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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 ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡಿದ್ದ ಅವರು ತಮ್ಮ 
ತಂದೆ ದಿ. ಎಲ್  ಆರ್  ಹೆಗಡೆಯವರ ಅಪ್ಕಟಿತ ಜಾನಪದ ಸಂಗ್ಹಗಳ ಹಸ್ತಪ್ತಿಗಳನುನು 
ಗಮನಿಸಬಹುದೆರೀ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದರು. 

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

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 ಜಾಲತಾಣಕೆಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ 
ಪ್ರತಿಗಳನುನಾ ನರೀಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 

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

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಅಕ್ಷರಜೆೋರೀಡಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ, ಮುಖಪುಟ ರಚಿಸಿಕೆೋಟ್ಟ ಫೆರೀಸ್ ಬುಕ್  
ಮಿತ್ರಲೆೋರೀಕಕೆಕೆ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಡಿಜಿಟಲ್  ಜನಪದವು 
ಪರಂಪರಾಗತ ಜನಪದವನುನಾ ಉಳಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು, ಅದರಲೋಲಿ ಹಲವು 
ಯುವ ವಯಸಕೆರೆರೀ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೆೋಂಚ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹ 
ಜಿರೀವನುಮುಖಿ ಯುವಸಮುದಾಯ ವಿಸಾ್ತರವಾಗಲ್ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸುತೆ್ತರೀವೆ. 

ಮುಕ್ತಮಾಹಿತಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜೆಜೆ ಇಡುವ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮದ ಘೋರೀಷವಾಕ್ಯವನುನಾ 
ಬೆಂಬಲ್ಸುವ ಎಲಲಿರಿಗೋ 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, ಉಳಿಸುವ 
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, ಹಳಿಳುಯ 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 ಹಳಿಳುಗರ ಹಾಡು, ಕಥೆ, ಸಾಹತ್ಯಗಳನಾನುದರೋ 
ಸಂಗ್ಹಸುತಾ್ತರೆೋರೀ’’ ಏನೋ ಪ್ಯರೀಜನವಿಲಲಿದ ಉಪಯರೀಗವಿಲಲಿದ ಕೆಲಸವೆಂದೋ, 
ವೆರೀಳ  ೆ ಹರಣವೆಂದೋ ಅನಿನುಸುತಿ್ತತು್ತ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸಂಗ್ಹಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವನಾನುದರೋ ಉಳಿಸಬೆರೀಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೆೋಡಗಿದಾಗ 
ಇದೆಷು್ಟ ಕಷ್ಟತರವಾದ, ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವೆಂದು ತಿಳಿಯಹತಿ್ತದೆ. Absent minded 
professor ಆದರೋ ಜಾನಪದ ವಿಷಯಗಳನುನು ಸಂಗ್ಹಸುವಾಗ ಹೆರೀಳಿದವರ 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 ತಿಳಿಯ ಹತಿ್ತದೆ.

ತಂದೆಯವರೆರೀ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಂಡಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಳಿಳುಯ 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 ಉಳಿದ ಪೂತಿ್ಷ ಆಯುಷ್ಯವನುನು 
ಜಾನಪದಕಾಕಿಗಿಯರೀ, ಆದರ ಸಂಗ್ಹ, ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸಕೆಕಿರೀ ಮಿರೀಸಲ್ಟಿ್ಟದ್ದರು. ಉತ್ತರ 
ಕನನುಡದ ಬಹುತೆರೀಕ ಎಲಲಿ ಹಳಿಳುಗಳನುನು ತಿರುಗಿ ಸಾಕಷು್ಟ ವೆೈವಿಧ್ಯಪೂಣ್ಷ ಜಾನಪದ 
ಸಾಹತ್ಯವನುನು ಸಂಗ್ಹಸಿದ್ದರು. ಸಾಧ್ಯವಾದಷು್ಟ ಪ್ಕಟಣೆ ಕಂಡಿವೆ.

ಈ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಏಳ ಗೆೆಯನುನು ಕಂಡು ಪ್ಕಟಣೆಗಳಿಗೆ ತೆೋಡಕನುನು ತಂದು 
ಒಡುಡುವವರೋ ಇದ್ದರು. ಗಮನಕೆಕಿ ಬಂದರೋ ಅಷಾ್ಟಗಿ ಹಚಿಚಾಕೆೋಳಳುದೆ ತಮ್ಮ ಕೆೈಯಿಂದ ಖಚು್ಷ 
ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಪ್ಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಜಾನಪದ ವೆೈದ್ಯಕ್ರೀಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ- 
ಹಳಿಳುಯ 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 ಮೋಲಪ್ತಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ೨೪-೨೫ 
ಹಸ್ತಪ್ತಿಗಳನುನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದನುನು ಇ-ಪ್ಕಟಣೆಯ ಮೋಲಕ ಜಾನಪದ ಪೆ್ರೀಮಿಗಳಿಗೆ 
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 ಹೆರೀಳಿದರು. ನಾನು 
ನಿರಾಸೆಯಿಂದಲೆರೀ ಕೆೋನೆಯ ಪ್ಯತನುವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಫರೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಸಹಾಯ 
ಹಾಗೋ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಇಂದು ಅವರ ಜೆೋತೆಯಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಅನೆರೀಕ ಸೆನುರೀಹತರೋ ಕೆೈ ಜೆೋರೀಡಿಸಿದಾ್ದರೆ. ತಂದೆಯವರೆರೀ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಂಡಂತೆ ೧೫ 
ಸಾವಿರ ಪುಟಗಳ ಸಂಗ್ಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಲಪಾ ಭಾಗವನುನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ಯತನು ಸಾಗಿದೆ. ಇಷು್ಟ 
ಉಳಿದರೋ ನಮೆ್ಮಲಲಿರ ಪ್ಯತನು ಸಾಥ್ಷಕವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯುತೆ್ತರೀನೆ. ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ (ಪ್ತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಅಪ್ತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ) ಎಲಲಿರಿಗೋ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಗಳು.

ಶ್ರರೀಮತಿ ರೆರೀಣುಕಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

9535192074 / 8660421309
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ಡಾ|| ಎಲ್ ಆರ್  ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿಗಳು 
ಕನಾಕಾಟಕ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯ, 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 

ಮೈಸೋರು ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯ

೧೨ ತಿಮ್ಮಕಕಿನ ಪದಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೩ ಕೆಲವು ಲಾವಣಿಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೪ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೫ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೆರಗಿನ ಕಥೆಗಳು  (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯ

೧೬ ಹಾಡುಂಟೆರೀ ನನನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ (ತಿ್ಪದಿ ಸಂಕಲನ)

೧೭ ಗುಮಟೆಯ ಪದಗಳು (ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೮ ಮುಕ್್ ಮತು್ತ ಹೆೋಲೆಯರ ಪದಗಳು (ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು)

ಗಾ್ರಮಜಿರೀವನ ಕಾರಾಕಾಲಯ ಕುಮಟಾ

೧೯ ಬಾಳ ದಿರೀಪಾವಳಿ (ಕವನ ಸಂಕಲನ)

ವಿವೆರೀಕೆೋರೀದಯ 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 ಬೆಳಿಯಮ್ಮನ ಹಾಡುಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೨೮ ಜನಪದ ಜರೀವನ ಮತು್ತ ಕಲೆ (ಲೆರೀಖನಗಳು)

೨೦ ಗಾಂವಠಿ ಚಿಕ್ತೆಸ್ 

೩೦ ಪಾಕರಸಾಯನ (ಅಡಿಗೆ ಗ್ಂಥ)

ಐ.ಬಿ.ಎಚ್. ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು

೩೧ ಕನಾ್ಷಟಕದ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು 

೩೨ ಕನಾ್ಷಟಕ ಕರಾವಳಿಯ 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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ವಿಶವಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ

೪೩ ಸುಲಭ ಚಿಕ್ತೆಸ್ (ವೆೈದ್ಯಗ್ಂಥ)

ಜ್ಾನಸಾಧನ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ ಹೆಗೆಡೆ, ಕುಮಟಾ/ಸಿದಾದಾಪುರ

೪೪ ಹಕ್ಕಿ ನರಸಣ್ಣ (ಕಥಾ ಸಂಕಲನ)

೪೫ ಸಿದಿ್ದಯರ ಕಥೆಗಳು (ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು)

೪೬ ಕರಾವಳಿಯ 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 

ಜ್ಾನಜೆೋ್ಯರೀತಿ 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 ಹೆರೀಳಿದ ಕಥೆಗಳು 

೭೭ ಪಡುವಣದ ಬೆಡಗು (ವಿದಾ್ವಂಸರ ಉಪನಾ್ಯಸಗಳು)

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

ಕನನಾಡ ಸಂಘ ಕೆರೈಸ್ತ ಕಾಲೆರೀಜು, ಬೆಂಗಳೂರು

೭೯ ಅವರಿವರು ಹೆರೀಳಿದ 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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ಅರಗಂಗೆ

ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿದ್ದನಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದಳು. ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
ಹೆಂಡತಿ ಎದು್ದ ಗಂಡನ ಪಾದಸೆರೀವೆ ಮಾಡಿ, ಬಾಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಒಂದು ದಿನ 
ಗಂಡನು ರಾಜ ಕಚೆರೀರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಂದ ಕೋಡಲೆರೀ ಅವಳು, “ನಮಗೆ ಇಷೆ್ಟಲಾಲಿ ಜಮಿರೀನು... 
ರಾಜ್ಯ ಇದೋ್ದ ಏನು ಫಲ? ಮಕಕಿಳ ಸಂತತಿ ಇಲಲಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು.

ರಾಜನು, ‘‘ನಮಗೆ ಸಂತತಿಯರೀಗ ಇದೆ... ಎಂಟು ವಷ್ಷ ಅಜ್ಾತವಾಸ ಕಳೆಯಬೆರೀಕು; 
ಹದಿನಾಲುಕಿ ವಷ್ಷ ಅರಣ್ಯವಾಸವೆರೀ ಕಳೆಯಬೆರೀಕು. ಅದರ ನಂತರ ಸಂತತಿಯರೀಗ ಇದೆ’’ 
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು.

‘‘ನಾನು ಹೆೋರೀಗುವ ಕೆಲಸಕೆಕಿ (ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾಯ್ಷಕೆಕಿ) ನಿರೀನು ಹೆೋರೀಗುವದಾದರೆ 
ನಾನು ಅರಣ್ಯಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿ್ತರ ಹೆರೀಳಿದನೆಂಬುದಾಯಿತು. 
‘‘ನಿರೀನು ನಡೆಸಿದಂತೆ ಕಚೆರೀರಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಾನು ನಡೆಸುತೆ್ತರೀನೆ. ನಿರೀನು ಹೆೋರೀಗಿ ಬರಲ್ಕೆಕಿ 
ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ’’ ಅಂತ ಅವಳು ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಹರೀಗೆ ಅವನು ತಪಸಿಸ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಂತನು. ಕುಂತ ಕೋಡಲೆರೀ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸಾ್ವಮಿಗಳು, 
ಬಾ್ಹ್ಮಣರು ಎಲಲಿರಿಗೋ ಉರಿ ಉಪಟಳ ಸುರುವಾಯಿತು. ಆ ಕೋಡಲೆರೀ ಬ್ಹ್ಮ-ವಿಷು್ಣ- 
ಮಹೆರೀಶ್ವರರು ಕೆೈಲಾಸಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದರು.

“ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೆರೀಕೆೋರೀ? ಸಾಯಬೆರೀಕೆೋರೀ?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದರು. ಆ 
ಕೋಡಲೆರೀ, ‘‘ನಿರೀವು ಹೆದರಬೆರೀಡಿರಿ... ಧೆೈಯ್ಷಸ್ತರಾಗಿರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟವನುನು 
ದೋರ ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದ ಈಶ್ವರನು, ಗುಹೆಗಾಗಿ ಬಂದನು.

ಅರಸನನುನು ಕರೆದು, ‘‘ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತಪಸುಸ್ ಯರೀಗ್ಯವಲಲಿ. ನಿರೀನು ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗು. 
ಮೋರನೆರೀ ದಿವಸಕೆಕಿ ನಾನು ಬಂದು, ನಿನಗೆ ಸಂತತಿಯರೀಗವನೆನುರೀ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಎಂದು 
ಹೆರೀಳಿದ ಕೋಡಲೆರೀ ಆ ಅರಸನು ಮನೆಗೆ ಬಂದನು.

ರಾಜನು ಕಚೆರೀರಿಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೆರೀಲೆ ಉಳಿಯುತಿ್ತರುವಾಗ-- ಬಾ್ಹ್ಮಣ ವೆರೀಷವನೆನುರೀ 
ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಈಶ್ವರನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಯಾರೆೋರೀ ಬಾ್ಹ್ಮಣರು 
ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದರೆ ಅಂತ ಪಡಿ (ರ್ಕೆಯ ಅಕ್ಕಿ) ತರುವುದರೆೋಳಗೆ ಅಲ್ಲಿಲಲಿ ಅವರು. ಅವಳು 
ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಲ್ದ್ದಳು. ಗಂಡನು ಬಂದು ಕೋಡಲೆರೀ, ‘‘ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತರೀ?’’ ಅಂತ 
ಕೆರೀಳಿದನು. ಆಗ, ‘‘ಮತೆ್ತರೀನಿಲಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಾ್ಹ್ಮಣರು ಬಂದಿದ್ದರು... ರ್ಕೆ 
ತರುವುದರೆೋಳಗೆ ಅವರು ಇಲಲಿ’’ ಅಂದಳು.

‘‘ಅವರು ನನಗೆ ಮೋರು ದಿನಗಳ ವಾಯಿದೆಯನೆನುರೀ ಕೆೋಟಿ್ಟದ್ದರು. ‘ನಿನಗೆ ಹುಡುಗರ 
ಸಂತತಿ ಯರೀಗವನೆನುರೀ ಮೋರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. ನಿರೀನು ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗು’ ಅಂತ 
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ಹೆರೀಳಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ. ನಾನು ನಾಳ  ೆ ಕಚೆರೀರಿಯಿಂದ ಬರುವುದರೆೋಳಗೆ 
ನಿರೀನು ಹರಿವಾಣದೆೋಳಗೆ ಹಾಲು-ಹಣು್ಣಗಳನುನು ಹಾಕ್ ಇಟು್ಟಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು. ನಾನು ಊಟಕೆಕಿ 
ಬಂದು ಕುಂತಾಗ, ನಿರೀನು ಹೆೋಳಿಳುಯ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತುಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾ್ಹ್ಮಣರು 
ಬಂದ ಕೋಡಲೆರೀ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡಬೆರೀಕು. ‘ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದನೆ’ ಅಂತ ಕೆರೀಳುತಾ್ತರೆ 
ಅವರು. ಊಟಕೆಕಿ ಕುಂತಿದಾ್ದರೆ ಅಂದ ಕೋಡಲೆರೀ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕುಳುಳುತಾ್ತರೆ.’’

ಮಾರನೆರೀ ದಿವಸ ರಾಜ ಕಚೆರೀರಿ ಕೆಲಸವನೆನುರೀ ಮುಗಿಸಿ ಊಟಕೆಕಿ ಬಂದಿರುವನು. 
ಹೆಂಡತಿ ಕೆಲಸವನೆನುಲಾಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದಳ .ೆ ಅವನು ಊಟಕೆಕಿ ನಡೆದನು. 
ಊಟವನುನು ಮಾಡಲು ಕುಳಿತ ಕೋಡಲೆರೀ ಬಾ್ಹ್ಮಣನು ಬಂದನು. ಹರಿವಾಣವನುನು ಅವರ 
ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಟು್ಟ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡಿದಳು. ಆಗ, ‘‘ನಿನನು ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದನೆರೀ?’’ ಅಂತ 
ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಊಟಕೆಕಿ ಕುಂತಿದಾ್ದರೆ’’ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಬಾ್ಹ್ಮಣನು ಹಾಲು-
ಸಕಕಿರೆಯನುನು ಸಿ್ವರೀಕಾರ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಗಂಡ ಬಂದನು, “ಎಲೆರೀ ಅರಸಾ... ಮೋರು 
ದಿವಸಗಳೂೆಳಗೆ ನಿನಗೆ ಸಂತತಿ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದನಲಲಿವರೀ? ಸಂತತಿಯನುನು 
ಕೆೋಟೆ್ಟರೀಬಿಟೆ್ಟ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಬಾ್ಹ್ಮಣನು, “ಹುಡುಗ ಹುಟು್ಟತಾ್ತನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹದಿನೆೈದು 
ವಷ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ...” ಅಂದನು. “ನಾವು ಅವನ ಮರಣವನುನು ತಪಿಪಾಸುವುದು ಹೆರೀಗೆ?” ಅಂತ 
ಕೆರೀಳಿದ ಅರಸು.

“ಇದೆರೀ ಊರಿನ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅರಗಂಗೆ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಹಡೆದ 
ಹೆಂಗಸಿದಾ್ದಳ .ೆ ಅವಳ ಆ ಹುಡುಗಿಯನೆನುರೀ ತಂದು ಅವನಿಗೆ ಲಗನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನ 
ಮರಣವನುನು ಅವಳು ತಪಿಪಾಸುತಾ್ತಳ ”ೆ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಬಾ್ಹ್ಮಣನು ಹೆೋರೀದನು.

ಆ ಕೋಡಲೆರೀ ನಾಲುಕಿ ಜನ ಆಳುಗಳನುನು ಅರಗಂಗೆಯನುನು ಅರಸಲು ಅರಸನು 
ಕಳಿಸಿದನು. ಅವರಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸಿಗದೆ, ಅವರು ತಿರುಗಿ ಬಂದು-- ‘‘ಅವಳನುನು 
ಹುಡುಕುವದು ನಮಿ್ಮಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ’’ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.

‘‘ಆದದಾ್ದಗಲ್, ನಾನೆರೀ ಸ್ವತಃ ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಅರಸನು 
ಹೆೋರೀದನು. ‘‘ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಅರಗಂಗೆ ಸಿಕಕಿ ವಿನಾ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲಲಿ’’ ಎಂದು 
ಪಣವನುನು ಮಾಡಿ, ಮನೆಯ ಹೆೋರಗೆ ಬಿದ್ದನು. ಊರನುನು ಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರಗಿನ ರಾಷಟ್ರಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಸೆರೀರಿದನು.

ಸಂಜೆಯ ವೆರೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥಕಟೆ್ಟಯ ಮೆರೀಲೆ ಒರಗಿದನು. ಪೂವ್ಷ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ 
ಒಂದು ಹೆಣು್ಣ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯೋ, ಒಂದು ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿಯೋ ಅದೆರೀ ಮರದ ಮೆರೀಲೆ ಬಂದು 
ಕುಳಿತಿದ್ದವು. ಆ ಹೆಣು್ಣ ಹಕ್ಕಿಯು, “ಗಂಡಸರೆರೀ, ರಾತಿ್ಯನುನು ಕಳೆಯಲ್ಕಾಕಿಗುವುದಿಲಲಿ. 
ಒಂದು ಕತೆ ಹೆರೀಳಿರಿ...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿತು.

‘‘ಕತೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕತೆಯರೀ’’ ಅಂತ ಗಂಡು ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಹೆರೀಳಿತು. 
‘‘ಅದನಾನುದರೋ ಹೆರೀಳಿರಿ...’’
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‘‘ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಅರಗಂಗೆ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣನುನು ಅರಸುವ ಬಗಾಗೆಗಿ ಬಂದು 
ಸಂಜೆಯಾಯಿತೆಂದು ಈ ಕಟೆ್ಟಯ ಮೆರೀಲೆ ಬಂದು ಒರಗಿದಾ್ದನೆ’’ ಅಂತ ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿ 
ಹೆರೀಳಿತು.

“ಅರಗಂಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀದರೆ ಸಿಕಕಿತಾ್ತಳೆ?” ಅಂತ ಹೆಣು್ಣ ಹಕ್ಕಿ ಕೆರೀಳಿತು. ‘ಇದೆರೀ 
ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆಯಿದೆ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಎದು್ದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊರೀರೆ ತೆೋಳೆದು, ದೆರೀವರಿಗೆ 
ನಮಸಾಕಿರವನುನು ಮಾಡಿ, ಅರಸನು ಅಲೆಲಿರೀ ಮೆರೀಲೆ ಪೂವ್ಷ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಬೆೈಲ್ದೆ... 
ಆ ಬಯಲಲೆಲಿರೀ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದ ಕೆೋಡಲೆರೀ, ಆ ಅರಗಂಗೆ ಮನೆಗೆರೀ ಹಾದಿ ಹೆೋರೀಗುತ್ತದೆ. 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀದರೆ ಅರಗಂಗೆ ಸಿಗುತಾ್ತಳ ’ೆ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿತು.

ಅವನು ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಬೆರೀಗನೆ ಎದು್ದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ ತೆೋಳೆದು, ದೆರೀವರಿಗೆ ನಮಸಾಕಿರ 
ಮಾಡಿ ಪೂವ್ಷ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ಅರಗಂಗೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತಕಕಿ 
ವ್ಯವಸೆ್ಥಯನುನು ಮಾಡಿ ಮನಿನುಸಿದರು.

“ಯಾವೂರಾಯಿತು? ಯಾವ ದೆರೀಶವಾಯಿತು? ಯಾತಕೆಕಿ ಬಂದದು್ದ?” ಅಂತ 
ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

“ಅರಗಂಗೆ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದಾ್ದಳ  ೆಅಂತ ಕೆರೀಳಿ ಬಂದೆನು. ಅವಳನುನು 
ನನನು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಲಗನುಮಾಡಿ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು.”

‘‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಗಂಗೆ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯಿರುವುದು ಹೌದು... ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಲಗನು 
ಮಾಡಿಕೆೋಡುತೆ್ತರೀವೆ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿವಸಕೆಕಿ ಲಗನು ಮೋಹೋತ್ಷವನುನು 
ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. ಆಗ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಧಾರೆಯನುನು ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಹುಡುಗನ 
ಪಾ್ಣವು ಹಾರಿಹೆೋರೀಯಿತು. ಆ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ಹದಿನೆೈದು ವಷ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು. ‘ಇನುನು 
ಮಾಡುವುದೆರೀನು? ಹುಡುಗನ ಕೆಲಸ ಹರೀಗಾಯಿತು’ ಅಂತ ತಿಳಿದು, ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ 
ವ್ಯವಸೆ್ಥಯ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದರು. ಹುಡುಗ ತಿರೀರಿಹೆೋರೀದನೆಂದು ಮಸಣಕೆಕಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದರೆ, ‘ಬಾಸಿಂಗವನುನು ಕಳಚಬೆರೀಕು’ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದರು. ಆಗ ಹುಡುಗನ 
ಹೆಂಡತಿ ಅರಗಂಗೆ-- “ಅವರ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಹಾಕ್ದ ವಸತ್ರವನಾನುಗಲ್, ಬಾಸಿಂಗವನಾನುಗಲ್, 
ಯಾವುದನೋನು ತೆಗೆಯಬಾರದು. ತೆಗೆಯುವುದಿದ್ದರೆ ಗಂಡನ ಬೆನಿನುಗೆರೀ ನನನು ಜರೀವವನುನು 
ತೆಗೆದುಬಿಡಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಅವನ ಹೆಣವನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಒಂದು ಗುಡಡುದ ಮೆರೀಲೆ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿದರು. 
ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ, ‘‘ನನನು ಗಂಡ ನನಗೆ ಸಿಕಕಿ ಹೆೋರತು ನಾನು ಮನೆಯನುನು 
ಸೆರೀರುವುದಿಲಲಿ...’’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು ಅರಗಂಗೆ.

ಅರಗಂಗೆ ಉಳಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲೆಲಿರೀ ಒಂದು ಬಿಡಾರವನುನು ಕಟಿ್ಟ, ಒಬ್ಬ ಆಳು 
ಮಗನನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಆ ಆಳು ಕಟಿ್ಟಗೆಯನುನು, ನಿರೀರನುನು 
ತರುವುದು... ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದನು. 
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ಆ ಹುಡುಗನು ಒಂದು ದಿನ ಕಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಹೆೋರೀದಾಗ ಸಂಜೆಯಾಗಿ ಹೆೋರೀಯಿತು.  
ಅವನು ಅಲೆಲಿರೀ ಒಂದು ಆಲದ ಮರಕೆಕಿ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಹೆೋರೆಯನುನು ಚಾಚಿ, ಆಲದ ಮರದ ಮೆರೀಲೆ 
ಕೋತನು.

‘‘ಅಯ್ಯರೀ... ನನನು ತಮ್ಮ ಕಟಿ್ಟಗೆ ತರಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದವನು ಇನೋನು ಬರಲ್ಲಲಿ’’ ಎಂದು 
ಹೆರೀಳಿ ಅರಗಂಗೆ ಬೆೋಬೆ್ಬ ಹಾಕ್ದಳು. ಇತ್ತ ಅವನು ಮರದ ಮೆರೀಲೆ ಕುಳಿತುಕೆೋಂಡಿರುವಾಗ 
ದೆೋಡಡು ದೆೋಡಡು ರಾಕ್ಷಸರೋ, ಯಮನೋ, ಅಗಿನುಯೋ, ವಾಯುವೂ ಮಸಣದಿಂದ ಸ್ವಗ್ಷಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗಲು ಹೆೋರಟಿದ್ದರು.

ಮತೆೋ್ತಂದು ತಾಸಿನ ಮೆರೀಲೆ ಮಸಣದಿಂದ ಒಂದು ಆಕಳು ಬಂತು. “ಇನುನು ಮನೆಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಸೆರೀರಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಹುಡುಗನು ಮರದಿಂದ ಇಳಿದನು. ಆಕಳು ಸ್ವಗ್ಷದ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ ನಿಂತಿತು.

ಈ ಹುಡುಗನು ಒಂದು ಹಂಡಿನ ಒಳಗೆ ಹೆೋಕುಕಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಮದುವೆಯಾಗಿ 
ಬಾಸಿಂಗ ಕಟಿ್ಟಕೆೋಂಡಿದ್ದ ರಾಜನ ಮಗನು ಸ್ವಗ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕರುವನುನು ಬಿಟು್ಟಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರಗೆ ಬಂದನು. ಆಕಳ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಳಿತು, ಒಂದು ಚಂಬು ಹಾಲನುನು ಕರೆದನು. 
ಸ್ವಲಪಾ ಹಾಲನುನು ಕೆಳಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದನು. 

“ನನನು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ನನನುದೆರೀ ಧಾ್ಯನದಲ್ಲಿದಾ್ದರೆಯರೀ? ಅತೆ್ತ-ಮಾವ ನನನುದೆರೀ 
ಧಾ್ಯನದಲ್ಲಿದಾ್ದರೆಯರೀ? ನನನು ಕೆೈ ಹಡಿದಂಥಾ ಅರಗಂಗೆ ನನನುದೆರೀ ಧಾ್ಯನದಲ್ಲಿದಾ್ದಳೆಯರೀ?” 
ಅಂತ ಆಕಳ ಹತಿ್ತರ ಅವನು ಕೆರೀಳಿದನು.

‘‘ಎಲಲಿರೋ ನಿನನುದೆರೀ ಧಾ್ಯನದಲ್ಲಿದಾ್ದರೆ’’ ಅಂತ ಆಕಳು ಹೆರೀಳಿತು. ಕರುವನುನು ಪುನಃ 
ತಕೆೋಕಿಂಡು ಅವನು ಸ್ವಗ್ಷಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದನು. ಇತ್ತ ಈ ಆಳು ಮಗನು ಕಟಿ್ಟಗೆ ಹೆೋರೆಯನುನು 
ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡು ಅಕಕಿನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು.

‘‘ನಿನೆನು ಕಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಹೆೋರೀದವನು ಬರಲೆರೀ ಇಲಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಹಳ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದೆ್ದನು’’ 
ಅಂತ ಅರಗಂಗೆ ಅವನೆೋಡನೆ ಹೆರೀಳಿದಳು. “ನಾನು ರಾತಿ್ಯಾಗಿ ಹೆೋರೀದ್ದರಿಂದ ಅಲೆಲಿರೀ 
ಒಂದು ಆಲದ ಮರವನುನು ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತಿದೆ್ದ. ಬೆಳಗಾದ ಕೋಡಲೆರೀ ಒಂದು ಆಕಳು ಮಸಣದಿಂದ 
ಸ್ವಗ್ಷಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕಾಕಿಗಿ ಹೆೋರಟಿತು. ಆಕಳ ಬೆನುನು ಹತಿ್ತ ನಾನು ಹೆೋರೀಗಿ, ಒಂದು ಹಂಡಿನ 
ಒಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೆೋಂಡಿದೆ್ದನು. ಸ್ವಗ್ಷದಿಂದ ಭಾವನು ಒಂದು ಕರುವನುನು ಹೆೋಡೆದುಕೆೋಂಡು 
ಬಂದು ಒಂದು ಚಂಬು ಹಾಲನುನು ಕರೆದು, ಅಧ್ಷ ಹಾಲನುನು ಚೆಲ್ಲಿದನು. ಚೆಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 
ಹಾಲನುನು ಕುಡಿದು, ‘ನನನು ಅಪಪಾ-ಅವ್ವ, ಅತೆ್ತ-ಮಾವ... ಅಲಲಿದೆ, ನನನು ಕೆೈಹಡಿದ ಅರಗಂಗೆ 
ನನನುದೆರೀ ಧಾ್ಯನದಲ್ಲಿದಾ್ದರೆಯರೀ?’ ಅಂತ ಆಕಳ ಹತ್ತರ ಕೆರೀಳಿದನು. ಆಕಳು, ‘ಎಲಲಿರೋ 
ನಿನನುದೆರೀ ಧಾ್ಯನದಲ್ಲಿದಾ್ದರೆ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿತು. ಆಗ ಅವನು ಕರುವನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು 
ಸ್ವಗ್ಷಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದನು. ನಿರೀನೋ ಬೆರೀಕಾದರೆ ಬಾ... ಭಾವನನುನು ತೆೋರೀರಿಸಿಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” 
ಅಂದನು.
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ಸಂಜೆ ಸಾಧಾರಣ ಐದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟವನುನು ಮುಗಿಸಿ, ಅಕಕಿ-ತಮ್ಮ 
ಇಬ್ಬರೋ ಕೋಡಿ ಮರದ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಸಾಧಾರಣ ಬೆಳಗು ಜಾವಕೆಕಿ ಆಕಳು 
ಸ್ವಗ್ಷಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಲು ಬಂದಿತು್ತ. ಇಬ್ಬರೋ ಅಕಕಿ-ತಮ್ಮ ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದರು. ಆಕಳ 
ಬೆನನು ಹಂದೆ ಹೆೋರೀದರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಸ್ವಗ್ಷದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಡಿನೆೋಳಗೆ ಇವರು 
ಕುಳಿತರು.

ಸ್ವಗ್ಷದಿಂದ ಭಾವನು ಕರುವನುನು ಕಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಹೆೋರಗೆ ಬಂದನು. ಹಾಲನುನು ಕರೆದು, 
ಅಧ್ಷ ಹಾಲನುನು ಚೆಲ್ಲಿ, ‘‘ತಾಯಿ-ತಂದೆ, ಅತೆ್ತ-ಮಾವ, ನನನು ಕೆೈಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಬಂದಂಥಾ 
ಅರಗಂಗೆ ಎಲಲಿರೋ ನನನುದೆರೀ ಧಾ್ಯನದಲ್ಲಿದಾ್ದರೆಯರೀ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು.

ಕೋಡಲೆರೀ ಅರಗಂಗೆ ಗಂಡನನುನು ಕಂಡವಳು, ಅವನನುನು ಹಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಲು 
ಪಾ್ರಂರ್ಸಿದಳು.

‘‘ಎಲಾ ಹೆಂಡತಿಯರೀ... ಮರುಳು ಹುಡುಗಿಯರೀ... ನನನುನುನು ಕ್ಟ್ಟಬೆರೀಡ. ಕ್ಟಿ್ಟದರೆ ನಿರೀನು 
ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದೆ್ದ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೆರೀಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ನಿರೀನು ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಹೋವಿನ 
ಗಿಡಗಳನುನು ನಿರೀನಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೆರೀಕು. ಬಹಳ ಹೋಗಳಾಗಿ ಸುಗಂಧಿಕವಾಗಿರುವ 
ಹೋಗಳ ಪರಿಮಳವು ದಿಗೆ್ದರೀಶಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕೆೈಲಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರನೋ, 
ಪಾವ್ಷತಿಯೋ ವೆೈಭವಸಂಪನನುರಾಗಿ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ, ‘ಈ ಉದಾ್ಯನವನುನು ತಯಾರು 
ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?’ ಅಂತ ಕೆರೀಳುತ್ತ ಈ ಉದಾ್ಯನವನಕೆಕಿ ಬರುತಾ್ತರೆ. ಅವರು ಬರುವ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದಾ್ಯನದ ನಡುಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀನು ಕುಳಳುಬೆರೀಕು.’’ ಇಷು್ಟ ಮಾತನುನು ಹೆರೀಳಿ 
ಅರಗಂಗೆಯ ಗಂಡನು ಸ್ವಗ್ಷಕೆಕಿ ಬಂದನು.

ಅಕಕಿನೋ, ತಮ್ಮನೋ ಕೋಡಿಕೆೋಂಡು ಹಂದೆಯರೀ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ 
ಹೋಗಿಡಗಳನುನು ತಂದು ಬಿಡಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರು. ನೆಟು್ಟ ನಿರೀರನುನು ಹಾಕುತಿ್ತದ್ದರು. 
ಹೋ ಗಿಡಗಳು ಹೋಬಿಡಲು ಪಾ್ರಂರ್ಸಿದವು. ಸುಗಂಧಿಕವಾದ ಹೋಗಳ ಸುವಾಸನೆಯು 
ದೆರೀಶ-ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ ಹಬಿ್ಬ ಕೆೈಲಾಸದವರೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಟಿ್ಟತು.

ಪಾವ್ಷತಿಯು ಗಂಡನ ಹತಿ್ತರ-- ‘‘ಇದು ಏನು ವಿಚಿತ್? ಭೋಲೆೋರೀಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೆೋರೀ 
ನರಮನುಷ್ಯರು ಉದಾ್ಯನವನವನುನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು 
ಹೆೋರೀಗಲೆರೀಬೆರೀಕು’’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು. 

ಕೆೈಲಾಸದಿಂದ ಭೋಲೆೋರೀಕಕೆಕಿ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಉದಾ್ಯನವನಕೆಕಿ ಬಂದು ಮುಟಿ್ಟದರು. 
ಅಲ್ಲಿ ಅರಗಂಗೆಯು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಹೋವಿನ ಗಿಡದ ನಡುವೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಆಗ, “ಇದು 
ಏನು ವಿಚಿತ್! ಗುಡಡುದ ಮೆರೀಲೆ ಇಂಥ ಬೆಣದಲ್ಲಿ ಈ ಉದಾ್ಯನವನವನುನು ತಯಾರು 
ಮಾಡಿರುವರಲಲಿ. ತಯಾರು ಮಾಡಿದವರು ಕೆರೀಳಿದ ವರವನೆನುರೀ ನಾನು ಕೆೋಡುತಿ್ತದೆ್ದ” ಎಂದು 
ಈಶ್ವರನು ಹೆರೀಳಿಬಿಟ್ಟನು.
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ಆಗ ಅರಗಂಗೆಯು, ‘‘ಸಾ್ವಮಿರೀ...’’ ಎಂದು ಈಶ್ವರನ ಪಾದಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ನಮಸಾಕಿರ 
ಮಾಡಿದಳು, ‘‘ನನನು ಗಂಡನನುನು ನನಗೆ ಕೆೋಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಯಾವ ವರವೂ ಬೆರೀಡ 
ಸಾ್ವಮಿರೀ...’ ಅಂದಳು.

ಈಶ್ವರನು, ‘‘ನಿರೀನು ಮತೆ್ತ ಯಾವ ವರವನೆನುರೀ ಕೆರೀಳು. ಇದನುನು ಮಾತ್ ಎತ್ತಬೆರೀಡ...’’ 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. “ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಷು್ಟ 
ಚಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ನನನು ಗಂಡನು ನನನು ಬೆನಿನುಗೆ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಂದ. ಗಂಡನಿಲಲಿದ 
ಮೆರೀಲೆ ಮುಂಡೆಯಾಗಲ್ಲಲಿವೆರೀ ನಾನು ಸಾ್ವಮಿ?” ಎಂದು ತಿಳಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ, ಪಾವ್ಷತಿಯು- 
“ವಲಲಿಭಾ... ಅದು ಒಂದು ಹೌದು. ನನನು ಸಂಗಡ ನಿರೀವಿದ್ದರೆ ನನನು ಚೆಂದ. ಅವಳ ಸಂಗಡ 
ಅವಳ ಗಂಡನಿದ್ದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಚೆಂದ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಈಶ್ವರನು ಪಾವ್ಷತಿಯನುನು, ಅರಗಂಗೆಯನೋನು ಉದಾ್ಯನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಳುರಿಸಿ ಸ್ವಗ್ಷಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀದನು. ಹೆೋರೀಗಿ ಅರಗಂಗೆಯ ಗಂಡನನುನು, ‘‘ಹೆೋರಗೆ ಬಾ...’’ ಎಂದು ಕರೆದನು. 
ಹಂದಿನಿಂದ ಕಮಂಡಲದಿಂದ ನಿರೀರನುನು ಅವನಿಗೆ ಹೆೋಡೆದನು-- ‘ಬಾ... ತನನು ಬೆನಿನುಗೆ’ 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. ಅವನನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಉದಾ್ಯನವನಕೆಕಿ ಬಂದನು.

ಗಂಡನಿಗೆ ನೋರಾ ಒಂದು ವಷ್ಷ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ನೋರು ವಷ್ಷ ಆಯುಷ್ಯವನುನು ಕೆೋಟು್ಟ 
ಕೆೈಲಾಸಕೆಕಿ ಪಾವ್ಷತಿ-ಪರಮೆರೀಶ್ವರರು ಹೆೋರೀದರು. ಅರಗಂಗೆಯೋ, ಗಂಡನೋ, ಆ 
ಹುಡುಗನೋ ಅವರ ಬಿಡಾರದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರು.

ಒಂದು ದಿನ ತಮ್ಮನೆೋಡನೆ, ‘‘ಅಪಪಾನ ಕಡೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಭಾವ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು 
ಹೆರೀಳು’’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ‘‘ತಾಯಿ-ತಂದೆಯರನುನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಾ’’ ಎಂದು 
ಅರಗಂಗೆ ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಅವಳ ತಾಯಿ-ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ‘‘ಭಾವ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ’’ ಅಂತ 
ಅಣ್ಣಂದಿರನೋನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದನು. ಅವರು ಬಂದವರು ಅರಗಂಗೆಯನುನು, ಅವಳ 
ಗಂಡನನೋನು ತಮೊ್ಮಡನೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು.

ಅವನು ಮದುಮಗನ ಅಪಪಾನಿಗೋ, ಅವ್ವನಿಗೋ, ಬಾ್ಹ್ಮಣರಿಗೋ, ಎಲಲಿರಿಗೋ ಸುದಿ್ದ 
ತಿಳಿಸಿ ಅವರ ಹತಿ್ತರ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದನು. “ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ... ಎಲಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ 
ಮಾಡಿ, ಅವನನುನು ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬರಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ಅಪಪಾನೋ, 
ಅವ್ವನೋ ಬಹಳ ಆನಂದಭರಿತರಾದರು. ಬಾ್ಹ್ಮಣರ ಸಮೆರೀತವಾಗಿ ತಾಯಿ-ತಂದೆ, 
ಸೋಯ್ಷ-ಶುಕ್ರಾದಿ ಅರಸನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು; ಬಂದವರು ಮಗನನುನು ಹರಸಿದರು.

ಬಂದವರಿಗೆ ಮನನುಣೆಯನುನು ಮಾಡಿ ಕುಳಿಳುರಿಸಿ, ಆಸರ (ಕುಡಿಯಲು) ಕೆೋಟ್ಟರು. 
ಮಂಟಪವನುನು ರಚಿಸಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ, ಹುಡುಗನಿಗೋ-ಸೆೋಸೆಗೋ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ 
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಳುಸಿ, ಬಾ್ಹ್ಮಣರಿಂದ ಹೆೋರೀಮದ ಕೆಲಸವನುನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಕನೆನು 
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ಕೆೈಧಾರೆ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಮದುಮಗನಿಗೆ ಕೆೋಟ್ಟರು. ಬಂದ ನೆಂಟರಿಗೆ ವಸತ್ರ 
ದಾನವನೋನು, ಭಟ್ಟರಿಗೆ ದುಡಿಡುನ ದಾನವನೋನು ಮಾಡಿದರು. ಮದು-ಮಕಕಿಳಿಗೆ ಕೆೋಡುವಂಥ 
ಬಣ್ಣ-ಬಂಗಾರ ಕೆೋಟ್ಟರು. ಊಟ-ಉಪಚಾರಗಳನುನು ಮುಗಿಸಿದರು.

ಮಗಳ ಕೆೈಯತಿ್ತ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಕೆೋಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಅಪಪಾ-ಅವ್ವ, ಮಗ-
ಸೆೋಸೆ ಇವರನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದು ಸುಖದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನುನು ಆಳುತ್ತ 
ಉಳಿಯುವಂಥವರಾದರು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರರೀ ಗಣಪ ನಾಗು ಗೌಡ, ಪಟ್ಟಣ.

z

ಅರಸನ ಹುಡುಗಿಯ ಪಣ

ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಶದ್ದಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟ ಇದ್ದನು. ನೋರು ಮನೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಕೆಕಿ ನಿರೀಡಿದು್ದ 
ಆಗುತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಒಂದು ಶದೆ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಿದ ಗರ್್ಷಣಿಯಾಗಿದ್ದಳು. 
ದೆೋರೆಗಳ ಹೆಂಡತಿ ಅವನ ಮನೆಯ ಕೆರೆಗೆ ಮೊಕ ತೆೋಳೆಯಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದಳು-- ಭಟ್ಟನ 
ಹೆಂಡತಿಯ ಬಹಳ ದೆೋಡಡು ಹೆೋಟೆ್ಟಯನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಹೆರೀಳಿದಳು.

“ಎಲಾ ಶದ್ದಕ್ಕಿ ಭಟಾ್ಟ... ನಿನನು ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆೋಟೆ್ಟಯಳಗೆ ಮೋರು ಪಟು್ಟ ದೆೋಡಡು 
ಶಶು ಇದಾ್ದನೆ. ಈ ಮಾಣಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ನಿನಿನುಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ 
ಹೆೋರೀದಳು.

ಭಟ್ಟನು ಬಡಗಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು. “ಎಲಾ ಬಡಗಿರೀರಣ್ಣ... ಒಂದು ತೆೋಟಿ್ಟಲ 
ಗೆಯು್ದ ಕೆೋಡು” ಅಂದನು. ಬಡಗಿರಣ್ಣ ಊಟ ಬಿಟು್ಟ; ತೆೋಟಿ್ಟದ್ದ ಕೆಲಸ ಬಿಟು್ಟ ತೆೋಟಲಿ ಗೆಯು್ದ 
ಕೆೋಟ್ಟನು.

ಭಟ್ಟನು ತೆೋಟಿ್ಟಲು ಮಾಡಿದ್ದಕೆಕಿ ತಾಗಿದ ಮಜೋರಿ ರೆೋಕಕಿ ಕೆೋಟು್ಟ, ತೆೋಟಿ್ಟಲ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಬಂದನು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಎಲೆಪಟಿ್ಟ ತಿಂದರು.

ಭಟ್ಟನು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗೆಂಟಿನ ಫಲಗಾಯಿ ಹಡಿದುಕೆೋಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನುನು 
ಕರೆದುಕೆೋಂಡು, ತೆೋಟಿ್ಟಲ ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡು ಆನಂದಡವಿಗೆ ಹೆೋರೀದನು.
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ಅಲ್ಲಿ ಕಂಚ(ಪಂಚ) ಪಾಂಡವರು ಕಡಿದ ಕೆರೆಯರೀರಿಯ ಮೆರೀಲ್ನ ಕಟೆ್ಟಯ ಮೆರೀಲೆ 
ತೆೋಟಿ್ಟಲನಿನುಟ್ಟರು. ಭಟ್ಟನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಡೆವ ಕೆೋರೀಟಲೆ ತೆೋಡಗಿತು.

ಹಡೆವಾಗ ಹಡಿದು ಜೆೋರೀತುಕೆೋಳಳುಲು ನೆಲೆಬಳಿಳು ಕಟು್ಟವುದು ಪದ್ಧತಿ. ‘‘ನೆಲೆಬಳಿಳು ಕಟಿ್ಟ 
ಹೆೋರೀಗಿ...’’ ಅಂದಳು ಹೆಂಡತಿ. ಅವನು ನೆಲೆಬಳಿಳುಯನುನು ಅಶ್ವತ್ಥಮರದ ಟೆೋಂಗೆಗೆ ಕಟಿ್ಟ, 
ಕಟೆ್ಟಯ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೋತನು. ಶಶುವಿನ ಜನನವಾಯಿತು-- ನೋತನ ಮಾಣಿ ಹುಟಿ್ಟದ. 
ಬಾಣಂತಿಯನುನು, ಶಶುವನುನು ಅದೆರೀ ಕೆರೆಯ ನಿರೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿರೀಯಿಸಿ, ಮರದ ಟೆೋಂಗೆಗೆ 
ತೆೋಟಿ್ಟಲು ಕಟಿ್ಟ-- ಶಶುವನುನು ತೆೋಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ, ಎಲೆ ಪಟಿ್ಟಯನುನು ತೆೋಟಿ್ಟಲಲ್ಲಿಟು್ಟ 
ಭಟ್ಟನು ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಗಡ ತಿರುಗಿ ಬಂದನು.

ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮದ ಸೆೋಕ್ಕಿದ ಆನೆಗಳು ಮೆರೀಯುತಿ್ತದ್ದವು. ಭಟ್ಟನೋ, ಅವನ 
ಹೆಂಡತಿಯೋ ಆನೆಗಳನುನು ಕಂಡು ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೆೋರೀದರು.

ಒಂದು ಆನೆ ಕಟೆ್ಟಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದಿತು. ಹೆೋರೀಗಿ ಕಟೆ್ಟ ಹತಿ್ತದ ಕೋಡಲೆ  
ಶಶು ತೆೋಟಿ್ಟಲ್ನ ಒಳಗೆ ಇದು್ದದು ತಿರೀಡಿತು. ‘‘ಮಕಕಿಳು-ಮರಿ ಹೆಚಾಚಾದವರು  
ಶಶುವನುನು ಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದರೆ’’ ಅಂತ ತಿಳಿದು, ಆನೆ ಶಶುವನುನು ನೆಗಿದು (ಎತಿ್ತ) ತನನು 
ಮೊಲೆ ಕೆೋಟಿ್ಟತು.

ಮೊಲೆ ಕೆೋಟು್ಟ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಾಕ್ತು. ತನಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮರಿಗಳನೋನು, ತನನು 
ಜೆೋತೆಯ ಆನೆಗಳನೋನು ಬಿಟು್ಟ ಶಶುವನುನು ಸಾಕ್ತು.

ಶಶು ದೆೋಡಡುದಾಯಿತು. ಮಾಣಿಯನುನು ಊರ ಮೊಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟು್ಟಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು ಎಂದು 
ಬೆನನು ಮೆರೀಲ್ಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಬಂತು. ಮಾಣಿ ಒಂತಟಿ (ಒಮೆ್ಮ) ಮರಕೆಕಿ ಹಾರುತಿ್ತದ್ದನು, 
ಒಮೆ್ಮ ಆನೆಯ ಬೆನನು ಮೆರೀಲೆ ಹಾರುತಿ್ತದ್ದನು. ಆನೆ ಕೆರೀರಿಯ ಬಳಿ ಬಂತು. ಮಾಣಿ ಬೆನನು 
ಮೆರೀಲ್ರಲ್ಲಲಿ! ‘ಬಿದ್ದನೆೋರೀ ಎನೆೋರೀ...’ ಅಂತ ಅದೆರೀ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತೆ್ತ ಹೆೋರೀಯಿತು. ಬೆನುನು 
ಹಾರಿ ಮರದ ಮೆರೀಲೆ ಹುಡುಗ ಕೋತಿದ್ದನು. ಹುಡುಗ ಆನೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೆೋಳಳುಲ್ಲಲಿ.

ತಿರುಗಿ ಅದೆರೀ ಕಟೆ್ಟಗೆ ಹೆೋರೀದ ಆನೆ, ‘‘ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹಸಿವೆಯೋ ಆಗಬಾರದು... ಅಸಿ್ 
(ನಿರೀರಡಿಕೆ)ಯೋ ಆಗಬಾರದು... ಊರ ಮೊಗಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಸೆರೀರಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಹರಕೆ ಕಟಿ್ಟ 
ಹೆೋರೀಯಿತು.

ಅದೆರೀ ಕಟೆ್ಟಯ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಅರಸುತನವಿತು್ತ. ಅರಸನ ಹುಡುಗಿ ಮಿಂದು  
(ರುತುವಾಗಿ) ಏಳು ದಿವಸ್ ಕಳೆದಿದ್ದವು. ಅವಳು-- ‘ಆನೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದವನನೆನುರೀ 
ಲಗಾನುವಾಗಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಪಣಕಟಿ್ಟ, ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಇದ್ದಳು.

ಅರಸನು ಪ್ಧಾನಿಗೆ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದನು. ‘‘ಆನೆಯ ಹಾಲನುನು ಕುಡಿದವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೋ 
ತಪಾಸ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬರಬೆರೀಕು. ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ, ನಿನನು ತಲೆ ಹೆೋಡೆವ ಹುಕುಕಿಂ ಕೆೋಡುವೆ’’ 
ಅಂದನು.
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ಪ್ಧಾನಿಯು ಆನೆ ಹಾಲನುನು ಕುಡಿದವನನುನು ಅರಸಲು ಹೆೋರಟು ಹೆೋರೀದನು. ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಹುಡುಕ್ದರೋ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ; ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ದ ಜೆೋರೀಡು ಸವೆದು ಸೆೋಪಾಪಾದರೋ 
‘ಆನೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದವನನುನು ಕಂಡೆ...’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದವರೆರೀ ಇರಲ್ಲಲಿ.

‘ಅರಸು ತಲೆ ಹೆೋಡೆಸುವ ಹುಕುಂ ಕೆೋಟ್ಟರೋ ಕೆೋಡಲ್’ ಎಂದು ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಲು 
ಬಂದನು.

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆಯಿತು್ತ. ಕೆರೆಎರಿಯ ಮೆರೀಲೆ ಮರ... ಮರದ ಮೆರೀಲೆ ಆನೆಯ 
ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಹುಡುಗ ಕೋತಿದ್ದನು.

ಪ್ಧಾನಿ ಮೊಕ ತೆೋಳೆಯಬೆರೀಕೆಂದು ಅದೆರೀ ಕೆರೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು.

ಮೊಕ ತೆೋಳೆಯುವಾಗ ಮರದ ಮೆರೀಲ್ದ್ದ ಹುಡುಗ ಪ್ಧಾನಿಯ ಬೆನನು ಮೆರೀಲೆ 
ಎಂಜಲನುನು ಉಗಿದುಬಿಟ್ಟನು. ಪ್ಧಾನಿ ಮೆರೀಲೆ ನೆೋರೀಡಿದನು. ಮೋರು ಜನರಷು್ಟ ಮೆೈಕಟು್ಟ 
ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಹುಡುಗನನುನು ನೆೋರೀಡಿ, ‘‘ನಿರೀನು ಆನೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದವನೆೋರೀ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. 
ಹುಡುಗ, ‘‘ಹೌದು...” ಅಂದನು.

“ತಮಾ್ಮ... ಮರ ಇಳಿದು ಬಾ. ಕೆಳಗಿನ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರ ಹುಡುಗಿ, ‘ಆನೆಹಾಲು 
ಕುಡಿದವನನೆನುರೀ ಲಗನುವಾಗುವೆ’ ಅಂತ ಪಣ ಇಟು್ಟ ಕೋತಿದಾ್ದಳ .ೆ ‘ಅಧ್ಷರಾಜ್ಯ ಉಂಬಳಿ 
ಬರೆದುಕೆೋಟು್ಟ ಹುಡುಗಿಯ ಲಗನು ಮಾಡಿಕೆೋಡುವೆ...’ ಅಂತ ಅರಸರು ಕಾದುಕೆೋಂಡಿದಾ್ದರೆ. 
ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಬಾ” ಅಂದನು. ಆಗ ಹುಡುಗ ಇಳಿದು ಬಂದನು.

ಅವನನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ‘‘ನಿರೀನು ಆನೆಯ ಹಾಲು 
ಕುಡಿದವನೆೋರೀ? ಹೌದೆೋರೀ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. “ಹೌದು...” ಅಂದನು ಹುಡುಗ.

‘‘ಆನಂದಡವಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಬೆಳೆದಿದೆ್ದರೀನೆ” ಅಂದನು. ಮದುವೆಯ 
ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ಮಂಗಳವಾರ ಮದುವೆ ನಿಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟರು. ಕೆರೀಳದ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಓಲೆ ಬರೆದು, 
ಕೆರೀಳುವ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಡಂಗುರ ಸಾರಿದರು... ಮದುವೆಯಾಯಿತು.

ಗಂಡನನೋನು, ಹೆಂಡತಿಯನೋನು ಹಗಲು-ರಾತಿ್ ಕೆೋರೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ ಇಟ್ಟರು. ಆನೆ 
ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಹುಡುಗ ಎದು್ದ ಹೆೋರೀಗಲು ಪ್ಯತನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಡತಿ ತಡೆಯುತಿ್ತದ್ದಳು.

ಮಲಗಿದವನು ಮತೆ್ತ ಎದ್ದನು. “ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತರೀರಿ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದಳು.

‘‘ಮೆೈನಿರೀರಿಗೆ (ಮೋತ್ ಮಾಡಲು) ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಮೆತಿ್ತನ ಕೆೋರೀಣೆಯ ಕ್ಡಕ್ಯ ಒಂದು 
ಗೋಟ ಕ್ತ್ತಳು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೆರೀ ಕ್ಟಕ್ಯಲ್ಲಿ ಮೆೈನಿರೀರನುನು ಹಾರಿಸಿ ಬಿಟು್ಟ ಮಲಗಿಕೆೋಂಡನು. 
ಅವಳಿಗೆ ನಿದೆ್ ಬಂತು.

ಆಗ ಎದು್ದ, ಕ್ಡಕ್ಯ ಕಂಡಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ತಾನು ಕೋತುಕೆೋಳುಳುತಿ್ತದ್ದ ಮರಕೆಕಿ ಬಂದು 
ಕೋತನು.
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ಬೆಳಗು ಮುನನು ಅತೆ್ತ ಕಂಚಿನ ಚಂಬಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀರನುನು ತಂದಳು. ಮೆತಿ್ತಗೆ ಬಂದು 
ನೆೋರೀಡಿದಾಗ ಅಳಿಯ ಇರಲ್ಲಲಿ.

“ಆನೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದವ ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದನೆೋರೀ, ಯಾವ ಊರೆೋರೀ? ಯಾವ ದೆರೀಶದವನೆೋರೀ?” 
ಎಂದು ಮರುಗಿದಳು.

ಮಗಳು, ‘‘ಮರುಗಬೆರೀಡ... ನಾಳ  ೆಬೆಳಗಾಗ ಕರೆತಂದು ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಅಂದಳು.

ಮರುದಿನ ರಾತಿ್- ‘‘ಎಲ್ಲಿದಿ್ದರೀರಿ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದಳು. ‘‘ನೋಲನುನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಿ. ನಾನು 
ಬರುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಅಂತ ಪಾ್ಥ್ಷನೆ ಮಾಡಿದಳು.

ನೋಲನುನು ಬಿಟ್ಟನು. ನೋಲನುನು ಗೆೋರೀತು (ಜೆೋರೀತುಹಾಕ್) ಕೆೋಂಡು ಮರಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದಳು. 
“ಹರೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೆೋರೀಗುವುದು ಯರೀಗ್ಯವಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಅತೆ್ತ-ಮಾವ ಮರುಗುತಾ್ತರೆ” ಅಂತ 
ಹೆರೀಳಿ ಕರೆತಂದು, ತನನು ಬಳಿ ಹಮಿ್ಮಸಿ(ಮಲಗಿಸಿ)ಕೆೋಂಡಳು.

ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನೋ, ಮತೆೋ್ತಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯೋ ತಿರೀರಿಹೆೋರೀದರು. 
ಇವರೆರೀ ರಾಜ-ರಾಣಿಯರಾದರು.

ಇವರು ಸಂತೆೋರೀಷದಿಂದ ಇರುತಿ್ತರುವಾಗ ಶದ್ದಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟನೋ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೋ 
ಬೆರೀಡುತ್ತ ಬಂದರು.

ರ್ಕೆ ತಂದವಳು ಅವರನುನು ನೆೋರೀಡಿ, ಗಂಡನ ಹತಿ್ತರ- ‘‘ಹೆೋರಗೆ ಬನಿನು... ಇದೆೋಂದು 
ಚೆೋರೀದ್ಯ ನೆೋರೀಡಿ. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆಯರೀ ಕಾಣುತಾ್ತರೆ’’ ಅಂದಳು.

ಒಳಗಿನಿಂದ ಆನೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದವ ಬಂದನು. ಭಟ್ಟನು, “ಈತ ನನನು ಮಗ... 
ಶಶುವಾಗಿದಾ್ದಗ ಆನಂದಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದಿದೆ್ದ” ಅಂದನು. ಹುಡುಗ, ‘ಇವರೆರೀ ನನನು 
ತಂದೆ-ತಾಯಿ’ ಅಂತ ತಿಳಿದನು. ಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿ್ತರ, ‘‘ಇವರೆರೀ ನಿನನು ಅತೆ್ತ-ಮಾವ. 
ಚೆನಾನುಗಿ ನೆೋರೀಡಿಕೆೋರೀ...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು:  ದಿ. ಪುಟು್ಟ ನಾಗು ಗೌಡ, ದುಗೋಗೆರು, ತಾ. ಹೆೋನಾನುವರ.

z



ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   27 

ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ

ಒಂದಾನೆೋಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟನು ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ (ಭಡತಿ) ಇದ್ದರು. ಭಟ್ಟನು 
ಸತ್ಯವಂತನೋ, ನಿಷಾಠಾವಂತನಾಗಿಯೋ ಇದ್ದನು. ಪಾ್ತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಾದಿನಾ ಅವನ 
ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಿರೀದಿಯ ಪಕಕಿದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಶ್ವತ್ಥಕಟೆ್ಟಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ-- ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣನನುನು 
ಭಕ್್ತಯಿಂದ ಪಾ್ಥಿ್ಷಸಿ, ಪ್ದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದನು.

ಭಡತಿಯೋ ನಿಷಾಠಾವಂತೆ. ಆದರೆ, ಅವಳಿಗೆ ಹಣದಾಸೆ. ಭಟ್ಟ ಬಡವ. ತಾನು ಬಡವನ 
ಹೆಂಡತಿಯಂದು ಅವಳಿಗೆ ಭಟ್ಟನ ಮೆರೀಲೆ ಬೆರೀಸರ.

ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬಳ ರೆೀ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಭಟ್ಟನು ಅವಳನುನು ದೋರದ ಊರಿಗೆ ಮದುವೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅವನ ಅಳಿಯನ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ.

ಭಟ್ಟನಿಗೆ ಕಾಶರೀಯಾತೆ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೆರೀಕೆಂದು ಮನಸಾಸ್ಯಿತು. ಆದರೆ, ಸಾಕಷು್ಟ 
ಹಣವಿರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಊರಿನ ರಾಜಕುಮಾರನ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ-- ತನಗೆ ಕಾಶರೀಯಾತೆ್ಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಬರುವುದಕೆಕಿ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೆರೀಕೆಂದು ಪಾ್ಥಿ್ಷಸಿದನು.

ರಾಜಕುಮಾರನು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷು್ಟ ಹಣವನುನು ಕೆೋಡಬೆರೀಕೆಂದು ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಿಕೆೋಂಡನು. ಅವನಿಗೆ ಭಟ್ಟನ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಣು್ಣ, ಮೋಗು ಮಾಟಾಗಿದು್ದದರಿಂದ 
ಅವಳ ಮೆರೀಲೆ ಮೊರೀಹವುಂಟಾಗಿತು್ತ. ಭಟ್ಟನನುನು ಪರಸ್ಥಳಕೆಕಿ ಕಳಿಸಿದರೆ, ತನನು 
ಕಾಯ್ಷಸಿದಿ್ಧಯಾದಂತೆಯರೀ ಎಂದು ಅವನ ಮನಸುಸ್ ಎಣಿಕೆ ಹಾಕ್ತು. ಆದರೆ, ಕೋಡಲೆರೀ 
ಮತೆೋ್ತಂದು ವಿಚಾರವೂ ಅವನ ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ‘ಭಟ್ಟನು ಕಾಶಗೆ ಹೆೋರೀದವನು 
ಮರಳಿ ಬಾರದೆ ಅಲ್ಲಿಯರೀ ಇರುವುದಾದರೆ ನನನು ಕಾಯ್ಷ ರೋಪಾಯಿಗೆ ಹದಿನಾರಾಣಿ  
ಆದ ಹಾಗೆ, ಭಟ್ಟನ ಹೆಂಡತಿ ಊಟಕೆಕಿ ಗತಿಯಿಲಲಿದೆ ನನಗೆ ಶರಣು ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. 
‘ಕಾಂಚನೆರೀನ ಕಾಯ್ಷಸಿದಿ್ಧ’ ಎಂಬಂತೆ ಎರಡೋ ಕಾಯ್ಷ ಆಗಬೆರೀಕು. ಭಟ್ಟನು ಕಾಶಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಲು ಸಾಲುವಷೆ್ಟರೀ ಹಣ ಕೆೋಟ್ಟರಾಯಿತು’ ಎಂದು, ಭಟ್ಟನು ಕೆರೀಳಿದಷು್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ 
ಅಧ್ಷ ಹಣವನುನು ಕೆೋಡುವುದಕೆಕಿ ಒಪಿಪಾದನು. ನಂತರ ಭಟ್ಟನು ಮರಳಿ ಬರುವ ಸಮಯಕೆಕಿ 
ಕಾಗದ ಬರೆದರೆ... ಮತೆ್ತ ಹಣವನುನು ಕೆೋಡುವೆನೆಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ಭಟ್ಟನು, ‘ಇದು 
ಒಂದು ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೋಲ...’ ಎಂದು ತಿಳಿದು ರಾಜಕುಮಾರನಿಂದ ಹಣವನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅಳಿಯನಿಗೋ, ಮಗಳಿಗೋ ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಿ, ಅವರು 
ಬಂದ ಮೆರೀಲೆ ಅವರನುನು ನಾಲುಕಿ ದಿನ ಉಳಿಸಿಕೆೋಂಡಿದು್ದ, ನಂತರ ಕಾಶಗೆ ಹೆೋರೀಗಲು 
ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದನು. ಹೆೋರಡುವ ದಿನ ಪಾ್ತಃಕಾಲ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣನನುನು ಪ್ದಕ್ಷಿಣೆ 
ಮಾಡಿ, ‘‘ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಬ್ಬಳ ರೆೀ... ಅವಳ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನಿನನುದು’’ 
ಎಂದು ಪಾ್ಥ್ಷನೆ ಮಾಡಿ ಹೆೋರಟನು. 
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ಅಳಿಯ-ಮಗಳು ಮತೆ್ತರಡು ದಿನವಿದು್ದ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಅವರು ಹೆೋರೀದುದನುನು 
ತಿಳಿದು ರಾಜಕುಮಾರನ ಸವಾರಿಯು ಆ ದಿನ ರಾತಿ್ಯರೀ ಭಟ್ಟನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿತು. 
ಭಟ್ಟನ ಮನೆ-- ಸಣ್ಣ ಮನೆ... ಜಗುಲ್, ಅಡಿಗೆ ಕೆೋರೀಣೆ, ದೆರೀವರ ಕೆೋರೀಣೆ ಇಷೆ್ಟರೀ ಇದ್ದವು. 
ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದ ಬಚಚಾಲು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿತು್ತ. ರಾಜಕುಮಾರನು ಅಡಿಗೆ ಕೆೋರೀಣೆಯ 
ಕ್ಟಕ್ಯಿಂದ ಪಿರೀತಾಂಬರದ ಸಿರೀರೆಯನುನು ಒಳಗೆ ಚಲ್ಲಿ, ಹತಿ್ತಲ ಬಾಗಿಲನುನು- ‘ಕಟಕಟೆ’ 
ಎಂದು ಬಡಿದನು.

ಭಟ್ಟನ ಹೆಂಡತಿಯು ಶಬ್ದಕೆರೀಳಿ ಎಚಚಾತು್ತ ದಿರೀಪ ಹಚಿಚಾಕೆೋಂಡು ಪಿರೀತಾಂಬರವನುನು 
ಕೆೈಗೆತಿ್ತಕೆೋಂಡಳು. ಬಾಗಿಲನ ‘ಕಟಕಟ...’ ಶಬ್ದ ಕೆರೀಳಿದಳು. ‘ಯಾರೋ ಕಳಳುರಲಲಿ...’ ಎಂದು 
ಅಥ್ಷವಾಯಿತು. ಯಾರೆಂದು ಕ್ಟಕ್ಯಲ್ಲಿ ನೆೋರೀಡಿ, ರಾಜಕುಮಾರನ ಗುರುತು ಹಡಿದಳು.

ರಾಜಕುಮಾರ ಅವಳಿಗಿಂತ ಐದು ವಷ್ಷ ಕ್ರಿಯ. ಆದರೆ, ಗಂಡನು ಊರನುನು 
ಬಿಟು್ಟಹೆೋರೀದ ಮೆರೀಲೆ ತನನು ಚರಿತಾಥ್ಷಕೆಕಿ ಯಾರ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗ 
ಬೆರೀಕಾಯಿತೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತಿ್ತದ್ದ ಅವಳಿಗೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯರೀ ದೆೋರೆತಂತೆ ಅನಿಸಿತು. 
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಳು. ರಾಜಕುಮಾರನು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡನು. 
ಭಡತಿಯು ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಮಣಿ ನಿರೀಡಿದಳು.

“ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರಿ...’’ ಎಂದಳು. “ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷಿ್ಮಿ ನಿರೀನು... 
ಈ ಪಿರೀತಾಂಬರವನುನುಟು್ಟ ಕೆೋಂಡರೆ ಸಾಕ್ಷತ್ ಲಕ್ಷಿ್ಮಿಯ ಹಾಗೆಯರೀ ಕಾಣವೆ. ಇದನುನು 
ಉಟು್ಟಕೆೋಂಡೆರೀ ನನಗೆ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡು” ಎಂದನು. ಅವಳು ಪಿರೀತಾಂಬರವನುನು 
ಉಡಲು ಮುಂದಾದಳು. ಬಾಗಿಲು ಮತೆ್ತ ಶಬ್ದವಾಯಿತು. ಈ ಸಲ ಮುಂದಿನ ಜಗುಲ್ಯ 
ಬಾಗಿಲ್ನ ಶಬ್ದ. “ಅತೆ್ತಯವರೆರೀ... ಅತೆ್ತಯವರೆರೀ...’’ ಎಂಬ ಕೋಗು ಕೆರೀಳಿ, ‘ಅಳಿಯ 
ಬಂದ... ಕೆಲಸ ಕೆಟಿ್ಟತು’ ಎಂದುಕೆೋಂಡು, ‘‘ನಾರಾಯಣನೆರೀನೆೋರೀ? ಈ ರಾತೆ್ಗೆಟು್ಟ 
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆಯರೀ?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಜ್ೆ ಮಾಡಿ, ಅರಸನ ಮಗನನುನು 
ಹಾಸಿಗೆಯ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿದಳು. “ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆ, ಎಲಾಲಿ ಹೆರೀಳುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು 
ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಸಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ. ‘‘ಅತೆ್ತರೀ... ಮಾವನು ‘ಹಸೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಾ...’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ 
ಕಳಿಸಿದಾ್ದನೆ. ರಾತೆೋ್ರೀರಾತಿ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಲ್ಪಾಸಬೆರೀಕು. ಕಲುಲಿ ಹೆೋತ್ತಷು್ಟ ಭಾರ ಈ 
ಹಾಸಿಗೆ...” ಎಂದು, ಹಾಗೆರೀ ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುವಾಗ-- ರಾಜಕುಮಾರನು ಹೆರೀಗೆೋರೀ 
ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಉರುಳಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಮೆರೀಲೆ ಬಿದು್ದ ಪೆಟಾ್ಟದರೋ ಕತ್ತಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೆೋರೀದನು.

ಮತೆ್ತ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಮೆರೀಲೆ ರಾಜಕುಮಾರನು ಬಂದ. ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಬದಾಮು 
ಹಾಲನುನು ಕೆೈಯಾರೆ ನಿರೀಡುತಿ್ತದ್ದ ಹೆೋತಿ್ತನಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ್ನ ದನಿಯಾಯಿತು. “ಅತೆ್ತರೀ... 
ಅತೆ್ತರೀ...” ‘‘ರಾತಿ್ಯಲ್ಲಿ ಬರಬೆರೀಡ ಎಂದಿದೆ್ದನಲೆೋಲಿರೀ? ನಾರಾಯಣ...’’ ಅತೆ್ತಯಂದಳು. 
ರಾಜಕುಮಾರನನುನು ಕೆೋಳಗ ತಪೆಪಾರೀಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ್ಸಿ, ಅದರ ಮೆರೀಲೆ ಮತೆೋ್ತಂದು 
ಪಾತೆ್ಯನುನು ಮುಚಿಚಾದಳು.
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ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಳು, “ಮಾವ ಕೆೋಳಗ ತಪೆಪಾರೀಲ್ಯನುನು ಮರೆತುಹೆೋರೀಗಿದ್ದನು. 
ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ಅಂತ ಬೆರೀರೆ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದದು್ದ ಅವಶ್ಯ ಬೆರೀಕಂತೆ. ಅದರಿಂದ 
‘ರಾತೆೋ್ರೀರಾತಿ್ ಹೆೋರೀಗಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಬಾ...’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು’’ ಎಂದು ಕೆೋಳಗ 
ತಪೆಪಾರೀಲ್ಯನುನು ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದನು.

ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಲುಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಪೆಪಾರೀಲ್ಯನುನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕಲು, ರಾಜಕುಮಾರನು 
ಬಿದ್ದನು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಿದ್ದರೆ-- ಒಂದು ಕಲೋಲಿ ಸಿಕಕಿದ ಹಾಗೆ ಓಡಿಹೆೋರೀದನು.

ಆಮೆರೀಲೆ ಬಿಸಿನಿರೀರು ಕಾಯಿಸಿ, ತೆೈಲ ಹಚಿಚಾಕೆೋಂಡು, ಬಿಸಿನಿರೀರು ಮಿಂದು ನೆೋರೀವನುನು 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಭಟ್ಟನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೊರೀಹ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಎರಡು 
ಮೋರು ದಿನ ರಾತಿ್ ನಾರಾಯಣನೋ ಬರಲ್ಲಲಿವೆಂಬ ವತ್ಷಮಾನವನುನು ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡು, 
ಮಾರನೆಯ ದಿನ ರಾತಿ್ ರಾಜಕುಮಾರನು ಮತೆ್ತ ಬಂದನು. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು 
ಹಾಲು ಕುಡಿವಾಗ ಮತೆ್ತ ಕದ ತಟಿ್ಟದ ಶಬ್ದವಾಯಿತು. 

“ನಾರಾಯಣ, ಇನುನು ರಾತಿ್ ಬರಬೆರೀಡ, ಹಗಲ್ಗೆರೀ ಬಾ...” ಎಂದಳು ಅತೆ್ತ. “ಹಗಲ್ಗೆ 
ಅರಮನೆಗೆ ನಿರೀರು ಹೆೋರಬೆರೀಕು, ರಾತಿ್ಗೆ ಹೆೋರತು ಪುರಸತಾ್ತಗದು...” ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 
ಕಂಬಳಿಯಳಗೆ ತನನು ಗೆಣಿಯನನುನು ಅಡಗಿಸಿಟು್ಟ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಳು. 

“‘ದೆರೀವಕಾಯ್ಷಕೆಕಿ ತಂದ ಕಂಬಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲೆಲಿರೀ ಇದೆ. ಬೆರೀರೆ ಮನೆಯದು... 
ಅವರಿಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಮಾವ ಹೆರೀಳಿದಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಕೋಡಲೆರೀ ಕಂಬಳಿ ಸಮೆರೀತ 
ರಾಜಕುಮಾರನನುನು ಹೆೋತು್ತ ನಡೆದನು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ನೆರಳಿನ ಕತ್ತಲೆಯ 
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿಯಿಂದ ಉಳುಚಿಕೆೋಂಡು ರಾಜಕುಮಾರನು ಬಿದು್ದ, ಪೆಟಾ್ಟದರೋ ತಟ್ಟನೆ 
ಓಡಿ ಹೆೋರೀದನು.

ಆ ಮರುದಿನ ಭಟ್ಟನು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದನು. ಅವನು ಬಂದು ಮುಟು್ಟವುದರೆೋಳಗೆ 
ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣನು ಬಂದನು. “ನಾನು ಬಂದ ಸುದಿ್ದಯನುನು ಯಾರು ನಿನಗೆ ಹೆರೀಳಿದರೆೋರೀ 
ನಾರಾಯಣ? ಕಾಗೆ ಕಾಲ್ಗೆ ಚಿರೀಟಿ ಬರೆದದು್ದ ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಟಿ್ಟತೆೋರೀ?’’ ಎಂದು ಭಟ್ಟ 
ನಗೆಯಾಡಿದನು. ಆಗ ನಾರಾಯಣನು, ‘‘ಮನೆಗೆ ಸಾಮಾನಿಗೆಂತಾ ಪೆರೀಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದ, 
ನಿರೀವು ಬಂದ ವತ್ಷಮಾನವಾಯಿತು. ಬಂದು ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣವೆಂತ ಬಂದೆ. ಹೆೋತಾ್ತಯಿತು... 
ದೆರೀವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೆರೀಕು. ಹೆೋರಟೆ...’’ ಎಂದು ಹೆೋರಟುಬಿಟ್ಟನು. ‘‘ನಾರಾಯಣ... 
ತಡೆ ನಿಲುಲಿ... ನಾನು ಕಾಶರೀಸಮಾರಾಧನೆ ಸಂತಪ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೆರೀಕು ಹೆಂಡತಿಯನುನು 
ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ನಿರೀನು ಅವಶ್ಯ ಬರಬೆರೀಕು’’ ಎಂದನು.

‘‘ಮಾವ... ನಿರೀವು ಯಾವ ದಿನ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಬಿಡಿ. ಇದೆರೀ ಕರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು 
ಹೆಂಡತಿ-ಗಂಡ, ಮಗಳು-ಅಳಿಯ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತೆ್ತರೀವೆ” ಎಂದನು. ಭಟ್ಟನು, 
‘‘ನಾಳಿನ ಬಿಳಿ ಬುಧವಾರ ಇಡುತೆ್ತರೀನೆ...’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಲು-- ನಾರಾಯಣನು, ‘‘ಹೋಂ 
ಬಂದರಾಯಿತು’’ ಎಂದು ಹೆೋರಟನು.
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ಭಟ್ಟನ ಸಾಮಾನು, ಸರಂಜಾಮು ಬಂದವು. ನೋರಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಮಂತ್ಣ 
ಕೆೋಟಿ್ಟದ್ದನು. ಸಾಲ ಕೆೋಟಿ್ಟದ್ದ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ವಿಶೆರೀಷ ಆಮಂತ್ಣವಿತು್ತ. 
ಅರಮನೆಯವರನೋನು ಆಮಂತಿ್ಸಿದ್ದನು.

ಬಿಳಿ ಬುಧವಾರ ತಾಸು ಹೆೋತೆ್ತರೀರುವುದರೆೋಳಗೆರೀ ನಾರಾಯಣ ಬಂದು ಕೆಲಸಕೆಕಿ 
ಟೆೋಂಕ ಕಟಿ್ಟದನು. ‘‘ಹೆಂಡತಿ-ಮಕಕಿಳನೆನುರೀಕೆ ಕರೆತರಲ್ಲಲಿ?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದ ಅತೆ್ತ-
ಮಾವಂದಿರಿಗೆ, ‘‘ಅವರಿಗೆ ಹುಶಾರಿಲಲಿ... ಮಕಕಿಳನುನು ಬಿಟು್ಟ ತಾಯಿ ಬರುವ ಹಾಗಿಲಲಿ. 
ಇನೆೋನುಂದು ದಿನ ಮನೆ ಸಮಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಮಗಳು–ಅಳಿಯನನುನು ಕರೆದರಾಯಿತು’’ 
ಎಂದು ನಾರಾಯಣನು ನಗೆಯಾಡಿದನು.

ಮಧಾ್ಯಹನು ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ, ಊಟದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಗಳನುನು ಹಾಕ್ದರು. 
ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಬೆಳಿಳು ತಾಟು ಹಾಕ್ ಒಂದೆಡೆ ಕೋಡಿ್ಸಿದ್ದರು. ನಾರಾಯಣನು ಅಭಗಾರ 
(ತುಪಪಾದ) ಪಾತೆ್ ಹಡಿದು ಹೆೋರಟನು. ತುಪಪಾದ ಅರ್ಗಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಹೆೋರೀದನು ಅಳಿಯ. 
ಆಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಳಿಗೆಯನುನು ಬಡಿಸಿದರು. ಮತೆ್ತ ಹೆೋರೀಳಿಗೆಗಳ ಮೆರೀಲೆ ತುಪಪಾದ ಅರ್ಷೆರೀಕ 
ಮಾಡುತಾ್ತ ಬಂದನು ನಾರಾಯಣ. ರಾಜಕುಮಾರನ ತಾಟಿನ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗುವುದರೆೋಳಗೆ 
ತುಪಪಾ ಖಚಾ್ಷಯಿತು. ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ ಸಣ್ಣ ದನಿಯಿಂದ, “ಆ ದಿವಸ ಕೆೋಳಗ 
ತಪೆಪಾರೀಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ನಿರೀನೆರೀಯರೀ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಲು- “ಊಹೋಂ...” ಎಂದು 
ರಾಜಕುಮಾರನು ತಲೆಯಲಾಲಿಡಿಸಿದನು. ಹಾಗೆಯರೀ ಮರಳಿದನು. ‘‘ನಾರಾಯಣ... 
ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ತುಪಪಾ ಬಡಿಸು’’ ಎಂದು ಭಡತಿ ಹೆರೀಳಿದಳು. “ಅವನು ಬೆರೀಡ ಎನುನುತಾ್ತನೆ” 
ಎಂದನು. ಭಡತಿ, “ಮತೆೋ್ತಮೆ್ಮ ಕೆರೀಳಿ ನೆೋರೀಡು” ಅಂದಳು. “ತುಪಪಾ ಖಚಾ್ಷಗಿದೆ” ಎಂದು 
ಅತೆ್ತಯ ಹತ್ತರ ಮತ್ತಷು್ಟ ತುಪಪಾ ತುಂಬಿಸಿಕೆೋಂಡು ಬಂದು, ಹತಿ್ತರದಿಂದ ಪಿಸು ಮಾತಾಡಿ- 
“ಆ ದಿವಸ ಹಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯ ಹಾಗೆ ಹೆೋಕಕಿವನು ನಿರೀನೆರೀಯರೀ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಲು 
ರಾಜಕುಮಾರನು ಆಗಲೋ, “ಊಹೋಂ” ಎಂದು ತಲೆಯಲಾಲಿಡಿಸಿದನು. ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ 
“ತುಪಪಾದ ಮೆರೀಲೆ ಮನಸಿಲಲಿ” ಮತು್ತ ‘ಬೆರೀಡ...’ ಅಂದು ತಲೆಯಲಾಲಿಡಿಸಿದ್ದನುನು ಭಟ್ಟನು 
ನೆೋರೀಡಿದ್ದರಿಂದ, “ರಾಜಕುಮಾರರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ, ಮಾಡುವುದೆರೀನು?’’ ಅನನುಲು, 
ಮತೆ್ತ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆರೀಳಿದನು.

‘‘ಈಗ ಹೆೋರೀಳಿಗೆ, ತುಪಪಾ ಎರಡನೋನು ತೆಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ’’ ಎಂದಳು ಭಡತಿ. ಆಗ 
ಹೆೋರೀಳಿಗೆಗಳ ಹೆಡಿಗೆಯನುನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಡಿದು, ‘ಬೆರೀರೆಯವರಿಗೆ ಬಡಿಸಿ, ಮತೆ್ತ ಅವರಿಗೆ 
ಕೆರೀಳಿ ಬಾ...’’ ಹೆರೀಳಿದನು. ಹೆೋರೀಳಿಗೆಗಳ ಮೆರೀಲೆ ತುಪಪಾ ಸುರಿದು, ಆಮೆರೀಲೆ ನಾಲಕ್ 
ಹೆೋರೀಳಿಗೆಗಳನುನು ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು, ತುಪಪಾದ ಪಾತೆ್ಯನುನು ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿ 
ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ರಾಜಕುಮಾರನಿದ್ದಲೆಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ- “ಆ ದಿನ ಕಂಬಳಿ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಸುತಿ್ತಕೆೋಂಡು ಸತ್ತ ಹೆಣದ ಹಾಗೆ ಬಿದು್ದಕೆೋಂಡವನು ನಿರೀನೆರೀಯರೀ?” ಎಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ 
ಕೆರೀಳಿ ನಾರಾಯಣನು ನಕಕಿನು. ಆಗಲೋ ರಾಜಕುಮಾರನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ, ‘ಊಹೋಂ... 
ಊಹೋಂ...’ ಎಂದು ತಲೆಯನನುಲಾಲಿಡಿಸಿದನು. “ಅವರಿಗೆ ಹೆೋರೀಳಿಗೆ, ತುಪಪಾ ಎರಡೋ 



ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   31 

ಬೆರೀಡವೆಂತ ತಲೆ ಅಲಾಲಿಡಿಸುತಾ್ತರೆ...” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ನಾರಾಯಣನು ಅವನುನು ಹಂದೆಯರೀ 
ತಂದನು.

ಊಟ ಮುಗಿಯಿತು. ನಾರಾಯಣ ಎಂಜಲು ತೆಗೆಯಲು ಎದ್ದನು. ರಾಜಕುಮಾರನೋ, 
ಇತರರೋ ಹೆೋರಟರು. “ಹೆಂಡತಿ-ಮಕಕಿಳಿಗೆ ಹುಶಾರಿಲಲಿ. ಹೆೋರೀಳಿಗೆಗಳನುನು ಪ್ಸಾದದ 
ಲೆಕಕಿಕೆಕಿ, ಗಂಗೆೋರೀದಕವನುನು ತಿರೀಥ್ಷದ ಲೆಕಕಿಕೆಕಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ 
ನಾರಾಯಣನು ಹೆೋರಟನು.

ನಾಲಾಕಿರು ದಿನಗಳ ಅನಂತರ ಭಟ್ಟನ ಅಳಿಯ-ಮಗಳು ಮಕಕಿಳ ಸಹತ ಬಂದರು. 
“ಅಪಪಾ ಬಂದ ಸುದಿ್ದಯನುನು ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ಮಗಳು ದುಃಖಿಸಿದಳು. “ನಿನನು ಗಂಡನ 
ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಿದೆ್ದ. ಅವನು ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನನೆನುರೀ ಕೆರೀಳು...’’ ಅಂದರು 
ಅತೆ್ತ-ಮಾವ. ಅಳಿಯನು, ‘‘ಛೆರೀ... ನನಗೆ ಸಂತಪ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವೆರೀ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿ. ನಾನು 
ಬಂದಿದೋ್ದ ಇಲಲಿ” ಎಂದು ತಲೆಯನುನು ಅಲಾಲಿಡಿಸಿದನು. “ಮಕಕಿಳಿಗೆ ಹುಶಾರಿಲಲಿ, ಅದಕೆಕಿರೀ 
ಹೆಂಡತಿ ಬರಲ್ಲಲಿ ಎಂದೆಯಲಲಿ ಆ ದಿನ?” ಎಂದು ಮಾವನೆಂದನು. ಅವನು, “ಮಕಕಿಳಿಗೆ 
ಏನೋ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೆರೀಳಿದೋ್ದ ಇಲಲಿ... ಬಂದದೋ್ದ ಇಲಲಿ... ಮನೆಯಲೆಲಿರೀ ಇದೆ್ದ” 
ಅಂದನು.

ಭಟ್ಟನಿಗೆ ತನನು ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣನೆರೀ ತನನು ಮನೆಯನುನು, ಹೆಂಡತಿಯನುನು 
ಕಾದುಕೆೋಂಡಿದ್ದವನು. ತನನು ಅಳಿಯನ ರೋಪದಿಂದ ಬಂದು ಸಂತಪ್ಷಣೆಯ ದಿನ ವ್ಯವಸೆ್ಥ 
ಮಾಡಿದವನೋ ಅವನೆರೀ ಎಂದು ಬೆೋರೀಧೆಯಾಯಿತು. ಅಳಿಯನೆೋಡನೆ, “ಸರಿ... ಆಗ 
ಬರದಿದ್ದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಈಗಾದರೋ ಬಂದಿರಲಲಿ... ಮನೆಯ ಸಂತಪ್ಷಣೆ ಇಂದಾಗಲ್” 
ಎಂದು ಭಟ್ಟನು, ಆ ದಿನ ವಿಶೆರೀಷವಾಗಿ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣವನನುನು ಪೂಜಸಿ, ಅವನ 
ಪ್ಸಾದವನುನು ಸಿ್ವರೀಕರಿಸಿ ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿಯರೀ ಅವನ ಕುರಿತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನನುಪಿ್ಷಸಿದನು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಕೆೈ. ಭಾಗಿರೀರಥ ಮಂಜ ಹೆಗಡೆ, ಹಲಸಮಾವು, ತಾ. ಕುಮಟಾ

z
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ಊಧ್ವ್ಷರೆೋರೀಮ

ದುಯರೀ್ಷಧನನು ಧಮ್ಷರಾಜನಿಗೆ, ‘‘ನಾನು ಕೌರವರಲ್ಲಿ ಜೆ್ಯರೀಷಠಾ. ನಿರೀನು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ 
ಜೆ್ಯರೀಷಠಾ. ನನನು ಸಂಗಡ ಯುದ್ಧಕೆಕಿ ಬಾ...’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಿದನು. ‘‘ಯುದಿಷಿಠಾರ ಒಪಪಾದಿದ್ದರೆ 
ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೆರೀಕು?’’ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಕೆರೀಳಿಸಿದನು.

“ತಮ್ಮಂದಿರನುನು, ನಾಲ್ವರನುನು ಅವನು ಪೂಜಸಬೆರೀಕು” ಎಂದು ದುಯರೀ್ಷಧನ 
ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು- ‘‘ಯುಧಿಷಿ್ಟರನು ದುಯರೀ್ಷಧನನೆೋಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು 
ಒಪಪಾದಿದು್ದದರಿಂದ ತಮ್ಮಂದಿರನೋನು, ನಾಲ್ವರನೋನು ಪೂಜಸುವನು’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ,  
ಮತು್ತ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ, ಭಗವದಿಗೆರೀತೆಯ ನಾಲುಕಿ ಪ್ತಿಗಳನುನು ಒಂದೆೋಂದನುನು 
ಧಮ್ಷರಾಜನ ಒಬೆೋ್ಬಬ್ಬ ತಮಿ್ದರ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿಟು್ಟ, ಧಮ್ಷರಾಜನಿಗೆ-- “ತಾನು ಕೃಷ್ಣನನುನು 
ಪೂಜಸುತೆ್ತರೀನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪೂಜಸು...” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ಧಮ್ಷರಾಜ 
ಹಾಗೆಯರೀ ಮಾಡಿದನು.

ಆಮೆರೀಲೆ ಕೌರವ-ಪಾಂಡವರ ಯುದ್ಧವಾಗುವುದು ನಿಶಚಾತವಾಯಿತು. ಕೌರವ-
ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವಾಗುವುದೆಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಲು ಊಧ್ವ್ಷರೆೋರೀಮ 
ಹೆೋರಟನು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಬಾ್ಹ್ಮಣ ಭೆಟಿ್ಟಯಾದನು. ಅವನೆೋಡನೆ- ‘‘ಕೌರವ 
ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವಾಗುವುದಿದೆಯಂತೆ. ಕೌರವರು ನೋರು ಜನರು, ಪಾಂಡವರು 
ಐವರು... ಹಾಗಾದರೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಯ?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ಬಾ್ಹ್ಮಣ- 
‘‘ಕೌರವರಿಗೆ...’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ಊಧ್ವ್ಷರೆೋರೀಮನು- ‘ಸೆೋರೀಲುವ ಪಾಂಡವರ 
ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ’ ಎಂದು ನಿಶಚಾಯಿಸಿ, ಬಂದು ತಾಯಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು.

ಅವಳು, “ಪಾಂಡವರ ರ್ರೀಮ ನಿನನು ತಂದೆ... ನಾನು ಹಡಂಬ ರಾಕ್ಷಸನ ತಂಗಿ 
ಹಡಿಂಬೆ. ನಾನು ರಾಕ್ಷಸಿಯಾದರೋ ರ್ರೀಮನನುನು ಮೊರೀಹಸಿ, ಅವನು ಒಪಪಾದಿದ್ದರೋ ಕುಂತಿ 
ತಾಯಿಯ ಒತಾ್ತಯದಿಂದ ಅವನು ನನನುನುನು ಮದುವೆಯಾದನು. ನಿರೀನು ಹುಟು್ಟವಾಗಲೆರೀ 
ಬಿಲುಲಿ-ಬಾಣ ಸಮೆರೀತನಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದೆ. ನಿರೀನು ಬಹು ಪರಾಕ್ಮಿ. ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷದಿಂದಲೆರೀ 
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀರಾಡು...” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು.

ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎದುರಾದನು. “ಯಾರು ನಿರೀನು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುವೆ?’ 
ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. “ನಾನು ಊಧ್ವ್ಷರೆೋರೀಮ... ರ್ರೀಮನ ಮಗ. ಕೌರವ-ಪಾಂಡವರ 
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೆೋರೀರಾಡಲು ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು.

ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಲಲಾಟವನುನು ನೆೋರೀಡಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ- ‘ಮಗನ ಮುಖ ನೆೋರೀಡಿದರೆ 
ತಂದೆಗೆ ಮೃತು್ಯ... ತಂದೆಯ ಮುಖ ನೆೋರೀಡಿದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಮೃತು್ಯ...’ ಎಂದು ಬ್ಹ್ಮ 
ಸಂಕಲಪಾ ಬರೆದಿದು್ದದನುನು ನೆೋರೀಡಿದನು.
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“ನಿರೀನು ರ್ರೀಷ್ಮರಂಥ ಪರಾಕ್ಮಿಗಳ ಸಂಗಡ ಕಾದುವ ಪರಾಕ್ಮವುಳಳುವನೆೋರೀ?’’ 
ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಹೌದು’’ ಎಂದನು ಊಧ್ವ್ಷರೆೋರೀಮ. ‘‘ನಿರೀನು ಅಂಥ ಪರಾಕ್ಮಿಯಾದರೆ 
ಈ ಅರಳಿ ಮರಕೆಕಿ ಬಾಣ ಹೆೋಡೆದು, ಎಲಲಿ ಎಲೆಗಳನುನು ಉದುರಿಸು’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು 
ಕೃಷ್ಣ.

ಊಧ್ವ್ಷರೆೋರೀಮ ಬಾಣ ಹೆೋಡೆದು, ಮರದ ಎಲಾಲಿ ಎಲೆಗಳನುನು ಉದುರಿಸಿ ಐದೋವರೆ 
ಎಲೆಗಳನುನು ಮಾತ್ ಉಳಿಸಿದನು. “ಪಾಂಡವರು ಐವರು... ಅವರನುನು ಉಳಿಸುವೆನು. 
ಕೃಷ್ಣನನುನು ಅಧ್ಷ ಉಳಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.

ಊಧ್ವ್ಷರೆೋರೀಮನ ಪರಾಕ್ಮಕೆಕಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೆಚಿಚಾದನು. ‘‘ನಿನನು ಸಂಗಡ ನಾನು ಬಂದರೆ 
ಅವರ (ಕೌರವರ) ಶಸತ್ರ ನನಗೆ ಬಿದಿ್ದರೀತು. ನಿರೀನು ನನನು ಚಿರೀಲದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೆೋರೀ... 
ನಾನು ನಿನನುನುನು ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ರಣಸ್ತಂಭದ ಹತಿ್ತರ ಬಿಡುವೆ” ಎಂದನು. 
ಊಧ್ವ್ಷರೆೋರೀಮನಿಗೆ ‘ಇವನು ಕೃಷ್ಣ’ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲೆರೀ ಇಲಲಿ.

‘‘ನಿರೀನು ಚಿರೀಲದಲ್ಲಿ ಸೆರೀರು... ಕುರುಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಚಿರೀಲ ಬಿಡಿಸುವೆನು’’ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ 
ಹೆರೀಳಿದನು. ಅವನನುನು ಚಿರೀಲದಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿಸಿ, ಕುರುಕೆರೀತ್ಕೆಕಿ ಚಿರೀಲ ಒಯು್ದ ಚಿರೀಲ ಬಿಡಿಸದೆ 
ಇಳುಹಸಿ ಇಟು್ಟ, ರ್ರೀಮನಿಗೆ ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಿದನು.

ರ್ರೀಮ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲೆಲಿರೀ- ‘‘ರ್ರೀಮಾ... ಈ ಚಿರೀಲದಲ್ಲಿ ಕೆೋರೀರೆಹಲುಲಿ, 
ಕೆಂಚುಮಿರೀಸೆ ಉಳಳು ರಾಕ್ಷಸ... ನಿನನು ವೆೈರಿ ಇದಾ್ದನೆ... ಅವನನುನು ಕೆೋಲುಲಿ. ಕಾಲು  
ಬದಿಯಿಂದ ಕೆೋಚುಚಾ’’ ಅಂದನು. ಅದರಂತೆ ರ್ರೀಮ ಕೆೋಚುಚಾತ್ತ ಬಂದನು. ಕೃಷ್ಣನೆರೀ 
ಕೆೋಲುಲಿವನೆಂದು ಆಗ ಊಧ್ವ್ಷರೆೋರೀಮನಿಗೆ ಅನುಮಾನವಾಗಿತು್ತ. ಕುತಿ್ತಗೆಯವರೆಗೆ 
ಕೆೋಚಿಚಾದಾಗ ಅಪಪಾನೆರೀ ತನನುನುನು ಕೆೋಲುಲಿತಿ್ತದಾ್ದನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ‘‘ಅಪಾಪಾ...’’ ಎಂದು 
ನರಳುತ್ತಲೆರೀ ಕರೆದನು.

ರ್ರೀಮನಿಗೆ ತನನು ತಪುಪಾ ತಿಳಿಯಿತು. ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನುನು ನೆೋರೀಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ 
ಮಾಯವಾಗಿದ್ದನು. ಊಧ್ವ್ಷರೆೋರೀಮ, ‘‘ತನನು ತಲೆಯನುನು ರಣಸ್ತಂಭದ ಧ್ವಜದ ಮೆರೀಲೆ 
ಇಡು... ಯುದ್ಧ ನೆೋರೀಡುವೆ’’ ಎಂದನು.

ರ್ರೀಮನು ಮೊರೀರೆ ಸಹತ ತಲೆ ಮಾತ್ ಉಳಿದ ಊಧ್ವ್ಷರೆೋರೀಮನ ತಲೆಯನುನು 
ರಣಸ್ತಂಭದ ಮೆರೀಲೆ ನಟು್ಟ, ಭಾರತ ಯುದ್ಧವನುನು ನೆೋರೀಡುವಂತೆ ಇಟ್ಟನು.

ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಯಿತು, ‘‘ಭಾರತ ಯುದ್ಧವನುನು ನಾನೆರೀ ಗೆಲ್ದೆ... ನಾನೆರೀ ಗೆಲ್ದೆ...’’ 
ಎಂದು ರ್ರೀಮ-ಅಜು್ಷನ ಜಗಳವಾಡ ಹತಿ್ತದರು.

ರ್ರೀಮನು ಗದೆಯನುನು ಮೆರೀಲೆತಿ್ತ, ಎದೆ ಉಬಿ್ಬಸಿ, ಅಜು್ಷನನ ಸಂಗಡ ಹೆೋರೀರಾಟಕೆಕಿ 
ನಿಂತನು. ಅಜು್ಷನ ಗಾಂಢಿರೀವ ಧನುಸಿಸ್ಗೆ ಬಾಣ ಹೋಡಿ, ರ್ರೀಮನ ಮೆರೀಲೆ ಬಾಣ 
ಬಿಡುವವನಿದ್ದನು. ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು-- “ನಿರೀವಿಬ್ಬರೋ ಯುದ್ಧ ಗೆಲಲಿಲ್ಲಲಿ, 
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ಸುದಶ್ಷನ ಚಕ್ ಅರಿಯಿತು. ಶಕ್್ತಯು ಬಿದ್ದ ರಕ್ತ ಮೊರೀರಿತು (ಕುಡಿಯಿತು)’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ 
ಜಗಳ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು.

ಪೂಜ್ಯ ಸನಾ್ಮಗ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಶೆರೀಟ್, ಮಂಗಳೂರು ಅವರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಬಾಬಾ 
ತಪಸಿ್ವಯವರು ಹೆರೀಳಿದ್ದ ಕಥೆಯನುನು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಶೆರೀಟ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೆರೀಳಿದ್ದರು.

ಇಲ್ಲಿ ‘ಶಕ್್ತ’ ಎಂದರೆ ದೌ್ಪದಿ, ಶಕ್್ತದೆರೀವತೆಯ ಅವತಾರ ‘ಕಾಳಿರೀ’ ಎಂದು 
ತಿಳಿಯಬೆರೀಕು. ‘ದೌ್ಪದಿಯರೀ ಕಾಳಿಕಾದೆರೀವತೆ’ ಎಂದೋ ಶ್ರೀಮನ್  ಮಧಾ್ವಚಾಯ್ಷರಿಂದ 
ರಚಿತವಾದ ಮಹಾಭಾರತದ ತಾತಪಾಯ್ಷ ನಿಣ್ಷಯದ (ಅಧಾ್ಯಯ 2, ಶೆೋಲಿರೀಕ 
129) ‘ಚಂದೆ್ರೀ ಅವತಾರ’ದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ತೆ್ಯರೀಕವಾಗಿ ಹೆರೀಳಲಾಗಿದೆ. ‘ದೌ್ಪದಿಗೆರೀ  
ಕಾಲ್ರೀ, ಚಂದಾ್ ಎಂದು ಎನುನುತಾ್ತರೆ’ ಎಂದು ಆಚಾಯ್ಷರು ನಿಣ್ಷಯಿಸಿರುವುದನುನು  
ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್. ಭಟ್ಟ (ಮೆೈಸೋರು ವಿ. ವಿ.) ಅವರು ‘ಹಸಲರ ಸಂಸಕೃತಿ’ ಎಂಬ ಗ್ಂಥದ 
81ನೆರೀ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

z

ಕಷ್ಟದ ನಂತರದ ಸುಖ

ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿದ್ದನು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೋರೀಗುವ ವಯಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಓದು-ಬರಹ ಕಲ್ಯುತಾ್ತ, 
‘ಪಾ್ಯ ಬಂತು, ಮದುವೆಯಾಗಬೆರೀಕೆಂ’ದು ಅಲೆೋರೀಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಮಿರೀಪದ ಹೆಣ್ಣನೆನುರೀ 
ಕೆರೀಳಿ ಮದುವೆಯಾದನು.

ಎರಡು ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕಕಿಳು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಹುಡುಗರೆರೀ 
ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಹರೀಗೆ ಹತು್ತ-ಹನೆನುರಡು ವಷ್ಷ ಕಳೆದವು. ಹುಡುಗರು ಇಬ್ಬರನೋನು ಶಾಲೆಗೆ 
ಕಳಿಸಿದನು.

ರಾಜನು ಮತೆೋ್ತಂದು ಮದುವೆಯಾದ. ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ರಾಜನ ಕ್ರಿ ಹೆಂಡತಿ, ಹುಡುಗರ ಚಿಕಕಿ ತಾಯಿ ನಿರೀರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅದೆರೀ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಆ ಹುಡುಗರು ಚಂಡಿನಾಟ ಆಡುತ್ತ ಬಂದು, ಚೆಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಅವಳಿಗೆ ತಾಕ್ತು. ಅವಳು 
ಕೋಡಲೆ ಚೆಂಡನುನು ಹೆಕ್ಕಿ, ತನನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು ಬಿಟ್ಟಳು.
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‘‘ಚೆಂಡನುನು ಕೆೋಡು’’ ಅಂತ ಇಬ್ಬರೋ ಅವಳಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದರು. ‘‘ಚೆಂಡನುನು ಕೆೋಡುವುದಿಲಲಿ’’ 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು. ಎಷು್ಟ ಹೆರೀಳಿದರೋ ಕೆೋಡಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ಕ್ರಿತಮ್ಮನಿಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬಂತು. 
ಅವನು ಹೆೋರೀಗಿ ಮತೆ್ತ-- ‘‘ಚೆಂಡನುನು ಕೆೋಡು’’ ಅಂದನು. ಅವಳು ಕೆೋಡಲ್ಲಲಿ. ಅವನು 
ಅವಳ ಮಡಿಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚೆಂಡನುನು ಕೆೈಹಾಕ್ ಕಸಿದೆರೀ ಬಿಟ್ಟನು.

ಆಗ ಅವಳು ಕೆೋಡಪಾನ ಅಲೆಲಿರೀ ಒಗೆದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ಬಳೆಗಳನುನು ಜರಿದು 
ಒಡೆದುಕೆೋಂಡು, ಕುತಿ್ತಗೆಯಲ್ಲಿದ ಕರಿಮಣಿಯನುನು ಹರಿದುಕೆೋಂಡು-- ಗಂಡನು ಕೋಡು್ವ 
ಮಂಚದ ಅಡಿಗೆ ಕರಿರೀ ಕಂಬಳಿ ಹೆೋದೆದುಕೆೋಂಡು ಮಲಗಿದಳು.

ಅರಸನು ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಾಟಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಬಂದ 
ಕೋಡಲೆರೀ ಪ್ತಿದಿನ ಈ ಕ್ರಿ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಲು ತೆೋಳೆಯಲು ನಿರೀರನುನು ತಂದು ಕೆೋಟು್ಟ, ಅಸಿ್ 
ಪಾನಿರೀಯ ತಂದು ಕೆೋಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಆ ದಿನ ಬಂದ ಅರಸನು ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಕಾಣಲೆರೀ 
ಇಲಲಿ. ಅವಳನುನು ಹುಡುಕ್ದನು. ‘ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀದಳು...?’ ಎಂದು ಬಹಳ ಹುಡುಕ್ದನು. ಎಲ್ಲಿ 
ಹುಡುಕ್ದರೋ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ.

‘ಇನೆನುರೀನು ಮಾಡುವುದು?’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಹಾಗೆರೀಯರೀ ಮಂಚದ ಮೆರೀಲೆ ಕಾಲು 
ತೋಗಿಸುತಾ್ತ ಕೋತುಕೆೋಂಡನು. ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಇವಳ ಮೆೈ ಅವನ ಕಾಲ್ಗೆ 
ತಾಕ್ತು. ಮಂಚದ ಅಂಚಿಗೆ ಬಾಗಿ ನೆೋರೀಡಿದನು. ಹೆಂಡತಿ ಕರಿ ಕಂಬಳಿ ಮುಚಿಚಾ 
ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಕರೆದರೋ ಅವಳು ಮಾತನಾಡಲ್ಲಲಿ. ಏನೆರೀನು ಕೆರೀಳಿದರೋ 
ಅವಳು ಹೆರೀಳಲೆರೀ ಇಲಲಿ. “ಏನಾದರೋ ನಾನು ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಳುಳುತೆ್ತರೀನೆ. ಏನಾಯಿತು ಎಂದು 
ಹೆರೀಳು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. 

ಆಗ ಅವಳು ಹೆರೀಳಿದಳು-- “ನಿಮ್ಮ ಮಕಕಿಳಿಬ್ಬರೋ ನಾನು ನಿರೀರಿಗೆ ಹೆೋರೀದಾಗ 
ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಹೆೋಡೆದು, ಬಳೆಗಳನುನು ಜರಿದು ಹಾಕ್, ಕುತಿ್ತಗೆಯ ಕರಿಮಣಿ ಹರಿದು 
ಹಾಕ್ದರು. ನಿರೀವು ಅವರನುನು ಇಟು್ಟಕೆೋಳಳುಬಾರದು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಆಗ ಅರಸನು, ‘ತನನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಕಕಿಳು ಹರೀಗೆಲಲಿ ಮಾಡಿದರು... ಅವರನುನು 
ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡರೆ ಸುಖವಿಲಲಿ. ನಿರೀರಿಲಲಿದ ಕಡೆ ಅವರ ತಲೆಹೆೋಡೆಸಬೆರೀಕು’ ಅಂತ ಆಲೆೋರೀಚನೆ 
ಮಾಡಿದನು.

ಪರೀಲ್ಸರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿಕಳಿಸಿ ಕರೆಸಿದನು. ಅವರ ಹತಿ್ತರ- “ಈ ಮಕಕಿಳನುನು ನಿರೀರಿಲಲಿದಲ್ಲಿ 
ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ತಲೆ ಹೆೋಡೆಯಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು, ಅವರು, “ಏಳಿ ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣ... 
ಅರಸರು ಹರೀಗೆ ಹೆರೀಳಿದಾ್ದರೆ...” ಅಂತ ಹುಡುಗರ ಹತಿ್ತರ ಹೆರೀಳಿದರು.

ಅವರು ತಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರ, ‘‘ಹೆೋರೀಗಿ ಬರುತೆ್ತರೀವೆ...’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ-- ‘‘‘ನಮ್ಮನುನು ನಿರೀರಿಲಲಿದಲ್ಲಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ತಲೆಹೆೋಡೆಯಬೆರೀಕು’’ ಅಂತ 
ಹೆರೀಳಿದಾ್ದರೆ. ಪರೀಲ್ಸರು ‘ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ” ಅಂದರು.
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ತಾಯಿ-- ‘‘ಮಕಕಿಳ ರೆೀ... ನಿಮಗೆ ಊಟಕೆಕಿ ಬುತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟ ಕೆೋಡುವೆ, ತಡೆಯಿರಿ...’’ ಎಂದು 
ಹೆರೀಳಿ ಅನನು ಮಾಡಿ, ಬುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕಲು ಬೆರೀರೆ ಏನೋ ಇಲಲಿದೆ-- ತನನು ಮೊಲೆಹಾಲನೆನುರೀ ಹಂಡಿ, 
ಬುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕ್ ಬುತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟದಳು.

ಪರೀಲ್ಸರು, “ಏಳಿ ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣ...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದರು. 
ಸಾಧಾರಣ ದಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಸ್ವಲಪಾ ನಿರೀರಿನ ಆಶ್ಯ ಕಂಡಿತು. 
ಆಗ ಪರೀಲ್ಸರು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದರು-- “ಮುಂದೆ ನಿರೀರು ಸಿಗುವುದಿಲಲಿ, ಇಲೆಲಿರೀ ಬುತಿ್ತ 
ಅನನು ಊಟ ಮಾಡಿ” ಎಂದರು.

“ನಿರೀವೂ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಉಣ್ಣಲು ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ... ಬನಿನು” ಎಂದರು. ಎರಡು 
ಬುತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟ ಕೆೋಟಿ್ಟದ್ದನುನು ಒಂದೆೋಂದನುನು ಎರಡೆರಡು ಪಾಲು ಮಾಡಿ, “ಎರಡು ಪಾಲು 
ತಗೆೋಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ” ಅಂತ ಪರೀಲ್ರೀಸರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದರು.

ಅವರು ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಲು ಒಪಪಾದಿದ್ದರೋ, ಇವರು ಒತಾ್ತಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 
ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ಊಟವಾದ ಮೆರೀಲೆ ಹುಡುಗರು- ‘‘ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಟಿ್ಟಕೆೋಟ್ಟ  
ಬುತಿ್ತಯ ಅನನುಕೆಕಿ ಸೆರೀರಿಸಲು ಏನೋ ಇಲಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತನನು ಮೊಲೆ ಹಾಲನೆನುರೀ 
ಹಂಡಿ ಅನನುಕೆಕಿ ಸೆರೀರಿಸಿ ಬುತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟ ಕೆೋಟಿ್ಟದ್ದಳು. ನಿರೀವು ಆ ಬುತಿ್ತ ಅನನು ಉಂಡಿದ್ದರಿಂದ 
ನಾಲ್ವರೋ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಕುಡಿದವರಾಗಿ, ನಾಲ್ವರೋ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯದೆರೀ 
ಮಕಕಿಳಾದಂತಾಯಿತು. ಇನುನು ಬೆರೀಕಾದರೆ ನಿರೀವು ನಮ್ಮ ತಲೆಹೆೋಡೆಯಲು ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ...’’ 
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದರು.

ಪರೀಲ್ರೀಸರು ಆಲೆೋರೀಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ‘ನಾವು ನಾಲ್ವರೋ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ 
ಮಕಕಿಳಾದ ಹಾಗಾಯಿತು. ನಾವು ಇವರ ತಲೆಯನುನು ಯಾಕೆ ಕಡಿಯಬೆರೀಕು?’ ಅಂತ 
ವಿಚಾರಿಸಿ, “ಎಲೆೋರೀ ಹುಡುಗರೆರೀ... ನಿಮ್ಮ ತಲೆಕಡಿಯದೆ, ಹೆೋರೀಗಲು ಬಿಡುತೆ್ತರೀವೆ. 
ನಿರೀವು ಎರಡು-ಮೋರು ವಷ್ಷ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರಲೆರೀ ಬಾರದು. ದೋರ ಹೆೋರೀಗಿ...” ಎಂದು  
ಹೆರೀಳಿದರು ಮತು್ತ ಬೆಟ್ಟ ಹೆೋನನು (ನೆತ್ತರ ಹೋನೆನು) ಮರದ ಬೆೋಡೆಡು ಕೆತಿ್ತ, ಅದರ (ಕೆಂಪು) 
ಹರೀಣನುನು (ರಸ) ತಂದು, ‘‘ನಿಮ್ಮ ಮಕಕಿಳ ತಲೆಹೆೋಡೆದ ರಕ್ತ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಅರಸನ 
ಹಣೆಗೆ ಹಚಿಚಾದರು. ಅರಸ, ‘ಮಕಕಿಳ ತಲೆಹೆೋಡೆದು ಬಂದು ಪರೀಲ್ರೀಸರು ಕುರುಹು 
ತೆೋರೀರಿಸಿದರು’ ಅಂತ ಖುಷಿಪಟ್ಟನು.

ಹುಡುಗರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಹಳ ದೋರ ಹೆೋರೀದರು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವಿನಿಂದ 
ನಡೆಯಲು ಶಕ್್ತ ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ತಮ್ಮ ಒಂದಿಷು್ಟ ಹೆೋತು್ತ ಅಣ್ಣನನುನು ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡೆರೀ 
ಹೆೋರೀದನು. ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರದ ಅಡಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣು್ಣ 
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿ್ದದು್ದ ಕಂಡಿತು.

ಮಾವಿನ ಹಣಿ್ಣನಲ್ಲಿ ಹರೀಗೆ ಬರೆದದು್ದ ಇತು್ತ. ‘ಇದರ ಖಂಡ ತಿಂದವಗೆ ಕಷ್ಟಕಾಲ 
ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಗೆೋರಟೆ (ಒಟೆ) ತಿಂದವನಿಗೆ ಅರಸತನ’ ಎಂದಿತು್ತ. ಅದನುನು ಕೆೋರೆದು 
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(ಕೆೋಯು್ದ) ಖಂಡವನೆನುಲಲಿ ತಮ್ಮನೆರೀ ತಿಂದನು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒರಟೆ (ಓಟೆ) ಕೆೋಟ್ಟನು. ಅಣ್ಣ 
ಅದನುನು ತಿಂದನು.

ನಡೆಯಲಾರದ ಅಣ್ಣನನುನು ಮತಿ್ತಷು್ಟ ದೋರ ತಮ್ಮ ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದನು. 
ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟೆ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿತು. ತಮ್ಮನು ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟೆ್ಟಯ ಮೆರೀಲೆ 
ತಾನು ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣನನುನು ಕುಳಿಳುರಿಸಿದನು. ಆಗ, ‘‘ಸ್ವಲಪಾ ನಿರೀರನುನು 
ತಂದು ಕೆೋಡು... ನನಗೆ ಬಹಳ ನಿರೀರಡಿಕೆ’’ ಎಂದು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು.

‘ನಡುಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರೀರು ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ?’ ಅಂತ ತಮ್ಮನು ಯರೀಚನೆ ಮಾಡಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ 
ಮರ ಹತಿ್ತ ತುದಿಗೆ ಹತಿ್ತಹೆೋರೀಗಿ ಒಂದು ಹೆಂಕೆ (ಟೆೋಂಗೆಯ) ಮೆರೀಲೆ ನಿಂತು ಸುತ್ತಲೋ 
ನೆೋರೀಡಿದನು. ಒಂದು ಕಣ್ಣಳತೆಯಷು್ಟ ದೋರ ಒಂದು ಕುಡಿತೆಯಷು್ಟ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ 
ನಿರೀರು ಕಂಡಿತು.

ಅದೆರೀ ಗುರುತು ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಂಡು ಕೆಳಗಿಳಿದನು. ನಿರೀರನುನು ತರಲು ಹೆೋರಟನು. ಮುಂದೆ 
ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಹಾಳು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ, ನಿರೀರಿಲಲಿದೆ ಬತಿ್ತ ಹೆೋರೀದ 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಮ (ಆಮೆ) ಹುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರಳಾಡುತ್ತ ಬಿದಿ್ದತು್ತ.

ಇವನನುನು ಕಂಡ ಕೋಡಲೆ, ‘‘ಎಲೆೋರೀ ಹುಡುಗಾ... ನನನುನುನು ಜಲಕೆಕಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ 
ಸೆರೀರಿಸು’’ ಅಂದಿತು, ‘‘ನಿರೀನು ಎಣಿಸಿದ ಕಾಯ್ಷಕೆಕಿ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ’’ ಎಂದಿತು. 
ಅದನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದನು. ಮುಂದೆ ಸಾಧಾರಣ 
ದೋರ ನಡೆದು ಹೆೋರೀದ ಮೆರೀಲೆ ಜಲ ಕಂಡಿತು. ನಿರೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದನುನು ಬಿಟ್ಟನು. ಕೋಮನು, 
‘‘ನಿರೀನು ಎಷು್ಟ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ನನನುನುನು ನೆನೆದರೋ ನಾನು ಬಂದು ನಿನನು ಕಾಯ್ಷಕೆಕಿ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಲು ಬಂದು ತಲುಪಾವೆ” ಎಂದಿತು.

ನಿರೀರನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಲು ಅವನು ಯಾವದೆರೀ ಪಾತೆ್ ತಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಗಿಡದಲ್ಲಿ 
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳು... ಹೆಗಲ್ನ ಮೆರೀಲೆ ಪಂಜ ಇತು್ತ-- ಅನನುದ ಬುತಿ್ತ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀದದು್ದ. ಅದನೆನುರೀ ನಿರೀರಲ್ಲಿ ಅದಿ್ದಸಿಕೆೋಂಡು ತಂದನು.

ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನು ಇದ್ದ ದೆರೀಶದಲ್ಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಮಕಕಿಳಿರಲ್ಲಲಿ. ‘ತನನು ಅರಸುತನ ಆಳಲು 
ಆನೆಯರೀ ಯರೀಗ್ಯನಾದವನನುನು ಹುಡುಕ್ಕೆೋಂಡು ಬರಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ತನನು ಆನೆಯ 
ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಹೋವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ ಅದನುನು ಬಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಆನೆ ಇದೆರೀ ಮಾಗ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು 
ಈ ಹರಿಹುಡುಗ ಕೋತಿದ್ದಲೆಲಿರೀ ಬಂತು. ಆ ಹೋವಿನ ಮಾಲೆಯನುನು ತೆಗೆದು ಆನೆ ಅವನ 
ಕೆೋರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತು.

ಅವನು ನಿರೀರಡಿಕೆಯಾಗಿ ಹಸಿವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದನು. ಆನೆಯ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಹತ್ತಲೋ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ ಅವನಿಗೆ. ಆನೆಯರೀ ತನನು ಸೆೋಂಡಿಲ್ನಿಂದ ಎತಿ್ತ ತನನು ಬೆನನು ಮೆರೀಲೆ 
ಕೋಡಿ್ಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಯಿತು.
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‘ತಮ್ಮ ನಿರೀರನುನು ತರಲು ಹೆೋರೀದವ ಬರಲ್ಲಲಿ’ ಎಂದು ಇವನಿಗೆ ಆನೆಯ ಮೆರೀಲೆ 
ಹೆೋರೀಗುವ ಮನಸಿಸ್ರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಾನು ಹೆೋರೀದ ದಾರಿ ಗುರುತಿಗೆ-- ತನನು 
ಕೆೈಲ್ದ್ದ ಬುತಿ್ತಗಂಟು ಕಟಿ್ಟ ತಂದಿದ್ದ ಪಂಜಯನೆನುರೀ ಹರಿದು, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಗೆಯುತ್ತ ಆನೆಯ 
ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀದನು. 

ಮುಂದೆ ಮೋರು ಕವಲು ಹಾದಿ ಟಿಸಿಲೆೋಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಂಜ 
ತುಂಡೋ ಸಹ ಖಚಾ್ಷದವು. ಆಗ ಆಚಿರೀಚಿನ ಮರಗಳ ಸೆೋಪಿಪಾನ ಟೆೋಂಗೆ ಮುರಿದು 
ಚೆಲುಲಿತ್ತಲ್ದ್ದನು, ಆನೆ ರಾಜನ ಅರಮನೆ ಬದಿಗೆ ಹೆೋರೀಯಿತು.

ಇತ್ತ ತಮ್ಮನುನು ನಿರೀರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದವನು ಬಂದು ಅಣ್ಣನನುನು ಹುಡುಕ್ ನೆೋರೀಡಿದನು. ಅಣ್ಣ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಲೆಲಿಲಾಲಿ ಹುಡುಕ್ದರೋ ಅಣ್ಣ ಕಾಣದೆ, ‘ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ತಿಂದಿತೆೋರೀ? ಹುಲ್ 
ತಿಂದಿತೆೋರೀ? ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏನಾಯಿತೆೋರೀ...’ ಎಂದು ಅಳಹತಿ್ತದನು.

ಅತು್ತ... ಅತು್ತ... ಬಳಲ್ ಅವನೋ ಹೆೋರಟನು-- ಅಣ್ಣ ಅರಿವೆಯನುನು ಹರಿದು ಚೋರು 
ಮಾಡಿ, ಒಗೆದ ದಾರಿ ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು-- ‘ತನನು ಅಣ್ಣ ಇದೆರೀ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದನೆ’ 
ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದನು. ‘‘ಈ ಅರಿವೆ ನಮ್ಮಣ್ಣನದೆರೀ...’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಮುಂದೆ 
ಹೆೋರೀದನು.

ಮೋರು ದಾರಿ ಕೋಡಿದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದಾಗ-- ತಾನು ಇನುನು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ  
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು ಅಂತ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಗೆೋತಾ್ತಗಲ್ಲಲಿ. ಸೆೋಪಿಪಾನ ತುಮಕೆಗಳನುನು ಮಾರಿಗೆ 
ಒಂದರಂತೆ ಅಣ್ಣ ಹರಿದು ಒಗೆಯುತ್ತ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದನು, ಅದನುನು ಇವನು ನೆೋರೀಡಲೆರೀ ಇಲಲಿ. 
ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದನು; ತಮ್ಮ ಬೆರೀರೆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದನು. 
ಅಣ್ಣ ಅರಸುತನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದನು. ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಯ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು. 
(ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ= ಅವನೋ ಒಬ್ಬ ಅರಸನೆರೀ. ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೆರೀಕು.) ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಯ  
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದಳು. ಇವನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಶೆಟಿ್ಟಯ  
ಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿ್ತರ, ‘‘ಅಮಾ್ಮ... ಸ್ವಲಪಾ ನಿರೀರನುನು ಕೆೋಡಿ’’ ಎಂದನು. ಕೆೋಟ್ಟ ನಿರೀರನುನು 
ಕುಡಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಸಿವೆಯೋ ಆಗಿತು್ತ. ‘‘ಸ್ವಲಪಾ ಅನನು ಹಾಕ್...’’ ಎಂದನು. 
‘ಅನನು ಹಾಕ್...’ ಎಂದ ಕೋಡಲೆರೀ ಅವಳು, “ಇಲೆಲಿರೀ ಕೆಳಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಒಂದು ಚೋಳಿ ಹುಲಲಿನುನು 
ಕ್ತು್ತಕೆೋಂಡು ಬಾ” ಅಂದಳು.

ಇವನಿಗೆ ಹುಲುಲಿ ಕ್ತು್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರೋಢಿಯರೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಮಾಹತಿ 
ಇಲಲಿದಿದ್ದರೋ ಗಡಬಡೆಯಿಂದ ಹಸಿವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ-- ಅಧ್ಷ ಚೋಳಿ ಹುಲಲಿನುನು ಕ್ತು್ತಕೆೋಂಡು 
ಬಂದನು. ಈ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಯ ಹೆಂಡತಿ ಮೋರು ದಿನಗಳ ಹಳಸಿದ ಅನನು ಮತು್ತ ಹುಳಿ 
ಮಜಜಿಗೆ ಹಾಕ್ದಳು.

ಹಸಿವಾದದ್ದಕೆಕಿ ಅಧ್ಷ ಉಂಡು, ಅಧ್ಷ ಒಗೆದನು. ಆಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ಬಂದನು. 
ಸಾ್ವರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಂದ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ, ‘‘ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಯಿತು? (ಇವ ಎಲ್ಲಿಯವ?)” ಅಂತ 
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ಕೆರೀಳಿದನು. ಅವಳು, “ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹರೀಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ‘ಅನನು ಹಾಕ್’ ಅಂದನು. 
‘ನಾಲುಕಿ ಹುಲಲಿನುನು ಕ್ತು್ತಕೆೋಂಡು ಬಾ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದೆ. ಹುಲಲಿನುನು ಕ್ತು್ತಕೆೋಂಡು ಬಂದ. ಅನನು 
ಹಾಕ್ದೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಯವನೆೋರೀ ನನಗೆ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿ” ಅಂದಳು.

‘‘ಇರಲ್...’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಶೆಟಿ್ಟ ಅವನನುನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡನು ಮತು್ತ 
ಒಂದು ದೆೋಡಡು ಹಡಗನುನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಎಷು್ಟ ಪ್ಯತನು ಮಾಡಿದರೋ ಆ ಹಡಗನುನು 
ಜಲಕೆಕಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲೆರೀ ಇಲಲಿ... ಅದು ಮನಷ್ಯರ ರಕ್ತ (ಬಲ್) ಬೆರೀಡುತಿ್ತತು್ತ.

ಆ ಹುಡುಗನ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ದಿನ, ‘‘ನಾನೆೋಂದು ಹಡಗನುನು ಗೆಯಿಸಿದೆ್ದ(ಮಾಡಿಸಿದೆ್ದ). 
ಏನೆರೀನು ಪ್ಯತನು ಮಾಡಿದರೋ ಅದನುನು ಜಲಕೆಕಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೆರೀ ಇಲಲಿ’’ ಅಂದನು. 
ಆಗ ಹುಡುಗನು, ‘‘ನಾನೆರೀನು ಮಾಡಬೆರೀಕು?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. “ನಿರೀನು ಏನನೋನು 
ಮಾಡುವುದು ಬೆರೀಡ, ಹಡಗಿನ ಮೆರೀಲೆ ನಿನನು ಕುತಿ್ತಗೆಯ ಕಡಿಯಬೆರೀಕು ಎಂದು (ವಿಚಾರ) 
ಮಾಡಿದೆ್ದರೀನೆ...” ಎಂದನು.

ಹುಡುಗನು, “ಹಡಗನುನು ನಾನು ಜಲಕೆಕಿ ಹಾಕ್ದರೆ ನನನುನುನು ಕಡಿಯುವದು ಬೆರೀಡ... 
ಜಲಕೆಕಿ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಕಡಿಯಿರಿ...” ಎಂದ ಹುಡುಗನು ಒಂದು ಚಾಕು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹಡಗಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ, ಹಡಗಿನ ಮೆರೀಲೆ ಕ್ರುಬೆರಳನುನು ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಬಟಿ್ಟನ ತುದಿಯನುನು ಕಡಿದು ಹಾಕ್ 
ಬಿಟ್ಟನು. ಬೆರಳಿನ ಎಲಾಲಿ ರಕ್ತವನುನು ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದನು.

ಆಗ ಹಡಗು ತಾನಾಗಿಯರೀ ನಿರೀರಿಗೆ ಹೆೋರೀಯಿತು. ಅವನು- ‘‘ಅರಸರೆ... ನೋರುಗಟ್ಟಲೆ 
ಜನರು ಬಂದರೋ ಜಲಕೆಕಿ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆರೀ ಇದ್ದ ಹಡಗನುನು ನಾನು ಜಲಕೆಕಿ 
ಹಾಕ್ದೆ” ಎಂದನು. ಶೆಟಿ್ಟ ಅವನನುನು ತನನು ಮನೆಯಲೆಲಿರೀ ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡನು.

ಶೆಟಿ್ಟ ಸಾ್ವರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಅವನನೋನು ಹಡಗಿನ ಮೆರೀಲೆ ಕರೆದು ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡನು. 
ಹಡಗನುನು ಹತಿ್ತ ಹೆೋರಟನು. ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋಳೆಯ ಆಚೆಗೆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸು 
ಹುಡುಗಿಯನುನು ಕೆೋರೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟು್ಟ ಪಂಥವನುನು ಇಟಿ್ಟದ್ದನು. ‘ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ 
ಏನಿದೆ... ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದವನಿಗೆ ಅವಳನುನು ಲಗನು ಮಾಡಿಕೆೋಡುವೆ...’ 
ಅಂತ ಒಂದು ಬೆೋರೀಡ್ಷನುನು ಕೆೋನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ನ ಮೆರೀಲೆ ಹಾಕ್ದ್ದನು. ಹುಡುಗ ಹೆೋರೀಗಿ ಆ 
ಬೆೋರೀಡ್ಷನುನು ಓದಿದನು.

ಕೆೋರೀಣೆಯ ಕದ ಹಾಕ್ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು. “ನಿನನು ಹುಡುಗಿಯ ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ 
ಏನಿದೆ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದರೆ ಅವಳನುನು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೆೋಡುವದು ಹೌದೆೋರೀ?” 
ಅಂತ ಅರಸನನುನು ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಬೆೋರೀಡಿ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆಯರೀ ಲಗನು ಮಾಡಿಕೆೋಡುವೆ’’ 
ಎಂದನು ಅರಸು. ಹುಡುಗನು, ‘‘ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ, ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಿಕಡಿ’’ ಎಂದನು. 
ಹೆರೀಗೆ ಗೆೋತಾ್ತಯಿತೆೋರೀ ಏನೆೋರೀ ಅಂತೋ ಹುಡುಗ ಹೆರೀಳಿದ.

ಆಗ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ, ‘‘ಕದ ತೆಗೆ...’’ ಎಂದು ಹುಡುಗಿಯ (ಕಡೆ) ನೆೋರೀಡಿದಾಗ 
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ಬಲಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಸಗಣಿ, ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಳಿಕಡಿ ಇದ್ದವು. ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವಳನುನು ಮದುವೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಡಬೆರೀಕಾಯಿತು. ಅವರ ಮನೆಯಲೆಲಿರೀ ಹುಡುಗನನುನು ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡರು. ಮದುವೆ 
ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಅರಸು ಕೆರೀಳುವ ಊರಿಗೆಲಾಲಿ ಡಂಗುರ ಸಾರಿಸಿದನು. 
ಕೆರೀಳದ ಊರಿಗೆಲಾಲಿ ಓಲ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿ, ಮದುವೆಯ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದನು.

ಮದುವೆಯಂದು ಗೆೋತಾ್ತದವರೆಲಾಲಿ ಬಂದರು. ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. 
ಹದಿನೆೈದು ದಿನ ಅವನನುನು ಅಲೆಲಿರೀ ಉಳಿಸಿಕೆೋಂಡನು. ಮಾವ ಎರಡು ಉಂಗುರ ಮಾಡಿಸಿ 
ಅಳಿಯನಿಗೆೋಂದು, ಮಗಳಿಗೆೋಂದು ಉಂಗುರ ಹಾಕ್ದನು. ಆಗೆೋಂದು ಹಡಗನುನು 
ಗೆೈಸಿದನು. ಹಡಗಿನ ಮೆರೀಲೆ ಕುಳಿಳುರಿಸಿ ಅಳಿಯ, ಮಗಳಿಬ್ಬರನೋನು ಅರಸು ಕಳಿಸಿದನು.

‘‘ಯಾಯಾ್ಷರು ಹಡಗನುನು ತಾಡು (ದಡಕೆಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸು) ಅಂದರೋ ಹಡಗನುನು 
ತಾಡಬೆರೀಡ...’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ (ಅಳಿಯನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೆರೀಳಿ) ಕಳಿಸಿದನು.

ಅಧ್ಷ ಹೆೋಳೆಗೆ ಹೆೋರೀದ ಕೋಡಲೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ಹಡಗನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಬಂದನು. “ಎಲೆೋ ಹುಡುಗಾ... ಹಡಗನುನು ನಿಲ್ಲಿಸು” ಎಂದನು. ಆ ಅರಸನ ಹುಡುಗಿ, 
‘‘ಹಡಗನುನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಬೆರೀಡ’’ ಎಂದಳು. ಮತೋ್ತ ಮುಂದೆ ಹಡಗನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀದನು. “ಹಡಗನುನು ನಿಲ್ಸುವೆಯರೀ ಇಲಲಿವರೀ?” ಅಂತ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ಕೆರೀಳಿದನು. 
‘‘ನಿಲ್ಲಿಸುವದಿಲಲಿ...’’ ಎಂದನು ಹುಡುಗ.

‘‘ಮೋರು ದಿನಗಳ ತಂಗುಳನನುದ ಹಂಗೋ ಇಲಲಿವರೀ?’’ ಅಂತ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ಕೆರೀಳಿದನು. 
ಆಗ, ‘ಊಟದ ಹಂಗು ಅಂದರೆ ದೆೋಡಡುದು...’ ಅಂತ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆಲೆೋರೀಚನೆ ಬಂದು 
ಹಡಗನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಯೋ, ಅವನೋ ಮಾತಾಡುತ್ತ ಹಡಗ ಬಿಟು್ಟಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀದರು. ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ಹುಡುಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣನುನು ತನನು ಹಡಗಿನ ಮೆರೀಲೆ 
ಕುಳಳುರಿಸಿಕೆೋಂಡು, ಅವನ ಹಡಗನುನು ನಿರೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟನು.

ಹಡಗನುನು ನಡೆಸಿಕೆೋಂಡು ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ಹೆೋರಟನು. ಹುಡುಗಿ ಬಹಳ ಹೆೋತು್ತ ಅತ್ತಳು. 
ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ನೆೋರೀಡಿದಳು. ಶೆಟಿ್ಟ ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಕೆೋಡಲ್ಲಲಿ-- ಮನೆಗೆರೀ 
ಕರೆತಂದನು.

ಹುಡುಗ ಈಸಾಡಿ... ಈಸಾಡಿ... ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಹೆರೀಮಿರೀರಾಯನ (ಕೋಮನ) ನೆನಪು 
ಬಂತು. ಅದು ಅವನನುನು ದಂಡೆಯ ಮೆರೀಲೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು ಎಂದು ನಿಶಚಾಯ 
ಮಾಡಿತು. ಅದು ಅವನನುನು ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡು ಬಂದು ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ಬಂದ ಬದಿಯ ದಡದ 
ಮೆರೀಲೆ ಎತಿ್ತ ತಂದು ಹಾಕ್ತು.

ಹೆೋಳೆಯ ಬೆರೀಲೆ(ತಿರೀರ)ಯ ಮೆರೀಲೆ ಒಬ್ಬ ಮಿರೀನಗಾರನು ಬಲೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಆ ಹೆೋಳೆಯ 
ಮಿರೀನ ಹಡಿಯಬೆರೀಕು ಅಂತ ಬಂದನು. ಇವನು ಬಂದು ಬದಿಗೆ ಮುದುಡಿಕೆೋಂಡು ಅರಳು 
ಮರುಳನ ಹಾಗೆ ಕೋತುಕೆೋಂಡಿದ್ದನು. ಮಿರೀನುಗಾರನು ಇವನ ಹತಿ್ತರ, ‘‘ಏನಾಯಿತು?’’ 
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ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಆಚೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ನನನು ಹಡಗಿನ ಬೆನಿನುಗೆ  
ಬರುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. ಹಡಗಿನ ಮೆರೀಲೆ ಬರುತಿ್ತರುವಾಗ ಹಡಗನುನು ಮುಳುಗಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟ...’’ 
ಎಂದನು.

“ಹೆರೀಮಿರೀರಾಯನನುನು ನಿರೀರಿಲಲಿದ ಕೆರೆಯಿಂದ ನಿರೀರಿಗೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದ. 
‘ನಿನಗೆಂಥಾ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೋ ನನನುನುನು ನೆನೆದ ಕೋಡಲೆ ಬರುವೆ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿತು್ತ. 
ಹೆರೀಮಿರಾಯ ಬಂದು ನನನುನುನು ಮೆರೀಲಕೆಕಿ ಹಾಕ್ತು. ನನಗೆ ನಿರೀರನುನು ಕುಡಿದು... ಕುಡಿದು... 
ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಏನಾದರೋ ಆಹಾರ ತಂದುಕೆೋಡು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. ಮಿರೀನುಗಾರನು 
ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಂದು ತಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಗಂಜ ತಂದುಕೆೋಟ್ಟನು. ಅದನುನು 
ಕುಡಿದುಕೆೋಂಡು ತೆವಳುತ್ತ, ಹರಿಯುತ್ತ ಬಂದು ಹೆೋಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತನು-- 
ನಡೆದು ಹೆೋರೀಗುವಷು್ಟ ಧೆೈಯ್ಷ ಬಂತು.

ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ನಡೆದು ಬಂದನು. ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. 
ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ ಒಬ್ಬಳ ರೆೀ ಇದ್ದಳು. ಮತಾ್ತರೋ ಇರಲ್ಲಲಿ ಅವಳ ಮನೆಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ, ‘‘ಅಜಜಿಮಾ...’’ ಅಂತ ಕರೆದನು.

‘‘ಯಾರು ನಿರೀನು ಮೊಮ್ಮಗನೆರೀ?’’ ಅಂತ ಅವಳು ಕೆರೀಳಿದಳು. ‘‘ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 
ಬಂದೆ-- ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೆರೀಕೆಂದು. ದಿಕ್ಕಿಲಲಿದ ಪರದೆರೀಶ. ನಿರೀನು ದಿನಾ ಯಾವ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತಿ್ತದಿ್ದರೀ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಹೋಕೆೋಯು್ದ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಯ ಮನೆಗೆ ಹೋ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಎಂದಳು. ‘‘ಶೆಟಿ್ಟ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಅವರು ಕೆೋಟ್ಟ 
ಅಕ್ಕಿ ತಂದು ಬೆರೀಯಿಸಿಕೆೋಂಡು ಉಣು್ಣತೆ್ತರೀನೆ’’ ಎಂದಳು.

ಒಂದು ದಿನ ಹುಡುಗನು, ‘‘ಅಜಜಿವಾ್ವ... ನಿರೀನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರೀನು 
ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು... ನಾನು ಹೋಗಳನುನು ಕಟು್ಟವೆ’’ ಎಂದನು. ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದಳು. 
ಇವನು ಹೋ ಕಟಿ್ಟದನು. ಅಜಜಿವ್ವ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಾದ ಮೆರೀಲೆ ಹೋದಂಡೆ ಕಟಿ್ಟದನುನು 
ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಅವಳು, ‘‘ಅಜಜಿವಾ್ವ... ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು 
ಬಂದಿದಾ್ದರೆ? ಹೋದಂಡೆಯನುನು ಲೆೈಕಾಗಿ ಕಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ’’ ಅಂದಳು.

ಅಜಜಿವ್ವ ಯಾರು ಹೋ ದಂಡೆ ಕಟಿ್ಟದವರು ಎಂದು ಹೆರೀಳದೆ, ‘‘ಯಾರೋ ಬರಲ್ಲಲಿ... 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪುರುಸೆೋತಾ್ತಗಿತು್ತ. ನಾನೆರೀ ಕಟಿ್ಟದೆ’’ ಎಂದಳು.

ಅಜಜಿವ್ವ ಹೋದಂಡೆ ಕೆೋಟು್ಟ, ಪಾತೆ್-ಗಿರೀತೆ್ ತಿಕ್ಕಿ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಈ ಹುಡುಗಿಯರೀ 
ಅಕ್ಕಿಯನುನು ಕೆೋಡುವವಳಾಗಿದ್ದಳು-- ಸ್ವಲಪಾ ಹೆಚುಚಾ ಅಕ್ಕಿಯನುನು ಕೆೋಟ್ಟಳು.

ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಕೋಡಲೆರೀ ಹೆರೀಳಿದನು, ‘‘ಅಜಜಿವಾ್ವ... ದಿವಸ ಹೋದಂಡೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತರೀ... ಯಾರಿಗೆ ಎಂದು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗುವೆ?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು.

ಆಗ ಅಜಜಿ, “ಅರಸರು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣನುನು ತಂದಿದಾ್ದರೆ. ಆ ಹೆಣಿ್ಣಗೆ ಹೋದಂಡೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
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ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದಳು. ಆಗ ಇವನು ತನನು ಹೆಂಡತಿಯರೀ ಆಗಿರಬೆರೀಕು ಎಂದು 
ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಮರುದಿವಸ, ‘‘ಅಜಜಿವಾ್ವ... ಇಂದೋ ನಾನೆರೀ ಹೋದಂಡೆ ಕಟು್ಟವೆನು... 
ಹೋ ಕೆೋಯು್ದಕೆೋಂಡು ಬಾ’’ ಎಂದನು. ಕೆೋಯು್ದ ತಂದು ಕೆೋಟ್ಟಳು.

ಹೋದಂಡೆ ಅಧ್ಷ ಕಟಿ್ಟದಾಗ ತನನು ಉಂಗುರವನುನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಕಳಚಿ ದಂಡೆಯ 
ನಡುವೆ ಹಾಕ್, ದಂಡೆಯನುನು ಪೂತಿ್ಷಮಾಡಿ ಅಜಜಿಯ ಹತಿ್ತರ ಕೆೋಟು್ಟ, “ಅಜಜಿವಾ್ವ... ದಂಡೆಯ 
ಹೋಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಳುಗಿಳುಳು ಇರಬಹುದು. ಮುಡಿಯುವ ಹತಿ್ತರ, ‘ಬಿಸಲ್ಗೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ, 
ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಂಡು ಮುಡಿ...’ ಎಂದು ಹೆರೀಳು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು.

ಅಜಜಿವ್ವ ದಂಡೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆೋಟು್ಟ- “ಮೊಮ್ಮಗಳ ರೆೀ... ಬಿಸಲ್ಗೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಡಿದುಕೆೋರೀ, ಮುಳುಳು ಇರಬಹುದು” ಎಂದಳು. ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ 
ಹೋಗಳನುನು ಬಿಡಿಸಿ ನೆೋರೀಡಿದಳು. ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಉಂಗುರ ಹೆೋಳೆಯಿತು. ನೆೋರೀಡಿದ 
ಕೋಡಲೆರೀ, ‘ತನನು ಗಂಡನೆರೀ ಅಜಜಿವ್ವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡಳು. ಆ 
ದಿನ ಅಜಜಿವ್ವನ ಹತಿ್ತರ ಅಕ್ಕಿಯನುನು ಕೆೋಡುವಾಗ ತನನು ಉಂಗುರವನುನು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ 
ಅಜಜಿವ್ವನ ಕೋಡ ಅಕ್ಕಿಯನುನು ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಕೆೋಟು್ಟ ಹೆರೀಳಿದಳು-- “ಅಜಜಿವಾ್ವ... ನಿನಗೆರೀನು 
ಕಣು್ಣ ಕಾಣುವುದಿಲಲಿ, ಕಣು್ಣ ಚೆನಾನುಗಿ ಕಾಣುವವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದಾ್ದರೆ. ಅಕ್ಕಿಯನುನು 
ಹೆಕ್ಕಿಕೆೋಡಲು ಹೆರೀಳು; ನೆಲುಲಿ ಇರಬಹುದು’’ ಅಂದಳು.

ಅಜಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತಗೆೋಂಡು ಬಂದು ಮೊಮ್ಮಗನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಟ್ಟಳು. ‘‘ಇಂದು ಕೆೋಟ್ಟ 
ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಲುಲಿ ಇವೆಯಂತೆ ಹೆಕುಕಿ’’ ಅಂದಳು. ಅವನು ಅಕ್ಕಿಯನುನು ಆಯಾ್ದಗ ಅವನಿಗೆ 
ಹೆಂಡತಿಯ ಉಂಗುರ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು. ನೆೋರೀಡಿದ ಕೋಡಲೆರೀ, ‘ಇದು ನನನು ಮಾವನ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಉಂಗುರ ಇದರಿಂದ ಬಂತು’ ಎಂದು ನೆೋರೀಡಿ-- ತನನು ಹೆಂಡತಿಯರೀ 
ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟಿ್ಟಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಳು ಎಂದೋ, ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಅಜಜಿ ದಿನಾಲೋ ಹೋ 
ದಂಡೆ ತಗೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆೋಡುತಾ್ತಳ  ೆಎಂದೋ ಅವನಿಗೆ ಗೆೋತಾ್ತಯಿತು.

ಹುಡುಗಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಗೆ, ‘ತನನುನುನು ಒಂದು ವಷ್ಷದವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಬಾರದು 
ತನಗೆ ಕನೆನುಸೋತಕ ಇದೆ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ‘ಒಂದು ವರುಷದ ನಂತರ ತನನುನುನು  
ಮುಟ್ಟಬಹುದು’ ಎಂದೋ ಹೆರೀಳಿದ್ದಳು. ಅವಳನುನು ಒಂದು ವಷ್ಷದ ಅನಂತರ ಒಳಗೆ 
ತಕೆೋಕಿಳುಳುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೆರೀವಕಾಯ್ಷ ಮಾಡಬೆರೀಕು ಅಂತ ಅವನು ಆಲೆೋರೀಚನೆ 
ಮಾಡಿದನು.

ಅಜಜಿವ್ವನ ಹತಿ್ತರ, ‘‘ನಾನು ತಂದ ಹೆಣಿ್ಣಗೆ ಇನುನು ಹದಿನೆೈದು ದಿನಗಳ ಮೆರೀಲೆ ಕನೆನು 
ಸೋತಕ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅವಳನುನು ಒಳಗೆ ತಕೆೋಕಿಳುಳುವಾಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೆರೀವಕಾಯ್ಷ 
ಮಾಡಬೆರೀಕು, ಆಗ ನಿರೀನು ಬರಬೆರೀಕು’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು.

ಅಜಜಿವ್ವ ಇದನುನು ಮೊಮ್ಮಗನ ಹತಿ್ತರ ಹೆರೀಳಿದಳು, ‘‘ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ಅರಸನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ದೆರೀವಕಾಯ್ಷ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ, ನಾವು ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು. ಅವನು, 
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‘‘ಅಜಜಿವಾ್ವ... ನಾವು ಕಾಯ್ಷದ ಊಟಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದರೆ ಮೋರು ಬಾಳ  ೆ ಇಟು್ಟಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು, 
ಆ ಮೋರು ಬಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರೋ ಊಟ ಮಾಡಬೆರೀಕು. ಒಂದು 
ಬಾಳೆಯನುನು ಕಟಿ್ಟಕೆೋಂಡು ಬರಬೆರೀಕು’’ ಎಂದನು.

ಕಾಯ್ಷದ ದಿನ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದರು. ಅಜಜಿವ್ವ, ‘‘ಮೋರು ಬಾಳ  ೆಬೆರೀಕು’’ 
ಎಂದು ತಕೆೋಂಡಳು. ಪಂಕ್್ತ ಬಿಟು್ಟ ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಅಜಜಿ-ಮೊಮ್ಮಗ ಇಬ್ಬರೆರೀ ಕೋತರು 
ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಳ  ೆಇಟು್ಟಕೆೋಂಡರು. ಎಲಲಿರಿಗೋ ಊಟ ಬಡಿಸುತ್ತ ಬಂದರು, ಈ 
ಹೆಣು್ಣ ಉಪಿಪಾನಕಾಯಿ ಬಡಿಸುತ್ತ ಬಂದಳು. ಅಜಜಿ-ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಬಡಿಸಲು ಬಂದಳು. 
ಅಜಜಿಯ ಮತು್ತ ಮೊಮ್ಮಗನ ಬಾಳೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ ಕೋಡಲೆರೀ ನಡುವಿನ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಇವಳು ಕೋತುಬಿಟ್ಟಳು. ಊಟಕೆಕಿ ಬಂದವರೆಲಾಲಿ ನೆೋರೀಡಿ ನಗೆಯಾಡಿದರು, ‘‘ಶೆಟಿ್ಟ ಅರಸು 
ತಂದ ಹೆಣು್ಣ ಅಜಜಿ-ಮೊಮ್ಮಗನ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೋತಿತು’’ ಅಂತ ನಕಕಿರು.

ಆಗ ಈ ಅರಸು ಆಲೆೋರೀಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು. ‘ಆ ಹುಡುಗನನುನು ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ 
ನಾನು ಬಂದಿದೆ್ದ. ಅವಳ ಗಂಡನೆರೀನಲಲಿ ಈ ಹುಡುಗ, ಅಜಜಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನೆರೀ’ ಎಂದು 
ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡನು. (ಊಟವಾದ ಮೆರೀಲೆ) ‘ನಾನು ತಂದ ಹೆಣು್ಣ, ಅಜಜಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನ 
ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೋತಳು, ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೆರೀಕು’ ಅಂತ ಹುಡುಗನನೋನು, 
ಹೆಣ್ಣನೋನು, ಅಜಜಿಯನೋನು ಕಡೆದುಕೆೋಂಡು ಅರಸನ ಸಭೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು.

ಅರಸನು- ‘‘ಏನಾಯಿತು?’’ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಯ ಹತಿ್ತರ ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ನಾನು 
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನುನು ಕರೆತಂದಿದೆ್ದ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ (ದೆರೀವ) ಕಾಯ್ಷವಾದಾಗ 
ಎಲಲಿರೋ ಊಟಕೆಕಿ ಕೋತಿದಾ್ದಗ ಈ ಹೆಣು್ಣ ಅಜಜಿ-ಮೊಮ್ಮಗನ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೋತಳು.’’ 
ಅರಸನು ಹುಡುಗನ ಹತಿ್ತರ- ‘‘ಇದೆರೀನು?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು, ಹಂದೆ ನಡೆದುದೆಲಲಿವನೋನು 
ಹುಡುಗ ಹೆರೀಳಿದನು-- ತಾವು ಚಿಕಕಿವರಾಗಿದಾ್ದಗ ಚಂಡಾಡಲು ಹೆೋರೀಗಿದು್ದ... ಮುಂತಾಗಿ 
ಎಲಲಿ ಹೆರೀಳಿದನು. “ನಾನು ನಿರೀರು ತರಲು ಹೆೋರೀದೆನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ 
ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿ, ಅಣ್ಣನನುನು ಯಾವ ಪಾ್ಣಿ ತಿಂದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಯಿತೆೋರೀ ತನಗೆರೀನೋ ಗೆೋತಿಲಲಿ, 
ಅದೆರೀ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ (ತಿರೀಡುತ್ತ) ಅಳುತ್ತ ಬಂದೆ. ಬರುವಾಗ ಅವನು ಹರಿದ ಚೆಲ್ಲಿದ ಪಂಜೆಯ 
ಗುರುತಿನ ಮೆರೀಲೆ ಸುಮಾರು ದೋರ ಬಂದೆ... ಮೋರು ಹಾದಿ ಕೋಡಿದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೋಡಲೆರೀ 
ಯಾವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕೆಂಬದು ಗೆೋತಾ್ತಗಲ್ಲಲಿ. ಆ ನಂತರ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಯ 
ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದೆ ಹರೀಗೆಲಲಿ ಆಯಿತು” ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಹೆರೀಳಿದನು. 
ಕಡೆಗೆ ಅರಸನಿಗೆ ಇವನು ತನನು ತಮ್ಮನೆರೀ ಅಂತ ಗೆೋತಾ್ತಯಿತು. ‘‘ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಯನುನು 
ಮೋರು ಹಾದಿ ಕೋಡಿದಲ್ಲಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿರೀಳಿ ತೆೋರೀರಣ ಹಾಕಬೆರೀಕು’’ ಅಂತ 
ಹುಕುಂ ಕೆೋಟ್ಟನು. ಅದರಂತೆ ಅವನನುನು ಸಿರೀಳಿ ತೆೋರೀರಣ ಹಾಕ್ ಬಂದರು.

ಅಲ್ಲಿಯ ಅರಸುತನ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಬರಬೆರೀಕೆಂದು ತನನು ಹೆಂಡತಿ, ತಮ್ಮ, ತಮ್ಮನ 
ಹೆಂಡತಿ ಸಹತ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ತಾಯಿಗೆ ಯಾರೆಂದು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಅಣ್ಣ-
ತಮ್ಮ, ‘‘ಅಮಾ್ಮ...’’ ಅಂತ ಕರೆದ ಮೆರೀಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಕಕಿಳೆಂದು ಗೆೋತಾ್ತಯಿತು. ಕ್ರಿರಾಣಿ 
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ಒಂದು ದಿನ ಅಕಕಿನ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ, ‘‘ಇವರು ಯಾರು?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದಾಗ, ‘‘ತನನು 
ಮಗಂದಿರೆರೀ’...’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಅವಳು ರಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, ಈ ಸಂಗತಿ ಹೆರೀಳಿದಳು. ‘ತಾನು ಇವರ ತಲೆ 
ಕಡಿಯಲು ಹುಕುಂ ಹೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದ, ಪರೀಲ್ರೀಸರು ಕಡಿದ ಕುರುಹು ತಂದು ತೆೋರೀರಿದ್ದರು. ಇವರು 
ಹೆರೀಗೆ ಬಂದರು?’ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೋ ಅವನಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಿ. 
‘ಇವರಿಬ್ಬರಿದಾ್ದರೆ. ಅವರ ತಲೆ ಕಡಿಯಲು ಮತೆ್ತ ಹುಕುಂ ಕೆೋಟ್ಟರೆ ತನನುನುನು ಜರೀವದಿಂದ 
ಉಳಿಸಲ್ಕೆಕಿಲಲಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳಿದನು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶವು ಮುಕ್್ರ, ಊರು: ಕಡತೆೋರೀಕಾ.

z

ಕುಂಟ ಕುಂಬಾರ

ಕತ್ತಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಂಬಾರನೋ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೋ ಇದ್ದರು-- ಅವರು 
ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವನು ದಿನಾಲೋ ಎರಡು-ಮೋರು ಮಡಕೆಗಳನುನು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. 
ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪೆರೀಟೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬರುತಿ್ತದ್ದಳು. ಬಂದ 
ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರೋ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಜರೀವನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಕುಂಟ ಕುಂಬಾರ ಎಂದು ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೋ ಕುಂಟನಲಲಿ. ಆದರೆ, 
ಅವನ ಒಂದು ಕಾಲು ಉದ್ದ, ಒಂದು ಕಾಲು ಗಿಡಡು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ನಡೆಯುವಾಗ 
ಉದ್ದ ಕಾಲು ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲು ಬಾಗಿಸಿ ಬಿರೀಳುತಿ್ತತು್ತ. ಬಲ ಬದಿಯ ಗಿಡಡು ಕಾಲನುನು 
ಎತಿ್ತಡುವಾಗ ಅವನು ಆ ಕಾಲ್ನ ಬದಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಹೆಜೆಜಿಯಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ಅದಕೆಕಿ 
ಅವನಿಗೆ ‘ಕುಂಟ ಕುಂಬಾರ’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಿದು್ದ, ಅವನ ಮೊದಲ್ನ ಹೆಸರು ಏನೆಂದು 
ಅವನಿಗೋ ಮರೆತುಹೆೋರೀಗಿತು್ತ.

ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಡಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರೋಪಾಯಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾಲುಕಿ 
ಅಂಗಡಿ ತಿರುಗಿ ಚೌಕಶ ಮಾಡಿ, ಸಾಮಾನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ನಾಲಾಕಿಣೆಗಳನುನು 
ಉಳಿಸಿಕೆೋಂಡಳು. ಬರುವಾಗ ಹಲಸಿನ ಹಣು್ಣ ಮಾರುವವನಿಂದ ಒಂದು ಹಲಸಿನ ಹಣಿ್ಣನ 
ಕಡಿಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡಳು. ಅವಳಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿತು್ತ. ಆದರೋ, ‘ಪಾಪ... ಗಂಡನನುನು 
ಬಿಟು್ಟ ತಾನು ತಿನನುಬಾರದು, ಸಂಗಡ ಕೋತುಕೆೋಂಡೆರೀ ಸಾವಕಾಶ ಹಲಸಿನ ಹಣಿ್ಣನ 
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ತೆೋಳೆಗಳನುನು ತಿಂದರಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅವಳು ಸಾಮಾನುಗಳ ಜತೆಗೆ ಅದನುನು ತಂದು 
ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. 

ಗಂಡನು ಕೆೋರೀಣೆಯ ಜಗಲ್ಯ ಮೆರೀಲೆ ಮಡಕೆಯ ಮಣಿ್ಣನ ಮುದೆ್ದ ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡು ತಿಗರಿ 
ತಿರುಗಿಸುತ್ತ ಇದ್ದನು. ಅವಳು, ‘ಅವನು ಆ ಮಣಿ್ಣನ ಮುದೆ್ದಗೆ ಒಂದು ರೋಪ ಕೆೋಟ್ಟ ಹೆೋರತು 
ಕೆಲಸವನುನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗಿಲಲಿ, ಕಡೆಗೆ ತಿಂದರಾಯಿತು’ ಎಂದುಕೆೋಂಡು 
ಹಲಸಿನ ಹಣಿ್ಣನ ಕಡಿಯನುನು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಇಟು್ಟ ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡುವದಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದಳು. 
ಹಣಿ್ಣನ ವಾಸನೆಗೆ ನೆೋಣಗಳು ಬಂದು ಮುಕುರಿದವು. ನೆೋಣಗಳು ಎಲೋಲಿ ಕಾಲನಿನುಡಲ್ಕೋಕಿ 
ಜಾಗವಿಲಲಿದ ಹಾಗೆ ಕಡಿಯ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತು, ಹಣಿ್ಣನ ರುಚಿಯನುನು ನೆೋರೀಡಲು ಹತಿ್ತದವು. 
ಕುಂಬಾರನು ಅದನುನು ನೆೋರೀಡಿದನು. ಅವನಿಗೆ ನೆೋಣಗಳ ಮೆರೀಲೆ ವಿಪರಿರೀತ ಸಿಟು್ಟ 
ಬಂತು. “ಹತ... ದುಷ್ಟ ನೆೋಣಗಳ ರೆೀ... ನಾನೋ, ನನನು ಹೆಂಡತಿಯೋ ಕೋಡಿ ತಿನನುಬೆರೀಕು 
ಎಂದು ಇಟ್ಟ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನುನು ನಿರೀವು ತಿನನುಲ್ಕೆಕಿ ಹತಿ್ತದಿರಾ? ನಿಮಗೆ ಜರೀವದಾಶೆಗಿಂತ 
ಹಲಸಿನ ಹಣಿ್ಣನ ಆಶೆ ಹೆಚಾಚಾಯಿತು’’ ಎಂದು ಮಣ್ಣನುನು ಬಡಿದು ಹದ ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ 
ಉಪಯರೀಗಿಸುವ ಪೆಟು್ಟಮಣಿಯನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಜೆೋರೀರಾಗಿ ಹಣಿ್ಣನ ಕಡಿಯ ಮೆರೀಲೆ 
ಒಮೆ್ಮಲೆ ಬಡಿದನು. ಅವನ ಪೆಟು್ಟಮಣಿಯ ಹೆೋಡೆತದ ರಭಸಕೆಕಿ ಸಿಕಕಿ ನೆೋಣಗಳು 
ನೋರಾರು ಸತು್ತ ಬಿದ್ದವು. ಹಣಿ್ಣನ ಕಡಿಯೋ ಜೆೋತೆಗೆ ಜಜಜಿ ಪಿಚಾಚಾಗಿ ಹೆೋರೀಯಿತು. ಅವನ 
ಹೆಂಡತಿ ಹಣಿ್ಣನ ಕಡಿಯನುನು ಗಂಡನ ಸಂಗಡ ತಿನನುಬೆರೀಕು ಎಂದು ಬಂದಳು. ಹಲಸಿನ 
ಹಣಿ್ಣನ ಕಡಿಯನುನು ತಿನನುಲ್ಕೆಕಿ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ತಾನು ಜಜಜಿದ್ದನುನು ಮರೆಸಲು ಕುಂಬಾರನು 
ತನನು ಪರಾಕ್ಮವನುನು ಕುಟಿ್ಟಕೆೋಳಳುಲ್ಕೆಕಿ ಹಣಕ್ದನು. “ನಾನು ಒಂದೆರೀ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ 1000 
ಪಾ್ಣಿಗಳನುನು ಕೆೋಂದುಬಿಟೆ್ಟನು. ನನನುಂಥವರು ಈ ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದಾ್ದರೆ? ಒಮೆ್ಮಲೆರೀ 
ಸಾವಿರಾರು ಪಾ್ಣಿಗಳನುನು ಕೆೋಲುಲಿವವರಾದರೋ ಯಾರು? ನನನು ಮಿರೀಸೆಯ ಮೆರೀಲ್ನ 
ಕೋದಲುಗಳನಾನುದರೋ ಲೆಕಕಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾನು ಕೆೋಂದ ಪಾ್ಣಿಗಳ ಲೆಕಕಿ 
ಮಾಡುವದಕೆಕಿ ಯಾರಿಂದಲೋ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ” ಎಂದು ಹೆಂಡತಿಯನುನು ನೆೋರೀಡಿ, ಮಿರೀಸೆಯನುನು 
ತಿರುವಿಕೆೋಂಡು ಮೆರೀಲೆ ಕೆೈಯಳೆದುಕೆೋಂಡನು.

ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ ಮೆರೀಲೆ ಬಹಳ ಗೌರವವಿತು್ತ. ಮಣಿ್ಣನ ಮುದೆ್ದಯನುನು 
ತಿಗರಿಯ ತಲೆಯ ಮೆರೀಲ್ಟು್ಟ ಅದನನು ತಿರುಗಿಸಿ, ಜಾದುಗಾರನ ಹಾಗೆ ಮಡಕೆಯ 
ಚಂದವಾದ ರೋಪುಕೆೋಡುವ ಗಂಡನನುನು ಅವಳು ಜಾದುಗಾರನೆಂಬಷು್ಟ ಆಶಚಾಯ್ಷದಿಂದ 
ಕಾಣುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣಿ್ಣನ ಕಡಿ ಹಾಳಾದ ಪಶಾಚಾತಾ್ತಪಕ್ಕಿಂತ, ತನನು ಗಂಡ 
ಮಹಾಸಾಹಸಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ಅವಳು ಗಂಡನನುನು ಮತ್ತಷು್ಟ ಮೆಚಿಚಾಕೆೋಂಡಳು. ಅವನು ಕಾಲು 
ಹಾರಿಸುತ್ತ ನಡೆಯುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಅವನು ನವಿಲ್ನ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನೆಂದು ಕಂಡು 
ಆನಂದವಾಗಿ ನೆೋರೀಡುತಿ್ತದ್ದಳು.

ಮರುದಿನ ಅವನೆರೀ ಮಾಡಿದ ಮೋರು-ನಾಲುಕಿ ಮಡಕೆಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು 
ಅವಳು ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದಳು. ಆಗ ರಾಜನ ಗದೆ್ದಗಳಿಗೆ ತೆನೆ ಬರುವ ಸಮಯ- 
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ಹಂದಿಗಳ ಕಾಟ ಬಹಳವಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ, ರಾತಿ್ ಗದೆ್ದಯ ಮಾಳದಲ್ಲಿ ಕೋತು ಹಂದಿ 
ಹೆೋಡೆಯುವದು ಯಾರಿಗೋ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ರಾಜನು ಕುಂಬಾರತಿಯನುನು ನೆೋರೀಡಿ 
ಕೆರೀಳಿದನು, “ಕುಂಬಾರತಿರೀ... ನಿನನು ಕೆರೀರಿಯ ಬದಿಗೆ ಹಂದಿಯನುನು ಹೆೋಡೆಯುವವರಿದಾ್ದರೆೋರೀ 
ಹಾ್ಯಗೆ? ಇದ್ದರೆ ನಿರೀನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ವತ್ಷಮಾನ ಕೆೋಟು್ಟ ಕರೆಸಿಕೆೋಳುಳುತೆ್ತರೀನೆ” 
ಎಂದನು.

‘‘ನನನು ಗಂಡ ಬಹಳ ಶಕ್್ತವಂತರು, ಅವನನುನು ಕೆರೀಳಿ ನೆೋರೀಡುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ 
ಕುಂಬಾರತಿ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದಳು. ಮನೆಗೆ ಬಂದವಳು ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದಳು-- “ರಾಜರು 
‘ಹಂದಿ ಹೆೋಡೆಯುವ ಸಮಥ್ಷರು ಯಾರಾದರೋ ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸು’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಾ್ದರೆ, ಅವರ 
ಗದೆ್ದಯಲ್ಲಿ ಕೋತು ಹಂದಿ ಹೆೋಡೆಯಬೆರೀಕಂತೆ. ನಿರೀವೆರೀ ಅದಕೆಕಿ ಸಮಥ್ಷರು ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ 
ಬಂದೆ” ಅಂದಳು. ಅವನು- “ಅಯ್ಯರೀ ಮಳಿಳು... ನಾನು ಸಾವಿರ ನೆೋಣಗಳನುನು ಹೆೋಡೆದಂತೆ 
ಹಂದಿಯನುನು ಹೆೋಡೆಯುವದು ಹೌದೆೋರೀ? ಹಂದಿಯನುನು ಕೆೋಯು್ದ ಅದರ ಪದಾಥ್ಷ ಮಾಡಿ 
ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದರೆ, ಬೆರೀಕಾದರೆ ಕಮಾಯ(ರುಚಿ)ಯಾಗಿ ಹಂದಿ ಹೆೋಡೆಯಬಹುದು” 
ಎಂದು ಕುಂಬಾರ ನಗೆಯಾಡಿದನು. ಅವಳು, “ನಿರೀವು ಅಂಥ ಸಮಥ್ಷರು ಎಂದು ರಾಜರ 
ಹತಿ್ತರ ಹೆೋಗಳಿ ಬಂದುಬಿಟೆ್ಟ. ಒಮೆ್ಮಲೆರೀ ಸಾವಿರ ಪಾ್ಣಿಗಳನುನು ಕೆೋಲುಲಿವ ಧಿರೀರರು ನಿರೀವು... 
ನಿರೀವು ಆಗುವದಿಲಲಿವೆಂದು ಇಲೆಲಿರೀ ಕೋತರೋ, ನಿಮಗೆ ರಾಜರಿಂದ ಕರೆ ಬರದೆ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕ್ಕಿಲಲಿ. 
ಕರೆಸಿದ ಮೆರೀಲೆ ನಿರೀವು ಹೆೋರೀಗಲೆರೀಬೆರೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆರೀಲಾಗಿ ‘ಹಂದಿ ಹೆೋಡೆದವರಿಗೆ ಒಂದು 
ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿ ಇನಾಮ ಕೆೋಡುತಾ್ತರೆ’ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೆರೀ ಜಾಹರೀರು ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 
ಅದರಿಂದ ನಿರೀವು ಪ್ಯತನು ಮಾಡಿ ನೆೋರೀಡಿ. ನಮ್ಮ ನಶರೀಬದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಾಗುತ್ತದೆ’’ 
ಎಂದಳು. ‘‘ಹಾಗಾದರೆ, ನಿರೀನು ತಿರುಗಿ ರಾಜರ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ ಗದೆ್ದಗಳ ಸುತು್ತ ಮುತ್ತಲೋ 
ಪಾಗಾರವಾಗಬೆರೀಕು. ಮೋರು ಆಳು ಆಳವಾದ ಬಾವಿಯನುನು ತೆೋರೀಡಬೆರೀಕು. ಗದೆ್ದಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಲ್ಕೆಕಿ, ರಾತಿ್ ಕೋತುಕೆೋಳಳುಲ್ಕೆಕಿ ಒಂದು ಮಾಳವಾಗಬೆರೀಕು. ಮತು್ತ ಒಂದು 
ಬಂದೋಕು... ಐದು ಈಡುಗಳ ಮದು್ದ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸು. ನಾನು ಹಂದಿಯನುನು 
ಹೆೋಡೆಯಲ್ಕೆಕಿ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ. ಇಷೆ್ಟಲಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ ರಾಜರು ನನಗೆ ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಲ್’’ 
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಿದನು. ಅವಳು ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಹಾಗೆಯರೀ ಹೆರೀಳಿ ಬಂದಳು.

ರಾಜನು ಗದೆ್ದಗಳ ಸುತ್ತಲೋ ಪಾಗಾರ ಹಾಕ್ಸಿದನು. ಮೋರು ಆಳು ಆಳವಾದ 
ಬಾವಿಯನುನು ಕಡಿಸಿದನು. ಗದೆ್ದಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಮಾಳವನುನು ಕಟಿ್ಟಸಿದನು. ಮದು್ದ, 
ಬಂದೋಕು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಟು್ಟ ಕುಂಟ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಿದನು. ಕುಂಟ ಕುಂಬಾರನು 
ರಾತಿ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾಳಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಲು ಹೆೋರಟನು. ಕುಂಬಾರನ ಹೆಂಡತಿ- 
‘‘ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಾನೋ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ...’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು. ಕುಂಬಾರನು, ‘‘ಹಂದಿ 
ಹೆೋಡೆಯುವದೆಂದರೆ ಹಂದಿಯ ಮಾಂಸವನನುಲಲಿ. ಹೆಂಗಸು ನಿರೀನು... ಹಂದಿಯ ಡುರುಕ್ 
ಕೆರೀಳಿಕೆೋಂಡೆರೀ ನಿರೀನು ಮಾಳದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿರೀಳಬಹುದು’’ ಎಂದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು- 
‘‘ಹಂದಿ ಹೆೋಡೆಯುವ ಕೆಲಸದಂಥ ಗಂಡಾಂತರದ ಕೆಲಸಕೆಕಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನುನು ನೋಕ್ 
ಗುರಿಕೆೋಟು್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚಚಾಗೆ ಹಸೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಮಲಗಿಕೆೋಳಳುಲಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬಂದ 
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ಗಂಡಾಂತರ ನನಗೋ ಇರಲ್. ನಾನೋ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವವಳ ರೆೀ...’’ ಎಂದು ಹಟ 
ಮಾಡಿದಳು. ಹಾಗಾದರೆ, ಕುಂಬಾರ-ಕುಂಬಾರಿತಿಯರಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಹೆೋಸ ಹರೆಯದ 
ಹುರುಪು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಮಾಳದ ಮೆರೀಲೆ ಮಲಗಿಕೆೋಳಳುಲು ಸುರು ಮಾಡಿದರು. ‘ಜನ 
ನಕಕಿರೋ ನಗಲ್... ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣ...’ ಎಂದು ಅವಳನೋನು ಜತೆಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದನು.

ಬಂದೋಕು, ಮದು್ದಗುಂಡು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಕುಂಟ ಕುಂಬಾರನು ಮಾಳದ ಮೆರೀಲೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿಕೆೋಂಡನು. ಕುಂಬಾರ ಒಬ್ಬನೆರೀ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೆದರಿ 
ನಿದೆ್ ಮಾಡುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಹೆಂಡತಿಯೋ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮಾಳದ ಮೆರೀಲೆ 
ಸಹ ನಿದೆ್ದ ಬಂತು. ಮಧ್ಯರಾತಿ್ಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಂದಿ ಬಂತು. ಪಾಗಾರದ ಮೋಲಕ 
ಅದಕೆಕಿ ಎಲೋಲಿ ಹಾದಿ ಕಾಣದೆ ಬಾವಿಯಿದ್ದ ಬದಿಗಿನ ದಣಪೆ(ಪಾಗಾರದ ಬಾಗಿಲು)ಯ 
ದಾರಿಯಿಂದ ಓಡಿ ಬರುವಾಗ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತು್ತ. ಕೋಡಲೆರೀ ಹಂದಿ ಆಭ್ಷಟ 
ಮಾಡಿ ಕೋಗಿತು. ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಹಂದಿ ಕೋಗಿದಾಗ ಎಚಚಾರವಾಯಿತು. ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ 
ಕೋತಲ್ಲಿಂದಲೆರೀ ಮಾಳದ ಮೆರೀಲುಬದಿಗೆ ಬಂದೋಕ್ನ ತುದಿಯನುನು ಏರಿಸಿ ಗುಂಡು 
ಹಾರಿಸಿದ... ಆಮೆರೀಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿಕೆೋಂಡನು.

ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಪಾ ನಿರೀರಿತು್ತ. ಹಂದಿಯು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದದು್ದ ಸಾಯದೆ ಆಭ್ಷಟ 
ಮಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಪರೀಲ್ರೀಸರು ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದೆ-- ‘ಕುಂಬಾರನು ಹಂದಿಯನುನು ಹೆೋಡೆದನೆೋರೀ’ 
ಎಂದು ನೆೋರೀಡಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರ ಆಭ್ಷಟವನುನು ಕೆರೀಳಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎರಗಿ 
ನೆೋರೀಡಿ ಹಂದಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರು ಗುಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟರು. ಹಂದಿಯು ಸತು್ತ ಬಿತು್ತ. ಕುಂಟ 
ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಕೆರೀಳಿ ಎಚಚಾರವಾಯಿತು. ಅವನು ಮಾಳದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು 
ನೆೋರೀಡಿದನು. ಹಂದಿ ಕೋಗುವುದು ನಿಂತಿತು್ತ. ಅದರಿಂದ ಇವರೆರೀ ಈಡು ಹೆೋಡೆದಿರಬೆರೀಕು 
ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಗೆೋತಾ್ತಯಿತು. “ಯಾರೆೋರೀ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೋಕು ಬಾರು ಮಾಡಿದವರು? ಇಲ್ಲಿ 
ನಿಮಗೆರೀನು ಕೆಲಸವಿತು್ತ?’’ ಎಂದು ಜೆೋರೀರು ಮಾಡಿದನು. ಪರೀಲ್ಸರು, ‘‘ಹಂದಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಿದು್ದ ಆಭ್ಷಟ ಮಾಡುತಿ್ತತು್ತ ನಾವು ಅದನುನು ಹೆೋಡೆದೆವು’’ ಅಂದರು. “ಹಂದಿಯನುನು 
ಹೆೋಡೆಯುವದಕೆಕಿ ಸ್ವತಃ ರಾಜರೆರೀ ನನನುನುನು ನೆರೀಮಿಸಿದಾ್ದರೆ. ನನಗೆ ಅದನುನು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೆಡವಲ್ಕೆಕಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಗುಂಡು ಹೆೋಡೆದು ಸಾಯಿಸಲ್ಕೆಕಿ ತಿಳಿಯುವುದಿಲಲಿವರೀ? ನನನು 
ಹತಿ್ತರ ಬಂದೋಕು ಇಲಲಿವೆರೀ? ನಾನು ಜರೀವಂತ ಹಂದಿಯನುನು ರಾಜರಿಗೆ ತೆೋರೀರಿಸಬೆರೀಕು 
ಅಂತ ಅದನುನು ಹೆೋಡೆಯದೆ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದ. ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ಸಂಗ ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಹೆರೀಳಿದವರು 
ಯಾರು? ರಾಜರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿ ನಿಮ್ಮ ನೌಕರಿಯನೆನುರೀ ತೆಗೆಸುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಎಂದು ಜೆೋರೀರು 
ಮಾಡಿದನು. ಪರೀಲ್ರೀಸರು ಅವನ ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿದು್ದ, ‘‘ಮಹಾರಾಯಾ... ಅಷೆೋ್ಟಂದು ಮಾಡಿ 
ನಮ್ಮ ಹೆೋಟೆ್ಟಗೆ ಕಲುಲಿ ಹಾಕಬೆರೀಡ. ದಮ್ಮಯಾ್ಯ... ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜರಿಗೆ ಹೆರೀಳಬೆರೀಡ’’ 
ಎಂದರು. ಅವನು, ‘‘ಹಾಗಾದರೆ, ನಿರೀವು ಹಂದಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾಕ್ ಕೆೋಂದಿರಿ ಎಂದು ಯಾರ 
ಹತಿ್ತರವೂ ಉಸುರು ಒಡೆಯಬೆರೀಡಿ (ಹೆರೀಳಬೆರೀಡಿ)... ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸಕೆಕಿ ನಿಮ್ಮನುನು 
ಬಿಡುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಎಂದನು.
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ಕುಂಟ ಕುಂಬಾರನು ರಾಜನ ಹತಿ್ತರ-- ‘‘ತಾನು ಹಂದಿಯನುನು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಡವಿ 
ಹೆೋಡೆದಿದೆ್ದರೀನೆ. ಬಂದು ನೆೋರೀಡಬಹುದು’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ರಾಜನು ಬಂದು ನೆೋರೀಡಿ 
ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೆೋಟ್ಟನು. ‘‘ಕುಂಬಾರಿತಿ ತನನು 
ಗಂಡನನುನು ಈ ಕೆಲಸಕೆಕಿ ಹಚಿಚಾದ್ದಲಲಿದೆ, ತಾನೋ ಸಹ ಅವನ ಜೆೋತೆಗೆ ಮಾಳದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, 
ಕಾದ ಬಗೆಗೆ ಅವಳಿಗೋ ಒಂದು ಸಿರೀರೆಯನುನು ಬಹುಮಾನ ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದರೀನೆ...’’ ಎಂದು ರಾಜನು 
ಅವಳಿಗೆ ಉಡುಗರೆ ಕೆೋಟ್ಟನು. ಕುಂಬಾರತಿ ನಗೆಯಾಡುತ್ತ ಸಿರೀರೆಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು 
ರಾಜನಿಗೆ ಕೆೈಮುಗಿದು, ಗಂಡನ ಸಂಗಡ ಹೆೋರಟಳು. “ನೆೋರೀಡಿ... ನಶರೀಬ ಅಂದರೆ ಹೆರೀಗೆ 
ಅಂತ... ಪರೀಲ್ರೀಸರು ಗುಂಡು ಹೆೋಡೆದರು. ಆದರೆ, ನಶರೀಬ ಇದ್ದದು್ದ ನಮಗೆ...” ಹರೀಗೆಲಲಿ 
ಮಾತಾಡುತ್ತ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. 

ಕುಂಬಾರನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಅಷು್ಟ ದುಡುಡು ಯಾವಾಗಲೋ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವನು ಗಡದು್ದ 
ಮೆರೀಜವಾನಿ ಮಾಡಲು ಅಕಕಿ, ತಂಗಿ, ಬಾವ, ನೆಂಟ ಎಂತ ನೋರಾರು ಜನರನುನು ಕರೆದು, 
ಕೆೋರೀಳಿ, ಸಂಡಿಗೆ, ಮಟನ್... ಹರೀಗೆಲಲಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಸಿ ಮೋರು ನಾಲುಕಿ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿಗಳನುನು ಖಚು್ಷ ಮಾಡಿ, ಮತೆ್ತ ಮಡಿಕೆಗಳನುನು ಮಾಡಲು 
ಸುರು ಮಾಡಿದನು. ಕುಂಬಾರಿತಿ ಇನೆೋನುಂದು ದಿನ ಮಡಿಕೆಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ರಾಜನ 
ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದಳು. ಆ ದಿನ ರಾಜನ ದನಗಳ ಕೆೋಟಿ್ಟಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಹೆೋಕುಕಿ ಮೋರು 
ನಾಲುಕಿ ದನಗಳನುನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತು್ತ. ಕುಂಬಾರತಿಯನುನು ನೆೋರೀಡಿ ರಾಜನು ಹೆರೀಳಿದ, 
‘‘ಕುಂಬಾರತಿರೀ... ನಿರೀನು ಯರೀಗ್ಯ ಸಮಯಕೆಕಿ ಬಂದೆ... ಚಲೆೋರೀದಾಯಿತು. ಬಾ... ನಮ್ಮ 
ಮನೆಯ ಕೆೋಟಿ್ಟಗೆಗೆ. ನಿನೆನು ರಾತಿ್ ಹುಲ್ ಬಂದು, ದನಕರ ಮುರಿದು, ಸಾಕಷು್ಟ ಹಾನಿ 
(ಲುಕಾಸ್ನು) ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಪಿ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೋ ಹುಲ್ ಹೆೋಡೆದರೆ ನಾನು ಎರಡು 
ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೆೋಡುತಿ್ತದೆ್ದ’’ ಎಂದನು.

ಅವಳು-- ‘‘ಹಂದಿ ಹೆೋಡೆದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹೆೋಡೆದರೆ 
ಹೆೋಡೆಯಬೆರೀಕು. ಅವರನೆನುರೀ ಕಳಿಸುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಎಂದಳು. ರಾಜನು, ‘ಒಳ ಳೆುರೀ ವಿಚಾರ ಅವನನುನು 
ಕಳಿಸು’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು.

ಕುಂಬಾರತಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ರಾಜನ ಹೆರೀಳಿಕೆಯನುನು ತಿಳಿಸಿದಳು. ‘‘ನಿರೀನು 
ಹೆಂಡತಿಯರೀ... ನನನು ಪಾ್ಣ ಹಂಡುತಿಯರೀ? ಹಂದಿ ಅಕಸಾ್ಮತ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದು್ದ 
ನಾನು ಬಚಾವಾದೆ. ಹಂದಿಯನುನು ಪರೀಲ್ರೀಸರು ಹೆೋಡೆದರು. ನಾನು ಹೆೋಡೆದದು್ದ ಬರಿರೀ 
ಹುಸಿಗುಂಡು. ಈಗ ಹುಲ್ಯನುನು ನಾನು ಹೆೋಡೆಯುವದು ಖರೆಯರೀ? ಹೆೋಡೆಯದಿದ್ದರೆ 
ರಾಜ ನನನು ಪಾ್ಣ ಇಡುವುದಿಲಲಿ... ಏನು ಮಾಡಲ್?’’ ಎಂದು ಪೆರೀಚಾಡಿದನು. ‘‘ಈಗ ಹಂದೆ 
ಸರಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನಿರೀನು. ಆಗಲ್... ನಮ್ಮ ನಶರೀಬ ಹೆರೀಗಿದೆಯರೀ? 
ರಾಜನಿಗೆ-- ‘ಎರಡು ಮಣ ಸರಪಳಿ, ಒಂದು ಬಂದೋಕು, ಐದು ಈಡುಗಳು ಮದು್ದ 
ತಯಾರಾಗಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಹೆರೀಳು...’’ ಎಂದನು. ಅವಳು ಹೆೋರೀಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆರೀಳಿ 
ಬಂದಳು.
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ರಾತಿ್ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೋ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದರು. ರಾಜನನುನು ಕಂಡು 
ಬಂದರು. ಸರಪಳಿ, ಹೆೋರೆ ಎಲಾಲಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ರಾಜನ ದನದ ಕೆೋಟಿ್ಟಗೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಕೋತರು. ಕುಂಬಾರನು ಹೆಂಡತಿಗೆ, ‘‘ಮಳಿಳುರೀ... ನಾವು ಹುಲ್ಯನುನು ಹೆೋಡೆಯುವದು 
ಶಕ್ಯವಿಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಹುಲ್ಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿರೀಳಬೆರೀಕು... ಇಲಲಿ, ರಾಜನ ಫಾಶಗೆ 
ಕುತಿ್ತಗೆ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಾತಿ್ ಹೆೋತು್ತ ಈಗ ರಾಜನ ಕೆೋಟಿ್ಟಗೆಯ ಎತ್ತನುನು 
ಹೆೋಡೆದುಕೆೋಂಡು ದೋರದ ಊರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿಬಿಡುವ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ಹೆಂಡತಿ ಅದನುನು 
ಒಪಿಪಾದಳು.

ರಾತಿ್ಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಕೆೋಟಿ್ಟಗೆಯನುನು ಹೆೋಕ್ಕಿತು್ತ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ-- ‘‘ಕೆೋಂಬಿಲಲಿದ ಎಳ  ೆ
ಎತ್ತನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುವಾ...’’ ಎಂದಳು. ಒಂದು ಎತ್ತನುನು ಮುಟಿ್ಟದ ಅವನು, 
‘‘ಇದು ಬಹಳ ಹಪುಪಾ (ಮುದಿ) ಎತು್ತ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಒಂದು ಎತ್ತನುನು ಬಿಟು್ಟ, ಹುಲ್ಯ 
ತಲೆಯ ಮೆರೀಲೋ ಮೆೈಮೆರೀಲೋ ಕೆೈಯಾಡಿಸಿ, ‘‘ಇದು ಗಡುತರವಾದ ಕೆೋಬಿ್ಬದ ಗೋಳಿ...’’ 
ಎಂದು, ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಸರಪಳಿ ಬಿಗಿದನು, ಹಾಗೆರೀ ಹುಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯ ಮತೆೋ್ತಂದು 
ತುದಿ ಹಡಿದು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಎಳೆದಳು. ಹುಲ್ ಆಭ್ಷಟ ಮಾಡಿ ಕೋಗಿದ ಹೆೋಡೆತಕೆಕಿ 
ಗುಪಪಾನೆ ಹಾರಿ ಕುಂಬಾರನು ಕೆೋಟಿ್ಟಗೆ ದಾಟಿ ಓಡಿದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸರಪಳಿಯನುನು 
ಹಡಿದುಕೆೋಂಡೆರೀ ಓಡಿದಂತೆ ದೋರದಿಂದ ಹುಲ್ಯೋ ಬಂತು. ಅವಳು ತೆಂಗಿನ ಮರಕೆಕಿ 
ಹುಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯನುನು ಬಿಗಿದು ದೋರ ಹೆೋರೀಗಿ ನಿಂತಳು. ಇಬ್ಬರಿಗೋ ಮೆೈ ಬೆವರಿ 
ಒದೆ್ದಯಾಗಿತು್ತ. ಕುಂಬಾರನು ಬಂದೋಕ್ನಿಂದ ಎರಡು ಮೋರು ಈಡು ಹಾರಿಸಿದನು. 
ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಕೆರೀಳಿ ರಾತಿ್ ಇಡಿರೀ ಹುಲ್ ಆಭ್ಷಟ ಮಾಡುತ್ತಲೆರೀ ಇತು್ತ.

ಬೆಳಗಾಯಿತು... ಇಬ್ಬರು ಪರೀಲ್ರೀಸರು ಹುಲ್ಯ ಆಭ್ಷಟ ಕೆರೀಳಿ, ‘‘ಹುಲ್ ಸಾಯಲ್ಲಲಿ 
ಅರೆ ಜರೀವವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ; ಗಾಯಗೆೋಂಡ ಹುಲ್ ಬಹಳ ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿ’’ ಎಂದು 
ಮರಕೆಕಿ ಕಟಿ್ಟಕೆೋಂಡು ಅರಚುತಿ್ತದ್ದ ಹುಲ್ಯ ಮೆರೀಲೆ ಇಬ್ಬರೋ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಅದನುನು 
ಕೆೋಂದರು. ಕುಂಟ ಕುಂಬಾರನು ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಎದು್ದ ಬಂದು ನೆೋರೀಡುವಾಗಲೆರೀ ಪರೀಲ್ರೀಸರು 
ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹುಲ್ಯನುನು ಕೆೋಂದದು್ದ. “ನಾನು ರಾತಿ್ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಹುಲ್ಯ ಸಂಗಡ 
ಗುದಾ್ದಡಿ, ಅದನುನು ಕೆೋಲಲಿದೆ, ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಮರಕೆಕಿ ಕಟಿ್ಟಹಾಕ್ಹೆೋರೀಗಿದೆ್ದ. ನನನು ಹತಿ್ತರ 
ಕೆೋರೀವಿಯಿತು್ತ. ನಾನು ಬೆರೀಕೆಂತ ರಾಜರಿಗೆ ಜರೀವಂತ ಹುಲ್ಯನುನು ಹಡಿದು ಕಾಣಕೆಯಾಗಿ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕು; ಅದನುನು ಅವರು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇಡಿಸುತಾ್ತರೆ ಎಂದು 
ಕೆೋಲಲಿದೆ ಉಳಿಸಿದೆ್ದ, ಅರಸರ ಹತಿ್ತರ ಹೆರೀಳಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಶ ಶಕೆ ಕೆೋಡಿಸುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಎಂದನು. 
ಪರೀಲ್ರೀಸರು, ‘‘ಮಹಾರಾಯ... ನಿನನು ಪ್ತಾಪ ಕೆರೀಳಿ ಬಲೆಲಿವು. ಪಾ್ಣಿಗಳ ಮೆರೀಲೋ 
ಮಾಟ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನುನು ಹಡಿಯುವ ಶಕ್್ತ ನಿನಗಿದೆಯಂದು ರಾಜರನೋನು ಮಾಟದಲ್ಲಿ 
ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೆೋಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಟು್ಟ ನಮ್ಮನುನು 
ಕೆೋಲ್ಲಿಸಬೆರೀಡ’’ ಎಂದರು.

ಅವನು, “ಹಾಗಾದರೆ... ತಪಿಪಾನಿಂದ ಹುಲ್ ಕೆೋಂದ ತಪಿಪಾಗೆ, ‘ನಿರೀವೆರೀ ಅದನುನು ಹೆೋಡೆದು 
ಕೆೋಂದಿರಿ’ ಎಂದು ಯಾರ ಹತಿ್ತರವೂ ಉಸುರು ಬಿಡಬೆರೀಡಿ... ಹಾಗೆ ಹೆರೀಳಿದೆ್ದರೀ ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ 
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ತಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಧಡದ ಮೆರೀಲೆ ಇರಲ್ಕ್ಕಿಲಲಿ. ನಿರೀವೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿ ನಾನು ಹುಲ್ಯನುನು 
ಕೆೋಂದೆನೆಂದು ರಾಜರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಜಾಗ್ತೆ...’’ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದನು. ಅವರು ಅದಕೆಕಿ 
ಒಪಿಪಾಕೆೋಂಡು ರಾಜರ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ, ‘‘ಕುಂಟ ಕುಂಬಾರನು ಹುಲ್ಯನುನು ಹೆೋಡೆದು 
ಕೆೋಂದನು’’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಾಜನು ಸತ್ತ ಹುಲ್ಯನುನು ನೆೋರೀಡಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದು, ಕುಂಟ ಕುಂಬಾರನು ಜರೀವಂತ 
ಹುಲ್ಯನುನು ರಾತಿ್ ಕಟಿ್ಟ ಹಾಕ್, ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಅದನುನು ಗುಂಡು ಹೆೋಡೆದು ಕೆೋಂದನು ಎಂಬುದನುನು 
ಕೆರೀಳಿ ಕುಂಬಾರನನುನು ಬಹಳ ಹೆೋಗಳಿ ಅವನಿಗೆ 2000 ರೋ. ಬಹುಮಾನ ಕೆೋಟ್ಟನು.

ಕುಂಬಾರನು ಈ ಸಲವೂ ತನನು ನೆಂಟರಿಷ್ಟರನುನು ಕರೆಸಿಕೆೋಂಡು 2000 ರೋ. ಗಳನುನು 
ನಾಲೆಕಿೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧೋಳಿ ಹಾರಿಸಿದನು. ಮತೆ್ತ ಮೊದಲ್ನ ಹಾಗೆರೀ ಮಡಿಕೆಗಳನುನು 
ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಸುರುಮಾಡಿದನು.

ಕುಂಬಾರನ ಹೆಂಡತಿಯು ಮಡಿಕೆಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದಳು. 
ರಾಜನು ಕಳಳುರ ಉಪ್ಟಳದ ವಿಚಾರವನೆನುರೀ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ‘‘ಕಳಳುರನುನು ಹಡಿದು ಕೆೋಟ್ಟವರಿಗೆ 
ನಾನು ನಾಲುಕಿ ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿಗಳನುನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೆೋಡುತಿ್ತದೆ್ದನು. ಕಳಳುರನುನು 
ಹಡಿದುಕೆೋಡುವವರು ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು...’’ ಎನುನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರತಿಯು-- ‘‘ನನನು 
ಗಂಡ ಬಹಳ ಸಾಹಸಿ. ನಿಮಗೆ ಅವನ ವಿಷಯ ಹೆೋಸದಾಗಿ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕ್ಲಲಿ... ಅವನಿಗೆ 
ಹೆರೀಳಿದರೆ ಈ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ’’ ಎಂದು ಕೋಡಲೆ ಹೆರೀಳಿಬಿಟ್ಟಳು. ರಾಜನು, ‘‘ಹಾಗಾದರೆ, 
ನಿನನು ಗಂಡನನುನು ಕಳಳುರನುನು ಹಡಿಯುವುದಕೆಕಿ ಕಳಿಸಿಕೆೋಡು’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು.

“ಹೌದಾ... ಕತ್ತಗಾಲ್ನ ರಾಜನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಳಳುರ ಹಾವಳಿಯಂತೆ, ಕಳಳುನನುನು 
ಹಡಿದುಕೆೋಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾಲುಕಿ ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೆೋಡುತಾ್ತರಂತೆ... ನಾನು, 
‘ನಿರೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತರೀರಿ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಬಂದಿದೆ್ದರೀನೆ. ಇಂದೆರೀ ಮಧಾ್ಯಹನುದ ಮೆರೀಲೆ 
ಆ ರಾಜನ ಪಟ್ಟಣಕೆಕಿ ಹೆೋರಡುವಾ...” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು. “ಅಯ್ಯರೀ ಶವನೆರೀ... ಎರಡು 
ಸಲ ನನನು ಜರೀವಕೆಕಿ ನಿರೀನು ಕಂಟಕ ತಂದುಹಾಕ್ದೆ. ನಶರೀಬದಿಂದ ಎರಡೋ ಸಲ ನಾನು 
ಜರೀವದಿಂದ ಪಾರಾದೆ. ಒಟಿ್ಟನ ಮೆರೀಲೆ ನಾನು ಕುಂಟ... ‘ಕುಂಟ ಗಂಡನ ಹೆಂಡತಿ’ ಎಂತ 
ಹೆರೀಳಿಸಿಕೆೋಳುಳುವುದು ನಿನಗೆ ಬೆರೀಡವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿರೀನೆರೀ ಕೆೈಯತಿ್ತ ಕೆೋಲುಲಿವ 
ಬದಲು ಈ ರಿರೀತಿ ಗಂಡಾಂತರ ತಂದುಹಾಕುತಿ್ತದಿ್ದ. ಈಗ ಮೋರನೆರೀ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ 
ಹೆರೀಗೋ ಪಾರಾಗುವ ಹಾಗಿಲಲಿ. ರಾಜನ ಪರೀಲ್ರೀಸವರಿಂದ ಆಗದ ಕೆಲಸ ನನಿನುಂದ 
ಆಗುತ್ತದೆಯರೀ? ಎಷು್ಟ ಜನ ಕಳಳುರಿದಾ್ದರೆಯರೀ, ಯಾವ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಬರುತಾ್ತರೆಯರೀ 
ಹರಹರಾ...! ಕಳಳುರ ಕೆೈಲ್ ಜರೀವ ಕೆೋಡುವ ಪ್ಸಂಗ ಬಂತಲಲಿ” ಎಂದು ದುಃಖ ಮಾಡಿದನು. 
ಆಗ ಕುಂಬಾರತಿ-- “ಕಳಳುರ ಗೆೋಡವೆ ಇಷು್ಟ ಗಂಡಾಂತರ ಎಂದು ಕಲಪಾನೆಯೋ ನನಗೆ 
ಇಲಲಿ... ನಿರೀವು ಹೆರೀಳಿದ ಹಾಗೆ-- ನಿಮ್ಮ ಜರೀವಕೆಕಿ ಗಂಡಾಂತರ ತರುವ ಕಲಪಾನೆಯೋ 
ನನಗಿಲಲಿದೆ, ಒಮೆ್ಮಲೆ ರಾಜರ ಹತಿ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೆರೀಳಿದೆ. ನಿರೀವು ಸಾಯುವುದಾದರೆ 
ನಿಮ್ಮ ಜೆೋತೆಗೆ ನಾನೋ ಸಾಯುವವಳ .ೆ.. ನಿಮ್ಮನುನು ಒಬ್ಬರನೆನುರೀ ಗಂಡಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಕ್ 
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ನಾನು ಹಂದೆ ಉಳಿಯುವವಳಲಲಿ... ಈ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಹೆರೀಗೆ ಪಾರಾಗುವಾ?” ಎಂದು 
ಕೆರೀಳಿದಳು. ಆಗ ಕುಂಬಾರನು, ‘‘ಇಷು್ಟ ಅಕ್ಕಿ ನೆನಸಿ, ಬಿರೀಸಿ ರೆೋಟಿ್ಟ ಹಟು್ಟ ಕಲಸು. ನಾಲುಕಿ 
ದಿನ ಸಾಲುವಷು್ಟ ರೆೋಟಿ್ಟ ಸುಡು... ರೆೋಟಿ್ಟ ಬುತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟಕೆೋಂಡು ರಾತೆೋ್ರೀರಾತಿ್ ಊರು 
ಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರೀಗಿ... ಬೆರೀರೆ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯ ಸೆರೀರಿ, ಜರೀವ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿಕೆೋಳುಳುವಾ. ಇದರ 
ಹೆೋರತು ಬೆರೀರೆ ಉಪಾಯವೆರೀ ಇಲಲಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋತರೆ, ರಾಜನು ಹಂದೆ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಕೆೋಟ್ಟ 
ಹಾಗೆಯರೀ ಫಾಶ ಶಕೆ ಕೆೋಡುವುದೆರೀ ಖಂಡಿತ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು.

ಕುಂಬಾರತಿಯು ಅಕ್ಕಿಯನುನು ನೆನಸಿ, ಒರಳು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ ಬಿರೀಸುತಿ್ತದ್ದಳು. ಮಾಡಿನ 
ಮೆರೀಲ್ಂದ ಒಂದು ಹಾವಿನ ಮರಿ ಅವಳ ಮುಂದಿನ ಬದಿಯಿಂದ ಒರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿತು್ತ. ಅವಳು 
ಅದನುನು ನೆೋರೀಡಲ್ಲಲಿ, ಜರೀವದ ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ಜೆೋರೀರಾಗಿ ಬಿರೀಸುವಾಗ ಹಾವು ಅಕ್ಕಿಯ 
ಸಂಗಡ ಅರೆದುಹೆೋರೀಯಿತು. ಆ ಹಟಿ್ಟನಿಂದ ಅವಳು ಇಪಪಾತೆೋಂದು ರೆೋಟಿ್ಟ ಸುಟ್ಟಳು; ಸಂಜೆ 
ಊಟಕೆಕಿ ಗಂಜ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಗಂಜ ಉಂಡು ಬೆೋಕಕಿಸದಲ್ಲಿ ರೆೋಟಿ್ಟ ಗಂಟು ಕಟಿ್ಟದಳು. 
ರಾತಿ್ ಹತು್ತ ಗಂಟೆಗೆ-- ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಕ್ರೀಲ್ ಹಾಕ್ ಅವರಿಬ್ಬರೋ ಹೆೋರಟರು. ಊರು 
ಬಿಟು್ಟ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಏಳೆಂಟು ಮೆೈಲು ದೋರ ಹೆೋರೀದರು. ಕಳಳುರು ರಾತಿ್ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ 
ಕನನು ಹಾಕ್, ಬಂಗಾರ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ತಮ್ಮ ಜಾಗಕೆಕಿ ಹೆೋರಟಿದ್ದರು. ಕುಂಬಾರನು 
ಅದನುನು ನೆೋರೀಡಿ, ಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿ್ತರ-- ‘‘ಕಳಳುರ ದಂಡು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈಗ 
ಓಡಿಹೆೋರೀಗುವ ಹಾಗಿಲಲಿ. ನಿರೀನು ಈ ಹಂಡಿನ ಬದಿ ಕೋತುಕೆೋರೀ...’’ ಎಂದನು. ಅವಳನುನು 
ಕೋರಿಸಿ, ತಾನು ಕಳಳುರು ಬರುವ ನಡುದಾರಿಯಲೆಲಿರೀ ಬಿದು್ದಕೆೋಂಡನು. ಕಳಳುರು ಅವನನುನು 
ದಾಟಿ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಕುಂಬಾರನು, ‘‘ಒಂದು... ಎರಡು... ಮೋರು... ನಾಲುಕಿ...’ ಹರೀಗೆ 
ಕಳಳುರ ಲೆಕಕಿ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. ಇಪಪಾತೆೋ್ತಂದು ಜನರು ದಾಟಿದ ಮೆರೀಲೆ, “ಹತ... ನಿರೀವ್ 
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತರೀರೆೋರೀ?” ಎಂದು ಕೋಗಿದನು. ಕಳಳುರು, ‘ಇವನು ನಮ್ಮನುನು ಹಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ 
ಸಾಧಿಸುತಾ್ತ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋತವನು’ ಎಂದುಕೆೋಂಡು-- ‘‘ಹೆೋಡೆಯಿರಿ... ಬಡಿಯಿರಿ...’’ 
ಎಂದು, ಇವನಿಗೆ ನಾಲಾಕಿರು ಜನ ಕತಿ್ತಯನುನು ಎತಿ್ತಕೆೋಂಡು ಬಂದರು. “ಅಯ್ಯರೀ! ನಿಮ್ಮ 
ದಮ್ಮಯ್ಯ! ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆೈ ಮುಗಿಯುತೆ್ತರೀನೆ, ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿರೀಳುತೆ್ತರೀನೆ! ನಾನು ಪರದೆರೀಶ... 
ನನನು ಹೆಂಡತಿ ಮತೋ್ತ ಪರದೆರೀಶ. ನಾವೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವೆರೀ ಸೆರೀರಿಕೆೋಳುಳುತೆ್ತರೀವೆ. ನನನು 
ಹೆಂಡತಿ ನಿಮಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತಾ್ತಳ .ೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ನಿರೀವು ಹೆೋರೀದಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಬಂದು, ನಿರೀವು ಹೆರೀಳಿದ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೊಟೆ್ಟ ಹೆೋತು್ತ ಹೆೋಟೆ್ಟ 
ಹೆೋರೆದುಕೆೋಳುಳುತೆ್ತರೀನೆ... ನಿರೀವೆರೀ ನನಗೆ ಗತಿ!” ಎಂದು ದಾರಿಯಲೆಲಿರೀ ಕೆೈಮುಗಿದುಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರಳಾಡಿದನು. ‘‘ನಿನನು ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿ?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದಾಗ, ಕುಂಬಾರತಿ ಹಂಡಿನ 
ಮರೆಯಿಂದ ಹೆೋರಬಿದು್ದ, ‘‘ಬಂದೆ ಸಾ್ವಮಿರೀ! ನಾವು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮರು. 
ಬಚಾವು ಮಾಡಿ’’ ಎಂದು ಕೆೈ ಮುಗಿದಳು. “ನಮ್ಮ ಗುಟು್ಟ ಯಾರಿಗೋ ಕೆೋಡುವುದಿಲಲಿ ಅಂತ 
ಪ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ...” ಎಂದು ಕಳಳುರ ಯಜಮಾನ, ಅವರ ದೆರೀವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಿಸಿದನು.

ಕಳಳುರು ಅಲೆಲಿರೀ ಕೋತರು. ಒಬ್ಬ, ‘‘ಹಾಲು, ಸಕಕಿರೆ ಇದೆ. ಚಹಾ ಮಾಡುವಾ’’ ಎಂದನು. 
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ಮೋರು ಕಲುಲಿ ಹೋಡಿ, ಬಿದ್ದ ಒಣ ಕಟಿ್ಟಗೆ ತಂದು ಬೆಂಕ್ ಹೆೋತಿ್ತಸಿದರು. ಹತಿ್ತರ ಹೆೋಳೆಯಿಂದ 
ಒಬ್ಬ ನಿರೀರು ತಂದು ಪಾತೆ್ಗೆ ಹಾಕ್ದನು. ಚಹಾ ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು, ‘‘ತಿನನುಲ್ಕೆಕಿ 
ಏನಿಲಲಿ... ಬರಿರೀ ಚಹಾ ಹೆರೀಗೆ ಕುಡಿಯುವದು?’’ ಎಂದನು. ಕುಂಬಾರನು, ‘‘ನಾವು ರೆೋಟಿ್ಟ 
ತಂದಿದೆ್ದರೀವೆ...’’ ಎಂದನು. ‘‘ಇಕಣಿ ರೆೋಟಿ್ಟ ಗಂಟು...’’ ಎಂದು ಕುಂಬಾರತಿ-- ಅದನುನು 
ಮುಂದಿಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಬಿಡಿಸಿ, ಎಲಲಿರಿಗೋ ರೆೋಟಿ್ಟ ಹಂಚಿದಳು. ಇಪಪಾತೆೋ್ತಂದು ಕಳಳುರಿಗೋ 
ರೆೋಟಿ್ಟಗಳು ಸಮನಾದವು. ‘‘ಇವರಿಗೆ ರೆೋಟಿ್ಟ ಇಲಲಿ...’’ ಎಂದ ಒಬ್ಬ ಕಳಳು. ‘‘‘ಹಂಚಿದವರಿಗೆ 
ಕೆೋಡಲು ಚೋರುಪಾರು...’ ಎಂದು ಗಾದೆ. ನಾವೆಲಲಿ ಒಂದೆೋಂದು ಚೋರು ಕೆೋಡುವಾ” ಎಂದ 
ಕಳಳುರ ಯಜಮಾನ. ಕುಂಬಾರನು, ‘‘ನಾವು ಸಂಜೆ ಗಂಜ ಊಟ ಉಂಡು ಹೆೋರಟಿದೆ್ದರೀವೆ. 
ನಮಗೆ ಹಸಿವಿಲಲಿ. ನಿರೀವು ಕಳುವುದಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಹಳ ಮಹನತು್ತ ಮಾಡಿದವರು. ನಿರೀವೆರೀ 
ತಿನಿನು... ನಮಗೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದೆೋಂದು ಗುಟುಕು ತಿರೀಥ್ಷವನುನು ಬೆರೀಕಾದರೆ ಕೆೋಡಿ’’ 
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು.

ಅವರು ರೆೋಟಿ್ಟ ತಿಂದು, ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಮಲಗಿದರು. ಬೆಳಗಾಗ ಕುಂಬಾರ ಕುಂಟ ಎದು್ದ 
ನೆೋರೀಡಿದಾಗ ಇಪಪಾತೆೋ್ತಂದು ಕಳಳುರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೋ ಎದಿ್ದರಲ್ಲಲಿ. “ಯಜಮಾನರೆರೀ...” ಎಂದು 
ಕರೆದ. ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಲ್ಲಲಿ. ‘‘ಎಷು್ಟ ರಾತಿ್ ಕಳುವು ಮಾಡುತ್ತ ನಿದೆ್ ಗೆಟಿ್ಟದ್ದರೆೋರೀ 
ಎಬಿ್ಬಸುತೆ್ತರೀನೆ...’’ ಎಂದು ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡಿದ. ಯಾರ ಮೆೈ ಅಲಗುವುದೋ ಇಲಲಿ. 
ಒಬ್ಬನನುನು ಅಲುಗಿಸಿ ನೆೋರೀಡಿದ, ಮತೆೋ್ತಬ್ಬನನುನು ಅಲುಗಿಸಿ ನೆೋರೀಡಿದ, ಯಾರೋ 
ಮಾತಿಲಲಿ... ಅಲುಗುವುದೋ ಇಲಲಿ! “ಕಳಳುರೆಲಲಿ ಸತು್ತ ನೆಟ್ಟಗಾಗಿ ಹೆೋರೀದರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಹಾಯದ ದೆವ್ವ ಬಂದು ರಾತಿ್ ಅವರೆಲಲಿರ ಉಸಿರು ಬಂದ ಮಾಡಿತು. 
ಆದರೆ, ಇವರನೆನುಲಲಿ ನಾನೆರೀ ಕೆೋಂದೆ ಎಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಕುರುಹು ಮಾಡಬೆರೀಕು” 
ಎಂದನು. ಅವರ ಮೆೈ ಕೆೈಗಳ ಮೆರೀಲೆ ಅಲೆಲಿರೀ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಗುಟ್ಟದಿಂದ ಹೆೋಡೆದನು. 
“ನಾನು ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, ಅವರನೆನುಲಾಲಿ ನಾನೆರೀ ಕೆೋಂದೆನೆಂದು ವತ್ಷಮಾನ 
ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. ನಿರೀನು ಈ ಹೆಣಗಳನೋನು ಕಾಯುತ್ತ ಇಲ್ಲಿಯರೀ ಕೋತುಕೆೋರೀ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, 
ಅವನು ಕತ್ತಗಾಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹೆೋರಟನು. ರಾಜನನುನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು, ‘‘ಅರಸರೆರೀ... 
ನಿರೀವು ಅಪಪಾಣಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ಕಾರ-- ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು ಮಾಡಿ, ಹಂತಿರುಗಿದ 
ಕಳಳುರನುನು ಕೆೋಂದುಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದರೀನೆ. ಸಾಂತಗಲಲಿ, ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಣಗಳನುನು ಕಾಯಲ್ಕೆಕಿ 
ನನನು ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಬಿಟು್ಟಬಂದಿದೆ್ದರೀನೆ. ಕಳವಿನ ದಾಗಿನೆಗಳನುನು ಹೆೋತು್ತ ತಂದಿದೆ್ದರೀನೆ” 
ಎಂದು ತೆೋರೀರಿಸಿದನು. ರಾಜನು, “ಶಹಬಾಸ್... ಕುಂಬಾರ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚಿಚಾನ 
ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದವ ನಿರೀನು. ನಿನಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೆರೀ ಹೆರೀಳಿದ ಪ್ಕಾರ-- ನಾಲುಕಿ ಸಾವಿರ 
ರೋಪಾಯಿ, ಅಧ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. ಕಳಳುರನುನು ತೆೋರೀರಿಸು...” ಎಂದು ಕುದುರೆಯಲ್ಲಿ 
ತನನು ಅಂಗರಕ್ಷಕರೆೋಡನೆ ಅಡವಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡಿದನು. ಕುಂಬಾರನ ಸಾಹಸವನುನು 
ಎಲಲಿರೋ ಕೆೋಂಡಾಡಿದರು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ಶ್ರರೀ. ದೆರೀವು ನಾಗು ಗೌಡ, ಅಡಲೋರು.
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ಗಿಳಿ - ಕಾಮಿಳಿಳು

ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆೋಡಡು ಆಲದ ಮರವಿತು್ತ. ಅದಕೆಕಿ ಹಣಾ್ಣಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಹಣು್ಣ ತಿನನುಲ್ಕೆಕಿಂದು ಬಹಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರುತಿ್ತದ್ದವು. ಒಬ್ಬ ಬೆರೀಡರವನು ರಾತಿ್ಯಲ್ಲಿ 
ಬಂದು-- ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲೆಯನುನು ಹರವಿ, ನಡುವೆ ಕಾಳುಗಳನುನು ಬಿರೀರಿದ್ದನು. ಹಗಲ್ನಲ್ಲಿ 
ನೋರಾ ಒಂದು ಗಿಳಿಗಳೂ, ಒಂದು ಕಾಮಿಳಿಳುಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಮೆರೀಯಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದು 
ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೆೋಂಡವು. 

ಆಗ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಗಿಳಿಯು, “ಎಲಲಿವೂ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಬಿದು್ದಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು. ಬೆರೀಡರವನು 
ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಜರೀವವಿಲಲಿವೆಂದು ತಿಳಿದು, ಎಲಲಿವನೋನು ಬಲೆಯಿಂದ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಬಲೆಯಿಂದ 
ಬಿಡಿಸಿ ನೆಲಕೆಕಿ ಒಗೆಯುತಾ್ತನೆ. ನೋರಾ ಒಂದು ಎನುನುವಾಗ ಎಲಲಿವೂ ಎದ್ ಹಾರಿಹೆೋರೀಗಿ 
ಬಿಡಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿತು.

ಬೆರೀಡರವನು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳನುನು ನೆೋರೀಡಿದನು. ಕಾಮಿಳಿಳು ಹಕ್ಕಿ ಬಹಳ 
ಚೆಂದವಾಗಿತು್ತ. ಅದನುನು ಮೊದಲು ತೆಗೆದು ತನನು ಕೆೈಚಿರೀಲದಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿಸಿಕೆೋಂಡನು. ಈ 
ಗಿಳಿಗಳೆಲಲಿ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದವು. ಅದರಿಂದ ಅವು ಸತ್ತವೆಂದೆರೀ ತಿಳಿದು ಗಿಳಿಗಳನುನು 
ಒಂದೆೋಂದಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ನೆಲಕೆಕಿ ಚೆಲುಲಿತಿ್ತದ್ದನು. ‘ನೋರಾ ಒಂದು...’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಗಿಳಿಯನುನು 
ಬಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಕೆೈಹಾಕ್ದ ಕೋಡಲೆ ಸತ್ತಂತೆ ಬಿದು್ದಕೆೋಂಡಿದ್ದ ನೋರು ಹಕ್ಕಿಗಳು 
ಪುರ್ನೆ ಹಾರಿಹೆೋರೀದವು. ಬುದಿ್ಧವಂತ ಗಿಳಿ ಅವನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು.

“ಹಕ್ಕಿಗಳು ನನಗೆ ಧಗ ಕೆೋಟ್ಟವು. ಇದೋ ಹಾಗೆಯರೀ ಹಾರಿಹೆೋರೀದಿರೀತು” ಎಂದು 
ಅದರ ಕುತಿ್ತಗೆಯನುನು ಮುರಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಅವನು ಕೆೈ ಹಾಕ್ದನು. ಆಗ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಗಿಳಿಯು, 
“ಹ... ಹ... ಹಾ... ನಿನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ತುತು್ತ ಆಹಾರ ಮಾತ್ ಆಗುವೆ. ನನನುನೋನು, 
ಕಾಮಿಳಿಳುಯನೋನು ಸಹ ಕೆೋಲಲಿದೆ ಉಳಿಸು. ನಾವು ನಿನಗೆ ಒಂದು ವಷ್ಷ ಸಾಲುವಷು್ಟ 
ಆಹಾರವನುನು ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀವೆ” ಎಂದಿತು. ಕಾಮಿಳಿಳು ಅವನಿಗೆ ಹೆರೀಳಿತು, “ನಾವು ಮಾತಾಡುವ 
ಹಕ್ಕಿಗಳು, ‘ಹಕ್ಕಿಯನುನು ಕೆೋಂಡುಕೆೋಳುಳುತೆ್ತರೀವೆ’ ಎಂದು ನಿನನು ಹತಿ್ತರ ಹೆರೀಳಿದವರಿಗೆ ‘ಹಕ್ಕಿಗೆ 
ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರಹಾ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿತು.

ಬೆರೀಟೆಗಾರನು ಎರಡೋ ಹಕ್ಕಿಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು. 
ರಾಜನು, “ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. “ಒಂದೆೋಂದಕೆಕಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ 
ವರಹಾ” ಎಂದನು ಬೆರೀಟೆಗಾರ. ರಾಜನು, ‘‘ಸಾವಿರ ವರಹಾ ಕೆೋಟು್ಟ ತಕೆೋಕಿಳಳುಬೆರೀಕಾದರೆ 
ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವಿಶೆರೀಷವೆರೀನು?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ಬುದಿ್ಧವಂತ ಗಿಳಿಯು, “ನಿರೀನು ಸಾವಿರ 
ವರಹಾದಂತೆ ಕೆೋಟು್ಟ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರನೋನು ತೆಗೆದುಕೆೋ. ನಿನಗೆ ಇದರಿಂದ ಎರಡು ತರಗಳಿಂದ 
ಲಾಭವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತೆ್ತರೀವೆ” ಎಂದಿತು. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತವೆ. ರಾಜನಿಗೆ 
ಸಂತೆೋರೀಷವಾಯಿತು. ಕಾಮಳಿಳು ಹಕ್ಕಿಯೋ, ‘‘ನನನುನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ 
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ಲಾಭವೆರೀ ಇದೆ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿತು. ರಾಜನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರಹಾಗಳನುನು ಕೆೋಟು್ಟ 
ಹಕ್ಕಿಗಳನುನು ಕೆೋಂಡುಕೆೋಂಡನು.

ಅರಸನ ಹೆಗಲ ಮೆರೀಲೆ ಅವು ಕೋಡುತ್ತವೆ. ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೆರೀಲೋ ಕೋತುಕೆೋಂಡು 
ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದ ನಂಬರಗಳ ನಿಕಾಲೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವನು ಅವುಗಳ ಸಂಗಡ 
ಆಡುತ್ತ, ತನಗೆೋಬ್ಬ ರಾಣಿಯಿದ್ದದ್ದನೋನು ಮರೆತುಬಿಡುತಾ್ತನೆ.

ರಾಣಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಟು್ಟ ಬಂತು. “ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳನುನು ಕೆೋಂಡಾಗಿನಿಂದ ರಾಜನಿಗೆ ನನನು 
ಮೆರೀಲೆ ತಾತಾಸ್ರ ಭಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮಾತು ಕೆರೀಳುತ್ತ... ಕೆರೀಳುತ್ತ... ರಾಜನು  
ತನನು ಎಲಲಿ ಕೆಲಸಗಳನೋನು ಮರೆತುಬಿಡುತಾ್ತನೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅರಮನೆ ಹೆೋಕ್ಕಿದು್ದ ಅರಿಷ್ಟ 
ಹೆೋಕಕಿ ಹಾಗಾಯಿತು” ಎಂದು ಕರೆಕರೆ ಮಾಡಿದಳು. “ದಾಸಿರೀ... ಎರಡೋ ಹಕ್ಕಿಗಳನುನು 
ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಬಾ, ಅವುಗಳ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದು, ಕೆೋಂದುಹಾಕು ರಾಜನಿಗೆ 
ಎಚಚಾರಿಕೆಯಾಗಲ್” ಎಂದಳು.

ದಾಸಿಯು ಆ ಎರಡೋ ಹಕ್ಕಿಗಳನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಬಂದು, ಅವುಗಳ ಪುಕಕಿದ 
ಗರಿಗಳನುನು ಕ್ತು್ತ, ಅವನುನು ಕೆೋಯು್ದ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೆರೀಕೆಂದು ಅಡಿಗೆ ಕೆೋರೀಣೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಇಟ್ಟ ಕೋಡಲೆರೀ ರಾಮಗಿಳಿ ಹಾರಿಹೆೋರೀಯಿತು. ಒಂದು ಬಾವಿಯ 
ಒಳಗೆ ಒಂದು, ಬದಿ ಹಸಿದು ಬಿದು್ದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮರದ ಬೆರೀರು ಹೆೋರಗೆ ಬಂದಿತು್ತ. ಆ ಬೆರೀರಿನ 
ಮೆರೀಲೆ ಕೋತಿತು. ಮೆರೀಲೆ ಅತಿ್ತಯ ಮರವಿತು್ತ. ಅತಿ್ತಯ ಹಣು್ಣ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರೀಳುತಿ್ತತು್ತ. ಆ 
ಹಣು್ಣಗಳನುನು ತಿಂದುಕೆೋಂಡು ಅದು ಜರೀವನ ಮಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಯಾರಾದರೋ ಬಾವಿಗೆ ಬರುವ 
ಕಾಲ ಸಪಪಾಳ ಕೆರೀಳಿದ ಕೋಡಲೆ ಬಾವಿಯ ಬದಿಯ ಹೆೋದರಿನೆೋಳಗೆ ಅಡಗಿರುತಿ್ತತು್ತ.

ದಾಸಿಯು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕೆೈಗೆ ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಹಾರಿಹೆೋರೀದವೆಂದು ಒಂದು ಕೆೋರೀಳಿಯನುನು 
ಹಡಿದು ತಂದು-- ಕೆೋಯು್ದ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ-ರಾಣಿಯರ ಊಟಕೆಕಿ ನಿರೀಡಿದಳು. ರಾಣಿ 
ಹಕ್ಕಿಗಳನುನು ಕೆೋಂದು, ಅವುಗಳ ತೆೋಂದರೆಯನುನು ತಪಿಪಾಸಿದಳೆಂದು ಅವಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ 
ಕೆೋಟ್ಟಳು. ರಾಜನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಹವಾಸ ತಪಿಪಾಹೆೋರೀದದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. 
ಮೊರೀಸ ಮಾಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಿಹೆೋರೀದವೆಂದು ತಿಳಿದನು.

ರಾಮಗಿಳಿ ರೆಕೆಕಿಯ ಗರಿಗಳು ಮತೆ್ತ ಚಿಗುರಿ, ರೆಕೆಕಿ ಹಾರುವಷು್ಟ ಬಲ್ತ ಕೋಡಲೆ 
ಅತಿ್ತಯ ಮರದ ಟೆೋಂಗೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೋತಿತು. ರಾಜನು ದಿನದಿನವೂ ಅವು ಮರಳಿ 
ಬರಬಹುದೆಂದು ನಿರಿರೀಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಹೆೋರೀಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ಮೆರೀಲೆ ಮನೆಯ 
ಮುಂದಿನ ಮರದ ಮೆರೀಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತು-- ರಾಜನು ತನನು ಗುರುತು ಹಡಿಯುವನೆೋರೀ, 
ಹೆರೀಗೆ ಎಂದು ನೆೋರೀಡುವದಕೆಕಿ ತಾನಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೆೋಳುಳುತಿ್ತತು್ತ. 
ರಾಜನು ಗಿಳಿಯ ಗುರುತು ಹಡಿದನು. ‘ಅಯ್ಯರೀ ರಾಮಣಾ್ಣ... ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿಹೆೋರೀದೆ? 
ಏನಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ನನನುನುನು ಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರೀದೆ?’’ ಹರೀಗೆ ಕೆರೀಳಿದನು. ರಾಮಗಿಳಿಯು ಆಗ 
ಅವನ ಹೆಗಲ್ನ ಮೆರೀಲೆ ಬಂದು ಕೋತಿತು.
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ರಾಜನಿಗೆ ಆಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೆೋರೀಷವಾಯಿತು. ರಾಮಗಿಳಿ, ‘‘ಏನು ಹೆರೀಳಲ್ ಸಾ್ವಮಿರೀ... 
ಹಮಾಲಯ ಪವ್ಷತಕೆಕಿ ಹಾರಿಹೆೋರೀಗಿ, ಪಕ್ಷಿಕೋಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮಹತ್ವದ ತಂಟೆಯನುನು 
ನಿಕಾಲೆ ಮಾಡಿ ಬಂದೆನು’’ ಎಂದಿತು. ರಾಜನು ಹಕ್ಕಿಯನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಅರಮನೆಯ 
ಕೆೋರೀಣೆಯಳಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ರಾಮಗಿಳಿಯು-- “ರಾಜಾ... ನಾವು ಲೆೋರೀಕಸಂಚಾರ 
ಮಾಡಿ, ಲೆೋರೀಕದ ಅದುಭುತಗಳನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಬರೆೋರೀಣ” ಎಂದಿತು. ರಾಜನು, ‘‘ರಾಜ್ಯವನುನು 
ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಳುಳುವವರಾರು?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ರಾಮಗಿಳಿ, “ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮಾತಿಗೆ 
ಮಂತಿ್ಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾಡಳಿತವನುನು ಕೆೋಟು್ಟ ಬರಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿತು. ರಾಜನು 
ಹಾಗೆಯರೀ ಮಾಡಿದನು.

ರಾಮಗಿಳಿಯೋ, ರಾಜನೋ ಕೋಡಿ ದೆರೀಶಸಂಚಾರಕೆಕಿ ಹೆೋರಟರು. ಭರಣ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಟಿ್ಟದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆೋಡಡು ಕೆರೆ, ಕೆರೆಯ ಕಟೆ್ಟಯ ಮೆರೀಲೆ ನಾಗದೆರೀವರ ಸಾ್ಥನ 
(ಗುತು್ತ). “ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನುನ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಾಗದೆರೀವರನುನು ಪೂಜಸು. ಇಲ್ಲಿಯರೀ 
ಉಳಿದುಕೆೋಂಡು ರಾತಿ್ಯ ಹೆೋತಿ್ತನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ ಆಶಚಾಯ್ಷಗಳನುನು ನೆೋರೀಡು... 
ರಾತಿ್ ವೆರೀಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಲೆೋರೀಕದ ಕನಿನುಕೆಯು ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ 
ಬರುತಾ್ತಳ .ೆ ಅವಳು ಅವಳ ತಲೆಯ ಮೆರೀಲ್ನ ಮಾಣಕದ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬರುತಾ್ತಳ .ೆ 
ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನುನ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬಂದು ದೆರೀವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ದಕ್ಷಿಣೆಯನುನು 
ಮಾಡುತ್ತ ಬರುವಾಗ ನಿರೀನು ಕೋಡಲೆ ಅವಳನುನು ಹಡಿದು ಬಿಡು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿತು.

ಮಧ್ಯರಾತಿ್ಯ ವೆರೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಷಗಳು ಬುಸುಗುಟು್ಟವ ದೆೋಡಡು ಶಬ್ದ ಕೆರೀಳಿಬಂತು. 
ಆಗ ನಾಗಕನೆ್ಯಯು ಭೋಮಿಯ ಬಿಲದಿಂದ ಮೆರೀಲೆದು್ದ ಬಂದಳು. ಗಿಳಿಯು ಮರದ ಮೆರೀಲೆ 
ಕೋತಿತು್ತ. ನಾಗಕನಿನುಕೆಯು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿಳಿದು ಸಾನುನ ಮಾಡಿದಳು. ಪಾತಾಳದ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ 
ಹೋವುಗಳಿಂದ ನಾಗದೆರೀವರನುನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಳು. ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಸುತ್ತಲೋ ಪ್ದಕ್ಷಿಣೆ 
ತಿರುಗಿದಳು. ಮೋರನೆಯ ಸುತಿ್ತಗೆ ರಾಜನು ನಾಗಕನೆ್ಯಯ ಕೆೈಯನುನು ಹಡಿದನು. ಅವಳು 
ಕಂಗಾಲಾಗಿ, ‘‘ಬಿಡು...’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಅವನನುನು ನೆೋರೀಡಿದಳು. ಅವನ ಸುಂದರ 
ರೋಪಿಗೆ ಮೆಚಿಚಾದಳು. “ನಾನು ಇನೋನು ಲಗನುವಾಗದವಳು. ನಿರೀನೆರೀ ಗಂಡ... ನಾನೆರೀ ಹೆಂಡತಿ 
ಆಗೆೋರೀಣ” ಎಂದಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧವ್ಷ ವಿವಾಹವಾಯಿತು.

ನಾಗಕನೆ್ಯಯು, “ನಾವು ನಾಗಲೆೋರೀಕಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗದಿದ್ದರೆ 
ನನನುನುನು ಹುಡುಕಲ್ಕೆಕಿ ಬರುತಾ್ತರೆ. ನಾವು ಮದುವೆಯಾದದ್ದನುನು ನಾಗರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ 
ಬರೆೋರೀಣ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು. ‘ನಾಗಲೆೋರೀಕದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಕಚುಚಾವ ಹೆದರಿಕೆಯಿದೆ...’ 
ಎಂದು ರಾಜನು ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿದನು. ನಾಗಕನೆ್ಯಯು, ‘‘ನಿರೀನು ಹೆದರಬೆರೀಕಾದ 
ಕಾರಣವಿಲಲಿ. ನಾನು ನಿನಗೆರೀನೋ ಆಗದಂತೆ ಬೆರೀರನುನು ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, 
ಮೋಲ್ಕೆಯನುನು ಕೆೋಟ್ಟಳು.

ನಾಗಕನೆ್ಯಯ ಸಂಗಡ ರಾಜನು ಗುಹೆಯಳಗೆ ಇಳಿದು ಪಾತಾಳಲೆೋರೀಕಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀದನು. ನಾಗರಾಜನು ಪಾತಾಳದ ಅಳಿಯನಾದ ರಾಜನನುನು ಬಹಳ ಸಂತೆೋರೀಷದಿಂದ 
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ಎದುಗೆೋ್ಷಂಡು, ಅವನಿಗೆ ಆದರ-ಸತಾಕಿರ ಮಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಹತು್ತ ಹನೆನುರಡು ದಿನ ಉಳಿದು 
ರಾಜನು, ‘‘ಇನುನು ನನನು ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ನನನು ಮಡದಿಯನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ’’ 
ಎಂದನು. ನಾಗರಾಜನು, ‘‘ಭೋಲೆೋರೀಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರನುನು ಬದುಕ್ಸುವ ಜರೀವರತನುದ 
ಮಣಿಯಿಲಲಿ. ಇದನುನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. ಇದನುನು ಜಾಗ್ತೆಯಿಂದ 
ಕಾಪಾಡಿಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಜರೀವರತನುದ ಮಣಿಯನುನು ಕೆೋಟ್ಟನು. 

ರಾಮಗಿಳಿಯೋ ರಾಜನ ಸಂಗಡ ಪಾತಾಳಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿತು್ತ. ರಾಜನು ನಾಗಕನೆ್ಯಯ 
ಜೆೋತೆಗೆ ರಾಮಗಿಳಿಯನೋನು ಒಡಗೆೋಂಡು, ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಬಂದನು. ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಗೆ-- 
ರಾಜನು ಮತೆೋ್ತಬ್ಬಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದನೆಂದು ಅವನ ಮೆರೀಲೆ 
ಬಹಳ ಸಿಟು್ಟ ಬಂತು. ರಾಮಗಿಳಿಗೆ, ‘ಇವಳು ಮುನಿದರೆ ಏನು ಮಾಡುವಳೂೆರೀ...’ ಎಂದು 
ಎದೆಗುದಿ ಪಾ್ರಂಭವಾಯಿತು.

ಅದರಿಂದ ರಾಮಗಿಳಿ ರಾಜನ ಸಂಗಡವೆರೀ ಇರುತಿ್ತತು್ತ. ಜರೀವರತನುದ ಮಣಿಯನುನು 
ಒಂದು ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಜೆೋರೀಡಿಸಿ ರಾಜನು ನಾಗಕನಿನುಕೆಗೆ ಧರಿಸುವುದಕೆಕಿಂದು ಕೆೋಟ್ಟನು. 
ಯಾರಾದರೋ ಎಳ  ೆ ವಯಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ, ಪಾ್ಯದ ವಯಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ-- ಅವಳು ತನನು 
ಉಂಗುರವನುನು ಒಂದು ಸುತು್ತ ತೆರೀದು ನಿರೀರನುನು ಕುಡಿಸಿ ಅವರನುನು ಬದುಕ್ಸುತಿ್ತದ್ದಳು.

ಅರಮನೆಗೆ ಹೋದಂಡೆಗಳನುನು ಮಾರಲು ಒಬ್ಬ ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ ಬರುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ 
ನಾಗಕನೆ್ಯಯು ತನನು ಉಂಗುರದ ಜರೀವರತನು ಮಣಿಯಿಂದ ಸತ್ತವರನುನು ಬದುಕ್ಸುವದು 
ತಿಳಿದುಹೆೋರೀಯಿತು. ನಾಗಕನೆ್ಯಯು ಒಂದು ದಿನ ಮಧಾ್ಯಹನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಪಲಲಿಂಗದ 
ಮೆರೀಲೆ ನಿದೆ್ದ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅಜಜಿಯು ಯಾರೋ ಆಚೆ ಸುಳಿಯದ ಸಮಯವನುನು ಸಾಧಿಸಿ, 
ನಾಗಕನೆ್ಯಯ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರವನುನು ಹಾರಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದಳು. ಅವಳು ಈ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತನನು ಕಳಳುತನ ಪತೆ್ತಯಾಗಿ, ತನಗೆ ಶಕೆಯಾಗಬಹುದೆಂದು ಹೆದರಿ-- 
ಮೋಡಲ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ತನನು ಅಕಕಿನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಿಟ್ಟಳು. ನಾಗಕನಿನುಕೆಯು ಎಚಚಾತು್ತಕೆೋಂಡು 
ನೆೋರೀಡುತಾ್ತಳ .ೆ.. ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಜರೀವರತನುದ ಮಣಿಯ ಉಂಗುರವಿಲಲಿ! ನಾಗಕನೆ್ಯಯು ತನನು 
ದಾಸಿಯರನುನು ಕರೆದು, ತನನು ಬೆರಳಿನ ಉಂಗುರವನುನು ಹುಡುಕ್ರೆಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು. ಅವರು 
ಅರಮನೆಯಲೆಲಿಲಲಿ ಅದನುನು ಹುಡುಕ್ದರೋ ಉಂಗುರ ದೆೋರೆಯಲ್ಲಲಿ.

ಅವಳು ರಾಜನನುನು ತನನು ಕೆೋರೀಣೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸುದಿ್ದಯನುನು ತಿಳಿಸಿದಳು. 
ರಾಜನು ರಾಮಗಿಳಿಯನುನು ಕರೆದು ಅದಕೆಕಿ ಈ ವತ್ಷಮಾನವನುನು ಕೆೋಟ್ಟನು. 
ರಾಮಗಿಳಿಯು, “ನಾನು, ಕಾಮಿಳಿಳುಯೋ ಇದರ ಶೆೋರೀಧ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬರುತೆ್ತರೀವೆ” 
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಕಾಮಿಳಿಳುಯನುನು ಕರೆದು ತಂದಿತು.

ಮರುದಿನ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ದಿನದಿನವೂ ಹೋದಂಡೆಯನುನು ತರುವ ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ 
ಬರಲ್ಲಲಿ. ನಾಗಕನೆ್ಯಗೆ ಅವಳ ಮೆರೀಲೆ ಸಂಶಯವಾಯಿತು. ರಾಮಗಿಳಿಯೋ-ಕಾಮಿಳಿಳುಯೋ, 
“ಆ ಮುದುಕ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೋ ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರವನುನು ತಿರುಗಿ ತಂದುಕೆೋಡುತೆ್ತರೀವೆ” ಎಂದು  
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ಹೆರೀಳಿ ಹಾರಿಹೆೋರೀದವು. ರಾಜ್ಯದೆೋಳಗಿನ ಮುದುಕ್ಯರನೆನುಲಲಿ ನೆೋರೀಡಿ ಬಂದು ಅವಳು 
ರಾಜ್ಯಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರೀಗಿರುವಳೆಂದು ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡಿ, ಅವು ಮೋಡಲ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಹಾರಿ 
ಹೆೋರೀದವು.

ನಾಗಕನೆ್ಯಯು ಬಂದ ಮೆರೀಲೆ ರಾಜನು ತನನುನುನು ಅಲಕ್ಷಷ್ಯ ಮಾಡಿದನೆಂದು 
ಹರಿರಾಣಿ ರಾಜನ ಮೆರೀಲೆ ಮತಿ್ತಷು್ಟ ಸಿಟಾ್ಟದಳು. ನಾಗಕನೆ್ಯ ಉಂಗುರ ಕಳೆಯಿತೆಂಬ 
ವ್ಯಸನದಲುಲಿಳಿದಳು. ರಾಜನು ಹರಿಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗದೆ, ನಾಗಕನೆ್ಯಯ 
ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯರೀ ಉಳಿದು ಅವಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತಿ್ತದ್ದನು.

ರಾಮಗಿಳಿಯು, ‘ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗುತಾ್ತಳ .ೆ ಏನು ಮಾಡುತಾ್ತಳ ,ೆ ಅವಳು 
ರಾತಿ್ ಉಂಗುರವನುನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡುತಾ್ತಳ ’ೆ ಎಂಬ ಶೆೋರೀಧದಲ್ಲಿ ಬಿದಿ್ದತು. ಮುದುಕ್ ಹಗಲು 
ಹೆೋತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವನುನು ಕೆೈಯಲೆಲಿರೀ ಇಟು್ಟಕೆೋಳುಳುತಿ್ತದ್ದಳು. ರಾತಿ್ ಅದನುನು ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಇಡದೆ ಬಾಯಲ್ಲಿಟು್ಟಕೆೋಂಡು ನಿದೆ್ದ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಮಣಿ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದಲೆರೀ 
ಹೆೋರಗೋ ಸಹ ಪ್ಕಾಶವನುನು ಬಿರೀರುತಿ್ತತು್ತ. ರಾಮಗಿಳಿ ಉದ್ದವಾದ ಸಪೂರ ಚುಂಚಿರುವ 
ಕಾಮಿಳಿಳುಯ ಹತಿ್ತರ ಈ ವಿಷಯವನುನು ತಿಳಿಸಿ, “ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ ನಿದೆ್ದಯಲ್ಲಿ ಗೆೋರೆಯುತ್ತ 
ಇರುವಾಗ ಅವಳ ಬಾಯಿ ಸ್ವಲಪಾ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಿರೀನು ಅವಳ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳೆಯುವ ಉಂಗುರವನುನು ಚುಂಚಿನಿಂದ ಸೆೋಗಿದು ತೆಗೆ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿತು.

ಕಾಮಿಳಿಳುಯು ಅಜಜಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಉಂಗುರವನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡಿತು. ಬೆಳಗಾದ 
ಮೆರೀಲೆ ರಾಮಗಿಳಿಯೋ-ಕಾಮಿಳಿಳುಯೋ ಹಾರಿಬಂದವು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೆೋಡಡು ಹೆೋಳೆಯಿತು್ತ. 
ಅದರ ಮೆರೀಲೆ ಹಾರಿ ಬರುವಾಗ ಕಾಮಿಳಿಳು ಸುದಿ್ದ ಹೆರೀಳುತ್ತ ದಾರಿ ಸಾಗಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಸುದಿ್ದ 
ಹೆರೀಳಬೆರೀಕಾದರೆ ಕಾಮಿಳಿಳುಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂತು. ಆಕಳಿಸಲು ಬಾಯಿ ತೆರೆದಾಗ ಉಂಗುರ 
ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತು್ತ.

ಗಿಳಿ-ಕಾಮಿಳಿಳು ‘ನಿರೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಉಂಗುರವನುನು ಶೆೋರೀಧಮಾಡುವುದು ಹೆರೀಗೆ?’ 
ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದವು. ನಿರೀರ ಮುಳಕನ ಹಕ್ಕಿ ಸೋಯ್ಷನ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಥಳಥಳನೆ 
ಹೆೋಳೆಯುತ್ತ ಕಾಮಿಳಿಳುಯ ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಉಂಗುರವನುನು ನೆೋರೀಡಿತು್ತ. ಅದು, 
“ಉಂಗುರವನುನು ಹುಡುಕ್ ತೆಗೆಯುತೆ್ತರೀನೆಂ”ದು ಹೆರೀಳಿ ನಿರೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಆಚೆ-ಈಚೆ 
ಹುಡುಕ್, ಹೆೋಳೆಯುವ ಉಂಗುರವನುನು ಕಚಿಚಾ ತಂದು ರಾಮಗಿಳಿಯ ಹತಿ್ತರ ಕೆೋಟಿ್ಟತು.

ಹಕ್ಕಿಗಳು ಉಂಗುರವನುನು ತಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಸಮಪ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವು. ಹರಿ 
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಉಂಗುರ ಪುನಃ ರಾಜನಿಗೆ ದೆೋರೆತ ವಿಚಾರ ಗೆೋತಾ್ತಗಿ, ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ ರೆೀ 
ಅವನುನು ತಂದುಕೆೋಟ್ಟವೆಂಬ ಸಮಾಚಾರವನುನು ತಿಳಿದು, ‘ಇವು ಸತ್ತವೆಂದೋ ಇವುಗಳ 
ಮೆರೀಲೆೋರೀಗರವನುನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ದೆನೆಂದೋ ದಾಸಿ ಸುಳುಳು ಹೆರೀಳಿದಳು. ಅವಳಿಗೆ ತಕಕಿ 
ಶಕೆ ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ದಾಸಿಯನುನು ಕರೆದು ಜೆೋರೀರು ಮಾಡಿ, ‘‘ನಿರೀನು ಆ 
ಹಕ್ಕಿಗಳನುನು ಜರೀವಂತವಾಗಲ್, ಕೆೋಂದಾಗಲ್ ತಂದು ನನನು ಕಡೆಗೆರೀ ಒಪಿಪಾಸಬೆರೀಕು. 
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ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನುನು ಹಂದಿನ ಸಲ ಕೆೋಲಲಿದೆ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದಕೆಕಿ ನಿನನುನೆನುರೀ ಕೆೋಲ್ಲಿಸುತೆ್ತರೀನೆ” 
ಎಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ದಳು.

ದಾಸಿಯು ಮತೆ್ತ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳನುನು ಹಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಪ್ಯತನು ಮಾಡಿದಳು. ಅವು ಅವಳ 
ಕೆೈಗೆ ಸಿಕಕಿದೆ, ರಾಜನ ಹತಿ್ತರ ದೋರು ಕೆೋಟು್ಟ, “ಇದಕೆಕಿಲಲಿ ನಿನನು ಹರಿಹೆಂಡತಿಯರೀ ಕಾರಣ” 
ಎಂದು ರಾಮಗಿಳಿ ಹೆರೀಳಿತು. ‘‘ನಾನು ಹಂದೆ ಕಾಣದಿದಾ್ದಗ ಹಮಾಲಯಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿದೆ್ದನೆಂದು 
ಸುಳುಳು ಹೆರೀಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಆಟ ಮಾಡಿ, ತನನುನುನು ಆಲಕ್ಷಿಸಿದೆಯಂದು ಹರಿರಾಣಿ 
ನಮ್ಮನೆನುರೀ ಕೆೋಲಲಿಲ್ಕೆಕಿ ದಾಸಿಯ ಹತಿ್ತರ ಹೆರೀಳಿದಳು. ದಾಸಿ ನಮ್ಮನುನು ಹಡಿದು ಕೆೋಲಲಿಲು 
ಹವಣಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಪಾರಾಗಿ ಬಂದೆವು. ಮತೆ್ತ ಈಗ ನಮ್ಮನುನು ಕೆೋಲ್ಲಿಸಲು ಯತನು 
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಳ .ೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನುನು ಹರಿರಾಣಿಯನುನು ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ 
ತಿಳಿಯಬಹುದು’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿತು.

ರಾಜನು ಹರಿರಾಣಿಯನೋನು, ಅವಳ ದಾಸಿಯನೋನು ಕರೆಸಿ, ಆಚೆ-ಈಚೆ ಬಿಚುಚಾಗತಿ್ತಯ 
ಪಹರೆಯವರನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದನು. “ನಿರೀವು ನಿಜ ಸಂಗತಿಯನುನು ಹೆರೀಳಿದರೆ 
ನಿಮ್ಮನುನು ಕ್ಷಮಿಸುತೆ್ತರೀನೆ. ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಹೆೋಡೆಸುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು ರಾಣಿಗೋ, 
ದಾಸಿಗೋ ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ದನು.

ರಾಣಿ, ‘‘ದಾಸಿಯ ಹತಿ್ತರ ಅವನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು, ಅವುಗಳ ಮಾಂಸದಿಂದ ಅಡಿಗೆ 
ಮಾಡಿ ಹಾಕು ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದು್ದ ಹೌದು... ಅವಳು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪುಕಕಿಗಳನುನು ಕ್ತಿ್ತದೋ್ದ ಹೌದು. 
ಮುಂದೆರೀನಾಯಿತೆೋರೀ ಹಕ್ಕಿಗಳನುನು ಕೆೋಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮಾಂಸದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನುನು 
ಉಂಡೋ ಆಯಿತು ಎಂದು ದಾಸಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನುನು ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೆರೀಗೆ ತಪಿಪಾ 
ಜರೀವದಿಂದುಳಿದವರೀ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿ...’’ ಎಂದಳು.

ದಾಸಿಯು, ‘‘ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪುಕಕಿಗಳನುನು ಕ್ತು್ತ ಅವನುನು ಆಶೆ ಮಾಡಬೆರೀಕೆಂದು ಅಡಿಗೆ 
ಮನೆಯಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಇಟು್ಟ ಅವನುನು ಕೆೋಯು್ದ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲು 
ಮೆಟು್ಟಕತಿ್ತಯನುನು ತರಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರಟಾಗ ಅವೆರಡೋ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹಾರಿಹೆೋರೀದವು. ಕಡೆಗೆ 
ಕೆೋರೀಳಿಯನುನು ತಂದು ಅದನೆನುರೀ ಕೆೋಯು್ದ ಅಡಿಗೆಯನುನು ಮಾಡಿ ತಿಂದಾಯಿತು. ಇವು 
ತಪಿಪಾಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದದ್ದನುನು ರಾಣಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆರೀ ಅವಳಿಂದ ಬಹುಮಾನವನುನು ಪಡೆದೆ’’ 
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು.

ರಾಜನು ರಾಣಿಗೆ ಬೆರೀರೆ ಮನೆಯನುನು ಕಟಿ್ಟಸಿ, ದಿನಾಲೋ ಅವಳಿಗೆ ಊಟಕೆಕಿ ನಿರೀಡಲು 
ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಮಾಡಿ, ಅವಳನುನು ಪಹರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. ದಾಸಿಯದೆರೀನೋ ತಪಿಪಾಲಲಿವೆಂದು ಅವಳಿಗೆ 
ಬಹುಮಾನವನುನು ಕೆೋಟ್ಟನು.

ರಾಜನು ರಾಣಿಯರೆೋಡನೆ ಸುಖ-ಸಂತೆೋರೀಷದಿಂದ ಉಳಿದನು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಕೆೈ. ಕೆರೀಶವ ಹೆಗಡೆ, ಕೆೋಣಾರೆ, ಮೋರೋರು.
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ಗಂಡು ಕತ್ತರಿಗಿ, ಹೆಣು್ಣ ಕತ್ತರಿಗಿ 

ಅಂಕೆೋರೀಲೆ ರಾಜನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ. ಫರೀಟೆೋರೀ ಕಳಿಸಿ (ಹುಡುಗಿಯನುನು ನಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ) 
ಮದುವೆ ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡಿದ. ಮದುವೆಗೆ ದಿಬ್ಬಣ ಹೆೋರಡುವಾಗ ರಾಜನು ಮರಣ ಹೆೋಂದಿದ್ದ. 
ಸೋತಕ ಬಂದು, ದಿಬ್ಬಣ ತಡೆದು ನಿಂತಿತು. ಈ ವಿಷಯ ದಾಯಾದಿ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ 
ತಿಳಿದು, ಅವನು ಕುಂಟು ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಹೆೋನಾನುವರ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ದಿಬ್ಬಣ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀದ. ಅಲ್ಲಿ ಮಂಟಪಕೆಕಿ ಬಂದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು, “ನನನು ಫರೀಟೆೋರೀಕೆಕಿ ಜತೆಯಾದ 
ರಾಜಕುಮಾರನ ಫರೀಟೆೋ ನನನು ಹತಿ್ತರ ಇದೆ. ಆ ರಾಜಕುಮಾರ ಇವನಲಲಿ... ನಾನು 
ಇವನನುನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲಲಿ” ಎಂದಳು. ಆಗ ಅವರಿವರಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಯಿತು. 
ಆದರೋ ಕುಂಟ ಕುದುರೆ ಏರಿಕೆೋಂಡು ಬಂದ ವರನು ಹದಿನಾಲುಕಿ ದಿನ ಅಲೆಲಿರೀ ಉಳಿದನು.

ಅಂಕೆೋರೀಲೆ ರಾಜನ ಮಗನು ತನನು ದಿಬ್ಬಣ ಹಂತಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲಲಿ. ದಿಬ್ಬಣ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀದವರು ಬೆರೀರೆಯವರಿಗೆ ನಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ, ಮದುವೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆಯರೀ ಎಂದು 
ನೆೋರೀಡಲ್ಕಾಕಿಗಿ ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಹೆೋನಾನುವರ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರಟನು. ಆ ರಾಜನ 
ಮಗಳು ಗೆಳತಿಯರ ಸಂಗಡ ಹೋವುಗಳನುನು ಕೆೋಯು್ಯತಾ್ತ ಉಪವನಕೆಕಿ ಬಂದಿದ್ದಳು. 
ಉಪವನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುದುರೆಯನುನು ಗೌರಿ ಎಂಬ ದಾಸಿ ನೆೋರೀಡಿದಳು. ಈ ರಾಜಕುಮಾರನನೋನು, 
ಅವನ ಶೆ್ರೀಷಠಾ ಕುದುರೆಯನೋನು ನೆೋರೀಡಿದ ಆ ದಾಸಿಯು ಓಡಿ ಬಂದು, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಈ 
ಸಂಗತಿಯನುನು ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದಳು. ಆಗ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ಗಂಡುಗತ್ತರಿಗಿ, 
ಹೆಣು್ಣ ಕತ್ತರಿಗಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಬಂದಳು. ಅವಳು ಈ ಕತ್ತರಿಗಿ ಆಯುಧ 
ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಜೆೋರೀರಿನಿಂದ ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಬರುವುದನುನು ನೆೋರೀಡಿ, ಹೆದರಿ ಕುದುರೆಯನುನು 
ಓಡಿಸಿದನು. ಇವಳು, ‘‘ನಿಲುಲಿ ನಿಲುಲಿ...’’ ಎನುನುತಾ್ತ ಕುದುರೆಯನುನು ಓಡಿಸಿಕೆೋಂಡು ಬಂದಳು. 
ಅವನು ಹೆದರಿ ಮತೋ್ತ ಜೆೋರೀರಾಗಿ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸಿದನು. ಮೋರು ಹಗಲು, ಮೋರು ರಾತೆ್ 
ಕುದುರೆ ಓಡಿಸಿದರು. ಕಡೆಗೆ- “ನನನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿಶಚಾಯವಾದ ರಾಜಕುಮಾರ 
ನಿರೀನು” ಎಂದರೋ ಅವನು ಕೆರೀಳಲ್ಲಲಿ. ಮುಂದೆ ದೆೋಡಡು ಹೆೋಳೆಯಿತು್ತ. ರಾಜಕುಮಾರನು 
ಕುದುರೆಯಿಂದಿಳಿದನು. ಅವಳೂ ಕುದುರೆ ಇಳಿದು ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನ ಕೆೈ ಹಡಿದು, “ನಿರೀನೆರೀ 
ಗಂಡ... ನಾನೆರೀ ಹೆಂಡತಿ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ದಳು.

ಅವರು- ‘ಹಸಿವೆಯಾಗಿದೆ. ಊಟ ಮಾಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲಿಯೋ 
ಮನೆ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. “ಅಶ್ವತ್ಥಮರ ಹತಿ್ತ ತುದಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡು, ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ? 
ಎಂದು ನೆೋರೀಡು...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು. ಅವನು ಮರಹತಿ್ತ ನೆೋರೀಡಿದನು. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ 
ಪೂವ್ಷ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ ಹೆೋಗೆ ಮೋಡೆ ಎದು್ದ ಕಾಣುತಿ್ತತು್ತ. ಅದೆರೀ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೆೋರೀದಳು. 
ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಮನೆಯಿತು್ತ. ರಾಕ್ಷಸಿ, “ನಿನನುನುನು ತಿನುನುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದಳು. 
“ನನನುನುನು ತಿನನುಬೆರೀಡ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಷು್ಟ ಆಹಾರವಾಗುವೆ? ತಿನನುಬೆರೀಡ’’ ಎಂದಳು. 
‘‘ನಿನಗೆ ಹನೆನುರಡು ಮಕಕಿಳು ಇದ್ದದು್ದ ನನಗೆ ಗೆೋತು್ತ. ಹನೆನುರಡು ಹರದಾರಿಯ ಒಳಗೆ 
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ಬಂದವರನುನು ನಿರೀನು ತಿನುನುವದೋ ನನಗೆ ಗೆೋತು್ತ. ನನನು ಸಂಗಡ ಒಬ್ಬ ಭಟ್ಟ ಬಂದಿದಾ್ದನೆ, 
ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟಕೆಕಿ ಹಾಕ್ ಬರುವೆ. ನಿನನು ಹರಿ ಮಗನನುನು 
ಮದುವೆಯಾಗುವೆ” ಎಂದಳು. ಅವಳು, “ಸರಿ... ನಿರೀನು ಆ ಕೆೋರೀಣೆಯಿಂದ ಬೆರೀಕಷು್ಟ 
ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಕಾಯಿ, ಬೆಲಲಿ, ತೆೋಗರಿಬೆರೀಳ .ೆ.. ಎಲಲಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗು” ಅಂದಳು. ಅವಳು 
ಕೆೋರೀಣೆಗೆ ಹೆೋರೀದಾಗ ಮಕಕಿಳಿಗೆ ಸಿರೀಟಿ(ಸಿಳುಳು) ಹಾಕ್ದಳು. ಗದೆ್ದ ಕೆಲಸದ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿದ್ದ 
ಅವರಿಗೆ ಇವಳ ಸಿರೀಟಿ ಶಬ್ದ ಕೆರೀಳಲ್ಲಲಿ. ಇವಳು ಅಡಿಗೆ ಸಾಮಗಿ್ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರಟು 
ಹೆೋರೀದಳು. ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, ಅಡಿಗೆಗೆ ಮೋರು ಕಲುಲಿ ಹೋಡಿ, ಒಲೆ ಮಾಡಿ, 
ಬೆಂಕ್ ಒಟಿ್ಟ ಅಡಿಗೆಗೆ ಎತು್ತಗಡೆ ಮಾಡಿದಳು. ಗಂಡನು ಮಲಗಿದ್ದನು. ಅವನ ತಲೆ ದೆಸೆಗೆ 
ನೆೋರೀಡುತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು.

ಹೆೋಲದ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಹನೆನುರಡೋ ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ತಾಯಿಯು, 
“ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣು್ಣ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಅದನುನು ತಿಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಿರೀಟಿ (ಸಿಳು) ಹಾಕ್ದೆನು. 
ಆದರೆ, ನಿರೀವು ಬರಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ಬಯ್ದಳು.

‘‘‘ನಿನನು ಹರಿಮಗನನುನು ಮದುವೆಯಾಗುವೆ’ ಎಂದಳು. ಅಲಲಿದಿದ್ದರೆ ಅವಳನುನು 
ತಿನನುಲ್ಕಾಕಿಗುತಿ್ತತು್ತ.... ಹರೀಗೆ ಹೆೋರೀದಳು...’’ ಅಂದಳು.

‘‘ನಾವು ಅವಳನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ತರುವೆವು’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಹನೆನುರಡು ಜನರೋ 
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಹೆೋರೀದರು. ಹನೆನುರಡು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರೋ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದ ಹತಿ್ತರ 
ಬಂದರು. ಅವಳು, ‘‘ನಾನು ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಊಟ ಹಾಕ್ ಬರುವೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ 
ತಾಯಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದೆ್ದ. ತಡೆಯಿರಿ... ಅವರ ಊಟವಾಗಲ್’’ ಎಂದಳು. ಇಬ್ಬರದೋ ಊಟ 
ಮುಗಿಯಿತು. ಆ ಮೆರೀಲೆ ಅವಳು, ‘‘ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬರುವೆ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಕುದುರೆ 
ಹತಿ್ತ ಹೆೋರಟಳು. ಅವರ ಕುದುರೆಗಳು ವೆರೀಗವಾಗಿ ಹೆೋರೀಗುವಂಥವಲಲಿ, ಇವಳು, ‘‘ನಾನು 
ಮುಂದಾಗುವೆ...’’ ಅಂದಳು. ಇವರು, ‘‘ನಿರೀನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದು್ದ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬಾ...’’ 
ಅಂದರು. ಅವಳು ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯ ಮೆರೀಲ್ದು್ದ ಅವರೆೋಡನೆ ಹೆೋರಟಳು.

ಮಧ್ಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗಂಡು ಕತ್ತರಿಗಿ, ಹೆಣು್ಣ ಕತ್ತರಿಗಿ ಒಂದೆೋಂದನುನು ಎರಡೋ 
ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಬಿರೀಸಿದಳು. ಹನೆೋನುಂದು ಜನರ ರುಂಡಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದವು. 
ಕ್ರಿಯನು ಗಿಡಡುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ತಲೆಯ ಚಮ್ಷ ಮಾತ್ ಕ್ತು್ತ ಬಂತು. ಅವನನುನು 
ಹಡಿದು ತಂದು, ಗಂಡನ ಹತಿ್ತರ-- ‘‘ಕೆೋಲುಲಿ...’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು. ಅವನು, ‘‘ದಮ್ಮಯ್ಯ... 
ನನನುನುನು ಕೆೋಲಲಿಬೆರೀಡಿ!’’ ಎಂದು ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿದ್ದನು. ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಅವನ ಮೆರೀಲೆ 
ಕರುಣೆಯಾಯಿತು. ‘ಅವನನುನು ಜರೀವಂತ ಉಳಿಸುವದು ಗಂಡಾಂತರಕಾರಿ... ಕೆೋಲುಲಿ’ 
ಎಂದರೋ ಕೆೋಲಲಿದೆ ಬಿಟ್ಟನು.

ಆ ರಾಕ್ಷಸನು ತಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ, ‘‘ಅಣ್ಣಂದಿರು ಹನೆೋನುಂದು ಜನರನುನು ಆ ಹೆಣು್ಣ 
ಕೆೋಂದಳು. ನನನು ತಲೆ ಚಮ್ಷ ಕೆತಿ್ತ ಬಿಟ್ಟಳು. ಏನು ಮಾಡುವಾ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. 
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ಅವಳು, ‘‘ನಲವತೆೋ್ತಂದು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ನಮ್ಮ ಬಳಗದವರು ಇದಾ್ದರೆ. ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಾ’’ ಅಂದಳು. ‘‘ಅವರೆಲಲಿರೋ ಕೋಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರನೋನು ಕೆೋಲಲಿಲ್’’ 
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು. ಕ್ರಿರಾಕ್ಷಸನು ಅವರನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬರಲು ಹೆೋರೀದನು.

ಇವರು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೋ ಬೆರೀರೆ ಕಡೆ ಹೆೋರಟು ಕಾಳಿಕಾ ದೆರೀವಾಲಯಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆೋಟ್ಟ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ, ಕಾಯಿ, ಬೆರೀಳ  ೆಎಲಾಲಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಅಟ್ಟಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಲು 
ಏಣಿ ಹತಿ್ತದಳು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತೆೋ್ತಂದು ಏಣಿ ಇಳಿದು ಕೆೋರೀಣೆಗೆ ಹೆೋರೀದಳು. 

ನಲ್ವತೆೋ್ತಂದು ರಾಕ್ಷಸರೋ, ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಕ್ರಿಮಗನೋ ದೋರದಿಂದ ಬರುವಾಗಿನ 
ಗದ್ದಲವನುನು ಕೆರೀಳಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ದರು. ಬಂದ ರಾಕ್ಷಸರು ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಬಾಗಿಲನುನು ತುಳಿದ 
ಹೆೋಡೆತಕೆಕಿ ಕಾಳಿಕಾ ದೆರೀವಾಲಯವು ನಡುಗಿತು. ಆಗ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು, ‘‘ಹರೀಗೆ ಬಾಗಿಲು 
ತುಳಿದರೆ ಕಾಳಿಕಾ ದೆರೀವಾಲಯವು ಬಿದು್ದ, ಒಳಗಿರುವ ನಾನೋ ಸಾಯುವೆನು. ನಾನು 
ಸತ್ತರೆ ನಿಮಗೆರೀನು ಪ್ಯರೀಜನ? ನಾನು ಜರೀವಂತ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೆೈಕ್ಯ ಹರಿಯನನುನು 
ಮದುವೆಯಾಗುವೆ’’ ಎಂದಳು. ಆಗ, ‘‘ಹಾಗಾದರೆ... ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆ’’ ಎಂದರು.

‘‘ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆವೆ... ನಿರೀವು ಅಟ್ಟ ಹತಿ್ತ ಇಳಿದು ನಾವಿರುವ ಕೆೋರೀಣೆಗೆ ಬನಿನು’’ ಎಂದಳು. 
ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಳು. ಅವರು ಒಬೆೋ್ಬಬ್ಬರೆರೀ ಅಟ್ಟ ಹತಿ್ತ, ಅಟ್ಟ ಇಳಿದಾಗ ಗಂಡು ಕತ್ತರಗಿ, ಹೆಣು್ಣ 
ಕತ್ತರಗಿ ಬಿರೀಸಿ ಅವರ ರುಂಡ ಕಡಿಯುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವರು ಶಬ್ದ ಮಾಡದೆ ಉರುಳುತಿ್ತದ್ದರು. 
ನಲ್ವತೆೋ್ತಂದು ಜನರೋ ಹರೀಗೆರೀ ಸತ್ತರು.

ಕ್ರಿ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಅವಳ ಕತ್ತರಿಗಿ ರುಚಿ ಗೆೋತಿ್ತತು್ತ. ಅವರ ಮಾತೆರೀ ಇಲಲಿ... ಸದೋ್ದ 
ಇಲಲಿ... ಅವರನುನು ಇವಳು ಕೆೋಂದಳು ಎಂದು ಇಳಿದು ಹೆೋರೀಗಿ, ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ, ತಿರುಗಿ ಓಡಿ 
ತಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀದನು. ತಾಯಿ, ‘‘ಹಳೆಯ ಫಿರಂಗಿ ಗುಂಡಿದೆ, ಅದನುನು ಕಾಯಿಸಿ 
ಅವರ ತಲೆಗೆ ಒಗೆದು ಕೆೋಲುಲಿ... ಇದೆೋಂದೆರೀ ಉಪಾಯ’’ ಅಂದಳು.

ಫಿರಂಗಿ ಗುಂಡನುನು ಕಾಯಿಸಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರಟನು, ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟೆ್ಟಯ ಮೆರೀಲೆ ಅಡಿಗೆ 
ಮಾಡುತ್ತ ಇದ್ದಳು. ರಾಜಕುಮಾರನು ಮಲಗಿದ್ದನು. ತಲೆಗೆ ಬಿರೀಸಿ ಫಿರಂಗಿ ಗುಂಡನುನು 
ಹೆೋಡೆದನು. ಅದು ತಲೆಗೆ ತಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಸತ್ತನು. ಅವಳು ದುಃಖ ಮಾಡಿದಳು. 
ಅವಳು ಬಹಳ ಅಳುತಿ್ತರುವಾಗ ಇವನು ಹೆೋರೀಗಿ ಅವಳ ರಟೆ್ಟ ಹಡಿದು, ‘‘ನಿರೀನು ನನನು ಕೆಳಗೆ 
ಸಿಕೆಕಿ... ನಿನನುನುನು ಬಿಡುವದಿಲಲಿ’’ ಅಂದನು.

ಅವಳು, ‘‘ಭಟ್ಟನನುನು ಸುಟ್ಟ ಹೆೋರತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೆೋರಡಲಾರೆ. ದೆೋಡಡು ಕೆೋಂಡ 
ಮಾಡು... ಆನಂತರ ಹೆಣ ಸುಟು್ಟ ಹಾಕ್ ಬರುವೆ!’’ ಅಂದಳು. ಅವನು ದೆೋಡಡು ದೆೋಡಡು ಸೌದಿ 
ಹೆೋರೆತಂದು ರಾಶ ಹಾಕ್, ಕೆೋಂಡ ಮಾಡಿದನು. ‘‘ಹೆಣವನುನು ಹಡಿ, ಐದು ಸುತು್ತ ತಿರುಗಿ 
ನಾವಿಬ್ಬರೋ ಈ ಹೆಣವನುನು ಕೆೋಂಡದಲ್ಲಿ ಎತಿ್ತ ಹಾಕುವಾ’’ ಅಂದಳು. ಇಬ್ಬರೋ ಹೆಣವನುನು 
ಹೆೋತು್ತ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುವಾಗ-- ಐದನೆಯ ಸುತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಅವನನುನು ಎಳೆದು, ಕೆೋಂಡದ ಉರಿವ 
ಬೆಂಕ್ಯಲ್ಲಿ ಒಗೆದು, ಗಂಡನ ಹೆಣವನುನು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇಟು್ಟ ದುಃಖ ಮಾಡಿದಳು. ತಾನು 
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ಮರಹತೆ್ತರೀ ಕೆಳಗೆ ಟೆೋಂಗೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಕತ್ತರಿಗಿ ಇಟು್ಟ, ಸಾಯಬೆರೀಕೆಂದು ಮೆರೀಲ್ನಿಂದ 
ಹಾರಿದಳು. ದೆೈವಯರೀಗದಿಂದ ಕತ್ತರಿಗಿ ತಪಿಪಾ ನೆಲಕೆಕಿ ಬಿದು್ದ ಮೋಛೆ್ಷಹೆೋರೀದಳು, ಹಾಗೆರೀ 
ನಿದೆ್ದ ಬಂದು ಸ್ವಪನುದಲ್ಲಿ ದೆರೀವರು ಬಂದು, ‘‘ದೋರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಸರಿ ಕೆರೆಯ ಹಾಲುನಿರೀರನುನು 
ತಂದು ಹಾಕ್ದರೆ-- ಎಚಚಾರಾಗಿ, ನಿದೆ್ದಯಿಂದ ಎದ್ದವರಂತೆ ನಿನನು ಗಂಡ ಎದು್ದಕೆೋಳುಳುತಾ್ತನೆ’’ 
ಎಂದನು.

ಎಚೆಚಾತು್ತಕೆೋಂಡು ಕೆರೆಯ ಹಾಲ್ನಂತಹ ನಿರೀರನುನು ತಂದು ಹೆಣದ ಮೆರೀಲೆ ಹಾಕ್ದಳು. 
ಎದು್ದ ಕೋತುಕೆೋಂಡನು. ಕಡೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಎಲಲಿ ಹೆರೀಳಿದಳು. ದ್ವ್ಯ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀಗಿ ಮಿಜಾ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಳಿದರು.

ಗಂಡನು ಎಲಲಿ ಕಡೆ ತಿರುಗುವವನು. ರಾಜನ ದಬಾ್ಷರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ದಶಾವತಾರ 
(ಯಕ್ಷಗಾನ) ಆಟ ಕುಣಿವುದನುನು ನೆೋರೀಡುತಾ್ತ ಕೋತನು. ಆಟ ಕುಣಿತ ನೆೋರೀಡಿ ಮರುಳಾಗಿ 
ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ, ‘‘ನಾನು ವೆರೀಷ ಹಾಕ್ ಆಟ ಕುಣಿವ ಆಶೆ...’’ 
ಎಂದನು. ‘‘ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಣಿ...’’ ಅಂದಳು. ‘‘ಆಟ ಮಾಡಲು ಶು್ತಿಬರುಡೆ (ಪರಂಗಿಯಂತೆ 
ಕಾಣುವ ಊದುವ ವಾದನ), ಮೃದಂಗ, ತಾಳ ಬೆರೀಕು’’ ಅಂದನು. ಅವನುನು ತಂದುಕೆೋಟ್ಟಳು.

ಅವನು ಹೆೋರಟು ವೆರೀಷ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು ದಬಾ್ಷರಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದನು. ಆಟ ಆಡುವವರು 
ಆಟವನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇವನಿಗೆರೀ ಆಟ ಆಡಲು ಕೆೋಟ್ಟರು. ಮೋಗಿನಿಂದ ಶು್ತಿ ನುಡಿಸುವ, 
ಬಾಯಿಂದ ಪದ ಹೆರೀಳುವ, ಕೆೈಯಿಂದ ಡಿಪೆಪಾ (ಮೃದಂಗ) ಬಡಿವ. ಇವನ ಕುಣಿತ, ಪದ 
ಎಲಲಿರಿಗೋ ರೆೈಸಿದವು. ರಾಜನ ಹೆಂಡಂದಿರೋ ರಾತಿ್ ಹನೆನುರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಆಟ 
ನೆೋರೀಡಿದರು. ಮಾಣಿಕ್ಯ ಸರವನುನು ಇವನಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೆೋಟ್ಟ ರಾಜ. ಮಾಣಿಕ್ಯದ 
ಸರವನುನು ಮೃದಂಗಕೆಕಿ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು ಬರುವಾಗ ಆ ಸರವು ಎಲೆೋಲಿರೀ ತಾಟಿ ಬಿತು್ತ. ಇವನಿಗೆ 
ಅದರ ಲಕ್ಷಷ್ಯವೆರೀ ಇರಲ್ಲಲಿ-- ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ಹೆಂಡತಿ ಕ್ಸೆ, ಚಿರೀಲ ಎಲಲಿ ಅರಸಿದಳು. 

‘‘ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿರೀವು ಏನನೋನು ತರಲ್ಲಲಿವರೀ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದಳು. ‘‘ರಾಜನು 
ಅಂತಿಂಥದ್ದನನುಲಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಹಾರವನೆನುರೀ ಕೆೋಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ಅದು ಮೃದಂಗದ ಮೆರೀಲ್ದೆ. 
ಅದನುನು ಕೆೋರಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೆೋರೀ...’’ ಅಂದನು. ನೆೋರೀಡಿದರೆ ಆ ಸರ ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ ‘‘ಇಲಲಿ..’’ 
ಎಂದಳು. ಅವನು, ‘‘ಎಲೆೋಲಿರೀ ಬಿದಿ್ದರಬೆರೀಕು... ಹುಡುಕುವೆ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ತಿರುಗಿದನು.

ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಸರದ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಪಪಾತೆ್ತರಡು ಹೆಡೆಗಳ ಮಹಾಶೆರೀಷ ಮೆರೀಯುತಿ್ತತು್ತ. 
ಅವನು ಸರವನುನು ಹೆಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ಅವನನುನು ಕಚಿಚಾತು. ಅವನು ಸರವನುನು ತಂದು 
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕೆೋಟು್ಟ, ವಿಷವೆರೀರಿ ಬಿದು್ದ ಸತ್ತನು. ಅವಳು ಬಹಳ ದುಃಖ ಮಾಡಿದಳು. ಜನರು 
ಕೋಡಿದರು. ಎಲಲಿರೋ, ‘ಇವ ಸತ್ತ’ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಹೆಣ ಸುಡಲು ಸ್ಮಶಾನಕೆಕಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀದರು.

ಹೆಣವನುನು ಸುಡಲು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಗೌಡನ ಮಗಳು, ಹೆಣ 
ಹೆೋತು್ತ ತಂದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ-- ‘‘ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಲುಕಿ ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. 
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ನಾನು ಸುಡುವೆ’’ ಅಂದಳು. ಅವರು ರೋಪಾಯಿಗಳನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆಣವನುನು ಅವಳಿಗೆ 
ಕೆೋಟ್ಟರು. ಹಾವು ಕಚಿಚಾ ಸತು್ತ ಎಷೆೋ್ಟರೀ ದಿನಗಳಾದರೋ ಬದುಕ್ಸುವ ವಿದೆ್ಯಯನುನು ಅವಳು 
ಬಲಲಿವಳು. ಅವಳು ಅವನ ಉಗುರು ಸ್ವಚ್ ಮಾಡಿ, ಮದ್ದನುನು ಹಾಕ್ ಅವನನುನು ಬದುಕ್ಸಿ, 
‘‘ನಿರೀನೆರೀ ಗಂಡ... ನಾನೆರೀ ಹೆಂಡತಿ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಉಳಿದುಕೆೋಂಡಳು.

ಅವನಿಗೆ ದೆೋಡಡು ಅಂಗಡಿಯನುನು ಮಾಡಿಕೆೋಟ್ಟಳು. ಅವನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಮಿಜಾ್ಷನಿನ ಒಬ್ಬಳು ಅವನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ನೆೋರೀಡಿ, ‘‘ಸತ್ತ 
ರಾಜಕುಮಾರ ಹೆರೀಗೆೋರೀ ಬದುಕ್ದ?’’ ಎಂದು ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಬಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಅವಳು ಕವಳ (ವಿರೀಳ್ಯದ) ಸಾಮಾನು ಕೆೋಳುಳುವ ನೆವದಿಂದ ಬಂದು ಸಾಮಾನು 
ತಕೆೋಕಿಂಡಳು. ಅವನು ಅವಳನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆೋರೀಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳು ಕವಳ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು 
ಜಗದು (ಅಗಿದು) ಅಂಗಡಿಯ ಬಟೆ್ಟ(ಸಣ್ಣ ಜಗುಲ್)ಗೆ ತೋಪಿದಳು. ಅವನು, ‘‘ಹೆೋಲಸು 
ಹೆೋಯಾ್ಮಲೆ ಹೆಂಗಸು’’ ಎಂದು ಬಯ್ದನು. ‘‘ಬಯ್ದವನೆರೀ ನನನು ಗಂಡ’’ ಎಂದು ಅವಳು, 
ಅವನ ರಟೆ್ಟ ಹಡಿದಳು. ಗೌಡನ ಮಗಳು ನೆೋರೀಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು, ‘‘ಅವ ನನನು ಗಂಡ...’’ 
ಎಂದು, ಅವನ ಇನೆೋನುಂದು ರಟೆ್ಟ ಹಡಿದು ಎಳೆದಳು. ಈ ಗದ್ದಲ ಕೆರೀಳಿ ಕೋಡಿದ ಜನರು 
ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಿ ನಿಣ್ಷಯ ಮಾಡಿ, ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಅವನನುನು ಕೆೋಡಿಸಿದರು.

ಮನೆಗೆ ಅವಳನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಕುದುರೆ ಓಡಿಸಿದನು. ಇಬ್ಬರ ಕುದುರೆಗಳು 
ವೆರೀಗವಾಗಿ ಬರುತಿ್ತದ್ದವು. ಇವನ ತಂದೆ ತಿರೀರಿ ಮೋರು ವಷ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಕಣಜ ಹೆೋನಿನುತು್ತ. ಇವರು ಕುದುರೆಯರೀರಿ ವೆರೀಗವಾಗಿ ಬರುವದನುನು ನೆೋರೀಡಿದ 
ತಾಯಿಯು ಯಾರೆೋರೀ ಮುತಿ್ತಗೆ ಹಾಕುತಾ್ತರೆ ಎಂದು ಹೆದರಿ, ಅವಳು ಹುಲಲಿ ಗೆೋರೀದನೆ 
ಬಿಗಿದು ಅದರೆೋಳಗೆ ಹೆೋಕ್ಕಿದಳು. ಮಗನು, ‘‘ತಾಯಿರೀ...’’ ಎಂದು ಕರೆದನು. ‘ಮಗ ಬದುಕ್ 
ಬಂದ...’ ಎಂದು, ಅವಳು ಹುಲಲಿ ಗೆೋರೀದನೆಯಿಂದ ಹೆೋರಗೆ ಬಂದಳು, ಅವರು ಸುಖ-
ಸಂತೆೋರೀಷದಲ್ಲಿ ಉಳಿದರು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಜಟ್್ಟ ಅಂಬಿಗ, ತಾರಿಬಾಗಿಲು, ಹೆಗಡೆ ಊರು.

z
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ಚಿನನುದ ಕ್ರಿರೀಟ

ಒಂದಾನೆೋಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಣ್ಷಕಾರ ಶೆಟಿ್ಟಯಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ವರು 
ಗಂಡು ಮಕಕಿಳಿದ್ದರು. ಅವನು ತಾನು ದುಡಿದು, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ಮಕಕಿಳನುನು 
ಸಾಕ್ ದೆೋಡಡುವರಾಗುವವರೆಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದನು. ಇನುನು ತನಗೆ ಮುಪಿಪಾನ ಕಾಲ 
ಬಂತು... ತಾನು ಮಕಕಿಳ ಖಚು್ಷ-ವೆಚಚಾ ತೋಗಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಲು ಮೊದಲ್ನಂತೆಯರೀ  
ದುಡಿಯಲು ತನಿನುಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡನು. ಒಂದು ದಿನ ರಾತಿ್ ಊಟವಾದ 
ಕೋಡಲೆರೀ ಮಕಕಿಳು ನಾಲ್ವರನೋನು ಕರೆದು ಹತಿ್ತರ ಕೋಡಿ್ಸಿಕೆೋಂಡು, ಅವರೆೋಡನೆ ಹರೀಗೆ 
ಹೆರೀಳಿದನು--

“ಮಕಕಿಳ ರೆೀ... ಇಷು್ಟ ವಷ್ಷ ನಾನು ನಿಮ್ಮನುನು ಸಾಕ್-ಸಲಹ ನಿರೀವು ದೆೋಡಡುವರಾಗುವವರೆಗೆ 
ದುಡಿದೆನು. ಇನುನು ನನಿನುಂದ ಮೊದಲ್ನಂತೆ ದುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, 
ಹರಿಮಗನನುನು ಕರೆದು- “ಮಗನೆರೀ, ನಿರೀನು ನಾನು ದುಡಿದಂತೆಯರೀ ದುಡಿದು ನಿನನು 
ತಮ್ಮಂದಿರ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನುನು ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡು ಹೆರೀಗೆ ಸಂಸಾರದ ಭಾರ ಹೆೋರುವೆ?” 
ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. ಹರಿಮಗನು ಏನು ಹೆರೀಳಿದನೆಂದರೆ, “ಅಪಾಪಾ... ನಿರೀನು ದುಡಿದ 
ಪ್ಕಾರದಲೆಲಿರೀ ನಾನೋ ದುಡಿಯುವೆನು. ನಿರೀನೆರೀನೋ ಈ ಬಗಾಗೆಗಿ ಹೆದರುವುದು ಬೆರೀಡ. 
ನಿರೀನು ನಮೆ್ಮಲಲಿರನೋನು ಸಾಕ್ದಂತೆಯರೀ ನಾನೋ ನನನು ತಮ್ಮಂದಿರನುನು ಸಾಕುವೆನು.”

“ಯಾವ ಲೆಕಕಿದಿಂದ ನಿರೀನು ದುಡಿಯುವೆ ಅಂತ ನಿರೀನು ನನಗೆ ಹೆರೀಳು.” “ಮತೆ್ತರೀನಲಲಿ 
ಅಪಾಪಾ... ಯಾರಾದರೋ ನನಗೆ ಒಂದು ತೋಕ ಬಂಗಾರ ಕೆೋಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಬಂಗಾರ 
ಹಣಿದು ನಾಲಾಕಿಣಿ ತೋಕದ ಚಿನನು ತೆಗೆದು ಕದು್ದ ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡು, ನಾಲಾಕಿಣಿ ತೋಕದ ತಾಮ್ 
ಹಾಕ್ ಒಂದು ತೆೋಲೆ ತೋಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ದಾಗಿರೀನೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಡುವೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. ಶೆಟಿ್ಟಯು, ‘‘ನಾನು ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಕಸಬು ನಿನಗೋ 
ಗೆೋತು್ತ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು.

ಆ ನಂತರ ಮತೆೋ್ತಬ್ಬ ಮಗನನುನು ಕರೆದು, ಆ ಮಗನ ಹತಿ್ತರ ಹರೀಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು-- 
“ಮಗನೆರೀ... ನಿನನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಮೆರೀಲೆ ಅಣ್ಣನು ನಿನನುನೋನು, ನಿನನು ಹೆಂಡತಿಯನೋನು 
ಮನೆಯಿಂದ ಹೆೋರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿರೀನು ಹೆರೀಗೆ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಹೆೋರೆದುಕೆೋಳುಳುವೆ?” “ಅಪಾಪಾ... 
ನನನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀನು ವ್ಯಥೆ ಮಾಡುವುದೆರೀ ಬೆರೀಡ. ಯಾರಾದರೋ ನನಗೆ ಒಂದು 
ತೆೋಲೆ ಬಂಗಾರವನುನು ದಾಗಿರೀನೆ ಮಾಡಿಕೆೋಡಲು ಕೆೋಟ್ಟರೆ, ಎಂಟಾಣೆ ತೋಕದ ಚಿನನುವನುನು 
ಅದರಿಂದ ತೆಗೆದು, ಎಂಟಾಣೆ ತೋಕದ ತಾಮ್ ಹಾಕ್ ಒಂದು ತೆೋಲೆ ತೋಕಕೆಕಿ ಬರಾಬರಿ 
ಒಂದು ತೋಕ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಚಿನನುದ ದಾಗಿನೆಯರೀ ಅಂತ ತೆೋರೀರಿಕೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಡುವೆ” ಎಂದನು. ಆಗ ಅಪಪಾನು, “ಹಾಗಾದರೆ... ನಿರೀನೋ ನನನು ಹಾಗೆಯರೀ 
ದುಡಿಯಬಲೆಲಿ; ನಿನನು ಮೆರೀಲೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಬೆರೀಸರವಾಗದು” ಅಂದನು.
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ಉಳಿದ ಇನಿನುಬ್ಬರು ಮಗಂದಿರಲ್ಲಿ ಮತೆೋ್ತಬ್ಬನನುನು ಕರೆದನು. ಕರೆದು, “ಮಗನೆರೀ... 
ಅಣ್ಣಂದಿರು ಇಬ್ಬರು ತಾವು ದುಡಿವ ಕ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿರೀನು ಅವರಿಗಿಂತ ಕ್ರಿಯ... ನಿರೀನು 
ಯಾವ ಲೆಕಕಿದಿಂದ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಹೆೋರೆದುಕೆೋಳುಳುವೆ? ಅಂತ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. 
ಅವನು, “ನಾನು ಯಾವ ಲೆಕಕಿದಲಾಲಿದರೋ ಜರೀವನ ಹೆೋರೆದುಕೆೋಳುಳುವೆ. ಹೆರೀಗಾದರೆರೀನು?” 
ಅಂದನು. “ಹೆರೀಗೆ ಜರೀವನ ಹೆೋರೆದುಕೆೋಳುಳುವೆ? ಅಂತ ಹೆರೀಳು.” “ಯಾರಾದರೋ ಒಂದು 
ತೆೋಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೆೋಟ್ಟರೆ ಹನೆನುರಡಾಣೆ ತೋಕದ ಚಿನನು ತೆಗೆದು, ಹನೆನುರಡಾಣೆ ತೋಕದ 
ತಾಮ್ ಬೆರಕೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ತೆೋಲೆ ತೋಕಕೆಕಿ ಬರಾಬರಿ ಮಾಡಿ, ಚಿನನುಕೆಕಿ ಚಿನನುವೆಂದೆರೀ 
ತೆೋರೀರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೆೋಡುವೆ” ಅಂದನು.

“ನಿನನು ಬಗೆಗೆ ನನಗೆರೀನೋ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲಲಿ” ಅಂದನು ಅಪಪಾ. ತಿರೀರ ಕ್ರಿಯ ಮಗನೆೋಬ್ಬ 
ಉಳಿದನು. ಅವನನೋನು ಕರೆದು ಮಾತಾಡಬೆರೀಕು ಎಂದು ಅವನನುನು ಕರೆದನು. “ಅಪಾಪಾ... 
ಅಣ್ಣಂದಿರೆಲಲಿರೋ ಅವರವರ ವಿದೆ್ಯಯಿಂದ ಕಸಬು ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ನಾನೋ ನನನು ವಿದೆ್ಯಯಿಂದ 
ಕಸಬು ಮಾಡುವೆ” ಅಂದನು ಕ್ರಿಮಗ. “ಮಗನೆರೀ... ನಿರೀನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ. ನಿರೀನು ಯಾವ 
ತರದಿಂದ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಹೆೋರೆದುಕೆೋಳುಳುವೆ ನನಗೆ ಹೆರೀಳು.”

“ಅಪಾಪಾ... ಅಣ್ಣಂದಿರು ಮಾಡಿದುದಕ್ಕಿಂತಲೋ ಮೋರು ಪಟು್ಟ ಕಸಬಿನಲ್ಲಿ ನನನು 
ಚಾಲಾಕ್ ತೆೋರೀರಿಸುವೆ. ನನನು ಬಗೆಗೆ ನಿರೀನು ಆಲೆೋರೀಚನೆ ಮಾಡುವುದೆರೀ ಬೆರೀಡ.” “ಹೆರೀಗೆ 
ಮಾಡುವೆ ಮಗನೆರೀ? ಅದನುನು ಹೆರೀಳಲೆರೀಬೆರೀಕು.” “ಒಂದು ತೆೋಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೆೋಟು್ಟ 
ದಾಗಿರೀನೆ ಮಾಡಿಕೆೋಡು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೆೋಟ್ಟರೆ-- ಒಂದು ತೆೋಲೆ ಬಂಗಾರವನೋನು ನಾನು 
ಅಡಗಿಸಿ ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡು, ಒಂದು ತೆೋಲೆ ತಾಮ್ವನೆನುರೀ ಹಾಕ್, ಚಿನನುವೆರೀ ಅಂತ ಮಾಡಿ 
ತೆೋರೀರಿಸುವೆ ನಾನು” ಅಂದನು. ಅಪಪಾನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೆೋರೀಷವಾಯಿತು. ಅಪಪಾ-ಮಕಕಿಳು 
ರಾತಿ್ ಮಲಗಿಕೆೋಂಡರು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ರಾಜರೋ, ಅವರ ಮಂತಿ್ಯೋ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದವರು ಇವರೆಲಲಿರೋ ಆಡಿದ್ದ ಇಷೋ್ಟ ಮಾತುಗಳನುನು ಕೆರೀಳಿಕೆೋಂಡಿದ್ದರು. ಎಲಲಿ 
ಮಾತು ಕೆರೀಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ರಾಜರು-- ‘ಈ ಸ್ವಣ್ಷಕಾರನು ಮಾಡುವ ಕುಯುಕ್್ತಯ 
ಕೆಲಸ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೆರೀ ತಿಳಿದುಬಂತು. ಇವರ ಸೆೋಕಕಿನುನು ಯಾವ ತರದಿಂದ 
ಮುರಿಯಬೆರೀಕು...’ ಅಂತ ಆಲೆೋರೀಚನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಬಹಳ ಆಲೆೋರೀಚನೆ ಮಾಡಿ, ‘ನಮ್ಮದೆೋಂದು ದೆರೀವರಿದೆ. ಆ ದೆರೀವರ ತಲೆಗೆ 
ಕ್ರಿರೀಟವಿಲಲಿ. ನಮಗೆ ಬಂಗಾರಕೆಕಿರೀನೋ ಕಡಿಮೆಯಿಲಲಿ. ಈ ಕ್ರಿಯ ಸೆೋನಗಾರ ಶೆಟಿ್ಟ 
ಮಗನನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲೆಲಿ ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಬೆಳಗಾದ ಮೆರೀಲೆ 
ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲೆಲಿ ಅವನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು. ಸಂಜೆ 
ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಅವನನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟು್ಟ ಬರಬೆರೀಕು. 
ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಾದ ಮೆರೀಲೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮತೆ್ತ ಅವನನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದು-- 
ಅವನ ಮೆೈ, ಅಂಗಿ ಎಲಲಿ ಶೆೋರೀಧಿಸಿ ಅವನನುನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಳಗೆ ತಕೆೋಕಿಳಳುಬೆರೀಕು. ಆ 
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ದಿನದ ಅವನ ಕೆಲಸ ಆದ ಮೆರೀಲೆ ಮತೆ್ತ ಅವನನುನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ 
ಬಿಟು್ಟ ಬರುವಾಗ, ಅವನು ಹೆೋರಡುವಾಗಲೆರೀ ಅವನ ಮೆೈಯನೆನುಲಲಿ ಶೆೋರೀಧಿಸಿ ಅವನು 
ಏನನೋನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಅವನನುನು ಅವನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀಗಿ ಬಿಡಬೆರೀಕು. ಇದೆರೀ ಪ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕೆೈಯಿಂದ ದೆರೀವರ ತಲೆಗೆ ಒಂದು 
ಚಿನನುದ ಕ್ರಿರೀಟ ಮಾಡಿಸಬೆರೀಕು. ಯಾವ ರಿರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ತನನು ಬಂಗಾರ ಕಳುವ 
ಉದೆೋ್ಯರೀಗ ಮಾಡುವನು ಎಂದು ನಾನು ಕಾಣಬೆರೀಕು.’ ಹರೀಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ರಾಜರು 
ತನನು ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದರು.

ಬೆಳಗಾದ ಮೆರೀಲೆ, “ಸೆೋನಗಾರ ಶೆಟಿ್ಟಯ ಕ್ರಿ ಮಗನ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನನುನು 
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಾ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಮಂತಿ್ಯನುನು ಕಳಿಸಿದರು. ಮಂತಿ್ 
ಬಂದವನು ಶೆಟಿ್ಟಯ ಕ್ರಿ ಮಗನ ಕೋಡ, “ಸೆೋನಗಾರ ಶೆಟ್ಟರೆರೀ... ನಮ್ಮ ರಾಜರು ಇಂದು 
ನಿರೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲು ಹೆರೀಳಿದಾ್ದರೆ” ಅಂದನು.

ಕೆರೀಳಿದ ಕೋಡಲೆ ಶೆಟಿ್ಟಯ ಕ್ರಿ ಮಗನು ತಡ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ದಡದಡ ಎದು್ದ, ‘ರಾಜರ 
ಅಪಪಾಣಿಯಂದ ಮೆರೀಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹ ತಡೆ ಮಾಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ರಾಜರ 
ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆೈ ಮುಗಿದನು.

“ರಾಜರೆರೀ... ನನನುನುನು ಕರೆಸಿದು್ದ ಯಾಕೆ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಕರೆದ ಕರೆ ಮತೆ್ತ 
ಯಾತಕೋಕಿ ಅಲಲಿ... ನಮ್ಮ ದೆರೀವರ ತಲೆಗೆ ಕ್ರಿರೀಟವಿಲಲಿ. ಅದಕಾಕಿಗಿ ನಿನನುನುನು ಬರಲು ಹೆರೀಳಿ 
ಕಳಿಸಿದು್ದ. ನಾನು ಬಂಗಾರ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. ಎಷು್ಟ ಬಂಗಾರ ಕ್ರಿರೀಟ ಮಾಡಲು ಬೆರೀಕೆೋರೀ 
ಅಷು್ಟ ಬಂಗಾರ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. ಬಂಗಾರದ ಕ್ರಿರೀಟಕೆಕಿ ಜೆೋರೀಡಿಸಲು ನಾನಾ ನಮೋನೆ 
ಹರಳು (ರತನು) ನಾನು ಕೆೋಡುವೆ. ಬೆಳಗಾದ ಮೆರೀಲೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಿರೀನು ನಮ್ಮ 
ಮನೆಯಳಗೆ ಬಂದು ಹೆೋಕಕಿಬೆರೀಕು. ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಿನನು ಮೆೈ ಜಪಿ್ತ (ಶೆೋರೀಧ) 
ಮಾಡಿಯರೀ ನಾನು ನಿನನುನುನು ಹೆೋರಗೆ ಹೆೋರೀಗಲು ಬಿಡುವೆನು. ನಿನಗೆ ಕೆಲಸಕೆಕಿ ಏನೆರೀನು 
ಸಾಹತ್ಯ ಸಾಮಗಿ್ ಬೆರೀಕೆೋರೀ ಎಲಾಲಿ ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ನಾಳ  ೆನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ 
ಬರಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದರು.

ತನಗೆ ಬೆರೀಕಾದ ಹತಾ್ಯರ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಮರುದಿನ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸೆೋನಗಾರ ಶೆಟಿ್ಟಯ 
ಕ್ರಿ ಮಗನು ರಾಜರ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ರಾಜರು ಒಂದು ಮಣ ಬಂಗಾರ ಕೆೋಟ್ಟರು. 
“ಕ್ರಿರೀಟಕೆಕಿ ಜೆೋರೀಡಿಸಲು ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಹರಳು ಬೆರೀಕು ಅಂತ ಹೆರೀಳು... ಕೋಡುವೆ” 
ಅಂದರು. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಷೋ್ಟ ಮಾಡಿ ಹಸರು, ನಿರೀಲ್, ಕೆಂಪು 
ಮುಂತಾದ ಹರಳುಗಳು ಏನೆರೀನು ಬೆರೀಕು ಎಂಬುದನುನು ಚಿರೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೆೋಟ್ಟನು ಶೆಟಿ್ಟ 
ಮಗ. ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಾಯಿತು. ಅವನ ಜಪಿ್ತ ಮಾಡಿ ಅವನನುನು ಹೆೋರಗೆ ಬಿಟ್ಟರು.

ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಅವನು ಒಂದು ಮಣ ತಾಮ್ ತಕೆೋಕಿಂಡನು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜರ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷು್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನೆೋರೀ, ಅಷೆ್ಟರೀ ಕೆಲಸವನುನು ರಾತಿ್ ತಾಮ್ದ ಕ್ರಿರೀಟ 
ತಯಾರಿಸಲು ಮಾಡಿದನು.
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ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸಿರೀದಾ ರಾಜರ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಒಂದು ದಿನ ಏನು ಎಷು್ಟ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದೆೋರೀ ಅಷು್ಟ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು. ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಾಯಿತು. 
‘‘ನನನು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಇನುನು ಹೆೋರೀಗುವೆ’’ ಅಂದನು. ಅವನ ಮೆೈ ಜಪಿ್ತ ಮಾಡಿ ಅವನನುನು 
ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಲು ಬಿಟ್ಟರು. 

ರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷು್ಟ ಚಿನನುದ ಕ್ರಿರೀಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನೆೋರೀ-- ಅಷು್ಟ ಕೆಲಸವನುನು 
ತನನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ದ ಕ್ರಿರೀಟದ ಬಗೆಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಎರಡೋ ಕಡೆ ಕ್ರಿರೀಟ ಮಾಡಿ 
ಮುಗಿಯಿತು. ಕ್ರಿರೀಟಕೆಕಿ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಹರಳನುನು ಇಡಬೆರೀಕೆೋರೀ ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟನು. ಬಳ  ೆ ಓಡಿನ 
ಹರಳುಗಳನುನು ಅದೆರೀ ನಮೋನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತಾಮ್ದ ಕ್ರಿರೀಟಕೆಕಿ ಇಟ್ಟನು. ಎರಡೋ ಕಡೆ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು. ಅಷಾ್ಟದ ಆನಂತರ ರಾಜರ ಹತಿ್ತರ ಏನು ಹೆರೀಳಿದನೆಂದರೆ, “ರಾಜರೆರೀ, 
ಕ್ರಿರೀಟ ಈ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಯಿತು. ನನಗೆ ಸ್ವಲಪಾ ಹಣ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು.”

ಆಗ ರಾಜರು, “ನಾಳ  ೆ ದೆರೀವರ ತಲೆಗೆ ಕ್ರಿರೀಟ ಏರಿಸಬೆರೀಕು. ನಿರೀನು ಆಗ ಬರಲೆರೀ 
ಬೆರೀಕು. ನಿನನು ಲೆಕಾಕಿಚಾರ ನಾಳೆಗೆರೀ ಮಾಡಿಕೆೋಡು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದರು. ಕ್ರಿಶೆಟಿ್ಟ ತನನು 
ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ಆ ದೆರೀವಸಾ್ಥನದ ಬಾಗಿಲ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕೆರೆಯಿತು್ತ. ತಾಮ್ದ 
ಕ್ರಿರೀಟವನುನು ಮನೆಯಿಂದ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಂದು ಆ ಕೆರೆಯಳಗೆ ಹುಗಿಗೆಸಿ ಇಟ್ಟನು.

ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಸಿರೀದಾ ರಾಜರ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ರಾಜರು ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀಮ-
ನೆರೀಮದ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೆರೀಲೆ ರಾಜರು ಈ ಸೆೋನಗಾರ ಶೆಟಿ್ಟ 
ಮಗನ ಹತಿ್ತರ ಕ್ರಿರೀಟ ಕೆೋಟು್ಟ, “ದೆರೀವರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದವಾಗಿ ತೆೋಳೆದು ತಂದು ಭಟ್ಟರ 
ಹತಿ್ತರ ಕ್ರಿರೀಟ ಕೆೋಡು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದರು.

“ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ ಸಾ್ವಮಿರೀ...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಕೆೈ ಮುಗಿದನು.

ಶೆಟಿ್ಟ ಮಗ ಕ್ರಿರೀಟ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿರೀಟ ತೆೋಳೆದು ತರಲು ಹೆೋರೀದನು. 
ಜನರೆಲಲಿರೋ ಎದು್ದ ಬಂದರು. ಕೆರೆಯಳಗೆ ಕ್ರಿರೀಟ ತೆೋಳೆಯಲು ತೆೋಡಗಿದ ಶೆಟಿ್ಟ ಮಗನು 
ಬಂಗಾರದ ಕ್ರಿರೀಟವನುನು ಅಲೆಲಿರೀ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಟು್ಟ, ತಾಮ್ದ ಕ್ರಿರೀಟವನುನು ಎತಿ್ತಕೆೋಂಡನು. 
ಹರೀಗೆ ಹೆಕ್ಕಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಂದು ಭಟ್ಟರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಟ್ಟನು. ಭಟ್ಟರು ಹೆೋರೀಮ ನಿಯಮ 
ಮುಗಿಸಿ ಕ್ರಿರೀಟವನುನು ದೆರೀವರ ತಲೆಗೆ ಏರಿಸಿದರು. ರಾಜರೋ ಅಲ್ಲಿಯರೀ ದೆರೀವಸಾ್ಥನದ 
ಗಭ್ಷಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರು. ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಕೆೋಡುವ ಹಣವನುನು ಅವರಿಗೆ ಕೆೋಟ್ಟರು.

ರಾಜರು ಸೆೋನಗಾರ ಶೆಟಿ್ಟಯನುನು ಕರೆದು, ‘‘ಮುಂದೆ ಬಾ...’’ ಅಂದರು. ಭಟ್ಟರೋ, 
ರಾಜರೋ, ಮಂತಿ್ಯೋ ಎಲಲಿರೋ ಮೆರೀಜನ ಸುತ್ತಲು ಕೋತುಕೆೋಂಡರು. ಆಗ ರಾಜರು 
ಶೆಟಿ್ಟಯ ಹತಿ್ತರ ಕೆರೀಳಿದರು. ಏನಂತ ಕೆರೀಳಿದರೆಂದರೆ, ‘‘ಆ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತಿ್ ನಾನು 
ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀವು ಅಪಪಾ-ಮಕಕಿಳು ಐವರು ಕೋಡಿ ಮಾತಾಡುತಾ್ತ ಇದಿ್ದರಲಲಿ? 
ನಿರೀವು ಏನು ಮಾತಾಡಿದಿರಿ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದರು. ‘‘ಏನು ಮಾತೆೋರೀ? ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ 
ಆದವು... ನನಗೆ ಏನೋ ನೆನಪಿಲಲಿ’’ ಅಂದನು.
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ರಾಜರು, “ಏನೆಂತ ನಾನು ಹೆರೀಳುತೆ್ತರೀನೆ. ನನಗೆರೀನೋ ನೆನಪು ಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ” ಅಂದರು. 
ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಹೆರೀಳಿದ್ದ ಮಾತನೆನುಲಾಲಿ ರಾಜರು ಹೆರೀಳಿಬಿಟ್ಟರು. “ನಿನನು ಲೆಕಾಕಿಚಾರ 
ಮಾಡಬೆರೀಕಾದರೆ, ನಿರೀನು ಈ ಹೆೋತು್ತ ದೆರೀವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಿರೀನು ಚಿನನು ಕದಿ್ದದ್ದನುನು 
ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೆೋಟ್ಟಂಥ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀನು ಒಂದಾಣಿ ತೋಕದ ಚಿನನು 
ಕದು್ದಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿದ್ದರೋ ನಿನಗೆರೀನೋ ತೆೋಂದರೆಯಿಲಲಿ. ನಿರೀನು ಕಳುವಂಥಾ ಉಪಾಯ 
ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು. ನಿರೀನು ಹೆರೀಳಲ್ಕೆಕಿ ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ. ನಿರೀನು ಕಳದೆ ಇದ್ದ ಸಂಗತಿ ಹೆರೀಳಿದರೆ ಮಾತ್ 
ನಾನು ನಿನನು ಕುಟುಂಬವನೆನುರೀ ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ. ನಿರೀನು ಕದ್ದದೆ್ದರೀ ಆದರೆ, ನಿನನು ಮನೆಯ 
ಗಂಟಿದನಗಳನುನು ನಾನು ಮೆರೀಯಿಸುತೆ್ತರೀನೆ. ನನನು ಮನೆ, ಆಸಿ್ತ ಸಹ ನಿನಗೆರೀ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. 
ನಾನು ನಿನನು ಕೆೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂದರು ರಾಜರು, ‘‘ಕದ್ದದೆ್ದರೀ ಹೌದಂತ 
ತೆೋರೀರಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಏನೋ ಶಕೆ ಇಲಲಿ...’’ “ಎಂಥಾ ಮಾತು? ಅದೆಲಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ತಾವು 
ಅಪಪಾ-ಮಕಕಿಳು ಸಹತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದು್ದ ಹೌದು...” ಅಂದನು. “ಹಾಗಾಗುವುದಿಲಲಿ, 
ಸೆೋನಗಾರ ಶೆಟಿ್ಟರೀ... ಕದ್ದರೆ, ನಿನನು ಮನೆಯ ಗಂಟಿದನ ನಾನು ಮೆರೀಯಿಸುವೆ... ಕಳದೆರೀ 
ಇದ್ದರೆ ನಿನನು ಕುಟುಂಬ ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿಬಿಟ್ಟರು.

ಅಷು್ಟ ಮಾತಾಡಿದ ಕೋಡಲೆ, “ದೆರೀವರ ತಲೆಯ ಮೆರೀಲ್ನ ಕ್ರಿರೀಟ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಅದು 
ಬಂಗಾರದೆೋ್ದರೀ, ತಾಮ್ದೆೋ್ದರೀ ಎನುನುವುದನುನು ಕಂಡುಕೆೋಳಿಳುರಿ’’ ಅಂದನು. ಆಗ ತೆಗೆದು 
ನೆೋರೀಡಿದರೆ ಕ್ರಿರೀಟ ಬಂಗಾರದ್ದಲಲಿ ಪಕಾಕಿ ತಾಮ್ದು್ದ. “ಚಿನನುದ ಕ್ರಿರೀಟ ಎಲ್ಲಿದೆ?” ಅಂತ 
ಕೆರೀಳಿದರು. ಕೆರೆಯಿಂದ ಚಿನನುದ ಕ್ರಿರೀಟವನುನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದನು. “ಇದು ಚಿನನುವರೀ, 
ತಾಮ್ವರೀ ಎಂದು ಕಂಡುಕೆೋಳಿಳು’’ ಅಂದನು. “ಪಕಾಕಿ ಚಿನನು. ನಾನು ಕದ್ದ ವಿಷಯ ಹರೀಗೆ. 
ಚಿನನುದ ಕ್ರಿರೀಟವನುನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯರೀ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂತಿಸಿದೆ್ದನು. ತಾಮ್ದ ಕ್ರಿರೀಟವನುನು 
ನಾನು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂತಿಸಿ ಇಟಿ್ಟದ್ದನುನು ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ಕೆೋಟೆ್ಟ” ಅಂದನು.

“ಇನುನು ದೆರೀವಸಾ್ಥನದ ವಹವಾಟು, ನನನು ಆಸಿ್ತ, ಮನೆ ಎಲಾಲಿ ನಿನಗೆರೀ ಆದವು” ಅಂತ 
ರಾಜರು ಹೆರೀಳಿದರು. “ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಯಲ್ಲಿರಲ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಮಾರು, ಆಸಿ್ತ 
ಎಲಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡ ಇರಲ್ರೀ. ನನಗೆ ಬೆರೀಡ” ಅಂದನು ಶೆಟಿ್ಟ.

ರಾಜರು ಮೆಚಿಚಾ ಶೆಟಿ್ಟಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೆೋಟ್ಟರು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಸುಕ್ರಗೆೋಂಡ, ಹಡಿರೀಲ್ ಗಾ್ಮ,  
ತಾಲೋಕು ಭಟಕಿಳ. 13/04/1973.

z



ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   69 

ಚಿನನುದ ನವಿಲು

ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಜಜಿಯೋ, ಅವಳ ಮೊಮ್ಮಗನೋ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ತಿದಿನ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಎದು್ದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಅಜಜಿ ಕಸ ತೆಗೆಯುವದು, ಏನಾದರೋ 
ಕುಂಟಮಣೆ ಮಾಡುವುದು... ಇಂಥ ಏನಾದರೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಮೊಮ್ಮಗನು 
ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

ಊರಿನವರು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಮರಿ ಕಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೆರೀಲೆ 
ಅಜಜಿ, ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದಳು-- “ಮೊಮ್ಮಗನೆರೀ... ಊರಿನವರೆಲಾಲಿ ಕೋಡಿ ಕುಮರಿ 
ಕಡಿಯುತಾ್ತರಂತೆ, ಗುಡಡುದ ಮೆರೀಲೆ ನಾವೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಮರಿ 
ಬಿತೆೋ್ತರೀಣ” ಅಂದಳು.

ಮೊಮ್ಮಗನು, “ಅಜಜಿವಾ್ವ, ನಾವೂ ಒಂದು ತುಂಡು ಕುಮರಿ ಗದೆ್ದ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತು್ತ. 
ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಡ ಕತಿ್ತಯಿಲಲಿ... ಕೆೋಡಲ್ಯೋ ಇಲಲಿ’’ ಅಂದನು. ಅಜಜಿ ಹೆರೀಳಿದಳು, 
‘‘ಮೊಮ್ಮಗನೆರೀ, ಕತಿ್ತ-ಕೆೋಡಲ್ ಇಲಲಿ ಅಂತ ನಿರೀನು ಬೆರೀಸರ ಮಾಡಬೆರೀಡ. ನಾನು ಅರಸರ 
ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬರುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಹೆೋರೀಗಿ ತಂದುಕೆೋಟ್ಟಳು.

ಕೆೋಟ್ಟ ಕೋಡಲೆ ತಕೆೋಕಿಂಡನು. ಬೆಳಗು ಮುಂಚೆ ಎದು್ದ, ಊಟ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು 
ಕುಮರಿ ಕಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಗುಡಡುದ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀದನು. ಹೆೋರೀಗಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಾಗ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಕಡಿದನು.

ಕಡಿದ ಕುಮರಿ ಜಾಗ ಒಣಗಿತು. ಒಣಗಿದ ಮೆರೀಲೆ ಊರವರೆಲಾಲಿ ಕೋಡಿಕೆೋಂಡು 
ಅದಕೆಕಿ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ದರು. ಮಳೆಗಾಲ, ಗಡಿಗಾಲ ಬಂತು. ಆಗ ‘ಕುಮರಿ ಬಿತ್ತಲ್ಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾಯಿತು’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಊರವರೆಲಾಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಬಿತ್ತಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದರು.

ಅಜಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತು್ತವದಕೆಕಿ ಬಿರೀಜವಿರಲ್ಲಲಿ. “ಅಜಜಿವಾ್ವ... ಕುಮರಿ ಬಿತ್ತಲ್ಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾಗಿತು್ತ. ಆದರೆ, ರಾಗಿ ಬಿರೀಜವಿಲಲಿ. ಏನು ಮಾಡಬೆರೀಕಾಯಿತು?” ಅಂತ ಅಜಜಿಯ 
ಹತಿ್ತರ ಕೆರೀಳಿದನು ಮೊಮ್ಮಗ. 

ಕೋಡಲೆ, “ಮೊಮ್ಮಗನೆ, ಬಿರೀಜಕಾಕಿಗಿ ಏಕೆ ಹೆದರುತಿ್ತರೀಯಾ? ನಾನು ಅರಸರ ಮನೆಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಬರುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂದಳು.

ಹೆೋರೀಗಿ, ಒಂದು ಶದೆ್ದ ಬಿರೀಜ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದಳು. ‘‘ಅಜಜಿವಾ್ವ, ಬಿರೀಜ ಮಾತ್ 
ತಂದರಾಗಲ್ಲಲಿ... ನೆಲ ಅಗೆಯಲ್ಕೆಕಿ ಪಿಕಾಸಿಲಲಿ” ಅಂದನು.

“ನಾನು ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ. ಪಿಕಾಸನುನು ಬೆರೀಡಿಕೆೋಂಡು ಬರುತೆ್ತರೀನೆ” 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಪಿಕಾಸನುನು ಬೆರೀಡಿಕೆೋಂಡು ಬಂದಳು; ತಂದು ಮೊಮ್ಮಗನ ಕೋಡ ಕೆೋಟ್ಟಳು. 
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ಮೊಮ್ಮಗನು ಈಗ ಬಿರೀಜ ಮತು್ತ ಪಿಕಾಸನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ರಾಗಿ ಬಿತ್ತಲ್ಕೆಕಿ ಕುಮರಿ 
ಗುಡಡುದ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀದನು. 

ಹೆೋರೀಗಿ ಪಿಕಾಸಿನಿಂದ ನೆಲಕೆದರಿ ಬಿತಿ್ತದನು. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ 
ತಲೆಭೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತಿ್ತದನು. ಹದಿನೆೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯಡೆದ ರಾಗಿ 
ಸಸಿಯಾಯಿತು. ಕಳೆ-ಬೆಳ  ೆ ಎಲಲಿ ತೆಗೆದಾಯಿತು. ಸಸಿಗಳಿಲಲಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಸಸಿ 
ತಂದು ನೆಟ್ಟರು. ಕುಮರಿ ಬೆಳ  ೆಅದುಭುತವಾಗಿ ಎದು್ದ ಬಂತು. ದೆೋಡಡು ದೆೋಡಡು ರಾಗಿ ತೆನೆಗಳು 
ಗುಂಪುಗುಂಪಾಗಿ ತುಂಬಿದವು.

ಪಾತಾಳದಿಂದ ಒಂದು ನವಿಲು ರಾಗಿ ಕುಮರಿಯ ತೆನೆಗಳನುನು ತಿನನುಲ್ಕೆಕಿ 
ಬರುತಿ್ತತು್ತ. ಒಂದು ದಿನ ಮೊಮ್ಮಗನು ಹರೀಗೆಯರೀ ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡಿದನು. ಕುಮರಿಯನುನು 
ನೆೋರೀಡುವುದರೆೋಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತೆನೆಗಳನುನು ತಿಂದು ನವಿಲು ಹೆೋರೀಗಿ ಬಿಟಿ್ಟತು್ತ.

ಕುಮರಿ ಕಾಯಲ್ಕೆಕಿ ಒಳ ಳೆು ಹೆೋತ್ತನುನು ಸಾಧಿಸಿ ಹೆೋರೀದನು. ಚಿನನುದ ನವಿಲು ಪಾತಾಳ 
ಲೆೋರೀಕದಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕುಮರಿ ರಾಗಿ ಗೆೋಂಡೆಗಳನುನು ತಿನನುಲ್ಕೆಕಿ ಹಣುಕ್ತು. ಕೋಡಲೆ 
ಹೆೋರೀದವನು ಅದರ ಚಿನನುದ ಗರಿ ಉಳಳು ಪುಕಕಿವನುನು ಹಡಿದುಬಿಟ್ಟನು. ಹಡಿದ ಕೋಡಲೆ 
ಒಂದು ಗರಿ ಕ್ತು್ತ ಬಂದುಬಿಟಿ್ಟತು. ನವಿಲು ಓಡಿ ಹೆೋರೀಯಿತು. ಬೆಳಗು ಮುಂಚೆ ಎದು್ದ 
ಚಿನನುದ ಗರಿ ತಂದು ಅಜಜಿಯ ಹತಿ್ತರ ಕೆೋಟ್ಟನು. “ಅಜಜಿವಾ್ವ, ನನಗೆ ಇದೆೋಂದು ಗರಿ ಸಿಕ್ಕಿತು, 
ನೆೋರೀಡು’’ ಅಂದನು. ಅವಳು ನೆೋರೀಡಿದಳು.

“ಅಯ್ಯರೀ ಮೊಮ್ಮಗನೆರೀ, ಈ ಗರಿಯನುನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದೆ? ಚಿನನುದ ಗರಿ... ಇದನುನು 
ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ಕೆೋಟು್ಟ ಬಿಡುವಾ. ನಮಗೆ ಸಂಸಾರದ ಖಚಿ್ಷಗೆ 
ಅವರು ಏನಾದರೋ ಕೆೋಡಬಹುದು.”

ಅಜಜಿ ಚಿನನುದ ಗರಿಯನುನು ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಅರಸರ ಕೋಡ 
ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಅರಸರು ನೆೋರೀಡಿದರು. “ಅಜಜಿವಾ್ವ, ಇದು ಎಲ್ಲಿತು್ತ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದರು. ‘‘ನನನು 
ಮೊಮ್ಮಗ ಕುಮರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗರಿ ಸಿಕ್ಕಿತು” ಅಂದಳು. “ನಿರೀನು ಗರಿಯನನುಂತೋ 
ತಂದು ಕೆೋಟೆ್ಟ, ಈ ಚಿನನುದ ನವಿಲು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಅದನುನು ತಂದುಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ತಂದು 
ಕೆೋಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿನನು ಮತು್ತ ನಿನನು ಮೊಮ್ಮಗ ಇಬ್ಬರನೋನು ದಾವಣೆ ಕಟಿ್ಟಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಲೆ 
ಹೆೋಡೆಯಿಸುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂದುಬಿಟ್ಟನು.

ಅವಳಿಗೆ ಕಣಿ್ಣನಲ್ಲಿ ನಿರೀರು ಬಂದುಹೆೋರೀಯಿತು. ಅಳುತ್ತಲೆರೀ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. 
ಮೊಮ್ಮಗನು ನೆೋರೀಡಿ, “ಅಜಜಿವಾ್ವ, ನಿನಗೆರೀನಾಯಿತು? ಯಾಕೆ ಅಳುತ್ತ ಬಂದೆ?” ಅಂತ 
ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಮೊಮ್ಮಗನೆರೀ... ನಿರೀನು ಚಿನನುದ ಗರಿ ತಂದುಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದಯಲಲಿ? ಈ ಗರಿಯಿದ್ದ 
ಚಿನನುದ ನವಿಲನುನು ತಂದುಕೆೋಡಬೆರೀಕಂತೆ. ತಂದುಕೆೋಡದಿದ್ದರೆ ದಾವಣೆ ಕಟಿ್ಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, 
ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ತಲೆ ಹೆೋಡೆಯಿಸುತಾ್ತನಂತೆ’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು.
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“ಅಜಜಿವಾ್ವ... ನಿರೀನು ಅಷ್ಟಕಾಕಿಗಿಯರೀ ಮರುಗಬೆರೀಡ. ಅರಸರ ಕೋಡ ‘ಐನೋರು ಮಾರು 
ಕಬಿ್ಬಣದ ಸರಪಳಿ ಮತು್ತ ಅದಕೆಕಿ ಒಂದು ತೆೋಟಿ್ಟಲು ಇಷು್ಟ ತಯಾರಿಸಿ ಕೆೋಡು’ ಅಂತ 
ಹೆರೀಳು. ನಾನು ಚಿನನುದ ನವಿಲನುನು ತಂದುಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ ಅಂತ ಹೆರೀಳು” ಅಂದನು.

ಅಜಜಿ ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದಳು. “ರಾಜರೆರೀ, ಐದುನೋರು ಮಾರು ಕಬಿ್ಬಣದ ಸರಪಳಿ 
ಮತು್ತ ತೆೋಟಿ್ಟಲು ತಯಾರಿಸಿ ಕೆೋಟ್ಟರೆ ನನನು ಮೊಮ್ಮಗನು ಚಿನನುದ ನವಿಲನುನು ತಂದು 
ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಾ್ದನೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಅರಸನು ಐನೋರು ಮಾರು ಕಬಿ್ಬಣದ ಸರಪಳಿ ಮತು್ತ ತೆೋಟಿ್ಟಲನುನು ಗೆಯಿ್ಯಸಿಕೆೋಟ್ಟನು. 
“ಕುಮರಿಯಲ್ಲಿ ದೆೋಡಡು ಬಿಲವಿದೆ. ಅದರ ಬಾಗಿಲ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಅವನುನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟು್ಟ 
ಬರಲ್ಕೆಕಿ ಹೆರೀಳು” ಅಂದ ಮೊಮ್ಮಗ. ಆಳುಗಳು ಸರಪಣಿ, ತೆೋಟಿ್ಟಲು ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಗೆದು ಬಂದರು.

ಸರಪಳಿಯನುನು ತೆೋಟಿ್ಟಲ್ಗೆ ಕಟಿ್ಟ, ಸರಪಳಿಯ ತುದಿಯನುನು ಒಂದು ಮರದ ಬೆೋಡೆಡುಗೆ 
ಕಟಿ್ಟದನು. ಆ ಸರಪಳಿ ಸಮೆರೀತ ತೆೋಟಿ್ಟಲನುನು ಕೆಳಗೆ ಪಾತಾಳಕೆಕಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಈ ಸರಪಳಿ 
ಪಾತಾಳಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಯಿತು. ಇವನು ಊಟ-ಗಿರೀಟ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು, ಹತೆ್ತಂಟು ಲ್ಂಬೆಹಣು್ಣ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರಟನು. ಬಿಲದ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, ಸರಪಳಿಯ ಮೆರೀಲೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು 
ಹೆೋರೀದನು. ಹೆೋರೀಗಿ, ಪಾತಾಳದ ಭೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದನು. 

ಇಳಿದುಕೆೋಂಡು ಪೂವ್ಷದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರಟನು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲುಬುರಾಯ 
ಎಂಬವನಿದ್ದನು. ಆ ರಾಯನ ಮಗಳು ಬಚಚಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿರೀಯಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಅವಳು 
ಜಳಕ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಆ ನಿರೀರು ಇವನ ಹಾದಿಯಲೆಲಿ ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತತು್ತ. ಅವನು ನಿರೀರನುನು 
ದಾಟಬೆರೀಕಾದರೆ, ಒಂದು ಲ್ಂಬೆಹಣ್ಣನುನು ತೆಗೆದನು. ತೆಗೆದು ಅದನುನು ಕೆೋರೆದು, ಆ 
ಕಾಲ್ಗೆಲಾಲಿ ಲ್ಂಬೆಹಣಿ್ಣನ ರಸವನುನು ಉಜಜಿಕೆೋಂಡು ಹಾರಿಹೆೋರೀದನು.

ಆ ಅರಸನ ಹುಡುಗಿ ನೆೋರೀಡುತ್ತಲೆರೀ ಇದ್ದಳು. “ಅಪಪಾಯ್ಯ, ಅಲೆಲಿ ಹೆೋರೀಗುವ ಹುಡುಗನೆರೀ 
ನನನು ಗಂಡ... ನಾನು ಅವನನೆನುರೀ ಮದುವೆಯಾಗಬೆರೀಕು” ಅಂದಳು.

ರಾಜನು ಸಿಪಾಯಿಯನುನು ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಕಳಿಸಿದನು. ಸಿಪಾಯಿ ಅವನನುನು 
ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದನು. ಅರಸನು, ‘‘ನನನು ಹುಡುಗಿಯನುನು ನಿನಗೆರೀ ಕೆೋಟು್ಟ ಮದುವೆ 
ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂದನು. “ಏನೋ ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ. ನಾನು ಅವಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗುತೆ್ತರೀನೆ” 
ಅಂದ ಹುಡುಗ.

ಪೆರೀಟೆ-ಪಟ್ಟಣ, ಗುಡಿಗಟ್ಟ ಕೆರೀಳುವ ಊರಿಗೆ ಡಂಗುರ ಸಾರಿ, ಕೆರೀಳದ ಊರಿಗೆ ಓಲೆ 
ಬರೆದು, ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು.

ಮೋರು ನಾಲುಕಿ ದಿನ ಅಲೆಲಿರೀ ಉಳಿದುಕೆೋಂಡನು. ಆಮೆರೀಲೆ ಮಾವನ ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿದನು. 
“ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ. ಕೆಲಸವುಂಟು” ಅಂದನು. ಅರಸನು, ‘‘ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ” 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು.



ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   72  

ಅಲೆಲಿರೀ ಒಂದು ಫಲಾ್ಷಂಗು ಹೆೋರೀದ ಕೋಡಲೆ ರಕ್ತರಾಯನ ಹುಡುಗಿ ಇವನನೆನುರೀ 
ಮದುವೆಯಾದಳು. ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದನು-- ಅಲ್ಲಿ ಚಂದರಾಯನ ಮಗಳೂ ಹಾಗೆಯರೀ 
ಮಾಡಿದಳು. ಮುಂದೆ-- ಬೆೋಮ್ಮರಾಯನ ಮಗಳು, ರೆೋರೀಮರಾಯನ ಮಗಳು, 
ಜರೀವರಾಯನ ಮಗಳು, ಉಗುರುರಾಯನ ಮಗಳು... ಇವರೆಲಲಿರೋ ಅವನನೆನುರೀ 
ಮದುವೆಯಾದರು.

ಅವನು ಮತೋ್ತ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದನು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ಯ ಮನೆ ಸಿಕಕಿತು. 
ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೋತನು. “ಅಜಜಿವಾ್ವ, ನಿಮೋ್ಮರಲ್ಲಿ ಏನು ಸುದಿ್ದ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. ಕೆರೀಳಿದ 
ಕೋಡಲೆ, ‘‘ಮೊಮ್ಮಗನೆರೀ, ಯಾವ ಸುದಿ್ದಯೋ ಇಲಲಿ. ಒಂದು ಚಿನನುದ ನವಿಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ 
ಹೆೋಂಡದ ಗದ್ದಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತಾ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತೆ್ತ ಬೆರೀರೆ ಸುದಿ್ದಯಿಲಲಿ” 
ಅಂದಳು.

“ಅಜಜಿವಾ್ವ, ನಾಳ  ೆ ಒಂದು ಚಂಬು ಎಣೆ್ಣ ತರಬೆರೀಕು. ಒಂದು ಬಾಚಣಿಗೆಯನುನು  
ತರಬೆರೀಕು. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷು್ಟ ಜನ ಹೆಣು್ಣ-ಗಂಡು ಇದಾ್ದರೆಯರೀ ಅವರಿಗೆಲಲಿ ತಲೆಗೆ ಎಣೆ್ಣ 
ಹಾಕು, ಮಂಡೆ ಬಾಚಿ, ಅವರ ಮಂಡೆ ಕೋದಲು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಬರಬೆರೀಕು. ಹೆರೀಳಿದ 
ಸಾಮಾನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಾ, ಹೆರೀಳಿದ ಕೆಲಸ ಅಷು್ಟ ಮಾಡು” ಅಂತ ಇಷು್ಟ ರೋಪಾಯಿ 
ಕೆೋಟ್ಟನು.

ಅವಳು ಹಾಗೆಯರೀ ಮಾಡಿದಳು. ಯಾರಾರು ಸಿಕಕಿರೆೋರೀ ಅವರದೆಲಾಲಿ ಮಂಡೆ ಕೋದಲು 
ಕೋಡಿಸಿ, ಅಂಗೆೈ ತುಂಬ ತಂದಳು. 

ಮೊಮ್ಮಗನ ಹತಿ್ತರ ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಅಜಜಿ ಅಡಿಗೆಯ ಅನುಕೋಲ ಮಾಡಿದಳು. ಅವನು 
ಊಟ ಮಾಡಿದನು. ಕೋದಲನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರಟನು.

ಚಿನನುದ ನವಿಲು ಕುಣಿದು, ದೋಳಾಟ ಮಾಡುವ ಆ ಹೆೋಂಡಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೋದಲನುನು 
ಹಾಸಿದನು. ಅಲೆೋಲಿಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾವಿನ ಮರವಿತು್ತ. ಆ ಮಾವಿನ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹತಿ್ತ 
ಕೋತನು. ಆರು ತಾಸು ರಾತಿ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವಿಲು ಆ ಹೆೋಂಡಕೆಕಿ ಬಂದು ಹುಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಟವಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಹತಿ್ತತು. ಹುಡಿಯಾಡಿ, ಹುಡಿಯಾಡಿ... ಆ ಮಂಡೆ ಕೋದಲೆಲಲಿ ಅದರ 
ಎರಡೋ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸುತಿ್ತ... ಸುತಿ್ತ... ಕಾಲುಗಳನುನು ಕಟಿ್ಟದವು. ಅದಕೆಕಿ ಹಾರಲಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ಬೆಳಗಾಗುತ್ತ ಬಂತು, ಇವನು ಹರೀಗೆ ನೆೋರೀಡಿ ಚಿನನುದ ನವಿಲನುನು ಹಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಓಡಿ ಹೆೋರೀದನು. 
ಅದನುನು ಹಡಿದುಬಿಟ್ಟನು. ಎಲಾಲಿ ಕೋದಲುಗಳನೋನು ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೆೋಂಡು ಅದನುನು 
ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು.

“ಅಜಜಿವಾ್ವ, ಚಿನನುದ ನವಿಲನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಬಂದೆ. ನಾನು ಬಂದು ಐದಾರು 
ದಿವಸಗಳಾದವು. ಊರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಅಂದನು. “ಮೊಮ್ಮಗನೆರೀ, ಹೆೋರೀಗು’’ ಅಂದಳು. 
ಅವಳಿಗೆ ಇಪಪಾತೆೈದು ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಟ್ಟನು.
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ಉಗುರುರಾಯ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಎಲಲಿ ಮಾವಂದಿರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ 
ಒಂದೆೋಂದು ದಿನ ಉಳಿದುಕೆೋಂಡು ಅವರನೆನುಲಾಲಿ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದನು. ತೆೋಟಿ್ಟಲ್ನ 
ಹತಿ್ತರ ಬಂದನು.

ತೆೋಟಿ್ಟಲ ಸರಪಳಿಯನುನು ಅಗಳಾಡಿಸಿ ನೆೋರೀಡಿದನು. ಸರಪಳಿ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿಯರೀ ಇದೆ. 
‘ನಾನು ಮೆರೀಲೆ ಹತಿ್ತ ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡುತೆ್ತರೀನೆ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಹತಿ್ತದನು. ಮೆರೀಲೆ ಬಂದು 
ಮುಟು್ಟತಾ್ತನೆ ಎಂಬ ಸಮಯಕೆಕಿ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟನು. ಐದುನೋರು ಮಾರು ಮೆರೀಲ್ನಿಂದ ಬಿದು್ದ 
ಸತು್ತಹೆೋರೀದನು, ಮೆೈಯಲಾಲಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿತು್ತ.

ಹೆಂಡತಿಯರ ಬೆೋಬೆ್ಬ ಬಿತು್ತ. ಆಮೆರೀಲೆ ಎಲುಬುರಾಯನ ಮಗಳು ಎಲುಬುಗಳನುನು 
ಕೋಡಿಸಿ ಜೆೋರೀಡಿಸಿದಳು. ರಕ್ತರಾಯನ ಮಗಳು ರಕ್ತ ಮಾಡಿದಳು. ಚಂದರಾಯನ ಮಗಳು 
ಮಾಂಸ ತುಂಬಿದಳು. ಬೆೋಮ್ಮರಾಯನ ಮಗಳು ಮೆರೀಲೆ ಚಮ್ಷವನುನು ಜೆೋರೀಡಿಸಿದಳು. 
ಉಗುರುರಾಯನ ಮಗಳು ಉಗುರುಗಳನುನು ಮಾಡಿದಳು, ಜರೀವರಾಯನ ಮಗಳು ಅವನ 
ದೆರೀಹದಲ್ಲಿ ಜರೀವವನುನು ಪಡೆದಳು. ಜರೀವ ಬಂದು ಎದು್ದ ಕೋತ, “ಆಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗುವದು 
ಹಾ್ಯಗೆ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು.

ಚಿನನುದ ನವಿಲು, “ನನನು ರೆಕೆಕಿಗಳ ಮೆರೀಲೆ ನಿರೀವೆಲಲಿರೋ ಗರಿ ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಕೋತುಕೆೋಳಿಳು, 
ನಾನು ಮೆರೀಲೆ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂದಿತು. ಕೋತರು... ಅದು ಹಾರಿ ಮೆರೀಲೆ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಯಿತು-- ಬಿಲದ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಜಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದರು. ಅವಳ ಮನೆ ತೆಂಗಿನ ಹೆಡೆಗಳಿಂದ ಕಟಿ್ಟದ 
ಗುಡಿಸಲು, ಇಷೋ್ಟ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋಕುಕಿ ಉಳಿಯುವದು ಹೆರೀಗೆ? ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಬಂದು 
ಕಣಿ್ಣರೀರು ಬಿಟ್ಟನು. “ಯಾಕೆ ಅಳುತಿ್ತರೀರಿ?” ಅಂತ ಹೆಂಡರು ಕೆರೀಳಿದರು.

“ನಾನು ಗತಿ-ಗೆೋರೀತ್ವಿಲಲಿದ ಮನುಷ್ಯ, ನಿಮ್ಮನೆನುಲಲಿ ಸುಖದಿಂದ ಹೆರೀಗೆ ಆಳಿ 
ಕೆೋಂಡಿರಲ್?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. ಆಗ ಎಲುಬುರಾಜನ ಮಗಳು ಹರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮೋರು 
ಮಂತಿ್ಸಿದ ಹರಳುಗಳನುನು ಕೆೋಟು್ಟ, ‘‘ಈ ಕಲುಲಿ ಹರಳುಗಳನುನು ಒಂದೆೋಂದಾಗಿ ಹೆೋಡೆಯಿರಿ. 
ಒಂದು ಹರಳನುನು ‘ದೆೋಡಡು ಎಳುಪಪಾರಿಗೆ ಮನೆಯಾಗಲ್’ ಅಂತ ಹೆೋಡೆಯಿರಿ. ಮತೆೋ್ತಂದು 
ಹರಳು ಒಗೆದು, ‘ದನಕರ-ಭೋಮಿ ಎಲಲಿ ಆಗಲ್’ ಎಂದು ಹೆೋಡೆಯಿರಿ. ಮತೆೋ್ತಂದು 
ಹರಳನುನು, ‘ಕೆರೆ–ಬಾವಿ ಎಲಾಲಿ ಆಗಲ್. ನಿರೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಲ್’ ಅಂತ ಹೆೋಡೆಯಿರಿ” ಅಂದಳು. 
ಅವಳು ಹೆರೀಳಿದ ಹಾಗೆಯರೀ ಎಲಾಲಿ ಆದವು.

ಅವರನುನು ಮನೆಯಳಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದನು. ಮನೆಯಳಗೆ ಹೆೋಕುಕಿ, 
ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ಯನುನು ಕರೆದು ಎಬಿ್ಬಸಿದನು. ಅವರನೆನುಲಲಿ ನೆೋರೀಡಿದ ಕೋಡಲೆ ಅವಳಿಗೆ 
ಎಚಚಾರ ತಪಿಪಾಹೆೋರೀಯಿತು. ನಿರೀರನುನು ತಳಿದು, ಅವಳಿಗೆ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ 
ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಅಡಿಗೆ ಅನುಕೋಲ ಎಲಾಲಿ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದರು. “ಅಜಜಿರೀ, ಚಿನನುದ 
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ನವಿಲನುನು ಅರಸರಿಗೆ ಕೆೋಟು್ಟ ಬಾ” ಅಂದನು. ಅಜಜಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಅದನುನು ಅರಸರಿಗೆ ಕೆೋಟ್ಟಳು, 
ಅರಸನಿಗೆ ಸಂತೆೋರೀಷವಾಯಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳಿದರು.

ಹುಡುಗನು ಅಜಜಿಯ ಹತಿ್ತರ, “ನನನು ಗಡಡು ನೆರೆದು ಬಹಳ ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಕೆಲಸಿ 
ಗಣಿರೀಶನನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಾ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. ಅಜಜಿ ಹೆೋರೀದಳು. “ನನನು ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ 
ಗಡಡು ಬಹಳ ಬಂದಿದೆ. ನಿನನು ಕೋಡ ಬಾ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಾ್ದನೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು. ಕೆಲಸಿ 
ಬಂದವನು ಮನೆ ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಂಡು, ‘ದೆೋಡಡು ಸಾವುಕಾರನೆರೀ ಕರೆದ’ ಅಂತ ತಿಳಿದನು. 
ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೋತನು. ‘‘ನನನುನುನು ಕರೆಸಿದು್ದ ಯಾಕೆ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಕೌರ 
ಮಾಡಿಕೆೋಡು’’ ಅಂದನು ಹುಡುಗ. ಕೌರವನುನು ಗೆೈದನು.

‘‘ಊಟ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗು’’ ಅಂದನು. ಹುಡುಗ ‘ಅದಿರೀತು’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ 
ನಿರೀರನುನು ಮಿಂದನು. ಹುಡುಗನ ಹೆಂಡಿರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಬಾಳ  ೆತಂದುಕೆೋಟ್ಟಳು; ಇನೆೋನುಬ್ಬಳು 
ಚಂಬಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀರು ತಂದುಕೆೋಟ್ಟಳು. ಒಬ್ಬಳು ಅನನು ತಂದಳು. ಏಳು ಜನರೋ ಮಾಡಿದ 
ಅಡಿಗೆ ಪದಾಥ್ಷಗಳನುನು ಒಬೆೋ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ತಂದು ಬಡಿಸಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಹೆಂಗಸರನುನು 
ನೆೋರೀಡಿ ಎದೆ ಹಾರಿಹೆೋರೀದಂತಾಯಿತು-- ಅಷು್ಟ ಚಂದವಾಗಿದ್ದರು. ಊಟ ಮಾಡಿದವನು 
ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಹೆೋರಟನು. ‘‘ಗಣೆರೀಶ ನಿಲುಲಿ...’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಹುಡುಗನು ಹತು್ತ ರೋಪಾಯಿ 
ನೆೋರೀಟನುನು ಕೆೋಟ್ಟನು. ಗಣೆರೀಶನು ಸಿರೀದಾ ಅರಸರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು.

 ‘‘ಅರಸರೆರೀ, ನಿಮಗೆ ನಾಲುಕಿ; ನನಗೆ ಮೋರು...’’ ಅಂದನು. “ಏನೆೋರೀ?” ಅಂತ 
ಕೆರೀಳಿದರೋ, ಹಾಗೆಯರೀ ಹೆರೀಳಿದನು. ಮತೆ್ತ ಕೆರೀಳಿದ ಮೆರೀಲೆ, “ಅಜಜಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಒಂದು ಮನೆ 
ಕಟಿ್ಟದಾ್ದನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರಮನೆಗಿಂತ ಚೆನಾನುಗಿದೆ. ಏಳು ಜನ ಹೆಂಡಿರನೋನು ತಂದಿದಾ್ದನೆ. 
ನಿಮಗೆ ತಕಾಕಿದ ಹೆಂಡಿರು... ನಿರೀವು ಅವನಿಗೆ ಹರೀಗೆ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು. ‘ಹುಲ್ಯ ಹಾಲು ತಂದು 
ಕೆೋಡು...’ ಅಂತ, ಹುಲ್ಯನುನು ತರಬೆರೀಕ್ದ್ದರೆ ಅವನು ಬದುಕುವುದಿಲಲಿ’’ ಅಂದನು.

ಅರಸನು ಹುಡುಗನನುನು ಕರೆಸಿಕೆೋಂಡು, ‘‘ಹುಲ್ಯ ಹಾಲನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಬಾ’’ 
ಅಂದನು. ಹುಡುಗನು ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡಿರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 
ಹರಳು ಮಂತಿ್ಸಿ ಕೆೋಟ್ಟರು. ಮೋರು ಮಂತಿ್ಸಿದ ಹರಳುಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀಗಿ, ‘‘ಹುಲ್ಯಂಬ ಹುಲ್ಗಳೆಲಾಲಿ ಬರಲ್’’ ಎಂದು ಹೆೋಡೆದನು; ಹುಲ್ಗಳು ಬಂದವು. 
‘‘ಹುಲ್ ಹಾಲು ಕರೆಯಲ್...’’ ಎಂದು ಒಂದು ಹರಳು ಹೆೋಡೆದನು-- ಹುಲ್ಗಳು ಹಾಲನುನು 
ಕೆೋಟ್ಟವು. ‘‘ಹುಲ್ಯಂಬ ಹುಲ್ಗಳೆಲಾಲಿ ಅಡವಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಲ್’’ ಎಂದು ಮೋರನೆಯ ಹರಳನುನು 
ಒಗೆದನು-- ಅವೆಲಾಲಿ ಹೆೋರೀದವು.

“ಹುಲ್ ಹಾಲು ತಂದರೋ ಸಾಯಲ್ಲಲಿ... ಅವನ ಹತ್ತರ, ‘ಸತು್ತ ಹೆೋರೀದ ನಿಮ್ಮ 
ಹಳೆಯರನುನು ಮಾತಾಡಿಸಿಕೆೋಂಡು ಬಾ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ. ‘ಒಂದು ಕೆೋಂಡ ಮಾಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಬಿದು್ದ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಾ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ” ಅಂದನು. ಕೆಲಸಿಯಿಂದ ಕೆೋಂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿಸಿ 
ಅರಸನು ಅವನ ಹತ್ತರ ಹಾಗೆಯರೀ ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಿದನು. 
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ಅವನು ಹೆಂಡಿರ ಹತ್ತರ, “ಇದಕೆಕಿ ಯಾವ ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೆರೀಕು?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು.

ಅವರು, “ಒಂದು ಮುಂಗುಲ್ಯನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಬಾ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದರು. ಅವನು 
ದನಕಾಯುವ ಮಕಕಿಳ ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿದನು. ಅವರು ಹಡಿದು ತಂದುಕೆೋಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆ 
ಹತು್ತ ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಟ್ಟನು.

‘‘ಅರಸರ ಮನೆಯ ಕೆೋಂಡಕೋಕಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಗೋ ಒಂದು ಸುರಂಗ 
ಮಾಡಬೆರೀಕು’’ ಅಂತ ಮುಂಗುಲ್ಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು. ಅದು ಸುರಂಗ ಮಾಡಿತು. ಅವನು 
ಕೆೋಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿರೀಳುವದನುನು ನೆೋರೀಡಲ್ಕೆಕಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ನೆರೆದರು. ಕೆೋಂಡದ ಸುತ್ತಲೋ 
ಅವನ ಏಳು ಜನ ಹೆಂಡಿರು ನಿಂತುಕೆೋಂಡರು.

‘‘ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯರ ಹತ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. ಅವನು ಹಾರುವಾಗ 
ಅವನನುನು ಅವನ ಹೆಂಡಿರು ಎಳೆದುಕೆೋಂಡು ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿಸಿಬಿಟ್ಟರು.

ಸುರಂಗ ಮಾಗ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನು ಮನೆ ಸೆರೀರಿದನು. ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆಯಿತು. 
ಎರಡನೆರೀ ದಿನ ಕೆಲಸಿ ಗಣೆರೀಶ ಬಂದು ನೆೋರೀಡಿದನು. ಅಜಜಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಲ್ಲಿಯರೀ ಇದಾ್ದನೆ. 

ತಿರುಗಿ ಅರಸನ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆರೀಳಿದನು. ಅರಸರು ಅವನನುನು ಕರೆಸಿದರು. “ನಮ್ಮ 
ಹಳೆಯರು ಚೆನಾನುಗಿದಾ್ದರೆೋರೀ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು.

‘‘ಅವರೆಲಾಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಗಡಡು ಬಂದಿದೆ. ‘ಕೆಲಸಿ 
ಗಣೆರೀಶನನುನು ಕಳಿಸು... ಕೌರ ಮಾಡಿ ಹೆೋರೀಗಲ್’” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಾ್ದರೆ. ಅಂದನು.

ಅರಸನು, “ನಾನೋ ಹಳೆಯರನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಬರಬೆರೀಕು’’ ಅಂದನು. “ಸ್ವಲಪಾ ತಡೆಯಿರಿ. 
ಗಣೆರೀಶ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರಲ್” ಅಂದನು ಹುಡುಗ. ‘ತಾನು ಹೆೋರೀಗಿ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ’ ಅಂದ ಗಣೆರೀಶನು 
ಕೆೋಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದು್ದ, ಸುಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಸತು್ತಹೆೋರೀದನು, ಗಣೆರೀಶ ಕೆೈಲಾಸಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದನು. 
ಇವರೆಲಾಲಿ ಚಂದದಿಂದ ಉಳಿದರು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರರೀ ಜಟ್್ಟ ತಿಮಮುಪ್ಪಗೌಡ (ಜಂಗ), ಊರು: ಪಟ್ಟಣ, 19-10-72.

z
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ಚಿನನುದ ಗೆೋಂಡೆ

ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾವುಕಾರನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನೋ, ಒಬ್ಬ ಮಗಳೂ 
ಇದ್ದರು. ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಮಗಳ ಹೆಸರು ಬಂಗಾರಿ. ಬಂಗಾರಿ ಹನೆನುರಡು 
ವಷ್ಷ ಪಾ್ಯದ ಹುಡುಗಿಯಾದಾಗ ಅವಳ ಮದುವೆಗೆ ನೆರೆಯೋರಿನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನುನು 
ವರನೆಂದು ಗೆೋತು್ತ ಮಾಡಿದ್ದನು ತಂದೆ.

ಬಂಗಾರಿ ಓರಿಗೆಯ ಗೆಳತಿಯರೆೋಡನೆ ದಿನಾಲು ಕಬಡಿಡು ಆಟ ಆಡಲು ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದಳು. 
ಆ ಗೆಳತಿಯರು ಒಂದು ದಿನ ಬಂಗಾರಿಯ ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿದರು--

“ಬಂಗಾರಿರೀ, ಬಂಗಾರಿರೀ, ನಿರೀನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ ಬಂಗಾರಿ. ಆದರೆ, ನಿನನು ಅಣ್ಣನ 
ಹೆಂಡತಿಯ ಹತ್ತರ ಇರುವ ಬಂಗಾರದ ಗೆೋಂಡೆಯಿದ್ದ ಸಿರೀರೆಯನುನು ಉಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಆಡಲು 
ಬಂದರೆ ಮಾತ್ ನಿರೀನು ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾರಿ... ಬೆಡಗಿನ ಸಿಂಗಾರಿಯಾಗುವೆ” ಎಂದರು. 

ಬಂಗಾರಿ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದಳು. ಅತಿ್ತಗೆಯ ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿದಳು, “ಅತಿ್ತಗೆ... ಅತಿ್ತಗೆ, ನಿನನು 
ಬಂಗಾರದ ಗೆೋಂಡೆಯಿರುವ ಸಿರೀರೆಯನುನುಟು್ಟಕೆೋಂಡು ನಾಳ  ೆನಾನು ಸುರಗುದು್ದ (ಕಬಡಿಡು) 
ಆಟ ಆಡಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕೆಂದು ಮನಸಾಸ್ಗಿದೆ. ನನಗೆ ನಾಳ  ೆಒಂದು ದಿನದ ಮಟಿ್ಟಗೆ 
ನಿನನು ಚಿನನುದ ಗೆೋಂಡೆಗಳಿರುವ ಸಿರೀರಯನುನು ಕೆೋಡು” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿಕೆೋಂಡಳು. 

ಅತಿ್ತಗೆಯು, “ನಿನಗೆ ನನನು ಚಿನನುದ ಗೆೋಂಡೆಯಿರುವ ಸಿರೀರೆಯನುನು ಕೆೋಡಲು ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ. 
ಆದರೆ, ಅದರ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಹನೆನುರಡು ಚಿನನುದ ಗೆೋಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರೀ ಒಂದು 
ಗೆೋಂಡೆಯನುನು ನಿರೀನು ಕಳೆದು ಹಾಕ್ದರೆ ನಿನನು ತಲೆ ಹೆೋಡೆಯಿಸುತೆ್ತರೀನೆ. ಇದಕೆಕಿ ನಿನನು 
ಒಪಿಪಾಗೆಯಿದ್ದರೆ ನಿರೀನು ನಾಳ  ೆ ಆ ಸಿರೀರೆಯನುನುಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆಕಿ ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ. 
ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ನಿರೀನು ಆ ಸಿರೀರೆಯನುನುಡುವ ಆಸೆ ಮಾಡಬೆರೀಡ.”

ಆದರೋ ಬಂಗಾರಿ ಚಿನನುದ ಗೆೋಂಡೆಯ ಸಿರೀರೆಯನುನು ಉಟು್ಟ ಮರುದಿನ ಕಬಡಿಡು ಆಟಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀದಳು. ಆಡುವಾಗ, ಒಂದು ಚಿನನುದ ಗೆೋಂಡೆ ಕಾಣದಂತಾಗಿ ಬಿದಿ್ದತು. ಆಟದ ಭರದಲ್ಲಿ 
ಬಂಗಾರಿ ಅದನುನು ಲಕ್ಷಷ್ಯಕೆಕಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳುದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ಅವಳ ಸಿರೀರೆಯನುನು ಬಿಚಿಚಾ, 
ತನನು ಲಂಗ ಉಟ್ಟಳು.

“ಅತಿ್ತಗೆರೀ, ನಿನನು ಸಿರೀರೆಯನುನು ತಿರುಗಿ ತಕೆೋಕಿರೀ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಅತಿ್ತಗೆ ಸಿರೀರೆ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು, ಆದರಲ್ಲಿನ ಎಲಾಲಿ ಚಿನನುದ ಗೆೋಂಡೆಗಳನುನು ಲೆಕಕಿ ಮಾಡಿದಳು. ಸೆರಗಿನ 
ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಚಿನನುದ ಗೆೋಂಡೆ ಬಿದು್ದಹೆೋರೀಗಿತು್ತ. ಆ ಚಿನನುದ ಗೆೋಂಡೆಯಿಲಲಿವೆಂದು ಹೆರೀಳಿ, 
ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಮುಸುಕು ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು ಮಂಚದ ಮೆರೀಲೆ ಮಲಗಿಕೆೋಂಡಳು.

ಅವಳ ಗಂಡ ಬಂದನು. “ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ನನನು ಚಿನನುದ ಗೆೋಂಡೆ ಸಿರೀರೆ ಉಟು್ಟಕೆೋಂಡು 
ಸುರಗುದು್ದ ಆಟಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದಳು. ಒಂದು ಗೆೋಂಡೆಯನುನು ಕಳೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದಿದಾ್ದಳ .ೆ 
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ನಾನು ಅವಳು ಅದನುನು ಉಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುವಾಗಲೆರೀ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದನು. 
‘ನಿರೀನು ಆ ಸಿರೀರೆಯ ಒಂದು ಚಿನನುದ ಗೆೋಂಡೆಯನುನು ಕಳೆದು ಹಾಕ್ದರೋ ಸಹ ನಿನನು ತಲೆ 
ಹೆೋಡೆಯಿಸುತೆ್ತರೀನೆ’ ಕಳೆದು ಹಾಕ್ ಬಂದು, ಸುಮ್ಮನೆ ನನನು ಸಿರೀರೆಯನುನು ನನಗೆ ಕೆೋಟ್ಟಳು. 
ಈಗ ಅವಳ ತಲೆ ಹೆೋಡೆಯಿಸಬೆರೀಕು. ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಉಪವಾಸ ಬಿದು್ದಕೆೋಂಡು 
ಪಾ್ಣ ಕಳಕೆೋಳುಳುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು. ಅವಳ ಗಂಡನು ತಂಗಿಯನುನು ಕಡಿದು 
ಬರಲ್ಕೆಕಿ ಸಿದ್ದನಾದನು. 

ಅನಂತರ ತಂಗಿಯನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ದೋರ ಹೆೋರೀದನು. ಅಲೆೋಲಿಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ 
ಕಟೆ್ಟಯಿತು್ತ. ಕಟೆ್ಟಯ ಮೆರೀಲೆ ಅವಳನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೆೋಂಡನು. 
ಪಟಾ್ಟ ಕತಿ್ತ ತೆಗೆದು ಅವಳ ಕುತಿ್ತಗೆ ಕಡಿದನು. ಅಲೆಲಿರೀ ಕೆಳಗೆ ಹೆೋಂಡಿ ತೆೋರೀಡಿ ಅವಳ 
ದೆರೀಹವನುನು ಹುಗಿದು ಬಂದನು.

ಅವಳನುನು ಹುಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆಯ ಗಿಡ ಹುಟಿ್ಟತು. ನಿಂಬೆಯ ಗಿಡ ನಿರೀರು 
ಹೆೋಯ್ಯದಿದ್ದರೋ ತಾನಾಗಿಯರೀ ದೆೋಡಡುದಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣಾ್ಣಯಿತು.

ಆ ದಿನ ಅವಳ ಮದುವೆಯಂದು ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಗಂಡಿನ ಮನೆಯವರು ದಿಬ್ಬಣ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಅದೆರೀ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಹೆಣಿ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವಣಗಿತಿ್ತಗೋ, 
ಅವಳ ಅತಿ್ತಗೆಗೋ ಆದ ಮಾತಿನ ತಂಟೆಯ ಸುದಿ್ದ ಅವರ ಕ್ವಿಗೆ ಬಿತು್ತ. ಅವಳ ತಲೆ ಕಡಿದ 
ಸುದಿ್ದಯೋ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವಳನುನು ಕಡಿದು ಹುಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಗಿಡ ಹುಟಿ್ಟ 
ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಆಗಿತು್ತ. ಈ ಸುದಿ್ದಯನುನು ಅವಳ ಅಣ್ಣನೆರೀ ಮೊದಲು ತಿಳಿದು ಆ ಜಾಗಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗಿದ್ದನು.

ನಿಂಬೆಕಾಯನುನು ಕೆೋಯ್ಯಲು ಕೆೈಚಾಚಿದಾಗ ಆ ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಹರೀಗೆ ಮಾತಾಡಿತು್ತ.

 “ಮುಟ್ಟಬೆರೀಡಾ ದುಸಾ್ಮನಾ, ಕ್ಟ್ಟಬೆರೀಡಾ ಯನನು ವೆೈರಿರೀ 

  ಚಿನನುದಾ ಗೆೋಂಡೆಗಾಗಿರೀ ಕೆೋಟಿ್ಟನೆೋರೀ ಪಾ್ಣವಾ”

-- ಎಂತ ಹೆರೀಳಿತು. ಕೆೈಗೆ ಸಿಕಕಿದಂತೆ ಟೆೋಂಗೆ ಮೆರೀಲೆರೀರಿತು. ಅಣ್ಣನು ತಿರುಗಿ 
ಹೆೋರೀಗಿದ್ದನು. ಅದು ತಿಳಿದು ಅತಿ್ತಗೆ ಬಂದು ನಿಂಬೆಕಾಯನುನು ಕೆೋಯ್ಯಲು ಕೆೈಚಾಚಿದ್ದಳು. 
ಆಗ ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಹರೀಗೆ ಹೆರೀಳಿತು್ತ--

 “ಮುಟ್ಟಬೆರೀಡಾ ಯನನು ವೆೈರಿರೀ, ಕ್ಟ್ಟಬೆರೀಡಾ ಯನನು ವೆೈರಿರೀ

  ಚಿನನುದಾ ಗೆೋಂಡೆಗಾಗಿರೀ ಕೆೋಟೆ್ಟನೆರೀ ಪಾ್ಣವಾ”

ಆದರೋ ಅವಳ ಅತಿ್ತಗೆ ನಿಂಬೆಕಾಯನುನು ಕೆೋಯ್ಯಲು ಕೆೈಮೆರೀಲೆತಿ್ತದಳು. ಅವಳ ಕೆೈಗೋ 
ಸಿಕಕಿದಂತೆ ನಿಂಬೆಕಾಯಿದ್ದ ಟೆೋಂಗೆ ಮೆರೀಲಕೆಕಿ ಏರಿತು.

ಕಡೆಗೆ ಬಂಗಾರಿಯ ಮೆೈದುನನು ‘ಲ್ಂಬೆಕಾಯನುನು ತಾನು ಕೆೋಯ್ಯತೆ್ತರೀನೆ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ 
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ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಅವನು ಕೆೈಚಾಚಿದಾಗಲೋ ಲ್ಂಬೆ ಕಾಯಿದ್ದ ಟೆೋಂಗೆ ಮೆರೀಲಕೆಕಿರೀರುತ್ತಲೆರೀ 
ಲ್ಂಬೆಕಾಯಿ ಹರೀಗೆ ಹೆರೀಳಿತು--

 “ಮುಟ್ಟಬೆರೀಡಾ ಯನನು ವೆೈರಿರೀ, ಕ್ಟ್ಟಬೆರೀಡಾ ಯನನು ವೆೈರಿರೀ

  ಚಿನನುದಾ ಗೆೋಂಡೆಗಾಗಿರೀ ಕೆೋಟೆ್ಟನೆೋರೀ ಪಾ್ಣವಾ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿತು

ಹರೀಗೆಯರೀ ಅವಳ ಅಪಪಾನೋ, ಅವಳ ತಾಯಿಯೋ ಬಂದು ಲ್ಂಬೆಕಾಯನುನು ಕೆೋಯ್ಯಲು 
ನೆೋರೀಡಿದಾಗಲೋ ಲ್ಂಬೆಕಾಯಿ ಇದೆರೀ ರಿರೀತಿ ಹೆರೀಳುತ್ತ, ಅವರ ಕೆೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ 
ಮೆರೀಲೆರೀರುತಿ್ತತು್ತ. ಅವರೋ ಸಹ ಮೊರೀರೆವಣಗಿಸಿಕೆೋಂಡು ತಿರುಗಿ ಹೆೋರೀದರು.

ಹರೀಗೆಯರೀ ಕೆಲವು ದಿನ ಕಳೆದು ನಿಂಬೆಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ದೆೋಡಡುದಾಗಿ 
ಹಣಾ್ಣಯಿತು. ಅವಳ ಮಾವನಾಗಬೆರೀಕಾದ ಮುದುಕನು ಬಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣವನುನು 
ಕೆೋಯ್ಯಲು ನೆೋರೀಡಿದನು. ಆಗ ಲ್ಂಬೆಹಣು್ಣ--

 “ಮುಟ್ಟಬೆರೀಡಿ ಮಾವನವರೆರೀ, ಕ್ಟ್ಟಬೆರೀಡಿ ಮಾವನವರೆರೀ.

  ಚಿನನುದಾ ಗೆೋಂಡೆಗಾಗಿರೀ ಕೆೋಟೆ್ಟನೆೋರೀ ಪಾ್ಣವಾ”

--ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಅತಿ್ತತು.

ಅವಳ ಅತೆ್ತಯಾಗಬೆರೀಕಾದ ಮುದುಕ್ ತಾನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನುನು ಕೆೋಯ್ಯಬೆರೀಕೆಂದು 
ಕೆೈಚಾಚಿದಳು. ಆಗ ನಿಂಬೆಹಣು್ಣ --

  “ಮುಟ್ಟಬೆರೀಡಿ ಅತೆ್ತಯವರೆರೀ, ಕ್ಟ್ಟಬೆರೀಡಿ ಅತೆ್ತಯವರೆರೀ 

  ಚಿನನುದಾ ಗೆೋಂಡೆಗಾಗಿರೀ ಕೆೋಟಿ್ಟನೆರೀ ಪಾ್ಣವಾ”

-- ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಅತಿ್ತತು. ಕಡೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಂದ ವರನೆರೀ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನುನು 
ಕೆೋಯ್ಯಲು ಕೆೈಚಾಚಿದನು. ಆಗ ನಿಂಬೆಹಣು್ಣ --

 “ಮುಟ್ಟಬೆರೀಡ ಪುರುಷರೆರೀ, ಕ್ಟ್ಟಬೆರೀಡಿರೀ ಪುರುಷರೆರೀ,

  ಚಿನನುದಾ ಗೆೋಂಡೆಗಾಗಿರೀ ಕೆೋಟೆ್ಟನೆೋರೀ ಪಾ್ಣವಾ”

-- ಎಂದು ಅಳಹತಿ್ತತು.

ಆದರೋ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನುನು ಕೆೋಯು್ದ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನೆಲಕೆಕಿ ಒಗೆದುಬಿಟ್ಟನು. ಕೋಡಲೆರೀ 
ಆ ನಿಂಬೆಹಣು್ಣ ಹದಿನಾರು ವಷ್ಷ ವಯಸಿಸ್ನ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಎದು್ದ ನಿಂತಳು. ಆ 
ಕಟೆ್ಟಯ ಮೆರೀಲೆಯರೀ ಅವಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ದಿಬ್ಬಣವನುನು ಹಂದೆಯರೀ ತನನು ಮನೆಗೆರೀ 
ಹೆೋರಡಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲಲಿ ಸುಖದಿಂದ ಉಳಿದರು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಮಹಾದೆರೀವಮಮು ಸುಬಾ್ರಯ ಭಟ್ಟ, ದಿವಳಿಳು.
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ದೆೈವಲ್ರೀಲೆ

ಒಂದು ಹುಲ್ಯು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಮರಿಯನುನು ಹೆೋರಬದ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತು್ತ. ಹುಲ್ಯಿಲಲಿದ 
ವೆರೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ಕರುವೂ ಆ ಜಾಗಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿತು್ತ.

ಹುಲ್ ಮರಿಯು ಆಕಳಿನ ಹತ್ತರ, “ಆಕಾ... ನನಗೆ ಈ ತಮ್ಮನನುನು ಕೆೋಡು ಅಂದಿತು” 
‘‘ಮಗಾ, ಹಾಗೆ ನನನು ಕರುವನುನು ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೆರೀ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿತು.

ಹುಲ್ ಮರಿಯು, “ನಾನು ಅದನುನು ಜೆೋರೀಪಾನ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಿರುವೆ. ಕೆೋಡು” ಅಂದಿತು. 
ಆಕಳು ಹೆರೀಳಿತು, ‘‘ನಾನೋ ಕರುವಿನ ಸಂಗಡಲೆರೀ ಬರುವೆನು. ಹಾಗೆಯರೀ ನನನು ಕರುವನುನು 
ಕೆೋಡಲಾಗದು” ಅಂದಿತು.

“ಹಾಗಾದರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆರೀಕು; ಒಳಗೆ ಹೆೋರಬ್ಯ(ಗುಹೆ)ದಲ್ಲಿ ಹೆೋಕುಕಿ ಬಿಡಿ” 
ಅಂದಿತು ಹುಲ್ಮರಿ. ‘‘ನಾನು ಹೆೋರಬದ್ಯಯ ಬಾಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿಳುರುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂತ ಹುಲ್ 
ಮರಿ ಹೆರೀಳಿತು. ಮತು್ತ ಬಾಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋತಿತು್ತ.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಬಂತು. ‘‘ಅವಾ್ವ...’’ ಎಂದಿತು, “ನನಗೆೋಬ್ಬ ತಮ್ಮನನುನು ತಂದು 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕು” ಅಂದಿತು. ‘‘ತಮ್ಮ ಸಿಗುವುದಿಲಲಿ’’ ಅಂದಿತು ಹುಲ್. “ನಾನು ತಮ್ಮನನುನು 
ತಂದುಕೆೋಂಡರೆ ನಿರೀನು ಆ ನನನು ತಮ್ಮನನುನು ತಿನುನುವುದಿಲಲಿ ಅಲಲಿವರೀ? ಇದು ಖರೆಯ, 
ಸುಳೂೆ ಳುರೀ? ಭಾಷೆ ಕೆೋಡು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿತು. “ ‘ತಮ್ಮನನುನು ಕೆೋಲುಲಿವುದಿಲಲಿ’ ಎಂದು ಭಾಷೆ 
ಕೆೋಡು” ಅಂದಿತು, ಹುಲ್ ಭಾಷೆ ನಿರೀಡಿತು.

ಆಗ ಆಕಳನೋನು, ಕರುವನೋನು ಹುಲ್ ಮರಿ ಹೆೋರಗೆ ತಂದಿತು. ತಾಯಿಯು (ಹುಲ್)  
ಮರಿಯ ಹತ್ತರ, ‘‘ನಿರೀನು ಪಾ್ಣಿಗಳ ಮಾಂಸ ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ತರಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗು...‘’ 
ಅಂದಿತು. ಆಕಳೂ, ಕರವೂ, ಹುಲ್ಯೋ ಒಂದೆರೀ ಕಡೆ ಹೆೋರೀದವು. ಹರೀಗೆ ಮೋರು ದಿನ 
ಕಳೆದವು. (ಆಕಳಿಗೆ ಹುಲ್ಯ ರ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.) ನಾಲಕಿನೆರೀ ದಿನ ಆಕಳೂ, 
ಹುಲ್ಯೋ ಒಂದೆರೀ ಕಡೆಗೆ ಆಹಾರ ಹುಡುಕಲು ಹೆೋರೀದವು. ಅಲ್ಲಿ ಆಕಳೂ, ಕರುವೂ 
ಮೆರೀಯುತಿ್ತದ್ದವು.

ನಾಲಕಿನೆಯ ದಿನ ಹಳಳುದಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಯು ನಿರೀರನುನು ಕುಡಿಯಲು ಹೆೋರೀಯಿತು. 
ಆಕಳು ಮೆರೀವನುನು ತಿಂದು, ಮೆಲಕು ಮಾಡಿ ಹಳಳುದಲ್ಲಿ ಮೆರೀಲಾಭುಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀರನುನು ಕುಡಿಯಿತು. 
ಹುಲ್ಯು ಕೆಳಗೆ ನಿರೀರನುನು ಕುಡಿಯಿತು. ಆಗ ಆಕಳ ಬಾಯಳಗಿನ ಮೆರೀದ ಹುಲುಲಿ (ಮೆರೀಕೆ) 
ನಿರೀರನಲ್ಲಿ ಬಿದು್ದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆೋರೀಯಿತು. ಹುಲ್ಯ ಬಾಯಿಗೆ ಆಕಳು ತಿಂದ ಮೆರೀವಿನ ಮೆಲಕು 
ಹಾಕ್ದ ಬುರುಗಿನ ಮೆರೀಕೆ ಹೆೋರೀಯಿತು.  ಹುಲ್ಯು, “ಅಬಾ್ಬ! ಈ ಆಕಳು ತಿಂದ ಮೆರೀಕೆ 
ಬಹಳ ರುಚಿ! ಇದರ ನೆತ್ತರು ಎಷು್ಟ ರುಚಿಯಾಗಬಹುದು!” ಅಂದಿತು. ಮತು್ತ ಆಕಳನುನು 
ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಮುರಿದು ತಿಂದಿತು.
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ಮರಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಹುಲ್ ಹೆೋರೀಯಿತು. ‘‘ಅವಾ್ವ... ತಮ್ಮನ ಅವ್ವ ಯಾಕೆ ಇನುನು 
ಬರಲ್ಲಲಿ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿತು. ‘‘ಮಗನೆರೀ, ಆಕಳನುನು ನಾನು ಹಡಿದು, ಕೆೋಂದು ತಿಂದುಬಿಟೆ್ಟ’’ 
ಅಂದಿತು. ಮರಿ, “ಹೆರೀಗೆ ತಿಂದೆ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿತು. ಹುಲ್ಯು, ‘‘ಹರೀಗೆ ತಿಂದೆ’’ ಅಂದಿತು. 
‘‘ಆಕಳ ಮೆರೀಲೆ ಹೆರೀಗೆ ಹಾರಿದೆ? ಹೆರೀಗೆ ತಿಂದೆ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿತು. ‘‘ಹರೀಗೆ ಹಾರಿದೆ... ಹರೀಗೆ 
ತಿಂದೆ...’’ ಎಂದು ಹುಲ್ ತೆೋರೀರಿಸಿತು. ಆಗ ಮರಿಯು ತಾಯಿಯ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ 
ಅದನುನು ಕೆೋಂದುಬಿಟಿ್ಟತು.

ಕರುವಿಗೋ ತಾಯಿ ಹಾಲ್ಲಲಿ; ಹುಲ್ಮರಿಗೋ ತಾಯಿಯ ಹಾಲ್ಲಲಿ. ಕರು ಹುಲಲಿನುನು 
ಮೆರೀಯುತಿ್ತತು್ತ. “ತಮಾ್ಮ, ನಿರೀನು ಇಲೆಲಿ ಇರು. ನಾನು ಬೆರೀಗ ಬರುವೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಓಡಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ, ಗಾಡಿಕಾರನು ಎತು್ತಗಳನುನು ಗಾಡಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದಾಗ ಹೆೋರೀಗಿ, ‘‘ಎತಿ್ತನ ಗಂಟಿಸರ 
ಕೆೋಡುವಿಯರೀ? ಎತ್ತನುನು ಹಡಿದು ಮುರಿದು ತಿನನುಲೆೋರೀ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿತು. ಎತಿ್ತನ ಕೆೋರಳಿನ 
ಗಂಟಿಸರವನುನು ಕೆೋಟಿ್ಟದ್ದನುನು ತಂದು ತಮ್ಮನ (ಕರುವಿನ) ಕೆೋರಳಿಗೆ ಕಟಿ್ಟತು. “ತಮಾ್ಮ, 
ನಾನು ನಿರೀರಿರುವ ಹೆೋಂಡಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ. ಯಾರಾದರೋ ಬಂದರೆ, ಕೆೋರಳಿನ 
ಗಂಟಿಸರದ (ಕೆೋರಳನುನು ಅಗಳಾಡಿಸಿ) ವಲ್ (ಶಬ್ದ) ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀಯಿತು.

ಒಂದು ಕಡ (ಕಡವೆ, ಕಾಡಾಕಳು) ನಿರೀರನುನು ಕುಡಿಯಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು. ಕರು 
ಗಂಟೆಸರವನುನು ಗಿಣಿಗಿಣಿ ಶಬ್ದವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅಗಳಾಡಿಸಿತು. ಹುಲ್ಮರಿ ಕೋಡಲೆರೀ ಓಡಿ 
ಬಂತು. “ತಮಾ್ಮ, ಯಾಕೆ ಗಂಟೆಸರ ಗಿಣಿಗಿಣಿ ಮಾಡಿದೆ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿತು. ‘‘ನಿರೀನು 
ಬರುವೆಯರೀ ಅಂತ ನೆೋರೀಡೆೋರೀಣ ಅಂತ ನಾನು ಗಂಟೆಸರದ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದೆ. ಕಡವು 
ಬಂದಿಲಲಿ” ಅಂದಿತು. “ಕಡ ಬಂದರೆ ನಿನನುನುನು ತಿನುನುವದಿಲಲಿ. ಕಾರಣವಿಲಲಿದೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದೆ” 
ಅಂದಿತು.

ಮಾರನೆರೀ ದಿನವೂ ಹುಲ್ಮರಿ ಮೊದಲ್ನಂತೆಯರೀ ಹೆರೀಳಿ ನಿರೀರಿಗೆ ಹೆೋರೀಯಿತು. ಮತೆ್ತ 
ಕಡವು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಸರ ಅಗಳಾಡಿಸಿ, ‘ಗಿಣಿಗಿಣಿ’ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿತು ಅಕಳ ಕರು. ಹುಲ್ 
ಮರಿ ಮತೆ್ತ ಓಡಿ ಬಂದು, “ಏನೆೋರೀ, ಯಾಕೆ ಗಿಣಿಗಿಣಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದೆ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿತು. 
‘‘ನುಸಿ (ಗುಂಗಾಡು) ಬಂದಿತು್ತ’’ ಅಂದಿತು. ‘‘ಹುಲುಲಿ ಮೆರೀವ ಕಡ ಬಂದದ್ದಕೆಕಿ ಕಾರಣವಿಲಲಿದೆ 
ಸಿಕಕಿಸಿಕಕಿ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿನನುನೆನುರೀ ಹಡಿದು ತಿಂದೆರೀ ಬಿಡುವೆ’’ ಅಂದಿತು.

ಮರುದಿನ ಮತೆ್ತ ಕಡ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ‘ಗಿಣಿಗಿಣಿ’ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿತು ಕರು, ಹುಲ್ ಬಂತು. 
ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಕಡವನೆನುರೀ ಹಡಿದು ಮುರಿದು ತಿಂದಿತು. ಒಬ್ಬ ಹೆೋಲೆಯರವನು ಕರುವನುನು 
ಕೆೋಂದು, ಅದರ ಚಮ್ಷ ಸುಲ್ದು ಮಾಂಸದ ಹೆೋರೆ ಕಟಿ್ಟದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಓಡಿ 
ಬಂತು, ‘‘ತಮ್ಮ ಪಡಚಾ!’’

“ಹೆೋಲ್ಯರವನೆರೀ, ನಿನನು ಜರೀವದ ಬಚಾವು (ಆಶೆ) ಬೆರೀಕಾದರೆ ಕರುವಿನ, ಚಮ್ಷ, 
ನೆತ್ತರ, ಎಲುವು ಎಲಲಿ ಒಂದೆರೀ ಕಡೆ ಕೋಡಿಸಿ ಸೌದಿ ಮಾಡು, ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ನಿನನುನೆನುರೀ ತಿನುನುವೆ” 
ಅಂದಿತು ಹುಲ್. ಅದರಂತೆ ಅವನು ಸೌದೆ ರಾಶ ಹಾಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರುವಿನ ಎಲುವು 
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ಚಮ್ಷ, ಮಾಂಸ ಎಲಲಿ ಹಾಕ್ದನು. “ಇದಕೆಕಿ ಸೌದೆಗೆ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕು” ಅಂದಿತು. ಅವನು 
ಸೌದೆ ರಾಶಗೆ ಬೆಂಕ್ ಮಾಡಿದನು. ಹುಲ್ಯು ಆ ಬೆಂಕ್ಯಲ್ಲಿ ತಾನೋ ಬಿದು್ದ ಸುಟು್ಟ ಸತು್ತ 
ಹೆೋರೀಯಿತು.

ಸುಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಆಗಿ ಹುಟಿ್ಟದರು. (ತಾಯಿ-
ತಂದೆ ಸುದಿ್ದಯನುನು ನಿರೋಪಕ ತಿಳಿಸಲ್ಲಲಿ. ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಇದು್ದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗಂಡು 
ಮಕಕಿಳು ಹುಟಿ್ಟ, ಹುಡುಗ ಪಾ್ಯಕೆಕಿ ಬರುವಾಗ ತಾಯಿ-ತಂದೆ ತಿರೀರಿ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದರು ಎಂದು 
ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದು).

ಅಣ್ಣನು ತಮ್ಮನ ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿದನು. “ತಮಾ್ಮ, ಬೆಟ್ಟ ಇದು. ಇಲ್ಲಿದು್ದ ನಾವೆರೀನು 
ಮಾಡಬೆರೀಕು? ಯಾವುದಾದರೋ ಊರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುವಾ. ದೋರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕ್ಯ ಹೆೋಗೆ 
ಏಳುತಿ್ತದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊರಿರುತ್ತದೆ, ಜನರಿರುತಾ್ತರೆ. ನಿರೀನು ಮರ ಹತಿ್ತ ನೆೋರೀಡು” ಅಂದ 
ಅಣ್ಣ. ತಮ್ಮನು ದೆೋಡಡು ಮರ ಹತಿ್ತ ನೆೋರೀಡಿದನು. ಅಲ್ಲಿ... ದೋರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೆೋಗೆ 
ಏಳುತಿ್ತತು್ತ. ಅಣ್ಣನು ಬೆಂಕ್ ತರಲು ಹೆೋಗೆ ಏಳುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ತಮ್ಮನು ಬೆಟ್ಟದಲೆಲಿರೀ 
ಉಳಿದನು.

ಅಣ್ಣ ಹೆೋರೀದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಸ ಸತು್ತಹೆೋರೀಗಿದ್ದನು. ಆ ಸಂಸಾ್ಥನಕೆಕಿ ರಾಜ ಪದವಿಗೆ 
ಆಯಕಿ ಮಾಡಿ, ರಾಜಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಬೆರೀಕೆಂದು ಆನೆಯ ಸೆೋಂಡಲ್ಗೆ ಮಾಲೆಯನುನು ಕೆೋಟು್ಟ 
‘ರಾಜನಾಗುವವನನುನು ಹುಡುಕ್ ಅವನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್, ಪಟ್ಟಕೆಕಿ ತಂದು ಅವನನುನು 
ಕೋಡಿ್ಸು’ ಏಂದು ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿದ್ದರು. ಇವನು 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, ‘ಬೆಂಕ್ ಕೆೋಡಿ’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಲು ಸಾಧಾ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಬೆರೀರೆ ಯಾರಿಗೋ 
ಕೆೋರಳಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ ತಂದು ಪಟ್ಟಕೆಕಿ ಕುಳಿಳುರಿಸದ ಆನೆಯು, ಇವನ ಕೆೋರಳಿಗೆ ಮಾಲೆ 
ಹಾಕ್, ಅವನನುನು ಸೆೋಂಡಿಲ್ನಿಂದ ಎತಿ್ತ ತಂದು ಪಟ್ಟಕೆಕಿ ಕೋಡಿ್ಸಿತು.

ಇವನಿಗೆ ತಮ್ಮನ ನೆನಪೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿಬಿಟಿ್ಟತು. ಅಣ್ಣ ಬರುವದನುನು ಕಾದು ನೆೋರೀಡಿ-- 
ಅಣ್ಣನು ಬಾರದೆ, ಬೆರೀಸರಾಗಿ ತಮ್ಮನು ಅದೆರೀ ಪಟ್ಟಣಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದನು.

ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪದಾ್ಮಕ್ಷಿ ಸೋಳ  ೆ ದೆೋಡಡು ಹಡಗನುನು ಕಟಿ್ಟಸಿದ್ದಳು. ಇವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೆೋರೀದನು. ಆ ಹಡಗನುನು ನಿರೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಯಾರಿಂದಲೋ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 
ನೆೋರೀಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆೋರೀಡಿ ಈ ಹುಡುಗನನುನು ಪದಾ್ಮಕ್ಷಿ ಸೋಳ  ೆಕಂಡಳು. ‘‘ಹುಡುಗಾ... ಹಡಗಿಗೆ 
ಕೆೈಹಾಕು, ಮುಂದೆ ದೋಡು’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು. ಕೆೈಹಾಕ್ದನು ಹುಡುಗ. ಹಡಗು ನಿರೀರಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಯಿತು. ಪದಾ್ಮಕ್ಷಿ ಸೋಳೆಯು, ‘ಇವನಲ್ಲಿ ಏನೆೋರೀ ಮಹತ್ವ ಇದೆ’ (ತತ್ವ ಎಂದು 
ನಿರೋಪಕ ಹೆರೀಳಿದು್ದ) ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಅವನನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದಳು. ಸೋಳ  ೆಅವನಿಗೆ 
ದೆೋಡಡು ಪದವಿ (ಅಧಿಕಾರ) ಕೆೋಟು್ಟ ಅವನನುನು ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡಳು.

ಆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದು್ದ ಪದಾ್ಮಕ್ಷಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತರುವಾಗ, ಅದೆರೀ ರಾಜ್ಯದ 
ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟ ಪದಾ್ಮಕ್ಷಿ ಸೋಳೆಯನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಅವಳನುನು ಲಗನುವಾಗಬೆರೀಕೆಂದು 
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ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡಿದ್ದನು (ನಿರೋಪಕ ಇಲ್ಲಿ ಮರೆತು ಹುಡುಗನನುನು ಪದಾ್ಮಕ್ಷಿ ಸೋಳೆಯರೀ 
ಗೆೋರೀಣಿ ಚಿರೀಲದ ಮೆರೀಲೆ ಮಲಗಿದ್ದವನನುನು ಗೆೋರೀಣಿ ಚಿರೀಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ, ಚಿರೀಲದ ಬಾಯಿ 
ಕಟಿ್ಟ ನಿರೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಗೆದಳು ಎಂದುದು ಸರಿಯಾಗಿಲಲಿ. ಪದಾ್ಮಕ್ಷಿ ಸೋಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೆೋಡಡು 
ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗನನುನು ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಯರೀ ಗೆೋರೀಣಿ ಚಿರೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್, ಕಟಿ್ಟಸಿ ನಿರೀರಿನಲ್ಲಿ 
ಒಗೆದಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಮೋಲದಲ್ಲಿದಿ್ದರಬೆರೀಕು.).

ನಿರೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಗೆದ ಕೋಡಲೆರೀ ಒಂದು ಕೋಮ್ಷವು ಅವನನುನು ಎತಿ್ತಕೆೋಂಡು, ಹಡಗು ಬಂದ 
ಹಾಗೆಯರೀ ಅದೆರೀ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹಡಗು ಬೆರೀಲೆಗೆ ತಾಗಿತು. ಕೋಮ್ಷವೂ ಅವನನುನು 
ಎತಿ್ತ ತಂದು ಬೆರೀಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕ್ತು. (ಚಿರೀಲವನುನು ನೆೋರೀಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮಿರೀನುಗಾರನು 
ಬಂದು ಚಿರೀಲವನುನು ಬಿಚಿಚಾನೆೋರೀಡಿ, ಇವನನುನು ತನನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ 
ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡಿರುವುದು ಮೋಲದಲ್ಲಿದಿ್ದರಬಹುದು.) ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಯು ಪದಾ್ಮಕ್ಷಿ ಸೋಳೆಯನುನು 
ಲಗನುವಾದನು. ಹುಡುಗನು ಹಸಿವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊಟ 
ಮಾಡಬೆರೀಕೆಂದು ಪಂಕ್್ತಯಲ್ಲಿ ಕೋತನು. ಆಗ ಅನನು ಬಡಿಸಿದ ಮೆರೀಲೆ, ಪದಾ್ಮಕ್ಷಿ ಸೋಳೆಯು 
ತುಪಪಾ ಬಡಿಸಲು ತುಪಪಾದ ಪಾತೆ್ಯನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಂದಳು.

ಇವನು ಊಟಕೆಕಿ ಕೋತಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೋಡಲೆರೀ ಇವನನುನು ನೆೋರೀಡಿದ ಪದಾ್ಮಕ್ಷಿಗೆ 
ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬೆರೀರೆಯವರಿಗೆ ತುಪಪಾ ಬಡಿಸಲು ಮನಸುಸ್ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ ಎಲೆಯ 
ಅನನುದ ಮೆರೀಲೆ ತುಪಪಾ ಹಾಕ್ ಅವನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿಯರೀ ಸಂಗಡ ಉಂಡುಬಿಟ್ಟಳು. ಶೆಟಿ್ಟಯು, 
‘‘ಅವನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಂಡೆ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. ಸೋಳೆಯು, ‘‘ಇವನೆರೀ ನನನು 
ಗಂಡ. ಇವನನೆನುರೀ ನನನು ಗಂಡನನಾನುಗಿ ಮಾಡಿಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕೆಂದೆರೀ ನನನು ಇಚೆ್ಯಿತು್ತ. ಇವನು 
ಸತು್ತಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ. ನನನು ಪಾಲ್ಗೆ ಬದುಕ್ ಉಳಿದಿದಾ್ದನೆ. ಶೆಟಿ್ಟಯು ನನನು ಗಂಡನಲಲಿ. ಇವನೆರೀ 
ನನನು ಗಂಡ” ಎಂದಳು. ಇವನನೆನುರೀ ಗಂಡ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಉಳಿದಳು.

ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಯನುನು ಜನರೆರೀ ಹೆೋರಗೆ ದೋಡಿಬಿಟ್ಟರು.

n ನಿರೋಪಕರು: ದೆರೀವು ನಾಗು ಗುನಗ (ಗೌಡ), ಅಡಲೋರು.

z
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ನಾಯಿಯಡನೆ ಮದುವೆ

ಪಂಚಗಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾವುಕಾರನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಭೋಮಿಕಾಣಿ ಬಹಳ 
ಇದ್ದವು. ಅವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಅವನಿಗೆ ತಿಮ್ಮಪಪಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. 
ಐದಾರು ವರುಷಗಳ ನಂತರ ಇನೆೋನುಬ್ಬ ಮಗನೋ ಹುಟಿ್ಟದ್ದನು. ಅವನು ಮೋಲಾ 
ನಕ್ಷತ್ದಲ್ಲಿ ಹುಟಿ್ಟದನು. ಅವನಿಗೆ ಮಲಲಿಪಪಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು. ಆದರೆ, ಮಗ ಹುಟಿ್ಟ ವಷ್ಷ 
ಕಳೆಯುವದರೆೋಳಗೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕಾಲರಾ ರೆೋರೀಗದಿಂದ ಮರಣ ಹೆೋಂದಿದರು.

ತಿಮ್ಮಪಪಾನು ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ, ‘ತಂದೆ-ತಾಯಿ ವೆೈಕುಂಠ ಸೆರೀರಿದರು. ಇನುನು 
ತಮ್ಮನ ಜೆೋರೀಪಾನ ನನನು ಪಾಲ್ಗೆ ಬಂತು’ ಎಂದು ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡುವದಕೆಕಿ ಒಬ್ಬ 
ಹೆಣು್ಣಮಗುವನುನು ನೆರೀಮಿಸಿಕೆೋಂಡು, ತಾನು ತಮ್ಮನ ಅರೆೈಕೆಗೆ ನಿಂತನು. ಮಗನಿಗೆ 
ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ, ಎಣೆ್ಣ ತಿಕ್ಕಿ ಮಿರೀಯಿಸಿ, ಅವನನುನು ತೆೋಟಿ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ ತೋಗುತಿ್ತದ್ದನು. 
ತಮ್ಮ ದೆೋಡಡುವನಾದ ಮೆರೀಲೆ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಎಮೆ್ಮ ಕರೆದ ಹಾಲನುನು ಕುಡಿಸಿ, ಒಂದು 
ಸೆರೀರು ಎಣೆ್ಣಯನುನು ಹಚಿಚಾ ಅವನ ಮೆೈ ತಿಕುಕಿತಿ್ತದ್ದನು. ಪಂಚಾಮೃತ ಪಾನ ಮಾಡಿಸಿ 
ತಮ್ಮನಿಗೆ ಉಣಿಸುತಿ್ತದ್ದನು.

ಹರೀಗೆಯರೀ ತಮ್ಮನ ಅರೆೈಕೆ ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವಷ್ಷ 
ವಯಸಾಸ್ಯಿತು. ತಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಕೋಕಿ ಹಚುಚಾತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಯಾವ ಕೆಲಸದ 
ಮಾಹತಿಯನೋನು ಮಾಡಿಕೆೋಡಲ್ಲಲಿ. ಅಚಿರೀಚೆಯ ಜನರು, “ತಿಮ್ಮಪಾಪಾ, ನಿನಗೆ ಇಪಪಾತೆ್ತರಡು 
ವಷ್ಷ ವಯಸಾಸ್ಯಿತು. ಹರೀಗೆರೀ ತಿಂದುಂಡು ತಿರುಗಿದರೆ ಏನು ಪ್ಯರೀಜನ? ಲಗನುವಾಗಿ 
ಮನೆ ತೋಗಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುವ ಹೆಣ್ಣನುನು ಕಂಡು ಕೆೋಂಡು ಬಾ. ತಮ್ಮನಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ 
ಕಲ್ಸಿ, ನಿರೀನು ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಮನೆಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೆರೀಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವದನುನು 
ಬಿಟು್ಟ, ತಮ್ಮನನುನು ಬಸವನನುನು ಬಿಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೆರೀಯಿಸಿ ಉಂಡಾಡಿಯಾಗಿ ತಿರುಗುವದಕೆಕಿ 
ಬಿಡಬೆರೀಡ” ಎಂದು ಬುದಿ್ಧ ಹೆರೀಳಿದರು.

ತಿಮ್ಮಪಪಾನು, “ತಮ್ಮನಿಗೆ ಲಗನು ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಗೆೋಬ್ಬ ಹೆಣು್ಣ ಬರುತಾ್ತಳ .ೆ ತಮ್ಮನ 
ಕಷ್ಟ-ಸುಖ ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಳಳುಲ್ಕೆಕಿ ಯಾರಾದರೋ ಬೆರೀಕು. ನಾನು ಮನೆಯ ವ್ಯವಹಾರ 
ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಳಳುಲ್ಕೆಕಿ ಸಲ್ರೀಸಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿಕೆೋಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದನು.

“ತಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಪಾ್ಯ ಬಂತು. ನಿನಗೆ ಯರೀಗ್ಯ ಹೆಣ್ಣನುನು ಗೆೋತು್ತ ಮಾಡಿ, ಲಗನು 
ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದನು. ಮಲಲಿಪಪಾನು, ‘‘ಅಣಾ್ಣ... ನಿರೀನೆರೀ ಹರಿಯ. ನಾನು ಕ್ರಿಯ. ನಿರೀನು 
ಲಗನುವಾಗದೆರೀ ಇರುವದು ಯಾವ ಧಮ್ಷ? ನಿರೀನು ನನನುನುನು ತಂದೆಯ ಹಾಗೆ ಜೆೋರೀಪಾನ 
ಮಾಡಿದವನು. ನಿರೀನೆ ಲಗನುವಾಗುವದು ಯರೀಗ್ಯ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ದೆೋರೆಯಲ್. 
ನಿರೀನೆರೀ ಲಗನುವಾಗು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ತಿಮ್ಮಪಪಾನು ಬಿರೀರನ ಹಳಿಳುಯ ಶ್ರೀಮಂತರ 
ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣನುನು ಗೆೋತು್ತ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮನನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಅವಳನುನು 
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ಲಗನುಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬಂದನು. ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀದೆರೀವಿ. “ನನನು ತಮ್ಮ ತಾಯಿ-
ತಂದೆ ತಿರೀರಿ ಚಿಕಕಿಂದಿನಲೆಲಿರೀ ನನನು ಆರೆೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವನು. ಅವನಿಗೆ ಕಡಿಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 
ತಿಳಿಯದು. ಸುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪಿಂಡ. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಿದ ಚಂಬು ನೆಗಿಯಲ್ಕೋಕಿ 
ಕೆೋಡಲ್ಲಲಿ; ಹೆೋಲಕೆಕಿ ಕೋಡ ಕಳಿಸಲ್ಲಲಿ. ಕಷ್ಟವನೆನುರೀ ಕಂಡು ಅರಿಯದ ಜರೀವ ಅವನು. 
ಅವನಿಗೆ ಎಣಿ್ಣತಿಕ್ಕಿ ಬಿಸಿನಿರೀರ ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸಬೆರೀಕು. ಕುಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಎರಡು ತಂಬಿಗೆ 
ಹಾಲನುನು ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಪಂಚಾಮೃತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೆೋಟೆ್ಟ ತುಂಬ ಊಟ 
ಬಡಿಸಬೆರೀಕು. ಅವನಿಗೆ ಮನಸುಸ್ ನೆೋರೀಯುವ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಮಾತನೋನು ಆಡಬಾರದು” 
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು.

ಶ್ರೀದೆರೀವಿಯು, “ನಿನಗೆ ಅವನು ತಮ್ಮನಾದರೆ, ನನಗೆ ಮೆೈದುನ... ನಿನಗೆ ಮಗನ 
ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನನಗೋ ಮಗನೆರೀ ಸರಿ. ನಿನಗೆ ಅವನ ಕಾಳಜ ಬೆರೀಡ” ಎಂದು 
ಹೆರೀಳಿದಳು. “ಲಾ್ಯಕಾಯಿತು’’ ಎಂದು ಅವನು ರೆೈತಾಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋಲಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀದನು. ಶ್ರೀದೆರೀವಿಯು ಅವನಿಗೆ ಮೆೈಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿಚಾ ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದ್ದಳು ಅವನು 
ಹೆರೀಳಿದ ಪ್ಕಾರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸೆರೀವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಳು.

ತಿಮ್ಮಪಪಾ ಹತು್ತ ಹನೆನುರಡು ಎಕರೆ ಹೆೋಲಕೆಕಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಗಳನುನು ನೆಟ್ಟನು. 
ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆಯರೀನೆೋರೀ ಬಹಳ ಚೆನಾನುಗಿ ಬಂತು. ಎಳೆಂಟು ಲಾರಿಗಳು ತುಂಬುವಷು್ಟ 
ಮೆಣಸಾಯಿತು. ಆದರೆ, ದರ ಮಾತ್ ಬಹಳ ಇಳಿದುಹೆೋರೀಯಿತು. ಸಮಿರೀಪದ ಪೆರೀಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಾರಿದರಂತೆ ಬೆಳ  ೆ ತೆಗೆಯಲ್ಕೆಕಿ ಹಾಕ್ದ ಖಚಿ್ಷನ ಹಣ ಹುಟು್ಟವ ಹಾಗೆರೀ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. 
‘ಮುಂಬಯಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಧಾರಣಿ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮೊದಲನೆಯ ಸಲ 
ಕಳಿಸುವದಾದ್ದರಿಂದ ತಾನೆರೀ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಹೆೋರೀದರೆ ಎಳೆಂಟು ದಿನ ತಡವಾದಿರೀತು. 
ತಮ್ಮನ ಯರೀಗಕೆರೀಮ ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಳುಳುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೆರೀವಿ ಹೆಚುಚಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ?’ ಎಂದು 
ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮನನುನು ಕರೆದು ಹೆರೀಳಿದನು-- “ತಮಾ್ಮ, ಹರೀಗೆ ನಾನು ಮೆಣಸಿನ 
ವಾ್ಯಪಾರಕೆಕಿ ಮುಂಬಯಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರಬೆರೀಕೆಂದು ಮಾಡಿದೆ್ದರೀನೆ. ನಿನನುನುನು ಬಿಟು್ಟ 
ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆಕಿ ಮನಸಾಸ್ಗುವದಿಲಲಿ. ನಿನಗೆ ನಾನಿಲಲಿವೆಂದು ಬೆರೀಸರವಾಗಿ ನಿನನು ಆರೆೋರೀಗ್ಯ 
ಕೆಟು್ಟಹೆೋರೀದರೆ? ಅಥವಾ ನಿನನು ಅತಿ್ತಗೆ ನಿನನು ಕಾಳಜ ತಕೆೋಕಿಳಳುವಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ 
ಎಂದೆರೀ ಚಿಂತೆಯಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದನು. 

“ಅಣಾ್ಣ, ಅತಿ್ತಗೆ ನನನುನುನು ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಳುಳುತಾ್ತಳ .ೆ ನಿರೀನು ಹೆೋರೀಗಿ 
ಬಾ... ಸುಮ್ಮನೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೆೋಳಳುಬೆರೀಡ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ಹೆಂಡತಿಯ ಹತ್ತರ ಇದೆರೀ 
ಪ್ಸಾ್ತಪ ಮಾಡಿದನು. ಅವಳು, “ನಿರೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ದಿನ ಇಲಲಿವೆಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ 
ತಮ್ಮನ ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ತೆೋಂದರೆ ಮಾಡುವದಿಲಲಿ. ಬೆರೀಕಾದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 
ಸಹ ಆ ಬದಿ ತಿರುಗಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬನಿನು. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾಳಜ ನಿಮಗೆ ಬೆರೀಡ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು. 
ಅವನಿಗೆ ಸಂತೆೋರೀಷವಾಗಿ, ಮೆಣಸನುನು ಎಳೆಂಟು ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೆೋಂಡು ತಾನೋ 
ಮುಂಬಯಿಗೆ ಹೆೋರೀದನು.
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ಅಲ್ಲಿ ದಲಾಲರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಅಂಡಿಗೆಗಳನುನು ವಹಸಿಕೆೋಟ್ಟನು. ಆದರೆ, ಎಲಲಿ ಮಾಲು 
ವಿಕ್್ಯಾಗಿ ಪೂರಾ ಹಣ ಕೆೈಗೆ ಸಿಗುವದಕೆಕಿ ತಡವಾಯಿತು. ಆದರಿಂದ ತಿಮ್ಮಪಪಾನು 
ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನ ಉಳಿಯಬೆರೀಕಾಯಿತು.

ಇತ್ತ ಶ್ರೀದೆರೀವಿಯು, “ಮಲಲಿಪಪಾನಿಗೆ ಸೆರೀವೆ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯಿತು. ನನನು ಗಂಡ 
ಹೆಡಡುಪರದೆರೀಶ... ತಮ್ಮನನುನು ದೆರೀವರ ಹಾಗೆ ಸೆರೀವೆ ಮಾಡಿದ್ದಲಲಿದೆ, ನನಗೋ ಸೆರೀವೆ 
ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಹಚಿಚಾ ಅವನನುನು ಕೆೋಬಿ್ಬಸಿ ಬೆಳೆಸಿದಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಮೆೈಕೆೈ ತಿರುಗಿಸಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬುದಿ್ಧಯಿಲಲಿ. ಹರೀಗೆ ಅವನನುನು ಕೋಳಿಗೆ ದಂಡ ಎಂಬಂತೆ ಬೆಳೆಸಬಾರದು” 
ಎಂದು ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡಿ, ‘ಈಗಲೆರೀ ಭೆೋರೀಳ  ೆನನನು ಗಂಡ ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ಗೋಳಿಯನುನು 
ಹೋಡಲ್ಕೆಕಿ ತಿದ್ದಬೆರೀಕು’ ಎಂದುಕೆೋಂಡು- ‘‘ಮಲಲಿಪಾಪಾ, ಕುಂತು ಉಂಡ ಸುಖ ನಿನಗೆ 
ಇನುನು ಸಾಕು. ನಿನನು ಸೆರೀವೆ ಮಾಡಿ... ಮಾಡಿ... ನನನು ರಟೆ್ಟ ನೆೋಂದಿತು. ನಿರೀನು ಹೆೋಲಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ ದುಡಿ’’ ಎಂದಳು. “ನಾನು ಯಾವಾಗಲೋ ದುಡಿದವನಲಲಿ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನಾನು 
ದುಡಿಯುವದೆಂದರೆ ಸೆರೀರುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ನಾನು ಹರೀಗೆರೀ ಇರಬೆರೀಕೆಂದು ಅವನ ಇಚೆ್” ಎಂದನು. 
‘‘‘ಗದೆ್ದಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ದೆೋಡಡು ಮಾವಿನ ಮರವಿದೆ. ಅದನುನು ಕಡಿದು ಕಟಿ್ಟಗೆ ಮಾಡಿ, ರಾಸಿ 
ಹಾಕಲ್ಕೆಕಿ ಮಲಲಿಪಪಾನಿಗೆ ಹೆರೀಳು’ ಎಂದು, ನಿನನು ಅಣ್ಣನೆರೀ ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದನೆ.” ‘‘ಅಣ್ಣ ನನನು 
ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿಲಲಿ. ಮೆರೀಲಾಗಿ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕಡಿದು ರೋಢಿಯಿಲಲಿ. ಹೆರೀಗೆ ಮರ ಕಡಿಯಲ್?’’ ಎಂದನು. 
‘‘ಕೆೋಡಲ್ಯಿಂದ ಕಚುಚಾ ಮಾಡು. ನಿರೀರಿಗೆ ಬಿರೀಳದೆ ಈಸಲ್ಕೆಕಿ ಕಲ್ಯಲ್ಕೆಕಿ ಬರುವದಿಲಲಿ’’ 
ಎಂದಳು, ಕೆೋಡಲ್ಯನುನು ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಮಲಲಿಪಪಾನು ಮತೆ್ತ ಮಾತಾಡದೆ ಕೆೋಡಲ್ಯನುನು 
ಹೆಗಲ ಮೆರೀಲ್ಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಹೆೋರಡುವಾಗ ಸೆರೀರು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ ಚಟಿನು ಮಾಡಿ, 
ಗುಂಡುಕಲ್ಲಿನಷು್ಟ ದೆೋಡಡು ಗುಂಡು ಮಾಡಿ ರಾಗಿ ರೆೋಟಿ್ಟಗಳ ಜತೆಗೆ ಕಟಿ್ಟಕೆೋಟ್ಟಳು. 
ಅವನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿರೀರು ಬಂತು. ಅಂಥ ಆಹಾರವನುನು ಅವನು ತಿಂದೆರೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅದನುನು 
ತಿಪೆಪಾಗೆೋಗೆದು, ನಿರೀರನುನು ಹಾಲೆಂದು ತಿಳಿದು ಕುಡಿದು ಕೆೋಡಲ್ಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀದನು. ‘ಅವನಿಗೆ ಮರ ಕಡಿದು ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿ. ಮರ ಕಡಿದು ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು 
ಸಾಯುತಾ್ತನೆ. ನಾವು ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ಸುಖದಿಂದ ಉಳಿದರಾಯಿತು’ ಎಂದು ಅವಳ 
ಯರೀಚನೆ. ಆದರೆ, ಮರ ಕಡಿದದು್ದ ಬೆರೀರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುರಿದು ಬಿತು್ತ. ಅವನು ಟೆೋಂಗೆಗಳನುನು 
ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಬಿಟು್ಟಬಂದನು. “ಮರ ಕಡಿದು ಬಂದೆಯಾ?” ‘‘ಹೌದು... ತುಂಡು ಮಾಡಿ 
ಬಂದೆ.” ಮತೆ್ತ ಎರಡು ರಾಗಿ ರೆೋಟಿ್ಟ, ಚಟಿನು, ಚಂಬು ನಿರೀರು ತಂದಿಟ್ಟಳು. ಅವನು ಕೆೋಡದಿಂದ 
ನಿರೀರಿನೆನುತಿ್ತಕೆೋಂಡು ತಣಿ್ಣರೀರನೆನುರೀ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಹೆೋಯ್ದಕೆೋಂಡು ಬಂದು, ರೆೋಟಿ್ಟ-ಚಟಿನುಗಳನುನು 
ತಿನನುಲ್ಕಾಕಿಗದೆ ಅವನೋನು ತಿಪೆಪಾಗೆ ಬಿಸಾಕ್, ನಿರೀರನುನು ಕುಡಿದು ತಂಬಿಗೆ ಖಾಲ್ ಮಾಡಿ 
ಮಲಗಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದನು. ಅವಳು, “ಟೆೋಂಗೆಗಳನುನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದವನು ಅವನುನು ಲೆಕಕಿ 
ಮಾಡಿ ರಾಶ ಹಾಕ್ ಬಂದೆಯಾ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದಳು. “ಇಲಲಿ ಹೆರೀಗೆ ರಾಶ ಹಾಕಬೆರೀಕು?” 
“ಅವನುನು ಕೆೋರೀಲು ಸೌದೆ ಮಾಡಿ, ಲೆಕಕಿ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿಟು್ಟ ರಾಶ ಮಾಡಿಡಬೆರೀಕು. ನಿನನು 
ಅಣ್ಣ ಬಂದವನು ಲೆಕಕಿ ಮಾಡಿ, ಸರಿಯಾಗಿದೆಯರೀ ನೆೋರೀಡುತಾ್ತನೆ” ಎಂದಳು. ಅವನು 
ಮತೆ್ತ ಕೆೋಡಲ್ ಹಡಿದು ಹೆೋರಟು ಕೆೋರೀಲು ಸೌದೆ ಮಾಡಿ, ರಾಶ ಮಾಡಿಟು್ಟ ಬಂದನು.
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ರಾತಿ್ ಮಲಗಿದಲ್ಲಿಯರೀ ಶ್ರೀದೆರೀವಿಯು, ‘ಈ ಮಲಲಿಣ್ಣನು ಇದರಲ್ಲಿಯೋ ಸಾಯಲ್ಲಲಿ. 
ಅವನನುನು ಹೆರೀಗೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯಬೆರೀಕು?’ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ‘ಪೂವ್ಷದಿಕ್ಕಿನ 
ಮೆರೀಲ್ಬದಿಗೆ ಬನಿನು ಮಾಂಕಾಳಿ ದೆರೀವಾಲಯವಿದೆ. ಅದರ ಆಚೆಯ ಕರಿಕಾಂಚಾಳ ಮರದ 
ಮೆರೀಲೆ ಏಳು ಹೆಡೆ ಸಪ್ಷವಿದೆ. ಆ ಮರವನುನು ಕಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಹೆರೀಳಿದರೆ ಸಪ್ಷ ಕಡಿಯುತ್ತದೆ; 
ಅವನು ವಿಷವೆರೀರಿ ಸಾಯುತಾ್ತನೆ. ಗಂಡ ಬಂದು ಕೆರೀಳಿದರೆ, ‘ಅವನು ಹೆರೀಳಿದ ಮಾತು 
ಕೆರೀಳದೆ ಕಾಂಚಾಳ ಮರ ಕಡಿದು ಸಪ್ಷಕಚಿಚಾ ಸತು್ತ ಹೆೋರೀದ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದರಾಯಿತು’ 
ಎಂದು, ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆಗೆ- ‘‘ಮಲಲಿಣ್ಣ, ಬನಿನುಮಂಕಾಳಿ ದೆರೀವಾಲಯದ ಅಚೆಗಿದ್ದ ದೆೋಡಡು 
ಕರಿಕಾಂಚಾಳ ಮರ ಕಡಿ. ನಿನನು ಅಣ್ಣ ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದನೆ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು. ಆ ದಿನವೂ 
ಖಾರ ರೆೋಟಿ್ಟ ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಅವನು ಚಂಬಿನ ನಿರೀರು ಕುಡಿದು, ರೆೋಟಿ್ಟಯನುನು ನಾಯಿಗೆ ಕೆೋಟು್ಟ, 
ಕೆೋಡಲ್ ಹಡಿದು ಹೆೋರಟು ಕರಿಕಾಂಬಾಳ ಗಿಡವನುನು ಕಡಿಯಲು ಸುರು ಮಾಡಿದನು. ಏಳು 
ಹೆಡೆ ಮಾಶೆರೀಷನು ಇವನಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡದೆ ಇಳಿದುಹೆೋರೀಯಿತು. ಮರ ಕಡಿದು ರಾಶ 
ಹಾಕ್, ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ಮಾರನೆರೀ ದಿನ- “ಕಾಂಚಾಳ ಮರವನುನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ 
ಕೆೋಚಿಚಾ ರಾಶ ಮಾಡಿ ಬಾ” ಎಂದು ಅವನನುನು ಕಳಿಸಿದಳು.

ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, “ರ್ಕಾಂದೆರೀಹ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ಶ್ರೀದೆರೀವಿಯು, 
“ಸಾಧುಗಳ ರೆೀ, ನನಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯರೀಗ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೆ 
ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದಳು. ಅವನು, ‘‘ನಿನನು ಕಷ್ಟ ಯಾರಿಂದ ಬಂದಿದೆ?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. 
ಅವಳು, “ನನನು ಮೆೈದುನ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೆೋಡುತಾ್ತನೆ. ಅವನು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ 
ಉಪಾಯವನುನು ತಿಳಿಸಿಕೆೋಡಿ” ಎಂದಳು. ‘‘ಪಾಪದ ಮಾತನುನು ಹೆರೀಳಬೆರೀಡ’’ ಎಂದು 
ಸಾಧು ಹೆರೀಳಿದನು. ‘‘ದಾಂಡಿಗ ಗಂಡಸು. ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೆೋಡುವದನುನು ನೆೋರೀಡುವದು 
ನಿಮಗೆ ಧಮ್ಷವೆರೀ?” ಎಂದು, ಅವಳು ಮತೆ್ತ ಕೆರೀಳಿ- ‘‘ಅವನು ನಾಶವಾಗುವಂತೆ ನಿರೀವು 
ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಹೆೋನುನು ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂದಳು. “ಕಾರೆ ಮುಳುಳು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಾ” 
ಎಂದನು. ಅವನು ಮಂತ್ ಮಾಡಿ, ಮಂತ್ ಬೋದಿಯನುನು ಚಿಮುಕ್ಸಿ, ಮುಳುಳು ಅವಳ 
ಹತ್ತರ ಕೆೋಟ್ಟನು. “ಅದನುನು ಅವನ ನೆತಿ್ತಯ ಮೆರೀಲೆ ಇಟು್ಟ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೆೋಡೆ. ಅವನು 
ನಾಯಿಯಾಗುತಾ್ತನೆ. ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೆೋಡೆಯಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗು ಅವನು ದೆರೀಶಾಂತರಕೆಕಿ 
ಓಡಿಹೆೋರೀಗುತಾ್ತನೆ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಅವನು ಅವಳು ಕೆೋಟ್ಟ ಹೆೋನನುನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀದನು.

ಮೆೈದುನ ಬಂದನು. ‘‘ಕಂಚಾಳ ಮರದ ಟೆೋಂಗೆ ಕೆೋಚಿಚಾ ರಾಶ ಹಾಕ್ ಬಂದೆಯಾ?’’ 
“ಹೌದು.’’ “ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿಚಾ ತಿಕುಕಿತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು, ಅವನು ಬೆರೀಡವೆಂದರೋ ಆ ದಿನ ಅವಳು 
ಅವನ ಮೆೈಗೆ ಎಣೆ್ಣ ಹಚಿಚಾ ತಿಕ್ಕಿದಳು. ‘‘ಬಿಸಿನಿರೀರು ಮಿರೀಯಲ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ” ಎಂದು 
ಹೆರೀಳಿ, ಅವನನುನು ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸಲ್ಕೆಕಿ ನಿಂತಳು. 

ಮಲಲಿಪಪಾನು ಬೆರೀಡವೆಂದರೋ ಕೆರೀಳದೆ, ‘‘ಪಾಪ... ಈ ಮೋರು ದಿನ ನಿನನುನುನು ಬಹಳ 
ದುಡಿಸಿದೆ. ಬಹಳ ಮೆೈಕೆೈ ನೆೋರೀವಾಗಿರಬಹುದು. ಕಟ್ಟಗಿನ ಬಿಸಿನಿರೀರು (ತಾಪಬಿಸಿಯಾದ) 
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ಹೆೋಯು್ಯತೆ್ತರೀನೆ’’ ಎಂದಳು. “ಅಣ್ಣ ಹೆರೀಳಿದು್ದ ನಿಜ. ದುಡಿಯದೆ ಉಣು್ಣವದು ತರವಲಲಿ” 
ಎಂದನು.

‘ಆದರೋ, ಅತಿ್ತಗೆ ಮೊದಲ್ನ ಹಾಗೆ ತನನುನುನು ಪಿ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೆೋಳುಳುತಾ್ತಳ ’ೆ ಎಂದು 
ಅವನಿಗೆ ಸಂತೆೋರೀಷವಾಯಿತು. ಅವನ ಮೆೈತಿಕ್ಕಿದ ಸೆೋರೀಗು ಮಾಡಿ, ಅವನ ತಲೆಗೆ ಕಾರೆ 
ಮುಳಳುನಿನುಟು್ಟ ಕಲುಲಿ ಬಡಿದು ಕೋಡಿ್ಸಿದ ಕೋಡಲೆರೀ ಮಲಲಿಪಪಾನು ನಾಯಿಯ ಆಕಾರವನುನು 
ತಾಳಿ, ‘ಕುಂಯ್...’ ಅನನು ಹತಿ್ತದನು. ಅವನಿಗೆ ನಾಯಿಯ ಆಕಾರ ಬಂದರೋ, ತಾನು 
ಮಲಲಿಪಪಾನಾಗಿದು್ದದ್ದರ ನೆನಪು ಮರೆತುಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ದುಃಖ ಕಣಿ್ಣರೀರಿನ 
ರೋಪವಾಗಿ ಇಳಿಯಿತು. 

ಶ್ರೀದೆರೀವಿಯು ದೆೋಣೆ್ಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ನಾಯಿಗೆ ಬಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದಳು. ನಾಯಿಯು 
ಓಡಿ ಹೆೋರೀಗಿ, “ಅಣ್ಣ ದೆರೀಶಾಂತರಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾನೋ ಅವನು ಹೆೋರೀದಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಓಡಿಹೆೋರೀಯಿತು.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ವಿಪರಿರೀತ ಸ್ವಪನುಬಿತು್ತ. ‘ತಮ್ಮನಿಗೆ  
ಶ್ರೀದೆರೀವಿಯಿಂದ ಏನೆೋರೀ ಕಷ್ಟವಾಗಿರಬೆರೀಕು. ತಮ್ಮನು ಮಿರೀಯ ಬೆರೀಕಾದರೆ ನಾಯಿಯ 
ಹಾಗೆ ಕೋಗಿದ ಸ್ವಪನು ಬಿತು್ತ. ಏನೆೋರೀ ಗಂಡಾಂತರ ಬಂತು. ಇನುನು ಸಿಕಕಿಷು್ಟ ಹಣ 
ತಕೆೋಕಿಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ತಿಮ್ಮಪಪಾನು ಮರುದಿನ ಸಾವುಕಾರನ ಹತಿ್ತರ 
ಹಣ ವಸೋಲು ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು, ಉಳಿದ ಹಣವನುನು ಮೆಣಸಿನ ವಾ್ಯಪಾರವಾದ ಮೆರೀಲೆ 
ತನಗೆ ಕಳಿಸಬೆರೀಕೆಂದು ಹೆರೀಳಿ ಊರಿಗೆ ಹೆೋರಟನು. 

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೋಡಲೆರೀ ಕಾಲು ತೆೋಳೆಯಲ್ಕೆಕಿ ನಿರೀರು ತಂದ ಶ್ರೀದೆರೀವಿಯ ಹತಿ್ತರ 
ಅವನು ಮೊದಲನೆ ಪ್ಶೆನುಯನುನು ಮಾಡಿದನು-- “ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ?’’ “ತಮ್ಮ ಇಲಲಿ.” “ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀದ?” “ಅವನಿಗೆ ಮೋರು ನಾಲುಕಿ ದಿನಗಳಲೆಲಿರೀ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಊಟ-ತಿಂಡಿ 
ತಿನುನುವುದನುನು ಬಿಟ್ಟನು. ನಾನು ಗದರಿಕೆ ಹಾಕ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಿಟು್ಟ ಬಂದು, ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರ 
ಹೆೋರೀಗುವೆನೆಂದು ಹೆರೀಳಿ ನಿಮ್ಮನುನು ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಹೆೋರೀದನು.”

“ಅಯ್ಯರೀ, ನಾನು ಅವನನುನು ಸಾಕ್ದೋ್ದ ವ್ಯಥ್ಷವಾಯಿತೆರೀ? ತಮ್ಮ ಮಲಲಿಣ್ಣ... ಎಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೆೋರೀದೆ? ‘ಅಣ್ಣ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತ ನನನುನುನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿ, ಅಲೆಯುತಿ್ತದಿ್ದರೀಯರೀ? 
ಎಂಟು ದಿನ ತಡೆಯುವ ತಾಳ ್ೆಮ ನಿನನುಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿವರೀ?” ಎನುನುತ್ತ, ಅವನು ದೆೋಡಡು ದೆೋಡಡು 
ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆೋರೀಡುತ್ತ, ಊರೋರು ತಿರುಗಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರಟನು. 

ನಾಯಿಯು ದೆರೀಶಾಂತರ ತಿರುಗಿ, ತಿರುಗಿ ಅಣ್ಣನನುನು ಕಾಣದೆ ಮತೆ್ತ ಊರಿಗೆ ಬಂತು. 
ತಿಮ್ಮಪಪಾನು ಮತೆೋ್ತಮೆ್ಮ ಮುಂಬಯಿಯವರೆಗೋ ಹೆೋರೀಗಿ ತಮ್ಮನ ಹಂಬಲದಿಂದ ಪುನಃ 
ಊರಿಗೆ ಬಂದನು. ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದರೋ ಅವನಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಹಂಬಲ ಕಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಅದನುನು 
ಸ್ವಲಪಾವಾದರೋ ಮರೆಯಬೆರೀಕೆಂದು ಅವನು ಮತೆ್ತ ಗದೆ್ದ ಬೆರೀಸಾಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 
ತೆೋಡಗಿದನು.
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ಅವನು ಗದೆ್ದಯಲ್ಲಿ ನೆರೀಗಿಲು ಕಟಿ್ಟಕೆೋಂಡು ಗದೆ್ದ ಊಳುತ್ತಲ್ದ್ದನು. ಊಳುವಾಗ ಕಣಿ್ಣರೀರು 
ಸುರಿಸುತ್ತ ನಾಯಿಯು ನೆರೀಗಿಲ್ಗೆ ಅಡಡು ಬಂದು, ಊಳಲ್ಕೆಕಿ ಅಡಿಡು ಮಾಡುವಂತೆ ನಿಂತಿತು. 
“ಹಾಳು ನಾಯಿ ಇದು, ಎಂಥ ಉಪದ್ವ ಕೆೋಡುತ್ತದೆ.’’ ನೆರೀಗಿಲ ಮುಂದೆ ಅಡಡುಗಟಿ್ಟ 
ನಿಲುಲಿವ ನಾಯಿಯನುನು ಎಂದೋ ಕಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ‘‘ತೆೋಲಗಾಚೆ...’’ ಎಂದು ಗದರಿಸಿ ಅವನು 
ಎತು್ತಗಳಿಗೆ ಹೆೋಡೆಯುವ ಕೆೋರೀಲ್ನಿಂದ ಅದಕೆಕಿ ಹೆೋಡೆದನು. ಅದು ಬಗುಳಿದ್ದಲಲಿದೆ ಅವನ 
ಕಾಲನುನು ನೆಕುಕಿತ್ತ ನಿಂತಿತು. ಜೆೋರೀಲು ನಾಯಿ... ಸುಂದರವಾದ ನಾಯಿ. ಆದರೆ, ಅದು 
ಅವನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉಪದ್ವ ಕೆೋಡುತಿ್ತತು್ತ. ಮತೆ್ತ ಹೆೋಡೆಯಲ್ಕೆಕಿ ಕೆೈ ಎತಿ್ತದಾಗ, “ಅಣ್ಣನಿಗೆ 
ನಾನು ನಾಯಿಯ ರೋಪದಲ್ಲಿರುವುದು ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿ. ಅಣ್ಣನ ಋಣ ನನಗೆ ಇನುನು ತಿರೀರಿತು” 
ಎಂದು ಬೆೋಗಳುತಾ್ತ ದೆರೀಶಾಂತರ ಹೆೋರೀಗಿ, ಹನೆನುರಡು ಗಾವುದದ ಅಚೆ ಇದ್ದ ಸುಂದರ 
ಶೆರೀಖರ ಪಟ್ಟಣಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಯಿತು.

ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಂದರ ಶೆರೀಖರ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತಿ್ ಕನನು ಹಾಕ್, ಇಬ್ಬರು ಕಳಳುರು 
ರತನುಗಳ ಕೆೋಠಡಿಯನುನು ಹೆೋಕುಕಿ, ಮುತು್ತ-ರತನುಗಳನುನು ಕದು್ದಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಮರದ ಬಳಿ ಹುಗಿದರು. ಜೆೋರೀಲು ನಾಯಿಯು ಕಳಳುರು ರಾತಿ್ಯಲ್ಲಿ ಕದು್ದಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀಗುವುದನುನು ನೆೋರೀಡಿ, ಅವರ ಹಂದೆಯರೀ ಹೆೋರೀಗಿ ಅವರು ದ್ವ್ಯ ಹುಗಿದಿದ್ದ ಜಾಗವನುನು 
ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಂಡು ಬಂದಿತು.

ಮರುದಿನ ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಯಿತು. ರಾಜನು ಅದನುನು ನೆೋರೀಡಿ, “ಎಷು್ಟ 
ಸುಂದರ ನಾಯಿ” ಎಂದು ಆನಂದ ಪಟು್ಟ, ಅದನುನು ಹಡಿದು ಕಟಿ್ಟ ಹಾಕ್ಸಿದ. ಅದಕೆಕಿ ಊಟ 
ಹಾಲು, ಕೆೋರೀಳಿತತಿ್ತ ಮುಂತಾದ ಆಹಾರ ಕೆೋಡಿಸಿ ಅದನುನು ಮಿರೀಯಿಸಿದನು.

ರಾಜರ ಪೆರೀದೆಗಳು ಕಳಳುರನುನು ಹುಡುಕಲಾರದೆ ಸೆೋರೀತು ಹೆೋರೀದರು. ರತನುದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯರೀ 
ಕದು್ದಹೆೋರೀದದ್ದರಿಂದ ರಾಜರು ಆದಷು್ಟ ಬೆರೀಗ ಕಳಳುರ ತಲಾಸು ಮಾಡಿಸಬೆರೀಕೆಂದು ನಿಶಚಾಯ 
ಮಾಡಿ, ಕಳಳುರನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಟ್ಟವರಿಗೆ ತನನು ಮಗಳು ಸುಂದರಾವತಿಯನುನು ಮದುವೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಡುವೆನೆಂದು ಡಂಗುರ ಹೆೋಡೆಸಿದನು.

ರಾತಿ್ ಕಳಳುರ ಬಾಧೆಯಂದು ರಾಜನು ಜೆೋರೀಲು ನಾಯಿಯ ಕಟು್ಟ ಕಳಚಿಸಿ ಅದನುನು 
ಬಿಟು್ಟ ಹಾಕ್ಸಿದನು. ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಲ ಕಾಯುವ ಪೆರೀದೆಗಳ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ, ಅವರ 
ಧೆೋರೀತರ ತುದಿಯನುನು ಹಡಿದು ಜಗಗೆಹತಿ್ತತು. ಅವರು ಅದನುನು ರಾಜನ ಪಿ್ರೀತಿಪಾತ್ 
ನಾಯಿಯಂದು ಹೆೋಡೆಯಲ್ಕೆಕಿ ಹೆದರಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಈ ವತ್ಷಮಾನವನುನು ತಿಳಿಸಿದರು. 
ರಾಜನು ಬಂದನು. ಅದು ಮತೆ್ತ ಅವನ ಪಿರೀತಾಂಬರವನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡಿತು. ಆಗ 
ರಾಜನು, ‘ಇದು ಏನೆೋರೀ ಕಳಳುರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹಂದೆಯರೀ 
ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣ’ ಎಂದು ಪೆರೀದೆಗಳನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರಟನು. ಅದು ಸಿರೀದಾ 
ಅಡವಿಯ ದಾರಿಯನುನು ಹಡಿಯಿತು. ಆಗ ಕಳಳುರಿಬ್ಬರೋ ತಮ್ಮ ಕೆೋಳ ಳೆುಯನುನು ಪಾಲು 
ಮಾಡಿಕೆೋಳುಳುವುದರಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿದ್ದರು. ಪೆರೀದೆಗಳು ಅವರ ಸುತು್ತ ತಿರುಗಿ, ಸುತು್ತ ಹಾಕ್ 
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ನಿಂತರು. ಕಳಳುರು ಏನಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದು ಎದು್ದ ನಿಲುಲಿವುದರೆೋಳಗೆ ಪೆರೀದೆಗಳು ಅವರನುನು 
ಹಡಿದುಬಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ಹರೀಗಾಗಿ ಕದು್ದಹೆೋರೀದ ಎಲಲಿ ರತನುಗಳೂ ದೆೋರತವು.

ರಾಜನು ನಾಯಿ ಕಳಳುರನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಟಿ್ಟತು. ‘ನನನು ವಚನದ ಪ್ಕಾರ- ನನನು 
ಮಗಳನುನು ನಾಯಿಗೆ ಲಗನು ಮಾಡಿ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು ಏನು ಮಾಡಲ್?’ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, 
ಸುಂದರಾವತಿಯ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು- “ಮಗಳ ರೆೀ... ನಾನು ಈಗ ಧಮ್ಷಸಂಕಟದಲ್ಲಿ 
ಸಿಕುಕಿಬಿದೆ್ದ. ಜೆೋರೀಲು ನಾಯಿ ಕಳಳುರನುನು ಹಡಿಯಿತು. ಮಾತಿನ ಪ್ಕಾರ, ನಿನನುನುನು ನಾನು 
ಅದಕೆಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ನನನು ಮಾತನುನು ಸುಳುಳು ಮಾಡಬಾರದೆಂದಿದ್ದರೆ 
ನಿರೀನು ಅದನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಕೆಕಿ ತಯಾರಾಗಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. 
ಸುಂದರಾವತಿ, “ಅಪಾಪಾ, ನಿನನು ಮಾತನುನು ಸತ್ಯ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನನು ಮಗಳಾದದು್ದ 
ನಿರಥ್ಷಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನನನು ಪಾಲ್ಗೆ ಬಂದದು್ದ ಪಂಚಾಮೃತ ಎಂದು ನಾನು ನಿನನು ವಚನ 
ನಡೆಸುವುದಕೆಕಿ ಒಪಿಪಾಗೆ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದಳು. ರಾಜನು ಆಕಾಶಕೆಕಿ ಚಪಪಾರ ಕಟಿ್ಟಸಿ, 
ಪೆರೀಟೆ-ಪಟ್ಟಣ ಗುಡಿ ಕಟಿ್ಟಸಿ ಕೆರೀಳುವ ಊರಿಗೆ ಡಂಗುರ, ಹಾಗೆರೀ ದೋರದ ಊರುಗಳಿಗೆ 
ಓಲೆ ಬರೆದು, ವಾಲಗದ ಮೆರೀಲೆ ಮಗಳನುನು ನಾಯಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೆೋಟ್ಟನು. ‘ರಾಜನ 
ಮಗಳ ಮದುವೆ ನಾಯಿಯಡನೆ ಆಗುತ್ತದೆ... ಜಗತಿ್ತನ ಆಶಚಾಯ್ಷ ಸಂಗತಿ!’ ಎಂದು 
ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ದೋರ ದೋರದಿಂದ ಮದುವೆಯನುನು ನೆೋರೀಡಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಸುಂದರಾವತಿ ತನನು ಹಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನುಬಂಧದ ಸಂಬಂಧವೆಂಬಂತೆ 
ನಾಯಿಯನುನು ಮಿರೀಯಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೆೈಯುಜಜಿ ತೆೋಳೆಸ ಹತಿ್ತದಳು. ನೆತಿ್ತಯ ಮೆರೀಲೆ 
ಕೆೈಯಾಡಿದಾಗ ನಾಯಿಯ ನೆತಿ್ತಯಲ್ಲಿ ದೆೋಡಡು ಬಾವಿನ ಹಾಗೆ ಕಂಡಿತು. ಆ ಉಬಿ್ಬನ ಮೆರೀಲೆ 
ಕೆೈಯಿಂದ ಸೋಕ್ಮವಾಗಿ ಕೋದಲನುನು ಬಿಡಿಸಿ ನೆೋರೀಡಿ ಮುಳಳುನುನು ಕಂಡುಹಡಿದಳು.

ಆ ಮುಳಳುನುನು ಕ್ತ್ತ ಕೋಡಲೆ ನಾಯಿಯ ಬದಲಾಗಿ, ಸುಂದರನಾದ ಮನುಷ್ಯನು 
ಅವಳ ಮುಂದೆ ಕಾಣಸಿಕೆೋಂಡನು. ಸುಂದರಾವತಿ ತನನು ಗಂಡ ಮಾಟದ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕುಕಿ 
ನಾಯಿಯಾಗಿದ್ದವನು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಾದನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡಳು. ‘‘ಇದೆರೀನು ನಾಯಿಯ 
ರೋಪದಲ್ಲಿದಿ್ದರೀರಿ? ಕಳಳುರನುನು ಹಡಿಯುವುದಕಾಕಿಗಿಯರೀ ನಾಯಿಯ ರೋಪವನುನು ಧಾರಣ 
ಮಾಡಿದಿ್ದರೀರಾ? ದೆರೀವರು ನನನು ಕೆೈಗೆ ಸಿಕಕಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೆೈತಪಪಾದ ಹಾಗೆ ನಾಯಿಯ ರೋಪದಲ್ಲಿ 
ನಿರೀವು ಇದ್ದರೋ, ನಿಮ್ಮನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಪಪಾನ ಮಾತು ಮುರಿಯಬಾರದೆಂದು ಬುದಿ್ಧ 
ಕೆೋಟ್ಟನು. ನಿರೀವು ನಾಯಿಯಾದದು್ದ ಹೆರೀಗೆ?’’ ರಾಜಕುಮಾರನು, “ನಿನಿನುಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆೋಸ 
ಜನ್ಮ ಬಂದ ಹಾಗಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ತನನು ಅತಿ್ತಗೆ ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಟತಂತ್ಗಳನೆನುಲಲಿ 
ಒಂದೆೋಂದಾಗಿ ಹೆರೀಳಿದನು. ಸುಂದರಾವತಿಯು ಮಲಲಿಪಪಾನನುನು ತಬಿ್ಬಕೆೋಂಡು ಆನಂದದ 
ಕಣಿ್ಣರೀರು ಸುರಿಸಿದಳು.

“ಆದರೆ, ನಾನು ನಿನನುನುನು ಹರೀಗೆಯರೀ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ನನನು ತಂದೆಗೆ 
ತೆೋರೀರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಇದನುನು ನಂಬಲ್ಕ್ಕಿಲಲಿ. ನಾನು ನಾಯಿಯನುನು ಹೆೋಡೆದುಕೆೋಂಡು 
ಬೆರೀರೆ ಗಂಡನನುನು ಮಾಡಿಕೆೋಂಡೆನೆಂದು ತಿಳಿಯುತಾ್ತರೆ. ಅದರಿಂದ, ನಿನನುನುನು ನಾಯಿಯ 
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ರೋಪದಲ್ಲಿಯರೀ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ. ಕ್ಷಮಿಸಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಅವನ 
ತಲೆಗೆ ಮತೆ್ತ ಮುಳುಳು ಚುಚಿಚಾ ತಂದೆಯ ಹತ್ತರ ತೆಗದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದಳು. “ಅಪಾಪಾ, ನನನು 
ಪತಿ ಕಾಣಲ್ಕೆಕಿ ನಾಯಿಯ ರೋಪಧಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದರೋ ನಾಯಿಯಲಲಿ, ದಿವ್ಯಪುರುಷ... 
ನಿನನು ಪ್ಜೆಗಳ ಸಮು್ಮಖದಲ್ಲಿಯರೀ ಇವನ ರೋಪ ಬದಲಾಗುವದನುನು ತೆೋರೀರಿಸುತೆ್ತರೀನೆ. 
ಪ್ಜೆಗಳನುನು ಕೋಡಿಸಿ ಸಭೆ ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು.

ರಾಜನು ಸಭೆ ಕೋಡಿಸಿದನು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರಾವತಿಯು ಜೆೋರೀಲು ನಾಯಿಯ 
ತಲೆಯಿಂದ ಮುಳುಳು ತೆಗೆದಾಗ ಅವನು ಸುಂದರಪುರುಷನಾದನು. ಅದನುನು ನೆೋರೀಡಿ 
ಪ್ಜೆಗಳಿಗೆಲಲಿ ಆಶಚಾಯ್ಷವಾಯಿತು. ರಾಜನು ಕೆರೀಳಿಕೆೋಂಡ ಮೆರೀರೆಗೆ ಮಲಲಿಪಪಾನು ತನನು 
ವೃತಾ್ತಂತವನುನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಜನರು ಲೆೋರೀಕದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವಥ್ಷಕಾಕಿಗಿ ಏನೆರೀನೆಲಲಿ ಪಾಪ 
ಮಾಡುವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಶಚಾಯ್ಷಪಟ್ಟರು. ರಾಜನು ಆಕಾಶಕೆಕಿ ಚಪಪಾರ ಕಟಿ್ಟ, ಭೋದೆರೀವಿಗೆ 
ಶೆಳವು ಕೆೋಟು್ಟ, ಎಲಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅಮಂತ್ಣ ಕೆೋಟು್ಟ, ತನನು ಮಗಳ ಮದುವೆಯನುನು 
ಮತೆ್ತ ರಾಜಕುಮಾರನೆೋಡನೆ ನೆರವೆರೀರಿಸಿದನು. ಆ ದಿವಸ ಅವನ ಅಣ್ಣನು ಕಟಿ್ಟಗೆ 
ಹೆೋರೆಯನುನು ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್, ರಾಜನಿಂದ ನಾಲಾಕಿಣಿ ತಕೆೋಕಿಳಳುಬೆರೀಕೆಂದು 
ಬಂದನು. ಅಣ್ಣ-ಅತಿ್ತಗೆ ಭೋಮಿಯ ಬೆಳ  ೆಹಾಳಾಗಿ, ಊಟಕೆಕಿ ಗತಿಯಿಲಲಿದೆ ಭೋಮಿಯನುನು 
ಸಾವುಕಾರರಿಗೆ ಕೆೋಟು್ಟ ನಿಗ್ಷತಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣನು ಕಟಿ್ಟಗೆ ಹೆೋರೆ ಹೆೋತು್ತ ತಂದು 
ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ ನಾಲಾಕಿಣಿ ತಂದು ಉಪ ಜರೀವನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಮದುವೆ 
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವಾಗಿ, ಮಂಟಪದಲ್ಲಿದ್ದ 
ತಮ್ಮನ ಕಾಲು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಅತ್ತನು. “ಅಣಾ್ಣ... ನಿನನು ಹೆಂಡತಿ ನನನುನುನು ಹಾಳು 
ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಅನೆರೀಕ ತಂತ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಧುವಿನ ಸಲಹೆ ಕೆರೀಳಿ ನನನುನುನು ನಾಯಿಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಿದ್ದಳು. ನನನು ಪುಣ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಹರೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತನಾದೆ” ಎಂದು 
ತನನು ಕಥೆ ಹೆರೀಳಿದನು. “ಅಣ್ಣ, ನಿನಗೆ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಹೆೋರೆ ಹೆೋರುವ ಅವಸೆ್ಥ ಹೆರೀಗೆ ಬಂತು? ಅತಿ್ತಗೆ 
ನನನು ಸುದಿ್ದಯನಾನುದರೋ ತೆಗೆಯುತಾ್ತಳೆಯರೀ?’’ ಹರೀಗೆಲಲಿ ಕೆರೀಳಿದನು. ಅಣ್ಣನು ಕಣಿ್ಣರೀರು 
ಬಿಟು್ಟ, “ನಾನು ಅವಳ ಪಾಪದ ಫಲವಾಗಿ ಭೋಮಿ-ಮನೆ ಮಾರಿ, ಊರು ಬಿಟು್ಟ ಬಂದು 
ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಿರೀತಿ ಕಷ್ಟಸೆೋರೀಸುತಿ್ತದೆ್ದರೀನೆ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, “ಹೆಂಡತಿಯ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ 
ಇನುನು ಹೆರೀಗೆ ಉಳಿದಿರೀತು?” ಎಂದು ದುಃಖ ಮಾಡಿದನು.

ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒಳ ಳೆು ಗೌರವದಿಂದ ರಾಜನು ಸತಾಕಿರ ಮಾಡಿದನು. ಮರುದಿನ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ 
ಇಬ್ಬರೋ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದರು. ಅಣ್ಣನು ತನನು ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಸುಣ್ಣದ ನಿರೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದಿ್ದ 
ಉರುಲು ಹಾಕ್ ಕೆೋಲಲಿಬೆರೀಕೆಂದು ರಾಜನ ಅಪಪಾಣೆಯನುನು ತಂದು, ಅದರಂತೆ ರಾಜಸೆರೀವಕರು 
ಕೆೋಲೆಗಡುಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವಳ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಜೆೋರೀಡಿನ ಸರ ಹಾಕ್, ಅವಳನುನು ಕತೆ್ತಯ 
ಮೆರೀಲೆ ಮೆರವಣೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಸುಣ್ಣ ನಿರೀರಲ್ಲಿ ಉರುಲು ಹಾಕ್ಸಿ ಕೆೋಲ್ಲಿಸಿದನು. ತಮ್ಮನು 
ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬೆರೀರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದನು.
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ನಾಲುಕಿ ಮಂತ್ಗಳು

ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಟ್ಟನೋ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೋ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ 
ಮಗನಿದ್ದನು. ಮಗನಿಗೆ ಮಂತ್ ಬರುತಿ್ತರಲಲಿ. ಭಟ್ಟರ ಉದೆೋ್ಯರೀಗಕೆಕಿ ಮಂತ್ ಬೆರೀಕು. 
‘‘ಮಗನೆರೀ... ನಿರೀನು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೋ ಹೆೋರೀಗಿ ಮೋರು ಮಂತ್ ಕಲ್ತುಕೆೋಂಡು ಬಾ. 
ಅದರಿಂದ ನಿರೀನು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು’’ ಅಂದರು ತಾಯಿ-ತಂದೆ.

“ಅಪಾಪಾ, ನಾನು ಮಂತ್ ಕಲ್ಯಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ. ನನಗೆ ಹಾದಿಯ ಖಚಿ್ಷಗೆ ಏನು 
ಕೆೋಡುತಿ್ತರೀರಿ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. “ನಾಲುಕಿ ರೆೋಟಿ್ಟಗಳನುನು ಬುತಿ್ತ ಕಟೆ್ಟ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. 
ನಾಲುಕಿ ಬೆಣೆ್ಣ ಗುಂಡುಗಳನುನು ಬುತಿ್ತಯಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿಸಿ ಕಟು್ಟತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಹುಡುಗನು ರೆೋಟಿ್ಟ ಬೆಣೆ್ಣ ಬುತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟಕೆೋಂಡು ಹಾದಿ ಹಡಿದನು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಜಟಿ್ಟಗ ದೆರೀವರ ಕಂಬವಿತು್ತ. “ಏ ಹುಡುಗಾ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರಟೆ?” ಅಂತ ಜಟಿ್ಟಗ ಕೆರೀಳಿತು. 
“ಜಟಿ್ಟಗ ದೆರೀವರೆರೀ... ಜಟಿ್ಟಗ ದೆರೀವರೆರೀ... ನಾನು ಮಂತ್ ಕಲ್ತುಕೆೋಂಡು ಬರಲ್ಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗುವೆ” ಅಂದನು ಹುಡುಗ. “ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಂತ್ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. ನನಗೆ ನಿರೀನು 
ಏನು ಕೆೋಡುವೆ?” ಎಂದು ಜಟಿ್ಟಗ ಕೆರೀಳಿತು. “ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ರೆೋಟಿ್ಟಯನುನು, ಒಂದು 
ಬೆಣೆ್ಣ ಗುಂಡಿನ ಸಮೆರೀತ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದನು ಹುಡುಗ.

“ಜಟಿ್ಟಗ ಕಂಬ ನಿಂತ ಹಾಗೆರೀ ನಿಂತ” ಅಂತ ಹೆರೀಳು ಅಂದಿತು. ಹುಡುಗನು ಹಾಗೆಯರೀ 
ಹೆರೀಳಿದನು. ತನನು ಮಾತಿನ ಪ್ಕಾರ ರೆೋಟಿ್ಟ, ಬೆಣೆ್ಣ ಗುಂಡು ಕೆೋಟು್ಟ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದನು.

ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕೆೋಕಕಿರೆ ಕೆರೆದಂಡೆಯ ಮೆರೀಲೆ “ಕೆೋಕ್ ಕೆೋಕ್...” ಎಂದು ಕೋಗುತ್ತ 
ಹಾರುತ್ತ ಬಂದು ದಂಡೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತಿತು್ತ. “ಹುಡುಗಾ, ನಿರೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರಟೆ?” 
ಅಂತ ಕೆರೀಳಿತು. “ನಾನು ಮಂತ್ ಕಲ್ತು ಬರಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರಟೆ.” “ನಾನು ಒಂದು ಮಂತ್ 
ಹೆರೀಳಿಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. ನನಗೆ ಏನು ಕೆೋಡುವೆ?’’ “ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬೆಣೆ್ಣ ಗುಂಡು ಸಮೆರೀತ ರೆೋಟಿ್ಟ 
ಕೆೋಡುವೆ” ಎಂದನು ಹುಡುಗ. ‘‘ಕೆೋಕಕಿರೆ ಹಕ್ಕಿ ಕೋತಲೆಲಿರೀ ಕೋತ ಅಂತ ಹೆರೀಳು’’ ಅಂದಿತು. 
ಹಾಗೆಯರೀ ಹೆರೀಳಿದನು. ಅದಕೆಕಿ ರೆೋಟಿ್ಟ, ಬೆಣೆ್ಣ ಗುಂಡು ಕೆೋಟು್ಟ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದನು.

ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಬಾ್ಬವು ಮಲಗಿಕೆೋಂಡಿತು್ತ. “ಹುಡುಗಾ... ಹುಡುಗಾ... ನಿರೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗುವೆ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿತು. ‘‘ನಾನು ಮಂತ್ ಕಲ್ತು ಬರಲು ಹೆೋರಟಿರುವೆ’’ ಅಂದನು. 
“ನಾನೆೋಂದು ಮಂತ್ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಟ್ಟರೆ ನಿರೀನು ನನಗೆ ಏನು ಕೆೋಡುವೆ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿತು 
ಹೆಬಾ್ಬವು. “ಒಂದು ರೆೋಟಿ್ಟಯನೋನು, ಒಂದು ಬೆಣೆ್ಣ ಗುಂಡನೋನು ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಹುಡುಗ 
ಹೆರೀಳಿದನು.

“‘ಹೆಬಾ್ಬವು ಮಲಗಿದ ಹಾಗೆಯರೀ ಮಲಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳು” ಅಂದಿತು. ಅವನು 
ಹಾಗೆಯರೀ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಂಡು ಆ ಮಾತನುನು ಕಲ್ತು, ಅದಕೆಕಿ ರೆೋಟಿ್ಟ, ಬೆಣೆ್ಣ ಕೆೋಟ್ಟವನು ಮತೋ್ತ 
ಮುಂದೆ ಹೆೋರಟನು.
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ಮುಂದೆೋಂದು ಕುದುರೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. “ಹುಡುಗಾ... ಹುಡುಗಾ... ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರಟಿರುವೆ?” 
ಎಂದು ಕೆರೀಳಿತು. ‘‘ಮಂತ್ ಕಲ್ತು ಬರಲು ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಎಂದನು. ‘‘ನಾನು ನಿನಗೆ 
ಒಂದು ಮಂತ್ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. ನಿರೀನು ನನಗೆ ಏನು ಕೆೋಡುವೆ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿತು 
ಕುದುರೆ. “ರೆೋಟಿ್ಟ, ಬೆಣೆ್ಣ ಗುಂಡು ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಹುಡುಗ ಹೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಕುದುರೆ ಹುಲಲಿ ಕರಡ 
ಕಚಿಚಾಕೆೋಂಡು ಓಡಿ ಹೆೋರೀದ ಹಾಗೆಯರೀ ಓಡಿದ-- ಎನುನುವುದನುನು ಕಲ್ತುಕೆೋರೀ” ಅಂದಿತು 
ಕುದುರೆ.

ಹುಡುಗ ಹಾಗೆಯರೀ ಹೆರೀಳಿ ಅದನುನು ಕಲ್ತುಕೆೋಂಡನು. ಅದಕೆಕಿ ಬೆಣೆ್ಣ ಗುಂಡು, ರೆೋಟಿ್ಟ 
ಕೆೋಟು್ಟ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದನು.

ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. “ಅವಾ್ವ... ನಾಲುಕಿ ಮಂತ್ಗಳನುನು ಕಲ್ತು ಬಂದೆ” ಅಂತ 
ಹೆರೀಳಿದನು. ತಾಯಿ, ‘ಅದೆರೀನು ಮಂತ್ ಕಲ್ತು ಬಂದೆ? ಹೆರೀಳು’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು. 
ಅಡಿಗೆ ಕೆೋರೀಣೆಯ ಒಲೆಯ ಮುಂದೆ? ತಾಯಿಯಿದ್ದಳು. ಇವನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೋತು 
ಒಂದೆೋಂದಾಗಿ ಮಂತ್ ಹೆರೀಳಿದನು.

ಆ ದಿನ ರಾತಿ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕಳುವುದಕೆಕಿ ಕಳಳುರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹತ್ತಲ ಕಡೆಗಿನ 
ಗೆೋರೀಡೆಯ ಹತ್ತರ ನಿಂತಿದ್ದರು. “ಜಟಗನ ಕಂಬ ನಿಂತ ಹಾಗೆಯರೀ ನಿಂತ” ಅಂತ 
ಮೊದಲನೆಯ ಮಂತ್ ಹೆರೀಳಿದನು. ಕಳಳುರು ಅಲೆಲಿರೀ ಕೋತುಕೆೋಂಡರು. ಹುಡುಗನು, 
“ಕೆೋಕಕಿರೆ ಹಕ್ಕಿ ಕೋತ ಹಾಗೆಯರೀ ಕೋತ” ಅಂದನು. ‘ಓಹೆೋರೀ... ನಾವು ಬಂದುದ್ದನುನು ಇಲ್ಲಿ 
ಕೋತುದನುನು ಹುಡುಗ ಕಂಡ’ನೆಂದು ಅನುಮಾನ ಅವರಿಗಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಯರೀ ‘ಅಡಗಿ 
ನೆೋರೀಡೆೋರೀಣ’ ಎಂದು ಮಲಗಿಕೆೋಂಡರು. “ಹೆಬಾ್ಬವು ಮಲಗಿದ ಹಾಗೆಯರೀ ಮಲಗಿದ’’ 
ಎಂದು ಮೋರನೆಯ ಮಂತ್ ಹೆರೀಳಿದನು. ಆಗ ಕಳಳುರು, ‘ತಮ್ಮ ಕಳಳುತನದ ಸುಳಿವು 
ಇವನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೋ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೆದರಿದರು. ತಮ್ಮ ಕನನುಗತಿ್ತಗಳನುನು ಬಾಯಲ್ಲಿ 
ಕಚಿಚಾಕೆೋಂಡೆರೀ ಓಟಕ್ತ್ತರು. “ಕುದುರೆ ಹುಲಲಿ ಕರಡ ಕಚಿಚಾಕೆೋಂಡು ಓಡಿಹೆೋರೀದ ಹಾಗೆಯರೀ 
ಓಡಿದ” ಅಂತ ನಾಲಕಿನೆಯ ಮಂತ್ವನುನು ಹೆರೀಳಿದನು. ಕಳಳುರು ಇನಿನುಷು್ಟ ಹೆದರಿ ಹಂತಿರುಗಿ 
ನೆೋರೀಡದೆಯರೀ ಓಡಿಹೆೋರೀದರು. ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ತಾವು ಕದು್ದಕೆೋಂಡು ಬಂದಿದ್ದ 
ನಾಣ್ಯದ ಚಿರೀಲಗಳನುನು ಅಲೆಲಿರೀ ಬಿಟು್ಟ ಓಡಿದ್ದರು.

ಆ ನಾಣ್ಯದ ಚಿರೀಲಗಳು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟನಿಗೆ ಸಿಕಕಿವು. ಮಗನ ಮಂತ್ದ 
ಮಹಮೆಯಿಂದ ಅವು ದೆೋರೆತವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಸುಖ-ಸಂತೆೋರೀಷದಿಂದ 
ಉಳಿದರು.

n ನಿರೋಪಕರು: ಗಂಗೆ ಕೆೋರೀಂ ರಾಮ ಹೆಗಡೆ, ಊರು: ಬಾಡ, 07/04/1976.

z
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ಪಾಪದ ಫಲ

ಮಗಧ ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಗೃಹವೆನುನುವ ಪಟ್ಟಣವು ಸೆೋಬಗಿನ ಬಿರೀಡಾಗಿ ಮೆರೆಯುತಿ್ತತು್ತ. ಅಲ್ಲಿ 
ಸಂಗಾ್ಮ ಶೋರನೆಂಬ ರಾಜನು ಆಳುತಿ್ತದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೃಷಭದಾಸನೆಂಬ ಸಿರಿವಂತನಾದ 
ಶೆಟಿ್ಟಯು ತನನು ಸುಂದರಿಯಾದ ಜನದತೆ್ತಯಂಬ ಪತಿನುಯಡನೆ ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದನು.

ಆ ವೆೈಶ್ಯದಂಪತಿಗಳು ದಾನ, ಪೂಜೆ, ಉಪವಾಸಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೋ ಕಾಲ 
ಕಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಮಧಾ್ಯಹನು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಬರವನುನು ಹಾರೆೈಸುತ್ತ 
ಜನದತೆ್ತ ಬಾಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಳು.

ಎಡಗೆೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಂಡಲವನುನು, ನವಿಲುಗರಿಗಳ ದೆೋಂದೆಯನುನು ಹಡಿದು ಕರುಣೆಯ 
ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ಎಲಲಿ ಪಾ್ಣಿಗಳನೋನು ನೆೋರೀಡುತಾ್ತ ಒಬ್ಬ ಜೆೈನಯತಿಯು ಪಟ್ಟಣದ ಬಿರೀದಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುತಿ್ತದ್ದನು.

ಜನದತೆ್ತ ಯತಿಯನುನು ನೆೋರೀಡಿ, ಬಂದು ಅವನ ಕಾಲ್ಗೆರಗಿ, ‘‘ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನಿನು, 
ನಿಲ್ಲಿ’’ ಎಂದಳು. ಯತಿಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಗಿ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗಿಬಿಟ್ಟನು.

ಮರಮರನೆ ಮರುಗಿ ಜನದತೆ್ತಯು ಬಸದಿಗೆ ಬಂದು ಯತಿಯ ಪಾದಕೆಕಿರಗಿ, “ತಾನು 
‘ಮನೆಗೆ ರ್ಕ್ಷದೋಟಕೆಕಿ ನಿಲ್ಲಿ’ ಎಂದರೋ ಮುರಿದುಹೆೋರೀದಿರೆರೀಕೆ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದಳು.

“ಹೆಂಗಸು ಯತಿಯನುನು ರ್ಕೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕಾದರೆ ಮಗನ ಸಹತ ಬಂದು 
ಕರೆಯಬೆರೀಕು, ಬರಿದೆ ಹೆಂಗಸರು ಬಂದು ಕರೆಯಬಾರದು” ಎಂದರು. ಇದನುನು ಕೆರೀಳಿ 
ಜನದತೆ್ತ ಕಣಿ್ಣರೀರುಗರೆಯುತ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ತನನು ಪತಿಯ ಹತ್ತರ ಈ ವಿಷಯವನುನು ಹೆರೀಳಿ 
ದುಃಖ ಮಾಡಿದಳು.

“ಸಾ್ವಮಿರೀ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಣ್ಣಲು, ಉಡಲು, ಬೆರೀಡಿದವರಿಗೆ ಕೆೋಡಲು ಹಣವು 
ಬೆರೀಕಾದಷಿ್ಟದೆ. ಹಣವೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ ಕಸ... ಇಷೆ್ಟಲಾಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿದ್ದರೆರೀನು 
ಪ್ಯರೀಜನ? ಮಕಕಿಳಿಲಲಿದವರ ಶರಿರೀರ, ಹಣು್ಣಗಳನುನು ಪಡೆಯದ ಮರದ ಹಾಗೆ ವ್ಯಥ್ಷ. 
ಗಣನೆಯಿಲಲಿದಷು್ಟ ಗಳಿಸಿದ್ದರೋ ಅಥ್ಷ ವ್ಯಥ್ಷ. ಅದು ರಾಜರ ಬೆೋಕಕಿಸಕೆಕಿ ಸೆರೀರುತ್ತದೆ” 
ಎಂದು ದುಃಖಿಸಿದಳು.

“ಮಾನಿನಿರೀ, ಪುತ್ಸಂತತಿಯಿದ್ದರೆರೀನು ಪ್ಯರೀಜನ? ಅವರು ನಾವು ಮಾಡಿದ 
ಪುಣ್ಯ-ಪಾಪಗಳನುನು ಹಂಚಿಕೆೋಳುಳುವರೆೋರೀ? ಈ ಭಾ್ಂತಿ ನಿನಗೆರೀಕೆ ಕಾಂತೆ?” ಎಂದು 
ವೃಷಭದಾಸನು ಕೆರೀಳಿದನು.

ಆಗ ಜನದತೆ್ತ, “ಹಾಗಲಲಿ ವಲಲಿಭಾ, ಪುತ್ಸಂತಾನವೆರೀ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಿಂದಲೆರೀ 
ಎಲಲಿ ದುಃಖಗಳೂ ದೋರವಾಗುತ್ತವೆ” ಎಂದಳು. “ಈ ಮಕಕಿಳ ಕೋಸಾಟ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, 
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ಹರೆಯದ ವಿಲಾಸ... ಇವೆಲಲಿ ಪುಣ್ಯವ್ತವನುನು ಹಂದೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಲರ್ಸುವುದು. 
ಬೆರೀರೆಯವರಿಗಲಲಿ.” “ಮಕಕಿಳನುನು ಹಡೆಯುವದು ಸ್ವಗ್ಷ ದೆೋರೆತಷು್ಟ ಫಲ ಕೆೋಡುತ್ತದೆ 
ಎಲಲಿವನೋನು ಮಕಕಿಳಿಗೆೋಪಿಪಾಸಿ, ಸಂಸಾರ ಭಾರವನುನು ತೆೋರೆದು, ದಿರೀಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್್ತ 
ಪಡೆಯಬಹುದು.”

ಆಗ, “ಬಾರದುದನುನು ಬಯಸಿ ಬಾಯಾರುವದು ಬೆರೀಡ, ನಮಗೆ ಮಕಕಿಳ ಫಲವಿಲಲಿ”  
ಎಂದ ವೃಷಭದಾಸ. “ನನನು ಹೆೋಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ಮಕಕಿಳಾಗದಿದ್ದರೆ ಹೆಂಗಸರೆಲಲಿ 
ಬಂಜೆಯರೆನನುಲಾಗದು, ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರಿಯಾದ ಹುಡುಗಿಯನುನು ತಂದು ಮದುವೆ 
ಮಾಡಿದರೆ ಮಕಕಿಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಂದವಾದ ಹೆಣ್ಣನುನು ಹುಡುಕ್ ಗೆೋತು್ತ 
ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ. ಲಗನುವಾಗಿ.” “ಹೆಣಿ್ಣನ ಮೆರೀಲೆ ಹೆಣ್ಣನುನು ತರುವ ಮನಸುಸ್ ನನಗಿಲಲಿ. ‘ಪಾ್ಯ 
ಇಳಿತರವಾಗುವಾಗ ಸೆಟಿ್ಟಗೆ ಮದುವೆಯ ಹುಚುಚಾ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಲೆೋರೀಕದ ಜನರು 
ನಗುವರು.”

ಆಗ ಜನದತೆ್ತಯು, “ಮನೆತನ ನಡೆಯಲು ಮಕಕಿಳು ಬೆರೀಕು ಎಂದು ಮದುವೆಯಾದರೆ 
ತಪೆಪಾರೀನಿಲಲಿ. ನಿರೀವು ಪಾ್ಯಸ್ಥರೆರೀ ಹೆೋರತು ಪಾ್ಯ ಹೆೋರೀದವರಲಲಿ. ನಾನೆರೀ ನಿಮಗೆ 
ಯರೀಗ್ಯಳಾದ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಗೆೋತು್ತ ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ. ಅವಳನುನು ಸಂಬಾಳಿಸಿಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀಗುವದು ನನನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನನನು ಮೆರೀಲ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೆ್ರೀಮಕೆಕಿ ನಿಮ್ಮ ಇನೆೋನುಂದು 
ಮದುವೆ ಧಕೆಕಿ ತರಲಾರದು. ನಿರೀವು ‘ಹೋಂ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ನಾನು ಮುಂದಾಗುತೆ್ತರೀನೆ” 
ಎಂದು ಪಿ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನಾನುಡಿ ಗಂಡನನುನು ಮದುವೆಗೆ ಒಪಿಪಾಸಿದಳು.

ಅವಳ ತಂದೆ ಗುಣಭದ್ಸೆಟಿ್ಟಯು ತನಗೆ ಗಂಡು ಮಕಕಿಳು ಹುಟ್ಟಲ್ಲಲಿವೆಂದು ಬಂಧುಶ್ರೀ 
ಎಂಬುವಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಬಂಧುಶ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಮಗಳನುನು 
ಪಡೆದಿದ್ದನು. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕನಕಶ್ರೀ ಎಂಬ ಹೆಸರನಿನುಟಿ್ಟದ್ದನು. ಮುಪಿಪಾನವನಾಗಿ ಗುಣಭದ್ 
ಸೆಟಿ್ಟ ಕಾಲ ಕಳೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿದ್ದನು.

ಅವಳು ತವರಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, “ಚಿಕಕಿಮ್ಮ, ನನಗೆ ಮಕಕಿಳಾಗಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ. 
ನಮ್ಮವರಿಗೆ ನಿನನು ಮಗಳು ನನನು ತಂಗಿ ಕನಕಶ್ರೀಯನೆನುರೀ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು 
ತರಬೆರೀಕು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಪುತ್ಸಂತಾನ ಬಂದಿರೀತು ಎಂದು ಆಸೆ ನನಗೆ. ನಾನೋ ನಿನಗೆ 
ಮಗಳ ರೆೀ ಅಲಲಿವೆರೀ? ಬೆರೀರೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣನಾನುದರೋ ತಂದುಕೆೋಂಡರೆ ನನನುವರಿಗೆ ನಾನು 
ಎರವಾಗಬೆರೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿತಂಗಿ ಕನಕಶ್ರೀ ಮದುವೆಯ ವಯಸಿಸ್ಗೆ ಬಂದಿದಾ್ದಳ .ೆ 
ಅವಳನುನು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಅತಿ ಹಷ್ಷದಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೆೋಡು” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿಕೆೋಂಡಳು.

ಆಗ ಬಂಧುಶ್ರೀ ಹೆರೀಳಿದಳು, “ಮಗಳ ರೆೀ... ನಿರೀನು ರೋಪಿನಲ್ಲಿ ರತಿಯಂಥ ಚೆಲುವೆ  
ಕನಕಶ್ರೀ ನಿನಗಿಂತ ವಯಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯವಳಾದರೋ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಮತೋ್ತ ಕ್ರಿಯಳು, 
ಅವಳನುನು ಮದುವೆಯಾದರೋ ನಿನನು ಗಂಡನು, ನಿನನು ರೋಪದಲೆಲಿರೀ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ನನನು ಮಗಳ 
ಸಂಗಡ ಒಗೆತನ ಮಾಡುವದಿಲಲಿ. ಇದು ಕನಕಶ್ರೀಗೆ ಹತವಾದ ಸಂಬಂಧವಾಗಲಾರದು 
ಬೆರೀಡ.”
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“ಚಿಕಕಿಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಈ ರಿರೀತಿ ಸಂಶಯವಿದ್ದರೆ ನಿನನು ಸಂಶಯ ಪರಿಹಾರಕೆಕಿ ನಾನು 
ಪ್ತಿಜ್ೆಯನುನು ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ, ಕೆರೀಳು... ನಾನು ಈ ಜನ್ಮ ಪಯ್ಷಂತವೂ ಬ್ಹ್ಮಚಯ್ಷ 
ವ್ತವನುನು ಕೆೈಕೆೋಳುಳುತೆ್ತರೀನೆ. ನಿನಗೆ ಈ ಬಗೆಗೆ ಸ್ವಲಪಾವೂ ಸಂದೆರೀಹ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನಾನು 
ಜನೆರೀಶ್ವರನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೋ ಈ ವ್ತವನುನು ಕೆೈಕೆೋಂಡು ಪಾಲ್ಸುತೆ್ತರೀನೆ. ನಾನು ನಿನನು 
ಹರಿಮಗಳು ನನನು ಮಾತನುನು ನಂಬು. ಇನಾನುದರೋ ಕನಕಶ್ರೀಯನುನು ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗು.”

ಬಂಧುಶ್ರೀಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ‘ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ಗಂಡ ನನನು 
ಮಗಳಿಗೆ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ದೆೋರಕ್ದ ಹಾಗಾಯಿತು’ ಎಂದು ಸಂತೆೋರೀಷ ಹೆೋಂದಿ, ಈ 
ಮದುವೆಗೆ ಒಪಿಪಾಗೆ ಕೆೋಟ್ಟಳು.

ಕನಕಶ್ರೀಯನುನು ತನನು ಗಂಡನ ಜತೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಸಂಸಾರದ 
ಭಾರವನುನು ಅವಳಿಗೆ ವಹಸಿಕೆೋಟು್ಟ , ಯಾವಾಗಲೋ ಊಟದ ಹೆೋತಿ್ತನಲೆಲಿ ಮಾತ್ ಮನೆಗೆ 
ಬಂದು ಊಟ ಮುಗಿಸಿ, ಬಸದಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಪೂಜೆ, ಜನಪುರಾಣ ಶ್ವಣದಲ್ಲಿ 
ಮನಸಸ್ನಿನುಟು್ಟ ಜನದತೆ್ತ ಕಾಲವನುನು ಕಳೆಯುತಿ್ತದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಸಂತೆೋರೀಷಗೆೋಂಡ 
ವೃಷಭದಾಸನು ಬಹಳ ಹಷ್ಷದಿಂದ ಅವಳ ಜೆೋತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿ ಜನಕಥೆಗಳನುನು 
ಕೆರೀಳುವದರಲ್ಲಿಯರೀ ಆಸಕ್್ತಯನುನು ತಾಳಿ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿಯರೀ ಹೆಚುಚಾ ಉಳಿಯುತಿ್ತದ್ದನು.

ಹರೀಗಿರುತಿ್ತರಲು... ಒಂದು ದಿನ ಕನಕಶ್ರೀಯು ತನನು ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ 
ಬಂದಳು. ಆಗ ಬಂಧುಶ್ರೀಯು, “ಎಲೆ ಮಗಳ ರೆೀ... ನಿನನು ವಲಲಿಭನು ನಿನನುನುನು ಚೆನಾನುಗಿ 
ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಳುಳುತಿ್ತರುವನೆೋರೀ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದಳು. ಆಗ ಆ ಕನಕಶ್ರೀ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ 
ಕಣಿ್ಣರೀರನುನು ತನನು ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಮಿಡಿದು, “ಅಮಾ್ಮ... ನಾನು ಅವನ ಮನೆಯನುನು 
ಬಲಗಾಲು ಮುಂದಿಟು್ಟ ಹೆೋಕಕಿ ದಿನದಿಂದಲೋ ನನಗೆ ಕೆಲಸದ ಭಾರ ವಿಪರಿರೀತವಾಗಿದೆ. 
ತಲೆಯನುನು ತುರಿಸಲು ಸ್ವಲಪಾವಾದರೋ ಹೆೋತ್ತನುನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೋ ಕಾಣೆನು. ‘ಸವತಿಯ 
ಮಗಳಿಗೆ ನನನುನುನು ಸವತಿಯಾಗು’ ಎಂದು ಕೆೋಟು್ಟ, ಈಗ ‘ನಿನನು ವಲಲಿಭನು ನಿನನುನುನು ಚೆನಾನುಗಿ 
ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಳುಳುತಿ್ತರುವನೆೋರೀ?’ ಎಂದು ಕೆರೀಳುವಿಯಲಲಿ.”

“ಹಸಿದ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ಬಂದು ಮಿಂದು, ಉಂಡು, ಬಳಿಕ ವ್ತವನುನು ನೆೋರೀಡಬೆರೀಕೆಂಬ 
ನೆವದಿಂದ ಕಜಾಜಿಯ, ಹೋವು, ಕಪೂ್ಷರ, ವಿರೀಳೆಯ ಎಲಾಲಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ 
ಅವಳೂೆಡನೆ ಸಂತಸದಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತಾ್ತನೆ. ನನನು ಕಡೆಗೆ ಕಣಿ್ಣತಿ್ತ ಕೋಡ 
ನೆೋರೀಡದವನೆೋಡನೆ ನನನುದು ಏತರ ಬಾಳ ್ೆವ? ನಾನು ಮುಟಾ್ಟಗಿ ಮಿಂದು, ಉಟ್ಟ 
ಸಿರೀರೆಯನುನು ಮತೆ್ತ ಮುಟಾ್ಟದಾಗ ಮಿರೀವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವದಲಲಿದೆ ಉಳಿದ  
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರೀರೆಯನುನು ಸಡಿಲ್ಸುವುದನೆನುರೀ ಅರಿಯನು. ಹೆೋತು್ತ ಮೋಡಿ  
ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ತೆೋತು್ತ ಕೆಲಸಗೆೈದು, ಬೆಂದ ಒಡಲ ಬೆರೀಗೆಯನುನು ಏತರಿಂದ ತಂಪು 
ಮಾಡಿಕೆೋಳಳುಲ್? ಜಗುಲ್ಯ ಮೆರೀಲೆ ಒಬ್ಬಳ ರೆೀ ಮುರುಟಿಕೆೋಂಡು ಬಿದು್ದ ರಾತಿ್ಯನುನು 
ಕಳೆಯುತೆ್ತರೀನೆ.”
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“ಮಗಳ ರೆೀ, ಈ ಪಾ್ಯ ಭರದಲ್ಲಿ ನಿರೀನು ಲಜೆಜಿಗೆಟಾ್ಟದರೋ ಸುಖ ಪಡೆಯಬೆರೀಕು” ಎಂದು 
ತಾಯಿ ಹೆರೀಳಿದಳು. 

ಅದಕೆಕಿ ಮಗಳು, “ಪರಸತಿಯನುನು ಮೊರೀಹಸಿದ ಚಂದ್ನಿಗೆ ಕ್ಷಯರೆೋರೀಗ ಬಂತಲಲಿವೆರೀ? 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ನಿರೀತಿಗೆಟ್ಟರೆ ಅವರ ಗತಿಯರೀನು?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದಳು.

ಆಗ ಬಂಧುಶ್ರೀಯು, “ಆ ಬಣಜಗಿತಿ್ತಯ ಕಾಲು-ಕ್ರೀಲನುನು ಕುರಿತು ಆಡಿ ಕೆಡಿಸುವದೆರೀಕೆ? 
ನಿನಗೆ ಈ ಅವಸೆ್ಥಯನುನು ಮಾಡಿದವಳನುನು ಕೆೋಂದು, ನಿನನು ಗಂಡನೆೋಡನೆ ನಿರೀನು 
ಒಲವಿನಿಂದ ಬಾಳುವಂತೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಮೊಲೆಗಳನುನು ಹೆೋತಿ್ತದು್ದ ಯಾಕೆ? 
ನಾನು ಹೆಣಾ್ಣಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ್ದಕೆಕಿ ಅವಳಿಗೆ ತಕಕಿ ಶಾಸಿ್ತ ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿ 
ಮಗಳನುನು ಸಂತೆೈಸಿ ಕಳಿಸಿದಳು.

ಬಂಧುಶ್ರೀಯ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಕಾಪಾಲ್ಕನು ಶೋಲ, ಡಮರುಗ ಹಡಿದು, 
ಹುಲ್ ದೆೋವಲನುಟು್ಟ ಭಸ್ಮಲೆರೀಪನ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು, ಅತಿರೌದ್ ರೋಪದಿಂದ ಬಂದು 
“ಭವತಿ ರ್ಕಾಂ ದೆರೀಹ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು.

ಆ ಸಿದ್ಧನನುನು ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆೋರೀಡಿ, ‘ಈ ಮಹಾತ್ಮನಿಂದ ನನನು ಕಾಯ್ಷವನುನು 
ಸಾಧಿಸಿಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಅವನು ತೃಪಿ್ತಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ರುಚಿರುಚಿಯಾದ 
ಒಂಬತು್ತ ಬಗೆಯ ಕಜಾಜಿಯಗಳನುನು ತಂದು ಅವನ ಕಯ್ಯ ಪಾತೆ್ಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದಳು.

ಆ ಕಜಾಜಿಯಗಳನುನು ಸವಿಯುತ್ತ, “ಈ ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸತಾಕಿರ ಮಾಡುವ ನಿರೀನು 
ನನನು ತಾಯಿಯರೀ ಸರಿ. ನಿನಗೆ ನಾನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ. ನನಗೆ ಬಾರದ ವಿದೆ್ಯಯರೀ 
ಇಲಲಿ. ನಿನನು ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪೆರೀಕೆಯಿದೆಯರೀ ಅದನುನು ಈಡೆರೀರಿಸಿಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” 
ಅಂದನು. 

ಅವಳು ಅತಿ ಆನಂದದಿಂದ, “ನನನು ಮಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಕ್ದ ಜನದತೆ್ತಯನುನು 
ಕೆೋಲಲಿಬೆರೀಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಳು.

“ನಾನು ಬರುವ ಕೃಷ್ಟಪಕ್ಷದ ಚತುದ್ಷಶಯ ದಿನ ನಿನನು ಆಸೆಯನುನು ನೆರವೆರೀರಿಸುತೆ್ತರೀನೆ. 
ಇಲಲಿವಾದರೆ... ನಾನು ಕಾಪಾಲ್ಕ ಸಿದ್ಧನೆರೀ ಅಲಲಿ” ಎಂದು ಅವನು ಪ್ತಿಜ್ೆ ಮಾಡಿದನು. 
ತಾನು ಹೆರೀಳಿದ ದಿನದ ರಾತಿ್ ತಕುಕಿದಾದ ಅಚ್ಷನಾದ್ವ್ಯಸಹತ ಪುರದ ಹೆೋರಗಣ 
ರುದ್ಭೋಮಿಗೆ ಬಂದು ಹೆಣದ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತಿ್ತಯನುನು ಕೆೋಟು್ಟ ಅದನನು ಪೂಜಸಿ, 
ಅದರ ಮೆರೀಲೆ ಒಂದು ಬೆರೀತಾಳನನುನು ಆಹಾ್ವನಿಸಿದನು.

ಆಗ ಹೆಣದ ಮೆರೀಲೆ ಬೆರೀತಾಳನ ಆವೆರೀಶವಾಗಿ ಹೆಣವು ಎದು್ದ, “ನನಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ 
ಎಂದು ಅಪಪಾಣೆ ಕೆೋಡು... ತಡ ಮಾಡಬೆರೀಡ” ಎಂದು ಹೆಣವು ಖಡಗೆವನುನು ಜಡಿಯುತ್ತ 
ರುದ್ಭೋಮಿಯಿಂದ ಹೆೋರಟಿತು. ಈ ರಿರೀತಿ ಆಸೆೋಫರೀಟಿಸುತ್ತ ಬಂದು ಪಟ್ಟಣವನುನು 
ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಘುಡುಘುಡಿಸುತ್ತ ಬಸದಿಗೆ ಬಂದಿತು.
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ಆ ದಿನ ಪವ್ಷದ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ಹೃದಯ ಶುದಿ್ಧಯಿಂದ ಜಾಗರಣೆಯಲ್ಲಿದು್ದ 
ಪೂಜೆಯನುನು ತಿರೀಥ್ಷಂಕರರಿಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವೃಷಭದಾಸ-ಜನದತೆ್ತಯರ ಮಹಾತೆ್ಮಯನುನು, 
ಆ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯಕ್ಷರ ಶಕ್್ತಯನುನು ಕಂಡು ಹೆದರಿ ದೋರದಲೆಲಿರೀ ನಿಂತಿತು.

ಬೆದರಿ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಆ ಭೋತವು ಮೋರು ಸಲ ಬಲವಂದು ಕೆೈಮುಗಿದು ಹಂದಿರುಗಿ 
ಬಂದಿತು. ಆಗ ಕಾಪಾಲ್ಕನು, “ಹೆಣು್ಣಗೋಸನುನು ಕೆೋಲಲಿಲು ಅಂಜ ಬಂದೆಯಾ ಹೆರೀಡಿ?” 
ಎಂದು ಅದನುನು ಬಯ್ದನು.

ಮತೆ್ತ ಎರಡು ರಾತಿ್ ಮೊದಲ್ನಂತೆ ಬೆರೀತಾಳನನುನು ಆಹಾ್ವನಿಸಿ ಕಳಿಸಿದರೋ 
ಮರಳಿ ಬಂತು. ನಾಲಕಿನೆಯ ರಾತಿ್ಯಲ್ಲಿ ಆಹಾ್ವನ ಮಾಡಲು ಕತಿ್ತಯನುನು ಜಡಿಯುತ್ತ, 
“ನಿದೆೋರೀ್ಷಷಿಯನುನು ಕೆೋಲಲಿ ಹೆರೀಳಿದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ದೆೋರೀಷಿಯನುನು ತೆೋರೀರಿಕೆೋಡು... 
ಇಲಲಿವಾದರೆ, ನಿನನು ತಲೆಯನೆನುರೀ ನಿಮಿಷಾಧ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡಿಯುವೆನು” ಎಂದು ಗಜ್ಷಸಿತು. 
ದೆೋರೀಷಿ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ‘ಕೆೋಲುಲಿ...’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಲು, ಅದು ಕನಕಶ್ರೀಯನೆನುರೀ 
ದೆೋರೀಷಿಯಂದು ಮೋದಲ್ಸಿಕೆೋಂಡು ಒಡಲನುನು ಬಗಿದು ಸಿರೀಳಿ ಸ್ಮಶಾನಕೆಕಿ ಬಂದು 
ಕಾಪಾಲ್ಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತು.

ಕಾಪಾಲ್ಕನ ತಂತ್ದಿಂದ ಜನದತೆ್ತ ಸತ್ತಳೂೆರೀ ಏನೆಂದು ತವಕದಿಂದ ಬಂದು 
ಬಂಧುಶ್ರೀ ನೆೋರೀಡಿದಳು. ಕಡಿಯಲಪಾಟು್ಟ ತುಂಡುತುಂಡಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮಗಳನುನು ನೆೋರೀಡಿ, 
ಕಡುದುಃಖ ಮಾಡಿ, ಅರಸನ ಮಂದಿರಕೆಕಿ ನಡೆದು ಬಂದು, ಜನದತೆ್ತ ತನನು ಮಗಳನುನು 
ಕೆೋಲ್ಸಿದಳೆಂದು ದೋರನುನು ಕೆೋಟ್ಟಳು. ರಾಜನು, “ದೆೋರೀಷಿಗಳನುನು ಶಕ್ಷಿಸಿರಿ” ಎಂದು 
ದೋತರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು.

ಆಗ ವೃಷಭದಾಸನ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಪುಣ್ಯದೆರೀವತೆಗಳು ತಳವಾರರ ಕೆೈಕಾಲಗೆಳನುನು 
ಮರದಂತೆ ಸ್ತಂರ್ಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಜನದತೆ್ತ ನಿದೆೋರೀ್ಷಷಿಯಂದು ತಿಳಿದು, ಆ ತಳವಾರರು 
ಬೆರೀತಾಳನನುನು ಹಡಿತಂದು ,“ನಿರೀನು ಇವಳನುನು ಕೆೋಂದ ರಿರೀತಿಯನುನು ಹೆರೀಳ ”ೆನನುಲು, 
ಬೆರೀತಾಳ ನಿಜ ಸಂಗತಿಯನುನು ಹೆರೀಳಿದನು.

ರಾಜನು ಬಂಧುಶ್ರೀಯನುನು ಕತೆ್ತಯ ಮೆರೀಲೆ ಕುಳಿಳುರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 
ಹೆೋರಗೆ ಹಾಕ್ದನು.

n ಗ್ಂಥಾಧಾರ : ಎಲ್. ಆರ್. ಹೆಗಡೆ 

z
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ವಾಯಸ ಶಕುನ

ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಟ್ಟನೋ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೋ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮೋರು 
ಜನ ಗಂಡು ಮಕಕಿಳಿದ್ದರು. ಭಟ್ಟನು ಮೋವರಿಗೋ ಲಗನು ಮಾಡಿದನು. ಒಬ್ಬನು ನೌಕರಿ 
ಸೆರೀರಿದನು. ಒಬ್ಬನು ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಬಿಟು್ಟ ದೆರೀಶಾಂತರಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದನು. ಹರಿಯ ಮಗನು 
ಮಾತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದನು.

ಅವನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಕಸಾ್ಮತಾ್ತಗಿ ಶರೀಕಾಗಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರೋ ಸತು್ತಹೆೋರೀದರು. 
ಹರಿಮಗನು ಅವರ ಉತ್ತರ ಕ್್ಯಗಳನೆನುಲಾಲಿ ತಿರೀರಿಸಿದನು. ತಮ್ಮನಿಗೆ ಪತ್ ಬರೆದರೋ 
ಅವನು ಬರಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ‘ತಾನು ಅಲೆಲಿರೀ ತಂದೆಯ ಉತ್ತರ ಕ್್ಯಯನುನು ಮುಗಿಸುತೆ್ತರೀನೆ’ 
ಎಂದು ಪತ್ ಬರೆದನು.

ಹರಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಟಿ್ಟದರು. ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಮೋರು ವಷ್ಷ, 
ಎರಡನೆಯವಳಿಗೆ ಎರಡು ವಷ್ಷ ಆದಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮತೆ್ತ ಗರ್್ಷಣಿಯಾದಳು.

ಅವನಿಗೆ ತಮ್ಮಂದಿರು ಊರಿಗೆ ಬರುವದಿಲಲಿವೆಂದು ಬಹಳ ಬೆರೀಸರವಾಯಿತು. ಅದೆರೀ 
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಚುಚಾ ಹಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಿ 
ತಮ್ಮನ ಮೆರೀಲೆ ಬಹಳ ಪಿ್ರೀತಿಯಿತು್ತ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದನೆಂಬುದೆರೀ ಪತೆ್ತಯಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಅವನಿಗೆ ಅದೆರೀ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾ್ಂತಿಯಾಯಿತು.

ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರದ ಕಡೆ ಲಕ್ಷಷ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ಹೆಂಡಿರು-ಮಕಕಿಳು ಉಂಡರೆೋರೀ ಇಲಲಿವರೀ, 
ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದರೆೋರೀ ಎಂದೋ ಅವನು ನೆೋರೀಡುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಹೆಂಡಿರು-ಮಕಕಿಳಿಗೆ 
ಹೆೋಡೆಯುತಿ್ತದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂಬತು್ತ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ 
ಜನ್ಮ ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಹೆಂಡತಿ ಬಾಣಂತಿಯಾಗಿದಾ್ದಗಲೋ ಹೆೋಡೆದು, ಬಡಿದು ಬಹಳ 
ಕಷ್ಟಕೆೋಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಒಂದು ಒಂದೋವರೆ ತಿಂಗಳಿನ ಶಶುವನುನು ಬಿಟು್ಟ, ಇವನು ಕೆೋಡುವ 
ಕಷ್ಟ ತಾಳಲಾರದೆ, ಅವಳು ತನಿನುಂದ ಇದನುನು ತಡೆದುಕೆೋಳಳುಲ್ಕೆಕಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿವೆಂದು 
ಓಡಿಹೆೋರೀದಳು. ತನನು ಅಕಕಿನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಉಳಿದಳು.

ಆ ಶಶು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕೋಗುತಿ್ತತು್ತ. ಶಶು ಕೋಗುತ್ತಲೆರೀ ಇತು್ತ. ಅವನು ಅದನುನು 
ಹೆೋಡೆದು ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟನು. ಆ ಶಶುವನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಹುಗಿದನು. ಇಬ್ಬರು 
ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳನೋನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದನು. ತನನು ಅಜಜಿಯ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀಗಿಬಿಟ್ಟನು. ಅಲ್ಲಿ ಅಜಜಿಯಬ್ಬಳಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳನುನು ಸಾಕ್ದಳು.

ಅವನಿಗೆ ಆಮೆರೀಲೆ ತನನು ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದಳೆಂದು ಹುಡುಕುವುದೆರೀ ಕೆಲಸವಾಯಿತು. 
ತನನು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆರೀಳಿದನು. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು 
ತಿಳಿಯಿತು. ಅವಳ ಅಕಕಿನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಹುಡುಕ್ದನು. ಅಲ್ಲಿಯೋ ಸಹ ಅವಳು 
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ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಣ್ಣನಿದ್ದನು. ಅವನಿಂದ ತನನು ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಳೆಂದು 
ತಿಳಿಯಿತು. ಅವಳು ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ರೆೋರೀಗದಿಂದ ನರಳಿ ಸತು್ತಹೆೋರೀಗಿದ್ದಳು.

ತಮ್ಮಂದಿರೋ ಅವನಿಂದ ದೋರವಾಗಿದ್ದರು. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೆರೀಕೆಂಬುದೆರೀ 
ತಿಳಿಯದಾಯಿತು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾ್ಯನುಭೆೋರೀಗನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನು 
ಯಾರೆೋರೀ ಹೆರೀಳಿದರು. ಆ ಸುದಿ್ದ ತಿಳಿದ ತಮ್ಮನು ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನಾದರೋ 
ಮನೆಗೆ ಬಂದನೆಂದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಂತೆೋರೀಷವಾಯಿತು. ತಮ್ಮನು, ‘ಅಣ್ಣ ಯಾವ 
ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಜರೀವನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ’ನೆಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ‘ಅವನಿಗೆ ಹುಡುಗರೆಷು್ಟ?’ 
ಎಂಬುದನುನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡನು. “ತನನು ಶಶುವನುನು ತಾನೆರೀ ಹೆೋಡೆದು ಕೆೋಂದೆ 
ಎಂದು ಬೆೋಬೆ್ಬಯಿದೆ. ಆದರೆ, ತಾನೆರೀನು ಅದನುನು ಹೆೋಡೆದು ಕೆೋಲಲಿಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ತಮ್ಮನ 
ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿದನು.

‘‘ಇನುನು ನಿರೀನು ಏನು ಮಾಡಬೆರೀಕೆಂದಿರುವೆ?’’ ಎಂದು ತಮ್ಮನು ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಇನುನು 
ನನಿನುಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ’’ ಎಂದು ಅಣ್ಣನು ಹೆರೀಳಿದನು. 
‘ಹಾಗಾದರೆ, ನಿನನು ಹಸೆಗೆ ಬರುವ ಆಸಿ್ತಯನೋನು ನನಗೆ ಬರೆದು ಕೆೋಡುತಿ್ತರೀಯಾ?’ ಎಂದು 
ತಮ್ಮನು ಹೆರೀಳಿದನು. ‘ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ...’ ಎಂದು ಒಪಿಪಾದನು. ತಮ್ಮನ ಹೆಸರಿಗೆ ಆಸಿ್ತಯನುನು 
ಬರೆದು ಕೆೋಡುವಾಗ ಅಣ್ಣನು ಹೆರೀಳಿದನು, ‘‘ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳಿದಾ್ದರೆ. ನಿರೀನು 
ಅವರಿಬ್ಬರ ಲಗನು ಮಾಡಬೆರೀಕು.’’ ಆ ಮಾತಿಗೆ ತಮ್ಮನು ಒಪಿಪಾದನು. ಅಲಲಿದೆ, ಪ್ತಿ 
ವಷ್ಷದಲೋಲಿ ಆ ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳಿಗೆ ಐವತು್ತ-ಐವತು್ತ ರೋಪಾಯಿಗಳನುನು ಕೆೋಡುವದಕೋಕಿ 
ತಮ್ಮನು ಒಪಿಪಾದನು. ಅದನುನು ದಸಾ್ತವೆರೀಜನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮನನುನು ಅಜಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳನುನು ತೆೋರೀರಿಸಿದನು. 
“ನಿಮ್ಮನೆನುಲಾಲಿ ಇನುನು ಮುಂದೆ ತಾನೆರೀ ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಳುಳುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು ಚಿಕಕಿಪಪಾನು ಮಕಕಿಳ 
ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿದನು; ಅಜಜಿಗೋ ಅದರಂತೆ ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯ ಉತ್ತರ 
ಕ್್ಯಯನುನು ಅವನ ಹತ್ತರ ಮಾಡಿಸಿ, ಇವನು ತನನು ಕೆಲಸಕೆಕಿ ಪುನಃ ಹಾಜರಾದನು. 
ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆಕಸಾ್ಮತಾ್ತಗಿ ಜೆೋರೀರು ಜ್ವರ ಬಂತು. ಅವನು ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿ 
ಬಡಬಡಿಸಿದನು. ಅಚಿರೀಚೆಯ ಜನರು ಬಂದು ಅವನ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವನಿಗೆ 
ಮೆೈಲ್ಯ ಹುಗುಳುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೆೋಂಡವು. ಮೆೈಲ್ಬೆರೀನೆಯಿಂದ ಅವನು ಸತು್ತಹೆೋರೀದನು.

ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳು ಬೆಳೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಒಂಬತು್ತ ವಷ್ಷಗಳಾದವು. ಮತೆೋ್ತಬ್ಬಳಿಗೆ 
ಎಂಟನೆಯ ವಯಸುಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಸಣ್ಣಜಜಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವಳಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಹರಿಯ 
ಹುಡುಗಿಯನುನು ಯಾರಿಗೋ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿದ ಹಾಗೆ ಕದು್ದಕೆೋಂಡು ನಡೆದಳು. ಬೆರೀರೆ ಊರಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಲಗನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದಳು. ಅದು ಅವಳನುನು ಸಾಕ್ದ 
ಅಜಜಿಗೆ ಗೆೋತಾ್ತಯಿತು. ಅವಳು ಬಹಳ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯವಳು. ಆ ಸಣ್ಣಜಜಿಯು ಇದ್ದ ಊರಿಗೆ 
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ಹೆೋರೀಗವಾಗ ಅವಳು ಸಾನುನ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡೆರೀ ಹೆೋರೀದಳು. ದೆರೀವರ ಕೆೋರೀಣೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ 
ದೆರೀವರ ಮುಂದೆ ಕೋತಳು... ಅಲ್ಲಿ ಅಜಜಿಯ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ದೆರೀವರು ಬಂದಿತು.

ಆ ಆವೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದೆರೀ ಕುಣಿದಳು. “ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮದುವೆ ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡಿದಿ್ದರೀ. 
ಅಲ್ಲಿ ಈಗೆರೀನೆೋರೀ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರು ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯರೀ ಸಂಪತೆ್ತಲಾಲಿ ಹೆೋರಟು 
ಹೆೋರೀಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವನುನು ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡಿದವರಾರು? ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಮುಂದಿನ 
ಭವಿಷ್ಯವನುನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೆರೀಡ. ಅವಳ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿಯಬೆರೀಡ” ಎಂದು ಕೋಗುತಿ್ತದ್ದಳು.

ಲಗನುದ ಮುಹೋತ್ಷವನುನು ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಲು ಗಂಡಿನವರು ಬಂದಿದ್ದರು. 
‘ಅವಳನುನು ಕಟಿ್ಟಹಾಕ್ ಹೆೋಡೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಮನೆಯವರೆಲಲಿ ಹೆರೀಳಿದರು. ಆಗ, “ನಾನೆರೀನು 
ಲಗನುವನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಕೆಕಿ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿ. ಆರು ವಷ್ಷಗಳ ಮೆರೀಲೆ ಆ 
ಗಂಡನು ಬದುಕುವುದಿಲಲಿ. ಅವಳ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿಯಬೆರೀಡ” ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಂತು, “ಇನುನು ನಾನು ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ. ನಿರೀನು ಅವಳ ಲಗನು ಮಾಡು. 
ಅವಳು ತನನು ಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನುನು ಅನುಭವಿಸುತಾ್ತಳ .ೆ ನಾನು ನನನು ಸಾ್ಥನಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದೆೋಡನೆ, ಅವಳ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಬಂದ ಆವೆರೀಶ ಇಳಿದು 
ಹೆೋರೀಯಿತು.

ಕಡೆಗೆ ಆ ದೆೋಡಡುಜಜಿ ಇವರೆಲಲಿ ಹೆರೀಳಿದರು, ‘‘ನಿರೀನು ಸುದಿ್ದಯಿಲಲಿದೆ ಅವಳ ಲಗನುಕೆಕಿ ಹೆರೀಗೆ 
ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ? ಎರಡನೆಯ ಸಂಬಂಧದವನಿಗೆ ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ ಹೆರೀಗೆ ಒಪಿಪಾಗೆ ಕೆೋಟೆ್ಟ? 
ಈ ರಿರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೆೋತೆ್ತರೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ನಿರೀನು ನನಗೆ ಈ ಬಗಾಗೆಗಿ ಸುದಿ್ದ 
ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಲ್ಲಲಿ. ‘ನಾವು ಹೆತ್ತ ವಿನಃ ಮಕಕಿಳಲಲಿ; ತಾಯಿ ಇದ್ದ ವಿನಃ ತೌರಲಲಿ’ ಎಂದು 
ಒಂದು ಕತೆಗಾದೆಯಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೆಣು್ಣಮಗಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿತು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 
ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೋ ಇಲಲಿದೆ ಕದು್ದಕೆೋಂಡು ಬಂದು ಅವಳ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ 
ಬಂತು.”

ಮದುವೆಯ ಸಂಬಂಧ ಒಳ ಳೆುಯದಾಗಬಹುದೆೋರೀ ಎಂದು ನೆೋರೀಡಲು ಮೊದಲ್ನ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಯಸ ಶಕುನ ಎಂಬುದನುನು ನೆೋರೀಡುತಿ್ತದ್ದರು.

ಅಚೆ ಈಚೆ ಎರಡು ಕೆೋಡುಬಾಳೆಗಳನುನು ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಒಂದು ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಸಿಣ-
ಕುಂಕುಮ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇನೆೋನುಂದು ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಿ-ಇದಿ್ದಲನುನು ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ 
ಎರಡು ಬಾಳೆಗಳನುನು ಮನೆಯ ಹೆೋರಗೆ ಇಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕಾಗೆ ಬಂದು ಅರಿಸಿಣ-ಕುಂಕುಮ 
ಇದ್ದ ಬಾಳೆಯನುನು ಕಚಿಚಾಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದರೆ ಒಳ ಳೆುಯ ಶಕುನ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತಿ್ತದ್ದರು.

ಸಣ್ಣಜಜಿಯು ದೆೋಡಡುಜಜಿಯ ಹತ್ತರ, “ನಾವು ಈ ಸಂಬಂಧದ ಸಲುವಾಗಿ ವಾಯಸ 
ಶಕುನ ನೆೋರೀಡಿದೆ್ದವು. ಶಕುನ ಒಳ ಳೆುಯದಾಯಿತು” ಎಂದಳು. ದೆೋಡಡುಜಜಿಯು, “ನಿರೀನು ಸುಳುಳು 
ಹೆರೀಳಿದೆಯಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ” ಎಂದಳು. ಸಣ್ಣಜಜಿ, ‘‘ಇಲಲಿ... ನಿಜವಾಗಿಯೋ ಒಳ ಳೆುಯದಾಗಿದೆ” 
ಎಂದಳು.
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ಆಗ ಮದುಮಗಳು ಬಂದು, “ದೆೋಡಡುಜಜಿ... ವಾಯಸ ಶಕುನವಾಗಲ್ಲಲಿ. ನನನು ಹತ್ತರ 
‘ಕಾಗೆ ಈ ಬಾಳೆಯನುನು ಮುಟಿ್ಟತೆೋರೀ, ಆ ಬಾಳೆಯನುನು ಮುಟಿ್ಟತೆೋರೀ’ ಎಂದು ನೆೋರೀಡು 
ಎಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಳು. ಕಾಗೆ ಮಸಿ-ಇದಿ್ದಲ್ನ ಬಾಳೆಯನುನು ಕಚಿಚಾಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಯಿತು. 
ಅರಿಸಿಣ-ಕುಂಕುಮ ಇದ್ದ ಬಾಳೆಯನುನು ಕಚಿಚಾಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ. ನಾನೆರೀನೋ ಸುಳುಳು 
ಹೆರೀಳುವುದಿಲಲಿ. ಅದೋ ಆ ಕಾಗೆಯು ಆ ಮಸಿ-ಇದಿ್ದಲ್ನ ಬಾಳೆಯನುನು ಕಚಿಚಾಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ 
ಒಂದು ಒಣ ಮರದ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೋತಿತು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಆದರೆ, ವಾಯಸ ಶಕುನವಾಗಿದೆಯಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಮುಂದಾದ 
ಯಜಮಾನನು ಅಜಜಿಯನುನು ನಂಬಿಸಿದ್ದನು; ಆಗ ಸಣ್ಣಜಜಿ ಹೆರೀಳಿದಳು, “ನಾನು ಹುಡುಗಿಯನುನು 
ಹಾಳು ಮಾಡಬೆರೀಕೆಂದು ಎಂದು ಮನಸುಸ್ ಮಾಡಿಲಲಿ. ಆ ಯಜಮಾನನ ಮಗಳನೆನುರೀ 
ಮೊದಲು ಆ ವರನಿಗೆ ಕೆೋಟಿ್ಟದ್ದರು. ಇನುನು ಮಾತನನುಂತೋ ಕೆೋಟಾ್ಟಗಿದೆ. ಅವಳನುನು ಅವನಿಗೆ 
ಕೆೋಟು್ಟ ಲಗನುಮಾಡುವದೆರೀ ಸೆೈ. ಅವಳ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಳೆುಯದಾಗುವದಾದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ” 
ಎಂದು ಸಣ್ಣಜಜಿ ದೆೋಡಡುಜಜಿಯ ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಹುಡುಗಿ ಗೆೋರೀಳೂೆರೀ ಎಂದು ಅತ್ತಳು. “ನನನುನೋನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೆರೀಕೆಂದು ಸಣ್ಣಜಜಿ 
ಈ ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದಾ್ದಳ .ೆ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಕೆಕಿ ತಯಾರಿಲಲಿ” ಎಂದು 
ಹೆರೀಳಿದಳು. ಅವಳು ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡಿದು್ದ ವಯಸಾಸ್ದ ಮರುಮದುವೆಯ ವರನಿಗೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದಲೆರೀ ಹುಡುಗಿ-- ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲಲಿವೆಂದು ಹಟ ಮಾಡಿದಳು. ಊಟ 
ಬಿಟ್ಟಳು. ತಿಂಡಿ ತಿನುನುವದಿಲಲಿ-- ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಕಾಯ್ಷ ಹೆಣಿ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲುಕಿ ದಿನಗಳದಾಗಿತು್ತ. 
ಮದುವೆ ಧಾರೆಯರೆದ ದಿನ ಮಧಾ್ಯಹನು ಯಜಮಾನನ ಹೆಂಡತಿ ತಯಾರಾಗಿ ಹೆೋರೀದಳು. 
ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ವರನನುನು ವಿಷ ಹಾಕ್ ಕೆೋಲ್ಲಿಸಬೆರೀಕೆಂಬುದೆರೀ ಅವಳ ಉದೆ್ದರೀಶವಾಗಿತು್ತ. 
ಅವಳು ವಿಷವನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿದ್ದಳು. ವಿಷವನುನು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕದಡಿ, ಒಬ್ಬನ 
ಹತಿ್ತರ, ‘‘ವರನಿಗೆ ಇದನುನು ಕುಡಿಯಲು ಕೆೋಡು’’ ಎಂದು ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಅವನು ವಿಷವನುನು 
ವರನಿಗೆ ಕೆೋಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಲ್ಲಲಿ.

ಐದನೆಯ ದಿವಸ ದಿಬ್ಬಣ ವರನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರಡಬೆರೀಕಾಯಿತು. ಹಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಚಕಕಿಡಿಯ ಮೆರೀಲೆ ದಿಬ್ಬಣದವರು ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಚಕಕಿಡಿ ಹತ್ತಲು ರಸೆ್ತಗೆ ಬರಲು 
ಒಂದು ಮೆೈಲು ನಡೆದುಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾಗಿತು್ತ. ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಒಂದು ಗದೆ್ದ ಬಯಲ್ನೆೋಳಗೆ 
ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು ಮದುಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೆಡೆಯನುನು ಬಿಚಿಚಾ ನಿಂತುಬಿಟಿ್ಟತು್ತ. ಮುಂದೆ 
ಹೆೋರೀಗಲೋ ಕೆೋಡಲ್ಲಲಿ; ಹಂದೆ ಹೆೋರೀಗಲೋ ಕೆೋಡಲ್ಲಲಿ. ಮದುಮಗಳು, ‘‘ಹಾವು... ಹಾವು... 
ಹಾವು...’’ ಎಂದು ಮೋರು ಸಾರೆ ಕೋಗಿದಳು. ದಿಬ್ಬಣದ ಸಂಗಡ ಸೆರೀರಿ ಹೆೋರೀಗಲು ಬಂದ 
ಜನರೆಲಲಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಬಂದು, “ನಮಿ್ಮಂದ ಏನು ತಪಿಪಾದ್ದರೋ ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಲು ದಾರಿ ಬಿಡು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಕೆೈಮುಗಿದು ಪಾ್ಥ್ಷನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಲೆೋಲಿಂದು 
ತೆಂಗಿನಕಾಯನುನು ಒಡೆದರು.



ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   102  

ಆಗ ಅದು ಮೋರು ಸಾರೆ ತಲೆಯನುನು ನೆಲಕೆಕಿ ಬಡಿಯಿತು. ಆಮೆರೀಲೆ ತನನು ಜಾಗಕೆಕಿ 
ತಾನು ಹೆೋರಟುಹೆೋರೀಯಿತು. ಗೃಹಪ್ವೆರೀಶ ಮತು್ತ ಮದುವೆಯ ಕೆೋನೆಯ ದಿನದ 
ಸಟಿಮುಡಿ ಮುಂತಾದ ಎಲಾಲಿ ಕಾಯ್ಷಕ್ಮಗಳು ಮುಗಿದವು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆರು 
ವಷ್ಷಗಳಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ರೆೋರೀಗ ಹಡಿಯಿತು-- ಅದು ಮಾರಿಕಾ ಉಪದ್ವ.

ಉಪಾಪಾರ ಜಾತಿಯ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ದೆರೀವರ ಆವೆರೀಶ ಬಂತು. ಆಗ ಜನರು 
ಇವನಿಗಾದ ಶರೀಕ್ನ ಪರಿಹಾರದ ಬಗೆಗೆ ಕೆರೀಳಿಕೆೋಂಡರು. 

“ಇವನಿಗಾದು್ದ ಮಾರಿಕಾ ಉಪದ್ವ. ಹಂದೆ ನಾನು ಶಕುನದಲ್ಲಿ ಕೆರೀಡನುನು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದನು. 
ಈ ರೆೋರೀಗ ನಿಲಲಿದೆ ಅವನನುನು ಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುತ್ತದೆ. ಧೆೈಯ್ಷವಿದ್ದವರು ಪ್ಸಾದ 
ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಬೆರೀಕು.” 

ಆಗ, ‘‘ನಾನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಹಾಕುತೆ್ತರೀನೆ?’’ ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಮುಂದೆ ಬಂದು 
ಹೆರೀಳಿದನು. ಆದರೆ, ಅವನ ವಯಸಾಸ್ದ ತಂದೆ ಹೆರೀಳಿದನು, ‘‘ಖಂಡಿತ ನಿರೀನು ಪ್ಸಾದವನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆೋಡಬೆರೀಡ. ರೆೋರೀಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಲಲಿ. ಅದು 
ಹನೆನುರಡು ವಷ್ಷ ಆಯುಷ್ಯವಿದ್ದರೋ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುತ್ತದೆ. ನನಗಿದ್ದವ ನಿರೀನೆೋಬ್ಬ 
ಮಗ... ನಿರೀನು ಪ್ಸಾದ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೆೋಟ್ಟರೆ, ರೆೋರೀಗ ಅವನನುನು 
ಬಿಟು್ಟ ನಿನನುನುನು ಹಡಿಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ನಿನನುನುನು ಖಂಡಿತ (ಹಗಿ್ಷಸ) ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ. ನಿರೀನು 
ಪ್ಸಾದ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಡ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ತಡೆದನು. ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ 
ಹಂದೆಯರೀ ಹೆೋರೀದನು. 

ಯಾರೋ ಪ್ಸಾದ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಹಾಕಲ್ಲಲಿ. ಮದುವೆಯಾದವನು 
ಸತು್ತಹೆೋರೀದನು. ನೆಂಟರಿಷ್ಟರೆಲಾಲಿ ಬಂದು ಬೆೋಬೆ್ಬ ಹೆೋಡೆದರು. ಸಣ್ಣಜಜಿಯು, ‘ಅವನು 
ತನಗೆ ಮೊರೀಸ ಮಾಡಿದ’ ಎಂದು ಪಶಾಚಾತಾ್ತಪಪಟ್ಟಳು.

z
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ಮುಗಿದರೆ ಸಾವಿರ

ಒಂದು ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ರಾಜನಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಒಂಬತು್ತ ಜನ ಹೆಂಡಿರು. ಹುಡುಗರಿರಲ್ಲಲಿ. 
ರಾಜನು ರಾಜ್ಯವನುನು ಮಂತಿ್ಗೆ ವಹಸಿಕೆೋಟು್ಟ ಅರಣ್ಯಕೆಕಿ ಬೆರೀಟೆಗೆ ನಡೆದನು. ದೆೋಡಡು 
ಅರಣ್ಯ ಬಿಸಿಲು ತಾಪಕೆಕಿ ಅವನಿಗೆ ಆಸರ (ನಿರೀರಡಿಕೆ) ಆಯಿತು. ಹತ್ತರ ಒಂದು 
ಕೆರೆ ಕಂಡಿತು. ಆ ಕೆರೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ದಂಡೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಕಾಲು ಇಳಿಬಿಟು್ಟ 
ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಚಂದವಾಗಿದ್ದಳು. ನೆೋರೀಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅವಳ  
ಮೆರೀಲೆ ಮನಸಾಸ್ಯಿತು. ‘‘ನಿರೀನು ಯಾರು?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ತಾನು ವನದೆರೀವತೆ’ 
ಎಂದಳು. ‘‘ನಿನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರು ಯಾರಿದಾ್ದರೆ?’’ ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಯಾರೋ ಇಲಲಿ...’’ 
ಎಂದಳು.

‘‘ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಊರೋರು ತಿರುಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಿದು್ದ ಜರೀವ ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದೆ.’’ ರಾಜ, “ನನಗೆ ನಿನನು ಮೆರೀಲೆ ಮನಸಾಸ್ಗಿದೆ. ಲಗನುವಾಗುವೆ” 
ಎಂದನು. “ನಾನು ಹಾಗೆಯರೀ ನಿಮ್ಮನುನು ಲಗನುವಾಗುವೆನು. ನನನು ಕರಾರಿದೆ...” ಎಂದಳು. 
‘‘ನಿನನು ಕರಾರೆರೀನು?’’ ‘‘ನನನುಲ್ಲಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟಿ್ಟದರೆ ಆಗಬಹುದು.’’ 
“ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ ಕುದುರೆ ಹತು್ತ...” ಅಂದನು. ಅವಳನುನು ಕರೆದು ತಂದನು.

ನಿತ್ಯದಲೋಲಿ ಅರಸು ಬಂದಾಗ ಒಂಬತು್ತ ಜನ ರಾಣಿಯರು ಕಾಲು ತೆೋಳೆಯಲು ನಿರೀರು 
ತರುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಂಗಡ ಆ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಹೆಣು್ಣ ಇದೆ. ಮಂತಿ್ಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು ರಾಜ, “ಇವಳನುನು 
ಮೆಚಿಚಾ ತಂದೆ. ನಾಳ  ೆ ಇವಳನುನು ಲಗನುವಾಗಬೆರೀಕು” ಎಂದನು. ಮಾರನೆರೀ ದಿನ ಮಂತಿ್ 
ಲಗನುದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ, ಲಗನುವಾಯಿತು.

ಐದಾರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದವು. ಒಂದು ದಿನ ಕ್ರಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಕಚುಚಾವದು 
ಶುರುವಾಯಿತು. ರಾಜನಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದರು. ರಾಜ ಬಂದ, ‘‘ಏನಾಯಿತು?’’ ಎಂದು 
ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಭಯಂಕರ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಕಚಚಾಣವಾಗಿದೆ. ಗುಣವಾಗುತಿ್ತಲಲಿ...’’ “ಏನು ಮಾಡಿದರೆ 
ಗುಣವಾಗುವುದು?” ರಾಜ ಕೆರೀಳಿದ.

‘‘ಒಂಬತು್ತ ಮಂದಿ ಅಕಕಿಂದಿರನೋನು ಅರಣ್ಯಕೆಕಿ ಅಟಿ್ಟದರೆ ಗುಣವಾಗುವುದು’’ ಅಂದಳು. 
‘‘ಅಡಿಡುಯಲಲಿ...’’ ಎಂದನು. ಮಾರನೆರೀ ದಿನ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಮಂತಿ್ಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು. “ಒಂಬತೋ್ತ ಜನ 
ರಾಣಿಯರನೋನು ಕಾಡಿಗೆ ಅಟು್ಟ” ಎಂದನು.

ಕ್ರಿ ರಾಣಿ ಒಬೆೋ್ಬಬ್ಬ ಅಕಕಿನನೋನು ಕರೆದಳು. “ಅಕಕಿ... ನನನುಕಕಿ ಕಾಡಿಗೆ ಕೆೋಟಿ್ಟದಾ್ದಳ .ೆ 
ಊರು ಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಹಚಿಚಾಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹಚಿಚಾದಳು. ಒಂಬತೋ್ತ 
ಜನರ ಕಣು್ಣಗಳೂ ಕುರುಡಾದವು. ಅರಣ್ಯಕೆಕಿ ಕಳಿಸಿದಳು. ಕಳಿಸುವಾಗ, ‘‘ಈ ಬಟೆ್ಟ 
ಉಡಬೆರೀಡರಿ...’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಹಳ  ೆಬಟೆ್ಟ ಕೆೋಟ್ಟಳು.
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ಒಂಬತೋ್ತ ಜನ ರಾಣಿಯರೋ ಗರ್್ಷಣಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮಂತಿ್ ಅವರನುನು ಕಾಡಿಗೆ 
ಬಿಟು್ಟ ಬಂದನು. ಕಣು್ಣ ಕಾಣದ ಇವರಿಗೆ ಊಟಕೆಕಿ ಏನೋ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಬ್ಬಳು 
ಆಕಸಾ್ಮತ್ ಹಡೆದಳು. ಹಡೆದ ಶಶುವನುನು ಒಂಬತು್ತ ಪಾಲು ಮಾಡಿದಳು. ಒಂಬತು್ತ 
ಜನರೋ ಹಂಚಿಕೆೋಂಡರು.

ಮತೆೋ್ತಬ್ಬಳು ಹಡೆದಳು. ಅವಳೂ ತನನು ಶಶುವನುನು ಒಂಬತು್ತ ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ 
ಹಂಚಿ ತಾನೋ ಒಂದು ಪಾಲನುನು ತಿಂದಳು. ಒಂಬತೋ್ತ ಜನರು ಹಡೆದರು. ಕ್ರಿಯವಳು 
ಮಾತ್ ತನಗೆ ಅಕಕಿಂದಿರು ಕೆೋಟಿ್ಟದ್ದ ಎಂಟು ಶಶುಗಳ ಪಾಲನುನು ತಿನನುದೆ ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡಿದ್ದಳು. 
ಅವಳೂ ಹಡೆದಳು. ತಾನು ತಿನನುದೆರೀ ಉಳಿಸಿದ್ದ ಎಂಟು ಪಾಲುಗಳನುನು ಎಂಟು ಜನ 
ಅಕಕಿಂದಿರಿಗೆ ತಿನನುಲು ಕೆೋಟ್ಟಳು.

ನಿರೀರನುನು ಕುಡಿಯಲು ಹುಲ್ಯು ಎರಡು ಮರಿಗಳ ಸಂಗಡ ಕೆರೆಗೆ ಬರುತಿ್ತತು್ತ. 
ಶಶು ಅತಿ್ತದ್ದನುನು ಕೆರೀಳಿ ಅದು ಶಶುವನುನು ಎತಿ್ತಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಸಾಕ್ತು. ಸಾಕ್ ಅವನು 
ದೆೋಡಡುವನಾದನು. ಎಂಟು ಹತು್ತ ವಷ್ಷಗಳಾದವು ಅವನಿಗೆ. ಹುಲ್ಯ ಗುಹೆಯಿಂದ ಈ 
ರಾಣಿಯರು ಉಳಿದಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಸಮಿರೀಪವಿತು್ತ. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಾಡಿಕೆೋಳುಳುವದು ಅವನಿಗೆ 
ಕೆರೀಳಿ ಬಂದವನು, ‘‘ಯಾರು ನಿರೀವು?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ಅವರು, ‘‘ಯಾರು ನಿರೀನು?’’ 
ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದರು.

“ನನನು ತಾಯಿ ಹುಲ್... ನನಗೆ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರಿದಾ್ದರೆ. ಆಡಲ್ಕೆಕಿ ಚಂಡು ಬೆರೀಕು 
ಕೆೋಡಿ” ಎಂದನು. ಕ್ರಿ ರಾಣಿಯು ತನನು ಸಿರೀರೆಯ ಸೆರಗನುನು ಹರಿದು ಮುದೆ್ದ ಮಾಡಿ (ಕಟಿ್ಟ) 
ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಚಂಡನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡ ಅವನು ತನನು ಹುಲ್ ಗವಿಗೆ ಹೆೋರೀದನು.

ಕೆಲವು ವಷ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ಮೆರೀಲೆ ಅವನು ಊರಿಗೆ ಬಂದನು. ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು 
ಚಂಡಿನ ಆಟ ಆಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಇವನೋ ಚಂಡನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಅವರೆೋಡನೆ ಆಡಿದನು. 
ಅದನುನು ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಕಂಡಳು. ಚೆಂಡು ಅವಳಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಯಿತು. ಚೆಂಡನುನು ಅವಳು 
ಕೆೋಂಡೆೋಯ್ದಳು. 

ಮರುದಿನ ಅವಳಿಗೆ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಕಚಚಾಣ ಬಂತು. ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರು. 
ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲಲಿ. ರಾಜನು, “ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಗುಣವಾಗುವದು?” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. 
“ನನಗೆ ಯಾತರಿಂದಲೋ ಗುಣವಿಲಲಿ. ಈ ಚೆಂಡನುನು ಯಾರು ತಂದಿದ್ದನೆೋರೀ ಆ ಹುಡುಗನ 
ಹತಿ್ತರ ಹುಲ್ಯ ಹಾಲನುನು ತಂದುಕೆೋಡುವಂತೆ ಹೆರೀಳಿರಿ. ಅದನುನು ನಾನು ಕುಡಿದರೆ ನನಗೆ 
ಗುಣವಾದಿರೀತು. ನನಗೆ ಆದರಿಂದ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಕಚಚಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವನ ತಲೆ 
ಹೆೋಡೆಸಬೆರೀಕು.”

ರಾಜನು ಮಂತಿ್ಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು. ಆ ಹುಡುಗನನುನು ಹಡಿಯುತಾ್ತರೆ. ಮರುದಿನ ಮಂತಿ್ 
ಹುಡುಗನುನು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಕರೆದು ತಂದನು. ರಾಜ ಕೆರೀಳಿದನು, “ನಿರೀನು ಯಾರು?” “ನಾನು 
ಹುಲ್ಯ ಹುಡುಗ.” ‘‘ನಿನನು ಹೆಸರೆರೀನು?’’ “ಮುಗಿದರೆ ಸಾವಿರ, ನಾನು ಕೆೈ ಮುಗಿದರೆ ನನಗೆ 
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ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಕೆೈ ಮುಗಿದನು. ರಾಜ ಒಂದು 
ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಟ್ಟನು. “ನಿರೀನು ಹುಲ್ಯ ಹಾಲನುನು ನಾಳ  ೆಬೆಳಿಗೆಗೆಯಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 
ತರಬೆರೀಕು. ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ, ನಿನನು ತಲೆಯನುನು ಹೆೋಡೆಯಿಸುವೆನು” ಎಂದನು.

ಇವನು, ‘‘ನನಗೆ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿ, ತಾಯನುನು ಕೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳುವೆ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಬಂದನು. 
ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿದನು. ಹುಲ್ ಬಂತು. ನೆೋರೀಡಿತು. “ಏಕೆ ಮಲಗಿದೆ?’’ ಎಂದು 
ಕೆರೀಳಿತು. ರಾಜ ಹೆರೀಳಿದ್ದನುನು ತಿಳಿಸಿದನು. ‘‘ಆಗಬಹುದು. ನಾಳ  ೆ ಹುಲ್ಯನುನು ತಂದು 
ಕೆೋಡವೆನು. ಹಾಲನುನು ಕರೆದುಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು ಎನುನು” ಅಂದಿತು. ಹಾಗೆಯರೀ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆರೀಳಿ 
ಬಂದನು.

ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಹುಲ್ ಮೋರು ಕಲುಲಿ ಹರಳು ಕೆೋಟಿ್ಟತು. “‘ಹಾಲ ಕರೆವ ಹುಲ್ಯಂಬ 
ಹುಲ್ಯಲಲಿ ಬರಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಒಂದು ಕಲುಲಿ ಹರಳು ಒಗೆ...” ಅದರಂತೆ ಒಗೆದಾಗ ರಾಜನ 
ಮನೆಗೆ ಹುಲ್ಗಳು ಬಂದವು. ಸಾಕ್ದ ಈ ಹುಲ್ಯೋ ಬಂತು.

ಹುಲ್ಗಳ ಗೆೋರೀಲೆ (ಹಂಡು) ಬಂದದ್ದನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಜನರು ಓಡಿಹೆೋರೀದರು. ರಾಜನ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆೋಂಡು ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದರು. ಹುಡುಗ, ‘‘ಹುಲ್ಗಳ 
ಹಾಲನುನು ಕರೆದುಕೆೋಳಿಳುರಿ’’ ಅಂದನು. ರಾಜ ಉಪಪಾರಿಗೆಯಿಂದಲೆರೀ ಹುಲ್ಗಳು ಬಂದದ್ದನುನು 
ನೆೋರೀಡಿದನು. “ನಿನನು ಹುಲ್ಗಳನುನು ತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗು. ನಿರೀನು ಕೆರೀಳಿದಷು್ಟ 
ಹಣ ಕೆೋಡುವೆ” ಎಂದನು. ಹುಡುಗ, ‘‘ಚೆಂಡನುನು ಕೆೋಡಿಸು’’ ಎಂದನು. ಅವಳು ಚೆಂಡನುನು 
ಕೆೋಡಲ್ಲಲಿ. (ರಾಜನ ಕ್ರಿರೀ ಹೆಂಡತಿ).

ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹುಲ್ಗಳನುನು ಪರತ್ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ, ‘‘ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ’’ ಎಂದು ಒಂದು ಕಲುಲಿ ಹರಳನುನು ಒಗೆದನು. ಅವು ಹೆೋರೀದವು.

ಬಂದವನು ರಾಜನ ಒಂಬತು್ತ ಮಂದಿ ಹೆಂಡಿರ ಹತ್ತರ ಕೆರೀಳಿದನು, ‘‘ನಿರೀವು ಯಾರು?’’ 
‘‘ನಾವು ಈ ಊರ ರಾಜನ ಹೆಂಡಿರು. ರಾಜನು ಹತ್ತನೆರೀ ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಲಗನುವಾಗಿ 
ನಮ್ಮನುನು ಹೆೋರಹಾಕ್ದನು. ನಮಗೆ ಕಣು್ಣಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲಲಿ. ನಮಗೆ ಹೆೋಟೆ್ಟಗಿಲಲಿ.’’ 
‘‘ನಿರೀನು ಯಾರು?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದರು. ‘‘ನಾನು ಹುಲ್ಯ ಮಗ. ಮುಗಿದರೆ ಸಾವಿರ ಎಂದು 
ನನನು ಹೆಸರು... ನನಿನುಂದೆರೀನಾಗಬೆರೀಕು?” “ನಮಗೆ ಹೆೋಟೆ್ಟಗಿಲಲಿ. ನಿರೀನು ಏನಾದರೋ ತಂದು 
ಕೆೋಟ್ಟರೆ ನಾವು ತಿನುನುವೆವು.”

ಇವನು ಪೆರೀಟೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಸಾಮಗಿ್ಗಳನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಗಾಡಿಯ ಮೆರೀಲೆ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು 
ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ್ಯನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದು, ‘‘ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು, ಈ 
ಹೆಂಗಸರಿಗೋ ಊಟಕೆಕಿ ಹಾಕ್, ನಿರೀನೋ ಊಟ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಇರು’’ ಎಂದನು. ತಾನೋ 
ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದನು. ಊರೆೋಳಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಅವರಿವರ 
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದನು.
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ರಾಜನ ಮನೆಯ ರಸೆ್ತಯಲ್ಲಿ ಅವನು ತಿರುಗಿದ್ದನುನು ರಾಣಿ ಕಂಡಳು. ಮತೆ್ತ ಅವಳಿಗೆ 
ಹೆೋಟೆ್ಟ ಶೋಲೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ರಾಜನು, “ಮತೆ್ತರೀನು ತೆೋಂದರೆ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. 
“ಹೆೋಟೆ್ಟ ಶೋಲೆ ಕಮಿ್ಮಯಾಗದು.” ‘ಯಾಕೆ?’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಮೊದಲು ನನಗೆ ಈ 
ಶರೀಕಾದಾಗ ನನನು ಅಕಕಿ ಹುಳಸೆ ಸೆೋಪಿಪಾನ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೆೋಡುತಿ್ತದ್ದಳು. ಅವಳು ಈಗ 
ಸಮಿರೀಪದಲ್ಲಿ ಇಲಲಿ’’ ಎಂದಳು.

“ಹುಳಸೆ ಸೆೋಪಿಪಾಗೆ ಬಡತನವರೀ (ಕೆೋರತೆಯರೀ)?” ಎಂದು ರಾಜ ಕೆರೀಳಿದ. “ಇಲ್ಲಿಯ 
ಹುಳಸೆ ಮರದ ಸೆೋಪಪಾಲಲಿ. ನನನು ಅಕಕಿನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಹುಳಸೆ 
ಮರವಿದೆ... ಅದರ ಸೆೋಪುಪಾ, ತೆೋಗಟೆ, ಬೆರೀರು ತಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೆೋಟ್ಟರೆ 
ಗುಣವಾಗುವದು. ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ಸಾವೆರೀ...” ಎಂದಳು.

‘‘ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅದನುನು ತರುವವರು ಯಾರು?’’ “ಇಲ್ಲಿಂದ ಪೂವ್ಷಕೆಕಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ 
ಯರೀಜನಗಳ ಆಚೆ ಏಳು ಸಮುದ್ ದಾಟಿ, ಕ್ರೀಳು ಸಮುದ್ದಾಚೆಗೆ ಆ ಜಾಗವಿದೆ. 
ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಬೆರೀಕು.” “ಅದನುನು ಯಾರು ತಂದಾರು?” “ಮುಗಿದರೆ ಸಾವಿರ ಎಂಬವನ 
ಹತಿ್ತರ ತರಲು ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು; ತರಲ್ಲಲಿವಾದರೆ ಅವನ ತಲೆ ಹೆೋಡೆಸಬೆರೀಕು. ತಂದರೆ ನನನು 
ಶರೀಕು ಗುಣವಾಗುವದು.”

ಮರುದಿನ ಅವನನುನು ಕರೆಸಿದನು. ಅವನು ಬಂದು ಕೆೈಮುಗಿದನು. ಅವನಿಗೆ ರಾಜ 
ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿಗಳನುನು ಕೆೋಟ್ಟನು. “ನನನುನುನು ರಾಜರು ಕರೆಸಿದೆ್ದರೀಕೆ?’’ ಎಂದು 
ಕೆರೀಳಿದನು. “ನೆೋರೀಡು, ನಿರೀನೆೋಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಏಳು ಸಮುದ್ಗಳ ಅಚೆಗೆ ಕ್ರೀಳು 
ಸಮುದ್ದ ಮುಂದೆ ರಾಣಿಯ ಅಕಕಿನ ಮನೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರೀನು ಹುಳಸೆ ಸೆೋಪುಪಾ, 
ತೆೋಗಟೆ, ಬೆರೀರು ತಂದುಕೆೋಡು. ತಂದುಕೆೋಟ್ಟರೆ ಒಳ ಳೆುಯದು... ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ, ನಿನನು ತಲೆ 
ಹೆೋಡೆಯಿಸುವೆನು.” ‘‘ತಾಯನುನು ಕೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳುವೆ’’ ಎಂದನು. ಹಾಗೆರೀ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 
ಮಲಗಿಕೆೋಂಡನು. ಹುಲ್ ಬಂತು. ‘‘ಏನಾಯಿತು? ಮಲಗಿದೆ...’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿತು.

ಇವನು, “ರಾಜರಿಗೆ ಹರೀಗೆ ಆಗಬೆರೀಕಂತೆ; ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ತಲೆ ಹೆೋಡೆಯಿಸುವರಂತೆ” 
‘‘ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ, ಹೆೋರೀಗಿ ಅರಸರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿ, ಆರು ತಿಂಗಳು ಮುದ್ದತು್ತ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಾ’’ 
ಎಂದಿತು. 

ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ರಾಜನಿಗೆ ‘‘ಆರು ತಿಂಗಳು ಮುದ್ದತು ಕೆೋಡಿ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, 
“ಹೆೋರೀಗುವ ದಾರಿ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು” ಎಂದನು. ರಾಜನು ಹೆಂಡತಿಯ ಹತ್ತರ ಹುಡುಗ ಆರು 
ತಿಂಗಳು ಮುದ್ದತು್ತ ಕೆರೀಳಿದ ವಿಷಯ ಹೆರೀಳಿ, “ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಬದುಕ್ ಉಳಿವೆಯರೀ?” ಎಂದು 
ಕೆರೀಳಿದನು. “ಆರು ತಿಂಗಳಲಲಿ; ಒಂದು ವಷ್ಷ ಬದುಕ್ರುವನು. ಅದನುನು ಅವನು ತರಬೆರೀಕು.” 
“ಆದಿರೀತು. ಹೆೋರೀಗುವೆ” ಎಂದನು. “ಯಾವಾಗ ಹೆೋರೀಗುವೆ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದಾಗ ‘‘ಈ 
ಹೆೋತೆ್ತರೀ ಹೆೋರೀಗುವೆ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಕೆೈಮುಗಿದನು. ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ 
ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಟ್ಟನು.
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“ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಚಿರೀಟಿ ಕೆೋಡುವೆ’’ ಎಂದಳು. ರಾಣಿ ಅಕಕಿನಿಗೆ ಚಿರೀಟಿ ಬರೆದಳು. ‘ಅಕಕಿನ 
ಮಗ ಬರುವನು. ಅವನನುನು ನಿರೀನು ಕೆೋಲಲಿಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಬರೆದು ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಅವನು 
ಚಿರೀಟಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗುವಾಗ, ರಾಜನಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಕೆೈಮುಗಿದನು. ಆರು ತಿಂಗಳು 
ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸೆ್ಥ ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಕಿಗಿ. ಮತೆ್ತ ಕೆೈ ಮುಗಿದಾಗ ರಾಜ ಒಂದು ಸಾವಿರ 
ರೋಪಾಯಿಗಳನುನು ಮತೆ್ತ ಕೆೋಟ್ಟನು.

ಪೆರೀಟೆಗೆ ಬಂದು, ಆರು ತಿಂಗಳ ಆಹಾರ ಸಾಮಗಿ್ ತಂದು ಹಾಕ್ದನು. ಅಜಜಿ ಅಡಿಗೆ 
ಮಾಡಿ ಹಾಕಲು ಅಲ್ಲಿಯರೀ ಇದ್ದಳು. 

ಹುಲ್, “ನಿರೀನು ಇದೆರೀ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಹದಿನಾರು ನಿಂಬೆಹಣು್ಣ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗು. 
ಚಾಕು ತೆಗೆದುಕೆೋರೀ, ಉಳಿದದ್ದನುನು ಏನು ಮೆಟಿ್ಟದರೋ ಸರಿ; ಹೆಂಗಸರ ಮಲಮೋತ್, 
ಉಚಿಚಾಷ್ಟ (ಎಂಜಲು) ಮೆಟ್ಟಬೆರೀಡ. ಅಂಥ ಪ್ಸಂಗ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣು್ಣ (ಕಡಿ) ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ 
ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡು ದಾಟು; ಲ್ಂಬೆ ಕಡಿ ಮೆಟಿ್ಟ ಹೆೋರೀಗು” ಎಂದಿತು.

ಆಗ ಕೆೈಮುಗಿದು ಹೆೋರಟು ಹೆೋರೀದನು. ಮೋರು ಯರೀಜನ ದಾಟಿ ಹೆೋರೀದನು. 
ಆಮೆರೀಲೆ ಮುಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಹೆೋರೀಗುವಂಥದಲಲಿ; ಹಾದು ಹೆೋರೀಗುವಂಥದಲಲಿ, ನಡೆದು 
ಹೆೋರೀಗುವಂಥದಲಲಿ ತರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಳಳುಗಳು.

ರಾಜ್ಯ ದಾಟುವಾಗ ದಾಟಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಆಲೆೋರೀಚನೆ ಮಾಡಿದನು. ಹೆೋಲಸನುನು 
ದಾಟುವುದು ಹೆರೀಗೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನುನು ಕೆೋಯ್ದನು. ಒಂದು ಕಾಲ್ಗೆ ಬರುವಷು್ಟ ಇಟ್ಟನು. ಹಾರಿ 
ದಾಟಿದನು. ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನ ಹುಡುಗಿ ಏಳುಪಪಾರಿಗೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತು ನೆೋರೀಡುತಿ್ತದ್ದಳು. 
ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದಳು. ಅಪಪಾನ ಹತ್ತರ ಅಂದಳು, “ಇವನೆರೀ ನನನು ಗಂಡ. ಇವನಿಗೆ ನನನುನುನು 
ಲಗನು ಮಾಡಿಕೆೋಡು.” ರಾಜ ಲಗನು ಮಾಡಿಕೆೋಟ್ಟನು.

ಕೆಲವು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದನು. ಅಲೆೋರೀಚನೆ ಮಾಡಿದನು. 

ಹೆಂಡತಿಯ ಹತ್ತರ ರಾತಿ್ ಹೆರೀಳಿದನು, “ತಾನು ಇಲೆಲಿರೀ ಇರಲ್ಲಿಕೆಕಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಎದು್ದ ಹೆೋರಡಬೆರೀಕು. ಇಂಥ ಕಾಯ್ಷಕೆಕಿ ಹರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಅಂದನು, “ಏಳು  
ಸಮುದ್ ದಾಟಿ, ಕ್ರೀಳು ಸಮುದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಇದು ಶಕ್ಯವಿಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯ 
ಹುಳಸೆ ಸೆೋಪುಪಾ, ತೆೋಗಟೆ, ಬೆರೀರು ತಂದುಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ತಲೆ ಹೆೋಡೆಯಿಸುವೆ  
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದಾ್ದನೆ ರಾಜ. ಆರು ತಿಂಗಳೂೆಳಗೆ ತರಲೆರೀಬೆರೀಕು. ಹೆೋರೀಗುವೆನು ಬೆಳಿಗೆಗೆ” 
ಎಂದನು.

“ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ದಂಚಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯಿದಾ್ದನೆ. ಋಷಿಯನುನು ಕೆರೀಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. 
ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ.” “ಹೆರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಋಷಿಯನುನು ಕೆರೀಳಲ್?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. “ಋಷಿ 
ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೆೋರಟು ಹೆೋರೀಗಿ, ಬೆಳಿಗೆಗೆಯ ಒಳಗೆ ಗುಡಿಸಲ್ಗೆ ಬರುತಾ್ತನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 
ಕಸ ತೆಗೆದು, ಗೆೋರೀಮಯ ಚೆಲ್ಲಿ ಒಳಹೆೋಕುಕಿ ಕೋತು ಬಾಗಿಲನುನು ಹಾಕ್ಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು. ‘ನಿನನು 
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ಕೆಲಸ ಪೂರೆೈಸಿಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ’ ಎಂದರೆ ಮಾತ್ ಬಾಗಿಲನುನು ತೆಗೆ. ಅವನ ಕೆೈಯಿಂದ 
ಅಭಯ ತೆಗೆದುಕೆೋರೀ. ಇಲಲಿವಾದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಬೆರೀಡ. ನಾಳ  ೆಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. 
ಕಡೆಗೆ ಹೆೋರೀಗು” ಎಂದಳು. ಅದಕೆಕಿ ಒಪಿಪಾದನು.

ಮಾರನೆ ದಿನ ಬೆಳಗಾಗುವ ಮೊದಲು ರಾತಿ್ಯಿರುವಾಗಲೆರೀ ಕಸ-ಗೆೋರೀಮಯ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿ, ಒಳಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಾಗಿಲನುನು ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡನು.

ಋಷಿ ಬೆಳಿಗೆಗೆಯಳಗೆ ಬಂದನು. ಬಾಗಿಲನುನು ಹಾಕ್ದು್ದ ತೆಗೆಯಲ್ಲಲಿ. ಬಯ್ದನು; 
ಕೋಗಿದನು. ಆಗಲೋ ತೆಗೆಯಲ್ಲಲಿ. ಆಗ, “ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆವೆ?” ಎಂದು 
ಕೆರೀಳಿದನು. ಋಷಿ ರಾತಿ್ಸಂಚಾರಿ. ಅವನನುನು ಕಂಡವರಿರಲ್ಲಲಿ. ಬೆಳಿಗೆಗೆಯಳಗೆ 
ಗುಡಿಸಲನುನು ಸೆರೀರಿಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು.

“ಏಳು ಸಮುದ್ ದಾಟಿ ಕ್ರೀಳು ಸಮುದ್ದಾಚೆಗೆ ಹುಳಸೆ ಮರವಿದೆಯಂತೆ. ಅದರ 
ಸೆೋಪುಪಾ, ತೆೋಗಟೆ, ಬೆರೀರು ತರಬೆರೀಕು. ನಿಮಿ್ಮಂದ ಈ ಸಹಾಯವಾಗಬೆರೀಕು. ಅಂದರೆ 
ತೆರೆಯುವೆನು” ಅಂದನು.

ಋಷಿ, ‘ಹೆರೀಗೋ ಅವಳಿಗೆ (ರಾಣಿಗೆ) ಮರಣ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಅಕಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಳ 
ಸಹಾಯ ದೆೋರೆಯಲು ಇದೆರೀ ಸಕಾಲ. ರಾಜನ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಲಗನುವಾಗಬೆರೀಕು ಇವ. 
ಇವನೆರೀ ಧಿರೀರ.’ ‘‘ಆಯು್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆ’’ ಎಂದನು. ಅವನು ಕದ ತೆಗೆದನು.

ಒಳಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕದ ಹಾಕ್ದನು. “ಚಿರೀಟಿ ಕೆೋಟಿ್ಟದಾ್ದಳ ”ೆ ಎಂದು ಖುಷಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು. 
‘‘ತನಗೆ ಚಿರೀಟಿ ಕೆೋಡು’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಚಿರೀಟಿಯನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಓದಿ ನೆೋರೀಡಿದನು. ಓದಿ 
ನೆೋರೀಡಿ ಚಿರೀಟಿಯನುನು ಬದಲು ಮಾಡಿದನು. “ನನನು ಮಗ ಬರುತಾ್ತನೆ. ಅವನಿಗೆ ಹುಳಸೆ 
ಸೆೋಪುಪಾ, ತೆೋಗಟೆ, ಬೆರೀರು ಅಷು್ಟ ಕೆೋಟು್ಟ ಕಳಿಸಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಬರೆದನು. ಅವಳು ಬರೆದಿದ್ದ 
ಚಿರೀಟಿಯನುನು ಹರಿದುಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟನು. ಬೆತ್ತದ ಕೆೋರೀಲನುನು ಕೆೋಟ್ಟನು. ‘‘ಸಮುದ್ದ ಹತ್ತರ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದರೆ ಬೆತ್ತದ ಕೆೋರೀಲನುನು ಅಡಡು ಹೆೋಡೆ. ಸಮುದ್ ದಾರಿ 
ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗು. ಅಚೆ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಮತೆ್ತ ಹಾಗೆರೀ ಬಡಿ. ಸಮುದ್ 
ಎರಡೋ ಭಾಗ ಅದದು್ದ ಕೋಡುತ್ತದೆ ಮೊದಲ್ನಂತೆ; ಇದೆರೀ ರಿರೀತಿ ಏಳನೆರೀ ಸಮುದ್ ದಾಟಿ 
ಹೆೋರೀಗು. ಏಳು ಸಮುದ್ ದಾಟಬೆರೀಕಾದರೆ ಈಚೆ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ‘‘ಹರಿಯಬೆ್ಬರೀ; ಎಂದು 
ಮೋರಾವತಿ್ಷ ಕೋಗು’’ ಅದು ಬರುತ್ತದೆ. ನಿನನುನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುತ್ತದೆ.’’

ಅರಸನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿಯ ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿ, ಹೆೋರಬಿದು್ದ ಬಂದನು. 
ಬಂದವನು ಹೆೋರಟು ನಡೆದನು. ಸಮುದ್ದ ಹತ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಪಾ್ಥ್ಷನೆ 
ಮಾಡಿ, ಕೆೋರೀಲ್ನಿಂದ ಹೆೋಡೆದನು. ಹರೀಗೆ ಏಳು ಸಮುದ್ ದಾಟಿದನು. ಕ್ರೀಳು ಸಮುದ್ದ 
ದಂಡೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ನಿಂತನು. ‘‘ಓ ಹರಿಯಬೆ್ಬರೀ...’’ ಎಂದು ಮೋರು ಸಾರೆ ಕೋಗಿದನು. ಅದು 
ಬಂತು. ಈ ಚಿರೀಟಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೆೋಟ್ಟನು. ಅವಳು ಓದಿದಳು. “ಅಯ್ಯರೀ... ನನಗೆ ಲಗನುವೆರೀ 
ಇಲಲಿ. ತಂಗಿ ಮಗನನುನು ಹಡೆದಳು. ಬಹಳ ಚಲೆೋರೀದಾಯಿತು. ಏಳು ಹೆೋರೀಗುವಾ” ಎಂದು 
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ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದಳು. ಬಹಳ ಆದರಾತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿದಳು. ಎಲಲಿ ಸುದಿ್ದ ಕೆರೀಳಿದಳು. 
“ಅಬೆ್ಬ ಹುಷಾರಿದಾ್ದಳೆಯರೀ?” 

“ಅವಳಿಗೆ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಶರಿಕೆ (ಶೋಲೆ) ಔಷಧಿ ಬೆರೀಕು. ನಾನು ಬಂದು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಾದವು. 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಎಂದನು. “ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಸು್ತಗಳಿವೆ. ತೆೋರೀರಿಸುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದಳು. ‘‘ಏನು?’’ 
“ಅಯ್ಯರೀ ಮಗನೆರೀ, ನಿನಗೆ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿ... ತೆೋರೀರಿಸುವೆ ಬಾ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಕ್ರೀಲ್ಕೆೈ ತೆಗೆದು 
ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದಳು.

ದೆೋಡಡು ಗೆೋರೀಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೋಡು. ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಜರ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಗಿಳಿ. “ಅದೆಂತ ಗಿಳಿಯರೀ ಹರಿಯಬೆ್ಬ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಯಾರಿಗೋ ಹೆರೀಳುವದಲಲಿ 
ಇದು. ನನನು ಮತು್ತ ನಿನನು ಅಬೆ್ಬಯ ಜರೀವ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಕಾಲು ಮುರಿದರೆ ಇಬ್ಬರ 
ಕಾಲುಗಳೂ ಮುರಿಯುತ್ತವೆ. ರಟೆ್ಟ ಮುರಿದರೆ ರಟೆ್ಟ ಮುರಿಯುವದು. ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದರೆ 
ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿಯುವದು” ಎಂದಳು.

“ಹೆರೀಗೋ ಇರಲ್; ನನಗೆರೀಕೆ? ಅದೆಂತ ಕರಡಿಗೆ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ತಮ್ಮ, ಅದು 
ಅಂಜನ. ಅಂಜನ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಹಚಿಚಾದರೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣುವವರಿಗೋ ಕಣು್ಣ ಕುರುಡಾಗುತ್ತದೆ.’’ 
‘‘ಇದೆಂತದೆರೀ?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ‘ಅಯ್ಯರೀ ತಮ್ಮ, ಈ ಅಂಜನ ಹಚಿಚಾದರೆ 
ಕುರುಡಾದವರಿಗೆ ಕಣು್ಣ ಬರುತ್ತದೆ.’’ ‘‘ಇದೆಂತದೆರೀ? ಮತೆೋ್ತಂದು? ಕೆೋರಡು ಅದೆರೀನೆರೀ?’’ 
ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು.

“ಅಯ್ಯರೀ ತಮಾ್ಮ, ಕಾಲು-ಕೆೈಯಿಲಲಿದವರಿಗೆ ಈ ಕೆೋರಡಿನಿಂದ ಮೋರು ಸರತಿ 
ಹೆೋಡೆದರೆ ಕೋಡಲೆರೀ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲು-ಕೆೈ ಬರುತ್ತವೆ” ಅಂದಳು. ‘‘ಇದು ನನಗೆ ಯಾಕೆ?’’ 
ಅಂದನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆರೀಲೆ ಬಂದಳು. ಮೆರೀಲೆ ದೆೋಡಡು ಗುಡಡು ಬಿದ್ದಂತೆ ದೆೋಡಡು ಕಟಿ್ಟಗೆ ಬಿದಿ್ದತು್ತ. 
“ಹರಿಯಬೆ್ಬರೀ, ಅದೆರೀನೆರೀ?” ಅಂದನು. “ತಮಾ್ಮ, ಅದು ಕುದುರೆ. ಎಡಕ್ವಿ ತಿರುಪಿದರೆ 
ಎದು್ದಕೆೋಳುಳುತ್ತದೆ. ಎದ್ದ ಮೆರೀಲೆ ಅದರ ಮುಕುಳಿ ಬದಿ ಮುಖ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು ಬಲಕ್ವಿ 
ತಿರುಪಿದರೆ ಹಾರಿಹೆೋರೀಗುತ್ತದೆ.” ‘‘ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗುತ್ತದೆ?’’ “ನಮ್ಮ ಇಚೆ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು 
ಎಂದು ಇದೆಯರೀ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುತ್ತದೆ. ಬೆನುನು ತಟಿ್ಟದ ಕೋಡಲೆರೀ ಇಳಿಯುವದು. ಅದರ 
ಅಳ ಳೆು ಕಣು್ಣ ತಟಿ್ಟದ ಕೋಡಲೆರೀ ಬಿದು್ದಕೆೋಳುಳುವದು” ‘‘ಆದರ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಏನೆರೀ?’’ 
‘‘ತಮ್ಮ, ಬಿಲುಲಿ ಬಾಣ.’’ ‘‘ಅದು ಯಾತಕೆಕಿ?’’ ‘‘ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಯಾರಾದರೋ ತಡೆದರೆ ಬಾಣ 
ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದು್ದ ಸತು್ತಹೆೋರೀಗುವರು.’’ “ಆಗಲ್... ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹರಿಯಬೆ್ಬರೀ?” 
ಅಂದನು.

ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅವಳೆಂದಳು. ‘‘ನಾಳ  ೆನಿರೀನು ಹೆೋರೀಗುವೆ. ಏನಾದರೋ ತಂದು ಪಾಯಸ 
ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೆರೀಕು. ನಿರೀನಿಲೆಲಿರೀ ಇರು. ಮತೆ್ತಲೋಲಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಡ. ಚಂದವಾಗಿ ಆಡುವುದಕೆಕಿ 
ಕ್ರೀಲ್ಕೆೈ ಪತೆ್ತ (ಗೆೋಂಚಲು) ಕೆೋಟು್ಟ ಹೆೋರೀಗುವೆ. ಆಡುತಿ್ತರು’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಆಹಾರ 
ತರಲು ಹೆೋರಬದಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಹೆೋರೀದಳು.

ಕ್ರೀಲ್ಕೆೈ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಗಿಳಿಪಂಜರ, ಅಂಜನ ಕರಡಿಗೆ, ಕೆೋರಡಿನ ತುಂಡು 
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ಎಲಲಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರಬಿದ್ದನು. ಹುಳಸೆ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ಹುಳಸೆ ಸೆೋಪುಪಾ, 
ತೆೋಗಟೆ, ಬೆರೀರು ಎಲಲಿ ತಂದು ಕುದುರೆಯ ಬೆನಿನುಗೆ ಕಟಿ್ಟದು. ಅದರ ಎಡಕ್ವಿ ತಿರುಗಿಸಿದನು; 
ಎದು್ದ ನಿಂತಿತು. ಹತಿ್ತ ಹಂದುಮುಂದಾಗಿ ಕೋತು ಬಲಕ್ವಿ ತಿರುಗಿಸಿದನು. “ತನನು ಮಾವನ 
ಮನೆ ಹತ್ತರ ಹೆೋರೀಗು” ಅಂದನು. ಆಕಾಶ ಮಾಗ್ಷವಾಗಿ ಹೆೋರಟಿತು. ರಾಕ್ಷಸಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೋಗುತ್ತ ಬಂದಳು. ಅವನು ಬಿಲುಲಿ ಬಾಣ ಹಡಿದು ಅವಳಿಗೆ ಬಾಣಬಿಟ್ಟನು. ಸತು್ತ 
ಸಮುದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಳು.

ಇವನು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬೆನನು ತಟಿ್ಟದನು. ಕೆಳಗಿಳಿಯಿತು. ಅಳ ಳೆು ಕಣ್ಣ 
ತಟಿ್ಟದನು ಕೆೋರಡಿನಂತೆ ಬಿದು್ದಬಿಟಿ್ಟತು. ಯಥಾ ಪ್ಕಾರ ಋಷಿಯು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. 
ಅವನಿಗೆ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡಿದನು. ‘‘ನಾಳ  ೆಊರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುವೆ. ಆಶರೀವಾ್ಷದ ಮಾಡಿ’’ 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಆಶರೀವಾ್ಷದ ಪಡೆದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆೋರಟು ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲಪಾ ದಿನ 
ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದನು. ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಕುದುರೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಕೋಡಿ್ಸಿಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರಟನು. ‘‘ತನನು ಗುಹೆಗೆ ಬರುವಂತಾಗಲೆಂದು ಕುದುರೆಯನುನು ತಟಿ್ಟದನು’’ ಕುದುರೆ, 
ಬಂತು. ಕರಡಿಗೆ ತೆಗೆದನು. ಅವರೆೋಳಗೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣುವ ಅಂಜನ ತೆಗೆದು ಒಂಬತು್ತ 
ಹೆಂಗಸರಿಗೋ ಹಚಿಚಾದನು. ಕಣು್ಣ ಬಂದು, “ನಿರೀವು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದಾಗ ಎಲಲಿ 
ಹೆರೀಳಿದರು.

ಮಾರನೆಯ ದಿನ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆರೀಳಿದನು. “ನಾಳ  ೆ ಹುಳಸೆ ಸೆೋಪುಪಾ 
ಬೆರೀರು, ತೆೋಗಟೆ ಎಲಲಿ ಕೆೋಡುವೆ. ದೆೋಡಡು ಸಭೆ ಮಾಡು, ಸಭೆ ಮಾಡಿ, ಕುಂಟರು, ಕುರುಡರು 
ಎಲಲಿರೋ ಬರಬೆರೀಕು. ಹನೆೋನುಂದು ಜನರು ಕೋಡು್ವಷು್ಟ ಜಾಗ ಪ್ತೆ್ಯರೀಕ ಇಡಬೆರೀಕು. ಮತೆ್ತ 
ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಸ್ವಲಪಾ ಜಾಗ ಬಿಟು್ಟ ಇಡಬೆರೀಕು. ನಿರೀನೋ, ನಿನನು ಹೆಂಡತಿಯೋ ಒಂದು ಬದಿಗೆ, 
ಪರಿವಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೆರೀಕು. ಸಭೆ ತಯಾರು ಮಾಡು. ನಾಳ  ೆ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ತರುವೆ” 
ಎಂದನು.

ಮರುದಿನ ಬೆಳಗುಮುಂಚೆ ಒಂಬತು್ತ ಮಂದಿ ರಾಣಿಯರನುನು, ಹುಲ್ಯನುನು, ಹುಲ್ 
ಮರಿಯನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದನು. ಕುರುಡರನುನು ಕರೆದು ಎಲಲಿರಿಗೋ ಅಂಜನ 
ಹಚಿಚಾ ಕಣು್ಣ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕುಂಟರು, ಮೆಂಟರನುನು ಕರೆದು ಕೆೈಕಾಲು ಬರುವಂತೆ 
ಮಾಡಿದನು. “ಹೆಂಡತಿ ನಿನನುವಳಲಲಿ... ರಾಕ್ಷಸಿ.... ಒಂಬತು್ತ ಜನ ನಿನನು ಹೆಂಡಿರು ಇಲ್ಲಿದಾ್ದರೆ. 
ನಾನು ನಿನನು ಮಗ. ಈ ರಾಕ್ಷಸಿ ತನನುನುನು ಕೆೋಲಲಿಲು ಇಷು್ಟ ಮಂತ್ (ತಂತ್) ಮಾಡಿದು್ದ. 
ಇವಳ ಜರೀವ ಈ ಗಿಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೆೋರೀರುವೆ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಪಂಜರದಿಂದ ಗಿಳಿಯನುನು ತೆಗೆದು 
ರಟೆ್ಟ ಮುರಿದನು. ಅವಳ ರಟೆ್ಟ ಮುರಿಯಿತು. ಗಿಳಿಯ ಕಾಲು ಮುರಿದ ಕೆೋಡಲೆರೀ ಅವಳ 
ಕಾಲೋ ಮುರಿದವು. ಗಿಳಿಯ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮುರಿದನು. ಸತು್ತ ಬಿದ್ದಳು. ರಾಜ ನೆೋರೀಡಿದನು. 
ರಾಣಿಯರನುನು ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡು, ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟಕೆಕಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡನು, 
ಸುಖದಿಂದ ಉಳಿದರು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿವಂಗತ ಮಂಜುನಾಥ ಗುನಗ ಕೆಕಾಕೆರ.
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ಮಂತ್ವಾದಿಗೆ ತಂತ್ ಪ್ಯರೀಗ 

ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಡಡು ಮಗನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಏನೋ 
ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಒಂದು ಕಾಗದವನುನು ಸುತಿ್ತ ಕೆೋಟ್ಟರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೆೋಳುಳುತಿ್ತದ್ದನು. 
ಒಂದು ಪಾತೆ್ಯನುನು ತೆೋಳಿಯಲು ಕೆೋಟ್ಟರೆ ‘ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಾ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳುವವರೆಗೆ 
ಅದನುನು ತೆೋಳೆಯುತಾ್ತ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆೋಟೆ್ಟ ತುಂಬಿತು ಎಂಬುದೋ 
ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಉಣು್ಣತ್ತಲೆರೀ ಕೋತಿರುತಿ್ತದ್ದನು. ಯಾರಾದರೋ ಬಂದು, ‘ಏಳು ಉಂಡಿದು್ದ 
ಸಾಕು’ ಎಂದ ಮೆರೀಲೆಯರೀ ಊಟ ಬಿಟ್ಟ ಏಳುತಿ್ತದ್ದನು. ಕುಡಿಯಲು ಎಷು್ಟ ಕೆೋಟ್ಟರೋ 
ಕುಡಿಯುತ್ತಲೆರೀ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. ಅಷ್ಟನೋನು ಕುಡಿದು, ‘ಸಾಕು’ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. 
‘ಸಾನುನ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬಾ’ ಅಂದರೆ, ಸಾನುನ ಮಾಡುವದೆರೀ ಕೆಲಸ ಅವನಿಗೆ. ಅವನನುನು 
ಎಳೆದುಕೆೋಂಡು ಬರಬೆರೀಕಾಗಿತು್ತ. ಎಲಾಲಿ ನಿರೀರನೋನು ಖಚು್ಷ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು.

‘ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಾ’ ಅಂದರೆ, ‘ಸಾಮಾನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಾ’ ಅಂದರೋ ಏನನೋನು 
ತಾರದೆರೀ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು. ‘ಎಮೆ್ಮಯ ಮೆೈಯನುನು ತೆೋಳೆಯಿಸಿಕೆೋಂಡು ಬಾ’ ಅಂದರೆ, 
ಹೆೋಳೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಅದರ ಮೆೈ ತೆೋಳೆಯುತ್ತಲೆರೀ ಇರುತಿ್ತದ್ದನು. ಹಸಿವಾಯಿತೆಂಬುದು 
ತಿಳಿಯುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಯಾರಾದರೋ ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬರಬೆರೀಕಾಗಿತು್ತ.

ಆ ಊರಿನ ರಾಜನ ಶರತು್ತ ಏನಿತೆ್ತಂದರೆ, ‘ತನನು ಹುಡುಗಿ ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ 
ಅಂಥವನಿಗೆ ಅಧ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಕೆೋಟು್ಟ ತನನು ಹುಡುಗಿಯನುನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೆೋಡುವೆ’ ಅಂತ 
ಇತು್ತ. ಹುಡುಗಿಯನುನು ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಹುಡುಗನಿಗೆ 
ನಾಲುಕಿ ಸಾರೆ ಧಡಿ ಏಟು ಕೆೋಡಿಸುತಿ್ತದ್ದನು. 

ಹರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆೋಡೆತ ತಿಂದು ಬಂದ ನಾಲೆಕಿೈದು ಜನರು ಇವನನುನು ಒತಾ್ತಯ ಮಾಡಿ, 
ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದರು. ಅವನಿಗೆ ‘ಹೆಡಡು’ ಎಂತಲೆರೀ ಕರೆಯುತಿ್ತದ್ದರು. 
“ನಿರೀನೆೋಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಬಾ. ನಿನನುನುನು ನೆೋರೀಡಿದ 
ಕೋಡಲೆರೀ ರಾಜನ ಹುಡುಗಿ ನಗೆಯಾಡಲೆರೀಬೆರೀಕು. ಆ ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೀನು ಬಾ” ಅಂತ 
ಹೆರೀಳಿದರು.

ಹೆೋರೀಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯರೀ, ಕತೆ್ತಮರಿಯರೀ ಅಂತ 
ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೋ ಒಂದು ಕತೆ್ತಮರಿ ಕಂಡಿತು. ಅದು ಇವನಿಗೆ ಚಂದವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. 
ಅದನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು, ಕಂಕುಳಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು, ಅದಕೆಕಿ ಪಪಿಪಾ (ಮುತು್ತ) ಕೆೋಡುತ್ತ 
ಹೆೋರೀದನು. ಆ ಸಂಗಡಿಗರು ಅವನನುನು ರಾಜವಾಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದರು.

ರಾಜವಾಡೆಯ ಬಾಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಲು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಇವರು ಅವನ ಹತಿ್ತರ, 
‘‘ಈ ಹುಡುಗ ರಾಜನ ಮಗಳನುನು ನಗಿಸಲು ಬಂದವನು. ಇವನನುನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಿ’’ ಅಂದರು. 
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ಅವರು ಅವನನುನು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಅವನನುನು ಅಂತಃಪುರಕೆಕಿ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ 
ಬಿಟ್ಟರು. ಅವನನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅವನು ಕತೆ್ತಮರಿಗೆ ಪಪಿಪಾ 
ಕೆೋಡುತ್ತಲೆರೀ ಇದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿನ ಶೃಂಗಾರ ನೆೋರೀಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. 
ಕುಣಿಯುತ್ತಲೆರೀ ಕತೆ್ತಮರಿಗೆ ಪಪಿಪಾ ಕೆೋಡುತ್ತ ಒಳಗೆ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದನು. ಅವ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿದೆ್ಯ 
ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಂಡು ಅವಳಿಗೆ ‘ಗಿಸಿಗಿಸಿ’ ನಗೆ ಬಂದು ಹೆೋರೀಯಿತು. ರಾಜನು ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯರೀ 
ಇದ್ದನು. 

ರಾಜನು, ‘‘ನಾಳಿಗೆ ನನನು ಮಗಳ ಮದುವೆ. ಅವಳನುನು ನಗೆಯಾಡಿಸಿದವನಿಗೆ 
ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಅಂತ ಡಂಗುರೆ ಸಾರಿಸಿದನು. ಅದು ಅವನ ತಾಯಿಗೆ 
ತಿಳಿಯಿತು. ತಾಯಿಯು ರಾಜವಾಡೆಗೆ ಓಡಿಬಂದಳು. ರಾಜನ ಹತ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆೈ 
ಮುಗಿದು ಬೆರೀಡಿಕೆೋಂಡಳು. “ನನನು ಮಗ ಹೆಡಡು. ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಮದುವೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಡಬೆರೀಡಿ. ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ, ಅಧ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು ಅಂತಲೋ 
ಡಂಗುರ ಸಾರಿಸಿದಿರಿ. ಅವನು ಭಾರಿರೀ ಹೆಡಡು. ನಿರೀವು ಅವನಿಗೆ ಅಧ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಕೆೋಟ್ಟರೆ ಅದನುನು 
ಇಟು್ಟಕೆೋಳುಳುವ ತಾಕತು್ತ ಅವನಿಗಿಲಲಿ. ಕೆೋಡಬೆರೀಡಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ರಾಜನ ಕಾಲುಗಳನುನು 
ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಅತ್ತಳು.

ಆಗ ರಾಜನು, “ಇದು ರಾಜಾಜ್ೆ... ನಾನು ಏನೆರೀ ಆದರೋ ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೆ  
ತಪುಪಾವದಿಲಲಿ. ಅವನಿಗೆ ನಾಳ  ೆನನನು ಹುಡುಗಿಯನುನು ಕೆೋಟು್ಟ ಮದುವೆ ಮಾಡದೆ ಬಿಡುವದಿಲಲಿ” 
ಅಂದನು.

ಅವಳು, “ನನನುದೆೋಂದು ಶರತಿ್ತದೆ. ಇವನು ಏನನಾನುದರೋ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ 
ಸಾಧಿಸಿಕೆೋಂಡು ಬರಬೆರೀಕು ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಅವನನುನು ಕಳಿಸಿರಿ. ಅವನು ಅಂಥಾ ಕೆಲಸ 
ಸಾಧಿಸಿಕೆೋಂಡು ಬಂದರೆ ಹೆಣು್ಣ ಕೆೋಡುವೆ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ” ಅಂದಳು. ಅವನು ಅದರಂತೆ 
ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

‘‘ಇವನ ಕಣು್ಣ ಕಟಿ್ಟ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಬಂದು ಗೆೋಂಡಾರಣ್ಯರದಲ್ಲಿ ಬಿಟು್ಟ ಬನಿನು’’ 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. ತಾಯಿಯರೀ ಅವನ ಕಣು್ಣ ಕಟಿ್ಟ ಅವನನುನು ಗೆೋಂಡಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟು್ಟ 
ಬಂದಳು. ಇವನಿಗೆ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಕಣು್ಣ ಕಟಿ್ಟದ್ದನುನು 
ಬಿಚಿಚಾಕೆೋಂಡು ತಿರುಗಹತಿ್ತದನು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವದೆಂದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೋ 
ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹರೀಗೆಯರೀ ತಿರುಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಹುಲ್, ಸಿಂಹ, ನರಿ ಮುಂತಾದ ಕಾಡುಪಾ್ಣಿಗಳ 
ಗಜ್ಷನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೆರೀಳುತಿ್ತತು್ತ.

ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಶ್ವರ ಲ್ಂಗ ಇತು್ತ. ‘‘ಇದು ಏನು?’’ ಅಂತ ಅವನು 
ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೆೋರೀಡಿದನು. ಇದು ಬಹಳ ಎತ್ತರವಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನ ಶವಲ್ಂಗ. ‘ದೆೋಡಡು ಕಲುಲಿ ಇದು’ 
ಅಂತ ಅದನೆನುರೀ ನೆೋರೀಡುತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ ‘ಪಾಪ ಇದಕೆಕಿ ಶರೀತವಾಗುತ್ತದೆ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ 
ಗಿಡಗಳ ಸೆೋಪಪಾನುನು ಕೆೋಯು್ದ ಅದನುನು ಮುಚುಚಾತಿ್ತದ್ದನು. ಆಗ ಒಬ್ಬನು ಅದೆರೀ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
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ಬಂದನು. “ಏ ಮಹಾರಾಯಾ! ಇದಕೆಕಿ ಸೆೋಪಪಾನುನು ಮುಚಚಾಬೆರೀಡ. ಕಲುಲಿ ತಂದು ಮುಚುಚಾ” 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ನಡೆದನು.

ಇವನು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇದ್ದ ಕಲುಲಿಗಳನುನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದು ಈಶ್ವರ ಲ್ಂಗಕೆಕಿ ಒಗೆಯ 
ಹತಿ್ತದನು. ಹರೀಗೆ ಕಲುಲಿ ಒಗೆಯುತ್ತಲ್ದ್ದನು. ಮೆರೀಲ್ನವರೆಗೆ ಶವಲ್ಂಗಕೆಕಿ ಕಲುಲಿಗಳಿಂದ 
ಮುಚಿಚಾದನು.

ಆಗ ಈಶ್ವರನು, ‘‘ಒಬ್ಬ ಬಡ ಭಕ್ತ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನನನು ಲ್ಂಗದ ಮೆರೀಲೆ ಕಲುಲಿ ಒಗೆದು 
ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ. ಅ ಕಲುಲಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿರೀಳುತ್ತವೆ. ಏನು ಮಾಡಲೋ 
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಆ ಅಡವಿಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ಪಾವ್ಷತಿಯೋ ಈಶ್ವರನೆೋಡನೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಅಲೆಲಿರೀ ಬರುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆಗ ಪಾವ್ಷತಿಯ ಇವನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಂದು 
ಮಹಾದೆೋಡಡು ಬಂಡೆಗಲಲಿನುನು ಎತಿ್ತಕೆೋಂಡು ಬಂದು ಲ್ಂಗದ ತಲೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋತು್ತ 
ಹಾಕುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು.

ಆಗ ಹೆೋರೀಗಿ, ‘‘ನಡೆನಡೆ’’ ಅಂದಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬಂದವಳು, “ಅವ 
ಹೆಡಡು, ಅವನಿಗೆ ಹೆೋಡೆಯಬೆರೀಡ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ‘’ಹೆಡಾಡು, ನಿನನುನುನು ನಾನು ಒಂದು ಬದಿಗೆ 
ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುವೆ ಬಾ’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಅವನನುನು ಕೆೈಲಾಸಕೆಕಿ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀದಳು. (ಶವನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿದ್ದರಿಂದಲೆರೀ ಇವಳೂ ಕೆೈಲಾಸಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದಳು 
ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೆರೀಕು. ನಿರೋಪಕರು ಆ ಹೆಂಗಸು ಪಾವ್ಷತಿ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿರಲ್ಲಲಿ.)

ಕೆೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಕಲುಲಿಗಳ ರಾಶಯನುನು ನೆೋರೀಡಿದ ಹೆಡಡುನು, ‘‘ನಾನು ಹೆೋತಾಕ್ದ 
ಕಲುಲಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಾ್ಯಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದವು?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. ಆಗ ಆ ಹೆಂಗಸು, ‘‘ಈಶ್ವರನಿಗೆ 
ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡು’’ ಅಂದಳು. ಹೆರೀಗೆ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡಬೆರೀಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ 
ಗೆೋತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳ ಮೊರೀರೆಯನೆನು ನೆೋರೀಡಿದನು. ಅವಳು ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡಿ, ‘‘ಹರೀಗೆ 
ಮಾಡು’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ತೆೋರೀರಿಸಿದಳು. ಅದೆರೀ ರಿರೀತಿಯಿಂದ ಆಗ ಅವನು ನಮಸಾಕಿರ 
ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಈಶ್ವರ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಕೆೈಯನೆನುಳೆದನು. ಕೆೈಯಳೆದ ಕೋಡಲೆರೀ 
ಹೆಡಡುನಿಗೆ ಜ್ಾನೆೋರೀದಯವಾಯಿತು... ಚೆರೀಂಜ್ (ಬದಲು) ಆಗಿಬಿಟ್ಟನು. ಅವನು, “ಸಾ್ವಮಿರೀ, 
ನನಗೆ ಜ್ಾನೆೋರೀದಯವಾಯಿತು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಕೆೈಮುಗಿದು, ‘‘ನನನುದು ತಪಾಪಾಯಿತು ಅಂತ 
ಜ್ಾನೆೋರೀದಯ ಆದ ಮೆರೀಲೆ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾನು ರಾಜನ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲು 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಎಂದನು.

ಆಗ ಈಶ್ವರನು ಒಂದು ದೆೋಣಿ್ಣಯನುನು ಕೆೋಟ್ಟನು. “ನಿರೀನು ಇದನುನು ಇಟು್ಟಕೆೋ... ಇದನುನು 
ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಆ ರಾಜನ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಾ. ಹೆೋರೀಗು” ಅಂದನು.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ವಾದಿ ರಾಜನ ಹುಡುಗಿಯನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ 
ಕಾಳಿಕಾದೆರೀವಿಗೆ ಅವಳನುನು ಬಲ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕೆಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೆರೀ ಇದ್ದನು. ತನನು 
ಮಂತ್ಶಕ್್ತಯಿಂದ ಆ ರಾಜನ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದನು.
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ಇವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತಾ್ತ ಇದ್ದನು. ಅದೆರೀ ಹಾದಿಯ ಮೆರೀಲೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಕಕಿನು. “ಎಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತರೀಯಪಾಪಾ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. ‘‘ರಾಜನ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲು 
ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಅಂದನು. ‘‘ನೆೋರೀಡು ಮಹಾರಾಯಾ, ರಾಜನ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಒಬ್ಬ 
ಮಂತ್ವಾದಿಯು ಕಾಳಿಕಾದೆರೀವಿಗೆ ಬಲ್ ಕೆೋಡುತಾ್ತನೆ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದೆ್ದರೀನೆ...’’ ‘‘ನಾನು 
ಅದನುನು ತಪಿಪಾಸಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಎಂದನು ಹುಡುಗ. ಆಗ ಅವನು, “ಮಹಾರಾಯ, 
ಹರೀಗೆ ಹೆೋರೀದರೆ ಮಂತ್ವಾದಿಯನುನು ನಿನನು ಹತ್ತರ ಜಯಿಸಲ್ಕೆಕಿ ಆಗುವುದಿಲಲಿ” ಎಂದನು. 
‘‘ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೆರೀಕು?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. “ನಿರೀನು ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಹೆಣು್ಣ 
ರೋಪ ತಾಳಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗು’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಅವನು ಹೆೋರೀದನು. ‘‘ಹೆಣು್ಣ ರೋಪ ಹೆರೀಗೆ 
ತಾಳಬೆರೀಕು?’’ ಅಂತ ಇವನು ಕೆರೀಳಿಕೆೋಂಡಿರಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ಓಡಿ ಹೆೋರೀದನು.

ಆಗ ಒಂದು ಕೆರೆ ದಂಡೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಕಾಳಿಕಾದೆರೀವಿಯ ಗುಡಿ ಕಂಡಿತು. ಇವನು ಈಶ್ವರ 
ಕೆೋಟಿ್ಟದ್ದ ದೆೋಣೆ್ಣಯನುನು ಹರೀಗೆ ಮೆೈಗೆ ತಾಗಿಸಿಕೆೋಂಡನು. ಆಗ ಇವನು ಸುಂದರಳಾದ ಒಬ್ಬ 
ಹೆಣಾ್ಣಗಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಕಾಳಿಕಾದೆರೀವಿಯ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಣಿಯಹತಿ್ತದನು(ಳು).

ಸುಮಾರು ಹನೆೋನುಂದು ಗಂಟೆ ರಾತಿ್ಗೆ ಮಂತ್ವಾದಿ ಬಲ್ ಕೆೋಡಲು ಆ ಹುಡುಗಿಯನುನು 
ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದನು. ‘‘ಈ ಹುಡುಗಿ ಎಂಥ ಸುಂದರ ರೋಪಿನವಳು. ಎಷು್ಟ ಚೆನಾನುಗಿ 
ಡಾ್ಯನಸ್ ಮಾಡುತಾ್ತಳ  ೆ ಎಂಥಾ ಹುಡುಗಿ ಇವಳು?’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಅವಳು ಡಾ್ಯನಸ್ 
ಮಾಡುವುದನುನು ನೆೋರೀಡುತ್ತಲೆರೀ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟನು. ಅದರಲೆಲಿರೀ ತಲ್ಲಿರೀನನಾಗಿಬಿಟ್ಟನು. 
ಹನೆೋನುಂದು ಗಂಟೆಯ ಮುಹೋತ್ಷ ಕಳೆದುಹೆೋರೀಯಿತು. ಆಗ ಕಾಳಿಕಾದೆರೀವಿಗೆ ಬಹಳ 
ಸಿಟು್ಟ ಬಂದಬಿಟಿ್ಟತು. ಅವಳು ಚಂಡಿಯ ರೋಪ ತಾಳಿಕೆೋಂಡು ಮಂತ್ವಾದಿಯನುನು 
ಕೆೋಂದುಬಿಟ್ಟಳು. ಆಮೆರೀಲೆ ಇವನು ತನನು ನಿಜರೋಪ ತಾಳಿಕೆೋಂಡು, ಆ ಹುಡುಗಿಯನುನು 
ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ರಾಜವಾಡೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಧ್ಷ ರಾಜ್ಯ 
ಪಡೆದುಕೆೋಂಡು ಅದನುನು ಆಳುತಾ್ತ ಇದ್ದನು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು:  ಶ್ರರೀ ಕು.ರಾಮಾಮೋತಿಕಾ ಗಜಾನನ ಭಟ್ಟ, ಶರೀಕಾರ, ಕಕ್್ಷ. 12 ವಷ್ಷ ಆಗ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 

96ರಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೆರೀಳಿದು್ದ. ಇವನಿಗೆ ಕಡೆಳು ಹಕಲಿಬೆ್ಬ ಎಂಬವರು ಹೆರೀಳಿದು್ದ. ಅಪೆಪಾಕೆರೀರಿ (ಕಕ್್ಷ) ಶ್ರೀ ವೆಂಕಪಪಾ ಹೆಗಡೆ 

ಇವರಿಗೋ ಈ ಕತೆ ಗೆೋತು್ತ.

z
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ಮರದ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವದು

ಒಂದಿಲೆೋಲಿಂದು ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕಕಿಳು. 
ರಾಜನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಲಗನು ಮಾಡಿದ್ದನು. ಬಾಲ ವಿವಾಹ 14ನೆರೀ 
ವಷ್ಷ. 14 ವಷ್ಷ ಪಾ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೆೋರೀಭನವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಹಳ ಬರುತ್ತ-ಹೆೋರೀಗುತ್ತ 
ಇದ್ದನು ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡುಗ. ಇಬ್ಬರಿಗೋ ಸಮವಯಸುಸ್... ದೆರೀಶಾಂತರ ತಿರುಗಾಟಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗಲು ಹೆೋರಟರು. ದೆರೀಶ ನೆೋರೀಡಲು ತಾಯಿಗೆ, ‘ಮದ್ದತು ಮಾಡಿಕೆೋಡು’ ಎಂದರು. 
ಒಂದೆೋಂದು ಮಣ್ಣ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಪ್ಧಾನಿ ಹೆಂಡಿ್ತಯೋ ಮಣು್ಣಂಡೆ ಕೆೋಟ್ಟಳು. 
“ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತ ತಾ್ಸಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿರೀಡುತ್ತದೆ” ಎಂದಳು. ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡುಗ 
ಹುಶಾರಿ, ಲಗನುವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದರು. 

ಕುದುರೆ ಅರಣ್ಯ ಬಿದಿ್ದತು. ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತ ಮಾಡುತ್ತ ಆ ದಿವಸ 
ರಾತಿ್ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದಡಿಗೆ ಮಲಗಿಕೆೋಂಡರು. ಆಗ ರಾತಿ್ ಮಧ್ಯರಾತಿ್. ಯಾರೆೋರೀ ಇಬ್ಬರು 
ಕುದುರೆಗಳನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಪಾರಾಗಿದು್. ಕುದುರೆಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ. ಮಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳು 
ಮಾತ್ ಇದ್ದವು. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸ. ಮೋರನೆರೀ ದಿನ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಸುತಾ್ತಡಿಕೆೋಂಡು ಬೆರೀರೆ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಟಿ್ಟದರು. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಗಾಣಿಗರ ಮನೆಗೆ 
ಹೆೋರೀದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ಯನುನು ಕೆರೀಳಿದರು, ‘‘ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, 
ಅರಸು ಯಾರು? ಪ್ಧಾನಿ ಯಾರು?’’

ಮಾರನೆರೀ ದಿನ ನಂತರ ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡುಗ ದೆರೀಶ ತಿರುಗಿ ಬರಲು ಹೆೋರೀದನು. ಅರಸನ 
ಹುಡುಗನೋ ಅವನ ಜೆೋತೆ ಹೆೋರೀದ. 

ಕೆೋರೀಸಲ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನ ಮುಂದೆ- ಕೆಲವು ಡೆೋಂಬರವರು ಮೆರೀಲೆ ಹಾರುವುದು 
ಹರೀಗೆಲಾಲಿ ತೆೋರೀರಿಸಿದರು. ಉಪಪಾರಿಗೆ ಮೆರೀಲೆ ನೆೋರೀಡಿದಾಗ ಅರಸನ ಹುಡುಗಿಯನುನು 
ಕಂಡರು. ‘‘ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲೆೋರೀ ಕುದುರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಯುದ್ಧಕಲೆ ಕಲ್ತವರಿಗೆ 
ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೆೋಡುವೆ’’ ಎಂದನು. ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡುಗಗೆ ಲಗನುವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.

“ಇವಳನುನು ಲಗನುವಾಗುವೆಯರೀ ಹಾ್ಯಗೆರೀ?” “ಇವಳ ಗುತಿ್ಷಲಲಿ, ಪರಿಚಯವಿಲಲಿ, ಹೆರೀಗೆ 
ಲಗನುವಾಗಲ್?” ಹಟದಿಂದ, ‘‘ಲಗನುವಾಗಲೆರೀ ಬೆರೀಕು’’ ಅಂದನು ರಾಜನ ಮಗ. ‘‘ಹಾಗಿದ್ದರೆ 
ಆಗುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದ ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡುಗ. ಮೋರು ಮೆೈಲು ದೋರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೃಷಿದಂಧೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತನು. 

ಹೆೋರೀಗಿ ಅರಸನ ಮಗ ೧ ವಷ್ಷ, ೩ ತಿಂಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ. ೩ನೆರೀ ತಿಂಗಳು 
ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನಾ್ಯಸಿ ಸಿಕುಕಿ, ಅವನು ಹಣು್ಣ-ಹಂಪಲ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂದು ತಂಗಿದ್ದನು. ಸನಾ್ಯಸಿ 
ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮರದ ಬೆೋಂಬೆ ಕುದುರೆ ಕೆೋಟ್ಟನು. ‘‘ಇದನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ತಾನು 
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ಮಾಡುವದೆರೀನು?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದ ರಾಜಕುಮಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋತ್ವಿದೆ. ಸೋತ್: 
ಕುದುರೆ ಬೆನನು ಮೆರೀಲೆ ಬ್ಹ್ಮ-ವಿಷು್ಣ-ಮಹೆರೀಶ್ವರ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಟನಿನುಗೆ ಕ್ಮವಿದೆ. ಶವ 
ಜಪ, ವಿಷು್ಣ ಜಪ, ಬ್ಹ್ಮ ಜಪ ೩೦೦೦ ಸಾರಿ ಮಾಡಬೆರೀಕು. ಕುದುರೆ ಇಚಿ್ತ ಪದಾಥ್ಷ 
ಕೆೋಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಮಾಡಿದ.

ಕುದುರೆ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತು ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರಿಹೆೋರೀಗಿ ಬಂದು ಕೆೋರೀಸಲ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಮೋರು 
ಮೆೈಲು ದೋರದ ಸಾವುಕಾರನಂಗಡಿಗೆ ಬಂದನು. ೧ ವಷ್ಷ ೩ ತಿಂಗಳಾಗಿತು್ತ-- ಪ್ಧಾನಿ 
ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಿಗಬೆರೀಕಾದರೆ. ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡುಗ ಅತಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಜರೀವನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ. 
ರಾಜನ ಹುಡುಗ ಕ್ಷಿರೀಣನಾಗಿ, ಗಡಡು ಬೆಳೆದು ಹೆೋರೀಗಿತು್ತ. ಅವನ ಹತ್ತರ, ‘‘ಆಸಿ್ ಕೆೋಡು’’ 
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದ. ಕುದುರೆ ಇಳಿದು, ‘‘ನಿನನು ದನಿ ನೆೋರೀಡಿದರೆ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಗುತು್ಷ 
ಇಲಲಿ. ಯಾರು?” ಕೆರೀಳಿದ ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡುಗ. ಹೆೋರಗೆ ಕೋತಿದ್ದ ಸಾವುಕಾರ, ‘‘ನಿರೀನು 
ಹೆೋರಗೆ ನಡೆ” ಅಂದ.

ರಾಜಕುಮಾರ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಜರೆದನು, “ಇಷು್ಟ ಬೆರೀಗ ಗುತು್ಷ ಮರೆತೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 
ನಿರೀನು ಏನ ಮಾಡುವೆ?’’ ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡಗೆಗೆ ಬಿಸಿ ನಿರೀರು ಹೆೋಯ್ದಂತಾಯಿತು. ಪಿ್ರೀತಿಯಿಂದ 
ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ಇಬ್ಬರು ಕೋಡಿ ಕೆೋರೀಸಲ ದೆರೀಶದ ಗಾಣಿಗರ ಮನೆಯಲುಲಿಳಿದು 
ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಹುಡುಗಿಯ ಲಗನುವೆಂದು ರಾಜ ಜಾಹರೀರ ಹೆೋರಡಿಸಿದ್ದನು. ರಾಜನ ಹುಡುಗ ಹೆೋರೀದ. 
ರಾಜ ಹರೀಗೆ ಹೆರೀಳಿದ, ‘‘ಲಗನುವಾಗುವವರು ಮೆತಿ್ತಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡಿ ಮಗಳ 
ಹತಿ್ತರ ಗೆಲಲಿಬೆರೀಕು.” “ವಾಗಾ್ವದ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ೧ ತಿಂಗಳ ೮ ದಿನ ಮುದ್ದತು್ತ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕು” ಎಂದ ರಾಜಕುಮಾರ. ರಾಜ ‘‘ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ, ಮಾತಾಡಿ ಗೆಲಲಿಬೆರೀಕು’’ ಎಂದನು. 
ಗಾಣಿಗರ ಮನೆಯಲುಲಿಳಿದರು.

ರಾಜನ ಮಗಳಿಗೆ ಮಂಡೆ(ಕೋದಲು) ಬಾಚಿಕೆೋಡಲು ಗಾಣಿಗರ ಹೆಂಗಸು 
ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದಳು. ರಾಜನ ಹುಡುಗ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರೀಟಿ ಹಾಕ್ ಕಳಿಸಿದನು. ಚಿರೀಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಬ್ಬರಿದ್ದದ್ದನುನು ಬರೆದನು. “ಅಷು್ಟ ನಿಪುಣರಾಗಿ ಹುಶಾರಿದ್ದರೆ, ೮ ಗಂಟೆ ನಂತರ ಏಳು 
ಉಪಪಾರಿಗೆ ಮೆರೀಲೆ ಇರುವೆ ಹುಸಿಯದ ನೋಲುಂಡೆ ಬಿಡುವೆ ಏರಿ ಬನಿನು” ಎಂದು ಚಿರೀಟಿ 
ಕಳಸಿದಳು. 

ಮಾರನೆರೀ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಬ್ಬರು ನೋಲುಂಡೆ ಹತಿ್ತ ಮೆರೀಲ್ಗೆ ಹೆೋರೀದರು. ಅಲ್ಲಿ 
ವಾಗಾ್ವದದಲ್ಲಿ, ‘‘ಯಾರು ಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಹಾರಿಸುತಾ್ತನೆೋರೀ ಅವನನುನು ಮೆಚಿಚಾ, 
ಅದರಂತೆ ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವೆ’’ ಎಂದಳು. ಮಾರನೆ ದಿನ, “ಕುದುರೆ ಮೆರೀಲೆ ನಿನನು 
ಕೆೋರೀಣೆಗೆ ನಾವು ಬರುತೆ್ತರೀವೆ. ಖುಲಾಲಿ ಮಾಡಿಡಬೆರೀಕು” ಎಂದನು.

ಬ್ಹ್ಮನ ಬಟನ್ ಒತಿ್ತದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡೆದಂತೆ, ವಿಷು್ಣ ಬಟನ್ ಒತಿ್ತದರೆ ಆಕಾಶದ 
ಮೆರೀಲೆ ಹಾರುತ್ತದೆ ಆ ಕುದುರೆ. ಮರದ ಕುದುರೆಗೆ ಸೋತ್ ಪ್ಕಾರ ಅಕ್ಳುಸಿದರು. ಹಾರಿ 
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ಹೆೋರೀದದ್ದ ನೆೋರೀಡಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮರುಳಾದಳು. “ನಾನು ಇಬ್ಬರನೋನು ಹೆರೀಗೆ ಲಗನುವಾಗಲ್; 
ನಿರೀವೆರೀ ಹೆರೀಳಿ” ಎಂದು ಶರಣಾದಳು. 

ರಾಜನ ಹುಡುಗ, ‘‘ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಲಗನುವಾಗಿಲಲಿ. ಅವನನುನು ಲಗನುವಾಗು” 
ಎಂದನು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಗನುವಾಯಿತು. ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಎರಡನೆರೀ ವಷ್ಷ ಇಬ್ಬರೋ 
ದಿಬ್ಬಣ ಸಮೆರೀತ ಹೆೋರೀಗಿ ಸಂತೆೋರೀಷದಲ್ಲಿದರು. ಅಧ್ಷ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡುಗ 
ರಾಜನಾದ.

n ಹೆರೀಳಿದವರು:  ಕೆೈಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟರು. (ಗಣಪತಿ ಪರಮರೀಶವಾರ ಭಟ್ಟ), ಹೆಗಡೆಯವರು. 

z

ಸವಾಲ್ಗೆ ಜವಾಬು

ಒಂದಿಲೆೋಲಿಂದು ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣು್ಣ ಮಗಳು ಹುಟಿ್ಟದ್ದಳಂತೆ. ಅವಳ 
ಹೆಸರು ರತಾನುವತಿ. ಅವಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾ್ಯಕೆಕಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದಳೂೆರೀ-- ಆಗ ತಂದೆ 
ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೆರೀಕು; ಚಲೆೋರೀ ನೆಂಟಸ್ತನ ನೆೋರೀಡಿ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು ಅಂತ ಇಚೆ್ 
ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಿದ್ದನು. ಯಾವದೆೋಂದೋ ಕುಂದಿಲಲಿದ ದೆೋಡಡು ರಾಜ ಅವನು. 

“ನನನುನುನು ಹೆರೀಗಾದರೋ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೆೋಡುವುದು ಯರೀಗ್ಯವಲಲಿ. ಒಂದು ಬೆಳಿಳುಯ 
ನಗಾರಿ ಕಟಿ್ಟಸಬೆರೀಕು; ಚಿನನುದ ನಗಾರಿ ಕಟಿ್ಟಸಬೆರೀಕು. ಅರಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕಲ್ಲಿನ 
ಪಾಗಾರ ಇರುವುದಲಲಿ? ಅದರ ಬಾಗಿಲ್ನ ಎಡಬದಿಗೆ ಬೆಳಿಳು ನಗಾರಿಯನಿನುಡಬೆರೀಕು; 
ಬಂಗಾರದ ನಗಾರಿಯನುನು ಬಲಕೆಕಿ ಇಡಬೆರೀಕು. ಬೆಳಿಳುಯ ನಗಾರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆೋರೀಲು 
ಹೆೋಡೆದರೆ, ಹೆೋಡೆದವನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಬಂಗಾರದ ನಗಾರಿಗೆ 
ಹೆೋಡೆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯನುನು ನಗಾರಿ ಹೆೋಡೆದವನು ಕೆೋಡಬೆರೀಕು 
ಎಂದು ರಸೆ್ತ, ರಸೆ್ತಗೆ ನಾಲೋಕಿ ಬದಿಗೋ ಬೆೋರೀಡು್ಷ ಹಚಚಾಬೆರೀಕು. ಆಸಾ್ಥನದ ಬಾಗಿಲ್ಗೋ 
ಬೆೋರೀಡು್ಷ ಹಚಚಾಬೆರೀಕು.

“ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಪಹರೆಗೆ ಪರೀಲ್ರೀಸರು ಇರಬೆರೀಕು. ನನನು ಹನೆನುರಡು ಸವಾಲುಗಳಿಗೋ 
ಜವಾಬು ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ ಎಂಬ ಯರೀಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವನು ಮಾತ್ ಬೆೋರೀಡ್ಷ ಬಡಿಯಬೆರೀಕು. ಈ 
ಪರೀಲ್ರೀಸರ ಪರವಾನಿಗೆಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಮೆರೀಲೆ ಬರಬೆರೀಕು. ಆ ಜಬಾಬು ಕೆೋಡದೆರೀ 
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ಹೆೋರೀದರೆ, ನಾನು ಹೆರೀಳಿದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನಾನುದರೋ ಮಾಡಬೆರೀಕು. ‘ದನ ಕಾಯಬೆರೀಕು’ 
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದರೆ ದನ ಕಾಯಬೆರೀಕು. ‘ಕುರಿ ಕಾಯಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದರೆ ಕುರಿ 
ಕಾಯಬೆರೀಕು. ‘ಕುದುರೆ ಕಾಯಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದರೆ ಕುದುರೆ ಕಾಯಬೆರೀಕು. ‘ಹೋವಿನ 
ಗಿಡಕೆಕಿ ನಿರೀರು ಹೆೋಯಿ್ಯ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದರೆ ಅದೆರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆರೀಕು. ವಸತ್ರ ಒಗೆಯುವ 
ಕೆಲಸ ಕೆೋಡಿಸಿದರೆ ವಸತ್ರ ಒಗೆಯಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಅದರಂತೆ ಬೆೋರೀರ್್ಷ ಬರೆದು ಹಚಿಚಾದರು. 

ಎಷೆೋ್ಟರೀ ರಾಜರ ಮಕಕಿಳು ಅದರಂತೆ ಬಂದು ನಗಾರಿ ಬಡಿದು ಸವಾಲ್ಗೆ ಜವಾಬು 
ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಸೆೋರೀತು ಆಳಿನ ಲೆಕಕಿದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಇದೆರೀ ಸುದಿ್ದ 
ಹಬಿ್ಬ ದಿಗೆ್ದರೀಶಗಳಿಗೆ ಹೆೋರೀಯಿತು. ಹೆೈದರ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ದೆೋಡಡು ರಾಜ. ಅವನಿಗೆ 
ಬಹಾದೋ್ದರ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬನೆರೀ ಒಬ್ಬ ಮಗನು ಹುಟಿ್ಟದ್ದನು.

ಈ ರಾಜನ ಮಗಳು ರತಾನುವತಿ, “ತನಗೆ ತನನು ಹನೆನುರಡು ಸವಾಲ್ಗೆ ಜವಾಬು 
ಕೆೋಟ್ಟವನೆರೀ ತನನು ಗಂಡನಾಗಬೆರೀಕು. ಇಲಲಿದೆ ಹೆೋರೀದರೆ, ತಾನು ಮದುವೆಯರೀ ಆಗುವುದಿಲಲಿ” 
ಎಂದು ಪಣ ತೆೋಟಿ್ಟದ್ದಳು. ಇದು ಬಹಾದೋ್ದರ್ ಸಿಂಗನಿಗೆ ಗೆೋತಾ್ತಯಿತು.

ತಂದೆಯ ಹತ್ತರ ಅಂದನಂತೆ. “ಅಪಾಪಾ, ಇಂಥಾ ರಾಜನ ಮಗಳು ರತಾನುವತಿ ಎಂಬವಳು 
ಬಹಳ ಶಸಿ್ತನ ಹುಡುಗಿ. ಅವಳನುನು ಲಗನುವಾಗುವದಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದವರು ಅವಳ ಹನೆನುರಡು 
ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬು ಕೆೋಟು್ಟ ಲಗನುವಾಗಬೆರೀಕು. ಇಲಲಿವಾದರೆ, ಆ ಹುಡುಗಿ ನೆರೀಮಿಸಿದ 
ಕೆಲಸಕೆಕಿ ಅಲೆಲಿರೀ ಉಳಿದರಾಯಿತು. ನಾನು ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಷು್ಟ ಪರಾಕ್ಮವುಳಳುವಳು! ಯಾವ 
ಸವಾಲುಗಳನುನು ಇಟ್ಟದಾ್ದಳ .ೆ.. ಅದೆರೀನೆಂದು ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡಿಯರೀ ತಿರೀರಬೆರೀಕಾಗಿದೆ. 
ನಾನು ರತಾನುವತಿಯ ಪುರಕಾಕಿಗಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು.” “ಅಪಾಪಾ ಮಗನೆರೀ, ಹಾಗಲಲಿ... ಅಷೆ್ಟಲಾಲಿ 
ಪಣಕಟಿ್ಟಕೆೋಂಡವಳು ಆ ಹುಡುಗಿ.” ಏನೋ ಹೆರೀಳಿದರೋ ಮಗನು ಕೆರೀಳದೆ, “ತಾನು ಹೆೋರೀಗಿ 
ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಂಡೆರೀ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ತನನು ಖಚಿ್ಷಗೆ ಏನು ಬೆರೀಕೆೋರೀ ಅಷೆ್ಟಲಾಲಿ 
ಸಂಗ್ಹ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಒಂದು ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಬಂದನು. ಬಂದವನು ಆ ರತಾನುವತಿ ಪುರವನುನು 
ಹೆೋಕಕಿನು. ಅವನು ಆ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ. ಒಬ್ಬ ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ಯ ಮನೆಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದನು. ಆ ಅಜಜಿಗೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪುರದ ಒಳಹೆೋರಣ 
(ರಹಸ್ಯ) ತಿಳಿದುಕೆೋಳುಳುವ ಬಗೆಗೆ ಅಜಜಿಯ ಮಗನ ಬೆನಿನುಗೆರೀ ತಿರುಗುತಾ್ತ ಉಳಿದುಬಿಟ್ಟನು.

ಒಂದು ದಿನ ಅಜಜಿಯ ಹತ್ತರ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸುದಿ್ದಯನೆನುಲಾಲಿ ಕೆರೀಳಿದನು. ಅಜಜಿ ಹೆರೀಳಿದಳು, 
“ಅಪಾಪಾ ಮಗನೆರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷೆೋ್ಟರೀ ರಾಜರ ಮಕಕಿಳು ಬಂದು, ಸವಾಲ್ಗೆ ಜವಾಬು ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ನೆರೀಮಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇದಾ್ದರೆ. ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ 
ಉಸಾಬರಿ? ಬೆರೀಡ ಮಗನೆರೀ... ನಿರೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ ದಾರಿ ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ತಿರುಗಿ 
ಹೆೋರೀಗು.” “ಅಜಜಿರೀ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆವಂಥ ಸಂಪೂಣ್ಷ ಸಂಗತಿ ಹೆರೀಳು ನಾನೆರೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗುವುದಿಲಲಿ. ಆದರೆ, ಕೆರೀಳಿಕೆೋಳುಳುವಷು್ಟ ಚಮತಾಕಿರವನುನು ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು ನಿರೀನು.”
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ಆಗ ಅಜಜಿ ಹೆರೀಳಿದಳು, “ತಮಾ್ಮ, ಅಲೆಲಿ ಮನೆಯ ಪಾಗಾರದ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಎಡದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 
ಬೆಳಿಳು ನಗಾರಿ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಬಲಕೆಕಿ ಚಿನನುದ ನಗಾರಿ ಇಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಬಂಗಾರದ ನಗಾರಿಯನುನು 
ಒಂದು ಕೆೋರೀಲ್ನಿಂದ ತಟಿ್ಟದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಅಷಾ್ಟದ 
ನಂತರ ದಡಾದಡಿ ಏಳು ಮೆತಿ್ತನ (ಉಪಪಾರಿಗೆ) ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗಿ, ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಎದುರಿಗೆ 
ನಿಂತು, ‘ಹನೆನುರಡು ಸವಾಲ್ಗೆ ಯಾವನು ಜವಾಬು ಕೆೋಡುತಾ್ತನೆೋರೀ ಅವನನೆನುರೀ 
ಮದುವೆಯಾಗುತೆ್ತರೀನೆ’ ಅಂತ ಪಣಕಟಿಚಾಕೆೋಂಡಿದಾ್ದಳ .ೆ”

“ಇಷೆ್ಟರೀ ಅಲಲಿವೆರೀ ಅಜಜಿರೀ? ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಇದು ಬೆರೀಡವೆರೀ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು 
ಬಹಾದೋ್ದರ್ ಸಿಂಗ. ಅಲ್ಲಿಯರೀ ಉಳಿದನು. ಉಳಿದು, ನಾಲೆಕಿೈದು ತಿಂಗಳು ಯಾವಾಗ 
ಆದವ ಆಗ-- ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ, ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕೆೈಚಿರೀಲ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋಳೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲುಲಿಗಳನುನು ಹಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕೆೈಚಿರೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದನು. 
ಕಲುಲಿಗಳ ಮೆರೀಲೆ ಒಂದು ನೋರು ರೋಪಾಯಿಗಳನುನು ತುಂಬಿ ಮೆರೀಲೆ ಇಟ್ಟನು. ದಡಾದಡಿ 
ರಾಜನ ಆಸಾ್ಥನಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದನು. ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಲ್ರೀಸರನುನು ಕಾವಲ್ಗೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದರು.

ಇವನು, “ನಿರೀವು ಯಾರು?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. “ಅಬಾ್ಬ! ನಾವು ರಾಜನ ಬಾಗಿಲು 
ಕಾಯುವ ಪರೀಲ್ರೀಸರು. ನಿರೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದರು. ಆಗ, “ನಿರೀನು 
ಹೆೋರೀಗುವದಾದರೆ ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ. ಬಾಗಿಲಗೆ ಚಾಚಿ ಇಟ್ಟ ನಗಾರಿಯನುನು ನೆೋರೀಡಿದಿ್ದರೀಯರೀ?’’ 
ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದರು. “ನಗಾರಿ ನೆೋರೀಡಿಯಾಯಿತು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, “ನಾನು ಬಂಗಾರದ ನಗಾರಿ 
ಬಡಿಯುತೆ್ತರೀನೆ. ನಿರೀವು ಲೆಕಕಿ ಮಾಡುತಾ್ತ ಉಳಿಯಿರಿ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಬಡಬಡನೆ ಲೆಕಕಿದ 
ಹೆೋರಗೆ ಬಡಿದುಬಿಟ್ಟನು. ಇವರಿಗೆ ಲೆಕಕಿವೂ ತಪಿಪಾಹೆೋರೀಯಿತು. ಅವರಿಗೋ, ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಲಪಾ 
ಜಗಳ(ನಾ್ಯಯ)ವಾಯಿತು. ‘‘ಹೆೋಡದ ಕೆೋರೀಲುಗಳಿಗೆ ಒಂದೆೋಂದಕೆಕಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ 
ರೋಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದರು.

“ನಿರೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಲೆಕಕಿ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ನಾನು ರೋಪಾಯಿಗಳನುನು ಬಿರೀರಿ(ಚೆಲ್ಲಿ) 
ಬಿಡುತೆ್ತರೀನೆ. ನಿರೀವು ಲೆಕಕಿ ಮಾಡಿ ಹೆಕ್ಕಿಕೆೋಳಿಳು” ಅಂದನು. ಅಷು್ಟ ಮಾಡಿ ಕೆೋಡಲೆರೀ 
ಕೆೈಚಿರೀಲವನೆನು ಬಿರೀರಿದನು. ಮೆತು್ತ ಹತಿ್ತ ಕೋಡಲೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿಬಿಟ್ಟನು.

ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ರತಾನುವತಿಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತನು. ಎದುರಿಗೆ ನಿಲುಲಿತ್ತಲೆರೀ ಅವಳು 
ಕೆರೀಳಿದಳು, ‘ನನನು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬು ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ ಎಂದು ಬಂದಿದೆ್ದಯರೀ?’ ಅಂತ. 
“ಹೌದು” ಅಂದನು. ಒಂಬತು್ತ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೆೋಟ್ಟನು. ಮೋರು ಸವಾಲುಗಳು 
ಬಾಕ್ ಉಳಿದವು. ರಾಜನ ಮಗನು ಸೆೋರೀತನು. ರತಾನುವತಿ ಅವನ ಕೆೈರಟೆ್ಟ ಹಡಿಯಬೆರೀಕೆಂದು 
ಏಳುವ ತನಕ ಇವನು ಹೆೋರಗೆ ಬಿದು್ದ (ಓಡಿ) ಬಿಟ್ಟನು. ಯಾರಿಗೋ ಸಿಗಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ಇಂಥ 
ಜಾಗಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದನೆಂದು ಪತೆ್ತಯರೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಉಳಿದನು.

ಅಜಜಿಯ ಮಗನೋ, ಇವನೋ ಒಟು್ಟ ಜೆೋರೀಡಿಯಾಗಿ ಸಾವಕಾಶ ಪೆರೀಟೆಯ ಬದಿ ತಿರುಗಲು 
ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಹರೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ದಿನ, ‘ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯರೀ 
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ಕಳವು ಮಾಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಇವರ ಭಾವನೆಯಾಯಿತು. ‘ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು 
ಮಾಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ರಾತಿ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದರು. ಇಂಥಾ ಕಡೆಗೆ ಖೆೋರೀಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ದುಡಿಡುನ ಗಂಟನುನು ಇಟಿ್ಟರುತಾ್ತರೆ ಎಂದು, ಅವನೋ ರಾಜನ ಮಗನೆರೀ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ 
ತಿಳಿದಿತು್ತ. ಇಬ್ಬರೋ ರಾತಿ್ ಜೆೋತೆ(ಜೆೋರೀಡಿ)ಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಆಸಾ್ಥನಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದರು. ಒಂದು 
ಹಾರೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಗೆೋರೀಡೆಗೆ ಸುರಂಗ ಹೆೋಡೆದರು.

ಅಜಜಿಯ ಮಗನ ಹತ್ತರ, “ನಿರೀನು ಸಾವಕಾಶ (ಹಗುರವಾಗಿ) ಒಳಗೆ ಹೆೋರೀಗಪಪಾ. ಅಲ್ಲಿರುವ 
ಟ್ಂಕನುನು ಹೆೋರಗೆ ನನನು ಕೆೈಗೆ ತಂದುಕೆೋಡು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. ಹುಡುಗನು ಒಳಗೆ 
ಹೆೋಕುಕಿ ನೆೋರೀಡಿದನು. ನಾಲುಕಿ ಜನರ ಹತ್ತರ ಅದನುನು ತೆಗೆಯಲ್ಕೆಕಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. 
ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಜಾರಿಸುತಾ್ತ ಅದನುನು ತರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದನು. ಎತಿ್ತದು್ದ ಸರಿಯಾಗದೆರೀ 
(ಹೆಚುಚಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ) ಟ್ಂಕು ಬಿತು್ತ, ದೆೋಡಡು ಸಪಪಾಳವಾಯಿತು. ಆ ಸಪಪಾಳ ಕೆರೀಳಿ ರಾಜರು 
ಎಚೆಚಾತ್ತರು. ಎಚಚಾರವಾಗುತ್ತಲೆರೀ ತಡಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ದಿರೀಪಹಚಿಚಾ ತಲವಾರ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಂದು 
ನೆೋರೀಡಿದರು. ಹೆೋರಗೆ ನಿಂತವನು ಆ ಟ್ಂಕನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡಿದ್ದನು. ಇವನು ಮಾತ್ ಕನನು 
ಹೆೋಡೆದ ಕ್ಂಡಿಯಿಂದ ಅಧ್ಷ ಹೆೋರಗೆ ಬಿದಿ್ದದ್ದನು. ಹಂದುಗಡೆ ಬಂದು ರಾಜರು ಕಾಲನುನು 
ಹಡಿದು ಬಿಟ್ಟರು.

ಕಡೆಗೆ ಇವನು ಆ ಹುಡುಗನ ಕುತಿ್ತಗೆಯನೆನುರೀ ಕಡಿದುಬಿಟ್ಟನು. ಅವನ ಕುತಿ್ತಗೆ ಕಡಿದು, 
ಟ್ಂಕನುನು ಅವನ ತಲೆಯನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀದನು. ಎಲೆೋಲಿರೀ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ, 
ಟ್ಂಕನುನು ಚಲೆೋರೀ ಮಾಡಿಟು್ಟ, ತಲೆಯನುನು ಆ ಮುದುಕ್ಯ ಮನೆಗೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀದನು. ಮುದುಕ್ಯ ಹತ್ತರ ಅಂದನು, ‘ಅಜಜಿರೀ, ಹರೀಗೆ ಹರೀಗೆ ಮೊರೀಸವಾಯಿತು. 
ಇನುನು ನಿರೀನು ಹೆದರುವುದು ಬೆರೀಡ, ನಿರೀನು ಸಾಯುವವರೆಗೆ ನಾನೆರೀ ನಿನನು ಮಗ ಅಂತ 
ತಿಳಿದುಕೆೋರೀ. ನಾನು ಹೆರೀಳಿದಂತೆ ನಿರೀನು ಕೆರೀಳಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಅಜಜಿಗೆ ನಂಬಿಗೆಯಾಗುವ 
ಹಾಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು. ಅಜಜಿ, “ಅಯಿತು ಮಗನೆರೀ, ನಿರೀನು ಹೆರೀಳಿದಂತೆಯರೀ ನಾನು” ಅಂದಳು, 
ಇವನು ಅಲೆಲಿರೀ ಉಳಿದನು.

ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಜ್ೆ ಕೆೋಟ್ಟನು ರಾಜ. “ಈ ಕಳಳುನ ದೆರೀಹ ಪೂರಾ 
ನನನು ಬದಿಗಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಶರವನುನು ಮಾತ್ ಕಳಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದ ಯಾರೆೋರೀ ಒಬ್ಬ ಕಳಳು 
ತೆಗೆದಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದನು. ಶರವನುನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೋ, ದೆರೀಹವನುನು ಒಂದು 
ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೋ ಸುಡಲ್ಕೆಕಿರೀನು ಬರುವದಿಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ದೆರೀಹವನುನು ಈಗ ಎತಿ್ತನ 
ಗಾಡಿಯ ಮೆರೀಲೆ ಹೆರೀರಿ, ಬಿರೀದಿ ಬಿರೀದಿಗಳಲೆಲಿಲಾಲಿ ತಿರುಗಿಸಬೆರೀಕು. ಈ ದೆರೀಹ ನೆೋರೀಡಿ 
ಯಾವನು ಆಳುತಾ್ತನೆೋರೀ ಅವನೆರೀ ಕಳಳು. ಅವನನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಬರಬೆರೀಕು” ಅಂತ 
ರಾಜನ ಅಪಪಾಣೆಯಾಯಿತು.

ಎರಡು ಮೋರು ಜನ ಪರೀಲ್ರೀಸರು ಎತಿ್ತನ ಗಾಡಿ ಕಟಿ್ಟ, ಆ ದೆರೀಹವನುನು ಗಾಡಿಯ 
ಮೆರೀಲೆ ಹಾಕ್, ಅದನುನು ತಮ್ಮ ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಪ್ತಿಯಂದು ಬಿರೀದಿಯಲ್ಲಿಯೋ ತಿರುಗಿಸಿದರು.

ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ಯ ಮನೆಯ ಬಿರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೆರೀಕಾದರೆ ಅಜಜಿಯ ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿದನು. 
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“ಅಯ್ಯರೀ ಅಜಜಿರೀ... ಈಗ ಗಾಡಿಯ ಮೆರೀಲೆ ದೆರೀಹವನುನು ಹೆರೀರಿ ತರುತಾ್ತರೆ. ಆಳಬೆರೀಕೆಂದರೆ 
ಈಗ ಆಗುವ ಹಾಗಿಲಲಿ... ಅಳದೆರೀ ಉಳಿಯಲ್ಕೋಕಿ ಆಗುವುದಿಲಲಿ. ಆದರಿಂದ ಈಗ ಸುಲಭ 
(ಸಸಾರ) ಉಪಾಯ ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ. ನಾನು ನುಗಿಗೆಮರದ ಮೆರೀಲೆ ಹತಿ್ತ ನುಗಿಗೆಕಾಯಿ 
ಕೆೋಯ್ಯತಾ್ತ ಉಳಿಯುತೆ್ತರೀನೆ. ಆ ದೆರೀಹವನುನು ಗಾಡಿಯ ಮೆರೀಲೆ ತರುತಾ್ತರೆ. ಆಗ ನಾನು 
ಒಂದು ಟೆೋಂಗೆ(ಹೆಣಿ) ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಲೆಕಕಿ ಮಾಡಿ, ಬಿರೀಳುತೆ್ತರೀನೆ. ನಿರೀನು, ‘ಅಯ್ಯರೀ ನನನು 
ಮಗನೆರೀ...’ ಅಂತ ಅಳುತಾ್ತ ಬಾ. ನನನುನುನು ಎತು್ತ. ‘ಅಯ್ಯರೀ, ಎತ್ತಲ್ಕೆಕಿ ಆಗುವುದಿಲಲಿ’ 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಅಳು. ಆ ದೆರೀಹ ತಂದ ಪರೀಲ್ರೀಸರು ನನನುನುನು ಎತಿ್ತ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ತಂದು 
ಹಾಕುತಾ್ತರೆ. ನಿರೀನು ಅಳುತಾ್ತ ಉಳಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. “ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ ಮಗನೆರೀ” ಅಂತ 
ಹೆರೀಳಿದಳು ಅಜಜಿ.

ಅಷು್ಟ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ಆ ದೆರೀಹವನುನು ತಂದರು. ಇವನು ಅದರಂತೆ (ಹೆರೀಳಿದಂತೆ) ಮಾಡಿದನು. 
ಮುದುಕ್ ಅಳುತ್ತ ಉಳಿದಳು. “ಅಯ್ಯರೀ ಮಗನೆರೀ” ಅನುನುತಿ್ತದ್ದಳು. ಆ ಪರೀಲ್ರೀಸರು 
ಅವನನುನು ತಂದು ಮನೆಯಳಗೆ ಹಾಕ್ದರು. ಆ ದೆರೀಹವನುನು ಹಾಕ್ದ ಎತಿ್ತನ ಗಾಡಿಯನುನು 
ಮುಂದೆ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುತಾ್ತ ಪರೀಲ್ರೀಸರು ಹೆೋರೀದರು. ತಿರುಗಿಸಿ, ತಿರುಗಿಸಿ, 
ಪುನಃ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ತಂದರು.

ಆಗ, ಪರೀಲ್ರೀಸರ ಹತ್ತರ ರಾಜ ಕೆರೀಳಿದನು. “ಈ ದೆರೀಹವನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಅತ್ತವರು 
ಯಾರೋ ಇದಾ್ದರೆಯರೀ ?” “ಯಾರೋ ಇಲಲಿ” ಅಂದರು ಪರೀಲ್ರೀಸರು. “ಒಂದು ನುಗಿಗೆ ಮರದ 
ಮೆರೀಲ್ನಿಂದ ಒಂದು ಟೆೋಂಗೆ ಮುರಿದು, ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ್ಯ ಮಗ ಬಿದು್ದ, ಮುದುಕ್ ಅತಿ್ತದೆ್ದರೀ 
ಹೆೋರತು ಇನೋನು ಯಾರೋ ಅಳಲ್ಲಲಿ” ಅಂತ ರಾಜನ ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿದರು.

ಆಗ, “ಅಯ್ಯರೀ, ಇನೆನುರೀನು ಉಪಾಯ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಯಿತು. ಇನುನು ಸುಲಭದ ಉಪಾಯ 
ಬೆರೀರೆ ಏನೋ ಇಲಲಿ. ಹೆಣ ಸುಡುವ ಜಾಗಕೆಕಿ ಶರವನುನು ಕಳಳುನು ತಂದೆರೀ ತರುವನು. ಗುಡಡುದ 
ಮೆರೀಲೆ ಸೌದೆ ಕುಂಟೆ ಕೋಡಿಸಿ ಹೆಣ ಸುಡಬೆರೀಕು” ಅಂತ ರಾಜನ ಅಪಪಾಣೆಯಾಯಿತು. 
“ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿಯಬೆರೀಕಾದರೆ ಬೆರೀರೆ ಯಾವನ ಹತಿ್ತರವೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಸ್ವತಃ ನಾನೆರೀ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಆ ಹೆಣ ಸುಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾತಿ್ ಕಾಯುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಒಂದೆರಡು ಜನ 
ಆಳುಗಳನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಆ ಸೆೋಡೆಲಿಗುಡೆಡುಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಉಳಿದನು.

ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ಯ ಹತಿ್ತರ ಬಹಾದೋ್ದರ್  ಸಿಂಗನು ಏನು ಹೆರೀಳಿದನು? “ಅಜಜಿರೀ, ನಾನು 
ಹೆರೀಳಿದಂತೆ ನಿರೀನು ಕೆರೀಳಬೆರೀಕು” ಅಂದನು. ಒಂದು ಚಿರೀಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಳಳುನ ತಲೆಯನುನು 
ಹಾಕ್ದನು. ಪೆರೀಟೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, ಊದಬತಿ್ತ ಕಡಿಡು, ಪರಿಮಳದ ಎಣೆ್ಣ ಬಾಟಲ್, ಕಪೂ್ಷರ ಮತು್ತ 
ಬೆರೀಕುಬೆರೀಕಾಗಿದ್ದ ವಸು್ತಗಳನುನು ಎರಡು ಮೋರು ಚಿರೀಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದನು. ಒಂದು ಎತಿ್ತನ 
ಬೆನನು ಮೆರೀಲೆ ಆ ಚಿರೀಲ ಹೆರೀರಿ, ಅಜಜಿ ಮತು್ತ ಮೊಮ್ಮಗ ಎರಡೋ ಜನರು ಸಂಜೆ ಕಡೆಗೆ 
ಹೆೋರಬಿದ್ದರು. ರಾತಿ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತಿ್ಯಾಗಿತು್ತ. ಇವನು ಎತಿ್ತನ ಮೆರೀಲೆ ಇದ್ದ 
ಗೆೋರೀಣಿಚಿರೀಲ ಏರಿಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದನು. ಮುದುಕ್ ಎತ್ತನುನು ಹೆೋಡೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದಳು. 
ಇವನು ಅಜಜಿಯ ಹತಿ್ತರ, ‘‘ನಿಂತುಕೆೋರೀ’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. “ಸಟ್ಟನೆ ನಾನು ಒಂದು 
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ಜಾಗಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಯಾರಿಗೋ 
ಸುದಿ್ದಯಿಲಲಿದಂತೆ ರಾಜನ ಅರಮನೆ (ಆಸಾ್ಥನ) ಹೆೋಕುಕಿ, ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಮಲಗಿದ್ದ 
ಜಾಗಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದನು. ಹಗಲ್ಗೆ ತೆೋಟಿ್ಟದ್ದ ಬಟೆ್ಟಗಳನೆನುಲಾಲಿ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ತೆಗೆದಿಟು್ಟ, 
ಬೆರೀರೆ ಬಟೆ್ಟ ಉಟು್ಟ ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ದಳು. (ಹಗಲ್ಗೆ ಬೆರೀರೆ ಬಟೆ್ಟ, ರಾತಿ್ಗೆ ಬೆರೀರೆ ಬಟೆ್ಟ 
ಆಗಬೆರೀಕಂತೆ-- ರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ರಾಜರ ಪದ್ಧತಿ.) ಅವಳಿಗೆ ಜೆೋರೀರು ನಿದೆ್ ಬಿದ್ದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವನು ಹಗುರ ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಟಿ್ಟದನು. ಅವಳ ಸಿರೀರೆ, ರವಿಕೆ, ಆಭರಣ ಎಲಾಲಿ 
ಹಗುರವಾಗಿ ತಕೆೋಕಿಂಡನು. ಕೆೋರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಪವನ ಸರ, ಕೆೈಬಳ  ೆಪ್ತಿಯಂದನೋನು 
ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರಬಿದ್ದನು.

ಅಷು್ಟ ಮಾಡಿ ಹೆೋರಬಿದು್ದ, ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. “ಅಜಜಿರೀ, ಈಗ ನಾನು 
ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗುತೆ್ತರೀನೆ. ನಿರೀನು ಈ ಎತಿ್ತನ ಬೆನನು ಮೆರೀಲ್ದ್ದ ಚಿರೀಲ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀಗಿ, ಆ ದೆರೀಹವನುನು ಎಲ್ಲಿ ಸುಟಿ್ಟರುವರೆೋರೀ ಅಲ್ಲಿ ಒಗೆಯಬೆರೀಕು. ಆದರೆ, ರಾಜನು ಅಲ್ಲಿ 
ನಿನನುನುನು ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗಲು ಬಿಡುವಂತಿಲಲಿ. ರಾಜನಿಗೋ, ನಿನಗೋ ನಾ್ಯಯ(ಜಗಳ)ವಾಗಿ, 
ಆ ಎತಿ್ತನ ಬೆನನು ಮೆರೀಲ್ದ್ದ ಚಿರೀಲ ತೆಗೆದು, ಆ ದೆರೀಹ ಸುಟ್ಟ ಜಾಗಕೆಕಿ ಹೆೋತು್ತ ಹಾಕು. ಅಷು್ಟ 
ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ನಾನು ಬರುತೆ್ತರೀನೆ.”

ಆಗ ಮುದುಕ್ ಎತಿ್ತನ ಬೆನನು ಮೆರೀಲೆ ಚಿರೀಲ ಹೆರೀರಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದಳು. ಪರೀಲ್ರೀಸರು 
ಕಾಯುತಾ್ತ ಇದ್ದರು. ರಾಜನು ಮಲಗಿದ್ದನು. ಈ ಮುದುಕ್, “ಹೆೈ ಹೆರೀಕೆ... ಹೆೈ ಹೆರೀಕೆ” ಎಂದು 
ಹೆರೀಳುತಾ್ತ ರಾತಿ್ ಎತ್ತನುನು ಹೆೋಡೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದಳು.

ಆಗ ಪರೀಲ್ರೀಸರು, “ಇದು ಏನಪಾಪಾ? ಕಳಳುರು ಬತಾ್ಷರೆ ಈಗ” ಅಂತ ಹೆರೀಳುತ್ತ 
ರಾಜನನುನು ಎಬಿ್ಬಸಿದರು. “ರಾಜರೆರೀ, ಏಳಿ... ಕಳಳುರು ಬರುತಾ್ತರೆ ಈಗ.” ಅಷು್ಟ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ 
ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಟಿ್ಟದಳು. ರಾಜನು ಕೆರೀಳಿದನು, ‘‘ಅಯ್ಯರೀ! ನಿರೀನು ಯಾರು? 
ಏಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುವೆ?’’ ‘‘ನಾನು ಊರ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗುವವಳು. ವ್ಯವಹಾರಕೆಕಿ ಹೆೋರಟವಳು. 
ನನನುನುನು ತಡೆಯಬೆರೀಡ. ನಾನು ಊರ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗುವವಳು’’ ಅನುನುತ್ತ ಜೆೋರೀರು 
ಮಾಡಿದಳು. ಮುದುಕ್ಗೋ, ರಾಜನಿಗೋ ಜಗಳ ಬಿದು್ದ, ‘‘ಇದು ಯಾರಿಗೋ ಬೆರೀಡ” ಎಂದು 
ಹೆರೀಳಿ ಆ ಎತಿ್ತನ ಬೆನನು ಮೆರೀಲ್ದ್ದ ಗೆೋರೀಣಿ ಚಿರೀಲವನುನು ಏಕ್ದಂ ತೆಗೆದು, ಬೆಂಕ್ ಉರಿಯುತಾ್ತ 
ಇತು್ತ. ಆ ದೆರೀಹ ಸುಟ್ಟ ಜಾಗಕೆಕಿ ತೆಗೆದು ಹೆೋತು್ತ ಹಾಕ್ದಳು.

ಎಣೆ್ಣ, ಊದಬತಿ್ತ, ಕಪೂ್ಷರ ಮುಂತಾದ ಏನೆರೀನು ವಸು್ತಗಳಿದ್ದವೆಂದು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು 
ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವೆಲಲಿ ಸುಟು್ಟ, ಬೆಂಕ್ ದೆೋಡಡುದಾಗಿ ಬೋದಿಯಾಯಿತು. ಊರಲೆಲಿಲಲಿ 
ಪರಿಮಳ ಹರಡಿಹೆೋರೀಯಿತು.

ಆಗ ರಾಜನೆರೀ ಅಂದನು, “ಅಯ್ಯರೀ! ಎಷು್ಟ ಲಕ್ಷ ರೋಪಾಯಿಗಳ ಸಾಮಾನುಗಳು 
ಇದ್ದವಪಾಪಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಹರೀಗೆ ಮಾಡಿ ಪಾಪ ಇವಳಿಗೆ ಜೆೋರೀರು ಮಾಡಿ, ಇವಳು ಅವನೆನುಲಲಿ 
ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ಹೆೋತು್ತ ಹಾಕ್ದಳಲಲಿ” ಅಂತ ಬಹಳ ಪಶಾಚಾತಾ್ತಪ ಮಾಡಿದನು. ಅಷು್ಟ ಮಾಡಿ, 
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ಆ ಮುದುಕ್ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದಳು. ಅಂಥಾ ರಾತಿ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು ದಾರಿ ನಡೆಯುತಾ್ತ 
ಇದ್ದಳು. ಅಷು್ಟ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ರಾಜನ ಹುಡುಗನು ರಾಣಿಯ ವೆರೀಷ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು ಮತೆ್ತ ಎರಡು 
ಜನರನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಮಾತಾಡುತಾ್ತ ಬರುತಿ್ತದ್ದನು.

“ಓಹೆೋರೀ... ಈಗ ಕಳಳುರು ಬಂದರು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಪರೀಲ್ರೀಸರು ರಾಜನನುನು 
ಎಬಿ್ಬಸಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಅಷು್ಟ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ಇವರು ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಟಿ್ಟದರು ಅಲ್ಲಿ. “ಅಯ್ಯರೀ... ನಿರೀನು 
ಏತಕೆಕಿ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ?” ಅಂತ ರಾಜನು ಕೆರೀಳಿದನು. ಆಗ “ಅಯ್ಯರೀ! ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಾಯಿತು. 
ಪರೀಲ್ರೀಸರನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ತಮ್ಮನುನು ನೆೋರೀಡಬೆರೀಕೆಂದು ನಾನು ಓಡಿ ಬಂದು 
ಬಿಟಿ್ಟದೆ್ದರೀನೆ” ಅಂದಳು(ನು).

“ಕಳಳುರು ಬರುವ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ನಿರೀನು ಬಂದು ಮುಟಿ್ಟದೆ. ಅಯ್ಯರೀ, ಈಗಿಂದಿರೀಗ ಹೆೋರಡಿ. 
ಈಗ ಹಾಲ್ ಕಳಳುರು ಬರುತಾ್ತರೆ.” ಆಗ ರಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಹೆರೀಳಿದಳು(ನು), “ಅಯ್ಯರೀ, ಹೆಣ 
ಸುಡುವುದೆಂದರೆ ಹರೀಗೆಯರೀ? ನಾನು ಇನೋನು ನೆೋರೀಡಿದಿ್ದರಲ್ಲಲಿ. ಇದು ಎಂಥ ಪರಿಮಳ; ಈ 
ನಮೋನೆಯಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡುತಿ್ತದೆ” ಅಂತ ಬಗಿಗೆ ಬಗಿಗೆ ನೆೋರೀಡಿದನು. ಕೆೋರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ 
ಪವನ ಸರವನುನು ಹರಿದು ಹಾಕ್ದನು. “ಅಯ್ಯರೀ, ಪವನ ಸರ ಕೆೋರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದದು್ದ ಇಲ್ಲಿ 
ಹರಿದು ಬಿತು್ತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಗಿಗೆ ನೆೋರೀಡುತಿ್ತದೆ್ದನು” ಎಂದು ಗದ್ದಲ (ಗೌಜ) ಕೆೋಟು್ಟಬಿಟ್ಟನು.

ಆಗ, “ಆ ಸರ ಹಾಕ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋದಿ ಕೋಡಿಸಿ ನನನು ಹೆಂಡತಿಯ ಹತಿ್ತರ ಕೆೋಡಿ. 
ನಾಳ  ೆಅವಳು ಎಲಾಲಿ ಪವನಗಳನುನು ಹೆಕ್ಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಆಗುತ್ತದೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. 
ರಾಜ ನಿರೀರನುನು ಹಾಕ್ ಬೆಂಕ್ಯನುನು ಆರಿಸಿ(ನಂದಿಸಿ)ದನು. ಅವರು ಬೋದಿಯ ಪಟ್ಟಣ 
ಕಟಿ್ಟ ಕೆೋಟ್ಟರು. ರಾಜನೋ, ಅವನ ಪರೀಲ್ರೀಸರೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದರು. ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯ 
ವೆರೀಷ ಹಾಕ್ದ ಬಹಾದೋ್ದರ್  ಸಿಂಗನೋ, ಅವನ ಸಂಗಡ ಬಂದ ಪರೀಲ್ರೀಸರೋ ಅರಮನೆಗೆ 
ಬಂದರು. ಅವನು ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆೋರಬಿದು್ದ ಮುದುಕ್ಯ 
ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಮುದುಕ್ ಅಷು್ಟ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಹಂದೆಯರೀ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದಳು. ಇಲ್ಲಿ 
ರಾಜನು ಇಡಿರೀ ರಾತಿ್ ಸೆೋಡೆಲಿಗುಡಡು(ಸ್ಮಶಾನ)ದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತನು. ಬೆಳಗಾಯಿತು.

ರಾಜನ ಆಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೆೈಮೆರೀಲ್ಂದ ದಾಗಿರೀನಿಗಳನುನು, 
ಬಟೆ್ಟಗಳನುನು ಎಲಲಿವನೋನು ಕಳಳುರು ಕದು್ದಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದರೆಂದು ಗದ್ದಲವಾಯಿತು. 
“ಹರಹರಾ...” ಅಂದನು. ರಾಜ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿಯ ಹತ್ತರ ಕೆರೀಳಿದನು. ಆಗ ರಾಣಿ, 
“ನಾನು ಸೆೋಡೆಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ’’ ಅಂದಳು. ‘‘ಅಯ್ಯರೀ, ಮೊರೀಸ(ಫರಾಮಶ)ದಿಂದ ಈ 
ನಮೋನೆಯಾಯಿತು” ಅಂತ ರಾಜನೆಂದನು. 

“ಕೆೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಳಳುನನುನು ಬಿಟು್ಟ ಬಿಟ್ಟವನು ನಾನು ಎಂಥವನಪಾಪಾ” ಅಂತ ಅವನಿಗೆ 
ದೆೋಡಡು ವ್ಯಥೆಯಾಯಿತು. ರಾಜನು ಮಂತಿ್ಯ ಹತಿ್ತರ, ‘‘ಇನುನು ಯಾರಪಾಪಾ ಕಳಳುನನುನು 
ಹಡಿವವನು? ದೆೋಡಡು ಕಷ್ಟ ಬಂತು” ಅಂದನು. ಮಂತಿ್, “ಹೆಣ ಸುಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೋರು 
ದಿನಗಳ ಶಾಸತ್ರವುಂಟು. ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಹಾಕುವದು ಎಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಿರೀನು ಹೆದರುವ 
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ಕಾರಣವಿಲಲಿ. ಈವತೆ್ತರೀ ನಾನು ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿಯುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಧೆೈಯ್ಷ 
ಕೆೋಟ್ಟನು.

ಮುದುಕ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಾದೋ್ದರ್  ಸಿಂಗನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಂಕನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು, 
“ಅಜಜಿರೀ, ನಿರೀನು ಈ ಟ್ಂಕನುನು ಹೆೋತು್ತಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು. ಪಿಂಡ ತೆೋಳೆಯುವ ಶಾಸತ್ರವನುನು ನಾವು 
ಹೆೋಳೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಯು್ತ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. ಟ್ಂಕನುನು ಮುದುಕ್ಯ ತಲೆಯ 
ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರಿಸಿದನು. ಹೆೋತು್ತ ಮುಳುಗಲು ಒಂದು ತಾಸು ಹೆೋತು್ತ ಇರುವಾಗ ಅವರು 
ಹೆೋಳೆಗೆ ಹೆೋರಟರು. ಹೆೋಳೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿರೀ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಸುರು ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು 
ಬಾಳೆಕುಂಟೆ(ಬಾಳ  ೆದಿಮಿ್ಮ) ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿದ್ದರು.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಪಾಪಾಯಿತು. “ಅಜಜಿರೀ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತ ಇರು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಬಾಳೆಯ 
ದಿಮಿ್ಮಗೆ ಎರಡು ಜುಂಜಗಳನುನು ಚುಚಿಚಾದನು. ದೆೋಡಡು ಗುಂಡಿ(ಆಳವಾದ ಸ್ಥಳ)ಯಿತ್ತಂತೆ 
ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಜುಂಜ(ದೆೋಂದೆ)ಗಳನುನು (ದಿರೀಪದಂತೆ) ಹಚಿಚಾ, ಆ ದಿಮಿ್ಮಯನುನು ಅಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟನು.

ಪಿಂಡವನುನು ನಿರೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಶಾಸತ್ರ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಗಿತು್ತ. ಮುದುಕ್ಗೆ ಇಷು್ಟ ಅನನು 
ಹಾಕ್ದನು. ಉಳಿದ ಅನನುವನುನು ಪೂರಾ ಇವನು ಬಡಿಸಿಕೆೋಂಡನು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೋ, 
ಮಗನಿಗೋ ನಾ್ಯಯ ಬಿತು್ತ. ‘‘ಅಯ್ಯರೀ ಮಗನೆರೀ... ಇಂಥಾ ದೆೋಡಡು ಟ್ಂಕನುನು ನಾನು 
ಹೆೋತು್ತಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು. ನನಗೆ ಇಷು್ಟ ಸ್ವಲಪಾ ಅನನು ಹಾಕ್ದೆ. ಇಷು್ಟ ಅನನು ತಿಂದು, ನಾನು 
ದೆೋಡಡು ಹೆೋರೆಯನುನು ಹೆರೀಗೆ ಹೆೋರಲ್?” ಅಂತ ನಾ್ಯಯವೆರೀ ನಾ್ಯಯವಾಯಿತು ತಾಯಿಗೋ, 
ಮಗನಿಗೋ.

ಅಷು್ಟ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ಮಂತಿ್ ಕಳಳುರನುನು ಹಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಹುಡುಕುತಾ್ತ ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದನು. “ಇಲ್ಲಿ 
ಯಾರೆೋರೀ ಮಾತಾಡುತಾ್ತರೆ. ಅವರೆರೀ ಕಳಳುರಾಗಿರಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಅವರು ಮಾತಾಡುವ 
ಜಾಗಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಟಿ್ಟದನು.

ಇವನನುನು ನೆೋರೀಡುತ್ತಲೆರೀ ಮುದುಕ್ ಮತಿ್ತಷು್ಟ ಅಳಲ್ಕೆಕಿ ಸುರು ಮಾಡಿದಳು. ‘‘ಅಯ್ಯರೀ, 
ನೆೋರೀಡಿರಿ... ನನಗೆ ಇಷು್ಟ ಅನನು ಬಡಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಪೂರಾ ಅನನು ಅವನೆರೀ ಬಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿದಾ್ದನೆ. 
ಇಂತಾ ದೆೋಡಡು ಟ್ಂಕನುನು ನನನು ತಲೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರಿಸುತಾ್ತನೆ. ಈ ಅನನು ಊಟ ಮಾಡಿ 
ನಾನು ಇನುನು ಹೆರೀಗೆ ಹೆೋರೆಯನುನು ಹೆೋರಲ್?” ಅಂತ ಅಳುತಿ್ತದ್ದಳು.

ಆಗ ಆ ಮಂತಿ್ ಅಂದನು, “ಇವರು ಕಳಳುರಲಲಿ. ಎಲೆೋಲಿರೀ ಊರ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗುವ ಮಂದಿ” 
ಅಂದುಕೆೋಂಡು, “ಎಲೆೋರೀ ಹುಡುಗಾ, ಈ ಮುದುಕ್ಗೆ ಮತಿ್ತಷು್ಟ ಅನನು ಬಡಿಸೆೋರೀ. ನಿರೀನೆರೀ 
ಪೂರಾ ಅನನು ಬಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿದಿ್ದರೀ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಜೆೋರೀರು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಮಂತಿ್ಗೋ, 
ಅವನಿಗೋ ನಾ್ಯಯ ಬಿತು್ತ. ನಾ್ಯಯ ಬಿರೀಳುತ್ತಲೆರೀ, “ದೆೋಡಡು ಗದ್ದಲ(ಗೌಜ) ಮಾಡಬೆರೀಡಿ 
ಮಹಾರಾಯರೆರೀ... ನಾನು ಕಳಳುರನುನು ಹಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದಿದೆ್ದರೀನೆ” ಅಂದನು ಮಂತಿ್.
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ಈಗ, “ಧತೆ್ತ, ಈ ಅನನು ಯಾರಿಗೋ ಬೆರೀಡ” ಅಂದವನೆರೀ ಆ ಮುದುಕ್ಯ ಬಾಳೆಯನೋನು 
ತನನು ಬಾಳೆಯನೋನು ಎರಡನೋನು ಎತಿ್ತಕೆೋಂಡು, ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟನು. 
“ಈಗಲಾದರೋ ಸರಿಯಾಯಿತೆೋರೀ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿ, ‘‘ದೆೋಡಡು ಗದ್ದಲ ಮಾಡಬೆರೀಡಿ. ಕಳಳುರು 
ಬರುವ ಹೆೋತಾ್ತಯಿತು” ಅಂತ ಮಂತಿ್ ಹೆರೀಳಿದನು.

“ಅದೆೋರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಳು ಬರುತಾ್ತ ಇದಾ್ದನೆ. ಜುಂಜ ಹಡಿದುಕೆೋಂಡಿದಾ್ದನೆ” ಅಂತ 
ತೆೋರೀರಿಸಿಕೆೋಟ್ಟನು. “ಹಾಗಾದರೆ, ಹಾ್ಯಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಕೆರೀಳುತ್ತಲೆರೀ, 
“ನಡೆಯಿರಿ, ನಾನು ತೆೋರೀರಿಸುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಗುಂಡಿಯ ಬದಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ನಿಂತು 
ಮಂತಿ್ಯ ಹತಿ್ತರ ಹೆರೀಳಿದನು. “ಕಳಳುನನುನು ಹರೀಗೆ ಹಡಿಯುವದಲಲಿ. ಅಂಗಿ ಕಳಚಿ, 
ಎಲಾಲಿ ಬಟೆ್ಟಗಳನೋನು ಕಳಚಿಟು್ಟ ಬಿರೀಸಾಡಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿಯಬೆರೀಕು. 
ಮಾತಾಡಬೆರೀಡಿ” ಅಂದನು. ಮಂತಿ್ ಎಲಾಲಿ ಬಟೆ್ಟಯನುನು ಕಳಚಿಟು್ಟ ಹೆೋಳೆಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಿದು್ದ, ಆ ದಿರೀಪ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈಸಾಡುತ್ತ ಹೆೋರೀದನು.

ಬಹಾದೋ್ದರ್  ಸಿಂಗನು ಕಳಚಿ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ವಸತ್ರಗಳನೆನುಲಲಿ ಹೆಕ್ಕಿಕೆೋಂಡು ಹಂದೆಯರೀ ಓಡಿ 
ಬಂದನು. ಮಂತಿ್ ಹೆೋಳೆಗುಂಡಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡಿದಾಗ, ಬಾಳ  ೆಕುಂಟೆಗೆ ಜುಂಜ ಹಚಿಚಾದು್ದ 
ಕಂಡಿತು... ಕಳಳುರಿರಲ್ಲಲಿ. ಪುನಃ ದಡಕೆಕಿ ಬಂದು ನೆೋರೀಡುವ ತನಕ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಚಿ ಇಟಿ್ಟದ್ದ 
ಬಟೆ್ಟಯರೀ ಇರಲ್ಲಲಿ. ‘ಅಯ್ಯರೀ’ ಅಂದನು. ‘ಇವನೆರೀ ಕಳಳುನಾಗಿದ್ದನು. ನನನು ವಸತ್ರಗಳನುನು ಸಹ 
ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದನಲಲಿ’ ಅಂತ ಪಶಾಚಾತಾ್ತಪ ಮಾಡುತಾ್ತ, ಇಡಿರೀ ರಾತಿ್ ಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ 
(ದುಂಡಗೆ) ತಿರುಗಿ, ಕತ್ತಲೆಯಿರುವಾಗಲೆರೀ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು.

ಮರುದಿವಸ ಮಂತಿ್ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಬಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಕಳಳುನು ಸಿಗಲ್ಲಲಿ... ಈ 
ನಮೋನೆಯಾಯಿತು. ಇನುನು ಹೆರೀಗಪಪಾ ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿಯುವದು?’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. 
ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಲು ಪ್ಧಾನಿ ತಯಾರಾದನು. “ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜರೆರೀ, 
ನಿರೀವು ಹೆದರುವದು ಬೆರೀಡ. ಇವತು್ತ ರಾತಿ್ ಕಳಳುನನುನು ನಾನು ಹಡಿದುಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಅಂತ 
ರಾಜನಿಗೆ ಧೆೈಯ್ಷ ಕೆೋಟ್ಟನು.

‘‘ನನಗೆ ಬೆರೀಕುಬೆರೀಕಾಗಿರುವ ಸಂಗ್ಹವನೆನುಲಾಲಿ ನಿರೀವು ಕೆೋಡಬೆರೀಕು’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ 
ಪ್ಧಾನಿ ಹೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಇಂದು ಹಗಲ್ನಲ್ಲಿಯರೀ ಫಲಾ್ಷಂಗಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಇಡಸಲು (ಕೆೋರೀಳ) 
ತಯಾರ ಮಾಡಬೆರೀಕು. ಸುಲಭ ಉಪಾಯದಿಂದ ಇಂದು ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ’’ 
ಅವನ ಹೆರೀಳಿಕೆಯಿತು್ತ.

ರಾಜನಿಗೆ ಜನರ ಕೆೋರತೆಯರೀನಿರಲ್ಲಲಿ. ಎಲಾಲಿ ಸಂಗ್ಹ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. 
ಸಂಜೆಯಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಕಪಾಪಾಗುವ ವೆರೀಳೆಗೆ ಬಹಾದೋ್ದರ್  ಸಿಂಗನು ಪೆರೀಟೆಗೆ ಬಂದು, 
ಅಕಕಿನಿಗೆ ಇನೋನುರು ರೋಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಚಲೆೋರೀ ಸಿರೀರೆ, ಒಂದು ರವಿಕೆ, ಮೊಮ್ಮಕಕಿಳಿಗೆ 
ಬೆರೀಕಾದಂಥ ನಮೋನೆಯ ಅಂಗಿ ವಸತ್ರಗಳನುನು, ಭಾವನಿಗೋ ವಸತ್ರ ಬಟೆ್ಟ ಎಲಾಲಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು- 
ಮಕಕಿಳಿಗೆ ತಿನನುಲ್ಕೆಕಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಮಿಠಾಯಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಪ್ಧಾನಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು.
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“ಓ ಭಾವಾ...” ಅಂತ ಕರೆದನು. ಕರೆಯುತ್ತಲೆರೀ ಪ್ಧಾನಿ ಹೆೋರಗೆ ಬಂದು ನೆೋರೀಡಿದನು. 
“ಓಹೆೋರೀ, ನನನು ಹೆಂಡತಿಯ ತಮ್ಮ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಬಹಳ ಪಿ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನನುನು ಒಳಗೆ 
ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದನು. ಊಟ, ಆಸಿ್(ಪಾನಿರೀಯ) ಎಲಾಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು. 
ಮಕಕಿಳಿಗೆಲಾಲಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಮಿಠಾಯಿ ಕೆೋಟ್ಟನು. ವಸತ್ರ, ಬಟೆ್ಟ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿದ್ದನೆನುಲಾಲಿ 
ಅಕಕಿನಿಗೋ-ಭಾವನಿಗೋ, ಎಲಾಲಿ ಮಕಕಿಳಿಗೋ ಕೆೋಟ್ಟನು. ಪ್ಧಾನಿಯ ಭಾವ ನೆಂಟ ಎಲ್ಲಿಗೆೋರೀ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಬಹಳ ವಷ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಭಾವನಲಲಿವೆಂದು ಪರಿರೀಕೆ ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಸಾಧ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ.

“ಭಾವಾ, ಇಂದು ರಾತಿ್ ನಾನು ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿಯುತೆ್ತರೀನೆ ಎಂದು ರಾಜರಿಗೆ ವಚನ 
ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದರೀನೆ. ನಿರೀನು ಇಲ್ಲಿಯರೀ ಉಳಿ. ನಾನು ಈಗ ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ” 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. “ಅಯ್ಯರೀ ಭಾವಾ... ನಿರೀನು ಒಬ್ಬನೆರೀ ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಾವಿಬ್ಬರೋ ಕೋಡಿಯರೀ ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣ. ನಿನನು ಸಂಗತಿಗೆ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ” 
ಅಂದನು ಬಹಾದೋ್ದರ್  ಸಿಂಗ.

‘ಬೆರೀಡ’ವೆಂದರೋ ಕೆರೀಳದೆ ಅವನೋ ಹೆೋರಟನು. ಒಂದು ಫಲಾ್ಷಂಗಿಗೆೋಂದರಂತೆ 
ಇಡಿಸಲನುನು ಇಟ್ಟದ್ದರು. “ಅಯ್ಯರೀ ಭಾವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳಳುನನುನು ಹೆರೀಗೆ ಹಡಿಯುವದು?” 
ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು. “ಹರೀಗೆ... ಹರೀಗೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ತೆೋರೀರಿಸಲ್ಕೆಕಿ ಸುರು ಮಾಡಿದನು. 
‘‘ಭಾವಾ, ಹೆರೀಗೆ? ನಿರೀನು ಕೆೈಹಾಕ್ ತೆೋರೀರಿಸು ನೆೋರೀಡುವಾ. ಕಳಳು ಹೆರೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸಿಗುತಾ್ತನೆ?’’ ಅಂತ ಬಹಾದೋ್ದರ್  ಸಿಂಗನು ಅಂದನು. “ಹಾಗಾದರೆ ಹರೀಗೆ ಕೆೈಹಾಕ್ದರೆ 
ಸೆೈ, ಭಾವಾ...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಕೆೋರೀಳದಲ್ಲಿ ಕೆೈಹಾಕ್ದನು. ಆಗ ಕೆೋರೀಳ ಬಿತು್ತ. “ಅದು 
ಗಟಿ್ಟಯಾಗುವ ಲೆೈನು ಯಾವದು ಭಾವಾ?” “ಈ ತಿರುಗಣ ಮೊಳೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ 
ಸುತಿ್ತಗೆಯಿಂದ ಹೆೋಡೆದರೆ ಸೆೈ” ಅಂದನು ಪ್ಧಾನಿ. ಸಾವಕಾಶ ತಟಿ್ಟದನು. ಭಾವನ 
ಕೆೈಕೆೋರೀಳ ಗಟಿ್ಟಯಾಯಿತು. ಕೆೋರೀಳ ಗಟಿ್ಟಯಾದ ಕೆೋಡಲೆರೀ, ‘‘ಇದನುನು ಬಿಡಿಸಿ ಹಾಕು’’ 
ಅಂದನು ಪ್ಧಾನಿ.

ಗಾಬರಿಯಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಕೆೋರೀಳ ಮತ್ತಷು್ಟ ಗಟಿ್ಟಯಾಗುವ ಹಾಗೆಯರೀ 
ಮಾಡಿದನು. “ಓಹೆೋರೀ, ಭಾವಾ, ಇದು ಹರೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುವದಲಲಿ. ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ 
ದೆೋಡಡು ಕತಿ್ತ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಾ...” ಆಗ, ಬಹಾದೋ್ದರ್  ಸಿಂಗನು ಓಡಿದನು. “ಅಕಾಕಿ, ಅಕಾಕಿ... 
ಭಾವ ದೆೋಡಡು ಟ್ಂಕನುನು ಹೆೋರಗೆ ತಂದು ನನಗೆ ಕೆೋಡಬೆರೀಕಂತ ಹೆರೀಳಿದಾ್ದನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳಳುರು 
ಬರಬಹುದು. ತಾನೆರೀ ಇಟು್ಟಕೆೋಳುಳುತೆ್ತರೀನೆ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಾ್ದನೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು.

“ಎಷಾ್ಟದರೋ ಚಿನನು-ಹಣ ಇರುವ ಟ್ಂಕನುನು ಹೆೋರಗೆ ಹಾಕಲ್ಕೆಕಿ ಬುದಿ್ಧ  
ಬರುತ್ತದೆಯರೀನಿ್ರೀ? ನಾನು ಕೆೋಡುವದಿಲಲಿ” ಅಂದಳು. ಆಗ ದೆೋಡಡು ದನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನನುನು 
ಕರೆದು ಹೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಅಕಕಿ ಕೆೋಡುವದಿಲಲಿವಂತೆ.” ಪ್ಧಾನಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೆರೀ ಕೋಗಿದನು. ‘‘ಬೆರೀಗ 
ತಂದುಕೆೋಡೆ... ಬೆರೀಗ’’ ಅಂದನು.

ಆಗ, ದೆೋಡಡು ಟ್ಂಕನುನು ಇಬ್ಬರೋ ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರಗೆ ತಂದರು. ಅದನುನು 
ಅವಳು ಅಣ್ಣನ ತಲೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರಿಸಿದಳು. ಟ್ಂಕನುನು ಹೆೋತು್ತ ಓಡಿ ಪರಾರಿಯಾದನು. 
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ಪ್ಧಾನಿ ಅಲೆಲಿರೀ ಸಿಕಕಿಬಿದ್ದನು. ಬೆಳಗಾಯಿತು. ರಾಜನ ಪರೀಲ್ರೀಸರು ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡಿದರು. 
ಪ್ಧಾನಿಯರೀ ಕೆೋರೀಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕಕಿಬಿದಿ್ದದ್ದನು. ‘‘ಪ್ಧಾನಿಯ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕತಿ್ತ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಬರಲು ಹೆೋರೀದವನು ಅವನ ಮನೆಯ ಟ್ಂಕನುನು ಹಾರಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದನೆ’’ ಎಂದು 
ದೆೋಡಡು ಗುಲುಲಿ ಬಿತು್ತ.

“ಇನುನು ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು” ಅಂತ ರಾಜನಂತೋ ಬಹಳ ಕಂಗಾಲಾದನು. 

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮಗಳು ರತಾನುವತಿ ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು 
ಹೆರೀಳಿದಳು. ‘‘ಅಪಾಪಾ, ನಿರೀವೆಲಾಲಿ ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿದಿರಿ. ಇವತು್ತ ನಾನು ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿದು  
ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ. ರಾತಿ್ ಫಲಾ್ಷಂಗಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ದಿರೀಪವನುನು ಹಚಿಚಾ ತಯಾರು ಮಾಡಬೆರೀಕು’’ 
ಅಂದಳು.

ಅದರಂತೆ ಹಗಲ್ಗೆ ಎಲಾಲಿ ಸಂಗ್ಹ ಮಾಡಿದರು. ಕಳಳುನು ಎಲಾಲಿ ಸುದಿ್ದಯನೋನು 
ಕೆರೀಳುತಿ್ತದ್ದನು. “ಸಂಜೆ ಮೋರು ಸಂಜೆ (ಮೋರು ಕಪುಪಾ) ಆಗುವ ಸಮಯಕೆಕಿ ಯಾರೋ 
ಪೆರೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟು್ಟಕೆೋಳಳುಬಾರದು” ಎಂದು ರತಾನುವತಿಯ ಹೆರೀಳಿಕೆಯಾಯಿತು.

ಒಬ್ಬ ಶೆಟಿ್ಟಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಟಿ್ಟ ಬಾಗಿಲನುನು ಬಂದ ಮಾಡಿ, ಒಳಗೆ ದಿರೀಪವನುನು 
ಹಾಗೆಯರೀ ಹಚಿಚಾ ಇಟಿ್ಟದ್ದನು. ಬಹಾದೋ್ದರ್  ಸಿಂಗ್ ವಿರೀಳ್ಯ(ಕವಳ)ಕೆಕಿ ಎಲೆ-ಅಡಿಕೆ ತಕೆೋಕಿಳುಳುವ 
ಉದೆ್ದರೀಶದಿಂದ ಹೆೋರೀಗಿ ಶೆಟಿ್ಟಯ ಹತಿ್ತರ ಕೆರೀಳಿದನು, “ಒಂದು ರೋಪಾಯಿಯ ವಿರೀಳ್ಯದ 
ಸಾಮಾನು ಕೆೋಡಿ” ಅಂದನು.

ಶೆಟಿ್ಟ, ‘‘ಅಂಗಡಿ ಬಂದ ಮಾಡಿದಾ್ದಯಿತು. ಇನುನು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವುದಿಲಲಿ. ರಾಜರ 
ಆಜ್ೆಯಾಗಿದೆ’’ ಅಂದನು. “ನನಗೆ ಅವಶ್ಯ ಬೆರೀಕಾಗಿದೆ. ಕೆೋಡಬೆರೀಕು” ಅಂದನು. ಆಗ, 
‘‘ಒಂದು ರೋಪಾಯಿ ಕವಳದ ಸಾಮಾನು ಕೆೋಡಿ’’ ಅಂದನು. ಆಗ, ‘‘ಒಂದು ರೋಪಾಯಿ 
ಕವಳದ ಸಾಮಾನು ಕ್ಡಕ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆೈ ಹೆೋರಗೆ ಹಾಕ್ ಕೆೋಡು’’ ಅಂದನು. ಕ್ಡಕ್ಯಲ್ಲಿ 
ಕೆೈಹಾಕ್ ಶೆಟಿ್ಟ ಕೆೋಡುತ್ತಲೆರೀ ಅಂಗಡಿ ಶೆಟಿ್ಟಯ ಕೆೈಹಡಿದುಬಿಟ್ಟನು. ಕೆೈಹಡಿದು ಕೆೈಯ 
ಸಂದನೆನು ಕಡಿದು ಬಿಟ್ಟನು.

ಆಗ, ಗೌಜ ಮಾಡಬೆರೀಕೆಂದರೆ, ‘ಪೆರೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಲ್ಕ್ಕಿಲಲಿ; 
ತಿರುಗಾಡಲ್ಕ್ಕಿಲಲಿ’ ಎಂದು ರತಾನುವತಿಯ ಅಜ್ೆಯಾಗಿದೆ. ಬಹಾದೋ್ದರ್  ಸಿಂಗನು ಆ 
ಕೆೈಯನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡನು ರಾತಿ್ಯಾಯಿತು. ಆಗ, ರತಾನುವತಿ ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ 
ಹೆೋರಬಿದ್ದಳು. ಪೆರೀಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲ್ಕೆಕಿ ಸುರು ಮಾಡಿದಳು. ತಿರುಗಿ, ತಿರುಗಿ, ತಿರುಗಿ 
ಸೆೋರೀತಳು. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಕೋಡ್ಲ್ಲಲಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳಳುನು 
ಅವನು ಅವನಾಗಿಯರೀ ಕಾಣಿಸಿಕೆೋಂಡನು.

ಏನೆರೀನೆೋರೀ ಪ್ಯತನು ಮಾಡಿ ಅವನ ಬೆನುನು ಹತಿ್ತ, ಅವನನುನು ಹಡಿದಳು. “ತನನು ಇಚೆ್ಯ 
ಪ್ಕಾರ ಇರುವ ಗಂಡನೆ ಸಿಕಕಿನು, ಇಂಥ ರಾತಿ್ಯ ಸಮಯಕೆಕಿ ಇವನನುನು ಬಿಡಲ್ಕಕಿಲಲಿ” 
ಅಂತ ಕೆೈರಟೆ್ಟ ಹಡಿದು ಅಂತು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದಳು. 
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ತನನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ಮೆತಿ್ತನ ಮೆರೀಲೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದಳು. 
ಎರಡೋ ಜನರು ಸುಮಾರು ಹೆೋತು್ತ ಮಾತುಕತೆಯಾಡುತಾ್ತ ಕೋತರು. ರಾಜನ ಮಗಳು 
ತಿರುಗಿ... ತಿರುಗಿ... ತಿರುಗಿ... ಸೆೋರೀತುಹೆೋರೀಗಿದ್ದಳು. ಯಾವಾಗಲೋ ರಾಜನ ಮಗಳು 
ಹರೀಗೆ ತಿರುಗಿದವಳಲಲಿ. ಅವಳಿಗೆ ನಿದೆ್ ಬಂದು ಹೆೋರೀಯಿತು. ಇವನು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದಲೆರೀ 
ಹಗುರವಾಗಿ ಹಡಿದಿದ್ದ ತನನು ಕೆೈಯನುನು ಜಾರಿಸಿಕೆೋಂಡನು. ಕಡಿದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ 
ಕೆೈಯಿತ್ತಲಾಲಿ? ಅದನುನು ಹುಡುಗಿಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಟ್ಟನು. 

ಅವನು ಹಗೋರವಾಗಿ ಎದು್ದ ಓಡಿ ಪರಾರಿಯಾದನು. ಹುಡುಗಿ ಎಚಚಾರವಾಗಿ ಎದು್ದ 
ನೆೋರೀಡಿದಳು. ‘ಅಯ್ಯರೀ, ನಾನು ಎಂಥ ಪಾಪಿಷಠಾಳಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದೆನಪಾಪಾ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಬಹಳ 
ದುಃಖ ಮಾಡಿದಳು. ‘ನಾನು ಹಡಿದಿದ್ದ ಕೆೈ ನನನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೆರೀಕಾದರೆ ತನನು ಕೆೈಯನೆನುರೀ 
ತಾನು ಕಡಿದುಕೆೋಂಡು ಕಳಳು ಓಡಿಹೆೋರೀದನಲಾಲಿ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ದುಃಖ ಮಾಡಿದಳು. 

ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಲೆರೀ ಬಂದು ತನನು ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಹೆರೀಳಿದಳು, 
‘‘ಅಯ್ಯರೀ ಅಪಾಪಾ... ನಾನು ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ತಂದಿದೆ್ದ. ಅವನ ಕೆೈಹಡಿದು ಕೋತ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಪಾ ನಿದೆ್ ಬಂತು. ನನಗೆ ನಿದೆ್ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನನು ಕೆೈಯನೆನುರೀ 
ತಾನು ಕಡಿದುಕೆೋಂಡು ಕಳಳುನು ಓಡಿಹೆೋರೀದನಲಾಲಿ.”

ರಾಜನು ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಹತ್ತರ, “ಇವತು್ತ ಯಾವನು ಪೆರೀಟೆಯಲ್ಲಿ ತನನು ಕೆೈಯರೀ 
ಇಲಲಿವೆಂದು ಹೆರೀಳಿ ಅಳುತಾ್ತನೆೋರೀ ಅವನೆರೀ ಕಳಳು ಅಂತ ತರಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಆಜ್ೆ ಕೆೋಟ್ಟನು. 
ಪೆರೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಶೆಟಿ್ಟ, “ತನನು ಕೆೈ ಕಡಿದುಹೆೋರೀಗಿದೆ” ಅಂತ ಅಳುತಿ್ತದ್ದನು. “ಮೋರು 
ಕಪಿಪಾಗೆರೀ ಒಬ್ಬ ಎಲೆ, ಅಡಕೆ, ವಿರೀಳ್ಯದ ಸಾಮಾನಿಗೆಂದು ಬಂದಿದ್ದ. ‘ಒಂದು ರೋಪಾಯಿ 
ವಿರೀಳ್ಯ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು’ ಅಂದನು. ‘ಈಗ ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ ಬರುವುದಿಲಲಿ. ರಾಜರ ಅಜ್ೆಯಾಗಿದೆ’ 
ಅಂದಾಗ, ‘ಬಹಳ ಅಜ್ಷಂಟಿದೆ. ಈ ಕ್ಡಕ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಡಿರಿ ಮಹಾರಾಯರೆರೀ’ ಅಂತ 
ಹೆರೀಳಿದನು. ನಾನು ಕ್ಡಕ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆೈ ಹೆೋರಗೆ ಹಾಕ್ ವಿರೀಳ್ಯಕೆೋಟೆ್ಟ, ಆಗ ಕೆೈಹಡಿದು ಕೆೈ 
ಕಡಿದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿಬಿಟ್ಟ” ಅಂತ ಅಂದನು.

ಆದರೋ ಪರೀಲ್ರೀಸರು, “ಸುಳುಳು ಹೆರೀಳುತಾ್ತನೆ” ಅಂತ ಅವನನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು 
ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದರು. ರಾಜನು ಎಲಾಲಿ ಸಂಗತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ 
ತನಕ ಶೆಟಿ್ಟಗೆ ಇಷು್ಟ ಗುದು್ದ ಹೆೋಡೆದದೆ್ದರೀ ಲಾಭ. “ನಾನು ಕಳಳುನಲಲಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, “ಹರೀಗೆ 
ಹರೀಗಾಯಿತು...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಶೆಟಿ್ಟಯನುನು ಬಿಟ್ಟರು. ‘ಇನುನು ಇವನನುನು ಯಾವ ಪಾಲಿನಿನಿಂದ 
ಹಡಿಯಬೆರೀಕು?’ ಅಂತ ಪೆಲಿರೀನ್ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇದ್ದರು.

ಅವನಾಗಿಯರೀ ಬಂದನು. “ನಾನು ರತಾನುವತಿಯ ಸವಾಲ್ಗೆ ಜವಾಬು ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ 
ಬಂದವನು. ಒಂಬತು್ತ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಜವಾಬು ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದ. ಮೋರು ಸವಾಲುಗಳ 
ಉತ್ತರಗಳು ಬಾಕ್ಯಾಗಿದ್ದವು. ಅದಕಾಕಿಗಿಯರೀ ಓಡಿಹೆೋರೀದೆ. ಅದಕೆಕಿ ತಕಕಿ ಉಪಾಯ 
ಹೋಡಿದೆ” ಅಂದನು.
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ಆಗ ರತಾನುವತಿ ತನನುನುನು “ಮದುವೆಯಾಗು” ಅಂದಳು. ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಏನೆರೀನನೆನುಲಾಲಿ 
ಕಳವು ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿದ್ದನೆೋರೀ ಅದನೆನುಲಾಲಿ ಅವರವರ ಮನೆಗೆ ತಂದು 
ಒಪಿಪಾಸಿದನು. ಆ ಮುದಕ್ಯನೋನು, ರತಾನುವತಿಯನೋನು ತನನು ಸಂಗಡವೆರೀ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು 
ತನನು ತಂದೆಯಾದ ಹೆೈದರ ಸಿಂಗ್ ರಾಜನ ಆಸಾ್ಥನಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದನು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು:   ಯಂಕು ಬಡಕು ಕುಮರಿಮರಾಟ, ಬಂಗಣಿ.

z

ಸಂಧಿಕಾಲ

ವಂದೋರಿನ ರಾಜನಿಗೆೋಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಳು. ಒಬ್ಬ ಜೆೋರೀಯಿಸನು, ‘ಇವಳು  
ಹದಿನೆರೀಳನೆಯ ವಯಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆರೀಳನೆಯ ದಿನ ನಡೆಯುವಾಗ ರಾತಿ್ಯಲ್ಲಿ ತನನುನುನು 
ಲಗನುವಾದವನನುನು ಬಿಟು್ಟ ಬೆರೀರೆಯವನನುನು ಕೋಡಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುವಳು’ ಎಂದು 
ಭವಿಷ್ಯ ಹೆರೀಳಿದ್ದನು. ರಾಜನ ಮಗಳು ದೆೋಡಡುವಳಾದರೋ ಅವಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲು 
ರಾಜಕುಮಾರರು ಯಾರೋ ಒಪಪಾಲ್ಲಲಿ. ಅರಸನು ವರನನುನು ಹುಡುಕ್, ಹುಡುಕ್ ಬೆರೀಸರ 
ಬಂದು, “ಬೆರೀಡುವ ಭಟ್ಟನು ಬಂದು ಕೆರೀಳಿದರೋ ಮಗಳನುನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” 
ಎಂದು ಡಂಗುರ ಸಾರಿಸಿದನು.

ಒಬ್ಬ ಬಡ ಬಾ್ಹ್ಮಣನು ಡಂಗುರವನುನು ಕೆರೀಳಿ, ‘‘ನನನುಂಥ ಬಡವನಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಗಂಧ 
ಹಚಿಚಾಕೆೋಂಡಿರುವ ಯರೀಗ ಹೆರೀಗೆ ತಪಪಾಬಹುದು? ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಾಗಿತು್ತ. ಈಗ, ‘ಅರಸನ 
ಮಗಳನುನು ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೆೋಡು’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿಬಿಡುತೆ್ತರೀನೆ. ‘ಮುಂದಿನದು 
ಮುಂದೆ...’’ ಎಂದು ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಹಾಗೆಯರೀ ಕೆರೀಳಿದನು.

ರಾಜನು, “ನನನು ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ವತ್ಷಮಾನ ಗೆೋತಿ್ತದೋ್ದ ಸಹ ಅವಳನುನು 
ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಕೆಕಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದಿ್ದರೀಯಾ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. 

ಭಟ್ಟನು, “ಹೌದು. ಆದರೆ, ನನನುದೆೋಂದು ಕರಾರು. ಮದುವೆಯಾದ ಮೆರೀಲೆ ನಾನು 
ಅವಳ ಸಂಗಡ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿಯರೀ ಉಳಿಯುವವನು. ಅದಕಾಕಿಗಿ ನನಗೆ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ 
ಮನೆಯನುನು ಕಟಿ್ಟಸಿಕೆೋಡಬೆರೀಕು ಅಮೆರೀಲೆ ಮದುವೆ. ಏಪಾ್ಷಡು ಮಾಡು” ಎಂದನು.

ರಾಜನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟಿ್ಟಸಿ, ಲಗನುದ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದನು. ರಾಜನ ಮಗಳಿಗೆ 
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ಗಂಡನು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗಿತು್ತ. ಬಡ ಭಟ್ಟನನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲ್ಕೆಕಿ ಒಪಿಪಾದಳು. ಮದುವೆ 
ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ನಾಲುಕಿ ದಿನಗಳ ಅನಂತರ ರಾಜನು ದನ-ಕರ, ದವಸ-ಧಾನ್ಯ ಎಲಲಿವನೋನು  
ಅಡವಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರಿಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ರಾಜನು ಕಳಿಸಿದ 
ಆಳುಗಳನೆನುಲಲಿ ಭಟ್ಟನು ಹಂದೆಯರೀ ಕಳಿಸಿದನು. ರಾಜಕುಮಾರಿ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನುನು  
ತಾನೆರೀ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಯಿತು.

ಭಟ್ಟನು ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿದ್ದರೋ ಅವಳ ಮೆೈಯನುನು ಮುಟಿ್ಟರಲ್ಲಲಿ. ಅಡವಿಯ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತಿ್ ಮಲಗಿದಾಗ, ರಾಜಕುಮಾರಿ, “ಇದೆರೀನು? ನಿರೀನು ಮದುವೆಯಾಗಿ 
ಐದು ದಿನವಾದರೋ ನನನು ಮೆೈಮುಟಿ್ಟಲ್ಕೆಕಿ ಬರುವದಿಲಲಿ. ನನನುನುನು ಯಾಕೆ ಮದುವೆಯಾದೆ? 
ನಿರೀನೆರೀನು ಗಂಡಸೆೋರೀ, ನಪುಂಸಕನೆೋರೀ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದಳು.

ಭಟ್ಟನು, “ನಾನು ಗಂಡಸೆರೀನೆೋರೀ ಹೌದು. ಆದರೆ, ‘ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹದಿನೆರೀಳು 
ದಿವಸಕೆಕಿ ಸಂಧಿಕಾಲ. ನನನು ಪಾ್ಣಕೆಕಿ ಕಂಟಕ’ ಎಂದು ಜೆೋರೀಯಿಸರು ಹೆರೀಳಿದಾ್ದರೆ. 
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ಹ್ಮಚಯ್ಷದಿಂದಲೆರೀ ಇರಬೆರೀಕು. ನಿರೀನೋ ಸಹ ನಾನು ಹೆರೀಳಿದ ಹಾಗೆ 
ನಡೆಯಬೆರೀಕು. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ ನನನು ಪಾ್ಣ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, “ದಿನಾಲೋ 
ಮೋರು ಸಂಜೆ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ನಿರೀನು ವಿರೀರಗಾಸೆ ಹಾಕ್, ಹಣೆಗೆ ಪಟೆ್ಟ ಕುಂಕುಮ ಬಳಿದುಕೆೋಂಡು, 
ಎರಡು ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೋಡಿಗಳನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು, ಕೋಗುತ್ತ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೋ 
ಮೋರು ಸಲ ತಿರುಗಬೆರೀಕು. ಇಲಲಿವಾದರೆ ನಿನಗೆ ಬೆರೀಗನೆ ವೆೈಧವ್ಯ ಪಾ್ಪಿ್ತಯಾಗುತ್ತದೆ” 
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು.

ಮರುದಿನ ಭಟ್ಟನು, “ನಾನು ಪೆರೀಟೆಗೆ ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ ರಾತಿ್ ಬರುವದಿಲಲಿ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ 
ಹೆೋರಟನು. ಮೋರು ಸಂಜೆ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಭಟ್ಟನಿಗೆ ಎದುರಾದನು. 
ಭಟ್ಟನು, ‘‘ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರಟಿರಿ?’’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. “ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. 
ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮನೆ ಕಾಣಿಸುವದಿಲಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಲ್?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ಭಟ್ಟನು, “ಇಲ್ಲಿಯರೀ 
ಸಮಿರೀಪ ಒಂದು ಮನೆಯಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿದಾ್ದಳ  ೆ ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಊಟ 
ಮಾಡಿ, ಸ್ವಸ್ಥ ಮಲಗಿದು್ದ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಹೆೋರೀಗು” ಎಂದನು. ಅವನು ಭಟ್ಟನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದನು.

ರಾಜನ ಮಗಳು ಆ ಗಂಡಸನುನು ಒಳ ಳೆುರೀ ಆನಂದದಿಂದ ಸತಕಿರಿಸಿದಳು. ಊಟವಾದ 
ಮೆರೀಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿಕೆೋಟು್ಟ. ‘‘ನಿರೀವು ಮಲಗಿಕೆೋಳಿಳು, ನನನು ಗಂಡನು ಇಂದು 
ಬರುವದಿಲಲಿವೆಂದು ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದನೆ. ನಾನು ಬೆರೀಗ ಕೆಲಸ ತಿರೀರಿಸಿ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು 
ಹೆರೀಳಿ ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಹಣೆಗೆ ಪಟೆ್ಟ ಕುಂಕುಮವನುನು, ಕೆನೆನುಗೆ ಅರಿಸಿನದ ಪುಡಿಯನುನು 
ಸವರಿಕೆೋಂಡು, ಕೋದಲು ಬಿಚಿಚಾ ಹರಡಿಕೆೋಂಡು, ಬೆಂಕ್ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಕೆರೆದು ಎರಡು ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ಸೋಡಿಗಳನುನು ಹೆೋತಿ್ತಸಿಕೆೋಂಡು ‘ಅವ್ ಅವ್...’ ಎಂದು ಕೋಗುತ್ತ ಮನೆಯ 
ಸುತ್ತಲು ತಿರುಗಹತಿ್ತದಳು.
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ಮಲಗಿದ್ದ ಗಂಡಸು ಇವಳ ಆಭಾ್ಷಟವನುನು ಕೆರೀಳಿ ಎಚಚಾತು್ತ ಎದು್ದ ನೆೋರೀಡಿದನು. 
“ಇವಳ ರೆೀನು ಚೌಡಿಯರೀ, ರಾಕ್ಷಸಿಯರೀ?’’ ಎಂದು ಕಂಗಾಲಾದನು. ಅವಳು ಎರಡನೆಯ 
ಸುತು್ತ ತಿರುಗುವಾಗ ಅವಳು ಬಾಗಿಲ್ನ ಆಚೆ ಗಳಿದು ಹೆೋರೀದ ಮೆರೀಲೆ, ಬಾಗಿಲ್ನ 
ಹೆೋರಬಿದು್ದ ಓಡಿಹೆೋರೀದನು.

ಅವಳು ವೆರೀಷವನುನು ತೆೋಳೆದು ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು ಮನೆಯಳಗೆ ಬಂದು ನೆೋರೀಡಿದರೆ, 
ಹಾಸಿಗೆ ಬರಿದು ಆ ಗಂಡಸು ಎಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದನೆಂದು ಆಚಿರೀಚೆ ಹುಡುಕ್ದಳು. “ಗಂಡನ 
ಮಾತನುನು ಕೆರೀಳಿ ಕೆೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅದೃಷ್ಟವನುನು ಕಳೆದುಕೆೋಂಡೆ” ಎಂದು ಪೆರೀಚಾಡಿದಳು.

ರಾತಿ್ ಹೆದರಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಓಡಿಹೆೋರೀದ ಗಂಡಸು ಅಡವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೆವ್ವವು  
ರಾತಿ್ಯಲ್ಲಿ ಎದು್ದ ಕುಣಿಯುತ್ತದೆಂದು ಎಲಲಿ ಕಡೆ ಸುದಿ್ದ ಬಿರೀರಿದನು. ಅದರಿಂದ 
ಹಗಲ್ನಲ್ಲಿಯೋ ಜನರು ಆ ಕಡೆ ಸುಳಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಹೆದರ ಹತಿ್ತದರು.

ಅವಳನುನು ಮದುವೆಯಾದ ಹದಿನೆರೀಳನೆಯ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟನು, “ಇಂದು ನಾನು 
ಪೆರೀಟೆಗೆ ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ ರಾತಿ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವದಿಲಲಿ. ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹುಶಾರಿ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ 
ಅಟ್ಟದ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆೋರೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೆೋಂಡು ಕುಳಿತನು.

ಬೆರೀರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೆೋರಟ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕನೋ, ಅವನ ಮಗನೋ ದಾರಿ ತಪಿಪಾ ಆ 
ಮನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಆಗ ಮೋರು ಸಂಜೆ ಹೆೋತಾ್ತಗಿತು್ತ. ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ 
ಅವರನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೆೋರೀಷವಾಯಿತು. “ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನಿನು” ಎಂದು ಕರೆದಳು. 
ಅವರಿಗೋ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಆಶ್ಯ ಸಿಕಕಿರೆ ಸಾಕಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಮನೆಯಳಗೆ ಬಂದರು.

ಅವರು ಬಂದ ಮೆರೀಲೆ ಅವಳು ಅವರಿಗಾಗಿಯರೀ ಕಜಾಜಿಯದ ಊಟವನುನು ತಯಾರು 
ಮಾಡಿದಳು. ಬಡಿಸುವಾಗ ಮುದುಕನ ಮಗನಿಗೆ ಬಹಳ ಆದರೆೋರೀಪಚಾರ ಮಾಡಿ ವಿಶೆರೀಷ 
ಸಮಾ್ಮನ ಮಾಡಿದಳು. ಈ ಉಪಚಾರದ ಮಾತುಗಳನುನು ಅವಳ ಗಂಡನು ಮೆತಿ್ತನ 
ಮೆರೀಲ್ನಿಂದಲೆರೀ ಆಲ್ಸುತಿ್ತದ್ದನು. ‘‘ಈ ಚಾಳಿಯನುನು ಇಂದೆರೀ ಉಚಾಘಾಟನೆ ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ” 
ಎಂದುಕೆೋಂಡನು.

ಅವಳು ಮುದುಕನಿಗೋ, ಅವನ ಮಗನಿಗೋ ಜಗಲ್ಯ ಮೆರೀಲೆ ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೆೋಟು್ಟ 
ಊಟಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದಳು. ಅವಳು ಮೊದಲ್ನ ಹಾಗೆ ಅವತಾರ ತಾಳಿಕೆೋಂಡು ಕೋಗುತ್ತ 
ತಿರುಗಿದರೆ ಬಂದವರು ಓಡಿಹೆೋರೀಗಬಹುದೆಂದು ಹೆದರಿ ಆ ಉಸಾಬರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ. 

ಭಟ್ಟನು ಇದರ ಅಂದಾಜನುನು ಮೊದಲೆರೀ ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಅದರಿಂದ ಆ ದಿನದ 
ಸಂಧಿಕಾಲವನುನು ತಪಿಪಾಸಲ್ಕೆಕಿ ತನನುದೆರೀ ಅವತಾರ ತಾಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಖವಾಡವನುನು ಸಿದ್ಧ  
ಮಾಡಿಸಿ, ತಂದು ಅದನುನು ಮೆತಿ್ತನ ಟ್ಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರೀಗದಲ್ಲಿಟಿ್ಟದ್ದನು. ಹೆಂಡತಿಯು ಊಟ 
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದಗಲೆರೀ ಅವರನುನು ಓಡಿಸಬೆರೀಕೆಂದು, ಅವನು ಮುಖವಾಡ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು 
ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿದನು. ಮನೆಯ ಹೆೋರಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, ಮುಖವಾಡ 
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ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು ಎರಡು ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದೆೋಂದು ಜುಂಜಯನುನು ಹೆೋತಿ್ತಸಿ 
ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು, ‘ಅವ್...’ ಎಂದು ಕೋಗುತ್ತ, ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಆಭಾ್ಷಟ  
ಮಾಡುತ್ತ, ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲೋ ಓಡಲ್ಕೆಕಿ ಸುರುಮಾಡಿದನು. ಮುದುಕನೋ, ಅವನ 
ಮಗನೋ ಎಂಥ ಪ್ಕಾರವೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ, ‘ಇದು ಭೋತ ಚೆರೀಷೆ್ಟಯರೀ, ರಾಕ್ಷಸರ ಮಾಟದ 
ಮನೆಯರೀ?’ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಓಡಿಹೆೋರೀದರು.

ಭಟ್ಟನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆದರಿ ಊಟ ಬಿಟು್ಟ ಎದ್ದಳು. ಭಟ್ಟನು ವೆರೀಷವನುನು ಕಳಚಿಬಿಟು್ಟ 
ಬಂದು ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಕರೆದನು. ಅವಳು ಗಂಡನ ದನಿ ಕೆರೀಳಿ, ಧೆೈಯ್ಷ ಮಾಡಿ 
ಜಗಲ್ಗೆ ಬಂದಳು. ಅವನು, “ಇಂದು, ನಮಗೆ ಹಡಿದಿದ್ದ ಗ್ಹಚಾರ ಕಳೆದುಹೆೋರೀಯಿತು. 
ನನನುನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡಿದ್ದ ಭೋತವೂ ಕೋಗಿಕೆೋಂಡು ಉಚಾಘಾಟನೆಯಾಗಿ ಹೆೋರೀಯಿತು. 
ಇನುನು ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆಯಿಲಲಿ. ಇಂದು ನಿನನು ಮೆೈಮುಟು್ಟತೆ್ತರೀನೆ. ನಾಳ  ೆ ನಾವು ಊರಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ಆ ರಾತಿ್ ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿರು ಸಂತೆೋರೀಷದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. 
ಮರುದಿನ ಊರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಸಂತೆೋರೀಷದಿಂದ ಸುಖವಾಗಿ ಉಳಿದರು.

n  ಕತೆ ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರರೀಮತಿ ಮಹಾದೆರೀವಿ ಜನಾದಕಾನ ಜೆೈನ್ ಬೆೋರೀಗಾರ ಮತು್ತ   
  ಅವರ ತಂಗಿ  ಮಂಕಾಳಿ ಜೆೈನ ಬೆೋರೀಗಾರ, ಊರು: ಹೆಗಡೆ ಗಾ್ಮ.

z

ಶಾಮಕನ ನಾ್ಯಯತಿರೀಪು್ಷ
(ರಶಯನ್ ಜಾನಪದ ಕತೆ)

ಒಂದಾನೆೋಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಕಕಿಲತನದಿಂದ ಜರೀವಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ-
ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಹರಿಯನಾದ ಡಿಮಿಟಿ್ಯು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನ ಒಬ್ಬಳ ರೆೀ 
ಮಗಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸುಖವನುನು ಅನುಭವಿಸಹತಿ್ತದನು. ಅವನ 
ತಮ್ಮನು ಮೊದಲ್ನಂತೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹೆೋಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಜರೀವನ 
ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ತಮ್ಮನು ಆಗಾಗ ಅಣ್ಣನ ಹತಿ್ತರ ಸಹಾಯ ಕೆರೀಳಲು ಬರುತಿ್ತದ್ದನು.

ಒಂದು ದಿನ ತಮ್ಮ ಫಿಲ್ಪಪಾನ ಕುದುರೆಯು ಸತು್ತಹೆೋರೀಯಿತು. ಅಡವಿಯಿಂದ ಕಟಿ್ಟಗೆ 
ಹೆೋರೆ ತರುವುದಕೆಕಿ ಒಂದು ಕುದುರೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಿಶೆರೀಷವಾಗಿತು್ತ. ಅವನು ಅಣ್ಣನ ಹತಿ್ತರ 
ಬಂದು ತನಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಒಂದು ಕುದುರೆಯನುನು ಉಪಯರೀಗಿಸುವುದಕೆಕಿ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕೆಂದು ಕೆರೀಳಿಕೆೋಂಡನು. 
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ಅಣ್ಣನು, “ನಿನಗೆ ನಾನು ಎಷೆೋ್ಟರೀ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೋ ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಕೆರೀಳಲು 
ಬರುವುದನುನು ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ. ಎಷೆ್ಟಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ಆದರೋ 
ತನನುದೆೋಂದು ಕುದುರೆಯನೆನುರೀನೆೋರೀ ಕೆೋಟ್ಟನು.

‘‘ಮತೆ್ತ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂದು ಕೆರೀಳುತ್ತ ಬರಬೆರೀಡ’’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ  
ಕಳುಹಸಿದನು.

ತಮ್ಮ ಫಿಲ್ಪಪಾನು ಕುದುರೆಯನುನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಹಮದ ಮೆರೀಲೆ ಎಳೆದುಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀಗುವ ಚಕ್ವಿಲಲಿದ ಜಾರು ಬಂಡಿಗೆ ಕಟಿ್ಟದನು. ಅದನುನು ಹತಿ್ತ ಅಡವಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀದನು. ಮರ ಕಡಿದು ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ತುಂಡು ಮಾಡಿ, ಜಾರುಬಂಡಿಯ ಮೆರೀಲೆ 
ಕಟಿ್ಟಗೆಯನುನು ಹೆರೀರಿದನು. ಅದನುನು ಮನೆಗೆ ಹೆೋಡೆದುಕೆೋಂಡು ಮನೆಯ ಗೆರೀಟಿನ ಬಾಗಿಲು 
ತೆರೆದು, ಚಾಬೋಕ್ನಿಂದ ಎರಡು ಏಟು ಕೆೋಟ್ಟನು. ಆದರೆ, ಗೆರೀಟುಗಳ ತಳಭಾಗದ 
ಕಬಿ್ಬಣದ ಹಳಿಯನುನು ತೆಗೆಯುವುದಕೆಕಿ ಆತನು ಮರೆತುಬಿಟಿ್ಟದನು. ಇದರಿಂದ ವೆರೀಗವಾಗಿ 
ಗಾಡಿಯನೆನುಳೆದುಕೆೋಂಡು ನುಗುಗೆತಿ್ತದ್ದ ಕುದುರೆಯ ಬಾಲವು ಆ ಹಳಿಗೆ ಸಿಕುಕಿ ಕತ್ತರಿಸಿ 
ಹೆೋರೀಯಿತು.

ಕುದುರೆಯನುನು ಮರಳಿ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ಅಣ್ಣನು ತನನು ಕುದುರೆಯ ಬಾಲ 
ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೆೋರೀಗಿದು್ದದನುನು ನೆೋರೀಡಿದನು. ತನನು ಕುದುರೆಯ ಬಾಲವನುನು ವ್ಯಥ್ಷವಾಗಿ ತುಂಡು 
ಮಾಡಿದ್ದಕಾಕಿಗಿ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಬಯ್ದನು. ಆ ಕುದುರೆಯನುನು ಆ ಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು 
ಮರಳಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳುಲಾರೆನೆಂದು ತಿಳಿಸಿ, ಆತನು ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನಾದ ಶಾಮಕನ 
ಎದುರಿಗೆ ಫಿರೀಯಾ್ಷದಿಯನುನು ಮಾಡಬೆರೀಕೆಂದು ಪಟ್ಟಣಕೆಕಿ ಹೆೋರಟನು. ತನನು ಅಣ್ಣನು ತನನು 
ವಿರುದ್ಧ ಫಿರೀಯಾ್ಷದಿ ಮಾಡಲು ಹೆೋರಟಿದ್ದರಿಂದ ಇನುನು ತಾನೋ ತಾನಾಗಿಯರೀ ಶಾಮಕ 
ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗದಿದ್ದರೆ, ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನ ಸಮನಸ್ನುನು ತಂದ ಬೆರೀಲ್ರೀಫನ 
ಭತೆ್ಯಯ ಖಚ್ಷನುನು ತೆರಬೆರೀಕಾಗಬಹುದೆಂದು ಹೆದರಿ ಫಿಲ್ಪಪಾನು ತಾನೋ ಪಟ್ಟಣಕೆಕಿ 
ಹೆೋರಟನು. ಕೆಲದಾರಿ ಕ್ಮಿಸಲು ಆಗಲೆರೀ ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿತು.

ಪಟ್ಟಣವು ಇನೋನು ದೋರವಿತು್ತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆರೀರೆ ಬೆರೀರೆಯಾಗಿಯರೀ ಒಂದು 
ಹಳಿಳುಗೆ ಬಂದು ಮುಟಿ್ಟದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಪುರೆೋರೀಹತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾತಿ್ ತಂಗಬೆರೀಕೆಂದು 
ಶ್ರೀಮಂತ ಡಿಮಿಟಿ್ಯು ನಿಶಚಾಯಿಸಿದನು. ಆ ಪುರೆೋರೀಹತನು ಆತನ ಮಿತ್ನಾಗಿದ್ದನು. 
ಬಡ ಫಿಲ್ಪಪಾನೋ ಆ ಪುರೆೋರೀಹತನ ಮನೆಗೆರೀ ಹೆೋರೀದನು. ಪುರೆೋರೀಹತನ ಮನೆಯ ಅಟ್ಟದ 
ಏಣಿಯ ತುದಿಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಳಿತನು. ಅಣ್ಣ ಡಿಮಿಟಿ್ಯು ತನನು ತಮ್ಮನು 
ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ನಷ್ಟವನುನು ಕುರಿತು ಹೆರೀಳಿ, ತಾನು ಹೆೋರಟ ಉದೆ್ದರೀಶವನುನು ತಿಳಿಸಿದನು. 
ನಂತರ ಪುರೆೋರೀಹತನೋ, ಡಿಮಿಟಿ್ಯೋ ಭೆೋರೀಜನ ಮಾಡುವುದಕೆಕಿ ಕುಳಿತರು. 
ಸೆೋಗಸಾದ ಊಟವನುನು ಮನದಣಿ ಭೆೋರೀಜನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರನೋನು ನೆೋರೀಡುತಿ್ತದ್ದ 
ಫಿಲ್ಪಪಾನ ಹಸಿದ ಹೆೋಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಸಿವಿಸಿಯಾಯಿತು. ಭೆೋರೀಜನವನುನು ನೆೋರೀಡುತ್ತ 
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ಇಳಿಯಬೆರೀಕೆಂದು ಬಗಿಗೆದಾಗ, ಏಣಿಯಲ್ಲಿನ ಮೆಟ್ಟಲ ಮೆರೀಲೆ ಕಾಲನಿನುಡುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ 
ಏಣಿಯ ಕೆಳಗೆ ಆಡುತಿ್ತದ್ದ ಶಶುವಿನ ಮೆರೀಲೆ ದೆೋಪಪಾನೆ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟನು. ಬಿದ್ದ ಹೆೋಡೆತಕೆಕಿ 
ಪುರೆೋರೀಹತನ ಚಿಕಕಿ ಮಗು ಸತು್ತಹೆೋರೀಯಿತು.

ಪುರೆೋರೀಹತನು ಎಂಜಲ ಕೆೈಯಲ್ಲಿಯರೀ ಫಿಲ್ಪಪಾನಿಗೆ ಬಡಿದುದಲಲಿದೆ ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನಲ್ಲಿ 
ಫಿಯಾ್ಷದಿ ಕೆೋಟು್ಟ, ತನನು ಮಗುವನುನು ಕೆೋಂದದ್ದಕೆಕಿ ಫಾಶರೀ ಶಕೆಯನುನು ಕೆೋಡಿಸುವೆನೆಂದು 
ಹೆದರಿಸಿ, ಫಿಲ್ಪಪಾನನುನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿದನು ಮತು್ತ ಪರೀಷಾಕು ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು 
ಫಿಯಾ್ಷದಿ ಕೆೋಡಲು ಪಟ್ಟಣಕೆಕಿ ಹೆೋರಟನು.

ಬಡ ಫಿಲ್ಪಪಾನು ದುಃಖದಿಂದ ಭಾರವಾದ ಹೆಜೆಜಿಯಿಡುತ್ತ ಪಟ್ಟಣಕೆಕಿ ಹೆೋರಟನು. 
ಪಟ್ಟಣದ ಹತಿ್ತರ ಒಂದು ಅಗಳವಿತು್ತ. ಅದರ ಮೆರೀಲೆ ಎತ್ತರವಾದ ಸೆರೀತುವೆಯನುನು 
ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಸೆರೀತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ ಅಗಳದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತನನು ರೆೋರೀಗಿ ತಂದೆಯನುನು 
ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಸಾನುನಗೃಹಕೆಕಿ ಕೆೋಂಡೆೋಯು್ಯವದಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗುತಿ್ತದ್ದನು. 
ಸೆರೀತುವೆಯ ಮೆರೀಲೆ ನಡೆದು ಬರುತಿ್ತದ್ದ ಫಿಲ್ಪಪಾನು ತನನು ಅಣ್ಣ ಮತು್ತ ಪುರೆೋರೀಹತರ 
ಫಿಯಾ್ಷದಿಯಿಂದ ತನಗೆ ಉಳಿಗಾಲವಿಲಲಿವೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ತಾನು ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ 
ಮಾಡಿಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕೆಂದು ಸೆರೀತುವೆಯಿಂದ ಅಗಳದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕ್ದನು. ಆದರೆ, ರೆೋರೀಗಿಯಾದ 
ಮುದುಕನ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಅವನು ಬಿದು್ದ, ಮುದುಕನು ಸತು್ತಹೆೋರೀದನು. ಮುದುಕನ ಮಗನು 
ಕುಪಿತನಾಗಿ ಫಿಲ್ಪಪಾನ ರಟೆ್ಟ ಹಡಿದು, ಎಳೆದುಕೆೋಂಡು ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶ ಶಾಮಕನ 
ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದನು. ಈ ಸಂಕಟದಿಂದ ಹೆರೀಗೆ ಪಾರಾಗಬೆರೀಕೆಂದು ಚಿಂತಿಸುತ್ತ ಫಿಲ್ಪಪಾನು 
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಒಂದು ಕಲುಲಿ ಗುಂಡನುನು ಎತಿ್ತ, ತನನು ಕರವಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನುನು ಸುತಿ್ತ, ತನನು 
ಟೆೋಪಿಪಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡನು.

ಶ್ರೀಮಂತ ಡಿಮಿಟಿ್ಯು ಫಿಯಾ್ಷದಿಯನುನು ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶ ಶಾಮಕನ ಮುಂದೆ 
ಸಾದರಪಡಿಸಿ, ತನನು ಕುದುರೆಯ ಬಾಲವನುನು ತುಂಡುಮಾಡಿದ್ದಕೆಕಿ ಪರಿಹಾರವನುನು 
ಕೆೋಡಿಸಬೆರೀಕೆಂದು ಕೆರೀಳಿಕೆೋಂಡನು. 

ಫಿಯಾ್ಷದಿಯ ಹೆರೀಳಿಕೆಯನುನು ಕೆೋನೆವರೆಗೆ ಕೆರೀಳಿಕೆೋಂಡು ಶಾಮಕನು ಬಡ 
ಫಿಲ್ಪಪಾನಿಗೆ, “ನಿನನು ಅಂಬೆೋರೀಣವನುನು ಹೆರೀಳು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ, ಬಡ ಫಿಲ್ಪಪಾನಿಗೆ 
ಏನು ಉತ್ತರ ಕೆೋಡಬೆರೀಕೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ತನನು ಟೆೋಪಿಪಾಗೆಯನುನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿನ 
ಕಲುಲಿ ಗುಂಡನುನು ಕಟಿ್ಟದ ಕರವಸತ್ರವನುನು ಎತಿ್ತ ಹಡಿದು ಬಗಿಗೆ ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನಿಗೆ ನಮಸಾಕಿರ 
ಮಾಡಿದನು. ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನು ತನನು ಪರವಾಗಿ ನಿಣ್ಷಯ ಕೆೋಟ್ಟರೆ ಆರೆೋರೀಪಿಯು ತನಗೆ  
ಪುರಸಾಕಿರ ಕೆೋಡುವೆನೆಂದು ಸೋಚಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದನು. 

ಆತನು ಶ್ರೀಮಂತ ಡಿಮಿಟಿ್ಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು, “ಅವನು ನಿನನು ಕುದುರೆಯ ಬಾಲವನುನು 
ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕುದುರೆಗೆ ಹೆೋಸದಾಗಿ ಬಾಲ ಬೆಳೆಯುವ ತನಕ ನಿರೀನು ಕುದುರೆಯನುನು 
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ನಿನನು ತಮ್ಮನಿಂದ ತಿರುಗಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳುಬೆರೀಡ. ಆದರೆ, ಕುದುರೆಗೆ ಹೆೋಸ ಬಾಲ ಚಿಗುರಿ 
ಮೊದಲ್ನ ಹಾಗೆ ಬಾಲ ಬಂದರೆ ನಿರೀನು ಅದನುನು ಮರಳಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕು.”

ಅನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಫಿಯಾ್ಷದಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪುರೆೋರೀಹತನು 
ತನನು ಚಿಕಕಿ ಮಗುವನುನು ಕೆೋಂದದ್ದರಿಂದ ಈತನನುನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೆರೀಕೆಂದು 
ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡನು. ಆದರೆ, ಬಡ ಫಿಲ್ಪಪಾನು ಮೊದಲ್ನಂತೆಯರೀ 
ತನನು ಟೆೋಪಿಪಾಗೆಯಿಂದ ಕಲುಲಿ ಗುಂಡನುನು ಸುತಿ್ತದ್ದ ಕರವಸತ್ರವನುನು ತೆಗೆದು, ಆ ಗಂಟನುನು 
ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನಿಗೆ ತೆೋರೀರಿಸಿದನು. 

ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನು ಅದನುನು ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಂಡು ಎರಡನೆಯ ಫಿಯಾ್ಷದಿಯಲ್ಲಿ 
ತನಗೆ ಅನುಕೋಲ ನಿಣ್ಷಯ ಕೆೋಟ್ಟರೆ, ಆರೆೋರೀಪಿಯು ಚಿನನು ತುಂಬಿದ ಮತೆೋ್ತಂದು 
ಚಿರೀಲವನುನು ಕೆೋಡುವೆನೆಂದು ಸೋಚಿಸಿದನೆಂದು ಗ್ಹಸಿದನು. ಪುರೆೋರೀಹತನಿಗೆ ತನನು 
ನಿಣ್ಷಯವನುನು ಹೆರೀಳಿದನು-- “ನಿನನು ಮಗನನುನು ಆತನು ಕೆೋಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನು 
ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನನುನು ತಿರುಗಿ ಕೆೋಡುವದಕೆಕಿ ಬಾಧ್ಯನಾಗಿದಾ್ದನೆ. ಆದಕಾಕಿಗಿ 
ನಿರೀನು ನಿನನು ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಅವನ ವಶಕೆಕಿ ಬಿಡಬೆರೀಕು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ 
ಮಗುವನುನು ಪಡೆದುಕೆೋಳುಳುವಷು್ಟ ದಿನ ನಿನನು ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಲ್ಲಿರಲ್. ನಂತರ 
ನಿನನು ಹೆಂಡತಿಯನೋನು, ಅವಳಲ್ಲಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನನೋನು ಅವನು ನಿನಗೆ ಮರಳಿ  
ಒಪಿಪಾಸಬೆರೀಕು.”

ಆಮೆರೀಲೆ ಮೋರನೆಯ ಫಿಯಾ್ಷದಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸೆರೀತುವೆಯ 
ಮೆರೀಲ್ಂದ ಹಾರಿ ತನನು ರೆೋರೀಗಿ ತಂದೆಯನುನು ಕೆೋಂದದ್ದಕಾಕಿಗಿ ಆರೆೋರೀಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ 
ವಿಧಿಸಬೆರೀಕೆಂದು ಪಟ್ಟಣಿಗನು ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನಿಗೆ ಬಿನನುವಿಸಿದನು. ಆಗಲೋ ಬಡ ಫಿಲ್ಪಪಾನು 
ತನನು ಟೆೋಪಿಪಾಗೆಯಿಂದ ಕಲುಲಿ ಗುಂಡನುನು ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಕರವಸತ್ರದ ಗಂಟನುನು ಎತಿ್ತ ತೆೋರೀರಿಸಿದನು. 
ಆರೆೋರೀಪಿಗೆ ಅನುಕೋಲವಾಗಿ ಮೋರನೆಯ ಫಿಯಾ್ಷದಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಣ್ಷಯ 
ಕೆೋಟ್ಟರೆ, ತಾನು ಮೋರನೆಯ ಸಲವೂ ಚಿನನುದ ಚಿರೀಲವನುನು ಕೆೋಡುವೆನೆಂದು ಆತನು 
ಸೋಚಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದ ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನು-- ‘‘ನಿರೀನು ಸೆರೀತುವೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗು. ನಿನನು 
ತಂದೆಯನುನು ಕೆೋಂದ ಈ ಅಪರಾಧಿಯು ನಿನನು ಸತ್ತ ತಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಲ್. ನಿರೀನು 
ಆತನ ಮೆರೀಲೆ ಹಾರಿ ಆತನು ನಿನನು ತಂದೆಯ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಬಿದು್ದ ಆತನನುನು ಕೆೋಂದಂತೆಯರೀ 
ನಿರೀನೋ ಆರೆೋರೀಪಿಯ ಮೆರೀಲೆ ಹಾರಿ ಆರೆೋರೀಪಿಯನುನು ಕೆೋಂದು ಬಿಡು” ಎಂದು ಪಟ್ಟಣಿಗನಿಗೆ 
ಹೆರೀಳಿದನು.

ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಾದಿಗಳು ಪ್ತಿವಾದಿಯಡನೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯವನುನು 
ಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರಟರು.

ಶ್ರೀಮಂತ ಡಿಮಿಟಿ್ಯು ತಮ್ಮನ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ ತನನು ಕುದುರೆಯನುನು ಮರಳಿ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕೆಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. 
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ತಮ್ಮನು, “ನಿರೀನು ಕುದುರೆಯ ಬಾಲವು ತುಂಡಾದದ್ದರ ಸಲುವಾಗಿ ಫಿಯಾ್ಷದಿಯನುನು 
ಮಾಡಿದಿ್ದರೀಯ. ಅದರ ನಿಣ್ಷಯದಂತೆ ನಡೆದುಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕಲಲಿವೆ? ಕುದುರೆ ಪುನಃ ಹೆೋಸದಾಗಿ 
ಬಾಲವನುನು ಬೆಳೆದುಕೆೋಂಡ ಕೋಡಲೆ ಅದು ನಿನಗೆ ಒಪಿಪಾಸಲಪಾಡುವದು.” 

ಆಗ ಅಣ್ಣನು ಅವನಿಗೆ ಐದು ರೋಬಲು (ರಶಯನ್ ನಾಣ್ಯ)ಗಳನುನು, ಹದಿನೆರೀಳು 
ಚಿರೀಲ ಗೆೋರೀಧಿಯನುನು, ಹಾಲು ಹಂಡುವ ಒಂದು ಆಡನುನು ಕೆೋಡವೆನೆಂದು ಹೆರೀಳಿ, ‘ತನನು 
ಕುದುರೆಯನುನು ಮರಳಿ ಕೆೋಡು’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು. ‘ಬಾಲವಿಲಲಿದ ಕುದುರೆಯನೆನುರೀ ಮರಳಿ 
ಒಪಿಪಾಸುವೆ’ನೆಂದು ತಮ್ಮನು ಒಪಿಪಾದನು.

ಫಿಲ್ಪಪಾನು ಪುರೆೋರೀಹತನ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ, ‘ಶಾಮಕನ ನಿಣ್ಷಯದಂತೆ ಪುರೆೋರೀಹತನು 
ತನಗೆ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಒಪಿಪಾಸಬೆರೀಕೆಂ’ದು ಹೆರೀಳಿದನು. ಅಲಲಿದೆ, ತಾನು 
ಬಡವನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಲಲಿವೆಂದೋ, ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನ ನಿಣ್ಷಯದಂತೆ 
ಪುರೆೋರೀಹತನ ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿಯರೀ ಮಗನನುನು ಪಡೆದು, ಮರಳಿ ಹೆಂಡತಿ ಮತು್ತ ಮಗನನುನು 
ಪುರೆೋರೀಹತನಿಗೆ ಒಪಿಪಾಸುವೆನೆಂದೋ ಆಶಾ್ವಸನವಿತ್ತನು. ಪುರೆೋರೀಹತನು ಆತನ ಕಾಲ್ಗೆ 
ಬಿದು್ದ, ‘ತಾನು ಅವನಿಗೆ ಐವತು್ತ ರೋಬಲನೋನು, ಇಪಪಾತ್ತಮೋರು ಗೆೋರೀಧಿಯ ಚಿರೀಲಗಳನೋನು, 
ಒಂದು ಕರು ಹಾಕ್ದ ಆಕಳನೋನು, ಒಂದು ಗಂಡು ಮತು್ತ ಹೆಣು್ಣ... ಹರೀಗೆ ಎರಡು 
ಹೆರೀಸರಗತೆ್ತಗಳನೋನು ಕೆೋಡುವೆ’ನೆಂದು ಬೆರೀಡಿಕೆೋಂಡನು.

ಆಮೆರೀಲೆ ಪಟ್ಟಣಿಗನ ಹತಿ್ತರ ಫಿಲ್ಪಪಾನು ಹೆರೀಳಿದನು. “ನಿಣ್ಷಯದ ಪ್ಕಾರ ನಾನು 
ಸೆರೀತುವೆಯ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿರುತೆ್ತರೀನೆ. ನಿರೀನು ಸೆರೀತುವೆಯಿಂದ ನನನು ಮೆೈಮೆರೀಲೆ, ನಾನು 
ನಿನನು ತಂದೆಯ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಹಾರಿದಂತೆ ಹಾರು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ, ಪಟ್ಟಣಿಗನು 
ಮನಸಿಸ್ನಲೆಲಿರೀ ಯರೀಚಿಸಿದನು-- ‘ನಾನು ಸೆರೀತುವೆಯಿಂದೆರೀನೆೋರೀ ಹಾರಬಹುದು. ಆದರೆ, 
ಈತನ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಬಿರೀಳುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೋ ಬಂಡೆಯ ಮೆರೀಲೆ 
ಬಿದು್ದ ನಾನೆರೀ ಸತು್ತಹೆೋರೀಗುವ ಪ್ಸಂಗ ಬಂದರೆ? ಸತ್ತ ತಂದೆಯಂತೆ ನಾನೋ ಪಾ್ಣ 
ಕಳಕೆೋಳಳುಬೆರೀಕಾದಿರೀತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿ-ಮಕಕಿಳನೋನು, ಸಂಪತ್ತನೋನು ಬಿಟು್ಟ, ಸತ್ತ 
ತಂದೆಯನುನು ಹಂಬಾಲ್ಸುವುದಕೆಕಿ ನನಗೆರೀನು ಆತುರ?’ ಹರೀಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಫಿಲ್ಪಪಾನೆೋಡನೆ 
ಆತನು-- ಇನೋನುರು ರೋಬಲುಗಳನೋನು, ಇಪಪಾತೆೋ್ತಂಭತು್ತ ಗೆೋರೀಧಿ ಚಿರೀಲಗಳನೋನು, ಒಂದು 
ಎತ್ತನೋನು ಕೆೋಟು್ಟ ನಾ್ಯಯವನುನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೆೋಳುಳುವುದಾಗಿ ಹೆರೀಳಿದನು.

ಮೋವರಿಂದಲೋ ಫಿಯಾ್ಷದಿಯ ರಾಜಯ ಶತಿ್ಷನಂತೆ ಫಿಲ್ಪಪಾನು ರೋಬಲುಗಳನೋನು, 
ಗೆೋರೀಧಿಯ ಚಿರೀಲಗಳನೋನು, ಪಾ್ಣಿಗಳನೋನು ವಸೋಲು ಮಾಡಿಕೆೋಂಡನು.

ಆಮೆರೀಲೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶ ಶಾಮಕನು ಫಿಲ್ಪಪಾನ ಹತಿ್ತರ ತನನು ಆಳನುನು 
ಕಳಿಸಿ, ‘ತನಗೆ ಅವನು ಕೆೋಡುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಮೋರು ಚಿನನು ತುಂಬಿದ ಚಿರೀಲಗಳನುನು 
ಕಳಿಸಬೆರೀಕೆಂ’ದು ಹೆರೀಳಿ ಕಳುಹಸಿದನು. ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನ ಸೆರೀವಕನಿಗೆ, ‘ತಾನು ಮೋರು 
ಚಿನನುದ ಚಿರೀಲಗಳನುನು ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನಿಗೆ ಕೆೋಡುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಸಿಲಲಿ’ವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. 
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ಆಗ ಸೆರೀವಕನು, ‘ನಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕಾಲಕೆಕಿ ನಿನನು ಟೆೋಪಿಪಾಗೆಯಳಗಿನಿಂದ ನಿರೀನು 
ತೆೋರೀರಿಸಿದ ಮೋರು ಗಂಟುಗಳನುನು ನಿನಿನುಂದ ವಸೋಲ ಪಡೆಯುವುದಕೆಕಿ ನನನುನುನು 
ಕಳಿಸಿದಾ್ದನೆ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದನು.

ಫಿಲ್ಪಪಾನು ತನನು ಟೆೋಪಿಪಾಗೆಯಿಂದ ಕರವಸತ್ರದಿಂದ ಕಟಿ್ಟದ್ದ ಕಲಲಿನುನು ಬಿಡಿಸಿ, ‘‘ಇದನೆನುರೀ 
ನಾನು ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನಿಗೆ ತೆೋರೀರಿಸಿದು್ದ’’ ಎಂದನು. “ನಿರೀನು ಈ ಕಲಲಿನೆನುರೀಕೆ ತೆೋರೀರಿಸಿದಿ್ದ?” 
ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದ ಸೆರೀವಕನಿಗೆ, ಫಿಲ್ಪಪಾನು ಉತ್ತರ ಕೆೋಟ್ಟನು-- “ನಾನು ನನನು ವಿರುದ್ಧ ನಿಣ್ಷಯ 
ಕೆೋಡಬಾರದೆಂದು ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನಿಗೆ ಈ ಕಲಲಿನುನು ತೆೋರೀರಿಸಿದೆ; ನನನು ವಿರುದ್ಧ ನಿಣ್ಷಯ 
ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದರೀ ಆದರೆ ಈ ಕಲಲಿನುನು ಅವನ ತಲೆಗೆ ಹೆೋಡೆಯವೆನೆಂದು ಹೆದರಿಸುವುದು ನನನು 
ಅರ್ಪಾ್ಯವಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಪ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹಂದು-ಮುಂದು ನೆೋರೀಡದೆ ಈ ಕಲುಲಿ ಹೆೋಡೆದು 
ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನ ತಲೆಯನುನು ನಾನು ಒಡೆದು ಹಾಕುತಿ್ತದೆ್ದ.”

ಸೆರೀವಕನು ಮರಳಿ ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನಿಗೆ ಫಿಲ್ಪಪಾನು ಹೆರೀಳಿದ ಮಾತುಗಳನುನು ತಿಳಿಸಿದನು. 
ಈ ಮಾತು ಕೆರೀಳಿದ ನಾ್ಯಯಾಧಿರೀಶನು, “ನಾನು ಅವನ ಪರವಾಗಿ ನಿಣ್ಷಯ ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದರೀ 
ಒಳಿತಾಯಿತು. ಅದಕಾಕಿಗಿ ನಾನು ದೆರೀವರನುನು ಸು್ತತಿಸುತೆ್ತರೀನೆ. ಅಲಲಿದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನನನು 
ತಲೆಯನೆೋನುಡೆದು ಮಿದುಳನುನು ಹೆೋರಹಾಕುತಿ್ತದ್ದನು” ಎಂದು ಆನಂದಪಟ್ಟನು.

ಫಿಲ್ಪಪಾನು ತನಗೆ ದೆೋರೆತ ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನುನು ಗಳಿಸಿ, ಸುಂದರಿಯಾದ 
ತರುಣಿಯನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಖದಿಂದ ಜರೀವನ ಮಾಡಿದನು.

z
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