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ಸಂಚು

ಗೆೊೇದೊಳಿ ಸಮ್ಯ. ಅವಳು ಮ್ತುತ ಅವನು ಒಬಬರ ತೆೊೇಳಿನಲಿಲ ಒಬಬರು ಸೆೇರ ಹೆೊರಳಾಡುತಿತದದರು. ಜಗವೆೇ ಮ್ರೆತಂತಿದದರು. ಅಶೆರಲಿಲ
ಅವನ ಮೊಬಾಯಲಿಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತು.
“ಯಾರದು?” ಅವಳು ಕೆೇಳಿದಳು ಬೆೇಸರದಿಂದ, ರಸಬಂಗವಾಗ್.
“ನಿನನ ಗಂಡ! ಸುಮ್ಮನಿರು” ಎಂದನು. ಅವಳು ನಾಲಗೆ ಕಚಿಿ ಸುಮ್ಮನಾದಳು. ಇವನು ಕರೆ ಎತಿತ,
“ಹೆೇಳಪ್ಾಾ… ಹೆೇಗ್ದಿೇಯಾ? ಹೆೇಗ್ದೆ ಸಿಂಗಾಪೂರು?” ಅಂದ.
“ಅದೆೇನು ಇದದದೆದೇ ಬಿಡು. ನಿೇನ್ ಹೆೇಳು ಹೆೇಗ್ದಿೇಯಾ?”
“ಚೆನಾನಗ್ದಿೇನಪ್ಾಾ. ಎಲಾಲ ನಿನ್ ದಯೆ”
“ನನ್ ದಯೆ ಯಾಕಪ್ಾಾ?”
“ಮ್ತೆತ? ನನ್ ಬಿಸನೆಸ್ ಗೆ ನಿೇನೆ ಅಲಾಾ ಇನೆಾಸ್ೆ ಮಾಡಿದುದ?”
“ಅದಾ… ದುಡ್ಡ್ ಇತುತ, ಇನೆಾಸ್ೆ ಮಾಡೆದ. ಅಶ್ೆೆೇ… ಪ್ೆರಂಡ್ಡ ಅಂದೆೇಲೆ ಅಶಟೆ ಮಾಡದಿದೆರ ಹೆೇಗೆ… ಎಲಿಲದಿೇಯಾ ಈಗ?”.
“ನನ್ ಮ್ನೆೇಲಿ… ಇನೆನೇನ್ ವಿಶ್ೆೇಶ?”
ಹಿೇಗೆ ಗೆಳೆಯರು ಮಾತು ಮ್ುಂದುವರೆಸಿದರು, ತಮ್ಮ ನಿತಯ ಬದುಕಿನ ಬಗೆೆ ಮಾತಾಡಿಕೆೊಂಡರು. ಕಾಲೆೇಜಿನ ದಿನಗಳಿಂದ ಇಬಬರೊ ಹತಿತರದ
ಗೆಳೆಯರಾಗ್ದದರು. ಇವಳಿಗೆ ಬೆೇಸರವಾಗ್ ಮ್ಂಚದಿಂದ ಎದದಳು. ಅಶೆರಲಿಲ ಅವಳ ಮೊಬಾಯಲಿಗೊ ಕರೆ ಬಂದಿತು, ಅವಳ ಗೆಳತಿಯದು.
ಕೆೊೇಣ್ೆಯಂದ ಹೆೊರ ಹೆೊೇಗ್ ಮಾತಾಡಿದಳು, ಗಂಡನಿಗೆ ಕೆೇಳಬಾರದೆಂದು. ತುಂಬಾ ಹೆೊತಾತದ ಮೇಲೆ ಇಬಬರದೊ ಕರೆ ಮ್ುಗ್ದು ಮ್ತೆತ
ಮ್ಂಚದಲಿಲ ಒಂದಾದರು.
“ಇವನನಾನ ದಾರಯಂದ ತೆಗೆಯೇ ವಿಶಯ ಏನ್ ಮಾಡೆದ?” ಅವಳು ಕೆೇಳಿದಳು.
“ನಾನೊ ಅದನೆನೇ ಯೇಚೆನ ಮಾಡಾತ ಇದೆದ” ಅವಳ ಗಂಡನನನ ಹೆೇಗಾದರೊ ಮಾಡಿ ಕೆೊಲುಲವ ಮ್ನಸುಿ ಮಾಡಿದದರು. “ಹಾಗಾದೆರ ಡಾಯಾೇರಿ್
ಬೆೇಡ ಅಂತಿೇಯಾ?” ಕೆೇಳಿದ.
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“ಗುಗುೆ. ಡಾಯಾೇರಿ್ ಮಾಡಿದೆರ ಅವನ್ ಆಸಿತ ಸಿಗುತಾತ. ಅವುನ ಸತೆರ ನಾವು ಇಡಿೇ ಜಿೇವನಾ ಕೊತೆೊುಂಡ್ಡ ತಿನ್ ಬಹುದು. ಕೊತೆೊುಂಡ್ಡ
ಯಾಕೆ, ಮ್ಲೆೊುಂಡ್ಡ ತಿನಬಹುದು” ನಕುಳು. ಅವನೊ ನಕು.
*******************************************
ಅವನು ಸಿಂಗಾಪುರನಿಂದ ಮ್ೊರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮ್ರಳಿ ಬಂದ. ಯಾವತಿತನಂತೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಉಡುಗೆೊರೆಗಳನುನ ತಂದಿದದ. ಅವಳು ಇಲಲದ
ಪ್ರೇತಿಯನುನ ತೆೊೇರಸಲು ಯಾವತಿತನಂತೆ ಪರಯತಿನಸಿದಳು. ಯಾಕೆೊೇ ಏನೆೊೇ, ಪರತಿೇಸಲಕಿುಂತ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ಬಾರ ಹೆಚುಿ ಪ್ರೇತಿ
ತೆೊೇರಸಿದ. ಊಟ್ಕೆು ಕುಂತಾಗ,
“ದಿವಾಯ, ನಾನ್ ಹೆೊೇದ ಕೆಲಿ ಸಕಿಸ್. ಅವುರ ನಮೆೇ ಆರರ್ ಕ
್ ಕೆೊಡಾತರಂತೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕುಶಿ ಆಗ್ದೆ. ಎಲೊರ ಸೆೇರ ಎಲಾಲದುರ ಟ್ಟರಪ್ ಹೆೊೇಗ್
ಪ್ಾರೆ ಮಾಡಿ ಬರೆೊೇಣ?”
“ಎಲೊರ ಅಂದೆರ?”
“ನಾನು, ನಿೇನು, ದಿನೆೇಶ್ಾ, ಸೊರ”
ಅವನು ದಿನೆೇಶ್ ಅಂದ ತಕಶಣ ಅವಳ ಮ್ನಸಿಿಗೆ ಏನೆೊೇ ಒಂದುಬಗೆಯ ಸಂತಸವಾಯತು.
“ಸರ. ಯಾವಾಗ?” ಅಂದಳು.
“ಬರೆೊೇ ಶನಿವಾರ? ಅಶೆರಲಿಲ ಮ್ಯೊಿರು ಹೆೊೇಗ್ ಅಪ್ಾಾ ಅಮ್ಮಂಗೆ ನೆೊೇಡೆೊುಂಡ್ಡ ಬರತೇನಿ”
“ನಾನೊ ಬರೆಬೇಕಾ?” ಬೆೇಸರದಿಂದ ಕೆೇಳಿದಳು.
“ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಾೆ ಇಲಿದದೆರ ಬೆೇಡಾ ಬಿಡು” ಅಂದನು.
********************************************
“ಟ್ಟರಪ್ಾಾ?” ಅವನು ಕೆೇಳಿದನು
“ಹೊಂ” ಅಂದಳು.
“ಯಾರ್ ಕ ಯಾರ್ ಕ ಹೆೊೇಗೆೊೇದು?”
“ನಾನು, ನಿೇನು ಮ್ತೆತ ಅವನ ಚಡಿ್ ದೆೊೇಸ್ತ ಇದಾನಲಾಲ, ಸೊರ, ಅವನು”
ತುಸು ಹೆೊತುತ ಯೇಚಿಸಿ, ಏನೆೊೇ ಹೆೊಳೆದಂತಾಗ್ “ಇದೆೇ ಸರಯಾದ್ ದಾರ ಅನುಿತೆತ” ಅಂದನು.
“ಏನು? ಯಾವ್ ದಾರ?”
“ಅವನನಾನ ಸಾಯಸೆೊೇಕೆ”
“ಹೆೇಗೆ?”
“ನಿೇನು ಸಾಲಾಾ ರಸ್ು ತೆೊಗೆೊಳೊ ಳೇದಕೆು ರೆಡಿಯಾಗೆಬೇಕು. ಯಾರಗೊ ಡೌಟ್ ಬರೆೊೇದಿಲಾಲ”.
“ಏನು ನಿನ್ ಪ್ಾಲನು?”
“ಟ್ಟರಪ್ ಹೆೇಗೊ ಅವನ್ ಕಾರಲಿಲ ಹೆೊೇಗ್ತವಿ. ನಾನೆೇ ಡಾರಯ್ವಾ ಮಾಡಿತೇನಿ ಅಂತ ನಿೇನು ಕಾರು ಓಡಿಸಲು ಮ್ುಂದಾಗು. ಮ್ದಯ ದಾರೇಲಿ
ಎಲಾಲದರೊ ಕಾರು ನಿಲಿಲಸಿದಾಗ ನಾನು ಹೆೇಗಾದರೊ ಮಾಡಿ ನಿನನ ಜೆೊತೆ ಮ್ುಂದಿನ ಸಿೇಟ್ಟನಲಿಲ ಕೊತೆೊುೇತಿೇನಿ”
“ಹೊಂ. ಸರ. ಆಮೇಲೆ?”
“ಆಮೇಲೆ ಸಮ್ಯ ನೆೊೇಡಿ ಎದುರಗೆ ಬರೆೊೇ ಯಾವದಾದುರ ಗಾಡಿಗೆ ಜೆೊೇರಾಗ್ ಗುದುದ”
ಅವಳು ಬಾಯ ತೆರೆದಳು. “ಲೆೊೇ ಇಡಿಯಟ್. ನಮ್ ಗತಿ?” ಎಂದಳು.
“ಸಾಲಾ ಕೆೇಳು. ಅವನ ಕಾರನಲಿಲ ಮ್ುಂದುಗಡೆ ಸಿೇಟ್ಟಗೆ ಏರ್ ಕ ಬಾಯಗ್ ಇದೆ. ಅಲೆದ ನಾವು ಸಿೇಟ್ ಬೆಲ್ಟೆ ಬೆೇರೆ ಹಾಕೆೊಂಡಿರತಿೇವಿ. ನಮ್ಗೆ ಪ್ೆಟ್
ಆದೊರ ಕಮಮ ಆಗುತೆತ. ಅವರಗೆ ಮಾತರ ಜೆೊೇರಾಗ್ ಆಗೆಬೇಕು. ಆ ರೇತಿ ನಿೇನ್ ಕಾರು ಗುದದಬೆೇಕು. ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೊತಿರೆೊೇರು ಸಿೇಟ್ ಬೆಲ್ಟೆ
ಹಾಕಿರೆೊಲಲ.”
ಅವಳು ತುಸು ಹೆೊತುತ ಯೇಚಿಸಿದಳು. ಅವನು ಮ್ುಂದುವರೆಸಿದ, “ಹಿೇಗ್ ಮಾಡಿದೆರ ಯಾರಗೊ ಅನುಮಾನ ಬರೆೊಲಲ. ಕಾರು ಕಂಟೆೊರಲ್ಟ
ತಪುತ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೆೇಳಬಹುದು.”
ಅವಳು ಇನೊನ ಯೇಚಿಸುತಿತದದಳು. ಸಾಲಾ ಹೆೊತಾತದ ಮೇಲೆ, “ಅವಂಗೆ ಪಟ್ುೆ ಕಮಮಯಾಗ್ ಉಳೊ ುಂಡ್ಡ ಬಿಟೆರ?”
“ಅವುನ ಉಳೊ ುಳೊ ಳೇಕೆ ಚಾನೆಿೇ ಇರಬಾರು,ದ ನಿೇನು ಹಂಗ್ ಗುದದಬೆೇಕು. ಒಂದ್ ವೆೇಳೆ ಉಳೊ ುಂಡೆರ ನಮ್ ಬಾಯಡ್ಡ ಲಕ್.”
“ನಂಗ್ ಯಾಕೆೊೇ ತುಂಬಾ ಬಯ ಆಗಾತಯದೆ. ಅವನ್ ಜೆೊತೆ ಸೊರನೊ ಸಾಯಸೆಬೇಕಾ?”
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“ನೆೊೇಡು. ಇದೆೇ ಸರಯಾದ್ ದಾರ. ಅಶ್ೆಟೆಂದ್ ಆಸಿತ ಬೆೇಕು ಅಂದೆರ ಸುಮನನಾ? ನಾವೂ ಸಾಲಾ ರಸ್ು ತೆೊಗೆೊೇಬೆೇಕು. ಬೆೇರೆ ರೇತಿ
ಸಾಯಸೆೊೇಕೆ ಪರಯತನ ಮಾಡಿದೆರ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ು ಬರೆೊೇದು ಗಾಯರಂಟ್ಟ. ಆಸಿತ ಎಲಾಲ ನಿನಗೆ ಬರುತತಲಾಲ… ಅಲಲದೆೇ ನಮಮಬಬರ ಸಂಬಂದ
ಹೆೇಗಾದುರ ಗೆೊತಾತದೆರ ನಾವು ಸಿಕಾುಕೆೊಳೊ ಳೇದರಲಿಲ ಡೌಟೆೇ ಇಲಲ. ಯೇಚನೆ ಮಾಡು”. ಅವಳ ಮ್ನಸೆೊಿಲಿಸಲು ಎಲಾಲ ಪರಯತನ
ಮಾಡಿದ. ಅವಳು ಸುಮಾರು ಹೆೊತುತ ಯೇಚಿಸಿ, ಅವನ ದಾರ ಸರ ಎಂದುಕೆೊಂಡು ಒಪ್ಾದಳು. ಅವರು ಅಂದುಕೆೊಂಡ ಆ ದಿನ ಬಂದೆೇ
ಬಿಟ್ಟೆತು.
*******************************************
ಎಲಲರೊ ಹುರುಪ್ನಿಂದ ಊಟ್ಟಗೆ ಹೆೊೇಗಲು ತಯಾರಾಗ್ದದರು. ಮ್ಹೆೇಶ ಹಿಂದೆಂದಿಗ್ಂತಲೊ ಕುಶಿಯಲಿಲದದ. ತನನ ಕೆಲಸದಲಿಲ ಆಗುತಿತರುವ
ಮ್ುನನಡೆಯಂದ ಬಿೇಗುತಿತದದ. ಅವನ ಬೆನನ ಹಿಂದೆ ನಡೆಯುತಿತರುವ ಅವನ ಸಾವಿನ ಸಂಚು ಅವನಿಗೆ ಗೆೊತಿತರಲಿಲಲ. ಸೊರ, ದಿನೆೇಶ ಆಗಲೆೇ
ಅವನ ಮ್ನೆಗೆ ಬಂದಿದದರು. ಎಲಲರೊ ಬೆಳಗ್ನ ತಿಂಡಿ ಮ್ುಗ್ಸಿ ಮ್ನೆಯಂದ ಹೆೊರಬಂದರು. ಅವನ ಕಾರು ಓಡಿಸುವವ ಕಾರನುನ ತಂದು
ಮ್ನೆಯ ಮ್ುಂಬಾಗ್ಲಿನಲಿಲ ನಿಲಿಲಸಿ ಕೆಳಗ್ಳಿದ. ಮ್ಹೆೇಶ ಕಾರು ತಾನೆೇ ಓಡಿಸಲು ಮ್ುಂದಾದ. ತಕಶಣ ಅವನನುನ ತಡೆದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ,
“ಮ್ಹಿೇ, ಇವತುತ ನಾನ್ ಕಾರ್ ಕ ಓಡಿಸಾಲ?” ಎಂದು ಕೆೇಳಿದಳು.
“ಇಲಾಲ ಡಾರಂ
ಲ ಗ್. ನಾನ್ ಕಾರ್ ಕ ಓಡಿಿ ತುಂಬಾ ದಿನಾ ಆಯುತ. ಯಾಕೆೊೇ ಇವತುತ ನಾನೆೇ ಓಡಿಸೆಬೇಕು ಅನಿಸಾತ ಇದೆ. ಬೆೇಕಿದೆರ ಊಟಾ
ಮಾಡಿದ್ ಮೇಲೆ ನಿೇನು ಓಡಿಸುವಂತೆ” ಅಂದನು.
ಅವಳು ತನನ ಗೆಳೆಯ, ದಿನೆೇಶನ ಕಡೆ ನೆೊೇಡಿದಳು. ಅವನು “ಇರಲಿ” ಎನುನವಂತೆ ಕಣುು ಮಟ್ಟಕಿಸಿದನು. ಅವಳು ಸಿಟ್ುೆ ತೆೊೇರಸುವವಳಂತೆ
ಅವನ ಪಕು ಕೊರದೆ, ಹಿಂದಿನ ಸಿೇಟ್ಟನಲಿಲ ಕೊತುಕೆೊಂಡಳು. ಮ್ಹೆೇಶ ಅವಳನುನ ರಮಸಲು ಮ್ುಂದಾದ.
“ಯಾಕೆೇ? ಸಿಟ್ೆ ಮಾಡೆೊುಂಡಾಯ?” ಎಂದನು
“ಏನ ಇಲಾಲ. ನಾನು ಇಲೆಲೇ ಕಂಪರೆೆಬಲ್ಟ ಆಗ್ದಿೇನಿ” ಅಂದಳು, ಮ್ುಕ ತಿರುವಿ. ಮ್ಹೆೇಶ ಮ್ತೆತ ಮಾತಾಡಲಿಲಲ, ಕಾರು ಹತಿತದ. ಸೊರ
ಮ್ಹೆೇಶನ ಪಕು ಕುಂತ, ದಿನೆೇಶ ಕಾರನ ಹಿಂದುಗಡೆ, ತನನ ಗೆಳತಿಯ ಜೆೊತೆ ಕುಂತನು. ಕಾರು ಮ್ನೆಯಂದ ಹೆೊರಟ್ು, ಊರನ ಬಿೇದಿಗಳನುನ
ಸೆೇರತು. ದಿನೆೇಶ ಮ್ತುತ ಅವನ ಗೆಳತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊತಿದದರೊ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೊಬಾಯಲಿನ ಮಸೆೇಜ್ ಗಳ ಮ್ೊಲಕವೆೇ
ಮಾತನಾಡಿಕೆೊಳುಳತಿತದರ
ದ ು.
ಅವಳು: “ಈಗ್ ಏನ್ ಮಾಡೆೊೇದು”
ಅವನು: “ಪ್ಾಲನ್ ನಲಿಲ ಏನು ಬದಲಾವಣ್ೆ ಇಲಾಲ. ಊಟಾ ಆದೆೇಲೆ ಹೆೇಗೊ ನಿೇನೆ ಕಾರ್ ಕ ಓಡಸಿತೇಯಲಾಲ. ನಾನೊ ಹೆೇಗಾದುರ ಮಾಡಿ ಮ್ುಂದೆ
ಬಂದು ಕೊತೆೊುತಿೇನಿ”
ಅವಳು: “ಸರ”
ಅವನು: “ಯಾವದಾದುರ ಜಂಕಶನ್ ನಲಿಲ ಎದುರಗೆ ಬರೆೊೇ ಲಾರಗೆೇ ಗುದುದ”
ಅವಳು: “ಸರ. ಏನಾದುರ ಆದೆರ ದೆೇವೆರೇ ಗತಿ”
ಊರನ ಬಿೇದಿಗಳನುನ ದಾಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹಯ್ವ ವೆೇ ಕೊಡಿಕೆೊಂಡರು. ಕಾರು ವೆೇಗ ಹೆಚಿಿಸಿಕೆೊಂಡಿತು. ಕಾರನ ವೆೇಗ
ನೆೊೇಡಿ, ಅವನ ಪಕು ಕೊತಿದದ ಸೊರ ನಿದಾನವಾಗ್ ಓಡಿಸುವಂತೆ ಕೆೇಳಿದ. ಅವನನುನ ನೆೊೇಡಿ “ಯಾಕೆೊೇ ಹೆದರತೇಯಾ?” ಎಂದು ಮ್ುಗುಳನಕು
ಮ್ಹೆೇಶ. ತುಸು ಹೆೊತುತ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ, ದಾರಯನುನ ಇಬಾಬಗ ಮಾಡುವ ತಡೆ ಇಲಲದ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರು ಇದದಕಿುದದಂತೆ ಎದುರಗೆ ಬರುವ
ಗಾಡಿಗಳತತ ಹೆೊರಳಿ, ಕಶಣಮಾತರದಲಿಲ ಲಾರಯಂದಕೆು ಜೆೊೇರಾಗ್ ಗುದಿದತು. ಹೆೊಡೆತಕೆು ಕಾರನ ಮ್ುಂಬಾಗ ನುಜುುಗುಜಾುಗ್, ಹಿಂದೆ ಕೊತಿದದ
ದಿನೆೇಶ ಮ್ತುತ ಮ್ಹೆೇಶನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾರನ ಮೇಲಾಿವಣಿಗೆ ಹಾಗೊ ಎದುರನ ಸಿೇಟ್ುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಳಿಸಿದರು. ಇಬಬರ ತಲೆಗಳಿಗೊ ಜೆೊೇರು ಪ್ೆಟ್ುೆ
ಬಿದಿದತು. ಮ್ುಂದೆ ಕೊತಿದದ ಮ್ಹೆೇಶ ಮ್ತುತ ಸೊರಯ ಕಯ್ವ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅಲಲಲಿಲ ಪ್ೆಟಾೆಗ್ತುತ. ಸಿೇಟ್ ಬೆಲ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೆೊಂಡಿದದ ಕಾರಣ ಅವರಗೆ
ಬೆೇರೆಕಡೆ ಹೆಚುಿ ಪ್ೆಟಾೆಗಲಿಲಲ. ಅದಲಲದೆ ಗಾಳಿ ಚಿೇಲಗಳು (ಏರ್ ಕ ಬಾಯಗ್ಿ) ಸರಯಾದ ಸಮ್ಯಕೆು ತರೆದುಕೆೊಂಡಿದದರಂದ ಅವರ ತಲೆಗಳೂ
ಸುರಕಿಶತವಾಗ್ದದವು. ಎಲಲರಗೊ ಎಚಿರ ತಪ್ಾತು. ಕೆಲವೆೇ ಕಶಣಗಳಲಿಲ ಜನರೆಲಾಲ ಸೆೇರ ಅವರನುನ ಕಾರನಿಂದ ಹೆೊರತಗೆದು ಆಸಾತೆರಗೆ
ಸಾಗ್ಸಿದರು.
******************************
ಆಸಾತೆರಯಲಿಲ ಮ್ಹೆೇಶನ ಪಕು ಕೊತು ಪೊಲಿೇಸ್ ಎಸ್. ಆಯ್ವ. ಒಬಬರು ನಡೆದ ಗಟ್ಣ್ೆಯ ವಿವರ ಬರೆದುಕೆೊಳುಳತಿತದರ
ದ ು. ಮ್ಹೆೇಶನು ಆಗಾಗ
ದುಕಿುಸುತತ, ಕಣ್ೆೊುರಸಿಕೆೊಳುಳತತ, ನಡೆದುದೆಲಲವನೊನ ಹೆೇಳುತಿತದನ
ದ ು. ಹೆಂಡತಿ ಮ್ತುತ ಗೆಳೆಯನನುನ ಕಳೆದುಕೆೊಂಡ ಮ್ಹೆೇಶನ ದುಕು ಎಲೆಲ
ಮೇರದಂತೆ ತೆೊೇರುತಿತತುತ. ಅಕಸಾಮತಾತಗ್ ಗಾಡಿ ತನನ ನಿಯಂತರಣ ಕಳೆದುಕೆೊಂಡು, ಎದುರಗೆ ಬರುತಿತದದ ಲಾರಗೆ ಅಪಾಳಿಸಿತೆಂದು ಹೆೇಳಿದನು.
ಎಸ್. ಆಯ್ವ. ತಮ್ಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಎಲಲ ವಿವರ ಕೆೇಳಿ ಪಡೆದು, ಹೆೊರ ನಡೆದರು. ತುಸು ಸಮ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಸಾತೆರಯಲಿಲದದ ಅವನ ಕೆೊೇಣ್ೆಗೆ
ಗೆಳೆಯ ಸೊರ ಬಂದ. ಅವನ ಕಯಯಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆದದರು. ಕೆೊೇಣ್ೆಯಲಿಲ ಅವರಬಬರೆೇ ಇದದದುದ.
“ಅಂತು ಎಲಾಲ ನಿನ್ ಪ್ಾಲನ್ ಪರಕಾರಾನೆೇ ಆಯತಲಾಲ?” ಎಂದು ಕೆೇಳಿದ.
“ಹೌದು” ಎನುನವಂತೆ ಕಿರುನಕು ಮ್ಹೆೇಶ.
“ನನಗಾದುರ ಹೆೇಳಬಾರದಿತಾತ ನಿನ್ ಪ್ಾಲನ್ ಏನು ಅಂತ?”
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“ಹೆೇಳಿದೆರ ನಿೇನ್ ಬರತದಾಯ?”
ನಗುತತ, “ಇಲಾಲ ಬಿಡು” ಅಂದ.
ಸಾಲಾ ಹೆೊತುತ ಇಬಬರೊ ನಕುರು. ಏನೆೊೇ ಸಾದಿಸಿದ ಕಳೆ ಇಬಬರ ಮ್ುಕದಲೊಲ ಇತುತ.
“ತಾಯಂಕಿಪ್ಾಾ” ಎಂದನು ಮ್ಹೆೇಶ.
“ತಾಯಂಕಾಿ? ಯಾಕೆ?”
“ಅದೆೇ… ನಾನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಕ ನಲಿಲದಾದಗ, ಇಲಿಲ ನಿೇನು ಡಿಟೆಕಿೆೇವ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆೇಳಿ ಅವರಬಬರ ಸಂಬಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾತಿರ ಮಾಡಿಸಿಕೆೊಟೆೆ
ಅಲಾಲ, ಅದಕೆು?”
“ಪರವಾಗ್ಲಲ ಬಿಡು. ಆದೊರ…”
“ಆದೊರ?”
“ಡಾಯಾೇರಿ್ ಕೆೊಟ್ಟೆದೆರ ಆಗ್ರೆೊೇದು”
“ಡಾಯಾೇರಿ್ ಕೆೊಟೆರ ಅವನ್ ಜೆೊತೆ ನನ್ ಕಣು ಮ್ುಂದೆೇನೆ ಓಡಾಡೆೊುಂಡ್ಡ ಆರಾಮಾಗ್ರತಿದುಳ. ನನಗಾದ ನಂಬಿಕೆ ದೆೊರೇಹಕೆು ಇದೆೇ ತಕು
ಶಿಕೆಶ”
“ಎಶೆ ದಿನದಿಂದ ಈ ಸಂಬಂದ ಇತುತ ಅಂತ ಏನಾದುರ ಗೆೊತಾತಯಾತ?”
“ಇಲಾಲ. ಆದೆರ ಅವತುತ ದಿನೆೇಶಂಗೆ ಕಾಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೆೊೇವಾಗ ಅವಳ ಮೊಬಾಯಲಿನ ರಂಗ್ ಟೆೊೇನ್ ಕೆೇಳಿಸೆದ ಇದಿದದೆರ ನನಗ್ ಗೆೊತೆತೇ
ಆಗ್ತರಲಿಲೆಾೇನೆೊೇ…”

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: wrecked+car+drawing )
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ಪತೆತೋದಾರಿ ಕತೆ – ಕೆೊಲೆಗಾರ ಯಾರು?

ಮ್ನವರಮಯ (Psychology) ಹೆೊತತಗೆಯಂದನುನ ಹಿಡಿದುಕೆೊಂಡು ತನನ ಹೆೊತತಗೆಯಂಗಡಿಯಲಿಲ ಕುಳಿತಿದದ ಪುಲಕೆೇಶಿ, ಗ್ೇಳಿನ ಕಾಯಲೆಯ
(Obsession Disorder) ಬಗೆೆ ಓದುತಿತದದನು. ಈ ಕಾಯಲೆ ಇರುವವರು ಯಾವತೊತ ಯಾವುದಾದರೆೊಂದು ಸಂಗತಿ ಬಗೆೆಯೆೇ ಪದೆೇ ಪದೆೇ
ಯೇಚಿಸುತಿತರುತಾತರೆ ಅತವಾ ಯಾವುದಾದರೆೊಂದು ಕೆಲಸವನುನ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಮಾಡುತಿತರುತಾತರೆ. ಅದರಂದ ಹೆೊರಬರಲು ಅವರಗೆ
ಸಾದಯವಾಗುವುದೆೇ ಇಲಲ. ಪುಲಕೆೇಶಿಗೆ ಮ್ನವರಮಯ ಬಗೆೆ ತುಂಬಾ ಒಲವು. ಆಗಲೆೇ ಸಂಜೆಯಾಗುತಾತ ಬಂದಿತುತ. ಯಾರೆೊೇ ಒಬಬ
ಲಗುಬಗೆಯಲಿಲ ನಡೆಯುತತ ಅವನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು, ನೆೇರ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಕುಳಿತಿದದ ಮೇಜಿನ ಹತಿತರ ತನನ ದಪಾ ಮ್ಯಯನುನ ಹೆೊರಲಾರದೆ
ಹೆೊತುತಕೆೊಂಡಂತೆ ಹೆೊೇದನು. ಹೆೊತತಗೆಯಲಿಲ ನೆಟ್ಟೆದದ ತನನ ಕಣುುಗಳನುನ ಮೇಲಕೆುತಿತ ಎದುರಗ್ದದ ಆಕಾರವನುನ ನೆೊೇಡಿದ ಪುಲಕೆೇಶಿ. ಇಪಾತತರ
ವಯಸುಿ, ಮ್ುಗದ ಮ್ುಕ. ಗಾಬರ ಮ್ತುತ ಹೆದರಕೆ ಅವನ ಮ್ುಕದಲಿಲ ಎದುದ ಕಾಣುತಿತತುತ. ಬೆವರು ಹಣ್ೆಯಂಚಿನಿಂದ ಇಳಿದು, ಗಲಲ ದಾಟ್ಟ,
ಗದದದಿಂದ ತೆೊಟ್ಟೆಕುುತಿತತುತ. ಪುಲಕೆೇಶಿಯವರ ಎದುರಗೆ ನಿಂತಿದದರೊ ಒಂದೆರಡು ಸಾರ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ ತನನನುನ ಯಾರೊ ನೆೊೇಡುತಿತಲಲವೆಂದು
ಕಾತಿರ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡ. ಪುಲಕೆೇಶಿ ಅವನನೆನೇ ದಿಟ್ಟೆಸಿದ.
“ಸಾರ್ ಕ. ನಿಮ್ ಸಹಾಯ ಬೆೇಕಿತುತ. ನನ್ ಜಿೇವ ಅಪ್ಾಯದಲಿಲದೆ.” ಎಂದು ಹೆೇಳಿ ಮ್ತೆತ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ ನೆೊೇಡಿದ ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತಾತ.
ಪುಲಕೆೇಶಿ ಕುರಿಯಂದ ಎದುದ, ಕಯಯಲಿಲದದ ಹೆೊತತಗೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಟ್ುೆ, ಅಂಗಡಿಯ ಹೆೊರಗೆ ಹೆೊೇಗ್ ಅತಿತತತ ನೆೊೇಡಿ ಮ್ರಳಿ ಬಂದು,
“ಇಲಿಲ ಮಾತಾಡುವುದು ಬೆೇಡ, ಮೇಲೆ ನನ್ ಮ್ನೆಗೆ ಹೆೊೇಗೆೊೇಣ ಬನಿನ” ಎಂದು ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇದನು, ಅಂಗಡಿ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳಳಲು ಅವನ
ಬಂಟ್ ಹನುಮ್ನನುನ ಬಿಟ್ುೆ.
ಮ್ನೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡಿದನು ಪುಲಕೆೇಶಿ, “ನಿಮ್ಮನನ ಪ್ಾಲೆೊೇ ಮಾಡಾತಯರೆೊೇದು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ
ಗೆೊತಾತ?”
“ಇಲಾಲ ಸರ್”
“ಸರ. ಹೆೇಳಿ, ನನಿನಂದ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಆಗೆಬೇಕು ಅಂತ”
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“ಸರ್ ಕ ನನ್ ಹೆಸರು ಅನುಪಮ್ ಅಂತ. ನನ್ ತಂದೆ ಕೆೊೇಲಾರ ಮ್ಹಾದೆೇವಯಯನವರು. ನಿೇವು ಕೆೇಳಿರಬೆೇಕು ಅವರ ಹೆಸರು”
“ಓ… ಕೆೇಳಿದಿೇನಿ. ತುಂಬಾ ಶಿರೇಮ್ಂತರು, ಒಳೆಳೇ ಸಮಾಜ ಸೆೇವಕರು. ಎರಡು ವರಶಗಳ ಕೆಳಗೆ ತಿೇರ ಹೆೊೇದುರ ಅಲಾಲ?”
“ಹೌದು ಸರ್ ಕ.” ಎಂದು ಮ್ಂಕಾಗ್ ಸುಮ್ಮನಾದ.
“ಈಗ ನಿಮ್ಗಾಗ್ರೆೊೇ ತೆೊಂದೆರ ಏನು ಹೆೇಳಿ” ಎಚಿರಸುವ ರೇತಿಯಲಿಲ ಕೆೇಳಿದ ಪುಲಕೆೇಶಿ.
“ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನನನನಾನ ಯಾರೆೊೇ ಯಾವಾಗಲೊ ಪ್ಾಲೆೊೇ ಮಾಡಿತದಾರೆ ಸರ್ ಕ. ಮ್ನೆ, ಕಾಲೆೇಜು, ಹಿೇಗೆ ನಾ ಎಲೆಲಲಿಲ ಹೆೊೇಗ್ತನೆೊೇ
ಅಲೆಲಲಾಲ”
“ಬರೇ ಪ್ಾಲೆೊೇ ಮಾಡಾತರಾ ಅತವಾ ತೆೊಂದೆರ ಏನಾದುರ?”
“ಇಲಾಲ ಸರ್ ಕ. ಇದುವರುೆ ತೆೊಂದರೆ ಮಾಡಿಲಾಲ”
“ತೆೊಂದೆರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗಾಯಕೆ ಅನುಿತೆತ?”
“ಹೆೇಳಿತೇನಿ ಸರ್” ಎನುನತತ ತನನ ಕತೆ ಶುರುಮಾಡಿದನು, “ನನ್ ತಾಯ ತಿೇರ ಹೆೊೇದಮೇಲೆ ನನ್ ಅಪಾ ಇನೆೊನಂದು ಮ್ದುವೆ ಆದುರ. ನನಗೆ
ಆಗ ನಾಲುು ವರಶ. ಆ ಹೆಂಗಸು ತುಂಬಾ ಸಿ್ಕುೆ ಸರ್ ಕ, ಎಲಾಲ ಅವಳು ಹೆೇಳದಂಗೆ ಆಗೆಬೇಕು. ಒಂದೆೊಂದ್ ಸಾರ ಅಪಾಂಗೆೇ ಬಯತದುಳ ಅಂತಿೇನಿ…
ಅವಳಗೆ ನನ್ ಕಂಡೆರ ಅಶೆಕುಶ್ೆೆೇ. ಆದೊರ ಅಪ್ಾಾ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೇತಿ ಮಾಡಿತದುರ. ಎಲಾಲ ಹೆಂಗೆೊೇ ನಡಕೆೊಂಡು ಬಂತು ಸರ್ ಕ. ನಮ್ ಅಪಾ
ತಿೇರಹೆೊೇದ ಮೇಲೆ ಮ್ನೆಯವರ ಮೇಲೆಲಾಲ ನಿದಾನವಾಗ್ ಹಿಡಿತ ತೆೊಗೆೊಂಡುಳ. ಅದೊವರೆಗೊ ನಮ್ ಜೆೊತೆೇಲೆ ಇದದ ನಮ್ ಚಿಕುಪಾ, ನಮ್
ಮ್ನೆ ಬಿಟ್ುೆ ಹೆೊರಟೆೊೇದುರ ಸರ್ ಕ. ಹೆೇಳೊ ುಳೊ ಳೇಕೆ ಕೆೊೇಟಾಯದಿಶಾರರ ಮ್ಗ, ಆದೆರ ಈಗ ಒಂದ್ ಜೆೊತೆ ಬಟೆೆ ತೆೊಗೆೊೇಬೆೇಕಾದೊರ ಅವಳ
ಹತಾರನೆೇ ದುಡ್ಡ ಕೆೇಳೆಬೇಕು”
“ಇರಲಿ, ಜಿೇವನದಲಿಲ ನಾವು ಅಂದೆೊುಳೆದ ಇದೊರ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯೇ ಸಮ್ಯ ಸಂದರಬ ಬರುತೆತ. ಮ್ುಂದೆೇನಾಯುತ ಹೆೇಳಿ”
ಪುಲಕೆೇಶಿಯ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ ಅರವ
ತ ಾಗಲಿಲಲ. ಗಲಿಬಿಲಿಗೆೊಂಡರೊ ಮಾತು ಮ್ುಂದುವರೆಸಿದ, “ಈಗ ಒಂದ್ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಅಪಾನ ಗೆಳೆಯ
ಕಿರಶುಮ್ೊರಯ
ತ ವುರ ನನ್ ಕಾಲೆೇಜ್ ಹತರ ಬಂದು ನನನನಾನ ಅವರ ಮ್ನೆಗೆ ಕರಕೆೊಂಡೆೊೇದುರ. ಅಲಿಲ ಅವರು ಹೆೇಳಿದ್ದ ಕೆೇಳಿನೆೇ ನಂಗೆ ಹೆದರಕೆ
ಶುರು ಆಯುತ ಸರ್ ಕ”
“ಏನದು?”
“ಯಾರಗೊ ಗೆೊತಾತಗ್ದರೆೊೇ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಾಾ ನನ್ ಹೆಸರಲಿಲ ಆಸಿತ ಬರೆದಿಟ್ಟೆದಾರಂತೆ. ನೊರ್ ಕ ಎಕರೆ ಕಾಪ್ ತೆೊೇಟ್, ಇದೆೇ ಊರಲಿಲ ಎರಡು ಬಂಗೆಲ,
ಮ್ಯೊಿರಲಿಲ ಅದೆಶ್ೆಟೆೇ ಜಾಗ ಅಂತೆ, ಹಿೇಗೆ ಇನೊನ ಏನೆೇನೆೊೇ ಹೆೇಳಿದುರ. ಅಪ್ಾಾ ಅದನೆನಲಾಲ ಯಾರಗೊ ಹೆೇಳಿಲಾಂತೆ”
“ಈ ಕಿರಶುಮ್ೊರಯ
ತ ವರು ನಿನೆೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಇದನೆನಲಲ ಹೆೇಳಿತದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸತುತ ಎರಡು ವರಶ ಆದೆೇಲೆ?”
“ಒಂದೆರಡು ವರಶ ಬಿಟ್ುೆ ನನಗೆ ಇದನೆನಲಾಲ ಹೆೇಳೆಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಾಾನೆೇ ಸಾಯೇವಾಗ ಬೆೇಡಿಕೆೊಂಡಿದರಂತೆ. ನಿೇನು ಆದಶಟೆ ಬೆೇಗ ಓದು
ಮ್ುಗ್ಸಿ ಅದರ ಉಸುತವಾರ ಎಲಾಲ ತೆೊಗೆೊೇಬೆೇಕು ಅಂತ ಹೆೇಳಿದುರ”
“ಮ್ುಂದೆ?”
“ಅವರ ಮ್ನೆಗೆ ಹೆೊೇಗ್ ಬಂದಾಗ್ಂದ ನನನನಾ ಯಾರೆೊೇ ಪ್ಾಲೆೊೇ ಮಾಡಾತ ಇದಾರೆ. ನನಗೆೇನಾದುರ ಅಪ್ಾಯ ಮಾಡಿದೆರ ಅಂತ ಬಯ
ಸಾರ್”
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“ನಿಮ್ ಪರಕಾರ ಇದನೆನಲಾಲ ನಿಮ್ ಚಿಕುಮ್ಮ, ಅಂದೆರ ನಿಮ್ ತಂದೆಯವರ ಎರಡನೆೇ ಹೆಂಡಿತ ಮಾಡಸಿತರೆೊೇದು ಅಂತಾ ನಾ?”
“ಗೆೊತಿತಲಲ ಸರ್ ಕ. ಅವೂಳ ಇರಬಹುದು, ಇಲಾಲ ಅಪ್ಾಾ ಇಬರನಾನ ದತುತ ತೆೊಗೆೊಂಡಿದಾರಲಾಲ ಅವುರ ಇದೊರ ಇರಬಹುದು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ೆವುರ
ಸರ್ ಕ”
“ನಿಮ್ ಅಪ್ಾಾ ಯಾವಾಗ ದತುತ ತೆೊಗೆೊಂಡಿದುದ? ಅವುರ ನಿಮ್ ಜೆೊತೆ ನಿಮ್ ಮ್ನೆೇಲೆೇ ಇದಾರ?”
“ಅಮಾಮ ಬದುಕಿದಾದಗಲೆೇ ಅಂತೆ… ಅಂದೆರ ನಾ ಇನೊನ ಹುಟ್ಟೆರಲಿಲಲ. ಅವಾಗೆಲೇ ದತುತ ತೆೊಗೆೊಂಡಿದುದ. ಹೌದು ಅವರು ನಮ್ ಮ್ನೆೇಲೆೇ ಇದಾರೆ”
“ನಿಮ್ ಚಿಕುಮ್ಮಂಗೆ ಮ್ಕುಳಿಲಾಾ?”
“ಇಲಾಲ ಸರ್”
“ನಿಮ್ ತಂದೆ ದತುತ ತೆೊಗೆೊಂಡಿರೆೊೇ ಹುಡುಗುರ ಕೆಟ್ೆವುರ ಅಂದಿರ. ಯಾಕೆ?”
“ಬರೇ ಕುಡಿತಾರೆ ಸರ್ ಕ”
“ಹಮ್… ಅವುರ ಕುಡಿಯೇದು ನಿಮ್ ಅಪ್ಾಾ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಅನುಿತೆತ, ಅಲಾಾ?”
“ಹೌದು ಸರ್ ಕ. ನಿಮ್ಗ್ ಹೆೇಗ್ ಗೆೊತಾತಯುತ?”
“ಇರಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮನಾನ ಪ್ಾಲೆೊೇ ಮಾಡಾತಯರೆೊೇದು ಯಾರು ಅಂತ ಪತೆತ ಹಚೆಬೇಕಾ?”
“ಹೌದು ಸರ್ ಕ. ನಿಮ್ಗ್ ಕೆೊಡೆೊೇಕೆ ನನ್ ಹತರ ಈಗ ದುಡಿ್ಲಲ. ಈ ಉಂಗುರ ಇದೆ ಸಾರ್ ಕ ಅಪ್ಾಾ ಕೆೊಟ್ಟೆದುದ. ಇದನೆನೇ ಇಟೆೊುಳಿಳ. ಮ್ುಂದೆ ದುಡು್
ಕೆೊಟ್ುೆ ಇದನಾನ ವಾಪಸ್ ತೆೊಗೆೊಂಡ್ಡ ಹೆೊೇಗ್ತೇನಿ”
“ಬೆೇಡಾ ಬೆೇಡಾ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ಎಂತಾ ಸಮಾಜ ಸೆೇವೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನಿಮಮಂದ ಈ ಉಂಗುರ ತೆೊಗೆೊಳೊ ಳೇದು ಸರ ಇರೆೊಲಲ. ಆದೆರ ಒಂದ್
ಮಾತು. ನಾನು ಇಂತಾ ಕೆೇಸೆಲಾಲ ಹಿಡಿಯೇದಿಲಾಲ. ಇದಕೆು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೆೊತಿತರೆೊೇರು ಒಬುರ ಇದಾರೆ. ಪ್ಾಲೆೊೇ ಮಾಡೆೊೇದು,
ಮಾಡಿತರೆೊೇರು ಯಾರು ಅಂತ ಪತೆತ ಹಚೆೊಿೇದು, ಇಂತದೆದಲಾಲ ನಿೇಟಾಗ್ ಮಾಡಾತರೆ. ಅವರ ಅಡೆರಸ್ ಕೆೊಡಿತೇನಿ. ನಿೇವು ಅವರ ಜೆೊತೆ ಮಾತಾಡಿ.
ನಾನೊ ಹೆೇಳಿರತೇನಿ. ಉಂಗುರ ಕೆೊಡೆೊೇಕ್ ಹೆೊೇಗೆಬೇಡಿ, ನಿದಾನವಾಗ್ ದುಡ್ಡ ಕೆೊಟೆರ ಆಯುತ”
ತುಂಬಾ ನಿರೇಕೆಶ ಇಟ್ುೆಕೆೊಂಡು ಬಂದಿದದ ಅವನಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಯತು. ಅವನ ಮ್ಂಕಾದ ಮ್ುಕ ನೆೊೇಡಿ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಸಮಾದಾನ ಹೆೇಳಿದನು,
“ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಡಿ. ನಿೇವ್ ಹೆೊೇಗ್ ಅವರನಾನ ಮೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲಾಲ ಸರ ಹೆೊೇಗುತೆತ. ನನ್ ನಂಬರ್ ಕ ತೆೊಗೆೊಳಿಳ, ಏನಾದುರ
ತೆೊಂದೆರ ಆದೆರ ಕಾಲ್ಟ ಮಾಡಿ” ಎಂದು ಅವನನುನ ಸಮಾದಾನ ಪಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದನು. ಹೆೊರಗಡೆ ಮೊೇಡಕವಿದು ಮ್ಳೆಗರೆಯಲು
ಅಣಿಯಾಗುತಿತತುತ.
ಮಾರನೆೇಯ ದಿನ ಬೆಳಗೆೆ ಟ್ಟವಿ ನೆೊೇಡುವಾಗ ಬಂದ ಸುದಿದ ಕೆೇಳಿ ಗಾಬರಯಾದನು ಪುಲಕೆೇಶಿ. ನಿನೆನ ತನನ ಮ್ನೆಗೆ ಬಂದಿದದ ಹುಡುಗ,
ಅನುಪಮ್, ರೆೇಸ್ ಕೆೊೇರಿ್ ರಸೆತಯಲಿಲದದ ಅವನ ತಂದೆಯ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಹಿಂದಿನ ರಾತಿರ ಕೆೊಲೆಯಾಗ್ದದನು. ಪೊಲಿೇಸರು ಆಗಲೆೇ ತನಿಕೆ
ಶುರುಮಾಡಿದದರು. ಪ್ಾಪ ಎನಿಸಿ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಮ್ನಸಿಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೆೊೇವಾಯತು. ತಡೆದುಕೆೊಳಳಲಾಗಲಿಲಲ, ತನನ ಗೆಳೆಯ ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಶಶಿದರ್ ಕ
ಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ, ಮ್ಹದೆೇವಯಯನವರ ಮ್ನೆ ವಿಳಾಸ ಪಡೆದು ಅಲಿಲಗೆ ಬಂದನು. ಅಲಿಲದದ ಇನೆೊನಬಬ ಎಸ್. ಆಯ್ವ, ಪುಲಕೆೇಶಿಯನುನ ಗುರುತು
ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದನು.
“ನಮ್ಸಾುರ ಪುಲಕೆೇಶಿಯವರೆೇ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಇದಿದದೆರ ಈ ಕೆೇಸನಾನ ಈಗ್ಂದಿೇಗೆಲ ಮ್ುಗಸಿಬಟ್ಟೆರೆೊೇರು. ಬರೇ ಹೆಣ ನೆೊೇಡಿ ಕೆೊಲೆ ಹಿಂಗ್ಂಗೆೇ
ಆಯುತ ಅಂತ ತಟ್ ಅಂತಾ ಹೆೇಳೊ ೇರು. ಅಂತಾವುರ ನಮ್ ಡಿಪ್ಾರೆಮಂಟ್ಲಿಲ ಇದದದೆದೇ ನಮ್ಗ್ ಹೆಮಮ ನೆೊೇಡಿ”
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ಪುಲಕೆೇಶಿಗೆ ಅಪಾನ ಬಗೆೆ ಹೆಮಮಯಾಯುತ. “ಏನಾದುರ ಗೆೊತಾತಯಾತ ಸರ್?” ಕೆೇಸಿನ ಬಗೆೆ ಕೆೇಳಿದನು ಪುಲಕೆೇಶಿ.
“ಇನೊನ ಇಲಾಲ. ಇನೆನೇನು ಹೆಣ ಪೊೇಸ್ೆ ಮಾರೆಮೆ ಕಳಿಸೆಬೇಕು”
“ಓಹ್! ನಾನೆೊಂದಿಲಾ ನೆೊೇಡಬಹುದಾ?”
“ನೆೊೇಡಿ, ಅದಕೆುೇನು”
ಪುಲಕೆೇಶಿ ಮ್ನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೆೊೇದ. ವಿಶ್ಾಲವಾದ ಮ್ನೆ. ನಡುಮ್ನೆಯ ಎಡಗಡೆ ಅಡಿಗೆ ಮ್ನೆ, ಅದರ ಪಕು ಒಂದು ಕೆೊೇಣ್ೆ. ಬಲಬಾಗದಲಿಲ
ಮೇಲಿನ ಮ್ಹಡಿಗೆ ಹೆೊೇಗಲು ಕಟೆೆಗಳು. ಕಟೆೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇನೊನ ಎರಡು ಕೆೊೇಣ್ೆಗಳು. ಬಗೆಬಗೆಯ ತಿಟ್ೆಗಳು, ಹೊಗುಚಿಗಳಿಂದ ಮ್ನೆಯನುನ
ಅಚುಿಕಟಾೆಗ್ ಅಲಂಕರಸಲಾಗ್ತುತ. ಅಡಿಗೆಮ್ನೆಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೆೊಂಡಿದದ ಊಟ್ ಮಾಡುವ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಯಲಿಲ ಬಿದಿದತುತ ಅವನ ಹೆಣ. ನೆೇರ ಹೆಣದ
ಬಳಿಗೆ ಹೆೊೇದನು ಪುಲಕೆೇಶಿ. ಅಲಿಲಯೆೇ ಸೆೊೇಪ್ಾದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದದ ಒಬಬ ಹೆಂಗಸು, ಪುಲಕೆೇಶಿಯನುನ ನೆೊೇಡಿ, ಮೇಲೆದುದ,
“ಯಾರರೇ ನಿೇವು?” ಜೆೊೇರು ದನಿಯಲಿಲ ಕೆೇಳಿದಳು. ಅಲಿಲದದ ಒಬಬ ಪ್ೆೇದೆಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್, “ಯಾರರೇ ಇವುರ? ಯಾರಾಯರೆೊೇ ಬಂದು ಮ್ನೆಯಲಾಲ
ಗಲಿೇಜು ಮಾಡಾತರೆ. ಈಗಾಗೆಲ ನಿೇವು ಶಟ ಹಾಕೆೊಂಡು ಮ್ನೆಯಲಾಲ ಓಡಾಡಿದ್ ಸಾಲಾದ? ನೆೊೇಡಿ ಇಲಿಲ, ಎಲ್ಟ ಬೆೇಕೆೊೇ ಅಲೆಲಲಾಲ ಒಡಾಡಿ ಹೆೇಗೆ
ನೆಲ ಕೆೊಳೆಯಾಗ್ದೆ ಅಂತಾ” ಎಂದು ಅಲಲಲಿಲ ಬೊಟ್ುಗಾಲಿಂದ ಆಗ್ದದ ಚೊರು ಪ್ಾರು ಕೆೊಳೆ ತೆೊೇರಸಿದಳು.
ಪುಲಕೆೇಶಿ ತನನ ಪರಚಯ ಹೆೇಳಿಕೆೊಂಡ. ತಾನೆೊಬಬ ಪತೆತೇದಾರ, ತನನ ತಂದೆ ಪೊಲಿೇಸ್ ಇಲಾಕೆಯಲಿಲದದರು ಎಂದು ತುಸು ವಿವರ ನಿೇಡಿದ.
ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಅವರಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗ್ ಬಂದಿರುವುದಾಗ್ ಹೆೇಳಿ, ತನನ ಬೊಟ್ುಗಳನುನ ಹೆೊರಗಡೆ ಬಿಚಿಿ ಬಂದಿರುವುದನುನ ಅವಳಿಗೆ ತೆೊೇರಸಿ
ಸಮಾದಾನ ಪಡಿಸಿಲು ಪರಯತಿನಸಿದ. ಅವಳ ಸಿಟ್ುೆ ಕಮಮಯಾಗಲಿಲಲ. ತಡೆದುಕೆೊಂಡು ಕುಂತಳು. ಪುಲಕೆೇಶಿ ಮ್ತೆತ ಹೆಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೆೊೇಗ್
ಚುರುಕಾದನು.
ಹೆಣದ ಕಾಲಿನಲಿಲ ಶಟ ಇರಲಿಲಲ. ಸದಯ ಶಟ ಇಲಲ ಎಂದುಕೆೊಂಡ ಪುಲಕೆೇಶಿ. ಇಲಲದಿದದರೆೇ ಹೆಣಕೊು ಬಯುಯತಿತದದಳ ೆೇನೆೊೇ ಎಂದುಕೆೊಂಡು
ಮ್ನದಲೆಲೇ ನಕು. ಆದರೆ ಕಾಲುಚಿೇಲಗಳು ಇದದವು. ಸಾಲಾ ಕೆೊಳೆಯಾಗ್ದದವು. ಮ್ುಟ್ಟೆ ನೆೊೇಡಿದ. ಹಸಿ ಇತುತ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತಿರ ಮ್ಳೆಯಲಿಲ
ನೆನದಿರಬೆೇಕು ಎಂದು ತಿೇರಾಮನಿಸಿದ. ಊಟ್ ಮಾಡುವ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಅನನ ಕಲಿಸಿದದ ತಟೆೆ ಹಾಗೆಯೆೇ ಇತುತ. ಹೆಣದ ಬಲಗಯಯ
ಬೆರಳುಗಳಲಿಲ ಅನನದ ಅಗುಳುಗಳು ಮತಿತಕೆೊಂಡಿದದವು. ಹೆಣವನುನ ಸೊಕಮವಾಗ್ ತಪ್ಾಸಣ್ೆ ಮಾಡಿದ. ಎಲಿಲಯೊ ರಕತದ ಗುರುತಿರಲಿಲಲ.
ವಿಶದಿಂದ ಸತಿತರಬಹುದೆೇ ಎಂದುಕೆೊಂಡ. ಮ್ರುಕಶಣ ಸಾದಯವಿಲಲ ಎನಿಸಿತು. ಹೆಣ ಇದದ ಸಿತತಿಯಂದ ಸಾವು ಹೆೇಗಾಗ್ರಬಹುದು ಎಂದು
ತಿಳಿಯಲು ಸಾದಯವಾಗಲಿಲಲ. ಬಗ್ೆ ನೆಲ ನೆೊೇಡಿದ. ಅಲಲಲಿಲ ಪೊಲಿೇಸರ ಬೊಟ್ಟನ ದೊಳು ಬಿಟ್ೆರೆ ನೆಲ ಶುಚಿಯಾಗ್ತುತ. ಅಲಿಲಂದ ಎದುದ ನೆೇರ
ಸೆೊೇಪ್ಾದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ. ಅಲಿಲ ಮ್ಹದೆೇವಯಯನವರ ಎರಡನೆೇ ಹೆಂಡತಿ, ಮ್ತುತ ಅವರ ಇನಿನಬಬರು ದತುತ ಮ್ಕುಳು ಕೊತಿದದರು. ಅವರ
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಯಾತುತ ದಾಟ್ಟತುತ. ಇಬಬರೊ ಮ್ಕುಳು ಮ್ೊವತುತ ದಾಟ್ಟದವರಂತೆ ಕಾಣುತಿತದರ
ದ ು.
“ನಿಮ್ಮನನ ಒಂದೆರಡು ಪರಶ್ೆನ ಕೆೇಳಬಹುದಾ?” ಎಂದ.
“ಅವುರ ಕೆೇಳಿದಾದಯುತ. ಇನುನ ನಿೇವೂ ಕೆೇಳೆಬಕಾ?” ಎಂದಳು ಸಿಟ್ುೆ ತೆೊೇರಸುತಾತ.
“ನನ್ ಪರಶ್ೆನ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ಟ ಇರುತೆತ. ಪೊಲಿೇಸರು ಕೆೇಳೊ ೇ ತರಾ ಇರೆೊಲಲ”
“ಏನ್ ಬೆೇಗ ಕೆೇಳಿ. ನಂಗೊ ಬೆೇರೆ ಕೆಲಿ ಇದೆ” ಎಂದಳು.
“ನಿೇವು ಯಾವಾಗ ಅನುಪಮ್ ಸತಿತದುದ ನೆೊೇಡಿದಿರ?”
“ಏನಿರ… ಪೊಲಿೇಸರು ಕೆೇಳಿದ್ದ ಪರಶ್ೆನನೆೇ ಕೆೇಳಿತೇರಾ? ಅವರಗ್ ಹೆೇಳಿದಿೇನಿ. ಬೆೇಕಾದೆರ ಅವಿರಗೆೇ ಕೆೇಳಿ”
“ಸಾರ ಮೇಡಂ. ಹೆೊೇಗ್ಲ ಬಿಡಿ, ಬೆೇರೆ ಪರಶ್ೆನ ಕೆೇಳಿತೇನಿ… ನಿೇವು ಬೆಳಗೆೆ ಎಶ್ೆಟೆತಿತಗೆ ಏಳಿತೇರಾ?”
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“ನಾನ್ ದಿನಾಲೊ ಏಳಗಂಟೆಗೆ ಏಳೊ ೇದು. ಆದೆರ ಇವತುತ ಕೆಲಸದವಳು ಬಂದು ಬೆೇಗ ಎಬಿಬಸಿದುಳ, ಆರ್ ಕ ಗಂಟೆಗೆ. ಅವುಳ ಮ್ತೆತ ಅವಳ ಗಂಡ
ಬಾಗುಲ ತಗದು ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅನುಪಮ್ ಡಾಯನಿಂಗ್ ಟೆೇಬಲ್ಟ ಹತರ ಬಿದಿದದುದ ನೆೊೇಡಿದಾರೆ. ನನಗ್ ಬಂದು ಎಬಿಬಸಿದುರ. ನಾವು ಅವನನಾನ
ಅಳಾಳಡಿಸಿ ನೆೊೇಡಿದಿಾ. ಅವುನ ಸತಿತರಬಹುದು, ಯಾವದಕೊು ಡಾಕೆರ್ ಕ ಕರೆೊ ಿೇಣ ಅಂತ ಗುಂಡಣು ಹೆೇಳದ. ಡಾಕೆರೆೆ ಪೊೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆೊೇಕ್
ಹೆೇಳೆದ”
“ಈ ಗುಂಡಣು ಯಾರು?”
“ನಮ್ ಮ್ನೆ ಕೆಲಸದವುನ. ಅವುನ ಅವನ ಹೆಂಡಿತ ನಮ್ ಮ್ನೆ ಹೆೊರಗಡೆ ಇರೆೊೇ ಔಟ್ ಹೌಸ್ ನಲಿಲ ಇರಾತರೆ”
“ಸರ ಮೇಡಂ. ತಾಯಂಕ್ ಯು” ಎಂದು ಅವಳ ಎದುರುಗಡೆ ಸೆೊೇಪ್ಾದ ಮೇಲೆ ಕೊತಿದದ ದತುತ ಮ್ಕುಳ ಕಡೆ ಹೆೊರಳಿದನು.
“ಸರ್ ಕ ನಿಮ್ ಹೆಸರು?”
“ಕಿರಣ್”
“ಕಿರಣ್ ಅವೆರ. ನಿನೆನ ರಾತಿರ ನಿೇವು ಎಲಿಲದಿರ?”
“ನಾನು ಮ್ನೆೇಲಿ ಇರಲಿಲಲ. ರಾತಿರ ನನ್ ಪ್ೆರಂಡ್ಡ ಜೆೊತೆ ಪ್ಾರೆ ಮ್ುಗಸೆೊುಂಡು ಅವನ ಮ್ನೆೇಲೆೇ ಮ್ಲಗ್ದೆದ. ಬೆಳಗೆೆ ಇಲಿಲ ಬಂದಿದುದ”
“ತಾಯಂಕ್ ಯು… ಸಾರ್ ಕ ನಿಮ್ ಹೆಸರು?” ಎಂದು ಇನೆೊನಬಬ ದತುತಮ್ಗನಿಗೆ ಕೆೇಳಿದನು.
“ಕಾರತಕ್ ಅಂತಾ… ನಾನು ಪ್ೆರಂಡ್ಡ ಮ್ದೆಾ ಅಂತಾ ಶಿಮೊಗಾೆ ಹೆೊೇಗ್ದೆದ. ಈಗ ತಾನೆೇ ಬಂದೆ. ನೆೊೇಡಿ ನನ್ ಬಾಯಗ್ ಇನೊನ ಇಲೆಲೇ ಇದೆ” ಎಂದ
ತನನ ಕಾಲಬಳಿ ಇದದ ಚಿೇಲ ತೆೊೇರದ.
“ಸರ ಸರ್ ಕ. ತಾಯಂಕ್ ಯು” ಎಂದು ಅಲಿಲಂದ ಎದದ ಪುಲಕೆೇಶಿ.
ಮ್ುಂಬಾಗ್ಲ ಬಳಿ ನಿಂತಿದದ ಕೆಲಸದ ಆಳಿನತತ ಬಂದು, “ನಿೇವೆೇನಾ ಗುಂಡಣು?” ಎಂದು ಕೆೇಳಿದ.
“ಹೌದು ಸರ್”
“ನಿೇವೆೇ ಅಂತೆ ಮೊದಲು ಹೆಣ ನೆೊೇಡಿದುದ?”
“ಹೌದು ಸಾರ್ ಕ. ನಾನೆೇ… ದಿನಾ ಬರೆೊೇಹಾಗೆ ಇವತೊತ ಬಂದು, ನನ್ ಹತರ ಇರೆೊೇ ಕಿೇ ಯಂದ ಬಾಗುಲ ತಗದು ನೆೊೇಡಿದೆರ ಅನುಪಮ್ ಸಾರು
ಬಿದಿದದುದು. ನಾನು ಅಲಾಲಡಿಿ ನೆೊೇಡೆದ, ಅವುರ ಏಳಿಲಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೆೊೇಗ್ ಮೇಡಂಗೆ ಹೆೇಳೆದ”
“ಟೆೇಬಲ್ಟ ಮೇಲೆ ತಟೆೆ ಇದಯಲಾಲ… ಅದೆೇ ಅನಾನ ಸಾರು. ಅದು ಯಾವಾಗ್ ಮಾಡಿದುದ?”
“ನಿನೆನ ರಾತಿರ ಸರ್ ಕ. ನನ್ ಹೆಂಡಿತನೆೇ ಮಾಡಿಟ್ಟೆದುದ”
“ನಿನೆನ ರಾತಿರ ಇಲಿಲ ಮ್ಳೆ ಎಶ್ೆಟೆತಿತಗೆ ನಿಂತಿದುದ?”
“ಸುಮಾರು ಹೆೊನೆೊನಂದು ಗಂಟೆ ಸರ್”
“ಸರ” ಎಂದು ಪುಲಕೆೇಶಿ ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕಯಯಟ್ುೆ, ಪ್ಸುದನಿಯಲಿಲ, “ನಿಮ್ ಮೇಡಂ ಏನಯಾಯ ಹಂಗ್ ಬಯಾತರೆ. ತುಂಬಾ ಸಿ್ಕಾೆ?”
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“ಹೌದು ಸರ್ ಕ. ಅವಿರಗೆ ಮ್ನೆ ತುಂಬಾ ನಿೇಟಾಗ್ ಇರೆಬೇಕು. ಎಲಾಲದುರ ಒಂಚೊರು ಕಸ ಕಾನಿಿದುರ ಸಾಕು ಇಡಿೇ ಮ್ನೆ ಗುಡೆೊಿೇಕ್ ಹೆೇಳಾತರೆ.
ಒಂದೆೊಂದಾಿರ ಸಿಟ್ೆ ಬಂದು ತಾವೆೇ ಪೊರಕೆ ಹಿಡಕೆೊಂಡು ಗುಡೆೊಿೇಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಿಡಾತರೆ ಸಾರ್” ಎಂದು ನಕು.
ಪುಲಕೆೇಶಿಯೊ ನಕು. ಮ್ುಂದುವರೆಸಿ, “ಅನುಪಮ್ ಸರ್ ಕ ಅವುರ ಶಟ ಯಾವುದ ತೆೊೇರಸಿತೇರಾ?”
“ಹೊಂ ಸರ್” ಎಂದು ಮ್ನೆಯ ಹೆೊರಗೆ ಇರುವ ಶಟ ಇಡುವ ಜಾಗಕೆು ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇದ ಗುಂಡಣು, ಅನುಪಮ್ ನ ಶಟಗಳನುನ
ತೆೊೇರಸಿದ. ಜೆೊೇರಾಗ್ ಮ್ಳೆಯಾಗ್ದದರಂದ ಅಲಿಲದದ ಶಟಗಳಲಿಲ ಸಾಲಾ ನಿೇರು ತುಂಬಿತುತ. ಕಾಲಿ ಇದದ ಶಟಗಳು ಮ್ೊರು ಜೆೊತೆ. ಒಂದು
ಅನುಪಮ್, ಇನೆನರಡು ದತುತ ಮ್ಕುಳದು.
“ಗುಂಡಣು, ನನಗೆ ಇನೆೊನಂದು ವಿಚಾರ ಗೆೊತಾತಗ್ಲಲಲ ನೆೊೇಡು. ಇಶೆ ದೆೊಡ್ ಮ್ನೆಗೆ ಸೆಕೊಯರಟ್ಟ ಇಲಾಾ?”
“ಸಾರ್ ಕ ಈ ಕಾಲೆೊೇನಿಯಲಿಲ ಎಲಾಲ ದೆೊಡ್ವರ ಮ್ನೆಗಳೆೇ ಇರೆೊೇದು. ಪೊಲಿೇಸರು ರಾತಿರ ಬಿೇಟ್ ಹಾಕಾತನೆೇ ಇರಾತರೆ. ಹಾಗಾಗ್ ಯಾರೊ
ಸೆಕೊಯರಟ್ಟ ಇಟೆೊುಂಡಿಲಲ”
“ಓ… ಸರ” ಎಂದು ಅಲಿಲಂದ ಹೆೊರಟ್ು, ಮ್ನೆಯ ಹೆೊರಗೆ ನಿಂತಿದದ ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ ಜೆೊತೆ ಏನೆೊೇ ಮಾತಾಡಿದ. ನಂತರ
ಇಬಬರೊ ಸೆೇರ ಮ್ನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೆೊೇದರು. ಅಲಿಲ ಕುಳಿತಿದದ ಮೇಡಂ, ದತುತ ಮ್ಕುಳು, ಮ್ತುತ ಆಳುಗಳಿಗೆ ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಹೆೇಳಿದರು,
“ಎಲೊರ ದಯವಿಟ್ುೆ ನಮ್ ಪ್ೆೇದೆಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ಂಗರ್ ಕ ಪ್ರಂಟ್ಿ ಕೆೊಡಿ” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದದ ಪ್ೆೇದೆಯಡೆಗೆ ಸನೆನ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ೆೇದೆ
ಪ್ಂಗರ್ ಕ ಪ್ರಂಟ್ಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಲು ಅಣಿಯಾದ.
ಮೇಡಂ ಮಾತಾಡಿದರು, “ಅಲಿರೇ, ಅನುಪಮ್ ಎಬಿಬಸೆೊೇಕೆ ನಾನೆೇ ಅವನ ಮ್ಯ್ವ ಹಿಡುದ ಅಲಾಲಡಿಸಿದಿೇನಿ. ಅವನ ಮ್ಯ್ವ ಮೇಲೆ ನನ್
ಪ್ಂಗರ್ ಕ ಪ್ರಂಟ್ಿ ಸಿಕಿು, ನಿೇವು ನಾನೆೇ ಕೆೊಲೆ ಮಾಡಿದುದ ಅಂದೆರ?”
ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಸಮಾದಾನ ಹೆೇಳಿದರು, “ಇಲಾಲ ಮೇಡಂ. ಪಕಾು ಎವಿಡೆನ್ಿ ಇಲೆದ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೆೇಳೊ ೇಕ್ ಆಗೆೊಲಾಲ. ಕೆೊೇರೆಲೊಲ ಅದು
ನಿಲೆೊಲಲಲ”
“ಸರ” ಎಂದರು ಮೇಡಂ.
“ಹಾಗೆೇ ಎಲೊರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೆೊಂದು ಕೊದಲು ಕೆೊಡಿ, ಪ್ಲೇಸ್”
“ಕೊದಲು ಯಾಕೆ?” ಮ್ತೆತ ಕೆೇಳಿದರು ಮೇಡಂ.
“ರೊಲುಿ ಮೇಡಂ. ನಮ್ ರೆಕಾರ್ಗೆ ಅಶ್ೆೆೇ”
ಎಲಲರೊ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೆರಳಚುಿ ಮ್ತುತ ಕೊದಲು ಕೆೊಟ್ೆರು. ಪ್ೆೇದೆ ಸರಯಾಗ್ ಜೆೊೇಡಿಸಿಕೆೊಂಡನು.
********************************************************************************
ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಪೊಲಿೇಸ್ ಸೆೆೇಶನ್ ಗೆ ಹೆೊೇಗ್, ಕೆೇಸಿನ ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಅವರನುನ ಕಂಡನು. ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಕುಳಿತುಕೆೊಳಳಲು ಹೆೇಳಿ
ಕೆೇಸಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆೇಳಿದರು.
“ಮೊದಲನೆೇ ದತುತ ಮ್ಗ, ಕಿರಣ್, ಹಿಂದಿನ ರಾತಿರ ಪ್ೆರಂಡ್ಡ ಜೆೊತೆ ಇದೆದ ಅಂತ ಹೆೇಳಿದಾದ… ಆ ಪ್ೆರಂಡನುನ ಸೆೆೇಶನ್ ಕರದು ಕೆೇಳಿದಿಾ”
“ಏನ್ ಹೆೇಳದ?”
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“ಅವುನ ತುಂಬಾ ಕುಡದಿದನಂತೆ. ನನಗ್ ಏನೊ ನೆನೆಪ್ಲಾಲ ಸರ್ ಕ ಅಂದ. ನನಗ್ ಬೆಳಿಗೆೆ ಎಚಿರ ಆದಾಗ ನಾನು ನನ್ ಮ್ನೆೇಲಿದೆದ. ಕಿರಣ್
ಇರಲಿಲಲ ಅಂದ. ಆದೆರ ಕಿರಣ್ ಅವನ ಮ್ನೆೇಲಿ ಆಗಾಗ ಮ್ಲಗೆೊೇದು ನಾರಮಲ್ಟ ಅಂತೆ. ಕುಡಿಯೇದು, ಇಬರಲ್ಟ ಒಬುರ ಎಚಿರ ತಪೊಾೇದು, ಅವನ
ಮ್ನೆೇಲೆೇ ಮ್ಲಗೆೊೇದು ನಡಿತಿರುತೆತ ಅಂದ”
“ಹುಂ… ನಿೇವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿರ?”
“ನಮ್ ಹುಡುಗನಾನ ಪ್ಾಲೆೊೇ ಮಾಡೆೊೇಕ್ ಬಿಟ್ಟೆದಿೇನಿ. ನೆೊೇಡೆೊೇಣ”
“ಇನೆೊನಬಬನ ಕತೆ ಏನು?”
“ಅವುನ ಹೆೇಳೊ ೇದು ನಿಜ ಇದೊರ ಇರಬಹುದು. ಮ್ದುವೆ ನಡೆದ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ವಿಚಾರಸೆೊೇಕೆ ಶಿವಮೊಗೆ ಪೊಲಿೇಸರಗೆ ಹೆೇಳಿದೆದ. ಅವುನ ಅಲೆಲೇ
ಇದನಂತೆ. ಆದೆರ ಊಟ್ ಮ್ುಗ್ಸೆೊುಂಡು ತನನ ಕಾರಲಿಲ ಬೆೇಗ ಹೆೊರಟ್ನಂತೆ. ಇಲಿಲಗೆ ಬರೆೊೇದಕೆು ಹದಿನೆಂಟ್ು ಗಂಟೆ ಯಾಕೆ ತೆೊಗೆೊಂಡ
ಅನೆೊನೇದು ಗೆೊತಾತಗಲಿಲಲ. ಅವನನೆನೇ ಕೆೇಳೆಬೇಕು”
“ಅವನ ಹಿಂದೆನೊ…”
“ಬಿಟ್ಟೆದಿೇನಿ”
“ಸರ” ಎಂದು ನಕು ಪುಲಕೆೇಶಿ. “ಆ ಮ್ನೆ ಕೆಲಸದವರ ಬಗೆೆ ನಿಮ್ಗ್ ಏನಾದುರ ಅನಿಸಾತ?”
“ನಂಗೆೇನ್ ಅನಿಿಲಾಲ. ಆದೊರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡೆೊೇ ಹಾಗ್ಲಲ. ಅವರ ಮೊಬಾಯಲೊ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿತೇನಿ ಇರ”
“ಪೊೇಸೆ ಮಾರೆಮ್ ರಪೊೇರೆ್ ಯಾವಾಗ್ ಬರುತೆತ?”
“ಇನೆನೇನ್ ಬರಬಹುದು. ಅದರ ಜೆೊತೆ ನಿೇವು ಕೆೇಳಿದ ಇನೆೊನಂದು ರಪೊೇರೊೆ ಬರುತೆತ”
“ಇದು ಪ್ಾಲನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೆೊೇ ಕೆೊಲೆ ಅನಿಲಾಲ”
“ಯಾಕೆ?”
“ಕೆೊಲೆ ಮಾಡೆೊೇ ಹಾಗ್ದೆರ ಮ್ನೆ ಹೆೊರಗೆ ಮಾಡಿಿರೆೊೇರು. ಮ್ನೆೇಲೆೇ ಆದೆರ ಸಿಕಾುಕೆೊಳೊ ಳೇ ಚಾನುಿ ಜಾಸಿತ”
“ಇದೊರ ಇರಬಹುದು”
“ಅವನ ಕೆೊಲೆ ರಾತಿರ ಮ್ಳೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ, ಅಂದೆರ ಸುಮಾರು ಹನೆೊನಂದ ಗಂಟೆ ಆದೆೇಲೆ ನಡದಿದೆ”
“ಹೆೇಗ್ ಹೆೇಳಿತೇರಾ?”
ಅಶೆರಲಿಲ ಪ್ೆೇದೆಯಬಬ ಬಂದು, “ಸರ್ ಕ ಪೊಸೆ ಮಾರೆಮ್ ರಪೊೇರುೆ ಮ್ತುತ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ರಪೊೇರುೆ ಇ-ಮೇಲಲಿಲ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಂಟ್ ತಗದಿದಿೇನಿ.
ತೆೊಗೆೊಳಿಳ” ಎಂದು ಕೆೊಟ್ೆನು.
ಪುಲಕೆೇಶಿ ಹೆೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹನೆೊನಂದು ಹದಿನಯದರಂದ ಹನೆೊನಂದುವರೆ ನಡುವೆ ಅವನ ಕೆೊಲೆ ನಡೆದಿತುತ. ತಲೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪ್ೆಟ್ುೆ ಬಿದುದ
ಒಳಗಾಯವಾಗ್ ಸತಿತದಾದಗ್ ಇತುತ. ಪೊಸೆ ಮಾರೆೆಮ್ ರಪೊರೆಲಿಲ ಪುಲಕೆೇಶಿಗೆ ಅಶ್ೆಟೆಂದು ಒಲವಿರಲಿಲಲ. ಅವನಿಗೆ ಬೆೇಕಾದದುದ ಡಿ.ಎನ್.ಎ
ರಪೊರುೆ. ಅದನನ ಎತಿತ ನೆೊೇಡಿದ. ಅವನ ಊಹೆ ನಿಜವಾದದದಕೆು ತುಂಬಾ ಕುಶಿಯಾಯುತ. ಅದನುನ ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಅವರಗೆ ಕೆೊಟ್ೆ. ಎಸ್. ಆಯ್ವ
ಅದನುನ ಓದಿ ಬೆರಗಾದರು.
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“ಪುಲಕೆೇಶಿ. ಅದ್ ಹೆೇಗ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಡೌಟ್ು ಬಂದಿದುದ? ಪರವಾಗ್ಲಲ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಚೆನಾನಗೆೇ ಟೆರೇನಿಂಗ್ ಕೆೊಟ್ಟೆದಾದರೆ” ಎಂದರು ಎಸ್. ಆಯ್ವ.
“ಮ್ುಂದೆ ಏನು?” ಎಂದು ಅವನನೆನೇ ಕೆೇಳಿದರು.
“ಕಿರಶುಮ್ೊರಯ
ತ ವರ ಬಗೆೆ ಏನಾದುರ ಗೆೊತಾತಯತ ಸರ್?”
“ಪ್ೆೇದೆ ಕಳಿಸಿದೆದ. ಅವರು ಸಿಗಲಿಲಲ. ಅವರ ಮ್ಗ ಇದರಂತೆ. ಅವುರ ನಿನೆನೇನೆ ಅಮೇರಕದಲಿಲ ಇರೆೊೇ ಅವರ ಮ್ಗಳ ಹತರ ಇದದಕಿದದಂತೆ
ಹೆೊೇದರಂತೆ. ಅವರ ಮ್ಗಳ ಪೊೇನ್ ನಂಬರ್ ಕ ಇದೆ. ಮಾತಾಡೆಬೇಕಾ?”
“ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಬಹುಶ ಕೆೊಲೆ ನಡೆದಿದುದ ಗೆೊತಾತಗ್, ತಮ್ಗೊ ಏನಾದುರ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೆದರ ಅಲಿಲ ಹೆೊೇಗ್ದಾರೆ ಅನುಿತೆತ. ಅವರ ಜೆೊತೆ
ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ, ಆಸಿತ ಎಲಾಲ ಯಾರಗ್ ಸೆೇರುತೆತ ಅಂತ ತಿಳೊ ುೇಬೆೇಕು”
ಕಾಪ್ ಬಂತು. ಇಬಬರೊ ತುಸು ಹೆೊತುತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರು ಆಲೆೊೇಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಮಾತಾಡಿದರು, “ಏನಾದುರ ಕೊಲ ಸಿಕಾತ?”
“ನೆನೆನೇನೆ ಸಿಕಿುದೆ ಸರ್ ಕ. ಆದೆರ ಮ್ರರ್ ಕ
್ ವೆಪನ್ ಯಾವುದ ಅಂತ ನಮ್ಗ್ ಇನೊನ ಗೆೊತಾತಗ್ಲಲ. ಹಾಗಾಗ್ ಕೆೊಲೆಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಗೆೊತಾತದುರ
ನಮ್ ಹತರ ಎವಿಡೆನ್ಿ ಇಲಲ. ನಿೇವು ಹೊಂ ಅಂದೆರ ಒಂದು ಡಾರಮಾ ಮಾಡೆೊೇಣ. ಕೆೊಲೆಗಾರ ತಾನಾಗೆೇ ಒಪೊುಳೊ ಳೇ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆೇಕಿದೆರ ಸಾಕಿಶಗೆ ಅಂತ ಕಮೇಶನರ್ ಕ ಸಾಹೆೇಬುರ, ಪೊೇಸೆ ಮಾರೆೆಂ ಮಾಡಿರೆೊೇ ಡಾಕೆರ್ ಕ ಕರೆಸೆೊೇಣ. ಕಾಯಮರಾ ಹೆೇಗ್ದೊರ ಇದೆದೇ ಇರುತೆತ”
“ಏನು ನಿಮ್ ಪ್ಾಲನು?”

ಕೆೊಲೆ ನಡೆದ ಮ್ೊರನೆೇಯ ದಿನ ಪೊಲಿೇಸ್ ಸೆೆೇಶನಿನನ ಒಂದು ಕೆೊೇಣ್ೆಯಲಿಲ ಮ್ಹದೆೇವಯಯನವರ ಹೆಂಡತಿ, ಇಬಬರು ದತುತ ಮ್ಕುಳು,
ಕೆಲಸಗಾರ ಗುಂಡಣು, ಮ್ತುತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೊತಿದದರು. ಆ ಕೆೊೇಣ್ೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದದ ಕನನಡಿಯ ಗಾಜಿನ ಮ್ೊಲಕ ಕಮೇಶನರ್ ಕ ಮ್ತುತ
ಡಾಕೆರ್ ಕ ಇನೆೊನಂದು ಕೆೊೇಣ್ೆಯಲಿಲ ಕುಳಿತು ಅಲಿಲ ನಡೆಯುವುದನುನ ನೆೊೇಡುತಿತದರ
ದ ು. ಆ ಕೆೊೇಣ್ೆಯಲಿಲ ಕುಳಿತವರಗೆ ಕೆೇಳುವಂತೆ ಪಕುದಲಿಲದದ
ಲಾಕಪ್ಾನಲಿಲ ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಅವರು ಕಳಳನೆೊಬಬನಿಗೆ ಹೆೊಡೆಯುವ ನಾಟ್ಕವಾಡುತಿತದದರು. ಆ ‘ಕಳಳ’ ಜೆೊೇರಾಗ್ ಅಳುವ ನಾಟ್ಕವಾಡುತಿತದದ.
ಅದನುನ ಕೆೇಳಿ ಅಲಿಲದದ ಎಲಲರಗೊ ಗಾಬರಯಾಗ್, ಎದೆ ಬಡಿತ ಹೆಚಾಿಗ್ತುತ. ಅದರಲೊಲ ಮ್ಹದೆೇವಯಯನವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆಚಾಿಗ್ಯೆೇ
ಬಯವಾಗ್ತುತ. ಎಶ್ಾೆದರೊ ಹೆಂಗಸು. ತುಸು ಸಮ್ಯದಲಿಲ ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಅವರು ಪುಲಕೆೇಶಿ ಜೆೊತೆ ಎಲಲರೊ ಇದದ ಕೆೊೇಣ್ೆಗೆ ಬಂದರು. ಎಸ್.
ಆಯ್ವ ಕಯಯಲಿಲ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಇತುತ.
ತಡಮಾಡದೆ, ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಹೆೇಳಿದರು, “ನೆೊೇಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಕೆೊಲೆಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಗೆೊತಾತಗ್ದೆ. ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೊದಲು
ಸಿಕುತ. ಮೊನೆನ ನಿಮ್ ಹತರ ತೆೊಗೆೊಂಡಿದದ ಕೊದಲಿನ ಜೆೊತೆ ಈ ಕೊದಲನೊನ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಟೆಸಿೆಗೆ ಕಳಿಸಿದಿಾ. ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಒಬಬರ ಕೊದಲ ಜೆೊತೆ
ಮಾಯಚ್ ಆಗ್ದೆ. ಹಾಗಾಗ್ ಕೆೊಲೆಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಗೆೊತಾತಗ್ದೆ”
ಎಲಲರಗೊ ಗಾಬರಯಾಗ್ ಮಾತು ಹೆೊರಡಲಿಲಲ. ಎಸ್. ಆಯ್ವ ನೆೇರವಾಗ್ ಎರಡನೆೇ ದತುತ ಮ್ಗ, ಕಾರತಕ್ ಹತರ ಬಂದು, “ಯಾಕೆೊೇ ಮ್ಗನೆೇ
ಕೆೊಲೆ ಮಾಡೆೊೇವಶುೆ ದರಯನಾ?” ಎಂದು ಅವನ ಕೆೊರಳ ಪಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಯಲಿದದ ಜಾಗಕೆು ಎಳೆದರು.
ಅವನು, “ಸಾರ್ ಕ ನಾನ್ ಮಾಡಿಲಲ ಸಾರ್ ಕ.” ಎಂದು ಕಿರುಚಿದ.
ಬಿಡದೆ ಅವನನುನ ಬಯುಯತತ ಜೆೊೇರಾಗ್ ಎಳೆದಾಡಿದರು ಎಸ್. ಆಯ್ವ. “ಲಾಕಪಾಲಿಲ ಹಾಕೆೊರೇ ಇವಂಗೆ. ನಾಲುು ತದಕಿದೆರ ಎಲಾಲ ಬಾಯ ಬಿಡಾತನೆ”
ಎಂದುರ ಸಿಟ್ುೆ ತೆೊೇರಸುತಾತ.
ಆಗ ಮ್ಹದೆೇವಯಯನವರ ಹೆಂಡತಿ ಗಾಬರಯಲಿಲ ಎದುದ ನಿಂತು, ಅಳುತಾತ, “ಅವಂಗ್ ಏನೊ ಮಾಡೆಬೇಡಿ. ಕೆೊಲೆ ಮಾಡಿದುದ ನಾನು” ಎಂದು
ಎದುದ, ಕಾರತಕ್ ನನುನ ಪೊಲಿೇಸರಂದ ರಕಿಶಸಲು ಮ್ುಂದಾದಳು.
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ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಮ್ತುತ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಒಬಬರನೆೊನಬಬರು ನೆೊೇಡಿ ಮ್ುಗುಳನಕುರು. ಇದೆೇ ಸರಯಾದ ಸಮ್ಯ ಎಂದು ಅರತ ಎಸ್. ಆಯ್ವ,
“ನೆೊೇಡಿ ಮೇಡಂ, ಸರಯಾಗ್ ಹೆೇಳಿ ಅವತ್ ರಾತಿರ ಏನ್ ನಡಿೇತು ಅಂತ” ಎಂದು ದಬಾಯಸಿದ.
ಹೆದರದದ ಮೇಡಂ ಅಳುತಾತ, ನಿದಾನವಾಗ್ ಎಲಲವನೊನ ಬಾಯಬಿಟ್ೆರು, “ಅವುನ ಕಿರಶುಮ್ೊರಯ
ತ ವರ ಮ್ನೆಗೆ ಹೆೊೇಗ್ ಬಂದಿದುದ ಗೆೊತಾತಗ್
ಅವನನಾನ ಪ್ಾಲೆೊೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಒಬಬ ಡಿಟೆಕಿೆೇವ್ ಗೆ ಹೆೇಳಿದೆದ. ಆ ದಿನ ಅನುಪಮ್, ಪುಲಕೆೇಶಿಯವರ ಮ್ನೆಗೆ ಹೆೊೇಗ್ ಬಂದದುದ ಗೆೊತಾತಯುತ.
ನನ್ ಬೆನನ ಹಿಂದೆ ಅವುನ ಏನೆೊೇ ಮಾಡಾತ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ುೆ ಬಂದಿತುತ. ರಾತಿರ ಅವುನ ತಡವಾಗ್ ಮ್ನೆಗೆ
ಬಂದ. ಅವನಿಗಾಗ್ ಕಾದು ಕಾದು ನನ್ ಸಿಟ್ುೆ ನೆತಿತಗೆೇರತುತ. ಅವುನ ಬಂದು ನೆೇರ ಊಟ್ಕ್ ಕುಂತ. ಮ್ನೆೇಲಿ ಬೆೇರೆ ಯಾರೊ ಇರಲಿಲಲ. ನಾನು
ಅಲಿಲಗೆೇ ಹೆೊೇಗ್ ಅವನಿಗೆ ಕಿರಶುಮ್ೊರತಯವರ ಮ್ನೆಗೆ, ಪುಲಕೆೇಶಿಯವರ ಮ್ನೆಗೆ ಹೆೊೇಗ್ದುದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೆೇಳೆದ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವತೊತ ಇರದ
ದೆೈರಯ ಬಂದಿತುತ. ನನಗೆೇ ತಿರುಗ್ ತಿರುಗ್ ಮಾತಾಡಾದ. ಮ್ನೆಯಂದ ಓಡಿಸಿಬಡಿತೇನಿ ಅಂತೆಲಾಲ ಅಂದ. ನನಗೆ ಕೆೊೇಪ ಬಂದು, ಟೆೇಬಲ್ಟ ಮೇಲೆ
ಕಾಲಿ ಇದದ ನಿೇರನ ಜಗ್ ಎತಿತ ಜೆೊೇರಾಗ್ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಹೆೊಡೆದ. ಅವುನ ಮ್ೊರೆಿ ಹೆೊೇಗ್ ಬಿದದ. ನನಗೆ ಹೆದರಕೆ ಆಗ್ ಎಬಿಬಸೆೊೇಕೆ ಪರಯತನ ಪಟೆೆ.
ಸಾಲಾ ಹೆೊತತಲೆಲೇ ಅವನ ಉಸಿರಾಟ್ ನಿಂತು. ನಾನು ಅಲೆಲೇ ತುಂಬಾ ಹೆೊತುತ ಕೊತಿದೆದ ಏನು ಮಾಡೆೊೇದು ಅಂತ ಯೇಚನೆ ಮಾಡಾತ”
ಪುಲಕೆೇಶಿಯವರು ನಡುವೆ ಮಾತಾಡಿದರು, “ಆಗಲೆೇ ಅಲಾ, ಅನುಪಮ್ ನ ಒದೆದ ಸಾಕಿನಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ದದ ಕೆೊಳೆ ನಿೇವು ಒರೆಸಿದುದ?”
ಅಳುತಾತ, “ಹೌದು” ಎಂದರು ಮೇಡಂ. “ನನಗೆ ಮ್ನೆ ಗಲಿೇಜಾಗ್ದೆರ ಸರ ಅನೆೊಿಲಲ”
“ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯುತ?”
“ಆಮೇಲೆ ಏನಾದುರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹೆೊೇಗ್ ಮ್ಲಗ್ಬಿಟೆೆ. ಅವುನ ಸತಿತದೆದೇನು ನನಗೆ ದುಕು ಇರಲಿಲಲ. ಪೊಲಿೇಸರಂದ
ತಪ್ಸಿಕೆೊಂಡೆರ ಸಾಕಿತುತ”
“ಅನುಪಮ್ ಅವುರ ಕಿರಶುಮ್ೊರತಯವರನಾನ ಕಂಡಿದುದ ನಿಮ್ಗ್ ಹೆೇಗ್ ಗೆೊತಾತಯುತ?”
“ಗುಂಡಣು ಹೆೇಳಿದ”
ಎಲಲರೊ ಗುಂಡಣುನ ಕಡೆ ನೆೊೇಡಿದರು. ಅವನು ಗಾಬರಬಿದುದ, ನಡುಗುತತ,
“ಸ್ ಸ್ ಸರ್ ಕ ಅವರ ಮ್ನೆ ಕ್ ಕ್ ಕೆಲಸದವನು ನನಗೆ ಪೊೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೆೇಳದ ಸರ್ ಕ. ನಾ ಮೇಡಂ ಅವರಗೆ ಹ್ ಹ್ ಹೆೇಳೆದ ಅಶ್ೆೆೇ. ನನಗ್ ಬೆೇರೆ
ಎ ಎ ಏನು ಗೆೊತಿತಲಲ ಸರ್” ಎಂದು ಬೆೇಡಿಕೆೊಳುಳವ ರೇತಿಯಲಿಲ ಹೆೇಳಿದನು.
ಮೇಡಂ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗ್ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಕೆೇಳಿದರು, “ಈ ಇಬಬರು ದತುತ ಮ್ಕುಳಿಗೆ ನಿೇವೆೇ ನಿಜವಾದ ತಾಯ ಅಂತ ಅವರಗೆ ಗೆೊತಾತ?”
ಈ ವಿಶಯ ಪುಲಕೆೇಶಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಗೆೊತಾತಯುತ ಅಂತ ಒಂದು ಕಶಣ ಬೆರಗಾಗ್, ಮ್ರುಕಶಣ ಅದು ಹೆೊಳೆದು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ ಮ್ತೆತ ಮಾತಾಡಿದರು
ಮೇಡಂ, “ಇಲಲ. ಅವರಗೆ ಗೆೊತಿತಲ.ಲ ನನನ ಮ್ತುತ ನನ್ ಗಂಡನ ಮ್ದುವೆ ಮ್ುಂಚಿನ ಸಂಬಂದ ಗೆೊತಾತಗ್ ಎಲಿಲ ನನಿನಂದ ದೊರ ಆಗಾತರೆೊೇ
ಅಂತ ಯಾರಗೊ ಹೆೇಳಿರಲಿಲಲ”
ಅಲಿಲ ಕೊತಿದದ ಕಿರಣ್ ಮ್ತುತ ಕಾರತಕ್ ಬೆರಗು ಗಣಿುನಿಂದ ನೆೊೇಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕಣುುಗಳನುನ ತಾವೆೇ ನಂಬದಾದರು. ತಮ್ಮ ತಾಯ ಯಾರು
ಅಂತ ಗೆೊತಾತಗ್ಯೊ ಅವರ ಸಿತತಿ ನೆೊೇಡಿ ಮ್ರುಕ, ದುಕು, ಬೆರಗು ಎಲಲ ಬಾವಗಳೂ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಮ್ೊಡಿ ಏನು ಮಾಡಾಬೆೇಕೆಂದು ಗೆೊಂದಲವಾಗ್
ಸುಮ್ಮನಿದದರು.
ವಾಡಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನುನ ಮ್ುಗ್ಸಿ, ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಅವರು ಮೇಡಂ ಅವರನಾನ ತಮ್ಮ ಕಸೆಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಲಾಕಪ್ಾನಲಿಲ ಇರಸಿ,
ಉಳಿದವರನುನ ಬಿಟ್ೆರು. ಗೆೊಂದಲದ ಬಾವದಲಿಲಯೆೇ ಎಲಲರೊ ಹೆೊರಟ್ು ಹೆೊೇದರು. ಪುಲಕೆೇಶಿಯವರು ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಅವರ ಕಡೆ ತಿರುಗ್
“ಕಿರಶುಮ್ೊರಯ
ತ ವರು ಏನು ಹೆೇಳಿದರು?” ಎಂದನು.
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“ಮ್ಹದೆೇವಯಯನವರಗೆ ಮ್ದುವೆಗ್ಂತ ಮ್ುಂಚೆ ಈ ಹೆಂಗಸಿನ ಜೆೊತೆ ಸಂಬಂದ ಇತತಂತೆ. ಆದೆರ ಮ್ದುವೆ ಮಾಡೆೊುಳೊ ಳೇಕೆ ಆಗ್ಲಲ,
ಸಮಾಜದ ಕಟ್ುೆಪ್ಾಡು ನೆೊೇಡಿ. ಅಲೆದ ಅವರಗೆ ಒಳೆಳೇ ಹೆಸರು, ಗವರವ ಎಲಾಲ ಇತುತ. ಅದಕೆು ತಕಶಣ ಇನೆೊನಂದು ಹುಡುಗ್ ಜೆೊತೆ ಮ್ದುವೆ
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು ಈ ಹೆಂಗಸಿನ ಹಟ್ದ ಪರಕಾರ ಆ ಮ್ಕುಳನನ ದತುತ ತೆೊಗೆೊಂಡರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ ಮೇಲೆ, ಇವಳನಾನ
ಮ್ದುವೆ ಆದರಂತೆ. ಎರಡನೆೇ ಮ್ದುವೆ ಅಲಾಾ… ಅದಕೆುೇ ಯಾರೊ ಅಶುೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿಲಲ”
“ಹುಂ… ಈಗ ಆಸಿತ?”
“ಅನುಪಮ್ ಹೆಸರಲಿಲರೆೊೇದು ಈಗ ಮ್ಹದೆೇವಯಯನವರ ಹೆಸರಲಿಲರೆೊೇ ಟ್ರಸೆಗೆ ಹೆೊೇಗುತೆತ. ಆದೆರ ಮ್ಹದೆೇವಯಯನವರ ಹೆಸರಲಿಲರೆೊೇ ಆಸಿತ
ಎಲಾಲ ಈಗ ಇರೆೊೇ ದತುತ ಮ್ಕುಳು, ಮ್ತುತ ಈ ಹೆಂಗಸಿಗೆೇ ಹೆೊೇಗುತೆತ”
“ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಎಶ್ೆೆೇ ಆದುರ ಅವೂರ ಮ್ಹದೆೇವಯಯನವರ ಹೆಂಡಿತ, ಮ್ಕುಳೆೇ ಅಲಾಾ?”
“ಅದೊ ಸರ”

( ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: michaelwjgage.blogspot.in )
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ಪತೆತೋದಾರಿ ಕತೆ – ಪವಾಡ !

“ಏ ಸಾವಿತಿರ. ಎದೆದೇಳೆ. ಗಂಟೆ ಏಳಾಯುತ. ಇತಿತೇಚಿಗೆ ಯಾಕೆೊೇ ತುಂಬಾ ಸೆೊೇಮಾರಯಾಗ್ದಿೇಯಾ. ನಯೆಾೇದೆಯ ಮಾಡಿ ಕೆೊಡು ಏಳು,
ಪೂಜೆಗೆ ಹೆೊತಾತಗುತೆತ”, ವೆಂಕಣುನವರು ಮ್ಗಳನುನ ಜೆೊೇರು ಮಾಡಿ ಎಬಿಬಸಲು ಪರಯತಿನಸುತಿತದದರು. ಅಶೆರಲಿಲ ಹೆೊರಗ್ನಿಂದ ಒಬಬ ಓಡಿ ಬಂದು,
ಅವರ ಬಾಗ್ಲಲಿಲ ನಿಂತು, ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತತ,
“ಸಾಾಮಾಯರೆ, ದೆೇವಸಾತನದಲಿಲ ನೆನೆನ ರಾತಿರ ಕೊಡ ದಿೇಪ ತನಿನಂತಾನೆೇ ಹತೆೊುಳುತ” ಅಂದ, ವೆಂಕಣುನವರ ಮ್ುಕದಲಾಲಗುವ ಬದಲಾವಣ್ೆ
ಗಮ್ನಿಸುತತ.
“ಆಂ!” ಎಂದು ಬಾಯ ತೆರೆದು ನಿಂತರು ವೆಂಕಣುನವರು. ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಕಶಣ ಹಾಗೆೇ ನಿಂತದುದ ನೆೊೇಡಿ, ಮ್ಡಿಯಲಿಲದದ ಅವರನುನ
ಮ್ುಟ್ೆಲು ಆಗದೆ, “ಸಾಾಮಾಯರೆ” ಎಂದು ಕೊಗ್ ಎಚಿರಸಿದ.
ತಕಶಣ ವೆಂಕಣುನವರು ತಾವು ನಿತಯವೂ ಪೂಜೆಮಾಡುತಿತದದ ರಾಮ್ನ ಗುಡಿಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲಿಲ ಬಂದರು. ಅವರು ಬರುವ ವೆೇಳೆಗಾಗಲೆೇ ಅಲಿಲ
ಜನರ ಗುಂಪು ಸೆೇರತುತ. ಎಲಲರೊ ಗರಬಗುಡಿಯ ಮ್ುಚಿಿದದ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಜೆೊೇಡಿಸಿದದ ಕಂಬಿಗಳ ಸಂದಿನಿಂದ ಉರಯುತಿತದದ ದಿೇಪವನುನ ನೆೊೇಡಲು
ನಾ ಮ್ುಂದು ತಾ ಮ್ುಂದು ನಡೆಸಿದದರು.
“ಸಾಲಾ ಸರರ, ಸರರ” ಎನುನತತ ಆ ಆಳು ವೆಂಕಣುನವರಗೆ ದಾರ ಮಾಡಿಕೆೊಡುತಿತದನ
ದ ು. ವೆಂಕಣುನವರನುನ ನೆೊೇಡಿ ಅಲಿಲದದ ಎಲಲರೊ ದಾರ
ಮಾಡಿಕೆೊಡಲು ಹಿಂದೆ ಸರದರು. ವೆಂಕಣುನವರು ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದದ ಬಿೇಗ ತೆಗೆದು ಒಳಗಡೆ ಕಾಲಿಟ್ೆರು. ಅವರ ಕಾಲಡಿಗೆ ಸಿಕಿುದುದ ಜನರು
ಅಶ್ೆಟೆತುತ ಹೆೊರಗ್ನಿಂದ ಎಸೆದಿದದ ಹತಾತರು ನೆೊೇಟ್ುಗಳು ಮ್ತುತ ಚಿಲಲರೆ. “ರಾಮ್ ರಾಮ್” ಎನುನತತ ಅವನೆನಲಲ ಕಯಯಂದ ಗುಡಿಸಿ ಆರತಿ ತಟೆೆಗೆ
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ಹಾಕಿದರು. ರಾಮ್ನ ಪ್ಾದದಡಿಗೆ ಉರಯುತಿತದದ ದಿೇಪವನುನ ನೆೊೇಡಿ ಅವರಗೆ ಬೆರಗಾಯತು. ಬಿೇಗದ ಕಯ್ವ ಇನೊನ ತಮ್ಮ ಹತಿತರವೆೇ
ಇರುವುದನುನ ಸೆೊಂಟ್ ಮ್ುಟ್ಟೆಕೆೊಂಡು ನೆೊೇಡಿದರು. ರಾತಿರ ಮ್ಲಗುವ ಮ್ುಂಚೆಯೊ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಂಡಿದದರು. “ರಾಮಾ, ಏನಪ್ಾಾ ನಿನ್ ಲಿೇಲೆ”
ಎಂದು ಮ್ನಸಿಿನಲೆಲೇ ಅಂದುಕೆೊಂಡರು. ಒಂದೆರಡು ಕಶಣ ಏನು ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು ಗೆೊತಾತಗದೆ ಹಾಗೆೇ ನಿಂತಿದದರು. ಮ್ತೆತ ಅರವಿಗೆ ಬಂದು
ಹೆೊರಗಡೆ ನಿಂತಿದದ ಜನಕೆು, “ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮ್ಂಗಳಾರತಿ ಕೆೊಡಿತೇನಿ, ತಗೆೊಂಡ್ಡ ಹೆೊೇಗ್” ಎಂದರು.
ಆ ಆಳಿನ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ , “ನನ್ ಮ್ಗ ಸುಬುಬಗೆ ಮ್ಡಿೇಲಿ ನಯೆಾೇದೆಯ ಮಾಡಿ ತರೆೊೇಕ್ ಹೆೇಳು” ಎಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಅಣಿಯಾದರು.
ಹೆೊರಗ್ದದ ಜನರ ಗುಂಪ್ನಲಿಲ ಗುಸು ಗುಸು ಶುರುವಾಯತು. ಗುಡಿಯ ಹೆೊರಗಡೆ ಕಲಿಸುಗರ (teachers) ಗುಂಪೊಂದು ನೆರೆದು ಗುಡಿಯ
ಒಳಗೆ ನಡೆದ ಪವಾಡದ ಬಗೆೆ ಮಾತಾಡುತಿತತುತ. “ಏನ್ ಶಂಕರ್ ಕ ಸಾರ್ ಕ, ಈ ಪವಾಡ ಬಯಲು ಮಾಡಿ ನೆೊೇಡೆೊೇಣ” ಎಂದು ಒಬಬರು ಅರವಿನ
ಕಲಿಸುಗರಾದ ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರನುನ ಚೆೇಡಿಸಿದರು. ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರು ಆ ರಾತಿರ ನಡೆದಿದದನುನ ನೆೊೇಡಿ ಗಲಿಬಿಲಿಗೆೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತಿತದರ
ದ ು. ಯಾವ
ಉತತರವೂ ಅವರಗೆ ಹೆೊಳೆಯಲಿಲಲ. ರಹಸಯ ತಿಳಿಯುವ ಎಲಲ ರೇತಿಗಳನೊನ ಯೇಚಿಸಿ ಸೆೊೇತಿದದರು. ಕೆೊನೆಗೆ ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರೆೇ
ಮಾತಾಡಿದರು. “ಏನಾದೊರ ಆಗ್ಲ, ಇದನನ ಬಯಲು ಮಾಡೆೇ ಮಾಡಿತೇನಿ” ಎಂದು ಶಪತ ತೆೊಟ್ೆವರಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಲಿಲಂದ ತಮ್ಮ
ಮ್ನೆಕಡೆಗೆ ಹೆೊರಟ್ರು. ಮಕುವರೊ ಚದುರದರು. ಮ್ುಂದಿನ ಅಮ್ವಾಸೆಯಯೊ ದಿೇಪ ತನಿನಂತಾನೆೇ ಹೆೊತಿತ ಉರಯತು.
**************************************************************************************
ಅದೆೊಂದು ರವಿವಾರದ ಸಂಜೆ. ಗ್ರಾಕಿಗಳಿಲಲದೆ ಪುಲಕೆೇಶಿಯ ಅಂಗಡಿ ಹೆಚಾಿಗ್ ಕಾಲಿ ಹೆೊಡೆಯುತಿತತುತ. ಆಗಾಗ ಒಂದಿಬಬರು ಬಂದರೊ
ಹೆೊತತಗೆಗಳನುನ ತಡಕಾಡಿ ಒಂದೆರಡು ಪುಟ್ ಓದಿ, ಕೆೊಳಳದೆ ಹಾಗೆೇ ಹೆೊೇಗುತಿತದರ
ದ ು. ತನನ ಅಂಗಡಿಯ ಲಾಬದ ಬಗೆೆ ಅವನೆಂದೊ
ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರಲಿಲಲ. ಹೆೊತತಗೆಗಳು ಮಾರಾಟ್ವಾಗದಿದದರೊ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಅವನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೆೊಸ ಹೆೊಸ ಹೆೊತತಗೆಗಳು ಬರುತತಲೆೇ
ಇರುತಿತದವ
ದ ು. ಅವನ ಓದುವ ಗ್ೇಳಿನಿಂದಾಗ್ ಅಂಗಡಿ ಅಶ್ೆೆೇ ಅಲಲದೆ, ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲಿದದ ಮ್ನೆಯ ತುಂಬಾ ಹೆೊತತಗೆಗಳು
ತುಂಬಿದದವು. ಪುಲಕೆೇಶಿ ತನನ ಹೆೊತತಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲಿಲ ಕುಳಿತು, ಯಾವುದೆೊೇ ಮ್ನವರಮಯ (psychology) ಗಡುಕಡತ (magazine)
ಹಿಡಿದು, ‘ಎಂದಿನ ಅರವು’ (common sense) ಮ್ತುತ ‘ಸಂತೆ ಅರವು’ (street smart) ಗಳ ನಡುವಿನ ಬೆೇರೆಮಯನುನ ಓದುತಿತದದನು.
ಅಶೆರಲಿಲ, ಅವನ ಗೆಳೆಯ ಮ್ಂಜು ಬಂದರು.
“ಏನ್ ಪುಲಕೆೇಶಿ, ಹೆೇಗ್ದಿೇಯಾ?”
“ಓ ಮ್ಂಜು, ಬಾರಪ್ಾಾ. ನಾನ್ ಚೆನಾನಗ್ದಿೇನಿ”
“ಇವರು ಶಂಕರ್ ಕ ಅಂತಾ. ನನ್ ಗೆಳೆಯ”, ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜೆೊತೆ ಬಂದಿದದ ಒಬಬನನುನ ಪರಚಯಸಿದರು ಮ್ಂಜು.
“ನಮ್ಸಾುರ. ಕೊತೆೊುಳಿಳ”, ಎಂದು ತನನ ಮೇಜಿನ ಎದುರಗ್ದದ ಕುರಿ ಎಡೆಗೆ ಕಯ್ವ ಮಾಡಿದನು ಪುಲಕೆೇಶಿ. ಪುಲಕೆೇಶಿಯನುನ ದಿಟ್ಟೆಸಿ
ನೆೊೇಡಿದರು ಶಂಕರ್ ಕ. ತಿೇರ ತೆಳಳವಲಲದ, ದಿನವೂ ಕಸರತುತ ಮಾಡುವಂತೆ ತೆೊೇರುವ ಮ್ಯುಟ್ುೆ. ಸುಮಾರು ಆರೊವರೆ ಅಡಿ ಇರಬಹುದು.
ಪುಲಕೆೇಶಿ ಕುಳಿತಿದದರಂದ ಸರಯಾದ ಎತತರ ಗೆೊತಾತಗಲಿಲಲ. ಉದದನೆಯ ಮ್ುಕದ ಮೇಲೆ ತೆಳಳಗೆ ಉದದನೆಯ ಮ್ೊಗು. ಮದುವಾದ, ಉದದನೆಯ
ಹಾರಾಡುವ ಕೊದಲು. ಬೆೊೇಳಿಸಿದ ಮೇಸೆ. ತನನಂಬುಗೆ ತುಂಬಿದ ದಿಟ್ೆ ಕಣುುಗಳು. ನೆೊೇಡುಗರನುನ ಕಣುುಗಳಲೆಲೇ ಅಳೆಯುವ ನೆೊೇಟ್.
ನಲವತತರ ಒಳಗ್ನ ವಯಯಸುಿ. ಈತನಿಂದ ಅಸಾದಯವಾದದುದ ಯಾವುದೊ ಇಲಲ ಎನಿಸಿತು ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರಗೆ. ಇಬಬರೊ ಕುಳಿತರು. ವಾಡಿಕೆಯ
ಮಾತುಗಳು ಮ್ುಗ್ದ ಮೇಲೆ, ಮ್ಂಜು ತಾವು ಬಂದ ಕಾರಣ ಹೆೇಳಿದರು,
“ನಿನಗೆೊಂದು ಕೆೇಸ್ ತಂದಿದಿೇನಿ ಕಣಪ್ಾಾ”, ಮದುವಾಗ್ ನಕುರು.
“ಕೆೇಸಾ?”
“ಹೊಂ. ಇವರದಾರಲಾಲ, ಶಂಕರ್ ಕ. ಇವರದೆೇ ಕೆೇಸು. ನಿನಗೆ ಇಶ್ಾೆ ಆಗೆೊೇ ಕಿರಮನಲ್ಟ ಕೆೇಸ್ ಅಲಲಪ್ಾಾ. ಸಾಲಾ ಡಿಪರೆಂಟ್ು”
“ಬುದಿದ ಉಪಯೇಗ್ಸೆೊೇ ಯಾವ್ ಕೆೇಸಾದೊರ ನಾನ್ ರೆಡಿ. ಸತಯ ತಿಳೊ ುಳೊ ಳೇದೆೇ ನನ್ ಕಸಬು”

----------------------------------------------------------------------16
ಹೆೊನ್ಲು
ಮಂದಾಣ: http://honalu.net/
ಮಂಚೆ: minche@honalu.net

“ಹಾಗ್ದೆರ ಪರವಾಗ್ಲಲ”
“ಸರ ಹಾಗ್ದೆರ ಇಲ್ಟ ಬೆೇಡಾ. ಮೇಲೆ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಕುಂತು ಮಾತಾಡೆೊೇಣ ಬನಿನ” ಎಂದು ಅವರನುನ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಮ್ನೆಗೆ ಹೆೊೇದರು.
ನಡುಮ್ನೆಯಲಿಲ, ಪುಲಕೆೇಶಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಪ್ ಹಿೇರುತಾತ, ಶಂಕರ್ ಕ ನಡೆದ ಕತೆ ಹೆೇಳಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು.
“ಸರ್ ಕ ನಾನು ಹುಲಿದುರೆದಿಂದ ಬಂದಿದಿೇನಿ. ಚಿತರದುರದ
ೆ ಹತಿತರ ಒಂದು ಸಣು ಹಳಿಳ ಸಾರ್ ಕ. ಅಲಿಲ ಸಾಯನ್ಿ ಮೇಶ್ಾ್ಗ್ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಾತಯದಿೇನಿ. ಆಗಾಗ ಸುತತ ಮ್ುತತ ಹಳಿಳನಲಿಲ ಪವಾಡ ಬಯಲು ಕಾರಯಕರಮ್ ನಡಸಿ ಕೆೊಡಿತೇನಿ. ಪ್ೆೇಪರ್ ಕ ನಲೊಲ ನನ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿತುತ
ಸಾರ್ ಕ. ಆದೆರ ನಮ್ ಊರಲೆಲೇ ನಡಿೇತಾ ಇರೆೊೇ ಪವಾಡ ಬಯಲು ಮಾಡೆೊಕೆು ಆಗ್ತಲಾಲ”
“ಓಹ್! ಅಂತಾ ಪವಾಡ ಏನು?” ಬೆರಗಾಗ್ ಕೆೇಳಿದನು ಪುಲಕೆೇಶಿ.
“ಹೌದು ಸಾರ್ ಕ. ಹೆೇಳಿತೇನಿ ಕೆೇಳಿ. ನಮ್ ಊರಲಿಲ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯ, ಚಿಕು ರಾಮ್ನ ಗುಡಿ ಇದೆ. ದುರದ
ೆ ಬರಮ್ಣು ನಾಯಕುರ ಆಳೊ ೇವಾಗ
ಕಟ್ಟಿದುದ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ನಾಲುು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪರತಿೇ ಅಮ್ವಾಸೆಯ ರಾತಿರ ಗುಡಿ ಒಳಗ್ರೆೊೇ ದಿೇಪ್ಾ ತನಿನಂತಾನೆೇ ಹೆೊತತಕೆೊಳುಳತೆತ ಸಾರ್ ಕ. ಹೆೇಗೆ
ಅಂತಾನೆೇ ಗೆೊತಾತಗ್ತಲಾಲ”
ಪುಲಕೆೇಶಿ ತುಸು ಹೆೊತುತ ಸುಮ್ಮನಿದದ. ನಂತರ ಶಂಕರ್ ಕ ಕಡೆ ಕಣುು ಹೆೊರಳಿಸಿ, “ಏನಿರೇ ಶಂಕರ್ ಕ. ಸಾಯನ್ಿ ಮೇಶು್ ಅಂತಿೇರಾ. ಬೆಂಕಿ
ತನಿನಂತಾನೆೇ ಹೆೇಗೆ ಹತೆೊುಳುಳತೆತ ಗೆೊತಿತಲಾಾ?”
“ಅಶ್ೆ ಗೆೊತುತ ಸಾರ್” ಮದುವಾಗ್ ನಕುರು ಶಂಕರ್ ಕ. “ಸರಳ ದಾರ ಅಂದೆರ ಪೊಟಾಶಿಯಮ್ ಪರಮಾಯಂಗೆನೇಟ್ ಜೆೊತೆ ಗ್ಲಸಿರೇನ್ ಸೆೇರಸಿದೆರ
ಆಯುತ”
“ಮ್ತೆತೇ? ಅಶ್ೆೆೇ ಕಣಿರ” ಎಲಲ ಮ್ುಗ್ದಂತೆ ಮಾತಾಡಿದನು ಪುಲಕೆೇಶಿ, “ದಿೇಪದ ಬತಿತಗೆ ಪೊಟಾಶಿಯಮ್ ಪರಮಾಯಂಗೆನೇಟ್ ಪುಡಿ ಹಚಿಿ, ಎಣ್ೆು
ಜೆೊತೆ ಸಾಲಾ ಗ್ಲಸರೇನ್ ಸೆೇರಸಿದೆರ ಆಯುತ”
“ಅಶುೆ ಸುಲಬ ಆಗ್ದೆರ ನನಗ್ ಗೆೊತಾತಗ್ತತುತ ಸಾರ್ ಕ. ಆದೆರ ನಾವು ಗುಡಿ ಬಿೇಗ ಹಾಕೆೊೇವಾಗ ಪಣತೆನಲಿಲ ಎಣ್ೆುನೆೇ ಇರೆೊೇದಿಲಾಲ”
“ಓಹ್! ಇಂಟ್ರಸಿೆಂಗ್”, ಬೆರಗಾಗ್ ಪುಲಕೆೇಶಿಯ ಕಣುು ಅರಳಿದವು. ಸೆೊೇಪ್ಾದ ಮೇಲಿಂದ ಎದುದ ನಿಂತು, ಕಿಟ್ಕಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದು, ಸಿಗರೆೇಟ್ು
ಹೆೊತಿತಸಿದನು. ಒಂದು ಬಾರ ಹೆೊಗೆ ಎಳೆದು, ಹೆೊರ ಬಿಟ್ುೆ, “ಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲಾಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅನೆೊುೇತಿೇನಿ” ಅಂದನು.
“ಮಾಡಿದಿೇವಿ ಸರ್ ಕ. ಗುಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೆೊ ವೆಂಕಣುನವುರ ತುಂಬಾ ಒಳೆಳಯವರು. ಹಾಗಾಗ್ ಗುಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೆೊೇಗ್ ಬರೆೊೇದಕೆು ಏನೊ
ತೆೊಂದೆರ ಇಲಲ”
ಗೆೊೇಡೆ ಗೆ ತೊಗು ಹಾಕಿದದ ಕಾಯಲೆಂಡರ್ ಕ ನತತ ಹೆೊೇಗ್ಬಂದನು ಪುಲಕೆೇಶಿ.
“ಅಂದೆರ ನಿನೆನ ರಾತಿರ ದಿೇಪ ಹೆೊತಿತತುತ ಅನಿನ”
“ಹೌದು ಸಾರ್ ಕ, ಇದು ಅಯದನೆೇ ಅಮ್ವಾಸೆಯ”
“ದಿೇಪ ಹತೆೊತೇದು ನಿೇವೆೇ ಕಣ್ಾುರೆ ನೆೊೇಡಿದಿರಾ?”
“ಹೌದು ಸರ್”
“ಅಂದೆರ, ಕಾಲಿ ಪಣತೆನಲಿಲ ಎಣ್ೆು ಹುಟೆೊೆೇದು ನೆೊೇಡಿದಿರಾ?”
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“ಇಲಾಲ ಸರ್ ಕ. ಕತಲಲಿಲ ಅದು ಕಾಣ್ೆೊೇದಿಲಾಲ. ನಾವೆಲಾಲ ಗರಬಗುಡಿಯ ಹೆೊರಗಡೆ ಇದಿಾ ಸರ್ ಕ. ದಿೇಪ ಹೆೊತೆೊುಂಡ ಮೇಲೆನೆೇ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳಕು
ಕಾಣ್ೆೊಿೇದು”
ಸಾಲಾ ಹೆೊತುತ ಸುಮ್ಮನಿದುದ, ಪುಲಕೆೇಶಿ, “ಯಾರು ಮೊದಲು ಈ ಪವಾಡ ನೆೊೇಡಿದುದ?” ಎಂದನು.
“ನಮ್ ಅರಿಕರ ಮ್ಗ ಸರ್ ಕ. ಗೆೊೇಪ್ ಅಂತ. ಅವುನ ಮ್ತೆತ ಅವನ ಗೆಳೆಯರು ಈ ಪವಾಡ ನೆೊೇಡಿ, ಊರಲಿಲರೆೊೇ ಎಲಿರಗೊ ತಿಳಿಿದುದ”
ಮಾತೆಲಲ ಮ್ುಗ್ದಂತೆ ಇಬಬರೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊತರು. ಪುಲಕೆೇಶಿಯವರ ಗೆಳೆಯ ಮ್ಂಜು, ಮ್ೊಗನಂತೆ ಇಬಬರ ಮಾತೊ ಕೆೇಳುತತ ಕುಂತಿದದರು.
ಕೆೇಳಿದೆದಲವ
ಲ ನೊನ ಅರಗ್ಸಿಕೆೊಳುಳವಂತೆ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಕಣುು ಮ್ುಚಿಿ ಏನೆೊೇ ಯೇಚಿಸುತತ, ಕಿಟ್ಕಿಯ ಬದಿಗೆ ನಿಂತು ಹೆೊಗೆ ಎಳೆಯುತಿತದದನು.
ಒಂದೆರಡು ನಿಮಶವಾದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕೊತಿದದ ಕಡೆ ಬಂದು, “ಸಿಂಪಲ್ಟ ಅನುಿತೆತ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ ಊರಗೆ ಬರತೇನಿ, ನಿೇವಿನ್ ಹೆೊರಡಿ”
ಎಂದನು.
ಅಂದುಕೆೊಂಡಂತೆ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಮಾರನೆೇ ದಿನ ತಮ್ಮ ಕಾರನಲಿಲ ಹುಲಿದುರೆಕೆು ಹೆೊರಟ್. ಊರಗೆ ಹೆೊೇಗುವ ಹೆೊತಿತಗೆ ಮ್ದಾಯನ ದಾಟ್ಟತುತ.
ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದ, ಪುಟ್ೆ ಹಳಿಳ. ಅಲಿಲನ ಮ್ನೆಗಳಲಿಲ ಅರದಕಿುಂತ ಹೆಚಿಿನವು ಹಳೆಯವೆೇ. ಅವುಗಳನೆನೇ ಅಲಲಲಿಲ ರಪ್ೆೇರ ಮಾಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿದುದ
ಎದುದ ಕಾಣುತಿತತುತ. ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರು ಪುಲಕೆೇಶಿಯನುನ ಬರಮಾಡಿಕೆೊಳಳಲು ಅವನು ಕಾರು ನಿಲಿಲಸಿಕೆೊಂಡಿದದ ಜಾಗಕೆುೇ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ಮ್ನೆಗೆ
ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇದರು. ಅವರ ಮ್ನೆ ಹೆೊಸದಾಗ್ ಕಟ್ಟೆಸಿದಂತಿತುತ. ತಿಂಡಿ, ಚಹಾ ಮ್ುಗ್ದಮೇಲೆ, ಗುಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆೊರಟ್ರು.
ಅವರಗೆ ಎದುರಾಗ್ ಹುಡಿಗ್ಯರ ಗುಂಪೊಂದು ಬಂದಿತು. ಕಾಲೆೇಜು ಮ್ುಗ್ಸಿಕೆೊಂಡು ಬಂದಿರಬೆೇಕೆಂದುಕೆೊಂಡನು ಪುಲಕೆೇಶಿ. ಆ ಗುಂಪಲಿಲ
ಒಬಬ ಹುಡುಗ್ ಎದುದ ಕಾಣುತಿತದದಳು. ಸಾಮಾನಯವಾಗ್ ಹಳಿಳಗಳಲಿಲ ಕಾಣದ ಮೇಕಪ್ ಮ್ತುತ ಅವಳು ಹಾಕಿದದ ಸೆಂಟ್ಟನ ವಾಸನೆ ಪುಲಕೆೇಶಿಯ
ಗಮ್ನ ಸೆಳೆಯತು. ಯಾರವಳು? ಎನುನವಂತೆ ಅವಳನುನ ತಿರುಗ್ ನೆೊೇಡಿದ ಪುಲಕೆೇಶಿ. ಪಕುದಲಿಲದದ ಶಂಕರ್ ಕ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದರು,
“ಸರ್ ಕ. ಅವಳನಾನ ಹಾಗ್ ನೆೊೇಡೆಬೇಡಿ. ಬಜಾರ ಅವುಳ. ಜಗಳಕೆುೇ ಬರಾಳ
ತ ೆ, ಗಂಡಬಿೇರ” ಎಂದರು.
“ಯಾರ್ ಕ ಅವುಳ?”
“ಗುಡಿ ಅರಿಕರು ಇದಾರಲಾಲ ಸರ್ ಕ, ವೆಂಕಣುನವರು… ಅವರ ಮ್ಗಳು”. ಬೆರಗ್ನಿಂದ ಪುಲಕೆೇಶಿಯ ಹುಬುಬ ಮೇಲೆೇರತು.
ಗುಡಿಯ ಆವರಣ ದೆೊಡ್ದಾಗ್ತುತ. ಗುಡಿಯು ತಿೇರ ಚಿಕುದಲಲದ, ತಿೇರ ದೆೊಡ್ದಲಲದ ಅಳತೆಯಲಿಲತುತ. ಇದದದುದ ಗರಬಗುಡಿಯಂದೆೇ. ಬಾಗ್ಲಿಗೆ
ಸುಮಾರು ಆರು ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ದೆೇವರ ಮ್ೊರಗ
ತ ಳು ಇದದದುದ. ಕತತಲಲಿಲ ಆ ಮ್ೊರಗ
ತ ಳು ಕಾಣಿಸುವಂತಿರಲಿಲಲ. ವೆಂಕಣುನವರ ಹತಿತರ ಕೆೇಳಿ
ಗುಡಿಯ ಬಿೇಗದ ಕಯ್ವ ತಂದಿದದರು ಶಂಕರ್ ಕ. ಗುಡಿಯ ಒಳಬಾಗ ತೆೊೇರಸುತಾತ, ಅದರ ಹಿನನಲೆ ಬಗೆೆ ಪುಲಕೆೇಶಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು,
“ಸುಮಾರು ನಾನೊನರು ವರಶ ಹಳೆೇದು ಸಾರ್ ಕ. ಎಲಾಲ ಕಲಿಲಂದಲೆೇ ಕಟ್ಟೆದುದ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೆೊೇಕೆ ಅಂತ ಮ್ೊರು ಅರಿಕರ ಮ್ನೆ ಇದೆ ಸಾರ್ ಕ.
ಅದರಲಿಲ ವೆಂಕಣುನವರದೊ ಒಂದು. ಇನಿನಬುರ ನಾರಾಯಣ ಅರಿಕರು, ಮ್ತೆತ ಶಿರೇನಿವಾಸರಾಯರು ಅಂತ. ಮ್ೊರು ಮ್ನೆಯವುರ ವರಶದಲಿಲ
ನಾಲುು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬೆೊಬಬಬರಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಾತರೆ”
ಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ರಾಮ್, ಸಿೇತಾ, ಲಕಶಮಣನ ಮ್ೊರತಗಳಿದದವು. ರಾಮ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಲಗಡೆ ಕಯುಮಗ್ದು ಕುಳಿತ ಪುಟ್ೆ ಹನುಮ್ಂತನ ಮ್ೊರತ
ಇತುತ. ಜೆೊೇಡಿಸಿದದ ರಾಮ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಮ್ುಂದೆಯೆೇ ಇತುತ ತಾಮ್ರದ ಪಣತೆ. ಅದರ ಎದುರಗೆ ಕುಳಿತು ದಿಟ್ಟೆಸಿದನು ಪುಲಕೆೇಶಿ. ದುಂಡಗೆ
ಬಾರವಾಗ್ತುತ. ಪಣತೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಸವೆದಿದದ ಕಲಲನುನ ನೆೊೇಡಿ ಅದನುನ ವರಶಗಳಿಂದಲೊ ಅಲಿಲಯೆೇ ಇಡುತಾತರೆ ಎಂಬುದನುನ ಅರತ.
“ಇದೆೇ ಅಲಾಾ ಪಣತೆ?” ಎಂದು ಕೆೇಳಿದ.
“ಹೌದು ಸರ್”
ಮೇಲೆದುದ, ಮ್ೊರತಗಳ ಸುತುತ ಹಾಕುತತ, ಗೆೊೇಡೆಯನುನ ತಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ನೆೊೇಡಿದ. ಗಟ್ಟೆಯಾಗ್ತುತ. ಒಂದು ಕಿಟ್ಕಿಯೊ ಇರಲಿಲಲ. ಮಾಳಿಗೆ
ನೆೊೇಡಿದ. ಎಲೊಲ ನುಸುಳಿಕೆೊಂಡು ಬರಬಹುದಾದ ದಾರ ಕಾಣಲಿಲಲ. ತುಸು ಹಿಂಜರಕೆಯಾದರೊ, ಮ್ೊರಗ
ತ ಳನುನ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ನೆೊೇಡಿದ.
ಅವೂ ಗಟ್ಟೆಯಾಗ್ದದವು. ರಾತಿರ ಹೆೊತುತ ಬೆಳಗಲು ಗುಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲಾಂದರವೂ ಇರಲಿಲಲ. ಅವನಿಗೆ ಏನೊ ಹೆೊಳೆಯಲಿಲಲ. ಮ್ತೆತ
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ಪಣತೆಯತತ ನೆೊೇಡಿದ. ಅದು ಅವನನುನ ಅಣಕಿಸಿದಂತಾಯತು. ಯೇಚನೆಯಲಿಲ ಮ್ುಳುಗ್ದದ ಅವನನುನ ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರೊ ಮಾತಾಡಿಸಲಿಲಲ.
ತುಸು ಹೆೊತಿತನ ನಂತರ ಇಬಬರೊ ಹೆೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಬಿೇಗ ಹಾಕಿ ಇನೆನೇನು ಹೆೊರಡಬೆೇಕು ಎನುನವ ಹೆೊತಿತಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪಾತತರ
ಹುಡುಗನೆೊಬಬ ಅಲಿಲ ಬಂದ. ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರನುನ ನೆೊೇಡಿ, “ನಮ್ಸಾುರ ಸರ್” ಅಂದ.
“ನಮ್ಸಾುರ ಗೆೊೇಪ್. ಕಾಲೆೇಜಿಂದ ಬಂದಾಯ?” ಎಂದರು ಶಂಕರ್ ಕ.
“ಹೌದು ಸರ್ ಕ. ಇವರಾಯರು?” ಎಂದು ಕೆೇಳಿದ.
“ಇವರು ಪುಲಕೆೇಶಿ ಅಂತ. ನಮ್ ಊರಲಿಲ ನಡಿೇತಾ ಇರೆೊೇ ಪವಾಡ ಬಯಲು ಮಾಡೆೊೇಕೆ ಬಂದಿದಾರೆ”
“ಓಹ್! ನಮ್ಸಾುರ ಸರ್”
ಪುಲಕೆೇಶಿ, “ನಮ್ಸಾುರ” ಎಂದು, ಯಾರು ಈ ಹುಡುಗ ಎನುನವ ರೇತಿಯಲಿಲ ಶಂಕರ್ ಕ ಕಡೆ ನೆೊೇಡಿದರು. ಆಗ ಶಂಕರ್ ಕ,
“ಇವನು ಅರಿಕರು ನಾರಾಯಣರವರ ಮ್ಗ ಸರ್ ಕ, ಗೆೊೇಪ್ ಅಂತ” ಎಂದರು.
“ಓಹ್! ಇವನೆೇ ಅಲಾಾ ಈ ಪವಾಡ ಮೊದುಲ ನೆೊೇಡಿದುದ?”
“ಹೌದು, ನಾನೆೇ ಸರ್ ಕ.” ಮಾತು ಶುರುಮಾಡಿದ ಗೆೊೇಪ್. “ದಿನಾ ಬೆಳಗೆೆ ಎದುದ ಅದೆೇ ಗುಡಿ ಮ್ುಂದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೆೊೇಗ್ತೇನಿ. ಮೊದಲನೆೇ ಸಾರ
ನೆೊೇಡಾದಗ ರಾತಿರ ಹಚಿಿದುದ ಇನೊನ ಆರಲೆಾನೆೊೇ ಎಂದು ಸುಮಾನಗ್ದೆದ. ಆದೆರ, ನನ್ ಗೆಳೆಯ ಒಬಬ, ರಾತಿರ ದಿೇಪ ಆರತುತ ಅಂತ ನಿಕಿುಯಾಗ್
ಹೆೇಳದ. ನನಗೊ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ಆದೆರ ಮಾರನೆೇ ದಿನಾ ಅಂತಾದೆದೇನೊ ಆಗ್ಲಲಲ. ನಾವೆಲಾಲ ಅದನನ ಮ್ರೆತೇ ಬಿಟ್ಟೆದಿಾ. ಆದೆರ ಮ್ುಂದಿನ್
ಅಮ್ವಾಸೆಯಗೆ ಮ್ತೆತ ಹಿೇಗೆೇ ಆಯುತ. ಆಗೊಲ ನಾನೆೇ ಮೊದುಲ ನೆೊೇಡಿದುದ. ಬಹುಶ ಇದು ಪರತಿ ಅಮ್ವಾಸೆಯಗೆ ಆಗುತೆತೇಂತ ನಾವು ಅನೆೊುಂಡಿಾ.
ಅದೆೇ ಸರಯಾಯುತ”
“ಸರ” ಎಂದು ಗುಡಿಯಂದ ಹೆೊರಬಂದನು ಪುಲಕೆೇಶಿ. ಆ ಕಶಣಕೆು ಅವನಿಗೆ ಏನೊ ಹೆೊಳೆಯಲಿಲಲ. ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಸಮ್ಯ ಬೆೇಕೆಂದು
ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರಗೆ ಹೆೇಳಿ ಕಾರು ಹತಿತದನು.
ಪುಲಕೆೇಶಿಯ ಮ್ುಂದಿದದದುದ ಎರಡು ಕೆೇಳಿಾಗಳು. ಒಂದು – ಪವಾಡ ಹೆೇಗೆ ನಡೆಯತು?. ಎರಡು- ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರರಬಹುದು? ಕಿಟ್ಕಿಯ
ಬದಿ ನಿಂತು ಸಿಗರೆೇಟ್ು ಹಚಿಿದನು. ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರ ಕಣು ಮ್ುಂದೆ ಬರುತಿತದ ಕೊದಲನುನ ಮೇಲೆ ಸರಸಿದ. ತಾನು ನೆೊೇಡಿದೆದಲಲವನೊನ ಮಲಕು
ಹಾಕುತತ, ಆ ಒಂದು ಸುಳಿವಿಗಾಗ್ ತಡಕಾಡುತಿತದನ
ದ ು. ಏನಾದರೊ ಪತೆತ ಮಾಡುವಾಗ, ಆಗುಹ ನಡೆದ ಜಾಗ ಅತವಾ ನಡೆದ ರೇತಿಯಲಿಲ
ಯಾವುದೆೊೇ ಒಂದು “ವಿಶಯ” ಎದುದ ಕಾಣುತತದೆ. ಒಂದು – ಆ “ವಿಶಯ” ಇಲಲದಿದದರೆ ಆ ಆಗುಹವೆೇ ನಡೆಯುತಿತರಲಿಲಲ. ಎರಡು – ಆ “ವಿಶಯ” ಆ
ಜಾಗಕೆು ಇಲಲವೆೇ ಆ ಸನಿನವೆೇಶಕೆು ಹೆೊಂದಿಕೆೊಳುಳವದಿಲಲ. ಆ ವಿಶಯ ತಿಳಿದರೆ, ಸುಳಿವು ದೆೊರೆತಂತೆಯೆೇ. ಆದರೆ ಇಲಿಲ ಎಲಲವೂ
ಅಚುಿಕಟಾೆಗ್ತುತ. ತಟ್ೆನೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಲಿದುರೆ ಎನುನವ ಹೆಸರು ಎಲೆೊಲೇ ಓದಿದದ ನೆನಪ್ಾಯತು. ಅದರ ಹಿಂದೆಯೆೇ ಆ ಗುಡಿಯನುನ ಬರಮ್ಪಾ
ನಾಯಕರದಾದಗ ಕಟ್ಟೆಸಿದುದ ಎಂದು ನೆನಪ್ಾಗ್, ಮ್ನೆಯಂದ ಕೆಳಗ್ಳಿದು ಹೆೊತತಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೆೊೇದನು. ಅಲಿಲ ದುರೆದ ಹಿನೆನಲೆ ಬಗೆೆ ವಿವರವಾಗ್
ಬರೆಯಲಾಗ್ದದ ಹೆೊತತಗೆಯಂದನುನ ತೆಗೆದು ಹುಲಿದುರೆಕಾುಗ್ ತಡಕಾಡಿದ. ಸಿಕಿುತು. ಅಲಿಲದುದದನುನ ಓದಿ ಅವನಿಗೆ ನಗು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲಲ.
ಶತುರ ದಾಳಿಯಂದ ತಪ್ಾಸಿಕೆೊಳಳಲು ಆ ಊರನ ತುಂಬಾ ಸುರಂಗ ದಾರಗಳನುನ ಮಾಡಿದದರು. ಆ ಊರನಲಿಲ ಕಾಲು ಬಾಗದಶುೆ ಮ್ನೆಗಳಿಗೆ
ಸುರಂಗ ದಾರಗಳಿದದವು. ಕೆಲವಂದು ಮ್ನೆಯಂದ ಮ್ನೆಗೆ ಕೊಡಿದರೆ, ಇನುನ ಕೆಲವು ಊರ ಆಚೆ ಬಾಯ ತೆರೆಯುತಿತದದವು. ಆ ಊರನಲಿಲದದ
ಒಂದು ಸುರಂಗ ದಾರ ನೆೇರ ದುರೆಕೆು ಹೆೊೇಗ್ ಕೊಡುತತದೆ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗ್ತುತ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವೆಲಲ ಮ್ುಚಿಿಹೆೊೇಗ್ದದವು. ಪುಲಕೆೇಶಿಗೆ
ಸುಳಿವಂದು ಸಿಕುಂತಾಗ್ ಅವನ ಮ್ನಸುಿ ಗೆಲುವಾಯತು. ಪವಾಡ ಹೆೇಗೆ ನಡೆದಿರಬಹುದೆಂದು ಮ್ುಕಾುಲು ಬಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೆೊತಾತಗ್ತುತ.
ಈಗ ಇದದದುದ ಅದನುನ ಯಾರು ಮಾಡಿರಬಹುದೆಂದು. ಇನೆೊನಮಮ ಹುಲಿದುರೆಕೆು ಹೆೊೇಗಲು ತಿೇರಾಮನಿಸಿದ. ಆದರೆ ಆ “ವಿಶಯ” ಇನೊನ ಅವನಿಗೆ
ಹೆೊಳೆದಿರಲಿಲಲ.
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ಮ್ರುದಿನ ಶಂಕರ್ ಕ ಮ್ತುತ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಎರಡನೆೇಯ ಬಾರಗೆ ಗುಡಿ ಹೆೊಕುರು. ಹುರುಪ್ನಿಂದ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಗುಡಿಯ ನೆಲವನುನ ಎಚಿರಕೆಯಂದ
ನೆೊೇಡತೆೊಡಗ್ದ. ಒಂದು ಅಂಗುಲವೂ ಬಿಡದೆ ತಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ನೆೊೇಡಿದ. ಎಲಿಲಯೊ ಕೆಳಗ್ನಿಂದ ಗುಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬರಬಹುದಾದ ದಾರ
ಸಿಗಲಿಲಲ. ಗುಡಿಯ ನೆಲದಲಿಲ ಒಂದು ಬಿರುಕು ಕೊಡ ಕಾಣಿಸಲಿಲಲ. ಬೆೇಸರವಾಗ್ ಮೇಲೆದದ. ಶಂಕರ್ ಕ ಮ್ೊಕರಾಗ್ ಪುಲಕೆೇಶಿಯನೆನೇ
ನೆೊೇಡುತಿತದರ
ದ ು. ಮ್ೊರಗ
ತ ಳನುನ ಸುತಿತ, ರಾಮ್ನ ಎದುರಗೆ ಪಣತೆ ಇದದ ಜಾಗಕೆು ಬಂದ. ಅದನುನ ಮ್ತೆತ ಮ್ತೆತ ದಿಟ್ಟೆಸಿನೆೊೇಡಿದ. ಪಣತೆಯ
ಕೆಳಗೆ ಸವೆದಿದದ ಕಲಿಲನ ಕಡೆಗೆ ಅವನ ನೆೊೇಟ್ ಹರಯತು. ರಾಮ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಮ್ುಂದೆಯೆೇ ಇತುತ ಆ ಪಣತೆ. ಎರಡೊ ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸಣು
ತೊತೆೊಂದು ಕಾಣಿಸಿತು. ದಿಟ್ಟೆಸಿ ನೆೊೇಡಿದರೆ ಮಾತರ ಕಾಣುವಂತಿತುತ. ಎರಡು ಮಲಿ ಮೇಟ್ರ್ ಕ ಅಗಲವಿರಬಹುದು, ಅಶ್ೆೆೇ. ಏನೆೊೇ
ಹುಡುಕುವವರಂತೆ ಅತಿತತತ ನೆೊೇಡಿದನು, ಗುಡಿಯ ಹೆೊರಗೆ ಬಂದು ಮ್ತೆತ ಅತಿತತತ ನೆೊೇಡಿದ. ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ತೆಂಗ್ನ ಮ್ರದ ಪೊರಕೆಯಂದೆ
ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದರಂದ ಒಂದೆರಡು ಕಡಿ್ ಹಿೇರ, ಮ್ತೆತ ಒಳ ಬಂದು ಆ ತೊತಿನಲಿಲ ಕಡಿ್ ಇಳಿಸಿದ. ಸರಳವಾಗ್ ಇಳಿಯತು. ಮೇಲೆದುದ ಶಂಕರ್ ಕ
ಕಡೆಗೆ ನೆೊೇಡಿ ಮ್ುಗುಳನಕುನು, ತಿಳಿಯತಾ? ಎನುನವ ರೇತಿಯಲಿಲ. ಅಲಿಲ ತೊತೆೊಂದಿದೆ ಅನುನವುದನುನ ಬಿಟ್ೆರೆ ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರಗೆ ಏನೊ
ಹೆೊಳೆಯಲಿಲಲ.

ಗೆೊಂದಲದಿಂದ

ಕೊಡಿದ

ಅವರ

ಮ್ುಕ

ನೆೊೇಡಿ

ಪುಲಕೆೇಶಿ

ಅಂದ,

“ಶಂಕರ್ ಕ ಅವೆರೇ… ಅರವು ಅನೆೊನೇದು ತುಂಬಾ ಬಲವಾದದುದ ನೆೊೇಡಿ. ಈ ಊರನ ತುಂಬಾ ಸುರಂಗಗಳಿವೆ ಅನೆೊನೇದು ನನಗೆ ಗೆೊತಾತಯತು.
ಅದರಂದಲೆೇ ಈಗ ಈ ಪವಾಡ ಹೆೇಗೆ ನಡಿೇತಾಯದೆ ಅನೆೊನೇದು ತಿಳಿೇತು”
“ಅಂದೆರ?”
“ಗುಡಿಯ ಕೆಳಗ್ನ ಸುರಂಗದಿಂದ, ಸರಯಾಗ್ ಪಣತೆ ಪಕು, ಅಂದರೆ ರಾಮ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಮ್ುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ತೊತು ಮಾಡಿದಾರೆ. ಪಣತೆ
ಯಾವಾಗಲೊ ಅದೆೇ ಜಾಗದಲಿಲ ಇರುತೆತ ಅಂತ ಅವರಗೆ ಗೆೊತುತ. ಕೆಳಗಡೆಯಂದ ಸಣು ಪ್ೆೈಪ್ ಒಂದನುನ ಪಣತೆ ಎತತರಕೆು ಏರಸಿ, ಎಣ್ೆು ಪಂಪ್
ಮಾಡಿ ಹಾಕಿತದಾರೆ. ಕಬಿಬಣದ ಪ್ೆೈಪ್ ಆಗ್ರಬೆೇಕು, ಸುಮಾರು ಅಯದರಂದ, ಏಳು ಅಡಿ, ಉದದ”
“ಮ್ತೆತ ಬೆಂಕಿ?”
“ನಾವ್ ಮೊದಲೆೇ ಮಾತಾಡದ ಹಾಗೆ ಗ್ಲಸರೇನ್ ಬಳಸಿರಬಹುದು”
“ಆದೆರ ಈ ಸುರಂಗದ ವಿಶಯ ನನಗೆ ಗೆೊತೆತೇ ಇರಲಿಲಲ ಸರ್ ಕ.”
“ನಿೇವು ಈ ಊರಗೆ ಬಂದು ಎಶುೆ ವರಶ ಆಯುತ?”
“ನಮ್ಮಪಾನ ಕಾಲದಿಂದೊಲ, ಅಂದೆರ ಸುಮಾರು ಅರವತುತ ವರಶದಿಂದ ಸರ್”
“ಈ ಸುರಂಗಗಳೆಲಲ ಮ್ುಚಿಿ ಹೆೊೇಗ್ನೆೇ ಇನೊನರು ವರಶ ಆಗ್ರಬಹುದು. ಯಾರಗೊ ಆ ಬಗೆೆ ಗೆೊತಿತರಲಿಕಿುಲಲ”
ಇಬಬರೊ ಗುಡಿಯಂದ ಹೆೊರ ಬಂದರು. ಇನುನ ಪುಲಕೆೇಶಿಯ ಮ್ುಂದಿದದದುದ ಇದನುನ ಯಾರು ಮಾಡುತಿತದಾದರೆ ಎಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು.
ಶಂಕರ

ಅವರೊ

ಅದನೆನೇ

ಕೆೇಳಿದರು.

ಪುಲಕೆೇಶಿ

ಅದಕೆು

ಅಣಿಯಾಗ್ಯೆೇ

ಬಂದಿದದ.

“ಆ ತೊತಿನಿಂದ ಏನು ತಿಳಿದುಕೆೊಳಳಬಹುದು ಅಂದೆರ, ಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಲೊ ಹೆೊೇಗ್ ಬರುವ ಯಾರೆೊೇ ಒಬಬರು ಮಾಡಿದಾದರೆ ಅಂತ.
ಅಂದರೆ ಆ ಅರಿಕರಲಿಲಯೆೇ ಯಾರೆೊೇ ಒಬುರ ಮಾಡಿದಾದರೆ”
“ಹಾಂ!” ಎಂದು ಬೆರಗಾದನು ಶಂಕರ್ ಕ.
“ಹೌದು. ಅದೆೇ ಸತಯ. ನಾವು ಈಗ ಆ ಮ್ೊರೊ ಅರಿಕರ ಮ್ನೆಗೆ ಹೆೊೇಗೆಬೇಕಲಾಲ?”
“ಅಂದೆರ? ಅವರ ಮ್ನೆಗೆ ಹೆೊೇಗ್ ಅವರ ಮ್ನೆೇಲಿ ಸುರಂಗ ಏನಾದುರ ಇದೆ ಅಂತ ನೆೊೇಡಿತೇರಾ?”
ತುಸು ಹೆೊತುತ ಯೇಚಿಸಿದ ಪುಲಕೆೇಶಿ, “ಹಾಗ್ ಮಾಡೆೊೇಕ್ ಆಗೆೊಲಲ. ನೆೇರವಾಗ್ ಅವರಗ್ ಕೆೇಳಿದೆರ ಹುಶ್ಾರಾಗ್ ಬಿಡಾತರೆ. ನಮ್ಮನನ ಮ್ನೆ
ಒಳಗೆೇ ಬಿಟೆೊುಳೊ ಲಲ. ಬೆೇರೆ ದಾರ ಹುಡುಕ್ ಬೆೇಕು. ಆ ಮ್ೊವರ ಮ್ನೆಗೆ ಒಂದ್ ಸಾರ ಹೆೊೇಗ್ ಬರಬಹುದಾ?”
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“ಅದಕೆುೇನು. ಬನಿನ ಹೆೊೇಗೆೊೇಣ”. ಗಂಟೆ ಎರಡಾಗ್ತುತ.
ಗುಡಿಯ ಮ್ುಂದೆಯೆೇ ಹಾಯುದ ಮೊದಲು ವೆಂಕಣುನವರ ಮ್ನೆಗೆ ಬಂದರು. ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾದ ಮ್ನೆ. ಇವರ ಮ್ನೆಯಲೆಲೇ ಸುರಂಗ
ಇರಬಹುದು ಎಂದುಕೆೊಂಡ ಪುಲಕೆೇಶಿ. ಮ್ನೆಯಲಿಲದದ
ದ ುದ ವೆಂಕಣುನವರು ಮಾತರ. ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರು ಪುಲಕೆೇಶಿಯವರ ಪರಚಯ ಮಾಡಿಕೆೊಟ್ುೆ,
ಗುಡಿಯ ಪವಾಡ ಬಯಲು ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗ್ ಹೆೇಳಿದರು. ಪುಲಕೆೇಶಿಗೆ ವೆಂಕಣುನವರ ಮ್ುಕದಲಿಲ ಯಾವುದೆೇ ಬದಲಾವಣ್ೆ ಕಾಣಲಿಲಲ.
ವೆಂಕಣುನವರಗೆ ಎಪಾತುತ ದಾಟ್ಟತುತ. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಉಸಿರು ಹಿಡಿದು ಹಿಡಿದು ಆಡುತಿತದದರು. ವಾಡಿಕೆಯ ಮಾತು ಮ್ುಗ್ದ ಮೇಲೆ ಪುಲಕೆೇಶಿ
ಮಾತು ಹೆೊರಳಿಸಿದನು, “ಎಶೆ ದಿನದಿಂದ ನಿೇವು ಗುಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿತದಿೇರಾ?”
“ನಮ್ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದೊಳ ನಾನೆೇ ಮಾಡಿತೇನಿ”
“ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟೆರ ಇನಾಯರು ಮಾಡೆೊೇದಿಲಾಾ?”
“ನನ್ ಮ್ಗ ಸುಬುಬ ಒಂದೆೊಂದಾಿರ ಮಾಡಾತನೆ. ನಂಗೆ ಹುಶ್ಾರು ಇಲೆದ ಇದಾದಗ, ಇಲಾಲ ನಾನು ಊರಲಿಲ ಇರದೆೇ ಇದಾದಗ”
“ಕೆೊನೆೇ ಸರ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಹುಶ್ಾರು ತಪ್ಾತುತ?”
“ಹ… ಹ…”, ನಗುತಾತ ಹೆೇಳಿದರು ವೆಂಕಣು, “ವಯಸಾಿಯುತ ನೆೊೇಡಿ, ಆಗಾಗ ಇದದದೆದೇ. ಎರಡು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯಶ್ೆೆೇ ನೆಗಡಿ ಬಂದು
ಮ್ಲಗ್ದೆದ”
“ಈ ದಿೇಪ ಹತೆೊುಳೊ ಳ ಬಗೆೆ ನಿಮ್ಗೆೇನ್ ಅನುಿತೆತ?”
“ನಂಗೆ ಒಂದೊ ಅರತ ಆಗ್ತಲಲ. ನಿಜವೇ, ಸುಳೊ ಳೇ, ಆ ರಾಮ್ನಿಗೆೇ ಗೆೊತುತ”
“ಈ ಮಾತು ನಿಜ ಹೆೇಳಿದಿರ”, ವಯಂಗಯವಾಗ್ ನಕುನು ಪುಲಕೆೇಶಿ. “ಆ ರಾಮ್ನಿಗೆ ಕಂಡಿತಾ ಗೆೊತಿತರುತೆತ”. ಒಂದೆರಡು ಕಶಣ ಸುಮ್ಮನಿದುದ
ಮ್ುಂದುವರೆಸಿದನು, “ಒಂದು ಮಾತು… ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಈ ಪವಾಡ ಮ್ನುಶಯರೆೇ ಮಾಡಿದುದ ಅಂತ ಸಾಬಿೇತಾದೆರ ನಿಮ್ಗ್ ಏನ್ ಅನುಿತೆತ?”
ವೆಂಕಣುನವರು ತುಸು ಯೇಚಿಸಿ ಹೆೇಳಿದರು, “ಬೆೇಜಾರಾಗುತೆತ. ಯಾರಾದುರ ಯಾಕ್ ಹಿೇಗ್ ಮಾಡೆಬೇಕು?”
“ನಿಮ್ಮ ಮ್ಗ ಸುಬುಬ ಎಲಿಲ?” ಎಂದು ಕೆೇಳಿದನು ಪುಲಕೆೇಶಿ.
“ಅವನು ಹೆಂಡಿತ ಜೆೊತೆ ಬೆೇರೆ ಮ್ನೆೇಲಿದಾನೆ” ಎಂದರು ವೆಂಕಣು, ಮ್ುಕ ಸಣುಗೆ ಮಾಡಿ.
ವೆಂಕಣುನವರ ಮ್ನೆಯಂದ ಹೆೊರಬಿದದ ತಕಶಣ, ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರು ಸುಬುಬ ಬೆೇರೆ ಮ್ನೆಯಲಿಲದದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಬುಬವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಮ್ತುತ
ವೆಂಕಣುನವರ ಮ್ಗಳು ಸಾವಿತಿರ ನಡುವೆ ವಿಪರೇತ ಜಗಳವಂತೆ. ತಾಳಲಾರದೆ ಅವರದೆೇ ಇನೆೊನಂದು ಸಾಂತ ಮ್ನೆಯದುದದರಂದ ಹೆಂಡತಿ
ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಒಂದು ವರಶದ ಹಿಂದೆ ಅಲಿಲಗೆೇ ಹೆೊೇಗ್ ಬಿಟ್ೆನಂತೆ. ಮ್ುಂದಿನ ಮ್ನೆಗೆ ಹೆೊೇಗುವ ದಾರಯಲಿಲ ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರು, ಪವಾಡದ
ದೆಸೆಯಂದ ಗುಡಿಯ ಆರತಿ ತಟೆೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತಿತದದ ವಿಶಯ ಹೆೇಳಲು ಮ್ರೆಯಲಿಲಲ.
ಮ್ುಂದಿನದು ಶಿರೇನಿವಾಸರಾಯರ ಮ್ನೆ. ಅವರಗೆ ಸುಮಾರು ಅರವತುತ ವರಶ. ಅವರ ಮ್ನೆಯಲಿಲದದ
ದ ುದ ಅವರು, ಮ್ಗ-ಸೆೊಸೆ, ಇಬಬರು
ಮೊಮ್ಮಕುಳು. ಅವರ ಮ್ನೆಯೊ ಹಳೆಯದಾಗ್, ಪುಲಕೆೇಶಿಗೆ ಗೆೊಂದಲ ಇನನಶುೆ ಹೆಚಾಿಯತು. ಅವರ ಮ್ಗ ಅವರಗ್ದದ ಅಯುದ ಎಕರೆ ತೆೊೇಟ್
ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುಳತಿತದದ.

ಎಲಲರ

ಮ್ುಕ,

ಕಣುುಗಳನುನ

ಓದುತತ,

ಪುಲಕೆೇಶಿ

ನೆೇರವಾಗ್

ಶಿರೇನಿವಾಸರಾಯರಗೆ

ಕೆೇಳಿದ,

“ಈ ಪವಾಡದ ಬಗೆೆ ನಿಮ್ಗೆೇನನಿಸುತತದೆ?”
“ನಾನೊ ಆದಶಟೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಿದೇನಿ. ಆದೆರ ಹಾಯಗೆ ಅಂತ ಹೆೊಳಿೇತಿಲಲ” ಅಂದರು. ಅಶೆರಲಿಲ ಅವರ ಮ್ಗ ಬಾಯ ಹಾಕಿದನು,
“ಯಾರೆೊೇ ಬೆೇಕು ಅಂತಾನೆೇ ಮಾಡಿತದಾರೆ ಸರ್ ಕ. ಏನೆೊೇ ಟ್ರಸುೆ ಅಂತೆಲಾಲ ಓಡಾಡಿತದಾರೆ. ಎಲಾಲ ದುಡಿ್ನಾಸೆ. ಅವರೆೇ ಮಾಡಿಸಿರೆಬೇಕು”
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ಇದೊರ ಇರಬಹುದು ಎನಿಸಿತು ಪುಲಕೆೇಶಿಗೆ. ಇಡಿೇ ಊರೆೇ ಸೆೇರ ಇದನನ ಮಾಡಿತದಾರ? ಎನುನವ ಯೇಚನೆ ಅವನ ತಲೆಯಲಿಲ ಸುಳಿದು
ಹೆೊೇಯತು.
“ಆದೆರ ಗುಡಿಗೆ ಬಿೇಗದ ಕಯ್ವ ಇರೆೊೇದು ನಿಮ್ ಹತರ ಮಾತರ ಅಲಾಾ?” ಕೆಣಕಿದನು ಪುಲಕೆೇಶಿ.
“ಏನ್ ಸಾರ್ ಕ ನಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡಿತೇರಾ? ಆ ಎರಡ್ಡ ಕಾಸಿನ್ ಬಿೇಗಕೆು ನಕಲಿ ಬಿೇಗದ ಕಯ್ವ ಮಾಡೆೊಿೇದು ಎಶ್ೆಟೆತುತ ಹೆೇಳಿ?”
ಅವನ ಕೆೇಳಿಾಗೆ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಬಳಿ ಉತತರವಿರಲಿಲಲ. ಇನನಶುೆ ಪರಶ್ೆನ ಕೆೇಳಿ ಅಲಿಲಂದ ಇಬಬರೊ ಹೆೊರಬಂದರು. ಮ್ುಂದಿನದು ನಾರಾಯಣ ಅವರ
ಮ್ನೆ. ಅವರಗೆ ಸುಮಾರು ನಲವತುತ ವರಶ. ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಹೆಂಡತಿ, ಮ್ತುತ ಕಾಲೆೇಜು ಓದುತಿತರುವ ಒಬಬ ಮ್ಗ. ಅವರ ಮ್ನೆಯೊ
ಹಳೆಯದಾಗ್ದದರಂದ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಮ್ನದಲಿಲಯೆೇ ನಕು. ಎಲಲರ ಮ್ನೆಯನುನ ಒಮಮ ಹುಡುಕಿ ಬಿಡಬೆೇಕು ಎನಿಸಿತು. ಒಳೆಳಯ ದಾರಯಲಲ ಎಂದು
ಸುಮ್ಮನಾದ. ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಗುಡಿಯ ಪೂಜೆ ಜೆೊತೆಗೆ ಪ್ೌರೆೊೇಹಿತಯ ಮಾಡುತಿತದದರು. ಅದರಲೆಲೇ ಅವರ ಜಿೇವನ ಸಾಗುತಿತತುತ. ಅವರಗೊ
ಅದೆೇ ಪರಶ್ೆನಗಳನುನ ಕೆೇಳಿ, ಯಾವ ಸುಳಿವೂ ದೆೊರೆಯದೆ ಹೆೊರಬಂದನು. ಇಬಬರು ಯಾವ ಮಾತೊ ಆಡದೆ ಮ್ತೆತ ಗುಡಿಯ ಬಯಲಿಗೆ
ಬಂದರು.

ಅಶ್ೆಟೆತುತ

ನೆೊೇಡಿದೆದಲವ
ಲ ನೊನ

ಪುಲಕೆೇಶಿ

ಮಲುಕು

ಹಾಕುತತ,

ಶಂಕರ್ ಕ

ಅವರಗೆ

ಕೆೇಳಿದ,

“ಈ ಮ್ೊರು ಮ್ನೆಗಳಲಿಲ ಯಾರಗೆ ದುಡಿ್ನ ಅವಶಯಕತೆ ಇದೆ?”
ತುಸು ಹೆೊತುತ ಯೇಚಿಸಿ, “ಎಲಿರಗೊ ಇದೆ ಸರ್ ಕ. ವೆಂಕಣುನವರಗೆ ಮ್ಗಳ ಓದು, ಮ್ದುವೆ. ಶಿರೇನಿವಾಸರಾಯರ ತೆೊೇಟ್ದ ದುಡಿಮ ಅಶೆಕುಶ್ೆೆ
ಇದೆ. ಅವರ ಮೊಮ್ಮಕುಳನಾನ ಸಿಟ್ಟೇಲಿ ಓದಿಸೆಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಮ್ಗ ಓಡಾಡಾತಯದಾನೆ. ಇನುನ ನಾರಾಯಣರು. ಪುರೆೊೇಹಿತಯದಿಂದ ಎಶುೆ
ದುಡ್ಡ್ ಸಿಗುತೆತ ಸರ್ ಕ ಈ ಹಳಿಳೇಲಿ?”
“ರೇ ಶಂಕರ್ ಕ. ನಿೇವು ಗಂಟ್ು ಬಿಡಸೆೊೇ ಬದಲು ಇನನಶುೆ ಗಟ್ಟೆಯಾಗ್ ದಾರ ಎಳಿೇತಿದಿರಾ” ಎಂದು ನಕುು ಯೇಚನೆಯಲಿಲ ಮ್ುಳುಗ್ದನು.
ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಯ ಹೆೊಳೆಯತು. ಈ ಮ್ೊರು ಮ್ನೆಗಳು ಗುಡಿಗೆ ಹತಿತರವಾಗ್, ಅದರ ಸುತತವೆೇ ಇದದವು. ವೆಂಕಣುನವರದು ಗುಡಿಯ
ಎಡಕೆು, ಶಿರೇನಿವಾಸರಾಯರದು ಬಲಕೆು, ಮ್ತುತ ನಾರಾಯಣ ಅವರದು ಗುಡಿಯ ಹಿಂದೆ. ಸುರಂಗ ಬಳಸಿ ಈ ಪವಾಡ ನಡೆಯುತಿತದೆ ಎನುನವ
ಅವನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಇಂಬು ಕೆೊಟ್ಟೆತು. ಸಾಲಾ ಹೆೊತಿತನ ನಂತರ, ತನನ ವಿಚಾರಗಳನುನ ಬಿಚಿಿಟ್ೆನು, “ನೆೊೇಡಿ, ಈಗ ಯಾರು
ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಯಾರು ಮಾಡಿರಲಿಕಿುಲಲ ಅಂತ ಯೇಚಿಸೆೊೇಣ. ನನನ ಪರಕಾರ, ಆ ಟ್ರಸಿೆನ ಜನ ಇದನನ ಮಾಡಿರೆೊೇಕೆ ಚಾನ್ಿ ಇಲಾಲ.
ಇಂತಾ ಗುಟ್ೆನಾನ ಅಶುೆ ಜನ ಸೆೇರ ಕಾಪ್ಾಡೆೊುಳೊ ಳೇಕೆ ಸಾದಯ ಇಲಲ. ಅಲೆದೇ, ಅಲಿಲದವ
ದ ರಗೆ ಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಸಲಿೇಸಾಗ್ ಹೆೊೇಗ್ ಬರೆೊಕೆು
ಆಗೆೊಲಲ. ಹಾಗಾಗ್ ಅದನನ ಬಿಟ್ ಬಿಡೆೊೇಣ. ಈ ಮ್ೊರ್ ಕ ಮ್ನೆೇಲೆೇ ಯಾರೆೊೇ ಮಾಡಿತದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಾತಯದೆ. ಅವರಲಿಲ ಯಾರ್ ಕ
ಮ್ನೆೇಲೊ ಸುರಂಗ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ಹೆೇಳಿ, ವೆಂಕಣುನವರ ಮ್ನೆೇಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡಬಹುದು?”
“ವೆಂಕಣುನವರ ಮ್ಗ ಇಂತದೆದಲಲ ಮಾಡಾತನೆ ಅಂತ ನಂಗ್ ಅನಿಲಾಲ ಸಾರ್ ಕ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಮ್ುಗದ. ತಾನಾಯುತ ತನ್ ಕೆಲಾಿ ಆಯುತ. ಅಲೆದ
ಅವನು ಈಗ್ರೆೊೇ ಮ್ನೆ ತುಂಬಾ ದೊರ ಸರ್”
“ವೆಂಕಣುನವರೆೇ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗ್ ಅನಿಲಾಾ?”
“ಅಯಯೇ… ಇಲಾಲ ಸರ್ ಕ”
“ಅವರನಾನ ನೆೊೇಡಿದೆರ ನಂಗೊ ಆ ಅನುಮಾನ ಬರಲ
ಲ .ಲ ಹಮ್… ಅವರ ಮ್ಗಳು? ಅದೆೇ ಆ ಸೆಂಟ್ಟನ ಹುಡಗ್?”
“ಅವಾಳ… ಇದೊರ ಇರಬಹುದು ಸಾರ್ ಕ. ತುಂಬಾ ಚೊಟ್ಟ ಅವುಳ”
ಸಿ್ೇಟ್ ಸಾಮರೆ್ ಎಂದುಕೆೊಂಡ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಮ್ನದಲೆಲೇ.
ಶಂಕರ್ ಕ ತಮ್ಮ ಮಾತನುನ ತಡೆದು, “ಇಲಾಲ ಸರ್ ಕ. ಆ ಹುಡಿೆ ಮಾಡಿರೆೊೇಕೆ ಸಾದಾಯನೆೇ ಇಲಲ”
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“ಹೆೇಗೆ?”
“ಈ ದಿೇಪ್ಾ ಹತೆೊತೇಕೆ ಶುರು ಆದ ಎರಡನೆೇ ಅಮ್ವಾಸೆಯಗೆ ವೆಂಕಣುನವುರ ಮ್ತೆತ ಅವರ ಮ್ಗಳು ಯಾರೆೊ ನೆಂಟ್ುರ ತಿೇರ್ ಕ ಹೆೊೇಗ್ದಾರೆ ಅಂತ
ಬೆೇರೆ ಊರಗ್ ಹೆೊೇಗ್ದುರ. ಅವುಳ ಊರಲಿಲ ಇಲೆದ ಇರೆೊೇವಾಗೊಲ ದಿೇಪ ಹತೆೊುಂಡಿದೆಯಲಾಲ ಸರ್”
ಒಂದೆರಡು ಕಶಣ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಮ್ಂಕಾದನು. ಮ್ತೆತ ಎಚಿರಗೆೊಂಡು,
“ಆ ಶಿರೇನಿವಾಸರಾಯರು?”
“ಅವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಇಲಾಲ ಬಿಡಿ. ಅವರೊ ಹಿರಯರು. ಅವುರ ಹಾಗೆಲಾಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನೆೊಿಲಲ. ಆದೆರ ಅವರ ಮ್ಗ ಮಾಡಿದೊರ
ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅದೆೇ… ಗೆೊೇಪ್”
“ಹಮ್… ಇನುನ ನಾರಾಯಣರು?”
“ಇಲಾಲ ಸರ್ ಕ. ಮೊನೆನ ಅಮ್ವಾಸೆಯಗೆ ಅವುರ, ಅವರ ಮ್ಗ ಇಬೊರ, ದಿೇಪ್ಾ ಹತೆೊತೇವಾಗ ಗುಡಿಲೆೇ ಇದುರ. ನಂಗ್ ನೆನೆಪ್ದೆ”
“ಮೊದಲಿಂದೊಲ ಇದಾರ, ಇಲಾಲ ದಿೇಪ್ಾ ಹತೆೊತೇ ಹೆೊತಿತಗೆ ಸರಯಾಗ್ ಬಂದರ?”
“ಸರಯಾಗ್ ನೆನಪ್ಲಲ ಸರ್ ಕ. ಆದೆರ ದಿೇಪ್ಾ ಹತೆೊುಳೊ ಳೇವಾಗ ಮಾತರ ಅಲಿಲದುರ”
“ಶಿರೇನಿವಾಸರಾಯರ ಮ್ಗ? ಅವೂರ ಇದಾರ?”
ತುಸು ಹೆೊತುತ ಯೇಚಿಸಿ, “ಇರಲಿಲಲ ಅನುಿತೆತ ಸರ್”
ಪುಲಕೆೇಶಿ ಈ ಎಲಲವನೊನ ತನನ ತಲೆಯಲಿಲ ಇಂಗ್ಸಿಕೆೊಳುಳತಾತ ಕಣುು ಮ್ುಚಿಿ ನಿಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಣುು ತೆಗೆದು ತುಟ್ಟಯಂಚಿನಲಿಲ ನಕು. ಆ ನಗುವಿನ
ಹುರುಳು ಏನೆಂದು ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲಲ. “ಏನಾಯ್ವತ ಸಾರ್?” ಕೆೇಳಿದರು.
“ಯಾಕೆೊೇ ಈ ಗಂಟ್ು ಬಿಡಸೆೊೇಕೆ ನಾನು ಕಲಿತಿದುದ ಸಾಕಾಗ್ಲಲ ಅನುಿತೆತ. ಕಾಲೆೇಜಿಗ್ ಹೆೊೇಗ್ ಮ್ತೆತ ಕಲಿತು ಬರತೇನಿ”
“ಕಾಲೆೇಜಿಗಾ?”
ಸುಮಾರು ದಿನಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರು ಪುಲಕೆೇಶಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು, “ಏನ್ ಸರ್ ಕ. ಇನೆನರಡು ದಿನಾ ಬಿಟೆರ ಮ್ತೆತ ಅಮ್ವಾಸೆಯ
ಬಂತು. ನಿೇವ್ ಆವತುತ ಬಂದವುರ ಮ್ತೆತ ಈ ಕಡೆ ಬರೆಲೇ ಇಲಾಲ? ಏನಾದೊರ ಗೆೊತಾತಯಾತ ಸರ್?”
“ಇನೊನ ಏನೊ ಗೆೊತಾತಗ್ಲಲ ರೇ. ನಂಗ್ ಟೆೈಮ್ ಬೆೇಕು” ಸಿಡುಕಿನಲಿಲ ಹೆೇಳಿದ ಪುಲಕೆೇಶಿ.
“ಅಮ್ವಾಸೆಯ ದಿನಾ ಬರತೇರಾ ಸರ್? ದಿೇಪ ಹತೆೊುಳೊ ಳೇದನಾನ ನೆೊೇಡೆೊೇಕೆ?”
“ಇಲಾಲ ರೇ. ನಂಗೆ ಅವತುತ ಬೆೇರೆ ಕೆಲಿ ಇದೆ” ಎಂದು ಕರೆ ಮ್ುಗ್ಸಿದ.
ಅಂದು ಅಮ್ವಾಸೆಯ. ದಿೇಪ ತನಿನಂತಾನೆೇ ಹತಿತಕೆೊಳುಳವ ಸುದಿದ ಊರಂದ ಊರಗೆ ಹರಡಿ ಹುಲಿದುರೆದ ಗುಡಿಯ ಬಯಲು ಕಿಕಿುರದು ತುಂಬಿತುತ.
ರಾತಿರ ಎಶುೆ ಹೆೊತಿತಗೆ ಬೆೇಕಾದರೊ ದಿೇಪ ಹತಿತಕೆೊಳುಳತಿತದದರಂದ ಊರನ ಬಹುತೆೇಕರು ಬೆೇಗ ಊಟ್ ಮ್ುಗ್ಸಿ ಗುಡಿಕಡೆ ಹೆೊರಟ್ಟದದರು.
ವೆಂಕಣುನವರೊ ಹೆೊರಟ್ರು.
“ಸಾವಿತಿರ, ಬರತ ಏನೆೇ?”
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“ಇಲಾಲ ಅಪ್ಾಾ. ನಿೇವ್ ಹೆೊೇಗ್ ನಾನು ಮ್ಲೆೊುೇತಿೇನಿ. ಹೆೊರಗಡೆ ಬಿೇಗ ಹಾಕೆೊುಂಡ್ಡ ಹೆೊೇಗ್” ಎಂದಳು ಸೆಂಟ್ಟನ ಹುಡುಗ್.
ಆಯತೆಂದು ವೆಂಕಣುನವರು ಗುಡಿಕಡೆ ಹೆೊರಟ್ರು. ಗಂಟೆ ರಾತಿರ ಹತಾತಗ್ತುತ. ಗುಡಿಯ ಹತಿತರ ಕಾರೆೊಂದು ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಅದರಂದ
ಮ್ೊವತತರ ಹುಡುಗನೆೊಬಬ ಇಳಿದು ಗುಡಿಯ ಬಯಲಲಿಲ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದು ನಿಂತ. ಅಶೆರಲಿಲ ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರ ಮೊಬಾಯಲಿಗೆ ಕರೆ
ಬಂದಿತು, ಪುಲಕೆೇಶಿಯದು. ಗದದಲಲಿಲದದ ಶಂಕರ್ ಕ, ಗುಡಿಯ ಬಯಲಿನಿಂದ ದೊರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದರು,
“ಹೆೇಳಿ ಸರ್”
“ರೇ ಶಂಕರ್ ಕ. ಗುಡಿಯ ಹೆೊರಗ್ರೆೊೇ ಕಾರಲಿಲ ನಾನ್ ಕೊತಿದಿೇನಿ. ಯಾರೊೆ ಗೆೊತಾತಗದ ಹಾಗೆ ಇಲಿಲ ಬನಿನ”
“ಸರ” ಎಂದು ಕರೆ ಮ್ುಗ್ಸಿ, ಮ್ನೆಕಡೆ ಹೆೊೇಗುವವರಂತೆ ನಟ್ಟಸುತಾತ, ಹಾದಿ ಬದಲಿಸಿ, ಸುತುತ ಹಾಕಿ ಕಾರನ ಕಡೆ ಬಂದರು ಶಂಕರ್ ಕ.
ಕಾರನ ಬಾಗ್ಲು ತಗೆದು, ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರನುನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ುೆಕೆೊಂಡ ಪುಲಕೆೇಶಿ. “ಶಂಕರ್ ಕ. ನನನ ಬಗೆೆ ಯಾರಾದೊರ ಇವತುತ ನಿಮ್ಗೆ
ಕೆೇಳಿದಾರ?”
ಸಾಲಾ ಯೇಚಿಸಿ, “ಹೌದು ಸರ್”
“ಯಾರು?”
“ಅದೆೇ ಆ ಟ್ರಸಿೆನವುರ”
“ಅವರನಾನ ಬಿಟ್ುೆ?”
“ಹಮ್… ಗೆೊೇಪ್ ಸರ್ ಕ. ಅದೆೇ ನಾರಾಯಣರ ಮ್ಗ”
ಮ್ನದಲೆಲೇ ನಕು ಪುಲಕೆೇಶಿ. “ಏನಂತ ಕೆೇಳದ?”
“ಪುಲಕೆೇಶಿಯವುರ ಬರಾತರ ಸರ್? ಅಂತ ಕೆೇಳದ. ಇವತತಶ್ೆೆೇ ಅಲಲ. ಮೊನೆನನೊ ಕೆೇಳಿದದ”
“ಹ ಹ ಹಾ…” ಎಂದು ಮ್ನಸಾರೆ ನಕು ಪುಲಕೆೇಶಿ.
“ಯಾಕೆ ಸರ್? ಅವನೆೇ ಅಂತ ನಿಮ್ ಅನುಮಾನನಾ? ಆದೆರ ಅವುನ ಇವತುತ ಇಲೆಲೇ ಗುಡಿೇಲೆೇ ಇದಾನೆ. ಅವುನ ಇಲೆಲೇ ಇದೆರ ದಿೇಪ ಅದ್ ಹೆೇಗೆ
ಹತೆೊುಳುಳತೆತ?”
“ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರೆೊೇದು ಅವೆನೇ. ಅವುನ ಇಲೆಲೇ ಇದೊರ ದಿೇಪ ಹತೆೊುಳುಳತೆತ. ಹಾಯಗೆ ಅಂತ ತೆೊೇರಸಿತೇನಿ”. ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರು ಬೆರಗು ಗಣಿುನಿಂದ
ಪುಲಕೆೇಶಿ ಮ್ುಕವನೆನೇ ದಿಟ್ಟೆಸಿದರು.
ಗಂಟೆ ಒಂದಾಯತು. ಇವರಬಬರೊ ಇನೊನ ಕಾರಲೆಲೇ ಇದದರು. ಒಮಮದೆೊದಮಮಲೆೇ ಗುಡಿಯ ಬಯಲಿನಿಂದ “ಹೆೊೇ…” ಎನುನವ ಜನರ ಕೊಗು
ಕೆೇಳಿಸಿತು. ದಿೇಪ ಹತಿತಕೆೊಂಡಿತು ಎಂದು ಗೆೊತಾತದ ಪುಲಕೆೇಶಿ, ಕಾರನಿಂದ ಇಳಿದು ನೆೇರ ವೆಂಕಣುನವರ ಮ್ನೆ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದ. ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರು
ಅಶ್ೆೆೇ ವೆೇಗದಲಿಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಎಲಲರೊ ಗುಡಿಯ ಒಳಗ್ನ ಬಯಲಲಿಲದುದದರಂದ ಯಾರೊ ಅವರನುನ ನೆೊೇಡಲಿಲಲ. ಅವರ ಮ್ನೆ ಬಿೇಗ
ಹಾಕಿತುತ. ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಜೆೊೇರಾಗ್ ಒದದ ಪುಲಕೆೇಶಿ. ಅವನು ಒದದ ಏಟ್ಟಗೆ ಚಿಲಕವೆೇ ಮ್ುರದು ಬಿತುತ. ಮ್ನೆಯ ಒಳಗೆ ನುಗ್ೆ ಏನೆೊೇ ಹುಡುಕಿದ.
ಒಂದು ಕೆೊೇಣ್ೆಯ ಬಾಗ್ಲು ಒಳಗಡೆಯಂದ ಹಾಕಿಕೆೊಂಡಿತುತ. ಅದನೊನ ಜೆೊೇರಾಗ್ ಒದದ. ತೆರೆಯತು. ಕೆೊೇಣ್ೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕವಾಟೆೊಂದು
ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದರ ಬಾಗ್ಲು ಅರದ ತೆರೆದಿತುತ. ಪೂರಯ
ತ ಾಗ್ ತೆರೆದ ಪುಲಕೆೇಶಿ. ಅದು ಸುರಂಗ ದಾರಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೆೊಟ್ಟೆತು. ಮ್ಂದವಾಗ್ ನಕು.
ಆದರೆ ಆ ದಾರಯಲಿಲ ಇಳಿಯದೆ, ಅದನುನ ಮ್ುಚಿಿ, ಅದಕಿುದದ ಚಿಲಕ ಹಾಕಿ, ಅದು ತೆರೆಯದಂತೆ ಬದರಪಡಿಸಿದ.
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“ಯಾಕ್ ಸರ್ ಕ ಮ್ುಚಿಿದಿರ? ಅಲೆಲೇ ಇಳಿದು ಹೆೊೇಗಬಹುದಲಾಲ?” ಗೆೊಂದಲಗೆೊಂಡು ಕೆೇಳಿದರು ಶಂಕರ್ ಕ.
“ನನೆೆ ಡಾರಮಾ ಅಂದೆರ ತುಂಬಾ ಇಶೆ” ನಕುನು ಪುಲಕೆೇಶಿ.
ಅಲಿಲಂದ ತಕಶಣ ಹೆೊರಬಂದು, ಬಾಗ್ಲುಗಳನುನ ಮ್ುಚಿಿ, ಮ್ುರದಿದದ ಚಿಲಕ ಹಾಗೆೇ ಸಿಕಿುಸಿ, ನಾರಾಯಣರ ಮ್ನೆಕಡೆಗೆ ಓಡಿದ. ಶಂಕರ್ ಕ
ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು. ಬಾಗ್ಲು ತಟ್ಟೆದಾಗ, ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ತೆರೆದರು, ಕಣುು ಉಜುುತಾತ. ತೆೊಂದರೆ ಮಾಡಿದದಕೆು ಕಶಮ ಕೆೇಳುತಾತ, “ಗೆೊೇಪ್
ಮ್ಲಗುವ ಕೆೊೇಣ್ೆ ತೆೊೇರಸಿ ತಾಯ” ಎಂದ ಪುಲಕೆೇಶಿ.
“ಬನಿನ” ಎನುನತ ಅವನ ಕೆೊೇಣ್ೆಗೆ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇದರು ನಾರಾಯಣರ ಹೆಂಡತಿ.
ಅಲಿಲಯೊ ಅದೆೇ ತರಹದ ಕವಾಟ್ು ಇತುತ. ಈ ಬಾರ ಏನೊ ಮಾಡದೆ, ಅದರ ಎದುರಗೆ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಶಂಕರ್ ಕ
ಮ್ತುತ ನಾರಾಯಣರ ಹೆಂಡತಿ ಇದದರು. ಒಂದಯುದ ನಿಮಶದಲಿಲ, ಆ ಕವಾಟ್ಟನ ಹಿಂದೆ ಯಾರೆೊೇ ಬರುವ ಸಪಾಳವಾಯತು. ಪುಲಕೆೇಶಿ
ಎಲಲರಗೊ ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತೆ, ಮ್ತುತ ಅಡಗ್ಕೆೊಳುಳವಂತೆ ಸನೆನ ಮಾಡಿದ. ಕವಾಟ್ಟನಿಂದ ವೆಂಕಣುನವರ ಮ್ಗಳು ಸಾವಿತಿರ ಹೆೊರಬಂದಳು.
ಅದನುನ ನೆೊೇಡಿ ಶಂಕರ್ ಕ ಮ್ತುತ ನಾರಾಯಣರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೆರಗಾದರೆ, ಪುಲಕೆೇಶಿ ಜೆೊೇರಾಗ್ ನಕುು ಅವಳ ಮ್ುಂದೆ ಬಂದ.
ಅಲಿಲದದವರನುನ ನೆೊೇಡಿ ಸಾವಿತಿರಗೆ ಬೆರಗು, ನಾಚಿಕೆ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಆಯತು. ಏನು ಮಾಡಬೆೇಕು ತೆೊೇಚದೆ ಅವಮಾನದಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ೆಸಿ, ಕೆಳಗೆ
ಕೊತು ಅಳತೆೊಡಗ್ದಳು. ವೆಂಕಣುನವರನುನ ಅಲಿಲಗೆೇ ಕರೆತರಲು ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರಗೆ ಪುಲಕೆೇಶಿ ಕೆೇಳಿಕೆೊಂಡ. ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರು ಹೆೊೇಗ್, ಒಂದು
ಹದಿನಯುದ ನಿಮಶದಲಿಲ ವೆಂಕಣುನವರು, ನಾರಾಯಣ ಮ್ತುತ ಗೆೊೇಪ್ ಮ್ೊವರನೊನ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಬಂದರು. ಬಂದವರಗೊ ಬೆರಗಾಯತು.
ಪುಲಕೆೇಶಿ ಗೆೊೇಪ್ಯತತ ತಿರುಗ್ ಕೆೇಳಿದ,
“ಗೆೊೇಪ್, ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ನಿೇನೆೇ ಹೆೇಳಿತೇಯಾ ಇಲಾಲ ಪೊಲಿೇಸರಗೆ ಕರಸಾಲ?” ಗೆೊೇಪ್ ಮ್ತುತ ಸಾವಿತಿರಯ ಗೆಳೆತನದ ಬಗೆೆ ಅವನಿಗೆ
ಗೆೊತಾತಗ್ತುತ.
ಪೊಲಿೇಸ್ ಅಂದ ತಕಶಣ ಅಲಿಲದದ ಎಲಲರಗೊ ದಿಗ್ಲಾಯತು. “ಬಾಯ ಬಿಡೆೊೇ ಮ್ುಂಡೆದೆ” ಎಂದು ಏರು ದನಿಯಲಿಲ ಬಯದರು ನಾರಾಯಣ. ಬೆೇರೆ
ದಾರಯಲಲದೆ ಗೆೊೇಪ್ ನಡೆದುದೆಲಲ ಹೆೇಳಿದ. ಗೆೊೇಪ್ ಮ್ತುತ ಸಾವಿತಿರ ಇಬಬರೊ ಕಾಲೆೇಜಿನಲಿಲ ಒಡನಾಡಿಗಳಾಗ್ದದರು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಮ್ನೆಯಲಿಲದದ ಮ್ುಚಿಿಹೆೊೇದ ಸುರಂಗಳನುನ ತೆರೆಯುವ ಕುತೊಹಲ ಮ್ೊಡಿತು. ಅದಕೆುಂದೆೇ ತನನ ಅತಿತಗೆಯ ಜೆೊತೆ ಜಗಳಾಡಿ ಅವರು
ಮ್ಲಗುತಿತದದ ಕೆೊೇಣ್ೆಯನುನ ತನನ ಹಿಡುವಳಿಯಲಿಲ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದದಳು ಸಾವಿತಿರ. ಆ ಕೆೊೇಣ್ೆಯಲೆಲೇ ಸುರಂಗ ಸೆೇರುವ ದಾರ ಇದದದುದ. ಅವರ
ಕೆೊೇಣ್ೆಯಲಿಲದದ ಸುರಂಗಗಳು ಅವರಬಬರ ಮ್ನೆಗಳನೆನೇ ಕೊಡುತಿತದವ
ದ ು. ಅವರಬಬರ ಮ್ನೆಗಳು ಹತಿತರವೆೇ ಇದುದದರಂದ, ಸುರಂಗವೆೇನೊ ಅಶುೆ
ಉದದವಿರಲಿಲಲ. ಇಬಬರೊ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸುರಂಗದಲಿಲ ಕೊಡಿದದ ಕಲುಲ ಮ್ಣುು ತೆಗೆದು ದಾರ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡರು. ತಾವು ತೆರೆದ
ಸುರಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ಮ್ನೆಗಳನೆನೇ ಕೊಡುತತವೆ ಎಂದು ಗೆೊತಾತಗ್ ಇಬಬರಗೊ ಕುಶಿಯಾಯತು.
ಹೆೇಗಾದರೊ ಮಾಡಿ ಆ ಸುರಂಗದ ಬಳಕೆ ಪಡೆಯಲು ಇಬಬರೊ ಯೇಚಿಸಿದರು. ಈ ಪವಾಡದ ಹೆೊಳಹು ಮ್ೊಡಿ, ಗುಡಿಯ ಕೆಳಗ್ನ ತನಕ
ಇನೆೊನಂದು ಸುರಂಗ ಅಗೆಯುವ ಮ್ನಸುಿ ಮಾಡಿದರು. ಅದೊ ಆರು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಸಲಕರಣ್ೆಗಳನುನ ಬಳಸಿ, ರಾಮ್ನ
ಮ್ೊರಯ
ತ
ಅಡಿಯ ತನಕ ತೊತು ಕೆೊರೆದು ಈ ಪವಾಡಕೆು ಅಣಿಯಾಗ್ದದರು. ಕೆಲವಮಮ ಗೆೊೇಪ್ ಈ ಪವಾಡ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನೆೊನಮಮ
ಸಾವಿತಿರ ಮಾಡುತಿತದದಳು.
ಅಮ್ವಾಸೆಯಯ ದಿನದ ಸಂಜೆ, ಗೆೊೇಪ್, ಹೆೇಗಾದರೊ ಮಾಡಿ ಪಣತೆಯ ಬತಿತಗೆ ಪೊಟಾಶಿಯಮ್ ಪರಮಾಯಂಗೆನೇಟ್ ಪುಡಿ ಹಚಿಿ ಬರುತಿತದನ
ದ ು.
ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗ್ನಿಂದ ಮೊದಲು ಗ್ಲಸರೇನ್, ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ೆುಯನುನ ಒತಿತ ನೊಕುತಿತದರ
ದ ು. ಹಗಲು ಹೆೊತಿತನಲೆಲೇ ಯಾರೊ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಇಲಲದ
ಸಮ್ಯ ನೆೊೇಡಿ ಇವರು ಸುರಂಗ ಅಗೆಯುತಿತದದದುದ. ಸುರಂಗಕೆು ಸೆೇರುವ ಕವಾಟ್ಟನ ಬಾಗ್ಲುಗಳು ಎಶ್ೆಟೆೇ ವರಶಗಳಿಂದ ಮ್ುಚಿಿಯೆೇ
ಇದುದದರಂದ, ಮ್ನೆಯವರು ಅದರ ಬಗೆೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರಲಿಲಲ.
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ಇದನೆನಲಲ ಕೆೇಳಿ ವೆಂಕಣುನವರು ಮ್ತುತ ನಾರಾಯಣರಗೆ ಬೆೇಸರದ ಜೆೊತೆಗೆ ದುಕುವಾಯತು. “ಮ್ುಂದೆೇನು?” ಎನುನವಂತೆ ಪುಲಕೆೇಶಿ
ವೆಂಕಣುನವರ ಕಡೆ ನೆೊೇಡಿದ. ಅವರು ಹತಿತರ ಬಂದು, ಅವನ ಕಯೆಳನುನ ಹಿಡಿದು “ಯಾರಗೊ ಹೆೇಳಬೆೇಡಿ” ಎಂದು ಬೆೇಡಿಕೆೊಂಡರು.
ನಾರಾಯಣ ಅವರೊ ಅದನೆನೇ ಹೆೇಳಿದರು. ಪುಲಕೆೇಶಿ ಶಂಕರ್ ಕ ಅವರ ಕಡೆ ನೆೊೇಡಿದನು. ಅವರು,
“ಹೆೊೇಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಏನೆೊೇ ಹುಡುಗ ಬುದಿದ. ಸುಮನ ದೆೊಡ್ದು ಮಾಡಿದೆರ ಅವರ ಮ್ನೆ ಮ್ರಾಯದೆ ಹೆೊೇಗುತೆತ” ಅಂದರು. ಪುಲಕೆೇಶಿ
ತಲೆದೊಗ್ದನು.

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: fineartamerica.com )
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ಸರಾಾರಿ ಪಸರತೆರ

ಸರಾುರ ಆಸಾತೆರ. ಕಗೆತಲ
ತ ಜೆೊತೆ ಮ್ಳೆಯೊ ಸೆೇರ, ಪ್ಾತಕದ ಜಗತಿತಗೆ ವೆೇದಿಕೆ ಸಿದದ ಮಾಡಿ ಕೆೊಟ್ಟೆದದವು. ವಾರ್ನ ಒಳಗ್ನ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲಲ
ಜೆೊೇರು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಲು ಶುರುವಾದಾಗ, ರಾತಿರ ಪ್ಾಳಿಯ ನರುಿ, ಸಾವಿತಿರ, ಕಿಡಕಿಗಳನೆನಲಲ ಮ್ುಚಿಿದಳು. ಮೊೇಡಗಳ ಗುಡು ಗುಡು ಬಿಟ್ೆರೆ
ಬೆೇರಾವ ದನಿಯೊ ಇಲಲ. ಆಗಾಗ ರಾತಿರ ಪ್ಾಳಿಯ ನರಿ್ ಗಳು ಮ್ತುತ ಡಾಕೆರ್ ಕ ಗಳು ಅಡಾ್ಡುವುದು ಬಿಟ್ೆರೆ ಬೆೇರಾವ ಜನರ ಸುಳಿವೂ
ಇರಲಿಲಲ. ಹದಿಮ್ೊರನೆೇ ಮ್ಂಚದ ಮೇಲೆ ಮ್ಲಗ್ದದ ಪ್ೆೇಶಂಟ್ು ಕಣುು ತೆರೆದೊ ತೆರೆಯದಂತೆ ಎದುರನ ಗೆೊೇಡೆಯ ಮೇಲಿದದ ಗಡಿಯಾರ
ನೆೊೇಡಿದಳು. ರಾತಿರ ಹನೆೊನಂದು. ಇನೆೊನಂದು ಗಂಟೆ ತನನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎಂದುಕೆೊಂಡಳು. ಜಯಲನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಒಂಟ್ಟತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ,
ನಾಲುು ಗೆೊೇಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೆೇ ಇನೊನ ಹತುತ ವರಶ ಕೆೊಳೆಯುವುದರಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ತನನ ಮ್ತುತ ಹೆೊರ ಜಗತಿತನ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಈ
ಆಸಾತೆರ, ಈ ರಾತಿರಯಂದೆೇ ಅಂದುಕೆೊಂಡಳು. ಮ್ೊರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಈ ದಿನಕಾುಗ್ ಕಾದಿದದಳು. ಆದಶುೆ ಬೆೇಗ ಈ ಬಂದನದಿಂದ
ತಪ್ಾಸಿಕೆೊಳಳಲು ಮ್ನಸುಿ ಹಾತೆೊರೆಯುತಿತತುತ.
“ಏನಿರ ಸಾವಿತಿರ. ಹದಿಮ್ೊರನೆೇ ಮ್ಂಚದ ಮೇಲೆ ಯಾವದೇ ಪ್ೆೇಶಂಟ್ಟದೆ?” ರಾತಿರ ಪ್ಾಳಿಯ ಇನೆೊನಬಬ ನರುಿ, ಸಾವಿತಿರ ಕುಳಿತಿದದ ಟೆೇಬಲಿಲನ
ಹತಿತರ ಬಂದು ಕೆೇಳಿದಳು.
“ಅಯಯೇ ಯಾಕ್ ಕೆೇಳಿತೇರಾ?” ಮಾತು ಶುರುಮಾಡಿದಳು ಸಾವಿತಿರ, ಮ್ೊವತತರ ಮ್ುಗದ ಹೆಂಗಸು. “ಮ್ೊರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮ್ೊರು ಜನ ಅದೆೇ
ಬೆಡ್ಡ ಮೇಲೆ ಸತಿತದಾರೆ. ನಿನೆನ ಅಶ್ೆೆೇ ಡೆಂಗುಯ ಬಂದು ಒಬಬ ಹೆಂಗಸು ಸತತಳು. ಈ ಬೆಡ್ಡ ಮೇಲೆ ಯಾರನೊನ ಹಾಕಬೆೇಡಿ ಅಂತ ಸುದಾ
ಮೇಡಮ್ ಗೆ ಎಶುೆ ಹೆೇಳಿದಿಾ. ಇಂತ ಮ್ೊಡನಂಬಿಕೆ ಇರಬಾರು,ದ ನಿೇವೆಲಾಲ ಓದಿರೆೊೇರಾ? ಅಂತ ನಮ್ಮನೆನೇ ದಬಾಯಸಿ ಬಿಟ್ುರ ಕಣಿರ. ಏನ್
ಮಾಡೆೊೇದ್ ಹೆೇಳಿ” ಅಂದಳು.
“ಈಗ ಇರೆೊೇ ಪ್ೆೇಶಂಟ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ದೆ?”
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“ಸೊಯಸಾಯ್ವ್ ಕೆೇಸ್ ಅಂತೆ” ಮ್ುಂದುವರೆಸಿದಳು ಸಾವಿತಿರ. ಗುಟ್ುೆ ಹೆೇಳುವಂತೆ ದನಿ ತಗ್ೆಸಿ, “ಗಂಡನಾನ ಕೆೊಂದು, ಶಿಕೆಶಯಾಗ್, ಈಗ
ಜಯಲಲಿಲರೆೊಳು. ಕಯ್ವ ಕುಯದಕೆೊಂಡು ಇಲಿಲ ಬಂದಿದಾದಳ ೆ. ಮ್ತೆತ ಸೊಯಸಾಯ್ವ್ ಮಾಡೆೊುಳೊ ಳ ಪರಯತನ ಮಾಡಿದೆರ ಏನ್ ಗತಿ?”
“ಓಹ್! ಹೌದಾ? ಗಂಡನೆನೇ ಕೆೊಲೆೊಲ ಅಂತಾದುದ ಅವೆನೇನ್ ಮಾಡಿದಾದ?”
“ಇವಳನಾನ ರೆೇಪ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವಿಶಯ ಎಲೊರಗೊ ಹೆೇಳಿತೇನಿ ಅಂತ ಬಾಲಕಮೇಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಮ್ದುವೆ ಆಗ್ದನಂತೆ. ಮ್ದುವೆ ಆಗ್ ಮಾರನೆೇ
ದಿನಾನೆೇ ಇವಳಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ುೆ, ಅವನನಾನ ಚಾಕು ನಲಿಲ ಚುಚಿಿ ಸಾಯಸಿದಳಂತೆ”
“ಹೌದೆೇನಿರ. ಗಟ್ಟೆ ಹೆಣುು ಬಿಡಿ”, ತೆರೆದ ಬಾಯ ತೆರೆದೆೇ ಇತುತ.
“ಅಶ್ೆೆೇ ಅಲಾಲ. ಅವನ್ ಕಣುು, ಕಿವಿ ಎಲಾಲ ಚಾಕು ನಿಂದ ಕೆೊಯದದಳಂತೆ”
“ಅಂದೆರ ಹುಚಿಿನಾ? ನಿಮ್ಗ್ ಹೆೇಗ್ ಗೆೊತಾತಯುತ?”
“ನಿನೆನ ಬೆಳಗೆೆ ಆ ಲೆೇಡಿ ಪೊಲಿೇಸ್ ಬಂದಿದಳಲಾಲ, ಅವೆಳೇ ಹೆೇಳಿದುದ”
ಇವರ ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಮ್ತೆತ ಅರೆಗಣುಲಿಲ ಗಡಿಯಾರ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಂಡಳು ಆ ಪ್ೆೇಶಂಟ್ು. ಹನೆೊನಂದು ಇಪಾತುತ. ಅವಳ ಎದೆಬಡಿತ
ಹೆಚಾಿಗುತಿತತುತ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕನಸು ಒಂದುಕಡೆಯಾದರೆ, ತಪ್ಾಸಿಕೆೊಳಳಲು ಹೆೊೇಗ್ ಸಿಕಿುಹಾಕಿಕೆೊಂಡರೆ ಹೆೇಗೆ ಎಂಬ ಬಯ ಇನೆೊನಂದು ಕಡೆ.
ಅಶೆರಲಿಲ ಮ್ಹಿಳಾ ಪ್ೆೇದೆಯಬಬಳು ವಾರನ
್ ಒಳಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳು ಬಂದದುದ ಪ್ೆೇಶಂಟ್ಟಗೆ ಗೆೊತಾತಗ್, ತಕಶಣ ಕಣುು ಮ್ುಚಿಿ ಮ್ಲಗ್ರುವ
ನಾಟ್ಕವಾಡಿದಳು. ಪ್ೆೇದೆ ಇವಳ ಹತಿತರ ಬಂದು ಎಲಲ ಸರಯಾಗ್ದೆ ಎಂದು ಕಾತಿರ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು ವಾರ್ನ ಬಾಗ್ಲ ಹತಿತರ ಕುರಿಯಲಿಲ
ಕುಂತಳು. ಪ್ೆೇದೆಯ ಬರುವಿಕೆ ಊಹಿಸದಿದದ ಪ್ೆೇಶಂಟ್ಟಗೆ ದಿಗ್ಲಾಯತು. ಈಗ ತಪ್ಾಸಿಕೆೊಳುಳವುದು ಅಶುೆ ಸುಲಬದ ಮಾತಾಗ್ರಲಿಲಲ. ಏನು
ಮಾಡುವುದು? ಇನೆೊನಂದು ಸಮ್ಯಕಾುಗ್ ಕಾಯುದ ನೆೊೇಡುವುದೆೇ, ಇಲಾಲ ಇವತೆತೇ ತಪ್ಾಸಿಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇಗುವುದೆೇ ಎಂಬ ಇಬಬಗೆಯ
ವಿಚಾರದಲಿಲ ಮ್ುಳುಗ್ದಳು. ತನನದಲಲದ ತಪ್ಾಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ ಕಯಯಲಿರುವ ಜಿೇವನ ಕಳೆದುಕೆೊಳಳಬೆೇಕೆ? ಅವನ ಜೆೊತೆ ಬಾಳುವುದೊ ಒಂದೆೇ
ಸಾಯುವುದೊ ಒಂದೆೇಯಾಗ್ತುತ. ಯಾಕಾದರೊ ಅವನ ತಂತರಕೆು ಮ್ಣಿದು ಮ್ದುವೆಯಾದೆನೆೊೇ ಎನಿಸಿತು. ಅವನು ಅವಳನುನ ಬದುಕಿಸಿಯೆೇ
ಕೆೊಂದಿದದ. ಅವನನುನ ಕೆೊಂದಿದದರಲಿಲ ಯಾವ ತಪೂಾ ಕಾಣಲಿಲಲ ಅವಳಿಗೆ. ಈಗ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ುೆಪ್ಾಡಿಗೆ ಬಿದುದ ಬದುಕನುನ ಬಲಿಕೆೊಡಲು ಅವಳು
ಸಿದದವಿರಲಿಲಲ. ಈ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ೆರೆ ಮ್ತೆತ ಸಿಗುವುದಿಲಲ ಎನಿಸಿತು. ಅದಕಿುಂತ ಹೆಚಾಿಗ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕನಸು ಅವಳ ಕಣು ಮ್ುಂದೆ
ಕುಣಿಯುತಿತತುತ. ಕಾಯಲು ಅವಳಿಗೆ ತಾಳೆಮಯರಲಿಲಲ. ಹಿಂದೆ ಸರಯದಿರಲು ತಿೇರಾಮನಿಸಿದಳು.
ಗಂಟೆ ಇನೆನೇನು ಹನೆನರಡಾಗುವ ಹೆೊತಿತಗೆ ಎತತರದಿಂದ ದುಮ್ುಕುವ ಜೆೊೇಗದಂತೆ ಮ್ಳೆ ಬಿರುಸಿನಲಿಲ ಹುಯಯಲು ಮೊದಲುಮಾಡಿತು.
ಅಂದುಕೆೊಂಡ ಸಮ್ಯ ಬಂದಾಯತೆಂದು ಪ್ೆೇಶಂಟ್ು ಎದುದ ಕೊತಳು. ಬುಜದ ತುಂಬಾ ಕೊದಲು ಹರಡಿ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದದಳು. ಚೊರು
ಪ್ಾರು ಇದದ ಬೆಳಕಿನಲಿಲ ಅವಳ ಮ್ುಕ ಸರಯಾಗ್ ಕಾಣುತಿತರಲಿಲಲ. ಅವಳು ಕೊತಿದದ ಆಕಾರ ನೆೊೇಡಿ ಸಾವಿತಿರಯ ಎದೆ ಬಡಿತ ನಿಂತೆೇ
ಹೆೊೇದಂತಾಗ್ತುತ. ಪ್ೆೇದೆ ತನೆನಲಲ ದರಯ ಒಟ್ುೆಮಾಡಿ ಅವಳೆಡೆಗೆ ನಡೆದಳು. ಇನೆನೇನು ಮ್ಂಚದ ಹತಿತರ ಬಂದಾಗ, ಆ ಪ್ೆೇಶಂಟ್ು, ಆಪರೆೇಶನ್
ಮಾಡುವಾಗ ದೆೇಹ ಕುಯಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾುಲಪ್ೆಲ್ಟ ಹಿಡಿದ ಬಲಗಯಯನುನ ಎತಿತದಳು. ಅದನುನ ನೆೊೇಡಿದ ಪ್ೆೇದೆ ತಕಶಣ ತುಸು ಹಿಂದೆ
ಸರದಳು. ಪ್ೆೇಶಂಟ್ು ತಡಮಾಡದೆ, ಕಯಯಲಿಲದದ ಸಾುಲಪ್ೆಲ್ಟ ಜೆೊೇರಾಗ್ ಬಿೇಸುತತ, ಪ್ೆೇದೆ ತನನ ಹತಿತರ ಬರದಂತೆ ತಡೆದು, ಎದುದ ಬಾಗ್ಲ ಕಡೆ
ನಡೆದಳು. ಅವಳ ಒಂದು ಕಣುು ಪ್ೆೇದೆಯ ಮೇಲೆಯೆೇ ಇತುತ. ಅವಳು ಇನೆನೇನು ಬಾಗ್ಲು ದಾಟ್ಬೆೇಕೆನುನವಾಗ ಪ್ೆೇದೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲು
ಮಂಚಿನ ವೆೇಗದಲಿಲ ನಡೆದಳು. ಇದನುನ ಅರತ ಆ ಪ್ೆೇಶಂಟ್ು ತಕಶಣ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗ್ ಸಾುಲಪ್ೆಲ್ಟ ಬಿೇಸಿದಳು. ಪ್ೆೇದೆಯ ಕಯೆೆ ಜೆೊೇರಾಗ್ ಏಟ್ು
ಬಿದುದ ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಸರದಳು. ರಕತ ದಳದಳನೆ ಹರಯಲು ಶುರುಮಾಡಿತು. ಇನುನ ಪ್ೆೇದೆ ಅವಳನುನ ಹಿಡಿಯುವ ಮ್ನಸಿಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ
ಸರದಳು. ತನನ ಮೊಬಾಯಲನುನ ಹೆೊರತೆಗೆದು ಕರೆ ಮಾಡಲು ಮ್ುಂದಾದಳು. ಅವಳನುನ ನೆೊೇಡಿ ಸಾವಿತಿರಗೊ ಎಚಿರವಾದಂತಾಗ್ ತನನ
ಮೊಬಾಯಲು ತೆಗೆದು ಅದೆೇ ಗಾಬರಯಲಿಲ ಸುದಾ ಮೇಡಂಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಶಯ ತಿಳಿಸಿದಳು.
ಮೊಬಾಯಲಿನಲಿಲ ಮಾತಾಡುತತಲೆೇ, ರಕತ ಸೆೊೇರುತಿತದದ ಜಾಗವನುನ ಬಲವಾಗ್ ಒತಿತ ಹಿಡಿದು, ಆ ಪ್ೆೇಶಂಟ್ನುನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಳು ಪ್ೆೇದೆ. ತನನ
ಮೇಲಿನವರಗೆ ವಿಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಕರೆ ಮ್ುಗ್ಸಿದಳು. ಪ್ೆೇಶಂಟ್ು ಇನೊನ ಸಾುಲಪ್ೆಲ್ಟ ಬಿೇಸುತತಲೆೇ, ಎದುರಗೆ ಬಂದವರನುನ ದೊರ ಸರಸುತತ,
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ಆಸಾತೆರಯ ಗೆೇಟ್ಟನತತ ಹೆಜೆು ಹಾಕುತಿತದದಳು. ಸರಾುರ ಆಸಾತೆರಯ ಬಯಲು ದೆೊಡ್ದಾಗ್ತುತ. ಕಟ್ೆಡದಿಂದ ಹೆೊರಬಂದ ಕೊಡಲೆೇ ಕತತಲಿದದ ಜಾಗ
ನೆೊೇಡಿ ಕಣಮರೆಯಾಗ್ ಹೆೊೇದಳು ಆ ಪ್ೆೇಶಂಟ್ು. ಪ್ೆೇದೆ ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಓಡಿದರೊ ಅವಳು ಹೆೊೇದ ಕಡೆ ಯಾವುದೆಂದು ನಿಚಿಳವಾಗ್
ತಿಳಿಯಲಿಲಲ. ಗೆೇಟ್ಟನ ಹೆೊರಬಂದು ದಾರಯ ಎರಡೊ ಬದಿಯಲಿಲ ಹುಡುಕಿ ನೆೊೇಡಿದಳು. ಎಲೊಲ ಕಾಣಿಸಲಿಲಲ. ಜೆೊೇರು ಮ್ಳೆ ಬೆೇರೆ. ಅವಳ
ಕಯಯಂದ ರಕತ ಸೆೊೇರುವುದು ಇನೊನ ನಿಂತಿರಲಿಲಲ. ಪ್ೆೇಶಂಟ್ು ಆಸಾತೆರಯ ಹೆೊರಗೆ ಹೆೊೇದಳೊ ೇ, ಇನೊನ ಒಳಗೆೇ ಇದಾದಳ ೊ ೇ ಗೆೊತಾತಗದೆ,
ಹಾಗೆೇ ನಡೆದು ಮ್ತೆತ ಆಸಾತೆರಯ ಒಳಗೆ ಬಂದಳು.
ತುಸುವೆೇ ಸಮ್ಯದಲಿಲ ಗೆೇಟ್ು ದಾಟ್ಟ ಕಾರೆೊಂದು ಬಂದು, ಕಾರು ನಿಲುಗಡೆ ಜಾಗದತತ ಹೆೊರಳಿತು. ಅದರೆೊಳಗ್ದದವರು ಡಾಕೆರ್ ಕ ಸುದಾ
ಮೇಡಂ. ಕಾರು ನಿಲಿಲಸಿ, ಬಾಗ್ಲು ತೆಗೆದು ಕೆೊಡೆ ಏರಸಿದರು. ಮ್ಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಕೆೊಡೆಯೆೇ ಹಾರ ಹೆೊೇಗುವಂತಿತುತ. ಕಶೆ ಪಟ್ುೆ ಅದನುನ
ಹಿಡಿಯುತತ ಕಾರನಿಂದ ಕೆಳಗ್ಳಿದರು. ಸುತತಲೊ ಕಗೆತಲ
ತ ು. ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕಿ ಮ್ುನನಡೆದರು. ನಾಲುು ಹೆಜೆು ನಡೆಯುವಶೆರಲಿಲ, ದಪ್ ಎಂದು
ಕಾರನ ಬಾಗ್ಲು ಮ್ುಚಿಿಕೆೊಳುಳವ ಶಬದ ಬಂದಿತು. ಹಿಂತಿರುಗ್ ನೆೊೇಡಿದರು. ಯಾರೊ ಕಾಣಲಿಲಲ. ಅವರ ಕಯ್ವ-ಕಾಲು ನಡುಗುತಿತದವ
ದ ು.
ನಡುಗುತತಲೆೇ ಕಯಯಲಿಲದದ ರಮೊೇಟ್ಟನಿಂದ ಕಾರನುನ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಕಿರುವ ಆಸಾತೆರಯ ಮ್ುಂಬಾಗ್ಲಿನತತ ಓಡಿದರು.
ಬಯದಲಿಲ ನಡುಗುತತ, ತೆೊದಲುತತ, ನಡೆದುದೆಲಲವನೊನ ಸುದಾ ಮೇಡಂ ಮ್ುಂದೆ ಹೆೇಳಿಕೆೊಂಡಳು ನರಿ್ ಸಾವಿತಿರ. ಅಶೆರಲಿಲ ರಾತಿರ ಪ್ಾಳಿಯ
ಇನೆೊನಬಬ ಡಾಕೆರರೊ ಅಲಿಲ ಬಂದಿದದರು. ಪ್ೆೇದೆಯ ಕಯ್ವ ಗಾಯಕೆು ಪಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆಯಾಗ್ತುತ. ಸಾವಿತಿರ ಕತೆ ಹೆೇಳಿ ಮ್ುಗ್ಸುತಿತದಂ
ದ ತೆ, ಆಸಾತೆರಯ
ಗೆೇಟ್ಟನಲಿಲ ಹಾಯುದ ಪೊಲಿೇಸ್ ಜಿೇಪೊಂದು ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಕೆಳಗ್ಳಿದ ಎಸ್. ಆಯ್ವ ನೆೇರ ಮೊದಲ ಮ್ಹಡಿಯಲಿಲದದ ಆ ವಾರ್ಗೆ ಬಂದರು.
ಬಂದವರೆೇ, ಪ್ೆೇದೆ ಹತಿತರ ಹೆೊೇಗ್,
“ಯಾವ್ ಕಡೆ ಹೆೊೇದುಳ?” ಎಂದು ಕೆೇಳಿದರು.
ಪ್ೆೇದೆ ತಡವರಸುತಾತ, ಮ್ುಕ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ, “ಕತಲಲಿಲ ಗೆೊತಾತಗ್ಲಲಲ ಸರ್ ಕ, ನಾನೊ ತುಂಬಾ ಹುಡುಕೆದ” ಎಂದಳು.
“ಏನ್ ಹುಡುಕೆದ ನಿನ್ ಪ್ಂಡ” ಎಂದು ಎಸ್. ಆಯ್ವ ತಮ್ಮ ಕೆೊೇಪ ಹೆೊರಹಾಕಿದರು.
ಕೆಳಗ್ದದ ಇನಿನಬಬರು ಪ್ೆೇದೆಗಳ ಜೆೊತೆ ವಾಕಿ-ಟಾಕಿಯಲಿಲ ಮಾತಾಡಿ ಆಸಾತೆರಯಂದ ಯಾರೊ ಹೆೊರ ಹೆೊೇಗದ ಹಾಗೆ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳಳಲು
ಹೆೇಳಿದನು.
“ಎಶ್ೆಟೆತಾತಯುತ ಹೆೊೇಗ್?” ಎಂದು ಪ್ೆೇದೆಗೆ ಕೆೇಳಿದನು.
ಪ್ೆೇದೆ ಮ್ತೆತ ತಡವರಸುತಾತ, “ಒಂದ್ ಹತ್-ಹದಿನಯ್ವದ ನಿಮಶ ಆಗ್ರಬೌದು ಸಾರ್” ಅಂದಳು.
ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಗೆ ಇನನಶುೆ ಸಿಟ್ುೆ ಏರ, “ಹತಾತ… ಹದಿನಯಾದ ಸರಯಾಗ್ ಬೆೊಗಳೆ” ಎಂದನು.
ಪ್ೆೇದೆ ಮ್ುಕ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದಳು. “ಒಂದ್ ಹುಡುಗ್ ಕಾಯಕಾುಗಲಾಲ ನಿನಗೆ?” ಅಂತ ಜೆೊೇರು ಮಾಡಿ ಅಲಿಲಂದ ಹೆೊರಳಿ, ವಾರನ
್ ಹೆೊರಗೆ
ಬಂದು ನಿಂತನು. ಮ್ಳೆ ಇನೊನ ಬಿೇಳುತಿತತುತ. ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಗ್ ಹಸಿಯಾಗ್ತುತ. ಅಲಿಲ ನಿಂತು ಆಸಾತೆರಯ ಸುತತ ನೆೊೇಡಿದನು. ಏನೊ
ಹೆೊಳೆಯಲಿಲಲ. ಈ ಮ್ಳೆಯಲಿಲ ಇನನಶುೆ ಪ್ೆೇದೆಗಳನುನ ಕರಸಿ ಅವಳನುನ ಹುಡುಕುವುದು ಬಲು ತೆೊಡಕಿನ ಕೆಲಸವಾಗ್ತುತ. ಅಂಗ್ಯ ಜೆೇಬಿನಲಿಲದದ
ಸಿಗರೆೇಟ್ು ತೆಗೆದು ಹೆೊತಿತಸಿದನು.
ಏನೆೊೇ ಹೆೊಳೆದಂತಾಗ್, ಮ್ತೆತ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ಪ್ೆೇದೆಗೆ “ಅವುಳ ಗೆೇಟ್ ಹೆೊರಗ್ ಹೆೊೇಗ್ದಾದದುರ ನೆೊೇಡಿದಾಯ?”
“ಇಲಾಲ ಸರ್ ಕ. ಅವುಳ ಬಾಗ್ಲಂದ ಹೆೊರಗೆೊೇಗ್ದದನನ ನೆೊೇಡೆದ. ಕತಲಲಿಲ ಎಲೆೊಲ ಬೆೇರೆ ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೆೊೇಗ್ರಬೆೇಕು. ನಾನು ಗೆೇಟ್ ಕಡೆನೆೇ ನೆೊೇಡಾತ
ಇದೆದ. ಯಾರೊ ಹೆೊರ ಹೆೊೇಗೆೊೇದು ಕಾಣಿಿಲಾಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗೆೇಟ್ ಹತರ ಹೆೊೇಗ್ ನೆೊೇಡೆದ. ಯಾರೊ ಇರಲಲ.ಲ ”
ಅವಳ ಮಾತು ಮ್ುಗ್ಯುತಿತದದಂತೆ, ಸುದಾ ಮೇಡಂ ಮಾತಾಡಿದರು, “ನೆೊೇಡಿ ಸರ್ ಕ. ಇದು ಆಸಾತೆರ. ಇಲಿಲ ನಿೇವು ಸಿಗರೆೇಟ್ ಸೆೇದೆೊೇ
ಹಾಗ್ಲಲ”.
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ಅವರ ಮಾತು ಕೆೇಳಿ ಅತತ ತಿರುಗ್ದ ಎಸ್. ಆಯ್ವ, ಒಂದೆರಡು ಕಶಣ ದುರುಗುಟ್ಟೆ ನೆೊೇಡಿ, ಹೆೊರಗೆ ಹೆೊೇದರು. ಮ್ುಂದೆ ಇನೆನಂದೊ ಸಿಗರೆೇಟ್ು
ಸೆೇದುವುದಿಲಲವೆೇನೆೊೇ ಎಂಬಂತೆ ಹಿೇರ ಹಿೇರ ಹೆೊಗೆ ಎಳೆದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ತುಂಡನುನ ಎಸೆದು ಮ್ತೆತ ಒಳಗೆ ಬಂದನು. ಮ್ಳೆಯಲಿಲ ಅರೆ-ಬರೆ
ನೆಂದು ಚೆಂದವಾಗ್ ಕಾಣುತಿತದದ ಮ್ೊವತತರ ಒಳಗ್ನ ಸುದಾ ಮೇಡಂ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು, “ನಿೇವು ಯಾರು?” ಎಂದು ನುಂಗ್ ಹಾಕುವಂತೆ
ಕೆೇಳಿದನು.
ಅವನ ಬಾಯಂದ ಬರುತಿತದದ ಸಹಿಸಲಾಗದ ವಾಸನೆಯಂದ, ಕಯಯನುನ ಮ್ೊಗ್ಗೆ ಅಡ್ ಹಿಡಿದು, “ನಾನು ಈ ವಾರನ
್ ಡಾಕೆರ್” ಅಂದರು
ಸುದಾ.
ಅವರ ಪರತಿಕಿರಯೆ ನೆೊೇಡಿ, ನಾಚಿಕೆಯಾಗ್ ತುಸು ಹಿಂದೆ ಸರದ ಎಸ್. ಆಯ್ವ. “ನಿಮದೇನಾ ಡುಯಟ್ಟ ಇದದದುದ?” ಎಂದು ಕೆೇಳಿದ.
“ಇಲಾಲ. ಡೊಯಟ್ಟ ಇದದದುದ ಇವರದು” ಎಂದು ಇನೆೊನಬಬ ಡಾಕೆರ್ ಕ ಕಡೆ ತೆೊೇರಸಿದರು.
“ಮ್ತೆತ ನಿೇವೆೇನ್ ಇಶ್ೆಟೆತತಲಿಲ ಇಲಿಲ?” ಅದೆೇ ಗಡಸು ದನಿ
“ಏನಾದುರ ಎಮ್ರೆುನಿಿ ಇದೆರ ಕಾಲ್ಟ ಮಾಡು ಅಂತ ನರಿ್ ಗೆ ಹೆೇಳಿದೆದ. ಅವಳು ಕಾಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಹಿೇಗೆಲಾಲ ಆಗ್ದೆ ಅಂದ ತಕಶಣ, ತಡಕೆೊಳೊ ಳಕಾಗೆದ
ಇಲಿಲಗ್ ಬಂದೆ”.
“ಸರ” ಎಂದು ಹೆೊರಳಿದದ ಎಸ್. ಆಯ್ವ. ಮ್ತೆತ ಅವರ ಕಡೆ ತಿರುಗ್, “ನಾವ್ ಬರೆೊೇಕಿಂತ ಮ್ುಂಚೆೇನೆ ಅದೆೇಗ್ ಬಂದಿರ?” ಎಂದನು.
“ನನನ ಮ್ನೆ ಇಲೆಲೇ ಹತರ ಇರೆೊೇದು, ಕಾಾರೆರಿ್ ನಲಿಲ. ಕಾರನಲಿಲ ಬಂದೆ”
“ಒಟ್ನಲಿಲ ಪೊಲಿೇಸೆೊೇರೆ ಲೆೇಟಾಗ್ ಬರೆೊೇದು ಅನಿನ” ಎಂದು ನಕುನು, ಅವರನುನ ನಗ್ಸಲೆಂದು. ಸುದಾ ಅವರು ಯಾವ ಪರತಿಕಿರಯೆಯನೊನ
ಕೆೊಡಲಿಲಲ. ಎಸ್. ಆಯ್ವ. ಸುಮ್ಮನಾದ.
ವಾಕಿ-ಟಾಕಿಯಲಿಲ ಮಾತಾಡುತತ, ಪ್ೆೇದೆಗಳಿಗೆ ಆಸಾತೆರಯ ಸುತತ ಬಾಯಟ್ರ ಹಿಡಿದು ಹುಡುಕಲು ಹೆೇಳಿದನು. ಮ್ಹಿಳಾ ಪ್ೆೇದೆಯನುನ
ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ತಾನೊ ಕೆಳಗ್ಳಿದು ಬಂದು ಕತತಲಿದದ ಜಾಗದಲೆಲಲಾಲ ಹುಡುಕಲು ಮೊದಲುಮಾಡಿದನು.
ಹದಿನಯುದ, ಇಪಾತುತ ನಿಮಶ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ, ಆ ವಾರನ
್ ಸುತತ ಜನ ಜಮಾಯಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದದರು, ಕುತೊಹಲ ತಾಳಲಾರದೆ. ನಡೆದುದೆಲಲ
ಅದಾಗಲೆ ವಾರ್ನಿಂದ ವಾರ್ಗೆ ಹಬಿಬಯಾಗ್ತುತ. ಹದಿಮ್ೊರನೆೇ ಮ್ಂಚದ ಗುಣದ ಬಗೆೆ ಸುದಾ ಮೇಡಂ ಅವರಗೆ ಸಾವಿತಿರ ಪದೆೇ ಪದೆೇ ನೆನಪು
ಮಾಡಿ ಕೆೊಡುತಿತದದಳು. ತನನ ಮಾತು ಕೆೇಳದಿದದರ ಪರಣ್ಾಮ್ ಏನಾಯತು ನೆೊೇಡಿ ಎನುನವಂತೆ ಮಾತಿನಲೆಲೇ ಚುಚುಿತಿತದದಳು. ಅವಳ ಮಾತು
ಕೆೇಳಿ ಸಾಕಾಗ್ ಸುದಾ ಮೇಡಂ ಹೆೊರಡಲು ಅಣಿಯಾದರು. ಹೆೇಗೊ ಅಲಿಲ ಅವರು ಯಾವ ಸಹಾಯವನೊನ ಮಾಡುವ ಸಿತತಿಯಲಿಲರಲಿಲಲ.
ಕೆಳಗ್ಳಿದು ಬಂದು ಕಾರು ನಿಲುಗಡೆಯತತ ನಡೆದರು. ಮ್ಳೆ ಇನೊನ ಬಿೇಳುತಿತತುತ. ಅರದ ಹಾದಿಗೆ ಎದುರಾದದುದ ಎಸ್. ಆಯ್ವ., ಕತತಲನುನ ಸಿೇಳುವ
ಬಾಯಟ್ರ ಹಿಡಿದುಕೆೊಂಡು.
“ಎಲಿಲಗೆ ಹೆೊರಟ್ಟರ ಮೇಡಂ?” ಎಂದು ಕೆೇಳಿದ
“ಮ್ನೆಗೆ. ಏನಾದುರ ಪ್ಾರಬಲಮಾಮ?”
“ಪ್ಾರಬಲಮ್ಮ ಏನ್ ಇಲಾಲ ಬಿಡಿ. ನಿೇವು ಹಾಯಾಗ್ ಮ್ಲೆೊುಳಿಳ. ನಮ್ ನಾಯ ಪ್ಾಡು ಇದದದೆದ”, ಎಂದನು.
ಸುದಾ ಅವರು ಕಾರನತತ ನಡೆದರು. ಎಸ್ ಆಯ್ವ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ. ಕಾರನ ಬಳಿ ಬಂದು, ಲಾಕ್ ತೆಗೆದು ಕಾರು ಹತಿತ, ಹೆೊರಡಬೆೇಕು
ಎನುನವಾಗ, ಹೆೊರಗ್ದದ ಎಸ್. ಆಯ್ವ ತಡೆದು,
“ಒಂದ್ ನಿಮಶ ಮೇಡಂ” ಎಂದು “ಲೆೊೇ ಶಂಕರ” ಅಂತ ಜೆೊೇರಾಗ್ ಒಬಬ ಪ್ೆೇದೆಗೆ ಕೊಗ್ದ. ಪ್ೆೇದೆ ಕಯಯಲಿಲ ಬಾಯಟ್ರ ಹಿಡಿದು ಓಡಿ ಬಂದ.
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“ಮೇಡಂ ಹೆೊೇಗಾತರಂತೆ. ಒಂದಾಿರ ಕಾರ್ ಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡು” ಅಂದ.
“ಸರ ಸರ್” ಎಂದು ಪ್ೆೇದೆ ಬಿೇಳುವ ಮ್ಳೆಯಲೆಲೇ ಕಾರನ ಡಿಕಿು, ಬಾಗ್ಲು, ಎಲಾಲ ತೆಗೆದು ನೆೊೇಡಿದನು. ಅವನು ಸರಯಾಗ್ದೆ ಎನುನವ
ಸೊಚನೆ ಕೆೊಟಾೆಗ, ಎಸ್. ಆಯ್ವ ಹೆೊರಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕೆೊಟ್ೆನು.
ಸುದಾ ಅವರ ಕಯ್ವ ಕಾಲು ಇನೊನ ನಡುಗುತಿತದದವು. ಕಾರನುನ ಶುರುಮಾಡಿ, ಮ್ನೆಯತತ ನಡೆಸಿದರು. ಇತತ ಎಸ್. ಆಯ್ವ. ಪ್ೆೇಶಂಟ್ನುನ
ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಮ್ುಂದುವರೆಸಿದ.
ಮ್ನೆಗೆ ಹೆೊೇಗುವ ದಾರಯಲಿಲ, ಕತತಲಿರುವೆಡೆ ಸುದಾ ಮೇಡಂ ಅವರ ಕಾರು ಗಕುನೆ ನಿಂತಿತು. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಶದ ನಂತರ ಸುದಾ ಮೇಡಂ
ಕೆಳಗ್ಳಿದು ಸುತತ ಮ್ುತತ ನೆೊೇಡಿದರು. ಯಾರು ಇಲಲದನ
ದ ು ಕಾತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡು, ಕಾರನ ಡಾರಯಾರ್ ಕ ಕಡೆಯ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗೆದು, “ಚಿತಾರ” ಅಂತ
ಕರೆದರು.
ಮಲಲಗೆ ಹೆೊರಗ್ಳಿದು ಬಂದಳು ಆ ಪ್ೆೇಶಂಟ್ು! ಅವಳ ಕಣಿುನಿಂದ ನಿೇರು ಇಳಿಯುವುದು ಆ ಜೆೊೇರು ಮ್ಳೆಯಲೊಲ ಕಾಣುತಿತತುತ. ಗೆಳತಿಯನುನ
ಜೆೊೇರಾಗ್ ಅಪ್ಾಕೆೊಂಡರು. ಚಿತಾರಳ ಅಳುವು ಹೆಚಾಿಯತು. ತುಸು ಹೆೊತಾತದ ಮೇಲೆ ತಾವಿರುವ ಸಿತತಿ ನೆನಪ್ಾಗ್, ಅಪುಾಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೆೊಂಡರು.
ಕಾರನಿಂದ ಪರೆೊ ಿಂದನುನ ತೆಗೆದು, “ತೆೊಗೆೊೇ. ಹತುತ ಸಾವಿರ ಇದೆ. ಆದಶುೆ ಬೆೇಗ ಸೆೆೇಶನೆೆ ಹೆೊೇಗು. ಟೆರೇನ್ ಹೆೊರಡೆೊೇದಕೆು ಇನೊನ ಎರಡು
ಗಂಟೆ ಇದೆ. ಅದರಲೆಲೇ ಸೌಮಾಯ ಮ್ನೆ ಅಡೆರಸೊಿ ಇದೆ.” ಅಂದರು ಸುದಾ ಮೇಡಂ.
ಚಿತಾರ

ಪರಿ

ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಳು.

ಅವಳ

ಅಳು

ನಿಂತಿರಲಿಲಲ.

ಸಮಾದಾನ

ಮಾಡಲು

ಅದು

ಸಮ್ಯವೂ

ಆಗ್ರಲಿಲಲ.

“ನೆೊೇಡು, ನಾನ್ ಹೆೊೇಗ್ತೇನಿ. ತುಂಬಾ ಹೆೊತುತ ಇಲೆಲೇ ನಿಂತಿದೆರ ತೆೊಂದೆರಯಾಗುತೆತ. ಯಾವಾದದುರ ಆಟೆೊೇ ಹಿಡೆೊುಂಡು ಹೆೊೇಗು” ಎಂದು
ಸುದಾ ಮೇಡಂ ಅನಿವಾರಯವಾಗ್ ಮ್ನಸುಿ ಬಾರ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು ಅಲಿಲಂದ ಹೆೊರಟ್ರು.
ತುಸು ದೊರ ನಡೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇದ ಚಿತಾರ, ಸಿಕು ಆಟೆೊೇ ಒಂದನುನ ಹತಿತ ಸೆೆೇಶನ್ ತಲುಪ್ದಳು. ಜನರಲ್ಟ ಬೆೊೇಗ್ಯಲೆಲೇ ಕುಳಿತು ಒಂದು
ದಿನದ ನಂತರ ದೊರದ ಮ್ುಂಬಯ್ವ ತಲುಪ್ದಳು. ರೆೇಲಿನಿಂದ ಇಳಿದಾಗ ತುಂತುರು ಮ್ಳೆಯ ನಡುವೆ ಮ್ೊಡಣದಲಿಲ ಸೊರಯ ಮ್ೊಡಿದದ.
ಮ್ಳೆ-ಬೆಳಕಿನಲಿಲ ಮಂದು, ಆಳವಾಗ್ ಉಸಿರೆಳೆದುಕೆೊಂಡು ಗೆಳತಿಯ ಮ್ನೆಯತತ ಹೆಜೆುಹಾಕುತತ ಜನರ ಗುಂಪ್ನಲಿಲ ಮ್ರೆಯಾದಳು.

(ಚಿತ್ರ ಸೆಲೆ: galleryhip.com )

----------------------------------------------------------------------31
ಹೆೊನ್ಲು
ಮಂದಾಣ: http://honalu.net/
ಮಂಚೆ: minche@honalu.net

ನ್ಂಬಿಕೆ

ಆ ಹಳಿಳಯಲಿಲ ಚಿರತೆಯನುನ ಕೆೊಲುಲವ ಗುಂಡಿಗೆ ಇರುವವನೆಂದರೆ ಬಯರಪಾನೆೊಬಬನೆೇ. ಅವನಿಂದ ಮಾತರ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾದಯ ಎಂದು
ಊರನವರೆಲಾಲ ಮಾತಾಡಿಕೆೊಳುಳತಿತದದರು. ಈಗಾಗಲೆೇ ಸಾಕಶುೆ ಕುರ, ಹಸುಗಳನುನ ತಿಂದು, ಇಬಬರ ಜಿೇವವನೊನ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದದ
ಚಿರತೆಯಂದ ಊರನ ಜನರೆಲಲ ಬೆಚಿಿದದರು. ರಾತಿರ ಹೆೊತಿತನ ಮಾತು ಹಾಗ್ರಲಿ, ಹಗಲಿನಲೆಲೇ ಒಂಟ್ಟಯಾಗ್ ಓಡಾಡಲು ಹೆದರಕೆಯಾಗುತಿತತುತ.
ಚಿರತೆಯನುನ ಕೆೊಲಲದಿದದರೆ ಊರನೆನೇ ಬಿಟ್ುೆ ಬಿಡಬೆೇಕಾದ ಪರಸಿತತಿ.
ಆದರೆ ಚಿರತೆಯನುನ ಕೆೊಲುಲವುದಾದರೊ ಹೆೇಗೆ? ಇಲಿಲ ತನಕವೂ ಅದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದುದ ರಾತಿರ ಹೆೊತುತ ಮಾತರ. ಕುರ, ಮೇಕೆಗಳನುನ
ಮ್ುಂದಿಟ್ುೆಕೆೊಂಡು, ರಾತಿರಯೆಲಾಲ ಕಾದು, ಅದನುನ ಬಲೆಗೆ ಬಿೇಳಿಸುವ ಹಳಿಳ ಜನರ ಪರಯತನ ಕಯೊೆಡಿರಲಿಲಲ. ಅವರು ಕಾದು ಕುಳಿತಾಗ ಅದು
ಬರುವುದೆೇ ಇಲಲ. ಯಾವತೊತ ಅದು ಬಂದಿದುದ ಅನಿರೇಕಿಶತವಾಗ್ಯೆೇ. ಅದು ಪರತಿದಿನ ಊರೆೊಳಗೆ ಬರದಿದದರೊ, ಆ ಊರನ
ಸುತತಮ್ುತತಲಿನಲೆಲೇ ಓಡಾಡುವ ಹೆಜೆು ಗುರುತುಗಳು ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಊರ ಹೆೊರಗೆ ಕಾಣಿಸುತಿತದವ
ದ ು. ಈಗ ಇರುವ ಒಂದೆೇ ದಾರಯೆಂದರೆ
ಅದನುನ ಹುಡುಕಿಕೆೊಂಡು ಹೆೊೇಗ್ ಕೆೊಲುಲವುದು. ಹೆೊೇಗುವವರಾರು?
ಒಡೆಯರ ಆಳಿಾಕೆಯಲಾಲಗ್ದದರೆ ಅವರಗೆ ಬೆೇಡಿ, ಸಯನಕರಂದಲೆೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬಹುದಿತುತ. ಇತಿತೇಚಿಗೆ ಊರಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪೊಲಿೇಸ್
ಆಪ್ೇಸರ್ ಕ ಗಳು ಕೆೊೇವಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಡು ನುಗ್ೆ, ತಾವೆೇ ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು ಬಂದಿದದರು. ಚಿರತೆ ಮಾತರ ಸತಿತರಲಿಲಲ. ಸಾಲಾ ದಿನದಲೆಲೇ ಹೆಚಿಿನ
ಪೊಲಿೇಸಿನವರನುನ ಕರೆಸಿ ಚಿರತೆಯನುನ ಕೆೊಲಿಲಸುತೆತೇವೆಂದು ಮಾತು ಕೆೊಟ್ಟೆದದರು. ಆ ಹೆಚಿಿನ ಪೊಲಿೇಸಿನವರು ಬಂದು ಚಿರತೆಯನುನ
ಕೆೊಲುಲವಶೆರಲಿಲ ಅದೆಶುೆ ಜನ, ಪ್ಾರಣಿಗಳು ಬಲಿಯಾಗುತತವೆಯೇ ಎನುನವ ಯೇಚನೆ ಊರನವರಗೆ. ಬಯರಪಾನೆೊಬಬನೆೇ ಚಿರತೆಯನುನ
ಕೆೊಲಲಬಹುದೆಂಬ ಗುಸು ಗುಸು ಮಾತು ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಬಲಪಡೆದು, ಕೆೊನೆಗೆ ಅವನೆೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು ಊರನವರು ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮಲೆಲೇ ತಿೇರಾಮನ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡರು. ಗೌಡರ ಕಿವಿಗೊ ಈ ಮಾತು ಬಿದುದ ಅವರಗೊ ಅದೆೇ ಸರಯೆನಿಸಿತು. ಸರ, ಗೌಡರು ಊರ
ಹಿರಯರನುನ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಬಯರಪಾನ ಬಳಿ ನೆರವು ಕೆೇಳಲು ಹೆೊೇಗುವುದಾಗ್ ತಿೇರಾಮನಿಸಿದರು.
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ಬಯರಪಾನೆಂದರೆ ಸಾಮಾನಯನಲಲ. ಹಳೆಯ ಕುಸಿತ ಪಟ್ು. ಹಿರದಾದ ಆಳು. ಆರಡಿ ಎತತರ, ಅದಕೆು ತಕು ಮ್ಯುಟ್ುೆ. ಅಗಲವಾದ ಕಪುಾ ಮ್ುಕದಲಿಲ
ಅಗಲವಾದ ಹಣ್ೆ. ದಪಾ ಮ್ೊಗು, ಮ್ೊಗ್ನ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲುದಟ್ಟ ಕಾಣದಂತೆ ತುಂಬಿದ ಮೇಸೆ. ಅವನ ಬಿಗುವಿನ ಮ್ುಕ, ನಡೆ ನೆೊೇಡಿದರೆ ಯಾವ
ಕುಸಿತ ಪಯಾಲಾನನಾದರೊ ನಾಚಬೆೇಕು. ಅವನ ತೆೊೇಳುಗಳನುನ ನೆೊೇಡಿದರೆ ಒಂದೆೇ ಕಯಯಂದಲೆೇ ಯಾರನಾನದರೊ ಎತಿತ ಬಿೇಳಿಸಬಹುದೆಂದು
ಅನಿಸುತಿತತುತ. ಸೆೊಂಟ್ಕೆು ಚರಮದ ಪಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೆ, ಚರಮದ ಹೆೊದಿಕೆಯರುವ ಚಾಕುವಂದನುನ ಅದರಲಿಲ ಯಾವಾಗಲೊ ಸಿಕಿುಸಿರುತಿತದನ
ದ ು.
ಅವನ ಮಾತು, ನಡತೆ ಒರಟೆನಿಸಿದರೊ ಯಾವತೊತ ಯಾರೆೊಂದಿಗೊ ಜಗಳವಾಡಿದ ಉದಾಹರಣ್ೆಯರಲಿಲಲ. ಹಾಗೆಯೆೇ ಅವನನುನ ಕೆಣಕುವ
ಸಾಹಸವನೊನ ಯಾರು ಮಾಡಿರಲಿಲಲ. ತನನ ಪ್ಾಡಿಗೆ ತಾನು ತೆೊೇಟ್ ನೆೊೇಡಿಕೆೊಂಡು ಇರುತಿತದನ
ದ ು. ಈ ಊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕುಸಿತ
ಆಡುವುದನೊನ ಬಿಟ್ಟೆದದನು. ನಲವತುತ ದಾಟ್ಟದದರೊ ಮ್ದುವೆಯಾಗ್ರಲಿಲಲ. ಬರಮ್ಮಚಾರಯಾಗ್ರುವುದರಂದಲೆೇ ಅವನಿಗೆ ಹನುಮ್ನಶುೆ
ಶಕಿತಯೆಂದು ಜನ ಮಾತಾಡಿಕೆೊಳುಳತಿತದರ
ದ ು. ಅವನ ಸಾಹಸ ಹೆೇಳುವ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕತೆಗಳು ಹುಟ್ಟೆಕೆೊಂಡಿದದವು. ಆ ಕತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಕೆೇಳಿದಾಗ
ಆತ ಗತಿತನಿಂದಲೆೇ “ಹಾಗೆಲಲ ಏನ್ ಇಲಾಲ” ಎಂದು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತಿತದನ
ದ ು.
ಅಂದು ಗೌಡರು, ಸಂಜೆಯ ಹೆೊತಿತನಲಿಲ ಇಬಬರು ಹಿರಯರನುನ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಬಯರಪಾನ ತೆೊೇಟ್ದ ಮ್ನೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವನ ಚಿಕುಪಾ ಕಟ್ಟೆಸಿದದ
ಮ್ನೆ. ಮ್ಕುಳಿಲಲದ ಅವನ ಚಿಕುಪಾ ಸತುತ ಹೆೊೇದ ಮೇಲೆ ಬೆೇರೆ ಊರನಲಿಲದದ ಬಯರಪಾ ಇಲಿಲ ಬಂದು ತಾತನ ಆಸಿತಯಾದ ಇಪಾತುತ ಎಕರೆ ತೆೊೇಟ್
ನೆೊೇಡಿಕೆೊಂಡಿದದನು. ಮ್ನೆಯ ಜಗುಲಿ ಮೇಲೆ ಹೆೊಗೆಸೆೊಪುಾ ಜಿಗ್ಯುತತ ಯಾವುದೆೊೇ ಲೆಕು ನೆೊೇಡುತತ ಕುಳಿತಿದದನು ಬಯರಪಾ. ಅವನ ಪಕುದಲಿಲ
ಅವನ ಮ್ನೆಯ ಆಳು ನಾಗಪಾ ಇದದನು. ದೊರದಿಂದಲೆೇ ಗೌಡರು ಬರುವುದನುನ ನೆೊೇಡಿ, ಹೆೊಗೆಸೆೊಪುಾ ಉಗುಳಿ, ಅವರನುನ
ಬರಮಾಡಿಕೆೊಳಳಲು ಕೆಳಗ್ಳಿದು ಬಂದನು. ಒಬಬರಗೆೊಬಬರು ನಮ್ಸಾುರ ಹೆೇಳಿ, ಮ್ನೆಯ ಜಗುಲಿಯ ಮೇಲೆೇಯೆ ಕುಂತರು. ಬಂದವರಗೆ
ಕುಡಿಯಲು ಎಳೆನಿೇರು ಕೆೊಚಿಿ ತರಲು ನಾಗಪಾ ಹೆೊೇದನು. ಬಯರಪಾನ ಸಿತತಿಗತಿ ವಿಚಾರಸಿದ ಮೇಲೆ, ಗೌಡರು ಬಂದ ವಿಶಯ ಹೆೇಳಲು
ಮೊದಲುಮಾಡಿದರು.
ಚಿರತೆಯ ಕಾಟ್ದ ವಿವರಗಳನುನ ಮ್ುನುನಡಿಯಾಗ್ ಹೆೇಳಿ, ನಂತರ ಊರನ ಜನರಗೆ ಅದರಂದ ಊಂಟಾಗ್ರುವ ಹೆದರಕೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದರು.
ಈ ಎಲಲ ವಿಶಯವನೊನ ತಿಳಿದಿದದ ಬಯರಪಾ ಗೌಡರ ಮಾತಿಗೆ ಹೌದು ಎನುನವ ರೇತಿಯಲಿಲ ತಲೆಯಾಡಿಸುತಿತದದನು. ಗೌಡರು ಚಿರತೆಯ
ಉಪಟ್ಳಕೆು ಕೆೊನೆಯಾಗಲೆೇಬೆೇಕೆನುನವುದನುನ ಬಯರಪಾನಿಗೆ ಮ್ನದಟ್ುೆ ಮಾಡಿರುವುನುನ ನಿಕಿು ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಮ್ನದಲಿಲದದ ಮಾತು
ಹೆೊರತೆಗೆದರು.
“ಆ ಚಿರತೆನಾ ಕೆೊಲೆಲೆ ದಾರಯಲಲ ನೆೊೇಡು ಬಯರಪಾ. ಏನಂತಿೇಯಾ?”
“ಹೌದು ಗೌಡೆರ. ನಿೇವ್ ಹೆೇಳೊ ೇದ್ ಸರ. ಅದನನ ಹಂಗೆೇ ಬಿಟೆರ ಇನುನ ಎಶ್ೆ ಜಿೇವ ಹೆೊೇಗಾತವೇ”
“ಅಲಾಾ ಮ್ತೆತ? ಅದಕೆು ನಿನ್ ಹತರ ಬಂದಿರೆೊೇದು ನೆೊೇಡು” ಅಂದರು ಗೌಡುರ. ಅಲಿಲೇ ತನಕ ಗೌಡರ ಯಾವ ಮಾತಿಗೊ ಯೇಚಿಸದೆ ಸುಮ್ಮನೆ
ತಲೆಯಾಡಿಸುತಿತದದ ಬಯರಪಾ, ಈ ಮಾತು ಕೆೇಳಿ ಚುರುಕಾದನು. ನನ್ ಹತರ ಯಾಕ್ ಬಂದುರ, ನಾನೆೇನ್ ಮಾಡಬಲೆಲ ಅನೆೊನೇ ಕೆೇಳಿಾಗಳು
ತಟ್ೆನೆ ಅವನ ಮ್ನಸಿಿನಲಿಲ ಬಂದು ಹೆೊೇದವು. ಗೌಡರನೆನೇ ದಿಟ್ಟೆಸಿ ನೆೊೇಡುತಿತದ,ದ “ಮ್ುಂದೆ ಹೆೇಳಿ” ಎನುನವ ರೇತಿಯಲಿಲ. ಗೌಡರು ಅವನ
ಮ್ುಕದ ಬಾವನೆಗಳನುನ ತಿಳಿದು, ಮಾತು ಮ್ುಂದುವರೆಸಿದರು.
“ನಮ್ ಸಿೇಮನಾಗ್ ಆ ಚಿರತೆ ಕೆೊಲೆೊಲೇ ಗುಂಡಿಗೆ ನಿನಗ್ ಬಿಟೆರ ಇನಾಯರಗ್ದೆ ಹೆೇಳು?” ಎಂದು ಅವನ ಉತತರಕಾುಗ್ ಮಾತನುನ ಅಲಿಲಗೆೇ
ನಿಲಿಲಸಿದರು.
ಗೌಡರ ಮಾತಿನ ಹುರುಳು ಬಯರಪಾನಿಗೆ ತಕಶಣ ಗೆೊತಾತಯತು. ಏರು ದನಿಯಲಿಲ ಉದೆರಸಿದನು, “ನಾನಾ?!” ಎಂದು. ಕನಸು
ಮ್ನಸಿನಲಿಲಯೊ ಅವನು ಈ ಮಾತನುನ ನಿರೇಕಿಶಸಿರಲಿಲಲ. ಬೆರಗು, ಗೆೊಂದಲ, ಗಾಬರ ಎಲಲ ಒಟ್ಟೆಗೆ ಆಗ್ ಅವನ ಎದೆಬಡಿತ ಹೆಚಾಿಯತು.
ಒಪ್ಾಗೆ ಇಲಲದ ಅವನ ದನಿ ಕಂಡ ಗೌಡರು, ಅವನನುನ ಒಪ್ಾಸಲು ಮ್ುಂದಾದರು. ಈ ಕೆಲಸವನುನ ಅವನೆೊಬಬನೆೇ ಮಾಡಬಲಲನೆಂದು ಅವರಗೆ
ಮ್ನವರಕೆಯಾಗ್ತುತ.
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“ಹೌದು ಬಯರಪಾಣು. ನಿೇನೆೇ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಹಳಿಳ ಜನ ಎಲಾಲ ನಿನೆನೇ ನಂಬಕಂಡವೆರ. ಬೆೇಕಿದೆರ ಈರಯಯನೆೊೇರೆನ ಕೆೇಳು” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಜೆೊತೆ
ಬಂದಿದದ ಹಿರ ತಲೆಯೆಡೆಗೆ ನೆೊೇಡಿದರು.
“ಹೌದು ಬಯರಪಾ. ಈಗೆ ನಿೇನೆೊಬೆನೇ ನಮ್ಗ್ ದಿಕುು” ಎಂದರು ಈರಯಯನವರು.
ಬಯರಪಾ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಕಿ ಯೇಚಿಸುತಾತ ಕುಳಿತ. ಎಶ್ೆಟೆತಾತದರೊ ಮಾತಾಡಲಿಲಲ. ಗೌಡರೆೇ ಅಲಿಲ ತುಂಬಿದದ ಮೌನ ಮ್ುರದರು,
“ಬಯರಪಾ, ನನ್ ಕೆೈಲಿ ಆಗುತಾತ ಅಂತ ಅನೆೊುೇಬೆೇಡಾ. ನಿನ್ ಶಕಿತನಾಗೆ ನಂಗ್ ಪೂರತ ನಂಬಿಕೆ ಅದೆ. ನಿೇನ್ ಈ ಕೆಲ್ಟಿ ಮಾಡೆೇ ಮಾಡಿತೇಯಾ.
ನಿನೆಗ್ರೆೊೇ ಗುಂಡಿಗೆ ಮ್ುಂದೆ ಆ ಚಿರತೆ ಯಾವ್ ಮ್ಹಾ ಬಿಡು.” ಎಂದು ಅವನನುನ ಹುರದುಂಬಿಸುವ ಮಾತನಾಡಿದರು.
“ಅದು ಹಂಗಲಾಲ ಗೌಡೆರ” ಎಂದು ಮಾತನುನ ಅರದಕೆುೇ ನಿಲಿಲಸಿದ ಬಯರಪಾ.
ಅಶೆರಲಿಲ ಗೌಡರು ಮ್ುಂದೆ ಬಂದು, ಅವನ ಕಯ್ವ ಹಿಡಿದು ಬೆೇಡಿಕೆೊಂಡರು, “ಬಯರಪಾ. ನಿೇನೆೇ ದಿಕುು ಅಂತಾ ಬಂದಿದಿೇವಿ. ನಿೇನು ಇಲಾಲ
ಅಂದೆರ ನಮೆ ಊರು ಬಿಡೆೊದೆೊಂದೆ ದಾರ”.
ಗೌಡರ

ಮಾತಿನಿಂದ ಬಯರಪಾನಿಗೆ

ಕಟ್ಟೆಹಾಕಿದಂತಾಯತು.

ಆದರೊ ತಕಶಣ

ಒಪ್ಾಕೆೊಳಳಲು

ಅವನ

ಮ್ನಸುಿ

ಹಿಂಜರಯತು.

“ಗೌಡೆರ, ನಾನ್ ಒಂದ್ ಗಳಿಗೆ ಯೇಚೆನ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ತಿಳಿಸಾಲ?”
ಈಗ ಗೌಡರಗೊ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಇಲಲ ಎನನಲು ಆಗಲಿಲಲ. “ಸರ ಬಯರಪಾ. ನಾವು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಬರತೇವಿ. ನಿೇನ್ ಒಪೊುಂಡೆೇ ಒಪೊುತಿೇಯಾ
ಅಂತ ನಂಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಅದೆ” ಎಂದರು.
ಆ ರಾತಿರ ಬಯರಪಾ ಸರಯಾಗ್ ನಿದೆದ ಮಾಡಲಿಲಲ. ಬೆಳಗು ಹರಯುವ ಮ್ುಂಚೆಯೆೇ ಎದುದ ಕೊತಿದದ. ಚಿಂತೆ ಅವನನುನ ಕಾಡುತಿತುತ. ಬೆಳಗು
ಮ್ೊಡುವ ಹೆೊತಿತಗೆ ಮ್ನೆ ಗುಡಿಸಲು ಬಂದ ಆಳು ನಾಗಪಾ, ಆಗಲೆೇ ಎದುದ ಕುಂತಿದದ ತನನ ಸಾಾಮಯನುನ ನೆೊೇಡಿ ಬೆರಗಾದನು. ತನನ ಸಾಾಮ
ಅಶುೆ ಬೆೇಗ ಎದದದುದ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪ್ರಲಿಲಲ.
“ಯಾಕ್ ಸಾಮಾಯರೆ, ಇಶುೆ ಲಗು ಎದಿದೇರ?” ಎಂದ.
ಬಯರಪಾನಿಗೆ ನಾಗಪಾ ಇಪಾತುತ ವರುಶಗಳಿಂದ ಪರಚಯ. ಪರಚಯಕಿುಂತ ಗೆಳೆತನ ಅನನಬಹುದು. ಅವನಿಗ್ಂತ ಸುಮಾರು ಇಪಾತುತ ವರುಶ
ದೆೊಡ್ವನು. ನಂಬಿಕಸತ ಆಳು. ಯಾವತೊತ ಬಯರಪಾನ ಹಿತ ಕಾಪ್ಾಡುವವನು. ಬಯರಪನ ಚಿಕುಪನ ಕಾಲದಿಂದಲೊ ಅವರ ತೆೊೇಟ್ದಲಿಲ
ಕೆಲಸಮಾಡುತಿತದದನು. ಹಿೇಗಾಗ್ ಅವರಬರಲಿಲ ಆತಿೇಯತೆ ಬೆಳೆದಿತುತ. ತನನ ಚಿಂತೆಯನುನ ಅವನ ಬಳಿ ಹೆೇಳಿಕೆೊಳಳಲು ಯಾವ ಮ್ುಜುಗರವೂ
ಈಗ ಉಳಿದಿರಲಿಲಲ.
“ನಾಗಪಾ, ನಿನ್ ಹತರ ಒಂದ್ ವಿಶ್ಾಯ ಹೆೇಳಬೆೇಕಿತುತ”
“ಏನ್ ಸಾಮಾಯರೆ?”
“ನಿನೆನ ಗೌಡುರ ಬಂದಿದರಲಾಲ… ಅದೆೇ… ನಂಗ್ ಚಿರತೆ ಕೆೊಲುಲ ಅಂತ ಹೆೇಳೊ ೇಕೆ. ನಿಂಗೆೇನ್ ಅನುಿತೆತ?”
“ಅದೆೇನ್ ಮ್ಹಾ ಕೆಲಸ ಬಿಡಿ ಸಾಮಾಯರೆ. ಕುಸಿತನಾಗ್ ನಿೇವ್ ಜಟ್ಟೆಗಳನಾನ ಎತಿತ ಒಗದಂಗ್ ಆ ಚಿರತೆನಾ ಒಂದ್ ಏಟೆೆೇ ಮ್ುಗುಸಿತೇರ”.
ಅವನ ಮಾತು ಕೆೇಳಿ ಚಿಂತೆಯಲೊಲ ಬಯರಪಾನಿಗೆ ನಗು ಬಂತು. “ಅದೆೇ ವಿಶ್ಾಯನ ನಿನ್ ಹತರ ಹೆೇಳಬೆೇಕು” ಎಂದು ಮಾತು ಮ್ುಂದುವರೆಸಿದನು.
ನಾಗಪಾ ಅಲೆಲೇ ಕುಂತು ಕಿವಿಗೆೊಟ್ುೆ ಕೆೇಳಿದ.
“ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೊ ಯಾವ್ ಕುಸಿತ ಪಯಾಲಾನನೊ ಅಲಾಲ. ಯಾರನೊನ ಎತಿತ ಹಾಕಿಲಲ. ”
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ನಾಗಪಾನಿಗೆ ಗೆೊಂದಲವಾಯತು. “ಏನ್ ಹಂಗಂದೆರ?” ಎಂದು ಕೆೇಳಿದನು.
“ಹೆೇಳಿತೇನಿ ಕೆೇಳು. ಇಪಾತುತ ವರಶದ್ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮಪಾನ ಜೆೊತೆ ಇಲಿಲಂದ ತುಂಬಾ ದೊರದಲಿಲರೆೊೇ ಮ್ಂಗೊಳರನಲಿಲದೆದ. ನಾನ್ ತುಂಬಾ
ಚಿಕೆೊುನಿದಾದಗ ಅಮ್ಮ ಸತತಹೆೊೇದಳಂತೆ. ಮ್ಂಗೊಳರನಲಿಲ ಯಾವದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಕುತ ಅಂತ ಅಪಾ ನನ್ ಕರಕೆೊಂಡು ಅಲಿಲಗೆೇ ಹೆೊೇದನಂತೆ. ನಂಗ್
ಯಾವುದ ನೆನಪ್ಲಲ. ನಾನು ಅಲೆಲೇ ಬೆಳದೆ, ಅಪಾನ ಹಂಗೆ ಎತತರಕೆು, ದಪಾಗೆ. ನಾನೊ ಅಲೆಲೇ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕೆೊುಂಡೆ. ಮ್ದುವೆನೊ ಆದೆ.
ಆದೆರ ಏನ್ ಮಾಡೆೊೇದು, ಒಂದ್ ವರಶಕೆುೇ ಅವಳು ಯಾವನ್ ಜೆೊತೆನೆೊೇ ಓಡ್ಡ ಹೆೊೇದುಳ. ಇಲಿಲ ಚಿಕುಪಾ ಸಾಯೇದಕೊು, ಅಲಿಲ ಅಪಾಂಗೆ ಲಕಾಾ
ಹೆೊಡಯೇದಕೊು ಸರಯಾಯುತ ನೆೊೇಡು. ಕುಡದೊ ಕುಡದೊ ಆರೆೊೇಗಯ ಹಾಳ್ ಮಾಡೆೊುಂಡ. ಚಿಕುಪಾ ಸತ್ತ ವಿಶ್ಾಯ ನಮ್ಗ್ ಗೆೊತಾತಗ್ , ಇಲಿಲ
ತೆೊೇಟ್ ನೆೊೇಡೆೊುಳೊ ಳದಕೆು ಯಾರೊ ಇಲಾಲ ಅಂತ ಅಪಾ ನಂಗೆ ಇಲಿಲ ಹೆೊೇಗು ಅಂತ ಹೆೇಳಿದುರ. ಊರು ಹೆೊಸದು, ಯಾರನೊನ ನಂಬೆೇಡ,
ನಿನ್ ಎಚಿರಕೆಯಲಿಲ ನಿೇನಿರು ಅಂತ ಹೆೇಳಿ ಅವನೊ ಸತ್ತ ಹೆೊೇದ. ಅವ್ನ ಮ್ಣು ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಿೇದಾ ಇಲಿಲಗ್ ಬಂದೆ.
ಅಪಾ ಹೆೇಳಿದ್ ಮಾತು ನಂಗೆ ಹುಳದಂಗೆ ತಲೆೇಲಿ ಕೆೊರೇತಾ ಇತುತ. ಊರು ಹೆೊಸದು, ಜನ ಹೆೊಸಬುರ, ಕೆಲಸ ಹೆೊಸದು. ಯಾರನೊನ
ನಂಬೆೊಹಂಗ್ಲಲ. ಅದಕೆುೇ ಯಾರ್ ಕ ಹತಾರನೊ ಹೆಚ್ಿ ಮಾತಾಡಿತರಲಿಲಲ . ನನ್ ಎಚಿರಕೆಲಿ ನಾನ್ ಇದಾರಯುತ ಅಂತ ಒಂದ್ ದೆೊಡದ ಚಾಕು ತಂದೆ.
ನನ್ ಆಕಾರ ನೆೊೇಡಿ, ಕುಸಿತ ಪಯಾಲಾನಾ ಅಂತ ನಿೇನೆೇ ಕೆೇಳೆದ. ನಾನೊ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೊಂ ಅಂದೆ. ನಿೇನ್ ಅದನೆನೇ ಸತಯ ಮಾಡಿ
ಊರೆೊೇರಗೆಲಲ ಹೆೇಳಿ, ಎಲೊರ ನಂಗೆ ಹೆದರೆೊೇಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದುರ. ನಂಗೊ ಒಂತರಾ ಕುಶಿಯಾಯುತ. ನಾನೊ ಅದನೆನೇ ಮ್ುಂದವರಸೆದ.
ಎಲುರಗೊ ಕಾಣ್ೆೊೇ ತರಾ ಚಾಕು ಸಿಕುಸಕೆೊಂಡ್ಡ ಓಡಾಡಿತದೆದ.”
ಅವನ ಮಾತನುನ ತಡೆದು ನಾಗಪಾ ಕೆೇಳಿದ, “ಅಂದೆರ ನಿೇವು ಯಾವತೊತ ಕುಸಿತ ಆಡೆೇ ಇಲಾಾ?”
ಬಯರಪಾ ನಕುು ಹೆೇಳಿದ “ಕುಸಿತ ಆಡೆೊೇರನೊನ ನಾ ಸರಯಾಗ್ ನೆೊೇಡಿಲಲ ನಾಗಪಾ”.
“ಹೌದಾ!” ನಾಗಪಾ ಗೆೊಂದಲಕೆು ಬಿದದನು. “ನಿೇವು ಕುಸಿತ ಪಯಾಲಾನ ಅನೆೊುಂಡು, ಅಶೆ ಜನಕ್ ಹೆೊಡಾದಕಿದಿೇರಾ, ಇಶೆ ಜನಕ್ ಹೆೊಡಾದಕಿದಿೇರಾ
ಅಂತ ಕತೆ ಕಟ್ಟೆ ಊರೆೊೇರೆೆಲಾಲ ಹೆೇಳಿಬಿಟ್ಟೆೇನಲಾಲ ಸಾಮಾಯರೆ?”
“ನಿೇನ್ ಹೆೇಳಾದಗ ನಾನೊ ಉಬಿಬದೆದ. ಆದೆರ ಈಗ ಅದೆೇ ಮ್ುಳು ಆಗೆೈತೆ. ಚಿರತೆ ಹೆೊಡಯೇದ್ ಹಂಗ್ರಲ, ಹೆಗೆಣ ಕೊಡ ಹೆೊಡಯೇ ದರಯ ನಂಗ
ಇಲಾಲ”.
“ಬುಡಿ ಸಾಮಾಯರೆ, ನಿಮ್ಗ್ ಅದೆಶ್ೆ ಶಕಿತ ಅದೆ. ನಿೇವು ಈಗೊಲ ಮ್ನಸ್ ಮಾಡುದೆರ ಆ ಚಿರತೆನಾ ಹೆೊಡಿಬೌದು.”
“ಶಕಿತ ಇರೆೊೇದು ಮ್ಯ್ವ ನಾಗಲಾಲ ನಾಗಪಾ, ಮ್ನಸಿಿನಾಗೆ. ನನ್ ಕಯಲ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗುಲಲ ಅಂತ ನಂಗ್ ಗೆೊತುತ ” ಎಂದು ನಿಟ್ುೆಸಿರು ಬಿಟ್ೆನು.
ತುಸು ಹೆೊತತ ಮೌನದ ಮೇಲೆ, ನಾಗಪಾ ಕೆೇಳಿದನು, “ಈಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿತೇರ ಸಾಮಾಯರೆ?”
“ನಾನೊ ರಾತಿರಯೆಲಾಲ ಯೇಚಿಸೆದ. ಊರೆೊೇರೆಲಲ ನನ್ ನಂಬೆೊುಂಡು ಕುಂತಾರೆ. ನಾನು ಇರೆೊೇ ಸತಯ ಹೆೇಳಿದೆರ, ನಂಗ್ ನಾಳೆ ಈ ಊರಲಿಲ
ಓಡಾಡೆೊೇಕು ಕಶೆ ಆಗಬೌದು. ಎಲೊರ ನನನ ಹಿೇಯಾಳಿಸಾತರೆ. ನನಗ ದೆೈರಯ ಇಲಾಲ ಅಂತ ಗೆೊತಾತದೆರ, ಇವತುತ ನನಗ್ ಹೆದರೆೊೇರೆಲಲ ನಾಳೆ
ನನಗ್ ಕೆೇಡ್ಡ ಮಾಡೌಬದು. ನನಗಾದೊರ ಯಾರ್ ಕ ಇದಾರೆ ಕಾಪ್ಾಡೆೊೇಕೆ? ಆದೆರ ಸತಯ ಹೆೇಳಿದದೆರ ಚಿರತೆ ಕೆೊಲೆೊಲದಕ್ ಹೆೊೇಗೆಬೇಕಾಗುತೆತ. ಗೌಡರಗೆ
ಇಲಾಲ ಅನೆೊನೇಕಾಗುಲಲ. ಹೆೊೇಗೆೊಲಲ ಅಂತ ಕಡಿ್ ತುಂಡ ಮಾಡದಂಗೆ ಹೆೇಳಿದೊರ, ನನಗ್ ಈಗ್ರೆೊೇ ಮ್ರಾಯದೆ ಮ್ುಂದೆ ಇರುಲಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿಲ
ತಿಳಿೇತಿಲಲ.”
ಮ್ತೆತೇ ಮೌನ. ನಾಗಪಾನ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿದುಕೆೊಳಳಲು ಅವನನೆನೇ ಕೆೇಳಿದ ಬಯರಪಾ. “ನಿೇನೆೇ ಹೆೇಳು ನಾಗಪಾ. ಯಾವುದ ಸರ? ಜನಗಳ ಕಣುಲಿಲ
ಸಣುವನಾಗ್ ಕೆೊನೆವರೊೆ ಇದುದಬಿಡಾಲ, ಇಲಾಲ ಚಿರತೆ ಕಯಯಲ್ಟ ಸತುತ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸೆೊುಳಾಳ?”
ನಾಗಪಾ ತುಸು ಹೆೊತುತ ಯೇಚಿಸಿ, “ನಂಗ್ ಗೆೊತಾತಯತಲಾಲ ಸಾಮಾಯರೆ, ನಿಮ್ ಮಾತಿಗೆ ಮ್ೊಕ ಆಗ್ೇನಿ.” ಅಂದ.

----------------------------------------------------------------------35
ಹೆೊನ್ಲು
ಮಂದಾಣ: http://honalu.net/
ಮಂಚೆ: minche@honalu.net

ನಾಗಪಾ ಇಡಿೇ ದಿನ ಅದೆೇ ಗುಂಗ್ನಲಿಲ, ತನನ ಕೆೊೇಣ್ೆ ಬಿಟ್ುೆ ಹೆೊರಬರಲಿಲಲ. ಸಂಜೆಯಾಯತು. ಗೌಡುರ ನಿನೆನ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಅದೆೇ ಸಮ್ಯಕೆು
ಅವನ ಮ್ನೆಗೆ ಬಂದರು. ಗೌಡರು ಬಂದ ವಿಶಯ ತಿಳಿಸಲು ಬಯರಪಾನ ಕೆೊೇಣ್ೆಗೆ ನಾಗಪಾ ಬಂದ.
“ಗೌಡುರ ಬಂದುರ ಸಾಮಾಯರೆ. ಏನ್ ಹೆೇಳಿತೇರ?”
ಬಯರಪಾ ತನನ ಕುರಿಯಂದ ಎದುದ, ಪಕುದಲಿಲಟ್ಟೆದದ ಚರಮದ ಪಟ್ಟೆಯನುನ ಸೆೊಂಟ್ಕೆು ಸುತಿತ, ಅದರಲಿಲ ಚಾಕು ಸಿಕಿುಸಿ, ಚಿರತೆಯನುನ ಹುಡುಕಲು
ಹೆೊರಟ್ು ನಿಂತ. ತನನ ಸಾಾಮಯ ತಿೇರಾಮನ ಕಂಡು ನಾಗಪಾನ ಕಣುುಗಳು ತೆೇವಗೆೊಂಡವು.

(ಚಿತ್ರಸೆಲೆ: kolkatasayantanc.blogspot.in )
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