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ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು 
ಸುಮಾರು ಎರಡೋವರೆ ವಷ್ಷದ ಹಂದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೆರೀಣುಕಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಅವರು ನನಗೆ 

ಕರೆ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡರು. ನಾನು ಭಾರತವಾಣಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಜ್ಾನಕೆೋರೀಶ 
ಯರೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನುನು ತಿಳದುಕೆೋಂಡಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ದಿ. ಎಲ್  ಆರ್  ಹೆಗಡೆಯವರ 
ಅಪ್ಕಟಿತ ಜಾನಪದ ಸಂಗ್ಹಗಳ ಹಸ್ತಪ್ತಿಗಳನುನು ಗಮನಿಸಬಹುದೆರೀ ಎಂದು ಕೆರೀಳದರು. 

ನಾನು 1990-92ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶರಸಿಯಲ್ಲಿದಾ್ದಗ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಶ್ರೀ ಎಲ್  ಆರ್  
ಹೆಗಡೆಯವರನುನು ಬಸ್  ನಿಲಾ್ದಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದೆ್ದ. ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಧೆೈಯ್ಷ ಇರದವನಾಗಿದೆ್ದ. ಈಗ 
ಅವರ ಅಪ್ಕಟಿತ ಸಂಗ್ಹವೆರೀ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳದಾಗ ಕುತೋಹಲ ಹೆಚಾಚಾಯಿತು. ಶ್ರೀಮತಿ ರೆರೀಣುಕಾ 
ಭಟ್  ಅವರ ಮನೆಗೆರೀ ಹೆೋರೀದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರ ಸಂಗ್ಹವನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಅಚಚಾರಿಯಾಯಿತು. 
ಅದಾಗಲೆರೀ ಶ್ರೀ ಎಲ್  ಆರ್  ಹೆಗಡೆಯವರು 83 ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಪ್ಕಟಿಸಿದ್ದವರು. ಆದರೋ ಇಷೆ್ಟಲಲಿ 
ಉಳದುಕೆೋಂಡಿದ್ದವು! 

ಈಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಸಂಗ್ಹಗಳನುನು ಒಂದು ಸರಣಿಯಾಗಿ, ಮುಕ್ತ ಮಾಹತಿಯಾಗಿ 
ಪ್ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನುನು ಕ್್ಯರೀಟಿವ್  ಕಾಮನ್ಸ್  ಹಕ್ಕಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಕಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ 
ಮುದಿ್ತ ಪ್ತಿಗಳನುನು ಯಾವುದೆರೀ ಆಸಕ್ತರು ಯಾವ ಅನುಮತಿಯೋ ಇಲಲಿದೆ, ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯರೀ 
ಮುದಿ್ಸಬಹುದು! 

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆರೀಂದ್ರ ಸಕಾಕಾರದ `ಭಾರತವಾಣಿ’ ಯರೀಜನೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಕಾರದ `ಕಣಜ’ 
ಯರೀಜನೆಗೆ, ಇನಾನಾವುದೆರೀ ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಜಾಲತಾಣಕೆಕಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಗಳನುನಾ 
ನರೀಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 

ಜಾನಪದ ಸಾಹತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗುವ ಮಾತಿರಲ್, ಇದು್ದದನುನು ಹೆರೀಗಾದರೋ ಮಾಡಿ 
ಉಳಸಿಕೆೋಳುಳುವ ಕಾಲ ಈಗ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕತೆ, ನಗರಿರೀಕರಣದ ಪ್ಭಾವದಿಂದ ಭಾಷೆ - 
ಲ್ಪಿ - ಪರಂಪರಾಗತ ಅರಿವು ಎಲಲಿವೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತಿ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನುನು 
ಉಳಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನುನು ಪ್ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ಓದುಗರು 
ಗಮನಿಸಬೆರೀಕ್ದೆ. 

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅಕ್ಷರಜೊರೀಡಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ, ಮುಖಪುಟ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಫೆರೀಸ್ ಬುಕ್  
ಮಿತ್ರಲೊರೀಕಕೆಕಿ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಡಿಜಿಟಲ್  ಜನಪದವು ಪರಂಪರಾಗತ 
ಜನಪದವನುನಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು, ಅದರಲೂಲಿ ಹಲವು ಯುವ ವಯಸಕಿರೆರೀ ಈ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹ ಜಿರೀವನುಮುಖಿ ಯುವಸಮುದಾಯ 
ವಿಸಾ್ತರವಾಗಲ್ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸುತೆ್ತರೀವೆ. 

ಮುಕ್ತಮಾಹಿತಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜೆಜೆ ಇಡುವ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮದ ಘೂರೀಷವಾಕ್ಯವನುನಾ ಬೆಂಬಲ್ಸುವ 
ಎಲಲಿರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 

- ಬೆರೀಳೂರು ಸುದಶಕಾನ ಮತು್ತ ಕೃಷ್ಣನ್  
ಜುಲೆೈ 2019 
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ಸಂಗಾ್ರಹಕರ ಮಾತು

ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಾದ ಡಾ|| ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆಯವರು ಕನನುಡ 
ಜಾನಪದ ಸಾರಸ್ವತಲೆೋರೀಕದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂತಿ್ಷ ಜರೀವನವನುನು  
ಉತ್ತರ ಕನನುಡದ ನಶಸಿಹೆೋರೀಗುತಿ್ತರುವ ಜಾನಪದ ಸಂಪತ್ತನುನು ಸಂಗ್ಹ, ಉಳಸುವ 
ಕಾಯ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡಿದ್ದರು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಪ್ಕಟಿಸಿದ, 
ತಮ್ಮ ಕೆೋನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೆರೀ ಬರೆದ- ‘ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಷದ ನೆನಪುಗಳು’ 
ಗ್ಂಥವನುನು ಓದಿದರೆ ಜಾನಪದ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಪೂವ್ಷ ಸಾಧನೆಯ, ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳ 
ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿರುವಾಗ ಪ್ಕಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೋ ಅವರೆರೀ ಬರೆದ 
ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪೂಣ್ಷ ಪಿರೀಠಿಕೆಗಳು, ಮುನುನುಡಿಗಳು ಜಾನಪದ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಳವಾದ 
ಅಧ್ಯಯನವನುನು ಎತಿ್ತ ತೆೋರೀರಿಸುತ್ತವೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಶೆಲಿರೀಷಣೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೋ 
ಶಾಲಿಘನಿರೀಯ. ಉತ್ತರ ಕನನುಡದ ಬುಡಕಟು್ಟ ಜನಾಂಗಗಳ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು 
ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂಶೆೋರೀಧನಾ ಪ್ಬಂಧಗಳು, ಭಾಷಣಗಳು, ಜಾನಪದ ಲೆರೀಖನಗಳು 
ಉಲೆಲಿರೀಖನಿರೀಯ.

ಜಾನಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೆೋತೆಗೆ ಹೆೋರೀಮಿಯರೀಪಥಿ, ಆಯುವೆರೀ್ಷದ, ಹಳಳುಯ ಚಿಕ್ತಾಸ್ 
ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಕೋಡ ಅಪಾರ ಜ್ಾನ ಮತು್ತ ಅನುಭವಗಳನುನು ಪಡೆದುಕೆೋಂಡಿದ್ದರು. 
ಸಾವಿರಾರು ರೆೋರೀಗಿಗಳು ಇದರ ಲಾಭವನುನು ಪಡೆದುಕೆೋಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಉಚಿತವಾಗಿ 
ಔಷಧಿಗಳನುನು ಕೆೋಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೆೈಖರಿಯನುನು ನೆೋರೀಡಿದಾಗ ಇಂಗಿಲಿರೀಷಿನ 
‘One man army’ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ನಾಲುಕಿ ಮಕಕಿಳು ರೆರೀಣುಕಾ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಸುನಂದಾ ಹಾಗು ಸವಿತಾ. ನಾವು 
ಚಿಕಕಿವರಿರುವಾಗ, ‘‘ಯಾಕಪಾಪಾ ಈ ಹಳಳುಗರ ಹಾಡು, ಕಥೆ, ಸಾಹತ್ಯಗಳನಾನುದರೋ 
ಸಂಗ್ಹಸುತಾ್ತರೆೋರೀ’’ ಏನೋ ಪ್ಯರೀಜನವಿಲಲಿದ ಉಪಯರೀಗವಿಲಲಿದ ಕೆಲಸವೆಂದೋ, 
ವೆರೀಳ  ೆ ಹರಣವೆಂದೋ ಅನಿನುಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸಂಗ್ಹಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವನಾನುದರೋ ಉಳಸಬೆರೀಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೆೋಡಗಿದಾಗ 
ಇದೆಷು್ಟ ಕಷ್ಟತರವಾದ, ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವೆಂದು ತಿಳಯಹತಿ್ತದೆ. Absent minded 
professor ಆದರೋ ಜಾನಪದ ವಿಷಯಗಳನುನು ಸಂಗ್ಹಸುವಾಗ ಹೆರೀಳದವರ ಹೆಸರು, 
ಬರೆಸಿಕೆೋಂಡ ದಿನಾಂಕ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ, ಸಂಸಕಿರಣೆಗಳನುನು ಅಚುಚಾಕಟಾ್ಟಗಿ 
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ, ಅಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಷೆೋ್ಟಂದು ಶ್ಮ ವಹಸದಿದಾ್ದರೆ. ಸಂಗ್ಹಸಿದೆ್ದಲಲಿವೂ 
ನಶಸಿಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದವೆಂಬ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ದೋರದೃಷಿ್ಟ ಮೆಚುಚಾವಂಥದು್ದ. ಬಹುಶಃ 
ನಿರೋಪಕರಾರೋ ಈಗಿಲಲಿ. ಅವರ ಸಂಗ್ಹಗಳೂ ಅವರ ಜೆೋತೆಯರೀ ಆಧುನಿಕತೆಯ 
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ಜರೀವನಶೆೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಹೆೋರೀಗಿದೆ. ಈಗಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರ ಹತಿ್ತರ ಸ್ವಲಪಾವೂ ಸಿಗುವ 
ಆಸೆಯಿಲಲಿ. ಮಾಡಿದ ಸಂಗ್ಹವನುನು ಅವಲೆೋರೀಕ್ಸಿದಾಗ ಜನಪದರ ಮುಗ್ಧ ಮನಸುಸ್, 
ಸ್ವಚ್ಂದ ವಾತಾವರಣ, ಆಗಿನ ಸಾಮಾಜಕ ರಿರೀತಿ-ನಿರೀತಿಗಳ ಕಲಪಾನೆ, ಜರೀವನದ 
ಸರಳತೆ, ಸರಳ-ಸುಲಭ ಚಿಕ್ತಾಸ್ಪದ್ಧತಿ ಎಲಲಿ ತಿಳಯ ಹತಿ್ತದೆ.

ತಂದೆಯವರೆರೀ ಹೆರೀಳಕೆೋಂಡಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಳಳುಯ ಹಾಡುಗಳನುನು ಕಲ್ತು, ಹೆರೀಳುವ 
ಹವಾ್ಯಸ ಚಿಕಕಿಂದಿನಿಂದೆರೀ ಇತು್ತ. ಧ್ವನಿ ಬಹಳ ಮಧುರವಾಗಿತು್ತ; ಸುಶಾ್ವ್ಯವಾಗಿ 
ಹೆರೀಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಹವ್ಯಕ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಮುಂಜಗಳಲ್ಲಿ, 
ಮುಂಜಾನೆ, ಸಂಜೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಡುಗಳನುನು ಹೆರೀಳುವ ಪರಿಪಾಠವಿತು್ತ. 
ಹರೀಗಾಗಿ ಅರಿವಿಲಲಿದಂತೆ ಜಾನಪದದತ್ತ ವಾಲ್ದ್ದರು. ಮೊದಮೊದಲು ಸಮಯದ 
ಅಭಾವದಿಂದ, ಹೆೋರೀಮಿಯರೀಪಥಿ ಔಷಧಗಳ ಅಭಾ್ಯಸ, ದಿನಾಲೋ ಬರುವ ರೆೋರೀಗಿಗಳ 
ಉಪಚಾರ, ಕಾಲೆರೀಜನ ಕೆಲಸಗಳ ಮೋಲಕ ಹೆಚುಚಾ ಸಮಯ ಸಿಗುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಕೆನರಾ 
ಕಾಲೆರೀಜಂದ ಅಧಾ್ಯಪಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿವೃತಿ್ತಯ ನಂತರ ಉಳದ ಪೂತಿ್ಷ ಆಯುಷ್ಯವನುನು 
ಜಾನಪದಕಾಕಿಗಿಯರೀ, ಆದರ ಸಂಗ್ಹ, ಉಳಸುವ ಕೆಲಸಕೆಕಿರೀ ಮಿರೀಸಲ್ಟಿ್ಟದ್ದರು. ಉತ್ತರ 
ಕನನುಡದ ಬಹುತೆರೀಕ ಎಲಲಿ ಹಳಳುಗಳನುನು ತಿರುಗಿ ಸಾಕಷು್ಟ ವೆೈವಿಧ್ಯಪೂಣ್ಷ ಜಾನಪದ 
ಸಾಹತ್ಯವನುನು ಸಂಗ್ಹಸಿದ್ದರು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಪ್ಕಟಣೆ ಕಂಡಿವೆ.

ಈ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಳ ಗೆೆಯನುನು ಕಂಡು ಪ್ಕಟಣೆಗಳಗೆ ತೆೋಡಕನುನು ತಂದು 
ಒಡುಡುವವರೋ ಇದ್ದರು. ಗಮನಕೆಕಿ ಬಂದರೋ ಅಷಾ್ಟಗಿ ಹಚಿಚಾಕೆೋಳಳುದೆ ತಮ್ಮ ಕೆೈಯಿಂದ ಖಚು್ಷ 
ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಪ್ಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಜಾನಪದ ವೆೈದ್ಯಕ್ರೀಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ- 
ಹಳಳುಯ ಚಿಕ್ತಾಸ್ಪದ್ಧತಿಗಳನುನು ಅವರಷು್ಟ ಸಂಗ್ಹಸಿ ಪ್ಕಟಿಸಿದವರು ವಿರಳವೆಂದೆರೀ 
ನನನು ಭಾವನೆ. ಆದರೆ, ಕೆೋನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಷಕಿರಿಸಿ, ವಿಂಗಡಿಸಿ, ನಾವಿಬ್ಬರೋ ಕೋಡಿ 
ತಯಾರಿಸಿದ ಹಸ್ತಪ್ತಿಗಳು-- ಸುಮಾರು ಮೋವತೆೈದು ಹಸ್ತಪ್ತಿಗಳು. ನಮಗಾರಿಗೋ 
ಅರಿವಿಲಲಿದಂತೆ ಅವೆಲಲಿವೂ ಯಾರದೆೋರೀ ಕೆೈ ಸೆರೀರಿದೆ; ಅವೆಲಲಿ ಅತ್ಯಮೋಲ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. 
ಎಷು್ಟ ಪ್ಯತಿನುಸಿದರೋ ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಮಾತು-- ಪರಿಷಕಿರಿಸಿ, 
ವಿಂಗಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಎರಡು-ಮೋರು ಮೋಲಪ್ತಿಗಳು ಇರುತಿ್ತದ್ದವು. ಆ 
ಸಂಗ್ಹಗಳನುನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದು, ಆ ಮೋಲಪ್ತಿಗಳಂದ ಸುಮಾರು ೨೪-೨೫ 
ಹಸ್ತಪ್ತಿಗಳನುನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನುನು ಇ-ಪ್ಕಟಣೆಯ ಮೋಲಕ ಜಾನಪದ ಪೆ್ರೀಮಿಗಳಗೆ 
ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ಯತನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾವಂತೋ ಈ ಕೆಲಸದ ಆಶೆಯನೆನುರೀ ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದವು. ಅನೆರೀಕ ಜಾನಪದ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿದ್ದವರ 
ಸಂಪಕ್ಷ ಮಾಡುವ ಪ್ಯತನು ಮಾಡಿದರೋ ಏನೋ ಪ್ಯರೀಜನವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಎಲಲಿರೋ 
ಹೆಗಡೆಯವರ ಬಗೆಗೆ ಗೌರವದ ಮಾತನಾಡುವವರೆರೀ ಹೆೋರತು ಸಹಾಯಕೆಕಿ ಅಥವಾ 
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ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನಕೆಕಿ ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಕೆೋನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಂದಕುಮಾರರ 
ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ಬೆರೀಳೂರು ಸುದಶ್ಷನರ ಬಗೆಗೆ ಹೆರೀಳದರು. ನಾನು 
ನಿರಾಸೆಯಿಂದಲೆರೀ ಕೆೋನೆಯ ಪ್ಯತನುವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಫರೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸಹಾಯ 
ಹಾಗೋ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಇಂದು ಅವರ ಜೆೋತೆಯಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಅನೆರೀಕ ಸೆನುರೀಹತರೋ ಕೆೈ ಜೆೋರೀಡಿಸಿದಾ್ದರೆ. ತಂದೆಯವರೆರೀ ಹೆರೀಳಕೆೋಂಡಂತೆ ೧೫ 
ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಸಂಗ್ಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಲಪಾ ಭಾಗವನುನು ಉಳಸುವ ಪ್ಯತನು ಸಾಗಿದೆ. ಇಷು್ಟ 
ಉಳದರೋ ನಮೆ್ಮಲಲಿರ ಪ್ಯತನು ಸಾಥ್ಷಕವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಯುತೆ್ತರೀನೆ. ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ (ಪ್ತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಅಪ್ತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ) ಎಲಲಿರಿಗೋ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳು.

ಶ್ರರೀಮತಿ ರೆರೀಣುಕಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

9535192074 / 8660421309



ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   8  

ಡಾ|| ಎಲ್ ಆರ್  ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿಗಳು 
ಕನಾಕಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ, ಧಾರವಾಡ

೧ ಮೋಢನಂಬಿಕೆಗಳು (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೨ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೩ ಪುರಾಣ ಜಜ್ಾಸೆ (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೪ ಜನಪದ ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೫ ಬತ್ತಲೆರೀಶ್ವರ ರಾಮಾಯಣ (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೬ ಮಕಕಿಳಲ್ಲಿ ಮೋಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣೆಗೆ (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೭ ಪರಮೆರೀಶ್ವರಿಯ ಪದಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೮ ಗುಮ್ಮನ ಪದಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೯ ಉತ್ತರ ಕನನುಡ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೧೦ ಹಾಲ್ನ ತೆನೆ (ಜಾನಪದ ತಿ್ಪದಿಗಳು)

೧೧ ಕುಮಾರವಾ್ಯಸನ ಪಾತ್ಸೃಷಿ್ಟ (ಮಹಾಪ್ಭಂಧ)

೮೦ ಗಾಮೊಕಕಿಲ ಕಥೆಗಳು 

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ

೧೨ ತಿಮ್ಮಕಕಿನ ಪದಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೩ ಕೆಲವು ಲಾವಣಿಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೪ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೫ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೆರಗಿನ ಕಥೆಗಳು  (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ

೧೬ ಹಾಡುಂಟೆರೀ ನನನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ (ತಿ್ಪದಿ ಸಂಕಲನ)

೧೭ ಗುಮಟೆಯ ಪದಗಳು (ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೮ ಮುಕ್್ ಮತು್ತ ಹೆೋಲೆಯರ ಪದಗಳು (ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು)

ಗಾ್ರಮಜಿರೀವನ ಕಾರಾಕಾಲಯ ಕುಮಟಾ

೧೯ ಬಾಳ ದಿರೀಪಾವಳ (ಕವನ ಸಂಕಲನ)

ವಿವೆರೀಕೊರೀದಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಗುಡಿಬಂಡೆ

೨೦ ಜೆೈನಭಾರತ ಕಥೆಗಳು 
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ಕನನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತು್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು

೨೧ ಜನಪದ ಸಾಹತ್ಯ (ವಿಮಶ್ಷಕ ಗ್ಂಥ)

೨೨ ಗೆೋಂಡರ ಪದಗಳು (ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು)

೨೩ ಮಾಚಯ ಕಥನ ಗಿರೀತಗಳು ಕ.ಸಾ.ಪ., ಬೆಂಗಳೂರು ೨೦೦೨

೨೪ ಕತೆ ಗಾದೆಗಳು ಕ.ಸಾ.ಪ., ಬೆಂಗಳೂರು ೨೦೦೪

ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ

೨೫ ಕಾವ್ಯ ವಾ್ಯಸಂಗ (ಕಾವ್ಯವಿಮಶೆ್ಷ)

೨೬ ಸುವಿ್ವರೀ ಸುವಿ್ವರೀ ಸುವಾ್ವಲೆ (ಜಾನಪದ ತಿ್ಪದಿಗಳು)

೨೭ ಬೆಳಯಮ್ಮನ ಹಾಡುಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೨೮ ಜನಪದ ಜರೀವನ ಮತು್ತ ಕಲೆ (ಲೆರೀಖನಗಳು)

೨೦ ಗಾಂವಠಿ ಚಿಕ್ತೆಸ್ 

೩೦ ಪಾಕರಸಾಯನ (ಅಡಿಗೆ ಗ್ಂಥ)

ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು

೩೧ ಕನಾ್ಷಟಕದ ಕರಾವಳಯ ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು 

೩೨ ಕನಾ್ಷಟಕ ಕರಾವಳಯ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು 

೩೩ ಗೆರೀಣುಗುಡಡುದ ಕುಳಳು (ಮಕಕಿಳ ಕಥೆಗಳು)

೩೪ ಉತ್ತರ ಕನನುಡದ ಗೆೋಂಡರು 

೩೫ ಉತ್ತರ ಕನನುಡದ ಸಿದಿ್ದಯರು (೨ನೆರೀ ಆವೃತಿ್ತ)

೩೬ ಜನಪದ ಸಾಹತ್ಯ (ಇತರರೆೋಡನೆ ಬರೆದುದು)

೩೭ ಗೆರೀಣುಗಡಡುದ ಕುಳಳು ಮತು್ತ   
 ಇತರ ಕಥೆಗಳು - ೧೯೮೦ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ, ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ

೩೮ ಲಂಕಾದಹನ (ಬತ್ತಲೆರೀಶ್ವರ ರಾಮಾಣದ ಭಾಗ)

೩೯ ಅನುಭವ ಚಿಕ್ತೆಸ್ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)

೪೦ ಆರೆೋರೀಗ್ಯ ಧಮ್ಷ ಪಾಲನೆ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)

೪೧ ದನಗಳ ವೆೈದ್ಯ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)

೪೨ ರೋಢಿಯ ಚಿಕ್ತೆಸ್ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)
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ವಿಶ್ವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ

೪೩ ಸುಲಭ ಚಿಕ್ತೆಸ್ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)

ಜ್ಾನಸಾಧನ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಹೆಗೆಡೆ, ಕುಮಟಾ/ಸಿದಾದಾಪುರ

೪೪ ಹಕ್ಕಿ ನರಸಣ್ಣ (ಕಥಾ ಸಂಕಲನ)

೪೫ ಸಿದಿ್ದಯರ ಕಥೆಗಳು (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೪೬ ಕರಾವಳಯ ಕಥೆಗಳು (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೪೭ ಜನಪದ ಭಾರತದ ಕಥೆಗಳು (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೪೮ ಕುಮರಿ ಮರಾಟಿಗರ ಕಥೆಗಳು (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೪೯ ಜನಪದ ವೆೈದ್ಯ (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೫೦ ಹೆಂಗಸರ ಗಿರೀತಗಳು 

೫೧ ಕುಮಾರವಾ್ಯಸ (ವಿಮಶೆ್ಷ)

೫೨ ಮಂಗಲ ಗಿರೀತಗಳು 

೫೩ ಪೂಜಾ ಗಿರೀತಗಳು 

೫೪ ಒಗಟುಗಳು ಮತು್ತ ಕಥೆಗಳು 

೫೫ ಅಪೂವ್ಷ ಮೃದಂಗ (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೫೬ ಹೆೋರೀಮಿಯರೀಪಥಿ ಚಿಕ್ತೆಸ್ 

ಕದಂಬ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಿಸಿಕಾ

೫೭ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಹೆಂಗಸರ ಮದುವೆ ಹಾಡುಗಳು  

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವದೆಹಲ್

೫೮ ಜಾನಪದ ಗಿರಿಜನರ ಕಥೆಗಳು 

ಶ್ರರೀ ರಾಜು ಶೆಟ್್ಟ, ಕುಮಟಾ

೫೯ ಆಹಾರ ಉಪಾಹಾರ 

೬೦ ಆರೆೋರೀಗ್ಯವೆರೀ ಭಾಗ್ಯ 

ಜ್ಾನಜೊ್ಯರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಸಿದಾದಾಪುರ (ಉ.ಕ)

೬೧ ಊರೌಷಧಿಗಳ ಚಿಕ್ತೆಸ್ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ

೬೨ ಪಶುವೆೈದ್ಯ ರತಾನುಕರ 
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ಜ್ಾನಸಾಧನ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಸಿದಾದಾಪುರ (ಉ.ಕ)

೬೩ ಕನನುಡ ಗಾದೆಗಳು 

೬೪ ಹಳಗನನುಡದ ಕವಿಗಳು 

೬೫ When The Indicated Remedy Fails in Homeopathic Practice 

೬೬ ಗರ್್ಷಣಿ, ಬಾಣಂತಿ ಉಪಚಾರ ಸಂಗಾ್ಹಕ್ ಸೌ. ರೆರೀಣುಕಾ ಭಟ್ಟ

೬೭ ಮಧುರ ಗಿರೀತಗಳು ಸಂಗಾ್ಹಕ್ ಸೌ. ರೆರೀಣುಕಾ ಭಟ್ಟ

ಡಾ. ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಮಿತಿ, ಸಿಸಿಕಾ

೬೮ ಡಾ. ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿ ಸೋಚಿ 

೬೯ ಬಿಂಬ ಪ್ತಿಬಿಂಬ  

೭೦ ಗಾದೆ ಕಥೆಗಳು 

೭೧ ಹೆೋನನುಮ್ಮನ ಮನೆಯ ಕಥೆಗಳು 

೭೨ ಮಾತಿನರಗಿಣಿಯರೀ ನುಡಿದಾವರೀ 

೭೩ ನಾಡ ಮದು್ದ 

೭೪ ಜಾನಪದ ಕ್್ರೀಡೆ 

೭೫ ಆರೆೋರೀಗ್ಯ ದಶ್ಷನ 

೭೬ ಸಣ್ಣ ಕೋಸ ಹೆರೀಳದ ಕಥೆಗಳು 

೭೭ ಪಡುವಣದ ಬೆಡಗು (ವಿದಾ್ವಂಸರ ಉಪನಾ್ಯಸಗಳು)

೭೮ ನಾಮಧಾರಿ ಕತೆಗಳು ಡಾ.ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿ   
  ಪ್ಕಾಶನ ಸಮಿತಿ, ಕುಮಟಾ

ಕನನಾಡ ಸಂಘ ಕೆರೈಸ್ತ ಕಾಲೆರೀಜು, ಬೆಂಗಳೂರು

೭೯ ಅವರಿವರು ಹೆರೀಳದ ಕಥೆಗಳು 

ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆರೀಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ, ೨೦೦೨

೮೦ ಲೆೋರೀಕಗಿರೀತ ಮಂಜರಿ ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆರೀಂದ್  
  ಉಡುಪಿ, ೨೦೦೨

೮೧ ಸಾಂಪ್ದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳು ಸಂಗಾ್ಹಕ್ ಸೌ.ರೆರೀಣುಕಾ ಭಟ್ಟ

ಕನಾಕಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತು್ತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

೮೨ ಡಾ|| ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆಯವರ  ಕನಾ್ಷಟಕ ಜಾನಪದ ಮತು್ತ  
 ಕೆರೀತ್ ಕಾಯ್ಷದ ನೆನಪುಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
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ಸಪನಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್

೮೩ ಆರೆೋರೀಗ್ಯಕರ  ಚಿಕ್ತೆಸ್ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)

೮೪ ಹೆೋರೀಮಿಯರೀಪಥಿ ಔಷಧಿ ಗುಣಧಮ್ಷ      
 ಮತು್ತ ಚಿಕ್ತಾಸ್ಸಾರ

n  ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ‘ಹಾಲಕ್ಕಿ ಹೆಂಗಸರ ಮದುವೆಯ ಹಾಡುಗಳು’ ಎಂಬ ಗ್ಂಥಕೆಕಿ 
೧೯೮೮ನೆರೀ ಸಾಲ್ನ ‘ಉತ್ತಮ ಜನಪದ ಗಿರೀತ ಸಂಕಲನ’ ಎಂದು ಮತು್ತ ‘ಜನಪದ 
ಮತು್ತ ಗಿರಿಜನರ ಕಥೆಗಳು’ ಎಂಬ ಗ್ಂಥಕೆಕಿ ಗದ್ಯ ಪ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ೧೯೯೦ನೆರೀ 
ಸಾಲ್ನ ಉತ್ತಮ ಗ್ಂಥವೆಂದೋ ಕನಾ್ಷಟಕ ಜಾನಪದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 
ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ದೆೋರೆತಿವೆ.

n  ೧೯೮೬ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಶಸಿ್ತ- ಹೆೋಸಪೆರೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾ.ಮಾ. ನಾಯಕಿರಿಂದ 
ಪ್ಶಸಿ್ತ ಪ್ಧಾನ.

n  ೨೦೦೧ ನವಂಬರ್ ೧, ಮಾನ್ಯ ಮುಂತಿ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಪ್ಶಸಿ್ತ 
ಪ್ಧಾನ.
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ಅಬಾ್ದ ಮಂಜೋರಿ

ಅಬಾ್ದ ಮಂಜೋರಿ ರಾಜನ ಮಗಳು. ನಗನುಕೆ ನೆರದಾಳ .ೆ “ಹರೀಗೆರೀ ನಗಾನುಗುದಿಲಲಿ. ಮೋರ್ 
ಪಣ, ಮೋರ್ ಮಾತಿಗೆ ಯಾರು ಜವಾಬ ಕೆೋಟಿ್ಟರೆೋ ಅವರಿಗೆ ನಗಾನುಗತೆ್ತರೀನೆ” ಹೆರೀಳ 
ಪಣ, ರಾಜರಾಜರೆಲಾಲಿ ಬಂದರೋ ಮೋರಕೆಕಿ ಜವಾಬ ಕೆೋಡೋಕಾತಿದೆೋರೀ? ಒಂದಕೋಕಿ 
ಆಗೋದಿಲಲಿ. ಒಬ್ಬರ ಕೋಡು ಆಗದೆ ಸೆೋರೀತು ಬಿದ್ದರು.

ಗುರುಗಳ ರೆೀ ಒಂದಿವಸ್ ಹೆೋರೀದರು. ಅವರ ಕೋಡೋ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಅವರ ಶಶ್ಯ ಒಂದಿವಶ 
ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಹೆರೀಳತು, ಹೆರೀಳದ ಕೆೋಡಲೆ, ‘‘ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೆರೀಲೆ ಹೆರೀಳ ್ೆವ’’ ಎಂದ. 
ಅದಕೆಕಿ, “ಇವ್ ನಗನುಕೆ ಆಗತಿತು್ತ” ಅಂತು.

ನೆಟ್ಟಗೆ ಬಂದ. ಊರಲ್ಲಿ ಶೆೋರೀಪ ಕಳಳು ಇದ್ದ. ಕಳಳುನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಅವ ಶಾಪ 
ಮುದುಕ. ಅವ ಕಳಳುತನ ಯರೀಲಾಲಿ ಬಿಟಿ್ಟ ಸುರಂಗದ ಹಾರೆ, ಕನನುಕತ್ದ ಜೆೋರೀಡು, ಇಕಳು, 
ಪಿಕಾಸಿ, ಹಾರೆ, ಯಲಲಿ ಬಾವಿಲ್ ಹೆೋತಾಕ್ ಬಿಟ್ಟ. ‘ನನಗೆ ಕಳಳುತನ ಕಲ್ಸ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು’ 
ಅಂದ.  ಶಶ್ಯ, ‘ಹತಾ್ಯರ ಎಲಾಲಿ ಬಾವಿರೀಲ್ರೀತು. ತೆಗೆತಿ, ಕಲ್ಸಿಸ್ ಕೆೋಡುವೆ’ ಎಂದ; “ಕಲ್ಸಿದರೆ 
ಕ್ರಿಕಮ್ಷ ನಂದ ಮಾಡೆೋ್ರೀ” ಅಂದ. “ತಾ ಮಾಡತಿ” ಅಂದ. ಬಾವಿ ಮುಳಕ್ದ ಶಶ್ಯ. 
ಆಯುದನ ತಂದ.

‘‘ಈಗ್  ಕಳೂಕ್ ಹೆೋರೀಪೆರೀಕು. ಯಾರ ಮನೆ?’’ “ಅಬಾ್ದ ಮಂಜೋರಿ ಮನೆಗೆರೀ 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಅಂದ ಶೆೋರೀಪ. ಅಪಪಾನ ಹೆಸರ ಏನಾದರೋ ಹಾಕಕಿಳಬೆರೀಕು.

ಅಪಪಾ ಪಲಲಿಂಗದ ಮೆರೀನೆ ಮನಗೋದು. ಅವನ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ತಲವಾರ ಅದೆ. ಅಟ್ಟಟ್ ಹೆೋತೆಗೆ 
ನಿದೆ್ಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಲವಾರ ತಿರಗಿಸುವದು. ಒಳಹೆೋಕ್ತ. ಎರಡೋ ಜನ ಹೆೋಕ್ಕಿದರು. ನಿದೆ್ಗಣ್ಣಲ್ಲಿ 
ತಲವಾರ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಕಣು್ಣ ಕಾಣದ ಮುದಕಿ ನಿಂತಲೆ ಉಳದ. ಶಶ್ಯ ತಲವಾರ 
ಬರವಾಗ ಹಣಕ್ದ. ತಲವಾರ ಮುದಕಿನ ರೆೋಂಡ ಹಾರಿಸಿತು. ‘‘ಒಂದೆ ಕಲ್ ಹಳಶದು್ದ’’ 
ಅಂದ. ತಲೆ ಹೆಕಕಿಂಡ್ ನೆಡದ ಬಿಟ್ಟ ಹುಡುಗ-- ಮುಂಡ ಅಲೆಲಿರೀ ಬಿತು್ತ. ದೆೋಡಡು ಗೌಜ ಬಿತು್ತ. 
ಯಾರಂಬೋದು ಪತಿ್ತಲಲಿ. ಮುದಕಿನ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ರಾಜನೆರೀ ಸುಟ್ಟ.

ಹಾ್ಯಗೆ ಮಾಡಬೆರೀಕು? ರಾಜ ಕಳಳುನ ಹಡುಸುವಂಥ ಪರೀಲ್ಲಿಸರ ಬಿಟ್ಟ. ಮಸಣ 
ಕಾಯೋಕ್ ಹೆೋರೀದು್. ತಲೆ ಹಾಕ್ಕ್  ಹೆೋರೀಪೆರೀಕ್  ಹೆರೀಳ, ಅವ ಶಮಣಿ ಎಣೆ್ಣ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ 
ಇಕಕಿಂಡಿ ಹೆೋತಕಿಂಡ್  ಮಶಣದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಂದ.  “ಯಾರ್ ನಿರೀನು?” ಪುಲ್ಸರು ಹಡೋಕ್ 
ಬಂದು್. ‘‘ನಾನು ಅಬಾ್ದ ಮಂಜೋರಿ ಮನೆಗೆ ಶಮಣಿ ಎಣೆ್ಣ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ್ತ. ಡಬೆ್ಯರೀ ಬೆರೀಡ’’ 
ಅಂದಿ ಶಟಿ್ಟನಿಂದ ಹೆೋತಾಕ್ ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಸುಟ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಪುಲ್ಲಿಸರು ಬಂದರು ಬೆಳಾಗೆಗ. “ಯಾರು ಬರಲ್ಲಲಿವೆರೀನು?” ‘‘ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಮಣಿ 
ಯಣಿ್ಣ ಡಬಿ್ಬ ಹೆೋತಕಿ ಬಂದಿದ್ದ.”
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“ಅವನೆರೀ ಕಳಳು. ಯಾಕೆ ಬಿಟಿ್?’’ ಹೆರೀಳ ರಾಜ ದೆೋಡಡು ಇದ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಯ. ‘‘ಅವ ಬೋದ್ಯ 
ಕೆೈ ಹಾಕ್ (ತೆಗೋಕ್) ಬರವ. ನಾನೆರೀ ಹೆೋರೀಗೆ್ತರೀನೆ’’ ಅಂದ ಅಪಪಾ ಅರಸ. ಅವ ಹೆೋರೀದ 
ಕೋಡೆಲಿ, ಇವ ಒಳಗೆ ಹೆೋಕ್ಕಿ ಶನನು ಬಣ್ಣ ಉಟಕಿಂಡ್ ಅಬಾ್ದ ಮಂಜೋರಿ ತಾಯಾಗ್ [ತಾಯ 
ವೆರೀಶದಲ್ಲಿ] ಹೆೋರೀದ. ‘‘ಮಶಣಕೆಕಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿರೀರಿ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ”. ಹೆರೀಳ್ತ, 
“ತಡೆ. ಕಳಳು ಬಂದ್ಯ ಸುಮಿನುರು” ದೆೋಡಡುಕ್  ಕೋಗ್ದ. ಕಾಜುಮಣಿ ಹರಿದು ಒಗೆದ ಬಿಟ್ಟ. ಒಗೆದ 
ಕೋಡೆಲಿ, “ಎಲಲಿ ಬರೆಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗು” ಅಂದ. ಕಾಜುಮಣಿ ಬೋದಿಯಲಾಲಿ ಬರೆರೀಕಂಡ್ ಕೆೋಟ್ಟ 
ಹೆೋರೀದ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನೆೋರೀಡಿದ ರಾಜ. ಯಾರು ಇಲಲಿ... ಚೆನನುವಿಲಲಿ, ಬಣ್ಣವಿಲಲಿ. “ಅಂತ್ಯ 
ಕಯ್ಯಲೆ ಕೆೋಟನುಲಲಿ” ಅಂದ.

ಪದಾ್ಷನಿ, “ನಾ ಇಂದೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿ್ತ. ಅವನ ಹಡುಕೆ” ಅಂದ. ಅವ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಮನೆರೀಲ್ರೀವ. 
ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಇಂದು ಇವ (ಪದಾ್ಷನಿ) ಹೆೋರೀಗಿ್ತರೀನಕಿಂಡ” ಹೆರೀಳ-- ಶಮದರ ದಂಡಿ 
ಮೆರೀನೆ ಮಡಿವಾಳರವನಾಗಿ ನಿಂತಕಿಂಡ್ಯ. ವಗೆರೀತ ಮಡಿವಾಳವನಾಗಿ ನಿಂದೆ್ ಪರದಾನಿ, 
‘‘ಯಾರು ನಿರೀನು ? ರಾತಿ್ಗೆ ಒಗೆವವ ನಿರೀನಾರು?’’ ‘‘ಕಳಳುರ ವಶತ್ರ ವಗೆದರೆ ರೋಪಾಯಿ 
ಕೆೋಡಿ್ತರು’’ ಅಂದ. ‘ಬರೋರೋ ಕಳೂ್? ಬತಿ್ತರು’ ಅಂದ. 

“ಯಯ್ಡು ಜನ ಇದೆ್ ಅವೆ್ರೀನು ಬರವಾಂಗಿಲಲಿ. ನಿರೀವು ಒಬ್ಬರೆರೀ ಒಗೆರೀತ ಉಳರೀರಿ, ನಾನು 
ಹೆರಗೆ ಕದ್ದ ಬಿರೀಳತೆರೀನೆ (ಮರೆಯಾಗಿರುತೆ್ತರೀನೆ)’ ಅಂದ.

ಪರದಾನಿ ಮಡಿ ಒಗೆತುಳದ. ಇವ ಅಬಾ್ದ ಮಂಜೋರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. “ಕಳಳುನ ನಾ 
ಕಾಣಿರೀವೆ. ಶಮುದ್ ದಂಡೆ ಮೆರೀನೆ ಒಗಿರೀತೆರೀ ಈವ ಅವನೆರೀ ಕಳಳು” ಅಂದ.

ಪುಲ್ಲಿಸರು ಹೆೋರೀಗಿ ಪರದಾನಿನ್ ಜೆೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟರು. ಬೆಳಗಾಯು್ತ. ಪರದಾನಿಲಲಿ 
ಹುಡುಕೋಕ್ ಬಿದ್ದರು. ಮಯಾ್ಷದೆ. ಮಾತಾಡುದಿಲಲಿ (ಪರದಾನಿ). ‘‘ಆಗೆ ಕಳಳುನ ಹಡೋಕಾಗ 
ಸಾದಾರಣಕೆ” ಅಂದ.

ಇಂದೆ ಪೌಜುದಾರ ತಾ ಹೆೋರೀಗೆ್ತರೀನೆ ಅಂದ. ಮುದಿಕಿ, ‘‘ಪೌಜುದಾರ ಹೆೋರೀಗ್ತನಕಂಡ 
ಮಗನೆ” ಅಂತು. ಇವ ನಾಕು ಎಲೆ ಬತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟ, ಸಣ್ಣ ಲೆರೀಂಪ್ ಹಚಚಾಕಂಡಿ ಅಂಗಡಿ ಯಾಪಾರ 
ಮಾಡ್ತ ವಳ್ದ. ಪೌಜುದಾರ, ‘‘ಯಾರು ನಿರೀನು?’’ ಕೆರೀಳದ. ಇವ, ‘‘ನಾನು...’’ ‘‘ಎಲಲಿ ಅಂಗಡಿ 
ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಹೆೋರೀದರು. ಯಾಕೆ ತೆಕಕಿಂಡಿದೆ್ದ?’’ ‘‘ಕಳಳುರು ಯಾಪಾರ ಮಾಡತರು. 
ಕೋತಕಿಂಡೆ’’ ಅಂದ. ‘‘ಏನು ಮಾಡಬೆರೀಕು, ಯಯಡ್ ಜನ ಕೋತಕಿಂಡೆ್ ಬತಿ್ತರೆೋರೀ ಹೆರೀಗೆ?” 
“ನಿರೀನು ದೆರೀವದಾರಿ ಪೆಟೆಗೆರೀಲ್ ಹೆೋಕಕಿ’’ ಅಂದ. ‘‘ಆಗೆೋದು’’ ಅಂದ. ದೆರೀವದಾರಿ ಪೆಟೆಗೆರೀಲ್ 
ಪೌಜುದಾರ ಹೆೋಕಕಿಂಬಿಟ್ಟ. ಇವ ಮೆರೀನೆ ಮುಚಲಿ ಹಾಕ್ ಹಳಳುದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದ. ಪೌಜುದಾರನೆರೀ 
ಇಲಲಿ! ನಾಶಕೆಯಲಲಿ. ಆಗ ಮಡಿ ಶಳೂಕ್ ಹೆೋರೀದೋರು ಪೆಟಿಗೆ ತೆಗೆದರು. ಪೌಜುದಾರ, 
‘‘ಇನುನು ಹಡೋಕಾಗಾ್ವಗಿಲಲಿ’’ ಹೆರೀಳ್ದ.
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ಮರುದಿನ ಅರಸರ ಸೋಳ  ೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅದೆಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ ಕಂಡ್ ಕಂಡಿ ಮಲೆಗೆ 
ಹೋಗಿನ ಪಟೆಲಿ ಮಾಡಿದ. ಅತಾಲಿಕ್ಂದ ಹೋಗ್ ಇಕ್್ದ... ಕೆೋಡಾ ಇಕ್ದ... ‘‘ಯಲ್ ಹೆೋರೀತಿ?’’ 
‘‘ಕಳಳುನ ಹಡೋಕ್ ಹೆೋರೀತಿ.’’ ಹಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋ ತೆೋರೀಟಕೆ ಬಂದ. ‘‘ಹಾಗೆರೀ... ನನೆಗೆ ಬಯಲಕಡೆ 
ಹಾಗೆ’’ ಅಂದ. ‘‘ನನನು ತಲೆ ಮೆರೀಲೆ ಮಾಡ್ ಬಿಡು’’ ಅಂತು. ಹಾಗೆರೀ ಮಾಡಿದ. ಹೆೋರಕಡೆ 
ತೆೋಲೆ ಬೆರೀಕಂದ್, ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಹಗಗೆ ಹಾಕ್ ಅಟಲಿಕಾಯಿ ನೆೋರೆಯಿಂದ ತಿಕ್ಕಿ ಸೆೋಕಕಿ 
ಮಾಡಿ ಬಂದ.

ಅಬಾ್ದ ಮಂಜೋರಿ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಶನನುಬಣ್ಣ ವಟೋ್ಟ ಕೆೋಟ್ಟ ಮೋರ್  ಮಾತಿಗೋ 
ಜವಾಬು ಕೆೋಟು್ವ, ಕಳಳುತನದು್ದ ಮೋರನೆ ಮಾತು. ಬಂದ ಅಲೆಲಿರೀ ನಗಾನುದ.

l ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಪಣ =ಶತ್ಷ ಶಾಪ್ = ಪೂತಿ್ಷ
 ಯಗೆಲಲಿ = ಈಗ ಕ್ರಿಕಮ್ಷ = ಕ್್ಯಾಕಮ್ಷ
 ಮಶಣ = ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಜುಮಣಿ = ಕರಿಮಣಿ
 ಶಮದರ  = ಸಮುದ್ ಕಾಣಿರೀನೆ = ನೆೋರೀಡಿರೀನೆ

 � ಹೆರೀಳದವರು : ದ. ದೆರೀವು ನಾಗು ಗುನಗ (ಗೌಡ), ಅಡಲೋರು, ಅಂಕೆೋರೀಲಾ ತಾಲೋಕು.

v

ಅನುಗ್ಹ

ವಂದು ಅರಾಣ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಮಾದೆೋಡ್ ಕಡಚಗ್ಯ (ಹೆಬಾ್ಬವು) ಈತು. ನರಲೆೋರೀಕದ 
ಜನು್ ಹೆೋರೀತು್. ಅಲ್ಲಿ ಅಡವಿಗ ಹೆೋರೀದ ನಂತ್ವ ಕಡಚಗ ಯರೀನ್ ಮಾಡು್ತ? ವಬೆನುರೀ 
ಹೆೋರೀದವಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ನುಂಗ್ ಬಿಟು್ತ. ನಂತ್ವ, ಅವ ಬಾಯಿಗೆ ಶೋರಿ ಹಾಕ್ದ. ಶೋರಿ ಹಾಕ್ದ 
ಹೆೋಡ್ತಕೆ, ಅದು ಶಗಿರೀತೆರೀ ಬಂತು. ನಂತ್ವ, ಅದು ಬಾಗಾಗ್ ಬಿತು್ತ.

ಮುಂದ್ ಕಲ್್ದ ಶತ್ ಹೆೋರೀದ. ನಂತ್ವ, ಅವ್ನು ಹಂಡಿ್ತ, ಗಂಡನ ಪಿತಿ್ಷ ಮೆರೀನೆ, ಗಂಡನು 
ನೆೋರೀಡಬೆರೀಕಾಯು್ತ ಹೆರೀಳ ಬಂತು. ಬಂದ್ ನಂತ್ ಯರೀನಾಯ್ತವ? “ಹರಹರಾ, ನನ್ 
ಪುರುಶರೆರೀ ಹೆೋರೀದು್. ನಾನೆ್ಯಂತಕೆಕಿ ಇಪುಪಾದು?” ಹೆರೀಳ ಮಗು್ತ್ಷ. ‘‘ನನ್ ಜಲ್ಮ ಹೆೋರೆವರೀರ್ 
ಯಾರಪ?” ಹೆರೀಳ ಮಗು್ತ್ಷ. ‘‘ನಾನೋ ನನನು ಗಂಡ ಕಕ್ಷ ಹೆೋರೀದಲೆಲಿರೀ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಗಂಡ್ 
ಯಲ್ ಶತಿ್ತದರೆರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಜರೀವ ಕಲಕಿಂಬೆರೀಕು’’ ಹೆರೀಳ ಮಗ್್ಷ ಬಿಟು್ತ.
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ಆವಾಗೆರೀ, ವಂದ್  ಕಯಡಿ, ಹರೀಗೆರೀ ಮಾದೆೋಡ್ ಗುಡ್ದ, ಮೆರೀನಿದ್ದವ ಗುಡೆ್ದ ಕೆಲೆಗೆ ನಿರೀರು 
ಕುಡಿಲ್ಕೆಕಿ ಹೆರೀಳ್ ಬಂತು. ಬವ್ಷರೆಗೆ ಇದು ಮಗೆ್ತರೀ್ಷ ವಲ್ತು.

“ನನೆಗೆ ವಂದು ಯಲೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕು್ತ” ಹೆರೀಳ, ‘‘ಕಯಿಡು ತಿಂದ್ ತೆರೀಗ್ ಬಿಡಿಲಿ.’’ ಹೆರೀಳ, ಗುಡೆಡು 
ಕೆಲ್ಗೆದ್ ಆದ್ ಬುಡೆಕಿರೀ ಬಂತು. ಬವ್ಷರೆಗೆ, ಇದು ಮಗೆ್ತರೀ್ಷ ವಲ್ತು್ತ. ಬಂದದು್ದ ಅದ್ ಮಗು್ಷ 
ವಾ್ಯಲೆದಲ್ಲಿ, ಆದ್ ರಗಾ್ತ ಮೊರೀರೆರೀ ಬಿಡು್ತ ಕಯಡಿ. ಆಗ ಗಂಡ-ಹಣತಿ ಪರಾಣ ಕಲ್್ದ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಗಂಡ ಹಾವ್ ನುಂಗಿ ಜರೀಮ್ ಪಡಾಜಿಗಿ ಕಲ್್ದ ಹೆೋರೀದ. ಕಯಿಡು ತಿಂದಿ ಇದೋನು 
ಹೆೋರೀಯು್ತ. 

ಹುಟ್್ದ ಹುಡಗೆರು, ‘ತಾಯ್ತಂದೆ ಬಲ್್ಷಲಾಲಿ’ ಹೆರೀಳ, ಅವರು ಗರ್ ಶಾಟಕೆ ಬಿದ್ದರು. ಅವರೋ 
ಗರ್ ಶಾಟಕೆ ಬಿದಿ್ದ, ತಾಯ್ ತಂದೆ ನೆತ್ ಕೋಡಿದ್ದಲ್  ವಬ್ಬ ಹುಡಗೆ ಹೆೋರೀದ. ಹೆೋರೀಗಿ ಆ 
ದಾರಿಲೆಲಿರೀ ಹೆೋರೀದ. ತಾಯಿ-ತಂದೆ ರಗ್ತ ನೆೋರೀಡ್ದ. ನೆೋರೀಡಿ, “ಹರಹರಾ... ನಾವು ಹುಟ್ದರ್ 
ವಂದ್ ನಗಾನುಲ್ಲಲಿ. ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕಲಕಿಂಡು್. ನಮ್ ಗತಿ ಯರೀನಪಾ?” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್  
ಮಗ್ಷದ. ಹುತಿ್ತನಲ್ಲಿದ್ದ ಯಪಪಾತೆ್ತರೀಳ್  ಹೆಡೆ ಶಪಾ್ಷನೋ ಬಂತು. ಬಂದಿ ಅವನ ಮೋರಂಬ್ 
ಶುತ್ ಗರಗರಗರನೆ ಶುತಿ್ರಗವಡುದು. ಶುತ್ ತಿರಗಿ ಅವನ ಬುಡಕೆ ನಿಲ್ವದು. ಬುಡಕೆ 
ನಿಲುಲಿವರಿಗೆ ಕಯಾ್ಯ ಮುಗದಿ-- ಗಡಗಡನೆ ನೆಡಿಗೆದಾನೆ ಅಮ.

ಗಡಗಡನೆ ನೆಡಗವಾಗೆ, ‘‘ಯರೀನು ಶತು್ಷ? ತಾಯ್ ತಂದೆ ಕಲಕಿಂಡರು. ನನೆಗೆ ಈ ಜರೀಮ 
ಬೆರೀಡಾ.’’ ಅಂಬೋತನುವ ಹಡೆಯತಿ್ತ ಹೆೋಡ್್ದ ಬಿಟು್ತ. ಹೆೋಡೋರೆೋಳಗಾಗಿ ಹುಡುಗನ್ ಪರಾಣ 
ಕಲದಿತು್ತ. ಪರಾಣ ಕಲುವರೆಗೆ ಮನೆವಳಗೆ ತಂಗಿ ಹುಡಗೆರು ಯಯಡಾಲು ಉಂಟು. ಹೆಣ್ಣ 
ಹುಡಗಿರು ಮರುಗುತೆ ವಲ್ದರು.

“ಅಣ್ಣ ಕಲಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದ. ನಾಮು ಯಾಕೆ ವಲ್ರೀಬೆರೀಕು?” ಹೆರೀಳ, ಮರಗುತೆ ವಲ್ದರು. 
“ನಾಮು ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರವ ಅಕಾಕಿ” ಹೆರೀಳದರು. ಅವಾಗೆ, “ಈ ಮನೆ ಯಾರಿಗೆ 
ಬೆರೀಕು?” ಹೆರೀಳ ಮರಗಿದರು. “ನಮ್ಮ ಪರಾಣ ಹೆರೀಗೆ ಕಲದಿ ಹೆೋರೀಗುವದು?” ಅಂದರು. 
“ಶಮನ ರಾಜಗೆ ಹೆೋರೀಗುವ ನಾಮು” ಅಂದರು. ‘‘ಅಕಾಕಿ, ಅವರು ಹುಲ್ಕರಡಿ ಪಾಲು 
ಆದರು. ನಾಮು ಶಮನ ರಾಜಕೆ ಕೋಡಿ ಹೆೋರೀಗುವ” ಅಂದರು. “ನಮಗೆ ಈ ಮನೆಯ 
ಆಯುತಿ ಇಲಲಿ” ಹೆರೀಳ ಉಟ್ಟ ಉಡಗಿರೀನೋ ಬಿಚಿಚಾ ವಗದರು. ನಡದಿ, ಶಮನ ರಾಜಕೆ 
ಹೆೋರೀಗುವರು.

“ಅಕಾಕಿ, ನಿರೀನ್ ಹೆೋರೀದಲೆಲಿರೀ ನಾನ್ ಬರತೆ.” ಅಕಕಿ-ತಂಗಿ ಇಬರಾಲು ಜೆೋರೀಡಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗುವಂತರಾದರು. ಹೆೋರೀಗುವಾಗ, “ಹರಹರ” ನಂದು ಮರುಗರು. ಆರಾಣದಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀಗುವಾಗೆ ಪಾವ್ಷತ-ಪರಮೆರೀಶ್ವರರು ವಲ್ದರು. “ಯಲಾ ಹುಡಗಿಯಾ್ಷ ನಿಮಗೆ 
ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬಂತಿತು?” ‘‘ತಾಯ್ತಂದೆ ಕಲಕಿಂಡು್, ಹುಟಿ್ಟದ ಅಣ್ಣನೋ ಕಲಕಿಂಡ. 
ನಾಮು ಶವನ ರಾಜಗೆ ಶಮನಿ ಹೆೋರೀಗುತ” ಅಂದರು. “ಯರೀ ಹುಡುಗಿಯಾ್ಷ, ನಿರೀಮು 
ಪಡೆದ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಾನು. ನಾನೆರೀ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಜಲ್ಮ ಕೆೋಟ್ಟ ದೆರೀವರು. ಶಪ್ಷ-ಹುಲ್-
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ಕಯಡಿ ತಿಂದಿ ಹೆೋರೀಯಿತು. ಅಣ್ಣ ತಂದೆ ತಾಯಿರೀನೋ ಕಲುಡು ಹೆೋರೀದರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ 
ಶಮನ, ರಾಜಗೆ ಕಲುಶುದಿಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಲ್ಯಬೆರೀಕು. ನಾನು ಶಮನು. ಬೆರೀಕಾದ ಭಾಗ್ಯವನುನು 
ಕೆೋಡುತೆ” ಅಂದರು. ‘‘ಶಾ್ವಮಿಯವರೆ, ಭಾಗ್ಯ ಕೆೋಟ್ಟರೆ ಅಣ್ಣನ ಕೆೋರತೆ ಆಗುತ್ತದೆೋ್ಯ” 
ಅಂದರು.

“ಕೆೋರತ್ಯನು ಬಿಡಬೆರೀಕು. ಬೆರೀಕುವಾದ ಮನಶುನು ಕಟಿ್ಟ ಕೆೋಡುತೆ” ಅಂದರು. ಆಗೆ ಅವರ 
ಕಾಲ್ಗೆ ನಮೊರೀನಮೊರೀ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೆನಿನುಗೆ ಕರದರು. ವಂದು ದೆೋಡಡು ಅಡವಿ ವಳಗೆ, ವಂದ 
ಭೋಮಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆದರು. ಭೋಮಿ ವಳಗೆ ಕುಲಶರೀ ಜಪವನುನು ನಿರೀವು ಮಾಡಬೆರೀಕಂದರು.

ಜಪವನುನು ಮಾಡಿ ಕುಲ್ಶವಲಗೆ, “ಹನೆನುೈಡಂಕಣ ಮನೆ ವಂದು ಆಗಲ್” ಅಂದು 
ಹೆರೀಳದರು. ‘‘ಮನೆವಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆೋಟೆ್ಟಗೆ ಆಯಾರವೆರೀನು?’’ ಅಂದರು. “ಆಯಾರನುನು 
ಕೆೋಡುಕೆ ಬೆರೀಕುವಾದ ಭೋಮಿ ಆಗಲ್” ಅಂದರು. ಪಾವ್ಷತಿ ಪರಮೆರೀಶ್ವರರು ಬೆರೀಕಾದ 
ಅನುಕೋಲವನುನು ಮಾಡಿಕೆೋಟ್ಟರು. “ಭಾಗ್ಯವನುನು ಹುಡಿಗಿರಿಗೆ ಆಗಲ್” ಅಂತ ಹೆರೀಳದರು. 
ಅವರಿಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು.

ಕರೆವ ಯಮೆ್ಮ ನೋರು, ಕರೆದಿದ ಯಮೆ್ಮ ನೋರು, ಹಾಲು-ಮಜಜಿಗೆ ಶಾಕಟಾ್ಟತಿರೀದು. 
‘‘ಅನನು-ತುಪಪಾವ ಉಣು್ಣತ ನಿರೀಮೋ ಸುಖದಲ್ಲಿ ವಲ್ಯಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳದರು. ಆನಂದಿಂದ 
ವಲ್ದರು.

ಮುಂದೆ “ಕುಲಕ್ಬ್ಬರು ಹುಡಗಿರೀರು ನಿರೀಮು ಶಂತಾನವನುನು ಕೆೋಟೆ್ಟರೀ ತಿರೀರುತೆ” 
ಹೆರೀಳುವಂತವರಾದರು.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಶೋರಿ  = ಚೋರಿ ಕಕ್ಷ = ಕರೆದುಕೆೋಂಡು
ಜರೀಮ  = ಜರೀವ ಯಲೆ  = ಎಳೆ
ಕಲಕಿಂಬೆರೀಕು = (ಜರೀವ) ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು ಕಲ್್ದ  = ಕಳೆದು
ಗರ್ ಶಾಟಕೆ = ಹುಡುಕಾಡಲು ಮಗ್ಷದ  = ಅತ್ತ, ಅಳು
ರಗವಡುದು = (ನೆಲಕೆಕಿ ಹಾಕ್/ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್) ತಿಕುಕಿವುದು ಪರಾಣ  = ಪಾ್ಣ
ಶಮ  = ಶವ ರಾಜ  = ರಾಜ್ಯ
ಆಯತಿ  = ಸಾರಾವಳ ಇಬರಾಲು  = ಇಬ್ಬರು
ನಂದು  = ಅಂದು ಮರುಗರು  = ಅತ್ತರು
ಶಮನಿ  = ಶರಣು ಅಯಾರ  = ಆಹಾರ
ಶಾಕಟು್ಟ = ಸಾಕಷು್ಟ 

 � ಹೆರೀಳದವರು : ದ. ಪುಟು್ಟ ನಾಗು ಗೌಡ. ದುಗೋಗೆರು, ಹೆೋನಾನುವರ ತಾಲೋಕು.
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ಉದಾರ ರಾಜ

ದೆೋಡೋಡುರಲ್ ವಂದ ರಾಜ ಇದೆ್ ಅವನು ಊರಿಗೆ ದನಿನು. ಇದೆ್ ಯಾವದರಲೋಲಿ ಅವಿನುಗೆ 
ತೆೋಂದೆ್ಯಿಲಲಿ. ರಾಜ ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ದ? ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ವಾಡೆ ಮೆರೀನಿದ್ದವ್ ದೆೋಡ್ ರಾಜ 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ, ಬಡತನದೆೋರೀರು ರಾಜನು ಮನೆಗ್ ಹೆೋರೀತಿರು. ಹೆೋರೀಗಿ ಯಲೆೋಲಿರೀರು ಹೆೋರೀಗಿ 
ಅಕ್ಕಿ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಅಕ್ಕಿ ಕೆೋಡಂತು್. ಇಲಾಲಿರೆ ಬತ್ತ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಬತ್ತ ದೆೋಡ್ ಗುಡ್ 
ಕೆೋಡವರೀರ್  ಕೆೋಡುತು್.ಯರೀನ್ ಬೆರೀಡೋ್ದರೂ ಇಲಲಿಂದ್ ಹೆರೀಳುದಿಲಲಿ ರಾಜ. ಆಗೆ ಮತೆ್ತ ದುಡ್ 
ಕೆೋಡವರೀರಿಗೆ ದುಡ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ‘ನಾಳ  ೆ ನಾಡಿ್ದ ಕೆೋಡೆ್ತ’ ಅಂತಿರು. ತಿರುಗ್ ಕೆೋಡೆೋ್ವರೀರು 
ಯಾರೋ ಇಲಲಿ. ರಾಜಗೆ ‘ಮತೆ್ತ ಕೆೈಗೋಡಾ್ದಗ ಕೆೋಡೆ್ತ’ ಅಂತಿರು. ತಾಶಗೆ ಬಿಟ್ಟ ತಾಶಗೆ 
ಮತು್ತ ಅಲೆಲಿರೀ ಹೆೋರೀಗುತ್ರ. ತಿರುಗಿ ಕೆೋಟು್ಟ ಮತ್ ದುಡ್ ಕೆರೀಳತು್ ಕೆೋಡತ. ಹರೀಗೆ ಮಾಡಿ 
ಬೆರೀಡ್ ಬೆರೀಡೆೋ್ದರಿಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ. ಯಟೆೋ್ಟರೀ ಸಾವ್ ರೋಪೆೈ ಕೆೋಟ್ ಹಾಕ್ತ.

ಅವಿನುಗೆ ಯಲಾಲಿನೋ ಶಮ. ಶ್ವಗ್ಷಕೆ ಹೆೋರೀದ ಅಂದೆರೀಳ ಆಗ ಮಂದಿ ಶ್ವಗ್ಷಕೋಕಿ ಹೆೋರೀದು್. 
ಶ್ವಗ್ಷದಲ್ ವಳ್್ದ. ಶಾಲ ತಕಂಡೆೋರೀರು ರೆೋರೀಗಾಗಿ ವಬಬೆ್ರೀ ಸತು್. ಸತ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಇವೂ್ 
ಶ್ವಗ್ಷಕ್ ಹೆೋರೀದು್. ಶ್ವಗ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವರೀನ್ ಪಾಪ್ ಮಾಡ್ಯ, ಯಾವನ್ ಪಟಿಂಗತನ 
ಮಾಡ್ಯ ತಪಾಶ್ ಮಾಡತಿರೀರು. ಕೆರೀಳ್ದ, ತಾಶರೀಗೆ ಇದ್ದದೆ್ದರೀ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು. “ಇಂತಾ 
ಶಾವಕಾರಗೆ ನಾವು (ಶಾಲ) ಕೆೋಡೋದ್ ಈತೋ”. ಆಗ್ ಶಾವಕಾರ್  ಕೆರೀಳದು್-- “ನಿರೀವ್ 
ಶಾವಕಾರನ ಶಾಲ ಯಾಕೆ ಇಟಕಿಂಡಿರಿ?” ಅವರ್ ಹೆರೀಳ್ತರು-- ‘‘ನಮಗೆ ಕೆೋಡೋಕಾಗಿಲಿಲಲಿ’’, 
‘‘ಈಗಾರೋ ಅವನು ಶಾಲ ಕೆೋಡೋರೋ ಹೆರೀಗೆ?’’

ವಬ್ಬ ಹೆರೀಳತ್ಯ, “ಕೆೋಡೆ್ತ” ಹೆರೀಳ್. ಅವಿನುಗೆ ಕರೆಕರೆ ಮಾಡಿ ಶ್ವಗ್ಷಕ್ ಹಾಕ್ರು. ದುಡಡು 
ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತಿರುಗ್ ಕೆೋಟ್ಟ ಶೆಲೆೋ ಇದೆೋ್ದರೀನು, ಮತ್ ಶಾಲ ತಕಂಡು ತಾನ್ ಕೆೋಡುದೆಲಲಿ 
ಅಂತಿನು-- ಅವಿನುಗೆ ನಕ್ಷಕ್ ಹಾಕು್. ಕೆಲು ಜನ ಕೆೋಟೆ್, ಕೆಲರು ಕೆೋಡಿಲಿಲಲಿ. “ಪುಣವಂತ 
ರಾಜ” ಅಂದಿ ಹೆರೀಳರು-- ದೆರೀವು್ ಪುಣ್ಯತಳಕೆರೀ ಹಾಕು್. ಚಲೆೋರೀ ಮಾಡಿ ಉಳಕಿಂಡ.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ದನಿನು = ಧನಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ವಾಡೆ  =  ಅರಮನೆ

 ಗುಡ್  = ಗುಡೆಡು ಶಾಲ  =  ಸಾಲ

 ಶೆಲೆೋ = ಒಳ ಳೆುಯವ ಪುಣ್ಯತಳ = ಪುಣ್ಯಮಾಡಿದವರನುನು   
    ಹಾಕವಂಥ ಸ್ಥಳ,  ಸ್ವಗ್ಷ

 � ಹೆರೀಳದವರು : ದ. ಬುದುದಾ ಶೆರೀರುಗೌಡ,  ಬಿಣಗಾ, ತಾ. ಕಾರವಾರ.
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ಚಮತಾಕಿರ

“ಆನಂದ ಅಡವಿಲ್ ನಾಯಿ, ನರಿ ಕೋಗಿದರೆ ಶುಬನ” ಅರಸು ಹೆಂಡಿ್ತ ಅಂತು. ಅರಸು, 
“ಹಾಗಾದರೆ, ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದು್ದ” ಅಂದ.

‘‘ಬೆಳಗಾ ಮುನನು ಬಡಗಿರಣ್ಣ ಬರುವ. ಅವ ಶುಬನ ಅಂದಪಕ್ಷ ನನನು ತಲೆ ಹೆೋಡು 
ಹುಕುಕಿಂ ಕೆೋಡು. ಕೆಟ್ಟ ಅಂದೆ್ ನಿನನು ತಲೆ ಹೆೋಡು ಹುಕುಕಿಂ ನಾಕೆೋಡೆ್ತ!’’ ಅಂದ.

“ಬೆಳಗೆಗೆ ಬಡಗಿರಣ್ಣ ಬತಾ್ಷನೆ. ಶುಬನ ಅಂದ ಪಕ್ಷಕೆಕಿ ಗಂಡನ ತಲೆ ಹೆೋಡು ಹುಕುಂ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕು, ನಾನಿದೆ್ದರೀನು ಬಾಳ ್ೆವ? ಅವರಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಮಾಡೋರು.’’ ಹೆರೀಳ ಅರಸು 
ಹೆಂಡಿ್ತ ವರಗ ಬೆರೀಕಾದರೆ ಆಲೆೋರೀಚನೆ ಮಾಡಿತು. ಅರಸೋಗೆ ನಿದೆ್ ಬಂತು. ಹೆಂಡಿ್ತ ಎದು್ದ 
ಬಡಗಿರಣನು ಮನೆಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ-- “ಬಡಗಿರಣ್ಣ, ಆನಂದಡವಿರೀಲ್ ನಾಯಿ- ನರಿ ಕೋಗಿದರೆ 
ಶುಬನವರೀ?” ಕೆರೀಳತು. ‘‘ಶುಬನ’’ ಅಂದ. “ನಾಳ  ೆಬೆಳಗೆಗೆ ಶುಬನ ಹೆರೀಳಬೆರೀಡ, ಕೆಟಿ್ಟದೆ್ದರೀ 
ಅಂದು ಬಿಡು” ಅಂದಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಮನಗಿತು.

ಬೆಳಗೆಗೆ ಬಡಗಿರಣ್ಣ ಬಂದ. ಮೊಕ ತೆೋಲುಕೆ ಅರಸು, “ಬಡಗಿರಣ್ಣ, ಆನಂದ ಅಡವಿಲ್ 
ನಾಯಿ-ನರಿ ಕೋಗಿದರೆ ಶುಬನವರೀ?’’  “ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದು್ದ” ಅಂದ. ಅವಳ ತಲೆ ಹೆೋಡೆವ 
ಹುಕುಂ ಕೆೋಟ್ಟ.

ಹಲೆ ಶಪಾಯಿ ಕೋಡೆ, “ತಲೆ ಹೆೋಡೆದು ಬನಿನು” ಅಂದ. ಶನನು ಹಾಕಕಿಂಡಿ, ಬಣ್ಣದ್ ಸಾಲೆ 
ಉಟಕಿಂಡಿ, ದನೋನುಹ ಮುಡಿಕೆೋಂಡಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಶಪಾಯರು ಅಡವಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುರಟ್ಟಕೆಕಿ, 
‘‘ನಿನಗೆಟು್ಟ ತಿಂಗಲಾಯು್ತ ?’’ ಕೆರೀಳ್ದ. ‘ಒಂಬತು್ತ ತಿಂಗಳದ ವಂಬತು್ತ ದಿನವಾಯು್ತ’’ ಅಂತು.

“ನಿನನು ತಲ್ ಹೆೋಡೋಕೆ ಕೆೈ ಬರುದಿಲಲಿ. ಇತಾ್ತಗಣ ದೆರೀಸದಲೆಲಿ ವಲಕಿಬಿಡು” ಹೆರೀಳಕ್ಕಿ, ಬೆಟ್ಟ 
ಹೆೋನೆನುಮರಕೆಕಿ ಕಪುಪಾ ಹೆೋಡೆದು ಹಂಯ ಬಡಕಿಂಡಿ, “ತಲೆ ಹೆೋಡೆದು ಬಂದೆೋರೀ” ಹೆರೀಳದರು. 
ಶಪಾಯರು ಹಂಯ ತೆೋರೀರಿದರು.

ಕೆರೆ ಕೋಡೆ ಜನೆನುಯಾಗಿ ಬಿಟಿ್ಟತು. ಉಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಡುವದು, ಬಾಲೆ ಮೆೈಯೋ, 
ತನನು ಮೆೈಯೋ ಉದಕಿಂಡಿ ಹದಿನೆೈದು ದಿನ ಕಳರೀತು. ಅಡವಿ ವಳಗೆ ಯಜಮಾನ ಯರೀಳ 
ಹೆಡೆ ಮಾಶೆರೀಕರ, ಮುರಿ ಕಂಡು ತಿಂಬದು. ಮಾಣಿ, ಅರಸು ಹಂಡಿ್ತ ಕಂಡು, ‘‘ನನನು 
ಮೊಮ್ಮಗಲು; ನನನು ಮೊಮ್ಮಗ’’ ಹೆರೀಳ ಕರಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಯು್ತ; ಮನೆರೀಲ್ಟಕಿಂಡು್ತ.

ಸಾಕ ಕಂಡಿತು. ವಂದ್ ವಸ್ಷ ಸುದಿ್ದ ಬಂತು. ಮಾಣಿಗೆ ಅಲೆಲಿರೀ ಇಶೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಡಗಿರಣ್ಣ 
ಇದ್ದ ಗಾಡಿತು್ತ. ಬತ್ತ ತುಂಬಕಿಂಡಿ ಮಾರಾಟಕೆ ಹೆೋರೀದ. ಏಳು ಹಡೆ ಮಾಶೆರೀಕರ ಬತ್ತ 
ತಕಂಡತು. ಹಣ ಕೆೋಟಿ್ಟತು. ಬಣಜಗರಣ್ಣ ಬಂದ.
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ಅರಸು ಹೆಂಡಿ್ತ ಮೊಕ ಬಹಲ ಶಪೆಪಾಯಾಯು್ತ. ‘‘ತಂಗಿ ಮನೆಗೆೋರೀಗು ಗಬನವಾಯ್ತ ?’’ 
ಕೆರೀಳದ. ಮಾತಾಡಲ್ಲಲಿ ಅವಳು. ಬಣಜಗರಣ್ಣನ ಹಂದೆ ಕರೆ ಬಿಟು್ತ. ‘‘ಎಲಾ ಬಣಜಗರಣ್ಣ 
ಈ ಹುಡುಗಿ, ಮಾಣಿ ಕರತಂದ ಹೆೋರೀಗಿ ಅರಸನ ಮನೆಗೆ ಬಿಡಬೆರೀಕು ಇಲಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ್, 
ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ ಬಿಡುವೆ’’ ‘‘ಹೋಂ’’ ಅಂದ. ಮಾಣಿ ಕೋಡ್ ಯರಡು ನಾಣಿ ಕೆೋಟಿ್ಟತು. 
‘‘ತಮ್ಮ, ಕೆೋಟ್ಟ ನಾಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ?’’ ‘‘ನಾಲ್ಗೆ ಒಳಗಿಟು್ಟಕೆೋಂಡೆ’’ ಅಂದ. “ಅಜಜಿಗಿಂತ 
ಬಲ ಬುದಿ್ಧವಂತನಲೆೋಲಿರೀ” ಅಂದ ಬಣಜಗರಣ್ಣಗೆ ಹೆರೀಳದ-- ‘‘ಅರಸರ ಮನೆರೀಲ್ ಬಿಡು.’’

ಗಾಡಿ ಮೆರೀನೆ ಕುಲ್ಲಿಸಿಕಂಡಿ ಬಂದ. ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ಕಲಗಲ್ಲಲಿ. ತನನು ಮನೆರೀಲ್ಟಕಿಂಡ. 
ಅರಸು ಹೆಂಡಿ್ತರೀ ಗೆೋಬ್ಬರ ತೆಗೆವುದು; ಅರಸು ಹುಡಗೆ ದನಕಾವುದು ಯರಡು ಸಾಕ್್ಗೆ, 
ಯರಡ ಜನ ನೆರೀಮಿಸಿ ತನನು ಮನೆರೀಲ್ಟಕಿಂಡ. ಪಿರೀತಾಂಬರ ಸಾಲೆ ತನನು ಹೆಂಡಿ್ತಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ; 
ಅವಳುಟ್ಟ ಸಾಲೆ ಅರಸು ಹೆಂಡಿ್ತಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ.

ಅರಸು ಹುಡುಗ ದಿನೆರೀಚಚಾ ದನ ಕಾಯುಕೆೋರೀತಿದ್ದ. ಒಂದು ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ ಯರೀನಂತು? 
‘‘ತಮಾ್ಮ... ದಿನೆರೀಚಚಾವ ದನ ಕಾಯೋಕ ಹೆೋರೀಪರೀನು ನನನು ದನ ಬಿಟಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗು. 
ದಿನಕೆೋಂದೋಟ ನನನು ಮನೆರೀಲ್ ಉಂಡಕಂಡ ಹೆೋರೀಗು.’’ ಅಂತು ಅಜಜಿ. ‘‘ಹೋಂ’’ ಅಂದ. 
ರಾತೆ್-ಹಗಲು ಅಲ್ಲಿರುವ; ಹರೀಗೆ ದನಕಾವುತ ಉಲ್ದ.

ಯರೀಳ ಹೆಡೆ ಮಾಶೆರೀಕರ ‘‘ಪೂವ್ಷದಿಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಬೆರೀಡ’’ ಅಂದಿತು್ತ. ಒಂದಿನ ಬೆಳಗಾಮುನನು 
ಎದ್ದ. ‘‘ನೆೋರೀಡವ...’’ ಮಾಡಕಿಂತಿ, ನಡೆದ ಬಿಟ್ಟ ಪೂವ್ಷ ದಿಕ್ಕಿಗೆ.

ಹೆೋರೀದವನು ಅಚಚಾಗನೆನುರೀರು, ದೆರೀವಗನೆನುರೀರು, ಅಕಕಿ-ತಂಗದಿರು ಯರೀಳ ಜನ ಮಿಂದಿ 
ತಾನಕೆಕಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಅರಸು ಹುಡಗೆನ ಕಂಡ ಚಣವ ಕೆರೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟರು. ಹಾರಿದವರು 
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ದೆರೀಶಕೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದರೆ ಕ್ರಿತಂಗಿ ಶಾಲೆ ಶೆರಗ ಹಡಿದ. ಎಳೆದು ತುಂಡು 
ಹರಿದುಕೆೋಂಡೆರೀ ಬಂದಿ ಬಣಜಗರಣ್ಣನ ಕೋಡ ಕೆೋಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಶೋರ.

ಬಣಜಗರಣ್ಣ ಏನ ಮಾಡಿದ? “ದೆೋಡೆೋಡುರೀರುಡುವಂತ ಶಾಲೆ ಶೋರು’’ ಹೆರೀಳ ಅರಸು 
ಕೋಡೆ ಕೆೋಟ್ಟ. ಅರಸು “ಶಾಲೆ ಇಷು್ಟ ರಮು್ಮ... ಶಾಲೆ ಉಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಎಷು್ಟ ರಮು್ಮ...! ಆ 
ಹುಡುಗಿ ತಂದ್ ಕೆೋಟೆ್ರೀ ಬಣಜಗರಣ್ಣ... ನಿನನು ಜರೀವ ಇಡತೆರೀ, ಇಲಲಿ ನಿನನು ತಲೆ ಹೆೋಡವ 
ಹುಕುಂ ಕೆೋಡುತೆ’’ ಅಂದ ಅರಸು.

ಬಂದು ಮುಚಚಾ ಹಾಕಂಡು ಮನಗಿ ಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಹುಡುಗ ದನಕಾಯುಕೆ ಹೆೋರೀದವ ಬಂದ. 
“ಊಟಕೆಕಿರೀಳೂೆರೀ” ಅಂದ. “ನಿರೀ ತಂದ ಕೆೋಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಅರಸು ಕೋಡ ಕೆೋಟೆ್ಟ. ಅರಸು-- 
‘ಶಾಲೆ ಇಷು್ಟ ರಮು್ಮ, ಆ ಶಾಲೆ ಉಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಎಷು್ಟ ರಮು್ಮ! ಆ ಹುಡುಗಿ ತಂದ ಕೆೋಟೆ್ರೀ 
ಬಣಜಗರಣ್ಣ ನಿನನು ಜರೀವ ಇಡತೆ, ಇಲಲಿ ನಿನನು ತಲೆ ಹೆೋಡೆವ ಹುಕುಂ ಕೆೋಡತೆ’ ಅಂದ.”

ಆಗ, “ನಿರೀನು ಹದಿನೆೈದು ಕತ್ತದ ಮುಂಡಗಿ ತಕಕಿಂಬಾ. ಆ ಹುಡುಗಿ ನಾ ತಂದ ಕೆೋಡತೆ” 
ಅಂದ. ಹದಿನೆೈದು ಕತ್ತದ ಮುಂಡಿಗಿ ತಂದ ಕೆೋಟ್ಟ. ಸೆೋಂಟಕೆಕಿ ಒಂದು ಸೆರಗ ಕಟಿ್ಟಕೆೋಂಡ, 
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“ನನನು ಬೆನಿನುಗೆ ಬಾ. ನಾ ಕೆರೆ ಹಾರುವಷ್ಟಕೆಕಿ ಹಗಗೆ ಜಗಳ  ೆಬಿಡಬೆರೀಕು ”.

ಹಗಗೆ ಜಗಳ  ೆಬಿಟು್ಟ ಬರುಕೆ ಆ ಹುಡುಗ ಹೆೋರೀಗುರಟ್ಟಕೆಕಿ ಅವರು ಕೆರೆ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟರು. 
ಅವನೋ ಅವರೆೋಟಿ್ಟಗೆ ಅವರ ರಾಜ್ಯಕೆ ಹೆೋರೀದ.

“ಆ ದಿವಸ ಶಾಲೆ ಶೆರಗ ಹರಕ ಹೆೋರೀಗಿದೆ್ದ. ಅದೆರೀ ಹುಡುಗಿ ನಗಾನುಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಪೆರೀಕು 
ಹೆರೀಳ ಬಂದಿದೆ್ದ” ಅಂದ. ಆರು ಜನ ಅಕಕಿ-ತಂಗಿರು, ಅವನಿಗೆ ನಗನು ಮಾಡಿದರು.

“ಅತಿ್ತಗಿದಿರೆ, ನಮೋ್ಮರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುವ” ಅಂದ. “ಇನೆೋನುಂದು ದಿನ ಬತೆೋ್ತರೀ. ಇವತು್ತ 
ಮಡದಿ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆಕಿ ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ”  ಅಂದರು. ಊಟ-ಉಪಚಾರ ಮಾಡಕಿಂಡು 
ಹಂಡಿ್ತ ಕರಕಂಡು ಬಂದ.

ಹಗಗೆ ಜಗಗೆತಿ, ಬಣಜಗರಣ್ಣ ಸೆೋಕಕಿಂಡು ಹುಡುಗಿ ತಂದ. ಕೆರೆಮುಂದಾಗಿ ಹತಿ್ತದ. ಇವ 
ಹಂದಿಂದ ಹತಿ್ತದ ಮೆರೀನೆ. ಬಣಜಗರಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಅರಸರ ಕೋಡ ಕೆೋಟ್ಟ.

ಅರಸು, “ಇಪಪಾತ್ ವಸ್ಷದ ಹುಡಗರು ಶಪಪಾರದೆೋಲಗೆ ಬರಬಾರದು” ಹೆರೀಳ ಡಂಗರ 
ಹೆೋಡೆದ ಬಿಟ್ಟ. ಈ ಹುಡಗೆ, “ಹರಹರಾ... ತಾನ ನಗಾನುದ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ನಗಾನುಗ್ತ” 
ಎಂದು ಹೆರೀಳ, ಅಜಜಿನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದ. ಯರೀಲ ಹೆಡೆ ಮಾಶೆರೀಕ್ನ ‘‘ಅಜಜಿ... ನನನು ತಂದೆ 
ಇಪಪಾತ್ ವಷ್ಷದ ಹುಡಗೆರು ಶಪಪಾರದೆೋಲಗೆ ಬರಬಾರದೆಂದು ಡಂಗರ ಹೆೋಡೆದ. ಏನು 
ಮಾಡಬೆರೀಕು?” ಕೆರೀಳದ.

ಅಜಜಿ, ‘‘ಇಕೆೋಕಿ... ಶಪಪಾರ ಹೆರಹೆೋರೀಗಿ ಹರಲ ನುಂಗು; ಯಪಪಾತ್ ವಸ್ಷ ಮುದಕಿನಾಗತೆ. 
ಶಪಪಾರ ಒಳಗೆ ಹೆೋರೀಗು. ಈ ಹರಲ ನುಂಗು. ಇಪಪಾತ್ ವಸ್ಷದ ಹುಡಗನಾಗತೆ. ಶಪಪಾರದ 
ಬದಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಕಿ” ಅಂದ ಅಜಜಿ. (ಅದರಂತೆ ಮಾಡಿದ)

ಅರಸು, “ಹೋಮಾಲೆ ತನಗೆ ಹಾಕು” ಹೆರೀಳಕೆೋಟ್ಟ. ಹುಡುಗನ ಕೆೋಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ತೋಗ 
ಹಾಕ್ತು. ಆಗ ‘‘ಇದೆರೀನು?’’ ಕೆರೀಳದ ಮಾವ, ‘‘ನಿನಗೆ ನಿನನು ಹೆಂಡಿ್ತಗೆ ಶತ್ಷ ಬಿದಿ್ದತೆೋ್ತ?’’ 
‘‘ಹೌದು’’ ‘‘ಹೆಂಡಿ್ತ ತಲೆ ಹೆೋಡು ಹುಕುಂ ಕೆೋಟಿ್ಟದೆೋ್ಯ?’’ ‘‘ಹೌದು’’ ‘‘ಹೆೋಡೆದು ಬಂದಿದ್ದರೆೋರೀ’’ 
‘‘ಹೌದು....’’

‘‘ಆ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಲಗಾನುದ ಹುಡುಗಿ. ನಿನನು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ?’’ ಕೆರೀಳದ. ‘‘ತಾಯಿ 
ಬಣಜಗರಣ್ಣನ ಮನೆರೀಲ್ರೀತು. ನಾ ಲಗಾನುದ ಹುಡುಗಿ ನಿರೀ ಲಗಾನುಗತೆಯರೀ?” ಕೆರೀಳದ.

ಅರಸು ಹೆಂಡಿ್ತಗೆ ಕರೆ ಬಿಟ್ಟ. ‘‘ತಲೆ ಹೆೋಡೆಲ್ಲೆೋ್ವರೀ?’’ ಕೆರೀಳದ. ‘‘ಇಲಲಿ.’’ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೆರೀಲೆ 
ಜನಾ್ಯಗಿ, ಮಾಶೆರೀಕರ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಇಟಕಿಂಡ. ಕಡಿಕೆ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿಯ ತಕಂಡ್ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಬಣಜಗರಣ್ಣ ತನನು ಮನೆರೀಲ್ಟಕಿಂಡ.

ಅರಸು ಮಾಣಿ ಅಂತ ತಿಳಕಂಡು, ಎಲಲಿರನೋನು ಸಂತೆೋರೀಷದಿಂದ ಇಟಕಿಂಡ.



ಹಾಲಕ್ಕಿ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   24  

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಶುಬನ  = ಶುಭ ಶಕುನ ವರಗು= ನಿದೆ್ದಮಾಡು

 ಶಾಲೆ, ಸಾಲೆ = ಶರೀರೆ ಶೋರ = ಚೋರು, ತುಂಡು

 ಹಂಯ= ರಸ ಬಾಲೆ = ಶಶು

 ಗಬನ = ನೆನಪು ಕರತಂದ = ಕರಕೆೋಂಡು

 ನಾಣಿ = ನಾಣ್ಯ ದಿನೆರೀಚಚಾ = ಹಗಲು

 ಚಣವ = ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯ=ರಮಣಿರೀಯ

 ಶೋರ = ಚೋರು ಜಗಳ  ೆ= ಸೆೈಲು, ಸಡಿಲು

 ಜನ್ಯ = ಹಡೆಯುವದು (ಡೆಲ್ವ್ಹರಿ)

 � ಹೆರೀಳದವರು : ದ ಪುಟ್ಟ ನಾಗು ಗೌಡ, ವಂದೋರು, ತಾ. ಹೆೋನಾನುವರ.

v

ಶನನುದ ನವಿಲು

ವಂದ್ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ, ಅಜಜಿ-ಮೊಮ್ಮಗ ಹೆರೀಳ ಯಯುಡು ಜನ ಇದು್. ಇದೆ್ ಅವು್ ವಂದ್ 
ಅರಸಗೆೋಳ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ್ತರು. ದಿನಾಕು ಬೆಲಾಗೆಗೆದಿ್ದ ಅಜಜಿ ಯರೀನಾರೋ ಕುಂಟಮನೆ ಕೆಲಶ 
ಮಾಡುದು, ಏನಾರೋ ಶದೆವಗೋದು ಯನಾರೋ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಶಂಶರ ಮಾಡಾ್ತ ಇದು್ ಅಜಜಿ 
ಮೊಮ್ಮಗ. ಆವಾಗೆ್ಯನಾಯು್ತ.

ಊಯರೀ್ಷಯ್ಷಲಲಿವಾ ವಂದ್ ಕುಂಬಿ್ ಕಡುಕ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡು್ದರೂ. ದೆೋಡ್ ಗುಡೆಡುಮೆರೀನೆ. 
“ಮೊಮ್ಮಗೆನುರೀ ಊಯರೀ್ಷಯ್ಷಲಲಿವಾ ಕುಂಬಿ್ ಕಡಿರೀತಾರಂತೆ ಗುಡೆಡು ಮೆರೀಲೆ ನಾವಂದ್ 
ಚಣ್  ತುಂಡ್ ಮಾಡ್ವ ಅಲೆಲಿರೀಯ?” “ಅಜಜಿವಾ್ವ, ಚಣ್  ತುಂಡ್ ಮಾಡೆೋ್ಬರೀದಾಗಿತು್ತ. ನಮ್ 
ಕೋಡ್ ಕತಿ್ತಲಲಿ, ಕೆೋಡಿಲಿನೋ ಇಲಲಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ.

ಅಜಜಿವ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಮೊಮ್ಮಗೆನು... ಕತಿ್ತ, ಕೆೋಡಿಲಿ ಇಲಲಿ ಹೆರೀಳ ನಿರೀ ಬೆರೀಜಾರ್ ಮಾಡ್ ಬೆರೀಡ. 
ನಾನು ಅಸ್ಷಗೆೋಲ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ತಕಬತೆ್ಷ” ಅಂದಿ, ಕೆೋಡಿಲಿ ಕತಿ್ತ ತಂದ್ ಕೆೋಟು್ತ. ಕೆೋಟ್ 
ಕೋಡೆಲಿ ತಕಕಿಂಡ. ಬೆಳಾಗೆ ಮುಂದೆ ಯದ್ದ, ಊಟ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಕುಂಬಿ್ ಕಡುಕ್ ಗುಡೆಡು ಮೆರೀಲ್ 
ಹೆೋರೀದ. ಹೆೋರೀಗಿ ವಂದ್ ಯಕೆ್ ಜಾಗ ತಕಕಿಂಡಿ ಕಡ್ದ. ಕೋಡೆಲಿಯ ವಣಗಿತು ಅಂಬುದಾಯು್ತ. 
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ಕುಂಬರಿ, ವಣಗಿದ ಕೋಡೆಲಿಯಾ ಊರೆೋರೀರೆಲಾಲಿ ಕೋಡಕಿಂಡಿ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕು್ದರೂ. ಆದ ಕೋಡೆಲಿಯ 
ಗೆಡಗಾಲ ದಿನ್ದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಕ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾಯು್ತ ಅಂತ ಹೆರೀಳ ಊರೆೋರೀರೆಲಲಿ ತಯಾರಾಗಿ 
ಬಿತು್ತಕ್ ಹೆೋರೀದು್.

ಅಜಜಿಮುದಿಕಿಗೆ ಅಜಜಿ ಮೊಮ್ಮಗ, “ಬಿರೀಜಲಲಿ ಅಜಜಿವಾ್ವ... ಕುಂಬಿ್ ಬಿತೋ್ತಕ್ ಹೆೋರೀಪೆಕಾಗಿತು್ತ. 
ಬಿರೀಜಲಲಿದೆ ರಾಗಿ, ಯಂತ ಮಾಡಬೆರೀಕು?” ಕೆರೀಳ್ದ ಅಜಜಿವನು ಕೋಡೆರೀ. ಕೋಡೆಲಿಯ, “ಮೊಮ್ಮಗೆನು, 
ಬಿರೀಜಕಾಗೆ ಯಾಕ್ ಹೆದ್ತೆರೀ? ನಾ ಅಸ್ಷಗೆೋಲ ಮನೆಹೆೋರೀಗ್ ತಕಂಬತೆ್ಷ” ಅಂತು. 
ವಂದ್ ಶದೆ್ದ ಬಿರೀಜ ತಕಬಂತು. ಕೋಡೆಲಿಯ, “ಬಿರೀಜವಂದ್ ತಂದಾ್ಗಿಲಿಲಲಿ ಅಜಜಿವ್ವ, ಅದೆಕಿ 
ಪಿಕಾಶಲಲಿ ನೆಲ ಅಗೋಕೆ” ಅಂದಾ. ಅದೆಕಿರೀ, “ನಾ ಹೆೋತೆ ಅಸ್ಷಗೆೋರೀಲ ಮನಿಗೆರೀಯ ಪಿಕಾಸ್ 
ಬೆರೀಡಕಿಂಬತೆ್ತ” ಅಂತು. ಆಗೆ ಪಿಕಾಶ ಬೆರೀಡಕಿ ಬಂದ್, ಮೊಮ್ಮಗನು ಕೋಡ್ ಕೆೋಟು್ತ. ಕೋಡೆಲಿಯ 
ಪಿಕಾಶು ಮತು್ತ ರಾಗಿ ಬಿರೀಜ ತಕಂಡ ಗುಡೆಡುಮೆರೀನ್ ಹೆೋರೀದ ಬಿತು್ತಕೆ. ಹೆೋರೀಕಂಡಿ ಕೆದ-ಕೆದಿ್ 
ಬಿತ್ ದ ವಂದೆರೀ ದಿವಸ್ಕೆ ವಂದ್ ಯಕೆ್ ತಲ ಬಿತ್ದ.

ಕೋಡೆಲಿಯಾ ಶಶಯಾಗಿ ಹದೆನುೈದ್ ದಿನನುಮೆರೀನೆ ಹುಟು್ತ. ಯಲಲಿ ಕಳ  ೆಬೆಳೆಯಲಲಿ ತೆಗೆದು್. 
ಶಶಬಿಶ ಇಲಾಲಿದಲ್ ಹಾಕದು್. ಕೋಡೆಲಿಯ ಕುಂಬರಿಯಾಯ್ತಪಪಾ. ಹೆರೀಗೆ ಬಯಂಕರ 
ನಮೋನಾ್ಯಗಿ ಅದು್ಬತಾಗಿ ಯದು್ತ. ಕುಂಬರಿರೀಲ್ ದೆೋಡ್ ದೆೋಡ್ ಗೆೋಂಡಾ್ಯಗೆೋರೀಯು್ತ. ಆಗೆ 
ವಂದ್ ಶನನುದ ನವಲಿ ಬತಿ್ತತು್ತ ಕುಂಬಿ್ ತಿನುನುಕೆ-- ಪಾತಾಲದಿಂದ ಬತಿ್ತತು್ತ.

ವಂದಿನಲಾಲಿ ವಂದಿವಸ ಹರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡ್ದ. ಕುಂಬರಿಯ ನೆೋರೀಡಲವರೆಗೆ, 
“ಕುಂಬಿ್ ತಿಂದಕಿಂಡ್ ನೆಡ್ದದೆ. ಯಂತದೆೋರೀ ಯರೀನೆೋರೀ...” ಚಂಜರೀ ಹೆೋತನುಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದ ಕುಂಬಿ್ 
ಕಾಯುಕೆ. ಹೆೋರೀದ ಕೋಡೆಲಿ ಶನನುದ ನವಲು ಪಾತಾಳಲೆೋರೀಕದಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಮೆರೀಲೆ 
ಬಂದಕಿಂಡ್ ಕುಂಬಿ್ಗೆೋಂಡೆ ತಿಂಬೋಕೆ ಹಣಕಿತು. ಬರಾಬರಿ ಹೆೋರೀದವ ಶನನುದ ಗರಿಪುಕಕಿ 
ಹಡ್್ದ ಬಿಟ್ಟ. ಹಡ್್ದ ಬರಾಬರಿ ವಂದ್ ಪುಕಕಿ ಕ್ತ್ ಬಂದ್ ಬಿಡು್ತ. ವರೀಡ್ ಹೆೋರೀದ ಕೋಡೆಲಿಯ 
ಬೆಲಾಗೆಮುಂಚೆ್ಯದ್ದ. ಶನನುದ ಗಿರಿ ತಕಂಡ್ ಬಂದ.

ತಂದಿ ಅಜಜಿವ್ವನ ಕೋಡ್ ಕೆೋಟ್ಟ, “ಅಜಜಿವಾ್ವ... ಇದೆೋಂದ್ ಗಿರಿ ಸಿಕ್ಕಿದು ತನೆಗೆ.” 
ಹೆರೀಳ. ಅದು ನೆೋರೀಡು್ತ, “ಅಯ್ಯಯ್ಯರೀ ಮೊಮ್ಮಗೆನು... ಯಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆ ಶನನುದ ಗಿರಿಯ? 
ಇದ ತಕಂಡೆೋರೀಗಿ ಅಸ್ಷಗೆೋಲ ಮನೆಗೆ ಕೆೋಟ್ ಬಿಡು, ಯರೀನಾದೋ್ ನಮೆಗೆ ಕೆೋಡುರು 
ಶಂಶಾಕೆ್ಷ.”

ತಕಹೆೋರೀಯು್ತ ಅಜಜಿವಾ್ವ. ಅಸ್್ಷ ಗೆೋಲ ಕೋಡ್ ಕೆೋಟು್ತ. ಕೋಡೆಲಿಯ ಅಸ್್ಷ ಗೆೋಲು 
ನೆೋರೀಡು್ದರೂ, “ಅಜಜಿವಾ್ವ, ಇದ್ ಯಲ್ಲಿತು್ತ?” ಕೆರೀಳ್ದ. ಕೆರೀಳ್್ದ ಕೋಡೆಲಿಯ, “ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಕುಂಬಿ್ಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗಿರಿ ಶಕು್ತ.” 

“ಗಿರಿ ಅಂತು ತಂದ್ ಕೆೋಟೆ್ಟ. ಈ ಶನನುದ ನವಲಿಯಲಲಿದೆ? ಅದ್ ಹೆೋರೀಗಿ ತಂದ್ ಕೆೋಡೆ್ಬರೀಕು. 
ಕೋಡಿ್ದದ್ದಲ್ಲಿ ನಿನನು, ನಿನನು ಮೊಮ್ಮಗನು ಯರಡೋ ಜನವೂ ದಾವಣಿ ಕಟಿ್ಟ ತಲೆಹೆೋಡಿಸೆ್ತ” ಅಂದ್ 
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ಬಿಟು್. ಅಜಜಿವೆಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ ನಿರೀರ್ ಬಂದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ತಿರೀಡಕಿಂತ್ ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ಬರಬೆರೀಕ್ದೆ್ 
ಮೊಮ್ಮಗ ಕಂಡ. “ಅಜಜಿವಾ್ವ... ನಿಂಗೆರೀನಾಯು್ತ? ಯಂತಕ್ ತಿರೀಡಕಿಂತ ಬಂದೆ?” ಕೆರೀಲ್ದ. 
“ಹಾಂಗಾದೆ್, ಮೊಮ್ಮಗನೆ ಗಿರಿ ತಂದ್ ಕೆೋಟಿ್ಟದ್ಯಲೆೋ್ವರೀ. ಇದರಿಂದೆಯ ಶನನುದ ನವಲ 
ತಂದ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕಂತೆ. ತರದಿರೆ ದಾವಣಿಗೆ ಕಟ್ ತಲ್ ಹೆೋಡಿಸ್ ತ್ಂತೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳ 
ಹೆರೀಳು್ತ.

“ಅಟೆ್ಟರೀ ಕೆಲಸ್ವೆ ಅಜಜಿವಾ್ವ”, “ಅಟ್ಟಕಾಗಿ ಮಗ...”  “ಅಸ್ಷಗೆೋರೀಲ ಕೋಡ್ ಐನೋರ್ 
ಮಾರ್ ಕಬಿ್ಬಣರ ಶರಪಲ್, ಮತೆ್ತ ಅದ್ಕಿ ವಂದ್ ತೆೋಟುಲಿ ಇಟ್ ತಯಾ್ಯರ್ ಮಾಡ್ ಕೆೋಡು 
ಅಂತ ಹೆರೀಳು. ನಾನು ಶನನುದ ನವಲ ತಂದ್ ಕೆೋಡೆ್ತ ಅಂತ ಹೆರೀಳು” ಅಂದ.

ಹೆೋರೀಯು್ತ ಅಸ್ಷಗೆೋಲ ಮನೆಗೆ, “ಐದೋನುರ್ ಮಾರ್ ಶರಪಲ್ ಮತ್ ತೆೋಟಲಿಹೆಡಗೆ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕಂತ ಮೊಮ್ಮಗ ಹೆರೀಳನೆ” ಹೆರೀಳು್ತ. “ಚಿನನುದ ನವಲಿನ ತಂದ್ ಕೆೋಡೆ್ತ ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ಯ” 
ಹೆರೀಳು್ತ. ಕೋಡೆಲಿಯ ಐದೋನುರ್ ಮಾರ್ ಶರಪಲ್ ಕೆೋಟು್, ಹೆಡಗೆಯಾ್ಯ ಕೆೋಟು್. “ಕುಂಬೆ್ಲ್ಲಿ 
ದೆೋಡ್ ಬಿನ ಅದೆರೀ... ಬಿನದ ಬಾಗಲಿ ತೆಗ್ದಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆೋತಾಕ ಬನಿ ಹೆರೀಳ” ಅಂದ. 
ಅವ್ ತಕಂಡೆೋರೀಗಿ ಅಲ್ ಹೆೋತಾಕ್ ಬಂದು್. ತೆೋಟಲಿಗೆ ಶರಪಲ್ ಕಟಿ್ಟ, ವಂದು ಮುಮಡ 
ಹೆಶರಸಾಲ್ ತುದಿ ಕಟ್ದ. ಆ ಕಟಕಿಂಡ ಶರಪಲ್ ಮತು್ತ ತೆೋಟುಲಿ ಕಟಿ್ಟ ಪಾತಾಲಕಿ ಬಿಟ್ಟ. 
ಕೋಡೆಲಿ ಆ ಶರಪಲ್ ಪಾತಾಲಕಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಕೋಡೆಲಿಯಾ ಇವ ಊಟಗಿರೀಟ ಮಾಡಕಿಂಡು, 
ಹತೆ್ತಂಟ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ ತಕಂಡು ಹೆೋಂಟ. ಬಿನದ ಬಾಗಿಲೆಲಿ ಹೆೋರೀಕಂಡು ಶರಪಲ್ ಮೆರೀಲೆ 
ಕೆಲಗಿಲ್್ದ ಹೆೋರೀದ. ಹೆೋರೀಗಿ ಪಾತಾಲ್ದ ಬೋಮ್ಯಲ್ ಇಲ್ದ. ಇಲಕಿಂಡು ಪೂವ್ಷ ಮೊಕವಾಗಿ 
ಹೆೋರೀಗುವಂತೆೋರೀನಾದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆೋರೀಗ ಬೆರೀಕ್ದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಲ್ಗೆ ರಾಯ ಹೆರೀಳ್ವಂತವಿದ್ದ. 
ಆ ರಾಯನ ಮಗಲು ಬಚಲಗ್ ಮಿವಕಿ ಬಂದಿತು್ತ. ಅವ ಅದೆರೀ ರಸೆ್ತ ಬುಡಕೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕ್ದೆ್ 
ಜಲಕ ಮಾಡಿ್ತರವಾಗೆ ಆ ನಿರೀರು ಹಾದಿಲೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿ್ತತು್ತ. ನಿರೀರ ದಾಟ ಬೆರೀಕ್ದೆ್ ವಂದ್ 
ನಿಂಬೆಹಣ್ ತೆಗೆದ. ತೆಗದು ಕೆೋರದು ಲ್ಂಬೆ ಹಣ್ ರಶ ಕಾಲ್ಗೆ ತಾಗ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಾರ್ 
ಹೆೋರೀದ. ಬರಾಬರಿಯೋ ಆ ಅರಸು ಹುಡಿಗೆ ನೆೋರೀಡೆ್ತ ಇತು್ತ. “ಅವನ ನೆೋರೀಡುವ ಬೆರೀಕದೆ್ 
ಅಪಪಾಯಾ ಅಲೆಗೆ ಹುಡಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ತ. ಅವೆನುರೀ ನನನು ಗಂಡ. ಅವನಿಗೆ ಮದಾ್ಯಗ ಬೆರೀಕು” ಅಂತು. 
ಕೋಡೆಲಿಯಾ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಶಪಾಯರ ಬಿಟ್ಟ ಅರಸು. ಆ ಹುಡಗೆನ ಕರಕಂಬಂದು್. ಬಂದ್ 
ಕೋಡ್ ಕೆರೀಳ್ದ ಅರಸು “ನನ್ ಹುಡಗಿಯ ನಿನಗೆ ಕೆೋಟಿ್ಟ ಮದಿ ಮಾಡಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ. 
‘‘ಯನಡಿಡುಲಲಿ ತಾ ಮದಿಯಾಗೆ್ತ’’ ಅಂದ.

ಗುಡಗಟಿ್ಟ, ಕೆರೀಲ್ವಲ್ ಡಂಗರ ಸಾರಿ. ಕೆಲೆ್ದಗಿದ್ದಲ್ ವಾಲೆ ಬದಿ್ಷ ಮದಿಕ ತಯಾರ್ 
ಮಾಡದು್, ಮಾಡ್ ಬಿಟೋ್.

ಮೋರ್ ನಾಕ ದಿವಸ ಅಲೆಲಿ ವಲಕಿಂಡ. ನಂತ್ದಲ್ ಅರಸು ಕೋಡ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಮುಂದ್ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಬತಿ್ಷ”. ‘‘ಹೆೋರೀಪಕ್ ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಹೆರೀಳದು್ ಅಸ್ಷಗೆೋರೀಲು.
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ಅಲೆೋಲಿಂದ್ ಪಲಾ್ಷಂಗ್ ಹೆೋರೀದ ಕೋಡೆಲಿ ರದಕರಾಯನ ಹುಡಿಗೆ ಇವೆನುರೀ ಮದಿಯಾದುಲಿ. 
ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದಾ. ಚಂದರಾಯನು ಮಗಲು ಹಾಗೆರೀ ಮಾಡು್ತ. ಬೆೋಮ್ಮರಾಯನ ಮಗಲು, 
ರೆೋರೀಮರಾಯನ ಮಗಲು, ಬೆರೀಮರಾಯನ ಮಗಲು, ಉಗ್ರಾಯನ ಮಗಲು ಇಷ್ಟ ಜನರ 
ಮದಿಯಾದ. ಆಗಿ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀದ.

ಅದೆ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಮನ್ ಚಿಕು್ತ, ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಂತ. ‘‘ಅಜಜಿವಾ್ವ, ನಿಮೋ್ಮರಲ್ ಯಂತಾ 
ಚುದಿ್ದ?” ಕೆರೀಲ್ದ ಕೋಡೆಲಿಯಾ, “ಮೊಮಗೆನು, ಯರೀಂತಾ ಚುದಿ್ದನೋ ಇಲಲಿ. ವಂದ್ ಚಿನನುದ ನವಲಿ 
ನಮ್ಮನೆ ಹೆೋಂಡಾದ ಗೆದೆ್ದಗೆ ಬತಿ್ದು. ಆಲ್ ಹೆೋಡ್ ಮಾಡ್ತ ವಲ್ತದೆರೀ... ಮತೆ್ಯರೀನ್ ಚುದಿ್ದಲಲಿ” 
ಅಂತು. “ನಾಲೆ ಅಜಜಿವಾ್ವ, ವಂದ್ ಚಂಬ್ ಯಣಿ್ಣ ತರಬೆರೀಕು, ವಂದ್ ಬಾಚಗೆ ತರಬೆರೀಕು. ಈ 
ಊರಲ್ಲಿ ಯಟ್ ಜನ ಹೆಣು್ಣ-ಗಂಡು ಅವಯರೀ್ಷ ಅವಗೆ್ಷಲಾಲಿ ಯಣಿ್ಣ ಹಾಕುದು, ಮಂಡೆ ಹಕ್ಕಿ 
ಮಂಡೆ ನಿಗ್ ತಕಂಡ್ ಬರುದು. ಇಟ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿ, ಶಾಮಾನ್ ಯಲಲಿ ತಕಂಬಾ...” ಅಂತ 
ಇಟ್ ರೋಪಾ್ಯ ಕೆೋಟ್ಟ. ಅದು ಹಾಗೆ ಮಾಡು್ತ. ನಿಗರ್ ಚಿಕದೆೋರೀರದೆ್ಯಲಲಿ ತಂತು. ಸುಮಾರು 
ನೆಲಗೆಯ್ಯ ಮಂಡೆನಿಗೆ್ ತಕಂಡ್ ಬಂತು. ಮೊಮ್ಮಗನು ಕೋಡ್ ಕೆೋಟು್ತ. ಕೆೋಟಿ್ಟ ಅಡಗಿ 
ಅನಕೋಲ ಯಲಲಿ ಮಾಡೋ್ತ, ನಿಗ್್ ತಕಂಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ದ. ಹೆೋಂಡದ ಗೆದೆ್ದಗ್ ಹೆೋರೀದಾ. 
ಹೆೋರೀಗಿ ಚಿನನುದ ನವಲಿ ಹೆೋತಾ್ಯಡತದೆಯರೀ ಆ ಹೆೋಂಡಕ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಮಂಡೆರೀನಿಗ್ ಹಾಸ್ದ. 
ಚಣ್ಣ ಮಡಗಿ ಮಾಯನ ಮರಾಗಿತು್ತ. ಮಡಗಿ ಬುಡಕೆ ಹತಕಿಂಡಿ ಮೆರೀಲೆ ಕುಳ್ತ ಹೆೋತ್ತಲ್ಲಿ-- 
ಆರ್ ತಾಶ್ ದಾತೆ್ ಬರಬರಿ ಬಂತು. ಅದು ಹೆೋಂಡಕೆರೀ ಬಂದ್ ಹೆೋಡೋ್ಯಡೋಕ್ ಹಣಿಕಿತು. 
ಹೆೋಡಾ್ಯಡಿ ಹೆೋಡಾ್ಯಡಿ, ಹೆೋಡಾ್ಯಡಿ ಹೆೋಡಾ್ಯಡಿ, ಮಂಡೆ ನಿಗೆ್ಲಾಲಿ ತಿಪಿ್ಷ, ತಿಪಿ್ಷ, ತಿಪಿ್ಷ 
ಯರಡೋ ಕಾಲೋಕಿ ಕಟ್ ದಾಂಗ್ ಆಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಆಗ್ ಬರಾಬರ ಹಾರುಕೆರೀ ಆಗಿಲಿಲಲಿ. ಬೆಲ್ 
ಬೆಲಾಗೆಗ್ ಬಂದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಇವ ಹಂಗೆ ನೆೋರೀಡ್ದ, ಹೆೋಂಡಕೆ ಚಿನನುದ ನವಲಿ ಹಡುಕೆ ವರೀಡ್ ಹೆೋರೀದ. ನವಲಿ ಹಡ್್ದ 
ಬಿಟ್ಟ... ಹಡಕೆೋಂಡ. ಯಲಾಲಿ ಗೆಂಚ (ಮಂಡೆರೀ ನಿಗ್) ತಪ್ಚಾ ಕಂಡಿ ಆಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಮನೆಗೆ 
ಬಂದಾ. ಬಂದಕಿಂಡಿ, “ಅಜಜಿವಾ್ವ, ಚಿನನುದ ನವಲಿ ಹಡಕಿಂಡ್ ಬಂದೆ, ನಾನು ಬಂದಿ ಐದಾರ್ 
ದಿವಚಾಗೆೋರೀಯು್ತ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಅಂದಾ.

“ಮೊಮ್ಮಗೆನು ಹೆೋರೀಗು” ಅಂತು. ಅದೆಕಿ ಇಪಪಾತೆೈದ್ ರೋಪಾ್ಯ ಕೆೋಟಾ್ಟ. ಇಲ ಮಾವನ 
ಮನೆಕೋಡ್ ಬಂದು ಉಗ್ರಾಯನು ಮನೆ ಕೋಡಿ ಒಂದಿನ ವಲ್ದ. ಅವರನೆಲಾಲಿ ಕರಕಂಡಿರೀ 
ಬಂದ ತೆೋಟಲಿ ಬುಡುಕೆ. ಬಂದಕಿಂಡಿ, “ತೆೋಟಲಿ ಹುಂಗಚದ (ಅಗಲ್ಚಿದ), ಗಟೆ್ಯವಲ್ತು ಅದು. 
ನಾನ್ ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡತೆ. ”

“ಗಟಿ್ಟಸಾ್ರಂಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ” ಹೆರೀಳ್ದ. ಹತ್ ಬಂದ. ಬಂದ ಅಂಬೋ ಕೋಡೆ ಕೆಲ್ಗೆ ಬಿದ್ ಬಿಟ್ಟ. 
ಯಲಗೆ ಪುಡ್ ಪುಡಾ್ಯಗ್ ಚತ್ ಬಿದ್ ಬಿಡ್ತ. ಐನೋರು ಮಾರು ಮೊಗಚ ಬಿದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ಶರಿ ಮಾಡದೋ್, “ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಗುದ ಹಾ್ಯಂಗಾಯ್ತಪಾಪಾ?”. “ರಿಟೋ್ಟ ಜನ ಕೆೋತಕಿಣಿ 
ಕೆೈಬಿಡೋಕಾಗ ಚಿನನುದ ನವುಲಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಯ್ತದೆ.” ಹೆರೀಳ್ದ. ಬರಾಬರಿಯಾ ಹಡಕಂಡು 
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ವಲ್ಲಿ ಶಕ್್ತಂದ ಹಾರಿ ಬಿಡು್ತ. ಬಿನದ ಬಾಗಲಿಲ್ ಹಾರಿ ಬಂದ ಬಿಟೋ್ತ. ನಿಲಶತು. ಅವನುಮನೆ 
ಹೆಡೆಪಂಟೆ ಬಿಡಾರ. ಅವಂಗೆ ದುಕಾಕಿ ಬಂತು. “ಯಾಕ್ ಆಲತಿರೀರಿ?”  ಕೆರೀಲು್ದರೂ. ಹೆರೀಳ್ದ, 
“ನಂದಾಬಿಡಾರ ನೆೋರೀಡ್ ದೆ್ ಗತ ಗೆೋತಿ್ತಲಾಲಿದ ಮನಶ” ಅಂದ. ಅದೆಕಿ ಹೆಂಡಿ್ತ (ಯಲಗೆರಾಯನ 
ಮಗಲು) ಹೆರೀಳು್ತ-- “ಮೋರ್ ಹಲ್ ಹೆೋಡೆಬೆರೀಕು. ವಂದ್ ಹಲುಲಿ- ‘ಯಲಂಕಣದ ಮನಾ್ಯಗೋ 
ಬೆರೀಕು’ ಅಂತ ಹೆರೀಳ ಹೆೋಡೆರಿ. ವಂದು ಹಲ್- ‘ದನಕರು, ಭೋಮಿ ವಟೋ್ಟ ಆಗಬೆರೀಕು’ ಅಂತ 
ಹೆೋಡೆರಿ. ಮತ್ತಂದ್ ಹಲಲಿ, ‘ಕೆರೆಬಾವಿಗುತೆ್ತಲಾಲಿ ನಿರೀರ ಆಗಿಲಿ’ ಅಂತ ಹೆೋಡೆರಿ ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ 
ಬೆರೀಕೆೋ” ಯಲಾಲಿ ಆಯು್ತ. ಕರಕ ಬಂದ ಅವನಾ್ಷ ಮನೆವಲಗೆ ಹೆೋಕಸ್ದಾ. ಅಜಜಿ ಮುದಕ್ 
ಅವರಗೆಲಾಲಿ ನೆೋರೀಡು್ತ. ಬರಾಬರ ಅವೆ್, ದಾತ್ ತಪ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ನಿರೀರ, ಬಿರೀರ ಹಾಕ್ 
ಶಮಾದಾನ ಮಾಡ್ ದು್.

ಅಡಗಿ ಅನಕೋಲ ಮಾಡು್ದರೂ, ಊಟ ಮಾಡವಂತೆೋಲಿರಾದು್. ಅಜಜಿ ಕೋಡ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಚಿನನುದ 
ನವಲಿ ಅರಸಗೆೋರೀಲ ಕೋಡೆ ಕೆೋಟಾಕ್ ಬಾ” ಅಂದ. ಅರಶು ಕೋಡೆ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಕೆೋಡು್ತ. 
ಅವಗ್ ಶಂತೆೋಶಾಯು್ತ. ಇವೂನೋವಾ ಶುಕಶಂತೆೋರೀಶದಲ್ಲಿ ವಲಕಂಡು್. 

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಶಂಶರ  = ಸಂಸಾರ ಕುಂಬಿ್ = ಗದೆ್ದ, ಹೆೋಲ

 ಚಣ  = ಸಣ್ಣ ಚಂಜರೀ = ಸಂಜೆ

 ದಾವಣಿ  = ಹಗಗೆ ಬಿನ  = ಬಿಲ

 ನೆಲಗೆಯ್ಯ  = ಉದ್ದದ ಚಿಕು್ತ  = ಸಿಕು್ತ

 ಹುಂಗಚದ = ಅಗಲ್ಚಿದ, ಅಗಲ್ಸಿದ ಚುದಿ್ದ = ಸುದಿ್ದ

 ಚಣ್ಣ = ಸಣ್ಣ ತಾಶ್  = ತಾಸ್

 ಮೊಗಚ  = ಉರುಳ ಹಲ್  = ಕಲುಲಿ ಹರಳು

 � ಹೆರೀಳದವರು : ಹೆಸರು ನಮೋದಾಗಿಲಲಿ.

v
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ಚೌಡಿವೆರೀಷ

ಹುಡಗೆ ಇದ್ದ. ಹೆಣು್ಣ ಸಿಕಲ್ಲಲಿ. ಮತೆೋ್ತಂದೋರಲ್ಲಿ ಹೆಣಿ್ಣತು್ತ. ಅವನೆೋರೀಡ್ದ. “ಹಾದರಗಿತಿ್ತ 
ಮಗಲೋ ಹಾದರಗಿತಿ್ತ, ಯಾರೋ ಮದಿಯಾಗುದಿಲಲಿ” ಹೆರೀಳ್ದರು. ವಿಶಾ್ವಸದ ಮೆರೀಲೆ, 
“ನನಗೆ ರಾಶ ಪರಾಯಾ ಬಂತು” ಅಂದ ಹೆರೀಳದ. “ಹೆರೀಳಯೋ ಹೆಣೆ್ಣರೀ ಶಕುದಿಲಲಿ” ಅಂದ. 
ಆ ಹೆಣಿ್ಣಗೆ, “ನಿರೀ  ಆಗತೆೋ್ಯರೀ, ‘ಹೆಣ್ಣ ನೆೋರೀಡ ಬಂದಿದೆ್ದ.’” ಹೆರೀಳ ಕೆರೀಳದ. ‘ಹೋಂ’ ಅಂದುಲಿ. 
ನಿಕ್ಕಿ ಆಯು್ತ, ಕಡೆಗೆ ಬಾಕ್ಯವರು ಶುದಿ್ದ ಹಾಕ್ದರು. “ಅದು ಬಹಲ ಹಾದರಗಿತಿ್ತ ಯಾರೋ 
ಮದಿಯಾಗಿನುಲಲಿ”. “ಹೆೋರೀಗ್. ಮಾತು ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದ” ಆಂತ್ ಅಂದ. ನಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ತ, ಮದುವೆ ಆದ. 
ಒಂದಿನ ಎಲೆೋಲಿರೀ ಹೆೋರೀಗ್ಬತೆ್ತ ಹೆರೀಳಕ್ ಹೆೋರೀದ. ಯಯಡು ಮೋರ್ ಜನ ಅವ ಹೆೋರೀದ ಹೆರೀಳ 
ಅವನ ಮನೆ ಒಲ ಹೆೋಕ್ಕಿದರು. ಅವಳನುನು ಹಡಿದು ಶೆೋಗಿದರು.  ಶೆೋಗಿದ ಹೆೋಡತಕಕಿ 
ಬಿದು್ದ ತಲೆ ಜಪಿಪಾತು. ಹೆೋತಕಿ ನಡೆದರು. ಗಂಡ ಮರುದಿನ ಬೆಳ ಗೆೆ ಬಂದ. ಮಾತೆರೀ ಆಡೋದಿಲಲಿ 
ಇದು. ಊರ ಬದಿಗೆಲಾಲಿ ಸುದಿ್ದ, ಒಬ್ಬಗೆ ಗನಾ ಪೆಟಾ್ಟಯು್ತ ಹೆರೀಳ ತಿರಗತೆ ಉಳದರು.

ಒಂದು ತಾಮಿನಲ್ಲಿ ಭೋಮಿ ಮಾಡಿದ, ಭೋಮಿಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ವಲ್ದರು-- ಗಂಡ-ಹಣಿ್ತ 
ಇಬ್ಬರೋ. ದೆೋಡಡು ಬೆಟ್ಟ; ಹಂಡಿ್ತ ಕೆೈಲ್ ಏನ್ ಹೆರೀಳ ಕೆೋಟ್ತ? “ಭೋಮಿ ಸಾಲ್ರೀತು. ಸಿಕಾ್ದ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುರು. ಇದಾ್ದಗೋ, ಇಲಲಿದಿದಾ್ದಗೋ ದುಸೆ್ತಲಲಿ ಕಲಚಿಟ್ ತಲೆ ಬಿಚಚಾ ಹರಡಿಕಂಡಿ, ಜಂಜ 
ಹಚಕಿಂಡಿ ಸುತು್ತ ತಿರಗಬೆರೀಕು’’ ಅಂದ. ‘ಹೋಂ’ ಅಂತು.

“ಅಕಕಿ-ತಂಗಿದರ ಕೋಡೆ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ” ಅಂದ. ‘‘ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋದು ನಾ ಕೆೈ ಹೆಂಗುಸ್.” ಹರೀಗೆ 
ಆಲೆೋರೀಚನೆ ಮಾಡತ ಉಲ್ತು. ಮನೆ ಮಾರು ಈತೆೋ ಕೆರೀಳ ್ೆತರೀ ವಂದ ಭಟ್ಟರು ಬಂದರು. 
‘ಲಾ್ಯಕೆೈತು’ ಅಂದಿ. ಅದರ ಮನಸಿಗೆ ಹೆೋಲ್ತು. ಬಟು್ ಬೆೋಗಸ ಇಟು್ಟ, ಐವತ್ತರವತ್ 
ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಟು್. ‘ತಾಲ್ಯಾಗೆೋರೀಯು್ತ.’ ‘ಹೋಂ’ ಅಂತು. ಬೆಲಲಿ-ಸಕೆ್ ಕೆೋಟು್ತ.

“ಶಂಜಾಯು್ತ. ಕೋತಕಿಲ್ ಬಟೆ್. ನಿರೀವು ಬೆಲಗೆಗ್ ಎದ್ ಹೆೋರೀಗ್ವರು” ಹೆರೀಳತು. “ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ 
ಈತು’’ ಹೆರೀಳ ದುಸು್ತ ಕಲಚಿತು. ಜುಂಜ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚಿಚಾಕೆೋಂಡು, ತಲೆ ಜುಟ್ ಬಿಡಿಸಿಕೆೋಂಡು 
ಕ್ರ್ನೆ ಕೋಗತ ಹೆೋರೀಟ್ ಬಿಟು್ತ. ದೆರೀವರ ಕಾಟವರೀ, ಮನಶರ ಕಾಟವರೀ ತಿಲ್ಯುವುದಿಲಲಿ.

ಭಟ್ಟರು ಓಡಿದರು. “ಬಟೆ್ ನಿಲ್ಲಿ” ಅಂತ ಓಡಿ್ತದು. ಹಂದಕಡೆ ಓಡಿ ಬಿಟು್. ಗಂಡಂಗೆ 
ಬಯಕಿಂಡಿ ವಲ್ತು.

ಬೆಲೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಗಂಡ ಬಂದ. ಅದು ಹೆರೀಳು್ತ. ‘‘ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಚೆಲುಗೆ ಕಲಕಂಡ್ 
ಹೆೋರೀಗುಕ್ಲಲಿ. ಯಾವ ಭಟ್ ಹೆರೀಳದೆೋರೀ, ಭಟ್ಟರು ಬಂದಿದು್. ಹರೀಗೆ ಮಾಡೋರೆೋಲಗೆ ಬೆಟ್ಟ, 
ಬೆರೀಣ ಬಿದ್ದ ಓಡಿದರು’’ ಅಂತು.

ಅವ, ‘‘ಆಯ್ತಲ’’ ಅಂದ. ಸುಮ್ಮನೆೋಲ್ಕಂಡ. 
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l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಶೆೋಗಿದರು = ಎಳೆದರು
 ದುಸು್ತ = ಡೆ್ಸು
 ಜಂಜ = ಜುಂಜ
 ಚೆಲುಲಿ = ಚೆಲಾಲಿಟ  

 � ಹೆರೀಳದವರು: ದುಗೂಗೂರ ಕುಪ್ಪಗೌಡ.

v

ತಾಯಿರೀ, ಹಣ್ಣಲಲಿ, ಹೆಣು್ಣ

ತಾಯಿಗೆ ಯಯ್ಡು ಜನ ಹುಡುಗರು ವಂದ್ ಹೆಣು್ಣ, ವಂದ್ ಗಂಡು. ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರು- 
ಸೆೋರೀದ, ಗಂಡು ಹುಡಗೆ- ಬಲಗೋಣ, ಅವರು ಶೆಟ್ಟರ ಶಾನಬಾಗರ ಕುಲದೆೋರೀರು, ಅಣ್ಣನ 
ಕೆೈಲ್ ತಾಯಿ ಯರೀನಂತ? “ತಮ್ಮನಂತೆ ಸಾಕಂತ ಉಲ್ಬೆರೀಕು.” ಹೆರೀಳ, ಹೆಣ್ಣ ಮದುವಿ 
ಪರಾಯ ಬಂತು, ತಾಯಿಗೆ ಯರೀನಂದ? “ತಂಗೆ್ಯ ಈಗ್ ಹದಾನುರ್ ವಸ್ಷ ಮದವಿ 
ಮಾಡಬೆರೀಕಂದ.” ತಾಯಿ-- “ತಂಗಿ ಮದಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿರೀಲ್ ಮದಿಯಂತೆರೀ 
ಮಾಡೋದೆರೀ ಇಲಲಿ. ಮದಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿರೀಲ್ ನಿರೀರೆರೀ ಶಕ. ಜಾತಿ ಕೆೋಡನಾರು” 
ಹೆರೀಳ ತಾಯಿ ಹೆರೀಳತು. ‘‘ಇನುನು ಇಟ್ಟಕಂಡರೆ ವೆರೀಲೆ್ಯರೀವಿಲಲಿ. ಯರೀನು ಮಾಡಬೆರೀಕು?” ಕೆರೀಳದ. 
‘‘ಬಟಕಲಪೆರೀಟೆರೀಲ್ ಬಶಪಪಾನ ಹಬ್ಬ ಹೆರೀಳ ಆಗತಿರೀದು. ನೋರ್ ಗಟೆಲಿ ಜನ ಕೋಡತಿರೀರು. ಹಬ್ಬಕೆ 
ತಂಗಿ ಕೆೈಲ್ ಹೆೋರೀಪ ಅಂತ ಬಣಿ್ಣಸಿ, ತಂಗಿ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಯಾವನಾರೋ ಬಂದವನಿಗೆ 
ಬಂತೆ ಕೆೋಟಿ್ಟಕ್ಕಿ ಶೆೋರೀಬನ ಮಾಡಿ ಬಾ” ಅಂತು. ಬುಲ್ತಾಪ ಹೆರೀಳತು್ತ. ಮಗ, “ನಾನು 
ಶಣಿ್ಣರೋನಿಂದ ತಂಗಿನೋ ತಮ್ಮನಂತೆ ಸಾಕ್ದೆ್ದನಲಲಿ, ನಾನು ಹೆರೀಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಬರಬೆರೀಕು.” ಹೆರೀಳ 
ಬಾಲ ದುಃಖ ಮಾಡಿದ. ‘‘ಹೆರಿಮನಸತಿ ತಾಯಿ ಹೆರೀಳದ ಮಾತು ಮಿರೀರೋಕೆ ಬತಿ್ತರೀದೆೋರೀ?’’ 
ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕಂಡಿ ತಾಯಿ ಏನಂತು? “ಊಟಕೆ ಬನಿನು ಹೆೋತಾ್ತಯು್ತ” ಹೆರೀಳತು. “ಹಬ್ಬಕೆ 
ಹೆೋರೀಪರೀರಿಗೆ ಹೆೋತಾ್ತಯು್ತ.” “ತಂಗಿ ಬಟಕಲಪೆರೀಟಿರೀಲ್ ಬಶಪಪಾನ ಹಬ್ಬ ಆತಿರೀದು. ಹಬ್ಬ 
ನೆೋರೀಡಿ ಬರವ” ಹೆರೀಳ ಅಣ್ಣ ಹೆರೀಳದ. ತಂಗಿ ಕಬೋಲ ಬಿಟೋ್ತ. ನಂತ್ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಸಾನ 
ಮಾಡದು್, ದೆರೀವರ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ತಾಯಿ ಬಡಿಸಿತು, ಊಟಕೆ ಹೆೋರೀದರು. ದುಕಕಿ 
ಮರುದಿಲಲಿ. ನಾಲೆ ನದರಿಗೆ ಕಾಣುದಿಲಲಿ. ತಂಗಿ ಹೆರೀಳ, ಅಣ್ಣ ಬಾಶ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ದ. 
ಬಾಯಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀನಿಲಲಿ. “ಥತ್” ಅಂದ. ಮತ್ತಂದ್ ತುತ್ತ ನೆಗಿದ. ಕೆೈಯಿಂದ ಬಿತು್ತ. ದುಕಕಿ, 
ತಂಗಿ ಊಟ ಮಾಡತಿರೀದು. ತಂಗಿ, “ನಿನನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಂತಾ ನಿರೀರು? ಊಟಕೆಕಿ ಕುಂತಾಗೆ?” 
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ಕೆರೀಲ್ತು. “ಹಳೆಯಾರು ಪರೆರೀಕದಲ್ಲಿ ಕಟಿ್ಟದ ಮನೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಶ ಬಿದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ ಕಣ್ಣ 
ತಿಕಕಿಂಡೆ” ಅಂದ. ಊಟ ಮುಗಿದ ಬಳಕೆ ದುಸ್ತ ಇಟ್ಟರು. ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಗ್ ತಾಯಿ ರೆೋಟಿ್ಟ 
ಬುತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟಕೆೋಟು್ತ. ತಕಂಡಿ ಹೆೈಟ್ ಹೆೋರೀದರು. ಹೆೋರೀಗು ಶಮೆದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಡೆದು ತಂಗಿ, 
‘‘ಕುಡಿವ ಅಂದರೆ ನಿರೀರಿಲಲಿ. ಬಿಶಲಾಯು್ತ ತಂಪ ಅರಸುವ ಅಂದರೆ ತಂಪಿಲಲಿ” ಅಂತು. 
“ಮೆೈಲ ದಾರಿ ಮುಂದೆ ಜಾತೆ್ ಬರತಿರೀದೋ, ಬಹಲ ದೋರಿಲಲಿ” ಅಂದ. ರೆೋಟಿ್ಟ ಬುತಿ್ತ ಉಂಡಿ, 
ತಾಪ ತಣಿದು ಒಂದ ಪಲಾ್ಷಂಗ ದೋರ ಮದಗ ಕಾಣು್ತ. “ಕೆೈಕಾಲು ಮೊರೀರೆ ತೆೋಲೆದು 
ಹೆೋರೀಪ” ಅಂದ. “ಮದಗದಲ್ಲಿ ಕೆೈಕಾಲ ತೆೋಲೆ,” ಊಟ ಮಾಡಿ ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀನೆ ಕೋತು 
ಕವಲ ಹಾಕ್ದ. ಆಸಾದ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಪ ಅಂದಿ ಕಂಬಲ-ಗಿಂಬಲ್ ಹಾಸಿಕಂಡಿ ಬಿದು್. 
ತಾಪಿನ ಗಾಲ್ವಗಿತು ನಿದೆ್ ಬಂದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ತಂಗಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಎದಿ್ದ ಕಾಲಕಟ್ದ, ಕಣ್ಣ ಕಟ್ದ, 
ಅಲೆಲಿರೀ ಬಿಟಿ್ಟಗ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಿಟ್ಟ. ತಾಯಿ ಕೆೈಲ್, ‘‘ಬಟಕಲ ಜಾತೆ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ತಂಗಿರೀನ 
ಬಿಟ್ ಬಂದೆ’’ ಹೆರೀಳ್ದ. ನಿದ್ ಹಂಬಲಾಗ ತಂಕ, ‘ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ’ ಅಂತ ಮರಗತಿರೀದು. “ಎಲುಲಿ 
ಅಣ್ಣನೆರೀ ಕಾಂಬೋದಿಲಲಿ.” ಅಂತ ತಿರೀಡತಿರೀದು, “ಅಡವಿ ಪಾಲಾಗಿ ಹೆೋರೀದೆನಲೆೋ್ವರೀ” ಅಂದ 
ವ್ಯಥೆ ಮೆರೀನೆ ಉಲ್ತಿದು. “ಕಾಲ ಬಿಚಿಚಾದವನ ಮನೆರೀಲ್ ಶಗಣಿನಾದರೋ ತೆಗಿರೀತ ಉಲ್ತಿದೆ್ದ, 
ಕಣ್ಣ ಬಿಚಿಚಾದವನ ಕಲಾ್ಯಣಾಗತಿದೆ್ದ” ಹೆರೀಳ ಮರಗತ ಉಲ್ತು. ಆಗ ಪಾಂಡವರು ಏಳ್ 
ಜನರು,  ಕ್ರಿಯವನಿಗೆ ನಗಾನುಗನಿಲಲಿ. ಆರ್ ಜನ ನಗಾನುಗಿತು್ತ. ನಿತ್ಯದಲೋಲಿ ಸೆೋರೀರ(ಮಿಗ) 
ಬೆರೀಟೆಗೆ ಹೆೋರೀಗತಿದು್. ಮದಗಕೆಕಿ ಮಿಗ್ ಬತಿ್ತದು ತಿರಗಿ ನೆೋರೀಡಿದರು. ಏನೋ ಕಾಣಿ್ಣಲಲಿ. 
ಕೆಲಗೆ ನೆೋರೀಡವ ಹೆರೀಳ ಮದಗಕೆಕಿ ಬಂದರು. ಬರುತಂಕ್ ಹೆಣ್ಣ ಬಿಟಿ್ಟಕ್ ಹೆೋರೀಗಿರು. 
ಮಾತಾಡಿಸಬೆರೀಕಲಲಿ, “ಯಾವೂರಾಯು್ತ? ಏನತಾನ?” ‘‘ನನನು ಕಾಲ ಬಿಚಿಚಾದವನ ಮನೆರೀಲ್ 
ಶಗಣಿ ತೆಗೆತೆ” ಅಂತ ಅಂತು. “ಕಣ್ಣ ಬಿಚಿಚಾದವನಿಗೆ ನಗಾನುಗೆ್ತ” ಅಂತು ಹರಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ರಿತಮ್ಮಗೆ, 
“ನಿರೀನು ಬಿಚುಚಾ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಹೆಣಾ್ಣಗಲ್” ಅಂದ. ಕ್ರಿ ತಮ್ಮ ಕಣು್ಣ, ಕಾಲು ಬಿಚಿಚಾದ, “ನಿನನು 
ಇಂಥ ಅಡವ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರೀದವರು ಯಾರು? ಕಲು ಮಾಡಿದೆಯಾ? ಹಾದರಾಡಿದಿಯರೀ? 
ಮದುವೆಯಾಗಿದೆಯರೀ? ಇಲಲಿವ” ಕೆರೀಲ್ದರು.

“ನನಗೆ ಮದಿವೆಯಾಗನಿಲಲಿ. ಅಣ್ಣ ಬಟಕಲ ಜಾತಿ್ ನೆೋರೀಡ ಬರವ ಅಂದಿ ವಿಶಾ್ವಸದ 
ಮಾತ ಹೆರೀಳ ಕರಕಂಬಂದಿ, ಈ ಕಟೆ್ಟದೆೋಲಗೆ ಕಾಲು, ಕಣು್ಣ ಕಟಿ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಹೆೋರೀದ, ಜಾತಿ್ಗೆರೀ 
ಕಕ್ಷ ಹೆೋರೀಗಿನುಲಲಿ” ಅಂದಿ ಹುಡುಗಿ ಹೆರೀಳು್ತ.

ಅವರು ರಾಜನ ಹುಡುಗಿಯರೀ ಅಂದಿ ತಿಲ್ದರು. ಕ್ರಿಯ ಕಾಲು, ಕಣ್ಣ ಬಿಚಿಚಾದ, ಶೆರೀಜದ 
ಮೆರೀನೆ ಕುಳಳುರಿಸಿಕೆೋಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದರು. ತಾಯಿರೀಗ್ ನಿರೀರ್ ತಕಂಡ್ ಬರತಿತು್ತ. ಅಣ್ಣ, 
“ನಾವು ಏಲ ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣ ತಂದಿರು” ಅಂದರು. ನಿರೀವು ಹಣ್ಣ ತಂದರೆ ಏಳ್ ಮಂದಿನೋ 
ಕೆೋಯು್ದ ತಿಂದ ಬನಿನು” ಹೆರೀಳ ತಾಯಿ ಹೆರೀಳತು. “ತಾಯಿರೀ, ಹಣ್ಣಲಲಿ, ಹೆಣು್ಣ ಕ್ರಿಯವಗೆ 
ತಕಂಬಂದಿರು” ಅಂದ ಅಣ್ಣ. ‘‘ಹೆಣ್ಣ ತಂದರೆ, ಕ್ರತಮ್ಮನಿಗೆ ನಗನು ಮಾಡ್ವನಿ” ಅಂತು. 
ಜಾತಿಯಂತೆಯರೀ ನಗನು ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರತಮ್ಮಗೆ ಕೆೋಟ್ಟರು. ಶಂದದಿಂದ ಉಲ್ಕೆೋಂಡರು.
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l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಮದಿ = ಮದುವೆ ಸಾನ = ಸಾನುನ
 ನಾಲೆ = ಊಟದ ಎಲೆ ನದರು = ದೃಷಿ್ಟ
 ಪರೆರೀಕ = ತೆಂಗಿನ/ಅಡಕೆಯ ಗರಿ ಮದಗ = ಕೆರೆ
 ಅಸಾದ್ = ಅರಾಮ ತಾಪ = ಬಿಸಿಲು
 ಕಲಾ್ಯಣ = ಮದುವೆ ಶೆರೀಜ = ಕುದುರೆ

 � ಹೆರೀಳದವರು: ದುಗೂಗೂರು ಕುಪ್ಪಗೌಡ

v

ಧಮ್ಷ ಹೆಚೆೋಚಾರೀ ಪುಣ್ಯ ಹೆಚೆೋಚಾರೀ ?

ಈಸ್ವರ-ಪಾವ್ಷತಿ, “ದೆರೀಸ ಸಂಚಾರವಾಗಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ ಹೆೋರಟರು. ಹೆೋರಡತಾ 
ಇರಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಹರೀಗೆರೀ ವಂದು ಅಡವಿಯಳಗೆ ಹೆೋಕಕಿಂತಾ ಹೆೋರೀದು್. ಅವರಿಗೆ ವಳಲ್ಕೆಕಿ 
ಯಲೋಲಿ ಜಾಗ ಶಕೆಲಿರೀ ಇಲಲಿ. ಅಲೆಲಿರೀ ವಂದು ಬಟ್ ಹೆಂಗೋಸ್, ವಂದ್ ಮಗ ಇದು್. ಇದೆ್ರೀ 
ಅವರು ಅಲೆಲಿರೀ ವಳಕೆೋಂಡು್. ವಂದಿವಸ್ ವಳದು್. ಯಯಡ್ ದಿವಸ ವಳದು್.

ಮೋರನೆರೀ ದಿವಸಕೆಕಿ ಹೆೋರಗ್ ಬಿದ್ ಬರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಪಾವ್ಷತಿ ಈಸ್ವರನ ಹತ್ 
ಅಂತು, “ನಾವು ಒಂದು ಮೋರು ದಿವಸ ಇದು್. ಇವರ ಮನೆ ಕೋಳ್ ತಿಂದು್. ಹಾಗೆರೀ 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾಯ್ತಲಾ’’ ಹೆರೀಳುಕೆೋಂಡಿ ಪಾವ್ಷತಿ ಅಂತು. “ಈ ಹುಡಗೆನಿರೀಗೆ ನಾವು 
ಯರೀನಾದೋ್ ವಳ ಳೆುರೀದ ಮಾಡೆರೀ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಡಾ್ವ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಈ ಹುಡಗೆ ವಳ ಳೆುರೀದ್ 
ಹೆರೀಗಾಗುದು?” ಹೆರೀಳ, “ಇವನಿಗೆ ವಂದ್ ಲಗನು ಮಾಡಿಕೆಕಿರೀ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ, ಹರಿಹರ-
ಬ್ಹ್ಮ ಯಲಲಿವರೋ ಒಟಾ್ಟಗಿ. ಹರೀಗೆರೀ ವಂದ್ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆಣ್ ನಿಚಚಾಯ ಮಾಡಬಂದು್. 
ನಿಚಚಾಯ ಮಾಡ್ ಬರಬೆರೀಕ್ದೆ್-- ‘ನಾಳ  ೆಲಗನು ಇವರು ಯಲಾಲಿ ಸಂಗ್ಯ ತಯಾರ್ ಮಾಡಿ 
ದಿಬಣ ಹೆೋರಡಿಸಬೆರೀಕಾಯ್ತಲಾಲಿ?’

ಆವಾಗೆ, ಈಶ್ವರ ಕೆರೀಳ್ದ, “ಇದರೆೋಳಗೆ ಧಮ್ಷ ಹೆಚೆೋಚಾರೀ? ಪುಣ್ಯ ಹೆಚೆೋಚಾರೀ?”  ಕೆರೀಳ್ದ. 
ಪಾವ್ಷತಿ, “ಧಮ್ಷವೆರೀ ಹೆಚುಚಾ” ಹೆರೀಳು್ತ. ಆಗ ಅಲ್ ವಳದವರೆಲಲಿ, “ಧಮ್ಷ ಯಂದಿಗೋ 
ಹೆಚಚಾಲಲಿ... ಪುಣ್ಯವೆರೀ ಹೆಚುಚಾ” ಹೆರೀಳ್್ತ ಹೆರೀಳದು್. ಅದು, ‘ತಾನೆರೀ ಹೆರೀಳದ್್ದ ಕರೆ’ ಅಂತ 
ಹೆರೀಳೂೆಕಿಂಡು್ತ. ಅವನಿಗೆ ಬಾಸಿಂಗ್ ಕಟ್ ಕೆೋಂಡಿ ದಿಬಣ ಹೆೋರಡ್ಸ್ ಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್. 
ಹೆೋರೀಗಿ ಹುಡಗೆನಿಗೆ ಕನೆನುದಾನ ಆಯು್ತ. ಆವಗ ಬಂದು್. ಪಾವ್ಷತಿ ತಳಗಿ ಹಡಿದಿತ್ತಲಲಿ? 
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ದಿಬ್ಬಣ ಮನೆಬಾಗಲಿ, ಮೆಟ್ ಹತ್ ಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಅದ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಆ ಹುಡಗೆನ ಪೂವ್ಷದ ಪುಣ್ಯವೆರೀ 
ಹೆಚಿಚಾನಾ್ದಗಿತು್ತ.” 

ಇವರೆಲಾಲಿ ಕೋಡ್ದವರು. “ನಾವು ಹೆರೀಳದೆ್ದ. ‘ಪುಣ್ಯವೆರೀ ಹೆಚಿಚಾನು್ದ’ ಹೆರೀಳರೀರು. ಈಗ ನಿನನು 
ಬಾಯಿಂದೆರೀ ಬಂತು” ಹೆರೀಳ್ ದು್.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಸಂಗ್ಯ = ಸಂಗ್ಹ
 ದಿಬಣ = ದಿಬಾ್ಬಣ
 ತಳಗಿ = ಬಿತ್ತಕ್ಕಿ

(ಟ್ಪ್ಪಣಿ : ಧಮ್ಷ ಕಾಯ್ಷದ ಫಲವು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕೆಕಿ ಹಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ರೋಪದಿಂದ 
ದೆೋರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಹುಡುಗನ ಪೂವ್ಷ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಈ ರಿರೀತಿ ಬಂತು 
ಎಂದು ತಿಳಯುವದು)

 � ಹೆರೀಳದವರು: ಶ್ರರೀ ಚಿರೀಪ ತೊಳಶು ಗೌಡ ಅಘನಾಶನ, 
ಆಗ 62 ವಷ್ಷ, ತಕೆೋಕಿಂಡ ದಿನಾಂಕ 28-9-90.

v

ದಾನ ಅಂದರೆರೀನು? ಧಮ್ಷ ಅಂದರೆರೀನು?

ವಂದ್ ಊರಲ್ಲಿ ವಂದ್ ಬಟ್ಟ, ಬಡಿ್ತ ಇದಿ್ದರು. ಇದ್ ನಂತ್ ಅದ್ ತುಂಬ್್ದ ಗರ್್ಷಣಾ್ಯಯು್ತ. 
ಆಗ ಹಡೆದು್ ಬಟ್ ಹೆಂಡಿ್ತ.

ಹಡು್ದ ವಂದ್ ಹುಡಗೆ ಹುಟ್ದ. ಹುಡಗೆ ಹುಟ್ ದ ನಂತ್ವಾ ಬಟು್ ತಿರೀರ್ ಕಂಡು್. ತಿರೀರ್ ಕಂಡು್ 
ನಂತ್ವಾ ಹೆೋಟಿ್ಟಗಿಲಲಿ. ಯಲಲಿ ಅಂದಿ ದಿನಾ ವಂದ್ ಮನೆ ಬಿಕಸ್ಕೆ ಹೆೋರೀದು್. ತಂದಕಿಂಡಿ, 
ಅಬಿ್ಬ- ಮಾಣಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ ಊಟ ಮಾಡ್್ತ ವಲ್ ದು್. ಆಗ ಚುಮಾರ್ ದೆೋಡಾಡುದ ಮಾಣಿ.

ದೆೋಡ್  ಕಾದ ನಂತ್, ‘‘ಅಬಿ್ಬರೀ, ನಿರೀ ಯಲ್ ಹೆೋರೀತೆ?’’ ಕೆರೀಲ್ದ. “ನಾನ್ ಹರೀಗೆರೀ ಊರ್ ಮೆರೀಗ್ 
ಬಿಗ್ಸ್ ಕ್ ಹೆೋರೀತೆ” ಹೆರೀಳು್ತ. “ಹಗರ್ ನನಗೋ ವಂದ್ ತಟೆ್ಟ, ಹುಟು್ಟ ಕೆೋಡು. ನಾನೋ ನಿನ್ 
ಬೆನೆಗೆ ಬತೆ್ತ.” ಆಗ, “ನಿಮ್ಮಪಪಾರದಿರೀತು” ಹೆರೀಳ್ ತಟೆ್ಟ-ಹುಟು್ಟ ಕೆೋಟು್ತ.
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ಆಗ ತಗಂಡ್ ಮಾಣಿ ಊರ್ ಮೆರೀನೆ ಬಿಕಸ್ ಬೆರೀಡೆೋರೀಕೆ ಹೆೋರೀದ. ವಂದುಡುಡು-ದಂಬಿಡು 
ತಂದ. ತಾಯಿ ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ಕಡಿಗೆ ಚುಮಾರ್ ದೆೋಡಾಡುದ. ದೆೋಡ್ ಕಾದ ನಂತ್, 
“ನನನು ದುಡುಡು ದಂಬಿಡು ಕೆೋಡು” ಅಂದ ತಾಯಿ ಕೆೈಲ್. “ವಂದ್ ದುಡ್ ಕಶೆ್ಷ ಮಾಡೆ್ದ. ದಂಬಿಡು 
ಬಂದರೋ ದಾನ- ಧಮ್ಷ ಮಾಡೆ್ದ”. ಹಾಗೆರೀ ಕೆರೀಲ್ತ, “ದಾನ ಹೆರೀಗೆ? ಧಮ್ಷ ಹೆರೀಗೆ?” “ಪದೆರೀ 
ಪದೆರೀ ಕೆರೀಲೆ್ಬರೀಡ ಮಾಣಿ, ಯರೀನ್ ಪದೆರೀ ಪದೆರೀ ಕೆರೀಲೆ್ತ? ದಾನ ಹೆರೀಗೆ ಧಮ್ಷ ಹೆರೀಗೆ? ನಿನ್ 
ಪಡದ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆರೀಲಕಿಂಬಾ” ಅಂತಿ ಯಡಗೆೈಲ್ ದೋಕ್ ಹಾಕ್ ಬಿಡು್ತ.

ಮಾಣಿ ಇತಾ್ತಗ ಬಪುಪಾತೋಲಿ ಊಟ ಮಾಡಕಿಂಡ್ ಶುಕದಲ್ ವಲ್ತು ಅದು. ಆ ಮಾಣಿ 
ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಗೆೋರಾಣ ಬಿಡಿ್ದಲ್ ಬಿದ್ ಬಿಟ್ಟ. ಅಡೆ್ವಲ್ ಬಿದ್ ನಂತ್ವ ಯಯಡಾಲ್ ಕಲಲಿ 
ಕಲಲಿನ ಹಂಡಿನು ಇದ್ಲ್ಲಿ, ಹರೀಗೆರೀ ಮೋನ್ಷ ಮೆರೀನ ಯಯಡು ಹಲೆಗೆ ಹಾಶಕಿಂಡಿ, ಅಲೆಲಿರೀ ಅವರ 
ಮನ್ಗೆ ವರೀರು. ಅವ್ ತಿಂಬ್ದ ಯರೀನಂದರೆ, ಮೋರ್ ಕಪ್ ಚಾಯ ಮಾಡಿ್ತರು. ಮೋರು 
ದೆೋರೀಶ ಶುಡಿ್ತರು, ವಂದಂದ್ ಚೋರು ಬಾಗ ತಿಂದ್, ವಂದ್ ಕಪುಪಾ ಅದ್ಷ ಕಪುಪಾ ಕುಡಿತು್.

ಮಾಣಿ ಗೆೋರೀರಾಣದಲೆ ಹೆೋರೀಗೆ ಬಿದಕಿಂಡ್, “ಯಾರಪಾಪಾ, ನಂಗ್ ಬಗೆರೀಲ್ ಮೆರೀನೆ 
ಹತಸ್ಕಣಿ” ಅಂದ.

ಆವಾಗೆ, ಕಲಲಿನ ಹಂಡಿ್ತ, “ಇಲ್ ಜಾಗಿಲಲಿ; ಹುಡಗೆನ ಮೆರೀಲೆ ಕಕ್ಷಂಬೆ್ದರೀ ಬೆರೀಡ” ಅಂತು. 
ಕಡಿಕ್ ಕಲಲಿ, “ಇಲಾ್ಬ ತಮಾ್ಮ...” ಹೆರೀಳ ಮೆರೀನೆ ಕಕ್ಷಂಡ. ಕಕ್ಷಂಡಿ ಹಲ್ಗೆಮೆರೀನ್ ಕುಲ್ಸ್ 
ಕಂಡ. ಕುಲ್ಸ್ ಕಂಡಿ, ಆಮನಿಗೆ, ‘ವಂದ್ ಕಪ್ ಚಾಯು, ವಂದ್ ದೆೋರೀಚಿ ಕೆೋಡು’ ಅಂದ. 
ಹಂಡಿ್ತ, ‘ನನ್ ಪಾಲ್ ಕೆೋಡೆ್ಬರೀಡ’ ಅಂತು.

ಆಗ ಕಲಲಿ ಅದೆಕಿ ಲಟ್ ಶರಿ ಮಾಡ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ವಂದ್ ದೆೋರೀಶೆ ಚೋರ್ ತಾ ತಿಂದ. ವಂದ್ 
ಆ ಮಾನಿಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ ಕಲಲಿ.

ಕಡಿಕ್ದಿ್ದ ಆವಾಗೆ ವಗ್ಷದು್. ಮಾಣಿ ನೆಡೆಗೆ ಮನಿಸುವಾ ಹೆರೀಳ್ದ. ಅದ್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ತ? 
“ನನ್ ಜಾಗಿಲ್ ನಾನೆರೀ ಮನ್ಗೆ ತೆ, ಹುಡಗೆನ್ ಬದಿಲ್ ಮನ್ಗೆ ಶವಾ” ಅಂತು. ನೆಡೆಗೆ ಮನ್ಗೆ ತು. 
ಕಡೆಗಿಬು್ ಮನ್ಗೆ ದ ಹಲ್ಗೆ ಮೆರೀನೆ. ಮನ್ಗೆ ದ ನಂತ್ವಾ ಮಾಣಿ ಹೆೋಲ್ಲಿ ಮೆರೀನ್ ಮಲಕಿಂಡ. 
ಗಂಡ-ಹಂಡಿ್ತ ಕೆಲೆಗೆ ಅಡವ್ಯಲ್ ಬಿದು್. ಕಲಲಿನ ಹುಲ್ ತಿಂತು; ಹೆಂಡಿ್ತರೀನಾ ನರಿ ತಿಂತು. ಹಾಗೆ 
ಬೆಲಾಗೆಯು್ತ.

ನೆೋರೀಡ್ದ. ‘ಹರಹರ, ನಾನ್ ಬಂದ್ ಮನಿಗೆ ಅವ್್ ಯರಡಾಲು ಹುಲ್, ನೆರಿಪಾಲಾದ್ಲ’ 
ಅಂದ. ಅಂದ್ ಕಂಡಿ, ಹಲೆಗೆ ಕೆಲಗಿಲ್್ದ ಬಂದ. ಅಲೆಲಿರೀ ಮುಂದ್ ಬಂದ. ಮುಂದೆ ಬರುಕಾಗೆ, 
ವಂದ್ ಅರಶು ಮನಿತು್ತ. ಅರಶನ ಮನೆರೀಲ್ ವಂದ್ ಹುಡಿಗೆತು್ತ. ದಾತೆ್ಗೆ ಹನಿ ನಿರೀರಿಲಲಿ. 
ಹಗಿಲಿಲ್ ನಿರೀರು ಶಂಪನುಲ್ ಆಗಿ್ತದು. ‘ಮಾನಿ, ಯಲ್ ಹೆೋರೀತೆ?’ ಕೆರೀಲ್ ದು್. “ಪರಮಾತ್ಮನ 
ಬಲ್ಗ್ ಹೆೋರೀತೆ ನಾನು” ಅಂದ. “ಹಂಗಾರ್ ನಮೋ್ದ ವಂದ್ ಇಚಾರಣೆ ಕೆರೀಲು ದಾತಿ್ಗ್ 
ನಿರೀರಿಲಲಿ. ಹಗಲಿತ್ ನಿರೀರ್ ಶಂಪನುಲ್ ಆಗಿ್ತದು” ಅಂದು.
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“ನಾನ್ ಕೆರೀಲಕಿಂಡ್ ಬತೆ್ತ” ಅಂದ. ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದ ಮಾಣಿ. ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಪೆಕಾರ್, 
ಯಯ್ಡು ಶಂಪೆಗೆ ಮರ ಇತು್ತ-- ವಂದು ಹುಲ್ಕಿ ಶಂಪೆಗೆ ಮರ; ವಂದು ದನಾ ಶಂಪೆಗೆ ಮರ.

ಮಾಣಿ ಹೆೋರೀಗೆ ಬುಡೆಕಿ ನಿತ್ತ. ‘‘ಬಟಾ, ನಿರೀನ್ ಯಲ್ ಹೆೋರೀತೆ?’’ ಕೆರೀಳ್ ದು್. ‘‘ನಾ 
ಪಡ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಲ್ ಹೆೋರೀತೆ’’ ಅಂದ. ‘‘ಹಗರ್ ನಮ್ಮದೆೋಂದ್ ಇಚಾರಣೆ ಕೆರೀಲಕಿ 
ಬಾ’’ ಅಂದು್. ‘ವಂದ್ ಶಂಪೆಗೆ ಮರ ಹೆೋಂಗ್ ಕೆೋಯಿ್ತರು. ವಂದ್ ಶಂಪೆಗೆ ಮನ್ಷ ಹೆೋಂಗ 
ಕೆೋಯು್ಯದಿಲಲಿ ಯಂತಕಕಿ? ಕೆರೀಲಕಿ ಬಾ’ ಅಂಬೋತನೆನು, ಇವ- ‘ಕೆರೀಳಕಿ ಬತೆ್ತ’ ಅಂದಕಿಂಡಿ 
ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀದ.

ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಪಾಗೆ ವಂದ್ ಮಾಶೆರೀಶ ಶಕದು್ದ. ‘‘ಮಾಣಿ, ನಿರೀ ಯಲ್ ಹೆೋರೀತೆ ?’’ 
ಕೆರೀಲು್ತ. ‘‘ನಾನ್ ಪಡ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲ್ಗ್ ಹೆೋರೀತೆ’’ ಕೆರೀಲು್ತ. ‘‘ನಾನ್ ಮುದಾಕಿದೆ. ನನನು 
ಪರಾಣ್ ಹೆರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗುದು? ಕೆರೀಲಕಿಬಾ’’ ಅಂತು. ‘ಹೋಂ’ ಅಂದ. ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀದ.

ಕಡೆಗೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲ್ಗೆ ಹೆೋರೀದ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲ್ಗೆ ಹೆೋರೀದಾಗ ಅವೆ್ರೀ 
ಮನಿಲ್ಲಲಿ. ರಾಜ್ಯ ಚಂಚರಣಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿರು. ಅವರ ಮನೆರೀಲ್ ಬಿಶಲಿಲ್ ಕರ ಇತು್ತ. ಆ ಕರ 
ತಕೆೋಂಡೆೋರೀಗಿ ತಂಪನುಲ್ ಕಟ್ಟದ. ಕಡೆಗೆ ಅಲೆಲಿಲಲಿ ಕಚ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. ವಡಗದ. ಶೆೋಕಕಿ ಮಾಡ್ದ. 
ಶೆೋಕ್ ಮಾಡಕಿಬಂದ್ ಕಂಬನ್ ದ ವಡೆಲ್ (ಜಂತಿವಲೆಗೆ) ಹೆೋಕಕಿಂಡ.

ಪಾವ್ಷತಿ-ಪರಮೆರೀಶ್ವರು್ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚರಣಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ, ಮನೆಗ್ ಬಂದು್. ಮನೆಗೆ 
ಬರುರೆೋಲಾಗೆಗೆ, “ಅಬಾ! ಇಂದ್ ಯಾರೆೋರೀ ನರಮನಶ ನನ್ ಮನೆಗ ಬಂದ್ಯ.” ಅಂದ್ 
ಹೆರೀಳ, ಪಲಲಿಂಗದ ಮುಂದೆದ ಮೆರೀನೆ ಕುಲ್್ತರು. ಮಂಚದ ಮೆರೀನ್ ಕುಲ್್ತ ನಂತ್, “ಗಂಡಾದೆ್ 
ಬಲಕಿನ ತೆೋಡೆಮೆರೀನೆ ಬಂದ್ ಕುಲ್ ಬೆರೀಕು. ಹೆಣ್ಆದೆ್, ಯಡಕಿನ ತೆೋಡೆಮೆರೀನ ಬಂದ್ 
ಕುಲ್ ಬೆರೀಕು.” ಇವ ಹೆೋರೀಗೆ ಬಲಕಿನ ತೆೋಡೆ ಮೆರೀನೆ ಕೋತ.

“ಯಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದೆ ತಮಾ?” ಕೆರೀಳ್ ದು್. “ಶನನುಕ್ರುವಾಗೆ ಅಪಪಾಯ್ಯನವರು 
ತಿರೀರ್ ಕಂಡು್. ನಾನ್ ಊರ್ ಮೆರೀನ್ ಬಿಗಸ್ಕ್ ಹೆೋರೀದೆ. ತಂದ್ ಅವ್ವನ ಕೆೈಲ ಕೆೋಟೆ್ಟ. ದುಡುಡು-
ದಮಡಿ ಕೆೋಡು ಹೆರೀಳ ್ೆದರೀ. ಕೆೋಡು ಹೆರೀಳ್ದ ನಂತ್ ‘ವಂದ್ ದುಡ್ ಕಶ್ಷ ಮಾಡೆ್ದ’. ‘ವಂದಮಿಡು 
ದಾನ-ಧಮ್ಷ ಮಾಡೆ್ದ’ ಅಂತು. ‘ದಾನ ಹೆರೀಗೆ ? ಧಮ್ಷ ಹೆರೀಗೆ’ ಕೆರೀಲೆ್ದ. ‘ಹೆೋರೀಗು ನಿರೀನ್ 
ಪಡಡು ಪರಮಾತ್ಮನದಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೆರೀಲು’ ಅಂತು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಲ್ಗ್ ನಾನ್ ಬಂದೆ.” 
“ನಿನ್ ಇಚಾಣಿ್ಷ ನಾ ಹೆರೀಳೂದಿಲಲಿ. ನಿರೀ ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋಕ್ದ ನಂತ್ವಾ ಅರಶುಮನೆದಲ್ಲಿ ಅರಶು 
ಹೆಂಡಿ್ತ ಹಡೆತಿದು. ಆ ಹುಟೋ್ಟ ಶಶು ಕೆೈಲ್ ನಿರೀನು ಈ ಇಚಾಣಿ್ಷ ಕೆರೀಲು.”

ಆಗ, “ನನ್ ಇಚಾಣಿ್ಷ ಅಲ್ ಕೆರೀಲೆೋರೀದಾಯು್ತ ಸಾ್ವಮೊ್ಯರೀರೆರೀ, ಮತ್ತ ವಂದ ಇಚಾಣೆ್ಷ 
ಈತು. ಕಡೆಕ್ದಿ್ದ ವಂದ್ ಅರಶೋ ಮನೆರೀಲ್ ರಾತಿ್ಗೆ ನಿರೀರ್ ಆರ್ ಹೆೋರೀತಿದು. ಹಗಲ್ಗೆ 
ನಿರೀರ್ ಶಂಪನುಲ್ ಆತಿದು. ‘ಅದ್ ಯಾವುದರ ಶಲಾ್ವಗಿ ಕೆರೀಲಕಿ ಬಂದಿ ಹೆರೀಳು’ ಹೆರೀಳರು.” 
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“ಹಾಗಾದೆ್, ಅವ್ ಮನೆರೀಲ್ ವಂದ್ ಹದಾನುರ್ ವಶ್ಷದ್ ಹೆಣಿ್ಣರೀತು. ಅದನು ಯಾರದಾದರೋ 
ಕೆೈದಾರೆ ಯರೆಯಬೆರೀಕು ಹಗೆಲಿ-ದಾತೆ್ ಶಂಪನುಲ್ ನಿರೀರ್ ಆಕ್್ತದು. ” 

“ಆ ಇಚಾಣೆ್ಷ ಆಯು್ತ. ಶಾ್ವಮೊ್ಯರೀರೆರೀ, ಮತೋ್ತ ವಂದ್ ಇಚಾಣೆ್ಷ ಈತು. ಮತೆ್ತ, ವಂದ್ 
ಯಡ್್ಷ ತದ್ಷಲ್ಲಿ, ಶಂಪೆಗೆ ಮರ ಈತು, ವಂದ್ ಮರನ ಹೋಂಗು ಹುಲ್ಕಿ ಹೋಂಗು, ವಂದ್ 
ಮರನ ಹೋಂಗು ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಯಿ್ತರು. ವಂದ್ ಮರನ ಹೋಂಗು ಯಾರೋ ಕೆೋಯು್ಯದಿಲಲಿ. 
ಅದ್ ಯಾವ ಶಮಂದವಾಗಿ? ಕೆರೀಲಕಿ ಬಾ? ಹೆರೀಳರು. ”

‘‘ಮತೆ್ತ ಅದು ಬಿರಾಮಣಾ್ಗಿತು್ತ. ಬರಶರ ಕಲ್್ತದು್. ಯಾರಿಗೋ ಅವು್ ಹೆರೀಳ್ ಕೆೋಡಿಲಿಲಲಿ. 
ಈಗೆ ಮೋರ್ ಹೆೋಂಗ ಕೆೋಯಿ್ದ, ವಂದ್ ಕೆೋಡಿಯಲೆ ತರಬೆರೀಕು. ಮೋರ್ ಹೆೋಂಗ ಕೆೋಯಿ್ದ 
ಕೆೋಡಿಯಲೆ ಮೆರೀನ್ ಇಟ್ ಕಂಡಿ, ವಂದ್ ಬಟ್ ಮಾಣಿಗೆ ಬರಶರ, ಮಂತ್ಯಲಾಲಿ ಹೆೋರೀಗಲ್ 
ಹೆರೀಳ, ತೆೋಲ್ಚಾನಿರೀರ್ ಬಿಟ್ ಕೆೋಡೆ್ಬರೀಕು.”

“ಮತೋ್ತ ವಂದ್ ಇಚಾಣೆ್ಷ ಈತು”. ‘‘ಯರೀನು?’’ ‘‘ವಂದ್ ಯಪಪಾತ್ ಹೆಡೆ ಮಾಶೆರೀಶ 
ಜರೀಮ ಹೆೋರೀಗದೆ ಮುದಕಾಗಿ ಹೆೋಡಕಾಡ್ತ ಈತು. ಅದ್ ಯಾವ ತರದಲ್ ಶಾಯೋದು?” 
ಅಂದಾ. ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳದು್ ಪರಮಾತ್ಮರು? “ವಂದ್ ಮಾಣಿಗೆ ಆದ್ ತಲೆಮೆರೀನನು 
ವಜ್ಗುಂಡು, ಅದು-ಇದು ದುವೆ್ಷ ಈತು. ತೆೋಲ್ಚಾ ನಿರೀರ್ ಹಾಕ್ ಬಿಡಬೆರೀಕು. ಮಾಶೆರೀಶನ 
ಪಾ್ಣ ಹೆೋರೀಗಿ್ತರೀದು.”

ಮಾಶೆರೀಶನ ಬುಡಕಿ ಬಂದ್ ಹೆರೀಲ್್ದ ಮಾಣಿ. ‘‘ಹರೀಗೆ ಹೆರೀಳದು್ ಪರಮಾತ್ಮ’’ ಹೆರೀಳ. 
‘‘ನಿರೀನು ವಂದ್ ಹನಿ ತೆೋಲ್ಚಾನಿರೀರ್ ತಂದ್ ಕೆೋಡು’’ ಹೆರೀಳು್ತ ಮಾಶೆರೀಶ. ಮಾಣಿ ತಂದ್ 
ಕೆೋಟ್, ಕೆೈ ವಡ್ದ. ಮಾಶೆರೀಶ ತೆೋಲ್ಚಾನಿರೀರ್ ಬಿಟು್ತ. ಬಿಟ್ ಗಲೆಗೆರೀಲ್ ಮಾಶೆರೀಶನು ಪಾ್ಣ 
ಹಾತು್ಷ. ಆಗೆ ಮಾಣಿ ಅಲೆಲಿರೀ ಸುಟಿ್ಟ, ಕ್ಯ್ಷ ಹಡ್್ದ ಬಿಟ್ಟ ಮಾಶೆರೀಶನುದು. ಅದು ಮೋರ್ 
ವಜ್ಗುಂಡ್ ಕೆೋಟಿ್ಟರೀದು ಮಾಣಿ ಕೆೈಲ್. ಇಲೋಲಿ ಶಂಪೆಗೆ ಮರನ ಬುಡ್ಕಿ ಬಂದ್ ಪರಮಾತ್ಮ 
ಹೆರೀಳ್ದ ಹಾಗೆರೀ ಹೆರೀಳ್ದ ಮಾಣಿ. “ಮೋರ್ ಹೋಂಗ ಕೆೋಯ್್ದ ಬಾಲೆಮೆರೀನೆ ಹಾಕೋದು, ನೆಗು್ದ 
ಒಬ್ಬ ಬಟ್. ಮಾಣಿ ಕೆೈಲ್ ಕೋಡೋದು. ಬರಶರ, ಮಂತ್ ಅಟೋ್ಟ ಬಟ್ ಮಾಣಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿಲಿ 
ಹೆರೀಳು.”

‘‘ಮಾಣಿ, ನಾವೆ್ಯಲೋಲಿ ಮಾಣಿ ಹುಡಾಕಿಕ್ ಹೆೋರೀಗುದಿಲಲಿ. ನಿರೀನೆರೀ ವಂದ್ ಬಾಲೆಯಲೆ 
ತಕಂಬಾ.” ಅದ್ ಮೆರೀನ್ ಮೋರ್ ಶಂಪೆಗೆ ಹೋಂಗ ಕೆೋಯ್್ದ ಹಾಕಂಡಿ ನೆಕೆೋಕಿಟು್ 
(ಶಂಪೆಗೆಮರ). ‘‘ಬರಶರ, ನೆಕಕಿ-ಪಕಾಕಿ ವಟೋ್ಟ ಮಾಣಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿಲಿ. ನನೆಗೆ ಶಂಪೆಗೆ ಹೋಂಗು 
ಆಗಿಲಿ” ಹೆರೀಳ. ಮಾಣಿಗಟೋ್ಟ ಬಂತು-- ಬರಶರ, ಮಂತ್ ಯಲಾಲಿವ.

ಕಡೆಕೆ ಬಂದ-- ಅರಸೋಮನೆಗೆ. ‘‘ನಮ್ ಇಚಾಣೆ್ಷ ಕೆರೀಲ್ ದೆೋ್ಯರೀ?” ಕೆರೀಲ್ ದು್. ‘‘ಹೌದು’’ 
ಅಂದ. ‘‘ಯರೀನು ಹೆರೀಳು್ದರೂ ?’’
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‘‘ನಿಮ್ ಮನೆರೀಲ್ ವಂದ್ ಹದಾನುರ್ ವಶ್ಷನ ಹುಡಿಗೆ ಈತಂತೆ. ಯಾಗಾ್ಷದೋ್ ಕೆೈದಾರೆ 
ಯದು್ಷ ಕೆೋಡೆ್ಬರೀಕಂತೆ. ಹಾಂಗೆರೀ ದಾತಿ್ಗೋ ಶಂಪನುಲ್ ನಿರೀರಾಗಿ್ತರೀದು ಅಂದ್.” “ಹಾಗೆರೀ 
ಯಲ್ ಹೆೋರೀಗುದು? ನಿನೆಗೆರೀ ನಗನು ಮಾಡ್ ಬಿಡೆ್ತ” ಅಂದು್. ಅವಾಗ್ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ ಊಟ 
ಹಾಕ್ ದು್. ಹಾದಿಗೆ ಶಪಪಾರ, ಬಿರೀದಿಗ್ ತೆೋರೀರಣ ಹಾಕ್ ಬೆರೀಲ್ ಬೆರೀಲೆ್ಯಲಾಲಿ ಶೆರೀರ್ ಶದು್. 
ಅರುಶು ಮನೆ ಮದಿ್ವಗೆ ತಮ್ ಮಂದಿ ಅಷೋ್ಟ ಕರ್ ದು್. ಅಲೆಲಿರೀ ಮಂಟಪ ಗೆಯ್ ದು್. ಬಟ್ಟ 
ಜೆೋರೀಯಸ್ರ ಯಲಾಲಿ ಕರದು್. ಗನಾ್ಷಲು ತಂದಕಿ ಮನಿಗೆ ತಯಾಸ್್ಷ ಬಿಟು್. ಬಾಶಂಗ 
ಯಲಾಲಿ ಕಟಕಿಂಡಿ, ಮಂಟಪದಲ್ ಕೋಸಿ್ಷ, ಶನನು ಶಗೆ್ಯಲಾಲಿ ಹಾಕ್, ಬಟ್ಟ ಮಾಣಿ ಕೆೈಮೆರೀನ್ 
ಅರಶೋ ಮಗಲ ದಾರೆಯರೆದು್. ಬಟ್ಟ ಜೆೋರೀಯಿಸ್ಗೆ್ಲಾಲಿ ದಕಸ್ಣೆ ಕೆೋಟಿ್ಟ, ಶಕೆ್ ಬಾಳೆಹಣು್ಣ, 
ಊಟ-ಉಪಚಾರ ಯಲಾಲಿ ಆಯು್ತ.

ಆಗ, “ಮಾವಗೆೋರೀಲೆರೀ, ನಾ ಬಂದ್ ಬಾರಿರೀ ದಿನಾ ಆಯು್ತ. ನನ್ ಕಲ್ಸ್ ಕೆೋಡ” ಅಂದ 
ಮಾವನು ಕೆೈಲ್. ಮಾವ, “ವಂದ್ ಗಾಡಿ ಮಾಡೆ್ತ” ಅಂದ. ಬಲ್ವಲ್, ಬಂಗಾರ ಯಲಲಿ ತುಂಬುಕೆ 
ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ದ. ಗಾಡಿ ತುಂಬ    ತುಂಬ್ ದು್. ಆವಾಗ ಯರೀನ ಹೆರೀಳ್ದ ? “ನನ್ಗೆ ವಂದ್ ಗಾಡಿ 
ಬೆರೀಕು” ಅಂದ. ಮಾವ ತೆಗೆಸ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ದಿಬ್ಣ   ಶಂಮ್್ ಶಕಂಡಿ, ಬಲ್ವಲ್, ಬಂಗಾರ ಯಲಾಲಿ 
ಹಾಕಂಡ್ ಬಂದು್. ತನ್ ಗಾಡಿ ತಕಂಡಿ, “ಮಾವ, ತನೆಗೆ ವಂದ್ ಕುಟಾರೆ ಪಿಕಾಶುನು 
ಕೆೋಡಿ” ಅಂದ. ‘‘ನಾನಿಲೆಲಿರೀ ಮಾಶೆರೀಶನು ಕಾಟ ಕಮ್ಷ ಹಡಿ್ದದೆ್ದ. ಮಾಶೆರೀಶನು ಮನೆ ಕೆೋಡ್ 
ಹೆೋರೀಗ ಬತೆ್ತ.’’ ಅಂದ ಹೆೋರೀದ.

ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ, ಮಾಣಿ ಗಂಟಟೋ್ಟ ಕುಟಾರಿಲ್ ಬರಗಿ, ತೆಗಿಚಾ ಗಾಡಿ ಮೆರೀನ್ ವಂದ್ 
ಕೆೋಪಪಾಗೆ್ಷ ದುಡ್ ತುಂಬ್ದ. ಹಾಂಗೆರೀಯ ಕೆೋಪಪಾಗಿ್ಷ ಗಾಡಿಗ್ ತುಂಬ್ದ. ಯತ್ ಕಟ್ 
ಹೆೋಡಕಿಂಡ್ ಬಂದ. ಹಂಡಿ್ತ ಬಲ್ವಲ್ ಬುಡೆಕಿ ಅತೆ್ತ-ಮಾವ, ದಿಬ್ಬಣ ಜನ, ದುವೆ್ಷಗಂಟು 
ತಂದ. ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ದ. ಹಂಡಿ್ತದುನು, ಮಾವಂದು ಗಾಡಿ ಹಂದೆ ಮಾಡ್ದ. ಹೆೋರೀದ 
ತನ್ ಮನೆಗೆ. ಹೆೋಡಕಿಂಡಿ ಹೆೋರೀಗೋಕಾರೆ, ತಾಯಿ ದೋರಿದೆ್ದ ನೆೋರೀಡು್ತ. ಆಗ ಇವುನು ಯರೀನ್ 
ಮಾಡ್ದ ? ನಿತ್ತಲೆಲಿರೀ ಮಾಶೆರೀಶ ಕೆೋಟ್ಟ ವಜ್ದ ಗುಂಡ ಹೆೋಡ್ದ. ವಂದ್ ಗುಂಡ್ ಹೆೋಡ್ದ 
ಹನೆನುಯು್ದ ಅಂಕಣದ ಮನಾ್ಯಗಿಲಿ ಹೆರೀಳ್, “ಹನೆನುಯುಡು ಅಂಕಣದ ಮನಾ್ಯಯು್ತ”. ಕಡೆಗೆ ವಂದ್ 
ಹಳ್ ಮಂತ್ಸ್ ಹೆೋಡ್ದ, “ಕೆೋಟಿಗೆ, ದನ-ಕರು, ಪಲ ಯಲಲಿ ಆಗಿಲಿ” ಹೆರೀಳ ಯಲಾಲಿ ಆಯು್ತ. 
ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಗುಂಡನುಲ್ಲಿ, “ಕಾಯ್ ಹತುಲಿ, ತೆಂಗನು ಬನ” ಯಲಲಿ ಆಯು್ತ.

ಅವಿ ಮಗ ಬಂದ ಅಂದಿ ಅರಿಶನ ಬೆೋರೀಕು ತಕಬಂತು. ಬಲಚಂಬು ತಗದಿ ವಗೆತು. 
ಕಡಿಕ್ದಿ್ದ ಬಿದ್ಮಂಚದ ಮೆರೀನ್ ಕೋತು್. ಆಶ್ ಕುಡಿತು್. ಕುಡುತಂಕೆ ಅರಶೋ ಹೆಂಡಿ್ತ ಹಡೆತು 
ಹೆರೀಳ್ ದು್. ಆವಾಗಲೆರೀ ಹೆೋರೀದ. ಆಲ್ ಶಶು ಇದ್ದಲ್ ಹೆೋರೀದ. ಅಲ್ ದೆೋಡ್ ಶಪಾಯಿ 
ಪಾರು, ‘‘ನಿರೀನು ಹೆೋಕುಕಿದ್ ಬೆರೀಡ” ಅಂದು್. “ನಾಯರೀನೋ ಮಾಡೋದಿಲಲಿ ನಾ ಶಶು ಇದ್ದಲ್ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಬತೆ್ತ” ಹೆರೀಳ್ದ. ಹಾಗೆರೀ ಹೆೋರೀದ. ಹೆೋಡ್ದ ಜಪ್ ದೋ್ ಹೆೋರೀದ ಮುಂದೆ.
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ಶಶು ಕೆೈಲ್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳ್ದ ? ಕೆರೀಲ್ ದೆ್, “ಪರಮಾತ್ಮ ಈಗೆ ಹುಟ್ದ ಶಶು ಕೆೈಲ್ 
ಇಚಾಣೆ್ಷ ಕೆರೀಲು, ಧಮ್ಷ-ದಾನ ಮಾಡುಚಾ ಹೆರೀಳರು”, ಆ ಶಶು ಯರೀನ್ ಹೆರೀಲು್ತ ಕೆರೀಲು, 
“ನಿರೀನು ಬಾಲ ಪಚಾತಾಪ ಮೆರೀನಿದೆ್ದ ಅಡವಿ ವಲೆಗೆ. ಕಲಲಿ, ಕಲನು ಹಂಡಿ್ತ ಅಡವಿಲ್ ಬಿದ್ ಶತ್ 
ಹೆೋರೀದು್ ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ ಪಚಾತಾಪ ಬಿಟೆ್ಟ. ‘ಹರಹರ, ನಾನ್ ಬಂದ್ ಕಂಡಿ, ಕಲನು ತೆಗ್ದ 
ಹಾಂಗ್ ಆಯು್ತ.’ ನಾನು ಕಲಲಿ, ಬಂದು ಈಗ ಅರಶೋ ಹೆೋಟೆ್ಟಲ್ ಹುಟೆ್ದ. ನಾನ್ ದಾನ 
ಮಾಡಿದ್ ಪಲಾ ಇದು. ‘ಯಲಾಲಿ ನನ್ ಪಾಲೆಗೆರೀ ಇಶ್ಷ’ ಅಂದ್ ನನ್ ಹೆಂಡಿ್ತ ಹೆೋರೀಗ್ ನಾಯಿ 
ಹೆೋಟಿ್ಟಲ್ ಹುಟು್ತ.”

ಕಡೆಕಲ್ಲಿದಿ್ದ ಬಂದ್ ಬಿಟ್ಟ ಮಾಣಿ, ಮನೆಗ್ ಬಂದಾ. ಅಡಿಗೆ ಅನೋಕಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಶವ್ಷರಿಗೋ 
ಊಟ ಹಾಕ್ದ. ಊಟ ಹಾಕೆೋಕಿಂಡು ಮಾದೆೋಡಡು ಮನಿರೀಲ್ ಯಾವ ಕೆೋತೆ್ಷ ಇಲೆ್ದ ವಲ್ದ.

ಅತೆ್ತ-ಮಾವ ಯಲಾಲಿ ಊಟ-ಉಪಶಾರ ಮಾಡಕಿಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು್. ಮಾಣಿ ಅವನು 
ಮಡದಿ ಶುಕದಲ್ ವಲ್ ದು್.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಅಬಿ್ಬ = ತಾಯಿ ಮಾಣಿ = ಮಗ

ಬಿಕಸ್ = ಬಿಕ್ಷ ಚುಮಾರ್ = ಸುಮಾರು

ಅಂತಿ = ಅನುನುತ್ತ ಗೆೋರಾಣ = ಗೆೋದಾರಣ್ಯ (ದೆೋಡಡುದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ)

ವಗ್ಷದು = ಮಲುಗಿದರು ಶಂಪನುಲ್ = ಸಾಕಷು್ಟ

ದನಾ = ಗನಾ ಹೆೋಂಗ = ಹೋವು

ಕಚ =ಕಸ ಇಚಾರಣೆ = ವಿಚಾರ

ಹುಲ್ಕಿ = ಹುಳುಕಿ, ಹುಳಹಡುಕು ಬಿರಾಮಣ = ಬಾ್ಹ್ಮಣ

ಜರೀಮ = ಜರೀವ  ಕೆೋಲ್ = ಒಳ ಳೆುಯ 

ಶಂಮ್ಸ್ = ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೆೋಳುಳುವದು ಬನ = ತೆೋರೀಟ 

ಬಿದು್ಮಂಚ = ಬಿದಿರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪಲಲಿಂಗ  ಪಚಾತಾಪ = ಪಶಾಚಾತಾ್ತಪ

 � ಹೆರೀಳದವರು : ದ. ಗಣಪಿ ಶಂಕರಗೌಡ, ಶರಗುಂಜ, ಕುಮಟಾ ತಾಲೋಕು.

v
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ದಿರೀಪದ ಗುಡ್ಣ ದೆರೀವರು

ಅರಸು ಮಗ, ಅತೆ್ತ-ಮಾವ ಯಲಾಲಿ ಇದು್. ಗಂಡಾ ಶತ್ ಹೆೋರೀದಾ ಹೆೋರೀದೆ್; ಅರಶೋಮಗ, 
ಮಗನ ಹಂಡಿ್ತಗೆ, “ದೆರೀವರೆರೀ, ಅವ್್ ಮೋತಾ್ಷಗ್ ಹೆೋರೀದು್.’’ “ನಾ ಹೆರೀಗೆ ದಿನಾ ತೆಗಿಬೆರೀಕು?” 
ತಿರೀಡ್ತ ಅತೆ್ತ ಹೆರೀಳು್ತ. ದೆೋಡಡು ಅಡವಿ್ಯಲ್ ಅನದಾನ, ಆಸ್ದಾನ, ದಾನಧಮ್ಷ ಮಾಡುಕೆ ಇಕ್ತ. 
ಹಾದಿಮೆರೀನೆ ಹೆೋರೀಗರಿಗೆ.

ಗೌಡಗೆೋಲು ಮೊಲನ ಬಲೆ ಹೆೋತಕಿಂಡಿ, ಹೆೋಲೆಕಿ ಹೆೋರೀದು್. ಬೆಟ್ಟಕೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರಬೆರೀಕಾರೆ 
ಯರೀನಾಯು್ತ? ಅಟೋ್ಟ ಜನ ಬಂದಿ ಅವ್ ಮನೆ ಕೋಡ ಆಸ್, ಅನನುದಾನ, ಊಟ ಮಾಡಕಿಂಡ್ 
ಮನಗು್ದರೂ. ಆಗ ಯರೀನ ಹೆರೀಳತು್? “ವಬ್ಬ ಹೆೋಲಕೆ ಹೆೋರೀದೆೋರೀನೆರೀ ಬರನಿಲಲಿ” ಅವ್್ ಹೆರೀಳು್ದರೂ. 
“ಅಲೆಲಿರೀ ಮನಿಲಿರೀದ.”

ಅಡವಿಲ್ ಇದೆೋ್ದರೀನು, ದೆೋಡಡು ಶರೀನಿರೀರ ಮದಗಿತು್ತ. ಅಲ್ಲಿ ದೆೋಡಡು ದಿರೀಪದ ಗುಡ್ಣ ದೆರೀವರು 
ಇತು್ತ. ಯರೀನು ಮಾಡ್ದ ಅವ? ಕೆರೆನಿರೀರ್ ಕುಡ್ದ. ರಾತಿ್ ಸುಮ್ಮಗೆ ಕುಂತ. ಹನೆನುೈಡ್ ಹೆಡೆ 
ಮಾಶೆರೀಕ ಬಂತು – ಬೆಟ್ಟದಾಗಿದಿ್ದ. ಆಗ ಬರತೋವ, ಕೆರೆಗೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಮೊಕ, ಕಯ್ಯ 
ತೆೋಲೆದಿ ನಿರೀರ್ ಕುಡಿರೀತು.

ಮಾಶೆರೀಕ್ ದಿರೀಪನು ಗುಡ್ಣಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಶುತು್ತ ಹೆೋಡುದು, ತಿರುಗೋದು, ಆಗೆ ತಿಗ್್ಷ 
ಬೆರೀಕಾರೆ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ತದು ದಿರೀಪ್ದ ಗುಡ್ಣ ಕೆರೀಲೆ್ದರೂ,

“ಹನನುಯಡು ವಸ್ಷನ ಹುಡಿಗೆ ಬಿಟಿ್ಟಕ್ ನನನು ಕಾಂಬಗೆ ಬಾಲ ಹೆೋಡೆತೆ ನಿರೀನು. ಮಿರೀಶೆ ತಿರ್ ಪಿ್ತ 
ಸುತ್ ಹೆೋಡೆತೆ” ಕೆರೀಲು್ತ. ಮಿರೀಶೆ ತಿರಸು್ತ, ಬಾಲ ಹೆೋಡೆತು, ಬೆಟ್ಟ ಬಿದಿ್ದ ನೆಡೆರೀತು.

ಬೆಲಗಾಯು್ತ. ಅಮ ಯದ್ ಶರೀದಾ ಹೆೋರೀದಾ. ಆಶ್ದಾನ ಮಾಡು ಮನೆರೀಗ್ ಬಂದಾ. 
ಅಲ್ಲಿ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಲ್ದ? “ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಬದಿ ಜನಯಲಾಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದೆೋ್? ಇಲೆಲಿ ಈವು್?” 
ಕೆರೀಲಾ್ದ. ಆಗ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಇಲೆಲಿ ಈವು್... ಯನಾಯು್ತ ನಿಂಗೆ? ಬಾನಿಲಲಿ ಕೆರೀಲಕಿಂಡ್, ಮಾಡಕಿಂಡ್ 
ಮನ್ಗೆ ದು್.”

“ಅಮ್ಮ, ಇಂದು ರಾತಿ್ ನನ್ ಬಿಟ್ ಬಂದು್. ದಿರೀಪದ ಗುಡ್ಣ ಬದಿಗೆ ಕುಂತಿದೆ. ವಂದ್ 
ಮಾಶೆರೀಕ ಬಂದ್ ಮೊಕ ತೆೋಲು್ದ, ನಿರೀರೆ ಕುಡು್ದ ಅವ್್ ಮೆರೀನೆ ಮಿರೀಶೆ ತಿರಸಿ ಕಂಬಕೆ ಶುತ್ 
ಹೆೋಡ್ದ.’’ ಅದ್ ಮೆರೀನೆ ದಿರೀಪದ ಗುಡ್ಣ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ತ ಕೆರೀಲೆ್ದರೂ, “ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ಹುಡಿಗೆ ಬಿಟಿ್ಟ 
ಬಂದಿ, ನನನು ಕಂಬಕೆ ಸುತ್ ಹೆೋಡೆತೆ ನಿರೀನು?” ಕೆರೀಲು್ತ.

“ಅದ್ ಮೆರೀನೆ ಸಿರೀದಾ ಯದ್ ಬಂದೆ. ಬೆಲಾಗೆ ಪೆಟಿ” ಅಂದಾ. ‘‘ಅಟಾ್ಟದ್ ಪೆಟಿ ನನ್ಗೆ 
ವಂದ್ ತೆೋರೀರ್ ವೂ್ಯ ಹೆರೀಗೆ?” “ಅಯು್ತ” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ. ಆಗ ವಂದ್ ಕಾಯ, ಹೋಗು  
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ತಂದ-- ಹರವಣದಲ್ ಇಟಕಿಂಡಿ ಆ ದಿರೀಪ್್ದ ಗುಡ್ಣಕೆ ಪೂಜೆ ಕೆೋಡೋಕೆ ಅಮ್ಮನೋ ಕರಕಂಡೆ  
ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಇದ್ ಪೂಜೆ ಕೆೋಟಕಿಂತು. ಕೆೈಮುಕಕಿ ಹೆರೀಳು್ತ, “ನಿರೀನು ಸಮಾ ಬಾಗಲಾಗ್ 
ನಿಲೆ್ಬರೀಕು. ನಿನ್ ಹೆೋಟೆ್ಟಮೆರೀನೆ ಹೆೋತಕಿಂಡ್ ಕುಲೆ್ತ” ಅಂತು. ಹೆೋತಕಿಂಡ್ ಕುಲು್ತ.

ಯರೀನ್ ಮಾಡು್ತ? ಕೆೈ ಹೆಗ್್ಷ ತೆಕಕಿಂಡೆ ಕುಲುನುಮತು್ತ ವಂದ್ ತಾಸೆಗೆ ಮಾಶೆರೀಕ ಬಂದಾ. 
ಯರೀನ ಮಾಡಾ್ದ? ಮೊಕ-ಕೆೈ ತೆೋಲ್ದ, ನಿರೀರ್ ಕುಡಾ್ದ. ದಿರೀಪದ್ ಗುಡ್ಣ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆೋಡಕೆಕಿ 
ಮಾಡತೋನು ಬಾಲ ಕೆೈ ಹಡ್್ದ ವಗಿತು. ವಗುತೋವ ಹನೆನುೈಯಡು ವಸ್ಷನ ಹುಡಾಗೆಗ್ ಹೆೋರೀದ.

ಬೆಲಗಾಗುತೋವ ಮಾಶೆರೀಕ (ಗಂಡ) ಮತು್ತ ಗೌಡ, ಅರಸು ಹುಡಿಗೆಯಲಾಲಿ ಬಿಡಾಕ್್ಷ 
ಬಂದರು. ಅನನುದಾನ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ವಲು್ದರೂ.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಅನದಾನ = ಅನನುದಾನ 

 ಅಸ್ದಾನ = ಕುಡಿಯಲು ನಿರೀರನುನು ಕೆೋಡುವುದು

 ಬಾನಿಲಲಿ = ಎಚಚಾರಿಲಲಿ

 ಪೆಟಿ = ನಂತರ

 � ಹೆರೀಳದವರು : ಕರಿಯಮಮು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ, ಕಲೆೋಕಿರೀಡು, ಹೆಗಡೆ.

v

ಧಿರೀರ, ಜಾಣ, ರಾಜಕುಮಾರಿ

ರಾಜ ಪ್ಧಾನಿ ಇದ್ದರು. ರಾಜನ ಹುಡುಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಮದುವೆ ಪಾ್ಯ 
ಬಂತು. ಹೆೋಸ ಬಂಟ ಸಿಪಾಯಿ ಪಾಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಹೆೋತು್ತ ಶಾಲೆಲ್ಡೋದು; ಹೆೋತು್ತ ಪುನ 
ಮನೆಗೆ ತರುದು.

ರಾಜ ಹುಡುಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ ನೆೋರೀಡಲ್ಲಲಿ ಪಾ್ಯ. ಪುಸ್ತಕ ಕಮಿ್ಮ ಬಿತು್ತ. ಪರದಾನಿ ಹುಡುಗ 
‘ತಂಗಿರೀ...’ ಅಂತ. ಅವಳು ‘ಅಣ್ಣ’ ಅಂಬೋದಿಲಲಿ. ಅವಗೆ ತಂಗಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಮನಸು. 
ತಂದೆ ಬಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ, “ಪುಸ್ತಕ ತರತೆ” ಹೆರೀಳದ. ತಂದೆ ಹುಡಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೆೋರೀಡಿದ. ಇಟು್ಟ 
ಕಂಡರೆ ಬಹಳ ಅಪಮಾನ ಎಂದು ನಗನು ಮಾಡಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳ ಮಾಡಿದ.
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ಶಾಲೆಗೆೋರೀಗಿ ಬಂದಾಗ ದಾಸಿ ಮಂಡೆ ಬಾಚಿ ಹೋಂಗು ಮುಡಿಶುವಳು. ಯರಡ 
ಶದ್ದಕ್ಕಿ ದಾಸಿಗೆ ಕೆೋಡತಾಳ .ೆ ಪರದಾನಿ ಕರೆದ, “ಮಗುಲ್ಗೆ ತಕಕಿ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಕು” 
ದಾಸಿ ಕೆರೀಳದಳು.

ಶಾಲ್ಂದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಟಿ ಪುಸ್ತಕ ತಕಂಡ್ ಬರುವಾಗೆ ದೆೋಡಡು ಅಶ್ವತ್ತ ಮರ 
ಬಡಲೆನು ಬಿತು್ತ-- ಹತಿ್ತ ಹೆೋರೀದರು.

ದಾಸಿ ಮಂಡೆ ಬಾಚ್ತದೆ. ‘ಅಜಜಿರೀ’ ಕಣಿ್ಣರೀರ ಬಿಡತದೆ. “ಯಾಕೆ ಮಗಳ ,ೆ ನಾ ಸಾಕ್ದ್ದ 
ನಿನಗೆ ತಕಕಿದ ಗಂಡನ ಮಾಡತ ಅಂತ ದುಕಕಿ.”

ರಾಜನ ಹುಡಗಿ, “ನಾನು ಒಬ್ಬಳ ರೆೀ. ಮದಿವೆ ಮಾಡತಾರೆ ನನನು?” ಪಾಟಿ ಪುಸ್ತಕ 
(ತಕೆೋಕಿಂಡು) ಅಶ್ವತ್ತ ಮರಹತಿ್ತ ಹೆೋರೀಗುದು. ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ಅಶ್ವತ್ತಮರ ಹತಿ್ತದ 
ಕೋಡಲೆ ಅವಳ ಮೊರೀರೆ ನೆೋರೀಡಿ ಪರದಾನಿ ಹುಡುಗ, “ಯಾಕೆ ಬಾಡಿದೆ?” ಕೆರೀಳದ. 
‘‘ಬೆಟ್ಟ ಬೆರೀಯೋದು ಲೆೋರೀಕ ಬಲಲಿದು. ಹೆೋಟೆ್ಟ ಬೆರೀಯೋದು ಯಾರಿಗೆ ಗೆೋತು್ತ?” ಕೆರೀಲ್ತು. 
“ಅಂಥ ಕಟ್ಟ ಏನು ಬಂತು?” ಕೆರೀಲ್ದ ಪರದಾನಿ ಹುಡುಗ. “ಪರದಾನಿಗೆ ತಕಕಿ ಗಂಡನ 
ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡು” ಅಂದ. ‘‘ನಾನು ನಿನಗೆರೀ ಲಗನು ಮಾಡುವ (ಆಗುವ ಎಂದಿರಬೆರೀಕು) ಆಶೆ 
ಮಾಡಿದೆ” ಅಂದುಲಿ.

“ತಂಗಿ ಹೆರೀಳ ನಿರೀ ಕರೆತೆ. ನಾ ಅಣ್ಣ ಅನೋನುದಿಲಲಿ. ನಿನೆನುರೀ ಲಗಾನುಗುವೆ” ಅಂತು. “ನಾ 
ನಿನನು ಲಗಾನುಗುದಿಲಲಿ” ಅಂದ. “ಸವ್ಷತಾ ಆಗೋದಿಲಲಿ” ಅಂದ. “ನಾನು ನಿನಗೆರೀ ಲಗನು ಆಗುವೆ 
ಇಲಲಿ. ನಿನ್ ಕಾಲಬುಡಕೆಕಿ ನಾಲ್ಗೆ ಹುಸಕೆೋಂಡು ಪರಾಣ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂದಳು. ಹೆೋಸ 
ಬಂಟ ಸಿಪಾಯಿ ಪಾಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಹೆೋತು್ತ ಸಂಜೆಯಾದರೋ ಬರಲ್ಲಲಿ ಇವರು ಎಂದು 
ತಿಳದ. ಬೆಳಗೆಗೆ ಪಾಟಿ ಪುಸ್ತಕ ಹೆೋತು್ತ ಅಶ್ವತ್ತಮರದಲ್ಲಿ ಒಟೆ್ಟಯಿತು್ತ. ಹೆೋಕ್ಕಿ ಮನಿಕಂಡ. 
ಅಶ್ವತ್ತ ಮರ ಹತಿ್ತದಾಗ ಪರದಾನಿ ಹುಡುಗನ ಕೆೈ ಹಡಿದಲು. “ನಗಾನುಗದಿರೆ ನಾಲ್ಗೆ 
ಹುಸಕಂಡು ಪಾ್ಣ ಬಿಡುವೆ” ಅಂದಳು. “ನಿಮ್ಮನೆಲೆರೀ ಉಂಡು ತಿಂದು ಇದ್ದವ. ಹೆರೀಳದ 
ಹಾಗೆ ಕೆರೀಲುವೆ” ಅಂದ. “ಉಪಾಯವಿಲಲಿ.” “ಭಾಶ ಕೆೋಡು” ಅಂದಳು-- ಕೆೋಟ್ಟ.

“ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೆೋಟ್ಟ ಆಭರಣ ಧರಿಸಿ ಮಲಗುವ ಕೆೋರೀಣೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಬಿ್ಬಣ ಸರಳು 
ಬಿಡುವೆ. ನಿರೀ ಅಲುಗಿಸು ಬಂದು” ಅಂದಳು. “ಬೆರೀರೆ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗುವ” ಅಂದಳು. 
ಹೆೋಸ ಬಂಟ ಒಟಿ್ಟಂದ ಕೆರೀಲ್, “ನನಗೆ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಹೆೋಡೆವೆಯ?” ಎಂದು ಬಂದ. “ಐನೋರು 
ರೋಪಾಯ್ ಬೆರೀಕು.” ಪರದಾನಿ ಹುಡುಗನ ಡೆ್ಸ್ ನಂತೆ ಡೆ್ಸ್ ತಕಕಿಂಡು ಅಂಗಿ – ಕೆೋರೀಟು 
ಪೆೈರಣ ಹಾಕ್ ಮನಿಕಂಡ. ಕಬಿ್ಬಣ ಶರಳು ಗಡಿಯಾಳ ಇಟಕಿಂಡಿ ಮನಿಕಂಡ.

ಹನನುಂದ್ ಗಂಟೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಲು ಹೆೋಸ ಬಂಟ ಶಪಾಯಿ ಕಬಿ್ಬಣದ ಸರಳು ಸದು್ದ 
ಮಾಡಿದ. ಅವಳು ಗಡಿಯಾರ ನೆೋರೀಡಿ, “ಹನನುಂದ್ ಗಂಟೆ. ಏನೆೋರೀ ಹೆಚುಚಾ ಕಮಿ್ಮಯಾಯು್ತ” 
ಎಂದು ತಿಳದಳು. 
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ಇವನ್ ಕುದುರೆ ಹಂದೆ, ಅವಳು ಮುಂದೆ. ಬಹಳ ಬಾರ ಹೆೋಡೆದ. ಏಳು ಹಗಲು, 
ಏಳು ರಾತಿ್ ಹಾರುತ ಉಳಯಿತು.

ಪರದಾನಿ ಹುಡುಗ ಹನೆನುರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಅಲುಗಿಸಿದ ಕಬಿ್ಬಣ ಸರಳ. ರತಾನುವತಿ 
ಕೆರೆರೀಲ್ ನಿರೀರು ಹೆೋಳೆತದೆ. ಕುದುರೆ ಆಶರಾಗಿ ಕೆಲಗೆ ಇಲ್ತು. “ಹರಹರಾ, ನನನು ತಂದೆ 
ಶರಿವಂತರಿಗೆ ಲಗನು ಮಾಡತಿದ್ದ. ಹೆೋಸ ಬಂಟ ಸಿಕಕಿನಲಲಿ, ಏನು ಮಾಡಲ್?” ನೆೋರೀಡಿದಳು.

“ನನನು ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿ ಪಗಾರು ಸೆೋನೆನು ಮಾಡಲು ನೆೋರೀಡಿದೆಯಾ?” “ಹನನುಂದ್ 
ಗಂಟೆಗೆ ನಾ ಯಾಕ್ಲ್ದೆ, ನಿನನು ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ದೆ” ಅಂದಳು. “ಪೆರೀಟೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಶಂಡಿ, 
ಶಾಶಪು್ವ ಎಲಲಿ ತಕಂಬಾ. ನಾನು ಪವನ್ ಸರ ಕೆೋಡತೆ. ತಿಂಡಿ ಸಾಮಾನ್ ತಕಂಬಾ” 
ಎಂದಲು, “ವಂದ್ ಆಣಿ ತಪರಾಕ್, ವಂದ್ ಆಣಿ ಗಜಬಿಜನೋ ತಕಂಬಾ” ಎಂದಲು.

ಎಲಲಿ, ಸಕಕಿರೆ ಶಾಶಪು್ವ ಎಲಾಲಿ ತಕಂಡ. “ಶೆಟ್ಟರೆ, ವಂದ್ ಆಣಿ ತಪರಾಕ್ ಕೆೋಡಿ” ಅಂದ. 
ವಂದ್ ಆಣಿ ತಕಂಡ, ಜುಟ್ಟ ಹಡಿದು ತಪರಾಕ್ ಪಟಪಟ ಹೆೋಡೆದ. “ಅಯ್ಯರೀ,ರಾಜನ 
ಹುಡುಗಿ ಸುಳಳು ಹೆರೀಳಾ್ತಲೆಯಾ?” “ಶೆಟ್ಟರೆ, ವಂದ್ ಆಣಿ ಗಜಬಿಜ ಕೆೋಡಿ”. “ಛೆರೀ ಗಜಬಿಜ!” 
ಹುಡಗನ ಆಣಿ ತಕಂಡು ಆಶೆ-ಈಶೆ ಮಜಜಿಗೆ ಕಡೆದ ಹಾಗೆ ಕಡೆದ.

ರಾಜನ ಹುಡಿಗೆ ಕುದೆ್ ಹತಿ್ತ ಪಾರು. ಅವನಿಗೆ ದಿಕುಕಿ ತಪಿಪಾದ ಹಾಗೆ. ದೆರೀಶಾಂತರ 
ನಡೆದ. ರಾಜ ಪರದಾನಿ ಹುಡಗಗೆ, “ನಿರೀ ಇವಳ ತಂದರೆ ನಿನಗೆರೀ ನಗನು ಮಾಡತೆ” ಹೆರೀಳ 
ಕಲ್ಸಿದ್ದ.

ಮೋರ್ ಜನ ಆಶಾಶೋರ ಪಂಜಗಳಳುರು. ಕರಿಕರಿ ಮುಕರಿ (ಬಣ್ಣದವರು) ತಲೆ 
ಕಡೋದು, ದಾಗಿರೀನೆ ಮನಿ ಕೋಡೆ ಇಡೋದು ಹುಡಿಗೆ ನೆೋರೀಡಿ, “ಹರಹರಾ! ಮೋರು 
ಪಂಜಗಳಳುರ ಕೋಡ ಹೆರೀಗೆರೀ?” ಇಳದು, “ನನನು ಮನಸುಸ್ ಬಹಲ ಸಂತೆೋರೀಶ” ಎಂದಳು.

ಇದ ನೆೋರೀಡಿದೆೋ್ರೀ? “ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ನೆೋರೀಡಿದೆ?” ಕೆರೀಲ್ದರು. “ಮಾರಿ ಜಾತೆ್ರೀಲ್ 
ನೆೋರೀಡಿದೆ್ದ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಶ್ಷನಾಯು್ತ. ಭಾರಿ ಸಂತೆೋರೀಷ” ಎಂದಲು. ಮನೆಗೆ 
ಕಕ್ಷಂಡ್ ಹೆೋರೀದರು. ಕಲಲಿ ಸುರಂಗ. ಕೆೋರೀಲ (ಬೆರೀಡಿ), ರಾಶ ಶನನು ಬಂಗಾರ ಇತು್ಷ. 
“ಎಲಲಿ ನನಗೆರೀ” ಅಂತು. ‘ಎಲಲಿ ಯಂತದು’ ಅಂತು. “ನನನು ಕೆೈಗೆರೀ, ಕಾಲ್ಗೆ ಕೆೋರೀಲ ಹಾಕ್” 
ಅಂತು. ಹಾಕ್ದರು. “ಮೋರು ಜನಕೋಕಿ ಹಾಕ್ ತೆಗೆವೆ” ಅಂದಳು. ಮೆಚಿಚಾ ಬಂದವಲು 
ಎಂದು ಮೋವರಿಗೋ ಕೆೋರೀಲ ಹಾಕ್, ದಾಗಿರೀನೆ ತಕಕಿಂಡು ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಜಾರಿದಲು. 
ಅವರಲ್ಲಿ ಜಗಲ -– “ ನಮಗಿಂತ ಪಕಕಿ ಕಲಲಿ ಹೆಂಗಸು” ಅಂದಿ,  ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದ್ದಕಂಡಿ ರಸಿ್ತ 
ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಿದು್. 

ಗಟ್ಟಕೆ ಹೆೋರೀದವ ಬರತಿದ್ದ. “ಬಿಡಿಶ್ ಹಾಕು” ಅಂದರು. ಬಿಡಿಸಿದ. ಅವರು ಕುದುರೆ 
ಹತಿ್ತ ಹೆೋರೀದರು. 
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ರಸೆ್ತ ಮೆರೀಲೆ ತಿರುಗುವರು ಐದ್ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಅಂಗಿ, ಕೆೋರೀಟು, ಪವನ್ 
ಉಂಗುರ ಹಾಕಂಡಿದ್ದರು. ಕೆೋರೀವಿ ಹಡಿದು ಹಕ್ಕಿ ಬೆರೀಟೆ ಕಸಬು ಅವರದು. ಹುಡಗಿ 
ಸೋಯ್ಷ ಮೋಡಿದ ಹಾಗೆರೀ ಹೆೋರಟದೆ. ಮನಸಾಸ್ಯಿತು. ಐದ್ ಜನರೋ ಕೆಲಗಿಲ್ದರು. 
ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತಿತು್ತ. “ಕಾಲ ದಾರಿ ತಿರಗಾಟ ಮಾಡಿದವರಲಲಿ, ನಿನಗೆ ಮನಸಾಗಿ 
ಇಲ್ದೆವು. ಯಾವ ಜಾತಿ?” “ನಾ ಕರಿವಕಲಿ ಹುಡಿಗೆ” ಅಂದುಲಿ. “ನಿನನು ಮೆರೀಲೆ ಮನಸಾಗಿ 
ಕೆಲಗಿಲ್ದೆವು.” “ಆಗುದಿದೆ್ರೀ ಲಗಾನುಗಿ” ಅಂದಳು. “ತನನು ಹಂಡಿ್ತ, ತನನು ಹಂಡಿ್ತ’’ ಅಂತು್.

‘‘ಕಯ್ಯ ಕೆೋರೀವಿ ನನಗೆ ಕೆೋಟು್ಟ, ಐದ್ ಜನರೋ ಕುದೆ್ ಬೆರೀರಿಗೆ ಬಿಗಿದು, ಹೆೋಡಲಿ 
ಗದೆ್ದರೀಲ್ ಮಾವಿನ ಮರ ಎಲೆ ಕೆಡಗಿದ್ದನುನು ಹೆಕ್ಕಿ ತರಬೆರೀಕು.” ಮಾವಿನ ಮರಕೆಕಿ ಗುಂಡು 
ಹೆೋಡಿದಲು. ಹೆೋಡೆದ ಗುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಿತು್ತ? “ಮರದ ಎಲೆ ಹೆಕ್ಕಿ ಮೊದಲು ತಂದವನ 
ಲಗನು ಆಗುವೆ?” ಎಂದಲು. ಓಡಲು ತಯಾರಾದರು. ಓಡಿದರು. ಕೆಸರು. ನಾಕು ಕುದುರೆ 
ಮುಂಗಾಲ ಕಡಿದು, ರಾಜನ ಹುಡಗನಾಗಿ ಕುದೆ್ ಹತಿ್ತ ಓಡಿದಳು. ಬಾಂದ ಕಲುಲಿ ತಾಗಿತು. 
ಎಲಲಿರೋ ಓಡಿ ಬಂದರು. “ರಾಜನ ಹುಡಗಿ ಇಲಲಿ. ಒಬ್ಬನ ದುಸು್ತ ಇಲಲಿ. ನಾಕ್ ಕುದೆ್ಗೆ 
ಮುಂಗಾಲ ಕಡಿದದೆ. ಕಾಲದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗುವದು ಅವಮಾನ” ಎಂದು, ಎಲಲಿ ಸುಟು್ಟ 
ಬೋದಿ ಮಾಡಿ-- ಕಾಶಗೆ ಭಟ್ಟರ ವೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗತೆರೀವೆಂದು ಹೆೋರೀದರು.

ಬೆೋಂಬೆೈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆೋಡಡು ಶ್ರೀಮಂತ (ರಾಜ) ಐಬಾಯಿ ಹುಲ್ ಕಾಟ. ರಾಜ 
ಅದರ ಬಾದೆ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಏಳು ಸುತ್ತ ಕಲುಲಿ ಕೆೋರೀಟೆ ಪಾಗಾರ ಗೆೈಸಾನೆ, ಐದ್ 
ಆಲು ಎತ್ತರ, ಐದ್ ಆಲು ಪಾರ, ‘‘ಹೆೋತು್ತ ಕಂತದ ಮೆರೀಲೆ ಯಾರೋ ಕೆೋರೀಟೆ ಹೆೋರಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಬಾರದು. ಹೆೋತು್ತ ಕಂತುವರೆಗೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೆೋರೀಗಬಹುದು. ಐಬಾಯಿ 
ಹುಲ್ ಹೆೋಡೆದವಗೆ ನನನು ಮಗಲ ಲಗನು ಮಾಡಿ ಕೆೋಡೆ್ತ, ಅಧ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಎಂದು 
ಪನಕಟ್ಟನೆ. (ಇದಕೆಕಿ ಹುಡಿಗಿಗೆ) ಪಲ್ರೀಸರು ಶಲಾಂ ಮಾಡಿದರು. “ರಾಯರೆರೀ?” 
ಅಂದರು. “ಅಡವಿಲ್ ಹೆೋರೀಗಕಾಕಿಗದು. ಐಬಾಯಿ ಹುಲ್ಯದೆ. ಹೆೋತು್ತ ಕಂತಿದ ಮೆರೀಲೆ 
ಅಡವಿಲ್ ಹೆೋರೀಕಾಕಿಗದಂತೆ. ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೆೋರೀಗಿ” ಅಂದರು. “ಎಲಲಿ ಬಲೆಲಿ” ಎಂದಲು. 
ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ ಹೆೋರೀದರು.

ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಬಾಯಿ ಹುಲ್. ಅಶ್ವತ್ತ ಕಟೆ್ಟ ಹತಿ್ತ ಕೋತಲು. ಬುಡಕೆ ಹುಲ್ ಬಾಯಿ 
ಕಲೆಯಿತು, ಉಕ್ಕಿನ ಪಟೆ್ಟ ಕೆೈಲ್. ಹುಲ್ ಅಶ್ವತ್ತ ಕಟೆ್ಟ ಹತಿ್ತತು. ರಾಜನ ಹುಡಗಿ ಬದಿ 
ಮೊಕ ಹಾಕ್ ಕೋತು್ತ. ಉಕ್ಕಿನ ಪಟ ನೆತಿ್ತಗಿಟ್ಟಲು. ಯರಡು ಬಗಲಾಗಿ ಹೆೋರೀಯಿತು ಹುಲ್.

ಬಾಲದ ಗೆೋಂಡೆ, ಕೆಮಿಶಟೆ್ಟ, ಉಗುರು ಕೆೋಯಕಿಂಡಿ ಕೋಗಲಿಬಲ್ಲಿ ತಂದು ಕಟಿ್ಟ, ಸಬಂದ 
ಮಾಡಿತು. ಅಜಜಿ ಮನೆಲ್ವಳತು.

ರಾಜರ ಮಡಿವಾಳ ರಾಜಗೆ ಸಲಾಂ ಮಾಡಿ, ಯರಡಶೆದೆ್ದ ಅಕ್ಕಿ ತರುವವ. ಬೆಲಗಾಗ 
ನೆೋರೀಡಿದ. ಐಬಾಯಿ ಹುಲ್! ಹೆಂಡಿ್ತ ಕೋಡೆ, “ಬೆೋಡನು ಕೆೋರೀವಿ ತಾ” ಎಂದ. ತಂದ. ಮದ್ದ 
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ಹಾಕ್ ಬಂದೋಕ ಹೆೋಡೆದ. ಹುಲ್ ಬಗಲಾಗಿ ಬಿತು್ತ ಬಾಗವಾಗಿ. ಬೆೋಡಡುನೆ ಕೆೋರೀವಿ ಒಗೆದು 
ರಾಜನ ಹತ್ತರ ಬಂದ, “ಬೆೋಂಬೆೈ ರಾಜ” ಅಂದ. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ “ಐಬಾಯಿ ಹುಲ್ 
ಹೆೋಡೆದಿದೆ್ದ. ಅಧ್ಷರಾಜ್ಯ, ಸಿಂಹಾಸನ ಕೆೋಡೆ್ತ; ಮಗಲ ಲಗನು ಮಾಡಿ ಕೆೋಡೆ್ತ ಅಂದಿದೆ್ದ.” 
(ಯಾರೆರೀ ಹೆೋಡೆರೀಲ್) “ಹೌದು” ಅಂದರು ಶಪಾಯಿರು.

ಪಾಲಕ್ ಮೆರೀಲೆ ಕರೆತಂದರು ಮಡಿವಾಳನ. “ಮೆರೀಲ್ನ ಮಂಗಳಾರ ನಗನು ಮಾಡಿ 
ಕೆೋಡುವೆ, ಅಧ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಕೆೋಡುವೆ, ದಿಬ್ಬಣ ತಾ” ಎಂದ.

ಅಜಜಿ, “ಮಡಿವಾಲ ಹೆೋಡೆದ” ಅಂತು ಇವಲ ಹತ್ತರ. ಗಂಡು ದುಸಿ್ತನವಲ ಹತ್ತರ 
ಮಡಿವಾಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಎಲಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ. ಬೆೋಂಬೆೈ ರಾಜ ಪರದಾನಿಗೆ, 
“ಆಶಾಡ ನಗನುಪಲವಿಲಲಿ. ಹೆರೀಗೆ ನಗನು ಮಾಡಲ್?” ಅಂದ. ಪರದಾನಿ ಹುಲ್ ಹೆೋಡದ 
ಪಣ ಹೆರೀಳದ. ಅಜಜಿವನ ಮನೆರೀಲೆ ರಾಜನ ಹುಡಗ ಅವನೆ. ಅವ ಶ್ರೀಮಂತ. ಪರದಾನಿ 
ಇವನನೋನು (ಇವಲನೋನು) ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದ. ರಾಜನ ಹುಡಗಿ ಹದಾನುರೆ ವಸ್ಷ, ಹುಡಗ 
ರೋಪದಲ್ಲಿ ಈತು.

ಮಡಿವಾಲ ಮಂಟಪದ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತ. ರಾಜ ಹೆರೀಳದ, “ಐಬಾಯಿ ಹುಲ್ ಕೆೋಂದ 
ಪಣ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದ” ಅಂದ. “ಹುಲ್ ಇವ ಹೆೋಡೆದಾನು” ಅಂದ (ಮಡಿವಾಲನ ತೆೋರೀರಿಸಿದ). 
ಮಡಿವಾಲ, “ಕೆೋರೀವಿಲ್ ಹೆೋಡೆದೆ” ಅಂದ. “ಗುಂಡು ಆಶೆ ಪಾರಾತಿರೀದೆೋರೀ, 
ಬಗಲಾತಿದೆೋರೀ?” ಕೆರೀಲ್ದ(ಲು). “ಕತಿ್ತಲ್ ಕಡದೆೋ್ದರೀ. ಗುಂಡು ಬಾರು ಮಾಡಿದೆೋ್ದರೀ ನೆೋರೀಡಿ” 
ಅಂತು. ನೆೋರೀಡಿ ಬಂದು್. “ಕತಿ್ತಲ್ ಕಡಿದು್ದ” ಅಂದರು. ಮಡಿವಾಲ, “ಗುಂಡಲ್ಲಿ ಕೆೋಂದೆ” 
ಅಂದ. “ಕೆಮಿಶಟೆ್ಟ, ಬಾಲದ ಗೆೋಂಡೆ, ಉಗುರು ತಾ” ಅಂದ ರಾಜ. ಮೊರೀಟು ಬಾಲ, 
ಮೊರೀಟು ಕ್ವಿ ತೆೋರೀರಿದ. ಇವ(ಲೋ) ಗೆೋಂಡೆ, ಕೆಮಿಶಟೆ್ಟ, ಉಗುರು ಎಲಲಿ ತೆೋರೀರಿದ(ಲು).

“ಅವನ ತಲೆ ಹೆೋಡಿಬೆರೀಕು” ಅಂತ ರಾಜ. ಮಡಿವಾಲ ಓಡಿದ. “ಬಾಶಂಗ ಮುರಿದು 
ಹೆೋಡೆದು ಬಿಡಿ” ಅಂದ(ಲು). ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದರು. “ನಿಮ್ಮ ನಗನು ಮಾಡಬೆರೀಕು” 
ಅಂದರು. “ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೆರೀಲ್ ಬರುವೆ. ಹದೆನುೈದ್ ದಿನ ವಾಯ್ದ ಕೆೋಡಿ. ರಾಜ ಪಟ್ಟ 
ಬರಕೆೋಡಿ.” ಬರಕೆೋಟ್ಟರು. ರಾಜಪಟ್ಟ ಪಡೆದ ಹುಡಗ(ಗಿ) ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿ, 
ಎಲಲಿ ಹೆರೀಳು್ತ. ಅವಳನು ಪರದಾನಿ ಹುಡುಗಗೆ ನಗನು ಮಾಡ್ದ. ಮತೆೋ್ತಬ್ಬಳೂನು ಅವಗೆರೀ ನಗನು 
ಮಾಡಿದರು. ಸುಖ-ಸಂತೆೋರೀಷದಾಗೆ ವಳಕಂಡು್.
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l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಬಡಲೆನು= ದೆೋಡಡು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತ ಕಟ್ಟ= ಕಷ್ಟ

 ಪರಾಣ = ಪಾ್ಣ ಒಟೆ್ಟ = ತೋತು

 ಪೆೈರಾಣ = ಪೆೈಜಾಮ ಶಾಶಪುಪಾ = ಬೌಸಪುಪಾ

 ತಪರಾಕ್ = ಕೆನೆನುನೆ/ಗಲಲಿಕೆಕಿ ಹೆೋಡೆಯುವದು ದಾಗಿರೀನೆ = ಬಂಗಾರದ ಅಭರಣ

 ಕಸುಬು = ಉದೆೋ್ಯರೀಗ ದುಸುನು = ಡೆ್ಸ್ಸ್

 ಪಾರ = ಅಗಲ  ಬೆೋಡನು= ಬೆರೀಗನೆ

 ಬಾಲು = ಬಹಳ

 � ಹೆರೀಳದವರು : ಸಣ ಕೂಸ ಗೌಡ, ಕಕ್್ಷ

v

ಮದುವಣಗಿತಿ್ತ

ಅಜಜಿ ಮುದಕ್ ಇತು್ತ. ದಿವಸಿಗೆ ವಂದ್ ಶದ್ ಅಕ್ಕಿ ಪಡಿ ಬೆರೀಡಕಿಂಡ್ ಬತಿ್ತತು್ತ. ವಂದ್ ಕೆೋಡ 
ಹುಗಿದಿ ದಿವಸಿರೀಕ್ ವಂದ್ ಮುಷಿ್ಟ ಹಾಕ್ ಕೆೋಡನಲ್ ಇಟು್ತ. ತಾನು ಕುಂತ ದಿವಸಿಗ್ ಬೆರೀಕು 
ಹೆರೀಳ, ಯಲ್ಪುಡಕ ಗೆಟೆ್ಟ ಕನನುಲ್ ಹೆೋಕೆೋ್ತ, ಯಲ್ ಹೆೋಕೆೋ್ತ ಯರೀನೆೋರೀ ಅಕ್ಕಿ ತಿಂದ್ 
ಬರಿಮಾಡು್ತ.

ಅಜ್ ಮುದಿಕಿ ಕಂಡಕಿಂಡ್ ಮೆರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ತ-- ‘‘ನಾನು ವಂದ್ ಪಡಿ ದಿವಶಗೋ ತಂದ್ 
ಇಟೆ್ತ. ಯಲಕ್ಣ್ ಅಟೋ್ಟ ತಿಂದ ತೆರೀಗೆತು. ಇದಕಿ ಮೆನಶುನ್ ದುಮಿ ಹಾಕೆರೀ ಕೆೋಂದ್ 
ತೆಗೆಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳು್ತ. ಆಗೆ ಯರೀನಂತು, “ವಲಗಿದೆ್ದರೀಯ ಯಲ್ಯಣ್ಣ?” “ಅಜಜಿರೀ, ಯಾರೋ ಅಲೆ್ವರೀ, 
ನಾನೆರೀ ನಿಂದೆರೀ ಮೊಮ್ಮಗಲು – ಕೆೋಂದ್ ತೆಗೆಬೆರೀಡ” ಹೆರೀಳು್ತ.

ಆವಾಗ್ ಅಜಜಿ ಕೆೋಂದಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ಊರ ಮೆರೀಲೆ ಬೆರೀಡೋಕ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಅಕ್ಕಿ ತಂತು, 
ಕೆೋಡನಲ್ಲಿ ವಂದ್ ಮುಟಿ್ಟ ಇಕು್ತ. ಬಾಕ್ ಬೆರೀಶ್ ಉಂಡು್ತ.

ಉಂಬೆಕಾರೆ ಅಜಜಿಮುದಿಕಿ ಮನೆಗೆಗೆ ದನಕಾಯೋಕ್ ಬಂದ ಮೊಮ್ಮಗ ದಿವಶಾಕೋ ಅದರ 
ಮನೆಗೆ ಬತಿ್ತದ್ದ, “ಅಜಜಿವಾ್ವ, ಅಜಜಿವಾ್ವ, ಯಾರ ಕೆೈಲ್ ಮಾತಾಡತೆರೀ?” ಕೆರೀಲ್ದ. “ಯಾರಿಲಲಿ, 
ಮೊಮ್ಮಗನೆ ನನೆ್ದರೀ ಮೊಮ್ಮಗಲದೆ ಮನೆವಲಗೆ.” ಹೆರೀಳು್ತ. ಅಮೆ ಅಟೆ್ಟರೀ ಕೆರೀಲಕಿಂಡಿ, 
ಮರದಿವಸೆ ದನ ಕಾಯೋಕೆ ಹೆೋರೀದ. ಅಜಜಿ ಬೆರೀಡೋಕ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. “ಅಜಜಿವಾ್ವ, ಇಂದ್ 
ಯಾರಿವೆ್ ನಿನನು ಮನೆರೀಲ್?” ಕೆರೀಲ್ತ ಬಂದಕಿಂಡಿ. “ಯಾರಿಲಾಲಿ ಮಗನೆರೀ, ನಂದೆರೀ ಮೊಮ್ಮಗಲು” 
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ಹೆರೀಳು್ತ. “ಹಂಗರ್ ನಿನ್ ಮೊಮ್ಮಗಲ್ದೆ್ ನಾನು ನಾಲ್ಕೆ ಹೋಂಗ್ ತಕಬತೆ್ತ. ವಂದ್ ದಂಡೆ 
ಹೋಂಗ್ ಕಟಿ್ಟಕುಕಿ ಅನುನು” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ. ಅದ ಕಣ್ಣಗ್ ಕಾನಸ್ಕಣದೆ ದಂಡೆ ಕಟಿ್ಟ ಇಕು್ತ. 

“ಹೋಂಗನು ದಂಡೆ ಶಂದಾಗಿದು ಅಜಜಿವ್ವ.” ಮರುದಿವಸ ಬತಾ್ತ, “ಇಂದೋ, ನಾಲ್ಗೋ 
ಹೋಂಗನ ದಂಡೆ ಶಂದಾಗ್ ಕಟಿ್ಟಕುಕಿ ಅನುನು” ಅಂತ. ಮರದಿವಶೋ ಹೋಂಗ್ ತಂದ್ 
ಅಜಜಿ ಕೋಡೆ ಕೆೋಟ್ ಹೆೋರೀಗ್ತ. ಮೊಮ್ಮಗುಲಿ ಹೋಂಗ್ ದಂಡೆ ಕಟಿ್ಟ ಅಜಜಿ ಕೋಡೆ ಕೆೋಟು್ತ. ಅಜಜಿ 
ಮೊಮ್ಮಗನು ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಟು್ತ. ಅವ, “ಚೆಂದ ಮಾಡ್ ಕಟ್ಟದೆ” ಅಂತ-- “ನಾಲ್ಗ್ ನಿನೆ್ದರೀ 
ಮೊಮ್ಮಗಲಿ ನಾ ನಗಾನುತೆ. ನನೆಗೆ ಕೆೋಟ್ ಬಿಡು” ಅಂತ. ಅದು, “ಆಗೋದು ಮೊಮ್ಮಗನೆರೀ” 
ಹೆರೀಳು್ತ. ಅದು ಇಲ್ ಮದಿ್ವಗ್ ಯಲಾಲಿ ತಯಾರ್ ಮಾಡಕಿಂಡಿ, ಕೆರೀಲದಿದ್್ದ ಊಗ್್ಷ ಯಲಾಲಿ 
ವಾಲೆ ಬರದಿ, ಕೆರೀಲು ಊಗೆ್ಷಲಾಲಿ ದಂಗಾಲಿ ಸಾರಸಿಕೆೋಟ್ಟ. ಮತೆ್ತರೀ ಪೆರೀಟ ಪಟ್ಣಯಲಾಲಿ 
ಗುಡಿಗಟಿ್ಟ, ಬಾಶಂಗ ಕಟಕಿಂಡು ದಿಬ್ಬಣ ತಕಂಡಿ ಅಜಜಿಮುದಿಕಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಬಂದೆ್ 
ದಿಬ್ಬಣ ಯಲಾಲಿ ಮನದುಂಬದು್. ಹೆಣೆಗೆ ಹಾಕೋಕೆ ಶನನು ಗಿನನು ಯಲಾಲಿ ತಕಂಡ್ ಹೆಣಿ್ಣಗರೆಸಿ್ತರು. 
ಹೆಣು್ಣ ಕಾಂಬೋದೆ ಇಲಲಿ. “ಅಜಜಿ, ನಿನನು ಮೊಮ್ಮಗಲಿಯಲಲಿದೆ್ಯರೀ?” ಕೆರೀಲ್ದು್. “ನಾ ಇಲೆಲಿರೀ ಈವೆ. 
ನಿಮ್ಮದೆಲಾಲಿ ಕೆಲಶಾ ಶಾಗಿಸ್” ಹೆರೀಳು್ತ ವಲಗಿದೆ್ದರೀಯ. “ಹೋಂಗು, ಶನನು ಯಲಾಲಿ ಅಲೆಲಿರೀ ಇಡಿ, 
ನಾ ಮುಡಕಿಂತೆ” ಅಂತ್ ಹೆರೀಳಕಿಂಡಾದ ಮೆರೀಲೆ, ಶನನು ಗಿನನು ಹರವಣದಲ್ ಹಾಕ್ ಕೆೋಟು್. 
ಆವಾಗ ಇನೆನು ಊಟ-ಉಪಚಾರ ಯಲಾಲಿ ಮಾಡದು್. ಊಟ ಮಾಡಕಿಂಡು ಇನ್ ದಿಬ್ಬಣ 
ಶವನ್ಸ್ ಕಂಡಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗ್ ಕಲುಸ್ಕಾಯ್ತಲ್್ರೀ? “ನಾನಿಲೆಲಿರೀ ಈವೆ. ನಿರೀವೆಲಾಲಿ ಮುಂದಾಗಿ, 
ದಾರಿ ಸಾಗಿಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬೆನೆಗೆ ನಾ ಬತೆ್ತ” ಹೆರೀಳು್ತ. ಆಗೆರೀ ಅವರು ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದು್. 

ಹಂತಿಗಿ್ಷ ಹಂತಿಗ್್ಷ ನೆೋರೀಡಿ್ತರು. “ನಿರೀವು ಹಂತಿಗ್್ಷ ಯಂತಕೆಕಿ ನೆೋರೀಡುದೋ? 
ನಿಮ್ ಬೆನೆಗೆ ನಾ ಬತೆ್ತ” ಹೆರೀಳ್ತದು. ಶನನುನೋ ಹಾಕಂಡಿತು್ತ, ಬಣಾ್ಣನೋ ಹಾಕಂಡಿತು್ತ. 
ನೆೋರೀಡುರೆೋಲಗೆ ಯಲೆ ಮುಚ್ ಹಾಕಂಡ್ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವ್ನು ಹೆೋರೀದ ಹಾಗೆರೀ ಹೆೋರೀತಿದು. 
ಅವ್್ ಮನೆಗ್ ಹೆೋರೀದು್. ಹೆೋರೀಕಂಡಿ ‘ಸಾಜ ಮಾಡಬೆರೀಕು’ (ಬಂದ ಕೋಡೆಲಿ ಕುಸಾಲವು 
ಮಾಡುದಿಲಾ್ವ?) ಹೆರೀಳ ಕರದರು. “ಮಾಡ್ವರ್ ಮಾಡಿ, ನಾ ಯಿಲೆಲಿ ಈವೆ” ಅಂತು. ಅಟ್ಟ 
ಹತಕಿಂಡಿ. ಮನೆರೀಲ್ದೆೋ್ದರು, “ವಂದ್ ಮಗ ವಂದ್ ಬಂದ ಹಂಡಿ್ತ ಬರಲ್ಲಲಿ” ಹೆರೀಳ ಆಲಚಿನು 
ಮಾಡತು್. “ನಾ ಇಲೆಲಿ ಈವೆನು ಮದವಲ್್ತ, ಬೆನೆಗೆ ಬಂದಿ” ಅಂತು. ಅವರು ಬತ್ತಗಿತ್ತ ಮೆರೋದ 
ಬಂತು. “ನನ್ ಪಾಲ ಬತ್ತ ನಾ ಮೆರಕಂತೆ. ನಿಮ್ ಪಾಲ ಬತ್ತ ಮೆರಿರಿ” ಅಂತು. ಅದ್ ಪಾಲ 
ಬತ್ತ ಇಕದು್. ರಾತಿ್ಗೆ ಯಲಾಲಿ ನೆೋರೀಡ್ದರು. “ಲಾಯಕಿ ಮೆರದಿದಿ” ಹೆರೀಳ್ತರು. ಮನೆಗೆಲಾಲಿವ 
ಹಲ್ (ರಂಗೆೋರೀಲ್) ಹೆೋಯು್ಯಕ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡು್ದರೂ. ಅವ್ ಪಾಲೆಲಲಿ ಹೆೋಯಕಿಂಡ್, ಅದು್ 
ಪಾಲು ಅಲೆಲಿ ಇಟು್. ಅದ ಇದ್ದಟ್ ಯಲ್ಗೆೋರೀಲೆನೋ ಕರದಿ ಶೆರೀಡಿ ಗಟೆ್ಟಲ್ ಬಾಲ ಹಚಿ್ತದು, 
ಗೆೋರೀಡೆಗ್ ಬಡಿತದೆ.

ಬೆಲಗಾಗ್ ನೆೋರೀಡ್ ತು್. “ಹೆೋಸ ಮದವಲ್್ತ ಲಾಯಕಿ ರಂಗೆೋರೀಲ್ ಹೆೋಯ್ದದೆ” ಹೆರೀಳ 
ನೆೋರೀಡುತ್ರ. ನಿರೀರ ತರುಕ್ ಹಣಕಿದು್. ಅವರ ಪಾಲ ಯಲಾಲಿ ನಿರೀರ್ ತಂದಕಿಂಡಿ, ವಂದ್ 
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ಕೆೋಡ ಹಗಗೆ ಅಲೆಲಿ ಇಟು್. ರಾತಿ್ಗೆ ಅದ್ ವಬೆಲಿರೀ ಬಂದಿ ಕೆೋಡದೆೋಲೆಗೆ ಹೆೋಕ್ಕಿ ಹಗಗೆ ಬಿಡಕೆೋ್ಹರೀಗಿ 
ಬಾವಿಲ್ ಬಿದಿ್ಬಡು್ತ. ಅವರು, “ಬಾವಿಲೆ ಹೆಣೆ್ಣರೀ ಬಿತು್ತ” ಅಂತ ಹೆರೀಳ ಗಂಡ ಬಂದ. ಯಲ್ಬುಡಕಿ 
ಬಾವಿಲ್ ಬಿದಿ್ದ ಹೆಣಾ್ಣಯು್ತ. ನೆಗ್್ದ ಬಿಟ್ಟ ಅವ. ಗಂಡ–ಹಂಡಿ್ತ ಮನೆೋ್ಯರೀರು ಯಲಾಲಿವ ಸುಕದಲ್ 
ವಲಕಿಂಡು್.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಕುಂತದಿವಸ = ಸತ್ತದಿವಸ ಯಲ್ಪುಡಕ = ಇಲ್

 ಮೆನಶುನ್ = ಮೆಣಸಿನ  ದುಮಿ = ಹೆೋಗೆ

 ಶನನು = ಚಿನನು ಬೆರೀಶ್ = ಬೆರೀಯಿಸಿ

 ಅಮೆ = ಅವನು ಶವನ್ಸ್ = ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೆೋಳುಳುವದು

 ಮೆರೋದು = ಕುಟೋ್ಟದು

 � ಹೆರೀಳದವರು : ದ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾರು ಗೌಡ, ಕಲೆೋಕಿರೀಡು, ಹೆಗಡೆ ಊರು.

v

ಮಾತಿಗೆ ತಪಿಪಾದ ನರಿ

ಪರಮೆರೀಶ್ವರ ಪಾವ್ಷತಿ ಬಾಳ ಕೆೆೋನೆ ಹಣಿ್ಣಗೆ ಹಾಕ್ದ್ದರು. ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕೆಂದು, ಹಣಾ್ಣಯಿತು. ಪರಮೆರೀಶ್ವರ, ಪಾವ್ಷತಿ ಇಬ್ಬರೋ ಪಾವ್ಷತಿ ಅಪಪಾನ 
ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆಕಿ ತಯಾರಾದರು. ಬಾಳ ಕೆೆೋನೆ ಪರಮೆರೀಶ್ವರ ಹಡಕೆೋಂಡು ಮುಂದಾದ. 
ಪಾವ್ಷತಿ ಹಂದಾದಳು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನರಿ ಕಂಡಿತು. ಬಂದು “ಸಾ್ವಮಿರೀ” ಅಂತು. “ನಿರೀವು 
ಇಟ್ಟ ದೆೋಡಡುವರು, ಬಾಳ ಕೆೆೋನೆ ಹಡಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗೋದು ದೆೋಡಡು ಮಾತಾಯಾಗೆೋರೀಕು. 
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆಳಾಗಿ ಹಡಕಂಡು ಬರುತೆರೀನೆ” ಅಂತು. “ನರಿರೀ, ಈ ಬಾಳ  ೆಹಣು್ಣ ಒಂದೋ 
ತಿನಬಾರದು” ಅಂದ ಪರಮೆರೀಶ್ವರ. “ತಿನುನುದಾದ ಪಕ್ಷಕೆಕಿ ನನನು ಕಣ್ಣಗೆ ಕಾಣಿಸಬೆರೀಕು. 
ಹೆೋತು್ಷ ತಿನೋನುಕಾಗ” ಅಂದ.

ಸಾ್ವಮಿ ಮುಂದೆರೀ, ಪಾವ್ಷತಿ ಹಂದೆ-- ಇದು ಮತೆ್ತ ಹಂದೆ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಬಾಳ ಕೆೆೋನೆ 
ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಂಡು ನರಿ, ‘‘ಕೆೋಟೆ್ ತಿಂತೆ ಸಾ್ವಮಿ, ಆಸ್ ತಡುಕಾಗುದಿಲಲಿ” ಅಂತಿದು. “ಹಾ? 
ಆಗೋದಿಲಲಿ... ಇಲಲಿ.” “ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನೆಲಕೆ ಮಂಡಿಹೆೋಡೆ” ಹೆರೀಳದ. ಹೆೋಡೆದ 
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ಕೋಡಲೆ ನಿರೀರು ಬಂತು. “ಬೆರೀಕಟು್ಟ ಕುಡಿ” ಅಂದ. ಕುಡಿರೀತು. ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀತಿರವಾಗ ಹಶ 
ತಡುಕಾಗಿನುಲಲಿ, “ಹಶಾ್ವತಿದು” ಅಂತು. “ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಯಲೆ ಕೆೋಯಕಿಂಡ್ ಬಾ. ಯಲೆ ಕೆೋಯ್ದ 
ಹಾಕ್್ವ ಅನಾನುಗ್ತದೆ” ಹೆರೀಳದರು. ಯಲೆ ಹಾಶಕಂಡ್ ಕುಳತಿತು ನರಿ. “ಬೆರೀಕಟ್ಟ ಉಣ್ಣಪ 
ಅನಾನು” ಅಂದ. ಉಂಡಿತು್ತ. ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗತ, “ದಣಿವಾಗಿ ನಡುಕಾಗುದಿಲಲಿ” ಅಂತು. 
“ಗುಟ್ಟ ಕ್ತ್ತಕಂಡ್ ಬಾ” ಅಂದ-- ತಂತು. “ಗುಟ್ಟದ ಮೆರೀಲೆ ಕುಳುಳು” ಅಂದ. ನರಿ ಕುಳತಿತು. 
ಸಾ್ವಮಿ ಬೆನೆಗೆ ಗುಟ್ಟ ಹೆೋತಿ್ತರು. ‘ತನಾನುರೆ ಹೆರೀಗೆ ಮಾಡಿದರೋ ನಮಗೆ ಕೆೋಡುದಿಲಲಿ’ ಹೆರೀಳ, 
ನರಿ ವಂದ ಹಣು್ಣ ಹಸಿದು, ಸೆೋಲ್ದು ತನನು ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣಿಸಿದು್ದ, ತಿಂದದು್ದ. ಐದಾರ ತಿಂತು. 
“ಏ ನರಿರೀ, ಯಾಕೆ ತಿಂತೆ? ಹೆರೀಳಲೆೋ್ವರೀ?” “ನಿರೀವು ಹೆರೀಳದ ಹಾಗೆರೀ ಮಾಡಿದೆ”, “ಯಾರ 
ಕಣಿ್ಣಗೆೋರೀ?” “ನನನುದಕೆಕಿ...”  “ಮಹಾರಾಯ, ನಿನನು ತಳಳುಬೆರೀಡ” ಅಂದ. ಹೆೋಡೆಬೆರೀಕಂಬಟ್ಟರಲ್ಲಿ 
ಬಾಳ ಕೆೆೋನೆ ಹಾಕ್ಟು್ಟ ಓಡಿತು.

“ಏನೆರೀನೋ ಶಕಕಿಬಾರದು ಇದಕೆಕಿ ಯಶಡಿಯಾಗಲ್, ಹಣಾ್ಣಗಲ್ ಶಕೋಕಿದಬಾ್ಯಡ”. 
ಹಳಳುದ ದಂಡೆಗೆ ಯಶಡಿ ಹೆೋರಬೆಮಾಡಿರೀತು. ಆ ಹೆೋರಬೆಲ್  ಹೆೋಕಕಿಂಡ. “ಸಾ್ವಮಿದೆ 
ಆಟ ಪೂರ. ಯಶಡಿಯೋ ಇಲಲಿ” ಅಂತ ಬಂತು. ಒಂದು ಜರಗಿತ್ತಪಪಾ. “ಯಶಡಿ ಇರುದು್ವ!” 
ಅಂದಿ ಕೆೈಹೆಟಿ್ಟತು. ಕೋಡಲೆ ಪರಮೆರೀಶ್ವರ ನರಿ ಕೆೈಹಡಿದ ಬಿಟ್ಟ. “ಹಾಹಾಹಾಹಾ!” ಹೆರೀಳ 
ನಗೆಯಾಡಿರು. “ಈ ಜರಗಿನಲೆಲಿರೀ ನಿರೀ ಇರವೆ ಎಂದ್ ಹೆರೀಳ ಕೆೋರೀಲ ಹೆಟಿ್ಟದೆ್ದ” ಅಂತು. 
“ಕೆೋರೀಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು?” ಅಂದಿ ಬಿಟಾ್ಟ, “ನಾ ಶಾಣೆೋ್ಯರೀ, ನಿರೀ ಶಾಣೆೋ್ಯರೀ? 
ಕೆೈಯ್ಯ ಆಗಿತು್ತ” ಅಂತು.

ಅತಿ್ತ ಹಣ್ಣ ರಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋಕಕಿಂಡ ಪರಮೆರೀಶ್ವರ. “ಗುತಾ್ತಯು್ತ? ಗುತಾ್ತಯು್ತ? ಅತಿ್ತ 
ಹಣ್ಣ ರಾಶಲ್ ಹೆೋಕಕಿಂಡ್ಯ?” ಅಂದು, ಬೆರೀಡವೆಂದು ಬಿಟಿ್ಟತು. ಏನೋ ಶಕಕಿದಂಗೆ ಮಾಡಿದ 
ಮೆರೀನೆ, “ಅಕೆೈರಿಕೆ ಆಶಾ್ರು ಕುಡೋಕೆ” ಅಂದಹೆರೀಳ, ಮಣ್ಣಕಂಟೆ ಕೆೋಚಿಚಾತು. ನಿರೀರು 
ಬರಲ್ಲಲಿ, ಹುಡಿಯಾಗಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ-- ಮಣ್ಣಕಂಟೆ. ಯದ್ದ ತಿರುಗುಕಾಗುದಿಲಲಿ... ಗುಟ್ಟತಂತು, 
“ಒಂದು ಕಂಡಿ್ಗೆ ಹೆೋಡೆದ ಗುಟ್ಟ ಇಟಿ್ಟರೀಯ?’’ ಹಾಗಿದ್ದದು್ದ ನೆಗಿದು ಹಾರಿ ಹತಿ್ತದ ಕೋಡೆಲಿ 
ಪುಕಳಲ್ ಹೆೋಕುಕಿ ನರಿ ಪಡಶ.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಮಾತೆ್ಮ = ಬಾತೆ್ಮ ಹಸಿದು = ಎಳೆದುಕೆೋಂಡು

 ಹೆೋರಬೆ = ಬಿಲ  ಜರಗು = ಹೆೋಂಡ 

 ಕೆಯ್ಯ = ಕೆೈ ಮಣ್ಣಕಂಟೆ = ಮಣ್ಣಹೆೋಂಡ 

 ಪಡಶ = ಸತು್ತಹೆೋರೀಯು್ತ

 � ಹೆರೀಳದವರು: ದೆರೀವು ನಾಗ ಗುನಗ (ಗೌಡ)
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ಯಮನ ಬೆಳಳುಯ ತೆೋಟಿ್ಟಲು

ದೆರೀಸದಲ್ಲಿ ವಬ್ಬ ಅರಸನಿದ್ದನಂತೆ. ಗಂಡ-ಹಂಡಿ್ತ ಯರಡ ಜನರಾಗಿತು್ತ. ಆದೆ್, ಹುಡಗರ 
ಸಂತತಿಯರೀಗವೆರೀ ಇಲಲಿ. ಜಮಿರೀನು, ದುಡುಡು, ಬಂಗಾರ ಬಹಾಳದೆ. ಅಲೆಲಿರೀಯ ಚಿಂತಿರೀ 
ಮಾಡ್ತ ಇರಬೆರೀಕ್ರೆ, ವಬ್ಬ ಬಾ್ಹ್ಮಣರು ಬಂದರು. ಬಂದರೆ ಅದೆ್ಯರೀನ ಮಾಡ್ತಪಾ? ತನಗೆ 
ಹುಡಗೆರ ಸಂತತಿ ಯರೀಗಿಲಾಲಿಲೆೋ್ವರೀ? ಹೆರೀಳ ಯರಡೋ ಕೆೈಲ್ ಹಡಿವಷು್ಟ ನಾಣ್ಯದ ವರ 
ತಂದ್ ಕೆೋಟ್ ಬಿಟು್ತ. “ನಾನು ನಾಣ್ಯದ ವರ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುಕ್ ಬಂದವಲಾಲಿ. ತನ್ಗೆ 
ಬೆರೀಕಾದದು್ದ ವಂದ್ ಮುಟಿ್ಟ ಬಿಕ್ಸ್” ಹೆರೀಳ, ಆ ನಾಣ್ಯ ತೆಗ್್ದ ವಗ್್ದ ಬಿಟ್ಟ. ವಗದು, ಅಲೆಲಿರೀ 
ಅವರ ಮನೆ ಸಮಿರೀಪದಲ್ಲಿ ವಂದ್ ವಿಸಾ್ಂತಿ ಗೃಹ ಇತು್ತ. ಇದೆ್ ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಮಿಂದ್ 
ಬಂದಕಿಂಡು ತಪಸಿಗೆ ಕೋತರು.

ಕೋತ ಕೋಡೆಲಿಯ ಇತಾಲಿಗ್ ಗಂಡ ಹೆರೀಳವವ ಹನೆನುರಡಗಂಟೆ ಕೋಡೆ ಊಟಕ್ ಬಂದಾ. 
ಬಂದಕೋಡಲೆರೀಯ ಯಾವಾಗೋ ವಂದ್ ಚಂಬ್ಗೆ ನಿರೀರ್ ತಂದ್ ಕೆೋಡಿ್ತತು್ತ ಅದು. ಇವತು್ತ 
ಬಹಳ ದಾರಾಕರವಾಗಿ ಕಣಿ್ಣರೀರ್ ಬಿಡಾ್ತ ಕೋತಕಿಂಡದೆ.

“ಬಹಳ ವ್ಯತೆಯಿಂದ ನಿರೀನು ಬಾಗಲಿಲ್ ಕಣಿ್ಣರೀರ್ ದಾರಾಕಾರವಾಗ್ ಬಿಡ್್ತ ಕುತಕಿಂಡಿದೆ್ದ. 
ಕಾರಣವೆರೀನು?” ಕೆರೀಳ್ದ ಗಂಡ.

“ಮತ್ ಯಾವದೋ ವಿಸಯ ಇಲಲಿ. ವಬ್ಬ ಬಾ್ಹ್ಮಣರು ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮಗಂತೋ 
ಹುಡುಗರ ಸಂತತಿ ಯರೀನಿಲಲಿ ಹೆರೀಳ, ಯರಡ ಮುಷಿ್ಟಯಾಗುವಷು್ಟ ನಾಣ್ಯದ ವರ ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದ; 
ಅವರು ಬಿರೀಸಾಕ್ ಹೆೋರೀದು್.”

“ಯಲ್ ಹೆೋರೀದು್ ಅವರು?” “ಇಲೆಲಿರೀ ಸಮಿರೀಪದಲ್ಲಿ ವಿಸಾ್ಂತಿ ಗೃಹ ಅದೆ. ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ತಪಸಿಸ್ಗ್ ಕುಂತಾರೆ.” ಅವಾಗ ತಾನ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಬತೆ್ಷ ಹೆರೀಳ ಆ ಬಾ್ಹ್ಮಣ ಇದ್ದಲ್ ಅರಸು 
ಹೆೋರೀದ. “ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದೆಯಪಾಪಾ ಅರಸು?” ಹೆರೀಳ ಬಾ್ಹ್ಮಣರು ಕೆರೀಳುದು್.

“ನಾನು ಯಿಲಾಲಿದ್ ವೆರೀಲೆದಲ್ಲಿ ನನನು ಹಂಡಿ್ತ ತನಗೆ ಹುಡಗೆರ ಸಂತತಿ ಯರೀಗಿಲಾಲಿಲೆೋ್ವ? 
ಹೆರೀಳ ನಾಣ್ಯದ ವರವ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆೋಟ್ತಂತೆ. ನಿರೀವ್ ಬಿಸಾಕ್ ಬಂದಿದ್ಂತೆ. ಅದಕಾಗಿ ನಮ್ಮ 
ಹುಡಗೆರ್ ಸಂತತಿ ಪರಿಸಿ್ತತಿ ಏನಪಪಾ ಮುಂದೆ?”

“ಹಾಗಾದೆ್, ನಿರೀನು ಇದಕಾಗೆರೀ ಅಷು್ಟ ಹೆದರಿದು್ದ, ನಿನೆಗೆ ಹುಡಗೆರ ಸಂತತಿಯರೀಗ 
ಕೆೋಟೆ್ಟರೀ ಬಿಡೆ್ತ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು್ದರೂ ಮತೆ್ತ. ಪರತ್ ಅವ್್ ತಿಗ್್ಷ ನೆೋರೀಡ್ವಲ್ವರೆಗೆ, “ನಿನ್ಗೆ 
ಕೆೋಡೆ್ತ ಅಂದದಕೆಕಿ ಕೆೋಟಿ್ಬಟೆ್ಟ. ಆದೆ್, ವಂದ್ ಕೆಲಸ ಉಪರಾಟಿಯಾಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ” ಅಂದ್ 
ಹೆರೀಳ್  ದು್, “ಹದಿನೆೈದ್ ವಸ್ಷ ಆಯುಸ್ಯ ಅದೆ ಹುಡಗನಿಗೆ” ಹೆರೀಳ್  ದು್.
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“ಹಾಗಾದೆ್, ಹದಿನೆೈದ್ ವಸ್ಷ ಆಗ್ವವರೆಗೆ ಇದೆ್ ಹುಟೆ್ಯರೀನ್ ಪಲ?” ಕೆರೀಲ್ದ ಅರಸು. 
“ಕಾಸಿಗ್ ಕಲ್ಸೆೋಕಿಟೆ್, ಕಾಸಿರೀಯಾತೆ್ ಮಾಡ್ ಬಂದ ನಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮರಣ ತಪ್ತದೆ” 
ಹೆರೀಳ್ ದು್ ಅವರು.

ಆವಾಗವ್್ ನೆಡ್್ದ ಬಿಟು್. ಅಷೆ್ಟ ಹೆರೀಳಕ್ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರಸು ಹಂಡಿ್ತ ಗಬಿ್ಷಣಾ್ಯಗುವಂತದಾಯು್ತ. 
ಗಬಿ್ಷಣಾ್ಯಗಿ, ಯಂಟೋ ವಂಬತೆನು ತಿಂಗಲಕೆಕಿ ಜನನಾಯು್ತ ಅದು.

ಆಗಿ, ವಂದ್ ಹುಡಗೆನೆರೀ ಹುಟ್ದ ಅದೆಕಿ. ಆ ಹುಡಗೆನಿಗೆ ಚಲೆೋರೀ ಮಾಡಿ, ಸಾಕ್ ರಕೆೋರೀಲ್ 
ಮಾಡ್ವಂತೆೋರೀರಾದು್ ಅವರು. ಹತ್ ಹನೆನುರಡ್ ವಸ್ಷ ಆಗತಾ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ, ಹದೆನುೈದೆನುರೀ 
ವಸ್ಷ ತಾಗು್ತ ಅನ್ವಷ್ಟಕೆಕಿ ಹಂಡಿ್ತ ಹತ್, “ನಿನನು ಅಣ್ಣಗೆ ವಂದ್ ಕಯಾ್ಷ ಮಾಡಬೆರೀಕು” ಅಂದಾ.

ಅಣ್ಣನ ಹೆೋರೀಗಿ ಕರಕಂಡ್ ಬಂತು ಅದು. “ಮತೆ್ತ ನಿನನು ಕರದದು್ದ ಯಾತಕೋ ಅಲಲಿ. ನಿನನು 
ಅಲ್ಯನಿರೀಗೆ ಕಾಶರೀಯಾತೆ್ ತೆೋರೀಸ್್ಷ ಕಂಡ್ ಬರಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ್ದ ಬಾವನ ಹತ್.

ಅವನ ಕರಕಂಡಿ ಕಾಸಿರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ವಂತೆೋರೀನಾದ ಹುಡಗೆನ ಮಾವ. ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಸಾದಾರಣ ಐದ್ ಗಂಟೆ ಆಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಬೆರೀರೆ ಊರಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಅಲೆಲಿರೀ ವಂದು 
ಅಸ್ವಂತ್ ಕಟಿ್ಟತು್ತ. ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಲ್ವಂತೆೋರೀರಾದು್.

ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದ ಊಟಾ, ಆಸಿ್ ಯಲಲಿವಾ ಕೆೈಕಾಲ್ ಮೊರೀರೆ ತೆೋಲದಿ, ಊಟಾ ಮಾಡೆ್ತ 
ಕುಂತಿರು. ಅಲೆಲಿರೀ ಕಟೆ್ಟ ಕೆಲ ಬದಿಗೆ ವಂದ್ ಅರಸನ ಹುಡಗಿ ಲಗನು ದಿಬಣ ಬರತದೆ ಬೆರೀರೆ 
ಊರಿಂದ.

ಆವಾಗೆ ಅರಸನ ಹುಡಿಗೆ ಹೋಂಗ ಕೆೋಯು್ಯಕೆ ಬಂದಿತು್ತ. ಇವರ್ ಯರಡ್ ಜನ್ಲ್ಲಿ ಕಟೆ್ಟ 
ಮೆರೀಲ್ ಕುಂತಕಿಂಡದ್ ಕಂಡು್ತ. “ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಕಂಡವರು ಯಾರಾದೋ್ ತನಗಿಷ್್ಟ ಹೋಂಗನು 
ಮೊಕೆ ಕೆೋಯ್್ದ ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ ಅವರ್ ಕೆರೀಲ್ದ ವರು ಕೆೋಟ್ ಬಿಡಿ್ತದೆ್ದ” ಅಂತು ಅದು.

ಆವಾಗಿವ್್ ಹೆೋರೀಗಿ, ಹೋಂಗನು ಮೊಕೆ ಕೆೋಯ್್ದ ಕೆೋಟು್, “ಕಾಶರೀಕ್ ಹೆೋಗುತ್ರ” ಅಂದರು 
ಅವರು. ಈ ಕಾಶರೀಗ್ ಹೆೋರೀದ ಹುಡಗೆನ ಮೆರೀಲೆ ಸಂಪೂಣ್ಷ ಮನಸಿಟು್ತ ಅದು- ‘ಇವನೆರೀ 
ಆಗಬೆರೀಕಾಗಿತು್ತ ತನನು ಗಂಡ’ ಹೆರೀಳ. ಮನಶನುಲ್ ಮಾಡಕಂಡು, “ನಿರೀವ್ ಕಾಸಿರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ 
ಬರಬೆರೀಕ್ದೆ್, ಇಲೆಲಿರೀ ನಮ್ ವಂದ್ ಕಾನಾವಲ್ಯದೆ. ನಮ್ ಕಟಿ್ಟ ಕೆಲಗೆ ಇಲೆಲಿರೀ ಊಟಕ್ 
ಬರಬೆರೀಕ್ ನಿರೀವು” ಹೆರೀಳ್ತದು.

ಆವಾಗವ್್ ಕಾಸಿಗ್ ಹೆೋರೀದು್. ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಸಾದಾರಣ ಕಪಾಪಾಗ್ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅತಾಲಿಗಿಂದ ದಿಬಣ ಬಂತು – ಆ ಹುಡಗಿ ಲಗನುಕೆ. ಆವಾಗ್, “ನಿರೀವ್ಯಲ್ 
ಹೆೋರೀಗವು್?” ಕೆರೀಲು್ದರೂ ಅವರು.

“ನಾವ್ ಕಾಸಿಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ವವರು” ಅಂದು್. “ರಾತಿ್ಗ್ ಯರೀನ್ ನೆಡಿಲ್ಕಾಕಿಗತದೆಯರೀ? 
ಬೆಲಾಗೆಗ್ ಹೆೋರೀಗಲಕ್ಕಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡಗ ಜರೀವದಲ್ ಅಸಕ್್ತ ಅವಗೆ. ದಾರೆನಿರೀರ್ ಬಿರೀಲ್ವಲ್ಲಿವರೆಗ್, 
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ಬಾಶಂಗ ವಂದ್ ಕಟಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಈ ಹುಡಗೆನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ದಾರೆನಿರೀರ್ ಬಿದ್ದ ಕೋಡಲೆ 
ನಿಮಗೆ ವಂದ್ ಕೆೋಲಗೆ ರುಪಾಯಿ ಅಲ್್ದ ಕೆೋಟ್ ಬಿಡೆ್ತ ತಾನು.”

ಆವಾಗಾ ಹುಡಗೆನಿಗೆ ಬಾಶಂಗ್ ಕಟಕಿಂಡಿ, ಪರತ್ ಬರುವಂತೆೋರೀರಾದು್. ಹುಡಗಿ ಮನೆಗೆ 
ಬಂದ ಕೋಡಲೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಸ್-ಗಿರೀಸ್ ಕೆೋಟಿ್ಟ ಆ ಹುಡಗೆನಿಗೆ ಬಾಸಿಂಗ ಕಟಿ್ಟ ಮಂಟಪದಲ್ 
ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಕುಲಸ್್ದರು.

ಆನಂತರ ಬಟು್-ಬಿಟು್ ಯಲಾಲಿ ಕೋಡಿ, ಹೆೋರೀಮದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಆ ಹುಡಗಿ, ಆ 
ಹುಡಗನಿಗೆ ದಾರೆ ಮಾಡ್ವಂತವರಾದರು. ಮೋರು ತೆೋಲೆದ ವಂದ್ ಶನನುದ ಉಂಗಲ 
ಮಾಡಿಸ್ತು್ತ ಆ ಹುಡಗಿ. ಗಂಡನಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಕೆಕಿ ಇವನ ಕೆೈಗ್ ಹಾಕು್ತ. ತನನು ಹೆಸರ ಹಾಕ್, 
ಐದ ತೆೋಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಶೆೈನ ಮಾಡಿಸ್ತು್ತ. ಇವನ ಕೆೋಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕು್ತ.

ದಾರೆನಿರೀರ್ ಬಿಟಿ್ಟ ಇತಾಲಿಗ್ ಸಕೆ್-ಬಾಲೆಹಣ್ ಯಲಾಲಿ ತಿಂದಿ, “ಇನ್ ವಲ್ಲ್ಕೆಕಿ 
ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಸಿರೀಲಲಿ ನಾವ್ ಹೆೋರೀಗುತ್ರ.” ಆ ಮದಮಗನ ಅಪಪಾನ ಹತ್. “ವಂದ್ ಕೆೋಲಗ 
ಹಲೆರೋಪಾಯಿ ಅಲ್್ದ ಕೆೋಡು, ನಾವ್ ಹೆೋರೀಗತು್” ಹೆರೀಳ್ ಅಂದು್. ರೋಪಾಯ್ ಕೆೋಟ್ಟ 
ಅವ, ಅಲದಿ ವಂದ್ ಕೆೋಲಗೆ.

ಆವಾಗವರು ಬಂದಿ, ಅದೆರೀ ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀಲೆ, “ಬೆಲಾಗೆಗೆದ್ ಹೆೋರೀಗುಕಾಯು್ತ” ಹೆರೀಳ್ ಅಲೆಲಿರೀ 
ಮಲ್ಗೆದು್. ಮಲ್ಗೆ ದ ಕೋಡಲೆರೀಯ, ಇತಾಲಿಗ್ ಮಾವನಿರೀಗ್ ಅಲ್ರೀನಿಗ್ ನಿದ್ ಬಿದ್ ಕೋಡಲೆರೀ 
ಹದನೆೈದ್ ವಶಾ್ಷಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅವನು್ದ ಪಾ್ಣ ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋರೀಯ್ತಲ್ಲಿ. ಮಾವನಿಗೆ 
ಗುತೆ್ತಲಲಿ. ಆ ಹುಡಗಿ, “ತನನು ದಾರೆ ಮಾಡಕಿಂಡ್ ಹೆೋಗರಗೋ ಬಾಯಾ್ಹಕ್್ಷಗೆ ತಾನು 
ಕೆೋಡಲ್ಲಲಿ’’ ಅಂದೆ್ಹರೀಳ. ತಿನನುಲ್ಕೆಕಿ, ಕುಡಿಲ್ಕೆಕಿ ಹಾಲು, ಹೆೋರೀಲ್ಗೆ-ಬಿರೀಲ್ಗೆ ಮಾಡಿದೆ್ದಲಲಿ ತಕಂಡಿ 
ಹರಬಾಣದಲ್ ಹಾಕಂಡು, ಕಟಿ್ಟಗ್ ಬಂತು. ಆದ್ಲ್, ಕಟೆ್ಟಗ್ ಬಂದ್ ನೆೋರೀಡ್ವಲ್ಲಿವರೆಗೆ 
ಗಂಡನ ಪಾ್ಣ ಹಾರಹೆೋರೀಗದೆ.

ಆವಗ್, “ಮದುವೆಯಾಗಿ ತನನು ಗಂಡನ ಪಾ್ಣ ಹೆೋರೀಯ್ತಲಲಿವೆರೀ?”

ಅಲೆಲಿರೀ ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀಲೆ ವಂದ್ ಹೆೋರೀಮದ ಹೆೋಂಡಿತು್ತ. ಹೆೋರೀಮದ ಹೆೋಂಡದಲ್ಲಿ ಆ 
ಹರಬಾಣ ವಂದಿಟಕಿಂಡಿ, ಯತೆ ಮಾಡೆ್ತರೀ ಕುಂತಿತು್ತ. ದಾ್ಯನ ಮಾಡೆ್ತರೀ ಕುಂತಿತು್ತ. ಈ ಹುಡಗೆ 
ಪಾ್ಣ ಬಿಟಿ್ಟದು್ದ ಕೆೈಲಾಸ್ದಲ್ ಈಸ್ವರನಿರೀಗೆ ಸುದಿ್ದಯಾಗಿ, ಆ ಹೆಣನ ತಕಬಲ್್ಷಕೆಕಿ ಯಮನ 
ಕಲ್ಸೆೋಕಿಟ್ಟ.

ಯಮನ ಬೆಲ್ಲಿ ತೆೋಟಲಿ ಮೆರೀಲ್ ಕಲ್ಸ್, “ಹೆೋರೀಗ್, ಇಂತಾ ಜಾಗದಲ್ ವಂದ್ ಹೆಣ ಅದೆ; 
ಬೆಲ್ಲಿ ತೆೋಟಲಿಲ್ ಕೋಸಿ್ಷ ತಕಂಡ್ ಬಾ.”

ಆ ತೆೋಟಲಿ ಬಿಟ್ಟದು್ದ ಹೆೋರೀಮದ ಹೆೋಂಡದಲೆಲಿರೀ ಮೆರೀಲೆ ಬಂದ್ ಕುಲು್ತ. ಆವಾಗಿರೀ ಯಮ 
ಕೆೋರೀಣನು ಮೆರೀಲ್ಂದ ಯದಿ್ದ ತಿರೀರ್ ಹೆೋರೀದ ಹುಡಗೆನ ಹೆಣ ತೆೋಟಲಿಲ್ ಹಾಕ್ದ.
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ಯಮ ಹೆಣದ ಮೆರೀಲೆ ಕುಂತಕಂಡಿ, ಮೆರೀನ್ ಕೆೈಲಾಸಕ್ ಆ ತೆೋಟಲಿ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ 
ಇರಬೆರೀಕ್ದೆ್, “ತನನು ಗಂಡನೆರೀ ಹೆೋರೀದನಲಲಿವರೀ? ತಾನಿದೆ್ದರೀನ್ ಸಾ್ವತ್ಷಕ?” ಹೆರೀಳ, ಆ 
ತೆೋಟಲಿ ಕಾಲ್ ಹಡಕಿಂಡೆರೀ ಅದು ಕೆೈಲಾಸಕ್ ನಡ್್ದ ಬಿಟು್ತ.

ಅದು ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಯಮ ನೆೋರೀಡಲ್ಲಲಿ. ಕೆೈಲಾಸಕ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಈಶ್ವರ 
ಕಂಡ. “ಆಯುಸ್ಯ ಇದ್ದವನ್ಷ ತಂದೆಯರೀ, ಆಯುಷ್ಯ ಇಲಲಿದವನ್ಷ ತಂದೆಯರೀ?” ಹೆರೀಳ್, 
ವಂದ್ ಪ್ಶೆನು ಇಟ್ಟ ಆವಾಗೆ.

“ಆಯುಸ್ಯ ತಿರೀದ್ಷವನ್ಷ ತಂದೆ” ಅಂದ. “ತೆೋಟಲಿ ಕೆಲಗೆ ಇದ್ದವನ್ಷ ನೆೋರೀಡು” ಅಂದಾ 
ಯಮನ ಹತ್. ಆಗ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ, “ತಾನು ನೆೋರೀಡೆಲಿರೀ ಇಲಾಲಿ” ಅಂದ.

“ನಿರೀನಾ್ಯಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ?” ಹೆರೀಳ ಈಶ್ವರ ಕೆರೀಲ್ದ ಹುಡಿಗೆ ಹತ್. “ನನನು ಗಂಡನೆರೀ 
ಇಲಾಲಿದಪೆಟಿಯ ನಾನಿದೆ್ದರೀನ್ ಸಾ್ವತ್ಷಕ? ಅದಕಾಗ್ ನಾನ್ ಬಂದೆ” ಅಂತು ಅದು.

“ನಿನಗೆ ಗಂಡ ಶಕಕಿ; ಶಕ್ವ ಹಾಗೆರೀ ಇಲಲಿ. ನಿನನು ಮನೆಗ್ ಕಲ್ಸ್ ಕೆೋಡೆ್ತ. ನಿರೀನು ಮನೆಗೆ 
ಹೆೋರೀಗು.”

“ನನನು ಗಂಡ ಸಿಕಕಿಸಿವಾಯ್ ತಾನು ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗುದಿಲಲಿ” ಅಂತು. “ಗಂಡನ ಬೆನೆಗೆ 
ನನನುನೋ ಇಲೆಲಿರೀ ಬಸಾ್ಮ ಮಾಡಿ್ಬಡಿ” ಅಷ್್ಟ ಹೆರೀಳದ ಕೋಡಲೆ ಸಿವನಿಗೆ ವಂದ್ ತರದ 
ಪಚಾಚಾತಾ್ತಪ ಆಯು್ತ, “ಇಂತಾ ಹುಡಿಗೆ ಹಾಲ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಗ್ತದಲಲಿವರೀ?”

ಅವನ ಕಮಂಡಲ ನಿರೀರ ಹೆೋಡದಿ ಹುಡಗೆನಿಗೆ ಜರೀವಾ ಮಾಡ್ಸ್. ಜರೀವಾ ಮಾಡಿಸ್-- ಅದ್ಕಿ 
ನೋರ ವಸ್ಷ ಆಯುಸುಸ್, ಇವನಿಗೆ ನೋರಾ ವಂದ್ ವಸ್ಷ ಆಯಸುಸ್ ಕೆೋಟು್ಟ ಆವಾಗೆ, 
ಯಮನ ಹತ್ ತೆೋಟಲಿ ಮೆರೀಲೆ ಕುಲ್ಸ್, “ಅವರು ಯಾವ ಜಾಗಾದಲ್ಲಿದೆೋ್ರೀ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬಿಟ್ ಬಾ” 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ ಕಲಸ್ದ.

ಆ ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀಲ್ ತಂದ್ ಬಿಟ್ಟ ಯಮ. ಆವಾಗಿತಾಲಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾವನ ಯರೀಲ್ಸ್, ತಿಂಬೋ 
ಕಜಾಜಿಯ-ಬಿಜಾಜಿಯ ಯಲಾಲಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದದು್ದ ಯದ್ ತಿನ್ವಂತೆೋರೀರಾದು್.

“ನಾಲ್ ನಿರೀವ್ ಪರತ್ ಮನೆಗೆ ತಿಗ್್ಷ ಹೆೋಗಬೆರೀಕ್ದೆ್ ನಮ್ಮ ಕಾನಾವಲ್ಯದೆರೀ, ಆ 
ಕಾನಾವಲ್ರೀಲೆ ಊಟ್ಕಿ ಹೆೋರೀಗೆ್ಬರೀಕ್ ನಿರೀವು” ಅಂತ ಹೆರೀಳ ಹೆರೀಳು್ತ ಅದು.

ಬೆಲಗಾಗ್ ಯದಿ್ದ, ಇವರ್ ಮಾವಾ, ಅಲ್ನೋವ, ಕಾಸಿಗ್ ಹೆೋರೀಗವಂತೆೋರೀರಾದು್. 
ಹೆೋರೀಗಿ, ಕಾಸಿ ಯಾತೆ್ನೆರೀ ಮುಗಿಸಿ ಪರತ್ ಹೆೋರೀಗ್ವಂತೆೋರೀರಾದು್. ದಿಬ್ಬಣದವರು 
ಬೆಲಗಾಗೆಕಿದಿ್ದ ನೆೋರೀಡವದರೆೋಲಗೆ ಅಪಪಾ ಯದಿ್ದ ಹುಡಗಿ ಕರೆತ.

“ತಾನು ಈಗ ಯರೀಲುದಿಲಲಿ” “ಬೆಲಾಗೆಗದೆ. ಹೆೋತ್ ಮೋಡಿ ಸಾದಾರಣ ಹತ್ ಗಂಟೆಗೆ 
ಬಂದದೆ”. ರಾತಿ್ಡಿರೀ ನಿದಿ್ಲಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯರೀಲೆಲಿರೀ ಇಲಾಲಿ.
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“ತನನು ಗಂಡ ಬರವವನವನೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಈ ದಿಬ್ಬಣದವರಿಗೆ ಕೆೋಲಗ 
ರೋಪಾಯೋ ಹೆೋರೀಯ್ತ; ಹುಡುಗಿರೀನೋ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಎಲಲಿ ಆಸೆ ಬಿಟಿ್ಟ ಮನೆಗೆ 
ಹೆೋರೀಗವಂತೆೋರೀರಾದು್ ಅವರು. ಸಾಯಂಕಾಲ್ದ ವಲಗಾಗಿ ಕಾಸಿರೀಯಾತೆ್ ಮುಗಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಗ್ 
ಬರವಂತೆೋರೀರಾದು್, ಅವರು ಕಾಸಿಗ್ ಹೆೋರೀದವರು.

ಕಾನಾವಲ್ಯಲ್ ಊಟಾ ಮಾಡಿ, ಹುಡಗಿ ಗಂಡನ ಕೆೈ ಹಡಕಂಡಿ ಮನೆಗ್ ಕರಕಂಡು 
ಹೆೋರೀಯು್ತ ಅಪಪಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ, “ನನನು ಗಂಡ ಕಾಸಿರೀಯಾತೆ್ ಮುಗಿಸಿ, ಈಗ ಬಂದರೆ” ಹೆರೀಳ 
ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಹತ್ ತಿಲ್ಸ್ವಂತದಾಯು್ತ.

“ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ರವಂತಾ ಶನನುದ ಉಂಗಲಕೆಕಿ ಮತ್್ತ ಕೆೋಲ್ಲಿಗ್ ಹಾಕ್ದ ಶೆೈನಗೆ ನನನುದೆರೀ 
ವಿಲಾಸ ಹಾಕ್ದೆ್ದರೀನೆ. ಇದೆರೀ ನನನು ಗಂಡನ ಕೆೋರಲಲ್ ಇಟ್ಟದೆ್ದರೀ ಹೌದು. ಹಾಕ್ದೆ್ದರೀನೆ ನಾನು”. 
ಆವಾಗ ಅವರು ಊಟ-ಉಪಚಾರ ಯಲಾಲಿ ಮುಗಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೆೋಡ್ವಂತಾ ಉಡಗರೆ, 
ವಸತ್ರಯಲಾಲಿ ಕೆೋಟಿ್ಟ ಆ ಹುಡಗಿ ಬೆನೆಗೆ ಕರಕಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಬರವಂತವರಾದರು, ಮಾವ, 
ಅಲ್ಯನೋವ ಕಾಸಿಗ್ ಹೆೋರೀದವರು. ಕಾಸಿರೀಗ್ ಹೆೋರೀದಂತಾ ಮಗ ಮದವಿರೀನೋ ಆಗ್ 
ಬಂದ ಹೆರೀಳ, ಅಪಪಾ-ಅವಿಗೋ ಬಹಲ ಮನಸಿಗೆ ಆನಂದವಾಯು್ತ. ಸುಕಸಂತೆೋರೀಸದಿಂದ 
ರಾಜ್ಯವನೆನುರೀ ಆಲಕಂಡಿ ಉಲ್ವಂತವರಾದರು.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಬಿಕ್ಸ್ = ಬಿಕ್ಷ  ವ್ಯತೆ = ದುಃಖ

 ರಕೆೋರೀಲ್ = ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಯ = ಅಳಯ 

 ಅಸ್ವಂತ = ಅಶ್ವತ್ಥ ವರು = ವರ, ಹಣ

 ಯತೆ = ದುಃಖ ತಿರೀಹೆೋರೀ್ಷದ = ಸತು್ತಹೆೋದ

 ಸಾ್ವತಿ್ಷಕ = ಸಾಥ್ಷಕ ಪೆಟಿಯ = ನಂತರ

 ಕಜಾಜಿಯ = ಸಿಹತಿಂಡಿ ಕಾನಾವಲ್ = ಖಾನಾವಳ, ಹೆೋಟೆಲ್

 � ಹೆರೀಳದವರು : ಜಂಗ (ಗಣಪು) ನಾಗ ಗೌಡ, ಉಪಿಪಾನ ಪಟ್ಟಣ.

v
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ರಕಕಿಸನ ಮೆರೀಲ್ನ ಬೆೋಕಕಿಸ

ಸೋಯ್ಷವತಿ ಅರಸು ಅಜಜಿ-ಮೊಮ್ಮಗ ನಿತಾ್ಯದಿಂದಲೋ ಸೌದಿಹೆೋರೆ ತಕಂಡೆೋರೀಗೋದು, 
ಅರಸರ ಮನೆರೀಲ್ ಹೆೋತಾಕೆೋದು, ಶದ್ದಕ್ಕಿ ತರೋದು. ಬೆರೀಶಕಂಡು ತಿಂಬೋದು. 
ಇದೆರೀಯಾಪಿ್ತಲ್ದೆೋ್ದರೀರು.

ಆಶೆಗೆೋಂದು ದೆಸೆವಂತರಾಟಾಗಿ್ತತು್ತ. ಕೆರೀರಿ ಮೆರೀಲ್ನ ಜನರೆಲಲಿ ‘ಬಾರೆೋರೀ ಆಟಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಪ’ ಅಂದು್. ‘ಅಡಿಗೆಯಾಗಲ್ಲಲಿ, ಊಟಾಗಿನುಲಲಿ’ ಅಂದ. ಆದ ಮೆರೀಲೆ ಬೆರೀರೆ ಕೆಲವರ 
ಸಂಗಡ ಆಟಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದ. ಆಟ ಒಳ ಳೆು ಲಾಯಾಕಿಯು್ತ. ಇಡಿ ರಾತೆ್ ಆಟ ನೆೋರೀಡಿದ. ಬೆಳಗುಸಾರೆ 
ಎದ್ದ. ಕತಿ್ತ, ಬಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಹಡಕಿಂಡೆೋರೀಗೆ ಬೆಟ್ಟಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದ. ಹೆೋರೆ ಕಟಿ್ಟಗೆ ತಂದ. ಅರಸರ 
ಮನೆರೀಲ್ ಹೆೋತಾಕ್ದ. ಕೆೋಡಿಲಿ ಹಡಕಿಂಡು ಅಲೆಲಿರೀ ಅಶ್ವತ್ತಮರ ಒಣಗಿತು್ತ. ಕಪುಪಾ ಹೆೋಡೆದ- ‘ 
ಏಳು ಹೆಡೆ ಮಾಶೆರೀಶ್...’ ಅವ, “ಯಾರೆೋರೀ ನರಮನಶ” ಅಂತು. ‘‘ನಾನೆರೀ ಸೆೈವರೀ ಅಜಜಿ 
ಮೊಮ್ಮಗ’’ ಅಂದ. “ಅದೆರೀ ಶಕೆಕಿರೀಲ್ ನನನು ಸುಟು್ಟ ಬಸ್ಮ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ ಹೆೋರೀಗುದಾದೆ್ ನನನು 
ನೆತಿ್ತಮೆರೀಲ್ರುವಂತಾದು ಮಾಣಿಕಾ ನಿನಗೆ ಕೆೋಡತೆ. ಬೆರೀಕಾದಾ್ದಗಿರುವಂತಾದ್ದ ಬೆರೀಡಿಕೆೋರೀ 
ಆಗ್ತದೆ’’ ಅಂತು.

ಏಳ ಹೆಡೆ ಮಾಶೆರೀಶ್ ಜರೀವ ಕಲೆಬೆರೀಕಾದೆ್ ಮಾಣಿಕಿ ಕೆೋಡು್ತ. ಅಜಜಿಮಗ ಕಟಿ್ಟದ ಪಾವಡಕೆಕಿ 
ಅದರ ಕಟ್ಟಕಂಡ. ಅದೆರೀ ಶಕೆಕಿರೀಲ್, ಎಳ ಹೆಡೆ ಮಾಶೆರೀಶ್ನನು ಸುಟ್ಟ ಬಸ್ಮ ಮಾಡಿದ. ಅವನ 
ಪೆತನ, ಮಾಶಕ ಎಲಾಲಿ ತಾನೆರೀ ಸಾಗಿಸಿದ.

ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ‘‘ಎಲಾ ತಾಯಿ, ಮನೆಲೆಲಿ ಜಲಕಿ. ನಾನೆೋಂದು ದೆರೀಸ ತಿರಿರೀಕಂಡೆ 
ಬತೆರೀ್ಷನೆ’’ ಅಂದ. ಹೆೈಟಬಿರೀಲುರಟ್ಟಗೆ ಬಂಡಾರಿ ಸಿಕ್ದ. ಮದಿಮುಂಜ ಬಾರಿಸಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀದೆೋರೀನು. “ಎಲಾ ಬಂಡಾರಿ, ನಿನನು ಜೆೋರೀಲೆ ಕೆೋಡೆೋರೀ,’’ “ಅಂದು ಮದಿಮುಂಜ 
ಸರಾಯ, ನಿನನುಗೆ ದೆೋಲ್ ಕೆೋಟ್ಟಂಡಿಬಿಟೆ್ ಬಾಸೋ್ಷಕ್ನನು?” ಅಂದ. ‘ಹೆೋಸದಾಗಿ ಕಟಕಿ’ 
ಅಂದಿ ಹತು್ತ ರೋಪಾಯಿ ದೆೋರೀಲ್ನವಗ ಕೆೋಟಾ್ಟ. ಹೆೋಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಸು ಅಂದಿ ದೆೋರೀಲ 
ತಾ ತಕಂಡ. ಜೆೋರೀಗಿ ಬೆರೀಡಕೆೋರೀದೆೋರೀನು ಜೆೋರೀಳಗೆ ತಕಕಿಂಬತಿ್ತದ್ದ. “ಎಲಾ ಜೆೋರೀಳಗಪಪಾ, 
ನಿನನು ಜೆೋರೀಳಗಿ ಕೆೋಡು ತಾಗಿದ ಮಜೋರಿ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂದ, ಐದು ರೋಪಾಯಿಗಿರುವಂತಾದ 
ತೆಗೆದು. ‘ಐದು ರೋಪಾಯಿ ಬೆರೀಡ’ ಅಂದ ಜೆೋರೀಗಿ ಯಯಡು ರೋಪಾಯಿ ತಕಕಿಂಡ ಕೆೋಟ್ಟ.

ದೆೋರೀಲಾಗಿರುವಂತಾದು ಜೆೋರೀಳಗಿ ವಲಗಿಟ್ಟಕೆೋಂಡ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದ. ಒಬ್ಬ ಗೌಡ 
ಗೆದೆ್ದ ಕಡಿರೀತಿದ್ದ. ‘‘ಎಲಾ ಗೌಡಾ, ಕುಟಾರಿ ಮುಕುಕಿ ಕೆೋಡೋ’’ ಅಂದ. “ಗದೆ್ದ ಬಿತ್ತದ ಬಂತು.” 
ಅಂದ, “ನಿನಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ ಬಿಟೆ್ ನನಗೆಲ್ಲಿ?” ಕೆರೀಳದ. ಐದು ರೋಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಟ್ಟ ಗೌಡಗೆ, 
ಜೆೋರೀಳ ಗೆೆಲಾಕೆೋಂಡ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದ. ಅಲೆೋಲಿಂದು ಶಾಪ ಹರೆತಿತು್ತ. ಅದೆೋಂದ ಹಗೋರಕೆಕಿ 
ಹಡಕಿಂಡ ಜೆೋರೀಲೆಗೆಗೆ ತುಂಬಕಿಂಡ, ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದ.
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ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದ? ರಾಕೆರೀಸನ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟ. ರಾಕೆರೀಸ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಆಯಾರಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ. ರಾಕೆರೀಸನ ಮಗಲಾಗಿರುವಂಥೆೋರೀಲು ಮನೆರೀಲ್ದುಲಿ, ತಂದೆರೀ ಕೋಡೆ. ‘‘ ‘ಗಂಡನ 
ತಕಂಬಾ’’ ಹೆರೀಳ ಮೋರು ವಸಾ್ಷಗಿತು್ತ. ‘ತತೆ್ತ ತತೆ್ತ’ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಂಡ ಬತ್ತ. ನಿರೀ 
ನನ ಗಂಡ ನಾನ ಹೆಂಡಿ್ತ’’ ಅಂತು. ರಾಕೆರೀಸನ ಮಗಲು ಹಾಗೆಂಬುರಟ್ಟಗೆ, ‘‘ನನನು ತಂದೆ 
ಬಂದದು್ದ ಹೌದಾದರೆ ನಿನನು ಜರೀವ ಗೋಡಿ ಇಡನಾರ ಮಾ್ಯನೆ ಮೆತ್ತ ಹತಕಿಂಕೋತಕಿ.” ರಾಕೆರೀಸನ 
ಮಗಳಾಗಿರುವಂಥೆೋರೀಳು ಮೆತ್ತ ಹತಿ್ತ ಕೋರಸಕಿಬಿಟುಲಿ. ರಾಕೆರೀಸಾಗಿರುವಂಥೆೋರೀನು ಬಂದ. 
“ಯಾಕೆ? ತಂಗಿ ನರಮನಸರ ಪರಿಮಲೆೋರೀ” ಅಂದ ಬಿಟ್ಟ. ಇವ ಮೆತಿ್ತನ ಮೆರೀಲ್ಂದ, 
“ನಾನು ಆಕಾಸನ ಮನೆಯ ಪಕಾಸೆೋರೀ” ಅಂದ. “ಆಕಾಸನ ಮನೆಯ ಪಕಾಸೆೋ ಆದೆ್ 
ತೆೋರೀರೆಲೆ ನಿನನು ಜಡೆಯ” ಅಂದ. ಶಾಪಿ ತೆಗೆದೆೋಗೆದ ಅಂಗಲಕೆಕಿ. “ತೆೋರೀರೆಲೆ ನಿನನು ಹಳಳು” 
ಅಂದ. ಕುಟಾರಿ ಮುಕಕಿ ತೆಗೆದೆೋಗೆದ. “ಅಲಾಲಾ! ನಿನನು ಮನೆ ಹಾಲಾದ ಹಳಳು” ಅಂದ . 
‘‘ಜಡೆ ನೆೋರೀಡಿದೆ ಒಂದು ಮಾರು ಈತು. ಬಡಿಯಲ ನಿನನು ಹೆೋಟೆ್ಟಯ” ಅಂದ ರಾಕೆರೀಸ. 
ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗ ದೆೋರೀಲ ಹಡಕಿಬಾರಸೋ ಹೆೋತೆಗೆ ದೆೋರೀಲು ಹರಿದು ಹೆೋರೀದರೋ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. 
ರಾಕೆರೀಸ ಬಿದಾ್ದಕೆೋರೀಟಿ ವರೀಡಿದ. ಓಡಬೆರೀಕಾದೆ್ ಬಂದು ನರಿಯಣ್ಣ, “ಎಲ್ಲಿ ಓಡತಿಯರೀ?” 
ಕೆರೀಳತು. “ಯಂತಾ ಹೆರೀಲುದು ನಯ್ಷಣ್ಣ? ಆಕಾಶನ ಮನೆ ಪಕಾಸ ಬಂದ್ಯ ‘ತೆೋರೀರೆಲ 
ನಿನನು ಜಡ್ಯ’ ಅಂದೆ. ಇಷು್ಟ ನಿರೀಟ ಜಡೆ ಕ್ತೆೋ್ತಗೆದ. ‘ತೆೋರೀರೆಲ ನಿನನು ಹಳಳು’ ಅಂದೆ. ಇಟು್ಟ 
ನಿರೀಟ ಹಳುಳು ಕ್ತೆೋ್ತಗೆದ. ‘ಬಡಿಯಲ ನಿನನು ಹೆೋಟೆ್ಟ’ ಅಂದೆ ಇಡಿರೀ ಊರೆಲಲಿ ಮರಗೆೋರೀಯು್ತ.” 
“ನಿರೀ ಅವರ ಕಂಡಿ ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಬಂದೆಯಾ? ನಾನಾಗಿದೆ್ ನೆೋರೀಟ ನುಡಿ ಮಾಡಿ ಅವನ್ 
ತೆಗೆದು ಬಿಡತಿದೆ್ದ” ಅಂತು ನರಿಯಣ್ಣ. “ಏಲು ಹೆೋರೀಪ” ಅಂತು ನರಿ. ಮತೆ್ತ ನರಿ-ರಾಕೆರೀಸ 
ಹಂತಿರುಗಿ ಬಂದು್. ರಾಕೆರೀಸನ ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟುಲಿ ಅಂದೆ್, ಹೆೋಳಳು ಮೆರೀಲೆನೆ 
ದೆೋಡಡು ಮುಟಿ್ಟತು್ತ. ಮುಟಿ್ಟ ಒಲಹಾಕ್, ಮುಟಿ್ಟರೀಲ್ ಕನಿನುತು್ತ ಗೆೋರೀದಿಕಳಳು ಹೆೋಳವೆ ಇಕ್ಕಿತು. 
ಸಮಾ ಆಯು್ತ ಹೆೋಳಪೆಗೋ, ಕನಿನುಗೋ. ರಾಕೆರೀಸ-ನರಿಯಣ್ಣ ಬಂದರು. ರಾಕೆರೀಸ ಕಾಲಲೆಲಿರೀ 
ಒಳಗಿನ ಮನೆಕೆೋಟ್ಷ ತೆಗೆದ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಕೆ ದೆೈಯಿ್ಷಲಲಿ. ನರಿಯಣ್ಣ ಗೆೋರೀದಿಕಲಲಿ ಹೆೋಳಪೆರೀ 
ಮೆರೀನೆ ಕೋತಬುಡು್ತ. ನರಿಬಾಲ ಗೆೋರೀದಿಕಲಲಿ ಹೆೋರೀಳಪೆಲ್ ವಗಿದು ಹೆೋರೀಗಿ ವಳಗೆ ನಡೆದು 
ಬಿಡು್ತ. ಶಕು ಕಟಾ್ಟಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ವಲಗಿದೆೋ್ದನು ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗ ನರಿಬಾಲ ಗಟಾ್ಟಯಾಗಿ ಹಡಕಿಬಿಟ್ಯ. 
ರಾಕೆರೀಸ ಆಯಾ ಹಾಕೆೋರೀನು, ನರಿ ನೆೋರೀಟ ನೆೋರೀಡೆೋರೀದು. ನರಿ, “ಅಯಾ್ಯಯ್ಯಪರೀ 
ಪಾ್ಣ” ಅಂತದೆ. ರಾಕೆರೀಸ ಕಂಗಾಲಕೆಕಿ ಬಿದ್ದ ಹೆೋರೀಗ್ಯ. ತಿಪ್ಪಾ ತಿಪ್ಪಾ ಬಾಲ ತುಂಡಾಗೆೋಯು್ತ. 
ನರಿಕ್ಂತು ಮುಂದೆ ರಾಕೆರೀಸ, ರಾಕೆರೀಸನ ಮುಂದೆ ನರಿ ಬಿದಾ್ದಕ್ ಓಡಿದರು.

ರಾಕೆರೀಸನ ಮಗಳು, “ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದಂಗಾರೆ ನನನು ತಂದೆ ನಿಮಿ್ಮಲ್ಲಿ ಇಡಾಂಗಿಲಲಿ. ನಿನನು 
ಊರೆಲ್ಲಿ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆದು ಬಿಡುವ” ಅಂತು. ಮಗಳಾಗಿರುವಂತಾದ 
ಕರಕಂಡಿ ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗ (ಹಂಡಿ್ತ ಕಕ್ಷಂಡಿ) ಹೆೋರೀಪೆಬೆರೀಕಾದೆ್ ರಾಕೆರೀಸ ಏನಮಾಡಿದ 
ಅಂದೆ್... ಹತಿ್ತಪಪಾತು್ತ ರಾಕೆರೀಸರ ಒಟ್ಟಮಾಡಕಿಂಡಿ ಬಂದ. ಇವ ಹೆಂಡಿ್ತ ಬಾಚೆೋಕಿಂಡು ದೆೋಡಡು 
ಮರಹತಿ್ಬಟ್ಟ. ರಾಕೆರೀಸರು ಒಬ್ಬನ ಹೆಗಲ ಮೆರೀಲೆ ಒಬ್ಬ ಹತಿ್ತ ಕಾಲತೆೋಟ್ಟ ಸೆೋಗಿಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳ 
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ನಿಂತು್. ಮೊದಲ ಹೆದರಿದವ ಅಡೋಕೆ ಹೆಗಲ ಕೆೋಟ್ಟ. ಮುಟಬೆರೀಕು ಅಂಬುರಷ್ಟಹೆೋತೆಗೆ 
ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗ “ಅಡೋಗಿದ್ದನ ತಿಂತೆ” ಅಂದ. ಅಡೋಗಿದ್ದವ ಸೆೋರೀಗಿದ್ ಹಾರಿಬಿಟ್ಟ. ಕೆೈಕಾಲು 
ಮುರಕಂತ ಎಲಾಲಿ ಓಡಿ ಹೆೋರೀಗಿಬಿಟು್.

ಹೆಂಡಿ್ತ ಹಗೋರ ಇಲ್ಸಕಂಡ ಕರಕಂಡು ಮನೆಗೆೋ್ಹರೀದ. ಹೆಂಡಿ್ತಗೆ ಮನೆರೀಲ್ಟ್ಟ. ಅರಸರ 
ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದ ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗ. “ಇಷ್ಟ ದಿವಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆೋರೀಗಿದೆ್ದ?” ಕೆರೀಳದ ಅರಸು. “ನನಗೆ 
ವಷಾ್ಷಯು್ತ. ಮುಪಿಪಾನ ಕಾಲಾಯು್ತ. ನಗಾನುಕಂಡ ಬರಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳ ಹೆೋರೀಗಿದೆ್ದ” ಅಂದ. 
“ನಗಾನುಕಂಡ ಬಂದೆೋ್ಯರೀ?” ಕೆರೀಳದು್. “ಹೆಂಡಿ್ತ ಯಲ್ಲಿಟೆ್ಟ?” ಕೆರೀಳದರು. “ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿರೀತು” 
ಅಂದ. “ನಿರೀನು ದಿನಕೆೋಂದು ಶದ್ದಕ್ಕಿ ನನನು ಮನೆಲ್ಂದ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗೆ ಬೆರೀಶಕೆೋಂಡು 
ತಿಂಬುವವ. ಹೆರೀಗೆ ನಗಾನುಕಂಡಿ ಬಂದೆ?” ಕೆರೀಳದ. “ದೆರೀವರ ನಂಬಿಕಂಡಿದ್ದನೆ, ಯಾವ 
ದಾರಿರೀಲ್ ಹೆೋರೀದೋ್ ದಾರಿ ತೆೋರೀತ್ಷ. ಅರಸು ಆಗಿರುವಂತೆೋರೀನು ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗನ ಮನೆಗೆ 
ಬಂದ. ಬರುವಟಿ್ಟಗೆ ಅವನ ಮಡದಿ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ, ಅರಸಾಗಿರುವಂತೆೋರೀನು ಮಲಾಲಿಗಿಬಿಟ್ಟ. 
“ಈ ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗನ ತೆಗೆಬೆರೀಕು. ಅವನ ಮಡದಿರೀಯ ತಾನನುಭವಿಸಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ 
ಮಲಾಲಿಗಿಬಿಟು್ಟ ಮನೆಗೆೋ್ಹರೀದ. “ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗ, ಇವತು್ತ ನಿರೀನು ಹುಲ್ಹಾಲು ತರಬೆರೀಕು” 
ಅಂದ. “ಹುಲ್ಹಾಲ ತತೆರೀ್ಷನೆ” ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮುಚಾಕಿಕಂಡ ಮನಿಕಬಿಟ್ಟ. ಹೆಂಡಿ್ತ 
ಉಂಬೋಕೆ ಏಳಸಿತು. “ನಿನಗೆ ಉಣಬೆರೀಕಾಗಿರೀದು. ಅರಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಹಾಲು 
ತರಬೆರೀಕಂತೆ. ನಾ ಹುಲ್ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗುದು ಬದ್ದವರೀ? ಹುಲ್ ಹಾಲು ತರೆೋರೀದು 
ಬದ್ದವರೀ? ಅರಸರಿಗೆ ಕೆೋಡೆೋರೀದು ಬದ್ದವರೀ?” ಕೆರೀಳದ. “ಮಿಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ” 
ಅಂದಳು ಅವನ ಮಡದಿ. ಮೋರು ಮಾಣಿಕದ ಹರಳಾಗಿರುವ ದಾರ ಕೆೋಟು್ತ. “ಗುಡೆಡು 
ಮೆರೀನೆ ನಿತಕಿಂಡ್, ‘ಹುಲ್, ಹುಲ್ಮರಿ ಎರಡೋ ಬರಲ್’ ಎಂದು. ಒಂದು ಹೆೋಡಿರಿ. ‘ಹುಲ್ 
ಹುಲ್ಮರಿ ಬಂದು್ತ ಕವಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾಲಾಗಿಲಿ’ ಹೆರೀಳ ಒಂದು ಹೆೋಡಿರಿ. ‘ಹುಲ್ ಹುಲ್ಮರಿ 
ಹಂದೆ ಹೆೋರೀಗಿಲಿ’ ಹೆರೀಳ ಮೋರನೆರೀ ಮಾಣಿಕ ಹೆೋಡಿರಿ.”

ಹಾಲ ತಂದಿ ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗ. ಬರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಅರಸು ಹೆರೀಳದ, 
“ಇವತು್ತ ಕರಡಿ ಹಾಲು ತರಬೆರೀಕಂ”ದ. “ಕರಡಿಹಾಲ ತತೆರೀ್ಷನೆ” ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 
ಮುಚಾಕಿಕಂಡ ಮನಿಕಬಿಟ್ಟ. ಹೆಂಡಿ್ತ ಉಂಬೋಕೆ ಏಳಸಿತು. ‘‘ನಿನಗೆ ಉಣಬೆರೀಕಾಗಿರೀದು. 
ಹುಲ್ಹಾಲು ತಂದೆ, ಈಗ ಕರಡಿ ಹಾಲು ತರಬೆರೀಕಂತೆ. ನಾ ಕರಡಿ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗುದು 
ಬದ್ದವರೀ? ಕರಡಿ ಹಾಲು ತರೆೋರೀದು ಬದ್ದವರೀ? ಅರಸರಿಗೆ ಕೆೋಡೆೋರೀದು ಬದ್ದವರೀ?’’ 
ಕೆರೀಳದ. “ಮಿಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ” ಅಂದಳು ಅವನ ಮಡದಿ. ಮಾಡ್ದ. ಮೋರ ಹಳಳು 
ಕೆೋಟು್ತ. “ಅದೆರೀ ಗುಡೆಡುಮೆರೀನೆ ನಿತಕಿಂಡ ‘ಕರಡಿ, ಕರಡಿಮರಿ ಬರಲ್” ಹೆರೀಳ ಹೆೋಡಿರಿ, 
ಬರತಿರೀರು. ಬವ್ಷತಿ್ತಗೆ ‘ಕವಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಹಾಲಾಗಿಲಿ ಹೆರೀಳ’ ಹೆೋಡಿರಿ. ಹಾಲಾಗಿ್ತವು. ‘ಕರಡಿ, 
ಕರಡಿಮರಿ ಹಂದೆೋರೀಗಿಲಿ’ ಹೆರೀಳ ಹೆೋಡಿರಿ ಹೆೋರೀಗಿ್ತವು” ಅಂದುಲಿ. ‘ಕರಡಿ, ಕರಡಿಮರಿ ಬರಲ್’ 
ಎಂದ ಹೆೋಡೆದ. ‘ಬಂದು ಕವಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾಲಾಗಿಲಿ’ ಹೆರೀಳ ಹೆೋಡೆದ. ಕವಳಗೆ ತುಂಬಾ 
ಹಾಲಾಗಿದ್ದವಂತಾಯು್ತ. ‘ಕರಡಿ, ಕರಡಿಮರಿ ಹಂದ ಹೆೋರೀಗಲ್’ ಹೆರೀಳ ಹೆೋಡೆದ. ಅವು 
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ಹಂದೆ ಹೆೋರೀಗಿ್ತರೀವು. ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ತಕಂಡೆೋರೀಗಿ ಕೆೋಟ್ಟ. “ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗ, ಇವತೋ್ತ 
ತಂದಿ.” ಸುಳಳುಗೆ ಸುಳ ಳೆುರೀರು. “ಇವತೆ್ತ ಸಪ್ಷನ ಹಾಲಾಗಿರುವಂತಾದ ತರಬೆರೀಕು.” “ಹೋಂ” 
ಅಂದ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮುಚಾಕಿಕಂಡ ಮನಗಿಬಿಟ್ಟ. ಹೆಂಡಿ್ತ ಉಂಬೋಕೆ ಏಳಸಿತು. 
‘‘ಉಂಬೆರೀಕಾಗಿದು್ದ ನಿನೆಗೆ. ಮೊನೆನು ಹುಲ್ ಹಾಲ ತಂದೆ, ನಿನೆನು ಕರಡಿ ಹಾಲ ತಂದೆ. ಇವತು್ತ 
ಸಪ್ಷನ ಹಾಲ ತರಬೆರೀಕಂತೆ. ನಾ ಸಪ್ಷನ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗುದು ಬದ್ದವರೀ? ಸಪ್ಷನ 
ಹಾಲು ತರೆೋರೀದು ಬದ್ದವರೀ? ಅರಸರಿಗೆ ಕೆೋಡೆೋರೀದು ಬದ್ದವರೀ?” ಕೆರೀಲ್ದ. “ಮಿಂದು 
ಊಟ ಮಾಡಿ” ಅಂತು ಅವನ ಮಡದಿ. ಮೋರು ಹಳುಳು ಕೆೋಟು್ಟ, “ ‘ಸಪ್ಷಸಪ್ಷನ ಮರಿ 
ಬರಲ್’ ಹೆರೀಳ ಹಳಳು ಹೆೋಡೆರಿ, ಸಪ್ಷ ಸಪ್ಷನ ಮರಿ ಬತಿ್ಷದು್ದ. ‘ಕವಲ್ಗೆ ತುಂಬ ಹಾಲಾಗಿಲಿ’ 
ಹೆರೀಳ ಹೆೋಡಿರಿ. ಆಗಿ್ತರೀದು, ‘ಸಪ್ಷ ಸಪ್ಷನ ಮರಿ ಹಂದೆ ಹೆೋರೀಗಿಲಿ’ ಹೆರೀಳ ಹೆೋಡಿರಿ ಅವು 
ಹಂದೆ ಹೆೋರೀಗಿ್ತವು. ಸಪ್ಷನ ಹಾಲ ಅರಸನ ಮನಿಗೆ ಕೆೋಡಿರಿ” ಅಂತು. ಅರಸನ ಮನೆಗೆ 
ತಂದ ಕೆೋಟ್ಟ. ‘‘ತಂದಿದಷು್ಟ ಸುಳ ಳೆುರೀವ. ಹುಲ್-ಹುಲ್ಮರಿ, ಕರಡಿ-ಕರಡಿಮರಿ, ಸಪ್ಷ-
ಸಪ್ಷನಮರಿ ಮೋರೋ ತಂದು ನನನು ಮನೆ ಬಾಕಲಿ ಮೆಟ್ಟ ಹಚಿಚಾದೆ್ದ ಹೌದಾದೆ್ ತಂದಿದು್ದ ಖರೆ 
ಅಂತ ನಂಬತೆ” ಅಂದ ರಾಜ. “ತತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಮುಚಾಚಾಕ್ ಮನಗಬಿಟ್ಟ. 
ಹೆಂಡಿ್ತ ಉಂಬೋಕೆರೀಳಸತು. “ಹುಲ್-ಹುಲ್ಮರಿ, ಕರಡಿ-ಕರಡಿಮರಿ, ಸಪ್ಷ- ಸಪ್ಷನ ಮರಿ 
ಬಾಕ್ಲಿಗೆ ತಂದದೆ್ದ ಹೌದಾದೆ್ ತಂದುದು್ದ ಖರೆ ಅಂದು್.”

ನಾಲುಕಿ ಹರಳ ಕೆೋಟು್ಟ, ಅದೆರೀ ಗುಡೆಡು ಮೆರೀನೆ ನಿಂತಕಿಣಿ. “ ‘ಹುಲ್-ಹುಲ್ಮರಿ, ಕರಡಿ-
ಕರಡಿಮರಿ, ಸಪ್ಷ -ಸಪ್ಷನಮರಿ ಅರಸನ ಮನೆ ಬಾಕಲಿ ಹತಿಲಿ” ಅಂದಿ ಹೆೋಡಿರಿ. ಗುಡೆಡು ಮೆರೀನೆ 
ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೆರೀಳ ಹೆೋಡೆದ. “ಬಾಗಲಿ ಮೆಟ್ಟ ಹತಿ್ತರಿ” ಅಂದ ಹೆೋಡೆದ ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗ. ಎಲಲಿ 
ಬಂದು ಹತಿ್ತರೀದು. “ಹುಲ್-ಹುಲ್ಮರಿ, ಕರಡಿ - ಕರಡಿಮರಿ, ಸಪ್ಷ-ಸಪ್ಷನಮರಿ ವಾಪಾಸ್ 
ಹೆೋರೀಗಿಲಿ” ಹೆರೀಳ ಹೆೋಡೆದ. ಅವೆಲಲಿ ಹಂದೆ ಹೆೋರೀಗಿ್ತವು. “ನಿರೀ ತಂದಿದೆ್ದಲಲಿ ಖರೆವ, ನಿನಕೋಡೆ 
ಹುಕಮತಿರೀತು. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯಾವು್ ಸಾಗರದಲಲಿವರೆಯರೀ, ಸರಬದಲಲಿವರೆಯರೀ ನೆೋರೀಡಕಿ 
ಬರಬೆರೀಕು.” ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗ, ‘ಹೆೋರೀಗ ಬರತೆ್ತರೀನೆ’ ಅಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಮುಚಾಚಾಕ 
ಮನಿಕಬಿಟ್ಟ. ಹೆಂಡಿ್ತ ಉಂಬುಕೆರೀಳಸತು. ‘‘ಅವ್ ‘ಹಳೆಯಾವು್ ಸಾಗರದಲಲಿವರೆಯಾ? 
ಸರಬದಲಲಿವರೆಯಾ? ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಂಬಾ’ ಹೆರೀಳದರು. ಕೆೋಂಡದ ಬೆಂಕ್ರೀಲ್ ಬಿರೀಳುದು 
ಬದ್ದವರೀ? ನೆೋರೀಡಕಿ ಬರದೆೋರೀ ಬದ್ದವರೀ?” ಕೆರೀಳದ. “ನಿಮಗಾ್ಯಕೆ? ಮಿಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ” 
ಅಂತು. “ಊಟ ಮಾಡಿ ಅರಸರ ಕೋಡ ಹೆೋರೀಗಿ... ಐವತು್ತ ಆಳು ಕಂತ, ಐವತು್ತ ಮಾರು 
ನಿರೀಟ, ಐವತು್ತ ಹರು ಕೆೋಂಡ ಕಡಿರಿ ಹೆರೀಳ, ಕೆೋಂಡತುಂಬೆ ಸೌದಿ ಸರೆಬೆರೀಕು. ಕೆೋಂಡಕೆ 
ಬೆಂಕ್ ಹಾಕಬೆರೀಕು. ತಯಾರಾಗಿ ಬತೆ್ಷನೆ ಹೆರೀಳ ಬನಿನು” ಅಂತು.

ಅರಸ ವಂದ್ ದಿನಕೆಕಿ ಕಡಿಸಿ ಕೆೋಂಡಕೆಕಿ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ಸಿದ. ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗನ ಹೆಂಡಿ್ತ, 
“ನಿರೀವು ಚಡಿಡು-ಅಂಗಿ ಹಾಕಣಿ, ಛತ್ತರಗಿ ಕೆೋಡೆ ಹಡಕಿಣಿ” ಅಂತೆ್ಹರೀಳ ನಿಂಬೆಹಣು್ಣ ಕೆೋರೆದಿ, ಗಂಡನ 
ಯರಡ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಯರಡ್ ಕಡೆ ಹಚಿಚಾದಳು. ‘‘ಅರಸು, ಹಂಡು್ ನಿತ್ತ ನೆೋರೀಡಿ್ತರಬೆರೀಕಾದೆ್, 
ಉರು ಬೆಂಕ್ರೀಲ್ ಬಿರೀಳ. ರೆೋಣೆ ಗರೋದಿಲಲಿ ಅಡಿಗಿನ ಪದ್ ಬಿಡಿ. ಮೆರೀಲ್ನ ಪದ್ ಬಿಡಿ, 
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ನಡುಮಧೆ್ಯ ನಡದ ಬನಿನು. ನಮ್ಮನೆಒಳ ಗೆೆ ಬಂದ ಕೋಡಿ್ತರೀರು” ಅಂತು. ಕೆೋಂಡದಿಂಬ ಮೆರೀಲೆ 
ನಿಂತ, ‘‘ನೆೋರೀಡಿ ಬತೆರೀ್ಷನೆ” ಎಂದು ದುಮುಕ್ ಅಡಿ ಪದ್ ಬಿಟ್ಟ, ಮೆರೀಲ್ನ ಪದ್ ಬಿಟ್ಟ. 
ನಡುವೆ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಹೆೈಯ್ವ ಬಿಟ್ಟ. ನಾಲೆಕಿೈದು ದಿನ ಕಾಣಿಸಿಕೆೋಳಳುಲ್ಲಲಿ. ಐದ್ ದಿನದ 
ಮಾ್ಯಗೆ, ‘‘ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯಾವು್ ಸಾಗರದಲಲಿವರೆ, ಸರಬಕೆ 
ಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ. ‘ನೆೋರೀಡಬೆರೀಕಂದೆ್ ದಿನೆೋಪಪಾತ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೆರೀಕು’ ಅಂತೆರೀಳ ಹೆರೀಳವೆ್ ಅಂತ 
ಅರಸರ ಮನೆಗೆೋರೀಗಿ ಹೆರೀಳ’’ ಅಂತು. ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗ ಅರಸರ ಮನೆಗೆೋರೀಗಿ ಹಾಗೆ ಹೆರೀಳದ.

ದಿನೆೋಪಪಾತನುಲ್ಲಿ ಬರಬೆರೀಕಂತೆ ಅಂದ. ಕೆೋಂಡಕೆ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ದ, ಸೌದೆ ಹೆೋತು್ತ ಹಾಕ್ 
ಬೆಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಅರಸು ಹುಡುಗರು, ಹೆಂಡತಿ, ಅರಸು, ಮನೆಬದಿ ನೆೋರೀಡಿ್ತರು. “ನೆೋರೀಡಕಿ 
ಬತಿ್ತರೀರು” ಅಂದು್. ಆಗೆ ಚಡಿಡು-ಅಂಗಿ, ವಯಾ್ಯರದ ಪಗಡೆ, ಅಟೋ್ಟ ಕಟ್ಟಂಡಿ ಬೆಂಕ್ ಏರಿ 
ಮೆರೀನೆ ನಿತು್ತ, ‘ಹೆೋರೀಗಿಬರತೆವಂ’ದು್.

ಬೆಂಕ್ರೀಲ್ ಅರಸು, ಹುಡುಗರು ಎಲಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಹೆಂಡಿ್ತನೋ ಬಿತು್ತ-- ಕರಗಿ ನಿರೀರಾದರು. 
ಅರಸರ ಭೋಮಿ, ಬದುಕು, ಶನನುಶಗರು, ಗಂಟಿ ಕರಗೆೋಲು ಅಟೋ್ಟ ಇಟಕಿಂಡಿ ಅಜಜಿಮೊಮ್ಮಗ 
ಅರಸರ ಮನೆರೀಲ್ ವಳಕಿಂಡಿ ಆಳಕಂತಿ ಈವ.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಹೆೋಗೆಹಾರಿಸಿಕೆೋಂಡು = ಬೆರೀಯಿಸಿಕೆೋಂಡು ಶಕಕಿಲ್ = ಚಕೆಕಿಯಲ್ಲಿ

ವೆತನ = ವೆರೀತನ ಪಾವಡ = ಚಕೆಕಿಯ ಹೆೋರೆ

ಹೆೈಟ್ = ಹೆೋರಟು ಜೆೋರೀಲೆ = ಜೆೋರೀಳಗೆ

ಸರಾಯ = ಶಾ್ಯ, ವೆರೀಳ ,ೆ ಸಮಯ ದೆೋರೀಲ = ಡೆೋರೀಳುಬಾರಿಸುವ ಸಾಧನ

ಅಯಾರ = ಅಹಾರ ಹಳಳು = ಹರಳು

ರಾಕೆರೀಸ = ರಾಕ್ಷಸ ಶಾಪ = ಸಪ್ಷ

ಮುಟಿ್ಟ = ಬುಟಿ್ಟ ಗೆೋರೀದಿಕಲ್ ಹೆೋಳಪೆ = ಗೆೋರೀದಿಕಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಷಭಾಗ

ಕನುನು = ತೋತು ಶಕಲ್ = ಬಾಲದ ಗೆೋಂಡೆ

ಅಡೋಕೆ = ಕೆಳಗೆ ಹುಕುಮತು = ಟಿ್ಕ್

ಹಳೆಯಾವು = ಹಳೆಯವರು (ಹರಿಯರು) ಸರಬ = ಸ್ವಗ್ಷ

ಹರು = ಅಗಲ ನಿರೀಟ = ಉದ್ದ

ಕೆೋಂಡ = ಹೆೋಂಡ ರೆೋಣೆ = ಕೋದಲು

ಗರೋದಿಲಲಿ = ಸುಡೋದಿಲಲಿ ಹೆೈಟ್ ಬಿಟ್ = ಹೆೋರೀಗಿಬಿಟ್ಟ

ನನೆೋ್ಮಳಗೆ = ನಮ್ಮ(ಮನೆ) ಒಳಗೆ ಗಂಟಿ ಕರಗೆೋಲು = ಆಕಳು ಮತು್ತ ಕರುಗಳು 

 � ಹೆರೀಳದವರು: ದ. ಪುಟು್ಟ ನಾಗು ಗೌಡ, ದುಗೋಗೆರು, ತಾ. ಹೆೋನಾನುವರ.
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ಶದ್ದಕ್ಕಿ ಬಟ್ಟನ ಮಗ

ನೋರು ಮನೆ ಬೆರೀಡಿದರೋ ಆಗೆೋರೀದು ಶದ್ದಕ್ಕಿ. ನಾಕೆರೀ ಮನೆ ಬೆರೀಡಿದರೋ ಶದ್ದಕ್ಕಿ. ಅವನ 
ಹೆಂಡಿ್ತ ತುಂಬಿದ ಗಬೋ್ಷಣಿ. ದೆೋರಗೆೋರೀಲ ಹೆಂಡು್ ಅವನ ಮನೆ ಕೆರೆಗೆ ಮೊಕ ತೆೋಲೋಕೆ 
ಬಂದು್. ಅವರ ಹೆಂಡಿ್ತ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ, “ಎಲಾ ಶದ್ದಕ್ಕಿ ಬಟ್ಟ, ನಿನನು ಹೆಂಡಿ್ತ ಹೆೋಟೆ್ಟವಳಗೆ 
ಮೋರು ನೋತನ ಮಾಣಿ ದೆೋರಕ್ಯ (ಮೋರು ಪಟು್ಟ ದೆೋಡಡು)ನಿನನು ಹತ್ತರ ಸಂರಕ್ಷಣ 
ಮಾಡನಿಕೆಕಿರೀನು ಅಗಿಲಿಲಲಿ’’ ಅಂದು್. ಆಗ ಭಟ್ಟ ಕೆರೀಲ್ ಕಂಡ್ ಬಡಗಿರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದ. 
‘‘ಎಲಾ ಬಡಗಿರಣ್ಣ, ತೆೋಟಲಿ ಗೆಯ್ಯಕೆೋಡು’’ ಅಂದ. ಆ ಬಡಗಿರಣ್ಣ ಊಟ ಬಿಟ್ಟ, ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟ, 
ತೆೋಟಲಿ ಗೆಯ್ದಕೆೋಟ್ಟ. ಬಟ್ಟ ತಾಗಿದ ಮಜೋರಿ ಕೆೋಟ್ಟ. ತೆೋಟಲಿ ತೆಕಂಡ ಬಂದ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿ್ತ 
ಊಟ-ಉಪಚಾರ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಎಲೆ ಪಟಿ್ಟ ತಿಂದರು.

ಕಾಯಗೆಂಚಿನ ಪಲಕಾಯಿ ಹಡಕಿಂಡಿ, ತೆೋಟಲಿ ಹೆೋತಕಿಂಡಿ ಆನಂದಡವಿಗೆ ಹೆೋರೀದ-- 
ಹೆಂಡಿ್ತ ಕರಕೆೋಂಡು. ಹೆೋರೀದ ಕಂಚಪಾಂಡವರೆ ಕಡಿದ ಕೆರೆ ಏರಿಮೆರೀನೆ ಬಂದು ಕಟೆ್ಟಕೋಡೆ 
ತೆೋಟಿಲಿಟು್. ಬಟ್ಟನ ಹೆಂಡಿ್ತಗೆ ಕೆೋರೀಟಲೆ ತೆೋಡಗಿತು. ‘ನೆಲೆ ಕಟಿ್ಟಕೆೋರೀಗಿ’ ಅಂತು. ನೆಲೆಕಟಿ್ಟ 
ಆಶೆಕೋತ, ಜನ್ಯ ಆಯು್ತ. ಮೋರು ನೋತನ ಮಾಣಿ. ಅದೆರೀ ಕೆರೆಲ್ ಮಿರೀಸಿ, ತೆೋಟಿ್ಟಲು ಕಟಿ್ಟ 
ಬಾಲ್ ತೆೋಟಲಿಲ್ಲಿ ಮಿರೀಸಿ, ವಿರೀಲೆಪಟಿ್ಟ ಇಟು್ಟ, ಬಿಟ್ಟ ಬಂದು್. ಬರೆಬೆರೀಕಾದೆ್ ಮದಸೆೋಕ್ಕಿದ ಆನಿ 
ಬೆರೀಣದಲ್ಲಿ ಮೆರೀಯತಿತು್ತ. ಬಟ್ಟ ಬಟ್ಟನ ಹೆಂಡಿ್ತ ಕಂಡು ಬಿದಾ್ದಕೆೋಟಿ್ಟ ಓಡು್ತ. ಒಂದಾನಿ ಕಟೆ್ಟಗೆ 
ಓಡು್ತ ಹೆೋರೀದೆ್ದರೀಯಾ, ಕಟೆ್ಟ ಹತಿ್ತದೆ್ದರೀಯಾ ತೆೋಟಿ್ಟಲವಳಗೆ ಶಶು ತಿರೀಡಿತು. “ಶಶು ಹೆಚಾಚಾಗಿ 
ಬಿಟಿ್ಟಕೆೋರೀಗಿರು.” ಹೆರೀಳ, ನೆಗಿದಿ ತನನು ಮೊಲೆ ಕೆೋಟು್ತ. ಕೆೋಟಿ್ಟ ವಂದ್ ತಿಂಗಲ ಸಾಕ್ತು ಆನೆ. 
ತನನು ಹುಟಿ್ಟದ ಮಕುಲಿ ಜತ್ಗಾರು್ ಯಲಾಲಿ ಬಿಟು್ಟ ಸಾಕು್ತ. ದೆೋಡಡು ಮಾಡಿ, ಮಾಣಿ ದೆೋಡಾಡುದ. 
ಆನೆ, ‘ಯಾವ್ ಮೊಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟಿ್ಟ ಕೆೋರೀಪೆರೀಕು’ ಹೆರೀಳ ಬೆನನುಮೆರೀಲೆಚಿಚಾಕೆೋಂಡು ಬಂತು.

ಮಾಣಿ ಒಂತಟಿ ಮರಕೆ ಹಾತ್ಷ, ಒಂತಟಿ ಆನೆ ಬೆನೆಗೆ ಹಾತ್ಷ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂತು. 
‘ಕೆರಿಗ್ ಬಂದು ಬೆನನು ಮೆರೀನಿಲಲಿ. ಬಿದ್ದನೆೋರೀ ಏನೆೋರೀ’ ಅದೆರೀ ದಾರಿರೀಲ್ ಮತೆ್ತ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದರೆ ಬೆನನು ಹಾಕ್ ಮರದ ಮೆರೀಲೆ ಶಶು ಕೋತಿತು್ತ. ದಾರಿರೀಲು ಕಾಣಲೆರೀ ಇಲಲಿ. 
ಕಟೆ್ಟಗೆ ಹೆೋರೀದು್ದ. “ಮಾಣಿಗೆ ಹಸಿವಾಗೋಕ್ಲಲಿ, ಅಸಾ್ಗೋಕ್ಲಲಿ. ವಂದೋರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ 
ಸೆರೀರಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ ಹರಕೆ ಕಟಿ್ಟ ನಡಿತು. ಆಗ ಅದೆರೀ ಕೆಲಗೆ ಅರಸತನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ 
ಮಿಂದಿ ಯರೀಲ ದಿವಸ್ ಆಯು್ತ. ‘‘ಆನಿ ಹಾಲ ಕುಡಿದವನ ನಗಾನುಗಬೆರೀಕು’’ ಹೆರೀಳತು್ತ. ಅರಸು 
ಪರದಾನಿಗೆ ಕರೆಬಟ್ಟ. ಬಂದ ಪರದಾನಿ, “ಆನಿಹಾಲು ಕುಡಿದೆೋರೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೋ ತಪಾಸ 
ಮಾಡಕಿಬರಬೆರೀಕು’ ನಿನನು ತಲೆ ಹೆೋರೀಡು ಹುಕುಕಿಂ ಕೆೋಡೆ್ವ ಅಲಲಿದರೆ” ಅಂದ. ಪ್ದಾನಿ 
ಗರಸೋಕೆ ಹೆೋರೀದ. ಎಲಲಿ ಹುಡಕ್ ಕಾಲಾಗಿನ ಜೆೋರೀಡು ಸೆೋಪಾಪಾದರೋ-- ‘ಆನಿ ಹಾಲು 
ಕುಡೆೋ್ದರೀನ ಕಂಡೆ’ ಹೆರೀಳೂೆ ್ದರೀನೆ ಇಲಾಲಿ. “ಅರಸು ತಲೆ ಹೆೋರೀಡು ಹುಕುಂ ಕೆೋಟ್ಟರೆ ಕೆೋಡಲ್” 
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ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಅಲೆಲಿ ಕೆಲಗೆೋಂದ ಅರಸತನದಲ್ಲಿ ಮಾಣಿ ಕುಂತ ಮರದ ಕೆಲಗೆ 
ಕೆರೆ ಈತು. ಮಾಣಿ ನಿರೀರ ಕುಡಿದು ಮರದ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತಿದ್ದ. 

ಪರದಾನಿ ಮೊಕತೆೋಲೋಕೆ ಅದೆರೀ ಕೆರೆಗೆ ಹೆೋರೀದ. ತೆೋಲ್ಬೆರೀಕಾದೆ್ ಮಾಣಿ ಮರದ 
ಮೆರೀಲ್ಂದ ಎಂಜಲ ಉಗಿದಬಿಟ್ಟ. ಪದಾ್ಷನಿ ಬೆನನು ಮೆರೀನೆ ಬಿತು್ತ ಎಂಜಲ. “ಆನಿ 
ಹಾಲಕುಡದೆೋರೀನಲೆೋ್ವರೀ?’’ ಎಂದ. ‘‘ಹೌದು’’ ಅಂದ. 

“ತಮಾ್ಮ, ಇಳದು ಬಾ. ಕೆಲಗೆೋಂದ ಅರಸತನದಲ್ಲಿ ‘ಅಧ್ಷರಾಜ್ಯ ಉಂಬಳ 
ಬರಕೆೋಡತೆ’ ಅಂದಿರು, ‘ಹುಡಗಿ ನಗನು ಮಾಡೆೋಕಿಡೆ್ತ’ ಅಂದಿರು, ನಲಲಿನ ಮಾತಿಗೆ ಬಾ” 
ಎಂದ. 

ಆತ ಇಲ್ದು ಬಂದ. “ಉಂಬಿಲಿ ಕೆೋಡೆೋರೀದು ಹೌದೆೋರೀ?” ಕೆರೀಳದ, “ಶಾವಿರ ರೋಪಾ್ಯ 
ಕೆೋಡುದು ಹೌದೆೋರೀ?” “ಹೌದು.” “ಹುಡಿಗೆ ನಗನು ಮಾಡಿಕೆೋಡೆೋರೀದು ಹೌದೆೋರೀ?” “ಹೌದು”.

ಕರಕೆೋಂಡಹೆೋರೀದ. ‘‘ಆನಿಹಾಲ ಕುಡದೆೋರೀನೆೋರೀ?” ‘‘ಹೌದು.’’ “ಏನೆರೀನಾಬೆರೀಕು?’’ 
ಹೆರೀಳದ. “ಆಗೆೋರೀದು” ಅಂದ. ಮದಿ್ವ ತಯಾರಿ. ಕೆರೀಲದ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ವಾಲೆ ಬರೆದು ಹಾಕ್ದರು; 
ಕೆರೀಲು ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಡಂಗರ. ಮದಿವೆ ದಿನ ರಾತೆ್ಗೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿ್ತ ಕೆೋರೀನೆಲ್ ಹಾಕ್ದರು. 
ಒಂತಸರ (ಒಂದು ಸಲ) ಏದಿ್ದ ‘ಎಲೆೋಲಿರೀಗತಿರೀರಿ’ ಕೆರೀಲು್ತ. ‘ಬತೆ್ತ’. ಅಂತು ಕವಲಿ ಮೆಂದು ಬಿದ್ದ 
ಗಲಗೆ ಮೆರೀನೆ ಎದ್ದ. “ಮೆೈನಿರೀರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ತನೆ”, ಮೆತಿ್ತನ ಮೆರೀನೆ ಕ್ಡಕ್ ಗುಟ್ಟ ಕ್ತು್ತ ಕೆೋಟು್ತ. 
ಮೆೈನಿರೀರ ಬಿಟ್ಟ. ಮನಗಿದ. ಇದಕೆ ನಿದೆ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಡಕ್ಗಂಡಿಂದ ಹಾರಿ ಅದೆರೀ ಮರಕೆ 
ಬಂದು ಕುಂತ. ಅತೆ್ತ ಬೆಲಗೆ ಮುನನು ಕಂಚಿನ ಚಂಬನಲ್ಲಿ ನಿರೀರ ತಂದು ಮೆತೆಗೆ ಬಂದು, 
“ಆನಿಹಾಲ ಕುಡಿದವ ಎಲ್ಲಿ?” ನೆೋರೀಡತನ ಅಲ್ಲಿಲಲಿ. ‘ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದನೆೋರೀ? ಯಾವ ಊರೆೋರೀ, 
ದೆರೀಸವರೀ?’ ಮರುಗಿದರು. ‘‘ಮಗಲು ಮರಗಬೆರೀಡಿ, ನಾಲೆ ಬೆಲಾಗೆಗ ತಂದ ಕೆೋಡೆ್ತ’’ ಅಂತು. 
ಅದೆರೀ ಮರುದಿನ ರಾತೆ್, “ಎಲಾಲಿ ಹೆರೀಳ ನುಗಲಬಿಡಿ. ನಾನು ಬತೆರೀ್ಷನೆ” ಹೆರೀಳ ಪಾತ್ಷನೆ 
(ಪಾ್ಥ್ಷನೆ) ಮಾಡು್ತ. ನುಗಲಬಿಟ್ಟ. ಆ ಮರಕೆಕಿ ಹತಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಯು್ತ. “ಹರೀಗೆ ಮಾಡುದು 
ಯರೀಗ್ಯಲಲಿ. ಅತೆ್ತ-ಮಾವ ಮರಗತಿರು” ತಿಲ್ ಹೆರೀಳ ಕರೆತಂದು ಹಮಿ್ಮಸಿಕೆೋಂಡಿತು.

ಅರಸ ಮಡಿದ; ವಂದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರಸು ಹೆಂಡಿ್ತ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿ್ತಗೆ 
ಮನೆಯಾಯು್ತ. ಸಂತೆೋರೀಷದಿಂದರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಶದ್ದಕ್ಕಿ ಬಟ್ಟ, ಬಟ್ಟನ ಹೆಂಡಿ್ತ ಬೆರೀಡ್ತ 
ಹೆೋರೀದರು. ಆಗ ಗಂಡ ಮಲಗಿದ್ದ. ಹೆಂಡಿ್ತ ಬಿಕ್ಷ ತಂದದು್ದ, ಅವರ ನೆೋರೀಡಿ, “ಹೆರಗೆ ಬನಿನು” 
ಅಂತು. “ಹೆೋರೀದ್ಯನೆೋರೀಡಿ” ಅಂತು. ಬಟ್ಟ ಹೆರೀಳದ, “ನಮಗೆ ಮೋರು ನೋತನ ಮಾನಿ 
ದೆೋರಕ್ಕಿದ್ದ. ಆನಂದಡವಿಲ್ ಬಿಟಿ್ಟ ಬಂದಿದೆ್ದ.” ಮಾಣಿ, “ತಾನೆ ಸೆೈಯು”. ಹೆರೀಳದ್ದ. ಅಕಲ 
ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಹೆಂಡಿ್ತಗೆ, “ಇಕ ನಿನನು ಮಾಮ, ನಿನನು ಅತೆ್ತ, ಲೆೈಕದಿಂದ ಸಾಕ್ಸಲಗಬೆರೀಕು’’ 
ಹೆರೀಳ ಸುಂಸ್ಥನದಲ್ಲಿವು್.
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l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಗಬೋ್ಷಣಿ = ಗರ್್ಷಣಿ ಬಾಲ್ = ಶಶು

ಕೆೋರೀಟಲೆ = ನೆೋರೀವು ವಿರೀಲೆಪಟಿ್ಟ = ವಿರೀಳ್ಯದೆಲೆ ಪಟಿ್ಟ

ಮೆರೀಲೆಚಿಚಾಕೆೋಂಡು = ಮೆರೀಲ್ಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಒಂತಟಿ = ಒಂದು ಸಲ

ಗರಸೋಕೆ = ಹುಡುಕಲ್ಕೆಕಿ ನಲಲಿನ ಮಾತು = ಒಳ ಳೆುಮಾತು

ಕೆೋರೀನೆ = ಕೆೋರೀಣೆ ಕವಲಿ=ಕವಳ , ವಿರೀಳ್ಯ

ಮೆೈನಿರೀರು = ಮೋತ್ ಹಮಿ್ಮಸಿ = ಮಲಗಿಸಿ

ಹೆೋರೀದ್ಯ = ಹೌದಾ(ಗಂಡನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಸಂಭೆೋರೀಧನೆ) ಲಾ್ಯಕಾ = ಒಳ ಳೆುರೀದಾಗಿ

ಸುಂಸ್ಥನ = ಸುಖ-ಸಂತೆೋರೀಶ (ಷ)

 � ಹೆರೀಳದವರು: ನಾಗು ಗೌಡ, ದುಗೋಗೆರು, ತಾ. ಹೆೋನಾನುವರ.

v

ಸೋಳ  ೆಸಂದದ ಹೆಣು್ಣ

ವಂದು ಅರಸು. ಅರಸೋಗೆ ಮದಿಯಾಗಿ ವಂದ್ ಹುಡಗೆ ಹುಟಾ್ದ. ಆದೆ್, ಆ ಹುಡಗೆನಿಗೆ 
ಇದಿ್ದ-ಬುದಿ್ಧಯಿಲಲಿ. ಬರ-ಸರ ಕಲ್ಸ್ ದಾ-ಆನಂತ್ದಲ್ಲಿ ವಂದ ಮದಿ ಮಾಡಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳ, 
ಸೋಳೆಸಂದದ ಹೆಣ್ಣ ಮದಿಯಾಗಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳ ಗರಸಿದ. ಅಪಪಾ ಮುಪಾಪಾಗ ಹೆೋರೀಗಿನಲಾ್? 
ತಾನೋ ಸೋಳೆಸಂದದ ಹೆಣೆನುರೀ ಮದಿಯಾಗಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳ ಹುಡಕಿದ. ಆಗೆರೀನಿವ್ ಮಾಡ್ದ 
ಕೆರೀಳದೆ್, ಮನ್ಯಲ್ಲಿ ವಂದ್ ನೌಕರಿ ಕೆಲಸಕ್ ವಂದ್ ಹೆಣ್ ಹುಡಿಗೆ ಇಟಕಿಂಡಿದ್ದ. ಆ ಹೆಣ್ 
ತನಗೆಬೆರೀಡ ಹೆರೀಳ, ತನನುಪಪಾ ಸೋಳೆಸಂದದ ಹೆಣ್ಣ ಮದಾ್ಯಗಿದ್ದ. ತಾನೋ ಮದಾ್ಯಗಬೆರೀಕು 
ಹೆರೀಳ ಹೆೋರಟಾ್ದ ಕುದೆ್ ಮೆರೀನೆ ಹತಿ್ತ. ಹೆಣ್ ಕೆರೀಳು ಬಗ್ ಹೆೋರಟಿದಾ್ದ. ಹೆೋರಟ್ ಹೆೋರೀಗಿ. ಆ 
ಹುಡಗಿರೀನೋ ಅವನ ಬೆನಿನುಗೆರೀ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಹೆೋರೀಗಿ ಆದೆ್ನ್ ಮಾಡ್ದ? ಆ ಹುಡಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಯಲ್ಲಿ? 
ವಂದ್ ಕಟೆ್ಟಮೆರೀನ್ ಬಿಟ್ ಹೆೋರೀದ. ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗ್, ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ತಗಟೆರೀಲ ಸಮದರ 
ದಡಿಗೆ ಹೆೋರೀದ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟೆ್ಟಮೆರೀನ್ ಕುಂತಾ. ಕುಂತು ಯಾಳೆದಲ್ಲಿ, ಗರಡ ಮರನ ಮೆರೀನೆ 
ಗೋಡ ಮಾಡಿ ಮರಿಹಾಕದೆ. ಆ ಮರಿ ತಿನನುಲ್ಕೆಕಿ ಯಪಪಾತೆ್ತರೀಲ ಹೆಡೆ ಮಾಸೆರೀಸ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಬಾಯ್ ಹಾಕ್ತದೆ. ಅದು ಗೋಡ್ ಎಲೆ ಬೆರೀಕಾರೆ ಅವ ಆಗ ಆ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ಮೆರೀನೆ ನೆೋರೀಡ್ದ. ಅದೆರೀ 
ಯಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮರಿಕೆೋಂದ್ ಹಾಕ್ತದೆ ಹೆರೀಳ ಪಟದ ಕತಿ್ತ ಇತು್ತ ಇವನುಹತ್. ಅದ ಮೋರೆ 
ತುಂಡ ಮಾಡ್ ಕೆಲೆಗೆ ಕೆಡಗೆದ. ಆ ಗರಡನ ಮರಿಯರೀನ ಹೆರೀಳು್ತ? ಇಟ್್ಟ ಹೆರೀಳು್ತ, ‘‘ಮನಶಾ... 
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ನಿರೀನೆರೀ ನಮ್ಮ ಜಲ್ಮ ಇಟೆ್ಟ” ಅಂತು. “ಯರೀನ ವರ ಬೆರೀಡೆ್ ಆ ವರ ಕೆೋಡಶ್ತ” ಹೆರೀಳು್ತ. ಅಪಪಾ-
ತಾಯಿ ಬರುವಾಗೆ, “ತನೆಗೆ ಯರೀನೋ ಬೆರೀಡಾ. ತಗಟೆರೀಲ ಸಮುದಾ್ಶೆರೀಲ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ತನ್ ಬಿಡಬೆರೀಕು. ಯರೀನೋಂದೆ್ ನನನು ಅಪಪಾ ಸೋಳೆಸಂದದ ಹೆಣ್ಣ ಮದಿಯಾಗಿದ. ನಾನೋ 
ಸೋಳೆಸಂದದ ಹೆಣೆನು ಮದಾ್ಯಗಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಬಂದು್ 
ಗೋಡೆಗೆ. ಆಗ ಅವು್ ಯರೆ ಕೆೋಡತು್. ದಿನಿಶೋ ಯರೆ ತಕತಿತು್ತ. ಇವತಿ್ತನ ದಿವಸ್ದಲ್ಲಿ ಯರೆ 
ತಕಲೋಲಿದಿಲಲಿ. “ಯರೀನಾಯು್ತ ನಿಮಗೆ?” ಇಸಾರ ಮಾಡು್ ತಂದೆ-ತಾಯಿ. ‘ಯರೀನಿಲಲಿ, 
ನೆೋರೀಡಿ... ಕೆಲೆಗೆನೆೋರೀಡಿ” ಅಂತು. ಮಾಸೆರೀಸ ಕೆಲೆಗೆ ತುಂಡಾಗ ಬಿದಾ್ದನೆ. “ಆ ಮನಶ 
ಯಾರು? ಅಟ್ ಮಾಡ್ದ ಮನಶುಗೆ ಯರೀನ ಬೆರೀಕಾದೋ್ ವರ ನಾಮು ಕೆೋಡತು್” ಹೆರೀಳು್ತ. 
“ಯರೀನೋ ಬೆರೀಡ ತನಗೆ, ತನನು ತಗಟೆರೀಲೆ ಸಮುದ್ದ ಆಶೆರೀಲ್ ತಕಂಡ ಹೆೋರೀಗ್ ಇಕಬೆರೀಕು. 
ನಾನೋ ಸೋಳೆಸಂದದ ಹೆಣನು ಮದಿಯಾಗಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳ್ ಹೆೋರೀಗೆ್ತರೀನೆ.’’

ಅವಾಗ, “ಅಟೆ್ಟಯಾ? ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಹೆರೀಳದು್. ವಬ್ಬ ಕುದೆ್ ಕಚ್ ಕಂತು. ವಬ್ಬ ಅವನ 
ಕಚ್ ಕಂತು. ತಗಟೆರೀಲ ಸಮುದ್ದ ಆಶಲ್ ತಕಂಡ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅಲೆೋಲಿಂದು ಮುನಿ ಇದ್ದ, 
ದೆರೀಶತನ ಇತು್ತ. ಹೌದು. ಅವರ ಹತ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಇಶಾರ ಮಾಡ್ದ ಇವ. ಆಗೆ, ‘‘ತಮ್ಮ 
ಅಡಿಡುಲಲಿ. ನಿರೀನ್ ಮದಾ್ಯಕ್ ಹೆೋರೀಗುಕಡಿಡುಲಲಿ’’ ಹೆರೀಳ್ದ. ‘‘ವಂದ್ ಕಯ್ಯಲ್ ವಂದ್ ಟುವಾಲ್ 
ತಕಂಡ್ ಬರಬೆರೀಕು. ಇದೆರೀ ಮೋರ ಕಲ್ ತಾನು ಮಂತಿ್ಸಿ ಕೆೋಡೆ್ತರೀನೆ. ನೆೋರೀಡು ಆ 
ದಂಡೆವಲೆಗೆನ ದಾಲ್ಂಬೆ ಮರ ಅದೆ. ನಿರೀನು ಆ ದಾಲ್ಂಬೆ ಮರಕ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಅದೆಕಿ 
ಬಾಲು-ಸರಪರಣಿ ಬಾಲ ಕಾವ್ಲಿ ಅದೆ. ಅದೆಕಿ ಅವಾಗೆ, ‘ಆ ಮರಕ್ದ್ದದ್ ಯರೀನದೆ ಅಟೋ್ಟ 
ಹೆೋರೀಪೆರೀಕ್’ ಹೆರೀಳ ವಂದ್ ಕಲಲಿ ಹೆೋಡಿ.” ಅಂದು್. ‘‘ಅವಟು್ಟ ಬಿಟ್ ಹೆೋಗೆ್ಷ ಹೆೋರೀಗ್ತದೆ. 
‘ತಲಾ ಬುಡಾ ಮೆರೀನನುವರಿಗೋ ಮುಲೆ್ಯರೀನದೆ ಬಗಲಾಗಬೆರೀಕು’ ಹೆರೀಳ ವಂದ ಕಲ್ ಹೆೋಡೆ. 
ಆ ನಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮೆರೀನ್ ಮರಹತ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಕಯ್ಯಲ್ ಮಾತ್ ಕ್ಟ್ ಬಾದು್ಷ. ಟುವಾಲ ಕೆಲಗ 
ಹಡದಿ, ‘ದಾಲ್ಂಬೆ ಹಣು್ಣ ಬಿರೀಲು ಬಿರೀಲು’ ಹೆರೀಳ ್ೆಬರೀಕು. ಆ ಹಣ್ ಬಿದ್ದಕೋಡಲೆರೀಯಾ ಹಾಂಗೆರೀ 
ಕಟ್್ಟ ಬಿಡಬೆರೀಕು. ಟುವಾಲದಲ್ ಹಾಕ್ ಕಟ್ ಕಂಡ್ ಕೆಲೆಗೆ ಇಲ್್ದ ಬರಬೆರೀಕು. ನಿರೀನು ಹತ್ತ 
ಮಾರು ಇಶೆರೀಲ್ ಬಂದಕಿಂಡು, ‘ಅದೆ್ಯರೀನದೆ ಅಲೆಲಿರೀ ಕೋಡ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು’ ಹೆರೀಳ ವಂದ್ ಕಲ್ 
ಹೆೋರೀಡಿ್ದಕೆ ಬಾ” ಅಂದ. ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ತಕಂಡ್ ಬಂದ.

 ಆ ನಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮುನಿ ಹತ್ ಬಂದ. ‘‘ಇದಯರೀನದೆೋ್ಯ, ನಿಮ್ ನಡ್ ದಾರಿಲ್ ಯಲೋಲಿ 
ಬಿಚಬಾರದು. ನಿನ್ ಮನೆಗೆೋರೀಗಿ ಬಿಚಬೆರೀಕು.’’ ಕಟ್ ಬಂದ.

ಅದೆ ಕಟೆ್ಟಮೆರೀನೆ ಕೆಲಗಿಲದಿ ಕುದೆ್ ಹತೆದಾ. ಹತಿ್ತ ಅದೆ ಮಾಗ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಂತಿಗಿ್ಷ 
ಮನೆಗ್ ಹೆೋಂಟ್ ಬಂದಾ. ಬರುಹೆೋತನುಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಇದೆ ಕಟೆ್ಟಕೋಡೆ ಬರುರೆೋಲಗೆ 
ಆಡಡುಗಟ್್ಟ ಹಡಿತು ಕುದಯಾ್ಷ. ಆ ನಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅವುನು ಕುದೆ್ ಹಡೋರೆೋಲೆಗೆ ಕೆಲೆಗೆ ಇಲಾ್ದ. ಆಗೆ, 
“ಒಹೆೋರೀ...! ನಿರೀ ಸೋಳೆಸಂದದ ಹೆಣ್ ಮದಿಯಾಗೆೋರೀಕೆ ಹೆೋರೀಗಿದೆ. ನಿರೀನ್ ಹಂಗ್ ಹೆೋರೀದೆ್ 
ಮನಿಹತ್ ಯರೀನ ಹೆರೀಳೂರು?” ಅದ್ ಮಾತನು ಕೆರೀಲ್ ಅದರ ಬಿಚಬಿಟ್ಟ. ಬಿಚುಚಾರೆೋಳಗೆ 
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ಆಕಲ್ ಹಾರಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅವ ಹಾರ್ ಕೆಲೆಗೆಬಿದ್ದ. ಕೋಡಲೆಯಾ ಆ ಹುಡಿಗೆ ಯರೀನ ಮಾಡು್ತ? 
ಸೋಳೆಸಂದದ ಹೆಣ್ ತಕಂಡಿ, “ತಂಗಿರೀ, ಅವನಿಗೆ ಶಂಗಟಾಗಿ ಬಿದ್ದ. ನಿರೀರ ತೆಕ ಬವಾ್ಷ” 
ಹೆರೀಳ ಕೆರೆಗೆ ಕರಕಂಡ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಕರಕಂಡ ಹೆೋರೀಗಿ ಅದ್ ಕೆರೆರೀಲ್ ದೋಡಹಾಕ್ಕೆ ಬಂದ 
ಬಿಡು್ತ-- ಆ ಸೋಳೆಸಂದದ ಹೆಣಾನು. ಆ ಹೆಣು್ಣ ನಿರೀರ ತಂದಿ ಇವಿನುಗೆ ಹಾಕು್ತ. ಆಗ, ‘‘ನಿಮ್ಗೆ 
ಯರೀನಾಗೆೋರೀಯು್ತ? ತನ್ ಕಾಂಬೋದೆೋ್ಲೆಗೆ?” ಹೆರೀಳು್ತ. ಯಚಚಾರಾಯು್ತ ಅವನಿಗೆ. ಇದು 
ಆಬನ್ಷ ಹಾಕಂಡು್ತ. ಆನಂತ್ದಲ್ಲಿ ಗುತಾ್ತಗಿ ಅದೋ್ ಕುದೆ್ ಮೆರೀನೆ ಹತಸ್್ಂಡೆರೀ ಬಂದು, 
ಮನಿಹತ್ ದಿಬ್ಬಣ ಬಂತು ಹೆರೀಳ ಅಲ್ಲಿ ಚುದಿ್ದಹೆರೀಲ್ ದು್. ಬೆರೀಕಾದ ಕಜಾಜಿಯ ಮಾಡಿದು್. 
ಮದಿ ಬಂತು ಹೆರೀಳ. ಆಗ ದಿಬ್ಬಣ ಮನೆ ದುಂಬಿತು. ಬೆರೀಕಾದ ಯಲಾಲಿ ಉಪಶರ ಮಾಡದು್ 
ಬಂದ ಮಂದಿಗೆ. ಆ ನಂತ್ದಲ್ಲಿ ಮದಿ ಆಯು್ತ.

ಕೆರೆವಲೆಗೆ ಯರೀನಾಯು್ತ ಕೆರೀಲದರ. ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸಾ ಮಾಡೋಕೆ ಹೆೋರೀಗು 
ಮುದಿಕಿ, ಕೆರೆಗೆ ವಶಾತ್ರ ಶೆಲೋಕೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಹೆೋರೀಗಿ ವಶಾತ್ರ ಶೆಲ್ಬೆರೀಕಂದೆ್ ಕಲ್ ನಡ್ ಗೆ 
ಮಾವನು ಹಣಾ್ಣಗಿ ತೆರೀಲಾ್ತ ಬಂತು. ಬರವಾಗ- ‘ನನೆಗೆ ಹಾ! ಅಪರೋಪಕೆ ಶಕು್ತ.’ ಹೆರೀಳು್ತ. 
ಮನೆಗೆ ತಕಂಡ್ ಬಂತು. ತಟಿ್ಟ ಬಿಡಾರ ಅದರದು. ‘ಆಗಲ್, ವಂದ ಅಪರೋಪ ಸಿಕಕಿದೆ’ 
ಹೆರೀಳ, ‘ನಾಳ  ೆತಿನನುವಾ’ ಹೆರೀಳ ಅಕ್ಕಿ ಮಡಕ್ಲ್ ಹಾಕ್ಟು್ತ. ಆಗ ಮರದಿನ ಕೆಲಸಕೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ 
ಅರಸರ ಮನೆರೀಲ್. ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಕಂಡ ಹಂತಿಗೆ್ಷ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅನಾನು ಮಾಡಬೆರೀಕು 
ಹೆರೀಳ ಅಕ್ಕಿ ಮಡಕೆರೀಲ್ ಅಕ್ಕಿ ತರೋಕೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಮಡಿಕೆ ತುಂಬ ಹುಡಿಗೆಯರೀ ಅದೆ! “ಅಯ್ಯರೀ 
ಮೊಮ್ಮಗಳ .ೆ... ಇಲಾ್ಯಕೆ ಹೆೋಕಕಿಂಡಿದೆ?” ಹೆರೀಳ ಹೆಗೆ್ಷ ಕಕ್ಷಬಂತು. ಬಂದಿ ಬಾಲ್ ವಪಸ್ರ 
ಮಾಡು್ತ ಅದೆಕಿ. ಆಗದ್ ಕೆ, “ಇಲೆಲಿ ವಲ್, ನಾನು ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಬತಿ್ತ’’ ಹೆರೀಳ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಆಗ ಅರಸರಿಗೆ ಸುದಾ್ಯಯು್ತ. ‘ತನ ಮನೆ ವಲೆಗೆ ಇಂತಾದೆೋಂದು ಹುಡಿಗೆಯದೆ. ತಾನೆ 
ಹರೀಗ ಮಾಡಿದೆ. ಹರೀಗೆ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ತಂದೆ.’ ಬೆನನುತಿ್ತ ಬಂದು್ ಅವರು. ಹುಡಿಗೆ ಕಕ್ಷಂಡ 
ಹೆೋರೀದು್. ಆಗೆ ಮನಿಹತ್ ಇಟು್. ಇಟಾ್ಟದ ನಂತ್ದಲ್ಲಿ, “ಇವತ್ ನಾನ್ ವಂದ್ ಹುಡಿಗೆ 
ತಂದನೆ. ಶಲೆೋರೀ ಊಟ ಮಾಡಬೆರೀಕು. ಶಲೆೋರೀ ಅಡಗಿ-ಬಿಡಗಿ ಮಾಡು” ಹೆರೀಳ ಅವರು 
ಶರಗಾಡುಕೆ ಹೆೋರೀದು್. ನಂತ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಲಾಲಿ (ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗಿ) 
ಕೆಲಸಾನೋ ಮಾಡಿ, ಆ ಹುಡಿಗೆ ಹತ್, ‘‘ಇದೆರೀ ಕೆೋರೀಣಿವಲೆಗೆ ಮನಿಕ’’ ಹೆರೀಳು್ತ. ಆಗಿದು ವಡೆ 
ಬಂಡಿ ಯತತು. ವಡೆ ಸುಡತೆ ಇರಬೆರೀಕಾದೆ್. ಆ ಮಗೋಗೆ ನಿದೆ್ ಬಂದ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ನೆೋರೀಡಕಿಂಡು ಅದೆಕಿ ನಿದೆ್ ಬಂದ ಯರೀಳೆದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಯಣೆ್ಣ ತಕಂಡ ಅದ್ ಬಾಯಗೆ ಹೆೋಯ್ದಬಿಡು್ತ. 
ವಂದ ವಡೆನಾದೋ್ ತೆಗ್್ದ ಅದ್ ಬಾಯಲಿಟು್ತ. ಅದೆ ಅಲೆಲಿರೀ ಕಲಾಸಾಯು್ತ ಹುಡಿಗೆ.

ಅವಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ ಮನೆಲ್ ಪಲ್ರೀಸ್ ಇದೆೋ್ದರ್ ಕೋಡೆ, ‘ಆ ಹುಡಿಗೆ ತಕಂಡ ಬಸಮ 
ಮಾಡಿಕೆ ಬಾ’ ಹೆರೀಳದು. ಅಲ್ಲಿ ತಕಂಡ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಸಮ ಮಾಡ್ದಲೆ ಹಬ್ಬರಗಿ ವನವಾಯು್ತ. 
ಅವ್ ಯಾರು ಹೆೋರೀದೋ್ವ ದೋರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೆೋಂಗ ಕೆೋಯು್ಯಕೆ ಕಾಣುಸ್ದಿಲಲಿ. ಆಗ ಅರಸ 
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ಇವರಿಗೆ ಸುದಾ್ಯಗಿ ಹೆೋರೀದು್. ಹಬ್ಬರಗಿ ಹೆೋಂಗ ಕೆೋಯಕಿಂಡ ತಕಂಡ ಬಂದು್. ಅಟೋ್ಟವ 
ತಂದಿ ಮನೆರೀಲ್ರೆೋಳ್ ಕೋಡೆಯ, “ಗನಾ ಹೋವುದಂಡೆ ಮೆಟಕಿಂಡೆ ಸೋಡೆೋಕಿ.’’ ಸೋಡಾದ 
ನಂತ್ದಲ್ಲಿ ತಲೆ ದೋಡ ಹೆೋತಾಕ್ದ ಹಾಂಗಾಯು್ತ. ಅದೆಕಿ ಅದ ಕೋಡೆಲಿ, ದಂಡೆ ಗಿಪಪಾರಿಸಿ ವಂದ್ 
ಕೆರೆವಲೆಗೆ ವಗೆದಿ ಬಂದಿ್ಬಟು್ತ. ಆಲ್ಲಿ ಏನಾಯು್ತ? ವಂದೆ ತಾದಿಬಾರ ನೆಲ್ಲಿ ಹುಂಗ್ ಹುಟು್ತ. ಆ 
ಹುಂಗು ಯಾರೆ ಬಂದೋ್ ಕಣೆಗೆ ಕಾಂಬೆೋರೀದು, ಕೆೈಗೆ ಸಿಕೋಕಿದಿಲಲಿ. ಮುಳಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ತದೆ. ಆಗ 
ಅದೆರೀ ಅರಸರಿಗೆ ಸುದಾ್ಯಯು್ತ. ಆಗ ಅದ್್ ಕೋಯಕಿಂಡ ತಕಂಬಂದು್. ಮನೆಗೆ ತಕಬಂದ್ 
ಮಾ್ಯಲೆ ಇದು ತಾನೆ ಸೋಡಕಿಂತೆ ಅಂದ್ ಮತೆ್ತ ಸೋಡು್ತ. ಸೋಡದ ಮೆರೀನೆ ಅದೆರೀ ನಮೋನಿ 
ತಲೆದೋಡಹಾಕೋ ನಮೋನಾ್ಯಯು್ತ. ಆ ಹೋಂಗ ಚುಪಪಾರಸಿ ಗೆೋರೀರಾನೆ ಅಡವಿಗೆ ತಕಂಡ 
ಹೆೋರೀಗ್ ವಗೆ್ದ ಬಂದಬಿಡು್ತ. ‘ಅಲೆಲಿರೀನಾಯು್ತ?’ ಕೆರೀಲ್ದೆ್. ಬರಿರೀ ನಾಣಿರೀ ಗಿಡ ಆಗಿ ಹುಟೋ್ತ. 
ಹೋತಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿರೋ ನಾಣಿ ಗೆಡಾಗದೆ ಅಂದ್ ಹೆೋರೀಗ ನೆೋರೀಡತು್. ಕೆೈಹಾಕ್ದರಂದೆ್ 
ಬರಿ ಎಲಾ್ಯಗಿ ಹೆೋರೀಗ್ತದೆ. ಆಗ ಇದೆರೀ ಅರಸರಿಗೆ ಸುದಾ್ಯಯು್ತ. ಆನಂತ್ದಲ್ಲಿ ಇವ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಅಟೋ್ಟವ ಕೋಯಿ್ದ ತಕಂಡ ಬಂದು್. ಅರಸರು ಆ ದೆರೀವರ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದು್. ವಂದ್ 
ದೆರೀವಸಾ್ಥನ ಇತು್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ದೆರೀವರಲ್ಲಿ ಬಂದಕಿಂಡಿ ಕೆಲೆಗೆ ನಾಣಿ ಎಲಾಲಿ ಹೆೋಯ್ದರು. ಅದು 
ಹುಡಿಗೆಯಾಗಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ. “ಇದೆರೀ ನಿರೀ ತಂದ ಹೆಣು್ಣ” ಹೆರೀಳು್ತ ಆ ದೆರೀವರು. ಅಲಾಲಿಗಿ ಮನೆ ಹತೆ್ 
ಶುದಿ್ದ ಮುಟಿಸ್ದು್. ಅವರು ಯರೀನೆಂದೆ್ ಪಲ್ರೀಸ್ ಹತೆ್, “ಆ ಹೆಣೆ್ಯರೀನದೆ ಅದ್ ಸಾಮಾನ 
ಪೂರಾ ತೆಗದಿರೀ ಅಡವಿ ಅರಾಣಕೆ ತಕಂಡ ಹೆೋರೀಗಿ, ಶಮಾ ಮೋರ್ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕಡ್್ದ 
ಹಾಕ್ ಬನಿನು. ಆನಂತ್ದಲ್ಲಿ ಊರ ಸಮೆರೀತೆ್ಯರೀಲಲಿ ಸವ್ಷರೋವ ದೆೋಡಡು ದೆೋಡಡು ಸಾವಕಾರ 
ಬಿರೀವ್ ಕಾರೆಲಾಲಿ ಒಟಗೋಡಿ ಬಿಜಜಿಯ ಮಾಡಬೆರೀಕು. ದಿಬ್ಬಣ ಬರತದೆ.” ಇಲ್ಲಿ ವಾದಿಯಲಲಿ 
ತಕಂಡ ಬಂದು್. ದಿಬ್ಬಣೆಲಲಿ ತಂದು್. ಈವಾಗೆ ಸುಕ ಸಂತೆೋರೀಶದಿಂದ ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿ್ತ 
ಆನಂದದಿಂದ ಇದು್.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಸಂದದ = ಚಂದದ ಯಾಳ  ೆ= ವೆರೀಳೆ
 ದಿನಶೋ = ದಿನಾಲೋ ಯರೆ =ಊಟ
 ಇಕಬೆರೀಕು= ಇಡಬೆರೀಕು(ಬಿಡಬೆರೀಕು) ದೆರೀಶವನ = ದೆರೀವಸಾ್ಥನ
 ಇಶಾರ = ವಿಚಾರ ಸರಪರಣಿ = ಕಬಿ್ಬಣದ ಸರಪಣಿ
 ಉಪಶರ = ಉಪಚಾರ ವಶಾತ್ರ= ವಸತ್ರ
 ವಪಸ್ರ = ಉಪಚಾರ ಗಿಪಪಾರಿಸಿ = ಚಿಪಪಾರಿಸಿ (ಚೋರು ಮಾಡಿ)
 ಗೆೋರೀರಾನೆ = ದಟ್ಟ ನಾಣಿರೀ ಗಿಡ = ನಾಣ್ಯದ ಗಿಡ 
 ಬಿಜಜಿಯ = ಸಮಾರಾಧನೆ ವಾದಿ = ವಾದ್ಯ

 � ಹೆರೀಳದವರು: ದ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾರು ಗೌಡ, ಕಲೆೋಕಿರೀಡು, ಹೆಗಡೆ ಊರು, ದಿ: 29.09.1972,
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ಹತು್ತಂಡೆ -ಬಿಟು್ಟಂಡೆ
ಗೌಡಗೆ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ತಾಯಿ-ತಂದೆ ತಿರೀರಿದರು. ದೆರೀಸಾಂತರ ಹೆೋರೀಗಲು ಶರಕ 
ಮೊಟೆ್ಟ ಕಟಕಿಂಡ ಹೆೈಟಬಿದ್ದ. ಸೆೋರೀದರಮಾವ ಬಂದ, “ಎಲಾ ಅಲ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ?” 
ಕೆರೀಳದ. “ತಾಯಿ-ತಂದೆ ತಿರೀರಿದರು. ಇದೆ್ದರೀನು ಬಾಳಮಿ? ದೆರೀಸಾಂತರ ಹೆೋರೀಗುವ 
ಹೆರೀಳ ಹೆೈಟಬಿಟೆ್ಟ ಮಾಮ” ಅಂದ. “ಅಲ್ಯ, ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಡ. ಮೋರು ಹೆಣು್ಣಮಕಕಿಲ್ವರು. 
ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು ಲಗನು ಅಗಲಕಕಿ. ಕಂಡ ಕೆಲಸ ಗೆೈಕಂಡಿ, ಬಿಂದ ಗಂಜ ಉಂಡಕಿಂಡಿ, ನನನು 
ಮನೆಲುಲಕಿ” ಅಂದ.

ಮನೆಗೆ ಕರಕಂಡ ಹೆೋರೀದ. ಕಂಡ ಕೆಲಸ ಗೆೈದು ಉಳದ. ಹರಿಮಗಳು ಅಲ್ಯಂಗೆ 
ಸುದಿ್ದಲೆ್ದ ನೆಂಟಸ್ತನ ಮಾಡಿದ. ‘‘ಎಲಾ ಅಲ್ಯ, ಗೆರೀರಸಪೆಪಾಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಬಾಳೆಕಟನು, 
ಎಲ್ಕಟು್ಟ, ಸಕೆ್, ಸರೋ ಜರೀನಸ್ ತರಬೆರೀಕು.’’ ಹೆರೀಳ ಕಳಸಿದ. ಜಾಗ್ತೆ ತಂದ. ದಿಬ್ಬಣ 
ಬಂತು. ಮದಿ ಸಾಗಿಸಿದ. ಈವಾಗೋ ಬೆರೀರೆ ನೆಂಟಸ್ತನ ಮಾಡಿದ. ಯರಡನೆರೀದೋ 
ಸುದಿ್ದಲಲಿದೆ ನೆಂಟಸ್ತನ ಮಾಡಿದ. “ಸಾಮಾನ ತರಬೆರೀಕು” ಅಂದ. ತಂದ. ದಿಬ್ಬಣ ಬಂತು. 
ಮದಿ ಸಾಗಿಸಿದ.

ಕ್ರಿ ಹುಡುಗಿಗೋ ಸುದಿ್ದಲಲಿದೆರೀ ನೆಂಟಸ್ತನ ಮಾಡಿದ. “ಪೆರೀಟೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಸಾಮಾನು ತಾ.” 
ಅಂದ. ಆ ದಿನ ಜಾಗ್ತೆ ಸಾಮಾನ ತಂದ. ದಿಬ್ಬಣ ಬರವನಕ ತಂದ. ‘‘ಕತ್ಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಬಾದು್ಷ. 
ಬಳಳುಲ್ ಕಟ್ಟಬಾದು್ಷ. ಸೌದೆ ತರದೆ ಬರಬಾರದು. ಸೌದಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು’’ ಅಂದ. ಆನಂದ 
ಅಡವಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಮರುಗಬಿಟ್ಟ. ಆಗ ಅಚಚಾಗನಿನು ದೆರೀವಗನಿನುರು ಅಕಕಿತಂಗಿರು ಯರೀಳ ಮಂದಿ 
ತಣಿ್ಣರೀರ ತಾನಕೆ ಹೆೋರೀದವರು್ ಬಂದು್. “ನರಮನಸ ಮರಗತಾನೆ” ಅಂದು್.

“ಸಾ್ವಮಿ, ತಾಯಿ-ತಂದೆ ತಿರೀರಿ ಹೆೋರೀಗೋರಟ್ಟಕೆ ದೆರೀಸಾಂತರ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕೆಂದು 
ಹೆೋರಟಬಿದಿ್ದದೆ್ದ. ಸೆೋರೀದರ ಮಾವ ಮೋರು ಹುಡಿಗೆರೀರಿವು್. ಒಂದ ನಗಾನುಕಂಡಿ ಬೆಂದ ಗಂಜ 
ಉಡಕಿಂಡಿ, ಕಂಡ ಕೆಲಸ ಗೆೈಕಂಡಿ, ಅಂದ. ಕಕ್ಷಬಂದ. ಯಯಡು ಹುಡಿಗೆರಗೆ ನಗನು ಆಯು್ತ. 
ಕ್ರಿ ಹುಡಿಗೆ ನಂಟಸ್ತನ ಮಾಡಕಿಂಡ್ಯ. ‘ಕತ್ಯಲ್ ಕಡಿಬಾದು್ದ, ಬಳಳುಲ್ ಕಟ್ಟಬಾದು್ಷ, ಸೌದೆ 
ತರದೆ ಬರಬಾರದು’ ಅಂದ.”

“ಸಣ್ಣ ಜಗೆಗೆಲಲಿ ಮುರಿದು ಒಟು್ಟ ಮಾಡು, ‘ಹತು್ತಂಡೆ’ ಅನುನು. ಹತ್ತತದೆ. ‘ಬಿಟು್ಟಂಡೆ’ ಅನುನು, 
ಬಿಟೆೋಕಿಂತದೆ” ಅಂದರು, ಹೆೋರೀದರು. 

ಜಗೆಗೆಲಲಿ ಮುರಿದು, ಒಟೆ್ಟಸಿ, ‘ಹತು್ತಂಡೆ’ ಅಂದ. ಬಂದ ಹೆೋತಾಕ್. ‘ಬಿಟು್ಟಂಡೆ’ ಅಂದ. 
ತೆನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೋತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಗಳ ದಿಬ್ಬಣ ಬಂತು. ಪುರೆರೀತ ಭಟ್ಟ ದಿಬ್ಬಣ 
ಬಂತಂತಂದು ಮೋತ್ ಬಿಡ ಹೆೋರೀದ. ಕೆೈಗೋ ಕಟಿ್ಟಗೋ ‘ಹತು್ತಂಡೆ’ ಅಂದ. ‘ಬನಿ’ ಅಂತಿರು, 
“ಕೆೈ ಬಿಡುತಿ್ತಲಲಿ ನಾ ಹೆರೀಗೆ ಬರಲೆೋರೀ?” ಕೆರೀಳದ.
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ಸೆೋರೀದರಮಾವ ದೆರೀವಸಾ್ತನಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ, ದೆರೀವರ ತಕ್್ರೀರ ಹಳ, ಹೆರೀಳಾನ ಹೆರೀಳಕ್ 
ಮಾಡಕಿಂಡ (ಕೆೈಹಣಿಗೆ ಹಚಿಚಾಕೆೋಂಡ) ಕೆೈಗೋ ಹಣಿಗೋ “ಹತು್ತಂಡೆ” ಅಂದ. ಅತೆ್ತ ನಿರೀರಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿದುಲಿ. ಕೆೋಡಪಾನಕೋಕಿ ಸೆೋಂಟಕೋಕಿ, “ಹತು್ತಂಡೆ” ಹೆರೀಳದ. ‘ಕೆೋಡಪಾನ ಇಡೆಂ’ತಿರು, 
‘ಸೆೋಂಟ ಬಿಡತಿಲೆಲಿ’ ಅಂದು್.

ದಿಬ್ಬಣದವರು ಹೆರೀಳದರು, ‘‘ಮಗಳ ಅವಗೆರೀ ಕೆೋಡು’’ ಅಂದು್, ಆಗೆೋದಂದ ಮಾವ. 
“ಬಿಟು್ಟಂಡೆ” ಅಂದ. “ಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರೀಗಲ್ಂ”ದ, ಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ದಿಬ್ಬಣ ಹಂದೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ಬರು ಬಿಲ್ ಬುದವಾರ ನಗನುಕ್ಟು್. ಸೆೋರೀದರಲ್ಯಂಗೆ ಮಗಳನು ನಗನು ಮಾಡಿಕೆೋಟ್ಟ 
ಅರಸುತನದಲ್ಲಿರುವ.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಶರಕ =ಸಾಮಾನು ಅಲ್ಯ = ಅಳಯ
 ಬಾಳಮಿ = ಬಾಳ ್ೆವ ಬಿಂದ = ಬಿಂದಿಗೆ , ತಂಬಿಗೆ
 ಜರೀನ್ತ = ಸಾಮಾನು  ಮರುಗು = ಅಳುವುದು
 ತಾನಕೆಕಿ = ಸಾ್ಥನಕೆಕಿ ಹೆರೀಲಾನ ಹೆರೀಲ್ಕ್ = ಪಾ್ಥ್ಷನೆ
 ನಗನು= ಲಗನು

 � ಹೆರೀಳದವರು. ದ.ಪುಟು್ಟ ನಾಗು ಗೌಡ, ದುಗೋಗೆರು.

v

ಹುಲ್ ಗಲ್ಬಿಲ್
ಯಲ್ಯಣ್ಣ, ಹುಲ್ಯಣ್ಣ ಇದಿ್ದದು್. ಯಲ್ಯಣ್ಣ ತಾ ಹೆಚಚಾಂತಿ, ಹುಲ್ಯಣ್ಣ ತಾ ಹೆಚಚಾಂತಿ ತಿರಗತ 
ತಿರಗತ ವಳೆದು್. ಶತ್ಷ ಬಿತು್ತ. “ಯಾವ ದಿನ ಕುಸಿ್ತ ಆಡ್ವನೆರೀ?” ಯಲ್ಯಣ್ಣ, “ಯಂಟ 
ದಿನದ್ ವಳಗ ಕುಸಿ್ತ ಆಡ್ವನೆರೀ” ಅಂತು. ಯಲ್ ಯರೀನ ಮಾಡು್ತ? ಏಕ್ದಂ ಬಂಡಿ ಗೆೋರೀಳ 
ಮೆರೀಣ ಕಚಕಿಂಡಿ, ಮೆರೀಣ ತಕಂಡಿ ನೆರ ಮಾಡುದು. ದಿನಕೋ ವಂದ ಗುಂಡ ಮಾಡು್ತ ಇಷ್ಟ 
ದೆೋಡದು. ಸೆೋರೀಮಾರ ನಾಳಕೆ ಕುಸಿ್ತ ಮಾಡಬೆರೀಕಂದಿ ಮಾತಾಡಕಂಡು್.

ಯಲ್ ಮೆರೀಣದ ಗುಂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡು್ತ. ಅದ್ಲ್ ಹೆೋಕಕಿದು್ದ. ಆ ಬದಿಕೆ ಹುಲ್, ಈ ಬದಿಕೆ 
ಯಲ್. ಕುಸಿ್ತ ಯಯಡ ಮಂದಿ ಕುಸಿ್ತ. ಅದು, ‘ಹುಲ್ ತಿಂತೆ’ ಅಂತ. ಹುಲ್, ‘ಇದ್ ತಿಂತೆ’ 
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ಅಂದಿ, ಹುಲ್ ಅದ್ ಮೆೈಮೆರೀನೆ ಹಾರತೆ ಯಲ್ಗೆ ಬಾಯಲೆರೀ ಕಚಬಿಡು್ತ. ತಿಂಬೋಕೆ ಯಲ್, 
‘ತಿನನುಲ್’ ಅಂದಕಿಂಡಿ ಹೆರ್ ಗೆ ಬಿತು್ತ ಮೆರೀಣದತ್ತ. ಹುಲ್ ಕಚಚಾದೆ ಇಡಿರೀ ಬಾಯಿಗೆ ಮೆರೀಣ.

ಬಾಯರೀ ತೆಗುಕಾಗುದಿಲಲಿ. ಹುಲ್ ಫಜರೀತಿ ಬೆರೀಡ. ಇಲ್ ಹುಲ್ ತೆೈಡ್ ಹದಿ್ಷ ಹದಿ್ಷ 
ಬಿಸಾಕು್ತ. ಹುಲ್ ಬೆೋಬಿ್ಬ ಹಾಕೆ್ತರೀ ವರೀಡತು. ಇಲ್-ಹುಲ್ ತೆೈಡ್ ಕಚಕೆೋಂಡಿತು್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 
ಲಾತ ಹೆೋಡಿತದೆ. ಹುಲ್ಗ್ ಬೆರೀಡ ಶಂಶಾರಾಗ ಮೆರೀಣ ಬಾಯಿ ತೆಗೋಕಾಗುದಿಲಲಿ. ಹುಲ್ 
ವರೀಡೆ ವರೀಡೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ ಅಲೆಲಿ ಗೆದಿ್ದಲ್ ವಕಲಿಗೌಡ ಇದ್ದ. ಗೆದಿ್ದ ಹೋಡೆ್ತರೀ ಈವ. ತೌರಿಕಂಡ್ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಕಂಬಿಳು ಹಾಲ್ ಮೆರೀನೆ ಇಕ್ದ. ವಕಲಿಗೌಡ್ ನ ಕೋಡೆ ಹೆರೀಳ, ‘‘ಕಂಬಿಳು ಮುಚ್ ಹಾಕಂಡಿ 
ಯಲ್ ಬತಿ್ತರೀದು” ಅಂತು. ಹುಲ್ ಕಂಬಿಳುಲ್ ಹೆೋಕಕಿಂಡೆ ಬಿಡು್ತ. ಯಲ್ ಯಲಾಲಿ ಗರಸತ ಮನೆಗೆ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ವಕಲಿಗೌಡ ವಾಲ್ಷ ಬಿಟ್ಟ. ‘‘ಎಲ್ಯಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ’’ ಅಂದ. “ತಾ ತನ್ ಮನೆಗೆ 
ಹೆೋರೀತೆ, ಯಲ್ಗೆ ಹೆರೀಳು, ‘ಹುಲ್ ಅಡಗಿತು್ತ’ ಹೆರೀಳ. ಹೆರೀಳಬೆರೀಡ ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಈವೆ ಅಂದಿ.” 
ಹೆದ್ಕಂಡಿ ಕಂಬಳರೀಲ್ ಹೆರೀತಕಿಂಡಿ ನಡಿರೀತು.

ವಕಲಿಗೌಡ ಕಂಬಳ ತಕಂಡಿ ನಡೆದ. ನೆಕಕಿಂಡಿ ಹಳಳುಕೆ ಹೆೋರೀದ (ಕಂಬಳ ತೆೋಳಕೆೋಂಡ 
ಬಂದಿರಬೆರೀಕು.).

ಹಳಳುದಲ್ಲಿ ಕಲೆ್ಯಶಡಿ (ಏಡಿ) ರಾಶರಾಶ ಇತು್ತ. ಎಂಟು ಕಲೆ್ಯಶಡಿ ಹಡಕಂಡಿ 
ಕಂಬಿಳುಮೆರೀನೆ ತಕಂಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಕರದಾ, ‘‘ಹೆಂಗಸೆರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ’’ ಅಂದ. ಬಂತದ 
ಹೆಂಡಿ್ತ. ‘‘ಏನತಂದೆೋ್ಯರೀ?’’ ಹೆರೀಳು್ತ. ‘‘ಹೆೋರೆಯಂತಾ ತಂದೆೋ್ಯರೀ?’’ ಅಂತು. “ಯರೀನಾರೋ 
ತಕಂಡಬಾ. ಯಾರಿಗೋ ಹೆರೀಳಬೆರೀಡ” ಅಂತ್ಯ.

ಮಡಕೆ ತಂತು. ಕಲೆ್ಯಶಡಿ ಅರಸದ ‘ಗನಾ ಆಶಮಾಡು’ ಹೆರೀಳ್ದ. ಇದ ಲಾ್ಯಕ ಆಶಮಾಡು್ತ. 
ಶಂಜಾಯು್ತ. ಗಂಡ ತಿರಗಾಟಕಿ ಹೆೋರೀದವ ರಾತಿ್ಯಾಯು್ತ. ‘ಬಡಶುದಿಲ್ವ?’ ಕೆರೀಳ್ದ. ‘ಬಡಶತಿ’ 
ಅಂತು. ಯಲೆ ಹಾಕಕಿಂಡಿ ಬಡಶತು. ಕಲ್ಯಶಡಿ ಆಶಹಾಕು್ತ. ತಿಂತೆರೀ ಈವ. ಗಪಗಪಾ ಅಂದಿ 
ಕಾಲ ಬಿರೀಲು ಕಡಿ್ಯತ ಕಟಕಟಂದಿ.

“ಯಲ್ಯಣ್ಣಗೋ, ಹುಲ್ಯಣಗೋ ನಾ್ಯಯಾದು್ದ. ಹುಲ್ ಕಂಬಳಲ್ ಹೆರೀತಕಿಂಡು. ವಾಶಣಿಗೆ 
ಯಶಡಿ ಬಂತು ಹೆೋರೆಗಟಿ್ಟ. ಯಾರಿಗೋ ಹೆರೀಳಬೆರೀಡ” ಅಂದ.

ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿ್ತ ತಿಂತೆ ಈವರು. ಹುಲ್ ಬೆರೀಗ ಬಂದಕಿಂಡಿ ಕ್ರೀವಳುಲ್ ಅವು್ ಮಾತಾಡ್್ದ 
ಯಲಾಲಿ ಕೆರೀಳಕಿಂಡು್ತ. ‘ಇವನಿಗೆ ನಾಳೆಗೆ ನಾ ತಿಂದ್ ಕಂತಿ’ ಅಂದಿ ಮಾಡಕಿಂಡು್ತ.

ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿ್ತ ಮನಿಕಂಡು್. ಬೆಳಾಗೆಗೆ ಯದಕಿಂಡಿ ಮೊರೆ ತೆೋಳ್ದ. ವಾಲ್ಷ ಯಬಕಿಂಡಿ 
ಗದೆ್ದಗೆ ಹೆೋರೀದ. ವಾಲ್ಷ ಕಟಕಿಂಡಿ ಗದೆ್ದ ಹೋಡೆ್ತರೀ ಈವ್ಯ. ಮೆರೀಣ ರಾತಿ್ಗೆ ತೆಗದು 
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ಶಾಪಾಯಾಗಿತು್ತ. ಅಗೆ ಹುಲ್ ಶಟಿ್ಟದ್ದ ನೆೋರೀಡೆ್ತ ಅಡಗೆ್ತರೀ ಬತಿ್ತರೀದು-- ‘ಅವನ ತಿನೆಲಿರೀ ಬೆರೀಕ’ 
ಹೆರೀಳ. ಅದೆಕಿ ಯರೀಕ್ದಂನೆ ಕಾಡೆಗೆ ಅವನ ಹಂದೆ ಬಂತು. “ಹಾತ್, ವಕಲಿಗೌಡ ನಿನಾನುಗೆ ಯರೀನೆ 
ಹೆರೀಳದೆೋರೀ ನಿನಗೆ?” ಅಂತು.

“ನಿಂಗೆ ಬಿಡೆೋರೀದಲಲಿ ಯರೀಗ, ನಿಂಗೆ ತಿಂದಕಿಂಡ ಹೆೋರೀತಿ” ಅಂತು. ಅವನ ತಿಂಬೋಕೆ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಇವ ಹೆರೀಳ್ದ, ‘‘ತಿಂಬೋದಾರೆ ತಿಂದಕಿಂಡೆೋರೀಗು ನಿನನು ಹೆೋಟೆ್ಟಲ್ ಬಿದೋ್ ಸಮ, 
ತಾಯಿ ಹೆೋಟಿ್ಟಲ್ ಬಿದೋ್ ಸಮ” ಅಂದ. ವಾಲ್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಹಾಕ್ದ. ಅದ್ ಶಟೆ್ಟರೀ ಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ- 
‘ಮಾಡೆ್ತರೀ ನಿಂಗೆ...’ ಅಂದೆೋಕಿಂಡ್್ತ ಹುಲ್ಯಣ್ಣ. ‘ವಂದೆ ವಂದ್ ಶಾರೆ ಬಿಡು ತಪಾಪಾಯು್ತ’ ಅಂತ್ಯ. 
“ಈಗ ಯರೀನೋ ಬಂದೆ್ ಬಿಡೋದಿಲಲಿ” ಅಂತು, “ತಿಂದಕಂಡ ಹೆೋರೀತಿ” ಅಂತು ಹುಲ್ಯಣ. 
ಗಡಗಡ ನಡಗಾ್ತ, ‘‘ತಿಂತಾ್ಯ?’’ ಕೆರೀಲ್ದ. ‘‘ಹೌದು.’’ ಅಂತು ಹುಲ್ಯಣ್ಣ.

“ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗಿದು. ನಿರೀನು ಮೊಕಕಿ ತಿಂಬೆರೀಡ. ಹಂದೆ ಮುಕಳರೀ ಬದಿ ತಿನುನು” 
ಅಂದ. “ಮುಕಳ ಬದಿ ತಿಂತೆ” ಹೆರೀಳು್ತ ಹುಲ್, “ತಿರುಗೋ” ಅಂತು. ಹುಲ್ ಹಂದೆ ಕಡಿಗಾಯು್ತ. 
ಕಚೆಚಾ ಬಿಚ್ ದ ಹಣಕದಾ ಕಡಿಗೆ, “ಹಣಿಕಂಡಿ ತಿನುನು” ಅಂದ. ದೆೋಡಡು ಬಾಯಿ ತೆಗದಿ ತಿಂಬುಕ 
ಹೆೋರೀಗಿ, ಮುಕಳ ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ ಅಂತಿದಿ. ಅದ ಕಂಡು್ತ ಹುಲ್ಯಣ್ಣ, ‘‘ನಿನನು ಮುಕಳ ಮಿಕ್ ಗುಟ್ತ 
ಯಾಕೆ?’’ ಕೆರೀಳು್ತ. “ಮಿಕ್ ಮಿಕ್ ಅಂತಾ್ಯ ನನ ಪುಕಳ? ಯಲ್ಯಣ್ಣ ನನನು ಪುಕಳಲ್ ಹೆೋಕ್ಕಿ, 
ಈಗೆ್ಯರೀನೆ ಮಾಡಬೆರೀಕು?’’ ಅಂತ್ಯ. “ವಕಲಿಗೌಡ, ಕೆೈಮುಗಿತಿ ನನನು ಬಿಡಬೆರೀಕು’’ ಅಂತಿ. ‘‘ಬಿಡೆ್ತ 
ಬಿಡೆ್ತ” ಅಂತ್ಯ. ಹುಲ್ಯಣ್ಣ ಹೆದರಿಕೆೋಂಡು ವರೀಡೆ ಪಾರು ಕಡಿಕೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅವ ತನ್ 
ಮನಿಗೆ ಹೆೋರೀದ.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ನೆರೆ = ಒಟು್ಟ ಲಾತ = ಹೆೋಡೆತ

 ಗದಿ್ದಲ್ = ಗದೆ್ದಯಲ್ಲಿ ಗರಸತ = ಹುಡುಕುತ್ತ

 ಅಂತ್ಯ= ಹೆರೀಳುತಾ್ತನೆ ಅರಸದ = ಹಾಕ್ದ

 ಕ್ರೀವಳುಲ್ = ಮನೆಯ ಮಾಡು  ನಾ್ಯಯಾದು್ದ = ಹೆೋಡೆದಾಟ , ತಕರಾರು

 ವಾಶಣೆ = ವಾಸನೆ ಯರೀಕ್ದಂ = ಕೋಂಡಿಂದ ಕೋಡೆಲಿ

 ವಡೆಡುಗೆ = ಗುಡೆಡುಗೆ

 � ಹೆರೀಳದವರು: ಬುದುದಾ ಶೆರೀ ಶುಗೌಡ, ಬಿಣಗಾ ತಾಲೋಕು, ಕಾರವಾರ.
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ಹೆೋಸಬಂಟ

ಚಂದಾ್ವತಿ ಅರಸುಗೆ ಯಯುಡು ಜನ ಹುಡುಗರು. ‘ಗಾಳ ಹವಾಯಿಗೆ ಹೆೋರೀಪ’ ಅಂದು್. 
ದೆೋಡಡು ವಡೆಡುಗೆ ಹೆೋರೀದರು.

ತಮ್ಮ, ‘‘ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ನಾವು ಹರೀಗಿರುವದೆರೀನು ಯರೀಗ್ಯಲಲಿ. ಒಂದೋರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ನೆಂಟಸ್ತನ 
ಮಾಡಬೆರೀಕು’’ ಅಂದ. ಅರಸ ತಾವಕೆ ಹೆೋರೀದರು. ತಾಯಿಗೆ ಒಂದೆರೀ ಹುಡುಗಿ, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ 
ಹೆೋರೀಗಿ ದೆೋಡೆೋಡುರೀನ ಮಕಕಿಳು ಎಂದು ಬಹಳ ಸಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ತೆನೆಮೆರೀಲೆ ಕೋತರು. 
‘‘ಏಕೆ ಬಂದವು್?’’ ಕೆರೀಳದರು. ‘‘ಹುಡುಗಿ ಈತು ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ ಅಡಿಡುಲಲಿ. ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ 
ದುರವಿನ ಕಣಜ ತುಂಬಿದರೆ ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ ಅಡಿಡುಲಲಿ.’’

“ನಮ್ಮ ದುರುವಿನ ಕಣಜ ಬರಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬಂದು ಈ ಕಣಜ ತುಂಬಿಸ’’ ಅಂದರು. 
‘ಹೋ’ ಅಂದವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ‘‘ನಮ್ಮ ದುರುವಿನ ಕಣಜ ಎತು್ತ, ಕತೆ್ತ ಮೆರೀಲೆ 
ಮಂದಿ ಮಾಬ್ಷಲ ಮೆರೀನೆ ಕಲಸೆಂ’’ದು ಅಪಪಾಗೆ ಬದು್ಷ ಕಳಸಿದರು. ಆ ದುರವಿನ ಕಣಜದ 
ಮುಕಳಗೋ ಆಗಿಲಲಿ. ಬರದರು, ‘ಸೆೋರೀಲು ಹೆೋರೀತು್ತ ಬಂತು. ಆದೋ್ ಅಡಿಡುಲಲಿ.’ ಭೋಮಿ, 
ಮನೆ, ಅರಸತನ ಪೂರಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಳಸಿದರು. ಆಗಲೋ ತುಂಬಲ್ಲಲಿ ದುರವಿನ  
ಕಣಜ.

ಏನು ಮಾಡಬೆರೀಕು? ‘ಒಕಕಿಲು ಮಕಕಿಳ ಮನೆ ಈತು. ಸೆೋರೀರಿಗಿ ಮಾಡಿ ಅವ ಕಂಚು, 
ತಾಮ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಕಳಸಿಬೆರೀಕು’ ಹೆರೀಳ ಬರೆದರು.

ಬಡವರ ಗಂಟಿ ಕಗೋ್ಷಳು, ಶನನುಶಗು್ ಅಟೋ್ಟ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತಂದು ತುಂಬಿದರು. 
ತುಂಬಿತು. ಮಗಳನುನು ಎಡಕೆಕಿ ಕೋಡಿಸಿ ಅಳಯ (ಹರಿಯ) ಬಲಕೆಕಿ ಕೋರಿಸಿ ನಗನು 
ಮಾಡಿದರು. ನಾಕುದಿನ ಉಳದರು. “ತಮಾ್ಮ... ನಿರೀವು ಬಂದು ಬಾಳ ದಿವಸಾಯು್ತ, 
ಊರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆಕಿ ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ” ಅಂದರು.

ಮದಾ್ಯನ ಮೆರೀನೆ ಊಟ-ಉಪಚಾರ ಮಾಡಕಿಂಡಿ, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಎರಡೋ ಜನ ಹೆೋರಟು 
ಬಂದು ನಿರೀಲಾನದಿ ಅರಸು ಮನೆ ಮುಂಗಡೆ ಅಸ್ವತ್ತ ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀನೆ ಕೋತರು. “ಹರಹರ! 
ಏನ ತಿನನುಬೆರೀಕಾಯು್ತ? ಎಲಾಲಿ ಮಾರಾಟಾಯು್ತ.”

ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡಿ್ತ, ‘‘ಮೆೈದ...’’ ಅಂತು. ‘‘ಓ..’’ ಯಂದ. ಅವಳು ಅಧ್ಷ ದುಡಡು ಶಾಲೆ ಸೆರಗಿಗೆ 
ಕಟಿ್ಟತು್ತ. ಅದರಲ್ಲಿ, ‘‘ವಂದ ದಮಡಿ ಸೋಜ, ವಂದ ದಮಡಿ ದಾರ ತಕಕಿ ಬಾ’’ ಅಂತು. 
ತಂದ. ಸುದಿ್ದಲೆ್ದ, ‘‘ಪದರ ಶರಗ ಹರಿತೆರೀನೆ’’ ಅಂದಿ ಶಾಲೆ ಶೆಗ್ಷ ಹದು್ಷ ರವಿಕಿಕಣ ಮಾಡು್ತ. 
‘‘ಮೆೈದ, ರವಿಕಿಕಣ ತಕಕಿಂಡಿ ಪೆರೀಟೆಗೆೋರೀಗಿ ಮಾಕ್ಷಂಡ ಅಕ್ಕಿ, ಬೆರೀಳ .ೆ.. ಎಲಲಿ ತಕಕಿಂಬಾ’’ 
ಅಂತು. ‘‘ದರ?’’ ಎಂದ. ‘‘ವಕಾರಿಲ್ ಬಿಚುಚಾ. ಅದೆರೀ ದರ ಹೆರೀಳ್ತದೆ’’ ಅಂತು. 
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‘‘ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಮ್ಮತೆ್ತರೀನು?’’ ಕೆರೀಳದರು. ‘‘ನೋರು ರೋಪಾಯಿ.’’ ‘‘ಐವತೆೈದು ಕೆೋಡತೆ’’ 
ಅಂದರು. ಕಬೋಲಾಗಿಲಲಿ. ಮತೆೋ್ತಂದು ವಕಾರಿಲ್, ‘‘ನೋರೆೈವತ್ತ ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಡತೆರೀನೆ 
ಕೆೋಡು’’ ಅಂದರು. ಕೆೋಟ್ಟ. ಪಾ್ಯಟಿಂದ ಬೆರೀಳ ,ೆ ಬೆಲಲಿ, ಹುಟು್ಟ ತಟೆ್ಟ, ಸವ್ಷ ಜನಸು ತಂದು 
ಅತೆಗೆಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ. ಅತೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಲಲಿ ಹೋಡಿ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರ ಮಾಡಿದಳು. ಕೆರೆನಿರೀರು ತಂದು 
ಅಡಿಗಿ ಮಾಡಿದಳು. ಗಂಡ, ಮೆೈದಗೆ ಬಡಿಸಿ ತಾನೆೋಂದು ಬದಿ ಊಟ ಮಾಡಿತು. ಪಾತ್ 
ತಿಕಕಿಲು ಅದೆರೀ ಕೆರೆಗೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ನಿರೀಲಾ ನದಿ ಅರಸರ ಮನೆರೀಲ್ ಎರಡು ಒಕಕಿಲ್ಗರ 
ಹೆಂಗಸರು, “ಒಂಟಿ ಹೆಂಗಸು ಪಾತ್ ತಿಕಕಿಲು ಬಂದಿದ್ದಲು... ನಿಮಗೆ ಸಲತಕಕಿ ಹೆಣು್ಣ” 
ಎಂದರು. ಅರಸು, “ಮಾತಾಡಿ ಹೆೋರೀಗು ಎನಿನು” ಎಂದ. ‘‘ಅಮಾ್ಮ... ಅರಸು ಹತ್ 
ಮಾತಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬರಬೆರೀಕಂತೆ’’ ಅಂದರು.

ಗಂಡ-ಮೆೈದ, ‘‘ಹೆೋರೀಗಿ ಬಾ’’ ಎಂದರು. ‘‘ಹೋಂ’’ ಎಂದು ಪಾರ ದಾಟು ಹೆೋತಿ್ತಗೆ, 
‘‘ದಬ್ಬ ಹಾಕ್’’ ಎಂದ ಅರಸು ಸೆರೀವಕರಿಗೆ. ಅರಸು ಏಳು ಮೆಟಿ್ಟಲ ಸದರಿಮೆರೀಲೆ (ಉಪಪಾರಿಗೆ) 
ಕೋತಿದ್ದ, ಅವಳನುನು ನೆಕಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಸದರಿಗೆ ಮೆರೀಲೆ ಕೋರಿಸಿದ. ಚಹಾ, ಆಸ್ ಎಲಲಿ 
ತಂದ. ಆಸ್ ಕುಡಿದು, ಕವಳ ಮೆಂದಿತು. ‘ಇವ ತನನು ಬಿಡವನಲಲಿ.’ ಅಂತು ಅಕಲ ಮಾಡಿತು. 
“ಅರಸರೆ, ಕೋಡಲ್ಕಕಿಡಿಡುಲಾಲಿಗಿತು್ತ. ಏಳಹಗಲು- ಏಳರಾತಿ್ ನಾನು ಧಮ್ಷ ಇಡಬೆರೀಕು. ಇಟ್ಟ 
ಬಳಕ ಕೋಡಲ್ಕಕಿಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂತು. “ಹೆಣ್ ಕೋಲ ಏನು? ಧಮ್ಷ ಇಡೆೋರೀದು. ನನನು ದುರವಿನ 
ಕಣಜ ಹಾಲ ಬಿದಿ್ದಲಲಿ.” ಅಂದಿ ಕಣಜ ತಂದ ಕೆೋಟ್ಟ. ‘‘ಏಳ ಹಗಲು, ಏಳ ರಾತಿ್ ಧಮ್ಷ 
ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆರೀಳವವರು ಬರಬೆರೀಕು” ಡಂಗರು ಸಾರಿದ. ವಂದು ಆಳಗೆ ಒಂದೆೋಂದು 
ಬೆೋಗಸೆಯಷು್ಟ ಕೆೋಟ್ಟಳು. ವಂದು ರಾತಿ್ಯೋ ಸಾಲಲ್ಲಲಿ ಕಣಜ. ‘‘ಅವಳು ಸೆೋರೀಲಬೆರೀಕು’’ 
ಅಂದಿ ಅರಸ ತನನು ಭೋಮಿ, ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ. ಸಾಲಲ್ಲಲಿ. ಮೋರು ರಾತಿ್ಗೆ 
‘‘ಬನಿ’’ ಅಂದಳು.

ರಾಜ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಂಡಿ್ತ ದಾಗಿರೀನಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ತಂದು ಸೆೋರಗಿದ. 
ಏಳು ದಿನ ಆಗಿತು್ತ. ‘‘ಮೆೈನಿರೀರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರುವೆ. ಬಾಕಲಿ ಪಾರದವರಿಗೆ ಬಾಕಲಿ ಬಿಡಿಸಿ’’ 
ಅಂದಳು. ಅದು ಹೆೈಟು ಬಂದದು್ದ. ನಿರೀಲಾ ನದಿ ಅರಸು ಕ್ರೀಬಳುಲ್ಲಿ ಕುದರೆ ಜಾಡಕಾರನಿದ್ದ. 
‘‘ಕುದುರೆ ಜಾಡಕಾರಣ್ಣ, ನಾನು ಹೆಂಡಿ್ತ, ನಿರೀನು ಗಂಡ ದೋರದೆರೀಶ ಹೆೋರೀಗಣ, ನನಗೆೋಂದು 
ಜೆೈಡು (ಕುದುರೆ) ಚಲೆೋರೀದು, ನಿನಗೆೋಂದು ಜೆೈಡು ತಕಕಿ’’ ಅಂತು. ಅವ ವಂದ ಹತಕಿಂಡ, 
ಇದೆೋಂದು ಹತಕಿಂಡು್ತ. ಸಂತೆಗುಳ ಹತ್ ಹೆೋರೀಗುದಟ್ಟಕೆಕಿ,  ‘‘ಕುದುರೆ ಜಾಡಕಾರಣ್ಣ, 
ನಿರೀಲಾ ನದಿ ಅರಸರ ಮನೆ ಮುಂಗಡೆ ಎರಡು ಜನ ಗಂಡಸರು ಕೋತಿರು. ಅವರ ಕೋಡ 
ನಾ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆರೀಳದೆ್ದ ಹೆರೀಳು’’ ಅಂದಳು. ಬಂದವ, ‘‘ಒಡತಿ  
ಅಲ್ಲಿಲಲಿ’’ ಎಂದು ಹಂತಿರುಗಿ ನಡೆದ. ಕಟೆ್ಟಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ‘‘ತಮ್ಮ ನಾಲಾಕಿಣೆ ಅವಲಲಿಕ್ಕಿ, 
ನಾಲಾಕಿಣಿ ಕಾಯ್ಬಗ ತಕಂಬಾ’’ ಎಂದಳು. ಹೆಂಡ ಕುಡಕಿಂಡಿ ಅದರ ಮದಕರಗಿಸುವ ಹೆರೀಳ 
ಮಾಡಿ.
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ವಂದ ಆಣಿ ಕಾಯಿಬಗ ತಂದ. ಮುಕಕಿರಿಶ ಬಿದ್ದ. ಕುದೆ್ ಹಾರಿಸಿಕ ಮುಂದೆ ಬಂದು 
ಬಿಟು್ತ. ಅವ ಯದು್ದ ಕುಳುಳುವಟ್ಟಕೆಕಿ ಹೆಣು್ಣ ತನನು ಕುದೆ್ ಮುಂದ ಹಾರಿಸಿಕ ಬಂತು. ಕುದರಿ 
ಜಾಡಕಾರಣ್ಣ ಕಾಶಗೆ ಹೆೋರೀದ.

ಗಂಡ-ಮೆೈದ ಮನೆಬದಕು ಶನನುಶಗರು ಅಷ್ಟ ಕಶ್ಷ ಮಾಡಿ, ‘‘ಈ ಹೆಣು್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಯ್ತ 
ಏನೆೋರೀ’’ ಅಂತ ಕಾಶಗೆ ಬಂದರು.

ಅವಳು ಕುದುರೆ ಹಾರಿಸಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದೆ್ ಎರಡು ಜನ ಶಪಾಯರು, ‘‘ನನನು ಹೆಂಡಿ್ತ- 
ತನನು ಹೆಂಡಿ್ತ’’ ಅಂದರು. ‘‘ನಾ ಬಾಣ ಬಿಡೆ್ತ, ಆ ಬಾಣ ಹೆಕಕಿ ಬಂದನಿಗೆ ನಾ ನಗಾನುಗೆ್ತ’’ 
ಅಂತು. ‘‘ಕುದೆ್ ಹಂಡಿಗೆ ಬಿಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮಂಗಿ ಶಡಿಡು, ಕೆೋರೀವಿ, ಕತಿ್ತ ಇಡಿ’’ ಅಂತು. ಬಾಣ 
ಬಿಡು್ತ. ವಂದು ಮೆೈಲಾಶೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಿತು್ತ. ಓಡಿ ಬಾಣ ಹಡಕಿ ಬರುವಟಗೆ ಕುದೆ್ ಮುಂಗಡ 
ಕಡಿತು. ಹೆಣೆ್ಣರೀಸ ಬಿಟು್ಟ, ಗಂಡೆರೀಸ ತಾಳು್ತ. ಕತಿ್ತ, ಕೆೋರೀಮಿ, ಗಡಡು ಹಾಕಂಡಿ ಕುದೆ್ ‘ಹೆೋರೀ’ 
ಕುಜ್ ಗುಡಡು ಮುಂದೆ ಬಂತು. ಅಲೆೋಲಿಬ್ಬ ಗಂಟಿ ಕಾಯ್ವರೀನು ಗಿಳ ತಕಕಿಂಡ ಬಂದ (ರಾಮ 
ಹೆಸು್). ‘‘ತಮಾ್ಮ ಒಂದು ಗಿಳ ಕೆೋಡತೆಯಾ?’’ ಕೆರೀಳತು. ‘‘ಇಲಾಲಿ ಅಮ್ಮ, ನನಗೆ ಹೆೋಟೆ್ಟ 
ಆಪಿ್ತ ಆಗೆೋರೀದೆರೀ ಇದ್ಲ್ಲಿ. ಏನು ಹತಿ್ತಪಪಾತು್ತ ರೋಪಾಯಿ” ಅಂದ. ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಗಿಳ ಹಡಕಿಂಡು 
ಇಪಪಾತು್ತ ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಟು್ತ, ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಗಂಡ-ಮೆೈದ ಕಾಶಗೆ ಹೆೋರೀಗಿದು್. ಶಪಾಯರೋ ಯರಡು ಜನ ಕಾಶಗೆ ಹೆೋರೀದು್. 
“ಸುಕರವಾನರಾಗಿ ‘ನನನು ಹೆಂಡಿ್ತ... ನನನು ಹೆಂಡಿ್ತ’ ಅಂದಿ ಯಾಕಂದೆೋ್.” ಕಾಶಗಾರು ಹೆೋರೀಪ.

ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಮನೆರೀಲ್ ಪಿಣಿಪಿಣಿ ದಿರೀಪ ಹೆೋಳತಿತು್ತ. ‘‘ಯಾರವಾ್ವ?’’ ‘‘ನಾನು ಅಜಜಿವ್ವ.’’ 
ಗಂಡೆರೀಸ ತಾಳದ್ದಳು. ‘‘ಅಯ್ಯ ಮೊಮ್ಮಗನೆರೀ, ಎಟ್ಟ ಜನ ದಾರಿ ಪಯಣದೆೋರು ಬಿದು್ದ. 
ಬೆಳಗ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋಗಿ್ತರೀರು, ಬಾರೆೋ.’’

‘‘ಅಜಜಿವ್ವ, ಇಲೆಲಿಲಾಲಿರೋ ಸಾಕ್್ಬಿರೀಕ್್ ಸಿಕೋಕಿದೆೋ?’’ ಕೆರೀಳದ. ‘‘ಅಯ್ಯರೀ ಮೊಮ್ಮಗನೆರೀ, 
ಇದೆರೀ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಬೆರೀಕಾದಟು್ಟ ಶಾಕರವನರು ಅವೆ್. ಬೆರೀಕಷು್ಟ ಕೆಲಸ’’ ಅಂತು.

ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದ. ಅರಸು, ಪರದಾನಿ ಕ್ಡಿಕ್ ಒಳಗೆ ಮೆರೀಜನ ಮೆರೀಲೆ ಕವಳ 
ಮೆರೀಯತಿದು್. ‘‘ಸಲಾಂ’‘ ಎಂದ ಹೆೋರೀದೆೋರೀನು. ‘‘ಏನಾ?’’, ‘‘ಸಾಕರಿಬಿರೀಕರಿ ಸಿಕಕಿದೆೋರೀ?’’

‘‘ಬೆರೀಕಷು್ಟ ನೌಕರಿ-ಸಂಬಳ?’’ ಕೆರೀಳದರು. ‘‘ಎಡಕೆಕಿ ಸಾವಿರ, ಬಲಕೆೈ ಸಾವಿರ, ತೆೋಟ್ಟ 
ಪಟ್ಟಕೆಕಿ ಸಾವಿರ, ತಿಂಗಳಗೆ ಮೋರು ಸಾವಿರ...’’ ಅಂದಳು.

‘ಹೋಂ’ ಅಂದರು. ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ಊಟ-ಉಪಚಾರ ಮಾಡು್ತ.

ಗಿಳ ಬಿಟಾ್ಟಕು್ತ. ಅರಸು, ಪರದಾನಿ ಕುಳುಳು ಕ್ಡಕ್ ಗಂಡಿಲ್ ಗಿಳ ಕೋತು್ತ. ಪರದಾನಿ, 
“ಅರಸು, ಅದು ಹೆಣಾ್ಣಗೆ ಕಾಣಿ್ತದಪಪಾ” ಅಂದ. ಅರಸು, ‘‘ಹೆಣು್ಣ, ಗಂಡು ನೆೋರೀಡೋ ಬಗೆ ಏನ 
ಮಾಡಬೆರೀಕು?’’ ಕೆರೀಳದ. ‘‘ಹನೆನುರಡು ಅಂಗಳ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಕಡಿಸಬೆರೀಕು. ನಿರೀನು ಅದೋ 
ಏಳ ರೆೀಲ್ ಹಾರಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದರೆ ಗಂಡು; ಅಲಾಲಿದರೆ ಹೆಣು್ಣ.” ಅಂದ.
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‘ಸಲಾಂ’ ಅಂತು. ‘‘ಎಲಾ ಹೆೋಸಬಂಟ... ಶಪಾಯಿ... ಗೆಣೆಯಾ’’ ಅಂದ. ‘‘ಇವತೆ್ತ 
ದೆೋಡಡು ಬಯಲಲ್ಲಿ ನಾಟಕಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು.’’ ಅಂದ. ‘ಹೋಂ’. ಅಂದ. ತಾನ ಹತು್ತ ಶೆರೀಜ 
ಹತಕಿಂಡಿ ಹೋಗಿನ ಎಲವಸತ್ರ ಹಡಕಿಂಡಿ ಹೆೋರೀದ. ಶೆರೀಜನ ಕೆೋಳಳುಗೋ, ತನನು ಕೆೋಳಳುಗೋ 
ಹೋಗಿನ ಯಲವಸತ್ರ ಬಿಗಿತು. ಇಬ್ಬರೋ ಶೆರೀಜ ಹತಿ್ತ ಕೋರಾಡ ಹೆೋರೀದರು. ಅರಸ ಯರೀಳ 
ಅಗಲ ಹಾರಿಸಿಕಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ. ಇದು ಯರೀಳ ಅಗಲ ಹಾರಿಸಿಕಂಡ ಹೆೋರೀಗಿ ಮತೆ್ತ 
ಹಂದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿಕೆೋಂಡು ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ‘‘ಗಂಡೆರೀ ಸೆೈ’’ ಅಂದರು.

ಇದು ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಳ ಬಿಟ್ಟಹಾಕ್ತು. ‘‘ಮತೆ್ತರೀನು ಹೆರೀಳತಿರು, 
ಕೆರೀಳಕಿಂಬಾ’’ ಹೆರೀಳ ಬಿಟ್ಟಹಾಕ್ತು.

ಪರದಾನಿ, ‘‘ಅರಸೋ, ಅದು ಹೆಣಾ್ಣಗೆರೀ ಕಾಣಲೆರೀದು’’ ಅಂದ. “ಹೆಣು್ಣ, ಗಂಡು ನೆೋರೀಡೋ 
ಬಗೆ ಏನೆೋರೀ?” ಕೆರೀಳದ. “ದಂಡಿಗೆ ಕಳಸಬೆರೀಕು. ಸಂಗಡ ಎರಡು ಹಳ  ೆಶಪಾಯಿ ಕಳಸುವಾ, 
ದಾತೆ್ ಮನಿಕಂಡಾಗ ಶಪಾಯರ ಹತ್ ನೆೋರೀಡು ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು.”

ಗಿಳ ಹೆರೀಳತು. ‘ಹರೀಗೆ ಹೆರೀಳಾಡಿರು’ ಅಂತು. ‘‘ಆಗಿಲಿ’’ ಅಂತು. ಬೆಳಗಾಗ ಅರಸರ 
ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, ‘ಸೆೋಕ್ಷ’ ಅಂತು. “ಹೆೋಸ ಸಿಪಾಯಿ ಗೆಣಿಯ... ಇವತು್ತ ದಂಡು ಕಾಯಕೆ 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಅಂದ. “ಯಯುಡು ಹಳ  ೆಶಪಾಯಿ ಕಳಸಿಕೆೋಡತೆ” ಅಂದ. “ಕೆೋಡುದಾಯು್ತ 
ನನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆರೀ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಅವರೋ, ನಾನೋ ಹೆೋರೀದರೆ ನಾನು ಗೆದೆ್ದ ಅಂಬೋದಿಲಲಿ, 
ಅವರೋ ಗೆದ್ದರು ಅಂಬೋದಿಲಲಿ’’ ಅಂತು. ‘‘ಹಾಗದರೆ, ನಿರೀನೆರೀ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಾ’’ ಅಂದಿ ಈಲೆ 
(ವಿರೀಳ್ಯ) ಕೆೋಟ್ಟರು. ಬೆಳಗೆ ಮುನನು ಕತಿ್ತ, ಕೆೋರೀಮಿ, ಬಾನ-ಬಿಲುಲಿ ಯಲಾಲಿ ಹಡಿದು, ‘‘ಅರಸರೆ, 
ನಾನು ದಂಡಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರತೆರೀನೆ’’ ಅಂದಳು. ಸೆರೀಜನ ಕೆೋಲ್ಲಿಗೋ, ತನನು ಕೆೋಲ್ಲಿಗೋ 
ಯಲವಸತ್ರ ಬಿಗಿದಳು. ಬಿಕಕಿಂಡು, ‘‘ಹತು್ತ ಶೆರೀಜ ಹಾರುವಂತ ಹಾರಬೆರೀಕು, ಕೆೈಗೆ ಭುಜ 
ಬೆಗರಬೆರೀಕು, ದಂಡಾಗಿರುವ ರೆೋಂಡ ಬಿರೀಳಬೆರೀಕು’’ ಅಂತ ಹಾರಿತೋ, ಭುಜ ಬೆಗರಿತು, 
ದಂಡಾಗಿರುವಂಥ ರೆೋಂಡಬಿತು್ತ, ಅರಸರ ಮನೆ ಮುಂಗಾತ ಬಂದು ಇಳದು, ‘ಗಂಡೆರೀ ಸೆೈ’ 
ಅಂದರು ಅರಸು, ಪರದಾನಿ.

ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಗಿಳ ಬಿಟಾ್ಟಕ್ತು. ಅರಸರು ಪರದಾನಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ 
ಕೋತು್ತ, ‘‘ಮತು್ತ ಹೆಣಾ್ಣಗೆರೀ ಕಾಣಿ್ತದು’’ ಅಂದ ಪರದಾನಿ. ‘ದಂಡ ಗೆದಕಿಂಡಿ, ರಕ್ತ ಬಡಕಂಡ 
ಬಂದ್ಯ.’ ಒಕಕಿಲ ಹೆಂಗಸರ ಕೋಡೆ, “ಒಂದು ಹಾಡ ಎಣೆ್ಣ ತುಂಬಿ ಅವನ ಮಿರೀಸ ಬರಬೆರೀಕು.” 
ಗಿಳ, “ನಿಮ್ಮ ಮಿರೀಶೋಕೆ” ಬತಿ್ತರು, “ಗಂಡು-ಹೆಣು್ಣ ನೆೋರೀಡು ಬಗೆಗೆ ಬತಿ್ತರೀರು” ಅಂತು. 
ಹೆಂಗಸರು ಒಂದು ಹಾಡ ಎಣೆ್ಣ ಹೆೋತಕಿ ಹೆೋರೀತಿರು. “ಎಲೆಕಿ ಹೆೋರೀತಿರಿ” ಕೆರೀಳ್ದ. “ನಿಮ್ಮ 
ಮಿರೀಸಿಬಾ ಅಂದಿರೀರು ಅರಸು- ಪ್ಧಾನಿ.” “ದಣಪೆ ದಾಟಿರೆ ಸೆೋಂಟ ಮುರಿತೆ” ಅಂತು. 
ಹಂದೆ ಬಂದು್ಬಟು್. ‘‘ಏನಾಯು್ತ?’’ ‘‘ದಣಪೆ ದಾಟಿರೆ ಟೆೋಂಕ ಮುರಿತೆ’’ ಅಂದ. ‘‘ನಮಗೆ 
ಹೆದರಿಕೆಯಾಗೆೋರೀಯು್ತ.’’ ಗಿಳ ಬಿಟ್ಟ, ತುಂಕೆ ಮೆರೀಲೆ ಕೋಡು್ತ. ‘‘ಹೆಣು್ಣ-ಗಂಡು ನೆೋರೀಡು ಬಗೆ 
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ಏನ ಮಾಡಬೆರೀಕು? ಹೆಣಾ್ಣ ನೆೋರೀಡು ಬಗೆಗೆ ನಿರೀನು ಹೆೋರೀಗುವಂತ ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳ  ೆ
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಳಸಬೆರೀಕು. ಸೋಳ  ೆಕೋಡ-- ಗಂಡಾ? ಹೆಣಾ್ಣ? ನೆೋರೀಡು’’ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು.

ಗಿಳ, “ನಿನನು ಕಲಸತಿರೀರು, ನಿನಗೆ ಅದಕೆಕಿ ತಾಲ ಹೋಡುಕೆ ಲಾ್ಯಕಾಕ್್ತದು” ಅಂತಾ. 
ಬೆಳಗಾಗ ‘‘ಸಲಾಂ‘’ ಅಂದ. “ಎಲಾ ಹೆೋಸಬಂಟ ಗೆಣೆಯ, ನಾನು ಹೆೋರೀಗುವಂಥ 
ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳ  ೆ ಹತ್ ನಿರೀನು ಇವತು್ತ ದಾತೆ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು.” “ನಿಮ್ಮಂಥವರು 
ಹೆೋರೀಗುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆೋಪೆಕೆ?’’ ಬಂದವ ಶಾಕಷು್ಟ ಹಣಗೆೋರೀಲ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಡಕಂಡ 
ಪೆರೀಟೆ ಬಜಾರಕೆ ಹೆೋರೀದ. ಒಬ್ಬ ಕಂಬಳ ಜಾಡಕಾರಣ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿದ. ‘‘ಜಾಡಕಾರಣ್ಣ, 
ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳದ್ದಲ್ಲಿ ಇವತು್ತ ರಾತಿ್ ನಿರೀ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಐವತು್ತ ರೋಪಾಯಿ 
ಕೆೋಡೆ್ತ.” “ಆಗ”ಯ “ಹೆೋರೀಗಲೆರೀ ಬೆರೀಕು” “ಹಾಂ”. ಅಜಜಿ ಮನೆಗೆ ಬಂತು. ಊಟ-
ಉಪಚಾರ ಮಾಡಕಂಡಿ ಕಂಬಳ ಜಾಡಕಾರಣ್್ಣ ನ ಕಕ್ಷಂಡು ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 
ಜಾಡಕಾರಣ್್ಣ ನ ಕೋರಿಸಿತು. “ನಾನು ಹೆೋರೀಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಗಿರೀಸಿಗೆರೀ ಹಾಸಿ, ಆಸ್ ಕುಡಕಿಂಡಿ 
ಹಂದಿಂದೆ ಬತೆ್ತ. ನಿರೀನು ಮೆತು್ತ ಹತು್ತ ವನಕ ಮಾತಾಡಬೆರೀಡ. ಲಾಟನುನು ಮೆತಿ್ತನ ಬಾಗಲಲಲಿ 
ಇಡತೆ ಹತೆೋ್ತಗೆೋರೀಕೆ” ಅಂದ. ಜಾಡಕಾರಣ್ಣ ಮೆತ್ತತಿ್ತ ಹೆೋರೀದ. “ಸೋಳ ,ೆ ನಿನನು ಶಾಕ್ಟೋ್ಟ 
ಆಯ್ತರೀ’’ ಕೆರೀಳದ. “ಆಯು್ತ”. “ಮೆರೀಲೋಲಿಕೆ ಹಣು್ಣ, ಕುಡುಕೆ ಹಾಲು ತಂದಿಕುಕಿ” ಹಣ್ಣ ಮೆಂದ, 
ಹಾಲ ಕುಡಿದ, ಕವಲಾ-ಗಿವಲಾ ಮೆಂದಕಿಂಡಿ, ‘‘ಸೋಳ ,ೆ ನಿಂಗೆ ತಡವಿತೆ್ತ. ಆಯ್ತರೀ” ಕೆರೀಳದ, 
“ನಾನ ಸ್ವಲಪಾ ಮೆೈನಿರೀರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ಬತೆರೀ್ಷನೆ ನಿರೀ ಬಿರೀಲುದೆರೀಲ್ಲಿ?” ಕೆರೀಳದ. “ಅದೆರೀ ಮೆರೀಜನ 
ಮೆರೀಲೆ ಬಿರೀಳತೆ” ಅಂತು. “ನಿರೀ ಸಿರೀರೆ-ಗಿರೀರೆ ಬಿಚಕಿಂಡಿ ರೆೈಟ್ ಆಕಕಿಂಡಿ ಮಲಕೆೋರೀ” ಅಂದ 
ಕಂಬಲ್ ಜಾಡಕಾರಣ್ಣ. ಹತ್ಕೋತ, ದಿರೀಪ ನಂದಿಸು ಹೆೋತಾ್ತಯು್ತ. ಜಾಡಕಾರಣ್ಣ ದಿರೀಪ 
ನಂದಿಸ್ ಬಿಟ್ಟ. ಹೆಂಗಸರು ಮೊರೆ ನೆೋರೀಡದವ ಜಾಡಕಾರಣ್ಣ ಇವ. ಏನ ಹೆರೀಳಯ, 
“ಬೆಳಗವರೆಗೆ ನೆಲಕೆ ಬಿರೀಲಳ್ ಕೋಡ ಇಂದಿ್ಯ ಬಿರೀಲವಟ್ಟವರೆಗೋ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಮೆರೀಲೆ 
ಹೆೋರೀರಾಡಬೆರೀಕು” ಅಂದ. ಮಂಚದ ಕಾಲಷೋ್ಟ ಮುರಿದು ಹೆೋಡ ಬಂದಿದೆ.

ಬೆಳುಗೆವರೆಗೆ ನಿದಿ್ದಲಲಿ. ‘ಕೆೋರೀಕೆೋರೀಕೆೋರೀಕೆೋರೀ’ ಅಂತು. ಜಾಡಕಾರಣ್ಣ ಮೆತಿ್ತಲ್ದ ಐವತ್ 
ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಟ್ಟ ಹೆೋರೀದ. ಇದು ಹಗೋರಕೆಕಿ ಮೆತು್ತ ಹತಿ್ತ ಕೋತಕಿಬಿಟ್ಟ. ಇವಗೆ ಮಿರೀಸಿಲಲಿ. 
ಮಿರೀಸೆ ತಿಪ್ತ ಕೋತ್ಯ. ಅರಸು, “ಪರದಾನಿ, ಸೋಳ  ೆ ಕೆರೀಳಕಿಬಾ” ಅಂದು್. ಬತಿ್ತದ್ದ 
ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, “ಸೋಳ ,ೆ ಹೆಣೆ್ಣ ಗಂಡೆ?” ಕೆರೀಳದರು. “ನಿಮ್ಮ ಅರಸರ ಉಶಾಪತಿಗೆ ಬೆಂಕ್ 
ಬಿರೀಳಲ್. ಮಂಚದ ಕಾಲೆಲಾಲಿ ಮುರಿದು, ನನನು ಮೆೈಯಲಾಲಿ ನೆೋರೀವೆಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಗಂಡೆರೀಯ. 
ನನಗೆ ಮೋರು ತಿಂಗಳು ಬೆರೀಕು. ಮೆೈಕೆೈನೆೋರೀವು ಹೆೋರೀಗಿ ನಾ ಹುದವಾಗೆೋರೀಕೆ” ಅಂತು. 
ಅರಸುನೆರೀ ಬಂದ, “ಸೋಳ ,ೆ ಗಂಡೆೋರೀ ಹೆಣೆೋ್ಣ?” ಕೆರೀಳದ. “ನಿಮ್ಮ ಮೊಕಕೆಕಿ ಬಿಸನಿರೀರು 
ತೆೋರೀಕಬೆರೀಕು. ಮೋರು ತಿಂಗಳ ಬೆರೀಕು ನನಗೆ ಹುದವಾಗೆೋರೀಕೆ. ಗಂಡೆರೀ” ಅಂತು. ಆಗ 
ಅರಸು ಮನೆಗೆ ಬಂದ. ಪ್ಧಾನಿಗೆ ‘ಗಂಡೆರೀ’ ಅಂದ.

ಅರಸುಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿತು್ತ. ಹುಡುಗಿಯ ಕೆೋಡುಕೆ ಮಾತಾಡಿಕಂಡು್. ಗಿಳ ಕ್ಡಕ್ಲ್ 
ಕೋತು ಬಂದದು್ದ. ‘‘ನಿನಗೆೋಂದು ಹೆಣ್ಣ ಕೆೋಡುಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಏನಾ್ಮಡೆ್ತ?” ಕೆರೀಳು್ತ. “ನಿನಗೆ 
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ನಗಾನುಗಿದೆೋರೀ ಏನು?” ಕೆರೀಳದರು. “ನನಗೆ ನಗಾನುಗಿದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡದಿರೀತು.” 
“ನಿನಗೆೋಂದು ಹೆಣ್ಣ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಅರಸತನ, ಭೋಮಿಮನೆ, ಗಂಟಿಕರೆಗೆೋರೀಲು, 
ಶನನುಶಗ್ ರೋ, ಪೂರಾ ನಿನಗೆ ಬರಕೆೋಡೆ್ತ.” ಅಂದ ಅರಸು. ‘ಆಗೆೋರೀದು’ ಅಂತು ಇದು. 
‘‘ನನನು ತೆೋಟ್ಟ ಪಟ್ಟಕೆಕಿ ನಗನು ಮಾಡಿಕೆೋಟೆ್ ನಗಾನುಗೆ್ತ, ಕಂಚು, ತಾಮ್, ಶನ್ನು -ಶಗರು ನನನು 
ಹೆಸ್ಲ್ಲಿ ಬರಕೆೋಟೆ್ ನಗಾನುಗೆ್ತ” ಅಂತು.

ಪಟ್ಟಕೆಕಿ ನಗಾನು ಮಾಡು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಪೆರೀಟೆ-ಪಟನು, ಗುಡಿಗಟಿ್ಟರೀ, ಕೆರೀಳೂ 
ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ದಂಗರ ಕೆೋಟ್ಟ. ಕೆರೀಳದ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಓಲ್ ಬರೆದು, ಪಟ್ಟಕೆಕಿ ನಗನು ಮಾಡಿಲಿಕಕಿ ಶಪಪಾರ, 
ಶಾವಡಿ ಇಟಿ್ಟ, ಬರು ಬರಸಾ್ತರದಿನ ನಗನುಕ್ಟು್. ಪೆರೀಟೆಪಟನು, ಗುಡಿಗಟಿ್ಟ ತನನು ಹುಡುಗಿಯ 
ಹೆೋಸಬಂಟ ಶಪಾಯಿ ಗೆಣೆಯನು ಪಟಕೆಕಿ ನಗನು ಮಾಡಿಕೆೋಟು್. ಮೊದಲ್ಕೆ ಹೆಣು್ಣ ಯಾವ 
ರಿರೀತಿ ಇದೆ್ದ ಅದೆರೀ ರಿರೀತಿ ಬಡಗಿರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದಳು. ‘‘ಎಲಾ ಬಡಗಿರಣ್ಣ, ಇವತು್ತ ನಿರೀ 
ಉಂಬೆೋರೀ ಊಟ ಬಿಡಬೆರೀಕು, ಗೆಯು್ಯ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೆರೀಕು. ಹೆಣ್ಣ ರಿರೀತಿ ಬೆೋಂಬೆ ಗೆೈಯಬೆರೀಕು. 
ಶಾಲೆ ಉಡಿಸಬೆರೀಕು, ಮುಡಿ, ಸವರಿ ಕೋದಲಹಾಕ್ ಮಂಡೆ ಬಾಶಬೆರೀಕು, ಮುಡಿಮೆರೀಲೆ 
ದಂಡೆಹೋಗ ಮುಡಿಸೆ್ಬರೀಕು. ಕ್ಮಿಗೆ ಶಣ್ಣ ಇಡಬೆರೀಕು. ಎರಡು ಅಮೆ್ಮ ಬಿಡಿಸಬೆರೀಕು. ಹೆಣು್ಣ 
ಅದೆರೀ ರಿರೀತಿ ಮಾಡಬೆರೀಕು” ಅಂತು.

ಬೆೋಂಬೆ ತಕಂಬಂತು. ಅರಮನೆ ಮುಂದನ ಕಟೆ್ಟಮೆರೀನೆ ಕುಳಳುಸಿತು. ಕೆೈಗೆ ಕರಿಬಳ ,ೆ 
ಕೆೋಳಳುಗೆ ಶೆೈನ ಎಲಾಲಿ ಇಡಿಸಿತು. ಹಳ ರೆೀ ಶಪಾಯರ ಎರಡು ಜನ ಕರಿಸಿತು. ‘‘ಈ ಬೆೋಂಬೆ 
ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ ಯಾವರೀನು ಕಣಿ್ಣರೀರ ಬಿಟ್ಟ. ಸೆರೆಲ್ ಕೆಡಗಬೆರೀಕು’’ ಅಂದ.

ಗಂಡ-ಮೆೈದನು ಕಾಸಿಂದ ಬಂದವರು. ನೆೋರೀಡಿ, ‘‘ಮೆೈದನಿಯ ಹಾಗಿರೀ ಕಾಣಿ್ತದು” ಅಂದ. 
ಅರಗಿ ನೆೋರೀಡತ ನಿಂತರು. ಶಪಾಯಿಗಳು ಅವರನುನು ಜೆೈಲ್ಗೆ ಕೋಡಿದರು. ನಿರೀಲಾನದಿ 
ಅರಸ ಅದೆರೀ ದಾರಿರೀಲ್ ಬಂದ. ಸಾವಿರಾರು ರೋಪಾಯಿ ಕಚು್ಷ ಮಾಡಿದ ಹೆಣು್ಣ ಅರರಗಿ 
ನೆೋರೀಡಿದ. ಕುದೆ್ ಜಾಡಕಾರಣ್ಣ ಬಂದ, ‘‘ನನಗೆ ನೋರಾರು ರೋಪಾಯಿ ದಗ ಹಾಕ್ತು 
ರಂಡೆಹಣು್ಣ” ಅಂದ. ಜಾಗ್ತೆ ಬಂದು ಅವನೋನು ಕೋಡಿದರು. ‘‘ನನನು ಹೆಂಡಿ್ತ...’’ ಅಂದ 
ಶಪಾಯರು ಅರಗಿ ನೆೋರೀಡತಿರು. ಅವರನೋನು ಕೋಡಿದಾ.

ಆಗ ಬಾರಗೆೋರೀಲು ಹಡಿಕಂಡು್ತ, ಗಾಡಿ ಹೆೋಡೆವಂಥದು. ಹೆೋರೀಗಿ ಬಾಗಿಲ ಪಾರಾ 
ಬಿಡಿಸಿದ. ಗಂಡ-ಮೆೈದ ಹೆರಬಿದು್, ‘ಕುಳಳು’ ಅಂತು. ಕುಂತು್. ಕುಳುಳುರಟ್ಟಗೆ, “ನಿರೀಲಾನದಿ 
ಅರಸು, ಬೆೋಂಬೆ ನೆೋರೀಡಿ ಯಾಕೆ ಕಣಿ್ಣರೀರು ಬಿಟೆ್ಟ” ಕೆರೀಳತು. ‘‘ಸಾವಿರಾರು ರೋಪಾಯಿ 
ಖಚು್ಷಮಾಡಿರು.’’ ‘‘ಕಂಡೆೋರೀರ ಹೆಣಿ್ಣಗೆ ಕೆೈಹಡಿದೆ”. ಎಂದು ನಾಕು ಬಾರಕೆೋರೀಲ ಹಾಕ್ತು.

ಈ ಕುದೆ್ ಜಾಡಕಾರಣ್ಣ ಕೆರೀಳತು, “ಕಂಡರ ಹೆಣ್ಣ ಮೆರೀಲೆ ಕೆೈಸಾರೆ ಮೆೈಸಾರೆಯರೀ? 
ನಡೆ” ಎಂದ. ಆಗೆ, “ಶಪಾಯರು ಹೆಣ್ಣ ನೆೋರೀಡಿಯಾಕೆ ಕಣಿ್ಣರೀರ ಬಿಟ್?” ಕೆರೀಳದ. “ನೌಕ್್ 
ಮಣ್ಣ ತಿನಿನುಸಿದ ಹೆಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿತು.” “ಕಂಡೋರ ಹೆಣ್ ಮೆರೀಲೆ ಕೆೈಸಾರ, ಮೆೈಸಾರ 
ಕೆೈಹಾಕ್ದೆೋರೀರು ನಿರೀವೆ?” ಕೆರೀಳ ಬಾರಕೆೋರೀಲ ಬಿಗಿತು. ಮುಕಳ ತಿಕೆೋಕಿತ ಹೆೋರೀದು್.
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ಕೆಲಸಿ ಕರಕಂಡ ಬಂದಿ ಮೆೈದನ ಪನೆನು ತಿದ್ದತು. ಪಟ್ಟಕೆ ನಗನು ಮಾಡಿದ ಹುಡಿಗೆಯ ಮೆೈದಗ 
ನಗನು ಮಾಡಿಸಿತು. ಅರಸತನ, ಭೋಮಿ, ಮನೆ, ಗಂಟಿಕರಗೆೋಲ, ಶನನುಶಗರಗೆೋರೀಲ... 
ಅಟು್ಟ ಗಂಡನ ಹೆಸರ ಮೆರೀಲೆ ಮಾಡಿತು.

ಅಜಜಿಮುದಕ್ ಮನೆಗೆೋ್ಹರೀಯು್ತ. ತಾನು ಹೆಣ್ಣವೆರೀಸದ ಸಾಹತ್ಯ ಕಟಕಿಂಡಿ ಅರಸರ ಮನೆ 
ಮೆತು್ತ ಹತಿ್ತ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಗಂಡೆರೀಸ ಕಳಸಿ ಬದಿಗಿಟು್ಟ, ಹೆಣೆ್ಣರೀಸ ತಾಳಕಿಂಡಿ ಮೆತಾ್ತಗಿಂದ 
ಇಲ್ರೀತು. ಇಳದು ಬಂದದು್ದ ಅರಸು ಪಾದಕೆಕಿ, ಪರದಾನಿ ಪಾದಕೆಕಿ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡು್ತ. 
ಗಂಡ-ಮೆೈದನ ಪಾದಕೆಕಿ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡು್ತ.

‘‘ನಾನು ಹೆಣು್ಣ ಹೆರೀಳೂಸ್ಕೆ ಇಟೆ್ಟಲಾಲಿ ಕಂತಾ್ಟ ನಡೆಸಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮತ್ ಏನು ಆಯ್ತ? 
ನಾನು ಹೆಣೆ್ಣರೀ. ಅಕಾ... ಅವನನನು ಮೆೈದ. ಅಕಾ... ಅವ ನನನು ಗಂಡ.” ಗಂಡ-ಮೆೈದನ 
ಕೋಡೆ, “ನಿಮ್ಮರಸತನ, ಭೋಮಿಮನೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಿ್ ನನನು ಸಲುವಾಗಿ, ತಾಯಿ-
ತಂದೆಗೆ ಪತ್ ಬಿಡಿ ಇದೆರೀ ಅರಸತನದಲ್ಲಿ ಉಳವ.” ತಾಯಿ-ತಂದೆಗೆ ಪತ್ ಬಿಟು್ಟ ಒಟು್ಟ 
ಆಗಿ ಅದೆರೀ ಅರಸತನದಲ್ಲಿ ಆಳಕಂತಿವು್.

l  ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

 ಗಾಳ ಹವಾಯಿ = ಗಾಳಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಲು ದುರವಿನ = ದುಡಿಡುನ
 ಶಾಲೆ ಪದರ = ಸಿರೀರೆ ಸೆರಗು ಪಾರ = ಪಾಗಾರ
 ಒಂದು ಅಳಗೆ = ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಪಾರದವರಿಗೆ = ಕಾಯುವವರಿಗೆ
 ಜೆೈಡು = ಜೆೋರೀಡಿ ಗಂಟಿ = ದನ
 ಅಪಿ್ತ = ತೃಪಿ್ತ ಪಿಣಿ ಪಿಣಿ = ಮಿಣಿ ಮಿಣಿ
 ಈತು = ಇದೆ ಏಳ ರೆೀಲ್ = ವೆರೀಳೆಯಲ್ಲಿ
 ಕೋರಾಡ = ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹೆಣೆ್ಣರೀಸ = ಹೆಣಿ್ಣನ ವೆರೀಶ
 ಮುಂಗಡ = ಮುಂದಿನ ದಾರ ದಾತೆ್ = ರಾತಿ್
 ಸೆೋಕ್ಷ = ಸೌಖ್ಯ ಯಲವಸತ್ರ = ಉತ್ತರಿಗೆ
 ರೆೋಂಡ = ರುಂಡ ಮುಂಗಾತ = ಮುಂದುಗಡೆ
 ಹಾಡ = ಹಂಡೆ ತುಂಕೆ = ತುಮುಕೆ
 ಮೆಂದ = ತಿಂದ ಹೆೋಡ = ಹೆೋರ 
 ಹುದಾಗಕೆ = ಸುಧಾರಿಸಲ್ಕೆಕಿ ಪಟ್ಟಕೆಕಿ = ಪಟ್ಟದ ಕತಿ್ತ 

 ಅಮೆ್ಮ = ಮೊಲೆ ಅರಗಿ = ಇಣಕ್

 � ಹೆರೀಳದವರು: ದ. ಪುಟು್ಟ ನಾಗು ಗೌಡ, ದುಗೋಗೆರು.
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 l PÀ£ÀßqÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀÄªÁV ¨sÁgÀwÃAiÀÄ 
ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ §gÀÄªÀ ªÉÆ¨ÉÊ¯ï ̧ À»vÀ J¯Áè Ln ̧ ÁzsÀ£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁgÁlPÉÌ ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄÃ 
C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ MvÁÛ¬Ä¹ ¸À» ¸ÀAUÀæºÀ, ªÀÄ£À« ¸À°èPÉ. (2016) 

 l ¹zÀÞ ¥ÉÇlÖtUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À°è GvÀà£ÀßzÀ ²Ã¶ðPÉ, ªÀiÁ»w ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä 
MvÁÛ¬Ä¹ C©üAiÀiÁ£À. (2016)

 l PÀ£ÀßqÀzÀ N¹Dgï£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀªÁV ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀÄªÀAvÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «eÁÕ£À 
¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÀÆa¸À®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ MvÁÛAiÀÄ (2016)

 l PÀ£ÀßqÀªÀÇ ¸ÉÃjzÀAvÉ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ Ln E¯ÁSÉ¬ÄAzÀ gÀÆ¦¹gÀÄªÀ ««zsÀ 
vÀAvÁæA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀUÉÆ½¹ ªÀÄÄPÀÛ vÀAvÁæA±ÀUÀ¼ÁV ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ®Ä 

MvÁÛAiÀÄ (2016) 

FªÀgÉUÉ PÉÊUÉÆAqÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ
 l ««zsÀ ¸ÉÃªÁPÁAiÀÄðUÀ½UÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ (2016,2018)
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ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ’ ¥ÀæPÀluÉ (2014) GavÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw C©üAiÀiÁ£À (freebookculture.
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 l `EAmÉUÉæÃlqï ¥ÀªÀgï ¥Á°¹’ PÀÄjvÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ ©qÀÄUÀqÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, ¥ÀæZÁgÀ (2013) 
 l JAqÉÆÃ¸À¯Áá£ï ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆqÀÄªÀAvÉ MvÁÛ¬Ä¹ gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ 
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