ ೇನಹದಯೊ ಗ ೊತ್ಹತದಯ  ಭತ್ ತ ತನಗ  ಜ ೈಲ ೇ ಖತ್ತ. ಸಹಗಹಗಿ ಫ ೇಯ  ಏನಹದಯೊ 

ಉಹಮ ಭಹಡಫ ೇಔು ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಷುತತ ಔುಳಿತಳು.  

 ಅಶಟಯಲಿಲ ಕ್ಹಯು ಆಷತ್ ರಮ ಭುೆಂದ  ಫೆಂದು ನಿೆಂತ್ತತುತ. ಆ ಭಹಿಳ  ಸುಡುಗಿಮನುನ ಕ್ಹರಿನಿೆಂದ 

ಇಳಿಸಿ ಡಹಔಟರ್ ಫಳಿ ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಗಿ ಅಳಿಗ  ಚಿಕಿತ್ ಾ ಕ್ ೊಡಲು ತ್ತಳಿಸಿದಯು. ಡಹಔಟರ್ ಅಳ 

ಗಹಮನುನ ವುಚಿ ಭಹಡಿ ಹಲಷಟರ್ ಸಹಔುತತ, ಮಹಯು ಮೆೇಡೆಂ, ಈ ಸುಡುಗಿ ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಆ 

ಭಹಿಳ  "ಮಹಯ ೊೇ ಗ ೊತ್ತತಲಲ. ನಭಮ ಕ್ಹರಿಗ  ಅಡಡ ಫೆಂದಳು. ಗಹಮ ಆಗಿದ  ಅೆಂತ ಇಲಿಲಗ  

ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಫೆಂದ " ಎೆಂದಯು.  
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ಡಹಔಟರ್, "ನಿಜ್ಹಗಿಮೊ ನಿಭಮ ಭನಷುಾ ಬಹಳ ದ ೊಡಡದು. ಸುಡುಗಿಗ  ತಯಚಿದ ಗಹಮ ಆಗಿದೊರ, 

ನಿೇು ನಿಭಮ ಕ್ ಲಷ ಬಿಟುಟ ಸುಡುಗಿಮನುನ ಇಲಿಲಗ  ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಫೆಂದರ. ಎಶ ೊಟೇ ಜ್ನ ಆಕಿಾಡ ೆಂಟ್ 

ಭಹಡಿ ಅಯನುನ ಅಲ ಲೇ ಷಹಮಕ್  ಬಿಟುಟ ಒಡ ೊಹೇಗಿ ಬಿಡಹತಯ . ನಿಭಮೆಂಥಯು ಫಸಳ ಔಡಿಮೆ ಈ 

ಲ ೊೇಔದಲಿಲ" ಎೆಂದಹಖ ಆ ಭಹಿಳ  ಭುಖುಳನಔೆಳು. 

 ನೆಂತಯ ಆ ಭಹಿಳ  ಸುಡುಗಿಮನುನ ಅಲಿಲೆಂದ ಆಷತ್ ರ ಕ್ಹಯೆಂಟಿೇನ್ ಗ  ಔಯ ದ ೊಮುದ ಅಲಿಲ ಸುಡುಗಿಗ  

ಸ ೊಟ ಟ ತುೆಂಫಹ ತ್ತನಿನಷುತ್ಹತ, "ಮಹಕ್  ನಿೇನು ನನನನುನ ಸುಡುಕ್ ೊೇದು. ನಿನನ ಹಡಿಗ  ನಿೇನು 

ಇಯಫಹಯದ ೇ. ಇಶುಟ ಚಿಔೆ ಮಸಿಾನಲಿಲ ನಹನು ವಿಧ ಮಹದ ನಲಲ. ನಹನು ಸ ೇಗ  ಫಹಳ ೄೇದು 

ಭುೆಂದ . ಇಡಿೇ ಜಿೇನ ಸ ೇಗ  ನಡ ಷ ೊೇದು. ಅದೊ ನಿನನನುನ ಔಟಿಟಕ್ ೊೆಂಡು. ನಿನಗ  ಸ ೇಗ  

ಒದ ೊಾೇದು. ನಭಮ ಸ ೊಟ ಟಗ  ಎಲಿಲೆಂದ ತಯಲಿ. ನಿಭಮ ಏನೊ ಆಸಿತ ಭಹಡಿ ಷತ್ತತಲಲ. ಅದಕ್ ೆ ನಹನು 

ನಿನನನುನ ಭುೆಂಫ ೈನಲಿಲ ಬಿಟುಟ ಫೆಂದದುದ‛ ಎೆಂದು ೆಂದ ೇ ಷಭನ  ಸುಡುಗಿಮನುನ ತಯಹಟ ಗ  

ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡಳು. 

ಆಕ್ ಮ ಭಹತ್ತನಿೆಂದ ಆ ಸುಡುಗಿ ಫ ಚಿುಬಿದದಳು. ಸಹಗಹದಯ  ತನನ ತ್ಹಯಿ ಫ ೇಕ್ ೆಂದ ೇ ತನನನುನ 

ಭುೆಂಫ ೈನಲಿಲ ಬಿಟುಟ ಫೆಂದದಹದಳ . ಅಳಿಗ  ತ್ಹನು ಅಶ ೊಟೆಂದು ಫ ೇಡಹದ ೇನ , ಈಖ ತ್ಹನು ಸಿಔೆ 

ಮೆೇಲೊ ಅಳಿಗ  ತನನನುನ ಜ ೊತ್ ಮಲಿಲ ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಖಲು ಭನಸಿಾಲಲ. ತ್ಹನು ಭಹಡಿದ 

ತಹದಯೊ ಏನು ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ  ದುಃಕ ಉಭಮಳಿಸಿ  "ಅಭಮ, ಸಹಗ  ಸ ೇಳಫ ೇಡಭಮ. ನನಗ  

ನಿನನನುನ ಬಿಟಟಯ  ಫ ೇಯ  ಮಹರಿದಹದಯ . ನಹನು ನಿನನ ಜ ೊತ್  ಫಯುತ್ ತೇನ . ಮಹುದಔೊೆ ಸಠ 

ಭಹಡುುದಲಲ. ನಿೇನು ಸ ೇಳಿದ ಸಹಗ  ಕ್ ೇಳಿಕ್ ೊೆಂಡಿಯುತ್ ತೇನ . ನಿನಗ  ತ್ ೊೆಂದಯ  ಭಹಡುುದಲಲ. 

ದಮವಿಟುಟ ನನನನುನ ಬಿಟುಟ ಸ ೊೇಖಫ ೇಡ" ಎೆಂದು ಗ ೊೇಳಹಡಿದಳು.  

ಅದಕ್ ೆ ಆ ಭಹಿಳ  "ನನಗ  ಭಔೆಳಿಲಲ ಅೆಂತ ಅೆಂದ ರ ಮಹಯಹದಯೊ ಫೆಂದು ಭದು ಮಹಗಹತಯ  

ಅೆಂತ್ಹನ ೇ ನಹನು ನಿನನನುನ ಬಿಟಿಟದುದ. ಈಖ ನ ೊೇಡು, ಶರೇಭೆಂತ ಭನುಶಯ ನನನನುನ 

ಭದು ಮಹಗಿದಹದಯ , ನಹನು ಷುಕಹಗಿದದೇನಿ. ನಹನು ನಿನನ ಷುಕ ನ ೊೇಡ ೊೇದಕ್ ೆ ಸ ೊೇಗಿದದ ರ 

ಇತುತ ನಹವಿಫೊರ ಭಕ್ಷ  ಫ ೇಡಫ ೇಕ್ಹಗಿತುತ. ನನನ ಅದೃಶಟ ಚ ನಹನಗಿತುತ, ಅದಕ್ ೆ ನಹನು 

ಷುಕಹಗಿದದೇನಿ. ನಿನನ ಖರಸಚಹಯ ನ ಟಟಗಿಲಲ, ಅದಕ್ ೆ ನಿೇನು ಬಿೇದಗ  ಫೆಂದದದಮಹ. ಷುಭಮನ  ಅಭಮ 
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ಅಭಮ ಅೆಂತ ನನನ ಹಿೆಂದ  ಫೆಂದು ನನನ ಫದುಔು ಸಹಳು ಭಹಡ ಿೇಡಹ" ಎೆಂದು ಸುಡುಗಿಮನುನ 

ಖದರಿಸಿದಳು.  

"ನನಗಹಯಯಭಮ ಇದಹದಯ  ಫ ೇಯ . ಅ ಇದದದದಯ  ನಹನು ಅಯ ಜ ೊತ್  ಇತ್ತಕದ ದ. ನಹನು ಈಖ ಫಿಳ ೇ 

ಸ ೇಗ  ಇಯಲಿ. ನನಗ  ತುೆಂಫಹ ಬಮ ಆಖುತತಭಮ. ದಮವಿಟುಟ ನನನನುನ ಬಿಟುಟ ಸ ೊೇಗ ಿೇಡಹ, ನೆಂಗ   

ನಿನನನುನ ಬಿಟುಟ ಇಯ ೊೇಕ್ಹಖಲಲಭಮ" ಎೆಂದು  ಆ ಸುಡುಗಿ ಅೆಂಖಲಹಚಿದಳು. 

ಆದಯ  ಔಲುಲ ಸೃದಮದ ಭಹಿಳ  ಭಹತರ ಅದಕ್ ೊೆಲಿಲಲ. "ನಹನು ನಿನನನುನ ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಸ ೊೇಖಲು ಷಹಧಯವಿಲಲ" ಎನುನತ್ಹತ ೆಂದು ಕ್ಷಣ ಯ್ಕೇಚಿಷುತತ "ನಿನನನುನ ಫ ೇಕ್ಹದಯ  ಅನಹಥಹವರಭಕ್ ೆ 

ಷ ೇರಿಸಿತೇನಿ. ನಿೇನು ಅಲಿಲದ ರ ನಿನಗ  ತ್ ೊೆಂದಯ  ಇಯಲಲ. ಅಲಿಲ ಫ ೇಯ  ಭಔೆಳಿದಹದಯ . ಅಯ ಜ ೊತ್  ನಿೇನು 

ಸಹಮಹಗಿಯಫಸುದು. ಊಟ ತ್ತೆಂಡಿಗ  ನಿೇನು ಭಕ್ಷ  ಫ ೇಡಫ ೇಕ್ಹಗಿಲಲ. ನಿನನ ಕಚಿಕಗ  ನಹನು ಆಗಹಖ 

ಫೆಂದು ದುಡುಡ ಕ್ ೊಡಿತೇನಿ. ಆದ ರ ನಿೇನು ಭಹತರ ನನನನುನ ಅಭಮ ಅೆಂತ ಮಹಯ ಸತರನೊ 

ಸ ೇಳಫಹಯದು. ಸ ೇಳಿದ ರ ಭತ್ ತ ನಿೇನು ಭಕ್ಷ  ಫ ೇಡಫ ೇಕ್ಹಖುತ್ ತ ಅಶ ಟೇ. ಅವರಭದಲಿಲದದಯ  ನಹನು ಆಗಹಖ 

ನ ೊೇಡ ೊೇಕ್   ಫತ್ತೇಕನಿ. ನಿೆಂಗ  ಳ ಳ ಎಜ್ುಕ್ ೇವನ್ ಕ್ ೊಡಿಸಿತೇನಿ. ಆಮೆೇಲ  ನಿನನ ಹಡಿಗ  ನಿೇನು 

ಷುಕಹಗಿ ಇಯಫಸುದು ಎೆಂದು ಆ ಸುಡುಗಿಮನುನ ುಷಲಹಯಿಸಿದಳು. 

 ಆಖ ಆ ಸುಡುಗಿಗ  ಷೆಂಔಟಹದಯೊ, ಇಶುಟ ಷಭಮ ಅಳು ಟಟ ಹಡು, ಸಸಿವಿನಿೆಂದ ಔಳ ದ 

ದನಖಳು, ಜ ೊತ್ ಗ  ಕ್ಹಭುಔಯ ಕ್ಹಟ, ಭಕ್ಷ  ಫ ೇಡುಹಖ ಜ್ನರಿೆಂದ ಫ ೈಸಿಕ್ ೊೆಂಡಿದದ ಫ ೈಖುಳಖಳು 

ಎಲಲ ಮೆಮ ತಪಿದಯ  ಷಹಔು ಅನಿಸಿತುತ. ಅಭಮನಿಗ  ನಹನು ಜ ೊತ್ ಮಲಿಲಯುುದು ಇಶಟವಿಲಲದದದಯ  

ಯಹಗಿಲಲ. ಈಖ ಅಭಮ ಸ ೇಳಿದ ಸಹಗ  ಕ್ ೇಳಿದಯ  ಔನಿಶಿ ಕ್ಷ  ನಹನು ಅಭಮನನುನ ಆಗಹಖ 

ನ ೊೇಡಫಸುದು. ನಹನು ಷೊೆಲಿಗ  ಸ ೊೇಖಫಸುದು. ಊಟ ತ್ತೆಂಡಿ ಫಗ  ೆಯ್ಕೇಚ್ನ  ಭಹಡಫ ೇಕ್ಹಗಿಲಲ. 

ತ್ಹನು ೆಂಟಿಮಹಗಿ ಇಯಫ ೇಕ್ಹಗಿಲಲ, ಭಕ್ಷ  ಫ ೇಡಫ ೇಕ್ಹಗಿಲಲ. ತನನನುನ ಅಭಮ ನ ೊೇಡಿಕ್ ೊಳಳಲು 

ಪಿಕ್ ೊೆಂಡಯಲಲ. ಅಶುಟ ಷಹಔು ಎೆಂದು ಷಭಹಧಹನಹಗಿ ತಲ ಮಹಡಿಸಿದಳು. ನೆಂತಯ ಇಫಿಯೊ 

ಸ ೊೇಗಿ ಕ್ಹರಿನಲಿಲ ಔುಳಿತ ಮೆೇಲ  ಕ್ಹಯು ಆವರಭದ ಔಡ  ಧಹವಿಸಿತು. 

ಆ ಭಹಿಳ  ಸುಡುಗಿಮನುನ ಅನಹಥಹವರಭಕ್ ೆ ಷ ೇರಿಸಿ ಭನ ಗ  ಫೆಂದಹಖ ಅಳ ತ್ತ ಅಳಿಗಹಗಿ 
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ಕ್ಹಮುತ್ತತದದಯು. ಎಲಿಲ ಸ ೊೇಗಿದುದ, ಏನು ಲ ೇಟು ಎೆಂದು ಆತ ವಿಚಹರಿಸಿದಹಖ  ಅಳಿಗ  ತನನ ಭಖಳ 

ಫಗ ೆ ಸ ೇಳು ಭನಸಿಾಲಲದದದಯೊ ತ್ಹನು ಸ ೇಳದದದಯ  ತನನ ತ್ತ, ಡ ರರ್ ನನುನ ವಿಚಹರಿಸಿದಯ  ಷತಯ 

ಗ ೊತ್ಹತದೇತು. ನೆಂತಯ ತ್ತಗ  ತನನ ಮೆೇಲ  ಅನುಭಹನ ಭೊಡಫಸುದು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು "ಮಹಯ ೊೇ 

ಭಕ್ಹರಿ ಸುಡುಗಿ ಕ್ಹರಿಗ  ಅಡಡ ಫೆಂದು ಅಳಿಗ   ಟಹಟಗಿ ಆಷತ್ ರಗ  ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಗಿ ಚಿಕಿತ್ ಾ 

ಕ್ ೊಡಿಾದ . ನೆಂತಯ ಅಳಿಗಹಯಯೊ ಇಲಲ, ನನನ ಜ ೊತ್  ಫತ್ತೇಕನಿ ಅೆಂತ ಅೆಂದುಲ. ಆದ ರ ನಹನು 

ಅಳನುನ  ಆವರಭದಲಿಲ ಬಿಟುಟ ಫೆಂದ . ಸಹಗಹಗಿ ಲ ೇಟಹಯಿತು" ಎೆಂದಳು. 

 ಅಳ ತ್ತ "ನಿೇನು ಆ ಸುಡುಗಿಮನುನ ನಭಮ ಭನ ಗ  ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಫಯಫಸುದತುತ. 

ಭನ ಕ್ ಲಷದಲಿಲ ಅಳು ನಿನಗ  ಷಸಹಮ ಭಹಡಹತ ಇದುಲ. ಆ ಸುಡುಗಿಖೊ ೆಂದು ನ ಲ  ಅೆಂತ 

ಆಗಿತತುತ‛  ಎೆಂದು ಷಸಜ್ಹಗಿ ಅನುಔೆಂ ತ್ ೊೇರಿಸಿದಹಖ  ಆ ಭಹಿಳ ಗ  ಏನು ಸ ೇಳಫ ೇಕ್ ೆಂದು 

ತ್ ೊೇಚ್ದ ೇ ತ್ಹನು ಅಳನುನ ಇಲಿಲಗ  ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಫೆಂದಯ  ಅಳು ತನನ ಭಖಳು ಎೆಂಫ ಖುಟುಟ 

ಎಲಿಲಮಹದಯೊ ತನನ ತ್ತಗ  ತ್ತಳಿದು ಬಿಟಟಯ  ಅಥಹ ತನನ ಭಖಳ ೇ ಅನಿಗ  ಈ ವಿಶಮ 

ಸ ೇಳಿಬಿಟಟಯ  ತನನ ಖತ್ತ ಏನು ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಷುತತ, "ಅೆಂಥಯನ ನಲಲ ಭನ ಯ್ಕಳಗ  ಷ ೇರಿಷಫಹಯದು. 

ನಹಳ  ಇಲಿಲಗ  ಫೆಂದು ಏನಹದಯೊ ಔಳಳತನ ಅದೊ ಇದೊ ಭಹಡಿ ಬಿಟಟಯ  ಔಶಟ‛ ಎೆಂದಹಖ ಅಳ 

ತ್ತ. ನಿೇನು ಸ ೇಳುುದೊ ಷರಿೇನ ೇ ಎನುನತ್ಹತ ಅಲಿಲದ ದುದ ಸ ೊೇಖುಹಖ ಆ ಭಹಿಳ , ಅಫಹಿ ತ್ಹನು 

ಫಚಹಹದ . ಇನುನ ಭಖಳೄ ಆಗಹಖ ತನಗ  ಕಿರಿಕಿರಿ ಭಹಡಲು ಫಯುುದಲಲ, ತನಗ ೊಫಿ 

ಭಖಳಿದಹದಳ  ಎೆಂದು ತನನ ಖೆಂಡನಿಖೊ ತ್ತಳಿಮುುದಲಲ  ಎೆಂದು ನಿಟುಟಸಿಯು ಬಿಟಟಳು.  
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6. ೆಂದು ವಿಚಿತರ ಅನುಬ 

 

ಯಹತ್ತರ ಭಲಗಿದದ ಭಸ ೇೆಂದರನಿಗ  ಮೆಮಲ ೇ ತೆಂಗಹಳಿ ಜ ೊೇಯಹಗಿ ಬಿೇಸಿ, ತ್ತೇರ ಚ್ಳಿಮಹದೆಂತ್ಹಗಿ 

ಮೆೈಮಲಿಲ ನಡುಔ ಸುಟಿಟತು. ಅಫಹಿ ಏನು ಚ್ಳಿ! ಉಶಹ ಕಿಟಕಿ ಮಹಕ್ಹದಯೊ ತ್ ಯ ದಟಟಳ ೄೇ ಎೆಂದು 

ಭನಸಿಾನಲ ಲೇ ಅಳನುನ ಫ ೈಮುತತ ಸ ೊದಕ್ ಮನ ನಳ ದು ಭುಷುಔು ಸಹಕಿ ಭಲಗಿ ಬಿಟಟ.  

ಷುಭಹಯು ಸ ೊತ್ತತನ ಫಳಿಔ ಮಹಯ ೊೇ ಅನ ಸ ೊದಕ್  ಹಿಡಿದು ಎಳ ದ ಸಹಗಹಯಿತು. ಸ ೊದಕ್  ಜಹರಿ 

ಸ ೊೇಗಿದದರಿೆಂದ ಚ್ಳಿ ತ್ಹಳಲಹಯದ  ಅನು ಭತ್ ತ ಸ ೊದಕ್ ಮನುನ ಜ ೊೇಯಹಗಿ ಎಳ ದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ೂತ್ತಕಮಹಗಿ ಸ ೊದುದಕ್ ೊೆಂಡು ಭಲಗಿದ. ಷಲ ಸ ೊತ್ತತನ ನೆಂತಯ ಸ ೊದಕ್  ಭತ್ ತ ಜಹರಿತು. ಇದು 

ಉಶಹಳ ಕಿತ್ಹತ್ತಯೇ ಆಗಿಯಫ ೇಔು ಎೆಂದು ಅಳ ಔಡ  ತ್ತಯುಗಿ ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಅನಿಗ  ಅಚ್ುರಿ 

ಕ್ಹದತುತ. ಉಶಹ ಅಲಿಲಯಲಿಲಲ, ಎಲಿಲ ಸ ೊೇದಳು ಇಳು ಎೆಂದು ಅತ್ತತತತ ನ ೊೇಡುತ್ತತದಹದಖ  

ದೊಯದಲ ಲಲ ೊಲೇ ಸಿಡಿಲು ಫಡಿದ ವಫದ ಕ್ ೇಳಿಸಿತು. ಅದಯ ಜ ೊತ್  ಔಯ ೆಂಟೊ ಕ್ ೈ ಕ್ ೊಟಿಟತು.  

ಇಳು ಫಹತ್ ಯೊೆಂಗ  ಸ ೊೇಗಿಯಫ ೇಔು, ಅಳು ಏಳುಹಖ ಸ ೊದಕ್  ಜಹರಿಯಫಸುದು 

ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತ್ತತದಹದಖ  ಔತತಲಲಿಲ ನ ಯಳಿನೆಂತ್  ೆಂದು ಆಔೃತ್ತ ಔೆಂಡಿತು. ಅದನುನ ನ ೊೇಡಿ ಭಸ ೇೆಂದರ,  

"ಉಶಹ, ನಿೇನಹ" ಎೆಂದ. ಆದಯ  ಆ ಆಔೃತ್ತ ಭಹತನಹಡಲಿಲಲ. ಅದಯ ಕ್ ೈಮಲಿಲ ಭೆಂದಹದ 

ಫ ಳಕಿತುತ. ಅದಯ ಭುಕ ಕ್ಹಣಿಷುತ್ತತಯಲಿಲಲ, ಔನ ಮ ಉದದ ಔೊದಲು ಭುಕನುನ ಆರಿಸಿತುತ. 

ಅನಿಗ  ಅಚ್ುರಿಮಹಯಿತು. ಉಶಹಳಿಗ  ಇಶುಟ ಉದದ ಔೊದಲ ೇ ಇಲಲ. ಸಹಗಿದದಯ  ಇದು 

ಮಹರಿಯಫಸುದು? ಇೆಂಥಹ ಅಯಹತ್ತರಮಲಿಲ ನನನ ಫ ಡ್ ಯೊಮಿನಲಿಲ, ಎೆಂದು ಗಹಫರಿಮಹಗಿ, 

ಮಹಯದು ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದ.  

ಅದು ಅನು ಸ ೇಳಿದುದ ಕ್ ೇಳಿಷಲ ೇ ಇಲಲ ೇನ ೊೇ ಅನುನ ಥಯ ಭೌನಹಗಿ ಅನ ಫಳಿ ಫಯುತ್ತತತುತ . 

ಸ ೊಯಗ  ಮಿೆಂಚ್ು ಕ್ ೊಯ ೈಸಿದಹಖ ಆ ಫ ಳಕಿನಲಿಲ ಅದಯ ಭುಕ ನ ೊೇಡಲು ಮತ್ತನಸಿದ. ಆದಯ  ಏನೊ 

ಕ್ಹಣಿಷಲಿಲಲ. ಇದದಕಿೆದದೆಂತ್  ಸ ೊಯಗ  ಜ ೊೇಯಹಗಿ ಭಳ  ಷುರಿಮಲು ವುಯುಹಯಿತು. ಮಹರಿದು ನನನ 

ಸತ್ತತಯ ಫಯುತ್ತತಯುಯು? ಔಳಳನಿಯಲಿಕಿೆಲಲ, ಔಳಳನಹಗಿದದಯ  ನಹನು ಮಹರಿದು ಎನುನಹಖಲ ೇ 



41 
 

ಒಡಿಸ ೊೇಖುತ್ತತದದ. ಕ್ ೊಲ ಗಹಯನಿಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚ್ನ  ಭನಸಿಾಗ  ಫೆಂದದ ದೇ ತಡ ಬಮಹಗಿ 

ಜ ೊೇಯಹಗಿ ಚಿೇರಿಕ್ ೊೆಂಡ. ಆದಯೊ ಆ ಆಔೃತ್ತ ಕ್ ೊೆಂಚ್ೂ ವಿಚ್ಲಿತಹಖದ  ೆಂದ ೇ ಷಭನ  

ಭುೆಂದಕ್ ೆ ಫಯುತ್ತತತುತ.  

ಭಸ ೇೆಂದರ ಅದರಿೆಂದ ತಪಿಸಿಕ್ ೊೆಂಡು ಒಡಲು ನ ೊೇಡಿದಯ  ಅನನುನ ಮಹಯ ೊೇ ಔಟಿಟ ಸಹಕಿದೆಂತ್  

ಆಗಿ ಅಲುಗಹಡಲೊ ಔೊಡ ಆಖಲಿಲಲ. ದ ೇಯ ೇ, ನನನನುನ ಕ್ಹಹಡ ಎೆಂದು ಭಸ ೇೆಂದರ ೆಂದ ೇ 

ಷಭನ  ದ ೇಯ ಧಹಯನ ಭಹಡತ್ ೊಡಗಿದ. ಆ ಆಔೃತ್ತ ಅನನುನ ಷಮಿೇಪಿಸಿತು. ಮೊದಲು 

ಚ್ಳಿಯಿೆಂದ ನಡುಖುತ್ತತದದ ಭಸ ೇೆಂದರ  ಈಖ ಆ ಆಔೃತ್ತಮನುನ ನ ೊೇಡಿ ಬಮದೆಂದ ಫ ಯತ್ ೊಡಗಿದ!   

ಆ ಆಔೃತ್ತ ಅನನುನ ಷಮಿೇಪಿಸಿ ವಿಚಿತರ ಷಯದೆಂದ, ನಿೇನು ನನನನುನ ಕ್ ೊೆಂದು, ಜ್ನರಿಗ  ನಹನು 

ಆತಮಸತ್ ಯ  ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡ  ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿ ತ್ತಯುಖುತ್ತತಮಹ. ಸ ೆಂಡತ್ತಮನ ನೇ ಕ್ ೊಲ  ಭಹಡುತ್ತತೇಮಹ, 

ನಹನು ನಿನನನುನ ಷುಭಮನ  ಬಿಡುುದಲಲ, ನಿನನನುನ ಕ್ ೊೆಂದು ಬಿಡುತ್ ತೇನ  ಎೆಂದಹಖ  ಅದಯ ಭಹತ್ತಗ  

ಭಸ ೇೆಂದರ  ಔಕ್ಹೆಬಿಕಿೆಮಹಗಿ “ ಏನು..ನಹ...ನಹನ್.. ನಹನು ಉಶಹಳನುನ ಕ್ ೊೆಂದು ಬಿಟ ಟನಹ? 

ಮಹಹಖ ಕ್ ೊೆಂದ .. ಎನುನತ್ಹತ ಗಹಫರಿಮಹಗಿ ನ ನು ಭಹಡಿಕ್ ೊಳಳಲು ನ ೊೇಡಿದ. ಅನ ಔಣಣ 

ಭುೆಂದ  ಯಹತ್ತರ ನಡ ದ ಗಟನ ಖಳ ಲಲ ಷುಳಿದು.  

ಉಶಹ ತ್ಹನು ತಡಹಗಿ ಭನ ಗ  ಫೆಂದದದಕ್ ೆ ತನನ ಮೆೇಲ  ಎೆಂದನೆಂತ್  ಷೆಂವಮಗ ೊೆಂಡು ಜ್ಖಳ 

ಭಹಡಿದುದ  ತನಗ  ಅಳನುನ ಕ್ ೊೆಂದು ಬಿಡಫ ೇಕ್ ನಿಷುಶುಟ ಯ ೊೇಶುಕಿೆದಯೊ ಅಳಿಗ  ಔಹಳಕ್ ೆ 

ಭಹತರ ಫಹರಿಸಿದುದ ಎಲಲ ನ ನಪಿಗ  ಫೆಂದತು. ಆದಯ  ನೆಂತಯ ಏನೊ ನಡ ಮಲಿಲಲಲಲ. ಸಹಗಹದಯ  

ನಹನು ಕ್ ೊಲ  ಭಹಡಿದುದ ಮಹಹಖ. ಮೆಮ ನಹನು ಅಳ ಕ್ ೊಲ  ಭಹಡಿದ ದೇ ಆದಯ  ನ ನಪಿಗ ೇಕ್  

ಫಯುತ್ತತಲಲ? ನಹನು ನಿಜ್ಹಗಿ ಅಳನುನ ಕ್ ೊೆಂದ ನ ? ಅಯ್ಕಯೇ ದ ೇಯ ೇ, ಎೆಂಥಹ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡಿಬಿಟ ಟ 

ನಹನು, ಇನುನ ನಭಮ ಭಔೆಳ ಖತ್ತ ಏನು? ನಹನಳನುನ ಕ್ ೊೆಂದ  ಎೆಂದಯ  ಇಲಿಲ ಫೆಂದಯುುದು 

ಅಳ  ರೇತ್ಹತಮ ೇ ಎೆಂದು ಭನಸಿಾಗ  ಸ ೊಳ ದದ ದೇ ತಡ ಜಿಲಲನ  ಫ ರಿದ. ಇನುನ ತನಗ  

ಉಳಿಗಹಲವಿಲಲ ಎೆಂದು ಜಿೇಬಮದೆಂದ ಕಿಟಹಯನ  ಕಿಯುಚಿದ. 
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ಮೆೈಯಲಹಲ ಫ ರಿನಿೆಂದ ತ್ ೊಮುದ ತ್ ೊ ಮಹಗಿದದರಿೆಂದ ಮೆೈ ಮೆೇಲ  ಏನ ೊೇ ತಣಣಗ  ಸರಿದಹಡಿದ 

ಅನುಬಹಗಿ ಭಸ ೇೆಂದರ ಖಔೆನ  ಎದುದ ಔುಳಿತ. ನ ೊೇಡಿದಯ  ಮಹಯೊ ಇಲಲ. ದ ನೊ ಇಲಲ ಏನೊ 

ಇಲಲ, ಅಫಿ! ನಹನು ಇದುಯ ಖೊ ಔೆಂಡದುದ ಔನಷ ೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಉಶಹ ಭಲಗಿದತತ ನ ೊೇಡಿದ 

ಫ ಚಿುಬಿದದ. ಉಶಹ ಅಲಿಲಯಲಿಲಲ! ಎಲಿಲ ಸ ೊೇದಳು ಇಳು? ನಿಜ್ಹಗಿಮೊ ನಹನ ೇನಹದಯೊ ಅಳನುನ 

ಕ್ ೊೆಂದುಬಿಟ ಟನ ೇ ಎೆಂದು ಆತೆಂಔ ಡುತ್ತತಯುಹಖ  ಮಹಯ ೊೇ ಫೆಂದ ಸಹಗಹಯಿತು.  

ಷದುದ ಫೆಂದತತ ನ ೊೇಡಿದಹಖ ೆಂದು ಆಔೃತ್ತ ಭೆಂದಹದ ಫ ಳಕಿನ ೊೆಂದಗ  ಫಯುತ್ತತತುತ. ಅಯ್ಕಯೇ 

ದ ೇಯ ೇ, ಇದು ಅದ ೇ ದ , ಅೆಂದಯ  ಈ ಮೊದಲು ಔೆಂಡಿದುದ ಔನಷಲಲ! ನಹನು ನಿಜ್ಹಗಿಮೊ 

ಉಶಹಳನುನ ಕ್ ೊೆಂದುಬಿಟ ಟ ಅೆಂತ ಕ್ಹಣುತ್ ತ. ಆದಯ  ಆ ಫಗ  ೆ ನನಗಹಯುದೊ ನ ನಪಿಗ  ಮಹಕ್  

ಫಯುತ್ತತಲಲ? ದ ೇಯ ೇ ನಹನ ೆಂಥ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡಿಬಿಟ ಟ, ನನನ ಫದುಔು ಷಕನಹವಹಗಿ ಸ ೊೇಯಿತಲಲ 

ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತ್ತತದದೆಂತ್  ಆಔೃತ್ತ ನಿಧಹನಹಗಿ ಅನ ಫಳಿಗ  ಫಯುತ್ತತದುದದನುನ ಖಭನಿಸಿ ಮೆೀಲ , 

ಫ ೇಡಹ...ಫ ೇಡಹ ನನನನುನ ಕ್ ೊಲಲಫ ೇಡ ನಿನನ ದಭಮಮಹಯ ....ಎನುನತ್ತತದದೆಂತ್  ಆಔೃತ್ತಮ ಕ್ ೈಮಲಿಲದದ 

ಫ ಳಔು ಕ್ ಳಗ  ಬಿದದತು.  

ಏನಿರ... ಏನಹಯಿತು? ಮಹಕ್  ಏನ ೇನ ೊೇ ಕಿರಿಚಹತ ಇದದೇಯಲಲ, ಕ್ ಟಟ ಔನಷು ಬಿತ್ ತೇನು ..ನಿಭಮ 

ಕಿರಿಚಹಟಕ್ ೆ ನಹನು ಗಹಫರಿ ಬಿದುದ ನನನ ಕ್ ೈಮಲಿಲದದ ಮೊಫ ೈಲ್ ಕ್ ಳಗ  ಬಿತುತ.  ಔಯ ೆಂಟ್ ಫ ೇಯ  ಇಲಲ .. 

ಎನುನತತ ಔತತಲಲಿಲ ತಡಕ್ಹಡುತತ ಭೆಂಚ್ದ ಸತ್ತತಯ ಫೆಂದಳು. ಭಸ ೇೆಂದರನಿಗ  ಅದು ಉಶಹಳ ಷಯ 

ಎೆಂದು ತ್ತಳಿದು ತಕ್ಷಣ ಟಹಚ್ಕನುನ ಅಳ ಭುಕಕ್ ೆ ಬಿೇರಿದ. ನಿಜ್ಹಗಿಮೊ ಅದು ಉಶಹ!  ಔೊದಲು 

ಔೊಡ ಉದದಹಗಿಲಲ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಷಲ ಷಭಹಧಹನಹಗಿ  ಅಳನುನ ಭುಟಿಟ ನ ೊೇಡಿ ಅಳು 

ಫದುಕಿಯುುದನುನ ನ ೊೇಡಿ ಅಫಿ ದ ೇಯ ೇ! ನಹನು ಫದುಕಿ ಬಿಟ ಟ, ಈ ಮೊದಲು ಔೆಂಡಿದುದ ಔನಷ ೇ? 

ಸಹಗಿದದಯ  ಆ ದ ೂ ಉಶಹಳೄ ಔೊದಲ ೊೆಂದು ಬಿಟಟಯ   ೆಂದ ೇ ತಯ ಕ್ಹಣುತ್ತತದುದದ ೇಕ್ ? ಔನಷಲಿಲ 

ಔಯ ೆಂಟು ಸ ೊೇಗಿತುತ. ಹಷತದಲೊಲ ಔಯ ೆಂಟಿಲಲ. ನನನ ಔನಸಿಖೊ ಹಷತಔೊೆ ಅದ ಶುಟ 

ಸ ೊೇಲಿಕ್ ಯಿದ . ಸಹಗಹದಯ  ನಹನು ಔೆಂಡಿದ ದೇನು? ಇದು ೂಕ ಷೊಚ್ನ ಯೇ ಎೆಂಫ ನೊಯ ೆಂಟು 

ರವ ನಖಳು ಅನ ತಲ ಮನುನ ಕ್ ೊಯ ಮತ್ ೊಡಗಿತು. ಅನ ನಿದ ದ ಸಹರಿಸ ೊೇಗಿತುತ. 
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7. ಲಿದು ಫೆಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ  

 

ಎೆಂದನೆಂತ್  ಫ ಳಿಗ  ೆಕ್ ಲಷಕ್ ೆೆಂದು ಫ ೈಕ್ಟ ನಲಿಲ ಫಯುತ್ತತದದ ರವಹೆಂತ್ ತನನ ಭುೆಂದದದ ಲಹರಿಯ್ಕೆಂದು 

ಒರ್ ಟ ೇಕ್ಟ ಭಹಡಲು ಮತ್ತನಷುತ್ತತದುದದನುನ ಔೆಂಡು ತನನ ಫ ೈಕ್ಟ ನ  ೇಖನುನ ಔಡಿಮೆ ಭಹಡಿದ. 

ಆ ಲಹರಿ ಭುೆಂದ  ಸ ೊೇಖು ಖಡಿಬಿಡಿಮಲಿಲ ಅಚಹನಕ್ಹೆಗಿ ಎದುಯಹದ ಫಷಾನುನ ಔೆಂಡು 

ಖಲಿಬಿಲಿಯಿೆಂದ ಫದಗ  ಷರಿಷು ಮತನದಲಿಲ ಭುೆಂದ  ಸ ೊೇಖುತ್ತತದದ ಕ್ಹರಿಗ  ಖುದದ ಆ ಕ್ಹಯು ಅಡಡ 

ಬಿದದತು. ತನನ ಔಣ ಣದುರಿಗ  ನಡ ದ ಅಘಾತನುನ ಔೆಂಡು ಕ್ಷಣಕ್ಹಲ ಫ ದರಿದ ರವಹೆಂತ್, ಅಘಾತ 

ಭಹಡಿಮೊ ಲಹರಿ ಭುೆಂದಕ್ ೆ ಧಹವಿಷುುದನುನ ಔೆಂಡು ತಕ್ಷಣ ಫ ೈಕ್ಟ ನಿಲಿಲಸಿ ತನನ ಫೇನ್ ತ್ ಗ ದು 

ಲಹರಿ,ಅದಯ ನೆಂಫರ್ ಎಲಲದಯ ಫೇಟ ೊೇ ತ್ ಗ ದು ಜ್ಜೆಿ ಸ ೊೇದ ಕ್ಹರಿನತತ ಧಹವಿಸಿದ. ನೆಂತಯ 

ಔೊಡಲ ೇ ಪ್ೇಲಿೇಷರಿಗ , ಆೆಂಫುಲ ನ್ಾ ಗ  ಫೇನ್ ಭಹಡಿ ವಿಶಮ ತ್ತಳಿಸಿದ.  

ಕ್ಹರಿನ ಫಹಗಿಲು ಜ್ಜೆಿ ಸ ೊೇಗಿತುತ. ಕ್ಹರಿನ ಷುತತ ಆಖಲ ೇ ಷಹಔಶುಟ ಜ್ನ ಷ ೇರಿದದಯು, ಅಯ 

ಷಸಹಮದೆಂದ ಕ್ಹರಿನಲಿಲದದಯನುನ ಔಶಟ ಟುಟ ಸ ೊಯಕ್ ೆ ತ್ ಗ ದ ರವಹೆಂತ್, ಕ್ಹರಿನ ಡ ರರ್ ಗ  

ತಲ ಗ  ಏಟು ಬಿದದತುತ. ಹಿೆಂಫದಮಲಿಲ ಔುಳಿತ್ತದದ ಮುಔನಿಗ  ಭಹತರ ತ್ತೇರಹದ  ಟಹಟಗಿತುತ. ಅನ 

ಫಲಗ ೈ ಭುರಿದತುತ. ಷ ೊೆಂಟಔೊೆ ಫಲಹದ ಏಟು ಬಿದದತುತ. ಅಶಟಯಲಿಲ ಆೆಂಫುಲ ನ್ಾ ಫೆಂದು 

ಗಹಮಗ ೊೆಂಡಯನುನ ಆಷತ್ ರಗ  ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇದಯು.  

ಪ್ೇಲಿೇಷಯು ಫೆಂದು ಷಥಳದ ಭಸಜ್ಯು ನಡ ಸಿ ತಭಗ  ಫೇನ್ ಭಹಡಿದುದ ಮಹಯು ಎೆಂದು 

ಜ್ನಯನುನ ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಅಲ ಲೇ ಇದದ ರವಹೆಂತ್ ಭುೆಂದ  ಫೆಂದು ತ್ಹನ ೇ ಫೇನ್ ಭಹಡಿದುದ ಎೆಂದು 

ತ್ತಳಿಸಿ ತ್ಹನು ತ್ ಗ ದ ಲಹರಿಮ ಫೇಟ ೊೇ, ಅದಯ ನೆಂಫರ್ ಎಲಲನೊನ ಪ್ೇಲಿೇಷರಿಗ  ತ್ ೊೇರಿಸಿದ. 

ಪ್ೇಲಿೇಷಯು ತಕ್ಷಣ ಔೆಂಟ ೊರೇಲ್ ಯೊಮಿಗ  ಔಯ  ಭಹಡಿ ಲಹರಿಮ ವಿಯ ಸಹಖೊ ತ್ತಳಿಸಿ ಅದು ಎಲ ಲೇ 

ಸಿಔೆಯೊ ತಡ ದು ನಿಲಿಲಷುೆಂತ್  ಷೊಚಿಸಿದಯು. ರವಹೆಂತ್ ರತಯಕ್ಷದಶಕಮಹಗಿದುದದರಿೆಂದ ಅನ 

ಸ ೇಳಿಕ್  ಡ ದು ಲಹರಿಮನ ಮೆೇಲ  ಕ್ ೇಷು ದಹಕಲಿಸಿದಯು. ನೆಂತಯ ರವಹೆಂತ್ ತನಗ  

ತಡಹಯಿತ್ ೆಂದು ಅಲಿಲೆಂದ ಕ್ ಲಷಕ್ ೆ ಸ ೊಯಟ. 
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ಭಯುದನ ಫ ಳಿಗ  ೆ ಭನ ಮಲಿಲ ಕ್ ಲಷಕ್ ೆ ಸ ೊೇಖು ಮೊದಲು ರವಹೆಂತ್ ಟಿೇವಿ ಸಹಕಿದಹಖ, 

ತುತ್ಹಕಗಿ ಕಿಡಿನ ಫ ೇಕ್ಹಗಿದ , ದಹನಿಖಳಿಗ  ಇತುತ ಲಕ್ಷ ತಕ್ಷಣ ೇ ಕ್ ೊಡುುದಹಗಿ ಘೊೇರ್ಷಸಿದದಯು. 

ವಿಳಹಷ ನ ೊೇಡಿದಹಖ ರವಹೆಂತ್ ಗ  ನಿನ ನ ತ್ಹನು ಕ್ ಲಷಕ್ ೆ ಸ ೊೇಖುತ್ತತದಹದಖ ನಡ ದ ಅಘಾತದ 

ಗಹಮಹಳು ಎೆಂದು ಅನಿಗ  ಕಚಿತಹಯಿತು. ಅದನುನ ನ ೊೇಡುತ್ತತದದೆಂತ್  ಅಶ ೊಟೆಂದು ದ ೊಡಡ 

ಮೊತತದ ಸಣ ಸಿಖುುದಹದಯ  ತ್ಹನ ೇಕ್  ತನನ ೆಂದು ಕಿಡಿನಮನುನ ಆತನಿಗ  ದಹನ ಭಹಡಫಹಯದು, 

ಸಿಔೆ ಸಣದಲಿಲ ಸ ೊೇಟ ಲಿಗ  ಕ್ ಲಷಕ್ ೆ ಸ ೊೇಖು ಫದಲು ತ್ಹನ ೇ ೆಂದು ಷೆಂತ ಉದದಮೆ 

ಭಹಡಫಸುದಲಲ ೇ ಎೆಂದು ಭನಸಿಾಗ  ಫೆಂದದ ದೇ ತಡ ಭನ ಮಲಿಲ ಮಹರಿಖೊ ಸ ೇಳದ  ಆಷತ್ ರಗ  

ಧಹವಿಸಿದ.  

ಆಷತ್ ರ ತಲುಪಿದಹಖ ಅಲಿಲ ಜ್ನಯ ದ ೊಡಡ ಖುೆಂು ನ ೊೇಡಿ ವಿಚಹರಿಸಿದಹಖ ಅಯ ಲಲ ಕಿಡಿನ ಕ್ ೊಡಲು 

ಫೆಂದಯ ೆಂದು ತ್ತಳಿದು ರವಹೆಂತ್ ಗ  ಫಸಳ ನಿಯಹಷ ಮಹಯಿತು. ಆದಯೊ ಗಹಮಗ ೊೆಂಡ ಮುಔನ 

ಭನ ಮಯ ಫಳಿ ತ್ಹನು ಭಹತನಹಡಿದಯ  ಸ ೇಗ  ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಖುೆಂನುನ ಬ ೇದಸಿ ಳಕ್ ೆ ಸ ಜ  ೆ

ಸಹಕಿದ. ಆ ಮುಔನ ಭನ ಮಯನುನ ಸುಡುಔುತತ ಸ ೊಯಟಹಖ ಅಲಿಲ ನಿೇಳಕ್ಹಮದ ದಶಟುಶಟ 

ಯಕಿತಯ್ಕಫಿಯು ನಿೆಂತ್ತದದಯು. ಆತನ ಕ್ ೈಮಲಿಲದದ ಸಲಹಯು ಚಿನನದ ಉೆಂಖುಯಖಳನುನ ನ ೊೇಡಿ ಫಸುವ 

ಇಯ ೇ ಆ ಮುಔನ ತೆಂದ ಯಿಯಫಸುದು ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಅಯತತ ನಡ ದ.  

ರವಹೆಂತ್ ಅಯ ಫಳಿ ಸ ೊೇಗಿ ತನನ ರಿಚ್ಮ ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡು ಅಯ ಭಖನನುನ, ತ್ಹನ ೇ ನಿನ ನ 

ಆಷತ್ ರಗ  ಷ ೇರಿಷಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡಿದ ದ ಎನುನಹಖ ಆ ಹಿರಿಮ ಯಕಿತಮ ಔಣುಣಖಳು ತುೆಂಬಿ 

ಫೆಂದು. "ನಭಮ ಇನಾ ಔಟರ್ ಸ ೇಳಿತದುರ. ರವಹೆಂತ್ ಅನ ೊನೇ ಸುಡುಖ ನಿಭಮ ಭಖನನುನ ಆಷತ್ ರಗ  

ಷ ೇರಿಷಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡಿದದಲಲದ  ಆ ಲಹರಿ ಡ ರರ್ ನನುನ ಹಿಡಿಮಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡಿದಯು 

ಎೆಂದು. ನಿಭಗ  ಔೃತಜ್ಞತ್  ತ್ತಳಿಷಫ ೇಕ್ ೆಂದು ಅೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಿದ ದ. ಆದಯ  ಅಶಟಯಲಿಲ ನನನ ಭಖನ ರಿಸಿಥತ್ತ 

ತ್ತೇಯಹ ಬಿಖಡಹಯಿಸಿ ಬಿಟಿಟತು, ಅನಿಗ  ತುತ್ಹಕಗಿ ಕಿಡಿನ ಫ ೇಕ್ಹಗಿದ . ನನಖೊ ನನನ ಸ ೆಂಡತ್ತಖೊ 

ವುಖರ್ ಇಯುುದರಿೆಂದ ನಭಗಿಫಿರಿಖೊ ಕ್ ೊಡಲಹಖುುದಲಲ, ಸಹಗಹಗಿ ಆ ಫಗ  ೆ ಒಡಹಡುತ್ತತದ ದೇನ " 

ಎನುನತ್ಹತ ಔಣ ೊಣಯ ಸಿಕ್ ೊೆಂಡಯು. 
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ರವಹೆಂತ್, "ಷರ್, ನಹನು ಫ ೇಕ್ಹದಯ  ನನನ ಕಿಡಿನ ಕ್ ೊಡಲು ತಮಹಯಹಗಿದ ದೇನ " ಎೆಂದಹಖ ಅಯು, 

ಛ ! ಫ ೇಡಹ, ಆಖಲ ೇ ಷಹಔಶುಟ ಉಕ್ಹಯ ಭಹಡಿದದೇಮಹ. ನಿನನ ಋಣ ಸ ೇಗ  ತ್ತೇರಿಷುುದ ೆಂದು 

ಗ ೊತ್ಹತಖುತ್ತತಲಲ, ಅಲಲದ  ಆಖಲ ೇ ಷಹಔಶುಟ ಜ್ನ ಫೆಂದದಹದಯ  ಕಿಡಿನ ಕ್ ೊಡಲು" ಎೆಂದಯು. 

ರವಹೆಂತನಿಗ  ಸ ೇಗಹದಯೊ ಭಹಡಿ ತ್ಹನು ಅಯನುನ ಲಿಸಿ ತನನ ಕಿಡಿನಮನುನ ಕ್ ೊಡುೆಂತ್  

ಭಹಡಫ ೇಔು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು "ಅಲಹಲ ಷರ್, ನಹನು ಕಿಡಿನ ಕ್ ೊಟಟಯ  ನಿೇು ಇತುತ ಲಕ್ಷ ಯೊಹಯಿ 

ಕ್ ೊಡುತ್ತತೇಯಲಲ. ಅದರಿೆಂದ ಫಡನಹದ ನನಗ  ತುೆಂಫಹ ಷಸಹಮಹಖುತತದ , ದಮವಿಟುಟ ನಹನು 

ಕಿಡಿನ ಕ್ ೊಡಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡಿ ಷರ್" ಎೆಂದು ಗ ೊೇಖಯ ದ.  

ಅನ ಭಹತುಖಳನುನ ಕ್ ೇಳಿ ಆ ಮುಔನ ತೆಂದ  ಅನುಔೆಂದೆಂದ "ನಿಭಗ  ಷಸಹಮಹಖುುದಹಯ  

ಆಖಲಿ. ಇತುತ ಲಕ್ಷಕ್ ೆ ಇನೊನ ಐದು ಲಕ್ಷ ಷ ೇರಿಸಿ ಇತ್ ೈದು ಲಕ್ಷ ನಿಭಗ  ನಹನು ಕ್ ೊಡುತ್ ತೇನ " 

ಎೆಂದಹಖ ರವಹೆಂತ ಭನಷುಾ ಷೆಂತಷದೆಂದ ಅಯಳಿ ಸೊಹಯಿತು. ಇೆಂದಗ  ತನನ ಸಹಖೊ ತನನ 

ಭನ ಮಯ ಔಶಟಖಳ ಲಲ ತ್ತೇರಿತು ಎೆಂದು ಹಿಗಿೆದ. ಆ ಮುಔನ ತೆಂದ  "ಮೊದಲು ನಿಭಮ ಕಿಡಿನ ನನನ 

ಭಖನಿಗ  ಸ ೊೆಂದುತತದ ೊೇ ಇಲಲವೇ ಎೆಂದು ನ ೊೇಡ ೊೇಣ" ಎೆಂದಹಖ ರವಹೆಂತನ ಭನಷುಾ ಭತ್ ತ 

ಭುದುಡಿತು. ಆದಯೊ ಧ ೈಮಕ ತೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ದ ೇಯನುನ ಫ ೇಡಿಕ್ ೊಳುಳತತ ಆ ಮುಔನ ತೆಂದ ಮ 

ಜ ೊತ್  ಡಹಔಟರ್ ಫಳಿ ಭಹತನಹಡಲು ಸ ೊೇದ.  

ಡಹಔಟರ್ ಅನನುನ ಸಲು ರಿೇಕ್ಷ  ನಡ ಸಿ ಕ್ ೊನ ಗ  ಅನ ಕಿಡಿನ ಆ ಮುಔನಿಗ  ಸ ೊೆಂದುತತದ  

ಎೆಂದು ರವಹೆಂತ್ ಗ  ತ್ತಳಿಸಿದಹಖ ಅನ ಷೆಂಬರಭ ಸ ೇಳತ್ತೇಯದು. ಮುಔನ ತೆಂದ ಗ  ಸಣ ಯ ಡಿ 

ಭಹಡಲು ತ್ತಳಿಸಿ ತ್ಹನು ಕಿಡಿನ ದಹನಕ್ ೆ ಫ ೇಕ್ಹದ ಕ್ಹಖದ ತರಖಳಿಗ ಲಲ ಷಹಿ ಸಹಕಿ ಷೆಂಬರಭದೆಂದ 

ಕ್ಹಮುತತ ಔುಳಿತ. ತನನ ದ ೇಸದ ಅಭೊಲಯಹದ ೆಂದು ಅೆಂಖನ ನೇ ಕ್ ೊಡುತ್ತತದ ದೇನ  ಎೆಂದು 

ಅನಿಗ  ಷಲೂ ದುಃಕಹಖಲಿಲಲ.  

ಡಹಔಟರ್ ಅನಿಗ  ಕಿಡಿನ ಕ್ ೊಡುುದರಿೆಂದ ಅನಿಗ  ಕ್ ಲು ಷಭಷ ಯಖಳು ಉೆಂಟಹಖಫಸುದು. ಆದಯ  

ಕ್ ಲ ಕ್ಹಲ ಓಶಧಿ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಷರಿಮಹದ ಆಸಹಯ ಔರಭಖಳನುನ ಹಲಿಸಿ ಷಹಔಶುಟ ವಿವಹರೆಂತ್ತ 

ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡಯ  ಭತ್ ತ ಜಿೇನ ಷಸಜ್ ಸಿಥತ್ತಗ  ಭಯಳಫಸುದು ಎೆಂದಹಖ ರವಹೆಂತನಿಗ  ಷಲ 
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ಖಲಿಬಿಲಿಮಹದಯೊ ಷಲ ದಷ ತ್ಹನ ೇ, ಆಮೆೇಲ  ನನನದ ೇ ಷೆಂತಹಗಿ ಏನಹದಯೊ ಹಯಹಯ 

ವುಯು ಭಹಡಫ ೇಔು. ಅನ ಅಕ್ಹಲಿಔ ಷಹು ಸಹಖೊ ಫಡತನದೆಂದಹಗಿ ನನಗ  ವಿದ ಯ 

ಭುೆಂದುಯ ಷಲು ಷಹಧಹಯಹಖದದದಯೊ ತಭಮನನುನ ಚ ನಹನಗಿ ಒದಷಫ ೇಔು. ಅಔೆನಿಗ  ಳ ಳಮ ಔಡ  

ಷೆಂಫೆಂಧ ನ ೊೇಡಿ ಭದು  ಭಹಡಫ ೇಔು. ಅಭಮನಿಗ  ಷೆಂತ ಷೊಯ ೊೆಂದನುನ ಔಟಿಟಸಿಕ್ ೊಟುಟ 

ಅಳನುನ ಷುಕಹಗಿ ನ ೊೇಡಿಕ್ ೊಳಳಫ ೇಔು ಎೆಂದ ಲಲ ಔನಷು ಕ್ಹಣುತ್ತತದದೆಂತ್  ಡಹಔಟರ್ ಅನಿಗ  

ಅರಿಳಿಕ್  ಚ್ುಚ್ುುಭದದನುನ ನಿೇಡಿ ಅನನುನ ಆಯ ೇವನ್ ರ್ಥಯೇಟರ್ ಗ  ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇದಯು. 

ಷಲ ಸ ೊತ್ತತನಲಿಲ ರವಹೆಂತ್ ಗ  ಭೆಂಯು ಆರಿಸಿತು. 

ಫಸಳ ಷಭಮದ ನೆಂತಯ ಎಚ್ುಯಹಗಿ ನ ೊೇಡಿದಹಖ ರವಹೆಂತ್ ನನುನ ಹಡ್ಕ ಗ  ಸಹಕಿದದಯು. ಅಲಿಲ 

ಮಹಯೊ ಇಯಲಿಲಲ. ಅನಿಗ  ಆವುಮಕದ ಜ ೊತ್ ಗ  ಆತೆಂಔೂ ಆಯಿತು. ಅಯ ಲಲ ಷ ೇರಿ ತನಗ  

ಮೊೇಷ ಭಹಡಿದಯ ೇ, ದುಡುಡ ಯ ಡಿ ಭಹಡಿ ಇಡುತ್ ತೇನ ೆಂದ ಆ ಮುಔನ ತೆಂದ  ಮಹಕ್  ಕ್ಹಣುತ್ತತಲಲ 

ಅಥಹ ಸಣ ತಯಲು ಸ ೊೇದಯು ಇನುನ ಫಯಫ ೇಔಶ ಟಯೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಅಲಿಲದ ಖಡಿಮಹಯ 

ನ ೊೇಡಿದ. ಭೊಯು ತ್ಹಷು ಔಳ ದತುತ. ಅನುಭಹನಹಗಿ ತನನ ಮೆೈಮನುನ ರಿೇಕ್ಷ್ಮಸಿಕ್ ೊೆಂಡ. ಎಲೊಲ 

ನ ೊೇವಿಲಲ, ಗಹಮದ ಖುಯುತ್ತಲಲ. ಅಯ  ಏನಿದು! ನನನ ಕಿಡಿನಯೇ ತ್ ಗ ದಲಲಲಲ ಎೆಂದು ಆವುಮಕ 

ಡುತ್ಹತ ಅಲಿಲೆಂದ ಎದುದ ಡಹಔಟರ್ ಯನುನ ಸುಡುಔುತತ ಸ ೊಯಟ.  

ಆದಯ  ಡಹಔಟರ್ ತಭಮ ಅೆಂದನ ಕ್ ಲಷ ಭುಗಿಸಿ ಭನ ಗ  ತ್ ಯಳಿದದಯು. ಕ್ ೊನ ಗ  ಅಲಿಲದದ ನಸ್ಕ ಖಳನುನ 

ಕ್ ೇಳಿದ. ಆದಯ  ತಭಮ ಹಳಿ ಈಖ ವುಯುಹಗಿದದಶ ಟೇ ಆದದರಿೆಂದ ತಭಗ  ಏನೊ ತ್ತಳಿದಲಲ ೆಂದಹಖ 

ರವಹೆಂತನಿಗ  ಮಹಯನುನ ಕ್ ೇಳುುದು ಎೆಂದು ತ್ತಳಿಮದಹಯಿತು. ಕ್ ೊನ ಗ  ಆ ಗಹಮಹಳು 

ಮುಔನಿದದ ಯೊಮಿನತತ ಧಹವಿಸಿದ. ಆದಯ  ಆ ಫ ಡ್ ಖ್ಹಲಿ ಇತುತ. ಅಯ !, ಆ ಮುಔ ಎಲಿಲ ಸ ೊೇದ, 

ಅನನುನ ಫ ೇಯ  ಹಡ್ಕ ಗ  ಸಹಕಿಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು ವಿಚಹರಿಷಲು ಭತ್ ತ ನಸ್ಕ ಫಳಿ ಧಹವಿಸಿದ.  

ಅಯು ದಹಕಲ ಖಳನ ನಲಲ ತ್ ಗ ದು ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಆ ಮುಔ ಷಹವಿಗಿೇಡಹಗಿ ದ ೇಸನುನ ಪ್ೇಸ್ಟ 

ಭಹಟಕೆಂಗ  ಕ್ ೊೆಂಡ ೊಮದ ವಿಶಮ ತ್ತಳಿದು ರವಹೆಂತ್ ಗ  ದುಃಕ ತತರಿಸಿ ಫೆಂದತು. ತಭಗ  ಳ ಳಮ 

ದನಖಳು ಫಯುತತ  ಎೆಂದು ಎಶ ಟಲಹಲ ಔನಷು ಔಟಿಟಕ್ ೊೆಂಡಿದ ದ, ಆಯ್ಕಯೇ ವಿಧಿಯೇ, ನನನ ಔನಷುಖಳ ಲಲ 
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ನುಚ್ುು ನೊಯಹಗಿ ಮುಔನ ಜ ೊತ್ ಮಲಿಲ ಭಣಹಣಯಿತಲಲ ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಔಣಿಣೇಯನುನ ಯ ಸಿಕ್ ೊೆಂಡು 

ಭನ ಗ  ಭಯಳಿದ. 

ಇತತ ಭನ ಮಲಿಲ ಭಖನಿಗಹಗಿ ಆತೆಂಔ ಡುತ್ತತದದ ರವಹೆಂತ್ ನ್ ತ್ಹಯಿ ಅನನುನ ಔೆಂಡು ನಿಟುಟಸಿಯು 

ಬಿಡುತತ "ಎಲಿಲ ಸ ೊೇಗಿದ ೊಯೇ, ಇತುತ ಸ ೊೇಟ ಲ್ ಕ್ ಲಷಕ್ ೆ ನಿೇನು ಸ ೊೇಗಿಲಲೆಂತ್ , ಧಣಿ ಫೇನ್ 

ಭಹಡಿ ಕ್ ೇಳಿದದಯು. ಎಲಿಲಗ  ಸ ೊೇಗಿದ ದ, ನಿೇನು ಷೆಂಹದನ  ಭಹಡದ  ಇದದಯ  ನಮೆಮಲಯ ಫದುಔು 

ನಡ ಮುುದು ಸ ೇಗ , ನಹನು ಅಲಿಲ ಇಲಿಲ ಔೊಲಿ ಭಹಡಿದಯೊ ಫರಿೇ ಎಯಡು ಸ ೊತ್ತತನ ಊಟಔೆಶ ಟೇ 

ದಕ್ ೊೆೇದು" ಎೆಂದು ಅಳಲು ಹರಯೆಂಭಸಿದಹಖ ರವಹೆಂತ್, "ಅಳಫ ೇಡಹಭಹಮ, ನಹನು ಕ್ ಲಷ 

ಭಹಡಲಲ ಅೆಂತ ಸ ೊೇಖದ  ಇಯಲಿಲಲ. ಆದಯ  ಅದಕಿೆೆಂತ ಸ ಚಿುನದು ಇತುತ ಸಿಖುುದಯಲಿಲತುತ, ಅದಕ್ ೆ 

ಸ ೊೇಗಿದ ದ. ಆದಯ  ನನನ ಖರಸಚಹಯ ಏನೊ ಸಿಖಲಿಲಲ" ಎೆಂದು  ಚ್ುು ಮೊೇಯ  ಭಹಡಿದ.  

ಅನ ತ್ಹಯಿ "ಸಹಖೆಂದಯ ನ ೊೇ, ಏನು ಸಿಖಲಿಕಿೆತುತ, ಎಲಿಲಗ  ಸ ೊೇಗಿದ ದ ವಿಯಹಗಿ ಸ ೇಳು" ಎೆಂದು 

ರವಹೆಂತನನುನ ಕ್ ೇಳಿದಳು. ಆದಯ  ರವಹೆಂತ್ "ಸ ೊೇಖಲಿ ಬಿಡಭಮ, ನಭಮ ಸಣ ಮಲಿಲ ಫಡತನ ೇ 

ಫಯ ದಯುಹಖ ಮಹಯು ಏನು ಭಹಡಲು ಷಹಧಯ" ಎೆಂದು  ೈಯಹಖಯದ ಭಹತ್ಹಡಿದಹಖ ಅನ 

ತ್ಹಯಿಗ  ಔಯುಳು ಚ್ುಯುಕ್ ೆೆಂದತು. ತನನ ಖೆಂಡ ಫದುಕಿದದದದಯ  ತಭಗ  ಈ ರಿಸಿಥತ್ತ ಫಯುತ್ತತಯಲಿಲಲ. 

ಭಔೆಳನುನ ಚ ನಹನಗಿ ನ ೊೇಡಿಕ್ ೊಳಳಲು, ಕ್ ಲಷ ಭಹಡಲು ವಿದ ಯಯೇ ತನಗಿಲಲ. ಹ, ಎಲಲ ಭಔೆಳು 

ವಹಲ ಗ  ಸ ೊೇಗಿ ಫೆಂದು ಆಯಹಭಹಗಿಯುಹಖ ತನನ ಭಖ ಸ ೊೇಟ ಲಿನಲಿಲ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡು 

ತಭಮನುನ ಷಹಔಫ ೇಕ್ಹಯಿತಲಲ ಎೆಂದು ನ ೊೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಯು. 

 ಆದಯ  ಭಖ ಇತುತ ಏನ ೊೇ ವಿಚಿತರಹಗಿ ಭಹತನಹಡಿದನಲಲ. ಮಹಕ್  ಸಹಗ ೇ ಭಹತನಹಡಿದ 

ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಲ ೇಫ ೇಕ್ ೆಂದು ಸಠ ತ್ ೊಟುಟ ರವಹೆಂತನನುನ ಔಯ ದು ಅನ ತಲ  ನ ೇರಿಷುತತ "ಮಹಕ್  

ಸಹಗ ೇ ಭಹತನಹಡುತ್ತತಮಹ, ದ ೇಯು ಎಲಲರಿಖೊ ಳ ಳಮ ದನಖಳನುನ ಕ್ ೊಟ ಟೇ ಕ್ ೊಡುತ್ಹತನ , 

ನಭಖೊ ಳ ಳಮ ದನಖಳು ಫಯುತತ  ಎೆಂದು ನನಗ  ನೆಂಬಿಕ್  ಇದ , ನಿೇನು ತ್ಹಳ ಮಯಿೆಂದಯು, 

ಇತುತ ನಿೇನು ಎಲಿಲಗ  ಸ ೊೇಗಿದ ದ ಎೆಂದು ಸ ೇಳಲ ೇಫ ೇಔು‛ ಎೆಂದು ಆಕ್  ಸಠ ತ್ ೊಟಹಟಖ ವಿಧಿಯಿಲಲದ ೇ 

ರವಹೆಂತ್ ತ್ಹನು ಕಿಡಿನ ಕ್ ೊಡಲು ಸ ೊೇಗಿದುದ, ಕಿಡಿನ ಕ್ ೊಟಟಯ  ಮುಔನ ತೆಂದ  ಇತ್ ೈದು ಲಕ್ಷ 

ಕ್ ೊಡುತ್ ತೇನ  ಎೆಂದದುದ, ನೆಂತಯ ತ್ಹನು ಆಯ ೇವನ್ ಯೊಮಿಗ  ಸ ೊೇದಹಖ ಆ ಮುಔ ಸಠಹತ್ಹತನ  
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ತ್ತೇರಿಕ್ ೊೆಂಡದುದ, ಡಹಔಟರ್ ತನನ ಕಿಡಿನ ತ್ ಗ ಮದ  ತ್ಹನು ಭನ ಗ  ಹಷು ಫೆಂದದುದ ಸ ೇಳಿದಹಖ 

ರವಹೆಂತನ ತ್ಹಯಿ ಫ ಚಿು ಬಿದದಳು.  

"ಔೆಂದಹ, ನಭಗ ೊೇಷೆಯ ನಿನನ ದ ೇಸದ ೆಂದು ಅೆಂಖನ ನೇ ಭಹಯಲು ಸ ೊೇದ ಮಹ, ಆ ದುಡಿಡನಿೆಂದ 

ನಹ ಲಹಲ ಷುಕಹಗಿಯುತ್ ತೇ  ಎೆಂದು ನಿೇನು ಸ ೇಗ  ಯ್ಕೇಚಿಸಿದ . ನಭಗ  ಅೆಂತಸ ದುಡಿಡನ ಫದಲು 

ಈಗಿಯು ಫಡತನ ೇ ಳ ಳಮದು, ದ ೇಯು ಳ ಳಮದನ ನೇ ಭಹಡಿದ. ನಿನಗ  ಕಿಡಿನ ಕ್ ೊಡಲು ಆಖದ  

ಇದುದದು ದ ೇಯ ಇಚ ಛ ಅೆಂತ ತ್ತಳಿದುಕ್ ೊೇ‛ ಎೆಂದು ಅನನುನ ಷಭಹಧಹನಡಿಸಿ ಊಟ ಫಡಿಸಿದಳು. 

ಅತುತ ಯಹತ್ತರ ಭಲಖುಹಖ ರವಹೆಂತನ ತ್ಹಯಿ, ಅಶ ೊಟೆಂದು ದುಡುಡ ಸಿಖುುದಹದಯ  ತ್ಹನ ೇಕ್  

ತನನ ಕಿಡಿನ ಭಹರಿ ಭಔೆಳಿಗ  ಳ ಳಮ ಜಿೇನ ಕ್ ೊಡಫಹಯದು. ಭಖನ ೇ ತನನ ಕಿಡಿನ ಭಹಯಲು 

ಭುೆಂದಹದಯ  ತ್ಹನೊ ಏಕ್  ರಮತ್ತನಷಫಹಯದು. ಆದಯ  ಈ ವಿಶಮ ಭಹತರ ಖುಟಹಟಗಿಡಫ ೇಔು ಎೆಂದು 

ಯ್ಕೇಚಿಷುತತ ದ ೇಯ ೇ, ನಮೆಮಲಲಯ ಔಶಟಖಳನ ನಲಲ ನಿೇನ ೇ ರಿಸರಿಷಫ ೇಔು ಎೆಂದು ದ ೇಯ ಮೆೇಲ  

ಬಹಯ ಸಹಕಿ ಭಲಗಿದಳು.  

ಭಹಯನ ಮ ದನ ೇ ಭನ ಮಲಿಲ ಮಹರಿಖೊ ತ್ತಳಿಷದ  ಆಷತ್ ರಗ  ತ್ ಯಳಿ ತ್ಹನು ತನನ ಕಿಡಿನ ಭಹಯಲು 

ಸಿದಧಳಿಯುುದಹಗಿಮೊ ಅದಕ್ ೆ ಸಿಖು ಫ ಲ  ಎಶುಟ ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಹಖ, ಆಷತ್ ರಮ ಸಿಫಿೆಂದ, 

‚ಅಭಹಮ, ಕಿಡಿನಮನುನ ಮಹಹಖಲೊ ಯ ೊೇಗಿಮ ಔುಟುೆಂಫದಯ ೇ ದಹನಹಗಿ ಕ್ ೊಡುತ್ಹತಯ . ೆಂದು 

 ೇಳ  ಸಹಗ ೇ ಸಿಖದ  ಇದದಯ  ಭಹತರ ಫ ೇಯ ಮರಿೆಂದ ಕ್ ೊಳುಳತ್ಹತಯ . ಅದಕ್ ೆಲಲ ಭೊಯು, ನಹಲುೆ ಲಕ್ಷ 

ಯೊಹಯಿ ಕ್ ೊಡುತ್ಹತಯ . ಆದಯ  ಇಲಿಲಯು ಮಹ ಯ ೊೇಗಿಖೊ ಈಖ ಕಿಡಿನಮ ಅವಯಔತ್  ಇಲಲ‛ 

ಎೆಂದಹಖ ರವಹೆಂತನ ತ್ಹಯಿ, ತನನ ಭಖನಿಗ  ಅಶ ೊಟೆಂದು ದುಡುಡ ಕ್ ೊಡಲು ಸಿದಧಯಹದ ಆ ಯಕಿತ 

ಫಸು ದ ೊಡಡ ಷಹಸುಕ್ಹಯನ ೇ ಇಯಫಸುದು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು  ಚ್ುು ಮೊೇಯ  ಸಹಕಿಕ್ ೊೆಂಡು ಭನ ಮತತ 

ಸ ಜ  ೆಸಹಕಿದಳು. 

ಕ್ ಲು ದನಖಳು ಸಹಗ ೇ ಔಳ ದು. ೆಂದು ಷೆಂಜ  ರವಹೆಂತ್ ಕ್ ಲಷ ಭುಗಿಸಿ ಭನ ಗ  ಫೆಂದದದನಶ ಟೇ. 

ಭನ ಮ ಭುೆಂದ  ಬಿಳಿಮ ದ ೊಡಡ ಕ್ಹಯು ಫೆಂದು ನಿೆಂತ್ತತು. ಭನ ಮ ಎಲಲರಿಖೊ ಆವುಮಕಹಗಿ ಬಿಟಟ 

ಔಣುಣಖಳಿೆಂದ ನ ೊೇಡುತ್ತತದದೆಂತ್  ಅದರಿೆಂದ ಫಿ ನಿೇಳಕ್ಹಮದ ಸಿರಿೆಂತ ಯಕಿತ ಇಳಿದಹಖ 
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ರವಹೆಂತನಿಗ , ಅಯು ತ್ಹನು ಕಿಡಿನ ಕ್ ೊಡಲು ಸ ೊೇಗಿದದ ಮುಔನ ತೆಂದ  ಎೆಂದು ಅಯ ಖುಯುತು 

ಸಿಕಿೆ ಆವುಮಕದೆಂದ ಕ್ಹರಿನತತ ಧಹವಿಸಿದ.  

ಅಯನುನ ತಭಮ ುಟಟದಹದ ಭನ ಗ  ಷಹಖತ್ತಸಿ ಷೆಂಬರಭದೆಂದ ತ್ಹಯಿಗ  ಅಯ ರಿಚ್ಮ 

ಭಹಡಿಸಿದ. ತನನ ಅಔೆ ಸಹಖೊ ತಭಮನ ರಿಚ್ಮ ಔೊಡ ಭಹಡಿಸಿದ. ಅಯು ಮೆಮ ಭನ ಮ 

ಷುತತಲೊ ನ ೊೇಡಿ ನಿಟುಟಸಿಯು ಬಿಡುತತ "ರವಹೆಂತ್, ನನನನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡು, ಆ ದನ ನಿೇನು ಕಿಡಿನ 

ಕ್ ೊಡಲು ಫೆಂದಹಖ ನನನ ಭಖ ತ್ತೇರಿಕ್ ೊೆಂಡ ದುಃಕದಲಿಲ ನಿನನ ಜ ೊತ್  ಭಹತನಹಡಲು 

ಷಹಧಯಹಖಲಿಲಲ. ಆಕಿಾಡ ೆಂಟಿನ ಕ್ ೇಷು ನಡ ದು ನನನ ಭಖನ ಷಹವಿಗ  ಕ್ಹಯಣಯಹದಯನುನ 

ಶಕ್ಷ್ಮಷಲ ೇಫ ೇಕ್ ೆಂದು ಸಠ ತ್ ೊಟ ಟ‛.  

‚ಆ ಲಹರಿಮನಿಗ  ಶಕ್ಷ ಮಹಗಿ ನನಗ  ರಿಸಹಯ ಎೆಂದು ಇತ್ ೈದು ಲಕ್ಷ ಸಣ ಕ್ ೊಟಿಟದಹದಯ . ಆದಯ  ಆ 

ದುಡಿಡನಿೆಂದ ನಹನ ೇನು ಭಹಡಲಿ. ನನನ ಭಖ ಅೆಂತೊ ಹಷು ಫಯುುದಲಲ. ಅದಯ ಫದಲು ನನನ 

ಭಖ ತ್ ೊೆಂದಯ ಮಲಿಲದಹದಖ ನಿೇನು ಭುೆಂದ  ಫೆಂದು ಫಸಳಶುಟ ಷಸಹಮ ಭಹಡಿದದೇಮ. ನಿನಗ  

ಕ್ ೊಟಟಯ  ನನನ ಭಖನ ಆತಮಕ್ ೆ ವಹೆಂತ್ತ ಸಿಖಫಸುದು ಎೆಂದ ನಿಸಿತು. ಅದಕ್ ೆ ಫಸುಭಹನಹಗಿ ಆ 

ಸಣನುನ ನಹನು ನಿನಗ  ಕ್ ೊಡಲು ನಿಧಕರಿಸಿದ ‛.  

‚ಆದಯ  ನನಗ  ನಿನನ ವಿಳಹಷ ಗ ೊತ್ತತಯಲಿಲಲ. ಕ್ ೊನ ಗ  ನಿೇನು ಕಿಡಿನ ದಹನ ಭಹಡಲು ಸ ೊೇದಹಖ 

ತುೆಂಬಿಸಿದ ಪಹಮ್ಕ ನಲಿಲ ನಿನನ ವಿಳಹಷ ಇದುದದರಿೆಂದ ಆಷತ್ ರಮಯ ಷಸಹಮದೆಂದ ಅದನುನ 

ಡ ದು ಅದರಿೆಂದಹಗಿ ನಹನು ನಿನನ ಭನ ಗ  ಫಯುುದು ಷಹಧಯಹಯಿತು. ತ್ ೊಗ ೊೇ, ಈ ಸಣ ನಿೆಂಗ  

ಷ ೇಯಫ ೇಕ್ಹದದುದ. ಇದಯಲಿಲ ನಹನು ಇನೊನ ಐದು ಲಕ್ಷ ಷ ೇರಿಸಿ ಭೊತುತ ಲಕ್ಷ ಇಟಿಟದ ದೇನ , ನಿನನ 

ಔನಷುಖಳನ ನಲಲ ನನಷು ಭಹಡಿಕ್ ೊ. ಇದರಿೆಂದ ನನನ ಭಖನ ಆತಮಕ್ ೆ ವಹೆಂತ್ತ ಸಿಔೆೆಂತ್ಹಖುತತದ " 

ಎೆಂದಹಖ ರವಹೆಂತನ ಔಣುಣಖಳಲಿಲ ಅವುರಧಹಯ ಯೇ ಸರಿಯಿತು. 
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8. ಎಯಡು ಟಿಕ್ ೇಟು 

 

ಫಸ್ ನಿಲಹದಣದಲಿಲ ಒಕ ಧೃಡಕ್ಹಮದ ಭುದುಔ ಫಷಾನ ನೇರಿ ಉಷ ಾೆಂದು ಔುಳಿತು, ಎಶ ೊಟೆಂದು ಷ ಖ್  

ಅಲ ಎನುನತ್ಹತ ಔಚಿೇಕಫಿನಿೆಂದ ಗಹಳಿ ಸಹಕಿಕ್ ೊಳಳತ್ ೊಡಗಿದ. ಔೆಂಡಔಟರ್ ಫಯುತ್ತತದದೆಂತ್  ಭುದುಔ 

ಎಯಡು ಟಿಕ್ ೇಟ್ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡ. ಔೆಂಡಔಟರ್ ಗ  ಆ ಭುದುಔ ಸಿೇಟಿನಲಿಲ ಫಿನ ೇ ಔುಳಿತ್ತದದರಿೆಂದ 

ಇನ ೊನೆಂದು ಟಿಕ್ ಟ್ ಮಹಯದು ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಫ ೇಕ್ ನಿಸಿದಯೊ ಫಸುವ ಅನ ಜ ೊತ್  ಭಹಿಳ  ಇದುದ 

ಆಕ್  ಭಹಿಳ ಮಯ ಸಿೇಟಿನಲಿಲ ಔುಳಿತ್ತಯಫ ೇಔು ಎೆಂದು ಬಹವಿಸಿ ಭುೆಂದ  ನಡ ದ.   

ಫಸಿಾನಲಿಲ ಜ್ನಷೆಂದಣಿ ಅಶ ಟೇನೊ ಇಯಲಿಲಲ. ಫಷುಾ ಸ ೊಯಡುತ್ತತದದೆಂತ್  ಫಿ ಮುತ್ತ ಒಡುತತ ಫೆಂದು 

ಫಷಾನ ನೇರಿ ಎಲೊಲ ಸಿೇಟು ಖ್ಹಲಿಯಿಲಲದ  ಆ ಭುದುಔನ ಫಳಿಮ ಖ್ಹಲಿ ಸಿೇಟು ಔೆಂಡು,  "ಅೆಂಔಲ್ 

ಷಲ ಆಚ  ಷರಿೇತ್ತೇಯಹ, ನಹನು ಔೊತ್ ೊೆೇಫ ೇಔು" ಎನುನತ್ತತದದೆಂತ್  ಆತ ಅಳನುನ ದುಯದುಯನ   

ನ ೊೇಡುತ್ಹತ, "ಎಲಿಲ ಔೊತ್ ೊೆೇತ್ತಮಹ, ನನನ ತಲ  ಮೆೇಲಹ, ನಹವಿಫುರ ಔೊತ್ತದುದ ಕ್ಹಣಾಲ" ಎೆಂದು 

ಖದರಿದ. ಆಕ್  ಖಲಿಬಿಲಿಗ ೊೆಂಡು ಫಗಿ ೆ ಔೆದ ಸಿೇಟಿನತತ ನ ೊೇಡಿದಳು. ಆದಯ  ಆ ಸಿೇಟು 

ಖ್ಹಲಿಮಹಗಿಯೇ ಇತುತ. ಅಯ ! ತನಗ  ಮಹಯೊ ಕ್ಹಣಿಷುತ್ತತಲಲ ೇಕ್  ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಔಣುಣಜಿ ೆ ಭತ್ ತ 

ಭತ್ ತ ನ ೊೇಡಿದಳು. ಸ ೇಗ  ನ ೊೇಡಿದಯೊ ಆತನ ಔೆದ ಸಿೇಟು ಖ್ಹಲಿಮಹಗಿಯೇ ಇತುತ.  

ಅಳು ಅಔೆಔೆದ ಸಿೇಟಿನಲಿಲ ಔುಳಿತಯ ಫಳಿ ಆ ಭುದುಔನ ಫಳಿ ಮಹಯಹದಯೊ ಔುಳಿತ್ತದಹದಯ ಯೇ 

ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಳು. ಅಯ ಲಲ ಅಲಿಲ ಮಹಯೊ ಇಲಲ ಎೆಂದಹಖ ಅಳಿಗ  ಯ ೇಗಿ ಸ ೊೇಯಿತು. 'ಇಯು 

ನನನ ಫಳಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತತದಹದಯ ಯೇ, ಮಷಹಾದರಿಗ  ಭಮಹಕದ  ಕ್ ೊಟಟಶುಟ ಅಸೆಂಕ್ಹಯ ಜಹಸಿತ. 

ತ್ಹು ಸ ೇಳಿದ ದೇ ನಡ ಮಫ ೇಕ್ ೆಂಫ ಸಠ, ಫಿಯ ೇ ಆಯಹಭಹಗಿ ರಮಹಣ ಭಹಡ ೊೇ ಆಷ . 

ಭಹಡುತ್ ತೇನ  ಇರಿಗ ' ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತ್ತತದದೆಂತ್  ಅಳಿಗ  ಸಿಟುಟ ನ ತ್ತತಗ ೇರಿತು.  

ಔೊಡಲ ೇ ಅಳು ದ ೊಡಡ ದನಿಮಲಿಲ, "ಆಚ  ಷರಿೇತ್ತಯ ೊೇ ಇಲಹಲ ಔೆಂಡಔಟರ್ ನುನ ಔರಿೇಲ ೊೇ" ಎೆಂದು 

ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಅಳ ದನಿಗ  ಫ ಚಿುದ ಆತ, "ಮಹಔಭಮ ಹಿೇಗ  ಸಠ ಭಹಡಿತಮಹ, ನಹು 
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ಮಷಹಾದಯು, ನಭಗ  ನಿೆಂತು ರಮಹಣ ಭಹಡುಶುಟ ವಕಿತ ಇಲಲ. ನನನ ಭಖನ ಕ್ಹಯು 

ಕ್ ಟ ೊಟೇಗಿದ , ಅಳಿಗ  ಡಹಔಟರ್ ಸತ್ತತಯ ಸ ೊೇಗ ೊೇದತುತ, ಅದ ೆ ಫಷಾಲಿಲ ಫಯಫ ೇಕ್ಹಯಿತು. ಫ ೇಯ  

ಎಲಹಲದೊರ ಸ ೊೇಗಿ ಔೊತ್ ೊೆೇ" ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿ ಖ್ಹಲಿ ಸಿೇಟಿನತತ ತ್ತಯುಗಿ ತನನ ಸ ೆಂಡತ್ತ ಜ ೊತ್  

ಭಹತನಹಡುತ್ತತಯುನೆಂತ್ , "ಈಗಿನ ಕ್ಹಲದರಿಗ  ಮಷಹಾದಯ ೆಂದ ರ ಭಮಹಕದ ಯೇ ಇಲಲ, 

ಮೊದಲ ಲಲ ಮಷಹಾದಯು ಫೆಂದ ರ ಚಿಔೆಯು ತಭಮ ಸಿೇಟನುನ ಅರಿಗ  ಬಿಟುಟ ಕ್ ೊಡುತ್ತತದದಯು. 

ಈಗಿನ ಸುಡುಖರಿಗ  ಮಷಹಾದಯ ೇ ತಭಮ ಸಿೇಟು ಬಿಟುಟ ಕ್ ೊಡಲಿ ಅೆಂತ. ಏನು ಕ್ಹಲನ.." 

ಎನುನತ್ತತದದೆಂತ್  ಆ ಸುಡುಗಿ, "ಔೆಂಡಔಟರ್ .." ಎೆಂದು ಔೊಗಿದಳು.  

ಆತ ಒಡುತತ ಫೆಂದು, ಏನ್ ಮೆೇಡೆಂ ಎೆಂದ. ಆ ಸುಡುಗಿ, "ನ ೊೇಡಿ, ಇಯ ಔೆದ ಸಿೇಟು 

ಖ್ಹಲಿಯಿದ . ನೆಂಗ  ಅಲಿಲ ಔೊತ್ ೊೆಳಕ್ ೆ ಇಯು ಬಿಡಹತ ಇಲಲ, ನಿೇ ೇ ಸ ೇಳಿ" ಎೆಂದಳು. ಆಖ 

ಔೆಂಡಔಟರ್, "ಷರ್, ಷಲ ಷರಿದು ಔೊತ್ ೊೆಳಿಳ ಷರ್, ಮೆೇಡೆಂ ಔೊತ್ ೊೆೇಫ ೇಔಲಲ" ಎೆಂದು 

ವಿನಮದೆಂದ ಕ್ ೇಳಿಕ್ ೊೆಂಡ.  

ಆದಯ  ಆ ಭುದುಔನಿಗ  ಭಹತರ ಯ ೇಗಿ ಸ ೊೇಗಿ, "ಏನಮಹಯ ನಿೆಂಗ  ಔಣುಣ ಕ್ಹಣಿಷಹತ ಇಲಹ, ನನನ ಔೆ 

ನನನ ಸ ೆಂಡತ್ತ ಔೊತ್ತಯ ೊೇದು, ಈ ಸುಡುಗಿೇನ ನನನ ಕ್ಹಲ ಮೆೇಲ  ಔೊತ್ ೊೆಳಿಷಹಲ .." ಎನುನತ್ತತದದೆಂತ್   

ಫಸಿಾನಲಿಲದದ ಡ ಡ ಸುಡುಖಯು ಕಿಷಔೆನ  ನಖುತತ,  ಘಾಟಿ ಭುದುಔ ಎೆಂದಯು. ಅದನುನ ಕ್ ೇಳಿ ಸುಡುಗಿಮ 

ಭುಕ ಸಿಟಿಟನಿೆಂದ ಕ್ ೆಂಹಗಿ, "ಯ್ಕೇ ತ್ಹತ, ಭಮಹಕದ  ಕ್ ೊಟುಟ ಭಹತ್ಹಡು ಇಲಹಲೆಂದ ರ ನ ಟಟಗಿಯಲಲ" 

ಎೆಂದಳು.  

 ಆ ಭುದುಔ ಧುಭುಖುಡುತ್ತದದ ಅಳ ಭುಕ ನ ೊೇಡಿ, "ನ ೊೇಡಭಮ, ನಿೇನು ನನನ ಮೊಭಮಖಳ 

ಮಸಿಾನಳು, ನಹನ ೇನೊ ನಿನನ ಫಗ  ೆ ಕ್ ಟಟ ಭಹತ್ಹಡಿಲಲ, ಅಶಟಔೊೆ ನಹು ಎಯಡನ ಮ ಷಹಟಲಿಲ 

ಇಳಿೇತ್ತದವಿ, ಆಮೆೇಲ  ನಿೇನು ಭಸಹಯಹಣಿಮಹಗಿ ಔೊತ್ ೊೆೇ" ಎೆಂದ. ಅದಕ್ ೆ ಔೆಂಡಔಟರ್, "ಷರ್, 

ನಿಭಮ ಔೆದ ಸಿೇಟಲಿಲ ಔೊತ್ ೊೆಳಳಕ್ ೆ ಆಕ್ ೇನ ಬಿಡಿ ಷರ್, ಸ ಣುಣ ಭಔೆಳಿಗ  ಔಶಟ ಕ್ ೊಡಫಹಯದಲ" 

ಎೆಂದ. 
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 ಭುದುಔನಿಗ  ಭತತಶುಟ ಯ ೇಗಿ ಔೆ ತ್ತಯುಗಿ ಭತ್ ತ ಸ ೆಂಡತ್ತ ಸತ್ತತಯ ಭಹತನಹಡುತ್ತತಯುನೆಂತ್ , 

"ನಿೇನು ಷುಭಮನಿಯು, ಇರಿಗ ಲಲ ಭುದುಔಯು ಅೆಂದ ರ ತ್ಹತ್ಹಾಯ. ಸುಡುಗಿೇರಿಗ ೊೇಷೆಯ ಏನು 

ಫ ೇಕ್ಹದಯೊ ಭಹಡಹತಯ " ಎನುನತ್ಹತ ಇತತ ತ್ತಯುಗಿ "ನ ೊೇಡಮಹಯ, ನಹನು ಎಯಡು ಟಿಕ್ ೇಟು 

ತ್ ಗ ೊೆಂಡಿದೇನಿ ಷರಿಮಹಗಿ ನ ೊೇಡು" ಎನುನತ್ಹತ ಕಿಷ ಮಲಿಲದದ ಟಿಕ್ ೇಟು ತ್ ಗ ದು ತ್ ೊೇರಿಸಿದ.  

ಔೆಂಡಔಟರ್ ಗ  ಏನು ಸ ೇಳುುದ ೆಂದು ತ್ ೊೇಚ್ದ  ಸುಡುಗಿಮತತ ನ ೊೇಡುತ್ಹತ, ಪಿಷು ದನಿಮಲಿಲ, 

"ಮೆೇಡೆಂ, ಅರಿಗ  ಷಲ ಲೊಷು ಅೆಂತ ಕ್ಹಣುತ್ ತ. ನಿೇು ಅಯ ಸತ್ತತಯ ಔೊತ್ ೊೆಳಳದ ೇ ಇಯ ೊೇದು 

ಹಸಿ, ಆಮೆೇಲ  ಏನಹಯ ಭಹಡಿದ ರ ಔಶಟ" ಎೆಂದಹಖ ಆ ಸುಡುಗಿ ಫ ದರಿ ಹಿೆಂದ  ಸ ೊೇಗಿ ನಿೆಂತಳು.  

ಉಳಿದ ರಮಹಣಿಔಯ ಲಲ ುಔೆಟ  ಭನಯೆಂಜ್ನ ಮ ಷವಿ ಷವಿಮುತ್ತತದದಯು ಕ್ ಲಯು ನಖುತ್ತತದದಯ  

ಇನೊನ ಕ್ ಲಯು ಹ ಭುದ ಬಹರೆಂತ್ತ ಇಯಫ ೇಔು, ತಭಗ  ಆತನ ಮಸಿಾನಲಿಲ ಹಿೇಗ  ಆಖದದದಯ  

ಷಹಔ ದ ೇಯ ೇ ಎೆಂದು ದ ೇಯನುನ ಹರರ್ಥಕಸಿದಯು.  

ಕ್ ಲು ಕಿಲಹಡಿ ಸುಡುಖಯು, "ತ್ಹತನ ಔೆ ದ  ಔೊತ್ತದ  ಮೆೇಡೆಂ, ನಿೇು ಅಲಿಲ ಔೊತಯ  ದ  

ನಿಭಮ ಮೆೈಮೆೇಲ  ಫಯುತ್ ತ" ಎೆಂದು ಔಔನ  ನಔೆಯು. ಭುದುಔ ಆ ಸುಡುಖಯನುನ ದುಯುಖುಟಿಟ 

ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಅಯು ತಭಮ ನಖು ನಿಲಿಲಸಿ ಖೆಂಭೇಯಹಗಿ ಔುಳಿತುಕ್ ೊೆಂಡಯು. ಔೆಂಡಔಟರ್ ನಖುತತ 

ಭುೆಂದ  ನಡ ದ.  

ತ್ಹನು ಇಳಿಮು ಷಹಟಪ್ ಫಯುತ್ತತದದೆಂತ್  ಎದದ ಭುದುಔ ಇಳಿಮುಹಖ ತನನ ಜ ೊತ್  ಸ ೆಂಡತ್ತ 

ಇದದಯೆಂತ್ , "ಮೊದಲು ನಿಧಹನಹಗಿ ಇಳಿ" ಎನುನತ್ಹತ ಅಯೊ ಇಳಿದು ಸ ೊೇದ ಮೆೇಲ  ಫಸಿಾನಲಿಲ 

ನಗ ಮ ಅಫಿಯ ಉಕಿೆತು.  

ಆತ ಇಳಿದು ಸ ೊೇದ ಮೆೇಲ  ಫಸಿಾನಲಿಲದದ ಷಸರಮಹಣಿಔನ ೊಫಿ, "ಅಯು ನನಗ  ಗ ೊತುತ. ಹಯದ 

ಹಿೆಂದ  ಅಯ ಸ ೆಂಡತ್ತ, ಭಖನ ಜ ೊತ್  ಕ್ಹರಿನಲಿಲ ಸ ೊೇಖುಹಖ ಆಕಿಾಡ ೆಂಟ್ ಆಗಿ ಷಹಟಲ ಲೇ ಷತುತ 

ಸ ೊೇದಯು. ಭಖನಿಗ  ಭಹತರ ತಯಚಿದ ಗಹಮಖಳಹಗಿತುತ ಅಶ ಟೇ. ಇರಿಗ  ಅದು ವಹಕ್ಟ ಆಗಿ ಬಿಟಿಟದ . 

ಆಗಿನಿೆಂದ ಹಿೇಗ  ತಭಮ ಸ ೆಂಡತ್ತ ತಭಮ ಜ ೊತ್  ಇದಹದಯ ೇನ ೊೇ ಅನ ೊನೇ ಸಹಗ  ತ್ತಕಷಹತಯ " ಎೆಂದಹಖ 

ರಮಹಣಿಔಯ ಲಲ ಮೆಮಲ ೇ ಭೌನಹಗಿ ಬಿಟಟಯು. 
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ಆತನ ವಿಚಿತರ ನಡಳಿಕ್ ಮ ಹಿೆಂದ  ಇೆಂಥಹ ದುಯೆಂತದ ಔಥ ಯ್ಕೆಂದು ಇದ  ಅೆಂತ ತ್ತಳಿದಹಖ 

ಕ್ ಲಯು "ಛ ! ಹ, ಸಹಗಹಖಫಹಯದತುತ" ಎೆಂದಯು. ಆ ಸುಡುಗಿಖೊ ತ್ಹನು ಆತನ ಜ ೊತ್  

ಅಶ ೊಟೆಂದು ಔಠಿಣಹಗಿ ತ್ತಕಷಫಹಯದತುತ. ಕ್ ೇಲ ಸದನ ೈದು ನಿಮಿಶ ತನಿನೆಂದ ನಿೆಂತುಕ್ ೊಳಳಲು 

ಆಖುತ್ತತಯಲಿಲಲ ೇ ಎೆಂದು ವಹುತ್ಹತಹಯಿತು. 
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9. ದುಡುಕಿ ಭಹಡಿದ ಅನಹಸುತ 

 

"ಅಹ, ನನಗ  ಜ್ಭಕನಿಮ ರಖ್ಹಯತ ಮುನಿಸಿಕಟಿಮಲಿಲ ಭಹಷಟಸ್ಕ ಭಹಡಲು ಷಹೆಲಶಕಪ್ 

ಸಿಕಿೆದ ಮ, ಭುೆಂದನ ತ್ತೆಂಖಳ ೇ ಸ ೊಯಡಫ ೇಔು" ಎೆಂದು ಗಿರಿೇಶ್ ಅನ ಫಳಿ ಸ ೇಳಿದಹಖ ಅಯು 

ಏನೊ ಸ ೇಳಲಹಖದ  ಆ ಕ್ಷಣಕ್ ೆ ಷುಭಮನ  ತಲ ಮಹಡಿಸಿದಯೊ ಅನು ವಿದ ೇವಕ್ ೆ ಸ ೊೇದಯ  ತ್ಹನು 

ೆಂಟಿಮಹಗಿ ಫದುಔಫ ೇಔಲಲ ಎೆಂಫ ಚಿೆಂತ್  ಲ ೊೇಕ್ ೇಶ್ ಯನುನ ಕ್ಹಡತ್ ೊಡಗಿತು.  

ಗಿರಿೇಶ್ ಇೆಂಜಿನಿಮರಿೆಂಗ್ ಭುಗಿಸಿ ಅದ ೇ ಊರಿನಲಿಲ ಕ್ ಲಷ ಗಿಟಿಟಸಿಕ್ ೊೆಂಡಹಖ ಫ ಳ ದ ಭಖ 

ಜ ೊತ್ ಮಲ ಲೇ ಇದಹದನ  ಎೆಂದು ಇಶುಟ ದನ ನಿಯಹಳಹಗಿ ಇದದರಿಗ  ಭಖನ ವಿದ ೇವಕ್ ೆ ಸ ೊೇಖು 

ಭಹತು ಚಿೆಂತ್ ಗಿೇಡು ಭಹಡಿತು. ಸಹಗ ೆಂದು ಅರಿಗ  ಅನನುನ ವಿದ ೇವಕ್ ೆ ಸ ೊೇಖದೆಂತ್  ತಡ ಮು 

ಉದ ದೇವೂ ಇಯಲಿಲಲ. ಭಔೆಳಿಗ  ಏನು ಇಶಟವೇ ಅದನುನ ಭಹಡಲಿ. ತಭಗ  ಆ ಷಹತೆಂತರಾ 

ಇಯಲಿಲಲ, ಭಔೆಳಿಗಹದಯೊ ಇಯಲಿ ಎೆಂದು ಭಔೆಳನುನ ಅಯ ಇಶಟದೆಂತ್  ಬಿಟಿಟದದಯು.  

ಲ ೊೇಕ್ ೇಶ್, ರಖ್ಹಯತ ಫಹಯೆಂಕ್ಟ ೆಂದಯಲಿಲ ಉನನತ ಸುದ ದಮಲಿಲದುದ ಫಳಿಔ ನಿೃತತಯಹಗಿದದಯು. ಅಯ 

ಸ ೆಂಡತ್ತ ಅನಹಯ ೊೇಖಯಕ್ ೆ ತುತ್ಹತಗಿ ಕ್ ಲು ಯುಶಖಳ ಹಿೆಂದ  ತ್ತೇರಿಕ್ ೊೆಂಡಿದದಯು. ಭಖಳು ಅಕ್ಷತ್ಹ 

ತ್ಹನು ಪಿರೇತ್ತಸಿದ ಸುಡುಖನನ ನೇ ಭದು ಮಹಗಿ ಅದ ೇ ಊರಿನಲಿಲ ಫಹಡಿಗ  ಭನ ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡು 

ಇದದಳು.  

ಇಯ ಚಿೆಂತ್ಹಕ್ಹರೆಂತ ಭುಕ ನ ೊೇಡಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಗ  ಅ ಇನುನ ೆಂಟಿಮಹಗಿ ಇಯಫ ೇಔಲಲ ಎೆಂದು 

ಚಿೆಂತ್  ಭಹಡುತ್ತತಯಫಸುದು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು "ಅ, ನಿೇು ೆಂಟಿಮಹಗಿ ಇಯಫ ೇಕಿಲಲ, ಅಔೆ, ಬಹನ 

ಜ ೊತ್ ಮಲಿಲ ಇಯಫಸುದಲಲ, ನಿಭಖೊ ೆಂಟಿತನ ಕ್ಹಡ ೊೇಲಲ, ಅಳಿಖೊ ನಿೇು ಜ ೊತ್ ಮಲಿಲದದಯ  

ಕುಶಮಹಖುತತದ , ಫ ೇಕ್ಹದಯ  ನಹನು ಭಹತನಹಡಿ ನ ೊೇಡುತ್ ತೇನ " ಎೆಂದಹಖ ಲ ೊೇಕ್ ೇಶ್, "ಏನು 

ಸ ೇಳುತ್ತತದದಮಹ ಗಿರಿ, ನಹನು ಭಖಳ ಭನ ಗ  ಸ ೊೇಗಿ ಇಯಫ ೇಕ್ ೇ, ಅದೊ ಅಳಿಯುುದು ಫಹಡಿಗ  

ಭನ ಮಲಿಲ, ನಭಗ  ಷೆಂತ ಭನ ಯಿದೊದ ನಹನು ಫಹಡಿಗ  ಭನ ಗ  ಸ ೊೇಖಫ ೇಕ್ ೇ. ನಿನಗ  ಈ 
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ಭನ ಮನುನ ಭಹಯಫ ೇಕ್ ೆಂಫ ಯ್ಕೇಚ್ನ  ಇಲಲ ತ್ಹನ ೇ" ಎೆಂದು ರವಹನಥಕಔಹಗಿ ಅನತತ 

ನ ೊೇಡಿದಯು.  

ಗಿರಿೇಶ್, "ಛ , ಏನು ಸ ೇಳಿತದದೇರಿ ಅ, ನಿೇು ಔಟಿಟಸಿದ ಭನ ಮನುನ ನಹನಹಯಕ್  ಭಹಯಲು ಸ ೇಳಲಿ, 

ನಿೇು ೆಂಟಿಮಹಗಿಯುುದು ಫ ೇಡ ಎೆಂದಶ ಟೇ ನಹನು ಸ ೇಳುುದು, ಅಲಲದ  ಅಳ ಭನ  ಸಿಟಿಮಲ ಲೇ 

ಇದ , ಇದು ಸಿಟಿಯಿೆಂದ ತುೆಂಫಹ ದೊಯವಿದ ಮಲಲ, ಬಹನಿಗ  ಆಫಿೇಸ್ ಅಲ ಲೇ ಸತ್ತತಯಹಖುತತದ , 

ನಿಭಖೊ ಡಹಔಟರ್ ಫಳಿ ಸ ೊೇಖಫ ೇಕ್ ೆಂದಯ  ಅಲಿಲ ಷುಲಬಹಖುತತದ " ಎೆಂದ.  

ಲ ೊೇಕ್ ೇಶ್ "ನಹನು ಭಖಳ ಭನ ಖೆಂತೊ ಕೆಂಡಿತ ಸ ೊೇಗಿ ಇಯಲಹಯ , ಅಳು ಫ ೇಕ್ಹದ ರ ಇಲಿಲ 

ಫೆಂದು ಇಯಫಸುದು. ಇನುನ ಷಧಯಔೆೆಂತೊ ನನಗ  ಡಹಔಟರ್ ಅವಯಔತ್  ಇಲಲ, ನಹನು ಆಯ ೊೇಖಯಹಗಿ 

ಇದ ದೇನ , ಅಳನುನ ಕ್ ೇಳಿ ನ ೊೇಡು ಪಿದಯ  ಅಯು ಇಲಿಲ ಫೆಂದು ಇಯಫಸುದು, ಅರಿಗ  ಫಹಡಿಗ  

ಸಣೂ ಉಳಿಮುತತದ . ಆದಯ  ಅಕ್ಷತ್ಹ ಪಿದಯೊ ಅಳ ಖೆಂಡ ಲಿಕಿೆಲಲ" ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿದಯು.  

ಗಿರಿೇಶ್ ಅೆಂದ ೇ ಅಔೆನ ಭನ ಗ  ಸ ೊೇಗಿ ಅಔೆ ಬಹನನುನ, ತೆಂದ ಮ ಫಳಿ ಫೆಂದು ಇಯುತ್ತತೇಯಹ 

ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಅಯು ಮೊದಲು ದದದಯೊ ಗಿರಿೇಶ್ ತ್ಹತಮ ಭಹಡಿದಹಖ ಭನ  ಫಹಡಿಗ  

ಸಣ ಉಳಿಮುತತದ  ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಸಿ ಅಕ್ಷತ್ಹ ಖೆಂಡನನುನ ಪಿಸಿದಳು. 

ಗಿರಿೇಶ್ ನ ಭಮದಮ ನಿಟುಟಸಿಯು ಬಿಟುಟ ಜ್ಭಕನಿಗ  ಸ ೊೇಖು ತಮಹರಿಮಲಿಲ ತ್ ೊಡಗಿದ. ಅತತ 

ಗಿರಿೇಶ್ ಜ್ಭಕನಿಗ  ಸ ೊಯಡುತ್ತತದದೆಂತ್  ಇತತ ಅಕ್ಷತ್ಹ ತನನ ಖೆಂಡನ ಜ ೊತ್  ಫಹಡಿಗ  ಭನ  ಬಿಟುಟ 

ಅನ ಭನ ಗ  ಫೆಂದು ಷ ೇರಿದಳು. ಭಖಳು ಅಳಿಮ ಭನ ಗ  ಫೆಂದಯಲು ಪಿದುದ ಅಳ ತೆಂದ ಗ  

ಷೆಂತಷಹಗಿತುತ. ಕ್ಹಲ ಔಳ ದೆಂತ್  ಅಳಿಮನೊ ಈ ಭನ ಗ  ಸ ೊೆಂದಕ್ ೊೆಂಡು ಷೆಂತ ಭಖನೆಂತ್  

ಅಯ ಆಯ ೈಕ್  ಭಹಡಿದಹಖ ಲ ೊೇಕ್ ೇವರಿಗ  ನಿಜ್ಹಗಿಮೊ ತ್ಹನು ಬಹಖಯೆಂತ ಎೆಂದು 

ಅನಿಸಿಬಿಟಿಟತು.  

ಅನ ೇ ಭನ ಮ ಎಲಲ ಕಚ್ುಕಖಳನುನ ನ ೊೇಡಿಕ್ ೊಳುಳತ್ತತದುದದರಿೆಂದ ಅಕ್ಷತ್ಹಗ  ಭನ  ಫಹಡಿಗ , ಊಟ 

ತ್ತೆಂಡಿ ಕಚ್ುಕ ಎಲಲ ಉಳಿತ್ಹಮಹದಹಖ ಅಳು ಆ ದುಡಡನ ನಲಲ ಔೊಡಿಸಿ ಷೆಂತ ಭನ  
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ಭಹಡಫ ೇಕ್ ೆಂದು ಔನಷು ಕ್ಹಣುತತ ಸಣನ ನಲಲ ಫಹಯೆಂಕ್ಟ ನಲಿಲ ವ ೇಕರಿಸಿಡತ್ ೊಡಗಿದಳು. ಯುಶಖಳು 

ಉಯುಳಿದೆಂತ್  ಗಿರಿೇಶ್ ನ ಒದು ಭುಗಿದು ಅನಿಗ  ಅಲ ಲೇ ೆಂದು ಳ ಳಮ ನೌಔರಿ ಸಿಕಿೆತು.  

ಷುಭಹಯು ಭೊಯು ಶಕಖಳ ನೆಂತಯ ಗಿರಿೇಶ್ ಊರಿಗ  ಫೆಂದು ಅನನುನ ತನನ ಜ ೊತ್ ಮಲ ಲೇ 

ಭೊಯು ತ್ತೆಂಖಳಹದಯೊ ಇಯಲು ಫನಿನ ಎೆಂದು ತ್ಹತಮದೆಂದ ಲ ೊೇಕ್ ೇವಯನುನ ಜ್ಭಕನಿಗ  

ಔಯ ದ ೊಮದ. ಲ ೊೇಕ್ ೇಶ್  ವಿದ ೇವಕ್ ೆ ಸ ೊೇದಮೆೇಲ  ೆಂದು ದನ ಅನ ಯೊಭು ಕಿಲೇನ್ ಭಹಡುತ್ತತದದ 

ಅಕ್ಷತ್ಹಗ  ಔಹಟಿನಲಿಲದದ ಅನ ಫಹಯೆಂಕ್ಟ ನ ಡಿಹಸಿಟ್ ನ ಕ್ ಲು ಕ್ಹಖದ ತರಖಳು ಸಿಕ್ಹೆಖ 

ಅಳು ದೆಂಗಹದಳು. ಅನ ಫಳಿ ಇಶ ೊಟೆಂದು ದುಡಿಡದ ಯೇ, ಈ ದುಡುಡ ತನಗ  ಸಿಔೆಯ  ೆಂದು 

ಳ ಳಮ ಭನ ಮನುನ ಔಟಟಫಸುದಲಲ ೇ ಎೆಂಫ ಆಷ  ಅಳಲಿಲ ಸುಟಿಟಕ್ ೊೆಂಡಿತು. ಆದಯ  ಇಶುಟ 

ಸಣನುನ ಅ ತನಗ  ಕ್ ೊಡುತ್ಹತಯ ಯೇ, ಆ ಫಗ ೆ ಅ ಊರಿಗ  ಫೆಂದ ಮೆೇಲ  ಕ್ ೇಳಿ ನ ೊೇಡಿದಯ  

ಸ ೇಗ  ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಸಿದಳು. 

ಭಯುಗಳಿಗ ಮಲಿಲ ತ್ಹನು ಭದು ಮಹದ ಮೆೇಲ  ಫಹಡಿಗ  ಭನ ಮಲಿಲದಹದಖಲೊ ಅ ೆಂದು 

ದನೂ ದುಡಿಡನ ಅವಯಔತ್  ಇದ ಯೇ ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದದಲಲ. ಕ್ ೊಡುುದಹಗಿದದಯ  ಆಖಲ ೇ ಕ್ ೊಡುತ್ತತದದಯು. 

ಅೆಂದ ಮೆೇಲ  ಈಖ ತ್ಹನು ಕ್ ೇಳಿದಯೊ ಅಯು ಕ್ ೊಡದದದಯ ? ಅದಯ ಫದಲು ತ್ಹನ ೇ ಫಹಯೆಂಕಿಗ  

ಸ ೊೇಗಿ ಷಟಿಕಫಿಕ್ ೇಟ್ ಕ್ ೊಟುಟ ಸಣನುನ ತನನ ಖ್ಹತ್ ಗ  ಗಹಕಯಿಸಿದಯ  ಸ ೇಗ  ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಸಿ 

ೆಂದು ಷಟಿಕಫಿಕ್ ೇಟ್ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಫಹಯೆಂಕಿಗ  ಸ ೊೇಗಿ ಆ ಸಣನುನ ತನನ ಖ್ಹತ್ ಗ  

ಗಹಕಯಿಷಲಹಖುತತದ ಯೇ, ಇದು ತನನ ಷೆಂತ ಅನದುದ ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಳು.  

ಆದಯ   ಫಹಯೆಂಕಿನಯು ಇನುನ ಎಯಡು ತ್ತೆಂಖಳಲಿಲ ಅದಯ ಅಧಿ ಭುಗಿಮುುದರಿೆಂದ ಅದನುನ 

ಈಖಲ ೇ ತ್ ಗ ಮಲಹಖುುದಲಲ, ೆಂದ ೊಮೆಮ ಅಶ ೊಟೆಂದು ದುಡಿಡನ ಅವಯಔತ್  ಇದದಯ  ಅಯು ಫೆಂದು 

ಷಹಿ ಸಹಕಿ ತಭಮ ಖ್ಹತ್ ಗ  ಗಹಕಣ ಮಹದ ಮೆೇಲ  ಫ ೇಕ್ಹದಯ  ನಿಭಮ ಖ್ಹತ್ ಗ  ಗಹಕಣ  

ಭಹಡಫಸುದು. ಲ ೊೇಕ್ ೇಶ್ ಯಯು ಫಹಯೆಂಕಿನಯ ೇ, ಅಯು ನಿಭಗಿದನ ನಲಲ ಸ ೇಳಿಲಲ ೇ ಎೆಂದು 

ವಿಚಹರಿಸಿದಹಖ ಅಕ್ಷತ್ಹಗ  ಭುಜ್ುಖಯಹಗಿ ಅಲಿಲೆಂದ ಸ ೊಯಟಳು. ಅನ ದುಡಡನುನ 

ಡ ಮುುದಹದಯೊ ಸ ೇಗ  ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಷುತತ ಭನ  ಷ ೇರಿದಳು.  
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ಗಿರಿೇಶ್ ಗ  ವಿದ ೇವದಲಿಲ ಳ ಳಮ ನೌಔರಿ ಇದುದದರಿೆಂದ ಅನಿಗ  ಸಣದ ಅವಯಔತ್  ಇಯುುದಲಲ. 

ಆದಯೊ ಅ ಅನಿಗ  ಹಲನುನ ಕ್ ೊಟಟಯ  ನನಗ  ಸಿಖು ದುಡುಡ ಔಡಿಮೆಮಹಗಿ ಭನ  ಔಟಟಲು 

ಷಹಕ್ಹಖುುದಲಲ. ಉಳಿದ ಸಣಕ್ ೆ ಫಹಯೆಂಕಿನಿೆಂದ ಷಹಲ ಡ ಮಫಸುದಹದಯೊ ಅದನುನ 

ತ್ತೇರಿಷಫ ೇಡ ೇ, ತನನ ಖೆಂಡನ ಆದಹಮ ಅಶಟಔಶ ಟೇ, ಅದಯ ಫದಲು ಅನ ಷಹಿಮನುನ ತ್ಹನ ೇ 

ಸಹಕಿ ತನನ ಖ್ಹತ್ ಗ  ಸಣ ಗಹಕಯಿಷಫಸುದಲಲ ೇ ಎೆಂದು ಸ ೊಳ ದದ ದೇ ತಡ ಅನ ಷಹಿಮನುನ 

ಅನುಔಯಣ  ಭಹಡಲು ರಮತ್ತನಷುತ್ಹತ ಔುಳಿತಳು.  

ಕ್ ಲ ೇ ದನಖಳಲಿಲ ಅಳ ರಮತನ ಪಲಿಸಿ ಅನ ಷಹಿಮೆಂತ್  ಅಳಿಗ  ಷಹಿ ಭಹಡಲು ಫೆಂದಹಖ 

ಅಕ್ಷತ್ಹಗ  ತುೆಂಫಹ ಷೆಂತ್ ೊೇಶಹಯಿತು. ಇನುನ ತ್ಹು ಭನ  ಔಟಿಟಷುುದು ಕೆಂಡಿತ ಎೆಂದು 

ಷೆಂತಷದೆಂದ ಎಲಲ ಷಟಿಕಫಿಕ್ ೇಟುಖಳಿಖೊ ಅನೆಂತ್  ಷಹಿ ಸಹಕಿ ಅನ ಚ ಕ್ಟ ಫುಕಿೆನಲೊಲ 

ಷಹಿಖಳನುನ ಸಹಕಿ ದುಡುಡ ತನನ ಖ್ಹತ್ ಗ  ಬಿೇಳುುದನುನ ಔನಷು ಕ್ಹಣುತತ ಡಿಹಸಿಟುಖಳ ಅಧಿ 

ಭುಗಿಮು ತನಔ ಕ್ಹದು ಔುಳಿತಳು.  

ಅನಿಗ  ಅಶಟಯಲಿಲ ತನನ ಡಿಹಸಿಟ್ ಖಳ ನ ನು ಫೆಂದು ಒಡಿ ಫಯದದದಯ  ಷಹಔ ದ ೇಯ ೇ ಎೆಂದು  

ದ ೇಯನುನ ಫ ೇಡಿಕ್ ೊೆಂಡಳು. ಅಕ್ಷತ್ಹ ತನನ ಖೆಂಡನಿಖೊ ಈ ಫಗ ೆ ಖುಟುಟ ಬಿಟುಟ ಕ್ ೊಡಲಿಲಲ. ಮೊದಲು 

ತನನ ಖ್ಹತ್ ಗ  ಸಣ ಫಯಲಿ ಆಮೆೇಲ  ಸ ೇಳಿದಯಹಯಿತು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಳು. 

ಅಧಿ ಭುಗಿದ ದನ ಫೆಂದಹಖ ಎಶ ಟೇ ಧ ೈಮಕದೆಂದದದಯೊ ಅಕ್ಷತ್ಹಗ  ಕ್ ೈಕ್ಹಲು ನಡುಔ 

ವುಯುಹಯಿತು. ತ್ಹನು ಸಿಕಿೆ ಸಹಕಿಕ್ ೊೆಂಡಯ  ಏನು ಭಹಡುುದು. ತನನ ಭಮಹಕದ ಯೇ 

ಸ ೊೇಖುುದಲಲ, ಹಿೇಗ  ಭಹಡು ಫದಲು ಅನನ ನೇ ಕ್ ೇಳ ೄೇಣ ೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಳು. ಆದಯ  

ಭಯುಕ್ಷಣ ೇ ಭನಷುಾ ಫದಲಿಸಿ ಅ ತ್ಹನು ಫದುಕಿಯುಯ ಖೊ ಹಲು ಭಹಡಿಕ್ ೊಡುುದಲಲ 

ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿದಯ  ತ್ಹನು ಭನ  ಔಟಿಟಷು ಔನಷು ಔನಷಹಗ ೇ ಉಳಿಮುತತದ  ಅದಯ ಫದಲು ಇದ ೇ 

ಷರಿ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಳು.  

ಆದಯ  ಫಹಯೆಂಕ್ಟ ಸತ್ತತಯ ಫಯುತ್ತತದದೆಂತ್  ಭತ್ ತ ಅಳ ಎದ  ಫಡಿತ ತ್ತೇರ ಜಹಸಿತಮಹಯಿತು. 

ತ್ಹನ ೇನ ೊೇ ಅನ ಷಹಿ ನಔಲು ಭಹಡಿ ಸಹಕಿದ ದೇನ . ಆದಯ  ಫಹಯೆಂಕ್ಟ ನರಿಗ  ಷೆಂವಮ ಫೆಂದಯ  
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ಏನು ಭಹಡಲಿ ಎೆಂದು ಅಳಿಗ  ಬಮಹಯಿತು. ಮೆೈಯಲಹಲ ಫ ರಿನಿೆಂದ ತ್ ೊೇಮುದ ಸ ೊೇಯಿತು. 

ತ್ಹನು ಇಶ ೊಟೆಂದು ಸ ದರಿದಯ  ಅರಿಗ  ತನನ ಮೆೇಲ  ಷೆಂವಮ ಫಯುುದು ಕೆಂಡಿತ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಅಲ ಲೇ ಇದದ ಐಸ್ ಕಿರೇೆಂ ಹಲಕರ್ ಗ  ನುಗಿ ೆ ಎಯಡು ಐಸ್ ಕಿರೇೆಂ ಕ್ ೊೆಂಡು ಸಹನಿಮೆಂತ್ತರತ 

ಕ್ ೊೇಣ ಮಲಿಲ ಔೊತು ತ್ತನುನತತ ಇಯುಹಖ, ತ್ಹನ ೇನು ಫ ೇಯ ಮಯ ಸಣ ತ್ ಗ ಮುತ್ತತಲಲ, ಅಯು ನನನ 

ಷೆಂತ ಅ. ಅಯ ನೆಂತಯ ನನಖೊ ಅದರಲಿಲ ಹಲಿದ ಮಲಲ  ಎೆಂದು ತನಗ  ತ್ಹನ ೇ ಷಭಹಧಹನ 

ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡಹಖ  ಅಳಲಿಲದದ ಬಮ ಔಡಿಮೆಮಹಗಿ ಷಸಜ್ ಸಿಥತ್ತಗ  ಭಯಳಿದಳು. ನೆಂತಯ ಅಲಿಲೆಂದ 

ಫಹಯೆಂಕ್ಟ ನತತ ನಡ ದಳು.  

ಫಹಯೆಂಕ್ಟ ನರಿಗ  ಷಟಿಕಫಿಕ್ ೇಟುಖಳನುನ ಕ್ ೊಟುಟ ಅಯನ ನೇ ಖಭನಿಷುತತ ನಿೆಂತಳು. ಅಯು ಎಲಲ ಷರಿ 

ಇದ . ಆದಯ  ಇಶ ೊಟೆಂದು ದ ೊಡಡ ಮೊತತದ ಸಣನುನ ಮಹಕ್  ತ್ ಗ ಮುತ್ತತದದೇರಿ ಎೆಂದಹಖ ಅಕ್ಷತ್ಹ 

ನಹು ಭನ  ಔಟಿಟಷುತ್ತತದ ದೇ . ಅದಕ್ ೆ ಅ ಷಸಹಮ ಭಹಡಿತದಹದಯ  ಎೆಂದಳು. ಆದಯ  ಅಯ ೇಕ್  

ಫಯಲಿಲಲ ಎೆಂದು ಅಯು ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಅಯು ವಿದ ೇವದಲಿಲದಹದಯ . ಅರಿಗ  ಷಧಯಔೆೆಂತೊ 

ಫಯಲಹಖುುದಲಲ ಎೆಂದು ನನಗ ೇ ತ್ ಗ ಮಲು ಸ ೇಳಿದಹದಯ  ಎೆಂದ ಮೆೇಲ  ಫಹಯೆಂಕಿನಯು ಎಲಲ 

ಸಣೂ ಲ ೊೇಕ್ ೇವಯ ಖ್ಹತ್ ಗ  ಗಹಕಣ  ಭಹಡಿದಹಖ ಅಕ್ಷತ್ಹ ನಿಟುಟಸಿಯು ಬಿಟುಟ ಭನ ಗ  ಫೆಂದಳು. 

ಇನುನ ಅ ಫಯು ಷಲ ಭುೆಂಚ  ಸಣನುನ ನನನ ಖ್ಹತ್ ಗ  ಗಹಕಣ  ಭಹಡಿಷಫ ೇಔು, ಖಡಿಬಿಡಿ 

ಭಹಡಿದಯ  ಫಹಯೆಂಕ್ಟ ನರಿಗ  ಷೆಂವಮ ಫಯಫಸುದು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಳು. ಕ್ ಲು ದನ ಬಿಟುಟ ಅನ 

ಖ್ಹತ್ ಮಲಿಲದದ ಸಣನ ನಲಲ ತನನ ಖ್ಹತ್ ಗ  ಗಹಕಣ  ಭಹಡಿಷಲು ಫಹಯೆಂಕಿಗ  ಸ ೊೇದಳು. ಗಹಕಣ  

ಭಹಡಿಸಿ ಭನ ಗ  ಫೆಂದಹಖ ನ ೊೇಡಿದಯ  ಅ ಫೆಂದದದಯು! ಅಯನುನ ಔೆಂಡು ಅಕ್ಷತ್ಹ ಸುಲಿ 

ನ ೊೇಡಿದಯೆಂತ್  ಫ ಚಿು ಬಿದದಳು. ಅ ಸ ೇಗ  ಇಶುಟ ಫ ೇಖ ಫೆಂದಯು. ಭೊಯು ತ್ತೆಂಖಳಿಗ ೆಂದು 

ಸ ೊೇದಯು ಮೊದಲ ೇ ಮಹಕ್  ಫೆಂದಯು ಎೆಂದು ಅಚ್ುರಿಮಹಗಿ ಅಯನ ನೇ ಕ್ ೇಳಿದಳು.   

ತನಗ  ಅಲಿಲಮ ಆಸಹಯ, ಸ  ತನಗ  ಖೆಲಿಲಲಹದದರಿೆಂದ ಅಲಿಲ ಇಯಲಹಯದ  ಫ ೇಖ ಫೆಂದುಬಿಟ ಟ. 

ಫೇನ್ ಔೊಡ ಭಹಡಲು ಷಭಮ ಸಿಖಲಿಲಲ, ಇದದಕಿೆದದೆಂತ್  ಸ ೊಯಟು ಫಯಲು ಕ್ಹಯಣ ಗಿರಿೇವನ 

ಆಫಿೇಸಿನ ಫಿಯು ಬಹಯತಕ್ ೆ ಫಯುರಿದದಯು. ಆದಯ  ಕ್ ೊನ ೇ ಖಳಿಗ ಮಲಿಲ ಅರಿಗ  
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ಫಯಲಹಖುುದಲಲ ೆಂದು ಆ ಟಿಕ್ ೇಟನುನ ನಭಗ  ಕ್ ೊಟಟಯು. ಸಹಗಹಗಿ ನನನ ರಮಹಣ ದಢೇರ್ 

ಆಗಿಬಿಟಿಟತು ಎೆಂದಯು. ಅಕ್ಷತ್ಹ ಅರಿಗ  ಕ್ಹಫಿ ತ್ತೆಂಡಿ ಕ್ ೊಟುಟ ಉಚ್ರಿಸಿದಳು.  

ಅ ಆ ಡಿಹಸಿಟ್ ಖಳ ಯ್ಕೇಚ್ನ ಯಿೆಂದಲ ೇ ಫ ೇಖ ಫೆಂದಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು ಅಕ್ಷತ್ಹಗ  ಷೆಂವಮ 

ಭೊಡಿತು. ನಹಳ ನ ೇ ಅ ಫಹಯೆಂಕ್ಟ ಗ  ಸ ೊೇದಯ  ಏನು ಭಹಡುುದು, ಎಲಲ ಸಣ ನನನ ಖ್ಹತ್ ಗ  

ಗಹಕಯಿಸಿದ  ಎೆಂದು ಗ ೊತ್ಹತದಯ  ಏನು ಸ ೇಳಫಸುದು. ತನನ ಭಮಹಕದ  ಸ ೊೇಖುತತದಲಲ ೇ, 

ಫಹಯೆಂಕ್ಟ ನರಿಖೊ ತ್ಹನು ಮೊೇಷ ಭಹಡಿದುದ ತ್ತಳಿಮುತತದಲಲ ೇ, ಆಮೆೇಲ  ನನನ ಮೆೇಲ  ಕ್ ೇಷು 

ಸಹಕಿದಯ  ಏನು ಭಹಡುುದು ಎೆಂದ ಲಲ ಯ್ಕೇಚ್ನ  ಫೆಂದು ಚ್ಡಡಿಸಿದಳು. ಅಳಿಗ  ಏನು 

ಭಹಡುುದ ೆಂದು ತ್ತಳಿಮದಹಯಿತು. ಅನಿಗ  ಈ ವಿಶಮ ಗ ೊತ್ಹತಖದ ಸಹಗ  ಏನು ಭಹಡುುದು 

ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಸಿ ಕ್ ೊನ ಗ  ಏನ ೊೇ ನಿಧಹಕಯಕ್ ೆ ಫೆಂದಳೆಂತ್  ನಿಟುಟಸಿಯು ಬಿಟಟಳು. 

ಆ ದನ ಲಲ ಅಕ್ಷತ್ಹ ತ್ಹನು ಭಹಡುತ್ತತಯುುದು ಷರಿಯೇ, ಇದು ಬಿಟಟಯ  ತನಗ  ಫ ೇಯ  ದಹರಿಯಿಲಲ ೇ 

ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಷುತತ ಭೆಂಕ್ಹಗಿ ಬಿಟಟಳು. ಖೆಂಡ ಮಹಕ್  ಭೆಂಕ್ಹಗಿದದೇಮಹ ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಹಖಲೊ, 

ಏನಿಲಲ ಷಲ ತಲ ನ ೊೇು ಅಶ ಟೇ ಎೆಂದಳು. ಅತುತ ಯಹತ್ತರ ಅ ಭಲಖುಹಖ ಅರಿಗ  ತ್ಹನ ೇ 

ಷತಃ ೆಂದು ಲ ೊೇಟ ಸಹಲಿಗ  ಕ್ ಲು ನಿದ ದ ಭಹತ್ ರಖಳನುನ ಷ ೇರಿಸಿ ಔುಡಿಮಲು ಕ್ ೊಟುಟ ಅಯನ ನೇ 

ನ ೊೇಡುತ್ಹತ ನಿೆಂತುಬಿಟಟಳು. ಅ ಭಲಗಿದ ಮೆೇಲ  ಅಳು ತನನ ಯೊಮಿಗ  ಸ ೊೇಗಿ 

ಭಲಗಿಕ್ ೊೆಂಡಳು.  

ಯೊಮಿಗ  ಫೆಂದ ಮೆೇಲ  ಅಳಿಗ  ತನನ ಔೃತಯದ ಫಗ  ೆ ವಹುತ್ಹತಹಖತ್ ೊಡಗಿತು. ಏನ ೇ ಆಖಲಿ, 

ಅಯು ತನನ ಅ. ಅರಿಗ  ತ್ಹನು ಈ ರಿೇತ್ತ ಭಹಡಫಹಯದತುತ, ಅದಯ ಫದಲು ತ್ಹನು ಭನ  

ಔಟಟಲು ಷಸಹಮ ಭಹಡಿ ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಫ ೇಕಿತುತ, ತ್ಹನು ದ ೊಡಡ ತು ಭಹಡಿಬಿಟ ಟ ಎೆಂದು 

ದಹದಡಿದಳು. ಷುಭಹಯು ಸ ೊತುತ ಸಹಸಿಗ ಮಲಿಲ ನಿದ ದಯಿಲಲದ  ಸಹಗ ೇ ಸ ೊಯಳಹಡಿದಳು. 

ಅಶಟಯಲಿಲ ಅಳ ಅ, ಮಹಔಭಮ ಹಿೇಗ  ಭಹಡಿದ  ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದ ಸಹಗಹಯಿತು. ಅಕ್ಷತ್ಹ ಫ ಚಿು 

ಬಿದುದ, ಅ ಷತ್ತತಲಲ ೇ ಎೆಂದು ಆವುಮಕಹಗಿ ಎದುದ ನ ೊೇಡಿದಯ  ಮಹಯೊ ಇಯಲಿಲಲ. ಅಹ 

ಫದುಕಿಯಫಸುದ ೇ, ತ್ಹನು ಭಹಡಿದ ತುಖಳನುನ ಸ ೇಳಿಕ್ ೊೆಂಡು ತನನನುನ ಕ್ಷಮಿಷು ಎೆಂದು 
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ಕ್ ೇಳಿಕ್ ೊಳಳಫ ೇಔು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಅನ ಯೊಮಿನತತ ಧಹವಿಸಿದಳು. ಫಹಗಿಲು ತ್ ಯ ದು ನ ೊೇಡಿದಹಖ 

ಲ ೊೇಕ್ ೇಶ್ ಸಹಸಿಗ ಮಲಿಲ ನಿವುಲಯಹಗಿ ಭಲಗಿದದಯು. ಅಕ್ಷತ್ಹ ಅಯ ಭೊಗಿನ ಫಳಿ ಕ್ ೈಯಿಟುಟ 

ಉಸಿಯಹಡುತ್ತತದಹದಯ ಯೇ ಎೆಂದು ನ ೊೇಡಿದಳು. ಉಸಿಯಹಡುತ್ತತಲಲ ೆಂದು ಖ್ಹತ್ತರಮಹದಹಖ ಅಹ 

ಎೆಂದು ಚಿೇರಿದಳು.  

ಅಳು ಚಿೇರಿದ ಷದದಗ  ಅಳ ಖೆಂಡ ಒಡಿ ಫೆಂದ. ಭಹ ಇದದಕಿೆದದೆಂತ್  ತ್ತೇರಿಕ್ ೊೆಂಡಿದುದ ಅನಿಗ  

ನೆಂಫಲು ಷಹಧಯಹಖಲಿಲಲ. ಅಕ್ಷತ್ಹ ಗಿರಿೇವನಿಗ  ಫೇನ್ ಭಹಡಿ ಅ ತ್ತೇರಿಕ್ ೊೆಂಡ ವಿಶಮ 

ತ್ತಳಿಸಿದಳು. ಭಹಯನ ಮ ದನ ಗಿರಿೇಶ್ ಫೆಂದು ಕ್ ೊನ ಮ ಫಹರಿಗ  ಅನ ದವಕನ ಭಹಡಿ ಅಯ 

ಅೆಂತಯಕಿರಯಖಳನ ನಲಲ ನ ಯ ೇರಿಸಿದ.  

ನೆಂತಯ ಆಯ ೊೇಖಯಹಗಿದದ ಅ ಇದದಕಿೆದದೆಂತ್  ಷತ್ತತದಹದದಯೊ ಸ ೇಗ  ಎೆಂದು ಅನಿಗ  

ಅನುಭಹನಹಯಿತು. ಆದಯೊ ಮಷಹಾದ ಮೆೇಲ  ಮಹಹಖ ಷಹು ಫಯುತತದ  ಎೆಂದು 

ಸ ೇಳಲಹಖುುದಲಲ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಷುಭಮನಹದ. ನೆಂತಯ ಅಕ್ಷತ್ಹ ಫಳಿ ಭಹತನಹಡುತತ 

ಔುಳಿತ್ತದಹದಖ ಅ ಊರಿಗ  ಒಡಿ ಫೆಂದದುದ ಅಯ ಡಿಹಸಿಟುಖಳ ಅಧಿ ಭುಗಿದದದರಿೆಂದ ಅದನುನ 

ನಿನಗ  ಭನ  ಔಟಟಲು ಷಸಹಮಹಖಲಿ ಎೆಂದು ಕ್ ೊಡಲು ಫೆಂದದದಯು. ಅಯ ಡಿಹಸಿಟ್ ಖಳನ ನಲಲ 

ಎಲಲ ನಿೇನ ೇ ತ್ ಗ ದು ಭನ  ಔಟಟಲು ಉಯ್ಕೇಗಿಸಿಕ್ ೊ ಎೆಂದಹಖ ಅಕ್ಷತ್ಹಗ  ನಿೆಂತ ನ ಲ ೇ 

ಔುಸಿದೆಂತ್ಹಯಿತು. 
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10. ಕ್ ೊನ ಮ ಬ ೇಟಿ 

 

ಯವಿ ಅೆಂದು ಮಹುದ ೊೇ ಕ್ ಲಷದ ನಿಮಿತತ ಭುೆಂಫ ೈಗ  ಯ ೈಲಿನಲಿಲ ರಮಹಣಿಷುತ್ತತದದ. 

ಭಳ ಗಹಲಹದದರಿೆಂದ ಸ ಚ್ುು ಜ್ನರಿಯಲಿಲಲ. ಅನ ಎ.ಸಿ ದಜ ಕಮಲಿಲ ಅನು ಫಿನ ೇ ಇದದ. ಭುೆಂದ  

ಮಹಯಹದಯೊ ಫಯಫಸುದು ಎೆಂಫ ನಿರಿೇಕ್ಷ ಮಲಿಲ ತನನ ಫೇನ್ ನಲಿಲ ಭಖನಹಗಿ ಬಿಟಟ. ಯಹತ್ತರಮಹದ 

ಮೆೇಲ  ಊಟ ಭಹಡಿ ತನನ ಫಹಯಖನುನ ತನನ ಫದಗ   ಇರಿಸಿ ಅದಕ್ ೆ ಬಿೇಖ ಸಹಕಿದ. ಮಹಯಹದಯೊ 

ಫೆಂದಯ  ಗ ೊತ್ಹತಖಲಿ ಎೆಂದು ಫಹಗಿಲಿಗ  ಭುಕ ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡು ಭಲಗಿದ. ಯ ೈಲಿನ ತಟಟ ವಫದ 

ಅನಿಗ  ಜ ೊೇಖುಳ ಸಹಡಿದೆಂತ್ಹಗಿ ಔಣುಣ ಭುಚಿು ಭಲಗಿಕ್ ೊೆಂಡ.   

ಷುಭಹಯು ಅಧಕ ಯಹತ್ತರಮಹಗಿಯಫಸುದು, ಯ ೈಲು ಕಿಯರನ  ವಫದ ಭಹಡುತ್ಹತ ನಿೆಂತು ಬಿಟಿಟತು. ಯವಿಗ  

ಎಚ್ುಯಹಗಿ ಯ ೈಲು ಮಹಕ್  ನಿೆಂತ್ತಯಫಸುದು, ಮಹುದಹದಯೊ ಷ ಟೇವನ್ ಫೆಂದತ್ ೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಕಿಟಕಿ ತ್ ಯ ದು ಇಣುಕಿ ನ ೊೇಡಿದ. ಆದಯ  ಷುತತಲೊ ಔತತಲು ಭುತ್ತತಕ್ ೊೆಂಡಿದದರಿೆಂದ ಅನಿಗ ೇನೊ 

ಕ್ಹಣಿಷಲಿಲಲ. ಮಹಯಹದಯೊ ದಯ ೊೇಡ ಕ್ ೊೇಯಯು ಫಲತ್ಹೆಯಹಗಿ ಯ ೈಲನುನ ನಿಲಿಲಸಿಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂಫ 

ಯ್ಕೇಚ್ನ  ಫಯುತತಲ ೇ ಆತೆಂಔದೆಂದ ಅನ ಕ್ ೈ ತನನ ಫಹಯಗಿನತತ ಸ ೊೇಯಿತು. ಅಥಹ 

ಸಳಿಮಲ ಲೇನಹದಯೊ ಷಭಷ ಯ ಇದುದ ಯ ೈಲಿನ ಸಿಫಿೆಂದ ಯ ೈಲನುನ ನಿಲಿಲಸಿಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು ಅನಿಸಿ 

ಮೆಲಲನ  ಫಹಗಿಲು ತ್ ಯ ದು ಫಗಿ ೆನ ೊೇಡಿದ. ಮಹಯೊ ಕ್ಹಣಿಷಲಿಲಲ. ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಭಳ  ಷುರಿಮುತ್ತತತುತ. 

ಭಳ ಮಲಿಲ ನ ನ ದಯ  ತನಗಹಖುುದಲಲ ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಭಯಳಿ ಫೆಂದು ಫಹಗಿಲು ಸಹಕಿ ಭತ್ ತ 

ಭಲಗಿಕ್ ೊೆಂಡ.  

ಯ ೈಲು ಸ ೊಯಟ ಸ ೊಯತು ನಿದ ದ ಫಹಯದು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಯವಿ ಫೇನ್ ಕ್ ೈಗ ತ್ತತಕ್ ೊೆಂಡ. ಆದಯ  ನ ಟ್ 

ಕ್ಟಕ ಇಯಲಿಲಲ. ಅದನುನ ಹಹಷು ಜ ೇಬಿಗ  ಷ ೇರಿಸಿ ಔಣುಣಿ ಚಿು ಭಲಗಿಕ್ ೊೆಂಡ. ಆಖಲ ೇ ಯ ೈಲು 

ಸ ೊಯಟಿತುತ. ನಿದ ದಮ ಭೆಂಯು ಸತ್ತತದನಿಗ  ಏನ ೊೇ ಷದಹದದೆಂತ್ಹಗಿ ಔಣುಣ ತ್ ಯ ದ. ನ ೊೇಡಿದಯ  

ಭಳ ಮಲಿಲ ತ್ ೊೇಮುದ ಸ ೊೇದ ಮುಔನ ೊಫಿ ಅಲಿಲ ನಿೆಂತ್ತದದ! ಯವಿಗ  ಆವುಮಕಹಯಿತು, ಇನು 
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ಮಹಹಖ ಫೆಂದ? ಇಲಿಲ ಮಹ ಷ ಟೇವನ್ ಔೊಡ ಇಲಲ ಎೆಂದು ಗಹಫರಿಮಹಗಿ ಎದುದ ಔುಳಿತು ಲ ೈಟ್ 

ಸಹಕಿದ ನ ೊೇಡಿದಯ  ತನನ ಚ್ಡಿಡ ದ ೊೇಸ್ತ ವಹಯಭ ನಿೆಂತ್ತದದ!   

ಅನ ತಲ ಯಿೆಂದ, ಮೆೈಯಿೆಂದ ನಿೇಯು ಜಿನಖುತ್ತತತುತ. "ಸ ೇ ವಹಯಭ ನಿೇನ ೇನ ೊೇ ಇಲಿಲ" ಎೆಂದ. 

ವಹಯಭ, "ನಿನಗ ೊೇಷೆಯ ಫೆಂದ  ಔಣ ೊೇ, ನಿೇನು ಯ ೈಲು ಸತ್ತತದುದ ನ ೊೇಡಿದ ದ. ಆದಯ  ನಹನು ಷ ಔೆಂಡ್ 

ಕ್ಹಲಸಿನಲಿಲದ ದ. ಈಖ ಯ ೈಲು ನಿೆಂತ್ಹಖ ನಿನನನುನ ಭಹತನಹಡಿಷ ೊೇಣ ಅೆಂತ ಅನಿಸಿತು ಅದ ೆ ಫೆಂದ " 

ಎೆಂದಹಖ ಯವಿ ಎದುದ ಷೆಂತಷದೆಂದ ಅನನುನ ಆಲೆಂಗಿಸಿಕ್ ೊಳಳಲು ಅನತತ ಧಹವಿಸಿದ.  

ಆದಯ  ವಹಯಭ, "ಲ ೇ ಸತರ ಫಯಫ ೇಡ ೊೇ ಭಳ ೇಲಿ ನ ನಿದದನಿ ನಿೆಂಗ  ಶೇತ ಫ ೇಖನ  ಫಯುತ್ ತ" ಎೆಂದು 

ಯವಿಮನುನ ತಡ ದ. "ನನನ ಫಗ ೆ ಎಲಲ ಜ್ಞಹಔ ಇದ  ನಿೆಂಗ , ಎಶುಟ ಶಕಹಯಿತ್ ೊೇ ನಿನನನುನ ನ ೊೇಡಿ, 

ಅಯೊಕ್ ೊೆಮೆಮ ಫೇನ್ ನಲಿಲ ಭಹತ್ಹಡಿದಶ ಟೇ. ಕ್ ಲಷ ಸಿಔೆ ಮೆೇಲ  ನಿೇನು ಭುೆಂಫ ೈಗ  ಸ ೊೇದ . 

ನಹನು ಫ ೆಂಖಳೄರಿಗ  ಸ ೊೇದ . ನಹನು ಊರಿಗ  ಫೆಂದಯೊ ನಿೇನು ಸಿಗಹತ ಇಯಲಿಲಲ, ಆಮೆೇಲ  ನಿನನ 

ಭದ ೇಲಿ ಭಹತರ ನ ೊೇಡಿದುದ. ಸ ೇಗಿದದೇಮಹ, ಏನು ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡಿದದೇಮಹ" ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದ ಯವಿ 

ವಹಯಭನ ಫಗ  ೆತ್ತಳಿದುಕ್ ೊಳಳಲು ಉತುಾಔನಹದ.  

ಆದಯ  ವಹಯಭ ತನನ ಫಗ ೆ ಸ ೇಳಿಕ್ ೊಳಳದ , "ನಿೇನು ಏನು ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡಿದದೇಮ. ಭದ  

ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡಿಲಲ ಅೆಂತ ಕ್ ೇಳ ದ. ಏನು ಲವ್ ಪ ೈಲುಯಯಹ ಅಥಹ ಫ ೇಯ ೇನಹದಯೊ ಕ್ಹಯಣನಹ" ಅೆಂತ 

ಔಣುಣ ಮಿಟುಕಿಸಿದ. "ಸಹಗ ೇನಿಲ ೊೇ ಭದ ಗ  ಟ ೈಮ್ ಎಲಿಲದ ಯ್ಕೇ, ನಿೆಂಗ ೊತ್ ತೇ ಇದ ಮಲಲ, ಇಫಿಯು 

ಅಔೆೆಂದಯು, ಇಫಿಯು ತೆಂಗಿಮರಿಯ ೊೇಹಖ ನಹನು ಸ ೇಗ ೊೇ ಭದು  ಭಹಡಿಕ್ ೊಳ ೄಳೇದು. ಆಯು 

ತ್ತೆಂಖಳ ಹಿೆಂದ  ಅಶ ಟೇ ಕ್ ೊನ  ತೆಂಗಿ ಭದ  ಭುಗಿಸಿ ನಿಟುಟಸಿಯು ಬಿಡಹತ ಇದದೇನಿ. ಅ ನಿಭಮನ ಗ  

ಆಭೆಂತರಣ ತರ ಕ್ ೊಟಿಟದುರ ಅೆಂತ ಸ ೇಳಿದುರ. ಆದಯೊ ನಿೇಹಯಯೊ ಫಯಲ ೇ ಇಲಲ. ನಿೇನೆಂತೊ 

ಮಹಯ ಭದ ಖೊ ಫೆಂದಲಲ. ಅದಯ ಫಗ  ೆವಿಚಹರಿಷ ೊೆಫ ೇಔು ಅೆಂತ್ತದ ದ. ಆದ ರ ಭದು  ಭುಗಿಮುತತಲ ೇ 

ಅ ಅಭಮನ ಔಕ್ ೊಕೆಂಡು ಫ ೆಂಖಳೄರಿಗ  ಫೆಂದಿಟ ಟ, ಅದ ೆ ಟ ೈಮ್ ಸಿಕಿೆಲಲ. ಈಖಲಹದಯೊ ಸ ೇಳ ೄೇ, 

ಮಹಕ್ ೊೇ ನನನ ಔಡ ೇ ತೆಂಗಿ ಭದು ಗ  ಫೆಂದಲಲ" ಎೆಂದು ಯವಿ ವಹಯಭನನುನ ತಯಹಟ ಗ  

ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡ. ಆದಯ  ವಹಯಭ ಭಹತನಹಡದ  ಷುಭಮನ  ಔುಳಿತ್ತದದ.  
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ಯವಿಗ  ಯ್ಕೇಚ್ನ ಮಹಯಿತು, ಇನು ಮಹಕ್  ಭಹತನಹಡುತ್ತತಲಲ. ಏನಹದಯೊ ಷಭಷ ಯ ಇಯಫಸುದ ೇ 

ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಎದುದ ಅನ ಸತ್ತತಯ ಸ ೊೇದ. ತಕ್ಷಣ ವಹಯಭ ಷಲ ದೊಯ ಷರಿದು, "ನಹನು 

ಸ ೊಯಟಿದ ದ ಔಣ ೊೇ, ಆದ ರ ಅದಯ ನಡು  ಏನ ೊೇ ಅಜ ಕೆಂಟ್ ಕ್ ಲಷ ಫೆಂದು ಬಿಡುತ. ಸಹಗಹಗಿ 

ಫಯ ೊೇಕ್ಹಗಿಲಲಲ. ಅದು ಬಿಡು, ನಿನನ ಭದು  ಷಧಯದಲಿಲದ  ಅೆಂದೆಂತ್ಹಯಿತು. ಆದ ರ ನಿನನ ಭದು ಗ  

ನೆಂಗ  ಫಯ ೊೇಕ್ಹಗ ೊೇದಲಲ ಔಣ ೊೇ" ಎೆಂದು ಷ ಮೊೇಯ  ಸಹಕಿದ.   

"ಮಹಕ್ ೊೇ ಫಯ ೊೇಕ್ಹಖಲಲ, ನಹನು ನಿನನ ಭದು ಗ  ಫೆಂದದದೇನಿ, ನಿೇನೊ ಫಯಫ ೇಔು. ಅದ ೇನ ೇ 

ಕ್ ಲಷ ಇದೊರ ಬಿಟುಟ ಫಯಫ ೇಔು ಅಶ ಟೇ" ಎೆಂದು ಅಧಿಕ್ಹಯದೆಂದ ಸ ೇಳಿದ ಯವಿ. ಆದಯ  ವಹಯಭ 

ಭಹತರ, "ಇಲಲ ಔಣ ೊೇ ನಹನು ತುೆಂಫಹ ದೊಯ ಸ ೊೇಗಿತದದೇನಿ. ಭದ ೇಖೆಂತೊ ಕೆಂಡಿತಹಗಿ 

ಫಯ ೊೇಕ್ಹಗ ೊೇಲಲ ನನನನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡ ೊೇ" ಎೆಂದು ಖಟಹಗಿ ಭಹತನಹಡಿದ.  

ಯವಿ ಷಭಹಧಹನದೆಂದ, "ಈಹಖ ಮಹಕ್  ನಹು ಜ್ಖಳ ಭಹಡ ೊೇದು. ನನನ ಭದು  ಇನೊನ ಫಿಕ್ಟಾ 

ಆಗಿಲಲ. ಆಮೆೇಲ  ವಿಚಹರಿಷ ೊೆೇತ್ತೇನಿ ನಿನನನುನ, ಅದ ಲಲ ಬಿಡು ಸ ೇಗಿದ  ಲ ೈಫು, ಈಗ ೇನು 

ಭಹಡಿತದದಮಹ"  ಎೆಂದ. ವಹಯಭ "ಏನೊ ಭಹಡಹತ ಇಲಲ ಔಣ ೊೇ" ಎೆಂದಹಖ ಯವಿಗ  ಆಘಾತಹಗಿ, 

"ಏನ ೊೇ ಸಹಖೆಂದ ರ, ಭದು ಮಹಗಿದದೇಮಹ ಷೆಂಷಹಯ ನ ೊೇಡ ೊೆೇಫ ೇಔಲ" ಎೆಂದಹಖ ವಹಯಭ, 

"ಕ್ ಲಾಕ್ ೆೇನ ೊೇ, ೆಂದು ಸ ೊೇದ ರ ಇನ ೊನೆಂದು ಸಿಖುತ್ ತ. ಜಿೇನದಲಿಲ ಮಹುದೊ ವಹವತ ಅಲಲ ಅಭಮ, 

ಷೆಂಷಹಯ, ಜಿೇನ ಅೆಂತ್ ಲಲ ದಹದಡಿತೇವಿ ಮಹಹಖ ಅದನ ನಲಲ ಬಿಟುಟ ಸ ೊೇಗಿತೇವೇ ಗ ೊತ್ ತೇ ಆಖಲಲ" 

ಎೆಂದು ಭತ್ ತ ಖಟಹಗಿ ಭಹತನಹಡಿದ. ಆಖ ಯವಿ, "ಮಹಕ್ ೊೇ ತುೆಂಫಹ ಫ ೇಜಹಯು 

ಭಹಡ ೊೆೆಂಡಿದದೇಮ. ಕ್ ಲಷ ಸ ೊೇದ ರ ಸ ೊೇಗಿಲ ಬಿಡು. ಅನ ಹಯಹಯಹನ ೇ ನ ೊೇಡ ೊೆಳ್ 

ಫಸುದಲ" ಎೆಂದ,  ವಹಯಭ ಭಹತನಹಡಲಿಲಲ.  

ವಹಯಭನ ತೆಂದ ಗ  ಊರಿನಲಿಲ ದ ೊಡಡ ಕಿಯಹಣಿ ಅೆಂಖಡಿ ಇತುತ. ಆದಯೊ ಅ ಭಖನ ನಡು  

ಮಹಹಖಲೊ ತಔಯಹಯು ಇದದದದರಿೆಂದ ವಹಯಭ ಭುೆಂಫ ೈಗ  ಸ ೊೇಗಿದದ. ಅಲಿಲ ಸ ೊೇಟ ಲ ೊೆಂದಯಲಿಲ 

ಭಹಯನ ೇಜ್ರ್ ಆಗಿ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡುತ್ತತದದ. ಳ ಳ ಕ್ ಲಷ, ಳ ಳ ಷೆಂಫಳ ಅೆಂತ್ ಲಲ ಸ ೊಖಳಹತ ಇದದನ 

ಕ್ ಲಷ ಸ ೊೇಗಿದಹದದಯೊ ಸ ೇಗ , ಅಥಹ ಇನ ೇ ಬಿಟಟನ ೊೇ, ಈಖ ಕ್ ೇಳಿದಯ  ಭತ್ ತ ಫ ೇಜಹಯು 

ಟುಟಕ್ ೊಳಳಫಸುದು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು "ಷರಿ ನಿನನ ನೆಂಫರ್ ಕ್ ೊಡು, ನಿನನ ಸಳ ಮ ನೆಂಫರ್ ತ್ಹಗಹತ 
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ಇಲಲ" ಎೆಂದ ಯವಿ. ವಹಯಭ, ‚ಸ ೇ ನಹನಿಯ ೊೇ ಔಡ  ಷರಿಮಹಗಿ ನ ಟ್ ಕ್ಟಕ ಇಲ ೊೇ‛ ಎೆಂದಹಖ  ಯವಿ 

ಅನನ ನೇ ದುಯುಖುಟಿಟ ನ ೊೇಡುತತ, ಈಖ ನಿನನ ನೆಂಫರ್ ಕ್ ೊಡಿತಯ್ಕೇ ಇಲ ೊೇ ಎೆಂದು 

ಅಧಿಕ್ಹಯಮುತಹಗಿ ಕ್ ೇಳಿದಹಖ  ವಹಯಭ ತನನ ನೆಂಫರ್ ನಿೇಡಿದ.  

ಅಶಟಯಲಿಲ ಯ ೈಲು ಮಹುದ ೊೇ ಷ ಟೇವನ್ ಗ  ಫೆಂದು ನಿೆಂತ್ತತುತ, "ನಹನು ಸ ೊೇಗಿತೇನಿ ಔಣ ೊೇ, ಟಿಸಿ 

ನ ೊೇಡಿದ ರ ಔಶಟ" ಎೆಂದು ವಹಯಭ ಎದುದ ನಿೆಂತ. ಯವಿ, "ಷರಿ ಇನಹಯತ್ಹತದೊರ ಸಿಗ ೊೇಣ. 

ಮಹುದಔೊೆ ಫೇನ್ ಭಹಡಿತೇನಿ" ಎನುನತ್ಹತ ಗ ಳ ಮನನುನ ಬಿೇಳ ೄೆಟಟ. ವಹಯಭ ಸ ೊಯ 

ಸ ೊೇಖುತತಲ ೇ ಯವಿಗ  ಅನು ಎಲಿಲಗ  ಸ ೊಯಟಿದಹದನ  ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಲು ಭಯ ತದುದ ನ ನಹಗಿ ಧಹವಿಸಿ 

ಫಹಗಿಲು ತ್ ಯ ದು ನ ೊೇಡಿದ. ಅಶಟಯಲಹಲಖಲ ೇ ಅನು ಸ ೊೇಗಿಮಹಗಿತುತ. ಯಹಗಿಲಲ ಭುೆಂಫ ೈಗ ೇ 

ಇಯಫ ೇಔು, ನಹನು ಭುೆಂಫ ೈನಲಿಲ  ಇಳಿದ ಮೆೇಲ  ಅನನುನ ಬ ೇಟಿಮಹದಯಹಯಿತು ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ 

ಫೆಂದು ಭಲಗಿದ. 

 ಅಶಟಯಲಿಲ ಫಹಗಿಲು ತ್ ಗ ದ ಷದಹದಯಿತು. ಭತ್ ತ ವಹಯಭನ ೇ ಫೆಂದನ ೇನ ೊೇ ಅೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಯವಿ 

ಧಡಔೆನ  ಎದುದ ಔುಳಿತ. ಆದಯ  ಇಫಿಯು ಭಔೆಳನುನ ಎತ್ತತಕ್ ೊೆಂಡು ದೆಂತ್ತಖಳು ಫೆಂದದದಯು. 

ಅಯನುನ ನ ೊೇಡಿ ಯವಿ ಭತ್ ತ ಭಲಗಿದ. ಆದಯ  ಅನ ನಿದ ದ ಸಹರಿ ಸ ೊೇಗಿತುತ.  

ವಹಯಭನ ಜ ೊತ್ ಗಿನ ಫಹಲಯದ ನ ನುಖಳು, ಅನ ಜ ೊತ್  ಕ್ಹಲ ೇಜಿಗ  ಸ ೊೇದಹಗಿನ ನ ನುಖಳು 

ೆಂದ ೊೆಂದಹಗಿ ಫಯತ್ ೊಡಗಿದು. ವಹಯಭ ಷುಯ ಷುೆಂದಯಹೆಂಖ. ಅನು ಸ ೈಷೊೆಲಿನಲಿಲಯುಹಖಲ ೇ 

ಸುಡುಗಿಮಯು ಅನ ಹಿೆಂದ  ಭುೆಂದ  ತ್ತಯುಖುತ್ತತದದಯು. ಕ್ಹಲ ೇಜಿನಲಲೆಂತೊ ಸ ೇಳುುದ ೇ ಫ ೇಡ. 

ಅನಿಗ  ಸಿನಿಭಹ ಷ ೇಯಫ ೇಕ್ ೆಂದು ಫಸಳ ಆಷಕಿತ ಇತುತ. ಒದು ಭುಗಿದ ಔೊಡಲ ೇ ಭುೆಂಫ ೈಗ  

ಸಹರಿದದ. ಆದಯ  ಅನ ಶ ಟೇ ವರಭ ಟಟಯೊ ಅನಿಗ  ಸಿನಿಭಹದಲಿಲ ಮಹುದ ೇ ಚಹನುಾ ಸಿಖಲಿಲಲ.  

ಕ್ ೊನ ಗ  ನಿಯಹವನಹಗಿ ಸ ೊೇಟ ಲಿನಲಿಲ ಕ್ ಲಷಕ್ ೆ ಷ ೇರಿದ.  

ಅಲ ಲೇ ಫಿ ಸುಡುಗಿಮನುನ ಪಿರೇತ್ತಸಿ ತನನ  ಅ ಅಭಮನನುನ ಪಿಸಿ ಊರಿನಲ ಲೇ ಭದು ಮಹಗಿದದ. 

ಅನ ಸ ೆಂಡತ್ತಮೊ ನ ೊೇಡಲು ಫಸಳ ಷುೆಂದಯಹಗಿದದಳು. ಎೆಂದ ಲಲ ನ ನಪಿಗ  ಫಯುತ್ತತದದೆಂತ್  ಛ ! 

ಅನಿಗ  ಭಔೆಳಹಗಿದ ಯೇ ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಲು ಭಯ ತು ಬಿಟ ಟನಲಲ, ಸಹಳು ಭಯ ು, ಭುೆಂಫ ೈನಲಿಲ 
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ಯ ೈಲು ನಿೆಂತ ಮೆೇಲ  ಭಹತನಹಡಿಷುಹಖ ಕ್ ೇಳಿದಯಹಯಿತು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಯವಿ ಭಲಗಿದ. 

ಆದಯೊ ತಡ ಮಲಹಖದ  ಫ ಳಗಹದ ಮೆೇಲ  ಯ ೈಲು ನಿೆಂತ್ಹಖಲ ಲಲ ಕ್ ಳಗಿಳಿದು ವಹಯಭ ಮಹ 

ಬ ೊೇಗಿಮಲಿಲದಹದನ   ಎೆಂದು ಸುಡುಕ್ಹಡಿದ. ಆದಯ  ಎಲೊಲ ವಹಯಭ ಭಹತರ ಕ್ಹಣ ಸಿಖಲಿಲಲ.  

 ತನನ ಬ ೊೇಗಿಮಲಿಲದದ ಭಔೆಳು ಎದುದ ಖಲಹಟ  ಭಹಡುತ್ತತಯುುದನುನ ಔೆಂಡು ಯವಿ ಅಯನುನ 

ಭಹತನಹಡಿಷುತತ, ಅಯ ಸ ತತಯ ಜ ೊತ್  ಸಯಟುತತ ಕ್ಹಲ ಔಳ ದ. ಭುೆಂಫ ೈನಲಿಲ ಯ ೈಲು ನಿೆಂತ 

ತಕ್ಷಣ ತನನ ಫಹಯಗ್ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಖಡಿಬಿಡಿಯಿೆಂದ ಇಳಿದುಸ ೊೇಗಿ ವಹಯಭನನುನ ಸುಡುಔುತತ 

ಸ ೊಯಟ. ಆದಯ  ಮಹುದ ೇ ಬ ೊೇಗಿಮಲಿಲ ಅನು ಕ್ಹಣಿಷಲಿಲಲ. ಎಲಿಲ ಭಹಮಹಗಿ ಬಿಟಟ, ಅನು 

ಅಶುಟ ಫ ೇಖ ಇಳಿದು ಸ ೊೇದನ ೇ ಎೆಂದು ಫ ೇಷಯ ಟುಟಕ್ ೊಳುಳತತ ಅನು ಕ್ ೊಟಟ ನೆಂಫರ್ ನ ನಹಗಿ 

ಆ ನೆಂಫರಿಗ  ಫೇನ್ ಭಹಡಿದ. ಆದಯ  ಅದು ಸಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿತುತ. ಫಡಿಡ ಭಖನ ೇ, ನ ೊೇಡ ೊೆೇತ್ತೇನಿ 

ನಿನನನುನ ಎೆಂದು ಭನಸಿಾನಲ ಲೇ ಫ ೈದುಕ್ ೊಳುಳತ್ಹತ ಯವಿ ಸ ೊೇಟ ಲ್ ನತತ ಸ ಜ  ೆಸಹಕಿದ. ನೆಂತಯ ತನನ 

ಕ್ ಲಷದಲ ಲೇ ಭುಳುಗಿದದ ಯವಿಗ  ವಹಯಭ ಭತ್ ತ ನ ನಹಖಲಿಲಲ.  

ಕ್ ಲಷ ಭುಗಿಸಿ ುನಃ ಫ ೆಂಖಳೄಯು ಯ ೈಲು ಸತ್ತತದಹಖ ಯವಿಗ  ವಹಯಭ ಭತ್ ತ ನ ನಹದ. ತಕ್ಷಣ ತನನ 

ಫೇನ್ ತ್ ಗ ದು ಅನ ನೆಂಫರ್ ಡಮಲ್ ಭಹಡಿದ. ಈಖಲೊ ಸಿಚ್ ಆಫ್ ಎೆಂದ ೇ ಫಯುತ್ತತತುತ. 

ಮಹಕ್  ಸಿಚ್ ಆಫ್ ಭಹಡಿದಹದನ  ಅನ ಫೇನ್ ಔಳ ದು ಸ ೊೇಗಿಯಫಸುದ ೇ ಅಥಹ ಮಹುದ ೊೇ 

ಇೆಂಟರ್ ೂಯ ಗ  ಸ ೊೇಗಿಯಫಸುದು, ಅದಕ್ಹೆಗಿ ಫೇನ್ ಸಿಚ್ ಆಫ್ ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡಿಯಫ ೇಔು ಎೆಂದು 

ತನಗ  ತ್ಹನ ೇ ಷಭಹಧಹನ  ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡ.  

ಫ ೆಂಖಳೄಯು ತಲುಪಿ ತನನ ಭನ , ಕ್ ಲಷ ಎೆಂದು ಅದಯಲ ಲೇ ಭುಳುಗಿದದ ಯವಿಗ  ಹಯಹದ ಮೆೇಲ  

ಭತ್ ತ ವಹಯಭನ ನ ನಹಯಿತು. ಅನು ಕ್ ೊಟಟ ನೆಂಫರ್ ಗ  ಭತ್ ತ ಔಯ  ಭಹಡಿದ. ಈಖಲೊ ಸಿಚ್ 

ಆಫ್ ಫಯುತ್ತತದ ಮಲಲ ಎೆಂದು ಯವಿಗ  ಆತೆಂಔಹಗಿ ಊರಿನಲಿಲನ ವಹಯಭನ ಭನ ಮ ನೆಂಫರ್ ಗ  ಔಯ  

ಭಹಡಿದ. ವಹಯಭನ ತ್ಹಯಿ ಫೇನ್ ಎತ್ತತದಯು. ಯವಿ, "ಆೆಂಟಿ, ವಹಯಭ ಮಹಕ್  ಫೇನ್ ಎತುತತ್ಹತ 

ಇಲಲ, ಎಲಿಲದಹದನ  ಅನು" ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ವಹಯಭನ ತ್ಹಯಿ ಬಿಕಿೆ ಬಿಕಿೆ ಅಳಲು ವುಯು 

ಭಹಡಿದಯು.  



66 
 

ಯವಿ ಗಹಫರಿಯಿೆಂದ "ಮಹಕ್ಹೆಂಟಿ ಅಳಿತದದೇಯ ಏನಹಮುತ?" ಎೆಂದು ಔಳಳಗ ೊೆಂಡು ಕ್ ೇಳುತ್ತತದದೆಂತ್  

ಕ್ಷಣ ಕ್ಹಲ ಫೇನ್ ಭೌನಹಯಿತು. ನೆಂತಯ ಖೆಂಡು ದನಿಯ್ಕೆಂದು "ಸಲ ೊೇ" ಎೆಂದತು. ಅದು 

ವಹಯಭನ ತೆಂದ  ಎೆಂದು ಯವಿಗ  ಗ ೊತ್ಹತಗಿ ಆೆಂಟಿಮ ಫಳಿ ಕ್ ೇಳಿದ ರವ ನಮನ ನೇ ಭತ್ ತ ಕ್ ೇಳಿದ. 

ಅಯು ಖದೆದತಯಹಗಿ, "ಅನು ಫೇನ್ ಎತುತ ಸಿಥತ್ತಮಲಿಲ ಇಲಲ ಔಣ ೊೇ, ಭಯಳಿ ಫಹಯದ ಲ ೊೇಔಕ್ ೆ 

ಸ ೊೇಗಿ ಬಿಟಿಟದಹದನ  ಔಣ ೊೇ ಅನು, ನಮೆಮಲಲಯನೊನ ಬಿಟುಟ" ಎೆಂದಹಖ ಯವಿ ದಗಹ್ರೆಂತನಹಗಿ, 

"ಅೆಂದ ರ?"ಎೆಂದು ನೆಂಫಲಹಖದನೆಂತ್  ಕ್ ೇಳಿದ.  

"ಆತುತ ನಿನನ ತೆಂಗಿ ಭದ ಗ  ಫಯಫ ೇಔು ಅೆಂತ ಟಹಯಕಿಾನಲಿಲ ಯ ೈಲ  ಷ ಟೇವನಿಗ  ಫತ್ತಕದಹದಖ ದಹರಿಮಲಿಲ 

ಆಕಿಾಡ ೆಂಟ್ ಆಗಿ ಷಹಟಲ ಲೇ ಸ ೊೇಗಿಬಿಟಟ. ಅನ ಸ ೆಂಡತ್ತಗ  ಔೊಡ ಗಹಮಖಳಹಗಿ ಷಲ ದನ 

ಆಷತ್ ರಲಿದುಲ. ಆಹಗ ಲೇ ನಿೆಂಗ  ಸ ೇಳ ೄೇಣಹೆಂತ ಇದ ದ, ಭದ  ಭನ ಮಲಿಲ ಷಹವಿನ ವಿಚಹಯ ಮಹಕ್  

ಅೆಂತ ಸ ೇಳಿಲಲ. ಇನುನ ನಿನನ ವಹಯಭ ಮಹತೊತ ನಿೆಂಗ  ಸಿಖಲಲ ಔಣ ೊೇ" ಎೆಂದು ಅಳುತತ  ವಹಯಭನ 

ತೆಂದ  ಫೇನ್ ಇಟುಟ ಬಿಟಟಯು. ಯವಿ ದಖೊಮಢನಹಗಿ ನಿೆಂತು ಬಿಟಟ. ತನನ ಗ ಳ ಮ ವಹಯಭ 

ತ್ತೇರಿಕ್ ೊೆಂಡನ ೇ!? ಅನು ಆಖಲ ೇ ತ್ತೇರಿಕ್ ೊೆಂಡಿದದಯ  ತನನ ಜ ೊತ್  ಯ ೈಲಿನಲಿಲ ಭಹತನಹಡಿದುದ 

ಮಹಯು?! ವಹಯಭನಲಲ ೇ..? ಸಹಗಹದಯ  ಅದು ಅನ ... ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಷುತ್ತತದದೆಂತ್  ಯವಿ 

ಖಯಫಡಿದನೆಂತ್  ಔುಳಿತು ಬಿಟಟ. 
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11. ದುಖಕತ್ತ 

 

ಶರೇಲತ್ಹ ಫಹಯೆಂಕಿನಿೆಂದ ಸಣ ತ್ ಗ ಮಲು ಸ ೊೇದಹಖ ಅಳ ಭುೆಂದ  ನಿೆಂತ್ತದದ ಮುತ್ತಯ್ಕಫಿಳು 

ತನನ ಖ್ಹತ್ ಯಿೆಂದ ತ್ ಗ ದ ಭೊತುತ ಷಹವಿಯ ಯೊಹಯಿಖಳ ಔಟಟನುನ ಬಿಚಿು ಎಣಿಷುತ್ತತಯುಹಖ 

ಶರೇಲತ್ಹಗ  ಅದನುನ ನ ೊೇಡಿ ಆಷ ಮಹಯಿತು.  

ಅಫಹಿ, ಇಶುಟ ಮೊತತದ ಸಣ ನ ೊೇಡದ  ಅದ ಶುಟ ಷಭಮಹಯಿತು. ತನನ ಖೆಂಡ ಫದುಕಿಯುಹಖ 

ಳ ಳಮ ಶರೇಭೆಂತ್ತಕ್  ಫದುಔು ತಭಮದಹಗಿತುತ. ಆಗ ಲಲ ಔಣಿಣಗ  ಷುೆಂದಯಹಗಿ ಕ್ಹಣಿಸಿದ ದಲಲನುನ 

ಕರಿೇದಸಿ ಭನಷ ೊಾೇ ಇಚ ಛ ಕಚ್ುಕ ಭಹಡುತ್ತತದ ದ. ಅಯು ಮಹಹಖಲೊ ಸ ೇಳುತ್ತತದದಯು. ಜಹಸಿತ 

ಕಚ್ುಕ ಭಹಡಫ ೇಡ. ಭುೆಂದ  ಏನಹಖುತತದ ೊೇ ಮಹಯು ಫಲಲಯು. ಮಿತಯಮ ಭಹಡಿ ದುಡುಡ 

ಫಹಯೆಂಕಿನಲಿಲ ಔೊಡಿಡು. ಭುೆಂದ  ಭಔೆಳ ವಿಧಹಯಬಹಯಷಕ್ ೆ ಆಖುತತದ  ಎೆಂದು ಅದ ಶ ೊಟೇ ಫಹರಿ ಫುದಧ 

ಸ ೇಳಿದದಯು.  

ಆದಯ  ತ್ಹನು ಭಹತರ, ಮಹಕ್  ತ್ಹನು ಕಚ್ುಕ ಭಹಡಫಹಯದು. ನಿೇು ಅಶ ೊಟೆಂದು 

ಷೆಂಹದಷುತ್ತತೇರಿ. ನಿಭಮ ಫುಯಸಿನ ಸ್ ಷಕತ್ಹತಗಿ ನಡ ಮುತ್ತತದ . ಭತ್ಹಯಕ್  ಚಿೆಂತ್ . ನಿೇೂ 

ಆಯ ೊೇಖಯಹಗಿದದೇರಿ. ಈಖ ಕಚ್ುಕ ಭಹಡದ  ಭುದುಕಿಮಹದ ಮೆೇಲ  ಕಚ್ುಕ ಭಹಡಲ ೇನು. 

ಆಷ ಖಳ ಲಲ ಇಯುುದು ಈಖಲ ೇ. ನಿಭಮ ಸಹಗ  ಜಿುಣತನದೆಂದ ನಹನು ಫದುಔಲಹಯ . ನಹಳ ಮ 

ವಿಶಮ ನಹಳ  ನ ೊೇಡಿದಯಹಯಿತು ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿ ಖೆಂಡನ ಫಹಯಿ ಭುಚಿುಸಿದ ದ.  

ಷುಕದ ಷುತ್ತತಗ ಮಲಿಲ ತ್ ೇಲಹಡಿದ ದ. ದನೂ ಪಿಜಹ ೆ  ಫಖಕರ್ ಸ ೊೇಟ ಲ್ ಊಟ ಅದೊ ಇದೊ 

ಎೆಂದು ತ್ತೆಂದು ಮೆೈ ಫ ಳ ಸಿಕ್ ೊೆಂಡಿದೊದ ಆಯಿತು. ಭನ ಯಿಲಿಲದದ ಭೊಯು ಬಿೇಯುಖಳ ತುೆಂಫಹ 

 ೈವಿಧಯಭಮ ಸಿೇಯ ಖಳು ಜ ೊತ್ ಗ  ಅುಖಳಿಗ  ಭಹಯಚ್ ಆಖುೆಂತಸ ಹಚ್ ಚ್ಲಿ ಎೆಂದು 

ದುೆಂದು ಚ್ು ಭಹಡಿದ . ಭಔೆಳಿಖೊ ಅದನ ನೇ ಔಲಿಸಿದ . ಫದುಔು  ೈಬದೆಂದ ನಡ ಮುತ್ತತತುತ. 

ಷಭಹಜ್ದಲಿಲ ತಭಗ  ಗೌಯಮುತ ಷಹಥನ ದ ೊಯಕಿತುತ.  
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ಆದಯ  ಇದದಕಿೆದದೆಂತ್  ತನನ ಖೆಂಡ ಸೃದಮಘಾತಹಗಿ ತ್ತೇರಿಕ್ ೊೆಂಡಯು. ಆಮೆೇಲ  ಔಶಟಖಳ 

ಷುರಿಭಳ ಯೇ ಆಯಿತು. ಅಯ ಫುಯಸಿನ ಸ್ ಹಟಕನರ್ ಎಲಲನೊನ ತ್ಹನ ೇ ನುೆಂಗಿ ಮೊೇಷ ಭಹಡಿ 

ಊಯ ೇ ಬಿಟುಟ ಸ ೊೇದಯು. ಆಖಲ ೇ ತನಗ  ದುಡಿಡನ ಭಸತ ತ್ತಳಿಮಲು ವುಯುಹಗಿದುದ. ನೆಂತಯ ದನ 

ಔಳ ದೆಂತ್  ಖೆಂಡ ಮಹಕ್  ತನಗ  ಫುದಧ ಸ ೇಳುತ್ತತದದಯು ಎೆಂದು ಅಥಕಹಖತ್ ೊಡಗಿತು.  

ಆದಯ  ಕ್ಹಲ ಮಿೆಂಚಿತುತ. ಅಯ ಭಹತು ಕ್ ೇಳದ  ತ್ಹನು ಮದಹ ತದಹ ಕಚ್ುಕ ಭಹಡಿದದಕ್ ೆ ಅದ ಶುಟ 

ವಹುತ್ಹತ ಟಿಟದ ದ. ಔಳ ದ ಐದು ಯುಶಖಳಲಿಲ ಭನ ಮಲಿಲ ಇದುದದನ ನಲಲ ಭಹರಿ ಜಿೇನ 

ನಡ ಸಿದಹದಯಿತು. ಈಖ ಭನ ಯಲಲ ಖ್ಹಲಿ ಖ್ಹಲಿ ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತ್ತತದದೆಂತ್  ಕ್ಹಯಶಮರ್, ಶರೇಲತ್ಹ 

ಎೆಂದು ಔಯ ದಹಖ ತನನ ಯ್ಕೇಚ್ನ ಖಳಿೆಂದ ಸ ೊಯಫೆಂದು ತನನ ಕ್ ೈಮಲಿಲದದ ಚ ಕ್ಟ ನುನ ಅರಿಗ  

ನಿೇಡಿದಳು.  

ಆತ ಅಳ ಖ್ಹತ್  ರಿಶೇಲಿಷುತತ, ನ ೊೇಡಿೇಭಹಮ ಮಿನಿಭಮ್ ಫಹಯಲ ನ್ಾ ಬಿಟುಟ ನಿೇು ಐನೊಯು 

ಯೊಹಯಿ ಭಹತರ ತ್ ಗ ಮಫಸುದು.ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿದಹಖ ಶರೇಲತ್ಹ ಭುಕ ಔಪಿಟಿಟತು. ಪಿಲೇಸ್, ನನಗ  

ಅಜ ಕೆಂಟಹಗಿ ದುಡುಡ ಫ ೇಕಿತುತ. ಭನ ಮಲಿಲ ಊಟಔೊೆ ಖತ್ತಯಿಲಲ ಎೆಂದು ಕ್ಹಯರ್ಷಮರ್ ಗ  ಭಹತರ 

ಕ್ ೇಳಿಷುೆಂತ್  ಪಿಷು ದನಿಮಲಿಲ ಸ ೇಳಿದಳು. ಆದಯ  ಆತ ಭಹತರ, ನಹನು ಏನೊ ಭಹಡು 

ಸಹಗಿಲಲಭಮ. ಫಹಯೆಂಕ್ಟ ನ ಯೊಲ್ಾ ಸಹಗ  ಇದ  ಎನುನತ್ಹತ ನೊಯ ಐದು ನ ೊೇಟುಖಳನುನ ಆಕ್ ಮ 

ಕ್ ೈಗಿತತ. ಶರೇಲತ್ಹ ಭೌನಹಗಿ ಆ ದುಡಡನುನ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಜ ೊೇಹನಹಗಿ ತನನ ಸ್ಕ ನಲಿಲ 

ಇರಿಸಿ ಅಲಿಲೆಂದ ಸ ೊಯಟಳು.  

ಈ ಐನೊಯು ಯೊಹಯಿ ಎಶುಟ ದನಕ್ ೆ ಫಯಫಸುದು. ಭಔೆಳ ಷೊೆಲು ಫಿೇಷು ಔೊಡ ಔಟಟಲು 

ಫಹಕಿಯಿದ . ಏನು ಭಹಡಲಿ ಎೆಂದು ಚಿೆಂತ್ತಷುತ್ಹತ ಫಯುತ್ತತಯುಹಖ ಷೊರ್ ಭಹಕ್ ಕಟ್  ಔೆಂಡು 

ಭಔೆಳಿಗ  ಇತುತ ನೊಡಲ್ಾ ಭಹಡಿ ಕ್ ೊಡ ೊೇಣ. ಹ ಎಶುಟ ಷಭಮಹಯಿತು ಅಯು ಅದನ ನಲಲ 

ತ್ತನನದ ೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಭಹಕ್ ಕಟ್ ನ ಳ ಸ ೊಔೆಳು.  

ಅಲಿಲ ನೊಡಲ್ಾ ಕರಿದಷುತ್ತತಯುಹಖ ಫಹಯೆಂಕಿನಲಿಲ ದುಡುಡ ತ್ ಗ ದ ಮುತ್ತಮೊ ಅಲ ಲೇ ಇಯುುದನುನ 

ಔೆಂಡು ಅಳ ಹಿೆಂದ ಯೇ ಸ ೊೇದಳು. ಆ ಮುತ್ತ ತನನ ದನ ಮ ಸ್ಕ ತ್ ಗ ದು ಫಹಷ ೆಟ್ 
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ನಲಿಲಟುಟ ತನಗ  ಫ ೇಕ್ಹದ ಷಹಭಹನುಖಳನುನ ಫಹಷ ೆಟ್ ನಲಿಲ ಸಹಔುತತ ಭತ್ ತ ಕ್ ಲನುನ ಸುಡುಔುತತ 

ನಿೆಂತ್ತದದಳು. ಶರೇಲತ್ಹಗ  ಅಳ ಉಬಿಿದ ಸ್ಕ ನ ೊೇಡುಹಖ ಅದಯಲಿಲದದ ಭೊತುತ ಷಹವಿಯ 

ಯೊಹಯಿಖಳ ನ ನಹಗಿ ಅದನುನ ಔದಯ್ಕೇಣ ಎನಿನಸಿತು. ಅದಕ್ ೆ ಷರಿಮಹಗಿ ಆ ಮುತ್ತ ತನನ 

ಫಹಷ ೆಟನುನ ಅಲ ಲೇ ಬಿಟುಟ ಫ ೇಯ  ಔಡ ಗ  ಸ ೊೇದಹಖ ಶರೇಲತ್ಹ ಇದ ೇ ಷಭಮ ೆಂದು ಆ ಫಹಷ ೆಟ್ 

ಎತ್ತತಕ್ ೊೆಂಡು ಬಿಯಬಿಯನ  ಕ್ಹಯಶ್ ಕ್ೌೆಂಟರ್ ನತತ ನಡ ದಳು.  

ಬಹಯಹದ ಫಹಷ ೆಟ್ ನುನ ಕ್ೌೆಂಟರ್ ಮೆೇಲಿಟುಟ, ನನಗ  ಅಜ ಕೆಂಟಹಗಿ ಸ ೊೇಖಫ ೇಕ್ಹಗಿದ . ಫ ೇಖ ಬಿಲ್ 

ಭಹಡಿ ಎನುನತ್ಹತ ಆ ಔಡ  ಈ ಔಡ  ನ ೊೇಡುತ್ಹತ ಆ ಮುತ್ತ ಏನಹದಯೊ ಫೆಂದು ಬಿಟಟಳ ೇನು ಎೆಂದು 

ಔಳಳದೆಂದ ನ ೊೇಡತ್ ೊಡಗಿದಳು. ಶರೇಲತ್ಹ ಇದ ೇ ರಥಭ ಫಹರಿಗ  ಔಳಳತನ ಭಹಡಲು 

ಮತ್ತನಷುತ್ತತದುದದರಿೆಂದ ಷಸಜ್ಹಗಿಯೇ ಅಳ ಮೆೈ ಔೆಂಪಿಷುತ್ತತತುತ. ಬಮದೆಂದ ಮೆೈಯಲಹಲ 

ಫ ಯತ್ ೊಡಗಿತು.  

ಕ್ಹಯಶಮರ್ ಫಹಷ ೆಟ್ ನಲಿಲದದ ಷಹಭಹನುಖಳನ ನಲಲ ೆಂದ ೊೆಂದಹಗಿ ತ್ ಗ ದು ಬಿಲ್ ಭಹಡುತ್ತತಯುಹಖ 

ಶರೇಲತ್ಹಗ  ಆತೆಂಔ ಜಹಸಿತಮಹಖತ್ ೊಡಗಿತು. ಆ ಮುತ್ತ ಏನಹದಯೊ ಫೆಂದು ತನನ ಫಹಷ ೆಟ್ 

ಸುಡುಔಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಯ  ತ್ಹನು ಸಿಕಿೆ ಸಹಕಿಕ್ ೊಳುಳತ್ ತೇನಲಲ ಎೆಂದು ಬಮಹಗಿ ಕ್ಹಯರ್ಷಮರ್ ಗ , 

ಪಿಲೇಸ್ ಷಲ ಫ ೇಖ ಭಹಡಿ ಎೆಂದಳು. ಕ್ಹಯರ್ಷಮರ್ ಗ ೊಣಖುತತಲ ೇ ಫ ೇಖ ಫ ೇಖನ  ಬಿಲ್ 

ಭಹಡತ್ ೊಡಗಿದ.  

ಆ ಮುತ್ತ ತ್ ಗ ದರಿಸಿದ ಷಹಭಹನುಖಳನುನ ನ ೊೇಡುತತಲ ೇ ಶರೇ ಲತ್ಹಳ ಫಹಮಲಿಲ ನಿೇಯೊರಿತು. 

ಅಫಹಿ, ಇುಖಳನ ನಲಲ ತ್ತನನದ ೇ ಅದ ಶುಟ ಯುಶಖಳಹಗಿತುತ. ತನನ ಭಔೆಳಿಗ  ಇತುತ ಸಫಿ. ತನಖೊ 

ಸಫಿ ೇ, ಫಹಷ ೆಟ್ ನಲಿಲದದ ಸ್ಕ ನಲಿಲ ಭೊತುತ ಷಹವಿಯ ಯೊಹಯಿಖಳಿ ಮಲಲ. ಇನುನ ಷಲ 

ಷಭಮ ದುಡಿಡನ ಚಿೆಂತ್ ಯಿಲಲ. ಭಔೆಳ ಷೊೆಲು ಫಿೇಷು ಔಟಟಫಸುದು ಎೆಂದ ಲಲ ಯ್ಕೇಚಿಷುತ್ತತದದೆಂತ್  ಆ 

ಮುತ್ತ ತನನ ಫಹಷ ೆಟ್ ಕ್ಹಣದ  ಸುಡುಔುತತ, ನನನ ಫಹಷ ೆಟ್ ಕ್ಹಣಿಷುತ್ತತಲಲ ಎೆಂದು ಖಟಿಟಮಹಗಿ 

ಸ ೇಳಿದಹಖ ಶರೇಲತ್ಹ ಭುಕ ಔಳಹಹಿೇನಹಯಿತು.  
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ಅಳ ಫಹಷ ೆಟ್ ತ್ಹನು ಎತ್ತತಕ್ ೊೆಂಡು ಫೆಂದದುದ ಅಳಿಗ  ಗ ೊತ್ಹತದಯ  ಏನು ಭಹಡಲಿ ಎೆಂದು 

ಯ್ಕೇಚಿಷುತ್ತತದದೆಂತ್  ಕ್ಹಯಶಮರ್ ಷಹವಿಯದ ಇನೊನಯ ಐತುತ ಆಯಿತು ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿದಹಖ ಶರೇಲತ್ಹ 

ಫ ೇಖನ  ತನನ ಹಯನಿಟಿ ಫಹಯಗಿನಲಿಲ ಸ್ಕ ಸುಡುಕಿದೆಂತ್  ಭಹಡಿದಹಖ ಕ್ಹಯಶಮರ್ ಫಹಷ ೆಟ್ ನಲಿಲದದ 

ಸ್ಕ ತ್ ಗ ದು ಕ್ ೊಟಟ. ಅಳಿಗ  ಷೆಂತಷಹಗಿ  ಒಹ್, ಇಲಿಲ ಇದ ಮಹ ಎನುನತ್ಹತ ಸ್ಕ ತ್ ಯ ದು 

ನ ೊೇಡಿದಯ  ಅಲಿಲ ನೊಯಯ ಎಯಡು ಭೊಯು ನ ೊೇಟುಖಳು ಭತುತ ಔನನಡಔದ ಫಹಕ್ಟಾ ಭಹತರ ಇದದು. 

ಅದನುನ ನ ೊೇಡಿ ಶರೇ ಲತ್ಹ ಭುಕ ಔಪಿಟಿಟತು.  

ತನನ ಫಳಿಯಿಯು ದುಡಡನ ನಲಲ ಕ್ ೊಟಟಯೊ  ಬಿಲ್ ಗ  ಷರಿ ಷಭಹನಹಖುುದಲಲ. ಏನು ಭಹಡಲಿ, ಆ 

ಮುತ್ತ ದುಡಡನ ನಲಲ ಸ್ಕ ನಲಿಲ ಇಡಲಿಲಲ ೇ.. ಛ  ನಹನು ಮೊದಲ ೇ ನ ೊೇಡಫ ೇಕಿತುತ. ಈಖ ದುಡುಡ 

ಕ್ ೊಡಲಹಖದ  ಇದಹದಖ ಕ್ಹಯಶಮರ್ ಅನುಭಹನ ಫಯುುದಲಲ ೇ. ಆ ಮುತ್ತಗ  ತ್ತಳಿದಯ  ತನಗ  

ಅಭಹನಹಖುತತದಲಲ ೇ, ಏನು ಭಹಡಲಿ ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಷುತ್ತತದೆಂತ್  ಕ್ಹಯಶಮರ್ ಅಳ ಕ್ ೈಗ  

ಬಿಲ್ ಕ್ ೊಟಟ. ಅಳು ಅದನುನ ರಿಶೇಲಿಷು ನಹಟಔ ಭಹಡುತ್ಹತ ಏನು ಭಹಡಲಿ ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಷ 

ತ್ ೊಡಗಿದಳು. ಅಳ ಎದ  ನಗಹರಿಮೆಂತ್  ಸ ೊಡ ಮುತ್ತತತುತ. ಸಣ ಮಲಿಲ ಫ ಯ ಸನಿಖಳು 

ಭೊಡಿದು. ಕ್ ೈಖಳು ನಡುಖುತ್ತತದದು. ಬಮದೆಂದ ಅಳಿಗ  ಖೆಂಟಲಿನ ಷ  ಆರಿದೆಂತ್ಹಯಿತು. 

ಅಳು ಯ್ಕೇಚಿಷುತತಲ ೇ ನಿೆಂತಳು. 

ಕ್ ೊನ ಗ  ಬಿಲ್ ನಲಿಲದದ ಷಹಭಹನುಖಳನ ನಲಲ ನ ೊೇಡಿ, ‚ಛ , ಇದನ ನಲಲ ನಹನು ತಗ ೊೆಂಡ ೇ ಇಲಲ‛  

ಎೆಂದಹಖ ಕ್ಹಯಶಮರ್ ಅಳತತ ಆವುಮಕದೆಂದ ನ ೊೇಡಿದ. ಆಖ ಶರೇಲತ್ಹ, ‚ಇದು ನನನ ಫಹಷ ೆಟ್ 

ಅಲಲ. ನನನ ಫಹಷ ೆಟ್ ಎಲ ೊಲೇ ಮಿಷಹಾಗಿದ . ಇನುನ ನನನ ಫಹಷ ೆಟ್ ಸುಡುಕಿ ಬಿಲ್ ಭಹಡುಹಖ 

ತಡಹಗಿ ಬಿಡುತ್ ತ‛  ಎನುನತ್ಹತ ಆ ಷಕನುನ ಫಹಷ ೆಟ್ ನಲಿಲ ಸಹಕಿ ಅದನುನ ಅಲ ಲೇ ಬಿಟುಟ, ನೆಂಗ  

ಲ ೇಟಹಯಿತು ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿ ಅಲಿಲೆಂದ ಸ ೊಯಗ  ಒಡಿದಳು. ಕ್ಹಯಶಮರ್ ದಖ್ರಮೆಯಿೆಂದ ಅಳು 

ಒಡುತತ ಇಯುುದನುನ ನ ೊೇಡಿದನಿಗ  ಅಳು ಸ್ಕ ತ್ ಗ ದು ಫಹಷ ೆಟ್ ನಲಿಲ ಸಹಕಿದುದ ನ ನಹಗಿ 

ಭಹಯಡೆಂ, ನಿಭಮ ಸ್ಕ ಎೆಂದು ಕಿಯುಚಿದ, ಆದಯ  ಶರೇಲತ್ಹ ಅನು ಕಿಯುಚಿದುದ ಕ್ ೇಳಿಸಿಲಲ ೆಂಫೆಂತ್  

ಅಲಿಲೆಂದ ೆಂದ ೇ ಷಭನ  ಒಟಕಿೆತತಳು.   
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ನೆಂತಯ ಕ್ಹಯಶಮರ್ ಷ ಔುಯರಿಟಿಮನಿಗ  ಸ ೇಳಿದದರಿೆಂದ  ಅನೊ ವಿಸಿಲ್ ಸಹಔುತತ ಒಡುತತ, 

ಭಹಯಡೆಂ ಭಹಯಡೆಂ ಎೆಂದು ಔಯ ಮುತತ ಅಳ ಹಿೆಂದ  ಒಡಿದ. ಆದಯೊ ಶರೇಲತ್ಹ ಹಿೆಂದ  ನ ೊೇಡು 

ಧ ೈಮಕ ಭಹಡದ ೇ ೆಂದ ೇ ಷಭನ  ಒಡಿ ಅಲ ಲೇ ಇದದ ರಿಕ್ಷಹದಲಿಲ ಔುಳಿತು ಸ ೊಯಟು ಸ ೊೇದಳು. 

ಅರಿಗ  ತನನ ಮೆೇಲ  ಅನುಭಹನ ಫೆಂದು ಅಯು ತ್ಹನು ಔಳಿಳಯೆಂದು ಹಿಡಿಮಲು 

ಷ ಔುಯರಿಟಿಮನನುನ ಔಳಿಸಿಯಫ ೇಔು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಹಖ ಅಳ ಮೆೈ ಫ ರಿನಿೆಂದ ಭುದ ದಮಹಯಿತು. 

ಷಲ ದೊಯ ಸ ೊೇದ ಮೆೇಲ  ಇನುನ ರಿಕ್ಷಹದಲ ಲೇ ಸ ೊೇದಯ  ನಹು ಸ ೊಟ ಟಗ  ಭಣುಣ ತ್ತನನಫ ೇಔು ಎೆಂದು 

ಯ್ಕೇಚ್ನ ಮಹಗಿ  ರಿಕ್ಷಹ ನಿಲಿಲಸಿ  ಕ್ ಳಗಿಳಿದು ಅನಿಗ  ದುಡುಡ ಕ್ ೊಟುಟ ಭನ ಮತತ ಸ ಜ  ೆಸಹಕಿದಳು. 

ಭನ ಗ  ಫೆಂದ ಮೆೇಲ  ಶರೇಲತ್ಹ ಆ ಮುತ್ತಮ ಸಿಕನಲಿಲ ಷಹಭಹನುಖಳ ಬಿಲ್ ನ 

ಮೊತತದಶಹಟದಯೊ ಇಟಿಟದದಯ  ಅದ ಶುಟ ಚ ನಹನಗಿತುತ. ೆಂದು ಷಹವಿಯ ಯೊಹಯಿಮಹದಯೊ ಇಟಿಟದದಯ  

ಅಳ ಖೆಂಟ ೇನು ಸ ೊೇಖುತ್ತತತುತ ಎೆಂದು ಅಳನುನ ಫ ೈದುಕ್ ೊಳುಳತ್ಹತ ಕ್ ೈಗ  ಫೆಂದ ತುತುತ ಫಹಯಿಗ  

ಫಯಲಿಲಲಲಲ ಎೆಂದು ಫ ೇಷಯ ಟಟಳು.  

ಭಯುಕ್ಷಣ  ತ್ಹನು ಫಹಷ ೆಟ್ ನ ೊೆಂದಗ   ಸಿಕಿೆ ಬಿೇಳದ  ಇದುದದು ತನನ ುಣಯ. ಇಲಲದದದಯ  ತನಗ  ಔಳಿಳ 

ಎೆಂಫ ಟಟ ಔೊಡ ಫಯುತ್ತತತುತ. ತನನ ಷಭಮ ರಜ್ಞ ಯಿೆಂದ ಏನ ೊೇ ಉಹಮ ಸ ೊಳ ದು ಫಚಹಹದ  

ಎೆಂದು ನಿಟುಟಸಿಯು ಬಿಡುತತ ಇನುನ ಮಹತೊತ ತ್ಹನು ಔಳಳತನ ಭಹಡಫಹಯದು. ಇತುತ ಆಗಿದ ದೇ 

ಷಹಔು. ತ್ಹನು ಔಳಳತನ ಭಹಡಿ ಸಿಕಿೆ ಸಹಕಿಕ್ ೊೆಂಡಯ  ತನನ ಭಔೆಳ ಖತ್ತಯೇನು. ಅಲಲದ  ತನನ 

ಭಮಹಕದ ಮೊ ಸ ೊೇಖುತತದ . ೆಂದು ಕ್ಹಲದಲಿಲ ಶರೇಭೆಂತ್ತಕ್ ಯಿೆಂದ ಮೆಯ ದಳು ತ್ಹನು. ಈಖ 

ಔಳಳತನ ಭಹಡುಶಟಯ ಭಟಿಟಗ  ಇಳಿದದ ದೇನ  ಎೆಂದಯ  ಜ್ನ ಏನ ೆಂದು ಕ್ ೊೆಂಡಹಯು.  

ಛ , ಹಿೇಗ ಲಲ ಭಹಡುುದಕಿೆೆಂತ ತ್ಹನು ಮಹುದಹದಯೊ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡುುದು ಳ ಳಮದು. ಆದಯ  

ಈಖ ಷಧಯಕ್ ೆ ಭಔೆಳ ಷೊೆಲು ಫಿೇಸಿಗ  ಏನು ಭಹಡಲಿ ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಷುತ್ತತದದೆಂತ್  ಅಳ ಕ್ ೈ 

ಅಚಹನಕ್ಹೆಗಿ ಅಳ ಕ್ ೊಯಳಲಿಲದದ ಚಿನನದ ಷಯನುನ ಭುಟಿಟದಹಖ, ಅಫಹಿ, ಈ ಚ ೈನು ಇದ ಮಲಲ 

ಇದನ ನೇ ಭಹರಿದಯಹಯಿತು. ತ್ಹನು ಆದಶುಟ ಫ ೇಖ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡಿ ದುಡುಡ ಷೆಂಹದಷುತತ ಖಭನ 

ಸರಿಷಫ ೇಔು ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಸಿೇಯ ಮ ಷ ಯಗಿನಿೆಂದ ಗಹಳಿ ಸಹಕಿ ಕ್ ೊಳುಳತ್ಹತ ಔುಳಿತಳು.  
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12. ಉಯುಳಿದ ಆಧಹಯಷತೆಂಬ 

 

ಅಖಿಲಹ ತನನ ಗ ಳತ್ತ ನಿಶಮತ್ಹ ಜ ೊತ್  ಫ ೇಖ ಫ ೇಖನ  ಸ ಜ ಖೆಳನುನ ಸಹಔುತತ ಭನ ಮತತ 

ಧಹವಿಷುತ್ತತದದಳು. ಅತುತ ಷೆಂಫಳದ ದನಹದದರಿೆಂದ ನ ೊೇಟುಖಳಿೆಂದ ತುೆಂಬಿದದ ಔರ್ ಅಯ 

ಫಹಯಗಿನಲಿಲ ಫ ಚ್ುಗ  ಔುಳಿತ್ತತುತ. ಭುನಹನದನ ೇ ಅಖಿಲಹಳ ತೆಂಗಿ ಸಹಖೊ ತಭಮೆಂದಯು ತಭಗ  

ಫ ೇಕ್ಹದ ಷುತಖಳ ಟಿಟಮನುನ ಅಖಿಲಹಗ  ಕ್ ೊಟಿಟದದರಿೆಂದ ಅಳು ನಿಶಮತ್ಹ ಜ ೊತ್  ಸ ೊೇಗಿ ಅರಿಗ  

ಫ ೇಕ್ಹದುದ ಲಲನುನ ಕ್ ೊೆಂಡು ಬಹಯಹದ ಫಹಯಖುಖಳ ೄೆಂದಗ  ಭನ ಗ  ಸ ೊಯಡುಹಖ 

ಯಹತ್ತರಮಹಗಿತುತ.  

ತನನ ಮೊದಲ ಷೆಂಫಳದೆಂದ ತೆಂದ ಷಹಭಹನುಖಳಿದದ ಫಹಯಗ್ ಖಳನುನ ನ ೊೇಡುಹಖ ಅಖಿಲಹಗ  

ಅದ ೇನ ೊೇ ಸ ೇಳಲಹಖದ ಷೆಂಬರಭ. ಜ ೊತ್ ಗ  ಹಯನಿಟಿ ಫಹಯಗಿನಲಿಲದದ ನ ೊೇಟುಖಳು ತುೆಂಬಿದ 

ಔಯನುನ ಆಗಹಖ ಭುಟಿಟ ನ ೊೇಡಿ ಕುರ್ಷ ಡುತ್ತತದದಳು. ಅಳ ಭನ ಮಲಿಲ ದ ೊಡಡದ ೊಡಡ 

ನ ೊೇಟುಖಳನುನ ಮಹಯೊ ಔೆಂಡಿಯಲ ೇ ಇಲಲ. ಅಶ ೊಟೆಂದು ಫಡತನ ಅಯನುನ ಕ್ಹಡುತ್ತತತುತ. ಜ ೊತ್ ಗ  

ದ ೊಡಡ ಷೆಂಷಹಯ ಫ ೇಯ . ಅಳ ತೆಂದ  ಖ್ಹಯಿಲ ಯಿೆಂದ ಭಲಗಿ ಅದ ಶ ೊಟೇ ಯುಶಖಳಹಗಿದದು. 

ಅರಿಗ  ಓಶಧಿ ತಯುುದ ೊೇ ಭಔೆಳ ಸ ೊಟ ಟ ತುೆಂಬಿಷುುದ ೊೇ ಎೆಂದು ಅಖಿಲಹಳ ತ್ಹಯಿಗ  

ಮಹಹಖಲೊ ಗ ೊೆಂದಲಹಖುತ್ತತತುತ. ಆಕ್  ಅರಿಯ ಫಟ ಟಖಳನುನ ಸ ೊಲಿದುಕ್ ೊಟುಟ ಅಶ ೊಟೇ 

ಇಶ ೊಟೇ ಷೆಂಹದಷುತ್ತತದದಳು. ಕ್ ೊನ ಗ  ಖೆಂಡನಿಗ  ಓಶಧಿ ಭಹಡದ  ಹ ರಜ್ಞ  ಕ್ಹಡಿ ೆಂಡಿತಯ 

ಭದುದ ಭಹಡತ್ ೊಡಗಿದಳು.  

ಅಖಿಲಹ ಒದನಲಿಲ ಜಹಣ ಮಹಗಿದದರಿೆಂದ ಷುತತಭುತತಲಿನ ಭಔೆಳಿಗ  ಹಠ ಸ ೇಳುತ್ಹತ ತನನ 

ವಿಧಹಯಬಹಯಷಕ್ ೆ ಫ ೇಕ್ಹಖು ಕಚ್ುಕಖಳನ ನಲಲ ತ್ಹನ ೇ ನಿಬಹಯಿಷುತ್ತತದದಳು. ಒದು ಭುಗಿಸಿದ 

ಅಖಿಲಹಗ  ಕ್ ೈ ತುೆಂಫಹ ಷೆಂಫಳ ಫಯು ಳ ಳಮ ನೌಔರಿ ಸಿಕ್ಹೆಖ ಅಳ ತ್ಹಯಿ ಇನುನ ತಭಮ 

ಔಶಟಖಳ ಲಲ ತ್ತೇರಿದು ಎೆಂದು ನಿಟುಟಸಿಯು ಬಿಟಿಟದದಯು. 
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ಇನಹನದಯೊ ತೆಂದ ಮ ಖ್ಹಯಿಲ ಗ  ಳ ಳಮ ಓಶಧಿ ಭಹಡಫ ೇಔು ಎೆಂದು ಅೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಅಖಿಲಹ 

ತನನ ಸ ಜ ೆಖಳನುನ ತ್ತೇರಗ ೊಳಿಸಿದಳು. ನಿಶಮತ್ಹಗ  ಸಹಖಲಲ, ಅಖಿಲಹಳ ರಿಸಿಥತ್ತಗ  ತದಯುದಧ, 

ಅಳು ದುಡಿದು ಭನ ಗ  ಕ್ ೊಡಫ ೇಕ್ಹಗಿಲಲಹದದರಿೆಂದ ಅಳು ತನಗ  ಫ ೇಕ್ಹದ ಫಟ ಟಫಯ , ಮೆೇಔಪ್ 

ಷಹಭಹನುಖಳನ ನಲಲ ಕರಿೇದಸಿದದಳು. ಅಳ ತೆಂದ  ತ್ಹಯಿ ಇಫಿಯೊ ಕ್ಹಲ ೇಜ ೊೆಂದಯಲಿಲ ಅಧಹಯಔ 

ೃತ್ತತಮಲಿಲದುದದರಿೆಂದ ಕ್ ೈ ತುೆಂಫಹ ಷೆಂಫಳ ಫಯುತ್ತತತುತ. ಜ ೊತ್ ಗ  ಫಿಳ ೇ ಭಖಳು ಫ ೇಯ .  

ಅಖಿಲಹ ಸಹಖೊ ನಿಶಮತ್ಹ ತಭಮ ತಭಮ ಷೆಂಬರಭಖಳಲಿಲ ಭುಳುಗಿದದರಿೆಂದ ಔತತಲಿನ ಜ ೊತ್  ಅಯ 

ಭೌನೂ ಷ ೇರಿ ಫರಿಮ ಜಿೇಯುೆಂಡ ಖಳ ಷದುದ ಭಹತರ ಕ್ ೇಳಿಷುತ್ತತತುತ. ಅಶಟಯಲಿಲ ಏನ ೊೇ ದ ೊಡಡ 

ಷದಹದಯಿತು. ನಿಶಮತ್ಹ ಚಿೇರಿದುದ ಕ್ ೇಳಿ ಅಖಿಲಹ ತಲ  ತಗಿೆಸಿ ನಡ ಮುತ್ತತದದಳು ಫ ಚಿು ಮೆಮಲ ೇ ತಲ  

ಎತ್ತತದಳು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಹಲಶ ಟೇ, ಆಮೆೇಲ ೇನಹಯಿತು ಎೆಂದು ಅಳಿಗ  ಗ ೊತ್ಹತಖಲಿಲಲ.  

ಎಚ್ುಯಹದಹಖ ಎದುರಿಗ  ಬಯ ಫೆಂಖಲ ಯ್ಕೆಂದು ಕ್ಹಣಿಷುತ್ತತತುತ. ಅಯ , ಈ ಫೆಂಖಲ  ನಹನು 

ಇದುಯ ಖೊ ನ ೊೇಡಿಯಲಿಲಲಲಲ ಅಥಹ ತ್ಹನು ಕ್ ಲಷಕ್ ೆ ಸ ೊೇಖು ಖಡಿಬಿಡಿಮಲಿಲ 

ಖಭನಿಸಿಲಲ ೇನ ೊೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಆವುಮಕದೆಂದ ನ ೊೇಡಿದಳು.  

ಅಶಟಯಲಿಲ ನಿಶಮತ್ಹ, ಅಖಿ ಫಹ ಎೆಂದು ಔಯ ದೆಂತ್ಹಯಿತು. ಆ ಔಯ  ಫೆಂಖಲ ಮ ಳಗಿನಿೆಂದ 

ಕ್ ೇಳಿಸಿದೆಂತ್ಹಗಿ ತನನ ಜ ೊತ್  ಇದದಳು ಆ ಫೆಂಖಲ ಮ ಳಗ  ಸ ೇಗ  ಸ ೊೇದಳು ಎೆಂದು ಅಳಿಗ  

ಅಚ್ುರಿಮಹಗಿ ತ್ತಯುಗಿ ನ ೊೇಡಿದಯ  ಅಳಿಲಲ! ಸಹಗಿದದಯ  ಇದು ಅಳ ಭನ ಯಿಯಫಸುದ ೇ, ಅಳಹಯಕ್  

ನನಗ  ಆ ವಿಶಮ ತ್ತಳಿಸಿಲಲ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಔುತೊಸಲದೆಂದ ಔಬಿಿಣದ ದ ೊಡಡಗ ೇಟನುನ ತ್ ಯ ದು 

ಫೆಂಖಲ ಮ ಳಗ  ಕ್ಹಲಿಡುುದ ೊೇ ಫ ೇಡವೇ ಅನುಭಹನಿಷುತತ ನಿೆಂತಳು. ಜ ೊತ್ ಗ  ಭನ ಗ  

ಸ ೊೇಖಫ ೇಕ್ಹದ ಧಹೆಂತೂ ಇತುತ.  

ಅಶಟಯಲಿಲ ಭತ್ ತ ಅಖಿೇ ಎೆಂದು ನಿಶಮತ್ಹ ಔಯ ದೆಂತ್ಹಗಿ ಔುತೊಸಲ ತಡ ಮಲಹಖದ  ಮೆಲಲನ  ಳಗ  

ಅಡಿಯಿಟಟಳು. ಆದಯ  ಳಗ ಲಲ ಕ್ಹಖಕತತಲು ತುೆಂಬಿತುತ. ಇಶುಟ ದ ೊಡಡ ಫೆಂಖಲ ಮಲಿಲ ಮಹಕ್  ಫ ಳಕಿಲಲ? 

ಎಲಲ ಎಲಿಲಗ  ಸ ೊೇದಯು ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ನಿಶೇ ಎೆಂದು ಗ ಳತ್ತಮನುನ ಔಯ ದಳು. ಆದಯ  ಅಳ ಷದ ದೇ 

ಇಲಲ, ಫಸುವ ತ್ಹನು ಳಖಡಿಯಿಡುಹಖಲ ೇ ಔಯ ೆಂಟು ಸ ೊೇಗಿಯಫ ೇಔು. ಅದಕ್ ೆ ಅಳು ಕ್ಹಯೆಂಡಲ್ 
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ತಯಲು ಸ ೊೇಗಿಯಫಸುದ ೇ. ಇಶುಟ ದ ೊಡಡ ಭನ ಮಲಿಲ ಜ್ನಯ ೇಟರ್  ಅಥಹ ಇನಟಕರ್ ಔೊಡ 

ಇಲಲ ೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ತನನ ಫೇನಿನ ಲ ೈಟಿನ ಫ ಳಔಲಿಲ ಷುತತಲೊ ನ ೊೇಡಿದಳು.  

ಅದ ೊೆಂದು ಬಯ ಫೆಂಖಲ , ಸಹಲ್ ನಲಿಲ ದ ೊಡಡದಹದ ಗ ೊೆಂಚ್ಲಿನ ತೊಖುದೇನುನ ಔೆಂಡು 

ಫ ಯಗಹಗಿ ಅಖಿಲಹ ಅದಯತತ ತನನ ಫೇನ್ ನ ಲ ೈಟನುನ ಸಹಯಿಸಿದಹಖ ಔಣುಣ ಕ್ ೊೇಯ ೈಷು ಫ ಳಔು 

ಸರಿದೆಂತ್ಹಯಿತು. ಅಖಿಲಹ ಔಯ ೆಂಟು ಫೆಂದಯಫ ೇಔು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಳು. ಆ ಫ ಳಔಲ ಲೇ ಷುತತ 

ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಮಹಯ ೊೇ ಯಹಜ್ ಭಸಹಯಹಜ್ಯ ಅಯಭನ ಯಿಯಫಸುದ ೊೇ ಎನಿಷುಶುಟ ಬಯಹದ 

ಫೆಂಖಲ . ಜ ೊತ್ ಗ  ಅಲಿಲನ ಔಲಹಔೃತ್ತಖಳು, ಗ ೊೇಡ ಖಳ ಮೆೇಲಿದದ ಬಹಯಗಿದದ ವಿವಿಧ ತ್ ೈಲಣಕದ 

ಚಿತರಖಳನುನ ಔೆಂಡು ಅಳು ಫ ಯಗಹದಳು. ಆದಯ  ಕ್ಷಣಹಧಕದಲಿಲ ಫ ಳಔು ಭಯ ಮಹಯಿತು.  

ಅಖಿಲಹ ಲ ೈಟಿನ ಸಿಚ್ ಸುಡುಔುತತ ಸ ೊಯಟಳು. ಅಲಿಲ ಮಹುದ ೇ ಗ ೊೇಡ ಖಳಲಿಲ ಸಿಚ್ ಇಯಲ ೇ ಇಲಲ! 

ಅಯ , ಸಿಚ್ ಇಲಲದ  ಇಯು ಲ ೈಟ್ ಸ ೇಗ  ಸಹಔುತ್ಹತಯ ಎೆಂದು ಅಖಿಲಹ ಫ ಯಗಹದಳು. ಔತತಲಿನಲಿಲ 

ಅಖಿಲಹಗ  ಬಮಹಗಿ ನಿಶಮತ್ಹಳನುನ ಔಯ ಮುತತ ಅಳನುನ ಸುಡುಔುತತ ಸ ೊಯಟಳು. ಫೇನ್ 

ಫ ಳಔಲಿಲ ಅಲಿಲ ಇದದ ರತ್ತಯ್ಕೆಂದು ಕ್ ೊೇಣ ಮಲೊಲ ಗ ಳತ್ತಗಹಗಿ ಸುಡುಕ್ಹಡಿದಳು. ಆದಯ  ನಿಶಮತ್ಹಳ 

ಷುಳಿ ೇ ಇಯಲಿಲಲ. 

ಭಸಡಿಗ  ಸ ೊೇಖು ಮೆಟಿಟಲುಖಳನುನ ನ ೊೇಡಿ ಮೆೇಲಕ್ ೆ ಸತ್ತತ ಗ ಳತ್ತಮನುನ ಸುಡುಔುುದ ೊೇ 

ಅಥಹ ಭನ ಗ  ಸ ೊೇಖುುದ ೊೇ ಎೆಂದು ಅಖಿಲಹಗ  ಗ ೊೆಂದಲಹಯಿತು. ಷಲ ಸ ೊತುತ ಅಲ ಲೇ 

ನಿೆಂತು ಯ್ಕೇಚಿಸಿ, ಭನ ಗ  ಸ ೊೇಖುುದೆಂತೊ ಇದ ದೇ ಇದ . ಆದಯ  ತನನ ಗ ಳತ್ತ ಏನಹದಯೊ 

ಷೆಂಔಶಟದಲಿಲದದಯ  ಅಳಿಗ  ಷಸಹಮ ಭಹಡುುದು ತನನ ಔತಕಯ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಭಸಡಿ ಸತ್ತತದಳು.  

ಅಲಿಲ ಇನ ೊನೆಂದಶುಟ ಕ್ ೊೇಣ ಖಳು, ರತ್ತಯ್ಕೆಂದು ಕ್ ೊೇಣ ಖಳು ಫಸಳ ಆಔಶಕಔಹಗಿದದು. 

ಗ ೊೇಡ ಖಳನುನ ಅಲೆಂಔರಿಸಿದದ ತ್ ೈಲಚಿತರಖಳು ರತ್ತಯ್ಕೆಂದು ಕ್ ೊೇಣ ಖಳಿಖೊ ಭನನಹಗಿದದು. 

ನಿಶಮತ್ಹ ಇೆಂತಸ ಅಯಭನ ಮಲಿಲ ಹಷಹಗಿದಹದಳ ಯೇ ಎೆಂದು ಅಖಿಲಹ ಅಚ್ುರಿಟಟಳು. 

ಕ್ ೊೇಣ ಖಳೆಂತೊ ಲ ಔೆವಿಲಲದಶುಟ ಇದದು.  
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ಅಳಿಗ  ಬಮಹಗಿ ಇಲ ಲೇ ಹಿೇಗ  ಷುತುತತತ ಇದದಯ  ಭನ ಗ  ಮಹಹಖ ಸ ೊೇಖುುದು, ಭನ ಮಲಿಲ 

ಎಲಲಯೊ ಇನೊನ ಮಹಕ್  ತ್ಹನು ಫೆಂದಲಲ ೆಂದು ಚಿೆಂತ್  ಭಹಡುತ್ತತಯಫಸುದು. ತೆಂಗಿ ತಭಮೆಂದರಿಗ ಲಲ 

ತ್ಹು ತಯಲು ಸ ೇಳಿದ ಷುತಖಳನುನ ನ ೊೇಡಲು ಅದ ಶುಟ ಕ್ಹತಯಯಹಗಿದಹದಯ ೊೇ ಅಯನುನ 

ಕ್ಹಯಿಷುುದು ಫ ೇಡ, ಆದಶೊಟ ಫ ೇಖ ಇಲಿಲೆಂದ ಭನ ಗ  ಸ ೊೇಗಿ ನಿಶಮತ್ಹಳ ತ್ಹಯಿಗ  ಫೇನ್ 

ಭಹಡಿ ವಿಶಮ ಸ ೇಳಿದಯ  ಅಯ ೇ ಸುಡುಔುತ್ಹತಯ  ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊಯಟಹಖ ಅಲಿಲೆಂದ ಸ ೊಯಗ  

ಸ ೊೇಖು ದಹರಿ ಅಖಿಲಹಗ  ತ್ತಳಿಮದ  ಗ ೊೇಜ್ಲಹಯಿತು.  

ತ್ಹನು ಮೊದಲು ಎಲಿಲೆಂದ ಫೆಂದ  ಎೆಂದ ೇ ಗ ೊೆಂದಲಹಗಿ ಅಖಿಲಹ ಆತೆಂಔಗ ೊೆಂಡಳು. 

ಖಡಿಬಿಡಿಯಿೆಂದ ಸಿಔೆ ಸಿಔೆ ಕ್ ೊೇಣ ಖಳಿಗ ಲಲ ನುಗಿ ೆ ಅಲಿಲೆಂದ ಸ ೊಯ ಸ ೊೇಖು ದಹರಿ ಸಿಖುುದ ೊೇ,  

ಭಸಡಿಮ ಮೆಟಿಟಲುಖಳು ಕ್ಹಣಿಷುುದ ೊೇ ಎೆಂದು ನ ೊೇಡತ್ ೊಡಗಿದಳು. ಭನ ಮರಿಗ  ತ್ಹನು 

ಷಧಯದಲ ಲೇ ಫಯುತ್ತತದ ದೇನ  ಎೆಂದು ತ್ತಳಿಷ ೊೇಣ ಎೆಂದು ಫೇನ್ ಭಹಡಲು ಸ ೊೇದಯ  ಆ ಕ್ಷಣ ೇ 

ಫಹಯಟರಿ ಖ್ಹಲಿಮಹಗಿ ಫೇನ್ ನಿಷ ತೇಜ್ಹಗಿ ಬಿಟಿಟತು.  

ಅಳಿಗ  ತನನ ಹಯನಿಟಿ ಫಹಯಗಿನ ನ ನಹಗಿ ಅದಯಲಿಲ ಮೊದಲ ತ್ತೆಂಖಳದ ಷೆಂಫಳ ಇದುದ 

ಜ ೊೇಹನಹಗಿ ಇದ ಯೇ ಎೆಂದು ನ ೊೇಡಲು ಸ ಖಲಿಗ  ಕ್ ೈ ಸಹಕಿದಳು. ಆದಯ  ಅಳ ಹಯನಿಟಿ 

ಫಹಯಗ್ ಅಲಿಲಯಲಿಲಲಲ! ನಿಶಮತ್ಹಳನುನ ಸುಡುಔು ಬಯದಲಿಲ ಫಹಯಗ್ ಎಲಿಲ ಇಟುಟಬಿಟ ಟ ಎೆಂದು ಅಳು 

ಆತೆಂಔ ಡುತ್ತತಯುಹಖ ಷಹಭಹನುಖಳ ಫಹಯಗ್ ಔೊಡ ತನನ ಕ್ ೈಮಲಿಲ ಇಲಲದುದ ಔೆಂಡು ಅಳಿಗ  

ಆಘಾತಹಯಿತು. ಆಯ್ಕಯೇ ದ ೇಯ ೇ ಈಗ ೇನು ಭಹಡಲಿ? ಎಲಿಲ ಸ ೊೇದು ನನನ ಫಹಯಖುಖಳು? 

ಸ ೇಗ  ಸುಡುಔಲಿ, ಚ್ಔರೂಯಸದೆಂತ್ತಯು ಈ ಭನ ಮಲಿಲ ಸ ೊಯಗ  ಸ ೊೇಖು ದಹರಿಮನಹನದಯೊ 

ಸ ೇಗ  ಸುಡುಔಲಿ ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತ್ತತದದೆಂತ್  ಬಮದೆಂದ ಅಳ ಖೆಂಟಲು ಣಖತ್ ೊಡಗಿತು. ಔತತಲಲಿಲ 

ಗ ೊೇಡ ಮನಹನಧರಿಸಿ ನಿೇರಿಗಹಗಿ ಸುಡುಔುತತ ಸ ೊಯಟಳು. 

ಇದದಕಿೆದದೆಂತ್  ೆಂದು ವಿವಹಲಹದ ಕ್ ೊೇಣ ಮಲಿಲ ಭೆಂದ ಫ ಳಔು ಔೆಂಡು ಷೆಂತಷದೆಂದ ಅತತ 

ನಡ ದಳು. ಅದು ದ ೊಡಡದಹದ ಡ ೈನಿೆಂಗ್ ಸಹಲ್, ಭಧಯಬಹಖದಲಿಲ ಉದದನ ಮ ಔರಿ ಭಯದ ಟ ೇಫಲ್, 

ಅದಯ ಎಯಡೊ ಫದಮಲೊಲ ಔುಷುರಿ ಕ್ ತತನ ಮ ಷುೆಂದಯ ಔುಚಿಕಖಳು, ಟ ೇಫಲ್ ಮೆೇಲ  ಸಲಹಯು 

ಖ್ಹದಯಖಳು ಷಹಲಹಗಿ ಜ ೊೇಡಿಷಲಟಿಟದದು. ಜ ೊತ್ ಗ  ತಯಸ ೇಹರಿ ಸಣುಣ ಸೆಂಲುಖಳು ಫ ೇಯ  ಫ ೇಯ  
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ಫ ಳಿಳಮ ಫಟಟಲುಖಳಲಿಲ ಜ ೊೇಡಿಷಲಟಿಟದದು. ನ ಲದ ಮೆೇಲ  ಯತನಖೆಂಫಳಿ ಸಹಸಿತುತ, ಇದನ ನಲಹಲ 

ನ ೊೇಡುತ್ಹತ ಇದಹದಖ ಖ್ಹದಯಖಳ  ೈವಿಧಯಭಮ ಷುಭದುಯ ರಿಭಳಕ್ ೆ ಅಖಿಲಹಗ  ಸ ೊಟ ಟ 

ಚ್ುಯುಖುಟಟತ್ ೊಡಗಿತು.  

ಅಲಿಲದದ ಫ ಳಔು ಭಹತರ ಎಲಿಲೆಂದ ಫಯುತ್ತತದ  ಎೆಂದು ಭಹತರ ಅಳಿಗ  ತ್ತಳಿಮಲಿಲಲ. ನಿೇರಿನ ಜ್ಗ್ ಔೊಡ 

ಇದುದದು ಔೆಂಡು ಷೆಂತಷಹಗಿ ನಿೇಯನುನ ಅಲ ಲೇ ಇದದ ಫ ಳಿಳ ಲ ೊೇಟಕ್ ೆ ಫಗಿೆಸಿ ಅದನ ನತ್ತತ ಔುಡಿಮುಹಖ 

ಅಳಿಗ  ತ್ಹನು ಅಭೃತ ಔುಡಿದಶುಟ ಆನೆಂದಹಯಿತು. ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಖ್ಹಧಯಖಳನುನ ನ ೊೇಡುತತಲ ೇ 

ಸಸಿೂ ಸ ಚಹುಯಿತು. ಸ ೇಖೊ ಸ ೊಯಗ  ಸ ೊೇಖಲು ದಹರಿ ಕ್ಹಣುತ್ತತಲಲ, ಸುಡುಔಲು ವಕಿತ ಫ ೇಔಲಲ ೇ, 

ಮೊದಲು ಊಟ ಭಹಡಿ ನೆಂತಯ ಸುಡುಕಿದಯಹಮುತ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಊಟಕ್ ೆ ಔುಳಿತಳು. 

 ಭನ ಮಲಿಲ ಮಹಯೊ ಇಲಲದದದಯೊ ಈ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಡಿಗ ಖಳನುನ ತಮಹರಿಸಿದಯು ಮಹಯು ಎೆಂದು 

ಅಖಿಲಹಗ  ಷಭಷ ಯಮಹದಯೊ ಸ ೊಟ ಟ ತ್ಹಳ ಸಹಔುತ್ತತದುದರಿೆಂದ ಜಹಸಿತ ಆ ಫಗ ೆ ಯ್ಕೇಚಿಷಲು ಅಳ 

ಸ ೊಟ ಟ ಬಿಡದ  ಅಲಿಲದದ ಫ ಳಿಳಮ ಫಟಟಲನುನ ತ್ ಗ ದು ೆಂದ ೊೆಂದಹಗಿ ಖ್ಹದಯಖಳನುನ ಫಡಿಸಿಕ್ ೊೆಂಡಳು.  

ಊಟ ಭಹಡುತ್ತತದದೆಂತ್  ಅಳಿಗ  ಇಶ ೊಟೆಂದು ಯುಚಿಮಹದ ಅಡಿಗ ಮನುನ ತ್ಹನು ಈ ಜ್ನಮದಲ ಲೇ 

ತ್ತೆಂದಲಲ ನಿಸಿತು. ಭತತಶುಟ ತ್ತನುನ ಭನಷಹಾಗಿ ಸಲು ಫಗ ಮ ಖ್ಹದಯಖಳಿದುದದರಿೆಂದ ತ್ಹನು 

ತ್ತನನದ ೇ ಇದದ ಖ್ಹದಯಖಳನುನ ಭತ್ ತ ಫಟಟಲಿಗ  ಫಡಿಸಿಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊಟ ಟಗ , ಭನಸಿಾಗ  ತೃಪಿತಮಹಖುಶುಟ 

ತ್ತೆಂದಳು. ೆಂದು ದನಹದಯೊ ತನಗ  ಇೆಂತಸ ಬಜ್ಕರಿ ಊಟ ಸಿಕಿೆತಲಲ ಅದೊ ಅಯಭನ ಮಲಿಲ, 

ಫ ಳಿಳಮ ಫಟಟಲಲಿಲ, ಯುಚಿಮಹದ ಷ ೊಖಷಹದ ಖ್ಹದಯಖಳು ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಫಹಯಿ ಚ್ರಿಸಿದಳು.  

ಆಖ ಅಳಿಗ  ತನನ ಭನ ಮಯ ನ ನಹಯಿತು. ತನನ ತೆಂಗಿ ತಭಮೆಂದಯು ೆಂದು ಸ ೊತ್ತತನ 

ಊಟಔೊೆ ಯದಹಡುತ್ತತಯುಹಖ ತ್ಹನು ಬೊರಿ ಬ ೊೇಜ್ನನ ನೇ ಫಹರಿಸಿದುದ ಅಳಿಗ  ಕ್ ಡುಕ್ ನಿಸಿತು. 

ಅರಿಗಹಗಿ ಷಲ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಖಫ ೇಔು ಎನಿಸಿದಯೊ ಬಜ್ಕರಿ ಊಟದೆಂದಹಗಿ ಅಳಿಗ  

ಭೆಂಯು ಸತ್ತತತು. ಭಲಖು ಕ್ ೊೇಣ  ಔೆದಲ ಲೇ ಇದುದದರಿೆಂದ ಧ ೊನ  ಸಹಸಿಗ ಮಲಿಲ ಬಿದದಳು. 

ಮೆತತನ ಮ ಸಹಸಿಗ ಮಲಿಲ ಅಳಿಗ  ತಕ್ಷಣ ೇ ನಿದ ದ ಸತ್ತತತು. 
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ಇತತ ಯಹತ್ತರ ಖೆಂಟ  ಸತ್ಹತಖುತತ ಫೆಂದಯೊ ಅಖಿಲಹಳ ತ್ ತ ಇಲಲದುದ ಔೆಂಡು ಅಳ ಭನ ಮರಿಗ ಲಲ 

ಗಹಫರಿಮಹಖತ್ ೊಡಗಿತು. ಅಖಿಲಹಳ ತಭಮ ತೆಂಗಿಮಯ ಲಲ ಅಳಿಗಹಗಿ ಕ್ಹದು ಕ್ಹದು ಔುಳಿತಲ ಲೇ 

ನಿದ ದ ಸ ೊೇದಯು. ಅಖಿಲಹಳ ತ್ಹಯಿ ಆತೆಂಔದೆಂದ ಭಖಳಿಗ ೇನಹದಯೊ ತ್ ೊೆಂದಯ ಮಹಗಿಯಫಸುದ ೇ 

ಎೆಂದು ಔಳಳಗ ೊೆಂಡು ದ ೇಯಲಿಲ ತನನ ಭಖಳು ಶೇಗರ ಹಗಿ ಭನ  ತಲುುೆಂತ್  ಭಹಡು ಎೆಂದು 

ಫ ೇಡಿಕ್ ೊೆಂಡಳು.  

ಕ್ ೊನ ಗ  ಆತೆಂಔ ತ್ಹಳಲಹಯದ  ಖೆಂಡು ಭಔೆಳನುನ ಎಬಿಿಸಿ ಅಔೆನನುನ ಸುಡುಕಿಕ್ ೊೆಂಡು ಫಯಲು 

ಔಳುಹಿಸಿದಳು. ಅಖಿಲಹಳ ತ್ಹಯಿಗ  ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಔೊೆ ಆತೆಂಔ ಸ ಚ್ುುತ್ತತತುತ. ಭಔೆಳು ಅಔೆ ಸಿಖದ  

ಹಹಷು ಫೆಂದಹಖ ಭಖಳಿಗ  ಏನಹದಯೊ ಸ ಚ್ುು ಔಡಿಮೆಮಹಗಿಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು ಗಹಫರಿಮಹಗಿ 

ದ ೇರಿಗ  ದೇ ಸಚ್ುಲು ಸ ೊೇದಹಖ ಗಹಳಿಗ  ದೇ ಆರಿ ಸ ೊೇಗಿ ಏನ ೊೇ ಕ್ ಡುಔು ಕ್ಹದದ  ಎೆಂದು 

ಆಕ್  ಔೆಂಗಹಲಹದಳು. ಆಕ್ ಗ  ಏನು ಭಹಡಫ ೇಕ್ ೆಂದು ತ್ ೊೇಚ್ಲಿಲಲ. ಯಹತ್ತರಯಲಲ ಭಖಳಿಗಹಗಿ 

ಚ್ಡಡಿಷುತ್ಹತ ಷಲೂ ನಿದ ದ ಭಹಡದ  ಸ ೇಗ ೊೇ ಫ ಳಖು ಭಹಡಿದಳು.  

ಫ ಳಔು ಸರಿಮುತತಲ ೇ ತ್ಹನ ೇ ಭಖಳನುನ ಸುಡುಕಿಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊಯಟಳು. ದಹರಿಮಲಿಲ ಫಹಿತ ಒಡುತತ 

ಫಯುತ್ತತದುದದನುನ ಔೆಂಡು ಗಹಫರಿಮಹಗಿ ಅನನುನ ಏನ ೆಂದು ವಿಚಹರಿಸಿದಳು. ಆಖ ಅನು 

ತಡರಿಷುತತ ಷಮವಹನಕ್ ೆ ಸ ೊೇಖು ದಹರಿಮಲಿಲ ಅಘಾತಹಗಿದ  ಎನುನತ್ಹತ ಅಳ ಭಹತ್ತಗ  

ಕ್ಹಮದ  ಭತ್ ತ ಒಡತ್ ೊಡಗಿದ. ಅಖಿಲಹಳ ತ್ಹಯಿಗ  ಅದು ತನನ ಭಖಳಹಗಿಯಫಸುದ ೇ ಅನಿಸಿ 

ಸೃದಮ ೇ ಫಹಯಿಗ  ಫೆಂದೆಂತ್ಹಗಿ ಬಿಕಿೆ ಬಿಕಿೆ ಅಳುತತ ಷಮವಹನದತತ ಒಡತ್ ೊಡಗಿದಳು. ಅಳು 

ಅಘಾತದ ಷಥಳಕ್ ೆ ಫೆಂದಹಖ ಅಲಿಲ ಕ್ ಲ ಜ್ನ ಷ ೇರಿದದಯು.  

ಅಯನ ನಲಲ ಫದಗ  ಷರಿಷುತತ ಭುೆಂದಕ್ ೆ ನುಗಿ ೆ ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಅಳಿಗ  ಔಣುಣ ಔತತಲ  ಫೆಂದೆಂತ್ಹಗಿ 

ಅಲ ಲೇ ಔುಸಿದಳು. ನಿಶಮತ್ಹ ಷಮವಹನಕ್ ೆ ಸ ೊೇಖು ತ್ತಯುವಿನಲ ಲೇ ತಲ  ಜ್ಜೆ್ಲಟುಟ ಬಿದದದದಯ  

ಅಘಾತದ ಯಬಷಕ್ ೆ ಅರಿಚಿತ ಹಸನ ಅಖಿಲಹಳನುನ ಷಲ ದೊಯದಯ ಖೊ ಎಳ ದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಸ ೊೇಗಿತುತ. ಅಳು ಯಔತದ ಭಡುವಿನಲಿಲ ಬಿದದದದಳು. ಅಳ ಕ್ ೈಯ್ಕೆಂದು ತುೆಂಡಹಗಿ ಬಿದದತುತ. ಅಳ 

ಫಹಯಗ್ ನಲಿಲದದ ನ ೊೇಟುಖಳ ಲಲ ಯಔತಸಿಔತಹಗಿ ಯಷ ತ ತುೆಂಫಹ ಸಯಡಿದದು. ತಭಮ ತೆಂಗಿಮರಿಗಹಗಿ 
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ಕ್ ೊೆಂಡುಕ್ ೊೆಂಡ ಷಹಭಹನುಖಳ ಲಲ ಅಲಲಲಿಲ ಅಚಿುಮಹಗಿ ಬಿದುದಕ್ ೊೆಂಡಿದದು. ಇೆಂತಸ ಬಮಹನಔ 

ದೃವಯ ನ ೊೇಡಲಹಖದ  ಅಖಿಲಹಳ ತ್ಹಯಿ ವಿಲವಿಲನ  ದಹದಡಿದಳು.  

ತಭಮ ಭಖಳಿಗಹದ ಖತ್ತ ಔೆಂಡು ಗ ೊಳ ೄೇ ಎೆಂದು ಅಳತ್ ೊಡಗಿದಳು. ತಭಮ ಭನ ಮ ಫ ಳಕ್ಹಗಿದದ 

ಭುದದನ ಭಖಳು ಯಔತದ ಭಡುವಿನಲಿಲ ನಿವುಲಹಗಿ ಬಿದದದದನುನ ನ ೊೇಡಲಹಖದ  ಔಶಟಟುಟ ಎದುದ 

ಸ ೊೇಗಿ ಭಖಳು ಫದುಕಿಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು ಷಣಣ ಆಷ  ಚಿಖುರಿ ಧಹವಿಸಿ ಅಳ ದ ೇಸ ಭುಟಿಟ 

ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಅದು ನಿಜಿೇಕ ಕ್ ೊಯಡಹಗಿತುತ. ತಭಮ ಭನ ಮ ಜ್ಹಫಹದರಿ ಸ ೊತುತಕ್ ೊೆಂಡು ತಭಮ 

ತೆಂಗಿಮರಿಗ  ಆಷಯ ಮಹಗಿ ಚ ನಹನಗಿ ಫಹಳಫ ೇಕ್ಹಗಿದದ ಭಖಳು ನಿಜಿೇಕಹಗಿ ಬಿದದದದನುನ ನ ೊೇಡಿ 

ಅಖಿಲಹಳ ತ್ಹಯಿಗ   ತಭಮ ಬವಿಶಯ ಅೆಂಧಕ್ಹಯಭಮಹದೆಂತ್  ಅನಿಸಿ ಅಲ ಲೇ ಔುಸಿದಳು. 
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13. ಸೃದಮ  ೈವಹಲಯತ್  

 

ಯಜ್ನಿ ಯಹತ್ತರ ಭಲಗಿದಳಿಗ  ಭಖು ಅಳುತ್ತತಯು ಷದುದ ಕ್ ೇಳಿಸಿ ಎಚ್ುಯಗ ೊೆಂಡಳು. ಹನಹ 

ಎದದಳ ೇ ಎೆಂದು ಖಡಿಬಿಡಿಯಿೆಂದ ಎದುದ ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಅಲಿಲ ತ್ ೊಟಿಟಲು ಇಯದುದ ನ ೊೇಡಿ ಹಷತದ 

ಅರಿಹಗಿ ಬಿಕಿೆ ಬಿಕಿೆ ಅಳತ್ ೊಡಗಿದಳು. ಅಳ ಅಳು ಕ್ ೇಳಿ ಎಚ್ುಯಗ ೊೆಂಡ ಅಳ ತ್ತ ಯಗುವಿೇರ್ 

ಅಳಿಗ  ಷಭಹಧಹನ ಭಹಡತ್ ೊಡಗಿದ. ಅಳುತತ ಭಲಗಿದಳಿಗ  ಭತ್ ತ ನಿದ ದ ಫೆಂದದುದ ನ ೊೇಡಿ 

ಯಗುವಿೇರ್ ತ್ಹನೊ ಭಲಗಿಕ್ ೊೆಂಡ. ಆದಯ  ಅನ ನಿದ ದ ಭಹತರ ಸಹರಿ ಸ ೊೇಗಿತುತ. ಅೆಂದು ಫ ಳಿಗ  ೆ

ನಡ ದ ಗಟನ  ಭತ್ ತ ಅನ ಔಣ ಣದುಯು ಫೆಂದು ನಿೆಂತೆಂತ್ಹಯಿತು. ಜ ೊತ್ ಗ  ಹಿೆಂದನದ ಲಲ 

ನ ನಹಯಿತು.  

ಭದು ಮಹಗಿ ಯುಶಖಳಹದಯೊ ಭಔೆಳಹಖದಹಖ ಇಫಿಯೊ ಡಹಔಟರ್ ಫಳಿ ಸ ೊೇಗಿದದಯು. ಡಹಔಟರ್ 

ಸಲಹಯು ರಿೇಕ್ಷ ಖಳನುನ ನಡ ಸಿ ರಿಪ್ೇಟ್ಕ ನ ೊೇಡಿ ತಭಗಿಫಿರಿಖೊ ಭಔೆಳಹಖು ಷಹಧಯತ್ ಯೇ 

ಇಲಲ ೆಂದು ತ್ತಳಿಸಿದಹಖ ಭಔೆಳ ೆಂದಯ  ಹರಣ ಬಿಡುತ್ತತದದ ಯಜ್ನಿಖೊ ಯಗುವಿೇಯನಿಖೊ 

ಆಘಾತಹಗಿತುತ. ಡಹಔಟರ್ ಭಖುನುನ ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಳುದ ೊೆಂದ ೇ ದಹರಿ ಎೆಂದಹಖ ಅದು 

ಇಫಿರಿಖೊ ಪಿಗ ಮಹಯಿತು. ಆದಯ  ಯಗುವಿೇಯನ ತ್ಹಯಿ ಭಹತರ ಇದಕ್ ೆ ಷುತಯಹೆಂ ಲಿಲಲ. 

ಮಹರಿಗ ೊೇ ಸುಟಿಟದ ಭಔೆಳು ಜಹತ್ತ, ಔುಲ ಗ ೊೇತರ ತ್ತಳಿಮದ ಭಔೆಳು ನಭಮಹಖಲು ಎೆಂದಖೊ 

ಷಹಧಯವಿಲಲ. ಫ ೇಯ ಮಯ ಭಔೆಳು ಫ ೇಯ ಮಯ ೇ ಎೆಂದು ಇಯ ಆಷ ಗ  ತಣಿಣೇಯ ಯಚಿ ಬಿಟಟಯು. ಅಶ ಟೇ 

ಅಲಲದ  ತ್ಹನು ಫದುಕಿಯುಯ ಖೊ ಅನಹಥ ಭಔೆಳನುನ ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳಳಲು ಬಿಡಲಹಯ  ಎೆಂದು 

ಸಟ ತ್ ೊಟಟಯು. ಅಯ ಸಟದೆಂದಹಗಿ ಇಫಿಯೊ ಫಸಳ ನ ೊೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಯು. 

ಹಿೇಗಿಯುಹಖ ಯಗುವಿೇರ್ ನ ಅಔೆ ಆವಹ ಎಯಡನ ಮ ಸ ರಿಗ ಮಲಿಲ ಅಳಿ ಸ ಣುಣ ಭಔೆಳನುನ ಸ ತ್ಹತಖ 

ಮೊದಲ ೇ ೆಂದು ಸ ಣುಣಭಖುವಿದದರಿೆಂದ ಅಳು ಫ ೇಷಯಗ ೊೆಂಡಳು. ೆಂದಹದಯೊ ಖೆಂಡುಭಖು 

ಸುಟಟಫ ೇಕಿತುತ, ಭೊಯು ಸ ಣುಣ ಭಔೆಳನುನ ಷಹಔುುದು ಷುಲಬದ ಭಹತಲಲ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ತನನ 
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ೆಂದು ಭಖುನಹನದಯೊ  ತಭಮನಿಗ  ಕ್ ೊಟಟಯ  ಭಖು ತನನಯಲ ಲೇ ಉಳಿಮುತತದ . ತನಖೊ ಸ ೊಯ  

ಔಡಿಮೆಮಹಖುತತದ  ಎೆಂದು ಆಲ ೊೇಚ್ನ  ಭಹಡಿದಳು.  

ಸಹಗ ೇ ಆ ವಿಶಮದ ಫಗ  ೆಭನ ಮಯನುನ ಪಿಸಿ ತಭಮನಿಗ  ವಿಶಮ ತ್ತಳಿಸಿದಳು. ಇದನುನ ಕ್ ೇಳಿ 

ಯಜ್ನಿಖೊ ಯಗುವಿೇರ್ ಖೊ ಅಹಯ ಷೆಂತ್ ೊೇಶಹಯಿತು. ಕ್ ೊನ ಖೊ ತಭಗ  ತೆಂದ ತ್ಹಯಿಮಹಖು 

ಬಹಖಯ ಸಿಕಿೆತು ಎೆಂದು ಷೆಂತಷ ಟಟಯು. ಯಗುವಿೇಯನ ತ್ಹಯಿಖೊ ಭಖು ತಭಮ ಭಖಳದುದ, ಇಲಿಲ 

ಫ ಳ ದಯೊ ಅಲಿಲ ಫ ಳ ದಯೊ ೆಂದ ೇ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಪಿಗ  ಇತತಯು. ಅಔೆತಭಮನ ಬಹೆಂದಯ 

ಇದರಿೆಂದಹಗಿ ಭತತಶುಟ ಖಟಿಟಮಹಯಿತು. ಆ ಭಖುವಿನಿೆಂದಹಗಿ ತಭಮ ಜ್ನಮ ಹನಹಯಿತು 

ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಭಖುವಿಗ  ಹನಹ ಎೆಂದು ಸ ಷರಿಟಟಯು. 

ಇತತ ಆವಹಳ ನಹದನಿಗ  ನ ೆಂಟಸಿತಕ್  ಮಹುದೊ ಷರಿಮಹಗಿ ಸಿಖದ ಕ್ಹಯಣ ಅಳ ಅತ್ ತ, ತಭಮ 

ಭಖಳನುನ ಯಜ್ನಿಮ ತಭಮನಿಗ  ಕ್ ೊಟಟಯ  ಸ ೇಗ  ಎೆಂದು ಆವಹಳನುನ ಕ್ ೇಳಿದಯು, ಈ ನ ೆಂಟಸಿತಕ್  

ಭಹಡಿದಯ  ತನಗ  ಖೆಂಡನ ಭನ ಮಲಿಲ ಭತತಶುಟ ಗೌಯ ಸಿಖುತತದ  ಸಹಖೊ ತಯು ಭನ ಮ 

ಬಹೆಂದಯ ಔೊಡ ಇನನಶುಟ ಖಟಿಟಮಹಖುತತದ  ಎೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಸಿದ ಆವಹ, ಆಖಲಿ ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿ ತಯು 

ಭನ ಗ  ಫೆಂದಳು  ಈ ಫಗ ೆ ಪಿೇಠಿಕ್  ಸಹಕಿದಹಖ ಯಜ್ನಿಗ  ದ  ವಿಧಿಯಿಯಲಿಲಲ.  

ಆದಯ  ಯಜ್ನಿಮ ತಭಮ ಯೆಂಜ್ನ್ ಭಹತರ ಈ ಭದು ಗ  ಲಿಲಲ, ಕ್ಹಯಣ ಅನಹಖಲ ೇ ೆಂದು 

ಸುಡುಗಿಮನುನ ಪಿರೇತ್ತಸಿದದ. ಇದು ಆವಹಖೊ ಅಳ ಖೆಂಡನ ಭನ ಮರಿಖೊ ಸಿಟುಟ ತರಿಸಿತು. 

ಇದರಿೆಂದ ಎಯಡೊ ಔುಟುೆಂಫಖಳ ನಡು  ಭನಷಹತ ಉೆಂಟಹಯಿತು. ಆವಹ ತನನ ಅತ್ ತಯಿೆಂದ 

ಇಲಲಷಲಲದ ಭಹತು ಕ್ ೇಳಫ ೇಕ್ಹಯಿತು. ಇದರಿೆಂದ ಆವಹಳ ಸಿಟುಟ ಯಜ್ನಿಮ ಮೆೇಲ  ತ್ತಯುಗಿತು, 

ಭಔೆಳಿಲಲದ  ದಹದಡುತ್ತತದದರಿಗ  ತಭಮ ಭಖುನುನ ಕ್ ೊಟಟಯ  ಅರಿಗ  ಭಹತರ ಔೃತಜ್ಞತ್ ಯೇ ಇಲಲ 

ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ತ್ಹನು ಅರಿಗ  ಕ್ ೊಟಿಟದದ ಭಖುನುನ ತನಗ  ಹಹಷು ಕ್ ೊಡಲು ಸ ೇಳಿದಳು.  

ಇದನುನ ಕ್ ೇಳಿ ಯಜ್ನಿಖೊ ಯಗುವಿೇಯನಿಖೊ ಫಸಳ ಷೆಂಔಟಹಯಿತು. ಳ ಳಮ ಭಹತ್ತನಲಿಲ 

ಭಖುನುನ ಕ್ ೊಡದದದಯ  ತ್ಹನು ಕ್ ೊೇಟ್ಕ ಗ  ಸ ೊೇಖಫ ೇಕ್ಹಖುತತದ  ಎೆಂದು ಆವಹ ಎಚ್ುರಿಸಿದಹಖ 

ತ್ಹು ಅಧಿಔೃತಹಗಿ ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡಿಯದ ಕ್ಹಯಣ ಸ ದರಿದ ಇಫಿಯೊ ಭಖುನುನ ಹಹಷು 
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ಕ್ ೊಡಲು ಫ ೇಕ್ಹಯಿತು. ಆವಹ ತ್ ೊಟಿಟಲಲಿಲ ಭಲಗಿದದ ಭಖುನುನ ಎತ್ತತಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಖುಹಖ 

ಯಜ್ನಿಗ  ಔಯುಳ ೇ ಕಿತುತ ಫೆಂದೆಂತ್ಹಗಿ ಜ ೊೇಯಹಗಿ ಅತುತ ಬಿಟಟಳು. ಯಗುವಿೇರ್ ನ ಔಣಣಲೊಲ ಧಹಯಹಕ್ಹಯ 

ನಿೇಯು. ತನನ ಅಔೆ ಇಶ ೊಟೆಂದು ನಿಶುಟಯಹಗಿ ನಡ ದುಕ್ ೊಳಳಫಸುದ ೆಂದು ಯಗುವಿೇರ್ ಔನಷು 

ಭನಸಿನಲೊಲ ಯ್ಕೇಚಿಸಿಯಲಿಲಲ.  

ಯಗುವಿೇಯನ ತ್ಹಯಿಖೊ ಭಖಳ ತಕನ  ಹಿಡಿಷದ  ವಿಯ ೊೇಧಿಸಿದದಯು. ಫ ೇಯ ಮಯ ಭಖು ತಭಮದಲಲ 

ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಿದದ ಅರಿಗ  ತಭಮಯದ ೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡ ಭಖು ಔೊಡ ತಭಮದಹಖುುದಲಲ ಎೆಂದು 

ನ ೊೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಯು.  

ಯಜ್ನಿ ಭಖುವಿಗಹಗಿ ಅತುತ ಅತೊತ ಔಣುಣ ಊದಸಿಕ್ ೊೆಂಡಿದದಯ  ಯಗುವಿೇರ್ ಭೆಂಕ್ಹಗಿಬಿಟಿಟದದ. ತಭಮ 

ಭಖಳ ೇ ನ ೊೇು ಕ್ ೊಟಿಟದುದ ಯಗುವಿೇಯನ ತ್ಹಯಿಖೊ ನುೆಂಖಲಹಯದ ತುತ್ಹತಗಿತುತ. ತನನ ಡಸುಟಿಟದ 

ಅಔೆನ ೇ ೆಂದು ಕ್ ೈಯಿೆಂದ ಕ್ ೊಟುಟ ಇನ ೊನೆಂದು ಕ್ ೈಯಿೆಂದ ಕಿತುತಕ್ ೊೆಂಡು ನ ೊೇು ಕ್ ೊಡಫಹಯದತುತ 

ಎೆಂದುಕ್ ೊಳುಳತತ ಯಗುವಿೇರ್ ಭಖುಲೆು ಫದಲಿಸಿದ.  

ಫ ಳಿಗ  ೆಎದದನ ೇ, ಅಭಮ ಇನುನ ನಿೇನು ಏನು ಸ ೇಳಿದಯೊ ನಹನು ಕ್ ೇಳಲಹಯ . ನಹವಿಫಿಯೊ ಇತ್ ತೇ 

ಅನಹಥಹವರಭಕ್ ೆ ಸ ೊೇಗಿ ೆಂದು ಭಖುನುನ ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಳತ್ ತೇ . ಭಖುವಿಲಲದ 

ಭನ ಯ್ಕಳಗ  ಕ್ಹಲಿಡಲೊ ನನಗ  ಷೆಂಔಟಹಖುತತದ  ಎೆಂದು ಅಯ ರತ್ತಕಿರಯಗ  ಕ್ಹಮದ  ಯಜ್ನಿಗ  

ಫ ೇಖನ  ಯ ಡಿಮಹಖಲು ಸ ೇಳಿದ. ನೆಂತಯ ಇಫಿಯೊ ಅನಹಥಹವರಭಕ್ ೆ ಸ ೊೇದಯು. ಅಲಿಲನ ುಟಟ 

ಭಔೆಳು ಇಯನ ನೇ ದಟಿಟಸಿ ನ ೊೇಡತ್ ೊಡಗಿದಯು.  

ಅಲಿಲನ ಭುಕಯಷಥ ಇಯನುನ ಆದಯದೆಂದ ಫಯ ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡಯು. ಯಜ್ನಿಗ  ಅಲಿಲನ ಭಔೆಳನುನ ಔೆಂಡು 

ಅತ್ತೇ ಷೆಂತ್ ೊೇಶಹಯಿತು. ಭಔೆಳನುನ ಭುದದಸಿ ಎತ್ತತಕ್ ೊೆಂಡಹಖ ಭಔೆಳೄ ಷೆಂತ್ ೊೇಶ ಟಟಯು. 

ಯಗುವಿೇರ್ ಔೊಡ ಭಔೆಳ ೄೆಂದಗ  ಆಟಹಡುುದನುನ ಔೆಂಡ ಅಲಿಲನರಿಗ  ಈ ದೆಂತ್ತ ಮಹ 

ಭಖುನುನ ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಳತ್ಹತಯ ೊೇ ಆ ಭಖು ಕೆಂಡಿತಹಗಿ ಷುಕಹಗಿ ಫಹಳುತತದ  

ಎೆಂದ ನಿಸಿತು.  
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ದತುತ ರಕಿರಯ ಫಗ ೆ ವಿಯಹಗಿ ತ್ತಳಿದುಕ್ ೊೆಂಡ ದೆಂತ್ತ ಮಹ ಭಖುನುನ ದತುತ 

ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಳುದು ಎೆಂದು ನಿಧಕರಿಷಲು ಭತ್ ತ ಭಔೆಳ ಕ್ ೊಠಡಿಗ  ಫೆಂದಯು. ಇಯನುನ ಔೆಂಡ 

ಭಔೆಳು ಒಡ ೊೇಡಿ ಫೆಂದಯು. ತ್ಹು ಬಿಡಿಸಿದ ಚಿತರಖಳು, ತಭಗ  ಫಯುತ್ತತದದ ಸಹಡುಖಳನುನ ಸಹಡಿ 

ಇಯನುನ ಯೆಂಜಿಸಿದಯು. ಅಲಿಲಗ  ಫಯು ದೆಂತ್ತಖಳು ೆಂದು ಭಖುನುನ ತಭಮ ಭನ ಗ  

ಔಯ ದ ೊಮುಯತ್ಹತಯ  ಎೆಂಫುದು ಆ ಭಔೆಳಿಗ  ಅನುಬದೆಂದಹಗಿ ತ್ತಳಿದತುತ.  

ಆವರಭದಯೊ ಅಯ ೊೆಂದಗ  ಸ ೊೇದ ಭಔೆಳು ತೆಂದ  ತ್ಹಯಿಮ ಪಿರೇತ್ತ ವಿವಹಷದ ೊೆಂದಗ  

ಷುಕಹಗಿ ಫಹಳುತ್ಹತಯ  ಅರಿಗ  ಫ ೇಕಿದ ದಲಲನುನ ಕ್ ೊಡಿಷುತ್ಹತಯ  ಎೆಂದು ಅರಿಗ  ಭನದಟುಟ 

ಭಹಡಿದುದರಿೆಂದ ಮಹಯಹದಯೊ ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳಳಲು ಫೆಂದಯ  ಭಔೆಳಿಗ  ಷೆಂತಷಹಖುತ್ತತತುತ. ಆ 

ುಟಟ ಭಔೆಳು ತಭಮ ತಭಮ ರತ್ತಬ ಖಳನುನ ಫೆಂದರಿಗ   ೈಪ್ೇಟಿಮೆಂತ್  ತ್ ೊೇರಿಷುತ್ತತದದಯ  ಆ 

ಎಳ ೇ ಔೆಂದಭಮಖಳು ತಭಮನುನ ಪಿರೇತ್ತಷುರಿಗಹಗಿ ಅದ ಶುಟ ಕ್ಹತರಿಷುತ್ತತ  ಎೆಂದು ಆವರಭದಯ 

ಔಣುಣಖಳು ಭೆಂಜಹಖುತ್ತತದದು.  

ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡ ಭಖು ಷೆಂತಷದೆಂದದದಯ  ಉಳಿದ ಭಔೆಳು ತಭಮನುನ ಅಯು 

ಔಯ ದ ೊಮಯಲಿಲಲಲಲ ಎೆಂದು ಭೆಂಕ್ಹಗಿ ಬಿಡುತ್ತತದದಯು. ಆಗ ಲಲ ಆವರಭದಯು ಎಲಲಯೊ ತಭಮ ತಭಮ 

ಭನ ಖಳಿಗ  ೆಂದಲಲ ೆಂದು ದನ ಸ ೊೇಗ ೇ ಸ ೊೇಖುತ್ಹತಯ  ಎೆಂದು ಷಭಹಧಹನ ಡಿಷುತ್ತತದದಯು. 

ಭಔೆಳ ಭುಖಧ ಔಣುಣಖಳು ತಭಮತತಲ ೇ ನ ಟಿಟಯುುದನುನ ಔೆಂಡ ಯಜ್ನಿ ಸಹಖೊ ಯಗುವಿೇರ್ ರತ್ತಯ್ಕಫಿ 

ಭಖುನುನ ಭಹತನಹಡಿಷುತ್ತತಯುಹಖ ಆವರಭದಯು ಮಹ ಭಖುನುನ ದತುತ 

ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳಳಫ ೇಕ್ ೆಂದದದೇರಿ ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ನಹಲ ೆೈದು ಭಔೆಳು ನಹ ಭುೆಂದು ತ್ಹ ಭುೆಂದು 

ಎೆಂದು ಮೆತತಗ  ಫೆಂದು ಯಜ್ನಿಮ ಸಖೊ ಯಗುವಿೇರ್ ನ ಕ್ ೈಖಳನುನ ಹಿಡಿದುಕ್ ೊೆಂಡಯು. ತಭಮನುನ 

ಇಯು ಇಲಿಲೆಂದ ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಖುತ್ಹತಯ  ಎೆಂಫ ಆವಹಬಹ ಅಯ ಔಣುಣಖಳಲಿಲ ಎದುದ 

ಕ್ಹಣುತ್ತತತುತ.  

ಆದಯ  ಭಔೆಳಿಗ , ಇಶುಟ ಭಔೆಳನುನ ಅರಿಗ  ದತುತ ಡ ಮಲಹಖದು ಎೆಂಫುದು ಭಹತರ ಅರಿಗ  

ಅರಿವಿಯಲಿಲಲ. ಈ ಭಔೆಳು ತೆಂದ ತ್ಹಯಿ ಪಿರೇತ್ತಗ  ಸಹತ್ ೊಯ ಮುತ್ತತದದಯ  ತ್ಹು ಭಔೆಳಿಗಹಗಿ 
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ಸಹತ್ ೊಯ ಮುತ್ತತದ ದೇ . ಆದಯ  ಇಶೊಟ ಭಔೆಳನುನ ತಭಗ  ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳಳಲು ಷಹಧಯವಿಲಲ. 

ಫಿಯನುನ ನಿಯಹಔರಿಸಿದಯ  ಇನ ೊನಫಿರಿಗ  ನ ೊೇು. ಏನು ಭಹಡುುದು ಎೆಂದು ಇಫಿರಿಖೊ 

ತ್ತಳಿಮಲಿಲಲ. ಮಹುದಔೊೆ ನಹಳ  ಫಯುತ್ ತೇ  ಎೆಂದು ಅಲಿಲೆಂದ ಸ ೊಯಟಯು. 

ಸ ೊಯ ಫೆಂದಹಖ ಷುಭಹಯು ಭೊಯು ಯುಶದ ಭುದಹದದ ುಟಟ ಸುಡುಖನ ೊಫಿ ಏನ ೊೇ ಚಿತರ 

ಬಿಡಿಷುುದಯಲಿಲ ಭಖನನಹಗಿದದ. ಔುತೊಸಲದೆಂದ ಯಜ್ನಿ ಆ ಭಖುವಿನ ಫಳಿ ಸ ೊೇಗಿ ನ ೊೇಡಿದಹಖ 

ಅಳಿಗ ೇ ಆವುಮಕಹಖುಶುಟ ಭುದಹದಗಿ ತೆಂದ , ತ್ಹಯಿ ಸಹಖೊ ಔುೆಂಟು ಸುಡುಖನ ಚಿತರ 

ಬಿಡಿಸಿದದ. ಯಜ್ನಿ ಆ ಫಹಲಔನನುನ ಖಭನಿಸಿದಹಖ ಅನ ಎಡಗಹಲು ಷರಿಮಹಗಿಲಲದುದ ತ್ತಳಿಯಿತು.  

ಆ ಸುಡುಖನಿಗ  ಯಜ್ನಿ, ಇಲಹಯಕ್  ಫಿನ ೇ ಔೊತ್ತದದಮಹ ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಹಖ, ನನನನುನ ಮಹಯೊ 

ಇಲಿಲೆಂದ ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಖುುದಲಲ. ಫ ೇಯ ಮಯನ ನಲಲ ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಖುತ್ಹತಯ . ಮಹಯೊ 

ನನನನುನ ಭಹತ್ಹಡಿಷುುದೊ ಇಲಲ. ಅದಕ್ ೆ ಇಲಿಲ ಔೊತ್ತದ ದೇನ  ಎೆಂದಹಖ ಆ ುಟಟ ಔೆಂಖಳಲಿಲ  ೇದನ  

ಸಹಖೊ ಔಣಿಣೇಯು ಸ ುಖಟಿಟದದನುನ ನ ೊೇಡಿ ಯಜ್ನಿಗ  ತ್ತೇರ ಷೆಂಔಟಹಯಿತು. ಇಶುಟ ುಟಟ 

ಭಖುವಿನಲಿಲ ಅದ ಶುಟ ನ ೊೇು ಷೆಂಔಟ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಖೆಂಡನ ಫಳಿ ಸ ೊೇಗಿ ನಹು ಇದ ೇ 

ಭಖುನುನ ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳ ೄಳೇಣ ಎೆಂದಹಖ ಯಗುವಿೇರ್ ಭಹತರ ಲಿಲಲ.  

ಆದಯ  ಯಜ್ನಿ ಟುಟ ಬಿಡದ , ನಹು ೆಂದು ಭಖುನುನ ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಳ ವಿಚಹಯ ಭಹಡಿ 

ುಣಯದ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡುತ್ತತದ ದೇ . ಆಯ ೊೇಖಯಹಗಿಯು ಭಔೆಳನುನ ಮಹಯಹದಯೊ ದತುತ 

ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳಳಫಸುದು. ಆದಯ  ಇೆಂತಸ ಭಔೆಳತತ ಮಹಯ ಖಭನ ಔೊಡ ಸರಿಮುುದಲಲ. ಅದಕ್ ೆ 

ನಹು ಈ ಭಖುನುನ ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಭತತಶುಟ ುಣಯದ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡ ೊೇಣ ಎೆಂದಹಖ 

ಯಗುವಿೇಯನಿಖೊ ಅಳ ಭಹತು ಷರಿ ಎನಿಸಿ ಪಿದ. ಅಲಿಲೆಂದ ಅಯು ಭತ್ ತ ಆವರಭದ ಳಕ್ ೆ 

ಸ ೊೇದಯು. 

ಆವರಭದ ಭುಕಯಷಥರಿಗ  ತ್ಹು ಆ ಅೆಂಖವಿಔಲ ಸುಡುಖನನುನ ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಳುದಹಗಿ 

ಸ ೇಳಿದಹಖ ಭುಕಯಷಥಯು ದಗಹ್ರೆಂತಯಹದಯು. ಅನಹಥ ಭಔೆಳನುನ ಜ್ನ ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳಳಲು 

ಫಯುಯು ತ್ಹು ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಳ ಭಖು ಭುದಹದಗಿಯಫ ೇಔು, ಅೆಂಖ ೈಔಲಯ ಇಯಫಹಯದು. 
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 ದಹದಗಿಯಫಹಯದು ಎೆಂದ ಲಲ ಫ ೇಡಿಕ್  ಇಡುತ್ಹತಯ . ಜ್ನ ಅರಿಗ ೇ ಸುಟುಟ ಭಖು ಭಹತರ ಸ ೇಗಿದದಯೊ 

ತಭಮ ಭಖು ಎೆಂಫ ಹಯಮೊೇಸದೆಂದ ಪಿರೇತ್ತಯಿೆಂದ ಷಹಔುತ್ಹತಯ . ಅೆಂಖ ೈಔಲಯದ ಭಖುನುನ ದತುತ 

ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳಳಲು ನಿಧಕರಿಸಿದ ನಿಭಮ ಸೃದಮ  ೈವಹಲಯಕ್ ೆ ನಹ ಲಲ ದೆಂಖು ಫಡಿದು ಸ ೊೇಗಿದ ದೇ . 

ಇಲಿಲಯು ಎಲಲ ಭಔೆಳಿಖೊ ೆಂದು ಉತತಭ ಭನ , ಪಿರೇತ್ತಷು ಸೃದಮಖಳು ಸಿಖಲಿ ಎೆಂದು ನಹು 

ಮಹಹಖಲೊ ಆಶಷುತ್ ತೇ .  

ಆದಯ  ಅೆಂಖ ೈಔಲಯದ, ಅನಹಯ ೊೇಖಯದ ಭಔೆಳಿಗ  ಭಹತರ ಇೆಂಥಹ ಅಕ್ಹವಖಳು ಭಹತ್ಹರ ತ್ತೇಯಹ 

ಔಡಿಮೆ. ನಿೇು ದ ೊಡಡ ಭನಷುಾ ಭಹಡಿ ಆ ುಟಟ ಔೆಂದನನುನ ದತುತ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಳ ವಿಚಹಯ ಸ ೇಳಿ 

ನಭಗ ಲಲ ಫಸಳ ಷೆಂತ್ ೊೇಶ ಕ್ ೊಟಿಟದದೇರಿ. ಳ ಳಮ ಸಹಖೊ ಫುದಧೆಂತ ಸುಡುಖ ಅನು. ಶೇಗರ ೇ 

ಕ್ಹಖದ ತರಖಳನ ನಲಲ ಯ ಡಿ ಭಹಡಿ ನಿಭಗ  ತ್ತಳಿಷುತ್ ತೇ . ನಿೇು ಫೆಂದು ಭಖುನುನ 

ಔಯ ದ ೊಮಯಫಸುದು ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿ ಆ ಫಹಲಔನನುನ ಔಯ ಸಿದಯು. ಫಹಲಔ ಫೆಂದಹಖ ಯಜ್ನಿ ಅನ 

ಕಿವಿಮಲಿಲ, ಇತ್ತತನಿೆಂದ ನಹನು ನಿನನ ಭಮಿಮ. ಇಯು ನಿನನ ಡಹಯಡಿ ಅೆಂದಹಖ ಆ ುಟಟ ಔಣುಣಖಳಲಿಲ 

ಅವುರಧಹಯ ಯೇ ಸರಿಯಿತು. ಅದನುನ ಔೆಂಡು ಅಲಿಲದದಯ ಲಲಯೊ ಬಹುಔಯಹಗಿ ಅಯ ಔಣುಣಖಳೄ 

ಭೆಂಜಹದು. 
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14. ಫಲಿ ಡ ದ ಷಹಥಕ 

 

ಜಹಜ್ಕ ತಭಮ ಭನ ಮ ಯಹೆಂಡದ ಔುಚಿಕಮಲಿಲ ಕ್ಹಲು ಚಹಚಿ ಔುಳಿತು ಅೆಂದನ ದನತ್ತರಕ್  

ಒದುುದಯಲಿಲ ಭಖನಯಹಗಿದದಯು. ಅಶಟಯಲಿಲ ಗ ೇಟು ತ್ ಯ ದ ಷದಹದಯಿತು. ಇಶ ೊಟೆಂದು ಫ ಳಗ  ೆ ಮಹಯು 

ಫೆಂದಯ ಎೆಂದು ಔಣುಣ ಕಿರಿದುಗ ೊಳಿಸಿ ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಮುಔನ ೊಫಿ ಕ್ ೈಮಲಿಲ ಚಿೇಟಿ ಹಿಡಿದು 

ನಿೆಂತ್ತದದ. ಅನನುನ ನ ೊೇಡುತತಲ ೇ ಜಹಜ್ಕ ಗ  ತಭಮ ಭಖ ಡ ನಿಸ್ ನ ನ ನಹಯಿತು. ತನನ ಭಖ 

ಫದುಕಿದದದದಯ  ಅನೊ ಹಿೇಗ  ಇಯುತ್ತತದದನ ೇನ ೊೇ ಎೆಂದು ಅನಿಸಿ ಬಹುಔಯಹಗಿ ಔಣುಣಖಳು 

ಭೆಂಜಹದು.  

ಆ ಮುಔ ಜಹಜ್ಕ ಫಳಿ ಫೆಂದು, ಈ ವಿಳಹಷ ಎಲಿಲ ಅೆಂತ ಷಲ ಸ ೇಳುತ್ತತೇಯಹ ಷರ್ ಎನುನತ್ಹತ 

ಚಿೇಟಿಯ್ಕೆಂದನುನ ಅಯ ಕ್ ೈಗಿತ್ಹತಖ ಜಹಜ್ಕ ಚಿೇಟಿಮ ಮೆೇಲ  ಔಣಹಣಡಿಸಿದಯು. ನೆಂತಯ ಅನತತ 

ದಟಿಟಸಿ ನ ೊೇಡುತ್ಹತ ಅನಿಗ  ವಿಳಹಷ ಎಲಿಲದ ಯೆಂದು ಸ ೇಳಿದಹಖ ಆತ ಥಹಯೆಂಕ್ಟಾ ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿ 

ಭುಖುಳನಗ ಯ್ಕೆಂದನುನ ಬಿೇರಿ ಸ ೊಯಟು ಸ ೊೇದ. ಜಹಜ್ಕ ಅನು ಔಣಿಣೆಂದ ಭಯ ಮಹಖುಯ ಖೊ 

ಅನನ ನೇ ನ ೊೇಡುತ್ಹತ ನಿೆಂತು ನೆಂತಯ ನಿಟುಟಸಿಯ ೊೆಂದನುನ ಬಿಟುಟ ಭತ್ ತ ತ್ತರಕ್ ಮನುನ ಹಿಡಿದು 

ಔುಳಿತಯು. ಆದಯ  ಭನಷುಾ ಭಹತರ ಅಲ ೊಲೇಲಲ ಔಲ ೊಲೇಲಹಗಿದದರಿೆಂದ ತ್ತರಕ್  ಒದಲು ಭನಷುಾ 

ಫಹಯದ  ಔಣುಣ ಭುಚಿು ಔುಳಿತಯು. ಅಯ ಭನಷುಾ ಹಿೆಂದನ ನ ನುಖಳನುನ ಔದಡತ್ ೊಡಗಿತುತ 

ಜಹಜ್ಕ ರಖ್ಹಯತ ಔೆಂ ನಿಯ್ಕೆಂದಯಲಿಲ ಅತುಯನನತ ಸುದ ದಮಲಿಲ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡುತ್ತತದದಯು. ಆಫಿೇಸಿನಲಿಲ 

ಅಯ ಕ್ ೈ ಕ್ ಳಗಿನ ಅಧಿಕ್ಹರಿಖಳ ನಡು  ತಭಮ ಭಔೆಳ ಒದನ ಫಗ  ೆ ಅಯಯಲ ಲೇ  ೈಪ್ೇಟಿ 

ನಡ ದತುತ. ಎಲಲಯೊ ತಭಮ ಭಔೆಳನುನ ಇೆಂಜಿನಿೇಮರಿೆಂಗ್  ಭತುತ ಮೆಡಿಔಲ್ ಒದಷಲು ಸಯಷಹಸಷ 

ಡುತ್ತತದದಯು. ಹಿೇಗಿಯುಹಖ ಷಸಜ್ಹಗಿ ಜಹಜ್ಕ ಖೊ ತನನ ಫಿನ ೇ ಭಖ ಡ ನಿಸ್ ಗ  ಅತುಯತತಭ 

ಶಕ್ಷಣ ಕ್ ೊಡಿಷಫ ೇಔು. ಅಯ ಲಲರಿಗಿೆಂತ ತನನ ಭಖ ಅತುಯನನತ ಕ್ಹಲ ೇಜಿನಲಿಲ ಒದಫ ೇಔು ಎೆಂದ ಲಲ 

ಔನಷು ಕ್ಹಣತ್ ೊಡಗಿದಯು. ಅದಕ್ಹೆಗಿ ಫ ೇಕ್ಹದ ಎಲಲ ಭಹಹಿತ್ತಖಳನುನ ಷೆಂಖರಹಿಷುತತಲೊ ಇದದಯು.  
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ಆದಯ  ಡ ನಿಸ್ ಗ  ಭಹತರ ತ್ಹನು ಕ್ಹಲ ೇಜ್ು ಲ ಔುಯರ್ ಆಖಫ ೇಔು ಎೆಂದು ಆಷ  ಇತುತ. ಆದಯ  ಇದನುನ 

ಭಹತರ ಅನು ಮಹಯ ಫಳಿಮೊ ಸ ೇಳಿಕ್ ೊಳಳಲಿಲಲ. ಕ್ಹಯಣ ಇದುಯ ಖೊ ಅನ ಅ ಅಭಮ ಅನ 

ಮಹ ಆಷ ಖಳಿಖೊ ಅಡಿಡ ಭಹಡಿಯಲಿಲಲ. ಅನಿಗ  ಇತ್ತಸಹಷ, ಷಭಹಜ್ದ ಹಠಖಳು 

ಅಚ್ುುಮೆಚಿುನದಹದಗಿದದು. ಡ ನಿಸ್ ಸತತನ ೇ ತಯಖತ್ತಮಲಿಲ ಅತುಯತತಭ ಅೆಂಔಖಳ ೄೆಂದಗ  

ತ್ ಖಕಡ ಮಹದಹಖ ಜಹಜ್ಕ ತನನ ಔನಷು ನನಷಹಖುುದಯಲಿಲ ಷೆಂವಮವಿಲಲ ಎೆಂದು ಫಸಳ ಷೆಂತಷ 

ಟಿಟದದಯು.  

ಅನನುನ ಕ್ಹಲ ೇಜಿಗ  ಷ ೇರಿಷಲು ಭಖನ ಫಳಿ ಷಹಮನ್ಾ ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೇ, ಭುೆಂದ  ಇೆಂಜಿನಿೇಮರಿೆಂಗ್ 

ಅಥಹ ಮೆಡಿಔಲ್ ಒದಲು ಅದ ೇ ಫ ೇಕ್ಹಖುತತದ  ಎೆಂದಹಖ ಡ ನಿಸ್, ತನಗ  ಅದ ಲಲ ಇಶಟವಿಲಲ, ತ್ಹನು 

ಬಿ. ಎ ಭಹಡಿ ಎೆಂ.ಎ ಭಹಡಿ ಕ್ಹಲ ೇಜ್ು ಲ ಔುಯರ್ ಆಖುತ್ ತೇನ  ಎೆಂದು ತನನ ಆಷ  ತ್ ೊೇಡಿಕ್ ೊೆಂಡಹಖ 

ಜಹಜ್ಕ ಖಯ ಫಡಿದಯೆಂತ್ಹಗಿದದಯು. ಅರಿಗ  ತನನ ಔನಸಿನ ಗ ೊೇುಯ ಔುಸಿದು ಬಿದದ ಅನುಬ! 

ಆದಯೊ ಷಹರಿಸಿಕ್ ೊೆಂಡು ಭಖನಿಗ  ಈಗಿನ ಕ್ಹಲದಲಿಲ ಫರಿಮ ಲ ಔುಯರ್ ಆದಯ  ಮಹ ಫ ಲ ಮೊ 

ಇಲಲ. ಷೆಂಫಳೂ ಚ ನಹನಗಿ ಜಿೇನ ನಡ ಷಲು ಷಹಕ್ಹಖುುದಲಲ ಎೆಂದು ಅನ ಭನಷಾನುನ 

ತ್ತಯುಗಿಷಲು ಇನಿನಲಲದ ರಮತನಖಳನೊನ ಭಹಡಿದಯೊ ರಿಣಹಭ ಭಹತರ ವೃನಯ. 

ಭನ ಮಲಿಲ ದನೂ ಇದಯ ಫಗ  ೆ ಚ್ಚ ಕಮಹಖತ್ ೊಡಗಿತು. ಆದಯ  ಡ ನಿಸ್ ಸಠ ಹಿಡಿದು ಔುಳಿತು 

ಬಿಟಿಟದದ. ತನಗ  ಇೆಂಜಿನಿೇಮರಿೆಂಗ್, ಮೆಡಿಔಲ್ ಒದಲು ಆಷಕಿತಯೇ ಇಲಲ ಎೆಂದು ಟುಟ ಹಿಡಿದಹಖ 

ಜಹಜ್ಕ ಸಿಟುಟಗ ೊೆಂಡು ಬಿ. ಎ ಒದ ನನನ ಭಮಹಕದ  ತ್ ಗ ಮಫ ೇಕ್ ೆಂದದದಮಹ, ನನನ ಆಫಿೇಸಿನ ಕ್ ೈ 

ಕ್ ಳಗಿನ ಕ್ ಲಷದಯ ಭಔೆಳ ಲಲ ಡಹಔಟರ್, ಇೆಂಜಿನಿಮರ್ ಒದುತ್ತತಯುಹಖ ನಿೇನು ಬಿ.ಎ ಒದದಯ  

ನಹನು ತಲ  ಎತ್ತತ ತ್ತಯುಖು ಸಹಗಿಲಲ ಎೆಂದು ಅಫಿರಿಷುತತ, ‚ನಿನಗ  ಫುದಧ ಸ ೇಳಿ ಷಹಕ್ಹಯಿತು. ಇದ ೇ 

ಕ್ ೊನ ೇ ಭಹತು, ನಹನು ಸ ೇಳಿದೆಂತ್  ನಿೇನು ಒದಫ ೇಔು, ನಿೇನು ನಿನನ ಸಟ ಷಹಧಿಷುುದಹದಯ  

ನಹನು ಕೆಂಡಿತ ಫದುಔುಳಿಮುುದಲಲ. ನನಗ  ನನನ ಭಮಹಕದ  ಭುಕಯ‛ ಎೆಂದು ಫ ದರಿಸಿದಯು.  

ಡ ನಿಷನ ತ್ಹಯಿ ಲಿೆಂಡಹ, ಇದುಯ ಖೊ ಅ ಭಖನ ಭಹತ್ತನ ಭಧ ಯ ಫಹಯಿ ಸಹಔದ  

ಷುಭಮನಿದದಯು ಜಹಜ್ಕ ಯ ಉಖರ ಯೊ ನ ೊೇಡಿ ಫ ದರಿ ಭಖನಿಗ , ‚ಡಹಯಡಿ ಸ ೇಳಿದೆಂತ್  ಕ್ ೇಳು, 

ನಿನನ ಡಹಯಡಿ ಫದುಔದದದಯ  ನಹನೊ ಫದುಔುುದಲಲ‛ ಎೆಂದು ಅಯೊ ಫ ದರಿಸಿದಹಖ ಡ ನಿಸ್ ಭುಕ 
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ಔಳಹಹಿೇನಹಯಿತು. ಏನೊ ಸ ೇಳಲೊ ತ್ ೊೇಚ್ದ  ಷುಭಮನ  ತಲ ಮಹಡಿಸಿದ. ಅಭಮನಹದಯೊ ತನನ 

ಕ್ಷ ಹಿಷಫಸುದು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡ ಡ ನಿಸ್ ಗ  ಇದರಿೆಂದ ತುೆಂಫಹ ಆಘಾತಹಯಿತು. ಆದಯೊ 

ಅಭಮನನುನ ಸ ೇಗಹದಯೊ ಭಹಡಿ ಪಿಸಿದಯ  ಅಯು ಡಹಯಡಿಮನುನ ಪಿಷಫಸುದು ಎೆಂಫ ುಟಟ 

ಆಷ  ಅನ ಭನದ ಭೊಲ ಮಲಿಲ ಇತುತ. 

ಭಯುದನ ಅಭಮ ಳ ಳ ಭೊಡಿನಲಿಲ ಇಯುಹಖ ಮೆಲಲನ  ಡ ನಿನಸ್ ತ್ಹನು ಲ ಔುಯರ್ ಆಖಫ ೇಕ್ ೆಂಫ ತನನ 

ಆಷ ಮನುನ ಅಭಮನ ಫಳಿ ತ್ ೊೇಡಿಕ್ ೊೆಂಡ. ಆದಯ  ಅಯು ಭಹತರ ಜಹಜ್ಕ ಯನ ನೇ ಷಭರ್ಥಕಷುತತ, 

"ಅಯು ಸ ೇಳಿದದಯಲಿಲ ತ ೇನಿದ  ನಿನನ ಳ ಳಮದಕ್ ೆ ಸ ೇಳುತ್ತತದಹದಯ . ನಹಳ  ನಿೇನು ಚ ನಹನಗಿ ಫಹಳಿ 

ಫದುಔಫ ೇಔು ಎೆಂದು ಸ ೇಳುತ್ತತದಹದಯ ಯೇ ಸ ೊಯತು ನಿನಗ  ಕ್ ೇಡು ಭಹಡಲು ಸ ೇಳುತ್ತತಲಲ. ನಿೇನಿನೊನ 

ಚಿಔೆನು, ನಿನಗ  ಏನೊ ತ್ತಳಿಮದು. ಈಗಿನ ಕ್ಹಲದಲಿಲ ಲ ಔುಯರ್ ಆದಯ  ಫಯು ಷೆಂಫಳ ತ್ತೆಂಖಳ 

ಕಚಿಕಗ  ಷಹಲದು. ನನನ ಗ ಳತ್ತಮಯ ಭಔೆಳ ಲಲ ೆಂದ ೊೇ ಇೆಂಜಿನಿಮರಿೆಂಗ್ ಒದುತ್ತತದಹದಯ  ಇಲಲ ೇ 

ಡಹಔಟರ್, ಅೆಂಥಹದದಯಲಿಲ ನನನ ಭಖ ಬಿ ಎ ಒದುತ್ತತದಹದನ  ಎೆಂದಯ ನನಗ  ಭಮಹಕದ  ಎಲಿಲ ಇಯುತ್ ತ. 

ಷುಭಮನ  ಡಹಯಡಿ ಸ ೇಳಿದ ಸಹಗ  ಕ್ ೇಳು" ಎೆಂದು ಬಿಟಟಯು.  

ಡ ನಿಸ್ ಭಹತರ ಟುಟ ಬಿಡದ ,  ಭಮಿಮ, ನೆಂಗ  ಇೆಂಜಿನಿೇಮರಿೆಂಗ್ ಔಶಟಹಖುತತದ , ಮೆಡಿಔಲ್ ನನಗ  

ಇಶಟವಿಲಲ ಎೆಂದಹಖ, "ಔಶಟಹದಯ  ಏನೆಂತ್  ಅದಕ್ ೆ ಟೊಯವನ್ ಕ್ ೊಡಿಷ ೊೇಣ. ಅದಕ್ ೆಲಲ ನಿೇನು ತಲ  

ಕ್ ಡಿಸಿಕ್ ೊಳಳಫ ೇಡ. ಷುಭಮನ  ಡಹಯಡಿ ಏನು ಸ ೇಳುತ್ಹತಯ ೊೇ ಅದನ ನೇ ಒದು" ಎೆಂದಹಖ ಡ ನಿಸ್ 

ಭೆಂಕ್ಹಗಿ ಬಿಟಟ. 'ಮಹಕ್  ಇಯು ಇಶ ೊಟೆಂದು ಸಠ ಹಿಡಿಮುತ್ತತದಹದಯ , ಲ ಔುಯರ್ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡಿದಯ  

ಭಮಹಕದ  ಸ ೊೇಖುತತದ  ಎೆಂದು ಮಹಯೊ ಲ ಔುಯರ್ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡದ ೇ ಇದದಯ  ಭುೆಂದನ 

ಪಿೇಳಿಗ ಮರಿಗ  ಹಠ ಸ ೇಳಿಕ್ ೊಡುಯು ಮಹಯು? ಎಲಲಯೊ ಇೆಂಜಿನಿೇಮರಿೆಂಗ್ ಭತುತ ಡಹಔಟರ್ 

ಒದಲು ತ್ ೊಡಗಿದಯ  ಫ ೇಯ  ಕ್ ಲಷಖಳನ ನಲಲ ಭಹಡುಮಹಕಯು?'  

'ಅದೊ ಅಲಲದ  ಈಗಹಖಲ ೇ ಅದ ಶ ೊಟೇ ಜ್ನ ಇೆಂಜಿನಿೇಮರಿೆಂಗ್ ಒದದರಿಗ  ಕ್ ಲಷವಿಲಲದ  

ದಹದಡುತ್ತತದಹದಯ . ಷರಿಮಹದ ಕ್ ಲಷ ಸಿಖದ ೇ ಕ್ಹಲ್ ಷ ೆಂಟರ್ ಖಳಲಿಲ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡುತ್ತತದಹದಯ . 

ಸಹಗಿಯುಹಖ ಇನನಶುಟ ಜ್ನ ಇೆಂಜಿನಿಮರಿೆಂಗ್ ಒದದಯ  ಅರಿಗ ಲಲ ಕ್ ಲಷ ಸ ೇಗ  ಸಿಖುತತದ , ಕ್ ಲಷ 

ಸಿಖದಹಖ ಇರಿಗ  ಭಮಹಕದ  ಸ ೊೇಖುುದಲಲ ೇ, ಮಹಕ್  ಎಲಲರಿಖೊ ತ್ಹನು ಫ ೇಯ ಮರಿಗಿೆಂತ 
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ಭನನಹದದದನ ನೇ ಭಹಡಫ ೇಔು ಎೆಂದು ಅನಿಷುುದಲಲ. ಎಲಲಯೊ ಔುರಿಖಳೆಂತ್  ಫ ೇಯ ಮಯನುನ 

ಅನುಔಯಣ  ಮಹಕ್  ಭಹಡುತ್ಹತಯ . ತಭಮಲಿಲನ ರತ್ತಬ ಮನುನ ಭೊಲ ಖುೆಂಹಗಿಸಿ ಫರಿೇ ದುಡುಡ 

ಭಹಡು ಉದ ದೇವದೆಂದ ಎಲಲಯೊ ಮಹಕ್  ೆಂದ ೇ ತ್ ಯನಹದ ಶಕ್ಷಣ ಡ ಮುತ್ತತದಹದಯ . ತ್ಹನಹದಯೊ 

ಫ ೇಯ ಮರಿಗಿೆಂತ ಭನನಹಗಿಯಫ ೇಔು ಎೆಂದು ಅದ ಶುಟ ಆಷ  ಟ ಟ. ಆದಯ  ಡಹಯಡಿಮ ಫ ದರಿಕ್ ಗ  

ಭಣಿಮಲ ೇ ಫ ೇಕ್ಹದಯ  ತ್ಹನ ೇನು ಭಹಡುುದು ಎೆಂದು ಡ ನಿಸ್ ಚಿೆಂತ್ಹಕ್ಹರೆಂತನಹದ. 

ಕ್ ಲು ದನಖಳು ಹಿೇಗ  ಔಳ ಯಿತು ೆಂದು ದನ ಜಹಜ್ಕ, ರಖ್ಹಯತ ಕ್ಹಲ ೊೇಜ ೊೆಂದಯ ಪಹಮ್ಕ 

ತೆಂದು ಭಖನ ಕ್ ೈಗಿತುತ ಷಹಮನ್ಾ ಒದಲು ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊಳುಳ ಎೆಂದು ಶಯತುತ ವಿಧಿಸಿ ಅದನುನ ತುೆಂಬಿಸಿ 

ಕ್ ೊಡುೆಂತ್  ಸ ೇಳಿದಹಖ ಡ ನಿಸ್ ಭನಸಿಲಲದದದಯೊ ಅದನುನ ಬತ್ತಕ ಭಹಡಿ ಜಹಜ್ಕ ಕ್ ೈಗಿತತ.  ಭಖ 

ತಭಮ ಭಹತು ಕ್ ೇಳಿದನಲಲ ಎೆಂದು ಷೆಂತಷದೆಂದ ಅನ ತಲ  ನ ೇರಿಷುತತ "ನಿನಗ  ಏನೊ 

ತ್ ೊೆಂದಯ ಮಹಖದೆಂತ್  ನಹನು ನ ೊೇಡಿಕ್ ೊಳುಳತ್ ತೇನ , ನಿೇನು ಭನಸಿಾಟುಟ ಒದದಯ  ಷಹಔು" ಎೆಂದು 

ಸ ೇಳಿದಯು. ಡ ನಿಸ್ ಗ  ಭಹತರ ಫಸಳ ಅಷಭಹಧಹನಹಗಿತುತ. ಆದಯ  ಅನು ಅಷಸಹಮಔನಹಗಿದದ. 

ಅ ಅಭಮನಿಲಲದ ಫದುಔು ಅನು ಊಹಿಷಲು ಅಷಹಧಯ. ಅಯ ಜಿೇಕಿೆೆಂತ ತನನ ಆಷ  ದ ೊಡಡದಲಲ 

ಎೆಂದು ಅನಿಗ  ಅನಿಸಿತು.  

ಅದಕ್ಹೆಗಿ ಜಹಜ್ಕ ಸ ೇಳಿದ ಕ್ಹಲ ೇಜಿಗ  ಷ ೇರಿಕ್ ೊೆಂಡ. ಹಠಖಳು ಷುಲಬಹಗಿ ಔೆಂಡಿದದರಿೆಂದ ಡ ನಿಸ್ 

ಷಲ ಷಭಮದಲ ಲೇ ತನನ ನ ೊೇನುನ ಭಯ ತ. ಉತತಭ ಅೆಂಔಖಳ ೄೆಂದಗ  ಅನು ಆ ಯುಶ 

ತ್ ೇಖಕಡ ಮಹದಹಖ ಜಹಜ್ಕ ನಿಟಿಟಸಿಯು ಬಿಟಿಟದದಯು. ಅದಯ ಜ ೊತ್  ಇಶುಟ ಫುದಧೆಂತನಹದ ಭಖನಿಗ  

ಇೆಂಜಿನಿೇಮರಿೆಂಗ್ ಒದಷು ಫದಲು ಮೆಡಿಔಲ್ ಒದಸಿದಯ  ಸ ೇಗ , ನಭಮ ಆಫಿೇಸಿನಯ ಭಔೆಳ ಲಲ 

ಇೆಂಜಿನಿೇಮರಿೆಂಗ್ ತ್ಹನ ೇ ಭಹಡುುದು ಎೆಂಫ ದುಯಹಷ  ಅಯಲಿಲ ಭೊಡತ್ ೊಡಗಿತು. 

 ಅದಕ್ ೆ ಷರಿಮಹಗಿ ಅಯ ತ್ತನ ಲಿೆಂಡಹ ಔೊಡ ಅಯ ಆಷ ಗ  ಷೆಂದಸಿ ತನನ ಸ ಚಿುನ ಗ ಳತ್ತಮಯ 

ಭಔೆಳೄ ಇೆಂಜಿನಿೇಮರಿೆಂಗ್ ಭಹಡುತ್ತತದಹದಯ , ಸಹಗಹಗಿ ಅನನುನ ಮೆಡಿಔಲ್ ಒದಸಿದಯ  ನಭಖೊ 

ಷ ಟೇಟಸ್ ಫಯುತತದ . ನಭಮ ಭಖ ಡಹಔುು ಎನುನ ಸ ಮೆಮ ನನನದಹಖುತತದ  ಎೆಂದು ತಭಮ 

ಆಷ ಮನೊನ ಯಔತ ಡಿಸಿದದರಿೆಂದ ಜಹಜ್ಕ ಗ  ಭತತಶುಟ ಫಲ ಫೆಂದೆಂತ್ಹಯಿತು.  
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ಇಫಿಯೊ ಷ ೇರಿ ಭಖನಿಗ  ಮೆಡಿಔಲ್ ಒದಷು ಇಚ ುಮನುನ ಡ ನಿಸ್ ಫಳಿ ಸ ೇಳಿಕ್ ೊೆಂಡಹಖ ಅನಿಗ  

ಆಕ್ಹವ ೇ ಔಳಚಿ ಮೆೈಮೆೇಲ  ಬಿದದ ಸಹಗಹಯಿತು. "ಮಹಔಭಮ ನಿಭಗ  ನಹನು ಮೆಡಿಔಲ್ 

ಒದಫ ೇಕ್ ೆಂದು ಆಷ , ನನನ ಆಷ ಗ  ಫ ಲ ಯೇ ಇಲಲ ೇ? ನಿಭಮ ಅ ಅಭಮೆಂದಯು ನಿಭಮ ಮೆೇಲ  

ಅಯ ಆಷ ಮನುನ ಸ ೇರಿದದಯಹ, ನಿೇು ನಿಭಗಿಶಟ ಫೆಂದುದನುನ ಔಲಿಮಲಿಲಲ ೇ" ಎೆಂದು ಅನು 

ರಶನಸಿದಹಖ ಜಹಜ್ಕ, "ಅಯು ನಭಮ ಮೆೇಲ  ತತಡ ಸ ೇಯದ  ಇದುದದರಿೆಂದಲ ೇ ನಹು ಜಿೇನದಲಿಲ 

ಮೆೇಲ ೇಯಲು ಫಸಳಶುಟ ಔಶಟ ಡಫ ೇಕ್ಹಯಿತು. ನಹು ಟಟ ಔಶಟ ನಿನಗ  ಫ ೇಡ ಎೆಂದು ನಹು 

ನಿನಗ  ಎಲಲ ಷೌಲಬಯಖಳನುನ ಕ್ ೊಡುತ್ತತದ ದೇ . ಅದಕ್ ೆ ನಿೇನು ಷಲ ಷಸಔರಿಸಿದಯ  ನಿನನ ಬವಿಶಯ ೇ 

ಳ ಳಮದಹಖುುದು. ಅಅಭಮ ತತಡ ಸ ೇರಿದದರಿೆಂದಲ ೇ ನಹನಿೇಖ ಇಶುಟ ಎತತಯಕ್ ೆ ಏಯಲು 

ಷಹಧಯಹಯಿತು ಎೆಂದು ಭುೆಂದ  ನಿೇನ ೇ ಸ ೇಳುತ್ತತಮಹ" ಎೆಂದು ನುಡಿದಯು.  

ಆಖ ಡ ನಿಸ್, ‚ಆದಯ  ಡಹಯಡಿ, ನನಗ  ಜಿೇನದಲಿಲ ಏನನಹನದಯೊ ಷಹಧಿಷಫ ೇಕ್ ೆಂದು ಆಷ  ಇದ ಯೇ 

ಸ ೊಯತು ದುಡುಡ ಷೆಂತುತ ಎಲಲ ಫ ೇಡ. ಅದ ಲಲ ನಿೇು ಆಖಲ ೇ ಭಹಡುತ್ತತದದೇಯಲಲ. ನನಗ , ಭಔೆಳಿಗ  

ಳ ಳಮ ಹಠ ಸ ೇಳುತ್ಹತ ಅಯ ಜಿೇನಕ್ ೆ ಳ ಳಮ ಭಹಖಕದವಕನ ಜ ೊತ್ ಗ  ನಭಮ ಷೆಂಷೃತ್ತ 

ಇತ್ತಸಹಷದ ಫಗ  ೆ ಅರಿು ಭೊಡಿಷಫ ೇಕ್ ೆಂದು ಆಷ  ಅಶ ಟೇ, ಅದನಹನದಯೊ ಭಹಡಲು ಬಿಡಿ‛ ಎೆಂದು 

ಡ ನಿಸ್ ಗ ೊೇಖಯ ದಯೊ ಜಹಜ್ಕ ಭತುತ ಲಿೆಂಡಹ, ‚ನಿನಗ  ನಹು ಎಶ ಟೇ ಸ ೇಳಿದಯೊ 

ಅಥಕಹಖುುದಲಲ ಮಹಕ್ ೆಂದಯ  ನಿೆಂಗ  ಲ ೊೇಔಜ್ಞಹನ ಔಡಿಮೆ, ಭುೆಂದ  ನಿನಗ  ಎಲಲ 

ಅಥಕಹಖುತತದ , ಈಖ ನಹು ಸ ೇಳಿದೆಂತ್  ನಿೇನು ಕ್ ೇಳಲ ೇ ಫ ೇಔು‛ ಎೆಂದು ಟುಟ ಹಿಡಿದು ಔುಳಿತಯು. 

ಡ ನಿಸ್ ಗ  ತನನ ಫದುಔು ಅೆಂಧಕ್ಹಯಭಮಹದೆಂತ್  ಅನಿಸಿತು. ಅ ಅಭಮ ಮಹಕ್  ಸಣಕಿೆಶುಟ 

ಭಸತ ಕ್ ೊಡುತ್ಹತಯ . ನಹಳ  ನಹನು ಇೆಂಜಿನಿಮರಿೆಂಗ್ ಅಥಹ ಮೆಡಿಔಲ್ ಔಶಟ ಟುಟ ಭಹಡಿದಯೊ 

ಷರಿಮಹದ ಕ್ ಲಷ ಸಿಖುತತದ  ಎೆಂದು ಏನು ಖ್ಹತರಿ. ಉತತಭ ಅೆಂಔಖಳು ಸಿಖದ ೇ ಅಥಹ ಪ ೈಲಹಗಿ 

ಬಿಟಟಯ  ಒದಷಲು ಭಹಡಿದ ಕಚ್ುಕ ಪ್ೇಲಹದೆಂತ್  ಅಲಲ ೇ. ಫಲೆಂತದ ವಿದ ಯಗಿೆಂತ ಆಷಕಿತಯಿೆಂದ 

ಒದದ ವಿದ ಯಗ  ಫ ಲ  ಇಯುುದು. ಷುಭಮನ  ಫಹಯಿಹಠ ಭಹಡಿ ಒದ ಉತತಭ ಅೆಂಔಖಳನುನ 

ಖಳಿಸಿದಯ  ಏನೊ ರಯ್ಕೇಜ್ನ, ಅದರಿೆಂದ ಭುೆಂದ  ನಹು ಭಹಡು ಕ್ ಲಷ ಭಹಡಲು ನಭಗ ೇ 

ಔಶಟಹಖುತತದ . ಇದ ಲಲ ಅ ಅಭಮನಿಗ  ಮಹಕ್  ಅಥಕಹಖುತ್ತತಲಲ, ನಹನ ೇನು ಭಹಡಲಿ ಈಖ? ಅ 
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ಅಭಮನಿಗ  ಸ ೇಗ  ಫುದದ ಸ ೇಳಲಿ? ಸ ೇಳಿದಯೊ ಅಯು ತಭಮ ಸಠ ಬಿಡುತ್ಹತಯ ಯೇ ಎೆಂದ ಲಲ 

ಯ್ಕೇಚಿಷುತತ ಡ ನಿಸ್ ದನ ೇ ದನ ೇ ಭೆಂಕ್ಹಖುತತ ಫೆಂದ.  

ಕ್ಹಲ ೇಜ್ು, ಟೊಯವನ್, ಸಿ ಇ ಟಿ ಎೆಂದ ಲಲ ನಿಯೆಂತಯ ಭಹನಸಿಔ ವರಭದೆಂದ ಡ ನಿಸ್ ಜ್ಜ್ಕರಿತನಹಗಿ 

ಬಿಟಟ. ಅನಿಗ  ಒದುುದಯಲಿಲ ಆಷಕಿತ ಔಡಿಮೆಮಹಖುತತ ಫೆಂದತು. ರಿಣಹಭ ಎಯಡನ ೇ ಯುಶದ 

ಭಧಯೆಂತಯ ರಿೇಕ್ಷ ಮಲಿಲ ಅನು ತ್ತೇಯ ಔಡಿಮೆ ಅೆಂಔಖಳನುನ ಖಳಿಸಿದ. ಇದನುನ ನ ೊೇಡಿ ಅನ 

ತೆಂದ  ತ್ಹಯಿ ಸೌಸಹರಿ ಬಿಟಟಯು. ಹಿೇಗಹದಯ  ತಭಮ ಭಖ ಮೆಡಿಔಲ್ ಅಲಲ ಇೆಂಜಿನಿಮರಿೆಂಗ್ ಶಕ್ಷಣ 

ಔೊಡ ಡ ಮುುದು ಔನಷ ೇ ಷರಿ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಯು. ಆದದರಿೆಂದ ಡ ನಿಸ್ ಮೆೇಲ  ಭತತಶುಟ ತತಡ 

ಸ ೇಯತ್ ೊಡಗಿದಯು.  

ಜಹಜ್ಕ ಅೆಂತೊ ಭಖ ಫ ೇಕ್ ೆಂದ ೇ ತಭಮ ಮೆೇಲಿನ ಸಠದೆಂದ ಹಿೇಗ ಲಲ ಭಹಡಿ ಭಮಹಕದ  

ಔಳ ಮಲು ನ ೊೇಡುತ್ತತದಹದನ  ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಅನಿಗ  ಉತತಭ ಅೆಂಔಖಳನುನ ಖಳಿಷದದದಯ  ಅನನುನ 

ಭನ ಯಿೆಂದ ಸ ೊಯಸಹಔುುದಹಗಿ ಎಚ್ುರಿಸಿದಯು. ತ್ಹು ಇದುಯ ಖೊ ಅನ ಷೆಂತ್ ೊೇಶಕ್ ೆ ಆಡಿಡ 

ಫೆಂದಲಲ. ಆದದರಿೆಂದ ನಭಮ ೆಂದು ಆಷ ಮನುನ ಈಡ ೇರಿಷುುದು ಅನ ಔತಕಯ ಎೆಂದು ಅರಿಗ  

ಅನಿಷತ್ ೊಡಗಿ ಅನು ಭೆಂಕ್ಹಖುತತ ಫೆಂದದುದ, ಮಹಯ ೊಡನ ಮೊ ಭಹತನಹಡದ  ಯೊಭು 

ಷ ೇರಿಕ್ ೊಳುಳತ್ತತದುದದು, ಖಿನನತ್ ಗ  ಳಗಹಗಿದುದ ಮಹುದೊ ಗ ೊೇಚ್ರಿಷಲ ೇ ಇಲಲ. ಲಿೆಂಡಹ, ಭಖ 

ಮಹಯ ೊೆಂದಖೊ ಭಹತನಹಡದ  ಭಖ ಯೊಭು ಷ ೇರಿಕ್ ೊಳುಳತ್ತತದುದದನುನ ನ ೊೇಡಿ ತಭಮ ಫ ದರಿಕ್ ಮ 

ಬಿಸಿ ತಟಿಟದ  ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ನಿಯಹಳಹದಯು. 

ರಿೇಕ್ಷ  ಸತ್ತತಯ ಫಯುತ್ತತದದೆಂತ್  ಡ ನಿಸ್ ಗ  ಬಮದೆಂದ ಕ್ ೈ ಕ್ಹಲು ನಡುಖಲು ವುಯುಹಖತ್ ೊಡಗಿತು. 

ಇದರಿೆಂದ ಒದದ ದಲಲ ಭಯ ತು ಸ ೊೇಖತ್ ೊಡಗಿತು. ಸಖಲು ಯಹತ್ತರ ಎನನದ  ಒದದಯೊ ತಲ ಗ  ಭಹತರ 

ಮಹುದೊ ಸತತಲಿಲಲ, ಜ ೊತ್ ಗ  ಡಹಯಡಿ ಔಡಿಮೆ ಅೆಂಔ ಫೆಂದಯ  ಭನ ಯಿೆಂದ ಸ ೊಯ ಸಹಔುತ್ ತೇನ  

ಎೆಂದು ಸಹಕಿದ ಫ ದರಿಕ್  ಅನನುನ ಔೆಂಗಹಲಹಗಿ ಭಹಡಿ ಬಿಟಿಟತು. ಇದ ಲಲದರಿೆಂದ ಸತ್ಹವ ಗ ೊೆಂಡು 

ಭಹನಸಿಔ ತತಡ ತ್ಹಳಲಹಖದ  ಸುಚ್ುನೆಂತ್ಹದ.  
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ಇನುನ ತನಗ  ಷಹು ೆಂದ ೇ ದಹರಿ ಇದ ಲಲದರಿೆಂದ ಭುಕಿತ ಡ ಮಲು, ತ್ಹನು ಫದುಕಿದದಯ  ತನನ ಆಷ  

ಆಷಕಿತಖಳನ ನಲಲ ಕ್ ೊೆಂದು ಅರಿಗಹಗಿ ಫದುಔಫ ೇಕ್ಹಖುತತದ , ಇದರಿೆಂದ ತನಗ  ಭಹನಸಿಔ 

ಷಭಹಧಹನ ಇಯುುದಲಲ. ಜ ೊತ್ ಗ  ಕ್ ಲಷದಲೊಲ ಫಸಳ ಔಶಟ ಡಫ ೇಕ್ಹಖುತತದ . ಸಹಗಹಗಿ ಇೆಂತಸ 

ಫದುಕಿಗಿೆಂತ ಷಹ ೇ ಲ ೇಷು, ತ್ಹನು ರಿೇಕ್ಷ ಮಲಿಲ ಪ ೈಲಹದಯ  ಭಮಿಮ ಡಹಯಡಿಮ ಭಮಹಕದ  

ಸ ೊೇಖುತತದ . ತ್ಹನೆಂತೊ ಷಧಯದ ರಿಸಿಥತ್ತಮಲಿಲ ಕೆಂಡಿತ ಹಷಹಖುುದಲಲ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಸತ್ಹವನಹಗಿ ರಿೇಕ್ಷ ಮ ಭುನಹನದನ ಯಹತ್ತರ ಡ ನಿಸ್ ನ ೇಣು ಬಿಗಿದುಕ್ ೊೆಂಡು ಆತಮಸತ್ ಯ 

ಭಹಡಿಕ್ ೊೆಂಡ. 

ಭಯುದನ ಫ ಳಿಗ ೆ, ಇತುತ ರಿೇಕ್ಷ ಮಹದಯೊ ಭಖ ಇನುನ ಎದುದ ಫೆಂದಲಲ ಮಹಕ್  ಎೆಂದು ಲಿೆಂಡಹ 

ಅನ ಯೊಮಿನ ಫಹಗಿಲು ತಟಿಟದಹಖ ಫಹಗಿಲು ಚಿಲಔ ಸಹಔದದರಿೆಂದ ತ್ ಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡಿತು. ಅಲಿಲನ ದೃವಯ 

ಔೆಂಡು ಲಿೆಂಡಹ ಕಿಟಹಯನ  ಕಿಯುಚಿದಯು. ಅಯ ಕಿಯುಚಹಟ ಕ್ ೇಳಿ ಜಹಜ್ಕ ಎದುದ ಒಡ ೊೇಡಿ ಫೆಂದು 

ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಡ ನಿಸ್ ಪಹಯನಿಗ  ನಿಜಿೇಕಹಗಿ ನ ೇತ್ಹಡುತ್ತತದುದದನುನ ಔೆಂಡು ಅಲ ಲೇ ಔುಸಿದಯು. ಭಖನ 

ಯೊಮಿನಲಿಲ ತರವೆಂದು ಸಿಕಿೆತು. ಅದಯಲಿಲ,  ಡಹಯಡಿ ಭಮಿಮ, ನಿಭಮ ಆಷ  ನ ಯ ೇರಿಷಲು ನನಿನೆಂದ 

ಷಹಧಯಹಖಲಿಲಲ, ನನನನುನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎೆಂದು ಫಯ ದದದ. ಇದು ಜಹಜ್ಕ ಗ  ಆಘಾತಹಯಿತು, ಜ ೊತ್ ಗ  

ಭಖನ ಭಹನಸಿಔ ತುಭುಲದ ಅರಿೂ ಆಯಿತು,  

ತ್ಹು ಅನಿಗ  ಇಶ ೊಟೆಂದು ತತಡ ಸ ೇಯಫಹಯದತುತ. ಅನ ಆಷ ಮೆಂತ್  ಬಿ.ಎ ಒದಲು ಬಿಟಿಟದದಯ  

ನಭಮ ಭಖ ಇತುತ ಫದುಕಿಯುತ್ತತದದ ಎೆಂದು ವಹುತ್ಹತ ಟಟಯು. ಅರಿಗ  ತಭಮ ತಪಿನ 

ಅರಿಹಗಿತುತ ಆದಯ  ತುೆಂಫಹ ತಡಹಗಿ ಬಿಟಿಟತುತ. ಅಯ ಷಹಥಕಕ್ ೆ ಭಖ ಡ ನಿಸ್ ಫಲಿಮಹಗಿ ಬಿಟಟ. 

ನಹು ನಭಮ ಷುಕ ಷೆಂತ್ ೊೇಶಖಳಿಗಹಗಿ ಫದುಔಫ ೇಕ್ ೇ ಸ ೊಯತು ಷಭಹಜ್ದ ಪ್ಳುಳ ಷಹಥನ ಭಹನ 

ಗೌಯ ಇತ್ಹಯದಖಳಿಗಹಗಿ ತಭಮ ಷುಕ ಷೆಂತ್ ೊೇಶಖಳನುನ ಫಲಿಕ್ ೊಡಫಹಯದು ಎೆಂದು ಜಹಜ್ಕ 

ಸಹಖೊ ಲಿೆಂಡಹಗ  ಫದುಔು ಎೆಂದಖೊ ಭಯ ಮಲಹಖದ ಹಠ ಔಲಿಸಿ ಬಿಟಿಟತುತ. 
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15 . ಭುಳುಹದ ಸಹಯಷ  

 

ದ ೇಕಿಗ  ಚಿಔೆೆಂದನಿೆಂದಲೊ ಷಣಣ ಔಥ  ಫಯ ಮು ಸಹಯಷವಿತುತ. ಔಥ ಖಳನುನ ಫಯ ಮಲ ೆಂದ ೇ 

ರತ್ ಯೇಔ ುಷತಔಖಳನುನ ಕ್ ೊೆಂಡು ಅದಯಲಿಲ ತನಗ  ಫಯ ಮಫ ೇಕ್ ನಿಸಿದ ಔಥ ಖಳನುನ ಫಯ ಮತ್ತತದದಳು. 

ಆದಯ  ಆ ಔಥ ಖಳನುನ ಅಳು ಎಲಿಲಮೊ ರಔಟಿಷುತ್ತತಯಲಿಲಲ. ಅದಕ್ ೆ ಕ್ಹಯಣೂ ಇದ . ಚಿಔೆಳಿದಹದಖ 

ಮೆಮ ಅಳು ವಹಲ ಮಲಿಲ ತನನ ಆತ್ತೀಮ ಗ ಳತ್ತಗ  ತ್ಹನು ಫಯ ದ ಔಥ ಮನುನ ಒದಲು ಕ್ ೊಟಹಟಖ 

ಅಳು ಆ ಔಥ ಮನುನ ಒದ ಅಸಹಷಯ ಭಹಡಿ ನಕಿೆದದಳು. ಅಶುಟ ಷಹಲದು ಎೆಂದು ಕ್ಹಲಸಿನ 

ಸುಡುಗಿಮರಿಗ ಲಲ ಅಳು ಫಯ ದ ಔಥ ಮ ಫಗ ೆ ಸ ೇಳಿ ಎಲಲಯೊ ದ ೇಕಿಗ  ಅಸಹಷಯ ಭಹಡಿದಹಖ 

ಅಳಿಗ  ಅಭಹನ ನಿಸಿತುತ.  

ಇದರಿೆಂದ ಫಸಳ ನ ೊೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡ ದ ೇಕಿ ತನನ ಗ ಳತ್ತಮ ಜ ೊತ್  ಭಹತನಹಡುುದನ ನೇ 

ನಿಲಿಲಸಿದಳು. ಆ ಫಳಿಔ ಅಳು ತ್ಹನು ಫಯ ದ ಔಥ ಖಳನುನ ಮಹರಿಖೊ ತ್ ೊೇರಿಷು ಧ ೈಮಕ 

ಭಹಡಲಿಲಲ. ತನನ ಭನ ಮರಿಖೊ ತ್ಹನು ಔಥ  ಫಯ ಮು ಫಗ ೆ ಅಳು ಸ ೇಳಿಕ್ ೊಳಳಲಿಲಲ. ತನನ ಔಥ  

ಒದ ಅಯ ಲಲ ಅಸಹಷಯ ಭಹಡಿದಯ  ಎೆಂದು ಗ ಳತ್ತ ಭಹಡಿದ ಅಭಹನ ನ ನಹಗಿ ಅಳಿಗ  

ಬಮಹಖುತ್ತತತುತ. ಆದಯೊ ಔಥ  ಫಯ ಮುುದಯ ೆಂದಯ  ಅಳಿಗ  ಫಸಳ ಇಶಟಹಗಿದದರಿೆಂದ 

ಫಯ ಮುುದನುನ ಭಹತರ ಬಿಡಲಿಲಲ. ಆಗಹಖ ತನಗ  ತ್ ೊೇಚಿದ ದಲಲನೊನ ುಷತಔದ ತುೆಂಫಹ ಗಿೇಚಿ 

ಬಿಡುತ್ತತದದಳು.  

ಆದಯ  ತ್ಹನು ಮೆಮ ಫಯ ದ ಔಥ ಮನುನ ಅಳ ೇ ಒದಲು ಸ ೊೇಖುತ್ತತಯಲಿಲಲ. ತನನ ಗ ಳತ್ತಯೇ 

ತನನನುನ ಅಶ ೊಟೆಂದು ಟಿೇಕಿಸಿದ ಮೆೇಲ  ತ್ಹನು ಫಯ ಮು ಔಥ  ಚ ನಹನಗಿಲಲ ೇನ ೊೇ ಎೆಂದು ಅಳ 

ಭನಷುಾ ಭುದುಡುತ್ತತತುತ. ಆದಯ  ಔಥ  ಫಯ ದು ಭುಗಿಸಿದ ಮೆೇಲ  ಅಳ ಭನಸಿಾಗ  ಏನ ೊೇ ೆಂದು 

ಫಗ ಮ ಷಭಹಧಹನ. ತಲ  ಮೆೇಲಿನಿೆಂದ ಏನ ೊೇ ಬಹಯವಿಳಿದ ಸಹಖನಿನಸಿ ಷೆಂತಷಹಖುತ್ತತತುತ.  

ೆಂದು ುಷತಔ ಫಯ ದು ಭುಗಿಸಿದ ಮೆೇಲ  ಅದನುನ ಭನ ಮಲಿಲ ಮಹರಿಖೊ ತ್ತಳಿಮದೆಂತ್  ಫಚ್ುಲು 



93 
 

ಭನ ಮ ಲ ಮ ಫ ೆಂಕಿಗ  ಸಹಕಿ ಬಿಡುತ್ತತದದಳು. ಹಿೇಗ  ಯುಶಖಟಟಲ  ನಡ ಮುತ್ಹತ ಫೆಂದತು. 

ಕ್ಹಲ ೇಜ್ು ಒದು ಭುಗಿಸಿದ ಮೆೇಲ  ಅಳ ಭದು ಮೊ ನಡ ದು ಸ ೊೇಯಿತು. ಭದು ಮಹದ 

ಮೆೇಲೊ ಅಳು ಔಥ  ಫಯ ಮುುದನುನ ನಿಲಿಲಷಲಿಲಲ. ಜ ೊತ್ ಗ  ಔಥ  ಫಯ ಮು  ಸಹಯಷನುನ ತನನ 

ಖೆಂಡನಲೊಲ ಅಳು ಸ ೇಳಿಕ್ ೊಳಳದ ೇ ಖುಟಹಟಗಿ ಇಟಟಳು. ಖೆಂಡ ಅಳನುನ ಚ ನಹನಗಿ 

ನ ೊೇಡಿಕ್ ೊಳುಳತ್ತತದದ. ದ ೇಕಿಮ ಅತ್ ತಗ  ಷ ೊಷ ಮ ಮೆೇಲ  ಅಶ ೊಟೆಂದು ಪಿರೇತ್ತ ಇಯದದದಯೊ 

ಜ್ಖಳನನೆಂತೊ ಭಹಡುತ್ತತಯಲಿಲಲ. ಭನ ಮ ಕ್ ಲಷಖಳ ಲಲ ಭುಗಿದ ಮೆೇಲ  ದ ೇಕಿ ತನಗ  ಔಥ  

ಫಯ ಮಫ ೇಕ್ ನಿಸಿದಹಗ ಲಲ ಯೊಮಿಗ  ಫಹಗಿಲು ಸಹಕಿಕ್ ೊೆಂಡು ಔಥ  ಫಯ ಮಲು ವುಯು ಭಹಡುತ್ತತದದಳು.  

ಅಳು ಏನ ೊೇ ಫಯ ಮುತ್ತತದುದದನುನ ಅಳ ಅತ್ ತ ಮೆಮ ಕಿಟಕಿಯಿೆಂದ ಖಭನಿಸಿದಯು. ಅರಿಗ  

ಅಳು ಏನು ಫಯ ಮುತ್ತತದಹದಳ  ಎೆಂದು ಔುತೊಸಲಹಯಿತು. ಮಹರಿಗಹದಯೊ ತರ 

ಫಯ ಮುತ್ತತದಹದಳ ಯೇ ಅಥಹ ತಭಮ ಫಗ ೆ ತಯು ಭನ ಮರಿಗ  ಕ್ ಟಟದಹಗಿ ಸ ೇಳುತ್ಹತಳ ಯೇ 

ಎೆಂದ ಲಲ ಷೆಂವಮೂ ಭೊಡತ್ ೊಡಗಿತು. ಅರಿಗ  ಔುತೊಸಲ ತ್ಹಳಲಹಯದ  ಅಳಿಲಲದ 

ಷಭಮದಲಿಲ ಅಳ ಯೊಭನುನ ಅದ ಶ ೊಟೇ ಫಹರಿ ವ ೃೇಧಿಸಿದದಯೊ ಅರಿಗ  ಭಹತರ ಮಹುದ ೇ 

ಷುಳಿು ಸಿಕಿೆಯಲಿಲಲ.  

ಔುತೊಸಲ ಸತ್ತತಔೆಲಹಖದ  ಕ್ ೊನ ಗ  ಅಳನುನ ಫ ೇಕ್ ೆಂದ ೇ ಏನ ೊೇ ನ  ಸ ೇಳಿ ಭನ ಯಿೆಂದ ಸ ೊಯಗ  

ಔಳಿಸಿ ಖೆಂಟ ಖಟಟಲ  ಸ ೊಯಗ  ಇಯುೆಂತ್  ಭಹಡಿ ಅಳ ಯೊಭನುನ ಜಹಲಹಡಿದಯೊ ಅರಿಗ  ಅಳು 

ಫಯ ಮುತ್ತತದುದದು ಏನು ಎೆಂದು ಅರಿಗ  ತ್ತಳಿಮಲ ೇ ಇಲಲ. ಕ್ ೊನ ಗ  ಷ ೊೇತು ತ್ಹು ಫ ೇಯ ೇನಹದಯೊ 

ದಹರಿ ಸುಡುಔಫ ೇಕ್ ೆಂದು ಯ್ಕೇಚಿಸಿದಯು ಅಥಹ ನ ೇಯಹಗಿ ಅಳನ ನೇ ಕ್ ೇಳಫ ೇಔು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಷಭಮಕ್ಹೆಗಿ ಕ್ಹದಯು.  

ಷುಭಹಯು ಎಯಡು ದನಖಳ ನೆಂತಯ ದ ೇಕಿ ಯೊಮಿಗ  ಫಹಗಿಲು ಸಹಕಿಕ್ ೊೆಂಡು ಫಯ ಮುುದನುನ 

ನ ೊೇಡಿ ಅಳ ಯೊಮಿನ ಫಹಗಿಲು ತಟಿಟದಯು. ದ ೇಕಿ ಫ ೇಖನ  ತನನ ುಷತಔ ಅಡಗಿಸಿಟುಟ ಫಹಗಿಲು 

ತ್ ಯ ದಹಖ ಅಳ ಅತ್ ತ ಅಳು ಏನು ಫಯ ಮುತ್ತತದದಳು ಎೆಂದು ಕ್ ೇಳಿದಯು. ಆಖ ದ ೇಕಿ ನಹನು ಏನೊ 

ಫಯ ಮುತ್ತತಯಲಿಲಲ ಎೆಂದು ಷುಳುಳ ಸ ೇಳಿದಳು. ಅಳ ಅತ್ ತಗ  ದ ೇಕಿ ತಮಿಮೆಂದ ಏನನ ೊನೇ 

ಭುಚಿುಡುತ್ತತಯುುದು  ಕಚಿತಹಯಿತು. ಆದಯೊ ನಿಯುಹಮಯಹಗಿ ಅಲಿಲೆಂದ ಸ ೊಯಟಯು.  
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ಅಳನುನ ಷಹಕ್ಷ್ಮ ಷಮೆೇತ ಹಿಡಿಮಲು ಇನ ೊನಮೆಮ ಅಳು ಫಯ ಮುತ್ತತಯುಹಖಲ ೇ ಅಳ ಯೊಮಿಗ  

ಸ ೊೇಗಿ ಅಳ ುಷತಔನುನ ಕಿತುತಕ್ ೊೆಂಡು ನ ೊೇಡಫ ೇಕ್ ೆಂದು ಉಹಮ ಸೊಡಿದಯು. ಇತತ ದ ೇಕಿಮ 

ುಷತಔ ಖ್ಹಲಿಮಹದೆಂತ್  ಅಳಿಗ  ಆ ುಷತಔನುನ ಏನು ಭಹಡುುದು ಎೆಂದು ತ್ ೊೇಚ್ಲಿಲಲ. ಕ್ಹಯಣ 

ತಯು ಭನ ಮಲಿಲದದೆಂತ್  ಖೆಂಡನ ಭನ ಮಲಿಲ ಫ ೆಂಕಿಯಿೆಂದ ನಿೇಯು ಕ್ಹಯಿಷುತ್ತತಯಲಿಲಲ. ಫದಲಹಗಿ 

ಗಿೇಷರ್ ಇದದತು. ಅಳಿಗ  ಆ ುಷತಔನುನ ಸಹಗ  ಇಡಲು ಭನಷುಾ ಫಯದಹಯಿತು. ಮಹಯಹದಯೊ 

ತನನ ಔಥ ಖಳನುನ ಒದ ಅಭಹನ ಭಹಡಿದಯ  ಅಥಹ ತನನ ಖೆಂಡನ ೇ ಎಲಹಲದಯೊ ಒದ ಅಸಹಷಯ 

ಭಹಡಿದಯ  ಎೆಂದು ಅಳಿಗ  ಆತೆಂಔಹಯಿತು.  

ಸಹಗಹಗಿ ುಷತಔ ಫಯ ದು ಭುಗಿಸಿದ ಮೆೇಲ  ತನನ ತಯು ಭನ ಗ  ಏನ ೊೇ ನ ಸ ೇಳಿ ಸ ೊೇಗಿ 

ಅಲಿಲಮೊ ಮಹರಿಖೊ ತ್ತಳಿಮದೆಂತ್  ತ್ಹನು ಷಹನನಕ್ ೆ ಸ ೊೇದಹಖ ುಷತಔನುನ ಫ ೆಂಕಿಗ  ಸಹಕಿ ಅದು 

ಫೊದಮಹದ ಮೆೇಲ ಯೇ ಸ ೊಯ ಫಯತ್ ೊಡಗಿದಳು. ಯುಶ ಔಳ ದೆಂತ್  ಇಳ ಖುಣ ನಡತ್  ಅಳ 

ಖೆಂಡನಿಗ  ಅತ್ತೇ ಮೆಚಿುಗ ಮಹಗಿ ಅಳನುನ ಆತ ತುೆಂಫಹ ಪಿರೇತ್ತಷತ್ ೊಡಗಿದ. ದ ೇಕಿಮೊ 

ಆತನನುನ ಫಲುಹಗಿ ಸಚಿುಕ್ ೊೆಂಡಳು. ಅಳ ಅತ್ ತಖೊ ಅಳ ಭನ ಕ್ ಲಷದಲಿಲನ ವರದ ಧ ಅಚ್ುುಔಟುಟ 

ಎಲಲೂ ಹಿಡಿಸಿದಯೊ ಅಳು ಖುಟಹಟಗಿ ಏನ ೊೇ ಫಯ ಮುುದು ಭಹತರ ಅರಿಗ  ಔುಟುಔುತ್ತತತುತ.  

ಕ್ ೊನ ಗ  ತನನ ಕ್ ಟಟ ಔುತೊಸಲ ಸತ್ತತಔೆಲಹಖದ  ಅಯು ತನನ ಭಖನಿಗ  ಖುಟಹಟಗಿ ಅಳು ಅಗಹಖ 

ಅದ ೇನ ೊೇ ಫಯ ಮುತ್ತತಯುುದಯ ಫಗ  ೆ ಸ ೇಳಿದಯು. ಆಖ ಅನಿಗ  ಅಳು ಫಸುವ ಡ ೈರಿ 

ಫಯ ಮುತ್ತತಯಫಸುದು ಎೆಂದು ಅನಿಸಿ ತನನ ತ್ಹಯಿಖೊ ಅಳು ಡ ೈರಿ ಫಯ ಮುತ್ತತಯಫಸುದು ಎೆಂದು 

ಸ ೇಳಿ ಷಭಹಧಹನ ಭಹಡಿದ. ಅನು ತ್ಹಯಿಗ  ಷಭಹಧಹನ ಭಹಡಿದಯೊ ಈಖ ಅನಲಿಲ ಅಳು 

ಏನು ಫಯ ಮುತ್ಹತಳ  ಎೆಂದು ನ ೊೇಡಲು ಔುತೊಸಲ ಭೊಡಿತು. ಅಳು ತನನ ಫಗ ೆ ಏನ ಲಹಲ 

ಫಯ ಮಫಸುದು. ತನನ ಫಗ ೆ ಅಳಿಗ  ಮಹ ಅಭಹರಮವಿದ . ಅಳು ತನ ೊನಡನ  ಪಿರೇತ್ತಯಿೆಂದ 

ಇದದಯೊ ಅಳ ಭನಸಿಾನಲಿಲ ಫ ೇಯ ಯೇ ಇದುದ ಅದನ ನಲಲ ಅಳು ತನನ ಡ ೈರಿಮಲಿಲ 

ಫಯ ಮುತ್ತತಯಫಸುದ ೇ.ತನನ ಜ ೊತ್  ನಹಟಔಹಡುತ್ತತಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು ಅನಲಿಲ ಷೆಂವಮ ಭೊಡಿತು.  

ಇದಯ ಫಗ ೆ ಅಳನ ನೇ ಕ್ ೇಳಿದಯ  ಸ ೇಗ  ಎೆಂದು ೆಂದು ಬಹನುಹಯ ಅಳನುನ ಸ ೊಯಗ  ಷುತ್ಹತಡಲು 

ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇದಹಖ ಭಹತ್ತನ ಭಧ ಯ ಅಳಿಗ  ಡ ೈರಿ ಫಯ ಮು ಸಹಯಷವಿದ ಯೇ ಎೆಂದು 
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ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಅಳ ಭುಕ ಔಪಿಟಿಟತು. ತನನ ಖೆಂಡನಿಗ  ತ್ಹನು ಫಯ ಮು ಫಗ ೆ ತ್ತಳಿದು ಸ ೊೇಯಿತ್ ೇ. 

ಅನಿೇಖ ಅದನುನ ಒದಲು ಕ್ ೇಳಿದಯ  ಏನು ಭಹಡುುದು. ತ್ಹನ ೊಮೆಮ ಕ್ ೊಟಟಯ   ತನನ ಗ ಳತ್ತಮೆಂತ್  

ಇನೊ ತನನನುನ ಅಸಹಷಯ ಭಹಡಿ ನಔೆಯ  ಇದುಯ ಖೊ ಅನಿಗ  ತನನ ಫಗ  ೆಇದದ ಗೌಯ ಪಿರೇತ್ತ 

ಎಲಲ ಸ ೊೇಗಿ ತ್ಹತ್ಹಾಯ ಭೊಡಿದಯ  ಎೆಂದು ಅಳಿಗ  ಬಮಹಯಿತು. ಸಹಗಹಗಿ ಅಳು ತ್ಹನು 

ಫಯ ಮು ಔಥ ಖಳ ಫಗ ೆ ಸ ೇಳಫಹಯದು ಎೆಂದು ನಿಧಕರಿಸಿ ತನಗ  ಡ ೈರಿ ಫಯ ಮು ಸಹಯಷವಿಲಲ 

ಎೆಂದು ಸ ೇಳಿದಹಖ ಅಳ ಖೆಂಡನಿಗ  ಅಳ ಮೆೇಲ  ಭತತಶುಟ ಷೆಂವಮ ಭೊಡತ್ ೊಡಗಿತು.  

ಅಳಿಗ  ಡ ೈರಿ ಫಯ ಮು ಸಹಯಷವಿಲಲದದದಯ  ಅಳು ಯೊಮಿನಲಿಲ ಔುಳಿತು ಅದ ೇನು ಫಯ ಮುತ್ಹತಳ . 

ಅಭಮ ಸ ೇಳಿದೆಂತ್  ಅಳಿಗ  ಮಹಯಹದಯೊ ಫಹಯ್ ಪ ರೆಂಡ್ ಇದುದ ಅನಿಗ  ತರ 

ಫಯ ಮುತ್ಹತಳ ಯೇ. ಅಭಮ ಅಳ ಯೊಭು ವ ೃೇಧಿಸಿದಯೊ ಅರಿಗ  ಏನೊ ಸಿಖದ ೇ ಇದುದದು ಇದ ೇ 

ಕ್ಹಯಣಕಿೆಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು ಅನ ಷೆಂವಮ ತ್ತೇರಹಯಿತು. ಆದಯೊ ಅನು ಅದನುನ 

ತ್ ೊೇಯಗ ೊಡದ  ಎೆಂದನೆಂತ್  ಅಳ ಜ ೊತ್  ಪಿರೇತ್ತಯಿೆಂದಲ ೇ ಭಹತನಹಡಿ ಭನ ಗ  ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು 

ಫೆಂದ.  

ಅತುತ ಯಹತ್ತರ ಅನಿಗ  ನಿದ ದ ಫಯಲಿಲಲ. ಏನಹದಯೊ ಭಹಡಿ ಅಳು ಏನು ಫಯ ಮುತ್ಹತಳ , ಮಹರಿಗ  

ಫಯ ಮುತ್ಹತಳ  ಎೆಂಫ ಯಸಷಯನುನ ಫಮಲಿಗ ಳ ಮಲ ೇ ಫ ೇಔು ಎೆಂದು ನಿಧಕರಿಸಿದ. ಅಳಿಗ  ನಿದ ದ 

ಫಯುತತಲ ೇ ಅಳ ಔಹಟಿನಲಿಲ ಏನಹದಯೊ ಸಿಖುುದ ೇ ಎೆಂದು ಸುಡುಕಿದ. ಆದಯ  ಅನಿಗ  ಏನೊ 

ಸಿಖಲಿಲಲ. ಆಖ ಅನಿಗ  ತನನ ಷೆಂವಮ ಭತತಶುಟ ದಟಟಹಖತ್ ೊಡಗಿತು. ಅಳಿಗ  ಮಹಯಹದಯೊ 

ಫಹಯ್ ಪ ರೆಂಡ್ ಇದುದ ಅನಿಗ  ತರ ಫಯ ಮುತ್ಹತಳ ೄೇ ಎೆಂದು ಷೆಂವಮದೆಂದ ಅನಿಗ  ತಲ  ಕ್ ಟುಟ 

ಸ ೊೇಯಿತು. ಈ ಯಸಷಯನುನ ಸ ೇಗಹದಯೊ ಭಹಡಿ ಬ ೇದಷಲ ೇಫ ೇಔು. ಇಳ ಷತಯ ಏನ ೆಂದು ತನಗ  

ಗ ೊತ್ಹತಖಲ ೇ ಫ ೇಔು ಎೆಂದು ಅನಿಗ   ಸಠ ಭೊಡಿತು.  

ಅೆಂದನಿೆಂದ ಅನು ಅದ ಶ ೊಟೇ ಫಹರಿ ಆ ುಷತಔನುನ ಸುಡುಔಲು ಮತ್ತನಸಿ ಷ ೊೇತುಸ ೊೇದ. ಅಳು 

ಅದನುನ ಎಲಿಲ ಫಚಿುಟಿಟಯಫಸುದು. ಅಶ ೊಟೆಂದು ಯಸಷಯ ಅದಯಲಿಲ ಏನಿದ . ನಭಮ ಯೊಭನುನ ಅಭಮ 

ಸಹಖೊ ನಹನೊ ಇಫಿಯೊ ವ ೃೇಧ ಭಹಡಿದಯೊ ನಭಗ  ಆ ುಷತಔ ಸಿಖುತ್ತತಲಲ ೇಕ್ . ಸ ೇಗ  ಆ 

ುಷತಔನುನ ಔೆಂಡು ಹಿಡಿಮುುದು ಎೆಂದು ಅನು ಯ್ಕೇಚಿಷತ್ ೊಡಗಿದ. ಅನ ಭನಸಿಾನಲಿಲ ಅಶ ಟಲಲ 
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ಷೆಂವಮವಿದದಯೊ ಅನು ದ ೇಕಿಯ್ಕೆಂದಗ  ಭಹತರ ಷಸಜ್ಹಗಿಯೇ ಇದದೆಂತ್  ನಟಿಷುತ್ತತದದ. 

ಅಳಿಖೊ ತನನ ಖೆಂಡ ತನನ ಮೆೇಲ  ಷೆಂವಮ ಡುದು ತ್ತಳಿಮದ  ಅಳೄ ಕುಶಮಹಗಿಯೇ 

ಇದದಳು.  

ೆಂದು ಬಹನುಹಯ ಅನಿಗ  ಯೊಮಿನಲಿಲ ಸುಡುಔುತ್ತತಯುಹಖ ಅನಿಗ  ಅಳ ುಷತಔ ಸಿಕಿೆತು. 

ಅನು ಔುತೊಸಲದೆಂದ ಆ ುಷತಔ ತ್ ಯ ದು ನ ೊೇಡಿದಹಖ ಅದಯಲಿಲ ಏನೊ ಫಯ ದ ೇ ಇಯಲಿಲಲ, 

ಅನಿಗ  ವಿಚಿತರ ನಿಸಿತು. ಷೊಕ್ಷಿಹಗಿ ಖಭನಿಸಿದಹಖ ಆ ುಷತಔದಲಿಲನ ಸಹಳ ಖಳನುನ ಸರಿದದುದ 

ತ್ತಳಿಯಿತು. ಅದನುನ ನ ೊೇಡಿ ಅನು ಅಳು ಫಸುವ ತನನ ಫಹಯ್ ಪ ರೆಂಡ್ ಗ  ತರ 

ಫಯ ಮುತ್ತತಯಫಸುದು ಎೆಂದು ಭತ್ ತ ಷೆಂವಮ ದಟಟಹಯಿತು. ಆದಯ  ಇದನ ನಲಹಲ ಅನು ತನನ 

ತ್ಹಯಿಮ ಫಳಿ ಸ ೇಳಿಕ್ ೊಳಳಲಿಲಲಲ, ತ್ಹನ ೇ ಈ ಯಸಷಯನುನ ಬ ೇದಸಿ ನೆಂತಯ ಅಭಮನಿಗ  ತ್ತಳಿಷಫ ೇಔು 

ಎೆಂದು ನಿಧಕರಿಸಿದ.  

ಅೆಂದನಿೆಂದ ಅನು ಅಳ ಚ್ಲನಲನಖಳ ಮೆೇಲ  ನಿಗಹ ಹಿಷತ್ ೊಡಗಿದ. ಆದಯ  ಅಳ ಲಿಲಖೊ 

ಸ ೊಯಗ  ಸ ೊೇಖುತ್ತತಯಲಿಲಲಲ. ಭನ ಗ  ಫ ೇಕ್ಹದ ಷಹಭಹನು ತಯಕ್ಹರಿ ತಯಲು ಸ ೊಯಗ  ಸ ೊೇದಯೊ 

ಎಲಿಲಮೊ ಮಹಯನೊನ ಬ ೇಟಿಮಹಖದ  ಅಳು ಭನ ಗ  ಭಯಳಿದಹಖ ಅನು ಸುಚ್ುನೆಂತ್ಹದ. ಏನಿದು 

ವಿಚಿತರ, ಅಳು ಫಯ ಮು ತರ ಅಳ ಗ ಳ ಮನಿಗ  ಸ ೇಗ  ತಲುುತತದ . ತನಗಹಯಕ್  ಅಳ ಯಸಷಯ 

ಬ ೇದಷಲು ಆಖುತ್ತತಲಲ ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಅನು ಔುರದಧನಹದ. ಈಖ ಉಳಿದ ೆಂದ ೇ ಭಹಖಕ ೆಂದಯ  

ಅಳ ಫಹಯಿಮನ ನೇ ಬಿಡಿಷುುದು. ಅಳ ೇ ತನನ ಷತಯನುನ ಸ ೇಳುೆಂತ್  ಭಹಡಫ ೇಔು ಎೆಂದು 

ನಿಧಕರಿಸಿ ಬಹನುಹಯ ಫಯುುದನ ನೇ ಕ್ಹಮುತತ ಔುಳಿತ.  

ಅತುತ ಅಭಮನನುನ ದ ೇಷಹಥನಕ್ ೆ ಔಳುಹಿಸಿ ದ ೇಕಿಗ  ಏನ ೊೇ ಭಹತನಹಡಲಿದ ಯೆಂದು ಯೊಮಿಗ  

ಔಯ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಗಿ ಅಳು ಆಗಹಖ ಮಹರಿಗ  ತರ ಫಯ ಮುತ್ತತದಹದಳ  ಎೆಂದು ನ ೇಯಹಗಿ ಕ್ ೇಳಿದ. 

ಅಳಿಗ  ಅನ ರವ ನ ಕ್ ೇಳಿ ವಿಚಿತರ ನಿಸಿ ದ ೇಕಿ ತ್ಹನು ಮಹರಿಖೊ ತರ ಫಯ ಮುತ್ತತಲಲಲಲ ಎೆಂದು 

ಸ ೇಳಿದಳು. ಆಖ ಅನಿಗ  ಸಿಟುಟ ಫೆಂದು ತ್ಹನು ಅಳ ುಷತಔ ನ ೊೇಡಿದ ದೇನ . ಅದಯಲಿಲ ಏನ ೊೇ 

ಫಯ ದ ಔುಯುಸುಖಳಿ , ಜ ೊತ್ ಗ  ಸಹಳ ಖಳು ಸರಿದ . ಅೆಂದಯ  ಆ ಸಹಳ ಖಳಲಿಲ ಏನ ೊೇ 

ಫಯ ದಯಫ ೇಔು. ಅದನುನ ಸರಿದದುದ ನ ೊೇಡಿದಯ  ಅದನುನ ಮಹರಿಗ ೊೇ ಕ್ ೊಟಿಟಯಫ ೇಔು ಎೆಂದು ಅನು 
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ಕ್ ೇಳಿದಹಖ ಅಳ ಭುಕ ಬಿಳಿಚಿ ಕ್ ೊೆಂಡಿತು.  

ಅಯ್ಕಯೇ ದ ೇಯ ೇ ಇರಿಗ  ತ್ಹನು ಔಥ  ಫಯ ಮು ವಿಶಮ ತ್ತಳಿದಯ  ಅಯೊ ತನನನುನ ಅಸಹಷಯ 

ಭಹಡಿದಯ  ಏನು ಭಹಡುುದು. ತನನ ಭಮಹಕದ ಯೇ ಸ ೊೇಖುತತದಲಲ ೇ. ಅತ್ ತ ತನನ ಯೊಮಿನಲಿಲ 

ಏನ ೊೇ ಸುಡುಔುತ್ತತಯುುದನುನ ಅಳು ಮೆಮ ನ ೊೇಡಿದದಳು. ಅಯ ಕ್ ೈಗ  ತನನ ಔಥ ಖಳು 

ಸಿಖಫಹಯದ ೆಂದು ುಷತಔ ಖ್ಹಲಿಮಹದ ಮೆೇಲ  ತಯು ಭನ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ್ ೊೆಂಡು ಸ ೊೇಖು 

ಅಬಹಯಷನುನ ಬಿಟುಟ ಔಥ  ಫಯ ದ ಭಯುದನ ೇ ಆ ಸಹಳ ಖಳನುನ ಸರಿದು ಷಹನನಕ್ ೆ ಸ ೊೇಖುಹಖ ಆ 

ಸಹಳ ಖಳಿಗ  ಫ ೆಂಕಿ ಸಚಿು ಫೊದಮಹದ ಮೆೇಲ  ಅದನುನ ಟಹಯಲಟ್ ನಲಿಲ ಪಲಶ್ ಭಹಡಿ ಫಯುತ್ತತದದಳು. 

ಸಹಗಹಗಿ ುಷತಔನುನ  ಮೊದಲಿನೆಂತ್  ಫಚಿುಡುತ್ತತಯಲಿಲಲ.  

ಆದಯ  ಈಖ ಖೆಂಡನಿಗ  ಷೆಂವಮ ಫೆಂದದ . ತ್ಹನು ಏನು ಭಹಡಫ ೇಔು, ತ್ಹನು ಔಥ  ಫಯ ಮುತ್ ತೇನ  

ಎೆಂದಯ  ಅಯು ನೆಂಫುಯ ೇ. ಅರಿಗ  ತನನಲಿಲ ಫ ೇಯ ಯೇ ಷೆಂವಮ ಭೊಡಿದ . ಅದನುನ ಸ ೇಗ  

ಸ ೊೇಖಲಹಡಿಷುುದು. ಅಶ ಟೇ ಅಲಲದ  ತ್ಹನು ಫಯ ದ ಔಥ  ಅಯು ಒದ ಅಸಹಷಯ ಭಹಡಿದಯ  ತ್ಹನು 

ಫದುಕಿದೊದ ಷತತೆಂತ್ ಯೇ. ಸಹಗಹಗಿ ಅರಿಗ  ಏನ ೇ ಆದಯೊ ತ್ಹನು ಔಥ  ಫಯ ಮು ವಿಶಮ 

ತ್ತಳಿಮಫಹಯದು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಳು. ಆದಯ  ಅಳ ಖೆಂಡ ಅಳನುನ ಷುಭಮನ  ಬಿಡಲಿಲಲ.  

ತರ ಫಯ ಮು ವಿಶಮ ಸ ೇಳದದದಯ  ತ್ಹನು ಅಳಿಗ  ಡ ೈವೇಸ್ಕ ಕ್ ೊಡುುದಹಗಿ ಫ ದರಿಸಿದ. 

ಇದರಿೆಂದ ಸ ದರಿದ ದ ೇಕಿ ತ್ಹನು ಏನು ಭಹಡಲಿ ಎೆಂದು ಗ ೊೆಂದಲದಲಿಲ ಬಿದದಳು. ಅಳಿಗ  ತನನ 

ಆತ್ತೀಮ ಗ ಳತ್ತ ತನನ ಔಥ  ಒದ ಅಸಹಷಯ ಭಹಡಿದೊದ ನ ನಪಿಗ  ಫೆಂದತು. ಈಖ ಖೆಂಡನೊ ಸಹಗ  

ಭಹಡಿದಯ  ಎೆಂದು ಅಳಿಗ  ತ್ತೇರ ಬಮಹಗಿ ಅನು ತನನ ಔಥ  ಒದದಯೊ ಅನಿೆಂದ ತ್ಹನು 

ದೊಯಹಖಫ ೇಕ್ಹಖುತತದ . ಅನಿಗ  ಸ ೇಳದ  ಇದದಯೊ ದೊಯಹಖುುದೆಂತೊ ಕಚಿತ. ಸಹಗಹಗಿ 

ತ್ಹನು ಔಥ  ಫಯ ಮು ವಿಶಮ ಹಿೇಗ ಯೇ ಖುಟಹಟಗಿ ಇಯಲಿ ಎೆಂದು ತ್ಹನು ಮಹರಿಖೊ ತರ 

ಫಯ ಮುತ್ತತಲಲ ತನಗಹಯಯೊ ಗ ಳ ಮನಿಲಲ. ಇದಯ ಮೆೇಲೊ ನಿಭಗ  ಷೆಂವಮ ಫೆಂದಯ  ನಹು 

ದೊಯಹಖುುದು ಳ ಳಮದು ಎೆಂದಹಖ ಅನು ಷತೆಂಭೇಬೊತನಹದ.  

ತನನ ಫ ದರಿಕ್ ಗ  ಜ್ಗಿ ೆ ಅಳು ತನನ ಯಸಷಯನುನ ಸ ೇಳಫಸುದು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಿದದನಿಗ  ಷ ೊೇಲು 
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ಎದುಯಹಗಿದುದ ಷಹಿಷದಹಯಿತು. ಅದ ೇ ವಿಶಮನಿನಟುಟಕ್ ೊೆಂಡು ಅನು ಅಳಿೆಂದ ಫ ೇಯ ಮಹಖು 

ನಿಧಹಕಯ ಭಹಡಿದ. ದ ೇಕಿ ಖೆಂಡನನುನ ಬಿಟುಟ ತಯು ಭನ ಗ  ಷ ೇರಿಕ್ ೊೆಂಡಳು. ತನನ ಖೆಂಡ 

ಷುಭಮನ  ಇಲಲ ಷಲಲದ ಷೆಂವಮ ಟುಟ ತನನನುನ ಪಿೇಡಿಷುತ್ತತದುದದರಿೆಂದ ತ್ಹನು ಖೆಂಡನನುನ ಬಿಟುಟ 

ಫಯಫ ೇಕ್ಹಯಿತು ಎೆಂದು ತನನ ತೆಂದ ತ್ಹಯಿಗ  ಭನರಿಕ್  ಭಹಡಿದಳು. ಆದಯ  ಇಶಟಕ್ ೆಲಲ ಭೊಲ 

ಕ್ಹಯಣ ತ್ಹನು ಫಯ ಮು ಔಥ  ಎೆಂಫುದನುನ ಭಹತರ ದ ೇಕಿ ಅರಿಗ   ಸ ೇಳಲ ೇ ಇಲಲ.  

ತಯು ಭನ ಗ  ಫೆಂದ ಮೆೇಲ  ಅಳು ಕ್ ಲಷಕ್ ೆ ಷ ೇರಿಕ್ ೊೆಂಡಳು. ಖೆಂಡನ ನ ನು ಅದ ಶ ೊಟೇ 

ಕ್ಹಡುತ್ತತದದಯೊ ಅನಿಗ  ತನನ ಔಥ ಮ ಫಗ ೆ ಸ ೇಳಲು ಭಹತರ ಅಳಿಗ  ಧ ೈಮಕ ಫಯಲ ೇ ಇಲಲ. 

ಇಶಟಕ್ ೆಲಲ ಕ್ಹಯಣಹದ ಔಥ ಮನುನ ತ್ಹನು ಇನುನ ಫಯ ಮಫಹಯದು ಎೆಂದು ನಿಧಕರಿಸಿ ುಷತಔನುನ 

ಔಷದ ಫುಟಿಟಗ  ಸಹಕಿದಳು. ತನನ ಔಥ  ಫಯ ಮು ಸಹಯಷ ತನನ ಫದುಕಿಗ  ಭುಳುಹಯಿತಲಲ ಎೆಂದು 

ಫಸಳ ನ ೊೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಳು. ತನನ ಕ್ ಲಷದಲ ಲೇ ಖಭನವಿರಿಸಿ ದನಖಳನುನ ಔಳ ಮತ್ ೊಡಗಿದಳು.  

ದ ೇಕಿ ಔಥ  ಫಯ ಮದ  ಅದ ಶ ೊಟೇ ದನಖಳಹದು. ಇದರಿೆಂದಹಗಿ ಅಳಿಗ  ತನನ ತಲ ಮ ಮೆೇಲ  

ಏನ ೊೇ ಬಹಯವಿಟಟೆಂತ್  ಅನಿಷತ್ ೊಡಗಿತು. ೆಂದು ದನ ಅಳಿಗ  ಫಯ ಮಫ ೇಕ್ ೆಂಫ ತ್ತೇರ ತುಡಿತ 

ಉೆಂಟಹಗಿ ಅಲ ಲೇ ಇದದ ಖ್ಹಲಿ ಕ್ಹಖದದ ಸಹಳ ಖಳಲಿಲ ತನನ ಭನಸಿಾಗ  ತ್ ೊೇಚಿದದನುನ ಗಿೇಚಿದಳು. 

ಫಯ ದು ಭುಗಿಸಿದ ಮೆೇಲ  ಅದನುನ ಔಷದ ಫುಟಿಟಗ  ಸಹಔಲು ಸ ೊೇದಹಖ ಅಳಿಗ  ತ್ಹನು ಫಯ ದದದನುನ 

ಮೆಮ ಒದ ೊೇಣ ನಿನಸಿತು. ಇಶುಟ ಯುಶಖಳಿೆಂದ ತ್ಹನು ಫಯ ಮುತ್ತತದ ದೇನ . ತನನ ಫಯಣಿಗ  ಈಖ 

ಸ ೇಗಿದ  ಎೆಂದು ನ ೊೇಡ ೊೇಣ ನಿಸಿ ಅದನುನ ಒದಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಳು.   

ಒದುತ್ತತದದೆಂತ್  ಅಳಿಗ  ತ್ಹನು ಫಯ ದ ಔಥ  ಇಶಟಹಖತ್ ೊಡಗಿತು. ಅಫಹಿ, ಅದ ಶುಟ ಚ ನಹನಗಿ 

ಫಯ ದದ ದೇನ . ಇದನುನ ತ್ಹನು ತ್ತರಕ್ ಗ  ಔಳುಹಿಸಿದಯ  ಅದನುನ ಅಯು ರಔಟಿಷುುದು ಕೆಂಡಿತ. ಛ  

ನಹನು ಮೊದಲಿನಿೆಂದಲೊ ಫಯ ದ ಔಥ ಖಳನುನ ಒದಫ ೇಕಿತುತ. ಮಹಹಖ ನಹನು ಉತತಭ ಔಥ ಖಳನುನ 

ಫಯ ಮಲುತ್ ೊಡಗಿದ ದೇನ ೊೇ ಏನ ೊೇ. ಅದ ಶುಟ ಉತತಭ ಔೃತ್ತಖಳು ಅಗಿನಗ  ಆಸುತ್ತಮಹದುವೇ 

ಏನ ೊೇ ಎೆಂದು ರಿತಪಿಸಿದಳು.  

ಅೆಂದನಿೆಂದ ದ ೇಕಿ ತ್ಹನು ಫಯ ದ ಔಥ ಖಳನ ನಲಹಲ ಜ ೊೇಹನಹಗಿ ತ್ ಗ ದರಿಷತ್ ೊಡಗಿದಳು. ರತ್ತ 
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ಷಲೂ ಔಥ  ಫಯ ದು ಭುಗಿಸಿದ ಮೆೇಲ  ಅದನುನ ಒದು ಅಬಹಯಷ ಫ ಳ ಸಿಕ್ ೊೆಂಡಳು. ಅದನುನ 

ಒದುಹಖ  ಅಳಿಗ  ತನನ ಫಗ  ೆ ಅಭಭಹನ ಭೊಡತ್ ೊಡಗಿತು. ನೆಂತಯ ೆಂದು ವಿಚಿತರ ಷೆಂಖತ್ತ 

ಅಳಿಗ  ಅರಿಹಯಿತು. ಅಳು ಫಯ ದ ಔಥ ಖಳ ಲಲ ಜಿೇೆಂತ ಯೊ ಡ ದು ಅಳ ಔಥ ಖಳಲಿಲದದೆಂತ್  

ಗಟನ ಖಳು ಗಟಿಷತ್ ೊಡಗಿದು. ಮೊದಮೊದಲು ದ ೇಕಿಗ  ಇದು ಕ್ಹಔತ್ಹಳಿೇಮವಿಯಫಸುದು 

ಎೆಂದು ಅನಿಸಿ ಷುಭಮನಹದಯೊ ಕ್ ಲು ಔಥ ಖಳು ಭನ ಮ ಅಔೆಔೆದಲ ಲೇ ಜಿೇ ಡ ದು 

ಗಟಿಸಿದಹಖ ಅಳಿಗ  ಅತ್ಹಯವುಮಕಹಯಿತು.  

ಏನಿದು, ನಹನು ಔಥ  ಫಯ ದ ಮೆೇಲ  ಅೆಂಥದ ದೇ ನಿಜ್ ಜಿೇನದಲಿಲ ಮಹಕ್  ಗಟಿಷುತ್ತತದ . ನನನ 

ಔಥ ಮನುನ ನಹನು ಮಹರಿಖೊ ಒದಲೊ ಕ್ ೊಟಿಟಲಲ ಅೆಂದಮೆೇಲ  ಹಿೇಗ ೇಕ್ಹಖುತ್ತತದ . ಇೆಂತ್ತೆಂಥ 

ಗಟನ ಖಳು ನಡ ಮುತತ  ಎೆಂದು ನನಗ  ೂಕ ಷೊಚ್ನ  ಸಿಖುತತದ ಯೇ. ಅಥಹ ನಹನು ಔಥ  

ಫಯ ದ ಮೆೇಲ  ಅದು ಜಿೇೆಂತ ಯೊ ತ್ಹಳುತತ ಯೇ. ಎೆಂದು ದ ೇಕಿ  ಚಿೆಂತ್ಹಕ್ಹರೆಂತಳಹದಳು.  

ಮೆಮ ಅಳು ಫಯ ದ ಔಥ ಮಲಿಲ ಖಭಕಣಿ ಭಹಿಳ ಗ  ಆಕಿಾಡ ೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಳ ಖೆಂಡ ದಹದಡು 

ವಿಶಮ ಇದದತುತ. ಅದನುನ ಒದದ ದ ೇಕಿಗ  ದ ೇಯ ೇ ಈ ಔಥ  ಭಹತರ ಷತಯ ಭಹಡಫ ೇಡ. 

ಮಹುದ ೇ ಖಭಕಣಿ ಸ ೆಂಖಸಿಗ  ಏನೊ ಅಹಮಹಖದೆಂತ್  ನ ೊೇಡಿಕ್ ೊಳಳಹ ಎೆಂದು ದ ೇಯಲಿಲ 

ಫ ೇಡಿಕ್ ೊೆಂಡಳು. ಆದಯ  ಭಯುದನ ೇ ಅಳ ಔೆದ ಭನ ಮ ಸುಡುಗಿ ಫಹಣೆಂತನಕ್ ೆ ತರಿಗ   

ಫೆಂದಳು ಫ ೈಕ್ಟ ಆಕಿಾಡ ೆಂಟ್ ನಲಿಲ ತ್ತೇರಿಕ್ ೊೆಂಡಹಖ ದ ೇಕಿಗ  ಆಘಾತಹಯಿತು.  

ದ ೇಯ ೇ ಏನಿದು ನಿನನ ಲಿೇಲ . ನನಿನೆಂದ ಹ ಔೃತಯಖಳನುನ ಭಹಡಿಷುತ್ತತಯು ಮಹ. ಏನಹಖುತ್ತತದ  

ಇದ ಲಲ. ಈ ಔಥ  ಫಯ ಮು ಗಿೇಳಿನಿೆಂದ ತನಗ  ಮೊದಲಿನಿೆಂದಲೊ ತ್ ೊೆಂದಯ ಯೇ ಸ ೊಯತು ೆಂದು 

ದನೂ ತನಗ  ಳ ಳಮದಹಗಿಲಲ. ತ್ಹನು ತನನರಿೆಂದ ದೊಯಹಗ ೊೇ ಸಹಗಹಯಿತು. ಷಹಲದದಕ್ ೆ 

ಈಖ ಜ್ನರಿೆಂದಲೊ ನನನನುನ ದೊಯ ಭಹಡಲು ರಮತ್ತನಷುತ್ತತಯು ಮಹ. ಅರಿಗ ಲಲ ತ್ಹನು ಔಥ  

ಫಯ ದ ನೆಂತಯ ಅದ ೇ ಗಟನ ಖಳು ಗಟಿಷುತತ  ಎೆಂದು ತ್ತಳಿದಯ  ಜ್ನ ನನನನುನ ಷುಭಮನ  ಬಿಡುಯ ೇ 

ಷಹಹಿತಯ ೆಂದು ಯಹಖಫಸುದ ೇ ಸ ೊಯತು ವಹಲಲ. ಆದಯ  ನನಗ  ಭಹತರ ಮಹಕ್  ಇದು 

ವಹಹಗಿ ಕ್ಹಡುತ್ತತದ . ಇನುನ ಭುೆಂದ  ತ್ಹನು ಔಥ  ಫಯ ಮಲ ೇ ಫಹಯದು. ಫಯ ದಯ  ತ್ಹನ ೇ 

ಗಟನ ಖಳು ಗಟಿಷುುದು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡು ಭನ ಮಲಿಲ ಖ್ಹಲಿ ಸಹಳ ಖಳನುನ ಇಡದಯಲು 
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ತ್ತೇಭಹಕನಿಸಿದಳು.  

ಸಹಳ ಖಳಿದದಯ  ಫಯ ಮು ತುಡಿತ ಜಹಸಿತಮಹಖುತತದ . ಫಯ ದಯ  ಏನ ೇನ ೊೇ ಗಟನ ಖಳು ಗಟಿಷುತತ . 

ಆದಯ  ಎಲಲೂ ದುಯೆಂತಖಳ ೇ ಮಹಕ್  ಎೆಂದು ಅಳಿಗ  ದುಃಕಹಯಿತು. ತನನ ಫಹಳಿನ ದುಯೆಂತ ೇ 

ತನಗ  ಈ ರಿೇತ್ತಮ ದುಯೆಂತ ಔಥ ಖಳನುನ ಫಯ ಮಲು  ರೇಯ ೇಪಿಷುತ್ತತಯಫಸುದ ೇ ಎೆಂದು 

ಯ್ಕೇಚಿಸಿದಳು.  

ಕ್ ಲು ದನಖಳು ಅಳು ಔಥ  ಫಯ ಮಲ ೇ ಇಲಲ. ಆದಯ  ೆಂದು ದನ ಅಳು ಲಹಯಪ್ ಟಹಪ್ ನಲಿಲ 

ಏನ ೊೇ ಕ್ ಲಷ ಭಹಡುತ್ತತದಹದಖ ಅಳ ಕ್ ೈ ಅಚಹನಕ್ಹೆಗಿ ಖ್ಹಲಿ  ೇಜ್ ನಲಿಲ ಔಥ  ಫಯ ಮಲು ವುಯು 

ಭಹಡಿದಹಖ ಅಳಿಗ  ಆವುಮಕಹಯಿತು. ಇದ ೇನಿದು. ತ್ಹನು ಫಯ ಮಫಹಯದು ಎೆಂದುಕ್ ೊೆಂಡಯ  

ನನನ ಕ್ ೈ ನನನ ಅಧಿೇನದಲ ಲೇ ಇಲಲದ ಸಹಗ  ಭಹಡುತ್ತತದ ಮಲಲ. ಹಿೇಗಹದಯ  ತ್ಹನು ಏನು ಭಹಡಲಿ 

ಎೆಂದು ಸ ದರಿದಳು.  

ಔಥ ಮನುನ ೆಂದ ೇ ಉಸಿರಿನಲಿಲ ಫಯ ದು ಭುಗಿಸಿ ಒದಲು ವುಯು ಭಹಡಿದಹಖ ಅಳಿಗ  ವಹಕ್ಟ 

ಆಯಿತು. ಅದು ತನನದ ೇ ಔಥ . ಅಯ್ಕಯೇ ದ ೇಯ ೇ, ತನನ ಫದುಕಿನಲಿಲ ಇನುನ ಏನು ದುಯೆಂತ ಕ್ಹದದ  

ಎೆಂದು ಕ್ಹತಯದೆಂದ ೂತ್ತಕ ಔಥ  ಒದು ಫದಲು ಕ್ ೊನ  ಏನ ೆಂದು ನ ೊೇಡಲು ಕ್ ೊನ ಮ ಹಯಯಹ 

ಒದಲು ಭುೆಂದಹದಳು. ಅಶಟಯಲಿಲ  ಅಡುಗ  ಭನ ಮಲಿಲ ಏನ ೊೇ ದ ೊಡಡ ವಫದಹಯಿತು. ಏನಹಯಿತು 

ಎೆಂದು ಅಳು ನ ೊೇಡು ಮೊದಲ ೇ  ಅಯ ಭನ ಮ ಭಹಡು ಔುಸಿದು ಬಿದದತು. ದ ೇಕಿ ಸಹಖೊ 

ಅಳ ತೆಂದ ತ್ಹಯಿ ಭನ ಮ ಅವ ೇಶಖಳ ಎಡ ಮಲಿಲ ಸಿಕಿೆಬಿದುದ ಷಹನನಪಿದಯು.  
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ಲ ೇಕಔಯು : ಔುಷುಮ್  

ೂಣಕ ಸ ಷಯು : ಔುಷುಭಹ  ೈ  

ಫಹಲಗ್ ಖಳು : 

kathajagattu.wordpress.com 

kusmak.wordpress.com. 
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