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ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು 
ಸುಮಾರು ಎರಡೋವರೆ ವಷ್ಷದ ಹಂದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೆರೀಣುಕಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ 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 84 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 ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಕಾರದ `ಭಾರತವಾಣಿ’ ಯೇಜನೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಕಾರದ `ಕಣಜ’ 
ಯೇಜನೆಗೆ, ಇನಾನಾವುದೆೇ ಮುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯ ಜಾಲತಾಣಕೆಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಗಳನುನಾ 
ನೇಡಲಾಗುತಿ್ತದೆ. 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 ಅಕ್ಷರಜೊೇಡಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ, ಮುಖಪುಟ ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಫೆೇಸ್ ಬುಕ್  
ಮಿತ್ರಲೊೇಕಕೆಕೆ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮದ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಡಿಜಿಟಲ್  ಜನಪದವು ಪರಂಪರಾಗತ 
ಜನಪದವನುನಾ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು, ಅದರಲೂಲಿ ಹಲವು ಯುವ ವಯಸಕೆರೆೇ ಈ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಕೊಂಚ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಇಂತಹ ಜಿೇವನುಮುಖಿ ಯುವಸಮುದಾಯ 
ವಿಸಾ್ತರವಾಗಲ್ ಎಂದು ಹಾರೆೈಸುತೆ್ತೇವೆ. 

ಮುಕ್ತಮಾಹಿತಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜೆಜೆ ಇಡುವ ಮಿತ್ರಮಾಧ್ಯಮದ ಘೂೇಷವಾಕ್ಯವನುನಾ ಬೆಂಬಲ್ಸುವ 
ಎಲಲಿರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. 

- ಬೆೇಳೂರು 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.

ಶ್ರೇಮತಿ ರೆೇಣುಕಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ

9535192074 / 8660421309
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ಡಾ|| ಎಲ್ ಆರ್  ಹೆಗಡೆ ಕೃತಿಗಳು 
ಕನಾಕಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ, ಧಾರವಾಡ

೧ ಮೋಢನಂಬಿಕೆಗಳು (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೨ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೩ ಪುರಾಣ ಜಜ್ಾಸೆ (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೪ ಜನಪದ ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೫ ಬತ್ತಲೆರೀಶ್ವರ ರಾಮಾಯಣ (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೬ ಮಕಕಿಳಲ್ಲಿ ಮೋಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಬೆಳವಣೆಗೆ (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೭ ಪರಮೆರೀಶ್ವರಿಯ ಪದಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೮ ಗುಮ್ಮನ ಪದಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೯ ಉತ್ತರ ಕನನುಡ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು (ಪ್ಚಾರೆೋರೀಪನಾ್ಯಸ)

೧೦ ಹಾಲ್ನ ತೆನೆ (ಜಾನಪದ ತಿ್ಪದಿಗಳು)

೧೧ ಕುಮಾರವಾ್ಯಸನ ಪಾತ್ಸೃಷಿ್ಟ (ಮಹಾಪ್ಭಂಧ)

೮೦ ಗಾಮೊಕಕಿಲ ಕಥೆಗಳು 

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ

೧೨ ತಿಮ್ಮಕಕಿನ ಪದಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೩ ಕೆಲವು ಲಾವಣಿಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೪ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೫ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೆರಗಿನ ಕಥೆಗಳು  (ಕಥನಗಿರೀತೆಗಳು)

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ

೧೬ ಹಾಡುಂಟೆರೀ ನನನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ (ತಿ್ಪದಿ ಸಂಕಲನ)

೧೭ ಗುಮಟೆಯ ಪದಗಳು (ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು)

೧೮ ಮುಕ್್ ಮತು್ತ ಹೆೋಲೆಯರ ಪದಗಳು (ಜನಪದ ಗಿರೀತೆಗಳು)

ಗಾ್ರಮಜಿೇವನ ಕಾರಾಕಾಲಯ ಕುಮಟಾ

೧೯ ಬಾಳ ದಿರೀಪಾವಳಿ (ಕವನ ಸಂಕಲನ)

ವಿವೆೇಕೊೇದಯ 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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ವಿಶ್ವ 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 

ಶ್ರೇ ರಾಜು ಶೆಟ್್ಟ, ಕುಮಟಾ

೫೯ ಆಹಾರ ಉಪಾಹಾರ 

೬೦ ಆರೆೋರೀಗ್ಯವೆರೀ ಭಾಗ್ಯ 

ಜ್ಾನಜೊ್ಯೇತಿ 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 ಕಾಲೆೇಜು, ಬೆಂಗಳೂರು

೭೯ ಅವರಿವರು ಹೆರೀಳಿದ ಕಥೆಗಳು 

ರಂಗಕಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕೆೇಂದ್ರ, 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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   ಉತ್ತರ ಕನನುಡ

೨.  ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜ 61
  - ಶ್ರೇ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಮ ದೆೇಶಭಂಡಾರಿ, ಕಡತೆೋರೀಕೆ
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೬.  ಗಫೂರ ಸಾಯ್ಬ 87
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ಪಿರೀಠಿಕೆ

1)  ‘ಸುರತಾಳ ದೆೇವಿಯನುನಾ ಗೆದಿದಾದುದಾ’ ಮತು್ತ ‘ಶಪಥ’ ಕಥೆ ಹೊೇಲ್ಕೆ.

‘ಶಪಥ’ ಎಂಬ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೀರೆ ಎರಡು-ಮೋರು ಕಥೆಗಳ ಆಶಯಗಳನುನು ಒಂದೆಡೆಗೆ 
ಸೆರೀರಿಸಿದು್ದಂಟು. ಸಂತತಿಯ ಅಧಿಕಾರವು ಗಂಡಿಗೆರೀ ಹೆೋರತು ಹೆಣಿ್ಣಗಿಲಲಿ ಎಂಬ 
ತಿರೀಮಾ್ಷನವನುನು ಅರಸನು ನಿರೀಡಿದುದು ಮುಖ್ಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ಇದು ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಗೆೋಂಡರು ಹೆರೀಳಿದ- ‘ಸುರತಾಳ ದೆರೀವಿಯನುನು ಗೆದಿ್ದದು್ದ’ 
ಎಂಬ ಕಥೆಯ ಪಾ್ರಂಭವನುನು ಹೆೋರೀಲುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಸಾ್ಷನ್ ಹಕ್ಕಿ ಗಂಡು-ಹೆಣು್ಣ. 
ಅಲ್ಲಿ ಕರಡದ ಬೆರೀಣಕೆಕಿ ಬೆಂಕ್ ಬಿದಾ್ದಗ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಎತಿ್ತಕೆೋಳಳುದೆ ಮರಿಯನುನು ಹೆಣು್ಣ 
ಎತಿ್ತಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಕಾಪಾಡಿದು್ದ, ‘ಮರಿ ಯಾರ ಹಕುಕಿ’ ಎಂದು ಜಗಳ – ರಾಜನ ಮಗನು 
ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿಯ ಪರವಾಗಿಯರೀ ತಿರೀಪ್ಷನುನು ಕೆೋಟಿ್ಟದು್ದ. 

ಇಲ್ಲಿ, ‘ಕುದುರೆ ಮರಿ - ಗಂಡು ಕುದುರೆ ಸಾಕ್ದವರಿಗೆ’ ಎಂದು ಪ್ಧಾನಿಯ ಮಗಳು 
ಹೆರೀಳಿ; ಕುದುರೆ ಮರಿಯನುನು ಕೆೋಡಲ್ಲಲಿ. ಹಂದಿನ ಹಕ್ಕಿ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ‘ಗಂಡಿಗೆರೀ ಮರಿಯ 
ಹಕುಕಿ’ ಎಂಬ ಲೆರೀಖಿಯನುನು ಪ್ಧಾನಿಯ ಮಗಳು ತೆೋರೀರಿಸಿದು್ದ, ರಾಜನ ಮಗನ ಶಪಥಕೆಕಿ 
ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನುನು ಮದುವೆಯಾಗಬೆರೀಕಾದ ಪ್ಧಾನಿಯ ಮಗಳು ಸುರತಾಳ 
ದೆರೀವಿಯನುನು ಮೋರು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಲಗನುವಾದರೆ ದೆೋಡಡು ಪರಾಕ್ಮ ಎಂದು ಆಹಾ್ವನ 
ನಿರೀಡಿದು್ದ ಮಹತ್ವದು್ದ.

‘ಶಪಥ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣು್ಣ ಹಕ್ಕಿ, ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಜಗಳ ಮಾತ್; ‘ಸುರತಾಳ ದೆರೀವಿಯನುನು 
ಗೆದಿ್ದದು್ದ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಡೆದಾಟವಾಗಿ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಸೆೋರೀತು – ರಾಜರ ಹತಿ್ತರ ಪಂಚಾಯತಿ 
ಮಾಡಿಸಲು ಹೆೋರೀಯಿತು. ‘ಶಪಥ’ದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನದ ಕುದುರೆಮರಿ ಹಕುಕಿ ‘ಗಂಡಿಗೆರೀ...’ 
ಎಂದುದು, ಎರಡೋ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೆರೀಖಿ ಇದ್ದದು್ದ ಮುಖ್ಯ- ಸುರತಾಳ ದೆರೀವಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ಧಾನಿಯ ಮಗಳ ರೆೀ ಲೆರೀಖಿ ಬರೆದಿಟು್ಟಕೆೋಂಡಿದಿ್ದದೆ. ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಶಪಥ’ ಕಥೆಯಲೆಲಿರೀ 
ರಾಜ ತಾಮ್ದ ತಗಡಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟದು್ದ ಎಂದಿರುವುದೆರೀ ಹೆಚುಚಾ. ‘ಶಪಥ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ 
ಪ್ಧಾನಿಗೆ ಕೆೋರೀಣನ ಬೆಣೆ್ಣ ತರಲು ಹೆರೀಳಿದಿ್ದದೆ. ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಲಿದ ಒಂದು 
ಸುಂದರ ಆಶಯವು ‘ಶಪಥ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ, ಬಟೆ್ಟ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 
ತೆೋಳೆಯ ಹತಿ್ತದಾಗ ರಾಜ ಬಂದು-- ‘ಇಷು್ಟ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೆೋಳೆದೆ’ ಎಂದು 
ಕೆರೀಳಿದಾಗ, ‘ತಂದೆ ಹಡೆದಿದಾ್ಧನೆ, ಅಪಪಾನ ವಸು್ತ ತೆೋಳೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಲು ಬಂದೆ’ 
ಎಂಬ ಚಮತಾಕಿರದ ಸನಿನುವೆರೀಶವಿದೆ. ‘ಕೆೋರೀಣ ಕರು ಹಾಕುವುದು ಹೌದೆೋರೀ – ಕೆೋರೀಣದ 
ಹಾಲು ಕರೆದು ಮಜಜಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬೆಣೆ್ಣ ಬರುವುದು ಹೌದೆೋರೀ?’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿ ರಾಜರಿಗೆ 
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ಮುಷಕಿರ ತಂದು ಹಾಕ್ದು್ದ; ‘ಮೆರೀಲ್ತರಗತಿಯವನು ತನನುನುನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಮಗನ 
ಕೆೈಲೆರೀ ನಿಮ್ಮ ರಟೆ್ಟಬಿಗಿಸುವೆ’ ಎಂದು ‘ಶಪಥ’ದಲ್ಲಿ ಮಂತಿ್ಯ ಮಗಳು ಹೆರೀಳುತಾ್ತಳ .ೆ

‘ಶಪಥ’ದಲ್ಲಿ ಮುಂಗುಸಿಯ ಸಹಾಯ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಟಾ್ಟಗ ಸುರಂಗ ತೆೋರೀಡಲು 
ಉಂಟು. ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ ಬಳುವಳಿ ಲೆಕಕಿದಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನಿ ಮಗಳು 
ಕೆರೀಳಿ ಪಡೆದದು್ದ ಉಂಟು. ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ಪ್ಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ-- ಡೆೋಂಬರ 
ಸಂಗಡ ಸೆರೀರಿ ಪ್ಧಾನಿ ಮಗಳು, ರಾಜ ಮಗನನುನು ಮೊರೀಹ ಮಾಡಲು ಉಂಗುರ 
ಪಡೆದು, ದೆರೀಹಸಂಪಕ್ಷ ಪಡೆದು ಹುಟಿ್ಟದು್ದ, ಶಪಥ ಪೂರೆೈಸಿದು್ದ-- ಸುರತಾಳ ದೆರೀವಿ 
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಇಲಲಿವೆರೀ ಇಲಲಿ. ಗಂಡನು ದಿಲ್ಲಿಯ ಸುರತಾಳ ದೆರೀವಿಯನುನು ಮೋರೆರೀ 
ಮೋರು ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ‘ಲಗನುವಾಗಲ್’ ಎಂದು ಆಹಾ್ವನ ನಿರೀಡಿದು್ದ, ‘ಶಪಥ’ದಲ್ಲಿ 
ದಿರೀಘ್ಷಕಾಲ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ, ಬೆರೀಗ ಪಾರಾಗುತಾ್ತಳ .ೆ ಸುರತಾಳ ದೆರೀವಿ 
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 12 ವಷ್ಷ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರುವ ದಿರೀಘ್ಷ ಶಕೆಯಿದೆ. ಗಂಡ ದಿಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಸೆೋರೀತು; ಅವಳ ಸೆರೀವೆಯಲ್ಲಿದು್ದದು ತಿಳಿದ ಹೆಂಡತಿ 12 ವಷ್ಷ ಕಳೆವ ವೆರೀಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರಬಿದು್ದ, ಗಂಡನನುನು ಬಿಡಿಸಿಕೆೋಂಡು ಬರಲು ಹೆೋರೀದುದಿದೆ.

ಈ ದಿರೀಘ್ಷಶಕೆಯನುನು ಸಹನೆಯಿಂದ ಇದಿರಿಸಿದ ಸೆಥೈಯ್ಷವು ಬಹುಶಃ ಭಾರತಿರೀಯ 
(ಹಂದೋ) ನಾರಿಯಿಂದಲೆರೀ ಸಾಧ್ಯ (ಅಪವಾದ ಸ್ವರೋಪ ಉದಾಹರಣೆಯಂದರೆ-- 
ಎರಡನೆರೀ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಾಷಟ್ರ ಸೆೈನ್ಯಕೆಕಿ ಗಂಡನು ಸೆರೆಸಿಕುಕಿ, 9 ವಷ್ಷಗಳ 
ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೆೋಂದಿ ಬಂದಾಗ, ಅವನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಅವನನುನು 
ಎದುರುಗೆೋಳಳುಲು ಬಂದ ಜಮ್ಷನ್ ನಾರಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಥೆ. ಇಂಥ ಅಚಲ ಪೆ್ರೀಮವು 
ಐರೆೋರೀಪ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಪೂವ್ಷವೆರೀ ಸರಿ).

ಮುಂದೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರಡುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾತಿ್ ಕಳೆವ ಸಂದಭ್ಷವಿದೆ. 
ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ವೆರೀ ಇಂಥ ಅದುಭುತ ದೃಶ್ಯ ಯರೀಜನೆಯನುನು ಕಾಣಬಹುದು. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮೋರು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೋಪಕರು ಒಂದನುನು ಮರೆತು, ಇನೆೋನುಂದು 
ಪ್ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷದ ಮಾವಿನಹಣಿ್ಣನ ಕಥೆಯರೀ ಎಂದು ನಾನು ಬರೆದುಕೆೋಳಳುದಿದ್ದರೋ ಈ 
ಕಥೆಗೆ ವಿಶೆರೀಷ ಮಹತ್ವ ಬರುತ್ತದೆ.

ಸಾವಿರಾರು ಭೋತಗಳು ಬಂದು ಅವಳ ಹತಿ್ತರ ಕಟೆ್ಟಯನುನು ಬಿಟು್ಟಕೆೋಡು ತಮ್ಮ 
ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭೆಗೆ ಎನುನುವುದು; ಈ ಭೋತಗಳಿಗೆ ಕಟೆ್ಟಯನುನು ಬಿಟು್ಟ ಕೆೋಡುವಾಗ ಅವಳು 
ಸುರತಾಳದೆರೀವಿಯನುನು ಮಾತಾಡಿಸಿ ಗೆಲಲಿಲು ಸಹಾಯ ಕೆರೀಳಿ, ಅವು ಒಪಿಪಾದು್ದ ಮಹತ್ವದ 
ಸಂಗತಿ.

ಅವು ಮಂಚ, ಹಾಸಿಗೆ, ಕುದುರೆಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿ ಸಮಸಾ್ಯತ್ಮಕ ಕಥೆ ಹೆರೀಳಿ ಅವಳು 
ಮಾತಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಾಯ ಬಹಳ ಚಮತಾಕಿರವಾದುದು. ಅವು ಒಂದೆೋಂದು 
ಈ ದೆೋಡಡು ಬುಕ್ಕಿ ತನನು ಮೆರೀಲೆ ಕೋತಿದೆ ಎಂದು (ಮಂಚ ಹಾಸಿಗೆ) ಹೆರೀಳುವುದು; 
ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ಏಳುವದು ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾದ ಆಶಯಗಳಾಗಿವೆ.



ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   17  

ಮೊದಲ್ನ ಕಥೆಯು ನಮ್ಮ ಅನೆರೀಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬಡಗಿ ಕಟಿ್ಟಗೆಯಿಂದ 
ಗೆೋಂಬೆ ಮಾಡುವುದು, ಗುಡಿಗಾರ ಬಣ್ಣ ತೆಗೆಯುವುದು, ಜವಳಿಯವ ಸಿರೀರೆ, ಸೆೋನಗಾರ 
ಆಭರಣ ಹಾಕುವುದು... ಇಂಥವು ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಗಳಲೋಲಿ ಉಂಟು. ಆದರೆ, ಬಳೆಗಾರನು 
ಬಳ  ೆ ಹಾಕುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚಾನದು. ಗೆೋಂಬೆಗೆ ಜರೀವ ತರಿಸುವವ ಬೆರೀರೆ ಕಡೆ 
ಮಂತ್ವಾದಿ-- ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೆೋರೀಯಿಸ. ಇವನು ಮಂತ್ಶಕ್್ತಯಿದ್ದವನೆರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ 
ಸಲುಲಿವವಳು ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದಾಗ, ‘ಮಂಗಲಸೋತ್ ಹಾಕ್ದ ಸೆೋನಗಾರನಿಗೆ’ ಎಂದು 
ಹೆರೀಳಿ ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ಒಂದು ಮಾತು ಆಡಿದ್ದಳು. ಇಲ್ಲಿ ಗೆೋಂಡರ ಭಾಷಾಶೆೈಲ್ಯ 
ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಪಾ್ರಂಭದಿಂದಲೋ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ನಿರೋಪಿತವಾಗಿವೆ. (ಇನೆನುರಡು ಕಥೆ ಸಹಾ ತಕೆೋಕಿಳಳುಬೆರೀಕ್ತು್ತ. ಆದರೆ, ದುದೆೈ್ಷವದಿಂದ 
ನಿರೋಪಕರು ಎಳ ರೆೀ ವಯಸಿಸ್ನಲೆಲಿರೀ ಕಾಲವಶರಾದರು.)

ಎರಡನೆೇ ಕಥೆ ವಿಷದ ಮಾವಿನ ಹಣಿ್ಣನದು. ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿ -------------------------
--------ಇವೆೇ ಮಾಸ್ತರರ ಕಥೆ ಎತು್ತಗಡೆ ಮಾಡಿದುದಾ ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲಲಿ. ಸಮ-------------
ಸುರತಾಳದೆೇವಿ ಮಾತಾಡಿ ಸೊೇತುಬಿಟ್ಟಳು.

ಗಂಡು ವೆರೀಷದಿಂದ ಬಂದು ತನನುನುನು ಸೆೋರೀಲ್ಸಿದ ಪ್ಧಾನಿಯ ಮಗಳನುನು 
ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ಮೊರೀಹಸಿದಳು. ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ಮೊರೀಹ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು 
ಸುರಂಗಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿದು್ದ, ಬೆರೀಗ ಬಾರದುದಕೆಕಿ ಇವಳಿಗೆ ದುಃಖವಾದುದು ಸಹಜ.

‘ಶಪಥ’-- ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ದೆರೀಸಿಯ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚಿಚಾಲಲಿ, ಕಮಿ್ಮಯಿಲಲಿ. ಸೆೋಗಸಾದ 
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕೋಡಿವೆ. ಅಪಪಾನೆರೀ ಹಡೆದ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ರಾಜನ ಮಗನನುನು 
ಸೆೋರೀಲ್ಸುವ ಚಮತಾಕಿರದ ದೃಶ್ಯವಂತೋ ಬಹಳ ಶೆ್ರೀಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮಗನೆರೀಕೆ ರಾಜ 
ಕಳಳುನಾದ ಎಂಬ ಬಣ್ಣನೆ ಬೆರೀರೆಡೆಗಳಂತೆ ವಿಸತೃತವಾಗಿಲಲಿ. ಆಚಾರಿ ಕಳಳುನ ಹಡಿಯಲು 
ಮಾಡಿದ, ಕೆರೀಳಿದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದ ರಾಜ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕ್ಕೆೋಳುಳುವದು, ಮಗ ತಾಯಿಯ ಪ್ತಿಜ್ೆ 
ಪೂರೆೈಸಿದು್ದ ಸ್ವಲಪಾದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳಿಂದ ಮುಕಾ್ತಯ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಿಯೋ ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯಪೂಣ್ಷ ದೆರೀಸಿ ಮಾತು ಇದ್ದರೋ 
ಸಮಸೆ್ಯಯಡುಡುವ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಸತನವಿರದುದು ಒಂದು ಮತು್ತ ದೆೋಡಡು ಲೆೋರೀಪವಾದರೋ 
ಹೆರೀಳಿದ್ದ ಸರಣಿಯು ಉತ್ತಮವೆರೀ ಇದೆ.

ಸುರತಾಳದೆರೀವಿಯ ಕಥೆಯ ಪ್ಧಾನಿಯ ಮಗಳ ಪಾತ್ರಚನೆಯು ಭವ್ಯತೆಯ 
ಮಟ್ಟವನುನು ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನಿಯ ಹಾಗೋ ಅವಳ 
ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮೆರೀಲ್ತರಗತಿಯ ಕಥಾನಿರೋಪಣೆಯನುನು ತೆೋರೀರುತ್ತದೆ. ಭೋತಗಳು 
ಮಂಚ, ಹಾಸಿಗೆ, ಕುದುರೆಮೊಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಕುಕಿ ಕಥೆ ಹೆರೀಳುವ ಆಶಯಗಳು ‘ವಿಕ್ಮಾದಿತ್ಯ 
ಮತು್ತ ಬೆರೀತಾಳನ ಕಥೆ’ಯ ನೆನಪನುನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಭೋತಗಳು ಆಡುವ ದೆೋಡಡು ಬುಕ್ಕಿ(ಬುಕುಳು) ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯ ದೆರೀಸಿ ಮಾತು. ಯರೀನಿ 
ಎಂಬ ಅಥ್ಷ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಛೆರೀಡಿಸುವುದಂತೋ ಬಹಳ ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿ ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋತಲ್ಲಿಂದ ಏಳಲೆರೀಬೆರೀಕಾದ ಒತ್ತಡ ಪರಿಣಾಮ ತರುತ್ತವೆ. ‘ಜರೀವ ತಳೆದ 



ಗೆೋಂಬೆ ಯಾರ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ನಿಕ್ಕಿಯಾಗಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಎದು್ದ ಮಂಚಕೆಕಿ 
ಬಡಿಯುತ್ತದೆ; ಮಂಚ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಮಾಳಿಗೆಯಲಾಲಿ ಗಡಗುಟಿ್ಟ ಹರಿದು 
ಬಿರೀಳುವ ಪರಿಸಿಥತಿ... ಎಂಬ ಬಣ್ಣನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ-- ಸುರತಾಳದೆರೀವಿಯು ಹೆದರಿಕೆೋಂಡು 
ಮಾತಾಡಲೆರೀಬೆರೀಕಾದ ಒತ್ತಡ ತರುವ ಉದೆ್ದರೀಶದಿಂದ ಈ ಗಡಬಡೆ. ಸುರತಾಳದೆರೀವಿಗೆ 
ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ, ‘ತಾನೆರೀ ನಿನನುನುನು ಗಂಡು ವೆರೀಷದಿಂದ ಬಂದು ಗೆದೆ್ದ. ನಿರೀನು ನನನು 
ಗಂಡನನುನು ಮದುವೆಯಾಗು’ ಎಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ರಿರೀತಿಯ ಔದಾಯ್ಷ ತೆೋರೀರಿದಳು. 

2)  ಇಕಾ್ರಮತಿ ರಾಜ

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಚಿನನುದ ಕೋದಲ್ನ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಮುದುಕ್ಯು ಬೆರೀರೆ ರಾಜಕುಮಾರನ 
ಸಲುವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುವ ಹಾಗೋ ಬೆರೀರೆ ಬೆರೀರೆ ಗಿರೀತಗಳಲ್ಲಿಯೋ, 
ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಬರುವಂಥ ಪ್ಸಿದ್ದ ಕಥೆಯನೆನುರೀ ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ‘ಅಂಬರದ 
ರಥ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುದುಕ್ಯನೋನು, ರಾಜಕುಮಾರನನೋನು, ಮದುವೆ ಸಾಗಿಸಲು ಬಂದ 
ಪುರೆೋರೀಹತನನೋನು ಇಲ್ಲಿನ ‘ಹಾರುವ ಮಂಟಪ’ದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ್ಸಿ, ಕೆಳಗೆ ಒಗೆದು ಕೆೋಲುಲಿವಂತೆ 
ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ್ಸಿಕೆೋಂಡು ಕೆಳಗೆ ನೋಕುವುದು ಉಂಟು.

‘ನಾಮಧಾರಿ ಕಥೆಗಳು’ ಗ್ಂಥದ ‘ಹಾರುವ ಮಂಟಪ’ ಕಥೆಯಲೋಲಿ ಇಂಥದೆರೀ ವಸು್ತ 
ಮತು್ತ ರಚನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಗೆೋಂಡರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ‘ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜ’ ಕಥನಗಿರೀತವು ಈ ಪ್ಸಿದ್ಧ 
ಕಥೆಯಿಂದಲೆರೀ ರೋಪುಗೆೋಂಡಿದು್ದದಾಗಿದು್ದ, ಜೆೋರೀಗಿಯರು ಹೆರೀಳುತಿ್ತದ್ದ ಕಥನದಿಂದ 
ಪೆ್ರೀರಿತವಾಗಿದಿ್ದರೀತು. (ಇದು ‘ಗೆೋಂಡರ ಪದಗಳು’ ಗ್ಂಥದ ಕನನುಡ ಸಾಹತ್ಯ ಪರಿಷತಿ್ತನ 
ಪ್ಕಟಣೆ, 1977ರಲ್ಲಿ ಪ್ಥಮ ಮುದ್ಣವಾದುದು, ಪುಟ 154-158.) ‘ಸೆೋರೀಮಚಕ್ವತಿ್ಷ-
ರ್ರೀಮಚಕ್ವತಿ್ಷ’ ಕಥನಗಿರೀತವನುನು ಕೆೋನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಪಾಮಟಿ್ಟಗೆ ಹೆೋರೀಲುತ್ತದೆ. ‘ತಿಮ್ಮಕಕಿನ 
ಪದಗಳು’ ಗ್ಂಥದ ‘ರಾಮಸಾ್ವಮಿಯ ಮಡದಿ’ ಎಂಬ ಕಥನಗಿರೀತದ ಹೆೋರೀಲ್ಕೆಯೋ 
ಇದೆ. ಇನೋನು ಬೆರೀರೆ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಚಿನನುದ ಕೋದಲ್ನ ಹೆಣ್ಣನುನು ಅಪಹರಿಸುವ 
ಕಥಾನಕವಿರುತ್ತದೆ.

ಕಬೆ್ಬಯ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸೆೋರೀಮಯ್ಯ ಗೆೋಂಡ ಹೆರೀಳಿದ್ದ ‘ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜನ ಪದ’ ಬಹಳ 
ಸೆೋಗಸಾಗಿದೆ. ಪಾ್ರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೋವರು ಗೆಳೆಯರ ವಿಷಯ ಹೆಚಿಚಾಲಲಿ. ಆದರೆ, ಇಕಾ್ಮತಿ 
ದೆೋರೆ ಮತು್ತ ಹೆರಿದಿಂಡಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕುಸಿ್ತ ಹೆೋರೀರಾಟವನುನು ಬಹಳ ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿ 
ಬಣಿ್ಣಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಅವಳ ಮಗಳು (ಸಿಂಗರ ದೆರೀವಿ) ಮತು್ತ ಇಕಾ್ಮತಿ ಇವರಿಬ್ಬರ 
ಸಂಭಾಷಣೆ ವಿಶೆರೀಷ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಆಕೆ, ‘ತಾಯನುನು ಕೆೋಂದವನನುನು 
ತಿನುನುವೆ’ ಎಂದು ದುಃಖದಿಂದ ಹೆರೀಳುವುದು ತುಂಬ ಸಹಜವಾದ ಭಾವವಾಗಿದೆ. 
ಇಕಾ್ಮತಿಯು ತಾಯನುನು ಕೆೋಲಲಿಲು ಸಾಧ್ಯವೆರೀ ಇಲಲಿ ಎಂದವಳು, ಹೆರಿದಿಂಡಿಯ ಕೆೋರಳ 
ಪದಕ ನೆೋರೀಡಿ ನಂಬುತಾ್ತಳ  ೆಮತು್ತ ಅವನನುನು ಮದುವೆಯಾಗುತಾ್ತಳ .ೆ



ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ನಿರೋಪಕರ ನಿರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಗಂಧದ ವನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ 
ಮೋವರು ಗೆಳೆಯರಾದ, ಅಲ್ಲಿ ದೆೋಡಡು ಬೆಂಕ್ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಒಬೆೋ್ಬಬ್ಬ ಕಾಯಬೆರೀಕೆಂಬ 
ವಿಷಯ ಚೆನಾನುಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನುನು ಉಳಿದ ಕಡೆ ಒಳ ಳೆುರೀ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಥೆ 
ಬೆಳೆಯಿಸಿದುದನುನು ಮೆಚಚಾಬಹುದು. ಗಂಧದ ಚಕೆಕಿಯ ಬೆಂಕ್ಯಿಂದ ರಾಕ್ಷಸಿ ಇವರ 
ಇರವನನುರಿತು ಬಂದುದು ವಿಶೆರೀಷವಾಗಿ ಮೆಚುಚಾವಂಥದು. ರಾಕ್ಷಸಿಯಡನೆ ಹೆೋರೀರಾಟ 
ಇದೆ. ಆದರೆ, ಅವಳು ಬರೆರೀ ಬಾಣ ಹೆೋಡೆದು ಕೆೋಂದ ಎಂದು ಮಾತ್ ಇದೆ.

ಕರಿಮಣಿಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಟೆೋಂಕಕೆಕಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ, ಅದು ಅವನನುನು ಅವಳ ಮಗಳ 
ಬಳಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತು ಎಂಬುದು ಚಮತಾಕಿರವಾಗಿದೆ.

ಮೋವರೋ ಸತು್ತ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ರಾಕ್ಷಸಿಯನುನು ನೆೋರೀಡಿ-- ತನನು ರಾಜನನುನು ಕೆೋಂದು ತಿಂದು 
ಮಲಗಿದಾ್ದಳ  ೆಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಓಡಿ. ಬಟೆ್ಟ ಸುಟ್ಟ ಭಸ್ಮ ಹಚಿಚಾಕೆೋಂಡು, ‘ಜೆೈ 
ಸಿರೀತಾರಾಮ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳುತ್ತ ಊರು ಅರಸಿ ಬಂದುದು ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

ರಾಜನ ಚಿನನುದ ಕೋದಲ್ನ ಮಡದಿ ಸಮುದ್ದಲ್ಲಿ ಮಿರೀಯಲು ಹೆೋರೀದವಳು ಕೋದಲನುನು 
ಕೆೋಟೆ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟು್ಟದು, ಮುಂದೆ ಬೆರೀರೆ ರಾಜನ ಮಗ-ಮಂತಿ್ ಮಗ ಮಾತಾಡಿದು್ದ 
ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳು. ಮುದುಕ್ ಬೆರೀಡುತ್ತ ಬಂದವಳು ದುಃಖದಿಂದ ಮಲಗಿದ 
ರಾಜನೆೋಡನೆ ಮಾತಾಡುವದು, ಚಿನನುದ ಕೋದಲ ಹುಡುಗಿಯನುನು ತರಲು ಅವರು 
ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುವುದು... ಎಲಾಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆೋಗಸಾಗಿ ಮೋಡಿಬಂದಿದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು 
ಹೃದ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಅಪಹೃತಳಾಗಿ ತರಲಪಾಟ್ಟ ಮೆರೀಲೆ ಕಥನಗಿರೀತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿವರಗಳು ತುಂಬಾ 
ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೆರೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೋ ಚೆನಾನುಗಿದೆ. ಕಥೆಯನುನು 
ಬೆಳೆಯಿಸಿದುದು, ಮುಕಾ್ತಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಥನಗಿರೀತದ ಮದುವೆ 
ತಯಾರಿ ವಿವರ, ವ್ತ ವಿವರ, ಕಥೆ ನಿಮಾ್ಷಣ ಎರಡು ಹಂತ... ಎಲಲಿವೂ ಬಹಳ 
ವಿವರವಾಗಿ, ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಣಿ್ಣತವಾಗಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಕಥೆಯೋ ಒಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರೋಪಣೆಯಿಂದ ಕೋಡಿದೆ.

3)  ರಾಹು-ಕೆೇತು ಮಹಾರಾಜನ ಕಥೆ

ಈ ಕಥೆಯನುನು ಹೆರೀಳಿದು್ದ ಶ್ರೀ ಆಲು ಪಿಲುಲಿ ಕುಮರಿ ಮರಾಠಿ ಅವರು. ಇದನುನು 
ಬಯಲಾಟದ ರಿರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ದಶ್ಷಸುತಿ್ತದ್ದರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮಕಕಿಳಾಗದ ರಾಜನಿಗೆ 
ಬಂಜೆ ಎಂದು ತಿರಸಾಕಿರ ಮಾಡುವುದನುನು ಕೆರೀಳಿ, ರಾಜನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ತಪಸುಸ್ ಮಾಡಿದ. 
ಆಗಲೋ ಶವ ಒಲ್ಯಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಪಾ್ಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳುವ ಮೊದಲು ಹೆಂಡತಿಯ ಶರವನುನು 
ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ತನನು ಪಾ್ಣವನುನು ಕಳೆದುಕೆೋಳಳುಲು ನೆೋರೀಡಿದಾಗ ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು, 
ಸಂತತಿಯನುನು ಅನುಗ್ಹಸುವೆನೆಂದು ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀಗುತಾ್ತನೆ.
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ಹುಡುಗ ಹುಟಿ್ಟದ ಎಂಟನೆರೀ ದಿನಕೆಕಿ ಅವನ ಮದುವೆ. ಹಂದಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಶು 
ತೆೋಟಿ್ಟಲಲ್ಲಿರುವಾಗಲೆರೀ ಮದುವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅದು ಮೆರೀಲಾಜಿತಿಯವರಲ್ಲಿ ರೋಢವಾಗಿದು್ದ 
ಎಂಟು ದಿನದ ಶಶುವಿಗೆ ದೆೋಡಡು ಆಕಾರದ ಭಾವಚಿತ್ ತೆಗೆಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಪನು ಬಿದ್ದ 
ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸದಿರುವುದು ಒಂದು ಕೆೋರತೆ. ಹುಡುಗಿಗೆ ಕೆೋರಳಲ್ಲಿಟ್ಟ 
ಚಿರೀಟಿ ನೆೋರೀಡಿದ ಮೆರೀಲೆ ಪರಿಸಿಥತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಹೆಚುಚಾ ವಯಸಾಸ್ದ ಹೆಂಡತಿ, ತಿರೀರ ಶಶು ಹುಡುಗ ಗಂಡು. ಅದರಿಂದ ತನನು ತುಂಬು 
ಜರೀವನವು ಅವನು ದೆೋಡಡುವನಾಗುವುದರೆೋಳಗೆ ಮುಪಿಪಾಗೆ ಬರುವದು ಎಂದು ತಿಳಿದು 
ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವಷ್ಷವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವನನುನು ಕಾಪಾಡಿ, ತಾನು ಈಗಿದ್ದಂತೆಯರೀ 
ಇರಬೆರೀಕು; ಮುದುಕ್ಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನುನು ಬೆರೀಡಿ ಅನುಗ್ಹ 
ಪಡೆಯುತಾ್ತಳ .ೆ ಈ ಆಶಯವು ಅಪೂವ್ಷವಾದುದು.

ಕಥೆಯನುನು ನಿರೋಪಕರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿ ಹೆರೀಳಿದಾ್ದರೆ. ಹುಡುಗನು ತನನು ಹೆಂಡತಿಯನುನು 
ತಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳಿದದು್ದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಶಯ. ಅದರಿಂದ ತಾಯಿ ಅನನುಬೆರೀಡವೆಂದರೋ 
‘ಮಗನ ಮೆರೀಲೆ ಮನಸು ಮಾಡಿದೆಯರೀ’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿ, ಪಾ್ಣ 
ಕಳೆದುಕೆೋಳಳುಲು ನೆೋರೀಡಿದನು.

ಜಾತಕಫಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಷೆ್ಠ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ. ಜೆೋರೀಯಿಸರು, ‘ಹನೆೋನುಂದನೆರೀ 
ದಿನಕೆಕಿ ಶಶುವಿಗೆ ಮರಣ ಕಂಟಕ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಟಕ ತಪುಪಾವುದು’ 
ಎಂದುದರಿಂದ ರಾಜನು-- ವಯಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಳಾದ, ನಿರೋಪಕರು ಹೆರೀಳದಿದ್ದರೋ 
‘ಮುತೆೈದೆಯಾಗುವ ಫಲವುಳಳು ಜಾತಕವುಳಳುವಳನೆನುರೀ ಶೆೋರೀಧಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 
ಗಂಡು ಮಗನ ಮರಣ ತಪುಪಾವುದು’ ಎಂದು ನಂಬಿ ಶಶುವಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡುವನು.

ತೆೋಟಿ್ಟಲಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದದು್ದ ಹಂದಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಹುದಾಗಿದ್ದಂಥದೆರೀ 
ಆಯಿತು. ಶಶು ಕೆೋರಳಲ್ಲಿ ಚಿರೀಟಿ ನೆೋರೀಡಿದವಳು ತನನು ಪತಿಯಂದೆರೀ ನಂಬಿ ನಿಷೆ್ಠಯಿಂದ 
ಅವನನುನು ಬೆಳೆಸುತಾ್ತಳ .ೆ ಶ್ರೀಮದಾಭುಗವತದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಮಥನನುನು ಕಳೆದುಕೆೋಂಡ 
ರತಿಯು– ಪ್ದು್ಯಮನು ಶಶುವೆರೀ ತನನು ಮೃತ ಪತಿಯ ಅವತಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಂತೆ 
ಸಲಹುತಾ್ತಳ .ೆ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ರೀಲಾವತಿಯ ಬೆರೀಡಿಕೆಯಂತೆ ಗಂಡ  ಹದಿನಾರು ವಷ್ಷದವನು 
ಆಗುವವರೆಗೆ ತಾನು ಇಷೆ್ಟರೀ ವಯರೀಮಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೆರೀಕು ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ 
ಬೆರೀಡಿಕೆೋಂಡು ನವಯೌವನೆಯಾಗಿಯರೀ ಉಳಿದಳೆಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವಂಥದು. ಆದರೆ, ಎಳ ರೆೀ ಪಾ್ಯದಲೆಲಿರೀ ಪತಿಯನುನು ಕಳೆದುಕೆೋಂಡು 
ಪತಿವ್ತಾಧಮ್ಷದಿಂದ ಜರೀವನವನುನು ಕಳೆದ ಲಕಾಂತರ ಭಾರತಿರೀಯ ನಾರಿಯರು 
ಕಾಲಕಾಲದಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿವಾಗ-- ‘ಅದೆ್ವೈತಂ ಸುಖದುಃಖಯರೀರನುಗತಂ 
ಸವಾ್ಷಸ್ವವಸಾಥಸು’ ಎಂದು ಮಹಾನಾಟಕಕಾರರಾದ ಭವಭೋತಿಯು ‘ಉತ್ತರ 
ರಾಮಚರಿತ್’ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಇಂಥ ತಾ್ಯಗವೂ ಸಹ ಚಿರಯೌವನ ದೆೋರಕದಿದ್ದರೋ 
ನಡೆಯಲು (ಆಗಲು) ಸಾಧ್ಯವಿತು್ತ ಎಂದು ಹೆರೀಳಬಹುದು. ನಂಬಿಕೆ, ನಡವಳಿಕೆ ಎರಡನೋನು 
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ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕ್ರಿಯನೆೋಡನೆ ಮದುವೆ ನಡೆದ ಮೆರೀಲೆ, ಅವನು ಶಕ್ಷಣ ಪಡೆವಂತೆ 
ತನನು ದುಡಿತವನುನು ನಿರೀಡಿದ ಪತಿನು, ಆ ನಂತರ ಅವನೆೋಡನೆ ಒಗೆತನ ಮಾಡಿದುದು 
ಠಾಕೋರರ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ.

4)  ಆನೆ ಗಾಳಕೆಕೆ ಹಾಕ್ ಮಿೇನ ಹಿಡಿವವ

ಕಥೆಯ ಹೆಸರೆರೀ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಆನೆ ರಾಜನೆರೀ ಈ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ. ಮೋವರು 
ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂಗಡಿಗರು ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ಸೆರೀರಿರುವವರು.  Extra-ordinary Companions 
ಎಂಬ ಕಥಾವಗ್ಷಕೆಕಿ ಸೆರೀರುವ ಈ ಕಥೆಯು, ಬಹುಮಟಿ್ಟಗೆ ಬೆರೀರೆ ಇಂಥ ಕಥೆಗಳ 
ವಿವರಗಳನುನು ಹೆೋರೀಲದೆಯರೀ ಸ್ವತಂತ್ವಾಗಿ ನಿಲುಲಿತ್ತದೆ. ಕೆೋನೆಯಲ್ಲಿನ ಮದುವೆಯ 
ಎರಡು ಪಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಗಳ ಹೆೋರೀಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೋ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ 
ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯಗಳನುನು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಮೋವರು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೋಳಬಕಕಿರಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ ತಂದೆಯಿಂದ 
ಹೆೋರಹಾಕಲಪಾಟ್ಟವರು. ಮಹಾಕಾಯರು ತಿಂದು ತಿಂದು ತೆರೀಗಿ, ತಂದೆಯ ಬೆೋಕಕಿಸವನುನು 
ಬರಿದು ಮಾಡಿದವರು. ಸಾವೆರೀರ ನಾಯಕಿ, ಗುಡಿಡು ರಾಜ, ಆನೆಗಾಳಕೆಕಿ ಹಾಕ್ ಹಡಿವ ಆನೆ 
ರಾಜ ಜತೆಗಾರರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತಿ್ತದ್ದರು.

ರಾಜ ಸಂತಾನವಿಲಲಿದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಮಗ ಹುಟಿ್ಟ ಅವನ ಐಶ್ವಯ್ಷವನೆನುಲಾಲಿ 
ತಿಂದು ತೆರೀಗಿದ ಮೆರೀಲೆ, ‘ಯಾಕೆ ಈ ಕೋಳಬಕಕಿ ಹುಟಿ್ಟದ?’ ಎಂದು ವ್ಯಥಿಸಿ ಹೆೋರಗೆ 
ಹಾಕ್ದನು.

ಇವರು ಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಆನೆಯನುನು ಸುಡಲು ಬೆಂಕ್ಯನನುರಸುತಾ್ತ ಹೆೋರೀದದು್ದ-- 
ಅಡವಿಯ ಒಬ್ಬ ರಕಕಿಸಿಯ ಮನೆಗೆ. ಒಬ್ಬರಾದ ಮೆರೀಲೆ ಒಬ್ಬರಂತೆ ಈ ಶಕ್್ತಶಾಲ್ಗಳನುನು 
ಕಟಿ್ಟ ಹಾಕ್ದ ಮುದುಕ್ ತನನು ಅಧೆೋ್ಯರೀರೆನು ತೆಗೆದು ಕಟ್ಟಬೆರೀಕಾದರೆ-- ಅದು ಎಷು್ಟ ಗಾತ್ 
ಮತು್ತ ಗಟಿ್ಟಮುಟು್ಟ, ಎಷು್ಟ ಥೆೋರೀರ ಎಂದು ಕಲ್ಪಾಸಬೆರೀಕು. ಹಳಿಳು ಜನರ ಗಾ್ಮ್ಯ ಹಾಸ್ಯದ 
ಮಾದರಿ ಇದೆ. ನಿರೋಪಕರು ತುದಿವರೆಗೋ ತಾದಾತಮ್ಯದಿಂದ ತಲ್ಲಿರೀನರಾಗಿ, ಕೆರೀಳುವವರೋ 
ತಲ್ಲಿರೀನರಾಗುವಂತೆ ಕುಮರಿ ಮರಾಟರು ಕನನುಡ ದೆರೀಸಿಯ ಸೆೋಬಗಿನಿಂದ ಕಥೆ ಹೆರೀಳಿದ್ದರು. 
ರ್ರೀಮನ ಗದೆಯಂತೆ ಆನೆರಾಜನ ಕೆೋಡಲ್ಯನುನು ರಾಕ್ಷಸಿಯ ವಧೆಗೆ ತಲೆ ಮೆರೀಲ್ಟಿ್ಟದೆ್ದರೀ 
ಸಾಕಾಯಿತು.

ಭಯಂಕರ ದೆೋಡಡು ಹಾವನುನು ಆನೆರಾಜ ಕೆೋಂದು ಬಾಲವನುನು ಗುತಿ್ಷಗೆ ತಕೆೋಕಿಂಡನು. 
ಆ ರಾಜನ ಪಟೆ್ಟರೀವಾಲನ ಚಯ್ಷಯನುನು ಬಾಲದ ಮೆರೀಲ್ನ ತುಂಡು ಕೆೋಯು್ದಕೆೋಂಡು, 
ರಾಜನ ಮಗಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧನಾದುದನುನು ಒಳ ಳೆುರೀ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಬಣಿ್ಣಸಿದು್ದ, 
ಮತು್ತ ಮದುವೆ ತಯಾರಿಯಾದಾಗ ಆನೆರಾಜನು ರಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಈ ಬಗೆಗೆ ವಿಚಾರ 
ಮಾಡುವ ರಿರೀತಿಯನುನು ನಿರೋಪಕರು ಬಹಳ ಅಚುಚಾಕಟಾ್ಟಗಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದಲೋ 
ನೆರೀಯಿ್ದದಾ್ದರೆ. ಬಕನ ಹಸಿವಿನ ಆನೆರಾಜನ ಮನಸುಸ್ ಬಹಳ ದೆೋಡಡುದು್ದ. ತಾನೆರೀ ಹಾವನುನು 
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ಕೆೋಂದರೋ ಸಾವೆರೀರನಾಯಕಿನಿಗೆ ಮತು್ತ ಹುಲ್ಯನುನು ಕೆೋಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನ 
ಮಗಳನುನು ಗುಡಿಡುರಾಜನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ದೆೋಡಡುತನ ಇವನದು.

ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ರಸಗಳಂತೆ ಬಿರೀಭತಸ್ ರಸಕೋಕಿ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಹಾಗೆ 
ಮೋವರ ಮೆರೀಲೆ ಮರದ ಮೆರೀಲ್ನ ಹದು್ದ, ಮಂಗ ಹೆರೀತು – ಮೆೈಮುಚಿಚಾ ತಲೆ ಮಾತ್ 
ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ಈ ಹೆರೀಲು ಮೆೈ ಉಜಜಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಪಣ ಗೆಲಲಿದೆ 
ಸೆೋರೀತರು. ಈ ಆನೆರಾಜ ಲ್ಂಬೆಕಾಯಿ ಕಡಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೆರೀಲ್ಂದ ನದಿ ದಾಟಿ 
ಪಣ ಗೆದು್ದ, ಹುಡುಗಿಯನುನು ಮದುವೆಯಾದನು. ಮುಂದೆ ಈ ಮೋವರು ಮೊರೀಸ ಮಾಡಿ 
ಹುಡುಗಿಯರನನುಪಹರಿಸಿದು್ದ.

5) ಶೃಂಗಸುಂದರಿ

ಈ ಕಥೆಯು ನಮ್ಮ “ಶೃಂಗ ಬೆರೀರಿಗೆ ಮದು್ದ” ಎಂಬ ಕಥೆಯ ವಿಶಷ್ಟವಾದ 
ಪಾಠಾಂತರವಾಗಿದೆ. (‘ಶೃಂಗ ಬೆರೀರಿಗೆ ಮದು್ದ’ ಕಥೆ’-- ‘ಜಾನಪದ ಮತು್ತ ಗಿರಿಜನರ 
ಕಥೆಗಳು’ ಪುಟ 363, ಆ ಗ್ಂಥದ ಪಿರೀಠಿಕೆಯ ಪುಟ 6-7-8 ನೆೋರೀಡಿ.)

ಇಲ್ಲಿಯೋ ಹಣದ ಚಿರೀಲ, ಹಾರುವ ಕಂಬಳಿ ಮತು್ತ ಟೆೋಪಿಪಾಗೆ ಇದ್ದರೋ ಈ ಆಶಯಗಳ 
ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ರ್ನನುತೆಗಳಿವೆ. ಪಾ್ರಂಭದಲ್ಲಿಯರೀ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟ ಅವನ ಮೋವರು 
ಮಕಕಿಳು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡ ಹಾಗೋ ಅವನ ಮೋವರು ಮಕಕಿಳು. ಅಲ್ಲಿನ ಜಮಖಾನ 
ಇಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಕಂಬಳಿ. ಹೆರೀಳುವ ವಾಕ್ಯ ಬೆರೀರೆ ಬೆರೀರೆ (ಅಥ್ಷ ಹೆೋರೀಲುತ್ತವೆ). ಇಲ್ಲಿ ‘ಅಂಬಕಕಿ 
ಜಾವ’ ಹಾಗೋ ಇಳಿಯಬೆರೀಕಾದಾಗ, ‘ಬೆೈಟೆೋ ಕಂಬಳಿ’ ಎನನುಬೆರೀಕು.

ಅಲ್ಲಿ ದುರಾಸೆಯ ರಾಜಕುಮಾರಿ ನಾಯಕನಿಂದ ಹಣ ಕ್ತ್ತರೆ; ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನೆರೀ, ‘ಮಗಳ 
ಮದುವೆಗೆ ಇಂತಿಷು್ಟ ಹಣ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಇಟಿ್ಟರುತಾ್ತನೆ. ಟೆೋಪಿಪಾ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡರೆ 
ಏಳುಪಪಾರಿಗೆ ಮನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಟೆೋಪಿಪಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡರೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಸೋಕ್ಷಷ್ಮ ಜರೀವಿ – ನುಸಿ ಗುಂಗಾಡಾಗುವುದೆರೀ. ಪ್ಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಟೆೋಪಿಪಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡರೆ 
ಅದೃಶ್ಯ ಆಗುವುದಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ಕೆಳಗಿನ ವಗ್ಷದವನನುನು ಮದುವೆಯಾಗಲಾರದವಳು. 
ಇಲ್ಲಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಾರನ ವೆರೀಷ ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು ರಾಜಕುಮಾರಿಯನುನು ಅಡವಿಗೆ 
ಒಯು್ಯವುದು; ಅವಳು ಮೊರೀಸ ಮಾಡಿ ಅವನನುನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟು್ಟ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದೋ 
ಎರಡೋ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ವಿವರಗಳು ಸ್ವಲಪಾ ಬೆರೀರೆ ರಿರೀತಿ ಇವೆ.

ಮತು್ತ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸನಾ್ಯಸಿಯು ಸೋಚನೆ ನಿರೀಡುವುದೋ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 
ಪಾವ್ಷತಿಪರಮೆರೀಶ್ವರರು ಬಂದು ಬಾಳ  ೆ ಹಣು್ಣ, ಕೆೋರೀಡು ಕಳೆಯುವ ಉಪಾಯ ಹೆರೀಳಿ 
ಹೆೋರೀಗುತಾ್ತರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋ ಮೋಸಿ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಹೆೋರೀಗುವುದಿದೆ.
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ಕುಮರಿ ಮರಾಟಿ ಹೆರೀಳಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕನನುಡದ ಒಂದು ವಿಶಷ್ಟ ದೆರೀಸಿರೋಪದ ಶೆೈಲ್ಯ 
ಸೆೋಗಸು ಇಲ್ಲಿದೆ. ‘ದಿಂಬು’ ಎನನುಲು ‘ದಿಂಪು’... ಬೆೈಲ ಸಿರೀಮೆಯ ದೆರೀಸಿ ನುಡಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ 
(ಐತೆ ಹೆರೀಳಿ).

ಹಾಸ್ಯದ ಬೆರೀರೆ ಸಂದಭ್ಷಗಳೂ, ಮಾತುಗಳೂ ಈ ಕಥೆಯ ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯಗಳನುನು 
ಹೆಚಿಚಾಸಿವೆ. ಬಡಿಗನೋ ಕರಗಾಸಿನವರೋ ರಾಜ ಮತು್ತ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯು ಮಗಳ ಕೆೋರೀಡು 
ಕತ್ತರಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ಯತನು ಹಾಗೋ ರಾಣಿಗೆ ಕೆೋರೀಣ ಹಾರಿತೆೋ್ರೀ ಎಂಬುದಲಲಿದೆ, ‘ಎಮೆ್ಮ 
ಹಾರಿತೆೋ್ತರೀ’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿ ಲೆರೀವಡಿ ಮಾಡುವುದೋ ತುಂಬಾ ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

6)  ಗಫೂರ ಸಾಯ್ಬ

ಈ ಕಥೆಯ ಹೆೋರೀಲ್ಕೆಯ “ಢೆೋರೀಂಗಿ ಸಾವುಕಾರ” ಕಥೆಯೋ “ಉತ್ತರ ಕನನುಡ ಜನಪದ 
ಕಥೆಗಳು” (ಕ. ವಿ. ವಿ. ಧಾರವಾಡ) ಎಂಬ ಗ್ಂಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ (ಪುಟ 215-225). ಆದರೆ, 
ಈ ಎರಡೋ ಕಥೆಗಳೂ ಒಂದೆರೀ ಕಥೆಯ ರ್ನನು ಪಾಠಗಳಾದರೋ ಇವುಗಳ ನಿರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ರ್ನನುತೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ‘ಢೆೋರೀಂಗಿ ಸಾವುಕಾರ’ ಕಥೆಯ ಪಾ್ರಂಭದಲ್ಲಿ-- 
ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತಿನ ಮೆರೀಲೆ ತನನು ತಮ್ಮನನುನು ಹೆೋರಗೆ ಹಾಕ್ದ ಮೊದಲ ಕಥಾ 
ಭಾಗ ಇಲಲಿವೆರೀ ಇಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕನೋ, ಇಲ್ಲಿನ ನಾಯಕನೋ ಕಟಿ್ಟಗೆ ಕಡಿದು ತಂದು 
ಮಾರುವವರು. ಢೆೋರೀಂಗಿ ಸಾವುಕಾರನು ಚಿನನುದ ನಾಣ್ಯಗಳಿರುವ ದೆೋಡಡು ಹಂಡೆಯನುನು 
ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ, ಗಫೂರ ಸಾಯ್ಬನು ರಾಜನ ಮಗ, ಪ್ಧಾನಿಯ 
ಮಗ ಇವರೆೋಡನೆ ಪದಾ್ಮವತಿರೀ ಸೋಳೆಗೆ ತಲ್ಪಾಸಲು ಕಾರಕೋನನಿಗೆ ಕೆೋಡುವ  
ಮೊದಲು-- ಲಕ್ಷಿಷ್ಮರೀ ಸೋಳೆಯನುನು ವಷ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನೆೋರೀಡಲಾರದ ಅವರ ಹತಿ್ತರ ಚಿನನುದ 
ಪಾಲಕ್ ತರಿಸಿ, ತಾನು ಅದನೆನುರೀರಿ ಅವರೆರೀ ಬೆೋರೀವಿಗಳಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ, ಸೋಳೆಯ 
ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದುದು ಬಹಳ ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿದೆ (ಸೋಳ  ೆ ಹೆಸರು ಬೆರೀರೆ ಬೆರೀರೆ.). ಎರಡೋ 
ಕಡೆಗೆ ಸಮಾನವಾದುದೆಂದರೆ-- ನಾಯಕ ಅಡವಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕಟಿ್ಟಗೆ ತಂದು ಮಾರುವುದು; 
ಬಾ್ಹ್ಮಣನೆೋಡನೆ ತನನು ಸಂಬಳ ಕತಿ್ತ, ಕೆೋಡಲ್, ಬಳಿಳು ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀದುದು ಮತು್ತ 
ಎರಡೋ ಕಡೆ ನಾಣ್ಯದ ಚಿರೀಲ ದೆೋರೆತು ಸೋಳೆಗೆ ಕೆೋಡುವುದಕೆಕಿ ಸಾಯ್ಬನು ಪೊಲ್ರೀಸರನೆನುರೀ 
ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಸೋಳೆಗೆ ಕೆೋಟು್ಟದು; ಢೆೋರೀಂಗಿ ಸಾವುಕಾರನು ಡೆೈರಿ ಹೆೋತು್ತಕೆೋಂಡು ಸೋಳ  ೆಮನೆಗೆ 
ಕಳಿಸಿಕೆೋಟ್ಟ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತಾ್ಯಸಗಳಿವೆ. ಸಾಯ್ಬನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದೆರೀವಕನೆ್ಯಯರು 
ಏಳುಮಂದಿ ಸೋಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಕಸ ತೆಗೆಯಲು ಚಿನನುದ ಕಸಬರಿಗೆ ತಂದು ಬಂದ 
ಆಶಯವೂ ತುಂಬಾ ವಿಶಷ್ಟವೂ, ನವಿರೀನವೂ ಆದುದಾಗಿದೆ.

‘ಢೆೋರೀಂಗಿ ಸಾವುಕಾರ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕಥಾ ನಿರೋಪಕರ ಶೆೈಲ್ಯು ನಾಡವರ ಭಾಷಾ 
ಸರಣಿಯದು (ಉ. ಕ. ಜನಪದ ಕಥೆಗಳ ಗ್ಂಥದಲ್ಲಿ ಅದನುನು ಶುದ್ಧ ಭಾಷಾ ರೋಪಕೆಕಿ ತರುವಲ್ಲಿ 
ಶಬ್ದಗಳನುನು ತಕಕಿಮಟಿ್ಟಗೆ ಉಳಿಸಿಕೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ.). ಆದರೆ, ‘ಗಫೂರ ನಾಯಕಿ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 
ನಿರೋಪಕ್ಯು ಹೆರೀಳಿದ್ದ ಸರಣಿಯನೆನುರೀ ಪೂತಿ್ಷಯಾಗಿ ಉಪಯರೀಗಿಸಿಕೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ. 
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ಈ ಶೆೈಲ್ಯ ವಾ್ಯಕರಣ ವಿಕಾರ ಜಾತಿಯ-- ಅನಸೋಯಾ ಪೆಡೆನುರೀಕರರು ಕೆೋಂಕಣಿ 
ಮನೆಮಾತಿನವರಾಗಿದು್ದ, ಅವರ ಕನನುಡದ ವಿಶಷ್ಟವಾದ, ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾದ ಸರಣಿಯು 
ಮತೆ್ತಲ್ಲಿಯೋ ಕಾಣದ ದೆರೀಸಿಯ ಸರಣಿಯ ವಿಶಷ್ಟತೆಯ ಸುಂದರ ಅರ್ವ್ಯಕ್್ತಯಾಗಿದೆ ಮತು್ತ 
ಅವರ ಈ ಕಥೆಯ ಹಾಗೋ ‘ಬಿರೀರಕಲ ಹೆಡಡು’ ಕಥೆಯ ಭಾಷಾರಿರೀತಿಗಳು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ 
ಮಹತ್ವದ, ವಿಶಷ್ಟವಾದ ದೆರೀಸಿ ರೋಪದ ಸಾಥನವನುನು ಕೆೋಡಬಲಲಿವಾಗಿವೆ. ನಿರೋಪಣೆಯ 
ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದಲೋ ಇವು ಶೆ್ರೀಷ್ಠ ಪ್ತಿಯ ಕಥೆಗಳು.

ಮೆೈಸೋರು ವಿ. ವಿ. ಅಧ್ಯಯನ ಕೆರೀಂದ್ದ ದಶಮಾನೆೋರೀತಸ್ವದಲ್ಲಿನ ಮೋರನೆಯ 
‘ಜಾನಪದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ’ದ ಉಪನಾ್ಯಸದಲ್ಲಿ--  ‘ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋರು ವಿಶಷ್ಟ ಆಶಯಗಳು 
ಇದ್ದರೆ, ಅವು ಇಲಲಿವೆ ಇಲಲಿದಿದ್ದರೋ ವಿಶಷ್ಟವಾದ ಆಡುನುಡಿಯ ರಿರೀತಿಗಳು ಮಾತ್ ಇದು್ದ, 
ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಯ ಆಶಯಗಳ ರೆೀ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದರೋ, ಈ ಭಾಷಾಸರಣಿಯಿಂದ ಮಾತ್ವೆರೀ 
ಈ ಕಥೆಗಳು ಅಭಾ್ಯಸ ಯರೀಗ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ ಕಥೆಗಳೆಂದು ಗಣಿಸಲಪಾಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದೋ 
ನನನು ಅರ್ಪಾ್ಯಗಳನುನು ತಿಳಿಸಿದೆ್ದರೀನೆ. 

7)  ಚಿತಾ್ರಂಗಿ

ಈ ಕಥೆಯು ಅಶಕ್ಷಿತ ಹರಿಜನ ಮನುಷ್ಯನು ಹೆರೀಳಿದು್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರೋಪಕರ 
ಶೆೈಲ್ಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಏಕವಚನ-ಬಹುವಚನ ದೆೋರೀಷಗಳು, ಸಾಖಾಲ್ತ್ಯಗಳು ಹೆಚಿಚಾಗಿವೆ. 
ಆದರೆ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಳ ಳೆುಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೋ ದುಷ್ಟರನುನು 
ದಂಡಿಸುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಸತನವಿರುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಇದನುನು ಓದಿದರೆ 
ಪ್ಯರೀಜನವಾಗಬಹುದು.

ಪಾ್ರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಸನ ಮಗ ಮತು್ತ ಪ್ಧಾನಿಯ ಮಗ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 
ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್್ತಯುಳಳು ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಬೆರೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು- 
ಒಬ್ಬ ಅಜಜಿ, ಮೊಮ್ಮಗ; ಎರಡನೆಯದಾಗಿ- ಮತೆೋ್ತಬ್ಬ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ, 
ಈ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ-- ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ನಿರೋಪಕರು ತಿಳಿಸಿರುವುದು 
ಕಥೆಗೆ ಒಂದು ಏಕಸೋತ್ತೆ ಈ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಇವರಿಂದಾಗಿಯರೀ.

ಪಾ್ರಂಭದಲ್ಲಿನ ರ್ರೀಮರಕ್ಷಿ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸಿಯಡನೆ ಸೆಣಸುವ ದೃಶ್ಯ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 
ರಾಕ್ಷಸಿಯನುನು ತಮ್ಮನು ಕೆೋಂದ ಬಣ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೆರೀಷತರದ ಭವ್ಯತೆಯ ಅಂಶವನುನು 
ನೆೋರೀಡಬಹುದು.

ರ್ರೀಮರಕ್ಷಿಯಡನೆ ಪಗಡೆ ಆಟವನುನು ಆಡುವ ತಮ್ಮ, ‘ಇವನೆರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ’ 
ಎಂದು ನಿರೋಪಕನ ಹೆರೀಳಿಕೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಪಗಡೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ 
ಇಬ್ಬರೋ ಸೆೋರೀತರು. ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಸಂಗಡ ಕೆೈ ಕೆೈ ಹಡಿದು, ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಸುತು್ತ 
ಮಂಡಲ ತಿರುಗುವ ದೃಶ್ಯವು ಕಥೆಯ ಆಶಯ ವಿಭಾಗವು ವಿಶೆರೀಷಗಳಲೆೋಲಿಂದು. ಒಂಭತು್ತ 
ಯರೀಜನ ಪಯ್ಷಂತವಾಗಿ ಇಬ್ಬರೋ ಕೆೈ ಕೆೈ ಹಡಿದು ಕುಣಿವ ದೃಶ್ಯವನುನು ಕಲ್ಪಾಸಬೆರೀಕು. 
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ಚಕ್ದಿಂದ ರಾಕ್ಷಸಿಯನುನು ಕೆೋಂದ ಮೆರೀಲೆ, ಬೆರೀರೆೋಬ್ಬ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಜಜಿ-
ಮೊಮ್ಮಗನನುನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ರಾಜನು ಹುಲ್ ಹಾಲನುನು, ಸಿಂಹದ ಹಾಲನುನು ತರಲು 
ಹೆರೀಳುವುದೋ ಇದೆ. ಹುಡುಗನನುನು ಕೆೋಲುಲಿವುದಕೆಕಿ ರಾಜನಿಗೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣವನುನು 
ತಿಳಿಸದಿರುವುದು ಕಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ದೆೋರೀಷ.

ರಾಜನು, “ಇವ ಸಾಯಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಕಲುಲಿ ಕಟಿ್ಟ ಅವನನುನು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಗೆದು 
ಸಾಯಿಸಲು ಪ್ಯತಿನುಸಿದ. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹುಡುಗ ನಾಣ್ಯದ ಕೆೋಡ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಂದ. 
ಆಗ, ‘ಬಹಳ ನಾಣ್ಯ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ರಾಜನೆರೀ ಬಾವಿಗೆ ಹಾರಿ ಸತ್ತ 
ಆಶಯ ಭಾಗವೂ ವಿಶಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 

ಮುಂದೆ ಬೆರೀರೆ ಹುಡುಗ, ‘ತಂದೆಗೆ ಕಣು್ಣ ಕಾಣದು; ಚಿತಾ್ಂಗಿ ಹೋ ತರಬೆರೀಕು’ 
ಎಂದು ಹೆೋರಟ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಪನುದ ವೃತಾ್ತಂತವಿಲಲಿದೆ ಕಥೆ ಸಾಗಿದೆ. ಇಲೋಲಿ ಆ ಚಿತಾ್ಂಗಿ 
ಹೋ ಮರದ ಎಲೆ, ಎಲೆಗೆೋಬ್ಬ ರಕಕಿಸ ಮತು್ತ ಮಹಾಶೆರೀಷ ಕಾಯಲು ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆ 
ಹುಡುಗನಿಗೆ ತನನು ಗರುಡನನುನು ಕೆೋಟ್ಟ. ತಮ್ಮ ಎಲೆಗೆೋಂದಿರುವ ರಕಕಿಸರನುನು ಕೆೋಲಲಿಲು 
ಬಾಣ ಪ್ಯರೀಗ ಮಾಡುವುದು ಸಮಂಜಸವೆರೀ. ಆದರೆ, ಬಿಲುಲಿ-ಬಾಣಗಳನುನು ಪ್ಧಾನಿ 
ಮಗ (ತಮ್ಮ) ಕೆೋಟು್ಟದನುನು ತಿಳಿಸದಿರುವುದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಲೆೋರೀಪ. 

ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕೆರಾಣಿಯು ಹುಡುಗನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ವಿದು್ದದನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಶರಣಾಗಿ, 
“ನನನುನುನು ಮದುವೆಯಾಗು” ಎನುನುವುದೋ; ಪರಮಾತ್ಮ (ಕೃಷ್ಣ) ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದೋ 
ಇನೆೋನುಂದು ಅನಿರಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ಕಥೆಯನುನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೆರೀಳಿದರೆ ಮಕಕಿಳಿಗೆ 
ಬಹಳ ಮೆಚುಚಾಗೆಯಾಗುವಂತಿದೆ.

8) ಓಲೆ ಭಾಗ್ಯ

ಈ ಚಿಕಕಿ ಕತೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯ, ಅಸಂಭಾವ್ಯ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕೋಡಿ ವೆರೀಗವಾಗಿ 
ಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಮುಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ಅನಿರಿರೀಕ್ಷಿತ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ, ಅನಿರಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ 
ಮುಕಾ್ತಯ ಪಡೆದು, ಮುಕಾ್ತಯವು ಸಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ ಳೆುರೀ ವಿಶಷ್ಟ ಕತೆ ಇದು.

ಇಲ್ಲಿ ಪರದಾನಿ/ಪ್ಧಾನಿ/ ಬೆರೀರೆ ರಾಜ್ಯದ ಅರಸನ ಪ್ಧಾನಿ. ಅವನ ಹುಡುಗಿ, 
ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಗ, ಕನಕದಾಸನ ಪತಿನು ಅವನಿಗೆ ಗೆೋತಾ್ತಗದಂತೆ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ 
ಕಳಿಸಿರದ ಹುಡುಗಿಯನುನು ತಂದು, ತನಗೆ ಬಯ್ಯಲು ಪ್ಧಾನಿಯ ಮಕಕಿಳು ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಕ್ 
ಅವಳನುನು ತೌರಮನೆಗೆ ತಂದರು.

ಕನಕದಾಸನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಂಬುದನುನು ನಿರೋಪಕರು ಹೆರೀಳದುದು 
ಕಥೆಯ ಒಂದು ದೆೋರೀಷ. ಆದರೆ, ಕನಕದಾಸನು ಬೆರೀಟೆಯಾಡಲು ಅಡವಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ 
ಎಂಬುದನುನು ಮುಂದೆ ಊಹಸಬೆರೀಕು. ತನನು ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು, 
ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಕನಕದಾಸ ಹೆೋರೀದವನು ಮಾಳಿಗೆ ಮೆರೀಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಹೆಂಡತಿಯ 
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ಬಳಿ ಪೊಲ್ರೀಸರ ಕಣು್ಣ ತಪಿಪಾಸಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾಗಿತು್ತ. ಮಾಳಿಗೆ ಹತ್ತಲು ಇಲ್ಯನುನು 
ಹಡಿಯಲು ಬಂದ ಸಪ್ಷದ ಬಾಲ ಹಡಿದು ಮಾಳಿಗೆಗೆ ಹತಿ್ತ ಹೆೋರೀದುದು ಅಸಂಭಾವ್ಯತೆಯ 
ಪರಮಾವಧಿ. ಕಲಪಾನೆಯ ಹೆೋಸ ತರಹದಿಂದಾಗಿ ಇದು ರಮ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ.

ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯರ ಚಿಕಕಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕುರಿತ ಅವಳ ಕಾಳಜಯೋ 
ತನಗಾಗಿ ಅವನು ಗುಂಡು ಹೆೋಡೆಯಿಸಿಕೆೋಂಡು ಸಾಯುವ ಗಂಡಾಂತರ ಬರುತಿ್ತತು್ತ ಎಂದು 
ಊಹಸಿ, ಅವಳು ಪಶಾಚಾತಾ್ತಪದಿಂದ-- ‘ಹರೀನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ. ಕುಲದೆರೀವರ 
ಮೆರೀಲೆ ಮೊರೀಹ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತಿ್ತತು್ತ’ ಎನುನುವಾಗ, ‘ನಿರೀವು ಹಾಕ್ದ ಕಾಲ 
ಮೆಟು್ಟ ನಾನು’ ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಧನ್ಯತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕಾಡಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ರಾಮಧಾ್ಯನ ಮಾಡುವಾಗ-- ಕಾಡಿನ ಪಿಶಾಚಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪಿಶಾಚಿಯ 
ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಕನಕದಾಸ ರಾಮನ ಭೆರೀಟಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದಾಗ ಹನುಮಂತ 
ಭೆಟಿ್ಟಯಾದ ಅಸಾಧ್ಯ ಘಟನೆ; ರಾಮ ವೆರೀಷ ಮರೆಸಿ ಬಂದು, ಮುಂದೆ ನಿಜರೋಪದಲ್ಲಿ 
ಬಂದು ನಿಂತುದು; ಪಿಶಾಚಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ದ ಕಾರಣ ಭಕ್ತನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಮ ಬಂದುದು.

“ಮೊದಲ್ನಂತೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿರಾಗಿ ಉಳಿಯಿರಿ” ಎಂಬ ರಾಮನ ಉಪದೆರೀಶವು 
ಪಾತಿವ್ತ್ಯಕೆಕಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿರೀಡಿದ ಅನುಗ್ಹ ಸೋಚಕವಾದುದು.

‘ಜಗದೆರೀಕವಿರೀರನ ಕಥೆ’ಯಲ್ಲಿ ‘ಅತಿಮಾನುಷ ಸಹಾಯಕರು’ ಮತು್ತ ‘ಪಾ್ಣಿ 
ಸಹಾಯಕರು’ ಕಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಸಲ್ಲಿಸುತಾ್ತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಮಾನುಷ 
ವಿರೆೋರೀಧಿ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಶವನ ವರವಿತು್ತ. ಆದರೆ, ಕಾಳಿಕಾದೆರೀವಿಯ ವರವಿರುವ ನಾಯಕ-
ನಾಯಕ್ಯರಿಗೆ ಈ ವಿರೆೋರೀಧಿಯನುನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಅವನ ಪಾತ್ವೂ ಗೌಣವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ, ‘ಪತಿಯು ಬದುಕ್ರಬೆರೀಕು. ತನಗೆ ಕಷ್ಟವಾದರೋ ಆಗಲ್’ ಎಂಬ ಗಂಡನ ಮಾತು 
ಸುಳಾಳುಗುವುದನುನು ತಪಿಪಾಸುವ ಚಂದ್ಸೆರೀನನ ಹರಿರಾಣಿ ಕಲಾವತಿಯ ತಾ್ಯಗವು-- ಮುಂದೆ 
ಅವಳ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟಿ್ಟದ ಜಗದೆರೀಕವಿರೀರನಿಗೆ ಕಾಳಿಕಾದೆರೀವಿಯ ಅನುಗ್ಹವಾಗಲು 
ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

‘ಪಾತಾಳಕೆರೀತು‘ ಹೆಸರೆರೀ ಸೋಚಿಸುವಂತೆ ನೆಲದ ಕೆಳಗಿನ ರಾಜ್ಯದವ. 
ನಾಗಕನಿನುಕೆಯಂಬ ಸುಂದರಿಯನುನು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿ ತಂದು ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡಿದ್ದ.

ಜಗದೆರೀಕವಿರೀರ ತಂದಿದ್ದ ಹರಳನುನು ತಾಯಿ ಶೆಟಿ್ಟಗೆ ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಅದನುನು ಅವನು 
ಚಂದ್ಸೆರೀನರಾಜನಿಗೆ ಕೆೋಟ್ಟನು. ಹರಳು–ಹುಡುಗಿ ಎರಡೋ ಬೆರೀಕೆಂದು ರಾಜ ಕಟಾ್ಟಜ್ೆ 
ಮಾಡಿದ.

ಚಿಕಕಿಪಪಾ ಶೆಟಿ್ಟ ಕೆೋಲುಲಿವ ತಂತ್ ಮಾಡಿ, ಜಗದೆರೀಕವಿರೀರನನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀದನು. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿಳಿದ ಜಗದೆರೀಕವಿರೀರ, ರಾಕ್ಷಸನ ಜರೀವದ ಕಾಯಿ ಇರುವುದನುನು 
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ಅವಳು (ನಾಯಕ್) ಉಪಾಯದಿಂದ ತಿಳಿದಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಪಾನಾಶಕ್್ತಯ ಮೆರೀಲೆ್ಮ ತೆೋರೀರುತ್ತದೆ. 
ಗಿಳಿಯ ಹೆೋಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಲ್ಕೆಕಿ ಇತು್ತ. ಅದನುನು ತಗೆೋಂಡು, ದೆೋಡಡು ತಲವಾರ ತಕೆೋಕಿಂಡು 
ಮರದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸನ ದೆರೀಹವನುನು ನಾಶಮಾಡಬೆರೀಕು.

ಚಿಕಕಿಪಪಾ ಶೆಟಿ್ಟ ತಂತ್ ಮಾಡಿ, ನಾಯಕ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ 
ನಾಗಕನಿನುಕೆಯನುನು ಅಪಹರಿಸಿ ತಂದು, ಚಂದ್ಸೆರೀನನಿಗೆ ಕೆೋಟು್ಟ; ಮುಂದೆ ಗಂಡಭೆರೀರುಂಡ 
– ಹೆಣು್ಣಭೆರೀರುಂಡ - ಶಾಪದಿಂದ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದ ಗಂಧವ್ಷರು ಇವರು ಹಕ್ಕಿರೋಪದಿಂದ ಕಥೆ 
ಹೆರೀಳಿ ಮನುಷ್ಯರಾದರು. 

ಹರೀಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕಥೆ ಸುಖಾಂತವಾಗುವಂತೆ ಯರೀಜಸಿದ 
ಕಥೆಗಾರನ ಕೌಶಲ್ಯವು ಮೆಚುಚಾವಂಥದು.

9) ಶಾಪ ಪರಿಹಾರ

‘ಶಾಪ ಪರಿಹಾರ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸು ತಂಬೋರಿ, ಇಲಲಿವೆ ವಿರೀಣೆ ಆಗುವ ಪ್ಸಿದ್ಧ 
ಆಶಯವು ಮುನಿಗಳು-ಮಾಲ್ಕರು ಅವಳನುನು ಒಬ್ಬರಾದ ಮೆರೀಲೆ ಒಬ್ಬರು ಆಶಸುವ 
ಆಶಯಗಳೂ ಹೆೋಸವಲಲಿ. ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸೆೋಟೆ್ಟ (ದೆೋಣೆ್ಣ) ಕೆೋಟು್ಟ ತಂಬೋರಿ ಪಡೆದನು. 
ಇನೆೋನುಬ್ಬ, ಮಾಟದ ಜೆೋರೀಳಿಗೆ ಕೆೋಟು್ಟ ಪಡೆದ. ಈ ಜೆೋರೀಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಸಾಥನವೂ ಇಲಲಿ. ಇನೆೋನುಬ್ಬ ಹಗಗೆ ಕೆೋಟು್ಟ ತಕೆೋಕಿಂಡ.

ದೆರೀವಕನೆನು ನತಿ್ಷಸಲು ದೆರೀವೆರೀಂದ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತಪಿಪಾದ್ದರಿಂದ ಮೋರು ಸಾರೆ 
ಕ್ಮೆರೀಣ ಮರ, ಶಲೆ, ಉಸುಕು ಆಗುವ ಶಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಪಾ ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯ ಉಂಟು. ಆದರೆ, 
ತಂಬೋರಿಯು ಅವೆರೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡಲು ಬಂದಳು. ಮೊದಲು ಹಕ್ಕಿ, ಎರಡನೆರೀ ಸಲ 
ಹುಡುಗರ ಹಾಣಿ ಕೆೋರೀಲು, ಮೋರನೆರೀ ಸಲ ಹುಡುಗರ ಚಂಡು ದೆರೀವೆರೀಂದ್ ನತ್ಷನಕೆಕಿ 
ಅಡಿಡುಯಾಗಿ, ದೆರೀವೆರೀಂದ್ನ ಕೆೋರೀಪಕೆಕಿ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಗ ಶಾಪ ಕೆೋಟ್ಟನು ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಲಪಾ ಹೆೋಸತನವಿದೆ.

10)  ಉಳ್ಳವರು ಇಲಲಿದವರು

ಈ ಕಥೆಯು ಬಡವರು, ಬಲ್ಲಿದರು ರ್ನನುರಿರೀತಿಯಿಂದ ವತಿ್ಷಸಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆೋರೀಕ 
ರಿರೀತಿಯನುನು ತಿಳಿಸುವ ದೃಷಾ್ಟಂತ ಕಥೆ. ಇದನುನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಂದೆ 1962ರಲ್ಲಿ 
ಹೆರೀಳಿದವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವಗ್ಷಕೆಕಿ ಸೆರೀರಿದ್ದ ಹಲಸು ಮಾವು ಎಂಬ ಮಾಸೋರು 
ಭಾಗದ ಭಾಗಿರೀರಥಿ ಮಂಜ ಹೆಗಡೆ. ಪಾ್ರಂಭದಲೆಲಿರೀ ನಲವತ್ತಕ್ಕಿಂತಲೋ ಹೆಚುಚಾ ಕಥೆಗಳನುನು 
ಬರೆದುಕೆೋಳಳುಲು ಅನುಕೋಲವಾಗುವಂತೆ ಹೆರೀಳಿದ್ದರು. ಅವಳು ಹೆರೀಳಿದು್ದ ಹವ್ಯಕರ ಮನೆ 
ಮಾತಿನ ಶೆೈಲ್ಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ, ನನನು ಪಾ್ರಂರ್ಕ ಸಂಕಲನ ಕಾಯ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಥೆಗಳನುನು 
ಮಾತ್ ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೆೋಂಡಿದೆ್ದನು. ಇದಕೆಕಿ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಈ 
ಆಡು ಮಾತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಿತವಾದದು್ದ. ಯಾವಾಗ ಬೆರೀಕಾದರೋ ಈ ಶುದ್ಧ 



ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   28  

ಭಾಷಾರೋಪವನುನು ಹವ್ಯಕರ ಆಡುಮಾತಿಗೆ ತದ್ವತಾ್ತಗಿ ರೋಪಾಂತರಿಸಬಹುದು. 
‘ಬೆಣೆ್ಣಯಿದ್ದರೆ ತುಪಪಾ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಲಲಿ’ ಎಂದ ಹಾಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ತೆೋರೀರಿಸಲು 
ಈ ಚಿಕಕಿ ಕಥೆಯನೆನುರೀ ಆರಿಸಿಕೆೋಂಡುದು. ಮೋಲ ಹವ್ಯಕರ ಆಡುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಯ 
ಸರಣಿಯನುನು ಬರೆದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ್ದರೀನೆ.

ಇದು ‘ಅತಿಮಾನುಷ ಸಹಾಯಕರು’ ಎಂಬ ಕಥಾವಗ್ಷಕೆಕಿ ಸೆರೀರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಈಶ್ವರ–ಪಾವ್ಷತಿ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯರ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಬರುತಾ್ತರೆ. ದೆರೀವರಿಗೆ 
ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೋ ಇಲಲಿ. ತಿರೀರ ಬಡ ಮುದುಕ್ಗೆ ಐಶ್ವಯ್ಷ ಬರುವಂತೆ 
ಅವರು ಮಾಡಿದರು.

ಕಥೆಯು ದೆೋಡಡು ರಾಜನ ಮನೆಯ ಮದುವೆಯ ಸಂದಭ್ಷದ ಚಿಕಕಿ ವಣ್ಷನೆಯಿಂದ 
ಪಾ್ರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಷತಿಯು 
ತನನು ಮಾತನುನು ಈಶ್ವರನು ನಡೆಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಸಿರಿವಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಲು 
ಒಲಲಿದ ಗಂಡನನುನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುತಾ್ತಳ .ೆ ಅವರು ಬಂದುದು ರ್ಕ್ಷುಕರ ವೆರೀಷದಲ್ಲಿ. 
ಇವರನುನು ಈಶ್ವರನ ನಿರಿರೀಕೆಯಂತೆ ಬೆರೀಡುವ ಮುದುಕ-ಮುದುಕ್ ಎಂದು ತಿರಸಾಕಿರದಿಂದ 
ಅನಾದರಿಸಿದರು.

‘ಸಟ್ ಮುಡಿ’ ಎಂದರೆ ಹಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆೋನೆಯ (ಆರನೆಯ) 
ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಮನೆ ಸೆರೀರಿದ ನವವಧು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ, ಅನನುದ ಪಾತೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಸಟು್ಟಗವನುನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಕುಕಿವುದು-- ‘ಸಟು್ಟಗ ಮುಹೋತ್ಷ’. ಇಲ್ಲಿ, ಆ ದಿನ ಈ 
ಬೆರೀಡುವವರಿಗೆ ಅನನು ಹಾಕದೆ ಒನಿಕೆ ತಂದು ಹೆೋಡೆವ ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ ಓಡಿಸಿದರು.

ರ್ಕ್ಷುಕ ವೆರೀಷದವರ ಅನಾದರಣೆಯ ಫಲವೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಕೆೋರೀಳಗೆಂಬಕೆಕಿ ಬೆಂಕ್ 
ಹತಿ್ತದು್ದ, ರಾಜನ ಪರಿವಾರದವರು ಅದನುನು ನಂದಿಸಿದುದು.

ಇವರು ಬಡ ಅಜಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದರು. ಮಗನು ಸತು್ತ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದರೋ ಅಜಜಿಯು 
ಇವರನುನು ಕರೆದಳು. ಊಟಕೆಕಿ ಸಹ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲು ಪಾವ್ಷತಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದಳು. ದೆರೀವರ 
ಮಹಮೆಯಿಂದ ಎಲಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅಜಜಿಗೆ ಬಂತು. 18 ವಷ್ಷಗಳ ಹಂದೆ ಸತು್ತಹೆೋರೀಗಿದ್ದ 
ಅವಳ ಮಗನನುನು ಬದುಕ್ಸಿದು್ದ ಕಟು್ಟಕಥೆಯ ಪರಮಾವಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಷ್ಟವಾದ ಆಶಯವಿದೆ. 
ಏನೆಂದರೆ, ಈಶ್ವರ ಕಮಂಡಲು ನಿರೀರು ತಳಿದು, ಅವ ಹದಿನೆಂಟು ವಷ್ಷಗಳ ಹುಡುಗನಾಗಿ 
ಬಂದುದು.

ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಕೆೋಡಲು ತೌರಮನೆಯ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಒಪಪಾಲ್ಲಲಿ. ಕ್ರಿಯನು, 
‘ಒಂದು ಹೆರೀರು ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ ಮಗಳನುನು ಕೆೋಡುವೆ’ ಎಂದನು. 

ಕೆೋನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯನಿಗೆ ಆ ಕೋಸನೆನುರೀ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೆೋಂದಲವಿದೆ. 
ಅಜಜಿ ಮಗನಿಗೆ ಕ್ರಿಯ ತಮ್ಮನ ಮಗಳನೆನುರೀ ಕೆೋಟು್ಟ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂದರೆ 
ವಿರೆೋರೀಧವಾಗದು.
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ಹಂದಣ ಕಾಲದ ಮದುವೆಯ ಕ್ಮಗಳನುನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಲಲಿಲ್ಲಿ 
ಅಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿದು್ದದು ದೆೋಡಡು ದೆೋರೀಷ.

“ದೆೋಡಡುವರ ಮನೆಯ ಮಾತು ಚೆಂದ, ಬಡವರ ಮನೆಯ ಊಟ ಚೆಂದ” ಎಂಬ 
ಗಾದೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗಾದೆ ಎಲಲಿ ಸಾರಿಯೋ ಸತ್ಯವಾಗಿರದು. ಶ್ರೀಮಂತರ ಸೆೋಕುಕಿ, 
ಅಟ್ಟಹಾಸ, ಆಡಂಬರ ಪ್ದಶ್ಷನ ಇರುವುದೆರೀ ಹೆಚುಚಾ. ಬಡವರೆೋಡನೆ ಅವರ ಮಾತೋ 
ಗಡಸು. ಒನಿಕೆ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋಡೆದು ಓಡಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೋ ಹೆೋರೀಗಬಲಲಿರು.

11) ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್್ಟ ಕತೆ 

‘ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟಿ್ಟ ಕತೆ’ ಎಂದಿರುವ ಕಥೆಗೆ ‘ವಜ್ಕುಮಾರ’ ಎಂಬ ಹೆಸರನುನು 
ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ತುದಿಯ ಮೆರೀಲೆ ಏಳು ಆನೆ ಮೆರೀಯುವ ಆಶಯ 
ಅಸಮಂಜಸವೆಂದೆನಿಸಿದರೋ ನೆಲದ ಮೆರೀಲ್ಂದಲೆರೀ ತಗಾಗೆಗಿರುವ ಮರದ ತುದಿಯ 
ಎಲೆಗಳನುನು ಮೆರೀಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯನುನು ಕೆೋಡಬಹುದು.

ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯರೀ ಈ ಸುದಿ್ದ ಹೆರೀಳಿದು್ದ -– ರಾಜ ಸುಳುಳು ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದ್ದಲಲಿದೆ ಪಂಥಕಟಿ್ಟ 
ದುಡುಕ್ದನು. ಸಾಧಿ್ವಯಾದ ರಾಣಿಯು ‘ತನನು ತಲೆ ಹೆೋರೀದರೆ ಹೆೋರೀಗಲ್, ರಾಜನು 
ಸಾಯುವ ಪ್ಸಂಗ ಬೆರೀಡ’ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿಯಂತೆ ಮಾತನುನು 
ಹಂತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳುವುದಿಲಲಿ.

ಆಳುಗಳ ರೆೀ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಾಸಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸುಳುಳು ಹೆರೀಳಿ ರಾಜನ ಪಾ್ಣ 
ಉಳಿಸಿದರು. ಕೆೋಲೆಗಡುಕರೋ ‘ಕತಿ್ತಯ ಮೆರೀಲೆ ಶಶು ಹೆೋಳೆಯಿತು’ ಎಂದು, ‘ವಧಿಸಿದರೆ 
ಘೋರೀರ ಪಾಪ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ, ಸಿಡಿಲು ಎರಗೆ ಭೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಿಟು್ಟ 
ಬಂದರು. 

ಸಿಡಿಲೆರಗಿದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಶು ಅತು್ತದನುನು ತಿಳಿದು ಸೆರೀವಕರು ಹೆರೀಳಿದ ಮೆರೀಲೆ 
ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದು ಜೆೋರೀಪಾನ ಮಾಡಿದನು ಶೆಟಿ್ಟ.

ಮಹಾಶೆರೀಷನ ಮಗಳು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಬಂದವಳು, ಈ ವಜ್ಕುಮಾರನನುನು 
ನೆೋರೀಡಿ ಗಡಬಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ವಜ್ದ ಹರಳು ಬಿಟು್ಟ ಪಾತಾಳಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಲು ಹಳಳುಕೆಕಿ 
ಧುಮುಕ್ದಳು.

ಶೆಟಿ್ಟ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಹರಳು ನಿರೀಡಿದ ಮೆರೀಲೆ-- ‘ಎಲಾಲಿ ಹರಳುಗಳನೋನು ಆಮೆರೀಲೆ 
ಅವುಗಳಿಂದ ಆಡುವ ಹುಡುಗಿಯನೋನು ತಂದು ಕೆೋಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ರಾಜ ವಜ್ಗೆ ಜೆೋರೀರು 
ಮಾಡಿದನು.

ಮುಂದೆ, ‘ಶೆರೀಷನನುನು ಕೆೋಂದು ಹುಡುಗಿಯನುನು ತರಬೆರೀಕು’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಯಥಾಪ್ಕಾರ 
ಶೆರೀಷನ ಜರೀವದ ಕಾಯಿ ಕೆರೀಳುವುದು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಟಿ್ಟಯ ಮಕಕಿಳು, ಹುಡುಗಿಯ 
ಆಶೆಗೆ ವಜ್ನನುನು ಮೆರೀಲಕೆಕಿತ್ತದೆ ಅವಳನುನು ಕರೆತಂದ ಘಟನೆ ಹೆೋಸದಲಲಿ, ಹಲವು 
ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವುದೆರೀ.
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ನಿರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಿವರ ತಂದುದರಿಂದ ಕಥೆ ಓದಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುತ್ತದೆ. 
ಇದು ನಾಡವರ ದೆರೀಸಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೆರೀಳಿದ ಕಥೆ.

12) ತಂತ್ರ ಅತಂತ್ರ

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗರುಡನಂತಹ ವಿಮಾನದ ಆಶಯವನುನು ಹೆೋರೀಲುವ ಆಶಯವು 
ಕಥೆಯಲೋಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯವಿರುವುದು-- ಕೃಷ್ಣನ ಹಾಗೆ 
ಸೆೋರೀಗು ಹಾಕ್ದ ವಿಠೆೋರೀಬಾಚಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನು ಮುಸಲಾಯುಧ ಬಿಟು್ಟ ಅವನ ಟೆೋಂಕ 
ಮುರಿವಂತೆ ಶಕೆ ಕೆೋಟು್ಟದರಲ್ಲಿ.

ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡನ ಆಧಾರದ ವಿಮಾನ ತಾಸಿಗೆ ನಾಲ್ವತು್ತ ಯರೀಜನ ಹಾರುವಂಥದು. 
ಗರುಡನ ಆಕಾರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ-- ಆಚಾರಿ ಕೃಷ್ಣನೆರೀ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ರಾಜನ 
ಮಗಳು ಒಲ್ಯಲ್ ಎಂಬ ಉದೆ್ದರೀಶ. ರಾಜನ ಮಗಳು ಇವನ ಮಾತಿನಿಂದಲೋ 
ಗರುಡ ವಿಮಾನ ವಾಹನದಿಂದ ಇವನೆರೀ ಕೃಷ್ಣದೆರೀವ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಇವನಿಗೆ  
ಈಲಾಗಿ ಗರ್್ಷಣಿಯಾದಳು.

ಇದಕೆಕಿ ರಾಜನ ಮಗಳು ಪಾ್ಯ ಬಂದರೋ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅನುಕೋಲತೆಯನುನು 
ರಾಜ ಮಾಡದಿದು್ದದು ಆಚಾರಿಯ ಪೆ್ರೀಮಕೆಕಿ ಅನುಕೋಲವಾಯಿತು. ನಾರದನೋ, ಕೃಷ್ಣನೋ 
ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ವೆರೀಶಸುತಾ್ತರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಢಿಯ ಅಥ್ಷ ಮಾಡುವುದಾದರೆ-- ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ 
ಪೊಲ್ರೀಸರ ಮುಖ್ಯಸಥ. ಅವನು ಬಲರಾಮನ ಮುಸಲಾಯುಧ ಬಿಟಿ್ಟದ್ದ. ಅದು ಪೊಲ್ರೀಸನ 
ಲಾಠಿಯಂತೆ ಇದೆ. ಟೆೋಂಕಮುರಿದ ವಿಠೆೋರೀಬಾಚಾರಿಯ ಕಥೆ ಮುಗಿದಂತೆಯರೀ.

ಈ ಕಥೆಯ ಮುಕಾ್ತಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ತಿರುವು ಇದಕೆಕಿ ಮಹತ್ವವನುನು ನಿರೀಡುತ್ತದೆ. 
ತನನು ಪಿ್ಯಕರನಾದ ಮೆರೀಲೆ ತಂದೆಗೆ ಹೆರೀಳಿದ ಅವಳ ನಿಣ್ಷಯ, ‘ನನನು ಪಿ್ಯನ ಟೆೋಂಕ 
ಮುರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಸೆರೀವೆಯಲೆಲಿರೀ ಕಾಲ ಕಳೆವೆ’ ಎಂಬುದು ಪೆ್ರೀಮಪಿಪಾಸೆಯಲ್ಲಿ 
ಮೆಚಿಚಾದವನೆೋಡನೆ ಬೆರೆತ ರಾಜನ ಮಗಳು ಅವನ ಸೆರೀವೆಯಲೆಲಿರೀ ತನನು ತಾ್ಯಗ ಜರೀವನವನುನು 
ಕಳೆದುದು ಕಥೆಗೆ ಅತಿಶಯ ಮಹತ್ವ ನಿರೀಡುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ನಾಡವರ ದೆರೀಸಿ ಮಾತು ಮತೆೋ್ತಂದು ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯ.

13) ತಕಕೆ ಶಾಸಿ್ತ

ಈ ಕಥೆಯು ಮಾಂತಿ್ಕ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೆರೀವಕನೆ್ಯಯರು ಮಂತ್ಶಕ್್ತಯುಳಳುವರು; 
ಒಬ್ಬ ಮುದಿ ಸನಾ್ಯಸಿಯೋ ಮಾಂತಿ್ಕ ಶಕ್್ತಯುಳಳುವನೆರೀ.

ದೆರೀವಕನೆ್ಯಯರು ಏಳು ಮಂದಿ, ರಾಜಕುಮಾರರು ಏಳು ಮಂದಿ. ಕ್ರಿಯ ದೆರೀವಕನೆ್ಯ 
ಕ್ರಿರಾಜಕುಮಾರನನುನು ಮೊರೀಹಸಿ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಎಲಲಿರನೋನು 
ಕರೆತಂದಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬೆೋ್ಬಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರರು, ಒಬೆೋ್ಬಬ್ಬ ದೆರೀವಕನೆ್ಯಯ ರೋಮಿನಲ್ಲಿ 
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ಸಂಗಡ ಇದು್ದ ಸಂಗಸುಖ ಪರಸಪಾರರು ಪಡೆದ ಮೆರೀಲೆ-- ಹರಿ ದೆರೀವಕನೆ್ಯಗೆ ತಾವು 
ದೆರೀವತೆಗಳು, ಈ ಮಾನವರನುನು ಕೆೋಲಲಿಬೆರೀಕು ಎಂಬ ಬುದಿ್ಧ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕನೆ್ಯಯರು 
ಅಪಸ್ರೆಯರಂತೆ ನಿರೀತಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೆೋಟ್ಟವರಲಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದೆರೀನೆೋರೀ. ಕ್ರಿಯವಳು 
ಇದಕೆಕಿ ಅಪವಾದ. ‘ಬರೆರೀ ಕೆರೀವಲ ದೆರೀಹ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ಪೆ್ರೀಮ ಸುಖ ಹೆಚಿಚಾನದು’ ಎಂದು 
ಇಲ್ಲಿ ಕತೆಗಾರ ನಿರೋಪಿಸಿದಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರಿ ತಂಗಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹರಿಯಳು ಹಾದಿಗೆ 
ಬಂದು ತನನು ಸಂಗಡ ಉಳಿದವರೆೋಡನೆ ಹೆೋರಟಳು.

ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಡೆಯಡಿಡು ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವದು, Obstacle fight ಇಲೋಲಿ 
ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿವರದಲ್ಲಿ ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ. 

ದೆರೀವಕನೆ್ಯಯರು ಇಲ್ಲಿ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ತೆೋಟಾಲಿಟ ಆಡುವಾಗ, ಸರಪಳಿ ಹಡಿದು ಏಳೂ 
ಕುಮಾರರು ಜಗಿಗೆ, ‘ಕುದುರೆ ಕಟಿ್ಟಯಾದರೋ ಎಳೆಯಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಕ್ರಿಯಳು ಹೆರೀಳಿದಂತೆ 
ಎಳೆಸಿದ ಮೆರೀಲೆ ಹರಿಯಳೂ ಈಲಾದಳು.

ಇಲ್ಲಿನ ಸನಾ್ಯಸಿಯು ದುಷ್ಟನಾದರೋ ವಯರೀಧಮ್ಷದಿಂದ ಕಾಮವಿರಹತ 
ಸೌಂದಯ್ಷ, ಪೆ್ರೀಮ ಮಾಡುವ ಹಂತಕೆಕಿ ಬಂದವನು. ಹದಿನಾರು ಸ್ವಗ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದರಲ್ಲಿನ ರಹವಾಸಿ(ದೆರೀವತೆ)ಗಳು, ‘ದೋರದಿಂದ ಸುಂದರ ಹೆಣು್ಣ ನೆೋರೀಡಿಯರೀ ಸುಖ 
ಪಡುವರು’ ಎಂದು ಇರುವಂತೆ ಈ ಸನಾ್ಯಸಿಯ ಜಾಯಮಾನ. ಸುಂದರಿಯನುನು ತನನು 
ಮಾಟದ ಶಕ್್ತಯಿಂದ ನಾಯಿಯ ರೋಪಕೆಕಿ ಪರಿವತಿ್ಷಸಿ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗುವುದಿದೆ. 
‘ಕಲಲಿ ಮಟಿ್ಟನ ನಾಣ ಜೆೋರೀಗಿ’ ಮುಂತಾದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನುನು ಜಾಲನಾಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಅಪಹರಿಸುವುದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಥೆಯೋ ಇದೆರೀ ಮಾಂತಿ್ಕ ಕಥಾವಗ್ಷಕೆಕಿ 
ಸೆರೀರುತ್ತದೆ. ಆತ ಅಪಹರಿಸಿದ ಸುದಿ್ದ ತಿಳಿದ ಏಳೂ ಕುಮಾರರು ಅಧ್ಷ ಹಾಲನುನು 
ಕುಡಿದು, ಅಧ್ಷ ಹಾಲನುನು ಬಿಟು್ಟ ಅವನನುನು ಕೆೋಲಲಿಬೆರೀಕೆಂದು ಕುದುರೆ ಹತಿ್ತ ಹೆೋರಟವರನುನು 
ಅವನು ಕಲುಲಿ ಮಾಡಿದನು. ಇಂಥ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಸನಾ್ಯಸಿಯ ಜರೀವದ ಕಾಯಿ 
(Life token) ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆರೀಳುವ ಯುಕ್್ತ ಇಲೋಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸನಾ್ಯಸಿಯ ಜರೀವವು 
ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದ ಏಳು ಬಿಳಿಯಾನೆ ಬಂದು ಮದಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಿಸಿ, ಮೊಸಳೆಯ 
ತಲೆ ಒಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಳಿಯನುನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಈ ಆಶಯ ಸರಪಳಿ 
ವಿಶೆರೀಷವಾದದಾ್ದಗಿದೆ.

‘ತಕಕಿ ಶಾಸಿ್ತ’ ಕಥೆ ಪ್ಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯ ಜಾಡಿನಲೆಲಿರೀ ಸಾಗಿದರೋ ಅದು ಹೆೋಂದಿರುವ 
ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯಗಳನುನು ನೆೋರೀಡಿದೆವು. ಇದನುನು ಹೆರೀಳಿದವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡ ಶರೋರಿನವರು. 
ಆದರೆ, ನಿರೋಪಕರು ಕುಂದಾಪುರದ ಕನನುಡ ದೆರೀಸಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೆರೀಳಿಲ್ಲಲಿ. ಕೆರೀಂಡಲಿ, 
ಹೆರೀಳಿದ್ಲಿ, ಹೆರೀಳು್ತ... ಮುಂತಾದ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವೆರೀ ಶಬ್ದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಣುಕುತ್ತವೆ. ನಿರೋಪಕರು 
ಬಹಳ ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ಹಂತದಲೋಲಿ ತಪಪಾದೆ ವಿವರ ಹೆರೀಳಿದುದು ಮೆಚುಚಾವಂತಿದೆ. 
‘ಸನಾ್ಯಸಿಯ ಹರಳಿನ ಕರಡಿಗೆ ಹುಗ್ಸ್ ಇಡಬೆರೀಕು. ಅದು ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ಸನಾ್ಯಸಿಯ ಮಾಟ 
ನಡೆವುದು’ ಎಂಬ ಎಚಚಾರಿಕೆಯೋ ಉಂಟು. ಎಚಚಾರಿಕೆಯ ಒಳ ಳೆುರೀ ಇನೆೋನುಂದು ಉದಾಹರಣೆ- 
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ಕಲಾಲಿಗಿದ್ದವರು ಏಳೂ ಮಂದಿ ಜರೀವ ಬಂದು ಎಚಚಾತು್ತ, ಹುಡುಗನೆರೀ ಕ್ರಿಕನೆ್ಯಯನುನು 
ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದವ ಎಂದು ಅವನನುನು ಹೆೋಡೆಯಲು ನೆೋರೀಡಿದು್ದ; ಇದು ತಿರೀರಾ 
ಸಹಜವಾದ ರಿರೀತಿಯ ಸೋಕ್ಷಷ್ಮ ಬಣ್ಣನೆ, ಕಲೆಗಾರಿಕೆ.

14) ಅಜಾಪ್ತಮಾಸಿೇ ವಿದಾ್ಯ

 ಇದು ಇನೆೋನುಂದು ಮಾಂತಿ್ಕ ಕಥೆ. “ಅಜಾಪ್ತಮಾಸಿರೀ ವಿದಾ್ಯ”- ಈ ಹೆಸರಿನ 
ಅಥ್ಷವೆರೀನು ಎಂಬುದನುನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ‘ಅಜ’ ಅಂದರೆ- ಬ್ಹ್ಮ; ನಾಲುಕಿ 
ಮುಖ ಉಳಳುವನು. ಬ್ಹ್ಮನ ನಾಲುಕಿ ಮುಖ ಅಂದರೆ ನಾಲುಕಿ ವೆರೀದಗಳು. ನಾಲುಕಿ 
ವೆರೀದಗಳ ‘ಆಪ್ತ’ ಅಂದರೆ- ‘ಮಂತ್’. ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಇರುವ ವೆರೀದಗಳ ರೆೀ ಮಂತ್ದ 
ಆದಿ ರಿರೀತಿಯವು. ಅಜ=ಆಪ್ತ -– ನಾಲುಕಿ ವೆರೀದಗಳ ಆಪ್ತಮಂತ್ಗಳ ರೆೀ. ಮುಂದಿನ ‘ಮಾಸಿರೀ’ 
ಎಂಬುದು ‘ಮಾಯಾ’ ಎಂಬುದರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಮಾಸಿದ ರೋಪ-- ಮಾಯಿಸು, ಮಾಸು. 
‘ಅಜಾಪ್ತಮಾಸಿರೀವಿದಾ್ಯ’-- ‘ಮಂತ್ಗಳಿಂದ ಮಾಯಾಶಕ್್ತಯನುನು ಪಡೆವ ವಿದೆ್ಯ’. ಈ 
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಪ ಮಾಯವಾಗಿ, ಬೆರೀರೆ ರೋಪಧಾರಣ ಮಾಡುವ ಜಾದೋ ವಿದೆ್ಯಯ 
ರಿರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಚತುವೆರೀ್ಷದಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವ್ಷಣವೆರೀದದಲ್ಲಿ ಮಂತ್-ಮಾಟಗಳ ವಿಷಯವೆರೀ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಜಾದೋವಿದೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನುನು ಬೆರೀರೆ ರಿರೀತಿಯಿಂದ ತೆೋರೀರಿಸುವುದಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ, ಈ ಮಾಂತಿ್ಕ ವಿದೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ನಿಶಚಾಯವಾಗಿಯರೀ ರೋಪಪರಿವತ್ಷನೆಯಾಗಿ, 
ಪರಿವತಿ್ಷತ ಪಾ್ಣಿಯ ಸಹಜ ವತ್ಷನೆ ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಜಾದೋ, ಇಂದ್ಜಾಲ-- ಇವು 
ಮರೆ ಮೊರೀಸದ ಕೃತ್ಯಗಳು. ಇಲ್ಲಿ (ಕಥೆಯಲ್ಲಿ)ಹೋಬೆರೀಹೋಬು ಪರಿವತ್ಷನವಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೋವಾದ ರಾಜಕುಮಾರನು ನಿಜವಾಗಿಯರೀ ಕಮಲವಾಗಿ 
ಪರಿವತಿ್ಷತನಾಗಿದ್ದವನು. ನಮ್ಮ ಅನೆರೀಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಮಾಂತಿ್ಕನ ಮಗಳು 
ಒಬ್ಬ ಸುಂದರ ಪುರುಷನನುನು ಪೆ್ರೀಮಿಸಿ, ಅವನನುನುಳಿಸಲು ಮಂತ್ವಿದೆ್ಯಯನುನು ಅವನಿಗೆ 
ಹೆರೀಳಿಕೆೋಡುತಾ್ತಳ .ೆ ಇಲೋಲಿ ‘ಕನಾ್ಯ ವರಯತೆರೀ ರೋಪಂ’ ಎಂಬುದಿದೆ. ವಿದೆ್ಯ ಕಲ್ಸಿದ ಮೆರೀಲೆ 
ಗುರುವಾಗುವುದರಿಂದ ‘ಮದುವೆಯಾದ ಮೆರೀಲೆಯರೀ ನಿನಿನುಂದ ವಿದೆ್ಯಯನುನು ಪಡೆವೆ’ ಎಂದು 
ರಾಜಕುಮಾರನಿಂದ ಹೆರೀಳಿಸಿದುದು ನಿರೋಪಕರ ನೆೈಪುಣ್ಯವನುನು ತೆೋರೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವ 
ಸಿರೀಳಿದ ಮಾಂತಿ್ಕನ ದೆರೀಹದ ಮೋರು ಭಾಗ ಕೋಡಿದರೆ ಮತೆ್ತ ಜರೀವಿಸಿ ಬರುತಿ್ತದು್ದದರಿಂದ 
ಅವು ಕೋಡದಂತೆ ಮಾಡಿದ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಷ ಗಾ್ಂಥಿಕ ಭಾಷೆ, ಅಧ್ಷ ಗಾ್ಮ್ಯ ಭಾಷೆ 
ಇದೆ.

15) ಚಿನನಾದ ಚಿೇರಣಗಿ, ಬಣ್ಣದ ಬಾಚಣಗಿ

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಗಿತಿ್ತಗೋ, ಜೆೋರೀಯಿಸರಿಗೋ ಹಣದಾಸೆ ತೆೋರೀರಿಸಿ ಶಶುಗಳ ನಾಶಕೆಕಿ 
ಹಂಚಿಕೆ ಹಾಕುವುದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ‘ಉರಿಪಿಂಡ’ ಕಥೆಯ ಸಾ್ವರಸ್ಯ ಇಲಲಿ. “ಸೆೋಸೆಯಂದಿರ ಪಾ್ಣ 
ಉಳಿದರೆ ಸಾಕು” ಎಂದು ಮಾತನುನು ಹೆರೀಳಿದ್ದವನು ಶಶುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದ ಬಾಳೆಯ 
ಹಾಗೋ ಕೌಲ್ಯ ನಾಶನಕೆಕಿ ಕಾರಣವಾದನು.
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ಈಶ್ವರ ದೆರೀವಾಲಯದ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ದೆರೀವರು ತನನು ನೆೈವೆರೀದ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ, ಅನನು ಶಶುಗಳಿಗೆ 
ಕೆೋಟು್ಟ ಸಾಕಲು ತಿಳಿಸಿದು್ದ, ದೆರೀವಾಲಯಕೆಕಿ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ಸಿದು್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಪಾ ವಿಶಷ್ಟವಾಗಿದೆ. 
ಇಲ್ಲಿ ಸವತಿಯರು ದೆರೀವಾಲಯಕೆಕಿ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ ಸುಡುವ ದುಷ್ಟತನ ಮಾಡಿದುದಕೆಕಿ 
ನಿರೋಪಕ್ಯು ಸಿತ್ರೀ ಪಾತಿ್ಗೆರೀ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ಯವಿರುವುದು ವಿಶೆರೀಷ.

“ಹೆಂಗಿಸ್ಗಿಂತಾ ದೆೈತರಿಲಾಲಿ; ಸಾ್ವಮಿ ಹೆಂಗಸ್ರು ಯರೀನೋ ಮಾಡೋಕೆ ತಯಾರಿದ್ದವು್” 
ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದುದು ಅಧ್ಷಸತ್ಯ ಮಾತ್.

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋರು ಗಂಡುಮಕಕಿಳ ಅಕಕಿನ ಪಾತ್ವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ 
ನಿರೋಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈಶ್ವರ ದೆರೀವರು ಅವಳ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರಟುಹೆೋರೀಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ಯಾರಾದರೋ ಏನನಾನುದರೋ ಕೆೋಟ್ಟರೆ ತಿನನುಬೆರೀಡ ಎಂದರಂತೆ; ಹರಿ ಹುಡುಗಿ ಆ ಮಾತು 
ಪಾಲನೆಯಾಗುವಂತೆ ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಳುಳುತಾ್ತಳ .ೆ ರೆೋಟಿ್ಟಗಳನುನು ತೆೋಡೆಸಿರೀಳ  ೆ ತುಂಬುವ 
ಆಶಯವು ವಿಶಷ್ಟವಾದುದಾಗಿದೆ.

ದೆರೀವರು ಮೋರು ಹರಳು ಮಂತಿ್ಸಿ ಕೆೋಟಿ್ಟದು್ದ ಕಥೆಯ ಒಂದು ದುಬ್ಷಲ ಅಂಶವಾದರೋ, 
ಮೋರು ಜನ ತಮ್ಮಂದಿರೆಲಲಿ ದಿಕುಕಿಪಾಲಾಗಿ ಹೆೋರೀದ ಕಾರಣ, ಅಳುವ ಹುಡುಗಿಯ ಕಣಿ್ಣರೀರು 
ಹರಿದುಬಂದ ನಿರೀರನುನು ನಿರೀರಡಿಸಿ ಅರಸನ ಪರಿವಾರದವರು ಕುಡಿದರೆಂಬ ಆಶಯವು 
ವಿಶಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಅವಳನುನು ರಾಜ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಅವಳ ಅಪೆರೀಕೆಯಂತೆ ಮುದುಕ್ಯನುನು 
ಜತೆಗೆ ಉಳಿಯಲು ಕರೆತಂದುದು ಅವಳ ಅಕಕಿನೆಯರೀ ಎಂಬುದು ಕಥೆಯ ಹೆಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಮೆಚಚಾಬೆರೀಕಾದ ಆಶಯ. ನೋರೆೋಂದು ಮಕಕಿಳನುನು ತಂದು ಸಾಕ್ದ್ದ ರಾಜನ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವಳು ತನನು ತಂದೆಗೆ ಪತ್ ಬರೆದವಳು ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುದು ಅವನ 
ತಪುಪಾ ತಿಳಿವಳಿಕೆ. ಅವಳು ಬೆರೀರೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯಲಲಿ; ಅವನ ಹುಡುಗಿಯರೀ. ಆದರೆ, 
ತಾನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಸದೆಯರೀ ಪತ್ ಬರೆದುದರಿಂದ ಅವನು ಹಾಗೆ ತಿಳಿದುದು 
ಸಹಜವೆರೀ. ಇದು ಕತೆಗಾತಿ್ಷಯ ಜಾಣೆ್ಮಯ ಗುರುತು. ಮಾಚಿ ಕೆೋನೆಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆೋಂದಲ 
ಮಾಡಿ ಹೆರೀಳಿದು್ದ ತಪುಪಾ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ.

ಮಗಳನುನು ಮತೆೋ್ತಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೆೋಡುತಾ್ತನೆ.

16)  ಪದಕರಾಜ-ಪದಾಮುವತಿ

ಶೆ್ರೀಷ್ಠವಾಗಿರುವ ‘ಪದಕರಾಜ–ಪದಾ್ಮವತಿ’ ಕಥೆಯು ಭವ್ಯತೆಯ ಹರಿಮೆಯನುನು ಕಥೆಯ 
ಕೆೋನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾ್ರಂಭದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ್ರೀಯವಾದ ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪದಕದ ಸರವು ಬಂದು ತಪೆಪಾರೀಲ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿರೀಳುತ್ತದೆ. ಪದಕದ ಸರವು ಒಂಬತು್ತ ತಿಂಗಳ, 
ಒಂಬತು್ತ ದಿವಸಕೆಕಿ ಶಶುವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದು್ದ. ಆದರೆ, ಗಭಾ್ಷಶಯದ ಹೆೋರಗಿನಲ್ಲಿಯರೀ 
ಶಶುವಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಷತವಾದದು್ದ ತುಂಬಾ ಚಮತಾಕಿರದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
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ಇಲ್ಲಿ ಪದಕರಾಜನ ಸೆೋರೀದರತೆ್ತಯು ಶಶುವಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನನುಲು ಹಾಕ್ದ್ದ 
ಸಕಕಿರೆಯನುನು ತಿನನುದುದರಿಂದ ಶಶು ತನನು ವೆೈರಿಯಂದು ತಿಳಿದು, ಅವಳಿಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ 
ಮಗಳ ರೆೀ ಕಥಾನಾಯಕ್ಯಾಗಿ-- ಪದಕರಾಜನ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ, ಅತಿಶಯ 
ಸಾಹಸವನುನು ಮೆರೆಯಿಸಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್್ತತ್ವವನುನು ಪ್ಕಟ ಮಾಡುತಾ್ತಳ .ೆ ಇಬ್ಬರೋ 
ಜತೆಯಲ್ಲಿರುವುದನುನು ತಪಿಪಾಸುವ ಅತೆ್ತಯ ಪ್ಯತನು, ಪದಾ್ಮವತಿಯ ತಂದೆ ಕೆರೀಳಿದ 
ಮೋರು ಪ್ಶೆನುಗಳನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದುದರಿಂದ ಶಕೆಯನುನು ತಪಿಪಾಸಿಕೆೋಳಳುಲು 
ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದಾದರೋ, ಪ್ಶೆನು ಹಾಗೋ ಉತ್ತರಗಳನುನು ತಿಳಿಸಲು ನಿರೋಪಕರು 
ಅಸಮಥ್ಷರಾದುದು ಕಥೆಯ ದೆೋಡಡು ಲೆೋರೀಪವಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ಬರೋ ಮನೆ ಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರಟುಹೆೋರೀದ ಮೆರೀಲೆ, ಪದಾ್ಮವತಿ ನಿರೀರಡಿಸಿದ 
ಪದಕರಾಜನಿಗೆ ನಿರೀರನುನು ತರಲು ಹೆೋರೀಗಿದ್ದಳು. ರಾಕ್ಷಸಿ ಮುದುಕ್ಯ ಮನೆಗೆ ಮಕಕಿಳು 
ಬರುವವರೆಗೆ ಅವಳನುನು ಉಳಿಸಿಕೆೋಳಳುಲು ಮಾಡುವ ರಂಧ್ ಮಾಡಿ (ಅಡಕಲ್ಗೆ) ನಿರೀರನುನು 
ತುಂಬಲು ಹೆರೀಳಿದ ಕಥೆಯ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೀರೆ ಕಡೆ ಕಪೆಪಾ ಮಾತಿಗೆ ಬಂದು ಕೋತು ಅದನುನು 
ಮುಚುಚಾವುದು ಉಂಟು.

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆೋಂತೆಯನುನು ಪದಾ್ಮವತಿಯರೀ ಅಡಕಲ್ನ ತೋತಿಗೆ ಹಡಿದಳು. 
ರಾಕ್ಷಸಿಯು ಪದಾ್ಮವತಿ ತಪಿಪಾಸಿಕೆೋಳಳುದಂತೆ ನಾಯನುನು ಜತೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಚಾತುಯ್ಷವೂ 
ಮೆಚುಚಾವಂಥದು. ಬುತಿ್ತ ಅನನುವನುನು ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ದ ಮೆರೀಲೆ, ಬುತಿ್ತಗೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಹಾಕ್ದ 
ಕೋಡಲೆರೀ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಷಸುವ ಆಶಯವೂ ಆಶಚಾಯ್ಷಕರವಾದುದು. ರಾಕ್ಷಸಿ 
ಮಾಟದಿಂದ ಅವನನುನು ನಾಯಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ‘ಹೆೋರೀದ ದಾರಿ ತನನು ಮಕಕಿಳಿಗೆ 
ತಿಳಿಯಲ್’ ಎಂದು ತೋತು ಮಾಡಿ ಚಿರೀಲದಲ್ಲಿ ಅರಳನುನು ತುಂಬಿಕೆೋಟಿ್ಟದ್ದಳು-- ಘಾಟಿರೀ 
ರಾಕ್ಷಸಿ. ಪದಾ್ಮವತಿ ಆ ಮುದುಕ್ಯ ಸೆರೀರಿಗೆ ಸವಾ್ವಸೆರೀರು. ಉಪಾಯ ತಿಳಿದು ಚಿರೀಲವನುನು 
ಒಗೆದುಕೆೋಟು್ಟ, ಪದಕರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು-- ಚಾಣಾಕ್ಷ ಹುಡುಗಿ ಪದಾ್ಮವತಿ.

ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಮಕಕಿಳು ಅವಳನುನು ಅರಸುತಾ್ತ ಬಂದ ಮೆರೀಲೆ ಪದಾ್ಮವತಿಯ 
ಪ್ಸಂಗಾವಧಾನತೆಯಡನೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಧೆೈಯ್ಷವನುನು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತಿ್ಸಿದುದು 
ಮೆರೀಲ್ತರಗತಿಯ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಪದಕರಾಜನನುನು ಕಡಿದು ಹಾಕ್ದ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಜರೀವ 
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸಿ ಅವಳು.

ಮುಂದೆ ಪದಕರಾಜನು ಬಂದು ಊರಿನ ರಾಜನಾದ ಮೆರೀಲೆ, ಏಳು ಜನ ರ್ಕೆ ಬೆರೀಡುವ 
ಮುದುಕ್ಯರು ಬಂದ ಮೆರೀಲೆಯರೀ ಪದಕರಾಜನು ಕುಣಿತ ಮಾಡುವ ಸಂದಭ್ಷವು – ಅವನು 
ಮೊದಲ್ನ ಕಾಳಸಪ್ಷವಾಗಿ ಏಳು ಹೆಡೆ ಪಡೆದು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು ಪಾತಾಳಕೆಕಿ 
ಸೆರೀರಿಬಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯವೂ ಅನಿರಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಅದುಭುತ ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕುಣಿದು ಕುಣಿದು 
ಏಳು ಜನರನೋನು ಪಾತಾಳಕೆಕಿ ಹೆಡೆಗಳ ಮೆರೀಲ್ಟು್ಟಕೆೋಂಡು ಒಯ್ದ ಸಂದಭ್ಷ ಕುಣಿತವೂ 
ಪದಕರಾಜನ ಭವ್ಯತೆಯನುನು ಸೋಚಿಸುವ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.
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ಹಾವುಗಳು ನೆಲದ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ಯ ಪಡೆಯುವುದು ತಿಳಿದ ಸಂಗತಿಯರೀ. ಅದರಿಂದ 
ಹಾವುಗಳ ಮೋಲ ನಿವಾಸವು ಪಾತಾಳ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಕಲಪಾನೆಯು ರೋಢವಾಯಿತು.

ಗಂಡ ದೆೋರಕದ ಕಾರಣ ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿಕೆೋಳಳುಲು ದರಿಗೆ ಹಾರಿದ ಪದಾ್ಮವತಿಯು 
ಋಷಿಯ ಕೆೈಮೆರೀಲೆ ಬಿದು್ದ ಸಾಯದೆ ಉಳಿದಳು. ಋಷಿಯರೀ ಗರುಡಗಳ ಮೋಲಕ 
ಗಂಡನನುನು ಮರಳಿ ಪಡೆವ ಉಪಾಯ ತಿಳಿಯಲು ಹೆರೀಳಿದನು.

ಪಾತಾಳದಿಂದ ಬಂದ ಪದಕರಾಜ ‘ಪದಾ್ಮವತಿರೀ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಮೋರು ಸಾರಿ ಅಘ್ಯ್ಷ 
ಬಿಟ್ಟದು, ಅವಳಿಗೆ ಗಂಡನ ಗುರುತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 

ಪದಾ್ಮವತಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಚಾತುಯ್ಷವುಳಳು ಧಿರೀರಮಹಳ .ೆ ಮೋವರು ರಾಕ್ಷಸರನುನು 
ಕೆೋಂದವಳು. ನಾಲಕಿನೆಯವನನುನು ತನನು ಖಡಗೆದ ಮೋಲಕ ಪಾ್ಣ ರ್ರೀತಿಗೆೋಳಿಸಿ, 
ಅವನಿಂದ ತನನು ಗಂಡನ ಪಾ್ಣ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಯುಕ್್ತ ಮಾಡಿ ಅವನನುನು ಕೆೋಂದವಳು. 
ಎಷು್ಟ ಪ್ತು್ಯತಪಾನನು ಮತಿಯುಳಳು ಬಲಶಾಲ್ ಹೆಣು್ಣ.

17) ಐದು ಬೆರಳ ಪಣ

ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಷ ಗಾ್ಂಥಿಕ ಭಾಷೆ, ಅಧ್ಷ ಗಾ್ಮ್ಯ ಭಾಷೆ ಇದೆ. ‘ಐದು ಬೆರಳ ಪಣ’-- ಈ 
ಚಿಕಕಿ ಕಥೆ ಬಹಳ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

ಮೆೈಸೋರು ರಾಜನು ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯು ಕೋದಲು ಬಾಚಿಕೆೋಳುಳುತಿ್ತದಾ್ದಗ 
ನೆೋರೀಡಿ, ‘ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್್ಟ ಸಾಯ್್ಟ’-- ಮೊದಲ ನೆೋರೀಟದಲೆಲಿರೀ ಪೆ್ರೀಮ ಭಾವನೆಗೆ 
ಗುರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಬಂದು, ಮಂತಿ್ಯ ಹತಿ್ತರ ಅವಳ ವೃತಾ್ತಂತ ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡನು. 
ಅವಳನುನು ಒಲ್ಸಿ, ತನನು ವಶಮಾಡಿಕೆೋಳಳುಲು ಮಂತಿ್ಯನುನು ಒಪಿಪಾಸಿ ತಾನು ಐದು ಬೆರಳು 
ಇಟು್ಟದನುನು ತನಗೆ ಕೆೋಡುವಂತೆ ಪಣ ಮಾಡಲು ಹೆರೀಳಿದನು.

ಇಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟರು ‘ಸಂಬಂಧಿಕರು’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಲು ಹತು್ತ ಸಾವಿರ 
ರೋಪಾಯಿ ಪಡೆದರು. 

ಕುಮಟಾ ಸಾಹೆರೀಬನು ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯ ನೆೋರೀಡಿ, ‘ಇನೆನುರೀನು 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದಾಗ, ಕುದುರೆಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ‘ಐನೋರು ರೋಪಾಯಿ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದುದು ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟ ಪರಿಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕೋಕಿ ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜ 
ತನನು ಸಾಲಗಾರನಾದ ಒಂದೋವರೆ ಪಂಚಾಯತಿದಾರನನುನು ಹುಡುಕ್ಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದನು.

ಪಂಚಾಯತಿದಾರ ಸಾಹೆರೀಬನ ತಲೆಯನುನು ತೆೋರೀರಿ ದರ ಮಾಡಿದು್ದ ತಿಳಿಯದ 
ಸಾಹೆರೀಬ, ಕುರಿ ತಲೆ ಕೆರೀಳಿದ್ದ ಎಂದು-- ‘ಐನೋರು ರೋಪಾಯಿ’ ಎಂದಾಗ ‘ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ 
ಬೆರೀಕು’ ಎಂದುದು ಒಳ ಳೆುರೀ ಬುದಿ್ಧವಂತಿಕೆಯ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ.
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ಐದು ಬೆರಳು ಇಟಿ್ಟದ್ದನುನು ಕೆೋಡುವ ಸಂದಿಗ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜನಿಗೆ, ಏಣಿ ಮಾಡಿಸಿ 
ಇಟು್ಟ ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಅಟ್ಟದ ಮೆರೀಲೆ ಕೋಡಿ್ಸುವ ಉಪಾಯ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಟಿ್ಟದು್ದ, ಮೆೈಸೋರು 
ರಾಜ ಮೊದಲು ಐದು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹಡಿದದು್ದ ಏಣಿಯಾಗಿ ಫಜರೀತಿಗೆೋಂಡನು.

ಈ ಕಥೆಯ ಕೆೋನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ ನಮ್ಮ “ತಂಜಾವೂರು ಮಂತ್ – ತಂತ್” ಕಥೆಯ 
ಆಶಯದ ಹೆೋರೀಲ್ಕೆ ಇದೆ.

ಕೆೋನೆಯ ಆಶಯ ಅತಿ ನೋತನವಾಗಿದೆ. ಮೆೈಸೋರ ರಾಜನ ಬಲತೆೋಡೆಯ ಮೆರೀಲೆ 
ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಕೋಡಿಸಿ, ಅವಳು ಬಲತೆೋಡೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತಿದ್ದರಿಂದ 
ಮೆೈಸೋರ ರಾಜನ ಮಗಳು ಎಂದಾಗ, ಮೆೈಸೋರ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಮೆೈಸೋರಲ್ಲಿ ಮತೆ್ತ 
ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಎಂದು-- ಅತಿ ನೋತನ ರಿರೀತಿಯ ತಿರುವನುನು ತಂದು ನಿರೋಪಕರು 
ಜಾಣೆ್ಮಯನುನು ಮೆರೆದಿದಾ್ದರೆ. ಮೆೈಸೋರ ರಾಜನಿಗೋ ಬೆರೀಸರವಾಗುವುದನುನು ತಪಿಪಾಸಿದ 
ಜಾಣೆ್ಮ ಇಲ್ಲಿದೆ.

18) ಹರಳು ದೊರೆತು ಕೊರಳು ಉಳಿಯಿತು

‘ಹರಳು ದೆೋರೆತು ಕೆೋರಳು ಉಳಿಯಿತು’ ತಿರೀರಾ ಚಿಕಕಿ, ಶೆ್ರೀಷ್ಠ ಕಥೆ. ಆಶಯ 
ನೋತನವಾದ ರಿರೀತಿಯ ಕಥೆಯಿದು.

ಹರಿಕ್ರೀತ್ಷನೆ ಮಾಡುವ ಭಟ್ಟನು ಸಿರೀತಾದೆರೀವಿ ಅಶೆೋರೀಕವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮಾಡುತಾ್ತ 
ಇದಾ್ದಳ  ೆಎಂದಾಗ-- ‘ಶೆೋರೀಕವಿಲಲಿದ ವನದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆರೀಗೆ ದುಃಖ ಮಾಡುತಾ್ತಳ ’ೆ 
ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದನು. ತರಲೆ ಕೌರಿಕನು, ‘ಭಟ್ಟರು ತನನು ಅಣ್ಣ; ಅವರನುನು ತಲೆಹೆೋಡೆಯಿಸಿ’ 
ಎಂದ ಮೆರೀಲೆ, ತಲೆಹೆೋಡೆದು ಬರಬೆರೀಕು ಎಂದು ರಾಜನು ಕೆೋಲೆಗಡುಕರೆೋಡನೆ ಭಟ್ಟರನುನು 
ಕಳಿಸಿದನು.

ದೆರೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹರಳು ಬಂದು ಭಟ್ಟರ ಕೆೈಮೆರೀಲೆ ಬಿದಿ್ದತು. ಹರಳನುನು ದೆರೀವರೆರೀ 
ಕೆೋಟ್ಟದು್ದ ಎಂದು ನಿರೋಪಕ ಹೆರೀಳಿದು್ದ; ದೆರೀವರ ಮೆೈಮೆರೀಲ್ನ ಆಭರಣದ ಹರಳನುನು ಇಲ್ 
ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಹಲಗೆ ಮೆರೀಲ್ಟ್ಟದು್ದ ಬಿತು್ತ ಎಂದು ನಾವು ಊಹಸಬಹುದು.

ಕೌರಿಕನು ತನನು ಅಣ್ಣ ಎಂದಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಭಟ್ಟರು ರಾಜರ ಹತಿ್ತರ ಹರಳನುನು ಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀಗಿ, ‘ನಾವು ಪಾಲಾಗುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೌರಿಕನಿಗೋ ಒಂದು ಹರಳನುನು ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದ’ ಎಂದ 
ಮೆರೀಲೆ ರಾಜನು, ಇಲಲಿದ ಹರಳನುನು ಕೌರಿಕನ ಹತಿ್ತರ ತರಲು ಹೆರೀಳಿದನು. ಈ ಆಶಯ 
ನೋತನವಾಗಿದೆ. ಆಗ ಕೌರಿಕನು ತನನು ಬಚಾವಿಗಾಗಿ ನಿಜ ಹೆರೀಳಿದನು.

19)   ಚಿನನಾದ ಕ್ರಿೇಟ

‘ಚಿನನುದ ಕ್ರಿರೀಟ’ ಕಥೆಯ ‘ಸ್ವಣ್ಷಕಾರರು ಅಕಕಿನ ಚಿನನುವನಾನುದರೋ ಅಕ್ಕಿಯಷ್ಟನಾನುದರೋ 
ಕಳುತಾ್ತರೆ’ ಎಂಬ ಗಾದೆಯ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯವನುನು ಚಮತಾಕಿರದಿಂದ ನಿರೋಪಿಸುವ 
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ಜಾಣೆ್ಮಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ‘ಸ್ವಣ್ಷಸೆ್ತರೀಯ’–- ಬಂಗಾರ ಕದಿವುದು, ಇದನುನು 
ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸೆರೀರಿಸಿದರೆೋರೀ ಏನೆೋರೀ. ಯಾಕಂದರೆ, ಪ್ತಿಯಂದು 
ವಾ್ಯಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾ್ಯಯಯುತವಾಗಿ ಲಾಭ ತಕೆೋಕಿಳುಳುವವರಿಗಿಂತ 
ಮೊರೀಸದಿಂದ ಹೆಚುಚಾ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ವೃತಿ್ತ ಜನರೆರೀ ಹೆಚಾಚಾಗಿರುತಾ್ತರೆ. ಪಕಾಕಿ 
ಸೆೋರೀವರಿರೀನ್ ಚಿನನುಕೆಕಿ ಹದಿನಾರಾಣೆಯ ತೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಣೆ ತೋಕದ ತಾಮ್ವನುನು 
ಸೆರೀರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪವನ್ ಎಂದೆನಿಸಿಕೆೋಳುಳುತ್ತದೆ; ಚಿನನುದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚಾಚಾಗುತ್ತದೆ; 
ಮೆದುತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಣ್ಷಕಾರನು ನಾಲ್ವರು ಮಕಕಿಳೂೆಡನೆ ವೃತಿ್ತಯ ಗೌಪ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸುವ 
ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ-- ಮೋವರು ತಾಮ್ ಸೆರೀರಿಸಿ ಆಭರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿಸುವ 
ತಾಮ್ದ ತೋಕವನುನು ಹೆರೀಳುತಾ್ತರೆ. ವಯಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಕಿವರಾದಂತೆ ತಾಮ್ ಸೆರೀರಿಸುವ 
ಪ್ಮಾಣ ಹೆಚಾಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಿರೀರಾ ಕ್ರಿಯನು ಬರೆರೀ ತಾಮ್ದಿಂದ ಕ್ರಿರೀಟ ಮಾಡಿ ಚಿನನುದ 
ಕ್ರಿರೀಟವೆಂದು ಅದನುನು ದೆರೀವರಮೋತಿ್ಷಯ ತಲೆಗೆ ಏರಿಸಲು ಹಂಚಿಕೆ ಹೋಡುತಾ್ತನೆ. 
ಇವನ ಈ ಜಾದೋ ಪ್ದಶ್ಷನಕೆಕಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಇಟ್ಟ ತಾಮ್ದ ಕ್ರಿರೀಟವನುನು 
ಚಿನನುದ ಕ್ರಿರೀಟ ಇಟು್ಟ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹಂಚಿಕೆಯು ಚಮತಾಕಿರದ ಚರಮಹಂತವನುನು 
ತೆೋರೀರುತ್ತದೆ. ರಾಜರು ಈ ಮಕಕಿಳು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳನುನು ಕೆರೀಳಿ, ಕ್ರಿ ಸ್ವಣ್ಷಕಾರನಿಗೆ 
ಕೆಲಸ ನಿರೀಡಿ ಫಲ್ತಾಂಶದಿಂದ ಮೊರೀಸಹೆೋರೀದುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯ 
ಎಲಲಿರಿಗೋ ಒಪಿಪಾಗೆಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕಥಾನಿರೋಪಕ ಯರೀಚಿಸಿದಾ್ದನೆ.

ನಿರೋಪಕರು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಪ್ಷಕವಾಗಿ ಯಾವ ಕುಂದೋ ಇಲಲಿದಂತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ 
ಬೆಳೆಸಿದಾ್ದರೆ.

ಭಟಕಿಳ ಭಾಗದ ಗೆೋಂಡರ ದೆರೀಸಿಯ ಉಪಯರೀಗದಿಂದ ನಿರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದ್ಯತೆ 
ಮೋಡಿರುತ್ತದೆ.

20)  ಬಾಲಗೊೇಪಾಲರ ಕಥೆ

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ–- ಮಕಕಿಳಾಗಲ್ಲಲಿವೆಂದು ಇನೆೋನುಬ್ಬಳನುನು ಮದುವೆಯಾದ ಹಲವು 
ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿರೀತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕಥೆಯಿರುವುದಾದರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯಗಳೂ ಉಂಟು; 
ಲೆೋರೀಪಗಳೂ ಉಂಟು.

ಹರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯನೆನುರೀ ಮದುವೆಯಾದ ರಾಜ. ಆದರೆ, ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯರೀ 
ಸವತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತು್ತ ತಂಗಿಯನುನು ಮದುವೆಯಾದ 
ಮೆರೀಲೆ ಹರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯರೀ ಗರ್್ಷಣಿಯಾದುದು... ಲೆೋರೀಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ರೆೀ 
ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತವೆ. 
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ಇಲ್ಲಿ ಸವತಿಯಾದ ತಂಗಿ ಅಸೋಯಯಿಂದ ಅಕಕಿನಿಗೆ ಕಷ್ಟಕೆೋಟ್ಟಳು ಎಂಬುದಿದ್ದರೋ 
ಹೆರೀಗೆ ಕಷ್ಟಕೆೋಟ್ಟಳು ಎಂಬುದಿಲಲಿ. ನಿರೋಪಕ್ಯು ಮರೆತೆೋರೀ, ಔದಾಸಿರೀನ್ಯದಿಂದಲೆೋರೀ ಕಷ್ಟ 
ಕೆೋಟ್ಟ ವಿವರ ತಿಳಿಸಲ್ಲಲಿ-- ಇದು ದೆೋಡಡು ಲೆೋರೀಪ. 

ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಗರ್್ಷಣಿಯನುನು ಕೆೋಲಲಿಲು ಕಳಿಸದೆ, ಬಾಣಂತಿಯ ತಲೆ 
ಹೆೋಡೆಯಿಸಲು ಕೆೋಲೆಗಡುಕರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಿದು್ದ ವಿಶಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರಾಜನು ದುಃಖದಿಂದ 
ಮನೆ ಬಿಟು್ಟ ಅಡವಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೋತು, ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದದು್ದ ಇನೆೋನುಂದು ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯ. 

ಇನೆೋನುಂದು ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ-- ತಾಯಿ ಸತು್ತಹೆೋರೀದಳೆಂದು ಅವರ ಹುಡುಗರು 
ತಿಳಿವಂತೆ ನಾಯನುನು ತಂದು ಹಾಕ್ ಸುಟು್ಟ, ತಾಯಿ ಸತು್ತಹೆೋರೀದ ಮೆರೀಲೆ ಸುಟು್ಟ ಹಾಕ್ದು್ದ 
ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದು್ದ. ಸುಟ್ಟ ನಾಯಿಯ ಬೋದಿಯನುನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೆೋಳಳುಲು 
ಮಕಕಿಳು ಹವಣಿಸಿದಾಗ ಆ ಸುಟ್ಟ ಅಗಿನುಯಿಂದ ಋಷಿಯು ಎದು್ದ ಬಂದು, ‘ಸುಟಿ್ಟದು್ದ ನಿಮ್ಮ 
ತಾಯನುನು ಅಲಲಿ, ನಾಯನುನು’ ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದು್ದ ಕಥೆಯ ಕಲಪಾನಾರಮ್ಯತೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ 
ಉದಾಹರಣೆ. ತಪಸಿಸ್ಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಋಷಿ ಎದು್ದ ಬಂದು ಸಹಜತೆಯಿಂದ ಹೆರೀಳುವ ಬದಲು, 
ಈ ತರದ ಪುರಾಣಕ್ಮದ ನಾಟಕ್ರೀಯ ಆವಿಭಾ್ಷವವನುನು ತಂದುದು ಚಮತಾಕಿರವನುನು 
ಹೆಚಿಚಾಸುತ್ತದೆ. 

ಬಾಲಗೆೋರೀಪಾಲರನುನು ವಿದೆ್ಯ ಕಲ್ಯಲು ಗುರುಗಳ ಹತಿ್ತರ ಇಡುವ ಕ್ಮವೂ ಇಲ್ಲಿ 
ಬಂದಿರುವುದು ಲಕ್ಷಿಸತಕಕಿದಾ್ದಗಿದೆ.

ಹರಿರಾಣಿಯು ಸೋಯ್ಷಭಕೆ್ತಯಾದುದರಿಂದಲೆೋರೀ ಏನೆೋರೀ ಒಣಗಿಹೆೋರೀಗಿದ್ದ 
ಅಶ್ವತಥಮರವು ಅವಳು ಹಾಕ್ದ ಒಂದು ಚಂಬು ನಿರೀರೆರೀ ಸಾಕಾಗಿ ಚಿಗುರಿದ ಪವಾಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. 
ಮತು್ತ ಇವಳು ಹೆಂಗಸಾಗಿದ್ದರಿಂದ-- ಬೆರೀರೆ ರಾಜನಿಗೆ ಇವಳಿಗೆ ತನನು ಮಗಳನುನು ಮದುವೆ 
ಮಾಡಿ ಕೆೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ನಿರೋಪಕ್ಯು ಹೆರೀಳಿದು್ದ ಗಮನಿಸತಕಕಿದು್ದ.

ತನನು ಗಂಡುಮಕಕಿಳು ಬಾಲಗೆೋರೀಪಾಲರು ಎಂದು ಹೆರೀಳುತ್ತ ಕಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ, ಅವಳ 
ಒಬ್ಬ ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಂದುದನುನು ತುಂಬಾ ಸರಳ ರಿರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಿದುದಿದೆ. ಇನೆೋನುಬ್ಬ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಯನುನು ಹೆೋಡೆದವನಿಗೆ ಮಗಳನುನು 
ಕೆೋಡುವ ಪಣವನುನು ರಾಜ ಇಟಿ್ಟದ್ದನು. ನಿರೋಪಕ್ಯು ಹಂದಿ ಹೆೋಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಬಳಸಿದು್ದ 
ಯಾವುದೆೋರೀ ತಲವಾರೆೋರೀ, ಎಂಥಾ ಸುಡುಗಾಡೆೋರೀ ಎಂದುದು ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮುಂದೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ, ತಾಯಿ ಎಲಲಿರೋ ಒಂದೆಡೆ ಸೆರೀರಿದರು ಎಂದು ಕಥೆಯನುನು ಬೆರೀಗನೆ 
ಮುಗಿಸಿದಂತಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕಕಿ ತಾಯನುನು ಸಿರೀಳಿದ ಅನಂತರ-- ‘ಸತ್ಯವಂತೆಯಾದರೆ 
ಕೋಡಿ ಜರೀವ ಪಡೆದು ಬರುವೆ, ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ನರಕಕೆಕಿ ಹಾರಿಹೆೋರೀಗಿ ಬಿರೀಳುವೆ’ ಎಂದಂತೆ 
ದುಷ್ಟಳಾಗಿದ್ದ ಚಿಕಕಿ ತಾಯಿ ನರಕಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿಬಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕಥೆಯ ಮುಕಾ್ತಯವನುನು 
ತಂದುದು ವಿಶಷ್ಟವಾದುದು್ದ. ತಕಕಿಮಟಿ್ಟಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಇದು.
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21)  ನೇಲಕಂಠ ರಾಜ

‘ನಿರೀಲಕಂಠ ರಾಜ’ ಎಂಬ ಕಥೆಯ ಮೊದಲ್ನ ಅಧ್ಷ ಭಾಗ ನೋತನ ರಿರೀತಿಯ 
ಕಥಾ ಸರಣಿಯನುನು ಹೆೋಂದಿ ತುಂಬಾ ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ‘ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜ’ ಎಂಬ 
ಹೆಸರಿದ್ದರೋ ಅವನು ಮಿರೀನುಗಾರ. ಮಿರೀನು ಹಡಿದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವನಿಗೆ 
‘ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬರಲು ಏನೆೋರೀ ಕಾರಣ ಇದಿ್ದರೀತು. ಆದರೆ, ಅದನುನು ನಮ್ಮ 
ನಿರೋಪಕರು ಹೆರೀಳಲ್ಲಲಿ. ಹೆಸು್ ದೆೋಡಡುದು ಅಂತ ಇಷೆ್ಟರೀ ಹೆರೀಳಿದರು. ಮುಂದೆ ಅವನು 
ಬಹಳ ಸುಂದರನಾಗಿದ್ದನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದುದುಂಟು. ಅದರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಸುಂದರನಾದ 
ಇವನು ರಾಜನಾಗಲು ಯರೀಗ್ಯ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಅವನನುನು ರಾಜ ಎಂದು 
ಕರೆದಿದಿ್ದರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಸಬಹುದಷೆ್ಟರೀ.

ಬಡವನಾದರೋ ನಿರೀಲಕಂಠನದು ಬಹಳ ಉದಾರ ಗುಣ. ರಾಜನಿಗೆ ಬೆರೀಕಾದ 
ಮಿರೀನನನುನು (‘ಭಜ್ಷರಿ ಮಿರೀನ... ನನನುಂಥ ಭಜ್ಷರಿ ಮಿರೀನ!’ ಎಂದು ನಿರೋಪಕರು 
ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಹೆರೀಳಿದ್ದರು.) ಕೆೋಚಿಚಾದಾಗ, ಅದರೆೋಳಗೆ ದೆೋಡಡು ಬಂಗಾರದ ಗಟಿ್ಟ! ರಾಜನು 
‘ಈ ರಾಜ ತನನು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಬಂಗಾರದ ಗಟಿ್ಟಯನುನು ಹಾಕ್ ಮಿರೀನನುನು ಕಳಿಸಿದ’ 
ಎಂದು ತಿಳಿದು, ತನನು ಮಗಳನುನು ಇವನಿಗೆ ಕೆೋಡಲು ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡಿದನು.

ಒಂದು ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವಳನುನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ್ಸಿ ಸಕಲ ಸಾಮಗಿ್ಗಳನೆನುಲಲಿ 
ಅದರಲ್ಲಿಟು್ಟ ಮೊಹರ್ ಮಾಡಿ, ಹೆೋನಾನುವರ ಬಂದರಕೆಕಿ ಕಳಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ‘ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೀಲ್ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ’ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸತಕಕಿದಾ್ದಗಿದೆ. 
“ನಿರೀಲಕಂಠ ರಾಜನ ಹೆೋರತು ಯಾರೋ ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗೆಯನುನು ಒಡೆಯಬಾರದು (ಮೊಹರು 
ಒಡೆದು ಮುಚಚಾಳ ತೆಗೆಯಬಾರದು.)’’ ಎಂದು ಬರೆದುದು ಇತು್ತ. ಪೊಲ್ರೀಸರು ನಿರೀಲಕಂಠ 
ರಾಜನನುನು ಹುಡುಕುವ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಥಾನಕ ನಿರೋಪಣೆಯಿದೆ. 
ಅವನು ಯಾವದೆೋರೀ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದಾ್ದನೆ ಎಂದುದಕೆಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ‘ಪೊಲ್ರೀಸರು 
ಹುಡುಕುತಿ್ತದಾ್ದರೆ ನಿನನುನುನು’ ಎಂದ ಮೆರೀಲೆ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಬೆೋರೀರಲಾಗಿ ಬಿದು್ದಬಿಟ್ಟನು.

ಏಳದ ಅವನಿಗೆ ಪೊಲ್ರೀಸರು ಅವನಿಗೆ ಹೆೋಡೆತ ಕೆೋಟ್ಟ ಮೆರೀಲೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದ 
ಕೋಡಲೆರೀ ರಾಜನ ಮಗಳು ಎದು್ದ ಅವನಿಗೆ ಹೋಮಾಲೆ ಹಾಕ್ದಳು. ಶೆೈಲ್ ತುಂಬಾ 
ಹಾಸ್ಯಪೂರಿತವಾಗಿದೆ. ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜನ ಮೆೈತಿಕ್ಕಿ ಬಿಸಿನಿರೀರು ಹಾಕ್ ಸಾನುನ ಮಾಡಿಸಿ, 
ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದು್ದ ಸಾ್ವರಸ್ಯ. ಅವನ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರಲ್ಲಲಿ. ರಾಜನ ಮಗಳು 
ತಂದೆಗೆ ಫರೀನ್ ಮಾಡಿ ಬೆರೀಕಾದ ಹಣ ಸಾಮಾನು ತರಿಸಿಕೆೋಂಡಳು. ಫರೀನ್ ಹೆೋಸ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ನಿರೋಪಕರು ಮಾಡಿದ ತಿದು್ದಪಡಿ; ಹಂದಣ ಕಾಲಕೆಕಿ ತಕಕಿಂಥದ್ದಲಲಿ. ಆದರೋ 
ಪೆರೀಟೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಫರೀನ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಎಚಚಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆರೀಳಿದರು.

ಹಂದಣ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಅಸಹಜ ಘಟನಾವಳಿಗಳನುನು ತರುವ ಚಾಪಲ್ಯವು 
ನಿರೋಪಕರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಥಾ ನಿರೋಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು.
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ಕೌರಿಕನು ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸೌಂದಯ್ಷವನುನು ನೆೋರೀಡಿ, ರಾಜನಿಗೆ ಚಾಡಿ 
ಹೆರೀಳಿದನು. ಬೆರೀರೆ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆಯರೀ ಇಲ್ಲಿ ಕೌರ ಮಾಡಲು ಹೆೋರೀದವನು 
ಸುಂದರಿಯನುನು ಕಂಡನೆಂಬುದು ಬಂದಿದೆ. ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೀರೆ ಬೆರೀರೆ ರಿರೀತಿ ಕೌರಿಕನ 
ಮಾತಿನ ಸಾ್ವರಸ್ಯವಿರುವುದು; ಇಲ್ಲಿ ಅಷಾ್ಟಗಿ ಇಲಲಿ. ಆದರೋ, ‘ನಿಮ್ಮ ಹಂಡಿ್ತ ತೆಗಿ್ದ ವಲ್ಲ್ 
ಹಾಕ್, ನನನು ಹಂಡಿ್ತ ಹೆೋಳಿಲ್ ಹಾಕ್’ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿವೆ. ನಿರೀಲಕಂಠ 
ರಾಜನನುನು ಕೆೋಲ್ಲಿಸುವುದಕೆಕಿ ರಾಜ ಕೌರಿಕನ ಹತಿ್ತರ ಉಪಾಯ ಕೆರೀಳುವಲ್ಲಿ ಆತ ಕೋಗುವ 
ನಿರೀರು, ಮಾತಾಡುವ (ಮುಂದೆ ನಡೆಯಾಡುವ ಬಣ್ಣನೆಯೋ ಇದೆ) ಮಾವಿನಹಣು್ಣ ತರುವ 
ಕಠಿಣ ಕಾಯ್ಷ ಸೋಚಿಸಿದು್ದ, ‘ಅಗಿಯುವ ನಿರೀರು, ಕೋಗುವ ಮಾವಿನಹಣು್ಣ’ ಎಂಬ ಕಥೆ 
ನೆನಪಾಗುವಂತಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಇವನು ಇರುವುದಕೆಕಿ ನಿಮಿತ್ತ ಹೆರೀಳುವದು, “ಯಾರು ಹೆೋಸದಾಗಿ 
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದರೆೋರೀ ತಾನು ಹೆರೀಳುವ ವಸು್ತ ತರಬೆರೀಕು. ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ಎಂಟು ತಲೆ 
ಹೆೋಡೆಸುವೆ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದು್ದ ವಿಶಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೋಗುವ ನಿರೀರಿಗಿಂತ ಮಾತಾಡುವ, ನಗುವ 
ಮೋರು ಮಾವಿನ ಮರಗಳ ಒಂದೆರೀ ಹಣು್ಣ ತರುವ ಬಣ್ಣನೆ ಹೆೋಸ ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲುಬು 
ರಾಜನ ಮಗಳು, ಚಮ್ಷ ರಾಜನ ಮಗಳು, ಹರಿಹೆಂಡತಿ ಜರೀವ ರಾಜನ ಮಗಳು. ಬಿದು್ದ 
ಚೋರುಚೋರಾದ ಗಂಡನ ದೆರೀಹ, ಎಲುಬು, ಚಮ್ಷ ಎಲಲಿ ಕೋಡಿಸಿ ಜರೀವ ಮಾಡಿದರು.

ಗಂಡನಿಗೆ ಆಗುವ ಅಪಾಯ (ಮಗಳು) ತಿಳಿಯಲು ಹೆಂಡಿರು ತುಲಸಿಗಿಡ ನೆಟು್ಟ ಅದು 
ಬಾಡಿದಾಗ ತಿಳಿವುದು ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯಂತೆ ಇಲೋಲಿ ಇದೆ. 

ಮುಂದೆ ಆ ಕೆೋಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ ಕೆೋಲಲಿಲು, ‘ಯಾರ ಸಾವುದೋ ಅವನನುನು ಬದುಕ್ಸುವ 
ಉಪಾಯವೂ ಕೆಲಸಿ, ರಾಜನ ಹರಿಯರ ಗಡಡು ಮಾಡಲು ಹೆೋರೀಗಲು ಕೆೋಂಡದಲ್ಲಿ 
ಬಿರೀಳಬೆರೀಕು’ ಎಂಬ ಉಪಾಯವೂ ಪ್ಸಿದ್ಧ ಕಥಾಪರನಿಯಮವೆರೀ ಆಗಿದೆ. ಒಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ 
ನಿರೋಪಕರು ತಮ್ಮ ವಿಶಷ್ಟ ಸರಣಿಯನುನು ಹಲವೆಡೆ ತೆೋರೀರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಹಾಸ್ಯ 
ದೃಷಿ್ಟಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಥೆಯು ವಿಶಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

22) ಬಂಗಾರದ ತುಲಸಿ ಗಿಡ

ವಿಶಷ್ಟ ಕಥೆಯಂದು ಗಣಿಸಲು ಅಹ್ಷತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನನುಲು “ಬಂಗಾರದ ತುಲಸಿ 
ಗಿಡ” ಎಂಬ ಕಥೆಯು ಒಳ ಳೆುರೀ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಬಲುಲಿದು. ಹಲವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣು್ಣ ಗಂಡು 
ವೆರೀಷ ಧರಿಸಿರುವಾಗ, ಹೆಣೆೋ್ಣರೀ-ಗಂಡೆೋರೀ ಎಂಬ ಜಜ್ಾಸೆಯಿರುವ ಆಶಯ ರೋಪಗಳು 
ಕಾಣಬರುತ್ತವೆ. ಅಪೂವ್ಷವಾದ ವಸು್ತವನುನು ತರಲು ಶೆೋರೀಧ ಪ್ಯಾಣ ಮಾಡುವ 
ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳಿವೆ.

ಚದುರಂಗಿ ಹೋವು ಸ್ವಪನುದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶಷ್ಟ ತರದ ಗಿಡಗಳು, ಅಪೂವ್ಷ ವಸು್ತ 
ತರಲು ಕಳಿಸುವದು ಇದೆ. ಕೆೋಲ್ಲಿಸಲು ಏಳು ಸಮುದ್... ಮುಂತಾದವನುನು ತರುವುದು 
ಸವತಿ ಮಗನು.
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‘ನಮ್ಮ ನಾಮಧಾರಿ ಕಥೆಗಳು’ ಗ್ಂಥದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಚೆಂಡು ಬಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆ 
ಚೆಂಡು ಬೆಳೆದು ಬಂಗಾರದ ಮರದ ಶೆೋರೀಧಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದ ಕಥೆ – ‘ಬಂಗಾರದ ಚೆಂಡಿನ ಮರ’. 
ಹೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ರತನು ಬಳಿದು ಬಂದ ಜಾಡನುನು ಹಡಿದು ಹುಡುಗಿ ಸಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಗುಹೆಗೆ 
ಹೆೋರೀಗುವ ಕಥೆಯಿದೆ (ಅಪೂವ್ಷ ಮೃದಂಗ). ಇನುನು ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೋ, 
ಕತೆಯಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಸೆೋರೀಲ್ಸಲಪಾಟ್ಟ ಯುವಕನು ಅವಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಶಕೆ 
ಕೆೋಡುವ ಹಲವು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ‘ಸುಣ್ಣದ ಕೆೋರೀಣೆ ಕಥೆ’ಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಕೆೋರೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳನುನು 
ಹಾಕ್ ಕೆೋಲ್ಲಿಸುವ ಉಪಾಯ ಇದೆ. ಗಾಣಿಗರ ಹುಡುಗಿಯಡನೆ ಹುಣಸೆಹಣು್ಣ ಕೆಡಹುವ 
ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನಿತನಾಗಿ, ಅವಳನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಶಕ್ಷಿಸಬೆರೀಕೆಂಬ ‘ಗಾಣಿಗರ 
ಹುಡುಗಿ’ ಕಥೆಯಿದೆ.

ಮೆರೀಲೆ ಬರೆದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರು ವಗ್ಷಗಳ ಕಥೆಗಳು ಮಿಳಿತವಾಗಿವೆ. ಬಂಗಾರದ 
ತುಲಸಿ ಎಲೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದು, ಅದರ ಗಿಡ ಹುಡುಕುವ ಶೆೋರೀಧ ಪ್ಯಾಣ 
ಇಲ್ಲಿದೆ. ‘ಸ್ವಪನುಫಲ’ದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಕಣು್ಣ ಕಾಣದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕಾಣಬೆರೀಕಾದರೆ ತರಬೆರೀಕಾದ 
ಅಮೋಲ್ಯ ವಸು್ತಗಳನುನು ತರಲು ರಾಜನ ಮಕಕಿಳು ಹೆೋರೀಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಕ್ರಿಮಗ 
ಇಲಲಿದೆ ಮಗಳು ಹೆೋರೀಗಿ ತರುವುದು ಉಂಟು.

ಪ್ಸು್ತತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆರೀ ಸಪಾಧೆ್ಷ ಇಲಲಿ, ಆಹಾ್ವನವಿಲಲಿ. ಮಂತಿ್ಯ ಮಗಳು, 
‘ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ತುಲಸಿ ಗಿಡ ಇಲಲಿ, ತರಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ಗಂಡು ವೆರೀಷದಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರಡುತಾ್ತಳ .ೆ ಅಪ್ಕಟಿತವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ “ವಿರೀರ ಹೆೋಸ ಬಂಟ ಶಪಾಯಿ ಗೆಳೆಯ” 
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣೆೋ್ಣರೀ-ಗಂಡೆೋರೀ ಎಂದು ನೆೋರೀಡುವ ಆಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಳೆಯ ಮನೆಗೆ 
ಹೆೋರೀಗುವದು ಇದೆ.

ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಹುಡುಗಿಯ ಗಿಳಿಯೋ, ರಾಜನ ಗಿಳಿಯೋ ತನನು ಒಡತಿಗೆ, 
ಒಡೆಯಗೆ ಸಲಹೆ ನಿರೀಡುವ ಚಮತಾಕಿರವಾದ ಆಶಯ ಸಮೋಹ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಗಂಡು ರೋಪದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದ ಹೆಣು್ಣ ಎಂದು ತೆೋಳಸಿ ರಾಜನ ಗಿಳಿಯು ಹೆಣು್ಣ ಪರಿರೀಕಾ 
ವಿಧಾನಗಳನುನು ಒಂದೆೋಂದನುನು ಹೆರೀಳುವುದು. ಈ ಪರಿರೀಕಾ ವಿಧಾನ ಆಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾನುನ 
ಮಾಡುವಾಗ ಗಿಳಿಯು ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕುವುದೋ ಇದೆ.

ಕೆೋನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ತುಲಸಿ ಗಿಡದ ವನಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದ ಹುಡುಗಿಯಾದರೋ 
ಹೆಂಗಸಾದಳು ಎಂಬ ಆಶಯವು ಬಹಳ ಚಮತಾಕಿರವುಳಳುದು್ದ ಮತು್ತ ಈ ಕಥೆಗೆ 
ವಿಶಷ್ಟವಾದುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡುಗಿಯು ಮೊದಲು ಋತುಮತಿಯಾಗಿದ್ದವಳಲಲಿ. 
ವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೆಣಾ್ಣದಳು. ರಾಜನು ಅವನೋ ಮದುವೆಯಾಗಿ, ‘ಹೆಣು್ಣ ನಿರೀನು 
ನನನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ನಿನನು ಹೆೋಟೆ್ಟಯನುನು ಬಗಿದು ರಕ್ತವನುನು ಕುಡಿವೆ’ ಎಂದು ಪ್ತಿಜ್ೆ 
ಮಾಡಿದ್ದಕೆಕಿ ಪ್ತಿಯಾಗಿ ‘ನಿನಿನುಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಹುಡುಗನಿಂದ ನಿನನು ರಟೆ್ಟಯನುನು ಬಿಗಿಸುವೆ’ 
ಎಂದು ಪ್ತಿಜ್ೆಗೆೈದಳು. ಹಟಿ್ಟನ ರೋಪ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಲಗಿಸಿ ಪಾರಾಗುವುದೋ... ರಾಜ 
ಆ ಹಟಿ್ಟನ ರೋಪದ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಬಗಿದು ಜರೀವವನುನು ಹರೀರುವುದು... ಡೆೋಂಬರ ಸಂಗಡ ಸೆರೀರಿ 
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ಆಟ ಮಾಡಿ ಗಂಡನನನು ಮರುಳು ಮಾಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಅರಿಯದೆ ಕೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ 
ಗಭ್ಷವತಿಯಾಗಿ ಪ್ತಿಜ್ೆ ಪೂರೆೈಸುವ ಆಶಯವೂ ಹೆೋಸದಲಲಿ.

ಮುಂದೆ ಹುಡುಗನು ಕಳಳುನ ವೆರೀಷದಿಂದ ಕಳುವು ಮಾಡುವುದೋ, ಅಂಗಡಿಯಿಟು್ಟ 
ಹಳಳುದಲ್ಲಿ ದಿರೀಪ ತೆರೀಲ್ ಬಿಡುವುದು, ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದೆರೀ. ಆದರೆ, ರಾಜನು 
ತನನು ಸೋಳೆಯ ಸಿರೀರೆಯನುನು ಉಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವನೆರೀ ಕಳಳುನೆಂದು ಬಂಧಿಸುವ 
ಉಪಾಯದ ಆಶಯ ತುಂಬ ಚಮತಾಕಿರವುಳಳುದು್ದ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ವಿಶಷ್ಟ ಕಥೆಯ ಆಶಯ 
ಸೋತ್ದಂತೆ ಮೋರು ಆಶಯ ಮಾತ್ವಲಲಿ, ಹೆಚುಚಾ ವಿಶಷ್ಟ ಆಶಯಗಳಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ 
ಇದು ಹೆೋರೀಲ್ಕೆಯಿದ್ದರೋ ವಿಶಷ್ಟ ಕಥೆ. ಈ ಕಥೆಯು ‘ಶಪಥ’ ಕಥೆಯಡನೆ ‘ಸುರತಾಳ 
ದೆರೀವಿಯನುನು ಗೆದಿ್ದದು್ದ’ ಕಥೆಯಡನೆಯೋ ಹೆೋರೀಲ್ಕೆಗೆ ತಕುಕಿದಾಗಿದೆ. ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ 
ಕಥೆಯ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಆಶಯ ಸಂದಭ್ಷವನುನು ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀಲ್ಸಬಹುದು.

23)  ಅದೃಷ್ಟ ಒಲ್ದ ಹುಡುಗ 

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕತೆ ಅಂದರೆ, ಭಟ್ಟರ ಸಲಹೆಯರೀ ಕಥೆ. ಭಟ್ಟರು ಗುಟ್ಟನುನು ಹೆರೀಳಬಾರದು 
ಎಂದುದರಿಂದ ಹೆಣದ ಕೆೋರೀಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನನುದ ಗಟಿ್ಟ ದೆೋರೆತರೋ ಹುಡುಗನು ಪೊಲ್ರೀಸರಿಗೆ 
ತಿಳಿಸಲ್ಲಲಿ. ಒಬ್ಬನೆರೀ ಹೆೋರೀಗಬಾರದು ಎಂದುದರಿಂದ ಏಡಿಯನುನು ಜತೆಗೆ ತಕೆೋಕಿಂಡನು. 
ಭಟ್ಟರು ಹೆೋಳ  ೆ ದಾಟಿದ ಮೆರೀಲೆ ಹೆರೀಳಿದ ಇನೆೋನುಂದು ಕತೆ (ಉಪದೆರೀಶ) ‘ದಾರಿ ತಪಿಪಾ 
ಮಲಗಬಾರದು’ ಎಂದು.

ಅಶ್ವತಥಮರದ ಬದಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಭಟ್ಟರು ಹೆರೀಳಿದ್ದ ಎಚಚಾರಿಕೆ ಗಮನಿಸದೆ- 
ಗಂಡಾಂತರವಾದುದು ಏಡಿಯಿಂದ ತಪುಪಾತ್ತದೆ.

ಹಾವು ಕಚಿಚಾದ ಹುಡುಗನನುನು ಮಣಿನಾಗ (ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿ ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಶೆ್ರೀಷ್ಠ ಸಪ್ಷ 
ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ) ತಾನೆರೀ ಕಚಿಚಾ, ಬಿಟ್ಟ ವಿಷವನುನು ಹರೀರಿ ಬದುಕ್ಸುತ್ತದೆ; ತಾನು 
ಸಾಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ. ‘ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇಬು್ ಲೆರೀಸು’ ಎಂಬ ಗಾದೆಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.

24)  ಚಿರಕಲ ಹೆಡ್ಡ

ಈ ಕಥೆಯು ತಲೆಬರೆಹದಿಂದ ಹೆಡಡುನ ಕಥೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಥೆಯ 
ನಾಯಕನು ಓದು-ಬರೆಹ ಕಲ್ಯಲಾರದ ಹೆಡಡು ಹೆೋರತು, ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೆಡಡುನಲಲಿ. ಮೋಲಕಥಾನಿರೋಪಕ ಯಾರೆರೀ ಆಗಿರಲ್, ಆತ (ಆಕೆ) ‘ಚಿರಕಲ ವಡಡು’ ಎಂದು 
ಈ ಕಥೆಗೆ ಹೆಸರಿಟಿ್ಟದಿ್ದರಬಹುದೆರೀ ಎಂದು ಅನುಮಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, 
ಇವನು ಕಲುಲಿವಡಡುನಂತೆ, ವಡಡುರ ಮುಖಂಡನಂತೆ ಶಲೆಗಳನುನು ಒಡೆಯಿಸುವುದು ಮುಂದೆ 
ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ್ಗೆ ‘ವಡಡು’ (‘ಒಡಡು’ ಶಬ್ದದ ತದಭುವ) ‘ಒಢ್’ ಅಂದರೆ- ಒರಿಸಾ 
ದೆರೀಶದಿಂದ ತೆಲುಗು ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದು್ದದರಿಂದ ‘ವಡಡು’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಈ ಜಾತಿಗೆ 
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ಬಂದಿದಿ್ದರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕನನುಡದಲ್ಲಿ ‘ಕಲುಲಿ ವಡಡು’ ಎಂದರೆ- “ಕಲುಲಿ ಒಡೆವ ಕಸುಬಿನವ” 
ಎಂದು ಅಥ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಹಳ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯನೆರೀ ನಾಯಕನು, ಕ್ರಿಯನೆರೀ ಕಾಯ್ಷಸಾದಕನು. ಆದರೆ, ಈ 
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯನೆರೀ ಮುಖ್ಯ.

ಕಥೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದಿಂದ ಕುದುರೆಗಳು ಬಂದು ಮೆರೀಯುವ ಆಶಯ 
ಉಂಟು. ಇದರೆೋಡನೆ ‘ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದ ಆನೆ’, ‘ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದ ಕುದುರೆ’ ಎಂಬ ನಮ್ಮ 
ಕಥೆಗಳನುನು ಹೆೋರೀಲ್ಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ‘ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದ ಆನೆ’ (‘ಜನಪದ ಮತು್ತ ಗಿರಿಜನರ 
ಕಥೆಗಳು’ ಪುಟ 73-77) ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುತಿ್ತನ ಪೆೈರನುನು ಮೆರೀಯಲು ಆನೆ ಬರುತಿ್ತತು್ತ. 
ಕ್ರಿಯನು ಎಚಚಾರಿದು್ದಕೆೋಂಡು ಅದನುನು ಈಲು ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಿದನು.

ಈ ಗ್ಂಥದ ಪಿರೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೀರೆ ಬೆರೀರೆ ಗ್ಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದ 
ಕುದುರೆ ಕಥೆಯ ರ್ನನು ರ್ನನು ರೋಪಗಳ ಪ್ಸಾ್ತವವಿದೆ (ಪುಟ 91). ನನನು ಸಂಗ್ಹದಲ್ಲಿ- 
‘ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದ ಕುದುರೆ’ ಎಂಬ ಅಪ್ಕಟಿತ ಪಾಠವನುನು ದಿ. ಜಟು್ಟ ಜಟಿ್ಟ ಮುಕ್್ 
ಹರಿಜನ ಹೆಂಗಸು ಹೆರೀಳಿದ್ದಳು. ಚಿರಕಲ ಹೆಡಡುನು ಓದು-ಬರಹ ಬಾರದೆ ಹೆಡಡುನೆಂದು 
ಹರೀಗಳೆಯಲಪಾಟ್ಟವನು. ‘ಶಾಲೆ ಕಲ್ತವರೆಲಲಿ ರಾಜಾ್ಯಯಾ್ಷಕೆ ಆಗಿಲಲಿ’ ಎಂಬ ಚಲಚಿಚಾತ್ದ 
ಗಿರೀತದ ಸಾಲ್ನ ಅರ್ಪಾ್ಯ-- ‘ವಿದೆ್ಯ ಕಲ್ತ ಮಾತ್ದಿಂದ ಬುದಿ್ಧವಂತರಾಗಲ್ಕ್ಕಿಲಲಿ’ ಎಂಬ 
ಅರ್ಪಾ್ಯವನುನು ಸೋಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಹಂದುಳಿದ ಹಲವರು ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಅದುಭುತ 
ಯಶಸಸ್ನುನು ಪಡೆದಿದು್ದದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದಾ: ವಿನೆಸ್ಂಟ್ ಚಚಿ್ಷಲ್ ಅವರು 
ಓದು-ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ತಿರೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಷಯಾಗಿದ್ದರು.

ಈ ಕಥೆಯ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುನನುಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಮಬದ್ಧವಾದ ಲಯಗಾರಿಕೆಯ ತಂತ್ವು 
ಎದು್ದ ಕಾಣುವಂತಿದೆ. ಏಳು ಮಂದಿ ಅಣ್ಣಂದಿರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಡನೆ ಹನೆನುರಡು ಗಾಡಿ 
ರೋಪಾಯಿ... ಮುಂತಾದದು್ದ ಬೆರೀಕೆಂದಂತೆಯರೀ, ಕ್ರಿಯನೋ ತನನು ತಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರ ಅದೆರೀ 
ಉದೆ್ದರೀಶಕಾಕಿಗಿ ಪ್ಸಾ್ತಪ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ.

ರಾಜನ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡಿರೋ, ರಾಜನನುನು ತಮ್ಮ ಬೆರೀಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮಣಿಸಲು ಒಂದೆರೀ 
ಬಗೆಯ ತಂತ್ ಪ್ಯರೀಗಿಸುತಾ್ತರೆ. ಹರಿರಾಣಿ ಹೆಚುಚಾ ಗಡಸುಗಾತಿ. “ತಾನು ಕೆರೀಳಿದಂತೆ 
ದ್ವ್ಯ ನಿರೀಡದಿದ್ದರೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗುವೆ” ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ ಕಾಯ್ಷಸಾಧನೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಳುಳುತಾ್ತಳ .ೆ 

ಒಂದಾದ ಮೆರೀಲೆ ಒಂದರಂತೆ ರಾತಿ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕುದುರಿ, ಕರಿ ಕುದುರಿ, ಕೆಂದು 
ಕುದುರಿಗಳು ಬರುವಲ್ಲಿಯೋ ಮುಂದಿನ ಬಣ್ಣನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಲಯಗಾರಿಕೆಯನುನು 
ನೆೋರೀಡುತೆ್ತರೀವೆ.

ವಾಸ್ತವಿಕ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ನೆೋರೀಡುವುದಾದರೆ ಈ ಕುದುರೆಗಳು ದರೆೋರೀಡೆಕೆೋರೀರರ 
ಪ್ತಿನಿಧಿಗಳು. ರೋಪಾಯಿಗಳನುನು, ಬಂಗಾರವೂ ಸಹ ಅವು ಕಳುವ ಸಂಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
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ಏಳು ಮಂದಿ ತಮ್ಮಂದಿರು ತಾವು ಚಾಲಾಕ್ಗಳು ಎಂದು ಹೆೋಗಳಿಸಿಕೆೋಂಡವರು, 
ಬೆರೀಕಾದ ಎಚಚಾರಿಕೆ ವಹಸದೆ ನಿದೆ್ ಮಾಡಿದರು. ಅತಿ ಹೆೋಗಳಿದರೆ ಮಕಕಿಳು ಮೆೈಮರೆತು 
ನಡೆಯಬಹುದು. ಹರಿಯನು ತೆಗಳಿಸಿಕೆೋಂಡು ಹೆಚುಚಾ ಎಚಚಾರ ವಹಸಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾದನು. 
ರಾತಿ್ ಎಚಚಾತು್ತ ಕಾಯಲು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ, ತೆೋಟಿ್ಟಲ ತರಹ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡದು್ದ ಅವನ 
ಜಾಣೆ್ಮ.

ಕಷ್ಟದಿಂದ ದುಡಿವ ಕೋಲ್ಕಾರನಿಗೆ ಪೊ್ರೀತಾಸ್ಹ ಬಹುಮಾನ ನಿರೀಡುವಲ್ಲಿ ಅತು್ಯಕ್್ತಯನುನು 
ಬದಿಗಿರಿಸಿ ನೆೋರೀಡಿದರೆ ಚಿರಕಲ ಹೆಡಡುನು ದುಡಿಮೆಗಾರರ ಯರೀಗಕೆರೀಮ ನೆೋರೀಡುವ, 
ಜನಪರ ರಿರೀತಿಯವ ಎಂಬುದನುನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ರಾಜಕುಮಾರಿಯ ಮದುವೆಯ ಪಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಂಬೆಕಾಯಿ ಮೊಲೆಯ ಮೆರೀಲೆ  
ತಾಗುವಂತೆ ಹೆೋಡೆವುದು ಹೆೋಸ ಆಶಯ. ಆದರೆ, ತೆೋಡೆ ಮೆರೀಲೆ, ಹಣೆಯ ಮೆರೀಲೆ 
ಹೆೋಡೆಯಬೆರೀಕೆಂಬ ಪಣದ ಭೆರೀದಗಳು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪಣವನುನು  
ಹೆಡಡುನು ಪೂರೆೈಸುವಲ್ಲಿಯೋ ಲಯದ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯು ಸಪಾಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆೋಂದು 
ಕುದುರೆಯನೆನುರೀರಿ ಅದನುನು ಸೆೋರೀಲ್ಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪುನರುಕ್್ತಯು, ಅವುಗಳಿಂದ 
ಪ್ಯರೀಜನ ಪಡೆವಲ್ಲಿಯೋ ಇರುವುದಾದರೋ ಪಣದ ಒಳಭೆರೀದಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಲಯಗಾರಿಕೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ಅಣ್ಣನನುನು ವರಿಸಿದ ಮೆರೀಲೆ, ತಮ್ಮಂದಿರು ಅವಳನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಮಾಡಿದ ಪ್ಯತನು, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಕುವುದು ಹೆೋಸದು. ಆದರೆ, ಹೆಡಡುನು ಕುದುರೆಗಳನುನು 
ಸಹಾಯಕೆಕಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳುವಲ್ಲಿ ರ್ನನುತೆಯಿದೆ.

ಕೆೋನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿರೀವ್ತದ ಉಪಾಯವೂ ಹೆೋಸದಲಲಿ. ಆದರೆ, ನಿರೋಪಕ್ಯ 
ನಿರೋಪಣದಲ್ಲಿನ ಜಾಣೆ್ಮಯು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೋ, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿಯೋ ವಿಶಷ್ಟ ದೆರೀಸಿಯ 
ಶಬ್ದಗಳನುನು ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮಂದಿರ ಸಾ್ವಥ್ಷವನುನು, ದುಷ್ಟತನವನುನು 
ಅಣ್ಣನ ಔದಾಯ್ಷ ಮತು್ತ ಒಳ ಳೆುರೀತನವನುನು ವೆೈರುಧ್ಯ ರೋಪದಿಂದ ಚಿತಿ್ಸುವಲ್ಲಿ 
ವೆೈಶಷ್ಟ್ಯಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಿರೋಪಕ್ಯು ಕೆೋಂಕಣಿ ಮನೆಮಾತಿನವಳಾಗಿದು್ದದರಿಂದ 
ಅಲಲಿಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆಯ ಶಬ್ದಪ್ಯರೀಗಗಳು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

‘ಕಲುಲಿ ಮಣು್ಣ ಅಗೆದು ಚಿನನುವನುನು ಶೆೋರೀಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂಬ ಲೆರೀಖಿಯನುನು ಓದಿ 
ರಾಜಕುಮಾರರು ಅದಕಾಕಿಗಿ ಪ್ಯತನು ಪಡುವುದಕೆಕಿ ಪೆ್ರೀರಣೆಯಾದ ಫಲಕದ ಬರೆಹದ 
ಆಶಯದಿಂದ ಈ ಕಥೆಗೆ ಹೆಚಿಚಾನ ಸೆೋಗಸು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ರಾಣಿಯರ ಪುತ್ ಪೆ್ರೀಮದ ಮಾತು, ಉಪಚಾರಗಳ ಬಣ್ಣನೆಯು ಕಥೆಯ 
ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿರುತ್ತದೆ.
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25) ಹನೆನಾರಡು ವಷಕಾದ ಉರಿಪಿಂಡ

ಈ ಕಥೆಯು ಬಹಳ ಆಶಯಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿದು್ದ ಕಲಪಾನೆಗಳ ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನುನು 
ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಗಂಡು – ಹೆಣು್ಣ ಕೋಡಿದ ಮಾತ್ದಿಂದ ಸಂತತಿಯಾಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬ ಅನುಭವವು 
ಹಂದಿನವರಿಗಿತು್ತ. ನಮ್ಮ ಜನಪದ ವೆೈದ್ಯದಲೋಲಿ, ಆಯುವೆರೀ್ಷದದಲೋಲಿ ಸಂತಾನ 
ಪಡೆಯಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಚಿಕ್ತೆಸ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಜನರು ದೆರೀವರ 
ಇಚೆ್ಯಂತೆಯರೀ ಎಲಲಿವೂ ನಡೆಯುವುದು ಎಂಬ ತತ್ತ್ವವನುನು ನಂಬಿದವರು. ಅದರಿಂದ 
ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ತೆಸ್ಗಳನುನು ಆಶ್ಯಿಸದೆಯರೀ ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯವು ದೆರೀವರ 
ಅನುಗ್ಹದ ಫಲ. ಪುಣ್ಯಕಾಯ್ಷಗಳಿಂದ ದೆರೀವರನುನು ಒಲ್ಸಬೆರೀಕು. ತಿರೀಥ್ಷಯಾತೆ್ 
ಮಾಡಿ, ದೆರೀವರ ಸೆರೀವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಗುರುಹರಿಯರ ಆಶರೀವಾ್ಷದದಿಂದ ಸಂತಾನ 
ಲರ್ಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಿರೀಥ್ಷಯಾತೆ್ಗಳ 
ವಿಷಯ ವಿವರವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

ಮಹಾತ್ಮರು, ಸನಾ್ಯಸಿಗಳು ಹಣು್ಣ, ಹೋ, ತಿರೀಥ್ಷ, ಪ್ಸಾದ ಕೆೋಟು್ಟ ಮಕಕಿಳ ಫಲ 
ಉಂಟಾಗುವ ಕಥೆಗಳು ಹಲವಾರಿವೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಪುತ್ಕಾಮೆರೀಷಿ್ಟ ಯಜ್ಞವು 
ಸುಪ್ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಪುರುಷನು ಯಾಗದ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಎದು್ದ ಪಾಯಸವುಳಳು 
ಪಾತೆ್ಯನುನು ದಶರಥ ರಾಜನಿಗೆ ನಿರೀಡಿದುದು ಪುತ್ರ ಜನ್ಮವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಚಿಕ್ತಸ್ಕ ಮನೆೋರೀಭಾವವುಳಳುವರು ಈ ಪಾಯಸವು ವನಸಪಾತಿಯುಕ್ತವಾಗಿದು್ದ ಸಂತಾನಫಲ 
ದೆೋರೆಯಲು ಅನುಕೋಲಕರವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ದಿರೀಘ್ಷಕಾಲದ ಪ್ತಿರೀಕೆಯ ಅನಂತರ ರಾಜನಿಗೆ ಬೆಳಗು ಮುನನು ಸ್ವಪನುವಾಗುವುದು, 
ಆ ಸ್ವಪನುದಲ್ಲಿ ‘ಮಣಿ್ಣನಲ್ಲಿ ಹುಗಿದು ಬೆೋರೀರಲಾಗಿ ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಎರಡು ದೆರೀವತಾಮೋತಿ್ಷಗಳನುನು 
ಪ್ತಿಷೆ್ಠ ಮಾಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ದೆರೀವರಿಂದ ಪೆ್ರೀರಣೆ ಬಂತು. ಈ ಪ್ತಿಷೆ್ಠಯ ಕುರಿತಾದ 
ಸವಿವರ ವಣ್ಷನೆಯು ಕೆರೀಳುಗರಿಗೋ ಪ್ತಿರೀಕೆಯನುನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 
ನಿರೋಪಣೆಯ ಹರಿಮೆಯು ಈ ಪ್ತಿರೀಕೆಯೋ ಹುಸಿಯಾಗಿ ರಾಜನು, ‘ಪುಣ್ಯ ಕಾಯ್ಷಗಳಿಂದ 
ಫಲ ದೆೋರೆಯಲ್ಲಲಿ; ಪಾಪ ಕಾಯ್ಷ ಮಾಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ನಿಣ್ಷಯ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬ 
ಅನಿರೀರಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ; ಆದರೆ ಸಹಜವೆನನುಬಹುದಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನನನು ಪೂಜ್ಯ 
ದೆೋಡಡುಪಪಾ ಕೆೈ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಎಷೆೋ್ಟರೀ ಯಾತೆ್, ಪುಣ್ಯಕಾಯ್ಷ ಮಾಡಿದರೋ 
ತನನು ಆಯುವೆರೀ್ಷದ ಚಿಕ್ತೆಸ್ಗಳು ಫಲ ನಿರೀಡಲ್ಲಲಿ; ತನನು ರೆೋರೀಗವೂ ಗುಣವಾಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು 
ಸಿಟಿ್ಟನಿಂದ ದೆರೀವರುಗಳ ಮೋತಿ್ಷಗಳನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ 
ಇಟಿ್ಟದು್ದ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ತಾತೋಪಾತಿ್ಷಕವಾಗಿದ್ದರೋ ಇಂಥ ದುಡುಕುತನ ನಡೆಯುವುದು 
ಅಚಚಾರಿಯನುನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಇನೆೋನುಂದು ಸ್ವಪನುದಲ್ಲಿ ದೆರೀವರು-- ಪೂಜಾರಿ ಭಟ್ಟನ ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ಎದು್ದ ಬಂದು 
ಹೋವನುನು ಕೆೋಟಿ್ಟತು. ಇದು ಸ್ವಪನುದಲೆಲಿರೀ ಆದ ಘಟನೆಯಾದರೋ ಹೋವು ಮಾತ್ ಭಟ್ಟನ 
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ತಲೆದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದಿ್ದತು. ಅಲಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಪ್ಶೆನು ಮಾಡಿದು್ದ-- ‘ಹನೆನುರಡು ವಷ್ಷದ 
ಉರಿಪಿಂಡ ಬೆರೀಕೆೋರೀ? ಅರವತು್ತ ವಷ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಇರುವ ಅರೆಮರುಳ ಮಗ ಬೆರೀಕೆೋರೀ’ 
ಎಂಬುದು ದೆರೀವರು ತಿಳಿಯಬೆರೀಕಾದ ವಿಷಯ. ರಾಜನು, ‘ಹನೆನುರಡೆರೀ ವಷ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ 
ಇದ್ದರೋ ಸಾಕು, ಉರಿಪಿಂಡ (ಪರಾಕ್ಮಿ) ಮಗನೆರೀ ಬೆರೀಕು’ ಎಂದುದನುನು ಮತೆ್ತ ಭಟ್ಟರು 
ಸ್ವಪನುದಲೆಲಿರೀ ದೆರೀವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಜರೀವನದಲ್ಲಿಯೋ, ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ವಪನುಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನುನು 
ಪಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವುಳಳುವಾಗಿದು್ದ, ಕುತೋಹಲಕರವೂ ಆಗಿ 
ಪ್ತೆ್ಯರೀಕವಾದ ಅಭಾ್ಯಸಕೆಕಿ ಅಹ್ಷವಾಗಿದೆ.

ಗರ್್ಷಣಿಯಾದ ರಾಣಿಯು ಅತಿಶಯ ಹೆೋಟೆ್ಟಶೋಲೆಯಿಂದ ಹೆೋರಳಾಡಿದಾಗ ರಾಜನು, 
‘ಪಿಶಾಚಿಯ ಕಾಟವೆರೀ ಇರಬೆರೀಕು’ ಎಂದು ನೆೋರೀಟ ನೆೋರೀಡುವ ಗಾಡಿಗರನುನು ಕರೆಸಲು 
ಸಿಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆರೀಳುವ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ‘ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಪುಂಡಗಾರರು 
ಇದಾ್ದರೆ ಅಲೆಲಿಲಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಶೆೋರೀಧಿಸಿ ಅವರೆಲಲಿರನೋನು ನನನು ಮನೆಗೆ ಕರೆ ತನಿನು’ ಎಂದು ಆಜ್ೆ 
ಮಾಡಿದನು.

ಸೆೋರೀದಿಕೆ (ದೆವ್ವ, ಪಿಶಾಚಿ ಶೆೋರೀಧ) ಮಾಡಲು ನೆೋರೀಟ ಮಾಡುವ ಅನುಭವವು ಇಲಲಿದ 
ಪುಂಡಗಾರರು ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಬಿರೀಳಹತಿ್ತದ ಕೋಗಾಟ, ಆಭ್ಷಟ ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯವು ಬಹಳ 
ಮೊರೀಜನದಾಗಿದೆ.

ಆ ಮೆರೀಲೆಯರೀ ರಾಜನಿಗೆ ಜಾಷಾನೆೋರೀದಯವಾಯಿತು. ಹಡೆದ ಕೆೋರೀಟಲೆ ತೆೋಡಗಿದಾಗ 
ಸೋಲಗಿತಿ್ತಯರೀ ಬೆರೀಕು. ನೆೋರೀಟ ಮಾಡಿ ಕೋಗಾಡುವ ಗಾಡಿಗರಲಲಿ ಎಂದು.

ಸೋಲಗಿತಿ್ತ ಎಂಥವಳಿರಬೆರೀಕು ಎಂದರೆ ಮುದುಕ್ಯಾಗಿರಬೆರೀಕು. ರಾಜಾಜ್ೆಯಂತೆ 
ಆಳುಗಳು ಪೆರೀಟೆಯಲೆಲಿ ಹುಡುಕ್ ನಾಲ್ವತು್ತ ಮುದುಕ್ಯರ ಪಟಾಲಮ್ಮನೆನುರೀ ತಂದುಬಿಟ್ಟರು. 
ಹಡೆದು ಅನುಭವ ಇದ್ದರೋ, ಹಡೆಯಿಸುವ ಅನುಭವ ಇಲಲಿದ ಮುದುಕ್ಯರು ವಿರೀಳ್ಯ ಜಜುಜಿತ್ತ 
ಕೋತುಕೆೋಂಡಾಗ ರಾಜಾಜ್ೆ ಆದದು್ದ ಏನೆಂದರೆ-- ‘ಹನೆನುರಡು ಜನರು ಹನೆನುರಡು ಹೆೋರೆ 
ಹುಳಸೆ ಬಲ್ಷನುನು (ಛಡಿ ಹೆೋಡೆಯಲು) ತರಬೆರೀಕು’ ಎಂದು. ಈ ನೆೋರೀಟ ನೆೋರೀಡುತ್ತ ಕೋಗುತ್ತ 
ಮನೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳು ಲೆಕಕಿ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಪುಂಡಗಾರರಿಗೆ ರ್ರೀತಿಯಾಯಿತು. ಮತೆ್ತ 
ಭಟ್ಟನಿಗೆ ಸ್ವಪನುದಲ್ಲಿ ದೆರೀವರು ಬಂದು ಬಿಳಿ ಹೋ ಮಾಡಿದ ಮೆರೀಲೆ ರಾಣಿಗೆ ಮಗ ಜನಿಸುವ 
ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದು್ದ, ‘ಪುಂಡಗಾಡಿಗರಿಗೆ ಹುಳಸೆ ಬರಲ್ನ (ಛಡಿಯ) ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ 
ಮಾಫ್ ಮಾಡಬೆರೀಕು’ ಎಂದು.

ಹುಡುಗನ ಫರೀಟೆೋ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಪ್ಧಾನಿಯು ಮೆೈಸೋರು ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಆ 
ರಾಜನಿಗೆ ಹುಡುಗನ ಫರೀಟೆೋರೀ ತೆೋರಿಸಿದು್ದ ವಿಶೆರೀಷವಾದರೆ, ರಾಜನ ಮಗಳು ಆ 
ಫರೀಟೆೋರೀ ನೆೋರೀಡಿ ಒಪಿಪಾಗೆ ಸೋಚಿಸಿದು್ದ ವಿಶೆರೀಷವಾದದು್ದ.
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ಲಗನು ನಿಶಚಾಯವಾದರೋ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ, “ಮೆೈಸೋರು ರಾಜರಿಗೆ ತಾರು ಕೆೋಟು್ಟ 
ದುಡುಕಬೆರೀಡಿ. ಹುಡುಗನ ಆಯುಷ್ಯ ಇನುನು ಮೋರೆರೀ ವಷ್ಷ” ಎಂದು ಆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು 
ಹೆೋರೀಯಿತು. ಲೆೋರೀಕದಲ್ಲಿ ಜಾಣಕೆೋರೀರರು, ವಿಘನು ಮಾಡುವವರು ಇದೆ್ದರೀ ಇರುತಾ್ತರೆ ಎಂಬ 
ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಗತಿಯೋ ಈ ಸಂದಭ್ಷದಿಂದ ಸಪಾಷ್ಟವಾಯಿತು.

ಮಗನನುನು ಕಾಶರೀಯಾತೆ್ಗೆ ಕಳಿಸುವ ನಿಶಚಾಯದಲ್ಲಿ ತನನು ಭಾವನನುನು ಕರೆಸಿದನು 
ರಾಜ. ಆ ಸನಿನುವೆರೀಶವೂ ಹಾಸ್ಯದಿಂದಲೆರೀ ವಣಿ್ಷತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಯಾತೆ್ಯ 
ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಸನಿನುವೆರೀಶವೂ ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೋ ಮುಂದೆ 
ಚಂದಾ್ವತಿರೀ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಮದುವೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ತಲ್ಪಾದ ಮೆರೀಲ್ನ ಸಂದಭ್ಷವಂತೋ 
ಅತ್ಯಂತ ಸಾ್ವರಸ್ಯವಾದುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಹೆಣು್ಣ ಕೆೋಟ್ಟರೆ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಮಲರೆೋರೀಗ 
ಎಂಬ ಗಾದೆಯಂತೆ ಮದುಮಗನಿಗೆ ಮುಹೋತ್ಷ ಸಮಯದಲೆಲಿರೀ ಮೋಛೆ್ಷ. 

ಮದುಮಗನ ಬದಲ್ಗೆ ಉರಿಪಿಂಡನಿಗೆ ಬಾಸಿಂಗ ಬಲ.

ಈ ಬದಲ್ ಮದುಮಗ ವಧುವಿನೆೋಡನೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದಾ್ದಗ ಇವನಿಗೆ ಆಸಿ್(ತೃಷೆ)
ಯಾಯಿತು. ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಿದ್ದರೋ ತನನು ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಎಂದು ಕರೆದು 
ಹೆರೀಳಿದನು. ಅವಳು ಹಾಲು ಕರೆದು ಕಾಯಿಸಿ ಕೆೋಟ್ಟಳು.

ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೆೋರಬಿದ್ದ ಉರಿಪಿಂಡ ಮಾವನ ಸಂಗಡ ಮುಂದೆ 
ಹೆೋರೀದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ನಿಕ್ಕಿಯಾದವನನೆೋನುಲಲಿದೆ, ಈ ಉರಿಪಿಂಡನಿಗಾಗಿ ಹನೆನುರಡು 
ವಷ್ಷ ಕಾಯಲು ನಿಶಚಾಯಿಸಿದು್ದ ಬಹಳ ವಿಶೆರೀಷ ಮತು್ತ ಅಪೂವ್ಷವಾದದು್ದ.

ಮುಂದೆ ಅಮರಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪತಿವ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದ ಅಲ್ಲಿ ಪತಿವ್ತೆಯ 
ಪವಾಡ, ಅದೋ ಬತ್ತ ಕುಟು್ಟವಾಗಿನದು. ಅದನುನು ಓದಿಯರೀ ತಿಳಿಯಬೆರೀಕು. ಅವನು ಎರಡು 
ಪಾದ ಹಡಿದವನೆರೀ ಅವಧಿ ಕಳೆದು ಸತು್ತಬಿದ್ದನು.

ಇಲ್ಲಿ ಪತಿವ್ತೆಯ ಅಣ್ಣ ಶವರಾಮ, ಗಂಡ ಪರಮೆರೀಶ್ವರ ಮತು್ತ ಮೋವರು 
ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದ ಭಾಗ ಸೆರೀರಿಸಿ ಉರಿಪಿಂಡನನುನು ಬದುಕ್ಸಿದ ಅದುಭುತ ಆಶಯವು 
ಅಪೂವ್ಷವಾದುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಪಾತಾಳಲೆೋರೀಕ ಸೆರೀರಿದನು ಉರಿಪಿಂಡ.

ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಕೆಲವು ಅನಿರಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ 
ಇಬ್ಬರು ಅಚಚಾಕನೆನುಯರು ಉರಿಪಿಂಡನನುನು ಮೊರೀಹಸಿದರು. ಅವನು, “ನಿರೀವು ನನಗೆ 
ತಂಗಿಯರಾಗಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಸಂಬಂಧ ವಿವರಿಸಿದ ಮೆರೀಲೆ ಇದಕೆಕಿ ಇಬ್ಬರೋ 
ಒಪಿಪಾಕೆೋಂಡುದು.

ಇಬ್ಬರೋ ‘ಉಂಗುರ ಕೆೋಡುವೆ’ ಎಂದಾಗ, ಉರಿಪಿಂಡನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪರಿಯೋ 
ವಿಶೆರೀಷದಾ್ದಗಿದೆ. ಆ ಉಂಗುರದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಒಪಿಪಾದನು. ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ಹರಿಮೆಗೆ 
ಕೆೋರೀಡು ಮೋಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಉಂಗುರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೆರೀಳಿದಾಗ, ಇನೆೋನುಂದು 
‘ಹೋಂ’ ಎನುನುತ್ತದೆ.
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ಮಾವನು ಇವನು ಬರುವದನುನು ಕಾಯುತ್ತ ಕೋತಿದು್ದ ಕಥೆಯ ಶಾಲಿಘ್ಯವಾದ 
ಆಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.

ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳ  ೆಮನೆಯ ಮಾಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬೆೋರೀಡು್ಷ ಹಚಿಚಾಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ, 
ಇಲ್ಲಿ ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಗಳ ಹೆೋರೀಲ್ಕೆ ಕಂಡರೋ ರ್ನನು ಅಂಶಗಳು ಉಂಟು. ಉದಾ: ನಿಂಬೆಹಣು್ಣ 
ಅರಲ್ನ ಮೆರೀಲೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಗೆದರೋ, ಮುಣುಕ್ದು್ದ ಮೆರೀಲೆ ಬಹಳ ದೆೋಡಡುದಾಗಿ 
ಬರುವಂಥದು. ಈ ಆಶಯ ಬೆರೀರೆಡೆ ಇಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನನು ಪಂಚೆಯ ಸೆರಗನುನು ಹರಿದು 
ಮೊದಲು ಅರಲ್ನ ಮೆರೀಲೆ ಒಗೆದು, ಅದು ಆಚೆ ದಾಟಿದ್ದನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಪಂಚೆಯ ಮೆರೀಲೆ 
ನಿಂತು ದಾಟಿ ಹೆೋರೀಗಿದು್ದ ಇನೆೋನುಂದು ಚಾತುಯ್ಷದ ಆಶಯ.

ಪದಾ್ಮವತಿಯ ಬದಲ್ಗೆ ಮೋವರು ದಾಸಿಯರು ಅವಳ ಸಿರೀರೆ, ರವಿಕೆ, ಆಭರಣ 
ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು ಉರಿಪಿಂಡನನುನು ಮರುಳು ಮಾಡಲು ಯತಿನುಸಿದ ಚಮತಾಕಿರದ ಆಶಯ 
ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಯಲೋಲಿ ಉಂಟು. ಆದರೆ, ಅವನ ಮಾತೋ ಹೆೋಸ ರಿರೀತಿಯದು.

ಉರಿಪಿಂಡ ಮೊದಲು ಹೆರೀಳಿದು್ದ ತನನುದೆರೀ ಕಥೆ.

ಎರಡನೆರೀ ಕಥೆಯ ಪಾ್ರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಿಲಲಿದೆ ವಿಸಾ್ತರ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ 
ಆಚಾರಿಯ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಳಳು ಇರುವುದು ವಿಶಷ್ಟವಾದದು್ದ. ಕಾಗೆ ಹಾಕ್ದ ಮೋರು 
ಮೊಟೆ್ಟ (ತತಿ್ತ)ಗಳ ವಿಷಯವೂ, ಅದನುನು ಕಳಳುನು ಕದು್ದ ತಂದುದು, ಅವನುನು ಪುನಃ ಕಾಗೆಯ 
ಬಳಿ ಇಟು್ಟದೋ ವಿಶಷ್ಟವೆರೀ.

ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಮೊಣಕಾಲ್ನ ಮೆರೀಲೆ ಮೋರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೋಕದ ಹುಡುಗಿ, ಇದು ಹೆೋಸ 
ತರದ ಆಶಯ ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗತನ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಬರುವ ವಿಷಯ ಕುತೋಹಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಆವೆರೀಶ ಬರುವುದು ಮತು್ತ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ನದರನುನು ಅದಕೆಕಿ ದೃಷಿ್ಟಯನುನು 
ಕಟು್ಟವ ಆಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು ಜಾಗತಿಕ ಆಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆೋಸ ಆಶಯವೆಂದು 
ಹೆರೀಳುವಂತಿದೆ. ಅವ ಕಳಳುನು ಮೋರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೋಕದ ಎಲೆಯನುನು ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ 
ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಮೊಳಕಾಲ್ನ ಮೆರೀಲೆ ಇದ್ದ ಹುಡುಗಿಯ ಹತಿ್ತರ, ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಮೊಣಕಾಲ್ನ 
ಮೆರೀಲೆ ಇಟು್ಟ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದನು. ಕೋಡಲೆರೀ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ನದರನುನು 
ಕಟಿ್ಟದ್ದನುನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟನು. ಅದರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸಿಗೆ ಎಚಚಾರವಾಗುವುದರಿಂದ ಹಡಗಿನ ಮೆರೀಲೆ 
ಹತಿ್ತ ಬಂದರು. ರಾಕ್ಷಸಿ ಮೋರು ಹೆಜೆಜಿಗೆರೀ ಸಮುದ್ ತಿರೀರಕೆಕಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಳು. ಅವಳ ಅತಿ 
ದೆೋಡಡು ದೆರೀಹವು ಸೋಯ್ಷನ ಬೆಳಕನುನು ಮರೆ ಮಾಡಿ ಕಪಾಪಾಗಿಹೆೋರೀಯಿತು.

ಇಲ್ಲಿ ಕೆೋರೀವಿಕಾರನಿಗೆ-- ಕಪುಪಾ ಬಣ್ಣದ ರಾಕ್ಷಸಿಯು ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಹಣೆಯ ಮೆರೀಲ್ನ ಬಿಳಿ 
ಬೆೋಟು್ಟ ಕಂಡು, ಅದಕೆಕಿರೀ ಗುರಿ ಇಟು್ಟ ಗುಂಡು ಹೆೋಡೆದನು. ರಾಕ್ಷಸಿ ಸಮುದ್ದಲ್ಲಿ 
ಅಭಾಂಡ ದೆರೀಹದವಳು ಬಿದ್ದ ಹೆೋಡೆತಕೆಕಿ ಸಮುದ್ದ ನಿರೀರು ಅಲೆೋಲಿರೀಲಕಲೆೋಲಿರೀಲವಾಗಿ 
ಕೆರೆ ರಭಸ ಎದು್ದ, ಹಡಗು ಒಡೆದು ಹೆೋರೀದ ಬಣ್ಣನೆಯು ಪ್ತಿಭಾವ್ಯಂಜಕವಾಗಿ ಭವ್ಯತೆಯ 
ಚಿತ್ಣವಾಗಿದೆ.
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ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಲಲಿಬೆರೀಕು ಎಂದು ಪ್ಶೆನು ಬಂತು. ಆ ಸಮಸೆ್ಯಗೆ 
ಪದಾ್ಮವತಿ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು. ರಾಕ್ಷಸಿಯನುನು ಕೆೋಂದ ಕೆೋರೀವಿಕಾರನಿಗೆರೀ ಹುಡುಗಿ ಸಲಲಿಬೆರೀಕು. 

ಮೋರನೆರೀ ಕಥೆಯನುನು ಇನೆೋನುಂದು ಉಂಗುರವು ಶರಾಳ ಬೆಂಕ್ ಹೆಸರಿನದು 
ಹೆರೀಳಬೆರೀಕಾಯಿತು. 

ಆಚಾರಿ, ಚಿಪಗೆರೀರವ, ಸೆೋನಗಾರ-- ಮೋವರು ರಾತಿ್ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಿ್ಟಗೆ ತರಗೆಲೆ 
ಬೆಂಕ್ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಒಬೆೋ್ಬಬ್ಬರು ಮೋರು ತಾಸು ಎಚಚಾರದಿಂದಿರಬೆರೀಕು ಎಂದು ಕರಾರು 
ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು, ಉಳಿದಿಬ್ಬರು ಮಲಗಿದರು. ಚಿಪಗೆರೀರವ ಎರಡನೆರೀ ಬಿದ್ದ. ಈ ಮೋರನೆರೀ 
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಟಿ್ಟಗೆಯ ಗೆೋಂಬೆ ಮಾಡಿದು್ದ ಕತೆ ಪ್ಚಾರದಲ್ಲಿರುವುದೆರೀ ಆಗಿದೆ. ಚಿಪಗೆರೀರವ 
(ಪಟಸಾಲ್) ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಗೆೋಂಬೆಗೆ ರೆರೀಶೆ್ಮಯ ಸಿರೀರೆ ಮಾಡಿ ಉಡಿಸಿದು್ದ ಇಲ್ಲಿನ 
ವಿಶೆರೀಷ. ಆದರೆ, ಸಿರೀರೆ ಕೆೋಟಿ್ಟದು್ದ ಬೆರೀರೆ.... ಇಂಥ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲಲಿ. ಸೆೋನಗಾರ 
ಚಿನನು ಮಾಡಿದ.

ಇಲ್ಲಿ ಗೆೋಂಬೆಗೆ ಜರೀವ ತರಿಸುವದೆೋಂದು ಬೆರೀರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಾವ್ಷತಿ-ಪರಮೆರೀಶ್ವರರು 
ಒಂದು ಗೆೋಂಬೆಗೆ ಜರೀವ ಮಾಡಿದು್ದ ವಿಶೆರೀಷ ಆಶಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

ಹುಡುಗಿಯನುನು ಯಾರು ಲಗನುವಾಗಬೆರೀಕು? ಈ ಸಮಸೆ್ಯ ಈ ಕಥೆಯಲೋಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 
ಪದಾ್ಮವತಿ, ‘ಚಿನನು ಹಾಕ್ದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೋತ್ ಸಹ ಸೆರೀರಿರುವುದರಿಂದ 
ಸೆೋನಗಾರನೆರೀ ಅವಳ ಗಂಡ’ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟಳು. 

ಅವಳು ಸೆೋರೀಲ್ಸಿ ಗುಲಾಮರನುನು ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಿದ್ದನುನು ತಪಿಪಾಸಿಹಾಕ್ದನು. ಉರಿಪಿಂಡ 
ಬೆರೀರೆ ವರನ ಬದಲ್ಗೆ-- ಇವ ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗಿ, ಬೆರೀರೆ ಹುಡುಗಿಯರನುನು 
ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರಡುವ ಮೊದಲು, ‘ನಿರೀನೆೋಬ್ಬನೆರೀ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗು ಎಲಲಿರೋ 
ಒಮೆ್ಮಲೆರೀ, ಕೋಡಲೆರೀ ಬಂದರೆ-- ‘ದಂಡು ಬಂತು’ ಎಂದು ಹೆದರಿ ಬೆಟ್ಟ ಬೆರೀಣಗಳಿಗೆ ಓಡಿ 
ಹೆೋರೀದಾರು’ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯದ ಮಾತನುನು ಹೆರೀಳುತಾ್ತನೆ.

ಕಥೆಯ ಪ್ತಿಯಂದು ವಿವರವನುನು ವಣ್ಷನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿರೋಪಕರು 
ತಲ್ಲಿರೀನರಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೆರೀ ಸಂಗತಿಯನುನು ರ್ರೀಕರವಾಗಿ ನಿರೋಪಿಸದೆ, 
ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಥೆಯನುನು ನಿರೋಪಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಕೆೋನೆಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೆರೀಷ ಹೆೋಸತನ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದೆೋಂದೆರೀ ಕೆೋರತೆ. 

ನಿರೋಪಕರು ಹಳ ರೆೀ ಜನರ ನಿರೋಪಣೆಯ ಶೆೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯನುನು ಬೆಳೆಯಿಸಿ 
ಹೆರೀಳಿದುದು ಪ್ಶಂಸನಿರೀಯ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉರಿಪಿಂಡನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆರೀಷ ಜಾಣೆ್ಮಯನುನು ತೆೋರೀರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಜನರ ನಂಬಿಕೆ, ಜರೀವನ ಕ್ಮಗಳನುನು ಚಲಚಿಚಾತ್ 
ರೋಪದಲ್ಲಿ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಟು್ಟವಂತೆ, ಮನಸಿಸ್ಗೆ ತಟು್ಟವಂತೆ ಬಣಿ್ಣಸಿದಾ್ದರೆ.
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೧. ಸುರತಾಳ ದೆರೀವಿಯನುನು ಗೆದಿ್ದದು್ದ

ಯಯ್ಡು ಹುಸಾ್ಷನಕ್ಕಿರೀತು ಅಂಬು್. ವಂದ್ ಗಂಡು, ವಂದ್ ಹೆಣು್ಣ-- ನಂತ್ ಅವು ಈ 
ಗೋಡು ಕಟೋ್ಟದು, ಬಾಳ ಯತ್ ಮೆರೀನ್ ಕಟೋ್ಟದು. ಆ ಹಕ್ಕಿ ಯತ್ದ ಮೆರೀನ್ ಕಟ್್ಟ ಲ್ಲಲಿ. 
ಸ್ವಲಪಾ ಕೆಳಗೆರೀ ಕಟಿ್ಟತು್ತ. ಆವಾಗ, ಕರಡದ ಜೆೋರೀಳಿಗೆ ಬೆಂಕ್ ಬಂದ್ ಬಿಟು್ತ. ಅಂಬೋದು 
ಬೆಂಕ್ ಬಂದ್ ಕೋಡೆಲಿ, ಆ ಬೆಂಕ್ ಶಕೆ ಗೋಡೆಗೆ ತಾಗೋಕ್ ಸುರು ಆಯು್ತ. ಆವಾಗ, ಹೆಣ್ ಹಕ್ಕಿ 
ಹೆರೀಳ್ತಂಬು್. ಅದು ಯರೀನಂತು? ‘‘ಬೆಂಕ್ ಶಕೆ ತಾಕ್ ಮರಿಗೆೋಳೆಲಲಿ ಸುಟ್ ಹೆೋರೀಗ್  ಬಿದಿ್ದವೆ. 
ನಿರೀವ್ ವಂದ್ ಯತಕಿಣಿ, ನಾನ್ ವಂದ್ ಯತಕಿಳ ್ೆತ” ಅಂತು.

ಆವಾಗಾ ಗಂಡ್ ಹಕ್ಕಿ ಹೆರೀಳ್ತಂಬು್-- ‘‘ನಾವ್ ಯತಕಿಳಿಳುಕ್ಕಿಲಲಿ, ನಿನ್ ಮರಿ ನಿರೀನೆರೀ 
ಯತಕಿಂಬೆರೀಕು” ಅಂತು.

ಆವಾಗ ಅದು ಹೆಣ್ ಹಕ್ಕಿ ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ತಂದೆ್, ತನ್ ಮರಿರೀನ ಹಗೋಕೆ್ಷ ಬೆಂಕ್ ತಪಿಸ್, 
ಆಚೆ ತಗದಿಟಕಿಂಡು ಪುನಃ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಗೋಡ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡಿ ಕೋತೆೋಕಿಳು್ತ.

ಅವಾಗ ಮಾರನೆರೀ ದಿವಸಾ ಆ ಗಂಡ್ ಹಕ್ಕಿ ಆ ಗೋಡ್ ಸಮಿರೀಪ ಬಂತಂಬೋ್. ಆವಾಗ 
ಆಗೋಡನು ಸಮಿರೀಪ ಬಂದ್ ಕೋಡೆಲಿ, “ನಾನ್ ಸಲಪಾ ಆ ಗೋಡ್ಗೆ ಬತೆ್ತ. ನಾನು ಬಪೊ್ದ?” ಕೆರೀಳು್ತ 
ಹೆಣ್ ಹಕ್ಕಿಗೆ. ಆವಾಗಾ ಹೆಣ್ ಹಕ್ ಹೆರೀಳು್ತ-- 

“ನಿಮ್ ಮರಿ ಯತಕಿಳಿ ಅಂದೆ್ ನಿರೀವು ಯತೆೋಕಿಳಿಳುಲಲಿ. ಆದಿ್ಂದ, ಈ ಗೋಡ ನಾನು ಸ್ವತಃ 
ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ದ ಗೋಡು. ಇದ್ಕಿ ಈ ಬರೋದ್ಕಿ ಕೆೋಡೋದಿಲೆಲಿ. ಈ ಮಕಕಿಳ (ಅಧಿಕಾರ) 
ನಿಮಗಿಲೆಲಿ ಅಂತಾಯು್ತ” ಅಟು್ಟ ಹೆಣ್ಣಕ್ಕಿ ಹೆರೀಳು್ತ. ಅವಾಗ ಗಂಡ್ ಹಕ್ಕಿ, ಬಲ್್ತ ಗಾಕ್್ಷಂದಾ 
ಆ ಗೋಡ್ ಪರವೆರೀಸ್ ಮಾಡು್ತ. ಪರವೆರೀಸ್ ಮಾಡ್್ದ ಕೋಡಲಿ ಆ ಹೆಣ್ ಹಕ್ಕಿಗೋ, ಗಂಡ್ 
ಹಕ್ಕಿಗೋ ಬೆರೀಕಾದಟ್ ಹೆೋಡೆದಾಟ ಸುರವಾಯು್ತ. ಹೆೋಡೆದಾಟಕ್ ಸುವಾ್ಷದ್ ಕೋಡೆಲಿ ಆ 
ಹೆೋಡೆದಾಟದಲ್ಲಿ ಗಂಡ್ ಹಕ್ಕಿ ಸೆೋರೀತ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ ಅಂತಾಯು್ತ. ಅವಾಗ ಗಂಡ್ ಹಕ್ 
ಹೆರೀಳ್ತಂಬು್-- “ಇದ್ಕಿ ತಕಕಿದ ಗಿರಸತ್ ಕೋಡಿ ಪಂಚಾಯ್ತ ಮಾಡಿ, ಈ ಮರಿ ಯರೀನದೆ ನಂದ್ 
ಮಾಡಕಿಳ ್ೆತರೀನೆ” ಅಂಬ ಗಂಡ್ ಹಕ್ಕಿ ಸವಾಲಾಯ್ತಂಬು್.

ಆವಾಗಲ್ ಸಮಿರೀಪೆಕಿ ವಂದ್ ರಾಜನು ಮನಿತ್ತಂಬು್. ಅವಾಗಾ ರಾಜನ ಮಗ ವಬಿ್ಬದ್ದಂಬು್. 
ಅವನು ಕೋಡೆ ಈ ಗಂಡ್ ಹಕ್ಕಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡ-ಹಂಡತಿರೆಗೆ ನಡ್ದ ಜಗಳ ತಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ 
ಹೆರೀಳು್ತ-- “ನನ್ ಹಂಡಿ್ತ ನನ್ಗೆ ಗೋಡ್ ಹೆೋಕೋಕಿಕ್ ಕೆೋಡಿಲಿಲೆಲಿ. ‘ನಿನೋಗೆ ಈ ಮರಿ ಸಮಂದೋ 
ಇಲೆಲಿ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ ನನೆಗೆ ಇನಾಕಿರ್ ಮಾಡು್ತ, ನನ್ಗೆ ಬೆರೀಕಟ್ ಪೆಟು್ಟ ಹೆೋಡಿರೀತು. ಅದಿ್ಂದಾ, 
ನಿರೀವು ಯರೀನದೆರೀ ನನ್್ದ ಮಾಡ್ ಕೆೋಡೆ್ಬರೀಕು” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ತ.

ರಾಜನ ಮಗೆಗೆ ಅದಿ್ಂದ ಭಯಂಕರ ಸಿಟೆ್ಟರೀ ಬಂತು. “ಗಂಡು ಅಂತಾದೆ್ ನಾನೋ 
ವಂದೆರೀ, ಹಕ್ಕಿಯಾದೋ್ ವಂದೆರೀ. ಅದಿ್ಂದ, ಹಣತಿ ಯರೀನದೆ ‘ಮರಿಹಕ್ಕಿ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಇಲೆಲಿ’ 
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ಅಂತ ಹೆರೀಳೂದು ದೆೋಡ್ ತಪುಪಾ. ಅದಿ್ಂದ ಗಿರಯಸ್ರೆಲಲಿ ಕೋಡಿ, ನಾನು ಪಂಚಾಯಿ್ತ ಇಟೆ್ 
ನಿನ್ ಹಂಡಿ್ತಗೋ ನಾ ಕರಿ ಕಳಗೆತೆ. ನಿರೀನೋ ಸಹ ಬರಬೆರೀಕು.”

ಆವಾಗ ಮುಕಕಿಮುಕಕಿ ಜನ್ನೆಲಾಲಿ ಗಿರಾಯಸ್ರನೆಲಾಲಿ ಕೋಡಿಸಾ್ದ ಅಂತಾಯು್ತ. 
ಗಿರಾಯಸ್ರೆಲಾಲಿ, ಹೆಣು್ಣ ಮಾನೆ್ಷ ದಿವಸ ಪಂಚಾಯಿ್ತಗೆ ಬಂದ್ ಕೋತೆೋಕಿಂಡು್. ಈ ರಾಜನ 
ಮಗ ಆ ಗಿರಸಾ್ತರ ಸಬಿರೀಲ್ ಈ ಹಕ್ಕಿರೀ ವಳ್ಗೆ ನೆಡ್್ದ ತಕಾ್ರ ಹೆರೀಳ್ದ ಅಂತಾಯು್ತ.

ಆವಾಗ ಈ ಹೆಣ್ ಹಕ್ಕಿಗ್ , “ಗಂಡನ ಕೋಡೆ ಹೆೋಡದಾಟ ಮಾಡಿ, ಗಂಡನ ಹೆಗ್್ಷ 
ಹಾಕು್ತ. ಇದು ಬಾಳ ತಪುಪಾ. ಅದಿ್ಂದ, ಈ ಮರಿಗಳ ್ೆಯರೀನದೆ ಗಂಡಂಗೆರೀ ಸಂಬಂದಪಟಿ್ಟದು್ದ” 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ ವಂದ್ ಲೆರೀಕ್ ಮಾಡ್ದನಂಬಗೆ. ಆವಾಗಾ ಲೆರೀಕ್ ಮಾಡ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಹೆಣ್ ಹಕ್ಕಿ 
ಸಿಟ್ ಮಾಡೆೋಕಿಂಡ್ ಹೆೋರಟ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಗಂಡ್ ಹಕ್ಕಿ ಮರಿಗೆೋಳ ನೆುಲಾಲಿ ಸಾಕ್್ತ ಉಳಿತು. 

ಆವಾಗ ಅದೆರೀ ರಾಜನ ಮನಿರೀಲ್ ವಂದು ಹೆಣ್ ಕುದಿ್ತು್ತ. ಪದಾ್ಷನಿ ಮನಿರೀಲ್ ವಂದ್ 
ಗಂಡ್ ಕುದಿ್ತು್ತ. ಆವಾಗಾ ಈ ಪಂಚಾಯಿ್ತ ನಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಂತಾ ಪರದಾನಿ ಮನಿಗೆ 
ಹೆೋರೀದು್. ಪರದಾನಿಗ್ ವಬ್ಬ ಮಗಳಿದುಲಿ ಅಂಬು್. “ಅಪಾಪಾ, ರಾಜಗೆೋಳ ಮನಿರೀಲ್ ಯಂತಾ 
ಪಂಚಾತಿಗೆ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳು್ತ ಅಂಬು್. “ಪಂಚಾತಿಗೆ ಯಂತ ಇಲೆಲಿ. ಹುಸಾ್ಷನಕ್ಕಿ ಪಂಚಾತಿಗೆ. ಹಕ್ಕಿ 
ಮರಿಯಯೋಡು ಹೆಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿಗಿಲೆಲಿ. ಯಯೋಡು ಗಂಡ್ ಹಕ್ಕಿಗಾಯು್ತ. ರಾಜರು ತರಾವ್ ಮಾಡು್ದರು. 
ಈ ಹೆಣ್ ಹಕ್ಕಿ ಕಣಿ್ಣರೀರ್ ತೆಗಿರೀತಾ ಯಾವ್ ಕಡೆಗ್ ಹೆೋರೀಯ್ತರೀ ಯರೀನೆೋರೀ...” ಆವಾಗ 
ಪದಾ್ಷನಿ ಮಗಳು, ಅದೆರೀ ತಾರಿರೀಕು-ಪಟಿ್ಟಯಲಾಲಿ ಅದೆರೀ ಸಮನಿ ಬರೆದಿಟೆೋಕಿಂಡುಳು.

ಆವಾಗ ಆ ರಾಜನ ಮನಿ ಹೆಣ್ ಕುದಿ್ಗೆ ಮರಗಲ್ ಬಂತು. ಈ ಪದಾ್ಷನಿ ಮನಿ ಗಂಡ್ 
ಕುದಿ್ ಅದ್ಕಿ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೋಡು್ತ. ಆವಾಗ್ ಅದ್ಕಿ ಯಲಾಲಿ ತಿಂಗಳ ಬತಿ್ಷ ಆಗಿ, ದಿವಸ ಆಗಿ, 
ವಂದಿವಸ್ ಅದು ಕರು ಹಾಕು್ತ ಅಂತಾಯು್ತ. ಆವಾಗಾ ಸಾಕ್ ದೆೋಡಡು ಮಾಡ್ ದು್, ರಾಜನ 
ಮನಿರೀಲ್. ದೆೋಡಡು ಮಾಡ್್ದ ಕೋಡೆಲಿ ವಂದ್ ದಿವಸ್ ತಾಯ್ ಸಂತಿ ಅದು ಮೆರೀವೂಕೆ ಬೆೋರೀಳಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಆ ಅಸ್ಷನ ಮನಿ ಕುದಿ್ ಮೆರೀಯೋಸ್ಕ್ ವಬ್ ಹುಡಗೆವೆನು; ಪದಾ್ಷನಿ ಮನಿ ಕುದಿ್ 
ಮೆರೀಯಸೋಕೆ ವಬ್ ಹುಡಗೆವೆನು - ಯಯಡು ಜನ.

ಆವಾಗ್ ಸಂಜೆಗೆ್ಯಲಾಲಿ ಕುದರಿ ಕೆೋಟಿಗೆಗ್ ಹೆೋಡಕಿಬಂದು್ ಹುಡು್. ಹೆೋಡಕಿ ಬಂದವ 
ಪದಾ್ಷನಿ ಮಗಳ ಕೋಡಿಸ್ ಆ ಹುಡ್ಗೆ ಹೆರೀಳ ್ೆದನಂಬು್, “ಅಮಾ, ಮತೆ್ತ ಅಸ್ಷನ ಮನಿರೀಲ್ ವಂದ್ 
ಕುದಿ್ ಮರಿ ಹಾಕದೆ... ಕುದಿ್ ಬೆೋರೀಳಿಗೆ ಬಂದದೆ. ಯಟ್ ಚಂದ ಅಂತ ಹೆರೀಳೂಕ್ ಸಾದಿ್ಯಲೆಲಿ” 
ಅಂದ. ಆವಾಗ ಅವ್ಳು ಹೆರೀಳ್ ದುಲಿ, “ನಾಳ  ೆ ಆ ಕುದಿ್ ಮರಿ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆೋಡಕಿಬಬೆರೀ್ಷಕು 
ನಿರೀನು” ಹೆರೀಳ್ದ್ಲ ಅವಳು. ಮಾನೆ್ಷ ದಿವಸಾ ಆ ಹುಡಗೆ ಕುದಿ್ ಮೆರೀಯಸೋಕ್ ಹೆೋರೀದವ, ಆ 
ಕುದಿ್ ಬಲಾ್ತಕ್್ಷಂದ ಹೆೋಡಕಿ ಬಂದ. ರಾಜನ ಮನಿ ಹುಡಗೆ ಹೆಣ್ ಕುದಿ್ ವಂದೆರೀ ಹೆೋಡಕಿಂಡಿ 
ಮರಕೆ್ತರೀ ಹೆೋರೀದ.

ಮರಕೆ್ತ ಹೆೋರೀದ ಕೋಡೆಲಿ ರಾಜನ ಮಗ ಕೆರೀಳ್ದನಂಬು್, “ಮರಕೆ್ತ ಬಂದ ಕಾರಣಯರೀನು? 
ಕುದಿ್ ಮರಿ ಯಲ್ಗೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳ್ದ. “ಪದಾ್ಷನಿ ಮನಿ ಹುಡಗೆ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ದರು 
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ಕೆರೀಳಲ್ಲಲಿ. ನನೋಗೆ ಸಹಾ ಹೆೋಡಿ್ದಕ್ಕಿ ಕುದಿ್ ಮರಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದ” ಹುಡಗೆ ಹೆರೀಳ್ದ ಅವ.

ಅಟ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ರಾಜನ ಮಗೆಗೆ ಸಿಟ್ ಬಂತು. ಸಿಟ್ ಬಂದ್ ಕೋಡೆಲಿ ಅವ ಹೆರೀಳ್ದ, 
“ಪದಾ್ಷನಿ ಕೋಡೆಲಿ ಕರಿರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ” ಅಂತ. ಪದಾ್ಷನಿ ಕರೋಕೆರೀ ವಂದ್ ಜನ ಕಳಿಸ್ರು. ಹೆೋರೀದ 
ಕರೋಕೆ, “ನಮ್ ರಾಜನ ಮಗ ನಿನ್ ಕೋಡ್ ಕೋಡೆಲಿ ಬರೋಕ್ ಹೆರೀಳರೆ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ 
ಹೆರೀಳ್ದ .

ಇಷಾ್ಟದದು್ದ ಪರದಾನಿಗೆ ಯರೀನೋ ಗೆೋತಿ್ತಲೆಲಿ. ಯರೀನೋ ಕದಾ್ಷರೆ ಅಂದ್ ಮಾಡಕಿಂಡಿ 
ರಾಜರ ಮನಿಗೆ ಹೆೋರೀದ. ಆವಾಗ ರಾಜನು ಮಗ ಹೆರೀಳ್ದನಂಬು್, “ನೆೋರೀಡು, ನನ್ ಕುದಿ್ಮರಿ 
ನಿರೀ ಹೆೋಡ್ದ ಹೆೋರೀಗಿದೆ. ನಿನ್ಗೆ ಈಗಿಂದಿರೀಗ್ ಪಾಸಿ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂದ್ ಹೆದ್್ ಸ್ದ ನಂಬು್.

ಆವಾಗಾ ಪದಾ್ಷನಿಗೆ ಹೆದಾ್ಕ್್ಯಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. “ಸಾ್ವಮಿರೀ, ನಾನಲಲಿ... ನಾನ್ ಮನಿಗ್ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಯಾರಂದಿ ಕೆರೀಳ ್ೆತ” ಅಂದ. ಮನಿಗ್ ಬಂದಿ ಕೆರೀಳೂಕೆ ಹೆೋರೀದೆ್ ಮಗಳು, ‘‘ತಾನು 
ಹೆೋಡಕಿಬರೋಕೆ ಹೆರೀಳೂೆ ್ದರೀಳು, ಈ ಕುದಿ್ಮರಿ ಅಧಿಕಾರ ತನೆ್ದರೀ ಸೆೈಯ್” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ದ್ಲ ಅವನು 
ಕೋಡೆ.

“ಅಡಿಡುಲಲಿ ಮಾರಾಯಿ್ತ, ತಕಾ್ರ್ ಬೆರೀಡ. ಆ ರಾಜನು ಮನಿ ಕುದಿ್ಮರಿ ಕೆೋಟಿ್ಬಡಿ” ಅಂತ 
ಹೆರೀಳ್ದ. ಪದಾ್ಷನಿ ಮಗಳ್ ಹೆರೀಳು್ದ್ಲ, “ಕುದಿ್ಮರಿ ಕೆೋಡೋದಿಲೆಲಿ... ನಿರೀನ್ ಬೆರೀಕಾರೆ ಕುದಿ್ಮರಿ 
ಕೆೋಡುದಿಲೆಲಿ ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ ಬಾ” ಅಂದುಲಿ.

ಆವಾಗ್ ಪದಾ್ಷನ್ ಹೆೋರೀಗಿ ರಾಜನು ಮಗನು ಕೋಡೆ ಹೆರೀಳ್ತ, “ನಾನಲಲಿ ಕುದಿ್ಮರಿ 
ಹೆೋಡಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀದವ್ಳು, ನನ್ ಮಗಳು. ನನಿನುಂದ ಯರೀನೋ ತಪಿಪಾಲಲಿ ಸಾ್ವಮಿರೀ . ನಾನು 
ಕೆೋಡುಕ್ ಹೆರೀಳೂ್ದರು ಅವುಳು ಕೆೋಡುದಿಲಲಿ. ರಾಜನು ಮಗನಿಗೆ ಹೆರೀಳು ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು್ದ್ಲ. ಆದಿ್ಂದ 
ಈ ತಪಪಾನುನು ಮಾಫ್ ಮಾಡಬೆರೀಕು ನಿರೀವು.”

“ಇಲಾಲಿ, ನಾಳಿಕ್ ನಿನ್ ಮಗಳ ನಿರೀನು ಕಕ್ಷಂಡ್ ಬಬೆರೀ್ಷಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದೆಕಿ, ‘ಯಾವ 
ಲೆಕ್ದಲ್ ಕುದಿ್ಮರಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದೆ?’ ಅಂತ ನಿನನು ಮಗಳ ಕೆೈಲ್ ಕೆರೀಳ ್ೆಬರೀಕು” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ.

ಕೋಡೆಲಿ ಪದಾ್ಷನಿ ಮನಿಗ್ ಬಂದಾ. “ಮಗಳ ರೆೀ, ನಾಳಿರೀಕ್ ರಾಜನ ಮಗ ನಿನ್ ಕೋಡ 
ಬಲ್್ಷಕ್ ಹೆರೀಳಾನೆ. ನಾನೋ ಬತೆ್ತ. ಮತ್ ಇಬೋ್ ಹೆೋರೀಪ ರಾಜನು ಮನಿರೀಲ್” ಅಂದ  .

ಮಾರನೆ ದಿವಸ್ ಅಪಪಾ- ಮಗಳು ಇಬೋ್ ರಾಜನ ಮನಿಗೆ ಹೆೋರೀದು್ ಅಂತಾಯು್ತ. ರಾಜನ 
ಮಗ ನಾಕ್ ಜನ ಗಿರಾಯಸ್ತರ ವಟೋಕಿಡಿ ಅಲ್ ಪಂಚಾತಿಗೆಗೆ ಸುರ್ ಆಯು್ತ. “ಈ ಪದಾ್ಷನಿ 
ಮಗಳು ನಮ್ ಕುದಿ್ ಮರಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಕಟ್ ಹಾಕು ಕಾಣ್ಷಯರೀನಪಪಾ? ಅದ್ ಬಗೆಗೆ 
ಇವಳ ಗೆೆ ಜೆೈಲ್ ಹಾಕಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ.

ಇವಳು ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಿಲಿಲಲಿ. ಹುಸಾ್ಷನಕ್ಕಿ ಪಂಚಾತಿಗೆ ಮಾಡಿರಲಲಿ? ಆ ಬದ್್ಷ ಇಟಕಿಂಡ್ 
ಚಿರೀಟಿಯ ಆ ಸಬಿರೀಲ್ ಇಟುಲಿ. ಸಬೆೋ್ಯರೆಲಾಲಿ ನೆೋರೀಡುತ್ ಚಿರೀಟಿರೀನಾ, “ಹೆಣೆಗೆ ಮಕಕಿಳು ಸಂಬಂದಿಲಲಿ. 
ಗಂಡೆಗೆರೀ ಸರಿ” ಹೆರೀಳಿ ಹುಸಾ್ಷನಕ್ಕಿ ಪಂಚಾತಿಗೆಲ್ ಮಾಡ್ದ ತರಾವಿತು್ತ. “ಆದಿ್ಂದ್ ನನ್ ಕುದಿ್ 
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ಗಂಡು, ನಿನ್ ಕುದಿ್ ಹೆಣು್ಣ (ನನ್ ಗಂಡ್ ಕುದಿ್ ನಿನ್ ಹೆಣ್ ಕುದಿ್ ಕೋಡಿ - ಕುದಿ್ಮರಿ 
ಹುಟಿ್ಟದು್). ನಿನ್ ಕುದಿ್ಮರಿ ನಾನ್ ಹೆೋಡಕಿಹೆೋರೀಗನೆ. ಆ ಕುದಿ್ಮರಿ ನಂದಾಯು್ತ”. ರಾಜನು 
ಮಗೆಗೆ ಯರೀನ್ ಮಾತಾಡದಾಕೋ ಉಪಾಯಿಲೆಲಿ. “ಅಬೆೋ್ಬರೀ! ಈ ಪದಾ್ಷನಿ ಮಗಳ ಗೆೆ ಇಟ್ 
ಸೆೋಕ್ ಯಲ್ ಬಂತು? ಇವಿಳುಗ್ ಯಾವ ತರದ ಸಿರೀಕಾಸ್್ಯ ಕೆೋಡೆ್ಬರೀಕಾಯು್ತ?” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ 
ತನನುಲೆಲಿ ತಾನು ಇಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ ಹಾಕಂಡನುಂಬು್.

ಯರೀನ್ ಇಚಾರ ಮಾಡೋ್ ತಲ್ರೀನ್ ಹೆೋಕ್ಲಿಲಲಿ. “ಇವಳನೆನುರೀ ನಾನು ಮದಿಯಾಗಬೆರೀಕು” 
ಹೆರೀಳೂ ತಲೆ ಹೆೋತು್ತ, ‘ಇವಳನನು ನಾನ್ ಮದಾ್ಯಗಿ ಇವಳನು ಹನೆನುಯ್ದ ವಸಾ್ಷ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಲ್ 
ಇಟು್ಟ ಅವಳ ಜವನ ಅವಳ್ಗೆ ತಿನೆಸ್್ರೀಕು’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಇಚಾರ ಮಾಡ್ದ.

ಆವಾಗ ಕೋಡ್ದರೆ್ಲಾಲಿ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀದು್. ಪರದಾನಿರೀನೋ, ಪರದಾನಿ ಮಗಳೂ ತಮ್ಮ 
ಮನಿಗ್ ಬಂದು್. ಗಿರಾಯಸ್ತರೆಲಾಲಿ ಕೋಡ್ದವು್ ತಮ್ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀದು್. 

ರಾಜನ ಮಗೆಗೆ ರಾತಿ್ ಊಟ ಮಾಡ್ ಮನ್ಗೆ ದವನಿಗೆ ನಿದಿ್ರೀನೆರೀ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಸಿಟೆ್ಟರೀ 
ಹೆಚಾಚಾಯು್ತ. ಬೆಳಗಾದ ಕೋಡೆಲಿ ಪದಾ್ಷನಿ ಕರಿ ಬಿಟ್ಟ, “ಪದಾ್ಷನಿ ಕೋಡೆ ಬರೋಕ್ ಹೆರೀಳು” 
ಅಂತ. ಆ ಮಾತು ಪದಾ್ಷನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟು್ತ. ಪದಾ್ಷನಿ ಬಂದ, “ಯರೀನಪಪಾ ಸಾ್ವಮಿ, 
ಯಾಕೆ ನನ್ ಕದ್ಷದು್ದ?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ಯರೀನಿಲೆಲಿ ನಿನ್ ಮಗಳನನು ನನೆಗೆ ಲಗಾನುಗಬೆರೀಕಂತ ಮನಸ್ದೆ. 
ನನ್ಗೆ ನಿನ್ ಮಗಳ ಕೆೋಡತಿಯರೀ, ಹೆರೀಗೆ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳ್ದ.

ಆವಾಗ ಪದಾ್ಷನಿ ಹೆರೀಳ್ದ, “ನಿರೀವಿಂತಾ ರಾಜರು. ನಾನು ಕನಿಷ್ಟ ಪದಾ್ಷನಿ. ನನನು 
ಮಗಳ ನಿರೀವ್ ಲಗಾನುದೆ್ ಯಾರಾದೋ್ ನೆಗಾ್ಯಡೋದಿಲಾಲಿ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳ್ದ. ಅಸ್ಷನ ಮಗ 
ಹೆರೀಳ್ದನಂಬು್--

“ಮದಾ್ಯಗವವ ನಾನು, ನೆಗಾ್ಯಡ್ವವನುಲಾಲಿ. ನಿನ್ಗೆ ಕೆೋಡೋಕ್ ಅಕೆೋಕಿರೀ ಕೋಡವರೀ” 
ಅಂತ ಕೆರೀಳ್ದ. “ನನ್ ಮಗಳ ಕೆರೀಳ ್ೆತ ಸಾ್ವಮ... ನನಿನುಂದ ಹೆರೀಳೂಕ್ ಸಾದಿ್ಯಲಲಿ” ಅಂತ ಅಂದ 
ಪದಾ್ಷನಿ. “ಕೋಡೆಲಿರೀ ಕೆರೀಳು ಹಂಗರೆ” ಅಂತ ಅರಸೋ ಮಗ ಹೆರೀಳದ. 

ಪದಾ್ಷನಿ ಮನಿಗೆ ಬಂದಿ, ಮಗಳ ಹತ್ ಕೆರೀಳ್ದ-- “ಮಗಳ ರೆೀ, ರಾಜನ ಮಗ ನಿನನುನನು 
ಮದಿಯಾಗಬೆರೀಕಂತ. ನಿನ್ಗೆ ಕಬೋಲದೆೋ್ಯರೀ ಹೆರೀಗೆ?” ಕೆರೀಳ್ದ.

“ನನನು ಕಬೋಲ್ಲಲಿ. ನಿರೀನ್ ಯರೀನಂದ್ ಬಂದೆ ರಾಜನು ಮಗನ ಕೋಡೆ?” ಕೆರೀಳದುಲಿ. “ನಾನು 
ಅವನು ಹತ್ ಯರೀನೋ ಹೆರೀಳಿಳುಲೆಲಿ. ನಿರೀ ಸ್ವಲಪಾ ಜೆೋರೀರನವಳು. ನಿನ್ ಕೆರೀಳ ರೆೀ ಹೆರೀಳ್ವ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ 
ನಿನನು ಕೆರೀಳೂಕ್ ಬಂದೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ. “ನಿನನು ಕಬೋಲ್ದ್ದ ಹೆರೀಳಿ್ಬಡು ಮಾರಾಯಿ್ತ” ಹೆರೀಳ್ದ. 
ಆವಾಗ್ ಪದಾ್ಷನಿ ಮಗಳ ಹೆರೀಳೆದುಲಿ, “ಯರೀ ಅವಾ್ವ! ನಿನ್ಗೆ ಯರೀನ್ ಬುದಿ್ದ ಕಡ್ಮಯಾಯು್ತ? 
ರಾಜನ ಮಗೆಗೆ ನನನು ಲಗನು ಮಾಡೆೋಕಿಟೆ್, ಅಂತಾ ರಾಜನ ಮಗನೆರೀ ನಿನನುಳಿಯ. ನಾನೆರೀ ಆ 
ರಾಜಸಾ್ತನಕೆ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ. ನಿನೆಗೆ ಯಾವದೆರೀ ವಂದೆಕಿ ತಾಪತಿ್ಲೆಲಿ. ಪುನಃ ಮತ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ನನನು ಮಗಳ ಕಬೋಲದೆ. ಲಗನು ಮಾಡ್ ಕೆೋಡೋದ್ ಯಾವಾಗ್ ಕೆರೀಳಕಿ ಬಾ” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ದ್ಲ.
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ಆವಾಗ ಪದಾ್ಷನಿ ಮತ್ ಪುನಃ ಹೆೋರೀದ. “ನನನು ಮಗಳೂ ಕುಸ್ಯದೆ. ಲಗಾನುಗೋದ್ 
ಯಾವಾಗೆ?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ನಾಳ  ೆ ಬರೋ ಸೆೋರೀಮಾರ ಗನಾ ಮೋತ್ಷದೆ. ಆ ದಿವಸ್ವೆರೀ ಲಗನು 
ಮಾಡಕಿಂಬ” ಹೆರೀಳ್ದ ರಾಜನ ಮಗ. ಪದಾ್ಷನಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾ. ಚಪ್-ಚಾವಡಿಯಲಾಲಿ 
ತಯಾರ ಮಾಡ್ದ. ರಾಜನ ಮಗ ಮದವಿಗೆ ಬಾಸಿಂಗ ಕಟಕಿಂಡಿ, ಹೆಣನು ಮನಿಗೆೋಹರೀದ-- 
ಲಗಾನುಯು್ತ. ಮಾರನೆರೀ ದಿವಸಾ ದಿಬ್ಬಣ ಗಂಡಿನ ಮನಿಗ್ ಬರೋ ಹೆೋತೆಗೆ ಪದ್ದತ್ದಂತೆ 
ಯರೀನಾರೋ ಬಳ್ವಳಿ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು.

ಪದಾ್ಷನಿ ಯರೀನ್ ಕೆೋಡೆ್ಬರೀಕು ಅಂತ ಹೆರೀಳೂ ಇಚಾಕೆರೀ್ಷ ಬಲ್್ಷಲೆಲಿ. ಮಗಳ ಕೋಡೆ ಕೆರೀಳ್ತ, 
“ಮಗಳ ರೆೀ, ನಿರೀನು ದೆೋಡ್ ಕುಟುಂಬಕೆಕಿ ಹೆೋರೀತೆ. ನಿನ್ಗೆ ಯರೀನ್ ಬಳ್ವಳಿ ಕೆೋಡಲಿವಾ ನಾನು?” 
ಮಗಳ ಹೆರೀಳ್ದಳಂಬೋ್, “ರಾಜನ ಮನೆ ದೆೋಡಡು ಸಮುದರ. ಅದೆಕಿ ನಾನು ಯಲ್ಲಿದಾರೋ 
ಸ್ವಲಪಾ ನಿರೀರ್ ತಕಹೆೋರೀಗ್ ಹಾಕೆ್ ಹೆಚಾಚಾಗ್ವಂಗೋ ಇಲೆಲಿ... ಕಡ್ಮಯಾಗೋ ಹಾಂಗೋ ಇಲೆಲಿ. 
ಅದಿ್ಂದ, ಯರೀನೋ ಬಳ್ವಳಿನೋ ನನ್ಗೆ ಬೆರೀಡ, ಕೆೋಡೋದಾದೆ್ ನಮ್ಮನಿಲ್ ಯಯಡು ಸೋಯ್ಷಲ್ 
ಮರಿ ಅದೆ. ಅದನೆನುರೀ ನನ್ಗೆ ಕೆೋಟಿ್ಬಡು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳ್ದಳಂಬು್. ಮಗಳು ಅಪಪಾನ ಕೋಡಾ 
ಗಂಡನು ಮನಿಗೆರೀ ದಿಬ್ಬಣ ಬಪೆಕಿ ತಯಾರಾಯು್ತ. ಮನಿವಳ ಗೆೆ ಆ ಸೋಯ್ಷಲ್ ಮರಿ ಯಯಡುನೋ 
ಕಟಿ್ಟ ಕೆೋಟ್ಟಂಬು್. ದಿಬಣ ಮನಿಗ್ ಬಂತು.

ಇಲ್ಲಿ ಮನಿರೀಲ್ ನೆೋರೀಡೆ್ದರು ನೆಲಮಾಳ ಗೆೆಯಲಾಲಿ ಕಡಿ್ದ ಕಂಪಿಲಿರೀಟಾಗದೆ. ಹನೆನುಯಡು ವಷ್ಷಕೆ 
ಆಗ್ವಟು್ಟ ಆಹಾರ ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ತುಂಬಾರೆ. ತುಂಬಾದ ಕೋಡೆಲಿ ಹೆರೀಳ್ದನಂಬು್, “ನಿರೀನಿರೀ 
ನೆಲಮಾಳಿಗೆಲ್ ಇಳಿರೀಬೆರೀಕು” ಅಂದಿ. ಹಂಡಿ್ತ ಕೋಡೆಲಿ, “ನೆಲಮಾಳಿಗೆಲ್ ಇಳೂದ್ ಯಾಕಪಾಪಾ 
ನಾನು?” ಅಂತ ಕೆರೀಳ್ದಲಂಬೋ್.

“ಯಾಕಂದೆ್, ನಾನು ಮಾಡ್ದಂತಾ ಹುಸಾ್ಷನಕ್ಕಿ ಪಂಚಾತಿಗೆ ಅದೆರೀ ನಿರೀನ್ ಗಟಾ್ಮಡ್ 
ಹಡಿ್ದ. ಅದಿ್ಂದ ನನ್ ಕುದಿ್ಮರಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ, ನಿರೀನ್ ನಿನ್ ಮನಿಗ್ ಹೆೋತಕಿಹೆೋರೀದೆ. 
ಅದಿ್ಂದ, ನನನು ಪತಿ್ಷಜ್ಞ ಹರೀಗದೆ... ‘ನಿನನು ಲಗಾನುಗಿ ಹನೆನುಯಡು ವಸ್ಷ ನಿನ್ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಲ್ 
ಹಾಕೆ್ತ’ ಹೆರೀಳಿ - ನಿರೀನಲೆಲಿರೀ ಸೆೋರೀತೆ್ ಕಂಗಾಲಾಗಿ, ‘ದೆರೀವರೆರೀ, ಈ ರಾಜನು ಮಗನೆಗೆ ಯಾಕ ಈ 
ರಿರೀತಿ ನಾನು ಉಪದ್ ಕೆೋಟನುಪ?’ ಅಂತ ನಿನ್ ಮನ್ಸ್ ಗೆರೀ ನಿನಗೆನಸ್ಬೆರೀಕು.”

“ಆಗಿಲಿ, ವಳ ಳೆುರೀದು. ನನನು ಸೆೋರೀಲ್ಸ್ ಕಂಗಾಲ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮಂತಾ ರಾಜ್್ ಗೆ ದೆೋಡಡು 
ಕೆಲಸ್ಲಾಲಿ. ದಿಲ್ಲಿ ಪಾಚಾಳನು ಮಗಳು ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ. ಅವಳನಾನು ಮೋರೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ ಅವಳ 
ಲಗಾನು ಕಂಡ್ ಬಂದೆ್ ಅದು ದೆೋಡಡು ಪರಾಕಮ್ಷ. ನನನುಂತಾ ಹೆಣ್ ಹೆಂಗಸ್ನ ಸೆೋರೀಲೋಸ್ದು 
ದೆೋಡ್ ಮಾತಲಲಿ. ನಿಮ್ ಹಣತಿ ನಾನು, ನಾನ್ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗೆ ಹೆೋರೀತೆ; ಯರೀನ್ ಬೆರೀಜಾರಿಲಲಿ 
ನನಗೆ” ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ಇಳ್್ದ ಹೆೋರೀದಲಿಂಬು್. ಅಲೆಲಿರೀ ಯಲಾಲಿ ಮುಚಾಗೆ್ಯಯು್ತ. ಯಲೆಲಿಲೋಲಿ ಹೆೈಟ್ 
ಹೆಗ್್ಷ ಬಬಾ್ಷದು್ಷ.

ರಾಜನ ಮಗ ಇಚಾರ ಮಾಡ್ತ, ‘ಇವಳುಂತೋ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗೆ ಹಾಕಾಯು್ತ. ಸುರತಾಳ 
ದೆರೀವಿ ಹೆರೀಗಿದಾಳು; ನೆೋರೀಡಕಿಂಡೆರೀ ಬರಬೆರೀಕು’ ಅಂತ ಹಂಕಾರ ಬಂದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ.
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ಸಿರೀದಾ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ನೆಡ್್ದ ಬಿಟಾ್ಟ. ಅಲೆೋಹರೀಗಿ ರಾತಿ್ಯಾಯು್ತ. ಮಾಳಿಗೆ ಮೆರೀನೆ ರಾಜನು ಮಗಳು 
ವಬೆಳುರೀ ಇರು ಜಾಗಾ. ಇವ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಅಲ್ ಕೋತಕಿಂಡ. ಯಷ್್ಟ ಮಾಡೋ್ದರು ಬೆಳಾಗೆಗುತನಕಿ 
ಅವುಳು ಮಾತಾಡಿಲಿಲಲಿ. ಅವಳ ತರಾವ್ ಹೆರೀಗದೆ ಅಂದೆ್, ಬೆಳಾಗೆಗ್ವಲ್ಲಿವರಿಗ್ ಮಾತಾಡೆಸ್ದೆ 
ಇದ್ದವಿ್ಗೆರೀ ಜೆೈಲ್ ಮಾಡೋದೋ. ಅವಳ ಮನಿಕೆಲಸ್ ಮಾಡೋಸ್ದು. ಅದ್ಂತೆ ನೋರಾರ್ ಜನ 
ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮನಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿ್ತ. ಇವೂನು ಸೆೋರೀತಿ ಅವರೆೋಟಿ್ಟಗೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಾ್ತ ಉಳ್ದ.

ಅವನ ಶುದಿ್ದ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಲ್ದ್ದ ಪದಾ್ಷನಿ ಮಗಳ ಗೆೆ ಗೆೋತಾ್ತಯು್ತ. “ವಟು್ಟ ನನ್ ಗಂಡ 
ಸಿಕಕಿಬಿದು್ದರು. ನಾನೆರೀ ಹೆೋರೀಗ್ ಅವ್ನ ತಪಸ್ಬೆರೀಕು. ಇಲಾಲಿ ಅಂದೆ್ ಹಂದ್ ಬರೋಕೆರೀ ಅವಿ್ಗೆ 
ಸಾದಿ್ದಲೆಲಿ.”

ಆವಾಗ ಯಲ್ ಮರಿ ಸಲಪಾ ತಿಂದಿ ದೆೋಡ್ ಯಲಾ್ಯಯು್ತ. ಯಲ್ ಕೋಡೆ ಅವುಳು ಹೆರೀಳ್ದಳಂಬು್. 
“ನಿನ್ ಸಣಿ್ಣದ್ಯಲ ನಾನ್ ತಕ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಕ್-ಸಲಗಿ ಇಟ್ ಮಾಡೆ್ದ. ನನಗೆೋಂದ್ ಉಪಾಕಿರ 
ಮಾಡತ್ ನಿರೀವು?” ಅಂತ ಕೆರೀಳೆದುಲಿ ಅಂಬು್.

ಯಲ್ ಹೆರೀಳು್ತ ಅಂಬು್, “ತಾಯರೀ, ನಿರೀನು ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳೂ್ದರು ನಾವ್ ಎಲಲಿಕೋಕಿ 
ತಯಾರಾಗವೆ್” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ದ್ವ.

“ಇಲೆಲಿರೀ ಸಮಿರೀಪಕೆ ವಂದ್ ಶಣ್ಣ ಕಾಡದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ತಕ ಹೆೋರೀಗಿ ವಂದ್ ಸುರಂಗ 
ಮಾಡೆ್ಬರೀಕು” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ದ್ಲ. ‘ಅಕುಕಿ’ ಅಂತ ವಪಕಿಂಡು ಸುರಂಗ ಮಾಡೋಕೆ ಸುರುಮಾಡದು್ವ. 
ಕೋಡೆಲಿರೀ ಇವಳು ಗಂಡ್ ಯರೀಸ ಮಾಡಕಿಂಡು ಸಿರೀದಾ ಹೆೋಗೆ್ಷ ಬಿದುಲಿ. ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀದುಲಿ. 
ಮಧ್ಯ ದಾರಿಯಾಗೆ ರಾತಿ್ಯಾಯು್ತ. ಮಾದೆೋಡ್ ಕಾಡನುಲ್ ಹೆೋರೀತೆರೀ ಇರಬೆರೀಕ್ದೆ್ 
ಬಯಂಕರ ಹೆದ್ಕ್ರೀನೋ ಆಯು್ತ ಅವಳಿಗೆ. ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಅಲೆೋಲಿಂದು ಗೆೋರೀಳಿಕಟೆ್ಟ ಸಿಕ್ತಂಬು್. 
“ಆ ಕಟೆ್ಟ ಮಾ್ಯಲೆ ಸುಂಗಾರಾದ್  (ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ) ಹೆೋಳಿರೀತದೆ. ಆದಿ್ಂದಾ ಇಲೆಲಿರೀ ನಾನು 
ಕೋತಕಿಳಬೆರೀಕು. ಹೆದ್ಕ್ರೀನೋ ಆತದೆ. ರಾತ್ನೋ ಆಗದೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಅಲೆಲಿರೀ ಕೋತಲಿಂಬು್.

ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಟೆ್ಟ ಸುಂಗಾರ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಚ್ದಂತಾ (ಇಟ್ಟಂತಾ) ಜನ ಯಾರು? ಅಲ್ಲಿ 
ಸಾವಾ್ಗ್ಷಟೆಲಿ ಬೋತಗಳು ತಂಡತಂಡವಾಗಿ ಅವೆ.

ಅವು ಪತಿ್ಷ ದಿವಸಾ ಅಲ್ ಬಂದಿ ಪಂಚಾತಿಗೆ ಆತದೆ. ಆ ದಿವಸ್ವೂ ಬೋತಗೆೋಳ ತಂಡ 
ಆ ಮಿರೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದದೆ. ದೋರಿಂದಾ ನೆೋರೀಡಾ್ತ ಅವೆ ಬೋತ. ‘‘ಇದೆೋಂದು ಪಿರಾಣಿ ದೆೋಡು್ದ 
ಯಾವದಪಾಪಾ? ಸಲಪಾ ನಮಗೆ ಈ ಕಟಿ್ಟ ಬಿಟ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಭೋತಗಳು ಹೆರೀಳು್ದರು.

ಆವಾಗ ಈ ಪದಾ್ಷನಿ ಮಗಳು ಹೆರೀಳ್ತಳಂಬೋ್, “ಈ ಕಟಿ್ಟ ನನ್ ಹೆಯರೀ್ಷದು್ಷ. 
ಅದಿ್ಂದಾ ಈ ಕಟಿ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ ಈಗ ನಾನು ಬಂದನೆ. ಈ ಕಟಿ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ 
ಕೆೋಡುದಿಲೆಲಿ. ನನ್ಗೆ ಬೆರೀಕು.” 

“ಈ ಕಟಿ್ಟ ದಮ್ಷಸಾಲ್ ನಮ್ಗೆ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ನಿಮಗೆ ಯರೀನ್ ಉಪಾಕಿರ ಮಾಡಬೆರೀಕಾದೋ್ 
ನಾವ್ ತಯಾರಾಗವೆ್. ಈ ಕಟಿ್ಟ ನಿರೀವ್ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು.”
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ಆವಾಗಾ ಇವ್ಳು ಗಂಡ ರೋಪಾಗ್ ಹೆೋರೀದವ್ಳು ಹೆರೀಳ್ದಳಂಬು್, “ನಾನಿರೀಗ ದಿಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗೋಕ್ ಬಂದವುಳು. ಬೆಳಾಗೆಗೋ ತನಕಿ ಸುರತಾಳದೆರೀವಿಗೆ ಮೋರ್ ಮಾತಾಡುಸ್ಕಾಗದೆ 
ಯಲೆೋಲಿರೋ ಸೆೋರೀತ್ ಹೆೋರೀಗರೆ. ನಾನ್ ಹೆೋರೀಬೆರೀಕು ಅಂತಾ ಮಾತಾಡೋಸ್ ಉಪಾಯ 
ಅದೆೋ್ಯರೀ ಹೆರೀಗೆ?” ಕೆರೀಳದುಲಿ.

ಆವಾಗ ಬೋತಗೆೋಳ್ ಹೆರೀಳು್ದರು, “ಅಮಾ್ಮ... ಅವುಳು ಮಾತಾಡೋದು ಮುಕಾಕಿಲ್ ಗಳಿಗೆಲ್ 
ಮಾತಾಡ್ಸ್ ಕೆೋಡುತ್ ನಾವು; ನಿರೀವು ದಿಲ್ಲಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚದ ಮೆರೀಲ್ ಚಾಪಿ ಹಾಕ್ 
ತಯಾರಾಗಿ ಇತ್ಷದೆ. ನಿರೀವಲ್ ಕೋತೆೋಕಿಳಿಳು. ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ಅಂಬವುಳು ದೆೋಡ್ ಮೌನದ 
ಮೆರೀನೆರೀ ಗೆರೀಣಿ್ಯತಿ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡಕಿಂಡು ಸುಮೆನು ಮಲ್ಗೆ ಬಿಟಿತುಲಿ. ನಿನ್ ಮಾತಾಡೋಸ್ದಿಲೆಲಿ. 
ಆವಾಗ ನಿರೀನು ಸಲಪಾ ಹೆೋತನು ಮೆರೀಲೆ ನಿರೀನ್, ‘ಅಯ್ಯರೀ, ರಾಜನ ಮಗಳು ಮಲಗೆವಂತಾ 
ಮಂಚವೆರೀ, ವಂದ್ ಕತಿ ಹೆರೀಳು. ನನ್ಗೆ ಇಲ್ ಇರೋಕ್ ಬೆರೀಜಾರಾಯು್ತ. ವಂದ್ ಕತಿ ಹೆರೀಳು’ 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು. ಆ ಕೋಡಲೆರೀ ನಾವು ಮಂಚದೆೋಳಗೆ ಬೋತ ಬಂದ ಹೆೋಕಕಿಂತೆೋ; 
ಆ ಮಂಚಾ ಬಿಡ್ತಳವುಳು. ಆವಾಗಾ ನಾನು ಆ ಮಂಚದೆೋಳ ಗೆೆ ಹೆೋಕಕಿಂಡಿ, ‘ಅಣಾ್ಣ... ನಾ 
ಕತಿ ಹೆರೀಳ ್ೆತ. ಹೋಂಗುಡೆೋ್ವಯಾ್ಷರು ಕತಿಗೆ?’ ಅಂತ ಹೆರೀಳ ್ೆತ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಚಳಿಗೆ 
ನೆಲ್ದ ಮೆರೀಲೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಕಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಮೆರೀಲ್ ಕೋಡು್ತ್ಲ. ಮಂಚಾ ಕತಿ ಹೆರೀಳ್ತದೆ... ಹೋಂ 
ಹಾಕೆೋರೀಯಾ್ಷರಿಲೆಲಿ. ‘ಹಾಸಿಗೆ ನಿರೀನಾರೋ ಹೋಂ ಹಾಕವಾ್ಯ?’ ಅಂತ ಕೆರೀಳು. ಆವಾಗಾ 
ಈ ಹಾಸಿಗೆ, ‘ನಾನು ಹೋಂ ಹಾಕೋಕ್ ಸಾದಿ್ವಲೆಲಿ, ಈ ದೆೋಡಡು ಬುಕ್ಕಿಪುಂಡಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೆರೀಲ್  
ಕೋತದೆ. ಅದಿ್ಂದ, ನನ್ಗೆ ಮಯಾ್ಷಗ್ ಹೆೋರೀಗದೆ. ಇವ್ಳು ಹಾಸಿಗೆಂದ ಯದೆ್ ನಾನ್ ಹೋ 
ಹಾಕ್್ತದೆ ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳೂದು, ಇಷ್್ಟ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ನಾವು ಅದ್ಂತೆ ಮೋರ್ ಮಾತ ಆಡ್ಸ್ 
ಕೆೋಡತು್.”

ಆವಾಗ ಅದೆರೀ ಮಾತೆಗೆ ವಪಿಪಾ ಕಟಿ್ಟವಳ ಗೆೆ ಬಿಟೆೋಕಿಟುಲಿ. ಸಿರೀದಾ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀದುಲಿ, ಹೆೋರೀಗಿ ಆ 
ರಾಜದ ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಾಳಿಗೆಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೋತುಲಿ. ಅವಳು ಮಾತೆರೀ ಆಡಸ್ಲ್ಲೆಲಿ.

ಸ್ವಲಪಾ ಹೆೋತ್ ಕೋತ್ ಕೋಡೆಲಿ, “ಯರೀ ದೆರೀವರೆರೀ, ಯಾಕ್ ಬಂದನುವಾ್ವ? ನಾನು ಈ 
ಊಗೆ್ಷ? ವಂದ್ ಮಾತಾಡೆೋ್ವರೀರು ಸಾ ಇಲೆಲಿ. ಬಾಳ್ ಬೆರೀಜಾರನ್ ಸ್ತದೆ. ರಾಜನ ಮಗಳು 
ಕೋತ ಮಂಚವೆರೀ ಸಲಪಾ ಕತಿ ಹೆರೀಳತಿರೀಯಾ?”

ಮಂಚ ಅವಗ್ ಕೆರೀಳ್ತದೆ, “ಅಣಾ್ಣ, ನಿರೀನ್ ಮುದಾ್ದಂ ಕತಿ ಹೆರೀಳಂತಿ. ಆದ್ ಕತೆ ಹೆರೀಳೂಕ್ 
ಸಾದಿ್ದಲಲಿ. ಈ ದೆೋಡಡು ಬುಕ್ಕಿ ತನ್ ಮೆರೀನ್ ಕೋತದೆ. ಇವ್ಳು ಯದೆ್ ನಾನ್ ಕತಿ ಹೆರೀಳ ್ೆತ...” 
ಅವಾಗವುಳು ಶಟ್ ಬಂದಿ ಹಾಸಿಗೆ ತೆಗೆದು ನೆಲ್ಕಿ ಹೆೋತಾಯಕಿಂಡಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೆರೀನ್ ಕೋತುಲಿ. 
ಆವಾಗ ಮಂಚ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಕತಿ ಹೆರೀಳ ್ೆತ ಅಣಾ್ಣ, ಹೋಂ ಹಾಕೆೋ್ವರೀಯಾ್ಷರು?” ಕೆರೀಳು್ತ.

“ಹೌದು... ಕತಿ ಹೆರೀಳ ್ೆತ, ಕೆರೀಳು; ನಾನು ಹೆರೀಳೂಕ್ ಮಂಚಕ್ ‘ಹೋಂ’ ಹಾಕಬೆರೀಕಲೆೋ್ವರೀ? 
ಅದಿ್ಂದಾ, ರಾಜನ ಮಗಳು ಕೋತ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ‘ಹೋ’ ಕೆೋಡವಿಯಾ?” ಕೆರೀಳು್ತ. ಆವಾಗ 
ಹಾಸಿಗೆನೋ ಬಿಟ್ಟ ವಂದ್ ಕುಚಿ್ಷ ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೋತಕಿಂಡುಲಿ. ಆವಾಗ ಮಂಚ ಕತಿ 
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ಹೆರೀಳೂಕೆ ಸುಮಾ್ಷಡು್ತ. ಹಾಗೋ ಹಾಸೆಗೆ ‘ಹೋಂ’ ಹಾಕೋಕ್ ಸುರುಮಾಡು್ತ. ಆವಾಗ ಇದು 
ಮಂಚ ಹೆರೀಳೂ ಕತಿ.

“ವಂದ್ ಊರಲ್ಲಿ ವಂದು ಸಾದಾಣ್ಷ ಐವತ್ತರವತ್ ಜನ ವಟಾ್ಟಗಿ ಗಟ್ಟದ ಮೆರೀಲ್ 
ಕೆಲಸ್ಕ್ ಹೆೋರೀದು್. ಹೆೋರೀಗಿ, ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಿ ಐದಾರೆ ತಿಂಗಳ ಮುಗಿದ ನಂತ್ ಮನಿಗ್ 
ಬತು್. ಬರು ಹೆೋತನುಲ್ಲಿ ವಂದ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕೋಡೆಲಿ ರಾತಿ್ಯಾಯು್ತ. ರಾತಿ್ಯಾದಿ್ಂದ 
ಅವ್ಲ್ ಉಳಿಬೆರೀಕಾಯು್ತ. ಮದಿದಾರಿಗೆ ಉಳದೆ್, ಇವ್ ಕೋಡೆ ಬೆರೀಕಟ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡ್ದ 
ದುಡಡುದೆ. ಯಲಲಿವೂ್ ಮಲ್ಗೆ ಬಿಟೆ್ ಯಾರಾದೋ್ ತಕಹೆೋರೀದೆ್ ಯರೀನ್ ಮಾಡೆ್ಬರೀಕಾಯು್ತ? 
ಹೆರೀಳಿ ಅವ್ಲೆಲಿರೀ ತಾಸೆಗೆ ವಬ್ಬಬ್ಬ ಕೋತಕಿಳೂದು ಅಂತಾಯು್ತ.

‘‘ಮೊದಲಾಲಿಗ್ ಕೋತಕಿಂಬವ ಆಚಾರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಲಾಲಿ ಜಾತ್ಯವೂ್ ಅವೆ್. ಯಲಲಿರೋ ಮನಗೆರೆ. 
ಆಚಾರಿ ವಬ್ ಕೋತನೆ. ಕಾಲ್ ಕೋತ್ ಬೆರೀಜಾರಾಗಿ ವಂದ್ ಗೆೋಂಬಿ ಮಾಡ್ದ. ಅವ ಗೆೋಂಬಿ 
ಮಾಡ್ ನಿಲ್ಸ್, ಅದನುಂತ್ ಅವನ್್ದ ಮುಗಿರೀತು. ಮತೆೋ್ತಬನು ಯರೀಳಸ್ದ; ಗುಡಗಾರವನು ಯರೀಳಸ್ದ.

ಗುಡಗಾರವ ನೆೋರೀಡಿ, ಗೆೋಂಬಿಗೆ ಬಣ್ಣ ತೆಗದ. ಚಂದಾಗೋದು ಹೆರೀಳಿ, ಶಸಾ್ತಗಿ ಬಣ್ಣ 
ತೆಗೆದ. ಅವನ್್ದ ಮುಗಿರೀತು. ಅವ ಬಳೆಗಾನ್ಷ ಯರೀಳಸ್ದೆ.

ಬಳೆಗಾರವ ನೆೋರೀಡ್ತ. ಬೆೋಂಬಿ ಮಾಡ್ ನಿಲಸ್ರೆ, ಬಣ್ಣ ತೆಗೆದಾರೆ. ‘ಇದೆಕಿ ಬಳಿ ಹಾಕ್ದ್ 
ಶಸ್್ತ ಕಾಣತಿತು್ತ’ ಹೆರೀಳಿ, ಬಳಿ ಹಾಕ್ದ. ಅವಂದ್ ಮುಗಿತು; ಅವ ಜವಳಿ ಸಾಯ್ಬನ ಯಬಿಸ್ದ. 
ಜವಿಳು ಸಾಯ್ಬ ಯದ್ ನೆೋರೀಡ್ತ. “ಈಗದೆ ಸಿರೀರಿ-ರೌಕ್ನೋ ಹಾಕರೆ ಹೆಣಾ್ಣಗ್ ಕಾಣಿ್ತತು್ತ” ಅಂದ್ 
ಹೆರೀಳ್ದ. ಸೆರೀರಿ ಉಡಸ್ದೆ, ರೌಕ್ ಹಾಕ್ದ.

ಅವನ್್ದ ಮುಗಿತು. ಅವ ಸೆೋನಾಗೆರವನು ಹೆೋರೀಗ್ ಯರೀಳಸ್ದ . ಸೆೋನಾಗೆರವ ಯದ್ 
ನೆೋರೀಡ್ತ. “ಯಟ್ ಚಂದ ಇದು ಹೆರೀಳೂಕೆರೀ ಸಾದಿ್ದಲಲಿ.” ಆವಾಗ್ ಇದೆಕಿ ಮೋಗ್ ಗೆ, ಕೆಮಿಗೆ 
ಮತ್  ಕೆೋಳಿಳುಗೆ ಯರೀನಾರೋ ಮಂಗಲಸೋತ್, ಕ್ವಿಗೆ ಮುಗಳು, ಕುಡಕ ಮಾಡ್ ಹಾಕ್ದ 
ಅಂತಾಯು್ತ.

ಅವಾಗವನ್್ದ ಮುಗಿರೀತು. ಜೆೋರೀತಿಸ್ ಯರೀಳಸ್ದ. ಆ ಜೆೋ್ಯರೀತಿಸು್ ಯದಿ್ದ ನೆೋರೀಡುತ್. 
“ಇದೆರೀನ್ ಆಶಚಾರಿಯಪಪಾ! ಮನಸ್ರ್ ನೆೋರೀಡ್ದಂಗೆರೀ ಆತದೆ. ಅಂತೋ ಮನಸ್ರಲಲಿ. ಆದಿ್ಂದ 
ಇದೆೋಕಿಂದು ಜರೀವಾ, ಸೆೋರೀಸ ತುಂಬೆ್ಬರೀಕು ನಾನು . ಸೆೋರೀಸ ತುಂಬದೆ್ ಹೆಣ್ ಹುಡಿಗೆಯಾಗಿ 
ತಿರಗಾಡತಿತು್ತ ಅದು. ನೆೋರೀಡಿಲಿಕೋಕಿ ಚೆಂದ ಕಾಣಿ್ತತು್ತ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಅದಕೆ ಸೆೋರೀಸ ತುಂಬ್ದ 
ಅಂತಾಯು್ತ.

ಅಷ್್ಟ ಹೆೋತ್ ಆಗುದೋ, ಬೆಳಾಗೆಗೋಕೋ ಸರಿಯಾಯು್ತ. ಹುಡಿಗೆ ಜೆೋರೀತಿಸಾ್ ಬುಡಾ್ದಗ್ 
ನಿತಕಿಂಡದೆ. ಈ ಆಚೆರೀರಿ, “ತನ್ ಹಣಿ್ತ” ಅಂತ. ಗುಡಿಗಾರ ತಂಗೋ ಬೆರೀಕಂದಾ. ಬಳೆಗಾರ 
ತಂಗೋ ಬೆರೀಕಂತಾ. ಈ ಜವಿಳು ಸಾಯ್ಬನೋನು ತಂಗ್ ಬೆರೀಕಂತಾ, ಸೆೋನಗಾರವೂನು ತನ್ಗೆ 
ಬೆರೀಕಂತಾ... ಜೆೋರೀತಿಸ್ವೂ್ ಜರೀವ ಮಾಡೆೋ್ದರಾಯು್ತ. ಅವು್ ತನ್ಗೆ ಬೆರೀಕಂತು್. 
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“ಇದ್ ಯಾರ್ ಹಣತಿ? ನಿಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ ಕೆೋಡೆ್ಬರೀಕು” ಆ ಹಾಸಿಗೆಯದಿ್ದ ಮಂಚಕೆ ಜಪ್ತದೆ; 
ಮಂಚ ಯದಿ್ದ ಹಾಸಿಗೆಗ್ ಜಪ್ತದೆ. ಮಾಳಿಗೆಯಲಾಲಿ ಗಡಗುಟಿ್ಟ ಹದ್ಷ ಬಿರೀಳುವ ಪರಿಸಿ್ತತಿ. 
ಆವಾಗ್ ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ಹೆರೀಳು್ತ್ಲ, “ಅಣಾ್ಣ... ಸ್ವಲಪಾ ಸಮದಾನ ಮಾಡು ಮಾರಾಯಾ, 
ನಿನ್ಗೆ ಕೆೈಮುಗಿತೆ” ಹೆರೀಳು್ತ.

ಆವಾಗ ಗಂಡ ರೋಪದಾಗಿನ ಪದಾ್ಷನಿ ಮಗಳು ಹೆರೀಳು್ತ, “ಯಾರ್ ಹಂಡಿ್ತ ಹೆರೀಳಿ ನಿರೀನ್ 
ನಿಕ್ಕಿ ಮಾಡ್ ಕೆೋಟೆ್ ಸಮದಾನ ಮಾಡೆ್ತ ಈ ರಣಗ್ವ.’’ ‘‘ಇದು ಯಾರ್ ಹಣಿ್ತನೋ ಅಲಲಿ, 
ಮಂಗಲಸೋಸತ್ ಕಟಿದವನು ಹೆಂಡತಿ” ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಸಮದಾನಾಯು್ತ.

ಅವವ್ ತಕಾ್ರ. ಮತೆೋ್ತಂದ್ ತಾಸ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ ಮತು್ತ ಅವನಿಗೆ (ಕೋತದೆಕಿ) 
ಬೆರೀಜಾರಾಯು್ತ. ಬೆರೀಜಾರನಿಸ್, “ದೆರೀವರೆರೀ, ಮಂಚ ಕತಿ ಹೆರೀಳು್ತ. ಹಾಸಿಗೆ ಹೋಂ ಹಾಕು್ತ. 
ವಂತಾಸ್ ನನ್ಗೆ ಕಳುಕೆ ಲಾಯಾಕಿಯು್ತ. ರಾಜನ ಮಗಳು ಕೋತ ಕುಚಿ್ಷಯರೀ... ನನ್ಗೆ 
ವಂದ್ ಕತಿ ಹೆರೀಳತಾ್ಯ?’’ ಅಂತಾ ಕೆರೀಳು್ತ. “ಅಣಾ್ಣ, ನಿನ್ ಮಾತೆಗೆ ನಾನು ಕತಿ ಹೆರೀಳತಿದೆ. ಈ 
ಬುಕ್ಕಿಪುಂಡಿ ಕೋತದಿ್ಂದ ನನನು ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಹೆೋರೀಗದೆ. ಸೆೋರೀಸವೆರೀ ತಗೋಕಾಗುದಿಲಲಿ. 
ನಾನ್ ಕತಿ ಹೆರೀಳೂಕೆ ಕೋಡಾ” ಅಟ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಇವಳಿಗ್ ಸಿಟ್ ಬಂತು.

ಆ ಕುಚಿ್ಷ ಬಿಟಿ್ಟ, ಗೆೋರೀಡಿಗೆ ವಂದು ಕುದಿ್ಮೊಕ ಮಾಡ್ ಹೆೋಡ್ದರು. ಅದ್ ಮೆರೀಲ್ ಹರೀಗೆ 
ಕೆೈಯಿಟೆೋಕಿಂಡಿ ನಿತೆೋಕಿಂಡುಲಿ. ಕುಚಿ್ಷ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಅಣಾ್ಣ, ಕತಿ ಹೆರೀಳ ್ೆತ ಕೆರೀಳೂಕ್ ನಿರೀನಾಯು್ತ, 
ಹೋಂ ಹಾಕೆೋ್ವರೀಯಾ್ಷರಿಲಲಿ.”

“ರಾಜನ ಮಗಳ ವರಗದ ಕುದಿ್ಮೊಕವೆರೀ, ಸಲಪಾ ‘ಹೋಂ’ ಹಾಕಾ್ವ್ಯ?” ಕೆರೀಳ್ದ. ಆವಾಗಾ 
ಕುದಿ್ ಮೊಕನು, ‘ಹೋಂ’ ಹೆರೀಳ್ತದೆ-- “ಇವ್ಳು ವಜಜಿದಿಂದ ಬಾರವಾಗದೆ. ಹೋಂ ಹಾಕೋದ್ 
ಸಾದಿ್ಯಲೆಲಿ. ಇವ್ಳು ಯದೆ್ ಹೋಂ ಹಾಕೆ್ವರೀ...”

ಆ ಕುದಿ್ ಮೊಕಾನೋ ಬಿಟುಲಿ. ನೆಡು ನೆಲಕೆರೀ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೋತೆೋಕಿಂಡುಲಿ. ಯಲಲಿ ಬಿಟಿ್ಟ 
ಆವಾಗಾ, “ಯಾವದ್್ ಮೆರೀನ್ ಕೋತಕಿಂಡೋ್ ಇದೆರೀ ಗಳಪಾಸು ಯಂತದೋ ಬೆರೀಡ” ಅಂದ್ 
ನೆಲ್ಕಿ ಕೋತುಲಿ ಅಂತಾಯು್ತ. ಕುಚಿ್ಷ ಕತಿ ಹೆರೀಳೂಕ್ ಸುರು ಮಾಡು್ತ. ಕುದಿ್ಮೊಕ ‘ಹೋಂ’ 
ಹಾಕೋಕ್ ಸುರುಮಾಡು್ತ. “ವಂದೋರಲ್ಲಿ ವಬ್್ ಮಾಸ್ತರು್ ಮಕ್ಳುಗೆ್ಯಲಲಿ ಬರಕಲುಸ್್ಯಕ್ ಸುರು 
ಮಾಡುತ್...”

ಇವುಳು ಸೆೋರೀತುಲಿ. ಮೋರ್ ಮಾತಾಯ್ತಲೆೋ್ವ? ಬೆಳಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಕೆೋರೀಣಾ್ಯಗ ಇದ್ದವ್ನ 
ಯಲಾಲಿ ಬಿಡ್ಸ್ ಹಾಕ್, ಅವಳ ಗಂಡನ ಕರಕಂಡಿ, ಇವಳನೋ ಕರಕಂಡಿ ಬಂದು್. ಬಂದಿ 
ಊರಿಗ್ ಬಂದು್. ಸುರಂಗದ ಹತ್ ಬಂದ್ ಕೋಡಲೆ, “ನಾನ್ ವಂದಕ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಬತೆ್ತ, ನಿರೀವು 
ಸಲಪಾ ನೆಡಿರಿ” ಹೆರೀಳ್ದ - ಗಂಡ ಯರೀಸ್ದವ. ಆವಾಗೆ ಈ ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ಮತು್ತ ಅವಳ ಗಂಡ 
(ರಾಜನ ಮಗ) ಸಲಪಾ ಮುಂದಾದೋ್ ಇವುಳು ಸುರಂಗಕೆ ಹೆೋರೀದುಲಿ. ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗ್ ಹೆೋರೀಗೆರೀ 
ಬಿಟುಲಿ. ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ ನೆೋರೀಡತುಲಿ. “ಯಷೆೋ್ಟರೀ ಹೆೋತಾ್ತದೋ್ ಇವ ಬಲ್್ಷಲೆಲಿ. ದೆರೀವರೆರೀ, 
ನನನು ಗೆದ್ದಂತಾ ಮನಸ್ ಯಲ್ ಹೆೋರೀದ?” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಕಣಿ್ಣರೀರ್ ಬಿಡಿಲಿಕ್ ಸುರುಮಾಡು್ದ. “ಅವ 
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ಯಲೋಲಿ ಹೆೋರೀಗಿಲಿ; ನಾವ್ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಪೊ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಬಲಾ್ತಕ್್ಷಂದ ಇವ ಯರೀಳಕಿಂಡ್ 
ಬಂದ. ಯರೀಳಕಿಂಡ್ ಬಂದಿ, ತನ್ಗೆ ಮದಿಯಾಗಬೆರೀಕು ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿದೆ್ದರೀ ಅವುಳು ಕಬೋಲಾಗಿಲಿಲೆಲಿ.

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹನೆನುಯುಡು ವಸ್ಷ ಮುಗಿತು. ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಿಂದಾ ಹೆಗೆ್ಷ ಬಂದುಲಿ ಅವಳು. ಹೆಗ್್ಷ 
ಬಂದ್ ನೆೋರೀಡದೆ್, ಇವಳು ಮರಕಾ್ತ ಅವಳ  ೆ-- ಸುರತಾಳ ದೆರೀವಿ. “ಯರೀನಪಾಪಾ ತಂಗಿರೀ, 
ಈ ರಿರೀತಿ ತಿರೀಡುವ ಕಾರಣವೆರೀನು ನಿರೀನು?” “ಯರೀನಿಲೆಲಿ ಅಕಾಕಿ... ನನ್ ತಂದಂತಾ ಜನ 
ವಂದಕ್ ಹೆೋರೀಗಬತೆ್ತ ಅಂತ ಹೆರೀಳೂೆ ್ದರೀರ ಪತಿ್ತನೆರೀ ಇಲೆಲಿ. ಆದಿ್ಂದ ಇವು್ ಬಲಾ್ತಗಾಕ್್ಷಂದ 
ನನಗ್ ಮದುವೆಯಾಗು ಅಂತ ಹೆರೀಳುತ್. ನನ್ನು ಕಬೋಲ್ಲೆಲಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ತ ಸುರತಾಳದೆರೀವಿ. 
“ತಂಗಿ, ಅದ್ಕಿ ಬೆರೀಜಾರ್ ಮಾಡೆ್ಬರೀಡ ನಿರೀನು. ಅವ್್ ನನನು ಗಂಡ. ನಿನ್ಗೆ ಗಂಡನಾಗ್ವವರೋ 
ಅವರೆರೀ. ನಿನನು ಗೆದ್ದ ಬಂದವ್್ ಮತಾ್ಯರಲಲಿ ನಾನೆರೀ.” ಗಂಡನ ಕರದುಲಿ ಅವಳು. “ಈ ಹೆಂಗುಸ್ 
ಯಲ್ಲಿದು ಇದು? ಮರಕುವ ಕಾಣೆರೀ್ಷನು?” ಕೆರೀಳು್ದ್ಲ. “ತಾನ್ ಗೆದ್ದಂತಾ ಹೆಂಗುಸ್ ಇಲ್ ಬಂದ್ 
ಕೋಡೆಲಿ ನನ್ ಲಗಾನುಗುದಿಲಲಿ ಹೆರೀಳ್ತದೆ.”

“ಲಗನು ಮಾಡೆೋಕಿಡು” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ. ಅವ್ಳು ಹೆರೀಳು್ತ್ಲ, “ನಿರೀವ್ ಗೆದ್ದದು್ದ ನುಸಿಕೆೋರೀಣಿಲ್” 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು್ತ. ಇದು, “ಅದಿ್ಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲಪಾ ಪೊಜಸನ್ ಬಂತು. ಈಗ ನಾನು ಗೆದಿ್ದದೆ. 
ಈಗ ಬಂದಿದಿ್ಂದ ಅವಾಗೋ ಅದೆರೀ ರಿರೀತಿ ಬಂದಿತು್ತ ಹುಸಾ್ಷನಕ್ಕಿ ಪಂಚಾತಿಗೆದು. ಹೆಣಿ್ಣಗೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಲಲಿ ಮಾಡ್್ದ ಮಾತು ಗಂಡಿಗ್ ಸಂಬಂಧ.” 

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಹುಸಾ್ಷನಕ್ಕಿ = ಗದೆ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರೀಯುವ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಹಕ್ಕಿ, ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕಕಿದು. 
ಹೆೋರಮೆೈ ಕಂದು ಬಣ್ಣದು್ದ. ರೆಕೆಕಿಗಳ ಒಳಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೋಗಳಂಥ 
ಮುದೆ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಹೆೋರಸು  = ಹೆೋರಸು ಎಂದರೆ ಕಾಡು ಪಾರಿವಾಳ ಎಂದು ಅಥ್ಷ

ಹುಸಾ್ಷ  = ಹೆೋರಸು ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು

ಬೆೋರೀಳಿ  = ಗುಡಡು, ಮರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದು್ದ ಮಧೆ್ಯ ಒಂದೆೋಂದು ಗಿಡ ಇದ್ದ ಬೆೋರೀಳುಗುಡಡು

ಗಿರಾಸ್ತ  = ಗೃಹಸಥ, ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡುವವ, ವಿಚಾರಿಸಿ ನಿಣ್ಷಯಿಸುವವ

ಮರಗಲು, ಕಾಮೆರೀಚೆ್ = ಗಂಡು = ಹೆಣು್ಣ ಪಾ್ಣಿ ಕೋಡುವಿಕೆ

ಮಗೆಗೆ  = ಮಗನಿಗೆ ಕೋಡವ  = ಆಗುವುದಿಲಲಿವರೀ

ಗೆರೀಣಿ್ಯತಿ್  = ಗೆರೀಣು ಎತ್ತರ ಸೆೋರೀಸ  = ಶಾ್ವಸ

ರಣಗ್  = ಯುದ್ಧ; ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಗಳಪಾಸು  = ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಪಾಶ 

ನುಸಿ  = ಅಂದರೆ ಗುಂಗಾಡು   (ಇಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ)

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ: ನಾರಾಯಣ ಸುಕ್ರ ಗೊಂಡ, ಹಡಿರೀಲ್ ಗಾ್ಮ, ತಾಲೋಕು ಭಟಕಿಳ, ಉತ್ತರ ಕನನುಡ



ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   61  

೨. ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜ

ವಂದ್ ರಾಜ, ರಾಜನು ಹಂಡಿ್ತ ಇದಿ್ದದ್ಂತೆ. ಅವಿನುಗೆ ವಂದ್ ಮಗ. ಅವನ ಹೆಸು್ ಇಕಾ್ಮತಿ 
ರಾಜ ಹೆರೀಳಿ. ಆಗೆ ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ಸಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ದ ಹೆರೀಳಾಯೋ್ತ. ಸಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ ಅವ 
ಪೂಣ್ಷ ವಿದಾ್ಯ ಕಲ್್ತ ಮುಗಿತು. ಆಗೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಹತ್, “ಮತೆ್ತ ನಿರೀವ್ ಕಲ್ಸ್ದಟ್ ವಿದಾ್ಯ ಕಲ್್ತ 
ಮುಗಾ್ದಯು್ತ. ತಂದೋ ವಂದ್ ವಿದಾ್ಯ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ ತೆೋರೀಸೆ್ತ್ಷ. ನಿರೀವೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ 
ತೆೋರೀಸ್ಷತೆೋ್?” ಕೆರೀಳ್ದ.

“ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಹೆರೀಳು್ದರು ಮಾಸ್ತರು. ಆಗ ಅವ ಬರಿಕಾಲಲ್ಲಿ ಹರೀಗೆ ವಂದ ಕಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಳ್ಗೆ 
ಮಾಡ್, ಕಾಲ್ ಮೆರೀಲ್ ಮಾಡ್ ಹತಿ್ತಳ್ದ. ಆಗ ಮಾಸ್ತರ ಹತ್ ‘ಹತೋ್ತ’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಾ್ದ. 
ಯಾರು? ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜ. ಮಾಸ್ತರ ಕೆೈಲ್ ಆಗಲೆರೀ ಇಲಲಿ, ಹತಿ್ತಳೂಕೆ.

ಆಗ, ಆಗಲ್ಲಾಲಿದ ಕೋಡಲೆರೀಯಾ ಮಾಸ್ತರ ಮೋಗ್ ಹಡು್ದ-- ಅಚಿ ದವಡೆಗೆ 
ಯರಡು, ಇಚಿ ದವಡೆಗೆ ಯರಡು ಕೆೋಟಿ್ಟ ಬಂದ - ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಆಗ ಅವನ ಮನಸಸ್ಲ್ಲಿ, 
‘ಇಲ್ಲಿದಿ್ದಯಂತಾ ಮಾಡೋದು? ದೆರೀಶಸಂಚರಣೆಗಾದೋ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಬರವಾ ಹೆರೀಳಿ’ ಬಂತು.

ತಾಯಿ ಮತ್ ತಂದೆ ಹೆರೀಳದು್, “ಮತ್ ಬೆರೀಡ. ತನ್ಗೆ ವಂದೆ ಮಗ ನಿರೀನು. ಯಲೋಲಿ 
ಹೆೋರೀಗೋದ್ ಬೆರೀಡ. ಇಲೆಲಿರೀ ಉಳಕಿಂಬಾ” ಅಂತ. 

ಆಗಿವ, “ಅದ್ ಸುದಿ್ದನೆರೀ ಇಲಲಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಆ ದಿನ ದೆರೀವರ ಪೂಜೆಗಿರೀಜೆಯಲಲಿ ಮಾಡ್ದ, 
ಮತ್ ಊಟ ಮಾಡ್ದ. ಮತ್ ವಂದ್ ಕುದೆ್ ತಕಂಡ್ ತಾಯಿ-ತಂದೆಗ್ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡ್ದ. 
ಆಗ ಮತ್, “ತಾನು ದೆರೀಶಸಂಚಾರಣೆಗ್ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ” ಹೆರೀಳಾ್ದ. ಕುದೆ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋಟ್್ಷ ಬಿಟ್ಟ.

ಹರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ವಂದ್ ಕುಂಬಾರವ್ ಸಿಕ್ದ. ಮಡೆಕಿ ಕಲ್ಲಿಲ್ 
ತುಂಬಕಿಂಡಿ ಕುಂಬಾರವ ಕಂಡ, ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜನ ಕುದೆ್ ಬರೋದ. ‘ನಾನು ಈ ಮಡೆಕಿ 
ತಕಕಿಂಡಿ ರಾಜಗೆ ಯದರಾದೆ್ ಇದ್ ಸಾದಾ್ಯ ಇಲಲಿ’ ಹೆರೀಳಿ, ಆ ಹೆೋಸ ಮಡಕೆ ಕಲ್ಲಿಲ್ 
ತುಂಬಿದು್ದ ಹಾಗೆರೀ ತೆಗಿ್ದ ಹೆೋತಾಕ್ ಬಿಟಾ್ಟ.

ಅವ ಬತೆ್ತ ಅವನ್ ಕುದೆ್ ಮೆರೀನೆ, ಆಗೆರೀ ಅವ ಬಂದ ಕೋಡಲೆಯ ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜರುನ 
“ಯಟ್ ದೋರೆ?” ಕೆರೀಳ್ದ ಕುಂಬಾರವ.

“ಮತೆ್ತ ನಾನು ದೆರೀಶ ಸಂಚಾರಣೆಗೆ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ” ಹೆರೀಳ್ದ ರಾಜ, ಕುಂಬಾರವನು ಹತ್. “ಮತ್ 
ತಾನೋ ವಬ್ಬವ್ ಬಂದ್ ಬಿಡೆ್ತ ನಿಮ್ ಸಂಗಡೆ” ಹೆರೀಳ್ ಬೆನ್ ಹಡ್ದ. ಮತೆ್ತ ಇಕ್ಮತಿ 
ರಾಜ ಹೆರೀಳಾ್ದ, “ನಿರೀನು ಬರೋದ್ ಬೆರೀಡ. ಇಲೆಲಿರೀ ಮಡಕೆ ಯಾಪಾರಾ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಜರೀವನ 
ಮಾಡಕಿಂಡ್ ಉಳಿ...” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳಾ್ದ, ಯಾರು? -- ರಾಜ. ಆದೆ್, ಅವ ಕೆರೀಳಲ್ಲಲಿ. ಅವನ 
ಸಂಗಡೆರೀ ಅವನ ಕುದೆ್ ಮೆರೀಲ್ ಕುಂತಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀದ. ಹಾಗೆ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀದ್ ತಾಸಿಗೆ 
ವಂದ್ ಗುಡಗಾರವ ಇಟ್ ಬೆಂಡ ಹೆೋತಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ್ತರೀದ. ಆಗೆ ಅವನೋ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ, 
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“ಮತೆರೀ ನಮೋ್ಮರ ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜರು ಇವರು... ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕ್ದೆ್, ಕಟೆಗೆ ಹೆೋರೆ ತಕಂಡ್ 
ರಾಜನಿಗೆ ಯದರಾಗುಕ್ಲಲಿ” ಹೆರೀಳಿ ಬೆಂಡಿನ ಹೆೋರೆ ಹೆೋತಾಗಿ ಅವನು ಯದರಾಗ್ ನಿತ್ತ.

ಆಗೆ, “ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜರೆರೀ, ಯಟ್ ದೋರೆ?” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಮತೆ್ತ, “ತಾನು 
ದೆರೀಶಸಂಚಾರಣೆರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ ದನುಲ ರಾಜ. ಅವ, “ತಾನೋ ಬತೆ್ಷ” ಹೆರೀಳ್ದ.

“ಬೆರೀಡ, ನಿರೀನು ಗುಡಗಾರ ದಂಧೆ ಮಾಡಕಿಂಡ್ ಯರೀನಾದೋ್ ಊರಲೆಲಿರೀ ಉಳಿ” ಅಂತ 
ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳಾ್ದ ಅವ. ಆಗವನೋವ, “ತಾನೋ ಬತೆ್ಷ” ಅಂತ್ ಹೆರೀಳ್ತ, ಅವನೋ ಕುದೆ್ ಮೆರೀಲೆ 
ಹತ್ ಹೆೋರೀದ.

ಹಾಗೆ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀದ್ ತಾಸಿಗೆ ವಂದ್ ಆಚಾರಿ ಅವನು ಸಾಮಾನು, ಕರಗಸ, 
ಮಣು್ಣ, ಬೋದಿ ಯಲಾಲಿವ ಅವನು ಉದೆೋ್ಯರೀಗದ ಸಾಮಾನು ಹಡಕಿಂಡ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ ನೆೋರೀಡ್ತ, 
“ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜಗೆ ಕರಗಾಸ ಯಲಾಲಿವ ಯದರಾಗ್ ಬಾದು್ಷ” ಹೆರೀಳ್ ವಂದ್ ಸಪೂರ್ 
ಉಳಿ ಸೆೋಂಟಿಗ್ ಶೆಕಕಿಂಡಿ, ಬಾಕ್ಯಲಾಲಿ ಹೆೋತಾಕ್ ಬಿಟಾ್ಟ.

ಆಗೆರೀ, “ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜರೆರೀ, ಯಟ್  ದೋರೆ?” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳ್ತ. “ದೆರೀಶಸಂಚರಣೆಗೆ 
ಹೆೋರೀಗೆ್ತ” ಹೆರೀಳ್ದ ಅವ.

ಅವನು, “ತಾನೋ ಬತೆ್ತ ನಿಮ್ ಸಂಗಡ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ತ. ಯಾರು? - ಆಚಾರಿ.

ಆಗ ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜ ಹೆರೀಳ್ತನಲ, “ನಿರೀನು ಇಲೆಲಿರೀ ಯಲಾಲಿರೋ ಆಚಾರಿ ದಂದೆ 
ಮಾಡಕಿಂಡು ಉಳಿ. ನನನು ಸಂಗಡ ಬರಬೆರೀಡ.” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ತ.

ಆದೋ್ ಅವನು ಕೆರೀಳೂದೆರೀ ಇಲಾಲಿ. “ತಾನೋ ಬತೆ್ಷ” ಹೆರೀಳಕಿಂಡಿ ಕುದೆ್ ಮೆರೀನೆರೀಯ 
ಕುಂತಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ.

ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಣ್ಣ, ಗುಡಗಾರ್ ಹೆೋರೀವಣ್ಣ, ಆಚಾರ್ ಮಳಳುಣ್ಣ ಎಲಾಲಿರೋ ಹೆೋರಟ್ಲಲಿ. 
ಅವರು ಹೆೋರೀಗ್, ಹೆೋರೀಗ್, ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಊರಿಗ್ ಹೆೋರೀಗು ಹಾದಿ ತಪು್ತ. ಅಡವಿಗ್ 
ಹೆೋರೀಗು ಹಾದಿರೀ ಹಡು್ದರು. ರಾಶ ರಾತಾ್್ಯಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಯಲೆಲಿಲ್ ಹೆೋರೀದೋ್ ವಂದ್ ಮನಿಲಲಿ. 
ಮತ್ ಅಡವಿ ಘೋರೀರ್ ಕಪುಪಾ. ರಾಶ ರಾತಾ್್ಯಗ್ ಹೆೋರೀಯ್್ತ ಹೆರೀಳಕಿಂಡಿ, “ಇನ್ನು ಇಲೆಲಿರೀ ಇವತೆ್ತ 
ಉಳು್ದ ಪಯಣ ಮಾಡುದು” ಹೆರೀಳಕಿಂಡಿ, ಅಲ್ ಯಲಾಲಿ ಇಳು್ದರು.

ಬೆಂಕ್ ಹಡಿಸಕಿಂಡಿ ದೆೋಡ್ ಹೆೋಡಚಲ ಹಾಯಕಿಂಡ, ಬೆಂಕ್ ಪೆಟೆಗೆ ನೆೋರೀಡುತ್. ಯಾರ್ 
ಕೆೈಲೋ ಇಲಲಿ. ಆಗೆ ಆಚಾರಿ ಕೆೈಲ್ ವಂದ್ ಉಳಿ ಇದಿ್ದತಲಲಿ... ಮತೆ್ತ ಹುಡಿಕಿ ವಂದ್ ಬೆಳಕಿಲ್ 
ತಯಾರ್ ಮಾಡಾ್ದ. ಬೆಳಕಿಲನುಲ್ ಕುಟಿ್ಟ ಸಲಪಾ ಬೆಂಕ್ ಮಾಡ್, ಲಡುಡು ಕಟೆಗೆಯಲಾಲಿ ವಟ್ 
ಮಾಡಿ, ವಂದ್ ಬೆಂಕ್ ಮಾಡು್ದರು ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಆಗೆರೀ ಸಾದಾ್ಣ ಕುಳುಳುಕೆ ಕಾಣ್ತದ್ಯಲಾಲಿ ಬೆಂಕ್ 
ಬೆಳಕ್ಗೆ ಕುಂಟೆಯಲಾಲಿ ತಂದ್ ರಾಸಿ ಹಾಕ್, ದೆೋಡ್ ಬೆಂಕ್ ಮಾಡು್ದರು ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಇನ್ 
ಅವರವರೆೋಳಗೆ ಮಾತಾಡಕಿಂಡು್, ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಿ? ಮೋರ್ ಜನ ಮಲಗೋದು, ವಬ್್ 
ಯಚ್ ಇರೋದು .
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ಮೊದಲ್ ಕುಂಬಾರವ ವಳಾ್ದ. ಅವ್ನು ಪಾಳಿಯಾಯು್ತ. ಮೋರ್ ಜನ ಮಲುಗೆದು್. ಕಡೆಗ್ 
ಕುಂಬಾರವ ಗುಡಗಾರವನ ಯರೀಳ್ಸ್ ಹಾಕ್ದ. ತಾನ್ ಮಲ್ಗೆ ದ. ಅದು ಗಂಧದ ವನಾಗಿತು್ತ. 
ಆಗೆ, ಗುಡಗಾರವನ ಬಾರಿ ಮುಗಿತು; ಆಚಾರಿ ಯರೀಳ್ಸ್ ಹಾಕ್ದ ಬೆಳುಗೆ ಸಾಲ್ಗೆ. ಅದು, 
ಆ ಗಂದದ ವನ-- ರಾಕೆಸಿ್ತ ಗಂದದ ವನ ಆಗಿತು್ತ. ಆಗೆ ಅದೆಕಿ ಪರಮಾಳ ಹೆೋರೀಯು್ತ 
ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಗಂದದ ವನ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ದು್ದ.

ಆಗ ರಾಕೆಸಿ್ತಗೆ ವಂದ್ ಮಗಳಿದಿ್ದತೋ್ತ. ಆಗೆ ಮಗಳ ಹತೆ್ ಹೆರೀಳು್ತ ರಾಕೆಸಿ್ತ. 
“ಮತೆ್ತ  ನಮ್ ಗಂದದ ವನಕೆ ಯಾರೆೋ ನಮ್ಷನಸ್ರು ಬೆಂಕ್ ಹಾಕಾರೆ. ಯಾರು ಹೆರೀಳಿ  
ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಬತೆ್ಷ” ಹೆರೀಳಿ ಮಗಳ ಹತೆ್ ಹೆರೀಳು್ತ, ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಆಗ ಮಗಳು ತಾಯಿ 
ಹತ್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ತ? “ತನಗೆ ಚಲೆೋರೀ ಗಂಡಿದೆ್ ತಕಂಡ್ ಬಾ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳು್ತ, ಯಾರು? 
- ಮಗಳು. “ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಹೆೋರಡು್ತ ರಾಕೆಸಿ್ತ. ಆಗೆ ಭಯಂಕರ  
ವಂದ್ ಆವಾಜಾ ಮಾಡೆ್ತ ಬತಾ್ತರೆ, ಬರಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಆ ಆವಾಜ್ ಮಾಡಿ್ತರೀ ಬಂದದು್ದ ರಾಜನಿಗೆ 
ಕೆರೀಳು್ತ.

ಇಕ್ಮತಿರಾಜ, “ಹರೀಗೆ ಕೋತೆ್ ಸಾದಿ್ದಲಲಿ” ಹೆರೀಳಿ, ಬಿಲುಲಿ ಮತೆ ಬಾಣ ತಕಂಡ್ ನಿತ್ತ 
ಹೆರೀಳಾಯು್ತ.  ಆಗ ರಾಕೆಸಿ್ತ ಬಂತು, ಇಕ್ಮತಿರಾಜನ ಹಡಿತದೆ ಹೆರೀಳವಾಗ ರಾಕೆಸಿ್ತಗೆ ಬಾಣ 
ಹೆೋಡ್ದ. ಹೆೋಡ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಅದು ತಾಟ್ ಬಿತು್ತ ಹೆರೀಳಾಯು್ತ , ಆದ್್ ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜನು ಮನಸಿಸ್ಗೆ 
ಸಯಾ್ಷಗಲ್ಲಲಿ. ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಬಾಣ ಹೆೋಡ್ದ. ಆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಯರೀಳಸ್ಲ್ಲಲಿ - ಅವ 
ಬಾಕ್ ಇದ್ದರಿಗೆ.

ಅವ ಹೆೋರೀದ. ರಾಕೆಸಿ್ತ ಬಿದ್ದಲ್ ಹೆೋರೀದ ರಾಜ, ಅದ್್ ಕೆೋಳಳುಲ್ಲಿ ವಂದ್ ಕರಿಮಣಿ ಲೆಕ್ದಲ್ 
ಯರೀನೆೋ ಇದಿ್ದತಂತೆ. ಅದು ಹೆೋರೀಗಿ ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜ ಹದ್ಷ ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಹದಿ್ಷ ಅದ್ 
ಸೆೋಂಟಿಗೆ ಶಕಸ್ದ. ಆ ಕರಿಮಣಿ ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜನು ಹಾಸಕಿ್ಷಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ, ಆ ರಾಕೆಸಿ್ತ 
ಮನಿಗ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಇಳಿಸು್ತ ಹೆರೀಳಾಯು್ತ.

ಆಗ ಬೆಳಗಾಯು್ತ. ಅಲ್ ಹೆೋರೀದ ಕೋಡೆಲಿಯ ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜ ಆ ರಾಕೆಸಿ್ತ ಮಗಳ 
ಹತೆ್ ಹೆರೀಳಾ್ತ ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಇಳ್ದ ತಾಸಿಗೆ, “ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋಡಚಲ ಹಾಕಂಡ್ ಮಲ್ಗೆದು್ವ, ರಾಕೆಸಿ್ತ 
ಬಂದಿತು. ತಾನು ಅದೆಕಿ ವಂದ್ ಬಾಣ ಹೆೋಡೆ್ದ. ರಾಕೆಸಿ್ತ ಸತ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ತಾನು ಅದ್ 
ಕೆೋಳಳುಲ್ಲಿ ಕರಿಮಣಿ ಹದು್ಷ ತಾನೆ ಸೆೋಂಟಿರೀಗ್ ಸೆಕೆ್ದ, ಅದು ತನನು ಇಲ್ ತಂದ್ ಇಳಿಸು್ತ” 
ಹೆರೀಳಾ್ದ.

ಆ ರಾಕೆಸಿ್ತ ಮಗಳು ಹೆರೀಳು್ತ, “ನನ್ ತಾಯಿ ಆಗಿತು್ತ. ತಾಯ್ ಸತೋ್ ಅಡಿಡುಲಲಿ. ನಿರೀನೆರೀ 
ಗಂಡ, ತಾನೆರೀ ಹಂಡಿ್ತಯಾಗಕಿಂಡ್ ಉಳಿವೆ” ಹೆರೀಳಿ ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆರೀಳು್ತ. ಅದಲ್ಲಿರೀಗೆ 
ಉಳಿರೀಲ್. ಆಗ ಬೆಳಗಾಯ್ತಲ? ಇವರು ಆಚಾರಿ, ಕುಂಬಾರ, ಗುಡಗಾರ ಯಲಾಲಿ ಯದು್ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ. ಯದಕಿಂಡಿ ಇಕ್ಮತಿ ರಾಜನನು ಹುಡುಕುತ್. ರಾಜ ಯಲೋಲಿ ಇಲಲಿ. ಆಗೆ ಸುಮಾರ 
ವಂದು ನಾಲ್ಕಿ ಮಾರ್ ದೋರೆ ರಾಕೆಸಿ್ತ ವಂದ್ ದೆೋಡ್ ಗುಡಾ್ದಂಗ್ ಬಿದಕಿಂಡದೆ ನೆೋರೀಡು್ದರು.



ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   64  

ಆಗ ಅವರು-- ಕುಂಬಾರಾ, ಗುಡಗಾರ, ಆಚಾರಿ ಇಷೋ್ಟ ಜನ ರಾಕೆಸಿ್ತ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ, 
“ನಮ್ಮ ಇಕ್ಮತಿ ರಾಜನ ತಿಂದಕಿಂಡಿ ಅದ್ ಅಲ್ ಮನಿಕಂಡದೆ. ಇದ್ ನಮಗೋ 
ತಿನೋನುದೆರೀ” ಹೆರೀಳಿ ಅತ್ ಮಾತಾಡು್ದರು. ಆಗ ಇಕ್ಮತಿ ರಾಜನ ಕುದೆ್ ಇದಿ್ದತಲಲಿ? ಆ 
ಕುದೆ್ ತಕಂಡಿ ಹತಕಿಂಡ್ ಮೋರು ಜನ ಅಡಿ್ವವಳಗೆ ದೆೋಡಡು ಮೆೈದಾನಕ್ ಹೆೋರೀದು್. ಆ 
ಮೆೈದಾನಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಅಲ್ ವಂದು ಕೆೋಟೆಗೆ ಕಟು್ದರು. ಆ ಕೆೋಟೆಗೆವಳ್ಗೆ ಆ ಕುದೆ್ ಇಟು್. ಅದ್ಕಿ 
ವಂದ್ ನಾಲ್ಕಿ ವಸ್ಷ ತಿಂಬವಷು್ಟ ಕರಡ ಕೆೋಯಿ್ದ ಕೆೋಟೆಗೆವಳ ಗೆೆ ಸರದು್, ಕದಗಿದಯಲಾಲಿ 
ಮಾಡ್ ಬಂದಾಬಸ್ತ ಮಾಡ್ದರುಲ?

ಇನ್ ಅವರು ಮೋರು ಜನನೋ ಹೆೋರೀಗುತ್. ಅಡ್ ಹೆೋದೋಕೆ ವಂದ್ ವಸತ್, ಮತ್ 
ಸಪೂರೆ ಪಂಚಿ ಉಡೋಕೆ ಇಟಕಿಂಡು್. ಬಾಕ್ ವಸತ್ ಪೂರಾ ಸುಟು್. ವಸತ್ ಸುಟಿ್ಟ ಆ ಬೋದಿ 
ಸಲಪಾ ನಣೋಪಾಯ್ತಲ? ಯಲಾಲಿ ಸುಟಿ್ಟಹೆೋರೀಗ್ ಕೆೈಲ್ ಬಸ್ಮ ತಕಂಡ್ ಪಟೆ್ಟ ಯಳಕಿಂಡು್. 
ಮತೆ್ತ ಯರಡೆರಡ ವಸತ್ ಇಟಕಿಂಡಿದ್ಲ? ಮತೆ್ತ ಯಾವ ಬದಿಗ್ ಊರ್ ಸಿಕ್ತದೆ ಅಂದಕಿಂಡಿ 
ನೆಡು್ದರು. “ಜೆೈ ಸಿರೀತಾರಾಮ...” ಹೆರೀಳ್ತ. “ಜೆೈ ಸಿರೀತಾರಾಮ, ಜೆೈ ಸಿರೀತಾರಾಮ...” ಹೆರೀಳಾ್ತ 
ನೆಡ್ ದಿಬಿಟು್. ಅವರ್ ಹೆೋರೀಗ್ತನೆರೀ ಉಳಿಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ್್ದ ತಕಳಬೆರೀಕಾಯ್ತಲಲಿ?

ರಾಕೆಸಿ್ತ ಮಗಳು ಚಿನನುದ ಕುದಲಿ್ನದಾಗಿತು್ತ. ಅದ್ ವಾರಕ್ ವಂದ್ ಸಲ ಸಮುದ್ಕ್ 
ಮಿರೀವಲ್ಕಿ ಹೆೋರೀಗತಿತು್ತ. ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜನಿಗೆ ಒಳಗಿಟು್ಟ ಸುತು್ತ ಬಿರೀಗ ಹಾಕೆರೀ ಹೆೋರೀಗತಿತು್ತ. 
‘ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜ ಇವ ವರೀಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ವ’ ಹೆರೀಳಿ.

ವಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಕ್ ಮಿರೀವ್ಕಿ ಹೆೋರೀದಾಗ ವಂದ್ ಕೋದ್ಲಿ ಹದ್್ಷ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ಆವಾಗವುಳು, “ಸಮುದ್ಕ್ ಮಿರೀವ್ಕಿ ಬಂದಾಗ ಕೋದುಲಿ ಹರೋದಿಲಾಲಿಗಿತು್ತ. ‘‘ಇವತ್ ಕೋದುಲಿ 
ಹದ್್ಷ ಹೆೋರೀಯ್ತಲಾಲಿ” ಹೆರೀಳಿ, ಅದೆೋಂದು ಯಲೆ ಕೆೋಟೆ್ಟ ಮಾಡು್ತ. ಆ ಕೋದಾಲಿ ಕೆೋಟೆ್ಟಲ್ 
ಹಾಕ್, “ನಿರೀ ಯಲ್ ಬೆರೀಕ್ ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗು” ಹೆರೀಳು್ತ. ಸಮುದ್ದಲ್ ತೆರೀಲ್ ಬಿಟ್ ಬಿಟು್ತ. 
ಆಗದು ಮಿಂದಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಯ್ತಲ ಮನೆಗೆ. ಆ ಕೆೋಟೆ್ಟ ತೆರೀಲೆೋಕಿರೀತ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ ಅದೆ. 

ವಂದರಸೋ ಹುಡಗೆ, ವಂದ್ ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡಾಗೆ ಸಮುದ್ ಬಾಜೋನಲ್ ಹವಾ ತಿಂಬೋಕೆ 
ಬಂದಿದು್. ಆಗವರು ಮಾತಾಡಕಿಂಡು್. ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡಗೆ, ಅರಸು ಹುಡಗೆನ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ದ- 
“ವರೀ... ಅಲ್ ತೆರೀಲ್ ಬತ್ತದ್ಯಲಾಲಿ? ಅದ್ಲ್ ಆ ಕೆೋಟೆ್ಟ ನನಗೆ; ಅದರ ವಳಗಿದ್ಯದು್ದ 
ನಿನಗೆ” ಹೆರೀಳಾ್ದ. ಆಗೆ ಬಾಜೋನಲ್ ತೆರೀಲ್ ಬಂದ್ ತಾಡ್ತಲಾ ಕೆೋಟೆ್ಟ, ಅರಸು ಹುಡಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಆ ಕೆೋಟೆ್ಟಯಲ್ದ್ದದು್ದ ಕೋದಲು ತಕಂಡ್ ಬಿಟ್ಟ. ಪ್ಧಾನಿ ಹುಡಗೆ ಆಗ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ, “ಅರೆರೀ! 
ನಿಂಗೆ ಬಂಗಾರ್ ಕೋದುಲಿ, ನನೆಗೆ ಕೆೋಟೆ್ಟ?” ಹೆರೀಳಿ ಅವರವರೆೋಳಗೆರೀ ಬೆರೀಜಾರ್ ಮಾಡಕಿಂಡಿ 
ವಬ್ಬವ ಅತಾಲಿಗೆ, ವಬ್ಬವ ಇತಾಲಿಗೆ ಆದು್.

ಆಗ ಅರಸೋ ಹುಡಗೆ ಮನೆಗೆೋಹರೀದ, ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಚ್ ಹಾಕಕಿಂಡ್ ಮನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ತಂದೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಊಟಕಿ ಯರೀಳಸ್ದ. ಆಗ್ ಯರೀನೆರೀನ್ ಮಾಡೋ್ದರು ಯರೀಳೂದಿಲಲಿ. ಯಾರು? - ಅರಸು 
ಹುಡಾಗೆ. ಆಗವ ಹೆರೀಳ್ತ, “ನಿನ್ಗೆ ಯರೀನ್ ಬೆರೀಕ ಅಂತ ಹೆರೀಳು ತಾನು ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ಸ್ ಕೆೋಟೆ್ತ, 
ತಸೋ್ಷದಿದೆ್ ತಸ್್ಷ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಹೆರೀಳ್ತ. ಆಗ ಮಗ ಅರಸು ಹತ್, “ಚಿನ್ದ ಕೋದಲಿ ಹುಡಿಗೆ ತಂದ್ 
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ಲಗನು ಮಾಡಬೆರೀಕು. ಹಾಗಾದೆ್, ತಾನ್ ಜರೀವ ಇಟಕಿಳ ್ೆತ. ಇಲಾಲಿದೆ್ ಜರೀವವೆರೀ ತೆಕಕಿಂಡ್ ಬಿಡೆ್ತ” 
ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ದ.

“ಅಡಿಡುಲಲಿ, ಯರೀಳು... ನಿರೀನು ಊಟ ಮಾಡು, ತಾನು ತಸ್್ಷ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಹೆರೀಳ್ದ ಅಪಪಾ. ಆಗ 
ಮಗ ಯದಿ್ದ ಊಟ ಮಾಡ್ದ. ಮಗನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ ಯತೆ ಅವನಿಗೆ ಹತ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅವ 
ಮುಚ್ ಹಾಕಂಡ್ ಮನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ಯಾರು? - ಅರಸು.

ಅವರ ಮಲ್ ವಾರ್ ವಾರಕ್ ವಂದ್ ಸಲ ವಂದ್ ಅಜಜಿ ಬತಿ್ಷತು್ತ-- ಬೆರೀಡೋಕೆ. ಆ 
ಅಜಜಿಗೆ ಮೋರ್ ಶದ್ ಅಕ್ಕಿ, ವಂದ್ ತೆಂಗ್ನು ಕಾಯಿ, ವಂದ್ ರೋಪಾಯಿ ಕೆೋಡತಿದಾ್ದ. 
ಆ ದಿವ್ಸ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅದ್ ವಾರ ಬಂತು ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಆ ದಿವಸ ಹೆೋರೀಗ್ ಕುಂತು್ತ. ಆ 
ದಿನ ಅರಸು ಮಾತಾಡೋಸ್ದೆರೀ ಇಲಲಿ. ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿಗೆ ಆಗೆ ಕೆರೀಳು್ತ ರಾಜನು ಹತ್, “ಯರೀನು 
ಮಾರಾಯ? ಇವತು್ತ ನಿರೀನು ನನಗೆ ಯರೀನೋ ಕೆೋಡುದಿಲಲಿ. ಯಾಕೆ?” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳ್ತದೆ ಅರಸೋ 
ಹತೆ್.

ಆಗ ಅರಸೋ ಹೆರೀಳ್ತ ಅಜ್ ಮುದಿಕಿ ಹತೆ್, “ನಿನ್್ದ ನಿನಗೆರೀಯ. ನನ್ಗೆ ಬಂದ್ ಕಷ್ಟ 
ನೆೋರೀಡೆ್ದರು ದೆ್ಯರೀವರಿಗ್ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ್ತ ಅರಸು. “ಹಾಂಗಾರೆ... ನಿನ್ಗೆ ಯಂತ ಕಷ್ಟ ಬಂತು 
ಹೆರೀಳು” ಹೆರೀಳಿ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಅರಸೋ ಹತ್ ಕೆರೀಳತದೆ. “ನನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಮತೆ್ಯರೀನಿಲಲಿ. ಮತ್ 
ನನನು ಮಗನಿಗೆ ಚಿನನುದ ಕೋದಲಿ ಹೆಣ್ ತಂದ್ ಲಗನು ಮಾಡಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳಾ್ತ. ಇಲಾಲಿದೆ್ 
ಜರೀವಾನೆ ತೆಕಕಿಂಡ್ ಬಿಡೆ್ತ ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳಾ್ತ.” 

“ಓ! ಅಷೆ್ಟರೀ ಹೌದೆೋ ಅಲೆೋಲಿ? ತಾ ತಸ್್ಷ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ತದೆ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ. ಆಗೆ 
ಅರಸೋ ಯದಿ್ದ-- ಆ ಅಜಜಿಮುದಿಕಿಗೆ ವಂದ್ ಕೆೋಳಗಕ್ಕಿ, ಐದ್ ರೋಪಾಯಿ, ಯರಡ್ ತೆಂಗಿನ 
ಕಾಯಿ ಯಲಲಿ ಕೆೋಡ್ತ.

ಆಗೆ ಅರಸೋ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ತದೆ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ, “ವಂದ್ ಮಚೆ್ವಯಾಗಬೆರೀಕು. ಸಾಮಾನು, 
ಜವಳಿ, ಮಣು್ಣ-ಮಶ... ಹೆರೀಳಿ ಎಲಾಲಿ ತುಂಬಕಂಡಿ ತಾನು ಹೆರೀಳಾ್ದಗೆ ತೆಗಿರೀಬೆರೀಕು-- ಅವು್ 
ಮಚೆ್ವ. ತಾ ಹೆರೀಳುಹಾಗ್ ತೆಗಿದಿದೆ್ ತಾನು ಸಮುದ್ದಲ್ ಬಿದ್್ದ ಜರೀವಾ ತಕಕಿಂಡ್ ಬಿಡೆ್ತ” 
ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳು್ತ. ಆಗೆ ಅರಸು ಮಚೆ್ವ ತೆಗುಕ್ ನಾಲ್ಕಿ ಜನ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ದ. ಅವರಿಗೆ 
ಹೆರೀಳಾ್ದ, “ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗ್ ಹೆರೀಳೂೆ ್ತ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗ್ ಮಚೆ್ವ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. 
ಅಲದಿದೆ್, ನಾಲೋಕಿ ಜನಿ್ಗೋ ಪಾಸಿ ಸಿಕೆಸ್ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂದ. ಆ ಮಚೆ್ವ ಮೆರೀನಿಟ್ ತಿಂಡಿ 
ಸಾಮಾನು, ವಂದಿಷ್ಟ ವಸತ್, ವಂದಿಷ್ಟ ತಿಂಬೋಕೆ ತಿಂಡಿ ಸಾಮಾನು ತಕಂಡಿ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ 
ಕುಳಸ್ಕ್ಂಡಿ, ಮಚೆ್ವ ತೆಗ್ವರ್ ನಾಲೋಕಿ ಜನ ಮಚೆ್ವ ಬಿಟು್.

ಅದೆರೀ ವಾರದಲ್ ಆ ರಾಕೆಸಿ್ತ ಮಗು ಅಲ್ ಮಿರೀವಕಿ ಬಂದಿತೋ್ತ. ಆಗ ಈ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ 
ದೃಷಿ್ಟಗ್ ಬಿತು್ತ. ಆಗ ಮಚೆ್ವ ತೆಗ್ವರ್ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳು್ತ. “ಅದೆರೀದೆ! ಅಲ್ ವಂದ್ ಹುಡಿಗೆ 
ಮಿರೀಯ್ತದೆ, ಅಲೆಲಿ ಮಚೆ್ವ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು.” ಸಾದಾ್ಣ ಸಮಿರೀಪ ಬತೆ್ತಯ ರಾಕೆಸಿ್ತ 
ಮಗಳು ಮಿರೀವದ್ ಬಿಟಕಿಂಡಿ ನಿತಕಿಂಡ್ ಬಿಟೋ್ತ.
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ಮಚೆ್ವ ಹೆೋರೀಗ್ ತಾಡು್ತ ದಿಡಕೆಕಿ . ಆಗಜಜಿಮುದಿಕಿ ಕೆಳಗಿಳು್ದ ಬಂತು. ಆಗೆ ಆ ಹುಡಿಗೆ 
ಹತೆ್ ಮಾತಾಡೋ್ತ, “ನಿರೀನು ತನ್ ಅಕನು ಹುಡಿಗೆಯಾಗಿತು್ತ. ನನನುಕಕಿ ಇದಾ್ದಗ ತಾ ಬಂದಿದೆ್ದ 
ನಿಮ್ಮನಿಗೆ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಮತೆ್ತ ನನನುಕ್ ಅದೆೋ್ಯ? ತಿರೀರಕಂಡೆೋ್ತ?” ಹೆರೀಳಿ ಆ ಹುಡಿಗೆ ಹತ್ 
ಕೆರೀಳ್ತದೆ. ಆಗೆ ಅದು, “ಹಗರೆ ತಾಯಿ ಇಲಲಿ. ತಿರೀಕ್ಷಂಡು್ತ” ಹೆರೀಳಿ ಅಜಜಿಮುದಿಕಿ ಹತ್ ಹೆರೀಳು್ತ. 
ಆಗ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಬಾಳ ದುಕಾಕಿ ಮಾಡಿ, ಹೆೋರೀಯಿಗೆ ಬೆರೀಲ್ ಮೆರೀಲ್ ಬಾಳ್ ಹೆೋಳಾಳುಡ್ ಬಿಟು್ತ. 
‘ಅಕ್ ಸತ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ’ ಹೆರೀಳಿ.

ಈ ಹುಡಿಗೆಗೋ, “ಹೌದು” ಹೆರೀಳಕಿಂಡ್ ಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಇದ್ ತನ್ ಚಿಕ್ಕಿ ಹೆರೀಳ್ ತೆಳಕಿಂಡು್ತ . 
ಆಗಾ ಹುಡಿಗೆ ಹತೆ್ ಹೆರೀಳ್ತದೆ ಆ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ, “ನೆೋರೀಡು... ನಿನನು ಅಣ್ಣಂದಿಕುಳು ಬೆರೀಕಾದ್ ವಸಾತ್ 
ನಿನೆಗೆ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟಾ್ಟರೆರೀ. ಹಡ್ಗೆ ವಂದ್ ಸಲ ಹತ್ ನೆೋರೀಡು...” ಹೆರೀಳಿ ಹುಡಿಗೆ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ತದೆ. 
ಆಗ ಹತು್ತದಿಲಲಿ ಅದು. ಯರೀನ್ ಮಾಡೋ್ದರು ಹಡ್ಗೆ ಹತ್ ನೆೋರೀಡುದಿಲಲಿ. ಈ ಅಜಜಿಮುದಿಕಿ ಕಾಟ 
ತಡೋಕಾಗದಿದೆ್ದರೀಯ ವಂದ್ ಕಾಲ ಆ ಮಚೆ್ವ ಮೆರೀಲ್ಟಕಿಂಡಿ, ಹರೀಗೆ ಮಚೆ್ವ ಹಡಕಕಿಂಡಿ, ಆ 
ಮಚೆ್ವ ಯಗ್್ಷ ನೆೋರೀಡು್ತ.

ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಕಣ್ ಚೆಡ್ದ ಬಿಟೋ್ತ, “ಮಚೆ್ವ ಬಿಟ್ ಬಿಡಿ” ಹೆರೀಳಿ. ಆಗೆ ಅದ್ ಮನ್ದನಲ್ 
ಮಾಡಕಿಂಡೋ್ತ, ‘ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ನನೆಗೆ ಕೆೋಟು್ತ ಕಲುಲಿ’ ಹೆರೀಳಿ ಮೆರೀನ್ ಹತೆ್ಬರೀಕಾಯು್ತ. ಮೆರೀನ್ 
ಹತ್ ಕುಂತಕಿಂಡು್ತ. ಮಚೆ್ವ ಬಿಟೆ್ಟ ಬಿಟು್ ಅವರು. ಮಚೆ್ವ ಹೆೋರೀಗ್ ಆಚೆ ದಿಂಬಕೆ ತಾಡೋ್ತ 
ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಆಗಾ ಮಗು ಕರಕಂಡಿ ರಾಜನು ಮನಿಗೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ರಾಜನು ಹತ್ 
ಹೆರೀಳು್ತ, “ನೆೋರೀಡು ಮಾರಾಯ... ‘ನಾ ತಂದ್ ಕೆೋಡೆ್ತ’ ಹೆರೀಳ್್ದ ಮಾತಿಗೆ ತಂದ್ ಕೆೋಟೆ್ಟ... 
ಇನ್ ಬೆರೀಕಾದೆ್ ನಿನ್ ಮಗನ ಮದಿ ಮಾಡಕಿ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು್ತ .

ಆಗ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಆ ರಾಜನು ಮಗನಿಗೆ ತೆೋರೀಸ್ಷತು, “ಮಗಳ .ೆ.. ಇದೆ, ಇವನೆರೀ ಹೌದು 
ನಿನ ಗಂಡ” ಹೆರೀಳು್ತ . ಆಗಾ ಹುಡಿಗೆ ಹೆರೀಳು್ತ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಹತ್, “ಮತ್ ಅವನ ಲಗಾನುಗುದಿದೆ್ 
ಲಗಾನುಗುಕಡಿಡುಲಲಿ. ಮೋರ್ ವಸ್ಷನವರಿಗೆ ವಂದ್ ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀಲ್ಪಪಾ... ಅನನು ಬೆರೀಡ್ದವಿ್ಗೆ ಅನನು 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕು, ವಸತ್ ಬೆರೀಡ್ದವಿ್ಗ್ ವಸತ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು.” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ತಲಲಿ, ಅದು ರಾಜನು ಹತ್ 
ಹೆರೀಳು್ತ ಅಜು್ಮದಿಕಿ ಅವಳು ಹರೀಗ್ ಹೆರೀಳು್ತ ಹೆರೀಳಿ. ಆಗ “ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಹೆರೀಳಿ ಸಮಿರೀಪ್ದಲ್ ವಂದ್ 
ಕಟೆ್ಟದಿ್ದತು್ತ. ಅದಕೆಕಿ ವಂದ್ ಚಪಪಾರ ಹಾಕ್ ವಸತ್ದಾನ, ಅನನುದಾನ ಯಲಾಲಿ ಇಟು್. ಹುಡಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಅಲೆಲಿ ಉಳೂೆಕಿಳ್ತದೆ.

ಯಾರ್ ಅನನು ಬೆರೀಡು್ದರು ಅನನು ಕೆೋಡುದು; ವಸತ್ ಬೆರೀಡೋ್ದರು ವಸತ್ ಕೆೋಡುದು ಶುರುವಾಗ್ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ ಅದ್ದು್ದ. 

ಇವರು ಕುಂಬಾರ, ಗುಡಗಾರ, ಆಚಾರಿ ಮೋರ್ ಜನ ಇದಿ್ದದ್ಲ? ಇವರಿಗ್ ಆ ದಿನ 
ಊರ್ ಸಿಕು್ತ. ವಂದ್ ಮನೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಕಂಡಿ, “ನಮೆಗೆ ಮೋರ್ ಜನಿನುಗೆ ಯರೀನಾದೋ್ ಸಲಪಾ 
ಅನನು ಹಾಕ್, ಆರ್ ತಿಂಗಳಾಯು್ತ. ನಮೆಗೆ ಹೆೋಟೆ್ಟಗ್ ಯರೀನೋ ಇಲಲಿ. ಯರೀನಾದೋ್ ಹೆೋಟೆ್ಟಗ್ 
ಕೆೋಡ್ಪಾ” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳು್ದರು. “ಹಾಂಗಾದ್್ ಇಲೆಲಿರೀ ಸಮಿರೀಪದಲ್ ವಂದ್ ಕಟೆ್ಟ ಅದೆ. 
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ಆ ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀಲೆ ವಂದ್ ಹುಡಿಗೆ ದಾನ-ಧಮ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲೆಲಿರೀ ಹೆೋರೀಗಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ದಾರಿ 
ತೆೋರೀಸಿ್ಷಕೆೋಟು್, ಆ ಮನೆಯವರು. ಆಗವ್ಲೆಲಿರೀ ಬಂದು್. ಅವ್್  ಬಂದ್ ಕೋಡಲೆರೀ ಅವರಿಗ್ 
ಮಿರೀವುಕೆ, ಉಡುಕೆ ವಸತ್ ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಟು್. ಆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೋರೋ ಜನಿ್ಗೋ ಆ ಹುಡಿಗೆ 
ಬಡುಸ್ತು.

ಅವ್್ ಬೆರೀಕಟ್ ಊಟ ಮಾಡು್ದರು. ಮೋರು ಜನನೋವ ಆಗ್ ಬಾಳ  ೆತೆಕಕಿಂಡಿ ಹೆೋತಾಕುಕ್ 
ಹೆೋರೀದಾಗೆ ಆಚಾರಿ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಾ್ದ-- ಕುಂಬಾನ್ಷ ಹತೆ್, ಗುಡಗಾನ್್ಷ ಹತೆ್, “ನಮ್ಮ 
ಇಕ್ಮತಿ ರಾಜನ ಉಗರು ಈ ಹುಡಿಗೆ ಮೊಲೆ ಮೆರೀನ್ ಕಪಪಾದೆ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಆ ಹುಡಿಗೆಗ್ 
ಕೆರೀಳ್ ಬಿಡು್ತ. ಆಗೆ ಅವ್್ ಊಟ ಮಾಡ್ ಬಾಳೆಗಿರೀಳ  ೆ ತೆಗದಿ ಕೆೈತೆೋಳೂಕ್  ಬಂದ್ 
ಕೋಡೆಲಿಯಾ, ಆ ಹುಡಿಗೆ ಕೆರೀಳ್ತದೆ ಅವ್್ ಹತ್, “ನಿರೀವ್ ಯರೀನ್ ಮಾತಾಡಿ್ದರುರೀ?” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ 
ಕೆರೀಳ್ತದೆ. ಆಗವ್್ ಮನಿಸ್ಗ್ ಹೆದಿ್ಕ್ ಹುಟಿ್ಟ, “ತಾವ್ ಯರೀನೋ ಹೆರೀಳಲ್ಲಲಿ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳುತ್ 
ಅವರು.

ಆಗದ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ನಿರೀವ್ ಯರೀನೋ ಹೆದೋ್ದ್ ಬೆರೀಡಾ. ಇದ್ ಸಂಗಿ್ತ ಇದ್ ಹಾಂಗ್ 
ಹೆರೀಳೂಕಡಿಡುಲಲಿ” ಹೆರೀಳಿ. ಆಗೆ ಆಚಾರಿ ಹೆರೀಳ್ತ, “ಮತ್ ಹೆರೀಳ ್ೆದರು ಯರೀನೋ ಇಲಲಿ... ನಮ್ಮ 
ಇಕ್ಮತಿರಾಜನು ಉಗರು ನಿಮ್ಮ ಮೆೈಮೆರೀನ್ ಕಪಪಾದೆ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ತ.

ಆ ಹುಡಿಗೆ ತೆರೀಳಕಿಂಡ್ತಲಲಿ, “ಇಕ್ಮತಿ ರಾಜ ಹೆರೀಳನೆ, ಮೋರ್ ಜನ ನಮ್ ಸಂಗಡ್ 
ಬಂದವು್ ಅಲ್ ಅವೆ್ ಅಡವಿಲ್. ನಾ ಬಿಟ್ ಹಾಕ್ ಬಂದನೆರೀ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳಿದು್ದ. ಆಗ 
ಅವ್್ ಮೋರೋ ಜನ ಅದ್್ ಹತ್ ಕೆರೀಳುತ್. “ಯಲಾಲಿಯು್ದ ನಿನಗೆ? ನಿರೀ ಯಲ್ಲಿಂದ್ ಬಂದೆ?” 
ಹೆರೀಳ ್ೆಯಲಾಲಿ ಕೆರೀಳುತ್. 

ಆಗ ಹುಡಿಗೆ ಹೆರೀಳ್ತದೆ, “ನಾನು ವಾರಕ್ ವಂದ್ ಸಲ ಸಮುದ್ ಮಿರೀವಕ್ ಬತಿ್ಷದೆ. ವಂದ್ 
ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಯಾನಮನಿ ಯರೀಸ ಮಾಡಿ, ನನೆಗೆ ಇಲ್ ಕಕ್ಷಂಬಂತು. ನಿಮ್ ಇಕ್ಮತಿ 
ರಾಜ ಯಲೋಲಿ ಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಲೆರೀ ಅವನೆ...” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ತದೆ. ಆಗ್ 
ಅವ್್ ಮೋರೋ ಜನ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳುತ್? “ನಮ್ಮ ಇಕ್ಮತಿ ರಾಜನಿಗೆ ನಿರೀವು ತೆೋರೀಸೆೋಕಿ್ಷಟೆ್ 
ವಳ ಳೆುದಾಯು್ತ. ಇಲಲಿದಿದೆ್ ತಾವ್ ಮೋರು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜರೀವಾ ತೆಕಕಿಳ್ ತಿರೀರು” 
ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳು್ದರು.

ಕಡಿಗೆ, “ಹಾಂಗಾದೆ್, ಇವನು ಯರೀನ್ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಯು್ತ ರಾಜನು ಮಗನಿಗೆ ಮದಿ 
ಮಾಡುಕೆ?” ಹೆರೀಳಿ ಮೋರು ಜನು್ ಇವರಿವರೆೋಳಗೆ ಮಾತಾಡಕಿಂಡು್. ಆಗಾ ಹುಡಿಗೆರೀ ಹತಾ್ 
ಹೆರೀಳದು್, “ರಾಜನ ಮಗನಿಗೆ ಮದಿಯಾಗೋಕಡಿಡುಲಲಿ ಅಂತರಾಟಕ್ ಮಂಟಪವಾಗಬೆರೀಕು 
ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳಕಿಳುಸ್’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ದರು.

ಆಗ ರಾಜ ಅವರ ಅಂತರಾಟಕ್ ಮಂಟಪ ಯಾರ್ ಮಾಡತು್ ಹೆರೀಳಿ ಊರಲ್ಲಿದ್ 
ಆಚಾರಿಕೆೋಕಿರೀಳ್ ಅಟ್ ಜನ್ ಹತೋ್ ಕೆರೀಳ್ತ. ಆಗ ಅವರು, “ಯಾರಿಗೋ ತೆಳುದಿಲಲಿ” ಹೆರೀಳ್ 
ಹೆರೀಳಿ್ಬಟು್. ಆಗೆರೀ ಯಾರಿಗೋ ತಿಳಿದಿದೆ್ದ ಕುಂಬಾರ, ಗುಡಗಾರ, ಆಚಾರಿ ಮೋರ್ ಜನ 
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ಇದಿ್ದದ್ಲಲಿ? ಇವರ್, “ತಾವ್ ಬೆರೀಕಾದ್್ ಮಾಡ್ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳು್ದರು. ಆಗ, “ಅಡಿಡುಲಲಿ”, 
ಅವರು ಐದಾರ್ ಸಾವರಗುತಿಗೆ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಮೋರೋ ಜನ ಅಂತರಾಟಕ್ ಮಂಟಪ 
ಮಾಡದು್ ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಅಂತರಾಟಕ್ ಮಂಟಪ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಹುಡಿಗೆ ಕುಳಸ್ಕ್ಂಡಿ ಮೋರೋ 
ಜನ ಅರಸೋ ಮನಿಗ್ ಹಾಸಕಿ್ಷಂಡ್ ಬತು್್ಷ. 

ಮುಂದೆ ಆ ಹುಡಿಗೆ ಅಜಜಿಮುದಿಕಿ ಹತೆ್, “ಇನೆ್ಬರೀಕಾದೆ್ ನಿರೀವ್ ಮದಿ್ವ ತಯಾರಿ 
ಮಾಡೋಕಡಿಡುಲಲಿ” ಹೆರೀಳ್ತದೆ. ಆಗೆರೀ ರಾಜ ಚಪಪಾರ-ಗಿಪಪಾರ ಯಲಾಲಿ ಹಾಕ್ ಊರೋರ್ ಯಲಾಲಿ 
ಕರದಿ ಮದಿಗ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ದ ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಮದಿಗ್ ತಯಾರಾಗಿ, ಮದ್ಮಗನಿಗ್ 
ಬಾಸಿಂಗ್ ಕಟಕಿಂಡಿ ಆ ಮಂಟಪದಲ್ ತಂದ್ ಕುಳ್ ಸುದು್. ಹುಡುಗಿ ಯರಡೋ ಜನಾನೋ 
ಕುಂತು್ ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿನೋ ಕುಳಸ್ದು್. ಪುರೆೈತ ಬಟ್ನನು ಕುಳಸ್ದು್. ಕುಂಬಾರ, 
ಗುಡಗಾರ, ಆಚಾರಿ ಇವ್್ ಮೋರು ಜನನೋವ ಕುಂತಕಿಂಡು್. 

ಆಗೆ ವಂದ್ ಸಲ ಆಚಾರಿ ಮೊಳ  ೆತಿರ್ ಸ್ ಬಿಟ್ಟ. ಆ ಮಂಟಪ ಸಾದಾಣ್ಷ ಯರಡ್ ಆಳ 
ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಯಡ್್ಷ ಆಳ್ ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಮತ್ ಹಂದೆರೀ ಬಂದ್ ಕುಂತಿಶಿ ಅಲೆಲಿರೀಯ 
ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಸಲ ತಿರ್ ಗ್ ದಾಗೆಗೆ ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ನೆಡ್್ದ ಬಿಟು್ತ. ಕೆಳಗಿನವು್ ಇವ್್ ಮತ್ ಹಂದೆರೀ ಬಂದ್ ಅಲ್ ಕುಳ್ತರೆ 
ಹೆರೀಳ್ ತೆಳಕಿಂಡು್.  ಆವಾಗ್ ಈ ಆಚಾರಿ, ಕುಂಬಾರ, ಗುಡಿಗಾರ... ಮೋರ್ ಜನ 
ಕೋಡಕಿಂಡಿ ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಸಾವಕಾಸ ಕೆಳ್ಗೆ ಬಿಟು್. ಮದಿಯಾಗುವವನಿಗ್ ವಂದು ನೆಗ್್ದ 
ಹೆೋತಾಕತು್. ಹೆೋತಾಕ್ ಬಿಟೋ್ ಕಡಿಗಾ ಪುರೆೈತ್ ಬಟಿ್ಗೋ, ಲಾಸ್್ಟ ತೆಗ್್ದ ಹೆೋತಾಕ್ 
ಬಿಟೋ್. ಆಗೆ ಮಂಟಪ ರಾಕೆಸಿ್ತ ಮನಿಗ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಇಳಿಸುತ್.

ಆಗ ಕದ ತೆಗಿ್ದ ನೆೋರೀಡದೆ್ ಇಕ್ಮತಿರಾಜ ಇಲೆಲಿ ಇಲಲಿ. ಮಾದೆೋಡ್ ಹುತ್ ಬೆಳ್್ದ 
ಹೆೋರೀಗದೆ. ಆಗ್ ಇವ್್ ಮೋರೋ ಜನ ಆ ಹುಡಿಗೆ ಹತೆ್ ಹೆರೀಳತು್, “ನಮ್ ಇಕಾ್ಮತಿ ರಾಜ 
ಯಲಲಿವೆನು ಹೆರೀಳ್ ಈಗಿಂದಿರೀಗೆ ತೆೋರೀಸೆೋಕಿ್ಷಡಿ” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳುತ್. ಆ ಹುಡಿಗೆ ಕದ ತೆಗಿ್ದ ವಳ್ಗೆ 
ನೆೋರೀಡ್ತದೆ. ವಳ ಗೆೆ ಪೂರಾ ವಲೆ್ಷ ಹುತ್ ಬೆಳ್್ದ ಹೆೋರೀಗದೆ. ಆಗದು ಪಿಕಾಸ್ ತಕಂಡ್ ವಲೆ್ಷ 
ಹುತ್ ಅಗಿತದೆ. ರಾಜನ ಯಲಗ್ ಯಷ್ಟದೆೋ್ಯ ಸಂಪೂಣ್ಷವಾಗ್ ವಂದೆೋಂದಾಗ್ ತೆಗಿತು. 
ತಲೆ ಯಲಗೋನೋ ಪೂರಾ ಕಂಪಿಲಿರೀಟ್ ತೆಗಿತಪಪಾ ಅದು. ಅದು ಪಾದದ ಬದಿಯಲ್ಗೆ ಪಾದದ 
ಬದಿಗ್ ಇಟು್ತ. ತಲೆ ಬದಿ ಯಲ್ಗೆ ತಲೆ ಬದಿಗ್ ಇಟು್ತ. ಕೆೈಕಾಲ್ ಬದಿ ಯಲ್ಗೆ ಕೆೈಕಾಲ್ 
ಬದಿಗ್ ಇಟು್ತ.

ಸಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿಟು್ಟ, ಅದೆರೀ ವಲೆ್ಷ ಹುತನು ಮಣ್ ಸಲಪಾ ಕಲಸಿ ಆ ಯಲ್ಗೆಗೆ್ಯಲಾಲಿ ಕೋಡುಸು್ತ. 
ಕೋಡಾಸ್ದ ನಂತೆ್ ಅದ್ ಹತ್ ವಂದ್ ಬೆತ್ತ ಇತ್ಷದೆ. ನಾಗ ಬೆತ್ತವ, ಯಾವ ಬೆತ್ತವ 
ಆ ಬೆತಾ್ತ ತಲ್ಂದ ಪಾದದವರಿಗೋ ಮೋಸ್ಷಲ ಯಳಿತದೆ. ಆಗ ಇಕ್ಮತಿ ರಾಜ “ತನ್ಗೆ 
ಯಂತ ನಿದೆ್ ಬಿದ್ ಹೆೋರೀಯ್ತಪಾಪಾ!” ಹೆರೀಳಿ ಮಲಗ್ದವ ಯದ್ ಕೋತಾಹಂಗ್ ಯದ್ ಕುಳ್ತ.

ಆಗೆ ಇವರು ಕುಂಬಾರ, ಗುಡಿಗಾರ, ಆಚಾರಿಯಲಾಲಿ ಮಾತಾಡಕಿಂಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕುದೆ್ 
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ವಂದದ್ಯಲಲಿ? ಮನೆ ಕಟಿ್ಟಟಿ್ಟದ್ದರುಲಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಟಕ್ ಮಂಟಪ ಹತಕಿಂಡೆರೀ ಬಂದು್. ಅಲ್ 
ಬಂದಿ, ಆ ಕುದೆ್ ಕೆೋಟೆಗೆ ನೆೋರೀಡುದೆೋ್ಳೂಗ್ ಆ ಇಕ್ಮತಿ ರಾಜನ ಯತಿಲ್ ಆ ರಾಜನ 
ಕುದರೆ ಅಲೆಲಿರೀ ವಲೆರೀ್ಷ ಹುತಾ್ತಗ್ ಹೆೋರೀಗದೆ. ಆಗೆರೀ ಅದೆರೀ ರಾಕೆಸಿ್ತ ಹುಡುಗಿ ಪಿಕಾಸನುಲ್ ಅಗಿ್ದ 
ತಗದಿ, ಯಲ್ಗೆ ಯಲಾಲಿ ಕೋಡ್ ಸ್ತದೆ. ಆಗದೆ ವಲೆ್ಷ ಹುತನು ಮಣ್ ಸಲಪಾ ಕಲ್ಸ್ ಯಲ್ಗೆಗೆ್ಯಲಾಲಿ 
ಕೋಡಿಸ್ ಕುದೆ್ ತಲ್ಂದ್ ಬಾಲದ್ವರಿಗೋ ಮೋರ್ ಸಲ ಯಳಿರೀತದೆ. ಆಗಾ ಕುದೆ್ಗ್  
ಜರೀವಾಯು್ತ. 

ಕುದೆ್ ತಕಂಡಿ ಇವರೆೈದ್ ಜನ ಊರಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳಿ, ಮಂಟಪದ ಮೆರೀಲೆ 
ಬತು್. ಇಕ್ಮತಿ ರಾಜನ ಮನೆಗ್ ಬಂದು್. ಬರವಲ್ಲಿವರಿಗೆ ರಾಜನ ತಾಯಿ-ತಂದೆ 
ಮಗನ ಯತಿಲ್ ಯರಡೋ ಜನನೋ ಹುತಾ್ತಗ್ ಹೆೋರೀಗರೆರೀ. ಯರಡ ಹುತಾ್ತಗದೆ. ಆಗಾ 
ರಾಕೆಸಿ್ತ ಹುಡಗಿ ಯರಡು ಹುತಾ್ತಗೆದು, ಯರಡೋ ಹುತನು ಯಲ್ಗೆ ಬೆರೀರೆ ಬೆರೀರೆ ತೆಗದಿ 
ಸಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಅದೆರೀ ವಲೆ್ಷ ಹುತನು ಮಣ್ ಕಲ್ಸ್ ಕೋಡುಸು್ತ ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಅದೆರೀ ಯರಡೋ 
ಜನಿ್ಗೋ ನಾಗಬೆತ್ತ ಯಳ್್ದ ಜರೀವ್ ಮಾಡು್ತ ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಮಗ ಬಂದ ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ ಬಾರಿ 
ಸಂತೆೋರೀಶಾಯು್ತ ತಾಯಿ-ತಂದೆಗೆ.

ಊರೋರೆಲಾಲಿ ಕರದಿ ರಾಜ ರಾಕೆಸಿ್ತ ಹುಡಗಿಗೆ-ಮಗಗೆ ಲಗಾನು ಮಾಡ್ದ. ಇವರಿಗೋ 
ಮೋರು ಜನಿ್ಗ್ ಮದಿವೆ ಮಾಡ್ಸ್ ಅವ, ಅವರಿಗ್ ವನಂದ್ ಮನಿಕಟ್ ಕೆೋಟ್ಟ, ಲಗನು ಮಾಡಿ 
ಮೋರ್ ಮನಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಇಟ್ = ಇಷು್ಟ

ಬೆಂಡು  = ಹಗುರವಾದ, ಗಟಿ್ಟ ಇರದ ಕಟಿ್ಟಗಿ ತುಂಡು; 

ಹೆೋಡಚಲ  = ತರಗೆಲ್, ಕಟಿ್ಟಗಿ ತುಂಡು ಹಾಕ್ ಬೆಂಕ್ ಮಾಡುವುದು; 

ತಾಟಿ  = ಮರಿದು, ತಿರುಗಿ; 

ಮಚೆ್ವ  = ದೆೋಡಡು ದೆೋರೀಣಿ; 

ತಾಡು್ತ  = ತಾಗಿತು; 

ಕಣ್ ಜಡಿ  = ಕಣು್ಣ ತಿರುಗಿಸಿ ಸೋಚಿಸು

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರೇಮಂಜುನಾಥ ರಾಮ ದೆೇಶಭಂಡಾರಿ, ಕಡತೆೋರೀಕೆ. 
ಹೆರೀಳಿಸಿ ಬರೆದುಕೆೋಂಡಿದು್ದ : 27-9-77ರಂದು. 

ಕಡತೆೋರೀಕೆ ತಾ. - ಕಡೆರೀಮನೆ ಕೆೈ. ಗೆೋರೀಪಾಲ ಅನಂತ ಭಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ.
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೩. ರಾಹುಕೆರೀತು ರಾಜನ ಕತೆ

ಸಿದಿ್ಧವಿನಾಯಕ ಸಿದಿ್ಧವಿನಾಯಕ 
ಮುದು್ದ ಬಾಲಕರನೋನು 
ಸದ್ಯಕೆ ಪಾಲ್ಸೆೋರೀ ಮುದು್ದ ಗಣೆರೀಶಾ 
ಶುದಿ್ದಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನಾನು ವಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂಣ್ಷ 
ಸಿದಿ್ಧವಿನಾಯಕ ಸಿದಿ್ದವಿನಾಯಕ ।। 
ಮಂಗಲಕರವರೀ ಪಾಲ್ಸು ರಾಮಾ 
ಲ್ಂಗಾsಸುತನೆರೀ ಲ್ಂಗಾಸುತನೆರೀ 
ಸಿರೀಗಗೆಲ್ವಾsಸಿ ನಿರೀ 
ಶಾರದಾಂಬೆರೀ ಬಜಸೋವೆರೀ, ಮಾನಕಾಯರೀ 
ರಾಮನಲ್ಲಿ ನಿರೀ ಸಿರೀತಿರೀಯಾದೆರೀ 
ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ದೌ್ಪದಿಯಾದೆ 
ವಿಷು್ಣವಲ್ಲಿ ನಿರೀ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮರೀಯಾದೆರೀ 
ಸಕಲರಲ್ಲಿ ನಿರೀ ಮಾತೆಯಾದೆರೀ 
ಶಾರದಾಂಬೆರೀ ಬಜರೀಸೋವೆರೀ ಮಾನನುಪೂಣಾ್ಷ ।।

ದರಬಾರ ಗೋಡಚಾರ ಚಾರಕ, “ರಾಹುಕೆರೀತು ಮಹಾರಾಜ ಕ್ರೀ ಜೆೈ” 

“ತಥಾಸು್ತ ಚಾರಕಾ, ಮಂತಿ್ಯನುನು ಆಸಾ್ತನಕೆಕಿ ಬರಮಾಡು”. 

“ಅಪಪಾಣೆ ಮಹಾನ್” ಅಂದ್ ಹೆೋರೀಗತಾನೆ. 

ಮಂತಿ್ ಬರತಾನೆ. “ಮಂತಿ್ರೀ, ನನನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾತುವ್ಷಣ್ಷ ಹರೀಗೆ ನೆರೀಮದಂತೆ 
ನಡಿಯುತಿ್ತರುವರೆರೀ?”

“ಅಯಾ್ಯ... ಅಲಲಿದೆ, ಕಾಲಕಾಲಕೆಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳ  ೆಬಿರೀಳುವದಷೆ್ಟರೀ? ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳದು 
ಚನಾನುಗಿ ಫಲ್ಸುತಿ್ತರುವವೆರೀನು? ಮತು್ತ ನನನು ರಾಜಸಿ್ತತಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿರುವದೆರೀ?”

“ಪ್ಭುಗಳ ರೆೀ, ತಮ್ಮ ವಿಸ್ತರದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲ್ಸುತಿ್ತರುವೆ ಮಹಾನ್, ಕಾಲಕಾಲಕೆಕಿ 
ಮಳೆ-ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪಾಗುತಿ್ತರುವವು. ಪ್ಭೋ, ಪ್ಜೆಗಳು ಕಪಪಾ-ಕಾಣಿಕೆಗಳನುನು ತಪಪಾದೆರೀ 
ತಂದು ಸಲೆೈಸುತಿರುವರು ಪ್ಭೋ.”

ಕಂತುಹರನ ರಾಜ, “ಮಂತಿ್ರೀ, ಕಂತುಹರನ ಧೆೈಯ್ಷದಿಂದ ಸಂತೆೋರೀಷದ ಸುದಿ್ದಯನುನು 
ಮಂತ್ನಿಪುಣನಾದ ನಿನಿನುಂದ ತಿಳಿದು ನನನು ಮನಸಿಸ್ಗೆ ಬಾಳ ಸಂತೆೋರೀಷವಾಯಿತು. 
ಇಂತಾ ಸಂತೆೋರೀಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾನ, ಪರೆೋರೀಪಕಾರಗಳನುನು ಮಾಡಿ ಸತಿಕಿರೀತಿ್ಷ 
ಪಡೆಯುವೆನು.”

ಜೆೋರೀಯಿಸರನುನು ಕರಿಯ ಕಳಸಾ್ತನೆ. ಮಕಕಿಳಾಗಿರುವದಿಲಲಿ ರಾಜಗೆ. 
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ಜೆೋರೀಯಿಸರೆರೀನಂತಾರೆ? “ಬಂಜೆ ರಾಜನಿಂದ ನಾನು ದಾನ-ಧಮ್ಷ ಸಿ್ವರೀಕಾರ ಮಾಡಿಲಿಕೆಕಿ 
ಸಾದಿ್ಯಲಲಿ. ಬರುದಿಲಲಿ.” ಹೆರೀಳತಾರೆ. ಮಂತಿ್ ಬಂದು ಹೆರೀಳತಾನೆ. “ಯಾಕೆ ಆಹಾ! 
ದುದೆೈ್ಷವವೆರೀ... ಬಂಜೆಯಂಬ ಶಬ್ದ ನನಗೆರೀ ಪಾ್ಪ್ತವಾಯಿತು. ಯನಗೆ ಗತಿಯರೀನು 
ಮಾಡಲ್ ದುಕಕಿ” ಹೆರೀಳಿ ಬಿದ್ದ. ಮಂತಿ್, “ಚಿಂತಿ ಮಾಡಬೆರೀಡಿ್. ಉಪಾಯೈತಿ. ಅಡವಿಗೆ 
ಗಂಡ-ಹಂಡಿ್ತ ಹೆೋರೀಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೆೋ್ತರೀತ್ ಮಾಡಿ. ಪಲ ಕೆೋಡತಾನೆ.” ಹೆೋರೀದ್ 
ತಪಸ್ ಬಯಂಕರ ಪರಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ತ್ಯಕಾಗಲ್ಲಲಿ. “ನಾವಿಂತಾ ಕಮಿ್ಷಗಳು” ಹೆರೀಳಿ 
“ಪಾ್ಣ ತಕಕಿಂಡ ಬಿಡತೆರೀನೆ!” ಅಂತಾನೆ. ಹಂಡಿ್ತ, “ಬಾ್ಯಡ, ನನನು ಗತಿಯರೀನು? ನನನು ಪಾ್ಣ 
ಮೊದಲ ತೆಗಿದು ಸಾಯಿರಿ. ನಾ ರಂಡೆ ಆಗೋದು ಬೆರೀಡ” ಅಂದುಲಿ.

‘ಆಗಲೋ’ ಆಗ ಹೆಂಡಿ್ತ ಶರ ಕಡೆ್ದರೀ ಬಿಡತಾನೆ. ತನನು ಪಾ್ಣ ತೆಗದುಕೆೋಳ್ವ ಹೆೋತಿ್ತನಲ್ಲಿ, 
“ದೆರೀವಾ! ಕನಿಕರ ಬರಲ್ಲಲಿವೆರೀ?” ಪರಮಾತ್ಮ ಬರತಾನೆ. ಬಂದವ, “ಛೆರೀ! ಯಂತಾ 
ಅನಥ್ಷವಿದು? ಇಂತಾ ಅನಾಹುತ ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಕಾರಣಯರೀನು?” ಬಯ್ಯತಾನೆ, “ಪಾಪಿ! 
ಹಂಡಿ್ತ ಕಡಿದಿರೀ ಚಾಂಡಾಲ!” ರಾಜ ಇದ್ ಹಕ್ಕತ್ ಹೆರೀಳತಾನೆ. “ನನನು ತಪಪಾಲಲಿ. ಹೆಣು್ಣ 
ಹರೀಗೆರೀ ಹೆರೀಳಿ ಆಕ್ ಪಾಪಕ್ ವಪಸ್ಕಂಡಾಳ ”ೆ “ಯಾತಕಾಕಿಗಿ?” ‘‘ಸಿರಿಸಂಪತೆೈತಿ... ಮಕಕಿಳಿಲಲಿ. 
ಬಂಜ ಶಬ್ದ ತಪಪಾಬೆರೀಕು.” ಹಂಡಿ್ತ ಜನ್ಮಪಡಿರೀತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಕಕಿಳ ಫಲ (ಗಂಡು) 
ಕೆೋಡತಾನೆ. ಬಾಯಿಂದ ಆಶರೀವಾ್ಷದ ಮಾಡತಾನೆ, “ಹುಟಿ್ಟದ ನಂತ್ ಕಷ್ಟ ಐತಿ” ಅಂದ್ 
ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀಗತಾನೆ. ‘ರಾಜವಾಡಕೆಕಿ ಗಭ್ಷ. ಜನನಾಕಾ್ತಳ ’ೆ ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀಗತಾನೆ.

ತೆೋಟಿ್ಟಲ ಹಾಕತಾರೆ. ಜೆೋರೀಯಿಸರ ಕರಸತಾರೆ, ಬರತಾರೆ. “ಜಾತಕ ಟಾಯ್್ಮ ನಲ್ಲಿ 
ಮೋಲಾ ನಕ್ಷತ್. 11 ದಿವಸಕೆಕಿ ಮರಣೆೈತಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳತಾರೆ. ‘‘ಲಗನು ಮಾಡಬೆರೀಕು... ’’ 
ಜೆೋರೀಯಿಸರು ಹೆರೀಳಿದರು. “ಹೆಣಾ್ಯರ ಕೆೋಡತಾರೆ?” ಮಂತಿ್, “ನಾನ ತರತೆರೀನಿ” ಅಂತ. 
“ನಿಮ್ಮ ಮಗ” ಅಂತ ಮಂತಿ್ಗೆ ವಪಪಾಸಾ್ತರೆ. ತಿರಗತ ತಿರಗತ ಮಂತಿ್ ನಿರೀಲಾವತಿ ಪಟ್ಣಕ್ 
ಹೆೋರೀಗತಾನೆ. ನಿರೀಲಸೆರೀನ ರಾಜನ ಮಗಳು ಲ್ರೀಲಾವತಿ ಕನೆ್ಯ. ಆಕೆ ರುತವಾಗಿ 14 ವಷ್ಷ, 
ಹುಡಗಗೆ 8ನೆರೀ ದಿನ.

ಹುಡಗನ ಭಾವಚಿತ್ ದೆೋಡ್ದಕೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದದು್ದ. 16 ವಯದ ಪೊರೀಟೆೋ. ಅವನ 
ಮಗಳು ಪೊರೀಟೆೋರೀ ನೆೋರೀಡಿ ಮಾಡಿತು. ವಪಿಗೆಕೆೋಡತಾಳ. ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಲಗನು 
ಮಾಡಬೆರೀಕು. ಹುಡಗೆ ಬೆರೀಕಲಲಿ... ಪರಿವಾರ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗತಾನೆ. ರಾಜವಾಡೆ ಕಡಗೆ 
ವರ. “ರಾಜಕುಮಾರ ಬರಲ್ಲಲಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. “ಹೆೋರೀಗಿ ಲಗಾನುಗಬೆರೀಕು” ಅಂದ. ಲಗಾನು 
ಮಾಡಿದ. ಹುಡಗಿ ಕಳ್ಸ್ ಬಿಡತಾರೆ.

ಹುಡಗಿ ಪೊರೀಟ ನೆೋರೀಡಿ: 

“ಆಹಾ! ಇವನಾವನೆರೀ ಸುಗುಣಾ? 
ಅವನಿಯಳು ನಾ ಕಾಣೆನೆರೀ 
ರೋಪ ಸುಂದರನಿವ ಬೋಪತಿರೀ ಕುವರಾ 
ಕಾಮಿತ ಪಲಗಳ ನೆರೀವದಿ ಪಡೆದೆನು”.
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ಮಂತಿ್ ಕರಕಂಡು ಅಡವಿಗೆ ಬರತಾನೆ. ನಡದಾರಿರೀಲ್ ಕಪಾಪಾಗ ಬಿಡ್ತದೆ. ವಸಿ್ತ ಮಾಡ್ 
ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣಂತ ಡೆರೀರೆ ಹೋಡತಾನೆ. ಸುತೋಲಿ ಪಾರೆ ಇಟು್ಟ ಮಲಕಿಂತಾನೆ. ಇವಿನುಗೆ 
ಸಪನುದೆೋಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆರೀಳತಾನೆ ಮಂತಿ್ಗೆ, “ನಿರೀನು ಮಲ್ಕಂಡೆ್ ಯಾರೋ ಯರೀನೋ 
ಮಾಡೋಕಾಗುದಿಲಲಿ. ಶಸು ತಂದು ಆಕ್ ಮಗಗೆಲದಲ್ ಮಲಗಿಸಿ ಪರಾಯಾ್ಷಗು” ಹೆರೀಳ್ 
ಆಕಾಸವಾಣಿ. ಅವ ಹುಡಿಗೆರೀನ ಬಿಟು್ಟ ಒಬ್ಬನೆರೀ ಕುದರಿ ಹತಿ್ತ ಬರತಾನೆ. ಇಲ್ ಬಂದು 
ರಾಜ, ರಾಜನ ಹಂಡಿ್ತಗೆ ಬೆಟಾ್ಯಗತಾನೆ, “ಶಸು ನನನು ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಡಿ...” ‘‘ಆಕ್ ಹೆರೀಗೆ ಜರೀವನ 
ಮಾಡತಾಳೆ?” ಕೆರೀಳತಾರೆ. “ಸಪನು ಬಿದೆ್ದೈತಿ. ಪತಿವ್ತಾ ಆಕ್ ಕಾಪಾಡತಾಳ .ೆ”

“ಆತು” ಅಂತ ಕೆೋಡತಾರೆ. ಮಗಗೆಲದಲ್ ಮಲಗಿಸಿ ಶಶು ಕುಳಿಳುಸಿ ಚಿರೀಟಿ ಕಟ್ಟತಾನೆ. 
“ಇವನೆರೀ ನಿನನು ಗಂಡಾ. ಜೆೋರೀಪಾನ ಮಾಡು. ಧಮ್ಷ ಕಾಪಾಡಿಕೆೋ” ಅಂತ, ಬಂದ 
ಬಿಡತಾರೆ. ರಾತಿ್ - ಬೆಳಗಾಯು್ತ. ಯಾರೋ ಇರೆೋದಿಲಲಿ. ಯಡಕಲಕೆ ನೆೋರೀಡುದರಾಗೆ 
ಶಸು. ಯಾರಿಲೆಲಿ ಇಲಲಿ. ಹುಡಗನ ನೆೋರೀಡಿ ಕಯ್ಯಗನ ಚಿರೀಟಿ ಬಿಚ್ ವರೀದಕೆೋಳತಾಳ. ಗಂಡ 
ಅಂತ ಇರವದ. ಮುಚ್್ಷ ಬಿದ್ ಹೆೋರೀಗಿ ‘ಹೆರೀಗೆ ಬದುಕ್ಸಬೆರೀಕು? ಹಾಲ್ಲಲಿ, ಹೆೈನಿಲಲಿ. ಧಮ್ಷ 
ಹಡಕೆೋತಾಳ .ೆ ಮುತಿ್ತನ ಸೆರಗನಲ್ ಕಟಕಿಂಡು ತಂದಿ ಯರೀನ ಮಾಡದವ ಮಂತಿ್ನನು 
ನೆೋರೀಡಕ ಕಳಸತಾನೆ.

ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಮಗಳು ಕಾನನದಲ್ಲಿ ಶಸು ಇಟಕಿಂಡು, ಆ ಮಂತಿ್ ಇಲ್ ಅಂತ್ 
ನೆೋರೀಡಕಿಂಡು ಶೆೋರೀಕ ಮಾಡತಾಳ .ೆ “ಹೆೋಟೆ್ಟಲ್ದಿ್ದದೆೋ್ದ” ಮೊದಲ್ಗೆ ಯರೀನಂತ 
ಮಾತಾಡಸ್ತಾನೆ. ರೆೋರೀದನ, “ಹರೀಗೆ ಮಾಡವ್ಲಲಿ”. ಈ ರಾಜನ ಮಂತಿ್ಗೆ ಬಯ್ಯತಾನೆ. 
ಇವಳ ತಂದಿಗೆ ಹೆರೀಳತಾನೆ. ನಿರೀಲವತಿ ರಾಜ ಬರತಾನೆ, “ಶಶು ಕಡಿರೀತೆರೀನೆ” ಅಂತ 
ತಂದಿ ಹೆರೀಳತಾನೆ. “ತಾನು ಊರಿಗೆ ಬರಾದಿಲಲಿ. ಗಂಡನ ಬದುಕ್ಸಿಕೆೋಂತೆನಿ” ಅಂತ 
ಮಗಳ್ ಹೆರೀಳತಾಳ .ೆ ತಂದಿ ವಾಪಸ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಿಡತಾನೆ. ಅಡವಿಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೆರೀಡತ 
ಹೆೋರೀಗಿಬಿಡತಾಳೆ-- ಹಣ್ಣರಸ ಕುಡಿಸಿಕೆೋಂತ. ಪರಮಾತ್ಮಗ ನೆನೆತಾಳ .ೆ ಪರಮಾತ್ಮ 
ಪ್ತ್ಯಕ್ಷ ಆಗತಾನೆ. ಹುಡಗನಿಗೆ ಅಮೃತ ನಿರೀರ ಕೆೋಡತಾನೆ. ದಿವಸ ದಿವಸ ಬೆಳಿದು 
ಅಮೃತಪಾನ.

ವರ ಕೆರೀಳಕಿಂತಾಳ .ೆ “ಅಮೃತ ಕೆೋಟ್ ಹೆೋರೀದಿ್... ಹುಡಗ ವಯಸಿಸ್ಗೆ ಬರವಾಗ ನಾನು 
ಮುದಿಕಿಯಾಗತೆರೀನಲಾಲಿ? ಪರಮಾತಾ್ಮ, ಈ ಹುಡಗ ಹದಾನುರ್ ವಯಸಿಸ್ನಮಟ ಹೆರೀಗಿದನೆ 
ಹಾಂಗೆ ನಾನು ಇರಬೆರೀಕು” ಕೆರೀಳಕಿಂತಾಳ .ೆ ಆತಂತ ವರಕೆೋಡತಾನೆ. ದಿನಾ ದಿನಾ ಬೆಳಿತಾ 
ಹೆೋಂಟ. ‘ತಾಯಿ...’ ಅನಾನುಕ ಹತ್ ಬಿಟ್ಟ. “ನಿರೀವು ನನಗೆ ಪತಿ; ಹಾಗನನುಬೆರೀಡಿ್.” “ಮಗನ 
ಮೆರೀಲೆ ಮನಶ ಮಾಡಿದಿ, ಯಂತಾ ತಾಯಿ” ಅಂತ ತಕ್್ಷ ಬಿತ್. ಹುಡಗೆ ನದಿ ಹಾರತೆರೀನಂತ 
ವರೀಡಿ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಡತಾನೆ. ಹುಡಗನ ಹಂಬಾಲ್ಸಿ ಬೆನನುತ್ ಬರತಾಳ .ೆ ಗಂಗಾ ಸೆೋ್ತರೀತ್ 
ಮಾಡತಾನೆ, ಹಾರಾಕೆ. ಮತ್ ತರತಾಳ  ೆಗಂಡನನು. ಅಷ್ಟ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದ 
ಕರದ. ಲ್ರೀಲಾವತಿ ಹೆರೀಳತಾಳ, “ಕಷ್ಟ ಕೆೋಡಬೆರೀಡಿ.”  ಹುಡಗಗ ತಿಳಿಸಿ ಹೆರೀಳತಾನೆ 
ಪರಮಾತ್ಮ, “ನಿನನು ಹಣತಿ ತಂದಿಕೆೋಡತೆರೀನೆ. ಬರ ಹಂಗೆ ಮಾಡತೆರೀನೆ” ಅಂದ.  

(ಕೊನೆ ಸಾಲು ಅಸಪಾಷ್ಟ).
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೪. ಆನೆ ಗಾಳಕೆಕಿ ಹಾಕ್ ಮಿರೀನ ಹಡಿವವ

ವಂದ್ ಊರ್ ನಲ್ಲಿ ವಂದ್ ರಾಜದ್ದ. ಹುಡಗರಿಲಲಿದೆರೀ ಭಾಳ ಯತಿರೀಲ್ದ್ದ. ಆಗ ದೆರೀವರು 
ವಂದ್ ಹುಡಗೆ್ನ ಕೆೋಟ್ಟ. ಆ ಹುಡಾಗೆ ಚನಾನುಗಿ ಬೆಳಿರೀತಿ ಬಂದ. ಆಗವ ಆಯಾರೋ ತಕಳಿಲಿಕ್ 
ಸುರುಮಾಡ್ದ. ಆಗ ಶಣ್ಣ ಮಗು ಇರಬೆರೀಕಾದೆ್ರೀಯ ಶದ್ದಕ್ಕಿ ಅನನು ಉಣಲ್ಕ್ ಶುರುಮಾಡ್ದ. 
ಆಗ ರಾಜ, “ಮಕಕಿಳಿಲಲಿದೆ್ದರೀ ತಂಗೆೋಂದೆರೀ ಯತಿ ಇತು್ತ. ತಿಂದರೆರೀನ್ ದೆೋಡ್ ಮಾತಲಲಿ ತನೆಗೆ. 
ರಾಶ ಐಶ್ವಯ್ಷದೆ ತನೆಗೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಲ್ಕ್ ಶುರುಮಾಡ್ದ. ಆಗ ಅದೆರೀ ವಂದೆರೀ ಹುಡಗೆನಿಂದ 
ಅದೆರೀ ಪಕಾ್ಷರ ಅವನ ತಿನಾಸವೆ ಹೆಚಾಚಾಗಿ ಪೂರಾ ಇವನ್ದ ಐಸ್ವರಿ ತಿಂದ್ ತೆರೀಗ್ದ. 
ಚೆೋಕಾಕಿಯು್ತ ಸುಮಾರು.

ಆಗ ಮಗನ ಮೆರೀಲ್ ಬಗಿಲ್ ಉದಾಸನು ಮಾಡ್ದ ಅವ. “ಹುಡಗರಿಲಲಿದೆರೀಯ ಇದ್ದರೋ ಮತ್ 
ಯಾವ ತೆೋಂದೆ್ ಇಲಾಲಿಗಿತು್ತ ತನೆಗೆ. ಈಗ ಜರೀವನ ಮಾಡಕಿಂಬೋಕೋ ತೆೋಂದೆ್ಯಾಯು್ತ 
ತನೆಗೆ” ಅಂತ ಹುಡಗೆಗೆ, “ನಿರೀ ಯಲೋಲಿ ಹೆೋರೀಗ್ ಜರೀವನ ಮಾಡು” ಅಂತ ತೌರದ. ಹೆೋರೀಕಾರೆ 
ವಂದ್ ಶದ್ ಅಕ್ಕಿ, ವಂದ್ ಮಣ್ಣ ಪಾತ್ ಕೆೋಟು್ಟ ಊರ ಹೆೋರಗೆ ಮಾಡ್ದ. ಆಗ ಹೆೋರೀದ 
ವಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬದಿಗ್ ಮೊಕ ಮಾಡಕಿಂಡು ಊರ ಬಿಟ್ಟ.

ಆಗೆ, ಅಲೋಲಿ ವಂದ್ ರಾಜನ ಹುಡಗೆ ಅದೆರೀ ನಮೋನಿರೀಲ್ ಮನಿ ಬಿಟ್ ಬಂದವನೆರೀಯ. 
ಆಗ ಅವಗೆ ಹೆಗ್್ಷ ಬಿದ್ಬರಬೆರೀಕಾರೆ ವಂದ್ ಕೆೋಡಿಲಿ ಹಡಕಿಂಡಿ ಅವನೋ ಬಂದ. ಆಗೆ 
ಅವರವರೆೋಳಗೆ ಮಾತಾಡಕಿಂಡಿ, ಹೆಸಿ್ಟಕಿಂಡು್.

ಮೊದಾಲೆ ಬಂದವಾ-- ಸಾವ್ನಾಯಕಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟು್. ಕಡಿಗೆ ಬಂದವ-- ಗುಡಿಡುರಾಜ 
ಅಂತ ಹೆಸ್್ ಬಂತು.

ಹಾಗೆರೀ ವಟಾ್ಟಗಿ, ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ ಇರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಅಲ್ಲಿ ವಂದು ರಾಜನ ಹುಡಗಾ, 
ಅವನೋ ಅದೆರೀ ರೋಪ್ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಹೆಗ್್ಷ ಬಿದ್, ಮನಿಬಿಟ್ ಬರಬೆರೀಕಾದೆ್ ವಂದ ಗಾಳ, 
ಮಿರೀನ ಗಾಳ ಹಡಕಿಂಡಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಆಗ ಅವಂದು ಆನಿ ಹೆೋಡದಿ, ಆ ಗಾಳಕ್ ಸೋರಿ ಮಿರೀನ 
ಹಡೋಕೆರೀ ಅಂತ ಗುಂಡಿರೀಲ್ ಗಾಳ ವಗದಿ ಕೋತೆೋಕಿಂಡಿದ್ದ. ಆಗಿವ್್ ಯರಡೋ ಜನು್ ವಟಾ್ಟಗಿ 
ಅಲ್ ಹೆೋರೀದು್. ಆಗ, “ಹೆೋರೀಯ್” ಅಂದ ಅವ ಇವಗೆ್ಷ.

“ಯಲ್ ಹೆೋರೀಗಿತ್ರೀ ನಿರೀವು?” ಕೆರೀಳ್ದ. ಆಗೆ ಅವರು, “ಮನಿಬಿಟ್ ಬಂದವು್ ತಾವು. ಊರ 
ಬಿಟು್ಟ ದೆರೀಸಂತ್ ಲೆಕಕಿದು್ದ ಹೆೋರಡವವರು ತಾವು” ಅಂದು್. ಆಗಿವ, “ನಿಲ್ಲಿ, ತಾನೋ ಅದೆರೀ 
ತೆರದಲೆಲಿರೀ ಬಂದವನೆರೀಯ. ಸಂಗತಿಗೆ ಜನ ಆಯು್ತ. ತಾ ವಬ್ಬನೆರೀ ಇದಿ್ದದೆ್ದ ಇಲ್ಲಿ.”

ಆಗ ಅದೆರೀ ಗಾಳಕ್ ವಂದ್ ಮಿರೀನ ತೆಗ್ದ ಅವ. ಆನಿ ಸೋರಿವಗ್್ದ ಮೆರೀಲೆ ಮಿರೀನ ಯಷ್್ಟ 
ದೆೋಡಡು ಬರಬೆರೀಕು ಅಂತಾ ದೆೋಡಡು ಮಿರೀನ ತೆಗ್್ದ ಅವ. ಆಗ ಬಾಲ ಹಡಕಿಂಡ. ಮೋರು 
ಜನರೋ ವಟಾ್ಟದು್; ವಟಾ್ಟಗಿ ಮಾತಾಡಕಿಂಡು್.
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“ಯರೀನೆರೀನ್ ತಂದಿದಿ್ ನಿರೀವು?” ಅಂದ್ ಸಾವೆರನಾಯಕಿನ ಕೋಡೆ ಕೆರೀಳು್ದರು. “ತಾನ್ ವಂದ್ 
ಶದೆ್ದ ಅಕ್ಕಿ, ವಂದ್ ಮಣ್ ಪಾತ್ ತಂದಿದೆ್ದ” ಅಂದಾ. ಗುಡಿಡು ರಾಜನ ಕೋಡೆ ಕೆರೀಳೂವರಿಗೆ 
“ತನ್ ವಂದ್ ಕೆೋಡಿಲಿ ತಂದಿದೆ” ಅಂದ. ಆನಿ ರಾಜನ ಕೋಡ ಕೆರೀಳುವರಿಗೆ, “ತಾನು ಮಿರೀನ 
ಹಡಿ್ದದೆ” ಅಂದ. ಆಗ “ಅಡಿಡುಲಾಲಿ, ವಂದಂದ್ ವಬ್ಬಬ್ದ್ ಆಯು್ತ “ ಅಂತ ಕೆಲುಮುಂದೆ ದಾರಿ 
ಸಾಗ್ದರು.

ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋಟಿ್ಟಗ್ ಹಸಾ್ವಯು್ತ. “ಅಡಗಿ ಮಾಡ್ವ” ಅಂದ್ ಆಲೆೋರೀಚಿನು 
ಮಾಡು್ದರು. ಆಗ ಅಡಗಿ ಮಾಡಲ್ಕ್ ಬೆಂಕ್ ಇವರ ಹತ್ ಇಲಲಿ. ಆಗಲ್ಲಿ ಸಮಿರೀಪಕ್ ಮನಿ 
ಯಲೋಲಿ ಕಾಂಬೋದಿಲಲಿ.

ಸಾವೆರನಾಯಕಿಗೆ ವಂದ್ ಮರ ಹತ್ ಸದು್. “ಮರ ಹತಿ್ತ ಸುತೋ್ತ ನೆೋರೀಡು ನಿರೀನು. 
ಯಲಾಲಿರೋ ಊರ್ ಅದಾ್ಯ, ಹೆೋಗಿ ಕಾಣತದೆೋ್ಯ? ನೆೋರೀಡು...” ಹೆರೀಳ್ ಇವ್್ ಹೆರೀಳು್ದರು.

ಆಗ ಮರಹತ್ ನೆೋರೀಡುವರಿಗೆ ವಂದ್ ಬೆಟ್ಟದ ಮೋಲ್ ಬದಿಗೆ ಸಣ್್ಣ ಹೆೋಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ 
ಇವರಿಗೆ.

“ಅಣಾ್ಣ...” ಅಂದ ಇವರಿಗೆ, “ವಂದ್ ಬದಿಗಿ ಸ್ವಲಪಾ ಹೆೋಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ”. 

“ಹಗರ್ ಇಳಿ” ಅಂದು್. ಆಗ ಇಳ್ದ ಅವ.

“ಅದೆರೀ ಸಾಯಿಡುಗೆ ನಿರೀನ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಬೆಂಕ್ ತಕಂಡಾ್ಬ” ಅಂದು್. ಆಗ ಅವ ನೆಡದ. ಅದು 
ರಾಕಕಿಸ್ಮನೆ. ರಾಕಸ್ಸರು ಯಾರೋ ಇಲಾಲಿಗಿರು. ವಂದು ಬಡ ಮುದಿಕಿ (ರಾಕಸ್ಸಿ) ಇತು್ತ. 
ಆಗ ಯರೀನ್ ಅಂದ ಇವ ಮನಿ ಬಾಗಲಿಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ನಿತಕಿಂಡಿ? “ಬೆಂಕ್ ಸಲಪಾ ಕೆೋಡು” ಅಂದ. 
ಆಗ, “ಮಗನೆರೀ, ತನಕೋಡ್ ಯರೀಳಲ್ಕಾಕಿಗುದಿಲಲಿ. ಜರ ಬಂದದೆ. ವಲ್ಲ್ ಬೆಂಕ್ ಅದೆ. 
ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗು” ಅಂತು.

ಆಗ ಬೆಂಕ್ ತರುಕೆ ವಳಾ ಹೆೋಕಾ್ದ. ಬೆಂಕ್ ತಕಂಬೆರೀಕಾದೆ್ ಮುದಿಕಿ ಸಟಕನುಯದಿ್ದ 
ಶಪಪಾಹರದಿ ಕೆೈಕಾಲ್ ಕಟಿ್ಟ ವಂದ್ ಮೋಲ್ಗ್ ಹೆೋತಾಕು್ತ. ಆಗ ಇವರ ಬರ ನೆೋರೀಡಿ, 
ಗುಡಿಡುರಾಜನಿಗೆ ಕಳಸೆೋಕಿಟ್ಟ ಆನಿರಾಜ. ಆಗವನೋ ಅದೆರೀ ದಾರಿರೀಲ್, ಅದೆರೀ ಮನಿಗ್ ಬಂದ. 
“ಅಜಜಿ ಬೆಂಕ್ ಕೆೋಡು” ಅಂದ. “ವಲ್ಲ್ ಬೆಂಕ್ಯದೆ, ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗು. ನನೆಗೆ ಜರಬಂದದೆ 
ಏಳೂಕಾಗುದಿಲಲಿ” ಅಂತು. ಆಗಿವ ಬಿಂಕ್ ತಕಳ ್ೆಬರೀಕಾದೆ್ ಸಟಕೆನು ಯದಕಿಂಡಿ ಶಪಪಾ ಹರದಿ 
ಕೆೈಕಾಲ್ ಕಟಿ್ಟ ಅವಗೋ ವಂದ್ ಮೋಲ್ರೀಲ್ ಹೆೋತಾಕ್ ಬಿಟು್ತ.

ಆಗ, ಇವ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ, ಸುಮಾರ್ ಹೆೋತ್ ಕಳ್್ದ ಮೆರೀಲೆ-- ವಂದ್ ಕೆೋಡಿಲಿ, ಆ 
ವಂದ್ ಶದೆ್ದ ಅಕ್ಕಿ, ಕಡಿಗಾ ಮಣ್ಣಪಾತ್ ಹಡಕಿಂಡಿ ಅದೆರೀ ದಾರಿರೀಲ್ ಬಂದ. ಬರುವರಿಗೆ 
ಮನಿಬಾಗಲಿಲ್ ನಿತಕಿಂಡಿ, ಬಗಿಲ್ ದೆೋಡಡುಕ್ ಕರದಾ “ಅಜಜಿರೀ” ಅಂದ. “ಬೆಂಕ್ ಕೆೋಡು” ಅಂದ. 
ಆಗ, “ಇವ ಬಗಿಲ್ ದೆೋಡಡುವನೆ ಅವನೆ” ಅಂದಕಿಂಡಿ, ನಾಕೆೈದ್ ಶಪಾಪಾ ಹರದಿ ಹುರಿಮಾಡು್ತ. 
ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಮನಿಕಂತು. “ಅಜಜಿ, ಬೆಂಕ್ ಕೆೋಡು” ಅಂದ. “ವಲ್ಲ್ ಬೆಂಕ್ಯದೆ ತಕಂಡ್ 
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ಹೆೋರೀಗು. ನನೆಗೆ ಜರಬಂದದೆ ಏಳೂಕಾಗುದಿಲಲಿ” ಅಂತು. ಆಗಿವ ಬೆಂಕ್ ತಕಳಬೆರೀಕಾದೆ್ ಈ 
ಮುದಿಕಿ ಅವನು ಹಡಿಬೆರೀಕಂತ ಕೆೈಹಾಕು್ತ. ಅವ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಂದ್ ಕೆೋಡಿಲಿ ಮುದಿಕಿ ತಲ್ಮೆರೀಲ್ 
ಇಟಾ್ಟ. ಮುದಿಕಿ ಸತ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. “ರಂಡಿ ಮುದಿಕಿ! ಇದಾ ಆಟ ನಿಂದು?” ಕೆರೀಳಾ್ದ. ಮುದಿಕಿ 
ಕೆಲಸ್ ಮುಗಿಸ್ದ. ಮನಿಹುಡಕ್ ಇವ್ ಗತಿ ಯಂತ ಆಯು್ತ ನೆೋರೀಡುವರಿಗೆ, ಯರಡ ಮೋಲಲ್ 
ಯರಡ ಜನರು ಮೊಕಕಟಿ್ಟ, ಕೆೈಕಟಿ್ಟ, ಕಾಲ್ ಕಟಿ್ಟ ಹೆೋತಾಕ್ ಬಿಟ್ಟದೆ.

ಆಗ ಇವ ನೆೋರೀಡಿ ಅವರೆಲಾಲಿ ಬಿಡಸಾ್ದ - ಬಿಡುಸ್ವರಿಗ್, “ಅಣಾ್ಣ... ನಾವ್ ಸತ್ 
ಹೆೋರೀಗಿದು್. ಈ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡು್ತ” ಅಂದಿ ಅವರ ಹತ್ ಹೆರೀಳು್ದರು.

ಆಗ, “ನಿರೀವ್ ಸತಿ್, ಯಾಕ್ ಹುಟಿ್ಟರಿ? ಆ ಪಾಪಿ ಮುದಿಕಿ ಕೋಡೆ ಶೆರೆಲ್ ಬಿದಿ್ ನಿರೀವು?” 
ಹೆರೀಳಿ ಅವರ ಕರಕಂಡಿರೀ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಸು್ತಯಲಾಲಿ ಸುಮಾರ್ ಕಟಕಿಂಡಿ ಹೆೋರಟೋ್ ಅಲ್ಲಿಂದ. 
ಆಗ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಗಿ ವಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಮಾಡ್ವ ಅಂತಾ ತಯಾರ್ ಮಾಡು್ದರು. 
ಅಕ್ಕಿ ತೆೋಳದಿ ವಲ್ರೀಮೆರೀಲ ಇಟು್. ಮಿರೀನು ಮೋರ್ ತುಂಡ್ ಮಾಡು್ದರು . ಮಾಡಿ ವಂದ್ 
ಪಾತ್ದಲ್ ಬೆರೀಯಿಶು್. ಬೆಯಸ್ಕಂಡಿ ಮೋರು ಜನರೋ ಬಡಸ್ಕಂಡು್. ಮಿರೀನದ ಮೋರ 
ತುಂಡು ಮೋರಜನ ಹಾಯಕಿಂಡು್.

ಕಡಿಗೆ, ಅವೆ್ಲಲಿರೋ ಚೋಚೋ್ಷರ್ ಸಣಸಣದು ತಿಂದು್ ಪೂರಾ ಪೂರಾ ಊಟಾ 
ಮಾಡಕಾಗಲ್ಲಲಿ ಅವರ ಕೋಡೆ. ಆಗ ಆನಿರಾಜ ಅವ್್ ಬಿಟ್ಟದು್ದ, ತನು್ದ ಯಲಾಲಿ ಊಟಾ 
ಮಾಡ್ದ. ಊಟಾ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದಾ ‘ಮತೋ್ತ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಗವಾ’ ಅಂತಾ ಹೆೋಂಟು್. ಅದೆರೀ 
ಊಟದಿಂದ ಯಲಲಿರಿಗೋ ಹೆಚುಚಾಂಬೋದೆಲಾಲಿ ಸರಿರೀ ಊಟ ಮಾಡುದ ಬಂತು. ಆಗ ವಟಾ್ಟಗಿ 
ಅಲೆಲಿರೀ ವಂದ್ ರಾಜನ ಮನೆಗ್ ಹೆೋರೀದು್. ಆ ರಾಜನ ಊನ್ಷಲ್ಲಿ ವಂದು ದೆೋಡಡು ಹಾವು 
ರಾತಿ್ ಇಷ್ಟ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ (ಎರಡ್ ಗಂಟೆ) ಬಂದಿ, ಊನ್ಷಲ್ಲಿ ಮನಸರ ತಿನೋನುದು; ಗಂಟಿ ಕರು 
ಹಡಕಿಂಡ್ ತಿನೋನುದು... ಹರೀಗೆ ಭಯಂಕರ ಧಾಂದಲ್ ಮಾಡತಿತು್ತ. ಅದಕ್ ಹೆೋಡೋಕೆ ಯಾರ 
ಕೋಡು ಆಗುದಿಲಲಿ. ಯಟ್ ಹೆೋತ್ಗೆ ಬರತದೆ, ಹೆೋರೀಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಣುಸ್ಕೋ ಆಗುದಿಲಲಿ. ಆಗ 
ರಾಜ ಡಂಗಿ್ ಸಾದ್ಷ ಇಡಿರೀ ಊಗೆ್ಷ-- “ಈ ಹಾವ ಯಾರ್ ಹೆೋಡು್ದರು ತನನು ಹುಡಗಿ ಕೆೋಡೆ್ತ.”

ವಬ್ಬ ಪಟವಾಲ, “ಹಾವ್ಗೆ ಹೆೋಡಿರೀತೆ” ಅಂತ, “ರಾಜನ ಹುಡಗಿ ಲಗನುವಾಗೆ್ತ” ಅಂತ 
(‘ಕೆೋಡೆೋಯೊ?’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿ) ಕಡಿಗೆ ಅದೆರೀ ಕೆಲಸ್ ಅವನು್ದ ತಿರಗೋದು, ನೆಡೋದು, ಹಾವ್ 
ಬೆಟ್ಟಕ್ ಹೆೋರೀದ ಮೆರೀಲೆ ತಿರಗೋದು. ಹಾವ್ ಹೆೋಡೋಕೆರೀ ಆಗುದಿಲಲಿ ಇವನ ಕೋಡೆ. 
ಆಗ ಊರ್ ನ ಸಮಿರೀಪದಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಇವರು ವಸಿ್ತ ಮಾಡು್ದರು. ವಂದು ಬೆಂಕ್ ಹೆೋಡನಲ 
ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಮನಿಕಂಡು್-- ಸುತು್ತ ಮೋರ್ ಜನು್ ಮೋರ್ ಗುಟೆ್ಟ (ಬದಿ).

ಆಗ, ಇವ ಆನೆರಾಜಾ ಯಚಚಾರಗೆರೀ ಇದ್ದ. ಆಗ ಹಾವು ಬಂತು. ಆಗೆ, “ಮನಿಕಂಡವೆ್ಗಾ 
ತಿಂತೆರೀ” ಅಂತಾ ಹಾವ್ ಹೆರೀಳಲ್ಕ್ ಸುರು ಮಾಡು್ತ. ಆಗಾ, “ಮನಿಕಂಡೆಲಲಿರ್ ತಿನೋನುದ್ 
ಬೆರೀಡಾ, ತನ್ಗೆ ತಿನುನು” ಅಂದಾ ಇವಾ. ಆಗಾ, “ನಿನಾಗೆದ್್ ನಿನ್ನು ತಿಂತೆ” ಅಂತು. ಬಂತು 
ಮುಂದೆ. “ಹಾಂಗ್ ತಿನುನುದಲಲಿ ಅದು, ನಿರೀ ತಗನುಲ್ ಉಳಿಬೆರೀಕು. ತಾ ಯತ್ದ್ ಮೆರೀಲ್ 
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ಉಳಿರೀತೆ. ನಿರೀ ಬಾಯ್ ಕಳಕಿಂಡ್ ಉಳಿ. ನಿನ್ನು ಬಾಯಿಲಿ ತಾ ಬಿರೀಳ ್ೆತ. ಆಗ ನುಂಗೋಕೆ 
ಲಾಯಾಕಿಯು್ತ ನಿನೆಗೆ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಾ್ದ. ಅದೆಕಿ, “ಅಡಿಡುಲಾಲಿ” ಅಂತ ವಪು್ತ ಹಾವು.

ವಂದ್ ಗದೆ್ದಹಾಳಿ ತಗನುಲ್ಲಿ ಹಾವ್ ಉಳಿತು. ಇವ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದೆ್ ಕೆೋಡಿಲಿ ಹಾವ್ಗೆ 
ಕಾಣ್ಸ್ ಕಳಳುದೆ ಸುಮ್ಮಗ ತಕಂಡ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದ. ಆಗ ಯತ್ ಮೆರೀಲೆ ಇವ ನಿತಕಿಂಡಾ, “ತಾ 
ಬಿರೀಳ ್ೆತ ನಿನನು ಬಾಯಿಲಿ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಾ್ದ. ಅದ್ ಹೌದಂತ ಕಣು್ಮಚಕಿಂಡಿ ಬಾಯಕಿಳಕಿಂಡಿ 
ಇದ್ದದು್ದ, ಆಗ ಕೆೋಡಿಲಿ ನೆಗದಿ ಸಮಾ ತಲ್ ಮೆರೀಲ್ಟಾ್ಟ. ಹಾವನು ತಲೆ ಭಗಾ್ತಗಿ ಯರಡ ದೆೋಡಡು 
ರಾಶಯಾಗ್ ಬಿತು್ತ. ಆಗ ಹಾವಿನ್್ದ ಬಾಲಾ, ಶನ್ ಚೋರ್ ಕೆೋಯಿ್ದ ಬಂದ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ 
ಮನಿಕಂಡ-- ಗುತ್ಷ ತಕಂಡಿ ಹಾವಿನು್ದ.

ಬೆಳಗೆಗೆ ಆ ಪಟಾವಾಲ ಕತಿ್ತ ತಕಂಡ ಬಂದಾ ಹಾವ ಹೆೋಡೋಕೆ. ಆಗ ದೋರಿಂದ 
ನೆೋರೀಡಾ್ದ... ಹಾವ ಕಂಡಾ.... ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಹತಿ್ತಪಪಾತಮಾರ್ ಹಂದ್ ಹೆೋರೀಗ್ ನಿತಾ್ತ. 
ಆಗ ಧೆೈಯ್ಷದಿಂದ ನೆೋರೀಡಾ್ದ ಮತೆ್ತ. ಆಗ ಹಾವ ಹರದಾಡುದಿಲಲಿ. ಚಪಪಾಲಲಿ ಬಾಸ್ದ್ಷ. ಆಗ 
“ಹೋಯ್” ಹಾಕ್ದ. ಆಗ ಬಗಿಲ್ ಧೆೈಯ್ಷ ಬಂತು ಇವಗೆ. “ಯರೀನೆೋ ಆಗದೆ” ಅಂತ ಸಲಪಾ 
ಮುಂದೆ ಬಂದ. ಬಂದ್ ನೆೋರೀಡಾ್ದ. ಆಗೆ ಹಾವ್ ಯಾರು ಹೆೋಡ್್ದ ಹಾಕದು್ದ ಅಂತ ಗುತ್ 
ಮಾಡ್ದ. ಅದೆರೀ ಕತಿ್ತ ತಕಂಡಿ ಹಾವೆಗೆ ಮೋರ್ ನಾಕ್ ಕಪ್ ಹಾಕ್್ದ ಕತಿ್ತಗೆ ಮತೆ್ತ ಮೆೈಗೆ ಪೂರಾ 
ನೆತ್ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಹಾಗೆಯಾ ಅವ ಕೆೋಯ್ದ ಬಾಲದ ಮೊರೀಟು ಕೆೋಯಕಿಂಡಾ. ಹೆೋರೀದ ಅಲ್ಲಿ 
ರಾಜನ ಮನೆಗ್, “ಹಾಗ್ ಕೆಟ್ಟ ಪಾ್ಣಿ ಬೋದಿ ಮಾಡೆ್ಬರೀಕು ಮಾರಾಯಾ ಅವತೆ್ತ” ಅಂದಾ. 
“ಕೆೋರೀಟಿ ಕೆೋಟಿ ರಾಶ ಹಾಕ್ತದೆ. ಪವ್ಷತದ ಹಾಂಗ್ ಬಿದ್ದ ಬಿಟದೆ” ಅಂದಾ. 

ರಾಜನ ಊರಿನವರು ಎಲಾಲಿ ಜನ ಬಂದು ಹಾವ್ ನೆೋರೀಡು್ದರು. ಆಗ ಸಂತೆೋರೀಸಾದು್ 
ಅವರು. ಅವರೆಲಾಲಿ “ಹೆೋರೀಯು್ತ” ಅಂತಾ; “ಇದೆೋಂದ್ ಮಾರಿ.” ಕಡಿಗೆ ಪಟಾವಾಲ 
ಹೆರೀಳಲ್ಕ್ ಸುರು ಮಾಡಾ್ದ, “ನಿನನು ಹುಡಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಗನು ಮಾಡೆೋಕಿಡೆ್ತ?” ಅಂತಾ.

“ಮಾತಿಗ್ ತಪುಪಾದಿಲಾಲಿ ನಾಳಿಗ್ ಲಗಾನು ಮಾಡೆೋಕಿಡೆ್ತ. ಅವ ದಿಬ್ಣ ತಕಂಡ್ ಬರೋಕಡಿಡುಲಲಿ” 
ಅಂದ್ ಮಾತಕಿತೆ್ಯಲಾಲಿ ಮುಗಿರೀತು ಅವರದು.

ಆಗೆ ಇವರು ಈ ಮೋರ ಜನರ ಮೆರೀಳ ಊರ್ ನ ಸಮಿರೀಪದಲೆಲಿರೀ ಅವರಿಗೆಯಲಾಲಿ ಕಥಿ 
ಗೆೋತಾ್ತಯು್ತ. ಆದರೋ ಅಲೆಲಿ ಉಳು್ದರು ಅವರು. ಆಗ ಮೋತ್ಷ-ಬಿರೀತ್ಷಯಲಾಲಿ ನಿಕ್ಕಿಯಾಯು್ತ. 
ಪಟವಾಲನು್ದ ದಿಬಣ ಬಂತು. ಆಗ ಊರ ಜನಯಲಾಲಿ ಕರದು ಯಲಾಲಿ ವಟಾ್ಟದು್. ಈ 
ಮೋರಜನರ ಪಂಗಡ ಸಮಿರೀಪದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕಾಣಸ್ಕಂಡಿ ಸಲಪಾ ದೋರ ಗದಿ್ದಲ್ ಬಂದ್ 
ಮಲ್ಕಂಡು್-- ಕಾಣ್ತದೆ ಇವಗೆ್ಷ.

ಆಗವು್ ಯಾರೆೋ ರಾಜನ ಹುಡಗೆ್ ಆಗಿರಬೆರೀಕು ಅಂತಾ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ, “ರಾಜ 
ಅವರನಿನುಲೆಗೆ ಕರಕಂಡ್ ಬನಿ” ಅಂತಾ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟಾ್ಟ. “ಮದವಿಗ್ ಬನಿನು” ಅಂತ, ಬಂದರು 
ಅವರು. ಕರುಕ್ ಹೆೋರೀದವರು, “ನಮ್ ರಾಜನ ಹುಡಿಗೆ ಲಗಾನು, ರಾಜ ಬರೋಕ್ ಹೆರೀಳಾನೆ” 
ಅಂದರು. “ಯಾವ ಲೆಕಕಿದ ಲಗನುವರೀ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದೋ್ ಅವರು. “ಅದೆರೀ ಪಟವಾಲಗೆ 
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ರಾಜನ ಹುಡಗಿ ಕೆೋಡಾ್ತ. ವಂದ್ ದೆೋಡಡು ಹಾವಿತು್ತ. ಅದು ಅವ ಹೆೋಡದ. ಹೆೋಡದವಗ್್ಷ 
ಲಗನು ಮಾಡೆೋಕಿಡೆ್ತ ಅಂತ ರಾಜನ ಪಣ ಇತು್ತ” ಅಂದು್. “ಅಡಿಡುಲಲಿ, ತಾವ್ ಬತು್” ಅಂದು್. 
ಅವರ ಸಂಗಾತ ಮದವಿ ಚಪಪಾರಕ್ ಬಂದು್. ಆಗೆ ಹರೀಗ್ ತಿರಗಾಡು ದಾರಿ ಬದಿಗೆ ಒಬ್ಬ 
ಕೆೋಡಿಲಿ ಹೆೋತಾಕ್ದ. ಹರೀಗೆ ಕೋತೋ್ ವಂದ್ ಬದಿಗೆ.

ಆಗ ತಿರಗಾಡಬೆರೀಕಾದೆ್ ಆ ಕೆೋಡಿಲಿರೀಗ್ ದಡಸಕಿಂಡಿ ಬಿರೀಳುತ್. ಕೆೋಡಿಲಿ ನೆಗ್್ದ ವಂದ್ ಬದಿಗ್ 
ಹಾಕುಕೆ ವಬ್ ಕೋಡೋ ಆಗುದಿಲಲಿ. ಎಳದು್ ಕೆೋಡಿಲಿ, ಅಪ್ ಹಾಕುದೋ್... ನೆಗುಕಾಗುದಿಲಲಿ; 
ಹೆೋರೀಗುದಕಾಗುದಿಲಲಿ. ಆಗ ಹಾಗೆ ಯಷು್ಟ ಜನಾರೋ ಬಿದು್, ಯದು್. ಕಡಿಗೆ ಆನಿರಾಜ ಈ 
ಸಾವೆರೀರನಾಯಕಿನ ಕೋಡೆ, “ತಮಾ” ಅಂದ. “ಮದಮಗ ಮಂಚದ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತಕಿಂಡಾನೆ, 
ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ. ಆಗೆರೀ ಕೆೋಡಿಲಿ ವಂದ್ ಬದಿರೀಗ್ ಹೆೋತಾಕೋ ನೆಗದಿ ಅವೆ್ಲಾಲಿ ದಾರಿರೀಲ್ 
ಬಿರೀಳತು್” ಅಂದಾ ತಮ್ಮನ ಕೋಡೆ.

ಆಗಾ ಸಾವೆರೀರನಾಯಕಿ ಯರಡ ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಡಿಲಿ ಹಡದಿ, ಆ ಮದಮಗ ಕೋತ ಮಂಚದ 
ಅಡಿಗೆ ಕೆೋಡಿಲಿ ವಗದಾ. ಆ ಕೆೋಡಿಲಿ ವಗದ ಶಬಾ್ದ ವಂದ್ ದೆೋಡಡು ಗನಾ್ಷಲ್ ಹೆೋಡ್ದ ಸಬಾ್ದಯು್ತ. 
ಮದಮಗಾ ವಂದ್ ಸಾರಿಗ್ ಹೆದಿ್ಹಾಬಿ್ಷದಾ್ದ. ನೆಡುಕಿ ಸುರುವಾಯ್ತವಗೆ ಹೆದರಿ. “ಬಂತು 
ಈಗ ತನೆಗೆ ಚಕ್” ಅಂತಾ. ಆಗಾ ಆನಿರಾಜಾ ಈ ಹೆಣ್ ಕೆೋಡ್ವ ರಾಜಗೆ ಕರದಾ, “ದಾರಿ 
ಯರೋಕ್ ಸಲಪಾ ತಡಾ ಅದೆ. ಮಾತಾಡಾ್ವ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ” ಅಂದಾ. ಆಗ ರಾಜ ಬಂದ. “ಯರೀನಿ್ರೀ?” 
ಕೆರೀಳಾ್ದ. “ಹಗರ್ ನಿನ್ನು ಹುಡಗಿರೀ ಪಟವಾಲಗೆ ಯಾಕ್ ಕೆೋಡತ್ಪಾಪಾ? ಯಾರೋ ಊನ್ಷಲ್ 
ಗಂಡ್ ಹುಡಗ್್ ಇಲಾಲಿಗಿದೆೋ್?” ಕೆರೀಳಾ್ದ. ಆಗ್ ರಾಜ ಯಂತ ಅಂದಾ? “ಹುಡಗರಿದು್... 
ಆದೆ್, ತನ್ಗೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಂದ್ ಹಾವು ಬಹಳ ಪಿರೀಡೆ ಕೆೋಡತಿತು್ತ. ಅದು ಯಾರ ಹೆೋಡದರೆೋ 
ತನನು ಹುಡಿಗೆ ಲಗನು ಮಾಡೆೋಕಿಡೆ್ತ ಅಂತ ತಾನ್ ಹೆರೀಳಿದೆ್ದ. ಅದಕಾಗಿ ಈ ಪಟವಾಲ ಹಾವ್ 
ಹೆೋಡಾ್ದ. ಇವತ್ ದಾರಿಯದ್್ಷ ಕೆೋಡೆ್ತ ತನ್ ಹುಡಗಿರೀಗೆ.” “ಹಾಗರ್ ಬರಿರೀ ಹಾವ್ ಹೆೋಡ್ದರೆ 
ದಾರಿಯದ್್ಷ ಕೆೋಡೆೋಯೊರೀ? ಗುತ್ಷ ಬಿತಾ್ಷ ಅದೆೋ್ಯ?” ಕೆರೀಳಾ್ದ ಆನಿರಾಜಾ. “ಗುತ್ಷ ಅದೆ” 
ಅಂದಾ.

“ಯಾವ ಗುತಾ್ಷ? ತಕಂಡ್ ಬಾ ನೆೋರೀಡಾ್ವ” ಅಂದಾ. ಆಗ ಹಾವಿನ ಮೊರೀಟ ಬಾಲ 
ಕೆೋಯ್ದದು್ದ ತಂದ್ ತೆೋರೀಸಾ್ದ್ಷ. “ಈ ತುದಿ ಬಾಲಾ ಯಾರ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್? ಇದು 
ಮೊರೀಟ...” ಅಂದಾ ರಾಜನ ಕೋಡೆ. ಆಗಲ್ಲಿ ಮದಿವಿಗ್ ಬಂದ ಜನ ಯಲಾಲಿ ವಟಾ್ಟದು್. 
ವಟಾ್ಟಗಿ ನೆೋರೀಡುವರಿಗೆ, “ಹೌದು, ಮೊರೀಟು ಇದು. ಇದರ ತುದಿ ಯಾರ ಕೋಡೆ 
ಉಳಿಬೆರೀಕು?” ಅಂದರು. ಆಗ ಇವ ಹೆೋಡದದ್ ಸುಳುಳು ಅಂತಾಯು್ತ. ಹೆೋಡ್ದವರು ಯಾರಂತ 
ಅವರವರೆೋಳಗೆ ಹೆರೀಳುವರಿಗೆ, “ತಮ್ಮ ಕೋಡೆ ವಂದ್ ಸಣ್ಣ ಗುತ್ಷದೆ, ಇದೆೋನುರೀಡಿ” ಅಂದಾ 
ಆನಿರಾಜಾ. ಸಾಬೋತ್ ಬಾಲಾ ತೆೋರೀಸ್ದ್ಷ-- “ಹಾವ ಹೆೋಡದವ ತಾನು, ಸತ್ ಬಿದ್ದದ್ 
ಹಾವ ಹೆೋಡದವ ಅವಗ್ ಲಗನು ಮಾಡೆೋಕಿಡತೆೋ್ಯರೀ? ತನ್ಗೆ ಕೆೋಡತೆೋ್ಯ?” ಕೆರೀಳಾ್ದ. ಆಗಟೋ್ಟ 
ಜನರು ದಡ್(ದೆೋಡಡು) ಗೌಜಟಿಕಿ ಬಿತು್ತ. “ಇವರಿಗೆ ಹೆಣ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಅವಗ್ ಸೆೋಗ್ದ 
ಹಾಕಬೆರೀಕು” ಅಂದಾಯು್ತ. ಬಾಚಿಂಗ ಕಟಕಿಂಡ್ ಕೋತನೆ ಅವಾ. ಆಗಾ ರಾಜಾ, “ಹರೀಗ್ 
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ಮೊರೀಸ ಮಾಡಾ್ದ” ಅಂತಾ ಹೆರೀಳಿ, ಪಾಶರೀ ಹುಕುಂ ಕೆೋಟ್ಟ ಅವಗೆ. “ಮೋರ್ ಜನರವಳಗೆ 
ನಿರೀವ್ ನಿರೀವ್ ಯಾರಾದು್ ಲಗಾನುಗುಕ್ ತಯಾರಾಗುಕಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂದ ರಾಜಾ. ಆನಿರಾಜ 
ಇವಗೆ, “ಯರೀಳು ತಮ್ಮ ನಿರೀನು... ನಿರೀನೆ ಲಗಾನುಗು” ಅಂದಿ, ಕಡಿಗೆ ಸಾವೆರೀರನಾಯಕಿಗ್ ಲಗನು 
ಮಾಡುಸ್ಕ್ ತಯಾರಾದ. ಅವಗೆರೀ ಹೆಣ್ ಕೆೋಟಿ್ಟ ದಾರಿ ಯರದಾ ಸಾವೆರೀರನಾಯಕಿಗೆ. ಮದಿ್ವ 
ಮುಗಿರೀತು. ನಾಕೆೈದ್ ದಿವ್ಸ್ ಉಳು್ದರು ಅಲ್ಲಿ. ಕಡಿಗವಗೆ, “ಇಲೆಲಿ ಉಳಿ ನಿರೀನು... ನಾವ್ ಸಲಪಾ 
ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಬತು್” ಅಂತ ಅವಗೆ ಬಿಟ್ ಹಾಕು್ದರು. 

ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರು ಆನಿರಾಜ, ಗುಡಿಡುರಾಜ ಕೋಡಿ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ರಾಜನು ಊರಿಗ್ ಹೆೋರೀದು್. 
ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಉಪಟಳ. ಕೆೋಡಿಲಿಲೆ ಹೆೋಡಿತ, ಬಾಲದ ತುದಿ, ಕೆಮಿ, ಉಗರು ತುದಿ ಕೆೋಯಾ್ತ. 
ಅಲ್ಲಿ ಪಟೆ್ಟವಾಲ, ‘ಹುಲ್ ಹೆೋಡಿ್ದದೆ’ ಹೆರೀಳ್ತ. ರಾಜ ಹುಡಗಿ ಕೆೋಡುಕ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡಾ್ತ (ಅದೆರೀ 
ನಮೋನಿರೀಲ್ವ ಕೆೋಡಿಲಿ ವಗೋದು). ಗುಡಿಡುರಾಜಗೆ ಲಗನು ಮಾಡೆೋಕಿಡ್ತ ರಾಜ. ಗುಡಿಡುರಾಜಗೆ, 
“ಇಲೆಲಿ ಉಳಿ....” ಹೆರೀಳಿ, ಆನಿರಾಜ ಹೆೋರೀಗ್ತ.

ಹೆೋರೀಗತೆ ಇರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಅಲ್ಲಿ ವಂದ್ ಮರದಡಿಗೆ ಮೋರ್ ಸಂಜಗ್ ಮೋರ್  ಜನ 
ಉಳಿತು್. ಸಂಜಾಯು್ತ. ಮರದ ಬುಡಕೆ ಆ ಹುಡಗಿ ಲಗಾನುಯ್ತ ಅಂದ ಬಂದವು್.

ಕಡಿಗೆ ರಾತಿ್ ಆಗುವರಿಗೆ ಹದು್ದ, ಮಂಗ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತಕಿಂಡಿತು್ತ. ಕೋತಕಿಂಡೆ್, ಅದು 
ಇಡಿರೀ ರಾತೆ್ ಬೆಳಗಾಗುವರಿಗೆ ಹೆರೀತಿ, ಇದರ ಇಡಿರೀ ಮೆೈಯಲಾಲಿ ಹೆರೀಲನುಲ್ಲಿ ಮುಚಿಚಾ ತಲ್ 
ವಂದ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ನನೆಸಿವಲ್್ಷ ಹುತನುಲ್ಲಿ ಇರು ನಮೋನಿಲ್ ಕಣ್ ಕಾಣ್ತದೆ.

ಆಗಿವಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದೆ್ ನೆೋರೀಡು್ದರು. ಆನಿರಾಜಗೆ, “ಇವ ಹುಡಗಿ ಲಗಾನುಗು ಲೆಕಕಿಕೆರೀ 
ಹೆೋರೀಗಾ್ತನೆ” ಅಂದಿ ಗುತ್ ಮಾಡು್ದರು. “ಅಣಾ್ಣ...” ಅಂದು್. “ನಿನನು ಕಾಯ್ಷ ಜಯಾದೆ್, ಹಂದೆ 
ಬರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಆ ಹೆಣಿ್ಣನ ಕೋಡೆ ಮೋರುಗೆಯಟಿ ನಿರೀರು ತಮ್ಮ ಮೋರಜನರ ತಲೆ ಮೆರೀಲೆ 
ಹಾಕಬೆರೀಕು” ಅಂದು್. ಅವ, “ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂತ ವಪಕಿಂಡಿ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀದ. ಆಗೆ ಆ ರಾಜನ 
ಮನಿ ಬುಡ್ಕಿ ಹೆೋರೀದಾ. ಆಗ ರಾಜನ ಹುಡಗಿ, “ತಾನು ಮಿಂದ ನಿರೀರು ಯಾರು ಈಚಿಂದ 
ಆಚಿ ದಾಟ್ ಹೆೋರೀಗುತ್ ಅವಗೆ್ಷ ಲಗಾನುಗೆ್ತ” ಅಂತ ಪಣ ಮಾಡಕಿಂಡಿದಿ್ದತು್ತ.

ಬಾಕ್ ಜನರೆಲಾಲಿ ಲಗಾನುಗುಕ್ ಹೆೋರೀದೆೋರೀರು ಮೊದೆಲಿ ನದಿಲ್ ಮಿರೀವುದು ಚೆೋಕ್ 
ಮಾಡಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುತ್. ಆ ನಿರೀರಿರೀಗ್ ಅಷು್ಟ ಪರಮಳ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಲಗಾನುಗದೆ ಆ 
ಹುಡಗಿ ಇತು್ತ. ಆಗ ನದಿ ಬುಡ್ಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ನಿತ್ತ ಇವ. ಆಗೆಲಾಲಿ ಗುತ್ ಮಾಡಾ್ದ, “ಇದು 
ಯರೀನೆೋರೀ ಇರಬೆರೀಕು” ಅಂತ. ನಿಂಬೆಹಣ್ ವಂದಿತು್ತ ಇವನು ಹತ್. ಆ ನಿಂಬೆಹಣು್ಣ ಕೆೋಯ್ದ. 
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಯಯಡು ಕಡಿ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಆ ನಿರೀನ್ಷಲ್ಲಿಟು್ಟ ಅದ್ ಮೆರೀಲೆ ದಾಟಿ, ಆಚಿಗ್ ಹೆೋರೀದಾ. 
ಆಗಾಚಿಗ್ ನೆಡಾ್ದ ಅವ ದಾಟಿ. ಆ ಹುಡಿಗೆ ನೆೋರೀಡೆ್ತರೀ ಇತು್ತ. ನೆೋರೀಡಿ ಅಪಪಾಗ್ ಕರಿರೀತು ಅದು. 
“ಬಾ ನೆೋರೀಡು, ಅವ ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ. ತನು್ದ ಪಣ ಇವತಿ್ತಗ್ ಮುಗಿರೀತು. ಅವನ ಲಗಾನುಗೆ್ತ” 
ಅಂತು.

ಆಗ ಶಪಾಯಿ ಕಳಶ ಇವನಿಗೆ ಕರಕಂಡ್ ಬಂದು, ಆನಿರಾಜಗೆ ಬಂದಿ ರಾಜ ಹೆರೀಳ್ದ- 
“ತನನು ಹುಡಗಿ ಪಣ ಇಟಿ್ಟತು್ತ. ‘ನದಿದಾಟ್ ಹೆೋರೀದವಗೆ ತಾ ಲಗಾನುಗೆ್ತ, ಮಿಂದೆೋರೀಗೆ್ಷ 
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ಲಗಾನುಗುದಿಲಲಿ’ ಅಂತ. ಇವತ್ ನಿರೀ ದಾಟ್ ಹೆೋರೀದೆ. ಅದ್ಂತೆ ನಿನ್ಗೆ ಲಗನು ಮಾಡೆ್ತ ತಾನು” 
ಅಂದ್, ಎಲಾಲಿ ವಟ್ ಮಾಡಿ್ಬಟು್ಟ ರಾಜನಿಗೆ ಏನೋ ತೆೋಂದೆ್ ಇಲಲಿ, ಲಗನು ಮಾಡ್ಸ್ ದಾ. 
ಕೆಲುದಿವಸ ಅಲ್ ಉಳಾ್ದ ಅವ. ಆಗ, “ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ ತಾನು” ಅಂತ ಮಾವನ ಕೋಡೆ 
ಹೆರೀಳಿ, ಹಣತಿ ಕರಕಂಡಿ ಬಂದಾ. ಬರುವರಿಗೆ ಹದ್ ಹೆರೀಲ್ ಮುಚ್ ಹಾಕದ್ಯಲಾಲಿ... 
ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಾ - ಹಂಡಿ್ತ ಕೋಡ ಹೆರೀಳಾ್ದ, “ಆ ಮರದ ಅಡಿಗೆ ಮೋರ್ ಹುತ್ತದೆ. ಮೋರ್ 
ಸಾರಿ ಗೆಯಟಿಲ್ ನಿರೀರ್ ಹಾಕು” ಅಂದ. ನಿರೀರ್ ಹಾಕು್ತ ಅದು. ಆಗವರು ಯದ್ ಬಂದು್. 
ಹುತನುಲ್ಲಿದ್ದವರು. 

ಆಗ, “ನಿನ್ ಬೆನಿನುಗೆ ತಾವೂ ಬತು್” ಅಂದು್. “ತಾವಿಲ್ಲಿ ಸತ್ ಹೆೋರೀಗಿ್ತರು. ನಿಮ್ಮ 
ಸಂಗಾಡೆರೀ ತಾವ್ ಉಳಿರೀತು್” ಅಂದು್. ಬೆನೆಗೆರೀ ಬಂದು್. ಅಲ್ ವಂದ್ ನದಿಯದೆ. 
ದಾಟಬೆರೀಕಾದೆ್ ವಂದ್ ಹಡ್ಗೆ ಹತು್ದರು. ಮೋರ ಯರಡು ಐದ್ ಜನ ಹತು್ದರು. ಆಗಾ ಸಮಾ 
ಮದಿ್ದ್ಯ ನದಿರೀಲ್ ಬರಬೆರೀಕಾದೆ್, ಈ ಹೆರೀಲನುಲ್ಲಿ ಮುಚ್ ಬಿದ್ದವರು, “ಇಲೆಲಿ ಇವಗ್ ಮೊರೀಸ 
ಮಾಡಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಮಾತಾಡು್ದರು. ಆಗ ಸಮಾನ್ ನದಿಲ್ ಬರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಸರಕೆನು ದಬಿ್ಬ 
ದೋಡ್ ಹಾಕ್್ಬಟು್ ನಿರೀನ್ಷಲ್ಲಿ. ಆಗ ನಿರೀಗ್್ಷ ಬಿದಾ್ದ ಅವ- ಹಡಗೆ ಬಿಟು್ಟ. ಆಗ ನಿರೀರಲ್ ಬಿದ್ದವ 
ಆನಿರಾಜ ವಂದ್ ಕೋಮ ಹತಕಿಂಡಾ. ಹತಕಿಂಡಿ ಇಚಿ ದಡ ದಾಟಾ್ದ-- ಸಾಯಲ್ಲಲಿ ಅವ.

ಇವರು ನೆಡು್ದರು ಮುಂದೆ ನದಿರೀಲೆರೀಯ. ಆಗ ಅವರೆೋಳಗೆ ಗುದಾ್ದಟ ಬಿತು್ತ. “ತಾ 
ಮದಿಯಾಯ್ತ... ತಾ ಮದಿಯಾಯ್ತ...” ಅಂತಾ ಗುದಾ್ದಟ ಬಿಟಕಿಂಡಿ ದಬು್ಬಕ್ ಸುರುಮಾಡು್ದರು. 
ವಬ್ಬಬೆ್ರೀ ಬಿರೀಳೂಕೆ ಸುರುಮಾಡು್ದರು. ಯಯ್ಡು ಜನರು ನಿರೀನ್ಷಲ್ಲಿ ಬಿದು್; ಸತ್ ಹೆೋರೀದು್. ವಬ್ಬ 
ಉಳಾ್ದ. ಈಗ ಹುಡಿಗೆ ತನನು ವಸಿಗಾಯು್ತ ಅಂತ ಹೆೋರೀದಾ ತಕಂಡಿ ವಂದೋರಿಗೆ. ಹೆೋರೀಗಿ, 
ಲಗಾನುಗಬೆರೀಕು ಅಂದಾ ಅವ ಹುಡಗಿರೀಗೆ. ಆ ಹುಡಗಿ ಲಗಾನುಗುದಾದೆ್ ಹನೆನುಯಡು ವಸ್ಷನ ಪಣ 
ಇಟು್ತ. 

ಸಾವೆರನಾಯಕಿ ಮತು್ತ ಗುಡಿಡು ರಾಜಗೆ ತುಳಸಿಗಿಡ ನೆಟು್ಟ - ‘ಬಾಡದೆ್ ತನನು ಹುಡಕಿಕೆ 
ಬನಿ’ ಅಂತಾ ಹೆರೀಳ್ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದ  ಆನಿರಾಜಾ ವಂದ್ ಅಜಜಿಮುದಿಕಿ ಮನಿಗ್ ಶೆರೀದ್ಷ. ಅದೆರೀ 
ಊರಲ್ಲಿ.

ಆಗ, ಅಲ್ಲಿ ಪತಿ್ತ ತಕಂಡಾ ಅವ. ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿಯಲಾಲಿ ಪತಿ್ತ ಕೆೋಟು್ತ. “ಇಂತಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ರಾಜ ಹೆಣ್ ತಕಂಡ್ ಬಂದಾನೆ.” ಮತ್ ಆ ಹೆಣೆಗೆರೀಯ ಅಜಜಿಮುದಿಕಿ ದಿನಾ ಹೋಗ ಕಟಿ್ಟ 
ತಕಂಡು ಹೆೋರೀಗ್ ಕೆೋಡುದು; ಅದರಿಂದ ಜರೀವನ ಮಾಡೋದು ಮಾಡತಿತು್ತ. “ಹಾಗರ್ 
ಇಂತಾ ಹೆಣ್ ಗೆ ಹೋಗಿನ ದಂಡಿ ತಾನು ಕಟಿ್ತ” ಅಂದ. ವಂದಿವೆಸ್ ಕಟಬೆರೀಕಾದೆ್ ವಂದ್ ಚಿರೀಟಿ 
ಬರದಿ ಹೋವಿನ ದಂಡಿ ವಳ್ಗೆ ಹಾಕ್ ಕಟ್ದ. ಮುದಿಕಿ ಕೋಡ ಕೆೋಟ್ಟ, “ಬಿಚಿಚಾ ಗನಾ ಮಾಡ್ 
ನೆೋರೀಡಕಿಂಡೆ ಮುಡುಕ್ ಹೆರೀಳು. ಮೊಮ್ಮಗಳ ಕೋಡೆ” ಅಂದ. ಆಗೆ ತಕಂಡ ಹೆೋರೀಗ ಕೆೋಟು್ತ 
ಮುದಿಕಿ. ಅದು ಬಿಚಿಚಾ ನೆೋರೀಡು್ತ ಚಿರೀಟಿ.

“ಇಂತಾ ಜಾಗದಲ್ ಬಂದ ವಳಿ್ದದೆ. ಸಾಯಿಲಿಲಲಿ. ನಿರೀನು ನಿನನು ಪತಿ್ತ ಕೆೋಡು” ಅಂತ. 
ಅದರ ಪತಿ್ತ ಕೆೋಟು್ತ. “ಶರಮನೆರೀಲ್ ಇದೆ್ದ ತಾನು.” ಇವ ಮತು್ತ ಚಿರೀಟಿ ಬರದ, “ಲಗನುಕೆಕಿ ವಪಗೆ. 
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ಯಲಾಲಿ ಜನವಟಾ್ಟಗಿಲಿ” ಅಂತ. ಲಗನುಕ್ ತಯಾರಾಯು್ತ. ಯಲಾಲಿ ಜನ ವಟಾ್ಟದು್. ತಮ್ಮದಿರು 
ಹುಡುಕಿಕ್ ಬಂದಿ ವಟಾ್ಟದು್. ಲಗನುಕ್ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತ ಅದೆ. “ಬಡುಸ್ಕ್ ತಾನ್ ಉಳಿತೆ” 
ಅಂತು. ಜನರಗೆ ರಾಜನ ಮಗಳು ಬಡಸ್ತ ಬಂತು ಅದು. ಬರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಗಂಡಗೆ - ಅದು 
ಕಪುಪಾ ಮಶ ಹಡಕಿಂಡ್ ಬಂದಿತು್ತ. ಅದು ಕೆೈಗೆ ಬಡಸ್ತಿರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಅವಗೆ ಗುತ್ಷಮಾಡಕಿಂಡ 
ನೆಡಿರೀತು-- ಅವಗ್ ಗುತಾ್ತಗದೆ. ಊಟಯಲಾಲಿ ಪೂರೆೈಸರು. 

ಹುಡಿಗೆ ನಿತ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಲಗಾನುಗಬೆರೀಕಾದೆ್ ವಂದ್ ಪಣ ಅದೆ ತನು್ದ” ಅಂತು. “ಯಂತಾ 
ಪಣ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳುವರಿಗೆ, “ತನನು ಗಂಡಗೆ ಲಗಾನುಗಿದೆ ತಾನು. ಇಂತವರು ಮೊರೀಸ 
ಮಾಡಾರೆ. ಸಬೆರೀಲ್ದೆ್ ಯರೀಳಬೆರೀಕು” ಅಂತು. ಅವ ಯದ್ದ. ಮೋರೋ ಜನರೋ ಯದು್. 
ಸಬಿಯರೆಲಾಲಿ ವಟಾ್ಟದು್. ಇವಗೆ ಮೊರೀಸ ಮಾಡ್ದವಗೆ ಪಾಶ ಕೆೋಟು್. ಅವೆ್ಲಾಲಿ ಕತಿ 
ಹೆರೀಳು್ದರು. ಹಂಡಿ್ತ ಕರಕಂಡಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನಿಗೆ ಹೆೋರೀದು್. 

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಗುಟೆ್ಟ   = ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಭಗ್ತ = ಸಿರೀಳು

ಶನ್   = ಸಣ್ಣ ಚಪಾಲ್ = ಚಪಾಪಾಳ  ೆ

ಮೊರೀಟು   = ಕತ್ತರಿಸಿದ ಅನಂತರದ ತುಂಡು

ಮೋತ್ಷ-ಬಿರೀತ್ಷ  = ಮದುವೆ ಮುಹೋತ್ಷ ಮತು್ತ ಬೆರೀರೆ ತಯಾರಿ

ತಡ್ಸ್ ಕಂಡಿ   = ತಡಸಿಕೆೋಂಡು, ತಡೆಯಾಗಿ

ಸಾಬೋತ್   = ಸಾಬಿರೀತ್, ತುದಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರೇಆಲು ಪಿಲುಲಿ ಕುಮರಿ ಮರಾಠಿ,  ತೆೋಳಶಾನಿ, ತಾಲೋಕು ಹೆೋನಾನುವರ.
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೫. ಶೃಂಗಸುಂದರಿ

ವಂದಲಾಲಿ ವಂದೋನ್ಷಲ್ಲಿ ವಂದು ಗೆೋರೀಯಿಂದ ಗೌಡ ಹೆರೀಳಿ ಹಾಲಕ್ಕಿಗೌಡ ಇದನುಂತೆ. 
ಅವನಿಗೆ ಮೋರು ಮಕಕಿಳು-- ಮೋಗ್ಷಂಡ ಮಕ್ಳುರೀರು. ಕ್ರಿಮಗ ಸಣ್ಣಕೋಸಾ ಹೆರೀಳಿ, ದೆೋಡಡು 
ಯರಡು ಜನರ ಹೆಸರಿಲಲಿ.

ಆ ಊರಿಗೆ ಅವನಕ್ಂತ ದೆೋಡಡು ಸಾವಕಾರ ಯಾರೋ ಇಲಲಿ. ಹಾಂಗಿದೆ್, ಸುಮಾರವನಿಗೆ 
ವಯಸಾಸ್ಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ತಂದೆ ತಿರೀರಲ್ಕೆಕಿ ಯಂಟ್ ದಿವಸ ಇರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಕೋಸ, ತಂದೆ 
ಕೋಡೆ ಯರೀನಂದಾ? ವಬ್ಬವನೆರೀ ಇದಾ್ದಗ, “ಯರಡು ಜನರ ಮದಿ್ವಯಾತು. ನಾ ಕ್ರಿಯವ. 
ಅಪಪಾ... ನನೆಗೆ ಮದವಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ನನಗೆ್ಯರೀನ ಆಸಿ್ತ ಮಾಡಿ್ತ ಹೆರೀಳು.”

“ಹೆರೀಳತೆರೀನೆ ಮಗನೆರೀ, ಹೆರೀಳ ್ೆತರೀನೆ ಕೆರೀಳು. ವಂದು ಗೆೋರೀಣಿಚಿರೀಲ ಐತೆ. ಅದೆಕಿ ಮೋರು 
ತೋತಾಗೆೈತೆ. ಅದ್ ಸಂಜಕಡಿಗ್ ವಂದ್ ರೋಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಡಬೆರೀಕು. ಬೆಳಾಗೆಮುಂಚೆ ಯದ್ 
ಮೊಕಾ ತೆೋಳೆದು ಸಾವಿರದ ಮೆರೀಲೆ ವಂದು ರೋಪಾಯಿ ಬಿರೀಳಬೆರೀಕು. ಮೊಕ ಕೆಳ್ಗೆ ಮಾಡಿಕ್ 
ಕೆೋಡಗೆಬೆರೀಕು... ಬಿರೀಳತೆೈತೆ. ಕಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಂಬಳಿ ಚಪೆಪಾೈತೆ ಲಟ್ಟ ಲಟ್ಟ ಕಂಬಳಿ.” 

“ಅದ್ ಯಾತಕ್ ಬತೆೈ್ಷತೆ?” ಹೆರೀಳಿ ಕೆರೀಳ್ದ ಸಣ್ಣ ಕೋಸ. 

“ಆ ಕಂಬಳಿ ಮೆರೀಲ್ ಕೋತೆ್ ಇಡಿರೀ ಜಗತಾಕಿರೋ ತಕ್ ಹೆೋರೀಗೆೈತೆ ಕಂಬಳಿ. ಆ ಕಂಬಳಿ 
ಮೆರೀಲೆ ಕೋತ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದೆ್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು? ‘ಅಂಬಕ್ಷ ಜಾವ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು. 
ತಕೆೋಂಡು ಅಂಬಕ್ಷ ಹೆೋರೀಗತೆೈತೆ. ಇಳಿಬೆರೀಕಾದೆ್, ‘ಬೆೈಟೆೋ ಕಂಬಳಿ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು. 
ಅಲೆಲಿರೀ ಇಳಿರೀತು... ಮನಿಗ್ ಬರಲ್ಕ್ ಮತ್್ತ ಹಾಗೆರೀ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು, ಬರತೆೈತೆ ಮನಿಗೆ.”

“ಕಡಿಗೆ... ವಂದ್ ತಲ್ಗ್ ಹಾಕು ವಂದ್ ತೆೋಪಿಪಾ ಐತೆ. ನನ್ ಮಗೆನು, ಆ ತೆೋಪಿಪಾ ತಲ್ಗೆ 
ಹಾಕ್ದೆ್ ಮನಶಾ ಅಂಬದೆ ನುಶ ಆಗತೆೈತೆ. ಆಗಿ, ಯಾ ದೆರೀಶಕ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಹನೆನುರಡಂಕಣದ 
ಮನೆಯಾದೋ್ ಕಳುಮಾಡಿ ಯರೀನಾದೋ್ ತಕಬರೋಕ್ ಅಡಿಡುಲಲಿ.”

ಕಡಿರೀಗೆ ಹಾಗೆರೀ ಉಳಿರೀತು. ಯಂಟ್ ದಿವಸಕ್ ತಂದೆ ಗೆೋರೀಯಿಂದ ಗೌಡ ತಿರೀರ್ 
ಹೆೋರೀಯ್ತ. ಅಣ್ಣದಿರು ಯರೀನ್ ಮಾಡದು್? “ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡಿರ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಗುಡೆಡು 
ಕುಂಬರಿ ಮಾಡಾಕ್ ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣ” ಅಂದು್. ಅವರು ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದೆ್ ತಮ್ಮ ಹೆರೀಳ್ದ, 
“ಹಾಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದೆ್ ಮನೆ ಹಸೆ ಆಗಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳ್ದ. ಆವಾಗೆ ದೆೋಡಡು ಗೆೋರೀಯಿಂದ 
ಗೌಡನ ಮನೆ ಹಸೆ ಆಗಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳಿ ಶಾನಬಾಗರು, ಮಾವನ(ಮಾಲೆ)ದಾರರು ಯಲಾಲಿ 
ಬಂದು್.

ಕಂಚು, ತಾಂಬ್ ಇದಿ್ದದ್ ಬಾಕ್ ವಸು್ತ ಹಸೆ ಮಾಡಿದು್. “ದುಡಿಡುನ ಕಪಾಟು ವಡಾನ” 
ಹೆರೀಳಿ ವಡ್ದ ಬಿಟು್. ಅದಾ್ಗ ಯರೀನಿಲಲಿ-- ವಂದ್ ಕಂಬಳಿ ಚಪಪಾ, ವಂದ್ ಗೆೋರೀಣಿರೀಚಿರೀಲ, 
ವಂದ್ ತೆೋಪಿಪಾ... ಮೋರೆರೀ ವಸು್ತ. ಅದ್ ಐತ್ ಹೆರೀಳಿ, ದೆೋಡಡು ಮಕಕಿಳಿಗೆ ಹೆರೀಳಲ್ಲಲಿ 
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ಇಂತಿಂತಾದಕೆ ಬತೆೈ್ಷತ್ ಹೆರೀಳಿ. ಕ್ರಿಯವನಿಗೆ ಮಾತ್ ಹೆರೀಳಾನೆ ತಂದೆ. ಕಡಿಗೆ, ಪಾಲ್ 
ಹಾಕುತಂಕಾ ವಬ್ಬನ ವಂದ್ ತೆೋಪಿಪಾ ತಕೆೋಂಡ . ವಬ್ಬವ ವಂದ್ ಕಂಬಳಿ ಚಪಪಾ ತಕಂಡ. 
ಸಣ್ಣ ಕೋಸ ಗೆೋರೀಣಿಚಿರೀಲ ತಕೆೋಂಡಾ.

ಆ ಊರಾಗಲ್ಲಿ ಬಲೆರೀ ದೆೋಡಡು ಲಕೆೋರೀಪತಿ ವಂದ್ ಸಾವಕಾರಿದ್ದ. ಅವನಿಗ್ ವಂದೆರೀ 
ಮಗಳು. ಸಾವಕಾರನ ಪಣ ಯರೀನದೆ ಅಂದೆ್, ‘‘ಯಾವನು ವಂದ್ ವಸಾ್ಷಗುವರಿಗೆ ತನಗೆ 
ದಿವಸಕೆ ವಂದೆೋಂದು ಸಾವ್ ರೋಪಾಯ್ ಕೆೋಡಾ್ತ... ತನನು ಮಗಳು ದಮ್ಷದಾರಿ ಎರೆದು 
ಕೆೋಟು್ಟ, ತನನು ಮನೆ ಭೋಮಿ, ಜಮಿರೀನೆ್ಯಲಾಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬರಕೆೋಡೆ್ತರೀನೆ.”

ಆ ಊರಾಗಿದ್ದ ಯಲಾಲಿ ಸಾವಕಾರರು ಬೋಮಿ, ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ 
ದಿವಸಾ ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯ್ ಕೆೋಟು್-- ತಿಂಗಳು, ಹದಿನೆೈದ್ ದಿವಸಾ ಕಮಿ್ಮ.

ಕಡಿಗೆ, ಗೆೋರೀಯಿಂದ ಗೌಡನ ಹುಡಗೆ ಯರೀನ್ ಮಾಡಾ್ದ? ಗೆೋರೀಣಿಚಿರೀಲದಾಗ್ ವಂದ್ 
ರೋಪಾಯ್ ಹಾಕ್ಟ್ಟ ಸಂಜಕಡಿಗೆ. ಬೆಳಗಾಗೆ ಕೆೋಡಗ್ದ. ಸಾವ್ದ ಮೆರೀಲ್ ವಂದ್ ರೋಪಾಯ್ 
ಬಿತು್ತ. ಪೆರೀಟಿಗ್ ಹೆೋರೀದಾ ತನೆಗೆ ಬೆರೀಕಾದ ಯಲಾಲಿ ದುಸು್ತ, ಕುದುರೆ ಯಲಾಲಿ ತಂದ.

ಮದಿ್ಷವಸಾ ಬೆಳಗಾಗಿ ಅದರಂತೆ ಮಾಡಿ, ಕೆೋಡುಗೆಕ್ ಸುರುಮಾಡ್ದ. ವಂದ್ ವಸ್ಷಕ್ನ್ 
ಮೋರು ದಿವಸ್ ಐತೆ ಅನಾನುವರಿಗ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ಮೋರ್ ದಿವಸ್ ಇದಾ್ದಂಗ, ವಂದಿವಸ್ ದುಡ್ ಕೆೋಟ್ 
ಬರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಹುಡ್ಗೆ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಅಪಾಪಾ, ನನೆಗೆ ಇಂತಾ ಸಾವಾಕಿರಿಗೆ ಹೆಣ್ ಕೆೋಡಿಲಿಲಲಿ... ನಿರೀನೋ 
ಅವರ ಮನಿ ದುಡ್ ಯಲಾಲಿ ತಂದ್ ತುಂಬೆ್ದ. ಈಗ ಹಾಲಕ್ಕಿಗೌಡಗೆೋಳ ಗೆೆ ನಿರೀನ್ ಕೆೋಡೋದ್ 
ಮಾಡೆ್ದ.”

“ಅಯ್ಯರೀ ನನನು ಮಗಳ ರೆೀ, ಇಂತಿಂತಾ ಸಾವಕಾಯ್ಷಲಾಲಿ ಸೆೋರೀತು್. ಬೋಮಿ ಮೆರೀಲೆ 
ಯಾರೋ ಇಲಲಿ.” “ದೆೋಡಡು ಹಾಲಕ್ಕಿಗೌಡಗೆೋರೀಳು ಅಂತ ಹೆರೀಳತಿರೀ. ಇಂದು ಊಟಕ್ ಹೆರೀಳು” 
ಹೆರೀಳಿ, ಹಕ್ಮತ್ ಹೆರೀಳಿ ಕೆೋಟು್ತ ತಂದಿಗೆ, “ಹಾಲಕ್ಕಿಗೌಡ ಹೌದೆೋರೀ, ಅಲಲಿವರೀ ಹೆರೀಳತೆರೀನೆ” 
ಅಂತು. ದುಡೆೋಕಿಟು್ಟ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದೆ್ ತಂದೆ ಕೆೈರಟೆ್ಟ ಹಡು್ದ ಊಟಕೆ ಉಳಿಸಿದಾ... ಕಡಿಗೆ 
ಊಟಕ್ ತಯಾರಾತು. 

“ಶಾನಕೆ, ಬೆೋರೀಜಣಕೆ ಯರೀಳು” ಅಂದಾ. ಯಲಾಲಿ ಬಟೆ್ಟ ಚಿರೀಲ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿಟಾ್ಟ. ಸಾನಕ್ 
ಹೆೋರೀದು್ ಯರಡೋ ಜನ ಮಾವ-ಅಳಿಯ. ಯರಡೋ ಜನ ಊಟಕ್ ಹೆೋರೀಗ್ತಲೆಯ ಈ 
ಹುಡುಗಿ ಯರೀನ್ ಮಾಡು್ತ? ಮೆತಿ್ತನ ಮೆರೀಲ್ಂದ ಬಂದು, ಅವನ ಚಿರೀಲ- ರೋಪಾಯ್ ಹಾಕ್ದ 
ಚಿರೀಲ ತಕೆೋಂಡ್ ಮೆತಿ್ತನ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಇವ ಊಟ ಮಾಡ್ ಬಂದೆೋಕಿಂಡ್ ಕವಳ-ಬಿವಳ ಹಾಕ್, ಯಲಾಲಿ ಹುಡಕಿದ. “ಮಾವಾ, 
ನನನು ರೋಪಾಯ್ ಕಟಕಿಬರು ಚಿರೀಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟಿ್ಟದೆ್ದ... ಇಲಲಿ...” ಹೆರೀಳ್ದ. “ಯಲೆೋಲಿರೀ ತಮ್ಮ, ಬಿದ್ 
ಹೆೋರೀತು. ನನ್ ಹತ್ ಹೆೋರೆ ಚಿರೀಲ ಪಿಂಡಿ ಐತೆ. ಬೆರೀಕಷ್್ಟ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗು” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ದ. 
ಇವ, “ಆಗೆೋರೀದಿಲಲಿ. ನಂದೆರೀ ಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಮಾತ್ ಬಂತು. ಅವ 
ವಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ; ಇವ ವಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಜಗಳದ ಮಾತ್ ಬಂತು.
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“ಹೆರೀ! ನಿರೀನು ಫರೀಕ್್... ಹಾಲಕ್ಕಿ ಗೌಡ ನಿರೀನು, ಸಾವಕಾರ್ ಮಗಲಲಿ” ಹೆರೀಳಿ ಹೆಣ್ 
ಕೆೋಡು ಮಾವ ಹೆರೀಳ್ದ. ಹಂಗೆರೀ ಮೊಕಾ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಮನಿಗ್ ಬಂದಾ ಸಣಕೋಸ. ಹರೆರೀ 
ಅಣ್ಣನ ಕೋಡ ಹೆರೀಳ್ದ, “ನನನು ಗೆೋರೀಣಿ ಚಿರೀಲ ಇತು್ತ. ದನಕಾವು ಹುಡಗೆರು ಯಾರೆೋ ತಕೆೋಂಡು 
ಹೆೋರೀದೆೋ್ರೀ. ನಿನನು ತೆೋಪಿಪಾರೀನಾ ತಲ್ಗಾರು ಹಾಕ್್ತರೀನಿ ಕೆೋಡು” ಅಂದ ಅಣ್ಣನ ಕೋಡೆ.

“ತಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋರೀಗು. ನನಗೆ ಕೆಲಸಕೆಕಿ ಬರೆೋರೀದಿಲಲಿ... ಹರಿಯರೀರ ಬದುಕಿ” ಹೆರೀಳಿ, 
“ಅಲ್ಲಿ ಇಟಿ್ಟದೆ...” ಅಂದ. ಆವಾಗ ತಕೆೋಂಡು ಮನಿಗ್ ಬಂದ. ಸಂಜೆ ಕಡಿಗೆ ಮೋರು 
ಕಪಿಪಾಗೆ ಯರೀನ್ ಮಾಡಾ್ದ? ಆ ತೆೋಪಿಪಾ ತಲ್ಗ್ ಹಾಕ್ದ, ನುಶಯಾದ! ನುಶಯಾಗಿ... ಆ ಹುಡಿಗೆ 
ಮೆರೀಲುಪಪಾಗಿ್ಷ ಮೆರೀಲ್ತ್ತಲಲಿ... ಅಲ್ಲಿ ನುಸಿಯಾಗಿ ಹೆೋರೀದ. ಮನಗೆಬೆರೀಕಾರೆ, ತಲ್ಗ್ ದಿಮಿ್ಮ 
ಮಾಡಿಹಾಕ್ತು್ತ ಹುಡಿಗೆ. ಆವಾಗ ಯರೀನ್ ಮಾಡಾ್ದ. ಹಗೋಕ್ಷ ನುಶಯಾಗಿ ತಲೆವಳ್ಗೆ ಕೆೈ 
ಹಾಕತಂಕೆರೀ ಹುಡಿಗೆ ಯಚಚಾರಾತು. ಹರೀಗೆ ಕೆೈ ಹಂಗ್ ಮಾಡು್ತ ಹುಡಿಗೆ. ತೆೋಪಿಪಾ ಕಳ್ಚಾ ಬಿತು್ತ, 
ಇವ ಮನಶಾದ.

ಹುಡಿಗೆ ಕೋಗಿ್ಬಟು್ತ, “ಯಾರೆೋರೀ ಬಂದೆೋ” ಹೆರೀಳಿ ಕೋಗಿದ ಗಳಿಗೆಗೆ ತೆೋಪಿಪಾ ಹುಡಿಗೆಗಾತು. 
ಪಾರೆಗಾರು್ ಬಂದು ಅವನ ಹಡಿದದು್ದ, ಹೆೋಡ್್ದ ಹೆೋಡು್ದ ಜರೀವ ವಂದ್ ಬಿಟು್.

ಮತ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದಾ. ಬಂದೆೋಕಿಂಡು ಕ್ರೆರೀ ಅಣ್ಣ ಇದನುಲಲಿ? ಅಲ್ ಹೆೋರೀದ.

“ಅಣ್ಣ...” ಅಂದ, “ಹಗರೆ ನನ್ಗೆ ಯರೀನಿಲಲಿ. ಚಿರೀಲ ಇತು್ತ ಯಾರೆೋರೀ ತಕಹೆೋರೀದು್. ತೆೋಪಿಪಾ 
ಇತು್ತ. ಅದೋ ಯಾರೆೋರೀ ತಕೆೋರೀ ಹೆೋರೀದು್. ನಿನನು ಹಕ್ಷ ಕಂಬಳಿಚಪಾಪಾರೋ ನನೆಗೆ ಕೆೋಡು, 
ಕುಂದ್ಕಾರು ಅಕುಕಿ...” ಅಂದ. ಅವ ಕೆೋಟ್ಟ, “ತಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋರೀಗು” ಹೆರೀಳಿ. ಅದ್ ತಕೆೋಂಡ್ 
ಮನಿಗ್ ಬಂದ.

ಬಂದೆೋಕಿಂಡ್ ಐನೋರು ರೋಪಾಯ್ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಪೆರೀಟೆಗ್ ಹೆೋರೀದ. ಬೆರೀಕಾದ ಬಣ್ಣದ 
ಬಳ  ೆಐನೋರು ರೋಪಾಯಿಗೆ ತಕೆೋಂಡ. ದೆೋಡಡು ಬಳ ರೆೀಸಾಬ್ ಮಾಡಕೆೋಂಡು, ಹಾಂಗೆರೀ 
ಶಾವಕಾರ್ ಮನಿಗೆ ಬಳ  ೆತಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋರೀದಾ. “ವಡಿಯಾ, ನಾನು ತೆೋರೀಲ ವಸಾ್ಷತು 
ಬರಲ್ಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡಿ್ತಗೆ ಬೆರೀಕಾದಂತಾ ಬಳ  ೆಇಡಿ. 
ಬಂಗಾರದಂತಾ ಬಳ  ೆ ತಂದಿರೀನಿ. ಬೆರೀಕಷು್ಟ ಇಡಿ...” ಅಂದ. ಆವಾಗ ರಾಜನ ಹೆಂಡಿ್ತ 
ಬಂತು. ಬೆರೀಕಾದಂತಾ ಬಳ  ೆಇಡು್ತ; ಮಗಳಿಗೆ ಕರಕೆೋ ಬಂತು.

ಬಂದು ಆ ಕಂಬಿಳುಚಪಪಾ ಹರೀಗ್ ಹಾಸಾನೆ. ಬಳ  ೆ ಕಂಬಿಳುಮೆರೀಲ್ ಇಟೆೋಕಿಂಡಾನೆ. ಹುಡಿಗೆ 
ನೆಲಕಿ ಕುಂತೆಬಿಡು್ತ. ಗಟಿ್ಟ ನೆೋರೀಡಿ ಎರಡು ಬಳ  ೆಕೆೈಗ್ ಇಟ್ಟ ಅವ. ಕೆೈಗ್ ಹತ್ತದಿಲಲಿ ಬಳ .ೆ 
ಕಡಿಗ್, “ಅಮಾ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನನನು ಕಂಬಳಿ ಮೆರೀಲೆ ಕುಂತೆ್ ಕೆೈ ಸಲಪಾ ಸುಸರಾಗತೆೈತೆ” 
ಅಂದ. ಆವಾಗ ಕುಂತಬಿಡು್ತ. “ಅಮಾ್ಮ... ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಕೆೈ ಗಟಿ್ಟ ಐತೆ... ವಳ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಸಲಪಾ ಬೆಣೆ್ಣ ತಕೆೋಬರಿ್...” ಅಮ್ಮ ವಳ್ಗೆ ಹೆೋರೀತು. ವಳ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಿದ್ ಗಳಿಗಿಗೆ ಇವ, “ಬೆಟ್ಟಕು 
ಜಾವ್ ಕಂಬಳಿ...” ಅಂದಾ.  ಬಳ ,ೆ ಈ ಹುಡಿಗೆ, ಇವ, ಕಡಿಗೆ ಕಂಬಳಿ ಯಲಾಲಿ ದೆರೀಸಾಂತ್ 
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ಹೆೋರೀತು್. ಅಡವಿ ವಳಗೆ ಸುಮಾರ್ ಹೆೋರೀಗತನಕ ಇವ, “ಬೆೈಟೆೋರೀ ಕಂಬಳಿ” ಅಂದಾ. 
ಕಂಬಳಿ ಇಳಿರೀತು.

ಹುಡಿಗೆ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಮೆತನುಲ್ಲಿ ಇದೆೋಕಿಂಡು ಬೆರೀಕಾಗಿದ್ದ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ತಿಂದಂತಾ ಹುಡಿಗೆ 
ನಾನು... ನನನು ಜರೀವನದಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಯಾತು. ಸಲಪಾ ನಿರೀರ್ ತಂದ್ ಕೆೋಡಿ” ಅಂತು. ಇವ 
ನಿರೀರ್ ಹುಡುಕಾ್ತ ಅಡವಿವಳ್ಗೆ ಹೆೋರೀದ. ಅದ್ ಮೆರೀಲೆ ಹುಡುಗಿ, “ಗರಕು ಜಾವ್ ಕಂಬಳಿ” 
ಅಂತು. ಬಳ ,ೆ ಹುಡುಗಿ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಂತು ಅಂಬರದ ಮೆರೀಲೆ ಕಂಬಳಿ ಸುಮಾರ ಮನೆ 
ಗುತಾ್ಷ ಕಂಡೆೋಕಿಂಡು. “ಮೆೈತಿ್ತಕು ಬೆೈಟೆೋ” ಅಂದ ಆ ಹುಡಿಗೆ ಮೆತಿ್ತನ ಮೆರೀಲ್ಳಿತು. ಕಂಬಳಿ 
ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಳ  ೆತಕೆೋಕಿಂಡು್ತ. ಸ್ವಸ್ತ ಕೋತೆೋಕಿಂಡು್ತ. 

ಇವ ಸುಮಾರ್ ಹೆೋತಿ್ತನ ಮೆರೀಲೆ ಬಂದೆೋಕಿಂಡ್, “ಹರಹರಾ, ಇದಿ್ದದ್ ಬದಕು 
ಕಳಕೆೋಂಡು ಇನ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂತು.” ಆವಾಗ ವಂದ್ ದಾರಿ ಹಡೆೋಕಿಂಡ್ ಮುಂದಕ್ 
ಹೆೋರೀದಾ. ಅಲ್ ವಂದ್ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ, ಕೆರೆ ಬುಡೆಕಿ ಯರೀನಾಗೆೈತೆ? ಅಲ್ ಯರಡ್ ಬಾಳ ಕೆೆೋನೆ 
ಇತು್ತ. ಇವನಿಗೆ ವಳ ಳೆುರೀ ಹಸಾ್ವಗಿತು್ತ. ಮುರಿದಾ ವಂದ್ ಹಣ್ ತಿಂದಾ, ವಂದ್ ಕೆೋರೀಡ್ 
ಬಂತು.

ಯರೀಲಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋರೀಗಕಾಗದೆ ಅಡಡು ಬಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಪಾವ್ಷತಿ-ಪರಮೆರೀಶ್ವರ ಹೆರೀಳೂ 
ವಂದೆರೀ ವಾಕ್ಯ, ಬಾಕ್ ಯರೀನಿಲಲಿ. ಗಂಡ - ಹೆಂಡಿ್ತ ರಾಜಸಂಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದೆ್ 
ಹೆಂಡಿ್ತ ಕೆರೀಳು್ತ- ಗಂಡನ ಹತ್, “ಇಂತಾ ಗೆೋರೀರಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೆೋರೀ ನಮ್ಮ ಬಾಳ ಸ್ಮರಣೆ 
ಮಾಡಾ್ತರೆ. ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗೆೋ್ವರೀ” ಅಂತು. ಗಂಡ ಹೆರೀಳಾ್ದ, “ಬೆರೀಡಾ, ಅದ್ಯಲಾಲಿ ಕೆರೀಳಾ್ತ ಹೆೋರೀದೆ್ 
ಸಾದಿ್ಯಲಲಿ... ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣ” ಅಂತ ಗಂಡ. ಹೆಂಡಿ್ತ ಯರೀನ್ ಮಾಡದೋ್ ಕೆರೀಳೂದಿಲಲಿ. ಹೆೋರೀಗಲೆರೀ 
ಬೆರೀಕಂತ ಬಂದು್. ಬಂದ್ ನೆೋರೀಡತನಕಾ ಕೆೋರೀಡ ಬಂದಿ ಇವ ಬಿದ್ದನೆ.

ಗಂಡ ಇಷ್್ಟ ಅದೆರೀ ಕೆರೆ ನಿರೀರ ತಂದ, ಸಲಪಾ ಬಾಯಾಗ್ ಹಾಕ್ದ.  ಸಲಪಾ ಕೆೋರೀಡ ಮೆರೀಲೆ 
ಬಿಟಾ್ಟ. ಕೆೋರೀಡ್ ಕಗ್್ಷ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಸಾಪಿದ್ (ಸಾಬಿರೀತ್) ಮನಾಶಿದ.

“ಅದೆರೀ ಕೆರೆನಿರೀರು ಸಲಪಾ ಬಾಯಾಗ್ ಹಾಕಬೆರೀಕು. ಸಲಪಾ ಕೆೋರೀಡಿನ ಮೆರೀಲೆ ಬಿಡಬೆರೀಕು” 
ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ ಪರಮೆರೀಶ್ವರ. ಅವ್್ ಗಂಡಾ-ಹೆಂಡಿ್ತ ಹೆೋರೀಗಬಿಟು್. ಇವ ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ದ? 
ಚಾಕ್ತು ಅವನ ಕಯಾ್ಯಗೆ. ಕಾಯಿದು್ದದು ಬಾಳ ಕೆೆೋನೆ ಕಡೆೋಕಿಂಡ. ಅದೆರೀ ಕೆರೆನಿರೀರು ವಂದ್ 
ವಾಟೆ ಅಂಡೆರೀಲ್ ತುಂಬೆೋಕಿಂಡಾ ಮನೆಗ್ ಬಂದಾ. ಬಂದ್, ಬಾಳ ಕೆೆೋನೆ ಹುಲ್ ಹಾಕಕಿಂಡು 
ಹಣ್ ಹಾಕ್ದ. ಯಂಟ್ ದಿವಸ್ಕ್ ಬಾಳ ಕೆೆೋನೆ ಹಣಾ್ಣಗಿ ಯರೀನ್ ಗಮಗುಟು್ತ.

ಆವಾಗ ಬೆಳಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಗನಾದೆೋಂದ್ ಕತಿ್ತಕೆೋಕೆಕಿ ಸೆೋಂಟಕ್ ಕಟಾ್ದ. ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ 
ಕೆೋನೆ ಹೆಗಲಿ ಮೆರೀಲ್ ತಕೆೋಕಿಂಡಾ ರಾಜನ (ಸಾವಕಾರ) ಮನಿಗೆ ಹೆೋರೀದಾ. “ಓ ವಡಾ್ಯ...” 
ಅಂದಾ. “ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳದು ವಡಾ್ಯ. ನಾನ್ ಗಟ್ಟಕ್ ಹೆೋರೀಗಿದೆ್ದ. ಅಲ್ ವಂದ್ ಗನಾ 
ರಸಬಾಳ ಕೆೆೋನೆ ಇತು್ತ ವಡಾ್ಯ. ಹತ್ ರೋಪಾಯ್ ಕೆೋಟ್ ತಕೆೋಬಂದೆ. ನಮ್ಮಂತಾರ್ 
ತಿಂಬುದಲಲಿ ವಡಾ್ಯ. ನಿಮೆಗೆ ಹೆರೀಳ್ ತಕೆೋಂಡ್ ಬಂದೆ” ಹೆರೀಳ್ದ.
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ಆವಾಗ ಸಾವಕಾರು್ ಹತ್ ರೋಪಾಯಕಿಟು್ಟ ಮನಿಗ್ ತಕೆೋಂಡ್ ಬಂದಾ. ಪರಮಾಳಕೆ 
ಯಲಾಲಿ ಬಂದು್. ಯರಡೆರಡು ಹಣ್ಣ ಮುದಾ್ಷ, ಯಲಾಲಿರಿಗ್ ಯರಡೆಡ್್ಷ ಹಣ್ ಕೆೋಟಾ್ಟ. 
ಯಲಾಲಿ ಸೆೋಲದಿ ತಿಂದು್ ಯಲಾಲಿರೋವಾ.

ತಲೆಮೆರೀಲೆ ಇಂತಿಂತಾ ಯರಡೆರಡು ಕೆೋರೀಡ್ ಬಂತು. ರಾಜ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಆಗ ಬೆರೀಕಾದೆ್... 
ಈ ಕೆೋರೀಡ ತೆಗ್ದ ಹಾಕದೆ್ ಯಾರಾದೋ್ವ ತನನು ಮನೆಮಾರು, ದುಡುಡು, ದುರುವೆಯಲಾಲಿ 
ಅಧ್ಷ ಕೆೋಡಿ್ತರೀನಿ, ಮಗಳ ದಾರೆಯದ್ಷ ಕೆೋಡೆ್ತರೀನಿ” ಹೆರೀಳಿ ದಂಗ್ ಸಾದಾ್ಷ ಲೆೋರೀಕಕೆಕಿ. 
ಆವಾಗ ಆಚಾರು್ ಸುದಿ್ದ ಕೆರೀಳ್ದ, “ನಾವು ಮರ ಕಡು್ದ ಸಪಾಯ್ ಮಾಡಿ್ತರೀವಿ...” ಅಂತ 
ಹೆರೀಳಿ- ಉಳಿ, ಬಾಚಿ, ಕೆೋಡಿಲಿ ಯಲಾಲಿ ತಕೆೋಬಂದು್. ಹೆೋಡ್ದ ಗಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿ, ಬಾಚಿ ಬಾಯ್ 
ಹೆೋರೀಗತೆೈತೆ, ಕೆೋಡಿಲಿ ಮುದ್್ಷ ಹೆೋರೀಗತೆೈತೆ.

ಕಡಿಗೆ, ಕರಗಾಸನುರು, ಮರಕೆೋಯ್ವರು ಅವಗ್್ಷ ಸುದಿ್ದಯಾಯು್ತ. ಅವು್ ಬಂದು್. 
ಕೆೋರೀಡಿಗ್ ಹಾಕ್ ಉಗುತನಕಾ ಕರಗಾಸಿನ ಹಲ್ ಮುದ್್ಷ ಹೆೋರೀತು. ಇವ್ ಕೋಗ್ತವೆ.  
ಕಡಿಗ್ ನಾಲ್ಕಿ ದಿವಸ್ದ ಮೆರೀಲೆ ಸಣ್ಣಕೋಸ ದೆೋಡಡು ಸನೆನುರೀಸಿ ಬಾವಾಜ ಮಾಡ್ದ. ಆ ಸಂಜ 
ಕಡಿಗೆ ರಾಜನ ಪೆರೀಟಿರೀಗ್ ಬಂದಾ.

ವಂದಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಮನೆಗ್ ವಂದೆರೀ ಮಗಿದ್ದ. ಅದಕಿ ಥಂಡಿಯಾಗಿ ಅಡಡು ಬಿದಾ್ದನೆ. ಪರಾಣ 
ಹೆೋರೀಗಿ್ತತು್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ, “ಅಜಜಿವಾ್ವ ಹೆದ್ಬೆರೀಡಾ” ಹೆರೀಳ್, ಸಲಪಾ ಕೆರೆನಿರೀರು ಬಾಯಿಗ್ ಹಾಕ್ದ. 
ಕಡಿಗ್ ಬೆಳಾಗೆಗ ಗುಲ್ ಬಿದಹೆೋರೀತ್ . “ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ ಮನಿಗೆ ವಂದ್ ಬಾವಾಜ ಬಂದಾನೆ. 
ಅಜಜಿಮುದಿಕಿ ಮಗನಿಗೆ ಸಾಯುವವನಿಗೆ ಗುಣ ಮಾಡ್ದ. ಅವ ಕೆೋರೀಡ ತೆಗೆದಾನು” ಹೆರೀಳಿ 
ಸುದಿ್ದ ಬಿತು್ತ. ಸಾವಕಾರಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯಾಗಿ ಪೆರೀಟೆರೀಲ್ದ್ ಜನರಿಗೆ, “ಕರಕೆೋಂಡ್ ಬಾ” ಹೆರೀಳಿ 
ಕಳಸ್ಕೆೋಟ್ಟ.

ಕಡಿಗೆ ಅವನ ಕೋಡ ಹೆರೀಳುತನಕ ಇವ ಹೆರೀಳತಾನೆ, “ಯಮಿ್ಮಕರವಿಗೆ, ಗಮಯಗೆ 
ಕೆೋರೀಡ್ ಬತಾ್ಷದೆ. ಮನಸ್ರಿಗೆ ಬರೆೋರೀದಿಲಲಿ ಅಲಾಲಿ! ರಾಜನ ಹೆಂಡಿ್ತಗೆ ಕೆೋರೀಣ ಹಾರಿತೆೋ್ತ? 
ಯಮ್ ಹಾರಿತೆೋ್ತ?” ಕೆರೀಳಾ್ತನೆ ಅವ. ಅವ್್ ಬಂದ್ ಹಾಗೆರೀ ರಾಜನು ಕಯಾ್ಯಗ್ ಹೆರೀಳಿದು್. 
ಮತ್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ ರಾಜ? “ಹಾಗಲಲಿ, ನಿರೀನ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆೋರೀಡ್ ತಗದರೆ ಅದ್ಷ ರಾಜ, 
ಮನೆಮಾರು, ತನನು ಮಗಳ ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಡೆ್ತರೀನಿ. ಅವರ ಕರಕೆೋಬರಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ದ.

ಆವಾಗಿವ ರಾಜರ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀದಾ. ರಾಜರ ಕೆರೀಳಿದು್, “ಈ ಕೆೋರೀಡ ತಗಿತೆೋ್ಯರೀ 
ಯರೀನು?” “ತಗಿಲ್ಕೆಕಿ ಅಡಿಡುಲಲಿ. ವಂದ್ ವಸಾ್ಷಬೆರೀಕು. ವಂದ್ ಸಾವ್ ಜನ ಬೆರೀಕು. 
ಕೆೋರೀಟಿಕಟೆಲಿ ದುಡ್ ಬೆರೀಕು. ಆದೆ್ ತಗಿರೀತೆರೀನಿ.” “ಅಡಿಡುಲಾಲಿ, ಯಷೋ್ಟ ದುಡ್ ತಾಗಿಲಿ. ಯಷೋ್ಟ 
ಜನ ಬೆರೀಕಾದೋ್ ಕೆೋಡೆ್ತರೀನೆ” ಹೆರೀಳಿ, ರಾಜ ವಂದ್ ಸಾವ್ ಜನ, ಯರಡ ಕೆೋಪಪಾರಗಿ ಹೆೋನನು 
ಕೆೋಟ್ಟ. ಇವ ಹೆೋರೀಗಿ ಆಳು ಯಲಾಲಿ ಮರನ ಬೆರೀರ ಕ್ರೀಳೂೆರೀದು, ಕೆೋಪಪಾರಿಗಿಲ್ ಬತೆೋಸ್ರೀದು. 
ಬೆಳಗಾಮುಂಚೆ ಕಾಯಿಶಪೆಪಾ ತಕೆೋಂಡು ಬರೆೋರೀದು, ಆ ನಿರೀರಾಗದೆೋ್ದರೀದು, ತಕಂಡು 
ತಿಕೆೋಕಿರೀದು “ಅಯ್ಯಯ್ಯರೀ!” ಹೆರೀಳ್ ಕೋಗಾ್ತರೆ. ಅವನಿಗ್ ಬಯಾ್ತರೆ ಅವು್.
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ಅವ ಲೆಕಕಿದಂತೆಯ ಸುಮಾರ್ ವಸ್ಷಕ್ ಬಂತು ರಾಜನ ಅದ್ಷ ದುಡ್ ನಿಕಾಲಾ್ಯತು, 
ಕೆೋರೀಡು ಹೆೋರೀಗೆೋರೀದಿಲಲಿ. ಕಡಿಗ್ ವಂದಿವಸ್ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ರಾಜನಿಗೆ, ಬಾಕ್ ಜನರಿಗೆ 
ನಿರೀರ್ ಹಾಕ್ದ ಬಾಯಾಗೆ, ಕೆೋರೀಡಿನ ಮೆರೀಲೆ ಬಿಟ್ಟ. ಕೆೋರೀಡ್ ಯಲಾಲಿ ಕಗ್ಷ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಹುಡಿಗೆಗ್ ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ದ? ರಾಜನ ಬರವಸಿಗೆಲಲಿ. ಅವನೆೋಂದ್ ಮೊಳ ಕೆೋರೀಡ್ ಬಿಟು್ಟ 
ಮೆರೀಲಗೆರೀ ಕತ್ತಸಿ್ಷದ. ಕಡಿಗೆ ರಾಜ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ, “ನನನು ಮಗಳಿಗೆ ಪೂಣ್ಷ ತೆಗಿ.” “ನನನು 
ಹೆಂಡಿ್ತಗೆ ನಾ ಯಾವಾಗೋ ತಗೆರೀತಿರೀನಿ, ಯಾವಾಗೋ ಬಿಡೆ್ತರೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಮದಿ್ವ ಮಾಡಕೆೋಡು. 
ನಿನನು ಮಗಳ...” ಹಾಂಗೆ ನಾಕ ದಿವಸಕ್ ಯಲಾಲಿ ತಯಾರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್-ಬಳಗಯಲಾಲಿ 
ಕರಸಿ, ಮದವಿಗ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ.

ಆವಾಗ ಐದು ದಿವಸ್ ಮಾವನ ಮನ್ಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ದ. ಮೋರು ದಿವಸ್ ಇತು್ತ ವಂದ್ ವಸ್ಷಕೆ. 
“ಆವಾಗ ಮಗಳ ಮಾತ ಕೆರೀಳಿ, ಊಟಕೆ ಉಳಿಸ್ದಿ್ದ ತನಗೆ. ನಾನು ಸಾನಕ್ ಹೆೋರೀಗ್ತಲೆರೀ ನನನು 
ಗೆೋರೀಣಿಚಿರೀಲ ಕದಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋರೀತು ನಿನನು ಮಗಳು. ಅದೆರೀ ರಿರೀತಿಯಂತೆ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಿ್ದ 
ನನಗೆ. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ಮದಿ್ವ ಮಾಡಿಕೆೋಟೆ್ಟ? ಗೆೋರೀಣಿಚಿರೀಲ, ವಂದ್ ತೆೋಪಿಪಾ ಕಂಬಳಿಯಲಾಲಿ 
ತಂದ್ ಕೆೋಡಿ...” ಹೆರೀಳ್ದ ಅಳಿಯ.

ಕಡಿಗೆ ಅದ್ಷ ರಾಜ, ನೆಮಾರು ಇದ್ದದೆ್ದಲಾಲಿ ಕೆೋಟು್ಟ, ಮಗಳ ಕೆೈದಾರಿಯರೆದು 
ಕೆೋಟ್ಟ. ಸಣ ಕೋಸಾ ರಾಜನ ಮಗಳ ಕೆೋರೀಡ ನಿರೀರ ಹಾಕ್ ಕರಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಟ್ಟ 
ನಂತರ ಅವನ ಮನಿಗೆ ದಿಬ್ಬಣ ಮಾಡ್ ಕಳಸ್ದ. ಗೆೋರೀಯಿಂದ ಗೌಡನ ಮಗ ಸಣಕೋಸ 
ಲಕೆೋರೀಪತಿಯಾಗಿ ಅಣ್ಣದಿಕಳುಯಲಾಲಿ ಕಸೆೋಕಿ್ಷಂಡು ಉಳಿದ.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಕಂಬಳಿ ಚಪೆಪಾತೆ = ಹರಕು ಕಂಬಳಿ ಇದೆ

ಅಂಬಕ್ಷ = ಆಕಾಶ

ತೆೋರೀಲ = ಬಹಳ

ಗರಕು ಜಾವ್ = ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗು

ಬೆೈಠೆೋರೀ = ಕೋತುಕೆೋ

ಬಾಚಿ = ಬಡಿಗನ ಕಬಿ್ಬಣದ ಉಪಕರಣ

ಕಾಯಿಶಪೆಪಾ = ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಹೆೋರಭಾಗ.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶವು ತಿಮಮುಗೌಡ ಹಿರೆಬೆೈಲು, ತಾಲೋಕು ಸಿದಾ್ದಪುರ, ಉ. ಕ.
ಹೆೇಳಿದುದಾ ತೊಳಶಾನಯಲ್ಲಿ, 12-5-1979ನೆ ಇಸವಿ.   

ರೆೈತ ಕಸಬಿ ಕುಮರಿ ಮರಾಟ್, ಮೂರು ವಷಕಾಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿೇರಿದ.
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೬. ಗಫೂರ ಸಾಯ್ಬ
 
ವಂದೋರಲ್ ವಂದು ಗಫೂರ ಸಾಯ್ಬ ಹೆರೀಳಿದ್ದ. ಸಾಯ್ಬಗೆ ಯಾರಿಲಲಿ-- ಒಬ್ಬನೆರೀ .  
ಮೋರು ಬಳಿಳು, ವಂದ್ ಕತಿ್ತ, ವಂದ್ ಕೆೋಡಿಲಿ, ವಂದ್ ಕಂಬಿಳು, ಹಕ್ಷ ಜಡಿಡು, ಹಕ್ಷ ಬನಿಯನ್ 
ಅಷೆ್ಟರೀ ಅವನ ಕೋಡೆ ಬಂದಿದ್ದದು್ದ. ಅವ ದಿವಸಾ ಕಟಿಗೆ ತರುಕ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ ಹೆೋರೀಗುದು... 
ದಿವಸಾ ಬೆಳಿಗ್ ವಂದ್ ಹೆೋರಿ ತಂದಕಿಂಡಿ ಮಾರಕಂಡ್-- ಅಧ್ಷ ಪಾಲು ಹಜಾಮಂಗ್ 
ಕೆೋಡುದು, ಅದ್ಷ ಪಾಲು ಹೆೋಟಿ್ಟಗ್ ತಿಂಬುದು , ಅದ್ಷ ಪಾಲ್ದ್ದದ್ದ ಧೆೋರೀಬ್ಯರಿಗೆ  
ಕೆೋಡುದು-- ಬೋಟ್, ಪೆರೀಂಟ್, ಸೋಟ್ ಯಲಾಲಿ ಹಾಕ್, ಬೆೈಸ್್ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ತಿಗೋ್ಷಕ್ 
ಹೆೋರೀಗೋದು.

ದಿವಸಾ ಇದೆರೀ ದಂದಿ ಅವನು್ದ. ಹರೀಗೆರೀ ನೆೋರೀಡಿ ನೆೋರೀಡಿ-- ಮೋರ್ ನಾಲ್ಕಿ ಹುಡಗೆರಿಗಿ 
ಹೆೋಟೆ್ಟ ಕ್ಚ್ ಬಿತು್ತ. ಬೆಳಿಗಿಗೆ ಕಟಿಗೆ ಹೆೋರಿ ತಂದಕಿಂಡ್, ಬೆೈಸ್್ ಹೆೋತಿ್ತಗ್ ತಿಗು್ಷಕ್ ಹೆೋಂಟ್ಯ 
ಇವ.

ವಂದಿವಸ್ ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ದರವರು? ಬೆೈಸಿಗ್್ಷ ಅವ ತಿರಗೋಕ್ ಹೆೋರೀದಾಗಿ-- ಕೆೋಡಿಲಿ, 
ಕತಿ್ತ ನೆಕಕಿಂಡದು್ದ, ಅವನು ಕೆೋಟಗಿಗ್ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕದು್ದ. ಬಂದವರು ಅವ್ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀದು್. 
ಊರ್ ತಿಗೋ್ಷಕ್ ಹೆೋರೀದವ ಇವ ಬಂದಾ. ಇವನು ಬನ್ಯನ್, ಚಡಿಡು ಯಲಲಿ ಸುಟ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ತಿರೀಡಿ ತಿರೀಡಿ, ಆ ಬೋದಿಲೆರೀ ಹೆೋರಳಾಡೋಕ್ ಹಣಾಕಿದ.

ಆಗ ವಂದ್ ರಾತಿ್ ಅಲ್ ಕಳದಿ, ಹರೀಗೆರೀ ಗಟ್ಟದ ಬದಿಗ್ ನೆಡ್ದ. ವಂದ್ ಅಂಗಡಿಗ್ 
ಹೆೋರೀದ, ವಂದ್ ಬಾ್ಹ್ಮಣ ಶಕ್ದ- “ಅಪಾ... ನಿರೀ ಯಲ್ಗೆ ಹೆೋರೀಕ್ ಬಂದವ? ವಂದ್ ತಿಂಗಳ 
ಕೆಲಸ್ ಕೆೋಟಿ್ಟ, ಹೆೋಟಿ್ಟ ತುಂಬೆೋ್ವಟ್ ಅನನು ಹಾಕ್್ತ ನಿನೆಗೆ ನಾನು...” “ಕಟಿಗೆ ಹೆೋರಿ ತರು ಕೆಲಾಸ್ 
ಮಾಡಿ್ತದೆ್ದ ನಾನು.” ಆ ಬಾ್ಹ್ಮಣಂಗ್ ಯರೀನಾಯು್ತ? “ಹಾ! ಆಗಿಲಿ...” ಹೆರೀಳ್ದ. ಅವನಿಗೆ 
ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದ.

ಅವರ ಮನ್ಗೆ ಕಟಿಗೆ ವಡೋದು ಆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡೆ್ತರೀ ವಳ್ದ. ಆಯು್ತ ಹದೆನುೈದ ದಿವಸ್ ಅವರ 
ಮನೆಗಾಡಿಗಿದ್ದ. ವಂದು ಆಳು ಅವನಿಗ್ ಆರಾಮಿಲಾಲಿಗಿತು್ತ. ಅದ್ ನಂತ್ ಬಾ್ಹ್ಮಣ, “ಮತ್ 
ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ್ ಕೆೋಡುದೆಲಲಿ ಹೆರೀಳದ್ ಖರೆ, ನನ್್ದ ವಂದ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಬೆರೀಕು.” “ಯಾವ 
ಕೆಲಸ್...?” “ರಾಶ ಗಾಡಿ ಹೆೋರೀಗೋದಿತು್ತ, ಗಾಡಿ ನೆಡ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕಂಡಿ ನಿನ್ಗೆ ಕೆೋಡಿ್ತ... 
ಬೆಂಗಳೂರಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು.”

“ಶರೀ... ಶರೀ! ಅದಾಗುದಿಲಲಿಪಪಾ ನನ್ ಕೋಡೆ... ನಿನ್ಗೆ ಹೆರೀಳಿದೆ್ದರೀನು ಬುಡ್ದಲ್ಲಿ? ನನ್ ಕೋಡ್ 
ಆಗೋ ಕೆಲಸ್ವೆರೀ ಇಲಲಿ...” ಬಾ್ಹ್ಮಣ ಇವನಿಗ್ ಯರೀನು ವತಾ್ತಯಿಸ್ತ, “ಹೆೋರೀಗು...” ಹೆರೀಳಿ. 
ಇವಿನುಗೆ ಕಡೆರೀಗೆ ಹಾಂಗೆರೀ ನೆನ್ಪಾ ಬಂತು-- “ಹೆೋರೀಗೋದ್ ಸಾಯಿಲಿ, ಊರಾದೋ್ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ 
ಬಂದ ಹಾಗಾಯು್ತ” ಆ ಬಾ್ಹ್ಮಣಗೆ ಪುಗ್ಸ್ದೆ ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ದ. “ನಿಮ್ಮ ಮನೆರೀಲ್ ಇದ್ದ ಮೆರೀಲೆ 
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ನಿರೀವ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡೆ್ಬರೀಕಾಯ್ತಲ, ನಾ ಹೆೋರೀಗಿ್ತ...” ಹೆರೀಳಕಿಂಡಿ, ಗಾಡಿ ನೆಡುಗ್ ಹಾಕಕಿಂಡ್ 
ಇವ್ನು ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟು್.

ಕಳಿಸಿ ಕೆೋಟ್ಟ ಮೆರೀಲೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟು್ತ ಗಾಡಿ. ಗಾಡಿ ಮೆರೀನಂದ್ 
ಶಾಮಾನ ಯಲೆಲಿಲ್ ಸೆೋಗು್ಷದಿದೆೋ್ಯರೀ ಅಲಲಿಲ್ ಸೆೋಗ್ಷದು್. ಸೆೋರಗಿ ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀನ್ ಕೋತ 
ನಂತ್... ಯರಡ್ ಮಂದಿ ಅರಸೋ ಮಗ, ಮತ್ ಪದಾ್ಷನಿ ಮಗ ಮಾ್ಯನ್ ಮೊಕದಲ್ 
ನೆೋರೀಡೆ್ತರೀ ಇದು್. ಅವರು ಅತಾಲಿಗಿತಾಲಿಗ್ ಯಲೋಲಿ ನೆೋರೀಡೋದಿಲಲಿ. “ಏ...! ನಿರೀವ್ ಯರೀನ್ 
ನೆೋರೀಡಿ್ತರು?” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳಯೊ ಇವ. “ಯರೀ... ನಿರೀ ಹೆೋರೀಗೆೋರೀ... ನಮ್ಗೆ ಯರೀನ್ ಕೆರೀಳಿ್ತ ನಿರೀನು?” 
ಕೆರೀಳಿ್ತರು ಇವರು.

“ಯರೀ... ನನನು ಕೋಡ್ ಹೆರೀಳು... ನಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡೆೋಕಿಡಿ್ತ” ಹೆರೀಳ್ದ ಇವ. “ಮಾಡ್ 
ಕೆೋಡಯೊ?” “ಹಾ!” ಹೆರೀಳ್ದ ಇವ. “ನಾವು ಈ ಲಕ್ಸ್ಷ್ಮ ಸೆೋರೀಳಿಗೆ ನೆೋರೀಡಾಕ್ ಬರೋಕ್ ತಾಗಿ 
ನಾಲ್ಕಿ ವಶಾ್ಷಯು್ತ. ಇನೋನು ನಮ್ ದೃಷಿ್ಟಗ್ ಬಿರೀಳಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗ್ ಹೆರೀಳ್್ದ ನಾವು ಯರೀನ್ ಪಾಪ 
ಮಾಡೆರೀವಿ” ಹೆರೀಳ್ ದು್. “ಈ ಹೆೋತು್ತ ದೆರೀವ್ ಕೋಡೆ ಪಾ್ತ್ಷನೆ ಮಾಡಾ್ಯರು ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಿ? 
‘ವಂದ್ ವಶ್ಷ ಬೆರೀಕಾರ್ ಆಗ್ ಹೆೋರೀಗಿಲಿ. ಅದ್ಕಿ ನೆೋರೀಡ್್ದ ಶವಾಯ್ ನಾವ್ ಬರೋದಿಲಲಿ.’ 
ಅಟ್ ಹೆರೀಳ್ ನಾವ್ ದೆರೀವ್ ಕೋಡೆ ಪಾ್ತ್ಷನೆ ಮಾಡ್ ಬಂದಿರೀರು” ಹೆರೀಳ್ದರು ರಾಜನು 
ಮಕಕಿಳು. “ಹಾಗಾರ್... ನಾ ವಂದ್ ಕೆಲಸ್ ಹೆರೀಳ ್ೆತ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪಪಾಂದು ರಾಜಂದು 
ಯಲಲಿ ಪೊರೀಶಕ್ ತರಬೆರೀಕು. ಚಿನನುದ ಪಾಲ್ಕಿ ತರಬೆರೀಕು. ಪಾಲ್ಕಿಯಲ್ ತನ್ ಕುಳ್ಸ್ ಬೆರೀಕು. 
ಸೋಳ  ೆಮನ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು-- ನಿರೀವು ಬೆೋರೀವಿಯಾಗಬೆರೀಕು. ಕಡೆಗೆ ನಿರೀವ್ ಕಣ್ ತುಂಬಾ 
ನೆೋರೀಡಿರಿ... ಯರೀಷ್್ಟ ನೆೋರೀಡಿ್ತ ನೆೋರೀಡಿ್ಬಡಿ.’’ ಆ ರಾಜ ಮನೆಗೆ ಇವು್ ವಡದು್.  ಅದ್ ಯಲಾಲಿ 
ವಸತ್ ಮುಡಿಕಂಡು ಆ ಚಿನನುದ ಪಾಲ್ಕಿಯಾ ತೆಕಂಡ್, ಪಾಲ್ಕಿ ಹೆೋತ್ ಮುಟಸ್ದು್. ಇವ್ 
ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ದ ಹೆರೀಳಿ್ದರಿ? ಹಜಮತ್ ಮಾಡಸ್ಕ್ ಹೆೋರೀಗಿ-- ಗಡಡು ಮಾಡಿ, ಪೌಡರು, ಸೆೋನುರೀ 
ಯಲಲಿ ಹಚಕಿಂಡಿ ಚೆಂದಾಗ್ ಕೋತ್ಯ.

ಅದನುಂತ್, ಆ ಪಾಲ್ಕಿಯಲ್ ಕೋತ ಇವ ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬ ಅವರಿಗೆ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ತ? 
ಅರಸು ಮಗಗ್ ಮತ್ ಪದಾ್ಷನಿ ಮಗಗ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ನಿರೀವ್ ಹೆೋಕಕಿಂಡ್ ಕುಳ್ವದ ಖರೆ, ನಾನು 
ಫುಕಟ್ (ಸುಮೆನು) ಹೆರೀಳಿವೆ. ತಾನು ಹಾಗೆ ಹೆರೀಳದಾಗಿ ನಿರೀವು ಅಲ್ ಸ್ವಲಪಾ ಹೆೋತು್ತ ಸಹಾ 
ತಡೋಕ್ಲಲಿ. ಈ ಪಾಲ್ಕಿ ಹಂದೆರೀ ಹೆೋತಕಿಂಡಿ ಬರುದು.”

ಆಗ ಹಾಗ್ ಹೆೋತಕಿಂಡಿ, “ಹೆೋರೀಯರೀ... ಭೆೋರೀಯರೀ...’’ ಮಾಡಕಿಂಡ್ ತಂದು್. ಚೆನಾನುಗಿ 
ಪಾಲಕಿಲ್ ಬತ್್ಯ. ಆಗ ಪೊಲ್ರೀಸು್ ಯಲಾಲಿ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ ನಮಸಾಕಿರ ಹಾಕದು್. ಕಡೆಗಾ 
ಸೋಳಿ ಪಲಂಗ್-ಬಿಲಂಗ್ ಯಲಾಲಿ ಶೃಂಗಾಸಿ್ಷ ಇಟು್ತ. ಆ ರಾಜನ ಮಗ, ಪ್ಧಾನಿ ಮಗ 
ನೆಲದ ಮೆರೀಲ್ ಕೋತು್. ಇವ ಸೆೋಂಪನ ಮೆರೀಲ್ ಕೋತ. ಆಗ ವಂದು ಕೆೋರೀಣನ ಹಾಗೆ ಆ 
ಬದಿಗ್, ಈ ಬದಿಗ್ ಕಣ್ ಮಣಿಸ್ತರು. ಆ ಸೋಳಿಗ್ ಯರೀನಾಯು್ತ? “ಯರೀ ರಾಮ! ಚಿನನುದ 
ಪಲಕಿಯಲ್ ಬಂದ್ಯ, ಇವನುಗ್ ಯರೀನ್ ಕೆೋಟಿ್ಟದ್ ಕಡ್್ಮ ಯಾಯು್ತ?” ಈ ಸೋಳಿಗ್ ಜರೀವದಲ್ಲಿ 
ಘಾಬಿ್ಯಾಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ.
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ರಾಜನ ಮಗ, ಪ್ಧಾನಿ ಮಗ ಕಣ್ ತುಂಬ ನೆೋರೀಡು್ದರು. ಬೆರೀಕಂತಾ ಕಾಣ್ (ತಿಂಡಿ) 
ತಂದು ಅವನ ಮುಂದ್ ಇಕ್ಕಿದು. ಅದು ‘ಪುಕಕಿಟೆ’ ಹೆರೀಳ್ದ ಇವ. ಪುಕಕಿಟೆ ಹೆರೀಳ್ದ ಮೆರೀನ್ 
ಪಲ್ಕಿ ಅವರು ವಕಕಿಂಡ್ ಬಂದು್. ಅವನಿಗ್ ಕಟಿ್ಟದ ಮೆರೀನ್ ಬಿಟಕಿಂಡಿ, ಅವರ ಪಲ್ಕಿ ಅವ್್ 
ತಕಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್.

ಆ ಗಾಡಿ ಯಬಕಿಂಡಿ ಆ ಬಾ್ಹ್ಮಣನ ಮನ್ಗೆ ಬಂದ ಅವ. ವಂದ್ ತಿಂಗಳಾಯು್ತ. ಅವರ್ 
ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿ, “ಅಪಾ, ನಿನ್ ಸಂಬಳು ಯಷು್ಟ?” “ನನ್ ಸಂಬಳ ಯರೀನ್ ಹೆಚೆಚಾರೀನಿಲಲಿ, ಮೋರ್ 
ಬಳಿಳು, ವಂದ್ ಕತಿ್ತ, ವಂದ್ ಕೆೋಡಿಲಿ, ವಂದ್ ಕಂಬಿಳು, ವಂದ್ ಬನ್ಯನು, ವಂದ್ ಚಡಿಡು.” ಆ 
ಬಾ್ಹ್ಮಣ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ? “ಇದು ಇಷ್್ಟ ಕೆೋಟಿ್ಟ, ನಿನ್ಗೆ ವಂದ್ ಐವತ್ ರೋಪಾಯ್ ಕೆೋಡಿ್ತ 
ನಾನು. ಮತೆೋ್ತಂದ್ ತಿಂಗ್ಳು ಉಳಿ.” “ಛೆರೀ... ಛೆರೀ...! ಅಟ್ ನನ್ಗೆ ಬೆರೀಡ, ವಂದ್ ತಿಂಗಳುದೆ್ದರೀ 
ನನ್ಗೆ ಹೆೋತಾಕು, ನಾ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ ಮನಿಗೆ.”

ಅವನು ಕೆಲಸ್ ನೆೋರೀಡಿ ಆ ಬಾ್ಹ್ಮಣ ಕತಿ್ತ ರಾಶ, ಕೆೋಡಿಲಿ ರಾಶ, ಬಳಿಳು ರಾಶ, ಬನ್ಯನುನು ರಾಶ, 
ಚಡಿಡು ರಾಶ... ಯಲಾಲಿ ತಂದ್ ಅವನು ಮುಂದ್ ವಗ್ದ. “ಯರೀನ್ ಬೆರೀಕಾದ್ ನಿರೀ ತಕೆೋರೀ” ಹೆರೀಳಿ. 
ಅದುನ್ ವಂದೆೋಂದ್ ಹೆಕಕಿಂಡ್ ತಕಂಡಿ-- ಕಂಬಿಳು, ಕೆೋಡಿಲಿ, ಕತಿ್ತ, ಬಳಿಳು, ಬನ್ಯನುನು, ಚಡಿಡು 
ಯಲಾಲಿ ತಕಂಡಿ ತನ್ ಊರಿಗ್ ಹೆೋರೀದ.... ಯಲಾಲಿಪುರಕ್ ಹೆೋರೀದ.

ಆಗ ದಿವಸಾ ಅದೆರೀ ರಿರೀತಿ ಅವನ್ದ ಬೆಳಾಗೆ ಹೆೋತಿ್ತಗ್ ಕಟಿಗೆಗ್ ಹೆೋರೀಗುದು, ಬೆೈಸಿಗ್್ಷ 
ತಿಗೋ್ಷಕ್ ಹೆೋರೀಗುದು. ಆಗ ವಂದ್ ದಿವಸ ಯರೀನಾಯು್ತ? ಆ ಬೆಟಾ್ದಗ್ ಅವನಿಗ್ ಕಟೆಗೆ 
ಶಗಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ದೆೋರೀರ ಬೆಟ್ಟಕ್ ಹೆೋರೀದ. ಹೆೋರೀಗು ಹೆೋತಿ್ತಗ್ ರಸೆ್ತ ಮೆರೀನ್ ಯರೀನಾಗಿತು್ತ 
ಹೆರೀಳಿ್ದರು? ವಂದ್ ರುಪಾಯ್ ಚಿರೀಲ ಬಿದಿ್ದತ್, ಹರೀಗ್ ಕಯಲ್ ಹನಸ್ದ, ಅದ್ ಝಣಕ್ ಆಯು್ತ.

“ಪಾಪ! ಯಾರದು ಚಿರೀಲ ಇದು? ಸಾಯಿಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾಕಪಾಪಾ?” ಹೆರೀಳಕಿಂಡಿ ಮುಂದ್ 
ನೆಡ್ದ. ಯಡ್್ಷ ಹೆಜಜಿ, “ಉಹ್! ಶಕಕಿದ್ ಯಾಕ್ ಬಿಡಬೆರೀಕು?” ಹೆರೀಳ್ದ, ಮತ್ ಹಂದೆರೀ ಬಂದಾ. 
ಬಂದಕಿಂಡ್ ಆ ಚಿರೀಲ ವಗಿ್ದ ವಗಿ್ದ ವಗಿ್ದ, ಅಲೆಲಿ ವಂದು ಕಾಲ್ಗೆದಿ್ದತು್ತ. ಕಾಲೆಗೆಲ್ ಹಾಕ್ ಯಯಡು 
ಸೆೋಪಿಪಾನ ಗೆೋಲ್ಗೆ ಅದ್ ಮೆರೀನ್ ಮುಚ್್ದ, ಮತ್ ಹೆೋರೀದ. ದೆೋಡ್ ಬೆಟಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಕಟಿಗೆ ಮಾಡ್ 
ಬರುವಟಕಿ ಸಲಪಾ ಹೆೋತಾಯು್ತ. ಹೆೋತಾ್ತಗಿ ತಂದು ಕಟಿಗೆ ಮಾರಿ, ಹಣ ತೆಕಂಡ. ಯಷೆೋ್ಟರೀ 
ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿದು್.

ವಬ್ ಹೆರೀಳತ್ಯ, “ಯಡ್್ಷ ರೋಪಾಯ್ ಕೆೋಡಯೊ ಆದೆ್ ಅದು ಐದ್ ರೋಪಾಯ್ಗೆ ಮಾರಿ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ.” ಆ ದಿನ ಆಗವ ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ದ ಹೆರೀಳಿ್ದರು? ಆ ಹೆೋರಿ ಹಾಕ್ ಕ್ಲೆೋರೀ ಅಕ್ಕಿ 
ತಕಂಡ್, ಯಲಾಲಿ ಸಾಮಾನ್ ತಕಂಡ್, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತ. ಗಡ್ ಬಿದ್ದ. 
ಹಜಾಮ ಶಾಪೆಕಿ(ಅಂಗಡಿ) ಹೆೋರೀಗ್ ಗಡಡು ಮಾಡಿ, ಧೆೋರೀಬೆರೀರ ಮನ್ಗೆ ಹೆೋರೀದ. ಧೆೋರೀಬಿರೀಗ್ 
ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಅಂದ್, ‘‘ದಿವಸಾ ಕೆೋಡೋಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚಾ ನಾಲಾಕಿಣಿ ಕೆೋಟು್ಟ ನಿನ್ ಚೆೈನ್ 
ಉಂಗಲಿ ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಡೆ್ಬರೀಕ್ ನಿರೀನು.’’ ಚೆೈನು ಉಂಗಲಿ ಹಾಕ್, ಅದೆ್ಯಲಾಲಿ ಡೆ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹರೀಗ್ 
ತಿರಗೋಕ್ ಬಂದಾಗೆ-- ಸುಮಾರ್ ವಂದ್ ಇಪಪಾತ್ ಬಂಡಿಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾ್ಯವು. ವಂದ್ 
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ಚಕಡಿ ಗಾಡಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆರೀಳಾ್ದ, “ನಿನ್ ಗಾಡಿ ಯಲ್ಲಿಂದಪಪಾ? ನಿನ್ ಊರ್ ಯಾವುದು?’’ 
ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳಾ್ದ. ಆ ವಬ್ಬ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಹೆರೀಳಾ್ದರಿ? “ಬೆಂಗಳೂರು ನನ್ ಊರು.” “ನಿನನು 
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ ಹಾ್ಯಂಗ ನೆಡಿತಿರಿ?” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳ್ದ, ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಸೋಳಿ ಬಗ್ ವದಂತಿ ಯರೀನು? 
ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದಿ್ದರಬೆರೀಕು. ಆಗವ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಸೋಳಿ ಬಯಂಕರ ಸೆೋರೀಳಿದು್ದ, ದಲ್ತರಿಗ್ 
ಹೆೋಟಿ್ಟಗ್ ಕೆೋಡಿ್ತರೀದ್, ಗನಾ ಸೆೋರೀಳಿ. ಅದ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಚರಾಪಟಿ್ಟ ಅಂತೆೋರೀರು ಯಾರ್ 
ಹೆೋರೀಗುದಿಲಲಿ... ರಾಜರಂತೆೋರೀರು ಹೆೋರೀಗುದು” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ.

ಅದ್ ನಂತ್, “ಹೌದು! ಅಂತಾ ಸೆೋರೀಳಿಗ್ ನಾ ವಂದ್ ವಸು್ತ ಕೆೋಡಿ್ತ. ನಿರೀ ತಕಂಡ್ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಕೆೋಡಾಯೊ?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ಹ... ಹಾ! ನಾವ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೆೋಡಿ್ತರು” ಹೆರೀಳ್ದರು. ಆಗ 
ಚಿರೀಲ ಯಲ್ ಮುಜಜಿಕ್ಯ, ಅವ ಅಲ್ ವಂದ್ ಗಾಡಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್. ಇಬ್ಬರೋ ಹಡಕಿಂಡಿ 
ಹೆರೀಗೆೋರೀ ತಾ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಚಿರೀಲ ಗಾಡಿ ಮೆರೀಲ್ ಹಾಕ್ದರು. ಚಿರೀಟಿ ಮೆರೀಲ್ ಯರೀನ್ ಬರದ 
ಅವ? “ನಿನ್ ಮನಿ ನೆೋರೀಡ ಬಂದವ... ಆ ದಿವಸ್ ಬಂಗಾರದ ಪಲ್ಕಿ ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಗಿದೆ. 
ನಾನು.”

ಗಾಡಿಕಾರ ಗಾಡಿ ತಕಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟ್ಟ, ಕಡೆಗ್ ಶಪಾಯ್ ಗ ಆ ಚಿರೀಟಿ 
ತೆೋರೀಸಿ್ಷ, ಶಪಾಯ್ ಆ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಸೆೋರೀಳಿಗ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ಕಡೆಗಾ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮರೀ ಸೆೋರೀಳಿ 
ಆ ಚಿರೀಟಿ ವರೀದಿ, “ಆ ಚಿರೀಲ ಗಾಡಿಕಾರ ಸಮೆರೀತ ವಳ್ಗೆ ತಕಂಡ್ ಬಸಿ್ಷ” ಅಂತ ಹೆರೀಳುಳು. 
ಚಿರೀಲ ಹೆೋತಕಿಂಡ್ ವಳ ಗೆೆ ಹೆೋರೀಗ್ ಹಾಕರು. “ಆ ದಿವಸ್ ಮನಿ ನೆೋರೀಡ್ ಬಂದೆ ನಾನು... ಮತ್ 
ನಿಂಗೆರೀ ನೆೋರೀಡ ಬಂದೆ. ಯರೀನ್ ನಿಂಗ್ ಯಲ್-ಅಡಿಕಿ ತಿಂಬೋಕ್ ಕೆೋಟು್ದ ಇದು.”

“ಅಯ್ಯರೀ...” ಆ ಸೆೋರೀಳಿಗ್ ದಿಗಿಲ್ ತಪ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. “ಯರೀಗ ಇವನಿಗ್ ಯರೀನ್ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕಾಯು್ತ ನಾನು? ಯಟ್ ದುಡ್ ಅರಸು ಇವರು...” ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ 
ಮಾಡಿ, ಅಷು್ಟ ನಕೆಸ್ ಬರು ಸೆೋನಗಾರನಿಗ್ ತಕಂಡ್ ಬಂದು್. ಬಂದಿ ಯಷ್ಟ ಚೆಂದ ನಕ್ಷಿ 
ವಂದ್ ಯರಡ್ ಮಣ ಚಿನನು ಹೆೋಯ್ದ ವಂದ್ ತಾಟ ಜಪಾಕಿಗ್ ಮಾಡು್ದರು. ತಾಟನು ಮೆರೀನೆ 
ಚೆಂದ ಚೆಂದ ನಕ್ಷಿ ತೆಗೆದು್. ತೆಗದಿ ವಂದ್ ಕಟಿಗೆ ಪೆಟಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಪೆಟಿ್ಟಗ್ಯಲ್ ಆ ತಾಟ 
ಹಾಕು್ದರು. ಆ ಚಿರೀಟಿ ಸಮೆರೀತ ರೋಪಾಯಿ ಚಿರೀಲ ತಂದ ಗಾಡಿಕಾರನಿಗೆರೀ ತಂದಿ ಗಾಡಿ ಮೆರೀಲ್ 
ಹಾಕ್ ಕೆೋಟು್.

ಆ ಹೆೋತಿ್ತಗ್ ಸೌದಿ ಹೆೋರಿ ತಕಂಡ್ ಬತ್ಯ ಇವ ಆಗ ಗಾಡಿಕಾರ ಕೆರೀಳ ್ೆತ ಬಂದ. “ಸಿಸಿ್ಷ 
ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ?” ಕಡೆಗಿವ ವಂದ್ ಅಂಗಡಿಗ್ ಹೆೋರಿ ಸೌದಿ ಹೆೋತಾಕ್ 
ಊಟಾ-ರ್ರೀಟಾ ಮಾಡೋಕ್ ಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ. ಆ ಧೆೋಬೆೋ್ಯರೀರ ಮನೆಗೆ ನೆರೀಡ್ದ. ಧೆೋರೀಬೆೋ್ಯರೀರ 
ಮನ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, “ನಾಕಾಣಿ ಹೆಚುಚಾ ಬೆರೀಕಾರ್ ತಕ, ನಿನ್ ಪೊರೀಶಾಕ್ಯಲಲಿ ಕೆೋಡು ನನೆಗೆ...” ಹೆರೀಳಿ 
ಆ ಗಾಡಿಕಾರಗ್ ಬೆಟಾ್ಯದ.

“ಏನು ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ನಿಂದು? ಯಾರ್ ಬೆರೀಕಾಗಿದ್ದ ನಿನೆಗೆ?” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳ್ದ. 
“ಹಾಗಾದೆ್ ನಮ್ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಸೆೋರೀಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಂದ್ ವಸು್ತ ಕಳಸ್ಕೆೋಟ್ಟದೆ.” ಅದು ಪೆಟಿಗೆ ತಕಂಡ್ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಕಾಲೆಗೆಲ್ ಹಾಕ್, ನಾಕ್ ಸಪಿಪಾನ ಗೆೋಲೆಲಿಲ್ ಅಡಿಸ್ಕ್ಯ ಅಗಿರೀ, ಹಾಗೆರೀ ಅತಾಲಿಗ್ 
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ಮತೆೋ್ತಂದ್ ನಾಕು ಗಾಡಿ ಇದು್ದ, ಅವ್ಗ್ ಕೆರೀಳ್ದ, “ನಿಮ್ಮ ಊರ್ ಯಲಲಿಪಪಾ? ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ 
ಯಲ್ಗೆ ಹೆೋರೀತು?”.

“ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮೆೈಸೋರಿಂದ್ ಬಂದದು.’’ 

‘‘ನಿಮ್ಮ ಊರ ವದಂತಿ ಹೆರೀಗಿತು್ತ?” ಕೆರೀಳ್ದ.

“ನಮ್ಮ ಮೆೈಸೋರ್ ರಾಜ ಸಾಮಾನಿನು ರಾಜಲಲಿ. ಬಯಂಕರ ರಾಜ. ಹೆೋಟಿ್ಟಗಿಲೆ್ದ ಹೆೋರೀದೆ್ 
ನಮ್ಗೆ ಹೆೋಟಿ್ಟಗ್ ಕೆೋಡಿ್ತರು” ಹೆರೀಳ್ದ. “ಹಾಗಾದೆ್, ನಿಮ್ಮ ರಾಜಂಗ್ ವಂದ್ ವಸು್ತ ಕೆೋಡಿ್ತ. 
ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೆೋಡು” ಹೆರೀಳ್ದ. ಅಗಿರೀ ವಂದ್ ಚಿರೀಟಿ ಬದ್ಷ-- “ನನು್ದ-ನಿನು್ದ ದೆೋರೀಸಿ್ತ ಹರೀಗೆ 
ಇರಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳಿ. ಆಗ ಆ ಪೆಟಿಗೆ ಹಾಕಂಡ್ ಆ ಗಾಡಿ ಮೆರೀನ್ ಕಳಸ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ಮೆೈಸೋರ್ 
ರಾಜದಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಮುಟಸ್ದು್ ಅವರು.

ಆ ರಾಜಗ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಕಂಡ್ ಆ ಚಿರೀಟಿ ಕಾಣಿಸ್ದು್. ಅವರು ರಾಜ ಸದೆ್ ಮೆರೀನ್ 
ಕುಂತಾಗಿ ಆ ಪೆಟಿಗೆ ಚಾವಿ ತಕಂಡ್ ನೆೋರೀಡು್ದರು. ಆ ರಾಜಗೆ ಕಣಿಗ್ ಕತೆಲಿ ಬಂದಿ, ರಾಜ ಕುಚೆ್ಷ 
ಬುಡೆಕಿ ಚಕಕಿರ್ ಬಂದಕಿಂಡಿ ಬಿದ್ದ. ಬುಡ್ಕಿ ಬಿದ್ ಬರಾಬರಿ ಆ ಪ್ಧಾನಿ ಕಣಿ್ಣಗೆ ನಿರೀರ್-ಬಿರೀರ್ 
ಹಾಕ್ ಮದು್ದ ಮಾಡ್ದ. ಕಣ್ ತೆಗ್್ದ ನೆೋರೀಡಿ, “ಅಬಾ! ಇದ್ ಹಾ್ಯಂಗ್ ಅವ ನಕ್ಸ್ ತಗನೆ? 
ಅವ ಯಷ್ಟ (ದೆೋಡಡು) ಸಾವಕಾರಿರಬೆರೀಕು? ಯಂಟ್ ಮಣ ಚಿನನು ಹೆರೀಳ್ದರ್ ತೆೋರೀಡಿ ಆಯಾ್ತ?” 
ಹೆರೀಳಿ ಆ ರಾಜಗ್ ದೆೋಡಡು ಇಚಿತ್ ಆಗೆೋಹರೀಯು್ತ.

ಪ್ಧಾನಿ ಕೆರೀಳ್ದ ರಾಜ, “ಅವ ಚಿನನುದಲ್ಲಿ ಸಂಪಿವ... ಯಲಾಲಿ ಬದಿಕಿಗ್ ಸಂಪ್ ಯರೀವ 
ಅವನಿಗ್ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಡುದ್ ಯರೀನಾಯು್ತ ನಾವು? ನಿರೀ ಹೆರೀಳ ್ೆದರು ಗನಾ ಆಯು್ತ. ಅಲ್್ದದೆ್ ನಾಳೆಗ್ 
ನಾನ್ ನಿನ್ ತಲೆ ತೆಗ್್ದ ಬಿಡಿ್ತ.”

ಕಡೆಗಾ ಪದಾ್ಷನಿ, “ಪರಮೆರೀಶ್ವರ ಯರೀನ್ ಹುಡಕಿಲ್?” ಹೆರೀಳಿ, ಅವನಿಗ್ ಇಡಿರೀ ರಾತಿ್ 
ನಿದೆ್ ಬಿರೀಳಿಲಿಲಲಿ. ಪ್ಧಾನಿಗ್ ವಂದ್ ಹುಕ್ಲಿ ಬಂತು. ಆಗ ಓಡೆರೀ ಬಂದ ರಾಜನ ಮನಿಗಿ, 
“ಐನೋರ್ ಪೊಲ್ರೀಸ್ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟ್ ಬನಿ, ಐನೋರ್ ಸಾಂಬಾ್ ಪೊಲ್ರೀಸ್್ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟಿ್ಟ, 
ಪಗಾರ್ ನಾವ್ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಡೆ್ಬರೀಕು.” “ಹೌದ್... ಹೌದ್... ನನ್ ಪದಾ್ಷನಿ ಹುಶಾರ್!” ಹೆರೀಳಿ 
ಸಾಂಬಾ್ ಪೊಲ್ರೀಸ್ಗೆ ಐನೋರಗ್ ಕದ್್ಷ-- “ನಿರೀವ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಶಶ್ಷ ಗಫೂರ ಸಾಯ್ಬರ 
ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ತಿಂಗಳಾದ ಮೆರೀಲೆ ನನನು ಕೋಡ ಪಗಾರ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ನನನು 
ಇದ್ದಲ್ ಬರಬೆರೀಕು. ಅವ ಯರೀನ್ ಕೆಲಸ್ ಹೆರೀಳೆತ ಆ ಕೆಲಸ್ ನಿರೀವ್ ಮಾಡುದು ಆಯ್ತ.” 
ಪದಾ್ಷನಿ ಕೋಡೆ ಇದಿ್ದ ಇದಿ್ದ ಅವರಿಗ್ ಬೆರೀಜಾರ್ ಬಂದಿತು್ತ. ಅವರಿಗ್ ಬಾಳಷು್ಟ ಉಮೆರೀದ್ 
ಬಂತು. ವನಂದ್ ಬಂದೋಕ್ ವನಂದ್ ಪೊಲ್ರೀಸ್ ಕೋಡಿ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟಿ್ಟ, ಯಲಾಲಿಪುರಕ್ 
ಬಂದ ಮುಟು್ದರು.

ಅಂಗಡಿ, ಅಂಗಡಿ ಕೆರೀಳೂತ್ ಸಾಗು್ದರು. “ಶಶ್ಷ ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬನ ಮನೆ ಯಾವದು?” 
“ಶಶ್ಷ ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್್ಬ ಯಲಲಿ?” ‘‘ಶಶ್ಷಲ ವಂದ್ ಗರಿರೀಬ ಕಟಿಗೆ ತವ್ಷವ ವಂದ್ ಗಫೂರ 
ಸಾಯಿ್ಬ ಯರೀವ” ಈ ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬ ಕಟಿಗೆ ಹೆೋರಿ ಹೆೋತಾಕ್ ಬಂದ್, ಸಾಮಾನ್ ತಕಳ ್ೆತರೀ 
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ಇದ್ದ-- ಅದನು ಕೆರೀಳಾ್ದ, ಅವ ಆ ಸಾಮಾನೆ್ಯಲಾಲಿ ದೆೋರೀಬೆೋ್ಯರೀರ್ ಮನಿಗ್ ಹಾಕ್ ಪೊರೀಶಾಕ್ 
ಹಾಕ್ ನೆಡ್ದ ಮುಂದೆ-- ಅವರಕ್ಂತಾ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದ.

“ಏ... ಯಾಕ್ ಬಂದಿರೀರ್ ನಿರೀವು?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ಹಂಗಾರ ಶಶ್ಷ ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬನ ಮನಿ 
ಯಲ್ಲಿ?” “ಸಾಯ್ಬ ಯರೀನ್ ಬೆರೀಕಾಗಿದ ನಿನೆಗೆ?” ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬನೆರೀ ಕೆರೀಳ್ದ. “ಹಾಂಗಾರ್... 
ಮೆೈಸೋರ್ ರಾಜ ಐನೋರ್ ಸಾಂಬಾ್ ಪೊಲ್ರೀಸ್ ಕಳಸ್ಕೆೋಟ್ಟ.” “ಹಾಂಗಾದಿ್ ನಾನೆರೀ ಹೌದ್ 
ಯಲಾಲಿಪುರ ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬ. ಅಷೋ್ಟ ಮಂದಿ ಬರಿ್ ಇಲ್ಲಿ...” ಹೆರೀಳ್ದ. “ಹಾಂಗಾದ್್... ನಿರೀವ್ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಯರೀನ್ ಮಾಡಬೆರೀಕು? ಬೆಂಗಳೂರು ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ನಾಯಕ್ಣಿ ಸೆೋರೀಳಿರೀ ಇದ್ದಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ, 
‘ಯಲಾಲಿಪುರ ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬ ನಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟ್ಯ’ ಹೆರೀಳಕಿ ಹೆರೀಳ ್ೆಬರೀಕು. ಹೆೋರೀಗಿರಿ...” ಹೆರೀಳ್ದ. 
ಹೆೋರೀದು್ ಯಲಲಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಗ ಹೆೋರೀಗಿ ಅದ್ ಕೋಡ್ ಹೆರೀಳು್ದರು, “ಯಲಾಲಿಪುರ ಗಫೂರ್ 
ಸಾಯ್ಬ ನಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ಮೆೈಸುರ್ ರಾಜ ಪಗಾರ್ ಕೆೋಡಾವ.”

“ಅಯ್ಯರೀ ರಾಮ!” ಆ ಸೋಳಿಗ್ ಚಂಚಲ ಆಗಹೆೋರೀಯು್ತ. ಊಟಾನೋ ಬಿಟಿ್ಬಡು್ತ. “ಮೊದ್ಲಿ 
ಬಂದಾಗ್ ಫುಕಟ್ ಹೆರೀಳ್ ಹೆೋರೀದ. ಕಡೆಗೆ ವಂದ್ ಚಿರೀಲ ರೆೋಕಕಿ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟ್ಟ, ಮೆರೀಲೆ ಅದೆಕಿ 
ಯರೀಗ ಐನೋರ್ ಸಾಂಬಾ್ ಪೊರೀಲ್ರೀಸ್ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟ್ಯ; ಪಗಾರ್ ಮೆೈಸೋರ್ ರಾಜ ಕೆೋಡ್ತ 
ಹೆರೀಳಯೊ. ಅಂದ ಮೆರೀಲೆ ಯಷ್ಟ ದೆೋಡಡು ರಾಜ ಇರಬೆರೀಕವ?” ಅದ್್ ದಾ್ವರಪಾಲಕ ಮಾಡಿ 
ಅಲೆಲಿರೀ ಉಳು್ದರು. 

ಆಗಿ, ಅದು ದೆೋಡ್ ಮನ ಚಂಚಲಾಗಿ ಅದ್ ಕೆೈಕೆಳಗಿವ್ಲ? ಯಲಲಿಗೋ್ಷ ಆಮಂತ್ಣ 
ಕೆೋಟ್ ಬಿಡು್ತ, “ಯಲಾಲಿಪುಕ್್ಷ ಹೆೋಗ್ವ ಬನಿನು...” ಹೆರೀಳಿ. ಯಲಲಿರೋ ಕಾರ್ ಮೆರೀನ್ ಕೋತಿ 
ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಸೆೋರೀಳಿ ಕಾರ್ ಗ ನೆಡ್ಗೆ ಹಾಕಂಡಿ  , ಯಲಾಲಿಪುಕ್್ಷ ಬಂದ್ ಮುಟು್. ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಸೆೋರೀಳಿ 
ನೆಡ್ಗೆ ಇಟಕಿಂಡಿ, ತಂಬ್ ಹೆೋಡಕಿಂಡ್ ವಳ್ ದು್. ಆಗಿವ ಕಟಿಗೆ ಹೆೋರಿ ತಕಂಡಿ ಮಾತ್ ಇಳ್ದ್ಯ. 
ಅಂಗಡಿಗ್ ಹೆೋರೀಕಂಡ್ ಹೆೋತಾಕ್ಲಿಲಲಿ. ಅವಿ್ಗ್ ನೆೋರೀಡದೆ್ದರೀ-- ಹೆೋರಿ ಹೆೋತಾಕದು್ದ, ಮತ್ 
ಮೆರೀನ್ ಗುಡಿಡು ಹತ್ದ. ಹತ್ದ ಬರಾಬರಿ ಅಲ್ಲಿ ವಂದು ಮಡಗಿ ವರೀಡಿದಿ್ದತು್ತ. ಆ ಮಡಗಿ ವರೀಡ್ದಲ್ 
ಹೆೋಕಕಿಂಡ. ಹೆೋಕ್ಕಿತ್ ವಂದ್ ಮೋರ್ ತಾಸನು ಮೆರೀನಿ ತಲ್ ಬಗಿಲ್ ನೆಗ್ ನೆೋರೀಡಯೊ, ಕಡಿಗ್ 
ತಲ್ ಹೆಟಕಿಂತ್ಯ. 

ಆ ಹಾದಿ ದೆರೀವಕನ್ಯರ್ ಹೆೋರೀಗ್ವ ಹಾದಾ್ಯಗಿತು್ತ. ಯರೀಳ್ ಮಂದಿ ದೆರೀವ್ ಕನ್ಯರು ಮೆರೀಲ 
ಬಂದಿದು್ದ, ಹೆೋರೀಗುವಾಗಿ ವಬ್ಬಳ ಕೆೈ ಹಡೆ್ದರೀಬಿಟ್ಟ ಗಟಿ್ಟ, “ನರಮನಶಾ ಬಿಡಿ...” ಹೆರೀಳ್ದರವರು. 
“ಶರೀ...! ನನನು ಜರೀವ ಹೆೋದೋ್ ನಾ ನಿನ್ ಕೆೈ ಬಿಡೋದಿಲಲಿ.” “ಯರೀಗೆ ನಿನ್ ಬಸ್ಮ ಮಾಡೆ್ತ” 
ಹೆರೀಳು್ತ. “ಬಸ್ಮ ಮಾಡು, ಯಲಲಿ ನನ್ ತಿಂದಕಿ. ಕೆಳ್ಗೆ ನೆೋರೀಡ್... ಅಲ್ ದಂಡು ನೆೋರೀಡು.... 
ಅವ್ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಸಾವದು ನಿನ್ ಕೆೈಲೆರೀ ಸತ್ತ ಹಾಗಾಯು್ತ.”

ಆಗೆರೀ ಅವಿ್ಗ್ ಪಾಪ ಕಂಡಂಗಾಯು್ತ. “ಹಾಂಗಾದ್್ ನಿನ್ಗೆ ಯಂತಾ ಕಷ್ಟ ಬಂತು? ನಿನ್ 
ಕಷ್ಟ ನಾವ್ ನಿಮಾ್ಷಣ ಮಾಡಿ್ತರು.” “ಮಾಡೆ್ತ ಹೆರೀಳ್ ನನ್ಗೆ ಬಾಶೆ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು...”  “ಯಲಲಿರುಂತೆ 
ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡ್ವರಲಲಿ? ಕೆೋಟೆ್ಟರೀ ಬಿಡಿ್ತರು.” “ವಂದ್ ತಾಶನ್ ಮಾತಿಗ್ ನನನು ದಾಶ್ಯರಾಗಬೆರೀಕು 
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ನಿರೀವು.” “ಯರೀ ರಾಮ! ನಾವ್ ದೆರೀವಕಿನ್ಯರ್... ನರಮನಸ್ರ ದಾಸ್ಯರಾಗುದು? ಈ ಮಾತ್ 
ಹೆರೀಳಬೆರೀಡ ನಿರೀನು... ಯರೀನ್ ಐಶಯ್ಷ ಬೆರೀಕ್ ಅದ್ ನಾವ್ ಕೆೋಡೆ್ತರು.”

“ನಿಮ್ ಐಶಯ್ಷ ಬೆರೀಡ. ಯರೀನ್ ಬೆರೀಡ ನನೆಗೆ. ಕೆಲಸ್ ಆಗೆಲಿರೀ ಬೆರೀಕ್.” “ಹಾಗಾದಿ್, ಆ 
ಲಕ್ಷಿಷ್ಮರೀ ಸೆೋರೀಳಿ ಬೆಳಿಗಿಗೆ ಐದ್ ಗಂಟೆಗ್ ಸಂದಾಸ್ಕಿ ಹೆೋರೀಗೋಕೆ ಬತಿ್ಷದ್... ಸಂಡಾಸ್ಕಿ 
ಹೆೋರೀಗವಾಗ ಅಗೆ ನಿರೀವು ಇಂದ್ದೆರೀವರ್ ಕೋಡಂದು ಜಾಡು (ಕಸ ಬಗಿ್ಷ) ತಕೆೋಂಡು 
ಇಚಿಗಿ ನಾಕ್ ಮಂದಿ, ಅಚಿಗ್ ವಂದ್ ಮೋರ್ ಮಂದಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೆ್ತರೀ ಬರಬೆರೀಕ್ ಮುಂದಿ. 
ಆ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಸೆೋರೀಳಿ ನಿಂತ್ ‘ಯಾರು?’ ಕೆರೀಳ್ ದೆ್, ‘ನಾವು ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬನ್್ದ ದಾಸ್ಯರು... 
ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬ ನಮೆಗೆ ಇಲ್ ಕಸ ತೆಗೋ್ಯಕ್ ಕಳಸೆೋಕಿಟ್ಯ’ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ದರು ಸಾಕು.’’ ಹಾಗಂದಿ 
ಕೆೈಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ರಾತಿ್ಗ್ ಇಂದ್ ಕೋಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದು್ದ ಕಸಬಗಿ್ಷ ತಂದು, ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
ಐದ್ ಗಂಟೆ ಕೋಡಿ ಆ ಕಸ ಬಗಿ್ಷ ಹೆೋಡಿರೀತೆ ಬಂದು್.

ಕಡೆಗೆ ಆ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಸೆೋರೀಳಿ ಬರು ಹೆೋತು್ತ, ಇವ್್ ಬರು ಹೆೋತು್ತ ಸಮಾ ಆಯು್ತ. ಆ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ 
ಸೆೋರೀಳಿ ಇವಿ್ಗ್ ಕೆರೀಳು್ತ, “ನಿರೀವಾ್ಯರು? ಇಲ್ ಯಾಕ ಬಂದು್?” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳು್ತ. “ತಾವ್ 
ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬನ ದಾಸ್ಯರು...” ಹೆರೀಳ್ದರು ಅವರು. “ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬ ನಮ್ಗೆ ಕಸ 
ಹೆೋಡೋಕ್ ಇಲ್ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟ್ಯ.” “ಅವ ಪುಕಟೆ” ಹೆರೀಳ್ದ, ಯರೀಗ ಅದ್ಕಿ ಖರೆ ಕಂಡತು. 
‘ದಾಸ್ಯರೆರೀ ಇಟ್ ಚೆಂದ ಯರೀವು್ ಅವನ ಹಂಡಿ್ತ ಯಟ್ ಚೆಂದ ಇರಬೆರೀಡಾ?’ ಕಡೆಗ್ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ 
ಸೆೋರೀಳಿ ಕೆೋಳಿಳುಸ್ (ಉರುಳು) ಹಾಕಂಡ್ ಸತ್ಯಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಅದ್ ನಂತ್, ಇವ ವರೀಟಲಿದಂದೆರೀ (ವರೀಟಲಿನಿಂದ) ಬಂದಿ ಆ ಧೆೋರೀಬ್ಯರ್ ಮನ್ಗೆ 
ಹೆೋರೀದಾ. ಧೆೋರೀಬ್ಯರ ಮನ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಎಲಾಲಿ ಡೆ್ಸ್ ಹಾಕಂಡ ಅಲ್ ಬಂದಾ. ಆ ಹೆಣ ಕಾರ್ 
ಮೆರೀನ್ ಅಲೆಲಿರೀ ಹಾಕ್ದ. ಕಡೆಗಾ ಪೊಲ್ರೀಸು್ ಯಲಾಲಿ ಬಂದಿ, ಬೆಂಗಳೂಗ್್ಷ ತಂದು ಅಗಿನುಗ್ 
ಹಾಕು್ದರು ಅದೆಕಿ. ಇವ್ ಬೆಂಗಳೂರದಲೆಲಿರೀ ವಳಕಿಂಡು ಸೆೋರೀಳಿ ಮನ್ಯಲೆಲಿರೀ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಕಿಂಡಿರೀವ. 
ಧೆೋರೀಬ್ಯರವ ರಾಜನ ವಸತ್ ಅಧ್ಷ ತಾಸನು ಮಾತಿಗ್ ಬಾಡಿಗೆಗ್ ಕೆೋಟಿ್ಟದ್ದ. ಆ ವಸತ್ ಇವ 
ಹಾಕ್ದವ ತಿಗ್್ಷ ಬರಲೆರೀ ಇಲಲಿ.

ಅವ ರಾಜನ ವಸತ್ ಕೆೋಟ್ಟದ್ ಕೆೋಡಿಲಿಲಲಿ ಹೆರೀಳಕಿಂಡು ಧೆೋರೀಬಿ ಜೆೈಲಲ್ ಹಾಕದು್. ಆರ 
ತಿಂಗಳು ಸಜಾ ಮಾಡ್ ಬಿಟು್. ಇವಿನುಗ್ ವಂದಿವಸ್ ನೆನಿಪಾಗ್ ಬಂತು-- ಗಪೂರ ಸಾಯ್ಬನಿಗೆ. 
“ಹೆೋರೀ! ನಾ ವಂದ್ ವಸ್ತರ ತಂದಿದೆ್ದ. ಕೆೋಡಲ್ಲಲಿ...” ಆಗ ವಂದ್ ಕಾರ್ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತ ಅವ 
ಅಲೆಲಿರೀ ಬಂದ... ಯಲ್ಲಿ? ಯಲಾಲಿಪುರಕೆ. ಅದೆರೀ ದಿನ ಬಿಡಗೆಡಾ್ಯಗಿ ಧೆೋರೀಬಿರೀರವ ಮನಿರೀಗ್ 
ಬರವ. ಧೆೋರೀಬ್ಯರವನು ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬ ಕರಸ್ದ. ಅವ ಹಂಡಿ್ತ ಹತ್ ಯಲಲಿ ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ 
ಹೆರೀಳಯೊ. “ನಾನು ಗಫೂರ್ ಸಾಯ್ಬ ಬಂದ್ಯ...” ಹೆರೀಳು ಹೆರೀಳದ್ಯ, ಇವ ಆಗ ಅವನ ವಸತ್ 
ಅವನಿಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ. ಮತ್ತಂದಿ, ನಾಕ್ ಸಾವ್ ರುಪಾ್ಯ ಕೆೋಟ್ಟ. ದೆೋಡಡು ರಾಜನ ಮಗಳ ತಂದಿ 
ಮದಿಯಾದ. ದೆೋಡ್ ರಾಜಾ ಕಂಡ್ ವಳ್ದ್ಯ.
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�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಮಾರಿಕೆೋಂಡು  =  ಮಾರಕಣಿ, 

ಹೆೋರೀಗಿ  = ಹೆೋರೀಕಣಿ

ತಂದುಕೆೋಡು  = ತಂದಕಿಣಿ

ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು  = ಹಾಕಣಿ  ವಿಕಾರಾಂತ ಇಕಾರಾಂತ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. 

ಹುಡಗೆರಿಗೆ  = ಹುಡಗೆರಿಗಿ

ಬೆಳಿಗೆಗೆ  = ಬೆಳಿಗಿಗೆ

ಬೆೈಸಿರಿ  = ಅಂದರೆ ಸಂಧಾ್ಯಕಾಲ. 

ಇಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಕಕಿಲ್ಗರಲ್ಲಿ ಎಕಾರ. 

ಮಾಡುವದಿಲಲಿ  = ಮಾಡುದೆಲಲಿ

ಸೆೋಗು್ಷ  = ಸುರುವು, 

ಸೆೋಂಪು  =  ವೆೈಭವ

ಗೆೋಟೆಗೆ  = ಟೆೋಂಗೆಯ ತುದಿ

ಕಾಲ್ಗೆ  = ಕಾಲುವೆಗೆ

ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಶಬ್ದ  : ಶಾಪ್ = ಛಾಪ್ ಆಗಿದೆ.

  ಹೆೋರೀಟೆಲ್ = ವರೀಟುಲಿ

ಸಥಳಿರೀಕ ನಾಡವರ ದೆರೀಸಿಯ ಪ್ಭಾವದಿಂದ

ಇಕ್ಕಿದ  = ಇಕ್ಯ

ಸದು್  = ಸಿರೀಟ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನ

ಹುಕಲಿ  = ಉಪಾಯ

ನಿಮಾ್ಷಣ  = ನಿವಾ್ಷಣ. ಅಂದರೆ ನಾಶ ಎಂಬ ಅಥ್ಷ

ಜಾಡ  = ಕಸಬರಿಗೆ

ಧೆೋರೀಬಿ  = ಮಡಿವಳ

ಹಜಾಮ  = ಕೌರಿಕ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಅನಸೂರಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೆಡೆನಾೇಕರ,  
ಬೆರೀಲೆರೀಕೆರೀರಿ, ತಾಲೋಕು ಅಂಕೆೋರೀಲಾ 22-12-78.
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೭. ಚಿತಾ್ಂಗಿ

ವಂದ್ ಬಿರೀಮರಕ್ಷಿದಿ್ದತು. ಬಿರೀಮರಕ್ಷಿದಾ್ದಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರಸೋ ಹುಡ್ - ಪರದಾನಿ ಹುಡಗೆ, ಅಲ್ಲಿ 
ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಯರಡೋ ಜನ ಹರೀಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗತಿದು್. ಸಾ್ವರಿಗೆ ಜನವಂದ್ ಕೆೋದಿ್ ಹೆರೀರಿ ಹೆೋರೀಗ 
ವಟೆೋ್ಳಗೆ ಹೆೋರೀಗ ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಂಜಯಾಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಹೆೋರೀಗಿ ಅಸ್ವಂತೆಳಿಳು 
ಕಟಿ್ಟ ಮೆರೀನ್ ಮನ್ಗೆ ದು್. ಅಗ ಮನಗೆತೆ ಇರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಸುಮಾರು ಸಮರಾತಿ್ ಯರೀಳಿಲ್-- 
ಬಿರೀಮರಕ್ಷಿ, “ಯಾರಪಾಪಾ... ನರೆಮನಶ ವಾಸಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರತದೆ... ಯಾರಪಾಪಾ?” ಹೆರೀಳ್ 
ಕೋಗ್ತ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ. “ಯಾವಗೋ ನರಮನಸ್ರ ಮಾಂಸ ತಿನನುದೆ ಬಾಳಷ್ಟ ದಿವಸ್ವಾಯು್ತ. 
ಇಂದಿನ ದಿವಸ್ದಲ್ಲಿ ನರಮಾಂಸ ತಿನಬೆರೀಕು ಅಂದಿ ಅಪೆರೀಕ್ಸ್ ಆಗದೆ, ಯಾರಯಾ್ಯ?” ಅಂತು.

“ಯಾರಲಾಲಿ, ನಾವು... ನಾವು ಅರಸತಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾ್ವರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ್ದರೀವೆ. ಆಗ 
ನಿರೀನು ತಿನುನುದಾರ್ ತಿನಲಿಕೋಕಿ, ನಮೊ್ಮಳಗೆ ನಾಕು ಜೋಜಪಂತವನುನು ಆಡಿ ತಿನುನು.”

ಆಗ ಅರಸೋ ಹುಡಗ, ಬಿರೀಮರಕ್ಷಿ ಕೋಡಿ ಪಗಡಿ ಆಡೋಕ್ ಕುಂತು್. ಯರೀಳಯಳ್ 
ಹದನುಲ್ಕಿ ದಿವಸ ಪರಿಯಂತ್ ಪಗಡಿ ಆಡೋಕ್ ಕುಂತು್. ಆ ಹೆಂಗುಸ್ ಹತ್ ಗೆಲಲಿಲ್ಕೆಕಿರೀ ಆಗಿಲಿಲಲಿ.

ಆಗ, “ಅಣ್ಣಯಾ್ಯ, ನಿರೀನು ಬಿಟ್ ಬಿಡು. ತಾನು ಕುಳ ್ೆತನೆರೀ ಪಗಡಿ ಆಡಲ್ಕೆಕಿ...” ಪದಾ್ಷನಿ 
ಹುಡಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಂತ. ಮೋರದಿವಸ್ನ ಪಯ್ಷಂತವಾಗಿ ಆಡಿ, “ತಾನು ಸೆೋರೀತೆ... ಆಹಾ 
ಬಿರೀಮರಕ್ಷಿಯರೀ! ಇದೆರೀ ವಂದ್ ಆಟಲಲಿ. ಮತೆೋ್ತಂದ್ ನಮನಿ ಆಟದೆ. ನಾನು ಜೋಜ 
ಪಗಡಿಂದ ಸೆೋರೀತೆ ಅಂತ ಹೆಮಿ್ಮಂದ ಮೆರಿಯಬೆರೀಡಾ.” ಇನೆೋನುಂದ್ ನಮನಿ ಆಟವನನು 
ಆಡಿ, ಆಗ ಯರಡೋ ಜನ ಕೋಡಿ ಕೆೈಯ ಕೆೈಯ ಹಡಿದರು. ಹಡದಿ... ಹಡದಿ... ಹಡದಿ... 
ಸುತು್ತಮಂಡಲ ತಿರಗೋದು; ಕೆೋಣೋದು, ಕೆೋಣದಿ... ಕೆೋಣದಿ... ಕೆೋಣದಿ ಯರೀಳ ಯರೀಜನು 
ಪಯ್ಷಂತರವಾಗಿ ಕುಣಿದರು. ಯರೀಳಯರೀಜನು ಬಿಟಿ್ಟ, ವಂಬತ್ತನೆ ಯರೀಜನು ಪಯ್ಷಂತ್ವಾಗಿ 
ಹಾರಿದರು. ಪದಾ್ಷನಿ ಹುಡಗೆ ಚಕ್ದಿಂದ ರಕಕಿಸಿಯನುನು ಹೆೋಡಿದನು. ಆಗ ಅದ್ ತಲ್ಯ 
ಮೆರೀಲ್ದ್ದ ಮಾಣಕಿಹಳುಳು ಕೆೈಲ್ ಶಕು್ತ. ಅವ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಡದಿ ಹಾಗೆರೀ ಬೆಳಗಾಗುವಂತಾ 
ಆಯು್ತ. “ಅಣಾ್ಣ, ರಕ್ಷಸಿಯನುನು ಕೆೋಂದಂತಾಯು್ತ. ಇನ್ನು ನಾವು ಹಂದಕಾಗ್ ಹೆೋರೀಗಾ್ವ; 
ಕುದಿ್ ಹೆರೀರು” ಹಾಗೆ ಮುಂದ್ಕಿ ಹೆೋರೀದು್. ಹೆೋರೀಗಿ ವಂದ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ವಲ್ಲಿವರಿಗೆ 
ಶಂಜಯಾಯು್ತ. ಅಲ್ಲಿ, “ಹುಲ್, ಕರಡಿ, ಸಿಂಹ, ಸಾದೋ್ಷಲ... ನಡಗ್ ನಾವು ಹಾ್ಯಗ್ 
ಬಚಾವಾಗೋರು?” ಅದೆಕಿ, “ಅಣ್ಣಯಾ್ಯ, ಹೆದರೋದ್ ಬೆರೀಡಾ. ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಂದ್ 
ಕೆೋಟ್ ವರುವದೆಯಲಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದರನ ವಟೋ್ಟ ನಾಸ ಮಾಡತೆರೀನೆ, ಅದಕಾಗಿ 
ಬಯಪಡುವದು ಬೆರೀಡಾ.”

ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ವಂದು ಅರಸೋ ಹುಡಗೆ ಇದಿ್ದದು್ದ. ಅಲ್ಲಿ ವಂದ ಅಜಜಿಮಮ್ಮಗ, ಆ ಅರಸು ಹುಡಗೆ 
ಪರದಾನಿ ಹುಡಕಿನ ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ್ಕ್ದಿ್ದದ್ದ, “ಹುಡಗಾ... ನಿರೀನು ನಮಗೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ್ವೆ ಹೆೋರೀಗಿ 
ನಮಗ್ ವಂದ್ ಸಲಪಾ ಹುಲ್ ಹಾಲ ತರಬೆರೀಕು” ಅಂದು್. ಆಗೆ ಆ ಹುಡಗೆ ಯರೀನ ಮಾಡ್ದ? 
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“ಯರೀನ ಮಾಡಬೆರೀಕಪಾಪಾ?” ಹೆರೀಳ್ತ, ಅಲಚಿನು ಮಾಡಕಿಂತಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆೋಟ್ ಹೆೋರೀದ.  ಅಣ್ಣ-
ತಮ್ಮ ಇವರ್ ಯರಡೋ ಜನ ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದು್. “ಆಹಾ ಸಾ್ವಮಿರೀ, ಯಾವಲಾಲಿಯು್ತ 
ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕುಳುಳುವ ಕಾರಣವೆರೀನು?” ಹೆರೀಳ್ದ ಹುಡಗಾ, ‘‘ಹೆರೀಳತೆರೀನೆ, ನಾವು ದುಷ್ಟರನುನು, 
ಹುಲ್, ಕರಡಿ, ಸಿಂಹ, ಸಾದೋ್ಷಲರನುನು ನಾಸ ಮಾಡುಬಗಾಗೆಗಿ ಬಂದಿದೆ್ದರೀವೆ ಅರಣ್ಯಕೆಕಿ.”

“ಹಾಂಗಾದೆ್ ಸಾ್ವಮಿರೀ, ನನ್ಗೆ ಸಲಪಾ ಹುಲ್ಹಾಲ್ ಬೆರೀಕಾಗಿತ್ತಲ...” “ಇಟೆ್ಟರೀಯರೀ? 
ನಾವು ಹುಲ್, ಕರಡಿ, ಸಿಂಹ, ಸಾದೋ್ಷಲ, ಆನಿ ಸಾಲಂತೆ ದನ ಕಟ್ದ ಹಾಂಗ್ ಕಟ್ 
ಇಟೆ್ಟರೀವೆ. ಸಲಪಾ ಬೆರೀಕಾರ ಕರಕಂಡ ಹೆೋರೀಗು, ಅಡಿಡುಲಲಿ.” ಅಲ್ಲಿಗಾಗಿ ತಂಬಿಗಿನನು ಹಡದು 
ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗುವಂತವನಾದ; ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗುವಂತವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆೋರೀಡಿ ಇವನು ಕಳೆತಪಿಪಾ 
ಬಿದಿ್ದದಾನ. “ನಾವು ಕಳಸ್ದಂತಾ ಹುಡಗನು ಇನುನುವರಿಗೋ ಬರಲ್ಲಲಿ. ತಮ್ಮ... ಇಂದ್ 
ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಬರವ.”

ಆಗ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮನು ಅಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದರೆ. “ಹುಡಗಾ, ನಿನ್ಗೆ ಯರೀನಾಯು್ತ?” 

“ಸಾ್ವಮಿ... ಅದ್ ನೆೋರೀಡಿದೆ್ದ ಪಯ್ಷಂತ್ ನನನು ಕಯವನನು ಹಾರಿಹೆೋರೀಯ್ತಲಾಲಿ?” 

“ಅದಕಾಕಿಗಿ ಯರೀಗೆ ಇಲೆಲಿರೀ ಕುಂತಿರು. ನಾವೆರೀ ಹೆೋರೀಗ್ ತಂದ್ ಕೆೋಡತೆರೀವೆ.”

ಆ ಚಂಬನನು ಹಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಶಲಪಾ ಹುಲ್ ಹಾಲನನು ಕರದು ತಂದಿಕೆೋಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. 
ಆಗ ಅದರನನು ತಗದಕೆೋಂಡು ಆ ಅರಸನಿಗೆ ತಂದುಕೆೋಡವಂತನಾದ. “ಇನುನು ಯರೀನ್ 
ಮಾಡಿದೋ್ ಇವ ಸಾವುದಿಲಲಿ. ಇವನು ಯಾವ ತರದಲ್ಲಿ ಕೆೋಲಲಿಬೆರೀಕಾಯು್ತ?”

ಅದೆಕಿ ಆಗ ಅವ ಹೆೋರೀದ. ಇನ್ ಯರೀನ್ ತರ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಯು್ತ ಇವನಿಗೆ? ಹೆರೀಳಿ 
ಅಲಚಿನು ಹುಡಕಿದ. “ಹರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಹನದ ವಂದ್ ಸಲಪಾ ಹಾಲ ತಕಂಡ ಬಾ” 
ಸಿಂಹದ ಹಾಲು, ಕರಡಿಹಾಲು ಒಟು್ಟ ತರತ. ಕಡಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ತಂದ್ ಮುಗಿಸ್ತ.

“ಅವ ಯಾವದರಿಂದಲೋ ಸಾವುದಿಲಲಿ” ಹೆರೀಳಿ, ಅವನು ಕಲಕಿಟ್ ಬಾವಿಲ್ ಹೆೋತಾಕತು್. 
ಹೆೋತಾಕ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಅವ ಯರೀನ ಮಾಡ್ತ? ಅವ ಸತ್ಯದಲೆಲಿ ಇದ್ದವ, ಸಾವುದೆಲಲಿ. ಬರಬೆರೀಕಾರೆ 
ವಂದ್ ಕೆೋಡಪಾನ ತುಂಬ ನಾಣಿಯ ಹೆೋತಕಿಂಬಂದ. ಹೆೋತಕಿಬಂದ ಪೆಟಿ್ಟಗೆ ರಾಜನು ಕೋಡೆ 
ಕೆೋಟ್ಟ.

ಅಗೆ ಇದ್ಲೋಲಿ ಸಾಯಲೆಲಲಿ; ಇವ ನಾಣಿ ಹೆೋತಕಿಬಂದ. ‘‘ಯಟ್ ಅದೆೋ್ಯ ಯಾರ ಬಲ... 
ಅಲ್ಲಿ ತಾವೆ ಹೆೋರೀಗವಾ ಬಾವಿಗೆ...” ಹೆರೀಳಿ, ಹೆರೀಳಕಿಂತಿ ಅರಸೋವೆ ಬಾವಿ ಗುದಕಿತ. ಗುದಕಿದ 
ಅಂತ್ ಅವ ಬರಬೆರೀಕಾರೆ ದುಡಡುಯಲಲಿ, ಯರೀನಿಲಲಿ... ಸತೆ್ತರೀಹೆೋರೀದ . ತೆರೀಲಾಡ್ತ ಬತ್ತ. ಆಗ 
ಬರಬೆರೀಕಾರೆ ಸತ್ಯದಲ್ ಇದ್ದರಿಂದ ಇವಗ್ ಸಾವೆಲಲಿ ; ಅವನ ದುಡೋಡು ಇವಗೆ ಆಯು್ತ.

ಅಗ್ ಈ ಹುಡಗೆ ಆಳಕಾಳನನು ಗೆೈಶಕಂತ ಇದಿ್ದದ, ಆಗ್ ಈ ಅರಣ್ಯದಗಿದ್ದ ಅರಸು 
ಹುಡಗೆ, ಪದಾ್ಷನಿ ಹುಡಗೆನೋವ ಇಲ್ಲಿಗಾಗ್ ಬಂದು್ . ಬಂದಿ, “ಆಹಾ ಹುಡಗಾ, ಇದೆರೀನಿದ್ 
ಮಳ್ತನವರೀ” ಕೆರೀಳಿದು್ ಅಣ್ಣ. “ಸಾ್ವಮಿರೀ, ಈ ಅಸ್ಷತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅರಸೋ ನನನುನನು ಕೆೋಲೆ 
ಮಾಡಬೆರೀಕಂತಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಪಕಾಕಿಗಿ ಅವನೆರೀ ಮುಖ್ಯವಾದ (ಮೊರೀಕ್ಷವಾದ).”
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“ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇದಿ್ಂದ ನಾನು ಇದೆ ಅರಸತಾನ ತೋಗಸ್ಕ್ಂಡಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾಯು್ತ.” 
ಆಗೆ, “ಇದೆರೀ ಸಂತೆೋರೀಸದಿಂದ ಅರಸತಾನ ತೋಗಸ್ಕ್ಂತೆ ವಳಿ. ನಾವು ಹೆೋರೀಗತೆರೀವೆ.” ಅಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕ್ದೆ್, ಹೆೋರೀಗತಾ ಹೆೋರೀಗ್ತವಳದು್ ಯರಡೋ ಜನ. ಕೋಡಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕ್ದೆ್ ವಂದ್ 
ಹುಡಗೆ ಪರಮೆರೀಸ್ವರನ ಜಾನ ಮಾಡ್ತ ಇದಿ್ದದ್ದ. “ಹುಡಗಾ, ಯಲ್ಲಿಗ್ ಹೆೋರೀಗತಿ?” ಕೆರೀಳದು್, 
ಇವರೋ ಹೆೋರೀದರು . “ಆಹಾ ಸಾ್ವಮಿರೀ, ನಾನ?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ನಾನು ಯರೀಳ ಸಂದ್ದಾಚೆ 
ಚಿತ್ಮಾಲ್ಯ ತರಬೆರೀಕೆಂದ ಹೆೋರೀಗತೆರೀನೆ...” 

“ಅದೆ್ಯಂತಕೆ?”

“ಅದಟೆ್ಟಯ ಸಾ್ವಮಿರೀ? ನನನು ತಂದೆಯಾದ ಅವನಿಗೆ ಯರಡ ಕಣ್ಣವಿಲಲಿ. ಅದನನು ತಂದ 
ಕಣಿ್ಣಗೆ ಹಾಕಬೆರೀಕಂತ ಬಂದಿದೆ್ದರೀನೆ.” ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ (ಪರಮಾತ್ಮನೆ), “ಅದು ಹೆೋರೀಗುದಂದೆ್ 
ಸಾಮಾನ್ಯಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಲೆಯಲೆಗೆೋಂದ್ ರಕಕಿಸರವರೆ, ಮೆರೀಲಾ್ತಗ್ ಅದೆಕಿ ಮಾಸೆರೀಸನು 
ಕಾವಲದೆ.”

“ಹಾಂಗಾದ್? ಹೆ್ಯರೀಂಗ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು?” 

“ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೆರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು ಕೆರೀಳ್ದ್ಯಲಲಿ. ಪರಮೆರೀಸ್ವರನ ಜಾನ ಮಾಡ್ತ ಇದನುಲಲಿ. 
ಅದಕಾಗಿ ಅವನೆ ಬಂದ್ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ.” ಆಗ ಇವು್ ಮಾಯಾಗೆೋರೀದು್.

ಕಣ್ಗೆ ಯಾರೋ ಕಾಣುದೆಲಲಿ. ಅಗಿವ ದುಕಕಿ ಮಾಡ್ತವಳಿತ ವಳ್ದ. ಅಂತ್ ಅಶರಿ ಕ್ಟ್ಣ 
ಸಾ್ವಮಿಯು ಗರಡಹೆರೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗಾಸ್ ಬಂದ. ಆಗೆ ಬಂದಕಿಂಡ್ ಕೆರೀಳ್ದ, “ಆಹಾ! ಹುಡಗೆ 
ದುಕಕಿ ಮಾಡತಾ ಯಾಕ್ ಕುಂತಿದೆ?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ಆ ಹೋಂಗ್ ತರುಕ್ ತಾನು ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು 
ಮಾಡಿದೆ” ಅಂತ.

“ನಿರೀನು ಐದ್ ವಸ್ಷನ ಹುಡಾಗೆ; ಆ ಹೋಂಗ ತರುಕ ಹೆೋರೀಗೋದ್ ಹೌದೆೋ?” 

“ಆಹಾ ಸಾ್ವಮಿ! ನಾನು ಐದ್ ವಸ್ಷ ಅಲಲಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಲ್ಸಿ, ಯಾವ ಪಾ್ಯಕೆ 
ತರುದು ಸಾ್ವಮಿ? ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ವೆರೀ ಇದೆ್ ತಾನ್ ಹೆೋರೀಗತೆರೀನೆ.”

ಆಗ, “ಹೆೋರೀಗುದಿದೆ್ ತಾನು ಹೆರೀರುವ ವಾಹನವನುನು ಕೆೋಡುತೆರೀನೆ. ನಿರೀನು 
ಹೆೋರೀಗಬವದು.” ಆಗೆ ಆ ಗರಡನನನು ಕೆೋಟಿ್ಟ ಅವರು ಮಾಯವಾಗುವವರಾದರು.

“ಆಹಾ ಗರಡಾ; ನಾವಿನ್ನು ಆ ಶಂಕೆರಾಣಿ ರಾಜಕೆ ಹೆೋರೀಗವಾ.” ಅಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಗರಡನನು 
ಹತಿ್ತ ಹೆೋರೀಗವಂತವನಾದ. ಹೆೋರೀಗಿ, ಆ ರಾಜದಲ್ಲಿ ಇಳಿವಂತವನಾದ. ಅಲ್ಲಿ ದೋರಿಂದಾ 
ನೆೋರೀಡಿದ ಕೋಡಲೆ ಯಲೆಯಲೆಗೆೋಂದ್ ರಕ್ಷಸರವರೆ; ದೆೋರೀರಿಂದ ಕಾಣತದೆ. ಆಗೆ 
ಹೆದರತೆ ಹೆದರತೆ ಹೆೋರೀಗವಂತವನಾದ. ಇಳ್ದ... ಹೆೋರೀದ ಮುಂದೆ.

ಹಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆೋರೀಡುವರಿಗೆ ಮಾಶೆರೀಶನ ಕಾವಲದೆ. ಹಂದೆ ವಮೆ್ಮ ನೆೋರೀಡಿ ಬಂದವನೆ 
ಆಗ, “ಆಹಾ ಗರಡಾ! ಮಾಶೆರೀಶನ ಬಾದೆಗಾಗಿ ಹೆದರಿ ಹಂದೆ ಬಂದಿದೆ.”
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“ಆಹಾ ಹುಡಗಾ! ಅದಕಾಗಿ ಹೆದರಬೆರೀಡ. ಮಾಶೆರೀಶ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಆನಂದ.” 
ಅಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಗರಡವನುನು ಕೋಡಿ ಹೆೋರೀಗುವವರಾದರು.

ಆಗ ಮಾಶೆರೀಶನು ಗರಡನ ಅಬಾ್ಟವನನು ನೆೋರೀಡಿ ಪಾತಾಳಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗವಂತದಾಯು್ತ. 
ಆಗ ಆ ರಕಕಿಸರನುನು ಬಾಣದಿಂದ ವಬ್ಬಬ್ಬರನನು ಹೆೋಡಿಲ್ಕೆಕಿ ಹಣಕಿದಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನನು 
ಬಿಟಿ್ಟದ . (ವಡತಿಗ್ ತಿಳಿಸಬೆರೀಕಲಲಿ?) ಆಗೆ, “ನಿರೀನು ವಡತಿಗಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ನೆೋರೀಡು... ನಮ್ಮ 
ರಾಜನನುನು ಪೂರಾ ನಾಶ ಮಾಡಿದ.’’ ಸುರಗಿ, ಸಾವಂತಿ, ಜೋಜ, ಜಾಜ, ಕಸ್ತರಿ, ಮಲ್ಗೆ, 
ದಾಳಿಂಬ... ಹರೀಗಿದ್ ರಾಶಗಿಡ ಇತ್ಷದೆ. ಅಟೋ್ಟ ಗಿಡ ಕೆೋಚಿಚಾ ರಾಶ ಮಾಡ್ತನೆ. ಅದೆಕಿ 
ಮಾಯ್ದ ನಿದೆ್ ಬರವವ ಕೃಷ್ಣನೆರೀಯ.

ಆಗ ಆ ರಾಕಸ್ತ ಹೆೋರೀಗಿ ಶಂಕೆರಾಣಿಗೆ ಏಳಸ್ವಂತವನಾದ (ಹೆೋರೀಗು), “ಅಮಾ್ಮ, 
ನಿಮಗಾದೋ್ ಯರೀನ ಮಾಯ್ದ ನಿದಿ್ ಬಿದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅಂದೆ್ ಯಾವದೆೋ ವಂದ್  
ರಾಟಟ್ರದ ವಂದ್ ಹುಡಗೆ ನಮ್ಮವರೆಲಲಿ ಪೂರಾ ಕೆೋಂದೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಜ, ಜೋಜ, 
ಕಸೋ್ತರಿ, ಮಲ್ಗೆ, ದಾಳಿಂಬ ಅಟೋ್ಟ ನಾಸಮಾಡಿ ಚಿತಾ್ಂಗಿ ಹೋವನುನು ಕೆೋಯ್ದ. ಗರಡ ಹೆರೀರಿ 
ಬಂದಿದಾನೆ.”

ಆಗೆ ಆ ಹುಡಗಿ ಮುಂದಕೆ ಬರುವಂತವಳಾದಳು. ಬರತೆ... ಬರತೆ ಇರವಾಗೆ, “ನಿರೀ 
ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣವೆರೀನು? ನಿಲುಲಿ; ಯಾರು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾ.”

ಆಗ ಅದೆಕಿ ಇವಗೆ ಲಡಾಯಿ ಬಿರೀಳ್ತದೆ. ಲಡಾಯಿ ಬಿರೀಳಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಇವ ಅಸತ್ ಬಿಡತ . 
ಬಿಡಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಅವನದು ಇದಕೆ ತಾಗುದಿಲಲಿ; ಇದರದು ಅವಗೆ ತಾಗುದಿಲಲಿ.

ಆಗೆ ಇವನ ಇದ್ದಂತಾ ಚಕ್ವನನು ನೆೋರೀಡು್ತ. ಅದು, “ಸಾ್ವಮಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ 
ಯುದ್ಧ ಮಾಡು್ದ ಸವ್ಷ ತಪುಪಾ” ಹೆರೀಳಿ ತಾನು ಇದ್ದಂತಾ ಪಟವನನು ಇಟು್ಟ, ‘‘ನಿಮ್ಮನ್ ತಾನು 
ನಗನುವನುನು ಆಗತೆನೆ” ಹೆರೀಳತಾ ಇರಬೆರೀಕ್ದೆ್, ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆೋರೀಗತಾ ಕೃಷ್ಣ.

“ಆಹಾ ಹುಡಗಾ! ಅದಾದೋ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣಲಲಿ. ನಿನನುಲೆಲಿ ಬಂದು ಸರಣಾಗತ ಆದದು್ದ 
ವಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಇದರಿಂದೆ ವಿನಾ ಬೆರೀರೆ ಅಲಲಿ. ಯರೀಗ್ ಅವ ನಗನು ಆಗಬೆರೀಕು ಅಂತ 
ಹೆರೀಳತಿದಿಯಲಲಿವ? ನಿನನು ಅಬಪಾ್ಯವೆರೀನು?”

“ಅಡಿಡುಯಿಲಲಿ; ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ಹ ಇದೆ್ ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಹೆರೀಳ್ತ ಅವ. ಆಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲೆಲಿ 
ನಗನು ಮಾಡಿ, ಹೋಂಗನು ಮಾಲ್ಹಾಕ್ ಮನಿಗ್ ಬತು್.

ಬಂದಿ, “ತಂದೆ, ನಾನು ಹೆೋರೀಗಿ ಚಿತಾ್ಂಗಿ ಹೋವನು ತಂದಿ... ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಬರಬೆರೀಕಂತಾ 
ಪರಮೆರೀಸ್ವರನ ಅನುಗ್ದಿಂದ ತಂದಿದೆ್ದರೀನೆ. ಅದೆರೀ ಹೆೋತು್ಷ ಅವನ ಅನುಗ್ಹದಿಂದ ವಂದ್ 
ಹುಡಿಗಿನನು ನಗಾನುಗಿ ಬಂದಿದೆರೀನೆ.” ಹೋವನನು ತಂದು ಕಣೆಮೇಲೆ ಇಟೋಕಿಡೆಲಿ ಕಣ್ ಬತ್ಷದೆ 
ಅವನಿಗೆ. ಆಗೆ ಮನತಾನವಾಗಿ ಚಲೆೋತಾಗಿ ವಳು್ದರು ಅವರು.
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�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಕಳ  ೆತಪಿಪಾ = ಎಚಚಾರ ತಪಿಪಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಚಚಾರ (ತಪಿಪಾತು)

ಕಯ = ಕಾಯ, ಜರೀವದ ಕಾಯಿ

ಪೆಟಿ್ಟಗೆ = ಪಟಿಗೆ, ಕೋಡಲೆ

ಗುದಗೆತ = ಹಾರುತಾ್ತನೆ

ಅಂತ್ = ಅನಂತರ

ಇದಿ್ಂದ = ಕಾರಣದಿಂದ, ಇದು್ದದರಿಂದ; ಯಾವ ಸಂದಭ್ಷಕೋಕಿ ಅನ್ವಯ

ಚಿತ್ಮಾಲೆ = ಚಿತ್ಕುಸುಮಾಲೆ

ಹೋ = ಇಲ್ಲಿನ ಚಿತಾ್ಂಗಿ ಹೋ

ಅದಟೆ್ಟಯ? = ಅದು ಅಷೆ್ಟರೀಯರೀ?

ದೆೋರೀರಿಂದ = ದೋರದಿಂದ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ಜಟ್್ಟ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುಕ್್ರ, ಹೆೋಲನಗದೆ್ದ.

o

೮. ಓಲೆ ಭಾಗ್ಯ

ಕಾಳಿದಾಸನ ಮಗ ಕನಕದಾಸ; ಮಗನಿಗೆ ವಿದೆ್ಯಯಲಾಲಿ ಕಲ್ಸಿ ನಿಪುಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಯ; 
ಯರೀಗಾ್ಯದ ನಗನು ಮಾಡು ಬಗೆಗೆ ಪೆ್ರೀತನುಪಟಿ್ಟ ಪರದಾನಿ ಹುಡಗಿಯ ನಂಟಸ್ತನ  
ಮಾಡಿ ನಗಾನುಯು್ತ. ಒಂದೆರೀ ಹುಡುಗಿ, ಪರದಾನಿ ತಮ್ಮ ಮತೆೋ್ತಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಮೋರು ಗಂಡು 
ಮಕಕಿಳು.

ಅಪಪಾನ ಮನಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಕಳಿಸಲ್ಲಲಿ. ಪರದಾನಿ ಹಂಡಿ್ತ, “ಯರಡ ಮೋರ್ 
ವಸಾ್ಷಯು್ತ. ಅಳಿಯನೋ ಬರುದಿಲಲಿ. ಯಾವ ದಿನ (ಮಗಳ) ಕರೋದಾಯು್ತ?” ಅಂತ. “ಚಲೆೋರೀ 
ಅವೆ್ ಕಳಿ ಕೆೋಡುಕ್ ತಯಾರಿಲಲಿ  ಬರುದಿನ ಬರಲ್” ಅಂದ ಪರದಾನಿ. ಪರದಾನಿ ತಮ್ಮನ 
ಮಕಕಿಳು ಪಾಯ ಹಾಕ್ದರು. “ಬಾವನ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಶಕಾರಿಗ್ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗೆ್ತರೀವೆ. 
ಸಂಜ ಮುಂದೆ, ಬೆರೀರೆ ಆಳ ಕೆೋಟು್ಟ ರಥದ ಮೆರೀನೆ ಹುಡುಗಿ ತರೋದು. ಬೆಳಗಾ ಮುಂಚೆ 
ಅವಳ ತಿರಗಿ ಕಳಿಸೋದು” ಅಂದರು. ವಂಬತ್ ತಾಸಿಗೆ ಬಂದು, “ಶಕಾರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” 
ಹೆರೀಳಿ ಬಂದರು. ಭಾವ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ಯ. ಅಡವಿಗೆ ಹೆೋರೀದು್.
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ಮನಿಯಲ್ ಅಪಪಾ ರಥ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹುಡುಗಿ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುಕೆ ಬಂದ. ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೆ 
ಹೆರೀಳಿದರು, “ಸೆೋಸಿಯ ರಾತಿ್ ಬೆಳಗುವಳಗೆ ಮುಟಿ್ಟಸೆ್ತರೀವೆ. ಸೆೋಸಿಯ ಇವತು್ತ ಕಳಿಸಿ. 
ಮಗಗೆ ಗೆೋತಾ್ತಗಬಾರದು” ಅಂದರು.

ಅಡವಿಲ್ ಪಾ್ಣಿ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋಡಿರೀಲ್ಕೆಕಿ ಅಡವಿರೀಲ್ ಮಲಗಿದರು. ವಿಚಾರ ಏನು 
ಬಂತು ಕನಕದಾಸಗೆ, ಜೆೋತೆರೀಲ್ ಮನಗುವಾಗ? ಅಡವಿರೀಲ್ ಒಬ್ಬ ಮನಗು ಹೆೋತು್ತ 
ಬಂತು, ‘‘ಸಿರೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳಿ ಬಂದ. ತಾಯಿ ಬಿಸಿ ನಿರೀರು ಎಲಾಲಿ ಸಿದ್ದ 
ಮಾಡದೆ, “ಹೆರಗೆ ಕಳಿಸಬಾರ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ; ಹೆರಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. “ಗುಂಡು 
ಹೆೋಡೆವೆ” ಹೆರೀಳಿದ್ದ.

ಹೆಂಡತಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆರೀಳದೆ ಸ್ವಪನು ಬಿತು್ತ. “ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಬಾವಿಗ್ ಬಿದು್” ಹೆರೀಳಿ, 
“ನಿಲುಲಿಕ್ಲಲಿ, ಹೆೋರೀಗ್ವ” ಹೆರೀಳ್ದ. “ಬೆಳಗಾ ಮುಂಚೆ ನಿರೀವು ಅಡವಿಲ್ ಚೌಕಶ ಮಾಡಿ” ಹೆರೀಳಿ, 
ಒಬ್ಬನೆರೀ ಮನೆಗೆ ಬಂದ; ಮಿರೀವೂಕೆ ಹೆೋರೀದ. “ಹೆಂಡತಿ ಕಳಿಸಿ ಕೆೋಡಿ...” ಹೆರೀಳ್ದ. ತಾಯಿ 
“ಯಾಕೆ ಹೆಂಡಿ್ತ?” ಕೆರೀಳಿತು. “ಎಲಲಿ ಸಮ ಮಾಡಿ್ತ” ಅಂತು. “ಹೆಂಡತಿ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲಾಲಿ?” 
“ಹೆಣು್ಣ ಹುಟಿ್ಟದ ಮನೆಲ್ ಬಿಡತಾರೆೋರೀ? ಅಪಪಾ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದಾ್ಯ” ಹೆರೀಳು್ತ. “ತಾಯಿ-ತಂದೆ 
ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿಲಲಿ ಹೆರೀಳಿ ಅಪವಾದ ತಪಿಪಾತು” ಹೆರೀಳಿ ಮನಗಿದನು. ಅವ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ, 
“ಜೆೋತೆ ಮನಗಬೆರೀಕು ಅಂದಿ ಬಂದೆ. ಕಾರಣದಿಂದ ಹೆೋರೀಗಿದು” ಹೆರೀಳಿ ಯರೀಕದಮ್ಮ 
(ಕೋಡಲೆರೀ) ಅತೆ್ತ ಮನೆ ಊರಿಗೆ ಹೆೋರಟು ಬಿಟ್ಟ.

ಯರೀಳ ಜನ ಪೊಲ್ರೀಸರ ಪಾರ ಮಾಳಿಗಿ ಮೆರೀನೆ ಮನಗಿದೆ. ಸದ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾರ್ 
ಮಾಡೋದೆರೀ ಹುಕುಮದೆ. ಬೆಟೆ್ ಹೆೋಡೆದು ಮನಿ ಪ್ವೆರೀಶ ಮಾಡಿದ. ಜುಗಿಬೆರೀಕಂದಿ ವಿಚಾರ 
ಹಾಕ್ದ. ಸಪ್ಷ ಇಲ್ ಬಾಯಳಗೆ ನುಂಕೆೋಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಾಲ ಬಿಟು್ಟ ಪೌಳಿ ಮೆರೀನೆ, ತಾಮ್ 
ಹೆೋದಿಕಿ ಮೆರೀನೆ ಎಳ ಸಾರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದೆ. ಬಾಲ ಹಡಿದು ಹತಿ್ತ ಮೆರೀನೆ ಪ್ವೆರೀಸ ಮಾಡಿದ. 
ತಗಡ ಕಳಚಿ ಒಳ ಗೆೆ ಗುದಕದ.

ಒಬ್ಬಳ ರೆೀ ಸುಮೆಗೆ ಮನಗೆದೆ. ತಲೆ ಹಂಬದಿ ಕುಳಿತಕೆೋಂಡ. ಹಗೋರಕೆ ಊಬಿದ ಕ್ವಿವಳಗೆ. 
ಎದು್ದ, “ಯಾರು? ಯಾರು?” ಕೆರೀಳಿತು. ಅಪಪಾಗೆ ಗೆೋತಾ್ತಯು್ತ. “ಗುಂಡು ಹಾಕ್” ಅಂದ್ಯ. 
“ನಮ್ಮನೆಯವರೆರೀ” ಅಂತು. ಅವ, “ರಾತಿ್ ನಿಮ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದದೆಕಿ ಗುಂಡ್ ಹೆೋಡೆದೆ. ನಾ 
ಬಂದೆ್ದರೀ ತಪಾಪಾಯ್ತರೀ?” ಕೆರೀಳಿದ. “ಯಾವ ರಸಿ್ತಂದ ಬಂದಿ್?” “ಬಂದೋಕಲ್ ಹೆೋಡೆದರೆ ನನನು 
ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಜಾಗ ತೆೋರೀರಿ” ಅಂತು. “ಹಗಗೆ ತುಂಡು ನೆೋರೀಡು” ಅಂದ. ‘ಸಪ್ಷ!’ ಗುಲ್ 
ಬಿತು್ತ. “ಏನು?” ಸಪ್ಷ ಹೆೋಡೆದು ಕೆಡಗಿದು್. ಗಾಯವೆರೀ ಆಗಲ್ಲಲಿ.

ಅದು ಕೆರೀಳು್ತ, “ನಿರೀವು ಹಾಕ್ದ ಕಾಲ್ ಮೆಟು್ಟ ನಾನು. ನಿರೀವು ನನನು ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗುಕಾಗಿಲಿಲಲಿ. ಮನಿಲ್ ಬಂದಿ್. ಹರೀನಾಯದ ವಿಚಾರ್ ಮಾಡ್ ಇಲ್ ಬಂದಿ್. ಅದೆರೀ 
ಇಷ್್ಟ ಮೊರೀಹ ಮಾಡುದಲಲಿ. ಈ ಮೊರೀಹ ಕುಲದೆರೀವರ ಮೆರೀಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚಲೆೋರೀ ಹಾದಿ 
ಆದಿರೀತು” ಅಂತು. ಹಂಡಿ್ತ ಕಾಲ ಹಡಿದು ಅಲಲಿಂದೆರೀ ಹಾದಿ ಹಡಿದು ಮನಿ ಬಿಟ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಿಟ್ಟ 
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- ಅಡವಿಗೆ. ಅದು ಮನಿಗೆ ಬಂತು; ಗಂಡಿಲಲಿ. ಕುಲದೆರೀವರ ಕೆೋರೀಣೆಯ ಒಳಗೆ ಮನಗಿತು. 
ಕನಕದಾಸ ಅಡವಿ ಮರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೆೋಂಡ. ಕಾಡಪತಿ್ ಮರ ಏನ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ? 
“ರಾಮ ರಾಮ” ಅಂದ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ.

ಕಾಡು ಪತಿ್ ಮರದೆೋಳಗೆ ಕಾಡ ಪಿಶಾಚಿ ಉಂಟು. “ನಿನಗೆ ಪಿಶಾಚಿ ಅಂಟಿಸಿ 
ಊರನೆ ಬಿಡಿಸುವೆ” ಅಂತು. “ರಾಮ ಕಂಡರೆ ನೋಕ ಬಿಡುವೆ”. “ರಾಮ ದೆರೀವರು 
ಬೆಟ್ಟಯಾಗುವರೆೋ ಕೆರೀಳು” ಅಂತು. “ಇಲಲಿ, ಇಲಲಿ” ಅಂದ. ಸಿರೀದಾ ಹೆೋರೀಗಿ ಹನುಮಂತಗೆ 
ಬೆಟಿ್ಟಯಾಯು್ತ. ಹನುಮಂತ ರಾಮಗೆ ಭೆಟಿ್ಟಯಾದ. “ನಿಮ್ಮ ಧಾ್ಯನ ಮಾಡುತಾನೆ. ಒಬ್ಬ 
ಕಾಡಪಿಶಾಚಿ ಹರೀಗಿರೀಗೆ ಹೆರೀಳದೆ. ಹರೀಗೆ ಕೆರೀಳ್ತದೆ. ಮುಕಾಕಿಲ್ ಗಳಿಗೆರೀಲ್ ಊರು ಬಿಡಿಸತದೆ, 
ದಸ್ಷನಾಗದಿರೆ” ಅಂದ. “ಬತ್ಯ...” ರಾಮ, “ಹೆೋರೀಗು” ಅಂದಿ ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಿದ. ಭಾವಾಜ 
ರೋಪದಿಂದ ಬತ್ಯ ರಾಮ. ಕನಕದಾಸ “ಬಾವಾಜ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ‘ಸುಳುಳು’ ಅಂತ ತಿಳಿದ.

ಮತೆ್ತ ಬಂದ, “ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ” ಅಂದ್ಯ. “ರಾಮ ಸಿಕಕಿನೆೋ್ಯರೀ ಇಲೆೋ್ವ ನಿನೆಗೆ?” 
ಕೆರೀಳಿತು. “ಬಾವಾಜ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರೆರೀ ರಾಮ ದೆರೀವರೆೋರೀ ಗೆೋತಾ್ತಗಿಲಿಲಲಿ.” ರಾಮನ ಹತ್ತರ 
ನಾರದ ಕೆರೀಳಿದ , “ದಸ್ಷನಾತಿ?” “ಆಗೋದು” ಅಂದ ರಾಮ.

ಅದೆರೀ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತೆ್ತ ನಿಂತ ರಾಮ. ರಾಮ ಬೆರೀಡುವವನ ವೆರೀಸದಲ್ಲಿ ಬರತಾನೆ, 
ಕನಕದಾಸ ನೆೋರೀಡಾ್ತನೆ, “ರಾಮ ಅಲಲಿ. ಸುಳುಳು...” ಅಂದಿ ರಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ. ರಾಮ 
“ಗುತಾ್ತಗು ಹಂಗಿಲಲಿ” ಹೆರೀಳಿ, ನಿಜರೋಪ ತಾಳಿದರು. ಪಾದಕೆಕಿ ಬಿದ್ದ, “ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಏನು 
ಕಷ್ಟ...” ಕೆರೀಳಿ ಅಂದ. “ಅದರ ಓಲೆಭಾಗ್ಯ ಇರುದಕಾಗಿ ನಿರೀನು ಬದಿಕಿ ಬಂದೆ. ಇಲಲಿ ಸಾಯಿ್ತದೆ್ದ. 
ಅದು ಮಹಾಪತವ್ತೆ. ಪಾದ ಹಡಿದ ಬಂದೆಯಲೆೋ್ವ ನಿರೀನು? ನಾ ನಿನಗೆ ಸಿಕಕಿತಿದೆೋನುರೀ? 
ಯಾವ ರಿರೀತಿರೀಲ್ ಉಳಿದಿದೆ್ದ ಮೊದಲ್ನ ರಿರೀತಿರೀಲೆರೀ ಉಳಿರೀಬೆರೀಕು” ಅಂದ್ಯ, “ಸಿಟು್ಟ ಬಿಡು, 
ಅಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನನನು ದಾ್ಯನ ಮಾಡು” ಅಂದ, “ಸುಖದಿಂದುಳಿ” ಅಂದ.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಪಾಯ = ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಯ

ಪಾರ = ಪಹರೆ

ಬೆಟೆ್ = ಬಾ್ಯಟರಿ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರೇ ಜೊೇಗಿ ತಿಮಮುಣ್ಣ ನಾಯಕೆ, ಬಾವಿಕೆರೀರಿ; 

ಹೆರೀಳಿಸಿ ಬರೆದುಕೆೋಂಡಿದು್ದ ಶ್ರೀ ಡಾ. ಜ. ಆರ್. ಭಟ್ಟರ ಅಗನೋರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. 
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೯. ಶಾಪ ಪರಿಹಾರ

ರಾಜನಿಗೆೋಂದ್ ಹುಡುಗ, ಪರದಾನಿಗೆೋಂದ್ ಹುಡುಗ ಬೆರೀಕಾದ್ ಬರಸರ ಅಭಾ್ಯಸ, 
ಬೆರೀಕಾದ್ ಕಲ್ತರು. ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಮುಪಿಪಾನ ಕಾಲ ಬಂದಿತು್ತ. ಒಂದಿನ ಪೆರೀಟಿ ತಿರುಗಿ 
ಬರುವರೆಗೆ ಅರಸು ಹುಡಗೆ, ಪರದಾನಿ ಹುಡಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೆೋಂಡರು. “ನಾವು ತಾಯಿ-ತಂದೆ 
ಇರಬೆರೀಕಾದೆ್ ರಾಜಸಾ್ತನ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಬರಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ್ ಮಾತಾಡಕಿಂಡು್. “ತಂದೆ ಹತ್ 
ಕೆರೀಳ್ವ.”

ಮನಿಗೆ ಬಂದು್, ಊಟ ಮಾಡದು್. ತಂದೆ ಕೆರೀಳು್ದರು, “ನಿಮ್ಮ ಜರೀವ ಇರುವ ತನಕ 
ರಾಜಸಾ್ತನ ನೆೋರೀಡಕಿಬರಬೆರೀಕು. ನಿಮಗೆ ಮುಪಿಪಾನ ಕಾಲ...” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದರು-- “ಹೆೋರೀಗ 
ಬತು್.” “ಅಡಿಡುಲಲಿ...” ಹೆರೀಳಿ ತಂದೆ ಹುಕುಂ ಕೆೋಟ್ಟ.

ಇಬ್ಬರೋ ತಯಾರಾದರು, ಖಚಿ್ಷಗೆ ತಕಂಡಿ ಹೆರಬಿದ್ದರು. ಅಡವಿ ದಾರಿ ಹಡಕಿಂಡು 
ಹೆೋರೀತಾರೆ. ಹೆೋರೀಗಿ ಆಸಿ್ – ಊಟಿಲಲಿ - ಉಣಿಸಿಲಲಿ ಗೆೋರೀರಂಬು ಅಡವಿ ವಳಗೆ ವಂದ್ ಮನಿ 
ಸಿಕೋ್ತ ಇವರಿಗೆ. ಮನಿ ಯರೀಟಿಗೆ ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೋತಕಿಂಡು್-- ಇಬ್ಬರೋವ. ರಾಜನ ಹುಡಗ 
“ಇಷ್್ಟ ಆಸಿ್ಗಾರು ಕುಡಿವ ಅಂದೆ್ ಯಾರಾರೋ ಈ ಮನಿವಳಗೆ ಕಾಂಬೋದಿಲಲಿ. ಒಬ್ಬರೋ 
ಇಲಲಿ ಮನಿಲ್” - ಹೆರೀಳುವರಿಗೆ ಎರಡು ತಟಿ್ಟವಳಗೆ ಹಾಲು-ಹಣು್ಣ ತನಾನುರೆ ಬಂದ್ ಕೋತ್ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ ಅವರ ಬಳಿಗೆ. ಹಾಲ ಕುಡಿದು, ಹಣ್ಣ ತಿಂದು್.

ರಾಜನ ಹುಡಗ ಹೆರೀಳ್ತ- “ಸಾಕಾಗದೆರೀ ನಡೆದು... ನಡೆದು... ಒಂದು ಹಂಡಿ ನಿರೀರಿದೆ್ 
ಮಿರೀಯುಕಾಕಿಗಿತಲೆೋ್ವರೀ” ಅಂದಾ. ಅವ್್ ಹೆರೀಳುರೆೋಳಗೆ ಎರಡ ಹಂಡಿ ನಿರೀರು ಕಾದಿ್ಬದ್ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಎರಡು ಜನರು ಸಾನಮಾಡಿದರು. ಮಂಚದ ಮೆರೀನ್ ಕೋತು್.ಯಣ್ಣದ 
(ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮೆರೀಲೆ) ‘‘ಆಸಿ್ಗಾಯು್ತ, ಸಾನಾಯು್ತ, ಕೋಳಿದ್ದರೆ ಹೆೋಟಿ್ಟಗೆ ಬಹಳ 
ಆನಂದಾತಿತಲೆೋಲಿ...” ಅಟ ಹೆರೀಳಿದ ಕೋಡಲೆ, ಬೆಳಿಳು ಹರಿವಾಣದೆೋಳಗೆ ಬೆರೀಕಾದು್ದ 
ತಯಾರಾಗೆೋರೀಯು್ತ. ಕೋತು್; ಊಟ ಮಾಡು್ದರು. ಮೊಕತೆೋಳೆದು ಕುಂತಕಂಡು್. ಆಯು್ತ 
ಇನೆನುರೀನು? “ಮನಿಕಳಿಳುಕೆಕಿ ಹತಿ್ತ ಹಾಸಿದೆ್ ಬಹಳ ಆನಂದಾತಿತೋ್ತ, ನೆೋರೀಡು” ಪರದಾನಿ 
ಹುಡಗ, “ನಮ್ಮ ಮನಿಯ ಮಾರೆ? ಕೆೋಡುವವಯಾ್ಷರು?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದ. ಎರಡು ಬದಿ 
ಎರಡು ತಡಿಹಾಸಿಗೆ ತಯಾರಾಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ-- ಮಂಚದ ಮೆರೀನೆ ಮನಿಕಂಡು್.

ಬೆಳುಗೆ ಜಾವಕೆ ಪರದಾನಿ ಹುಡಗೆಗೆ ಸಪನು ಬಿತು್ತ . “ನಾ ಅನುಕೋಲ ಮಾಡಿಕೆೋಟೆ್ಟ. 
ಬೆಳಗಾರುವರಿಗೆ ಜಾಗ್ ಬಿಟ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಅಂತು. 

ರಾಜನ ಹುಡಗನನು ಎಬಿ್ಬಸಿದ. “ಈಗಿದಿರೀಗ ನಾವು ಎದ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು ಅಂದು 
ಸಪನು ಬಿತು್ತ ಏಳು.” “ತಡಿಯ ಮಾರಾಯ, ರಾತಿ್ಯದೆ. ಎಬಿ್ಬಸಬೆರೀಡ” ಅಂದ. ಎಬಿ್ಬಸಿ 
ಕುಳುಳುವರಿಗೆ ಹೆರಗೆೋರೀಗಿ ಬಂದಿ ತಯಾರಾಗುವರಿಗೆ ಕಾಕ್ ಯಲಲಿ ಕಾಗೆಡಿತ ಬಂತು. ಇವ, 
“ಏಳು ಹೆೋರೀಗ್ವ” ಅಂದ.
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ಎಬಿ್ಬ ಸಿಕಂಡಿ ದಾರಿ ಹಡಿದು ಹೆೋರೀಗಾ್ತ ಇದು್. ರಾಜನ ಹುಡಗ ಅಧ್ಷ ಪಲಾ್ಷಂಗ 
ಹಂದೆ, ಪರದಾನಿ ಹುಡಗ ಅಧ್ಷಪಲಾ್ಷಂಗ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಇವನಿಗೆ ಹಂದ 
ಬದಿಹೆೋರೀಗಿ ಯಾರೆೋರೀ ಕರದ ಹಾಗ್ ಆಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ-- ರಾಜನ ಹುಡಗನಿಗೆ. ಹಂದೆ ತಿರಗಿ 
ನೆೋರೀಡ್ದ; ಸುಟ್ ಬೋದಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ ಬಿಟು್ಟ ಇವ. ಇವರಿಗೆಲಲಿ ಅನುಕೋಲ ಮಾಡಿತ್ತಲೆೋ್ವರೀ 
ಅದು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಜರೀವ ಮಾಡಿತು. ಏಳು ಜನ ಅಚಚಾಕನೆನು, ದೆರೀವಕನೆನು ಅವರಲ್ಲಿ 
ಹೆರೀರಿರೀದ್ ಬಂದು ಜರೀವ ಮಾಡು್ತ. ಎಲಾಲಿ ನೆೋರೀಡ್ದ - ‘‘ಏನ್ ಹೆಣು್ಣ, ಹಂದೆ ನೆೋರೀಡಲ್ಕೋಕಿ 
ಇಲಲಿ... ಮುಂದೆ ನೆೋರೀಡಲ್ಕೋಕಿ ಇಲಲಿ.’’ ಅಂದ. ‘‘ಇನುನು ಊರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ...” ಅಂತು. 

“ತಾ ಹಗಿ್ಷಸ ಹೆೋರೀಗವನಲಲಿ. ನಿನನು ಬಿಟಿ್ಟ; ಜರೀವ ಮಾಡಿದಾ್ಯಕೆ? ನಿನ್ ಬೆನನುಹತಿ್ತ ನಾ 
ಬಂದ್ ಬಿಡೆ್ತರೀನೆ...” ಹಟ ಹಡಿದು ಕೋತ; ಹೆರೀಳೂ್ದರು ಕೆರೀಳುದಿಲಲಿ.

“ಇವನ ಕೆೈಲ್ ಶಕಕಿಬಿದನುಲಲಿ... ಆಗಲ್” ಅಂತು. ತಂಬೋರಿ ಬುಯಡು ಇದು ಆಯು್ತ. ‘‘ನಾ 
ತಪುಪಾದಿಲಲಿ. ತಂಬೋರಿ ಬುಯಡು ಮಾಡ್ ಕೆೋಡೆ್ತರೀ”. ಮಂಡಸ್ ನಿಗರ ತೆಗೆದು, ತಂಬೋರಿ ಮಾಡ್ 
ಕೆೋಟು್ತ. ಹೆರೀಳು್ತ ಏನಂತಿ? “ಹನೆನುರಡ ಗಂಟಿಗೆ ರಾತಿ್ಗೆ ಈ ತಂಬೋರಿ ಬಾರಿಸಬೆರೀಕು” 
ಅಂತಾ ಹೆರೀಳಿ - ತಂಬೋರಿ ಅವನ್ ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಟು್ತ. ಮನಿಗೆ ನಡದ ಬಿಟು್ತ ಅದು.

ದೆರೀವೆರೀಂದ್ ನಿದೆ್ದಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಗೆಜಜಿ ಕಟಕಿಂಡ್ ನಾಚ್ ಮಾಡುಕೆೋಹರೀಯು್ತ. ರಾತಿ್ಗೆ 
ಅಲೆಲಿರೀ ವಳದ. ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆ ರಾತಿ್ಗೆ ಅವ ತಂಬೋರಿ ಬಾರಸದ. ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದಿಂದ 
ವಂದ್ ಹರಿವಾಣದಲ್ ಯರೀನ ಬೆರೀಕೆೋರೀ ಯಲಾಲಿ ತಕಂಡಿ ಬಂತು. ಊಟ ಮಾಡಿದ; 
ಮಾತುಕತಿಯಾಡಿದರು. “ದೆರೀವೆರೀಂದ್ನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಗೆಜೆಜಿ ಕಟಕಿಂಡ್ ನಾಚ್ ಮಾಡಬೆರೀಕು. 
ವಂದ್ ಗಳಿಗ್  ತಪಿಪಾದರೆ ದೆರೀವೆರೀಂದ್ ಸಾಪ ಕೆೋಡ್ತ” ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಹೆೋರೀಯು್ತ ಹೆರೀಳಿ 
ಬದಿ ಬಂದ. 

ದೆೋಡಡು ಹಾಸರಗಲಲಿಮೆರೀನೆ ಕೋತಕಿಂಡಿದ್ದ ಅವ. ವಂದ್ ರಾತಿ್ ವೆರೀಳೆದಲ್ಲಿ ಇವ   
ತಂಬೋರಿ ಬಾರಸತ. ಇವು್ ಮಾತೋಕತಿ ಆಡಬೆರೀಕ್ದೆ್, ಕಲಲಿಶಲ್ಯಳಗೆ  
ನೆಲಮಾಳಿಗಿವಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುನಿ ತಪಸಿಗೆ ಕೋತಕಂಡಿದ್ದ. ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆ ದಾತಿ್ ಇವ 
ಯಲಲಿ ನೆೋರೀಡಕಂಡ, “ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷ ತಪಸ ಮಾಡದರೋ ನಮಿ್ಮಂದ ಇಂತಾದೆಲಲಿ 
ಪಡೋಕಾಗಲ್ಲಲಿ. ಇವ ಪಡೆದ. ಇವನನನು ಬೆಳಗಾಗ ಮಾತಾಡಿಸಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳಿ ನಿಚಚಾಯ 
ಮಾಡ್ದ.

ರಾಜನ ಹುಡಗನಿದ್ದಲ್ ಬಂದ, “ಹಗಲ್ಡಿರೀ ನಿರೀನು ಒಬ್ಬನೆರೀ ಕುಂತಕಿಬಿಡೆ್ತ. ದಾತೆ್ 
ನೆೋರೀಡುವರೆೋಳಗೆ ಹೆಣ್ ಬಂತು. ಆಶಚಾಯಾ್ಷಯು್ತ. ನಿರೀನು ಅವಳ ಹೆರೀಗೆ ಕರಿಸೆ್ವ?” ಎಂದ 
ಹೆರೀಳಿ ಇಚಾರ ಮಾಡ್ದ. “ಅಯ್ಯರೀ ಮುನಿಯರೀ, ಇದ್ ವಂದ್ ತಂಬೋರಿ ಇರುಕಾಗಿ ಮಾತ್ 
ನನನು ಹೆೋಟೆ್ಟ ಸಂಸಾರ ನಡಿತದೆರೀ. ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ಉಪಾಸ ಬಿರೀಳುದೆರೀಯ” ಹೆರೀಳ್ದ. 

“ಆಗಿಲಿ, ತಾನೋ ಹನೆನುರಡ್ ವಸ್ಷ ತಪಸಿಗೆ ಕೋತು ಪಡಿಲ್ಕಾಗಲ್ಲಲಿ. ಮದಿ್ಷನ ದಾತೆ್ಗೆ 
ನನಗೆ ಈ ತಂಬೋರಿ ಕೆೋಡತೆಯ?” ಕೆರೀಳಿದ ಮುನಿ. 
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“ಕೆೋಡಲ್ಕಡಿಡುಲಲಿ, ನಿರೀ ಯರೀನ್ ಕೆೋಡತ್ಯಪಪಾ ನನಗೆ?” “ವಂದ್ ಸೆೋಟಿ್ಟ ನಾ ಪಡಕೆೋಂಡಿದೆ್ದ; 
ಹೆೋರೀಗು ಅಂದ್ ಹೆೋರೀಗ್ತದೆರೀ, ಹೆೋಡೆ ಅಂದೆ್ ಹೆೋಡಿತದೆ. ಅದನು ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂದ. ತಂದಿ 
ಇವನಿಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ; ತಂಬೋರಿ ಮುನಿ ಇಟಕಿಂಡ. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆೋಟಿ್ಟ ಹಡಕಿಂಡ ಹೆೋರೀದ ಕೆಳಗೆ. ಯತ್ತರ ಕಲ್ ಮೆರೀನ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಂತ ಇವ 
ಸಂಜಯಾಗತ ಬಂತೋ. ಹಸವಾಗೋಕ್ ಸುರುವಾಯ್ತದೆ. ತಂಬೋರಿನೋ ಕೆೋಟ್ಟಬಿಟ್ಟನೆ. 
ಸೆೋಟ್ಟನ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಸೆೋಟ್ಟ, ನಿರೀ ಹೆೋರೀಗಿ ತಂಬೋರಿ ವಂದ್ ತರಬೆರೀಕ್ತ್ತಲಲಿ; ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ 
ಸಾದ್ಯವಿಲಲಿ” ಅಂದ. ಸೆೋಟ್ಟ ಅಷ್್ಟ ಮಾತ ಕೆರೀಳಕಂಡಿ ಮುನಿದ್ದಲೆಲಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

“ಮುನಿರೀಸ್ವರರೆರೀ, ನಿಮ್ಮ ತಂಬೋರಿ ತಕಂಬಾ ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಾರೆ, ಕೆೋಡಿ!” ಅಂದ. 
“ಅಯ್ಯ... ತಂಬೋರಿ ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ ಬರುದಿಲಲಿ. ಗನಾ ಬಾರಿಸಲ್ಲಲಿ” ಎಂದ, “ಸೆೋಟ್ಟನ ಕೆೋಟ್ 
ತಕಂಡಿದೆ್ದ” ಅಂದ. “ಆಗ ನನನು ಒಡ್ಯ ನಿರೀನಾಗಿದೆ್ದ. ಈಗ ನನನು ಒಡ್ಯ ಅವಾಗನೆ. ಈಗ 
ಕೆೋಡದಿದೆ್ ಬಿಡುದಿಲಲಿ” ಹೆರೀಳತಾನೆ. “ಕೆೋಡುದಿಲಲಿ” ಹೆರೀಳ್ತ.

ಗಡಡು ಹಡಕಂಡು ತಲ್ಮೆರೀನೆ ಎರಡ ಕೆೋಟ್ಟ, “ಮಾರಾಯಾ... ದಮ್ಮಯ್ಯಕುಕಿ, ತಕಂಡ್ 
ಹೆೋರೀಗು” ಅಂದ. ತಂಬೋರಿ ತಕಂಡ, ರಾಜನ ಹುಡಗನ ಹತ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆ 
ರಾತಿ್ಗೆ ತಂಬೋರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ. ಅಲೆಲಿರೀನಾಗದೆ ಅಲೋಲಿ ವಂದ್ ಮುನಿ ತಪಸಿಗೆ ಕೋತಕಿಂಡಿ 
ರಾತಿ್ಗೆ ನೆೋರೀಡತಾನೆ. “ಹಗಲ್ಡಿರೀ ವಬ್ಬ ಕೋತಕಿಂಡಿದ್ದ. ಈಗ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕವೆರೀ ಬಂತು” 
ಅಂತ ಆಚಿಯ್ಷ ಮಾಡ್ತ ಮುನಿ.

ಮುನಿ ಬೆಳಗಾಮುಂದೆ ಮಾಳಿಗಿಂದ ಹೆರಗಬಿದಿ್ದ ಹುಡಗನ ಹತ್ ಕೆರೀಳತಾನೆ. “ಹಾಗಾರೆ 
ದಾತಿ್ಗೆ ಹೆಣ್ ಬಂದಿತು್ತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರಿಸಿದೆ್ದ?” ಹೆರೀಳಿ ಇಚಾರ ಮಾಡತಾನೆ. “ತಂಬೋರಿ 
ಬಾರಿಸಿದ ಕೋಡೆಲಿ ಹೆಣ್ ಬತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಜರೀವನ.” 

“ಹಾಗಾರೆ, ದಾತೆ್ ನನಗೆ ತಂಬೋರಿ ಕೆೋಡು.” 

“ಅಡಿಡುಲಲಿ, ನಿರೀಯರೀನ ಕೆೋಡಿ್ತ ನನಗೆ?” 

“ತಾನು ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷ ತಪಸಮಾಡಿ ವಂದ್ ಯಕ್ಸ್ ಜೆೋರೀಳಿಗೆ ಪಡಕಿಂಡಿದೆ್ದ. ಜೆೋರೀಳಿಗೆ 
ನಿನಗೆ ಕೆೋಡತೆರೀನೆ. ತಂಬೋರಿ ಕೆೋಡು” ಅಂದ. ಕೆೋಟ್ಟ; ಜೆೋರೀಳಿಗೆ ತಕಂಡ. ತಕಂಡ ಹಾಗೆ 
ತುಂಬಿ ರೆೋಕಕಿ ಬರೋದು. ವಂದ್ ಮೆೈಲಾಚಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆೋಳಿಬದಿ ಕುಂತಬಿಟ್ಟ. ಸಾಯಂಕಾಲ 
ಆಯು್ತ - ಸೆೋಟ್ಟನ ಕೆೈಲೆ ಹೆರೀಳತಾನೆ, “ತಂಬೋರಿ ತಾ” ಹೆರೀಳ್ತ. ತಂದ ತಂಬೋರಿಯ.

ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆಗೆ ತಂಬೋರಿ ಬಾರಿಸಿದ. ಬಂತು. ದೆರೀವೆರೀಂದ್ನಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾಚ ಮಾಡು್ತ. 
ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆ ರಾತಿ್ಗೆ ಮತೆ್ತ ತಂಬೋರಿ ಬಾರಿಸಿದ. ಮೋರನೆ ಮುನಿ ತಪಸಿಗೆ ಕುಂತಿದ್ದ. 
ನೆೋರೀಡ್ತ. ಇವನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ. “ರಾತಿ್ ಹೆಣ್ ಬಂದಿತು್ತ. ಎಲ್ಲಿಂದ?” “ತಂಬೋರಿ ಬಾಸಿ್ಷದೆ್ 
ಬತ್ತದೆ” ಅಂತ. ತಂಬೋರಿ ವಂದ್ ರಾತಿ್ಗೆ ಕೆೋಡಂತ. “ನಿರೀಯರೀನ್ ಕೆೋಡಿ್ತ?” “ಹಗಗೆ ಕೆೋಡೆ್ತ 
ಬಿಗಿ ಅಂದರೆ ಬಿಗಿತದೆ.” ಕೆೋಟ್ಟ ಹಗಗೆ ಹಡಕಂಡಿ ಬಂದ, ಕುಂತ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೋಡೆ 
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ಹಂಬಲಾಯು್ತ. “ಕಟ್ ಬಳಿಳು ಹೋಯ್ದಣೆ್ಣ; ಯರಡ ಜನ ತಂಬೋರಿ ತಕಂಡ್ ಬರಬೆರೀಕು” 
ಹೆರೀಳ್ದ. “ಅಯು್ತ” ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀದರು.

ಮುನಿ ಕೆರೀಳ್ತದೆ - “ಹುಕುಂ; ತಂಬೋರಿ ಕೆೋಡು. ಈಗಿಂದಿರೀಗೆ ಕಟ್ಬಳಿಳು ಕೆೋಟಿ್ಟ ಇಟ್ಟದು್ದ 
ಹೆರೀಳು ಒಡೆಯನ ಕೆೈಲ್...” “ಹಂದೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆರೀಳುಕ್ ಬಂದರಲಲಿ.” “ಚಲೆೋರೀ ಮಾತಿಂದ 
ತಂಬೋರಿ ಕೆೋಡು.” “ಇಲಲಿದರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ್ತ?” “ಕಟ್ ಹಾಕ್ ತಕಹೆೋರೀಗದಿರೆ ಸೆೋಟ್ಟನಲಲಿ. 
ಕಟ್ ಬಳಿಳು, ಯರೀನ್ ನೆೋರೀಡೆ್ತ?” ದೆೋಣಿ್ಣ ಹೆೋಡೆದು ಹಗಗೆ ಕಟಿ್ಟದ ಮೆರೀಲೆ, ‘ಜಲ್ಮವಂದ್ ಬಿಡಪಪಾ’ 
ಅಂದ. ತಂಬೋರಿ ಕೆೋಟ್ಟ. ‘ಹಗಗೆ ಬಿಚುಚಾ’ ಅಂದ. ತಂಬೋರಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆೋಟು್ತ. 
ಎದಿ್ದ ನಿರೀಲಕೆೋರೀಡ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಅಸ್ವತ್ತ ಕಟಿ್ಟಮೆರೀಲ್ ಬಂದಿ ಕುಂತಕಿಂಡ ಇವ. ಅಲ್ಲಿ ಕಟಿ್ಟ 
ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಣಿ ಅಂಗಡಿ; ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆ ರಾತಿ್ ತಂಬೋರಿ ಬಾರಿಸಿದ. ಅಂಗಡಿಶೆಟಿ್ಟ 
ನೆಕಕಿ ಪತ್ ತಕಂಡ್ ಓದಕಿಂತೆ ಇದ್ದ. ತಂಬೋರಿ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದಿಂದ ಬೆರೀಕಾದ ತಕಂಡ್ಬಂತು. 
ಅಂಗಡಿಶೆಟಿ್ಟ ಯಲಲಿ ನೆೋರೀಡ್ದ. “ಅರೆರೆರೆ! ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದ ಹೆಣ್ ಬರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಎಷ್ಟ 
ಇರಬೆರೀಕು.” ಬೆಳಗೆಮುಂಚೆ ಹೆೋಯ್ಟ ಶೆಟಿ್ಟ.

“ಯಲಾಲಿಯು್ತ? ಯಾವೂರಿಂದ ಬಂದೆ? ಹೆಣ್ ಎಲ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ? ಹಾ್ಯಂಗ್ ಕರಿಸೆ್ತ ನಿರೀನು?” 
ಎಲಾಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದ. “ತಂಬೋರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಕೋಡಲೆ ಬತ್ತದೆ. ಅಟೆ್ಟರೀ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ಬತ್ತದೆ, 
ಬಾಕ್ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ಬರೋದಿಲಲಿ.”

“ತಂಬೋರಿ ವಂದ್ ದಾತಿ್ಗೆ ಕೆೋಡತಿಯರೀ? ಹೆರೀಗೆ?” “ನಿರೀ ಯರೀನ್ ಕೆೋಡೆ್ತ?” 
“ಮುಂಚೆ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ವಂದ್ ಮಂಚ ಪಡಕಂಡಿದೆ್ದ. ಮಂಚದ ಮೆರೀಲೆ ಕುಂತಕಿಂಬಿಟೆ್ 
ಹಾರಿ ಹೆೋರೀಗತದೆ. ಅದರ ಕೆೋಡೆ್ತ ನಾನು” ಅಂದ. ತಂಬೋರಿ ತಕಂಡ್ ಅವ ಮಂಚದ 
ಮೆರೀಲೆ ಕುಂತ. ಇವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆರೀರೆ ಜಾಗಕ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಸಂಗ್ಹ ಇಟಕಿಂಡಿ ಮನಿಕಂಡ. 
ಸಾಯಂಕಾಲ, “ಸೆೋಟ್ಟ, ತಂಬೋರಿ ತಕಂಬಾ” ಅಂದ. ಬಂದ... ಶೆಟಿ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು, “ಶೆಟೆ್, 
ತಂಬೋರಿ ಕೆೋಡಿ” ಅಂದ. “ಶೆರೀಶೆಶೆಶೆರೀ! ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ ಬರುದಿಲಲಿ.”

“ಹಾಗೆ ಹೆರೀಳಿಲಿಕೆಕಿ ಬರುದಿಲಲಿ. ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಇಲಲಿ, ಕಂಬಕ್ ಬಿಗಿದ್ ಹಾಕ್ 
ಹೆೋಡೆದು ತಂಬೋರಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುತ್. ಕಟ್ ಬಳಿಳು ಬಿಗಿ...” ಅಂದ. ಹೆೋಡೆತ ಹೆೋಡೆಯಿತು. 
“ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗು” ಅಂದ. “ಕಟ್ ಬಳಿಳು, ಬಿಚ್ ಬಳಿಳು” ಅಂದ.

ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆೋಡು್ತ. ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆ ರಾತಿ್ ಬಾರಿಸಿದ. ಬದಿಗಿಟು್ಟ ಬೆಳಗಾಗ 
ಮನಿಕಂಡ. ಆಲದ ಮರದ ಹಕ್ಕಿ ಆಲದ ಹಣ್ ತಿಂಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಹಕ್ಕಿ ಕೋತ ಬತ್ ಮುರಿದು 
ಆ ತಂತಿಮೆರೀನೆ ಬಿದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ತಂತಿ ಬಾರಿಸಿತು- “ಟಣ್...” ಅಂತು. ಅದು ನತ್ಷನ 
ಮಾಡತೆ ಇತು್ತ. ತಯಾರ್ ಮಾಡಿತು್ತ. “ಹರಹರಾ! ಮೊರೀಸಾಯು್ತ ಸಾಯಿಲಿ”  ಅಂತು. 
ಅಂತೋ ಬಂದ್ ಹೆರೀಳತದೆ, “ಏನ್ ಆರ ತಾಸ ಹಗಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದೆ?”

“ನಾ ಬಾರಸದಲಲಿ. ಪರಾಮೊರೀಸಿಂದ ಹಕ್ಕಿ ತಿಂಬಾಗ್ ಬಿತು್ತ.” ದೆರೀವೆರೀಂದ್ನ ಹತ್ ಗೆಜೆಜಿ 
ಕಟ್ ನಾಚ ಮಾಡು್ತ. ಬರಲ್ಕೆಕಿ ಚಣ ಹೆಚ್ ಕಮಿ್ಮಯಾಯು್ತ. 
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“ಮೋರ ಖಂಡಗೆ ಹೆೋಲದಲ್ಲಿ ಆಲದ ಮರ ಆಗು” ಹೆರೀಳ್ ಶಾಪ ಕೆೋಟ್ಟ. ಬೆರೀಡಿಕಂಡು್ತ. 
ಉರಶಾಪ- “ಯಾವ ಮನಶ ಮರ ಕಡಿಸಿ ವಂದೆರೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಗಿಗೆ ಸಮುದ್ದಲ್ಲಿ 
ಹಾಕತಾನೆೋರೀ ಅವಾಗ ನಿರೀನು ಗೆಜೆಜಿ ಕಟಕಿಂಡು ಬಂದ್ ನಾಚ್ ಮಾಡಿಲಿಕಡಿಡುಲಲಿ” ಹೆರೀಳ್ದ. 
“ಆಯು್ತ” ಅಂತು. ರಾಜನ ಹುಡಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಹೆರೀಳು್ತ- ‘‘ದೆರೀವೆರೀಂದ್ ಶಾಪಕೆೋಟ್ಟ. ಎರ 
ಶಾಪ ಬೆರೀಡೆ್ದ. ‘ವಂದ್ ದಿನಕೆ ಮನಶ ಮರಕಡಿಸಿ ಸಮುದ್ಕೆಕಿ ಹಾಕ್ದಾಗ ಬಿಡಗಡೆ’.’’ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಮೋರ ಖಂಡಗೆ ಹೆೋಲಕೆ ಆಲದ ಮರ ಆಯು್ತ.

“ನಾನು ಏನ್ ತಿಂದಿದೆೋನು, ಏನ್ ಬಿಟ್ಟದೆೋನು ಯರೀಗ್ಯಲಲಿ. ಕೋಡೋದು...” ಜನರ ವಟು್ಟ 
ಮಾಡ್ತ. ಮರ ಕಡಿಸೆ್ಬರೀಕು ಹೆರೀಳ್ ತಿರಗಿದ. ಪಗಾರ್ ನಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಸಾವ್ ಜನ ಒಟ್ಟ 
ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಾಗುತನ ಜನರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ.  ಇಪಪಾತೆೈದು ರೋಪಾಯ್ ಆದೋ್ ದಿನ ಕೆೋಡತ. 
ಸಾಯಂಕಾಲದ ಒಳಗೆ ಕಡಿದು ಸಮುದ್ಕೆಕಿ ಹಾಕ್ಸ್ದ. ಪಗಾರ ಕೆೋಟ್ಟ. ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀದ. 
ಹನೆನುರಡ್ ಗಂಟೆ ಅದು ದೆರೀವೆರೀಂದ್ನ ಹತ್ ಗೆಜೆಜಿ ಕಟಿ್ಟತು. ಹನೆನುರಡು ಗಂಟೆ ರಾತಿ್ ತಂಬೋರಿ 
ಬಾರಸದ. ಬೆರೀಕಾದ್ ತಕಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. “ನನನು ಜನ್ಮ ಕಾದಿರಿ, ಋಣ ಅದೆ” ಅಂತು.

ಮರದಿನ ಬೆರೀರೆ ಜಾಗದಲ್ ಮನಗಿದ. ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆ ಹಗಲ್ಗೆ ಹಾಣಿ ಆಟ ಆಡವ 
ಹುಡಗರ ಹಾಣಿಗೆಂಡೆ ಆವಾಜಾಯು್ತ ಬಿತು್ತ. ಅದು, “ಇಂದೋ ಮೊರೀಸಾಯು್ತ” ಅಂತು, 
ಬಂತು. “ನಾ ಬಾರಿಸಿದ್ದಲಲಿ... ಮಕಕಿಳು ಆಡಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಹಾಣಿಗೆಂಡೆ ಬಿತು್ತ.’’ ಹೆೋರೀಯು್ತ... 
ದೆರೀವೆರೀಂದ್ ಸಾಪ ಕೆೋಟ್ಟ. “ಮೋರ್ ಕಂಡಗೆ ಹೆೋಲಕೆ ಕರಿಶಲೆಯಾಗು.” ಮರಸಾಪ ಬೆರೀಡಿತು. 
‘‘ಕಡಿಸಿ ಸಮುದ್ಕೆ ಹಾಕ್ದರೆ ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂದ. “ಶಲ್ಯಾಗು...” ಅಂದ. “ಕಡಿಸೋದು 
ಸಾದ್ಯವೆರೀ? ಹೆೋರಿಸೋದು ಸಾದ್ಯವೆರೀ?” ಅಂತು ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಕರಿಶಲೆಯಾಯ್್ತ. ಪಚಾಚಾತಾ್ತಪ  
ಮಾಡಿದ. “ಇಂತಾ ಅವಸಿಥ ಬಂತು. ಪುನಃ ಬಿಡಲ್ಕೆಕಿ ಬರುದಿಲಲಿ” ಅಂದ. ಮಂಚದ ಮೆರೀಲೆ 
ಕೋತು ಕಲ್ ಕಡುವಟ್ ಜನ ವಟ್ ಮಾಡಿದ. ಯರಡ್ ಸಾವಿರ ಜನ ತಂದು ಕಡಿದರು. 
ಕಪಿಪಾಲ್ ಸುರು ಮಾಡರೆ ಚೆೋಕಕಿ ಮಾಡಿ ಹೆೋರಿಸಿದ ಸಮುದ್ಕೆಕಿ ಸಂಜವಳಗೆ ನಿಕಾಲ್. ಹಣ 
ಅಳೆದು ಕೆೋಟ್ಟ... ಹೆೋರೀದು್. ದಾತಿ್ ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ, ಬಂತು. “ಸಾಬಾಸ್! 
ಯಾವ ತಾಯ್ ಹೆೋಟಿ್ಟಲ್ ಹುಟಿ್ಟದೆ್ದ?” ಪಚಾಚಾತಾ್ತಪ ಬಿಟು್ತ . ದೆರೀವೆರೀಂದ್ನ ಹತ್ ನಾಚ್ 
ಮಾಡಿತು.

ಮಂಚದ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತು, “ಜಾವ್” ಅಂದ. ಹೆಬಾನಕೆರಿಗ್ ಹೆೋರೀದ. ಅಲ್ಲಿ ಮನಗಿದ್ದ. 
ಚಂಡಿನಾಟ ಹುಡಗರ ಚೆಂಡು ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆಗೆ ತಂತಿ ಮೆರೀನೆ ಬಿತು್ತ. “ಟಣ್...” ಅಂತು. 
“ಮತೆ್ತ ಮೊರೀಸಾಯು್ತ” ಅಂದಿ ಬಂತು. “ಈ ಕಂತನಲ್ ಶಾಪ ಏನ್ ಕೆೋಡತೆೋನುರೀ ತಿಳಿಯ” 
ಅಂತು. ದೆರೀವೆರೀಂದ್, “ಮೊರೀಸ ಮಾಡೋಕ್ ಹಣಿಕಿದೆ” ಹೆರೀಳಿ ಶಾಪ ಕೆೋಟ್ಟ. “ಸಮುದ್ದೆೋಳಗೆ 
ಬಿಳಿ ಹೆೋಯಿಗೆಲ್ ಕರಿ ಹೆೋಯಿಗೆಯಾಗಿ ಬಿರೀಳಬೆರೀಕು...” ಸಾಪ.

‘‘ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಂಬೋದಲಲಿ, ಕೆೈಗೆ ಸಿಕುಕಿದಲಲಿ. ವಂದ್ ದಿನಕೆ ಕರಿಹೆೋಯಿಗೆ ಬೆರೀರೆ ಮಾಡಬೆರೀಕು. 
ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು . ‘‘ಬಚಾವ್ ಅಂದ್್  ಈಗ ಸಾದಿ್ಯಲಲಿ.” “ಅಕೆರೀರಿ ಋಣ...” ಅಂತು. ಕರಿ 
ಹೆೋಯಿಗೆಯಾಗಿ ಬಿತು್ತ. “ಹರಹರ! ದೆರೀವರೆ! ಆಗ ಸುಕದಲ್ಲಿದೆ್ದ. ಈಗ ಕಷ್ಟ...” ಎಲಾಲಿ ಕಡೆ 
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ತಿರುಗಿ ಅಕ್ಕಿ, ಜೆೋರೀಳ, ರಾಗಿ ಎಲಲಿ ಸಟೆ್ಟ ಹೆೋಡು್ದ ಬೆರೀಲೆರೀಲ್ ರಾಶ ಕೆೋಟು್. ತಡಿ ಹೆೋಡಿಸಿ 
ಹಾಕ್ದ. ಲಕ್ಷಗಟೆಲಿ ಚಿರೀಲ.

ಬೆರೀಲ್ಲ್ ಮಂಚದ ಮೆರೀಲೆ ಕೋತ. ಹಕ್ಕಿ ಗೆೋರೀಲೆ ಬಂತು. ಗಿರೀಜಗನ ಹಕ್ಕಿ, ‘‘ಬುದವಂತ 
ಹಕ್ಕಿ ಕಲ್ ಸಮುದ್ ಬೆರೀಲ್ ಮೆರೀನೆ ತಂದದಾ್ಯಕೆೋರೀ ಇನುನುವರೆಗೆ ಹರೀಗಿರಲ್ಲಲಿ” ಅಂದಿ 
ಕೆರೀಳು್ತ. ಬುದವಂತ ಹಕ್ಕಿ ಹೆರೀಳತದೆ. “ರಾಜನ ಹುಡಗಗೆ ಕಷ್ಟ, ಈ ನಮೋನಿ ಹಾಕನೆ 
ತಿನಿಲಿಕಡಿಡುಲಲಿ. ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಾರೆ ತಿನಿನು; ಇಲಾಲಿರೆ ಮುಟು್ಟಕಾಗ. ಈ ಸಮುದ್ 
ಒಳಗೆ ಕರಿಹೆೋಯಿಗೆಯಾಗಿ ಬೆರಸಬಿದ್ದದೆ. ಅದರ ಸಮುದ್ದಲ್ ಬಿದ್ದಂತಾ ಕರಿಹೆೋಯಿಗೆ 
ಪೂರಾ ರಾಶ ಹಾಕತೆೋ್? ಮುಟಿ್ಟ ಇಲಲಿ, ಮುಟು್ಟಕಾಗ” ಅಂತು. “ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಕೆೋರೀಟಿಗಟೆಲಿ 
ಹಕ್ಕಿ ಕರಿಹೆೋಯಿಗೆ ಕಚಕಿಬಂದಿ ಬೆರೀಲ್ಗೆ ಹಾಕತು್. ಅವು, ‘‘ನಮಗೆ ಏನು ಈಡು’’ ಹೆರೀಳಿ 
ಸಂದರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವು. ಕಚಕಿಬಂದಿ ಬೆರೀಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ರು. ಎರಡನೆರೀ ಬಾರಿ ಕೆಲಹಕ್ಕಿಗ್ 
ಮಾತ್ ಕರಿ ಉಸಕಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಎಲಲಿ ದಾನಿನು ತಿಂದ ನಿಕಾಲ್. ದೆರೀವೆರೀಂದ್ನಿದ್ದಲ್ ನಾಚ್ 
ಮಾಡಿತು ಅದು. “ಹುಟ್ಟರೆ ಹುಟೆ್ಬರೀಕು, ಸಿಕಕಿರೆ ಸಿಕಬೆರೀಕ. ಮೋರ್ ಸಾಪ ಕೆೋಟೆ್ಟ 
ಅಂತಾರಲ್ ಬಂದೆ. ಅವನನು ಕರಕಂಬಾ, ಅವನಿಗೆರೀ ನಗನು ಮಾಡ್ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂದ. 
ಇವನಿದ್ದಲ್ ಬಂದು, “ದೆರೀವೆರೀಂದ್ ನಗನು ಮಾಡೆ್ತ ಹೆರೀಳವೆನು...” ಅಂತು. “ಜಾವ್...” ಅಂದ. 
ದೆರೀವೆರೀಂದ್ ಮುಂದ್ ಬದಿ ಗಜಜಿನೆ ಕೋತು್ತ ಮಂಚ. ದೆರೀವೆರೀಂದ್, “ಶಾಬಾಸ್” ಅಂದ. 
“ಸಿಕುಬಹುದು, ನಿನನುಂತವ” ಹೆರೀಳಿ, ತಂಗದಿರ ಕಣ್ ಮುಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನಗನು ಮಾಡಿ 
ಕಳಿಸಿದ. ಗಂಡ-ಹೆಣತಿ ಕೋತರು - “ಜಾವ್...” ಅಂದ ಊರಿಗೆ. ಬಾಗಿಲಲ್ ಬಂತು. 
ಪರದಾನಿ ಹುಡಗ ಊರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಆಸಿ್ = ತೃಷೆಗೆ ಪಾನಿರೀಯ ತೃಷೆ ಎಂದೋ ಅಥ್ಷವಿದೆ

ಯಕ್ಸ್ = ಮಾಟದ ಶಕ್್ತಯಿದ್ದದು್ದ

ಸೆೋಟೆ್ಟ = ದೆೋಣೆ್ಣ

ಪರಾಮೊರೀಶ = ಫರಾಮಶ = ಅಜಾಗ್ತೆ

ಕಪಿಸ್ = ಹೆೋಡೆತ

ನಿಕಾಲ್ = ಮುಗಿತ

ಹಗಿ್ಷಸ್ = ಖಂಡಿತ, ಎಂದಿಗೋ

ಹೆೋಯಿಗೆ = ಉಸುಕು

ಕಂತನಲ = ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ

ಕಂತು = ವಾಯಿದೆ.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ನಾಗು ಸುಬಾ್ರಯ ಜೊೇಗಿೇರ, ನಿರೀಲಕೆೋರೀಡು, ತಾ. ಹೆೋನಾನುವರ.
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೧೦. ಉಳಳುವರು, ಇಲಲಿದವರು

ಸೋಯ್ಷಶೆರೀಖರ ರಾಜ, ಚಂದ್ಶೆರೀಖರ ಮಂತಿ್. ರಾಜನ ಮಗ ವಬ್ಬ. ರಾಜಂಗೆ 
ವಯಸಾಸ್ದವ ಹೆರೀಳಿ, ಹುಡುಗನ ಲಗನು ಮಾಡಿದ. ಹಗಲ್ಗೆ ಇರುತುಮ್ಮಣ ಸಟ್ ಮುಡಿ. 
ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಷತಿ-ಪರಮೆರೀಶ್ವರರು. ಕೆೋರೀಡು, ಕೆೋಳಗ, ಸುರಬಾಣ ಬಿಡಿ್ತದೆೋ್ದ. 
ಪಾವ್ಷತಿ, “ದೆೋಡಡುವರ ಮನೆ ಮದೆ್ವ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಪೊರೀ” ಅಂತು. “ಬೆರೀಡ ಹೆೋರೀಗೋದು. 
ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗೆೋ ಹೆೋತು್ಷ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಪದಲಲಿ.” ಆದೆ್ ಪಾವ್ಷತಿ 
ಚಂಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆೋರೀಜೆರೀ ಇಲೆಲಿ. 

ಕಡೆಗೆ, ಬಿಕೆಕಿ ಬೆರೀಡ್ವರ ವೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಷತಿ-ಪರಮೆರೀಶ್ವರರು ಹೆೋರೀಗಿದೆೋ್ದ. ದಿಬ್ಬಣದಲ್ಲಿ 
ಲಾಡು ಇಂತಾದ ಹಂಚಿದೆೋ. “ಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ್...” ಹೆರೀಳಿ ಕೆರೀಳಿವಿಲೆಲಿ, ಲಾಡನೋ ಹಂಚಿದಿ್ವಲೆಲಿ. 
ಸಟು್ಮಡಿ ದಿಬಾ್ಬಣದಲೋಲಿ ಹಾಗೆರೀಯ, “ಏಳಿ...” ಹೆರೀಳೂೆ ್ದ. ಬಾಳ  ೆಹಾಕೋಲಕ್ ತಯಾರಾತು. 
ಬೆರೀಡ್ವವು ಯದಿ್ದವೆರೀ ಇಲೆಲಿ. ವನಕೆ ಹಡಕಂಡ್ ಬಂದೆೋ. ಆಗ ಎದ್ಬಂದು ತಿಗಿ್ಷ ಹೆೋರೀದೆೋ. 
“ಪಾವ್ಷತಿ... ನಾ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಿದೆ್ದ?” (ಕೆರೀಳ್ದ ಪರಮೆರೀಶ್ವರ, ಅಂತಧಾ್ಷನವಾದೆೋ). ಮದೆ್ವ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೋರೀಳ ಮೆರೀಲೆ ಬೆಂಕ್ (ಬಿತು್ತ). ಇವೆರೀ (ಹರೀಗ್) ಮಾಡ್ ಹೆೋರೀದವ್ ಇರೆೋ 
(ಅಲಲಿಲ್ಲಿ) ಹುಡಕಿದೆೋ, (ಶಕ್ಕಿವಿಲೆಲಿ) (ನಿರೀರ ಚೆಲ್ಲಿ) ಬೆಂಕ್ ನಂದಸ್ಕ್ಂಡೆೋ. 

ತಿಂಗಳ ನಂತ್ ಬಡ ಅಜಜಿಮನೆಗ್ ಹೆೋರೀದೆೋ. ಹದೆನುಂಟ್  ವಶ್ಷದ ಹಂದೆ ಪಾಗಾರದ 
ಹತ್ ಮಗ ಸತಿ್ತದ್ದ. ಅಜಜಿ ಮುದಿಕಿ, “ತಮ, ತಂಗಿರೀ... ಬನಿನು... ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ” ಅಂತು. 
“ಆಸಿ್ಗೆ ಬೆರೀಕೆೋರೀ?” ಕೆರೀಳು್ತ. “ಬೆರೀಡ” (ಅಂದೆೋ). “ತಂಗಿರೀ, ನಿರೀನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು. ಕೆೋಡದಲ್ಲಿ 
ಅಕ್ಕಿದು್ದ. ದೆೋರೀಸೆ ಮಾಡು. ಬಾಳ  ೆತತೆ್ತ...” ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀತು. “ಮಿಂದಕಿಂಡ್ ಬತೆ್ತ” ಹೆರೀಳಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಕಮಂಡಲ ನಿರೀರ ಈಶ್ವರ ಚಿಮಕ್ಸ್ದ. ಬಂಗಾದ್ಷ ಹರಿವೆ, ಬಚಲಿ ಕೆೋಟೆಗೆ (ಆತು).

ವಳ್ಗೆ ಹೆೋರೀಪಾಗ ಕಮಂಡಲ ನಿರೀರ ಚಿಮಕ್ಸ್ಸಿದ, ದೆರೀವರು. ಎಲಾಲಿ ಸಿದಾ್ಧತು. ಪಾವ್ಷತಿ, 
‘‘ಕೆೋಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದ್ದದ್ದ ಇಷೆ್ಟರೀ ಇದು್ದ” ಅಂತು. ಈಶ್ವರ, “ಮೋರ ಪಾಲು ಅನನುಕೆಕಿ, ವಂದ್ 
ಪಾಲು ದೆೋರೀಸೆಗೆ” ಅಂದ. ಅಜಜಿಮ್ಮ ಗದೆ್ದಗ್ ಬಂದು, “ಅತೆೋ! ಮನೆ್ಯರೀ ಇಲೆಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ 
ಮನೆ ಕಟಿ್ಟದೆ್ವರೀ?” ಹೆರೀಳಿ ಕಾಕಳಿಸು್ತ. ಪಾವ್ಷತಿ, “ಅಜಜಿಮ್ಮ...” ಮನೆ ಹುಡುಕು್ತ. “ಬಾರೆ 
ಅಜಜಿ...’’ ‘‘ನನು್ದ ಹೆಡೆಪಂಟೆ ಗುಬೆ್ಬ...” “ಇಲೆಲಿರೀ ಬಾ ಅಜಜಿರೀ”.

“ಬಂಗಾರದ ಹರಿವೆ”, ಅಜಜಿಗೆ ಆಶಚಾಯಾ್ಷತು. ಮೋರು ಬಾಳ  ೆಹಾಕೆೋ್ದ. “ಮೋರ್ ಬಾಳ  ೆ
ಹಾಕೋದ್ ಬೆರೀಡ. ಹದೆನುಂಟ್ ವಶ್ಷದ ಹಂದೆ ನನನು ಮಗ ಸತ್ತ. ವಂದ್ ಎಡೆಯ ಮಗನು 
ಹುಗಿದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಇಟು್ಟ ಬತೆ್ತ...” ಹೆರೀಳು್ತ. ವಟಿ್ಟಗೆರೀ ಕೋತು ಉಂಡೆೋರೀ.

ಈಶ್ವರಂಗ್ ಉಂಡಾತು. “ಬಾ ಹೆೋರಗ” ಅಂದ. ಹೆೋರಗೆ ಅಜಜಿಯ ಕರಕಂಡ್ 
ಬಂದೆೋ. ಹರಿವಾಣ ಹಾಕೆೋ್ದ. “ಹುಳ ಶಕದೆ್ ತಕಂಡ್ ಬಾ” ಹೆರೀಳಿ ಕೆೋಟೆೋ್ಟ ಹರಿವಾಣವ. 
ಕರಿಮಣಿಹುಳ ಜರೀವಿದ್ದದು್ದ ಶಕು್ತ. ಕಮಂಡಲ ನಿರೀರ ಚಿಮಕ್ಸ್ ದಾಗ ಹದೆನುಂಟ್ ವಶ್ಷದ 
(ಅಜಜಿಯ) ಮಗ! “ಅಜಜಿರೀ... ನಿನನು ಮಗನೆೋರೀ?” ಕಾಲ್ ಹಡಿಕಂಡು ಗೆೋರೀಳುಗೆಟು್ತ ಅಜಜಿ. “ಕಷ್ಟ 
ಕೆೋಟ್ಟವ ನಾನೆರೀಯ...’’ ‘‘ತಿರೀಡಡ...” 
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“ಅಪಪಾನ ಮನೆರೀಲ್ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಇದಾ್ವ?”, “ಹೌದು, ಅವು ಬತಿ್ವಲೆಲಿ.” “ಅಪಪಾನ ಮನೆರೀಲ್ 
ಮಕೆೋಕಿರೀ ಇದೆೋ್ವರೀ?” “ಹೌದು; ಶ್ರೀಮಂತು್. ಮಕೆೋಕಿ ಇದೆೋ್ದ...” “ಅಪಪಾನ ಮನೆಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಮಗಂಗೆ ಹೆಣ್ ಕೆರೀಳು” ಹೆೋರೀತು. ಕೆೋಟಿ್ಟದಿ್ವಲೆಲಿ. “ನನನು ಮಗಂಗೆ ಕೋಸ್ ಕೆೋಡೆೋಯೊರೀ?” ಕೆರೀಳು್ತ. 
“ಮಂಗರಂಡೆ” ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋಡೆತ ಕೆೋಟ್ಟ. “ತಲೆಗೆ ವನೆಕಿ ಸುತ್ತವರೀ?” ಹೆರೀಳಿ ಕೆರೀಳ್ದ.

“ಸಣ್ಣಣಾ್ಣ, ಹೆಣ್ ಕೆೋಡೆೋಯೊ...” ವನಕೆಲ್ ಹೆೋಡೆತ ಕೆೋಟ್ಟ. ಹಾಗೆರೀ ತಿರೀಡಾ್ತ ಮನೆಗೆ ಬಂತು. 
“ಏನ್ ಹೆರೀಳೂೆ ್ದ?” ಈಶ್ವರ ಕೆರೀಳ್ದ. “ಮಗಂಗೆ ಪಟೆ್ಟ ಉಡಿಸು, ಚಿನನುದ ಸರ ಹಾಕ್ ಕರಕಂಡ್ 
ಹೆೋರೀಗು.” ಹಾಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ದೆೋಡಡು ಅಣ್ಣನ ಹತ್ ಕೆರೀಳು್ತ. “ಮಂಗ ಅಜಜಿರೀ, ಯಾರು 
ಇವ?” ಹೆರೀಳಿ ಕೆರೀಳ್ದ, “ಹೆಣ್ ಕೆೋಡತಿನುಲೆಲಿ...” ಅಂದ.

ತಿರೀರ ಕ್ರಿತಮ್ಮ, “ವಂದ್ ಸಟೆ್ಟ ರೋಪಾಯ್ ಆಗೆೋ (ಅಂದ್) ಕೆೋಡೆ್ತ, ಸೋಳೆರ ಮೆ್ಯರೀಳ 
ತಮಜಾಲು ಹಾಕ್ ತಕಂಡ್ ಬಾ, ಹೆಣ್ಣ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂದ. “ಕರಿ ಬುಧವಾರ ಮುಹೋತ್ಷ...” 
ಹೆರೀಳ್ದ. 

ಈಶ್ವರಂಗೆ ಬಂದು ಹೆರೀಳು್ತ, ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದ ಹೆಣು್ಣ, ಗಂಡು ಎಲಾಲಿ ವಾಲಗ ಸಮೆರೀತ 
ಬಂದೆೋ. ಮದೆ್ವ ಹೆರೀಳದೆ್ದರೀಯ ಏನೆರೀನೋ ಸಂವರಿಸಿದಿ್ವಲೆಲಿ. ಮೋರನೆಯವ ರಾತಿ್ ಉಚಿಚಾ 
ಹೆೋಯೋ್ಯಲೆ ಬಂದಿದ್ದ. ವಾದ್ಯ ಕೆರೀಳಿ, “ದೆೋಡಡುವರ ಮನೆ ದಿಬಾ್ಬಣ, ಹೆೋರೀದೆ್ ದಕ್ಷಿಣೆ 
ಶಕತಿತು್ತ” ಹೆರೀಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ದ. “ಅಕಕಿ ಬಂದಿತು್ತ. ಅದೆರೀ ದಿಬಾ್ಬಣ ತಂತೆೋರೀ? ಸುಳುಳು” 
ಹೆರೀಳಿ ಅಣ್ಣದಿಕಕಿಳ ಯಬಿ್ಬಸ್ದ. ಎದ್ ನೆೋರೀಡೆೋ್ತರೀ ಆಚೆ ಮನೆ ಮಂಚ ತಂದು, ಹಸೆ ಇಲೆಲಿ, 
ದಿಬಾ್ಬಣ ಬಂತು, ಪರಮೆರೀಶ್ವರ ಸಟೆ್ಟ ರೋಪಾಯ್ ತಂ ದ್ ಕೋತಿದ್ದ. 

ಅಣ್ಣ, “ಮೊದೆಲಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಂಚೋಲೆ ಅವರಿಂದ ಹಣ ತಕೆೋಕಿಳೂೆ ್ವ” ಅಂದ. “ವಾಗಾ್ದನಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗುವಾಗೆರೀ ದಕ್ಷಿಣೆ ಬೆರೀಕು” ಅಂದ. ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಗೆಮೊಗೆದು ದುಡಡು ಹಾಕ್ ಕೆೋಟ್ಟ. 
ಕೆೋಟು್ಟ ಸಾಕಾಗಿ, “ಸಾಕು” ಅಂದ. “ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆರೀರಿ...” ಈಶ್ವರ, “ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆೋಡುಲು 
ಸಾಲ” ಅಂದ.

ಯಜಮಾನ ಕೆೈ ಮುಗಿದಾ, “ನಮ್ಮ ಬಂಡವಲ್ಷೆ್ಟ” ಹೆರೀಳಿ ಕೋಗ್ದ. “ನಿನನು ಕೋಸು 
ಸಣ್ಣವಳು. ನನನು ಕೋಸೆನುರೀ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಹೆರೀಳಿ ಕ್ರಿಯವಂಗೆ ಹೆರೀಳ್ದ. ಆ ಕೋಸೆನುರೀ ಮದೆ್ವ ಮಾಡೆೋ್ದರೀ. 
ಮದುವೆ ಮುಗುತು್ತ. ದಿಬಾ್ಬಣ ತಿಗಿ್ಷ ಬಂತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಯಂಟ್ ದಿನಾತು. 
ಪಾವ್ಷತಿ- ಪರಮೆರೀಶ್ವರರು “ಅಜಜಿ ಸುಖದಲ್ಲಿರು” ಹೆರೀಳೂೆ ್ದ. ಅಜಜಿ, “ನಿರೀನು ಅವರ ಕಾಲ ಹಡಿ 
ತಂಗಿ, ಅವರ ಕಾಲ ಹಡಿ...” ಹೆರೀಳಾ್ದಗ ಹೆೋರೀದೆೋ ಅಂತಧಾ್ಷನವಾದೆೋ.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಹವ್ಯಕರ ದೆರೀಸಿಶೆೈಲ್ಯ ಕಥೆ.

ಕೆೋರೀಡು = ಕೆೋಳಗ  ಸುರುಬಾಣ = ಮದು್ದ ಸುಡಲು ಬೆರೀಕಾದ ವಸು್ತಗಳು

ಸಂವರಿಸು = ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡು ಇರುತುಮಾ್ಮಣ = ಗಂಡಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಊಟ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಭಾಗಿೇರಥಿ ಮಂಜ ಹೆಗಡೆ, ಹಲಸಮಾವು ಊರು, ತಾಲೋಕು - ಕುಮಟಾ
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೧೧. ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟಿ್ಟ ಕಥೆ (ವಜ್ಕುಮಾರ)

ರಾಜದ್ದ. ಒಂದು ರಾಜನ ಹೆಂಡಿ್ತ, ಸಂತತಿಲಲಿ. ಬಹಳ ಪ್ಯತನು ಮಾಡು್ದರು. ದೆರೀವು್ ದಿಂಡು್ 
ಎಲಲಿ ತಿದಪಾಡಿಮಾಡು್ದರು. ದಾನ-ಧಮ್ಷ. ಆದದಾ್ದಗಿಲಿ - ದೆರೀವಿ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಂದಿ ಮಾಡು್ದರು. 
ದೆರೀವರಿಗ್ ಹೆೋರೀದು್. ಯಾತಿ್ ಮಾಡ್ ತಿಗಿ್ಷ ಬರವಂತ ಹೆೋತನುಗೆ - ತಾ್ಸಾಗಿ ಅಸ್ವತ್ ಕಟೆ್ಟ 
ಮೆರೀಲೆ ಕುಳ್ತರು. ಅವನಿಗೆ ಗಾಳಿಂದ ದಿಂಬು (ನಿದೆ್) ಹತು್ತ. ಅವನ ಹಂಡತಿ ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀಲೆ 
ಮಲಗಿತು. ಈಳಿಮರದ ತುದಿಮೆರೀಲೆ ಆನಿ ಮೆಯ್ಯತಾವೆ. ಗಂಡನ ಎಬಿ್ಬಸಿತು. “ಮನಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗ್ವ, ಏಳಿ...” ಹೆರೀಳಿ. ಮನಿಗ್ ಬಂದು್. ಬಂದಂತಾ ಹೆೋತನುಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಪ್ಶನು ಇಡ್ತದೆ 
ಗಂಡನಿಗೆ, “ಎಲಾಲಿ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀನ್ ಏನ್ ನೆೋರೀಡಿ್ದರು?” - “ತಾಯರೀನೋ ನೆೋರೀಡಿಲಲಿಲಲಿ” 
ಅಂದ ರಾಜ.

“ಹಂಗರಿಲಲಿ...” “ಏನ್ ಹಂಗಾರೆ?” ‘‘ಮನಗ್ದಂತಾ ಹೆೋತನುಲ್ಲಿ - ಏಳ್ ಆನಿ ಮೆರೀಯು್ತ...” 
“ಸುಳ ಳೆುರೀ...” ಅಂದ ಅವ. ವಾಟಾಕಾಟ ಬಿತು್ತ ಅವರಿಗೆ. ಹೌದಂತದೆ, ಅಲಲಿಂತಾ್ಯ. “ಒಂದಾನು 
ವೆರೀಳ್ಯ ಮೆಂದದೆ್ದ ಹೌದಾದೆ್ ತನ್ ತಲ್ಕಡೋದು. ಯಲೆ್ದ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ತಲ್ಕಡೋದು. 
ಪ್ತಿಜ್ೆ” ಅಂದ ಅವ. ನಾಲುಕಿ ಆಳ ಕಳಸಿದ ನೆೋರೀಡೋಕೆ. “ಅಸ್ವತಿ್ತಳಿಕಟಿ್ಟ ಮೆರೀಲೆ ಏಳ ಆನಿ 
ಮೆಯ್ತವರೀ ಹೆರೀಗೆ? ನೆೋರೀಡಿ...” ಹೆರೀಳ್ ಕಳಸಕೆೋಟ್ಟ.

ನೆೋರೀಡಿದರೆ ಅವರ ಕಣಿ್ಣಗೋ ಹಾಗೆರೀ ಕಾಣಸತದೆ. ಏಳ ಆನೆ ತುದಿಮೆರೀಲೆ ಈವು. ನಾಕು 
ಜನ ಮಾತಾಡಿದರು. “ಸಾಕ್ ಸಲಗಿದ ತಾಯಿ, ಸಲಗಿದ ವಡೆಯ... ಹಾಗೋ ಪೆರೀಚು, ಹರೀಗೋ 
ಪೆರೀಚು...” ಒಬ್ಬ ಏನಂತ್ಯ, “ಏಳ ಆನಿ ಅಲಲಿ, ಏಳ ಸಪ್ಷ ಹೆರೀಳ್ವ” ಅಂದ. ‘ಏಳ ಪಾರಿವಾಳ 
ಹೆರೀಳ್ವ’ ಅಂದ. ನಾಲಕಿನೆರೀವ ‘ಗುಬ್ಬಕ್ಕಿ ಹೆರೀಳ್್ವ.’ ಒಂದನೆರೀಯವ, ‘‘ಒಡತಿ ಸತ್ತರೋ 
ಬೆರೀಜಾರಿಲಲಿ. ಒಡೆಯನೆರೀ ಸಾಯಲ್ ಹೆರೀಳಿದರೆ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಗಂಡನ ಮಾಡಕಿಂಬೋದು. 
ನಮಗೆ ತಾ್ಸು’’ ಹೆರೀಳಕಿಂಡಿ, “ಯರೀಳ್ ಸಪ್ಷ ಮೆರೀಯ್ತದೆ ಹೆರೀಳ್ವ” ಅಂದ್ ಬಂದು್. ಹಾದಿ 
ನೆೋರೀಡ್ತ ಇದ್ದ ರಾಜ. “ಸತ್ಯಸಗತಿ ಹೆರೀಳಿ್ ಪಣಬಿದ್ ಹೆೋರೀಗಿಬಿಟಿ್ಟದು. ನಿಧಾ್ಷರಾಗ್ ಹೆರೀಳಿ” 
ಅಂದ.

“ಯರೀಳ್ ಆನಿ ಮೆರೀವದಿಲಲಿ. ಯರೀಳ್ ಸಪ್ಷ ಮೆರೀಯತವೆ” ಅಂದ. ಸುಳುಳು ಹೆರೀಳ್ ಬಿಟ್ಟ. 
“ತಾನ್ ಊಟ ಮಾಡಬೆರೀಕಾದೆ್ ಇದರ ತಲ್ ಹೆೋಡೆದು ರಕ್ತ ತರಬೆರೀಕು” ಅಂದಿ ಪೊಲ್ರೀಸರ 
ಹತ್ ಕೆೋಟಿ್ಬಟ್ಯ. ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಟು್ ಚಂಡಾಲು್.

ಅರಣ್ದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹತ್ “ಹಣ್ಕಿ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು್ದರು. “ತಲ್ ಹೆೋಡೆರಿ” ಅಂತು. ತಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸತು. 
ತಲವಾರ ಹೆೋಡೆವಂತ ಹೆೋತನುಲ್ಲಿ ಮತೆೋ್ತಬ್ ಯರೀನ ಅಂತ್ಯ? ‘‘ತಲವಾರಬಾಯ ಮೆರೀನೆ 
- ಶಶು ಆಕಾರದಲ್ ಕಂಡು್ತ.’’ ತಡಿಸ್ದ ಆಗ ಗಬಿ್ಷಣಿ. ವಂದ್ ಜರೀವಲಲಿ, ಯರಡ್ ಜರೀವ... 
ನಮಗೆ ಮಹಾಪಾಪ!’’ ಚಲೆೋರೀದಾಗ ಹೆರೀಳಿ, ಶಡಲಿ ಅರಗಿದ ಬಾವಿಗ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಾವಿ 
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ವಳಗೆ ದೋಡ್ ಬಿಟು್. ಹೆೋತಾಕ್ ಬರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಹೆೋನಿನುಮರಕೆ ಕಪ್ ಹೆೋಡಿ್ದ, ಹೆೋನಿನುರಕ್ತ 
ರಸ ಬಡಕಿಬಂದು್. ಅವು್ ಉಳದ (ರಾಜ).

ದಿವಸ ಹೆೋರೀದ ಕೋಡೆಲಿ ಆ ಬಾವಿವಳಗೆ ಹುಡಗೆ ಹುಟ್ದ. ಊರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟಿ್ಟಗೆ ಶಕಾರಿ 
ಹುಚುಚಾ. ಆವಾಗ ಎಲಲಿ ಗೌಡಕೆೋಳ ಬರಮಾಡಿಕೆೋಂಡು-- ಜರೀವಾದಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚಾಚಾಗದೆ 
ಅಂದಕಿಂಡು ಬೆಟ್ಟಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದು್. ಅಲ್ಲಿಲಲಿವ ಬಂದೋಕದವರು ಜೆೋರೀಪಡಿ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು 
ಕದ್ ಅಡಗಿಕೆೋಳುತ್. ಜರೀವಾದಿ ಎಬಿ್ಬಕೆೋಂಡ್ ಬರವಂತಾ ಹೆೋತನುಲ್ಲಿ -- ಪಟ್ಟಣ್ ಶೆಟಿ್ಟಗೆ, 
‘ಬಾಲ್ಶಶು ತಿರೀಡ್ದ  ಹಾಂಗ್ ಆತಿದಲಲಿ... ಹಕ್ಕಿದನಿಯಲಲಿ.... ಹುಲ್, ಕರಡಿ ಗರಜನೆಯಲಲಿ.’

“ಥಂಡ್ ಉಳಿರಿ...” ಹೆರೀಳಿ ಜಜ್ ಮಾಡ್ದ. ಎಲಾಲಿ ಥಂಡಾದು್. ಹೆರೀಳ್ದ, “ಈ ದಿಕೆೋನುಳಗೆ 
ಪಕಾಕಿ ನೆೋರೀಡಬೆರೀಕು. ಪಕಾಕಿ ಕಾರಣ ಯರೀನು ಹೆರೀಳಿ ಚೌಕಸಿ ಮಾಡಿ...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ 
ಜಾಗ್ತಿಕೆೋಟ್ಟ. ಇವು್ ನೆೋರೀಡುಕ್ ಹತುದು್-- ಗಿಡಬಿಡ ಎಲಲಿ. “ಹಾಳ ಬಾವಿವಳಗೆ ಶಶು 
ತಿರೀಡ್ತದೆ...” ಅಂದಿ ಬೆೋಬಿ್ಬಕೆೋಟು್. ಇಳುಕ್ ದೆೈಯ್ಷ ಬರಲ್ಲಲಿ. “ಯಾರು...?” ಕೆರೀಳದು್. 
ಎಲಾಲಿ ಪರಿಸಿಥತಿ ಹೆರೀಳು್ತ. ಹಂಡು-ಬಿಂಡು ಕಡಿಸಿ, ಮುಂಡ ಪಂಜ ಸುತಿ್ತ ಕಟಿ್ಟ ಹಗಗೆ  
ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟು್. ಶಶು ಕಟ್ ಕೆೋಟು್ತ. ಅವರು ಹುಡಗಿ ಮೆರೀಲೆ ನೆಗದು್. ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟಿ್ಟಗೆ 
ನಿಟಿ್ಟಲಲಿ.

ಅಟೆಕಿ ಹೆರೀಳಿದ, “ಆರ್ ಜನ ಹೆಂಡು್ ಮೆರೀಲ್ ನಿರೀವಂದು ಏಳನೆರೀದು....’’ ಬೆರೀರೆ ಬೆರೀರೆ 
ಇಕ್ಕಿ - ‘ನಿನಗೋ ಬೆರೀರೆಮನೆ’ ಅಂದ. ತಂದು ಇಡಿಸಿದ. ಶಶುಗೆ ಆರೆೈಕೆ ಮಾಡೋಕ್ 
ಇಡಿಸಿದ. ಬಾವಿಕೆರೀರಿ ರಾಮಬಟ್ಟರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗ್  ಕೆರೀಳಿದರು-- “ಅಡವಿ ವಳಗೆ ಬಾಳ 
ಸಿಕಕಿದೆ... ಪಾಯಿದೆಯರೀ ಹೆರೀಗೆ? ಹುಡಗನ ಹೆಸು್ ಯಾವದು ಬಂದದೆ? ದಿವಸ್ ಕರೆವ 
ಹೆಸರು ಯಾವದು?” ಕೆರೀಳಿದ. “ಹುಟ್ ಹೆಸರು ಕುಬೆರೀರ. ದಿವಸ್ ಕರೆವ ಹೆಸರು ವಜ್.’’ 
ಉತಪಾತಿ್ತಂದ ಸಾಕಷ್ಟ ಹೆರೀಳು್ದರು. ಮನಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಳಂತನ - ಆರೆೈಕೆಗೆ ಇಟ್ಟ.

ಈ ಹುಡಗನ ತಾಯಿ ಮೆರೀನೆರೀ ಪೆ್ರೀಮ.  ವಂದಿವಸಲಲಿ ವಂದಿವಸ್ ಹರೀಗ ವಿಚಾರ ಬಂತ 
ಅವನಿಗೆ-- ಆರ್ ಜನ್ಕಿ ಆರ್ ಹಡಗ ಮಾಡಿ ದೆೋಡ್ ದೆೋಡ್ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡೋದು. 
ಅವಳು ಪತಿವ್ತಾಧಮ್ಷದಿಂದೆ ಉಳಿದಳು. ಈ ಹುಡಗ ತಾಯಿ ಹತ್ ಹೆರೀಳತ್ಯ-- “ನಾನೋ 
ಹೆೋರೀತಿ ಹಡಗಿಗೆ...” ಅಂದಿ ಬಹಳ ತಾ್ಸ್ ಕೆೋಡತ್ಯ. “ಯಾವಲ್ ಹುಟಬೆರೀಕು... ಯಾವಲ್ 
ಬರಬೆರೀಕು.... ಯಾರ ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು?” ನಾಕೆೈದ್ ವಷ್ಷದವನಾದ.

ಮೊದಲ ಹಂಡರು - “ಆ ಹುಡಗನಿಗೆ ಗೆಯಸ್ ಕೆೋಡಿ. ಕಕ್ಷರಿಕೆೋಡಯೊ” ಹೆರೀಳಿ ಶೆಟಿ್ಟಗೆ 
ಹೆರೀಳಿದರು. ಅವನಿಗೆ ಮನಸಿಲಲಿ. ಸುಮಾರ ದಿವಸ್ ಕಳದ ಬಿಟ್ಯ; ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆ ಬೆರೀಕಂದ್ ಹಟ 
ಹಡದ. ಕತ್ತದ ಬಳಿಳು ಹಡಗ ತುಂಬಿದು್ದ ಕಳಿಸಿದ. ಶೆಟಿ್ಟ ಕಾಲ ಹಡದು, ತಾಯಿ ಕಾಲ ಹಡದು 
ಹೆೋರೀದ. ತಾಯಿ ಬಹಳ ದುಕಕಿ ಮಾಡತದೆ, ಕೆರೀಳುದಿಲಲಿ. ಇವನ ಹಡಗ ವಂದ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಹರೀಗೆ ಒಂದ್ ಊರ ಬದಿಗ್ ತಾಗ್ ಬಿಟು್ತ. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾಗದೆ? ಬೆಂಕ್ ಬಿದ್ 
ಸುಟ್ ಹೆೋರೀಗಿ, ಬಳಿಳುಗ್ ಹರಾಮಾಗದೆ. 
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ಹಾದಿಕಾಯ್ತ ಬಿದಾ್ದರೆ. ಮಚವಿ ಕಾರಿರೀಗ್ ತಾಡಿತು. “ಯಾವೂರವ?” ಶಣ್ಣ ಪಾ್ಯದ 
ಹುಡಗ ಅಂದಿ, ಬಂದಿ ಕೆರೀಳು್ದರು. “ಇಷೆ್ಟರೀ ರೆರೀವಲ್ ಅವೆ ಆಟೆ್ಟರೀ ರೋಪಾಯ್ ತುಂಬ್ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ ನಾವ್ ಕ್ಟೋ್ಟದು ಇಲದಿರೆ ಬಳಿಳು ಕೆೋಡೋದಿಲಲಿ...” ಹೆರೀಳ್ದ್ಯ. 

‘ಆಗೋದು’ ಅಂದಿ ಎಲಲಿ ರೋಪಾಯಿ ರಾಶ ತಂದ್ ತುಂಬು್ದರು. ನಾಲೆಕಿೈದ್ ದಿನ ಉಳಿದ.  
ಆರು ಹಡಗು ಖಾಲ್ ಬಂತು. ಬಾಯಿ ಸಮಿತಿಂದು, ಲಾಡು-ಹೆೋರೀಳಿಗೆ ತಿಂದು ಖಾಲ್ ಮಾಡಿ 
ಬಂದು್.  ಹೆೋಟಿ್ಟಗೆರೀ ಸಾಕಾಗಿಲಿಲಲಿ.  

ಕಾಲ್ ಹಡಗಗಳು ಬಂತು. ತಾಮ್, ಬೆಳಿಳು ತಗಂಡ್ ಹೆೋರೀದೆೋರೀರು ಕಾಲ್ ಬಂದು್. ಅವ 
ರೋಪಾಯಿ ತುಂಬಲ್ಕೆ ನೆಲಮಾಳಿಗಿ ಕಟಿ್ಟಸಹತ್ಯ. ಅವ ಇವರು ತಂದಟೆ್ಟರೀ ತಂದ. ‘‘ಅವ 
ಹೆರೀಗ್ ತರವ?” ಅಂದ.

ಅವ ಹಡಗ ಬೆಟ್ಟ ನಡೋ ಸಮದರದಲ್ಲಿ ನಾಕೆೈದ್ ಮೆೈಲ್ ಹೆೋರಗೆ... ಅರಿಯದೆ 
ಮಾಸೆರೀಸನ ಮಗಳು ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಟು್ಟ ಅರಿಮೆರೀನೆ ವಜ್ದ ಹಳಳು, ಹನೆನುರಡು 
ಹಳುಳು ಬಿಟ್ ಆಡತದೆ. ಇವನ ದೃಟಿ್ಟ ಹುಡಗಿ ಮೆರೀನೆ ಬಿತು್ತ. ಕೋಡಲೆ, “ನಿದ್ ಮದ್ 
ಸಮುದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಡಗೆ ಯಂತಾದಾಗಿರೋದು? ಬಿಟ್ ಹೆೋರೀಗೋಕ್ಲಲಿ” ಅಂದಿ ಅಡಡುತಕಂಡ್ 
ಕೆೋರೀರಿಮೆರೀಲ್ ಬಂದ. ‘ಬೆನ್ ಹಂದೆ ಬರತ್ಯ...’ ಅದು ಹಳ್ ಆಟದ ಮೆರೀನೆರೀ ಬಿದಿ್ದದು. ‘ಬಿಟ್ 
ಬಿಟೆ್’ ಹೆರೀಳಿ ಹಂದಿಂದ ಬಂದ. ನಿರೀರ್ ಆಡೋಕ್ಲಲಿ. ಹಾರ್ ಬಿರೀಳು ಹೆೋಡತಕೆ ಹತ್ ಹಳಳು 
ತಕಂಡ್ ಹಳಳುಕ್ ಬಿದ್ ಬಿಟು್ತ. ಯರಡ್ ಹಳಳು ಕೆೈಗೆ ಸಿಕ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಬಹಳ ಪಶಾಚಾತಾ್ತಪ ಮಾಡೆ್ತ ಬಂದ. ನೆಡೋಗ್ ರುಪಾಯ್  ರಾಶಮೆರೀನ್ ಇಟ್ಯ. ಹಡಗ 
ಬೆಟ್ಟದು್ದ (ಬಿಟ್ಟದು್ದ), “ಅಪಪಾ!” ಅಂದ್ಯ. “ರೋಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹೆೋಯಲಿ” ಅಂದ್ ಬಿಟ್ಯ. ‘‘ಇವಗೆ 
ವಜ್ ಹೆಸರು ಇಕಕಿರೋ ಇಕಕಿಬಹುದು. ಕತ್ತದ ಮುಂಡಗೆ ಇಕೋ್ ಇಪರಿ ರೋಪಾಯಿ ರಾಸಿ 
ತಂದ್ಯ...” ಅಂದ್ ನಮೋನಿ ಮಾಡ್ದ. “ಯರಡ ವಜ್ದ ಹಳಳು ಇಟೆೋಕಿಳಿ...” ಅಂದ. ಅವಗೆ 
ಅಹಂಕಾರ ಬಂತು. ಊರ ರಾಜ ಯರೀವ (ಹುಡಗನ ಅಪಪಾ) ವಸ್ಷಕೆ ಕಪಪಾಕೆೋಡವ. ಇವ 
ರಾಜಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ-- ಆನಂದಾಯು್ತ. ‘‘ಶೆಟಿ್ಟ.... ಹನೆನುರಡ ಹಳುಳು... ಎರಡು ಬಂತು. ಹತ್ ಹಳಳು 
ತಂದ್ ಕೆೋಟೆ್ ಒಳ ಳೆುದಾಯು್ತ. ಇಲಲಿ, ನಿನನು ತಲ್ ಕಡಿಸ್ ಬಿಟೆ್ತ.’’

‘ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವದಿ ಒಳಗೆ ತರಬೆರೀಕು’ ಅಂದ. ಬಂದ ಮನಗು ಸಿಂಹಾಸನದ 
ಮೆರೀನೆ ಮನಗಿಬಿಟ್ಟ. ಹಂಡು್ ಕರಿತಾರೆ ಊಟಕೆಕಿ, ಮಾತಾಡುದಿಲಲಿ. ಕಡಿಗೆ ಹುಡಗ ಬಂದ, 
“ಯಾಕಪಪಾ? ಏನಾಯು್ತ?” ಶೆಟಿ್ಟ, “ವಜ್... ಹಳಳು ಕೆೋಟೆ್ಟ... ‘ಹತು್ತ ಹಳುಳು ಈತು’ ಅಂದ್ಯ 
ಹೌದೆೋರೀ?” “ಹೌದು, ಹತು್ತ ಹಳಳು ಪರಬಾರೆಯಾಗ್ ಬಿಟು್ತ” ಅಂದ. “ತಲ್ ಹೆೋಡೆತೆ್ತ” ಅಂದ್ಯ.

ರಾಜಗೆ ಹೆರೀಳು, “ಬೆಳಿಳು ಹಗಗೆ, ಚಿನನು ತೆೋಟಲಿ ಹದೆನುೈದ್ ದಿನದೆೋಳಗೆ ಗೆಯ್ಯಕೆೋಡು ಅನುನು” 
ಶೆಟಿ್ಟ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆರೀಳಿದ. “ನಾ ತಂದ್ ಕೆೋಡೆ್ತ...” ಅಂದ. ಅವ ಎಂಟು ದಿನದೆೋಳಗೆ ತಯಾರ್ 
ಮಾಡಿಸಿಕೆೋಟ್ಟ. ಶೆಟಿ್ಟಗೆ ಹೆರೀಳಿದ ಆರೋ ಅಣ್ಣದಿರ್ ಕರಕಹೆೋರೀಗಿ-- ‘‘ಇವರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗು 
ಉಮಿರೀದ.’’ ಹೆೋರೀಗು ಹೆೋತೆಗೆ ಹುಡಗಿ ಹಳಾಳುಡೋಕ್ ಬಂದದೆ. ನೆೋರೀಡಿ, ಅಟೋ್ಟ ಹಳಳು 
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ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅಣ್ಣದಿರ ಹತತ್ ಹೆರೀಳಿದ, ‘‘ಹಗಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಲಲಿ. ನಾ ಮೆರೀಲೆ ಬರೋದಾದೆ್ 
ಮೋರ್ ಜೆೋರೀಪು ಹೆೋಡಿತೆ. ನಾಕ ಸಲ ಜೆೋರೀಪ ಹೆೋಡಿಬೆರೀಕಾದೆ್ ತೆಗಿರಿ...” ಅಂದ.

“ಹೆಣ್್ಣ ವಂದ್ ಉಳಿದ್ ಬಿಟೆ್ ಸಾಕು...” ಹರೀಗಂದಿ ಮಾತಾಡಕಿಂಡು್. 

ಅವ ಪಾತಾಳಲೆೋರೀಕಕ್ ಹೆೋರೀದ. ವಿಸಾ್ತರ ಮನೆ. ಬಾಗಿಲ ಮನೆ. ವಿಸಾ್ತರ ಸುವಣ್ಷದ 
ಮನೆ. ಮೋರ್ ಬಾಗಿಲ ದಾಟಿ ಪ್ವೆರೀಸಾದ. ನಾಲಕಿನೆರೀ ಬಾಗಿಲ ಕದ ತೆಗೆದ ಕೋಡೆಲಿ 
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೆರೀಲೆ ಮಲಗದೆ ಹುಡಗಿ. ಅವ ಅದೆ್ಯರೀನ್ ಮಾಡದ? ತಲೆದಿಂಬಿಗೆ ಹಳಳುದೆ. 
ಹತ್ ಹಳ್ ಬಾಚಿ ಹಂದೆ ಬಂದ; ನಾಕ್ ಸದ್ ಮಾಡಿದ-- ಉಗಿದರು. ನೆಗಿದ್ ಬಿಟು್. 
ತಕಂಡ್ ಬಂದು ಹತ್ ಹಳಳುಕೆೋಟು್ಟ, “ರಾಜಗೆ ಕೆೋಟ್ ಬಾ” ಅಂದು್. ‘‘ಹನೆನುಡ್್ಷ ಹಳಳು 
ಆಡ್ವಂತ ಹೆಣ್ ತರಬೆರೀಕು’’ ಅಂತಿರು, ‘‘ವಂದ್ ತಿಂಗ್ಳು ಒಳಗೆ; ಇಲಲಿ ರುಂಡ ತೆಗಿಸ್ ಬಿಡೆ್ತ” 
ಅಂದ.

ಮತೆ್ತ ಮಲಗಿದ . “ಏನಪಪಾ?” ಕೆರೀಳಿದರು. ‘‘ಹನೆನುರಡ್ ಹಳಾಳುಡು ಹೆಣ್ ಬೆರೀಕಂತೆ.” 
ಕ್ರಿಯವ ವಜ್, “ದೆೈರಿ ಮಾಡು... ಹೆದರಬೆರೀಡ” ಅಂದ್ಯ. ಅಣ್ಣದಿರ್ ಕರಕಂಡ್ ಹಡಗಿನ 
ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀದ್ಯ. ಹಾಗೆರೀ ಮುಳಕ್ದ. ಚಿನನು ತೆೋಟಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಏಳಿಸಿದ. ಬರುವರು 
ಯಾರು? ಮಾಶೆರೀಸ ಹೆೋರೀಗ್ಯ ಊರ ಸಂಚಾರಕೆ... ಮನಶರ ನುಂಗುವವ. ಹಡಿದೆ್ ಬಿದ್ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ. ನೆೋರೀಡಿ ಅದಕೆ ಸಿಟಿ್ಟಲಲಿ. “ಅಪಪಾ ತಿಂದ್ ಬಿಡ್ವ...” ಅಂದಿ. “ನನ್ ನಗಾನುಗೆೋ್ವರೀರು 
ನಿರೀವೆರೀ...” ಅಂದಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡು್ತ. 

ಗಂದದ ಮರನ ಓಡನುಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ-- ಬಿಳಿಮೆರೀಣಬುತಿ್ತ, ಸೌದಿ ತುಂಬಿ ಬಂತು ಅದು. ತಾಟಿ 
ಇಟು್ತ; ಮರೆಗೆ ಚಾಚಿಟು್ತ. ಸಂಜೆ ವಂದ್ ಮೆೈಲು ಹೆರಗಿರುವಾಗ್, “ನರಮನಶರ ವಾಸನಿ 
ಯಾರಲೆ?” ಅಂದ್ಯ. “ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ ಪಾ್ಣಿ ತಿಂತ ಬತೆ್ತ. ಅದೆ ವಾಸನಿ...” ಅಂದಿತು. ನಾಕೆೈದ್ 
ಕುಳಗ ಅಕ್ಕಿ ಅನನು ಮಾಡಿ, ಕಾವಲ್ ವಳಗೆ ಅನನು ಹಾಕ್ಡುದು. 

ಬೆಳಗೆಗೆ ಯಂಟ್ ಹತ್ ಮೆೈಲ್ ಹೆೋರೀತ್ಯ ಅವ ಮಾಶೆರೀಸ. ಬೆಳಳುಗ್ ಇವನ (ವಜ್ನನು) 
ಕರಕಬಂದು ಮಿರೀಸಿ ಸಂಮಾ್ಜೆ ಮಾಡಿ ಕುಸಾಲ್್ದಂದ ಉಳಿತು ಕೆರೀಳು್ತ, “ನಿನನುಪಪಾ ಹೆೋಡೆವ...” 
ಅಂದ. “ರಾತೆ್ ಪಕಾಕಿ ಕೆರೀಳಬೆರೀಕು.” ‘‘ರಾತಿ್ ಊರ ಮೆರೀಲೆ ಸಂಚಾರ ಹೆೋರೀತಿ. ನಾಳ  ೆನಿರೀ 
ಸತೆೋಹರೀದೆ್ ನನ್ ಪರಿಣಾಮೆರೀನು? ಯಾರಿಂದ ಮರಣ? ಕೆರೀಳು” ಅಂದ. “ಹೆೋರೀಗ ಬಿಡುವೆ” 
ಅಂದ.

ಅವನ ಗಂದದ ಮರನೆೋಳಗೆರೀ ಇಟ್ಬಂತು. ‘ಗೆೋರೀಳ್ ಗೆೋರೀಳ್... ಗೆೋರೀಳ್ ಗೆೋರೀಳ್...’ 
ಅಂತ್ಯ ಬತ್ಯ. “ನರಮನುಶರ ವಾಸನಿ...” ಅಂದ ಹೆರೀಳತ್ಯ. ಅದು ಸಮಾದಾನ ಮಾಡಿ 
ರಾತಿ್ಗ್ ಹೆರೀಳು್ತ. “ಸತೆಗೆಟ್ ಹೆೋರೀದೆ್ ನನ್ ಪರಿಣಾಮ ಯರೀನು?” ಅವ ಹೆರೀಳಯೊ, “ಮಗಳ ರೆೀ, 
ಯಾರಿಂದೋ ಸಾವಮಾನಕ ಇಲಲಿ.... ಮನಶ್ಯನಿಂದ ಹತ್ .” “ಯಾರು?” “ವಜ್ ಅಂಬವ 
ಈವ...” “ಹೆರೀಗೆ ನಿನಗೆ ಹತ್ ...?” “ಏಳ ಸಮುದ್ದಾಚೆ ತಾಳಿರೀ ಮಡಗಿ ಈತು. ಅದರ 
ನೆಡಗೆ ಮೆರೀನೆ ಗಿಳಿ ಈತು. ಅದರ ಯಾರಿಂದೋ ಹಡೋಕ್ ಸಾದಿ್ಯಲಲಿ. ವಜ್ ಹೆೋರೀಗೆರೀ 
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ಹಡಿಬೆರೀಕು. ಕಾಲ್ ಮುರಿದರೆ ಕಾಲು, ರಟೆ್ಟ ಮುರಿದರೆ ರಟಿ್ಟ, ಕುತೆಗೆ ಮುರಿದರೆ ಕುತಿಗೆ ನಂದು 
ಮುರೋದು.” ಅಂದ. “ಆಗಲಪಪಾ...”

ಇವ ಬೆಳ್ಗೆ ಮುಂಚ್ ಹೆೋರೀದ. ಅವನನು ಕರಕಬಂತು. ‘‘ವಜ್ನಿಂದ ಸಾವ್ ಈತು. 
ಗಿಳಿ ಈತಕಿಂಡ. ವಜ್ಗೆ ಸಿಕ್್ತದಿಕ್ಷಣ. ಅವನೆರೀ ಜರೀವಕೆ ದೆೋರೀಣಿಯಾಗಿರೀವ” ಅಂದ. “ವಜ್ 
ಯಾರು?” “ಯಾರಾರು ಈವ. ಉಪಾಯ ಮಾಡ್ವ, ನಾ ಬತಿ್ತ ಕರಕಹೆೋರೀಗ್ ಕ್ ಬತಿ್ತ” ಅಂದ. 
“ಕರಕ ಹೆೋರೀಗು; ಬಿಟ್ ಉಳಿಯ” ಅಂತು . ತೆೋಟಲಿದಾಗ್ ಹತಿ್ತ ಕುಳಿತ ಬಿಟ್ಟ, ವಗಿದ್ ಬಿಟು್.

ಹಡಗಿದ್ದಲ್ ಬಂದ. “ಆರು ಜನ ಕೋತಕಿಳಿ. ಎರಡು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬತಿ್ಷ” ಹೆರೀಳಿ, 
ತಾಳಿರೀಮರಕೆ ಹೆೋರೀತ್ಯ. ಐದು ನಿಮಿಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೊಟರ್ ಬಿಟ್ ಹಾಗೆರೀ. ಶೆರೀಶಗೆ ಶರೀಕ್ಗೆ 
ಶುರವಾಯು್ತ. ಮರಹತಿ್ತ ಗಿಳಿ ವಗಿದ ಕೆಡಗೆದ್ದ. ಹಡಗಿನ ಮೆರೀನೆ ಇಳಿಸಿದ. ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಕಾಲ 
ತುಂಡ್ ಮಾಡಿದ. ಅವನ ಬಾಜು ಹೆೋರೀಯು್ತ. “ಮಗಳಿಂದೆ ಆಯು್ತ...” ಅಂತ್ಯ. ಮತ್ತಂದ್ 
ಮುರಿದ ಬಿಟ್ಯ. ರೆಟಿ್ಟ ಮುದ್ಷ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಕಲಾಸ್ ಸಮುದ್ದಲ್ ಬಿಸಾಕ್ ಬಂದ. ರೆೋಂಡ 
ಮುರಿತು. 

“ಹುಡಿಗೆ ತತಿ್ತ. ಪಾತಾಳಕ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಇಬ್ಬರೋ ಕುಳಿತ ಬತೆ್ತರೋ” ಅಂದ. ‘‘ಅವ ಬೆರೀಡಾಗಿದು. 
ತಾವು ನಗಾನುಗ್ವ’’ ಹೆರೀಳಿ, ‘‘ಪಾಂಡವರ ಐದು ಜನ ಆಳಾ್ತರೆ. ನಾವು ಆರು ಜನ ಯಾಕ್ 
ಆಳುಕಾಗ” ಹೆರೀಳಿ.

ಅವ ಪಾತಾಳಕ್ ಬಂದ, “ಅಪಪಾ ಸತ್ ಬಿದ್ಯ...” ಅಂತು. ಸಾವ್ ಸೌದೆಹೆೋರೆ ತಂದ್ 
ಬೋದಿ ಮಾಡ್ದ್ಯ. ‘‘ಹೆೋರಡು” ಅಂದ.

ಮಾಶೆರೀಸನ ಮನಿಮುಂದೆ ಗಂದದ ಮರ ಈತು. ಗರುಡ - ಮಾಶೆರೀಸನ 
ಇವನ ಸಾ್ವಸದ ಸುಂಯಲ್ಗೆ ಐದಾರು ಗೋಡು ಕಲಾಸ್ ಮಾಡ್ ಬಿಟ್ಯ. ಗರುಡಗೆ 
ಪಶಾತಾಪಾಗದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ವ? ಹೆರೀಳಿ. ಇವ ವಜ್ ಹುಡಿಗೆ ತೆೋಟಲಿಲ್ ಕುಳಿಳುಸಿದ, 
ವಗಿದರು. ಇವ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ, “ಕುಳುಳು, ಕುಳುಳು” ಹೆರೀಳಿ ಹಡಗಿನ ಮೆರೀನೆ ಕುಳಿಳುಸಿ ತಂದು್. 
ಅಪಪಾನ ಹತ್ ಹೆರೀಳತಾರೆ, “ನಾವು ಹೆಣ್ ತಕಬಂದು್...” ಅಂತ. ಅದು, “ಅಪಘಾತ 
ಮಾಡಿದರಿ. ಯಜಮಾನರು ಪಾತಾಳದಲ್ ಈವು್. ನನನು ಮಾತಿಗೆ ಬಂದೆ್ ಯಾಪಾರ 
ಹೆರೀಸಿಕೆಯಾಗೋದು” ಅಂತು.

ಇವ ದುಕಕಿ ಮಾಡೆ್ತ ಕುಳ್ವಂತಾ ಹೆೋತನುಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಹೆರೀಳಿತು. “ನನ್ ಮರಿಗ್ ಸುಕಾಯು್ತ. 
ನನ್ ರಟಿ್ಟಮೆರೀನ್ ನಿರೀ ಕುಳುಳು. ತಕ ಹೆೋರೀಗಿ್ಬಡೆ್ತ” ಅಂದಿ ಹೆೋತಕಿಂಡ್ ದಂಡಿ ಮೆರೀನ್ ಇಟು್ತ. 
ಮನಿಗ್ ಬಂದ. ಅದು ಇವನ ಬಂದ್ ಗೆೋರೀತೆ್ಬಡು್ತ.

“ಅಪಪಾ...” ಅಂದ. ಶೆಟಿ್ಟಗೆ, “ಗಾತ ಮಾಡು್ದರು” ಹೆರೀಳಿ ರಾಜನ ಹತ್ತರ ಕಳಿಸಿಕೆೋಟ್ಟ. ಹುಡಗಿ 
ನೆೋರೀಡ್ದ.  ನೆೋರೀಡಿ, “ಶೆಟಿ” ಅಂದ ರಾಜ. “ಸುಳ್ ಹೆರೀಳವ್ಯ, ಕರೆ ಹೆರೀಳವ್ಯರೀ?” ಕೆರೀಳಿದ. 
“ನಿನನು ಮಗನೆ ತಂದದೆೋ್ದ? ಬೆರೀರೆ ಹುಡಗನೆೋರೀ?” ಆವಾಗ ಹೆರೀಳಿದ, “ನನಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ 
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ಮಕಕಿಳಲಲಿ... ನನನುದೆರೀನಲಲಿ. ನಗಾನುದೆೋಳಲಲಿ. ಅಡವಿ ವಳಗೆ ಸಿಕೆಕಿ ಸಾಕ್ ಸಲಗೆ ಕರಕ ಬಂದೆ. 
ಪತಿವ್ತಾಧಮ್ಷದಿಂದ ಈತು” ಅಂದ. ಪೊಲ್ರೀಸರ ಕರೆಸಿದ ರಾಜ, “ಕರೆ ಹೆರೀಳಿ, ಶರೀಕ್ಸ್ಲಲಿ 
ದಿರೀಕ್ಸ್ಲಲಿ. ತಲೆಹೆೋಡದೆರೆೋರೀ ಹೆರೀಗೆ?” ಹೆರೀಳಿ. “ತಲ್ ಹೆೋಡೆ ಹೆೋತನುಲ್ಲಿ ಶಶು ಆಕಾರ ಕಂಡು್ತ. 
ತಲ್ ಹೆೋಡಿಲ್ಲಲಿ. ಬಾವಿಲ್ ಬಿಟ್ ಬಂದೆ” ಅಂದ.

ಬಂದ್ ಹೆಂಗಸುವ, ಮಗನುನುವ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದ. ರಾಜಪುತ್, ಹೆಂಡತಿ 
ಪಶಾಚಾತಾ್ತಪಾಯು್ತ. “ಬಡ್ವ ಸಾದಿನುಂದೆ ತಲ್ ಹೆೋಡೆದ್ ಬಿಟೆ್ ಗತಿ?” ಅಂದ. “ಶೆಟಿ್ಟ, 
ವಸ್ಷಕೆೋಂದ್ ಕಪಪಾ ಕೆೋಡುದ್ ಬೆರೀಡ” ಅಂದ. ಪೊರೀಲ್ಸರಿಗೆ ಹುಡಿಗೆ ಉಳಿಸಿದಕ್ ಬಹುಮಾನ. 
ಹುಡಿಗೆ ನಗನು ಮಾಡು್ದರು ವಜ್ಗೆ. ನಗಾನುಗಿ ಎಲಲಿ ಸುಕದಿಂದ ವಳಿದು್.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ತಿದು್ದಪಡಿ = ತಪಿಪಾಗೆ ಸೆರೀವೆಯ ತಿದು್ದಪಡಿ ಈಳಿಮರ = ಎಳಿಳು (ಅಶ್ವತಥ) ಮರ 

ತಲವಾರ = ಖಡಗೆ ಅರಗಿದ = ಎರಗಿದ(ಬಿದ್ದ)

ಆದಿದಲಲಿ = ಆಗುತ್ತದೆಯಲಲಿ ಸೆೋರೀವು = ಶೆೋರೀಧಿಸು

ದಿಂಗೆವ್ವ = ದನಿಗೆಯು್ಯವ, ಕರೆವ ಹರಾದು = ಕೆೋರತೆ

ರೆರೀವು = ಬಂದರ ಕೆೋರೀರಿ = ವಕ್ (ಸುತು್ತಬಳಸಿ)

ಪರಭಾರೆ = ಬೆರೀರೆಯವರ ವಶ ಜೆೋರೀಪು = ಹಗಗೆ ಅಳಾ್ಯಡಿಸುವುದು

ಹದ್್ = ಹೆದರಿ ಸಮಾ್ಜ = ವೆೈಭವ, ಬೆರೀಕಾದಷು್ಟ ಸತಾಕಿರ

ಹತ್ = ಹತೆ್ಯ ರೆೋಂಡ = ರುಂಡ

ಸುಯು್ದ = ಉಸಿರು ಗೆೋರೀತ್ ಬಿಡು್ತ = ಆಲ್ಂಗನ ಮಾಡಿಬಿಟಿ್ಟತು; 

ತತಿ್ತ = ತರುವೆನು.

ಈತಕಂಡ = ಇದೆಯಂತೆ (ಕಂಡ = ಕಣಾ ಅಂದಂತೆ) 

‘ಹೆಣು್ಣ’ ಎಂಬುದು ನಾಡವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ‘ಹಣು್ಣ’ ಎಂದಾಗಿದೆ.

‘ವಜ್’ ಎಂಬುದನುನು ನಾಡವರು ‘ಉಜ್’ ಎನುನುವುದುಂಟು

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಜೊೇಗಿ ತಿಮಮುಣ್ಣ ನಾಯಕೆ, ಬಾವಿಕೆರೀರಿ. ದಿನಾಂಕ: ೩೧-೧೨-೬೮
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೧೨. ತಂತ್-ಅತಂತ್

ಇಟೆೋರೀಬಾಚಾರಿ, ಗುಡಗಾರ ಮಂಜನಾಥ ದೆೋರೀಸ್ತರು; ಜೆೋತೆಯವರು. ಗುಡಗಾರ 
ಮಂಜನಾಥನ ದೆರೀವಕಾಯ್ಷ ಬಂತು. ಬೆರೀರೆ ಜಾತಿಯವರು ಇವನ ಬಿಟೆ್ಟರೀ ಹರಿದಿನಕೆ 
ಹೆೋರೀಗೋದು ಮಾಡಿದ. ಗುಡಿಗಾರ ಅವ, “ನಾನೋ ಬತೆ್ತ” ಹೆರೀಳಿದ. ಇಟೆೋರೀಬಾಚಾರಿ, 
ಗುಡಿಗಾರ ಮಂಜನಾಥ ಹೆೋರೀದರು ಇಬ್ಬರೋ.

“ನಾ ಸಬಿಲ್ ಉಳಿತೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಅಡಾಡುಡು” ಅಂದ. ಬೆಣಿಲ್ ರಾಜನ ಹುಡಗಿ ಒಂದು 
ಮಾಳಿಗಿಲ್ ಪೆಯಾನು ತಬಲ್ ಬಾರಿಸಿ ಪದ ಹೆರೀಳ್ತದೆ . ಅವ ಪದಕೆ ಹುಚಾಚಾಗಿ ಅದರ 
ನೆೋರೀಡಿದ. ತಲ್ ಚಕಕಿರ ಆಯು್ತ. ದಿಟೆ್ಟಲಲಿ, ಮೆಟಿ್ಟಲಲಿ.

ಜನ ಕೋತ ಜಾಗಕೆಕಿ ಹರಿದಿನಾಗ್ವಲ್ ಬಂದ. ಮಂಜನಾಥನ ಕಾಲ ಮೆರೀಲೆ ಬಿದ್ದ 
“ಯಾಕೆ?” ಕೆರೀಳ್ತ, ಹೆರೀಳೂದಿಲಲಿ. “ಕೆಟ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನಿರೀವೆ” ಅಂತ್ಯ. “ನಿನ್ ಕೋಡೆ ಆದ್ದಲಲಿ” 
ಅಂದ. “ಈ ಕೆಲಸ ನನನು ಕೋಡೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಥದೆರೀ ಹರಿದಿನ ಮಾಡಿಸುವೆ” ಎಂದ. ಬದಿ 
ಕರೆದು, “ಈ ಹುಡಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆೋಡು... ಇಲಲಿ ಸಾಯ್ತ” ಅಂದ. “ಏನ ಮಾಡೋದು?’’ ಚಿಂತಿ 
(ಮೆರೀಲೆ) ಮನಿಗೆ ಕರಕ ಬಂದ.

ಗುಡಗಾರ ಮಂಜುನಾಥನ ಅಣ್ಣ ಪೂನಾದಲ್ಲಿದ್ದ. ತಾರು ರಾತಿ್ಗೆ ಮಾಡಿದ-- “ವಂದ್ 
ಚಿರೀಲ ಚಂದನ ಚಕ್ಕಿ ಬೆಳಗಾಗುವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟಸ್ಬೆರೀಕ್” ಅಂದಿ. ಇವ ಆಚಾರಿ, ಅವ 
ಗುಡಗಾರ. ಗುಡಗಾರ ಚಂದನ ಸಪಾಲಿಯ್ ಮಾಡಿ ಗರುಡನ ಮಾಡಿದ-- ನಲ್ವತು್ತ 
ಯರೀಜನ ಹಾರೋದು-- ಚಾವಿ ಕೆೋಟಾ್ಟ ಎಣೆ್ಣ ಹಾಕ್.

ಅದಕೆ ರಾಜ ಕಾವಲಕ್ಟ್ಯ ನಗಾನುಗಿಲಲಿ. ರಾಜಸಾ್ತನದ ಹುಡಗೆ ಗುಡಗಾರ ಮಂಜುನಾಥ 
ಹೆರೀಳಿ ಕೆೋಟ್ಯ. ಬಣ್ಣ ತೆಗದಿ ಗರುಡನ ಹತಿ್ತಸಿಯರೀ ಹುಡಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ. ಅದು ಕ್ಡಕ್ 
ತೆಗಿದಿಟ್ಟದೆ. ಹಾರಿಸಿ ಒಳಗೆ ಜಗಿದು ನಿಂತ್ಯ ಆಚಾರಿ. ಅದು ಮೊಕ ಮೊಕ ನೆೋರೀಡತದೆ. 
‘ಚಂದ ಕಾಣ್ತ ಯಾರು?’ ಅವ, ‘‘ಗರುಡ ಏರಿ ಊರ ತಿರುಗಿ, ಯಂಬತ್ ಕೆೋರೀಳಿ ಪ್ದಕ್ಷಿಣೆ 
ಮಾಡವಾಗ ಬಂದೆ. ಅಕಕಿನ ಪೆ್ರೀಮವಿತು್ತ. ಅದು ಯಾರೆೋ ಏನೆೋರೀ ವಿಚಾರಿಲಲಿ. ಸತ್ಯಬಾಮಿ, 
ರುಕ್್ಮಣಿಗೆ ಗುತಾ್ತದರೆ ಕಟ್ಟ” ಅಂದಿ ಮತೆ್ತ ಹಾರಿ ಬಂದು ಉಳಿದ ಅವ.

ಅದು, “ಗರುಡವಾಹನ... ಕೃಷ್ಣ... ಸತ್ಯಬಾಮಿ... ರುಕ್್ಮಣಿ... ಹೆರೀಳಯೊ. ಅಕಕಿ ಸತ್ 
ಹೆೋರೀದು್ದ ಹೌದು. ಪರಮಾತ್ಮ ನನ್ ಮೆರೀನ್ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ಯ” ಅಂದಿ ಪಚಾಚಾತಾಪ ಮಾಡಿ 
ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ, “ಕಾಪಾಡು ದೆರೀವರೆರೀ” ಅಂತಿದು. ಆಚಾರಿ ಅಂದಿ ಗುತಿ್ತಲಲಿ.

ಅಡಗಿ ಬಟ್ಟನ ಕೋಡೆ ಸಾಮಗಿ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಬಂಗಿರೀ ಪಾನಕ ಮಾಡಿ (ಕುಡಿಸಿ) 
ಪೊಲ್ರೀಸರು ನಿದಿ್ಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಮದಾ್ತಿ್ಗೆ ಬೆರೀರೆ ಡೆ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ. ಮತೆ್ತ 
ಶಬಾ್ದತಿದು... ವಿಮಾನ ಇಳಿಸ್ ಕೋತ್ಯ, “ಗುತಾ್ತದರೆ ಪಜರೀತಿ...” ಅಂದ. “ನಾರದ ಬಂದರೆ 
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ಪಜರೀತೆ” ಹೆರೀಳಯೊ. ಅದು ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡಿದು-- “ನಾ ಬಡ ಪಾಪೆ. ನಿರೀವು ಯಾರೆಂಬುದು 
ನಾ ಏಗ್ ಕಂಡ್ ಹಡಿದೆ. ನಿನನು ನಿರೀತಿಯಿಂದೆರೀ ಯಾರ ಮದಿಯಾಗಲೋ ಕೆೋಡಲ್ಲಲಿ. ಅಕಕಿ 
ಸತ್ತದು್ದ ಹೌದೆರೀಯ... ಪೆ್ರೀಮ ಮಾಡಿ” ಹೆರೀಳಿ ಅವನ ಕಾಲ ಹೆಡಕಿಂ ಬಿಟು್ತ. “ನಿರೀ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ 
ನಾಯಿಲಲಿ... ನಿನನು ನಗಾನುಗಬೆರೀಕಂದಿ ಇಲಲಿ” ಅಂದ ಹೆೋಂಟ. ಹಾರಿಸಿದ ಉಗಿದ ಹಡಿದರೋ 
ಕೆರೀಳಿಳುಲಲಿ ಅವ. ಅದು ಪಜರೀತಿ, “ನಾಳೆಗೆ ಮಾಡೆ್ತ ತಡಿ” ಅಂತಿದು.

ಮಾರನೆ ದಿನ ಬೆರೀರೆ ಡೆ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆೋರಟ, ಹೆೋರೀದಕೋಡೆಲಿ, “ತಿನಿನು” ಅಂದಿ ಗಾಳಿ 
ಹಾಕ್್ತದು. ಪೆ್ರೀಮ ಬಿತು್ತ. ಏಳು ತಿಂಗಳ ಗಬಿ್ಷಣಿಯಾಯಿತು . ಗುಡಗಾರ ಮಂಜನಾಥ, 
“ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಡ , ಪಜತೆಯಾದಿರೀತು” ಅಂದ. “ನಾ ಸತ್ತರೋ ಹಕ್ಷತಿ್ತಲಲಿ...” ಅಂದ. ಹುಡಗಿ 
ಅಪಪಾಗೋ, ದಾಯಾದರಿಗೋ ಜಗಳ ಬಿತು್ತ. ನಾಕ್ ನಾಟಿಸಿದರು. “ಅಪಾಪಾ, ಕೃಷ್ಣ ನನನು ನಗಾನುಗಿ 
ಬಿಟ್ಯ. ಅವರ ಕುಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಮುಶಲಾಯುದ ಬಿಟಿ್ಟ.” ಅಂತದು. ಅವ, “ಹೋ...” ಅಂದ.

ಅದು ಹೆರೀಳಿತು ಆಚಾರಿಗೆ, “ಮುಶಲಾಯುದ ಬಿಡಿ” ಅಂತು. ವಿಚಾರ ಮಾಡವೆ, 
“ಇಂತಾ ದಿವಸ ಹೆರೀಳು....” “ಮಂಗಳವಾರ ನಾಡದು ಮಾಡುವ” ಅಂದ. ಬಂದ ವಿಮಾನ 
ಮೆರೀನೆ. ಗುರು ನಾರದರಿಗೆ ಗೆೋತಾ್ತಗಿ ಬಂದರು. ಪರಮಾತ್ಮ, ರುಕ್್ಮಣಿ, ಸತ್ಯಬಾಮಿ ತೆೋಡಿ 
ಮೆರೀನೆ ಕಾಲ್ಟೆ್ಟರೀ ಮನಗಿಬಿಟ್ಯ. ನಾರದ ಎಬಿ್ಬಸಿ, ಹರೀಗೆ ಹೆರೀಳಿದ-- “ವಿಮಾನ ತಿರಗತದೆ” 
ಎಂದ. “ಅವ ಇಲಲಿದಿರೆ ಸಾಯಯೊ...” ಅಂದ. “ನಾರದಾ...” ಅಂದ. ‘‘ಆ ಗರುಡನ ಸೆರೀರಿಕೆೋರೀ 
ನಾ ಮುಸಲಾಯುದ ಬಿಡೆ್ತ” ಅಂದ. ನಾರದ ಆಚಾರಿ ಗರುಡನ ಬಿಂಬಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿದ.

ಇವ ಮುಶಲಾಯುದ ಬಿಟ್ಟ. ಗರಗರ ತಿರುಗಿ ರಕ್ತಪಾನ ಮಾಡಿತು. ನಾರದ ಪಾರಾದ. 
“ರಾಜಂಗಳದ ಮುಂದೆ ವೆೈವಸಿ್ತ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೆರೀವೆ ಮಾಡಿ...” ಅಂದ. ಗಂದ ಚಕ್ಕಿಲಲಿ, 
ಗರುಡನೋ ಇಲಲಿ. ಇಟೆೋರೀಬನ ಸೆೋಂಟ ಮುರಿಯಿತು. ಆಚಾರಿ ಇಟೆೋರೀಬ ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ, 
“ಸತ್ತವನೆರೀ, ನನನು ಹೆಸರ ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಸತೆ್ತ ನಿರೀನು...” ಅಂದ. ದುಃಖ ಮಾಡಿದ. 
“ನಾನೆರೀ ಮುಶಲಾಯುದ ಬಿಟೆ್ಟ. ನಿನನು ಕುಲ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ” ಅಂದ. ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಪಾಗೆ 
ಅಂತು, “ನಾನು ಸೆರೀವೆ ಮಾಡ್ತ ಉಳಿವೆ. ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್...” ಅಂತು.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಬೆಣಿಲ್ = ಬೆೈಸಿರಿಲ್, ಸಂಜೆ ಪಾಪೆ = ಪಾಪಿ

ಏಗ = ಈಗ ಬಿಂಬಿ = ಭ್ಮರ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರೇ ಜೊೇಗಿ ತಿಮಮುಣ್ಣ ನಾಯಕ, ಬಾವಿಕೆರೀರಿ, ಅಗಸೋರು ಕೆೈ. ಜ. ಆರ್. ಭಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  

ಅವರು ಇವರಿಂದ ಕತೆ ಹೆರೀಳಿಸಿದುದನುನು ಬರೆದು ಕೆೋಂಡಿದೆ್ದನು
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೧೩. ತಕಕಿಶಾಸಿ್ತ

ವಂದಲಾಲಿ ವಂದ್ ಊರನಗೆ ವಬ್ ರಾಜದ್ದ. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಯರೀಳ ಜನ್ ಗಂಡ್ ಹುಡಗೆರು. 
ಯರೀಳ್ ಜನ ಗಂಡಹುಡಗ್ಂತಾದೆ್ ಅವ್ ಆಸಿ ಯರೀನು? “ನಾವು ವಂದ್ ತಾಯಿ ಮಕಕಿಳು. 
ನಾವು ಯರೀಳ ಜನಿ್ಗೋ ವಂತಾಯ್ ಹಡ್ದ ಹೆಣ್ ಶಕಬೆರೀಕ್...” ಅಂತ ಅವರಾಸೆ. ಅವರ 
ತಂದೆ ತಿರೀರಿಕೆೋಂಡ. ವಂತಾಯ್ ಹಡ್ದ ಹೆಣ್ ಗುತ್ ಮಾಡಿಲಿಕಾಕಿಗಿಲಿಲಲಿ.

ಅವರ ತಂದೆ ತಿರೀಕೆೋ್ಷಂಡ ಕೋಡೆಲಿ ಈ ಮಕಕಿಳು ಕೆಲು ದಿವಸ್ದಾಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹತ್, 
“ವಂದೆರೀ ಮನಿ ಹೆಣ್ ಯಾವ ದಿವಸ ಸಿಕೆೋ್ತರೀ ಆ ದಿವಸ ಮನಿಗ್ ಬತೆರೀ್ಷವೆ ನಾವು...” ಅಂತ 
ಹೆರೀಳಿಕ್ ಹೆೋರೀದು್ ಅವರು.

ಹೆೋರೀದ ಕೋಡಲೆ ಯರೀಳ ಹಗಲು, ಯರೀಳ ರಾತಿ್ ಕುದಿ್ ಹೆೋಡ್ದ ಬಿಟ್ಟವು್. ಅಲ್ಲಿ ಯರೀಳನೆ 
ದಿವಸ ವಂದ್ ಹಳಳು ಸಿಕು್ತ. ಅಲ್ ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರ ಇವರು ಆಯಾಸ ಪಟ್ಟವರು 
ಸಾನುನ ಮಾಡೆೋಕಿಂಡು, ಅಲೆಲಿರೀ ಸ್ವಲಪಾ ಆರಾಮ ತಕಂಬೆಕಿ ಮಲಗದು್ ಅಂತಾಯು್ತ.

ಮಲಗಿದ ಕೋಡೆಲಿ ಅಚಚಾಕನಿನು ದೆರೀವಕನೆೋ್ಯರೀರು ಯರೀಳ ಮಂದಿ ಅದೆರೀ ಹೆೋಳಿಗೆ ಸಾನುನ 
ಮಾಡಿಲಿಕ್ ಬರತಾ ಇದು್. ಸಾನುನ ಮಾಡಿಲಿಕ್ ಬಂದ ಕೋಡೆಲಿ ಅದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ಕ್ರಿಹುಡಗೆನ್ ನೆೋರೀಡಿ 
ಆ ಕ್ರಿಯವಳಿಗೆ ಮನಸಾಸ್ಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಮನಸಾಸ್ದ್ ಕೋಡೆಲಿ ಅವನನೆನು ತನನು ಗಂಡನನಾನುಗ್ ಮಾಡೆೋಕಿಳಬೆರೀಕಂತ ಅವಳಿಗ್ 
ಆಸಿ ಹುಟಿ್ಬಡು್ತ. ಆಸಿ ಹುಟ್್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಅವಳು ಅವನ ಹತ್ ಬಂದುಲಿ. ಬಂದಿರೀಗ, “ನಿರೀವು 
ನಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಬನಿನು...” ಅವನು ಯಬಿಸ್ ಅವನ ಹತ್ತರ, “ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವೂರಾಯು್ತ? ಯರೀನು?” 
ಯಲಲಿ ಕೆರೀಳಿದ್ಲಿ ಅವಳು. “ನಿರೀವ್ ನಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಬನಿನು.... ವಂದ್ ತಾಯಿಗ್ ನಾವು ಯರೀಳ 
ಮಂದಿ ಅಕಕಿ-ತಂಗ್ಯವು್. ನಿಮ್ಮನೆನುರೀ ಲಗಾನುಗತೆರೀವೆ ನಾವು. ಮತ್ ತನನು ಹರಿಯಕಕಿನಿಗೆ 
ಮಾಯ-ಮಂತ್ ಪ್ತಿಯಂದು ಗೆೋತಿ್ತತು್ತ . ಆ ಹೆರಿಯಕಕಿ ಯಾವ ಮಾಯ-ಮಂತ್ 
ಮಾಡಿದರೋ ಬಾಕ್ಯವರ ಮುಂದೆ ನೆಡಿರೀತದೆ. ಆದರೆ, ನನನು ವಬ್ಳು ಮುಂದೆ ನೆಡೋದಿಲಲಿ 
ಅದು. ನಿಮ್ಮನನು ಉಳಸೆ್ತರೀನೆ ನಾನು.... ನಮ್ಮನೆ ಇಂತಾ ಜಾಗ್ದಲ್ ಉಂಟು...” ಅಂತ 
ಹೆರೀಳಿ ಅವಾಗ ಅವಳು ಹೆೋರೀದುಲಿ.

ಯರೀಳು ಮಂದಿ ಇವರು ಅವರ ಮನಿಗಾಗಿ ಹೆೋರೀದು್. ಹೆೋರೀದ ಕೋಡೆಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯವಳು 
ವಿಚಾರ ಮಾಡುಲಿ. “ನೆೋರೀಡು... ನಮ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಯರೀಳು ರೋಮುಂಟು. ನಾವು ಅಕಕಿ-ತಂಗಿ 
ಯರೀಳ್ ಮಂದಿ ರೋಮಿಗೆ ನಂಬ್ವುಂಟು. ವಂದನೆರೀ ರೋಮೆರೀ ನಮ್ಮ ಹೆರಿಯವಳದು. ಹರೀಗೆರೀ 
ನಿರೀನ್ ಹೆರಿಯವ ವಂದನೆ ರೋಮಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು-- ನಾನೆರೀ ನಿನನು ಹೆಂಡತಿ. ಯರಡನೆ 
ರೋಮಿಗೆ ನಿನೆೋನುತಿ್ತನವ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು; ಅವಳ ರೆೀ ನಿನನು ವತಿ್ತನವನ ಹೆಂಡತಿ...” ಅಂತು. ಇದೆರೀ 
ಪ್ಕಾರ ಯರೀಳ ಜನಿ್ಗೋ ಇದೆರೀ ನಮೋನ್ಯಂತೆ ಹೆರೀಳುಳು. ಅವಳು ಅದರಂತೆ ಅವ್್ ಯರೀಳ್ 
ಜನರ ರೋಮಿಗೆ ಹೆೋರೀದು್. ಅಲ್ ಊಟ ವಗೆೈರೆ ಅವರಿರೀಗೆ ಯರೀನೋ ತೆೋಂದೆ್ಯಾಗಲ್ಲಲಿ.
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ಅಲ್ಲಿ ಯರಡ್ ಮೋರ್ ದಿವಸ ಅವರಿರೀಗ್ ಕಳಿರೀತು್. ತಂಗಿ್ದಕ್ಳುಗೆಲಲಿ ನಾಕನೆರೀ ದಿವಸಕೆಕಿ 
ಹೆರಿಯವಳು ಹೆರೀಳುಳು-- “ಇವರು ನರಮನಸ್ರು. ನಾವು ದೆರೀವು್ಗಳು. ಇವರನುನು ಇನ್ 
ಇಟೆೋಕಿಳಬಾದು್ಷ... ಕೆೋಲಲಿಲೆರೀಬೆರೀಕು ನಾವು. ಮತೆ್ತ ಇವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರ ರಾತಿ್ 
ಟೆೈಮಿಗೆ ಇವರನ್ ಕೆೋಂದೆರೀ ಬಿಡಬೆರೀಕು ನೆೋರೀಡಿ...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ ಆಡ್ಷರ್ ಮಾಡಿಬಿಟುಲಿ. 
ಅದನ್ ಕೆರೀಳಿ ಬಾಕ್ ಐದ್ ಮಂದಿಗೆ ಅವರನನು ಕೆೋಲುಲಿಕೆ ಮನಸಿಸ್ತು್ತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆರೀಳಿ 
ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿದಲಿಲಲಿ ಕ್ರಿಯವಳು? ಅವಳಿರೀಗ್ ಕೆೋಲುಲಿ ಮನಸಿಸ್ಲಲಿ. ಅಕಕಿನ ಹತ್ ಹೆರೀಳಿ, 
‘ತಾವು ಇವರನುನು ಕೆೋಲುಲಿದಲಲಿ. ಇವರಿರೀಗ್ ಸುಲಭ ಉಪಾಯ ಹೆರೀಳೂೆಕಿಡಬೆರೀಕ್ ನಾವು...’ 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಮನಸ್ನಲ್ ಮಾಡೆೋಕಿಂಡು್ತ. ಮನಸ್ನಲ್ ಮಾಡೆೋಕಿಂಡ ಅವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ 
ಅವಳ ಮಂಚದ ಮೆರೀಲೆ ಮಲಗಿದುಲಿ. ಇವರು ಕೆಳಗೆ ಮನಗಿದು್ದ ಆ ಕ್ರಿಕನೆನುಯಂಬವಳ 
ಕಣ್ಣಗ್ ನಿರೀರು ಬಂದು, ಅವನ ಚಾಪಿ ಅಷು್ಟ ಅದ್ ಹೆೋರೀಗಿ್ಬಟು್ತ. ಆವಾಗವ ಕ್ರಿಯವ ಪಟೆನು 
ಯಚಚಾರ ಮಾಡೆೋಕಿಂಡು, “ನಾವ್ ಬಂದಿ ಇವತಿ್ತಗ್ ನಾಲ್ಕಿ ದಿವಸಾಯು್ತ. ಇವತಿ್ತಗೋ 
ಹರೀಗಾಗಲ್ಲಲಿ. ಇವತಿ್ತಗ್ ಹರೀಗಾಗಿಲಿಕ್ ಕಾರಣೆ್ಯರೀನು?” ಅಂತ ಆ ಕ್ರಿಯವಳ ಹತ್ ಕೆರೀಳ್ದ ಅವ.

ಕೆರೀಳಿದ ಕೋಡೆಲಿ ಅವಳ ಹೆರೀಳತುಲಿ ಕ್ರಿಯಳು, “ಇವತ್ ನಿಮ್ಮನನು ನಮ್ಮ ಅಕಕಿದಿಕ್ಳು 
ಕೆೋಲಾ್ತರಂತೆ. ಈಗ ನಿರೀವು ಯರೀಳು ಮಂದಿರೀನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯದ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಯದ್ 
ಹೆೋರೀಗಿ... ಹೆೋರೀದವರು, ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕಕಿದಿಕುಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ ಹಡಿರೀತಾರೆ. ಬಿಡುದಿಲಲಿ 
ನಿಮ್ಮ ಅವರು...”

“ಆವಾಗ್ ನಾನು  ಮೋಕ್ಷಲ್ ಹರಳ ಮಂತಿ್ಸಿ ಕೆೋಡೆ್ತರೀನೆ. ಮಂತಸ್್ಷ ಕೆೋಟೋಕಿಡೆಲಿ 
ನಿರೀವ್ ಹೆೋರೀದ್್ದ ಅವರಿರೀಗ್ ಗೆೋತಾ್ತಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ ಹತತಾರೆ ಅವರು. ಬೆನ್ ಹತ್ತದ್ 
ಕೋಡೆಲಿ ನಿರೀವು ಕುದಿ್ ಹತೆೋಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀದವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ ಅವರು ಬಂದು್ ಅಂದ್ 
ಕೋಡಲೆ, ನಿರೀವ್ ವಂದ್ ಕಲ್ ಹರಳ್ ಹೆೋತಾಕೆ್ಬರೀಕು. ‘ಆಕಾಸಕೋಕಿ, ಬೋಮಿಗೋ ಸಮನಾದ 
ಬೆದ್ಮಟಿ್ಟಯಾಗಬೆರೀಕ್...’ ಹೆರೀಳಿ. ಆ ಬೆದ್್ ಮಟಿ್ಟ ಹತ್ ಅವ್್ ಮತ್ ಬತಾ್ಷರೆ. ನಿಮ್ಮ 
ಬೆನ್ ಹಡಿರೀಲ್ಕೆಕಿ. ಆ ಬೆನನು ಹಡಿಯುದಕ್ ಬಂದೆ್, ಬಂದ್್ ಅಂದ ಕೋಡೆಲಿ ಇನೆೋನುಂದು ಕಲ್ 
ಹರಳ್ ಹೆೋತಾಕ್, ‘ಬೋಮಿಗೋ, ಆಕಾಸಕೋಕಿ ಸಮನಾಗಿ ವಂದ್ ಗುಡಡು ಆಗಬೆರೀಕು’ ಹೆರೀಳಿ. 
‘ಗುಡಡುದ ಅಂಚಿಗೆ ಹೆಂಗಸರು ಗುಡಡುದಾಚಿರೀಗೆ ಗಂಡಸರು ಇರಬೆರೀಕು’ ಅನ್ವ ಹಾಗೆ ಕಲ್ 
ಹಳಳುನ ಹೆೋತಾಕ್ ಬೆರೀಕು. ಹಾಗೆ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿ, ‘ಮಹಂತಾದ ವಂದ್ ನದಿಯಾಗಲ್’ ಅಂತ 
ಮತ್ ವಂದ್ ಹಳಳು ಹೆೋತಾಕ್ ಬಿಡು” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ತ.

“ಆವಾಗೆ ಅದನನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಕೋಡಲೆ ನಿರೀವು ಆ ಹಳಳುದ ಆಚೆ ಹೆೋರೀಗಿ ನಿಂತ ಬಿಡಿ. 
ಅವರಿಗೆ ಋಷಿಗಳ ಶಾಪವಂಟು. ಆಚಿಗೆ ಅವರ ಮಾಟ ನಡುದಿಲಲಿ. ಅಲ್ ಅವ್್ ಬರುದಿಲಲಿ” 
ಆಯು್ತ ಆವಾಗ ಈ ಹೆರಿಯವಳು ತಂಗಿರೀಗ್ ಹೆರೀಳುಳು, “ಅವರಿಗೆ ನಿರೀನು ಇಷೆ್ಟಲಾಲಿ ಬುದಿ್ದವಂತಿ 
ಹೆರೀಳ್ ಕೆೋಟ್ಟವುಳು...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಜೆೋರೀರ್ ಮಾಡದುಲಿ ಅಂತಾಯು್ತ .

ಅವತ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕ್ರಿಯವಳು ವಂದ್ ಯಲ್ ಸಾಕ್ತು್ತ. ಯಲ್ ಹತ್ ಹಳಳುದವರಿಗೋ, 
ಅವಳ ಕೆೋರೀಣೆದ್ವರಿಗೋ ಸುರಂಗ ಮಾಡಿಲಿಕ್ ಹೆರೀಳುಳು. ಇಲ್ ಅದರಂತೆ ಸುರಂಗ ಮಾಡು್ತ. 
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ಆ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಯವಳು ಹಳಳುದಲ್ದೆ ಇವರ ಹತ್ ಬಂದ್ ಬಿಟುಲಿ. “ನಾಳೆಗ್ ನಾವು 
ಸುರಂಗದಲ್ ತೆೋಟಾಲಿಟ ಆಡೆ್ತರೀವೆ. ಯರೀಳೂ ಮಂದಿ ಕೋಡಿ ಈ ಸರಪಳಿ ನಿರೀವ್ ಹಡಕಿಳ ್ೆಬರೀಕ್. 
ಸರಪಳಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಯಿಲಿ ಸಿಕ್ ಬಂತೆೋ, ಯರೀಳೂ ಜನರು ಕಸುವಿನಿಂದ 
ಯಳಿರೀಬೆರೀಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ ಆಗದಿದೆ್ ನಿಮ್ಮ ಕುದಿ್ ಕಟಿ್ಟಯಾದರೋ ಯಳಿಸಬೆರೀಕ್. ಕಟಿ್ಟ 
ಯಳಿಸ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ತಾವು ಯರೀಳು ಮಂದಿ ಆಚಿರೀಗ್ ಬರತೆರೀವೆ. ಆಚಿಗ್ ಬಂದ ಕೋಡೆಲಿ ಅವರ 
ಯಷ್್ಟ ಜಾದೋ ವಿದ್ಯ ಇದೋ್ ಆಚಿರೀಗ್ ನೆಡೋದಿಲಲಿ - ಅವರದು.”

“ಆಗ ನಿರೀವು ಮೊದಲ್ ಯಾರಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಡ್ಂದ್ ಹೆರೀಳಿ ನನನು ಅಕಕಿ ಹೆರೀಳಿದೆೋಲಿರೀ 
ಅವರನೆನುರೀ ನಿಮ್ಮ ಕುದಿ್ಗ್ ಹಾಯಕಿಂಡ್, ಕುದಿ್ ಹಾಸ್್ಷ ಬಿಡಿ- ನಿಮ್ಮ ಮನಿಗೆ. 
ಅಂತಾದ ಮೆರೀಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ... ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ನನು ನಿರೀವು ಲಗನು 
ಆಯಕಿಳಿ್ತರೀರೆೋರೀ, ಹಾಗೆ ಇಟೆೋಕಿಳಿ್ತರೀರೆೋರೀ...” ಹೆರೀಳಿ ಅವಳ ಅಷ್್ಟ ಹೆರೀಳಿಕ್ ಹೆೋರೀದುಲಿ.

ಅನಂತರ ಮಾರಣಿ(ನೆ) ದಿವಸೆ ಇವ್್ ತೆೋಟಾಲಿಟ ಆಡೋಕ್ ಪಾ್ರಂಭ ಮಾಡು್. 
ಆಡ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಣ (ಸರಪಳಿ)ಸೆೈಲ್ ಬಂದ್ ಕೋಡೆಲಿ ಇವ್್ ಯಳಿರೀಲ್ಕ್ ಹಣಿಕಿ ಬಿಟು್. 
ಅವರ ಹತ್ ಆಗದಿದ್ದರೋ ಕೋಡ ಅವ್್ ಕುದಿ್ಯನುನು ಕಟಿ್ಟ ಅಂತೋ ಯಳು್ದರು ಅಂತಾಯು್ತ. 
ಹೆಂಗಸ್ರು ಯರೀಳ ಮಂದಿ ಹಳಳುದ ಆಚೆಗೆ ಬಂದು್. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ನ ತಾವ್ ತಾವ್ 
ಕುದಿ್ ಮೆರೀನ್ ಹಾಯಕಿಂಡು, ತಮ್ಮ ಮನಿಗ್ ನೆಡ್್ದ  ಬಿಟು್. ಮನ್ಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ತಮ್ಮ 
ಹೆಂಡ್ನ ಆಯಕಿಂಡು ಸುಕದಲ್ಲಿ ಇದು್.

ಆವಾಗ ಇವ್್ ಪ್ತಿನಿತ್ಯ ಯರೀಳೂ ಮಂದಿನೋ ಮೃಗಬೆರೀಟಿ ಆಡಿಲಿಕ್ ಹೆೋರೀಗಾ್ತರೆ. 
ಹೆೋರೀಗವಾಗ ಅದೆರೀ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜಾದು ಸನಾ್ಯಸಿ ಹೆರೀಳಿ ವಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಅವರ 
ಉದೆೋ್ಯರೀಗವೆರೀನಂದೆ್ ಮನಿ ಮನಿ ಬೆರೀಡೋದು. ಯಾರ್ ಮನಿ ಹೆಣ್ ಹುಡಗೆರು ಚಲೆೋರೀ 
ಇದು್ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ ನೆೋರೀಡಿ-- ವಂದ್ ಸಲಪಾ ದೋರ ನಾಯಿಯಾಗಲ್, ಬೆಕ್ಕಿನ ರೋಪದಲ್ 
ಮಾಡೆೋಕಿಂಡು ತಕಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗೋದು. ಯಾರಾದೋ್ ಹೆೋಡಿರೀಲ್ಕ್ ಬಂದೆ್ ಅವರನನು ಕಲ್ 
ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ ಬಿಡೋದು. ತನನು ಮಂತ್ಶಕ್್ತಂದ ಆ ದಿವಸ ಇವರ ಮನಿರೀಗೆ ಬೆರೀಡಿಲಿಕ್ ಸನಾ್ಯಸಿ 
ಬಂದ. ಬಂದ ಕೋಡೆಲಿ ಇವರೆರೀಳ್ ಮಂದಿ ಮೃಗಬೆರೀಟೆ ಆಡಿಲಿಕ್ ಕಾನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿದು್. ಇವ್್ 
ಕಾನಿಗ್ ಹೆೋರೀದ ಕೋಡಲೆ ಈ ಸನಾ್ಯಸಿ, “ರ್ಕಾಂ ದೆರೀಹ...” ಅಂದ್ ಬೆರೀಡಲ್ಕ್ ಬಂದ 
ಕೋಡೆಲಿ ಕ್ರಿಯವಳ್ ಬಿಕಾಸ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದುಲಿ. ಆವಾಗ, “ನಿರೀವು ಬಾಗಲಿ ವಳ್ಗೆ ನಿತಕಿಂಡ್ ಪಡಿ 
ಹಾಕದೆ್ ಪಡಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗೋದಿಲಲಿ ನಾನು. ನಿರೀವು ಬಾಗಲಿ ಹೆರಗೆರೀ ಬಂದು ಪಡಿ ಹಾಕ್ದೆ್ 
ಪಡಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ ನಾನು...” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ ಸನಾ್ಯಸಿ. ಅಷ್್ಟ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಸತ್ಯ ನಂಬಿ 
ಅವಳ್ ಹೆೋರಗ್ ಹೆೋರೀದುಲಿ.

ರೋಪ-ಗಿರೀಪ ನೆೋರೀಡಿ ಇವಳನೆನುರೀ ಮನೆಗ್ ತಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಂತ ಹೆರೀಳಿ ನಾಯಿ 
ರೋಪ ಮಾಡೆೋಕಿಂಡ್ ತಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಬಿಟ್ಟ. ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದ ಕೋಡೆಲಿ ಬಾಕ್ಯವರೆಲಲಿ 
ಗಲಾಟೆ ಕೆೋಟು್. ಅದೆರೀ ಟಾಯಿ್ಮಗೆ ಅವರ ಗಂಡು್ ಯರೀಳ ಮಂದಿ ಮೃಗ ಬೆರೀಟೆ ಆಡಿ 
ಬಂದು್. ಆಡಿ ಬಂದ ಕೋಡಲೆ ವಂದ್ ತಟಿ್ಟ ಹಾಲ, ವಂದ್ ತಂಬಿಗೆ ನಿರೀರು ಅವರವರ 



ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   121  

ಗಂಡರಿಗೆ ಅವರವರು ಕೆೋಡಾ್ತ ಇದು್. ಹರಿಯವ ಮುಂದ್ ಬಂದವ ಕಾಲ್ ತೆೋಳದ 
ಬಂದ. ಅಷ್ಟರವಳಗೆ ಈ ಹೆಂಗಸರು ಈ ವಿಷಯ ಹೆರೀಳಿ್ಬಟು್. ‘ಕ್ರಿಯವಳನುನು ನಾಯಿ 
ರೋಪ ಮಾಡಿ... ಈ ರೋಪ್ದಲ್ ತಕೆೋಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀದ...’ ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ ಬಿಟು್. ಅಧ್ಷ ಹಾಲ್ 
ಕುಡ್್ದ ಅಧ್ಷ ಹಾಲ್ ಅಲೆಲಿರೀ ಇಟು್ಟ ಇವ್್ ಯರೀಳೂ ಜನರು ಸನಾ್ಯಸಿ ಕೆೋಲೆ್ಬರೀಕಂದ್ ಹೆರೀಳಿ, 
ಪರತ್ ಕುದಿ್ ಹತಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ವಂದ್ ಮೆೈಲ್ ಅಷ್್ಟ ದೋರ ಹೆೋರೀಗುವಷ್ಟರ ವಳಗೆ 
ಸನಾ್ಯಸಿ ಇವಳನನು ಮನಸ್ರೋಪವೆರೀ ಮಾಡೆೋಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ ಇದ್ದ. ಹೆೋಳಿ ಈಚೆ ಬಂದೆ್ 
ಇವಳಿಗೋ ಜಾದೋ ಇಲಲಿ. ಋಷಿ ಶಾಪವುಂಟು. ಅವಳನನು ನೆೋರೀಡ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಇವ್ ಯರೀಳೂ 
ಮಂದಿ ಬೆರೀಗ ಕುದಿ್ ಹಾಸ್್ಷ ಬಿಟು್-- ಅವನನು ಕೆೋಂದ್ ಬಿಡಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳಿ... ಕಲ್ ಮಾಡ್ 
ಬಿಟ್ಟ.

ಆವಾಗ ಅವಳನನು ತಕಂಡ್ ತನನು ಮನಿಗೆ ತಾ ಹೆೋರೀದ ಅವ. ಅವ ಹೆೋರೀದ ಕೋಡಲೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಆ ಹರಿಯವಳಿಗೆ ಅದ್ಷ ಹಾಲ್ ಕುಡ್ದರಿಂದ ಅದರಂದೆರೀ ಗಬ್ಷ ಉತಪಾನಾ್ಯಗ್ ಹೆೋರೀಯ್ತವಳಿಗೆ. 
ಗಭ್ಷ ಉತಪಾನಾನುಗಿ ವಂದ್ ಹುಡಗೆ ಹುಟ್ ಬಿಟ್ಟ. ಹುಡಗೆ ಹುಟ್ದ ಕೋಡಲೆ ಅವನಿಗೆ ಆರೆಂಟ್ 
ವಸ್ಷಕೆ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ ಕಲುಸ್ರು. ಮುದಕಿ ಅವ. ಸೆರೀವೆ ಬಗೆಗೆ ತಕೆೋಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್ದ. ಆ ನಂತ್ 
ಈ ಹುಡಗೆನಿಗೆ ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೋ ‘ತಂದೆ ಇಲ್್ದ ಹುಟ್ದ ಹುಡಗೆ...’ ಹರೀಗೆ ಹೆರೀಳಿ ಚೆರೀಷಿ್ಟ ಮಾಡ್ದ 
ಕೋಡೆಲಿ ತಾಯಿ ಹತ್ ಕೆರೀಳ್ದ ಇವ. “ತನನು ತಂದೆ ಯಲ್ಲಿಗ್ ಹೆೋರೀದ. ಯರೀನು?” ಹೆರೀಳಿ ಕೆರೀಳ್ದ. 
ಆವಾಗಷೋ್ಟ ಯಲಾಲಿ ಹಕ್ಕತಿ ಹೆರೀಳು್ತ. ಹೆರೀಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿ, “ಹಾಂಗಾದೆ್ ನನ್ ತಂದಿಯವರನನು 
ಕಕ್್ಷ ಬತಿ್ತ...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ ಹೆೋರೀದ ಇವ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಂದ್ ಮೆೈಲ್ ಹೆೋರೀದ ಕೋಡಲೆ 
ಕಲ್ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ತರವೆರೀ ನಿಂತ. ಅಲೆಲಿರೀ ನಿಂತ ಕೋಡಲೆ ಈ ಸನಾ್ಯಸಿ ಹೆರೀಳವವ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನಾ್ಯಸಿಯಲಲಿ-- ಜಾದುವುಂಟವನಲ್ಲಿ. ಇಲೆ್ದರು ಇದೆ್ ತಂದೆಯವನ್ಷ ಕಲ್ 
ಮಾಡಿಲಿಕ್ ಆಗತದೆೋ್ಯರೀ? ಹುಡಗೆ ಹಾಗೆ ಆ ಊರಿಗಾಗಿ ಕೆರೀಳಾ್ತ ಕೆರೀಳಾ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೆರೀ 
ಹೆೋರೀದ. ಆ ಊರಿಗ್ ಹೆೋರೀದವ ವಂದ್ ಅಜಜಿಮನೆ ತಾವ್ ಉಳಕಿಂಡ. ಉಳೂೆಕಿಂಡವ ಆ 
ಊರ ಇಚಾರಾ ಎಲಾಲಿ ಕೆರೀಳೂೆಕಿಂಡ ಅಜಜಿ ಕೆೈಲ್. ಯಲಾಲಿ ಕೆರೀಳ್ದ. ಸುದಿ್ದಯಲಲಿ ಕೆರೀಳ್ದವ, ಯಾವ 
ರಿರೀತಿಂದ ತಾನು ಇವನನುನು ಕೆೋಲೆ್ಬರೀಕು ಅಂತ ಆಲೆೋರೀಚಿನು ಮಾಡಿಲಿಕ್ ಪಾ್ರಂಭ ಮಾಡ್ದ.

ನಾಲ್ಕಿ ದಿವಸ್ಕ್ ವಂದ್ ಸತಿ್ಷ ಈ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಇದೆರೀ ಅಜಜಿಮನೆಗೆ ಬೆಂಕ್ಗ್ ಬತ್ತದೆ. ಬೆಂಕ್ಗೆ 
ಬಂದ ಕೋಡಲೆ ಅಜಜಿ ಅವಳ ಹತ್ ಯಲಾಲಿ ಕೆರೀಳಾ್ತಳ .ೆ “ನಿರೀ ಯಾವೂರವಳು? ಯರೀನು?” 
ಅಂತ. ಮೊಮ್ಮಗ, “ಯಲಾಲಿ ಕೆರೀಳು” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ ಕೆೋಟಾ್ಟನೆ. ಆವಾಗವಳ  ೆತಾನು ಇಂತಾ 
ಊರವಳು... ಇಂತಾ ಹಕ್ಕತ್... ಯಲಾಲಿ ಹೆರೀಳು್ತ. 

ಇವ ‘ಅವನ ಕೆೋಲುಲಿ ಬಗೆ ಹೆರೀಗೆ’ ಅಂತ ಅಂದಾಜ ಮಾಡಿಲಿಕೆಕಿ ಪಾ್ರಂಭ ಮಾಡ್ದ. ಹಾಗೆರೀ 
ಮಾರಣಿ(ನೆ) ದಿವಸ ಅಜಜಿ ಹತ್ ಹೆರೀಳ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ‘‘ಹೆಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನಿಗ್ ಬರತದ್ಯಲಾಲಿ ಆಗೆ 
‘ನಿನನು ಯಾರಾದೋ್ ಪಕೆನು ಕೆೋಂದ್ ಬಿಟೆ್ ನನ್ ಜರೀವಮಾನಕ್ ಯರೀನ ದಾರಿ’ ಅಂತ ಕೆರೀಳು” 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು್ತ. ಮಾರಣಿ ದಿವಸ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಬೆಂಕ್ಗ್ ಬಂತು. ಬಂದ ಕೋಡೆಲಿ “ಮೊಮ್ಮಗಳ ರೆೀ, 
ಅಕಸಾ್ಮತ್ ನಿನನು ತಕ ಹೆೋರೀದವ ವಂದೆೋಮೆ್ಮ ಸತ್ ಹೆೋರೀದೆ್ ಗತೆ್ಯರೀನು? ಕೆರೀಳು” ಅಂತ ಅಜಜಿ 
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ಬುದಿ್ದವಂತಿಕಿ ಹೆರೀಳ್ ಕೆೋಟುಲಿ. ಹೆರೀಳ್ ಕೆೋಟ್ ಕೋಡೆಲಿ ಆ ಹೆಂಗಸ್ಂದ್ ಹೆರೀಳೂದು. ಅಜಜಿನ ಬಾಳ 
ಕುಶಮಾಡೆೋಕಿಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಜಜಿನಿಗೆ ಯಣೆ್ಣ ಹಚಾ್ವಗ, “ಅಜಾ, ಈಗ ಅಕಸಾ್ಮತಾ್ತಗಿ 
ನಿನನು ಯಾರೋ ಕೆೋಲೆೋ್ವರಿಲಲಿ. ವಾಪಕಸ್ (ಒಂದು ವೆರೀಳ )ೆ  ಯಾರಾದೋ್ ನಿನ್ ಕೆೋಂದ್ ಬಿಟೆ್ 
ನನನು ಗತಿ ಯರೀನು? ನಾ ಹೆಂಗಸ್ಲೆೋ್ವ ಯಷಾ್ಟದೋ್?” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು್ತ.

“ಮೊಮ್ಮಗಳ ರೆೀ, ಹಾಗ್ ನನ್ ಕೆೋಲೆೋ್ವರ್ ಯಾರೋ ಇಲಲಿ. ನೆೋರೀಡು... ಈ ಕರಡಗೆ 
ಹರಳು ಕರಡಗೆರೀಲ್ ಇದ್ದದು್ದ. ಈ ಹರಳ ವಂದ್ ಹರಳ ಹಡ್್ದ ಬೋಮಿಗ್ ಹೆೋತಾಕೆ್ ಹೆರೀಳ್್ದ 
ಹಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯರಡನೆ ಈ ಕೆಂದಾಳಿಮರ ಯರೀಳ ಕಡಿಲಲಿದೆ ವಂದೆರೀ ಬಿಲ್ ಹೆೋಡ್್ದ 
ಆ ಯರೀಳ್ ಮನ್ಷ ತರಿ ಹಾಕ್ಸ್ ಬೆರೀಕ್... ಅಂತಾ ಶೋರ ಯಾರು ಭೋಮಿಯಳಗೆ 
ಹಡ್ದವ ಯಾವನಿದ್ದ? ಅದೋ ಅಲಲಿದೆ, ಅದನೋನು ಮಾಡ್ ಬಿಟೆ್ ನೆೋರೀಡು. ಈ ತೆೋರೀರುವ 
ಮೋಡಾಯನ (ಪೂವ್ಷ) ದಿಕನುಲ್ಲಿ ವಂದ್ ದೆೋಡಡು ಕೆರಿ (ಮದಗ) ಉಂಟು. ಆ ಕೆರಿ ತೋಬ 
ಕ್ರೀಳಬೆರೀಕ್ದೆ್ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದ ಯರೀಳು ಬೆಳಿಯಾನಿ ಬೆರೀಕು. ಆ ಬೆಳಿಯಾನಿ ಯರೀಳು ಬಂದು 
ತೋಬ ಕ್ತ್ತ ಕೋಡಲೆ ಅದರೆೋಳಗೆ ವಂದ್ ಮೊಸಳ  ೆಉಂಟು. ಮೊಸಳಿ ತಲ್ಯಳ್ಗೆ ವಂದ್ 
ಪೆಟಗಿ ಉಂಟು... ಆ ಪೆಟಗಿವಳ್ಗೆ ವಂದ್ ಗಿಣಿ ಉಂಟು... ಆ ಗಿಳಿನ್ ಕೆೋಂದೆ್ ನಾ ಸತ್್ತ 
ಹಾಂಗೆ. ಇಷ್ಟಲಾಲಿ ಮಾಡವರೀರ್ ಯಾರಿದು್? ಯಾವ ಸೋರ ಹುಟಿ್ಟದಾ? ಅದಲಲಿದೆ, ಆ 
ಮೊಸಳಿ ಕೆೋಲಲಿಬೆರೀಕಾದೆ್ ವಂದ್ ಮಣ ತೋಕದ ವಜಜಿ ಗುಂಡ್ ಬೆರೀಕು. ಅದಕೋ ಹಗರಾಗ್ 
ಬಿಟೆ್ ಮೊಸಳಿ ತಲ್ ವಡೋದಿಲಲಿ. ಕೆೋರೀವಿಯಾಗ್ ಹೆೋಡೋದು, ಅದ್ಕಿ ದೆೋಡ್ ಕೆೋರೀವಿರೀನೆರೀ 
ಬೆರೀಕು...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಹಗಿಗೆ, ಮೊಮ್ಮಗಳ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಅಂತಾಯು್ತ.

ಹೆರೀಳ್್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಈ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅದನನು ಕೆರೀಳಕಿಂಡ್  ಬಂದ್ ಈ ಅಜಜಿ ಕೋಡೆ ಮಾರಣಿ 
ದಿವಸ ಹೆರೀಳುಳು. ಹೆರೀಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಈ ಹುಡಗೆ ಅಲೆಲಿರೀ ಕುಂತವ. ಆವಾಗ್ ಹೆರೀಳು ಟೆೈಮಿಗೆ ಅವಳ 
ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಇವನ ಮೊಕಕ್ ಹಾರ್ ಬಿಟು್ತ. ಮೊಕಕ್ ಹಾದ್್ಷ ಕೋಡೆಲಿ, “ಎ ಹೆಂಗೆಸ್ರೀ, 
ನಿನ್ಗೆ ಮಯಾ್ಷದಿಲಲಿ. ನಿನ್ ಮೊಲ್ಹಾಲ್ ನನ್ ಮೊಕಕ್ ಹಾತ್ಷಲೆಲಿರೀ. ರವಿಕಿವಳಗಿಂದೆರೀಯ?” 
ಅದೆೋಂದ್ ಗೋಡಾತ್ಷ. ಅಂದ್ ಕೋಡಲೆ ಅವಳಿಗ್ ಮನಿಸ್ಗ್ ಬಾಳ ಪಸಾತಾಪಾಯು್ತ. ಈ 
ಹುಡಗೆ ಹರೀಗ್ ಹೆರೀಳಿ್ಬಟನುಲಾಲಿ...

ಆವಾಗವಳ್ ತನ್ ಚರಿತೆ್ ಪೂರಾ ಹೆರೀಳುಳು. ಆವಾಗೆ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೋಡಲೆ ಇವ ಅವಳಿಗೆ 
ತಾನು ಹುಟ್ಟದ್ ಇಂತಾ ಜಾಗ... ಯಲಾಲಿ ಹೆರೀಳ್ ಬಿಟ್ಟ. “ನಿರೀನು ಹೆದ್ಬೆರೀಡಾ. ನಾನು 
ನಿನನು ಮಗ. ಆದಿ್ಂದ ನಿನ್ ಮಲ್ಹಾಲು ನನ್ಗೆ ಹಾತು್ಷ ಅದು. ಅದ್ ಬಗೆಗೆ ಬೆರೀಜಾರ 
ಮಾಡಕಿಳಬೆರೀಡ. ತಾನಾಡಿದ ಮಾತ್ ತಪಾಪಾಯು್ತ . ಪರತ್ ತಕೆೋಂಡೆ ತಾನು” ಅಂತ  
ಹೆರೀಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೆರೀಳಿ, “ನಾನ್ ಯಾವ ದಿವಸ ಹೆರೀಳ ್ೆತ ಹೆರೀಳ್ದ ದಿವಸ ಆ ಹಳಳು ಕರಡಗೆ 
ಹುಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಡಬೆರೀಕ್ ನಿರೀನು. ತಾನ್ ಯಾರಂದ್ ಆ ಅಜಜಿನಿಗೆ ಹೆರೀಳಬೆರೀಡ ನಿರೀನು” 
ಅಂದ್ ಬಿಟ್ಟ.

ಸಿರೀದಾ ಅವ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕಕ್ ಹೆೋರೀದ . ದೆರೀವಲೆೋರೀಕಕ್ ಹೆೋರೀದವ ದೆರೀವೆರೀಂದ್ನಲ್ಲಿಗ್ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಉಳ್ದ. ಆವಾಗ ದೆರೀವೆರೀಂದ್ನ ಹತ್ ಕ್ಷಮೆ ಬೆರೀಡ್ದ. “ತಾನು ಇಂತವರ ಹುಡಗೆ” ಅಂದಿ 
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ಯಲಲಿ ಸತ್ಯಸಿ್ತತಿ ಹೆರೀಳಿ, ‘ವಂದ್ ಕ್ಷಣವಾದೋ್ ನಿನು್ದ ಯರೀಳ ಬೆಳಿಯಾನಿ ತನ್ಗೆ ಕಳಸ್ಬೆರೀಕು. 
ಕಳಸ್ದೆರೀ ಇದೆ್ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕನ ಸುಟ್ ಬಿಡೆ್ತ” ಅಂದ.

ಅದೆಕಿ ವಪಕಿಂಡ. ಬಂದವ ವಂದ್ ಮಣ ತೋಕದ ಗುಂಡ ತಂದ ಅಂತಾಯು್ತ. ಬಂದವ 
ವಂದ್ ಮಣ ತೋಕದ ಗುಂಡ ಮಾಡೆೋಸ್ಕ್ಂಡ . ಅದ್ಕಿ ಸರಿಯಾದ ಬಂದೋಕ ಯಾವದ್ 
ಬೆರೀಕು ಅದನು ಮಾಡಸ್ಕೆೋಂಡು, ತನನು ತಾಯಿ ಹತ್ ಹೆರೀಳ್ದ- “ನಾಳ  ೆ ದಿವಸ ಆ ಹರಳಿನ 
ಕರಡಗಿ ಬದಿಗಿಟ್ ಬಿಡು. ಅದ್ ವಂದಿದೆ್ ಅವನ ಜಾದು ನಡಿರೀತದೆ. ಇಲಲಿದಿದೆ್ ಜಾದು 
ನಡಿಯೋದಿಲಲಿ.” ಅವಾಗೆ ಅವಳು ಕರಡಗೆ ಹುಗ್ಸ್ ಇಟಿ್ಬಟುಲಿ.

ಇವ ಬೆಳಗೆಗೆ ಯದ್ದವನೆರೀ ಸೋಯ್ಷ ಉದಯವಾಗಬೆರೀಕ್ದೆ್ ವಂದೆರೀ ಬಾಣ ಹೆೋಡ್್ದ 
ಯರೀಳ ಕೆಂದಾಳ  ೆ ಮರ ಕತ್ತಸ್್ಷ ಬಿಟ್ಟ. ಅವಾಗ ಸನಾ್ಯಸಿಗೆ ಸಲಪಾ ಮೆೈಕೆೈಯಲ್ 
ನೆೋರೀವಾದಾಗಾಯು್ತ, “ಇದೆರೀನು ಯಾಕೆೋರೀ ನನನು ಮೆೈಕೆೈ ನೆೋರೀಯ್ತಪಪಾ” ಅಂದ. ಅವಾಗ 
ದೆರೀವೆರೀಂದ್ನ ದಾ್ಯನ ಮಾಡಿ ಯರೀಳ ಬೆಳಿಯಾನೆ ತಸೆೋಕಿ್ಷಂಡ. ತಸೆೋಕಿ್ಷಂಡ ಕೋಡೆಲಿ ಆ 
ಮದಗದ ಬಾಗ್ಲಿ ಆನೆ ಹತ್ ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಬಾಗಲಿ ತಗ್ದ ಕೋಡಲೆ ಆ ಮೊಸಳ  ೆಯದ್ ಬಂದ್ 
ಬಿಡು್ತ. ಮೊಸಳಿಗೆ ಕೆೋರೀವಿಂದ ವಂದ್ ಮಣನ ಗುಂಡ್ ತಾಗಸ್ದ.

ಮಸಳಿ ತಲ್ ವಡ್್ದ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಆವಾಗ ತಲ್ಯಳಗಿದ್ದ ಪೆಟಿಗೆ ವಡ್ದ. ಈ ಗಿಳಿ ಕಯ್ಯಲ್ 
ಶಗಿಸಿ ಹಡೆೋಕಿಂಡ. ಈಗ ಹಡೆೋಕಿಂಡ್ ಕೋಡೆಲಿ ಅವನಿಗ್ ಗೆೋತಾ್ತಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. “ತನನುನ್ 
ಯಾರೆೋರೀ ಕೆೋಲುತ್. ಈಗ ಆ ಹರಳಿನ ಪೆಟಿಗೆ ತಕೆೋಂಡ ಬಾ” ಅಂದ. ಮೊಮ್ಮಗಳ ಹತ್ 
ಕೋಗಾ್ತ ಇದ್ದ. ಕೋಡೆಲಿ ಇವ ಗಿಳಿ ಹಡೆೋಕಿಂಡ್ ಹತ್ ಬಂದ. ಆವಾಗ ವಂದ್ ರೆಕೆಕಿ ಮುದ್್ಷ 
ಬಿಟ್ಟ. ಇವನ್್ದ ವಂದ್ ಕೆೈ ಮುದ್್ಷ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಮತೆೋ್ತಂದ್ ರೆಕೆಕಿ ಮುದ್್ಷ ಯರಡ ಕೆೈ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಯರಡ ಕಾಲ್ ಮುದ್ಷ... ಯಡ್್ಷ ಕಾಲ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅಲ್ಲಿಗ್ ಕುತಿಗೆ ಮುದ್ಷ. 
ಅವ ಕಲಾಸ್.

ಅವಾಗ ಹರಳಪೆಟಿಗೆ ತಾಯ್ ಹತ್ ಕೆೋಡು ಅಂದ. ತಕೆೋಕಿಂಡ್ ತಾನು ಅವನ ಮನೆಗಿದ್ದ 
ಯಂತ ಮುಟಿಲಿಲಲಿ. ಅಲೆಲಿರೀ ವಂದಿವಸ್ ಮುದಿಕಿ ಮನೆಗ್ ಇದೆೋಕಿಂಡು ಸನಾ್ಯಸಿ ಮನೆಗಿದ್ದದ್ದ 
ಅಜಜಿಗೆ, “ನಿರೀನೆ ತಕೆೋ ನಮಗೆರೀನೋ ಬೆರೀಡ...” ಹೆರೀಳಿ ಕೆೋಟ್, ತಾನು ಹೆೋಂಟ್ ನೆಡ್ದ. 
ತನ್ ತಾಯ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಹೆೋರೀದ. ಈಗ ವಂದ್ ಹರಳ ಹೆೋತಾಕ್ದ. “ಯರೀಳೂ ಜನ 
ಜರೀವಾಗಿಲಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದ.

ಕೋಡೆಲಿ ಯರೀಳೂ ಮಂದಿ ಜರೀವಾಗಿ, “ಓಹೆೋರೀ... ಇವನೆರೀ ತನನು ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡಿ್ತ ಕದೆೋಕಿಂಡ್ 
ಹೆೋರೀದವ. (ಈ ಹೆಂಡಿ್ತ ಕುದಿ್ ಮೆರೀಲ್ ಇದಲಿಲಲಿ?)” ನೆೋರೀಡ್್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಹೆೋಡಿಬೆರೀಕಂದ ಹೆರೀಳಿಕೆ 
ಪಾ್ರಂಭ ಮಾಡು್ದರು ಅವು್. ಪಾ್ರಂಭ ಮಾಡ್್ದ ಕೋಡಲೆ ಅವಳು, “ತಡಿರಿ ಹೆೋಡಿಬೆರೀಡಿ್, 
ತನನು ಮಗ ಇವ. ಈ ಮಗನೆರೀ ನಿಮ್ಮನೆನುಲಲಿ ಜರೀವವಾಗ್ಸ್ ದವ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆರಿಯವರ 
ಮಗ...” ಹೆರೀಳ ್ೆಯಲಾಲಿ ಹೆರೀಳಿ ತಮ್ಮ ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ ಸುಕವಾಗಿದು್. 
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�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆಯ ಶೆೈಲ್ 

ಹೆರೀಳುಳು = ಹೆರೀಳಿದಳು ವಗೆೈರೆ = ಮುಂತಾಗಿ

ಬಿದ್ ಮಟಿ್ಟ = ಬಿದಿರಿನ ಗುಂಪು ಕಾನು = ಕಾನನ, ಅಡವಿ

ಕಡಿಲಲಿದೆ = ಒಂದೆರೀ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಪಸಾತಾಪ = ಪಶಾಚಾತಾ್ತಪ

ವಾಪಕಸ್ = ಒಂದು ವೆರೀಳ  ೆ ಜಾಪಾಯಿ = ಗುಂಪಾಗಿ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರೇ ನಾರಾಯಣ ಮಾವ ವೆಂಕಟ ದೆೇವಾಡಿಗ, ಶರೋರು, ದ. ಕ.   
ದಿನಾಂಕ 27 - 10 - 76 

o

೧೪. ಅಜಾಪ್ತಮಾಸಿರೀ ವಿದಾ್ಯ

ಸೋಯ್ಷಸೆರೀನ ಹೆರೀಳವಂತಾ ರಾಜ; ಚಂದ್ವಮ್ಷ ಹೆರೀಳವಂತಾ ಪ್ದಾನಿ. ಆನೆ, ಕುದೆ್, 
ಮಂದಿ ಮಾಬ್ಷಲ, ಅಷೆ್ಟೈಶ್ವಯ್ಷ ಸಂಪನನುನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕಾರಭಾರ ಮಾಡಾ್ತ ಇದ್ದ.

ರಾಜಂಗ್ ವಂದೆರೀ ಹುಡಗೆ. ಆ ಹುಡಗೆಂಗ್ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ ಯಲಾಲಿ ಮುಗ್ದ ನಂತರ 
ಧನುವಿ್ಷದೆ್ಯಗಾಗಿ ಗುರುಕುಲಕ್ ಕಳಿಸ್ದ್ದ. ಅಲ್ ಅನೆರೀಕ್ ಹುಡಗೆರು ಕೋಡಿದು್. ಅವರಲ್ಲಿ 
ವಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ರಾಜನ ಹುಡಗೆನ ಹತ್, “ನಿರೀ ಯಲಾಲಿ ವಿದಾ್ಯವನನು ಕಲ್ತದ್  ಹೌದು. ಆದೆ್, 
ಅಜಾಪ್ತಮಾಸಿರೀ ವಿದಾ್ಯವನುನು ಕಲ್ತದ್  ಸುಳುಳು...” ‘‘ಅದನುನು ಯಾರ್ ಕಲ್ಸಾ್ತರೆ?” ಎಂದ್ 
ಹುಡಗೆ ಕೆರೀಳಿದ. 

“ಅಲ್ ಯಾರೆೋರೀ ಕಲುಸ್ತಾ್ತರಂತೆ... ನಮ್ಗೆ ಯರೀನೋ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿ.” ಆನಂತ್ 
ದನುವಿ್ಷದ್ಯವನುನು ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದವ ತನನು ತಾಯಿಯ ಹತ್ತರ, “ಅಮಾ್ಮ... ನಾನು 
ಅಜಾಪ್ತಮಾಸಿರೀ ವಿದೆ್ಯ ಕಲ್ಯಲು ಬೆರೀರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ” ಯಂದು ಹಟ ಹಡಿದ 
ಕುಳಿತ. ತಾಯಿಯ ಹತ್ತರ ರೆೋಕಕಿವನುನು ತಗದಕಂಡ, ತಂದೆಗೆ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿದಂತೆ ನಡೆದ.

ದಾರಿಯುದ್ದಕಕಿ “ಅಜಾಪ್ತಮಾಸಿರೀ ವಿದ್ಯವನುನು ಯಾರು ಕಲ್ಸುತಾ್ತರೆ?” ಅಂತ 
ಕಂಡಕಂಡವರ ಹತ್ ಕೆರೀಳುತಾ್ತ ಹೆೋರೀದ. “ನಮಗೆರೀನೋ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿ. ಮುಂದಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಪಾಪಾ” 
ಅಂತ ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೋ ಹೆರೀಳುತಾ್ತ ಹೆೋರೀದರು. ಹರೀಗೆರೀ ತಿರುಗಾಡಿ, ತಿರುಗಾಡಿ ವಂದ 
ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ತರ ವಂದು ಉಪಪಾರದ ಮನೆ... ಅದರ ಸುತ್ತಲೋ ಬಂದೆೋರೀಬಸಾ್ತದ ಪಾಗಾರ, 
ಯದುರುಗಡೆಗೆ ವಂದ್ ಸಣ್ಣ ಚಾವಡಿ ಇತು್ತ. ಅಲ್ಲಿ ವಂದ ಯಪಪಾತ್ ವಷ್ಷದ ಮುದುಕ 
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ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇರುತಿ್ತದ್ದ. ಆಗ ಈ ಹುಡುಗ ಚಾ ಕುಡಿದು, ಚಾ ಬಿಲಲಿ ಕೆೋಟು್ಟ- 
“ಅಜಾಜಿ... ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಅಜಾಪ್ತಮಾಸಿರೀ ವಿದ್ಯವನು ಯಾರು ಕಲ್ಸುತಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದ.

ಆಗಾ ಮುದುಕ, “ನನಗೆರೀನೋ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿಪಾಪಾ, ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗಪಾಪಾ” ಯಂದು ನುಡಿದ. 
ಆತನು ಮುಂದಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಲು ಕುದುರೆಯನುನು ಹತಿ್ತದ ಕ್ಷಣವೆರೀ ಒಂದು ಕಲಲಿನುನು ಮಂತಿ್ಸಿ 
ಒಗೆದು ಆತನು ಕಲಲಿ ಕುದುರೆಯಾಗಿ ನಿಂತ. ಆ ಕುದುರೆಯನುನು ತಂದಿ ತನನು ಮನೆಯ 
ಕಂಪೌಂಡಿನೆೋಳಗೆ ಇಟಿ್ಟದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ವಂದು ಮಗಳು ಇದಿ್ದದ್ದಳು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತನನು 
ಸಕಲವಿದೆ್ಯಗಳನುನು ಕಲ್ಸಿದಾ್ದನೆ ಮುದುಕ. ಆ ಹುಡಗಿಯು ರಾತೆ್ ಆ ಕುದುರೆಯನುನು 
ಜರೀವಮಾಡಿ ನೆೋರೀಡಿದಳು. “ಏನು ಸುಂದರವಾದ ಪುರುಷ ಈತ! ತನನು ತಂದೆಯ ಕೆೈಗೆ 
ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗುತಾ್ತನಲಾಲಿ” ಎಂದು ಪಶಾಚಾತಾ್ತಪ ಪಟಿ್ಟ, ಆತನ ಹತಿ್ತರ ಕೆರೀಳುತಾ್ತಳೆ- “ನಿರೀನು 
ಯಾವ ದೆರೀಶದ ರಾಜಕುಮಾರನಪಾಪಾ? ನನನು ತಂದೆಯು ಅಜಾಪ್ತಮಾಸಿರೀ ವಿದ್ಯವನುನು 
ಕಲ್ತಂತಾ ಮುದುಕ. ನಿನನು  ಹಾಗೆಯರೀ ಇನೋನುರು-ಮುನೋನುರು ಮಂದಿ ರಾಜಕುಮಾರರು 
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ನಿರೀನು ದಾಟಿ ಹೆೋರೀಗಲು ದಾರಿನೆರೀ ಇಲಲಿ.”

“ನಿರೀನು ತನನುನುನು ಮದುವೆಯಾಗುತೆ್ತರೀನೆ ಎಂದು ವಚನ ಕೆೋಟ್ಟರೆ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಕಲ 
ವಿದೆ್ಯಗಳನುನು ಕಲ್ಸುತೆ್ತರೀನೆ.”

“ನೆೋರೀಡಮ್ಮ... ನಿರೀನು ನನಗೆ ವಿದೆ್ಯ ಕಲ್ಸುವದು ಖರೆ. ವಿದೆ್ಯ ಕಲ್ಸಿದಂಥಾ ಗುರುವನುನು 
ಲಗನುವಾದ ಹಾಗಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ. ಅದಕಾಕಿಗಿ ನಮಿ್ಮಬ್ಬರ 
ಲಗನು ಮೊದಲೆರೀ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಅನಂತರ ನಾನು ವಿದೆ್ಯಯನುನು ಕಲ್ಯಲು ಪಾ್ರಂಭ 
ಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ.’’ ಅದೆರೀ ಪ್ಕಾರ ಗಾಂಧವ್ಷ ಲಗನುವಾಗಿ ಇದ್ದರು. ವಿದೆ್ಯಯನುನು ಕಲ್ಯಲು 
ಪಾ್ರಂಭ ಮಾಡಿದ.

ಒಂದು ವಷ್ಷದ ವಳಗೆ ಸಕಲವಿದ್ಯವನೋನು ಕಲ್ತು, ಆಕೆಯ ಮುಂದೆ ಸಕಲ ವಿದ್ಯವನೋನು 
ಪ್ದಶ್ಷನ ಮಾಡಿದ. ಹೆಂಡತಿಯು ಹೆರೀಳಿದಳು ಗಂಡನ ಹತ್ತರ: “ನಿಮಗೆ ಎಲಲಿ ವಿದ್ಯವೂ 
ಫಲ್ಸಿತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗುವದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಮಂತ್ಶಕ್್ತಯಿಂದ 
ನಿಮಿ್ಷತವಾದ ಮನೆ. ಯಾರಾದರೋ ಪಾರಾಗುವದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾದಾ್ವರದಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯದುರಿಗೆ ಪಾರಾಗಬೆರೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನ ಗುರು ಆತನಿಗೆ ಆಶರೀವಾ್ಷದ 
ಮಾಡಿದಾ್ದನೆ. ಅವನಿಗೆ ಮರಣ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆತನ ದೆರೀಹವನುನು ಮೋರು ತುಂಡು ಮಾಡಿ 
ಸುಡಬೆರೀಕು. ತಿತಿ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ಟರೆ- ಮೋರು ಹೆೋಗೆ ಕೋಡಿದರೋ ಆತನಿಗೆ ಪುನಃ ಜರೀವ 
ಬರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಕೆೋಂದ ವಿನಹಾ ನಿಮ್ಮ ಜರೀವವನುನು ಆತ ಇಡುವದಿಲಲಿ. ಅದಕಾಕಿಗಿ 
ಯಾವ ಉಪಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತರೀರೆೋರೀ ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಳಿಳು” ಎಂದು ನುಡಿದು ಹೆೋರಟುಹೆೋರೀದಳು. 

ಆ ತಂದೆಯು ಪ್ತಿನಿತ್ಯವೂ ಎಲಾಲಿ ಕುದುರೆಗಳನುನು ಪರಿರೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಲೆರೀ ಇರುತಿ್ತದ್ದ. 
“ಎಲಾಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಜರೀರಾಗುತಾ್ತ ಹೆೋರೀಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕುದುರೆ ಮಾತ್ ಬಲವಾಗುತಾ್ತ 
ಹೆೋರೀಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದ. “ನನಗೆರೀನೋ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿಪಾಪಾ... ಯಾತಕಾಕಿಗಿ 
ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ?” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು.
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ತಂದೆಗೆ ಮಗಳ ಮೆರೀಲೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಸಂಶಯವಿತು್ತ. ಆ ದಿನವನುನು ಕಾಯುತಾ್ತ 
ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗೆಗೆ ಈತನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತಾ ಸಂದಬ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ 
ರಾಜಕುಮಾರನು ಒಂದು ನಾಯಿಯ ವೆರೀಷದಿಂದ ಮಹಾದಾ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೆರಗೆ ಬಿದು್ದ 
ಹೆೋರಟುಹೆೋರೀದ-- ಆತನು ಅದನುನು ಗ್ಹಸಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋರಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾ ರಾಜಕುಮಾರನು 
ತನನು ವೆರೀಷಗಳನುನು ಬದಲು ಮಾಡುತಾ್ತ ನಾಯಿ, ಗಿಳಿ, ಹದು್ದ... ಹರೀಗೆ ತನನು ದೆರೀಶದ ಕಡೆಗೆ 
ಹೆೋರಟುಹೆೋರೀದ. ಆ ಮುದುಕನು ಮಧಾ್ಯನನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಕುದುರೆಗಳನುನು ನೆೋರೀಡಿದಾಗ 
ವಂದು ಕುದುರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲಲಿ. ಮಗಳ ಹತಿ್ತರ ಕೆರೀಳಿದ-- “ನಿರೀನು ವಿದ್ಯವನುನು ಯಾರಿಗೆ 
ಕಲ್ಸಿದೆ?” ಎಂದು. “ನನಗೆರೀನೋ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿಪಾಪಾ... ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಕಲ್ಸಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು 
ಮಗಳು ಉತ್ತರ ಕೆೋಟ್ಟಳು.

ಕೋಡಲೆರೀ ತನನು ದೆರೀವಸಾ್ತನಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಮಂತ್ಕನನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿರೀಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿ-- ಆ 
ಹುಡುಗನು ಒಂದು ಎಮೆ್ಮಯ ವೆರೀಷದಿಂದ ತನನು ರಾಜ್ಯದ ತನ್ ಗಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಾಜು 
ಮಾಡಿಸುತ್ತಲೆರೀ ಇದ್ದ. ಕೋಡಲೆರೀ ಈ ಮುದುಕನು ಗಿಳಿ ರೋಪದಿಂದ ಎಮೆ್ಮ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಮನುಷ್ಯ ರೋಪ ಮಾಡಿ, ಸವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಮೆ್ಮಯನುನು ತಾನು ಕೆೋಂಡ. ಅದರ ಹಗಗೆವನುನು 
ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಬರುವಾಗ ಎಮೆ್ಮಯ ರೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಂತಾ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಈ 
ಮುದುಕನೆರೀ ಬಂದಿದಾ್ದನೆಂದು ತಿಳಿದು, ದುಕಕಿ ಮಾಡುತ್ತ ಆತನ ಸಂಗಡ ಹೆೋರಟುಹೆೋರೀದ.  
ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳಳುವಿತು್ತ. ಆ ಹಳಳುದೆೋಳಗೆ ಕೋಡಲೆ ಒಂದು ಮಿರೀನಿನ 
ರೋಪ ತಾಳಿದ. ಆಮೆರೀಲೆ ಎಮೆ್ಮ ಕಾಣಿಸಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಆತನು ಹಳಳುದೆೋಳಗೆ ಮೊಸಳೆಯ 
ವೆರೀಷದಿಂದ ಹೆೋರಟ. ಆನಂತರ ಬಹಳ ದೋರ ಹೆೋರೀಗಿ ನದಿಯಳಗೆ ಈ ಹುಡುಗನು ಗಿಳಿ 
ರೋಪವನುನು ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಬಂದ. ಆತನು ಅವನ ಬೆನಿನುಗೆ ಆ ಗಿಳಿಯ ರೋಪದಿಂದಲೆರೀ 
ಬೆನನುನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಬಂದ.

ಈತನ, ಹುಡುಗನ ತಂದೆಯು ಮಗನು ಮನೆಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದನೆಂದು ವ್ಯತೆ 
ಮಾಡುತಾ್ತ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂಥಾ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ- ಒಂದು ಕಮಲದ 
ಹೋವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತ. ಆಗ ರಾಜನು- ‘ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದಿಂದ ಈ 
ಹೋವು ಬಂದಿರಬಹುದು’ ಎಂಬ ಬಾವನೆಯಿಂದ ಹೋವನುನು ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ಬಹಳ 
ಸಂತೆೋರೀಷವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೆೋಂಡ. ಆ ಮುದುಕನು ಕೋಡಲೆ ಒಂದು ಬೆರೀಡರ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ 
ವೆರೀಷವನುನು, ಎರಡು ಜನ ಮಕಕಿಳ ವೆರೀಷವನುನು ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ರಾಜನ ಆಸಾ್ತನಕೆಕಿ ಬಂದು 
ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡಿ, “ನನನು ಮಕಕಿಳನುನು ಇಲೆಲಿರೀ ಬಿಟು್ಟ ಹೆೋರೀಗುತೆ್ತರೀನೆ ರಾಜರೆರೀ... ಸಂಜೆಗೆ 
ಬರುವ ತನಕಾ ನನನು ಹೆಂಡತಿ, ಮಕಕಿಳು ಇಲೆಲಿರೀ ಇರಲ್” ಎಂದು ಬೆರೀಡಿಕೆೋಂಡ. ಅದಕೆಕಿ 
ರಾಜ ಯಾವದೆೋರೀ ಆಲೆೋರೀಚನೆಯಿಂದ, “ಆಗುವದು” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೆೋಟು್ಟ, ಹೋವನುನು 
ನೆೋರೀಡುತಾ್ತ ಕುಳಿತುಕೆೋಂಡ. ಮಂತ್ಶಕ್್ತಯಿಂದ ನಿಮಿ್ಷತವಾದ ಆ ಬೆರೀಡರ ಮಕಕಿಳು, 
ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೆೋರೀದರು.

ಇತ್ತಲಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯು ತನನು ತಂದೆ ಹೆೋರಟುಹೆೋರೀದ ನಂತರ ದೆರೀವರ ಮುಂದೆ, 
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“ತನನು ಗಂಡನನನು ಬದುಕ್ಸಿಕೆೋಡಿಪಾಪಾ...” ಎಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೆೋಂಡಳು. ಈ 
ಬೆರೀಡನು ಸಂಜೆಗೆ ಬಂದು ರಾಜರ ಹತಿ್ತರ, “ನನನು ಮಕಕಿಳು, ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದರೆ?” 
ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದ. ರಾಜನು, “ಅದು ನನಗೆರೀನು ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿಪಾಪಾ, ಇಲೆ್ಯಲಾಲಿರೋ ಇರಬಹುದು. 
ನೆೋರೀಡಿಕೆೋರೀ” ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೆೋಟ್ಟ.

ಅತಿ್ತತ್ತ ಹುಡುಕ್, “ನಿರೀವು ನನಗೆ ಮೊರೀಸ ಮಾಡಿದಿರಿ ರಾಜರೆರೀ...” ಎಂದು ಅಳುತ್ತಲೆರೀ 
ಕುಳಿತುಕೆೋಂಡ. ಕೋಡಲೆರೀ ರಾಜನು, “ನಿರೀನು ಏನು ಬೆರೀಕಾದರೋ ಬೆರೀಡಿಕೆೋಳಳುಪಾಪಾ... ನಿನನು 
ಹೆಂಡತಿ, ಮಕಕಿಳನುನು ಮಾತ್ ಕೆೋಡಲು ಶಕ್್ಯಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಯಾವದೆರೀ ವಸು್ತವನುನು 
ಬೆರೀಡಿಕೆೋಂಡರೋ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು ಹೆರೀಳಿದ ತಕ್ಷಣವೆರೀ, “ನಿಮ್ಮ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ 
ಹೋವನುನು ಕೆೋಡಬೆರೀಕು” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿಕೆೋಂಡ. ಅದಕೆಕಿ ರಾಜನು ನೆೋಂದ ಹೃದಯದಿಂದ 
ಹೋವನುನು ಕೆೋಡಲು ಎದು್ದ ನಿಂತಾಗ-- ಆ ಹೋವು ತಕ್ಷಣ ರಾಜಕುಮಾರನ ವೆರೀಷವನುನು 
ಧರಿಸಿ, ತನನು ತಂದೆಯ ಕಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕತಿ್ತಯಿಂದ ಆ ಬೆರೀಡನನುನು ಮೋರು ತುಂಡು ಮಾಡಿ, 
ಮೋರು ಚಿತೆ ಮಾಡಿ ಸುಟಿ್ಟ, ಆ ಹೆೋಗೆಯು ಕೋಡದಂತೆ ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಂಡ.

ಆ ಕ್ಷಣವೆರೀ ತಂದೆಯು, “ಇದೆಲಾಲಿ ಏನಪಾಪಾ ಮಗನೆರೀ?” ಎಂದು ಕೆರೀಳಿದಾಗ, ‘‘ಇದು 
ಅಜಾಪ್ತಮಾಸಿಯ ವಿದ್ಯ. ಇದು ಅರವತಾನುಲುಕಿ ವಿದೆ್ಯಗಳಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೋವಿನ ರೋಪ 
ಎನುನುವದು ನನನು ನೆೈಪುಣ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಿದು್ದ. ಪುನಃ ತನನು ರೋಪವನುನು ಚೆರೀಂಜು 
ಮಾಡಲು ಇದಕೆಕಿ ಮೋರು ಗಂಟೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೆರೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯ ಈ ಮುದುಕನಿಗೆ 
ಸಕಲವೂ ಗೆೋತಿ್ತರುತ್ತದೆ . ಇವನ ಜರೀವವಿರುವತನಕ ಈ ವಿದೆ್ಯಯನುನು ಬೆರೀರೆಯವರಿಗೆ 
ಹೆರೀಳುವಂಥಾ ಅವಕಾಶವು ಇಲಲಿ. ಈ ವಿದೆ್ಯಯ ಮಹತ್ವವೆಂದರ, ಎರಡು ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ 
ಗೆೋತಾ್ತಗಿ ಇರಬೆರೀಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವನ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ವಿದೆ್ಯಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಅವಳನುನು 
ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾನು ಸಕಲ ವಿದ್ಯವನೋನು ಕಲ್ತುಕೆೋಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇವನನುನು 
ಕೆೋಂದಿರುತೆ್ತರೀನೆ. ಈಗ ಅವಳನುನು ನನನು ಮಂತ್ಶಕ್್ತಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೆೋಂಡು ನಾನು 
ರಾಜರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂತೆ ಲಗನುವಾಗಿಕೆೋಂಡು, ಸುಕವಾಗಿ ಕಾಲಮಾಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂದು 
ತಂದೆಯ ಹತಿ್ತರ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಂಡು, ಹುಡುಗಿಯನುನು ತರಿಸಿ ಲಗನುವಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆಯುತಾ್ತ 
ಇದ್ದನು.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ತಿತಿ = ಶಾ್ದ್ಧ, ತಿಥಿ (ಸತ್ತ ತಿಥಿ)

ತತ್ ಗಡಿ = ಸಮಿರೀಪದ ಗಡಿ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಕುಪಾಪಾ ಶಂಭುಭಟ್ಟ ಕೆಕಾಕೆರ್, 32 ವಷ್ಷ, 20-08-77
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೧೫. ಚಿನನುದ ಚಿರೀರಣಗಿ ಬಣ್ಣದ ಬಾಚಣಗಿ

ವಂದರಸು. ಆ ಅರಸಿಗೆ ವಬ್ಬ ಮಗ. ಅವ ಹುಟಿ್ಟ ಹನೆನುರಡ ವಸಾ್ಷಗೋರೆೋಳಗೆ ಆಗೆ 
ಅವ ಯರೀನ ಮಾಡ್ದ? ವಂದ ತಾಯಿಗೆ ವಬ್ಬ ಮಗ. ಬರೋಕ್ ಹೆೋರೀತ.

ವಂದ್ ತಾಯಿಗೆ ಏಳ್ ಜನ ಹೆಣು್ಣ. ಯರೀಳ್ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕಕಿಳಿದ್ದ ಮನಿ ಬಾಗಾಲಿಗೆ ಅವ 
ಇಸೋಕಿಲ್ಗ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಆಗ ಯರೀಳ್ ಜನ ಬೆಳಗಾಗ್ ಯದ್ ಬಂದು್. ಯಲಾಲಿ ಚೆಡಿ 
ಮೆರೀನ್ ಕೋತು್. ಅವರವರೆೋಳ ಗೆೆ ವಂದ್ ಪಂತಾ ಮಾಡು್ದರು. “ಅಕಾಕಿ, ವಂದ್ ಗೆೋರೀದಿಕಾಳಿದೆ್, 
ವಂದ್ ಇನೋನುರ್ ಜನಿಗೆ ಬೆರೀಕಾದ ಕಜಜಿಯ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸವೆ” ಅಂದುಲಿ. ಆಗೆ ಅದೆಕಿ 
ಮತೆೋ್ತಬಳು ಹೆರೀಳ್ ದುಲಿ; “ಅಕಕಿ, ವಂದ್ ಕಾಯಿದೆ್ ನೋರ್ ಜನಿಗೆ ಕಾಯ್ ಯಣಿ್ಣ ವಳಗೆ ವಡೆ 
ಸುಡತೆ” ಅಂದುಲಿ. ‘‘ವಂದ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ್ ನಾನೋರ ಜನಿಗೆ ಅಡಿಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನಿಕ್್ತ” ಅಂದುಲಿ 
ಮತೆೋ್ತಬ್ಬಳು. ಮತೆೋ್ತಬ್ಬಳ್ ಹೆರೀಳು್ತ- “ವಂದ್ ಹುಂಡ್ ತುಪಪಾ ಇದೆ್ ವಂದ್ ನೋನುರ್ ಜನಿಗೆ 
ತುಪಪಾದೆೋಳಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ. ಅಷೋ್ಟ ಜನಿಗೆ ಉಂಬೆಕಿ ಹಾಕೆ್ತ” ಅಂತು. ಆಗ ವಬುಳು ಹೆರೀಳ್ತ, 
“ವಂದ ಹುಂಡ್ ಹಾಲ್ದೆ್ ವಂದ್ ಸಾವ್ ಜನಿಗೆ ಹಾಲಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕವೆ” ಅಂದುಲಿ. 
ಇನೆೋನುಬುಳು, “ವಂದ್ ಕೆೋಡಪಾನ ನಿರೀರಿನೆೋಳಗೆ ಅಷೋ್ಟ ಜನಿಗೆ ಬೆರೀಕಾದ ಕಜಜಿಯ ಮಾಡಿ 
ಬಡಿಸವೆ” ಅಂದುಲಿ.

ಇಷೆ್ಟಲಾಲಿ ಜನ ಪಂತ ಮಾಡು್ ಹೆರಿಯಳ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲಲಿ. “ನಾವಿಷು್ಟ ಜನ ಇಷೆ್ಟಲಲಿ 
ಮಾತಾಡು್... ಅಕಾಕಿ! ನಿರೀ ಮಾತಾಡಿಲಿಲಲಿ.” “ಈಗ ನಿರೀವೆಲಲಿ ಆಡಿಕಳಿ್ದರು. ನಾನು ಆಡೋದಿಲಲಿ” 
ಅಂದುಲಿ. “ಅದಲಲಿ, ನಿರೀ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು” ಅಂದು್. ಆಗೆ, “ವಂದ್ ಬಸಿ್ಗೆ ನೋರೆೋಂದ ಮಕಕಿಳ 
ಹಡಿತೆ” ಅಂದುಲಿ. ಅಷು್ಟ ಹೆರೀಳದು್ದ ಅರಸನ ಮಗ ಕೆರೀಳತಾ ಹೆೋರೀದ. ಕೆರೀಳತಾ ಹೆೋರೀದೆೋರೀನು 
ಮನಿಗ್ ಬಂದ. ಬರಿಲೋ ಇಲಲಿ; ಉಣಲೋ ಇಲಲಿ. ಬಂದ ಸೆೋಮ್ಮನೆ ಮನಿಗೆಬಿಟ್ಟ.

ಆಗ ಅಪಪಾ-ಅವಿ್ವ, “ನಿನ್ಗೆ ಯರೀನಾಯು್ತ ಮಾರಾಯ? ಉಂಬೋಕ್ ಯರೀಳಿಲಿಲಲಿ. ಸಾನಕೆ 
ಯರೀಳಿಲಿಲಲಿ. ನಿಂಗೆರೀನಾಯು್ತ?” “ನನೆಗೆ ಯರೀನಾಲೋ ಇಲಲಿ. ನನ್ಗೆ ಈ ಮನೆ್ಯರೀ ಬೆರೀಡ, ನಾ 
ದೆರೀಸಾಂತ್ ಹೆೋರೀತೆ” ಅಂದ. “ಅಷ್ಟ ನಿನೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ? ಯರೀನಿದೋ್ ಹೆರೀಳು ಕೆರೀಳಕಿಂತೆ” 
ಅಂದ ಅಪಪಾ. “ನನೆಗೆ ಮತೆ್ಯರೀನಲಲಿ... ಅನಪತ್ತಯಲಲಿ... ನಾ ಬರೋಕ್ ಹೆೋರೀಪಲ್ಲಿ ವಂದ್ 
ಅರಸಿನ ಮನ್ಯಲ್ಲಿ ಯರೀಳ ಜನ ಹೆಣ್ ಮಕಕಿಳಿದು್... ಅವನ್ಷ ಯರೀಳ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕಕಿಳನು ನನೆಗೆ 
ಲಗನು ಮಾಡ್್ ಮಾತ್ ನಾನು ಮನಿರೀಲ್ತೆ್ಷ. ಈ ರಾಜಪಟ್ಟನೋ ಆಳ ್ೆತ. ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ನಾ 
ದೆರೀಸಾವರಿ ಹೆೋರೀತೆ.” ಅಂದಗತಿರೀಲ್, “ಹಾಗಾರೆ, ನಾನು ಹೆರೀಳೂಕಡಿಡುಲಲಿ. ಅವು್ ಹೆಣೆೋಕಿಟ್್  
ಆಯು್ತ... ಕೆೋಡದಿದ್?” “ಹೆಣ್ ಕೆೋಡುದಾರೆ ನನ್ಗೆ ಲಗನು ಮಾಡಿ. ಕೆೋಡದಿದೆ್, ನಾನು 
ಯಲ್ಲಿಗ್ ಹೆೋರೀಗೋದೋ ಇಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೆೋತ್ಯಲೆಲಿರೀ ಇತೆ್ಷ.” ಅಷ್ಟ ಹೆರೀಳ್ದನು. ತಂದೆ ಊಟ 
ಮಾಡಕಿಂಡ. ಆ ಅರಸಿನ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀದ. “ಯಂದೋ ಬಾರದಿದ್ ಅರಸುಗೆೋಳು ಈವತ್ 
ಬಂದಿ್... ಸದಿ್ಗೆ ಬನಿನು” ಹೆರೀಳು್.
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ಹಾಗ್ ಹೆರೀಳ್್ದ ಗತಿಲ್ ಆ ಅರಸನ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೆರೀಳ್ದ, “ಯರೀನಿಲಲಿ... ನಿಮ್ ಹೆಣ್ 
ಹುಡಗೆರ ಲಗನು ಮಾಡತಿರಾ? ಇಲಾಲಿ?” ಅಂದಿ ಕೆರೀಳ್ದ. “ಹರೀಗೆ ನಿಮ್ಮಂತರ್ ಬಂದದ್ ಆದೆ್ 
ನಾನ ಯಿಚಾರ ಮಾಡೆ್ತ. ನಾನು ಯರೀಳ ಜನರಿಗೋ ಲಗನು ಮಾಡೆ್ತ...” ಅಂದ. ಆಗ, “ಯರೀಳ 
ಜನ ಹೆಣ್ ಮಕಕಿಳನೋ ನನ್ ವಬ್ಬ ಮಗಗ್ ಲಗನು ಮಾಡೆೋಕಿಡತೆೋ್?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ನಿಮ್ಮಂತಾ 
ಅರಸಗಳ ಮಗ ಏಳ ಜನರ ಮದಿಯಾಗಿ ಆಳ್ತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೆೋಡೆೋ್ತ” ಅಂದು್.

ಆಗ- ಇಂತಾ ದಿವಸ್ ದಾರಿ ಮೋತ್ಷ ಅಂದಿ ಇಟು್ ಅವರು. ಯರೀಳ್ ಜನಿಗೋ ಲಗಾನುದ. 
ಆಗೆ ಹೆರಿರೀ ಹುಡಿಗೆ ವಬುಳು ನೆರದಳು. ಮದಿಯಾಗಿ ಅವರು ಗಂಡ-ಹಂಡಿ್ತ ಚೆಂದ ಇದೋ್. 
ಇವ್ಕಕಿ ತಂಗದಿಕುಳು ಆರ್ ಜನವೂ ಹಾಗೆರೀ ವಳಕಿಂಡಿದು್. ಅಷ್ಟ ಆದ ಗತಿಲ್ ಆರ್ ಜನವೂ 
ವಂದು, ಅವಳ ವಬ್ಬಳ ರೆೀ ವಂದಾಕಂತು. ಹೆರಿದು ಹೆಣು್ಣ, ನೋರಮಕಕಿಳು ಗಂಡು ವಂದ್ 
ಬಸ್ಲ್.

ಆಗೆ ಇವ ದಂಡಿಗ್ ಹೆೋರೀದ. ಗಂಡ ದಂಡಿಗ್ ಹೆೋರೀಪದಂಕೋ, ಇವಿಳುಗೆ ಹಡು್ಯ ತಿಂಗಳ 
ಬಪಪಾದಕೋ ಸರಿಹೆೋರೀಯು್ತ. “ನನೆಗೆ ಹೆೋಟೆ್ಟ ನೆೋರೀವು... ಸೋಲಗಿತಿ್ತ ಕರಕಬನಿನು” ಅಂತು. ಆಗೆ 
ಇವರು ಸೋಲಗಿತಿ್ತ ಕರೋಕ್ ಹೆೋರೀರು. ಆಗೆ ಹೆೋರೀದ ಗತಿಲ್ ಯರೀನಂದು್? “ಸೋಲಗಿತಿ್ತರೀ, 
ನಾವು ಆರ್ ಜನ... ಆರ್ ಮೊರ ಹೆೋನನು ತಂದ್ ಕೆೋಡುತ್. ‘ಅವಳು ನೋರೆೋಂದ ಮಕಕಿಳ 
ಹಡಿತೆ’ ಅಂತು. ನಾವು ನೋರೆೋಂದ್ ಮದ್ಷ ಗೆೋಂಬಿ ತಂದೆೋಕಿಡುತ್. ಅವಳ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಆರವಿ 
ಕಟಿ್ಟ, ಅವಳ ಬೆನಿನುಗೆ ಮುಂಡಗಿ ಕಂಬ ಹೆರೀರಬೆರೀಕು” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು್ದರು.

ಆಗವಳ್ ಹಡದುಲಿ. ನೋರೆೋಂದ ಮಕಕಿಳನ ಹಡಿವಾಗ್ ಹೆರಿದ್  ಹೆಣು್ಣ ಕಡಿಗ್ ನೋರ್ 
ಮಕಕಿಳು ಗಂಡು. ಹಡದಾಗೆ ಆ ಸೋಲಗಿತಿ್ತಗೆ ದುಡ್ ಕೆೋಟ್ಲಾಲಿ? ಕಣ್ ಕಟಿ್ಟ ಮಕಕಿಳ ಯಲಾಲಿ 
ತುಂಬಿಟು್ಟ ನೋರೆೋಂದ್ ಮನ್ಷ ಗೆೋಂಬಿ ತಂದಿಕ್ಕಿತು. ರಾಜಂಗೆ ಪತ್ ಬರೆದು, ಆಗ ಆ 
ಹುಡಗೆರ ತಕಂಡಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಾಳಿ ಹಂಡಿನೆೋಳಗೆ ಹುಗಿದು್.

ಹುಗದು, ಹೆರಿ ಹುಡಗಿಗೆ ಬಗಿಲ್ ಬುದಿ್ದ ಪರಕಾರ ಆಯ್ದ ಬಂತು . ಅವೆಕಿ ಆಯಾರ 
ಬೆರೀಕಾಯ್ತಲ? ಶಶಗಳ ಅಲೆಲಿ ಹಾಕವಾಗೆ ಬಾಳಿಯಲಾಲಿ ಕೆೋನಿ ಹಾಕ್ರು. ಬಾಳಿ ಕುಂಡಿಗೆಯಳಗೆ 
ಆ ಹುಡಗೆರಿಗೆ ಹಾಲ ಬಿಡತಾ ಇತು್ತ. ಆ ದೆರೀವು್ ಅವರಿಗ ಅದನೆನುರೀ ಜರೀವನ ಕೆೋಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ. 
ಕೆೋಟ್ಟಗತಿಲ್ ಹಾಗೆರೀ ಇದೆೋ್ದ. ಈ ಸರ ಆರಜನ ಹಂಡು್ ದಿನಿರೀತ್ಯ ಬಾಳಿಕೆೋನಿ ಕುಂಡಿಗೆ 
ಹೋಗ ಶರೀಬತಾ ಇದು್. ಇಂದು ಶರೀಬದ ಹಾಲು ನಾಳಿಕ್ ಶಕುಕಿಕ್ಲಲಿ. ನಾಳಿಕ್ ಶರೀಬ್ದ ಹಾಲು 
ನಾಡದಿಗೆ ಶಕುಕಿಕ್ಲಲಿ. ಅವರವರೆೋಳಗೆ ಆರ್ ಜನ ಯರೀಚನೆ ಮಾಡು್. “ನೆೋರೀಡಕಾಕಿ, ನಿನೆನು 
ನಾವ್ ಶರೀಬ್ದ ಹಾಲು ಈ ಹೆೋತಿ್ತಲಲಿ. ಇದ್ಕಿ ಯರೀನ್ ಮಸಲಿಪ್ ಮಾಡಬೆರೀಕ್ ನಾವು?” ಅಂತ 
ಯರೀಚನಿ ಮಾಡು್.

“ಹರೀಗಲಲಿ, ನಾವು ವಂದ್ ಜೆೋರೀಯಿಸರ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಪೊ...’’ ಮತೆ್ತ ಜೆೋರೀಯಿಸರಿಗೆ 
ಇಷ್್ಟ ದುಡಿಗೆಡ್ ಕೆೋಟಕಿಂಡು್- “ನಾವು ನೋರೆೋಂದ್ ಮಕಕಿಳನು ವಂದ್ ಬಾಳಿ ಕಣಿಯಳಗ್ 
ಹುಗಿದಿರೀರು. ನಾವ್ ಹುಗಿದ ಹುಡಗೆರಿಗೆ ಬಾಳಿಕುಂಡಗಿ ತುಪುಪಾ ನಾವ್ ತಿನಾ್ತ ಇದು್. ಇಂದ್ 
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ತಿಂದ್ ಹಾಲು ನಾಳಿಗಿಲಲಿ. ಅದಿ್ಂದಾ ಆ ಹುಡಗೆರ ಜರೀವಾ ಇತೆೋ್ತರೀ ಇಲಲಿಂದೋ ಇಲಲಿ. ಹುಡಗೆರಿಗೆರೀ 
ಬಾಳಿ ಹಾಲ್ ಕೆೋಡಾ್ತ ಇತೆೋ್ವರೀ?” ಅಂದ ಯರೀಚನಿ ಮಾಡು್.

ಆಗಾ ಜೆೋರೀಯಿಸರು ಹೆರೀಳು್. “ಮತಾ್ತ ಹುಡಗೆಗ್್ಷ ಆಸಾ್ಯ ಹೆೋರೀಗಿಲಲಿ. ನೋರು ವಂದ್ ಜನ 
ಅಲ್ಲಿ ಇದೆೋ್ದ...” ಅಷ್ಟ ಹೆರೀಳೂಕೋ- “ಹಗರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯರೀನ್ ಮಾಡೆ್ಬರೀಕು?” ಅಂದ್ ಕೆರೀಳು್ದರು. 
ಅದೆಕಿ, ‘‘ನಿರೀವ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಹಾಂಗೆ ನಾವ್ ಕೆೋಡತೆೋ. ಆ ಹುಡಗೆರಿಗೆ ಗಾಸಿ ಮಾಡಬೆರೀಕು,’’ 
“ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು ನಿಮ್ ಮಾವನ ಹತ್.’’ ‘‘ಅದ್ ಹೆರೀಂಗ್ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕಾಯು್ತ?’’ ‘‘ನಮ್ಗೆ ಆರ್ 
ಜನಿ್ಗೋ ಹೆೋಟಿ್ಟ ಮುರಿತು ಅಂತ ಹೆೋಡಚಾಬೆರೀಕು. ಆಗೆ ಮಾವಗೆ ನೆೋರೀಟ ನೆೋರೀಡುಕ್ 
ನಮ್ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು.”

ಆಗೆ ಮಾವಯ್ಯ ಹೆೋರೀದ ಅಂತ ಆಯು್ತ. “ಏನಪಾಪಾ?” “ಯರೀನಿಲಲಿ... ನನನು ಸೆೋಸದಿಕಕಿಳಗ 
ಆರ್ ಜನಿಗೋ ಹೆೋಟಿ್ಟನೆೋರೀವಂದ್ ಹೆೋಡಕಾ್ತ ಇದು್. ಅವರಿಗೆ ಹುಸಾರಾಗುದಿಲಲಿ. ಇದಕಿ 
ಯರೀನ್ ಮಾಡುಕಿ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳ್ದ. “ಮತೆ್ಯರೀನಲಲಿ. ಆ ಮನಿ ಹಂದಕ್ದ್ದ ಬಾಳಿ ಅಷೋ್ಟ ಸೌರ್ 
ಹಾಕಬೆರೀಕು” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು್. ಅಷ್್ಟ ಹೆರೀಳ್ದ ಗತಿಲ್, ಹೆರಿಸೆೋಸೆ ಅಂಬವಿಳುಗೆ ಕುದುರಿಗ್ ಹಾಕು 
ಹುರುಳಿನಿರೀರ ಕಜಜಿಕ್ಕಿ ಅನನು ಮಾಡಿ, ಕುದರಿ ಸಾಲಾಗಿದುಲಿ ಅವಳಿಗ್ ಹಾಕತು್. ಅದನು ತಿಂದಕಿತ 
ಅವಳ ಜರೀವನ ಇತು್ತ. ಆಗೆ ಇವು್ ಇಷೆ್ಟಲಾಲಿ ಮಾಡುದೋಕಿ ಅದೆಕಿ ಇನೆ್ಯರೀನ ಮಾಡೋದಂದೆ್? 
ಬಾಳಿ ಖುಷಿಯಲಲಿವಾ?

ಹುಗಿದ ಶಸಗಳಿಗೆ ಆರತಿಂಗಳ ಆಯು್ತ. “ನಾನು ತುಪುಪಾಕೆೋಟಿ್ಟ ಆ ಹುಡಗೆರನ್ ಬಾಳ್ 
(ಬಾಳ )ೆ ಸಾಕ್ತು್ತ. ಈಗ ಈ ಮಕಕಿಳನ ನಾಸ ಪಡುಸ್ ದಿನ ಬಂತಲಾಲಿ” ಅಂತ ಬಾಳು  
(ಬಾಳ )ೆ ಯಸನದಲ್ ಇತು್ತ. “ಬಾಳಿ... ನಿನಗ್ ಇಷ್್ಟ ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ? ಬಾಳಿ ಕಡ್್ದ ಹಾಕತ್ 
ನಿನ್ಗೆ ಯಸನ ಬೆರೀಡ, ತಾನು ಆ ಹುಡಗೆರಿಗೆ ಆಯಾರ ಕೆೋಡತಿ. ನಿನನು ಕಡದಿ ಹಾಕಲ್” ಅಂತ 
ಕೌವಿಲಿದನ ಹೆರೀಳು್ತ. ಹೆರೀಳ್ದ ಗತಿಲ್, “ಬಾಳಿ ಕುಣಾ್ಯಗಿದ್ದ ಹುಡಗೆರ ತಂದಿ ಕೆೋಟೆಗೆ ಹೆರಗೆ ಗೆೋಬ್ಬರ 
ಹೆೋಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಲ್, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಟಿ್ಟಗೆ ಆಯರ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂತ ಕೌವಿಲಿದನ ಹೆರೀಳು್ತ.

ಆಗ, ಆ ಕೌಲ್ ಅಷ್ಟ ಹೆರೀಳೂಕೋ ನೋರೆೋಂದ್ ಹುಡಗೆರ್ ಯದ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಆ ಗೆೋಬ್ಬರ 
ಹೆೋಂಡ್ದಲ್ ಉಳಕಿಂಡು್. ಉಳಕಿಂಡ ಗತಿರೀಲ್ ಕೌಲ್ದನ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಸಾಕು್ತ. ಆರ್ ತಿಂಗಳ 
ಸಾಕ್ದ ಗತಿಲ್, ಆಗೆ ಇವರು ದನ ಕರುಕ್ ಹೆೋರೀದು್. ನಾಕ್ ಸೆರೀರ್ ಹಾಲಾ ಕೆೋಡ್ವಲ್ಲಿ ಯಯಡು 
ಸೆರೀರ್ ಹಾಲ್ ಕೆೋಟು್ತ ದನ. ಯಯಡು ಸೆರೀರ್ ಕೆೋಟಗೆತಿಲ್ ವಬ್ಬಳ ಜಾಣಿದುಲಿ- “ಇಂದು ಯರಡ 
ಸೆರೀರ ಕಮಿ್ಮ ನಮಗೆ ಕೆೋಟು್ತ ದನ. ಇದ್ಕಿ ಯರೀನ ಉಪಾಯ ಮಾಡುದು?” ಅಂದ್ ಆಲೆೋರೀಚಿನು 
ಮಾಡು್ತ. 

ಆಲೆೋರೀಚಿನು ಮಾಡ್ದ ಗತಿಲ್, “ಮತೆ್ತರೀನಲಲಿ. ನಾವಿಂದೋ ಹೆೋಟಿ್ಟನೆೋರೀವು ಅಂತ ಹೆೋಡ್ಕಿ 
ಬಿಡೋದು... ಮಾವಯ್ಯ ಇಂದೋ ಜೆೋರೀಯಿಸರ ಮನೆರೀಗೆ ಹೆೋರೀಗು್ತರು.” ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡವಾಗೆ, 
ಇಂದೋ ಅದೆರೀ ನಮೋನಿ ಹೆೋಟಿ್ಟ ನೆೋರೀವಂದ್ ಹೆರೀಳು್. ಆಗೆ, ‘‘ನಾನ್ ಹೆೋರೀತೆ’’ ಅಂದ 
ಹೆೋರೀದು್. “ಮತೆ್ಯರೀನಲಲಿ ಅಸ್ಷಗೋಳ ರೆೀ, ನಿಮ್ಮ ಮನಿಲ್ ವಂದ್ ಕೌಲ್ ದನ ಅದೆೋ್ಯರೀ?” ಕೆರೀಳ್ದ 
ಬಟ್ಟ. “ಹೌದು...” ಅಂದ ರಾಜ. ಹೌದಂದ್ ಹೆರೀಳುಕೋ, “ಮತೆಯೊರೀನ್ ಕಾಣೋದಿಲಲಿ. ನಿಮ್ಮ 
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ಕೆೋಟ್ ಗ್ಯನ ಕೌಲ್ ತಗದು, ಅದ್್ ಕಡ್್ದ ಬಿಟೆ್ ನಿಮ್ ಸೆೋಸಕಿಕುಳು ಕಷ್ಟ ಪರಿಯಾರ ಆಗ್ತದೆ.” 
“ಅಂತಾದೆರೀನು? ನೋರಾರ್ ತಕಂಡ್ ಬಪೆಪಾ ನಾನು. ನನ್ ಸೆೋಸದಿಕಕಿಳ ಜರೀವವಂದ್ 
ಉಳಿಲ್” ಅಂದ. ಅಷ್್ಟ ಹೆರೀಳೂಕೋ ಮೆರೀವ್ಕಿ ಹೆೋರೀದ ಕೌಲ್ ಹುಲ್ನುರೀರ್ ಮುಟೋ್ಟದಿಲಲಿ. “ಆರ್ 
ತಿಂಗಳ ಬಾಳಿ ಸಾಕು್ತ; ನಾನು ಆರ್ ತಿಂಗಳ ಹುಡಗೆರ ಸಾಕೆ್ದ . ಈಗ ಯರೀನ್ ಮಾಡುದು?” 
ಅಂತ ಯರೀಚನಿಯಳಗ್ ಈಸ್ವರ ದೆರೀವಸಾ್ತನಕ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ ದೆನ.

ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ ನಿತಿ್ತ ಹೆಜೆಮೆರೀನ್ ನಿತ್ತಕ್ಂಡಿ, “ದೆರೀವರೆರೀ, ನೋರೆೋಂದ ಮಕಕಿಳ 
ಕೆೋಲುಲಿದಾಯ್ತಲಲಿ” ಅಂತ ಬಾಳ ಯಸನ ಮಾಡು್ತ. ಆಗ್ ಈಸ್ವರ್ ದೆರೀವ್್ ಹೆರೀಳು್ದರು. “ಆರ್ 
ತಿಂಗಳ ಬಾಳಿ ಸಾಕು್ತ... ಆರ್ ತಿಂಗಳ ನಿರೀನು ಸಾಕೆ್ದ. ಈಗ ನನನುಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದೆ. ನನನು 
ಬಲ ಪೂತಿ್ಷ ಅವೆಕಿ, ನಿರೀನು ನೋರೆೋಂದ ಮಕಕಿಳ ತಂದೆೋಕಿಡು. ನಾನು ಸಾಕೆ್ತ...” “ಅವ್ 
ಹೆೋಟಿ್ಟಗೆ್ಯರೀನೋ?” “ನನ್ಗೆ ಹಾಲು-ಹಣು್ಣ, ಅಕ್ಕಿ ನೆರೀವಿದ್ಯ ಮಾಡ್ ಇಕತ್ಲ? ಅವು್ ತಮ್ಗೆ 
ಯಷ್್ಟ ಬೆರೀಕಂಬಾ್ದಯ್ತ ಅಷೋ್ಟ ಕಯಾ್ಯಗ್ ತಕಂಡು ತಿನೋನುದು. ಅವ್್ ಜರೀವ ನಾನಿಟಕಿಂತೆ” 
ಅಂತ ಈಸುರ ದೆರೀವು್ ಹೆರೀಳು್.

ಆಗ ವಂದೋವರ್ ವಸ್ಷವಾಯು್ತ. ಆಗೆ ಈಸುರ ದೆರೀವರಲ್ಲಿ ವಂದ್ ಸೆರೀರಕ್ಕಿ ನೆರೀವೆರೀದಿ್ದ 
ಮಾಡೆ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಂಗ್ ಸಿಕೋಕಿದೋ ಯಯಡುರೀ ಪಾವಕ್ಕಿ. ಆಗ ಬಟೆ್ರೀನಂದು್? ಹೆಂಗಸ್ರ ಹತ್? 
‘‘ಈಗ ಹಾಲ-ಹಣ್ಣ ನೆರೀವೆದಿ್ದ ಮಾಡದು್ದ ಸಿಕೋಕಿದಿಲಲಿ... ಯಯಡು ಪಾವ್ ಅಕ್ಕಿ ನೆರೀವೆದಿ್ದ ಮಾಡು್ದ 
ಸಿಕೋಕಿದಿಲಲಿ.’’

“ಹಂಗಾರ್... ಇನ್ ಮುಂದೆ ವಂದ್ ಆಲಚಿನು ಮಾಡೆೋ್ವ” ಅಂತಾಯು್ತ. “ಇನೆನುರೀನ್ 
ಮಾಡಾಕಿಯು್ತ?” ಅಂದು್. “ಈಸುರ ದೆರೀವಸಾ್ತನಕಕಿ ನಾವ್ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ ಸುಡವ’’ ಅಂದ್ 
ಹೆರೀಳು್ದರು. ಹೆಂಗಿಸ್ನಂತಾ ದೆೈತರಿಲಾಲಿ ಸಾ್ವಮಿ! ಹೆಂಗಸ್ರು ಯರೀನೋ ಮಾಡೋಕ್ ತಯಾರಿದ್ದವು್. 
ಆಗೆ ಯರೀನಾಯು್ತ? “ಮಾವಯ್ಯ... ಮತೆ್ತ ಅದೆರೀ ನಮೋನಿ ಸೋಲ್ ಸುರುವಾಯು್ತ ನಮೆಗೆ. 
ನಮ್ಮ ಜರೀವಾರು ಹೆೋರೀಗಿಲಿ. ಕಚ್್ಷ ಮಾಡುದ್ ಬೆರೀಡ ನಿರೀವು” ಅಂದು್. “ಹಗಾರ್ ಯರೀನ್ 
ಮಾಡುದು?” “ಬಟ್್ ಹೆರೀಳೂೆಕಿಟು್, ದೆರೀವಸಾ್ತನಕೆಕಿ ಬಿಂಕ್ ಹಾಕೋದು...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಕೆೋಟು್. 

ಆಗ, “ಹುಲ್ ಮನಿ. ಬಟೆ್ ಹಂಚಿನ ಮನಿ ಕಟ್ಸ್ ತ. ನಾಳಿಕ್ ಹುಲ್ಮನೆ ಸುಟ್ ಹಾಕ್್ಬಡೆ್ತ 
ದೆರೀವೆ್ರೀ” ಅಂದಿ ಅದೆಕಿ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕು್. ಬಿಂಕ್ ಹಾಕವಾಗೆ ಈಸುರದೆರೀವು್ ಹುಡಗೆರ ಕೆೈಲ್ 
ಯರೀನಂದು್? ಹೆರಿ ಹುಡಿಗೆ ಕದು್್ಷ-- “ನೋರೆೋಂದ್ ಮಕಕಿಳೂ ಯದ್ ಬನಿನು” ಅಂದು್. “ಆರ್ 
ತಿಂಗಳು ಬಾಳ್ ಸಾಕು್ತ. ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಕವಿಲಿ ಸಾಕು್ತ. ಆರ್ ತಿಂಗಳು ನಾನ್ ಸಾಕೆ್ದ. ಇನೆನು ನಿರೀವು 
ದೆರೀಸಾವರಿ ಹೆೋರೀಗಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ ಈಸುರದೆರೀವು್.

“ನಿಮ್ಮ ಅಪಪಾಣಿ ಪರಕಾರ ತಮ್ಮದಿಕಕಿಳ ತಕಂಡಿ ನಾನು ದೆರೀಸಾವರಿ ಹೆೋರಟೆ” ಅಂತ 
ಆ ಹೆಣ್ ಹೆರೀಳು್ತ. ಆಗೆ, “ನಿರೀವ್ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಹೆರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗುರಿ? ಹರೀಗೆರೀ ಆಡಕಿಂತ ಆಡಕಿಂತ 
ದೆರೀಸದ ಮೆರೀನ್ ಬೆರೀಡಕಿಂಡಿನ್ ಹೆೋರೀಗೋರು” ಅಂತು.

“ಹಂಗಾರ್ ವಂದ್ ಮಾಡಿ ನಿರೀವು ನೋರೆೋಂದ ಜನಿಗೋ ನಾನು ಆಸ್ ಕೆೋಡ್ತ, ಯರೀನಂದೆ್ 
ನಿರೀವು ನೋರೆೋಂದ್ ಜನ ಹೆೈಟ್ ಹೆೋರೀಗಾ್ವಗೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾದಿ ಮೆರೀಲೆ ಹಾಲೆೋಕಿಡಾ್ತ ಬತ್ತರೆ... 



ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   132  

ರೆೋಟಿ್ಟ ತಕಣಿ ಅಂತಾರೆ... ಹಣ್ ತಿನಿನು ಅಂತಾರೆ... ಆದ್, ನಿರೀವು ಕಯ್ಯಲ್ಲಿ ಮುಟೋ್ಟಕಾಗ. 
ಹಡಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ. ಉಪಾಸ ಹಡಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ವಂದ್ ಹೆೋಳಿಸಿಕಕಿತು್ತ. ಆ ಹೆೋಳ್ಯಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಆ ಹುಡಗೆರ ಕೆೈಲ್ದ್ದದ್ದ ಯಲಾಲಿ ತಕಕಿಂಡಿ, ಕೆೈ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ತೆೋಡಿಶಗಿ್ದ ಅಡಸ್ರ್ ಸೆೈ... 
ಗಾಯ ಅಂಬು್ದ ಮುಚಿಚಾ ಹಾಕುದು.’’ ಮೋರ್ ಹಳಳು ಮಂತಿ್ಸಿ ಹೆರಿ ಹುಡಿಗೆ ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಟು್. 
“ನಿನನು ಬಲದನ ತೆೋಡ್ಯಲ್ ಹಾಕೆೋಕಿಡಿ್ತ” ಅಂದ ಅವರು. ಚೆರಲ್ಲ್ ತೆೋಡಿಶಗದು ತೆೋಡ್ಯಲ್ 
ಹಾಕು್. “ಹಾದಿ ಮೆರೀನ್ ನಡಿತೆರೀ ಇರಿ ನಿರೀವು” ಅಂದು್. ‘‘ಹೆೋರೀದು್ ಅಡವಿ ಕೋಡಿ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆೋರೀಗಿ... ಘೋರೀರ ಹೆೋಲಕ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಟು್. ಹೆೋರೀಗವಾಗೆ, ವಂದ್ ಮರ 
ರಾಮರಾಜಕೆಕಿ ಸಾಕು; ಸುತ್ ಹಾಕರೆ ಮರಕ್ ಬಳಿಳು ಮುಟು್ಟದಿಲಲಿ-- ಅಂತಾ ಮರ. ಮರದ 
ಬುಡದೆೋಳಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ ನಿತೆೋಕಿ” ಹೆಣ್ ಹುಡಿಗೆ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳು್ದರು. ಆಗ ಈ ಹುಡುಗಿ ಮರನ ಬೆರೀರಿನ 
ಮೆರೀನೆ ನಿತಕಿಂಡುಲಿ. ಆಗ ತೆೋಡಾ್ಯಗಿದ್ ವಂದ್ ಹರಳ್ ತಗದು್ದ ನೋರಜನ ತಮ್ಮದಿಕಕಿಳು. 
‘‘ಹುಲ್, ಕಯಡಿ, ಶಂಗಿಶರೀನಾಯಿ, ವನಮನಸ್ಯರು ಅಷೋ್ಟ ವರೀಡ್ ಹೆೋರೀಗಿಲಿ” ಅಂದಿ ವಂದ್ 
ಹಳಳು ಹೆೋಡದುಲಿ. ನೋರ್ ಜನವೂ ದಿಕ್ ದೆರೀ ಸ ಹೆೋರೀಗಿ್ಬಟು್. ಆಗ ಇವಳು ಬಾಳ ಯತಿಗ 
ದುಕಾಕಿ ಮಾಡುಲಿ. “ಅಯ್ಯರೀ ದೆರೀವರೆರೀ, ನನ್ ತಮ್ಮದಿಕುಳು ನೋರು ಜನ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಟ್ಲಾಲಿ...” 
ಹುಡಿಗೆ ಮರನಡಿಗ್ ನಿತಕಿಂಡು ಸೆೋರೀಕ ಮಾಡು್ತ. ಅವಳ ಸೆೋರೀಕು ಕಾಣಲಾರದೆ ದೆೋಡಡು ಮರ 
ಬಿದ್ ಬಿಟು್ತ. ನಡಗತಿ ಓಡಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಆ ಮರನ ಚಕ್ ವಳಗೆ ನಿತುಲಿ . ನಿತಗೆತಿಲ್ ಮರ ಸಮಾ 
ಕೋಡ ಬಿಟು್ತ. ಮರದ ವಳಗೆ ಈ ಹುಡಿಗೆ ಆಯು್ತ. ಆಗ ಇವಳ ಕಣ್ಣ ನಿರೀರಂಬೋ್ದ ಮರನ 
ಬೆರೀರಿನೆೋಳಗೆ ಹರದು ಹಳಳುವಾಗಿ ಹೆೋರೀತು.

ಈ ದೆೋಡಡು ದೆೋಡಡು ಅರಸುಗೆೋಳಲಲಿ ಬೆರೀಟಿಗ್ ಹೆೋರೀದು್. ಯಲೆಲಿಲ್ ಹೆೋರೀರೋ ಕುಡಾ್ವ 
ಅಂದೆ್ ವಂದ್ ಹುಂಡ್ ನಿರೀರಿಲಲಿ. ‘ನಾವ್ ಯರೀನ್ ಮಾಡಾಕಿಯು್ತ?’ ಅಂದ್ ವಬ್ಬಬೋ್ ಮರ 
ಹತ್ ಕಂಡು್ ಕಾಂಬಾಗೆ-- ಈ ಮರನ ಬೆರೀರಿನೆೋಳಗೆ ವಂದ್ ಬೆೋಬಿ್ಬತೆೋರೀರಿನ ನಿರೀರು 
ಹೆೋರೀತು್ತ . ಮರನ ಬೆರೀರಿನೆೋಳಗ ಸಲಪಾ ನಿರೀರ್ ಹೆೋರೀತು. ಎಲ್ಗಿಳಕ್ ಮಾಡಿ ವಂದಂದ್ 
ಗಿಳ್ಕಿ ನಿರೀರ್ ಕುಡ್ವ ಅಂತಾಯು್ತ. ವಬಬ್ನ್ ವಬಬು್ ಹಡ್್ದ ಕುಡು್ದರು. “ಇಷು್ಟ ಸವಿಯಾದ 
ನಿರೀರ್ ನಾವ್ ಕುಡಿಲ್ಲಲಿ. ಇದೆ್ಯರೀನಿಚಿತ್?” ಅಂದು ಅವರೆೋಳಗೆಲಾಲಿ ಬಾಳ ಆಲಚಿನು ಹಾಕು್.

ವಬಿ್ಗೆೋಬ್್ ಆಲೆೈಸ್ ನೆೋರೀಡವಾಗೆ ಆ ಮರನ ವಳಗೆ ಇವಳ ‘ಈ... ಈ...’ ಅಂದ್ 
ಅಳುತಾಳ  ೆನೆೋರೀಡಿ, ‘‘ಈ ಮರನಲ್ ನರಮನಸ್ಯರ ಸಬ್ದ ಕೆರೀಳತ್್ತ. ಅದಿ್ಂದ ನಾವಿಷೋ್ಟ 
ಜನ ಈ ಮರ ಕಡಿರೀಬೆರೀಕು .’’ ಆಗ ಅಷೋ್ಟ ಜನ ಮರ ಕಡು್ದರು. ಮರ ಕಡ್್ದ ಗತಿಲ್ ಮರ ಅಂಬು್ದ 
ನೆಗದು ಆಚಿ ಮುಂದಿಕ್ ಹಾರಿಹೆೋರೀಗಿ್ಬಟು್ತ . ಹುಡಗಿ ನೆಡವಲ್ಲಿ ನಿತ್ ಬಿಟುಲಿ.

ಇನೆನು ವಬಿ್ಗೆೋಬ್ಬರು, “ಈ ಹುಡಿಗೆ ನನೆಗೆ, ನನೆಗೆ...” ಅಂತ ಹುಡಿಗೆ ಯತಕಿಂಡು್. ಯತಕಿಂಡಿ 
ವಂದ್ ರಾಜನ ಮನ್ಯಲ್ ಹೆೋರೀಯಿ, ಆ ಹುಡಿಗೆ ಸಾಕರು. ಆಗವಿಳುಗೆ ಉಂಬಕೆ, ತೆೋಡೋಕೆ 
ಚಿನನು, ಬಂಗಾರ ಯಾವದಕೋಕಿ ಕಮಿ್ಮ ಮಾಡಿಲಿಲಲಿ. ಯತಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀದ ಅರಸು, ‘ಅವಳ ನಾ 
ಲಗಾನುಗಬೆರೀಕು’ ಅಂತ, ಅವಳಿಗೆ ಚಾಕ್್ಗೆ ಜನ ಇಟು್ಟ ಅವಳ ಸಾಕತಾ ಇದು್.
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ಸಾಕ್ದ ಜನಿನ್ ಹತ್ ರಾಜ ಕೆರೀಳಾ್ತ ಇದ್ದ- “ಆ ಹುಡಿಗೆಯಂತಾ ಹೆರೀಳ್್ತ? ಆ ಹುಡಗಿ 
ಯಿಚಾರ ಕೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳಿ...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್್ದ. “ನನ್ಗೆ ಯರೀಗ್ ಊಟೆಕಿ ತಿಂಬಕೆ, ಚಿನನು ತೆೋಡಿಗೆ 
ಯಾವದಕೋ ನಂಗ್ ತೆೋಂದಿ್ ಇಲಲಿ. ನನ್ಗೆ ಮನೆೋರೀರೆೋರೀಗದಿಂದ ತಗುಕ್ ಯಾರ್ ಕೆೈಲೋ 
ಸಾದಿ್ದಲಲಿ” ಅಂತು. ‘ಆಗ ಯರೀನ್ ಮಾಡುದು?’ ಕೆರೀಳಿ, “ರಾಜ ಹೆರೀಳು ಅಂದೆ್ರೀ ನಾನ್ ಹೆರೀಳ ್ೆತ. 
ಅಷ್ಟರೆೋಳಗೆ ನಾನು ಹೆರೀಳೂದಿಲಲಿ.”

ಆಗೆ್ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ದ? ರಾಜ ಬಂದ್ ಕೆರೀಳ್ದ. “ನಿನ್ಗೆ ಯರೀನ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದೋ್ ನಾನು 
ಅನಬಯಸೆ್ತ ಹೆರೀಳು” ಅಂದ. “ನನ್ ಯಲ್ಲಿಂದ ತಕಂಡ್ ಬಂದಿರಿ ಆ ಕಾನಗೆೋಡಿಡುಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ನೋರ ಹುಡಗೆರಿಗೆ ಯರೀನೆರೀನ ಅಂಗಿ, ತೆೋಪಿಪಾ, ಬಟೆ್ಟಯಲಾಲಿ ಬೆರೀಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ. 
ಚೌರದೆೋರೀನು, ಮಡಿವಾಳ... ಯಲಾಲಿ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ; ಚೌರ ಮಾಡಿಸ್ ಕರಕಂಡಿ ಬನಿನು...” 
“ಹುಲ್, ಶಂಗಿ, ಶರೀನಾಯಿ, ಕಯಡಿ ಹೆೋರೀಗಿದ ನನನು ತಮ್ಮದಿಕುಳು ಯಲಾಲಿ ಓಡ್ ಬನಿ” ಅಂದ್ 
ವಂದ್ ಹಳಳು ಹೆೋಡ್ದ ಬಿಟುಲಿ. ನೋರ್ ಮಕಕಿಳು ವರೀಡ್ ಬಂದೆೋ. “ಅಕಾಕಿ... ಅಕಾಕಿ...” ಹೆರೀಳಿ 
ಅಕಕಿನ ತೆೋಕ್ ಹಾಕಕಿಂಡು, ಅಳುಕ್ ಹಾಯಕಿಂಡೆೋರೀ.

“ಹೆದ್ಬೆರೀಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯರೀನ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದೋ್ ನಾನಿದೆ್ದ” ಹೆರೀಳಿ, ಆ ರಾಜ ಬಾಶಕೆೋಟಿ್ಬಟ್ಟ. 
ಬಾಶ ಕೆೋಟ್ಟ ಅಂತ್ ಕರಕಂಡ ಚೌರಗಿವ್ ಮಾಡಿಸ್, ಸಾನ ಮಾಡಿಸ್ರೀ ಹುಡಗೆರ ತಕಂಡ್ ತನ್ 
ಮನಿಗ್ ಬಂದ. ಕರಕಂಡ್ ಬರೋಕೋ ಅಪಪಾ ಅಲೆಲಿರೀ ಪಲಾ್ಷಂಗನುಕ್ಂದ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ. ಕ್ರಿ 
ಹಂಡು್, “ನಿನ್ ಹಣತಿ ನೋರೆೋಂದ್ ಮಕಕಿಳನ ಹಡಿತೆ ಅಂದ್ ಗತಿಲ್ ನಿರೀವ್ ಲಗನು ಆರಿ. 
ನೋರೆೋಂದ್ ಮರನ ಗೆೋಂಬಿ ಹಡದುಲಿ. ಈಗ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳೂಕೋ 
ಅವನಿಗ್ ಬಾಳ ನಾಚಕಿಯಾಯು್ತ.

“ನಾನಾ ಮನಿ ಹೆೋಕೋಕಿದಿಲಲಿ” ಅಂದ. ಅಲೆಲಿರೀ ಉಳಕಿಂಡು, ಅಲೆಲಿರೀ ವಂದ್ ಬೆರೀರೆ ಲಗಾನುದ. 
ಆ ಹಂಡ್ ಬಿಟ್ಟ ಲೆಕಕಿ. ಅವ ಬಾರಿ ದೆೋಡಡು ಸಬಿಗೆ ಹೆೋರೀಗವವ, ಯಲ್ ಹೆೋರೀದೋ್ ಆ ಕ್ರಿ 
ಹಂಡಿ್ತ ಮನಾ್ಯಗೆ ವಬ್ಬಳು ಉಳೂದು. ಆಗ, “ಸಾ್ವಮಿರೀ... ನಿರೀವ್ ದಿಕುಕಿ-ದೆರೀಸ್ಕಿ ಹೆೋರೀಗ 
ಬಿಟೆ್ ನಾನು ಇರವವಳು ವಬ್ಬಳು. ನನ್ಗೆ ಬಾಳ ಹೆದಿ್ಕ್. ಯಾರಾರೋ ಮುದಕಾ್ಯರೋ ಅಕುಕಿ, 
ಹುಡುಗಾ್ಯರೋ ಅಕುಕಿ; ನನ್ ಜತ್ಯಲ್ಲಿರೋಕೆ ನಂದ್ ಜನ ಬೆರೀಕು...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳೂಕೋ, 
“ವರೀ... ಅಲ್ ವಂದ್ ಊರಾಗೆ ಕುದಿ್ ಸಾಲಲ್ ವಂದ್ ಹೆಂಗಿಸ್ತು್ತ. ಅದ್ ತಂದ್ ನಿನ್ 
ಜೆೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿಡವ್ ಅಂದ್ ನಿರೀವ್ ಜಗಳ ಮಾಡಕಿತಿ್ತಯರೀನೆೋರೀ” ಅಂದ.

“ಅವಳ ರೆೀ ಅಡಗಿ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸ್ದೆ್ ನಾನು ಸಂತೆೋರೀಸದಲ್ ಉಳಿತೆರೀ. ಅವಳ ನನನು 
ಜೆೋತ್ಯಲ್ಲಿ ತಂದ್ ಹಾಕ್” ಅಂದುಲಿ.  ಆಗ್ ಅಷ್್ಟ ಹೆರೀಳೂಕೋ ಅವಳಿಗ್ ಕಾದಗ ಹಾಕ್, ಗಂಡ 
ಅವಳ ಕಸ್ದ್ಷ. ಆ ಮನ್ಯಲ್ ಬಂದ್ ಇದು್ದ ಅವಳು. ಗಂಡ ಅಂದ್ ಇವಳಿಗ್ ಗುತಿ್ತಲಲಿ; ಹಣತಿ 
ಅಂದ್ ಅವನಿಗ್ ಗುತ್ತದೆ. ಆಗೆ ವಂದಲಲಿ ವಂದ್ ದಿವಸೆ ಅಡಗಿ ಮಾಡಿ ಚೆಂದದಲ್ಲಿರವಾಗ 
“ಅಕಾಕಿ, ನಾನು ಊಟಕ್ ಹಾಕಾ್ತ ಇದೆ್ದ. ಯಲೆ ಹರವಾಣ ತಕಂಡ್ ಅವರು ಇರುವ ಸದರಿಗೆ 
ಕೆೋಟಿ್ಟ ಬಾ” ಅಂದುಲಿ.
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ಅಂದ್ ಹೆರೀಳುಕೋ ಇವ ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ದ? ಯಲ್ಲಿ ಹರವಾಣ್ ತಂದ ಇಡೋಕೋ ಇವ 
ಅವಳ ರಟಿ್ಟ ಹಡ್ದ . ಆಗವುಳು ಅಳುಕ್ ಹಾಯಕಿಂಡಲ್ಲಲಿ. ಬಾಳ ದುಕಕಿ ಮಾಳುಳು-- “ನಾನು 
ಕಂಡರಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿ್ ಸಾಲಗ್ ಹಾಯಕಿಂಡು ಬಾಳ ಅದಾ್ವನದಲ್ಲಿದೆ್ದ. ಈ ಪುಣಾ್ಯತಿಗೆತಿ್ತ 
ಮನಿಗೆ ಶೆರೀದ್ಷ ಮೆರೀನೆ ನಾನು ಬಾಳ ಸುಕದಲ್ಲಿದೆ್ದ. ಈಗ ನಾ ದೆರೀಸಾಂತರ ಹೆೋರೀಗು ಶಮಿ 
ಬಂತು. ಅವಳ ಗಂಡ ನನನು ರಟಿ್ಟ ಹಡ್ದ ಮೆರೀನೆ ನಾನು ಇರೋದುಳಿರೀತಾ?” ಅಂದ ಹೆರೀಳುಳು. 
ಆಗೆ ರಟಿ್ಟ ಹಡಕಿಂಡೆರೀ ಇದ್ದ. ಇವ್ಳು ವಳಗಿಂದ ತಪಪಾನೆ ಹೆಗ್ಷ ಬಂದುಳು. ಕ್ರಿರೀಹಂಡಿ್ತ, “ನಾನು 
‘ಯಲೆಹರವಣ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೆೋಟಿ್ಟಕ್ ಬಾ’ ಅಂದ ಕಳಿಸಿದೆ್ ನಿರೀವು ಅವಳ ರಟಿ್ಟ ಹಡ್್ದ 
ನಿಲ್ಸ್ಯಾ್ಷ? ಯಾಕೆ?” ಅಂದ ಜೆೋರೀರ್ ಮಾಳುಳು.

“ನಿರೀ ಜೆೋರೀರ್ ಮಾಡ...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಅವ, ರಟಿ್ಟ ಬಿಟ್ ಹಾಕ್ದ. “ಇನ್ ನಿರೀವ್ 
ಚೆಂದಾಗಿರಿ” ಅಂದ. ಮತೋ್ತ ಸುಮೆನು ಉಳಕಿಂಡ. ಯಯಡು ಮೋರ್ ತಿಂಗಳ ಹಾಗೆರೀ ಕಾಲ 
ಕಳದರು . ಮತು್ತ ವಂದಿವಸ್ ಹಾಂಗೆರೀ, “ಯಲ್ ಹರವಣ ತಾಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಇಡುಕೋ ಅಲ್ 
ಇಟಿ್ಟ ಬಾ...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳೂಕೋ ಹಾಗೆರೀ ರಟೆ್ಟ ಹಡ್ದ. ಆಗ ಮತೋ್ತ ಹಾಗೆರೀ ಬಂದ್ ನೆೋರೀಳುಳು. 
“ನಾನು ಆ ಸಾರ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಗತಿ ಇನ್ ಹಾಗ್ ಮಾಡೋಕಾಗ ಅಂದ್ ನಾ ಹೆರೀಳಿರೀನಲ? ಈಗೋ 
ಮತ್ ಹರೀಗೆರೀ ಮಾಡಾ್?” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳುಳು.

ಆಗವ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಮಳ್ ಜನ ನಿರೀನು. ನಿನ್ಗೆ ತಲ್ಯಿಲಲಿ. ನನನು ಹೆರಿ ಹಂಡತಿ ಇವಳು” 
ಅಂದ. “ಈ ಕತೆ್ಯಲಾಲಿ ಹೆರೀಳ ್ೆತ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಹೆರಿ ಹಂಡಿ್ತ ಬಂದಿ ತನ್ ಬಲ ತೆೋಡಿ ಮೆರೀನ್ 
ಕುಳಸ್ಕಂಡಾ. ಕ್ರಿ ಹಂಡಿ್ತ ಯಡದ ತೆೋಡಿ ಮೆರೀನ್ ಕುಳಸ್ಕಂಡಾ. ಇವಳಿಗ್ ಬಾಳ ಕಣ್ಣನ್ 
ನಿರೀರ್ ಹದ್ಷ ಹೆೋರೀತದೆ. ಆಗ ಹೆರಿ ಹಂಡಿ್ತ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಚಿನನುದ ಚಿರೀರಣಗಿ, ಬಣ್ಣದ 
ಬಾಚಣಗಿ ಕೆೋಟೆ್ಟನಲಲಿ? ಅದ್ ಯಲಲಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ?” ಕೆರೀಳ್ದ. ಆಗೆ ಚಿನನುದ ಚಿರೀರಣಗಿ, ಬಣ್ಣದ 
ಬಾಚಣಗಿ, ಉಂಗಲಿ ತಕಕಿಂಡ ಗಂಡನ ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಟುಲಿ. ಆಗ, “ನೋರೆೋಂದ್ ಮಕಕಿಳ ಹಡಿತೆ 
ಅಂದ್ಯಲಾಲಿ ನಿರೀನು? ನಿರೀನು ಪಂತ ಮಾಡಿ್ಂದ ನಿನ್ ಲಗಾನುದೆ ನಾನು. ನಿರೀನ ಹಡದು್ದ 
ನೋರೆೋಂದ ಮನ್ಷ ಗೆೋಂಬಿ ಹಡಿ್ದ. ಅಂದಿಕ್ಕಿ ನನಗೆ ಪತ್ ಬಂತು. ಅದೆ್, ಅದೆಕಿ ನಾನು ಇಲ್ 
ವಂದ್ ಲಗಾನುಯಕಿ ಇಲ್ ಉಳ್ದ ಬಿಟೆ್ಟ. ಉಳ್್ದ ಬಿಟೆ್, ನಿರೀನ್ ಹಡದ್ ನೋರೆೋಂದ್ ಮನ್ಷ 
ಗೆೋಂಬೆೋ್ಯರೀ? ನೋರೆೋಂದ್ ಶಸಗೆೋರೀಳೂೆ?” ಕೆರೀಳ್ದ.

ಆಗೆ, “ನಾನ್ ನೆೋರೀಡಿಲಿಲಲಿ ಸಾ್ವಮಿರೀ, ನನ್ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಚಂಪಿ ಅರವಿ ಕಟು್. ಬೆನಿನುಗ್ ದಡಡು 
ಮುಂಡಗಿ ಕಂಬ ತಗಂಡ್ ನನನು ಮಯ್ಯಲ್ಲಿಟು್. ಅಷೋ್ಟ ಯಲಾಲಿ ಆದ ಗತಿಲ್ ‘ಮನ್ಷ ಗೆೋಂಬಿ 
ಹಡದುಲಿ’ ಹೆರೀಳಿ ನನ್ ಮುಂದೆ ಯಲಾಲಿ ತೆೋರೀರು್... ಆಗ ನನನು ಕುದಿ್ ಸಾಲ್ಗ್ ಬಿಟು್. ಕುದಿ್ಗ್ 
ಹಾಕುವ ಹುಳಿಳು ನಿರೀರು, ಕಜಜಿಕ್ಕಿ ಅನನು ಮಾಡಿ ನಂಗ್ ಹಾಕು್. ಅದನೋನು ತಿಂದಕಿಂಡ್ ನಾನಿದೆ್ದ 
ಸಾ್ವಮಿ.”

“ಅಯ್ಯರೀ ನಮ್ಮ ಅವಸಿ್ತ” ಅಂದ ಗಂಡ - ಹಂಡತಿ ವಟೋ್ಟ ಮೋರ ಜನವೂ ಬಾಳ 
ಸೆೋರೀಕ ಮಾಡು್. ಅಳೂಕ್ ಹಾಯಕಿಂಡು್. ಆಗೆ ಆ ನೋರೆೋಂದ್ ಮಕಕಿಳಗೋ ತಕಂಡ್ 
ಬಂದ ರಾಜನ ಮನೆಯಳಗಿತ್ತಲಾಲಿ? ಅವಳು ಆ ರಾಜನ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳುಳು. “ಮತೆ್ತ ಸಾ್ವಮಿರೀ, 
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ಇಟ್ ಈ ಊರೆೋಳಗೆ ವಂದ್ ಅಸ್ಷಗೆೋಳ್ ಇದು್. ಅವಿ್ಗ್ ನಿರೀವೆ ವಂದ್ ಪತ್ ಬರಿರೀತಾ್? 
ಅಲಾಲಿ ನಾನೆರೀ ಬರಿಲಾ?” ಕೆರೀಳುಳು. ಕೆರೀಳ್್ದ ಗತಿಲ್, “ನಿರೀನೆರೀ ಬರಿ” ಅಂದ ರಾಜ.

“ಈ ಊರೆೋಳಗೆ ನಿಮೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಪತ್ ಕಳಗೆತೆರೀನೆ. ಈ ಪತ್ ಕಂಡು, 
ವಂದ್ ಚಣ ನನನು ಈ ಮನಿಗೆ ಬಂದು ಈ ರಾಜನ ಕೆೈಲ್ ಮಾತಾಡಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು.” ಆಗೆ 
ಅವ ಪತ್ ವರೀದಿಕಂಡ. “ಅಬಾ! ಅಂತಾ ರಾಜನ ಮನ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡಗಿ ನನ್ಗೆ ಪತ್ ಬರದು 
ನಾನು ಹೆೋರೀದೆ್, ಯರೀನಂದಾರು? ಈ ಹುಡಗಿ ಪತ್ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಬಂದ ಅಂತ ಬೆರೀಜಾರು 
ಮಾಡುರು.” ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾದಗಕಕಿ ಜವಾಬ್ ಹಾಕಲೋ ಇಲಲಿ; ಕಾಗದ ಕೆೋಡಲೋ ಇಲಲಿ.

ಯಯ್ಡು ಮೋರ್ ತಿಂಗಳ ಹಾಗೆರೀ ಸಂದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಆಗ ಮತೋ್ತ ವಂದ್ ಸಾರ್ ಹೆರೀಳುಳು. 
“ನೆೋರೀಡಿ... ಆ ಸಾರೆ ಪತ್ ನಾನೆರೀ ಕಳಸೆ್ದ. ಬರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ನಿರೀವೆರೀ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆರೀಳಿ್ತರೀಯಾ್ಷ? 
ನಾನೆರೀ ಹೆೋರೀಗಲೆೋ?” ಕೆರೀಳು್ತ. ‘‘ಯರೀನ್ ಪತ್ ಬರೆದಿದೆೋ್ಯರೀ?’’ ಅಂದ. “ಅಯ್ಯ... ನಾನ್ 
ಹೆೋರೀಗೋದಿಲಲಿ. ನಿರೀನೆರೀ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೆರೀಳಕಿ ಬಾ” ಅಂದ. ಆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಜಾಜಿನ ಹೆೋತಿ್ತಗ್ 
ಹೆೋರೀಳುಳು. ಹೆೋರೀಗವಾಗ ಹೆರಿ ಹಂಡಿ್ತ, ಕ್ರಿ ಹಂಡಿ್ತ, ಆ ರಾಜರು ವಟು್ಟ ಮೋರ್ ಜನ ಪಗಡಿ 
ಆಡಾ್ತ ಕೋತಿದು್. ಆಗ ಹೆೋರೀದವಳು ಅನಮಾನ ಮಾಡೆಲಿರೀ ಇಲಲಿ. ರಾಜನ ಬಲದ ತೆೋಡಿ 
ಮೆರೀನ್ ಕೋತೆರೀ ಬಿಟುಲಿ.

ಆಗ ಈ ತಾಯಿ ಚಿಕಕಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರನೋ ಚಕಕಿಲ ಹಾಕ್ ಹುಡುಗಿ ಕುಂದ್ನಗೆಂಡುಲಿ. ಅಷಾ್ಟರೋ 
ಇವಳಿಗ್ ಮಗಳು ಅಂಬು್ದ ಗುತಿ್ತಲಲಿ; ಇವನಿಗೋ ತನ್ ಮಗಳಂತ ಗುತಿ್ತಲಲಿ. “ಅರಸುಗಳ ರೆೀ, 
ಇನೆೋನುಂದ್ ಯಂಟ್ ದಿವಸ ವಳಗೆ ಊರೋರ ರೆೈತಗೆ್ಯ್ಷಲಾಲಿ ಪತ್ ಕಳಸೆ್ತರೀನೆ. ಆ ಪತ್ಕೆಕಿ 
ಅವಯ್ಷಲಾಲಿ ಬತಾ್ಷರೆ. ಆಗ ನಿರೀವು ಮೋರೋ ಜನ ಬರಬೆರೀಕು ಅಂದು. ನಾನು ಬಹಳ 
ಅನುಕೋಲನೋ ಮಾಡಸೆ್ತರೀ. ಈ ಪತ್ವ ಕೆಮಿಲ್ ಕೆರೀಂಡವರು, ಕಣ್ಣಲ್ ಕಂಡೆ ಅಂದವರು 
ಬರಬೆರೀಕು ಅಂದ್ ಕಾಗ್ದ ಬರಿತೆ. ಅದೆಕಿ ನಿರೀವು ಕೋಡೆಲಿ ಬರಬೆರೀಕು” ಅಂದ್, “ನಾನು ಹೆೋರೀತೆ” 
ಅಂದ ಇವ್ಳು ಯದುಲಿ.

ಆಗೆ ಇಷೋ್ಟ ಮಾತು ಯಲಲಿ ಹೆರೀಳವಾಗೆ, “ನಿರೀನು ಹಾಲ ಕುಡ್್ದ ಹೆೋರೀಗು” ಅಂದಿ ಅಪಪಾ 
ಹೆರೀಳ್ದ. “ಅಪಾಪಾ...” ಅಂದಿ ಅವಳು ಬಾಯಿಬಿಟ್ ಹೆರೀಳಲ್ಲಲಿ. ಇಲಲಿ, “ನಾನು ಹಾಲ್ ಕುಡುದಾರೆ 
ಸಮಯದೆ. ಈಗ ನಾ ಕುಡೋದಿಲಲಿ” ಅಂದಿಕ್ ಹೆೋರೀದುಲಿ. ಬಂದಕಿಂಡು, “ನಾವಿನೆೋನುಂದು 
ಹದಿನೆೈದು ದಿವಸ್ದ ನಂತರ ವಂದ್ ಸಬಿ ಕೋಡಸ್ವ” ಅಂದುಲಿ ರಾಜನ ಕೆೈಲ್. ಅದರಂತೆ 
ಸಬೆ ಕೋಡು್ತ. ಅಷೋ್ಟ ಜನ ಬರವಾಗ ಇವರೋ ಮೋರೋ ಜನ ಬಂದು್. ಸಬಿಯರೀರಿಗೆಲಾಲಿ 
ಹಾಲೆೋರೀ, ಹಣೆೋ್ಣರೀ ಬೆರೀಕಾದ ಕೆೋಟು್ಟ ಅನುಮಾಡೆೋಕಿಟುಲಿ. ನೋಜ್ಷನ ತಮ್ಮದಿಕಳು ಕರದುಲಿ. 
ಕರಕಂಡು, ‘ನಾವಿರ ಸಬಿಗೆ ಸರಣಂ’ತ ಹೆರೀಳಿ ಕೋತಕಿಂಡು್ ಅಂತಾಯು್ತ. ಇವಳೂ ಸಬಿಗೆ 
ಸರಣ ಮಾಡಿ ಕೋತುಲಿ. ಕೋತಕಂಡು ಹಂದಿನ ಸಂಗಿ್ತ ಪೂರಾ ಹೆರೀಳುಳು . “ಆಗೆ ನೋರೆೋಂದ್ 
ಜನನ ಹಡಿರೀತೆ ಅಂದಗತಿ ಅವನು ರಾಜ ಮದಿಯಾಗ್ ಬಿಟ್ಟ. ನೋರೆೋಂದ ಜನನೆ 
ಹಡಿದುಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೊರೀಸಗಾಕ್್ಷ ಮಾಡಿರು. ನಾನು ಮಕಕಿಳನ ಸಾಯಕಿಂಡಿದೆ್ದ. 
ಇನಾನುದರೋ ನಿಮ್ಮ ಮಕಕಿಳ ಹಾಯಕಿಂಡು, ನನೆೋನುಬ್ಬಳ ಅರಸಿಗೆ ದಾರಿಯದ್್ಷ ಕೆೋಟಕಿಂಡು 
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ಸುಕದಿಂದಿರಬೆರೀಕು” ಅಂತು. ರಾಜ ಬಾಳ ದುಕಕಿ ಮಾಡಿ್ಬಟ್ಯ. “ಅಯ್ಯರೀ... ನನ್ ಮಗಳಿಗ 
ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಸಿಕ್ತಲ” ಅಂದ. ಜನರು ಆನಂದದಿಂದ ‘ಮದಿಯಾಲ್’ ಅಂದು್. “ನಾನ್ ಮನಿಗೆ 
ಬತೆ್ತ” ಅಂದಿ, ಇಬು್ ಹಂಡತಿರೀರನೋನು, ೧೦೦ ಜನ ಗಂಡಮಕಕಿಳೂನು ಕರಕಂಡ್  ಬಂದ. 
ಮಗಳೂನು, ಗಂಡಮಕಕಿಳೂನು ಸಾಕ್ದ. ರಾಜಂಗೆ ಮಗಳ ಕೆೈದಾರಿ ಎರೆದ್  ಕೆೋಟ್ಟ. ಎಲಲಿರೋ 
ಸುಖ-ಸಂತೆೋರೀಶವಾಗಿ ವಳದು್.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಅನಪತಿ್ತ = ಆಪತು್ತ ಪರಕಾರ = ಪ್ಕಾರ

ಆಸಾ್ಯ = ಆಯುಷ್ಯ ಆಸ್ = ಆಶರೀವಾ್ಷದ

ಹುಸೆಕಿಯಾಯು್ತ = ಸುಳಾಳುಯು್ತ ಉಚಿಷ್ಟ = ಉಚಿತವಾಗಿ

ಮದ್ = ಮಧ್ಯ ತಾಂಗು್ತ = ಪಾ್ರಂರ್ಸಿತು 

ಹೆೋರೀತೆರೀ ಹೆೋರೀತೆರೀ ಹೆೋರೀತೆರೀ = ಹೆೋರೀಗಹೆೋರೀಗುತ್ತಲೆರೀ

[ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಶರೋರು ಮಾಚಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ, ಭಟಕಿಳ ಹಾಗೋ ಉತ್ತರ 
ಕನನುಡ ಒಕಕಿಲಗಿತಿ್ತಯರ ಮಾತು ಸೆರೀರಿವೆ.] 

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ . ಮಾಚಿ ತಾಯಿ ಚಿಕುಕೆ, ಶರೋರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡ

o

೧೬. ಪದಕರಾಜ - ಪದಾ್ಮವತಿ

ವಂದಲಾಲಿ ವಂದ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ ವಂದ್ ರಾಜದಿ್ದದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಹುಡಗೆರಿಲಲಿ. ಲಗಾನುಗಿ 
ಇಪಪಾತೆೈದ್ ವಷ್ಷ ಸುಮಾರಾಯು್ತ. ಹುಡಗೆರಾಗಲ್ಲಲಿ ಅವನಿಗೆ. ಆವಾಗವ ರಾಜ್ಯ ಆಳ ್ೆತರೀ 
ಇರಬೆರೀಕ್ದೆ್-- ಒಂದಾನೆೋಂದು ದಿವಸ ಯರಡು ಜನ ಬೆರೀಡ್ವವರು-- ವಂದ್ ಮುದಕಿ, 
ವಂದ್ ಮುದಿಕಿ ಅವನ ಮನೆಗ್ ಬಂದು್.

ಆ ಟಾಯ್್ಮ ದಲ್ ರಾಜರಲ್ಲಲಿ. ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ವಂದೆರೀ ಇತು್ತ. ಆಳ ಮಂದಿ ಇದು್. 
ಅವೆಕಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆೋಟು್ತ. ತಕಂಡಿ ಹಂದೆರೀ ತಿಗು್ದರು್ಷ. ಹೆೋರೀದು್ ಸುಮಾರು ವಂದು ಹತ್ ಮಾರು; 
ಅಲ್ಲಿ ವಂದ್ ಕೆರೆ ಇತು್ತ; ವಂದ್ ಅಳಿಳು ಮರ ಇತು್ತ. “ಅಲ್ಲಿ ಬೆರೀಯಸ್ಕೆೋಂಡ್ ಊಟ ಮಾಡೆರೀ 
ಹೆೋರೀಗ್ವ...” ಹೆರೀಳಿ ಅಲೆಲಿರೀ ಉಳು್ದರು.

ಹೆಂಡತಿ ತಪೆಲಿರೀಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಕಿಂಡಿ ಹೆೋರಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅಕ್ಕಿ ತೆೋಳೂಕೆ ಹೆೋರೀಗಿ, ಅಕ್ಕಿ 
ತೆೋಳದಿ ನಿರೀರ್ ಮೊಕಕಿಂಡ್ ಬರಬೆರೀಕ್ದೆ್-- ಕೆರೆ ನಿರೀರ ವಳಗಿಂದ ಪದಕದ ಸರ ವಂದ್ 
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ತಪೆಲಿವಳ್ಗೆ ಬಂದ್ ಬಿತು್ತ (ಪದಕದ ಸರ). ಆವಾಗ ಸರ ತಂದಿ ಗಂಡನ ಹತ್ ತೆೋರೀಸು್ತ್ಷ. 
“ಚಲೆೋರೀ ಸರ, ಯಷ್್ಟ ಕ್ಮ್ಮತು್ತ ಹೆರೀಳ್ ಬೆಲೆ ಮಾಡಿಲಿಕೆಕಿರೀ ಸಾದಿ್ಯಲಲಿ” ಹೆರೀಳು್ತ. ಆವಾಗೆ, 
“ಇದ ಬಹಳ ಕ್ಮತನು ವಸು್ತ. ತಮಗೆ ಬೆರೀಡ... ರಾಜರಿಗೆ ಕೆೋಟ್ ಬಿಡ್ವ. ತಮಗೆ ಬಿಡಾರಿಲಲಿ... 
ಮನಿಲಲಿ... ಜರೀವಕ್ ಬರೋದು ನಿನಗೆ ಶಕಕಿದು್ದ; ನಿರೀನೆರೀ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆೋಟ್ ಬಾ” ಹೆರೀಳಿ 
ಹಂಡಿ್ತ ಕೋಡ ಹೆರೀಳ್ದ. ಹೆಂಡಿ್ತ ಸರ ತಕೆೋಂಡ್ ರಾಜನ ಮನೆರೀಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಆ ರಾಜನ ಹೆಂಡಿ್ತ, “ಅಬಾ! ಆಗ ಬಂದಿದೆ್ದ ಕೆೋಟ್ಟದ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿದೆ್ದ. ಮತಾ್ಯಕ್ 
ಬಂದೆರೀ?” ಆವಾಗ, “ಅಮ್ಮ... ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿವಳಗೆ ನಿರೀರೆೋಳಗಿಂದ ವಂದ್ ಪದಕದ ಸರ... ಈ 
ಸರ ಬಂದ್ ತಮ್ಮ ತಪೆಲಿರೀಲ್ ಬಿತು್ತ. ಇದು ನಿರೀವೆರೀ ತಕಳಿ... ನಮ್ಗೆ ಯಿರೀಗ ಕುಶಂದ ಕೆೋಟೆ್ 
ನಾವ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುತು್...” ಹೆರೀಳು್ತ. ಆವಾಗ ಪದಕದ ಸರ ತೆಗದಿ ರಾಜನ ಹೆಣತಿ 
ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಟು್ತ. ರಾಣಿ ದುಡನು ಕೆೋರೀಣೆ ಬಾಗಾಲಿ ತೆರದ ವಂದ್ ಚಿರೀಲ ಕೆೋಟಿ್ಟ, “ನಿರೀ ಯಟ್ 
ಬೆರೀಕಾರ್ ತುಂಬೆೋಕಿರೀ” ಹೆರೀಳು್ತ. ಆವಾಗದ್ ಹೆೋರವಟ್ ರೆೋಕಕಿವ ಚಿರೀಲ್ದಲ್ ತುಂಬಕಿಂಡು್ತ. 
ತುಂಬಗೆಂಡಿದ್ದಟ್ ತಕಕಿಂಡ್ ಬಂತು. ಆವಾಗವು್ ಇಬ್ಬರೋವ ರೆೋಕಕಿ ತಕಂಡ್ ಬೆರೀಡಕಿತೆ್ತರೀ 
ಹೆೋರೀದು್. 

ಈ ಸರವ ರಾಣಿ ವಂದ್ ಹಾಳ್ ಪೆಟೆಗೆವಳ್ಗೆ ಹಾಕ್, ಚಾವಿ ಹಾಕ್ ಇಟಿ್ಬಡು್ತ. ಗಂಡನ ಹತ್ 
ಹೆರೀಳುಕ್ ಮರತೆರೀ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಹಾಗೆರೀ ಉಳಿರೀತು ಅದು.

ವಂಬತ್ ತಿಂಗಳು, ವಂಬತ್ ದಿವಸ ತುಂಬಿದ ದಿವಸ ಅದೆಕಿ ನೆಂಪಿಗೆ ಬಂತು. “ಓಹೆೋರೀ! 
ತಾ ಗಂಡನ ಹತ್ ಹೆರೀಳಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ಪದಕಿದ ಸರ ತಕಂಡದು್ದ...” ಹೆರೀಳಿ ನೆನಪಿಗ್ ಬಂದು 
ಆವಾಗ ಗಂಡನ ಹತ್ ಹೆರೀಳು್ತ-- “ತಾ ವಂದ್ ಸರ ತೆಕಂಡಿದೆ್ದರೀ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ ಹೆರೀಳಲ್ಕ್ 
ಮರತೆರೀ ಹೆೋರೀಯು್ತ” ಹೆರೀಳಿ, ಪೆಟೆಗೆ ಬಿರೀಗ ತೆಗದು ಪರತ್ ನೆೋರೀಡೋತನ ಅಲ್ಲಿ ಸರ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ವಂದ ಶಸ ಇದಾ್ದ. ಆವಾಗೆ, “ಓಹೆೋರೀ! ಇದೆೋಕಿಂಡ್ ಯರೀನದೆ ಹೆರೀಳ್ ತಾನು ಸರ 
ಹಾಕ್ಟಿ್ಟದೆ್ದ...” ಹೆರೀಳ್ ಕರೆರೀತು. ಆವಾಗ ಗಂಡ ಬಂದ್ ನೆೋರೀಡಿ, ಶಶು ಯತಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ 
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ದ. ತನೆಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ್ದ ಹೆರೀಳಿ, ಪದಕದಿಂದ ಹುಟ್ಟವ ಹೆರೀಳ್ ‘ಪದಕರಾಜ’ 
ಹೆರೀಳ್ ಹೆಸರಿಟು್.

ಊಟ-ಉಪಚಾರಕೆಕಿ ನೆಂಟ್ಯಲಲಿ ಕಯ್ಷ ಮಾಡಿದು್. ಹುಡಗರಿಗೆ ಸೆೋರೀದರತೆ್ತ 
ಅಂಬದು, ಅದೋಕಿ ಕಯ್ಷ ಮಾಡು್ದರು, ‘ಬಾ...’ ಹೆರೀಳಿ. ಆವಾಗದು ಟಾಯ್್ಮ ಸಲಪಾ ವ್ಯತಾ್ಯಸಾಗಿ 
ತಡ ಆಗಿ ಬಂತು. ಇವರು ಸಕೆ್, ತುಪಪಾ ಶಶುವಿಗೆ ತಿನಸ್ದೆೋರ್ ತಿನಸ್ತಾ ಉಳು್ದರು. ಆವಾಗ 
ಅದ್ ಬಂದ್ ಕೋಡೆಲಿರೀಯ, “ನಿರೀನೋ ತಿನಸ್ವಾ...” ಹೆರೀಳಿ ಅವ್್ ಹೆರೀಳು್ದರು. ಆವಾಗದು ಹುಡಗೆನಿಗ್ 
ಕಾಲ ಮೆರೀಲ್ಸಕಿ್ಷಂಡಿ ತುಪಪಾ, ಸಕೆ್ ಶಶು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕು್ತ. ಬಾಯ್ಗೆ ಹಾಕ್ದಂತಾ ತುಪಪಾ, ಸಕೆ್ 
ಆ ಶಶು ತಿನನುಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ಪುಚಕಸ್್ಷ ಉಗ್್ದ ಬಿಟು್ತ. ಇದರಂತೆಲೆರೀ ಮೋರ್ ಬಾರಿ ಹಾಕು್ತ. 
ಮೋರ್ ಬಾರಿಗೋ ಅದ್ ಉಗೆಳುರೀ ಬಿಟು್ತ-- ತಿನಿಲಿಲಲಿ ಶಶು.

ಆವಾಗಿದ್ಕಿ ಶಟ್ ಬಂತು. “ಇಟ್ ಶಣ್ ಶಶು ಯಲೆೋಲಿರೀರೋ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದು್ದ 
ತಿಂತು. ತಾ ಹಾಕದೆ್ದರೀ ಮೋಸ್ಷಲ ಹಾಕದೋ್ ತಿನಿಲಿಲಲಿಲೆೋ್ವರೀ? ಇದು ತನ್ ವೆೈರಿ” ಹೆರೀಳಿ 
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ಅದ್ ಶಟ್ ಬಂದ್ ತನ್ ಮನಿಗೆ ನೆಡ್್ದ ಬಿಟು್ತ. ಆವಾಗ ಅದು ಗರ್್ಷಣಿತಾ್ತಗೆ ಅತೆ್ತ. ಅದೆಕಿ 
ಹಾಂಗೆ ಮೋರ್- ನಾಲ್ಕಿ ದಿವಸ್ದಲ್ಲಿ ಜನಾ್ಯಯು್ತ. ಅದೆಕಿ ವಂದು ಹುಡಿಗೆ ಹುಟು್ತ. ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ 
‘ಪದಾ್ಮವತಿ’ ಹೆರೀಳ್ ಹೆಸರಿಟು್. ಅದೋ, ಮತೆ್ತ ಪದಕರಾಜ ದೆೋಡಾಡುಗ್ತ ವಳು್ದರು . ವಿದಾ್ಯ 
ಕಲ್ಸಲ್ಕೆಕಿ ಇಬ್ಬರಿಗೋ ತಾಯಿ-ತಂದೆ ಸಾಲೆಗ್ ಹಾಕು್ದರು.

ಅವು್ ಸಾಲ್ಗ್ ಹೆೋರೀದೆ್ ಸಾಲೆ ಕಲೋದೆರೀ ಇಲಲಿ. ಇಬೋ್ ವಂದ್ ಜೆೋರೀಡಾ್ಯಗಿ-- ಆ ಮರ, 
ಈ ಮರ, ಹಲಸ್ನ  ಮರ, ಹಣನು ಮರ ತರಗತೆರೀ ಮಜಾಜಿನಕೆಕಿ ಊಟಕೆಕಿ ಆಸಿ್ಗೆ ಮನಿಗ್ 
ಬರತಾರೆ. ಹರೀಗೆರೀ ವಂದ್ ಯರಡ ದಿವಸ್ ಮಾಡು್ದರು. ಮಾಸ್ತರ, “ಈ ಹುಡಗೆರ ಇಬೋ್ ಯಾಕ್ 
ಸಾಲೆಗ್ ಬರಲ್ಲಲಿ? ನೆೋರೀಡ್ ಬರಬೆರೀಕಾಯು್ತ...” ಹೆರೀಳ್ ಮಾಸ್ತರರೆರೀ ಸ್ವತಃ ಇವ್ ಮನಿಗ್ 
ಬಂದು್.

ಇಲ್ ಬಂದು ಪದಕಿರಾಜನು ತಂದೆ ಹತ್, “ನಿಮ್ ಹುಡಗೆನ ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಕಳುಸ್ದಿಲಲಿ? 
ಶರೀಕಾಯ್ತರೀ? ನೆಂಟರ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಾಯರೀ್ಷ? ಯಂಟ್ ದಿವಸಾಯು್ತ. ಇನೋನು ಸಾಲ್ಗೆರೀ 
ಬರಲ್ಲಲಿ” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳು್ದರು. ಆವಾಗ್ ರಾಜ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ, “ದಿವಸಾನೋ ಸಾಲೆಗೆ ಹೆೋರೀಗೆ್ತರೀ 
ಇದಾ್ದನೆ.” ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳದೋ್? “ಸಾಲ್ರೀಗ್ ಬರಲೆರೀ ಇಲಲಿ.” ಹೆರೀಳಾ್ತರೆ ಮಾಸ್ತರು.

ಅಲ್ಲಿಂದ ಪದಾ್ಮವತಿ ಮನಿಗ್ ಬಂದು್. ಹಾಗೆರೀ ಹೆರೀಳು್ದರು. ಆವಾಗ ಪದಾ್ಮವತಿ ತಾಯಿಗೆ 
ಗೆೋತಾ್ತಯು್ತ.... ಇಬೋ್ ಆವಾಗ ಸಾಲ್ಗ್ ಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ. ಅವಿ್ಬೋ್ ಜೆೋರೀಡಿಯಾದು್ ಹೆರೀಳ್ 
ಗೆೋತಾ್ತಯು್ತ. ‘‘ಅವ ತನ್ ವೆೈರಿ ಅಂದೆ್ ಅಂತವನೆನುರೀ ದೆೋರೀಸಿ್ತ ಇದ್ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಅವಿ್ಬೋ್ 
ವಳ್ದರುಲೆೋ್ವರೀ?” ಅಂದ ಮೆರೀಲ್ರೀಗ ಇದ್ ತಪೂಸ್ ತಜವಿಜ ಮಾಡಬೆರೀಕಾದೆ್ ಹುಡಿಗೆ ಬಂದ್ ಕೋಡೆಲಿ 
ಪೆಟ್ ಹಾಕು್ತ. ಹೆರೀಳು್ತ, “ನಿರೀ ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಡ” ಹೆರೀಳಿ ಪೆಟ್ ಹಾಕ್್ದ ಕೋಡೆಲಿರೀಯ 
ತಂದೆ ಹೆರೀಳುದು್, “ಪೆಟ್ ಹಾಕಬೆರೀಡ. ತಾನು ಅದೆಕಿ ಮೋರ್ ಪರಸೆನು ಕೆರೀಳ ್ೆತರೀನೆ. ಆ ಪರಸೆನುಗೆ 
ಅದು ತಕಕಿ ಉತ್ತರ ಕೆೋಟೆ್ ಕೆೋಡಲ್. ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ತಾನು ಅದೆಕಿ ಶಕೆ ಕೆೋಡೆ್ತರೀನೆ” ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳ್ದ.

ಆವಾಗದ್ ಸಾಲ್ಗೆ ಬಂತು. ಆ ದಿವಸಾವೂ ಅದು ಕಾಲಿಸನುಲ್ಲಿರತಿತು್ತ. ಆ ದಿವಸ್ ಕುಂದು 
ಅದು. ಆವಾಗ ಪದಕರಾಜ ಕೆರೀಳ್ದ, “ಪದಾ್ಮವತಿರೀ, ದಿವಸಾ ನಿರೀನು ಬಹಳ ರಂಗನುಲ್ಲಿದೆ್ದ. 
ಇಂದೋ ಬಹಳ ಯತಿಮೆರೀನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗ್ ಕಾಣ್ ಸ್ತದೆ... ಯರೀನ್ ಯತೆ ಬಂತ ನಿನೆಗೆ?” 
‘‘ತಾಯ್ ನಿನನು ಸಂಗಿ್ತಗೆ ತಾ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ ಹೆರೀಳಿ, ತಾಯ್ ತನ್ಗೆ ಹೆೋಡಿತು. ಅಪಪಾ, ‘ಹೆೋಡಿಬೆರೀಡ; 
ಮೋರ್ ಪರಸೆನು ಕೆರೀಳ ್ೆತ...’ ಹೆರೀಳಿದ್ದ. ಆದೆ್, ಯಾವ ಪರಸೆನು ಕೆರೀಳ್ತನೆೋ್ಯರೀ ನನಗೆರೀನ್ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿ. 
ಅದೆಕಿ ಸಯಾ್ಷದ ಉತ್ತರ ತಾನ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಕೆೋಡದೆಗಿದೆ್ ತನೆಗೆ ಶಕೆಸ್ ಕೆೋಡಾ್ತನೆ ಅದೆ್ದರೀ 
ನನ್ಗೆ ಬಾಳ ಚಿಂತೆಯಾದು್ದ.” ಅಂತು.

ಆವಾಗೆ ಪದಕರಾಜ ಹೆರೀಳ್ದ, ಇವಳು ಕೆೈಲ್-- “ಹೆದೋ್ದೆರೀ ಬೆರೀಡ. ಯರೀಳು...” ಹೆರೀಳಿ 
ತಿರಗಾಟಕ್ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಹೆೋರೀದ. ಮನೆಗ್ ಬರಬೆರೀಕ್ದೆ್, “ಇವತ್ ನಿರೀನು ದೆರೀವ್ ಪೂಜೆ 
ಮಾಡಿ  ಕಾಯ್ ವಡಿರೀಬೆರೀಕು. ವಡಿಬೆರೀಕ್ದೆ್ ‘ಪದಕಿರಾಜಾ, ಪದಕಿರಾಜಾ’ ಹೆರೀಳಿ ದೆೋಡಾಡುಕೆ 
ನಿರೀನು ಕಾಯ್ ವಡಿಬೆರೀಕು. ನಿನನು ತಂದೆ ಹೆರೀಳ್ದ ಪರಸೆನುಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿರೀ ಕೆೋಡೆ್ತ.” 
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ಇದ್ಂತೆ ಸಂಜಗ್ ಬಂದ್  ಅದ್ಂತೆರೀ ಮಾಡು್ತ. ಆವಾಗ, “ಪದಕಿರಾಜಾ, ಪದಕಿರಾಜಾ...” 
ಹೆರೀಳವಾಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಶಟ್ಬಂದು, ದೆೋಡಡು ಗಜ್ಷನಿಂದ ಅದ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಮತೋ್ತ ಅವಂದೆರೀ 
ಸುದಿ್ದರೀ ಹೆರೀಳೂೆ ಯೊರೀ?” ಅದ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪಪಾ ಮೋರ್ ಪರಸೆನು ಕೆರೀಳ್ದ. ಆ ಪರಸೆನುಗೆ ಸರಿಯಾದ 
ಉತ್ತರವ ಹೆರೀಳು್ತ (ಪಸೆನು್ಷ ಹೆರೀಳಲೆರೀ ಇಲಾಲಿ, ಕತೆ ಹೆರೀಳ್ದವಾ.).

ಆವಾಗೆ ಮಾರನೆ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಬಂದ ಕೋಡೆಲಿ ಪದಕಿರಾಜ-ಪದಾ್ಮವತಿ ಅವರವರೆೋಳಗೆ 
ಮಾತಾಡಕಿಂಡು್. ‘‘ಈಗ ತಾವಿಲ್ಲಿದೆ್, ತಮಗೆ ಇವು್ ವಂದು ಕಡೆ ಇರುಕೆ ಕೆೋಡುದಿಲಲಿ ತಂದೆ-
ತಾಯಿ. ನಾವು ಈ ಊರ್ ಬಿಟಿ್ಟ ಪರಾರಿಯಾಗಿ ನಡಿವಾ, ರಾತಿ್ ಬೆಳಗಾಗೋವರೆಗೆ.” 
ಆವಾಗೆ “ಅಡೆಡುಲಾಲಿ...” ಬೆರೀಕಾದು್ದ ಸಾಮಗಿ್ಯಲಲಿ ತಕಂಡಿ, ಕುದೆ್ ಹತಕಿಂಡಿ ರಾತಿ್ 
ಬೆಳಗಾಗುವರಿಗೆ ಹೆೋಂಟ್ ಬಿಟು್. ಹೆೋರೀಗಾ್ತ ಇರಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಸಾದಾರಣ ಹನನುಂದ್ ಗಂಟೆ 
ಮಜಾಜಿನ ಟಾಯ್್ಮ ಆಯು್ತ. ದೆೋಡಡು ಗೆೋರೀರಂಕಾರ ಅಡವ್ಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗೆ್ತರೀ ವಳದು್ ಅವರು. 
ಆವಾಗವನಿಗೆ ತಲೆತಿಗ್ದ್ಷ ಹಾಗಾಗಿ, ಅವನು ಕುದೆ್ ಕೆಳಗಿಳಿಸು್ತ ಕುದೆ್ ಮೆರೀಲ್ಂದ.

ಆವಾಗ್ ಯರೀನಾಯು್ತ? ಯರೀನೆೈತದಂದ್ ಕೆರೀಳೂದೆೋ್ಳ ಗೆೆ-- “ನನೆಗೆ ಸಲಪಾ ನಿರೀರ್ ತಂದ್ 
ಕೆೋಡು” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಅವ. ಆವಾಗಲ್ ಆಜಾ್ಬಜ್ ಕುದೆ್ ತಕಂಡಿ ಸುತ್ತಲು ವಂದ್ 
ಪಲಾ್ಷಂಗ್ವರಿಗೋವ ನೆೋರೀಡು್ತ; ಯಲೆಲಿಲೋಲಿ ನಿರೀರಿಲಲಿ. ಆವಾಗಿನೆ್ಯರೀನ್ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಯು್ತ? 
ಹೆರೀಳ್ ಅವನ ಹತ್ ಬಂದಿ ಯತ್ತರವಾದಂತ ಮರಹತಿ್ತ ನಾಕೋ ಕಡೆರೀಲೋ ನೆೋರೀಡು್ತ. 
ಯಲೆಲಿಲೋಲಿ ಊರ್ ಬಿಟಿ್ಟ... ವಂದ್ ಹಳಳು ಬಿಟಿ್ಟ... ಕೆರೆ - ಬಾವಿ ಬಿಟಿ್ಟ ಯರೀನೆರೀನೋ ಕಾಣೋದಿಲಲಿ. 
ಅದು ವಂದ್ ದಿಕನುಲ್ಲಿ ವಂದ್ ಸೋಜಯಟು್ಟ ಹೆೋಗೆ ಯರೀಳೂದ ವಂದ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತೆ್ಯರೀನೋ 
ಕಾಣೋದಿಲಲಿ. ಅದ ಮರ ಇಳದಿ, ಆ ದಿಕಕಿ ಹಡ್ದ ಸಿರೀದಾ ಹೆೋರೀಯ್ತದು . ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗೋವರಿಗೆ 
ಮನೆ ಸಿಕ್ತದೆಕಿ. ರಾಕ್ಷಸಿ ಮುದಿಕಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ. ಆವಾಗೆ ಮುದಿಕಿ ಹತೆ್, “ಸಲ್ಪಾ ನಿರೀರ್ ಕೆೋಡು” ಹೆರೀಳಿ 
ಇದ್ ಹೆರೀಳು್ತ.

ಇದ್ ನೆೋರೀಡ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಮುದಿಕಿಗೆ, ‘ತನ್ ಹುಡಗೆರಿದೆ್ ಬಾಳ ಲಾಯಾಕಿಗತಿತು್ತ. ಯಳ ರೆೀ ಸೌತಿ 
ಮಿಡಿಯ ತಿಂದ್ ಹಾಗಾಗತಿತು್ತ’ ಹೆರೀಳಿ ಮನಸನುಲೆಲಿರೀ ಹೆರೀಳಕಿಂತದೆ ಅದು ತನನುಟ್ಟಕೆಕಿರೀಯ. ಈ 
ಹುಡಿಗೆ ಹತ್, “ಅಡಕಲ್ಗೆ ನಿರೀರ್ ಹಾಕು. ವಲೆರೀಲ್ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕು...” ಹೆರೀಳು್ತ. ಆ ಅಡಕಲ್ಗೆ 
ವಂದ್ ತೋತ ಮಾಡಿಟು್ತ. ಇದ್ ಯಟ್ ನಿರೀರ್ ತಂದ್ ಹೆೋಯ್ದರೋವ ವಂದ್ ಕೆೋಡ ತಂದ್ 
ಹೆೋಯ್ದಟೋ್ಟ ಯರೀನಾಯು್ತ? ನೆೋರೀಡೋವರಿಗೆ ವಂದ್ ತೋತಾಗದೆ ಅದೆಕಿ ವಂದ್ ಬೆೋಂತೆ 
(ಗಿಡಕು) ಹಾಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡು್ತ ಅದು. ನಿರೀರ್ ಹೆೋರೀವುದ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ ನಿರೀರ್ ತುಂಬು್ತ. 
“ವಲ್ಗ್ ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ ನನೆಗೆ ನಿರೀರ್ ಕೆೋಡು ತಾ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ” ಅಂತು. ಆವಾಗದ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ತನ್ 
ಹುಡಗೆರ್ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋಲಕ್ ಹೆೋರೀಗರೆ. ಹೆೋಲಕ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಅವಿ್ಗೆ ಊಟ ಕೆೋಟಿ್ಟ ಬಾ” 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು್ತ. ಆವಾಗ, “ತನ್ಗೆ ದಾರಿ ಗುತಿ್ತಲಲಿ... ಯಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದಾ್ದರೆೋರೀ” ಹೆರೀಳಿ ಈ 
ಹುಡಿಗೆ ಹೆರೀಳು್ತ.

“ಹಾಗಾದೆ್ ದಾರಿ ಕಾಣಸ್ಕ್ ದಾಸಿ ಕುನಿನು ಇದು್ದ, ಅದು ದಾರಿ ಕಾಣಸ್ತದೆ. ಅದ್ ಸಂಗಿ್ತಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ ನಿರೀ ಕೆೋಟ್ ಬಾ...” ಆವಾಗ ಬುತಿ್ತ ಕಟ್ ಕೆೋಟು್ತ. ಬುತಿ್ತ ತಕಂಡು ಇದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
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ದಾಸಿ ಕುನಿನು ಮುಂದೆರೀ, ಇದ್ ಹಂದೆ . ‘ಬೌ...ಬೌ...’ ಗುಡೋದು್ ಹೆೋರೀಗೆ್ಬರೀಕ್ದೆ್ ದಾಸಿಕುನಿನು 
ನಾಕ್ ಮಾರ್ ಹೆೋರೀಗೋದು ಹಂದೆ ತಿಗಕಿ್ಷಂಡಿ, “ಕುಂಯ್ ಕುಂಯ್” ಮಾಡೋದು. ಆವಾಗ 
ಇದ್ ಯರೀನ್ ಆಲೆೋರೀಚೆನು ಮಾಡು್ತ? ಆವಾಗ ಇದೆ್ಯರೀನ್ ಆಲೆೋರೀಚೆನು ಹಾಕು್ತ? “ಇದ್ ಯಾಕ್ 
ಹರೀಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇದ್ಕಿ ಹಸಾ್ವಗೆರೀ ಹರೀಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬುತಿ್ತ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಹೆರೀಳಿ, ಕಡೆಗಿದ್ ಬುತಿ್ತ 
ಬಿಡಿಸ್ ಆ ಕುನಿನುಗ್ ಸಲಪಾ ಕೆೋಟು್ತ. ಕುನಿನು ಹೆೋರೀಗಿ ಆ ಬುತಿ್ತಗೆ ಬಾಯ್ ಹಾಕ್ದ ಕೋಡೆಲಿರೀಯ 
ಮನುಶಾಗಿ ಅವ ಆ ಹುಡಗಿ ಹತ್ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ, “ನೆೋರೀಡು... ತನ್ ತಂದಿ ಈ ರಿರೀತಿ ಮಾಡ್ 
ಇಟಕಿಂಡರೆ ತನೆಗೆ. ಅವು್ ದೆೈತ್ಯರು, ರಾಕೆಕಿಸರು. ಮಾಯ ಗೆೋತ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ.” “ಇನನು ತನ್ 
ಯಾವ ರಿರೀತಿ ಮಾಡಾ್ತರೆೋರೀ ಯರೀನೆೋರೀ?” “ನಿರೀ ಅಲ್ ಮಗದಿರಿದ್ದಲ್ ಹೆೋರೀಗೋದೆರೀ ಬೆರೀಡ. 
ಆ ಬುತಿ್ತ ಅಟೋ್ಟ ತನ್ಗೆ ಕೆೋಡು. ತಾ ಊಟ ಮಾಡೆ್ತ. ಅಲ್ ಕೆರೀಳಿರೆ ತಾ ಬುತಿ್ತ ಕೆೋಟ್ಬಂದೆ 
ಹೆರೀಳ ಹೆರೀಳಿರೀರಾಯು್ತ ನಿರೀನು...” ಹೆರೀಳ್ತ. ಬುತಿ್ತ ಕೆೋಟು್ಟ, ಬುತಿ್ತ ತಿಂದಿ ಮತ್ ನಾಯಾಗಿ ಅವ 
ಹೆೋರೀದ. ಅದ್ ಸಂತಿಗೆ ನಾಯೋ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಅಲ್ ಹೆೋರೀದ್ ಕೋಡೆಲಿ, “ಬುತಿ್ತ ಕೆೋಟ್ಟ ಬಂದೆೋ್ಯರೀ?” ಕೆರೀಳು್ತ ಮುದಿಕಿ. “ಹೌದು, ಕೆೋಟ್ಟ 
ಬಂದೆ ತಾನು” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳು್ತ. ‘ಅಬಾ! ತನ್ ಹುಡಗೆರು ಇಟ್ ಸೌತಿ ಮಿಡ್ಯಂತಾ ಹೆಣ್ಣ 
ಹಾ್ಯಂಗ್ ಬಿಟು್? ಪರತ್ತ ಬಿಡ್ವವ್ಲಲಿ ಅವರು. ದಾಸಿಕುನಿನುನೆರೀ ಮೊರೀಸ ಮಾಡೆ್ತರೀ? ಯಾವದೆರೀ 
ಇರಲ್. ಮೊರೀಸ ಮಾಡಿಲಿ, ಯರೀನೆರೀ ಆಗಿಲಿ . ಇನ್ ವಂದ್ ಉಪಾಯ ಮಾಡೆ್ತ.’ ತಾನು ವಂದ್ 
ಪಿಶ್ವಲ್ಲಿ ವಂದಿಟ್ ಹೆೋದಲಿ ತುಂಬಿ, ಅದ್ಕಿ ವಂದ್ ತೋತ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಿಶ್ವನೆರೀ ಕೆೋಟಿ್ಟತು್ತ. 
ವಂದು ಕೆೈಯಲ್ ಪಿಶ್ವ, ವಂದು ಕೆಯ್ಯಲ್ ನಿರೀರು ಹಡಕಿಂಡಿ ಆ ಹುಡಿಗೆ ಪದಕಿರಾಜನಿದ್ದಲ್ 
ಬಂತು. ಬರತಾ ಉಳಿರೀತು.

ಆವಾಗೆ ಆ ಪಿಶ್ವಲ್ಲಿಂದ ಹೆೋದುಲಿ ದಾರಿಗುಂಟ ಬಿರೀರತಾ ಬಂತು. ಆವಾಗದ್, “ಇದೆ್ಯರೀನು 
ಹರೀಗೆ... ಹೆೋದುಲಿ ಬಿರೀಳ್ತದ್ಯಲಾಲಿ? ಓಹೆೋರೀ... ಇದು ಬಹಳ ಮಾಡಿ, ತನ್ಗೆ ಮೊರೀಸಮಾಡು 
ಬಗಿನೆರೀಯ. ಹುಡಗೆರಿಗೆ ಕುರುಹು ಕಾಣುಸ್ ಬಗಾಗೆಗಿ ತೋತ ಮಾಡಿ, ಪಿಶ್ವಲ್ ಹೆೋದಲಿ ತುಂಬ್ 
ಕೆೋಟು್ತ ಮುದಿಕಿ...” ಸಲಪಾ ದೋರ ಬಂದಿ ಪಿಶ್ವ ನೆೋರೀಡಿ, ಆ ಪಿಶ್ವ ತುಳ್್ದ ಅಲೆಲಿರೀ ವಂದ್ ಹೆೋಂಡಕೆ 
ಹಾಕ್ ಮುಚು್ತ. ಹಾಗೆರೀ ತಕಂಡ್ ಬಂದು ಪದಕಿರಾಜನಿಗೆ ನಿರೀರ್ ಕೆೋಟು್ತ.

ಆವಾಗ ರಾಕ್ಷಸರು ಮನಿಗ್  ಬಂದರು. ಮನಿಗ್ ಬಂದು್ ಕೋಡೆಲಿ ತಾಯಿ ಹೆರೀಳು್ತ, “ತಾನು 
ಯಳ ರೆೀ ಸೌತಿ ಮಿಡ್ಯಂತಾ ಹೆಣು್ಣ ಬುತಿ್ತ ಕೆೋಟ್ ಕಳಿಸ್ದೆ್ದ... ನಿರೀವ್ ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ ಕೆೋಟಿ್?” 
ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳು್ತ. ಆವಾಗವ್್ ಹೆರೀಳು್ದರು, “ತಮಿ್ಮದ್ದಲ್ ಹೆೋರೀಗೆಲಿರೀ ಇಲಲಿ ಅದು. ಯರೀನೆೋರೀ ದಾಸಿ 
ಕುನಿನುನೆರೀಯ ಅದೆಕಿ ಹೆರೀಳಿ, ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗದ ರಿರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪರತ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಬಂತು...”

“ಹಾಗಾದ ಮೆರೀಲೆ ತಾನ್ ವಂದ್ ಹೆೋದಲಿ ಪಿಶ್ವಯ ತೋತ್ ಮಾಡ್ ಕಳಿಸ್ದೆ (ಹೆೋದಲಿ 
ತುಂಬಿ). ಅದು ಬಿರೀದು್ಷ ನೆೋರೀಡಾ್ತ ಹೆೋರೀಗಿ್ಬಟೆ್, ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೆೋರೀದ ದಾರಿ ಶಗ್ತದೆ...” 
ತಾಯಿ ಹೆರೀಳು್ತ. ಆಗ ಮೋರು ಜನ ರಾಕ್ಷಸರು ಹೆೋರೀದರು. ಹೆೋದುಲಿ ಬಿರೀಳತಾ ಹೆೋರೀದ್ದ 
ನೆೋರೀಡೆ್ತರೀ ಹೆೋರೀದು್. ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಗೋವರಿಗೆ ಪಿಶ್ವ ಹುಗ್್ದ ಹಾಕ್ತ್ತಲಲಿ? ಮುಂದ್ ಯರೀನೋ 
ಕಾಣೋದಿಲಲಿ; ಹೆೋದುಲಿ ಬಿದ್ದದು್ದ ಯಾವ ಬದಿಗೋ ಕಾಣೋದಿಲಲಿ. “ಇನ್ ತಾವು ಮೋರು ಜನನೋ 
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ವಂದೆರೀ ದಿಕ್ಕಿಗ್ ಹೆೋರೀದೆ್ ಅದ್ ಶಕಾ್ವಂಗಿಲಲಿ. ನಾವ್ ಮೋರ್ ಜನ ಮೋರ್ ದಿಕ್್ಯಂದಾ 
ಅರಸಾ್ತ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು.” ಮೋರು ಜನ ಮೋರ್ ದಿಕ್ಕಿಂದ್ ಅರಸಾ್ತ ಹೆೋರೀದು್. 

ಈ ಪದಕಿರಾಜ, ಪದಾ್ಮವತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುದೆ್ ಹತಿ್ತ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ ಇದಾ್ದರ್ ದಾರಿ ಮೆರೀಲೆ. 
ಆವಾಗ ವಬ್ಬವ ಅವರು ಹೆೋರೀಗೋದು ಕಂಡ... ರಾಕಸ್ಸ ಹುಡಿಗೆ ಕುದೆ್ನ ಹಡದಿ, ಅವ 
ಪದಕಿರಾಜ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ ಇತಾ್ಷನೆ. ವಂದ್ ಪಲಾ್ಷಂಗ್ ಹಂದ್ ತಿರಸಕಿಂಡ್ 
ಬರಬೆರೀಕ್ದೆ್, ಇದು ವಂದ್ ತಲವಾರಿನಿಂದ ಅವನ ರುಂಡ ಹಾಸು್ತ್ಷ. ಆವಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಪರತ್ ಕುದೆ್ ತಿಗಿಸ್್ಷ, ಕುದೆ್ಯ ತಕಂಡ್ ಪದಕಿರಾಜ ಹೆೋರೀಗೆ್ತರೀ ಇರವಲ್ಲಿ ಕುದೆ್ ವರೀಡಸ್ಕ್ಂಡ್ 
ಬಂತು.

ಇನೆೋನುಬ್ಬನೋ ಹಂದೆರೀ ಬಂದು ಇದ್ಂತೆರೀ ಮಾಡ್ದ. ಆಗ ಯರಡನೆಯವನ ಕುತಿಗೆನೋ 
ಹರೀಗೆರೀ ಕಡಿತು. ಆವಾಗ ಮೋರನೆಯವ ಇಬ್ಬರನೋ ಕಡ್ದದ್ದ ಕಂಡ. ಆವಾಗೆ, “ತಾನು ಹರೀಗೆರೀ 
ಹೆೋರೀದೆ್ ತನನುನೋನು ಇದೆರೀ ರಿರೀತಿ ಮಾಡ್ತದೆ...” ಹೆರೀಳಿ, ಅವ ಮಾಯದಿಂದ ಬೆರೀಡ್ವವನ 
ಯರೀಸಾದ.

ಆಗ ಅವ ಅದ್ ಬೆನಿನುಗ್ ಹೆೋರೀಗಾ್ತ ವಳ್ದ. ಅವ್್ ಹೆೋರೀಗ್ ವಂದ್ ಊರಿಗ್ ಮುಟು್ದರು. ಅಲ್ಲಿ 
ವಂದ್ ಇಳಿಳುಕಟೆ್ಟ ಸಿಕು್ತ . ಆ ಇಳಿಳು ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀಲೆ ಅವು್ ಉಳ್ವದು. ಪದಕಿರಾಜ-ಪದಾ್ಮವತಿ 
ಉಳು್ದರು. “ಅಡೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ತಾವ್ ಹೆೋರೀಗ್ವ...” ಹೆರೀಳು್ತ-- ಆ ಕಟಿ್ಟ ಮೆರೀಲೆರೀ ಉಳು್ದರು. 
ಆವಾಗ ಅಲೆಲಿರೀ ವಲೆಬಿಲೆ ಹಾಕಂಡಿ, ವ್ಯವಸಿ್ತ ಮಾಡಬೆರೀಕ್ದೆ್ ರಾಕ್ಷಸ ಬೆರೀಡ್ವವನ ರೋಪಾದವ 
ಅಲೆಲಿರೀ ಹೆೋರೀದ.

ಆವಾಗೆ ಪದಕಿರಾಜ ಮತು್ತ ಆ ಬೆರೀಡ್ವ ರೋಪದವ ರಾಕ್ಷಸ ಇಬ್ಬರೋ ಪೆರೀಟಿನ್್ದ ಸಾಮಾನ 
ತರಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದರು. ತಮಗೆ ಬೆರೀಕಾದ್ದ ಸಾಮಾನ ತಕಂಡ್ ಬಂದು ಅಡೆಗೆ ಮಾಡ್, 
ಮೋರೋ ಮಂದಿ ಕೋಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ ಮಲ್ಕಂಡು್. ಬೆರೀಡ್ವವ ಆಚೆಬದಿ ಮಲಗೆದ. ಇವು್ 
ಮರನ ಇಚೆಗೆ. ಅವ ಮರದ ಆಚೆಗೆ ಮಲಗೆದೋ್. ಪದಾ್ಮವತಿಗೆ ನಿದೆ್ರೀನೆ ಬರಲ್ಲಲಿ.

ಆವಾಗೆ ಪದಕಿರಾಜನಿಗೆ ನಿದೆ್ ಬಂದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ನಿದೆ್ದ ಮಾಡೆ್ತ ವಳ್ದ ಅವ. ಮದಾ್ತಿ್ಗೆ 
ಇದೆಕಿ ಸಲಪಾ ನಿದೆ್ ಬಂತು ಪದಾ್ಮವತಿಗೆ. ಆ ಟಾಯ್ ಮಲ್ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಯದಿ್ದ ಪದಕಿರಾಜನ 
ತಲೆ ಹೆೋಡ್ದ. ನಿದೆ್ ಹತ್ತಂದೆರೀ ಸೆೋಂಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಖಡಗೆ ತೆಗದಿ ಪದಕಿರಾಜನ ತಲೆ ಹೆೋಡ್ದ. 
ಆವಾಗ ಕತಿ್ತಲೆ ಹೆೋಡ್್ದ ಕೋಡಲೆರೀಯ ಪದಾಕಿ ಹೆರೀಳೂದು ಬರ್ನೆ ಬಿರೀರ್ ಹೆೋಯು್ತ. ಆವಾಜ್ 
ಬಂತು. ಆ ಆವಾಜಗೆ ಪದಾ್ಮವತಿ ಯದು್ತ. ಯದ್ ನೆೋರೀಡೋವರಿಗೆ ಪದಾ್ಮವತಿ ಹಡಿ್ದ 
ಕುದೆ್ ಮೆರೀಲೆ ಹತಿಸ್ ಕಂಡಿ ರಾಕ್ಷಸ ಹೆೋರೀದಾ. ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕ್ದೆ್ ದಾರಿ ಮೆರೀಲೆ ಇದ್ ಹತ್ 
ಇದ್ದ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ತಲವಾರ್ ತೆಗದಿ, ಯಡಗೆೈಯಲ್ (ಅವನಿಗ್ ಗುತಿ್ತಲಲಿ.) ಜುಟ್ಟ ಹಡಿ್ದ 
ಬಲಕೆೈಯಲ್ ತಲವಾರ ನೆಗಿ್ದ ಅವನ ಕುತಿಗೆಗೆ ತಲವಾರ ಹಾಕ್, “ನಿನ್ಗೆ ಜರೀವ ಬೆರೀಕೆೋರೀ? 
ಯರೀನ ತೆಗಿಬೆರೀಕೆೋರೀ ನಿನ್ ಜರೀಮಾವಾ? ಬದುಕಿ ಆಶೆ ಇದೆ್ ಕುದೆ್ ಹಂದ್ ಪರತ ತಿಗುಸ್್ಷ” 
ಹೆರೀಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿ, ಅವ ಪರತ್ ತಿರಗಸ್ದ ಕುದೆ್ಯ-- ಪದಕಿರಾಜನ್ ಹೆೋಡ್ದಲೆಲಿರೀ ಬಂದು್. ಕುದೆ್ 
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ಕೆಳಿಗೆಳ್ದ. ಆ ಪದಕಿ ಅಟೋ್ಟ ಹೆಕೋಕಿಕ್ ಹೆರೀಳು್ತ ಅವನ ಹತೆ್. “ಪೂರಾ ಹೆಕ್ಕಿ, ಅದು ಹಾ್ಯಗಿತೆೋ್ತರೀ 
ಹಾಂಗೆರೀ ಜೆೋರೀಡ್ ಸೆ್ಬರೀಕು. ಇಲೆ್ದ ಇದೆ್ ನಿನ್ ರುಂಡ ತಾ ಕಡ್್ದ ಹಾಕೆ್ತ. ಜೆೋರೀಡಿಸ್ ಜರೀವ ಕೆೋಟೆ್ 
ನಿನ್ ಜರೀವ ಬಿಡೆ್ತ. ಜೆೋರೀಡಿಸ್ ಜರೀವ ಮಾಡೆೋಕಿಡೆ್ಬರೀಕು” ಅಂತು.

ಆವಾಗೆ ಅವ ಪೂರಾ ಜೆೋರೀಡಿಸ್ ಸಂದ್ ಆದೆ್ಯಲಲಿ, ಯಾವದೋ ಸಂದ್ ಯಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಹೆರೀಳಿ 
ಸಮಿನಾಗ್ ಕೋಡಸ್ದ, ಜರೀವಮಾಡ್ದ. ಪದಕಿರಾಜ ಯದ್ ಕೋತದೆ್ದರೀ, “ಯರೀನೆರೀ ಪದಾ್ಮವತಿ?” 
ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಆವಾಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ರುಂಡ ಹಾಸಿ್ಬ್ಷಟ್ತತು. ಅದೆರೀ ಊರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸತ್ 
ಹದಾನುಲೆಕಿ್ನರೀ ದಿವಸಾಗಿತು್ತ. ರಾಜ ಪಟ್ಟ ಕಟೆ್ಬರೀಕು ಹೆರೀಳಿ ಆನೆ ಹತ್ ಮಾಲೆ ಕೆೋಟು್ಟ, “ನಿನಗಿರೀ 
ರಾಜ್ಯಕೆ ಯಾರ್ ರಾಜಾಗಬಹುದು? ಹೆರೀಳಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ ತಂದಿ ರಾಜಪಟ್ಟಕ್ 
ಯರೀಸು್ಷ...” ಹೆರೀಳಿ ಆನೆ ಹತ್ ಮಾಲೆ ಕೆೋಟ್ಟರೆ. ಆವಾಗೆ ವಳ ಗೆೆ ಸಬೆರೀಲ್ ಅಟೋ್ಟ ತಿರಗಿ 
(ಈ ಪದಕಿರಾಜ-ಪದಾ್ಮವತಿನೋ ಅಲೆಲಿರೀ ಹೆೋರೀಗಿ ಕುಂತಿದು್.) ಪದಕಿರಾಜನಿಗೆ ಬಂದ್ 
ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ರಾಜಸಿಂಹಾಸನ ಯರೀಸು್ತ್ಷ. ಆವಾಗೆ ಈ ಪದಾ್ಮವತಿ 
ಮತು್ತ ರಾಜನ ಮಗಳೂೆಂದಿತು್ತ. ಇಬ್ಬರೋವ ಅವನಿಗ್ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ ಲಗಾನುದು್. ಲಗಾನುಗಿ 
ಸುಕದಲ್ ರಾಜ್ಯ ಆಳಾ್ತ ವಳದು್.

ರಾಜ್ಯ ಆಳಾ್ತ ಇರಬೆರೀಕ್ದೆ್ ವಂದಾನೆೋಂದು ದಿವಸ ಯರೀಳ ಜನ ಬೆರೀಡೋ ಮುದುಕಿಯರಾಗಿ 
ಬಂದು್. ಬಂದಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆೋಡುಕೆ ಪದಾ್ಮವತಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ. “ಬಿಕಾಸ್ ಬೆರೀಡಲ್ಕ್ ಬಂದವ್ಲಲಿ...” 
“ಹಗರೆ, ನಿರೀವ್ ಯಾಕ್ ಬಂದವ್ಪಾಪಾ?” ಕೆರೀಳು್ತ. ‘‘ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡದಿರ್ ಕೆೋಣತಾ 
ನೆೋರೀಡಲ್ಕ್ ಬಂದವು್. ಬಾಳ ವಶ್ಷದ ಹಂದೆ ನಾವು ನೆೋರೀಡದ್ದ. ಅದಕಾಗಿ ಈಗ ವಂದ್ 
ಸತಿ್ಷ ನೆೋರೀಡ್ ಹೆೋರೀಗಾ್ವ ಹೆರೀಳಿ ಬಂದವು್...”

“ಅಬಾ್ಬ... ಸುಳ ಳೆುರೀಯ!” ಅಂತಿದು. “ತಾ ಹುಟಾ್ದಗಿಂದ ನನನು ಗಂಡನ ಹತೆ್ರೀ 
ವಡನಾಡಿದವಳು. ತನ್ಗೆ ಗುತಿ್ತಲಲಿ, ತಾನ್ ನೆೋರೀಡಿಲಲಿ. ನಿರೀವ್ ಹೆರೀಳೂದೆರೀ ಸುಳುಳು...” ಹೆರೀಳಿ 
ಪದಾ್ಮವತಿ ಹೆರೀಳು್ತ. ಆಗ ಅವರು, “ನಿನ್ಗೆ ಗುತಿ್ತಲಲಿ ಅದು... ತಾವ್ ನೆೋರೀಡಿದು ಸುಳಾಳುದ್್ 
ಕೆರೀಳ್ ನೆೋರೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡದಿರ ಹತೆ್ರೀಯ” ಅಂದು್. “ತಾವ್ ನಾಳ  ೆಬತೆರೀ್ಷವೆ. ನಿರೀವ್ 
ಕೆರೀಳಿ...” ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀದು್.

“ನಾನೆರೀ ಕೆರೀಳ ್ೆತ..” (ಕೆರೀಳಿದುಲಿ) ಆವಾಗವ, “ಸುಳ ಳೆುರೀ...” ಹೆರೀಳ್ ಹಾಸ್ಷತ. ಆದೋ್ ಅದ್ 
ಕೆರೀಳೂದಿಲಲಿ. ಆವಾಗ ಅವ್ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ, “ತಾನು ಕುಣುದ್ ಹೌದು. ಆದೆ್, ನಿನನು ಕೆೈಗೆ ಸಿಕ್ವ 
ಹಾಂಗಿಲಲಿ ಕುಣಿದೆ್. ತನ್ ಆಸೆ ನಿರೀ ಬಿಡೋದೆರೀಯ” ಅಂದ. ಆವಾಗ, “ಅದೆಕಿ ಯಾವದೆರೀ 
ಉಪಾಯ ಇಲೆೋ್ವರೀ?” ಹೆರೀಳ್ ಅದ್ ಕೆರೀಳು್ತ. ಆವಾಗೆ, “ಉಪಾಯಿದು್ದ, ಅದರಂತೆ ನಿರೀ 
ಮಾಡಿರೆ ಇದು್ದ. ದೆೈಯ್ಷ ಇದೆ್ ಮಾಡು, ತಪೂಪಾದಕಾಕಿಗ...” ಅಂದ. “ಹೆರೀಳು, ತಾ ಮಾಡೆ್ತ” 
ಹೆರೀಳ್ ದೆೈಯ್ಷ ಕೆೋಟು್ತ ಅದು.

“ಹಾಂಗಾದೆ್, ನಾಳ ರೆೀಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕುಣಿರೀತೆ ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳು; ಬರಲ್ಕ್ ಹೆರೀಳು. ವಂದ್ 
ಚಿರೀಲ ಕೋಕುಮ ತಂದಿ ವಳಗೆ ಹೆೋಯ್ಬರೀಕು. ಯರೀಳ ಬಾಗಲಿ ಆಚಿಗೆ, ಅರಮನೆಗೆ ಯರೀಳ 
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ಬಾಗುಲಿ ವಂದೆರೀ ರೆರೀಖೆಲದೆ. ಮೋರ್ ಹಳ್ ಮಂತಿ್ಸಿ ಕೆೋಡೆ್ತ. ಇದು ನಿರೀ ಕಯ್ಯಲ್ ಇಟಕಿಂಡ್ 
ಕುಳಳುಬೆರೀಕು. ನಾನು ಕಾಳಾಸಪಾ್ಷಗೆ್ವ... ಕುಣೋಕ್ ಹಣಕಿವೆ. ಆವಾಗೆ ವಂದ್ ಹಳ್ 
ಹೆೋಡಿಬೆರೀಕ್. ‘ನಿರೀನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕುಣಿಬೆರೀಕು’ ಹೆರೀಳಿ ವಂದ್ ಹಳಳುಹೆೋಡೆ” ಹೆರೀಳಿ 
ಹೆರೀಳ್ದ. “ಇದರಂತೆಲೆ ಇನೆೋನುಂದ್ ಹಳಳು ಅದ್ಷ ಕೋಕುಮ ಶರಿಯಾದ ಕೋಡೆಲಿರೀಯ, ‘ಮೊದುಲಿ 
ಯಾವ ರಿರೀತಿಲ್ದಿ್ದದೆ್ದ ಅದೆರೀ ರಿರೀತಿಲೆರೀ ಮನಶಿನ ರೋಪನೆರೀ ಆಗು’ ಹೆರೀಳ್ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಹಳಳು 
ಹೆೋಡೆ...” ಹೆರೀಳಿ ಮೋರ್ ಹಳಳು ಮಂತಿ್ಸಿ ಕೆೋಟ್ಟ.

ಮರುದಿನ ಏಳ ಮಂದಿ ಬಂದಿ ಅಂಗಳದಲ್ ಕುಂತು್. ಆವಾಗಿವ ಮಿಂದ್ 
ಮಡಿಯಾಗಿ ಹೆೋರೀಗಿ, ಆ ಕೋಕುಮದ ರಾಸಿ ಮೆರೀಲೆ ನಿಂತಿ-- “ಜೆೈ ಕಾಳಿದಾಸಾ...!” ಹೆರೀಳಿ 
ಕಾಳಾಸಪ್ಷನಾದ-- ಏಳ್ ಹೆಡೆ. ಆವಾಗಿವನು ರೋಪ ನೆೋರೀಡಿ, ಯರಡೋ ಜನ ಹಣತ್ಯಕಕಿಳೂ 
ಬೆೋರೀರೆರೀ ತಪಿಪಾಬಿದ್ದರು. ಆವಾಗಿವ ಕುಣ್ದ ಕುಣ್ದ. ಕುಣಿ್ದ ಕೋಕುಮ ಪೂರಾ ಕಚಾ್ಷಯು್ತ. ಕಚಾ್ಷದ 
ಕೋಡೆಲಿ ಬಾಗಲಿ ಹೆರಬಿದ್ ಬಂದು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಯರೀಳೂ ಜನ್ನೋನು ಕುಳಸ್ಕಂಡಿ... ಯರೀಳ್ 
ಹೆಡೆಮೇಲೆ ಕುಳಸ್ಕಂಡಿ ಪಾತಾಳಲೆೋರೀಕಕ್ ನೆಡ್ದ. ಇವರಿರೀಗ್ ಯಚರಾಯು್ತ; ನೆೋರೀಡೋವರಿಗೆ 
ಅಲ್ಲಿ ಅವನೋ ಇಲಲಿ; ಯರೀಳ ಜನನೋ ಇಲಲಿ. ಹಳ್ ಮಂತಿ್ಸ್ ಕೆೋಟ್ಟದು್ದ ಕೆೈವಳಗೆರೀ ಅದೆ.

“ಆವಾಗ್ ಹೆರೀಳ್ ಕೆೋಟ್ಟದ್ದ ತಾನು ತಪ್ದನಲೆೋರೀ...” ಈಗ ತಂಗಿ ಹತ್ ಹೆರೀಳ್ತದೆ. “ತಾನು 
ನಿನೆಗೆ ವಳ್ಗೆ ವಂದ ತೆೋಳಿಸ್ಗಿಡ ನೆಡತೆರೀನೆ. ಇದೆಕಿ ದಿವಸಾನು ನಿರೀನು ನಿರೀರ ಹಾಕು ಅದು 
ಬಾಡೆ್ತರೀ ತನ್ಗೆ ಸಿರೀಕಾಯು್ತ ಹೆರೀಳ್ ತಿಳೂೆಕಿರೀ. ಬಾಡಲ್ಲಲಿದೆ್ ತನ್ಗೆ ಶರೀಕಾಗಿಲಿಲಲಿ ಹೆರೀಳ್ ತಿಳೂೆಕಿ” 
ಹೆರೀಳಿ ನೆಟಿ್ಟ, ಇದು-- “ಗಂಡನ ತಂದೆ್ ಮನಿಗ್ ಬತೆರೀ್ಷನೆ. ಗಂಡ ಶಕಕಿದಿದ್ದರೆ ಬರುದಿಲಲಿ” 
ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳಿಕ್ ಹೆೋರೀಗ್ತದೆ ತಂಗಿ ಹತೆ್.

ಬೆಟ್ಟ ಹಡಕಿಂಡ್ ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಕೋಡೆ ಕೆರೀಳ ್ೆತರೀ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಕೆರೀಳಾ್ತ ಕೆರೀಳಾ್ತ ಹೆೋರೀಗ್ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಊಟಿಲಲಿ, ನಿದಿ್ಲಲಿ, ಯರೀನಿಲಲಿ... ದೆೋಡಡು ಆರಣ ಅಡವಿಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ 
ಮುಟು್ತ. “ಬಂದಾರ ದಿವಸಾಯು್ತ. ತನನು ಪಾ್ಣನೆರೀ ತೆಕಕಿಳಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳಿ ಮನಸ್ನಲ್ ನಿಚಚಾಯ 
ಮಾಡಕಿಂಡು್ತ.

ಇಲ್ಲಿ ತೆೋಳಿಸ್ಗಿಡ ಸಲಪಾ ಬಾಡು್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆೋರೀ ಕಪುಪಾ ಅಂದಕಾರದಲ್ ದೆೋಡಡು ಹೆೋಂಡ 
ಇತು್ತ. ಹೆೋಂಡದಲ್ ಹಾರ್ ಬಿಟು್ತ. ಹಾದ್ಷ ನಂತ್ದಲ್, ಕೆಳಗೆ ವಂದ್ ಋಷಿ ತಪಶಗ್ 
ಕುಂತಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಋಷಿ ಕೆೈಹರೀಂಗ್ ಮಾಡ್ ಕುಂತಿದ್ದ. ಕೆೈ ಬಿಟಿ್ಟ ಸಮಾ ಅವನು ಕೆೈ ಮೆರೀಲೆ 
ಮೆರೀಲ್ಂದ ಹಾರಿ ಕೆಳ್ಗೆ ಬಿತು್ತ. ಹಾಂಗಾಗಿ ಅದೆಕಿ ಅವ್ ಕೆೈ ಮೆರೀಲ್ ಬಂದಿ ಬಿರೀಳೂಕ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಪೆಟಾ್ಟಗಿ ಆವಾಗೆ ತಪಸಿಸ್ಗ್ ಕೋತ ಋಷಿ, “ಇದೆ್ಯರೀನು? ಬಿತು್ತ?” ಹೆರೀಳ್ ನೆೋರೀಡೋರೆೋಳಗೆ 
“ಹುಡಿಗೆ! ಯಾಕ್ ಬಂದೆ? ನರಮನಸ್ರ್ ಬರುವಂಥ ಸಥಳವೆರೀ ಅಲಲಿ ಇದು. ದೆೋಡಡು ಗಟಾರಲೆೋ್ವರೀ 
ಇದು? ಕಾಲ್ ಜಾರ್ ಬಿದೆೋ್ಯರೀ? ಬೆರೀಕ್ ಹೆರೀಳ್ ಜಾದೆೋ್ಯ್ಷ?” ಕೆರೀಳ್ದ ಅದ್ ಹತೆ್.

ಆವಾಗದ್ ಹಂದಾದ ಸಂಪೂಣ್ಷ ಕತೆ ಋಷಿ ಹತ್ ಹೆರೀಳು್ತ. “ತನ್ ಗಂಡ ಯಲ್ 
ಸಿಕೋಕಿನಪಾಪಾ? ನಿರೀವೆರೀ ಕಾಣ್ಸ್ ಕೆೋಡೋದೆರೀಯ. ನಿರೀವ್ ಕಂಡಿದೆೋ್ರೀ ಹೆರೀಗೆ?” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳು್ತ. 
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“ನಿನನು ಗಂಡನ ವಿಷಯ ನನ್ ಹತ್ ಸಾದಿ್ಯಲಲಿ. ಮುಂದೆ ಹಣನು ಮರದೆ. ಹಣ್ ತಿಂಬೋಕೆ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ ನಸಿಕಿಗೆ ಯಡ್್ಷ ಗರಡ ಬತ್ಷದೆ. ಅದ್ ಹತೆ್ ಕೆರೀಳಿದೆ್ ಅವ್ ಹೆರೀಳ್ತವೆ. ನಿರೀ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಬೆಳಗಾಗುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರಬೆರೀಕು. ಹಣನು ಮರಕೆ ಬರೆೋವರಿಗೆ, ಬಂದ ನಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಹಡಿ್ದ 
ಅವರ ಹತ್ ನಿರೀನ್ ಕೆರೀಳಬೆರೀಕು. ‘ತನನು ಗಂಡನ ಕಂಡಿರೆೋರೀ ಹೆರೀಗೆ? ಇದ್ದ ಸಂಗಿ್ತ ಹೆರೀಳಿ 
ಯಲ್ಲಿದಾ್ದನೆ?’ ಕೆರೀಳಬೆರೀಕು. ಅವಾಗವು್ ನಿನ್ಗೆ ಹೆರೀಳತಾರೆ.”

ಆಗ ಅದು ಅದ್ಂತೆ ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಮಾರನೆ ದಿವಸ್ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಆ ಗರಡನ ಹಡು್ದ ಕೆರೀಳು್ತ. 
ಆವಾಗ ಗರಡ ಹೆರೀಳ್ತದೆ-- “ನಿನನು ಗಂಡ ಇದ್ದದ್ ಹೌದು. ಆದೆ್ ಇಲ್ಲಿಲಲಿ. ಅವನ ರಾಜ್ಯವೆರೀ 
ಬೆರೀರೆ. ಪಾತಾಳಕ ಹೆೋರೀಗಿ ನಿನ್ ಕೋಡ ತರೋಕ್ ಸಾದ್ಯದೆೋ್ಯರೀ?” ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳು್ತ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ಗರಡಂಗೆ ಪಾತಾಳದಲ್ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆಕಿ ಅವಕಾಶ ಇಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರಿಗ್ ಪತ್ತ 
(ಉಪಾಯ) ಇಲಲಿದೆ, ಹುಡಿಗೆ ತಕಂಡ್ ಅಲ್ ವಂದ್ ಬಯಲ್ತು್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಕ್ಷ ಬಂದು, ಮುಂದ್ 
ಹೆೋರೀಗೆ್ದರೀಯ ಕಲ್ ವಟೆ್ಟಲ್ ಆ ಹುಡಿಗೆಗೆ ಜಾಗ ತೆೋರೀಸಿ್ಷ, “ಇಲೆಲಿರೀ ಕುಳುಳು. ಈ ಬಯಲ್ಂದನಲ್ 
ಕೆರಿ ಈದು. ಅಲ್ಲಿಯ ಅಟೋ್ಟ ಪಾ್ಣಿ ನಿರೀರ್ ಕುಡಿಲ್ಕೆಕಿ ಇಲ್ ಬತ್ಷದೆ. ಅದ್ಲ್ ನಿನ್ ಗಂಡ 
ಇದಾ್ದನೆೋರೀ ಹೆರೀಗೆ ಅಂದು ನೆೋರೀಡಿಟೆೋಕಿರೀ. ಅವರಿಗ್ ಮಾತ್ ನಿರೀನು ಕಾಣಸೆೋಕಿಳಬೆರೀಡ. 
ನಾವು ಯಡೋ್ಷ ಹಕ್ಕಿ ನಾಳ  ೆಬೆಳಿಗೆಗೆ ಬರತೆರೀವೆ” ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀದು್ ಅವರು.

ಅವ್್ ಹೆೋರೀದ ನಂತ್ದಲ್ಲಿ ಸಾದಾರಣ ಹತ್ ಗಂಟೆ ಟಾಯಿ್ಮಗೆ ಈ ಸಪ್ಷ ಅಟೋ್ಟ ನಿರೀರ್ 
ಕುಡಿರೀಲ್ಕೆಕಿ ಬರಲ್ಕೆಕಿ ಹಣಿಕಿದು್. ಬಂದಿ ನಿರೀರ್ ಕುಡಿ್ದ ಹೆೋರೀಗಾ್ತರೆ ಸಾವ್ಗಟೆಲಿ. ಇದು “ತನ್ 
ಗಂಡ ಯಾರು? ಹೆರೀಳಿ ಪರಾಕ್ಸ್ ಹಡಿಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳಿ ನೆೋರೀಡಾ್ತ ಅದೆ. ಆವಾಗಾ ಯಾವದ 
ನೆೋರೀಡಿರೀರೋ ಗಂಡನ ನಮೋನಿ ರೋಪಾನೆರೀ ಕಾಣೋದಿಲಲಿ. ಪತಿ್ಷಯಂದೋ ವಂದೆರೀ 
ನಮೋನಿ ಬಣ್ಣ, ದೆೋಡಡು, ಶಣ್ಣ... ಏಳ್ ಹೆಡೆ ಮಾಶೆರೀಶ ಕೆೋನೆಗೆ ಅದು ವಂದೆರೀ ಬಂತು. 
ಯಲಲಿ ಬಂದೋ ನಿರೀರ್ ಕುಡು್ದ ಹೆೋರೀದ ನಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಆವಾಗೆ ಅದು ನೆೋರೀಡಾ್ತ ಉಳಿರೀತು. 
ಹಾವ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಸೆೋಂಡಿ ಹಚ್ದ ಕೋಡೆಲಿರೀಯ ಪದಕರಾಜಾದ ಅವ. ಆವಾಗವ ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ತ 
ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ಮೋರು ಬಾರಿ ನಿರೀರ್ ಮೊಗದಿ ಮೆರೀಲ್ಂದ ಬಿಟ್ತ. “ಪದಾ್ಮವತಿರೀ...” ಹೆರೀಳ್ ಮೋರ್ 
ಬಾರಿನೋ ನಿರೀರ್ ಬಿಟ್ಟ.

ಅದ್ ನಂತ್ದಲ್ ಅವ ನಿರೀರ್ ಕುಡಕಿಂಡಿ, ಮತ್ತದೆರೀ ರೋಪ ಹಾವಿಂದೆರೀ ರೋಪಾಗಿ 
ಹೆೋರೀದ ಅವ. ಯರೀಳ ಹೆಡೆ ಇತು್ತ. ಮಾರನೆರೀ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ ಕಪ್ ಬಿಡಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಗರಡ 
ಯರಡೋ ಅಲ್ ಬಂತು. ಆವಾಗ ಕೆರೀಳು್ದರು, “ನಿನ್ ಗಂಡನ ಗುತ್ಷ ಹಡಿದಿದೆೋ್ಯರೀ ಹೆರೀಗೆ?”  
ಆವಾಗ, “ಹೌದು. ಇದಿ್ದದ್ ಹೌದು...” ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳ್ತದೆ. “ಹಾಗೆರೀ ಯರೀನೆರೀನ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ? 
ಹೆರೀಗ್ ನಿರೀನು ಗುತ್ಷ ಹಡೆ್ದ?” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳು್ತ ಗರಡ. ಆವಾಗಿದ್ ಆಗ ಆದ ಹಾಂಗೆರೀಯ 
ಹೆರೀಳು್ತ. “ಹಾಗಾದೆ್, ನಿರೀ ಇವತೆ್ತರೀ ವಂದ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡು. ಯರೀನಪಾಪಾ ಅಂದೆ್... ಅವ ಬರುದು 
ಲಾಸ್್ಟ... ಕಡಿಗೆ ಅಲೆೋ್ವರೀ? ವಂದೆರೀ ಬರತದಲೆೋಲಿರೀ? ಅವ ಮನಶ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ನಿರೀರ 
ಬಿಡ್ತ, ಆ ಟಾಯ್್ಮ ನಲ್ ನಿರೀನು ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪತೆ್ತಯಿಲಲಿದೆ ಹೆೋರೀಗಿ ತಕಲಿ ಹೆೋಡಿರೀಬೆರೀಕು 
ಅವನಿಗೆ. ಆವಾಗ್ ಅವನು ಹತೆ್ ಕೆರೀಳಬೆರೀಕು. ಹೆರೀಳಕಿಂಡೆರೀಯ ಅವನ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗೋಕೆ 
ಸಾದಾ್ಯಗತದೆ. ಹರೀಗ್ ಮಾಡಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳಿ, ಅಟ್ ಹೆರೀಳಿ ಗರಡ ಹಾರ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ.
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ಆವಾಗಿದು ಅದೆರೀ ರಿರೀತಿಯ ಮಾಡು್ತ. ಆವಾಗವನ ಹತೆ್ ಕೆರೀಳ್ದ ಕೋಡಲೆರೀಯ ಅವ 
ಹೆರೀಳ್ದ, “ನಿರೀನು ಆ ಯರೀಳ ಹೆಡೆರೀ ಮಾಸೆರೀಸ ರಾಜದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಕಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ನಿರೀನು 
ತಂದೆೋಂದ ಮಾಲು ಅದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ವಸು್ತ ದಯವಿಟು್ಟ ತನ್ಗೆ ಕೆೋಡಬೆರೀಕ ಹೆರೀಳಿ ನಿರೀನು 
ಅವನು ಹತ್ ಕೆರೀಳಬೆರೀಕು. ನಿರೀ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕ್ದೆ್ ವಂದ್ ಹಡಿ ಕಡಿಡುಯಂತಾದ ಸಾಮನ 
ಕ್ಟು್ಟಕ್ಕಿಲಲಿ, ಮೆಟೋ್ಟಕೋ ಇಲಲಿ... ದಾಟ್ ಹೆೋರೀದೋ್ ಅಡಿಡುಲಲಿ. ಈ ರಿರೀತಿಂದಾ ಹೆೋರೀಗ್ ರಾಜನು 
ಹತ್ ಕೆರೀಳಕಿಂಡಿ, ರಾಜ ಯರೀನ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ ಹೆರೀಳಿ ತನ್ಗೆ ನಿರೀ ನಾಳಿಗೆ ತೆಳೆಸೆ್ಬರೀಕು” ಅಂದ. 
“ಆಗೋದು...” ಅಂತು ಇದು.

ಆವಾಗಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಹಾದಿರೀ ಹಡಿರೀತು. ತಡ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ-- ರಾಜನು ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗುಕೆರೀ. 
ವಂದ್ ಮಾರ್ ಹೆೋರೀಗೋವರಿಗೆ ವಂದಿಪಪಾತೆೈದ್ ಸಪ್ಷ ಬಂತು. ಅದನು ತಪಸ್ಕ್ಂಡ್ ಅದೆಕಿ 
ಯಲೆಲಿಲೋಲಿ ತಟ್ಟದೆ ಹಾರಿತು್ತ.

ಆವಾಗ ರಾಜನಿದ್ದಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ, “ತನನು ವಂದು ವಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್. ಮತ್ ತನ್ ವಸು್ತ 
ತನ್ಗೆ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳಕಿಂಡು್ತ . ಆವಾಗ ರಾಜ ಹೆರೀಳ್ದ, “ನಿನನು ವಸು್ತ ನಿರೀ ತಕಂಡ್ 
ಹೆೋರೀಗೋಕಡಿಡುಲಲಿ. ನರಮನಸ್ರು ಯಾರೋ ಇಲ್ ಬಂದರೆರೀ ಇಲಲಿ. ನಿರೀನ್ ಬಂದೆ. ಬಾಳ 
ಪುಣಾ್ಯತಾ್ಮ. ನಿನನು ಸ್ವಂತದ್ ಯಾವದು ಹೆರೀಳ್ ಅದೆರೀಯ ‘ನಿರೀ ತಂದು ಹೆರೀಳಿ’ ಕೆೈಯಲ್ 
ಕ್ಟಬೆರೀಕು. ಬೆರೀರೆರೀದ್ ಮಾತ್ ನಿರೀನು ಯಾವದೋ ಮುಟೋ್ಟಕ್ಲಲಿ” ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳ್ದ.

ಆವಾಗದ ತಾ ಇದ್ದ ಕಲಲಿ ವಟಿ್ಟಗೆರೀ ಬಂತು. “ನಾಳ  ೆಹನೆನುರಡ್ ಗಂಟಿ ಮೆರೀಲ್ ನಿರೀ ಇಲ್ಲಿಗ್ 
ಬರಬೆರೀಕು. ಬಂದಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು...” ಹೆರೀಳಿದ. “ಕರಸೆ್ತ ಯಲಾಲಿವ” ಹೆರೀಳಿ. 

ಮಾರನೆ ದಿವಸ್ ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆ ನಂತ್ ಬಂತು. ಬೆಳಿಗೆಗೆ ನಿರೀರ ಕುಡಿಲ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 
ಹೆರೀಳು್ತ ಪದಕಿರಾಜ ಹತ್. “ಹಗರೆ ರಾಜ ಹರೀಗ್ ಹೆರೀಳಿದ, ‘ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗೋಕ್ ಅಡಿಡುಲಲಿ, 
ಆದೆ್ ಬೆರೀರೆರೀದ ಕ್ಟು್ಟಕ್ಲಲಿ. ನಿಂದ್ ಯಾವ್ದ ಹೆರೀಳಿ ಅದ ಮಾತ್ ಕೆೈಯಲ್ ಹಡೋಕ ಅಡಿಡುಲಲಿ. 
ನಿರೀನು ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗೋಕಡಿಡುಲಲಿ’ ಹೆರೀಳಿ ರಾಜ ಹೆರೀಳನೆ...” ಅಂತು. “ತಾ ಯಾವೂ್ದ ಹೆರೀಳಿ 
ಹಡಿರೀಬೆರೀಕು? ಯಲಲಿವು್ದ ವಂದೆರೀ ನಮೋನಿಲದೆ...”

ಆಗ ಪದಕಿರಾಜ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ, “ಹರೀಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ ಸ್ವ ರಾಜ ಆ ಸಾಲನುಲ್ ನಿರೀ ನೆಡ್್ದ 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಬಲಬದಿಗೆ ಚಕಚಕಚಕೆನು ಹೆೋಳುದು ನಿನ್ಗೆ ಕಾಣೋದು. ಅದೆನುರೀ ನಿರೀ ಕ್ಟಬೆರೀಕು. 
‘ಇದೆರೀ ಹೌದು ತನು್ದ...’ ಹೆರೀಳಿ.’’ ಅಟ್ ಹೆರೀಳಿ ಅವ ಹೆೋರೀದ. ಹಾಗೆ ಮಜಾಜಿನ ಮೆರೀಲೆ ಅವ 
ಹೆೋರೀದದೆ್ದರೀಯ, ಇದೋ ಬಂದಕಿಂಡ್ ಸಿರೀದಾ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಇದು ಚಕಚಕಚಕೆನು ಹೆೋಳ ್ೆವಲ್ 
ನೆೋರೀಡು್ತ. ಅದೆರೀ ತಂದು ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಕ್ಟು್ತ. ಅವಳಿಗ್ ವಪ್ಸ್ ತ ಯರೀಳ್ ಹೆಡಿ ಮಾಶೆರೀಶ, 
“ಶಾಬಾಸ್! ಹುಟೆ್ ಹುಟ್ಬವದು” ಹೆರೀಳಿ, “ನಿನನು ಗಂಡನ ನಿರೀ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗು” ಹೆರೀಳ್ 
ಕೆೋಟ್ಟ. ಕಲಸ್ವಟಿ್ಟಗೆ ಗಂಡನೋನು ಕರಕಂಡು, ಮನಸ್ರೋಪಾದಲ್ ವಟು್ಟಕೋಡಿ, ಯರಡ ಗರಡ 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಬಂದು, ಗರಡ ರಕೆಕಿ ಮೆರೀಲೆ ಹತಿ್ತ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಅವರಿಗೆ ಹಾಲು-ಹಣು್ಣ 
ಕೆೋಟು್ಟ ಕಳಸ್ದು್. ಸುಕದಲ್ ರಾಜ್ಯ ಆಳ್ತ ವಳುದು್.
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�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಇಳಿಳು ಮರ = ಅಶ್ವತಥ ಮರ ತಜವಿಜ = ಪ್ಯತನು

ಪರಾರಿಯಾಗು = ಓಡಿಹೆೋರೀಗು ಬೆೋಂತೆ = ಅರಿವೆ ತುಂಡು

ಹೆೋದುಲಿ = ಅರಳು ಪಿಶ್ವ = ಚಿರೀಲ

ವೆರೀಸ = ವೆರೀಷ ಬೆೋರೀದೆ ತಪಿಪಾ = ಎಚಚಾರ ತಪಿಪಾ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಮಾದು ಪುಟು್ಟ ಬಾಂದೆೇಕರ ಕೊನಾಳ, ಅಂಕೆೋರೀಲಾ ತಾಲೋಕು, 5 - 5 - 76

o

೧೭. ಐದು ಬೆರಳು ಪಣ

ಮೆೈಸೋರ ರಾಜ, ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜ (ಇದ್ದರು). ಮೆೈಸೋರ ರಾಜ ಕುದಿ್ ಹತಕಿಂಡ್ 
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ. ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ತಲೆ ಬಾಚಾ್ತ ಇದ್ದಳು. ‘ಇವಳನುನು 
ಹೆರೀಗೆ ವಲ್ಸಲ್?’ ಮೆೈಸೋರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, ಮಂತಿ್ಗೆ ಹೆರೀಳಿದ.

“ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನುನು ನೆೋರೀಡಿದೆ. ತಲೆ ಬಾಚಾ್ತ ಇದ್ದಳು. ಯಾರು? 
ಯಲಾಲಿಯು್ತ? ಹಕ್ಕತ್ ತಿಳಿದು ಬಾ...” ಅಂದ.

ಮಂತಿ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಚೌಕಶ ಮಾಡಿದ. ಹೆಣು್ಣ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ತಿಳಕಂಡು, ಈ ರಾಜನ 
ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳಿದ. ರಾಜ, “ಅದರ ಹೆರೀಗೆ ತರಬೆರೀಕು?” ಮಂತಿ್ ಕೆೈಲ್ ಕೆರೀಳಿದ. ಮಂತಿ್, 
“ಉಪಾಯ ಹೆರೀಳುವೆ, ಜೋಜಾಟ ಮಾಡತಾರೆ. ಈ ಪಣ ಮಾಡಿದ... ಸೆೋರೀತವ ಗೆದ್ದವ 
ಐದ್ ಬೆರಳ ಇಟ್ಟದ್ದ ಕೆೋಡೋದು . ಇದೆರೀ ಪಣ ಹೆರೀಳು...” ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜಗೆ ಹೆರೀಳಿ 
ಕಳಿಸಿದ (ಜೋಜಾಟ ಮಾಡಬೆರೀಕು). “ಗೆದ್ದವ ಐದು ಬೆರಳಿಟಿ್ಟದು್ದ ಕೆೋಡೋದು. ಇದೆರೀ ಪಣ...” 
ಹೆರೀಳಿದ. “ಹೋಂ...” ಅಂದ ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜ.

ಕುಮಟಾದ ಬಟ್ಟರು ಬಡವರು-- ಬುದ್ವಂತು್. ಹೆಂಡತಿ ಜರಿತು. ಇವ, “ನಾಳ  ೆ ನಾ 
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ, ಹೆದರಬೆರೀಡ...” ಅಂದ ಹೆೋರೀದು್. (ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ 
ಬಂದರು.) ಮೆರೀನೆ ಕುಚಿ್ಷ ಮೆರೀನೆ ಕೋತಬಿಟ್ಟರು. ಬಟ್ಟರು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆರೀಳಿ 
ಸತಾಕಿರ ಮಾಡಿದ. ಹೆಂಡತಿ, “ಗಂಡನ ಸಂಬಂಧ ತನಗೆ ಗುತಿ್ಷಲಲಿ...” ಹೆರೀಳಿ ಸತಾಕಿರ 
ಮಾಡಿದಳು. ರಾಜ ಊಟ ನಂತರ, “ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ?” ಕೆರೀಳಿದ. “ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯ್ 
ಬೆರೀಕ್ತು್ತ”. “ಯಾಕೆ?” “ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ.” ಹಂಡಿ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರೆಂತ ಕೆೋಟ್ಟ.
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“ಯಾರು ಅವರು?” ಕೆರೀಳಿದ, “ನಿನನು ಸಂಬಂಧ ಹೆರೀಳಿ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯ್ ಕೆೋಟೆ್ಟ” 
ಅಂದ ರಾಜ.

ಪೊಲ್ರೀಸರ ಕರೆತರಲು ಕಳಿಸಿದ. ‘ಕರಕಬರಬೆರೀಕು.’ ಪೊರೀಲ್ರೀಸರು ಹೆೋರೀದಾಗ ದೆೋಡಡು 
ರುಮಾಲ, ಬಸ್ ಸ್ಟಂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದ್ದ ಹಕ್ರೀಕತ್ ಹೆರೀಳಿದರು. ಬಂದು ಕುಚಿ್ಷ ಮೆರೀಲ್ 
ಕೋತು್. “ಊರೆಲ್ಲಿ? ಹೆಸರೆರೀನು?” “ಕುಮಟಾ, ನನ್ ಹೆಸು್ ಬಂದೋವರೆ ಪಂಚಾಯತದಾರ. 
ಸ್ವಲಪಾ ದಿನದಲ್ ತಿರುಗಿ ಕೆೋಡತೆರೀನೆ” ಅಂದು್.

ಮೆೈಸೋರ ರಾಜ ಪಗಡಿ ಆಡಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದ. ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜ ಸೆೋರೀತ. ಕೆೈಬೆರಳಿಟಿ್ಟದ್ 
ಕೆೋಡುವ ಪಣ. “ಸ್ವಲಪಾ ದಿನದಲ್ ಕೆೋಡತೆರೀನೆ” ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜ ಕಳಿಸಿದ. 
ಹಂಡಿ್ತ ಕೆೈಲ್, “ಐದ ಬೆರಳ ಯಾವದರ ಮೆರೀಲೆ ಇರಿಸುವ? ತಿ್ಜೆೋರೀರಿ ಮೆರೀಲ್ ಇರಿಸಿದರೆ 
ಕೆೋಡುವ” ಅಂದ. “ನನ್ ಮೆರೀನೆರೀ ಕೆೈಯಿಟೆ್ ನನ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಡವರೀ?” ಅಂತು. “ಹೌದು...”

“ಊರೆರೀ ಬಿಟ್ ಬಿಡ್ವ” ಹೆರೀಳಿ, “ಕುದಿ್ ತಕಂಡಿ ನೆಡೆವನಾ...” ಅಂತು. ಗಂಡ-ಹೆಂಡಿ್ತ 
ಕುದಿ್ ಹತಿ್ತ ಹಳಿ್ದಪುರಕೆಕಿ ಬಂದರು. ಕುಮಟಾದ ಸಾಯಬ ಐನೋರು ರೋಪಾಯ್ ತಕಂಡಿ 
ಬಟಕಳಕೆ ಹೆೋರೀಗು ಹಾದಿ ಮೆರೀನೆ ಈ ಹೆಣ್ಣ ನೆೋರೀಡಿ ಮನಸಾಸ್ಯು್ತ. “ಇದೆಕಿ ಏನ್ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕ್್ರೀ?” ಕೆರೀಳಿದ. ‘ಕುದಿ್ ಕೆರೀಳತಾನೆ’ ಅಂತ ತಿಳಿದು, “ಇದೆಕಿ ಐನೋರ ರೋಪಾಯ್ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕ್” ಅಂದ. ಕೆಳಗಿಳಿದರು ಗಂಡ-ಹಂಡಿ್ತ. “ಛೆರೀ.. ಛೆರೀ.. ಇವಳನೆನುರೀ ಕೆರೀಳಿದೆ” ಅಂದ. 
“ಮಾತಲಲಿ ಹೆರೀಳಿ ಇಲಾಲಿದೆ್...” ಅಂದ.

ಹೆಂಡತಿ ಕೆೋಟ್ಟ. ಅದರ ಕುರಿ ಅಂಗಡಿ ವಳಗೆ ಕೋರಿಸಿದ. ವಾ್ಯಪಾರಕೆಕಿ ರಾಜ ಎಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು? ‘ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೋವರೆ ಪಂಚಾಯತದಾರ ಅವನೆ. ಹತು್ತ ಸಾವಿರ 
ರೋಪಾಯ್ ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದ’ ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀದ. ಮೋರು ನಾಲುಕಿ ಹುಡುಗರು ದನ ಕಾಯ್ತ 
ಇದು್. ಕೆರೀಳಿದ, “ಒಂದೋವರೆ ಪಂಚಾಯತದಾರನ ಮನೆ ಯಾವದು?” “ಒಂದೋವರೆ 
ಪಂಚಾಯತದಾರನ ಕಾಣಿಸಿಕೆೋಟ್ಟರೆ ಏನು ಕೆೋಡತೆ?” ಅವರು ಮೊದಲೆರೀ ಕೆರೀಳಿದ್ದರು. 
“ವಂದೋವರೆ ಪಂಚಾಯತದಾರನ ಮನೆ ವರೀ... ಅಲ್ಲಿ... ಶಮಿರೀಟಿನ್ ಕಟೆ್ಟ ಕಾಣುವಲ್ಲಿ... 
ಹೆಮಾ ಬೆಲಲಿ ತರಬೆರೀಕು” ಅಂದರು ಹುಡುಗರು. ಅವಗೆ ಅಥಾ್ಷಗಲ್ಲಲಿ. “ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲಲಿ 
ಕೆೋಡಿ” ಅಂದ. “ಅದಲಲಿ...” ಅಂದ ಹಠ ಹಡಿದರು.

ವಂದೋವರೆ ಪಂಚಾಯತದಾರ, “ಏನು ಗದ್ದಲ?” ಕೆರೀಳಿದ . “ಹೆಮಾ ಬೆಲಲಿ” ಅಂದರು. 
‘ಹೆಮಾ ಬೆಲಲಿ ಯಾವುದು?’ ಕೆರೀಳಿದಾಗ ತಟೆ್ಟ ತೆೋರೀರಿದರು. ಮಾರು ತಟೆ್ಟವಳಗೆ ಬೆಲಲಿ ಹಾಕ್ 
ಜಾಗದಲ್ಲಿಟು್, ತಕಂಡ ಹೆೋರೀದರು. “ನಿರೀವು ಒಬೆ್ರೀ ಬಂದಿ್ ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜ...” “ಕುಮಟೆ 
ಸಾಯ್ಬ, ಇದಕೆಕಿ ಯರೀನು ಕೆೋಡಬೆರೀಕು?’’ ಕೆರೀಳಿದ. ‘‘ಐನೋರು ರೋಪಾಯಿ...’’ ಅಂದಿ 
ಸಾಯಬ. ‘ಆಯು್ತ’ ಅಂದ. ಕುರಿತಲೆ ತೋಗ್ ಹಾಕ್ದು್, ಕುರಿತಲೆ ಬಿಡಿಸಲ್ಕೆಕಿ ಸಾಯಬ 
ನೆೋರೀಡಿದ. ‘‘ನಾ ಹೆರೀಳಿದು್ದ ಕುರಿತಲೆ ಅಲಲಿ... ನಿಮ್ಮ ತಲೆ... ಅದೆನುರೀ ಕೆೋಡಿ.’’ ‘‘ನಿರೀವು ರಾಜನ 
ಹೆಂಡತಿ ತಂದಿದ್ಲ್್ರೀ. ನಾನು ಒಂದೋವರೆ ಪಂಚಾಯತದಾರ ಮಾತು ಪ್ಕಾರ ಕೆೋಡಿ...” 



ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   148  

“ತಪಾಪಾಯು್ತ! ಛೆರೀ... ಛೆರೀ...! ನಿರೀವು ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ತಕಕಿಂಡೆೋಹರೀಗಿ” ಅಂದ 
ಸಾಯಬ. “ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯ್ ದುಡೆೋಕಿಡು” ಅಂದ, ಕೆೋಟ್ಟ.

ರಾಜ ಪೆರೀಟೆ ನೆೋರೀಡೋಕ್ ಬಂದ. ಕುರುಡಿ, ಅವಳಿಗೆ ಮೋರು ಮಕಕಿಳು. ಯಾರಾದರೋ 
ಸಿಕಕಿರೆ ಆಧಾರ ಆಗತಿತು್ತ ಅಂತ. ಕುರುಡಿ ಬಂದು ಅವನನುನು ಹಡಿದು ಒದರತದೆ. “ನನನು 
ಗಂಡ ಇವ... ಎಲ್ ಹೆೋರೀಗಿದೆ್ದ ವಸ್ಷಗಟೆಲಿ?” ಹೆರೀಳಿ ಬೆೋಬಿ್ಬ ಹೆೋಡೆದಳು. ಜನು್ ಅವನನು 
ಹೆೋಡೆದರು. ಕುಂತ ಬಿಟ್ಟ. ಮನಿಗ್ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದ... ಪೆರೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೋವರೆ 
ಪಂಚಾಯತದಾರ್ ನ ಹುಡುಕತ ಬಂದ. ‘‘ಈ ಮುದಿಕಿ ತನ್ ಗಂಡ ಅಂತದಲೆೋಲಿ?’’ 
ಬಂದವರೆ ಪಂಚಾಯತದಾರ ಮುದಕ್ ಮನೆಗೆ-- ಅವನ ಅವಸೆಥ ಕೆರೀಳಿ. ಅವಳ ಮನೆಗೆ 
ಒಂದು ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಡಂಗರ ಹೆೋಡಿತಾರೆ. ಅವ ಕಳಿಸಿದ ಯರಡು ಹುಡುಗರು, ತಂದೆಗೆ 
ಇರುವ ಮೋರು ಹುಡುಗರನುನು ಕೆೋಟ್ಟರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯ್ ಕೆೋಡೆ್ತ... ಹೆರೀಳಿ ಡಂಗರ 
ಹೆೋಡೆಸು್. ಮೊದಲೆರೀ ಸೋಚನೆ ಕೆೋಟಿ್ಟದು, ‘‘ಮೋರು ಹುಡುಗರ ತಾ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂದ ರಾಜ. 
“ಎಲ್ಲಿದಾ್ದ ಗಂಡ? ಯಂತದು? ನಾ ಸಾಕ್ದ ನನನು ಮಕಕಿಳು...” ಅಂದಳು. ಒಂದೋವರೆ 
ಪಂಚಾಯತದಾರ ರಟಿ್ಟ ಹಡಿದ, “ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟವರ ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದೆ? ಪಡಪೊರೀಶ 
ಮಾಡಿದೆ? ಗಂಡಲಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಹೆರೀಳತೆ. ಹುಡುಗರು ಮಾತ್ ನಿನನುವರೆೋರೀ?” ಅಂತ ವದ್ದ. 
“ಆಧಾರವಾಗಲ್ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದೆ...” ಅಂದು ಅತ್ತಳು. ಗಂಡನ ಕರದು ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ 
ಒಟಾ್ಟದರು. ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜಗೆ, “ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿರಿ? ನನಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ 
ರೋಪಾಯ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುಕೆಕಿರೀ ಬಂದಿರೀರೆೋರೀ? ಯಾಕೆ?” ಕೆರೀಳಿದ.

“ಜೋಜಾಡಿದೆವು (ಮೆೈಸೋರ ರಾಜನೋ, ನಾನೋ) ಸೆೋರೀತವರು ಗೆದ್ದವರು ಬೆರಳಿಟಿ್ಟದು್ದ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಹೆಂಡತಿ ಮೆರೀಲೆ ಕೆೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಊರ ಬಿಟು್ಟ ಬಂದೆ” ಅಂದ. “ಪೊರೀನೆೋರೀ 
ಮಾಡಿರಿ... ಮೆೈಸೋರ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದ ಪ್ಕಾರ ನಾನು ಕೆೋಡತೆರೀ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜ ಮನೆಗೆ ಬಂದ (ಉಪಾಯ ಹೆರೀಳಿಕೆೋಟು್ಟ ಕಳಿಸಿದ). 
ಆಚಾರಿ ಕರದಿ, “ಏಣಿ ಮಾಡಿಕೆೋಡು” ಅಂದ. “ಮೋರ ಹರಿ (ಮೆಟಿ್ಟಲು) ಹತಿ್ತದ ಕೋಡೆಲಿ 
ಅದು ಗಕ್ಷನೆ ತಿರಗಬೆರೀಕು. ನೋರು ರೋಪಾಯ್ ಕೆೋಡೆ್ತರೀನೆ. ಯರಡ ತಾಸಿನೆೋಳಗೆ 
ಮಾಡಿಕೆೋಡಬೆರೀಕು” ಅಂದ. ಸಿಪ್ಂಗ್ ಹಾಕ್ ನಾಲೆಕಿೈದು ಹರಿ ಮಾಡಿದ. ಮಾಳಿಗಿ ಮೆರೀಲೆ 
ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಕೋರಿಸಿದ. ಮೆೈಸೋರ ರಾಜ ಬಂದ. ಎಲಾಲಿ ನೆೋರೀಡಿದ. 
ಎಲೋಲಿ ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲಲಿ. ಮೆತಿ್ತನ ಮೆರೀಲೆ ಅದೆ. ಮೋರ ಹರೆ 
ಹತಿ್ತದ ಕೋಡಲೆ ಗರ್ನೆ ತಿರಗಿಬಿಡು್ತ. ಏಣಿ ಪಟಿ್ಟ ಹಡಿದ. ಒಂದೋವರೆ ಪಂಚಾಯತದಾರ 
ಅಲೆಲಿರೀ ಕೋತಿದ್ದ. ಅವನ ರಟೆ್ಟ ಹಡಿದ, “ನಿರೀವು ಕೆೈ ಇಟಿ್ಟದು್ದ ಏಣಿ ಮೆರೀಲೆ. ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ... 
ಮಾತಿನಂತೆ” ಅಂದ. ಮೆೈಸೋರ್ ರಾಜ ಗೆದ್ದಕಂಡಿ ಕೆೈಮುಗ್ದ. ಏಣಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುದು 
ಸುಮಾರಲ್ವ? ಒಂದೋವರೆ ಪಂಚಾಯ್ತದಾರಗೆ ಕೆೈ ಮುಗಿದ, “ನಾ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ...” ಅಂದ.

“ಕೋತಕಳಿಳು. ಏನೋ ಬೆರೀಡದಿದ್ದರೆ ನಿಲ್ಲಿ.” ಆಸಿ್ ತರಸಿ ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಗೆ 
ಬಲತೆೋಡಿ ಮೆರೀಲೆ ಕೋರಿಸಿದ. ಮೊದಲ್ನ್ ಪದ್ಧತಿ ಎಡತೆೋಡೆ ಮೆರೀಲೆ ಹೆಂಡತಿ, ಬಲ 
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ತೆೋಡೆ ಮೆರೀಲೆ ಹುಡಗಿ. ಮೆೈಸೋರ ರಾಜ, “ನನನು ಮಗಳಾಗಿದಾಳ .ೆ ಅವರಿಗೆ ಮದಿವೆ 
ಮಾಡಿಸುವೆ” ಅಂದ. ಮೆೈಸೋರಲ್ಲಿ (ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜನಿಗೋ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೋ) 
ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ. ಒಂದೋವರೆ ಪಂಚಾಯತಾ್ದರ ಬಂದಿದ್ದ. ಬೆಂಗಳೂರ ರಾಜ ಒಂದೋವರೆ 
ಪಂಚಾಯತಾ್ದರನಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೆೋಟ್್ಟ ಇಟಕಿಂಡ.  

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಹರಿ = ಮೆಟಿ್ಟಲು, ಹರೆ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಗಂಪ ಭೇಮ ದೆೇಶಭಂಡಾರಿ, ಕಡತೆೋರೀಕಾ, ತಾ. ಹೆೋನಾನುವರ,  
ದಿನಾಂಕ: 20 - 03 - 1969

o

೧೮. ಹರಳು ದೆೋರೆತು ಕೆೋರಳು ಉಳಿಯಿತು

ರಾಜ ಹರಿಕ್ರೀತ್ಷನೆ ಮಾಡಿಲಿಕೆಕಿ ನಾಲುಕಿ ಭಟ್ಟರು (ಅವರಿಗೆ) ಉಂಬಳಿ ಕೆೋಟು್. ಒಂದಿನ 
ಒಂದು ಬಟ್ಟ, “ಸಿರೀತಾದೆರೀವಿ ಅಶೆೋರೀಕವನದಲ್ಲಿ ದುಕಕಿ ಮಾಡತದೆ” ಅಂದ. “ಶೆೋರೀಕವಿಲಲಿದ 
ವನದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆರೀಗೆ ದುಕಕಿ ಮಾಡ್ತದೆ?” ಕೆರೀಳಿದ. “ನಿದಿ್ಷಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು” 
ಅಂದ. ಯಾರಿಗೋ ಹೆರೀಳಲ್ಕೆಕಿ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ರಾಜ ಊರೋರಿಗೆಲಲಿ ಡಂಗ್ ಹೆೋಡೆದ. “ಯಾರು 
ಇದನುನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡೆೋತ್ರೀ ಅವರನುನು ಹರಿಕ್ರೀತ್ಷನೆಗೆ ಇಟಕಿಳ ್ೆತ” ಅಂದ .

“ಸಬೆಯಳಗೆ ಕೆೈನೆಗಿಬೆರೀಕು” ಅಂದ. ಕೆೈನೆಗಿಬೆರೀಕು, ಯಾರೋ ಏಳಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ಚಪಪಾರದ 
ಹೆರಗೆ ಮುದಿಹಪುಪಾ ಬಾ್ಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸುದಿ್ದಯಾಯು್ತ. ಬಾಳ ವಿದಾ್ವಂಸರು ಕಟೆ್ಟಮೆರೀನೆ 
ಮನಗಿದ್ದರು. “ತಾನು ತನಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟರ ಮಟಿ್ಟಗೆ ಹೆರೀಳ ್ೆತ” ಹೆರೀಳಿ ಕೆೈನೆಗೆದರು. ಕೆೈ 
ಮುಕಕಿಂಡಿ “ಆ ಅಸೆೋರೀಕವನದಲ್ಲಿ ಸಿರೀತಾದೆರೀವಿ ದುಕಕಿ ಮಾಡಾ್ತ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಪ... 
ಆ ಅಸೆೋರೀಕ ಅಂತ ವನದಲ್ಲಿ ಸಿರೀತಾದೆರೀವಿ ದುಃಕ ಮಾಡ್ತದೆ” ನಾಕ ಜನ ಬಟ್ಟರ ಬಿಟು್ಟ 
ಅವರನೆನುರೀ ನೆರೀಮಿಸಿಕೆೋಂಡರು . ಇವರೋ ನಾಲುಕಿ ಜನ ಬಟ್ಟರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕಿಲಲಿ. ದಾಡಿ ನೆರೆದು 
ಉದ್ದ ಆಗ್ತದೆ. ಚೌರಕೆಕಿ ರಾಜರ ಮನೆರೀಲ್ಂದೆ ಆಗತಿತು್ತ.

ರಾಜನ ಗಡಡು ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲಸಿ ಗಣಪಯ್ಯ ಬಂದ. “ಬಟೆ್, ಆ ಹೆೋಸ ಬಟಿ್ಗೆ ಹೆರಗೆ 
ಹಾಕ್ಕೆೋಟೆ್ ನನಗೆರೀನು ಕೆೋಡಿತ್?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ಉಂಬಳಿ ಬರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಷ ಬಾಗ ನಿನಗೆ 
ಕೆೋಡುತ್” ಅಂದರು.
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ಬಂದ ಗಳಿಗಿಗೆೋಂದ ಸತಿ್ಷ ಅವರ ಸೆೋಕ (ಸುಮೆನು) ನೆೋರೀಡ್ತ ಇವ. “ಯಾರು?” ಅವರು 
ಕೆರೀಳಿದು್. “ನನನುಣ್ಣ ಅವ” ಅಂದ. “ಪಕಾಕಿ ಗುತಾ್ಷಗಲ್ಲಾಲಿ” ಅಂದ. ನಾಲುಕಿ ಜನ ಚಂಡಾಲರ 
ಕರಿಸಿ, ‘‘ಇವನ ತಲ್ ಹೆೋಡೆದು ಬರಬೆರೀಕು” ಅಂದ ರಾಜ. ಬಾ್ಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ. ಸಿಂದು 
ಮಾಡುಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳಿ. ಯರೀನೋ ಮಾತೆರೀ ಆಡಲ್ಲಾಲಿ. ಚಾಂಡಾಲರು 
ಅವರನುನು ತಕಂಡಿ ಹೆೋರೀದು್.

ಸುಮಾರು ದೋರ ಅಮ್ಮನವರ ದೆರೀವಸಾಥನವಿತು್ತ. “ನಾನು ಕೆರಿವಳಗೆ ಸ್ವಲಪಾ ಸಾನುನ 
ಮಾಡಕಿಳ ್ೆತ” ಹೆರೀಳಿದರು. ಸಾನುನ ಮಾಡಿ ದೆರೀವರ ಮುಂದೆ ಕೆೈಮುಕಕಿಂಡ್ ನಿತು್. ವಂದ್ 
ಹರಳು ಬಂದು ದಡಕಕಿನೆ ಕೆೈಗೆ ಬಿತು್ತ. ಹರೀಗೆ ನೆೋರೀಡಿದರು. “ನನಗೆ ತಲೆ ಹೆೋಡಿತು್. 
ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆೋಟೆ್ಟ?” ಕೆರೀಳ್ದರು. ದೆರೀವರ ಹತೆ್ರೀ ಅವ ಅಕಟಿಸಿದ. ಮತೆೋ್ತಂದು ಕಲಪಾನೆ 
ಹೆೋಳಿತು. “ಪರತ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ರಾಜನ ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಪಾಲಾಗಬೆರೀಕಾರೆ ನನನು 
ಪಾಲ್ಗೆೋಂದು, ತಮ್ಮನ ಪಾಲ್ಗೆೋಂದು ಇದಿ್ದತು್ತ.” ಚಾಂಡಾಲರ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳಿದು್. “ನನನು 
ಹತ್ತರೆ ಬಾಳ ಅಮೋಲ್ಯ ವಸು್ತ ಅದೆ. ಅದು ರಾಜಗೆ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು” ಅಂದು್. 

ಅವರನನು ಚಾಂಡಾಲರು ಪರತ್  ಕರಕೆೋಂಡ್ ಬಂದು್. ಅದನೋನು ರಾಜನ ಮುಂದೆ 
ಇಟುಟ್ರ. ರಾಜ ಕೆರೀಳಿದ, “ಎಲ್ಲಿತು್ತ?” “ಕೆಲಸಿ ಗಣಪಯ್ಯ, ನಾನು ಪಾಲಾಗಬೆರೀಕಾದೆ್ ಒಂದು 
ನನನು ಪಾಲ್ಗೆ, ಇನೆೋನುಂದು ಅವನ ಪಾಲ್ಗೆ ಬಂತು. ನಿಮಗೆ ಕೆೋಡ್ವ ಅಂದೆ ಬಂದೆ” ಅಂದು್ 
ತಲೆ ಹೆೋಡೆವುದು ನಾಳೆಗಿಟು್.

ಗಣಪಯ್ಯನ ಕರಸಿ, “ಎಷು್ಟ ಕ್ಮ್ಮತಾ್ತದರೋ ಕೆೋಡೆ್ತ. ಹುಡಗಿಯ ಕೆಮಿಗೆ ಹಾಕ್ದರೆ 
ಬಹಳ ಚಲೆೋರೀದು. ನಿನನು ಅಣ್ಣ ಹೆರೀಳಿದ, ‘ನಿನನು ಹತಿ್ತರ ಒಂದದೆ’ ಹೆರೀಳಿ’’ ಅಂದ, “ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ 
ತಲೆ ಹೆೋಡಿಸೆ್ತ” ಅಂದ ರಾಜ.

“ವಡೆಯಾ, ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ನನನುಣ್ಣನಲಲಿ...” “ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾಕೆ ಹೆರೀಳಿದೆ ನಿರೀನು?” 
“ನಾ ಗಡಡು ಮಾಡುಕೆ ಅವರ ಮನೆ ದಾರೆ ಬಂದೆ. ಅವರು ತಿರೀಡತಿದ್ದರು. ಇದ್ದ ಹಕ್ರೀಕತಿದು. 
ನನನು ಪಾಲ್ಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ” ಅಂದ.

ರಾಜನಿಗೆ ಪಶಾಚಾತಾ್ತಪ ಬಹಳವಾಗಿ ಪಾದಕೆಕಿ ಬಿದು್ದ ಅವರನುನು ಹರಿಕ್ರೀತ್ಷನೆಗೆ 
ಇಟು್ಟಕೆೋಂಡ.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಸಿಂದು = ಸಿಂಧು

ಆಕಟಿಸಿದ = ಪ್ಶನುಸಿದನು

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರೇ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಶೆಟ್್ಟ, ಕಡತೆೋರೀಕಾ
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೧೯. ಚಿನನುದ ಕ್ರಿರೀಟ

ವಬ್ಬ ಸೆೋನಾಗೆರ್ ಶೆಟಿ್ಟ. ನಾಕ್ ಜನ ಮಕಕಿಳು. ನಾಕ್ ಜನ ಮಕಕಿಳಾದೆ್ ಅವ ಮಕಕಿಳ 
ಸಾಕ್ವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಕಾ್ದ. ತನ್ ಹತೆ್ ಸಾದಿ್ಯಲೆ ಅಂಬಟ್ ಹೆೋತೆಗೆ, ಆ ಮಕಕಿಳ ನಾಕ್ ಜನ್ 
ಕರಿಸಿ-- ಕತಿಲಿಗೆ ಊಟಾದ ಕೋಡೆಲಿ ಅಪಪಾ-ಮಕಕಿಳು ಕೋತಕಿಂಡ್ ಮಾತಾಡತು್. ಯರೀನಂತ 
ಮಾತಾಡುತು್ ಅಂದೆ್, “ಇಲ್ ವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್-ಸಲಗಿ ದೆೋಡಡು ಮಾಡೆ್ದ. ಇನೆನು 
ನನ್ ಹತೆ್ರೀನ್ ಸಾದಾ್ಯದ್ದಲಲಿ.’’ ಹೆರಿ ಮಗನು ಕಯ್ಷಕಂಡ್ ಹೆರೀಳ್ತ, “ಯಾವ ತರದಲ್ ನಿರೀನು 
ನಾ ದುಡ್ದಂತೆರೀ ದುಡಿ್ದ... ತಮ್ಮಂದಿರು, ನಿರೀನು ವಟೋ್ಟವಾ ಹೆೋಟಿ್ಟ ಹೆೋರಿತಿ?” ಕೆರೀಳ್ದ. 
ಹೆರಿಮಗ ಹೆರೀಳ್ತ, ಯರೀನಂದೆ್-- “ನಿರೀ ದುಡ್ದಂತೆರೀ ನಾನೋ ದುಡಿರೀತೆ; ಯರೀನೋ ಹೆದೋ್ದ್ 
ಬೆರೀಡ. ನಿರೀನು ಸಾಕ್ದಂತೆ ನಾ ಸಾಕೆ್ತ ತಮ್ಮದಿರ?” ಅಂತಿ ಹೆರೀಳ್ದ. 

“ಯಾವ ಲೆಕಕಿದಾಗ್ ನಿರೀ ದುಡಿತೆ ಹೆರೀಳು ತನೆಗೆ?” ಹೆರೀಳ್ದ. ಅವಾಗ, “ಮತೆ್ತರೀನಲಲಿ, ವಂದ್ 
ತೆೋಲ್ ಬಂಗಾರ ಯಾರಾದೋ್ ಕೆೋಟೆ್, ವಂದ್ ಚೋರು ಬಂಗಾರ ಜಪಿಪಾ ನಾಲಾಕಿಣಿ ತೋಕದ 
ಚಿನನು ತಗದಿ, ಅದಿ್ಂದ್ ಕದಿ್ದ ಇಟಕಿಂಡಿ, ನಾಲಕಿಣಿ ತೋಕದ ತಾಮ್ ಹಾಕ್, ವಂದ್ ತೆೋಲ್ಗ್ 
ವಂದ್ ತೆೋಲ್ ಬರಾಬ್ಬರಿ ಮಾಡಿ, ತಾನವಗ್್ಷ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂತ್ ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ದ. “ಅದ್ ಮೆರೀನ 
ತಾನ್ ಮಾಡ್ವಂತ ಉಜೆೋಜಿರೀಗ ಯರೀನದೆ ನಿಂಗ್ ಗೆೋತಾ್ತಯು್ತ” ಹೆರೀಳಿ ಮಗನ ಕೋಡಾ 
ಹೆರೀಳಾ್ದ.  

ಅವಾಗೆ, ಮತೆೋ್ತಬ್ಬ ಮಗನ ಕದ್ಷ. ಕರದಿ ಹೆರೀಳ್ತ ಮಗನು ಕೋಡೆ. ಯರೀನಂದ್ ಹೆರೀಳ ್ೆದರು- 
“ನಿನನು ಪಕಕಿನೆ ಬೆರೀರೆ ವಂದ್ (ಮದುವೆ) ಹಬಾ್ಬದ್ ಕೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಬೆರೀರೆ ಹಾಕ್ ಬಿಟನುಪಪಾ. 
ನಿರೀನ್ ಹೆರೀಂಗ್ ಮಾಡ್ ಹೆೋಟೆ್ಟ ಹೆೋಕ್ಷಂತೆ?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ಅಪಾಪಾ... ತನನು ಇಸಯಾ ನಿರೀನ್  
ಯತಿ ಮಾಡೋದೆರೀ ಬೆರೀಡ. ವಂದ್ ತೆೋಲ್ ಬಂಗಾರ ಯಾರಾದೋ್ ನನ್ ಕೋಡೆ ಕೆೋಟೆ್, 
ಯಂಟಾಣಿ ತೋಕ್ದ ಚಿನನು ಅದಿ್ಂದ ತಗ್ದ, ಯಂಟಾಣಿ ತೋಕ್ದ ತಾಮ್ ಹಾಕ್ ವಂದ್ ತೆೋಲ್ಗ್ 
ಬರಾಬರಿ ಮಾಡಿ, ತಾನವೆ್ಗಾಚಿನನುಕೆ ಚಿನನು ತೆೋರೀಸ್್ಷ ಮಾಡ್ ಕೋಡೆ್ತ” ಅಂದ. ಆವಾಗೆ ಹೆರೀಳ್ದ 
ಅಪಪಾ, “ಹಾಂಗಾದೆ್, ನನನು ಹಾಂಗ್ ದುಡಿರೀತೆ ನಿರೀನು. ನಿನ್ ಮೆರೀನ್ ಯರೀನ್ ಬೆರೀಜಾರಿಲೆಲಿ” 
ಅಂದ.

ಇನಿನುಬ್ಬರು ಮಗದಿರೀರುಳದು್. ಆ ಮಗದಿರೀರಲ್ಲಿ ಮತೆೋ್ತಬ್ಬ ಮಗನ ಕರದ. ಕರದಿ ಹೆರೀಳ್ದ, 
“ಮಗನೆರೀ... ಅಣದಿರ್ ಯಯಡು ಜನ ದೆೋಡಡುವಾ್ದು್. ಮತೆ್ತ ನಿರೀನು ಶಣ್ಣವನಾಗಿದೆ್ದ. ಯಾವ 
ಲೆಕಕಿದಾಗ್ ಹೆೋಟಿ್ಟಹೆೋರಿತೆ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ.

“ತಾನು ಯಾವ ಲೆಕಕಿದಗಾರೋ ತನ್ ಜರೀವನ ಹೆೋರಿತೆ ಹಾ್ಯಂಗೋ ಇಲ್್ಷ...” ಅಂದ. 
“ಹಾ್ಯಂಗ್ ಮಾಡೆ್ತ ನಿರೀನು?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ವಂದ್ ತೆೋಲ್ ಬಂಗಾರ ಯಾರಾದೋ್ ಕೆೋಟೆ್ ಹನೆನುಯ್ಡು 
ಆಣಿ ತೋಕದ ಚಿನನು ತೆಗದಿ, ಹನೆನುರಡಾಣಿ ತೋಕದ ತಾಮ್ ಬೆರಕ್ ಮಾಡಿ, ವಂದ್ ತೆೋಲ್ಗ್ 
ಬರಾಬರಿ ಮಾಡಿ, ಅದೆಕಿ ಚಿನನುಕ್ ಚಿನಾನುನೆರೀ ಮಾಡಿ ಕೆೋಡೆ್ತ ತಾನು” ಅಂದ.
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“ನಿನ್ ಮೆರೀನೆ ನನೆಗೆ ಹೆದ್ಕ್ಲೆಲಿ” ಅಂದ. ಇನೆೋನುಬ್ಬ ಕ್ರ್ ಮಗ ಉಳ್ದ, ಅವನು ಕರದಿ 
ಮಾತಾಡಸ್ಬೆರೀಕಂದ್ ಕರದ. ಕರದ ಕೋಡೆಲಿ ಮಗ ಬಂದ. “ಅಣ್ಣದಿರೆಲಾಲಿ ಅವರವರ್ ಇದಿ್ದ 
ಅವರವು್ ಮಾಡುತ್. ನಿರೀನು ಶಣ್ಣವನಾಗಿದೆ್ದ... ನಿನ್ ಹೆೋಟಿ್ಟ ನಿರೀನು ಹೆೋರಕಂಬೆರೀಕು 
ಮಗನೆರೀ.” ಅಂದ. “ಅಪಾಪಾ... ತನ್ ಇಸಯ ಹೆರೀಳೂದೆರೀ ಬೆರೀಡ. ಅಣದಿರ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಂತೋ 
ಮೋರ್ ಪಟ್ ಮಾಡತೆೋರೀರತೆ” ಅಂದ, “ನನ್ ಬಗಾಗೆಗಿ ನಿರೀನು ಆಲಚಿನುನೆರೀ ಮಾಡೋದ್ 
ಬೆರೀಡ” ಅಂದ. “ಹಾ್ಯಂಗ್ ಮಾಡೆ್ತ ಮಗನೆರೀ? ಹೆರೀಳಲೆರೀಬೆರೀಕು” ಅಂದ.

“ವಂದ್ ತೆೋಲ್ ಬಂಗಾರ ಚಿನನು ಮಾಡು ಅಂತ ನನನು ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಟೆ್... ವಂದ್ ತೆೋಲ್ನೋ 
ನಾನು ಹುಗಿಸ್ ಇಟಕಿಂಡಿ, ವಂದ್ ತೆೋಲ್ ತಾಮ್ನೆರೀ ಹಾಕ್ ಚಿನನುಕ್ ಚಿನನು ಮಾಡ್ ತೆೋರೀಸಿ್ಷ 
ತಪಿಪಾ ಹಾಕೆ್ತರೀನೆ ತಾನು” ಅಂದ.

ಅಪಪಾಗೆ ಬಾಳಷ್್ಟ ಸಂತೆೋರೀಸಾಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅಪಪಾ, ಮಕಕಿಳು ರಾತಿ್ಗ್ ಮಲ್ಕಂಡು್. 
ಅಲ್ ಯರೀನಾಗಿತ್ ಅಂತ್ ಹೆರೀಳದೆ್... ಆ ಊರನ ವಬ್ಬ ರಾಜ, ಅವನು ಮಂತಿ್ ಹಾದಿಗಳ್ದ 
ಹೆೋರೀಪಾಕ ಅದು ಇಷು್ಟ ಮಾತೋ ಕೆರೀಳಿ ಮನಿ ಬದಿಗೆ ಬಂದಕಿಂಡಿ, ‘ಈ ಸೆೋನಗಾರ 
ಶೆಟಿ್ಟ ಯಾವನೋಗೆ ಮಾಡೋದೆ ಇದೆರೀ ತರದ ಕೆಲಸ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ತರದಗ್ ಸೆೋಕ್ 
ಮುರಿಸೆ್ಬರೀಕಾಯು್ತ?’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ ಆಲೆೋರೀಚಿನು ಮಾಡೋತ ಹಾಯಕಿಂಡ(ರಾಜ).

ಆಲಚಿನು ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿ-- ‘ತಮಗೆೋಂದ ದೆರೀವರ ತಲ್ಗೆ ಕ್ರಿರೀಟಿಲೆಲಿ. ಚಿನನು ಬಂಗಾರ 
ಯರೀನ್ ತಮ್ಗೆ ಬರಗಾಲ್ಲೆಲಿ. ಈ ಸೆೋನಗಾರ ಶೆಟಿ್ಟ ಮಗನ ಕ್ರಿಯವನು ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ತಮ್ಮ ಮದ್ಯಲೆಲಿರೀ ಇಟಕಿಂಡಿ ಬೆಳಗಾ ಮುಂಚೆ ಯಂಟ್ ಗಂಟಿಗೆ ತಾನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಲೆ 
ಕೆಲಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಂಜಗೆ ಆರ್ ಗಂಟಿಗೆ ಮನ್ಯಲೆ ಅವನು ಬಿಟ್ ಹಾಕೋದು. ವಳ ಗೆೆ ಹೆೋಕ್ 
ಬೆರೀಕಂದೆ್-- ಅವನ ಸೆೋಲ್ಗೆ ಮಾಡಿ ವಳಗೆ ತಕಂಬು್ದ, ಹೆಗ್್ಷ ಹೆಯ್ದಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಮೆೈ ಮೆರೀನ್ 
ಯರೀನೋ ಇಲಲಿದಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೆರಗ್ ಬಿಡೋದು. ಇದ್ಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅವನ ಹತ್ 
ದೆರೀವ್ ತಲ್ಗೆೋಂದ್ ಕ್ರಿರೀಟ ಮಾಡಸ್ಬೆರೀಕು. ಕೆಳಿ (ಕಳು) ಉಜಾಜಿಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಿರೀತಿಲ್ 
ಕಳತಾ ಅಂತ ಹೆರೀಳದು ತಾ ಕಾಣಬೆರೀಕ್ ’ ಅಂತೆಹರೀಳಿ ರಾಜರು ತಲ್ಯಲ್ ಆಲೆೋರೀಚಿನು 
ಮಾಡಿ್ಬಟು್. ಮಾಡಕಿಂಡ್ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀದು್.  

ಬೆಳಗಾದ ಕೋಡಲಿ ಮಂತಿ್ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟು್, “ಆ ಸೆೋನಗಾರ ಶೆಟಿ್ಟ ಕ್ರಿಮಗನ ಕೋಡೆ 
ತಮ್ಮನ್ಗೆ ಬಂದ್ ಹೆೋರೀಗು ಅಂತ ಹೆರೀಳು...” ಅಂದಿ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟು್. ಮಂತಿ್ ಬಂದವ 
ಸೆೋನಾಗೆರ್ ಶೆಟಿ್ಟ ಕ್ರಿ ಮಗನು ಕೋಡೆ ಹೆರೀಳ್ತ, “ಸೆೋನಗಿರ್ ಶೆಟೆ್ರೀ... ನಮ್ ರಾಜ್ ಒಂದಪ 
ನಿನಗೆ ಕೋಡೆ ಬರೋಕ್ ಹೆರೀಳರೆ...” ಅಂದ.

ಅಷ್್ಟ ಕೆರೀಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ತಡಮಾಡಲೆಲಲಿ, ದಡಬಡ ಯದೆ್ದರೀ ಬಿಟು್ಟ. ರಾಜರ ಅಪಪಾಣೆಯಾದ 
ಮೆರೀಲೆ ಬಂದ ಚಣವೆರೀ ಇವ ಉಳೂಲ್ ಪರವಾನಿಗೆ ಹೆರೀಳ್ದ. ಸನೆ್ಷ ಯದ್ದ ರಾಜ್ ಮನಿಗೆೋಗಿ 
ಹೆಬಾ್ಬಗಲಿಲ್ ನಿತ್ತ ಕೆೈ ಮುಗ್ದ.

“ರಾಜರೆರೀ... ನಮ್ ಕದ್ಷ ಕರಿ ಯಾಕೆ?” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳ್ದ. “ಮತ್ ಕದ್ಷ ಕರಿ 
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ಯರೀನಿಲೆಲಿ, ದೆರೀವ್ ತಲ್ಗೆ ಕ್ರಿರೀಟಿಲೆಲಿ, ಅದಕಾಗಿ ನಿನ್ ಕೋಡ ಬಪಕಿ ಹೆರೀಳಿದು್ದ, ತಾನೋ ಬಂಗಾರ 
ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂದ, “ಯಷ್ಟ ಬಂಗಾರ ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದಿ ತಾನ್  ಕೆೋಡೆ್ತ... ತಾನ್ ಹೆರೀಳ್ದಂಗ್ ದೆರೀವ್ 
ತಲ್ಗೆ ಕ್ರಿರೀಟ ಮಾಡ್ ಕೆೋಡೆ್ಬರೀಕು” ಅಂದ್ ಅಷ್್ಟ  ಹೆರೀಳಿದ ಕೋಡೆಲಿ, “ನಮನಮೋನಿ ಹಳ್ಳು 
ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ತಂದ್ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂದ.

“ಬೆಳಗಾದ ಕೋಡೆಲಿ ಯಂಟ್ ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮನಿ ವಳ ಗೆೆ ನಿರೀನು ಬಂದ್ ಹೆೋಗೆ್ಬರೀಕು. ಸಂಜಗ್ 
ಆರ್ ಗಂಟಿಗೆ ನಿನ್ ಜಬತಿ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿನನು ಹೆಗ್್ಷ ಬಿಡೆ್ತ. ನಿನ್ ಯರೀನ್ ಸಾಯತ್ 
ಬೆರೀಕು ಯಲಾಲಿ ಹೆೋತಕಿಂಡಿ, ನಿರೀನು ನಾಳಿಕ್ ಯಂಟ್ ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ್ದ. 

ಅವಾಗ ಅವನ ಬೆರೀಕಾದ ಹತಾರ ಹಡಕಿಂಡ, ಯಲಾಲಿ ಹಡಕಿಂಡಿ ಮಾರದಿವೆಸ್ ಯಂಟ್ 
ಗಂಟೆಗೆ ಸಿರೀದಾ ರಾಜರ ಮನಿಗ್ ಬಂದ. ಆವಾಗ ರಾಜರು ವಂದ್ ಮಣ ಬಂಗಾರ ಕೆೋಟು್. 
‘ಅದೆಕಿ ಯಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಯರೀನೆರೀನ್ ಹಳ್ ಬೆರೀಕ ಅಂತ ಹೆರೀಳು...’ ಹೆರೀಳು್ದರು. ವಂದಿವಸ್ಕೆ ಯಟ್ ಕೆಲಸ್ 
ಮಾಡೋನೆೋರೀ ಅಷ್ಟ ಕೆಲಸ್ ಆ ದಿವಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಹಸರು, ನಿರೀಲ್, ಹಳನಲ್ಲಿ ಚಿರೀಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ 
ಕೆೋಟ್ಟ. ಸಂಜ ಆರ್ ಗಂಟಾ್ಯಯು್ತ. ಜಬತಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಹಗ್್ಷ ಬಿಟು್.

ಅಲೆ್ಯರೀನ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಾ್ತನೆ ಹೆರೀಳದೆ್-- ಅವ ರಾತಿ್ಗೆ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀದವ ವಂದ್ ಮಣ 
ತಾಮ್ ತಕಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಯಟ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿದು್ದ, ಇಲ್ಲಿ ರಾತಿ್ಗೆ ಅಷೆ್ಟರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದ. 
ಮಾಡಿ್ತರವಾಗೆ ಬೆಳಗಾಗಿ ಯಂಟ್ ಗಂಟೆಯಾಯು್ತ. ರಾಜರ ಮನಿಗೆ ಸಿರೀದಾ ಬಂದ್, 
ವಂದಿವಸ್ ಯರೀನು ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುಕಾಗ್ತದೆ ಅಟ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಸಂಜ ಆರ್ ಗಂಟಾ್ಯಯು್ತ. 
“ತನ್ ಮನಿಗೆ ತಾನ್ ಹೆೋರೀತೆ” ಅಂದ್  ಹೆರೀಳ್ದ. ಜಪಿ್ತ ಮಾಡ್ ಬಿಟು್.

ಚಿನನುದ ಕೆಲಸ ಯಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮನಿಲ್ ತಾಮ್ದ ಕೆಲಸ್ ಅಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಕ್ರಿರೀಟ 
ಮುಗಿತು. ಯಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಹಳಿಳುಡಬೆರೀಕೆೋರೀ ಚಿನನುದ ಕ್ರಿರೀಟಗೆ ಇಟ್ಟ. ಮನಿರೀಲೋ ಇದ್ದತಾನೆ. 
ಮನಿಲ್ ಬಳಿವರೀಡನು ಹಳಳು ಅದೆರೀ ನಮೋನಿ ಮಾಡ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಯಲೆಲಿಲ್ ಹಳ್ ಇಟಿ್ಟದ್ದ ಕ್ರಿರೀಟಕಾ 
ತದ್ ರೆತೆ (ತದ್ ರೋಪ) ಹಳಿಳುಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿದೋ ಮುಗ್್ದ ಹೆೋರೀಯು್ತ; ಇಲ್ಲಿದೋ ಮುಗ್್ದ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ಆವಾಗೆ ಅಷ್ಟಂದ ನಂತ್ ರಾಜರ ಕೋಡ ಹೆರೀಳ್ದ ಯರೀನಂತಂದೆ್, “ನಮ್ಮ ಕ್ರಿರೀಟ ಈ ಹೆೋತೆಗೆ 
ಮುಗಿರೀತು ರಾಜರೆರೀ... ನನೆಗೆ ಸಲಪಾ ಹಣ ಕೆೋಟಿ್ಬಡುಬೆರೀಕು ರಾಜರೆರೀ” ಅಂದ.

ಆವಾಗ ರಾಜರು ಹೆರೀಳು್ದರು, “ನಾಳಿಕ್ ದೆರೀವರ ತಲ್ಗೆ ಕ್ರಿರೀಟ ಯರೀಸೋ್ಷದು. ನಿರೀನು 
ಬರಲೆರೀಬೆರೀಕು. ನನನು ಲೆಕಾಕಿಚಾರ ನಾಳಿಕ್ ಮಾಡಕೆೋಡು” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ದರು. ತನನು ಮನಿಗೆ 
ತಾನ್ ಹೆೋರೀದ. ಆ ದೆರೀವಸಾಥನದ ಬಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ವಂದ್ ಕೆರಿತು್ತ. ತಾಮ್ದ ಕ್ರಿರೀಟ 
ಮನ್ಯಂದ ತಕಂಬಂದಿ ಆ ಕೆರಿಯಳಗೆ ಹುಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟ.

ಆವಗೆ ಬೆಳಗಾಯು್ತ. ಸಿರೀದಾ ರಾಜನ ಮನಿಗ್ ಬಂದ. ರಾಜರ ಮನಿಗ್ ಬಂದಿ, 
ರಾಜರು ಅಷು್ಟ ಬಟ್ಗೆಲಾಲಿ ಹೆರೀಳಿ, ದೆೋಡ್ ಹೆೋರೀಮ ನಿಯಮಾದ ಮೆರೀನ್ ಆ ಸೆೋನಗಾರ 
ಶೆಟಿ್ಟ ಕೋಡೆ ಅದೆರೀ ಬಂಗಾದ್ಷ ಕ್ರಿರೀಟ ಕೆೋಟು್. ‘‘ಆ ದೆರೀವರ ಕ್ರಿರೀಟ ಕೆೈಲ್ ಚಂದ ಮಾಡ್ 
ತೆೋಳಿ್ದ ಬಟ್ ಕೋಡ್ ಕೆೋಡು’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ರಾಜು್ ಕೆೋಟು್.
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“ಅಡಿಡುಲಲಿ ಸಾ್ವಮಿರೀ...” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ ಕೆೈಮುಗ್ದ. ರಾಜರು ಮತ್ ಸೆೋನಾಗೆರ ಶೆಟಿ್ಟ 
ಬವ್ಷಂತಾ ಜನ ಯಲಲಿವೂ್ ಯದಿ್ದ ಬಂದು್. ದೆರೀವಸಾಥನಕೆಕಿ ಬಂದು್. ಆವಗೆ ಸೆೋನಗಾರ 
ಶೆಟಿ್ಟ ಆ ಕೆರಿವಳಗೆ ಕ್ರಿರೀಟ ತೆೋಳೂಕ್ ಹಾಕಂಡ. ತೆೋಳವಾಗ ಬಂಗಾರ್ ದ ಕ್ರಿರೀಟ ಅಲೆಲಿರೀ 
ಒಳಗೆ ಬಿಟು್ಟ, ತಾಮ್ದ ಕ್ರಿರೀಟ ಮೆರೀನ್ ಹೆಕಾ್ದ. ಹೆಕಕಿಂಡಿ, ಬಟ್ ಕೋಡ್ ತೆಗ್್ದ ಕೆೋಟ್ಟ. ಬಟು್ 
ತೆಗಿ್ದ ಹೆೋರೀಮ ನಿಯಮಾದ ಮೆರೀನೆ ದೆರೀವ್ ತಲ್ಗೆ ಯರೀಸ್ಷರು ಅಂತಾಯು್ತ. ದೆರೀವ್ ತಲ್ಗ್ 
ಯರೀಸ್ಷದ ಕೋಡೆಲಿ ರಾಜರು ಆವಾಗ ಇದು್. ಹೆೋರೀಮ-ನೆರೀಮ ಯಲಾಲಿ ಬಟ್ದು ಮುಗ್ದ ಮೆರೀಲೆ 
ಕೆೋಡೋದ್ ಯರೀನದೆ ಅದಟ್ ಹಣ ಅವ್ಗ್ ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಟು್.

ಸೆೋನಗಾರ ಶೆಟಿ್ಟ ಲೆಕಾಕಿಚಾರ ಮಾಡೆ್ಬರೀಕಂತಾಯು್ತ. “ಮುಂದ್ ಬಾ...” ಅಂತ್ ಹೆರೀಳು್ದರು 
ರಾಜರು. ಈ ಬಟು್, ಅವು್, ಇವರು ಯಲಾಲಿ ಮೆರೀಜನು ಮೆರೀನ್ ಸುತು್ತ ಕೋತ್ ಕಂಡು್. 
ಸೆೋನಗಾರ ಶೆಟು್ ನಿತಕಿಂಡು್. ಶೆಟಿ್ಟ ಕೋಡ ರಾಜು್ ಕೆರೀಳುತ್, ಯರೀನಂತ ಹೆರೀಳದೆ್-- “ವಂದ್ 
ದಿವಸ ರಾತಿ್, ನಾನ್ ಬವ್ಷಂತಾ ಸಮಿದಲ್ಲಿ ನಿರೀವಪಪಾ ಮಕಕಿಳು ಐದ್ ಜನ ಕೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತ 
ಇದ್ಲಲಿ? ನಿರೀವ್ ಯಂತಾ ಮಾತಾಡದಿ್?” ಅಂತ ಕೆರೀಳ್ದ. “ಯಂತ ಮಾತೋ...? ತಿಂಗಳಗಟೆಲಿ 
ಆಯು್ತ. ತನಗೆರೀನ್ ನೆನಪಿಲೆಲಿ” ಹೆರೀಳ್ದ. “ಯಂತಾ ಮಾತಲಲಿ. ನಾನ್ ಹೆರೀಳ ್ೆತ, ನನಗೆರೀನು ನೆನ್ಪಾ 
ಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ.” ಅಂದು ಅವ್್ ಹೆರೀಳ್್ದ ಮಾತಟೋ್ಟ ರಾಜು್ ಹೆರೀಳ್ ಬಿಟುತ್.  “ನಿನ್ ಲೆಕಾಕಿಚಾರ 
ಮಾಡೆ್ಬರೀಕ್ದೆ್... ನಿರೀನು ಚಿನನು ಕದ್ದದೋ್ದ ಈ ಹೆೋತೆಗೆ ದೆರೀವ್ ಮುಂದೆ ನಿತ್್ತ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕ್. ನಿರೀನು 
ಕಳವಂತಾ ಉಪಾಯ ಹೆರೀಳದೆ್-- ಈ ನಾನ್ ಕೆೋಟ್ಟಂತಾ ಬಂಗಾರ ನಿರೀನ್ ವಂದಾಣಿ 
ತೋಕ್ದ ಚಿನನು ಕದಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀದಿ್ದದೆ್ ನಿನಗೆರೀನೋ ತೆೋಂದಿ್ಲೆಲಿ ಹೆರೀಳುಕಡಿಡುಲೆಲಿ... ನಿರೀನು ಕಳದೆ 
ಇದ್ದಂಗಾದ್ ಮಾತೆ್ ನಿನ್ ಕುಟುಂಬೆಕಿರೀ ನಾನು ಬಿಡುದಿಲೆಲಿ.” ಹೆರೀಳು್ದರು ರಾಜರು. “ಕದ್ದಂಗಾದೆ್ 
ನಿನ್ ಮನಿಗಂಟಿ ನಾನ್ ಮೆರೀಯಸ್ತೆ ನನ್ ಆಸಿ್ತ, ಮನಿನೋ ನಿಂಗ್ ಕೆೋಡೆ್ತ. ನಾನು ನಿನ್ 
ಕೆೈತೆಳ ಗೆೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡೆ್ತ” ಹೆರೀಳದು್ ರಾಜರು. ‘‘ಕದ್ದದೆ್ದರೀ ಹೌದಂತಿದೆ್ ತೆೋರೀಸ್ಷರೆ ನಿನಗೆರೀನು 
ಇಲೆಲಿ ಅಂತಾಯು್ತ.’’

ಆವಾಗ ಸೆೋನಗರ ಶೆಟಿ್ಟ ಹೆರೀಳ್ತ, “ಯಂತಾ ಮಾತು ಅದೆಲಾಲಿ ಸಾದಿ್ಯಲೆಲಿ... ನಿಮ್ ಹತ್. 
ತಾವು ಅಪಪಾ ಮಕುಳು ಸೆೈವಾಗೆ ಹೆರೀಳ್್ದ ಹೌದು.” ‘‘ಹಾಗಾಗುದಿಲೆಲಿ; ಸೆೋನಗಾರ ಶೆಟಿ್ಟ ಕದೆ್ 
ನಿನನು ಮನಿಗಂಟಿ ನಾನ ಮೆರೀಯಸ್ತೆ, ಕಳ ್ೆದ ಇದ್್ ನಿನ್ ಕುಟುಂಬ ಬಿಡುದಿಲೆಲಿ...” ಹೆರೀಳಿ್ಬಟು್.

ಅಷ್ಟ ಮಾತಾಡ್್ದ ಕೋಡೆಲಿ, “ದೆರೀವರ ತಲ್ಮೆರೀನ್ ಕ್ರಿರೀಟ ತಗಿ” ಅಂದ. “ಅದು 
ಬಂಗಾರವರೀ, ತಾಮ್ವರೀ ಹೆರೀಳೂಕಾಣಿ” ಅಂದ. ಆವಾಗ ಏನಾ ತಂದೆ್-- ‘‘ತಾಮ್... 
ಪಕಾಕಿ ತಾಮ್!’’ “ಚಿನನುದ ಕ್ರಿರೀಟ ಯಲಲಿದೆರೀ?” ಕೆರೀಳು್. ಕೆರೆಯಿಂದ ಕ್ರಿರೀಟ ಹೆಕ್ದ. “ಇದು 
ಚಿನನುವರೀ, ತಾಮ್ ಕಾಣಿ...” ಅಂದ.

ಆವಾಗ, “ಪಕಾಕಿ ಚಿನನು” ಅಂದು್. “ತಾನ್ ಕದ್ದ ಇಸಯ, ನಿಮ್ ಚಿನನುದ ಕ್ರಿರೀಟ ಕೆೋಟ್ದ 
ಇಲೆಲಿರೀ ಕೆರಿರೀಲ್ ಕಂತಿಸ್ದೆ್ದ. ತಾಮ್ದ್ ಕ್ರಿರೀಟ ನಾನ್ ಕೆರಿರೀಲ್ ಕಂತಸ್ದ್ದ ತೆಗ್್ದ ಕೆೋಟೆ್ಟ ನಿಮೆಗೆ.” 
“ನಮ್ ಮಾತನುಂತೆ ಎಲಲಿ ನಿನಗೆರೀ ಆಯು್ತ” ಅಂದ್  ರಾಜು್ ಹೆರೀಳುತ್. “ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ 
ಕೋಡಿಲ್್ಷ. ಮನ್ ಮಾರೆ ತಮ್ ಕೋಡಿಲ್್ಷ.” ಹೆರೀಳ್ದ. ಅವನಿಗ್ ಬಹುಮಾನ ಕೆೋಟು್.



ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   155  

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಕತಿಲಿಗೆ = (ರಾತಿ್) ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸಯ = ವಿಷಯ.

ಹೆೋಟೆ್ಟ ಹೆೋರಿ = ಉದರಂಭರಣ ಮಾಡು

ತಪಿಪಾ ಹಾಕೆ್ತರೀನೆ  =  ಟೆೋರೀಪಿ ಹಾಕುತೆ್ತರೀನೆ = ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ದಿವಾಳಿಯಾಗುವ ಹೆದರಿಕೆ 
ಬಂದಾಗ ಶಕ್ಯವಿದ್ದಷು್ಟ ಹಣ ಬಚಿಚಾಟು್ಟಕೆೋಂಡು, ಸಾಲ ಕೆೋಟ್ಟವರಿಗೆ ತಾನು ದಿವಾಳಿ 
ಹೆೋಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೋಚಿಸಲು ಟೆೋರೀಪಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಇಟು್ಟಕೆೋಳುಳುತಿ್ತದ್ದರು. ಸಾಲ 
ಕೆೋಟ್ಟವನಿಗೆ ಢಗ ಹಾಕಲು ಈ ರಿರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ‘ಟೆೋರೀಪಿ ಹಾಕು’ ಎಂಬುದಕೆಕಿ 
‘ಮೊರೀಸ ಮಾಡು’ ಎಂಬ ಅಥ್ಷ ರೋಢಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು.

ಸೆೋಲ್ ಮಾಡಿ = ಸುಲ್ಗೆ ಮಾಡಿ; ಅಂದರೆ- ತನನು ಪೊರೀಷಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆರೀನನುನು ಅಡಗಿಸಿ 
ಕೆೋಂಡಿದಾ್ದನೆ ಎಂದು ಶೆೋರೀಧಿಸಿ.

ಸಾಯಿತ = ಸಾಹತ್ಯ ಅಂದರೆ ಉಪಕರಣ ಹತಾ್ಯರ.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ನಾರಾಯಣ ಸುಕ್ರಗೊಂಡ, ಹಡಿಲು ಗಾ್ಮ, ತಾ. ಭಟಕಿಳ, 13/4/73

o

೨೦. ಬಾಲಗೆೋರೀಪಾಲರ ಕಥೆ

ರಾಜ, ರಾಜನು ಹೆಂಡಿ್ತ ಇದು್. ಇದೆ್... ಅವರಿಗೆ ಹುಡಗೆರಿಲಲಿ. ಇಲೆ್ದ ಯಷೆೋ್ಟರೀ ಕಾಲ ಕಳ್್ದ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅವರಿಗ್ ಸಾದ್ಣ ಅದ್ಷಪಾ್ಯ ಕಳ್್ದ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ರಾಜನ ಹಂಡಿ್ತಗೆ- ಗಂಡನಿಗ್ 
ಮತೆೋ್ತಂದ್ ನಗನು ಮಾಡಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳಿ ಆಶಯಾಯು್ತ. ತನನು ತಂಗಿನೆರೀ ಮದೆ್ವ ಮಾಡು್ತ. 
ಮಾಡ್ದ ಕೋಡೆಲಿರೀಯ ಅಕಕಿನೆರೀಯ ಗಬಿ್ಷಣಿ ವಳಿತು. ವಳದು ಸಾದಾ್ಣ ವಂಬತ್ ತಿಂಗಳು 
ತುಂಬಾ್ದವಾಗ, ರಾಜನಿಗೆ ಯುದ್ಧಕೆಕಿ ಕರೆ ಬಂತು. ಸಣ್ ಹಣತಿ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ ಹೆೋರೀದ. 
“ನಿನನುಕಕಿನಿಗೆ ಚಲೆೋರೀ ಮಾಡ್ ನೆೋರೀಡೆೋಕಿಂಡು ಉಳಿರೀಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀದ.

ಇದು ಬಾಳಂತಿ ಆಗವಾಗ, “ತನಗೆರೀನೆೋರೀ ತಾ್ಸಾಗ್ತದೆ. ಸಲಪಾ ಬಿಸಿನಿರೀರ್ ಮಾಡಿಕೆೋಡು” 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿತು. ತಂಗಿ ಅದೆಕಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡು್ತ. “ತಾಯರೀನ್ ನಿನ್ 
ದಾಸಿಯಲಲಿ, ಹೆರೀಳ್ದಹಾಂಗ್ ಮಾಡಿಲಿಕೆಕಿ. ಗಂಡನು ಹತ್ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕ್ತು್ತ-- ಆಳ ಮಾಡು ಹೆರೀಳಿ. 
ತಾನೆರೀನ್ ಮಾಡ್ ಕೆೋಡೋದಿಲಲಿ” ಹೆರೀಳು್ತ. ಎರಡಜನ ದಾಸಿರ್ ಕದ್್ಷ ತಾಯಿ ಮನಿಗ್ 
ದಾಸಿ ಕಳಸ್ತು. ಅಣ್ಣನಿಗೆ, ‘ಅತಿ್ತಗೆ ತಕೆೋಕಿಂಡ್ ಬಾ’ ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳ್ ಕಳಸ್ತು. ಆವರ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಕರಕಂಡ್ ಬಂದು್. ಬಾಳಂತಿಯಾಯು್ತ. ವಂದ್ ಹುಡಗೆ ಹುಟ್ದ.
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ಯುದ್ದಕ್  ಹೆೋರೀದ ಗಂಡ ಬಂದ. ಅವನಿಗೆ ಬಾಳ ಸಂತೆೋರೀಷಾಯು್ತ-- ಮಗ ಹುಟಿ್ಟದ 
ಹೆರೀಳಿ. ವಸ್ಷ-ಯರಡ್ ವಸ್ಷ ಕಳ್ದ ನಂತ್, ಮತ್ ಗಬಿ್ಷಣಿ ಉಳಿತು-- ಹೆರಿದೆರೀಯ. ತಂಗಿಗ್ 
ಮತ್ ಹೆೋಟೆ್ಟಕ್ಚ್ ಬಂತು-- ‘ಅಕಕಿನಿಗೆ ಪ್ಯತನು ಮಾಡಿ ಕೆೋಲಲಿಬೆರೀಕು’ ಹೆರೀಳಿ. ಮತ್ 
ಜನಾ್ಯಗು ಟಾಯಿ್ಮಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯುದ್ದಕ್ ಹೆೋರೀಗು ಕರೆ ಬತ್ತದೆ. ತಂಗಿ ತಾ್ಸ್ ಕೆೋಡ್ತದೆ 
ಹೆರೀಳಿ ಗಂಡನ ಹತ್ ಹೆರೀಳುದಿಲಲಿ. ಅವ ಹೆೋರೀದ . ಮತಿ್ತದೆಕಿ ಕೆೋರೀಟೆಲಿ ಸುರವಾಯು್ತ. “ತಂಗಿ... 
ತನ್ಗೆ ಹರೀಗೆ ತಾ್ಸಾಗ್ತದೆ. ಯರೀನಾದೋ್ ಮಾಡೆೋಕಿಡು” ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳು್ತ.

“ಯಾರ ಉಪಕಾಕೆ್ಷ ನಿರೀನ್ ಬಸಾ್ಗಿಲಿಲಲಿ. ಗಂಡನು ಹತೆ್, ಆಳ್ ಮಾಡ್ ಹೆೋರೀಗು 
ಹೆರೀಳಬೆರೀಕಾಗಿತು್ತ. ತಾ ಮಾಡುದಿಲಲಿ” ಅಂತು. ಮತೆ್ತ ಅಣ್ಣ-ಅತಿಗೆಗೆ ಕರೆ ಕಳುಸು್ತ. ಅವರ್ 
ಬಂದ್ ಬಾಳಂತನ ಮಾಡು್ದರು. ವಂದ್ ಹುಡಗೆ ಹುಟ್ದ. ರಾಜ ಬಂದ. ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಹುಡಗೆನೆರೀ 
ಹುಟ್ದ ಹೆರೀಳಿ, ಬಾಳ ಸಂತೆೋರೀಶಾಯು್ತ. ಹೆಂಡಿ್ತ ಅಣ್ಣನ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಬಟ್ ಹತ್ ಅವರ ಜಾತಕ 
ಮಾಡೋಸ್ಕ್ ಹೆೋರೀದ. ಇಬ್ಬರಿಗೋ ‘ಬಾಳಗೆೋರೀಪಾಳು್’ ಹೆರೀಳ್ ಹೆಸು್ ಬಂತು; ಆ ಹೆಸಿ್ಟ್ಟ. 
ಹುಡಗೆರಿಗೆ ಐದಾರ್ ವಸಾ್ಷಯು್ತ. ರಾಣಿಗೆ ಯರೀನಾಯು್ತ? ‘ತನ್ ಹುಡಗೆರಿಗೆ ಚಲೆೋರೀ ಇದೆ್ದ 
ಕಲ್ಸಬೆರೀಕು’ ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಗುರಗೆೋರೀಳ ಕರಸಿ, ಅವರ ಬೆನಿನುಗೆ ದೋರ ಕಳಸ್ದ. ಅವರಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ತ ವಳು್ದರು.

ಇತಾಲಿಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯರಡಮೋರ್ ತಿಂಗಳ ಯುದ್ಧಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಅತಾಲಿಗೆರೀಯ ವಳುದು 
ಬಂತು. ಅವ ಯರಡೋ ಹಂಡಿ್ಗ, “ಚಲೆೋರೀ ಮಾಡಕಿಂಡ್ ವಳಿರಿ. ಯುದ್ಧಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ಬತೆ್ಷ” 
ಹೆರೀಳ್ ಹೆೋರೀದ. ಇತಾಲಿಗೆ ಅಕಕಿ ದಿವಸಾ ತಂಗಿಗೆ ಜಳಕ ಮಾಡೋಸ್ದು, ಊಟ, ತಲೆಗಿಲೆ 
ಬಾಚೋದು ಯಲಾಲಿ ಮಾಡು್ತ. ಗಂಡ ಯಾವಾಗ ಬತ್ತ ಹೆರೀಳಿ ತಂಗಿಗ್ ಗುತಿ್ತತು್ತ. ಬರುದಿವಸ್ 
ತಂಗಿ ತಲೆಯಲಾಲಿ ಹರಡಕಿಂಡು, ಕೆೈನ ಬಳೆಗಿಳ  ೆವಡಕಿಂಡು, ಮೆೈಕೆೈಯಲಾಲಿ ಗಿರೀರಕಂಡತು. 
ರಾಜ ಬಂದ. “ತಂಗಿ ಯಲ್ ಹೆೋರೀತು?” ಹೆರೀಳ್ ಹಂಡಿ್ತ ಹತ್ ಕೆರೀಳ್ತ. ಮಾಳ ಗೆೆ ಮೆರೀಲೆ ಇರತಿತು್ತ 
ತಂಗಿ. ಮಾಳ ಗೆೆ ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀದೆ್ ತಂಗಿಲೆಲಿ. ಯಲ್ ಹುಡಿಕಿರೋ ತಂಗಿರೀನೆರೀ ಇಲೆಲಿ. ಗಂಡನು ಹತ್ 
ಹೆರೀಳು್ತ, “ತಂಗಿ ಹುಡ್ಕಿ ತಂದ್ ಕೆೋಡಿ.”

ಅವ ಹೆರೀಳಿದ್ದ- ಲಗನು ಮಾಡಬೆರೀಕಾದೆ್ಯ, “ನಿನನು ತಂಗಿಂದ ಯರೀನಾದೋ್ ತೆೋಂದೆ್ 
ಬಂದೆ್ ಅದೆಕಿ ತಾನೆರೀನ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಲಲಿ. ಕರಡಿಗೆಲ್ ಬಿರೀಸ್ ಮಡಗಿದ್ ಔಸದಿ... ನಿರೀನೆರೀ 
ಕುಡಿಬೆರೀಕಾಗುದು” ಹೆರೀಳಿದ್ದ. ಹಾಗೆರೀ ಹೆರೀಳ್ದ. ಆವಾಗ ಗಂಡನು ಹತ್, “ಹಣ ಬೆರೀಕಷು್ಟ ಬೆರೀಕಾದು್ 
ತಂಗಿ ಹುಡಿಕೆೋಡಿ” ಹೆರೀಳು್ತ. ಅವ ಹುಡಕಿಲ್ಕ್ ಹೆೋರೀದ. ಅಡವ್ಯಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಹುಡಿಕಿಕಂಡ್ 
ಹಂಡಿ್ತ ಹತ್ ಕೆರೀಳ್ದ, “ನಿರೀನಿಲ್ ಯಾಕ್ ಬಂದ ಕೋತಿದಿ್ದ? ಯಂತಾ ಆಯು್ತ?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ಅಕಕಿ 
ಯಾವ ತಾ್ಸ್ ಕೆೋಟು್ತ?” ಕೆರೀಳ್ದ.

“ಅಕಕಿ ಯಾವ ತಾ್ಸ್ ಕೆೋಟೋ್ ಹೆರೀಳಲ್ಕ್ ಅಡಿಡುಲಲಿ. ನಿರೀವ್ ಮೊದಲೆರೀ ತನನು ಮಾತ 
ನಡಿಸಿಕೆೋಡೆ್ತ ಹೆರೀಳಿ ಬಾಸೆ ಕೆೋಟೆ್ ತಾ ಹೆರೀಳ ್ೆತ.” ಅಂತು. ಅವ ಬಾಸೆ ಕೆೋಟ್ಟ. ಕೆೋಟ್ ಮೆರೀಲೆ 
ಹೆರೀಳು್ತ-- “ನಿಮ್ಮ ಹಂಡಿ್ತ ತನ್ ಹೆೋಡು್ದ, ಬಡು್ದ ಮನಿಂದ ಹೆೋಗ್್ಷ ಹಾಕು್ತ. ನಿರೀವ್ ಬಲ್್ಷ... 
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ ಹೆರೀಳ ್ೆಬರೀಕು ಹೆರೀಳಿ, ಅಡವಿಲ್ ಬಂದ್ ಕೋತಿದೆ್ದ” ಹೆರೀಳಿ ಗಂಡನು ಹತ್ ಹೆರೀಳು್ತ.
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“ನಿನನು ಅಕಕಿಂಗೆ ಯರೀನ್ ಮಾಡೆ್ಬರೀಕು?” ಹೆರೀಳಿ ಹಂಡಿ್ತ ಹತ್ ಕೆರೀಳ್ದ. “ನಿಮ್ ಹೆರಿ ಹಂಡಿ್ತಯ 
ದೆೋಡಡು ಅಡವ್ಯಲ್ ತಕಂಡ ಹೆೋರೀಗಿ ತಲೆ ಹೆೋಡು್ದ, ಅದ್ ನೆತ್ ತಂದ್  ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಅಟಾ್ಟದೆ್ 
ತಾ ಮನೆಗೆ ಬತೆ್ಷ; ಅಡಿಡುಲಲಿ...” “ಅದ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ತಲೆ ಹೆೋಡಿಸೆ್ತ. ನೆತ್ ತಂದ್ 
ತೆೋರೀಸ್ಷತೆ...” ಹೆರೀಳಿ ಅದ್ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಹೆೋರೀದ. ಅಕನು ಹತ್ ಮಾತಾಡಿಲಿಲಲಿ ಅದು. ಗಂಡನಿಗೆ 
‘ಹರಿ ಹೆಂಡಿ್ತಗ್ ಹಾ್ಯಗ ಮಾಡ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ತಲೆ ಹೆೋಡಿಸಿಲಿ...’ ಹೆರೀಳಿ ಪಚಾಚಾತಾಪದಿಂದ 
ಮಂಚದ ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಮನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ.

“ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಪಚೆಚಾತಾಪ ಮಾಡಿತ್?” ಕೆರೀಳು್ತ. ಆವಾಗವ ಯಟ್ ಹೆರೀಳ್ದ. “ನಿಂಗ್ 
ನಗಾನುಗಬೆರೀಕಾದೆ್ ಹೆರೀಳಿದೆ್ದ... ನಿನನು ತಂಗಿಂದ ಯರೀನಾದೋ್ ತೆೋಂದೆ್ ಬಂದ್ ತಾನೆರೀನ್ 
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಲಲಿ. ಅದ್ ಹರೀಗ್ ಹೆರೀಳು್ತ. ಯರೀನಾ್ಮಡಿಲಿ? ತಂಗಿ, ‘ನಿನನು ಅಡವ್ಯಲ್ ತಕಂಡ್ 
ಹೆೋರೀಗಿ ತಲೆ ಹೆೋಡಿಸಿ ನಿನನು ನೆತ್ ತಂದ್ ತೆೋರೀಸೆ್ಬರೀ್ಷಕು’ ಹೆರೀಳಿತು್ತ. ಹಾ್ಯಗ್ ನಿನನು ತಲೆ 
ಹೆೋಡಿಸಿಲಿ?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ನಿರೀವೆರೀನೋ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೆ್ಬರೀಡಿ. ಆಳ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ; ತಾನೆ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ” 
ಹೆರೀಳು್ತ. ಗಂಡ ನಾಲ್ಕಿ ಜನ ಆಳ್ ಗಳಿಗ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ದ-- ಹಂಡಿ್ತ ತಲ್ ಹೆೋಡಿಲ್ಕೆಕಿ. 
ಅವರು ಅಡವಿಗ್ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್; ಅವರು ನಾಲೋಕಿ ಜನ ಸಣಿ್ಣದಾ್ದವಾಗಿಂದ ರಾಜನು 
ಹಂಡಿ್ತನೆರೀಯ ತನಗೋ ಹುಡಗೆರಿಲಲಿ ಹೆರೀಳಿ ದೆೋಡಡು ಮಾಡಿತು್ತ.

ಅವು್ ಹೆರೀಳೂ್ದರು, “ಅಮಾ್ಮ... ನಾವ್ ಸಣಿ್ಣರಬೆರೀಕಾದು್ ನಿನನು ಕೆೈಲ್ ಉಂಡು, ತಿಂದು 
ದೆೋಡಾ್ದಗಿ ಹೆರೀಂಗ್ ತಲೆ ಹೆೋಡಿಯೋದು? ನಿರೀನು ಬೆರೀರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಸೆರೀಕೆೋ್ಷ” ಹೆರೀಳಿ, 
ವಂದ್ ಹೆೋನೆನು ಮರ ಕಡು್ದ, ಅದ್ ನೆತ್ ತಂದ್ ರಾಜನಿಗ್ ಕೆೋಟು್. ನೆತ್ ಕ್ರಿಹೆಂಡಿ್ತಗ್ 
ಕೆೋಟು್ಟ ರಾಜ ಮನೆ ಬಿಟು್ಟ ಆಸ್ಮದಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಕುಂತಕಂಡ. ತಿಗ್್ಷ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. 
‘ತನನು ಗಂಡ ಇಂದ್ ಬವ್ಷ; ನಾಳ  ೆಬವ್ಷ’ ಹೆರೀಳಿ ಬಾಳ ಸಂತೆೋರೀಷದಿಂದ ಉಳಿರೀತು. ಅವ 
ಕುಂತಿ ಕುಂತಿ ಆಹಾರ ಇಲೆ್ದಯ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಹುತ್ತ ಬೆಳು್ದ ಅಲೆಲಿ ಉಳ್ದ.

ಆವಾಗಿರೀ ಹುಡಗು್, ‘ತಾವು ಮನಿಗ್ ಬತೆ್ತರೀವೆ... ತಾಯ ರುಣ ತಿರೀಸೋ್ಷ ಆಸಾ್ಯಗದೆ, 
ಸೆೋಮಾರ ದಿವಸ್ ಮನಿಗ್ ಬತೆ್ತರೀವೆ’ ಅಂದಿ ತಾಯಿ ತಂಗಿಗ್ ಪತ್ ಹಾಕು್ದರು. ಆ ಪತ್ 
ಚಿಕ್  ತಾಯಿಗೆ ಸಿಕು್ತ. ಪತ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ವಲೆರೀಲ್ ಹಾಕ್ ಬಸ್ಮ ಮಾಡಿ ಉಳಿತು. 
ಸೆೋರೀಮವಾರ ದಿವಸ ಆ ಋಷಿ, ಹುಡುಗರಿರೀಗ್ ತಕೆೋಂಡ್ ಬಂದು ಬಿಟಿ್ಟ ಹೆೋರೀಗಿಬಿಟ್ಟ. 
ಹುಡುಗರು ಬತಾ್ಷರೆ ಹೆರೀಳಿ ಅದ್ಕಿ ಗುತಿ್ತತು್ತ. ಮನೆ ಮುಂದ್ ಬದಿಗೆ ತಟಿ್ಟ ವಟ್ ಮಾಡಿ, 
ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ ಅದ್ಲ್ಲಿ ವಂದ್ ನಾಯಿ ಸುಟು್ಟ ಬೋದಿ ಮಾಡದೆ; ಹುಡುಗೆರು ಬಂದು, “ತಾಯರೀ, 
ತಾಯಿರೀ” ಅಂದ್ ಬಾಗಲಿಲ್ ನಿತೆೋಕಿಂಡ್ ಕರಿರೀತು್. ಇದು ವಳಗದೆ. ಮಾತಾಡುದಿಲಲಿ. ಬಾಗಲಿ 
ತೆಗೋ್ಯದಿಲಲಿ. ಹುಡಗೆರಿಗೆ ಕದು್ಷ ಕದು್ಷ ಬೆರೀಜಾರ್ ಬಂದು, ದೆೋಡ್ ಹುಡಗೆ ಬಾಗಲಿ ವದು್ದ 
ಮುದು್ಷ ವಳಗೆಹೆೋರೀದ; ಹೆೋರೀಕಂಡು ಚಿಕ್ ತಾಯ ಹತ್ ಕೆರೀಳ್ದ, “ತಾಯಿ-ತಂದಿ ಯಲ್ಲಿಗ್ 
ಹೆೋರೀಗಾರೆ? ತಾಯಿ ರುಣ ತಿರೀಶ್ಷಬೆರೀಕು...” ಹೆರೀಳಿ ಅಂದ್ ಚಿಕ್ ತಾಯಿ ಕೆರೀಳ್ದ. ಅದು ಹೆರೀಳು್ತ, 
“ಅಯ್ಯರೀ ಮಗನೆರೀ, ತನ್ಗೆ ಯನ್ ಹೆರೀಳಿಲಿಕೋ ಬಾಯ್ ಬರುದಿಲಲಿ. ನಿನನು ತಂದ್ಯವು್ ಯುದ್ಧಕ್ 
ಹೆೋರೀದೆೋರೀರು ಬರಲ್ಲಲಿ. ನಿನನು ತಾಯಿ ನಿನೆನು ಸತ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಊರವ್ ಕರಕಂಬಂದು 
ಸುಟ್ ಬಸ್ಮ ಮಾಡಿಸ್ದೆ್ದ” ಹೆರೀಳು್ತ. 
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ಆವಾಗ್ ಹುಡಗು್, “ತಮ್ಗೆ ವಂದ್ ತಂಬೆಗೆ ಕೆೋಡು” ಅದ್ ಹತ್ ಬೆರೀಡು್ದರು. ಆ ಹುಡಗಿ್ಗೆ 
ವಂದ್ ವಡಕ ಚಂಬು, ಯರಡ್ ಕಣ್ ಕರಟ ಕೆೋಟು್ತ. ಬಾವಿಲ್ ಚಂಬ್ ಹಾಕ್ ಕಣ್ ಕರಟದಲ್ 
ನಿರೀರ್ ಹಾಯಕಿಂಡು, “ತಾಯಿ ಸುಟ್ಟ ಬಸಾ್ಮನಾದೋ್ ಕರಡೆೋಕಿಂಡ್ ಕುಡಿರೀಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ್ 
ಹೆೋರೀದು್. ಬಸ್ಮ ಹಾಕ್ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ವಂದ್ ಸಲ ಬಾಯ್ಲಿ ಹಾಕಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳಿ ಬಾಯ್ಲಿ 
ಹಾಕೋಕ್ ಮಾಡಾ್ದವಾಗ-- ಆ ಅಗಿನುಂದ ವಂದ್ ಋಷಿ ಯದ್ ಬಂದ. “ಮಕಕಿಳ ರೆೀ, ಈ ಬಸ್ಮ 
ಕುಡಿಬೆರೀಡಿ; ನಿಮ್ ತಾಯಲಲಿ. ನಾಯಿ ಸುಟು್ಟ ಬೋದಿ ಮಾಡು್ದ. ತಾಯಿ ಸಾಯಲ್ಲಾಲಿ, ನಿಮ್ಮ 
ತಾಯಿ ಸಿಕ್ತದೆ” ಹೆರೀಳಿ ಆ ಋಷಿ ಹೆರೀಳ್ದ.

ತಾಯಿ ಹುಡಕಿಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳಿ ಯಲೋಲಿ ಹುಂಡ್ ನಿರೀರ್ ಮುಟಲೆಲಲಿ. ತಾಯಿ ಹುಡಕೆ್ತರೀಯ 
ಹೆೋರೀದು್. “ತಾಯಿರೀ” ಹರೀಗೆ ಅಡವಿಂದಾ ಹುಡಿಕಂತಾ ಹುಡಿಕಂತಾ ಬೆರೀರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆೋರೀಗ್ 
ಸೆರೀರು್. ಅಲ್ಲಿ ಯರೀನಾಗದೆ? ವಂದ್ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದೆರೀ ಹುಡಿಗೆ. ದನಕರ ಯಾವ ಪಾ್ಣಿರೀನೋ 
ಅಸ್ವತ್ ಮರದ ನೆರಳಿಗೆರೀ ಬರೋದು. ಆವಾಗ ಆ ಅಸ್ವತ್ ಮರ ಬತಾ್ತಗಿ ಹೆೋರೀಗಿತು್ತ. 
ಆವಾಗಾ ಅಸ್ವತ್ ಮರಕ್ ಸಾವಾ್ರ್ ಜನ ಆಳ್  ಮಕುಳು ನಿರೀರ್ ಹಾಕದೋ್ ಆ ಮರ 
ಚಿಗೋ್ದೆಲಲಿ, ಬತಾ್ತಗ್ ಹೆೋರೀಗದೆ. ಈ ಹೆಂಗೋಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಆಸಾ್ ಹಸಾ್ವಗಿ ತನ್ಗೆ 
ವಂದ್ ತಂಬೆಗೆ ನಿರೀರ್ ಕೆೋಡಿ ಹೆರೀಳು್ತ. ಆಳ್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ದರು ಅದ್ ಹತ್? “ನಾವು ನಿನ್ಗೆ 
ನಿರೀರ್ ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ ಬಂದವ್ಲಲಿ. ಮರಕ್ ನಿರೀರ್ ಹಾಕ್ ಹಾಕ್ ನಾವು ಸೆೋರೀತೆೋಹರೀದು್” ಹೆರೀಳಿ 
ಜೆೋರೀರ ಮಾಡಿದು್. ಆವಾಗಿರೀ ರಾಜನಿಗೆ ಅದನು ಕಂಡು ಪಚಾಚಾತಾಪಾಗಿ, ರಾಜನೆರೀ ತಂಬಿಗೆ 
ತಂದ್ ಕೆೋಟ್ಟ, “ಬೆರೀಕಟ್ ನಿರೀರ್ ಯತಕಿಂಡಿ ಕುಡಿ” ಹೆರೀಳ್ ಕೆೋಟ್ಟ, ಬಾಮಿತು್ತ.

ಅದ್ ವಂದ್ ತಂಬಿಗೆ ನಿರೀರ್ ತೆಗದು ಕೆೈಕಾಲ್, ಮೊರೀರೆ ತೆೋಳಕಿಂಡು, ಸೋಯ್ಷಗೆ 
ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡಿತು್ತ. ಸೋಯ್ಷಗೆ ನಮಸಾಕಿರ ಮಾಡಕಿಂಡು ಕೆೈಕಾಲ್ ಮುಕ 
ತೆೋಳ್ದದೆ್ದರೀಯ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ತಂಬಿಗೆ ನಿರೀರ್ ತೆಗೆದೆೋಕಿಂಡು ಮರದ ಬುಡ್ಕಿ ಬಂತು. ಅದು 
ವಂದ್ ಚಂಬ್ ನಿರೀರ್ ಚೆಲ್್ದ ಕೋಡೆಲಿಯ ಮರ ಚಿಗರಿ, ರಾಜನಿಗೆ-- “ತಾನ್ ಇದ್ಕಿ ಸಾವಾ್ರ್ 
ಆಳ್  ಕೆೈಲ್  ನಿರೀರ ಹಾಕ್ಸ್ರೋ ಮರ ಚಿಗ್ಲೆಲಲಿ; ಇದ್ ವಂದ್ ಚಂಬ್ ನಿರೀರ್ ಹಾಕೋರೆೋಳ್ಗೆ 
ಮರ ಚಿಗೆೋ್ಹರೀಯು್ತ. ಬಾಳ ಪತಿವತಿ್ಷ” ಹೆರೀಳ್, ಆಳ ಮಕಕಿಳ ಕೆೈಲ್ ಅದ್ ಹೆೋಸಕಿ್ಷಂಡ್ 
(ಪಲೆಕಿಮೆರೀಲೆ) ಹೆೋರೀದ.

ಹುಡಿಗೆ ನಗನು ಮಾಡೋಕೋ ಅದ್ ಹೆಂಗುಸ್. ಅದೆಕಿ ಹಾಲು-ಹಣು್ಣ ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಟು್. “ತಾನು 
ಹಾಲು-ಹಣು್ಣ ಯರೀನೋ ಊಟ ಮಾಡುದೆಲಲಿ. ತನೆಗೆ ಯರಡ ಜನ ಬಾಲಗೆೋರೀಪಾಲು್ 
ಹುಡಗೆರಿದು್. ಅವರ ಶಕ್್ದ ಹೆೋತೋ್ಷ ತಾನು ವಂದ್ ಹುಂಡ್ ನಿರೀರೋ ಮುಟೋ್ಟದಿಲಲಿ. ತನ್ಗೆ 
ಕೋತೆೋಕಿಳಿಲಿಕ್ ವಂದ್ ಜಾಗಾ ಕೆೋಟ್್ ಸಾಕು. ತನ್ ಹುಡಗೆರ್ ತನ್ಗೆ ಶಕೋಕಿವರಿಗೋವ” ಹೆರೀಳಿ 
ರಾಜನು ಹತ್ ಹೆರೀಳು್ತ.

ಆವಾಗಾ ರಾಜಾ ಅದ್ ಮಾತಿಗ್ ವಪೆಗೆ ಕೆೋಟಕಿಂಡು, ಅದೆಕಿ ಯರೀಳುಪಪಾರಿಗೆ ಮಾಳ ಗೆೆ ಮೆರೀಲೆ 
ಉಳಿರೀಲ್ಕಕಿ ಜಾಗಾ ಕೆೋಟ್ಟ. ಆವಾಗಾದ್ ಹುಡಗೆರಿಗೆ ಜಾನಸೆೋಕಿಂತ ಅಲೆಲಿರೀ ಉಳಿರೀತು. “ನನನು 
ಬಾಳಗೆೋರೀಪಾಲೆ್ರೀ, ಯಾವಾಗ್ ಬಂದು ತಾಯ ರುಣ ಕುಡಿತಿ್ರೀ?” ಹೆರೀಳ್ ದುಃಕಮಾಡು್ತ.
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ಇತಾಲಿಗೆ ಹುಡಗೆರು ಅದೆರೀ ಊರಿಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟಾ್ಟರೆ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ. ಅಲ್ ಅತಾಲಿಗ್ 
ವಂದ್ ರೆೋರೀಡ್ ಹೆೋರೀಗದೆ, ಇತಾಲಿಗ್ ವಂದ್ ರೆೋರೀಡ್ ಹೆೋರೀಗದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿತಕಿಂಡು ಅಣ್ಣ, 
“ತಮ್ಮ... ಇತಾಲಿಗ್ ನಿರೀ ಹೆೋರೀಗು, ಅತಾಲಿಗ್ ರೆೋರೀಡನುಲ್ ತಾ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ. ಯಾರಿಗೆ ಮೊದುಲಿ 
ತಾಯಿ ಸಿಕೋ್ದರುವ ಇನೆೋನುಬ್ಬ ಬಂದ ಹೆೋತೋ್ಷ ತಾಯಿ ರುಣ ಕುಡೋ್ಯದಲಲಿ. ಇಬೋ್ ಕೋಡೆರೀ 
ಕುಡಿರೀಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳಿ, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಕೋಡ್ ಮಾತಾಡಿ, ಅತಾಲಿಗೆೋಬ್ಬ ಇತಾಲಿ್ಯಗೆೋಬ್ಬ ಹೆೋರೀದು್.

ಅಣ್ಣ ಹೆರೀಳವನು ತಾಯಿದ್ದ ರೆೋರೀಡಿಗ್ ಹೆೋರೀದ; ತಮ್ಮ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ರೆೋರೀಡಿಗ್  ಹೆೋರೀದ. 
ಇದ್ ರಸಿ್ತ ಅಂಚಿಗೆ ರಾಜನು ಮನೆ. ಇದ್ ಯರೀನ್ ಮಾಡದೆ? ರಾಜನು ಮಾಳಿಗೆ ಮೆರೀಲ್ 
ಕೋತಕಿಂಡು, “ನನನು ಮಗದಿರು ಬಾಳಗೆೋರೀಪಾಲು್...” ಹೆರೀಳ್ತ ಕೋತಕಿಂಡದೆ ಅದು. ಹೆರೀಳ್ತ 
ಕೋತೆೋಕಿಂಡಾಗ, ಹೆರಿಮಗ ರಸೆ್ತಲ್ ಅಲೆಲಿರೀ ಹೆೋರೀಗಿ ನಿತಕಂಡ, ಕೆರೀಳ್ದ-- “ಬಾಳಗೆೋರೀಪಾಳ್ 
ಮಗದಿರೀರು ಹೆರೀಳ ್ೆದರು ತಾವೆರೀಯ್... ಯರೀನೆರೀ ಆಗಿಲಿ ಈ ಮನೆ ವಳ್ಗೆ ಹೆೋಕ್ಕಿ, ಯಾರು ಹೆರೀಳಿ ತಾ 
ನೆೋರೀಡ್ ಬರಬೆರೀಕ್...” ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀದ ಅವ ಮಾಳ ಗೆೆ ಹತಿ್ತ-- ಅವ್್ ಯಾನೋ್ಷ ಕೆರೀಳಲ್ಲಲಿ.

ಹೆೋರೀಗ್ ನೆೋರೀಡೆ್ದರು ತಾಯಿ! ಹುಡಗೆನ ಕಂಡದೆ್ದರೀ ಆಸ್-ಹಸುಯಲಾಲಿ ತಂಪಾಗ್ ಹೆೋರೀಯ್ತ. 
‘‘ಇಲ್ ತಮ್ಮ ಹೆರೀಳಿದ, ‘ತಾನ್ ಬಂದ್ ಹೆೋತು್ಷ ತಾಯ ರುಣ ಕುಡೆೋ್ಯಕ್ಲಲಿ’ ಹೆರೀಳಿ. ತಾನು 
ತಮ್ಮನ ಹುಡಕಿಂಬತೆ್ಷ. ನಿರೀ ಇಲೆಲಿರೀ ಇರು...” ಹೆರೀಳಿ ಎಡ ರಸಿ್ತ ಹೆೋರೀದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿತಕಿಂಡ, 
ತಮ್ಮನ ದಾರಿ ನೆೋರೀಡ್ತ.

ಅತಾಲಿಗ್ ತಮ್ಮನಿಗ್ ಯರೀನಾಗದೆ? ಅಲೆೋಲಿಂದ್ ರಾಜ... ಯಾವಾಗೋಲಿವ ಅವನ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಬನು ಹತಲಿ ಹಾಕೋದ್ ಹೆಚುಚಾ ಅವ. ಆ ಕಬನು ಹತಲಿ ಯಾವಾಗೋಲಿ ಹಾಕೆ್ ಹಂದಿ 
ವಸಾ್ಷನ್ವಸ್ಷ ತಿಂದಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ತದೆ. ಬೆಲಲಿ ಮಾಡೋಕ್ ಕೆೋಡೋದಿಲಲಿ. ಅವ ಅಲ್ ಯರೀನ್ 
ಪಣ ಮಾಡನೆ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ‘ಕಬನು ಹತಲಿ ಹಾಳ್ ಮಾಡೋ ಹಂದಿ ಯಾರು ಹೆೋಡ್್ದ ಕೆೋಲಾ್ತನೆ 
ಅವನಿಗೆ ಅದ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಕೆೋಟು್ಟ, ತನನು ಹುಡಿಗೆನೋ ಕೆೋಟ್ ಲಗನು ಮಾಡೆ್ತ...’ ಅಂದ್ ವಂದ್ 
ಬೆೋರೀಡ್್ಷ ಬಸ್್ಷ ಹಚಾಚಾನೆ. ಈ ಹುಡಗೆ ಹೆೋರೀದವ ಆ ಬೆೋರೀಡ್್ಷ ವರೀದ್ ನೆೋರೀಡ್ದ. ಅಲೆಲಿರೀ 
ಉಳ್ದ. ಅವ ಉಳದು, ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆ ಲಾಗ್ವಗೆ ಕಬನುಹಕಲಿ ವಳಗೆ ಹೆೋರೀದ. ಅವ ನೆೋರೀಡೆ್ದರು 
ಹಂದಿ ಬಂದು ಕಬನು ತಿನನುಲ್ಕೆಕಿ ಸುರುಮಾಡದೆ.

ತಲವಾರೆೋರೀ, ಯಂತಾ ಸುಡಗಾಡೆೋರೀ (ಬಿಲುಲಿ-ಬಾಣವರೀ) ಅವನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿತು್ತ. ಬಾಣ 
ಹೆೋಡಿತ ಅವ. ಬಾಣ ತಾಗಿ ಹಂದಿ ಸತ್ ಬಿತು್ತ. ಆಳ್  ಮಕಕಿಳು ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡೆ್ದರು, ಹಂದಿ 
ಹೆೋಡಕಿಂಡು ಅಲೆೋಲಿಂದ ಮಾಳ ಮಾಡಿಸ್ದ್ದ ರಾಜ-- ಅದ್ ಮೆರೀಲ್ ಶಸಿ್ತನಿಂದ ಹೆೋರೀಗ್ 
ಮಲ್ಕಂಡಿದಾ್ದವಾಗ, ಈ ಆಳ್  ಮಕಕಿಳು ಹೆೋರೀಗ್ ನೆೋರೀಡು್ದರು. “ಇವ ಯಾವ ತಾಯ 
ಹೆೋಟಿ್ಟಲ್ ಹುಟ್ದವನಪಾಪಾ... ಯಷೆೋ್ಟರೀ ಜನ ಬಂದು ಈ ಹಂದಿ ಹೆೋಡಿಲ್ಕಾಕಿಗದೆ ಸೆೋರೀತ್ 
ಹೆೋರೀಗರೆ” ಹೆರೀಳಿ, ರಾಜನ ಮನಿಗೆ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್. ಅದು ತೆಳುಕಿಂಡು ರಾಜ ಬಹಳ 
ಸಂತೆೋರೀಸಾದ. ಅದ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಅವನ ಹೆಸರಿಗ್ ಮಾಡಿಕೆೋಟ್ಟ; ಹುಡಿಗೆನೋ ಕೆೋಟ್ ನಗನು 
ಮಾಡ್ದ. ಮಾಡ್್ದ ಮೆರೀಲೆ ಮೋರ್ ನಾಕ್ ದಿವಸ್ ಮಾವನು ಮನಿಲ್ ವಳಕಿಂಡು, ಇದೆ್ಯಲಾಲಿ ಕತೆ 
ಹೆರೀಳ್ದ. “ತನನು ಅಣ್ಣ, ತಾನೋ ತಾಯಿ ಹುಡಕಿಲ್ಕ್ ಬಂದವು್. ತನನು ಹಂಡಿ್ತ ಇಲೆಲಿರೀ ಉಳಿಲ್; 
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ತಾನಿನ್ ಯಂಟ್ ದಿವಸ್ನ ಮೆರೀನ ಬಂದು ಹಂಡಿ್ತ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ” ಹೆರೀಳಿ ಅವ ಬಂದ.

ರಸಿ್ತರೀಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಕಾದೆೋಕಿಣಿ್ತರೀ ಇದ್ದ. ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ಬೆಟಾ್ಯಗಿ ಮಾತಾಡು್ದರು. ತಾಯ 
ಬಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದಾ. ಅಣ್ಣನಿಗೋ ಈ ರಾಜನ ಹುಡಿಗೆ ಕೆೋಟ್ ನಗನು ಮಾಡ್ದ 
ರಾಜ. ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಹತ್, ತಾಯ ಹತ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ನಿರೀವು ಬಂದ ರಸೆ್ತರೀಲ್ ಉಳಕಳಿ. 
ತಾನು ತನ್ ಹಂಡಿ್ತ ತಕಂಡ್ ಬತೆ್ಷ” ಹೆರೀಳಿ, ತನ್ ಮಾವನ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀದ. ಆವಾಗ 
ಇಬೋ್ ಹಂಡಿ್ತಗೆ, ತಾಯಿಗೆ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಮನಿ ಬಾಗಲಿದಲ್ ನಿಲ್ಸ್, ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ತಂದಿ 
ಆಸ್ಮಕ್ ಹೆೋರೀದು್. ಹೆೋರೀದಲ್ ಅಪಪಾ ಹುತ್ ಮಾಟ, ಅಪನು ತಲೆ ಮಾತ್ ಕಾಣತಿತು್ತ. 
ಹುತ್ ವಡದು ಅಪಪಾನಿಗೆ ತೆಗು್ದರು.

ಮನಿಗ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್. ಕಡಿಗೆ ತಾಯಿ-ತಂದಿ ಹಂಡಿ್ತಗೆ್ಯಲಾಲಿ ನಿಲಸ್ಕಂಡು, 
ಬಾಗಲಿದಲ್ ಹೆೋರೀದು್ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ. ಚಿಕಕಿ ತಾಯಿನ ಕೆೈರಟೆ್ಟ ಹಡು್ದ ಯಳೂೆಕಿಂಡ್ ಬಂದು್. 
ಇಬ್ಬರ ಕೆೈಲೋ ಇದಿ್ದತು್ತ (ಕತಿ್ತ), ಆ ಚಿಕ್ ತಾಯಿನ ನೆಟ್ಟಂಗೆ ಯರಡ ಬಗತಿ ಮಾಡು್ದರು. 
ಶಗದ ಬಗಿ್ತ ಮಾಡಿಸ್-- ಅಣ್ಣ ವಂದ್ ಬಗತಿ, ಬಲಕೆೈ ಮೆರೀನೆ ತಕಂಡ. ತಮ್ಮ ವಂದ ಬಗತಿ 
ಯಡಕೆೈಮೆರೀನ್ ತಕಂಡ. ತಕಂಡು... ಗುರು ನೆನಕಂಡು, ಅವರು ಚಿಕಕಿ ತಾಯಿಗೆ ಹೆರೀಳು್ದರು, 
“ನಿರೀನು ಬುಡದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ ಹೌದಾದೆ್ ಯರಡೋ ಬಗತಿ ಕೋಡಿ ನಿರೀನು ಜರೀವಾಗಿ 
ಯದ್ ಬತೆ್ತ. ಇಲಾಲಿದೆ್, ನಮ್ಮ ಕೆೈ ತಳದ ಮೆರೀಲ್ಂದ ಹಾರ್ ಹೆೋರೀಗಿ ನರಕದಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಬಿರೀಳ ್ೆತ...” ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳು್ದರು. ಮುಂದಾ ಚಿಕ್ ತಾಯಿ ಅವ್ ಕೆೈತಳದ ಮೆರೀಲ್ಂದ ಹಾರ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ನರಕ್ದಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿತು್ತ. ಇವು್ ತಾಯಿ-ತಂದಿ, ಇಬ್ಬರ ಹೆಂಡರು, ಸೆೋಸೆದಿರು ಚಲೆೋರೀ 
ಮಾಡಿ ಉಳು್ದರು.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ರುಣ = ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಎಂದಿದ್ದರೋ ತಾಯಿ ಕೆೋಡುವ ಆಹಾರ

ಕರಡ್ ಕೆೋಂಡು = ಕದಡಿಕೆೋಂಡು

ಬತು್ತ = ಒಣಗು

ನೆಟ್ಟಂಗೆ = ನೆಟ್ಟಗೆ, ಸರಿಯಾಗಿ

ಶಗತಿ = ಸಿರೀಳು

ಬಾಗ = ಭಾಗ

ತಾಪತಿ್ = ತಾಪತ್ಯ

ಕಷ್ಟ = ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆದಿದೆೈವಿಕ, ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಸೊೇಮಿ ಕೊೇಂ ಚಾಕು ಆಗೆೇರ, ತೆೋರೀಡೋರು, ತಾಲೋಕು ಕಾರವಾರ.
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೨೧. ಶಪಥ

ಕಾಡಲ್ ಗರಡಪಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. ಕುಂಬಿ್ ಕಡಿದು ಹಾಕ್ದು್. ಗುತೆಗೆ ಮಾಡ್ದಂತಾ ಕುಮರಿಗೌಡ 
- ಅವನ ಹೆಸರು; ಉಗಾದಿ ಟಾಯ್್ಮ ನಲ್ಲಿ ಗರಡ ಅಲೆಲಿರೀ ಮರಿ ಹಾಕಕಿಂಡಿತು್ತ. ಗೌಡ, “ನಾವು 
ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕ್ ಕೆೋಡತು್... ಯಾವದೆರೀ ಇದ್ದರೋ ಹೆೋರಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಕೋಗಿದ. 
ಕೋಗವಲ್ ವರೆಗೆ ಕೆರೀಳು್ತ. “ಹೆರಗ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಲಲಿ...” ಹೆಣ್ ಹಕ್ಕಿಗಂದ.

ಗಂಡ್ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಡಿನೆೋಳಗೆ ಮೆರೀವು ತರುಕೆ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಮೆರೀವೆರೀ ಶಕ್ಲಿಲಲಿ, ಅಕ್ಕಿ ಶಕ್ಲಿಲಲಿ. 
ಇವ ಕಾಡಿಗೆ ಬೆಂಕ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ಹೆಣ್  ಹಕ್ಕಿ ಎಲಾಲಿ ಮರಿಗೆೋರೀಳ ಕಚಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಬೆರೀರೆ ಕಡೆ 
ಕುಂತಕಿಂತು್ತ. ಗಂಡ್ ಹಕ್ಕಿ ಹುಡಕೋಕೆ ಬಿತು್ತ. ಗಂಡ್ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮರಿ ‘ಕೆಂವ್... ಕೆಂವ್...’ 
ಕೋಗಿದ್ ಕೆರೀಳು್ತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ ಕೋಡಲೆರೀ ಅವರಿವರೆೋಳಗೆ ಜಗಳ. “ಮೆರೀವು ತರುಕ್ 
ಹೆೋರೀದಾ ಟಾಯ್್ಮ ಗೆ ಬಿಟ್ಬಂದೆ. ನಿರೀನು ಹೆರಗ್ ಹೆೋರೀಗು. ಮರಿನೋ ಕೆೋಡುದಿಲಲಿ ಉಳೂದೆರೀ.” 
ಜಗಳ ಬಿತ್ತ. “ವಂದು ನನಗೆ ಕೆೋಡು, ವಂದ ನಿರೀ ಇಟೆೋಕಿ. ನಾನು ಹೆೋರೀಗೆ್ತ...” ಅಂತ. 
“ಸಂತಿಗೆ ನಿರೀ ಇರೋದ್ ಬೆರೀಡ” ಹೆರೀಳು್ತ. ‘‘ರಾಜರ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಪಂಚಾತೆಗೆ ಮಾಡ್ವಣ” 
ಅಂದಾ ಬಲಾಲಿದೆೋರೀರ್ ಮಾತ ಕೆರೀಳಕಿಂಡು. ‘‘ತಾಪತಿ್ ಕೆೋಟ್ಟ ಅಂತಾದೆ್ ನಾನಿನ್ ಮರಿ 
ಬಿಟ್ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ’’ ಅಂತು. ರಾಜರು ದೆೋಡಡು ಅರಸರಾಗಿದು್. ಹೆಣ್ ಹಕ್ಕಿ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಏನ್ ಹೆರೀಳಿತ್ 
ಹೆರೀಳಿ...” ಅಂತು. ಗಂಡ್ ಹಕ್ಕಿನೋ ಹೆರೀಳು್ತ. ಕೆರೀಳ್ವಲ್ವರಿಗೆ ಆ ಅರಸರು ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ದರು 
ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಹೆಣು್ಣ ಮನೆವಳ ಗೆೆ ಜೆೋಪಾನನ ಮಾಡೋದು ಬಿಟೆ್ ಗಂಡಿಗೆರೀ ಮರಿ ಸಲತಕಕಿದು್ದ... 
ಹೆಣಿ್ಣಗೆ ಸಲತಕಕಿದ್ದಲಲಿ” ಹೆರೀಳ್ ಬಿಟು್. ಗಂಡಿಗೆ ಮರಿ ಕೆೋಟು್. ಹೆಣ್ ಹಕ್ಕಿ, “ತಗಡಿನ 
ಮೆರೀನೆ ಚಿರೀಟಿ ಬದ್್ಷ ಕೆೋಡಿ” ಅಂತು. ಹೆಣ್ ಹಕ್ಕಿ ಕೆೈಲ್ ಬದ್್ಷ ಕೆೋಟ್ ಬಿಟು್. ‘ಯಾವದೆರೀ  
ಪಾ್ಣಿ ಹೆತೋ್, ಹಕುಕಿ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆೋತು್ಷ ಹೆಣಿ್ಣಗಲಲಿ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ರಾಜು್ ತಗಡ ಬರದ್ 
ಕೆೋಟಿ್ಬಟು್. 

ಅಲೆಲಿರೀ ಪರದಾನರು ಉಳಿರೀತ್ಲಲಿ? ಹಕ್ಕಿ ತಗಡ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಮನೆ ಬಾಗಲಿಲ್ಲಿ 
ದಾರಂದದ ಮೆರೀನ್ ಇಟು್ತ. ಪಾ್ಣ ಬಿಟ್ ಬಿಟು್ತ. ಪರದಾನರಿಗೆ ವಂದ್ ಮಗಳಿದಿ್ದತು್ತ. 
ಪರದಾನಿ ಮಗಳು ದಾರಂದದ ಚಾವಡಿರೀ ಗುಡಿಸಾ್ತ ಬಂತು. ಬರಬೆರೀಕ್ದ್್ ದಾರಂದದ 
ತಗಡು ಕೆಳಗ್ ಬಿತು್ತ, ಮಗಳಿಗೆ ಶಕು್ತ. ಮೆರೀನಿಟ್ಟ ಬರಕಂಡಿತು್ತ ಅಂದೆ್... “ಯಾವುದೆರೀ 
ಪಾ್ಣಿ ಹೆತ್ ಹಕುಕಿ ಗಂಡಿಗೆ ಹೆೋತು್ಷ ಹೆಣಿ್ಣಗೆ ಸಮಂದಿಲಲಿ” ಹೆರೀಳಿ ತಾಮ್ದ ತಗಡಿನ ಮೆರೀಲೆ 
ಇತು್ತ, ಓದು್ತ.

ಹುಡುಗಿ, “ಇದು ರಾಜರು ಬರದದು್ದ” ಹೆರೀಳಿ ಪರದಾನಿಗೆ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ತೆೋರೀಸ್ಷತು. 
ತೆೋರೀಸಿ್ಷ ಯರೀನೆರೀಳು್ತ ಅಂದೆ್-- “ಅಪಯಾ್ಯ... ನಮ್ಮಲ್ದ್ದ ದನ ಯಲಾಲಿ ಗಂಡು. ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ 
ಹೆಣು್ಣ. ಪರದಾನಿ ಮಲ್ಲಿ ಗಂಡು ದನ ಇದೆ್, ಹಾಂಗಿದಾ್ದಗೆ ರಾಜನು ಮಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆರೀಳುವಂತಾದೆರೀ 
ಇಲಲಿ. ನಮ್ಮ ದನ ಗಂಡ ದನ. ನಿಮ್ಮಲ್ ಹೆಣ್ ದನ. ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ, ‘ಗಂಡ್ ದನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, 
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ನಿಮ್ಮಲ್ ಹೆಣ್ ದನ.’ ತಾಮ್ದ ತಗಡನುಲ್ ಇದ್ದಂತೆ ಆದೆ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಹೆಣ್ದನ ಆ ಕರು ಮರಿ 
ಯಲ್ಲಿ ನಮೆಗೆ ಸಲುಲಿದಾಗ್ತದೆ.” ಹೆರೀಳು್ತ

“ಹಾಂಗ್ ಹಾ್ಯಂಗ್ ಹೆರೀಳಿತ್?” ಕೆರೀಳು್ದರು. “ನಿಮಗೆ ಆಕಳು ಮಾತ್ ಸಮಂದ. ನಮಗೆ 
ಆ ಕರುಮರಿ ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಡಿ್...” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ತ. ಅರಸರು ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳದ್ಪಾ ಅಂದೆ್, 
“ನಿಮಗೆ ಕೆೋಡಬೆರೀಕ್ದೆ್, ನಿನನು ಅಪಪಾನ ಹತ್ ನಮಗೆ ಕೆೋರೀಣನ ಬೆಣೆ್ಣ ತಂದ್ ಕೆೋಡು ಹೆರೀಳು. 
ಕೆೋರೀಣನ ಬೆಣೆ್ಣ ತಂದ್ ಕೆೋಟೆ್ ನಿಮಗೆ ಕರುಮರಿ ಕೆೋಡುಕಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂದರು. ಆವಾಗಾ 
ಮಗಳು ಹೆೋರೀಗಿ ಹಾಗೆರೀ ಹೆರೀಳು್ತ-- “ಅಪಾ... ನಿಮಗೆ ಆಕಳು ಮಾತ್ ಸಮಂದು. ನಮಗೆ 
ಆ ಕರು ಮರಿ ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಡಿ್ ಅಂತ ಕೆರೀಳ ್ೆದ. ಅರಸರು ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳದ್ಪಾ ಅಂದೆ್, ‘ನಿಮಗೆ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕ್ದೆ್, ನಿನನು ಅಪಪಾನ ಹತ್ ನಮಗೆ ಕೆೋರೀಣನ ಬೆಣೆ್ಣ ತಂದ್ ಕೆೋಡು ಹೆರೀಳು. ಕೆೋರೀಣನ 
ಬೆಣೆ್ಣ ತಂದ್ ಕೆೋಟೆ್, ನಿಮಗೆ ಕರುಮರಿ ಕೆೋಡುಕಡಿಡುಲಲಿ’ ಹೆರೀಳದು್” ಅಂತು.

“ನಾವು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಕೆಕಿ ಹಾಗ್ ಹೆರೀಳಬಾರದಿತು್ತ” ಅಂದ ಮಗಳಿಗೆ. ಮಗಳು ಮತ್ 
ತಿರಸಿ, “ಹಾಗತ್ ಅಪಪಾಯಾ್ಯ... ನಾಳ  ೆನಾನು ಕೆೋರೀಣನ ಬೆಣೆ್ಣ ತಂದ್ ಕೆೋಡೆ್ತ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ 
ಬಾ...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದು್ದ.

ಮರುದಿವೆಸ್ ಯಂತಾ ಮಾಡ್ತಪಾ ಅಂದೆ್, ವಸತ್ ಯಲಾಲಿ ತಕಂಡು ಅರಸರ ಕೆರಿಗ್ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅರಸರು ದಿವಸಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಕಾ ತೆೋಳಿಲ್ಕೆಕಿ ಕೆರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗತಿದು್. ಬೆಳಿಗೆಗೆ 
ದಿವಸಾಲೋ ಆ ಟಾಯ್್ಮ ನಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡಗಿ ಕೆರಿಲ್ ವಸತ್ ತೆೋಳಕಿಂತ ಇತು್ತ. ವಸತ್ ತೆೋಳಕಿಂತ 
ಇರುವರಿಗೆ ಅರಸರು ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಅಲ್ ಬಂದು್, “ಯರೀನೆ ಹುಡುಗಿ? ಇಷು್ಟ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಮುಂಚೆ ವಸತ್ 
ತೆೋಳಿತಾ ಇದೆ್ದ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದು್.

ಕೆರೀಳ್ವಲ್ವರಿಗೆ ಹುಡಗಿ ಯರೀನಂತು? ಅಂದೆ್, “ಯರೀನಲಲಿ; ಅಪಪಾ ಹಡೆದಾನೆ. ಹಾಂಗೆರೀ 
ನಾನು ಬಂದು ಅಪಪಾನ ವಸತ್ ತೆೋಳಕಿಂಡ್ ಬರಬೆರೀಕಂತ ವಸತ್ ತೆೋಳಿಲ್ಕ್ ಬಂದೆ...” ಆವಾಗ 
ಅರಸರು, “ಹೆೋರೀಗೆ ಮಳ್ ಹುಡಿಗೆ, ಅಪಪಾ ಯಂತಾ ಹಡಿತಾನೆ? ಅವ್ವ ಹಡಿ್ದರಬಹುದು” ಅಂದು್. 
“ಇಲಾಲಿ ಇಲಲಿ... ಅಪಪಾನೆರೀ ಹಡದಾನ” ಅಂತು. ‘‘ಮಳಿಳು, ಅವ್ವನೆರೀ ಹಡದಾಳ ’ೆ’ ಅಂದು್.

ಕಡಿಗೆ ಹಾಂಗೆರೀ, “ಅರಸರೆರೀ... ನಿರೀವು ಅಪಪಾ ಹಡಿಲ್ಲಲಿ ಅಂದ್ಲಾಲಿ... ಹಾಂಗಿದೆ್, 
ಕೆೋರೀಣ ಕರು ಹಾಕೋದ್ ಹೌದೆೋರೀ? ಕೆೋರೀಣನು  ಹಾಲು ಕರೆದು ಮಜಗೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಣೆ್ಣ ಬರುದ್ 
ಹೌದೆೋರೀ?” ಕೆರೀಳು್ತ ಆ ಹುಡುಗಿ. ‘ಬಪಪಾರೆ ಹುಡುಗಿ...! ನಾನು ಹೆರೀಳಿದು್ದ ನನನು ಮಾತನೆನುರೀ 
ನನಗೆ ತಿರುಗಸು್ತ’ ಅಂತ ಮನಿಸ್ಗ್ ಮಾಡಕಿಂಡ್ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀದು್. ಆಳುಗಳು ಇತಾ್ತರಲ್ಲಿ. 
ಅವರಿಗೆ ವಬ್ಬನ ಕಳಿಸಿ, “ಪ್ದಾನಿಗೆ ಕರೆದ್ ಬಾ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದು್ ಅಂತಾಯು್ತ.

ಆ ಹುಡಗಿ ರಾಜು್ ಮದಿಯಾಗಾ್ತರೆ. ಮದಿ್ವಯಾಗಬೆರೀಕಾದೆ್ ಆ ಹುಡಗಿ ಹೆರೀಳು್ತ. 
ಯರೀನಂದರೆ, “ನನನು ಮದೆ್ವಯಾಗಲ್ಕೆಕಿ ಅಡಿಡುಲಲಿ... ಆದೆ್, ನನನು ಮಗನ ಕೆೈಲೆರೀ ನಿನನು ರಟೆ್ಟ 
ಬಿಗಿಸಹಾಕೆ್ತ. ವಪಕಿಳ್ವ ಹಾಗಿದೆ್ ನಿನ್ ಮದೆ್ವಯಾಗೆ್ತ” ಅಂತು.
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ಮದಿ್ವಯಾದ ಕೋಡೆಲಿ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಲ್ (ಇರಸ್ತ ಅರಸು) ಮುಂಗಿ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಸುರಂಗ ಹಾಕ್ಸ್ ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ತನನು ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ವಲ್ವರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಕಿಂತು.

ಡೆೋಂಬರಾಟದವರ ಸಂತಿಗೆ ಡಾ್ಯನ್ಸ್ ಮಾಡುಕೆ ಅರಸರ ಮನಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿತು್ತ. 
ಹೆೋರೀದಾಗ ಅರಸರಿಗೆ ಅವಳ ಮೆರೀನೆ ಮನಸಾಗಿ, “ಆ ಹುಡಿಗೆನ ಕಳ್ ಸೆೋಕಿಡು...” ಹೆರೀಳಾ್ತರೆ 
ಹೆಂಗಸ್ ಹತ್. “ಅಡಿಡುಲಲಿ... ಹುಡಿಗೆ ಕೆರೀಳಕಿಂಡ್ ಹೆರೀಳ ್ೆತ” ಅಂದಿ, ಕೆರೀಳಿ ಅರಸರ ಮನಿಗೆ ಕಳುಸ್ರು. 
“ವಂದುಂಗ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಹಾಗಿದೆ್ ರಾತಿ್ ಬರಾಕಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂತು. ಉಂಗ್ ಕೆೋಟಿ್ಟದ ಮೆರೀಲೆ 
ಆ ರಾತೆ್ ಅರಸರ ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಉಳಿತು.

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಬಿಡು್ತ. ಅರಸಂಗೆ, ಪದಾ್ಷನಿ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಾ್ಷತಲಲಿ. 
ಹುಡಗೆ ಹುಟಾ್ತನೆ. ಅವ ರಾಜ ಕಳಾಳುಗಾ್ತನೆ. ವಂದಿವಸ್ ಅರಸನ ಮನಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗ್ ಕಳಾ್ತನೆ 
ಅವ. 

ಆವಾಗೆ, ಆಚಾರಿ ಆ ರಾಜದ ಗಡಿಲ್, ರಸೆ್ತ ದಾಟ್ವಲ್ಲಿ ಒಂದ್  ಕೆೋರೀಳ ಮಾಡಿಟಿ್ಟದ್ದ.ಈ 
ಹುಡಗೆ ಅದ್ ನೆೋರೀಡಾ್ತನೆ. ಅರಸರ ಮನಿಂದ ಕದಗೆಂಡು ಅದೆರೀ ದಾರಿರೀಲ್ ಓಡ ಹೆೋರೀಪೆಕಾರೆ 
ಅರಸಗೆೋರೀಳು, ‘‘ಕಳ್ ಯಾರು ಹೆರೀಳಿ ಹುಡ್ಕಿ ಕೆೋಟ್ಟವರಿಗೆ ವಂದ್ ಸಾವ್ ಕೆೋಡೆ್ತ’’ ಹೆರೀಳಿ 
ಅರಸ ಆಚಾರಿ ಹತ್ ಹೆರೀಳಿದನುಂತೆ. ಅರಸಗೆೋಳು ‘‘ಕಳಾ... ಕಳಾಳು... ಬಂದ್ ಶಗಾ್ತನೆ’’ ಅಂತ 
ಓಡ್ ಬಂದು ಕೆೋರೀಳದಲ್ ಶಕಕಿಬಿದು್. ಶಕಕಿ ಬಿರೀಳ್ವಲ್ವರಿಗೆ, ಕಳಳು ಹುಡಗೆ ಅವರ ವಸತ್ ಯಲಾಲಿ 
ಕಳಚದ, “ಯಾರಾದೋ್ ಹಾಂಗಲಲಿ, ಹರೀಂಗಲಲಿ ಹೆರೀಳಿ ಬಂದೆ್ ಅವನನು ಕಟಿ್ಟ ಹಾಕ್ ಬಿಡಿ...” 
ಹೆರೀಳಿ ಆಳುಗಳ ಹತ್ ಹೆರೀಳಾ್ತ. ಅವು್ ಅರಸರಿಗೆ ಹಡಕಿಂಡ್ ಬಂದು ಕಂಬಕ್ ಕಟ್ ಹಾಕ್ 
ಬೆಳಗವರಿಗೋ ನಿಲುಸ್ದು್. ಬೆಳಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಆ ಹುಡಗೆ ತನನು ತಾಯಿಗೆ ಕಸ್ಷಬಿಟ, “ನಾನು 
ಯರೀನ ಮಾಡೆ್ದ ಅಂದೆ್, ನನನು ತಂದೆ ರಟೆ್ಟ ನಾನು ಬಿಗ್್ದ ಇಟಾ್ಟನೆ. ಬಂದಿ, ಯರೀನು ಹೆರೀಳಿ್ತ 
ಹೆರೀಳು...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಾ್ದ. ತಾಯಿ ಬ ರತದೆ. ತಾಯಿ ಬಂದು ಅರಸರ ಹತ್, “ಅರಸಗೆೋಳ ರೆೀ... 
‘ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ ಹತೆ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ರಟೆ್ಟ ಬಿಗಿಸೆ್ತ’ ಹೆರೀಳಿದೆ್ದ, ತನನು ಮದೆ್ವಯಾಗಬೆರೀಕ್ದೆ್. ನಾನ್ 
ಈ ರಟೆ್ಟ ಬಿಗಿಸಿದೆೋನುರೀ?” ಕೆರೀಳು್ತ. “ಹೆರೀಂಗ್ ಬಿಗಿಸೆ್ದ? ನಾನ್ ನಿನನು ಮದಿಯಾಗಬೆರೀಕ್ದೆ್ ನನನು 
ನೆಲಮಾಳಿಗೆ ವಳ ಗೆೆ ಹಾಕ್ಟಿ್ಟದೆ್ದ...” “ಊರಿಂದ ಮುಂಗಿ್ ತಂದು ಸುರಂಗ ತೆೋರೀಡಿಸ್ ತಂದೆ 
ಮನಿಗೆ ಹೆೋರೀದೆ. (ಡೆೋಂಬರಾಟದವರ ಸಂಗಡ) ಡೆೋಂಬರಾಟದವರ ಸಂಗಿ್ತಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಡಾ್ಯನ್ಸ್ ಮಾಡತಾ, ಆಡಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೋಡೆ್ದ. ನಿಮ್ಮ ಮುದೆ್ದುಂಗಲ ಕೆೋಟಿ್ಟದಿ್.” “ಇಂತಾ 
ಮಾತೆಲಾಲಿ ತನನುದು ತಪುಪಾ...” ಅಂತ ಯರಡೋ ಜನರ ಕರಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋರೀದ.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಸಮಂದ = ಸಂಬಂಧ; ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆರೀಕಾದದು್ದ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಲಕ್ಷಷ್ಮಣ ಈರಾ ಚಲವಾದಿ, 30 ವಷ್ಷ;  ಎಮೆ್ಮ ಕೆೋಟಿ್ಟಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರೀಳಿಸಿ ತಕೆೋಕಿಂಡಿದು್ದ.
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೨೨. ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜ

ವಂದಲಾಲಿವಂದೋರಲ್ಲಿ ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜ ಹೆರೀಳಿದ್ದನಂತೆ. ಅವ ಮಾಡು ಧಂದೆ 
ಯಾವದಪಪಾ? ಅವಂದು ಪಕತನು ಮಿರೀನ್ ಹಡೋ್ಯದು, ಹಶಮಿರೀನ್ ಹಡೋ್ಯದು-- ಸಂದ್ದಲ್ಲಿ 
ಹಳಳುದಲಲಿ. ಹಶಮಿರೀನ ತಿನೋನುದು. ಹೆಸ್್ ದೆೋಡಡುದು-- ರಾಜ (ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜ).

ಅಲ್ ಸಲಪಾ ಮುಂದ್ ಕಾಯಿರಾಜ ಹೆರೀಳಿದನುಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೆೋರೀಟಿತ್ತಂತೆ ಬೆೋರೀಟಿ. ಆ 
ರಾಜಗೆ ಯರೀನಾಯ್ತಪಪಾ? ವಂದಿವೆಸ್ ಅವಂಗ್ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಯಲೋಲಿ ಮಿರೀನಿಲಾಲಿಯು್ತ. ಅಕಸಾ್ಮತ 
ಅವನ ಬೆೋರೀಟಿ ಹೆೋನಾನುವರ ಬಂದರಕ್ ಬರುದಿತ್ತಂತೆ. ಆಗಾ ಬೆೋರೀಟಿ ಡಾಯವರನ ಕೆೈಲ್, 
“ಅಲ್ ಬಂದ್ದಲ್ಲಿ ಗನಾ ಹಶಮಿರೀನ ಬಂದೆ್ ತಕಂಡ್ ಬಾ...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದನಂತೆ. 

ಆಗೆ ಆ ಬೆೋರೀಟಿ ಅಲ್ ಬಂದ್ ನಿಲುಲಿರುಗೆ, ನಿರೀಲಕಂಠ ರಾಜ ನನನುಂತಾ ವಂದ್ ಭಜ್ಷರಿ 
ಮಿರೀನ ಹಡ್ದಬಿಟ್ಟ ಗಾಳದಲ್ಲಿ. ನಂತೆ್ ರಾಜ ಹೆರೀಳ್ ಕಳಿಸಿದನಲಲಿ? “ಮಾರಾಯಾ, ಯಾರಿಗೋ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಡ. ನಾ ತಕಳ ್ೆತ...” ಹೆರೀಳ್ತನೆ ಬಂದ ಅವ. ಆಗಿವ ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ದ? ತಡಮಾಡಲ್ಲಲಿ. 
ಇವ ತಗದ ಅವನಿಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ. ಅವರು ರೆೋಕಕಿ ಕೆೋಡುಕ್ ಮಾಡು್ದರು. “ತಂಗ್ ಆ ರೆೋಕಕಿ 
ಬೆರೀಡ” ಅಂದ ಅವ. ಆಗಿವು್, “ನಿನ್ ಹೆಸ್್ ಯರೀನು?” ಕೆರೀಳು್ದರು, ಅವನ ಕೆೈಲ್. “ತನ್ ಹೆಸ್್ 
ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜ...” ಅಂದ ಅವ. ಆಗೆ ಆ ಮಿರೀನ ತಕಂಡವು್ ಹೆೋರೀದು್ ಬಂದ್ದಲೆಲಿ ಬೆೋರೀಟಿ 
ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್ (ಸಾಮಾನ್ ಕಾಲ್ಮಾಡಿ), ಕಾಯರಾಜ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬೆರೀಗನೆ ಹೆೋರೀದು್. 
ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗುರಗೆಯ ಆ ರಾಜನ ಮಿರೀನ ನೆೋರೀಡ್ ಬಾಳ ಆಶಚಾಯಾ್ಷಯು್ತ ಅವಗೆ-- ‘ಇಟ್ 
ದೆೋಡ್ ಮಿರೀನ ಯಲ್ ಶಕು್ತ?’ ಹೆರೀಳಿ.

ಆಗ, ‘‘ಇಂತವ... ವಂದ್ ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜ ಹೆರೀಳವನು ತನ್ಗೆ ಕೆೋಟ್ಟ’’ ಅಂದ. ಆಗ 
ಅವನ ಆಶಚಾಯ್ಷಯು್ತ, “ರೆೋಕಾಕಿ ಯಟ್ ಕೆೋಟಿ್ಟ?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ರೆೋಕಕಿ ಕೆೋಡಲ್ಲಲಿ. ಪುಕಕಿಟ 
ಕೆೋಟಾ್ಟನೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ದರು. ಕಡಿಗಾ ಮಿರೀನ್ ಕೆೋಚೆ್ಬರೀಕಾಯ್ತಲ? ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಡತಿರೀರಿದ್ಂತೆ. 
ಆ ಗೌಡತಿರೀರ್ ಕೆೈಲ್, “ಆ ಮಿರೀನ ಕೆೋಚಿಚಾ...” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ ಕಾಯರಾಜ.

ಆಗಾ ಮಿರೀನ ಶಗದೋ್ ಅಂದಾಯು್ತ ಇಟ್ ದೆೋಡ್ ತೆೋರೀಪನಲ್ಲಿ. ಅದ್ ಹೆೋಟಿ್ಟಲ್ ವಂದ್ 
ದಡೆ ಆಗ್ವಟು್ಟ ಬಂಗಾರಿತು್ತ. ಆಗ ರಾಜಗೆ ಬಾಳ ಆಶಚಾಯಾ್ಷಯು್ತ. “ಇವ ದೆೋಡಡು ರಾಜ... 
ಪುಕಕಿಟೆ ಕೆೋಟ್ಟ. ಬೆರೀಕಂದೆರೀ ಅದು ಹೆೋಟಿ್ಟವಳ ಗೆೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಕ್ ಕೆೋಟ್ಟನೆ. ತನ್ ಶ್ರೀಮಂತೆಕಿ 
ಪತೆ್ತ ಮಾಡು ಬಗೆಗೆ ಹೆರೀಳಿ...” ಆಗವ ತಡಾ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ತನನು ಮಗಳ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ತನನು 
ಪರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳಿ ಇಟೆೋ್ಟಂದ ಬಂಗಾರ ಮಿರೀನನು ಹೆೋಟಿ್ಟಲ್ ಹಾಕ್ ಕಳಸ್ನೆ. ನಿರೀನ್ 
ವಂದ್ ಮಾತ ಕೆರೀಳ ್ೆಬರೀಕು” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಅವನಿಗೆ ಲಗಾನುಗಬೆರೀಕು...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಾ್ತ. 
“ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಹೆರೀಳು್ತ ಆ ಹುಡಿಗೆ. 

ಬೆನೆಮೇನೆಲಾಲಿ ಚಿಪಿಪಾ ಬೆಳದಿ ಇತ್ಷದೆ. ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜನ ಬೆನನು ಮೆರೀಗ್ ಇತ್ಷದೆ. 
ಸಾನಗಿರೀನ ಯಂತದೋ ಇಲಲಿ. ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲು ಮಾಡಕಿಂಡ ಇರವವ. ನಂತೆ್ ಆಗೆ ಸಿರೀದಾ 
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ಗುಡಗಾರ ಇದ್ದಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ, ದೆೋಡಡುದೆೋಂದ ಪೆಟಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ದ ಇವ. ಆಗೆ ಪೆಟಿಗೆ ತಕಂಬಂದು 
ಹುಡಿಗೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಯಲಲಿ ಆ ಪೆಟಿಗೆವಳ್ಗೆ ಹಾಕ್, ಗವಮೆ್ಷಂಟ್ ಚಪಿಪಾ ಹೆೋಡು್ದ (ರಾಜಮುದೆ್) 
ಪಾಸ್ಷಲ್ ಮಾಡಿ, ಸಿರೀದಾ ಹೆೋನಾನುವರ ಬಂದರಕೆಕಿ ಕಳಸ್ದ. ಅಲ್ಲಿಂದಾ ಪೊರೀಲ್ರೀಸ್ ಕಚೆರೀರಿಗ್ 
ಸುದಾ್ಯಯು್ತ. ಪೊರೀಲ್ರೀಸು್ ಬಂದ್ ನೆೋರೀಡದು್ ಆ ಪೆಟಿಗೆಯ. ನೆೋರೀಡು್ದರು... ನೆೋರೀಡಿದೆ್ ಹಾಗೆಯ 
ಕಚೆರೀರಿಲ್ ತಂದಿಟು್. ಪೆಟಿಗೆ ಚಪಿಪಾ ಮೆರೀಲೆ, “ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜನ ಹೆೋತು್ಷ ಯಾರೋ ಆ ಪೆಟಿಗೆ 
ವಡಿಬಾರದು...” ಹೆರೀಳಿತು್ತ.

ನಂತ್ ಪೊರೀಲ್ರೀಸು್ ಕಚೆರೀರಿಲ್ ಇಟಕಿಂಡು್. ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜನ ಹುಡುಕಿಕ್ ಹಣಿಕಿದು್. 
ಯಲ್ ಹುಡಕಿರೋ ಇಲಲಿ ಅವ. ಆಗೆ, ಹರೀಗೆರೀ ವಬ್ಬವ ದಾರಿಮೆರೀನ್ ಶಕ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಊರಮೆರೀನ್ 
ಹುಡಕಿದ್್ ಅವ ಶಕುಕಿದಿಲಲಿ... ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ ಅಂಟೆ, ಕಲ್ ಪಡಸಲ (ಗುವೆ), ಮಡಸಲು (ಗುವೆ), 
ಹುಡಕಿರೆ ಶಕ್ವ ಅವ...” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ ವಬ್ಬ.

ಅಲ್ಲಿರೀಗೆ್ಯರೀನಾಯು್ತ ಅಂತ ಹೆರೀಳದೆ್, ಹೆರೀಳ್ದವನಿರೀಗೆರೀಯ ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜ ಕೆಲುದೋನ್ಷಲ್ಲಿ 
ಶಕ್ದ. ಆಗೆ, “ಯರೀ ಮಾರಾಯಾ... ನಿರೀ ಯಾವ್ ಬದಿಗಿದೆ್ದ. ಪೊರೀಲ್ಸು್ ನಿನನು ಹುಡಕಿಂತ 
ಬಿದ್ದರೆ. ನಿನನು ಹೆಸ್ಲ್ಲಿ ವಂದ್ ಪೆಟಿಗೆ ಮೊರೀರಾಗ್ ಬಂದದ್ಯಂತೆ. ನಿರೀ ಕಚೆರೀರಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಪೊರೀಲ್ರೀಸ್ಗ್ ಶಕುಕಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ.

ಆಗೆ, ಇವ ಮತೋ್ತ ಕಂಗಾಲಾದ. ಈ ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜ, ‘ಇದೆಂತಾ ಬನಾವಟು ತನ್ಗೆ 
ಗೆಂಟ್ ಬಿತು್ತ...’ ಹೆರೀಳಿ ವರೀಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಮತ್ ಕಲ್ ಮಡಸಲವಳಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, ಅಪಪಾರಸಕಂಡಿ 
ಬಿದಿ್ಬಟ್ಟ-- ಪೊರೀಲ್ರೀಸು್ ಹುಡಕಿತು್ ಹೆರೀಳಿ. ಯಲ್ ಹುಡುಕಿದೋ್ ಇಲಲಿ. ನಂತ್ ಪೊರೀಲ್ರೀಸು್, 
ಇವ ಹೆರೀಳ್ದಂತೆಯ ಯಲಾಲಿ ಕಲ್ ಮಡಸಲ ಹೆೋಳಿ ಬದಿಗೆ, ಸಮ್ಮದ್ ಬದಿಗ್ ನೆೋರೀಡೋ್ದರು 
ಅಡಿಡುಲಲಿ-- ಹುಡಕಂತ ಹೆೋರೀದು್. ವಂದ್ ಕಲಲಿ ಮಡಸಲ ವಳಗೆ ಕಮಚಿ ಬಿದ್ದನೆ ಇವ. 
‘‘ಏ ಏಳೂೆ ಬೆೋರೀಸಡಿರೀಕೆರೀ, ನಿನನು ಹೆಸ್ಲ್ ವಂದ್ ಪೆಟಿಗಿ ಬಂದದೆ ಮೊರಾಗಿ. ಇಲೆಲಿಂತಾ 
ಸಾಯ್ತ? ಯರೀಳ್...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳದು್. “ಅಯ್ಯರೀ ಸಾ್ವಮಿ... ನಿಮ್ಗೆ ಕೆೈ ಮುಗಿತೆ. ನನ್ಗೆ 
ಬೆರೀಡಾ... ನಿರೀವೆ ತಕೆೋಕಿಳಿಳು...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ, ಅವ್ ಕೆೈಲ್.

ವಂದ್ ಕೆೋಟೆ್ಟರೀ ಕೆೋಟು್ ಅವನಿರೀಗೆ. “ನಾವ್ ತಕೆೋಕಿಳೂಳುದಲಲಿ. ನಿರೀ ತಕೆೋಕಿಳುಳುದೆರೀಯ” 
ಅಂದು್. ನಂತೆ್ ಅವ ಕಚೆರೀರಿಯಲ್ ಬಂದ-- ಪೆಟಿಗೆ ತಕೆೋಳೂಳುಕ್ ಕಡಿಗೆ. “ವಡಿ ಪೆಟೆಗೆ” ಅಂದು್. 
“ನಿರೀನು ವಡಿ... ‘ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜ ಅಂದೆ್ ತಾನೆರೀ ಸೆೈ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಅದ್ ಮೆರೀನೆ ವಂದ್ 
ಗುದ್ ಹೆೋಡಿ” ಅಂದು್. “ನಿರೀಲಕಂಠ ರಾಜ ತಾನೆರೀ ಸೆೈ...” ಅಂದಿ ವಂದ್ ಗುದ್ ಹೆೋಡ್ದ 
ಅವ. ಹೆೋಡೆ್ದರೀ ಸೆೈ, ಆಗಿಂದಾಗ ಅದು ಪೆಟಿಗೆ ಬಾಗಲಿ ತೆಕಂಡ್ (ವಳಬದಿ ಬಿರೀಗ ತಕಂಡು) 
ಬಂದು ಇವನಿಗೆ, “ನಿರೀನೆ ಗಂಡ, ನಾನೆರೀ ಹಂಡಿ್ತ...” ಹೆರೀಳಿ ಹೋಂಗನು ಮಾಲ್ ಹಾಕು್ತ.

“ಅಯ್ಯಯಾ್ಯ... ನಂಗ್ ಬೆರೀಡ” ಅಂತ. ಪೊರೀಲ್ರೀಸು್ ವಂದ್ ಲತಿ್ತಕೆೋಟು್. “ಅಯ್ಯಯಾ್ಯ, 
ತಾನ್ ಅದ್ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ” ಅಂದ. ಆಗ ಅದ್ ಕರಕಂಡು ಸಿರೀದಾ ಅವನ ಬಿಡಾಕ್ಷ 
ಹೆೋರೀದ. ವಂದ್ ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲ, ಮಡಲಿ ಕಟ್ಟದು್ದ. ಯಯಡು ಮಣ್ ಪಾತ್ ಅದೆ, ಮತ್ 
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ಯಂತದೋ ಇಲಲಿ. ನಂತೆ್ ಆಗಿದೆ್ಯಲಾಲಿ ನೆೋರೀಡು್ತ ಅಲ್ಲಿ, “ದೆರೀವೆ್ರೀ... ನನೆಗೆ ಪಾಲ್ಗ್ ಬಂದದ್ 
ಪಂಚಾಮ್ತ ಶಕದಂತಾದ್ ಅಂತ ಬಯ್ಯಬೆರೀಕಾಯ್ತಲ...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಉಳಿತು ಅಲ್ಲಿ.

ಆಗೆ ಕಡಿಗೆ ಸಿರೀದಾ ಪೆರೀಟಿರೀಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಅಪಪಾನಿರೀಗ್ ಫರೀನ್ ಮಾಡು್ತ ಅದು . “ಮತ್ ತನೆಗೆ 
ವಂದ್ ಯಯಡುಮೋರ್ ಜನ ಮುಟೌಗೆಡತಿರೀರ ಕಳಸ್ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಮತ್ ನನೆಗೆ ವಂದ್ ಯಮೆ್ಮ 
(ಕರು) ಮತ್ ಯಂಟಹತ್ ಸಾವ್ ರುಪಾಯಿ ಕೋಡೆಲಿ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ್ ಫರೀನ್ 
ಮಾಡು್ತ. ಅಟ್ ಅವ ಕಳಸ್ದ. ಕಳಸ್ವಲ್ಲಿವರಿಗೋ ಎದು್ ಯಲಾಲಿ ತಂದು್. ಆಗ ಇದು ಸಿರೀದಾ 
ಪೆರೀಟಿಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅಕ್ಕಿ, ಬೆರೀಳ ,ೆ ಪೂರಾ ಪಾತ್ ಪಗಡಿ, ದೆೋಡ್ ಹಂಡಿ ತಕಂಬಂತು. 
ನಿರೀರ್ ಕಾಸ್ ಮಿರೀಸು್ತ.

ದೆೋಡ್ಮನಿ ಕಟೋ್ಟಕ್ ಹಾಕು್ತ. ಆ ಮುಟ್ ಗೌಡತಿರೀರು ಅವನಿಗೆ ಕತ್ತದ ಕರಿಹಾಕ್ ತಿಕಕಿದು್ 
ಬೆನನು. ಯರೀಕ್ದಂ ಬಿಸನಿರೀರ ಹಾಕ್ ಮಿರೀಸೋದು. “ಅಯ್ಯಯ್ಯ...” ಅಂದೋ್ ಬಿಡೋದಿಲಲಿ. 
“ಅಪಪಾಪಪಾ...” ಅಂದೋ್ ಬಿಡೋದಿಲಲಿ-- ಮಿರೀಸದು್. ಅವನಿಗೆ ಡೆ್ಸ್ ಹಾಕ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡದು್. 
ಕಾಣಲ್ಕೆಕಿ ಸುಂದರವೆರೀ ಯಿದ್ದ. ಅಲೆೋಲಿಬ್ಬ ಕೆಲ್ಸ್ ಸುಬಾ್ಯ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆರೀರೆ ವಬ್ಬ 
ರಾಜನ ಮನಿಗೆ ಗಡಡುಕ್ ಬತಿ್ತದ್ದ, ದಾಡಿ ಮಾಡೋಕೆ ಯಂಟೆಂಟ ದಿನಕೆ.

ಆಗೆ ಇವ ನೆೋರೀಡ್ದ. ‘ಆ ಹುಡಗಿರೀಯ ಯಾರು?’ ಕೆಲ್ಸ್, ರಾಜನ ಕೆೈಲ್ ಹೆೋರೀಕಂಡ್ ಹೆರೀಳ್ದ. 
“ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡಿ್ತ ಯಂತದು? ನಿಮ್ಮ ಹಂಡಿ್ತ ತೆಗಿ್ದ ವಲ್ಲಾಹಕ್. ನನನು ಹಂಡಿ್ತ ಹೆೋಳಿಲ್ ಹಾಕ್. 
ಆ ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜ ಅಷ್ಟ ಸುಂದರ ಹೆಣ್ ತಂದನೆ...” ಅವ ಹೆರೀಳ್ದ. “ನಿರೀನ್ ಕಲ್ತಂತಾದ್ 
ಯರೀನಾರೋ ಉಪಾಯ ಇದೆ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ತಗಿರೀಬೆರೀಕು. ಆ ಹುಡಿಗೆ ತರಬೆರೀಕು” ಅಂದ.

ಇವ ಅವನ ನಿರೀಲಕಂಠರಾಜನು ಕರಿಸ್ದ. ಕರಿಸಿ ಅವನು ಕೆೈಲ ಹೆರೀಳ್ದ. “ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ 
ಹೆೋಸಾ್ತಗ್ ಲಗಾನುಗ್ ಬಂದಯರೀ್ಷ ತಾನ್ ಹೆರೀಳ್ದಂತಾ ವಸ್ತ ತರಬೆರೀಕು. ನಿನ್ಗೆ ಹೆೋಸಾ್ತಗ್ 
ಲಗಾನುಗಿದೆ ತರಬೆರೀಕು. ಇಲಾಲಿದೆ್ ನಿನ್ ತಲ್ ಹೆೋಡಿತೆ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ತ. “ಯಂಟ್ ದಿವಸ್ನ್ 
ವಳ ಗೆೆ ತರಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ್ ಅವನ ಪಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ “ಅಡಿಡುಲಲಿ ತಾನ್ ತತೆ್ಷ” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ.

“ಕೋಗು ನಿರೀರು, ಮಾತಾಡು ಮಾಯನು ಹಣು್ಣ ತರಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ. ಆಗೆ ಅಟ್ 
ಕೆರೀಳೂೆಕಿಂಡು ಸಿರೀದಾ ಮನಿಗ್ ಬಂದ ಅವ. ಬಂದವನೆ ಮುಚ್ ಹಾಕಂಡ್ ಸೋಮನು ಮನ್ಗೆ 
ಬಿಟ್ಟ. ಆಗಾ ಹಣತಿ, “ಯಂತಕ್ ಮುಚ್ ಹಾಕೆೋಂಡ್ ಮನಿಗೆದೆ, ಯರೀನಾಯು್ತ? ರಾಜ ಯಂತ 
ಹೆರೀಳ್ದ...” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳು್ದ. ಆಗೆ, ಇವ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಮತೆ್ತ ಯರೀನಲಲಿ. ರಾಜ ಇಲ್ ಹೆೋಸದಾಗಿ 
ಲಗಾನುಗ್ ಯಾರ್ ಬಂದಯರೀ್ಷ ತಾನ್ ಹೆರೀಳ್್ದ ವಸು್ತ-- ಕೋಗು ನಿರೀರು, ಮಾತಾಡು 
ಮಾಯನು ಹಣು್ಣ ತರಬೆರೀಕು. ತರದೆ ಹೆೋರೀದೆ್ ಇವತಿ್ತಗ್ ಯಂಟ್ ದಿವಸ್ಕೆ ತಲ್ ಹೆೋಡಿತೆ 
ಹೆರೀಳವೆನು” ಅಂದ. “ಅಟೆ್ಟ ಹೌದಲೆೋಲಿ? ನಿರೀನ್ ಹೆದೋ್ದ್ ಬೆರೀಡಾ. ಊಟಾಗಿರೀಟ ಮಾಡಿ...” 
ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳು್ತ. ಊಟಕ್ ಬಂದಾ, ಊಟ ಮಾಡಾ್ದ.

ಗಂಡನ್ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳು್ತ ಅದು, “ಸಿರೀದಾ ನಿರೀವು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಕೆಲವಷ್ಟ ದೋರ 
ಹೆೋರೀಗ್ವಲ್ಲಿವರಿಗೋ ವಂದೆ ಕಡಿಗೆ ಮೋರ್ ಹಾದಿ ಕೋಡದೆ. ಆ ಹಾದಿ ಯಡೆಕಿ, ಬಲೆಕಿ ಬಿಟಿ್ಟ 
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ಮದ್ಯ ಹಾದಿಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಗು ನಿರೀರು ಅದೆರೀ ಹಾದಿವಳ ಗೆೆ ಮೊದೆಲಿರೀ ಶಕ್ತದೆ. ಬಾಟಿಲಿಲ್ 
ಹಾಯಕಿಂಡಾ್ಯ್ತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಗೋದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ಮೋರ್ ಮರ ಅದೆ. ಮೋರೋ 
ಮರಕೋ ವಂದ್ ಹಣು್ಣ ತಿರಗಾಡಾ್ತ ಇತ್ಷದೆ. ಅದ್ ಹಡೋದ್ ಮಾತ್ ಕಷ್ಟದೆ.”

ಹೆರೀಳೂದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ಇವ ನೆಡ್ದ. ಅಲೆೋಲಿಂದು- ಕೆಲವಷು್ಟ ದೋರ ಹೆೋರೀಗುವರಿಗೆೋ ಮೋರ್ 
ಹಾದಿ ಕೋಡಿದ್ ಶಕು್ತ ಇವಗೆ. ಆಚಿಚಿ ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಟ. ಮದ್ಯ ಹಾದಿ ಹಡ್್ದ ಹೆೋರೀದ. ಇವತಾಲಿಗ್ 
ಹೆೋರೀಗ್ವಲ್ಲಿವಗೆ್ಷ ಹಂಡಿ್ತ ವಂದ್ ತೆೋಳಚಿಗಿಡ ಕ್ತಕಿಂಡ್ ಬಂದಕಂಡಿ-- ನೆಟ್ಟ ಅದ್ಕಿ ನಿರೀರ್ 
ಹಾಕಾ್ತ ಉಳಿತು ಅದು. ನಂತ್ ಮದ್ಯ ಹಾದಿ ಹಡಕಿಂಡ್ ಕೆಲುದೋರ ಹೆೋರೀಗೋದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ವಂದು 
ಯಲ್ಗೆ ರಾಜನ ಮನಿ ಇತು್ತ. ಇದೆ್ ಅವನಿಗೋ ವಂದ್ ಹುಡಿಗೆ ಇತು್ತ. ಅದು ಆತನ ಕೆೈಲ್ 
ಹೆರೀಳು್ತ, “ಯಲೋಲಿ ನೆಂಟಸ್ತನ ಮಾಡೋದೆ್ಬರೀಡ. ತನ್ಗೆ ಬೆರೀಕಾದ್ ಗಂಡನು ತಾನ್ ತೆೋರೀಸ್ಷತೆ; 
ಅವನಿಗೆ ಲಗನು ಮಾಡೆೋಕಿಡು” ಹೆರೀಳಿಟಿ್ಟತು್ತ ಅಪಪಾನ ಕೆೈಲ್ ಮೊದೆಲಿಯ.

ಅಕಸಾ್ಮತ್ ಇವ ಬಯಲಿಲ್ ಹೆೋರೀಗೋದು ಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ ಅದೆಕಿ. ಮಾಳಿಗೆ ಮೆರೀನಿತು್ತ ಅದು. 
ಕೋಡೆಲಿ ಅಪಪಾನ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ನೆೋರೀಡು, ತನ್ಗೆ ತಕಾಕಿದ ಗಂಡ ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ತ, ಅವನೆಗೆ ತಕಂಡ್ 
ಬಂದ್ ಲಗನು ಮಾಡಬೆರೀಕು” ಅಂತು. ತಡಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಅದರಪಪಾ. ಚಾರಕರಿರತ್ಲಲಿ ಅವನ್ಷ 
ಕಳಿಸ್ ಅವನು ಕಕ್ಷಂಬಂದು್. “ನಮ್ ರಾಜರು ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ವಂದ್ ಮಾತಾಡೋದದ್ಯಂತೆ. 
ವಂದ್ ಸತಿ್ಷ ಬಂದ್ ಹೆೋರೀಗಿ” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ದರು. ಆಗ ಬಂದ. ಬವ್ಷಲ್ಲಿವರಿಗೋವ, 
“ಯಂತಕ್ ನನನು ಕರಿಸ್ದರುಪಪಾ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳ್ದ ರಾಜ್ ಕೆೈಲ್. “ಮತೆ್ತರೀನಿಲಲಿ. ನಿನ್ಗೆ ಕರಿಸಿದು್ದ 
ಅಂದೆ್ - ವಂದ್ ಹುಡಿಗೆ ಅದೆ ತಂದು. ತನ್್ದ ವಂದ್ ಹುಡಿಗೆ ಲಗಾನುಗಬೆರೀಕು ನಿರೀನು” ಹೆರೀಳ್ದ.   
ಆಗೆ ಇವ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಸಾ್ವಮಿ, ತನ್ಗೆ ವಂದ್ ಲಗಾನುಗದೆ. ತನ್ಗೆ ಯಂತಕಪಪಾ ಲಗನು?” ಹೆರೀಳ್ 
ಬಾಳ ಹೆರೀಳ್ದ. “ಅದ್ ಸಂಗಡ ತನನು ವಂದ ಹುಡಿಗೆ ಲಗಾನುಗೋ” ಅಂದ ರಾಜ ಹೆರೀಳ್ದ. “ತನ್ಗೆ 
ಕೋಗೋ ನಿರೀರು, ಮಾತಾಡೋ ಮಾಯನುಹಣು್ಣ ತರುಕ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ಇದೆರೀ ದೆರೀಸನಲೆಗೆ ನನ್ಗೆ 
ಹೋಂಗನು ಮಾಲ್ ಹಾಕ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಕಡಿಗ್ ಬಂದ್ ಲಗನು ಮಾಡಕಿಳ ್ೆತ” ಅಂದ. ಲಗನು ಮಾಡ್ 
ಕೆೋಟ್ಟ ರಾಜ.

ಅದ್ ಲಗಾನುಕೆೋಕಿಂಡು ನೆಡ್ದ. “ಪರತ್ ಬರಬೆರೀಕಾರ್ ಕರಕೆೋಂಡ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ” ಹೆರೀಳಿ ನೆಡ್ದ. 
ಆ ಹೆಣಿ್ತರೀನೋ ವಂದ್ ತೆೋಳಚಿ ಗಿಡ ನೆಟೆೋಕಿಂಡು ನಿರೀರ್ ಹಾಕ್ತ ಉಳಿತು. ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀದ. 
ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಗುವರಿಗೋ ಚಮ್ಷರಾಜನ ಹುಡಿಗೆನೋ ಹಾಗೆರೀ ಹೆರೀಳಿತು್ತ. “ವಂದ್ ಲಗನು 
ಯರಡಾಗದೆ ಬೆರೀಡ” ಹೆರೀಳ್ತ. ಅವನೋ ಲಗನು ಮಾಡಕೆೋಟ್ಟ. ಅದೋ ವಂದ್ ತೆೋಳಚಿ ಗಿಡ 
ನೆಟಕಿಂಡು ನಿರೀರ್ ಹಾಕಾ್ತ ಉಳಿತು. ನಂತೆ್ ಇವ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀದ. ಯಲ್ ಹೆೋರೀದಾ? 
ಕೋಗು ನಿರೀರಿದ್ದಲ್ ಹೆೋರೀದಾ. ಕೋಗೋ ನಿರೀವ್ಷಂದ್ ಹಡ್್ದ ಬಾಟಿಲಿಲ್ ತುಂಬಕಂಡ. ನಂತೆ್ 
ಕೆಲು ಮುಂದೆೋಹರೀದ. ಮುಂದೆ ಮೋರೋ ಮಾಯನುಮರ ಜೆೋಯಂಟಿಗದೆ. ಅಲ್ ವಂದ್ 
ಮಾಯನು ಹಣ್ಣದೆ. ವಂದಾಸ್ರೆ ಬುಡದಲ್ ಬತ್ಷದೆ. ವಂದ್ ಸಾರೆ ತುದಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ  
ಯಲಾಲಿ ಹೆಣಿರೀನೋ ತಿಗ್ತ್ಷದೆ. ವಂದ್ ಸಾರೆ ನೆಗಾ್ಯಡ್ತದೆ, ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಹರೀಗಿದೆ್ದಲಾಲಿ ಯರೀನ 
ಮಾಡ್ತದೆ.
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ಆಗೆ, ಇವ ವಸತ್ಯಲಾಲಿ ಬಿಚಿಚಾಟ್ಟ. ಬಿಚಿಚಾಟಿ್ಟ ಹತ್ದ ಮಾಯನು ಮರವ. ವಂದ್ ಸಾರಿ ಆ ಮರ 
ಹತ್ದ. ಈ ಮರ. ಈ ಮರ ಹತು್ತರೆೋಳ್ಗೆ ಆ ಮರ. ಆ ಮರ ಹತು್ತರೆೋಳ್ಗೆ ಈ ಮರ ಹತ್ತದ. 
ವಂದ್ ಸಾರಿ ಕೆೈಶಕುಕಿರೆೋಳ ಗೆೆ ಆಚಿ ಮಕ್್ಷ ದಾಟ್ತದೆ ಹೆರೀಳೂರೆೋಳ ಗೆೆ ಹಾಬಿ್ಷಟ್ಟ-- ಹಣ್ ಹಡ್್ದ 
ಮುಷಿ್ಟವಳ ಗೆೆ ಗಟಿ್ಟ ಹಡ್ದ. ಬಿದ್ ಚೋರ್ ಹೆೋಡಿಯಾಗಿ ಬಿದಿ್ಬಟ್ಟ. ನಿರೀಗು್ಷನಿನು ವಂದ್ ಬದಿ. 
ನಾಯಿ ನರಿ ವಂದ್ ಬದಿ. ಇಂತಾದೆ್ಯಲಾಲಿ ತಿಂದಿ, ಯಲ್ಗೆ ವಂದ್ ಬದಿಗೆ ಮಾಯನು ಹಣ್ 
ವಂದ್ ಬದಿಗೆ ಆಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಅಲ್ಲಿ ತೆೋಳಚಿ ಗಿಡ ಬಾಡಿದ್ ಹೆರಿಹೆಂಡಿ್ತ ನೆೋರೀಡು್ತ. ತಡಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಗೌಡಿ್ತರ್ ಕೆೈಲ್ 
ಹೆರೀಳು್ತ -- “ತನ್ ಹುಡೋಕಿದ್ ಬೆರೀಡ. ಯಲೆೋಲಿ ಹೆೋರೀಗರೆ ಬರತು್ ಹೆರೀಳಿ” ವರೀಡ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ಬಿದಾ್ದಕೆೋಟಿ್ಟ, “ನನಗಂಡ ಅಯ್ಯರೀ...” ಹೆರೀಳಿ ವರೀಡಬೆರೀಕಾದೆ್, ಯಲಗೆರಾಯನ ಹುಡಿಗೆ 
ವರೀಡ್ ಬಂದು, “ಅಕಾಕಿ... ಯಲಾಲಿಯು್ತ ನಿನೆಗೆ?” ಕೆರೀಳು್ತ. “ತನನು ಗಂಡ ಕೋಗು ನಿರೀರು, 
ಮಾತಾಡು ಮಾಯನುಹಣ್ ತರುಕ್ ಹೆೋರೀಗಿದು್. ತೆೋಳಚಿ ಗಿಡ ನೆಟಿ್ಟದೆ್ದ ಬಾಡ ಹೆೋರೀಯು್ತ 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ತಾನೋ ವರೀಡಾ್ತ ಇದೆ್ದ” ಅಂತ ಹೆರೀಳು್ತ. ಆಗ ಅದೋ ವರೀಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ತೆೋಳಚಿ 
ಗಿಡ ನೆೋರೀಡ್ತದೆ. ತನ ಗಂಡನೋ ಹರೀಗೆರೀ ಹೆರೀಳಿ ಅದ್ ತೆೋಳಚಿ ಗಿಡವೂ ಬಾಡಿತು್ತ. ಅದೋ 
ವರೀಡು್ತ, ‘ಅಯ್ಯರೀ...’ ಹೆರೀಳಕಿಂತ.

ಚೆೋಮ್ಷರಾಯನ ಹುಡಿಗೆನೋ ಕೆರೀಳು್ತ. ಅದ್ ಕೆೈಲೋ ಹರೀಗೆ ಹೆರೀಳು್ತ. ಅದೋ ಹಾಗೆರೀ 
ಹೆರೀಳಕಿಂಡ್ ಇವ್್ ಸಂತಿಗೆ ಬಂತು. ಮೋರೋ ಜನ ವಟೋಗೆಡಕಿಂಡ್ ವರೀಡೋಕ್ ಹಣಿಕಿದು್.

ಹಳಳುದಲ್ ಇವನು ಹೆಜಜಿ ಅದೆ. ಅಚಿಗ ಕಳ್ದನೆ ಹೆರೀಳಾಯು್ತ. ಮುಂದೆ ಮಾಯನು ಮರ, 
ಅಡತಾಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡದು್ ಮೋರು ಜನು್. ಅಲ್ಲಿ ವಸತ್ಯಲಾಲಿ ಕಂಡು ಆಜಬಾಜು 
ನೆೋರೀಡುದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ಚೆೋಮ್ಮ ವಂದ್ ಬದಿಗೆ ಯಲ್ಗೆ ವಂದ್ ಬದಿಗೆ ಆಗಿ ಬಿದಿ್ಬಟ್ಟರೆ. ಮೋರ್ 
ಜನವೂ, “ಅಯ್ಯರೀ ನನನು ಗಂಡ...”, “ಅಯ್ಯರೀ ನನನು ಗಂಡ...”, “ಅಯ್ಯರೀ ನನ ಗಂಡ 
ಅಯ್ಯರೀ!” ಅಂತಾರೆ. “ನಿನನು ಗಂಡನಲಲಿ, ನನನು ಗಂಡ...” ಅಂತಾ ಹೆರಿಹಂಡಿ್ತ ಕೆರೀಳು್ತ. 
ಆಗೆ್ಯಲಾಲಿ ಹೆರೀಳು್ದರು.

ನಂತ್ ಹೆರಿಹಂಡಿ್ತ, “ನಿನನು ತಂದಿ ಹೆಸ್ ಯಂತದು?” ಕೆರೀಳು್ತ. “ಯಲಗೆ ರಾಜ” ಅಂತು. 
“ಹೌದಾದೆ್, ಯಲ್ಗೆ ತಂದ್ ವಟಾ್ಮಡ ಕೆೋಡವ್ಯ?” ಕೆರೀಳು್ತ. “ಹೆೋರೀಹೆೋರೀ... ತಾನ್ ಯಲಾಲಿ 
ಕೋಡ್ಸ್ ಕೆೋಡೆ್ತ”  ಅಂತು. ಯಲ್ಗೆ ಯಲಾಲಿ ವಟ್ ಮಾಡಿ ಯಲೆಗೆಲ್ ಸಂದ್ ಅದೆೋ್ಯ ಅಲೆಲಿಲಾಲಿ 
ಕೋಡಿಸ್ ವಟಾ್ಮಡೆೋಕಿಟು್ತ.

ಚೆೋಮ್ಷರಾಯನ ಹುಡಿಗೆ ಕೆೈಲ್ ಕೆರೀಳು್ತ. “ನಿರೀನು ಚೆೋಮ್ಷನ ಕಂಡ ಬಂದ್ ಕೋಡೋಸೆೋ್ದ್ಯ?” 
ಕೆರೀಳು್ತ. ಚೆೋಮ್ಷರಾಯನ ಹುಡಿಗೆ ಕೆೈಲ್ ಕೆರೀಳು್ತ. ಕೋಡುಸು್ತ. ಕಾಯರಾಜನ ಹುಡಿಗೆ, “ತಾನು 
ಕಾಯ ತಕಂಬಂದೆ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಅಂತು. ಕೋಡಸಕಿಂಡು, ಜರೀವಬಂತು . ಯಚಾ್ಯು್ತ ಅವನಿಗೆ. 
ಕೆರೀಳದು್. “ಹರೀಗಿರೀಗಾಯು್ತ...” ಹೆರೀಳ್ದ. ಚೆೋಮ್ಷರಾಜನ ಮನಿಗ್ ಬಂದು್. ಚಾಯ್ ಗಿರೀಯ 
ಕುಡಿಕಂಡು್. ಯಲ್ಗೆ ರಾಜನ ಮನಿಗ್ ಬಂದು್. ಕಾಯರಾಜನ ಮನಿಗ್ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಇವನ 
ಮನಿಗೆರೀ ಬಂದು್. ಯಂಟ ದಿನದೆೋಳ ಗೆೆ ಬರಬೆರೀಕಲಲಿ, ಅದ್ಂತೆ ಅವನ ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಟ್ ಕಳಸ್ದು್.
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ಕೋಗು ನಿರೀರು, ನೆಗಾ್ಯಡೋ ಮಾಯನು ಹಣ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ಕೆಲ್ಸ್ ಬಂದನಲ್ಲಿ. 
ಕೆರೀಳ್ದ, ‘‘ಹೆರೀಳಿದ್ ವಸು್ತ ತಂದಕೆೋಟೆೋ್ರೀ ಹೆರೀಗೆ?’’ “ಹೌದು... ಆ ಹೆಣ್ ಸಾಯಲಿ... ಮತ್ 
ಯಯಡು ತಂದನೆ. ತಂಗೆ ಮುಟ್ ಗೌಡಿ್ತ ವಂದೆರೀ ಸಾಕು. ಮೋರೋ ಜನ ನಿರೀನೆರೀ ಮದಾ್ಯಗ್ 
ಅಂತಂದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರೀರೆ ಇಲಲಿ.’’ ‘‘ದೆೋಡ್ ಹೆೋಂಡ ಕಡುದು ಗುಡಸ್ಗಟೆಲಿ ಸೌದೆ ಹಾಕ್ ಬೆಂಕ್ 
ಕೆೋಡುದು. ಇವನು ಕೆೈಲ್ ತನನುವ್್ನ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಬಾ ಅಂದ್ ಕಳೂಸ್ದು.”

“ದೆೋಡಡು ಹೆೋಂಡ ಕಡಿ್ದ, ಸೌದಿ ಹಾಕ್ ಬೆಂಕ್ ಕೆೋಟು್ಟ ಕೆೋಲಾ್ತರೆ. ಅವನು ಅಪನು ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ 
ಬರಬೆರೀಕಂತೆ...” ಹಂಡ್ ಕೆೈಲ್ ಬಂದಕಿಂಡ ಹೆರೀಳ್ದ ಅವ. “ಬೆಂಕ್ಲ್ ತನನು ಹಾಕ್ ಕಡಿದ್ ಸೌದಿ 
ಹೆೋತಾಕತ್ಂತೆ ತನ್ ಮೆೈಮೆರೀನೆರೀ.  ಈಗಂತೋ ಬಚಾವಾಗು ಉಪಾಯ ಕಾಣುದಿಲಲಿ” ಅಂದ. 
ಹೆರಿಹೆಂಡಿ್ತ, “ಹೆೋಂಡ ತೆೋರೀಸ್ಬ್ಷನಿ” ಅಂತು . ರಾತಿ್ಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಹೆೋಂಡ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ 
ಬಂದು್ ಇವರು. ಯರಡ ಜನ ದೆೋಡ್ ದೆೋಡಡು ಹೆಗಳುನ ಸಾಕ್ದು್. ವಬ್ಳು ಮುಂಗಿ್, ‘‘ನಿರೀವು 
ಹೆೋಂಡದಿಂದ ವಳಗೆನ ಕೆೋರೀಣಿವರಿಗೋ ಸುರಂಗ ತೆೋರೀಡಿ.’’ ಅವು್, “ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂದು ಸುರಂಗ 
ತೆೋರೀಡದು್ ಮೋರೋವ .

ಕುಳಿಹೆೋಡಿತು. ಮಾಳಿಗೆಗೋ ಅವ್ ಸುರಂಗ ಹೆೋಡು್ದರು. ವಂದ್ ಮನಶ ಹೆೋರೀಗ್ಬಟ್ 
ತೆೋರೀಡು್ದರು. ಇವನುಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ ಕಳಸ್ದು್. “ನಾಲ್ಕಿ ದಿಕನುಲ್ ಕುಳಿವಳ್ಗೆ ಕೋತಕಿಳವಾ ಜಾಗ ಇಟ್, 
ಸೌದಿ ರಾಶ ತುಂಬಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳು...” ಹೆರೀಳಿ ಗಂಡನು ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳದು್. ಅವ್ಂತೆ ಹೆರೀಳ್ದ. 
ಅದ್ಂತೆಯೋ ರಾಜ - ಕೆಲ್ಸ್ ಯಲಾಲಿ ಕೋಡಿ ಮಾಡಿದು್. ಸೌದಿ ರಾಶ ಕೆೋಟಿ್ಬಟು್. ವದಿ್ಬಟ್ - 
ದೆೋರೀಬಿ ಬಿತು್ತ. ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ ಬಿಟ್ಟ ಅವ. ಅವ್ಲ್ ಬೆಂಕ್ ಕೆೋಟಿ್ಬಟು್. ಯಡ್ಷಮೋದಿ್ಷವಸ್ 
ಬಿಟು್ಟ ರಾಜನು ಮನಿಗೆ ಹಂಡು್ ಕಳುಸ್ದು್. ಯರೀನ ಹೆರೀಳಕಳಸ್ದ್ವು್? “ನಿಮ್ಮಪಪಾ ಹುಸಾರವೆ್ 
‘ಗಡಡುಮಂದೆ ಬಂದು ಹೆರೀನು ಚಿಗಾರಾಗ್ ತುಂಬ್ ಹೆೋರೀಗದೆ . ಕೆಲ್ಸ್ ಕೆೈಲ್ ವಂದಿನ ಬಂದ್ 
ಗಡಡು ಮಂಡಿ ತೆಗ್ದ ಕೆೋಟ್ ಹೆೋರೀಗು ಹೆರೀಳು್ತ’ ಹೆರೀಳಾರೆ”.

ಅದ್ಂತೆ ಹೆರೀಳ್ದ. ಹೆಗಳು, ಮುಂಗಿ್ ದೆೋಂಬ ಬಂದ್ ಮಾಡಬಿಟು್ . ಕೆಲ್ಸ್ ಕೆೈಲ್ ಹಾಂಗೆ 
ಹೆರೀಳ್ದ ರಾಜ. “ಅಯಾ್ಯ ಸಾ್ವಮಿ... ನಾನೋವ” ಅಂದ. ‘‘ರಾಜ ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗ ಬರಲೆ್ವರೀನು? 
ಹೆೋರೀಗು...” ಹೆರೀಳಿದ ರಾಜ. ಅವನ ಬೆಂಕ್ ಕೆೋಟಿ್ಬಟುತ್. ಸುಟ್ ಸತ್ ಹೆೋರೀದ. 2-3 ದಿವಸ್ದಲಾಲಿ 
ರಾಜನಿಗ್ ಎಲಲಿ ಗೆೋತಾ್ತಗಿ, ಇವರ ಮನಿಗ್ ಬಂದು-- “ಸವೂ್ಷ ತಪಾಪಾಯು್ತ” ಹೆರೀಳಿ ಕಾಲ್ಗೆ 
ಬಿದ್ದ.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಗನಾ = ಒಳ ಳೆುಯ

ಧಡೆ = ಹಳ ರೆೀಕಾಲದ ತೋಕ; ಪಂಛೆರೀರು ಅಂದರೆ ಐದು ಸೆರೀರು = ಎರಡು ಪಂಛೆರೀರಿಗೆ ಒಂದು 
ಧಡೆ ಅಂದರೆ ಧಡೆಗೆ ಹತು್ತ ಸೆರೀರು

ಚಿಪಿಸ್ = ಸಿಂಪು = ಇಲ್ಲಿ ಮಿರೀನದ ವಗ್ಷದ ಪಾ್ಣಿಗಳ ಮೆೈಮೆರೀಲೆ ಬೆಳೆದ ಸುಣ್ಣದ ಆವರಣ. 



ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   170  

ಅಪಪಾರಸಕೆೋ = ಅಪುಪಾಗೆ ಹಾಕು

ಮೊರಾಗಿ = ಮೊಹರ್ ಹಚಿಚಾ (ಮುದೆ್ ಹಚಿಚಾ)

ಮುಟ್ ಗೌಡತಿ = ಅಂದರೆ ಮುಟಾ್ಟಳು, ಅಸಪಾಪೃಶ್ಯ ಅಲಲಿದ ಆಳು; (ಮಡಿವಂತಿಕೆ) 

ಕೆೈಲ್ = ಒಡನೆ ಹೆರೀಳುವಾಗ ಕಲ್ ಎಂದು ಉಚಾಚಾರ ಮಾಡುವದುಂಟು. 

ಕಾಯರಾಜ = ಕಾಯ ಅಂದರೆ ಶರಿರೀರ, ಇಲ್ಲಿ ಜರೀವ

ದೆೋಂಬು = ತೋಬು, ಸುರಂಗದ ಗಂಡಿ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರೇನಾಗೆೇಶ ಸಣ್ಣಯ್ಯ ನಾಯಕೆ, ಮಂಕ್ 5-12-1978

o

೨೩. ಬಂಗಾರದ ತುಲಸಿ ಗಿಡ

ವಂದಲಾಲಿ ವಂದೋರಿನಲ್ಲಿ ವಂದ ಇಪಪಾತ್ ವಷ್ಷ ಹಂದೆ ರಾಜ ಇದ್ದ. ಹೌದು... ಅವನಿಗೆ 
ವಬೆಳು ಮಗಳಿದುಲಿ. ಪ್ತಿರೀ ದಿವಸ ಅವಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾನುನ ಮಾಡಾ್ತ ಇದುಲಿ. ಮಾಡಾ್ತ 
ಇರವಾಗ ವಂದಲಾಲಿ ವಂದ ದಿವಸ, ಬಂಗಾರದ ವಂದ ತೆೋಳಶರೀಯಲೆ ಬಳ ್ೆದ ಬಂತ ಆ 
ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಬಂದ ಕೋಡೆಲಿ... ಆವಾಗವಳ ಮನಸಿಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ... ‘ದೆೋಡಡು ರಾಜರ 
ನಾವು... ಆದ್್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ತೆೋಳಶಗಿಡ ಇಲಲಿ. ಅದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 
ಬಂತೆೋರೀ, ಎನೆೋರೀ ಯಂದು ತನನು ತಂದೆಯವರ ಹತ್ ಹೆರೀಳಿ, ಈ ಗಿಡವನುನು ತಂದ ಕೆೋಳ್ವ 
ಹಾಗೆ ಮಾಡಕಿಳಬೆರೀಕು ನಾನು’ ಯಂದು, ತನನು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಕೆೋಂಡು ಮನೆಗೆ 
ಹೆೋರೀದವಳು ಊಟ-ಗಿರೀಟಯಲಲಿ ಬಿಟು್ಟ ಮನಗಿದ್ದಳು. ಆವಾಗವಳ ತಂದೆ, ತನನು ಮಗಳ 
ಊಟಾಹಾಟ ಬಿಟ್  ಮನಗಿದಾಳ  ೆ“ಇದೆರೀನು?” ಯಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಅವಳನುನು.

ಅವಾಗ ಮಗಳು, ‘‘ಬಂಗಾರದ ತೆೋಳಶಗಿಡ ತಂದ್  ಕೆೋಟೆ್ ತಾನು ಊಟ ಮಾಡೆ್ತ. 
ಇಲೆ್ದಗಿದ್ ತಾನು ಊಟ ಮಾಡುದಿಲಲಿ” ಅಂದುಲಿ. ಅವಾಗವನು ತನನು ಮಂತಿ್ಯನುನು ಕರದು 
ಬೆರೀಕಾದಷು್ಟ ದ್ವ್ಯವನುನು ಕೆೋಟು್ಟ, ಬಂಗಾರದ ತೆೋಳಶಗಿಡ ತರವ ಹಾಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು.

ಮಂತಿ್ಗೆ ಯಷ್ಟ ಊರು ತಿರುಗಿದರೋ ಬಂಗಾರದ ತೆೋಳಶಗಿಡ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ ಅವಾಗ 
ಮಂತಿ್ನು ತನನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಟ, ಅದ್ ಬಿಟು್ಟ ಮನಗಿದನು -- ‘ರಾಜ ನಾಳೆಗೆ 
ತನನು ತಲೆಯನುನು ಕಡಿಯುವನು’ ಯಂತ ಮನಸಿನಲ್ ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡನು.
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ಆವಾಗವನ ಮಗಳು, “ತಂದೆಯವರೆರೀ... ಊಟ ಮಾಡಿ. ಬಂಗಾರದ ತೆೋಳಶಗಿಡವನುನು 
ನಾನ ತಂದ ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀನೆ” ಎಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು. ಮಂತಿ್ಯೋ. ಮಗಳೂ ಕೋಡಿ 
ಊಟ ಮಾಡಿದರು. ಮಂತಿ್ಯು ಮಗಳಿಗೆ ಬೆರೀಕಾದಷು್ಟ ಹಣವನುನು ಕೆೋಟು್ಟ, ಆವಳಿಗೆ 
ಕುದುರೆಯನುನು ಕೆೋಟು್ಟ, ಗಂಡಸರ ಊಡುಗೆಯನುನು ಕೆೋಟು್ಟ, ವಂದು ಮಣ ಹತಿ್ತಯನುನು 
ಕೆೋಟ್ಟನು. ಅವಾಗ ಅವಳು ಗಂಡಸರ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನುನು ಹತಿ್ತ ನಡೆದಳು.

ಆವಾಗ ತುಳಸರಾಜನ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದಳು, ಹೆೋರೀಗಿ ಅಜಜಿ ಮುದುಕ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಉಳಿದಳು. ಆವಾಗ ಅಜಜಿಯ ಹತಿ್ತರ ಊಟಕೆ ಅನುಕೋಲ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೆರೀಳಿದಳು. 
‘‘ಯಾರಾದರೋ ಕೆರೀಳಿದರೆ ‘ತನನು ಮಾಮ್ಮಗಳು’ ಅಂತ ಹೆರೀಳು’’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಆವಾಗ ತುಳಸರಾಜನು ವಂದ ಗಿಳಿಯನುನು ಸಾಕ್ದ್ದನು. ಆ ತುಳಸರಾಜನ ಗಿಳಿ 
ತುಳಸರಾಜನಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ, “ಅಜಜಿಯ ಮನಿಗೆ ವಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿದಾ್ದಳ ”ೆ ಅಂತ 
ಹೆರೀಳಿತು. ಆಗ ರಾಜನು ಅಜಜಿಯ ಹತಿ್ತರ ಆ ಹುಡಗಿಯನುನು ಬರಲ್ಕೆಕಿ (ಕಳಸಲ್ಕೆಕಿ) 
ಹೆರೀಳಿದನು. ಆ ಹುಡುಗಿ ವಂದು ಗಿಳಿಯನುನು ಸಾಕ್ದ್ದಳು. ಆ ಗಿಳಿಯು ಬಂದು ಹುಡಗಿಗೆ ಈ 
ರಾಜನ ವತ್ಷಮಾನ ತಿಳಿಸಿತು. ಆವಾಗ, ‘‘ನಾಳ  ೆನಿರೀನು ಗಂಡೆೋ, ಹೆಣೆೋ್ಣ ಅಂತ ಪರಿರೀಕೆ 
ಮಾಡುತಾ್ತನೆ ರಾಜ.” ಆವಾಗ ರಾಜನು ಅಜಜಿಯ ಹತಿ್ತರ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಕರೆ ಕಳಿಸಿದನು.

ಹುಡುಗಿಯು ಮಾರನೆ ದಿವಸ ರಾಜನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೆೋಂಡು ವಿರೀಳ್ಯ ಹಾಕ್ದಳು. 
ಹಾಗೆ ಮದಾ್ಯಹನು ಕಳೆದುಕೆೋಂಡು ಅಜಜಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು (ವಿರೀಳ್ಯ ಹಾಕೆೋಂಡು 
ಬಂದಳು).

ರಾಜನ ಗಿಳಿ ಈ ರಾಜನ ಹತಿ್ತರ, ‘‘ನಿಜವಾಗಿ ಅವಳು ಹುಡುಗಿ ಹೌದು. ನಾಳ  ೆ ಆ 
ಹುಡುಗಿಯನುನು ಕರೆಸಿ, ಬಿಸಲಲ್ಲಿ ಆಕಳ ಕರ ಕಟೆ್ಟಬೆರೀಕು; ದಾರಿ ಮೆರೀಲೆ ಕುಂಕುಮ 
ಚೆಲಲಿಬೆರೀಕು. ಹುಡಗಿಯಾದರೆ ‘ಆಕಳ ಕರ ತಂಪಿನಲ್ಲಿ’ ಅಂತಾಳ .ೆ ‘ಈ ದಾರೆ ಮೆರೀನೆ 
ಕುಂಕುಮ ಯಾರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು‘ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಬಾಳ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಪಸಾ್ತತಾ್ತಪ ಆಗ್ತದೆ. 
ಅವಾಗ ಹುಡಗನೆೋರೀ, ಹುಡಗೆಯಂತೆ ನಿರೀವು ತಿಳಿದುಕೆೋಳಳುಬಹುದು.’’ ಹರೀಗೆ ಗಿಳಿ ಹೆರೀಳಿತು.

ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಗಿಳಿಯು ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಗಿಳಿ ಮಾತನುನು ಹೆರೀಳುವದನುನು ಕೆರೀಳಿ, ತನನು 
ಅಕಕಿನ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, ಈ ಗಿಳಿ ಹೆರೀಳಿದ ಮಾತನುನು ತಿಳಿಸಿತು, ‘‘ನಾಳ  ೆ ದಿವಸ ನಿನನು 
ರಾಜನು ಕರೆಯುತಾ್ತನೆ. ದಾರಿ ಮೆರೀನೆ ಮೆಟಕಿಂತೆರೀ ಹೆೋರೀಗ ಚಲೆೋರೀ ರಿರೀತಿಂದ. ರಾಜನ 
ಹತ್ ಮಾತಾಡಿ ಬಂದೆ ಬಿಡು’’ ಯಂದು ಗಿಳಿ ಹೆರೀಳಿತು.

ರಾಜನು ಮಾರನೆ ದಿವಸ ಅಜಜಿಯ ಹತಿ್ತರ ಆ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಕರೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಆವಾಗ 
ಹುಡುಗಿಯು ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದಳು. ಮದಾ್ಯನನು ಹನೆೋನುಂದು ಗಂಟೆ ಭಯದ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಆಕಳಕರ ಕಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ. ಆ ಕಡೆಗೋ ನೆೋರೀಡಲ್ಲಾಲಿ, ಕುಂಕುಮವನುನು ಮೆಟಿ್ಟಕೆೋಂಡು ರಾಜನಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ, ವಿರೀಳ್ಯವನುನು ಹಾಕ್ಕೋಂಡು ತೆರಳಿ ಬಂದಳು.

ಆವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇವನು ಹುಡುಗ ಯಂದು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡನು. 
ಆವಾಗ ರಾಜನ ಗಿಳಿಯು ಬಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧ ಹೆರೀಳಿತು, ‘‘ನಿಜವಾಗಿ ಅವಳು 
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ಹುಡುಗಿ. ಅವಳನುನು ಪರಿರೀಕೆ ಮಾಡಬೆರೀಕಾದರೆರೀ ವಳ ಳೆುರೀ ಬಳ ,ೆ ಆರಿಸಿ, ವಳೂೆ ಳುಳ ಳೆು ಸಿರೀರೆ, 
ವಳೂೆ ಳುಳ ಳೆು ಜಂಪರು... ಈ ಗಡಿಯನುನು ತೆಗೆದು ಅವಳನುನು ಕರೆಯಬೆರೀಕು.’’

ಆಗ ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಗಿಳಿಯು ರಾಜನ ಗಿಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಹೆರೀಳ್ದ ಮಾತು ತಿಳಿಸ ಹೆರೀಳಿತು. 
‘‘ನಾಳ  ೆನಿನನುನುನು ಪರಿರೀಕೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ. ಬಳ ,ೆ ಜಂಪರು... ಇದನೆನುಲಲಿ ಹುಡುಗಿಯಾದರೆ 
ಆಸೆಪಡುತಾ್ತಳ .ೆ ಎಂತ ನಿರೀನು ರಾಜನ ಹತಿ್ತರ ಹೆೋರೀದವಳು- ‘ಇದೆಲಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ 
ಬೆರೀಕಾಗುವ ಸಾಮಾನು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬೆರೀಕಾಗುವ ಸಾಮಾನಲಲಿ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳು.’’ ಮಾರನೆ 
ದಿವಸ ರಾಜನು ವಳ ಳೆುವಂದು ಅಂಗಡಿಯನುನು ತೆಗೆದು ಬಳ ,ೆ ಶರೀರೆ... ಇವೆಲಲಿ ಇಟೆೋಕಿಂಡು 
ಈ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಕರೆಸಿದನು.

ಹುಡುಗಿಯು ಬಂದವಳು ರಾಜನ ಹತಿ್ತರ, ‘‘ರಾಜರೆರೀ, ಈ ಅಂಗಡಿ ನೆೋರೀಡುವವಯಾ್ಷರು? 
ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೆರೀಕಾಗುವ ಸಾಮಾನು... ನಮ್ಮಂತ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬೆರೀಕಾಗುವದಲಲಿ 
ಇದು’’ ಅಂತ ರಾಜನ ಹತ್ತರ ಹೆರೀಳಿ, ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದಳು. ರಾಜನ ಗಿಳಿಯು ಬಂದು, 
‘‘ನಿಜವಾಗಿ ಅವಳು ಹುಡುಗಿ. ಅವಳಿಗೆ ಪರಿರೀಕೆ ಮಾಡುವದಾದರೆ ವಂದ್ ಪ್ಸಾದ  ಊಟ 
ಮಾಡಿಸಬೆರೀಕು. ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೋ ಸಾನುನ ಮಾಡದೆರೀ ಊಟ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲಲಿ, ಬಹಳ 
ಕಷ್ಟ, ಆವಾಗ ನಿನನು ದಾಸಿಯರಿಗೆ ಇವಳು ಸಾನುನಕೆಕಿ ಹೆೋರೀದಾಗ ಇವಳನುನು ಗುತಿ್ಷಸಬೆರೀಕು 
ಆವಾಗಲೆರೀ... (ಮೆೈ ತಿಕುಕಿವದು ಅಂತ ಮಾಡಿದರೋ ಅಡಿಡುಲಲಿ...)’’ ಯಂತ ಹೆರೀಳಿತು.

ಆಗ ಹುಡುಗಿಯ ಗಿಳಿ ಈ ಮಾತನು ಕೆರೀಳಿ, ಹುಡುಗಿ ಹತಿ್ತರ ಬಂದು, ‘‘ನಾಳ  ೆನಿನನುನುನು 
ಪರಿರೀಕೆ ಮಾಡುತಾ್ತರೆ ಹಂದೆ ಪರಿರೀಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಲಲಿ... ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ವಸತ್ವನುನು 
ಕಳೆದುಕೆೋಂಡು ಸಾನುನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ... ನಾಳ  ೆ ನಿನನು ವಿಷಯ 
ಸಂಪೂಣ್ಷ ಗೆೋತಾ್ತಗತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿರೀನೆೋಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆರೀಕು. ನಾಳ ರೆೀ ನಿರೀನು 
ಬಚಚಾಲವಳಗೆ ಹೆೋರೀದ ಕೆೋಡಲೆರೀ ನಾನು ಬಚಚಾಲ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕ್ಹಾಕುತೆ್ತರೀನೆ. ಬೆಂಕ್ಹಾಕ್ದ 
ಕೋಡಲೆ ಯಲಲಿರೋ ಬೆಂಕ್ ನಂದಿಸುವ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತಾ್ತರೆ. ವಸತ್ವನುನು ತೆಗೆಯದೆ 
ವದಿ್ದ ಅರಿವಿಯಿಂದ ಮೆೈಯನುನು ವರಿಸಿಕೆೋಂಡು ‘ತಾನು ಮಿಂದಿದೆ್ದರೀನೆ’ ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರಗೆ 
ಬಂದ್ ಬಿಡು.” ಯಂದು ಗಿಳಿ ಹೆರೀಳಿತು.

ರಾಜನು ಮಾರನೆ ದಿವಸ ಹುಡುಗಿರೀಗೆ ಕರೆ ಕಳಿಸಿದನು. ಹುಡುಗಿಯು ಬಂದಿತು ರಾಜನ 
ಮನೆಗೆ. ಆವಾಗ ರಾಜನು, ‘‘ಸಾನುನಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗು”ವಂತೆ ಹೆರೀಳಿದನು. ‘‘ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 
ವಳ ಳೆುಪ್ಸ್ತದ ಊಟ... ಪ್ತಿಯಬ್ಬರೋ ಸಾನುನ ಮಾಡದೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲಲಿ.’’ 
ಆವಾಗ ಈ ಹುಡುಗಿಯು ಬಚಚಾಲ್ಗೆ ನಡೆದಳು. ಹೆೋರೀದಾಗ ಗಿಳಿಯು ಬಚಚಾಲ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕ್ 
ಹಾಕ್ಬಿಟಿ್ಟತು. ಹಾಕ್ದ ಕೋಡಲೆ ಅವರೆಲಾಲಿ ಬೆಂಕ್ ನಂದಿಸುವ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದರು. 
ಹುಡುಗಿಯು ಮೆೈಕೆೈಯನುನು ವದಿ್ದ ಅರಿವಿಯಲ್ಲಿ ವರೆಸಿಕೆೋಂಡು ಬಚಚಾಲ ಹೆೋರಗೆ ಬಂದಳು.

ಆವಾಗೆರೀ ಊಟವನುನು ಮುಗಿಸಿಕೆೋಂಡು, ಅಜಜಿಯ ಮನೆಗೆ ತಾನು ಬಂದಳು. ಆಗ 
ರಾಜನಿಗೆ ಸಿಟು್ಟ ಬಂದಿತು. ಗಿಣಿಯನುನು ಹಡಿದು ಬೆರೀಕಾದಷು್ಟ ಹೆೋಡೆದನು. ಆರೆಂಟು ಸಾವಿರ 
ರೋಪಾಯನುನು ಕಚು್ಷಮಾಡಿ ಜವಳಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ಯಾಯು್ತ... ಆದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯನುನು 
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ಪರಿರೀಕೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಮೋರುನಾಕು ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯಿ ಕಚು್ಷಮಾಡಿ ವಳಿ್ಯಪ್ಸ್ತದ 
ಊಟ ಮಾಡಿಯಾಯ್ತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಚಚಾಲ ಮನೆ ಸುಟಿ್ಟಸಕಂಡ ಹಾಗಾಯು್ತ.’’

ಅಂದಕತನು ಈ ಗಿಳಿಗೆ ಬೆರೀಕಾದಷು್ಟ ಹೆೋಡೆದನು. ಆಗ ಗಿಳಿಯು ಅಳಾ್ತ ಹೆರೀಳಿತು, 
‘‘ರಾಜರೆರೀ... ನಿಜವಾಗಿ ಅವಳು ಹುಡುಗಿ. ಅವಳನುನು ಪರಿರೀಕೆ ಮಾಡುವದು  ಅಂತಿದ್ದರೆ. 
ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ತೆೋಳಶವನಕೆಕಿ ಅವಳನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದರೆ ಸಣ್ಣ 
ಹುಡುಗಿಯಾದರೋ ಹೆಣಾ್ಣಗಾ್ತಳ .ೆ.. ದೆೋಡಡುವಳಾದರೆ ಮುಟಾ್ಟಗಾ್ತಳ .ೆ ಅವಾಗವಳನುನು ಅಲೆಲಿ 
ಪರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತದೆ.’’ ಯಂತ ಗಿಳಿ ಹೆರೀಳಿತು.

ಈ ಮಾತನು ಕೆರೀಳಿ ಹುಡುಗಿಯ ಗಿಳಿಯು ತನನುಕಕಿನಿಗೆ ಯಲಾಲಿ ವಿಶಯವನುನು ತಿಳಿಸಿತು. 
‘‘ನಾಳ  ೆವಂದೆರೀ ದಿವಸ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವದು. ಬಂಗಾರದ ತೆೋಳಶವನಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ, 
ಬೆರೀಕಾದ ಗಿಡವನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ನಾಳೆಗೆ ನಮೋ್ಮರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗುವಾ... ನಾಳ  ೆಬೆಳಿಗೆಗೆ 
ರಾಜನು ನಿನನುನುನು ಕರೆಯ ಕಳಿಸುತಾ್ತನೆ. ಬಂಗಾರದ ತೆೋಳಶವನವೆಂದರೆ ಯರೀಳ 
ಗುಡಡುವುಂಟು. ವಂದ್  ಯರಡು ಗುಡಡು ದಾಟುವ ತನಕ ನಿರೀನು ಹೆಣಾ್ಣಗುತಿ್ತ... ನಿನನು 
ಹುಶಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಕೆೋರೀ. ನಿನನು ರಾಜನು ಯಿಲೆಲಿರೀ ಪರಿರೀಕೆ ಮಾಡುತಾ್ತನೆ” ಯಂದು ಗಿಳಿ 
ಹೆರೀಳಿತು.

ಮಾರನೆ ದಿವಸ ರಾಜನ ಕರೆಬಂತು. ‘ತಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ತೆೋಳಶಯ ವನಕೆಕಿ 
ಹೆೋರೀಗುವಾ’ ಎಂದು ಹೆರೀಳ ಕಳಿಸಿದನು. ಹುಡುಗಿಯು ತನನು ಕುದುರೆಯನುನು ಹತಿ್ತಕೆೋಂಡು, 
ಗಿಳಿಯನುನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋಂಟಿತು್ತ. ಆಗ ರಾಜನು ತನನು ಕುದುರೆಯನುನು ಹತಿ್ತಕೆೋಂಡು 
ಬಂಗಾರದ ತೆೋಳಶಯ ವನಕಾಕಿಗಿ ಹೆೋರೀದನು. ತೆೋಳಶಯ ವನಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ 
ಬಲು ಜೆೋರೀರಿನಿಂದ ಕುದುರೆಯನುನು ಹಾರಿಸಿದನು. ರಾಜನು ಹುಡುಗಿರೀಗಿಂತ ಜೆೋರೀರು 
ಕುದುರೆಯನುನು ಹಾರಿಸಿದನು. ರಾಜನಿಗಿಂತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜೆೋರೀರು ಕುದುರೆಯನುನು ಹಾರಿಸಲು 
ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ಯರಡು ಗುಡಡು ಕಳೆಯಿತು... ಹುಡುಗಿ ಹೆಣಾ್ಣದಳು. ರಾಜನು ನಾಲಕಿನೆ 
ಗುಡಡುದ ತಲೆಗೆ ಹಾರಿಸಿದನು ಕುದುರೆಯನುನು. ಈ ಹುಡುಗಿಯು ಕುದುರೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು, 
ಬಂಗಾರದ ತೆೋಳಶಗಿಡವನುನು ವಂದು ಕ್ತು್ತ, ಹಂದಕೆಕಿ ಕುದುರೆಯನುನು ಹಾರಿಸಿದಳು.              

ಆಗ ತನನು ಮನೆಗೆ ಕುದುರೆಯನುನು ವೆರೀಗದಿಂದ ಹೆೋಡೆದಳು. ರಾಜನು ಇದನುನು ನೆೋರೀಡಿ, 
‘ಇವಳು ನಿಜವಾಗಿ ಹೆಂಗಸು ಹೌದು. ಇವಳನೆನುರೀ ಹಡಿದು, ಇವಳನೆನುರೀ ಮದುವೆಯಾಗಬೆರೀಕು’ 
ಯಂದು ವೆರೀಗದಿಂದ ಕುದುರೆಯನುನು ಹಂದಕೆಕಿ, ಅವಳ ಹಂದೆಯರೀ ಹೆೋಡೆದುಕೆೋಂಡು 
ಬಂದನು.

ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಹಂಬಾಲ್ಸಿ ಕುದುರೆಯನುನು ತಂದನು. ಅಷ್ಟರತನಕ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ, 
‘ಇವನು ತನನುನುನು ಹಡಿಯುತಾ್ತನೆ’ ಯಂದು ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡುಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನದಿಯಿತು್ತ-- 
‘ಗಂಗೆರೀ... ಇವತು್ತ ನನನು ಮಾನವನುನು ಕಾದು ಕೆೋಡಬೆರೀಕ’ ಯಂದು ನಿರೀರಿನ ಮೆರೀಲೆ ಉದ್ದಕೆಕಿ 
ಬಿದ್ದಳು. ಆವಾಗ ದೆೋಡಡು ನದಿಯಾಯಿತು. ಆಚೆ ದೆಬ್ಬದಲ್ಲಿ ರಾಜನು, ಈಚೆ ಕಾಲಬದಲ್ಲಿ 
ಹುಡುಗಿಯು.
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ಆವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಶಟ್ ಬಂದ್ ಹೆೋಯು್ತ. ‘‘ನಿನೋನುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿನನುನೆನುರೀ ಲಗಾನುಗುತೆ್ತರೀನೆ” 
ಅಂತ ಬಾಶೆ ಮಾಡಿದನು. ‘‘ನಿನನು ಹೆೋಟೆ್ಟಯ ರಕ್ತವನುನು ಕುಡಿಯುತೆ್ತರೀನೆ’’ ಅಂತ ಭಾಶೆ 
ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಆವಾಗೆ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಹೆರೀಳು್ತ, ‘‘ನಾನೋ ಸಹಾ ನಿನನುನೆನುರೀ ಲಗಾನುಗಿ, ನಿನಗೆ 
ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನ ಹತ್ ವಂದು ತಾಸಾದರೋ ನಿನನು ಹಂದ್ ರಟಿ್ಟ ಕಟಿ್ಟಸೆ್ತರೀನೆ’’ ಯಂತ ಬಾಶೆ 
ಮಾಡಿ ಕುದುರೆಯನುನು ಹತಿ್ತಕೆೋಂಡು ಮನಿಗೆ ಬಂದಳು.

ರಾಜನು ಹಂತಿರುಗಿ ತನನು ಮನಿಗೆ ತಾನು ಹೆೋರೀದನು. ಈ ಹುಡುಗಿಯು ಈ ಬಂಗಾರದ 
ತೆೋಳಶಗಿಡವನುನು ತಂದು, ತನನು ತಂದೆಯವರ ಹತಿ್ತರ ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಮಂತಿ್ಯು ರಾಜನ 
ಹತಿ್ತರ ತೆಗೆದಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ಈ ಗಿಡವನುನು ಕೆೋಟ್ಟನು.

ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸರಾಜನು ಈ ಹುಡುಗಿಯನುನು ಲಗನುವಾಗುವ ಉದೆ್ದರೀಶಕಾಕಿಗಿ ಕುದುರೆಯನುನು 
ಹತಿ್ತಕೆೋಂಡು ಈ ಊರಿಗಾಗಿ ಬಂದನು. ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೀಳಿ ಅದೆರೀ ಮಂತಿ್ಯ 
ಮಗಳನೆನುರೀ ಮದುವೆಯಾದನು. ಕಡೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರನುನು ಸೆೋರೀಬಾನ 
ಮಾಡಿದರು. ಅದೆರೀ ದಿವಸ ತಂದೆಯವರ ಹತಿ್ತರ ಅವಳು, ‘‘ವಂದು ಚಿರೀಲ ಗೆೋರೀದಿ ಹಟು್ಟ, 
ವಂದು ಡಬಿ್ಬ ಜೆರೀನುತುಪಪಾ ತನಗೆ ಬೆರೀಕು’’ ಅಂದುಲಿ. ಆ ಗೆೋರೀದಿಹಟ್ಟ ಚೆನಾನುಗಿ ತಿಕ್ಕಿ, 
ತನನುಷ್ಟ ದೆೋಡಡು ಹಟಿ್ಟನ ಉರುವನುನು ಮಾಡಿದಳು. ಅದರ ಹೆೋಟೆ್ಟವಳಗೆ ಜೆರೀನುತುಪಪಾವನುನು 
ಹಾಕ್ದಳು.

ಸಾಯಂಕಾಲ ಇವರ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯನುನು ಕೆೋರೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಸುಮಾರೆ 
ಹತು್ತ ಗಂಟೆ ರಾತಿ್ಯಲ್ಲಿ ಇವಳು ಮೆತ್ತನುನು ಹತಿ್ತದಳು, ಅವನಿಗೆ ವಳ ಳೆು ನಿದೆ್ ಬಂದಿತು್ತ. 
ಅವನ ಹತಿ್ತರ ಈ ಹಟಿ್ಟನ ಉರವನುನು ಇಟು್ಟ, ಇವಳು ಬದಿಗೆ ನಿಂತಳು. ಇವನು 
ಎಚಚಾರಾದವನು ಚೋರಿಯನುನು ಹಡಿದು, ಅವಳ ಉರುವಿನ ಹೆೋಟೆ್ಟಯನುನು ಬಗಿದು ರಕ್ತವನು 
(ಜೆರೀನುತುಪಪಾವನುನು) ಸುರಿದನು.

ಆವಾಗ ಯಷು್ಟ ‘ಶೆರೀ...’ ಯಂದು ನಗುತಾ್ತ ಸುರಿದನು ಜೆರೀನತುಪಪಾ. ಆ ಕೋಡಲೆರೀ 
ಕುದುರೆಯನುನು ಹತಿ್ತ ತನೋನುರಿಗೆ ಹೆೋರೀದನು. ‘ತನನು ಬಾಸೆ ಇಂದು ತಿರೀರಿತು’ ಯಂದು 
ಹೆರೀಳಿದನು.

ಬೆಳಗಾದ ಕೋಡಲೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯು ತನನು ತಂದೆಯನುನು ಕರೆದು, ‘‘ತನಗೆ 
ದೆೋಂಬರಾಟದವರನುನು ಕರಿಸಿ ಕೆೋರೀಡಬೆರೀಕು. ದೆೋಂಬರ ವಿದೆ್ಯಯನುನು ನಾನು ಕಲ್ಯಬೆರೀಕು’’ 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು. ಅವಳ ತಂದೆಯು ದೆೋಂಬರಾಟದವರನುನು ಕರಸಿಕೆೋಟ್ಟ.

ದೆೋಂಬರಾಟ ಕಲ್ತಳು. ಅವರ ಜೆೋತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತುಕೆೋಂಡು ದೆೋಂಬರಾಟದವರ 
ಹತಿ್ತರ ಹೆರೀಳಿದಳು, ‘‘ತೆೋಳಶ ರಾಜನ ಊರಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು. ನಮ್ಮ ವಳೂೆ ಳುಳ ಳೆು ಆಟವನುನು 
ಆಡಬೆರೀಕು. ಆವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ನನನು ಮೆರೀಲೆ ಮನಸಾಸ್ದರೆ, ವಂದ್ ಸಾವಿರ ರೋಪೆೈಗಳನುನು 
ಕೆೋಂಡು, ನನನುನುನು ಅವರ ತಾಬೆ ಬಿಡಬೆರೀಕ್’’ ಯಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಯಜಮಾನಗೆ 
ಹೆರೀಳಿ ಕೆೋಟ್ಟಳು. ಹೆರೀಳಿ ಕೆೋಟ್ಟ ಕೆೋಡಲೆರೀ ಸಿರೀದಾ ತುಳಸರಾಜನ ಊರಿಗೆ ಹೆೋರೀದರು.
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ತುಳಸರಾಜನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ದೆೋಂಬರಾಟವನುನು ಆಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಈ 
ಆಟವನುನು ನೆೋರೀಡಿ, ‘‘ನಮ್ಮ ರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಇಂತ ದೆೋಂಬರಾಟವನುನು 
ಆಡಿಸಬೆರೀಕು. ಯಷು್ಟ ವಳ ಳೆುಹುಡುಗಿ... ಯಂತಾ ಆಟ ಆಡಾ್ತಳ ’ೆ’ ಅಂತ ಈ ಮಾತೆಲಾಲಿ 
ಹೆರೀಳಿದರು. ಈ ಮಾತನುನು ಕೆರೀಳಿದ ರಾಜನು, ‘‘ಇವರ ಆಟವನುನು ನೆೋರೀಡಬೆರೀಕು... ತಮ್ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನುನು ಕಸ್ಷಕೆೋಳಬೆರೀಕು” ಯಂತ ಕರೆಯ ಮಾಡಿದನು.

ಈ ಹುಡುಗಿಯನುನು ನೆೋರೀಡಿದಾಕ್ಷಣ ರಾಜನಿಗೆ, ‘‘ನಮೋ್ಮರ ಜನ ಹೆರೀಳಿದು್ದ ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ 
ರಾಜಸಾ್ತನದಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಇಂತ ಹುಡುಗಿಯಿಲಲಿ. ಆದರೆ, ಇವಳನೆನುರೀ ನನನು ರಾಣಿಯಾಗಿ ವಂದು 
ಸಲ ಮಾಡಬೆರೀಕು.” ಅಂತ ಆಸೆ ಹುಟಿ್ಟತು.

ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಜಮಾನನನುನು ಕೆರೀಳಿದನು. ಯಜಮಾನನು, ‘‘ತನಗೆ ವಂದು ಸಾವಿರ 
ರುಪಾಯನುನು ಕೆೋಟ್ಟರೆ ವಂದಿವಸ್ ಬಿಡುತೆ್ತರೀನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ...’’ ಯಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. ಅವರಲ್ಲಿ 
ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿಕೆೋಂಡು, ವಂದು ದೆೋಂಬರಾಟವನುನು ಆಡಿ, ಅಂದಿನ ರಾತಿ್ ಅಲೆಲಿರೀ 
ಉಳಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೋ ಒಂದಾದರು-- ರಾಜನು, ಹುಡುಗಿಯು. ಆವಾಗ ಹುಡುಗಿಯು 
ಅವನ ಹತಿ್ತರ, ‘‘ನಿನನು ರೋಪೆೈ ಬೆರೀಡ, ಬಂಗಾರ ಬೆರೀಡ, ಯಾವುದೋ ಬೆರೀಡ... ನಿನನು ಮುದೆ್ದ 
ಉಂಗುಲಬೆರೀಕು’’ ಯಂತ ಹೆರೀಳಿ ಬೆರೀಡಿಕೋಂಡಳು.

ಮಾರನೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾದ ಕೋಡಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆೋರಟರು. ದೆೋಂಬರಾಟದವರು 
ತಮೋ್ಮರಿಗೆ ಹೆೋರೀದರು. ಈ ಹುಡುಗಿಯು ತಮೋ್ಮರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಯಿತು. ಆವಾಗಾ 
ಹುಡುಗಿಗೆ ಗಬ್ಷನಿತಿ್ತತು್ತ. ಹಾಗೆರೀ ಮೋರು ನಾಲುಕಿ ತಿಂಗಳಾಯು್ತ. ನವಮಾಸ ತುಂಬಿತು. 
ವಳ ಳೆುರೀ ಹುಡುಗನನುನು ಹಡೆದಳು, ಆವಾಗ ಹುಡುಗನನುನು ಸಾಕ್, ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮೋರು 
ವಶ್ಷ ಕಳೆಯಿತು. 

ಕಳೆದ ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯರಡ ಮೋರು ವಶ್ಷ ಕಳೆಯಿತು. 
ವಿದಾ್ಯಬಾ್ಯಸದಲ್ಲಿ ಪ್ತಿ ವಂದು ಹುಡುಗರು, ತಂದೆಯಿಲಲಿದೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗ ಅಂತ ಚಾ್ಯಷಿ್ಟ 
ಮಾಡಿದರು. ವಂದು ದಿವಸ ಆ ಹುಡುಗನು ತನನು ತಾಯಿಯ ಹತಿ್ತರ, ‘‘ನನನು ತಂದೆ 
ಯಾರು?’’ ಅಂತ ಕೆರೀಳಿದನು.

ಆಗ ತಾಯಿಯು, “ಮಗನೆರೀ, ನಿನಗೆ ಈಗ ಹತ್ತನೆನುರಡ ವಶ್ಷದ ಪಾ್ಯ. ಈ 
ವಿಶಯವನುನು (ನಿನನು ತಂದೆಯ-) ನಿನಗೆ ಹೆರೀಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾದಿರೀತು?’’ 
ಯಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು. ಆಗ ಹುಡುಗ, ತಾಯಿಯನುನು ವತಾ್ತಯದಿಂದ ಕೆರೀಳಿದನು. ಆಗ 
ತಾಯಿ ಹಂದಿನ ಕತೆಯನುನು ಹೆರೀಳಿದಳು. ‘‘ನಿನನು ತಂದೆಯವರು ‘ತನನುನುನು ಲಗನುವಾಗಿ, 
ತನನು ಹೆೋಟೆ್ಟಯನುನು ಶಗಿದು ರಕ್ತವನನು ಕುಡಿಯುತೆ್ತರೀನೆ’ ಯಂತ ಬಾಶೆಯನುನು ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 
ನಾನೋ ಸಹಾ ನಿನನು ತಂದೆಯವರ ಹತ್ತರ ಬಾಶೆ ಮಾಡಿದೆ್ದರೀನೆ. ‘ನಿಮ್ಮನೆನುರೀ ಲಗನುವಾಗಿ 
ನಿಮಗೆ ಹುಟಿ್ಟದ ಮಗನ ಹತಿ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಹಂದೆ ಕಟಿ್ಟಸುತೆ್ತರೀನೆ’ ಯಂತ ಬಾಶೆ ಮಾಡಿದೆ್ದರೀನೆ. 
ಮಗನೆ... ನಿರೀನಿರೀಗ ಸಣ್ಣವನಿದಿ್ದರೀ. ನಿನನು ಹತಿ್ತರ ಈ ಕೆಲಸ ಸಾದಾ್ಯಗುದೆಲಲಿ” ಯಂತ ತಾಯಿ 
ಮಗನಿಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೆರೀಳಿದಳು.
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ಮಗನಿಗೆ ಈ ಮಾತು ಕೆರೀಳಿ ಸಿಟು್ಟಬಂತು. ‘‘ನನಗೆ ಇಂದೆರೀ ಬುತಿ್ತ ರೆೋಟಿ್ಟ ಕಟು್ಟ. ನಾನು 
ಈಗಲೆರೀ ಹೆೋರಡುತೆ್ತರೀನೆ, ನಿನನು ಬಾಸೆಯನುನು ತಿರೀರಿಸಿ ಬರುತೆ್ತರೀನೆ” ಯಂದು ಪಣವನುನು 
ಮಾಡಿದನು. ತಾಯಿ ಮಾತನುನು ಕೆರೀಳದೆ ತುಳಸರಾಜನ ಊರಿಗಾಗಿ ತೆರಳಿದನು. ಅಲ್ಲಿ 
ಹೆೋರೀದವನು- ವಂದು ಅಜಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀದ ರುಪಾಯನುನು 
ಅಜಜಿ ಹತಿ್ತರ ಕೆೋಟು್ಟ, ತನಗೆ ನಿತಾ್ಯ ಊಟಕೆಕಿ ಹಾಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡನು.

ಅನಂತರ, ‘‘ಯಾರಾದರೋ ಕೆರೀಳಿದರೆ ತನನು ಮೊಮ್ಮಗ ಯಂತ ಹೆರೀಳು.’’ ವಂದೆರಡು 
ದಿವಸದಲೆಲಿರೀ ಈ ರಾಜನ ಊರಿನ ವಿಶಯವನೆನುಲಾಲಿ ತಿಳಿದುಕೆೋಂಡನು.

ರಾಜನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೋಳೆಯವರು. ಕಣಿ್ಣ-ಕಾಳಿ ಯಂಬುವರು. ರಾಜನು ಮಲಗುವ 
ಮಂಚಕೆ ಬಂಗಾರದನು ಕಾಲು. ಈ ಹುಡುಗನ ಮನಸಿಸ್ಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕಾಲನೆನು ತೆಗೆದು, 
ಮರನ ಕಾಲನುನು ಹಾಕಬೆರೀಕು ಯನುನುವ ಮನಸಸ್ನುನು ಮಾಡಿದನು.

ಆಗ ರಾತಿ್ ಸುಮಾರು ಹತು್ತ ಗಂಟೆ ಟೆೈಮಿನಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಮಂಚವನುನು ಬಿಟು್ಟ 
ಸೋಳ  ೆ ಕಣಿ್ಣಯ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗುತಾ್ತನೆ. ಅದೆರೀ ಸಮಯವನುನು ಸಾಧಿಸಿ, ಆ ಕಾಲನುನು 
ತೆಗೆಯಬೆರೀಕೆಂದು ನಾಲುಕಿ ಮರನ ಕಾಲನುನು ಮಾಡಿದನು.

ಮೋರು ಸಂಜೆಯ ವೆರೀಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಡಗಿಕೆೋಂಡು ನಿಂತನು. 
ರಾಜನು ಹತು್ತ ಗಂಟೆ ಸಮಯಕೆಕಿ ಸೋಳೆಮನೆಗಾಗಿ ನಡೆದನು. ಅದೆರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಅವನು ಮರನ ಕಾಲನುನು ಹಾಕ್, ಬಂಗಾರದ ಕಾಲನುನು ತೆಗೆದನು. ಬಂಗಾರದ ಕಾಲನುನು 
ಕದು್ದಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ, ಯಾರೋ ಕಾಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಸಿಟ್ಟನು.

ಅಜಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೆೋಂಡನು. ಮಾರನೆರೀ ದಿವಸ ಬೆಳಗಾದ ಕೋಡಲೆ 
ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನು ಮಲಗುವ ಮಂಚದ ಬಂಗಾರದ ಕಾಲನುನು ಯಾರೆೋರೀ ಕದಿ್ದದು್ದ 
ತಿಳಿತು. ಗಲಾಟೆಯರೀ ಗಲಾಟೆ. ರಾಜನು ತನನು ಸೆೈನ್ಯದವರನುನು ಕರೆದು, ಈ ಕಳಳುನನುನು 
ಹಡಿದುಕೆೋಟ್ಟವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೋಡುತೆ್ತರೀನೆಂತ ಡಂಗುರ ಸಾರಿದನು.

ಆವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ವಂದು ಯಂಟು ಹತು್ತ ಜನ ತಾವು ಹಡಿದು ಕೆೋಡುತೆ್ತರೀವಂತ 
ರಾಜನಿಗೆ ಬರವಸೆ ಕೆೋಟು್ಟ ಬೆರೀಕಾದಷು್ಟ ಹಣವನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡರು.

ಆ ರಾಜನ ಸೆೈನ್ಯದವರು ಗುಡಡುದ ಮೆರೀಲೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಮೆರೀಲೆ, ಹೆೋಳೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ 
ಯಲಲಿ ಅಡಗಡಗಿ ನಿಂತರು. ಇದನುನು ನೆೋರೀಡಿ ಈ ಹುಡುಗನು, ‘ಇಂದು ಇವರಿಗೆ ಬುದಿ್ಧ 
ಕಲ್ಸಬೆರೀಕು.’ ಎಂದು ಹತಿ್ತಪಪಾತು್ತ ಹಳಿ ವಸತ್, ವಂದದ್ಷ ಬಾರ ಶಾಬು, ವಂದು ಮೆರೀಣದ ಬತಿ್ತ, 
ವಂದೆ ಗೆಯ್ಟ, ವಂದ ಹತಿ್ತಪಪಾತು್ತ ಮಾರು ನುಗಲ ತಕಂಡ್  ಹೆೋರೀಗಿ... ವಂದ್  ಹತಿ್ತಪಪಾತಾ್ತಳು 
ಗುಂಡಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಗೆಯ್ಟಗೆ ವಂದ ಮೆರೀಣದ ಬತಿ್ತ ಹಚಿಚಾ, ಗೆಯ್ಟ ಮುಕಳಿಗೆ ನುಗಲ ಕಟಿ್ಟ 
ತಾನೆರೀ ವಸತ್ವನುನು ತೆೋಳಿಯುತಾ್ತ ಕುಳಿತನು. ರಾಜನ ಸೆೈನ್ಯ ಜನರು ಬೆಳಕನನು ನೆೋರೀಡಿ, 
‘ಇಷು್ಟ ರಾತಿ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೆೋ ಬರತಾ್ತರೆ. ಕಳಳುರೆ ಇವರು...’ ಯಂತ ಹೆೋಳೆಯ 
ಹತಿ್ತರ ಬಂದರು. ಅವರು ಆವಾಗ ಈ ಹುಡುಗನು ರಾಜನ ಸೆೈನ್ಯದವರ ಹತಿ್ತರ, ‘‘ದೆೋಡ್  
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ಮಾತಾಡಬೆರೀಡಿ್. ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಕೆ ಹೆೋರೀಪ ಕಳಳುರೆ ಇವರೆ ಆ ಬೆಳಕಿ ತಕಂಡ್  ಆಚೆ 
ಬತಾ್ಷರೆ. ನೆೋರೀಡಿ... ನನನು ಹತಿ್ತರ ವಸತ್ವನುನು ಕೆೋಟ್  ಹೆೋರೀಗಿದಾ್ದರೆ. ಈಗ ನಿರೀವು ಸುಮ್ಮನೆ 
ಇಲೆಲಿರೀ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ನಾನು ಹೆರೀಳಿದಾವಾಗ ಹೆೋಳೆಯನುನು ಹಾರಿ ಅವರನುನು ಹಡಿದು ಬಿಡಿರಿ.’’ 
ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದಾಗ, ತನನು ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನುಗಲನುನು ಹಗೋರ ಎಳೆದನು.

ದೆೋಡಡು ಗುಂಡಿ ಬಂದ ಕೋಡಲೆ ಇವರ ಹತ್ತರ, ‘‘ಈಗ ಕಳಳುರು ಬಂದರು. ಹಾರಿ...’’ 
ಅಂತ ಹೆರೀಳಿದನು. ಇವರೆಲಲಿ ಹಾರಿದರು. ಇವರೆಲಾಲಿ ಹೆೋಳಿ ಹಾದ್ಷ ಕೋಡಲೆ ಕೆಲವರ ಸತ್  
ಹೆೋರೀದು್. ಕೆಲವರು ಯದ್  ಬಂದು್. ಅವರವರೆೋಳಗೆರೀ ಹಡಿಕೆೋಂಡ ಹೆೋಡದಾಡಿ ಕೆಲವರು 
ಸತೆ್ತರೀಹೆೋರೀದು್.

ಈ ಹುಡುಗನು ಅಜಜಿಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಳಿದುಕೆೋಂಡನು. ಮಾರನೆರೀ ದಿವಸ 
ಬೆಳಗಾದ ಕೋಡಲೆರೀ ಆವಾಗ ತನನು ಸೆೈನ್ಯದವರಿಗೆಲಲಿ ಕಳಳುರು ಹೆೋಡದು, ಕೆಲವರು 
ಸತ್ತಹೆೋರೀದು್. ಆವಾಗ ಪೊರೀಲ್ರೀಸನವರನನು ಕರಸಿ, ‘‘ಬೆರೀಕಾದ ಆಯುಧ ಕೆೋಡತೆರೀನೆ. ಆ 
ಕಳಳುನನನು ಹಡಕೆೋಂಡು ಬರಲೆರೀಬೆರೀಕು’’ ಅಂತ ಆಡ್ಷರ್ ಮಾಡಿದನು.

ಆಗ ಈ ಹುಡುಗನು ಈ ವತ್ಷಮಾನವನನು ಕೆರೀಳಿ, ಅರಮನೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಗುಡೆಡುಯ ಮೆರೀಲೆ 
ವಂದೆ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಕೆೋಂಡ. ಸುಮಾರ್  ಹತ್  ಗಂಟೆ ರಾತಿ್ಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಕಡೆಲಿ 
ಬಿರೀಜ, ಬಿರೀಡಿ, ಬೆಂಕ್ಪಟೆ್ಟಗಾ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡ.

ಈ ಹುಡುಗ ಹತಿ್ತರ ವಂದ್  ಇಪಪಾತೆೈದ್  ಗೆೋರೀಣಿಚಿರೀಲ, ವಂದ್  ಲಾಟನು ಮಾಡಕಿಂಡ್  
ಅಂಗಡಿಲೆ ಕೋತ. ಆಗ ಈ ಪೊರೀಲ್ರೀಸನವರು ಈ ಲಾಟನ್ ನೆೋರೀಡಿ, ಈ ಹುಡುಗನ 
ಬುಡಕಾಗಿ ಬಂದರು. ‘‘ನಿರೀ ಇಲ್  ಅಂಗಡಿ ಹಾಯ್್ಯ ಕಂಡ್ ಕುಂತಕಿಂಡ್ ಕಾರಣೆ್ಯರೀನೆೋರೀ?’’ 
‘‘ಪೊರೀಲ್ರೀಸನವರೆರೀ, ನಿನೆನು ರಾತೆ್ ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಸೆೈನ್ಯದವರನೆನುಲಾಲಿ ಕಳಳುರು ಹೆೋಡೆದು 
ಕೆೋಂದಿದಾ್ದರೆ. ನಿನೆನು ಮದಾ್ಯಹನು ನನನು ಹತ್ ಅವರೆರೀ ಹೆರೀಳಿದಾ್ದರೆ... ನಿರೀನು ವಂದು ಅಂಗಡಿ 
ಮಾಡಕಿಂಡ್  ಉಳಿ. ತಿನುನುವ ಸಾಮಾನಂದು... ನಾವು ಬೆರೀಕಾದಷ್ಟ ರುಪೆೈಕೆೋಡೆ್ತರೀವೆ. ರಾತಿ್ 
ನಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಸಾಮಾನ ಕೆೋಡಂತೆ ಹೆರೀಳಿರು.’’ ಈ ಮಾತನು ರಾಜನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬಂದಿದೆ. 
‘‘ನಿಮ್ಮ ಜನರನನು ಇಲೆಲಿವರೆಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ನಾಕಾರ ಜನನ್ಷ. ತನನು ವಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಹಡಿಲ್ಕೆ 
ಆಗುವುದಿಲಲಿ ಯಂತ ಹೆರೀಳಿದೆ್ದರೀನೆ. ಈಗ ನಿರೀವು ಬಂದದು್ದ ಚಲೆೋರೀ ಆಯು್ತ... ಗುಡಿಡುಯ 
ಜಾಗವಿದು. ನಿಮನೆನುಲಾಲಿ ನೆೋರೀಡಿ, ಕಳಳುರು ಬರದೆರೀ ಇದೆ್ ಯರೀನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನಿರೀವು 
ಈ ಗೆೋರೀಣಿ ಚಿರೀಲ್ದಲ್ಲಿ ವಬೆ್ಬಬು್ ಇಳಕೆೋರೀಳಿ್... ನಾನು ಯಲಾಲಿ ಇಲೆಗೆರೀ ಕೋಡಿಡೆ್ತ. ಕಳಳುರು ಬಂದ 
ಕೆೋಡಲೆ ನಾ ನಿಮಗೆ ಹೆರೀಳ  ೆಬಿಡೆ್ತ. ನಿರೀವೆಲಲಿ ಯದ್ದ ಅವರನುನು ಹಂಡಕಿಂಡ್  ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಡಿ....’’ 
ಆವಾಗೆ ಎಲಲಿನೋ್ಷ ಕೋಡಿ ಗೆೋರೀಣಿಚಿರೀಲಕಿ ಹಾಕ್ ಬಾಯ್ ಕಟ್ದ. ಬಾಯ್ ಕಟ್ದವೆನುರೀ ಯಲಲಿ ಗುಡಿಡು 
ಮೆರೀಲ್ಂದ ಕೆಳ ಗೆೆ ಹೆೋಡ್  ಬಿಟ್ಟ. ರಾಜನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಯಲಲಿರ ಗೆೋರೀಣಿಚಿರೀಲ ಬಂದ್  
ಬಿತು್ತ. ಕೆಲವರ ಕೆೈಮುದೆ್ಷ ಹೆೋರೀಯು್ತ, ಕೆಲವದು್ಷ ಕಾಲ್ ಮುದ್ಷ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಕೆಲವರು 
ಸತೆ್ತರೀಹೆೋರೀದು್.

ಇದನೆನುಲಲಿ ನೆೋರೀಡ ರಾಜನಿಗೆ ಶಟ್  ಬಂತು, ‘‘ಇನುನು ಯಾರಗೋ ಕಳಸೋದು ಬರೆೋಬರಲಲಿ. 
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ತಾನೆ ಹಡಿತೆರೀನೆ’’ ಅಂತ ಹೆೋರೀದಾ. ಈ ಮಾತು ಕೆರೀಳಿ ಈ ಹುಡುಗನು, ರಾಜನ ಮನಿ 
ಹತ್ತರನೆರೀ ಇದ್ದ. ಸುಮಾರ್  ಯಂಟ್  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜನ ಸೋಳಿ ಕಣಿ್ಣ ಮನಿಗೆ 
ಹೆೋರೀಗಿ, ‘‘ನಿನನು ಸಿರೀರೆಯನುನು ರಾಜರು ಕೆೋಡಲ್ಕೆಕಿ ಹೆರೀಳಿದಾ್ದರೆ’’ ಯಂತ ಅವಳ ಹತ್ ಶರೀರೆ 
ಬೆರೀಡಕೆೋಂಡು ಬಂದನು.

ಆವಾಗ ವಂದು ಸಿರೀರೆಯನುನು ತಾನುಟೆೋಕಿಂಡು, ವಂದು ಸಿರೀರೆಯನುನು ಕೆೈಯಲೆಲಿ 
ಹಡಿದುಕೆೋಂಡು ರಾಜನ ಮನೆಯ ಬಾಗಲಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತನು. ಆಗ ರಾಜನು ಕಳಳುರನುನು 
ಹಡಿಯಲ್ಕೆಕಿ ಸಿದ್ಧನಾದನು. ಸೆೈನ್ಯದವರೆಲಾಲಿ ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದರು. ರಾಜನು ಹಂದಿನಿಂದ 
ವಳಗಿನಿಂದ ಹೆೋರಗೆ ಬಿದ್ದನು.

ಆಗ ಈ ಹುಡುಗನು ಕಣಿ್ಣಯ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ, ‘‘ರಾಜರೆರೀ, ಈ ಡೆ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀದರೆ 
ನಿರೀವು... ಕಳಳುನು ನಿಮಗೆ ಶಗುತಾ್ತನೆೋರೀ? ಈ ಸಿರೀರೆಯನುನು ಉಟಿ್ಟಕೆೋಳಿಳು, ನನಗೆ ಆ 
ಡೆ್ಸಸ್ನೆನುಲಲಿ ನನನು ಹತ್ಕೆೋಡಿ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುತೆ್ತರೀನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೋಳೆಯಲಲಿವಾ? 
ನನನು ಮಾತ ಕೆರೀಳಿ್...’’ ಯಂತ ಹೆರೀಳಿದಳು.

ಕಣಿ್ಣಯ ಮಾತನೆನುರೀ ನಂಬಿ, ಕಣಿ್ಣ ಸಿರೀರೆಯನುನು ಉಟು್ಟಕೆೋಂಡು ತನನು ಡೆ್ಸಸ್ನುನು ತೆಗೆದು 
ಹುಡುಗನ ಹತ್ತರ ಕೆೋಟ್ಟನು. ಹುಡುಗನು ಆ ಡೆ್ಸಸ್ನುನು ತಾನು ಹಾಕ್ಕೆೋಂಡು-- ಅವನನೆನುರೀ 
ಅಪಿಪಾಹಡಿದು, “ಕಳಳುನನುನು ಹಡಿದಿದೆ್ದರೀನೆ ಬನಿನು” ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದನು.

ಸೆೈನ್ಯದವರೆಲಲಿ ಓಡಿ ಬಂದರು. ‘ಕಳಳುನಲಲಿ ತಾನು ರಾಜ’ ಅಂತ ಕೋಗುತಾ್ತನೆ. ಇವನು 
ಕೋಗಿದರೋ ಕೆರೀಳದೆ, ಈ ಹುಡುಗನು ರಾಜನ ಡೆ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಹೆರೀಳಿದನು-- ‘‘ಇವನ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆೋರಗೆ ಹಂದೆ ರಟೆ್ಟ ಮಾಡಿ ಕಟಿ್ಟಸಿ’’ ಯಂತ 
ಹೆರೀಳಿದನು. ಪ್ಜೆಗಳು ಈ ಹುಡುಗನ ಮಾತಿನ ಮೆರೀಲೆ ಕಟಿ್ಟದರು. ಈ ಹುಡುಗನು ತನನು 
ತಾಯಿಗೆ ಹೆರೀಳಿ ಕಳಿಸಿದನು.

ತಾಯಿ ಬಂದು, ರಾಜನನನು ಹಂದೆ ರಟೆ್ಟಕಟಿ್ಟದವನನುನು ಬಿಚಿಚಾ, ‘‘ಇಂದು ನನನು ಬಾಸೆ 
ತಿರೀರಿತು. ಇನುನು ನಿರೀವೆರೀ ಗಂಡ... ತಾನೆರೀ ಹಂಡತಿ... ಈತನೆರೀ ಮಗ’’ ಯಂದು ಹೆರೀಳಿದಳು. 
ಆ ರಾಜ್ಯವನುನು ಸುಕಸಂತೆೋರೀಸದಿಂದ ಆಳುತಿ್ತದ್ದರು. 

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಉರು = ದೆರೀಹ

ದೆಬ್ಬ, ಕಾಲಬ = ದಂಡೆ

ಗೆಯ್ಟ = ಗರಟೆ, ತೆಂಗಿನ ಚಿಪುಪಾ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಶ್ರೇ ನಾರಾಯಣ ಮಾವ ವೆಂಕಟ ದೆೇವಾಡಿಗರು, 27-10-76.
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೨೪. ಅದೃಷ್ಟ ಒಲ್ದ ಹುಡುಗ

ಊರಲ್ಲಿ ಐದ್ ಜನ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರು. ಕ್ರಿಯವ ದಿವಸಾ ಮನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದೆಲಲಿ 
ಅವ. ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹಂಡತಿಯರು ಗಂಡಂದಿರ ಕೆೈಲ್, “ಇವನ್ ಕೋತಲ್ ಹೆೋಟಿ್ಟ 
ಹೆೋರಿಬೆರೀಕು. ಬೆರೀರ್ ಹಾಕ್ ಬಿಡಿ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳತು್. ಬೆರೀರ್ ಹಾಕ್ವರು ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಯರೀನ್ 
ಮಾಡ್ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ರಿಯವ? ಹಂಡಿ್ತಯ ತನ್ ನೆಂಟರ ಮನೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ್ಬಟ್ಟ. ಮನಿಯಲ್ಲಿ 
ಅವಗೆ ವಂದ್ ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯ್ ಉತಪಾನಾನುಗಿತು್ತ. ವಂದ್ ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯ್ ತಕಂಡ್ 
ಕ್ರಿಯವ ಹೆರಗ್ ಬಿದ್ದ. ಹೆರಗ್ ಬಿದ್ದ ಗತೆಲಿ ವಂದ್ ಚಂಬ್ ಸಿಕು್ತ ಅವಗ-- ಕಾಲ್ ಚಂಬು. 
ವಂದ್ ಸಾವಿರ ರೋಪಾಯ್ ಅದ್ಲ್ ಹಾಕಂಡ.

ಇವನಕ್ಂದ್ ಮುಂದಾಗಿ ವಂದ್ ಬಟು್ ಹೆೋರೀಯ್ತರೆ ಪೂಜೆಕೆ. “ಬಟೆ್... ಬಟೆ್... ವಂದ್ 
ಕತೆ ಹೆರೀಳಿ” ಅಂತ ಅವ ಬಟ್ ಕೆೈಲ್. ಆವಾಗ, “ಕತಿ ಹೆರೀಳೂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆೋತಾ್ತಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ದೆರೀವರ ಪೂಜಕೆ ಹೆೋರೀಪೆಕಿ ಹೆೋತಾ್ತಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ... ಆಗೋದಿಲಲಿ” ಅಂತಾರೆ ಬಟು್. ಯರೀನ್ 
ಹೆರೀಳದೋ್ದ ಕೆರೀಂಬದಿಲಲಿ. “ವಂದ್ ಕತಿ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಬಟ್ ಕೆೈಲ್. “ನಾನು ಕತಿ 
ಹೆರೀಳೂಕಡಿಡುಲಲಿ. ವಂದ್ ಕತಿಗೆ ಐನೋರ್ ರೋಪಾಯ್ ಬೆರೀಕು” ಅಂತು್. “ಆಯು್ತ” ಅಂದ.

ಅವರು ವಂದ್ ಕತಿ ತಕಂಡು್, “ನಿನ್ ಮನ್ಯಂದ್ ಹೆರಗ್ ಬಿದ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾರೆ 
ಯಾರೆೋಬ್ಬರಿಗೋ ವಂದ್ ಮಾತ್ ಹೆರೀಳೂಕಾಗ. ಅವಾಗೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀದ ಗತಿಲಿ 
ವಂದ್ ಮಾದೆೋಡಡು ಹೆೋಳಿ ಸಿಕ್ತದೆ. ಹೆೋಳಿ ಸಿಕ್ದ ಗತಿಲಿ, ಹಂದಿನ ಜನ ಕಂಡೆ್ ಹೆೋಳಿಹಾಯ್ಬರೀಕು. 
ಯಾವದೋ ಜನ ಸಿಕಕಿದಿದೋ್ ನಡುಮಧ್ಯ ಹೆೋಳಿಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ವಂದ್ ಕಲ್ ಹೆೋತಕಿಂಡಾರೋ 
ಹೆೋಳಿ ಹಾಯ್ಬರೀಕು...” ಬಟು್ ಅಂದು್. ಹಾಂಗಾರ್ ಕಲ್ ಹೆೋತಕಿಂಡ್ ಹೆೋಳಿ ಹಾಯ್ಬರೀಕಾರೆ 
ವಂದ್ ಏಡಿ ಶಕು್ತ ಅವಗೆ.

“ತೆಗೆ ಐನೋರ್ ರೋಪಾಯಿ” ಅಂತು್ ಬಟು್. ತಗದಿ ಕೆೋಟ್ಟ ಅವ. “ಬಟೆ್... ಬಟೆ್... 
ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಕತಿ ಹೆರೀಳಿ” ಅಂದ. ಆವಾಗ್ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಕತಿ ತಗದು್ ಅವು್-- ಹೆೋಳಿದಾಟ್ 
ಹೆೋರೀದ್ ಗತಿಲ್. 

ಯಾವುದೆೋರೀ ಒಬ್ಬ ರಾಜರು... ಯಲೆೋ್ಯರೀರೆೋರೀ? ಹಾದಿ ಮೆರೀಲ್ ಹೆೋರೀಗುವಾಂಗೆ, 
ರಸೆಯೊರೀಗ ಜರೀವಬಿಟ್ಟರೆ. ಆವಾಗ ಯಯ್ಡು ಜನ ಪೊರೀಲ್ರೀಸರು ಅವನ ಕೆೈಲ್ ಆ ಸಬ ತೆಗೆದ 
ಹಾಕು ಹೆರೀಳಾ್ತರೆ. ಆವಾಗ, ತಗ್್ದ ಹಾಕೋಕೆ ಹೆೋರೀದಾಗೆ ಸಬದ (ಶವದ) ಕೆೋರೀಟಂಗಿ ವಳಗೆ 
ವಂದ್ ಚಿನನುದ ಗಟಿ್ಟ ಸಿಕು್ತ ಅವಗೆ. ಚಿನನುದ ಗಟಿ್ಟ ಪೊರೀಲ್ರೀಸರಿಗ್ ತೆೋರೀಸ್ಷಲ್ಲಲಿ ಅವ. ಸುಮೆನು 
ಹಡಕಿಂಡ ಅವ. ಆವಾಗೆ, ಹಾಗೆರೀ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀದಗತಿಲಿ ‘ಅವರ ಮೆೈಮೆರೀಲ್ನ ಅಂಗಿ ತಾ 
ಹಾಕಂತೆ’ ಅಂದ, ಪೊರೀಲ್ರೀಸರ ಕೆೈಲ್. “ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂದು್ ಪೊರೀಲ್ರೀಸರು ಅವನು ಕೆೈಲ್. ಅವನ 
ಹತೆ್ ಸಬಾ ತಗದ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಹೆೋರೀದು್.’’

ಬಟು್ ಹೆರೀಳು್ದರು, ‘‘ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀದ ಗತೆಲಿ, ಅಲೆೋಲಿಂದು ಯಳಿಳು ಮರ ಕಟಿ್ಟ ಸಿಕ್ತದೆ, ದಾರಿ 
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ಬದಿ. ಮನಗೆಬೆರೀಕಾರೆ ಸ್ವಲಪಾ ಇನೋನು ಜಾಗ್ತಿಂದ ಮನೆಗೆ್ರೀಕು...” ಅಂದು್. ಬಟು್ ಐನೋರ್ 
ರೋಪಾಯ್ ತಕಂಡ್ ನೆಡು್ದರು. ಯಳಿಳು ಕಟಿ್ಟ ಮೆರೀನ್ ಅವ ಮನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ಇವಗೆ ನಿದೆ್ ಬಂದ್ 
ಹೆೋರೀಯ್ತದೆ. ಮಹಾದೆೋಡಡು ಮಣಿನಾಗ (ಸಪ್ಷ) ಬಂದಿ ಅವಗೆ ಕಚಿಚಾಕ್ಕಿ ಹೆೋರೀಗ್ತದೆ. ಯರಡು 
ಕಾಕ್ ಮರದ ಮೆರೀನ್ ಕೋತಕಿಂದೆ ಕೋಗ್ತದೆ. ಆ ಹಾವು ಕೋಗು ಸಬ್ದ ಕೆರೀಳಕಿಂಡಿ, ಹಾವು 
ಮೆರೀನ್ ಬತ್ತದೆ. ಬಂದಿ ಅವನು ಕಚಿಚಾಕ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ ಅದು. ಕಾಕ್ ಯಯ್ಡು ಬಂದಿ, ಅವನ 
ಕಣೆ್ಬರೀಳಿ ತೆೋರೀಡೋಕ್ ಬತ್ತದೆ. ಸತ್ತ ಸಬಂದ (ಸತ್ತದ್ದಕಾಕಿಗಿ) ಆವಾಗ್ ಕಣೆ್ಬರೀಳಿ ತಿಂಬೋಕ್ 
ಬಂದು ಕಾಕ್ ಸಬ ಕ್ಟಿಲಿಲಲಿ. ಚಂಬಿನ ವಳ ಗೆೆ ಯರೀಡಿ ಹಾಕಂಡಿತು್ತ. ಚಂಬಿನ ವಳ ಗೆೆ ಮೋಜ 
(ಸುಂಡಿ) ಹಾಕ್್ಬಡು್ತ. ಕಾಕ್ ಮೋಜ ಯರೀಡಿ ಹಡಿದ್ ಬಿಟು್ತ. ಕಾಕ್ ‘ಬಡ... ಬಡ...’ ಬಡಕಿಂಬ 
ಹೆೋತನುಲ್ಲಿ ಮಣಿನಾಗ ಬೆೋರೀರ ಗುಡಾ್ತ ಬತ್ತದೆ. “ಮತೆ್ತರೀನಾಯು್ತ?” ಅಂದಿ, ಕಾಕ್ಗೆ ಹೆರೀಳ್ತದೆ. 
‘‘ಯರೀಡಿ ನರಮನಸ್ನ್ ಕೆೋಂದಿ...” ಕಾಕ್ ಹೆರೀಳೂರು. “ನಿರೀನು ಹೆೋಟಿ್ಟ ಹೆೋರೋಕ್ ಇದೆೋ್ಯರೀ? 
ಮಣಿನಾಗನ ಬಿಟಿ್ಟ ಮಣಿನಾಗನು ಅಪಪಾ ಬಂದೋ್ ನಿನ್ ಬಿಡೋದಿಲಲಿ” ಅಂದಿ ಕಾಕ್ಗ್ ಹೆರೀಳ್ತದೆ 
ಯರೀಡಿ.

ಆವಾಗ ಹಾವ್ ಬಂದಿ ಯರೀಡಿ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ತದೆ, “ನಿನನು ನರಮನಸ್ನ ತಾ ಜರೀವ ಮಾಡಿ 
ಬಿಡೆ್ತ. ಮತೆ್ತ ತಾನು ಜರೀವ ತಕಣಿ್ತ. ಪಕೆನು ಮತ್ತ ತನನು ಸುಟಿ್ಟ ಬಸಾ್ಮಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಸಿ 
ರಾಮೆರೀಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿಲ್ ತನನು ವಿಬೋತಿ ಬಿಡಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳಿ ನರಮನಸನ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳು್ತ 
ಹಾವು. ಆವಗ್ ಜರೀವ ಮಾಡಿಕ್ ಹಾವು ಸತ್ತಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅದ್ ಸುಟು್ಟ ಬಸಾ್ಮಂಕಾರ ಮಾಡಿ, 
ಬೋದಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ, ಕಾಸಿ ರಾಮೆರೀಸ್ ಹೆೋಳಿಲ್ ಬಿಟು್.

ಗಂಟ ತಕಂಡೆೋರೀಗಿ, ಹೆಂಡಿ್ತ ಕರಕಂಡ್ ಬಂದಿ ಮನಿಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಸುಕದಲ್ ವಳ್ದ.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಹೆೋಟೆ್ಟ ಹೆೋರಿ =  ಹೆೋಟೆ್ಟ ಹೆೋರೆ; ಆಹಾರ ಹಾಕು

ಮುಂದ್  ಹೆೋರೀದ ಗತೆಲಿ = ಮುಂದೆ ಹೆೋರೀದ ಕೋಡಲೆರೀ

ಅಂತ = ಹೆರೀಳುತಾ್ತನೆ ಕೆರೀಂಬದಿಲಲಿ = ಕೆರೀಳುವುದಿಲಲಿ

ಕಾಲ್ = ಖಾಲ್   ಬಾರಿ = ಭಾರಿರೀ

ಸಬ = ಶವ   ಕಣ್ ಬೆರೀಳಿ = ಕಣ್ ಗೆೋಂಬೆ

ಗತಿಲೆಲಿ = ಗತಿಯಲ್ಲಿ  ಮೋಜ = ಮೋಗನುನು

ದುರವಿ = ದ್ವ್ಯ   ವಿಭೋತಿ = ಬೋದಿ.

ಜರೀವ ತಕಂತೆ = ಆತ್ಮಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿಕೆೋಳಳುವೆ (ಮರಣ ಹೆೋಂದುವ)

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ನಾರಾಯಣ, ಸುಕ್ರಗೊಂಡ. ಹಡಿರೀಲ್ ಗಾ್ಮ, ತಾಲೋಕು ಭಟಕಿಳ, ಉ.ಕ.
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೨೫. ಚಿರೀರಕಲ ಹೆಡಡು

ವಂದೋರಲ್ ವಂದ್ ರಾಜ ಇದಿ್ದದ್ದ. ಸೆೋರೀಮಶೆರೀಕರರಾಜ. ಅವನಿಗ್ ಯರಡು ಹಂಡಿ್ತರು. 
ವಂದು ಹೆರಿ ಹೆಂಡಿ್ತಗೆ ಚಿರೀರಕಲ್ ಪೆದ್ದ; ಕ್ರಿ ಹಂಡಿ್ತಗಿ ಯರೀಳ್ ಮಂದಿ ಹುಡಗೆರು. ಆದೆ್, 
ವಬಿ್ಕ್ಂತಾ ವಬ್್ ಹುಶಾರು- ಚಲಾಕ್. ಇವಗೆ ಅಷ್್ಟ ಮಾಡ್ತ ಮಾಡೆ್ತ ಶಾಲ್ಗೆ ಹಾಕು್. 
ಯರೀನೋ ಬರುದಿಲಲಿ. ಆಡ್ತ, ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಅವರು ವಳದು್.

ಇವಗ್ ಯರೀನೋ ಇಲಲಿ... ತಿಂಬೋದು ಹೆೋರಡೋದು ಅಷೆ್ಟ ಮಾಡ್ತ. ಸಣ್ ಹುಡಗೆರು ಯರೀಳ 
ಮಂದಿ ತಾಯಿಗೆ ತಂದಿಗೆ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳದು್? “ನಾವ್ ಹುಟ್ ಇಷ್ಟ ದೆೋಡಾಡುದೋ್ ಊರ್ 
ನೆೋರೀಡಲ್ಲಲಿ. ಊರ್ ನೆೋರೀಡುಕ್ ಹೆೋರೀತರು” ಹೆರೀಳಿ. ತಂದೆ, ‘ಹಾ...’ ಹೆರೀಳ್ದ. ತಾಯಿದಲ್ 
ಬಂದು್, ತಾಯಿಗೆ ಹೆರೀಳದು್. “ವಂದ್ ನಾವು ಊರ್ ನೆೋರೀಡೋಕ ಹೆೋರೀಗೆೋರೀರು.” ತಾಯಿ 
‘ಹಾ...’ ಹೆರೀಳು್ತ. ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗ್ ಹಾದಿಗ್ ಊಟಬಿರೀಟ ಬೆರೀಕಲಲಿ? ಅದೆ್ಯಲಲಿ ತಾಯಿ ಕಟೆೋಕಿಟು್ತ. 
ಅವರು ಊರಿಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ವದಲ್ಲಿ; ಬೆಟ್ಟದ್ ದಾರಿ ಹಡದು್. ಹಡಕಿಂಡ್ ದೆೋಡ್ ಕಾನ್ದಲ ಹೆೋರೀಗ್ 
ಮುಟಿ್ಟದು್.

ಅಲ್ಲಿ ಯರೀನಾಗಿದಿ ಹೆರೀಳದೆ್, “ಅಯಾ್ಯ ದೆರೀವೆ್!” ಹೆದ್ಕ್ಯಣಿ, ಕಡೆಕಿ ಆ ದಾರಿ ಬಿಟಕಿಂಡ್ 
ಬೆಟ್ದಲೆಲಿರೀ ತಿಗ್ಷತಿ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ದಾರಿಗ್ ಹೆೋರೀದು್. ಅಲ್ ಯರೀನಾಗಿದು? ಅಲ್ ವಂದ್ 
ಬರಾಬದ್್ಷ ಇಕ್ಯರ (ಇಟಿ್ಟದಾ್ದರೆ), ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ ಬದಿ್ಷಕ್ಯರು?

“ಈ ಗುಡಿಡುವಡಿಡು, ಈ ಕಲುಲಿ ವಡಿಡು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಹನೆನುೈಡ್ ಗಾಡಿ ರುಪಾಯ್ ತಂದಕಿಣಿ 
ಹೆೋಯು್ದರು. ಇಲ್ ಗಿಡ, ಕಲುಲಿ, ಮಣು್ಣ... ಯಲಾಲಿ ಈ ಬೆೋರೀಳಿಗೆ ಯರೀನ ಈತು ಅದೆ್ಯಲಾಲಿ ಚಿನನು, 
ಅಲ್ಲಿದ್ ಮಣ್ ಅಗದೋ್ ಸುದಾ್ದನೆರೀ ಚಿನನು ಆತಿದಲ್ಲಿ...” ಹೆರೀಳಕಿಂಡ್ ಅಲ್ ಬರದೆರೀರು.

ಅಲ್ ಬಂದ್ ಮುಟಕಿಂಡಿ ಅದ ವರೀದದು್. ವರೀದಕಿಂಡಿ ಅದೆ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ, “ಹನೆನುೈಡ್ 
ಗಾಡಿ, ನಮ್ ಅಪಗೆ ಯರೀನ್ ಕಡಿ್ಮ...” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ, ಅಲ್ಲಿಂದೆರೀ ಬಂದ್ ಕುದಿ್ ಹೆೋಡಕಿಂಡ್ 
ಬಂದು್. ವಬ್ಬಬ್ ವನನುಂದ್ ಕುದಿ್ ತಕಣ್ ಹೆೋರೀಗಿರು.

ಬಂದಕಿಂಡಿ, “ನನ್ ಮಗದಿರ್ ಊರ್ ನೆೋರೀಡ್ಬಂದು್” ಹೆರೀಳಕಿಂಡಿ, ಮೆರೀನ ಮೆರೀನೆರೀ 
ಮಾಡಿ್ತದಿ್ ತಾಯಿ. “ಅಯ್ಯ ಮಗನೆರೀ! ಯಟ್ ಊರ್ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಬಂದಿ್? ಯರೀನ್ ಯರೀನ್ 
ಮಾಡಿದಿ್” ಕಡೆಗಿ ಕೆರೀಳದೆ, ‘‘ಅದೆ್ಯಲಲಿ ಸಾಯಿಲಿ, ಮುಂಚೆ ಉಣಿ್ಣರಿ. ಯಾವಾಗ್ ಉಂಡದೆೋ್ 
ಯಾಬ್ಷಲ...” ಹೆರೀಳಕಿಂಡ್ ದಾಸ್ಯರಿಗ್, “ಯಣಿ್ಣ ತಕಣ್ ಬಾ...” ಹೆರೀಳಿ ಕರಿತು. “ನಿನ್ ಯಣಿ್ಣ 
ಬೆರೀಡಾ. ಊಟಾ ಬೆರೀಡಾ, ಗಿರೀಟಾ ಬೆರೀಡ. ಯರೀನ್ ಬೆರೀಡಾ. ಹೆರೀಳ್ದ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಬೆರೀಕು.”

“ನಮ್ಮ ರಾಜ ದರಬಾರದಲ್ ಯರೀನೋ ಕಡೆ್ಮಲಲಿ ಮಗನೆರೀ...” ಹೆರೀಳು್ತ ರಾಜನ ಹಣಿ್ತ. 
“ನಿನನುಪಪಾ ಇಟ್ ದೆೋಡ್ ರಾಜ ಯರೀವಾ, ಯಣಿ್ಣ ತಾಗಿಸ್ ಮಿಂದಕಿಣಿ” ಹೆರೀಳು್ತ. ಯಣಿ್ಣ-ಬಿಣೆ್ಣ 
ತಾಗ್ಸ್ ಕಂಡಿ ಮಿಂದು್. ನಿರೀರ್ ಮಿಂದಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಆಗ ತಾಯಿಗ್ ಹೆರೀಳು್, ‘‘ಹನೆನುೈಯ್ಡು  
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ಗಾಡಿ ರುಪಾಯ್ ಬೆರೀಕ್ ನಮಗೆ. ಅಲ್ ಕಾನದಲ್ ಆ ರೋಪಾಯ್ ಚೆಲ್ಲಿದೆ್, ಎಲಾಲಿ 
ಬಂಗಾರಾತಿದಿ” ಹೆರೀಳು್ದರು. ತಾಯಿ, “ನಮಗೆ ಯರೀನ್ ಕಡೆ್ಮ?” ಹೆರೀಳತಿದಿ.

ಆ ದಿವೆಸ್ ರಾಜ ಕ್ರಿಹಣತಿ ಮಂಚಕೆ ಬವ್ಷದಿದ್ದ. ಕಡಿಗಿ ರಾಜನ ಬದಿಗಿ ಬೆನ್ ಹಾಕಕಿಂಡಿ 
ಮನುಗು್ತ. “ನನನು ಮಡದಿರೀ, ನಿನ್ಗೆ ಯರೀನ್ ಬೆರೀಕು ಅದೆ್ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಡಿ್ತ. ಯಾಕ್ ಇಷು್ಟ ಬೆರೀಸರ 
ಮಾಡಿ್ದ ನಿರೀನು?” ಆಗ ಅದ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಹನೆನುೈಯ್ಡು  ಗಾಡಿ ರುಪಾಯಿ ನನ್ ಮಗದಿಗ್್ಷ 
ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ವಂದ್ ಸಾವ್ ಆಳು, ಅವರದು ನಾಕ ನಾಕ್ ರುಪಾಯಂತೆ ಪಗಾರು, ಮತ್ 
ಅವಿ್ಗ್ ಹೆೋಟೆ್ಟಗ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳು್ತ. ಅವನಿಗ್ ದಾತ್ ತಪಿಪಾತು. ವಂದ್ ನಯಾಪೆೈಸಾ 
ತೆಗು್ಯ ರಾಜಲಲಿ ಅವ. “ಅಯ್ಯ ರಂಡೆರೀ! ಹನೆನುೈಡ್ ಗಾಡಿ ಅಂದೆ್ ತೆೋರೀಡೆ ಆಯಾ್ತ? ಮತೆ್ತರೀ 
ಆಳಿನ ಪಗಾರ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು...” ದಾತ್ ತಪಪಾಬಿದ್ದ. ಕಡೆಗ್, “ಕೆೋಡೆ್ತ” ಹೆರೀಳಕಿಂಡ್ ವಚನ 
ಕೆೋಟ್ಟ. ಪರುದಾನಿಗ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಮರದಿವಸ್ ಬೆಳಿಗಿಗೆ ಪರದಾನಿ ಕರದು, ತಾನು ಕೆೋಡಾಕೆಲಲಿ, 
ಕಣ್ ಮುಚಕಿವಳ್ದ. ಪರದಾನಿಗ್, “ಕೆೋಡು” ಹೆರೀಳ್ದ. ಪರದಾನಿ ಕೆೋಟ್ಟ. ಪರದಾನಿ ಹನೆನುೈಡ್ 
ಗಾಡಿ ದುಡುಡು ತುಂಬ್ ಕಣ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ಸಾವ್ ಮಂದಿ ಅವಿ್ಗ್ ಹೆೋಟಿ್ಟಗಿ, ಅವ್ ಪಗಾರ 
ಸಮೆರೀತು ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟ್ಟ.

ಹೆೋರೀಗೆ್ತರೀ ಹೆೋರೀಗೆ್ತರೀ ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟದು್. ವಂದೆರೀ ದಿವಸ್ಕೆಕಿ ವಡ್್ದ ಮೊರೀಕಳಿರೀಕ 
ಮಾಡಬೆರೀಕು. ಆಗಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟಿ್ಟ, ವಂದ್ ಊಟ ಹಾಕುದು ಅವರಿಗೆ! ಅವಿ್ಗ್ 
ಹೆೋಟಿ್ಟಗ್ ತಳಮಳಿ ಬಿದಿ್ದ, ಅವರ ಮನುಸ್, “ಇವು್ ಬಂಗಾರ ಬೆಳಿಸೆ್ದರೀ ಹೆೋರೀಗಿಲಿ” ಹೆರೀಳಿಯೊರು. 
ಫನ್ ಕಲ್ (ಶಲೆ) ವಡಿತಿರು, ಫಣಿಲ್ (ಸುತಿ್ತಗೆ) ವಡದಿ ಅದ್ ತುಂಡ ಮಾಡಿ ಹನೆನುೈಡ್ ಗಾಡಿ 
ಅಲ್ಲಿ ಆ ರುಪಾಯ್ ಹಾಸಿ ಆಳಿಗ್ ಬಿಟ್ ಬಿಡಿ್ತರು. ಅವರು, “ಹೆೋರೀಗಿ ನಿರೀವು ಮನಿಗೆ...” 
ಕಡೆಗೆ ಅವ್ ಹಾದ್ಯಲ್ ಬರುಹೆೋತಿ್ತಗ್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ದರು ಅವರು, ‘‘ಬಂಗಾರಲಲಿ... ಇವ ನಮ್ 
ಹೆೋಟಿ್ಟಗ್ ತರಾಸ ಕೆೋಟು್ಟ, ಬಂಗಾರ ಬೆಳಿಸಯೊ ಇವ...”

ಇವು್ ಯರೀಳೂ ಮಂದಿ ಅಲ್ ವಳದು್. ಇವಿ್ಗ್ ಬಿಸಿಲ್ ಹೆೋಡಿ್ದ ಸಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಗ್ 
ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅವು್ ಸಪಿಪಾನ್ದ ವಂದ್ ಚಪ್ ಹಾಕ್, ಚಪ್ದಲ್ ಮನಿಗೆದು್. ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದ ಕುದಿ್ 
ಬಂದದು್ದ ಅಷು್ಟ ರುಪಾಯ್ ವಕಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್ದ. ಕಡಗೆ ಕಲುಲಿ ವಡಿ್ದದು್ದ ಕಲುಲಿ ಇದ್ ಹಾಂಗೆರೀ 
ಜೆೋಯಂಟಾಗ್ ಬಿದಿ್ದದು. ಅದೋ ನಂತ್ ಬೆಳಿಗಿಗೆ ರಾಜ ಕಟಾರ್ ಬಿದ್ ಗುಡುಸ್ ಯಲಾಲಿ 
ತಕಂಡ್ ಬಂದು್. ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಗೆರೀ ಈವು ಬಂಗಾರ ಯಲ್ ಈದು? ಹಂತಿಗ್್ಷ ಹೆೋರೀದು್. ಇವಿ್ಗೆ 
ಹುಸಾಕಿ್ಯಯು್ತ (ನಾಚಿಕೆಯಾಯು್ತ). ಯರೀಳೂ ಮಂದಿ, “ಮನಿಗೆರೀ ಬರುದೆಲಲಿ” ಅಂದು್.

“ಸಾಯಿಲಿ ಮಗನೆರೀ, ಹೆೋರೀಗುದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಹೆೋರೀಗಲ್... ಈಗ ನಿರೀವ್ ಚಿಂತಿ ಮಾಡಿ 
ಯರೀನ್ ಫಲ ಇಲಲಿ. ಬನಿನು ಮನೆಗ್” ಅಂತ್ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್.

ಮತು್ತ ಸಲಪಾದಿವಸಕೆ ಚಿರೀರಕಲ ಹೆಡಡು, ಅವನು ದೆೋರೀಸ್ತ ವಬ್ಬ ಇದ್ದ. “ಏ ದೆೋರೀಸಾ್ತ, ಅಲ್ಲಿ 
ಬಂಗಾರ ಬೆಳಿತಾರ್ ಕಣ. ನಾವ್ ಹೆೋರೀಗ್ವನಾ?” “ನಿರೀ ಹೆೋರೀಗಾಯೊದ್್ ಹೆೋರೀಗ್ ಸಾಯಲಿಪ. 
ನಾ ಬರಕೆಲ. ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮದಿರು ಚಿನನು ಬೆಳಿಸೆೋರೀರೆ...”
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“ನಿರೀ ಬರೋದಿಲಾಲಿದೆ್ ಯಲಾಲಿ, ನಾ ಹೆೋರೀತೆ” ಹೆರೀಳಕಿಂಡಿ, ಅವನೆರೀ ಹೆೋರೀದ ಚಿರೀರಕಲ 
ಹೆಡಡು. ಹೆೋರೀಕಣ್ ಓದ್ದರ್ ಹೌದು.

‘‘‘ಚಿನನು ಬೆಳಿತಿರಿ’ ಅಂದಕಿಂಡ್ ಬರದದ್ ಹೌದು. ನಾನು ಹನೆನುೈಡ್ ಗಾಡಿ ರುಪಾಯಿ 
ತಕಣ್ (ಡ್) ಬರಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳಾಯು್ತ, ಅವಾಗೆ ಮನ್ಗೆ ಹೆೋರೀದಾ . ಸುಮ್ನು ಕುತಕಿಂಡ ಯಾರ 
ಕೋಡೋ ಮಾತಾಡುದೆಲಲಿ. ಅವನು ತಾಯಿ ಬಂತು ಹೆರಿದು, “ಮಗನೆರೀ... ಯಾರ್ ಯರೀನ್ 
ಮಾಡ್್ದರು ನಿನೆಗೆ? ಯಾರೆರೀನ್ ಬಯು್ದರು?” ಹೆರೀಳ್ ತಾಯಿ ಚಚೆ್ಷ ಮಾಡು್ತ. “ಯಾರೋ ಯರೀನ್ 
ಹೆರೀಳಿಳು ಊಟಕ್ ಮುಂಚ್ ಯರೀಳು” ಹೆರೀಳು್ತ. “ಯಾರೋ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಿಳು... ಊಟಕ್ ಯರೀಳು 
ಹೆರೀಳಕಿಂಡ್ ನಿರೀ ಹೆರೀಳತ್ಯಲಲಿ? ತನ್ಗೆ ಬೆರೀಕಾದದ್ ನಿರೀ ಕೆೋಡೆ್ತ ಹೆರೀಳಕಿಂಡಿ ನಿರೀ ವಚನ ಕೆೋಡು...”

“ಅಯ್ಯ ಮಗನೆರೀ! ನಾ ವಚನ ಕೆೋಡೆ್ತ. ನಾ ರಾಜನ ಹೆರಿ ಹೆಂಡಿ್ತ. ಬದಕಿಲಾಲಿ ತನು್ದ, 
ನನಗೆರೀನ್ ಭಯ?” “ಹಾಗಾದ್್, ತನೆಗೆ ಹನೆನುೈಡ್ ಗಾಡಿ ರುಪಾಯ್ ಬೆರೀಕು. ಐನೋರು ಮಂದಿ 
ಬೆರೀಕ್. ಮಂದಿಗಿ ಮನಶಾಗ್ ಐದ್ಂತೆ ರುಪಾಯಿ ಬೆರೀಕು” ಅಂದಾ, “ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಟಿ್ಟಗಿ 
ಸಾಮಗಿ್ ಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳ್ದ.

“ಹಾ ಮಗನೆರೀ! ನಂಗೆ್ಯಂತ ಭಯ, ನಿರೀ ಸುಮಿನುರು” ಅಂದ್ ತಾಯ್ ಹೆರೀಳು್ತ. ಆ ದಿವಸ್ 
ಹೆರಿಹಂಡಿ್ತದು ಪಾಳಿ. ರಾಜಾ ಬರೋದು; ರಾಜಾ, ರಾಣಿ ಮಂಚಕೆ ಹೆೋರೀದಾ. ಹೆೋರೀಗಿ 
ರಾಣಿ ಮಾತಾಡುಸ್ದೆಲಲಿ, ರಾಜನ ಬದಿಗೆ ನೆೋರೀಡೋದೆಲಲಿ. ಮಡದಿಗೆ ಕೆರೀಳ್ದ, “ನಿನ್ಗೆ ಮತೆ್ತ 
ಯರೀನಾಯು್ತ?” ಆಗ ಹೆರೀಳು್ತ ಇದು. “ತನ್ಗೆ ಯರೀನಾಗಿಲಿ ಯರೀನ್ ಹೆೋರೀಗಿಲಿ, ತನ್ಗೆ ವಚನ ಕೆೋಡಿ್ 
ಮೊದುಲಿ...” “ದೆೋಡ್್ದ (ದುಡುಡು ಮಾತ್) ಮತ್ ಬೆರೀಡೆ್ಬರೀಡಾ” ಹೆರೀಳಾ್ದ. “ದೆೋಡ್್ದ ಬೆರೀಡುದೆಲಲಿ.” 
ವಚನ ಕೆೋಟ್ಟ. “ಹನೆನುೈಡ್ ಗಾಡಿ ರೋಪಾಯಿ... ಐನೋರು ಮಂದಿ... ವಂದೆೋಂದ್ 
ಮನಶಾಗ್ ಐದೆೈದ್ ರೋಪಾಯಂತೆ ಪಗಾರ, ಊಟಕೆಕಿ ಸಾಮಗಿ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು.” “ನನ್ಗೆ 
ಹಂಡೆ್ತರೀ ಬೆರೀಡಾ. ನಾ ವಚನ್ ಕೆೋಟಿ್ಟದೆ್ದರೀ ಅಲಲಿ.” ರಾಜಾ ಹೆರೀಳ್ದ. “ಹಾಗಾದ್್... ನಾ ನಾಳೆಗಿ 
ಕೆೋರೀಟ್ಷಗ ಹಾಕಂಡಿ ಅದ್ಷಭಾಗ ತಕಣಿ್ತ.” ಅಷ್ಟ ಹಣಿ್ತ ಕಾದಾಡ್ದ ಮೆರೀನೆ ರಾಜ, ‘ಹೋ...’ 
ಹೆರೀಳ ಲೆಿಲಲಿ, ‘ಹಾ...’ ಹೆರೀಳ ಲೆಿಲಲಿ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆ ಅರಸ ಹಂಡಿ್ತ ಪರದಾನಿ ಕರದು, “ಹನೆನುೈಯ್ಡು  
ಗಾಡಿ ರೋಪಾಯ್ ತುಂಬುಸ್” ಹೆರೀಳು್ತ. ಪರದಾನಿ ತುಂಬ್ ಕೆೋಟ್ಟ.

ಐನೋರ್ ಮಂದಿ, ಐದೆೈದ್ ರೋಪಾಯಂತೆ ಅವರಿಗ್ ಪಗಾರು, ಊಟಕ್ ವ್ಯವಸಿ್ತ 
ಅಟೋ್ಟ ತುಂಬು್ದರು. ಅವರು ಗಾಡಿ ತುಂಬಕಿಣ್ ಹೆೋರೀದು್ . ತಾಸ್ ತಾಸಿಗಿ ಅವರಿಗ್ ಹೆೋಟೆ್ಟಗೆ 
ಕೆೋಡಿ್ತರೀವ. ತಿಂಡಿ ಅದೋ, ಇದೋ ತಿಂತೆರೀ... ತಿಂತೆರೀ... ತಿಂತೆರೀ... ಆ ಜಾಗಕ್ ಹೆೋರೀಗ್ 
ಮುಟು್ದರು. ಆಗಾ ಕಲ್ ಮೆರೀನೆ ಅಷು್ಟ ಮಂದಿ ನಿಂತಕಿಂಡಿ ವಡೋಕೆ ತಾಗೆದು್. ವಡೋಕ್ಂತಾ 
ಮುಂಚೆ ಅವಿ್ಗೆ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಾ್ದ ಇವ? “ಇಲ್ ಬಂಗರಾದ್್ ಬೆಳಿದಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವಂದೆೋಂದ್ 
ಗಾಡಿ ಬಂಗರಾ ಉಚಿಷ್ಟ ನಾ ಕೆೋಡೆ್ತ” ಹೆರೀಳಕಿಂಡ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಅವರಿಗಿ.

ಅವರ್ ವಂದಂದ್ ಫೆಣಾ ಹೆೋಡಿವರ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ, “ದೆರೀವೆ್ರೀ, ಜರೀನ್ ಬಿರೀರಪಾಪಾ... ಬಂಗಾರ 
ಬೆಳಿಯರೀ...” ಹೆರೀಳು್ದರು. ದೆರೀವ್ ಹೆಸ್್ ತೆಕತಿರೀರು, ಫೆಣಾ ಹೆೋಡಿತೆರೀರ್... ಯಯಡು ತಾಸ್ 
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ಹೆೋತ್ ಇರವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿ ವಡ್್ದ ಮೊರೀಕಳಿರೀಕಾಯು್ತ. ಅವರಿಗ್ ಅವರ ಪಗಾರ ಕೆೋಟಿ್ಟ, ಇದ್ 
ತಿಂಡಿನೋ ಅವಿ್ಗೆ ಕೆೋಟಿ್ಟ ಅವಿ್ಗ್ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸ್ ಕೆೋಟಾ್ಟ. ಮಡಿಗೆ ಹರೀಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೀದ್: ಆ 
ರುಪಾಯ್ ಹೆೋಯು್ತ. ಆಗವ್ ಯರೀನ್ ಮಾಡಾ್ದ ಹೆರೀಳಿ್ದರು... ಪಂಜೆರೀದ ಆ ಮಡಗಿರೀಗ ವಂದ್ 
ತೆೋಟಲಿ ಹಾಂಗ್ ಮಾಡಾ್ದ. ಪಂಜರೀ ತೆೋಟಲಿದಲ್ ಕೋತ. ಸುಮಾರ್ ಮದ್ ರಾತಿ್ಗಿ ಬೆಳಿ 
ಕುದಿ್ ಬಂತು. ಆ ರುಪಾಯ್ ವಗೋಕ್ (ಸೆೋಂಡಲಿದಲೆಲಿರೀ ವಗಿತಿದು) ತಂಗು್ತ. ಆಗಿವ, “ಬುಡೆ 
ಸಮಾ ಬಂತು” ಹೆರೀಳಿ, ಅದ್ ಬೆರೀನ್ ಮೆರೀನ್ ಹಾರ್ ಕೋತಾ. ಹಾರ್ ಕೋತ ಬರೆೋರೀಬರಿ. 
ಆ ಕುದಿ್ ಇವನು ತಕಂಡ್ ಆಕಾಶಕ್ ಹಾತು್ಷ. ಹಾರಿ ನೆಲ್ಕಿ ಬಿತು್ತ, ಬಿದ್ ಬರಾಬರ್ ಮತ್ 
ಹಾತು್ಷ. ಮೋರ್ ಸಲ ಹಾರಿ, ಮೋರ್ ಸಲ ಇಳಿರೀತು. ಅದ್ ನಂತ್ ಕುದಿ್ ಸೆೋರೀತು, 
“ನರಮನಶಾ, ನಿನ್ ಕೋಡಿ ಈಗ ನಾ ಸೆೋರೀತಿ. ನಿಂಗ ಬೆರೀಡಿದು್ದ ಕೆೋಡಿ್ತ ನಾನು.”

“ನಂಗ್ ಯರೀನೆೋ ಕೆೋಡೋದೆ ಬೆರೀಡಾ. ನಾ ಕರದಾಗ್ ಬಾ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಹಾಗೆರೀ ಮತ್ 
ಕುಳಿತ. ಆ ಕುದಿ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಕರಿಕುದಿ್ ಬಂತು. ಇದು ಹನೆನುರಡ್ ಗಂಟಿಗೆ ಬಂತು. ಅದೋ 
ಹಾಂಗೆ ಮಾಡಿ ಬೆನನು ಮೆರೀನ್ ಕೋತ. ಹಾಂಗೆರೀ ವರ ಕೆೋಟ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಕೆಂಪಕುದಿ್ ಯಡ್್ಷ 
ಗಂಟಿಗ್ ಬಂತು. ಅದೋ ಹಾಗೆ ವರಕೆೋಟ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಬೆಳಗಾಯು್ತ... ಆದೆ್, ಮೆರೀನ್ 
ನೆೋರೀಡ್ದದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಡುರೀನೆ ಬಂಗಾರದು್ದ. ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಗ್ ನಿಂತಾ, ಯಾರು? ಚಿರೀಕ್ಷಲ 
ಹೆಡಡು. ಕಲ್ ವಡ್ದರಿವರು, ಅವರಿಗ್, “ನಿರೀವು ವನನುಂದ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬಕಿಂಣ್ ಹೆೋರೀಗಿರೀ...” 
ಹೆರೀಳಾ್ದ. ಅವು್ ವನಂದ್ ಗಾಡಿ ತುಂಬಕಿಂಣ್ ಹೆೋರೀದು್. ಅಪಪಾ ಗುಡುಸ್ ತಕಂಡ್ ಬಂದ್ಯ. 
ಯಲಾಲಿ ತುಂಬಕ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದಾ. ಮನಿ-ಮಾಳಿಗೆ ಯಲಾಲಿ ತುಂಬಾ್ದ. ಆ ಯರೀಳ ಮಂದಿಗಿ 
ಹೆೋಟೆ್ಟಕ್ಚ್ ಬಿತು್ತ. “ನಮಕೋಡೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳೂ್ಯದಾಗಲ್ಲಾಲಿ.’’ ಅವಿನುಗ್, ಚಿರೀಕ್ಷಲ ಹೆಡಡುಗೆ 
ಯರೀಳ ಮಂದಿ ತಕೆೋಂಡ್ ಹೆೋರೀಗೋದಿಲಲಿ; ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನು ಕೋಡ ಮಾತು ಆಡೆಲಿಲಲಿ.

ಆಗಿ, ವಂದಲಾಲಿ ವಂದಿವಸ್ ಯರೀನಾಯು್ತ ಹೆರೀಳದೆ್, ವಂದ್ ರಾಜನ ಮಗಳು ಅದ್ 
ಯರೀನ್ ಪಣ ಹಾಕ ಕೋತಿದು? ಅದ್ ವಂದು ಲ್ಂಬೆಕಾಯಿ ಹಣೆ ಮೆರೀನೆ, ವಂದ್ ತೆೋಡೆ 
ಮೆರೀನೆ, ವಂದು ಯದೆ ಮೆರೀನೆ... ಮೋರ್ ಲ್ಂಬೆಕಾಯ್ ದಿವಸ್ಕ್ ವಂದು ಯಾರ್ ಹೆೋಡೆತಿರು 
ಅವಿನುಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್್ತ... ಹೆರೀಳಿ ಊರ ಊರಿಗೆ್ಯಲಲಿ ಡಂಗ್ ಹೆೋಡೆೋ್ದ.

ಆಗ್ ಆ ಸುದಿ್ದ ಇವಿ್ಗ್ ಗುತಾ್ತಯು್ತ. ವಂದೆೋಂದ್ ವಬೆೋ್ಬಬು್ ಲ್ಂಬೆಕಾಯಾ ತಕಣ್ 
ಹೆೋರೀಗೋಕ್ ಯದು್. ಆನಂತ್ ಚಿರೀರಕಲ ಹೆಡಾಡು ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳತಾ್ಯ? “ತಮ್ಮ... ನಾನೋ 
ಬತೆ್ತ ನಿಮ್ ಸಂತಿಗೆ.” “ಬೆರೀಡ, ಬೆರೀಡ... ನಿರೀ ಮತ್ ಯಲ್ಲಿ? ನಮ್ ಸಂಗಿ್ತಗೆ ನಿರೀ ಬರುದ್ 
ಬೆರೀಡ.” ಆಗಿವ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ತಮ್ಮ... ನಾ ಬತೆ್ತ ನಿಮ್ ಸಂಗಿ್ತಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಿಗೆಯಾದು್ 
ಮಾಡ್ ಹಾಕೆ್ವ...” ವಬ್ಬವಿನುಗೆ ಪಾಪ ಕಂಡು್ತ. “ಬಂದ್ ಸಾಯಲಿರೀ; ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ 
ಬಂದಕಿಂಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೆರೀಜಾರಲಲಿ?”

ಆಗ “ಬಾ” ಹೆರೀಳ್ದರು ಅವಗೆ. ಯಂಟು ಮಂದಿ ಆಕಣಿ ಹೆೋರೀದು್. ಹೆೋರೀತೆರೀ, ಹೆೋರೀತೆ, 
ಹೆೋರೀತೆ... ವಂದಲಾಲಿ ವಂದ್ ಊರ ತೆಗಿರೀತೆರೀ, ತೆಗಿರೀತೆರೀ... ಆ ಊಗ್್ಷ ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟುದು್. 
ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟಿ್ಟ, ಅಲ್ ವಂದ್ ತಂಬ್ ಹೆೋಡು್ದರು ಅವರು. ಚಿರೀರಕಲ ಹೆಡಡುಗೆ ಆ ಬಿಡಾರದಲ್ 
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ಇಕ್ಕಿ, ಆ ಯರೀಳೂ ಮಂದಿ ಅಲ್ ಹೆೋರೀದು್. ಅಲ್ ವಂದು ಹತ್್ತ ಸಾವ್ ಮಂದಿ ಲ್ಂಬಿಕಾಯಿ 
ಹೆೋಡೋಕ್ ನಿಂತರ್  ಈವು್. ಇವು್ ಹೆೋಡದರು ವಂದೋ ತಾಗೋದೆಲಲಿ.

ಇವಾಗಿ ಆ ಕರಿ ಕುದಿ್ದ್ ಹೆಸ್್ ತಕಂಡಿ ಕದ್ಷ. ಕರಿ ಕುದಿ್ ಬಂತು-- ದೆರೀವಲೆೋರೀಕನು್ದ. 
“ವಸತ್ ಮತು್ತ ಲ್ಂಬೆಕಾಯಿ ನಿರೀ ತಂದ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕ್ ನನೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರಸೋ ಅಂಗಳದಲ್ 
ತಕಣ್ ಹೆೋರೀಕಣ್ ನಿಲ್ಸ್ ಬೆರೀಕು” ಅಲ್ಲಿಂದ ವಸತ್ ಮತು್ತ ಲ್ಂಬೆರೀಕಾಯ್ ತಕಣ್ ಬಂತು . 
ಮೆೈಗೆ ಹಾಕ್, ಚಿರೀರಕಲ ಹೆಡಡುಗೆ ಆ ರಾಜನ ಅಂಗಳದಲ್ ತಕಣ್ ಹೆೋರೀಗ್ ನಿಲುಸು್ತ. ಆ 
ಹುಡಿಗೆ ಹಣಿಮೆರೀನ್ ಬೆೋಟ್ ಕಾಣುಸು್ತ. ಚಿರೀರಕಲ್ ಹೆಡಡು ಲ್ಂಬಿಹಣ್ ಹೆೋಡ್ದದು್ದ ಹಣಿ ಮೆರೀನ್ 
ಬಿತು್ತ. ಆಗೆ, ಅದೆರೀ ಆ ಕುದೆ್ ಮೆರೀನ್ ಕೋತಕಿಂಡಿ ಚಿರೀರಕಲ ಹೆಡಡು ತನ್ ಬಿಡಾರಕ್ ಹೆೋರೀದ.

ಅವನು ವಸತ್ ಕರಿ ಕುದಿ್ಗ್ ತೆಗ್್ದ ಕೆೋಟ್ಟ. ಕರಿ ಕುದಿ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಕಡೆಗ್ ಮತ್ ಇವರು 
ತಮ್ಮದಿರು ಯರೀಳೂ ಮಂದಿ ಬಂದು್. “ತಮಾ್ಮ... ಅವ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದಿಂದ ಬಂದನೆ್ಯನೆೋ? 
ಅವ್ ಮನಸ್ಯರಲಲಿ...” ಇವ ಕೆರೀಳ್ದ, “ತಮ್ಮ... ಯರೀನದು? ನಿವ್ ಯರೀನ್ ಮಾತಾಡತೆರು?” 
‘‘ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಇಷೆ್ಟರೀ ಗುತು್ತ ನಿನೆಗೆ. ಹೆಚ್ ಮಾತಾಡೆ್ಬರೀಡಾ...” ಸುಮ್ನು ವಳಕಿಂಡ್ ಅವ.

ಆ ರಾತೆ್ ಕಳಿರೀತು. ಮಾರನೆ ದಿವಸ್ ಬಂತಲಾಲಿ? ಇವು್ ಬಿಡಾದು್ಷ ಚಾ ಕುಡಿಲೆಲಲಿ ಹೆರೀಳ್ 
ಮಾಡಕಿಣಿ ಹೆೋರೀದು್.

ವಂದ್ ಸಲಪಾ ಹೆೋತಿ್ತಂದ ಇವ ಬೆಳಿ ಕುದಿ್ ಹೆಸ್್ ಕರದಾ. ಬೆಳಿ ಕುದಿ್ ಬಂತು. 
“ನರಮನಶಾ... ನಂಗ್ ಯಾಕ್ ಕದೆ್ಷ ನಿರೀನು?” “ದೆರೀವಲೆೋರೀಕನೆ್ದ್ಯರೀ ಪೊರೀಶಾಕ್ ತಂದ್ 
ಕೆೋಟಿ್ಟ, ವಂದ್ ಲ್ಂಬೆಕಾಯ್ ತಂದ್ ಕೆೋಡು” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳಾ್ದ.

ಆ ಬೆಳಿ ಕುದೆ್ ತಕಣ್ ಬಂತು. ಪೊರೀಶಾಕ್ ಹಾಕಾ್ತ. ಹೆೋರೀಗಿ ಆ ಕುದೆ್ ಮೆರೀನ್ ಕೋತಿ 
ಕುದೆ್ ಹಾತು್ಷ. ಆ ರಾಜಂಗಣಕ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಇಳಿರೀತು. ಆಗ ತೆೋಡಿ ಕಾಣುಸು್ತ. ಅದು ನೆಗ್್ದ  
ಲ್ಂಬೆಕಾಯ್ ಹೆೋಡಿ್ದದ್ದ ಇವ. ತೆೋಡಿವಡ್್ದ ಹೆೋರೀದ ಹಾಗಾಯು್ತ. ಆಗೆರೀ ಅದೆರೀ ಕುದೆ್ ಮೆರೀನ್ 
ಕೋತಿ ತಂಬ್ ಹಾಕ್ದ್ಲಲಿ, ಆ ತಂಬನುಲ್ ಇಳಿಸಿ, ಅದ್ ಪೊರೀಶಾಕ್ ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಟಿ್ಟ ಕುದಿ್ 
ತಕಣ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ.

ಮತ್ ಬಂದ. ಅವಗ್್ಷ ಇದೆ ಹಾಡು-- “ಅಬಬಬಬ! ನಿನೆನುಕ್ಂತಾ ಇಂದ್ ಚೆಂದಾ... 
ಅವ ದೆರೀವರೆರೀ...” “ತಮಾ... ಯರೀನೆೋರೀ? ಅಲ್ ಯರೀನಾಗಿತೋ್ತ?” “ನಿನ್ಗೆ ಬೆರೀಡಾ ಪಂಚಾತಿ; 
ಅಡಿಗೆ್ಯನೆರೀ ಮಾಡ್ ನಿರೀನು”. ಯಯಡು ದಿವಸ್ ಕಳಿತು. ಮಾರನೆ ದಿವಸ್ ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಯದಕಿಣ್ ಹೆೋರೀದು್. 
ಆಗ ತಾಸಿನ್ ಮೆರೀನ್ ಕೆಂಪ್ ಕುದಿ್ ಕದ್ಷ-- ಬಂತು. “ತನ್ ಹರೀಂಗೆರೀ ಇದೆರೀ ವಸತ್ದ ಮೆರೀನೆರೀ 
ತಕಣ್ ರಾಜಂಗಣಕ್ ಮುಟಸಿಕಂಡ್ ನಿರೀ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕ್, ಅಲ್ ಇವ್ಷದ್ ಬೆರೀಡಾ” ಆ 
ಕುದೆ್ ಮೆರೀನ್ ಕೋತಾ. ಕುದೆ್ ಹಾರ್ ಹೆೋರೀಗಿ ರಾಜಾಂಗಣಕ್ ಇಳ್ಸ್ ಹಾಕು್ತ. ಕಡಿಗೆ ಮೊಲ್ 
ಕಾಣುಸು್ತ. ಅದ್ ಪಣ ಅದ್ಕಿ ಖರೆ ಮಾಡೆ್ಬರೀಕಲಲಿ? “ಮೊಲೆ ಕಾಣುಸು್ತ?” ಹೆರೀಳು ಪ್ಶೆನುಗೆ - 
ಹೌದು) ಆಗವ ಮೊಲ್ ಮೆರೀನ್ ಲ್ಂಬಿಕಾಯ್ ಹೆೋಡಾ್ದ.
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ಅದ್ ನಂತ್, ಮಾಲ್ ತಕಂಡ್ ಹಾಕ್, ಅವನು ಕರಕಂಡ್ ಯರೀಳುಪಪಾಗಿ್ಷ ಮಾಳಿಗೆಗ್ 
ಹತಸಕಿಣ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಮತ್ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೆರೀಳಿ ಇವರಿಗ್ ಗುತಾ್ತಯು್ತ. ಇವರಿಗ್ 
ಕಡೆಗ್ ಹೆೋಟೆ್ಟಲ್ ಅಗಿನು ಬಿರೀಳುಕ ಸುರವಾಯು್ತ. ಹೆೋಟೆ್ಟಕ್ಚೆಗೆ. ಆದ ನಂತ್ವ ವಂದೆರಡ್ 
ದಿವಸ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ.  ಅವರು ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಉಪಾಯ ತೆಗ್ದರು. ಚಿರೀರಕಲ ಹೆಡಡು ಇದ್ದಲ್ ಯರಡ್ 
ಮಂದಿ ತಮ್ಮದಿರಿಗೆ ಕಳುಸೆೋಕಿಟು್. “ನಾವು ಈಗ್ ಹೆೋರೀಗೆ್ತರೀರ್ ಮನಿಗಿ... ನಿರೀ ಬತೆ್ಷ 
ಇಲಾಲಿ?’’ ಹೆಡಡುನಿಗೆ ಕಳುಸೆೋಕಿಟು್. ಅವ, “ನಾ ಬತೆ್ಷ...” ಹೆರೀಳಕಿಣ್ ಹೆರೀಳ್ದ.

ಈ ಹೆಣಿ್ತಯರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ತ? “ತಾನೋ ಬತೆ್ಷ...” ಹೆರೀಳು್ತ. ಈ ರಾಜ ಯರೀನ್ ಮಾಡಾ್ದ? ಆನಿ, 
ವಂಟೆ, ಕುದರಿ ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಡುಕ್ ಸುರ್ ಮಾಡಾ್ದ. ಬಳವಳಿ... ಅವ್ ಯರೀಳಮಂದಿ ಮತ್ 
ಯರೀನ್ ಹೆಳಕಿಣ್ ಕಳೂೆಸ್ಕ್ಟು್? “ನಾವು ಆನೆ, ವಂಟೆ ಮೆರೀನ್ ಕುಳ್ವರಲಾಲಿ, ನಾವ್ ಊರ್ 
ನೆೋರೀಡಲೆಲಾಲಿ. ಊರ ನೆಡದೆರೀ... ನೆಡದೆರೀ... ಊರ್ ನೆೋರೀಡೆ್ತರೀ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು.” ಕಡೆಗ್ 
ಮಗಳ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಅಪಾಪಾ... ನಾನೋ ಅವ್ ಸಂತಿರೀಗ್ ಊರ್ ನೆೋರೀಡೆ್ತರೀ ನೆಡ್್ದ ಹೆೋರೀಗೆ್ತ... 
ಕೆೋಡೋದೆ್ಯಲಾಲಿ ಹಂದಂದೆರೀ ಕೆೋಡಲಿಕುಕಿ.” ಅಷ್ಟ ಹೆರೀಳ್ದ ಮೆರೀನ್, ಯಂಟ ಮಂದಿ ಆಗಿರಲಾ? 
ವಂಬತ್ ಮಂದಾ್ಯಕಣ್ ನೆಡುಕ್ ತಾಗು್ದರು.

ವಂದಲಾಲಿ ವಂದ್ ಅಡವಿಲ್ ಹೆೋರೀದ ಮೆರೀನೆ, ಅಲ್ ದೆೋಡಡು ಬಾವಿದಿ್ದತ್. ಇವ್ ಯರೀಳೂ 
ಮಂದಿ ವರೀಡಿರೀ ಹೆೋರೀದು್. ಬಾವಿ ಕೋಡ, “ಅಪಾಪಾ! ಈ ಬಾವಿಲ್ ಯರೀನೆೋ ಇದೋ?” 
ಹೆರೀಳ ್ೆತ, ಅಟೋ್ಟ ಮಂದಿ ಅಗ್್ಷ ನೆೋರೀಡೆ್ತರೀ ಇದು್. ಇವನೋ ಚಿರೀರಕಲ ಹೆಡಡುನೋ ಬಂದಾ-- 
ಅವ ಅಗ್್ಷ ನೆೋರೀಡಾ್ದಗ, ಅವನಿಗ್ ದೋಡ್ ಹಾಕ್ ಬಿಟೋ್. ಇಲ್ ಬಂದಿ, “ನನ್ ಹಣಿ್ತ...”, 
“ನನ್ ಹಣಿ್ತ...” ಅಂದಕಿಂಡಿ-- ಅವನೋ ಅಪಿಪಾ ಹೆೋಡಿತಾ, ಇವನೋ ಅಪಿಪಾ ಹೆೋಡಿರೀತಾ... 
ಯರೀಳುಮಂದಿ ಅಪಿಪಾ ಹೆೋಡೋಕ್ ತಾಂಗದು್. “ನಂಗ್ ಅಪಿಪಾ ಹೆೋಡಿ್ದರು. ನನ್್ದ ಯರೀನ್ ಸುಕ 
ಹೆೋರೀಗುದು? ವಂದ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡೋದು. (ವಂದಂದ್ ರಾತಿ್ಗ್) ರಾತಿ್ ವಬ್್ ವಬ್್ ಹಂಡಿ್ತ 
ಹರೀಗೆ ಮಾಡ್ವನಿ...” ಹಾಂಗೆರೀ ಹೌದಾಯ್ತದು. ಹೆರಿರೀ ಅಣ್ಣಂದು ಮೊದಿಲಿನ ರಾತಿ್ಗ್ ಆಗ್ 
ಹೆೋರೀಯ್ತದು. ಸಪಿಪಾನ್್ದ ಮನಿ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಅವರು ವಸಿ್ತಗ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡದು್. ಅದು- 
ಇದು ಪಂಚಾಯಿ್ತ ತೆಗದಿ, ಅದು ನೆರೀನ್ (ನೆವನ) ಹೆರೀಳಿ ಆ ರಾತ್ ಕಳಿತು. ಮೆೈ ಮುಟಿಲಿಲಲಿ. 
(ಯರೀನೆರೀನೆೋರೀ ಹೆರೀಳು್ತ ರಾತ್್ ಮುಗ್ಸ್ ಬಿಡು್ತ).

ಅದು, “ಗಂಡಗಾದೋ್ ತಾನ್ ಇನೋನು ಮುಟೆಲಿಲಲಿ. ನನೆಗೆ ಚಲೆೋರೀ ಯರೀಳ ಮಂದಿ ಗಂಡದಿರೀರು 
ಶಕೆ್ಬರೀಕು ಅಂದಿ ತಾ ಗೌರಿರೀವ್ತ ವಂದ್ ವಶ್ಷಮಟು ಮಾಡೆ್ತ...’’ ಹೆರೀಳಕಿಂಡಿ ಹೆರೀಳಕಿಂಡಿದೆ. 
ಕಡಿಗ್, ‘‘ನಿಮ್ಮದೆರೀ ಹಂಡಿ್ತ ನಾನು...’’ ಹೆರೀಳಕಿಂಡಿ, ‘‘ವಂದ್ ವಶ್ಷ ಮುಟೋ್ಟಕಾಗ” ಅಂತು. 
ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಅವ ಹೆಗ್್ಷ ಬಂದಾ ಅಣಾ್ಣರಾ, “ಯರೀನು?” “ಯರೀನ್ ಸಾಯಾಲಿ ಅದು. ಪುಕಟೆ” ಹೆರೀಳ್ದ 
ಅವ. ಹಾಂಗೆರೀ ಯರೀಳು ರಾತೆ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಬೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೋರಟರು ಮನಿಗೆ.

ಹಾಂಗೆರೀ ಅವರ ಮನಿ ಸನಿರೀಪಾಗೆ್ತರೀ ಬಂತು. ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟು್ದರು. ಅಪಪಾಗ್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ದರು? 
“ನಮಿಗೆರೀ ಈ ಹೆಣ್ಣ ಯರೀಳು ಮಂದಿಗಿ ಲಗನು ಮಾಡಬೆರೀಕು. ನಮ್ಗೆ ಯರೀಳೂ ಮಂದಿ ಈ ಹೆಣೆ್ಣರೀ 
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ಮದಿಮಾಡೆ್ಬರೀಕು.” ಆಗಿರೀ ಹೆಣು್ಣ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಗಿ, “ಮಾವಾ...” ಹೆರೀಳು್ತ, “ ನಾ ಮದಿ ಆಯ್ತ. 
ತನ್್ದ ವಂದ್ ಪಣ ಕರೆ ಮಾಡಬೆರೀಕು.” “ಯರೀನು?” ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳ್ದ ಅವ. “ವಂದ್ ವಶ್ಷನಂದ್ 
ಗೌರಿರೀವ್ತ ಈತು. ಆ ಗೌರಿರೀವ್ತ ಮುಗ್್ದ ಶವಾಯ್ ತಾನ್ ಯಾರಿರೀಗೋ ಮದಾ್ವ್ಯಗುದೆಲಲಿ.” 
ರಾಜನ್್ದ ದೆೋಡ್ ಬಂಗಿಲಿದಿ್ದತು್ತ-- ಹಾದಿರೀಮೆರೀನೆ ಆ ಬಂಗಲಿದಲ್ಲಿ ಆ ಕನಿನು ತಂದಕಿಂಡ್ ಇಸ್ಷರು.

ಇದಿರೀಗ ಇಲೆಲಿರೀ ಇರಲ್. ಆ ಚಿರೀರಕಲ ಹೆಡಡು ಈಗ ಜರೀವ ಹೆೋರೀತಿದಿ ಹೆರೀಳೂ ಹೆೋತನುಲ್ಲಿ, 
“ಏ ನನನು ಕೆಂಪು ಕುದರಿರೀ, ನನ್ ಪಾ್ಣ್ ಕಾಯಲ್ಲಿ” ಹೆರೀಳಾ್ದ. ಆಗಾ ಕೆಂಪ್ ಕುದಿ್ ವರೀಡ್ 
ಬಂತು. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗುಕಾದೋ್ ಆಗುದೆಲಲಿ. ಕೆಂಪ್ ಕುದಿ್ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕಕ್ ಹೆೋರೀಗಿ, 
ದೆೋಡ್ ಹಗಗೆವಂದ್ ತಕಂಡ ಬಂತು. ಹಗಗೆ ತಂದು ಬಾವಿಗ್ ಹಾಕು್ತ. “ನರಮನಶಾ... ನಿರೀನ್ 
ಹಗಗೆ ಹಡಿ, ನಾ ವಗಿರೀತೆ, ಮೆರೀನ್ ಬಾ...” ಮೆರೀನ್ ತೆಗಿತು ಆಗೆ. “ನನೆಗೆ ನಿರೀನು ದೆರೀವಲೆೋರೀಕಕ್ 
ಹೆೋರೀಗಿ ವಸತ್ ತಂದ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ವಸತ್ ಹಾಕ್ ನನ್ ಹಂಡಿ್ತಯಲ್ಲಿರೀ ನೆೋರೀಡು. ಅಲೆಲಿರೀ 
ತಂದಕಿಣ್ ನನ್ ಮುಟಸ್ಬೆರೀಕು.” ವಸತ್ ಕೆೋಟು್ತ. ವಸತ್ ಹಾಕಂಡಿ, ಆ ಕುದಿ್ ಅವನಿಗ್ ಕುಳ್ಸ್ 
ಕಂಡಿ, ಅವನ ಹಣತಿ ಇದ್ದಲ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಇಳಿರೀಸು್ತ.

ಅದು ಆ ಹೆಣು್ಣ ಯರೀಳ ಉಪಪಾಗಿ್ಷ ಮೆರೀನೆ್ದರೀ ನೆೋರೀಡು್ತ. ಕೆಳ್ಗೆ ಇಳ್್ದ ಬಂತು. ಕದ ತೆಗಿ್ದ 
ಇವನಿಗ್ ಕೆೈಹಡಕಿಂಡಿ ತೆಕಂಣ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಅವನಿಗ್ ಹುಗಸ್ಕಣ್ ಇಕು್ತ. ದಿವಸ್ಕ್ ವಬ್ಬಬ್ಬ 
ಹತಸ್ಲ ಬರತ್ಯ, “ನಿನ್ ಗೌರಿರೀವ್ತ ಮುಗಿರೀತು?’’ ಕೆರೀಳತ್. “ಆಯು್ತ” ಹೆರೀಳಿ್ತದು. “ವಂದ್ 
ವಶ್ಷ ಮುಗಿತು. ಆಯು್ತ ನನ್ ಗೌರಿರೀವ್ತ ಆಯು್ತ.” ಈಗ ವರೀಡ್ ವರೀಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಅಪಪಾಗ್ 
ಹೆರೀಳು್ತ. ಮದವಿಗಿ ಚಪ್ ಹಾಕೋಕ್ ಸುರು ಮಾಡು್ದರು. ಕಡೆಗೆ ಹೆಣಿ್ಣಗ ತಕಣ್ ಹೆೋರೀದು್. ಯರೀಳ 
ಮಂದಿ ನಿಂತಿರು. “ಮೊದಲಿ ಯಾರಿಗ್ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್್ತ ನೆೋರೀಡು...” ಹೆರೀಳಿ್ತರು. ಆಗಿರೀ ಕದ ತೆಗಿ್ದ 
ಹಾಕಂಡಿ ಹೆೋರೀಗಿದು, “ನಿರೀವು ಬಂದ್ ಬಿಡಿ ತಾ ಮಾಲ್ ಹಡಾ್ದಹಂಗೆ” ಹೆರೀಳಿ ಹೆೋರೀದಿದು.

ಕಡೆಗದ್ ಮಾಲ್ ಹಡಿತು. ಇವ್್ ವನಂದ್ ಮೊಳ ತಲ್ ಮೆರೀನ್ ಮಾಡಿ್ತರ್, “ತನ್ಗೆ 
ಹಾಕು...” “ತನ್ಗೆ ಹಾಕು...” ತಿಗ್ಷತಿ... ತಿಗ್ಷತಿ... ಗಂಡಗೆ ಮಾಲ್ ಹಾಕತು. ಮಾಲ್ ಹಾಕ್ 
ದೆೋಡ್ ಪತ್ ಬರದಿದ ಅವ, “ಇವ್್ ಇಷ್್ಟ ಮಾಡು್ದರು...” ಚಿರೀರಕಲ ಹೆಡಡು ಮಂದಿ ಬಂದಿರಲ? 
ಅವ್ ಸಬೆ ಕೋಡೆ ಆ ಪತ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ಆ ಮಂದಿ ಕೆರೀಳತಿರು... ವಂದ್ ಬರಿ ತಿರೀಡಿ್ತರು... ಆಗೆ 
ಯರೀಳೂ ಮಂದಿ ಮಗದಿಗ್ಷ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಶಗದಿ ತೆೋರೀರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಮಗಂದ 
ದಿಬಣ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದ. ಆ ಅರಸನು ಬಂದ. ಕತೆ ಮುಗಿತು.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಗಫೂರ ಸಾಯ್ಬ ಕಥೆಯ ಭಾಷಾರಿರೀತಿ. 

ಸುದಾ್ಧನೆರೀ = ಸಹಾ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಅನಸೂರಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪೆಡೆನಾೇಕರ, ಬೆರೀಲೆರೀಕೆರೀರಿ, ತಾಲೋಕು ಅಂಕೆೋರೀಲಾ, ಉ.ಕ.
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೨೬. ಹನೆನುರಡು ವಷ್ಷದ ಉರಿಪಿಂಡ

ವಂದಲಾಲಿ ವಂದ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಂದ ಚಂದ್ಶೆರೀಖರ ರಾಜಾ ಹೆರೀಳಿದಾ್ದ. ಅವನಲ್ಲಿ ಸವ್್ಷ 
ಸಂಪತ್, ಯಾವದೋ ವಂದ್ ಕೆೋರತಿಲಲಿದೆರೀಯ ಬಾಳ ಆನಂದದಲ್ ಇವ್ಷನಾಗಿದಾ್ದ. 
ಅವನಿಗೆೋಂದ್ ಚಿಂತೆ ಪರವತಾ್ಯಯು್ತ.

ಆಗೆ, ಯಾತರ ಚಿಂತೆಯರೀ ಕೆರೀಳದೆ್-- ಪುತ್ಸಂತಾನಿಲಾಲಿದೆೋಂದು ಬಾಳ 
ಚಿಂತಿದಲ್ಲಿದಿ್ದದ್ದ. ಅವ ಚಿಂತೆಯಲೆಲಿರೀ ಇರು ವೆರೀಳಿದಲ್ಲಿ, ಇತಾಲಿಗ್ ಗೆೋರೀಕಣ್ಷದಲ್ಲಿ ಶವರಾತಿ್ 
ವೆರೀಳಾ್ಯಗಿತು್ತ. ಶವರಾತಿ್ ವೆರೀಳಾ್ಯದೆ್ ನಾಲಕಿ ಜನ ಹವಿರೀಕು್ ಕೋಡಾ ಯಾಣದಲ್ 
ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆಕಿ, ಅವನ ಮನೆ ಹಾದಿರೀಲೆರೀ ಬರುವಂತೆೋರೀರಾದು್. ಆಶಾ್ಗಿ, ಆರ್ ತಾಸ್ 
ಬಿಸಲ್ಗೆ, “ಇಲೆಲಿ ಯಾವದೆೋ ವಂದು ರಾಜರ ಮನೆಯಿರಬಹುದು...” ಅಂದ್ ಹೆೋಕ್ಕಿದು್ 
ಅವರು. ಆಗೆ ಯರೀನಾಯ್ತರೀ ಕೆರೀಳದೆ್, ಆಸಿ್ಬಿರೀಸಿ್ ಯಲಲಿ ಕುಡಿದಾಯು್ತ. ರಾಜನಾದರೋ 
ದೆರೀವರ ಅತಿರೀ ಬಕ್ತ. ಇನ್ ಪುಣಾ್ಯಂಸು ಮಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಇಲಲಿ. 
“ಪುತ್ಸಂತಾನ ಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳತ್ ಹೆರೀಳಿ, ಅವ ಬೆರೀಡಕಿಳ ್ೆತ ಇದಿ್ದದ್ದ. ಯಾವದೋ ದೆರೀವರು 
ಅವನಿಗೆ ಪುತ್ಸಂತಾನದ ಬಗಾಗೆಗಿ ಕಣಿ್ಣತಿ್ತ ನೆೋರೀಡಿದೆ್ದರೀ ಇಲಾಲಿಗಿತು್ತ.

ಅಷೆೋ್ಟತಿ್ತಗೆ ಇವ್್ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದರಲಲಿ? ನಾಲಕಿ ಜನ ಬಿರಾಮಣರು ಕೋಡಾ, “ನಿರೀವು ಬಾಳ 
ಚಿಂತೆದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆರೀ ಕಾಣತದೆ. ಯರೀನು ನಿನನು ಚಿಂತೆ?” ಕೆರೀಳು್ದರು. ಕೆರೀಳೂದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ಅರಸೋ 
ಕೋಡಾ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್್ದ ಕೆರೀಳಿದೆ್, “ಚಿಂತೆದಲ್ಲಿರವದು ಹೌದು... ಆದೆ್, ನಿರೀವು ಯಲ್ಲಿಗ್ 
ಹೆೋರೀಗಿಲಿಕೆಕಿ ಬಂದವೂ್?” ಕೆರೀಳ್ದ.

“ನಾವು ಯಾಣದ ಯಾತಿ್ಗ್ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕ್ ಬಂದವು್.” “ಹಾಗಾದ್್, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ ಹೆೋರೀದೆ್ 
ಯಾತರ ಫಲ ಸಿಗತ್ಯದಪಪಾ?” “ಫಲ ಶಕೋಕಿದೆ್ಯರೀನಿಲಲಿ... ನಮ್ಮ ಕೆೈಯಿಂದ್ ಕಚು್ಷ. ಆದೆ್, 
ದೆರೀವರ ದಶ್ಷನ ಮಾಡಕಿಂಡ್ ಬಂದೆ್ ಪುಣಾ್ಯಂಶ ಸಿಕ್ತದೆ” ಅಂಬೋ ವಿಚಾರ ಅವ್್ ಹೆರೀಳೂ್ದರು. 
ಆಗ್ ಅಟೆೋ್ಟತಿ್ತಗೆ ರಾಜನೋ ಕೋಡಾ ಯರೀನ ಹೆರೀಳಾ್ದ ಅಂದೆ್, “ತಾವೂ ಕೋಡಾ ಬರತಿದು್ 
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡೆಯರೀಯ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಕೋಡೆಲಿರೀ, “ನಿಮ್ಮ ಖಚ್್ಷ ನಿರೀವ್ ಹಾಕಂಡಿ ನಿಮ್ಮ 
ಕಾಲಲ್ ನಿರೀವ್ ಬರಬೆರೀಕ್ದೆ್ ತಮ್ಮದೆರೀನ್ ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂದು್. ಇವ್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ ದೆೋನು 
ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ಅವನ ಪರದಾನಿ ಇದ್ದನಲಾಲಿ, ಅವಿನುಗೆ ಆ ಕೋಡೆಲಿ ಕರಿಸ್ದ ಅವ.

ಮಂತಿ್ ಕರೆಸಿ, ಅವಾ, “ತನ್ ಯಾಕ್ ಕರಿಸಿರಿ?” ಅಂತ ಮಂತಿ್ ಕೆರೀಳ್ವಂತೆೋರೀನಾದ. 
ಕೆರೀಳ್್ದ ಕೋಡೆಲಿ ರಾಜ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ ದೆೋನು ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ತಾನು ಯಾಣದ ಯಾತೆ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ 
ಬತೆ್ಷ. ತಾನು ಬವ್ಷಲ್ಲಿವರಿಗೆ, ವಂದೋ ತನನು ರಾಜಸಾ್ತನದಲ್ ಆಡಳತೆ ನೆೋರೀಡಬೆರೀಕು.” 
“ನಿಮ್ಮ ಹುಕುಮಾದೆ್ ತಾನು ನಿರೀವ್ ಆಳ್ದಂತೆ ಸುದಾಸಕಿ್ಷಂಡ್ ಬರಲ್ಕಕಿಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂದ. 
ಮಂತಿ್ ಅಂಬವ ರಾಜನು ಮನೆರೀಲ್ ಬಂದ್ ನಿತಿ್ತ, ರಾಜನೋ ಕೋಡಾ ಯಾಣದ ಯಾತೆ್ಗೆ 
ಹೆೋರೀಗುವಂತೆೋರೀನಾದ.
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ಅಲೆೋಹರೀಗಿ ಅವ ದೆರೀವರ ದಶ್ಷನ, ಅಚ್ಷನ ವಟು್ಟ ಮಾಡಿ; ಗೆೋರೀಕಣ್ಷದಲೋಲಿ ದೆರೀವರ 
ದಶ್ಷನ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆರೀಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗವಂತೆೋರೀರಾದು್. ಅರಸ ಈವ 
ತನನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸುಕದಲ್ ವಳಿವಂತೆೋರೀನಾದ. ವಂದ್ ವಸ್್ಷ ಹಾಗೆರೀ ಕಳಿತು. 
ಆದೋ್ವ ಅವಗೆ ದೆರೀವರ ದಶ್ಷನ ಮಾಡು್ದ ಫಲ ಸಿಕ್ಲಿಲಲಿ.

ಹಾಗೆರೀ ಉಳಿತಾವ ಯರೀನಾಯ್ತರೀ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ವಷೆೋ್ಷಪಪಾತ್ ಕಳ್ದ ನಂತ್ ಮತು್ತ ನಾಲ್ಕಿ 
ಜನ ಬಾ್ಹ್ಮಣರೋ ಕೋಡ ಅವನ ಮನೆ ಹಾದಿರೀಲ್ ಕಾಸಿಯಾತೆ್ರೀ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕಾಕಿಗಿ 
ಬರುವಂತೆೋರೀರಾದು್. ಅವರು ಕಾಸಿಯಾತೆ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆಕಿ ದಸ್ಷನ ಕಟಿ್ಟ ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆಕಿ, 
“ಗೆೋರೀವಿಂದ...” ಹಾಕೆ್ತರೀಯ ಊರ ಮೆರೀನೆ ಬಿಕಸ್ದ ಮೆರೀನೆರೀಯಾ ಹೆೋರೀಗವರೀರು, ಅವರು 
ವನಂದ್ ಗಂಟೆ ಕಟಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುವರೀರಲಲಿ.

ಆಗ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡ್್ದ ಹೆೋರೀಗುದು, ನಡ್್ದ ಬರೋದು ಆಗಿತು್ತ. ಆರತಿಂಗಳ 
ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆಕಿ, ಆರ ತಿಂಗಳ ಬರಲ್ಕೆಕಿ ಬೆರೀಕಾಗತಿತು್ತ. ಆದೆ್, ರಾಜನೋವ ಯರೀನ ಕೆರೀಳಾ್ತನೆ 
ಅಂದೆ್, “ನಿರೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋರೀದೆ್ ನಿಮಗೆ ಯರೀನು ಸಿಕ್ತದೆ?” ಅಂತ ಕೆರೀಳತಾನೆ.

“ಅಲ್ ಹೆೋರೀದವರಿಗೆ ಯರೀನು ಅನೆೋರೀಪತಾ್ತಗಿ ಬಚಾವಾಗುದಿಲಲಿ. ಅವನುವಾಗೆರೀ 
ಹರಕೆ ಹೆರೀಳಕಿಂಡು (ಗುಣ ಆದಮೆರೀಲೆ) ಅಲ್ ಹೆೋರೀದೆ್ ಗುಣ ಆದ್ದದೆ. ಇನನುದಲಲಿ, 
ಪುತ್ಸಂತಾನಿಲಾಲಿದವರಿಗೆ ಪುತ್ಸಂತಾನ ಆದೆ್, ನಿನನುಲ್ಲಿಗ್ ಕಳೆಸತೆರೀ ಅಂದವರಿಗೆ 
ಪುತ್ಸಂತಾನ ಆದ್ದದೆ. ಈ ಪುಣಾ್ಯಂಶ ಇದ್ದದು ಜಗತೆಕಿರೀಯ ಕಾಸಿರೀ ತಿರೀಥ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆರೀಳುದು 
ಹೆಚಿಚಾನದು ಅಂತಾಯು್ತ.”

ಆಗೆ ರಾಜನೋ ಕೆರೀಳ್ತ, “ಆ ದೆರೀವರಿಗೆೋಂದು ಪೂಜೆ-ಪುನಸಾಕಿರ ಮಾಡಿ ಸೆರೀವೆ 
ಮಾಡಿಲಿಲಾಲಿಗಿತು್ತ.” ಆಗ ರಾಜನೋ ಕೆರೀಳಾ್ದ, ಯರೀನೋ ಅಂತ್ ಹೆರೀಳ ್ೆದರು-- “ಹಾಂಗಾರ್, ನಾನೋ 
ಬರತಿದೆ್ದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾಡೆ” ಅಂತ ಹೆರೀಳಾ್ದ ಅವ. ಅಟ್ ಹೆರೀಳೂದೆೋ್ಳ ಗೆೆ, “ಯರೀನಡಿಡುಲಲಿ... 
ನಿನನು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿರೀನು ನೆಡ್್ದ ಹೆೋರೀಗ್ ಬರಲ್ಕೆಕಿ... ನಮ್ಮ ಸಂಗಾಡ ನಿರೀನ್ ಬಂದೆ್ ನಮ್ಗೆ 
ಹನಿ ಬೆರೀಜಾರಿಲಲಿ. ನಿನನು ಕಾಲಲ್ ನಿರೀ ನಡ್್ದ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಯರೀನ್ ಅಡಿಡುಲಲಿ.”

ಆಗ ರಾಜ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ನಿರೀವು ಬಿಕಸ್ದ ಮೆರೀನೆ ಬಂದವು್. ನಿಮ್ಗೆ 
ಯರೀನೆರೀನ್ ಕೆೋಡತ್ಪಾಪಾ?” ಕೆರೀಳಾ್ದ. ಕೆರೀಳುರೆೋಳ್ಗೆ ಅವ್್ ಯನೆರೀನ್ ಹೆರೀಳಾ್ತರೆ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, 
“ಅವರವರ ಯತಾನುಸಕ್್ತ ನಾಲ್ಕಿ ರುಪಾಯ್ ಕೆೋಟೋ್ ನಾವ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುತ್. 
ಯಂಟಾಣಿ ಕೆೋಟೋ್ ನಾವ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುತ್. ಅದಿಂತಿಷೆ್ಟರೀ ಕೆೋಡೆ್ಬರೀಕು ಅಂದ್ ಕಟಿ್ಟಲಲಿ.” 
ಆಗ ರಾಜನೋ ಕೋಡ ವಳ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗಿ ಇಪಪಾತೆೈದ್ ರುಪಾಯ್ ತಂದ್ ಮಡಚಿ ಅವರಿಗೆ 
ಕೆೋಡವಂತೆೋರೀನಾದ.

“ನಾವು ಯರಡೋ ಜನ... ಗಂಡಾ-ಹಂಡಿ್ತರೀನೋ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬತು್್ಷ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಾ್ದ 
ರಾಜ, ಕಾಸಿರೀ ಯಾತೆ್ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆಕಿ. ಆಗವರೆರೀನಡಿಡುಲಲಿ ಅಂತ್ ಹೆರೀಳವಂತವರಾದು್. 
ಅದ್ ಹೆರೀಳೂರೆೋಳ ಗೆೆ ಅವನ ಮಂತಿ್ ಇದಿ್ದವನುಲ್ಲಿ? ಆಗಿಂದಾಗ ಅವನ ಕರಸಿದ. ಅವ 
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ಕರೆಸಿ, ಅವನ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳವಂತೆೋರೀನಾದ-- “ತಾನ್ ಬವ್ಷಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತನನು ರಾಜಸಾ್ತನ 
ನಿರೀನೆರೀ ತಾನೆರೀ ರಾಜ ಅಂದ್ ಆಳಬೆರೀಕು. ತಾನ್ ಹೆೋರೀಗಬತೆ್ಷ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ, ಅವನಿಗೆ 
ಖಚಿ್ಷಗೆ ಯಷ್ಟ ಅನುಕೋಲದೆ ಅಷ್್ಟ ತಕಂಡ್, ಇವ್್ ಹೆೋರೀಗವಂತೆೋರೀರಾದು್ ಗಂಡ- 
ಹಂಡಿ್ತ. ಆಗೆ ಇತಾಲಿಗ್ ಕಾಶರೀಯಾತೆ್ಗೆ ಇವರು ಇಬ್ಬರಾಳು, ಅವು್ ನಾಲ್ಕಿ ಜನ... ಹರೀಗೆರೀ 
ಕಾಶರೀಯಾತೆ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗವಂತೆೋರೀರಾದು್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿರೀ, ದೆರೀವರ ಆರತಿ-ಬಿರೀರತಿ ವಟು್ಟ 
ಮುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದಸ್ಷನ ಪೂರಾ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಸಿರೀದಾ ಅವರ ಸಂಗಾಡೆರೀ ವಟು್ಟ ಜನಾನೋ 
ಕೋಡಿ ಗೆೋರೀಕಣ್ಷಕ್ ಬರವಂತೆೋರೀರಾದು್.

ಗೆೋರೀಕಣ್ಷಕ್ ಬಂದಿ, ತಿರೀತ್ಷಪರಸಾದ ಆಗಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೋ್ಟ ಮುಗಿಸಕಿಂಡಿ ಹಾಗೆರೀ 
ಮನೆಗೆ ಬರವಂತೆೋರೀರಾದು್. ಆದ ಕೋಡೆಲಿ ಮನೆಗೆ ಪರವೆರೀಸ ಮಾಡಲ್ಕಾಕಿಗಲ್ಲಲಿ ಅವರದು 
ಅಂದೆ್, ದೆರೀವಕಾಯ್ಷದ ಕೆಲಸ ವಂದ್ ಉಳ್್ದ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಮನೆ ಮುಂಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ 
ಖಂಡಗೆದ ಹೆೋಲಕೆ ವಂದು ಜಗೆೋಗೆರೀಳಿ ಮಾಯನುಮರ ಹೆರೀಳಿತು್ತ. ಅದು್ ತುಂಬಾ ಚಪ್ ಈಗೆರೀ 
ಹಾಕ್ ಬಿಟ್ವರು ಮನೆ ಮುಂದ್ ಬದಿಗೆ ಪುರೆೈಸುದಿಲಲಿ ಹೆರೀಳಿ.

ರಾಜನ ಮನೆ ದೆರೀವಕಾಯ್ಷಪಪಾ! ಯಟ್ ಜನ ಕೋಡೆೋತ್ರೀ, ಯಟ್ ಜನ ಬಿಡೆೋತ್ರೀ ಹೆರೀಳಿ 
ಬೆಲೆಕಟಿಲಿಕ್ ಸಾಧಿ್ಯಲಲಿ ಹೆರೀಳಿ, ಅಲ್ಲಿಟಿ್ಟರೀದ ಅವ. ಆಗೆ ಯಲಾಲಿ ಶಪಾಯ ಮಕಕಿಳ ಹಚಿಚಾ ತನನು 
ಪಟ್ಣಕ್ ಯಲಾಲಿ ಕರೆ ಬಿಟ್ಟ. “ತೆೋಟಲಿನ ಶಶುವಂದ್ ಬಿಟು್ಟ, ಅಟೋ್ಟ ಜನರೋ ಬರಬೆರೀಕು... 
ದೆರೀವಕಾಯ್ಷ” ಅಂದ ಹೆರೀಳಿ.

ಯಲಾಲಿ ಜನು್-ಬಿನು್ ಯಲಾಲಿ ಬಂದಿ, ಊಟುಪಚಾರ ಕಾರಿ ಮುಗಿತು. ಮುಗಿದ 
ನಂತರ ಹತ್ತತ್ವರೆಲಾಲಿ ಮನೆರೀಗ್ ಹೆೋರೀದು್. ದೋರದವರೆಲಾಲಿ ಉಳು್ದರು-- ಅಲ್ಲಿ ಊಟಾದ 
ಅನಂತ್ವೂ ಸುಕದಲ್ ಉಳು್ದರು. ಸುಮಾರ್ ವಂದ್ ವಸ್ಷ ಕಳ್್ದ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಆದೋ್ವ್ 
ಅವನಿಗೆ ಪುತ್ಪಲ ಆಗಲೆರೀ ಇಲಲಿ, ಸಿಕಕಿಲೋ ಇಲಲಿ.

ಅದ್ ನಂತ್ವ ಭಾಳ ಪಚಾತಾಪ್ದ ಮೆರೀನ್ ಉಳದ ಅವ, ಯಾರು? ರಾಜ. ಹಂಗೆ 
ಉಳಿತಾ... ಉಳಿತಾ... ವಂದಲಾಲಿ ವಂದಿವಸ್ ಯರೀನಾಯ್ತರೀ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ಬೆಳೂಗೆಜಾಮದಲ್ 
ವಂದ್ ಸಪಾನುಯ್ತವನಿಗೆ. ಸಪನು ಆದೆ್, “ಎಲೆರೀ ರಾಜನೆರೀ... ನಿರೀನು ಇಡಿರೀ ಲೆೋರೀಕಯಲಾಲಿ 
ತಿರಗಿದೆ, ಬಹಾಳ ಖಚು್ಷ ವಗೆೈರೆ... ಮಾಡಿದೆ ನಿರೀನು. ಆದೆ್, ಪುತ್ ಸಂತಾನ ನಿನನು 
ಕಾಲ ಬುಡೆಕಿರೀ ಇದಿ್ದತು. ನಿನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಗೆೋತಾ್ತಗಲ್ಲಲಿ?” ಆಗ, “ನಂಗ್ ಗೆೋತಾ್ತಗಲ್ಲಲಿ... 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳದೆ್, ಅದ್ ಹಾ್ಯಂಗ್ ಸಿಗ್ತದ್ಯಪಪಾ? ಯರೀನು?” ಅಂದ್ ರಾಜನೋ ಕೋಡಾ 
ಕೆರೀಳವಂತೆೋರೀನಾದ. ಆನಂತ್, “ನಿನನು ಮನೆ ಮೆರೀಲ್ಬದಿಗೆ ಮೋರ್ ಖಂಡಗೆದ ಹೆೋಲ ವಂದ್ 
ಬೆೈಲ್ದಿ್ದತು್ತ. ಆ ಬೆೈಲ್ ಪೂರಾ ಶರೀಗೆರೀ ಮಟಿ್ಟ (ಪಲೆಲಿ) ಬೆಳ್್ದ ಹೆೋರೀಗದೆ. ಅದು ನಿರೀನು ಪೂರಾ 
ಸವಿ್ಸಿ ಮೋರಾಳಕಿಂತ ಅಗಿಸಬೆರೀಕು. ಅಗಿಸಾದ ನಂತ್ ಅದನುವ ಯಯ್ಡು ದೆರೀವ್್ ಮೋತಿ್ಷ 
ಮೊಕ ಅಡಿಗಾಗ್ ಬಿದೆೋಹರೀಗದೆ. ಅದು ಬಿದ್ ಹೆೋರೀದೆ್ ಮಂಕಾಳಮ್ಮ ಕಲೆಲಿ ನಿಂಗ ಹೆರೀಳ್ 
ದೆರೀವ್್ ಹೆಸರು. ಆ ದೆರೀವರಿಗೆ ಯಡಕೆೋಂದು, ಬಲಕೆೋಂದು ದುವೆ್ಷ (ದ್ವ್ಯಚರಿಗಿ) ಅದೆ. 
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ಅದ ತೆಗದಿ, ನಿರೀನು ಬಟ್ಟರಿರೀಗೆ ಹೆೋರೀಮನೆರೀಮ ಹಾಕ್ಸಿ, ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಇಟೆ್ ನಿನ್ಗೆ ಪುತ್ 
ಸಂತತಿ ಆಗ್ತದೆ.” ಅಟು್ಟ ಹೆರೀಳ್್ದ ನಂತ್ವ, ಸಪನುದಲ್ ಬೆಳಗಾಯು್ತ ಅವನಿಗೆ ನಿದೆ್ ಬರಲ್ಲಲಿ 
- ಸಪನುದ ನಂತ್.

ಆಗೆ ಬೆಳಾಗೆ ಮುಂಚೆ್ಯದ್ ಮೊಕ-ಬಿಕ ತೆೋಳಕಿಂಡಿ ಆಲೆೋಚೆನು ಮಾಡ್ದ-- “ಉಹ್! ಈ 
ಸಪನುದಲೆಲಿಲಾಲಿ ಪುತ್ಸಂತಾನ ಆದೆ್ ಈ ಜಗತೆ್ತರೀ ಹರೀಗಿರುದಿಲಾಲಿಗಿತು್ತ. ತಾನೋ ಹನನೆಕಿ 
(ಆಲೆೋರೀಚೆನು) ಮೆರೀನ್ ಇರಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಸಪ್ನು ಬಿತು್ತ.” ಆ ಸಪನುದ ಕಾರಣ ಅವ ಮುಂದ್ ಹರಿಸೆಲಿರೀ 
ಇಲಲಿ. “ತಾನ್ ಕಾಸಿಗೆ, ಯಾಣ ಅಲೆಲಿಲಾಲಿ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಂದೋ್ ತನೆಗೆ ಪುತ್ಸಂತಾನ ಆಗಲ್ಲಲಿ.” 
ಹಾಗೆರೀ ವಂದು ಮೋರ್ ನಾಲ್ಕಿ ತಿಂಗಳ ಕಳ್್ದ ಹೆೋರೀಗಬಿಟು್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ.

ಆವಾಗವ ಯರೀನ್ ಮಾಡುದೆೋನುರೀ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಯಲಾಲಿ ಮಾಡ್ ನೆೋರೀಡಾಯು್ತ. ಈ 
ಸಪನು ಬಿದ್ದದೆೋಂದು ಮಾಡೆರೀ ನೆೋರೀಡೆ್ಬರೀಕಾಯು್ತ.” ಅದಟ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿ, ಅವನದೆೋಂದ್ 
ಸೆರೀವಕ್ ಇದಿ್ದದ್ದ ರಾಜನು್ದ-- ತಾಸಿಗ್ ಅರವತ್ ಮೆೈಲ್ ಹಾದಿ ನಡೆತಿದ್ದ ಅವ. ಅವನಿಗ್ 
ಕರಸ್ವಂತೆೋರೀನಾದ. ಆಗವ ಬಂದ್ ಕೆರೀಳಾ್ತನ, “ಯಾಕ್ ಕಸಿ್ಷದೆ್ ತನಗೆ” ಅಂದಿ. “ಆದೆ್ 
ತಾನ್ವಂದ್ ಚಿರೀಟಿ ಬರಕೆೋಡೆ್ತ ತಕಂಡೆೋರೀಗಿ ಗೆೋರೀವೆ ರಾಜನಿಗ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕು. ಈ ಚಿರೀಟಿ 
ನೆೋರೀಡ್್ದ ಕೋಡೆಲಿ, ಗೆೋರೀವೆ ರಾಜುನು ಮುನೋನುರ್ ಜನಿ್ಗೆ ಮಣ್ ಕೆಲಸ್ದವರಿಗೆ ಕಳಸಾ್ತನೆ.” ಆಗಾ 
ಚಿರೀಟಿನೋ ಗೋಡಾ ಆ ಸೆರೀವಕನ ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಡವಂತೆೋರೀನಾದ. ಬೆಳಿಗೆಗೆ ಯರೀಳ್ ಗಂಟೆಗ್ 
ಹೆೋರೀಗವಂತೆೋರೀನಾದ ಸೆರೀವಕ. ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆಗೆ ಗೆೋರೀವೆ ರಾಜನು ಮನೆಗೆರೀ ಹೆೋರೀಗ್ 
ಮುಟ್ದ.

ಆಗ, ಗೆೋರೀವೆ ರಾಜುನು ಚಂಬ್ ತಕಂಡ್ ಬಚಿಲಿಗೆ ಮಿರೀಯಲ್ಕೆಕಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆಗಾ ಚಿರೀಟಿ 
ಕೋಡು ಅವ ಮಿರೀಯಲ್ಕ್ ಬಚಲಿ ಕಟನು ಮೆರೀನ್ ನಿಂತಾಗೆರೀ ಅವನು ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಟ್ಟ. ಆಗೆ, “ಮನೆ 
ಕೋಡ್ ಹೆೋರೀಗು ನಿರೀನು. ಆಸ್ಬಿರೀಸ್ ಕುಡಿ. ನಾನು ಮಿಂದಕಿಂಡ್ ಬತೆ್ತ” ಹೆರೀಳ್ದ. ಆಗ ಅವ 
ಮಿಂದಕಿಂಡಿ ಮನೆಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ, ವಳ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗ್ ಊಟಾಬಿರೀಟಾ ಯಲಾಲಿ ಮುಗಿತು-- ಹೆಂಗಸರ 
ಕೆೈಲ್ ಅವನಿಗ್ ಊಟ-ಬಿರೀಟ ಯಲಲಿ ಬಡಿಸ್ (ಮುಗಿತು).

ನಂತ್ವ, ಅವ ತನನು ಕಡೆ ಸಿಪಾಯರಿಗ್ ಕಳಿಸವಂತೆೋರೀನಾದ; ಯಾರು? ಗೆೋರೀವೆರಾಜ. 
ಕರಸಿದ ಕೋಡೆಲಿಯ ತನನು ಮತು್ತ “ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಮುನೋನುರ್ ಜನರಿಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು” 
ಅಂದ್ ಕಳಸ್ದ್  ಅವ. ಕಳಸ್ದ್ ಕೋಡೆಲಿಯಾ ಅವ ಮುನೋನುರ್ ಜನ್ ಕರಕಂಡ್ ಬಂದತೆರೀ 
ಆವಾಗ ಅವ್್ ಕೆರೀಳು್ದರು, “ಯಾಕ್ ಕಸಿ್ದರು್ಷ?” ಅಂತ. ಆಗವು್ಗ್ ರಾಜೋನು ಹೆರೀಳಾ್ದ, “ನಿರೀವು ಅವನು 
ಸಂಗಡ ಹೆೋರೀಗಿ” ಅಂದ. ಅವ ಸಂಗಡ ಕರಕಂಬಂದ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರಿಗ್ ವಂದೆೋರೀಪಪಾತಿ್ತಗ್ 
ಹೆೋರೀಗಿದ ಅವ-- ಈಗ ಯಂಟ್ ದಿವಸ ಬೆರೀಕಾಯು್ತ ಬಂದ ಮುಟಿಲಿಕೆಕಿ ಇಲ್ಲಿ.

ಆ ರಾಜೋನು ಕೋಡಾ ಅವಿ್ಗ್ ಹತಾ್ಯರ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕಾಯ್ತಲಾಲಿ? ಕತಿ್ತ, ಕೆೋಡಿಲಿ, ಪಿಕಾಸು,  
ಜನಕೆೋಂದೆೋಂದ್ ಹತಾ್ಯರ್ ಕೆೋಡವಂತೆೋರೀನಾದ; ಆಶರೀಗೆ ಮಟಿ್ಟ ಆಗಿಂದಾಗೆರೀ ಅವ್್ 
ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಸವ್ಸ್್ದ ಅವ. ಅಧ್ಷ ಗಂಟೆವಳ್ಗೆ ಸವ್್ ಮುಗಿತು. ಮುಗ್್ದ ನಂತ್ 
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ಅವ ಪೆರೀಟೆರೀಲ್ದ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದ. ಆಯ್ದ ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಟಿ್ಟ ತಾನೆರೀ ನಿತಿ್ತ ಅಗಿಸ್ದ. ಅಗಿಸೆ್ದರು 
ಅವ ಇಡಿರೀತೋ ಆಗಿಸಿಲಿಲಲಿ. ಮದಿ್ದಕೆ ಅಗಿಸ್್ದ ಕಡಿಕೆ ಯರಡೋ ಬಾಜೋನಲ್ಲಿ ಅಗಿಸಕಾಯು್ತ 
ಹೆರೀಳಿ. ಅಗಿಸ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ದೆರೀವ್್ ಮೋತಿ್ಷ ಸಿಕು್ತ ಅವನಿಗೆ-- ಅಲೆಗೆರೀಯ ದೆರೀವರ ಮೋತಿ್ಷ 
ಮೊಕಡಿಗಾಗ್ ಇದ್ದದೋ ಹೌದು. ಯರಡು ದುವೆ್ಷ ಯಡಕೆೋಂದು, ಬಲಕೆೋಂದು ಇದ್ದದೋ 
ಹೌದು. ಆಗದ್ ತಂದಿ ಮೆರೀಲ್ಟಿ್ಟ, ಬಟಿ್ಗ್ ತಂದಿ ಹೆೋರೀಮ-ನೆರೀಮ ಹಾಕ್ಸ್, ನಿಚಚಾ ಪೂಜಕೆ 
ಇಸ್ಷವಂತೆೋರೀನಾದ ನಂತ್.

ಆನಂತ್ ಯರೀನಾಯ್ತರೀ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ಇವ ಸಾದಾಣ್ಷ ವಂದ್ವಸ್ಷ ಕಳಿರೀತು. ವಸ್ಷ ಕಳ ್ೆದರು 
ಪುತ್ಸಂತಾನ ಇಲಲಿ ಅವಗೆ, ಯಾವಾಗೋವ. ಪುತ್ಸಂತಾನ ಇಲಾಲಿಗೋದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ಇವ ಯರೀನ್ 
ಮಾಡ್ದ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ಇನ್ ತನ್ಗೆ ದೆರೀವರಾದೋ್ ಮುಂದ್ ತಂದಿಸಿಲಿ್ಷ, ಅಂಬೋ ಆಸೆ ತೆೋರೀಸಿ್ಷ, 
ಪುತ್ಸಂತಾನ ಸಿಕ್ತದೆ ಅಂದ್ ತನ್ಗೆ ಹೆರೀಳ್ತಲ... ವಂದ್ ವಸಾ್ಷದೋ್ ಪುತ್ಸಂತಾನ 
ಆಗಲೆಲಲಿ. ದೆರೀವ್್ ಹೆರೀಳು್ದ ಹೆಚಚಾಲ್ವ? ಮಾಡಗಾಗಿ ಇರುದಾಗಿತು್ತ ಅವ.

ಊಟಬಿರೀಟ ಮಾಡಿ, “ಇಟ್ ವಸಾ್ಷನವರೆಗೆ ಯಲಾಲಿ ಪುಣಾ್ಯಂಶ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೆ್ದ. 
ಆದೋ್ ಪುತ್ಸಂತಾನ ಕೆೈಗೋಡಲ್ಲಲಿ. ಇನುನು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ್ಕೆ ಕೆೈಹಚೆ್ತ. ಬೆಳಗಾದೆ್...” 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ, ಬಾಯ್ ವಡ್್ದ ಹೆರೀಳಿ್ಬಟ್ಟ ಅವ. ಯಾರು? ರಾಜ. ಆ ದೆರೀವಸಾ್ತನದಲಾಲಿದೋ್ 
ಅವ ಯರೀನ್ ಮಾಡಾನೆ? ಮತ್ ಇಷೋ್ಟ ಆಗಿ, ಪೂಜಾ್ಯದ ಕೋಡೆಲಿ ವಂದ್ ಕೆೋಳಗೆ ಅಜಮಾಸು 
ದುವೆ್ಷ ಉಕ್ ಚೆಲ್ತದೆ. ದುವೆ್ಷ ಸಿಕು್ದ. ಅದ್ ಕಣಜಕ್ ಹಾಕೋದು, ಕಣಜಕ್ ಹಾಕದನುಂತ್ 
ರಾಜ ಉಪಯರೀಗ ಮಾಡೋಕಡಿಡುಲಲಿ. ಬಟಿ್ಗೋ ಇನ್ ಆ ದುವೆ್ಷ ತಾವ್ ಖಚ್ಷ ಮಾಡಬೆರೀಕು 
ಅಂಬೋ ಆಶ್ಯಲಲಿದಿದಾ್ದಂಗೆ, ವಸತ್ ಬೆರೀರೆ ಇಟು್ಟ ಯಷ್್ಟ ಚಾಪೆಟೆಗೆ ಬೆರೀಕೆೋರೀ ಅಷೋ್ಟ ಸಂಪ್ 
ಮಾಡಿಟ್ ಬಿಟ್ಟನೆ.

ಆಗವ ರಾತಿ್ಗೆ ಹೆರೀಳ್ ಮನ್ಗೆ ಬಿಟಿ್ಟದನುಲಲಿ? ದೆರೀವರಿಗೆ ಗೆೋತಾ್ತಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ ಅದು. ತನಗೆ 
ಮೊದಾಲ್ ಕ್ತ್ ಹೆೋತಾಕ್, ಬಾಕ್ ಕೆಲಸ್ಕ್ ಕೆೈಹಾಕೆ್ದರು ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ ಹೆದ್ಕಾ್ಯಗಿ ಪೂಜಾರಿ 
ಬಟನು ತಲ್್ದಂಬಿಗೆ ರಾತಿ್ಗೆರೀ ಯದ್ಬಂತು. ವಂದ್ ಬೆಳಿಳು ಹೋಂಗ್ ತನ್ ತಲೆಮೆರೀಲುನು್ದ ಕೆೈಗೆ 
ಹಡಕಿಂಡೆರೀ ಬಂದದೆ ಅದು. (ಸಪನುದಲ್ಲಿ ಮಾತ್) ಆವಾಗ್ ಯದ್ ಬಂದಕಿಂಡಿ, ಯರೀನ್ 
ಹೆರೀಳ್ತದೆೋ್ಯರೀ ಕೆರೀಳ್ ದೆ್... ‘‘ಬೆಳಗಾನಸಿಕಿರೀಲ್ ನಿರೀನು ರಾಜನ ಮನೆಕೋಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ಬರಬೆರೀಕು. 
ಅಂದೆ್, ಇಷ್್ಟ ದಿವಸ್ನವರೆಗೆ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡ್ದವ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ್ಕ್ ಕೆೈಹಚಿ್ತ ಅಂದ್ 
ಹೆರೀಳಾನೆ ರಾತೆ್. ಆದೆ್, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ್ಕ್ ಕೆೈಹಚುಚಾದ್ ಬೆರೀಡಾ. ನಿನ್ಗೆ ಪುತ್ ಸಂತಾನಾಗ್ತದೆ 
ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು. ಈ ಹೋಂಗ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಅವಗೆ ಕೆೋಡಿ. ಹರು ಜಲದಿರೀಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಗಂಡ-
ಹಂಡಿ್ತ ಇಬ್ಬರೋ ತಣಿ್ಣರೀರ ತಾನ ಮಾಡ್ಬಬೆರೀ್ಷಕು; ಅದು ಮುಡಕಿಳ ್ೆಬರೀಕು-- ಪುತ್ಸಂತಾನಾಗ್ತದೆ. 
ಆದೆ್, ಅವನಿರೀಗೆ ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡ ಬೆರೀಕೆೋರೀ? ಅರವತ್ವಸ್ಷನ ಅರಮಳ್ 
ಬೆರೀಕೆೋರೀ ಹೆರೀಳ್ ಕೆರೀಳು. ಅಟ್ ಬಂದ್ ತನೆಗೆ ನಾಳ  ೆರಾತೆ್ಗ್ ತೆಳಿಸು...” ಅಂದ್ ಬಟ್ ಕೆೈಲ್ 
ಬಂದ್ ಹೆರೀಳು್ತ ಅಂಬದಾಯು್ತ.

ಅಟೆೋ್ಟತಿ್ತಗೆ ಬೆಳಾಗೆ ಮುಂಚ್ ನಸಿಕಿರೀಲೆ ಬಂದು್, ಬಂದೆರೀ ಬಂದೋ್, ರಾಜನಿದ್ದಲ್ಲಿ; 
“ಓಹೆೋರೀ! ಬಟು್... ಇಟ್ ಮುಂಚೆ ಬವರೀ್ಷರಲಾಲಿಗಿತು್ತ. ಯರೀನೆೋರೀ ವಂದ್ ಗಡಬಡೆ ಮೆರೀಲೆರೀ 
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ಬಂದು್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ ತನೆಗೆ” ಅಂದೆಹರೀಳ್ದ. “ಹಾಂಗಾದೆ್, ನಿರೀವು ನಿನಾನುಗನು ರಾತೆ್ದಲ್ಲಿ 
ಪಾಪದ ಕೆಲಸ್ಕೆಕಿ ಕೆೈಹಚೆ್ತ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿದ್ಂತೆ; ನಿರೀವ್ ಹಾಗ್ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡೋದ್ 
ಬೆರೀಡ; ನಿನ್ಗೆ ಪುತ್ಸಂತಾನ ಆಗ್ತದಂತೆ. ನಿನ್ಗೆ ದೆರೀವು್ ಹೆರೀಳದೆ. 

“ನಿರೀವ್ ಗಂಡ ಹಂಡಿ್ತ ಹರೋ ಜಲದಿರೀಲ್ ತಣಿ್ಣರೀರತಾನ ಮಾಡಕಿಂಡ ಬರುವಾಗ ನಿರೀರ್ 
ತುಂಬಕಿಂಡ್ ಬರಬೆರೀಕು ಕೆೋಡನುಲ್ಲಿ. ಮನೆಗ್ ಬಂದು ಈ ಹೋಂಗ್ ನಿಮ್ ಹಂಡಿ್ತ ರಾಜನು್ದ 
ಮುಡಿಬೆರೀಕು. ‘ನಿನ್ಗೆ ಹನನುರಡ ವಶ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡ ಬೆರೀಕೆೋರೀ? ಅರವತ್ವಸ್ಷನ ಅರಮಳ್ 
ಬೆರೀಕೆೋರೀ?’ ಕೆರೀಳಕಿಂಡ್ ಬಾ ಹೆರೀಳದೆ. ತನ್ ಕೆೈಲ್” ಅಂದ.

ಬಟ್ ಕೆೈಲ್ ರಾಜ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡ ಹೆರೀಳದ್ 
ಅವ ಹನೆನುರಡೆರೀ ವಸ್ಷ ಉಳಿತಾನಲಲಿ ಅವ? ಅಂದ ಮೆರೀಲೆ, ಅರವತ್ ವಸ್ಷನ ಅರಮಳಳು 
ಅಂದೆ್... ಅರವತ್ ವಸ್ಷ ಉಳಿತ ಅವ. ಅವನಿಗ್ ಬೆರೀಕಾದ್ ಮದೆ್ವಮನಕಾಲ ಆಗ್ತದೆ. 
ಹನನುರಡ ವಸ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡ ಅಂದೆ್ ಅವನಿಗ್ ಪರಾಯವೆರೀ ಬರುದಿಲಲಿ. ಅವನಿಗ್ 
ಮದೆ್ವಮನಕಾಲ ಆಗೋದೆ್ಯಲ್ಲಿ?” ಅಂದ್ ತೆಳಕಿಂಡ.

ಬಟ್ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ ಅವ ಯರೀನಂದಿ? ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಅರವತ್ ವಸ್ಷನ ಅರಮಳ ನೆುರೀ 
ಆಗೋದು ತನೆಗೆ. ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡ ಬೆರೀಡ ತನೆಗೆ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಹೆರೀಳ್ದಕೋಡೆಲಿ, 
ರಾಜನ ಹಂಡಿ್ತ ಕೆರೀಳು್ತ. ಅದ್ ಯರೀನಂತು ಅಂದೆ್, “ಸಾ್ವಮಿರೀ... ಅರವತ್ ವಸ್ಷನ ಅರಮಳಳು 
ಬೆರೀಡಾಗಿತು್ತ. ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡನೆರೀ ಆಗಿ್ತತು್ತ. ಯಂಟ ವಸ್ಷನಾಗೆ ಅವನಿಗೆ 
ಲಗನು ಮಾಡಿದೆ್, ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪುತ್-ಬಿತ್ - ಮತ್ ನಾಲ್ಕಿ ವಸ್ಷನ 
ವಳಗೆ ಯಲಾಲಿ ಆಗತಿತು್ತ... ಅವನೆರೀ ಆಗತಿತು್ತ. ಅರವತ್ ವಸ್ಷನ ಅರಮಳಳು ಬೆರೀಡ” ಅಂದ್ 
ತಿರೀಡಕಿತ್ತ ನೆಡಿತು ಅದು. “ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳತೆೋನುರೀ ಯಾರ ಬಲ?” ಹೆರೀಳಿ.

ಅದ್ ಹೆರೀಳತಾಲಿಗ್ ಹೆೋರೀದ್ ಕೋಡೆಲಿ ಇತಾಲಿಗ್ ಯರೀನಾಯ್ತಂದೆ್ ಇವಿನುಗೋ ಅದ್ ಹೌದಂತ್ 
ಕಂಡು್ತ. ಬಟ್ ತರಸುವಂತೆೋರೀನಾದ. ಬಟು್ ಕೋಡಾ ಬರುವಂತೆೋರೀರಾದು್. ಅಂಗಳದ 
ಹೆಗ್್ಷ ಹೆೋರೀಗಿದು್. “ಹಾಂಗಾದೆ್ ಅರವತ್ ವಸ್ಷನ ಅರಮಳ್ ಆಗುದು ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿದೆ್ದ. 
ಆದೆ್, ಅರವತ್ ವಸ್ಷನ ಅರಮಳ್ ಬೆರೀಡ. ತನೆಗೆ ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡನೆರೀ 
ಆಗೋದು...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಅಟ್ ಹೆರೀಳೂರೆೋಳ ಗೆೆ ಬಟು್ ಬಂದು್.

ಬಂದು್, ರಾತೆ್ಗ್ ಮತೆ್ತ ಸಪನುದಲ್ ಬಂದ ಬಟ್ ಕೆೈಲ್ ಕೆರೀಳ್ತದೆ ದೆರೀವು್. “ಹಾಂಗಾದ್್ 
ಅವನಿಗ್ ಅರವತ್ ವಸ್ಷನ ಅರಮಳ ಬೆರೀಡಂತೆ. ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡ ಆಗುದು.” 
ಆಗೆ ರಾಜನೋ ಕೋಡಾ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಉಳವಂತೆೋರೀನಾದ. ಉಳಿಬೆರೀಕ್ದೆ್ ಮೋರ್ ತಿಂಗಳು 
ಕಳಿರೀತು. ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿನು ಗಬಿ್ಷಣಾ್ಯಯು್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ರಾಜನ ಹಣತಿಗೆ ವಸ್ಷ ಐವತೋ್ತ, 
ರಾಜನಿಗೆ ಅರವತು್ತ ನಡಿರೀತದೆ.

ಸಾದಾರಣ ಯಂಟ ತಿಂಗಳ ಆಯು್ತ. ರಾಜನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಬಿ್ಷಣಿ ಆದ ನಂತ್ ಅದೆಕಿ 
ಹೆೋಟೆ್ಟ ಬೆರೀನೆಗ್ ಸುರವಾಯು್ತ. ಸೋಲಕೆಕಿ ಅಂಗಳುದಲ್ ಬಿದ್ ಹೆೋಡಿಯಾಡ್ತದೆ, ಅದು. “ತನ್ 
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ಕೆೈಲ್ ತಡೆೋಕಿಳುಳುಕಾಗುದಿಲಲಿ” ಅಂದ್ ಬಿದ್ ಹೆೋಳಾಳುಡತದೆ. ಆವಾಗ, ರಾಜನೋ ಕೋಡ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಆಲೆೋರೀಚಿನು ಮಾಡ್ದ. ‘ಇದ್ ವಂದ ಪಿಶಾತೆ ಬಾದೆನೆ ಇರಬವು್ದ’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ 
ಮಾಡ್ದ ಅವ. ಆವಾಗಾ ರಾಜನೋ ಕೋಡ ಅವನ ಸಿಪಾಯರಿಗೆ ಕರದಿ, ಯರೀನ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆೋರೀ 
ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಶಪಾಯಿರೆ, ಹೆೋರೀಗಿ ವಂದ್ ನಾಕ್ ಜನ ಗಾಡಿಗಿ್ರೀಗ್ ತಕಂಡ ಬನಿ” ಅಂದ 
ಹೆರೀಳ್ದ ಅವ. ಆಟ ಹೆರೀಳುರೆೋಳ ಗೆೆ ಶಪಾಯು್ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೆರೀಳು್ದರು. ರಾಜನ ಕೋಡೆ, ‘ಹಂಗಾರ್ 
ಹೆರೀಂಗನವರಾಗಬೆರೀಕು?’ ಕೆರೀಳು್ದರು.

ರಾಜನೋ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಚಲಚಾಲೆೋರೀ ಪುಂಡಗಾರರಿಗೆ ಹೆರೀಳೂೆ” ಹೆರೀಳ್ ಕಳಸ್ದ. 
ಆಗವು್ ಯಲೆಲಿಲ್ ಪುಂಡಗಾರ್ ಅವರೆ ನೆೋರೀಡಿ, ಪೆರೀಟಿಲ್ ಈ ತುದಿಂದ್ ಆ ತುದಿವರೆಗೆ 
ಯಲೆಲಿಲ್ ಪುಂಡಗಾರ್ವೆ್ ಅವರಗೆ್ಯಲಾಲಿ, “ರಾಜರ ಮಲ್ಲಿ ಬರುಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಯಾ್ಷಗದೆ” ಅಂದ್ 
ಹೆರೀಳ ್ೆತರೀ ಹೆೋರೀದು್. ಬರಬೆರೀಕಾದ್ ನಲವತ್ ಜನ್ ವಟಾ್ಮಡ್ ಕರಕಬಂದು್ ರಾಜನುಮನಿಗೆ.

ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಂದಸ್ಷದು್. ಆಸ್, ಕವಳ ಯಲಾಲಿ ಕೆೋಟ್ಟ. ಹತ್ ಹನೆನುರಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಮಣಿ 
ತಂದೆೋಕಿಟು್ ಅವಗೆ್ಷ. ರಾಜ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ ಕೆರೀಳದೆ್, ‘‘ಹತ್ ಹನೆನುರಡ ಜನ ಸೆೋರೀದಿಕಿ 
ನೆೋರೀಡಿ, ಬಾಕ್ಯವರೆಲಾಲಿ ನೆೋರೀಟಕ್ ಕುಳಿಳು” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿದು್. ಅದ್ಲ್ ನೆೋರೀಟ ಮಾಡ್ವವ್್ 
ವಬ್ಬರೋ ಇಲಲಿ.

ರಾಜನು ಮನೆಲ್ ನೆೋರೀಟ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಯ್ತರೀ ಇಲೆೋ್ವ? ಹಾಗೆರೀ ಹೆರೀಳ ್ೆದರು ರಾಜ ತಮೆಗೆ ಶಕೆಸ್ 
ಮಾಡಿ್ಬಟೆ್ - ಕಷ್ಟ ಬತ್ಷದ್ಯಲಲಿ ಅಂದ ಹೆರೀಳಿ, ಅವು್ ನೆೋರೀಟಕೆ ಕುಂತು್ ಬಾಕ್ ಇದ್ದವು್ ಮಣಿ 
ತಂದೆೋಕಿಟ್ಟರು. ಸೆೋರೀದಿಕಿ ನೆೋರೀಡೋಕ್ ಹಣುಕಿದು್; ಇವ್್ ವರೀಟಾ ಮಾಡೋಕ್ ಹಣುಕಿದು್. 
ನೆೋರೀಟ ಮಾಡು್ದರು ಅಂದೆ್ರೀನು? “ಸಾದಾ್ಣ ನೆೋರೀಟ ಮಾಡೆೋ್ರೀ; ನಿಮ್ಮ ಮೆೈಯಲಿ ಸಂಪದೆ. 
ಮೆೈಹಂದೋ(ಅಲಗಾಡೋಸ್)ದಿಲಲಿಲಲಿ ನಿರೀವು...’’ ಹೆರೀಳುತ್ ಹೆರೀಳಿ. ಜೆೋರೀರ್ ನೆೋರೀಟ ಮಾಡೆೋ್ವರು 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ, ಹಾರ್ ಹಾರಿ ಬಿರೀಳೂಕ್ ಹತಕಿಂಡು್.

ಸೆೋರೀದಿಕಿಯವರು ವಬ್ಬರೋ ವಬ್ಬರೋ... ‘ದೆವ್ವದೆ, ಇಲಲಿ’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳವರೀರೆರೀ ಇಲಲಿ. 
ಅನುಬವವಿದ್ದವರು ಯಾರೋ ಇಲಲಿ. ಆಗಟಾ್ಟದ ಕೋಡಲೆರೀಯ ನೆೋರೀಡಿ... ನೆೋರೀಡಿ... 
ನೆೋರೀಡಿ... ಬೆರೀಜಾರ ಬಂತು. ಬಾಳ ಹೆೋತಾ್ತಯು್ತ. ಹತ್ ಗೆಂಟಿಂದ ಹನೆನುರಡ ಗಂಟಾ್ಯಯು್ತ. 
ಆದೋ್ ರಾಜನು ಮನೆ ಗೌಜ್ ಯರೀನ್ ಕಮಿ್ಮಲಲಿ. ಇವಳಿಗೆ ಹೆೋಟಿ್ಟ ಸೋಲೆ ಕಮಿ್ಮಲಲಿ. ಅವ್ 
ಕೆೋಣಿಲ್ ತಕಂಡೆೋಹರೀಗ್ ಕೋಡು್. ಅಟೆೋ್ಟತಿ್ತರೀಗ್ ರಾಜ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಾ್ತ ಕೆರೀಳಿದೆ್, “ನಾಳೆಗ್ 
ಹನನುಂದ್ ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ವ” ಅಂದ.

ಕಡೆಗ್ ನಂತ್ ಅವನಿಗ್ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಆಲೆೋರೀಚೆನುಯಾಯು್ತ. “ಅದ್ ತಿಂಗಳ ತುಂಬೆೋ್ತ, 
ಯಾಬ್ಷಲ ಹಡು್ಯ ದಿವಸ್ ಬಂತೆೋರೀ...” ಹೆರೀಳಿ ಆಗೆ ಶಪಾಯನೆನುರೀ ಕದ್ಷ ಅವ. ಕರದಿ ಯರೀನ 
ಹೆರೀಳುದೆೋನುರೀ ಕೆರೀಳದೆ್, “ಅವಳು ಹಡೋ ದಿವಸ್ ಬಂತೆೋ ಯಾರ್ ಬಲ? ನಿರೀವು ನಾಕ್ ಜನ 
ಹೆೋರೀಗಿ, ನಾಕ ಜನ ಸೋಲಗಿತಿ್ತನ್ಷ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಬನಿ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳ್ದ.

ಆ ಶಪಾಯು್ ಯರೀನ್ ಕೆರೀಳು್ದರು ರಾಜನ ಕೋಡೆ? “ಹೆರೀಂಗೆ ಹೆರೀಂಗನುವಗೆ್ಷ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು?”  
ಕೆರೀಳೂರೆೋಳ ಗೆೆ, “ವಂದ್ ಮುದಕಿ್ಯಂತವರು ಕಕ್ಷಂಬಾರೆೋ” ಹೆರೀಳಿ ರಾಜ ಹೆರೀಳ್ದ. ಆಗಿಟೆೋ್ಟತಿ್ತಗೆ 
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ಅವ್್ ಹೆೋರೀದು್. ಈ ಪೆರೀಟೆ ತುದಿಗ್ ವಬ್ಬರನೋ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ, “ರಾಜರ ಹುಕುಂ ಆಗದೆ ಬನಿ” 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ. ಬರಬೆರೀಕಾರ್ ನಲವತಜಿನ್ ಮುದಿಕಿರ ಕಕ್ಷಂಬಂದ್ ರಾಜನುಮನೆ ಅಂಗಳುದಲ್ 
ಕುಳುಸ್ದು್ ಅವು್. ಕುಳಸ್ದ್  ಕೋಡೆಲಿಯ ಆಸಿ್ಗ್, ಬಿಸಿ್ಗ್ ರಾಜ ಕೆೋಟ್ಟ. ಕವಳಕ್ ಕೆೋಟು್ಟ 
ಜಪಕಿಂತ ಕೋತಕಿಂಡಾರೆ ಅವರು. ಅವಳು ಹೆೋಡಿಯಾಡೆ್ತರೀ ಅದೆ. ಹೆೋರೀದವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ 
ಸೋಲಗಿತಿ್ತರೋ ವಬೋ್ ಇಲಲಿ. ವಬ್ಬರಿಗೋ ಅನುಬವ ಇಲಲಿ. ಕೋತಕಿಂಬಿಟಾ್ಟರೆ ಕವಳ ಜಪಿ್ತ.

“ಹಾಲ್ ಹೆರು ಕೆೋರೀಟೆಲಿ ಯಲಲಿ, ಯರೀನಾರೋ ಕಸಾಯ-ಬಿಸಾಯ ಮಾಡ್ ಕೆೋಡಿ” ಅಂದ್ 
ಹೆರೀಳಾ್ದ. ಸುಮ್ಮಂಗ್ ಕುಂತ್ ಬಿಟು್. ಅಟ್ ಹೆರೀಳುದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ರಾಜಂಗ್ ನೆೋರೀಡಿ... ನೆೋರೀಡಿ... 
ನೆೋರೀಡಿ... ಬೆರೀಜಾರ್ ಬಂತು. “ತನನುಂಗಳದಲ್ಲಿ ಜಾಗದೆ ಅಂದಿ ತಂದ್ ಹಾಕಕಿಂಡ 
ಹಾಂಗಾಯು್ತ ಇದು. ಇವ್ಟೋ್ಟ ಜನರ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ವಂದ್ ಕೆೋರೀಣಿಗ್ ಕೋಡು. ನಾಳಿಗ್ 
ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆಗ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ವ...” ಶಪಾಯ್ ಕೆೈಲ್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳುದೆೋನುರೀ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, 
“ನಿರೀವ್ ಹನೆನುರಡ ಜನ ಊಟಾ ಮಾಡಕಿಂಡಿ, ಹನನುರಡ ಹೆೋರೆ ಹುಳ ಸೆ್ ಬಲ್ಷ ತಂದ್ 
ಅಂಗಳದಲ್ ಹೆೋತಾಕ್.”

ಊಟಬಿರೀಟ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಹನೆನುರಡ ಜನ ಹೆೋರೀಗಿ ವಂದ್ ಮರ ಪೂರಾ ಕಡಿ್ದ, ಚೆೋಕ್ 
ಮಾಡದು್; ಹನೆನುರಡು ಹೆೋಯಾ್ಷಗಬೆರೀಡಾ್ವ? ಹಾಂಗೆರೀ ಅವು್ ಹನೆನುರಡ ಹೆೋರೆ ಬಜ್ಷರಿ 
ಕಟಕಿಂಡ್ ಬಂದು್. ಈ ಗಾಡಗೆರಿದ್ದರಲಲಿ. ಲೆಕಕಿ ಮಾಡೆ್ತರೀ ಇದ್ದವು್, “ಹರಹರಾ! ನಾವು 
ಸತು್ ನಾಳಿಗ್” ಹೆರೀಳ್ ಮಾಡು್ದರು. “ಹನೆನುರಡ ಹೆೋರೆ ಹುಳಸೆ ಬಲ್ಷಲ್ ಹೆೋಡೆ್ದರು ತಾವೆರೀನ್ 
ಬಚಾವಾಗುರೆೋರೀ?”

ಅಟಾ್ಟಗುರೆೋಳಗೆ - ಊಟಬಿರೀಟ ಮಾಡಕಿಂಡ ರಾಜ ಮನಿಕಂಡ. ಅವನ ದೆರೀವರಿಗೆ 
ಗೆೋತಾ್ತಯು್ತ. ‘ನಾಳ ಕೆೆ ಯಂಬತ ಜನಿ್ಗೆ ಹುಳ ಸೆ್ಬಲ್ಷಲ್ ಹೆೋಡದಿ, ನಾನಾಚಾರ ಬಂದನ 
ಮಾಡ್ತ...’ ಹೆರೀಳಿ. “ಅದು ಮಾಡೋದ್ ಸವ್ಷತಾ ಬೆರೀಡ. ಅವಿ್ಗ್ ಮಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡು” 
ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳು, ಹೆರೀಳಿ ಸಪನುದಲ್ ಬಂದು ದೆರೀವು್ ಹೆರೀಳು್ತ ಬಟ್ಟನ ಕೆೈಲ್. ಆಗ ಬಟು್ ಬಂದಿ 
ರಾಜನು ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳು್ದರು. “ಮತೆ್ತ ಹನೆನುರಡ ವಷ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡ ನಾಳಿಗೆ ಹುಟ್ತನಂತೆ ಮತು್ತ 
ಆ ಸೋಲಗಿತ್ಯರು, ನಲ್ವತ್ ಜನ ಗಾಡಿಗು್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಫ್ ಮಾಡಬಿಡೆ್ಬರೀಕು ಹೆರೀಳಿ 
ದೆರೀವು್ ಹೆರೀಳದೆ. ಬೆಳಿ ಹೋಂಗ್ ಕೆೋಟ್ಟರೆ. ಈ ಹೋಂಗ್ ಮುಡಕಿಂಡ್ ಕೋಡೆಲಿ ಹನೆನುರಡವಷ್ಷನ 
ಉರಿಪಿಂಡ ಹುಟಾ್ತನಂತೆ.”

ಅಟಾ್ಟಗುರೆೋಳಗೆ ಬಟು್ ನಸಿಕಿಲೆ ಬಂದ್ ಇಲ್ ತೆಳಿಸು್ದರು ಅವಗೆ್ಷ. “ಮೆೈಮುಟ್ಟದೆ 
ಬಿಡಬೆರೀಕು...” ಹೆರೀಳ್ದ. ಆ ಹೋಂಗ್ ತಲೆಮೆರೀಲ್ಟ್ ಕೋಡೆಲಿ ಹನೆನುರಡ ವಷ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡ 
ಹುಟ್ತ ರಾಜನುಗೆ. ಹುಟ್ದ ಕೋಡೆಲಿಯ ರಾಜನು ತನಗೆ ಪಂಡಿತರ ಮನೆಗ್ ಹೆೋರೀದ, “ಹುಟ್ದಗಳ ಗೆೆ 
ಚಲೆೋ ಅದೆೋ್ಯರೀ ಹೆರೀಗೆ?” ನಾಮಕರಣ ಕೆರೀಳಲ್ಕೆಕಿ ಪಂಡಿತರ ಮನೆಗ ಹೆೋರೀದ. ಪಂಡಿತ್ 
ಕೆೈಲ್ ಕೆರೀಳವಂತೆೋರೀನಾದ, “ಗಳ ಗೆೆ ಹೆರೀಗದೆ? ಹೆಸು್ ಯರೀನ್ ಬಂದದೆ?” ಆಗ, “ಹುಟ್ದ ಗಳಿಗೆ 
ಬಿಳಿಗೆಯಲಾಲಿ ಲಾಯ್ಕಿ ಬಂದದೆ. ನಾಮಕರಣ ಇಟಕಿಂಡೆರೀ ಬಂದನೆ... ಬೆರೀರೆ ಹೆಸರಿಲಲಿ. 
ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡ.”
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ಹುಡಗೆನಿಗೆ ಚಲೆೋರೀ ರಿರೀತಿಂದಿ ಅವ್್ ಸಂರಕ್ಷಣಿ ಮಾಡು್ದರು. ಹುಟ್ ಹನೆನುಡದೆನು ದಿನಕೆ 
ರಾಜನಾದರೋ ಬಹಳ ಖಚು್ಷ ಮಾಡ್ದ-- ಬಂದು-ಬಳಗ ಕರಸಿ. ಹುಡಗೆನಿಗ್ ಕುಡಸೋಕ್ 
ತಾಯಿಗ್ ಹಾಲ್ಲಲಿ. ಕುಡಸೋಕೆ ಹಾಲದಾಸಿಯ ತಂದಿಟಕಿಂಡ. ಅವನು ಸಾಕ್ಸಲಗಿ ಮೋರ್ 
ವಸ್ಷ ಕಳಿರೀತು. 

ಹಾಂಗೆರೀ ಯಂಟ ವಸ್ಷ ಕಳಿರೀತು. ಯಂಟ್ ವಸ್ಷ ಕಳ್ದ ನಂತ್ ಪರದಾನಿ 
ಕಸ್ಷವಂತೆೋರೀನಾದ. ಕಸ್ಷಕೋಡೆಲಿ ಅವ ಬಂದ. “ಯರೀನಪ ಕರಸಿದು್ದ?” “ಯರೀನಿಲಲಿ, ತನನು 
ಮಗನಿಗ್ ನಂಟಸ್ತನಕೆ ಹತ್ ಗಂಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ 
ರಾಜ ಹೆರೀಳ್ದ.

ಅಟ್ ಹೆರೀಳುದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ಪದಾ್ಷನ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಹುಡಗೆನಿಗೆ ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷ 
ಆಯಿಸ್ ಹೆರೀಳಿ ಜಗತಕೆರೀ ಗೆೋತ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವನಿಗ್ ಯಂಟ ವಸ್ಷ ಕಳ್ದದೆ. ನಾಲಕಿ 
ವಸ್ಷ ಬಾಳತಾ ಅವ. ಅವನಿಗ್ ಯಲೋಲಿ, ಯಾರೋ ಹೆಣ್  ಕೆೋಡಾ್ವಗಿಲಲಿ.” ರಾಜ ಯರೀನ 
ಹೆರೀಳಾ್ತ ಕೆರೀಳದೆ್, “ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋತಿ್ತಲಲಿ; ಅಲ್ಲಿ ಸುದ್ ಇಲಾಲಿಗುದಿಲಲಿ. ಅಟ ದೋಕ್್ಷ 
ಹೆೋರೀಗಿ ನಂಟಸಾ್ತನ ಮಾಡಬೆರೀಕು.”

“ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ, ಮಾರ ದಿವಸ್ ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಸಿರೀದಾ ಮೆೈಸೋರ್ ರಾಜ್ಯಕ್ 
ಹೆೋರೀದು್. ಆಗ ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾರೆ ಇವನ ಪೊಟೆೋರೀ ತಕಂಡ ಹೆೋರೀಗಾರೆ. 
ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟು್ದರು . ಅಲ್ ಬಾಳ ಉಪಚಾರ ಮಾಡದು್. 
ಊಟಬಿರೀಟ ಯಲಾಲಿ ಮುಗಿತು ರಾತ್ಕೆ. ಊಟ ಮುಗ್್ದ ನಂತ್ ಅವ್ ಕೆರೀಳವಂತೆೋರೀನಾದ. 
ಮೆೈಸೋರು ರಾಜ; “ಯಲಾಲಿಯಾ್ತ ನಿಮಗೆ? ಯರೀನ್ ಬಂದಿದಿ್? ಯರೀನತಾನೆ?” ಅಂದಿ.

“ಹುಡುಗನಿಗೆೋಂದ್ ನೆಂಟಸಾ್ತನಕ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆೋಂದ ಹುಡಿಗೆ ಅದೆ ಹೆರೀಳ 
ಕೆರೀಳಕಿಂಡ್ ಬಂದಿದೆ.” ಮೆೈಸೋರ್ ರಾಜ ಯರೀನ್ ಕೆರೀಳಾ್ತನೆ ಕೆರೀಳದೆ್, “ಪೊರೀಟೆೋರೀ ತಂದಿರೆೋರೀ 
ಆ ಹುಡಗೆಂದು?” “ಹೌದು; ತಂದಿದೆ” ಅಂದ ಹೆರೀಳ್ ಪೊರೀಟೆೋರೀ ಕೆೋಡಾ್ತನೆ ಈ ಹುಡಗೆಂದು. 
ಅವ ರಾಜ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ, ಹುಡಿಗೆಗ್ ತೆೋರೀಸ್್ಷ ಹುಡಿಗೆರೀನೋ “ಅಡಿಡುಲಾಲಿ...” ಅಂತು. ಹೆಣ್-ಗಂಡೆಗೆ 
ಹೆೋಂದು್ತ ಅಲ್ಲಿ.

ಆವಾಗೆ್ಯಲಲಿ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾಬಿಯಾ ಮಾಡಿ, “ನಾಕನೆರೀ ದಿವಸ್ಕೆ ನಾವ್ ದಿಬಣ ತಕಂಡ್ 
ಬತು್್ಷ, ನಿರೀವು ಇಲೆ್ಯಲಾಲಿ ಅನಕೋಲ ಮಾಡಕಿಳಿ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ ಬಂದು್. ಆಗೆ ಇಲ್ 
ಬಂದ ಮಾರನ್ ದಿವಸೆರೀಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೆರದುರಲ್ ವಂದ್ ಮುದಕಿ ದಬ್ಬಲ್ ತಾರ ಮಾಡ್ದ 
ಮೆೈಸೋರು ರಾಜಗೆ.

ಆಗೆ, “ಯರೀಲೆ ಮೆೈಸೋರ ರಾಜನೆರೀ! ನಿರೀನು ಮಳ್ ಬಿದೆ್ದ. ನಿನಾನುಗೆ ರಾತಿ್ಗೆ ವಂದ್ 
ನೆಂಟಸಾ್ತನ ಆಗಿತು್ತ. ಮುಂದಿನ ಪರಿಸಿ್ತತಿ ಯರೀನು ಅಂದ್ ಗೆೋತಿ್ತಲೆ್ದ ನಿರೀನು ಲಗನುಕೆ 
ತಯಾರ್ ಮಾಡದ್ಯಲಲಿ? ನಿನನು ಹುಡಿಗೆ ಕೆೋಡೆ್ತ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ? ಆ ಹುಡಗೆನಿರೀಗೆ ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ 
ಉರಿಪಿಂಡಾಗಿತು್ತ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ವಂಬತ್ ವಸ್ಷ ನಡಿರೀತದೆ; ಇನ್ ಮೋರ್ ವಸ್ಷ ಇತ್ಷ 



ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   197  

ಅವ. ನಿನ್ ಹುಡಿಗೆ ಕೆಟ್ ಹೆೋರೀಗ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ ನಿರೀನ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡು” 
ಅಂದಿ ತಾರ್ ಮಾಡಿ್ಬಟ್ಟ ಅವ.

ಆಗ ಮೆೈಸೋರ ರಾಜ ಯರೀನ ಮಾಡದೆೋನು ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಓಹೆೋರೀ! ತನ್ಗೆ ಮೊರೀಸ ಮಾಡದ್ಯಲಾಲಿ” 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ, “ತನನು ಹುಡಿಗೆ ಸಲಾ್ವಗಿ ದಿಬ್ಣ ನಿರೀನ್ ತರುದ್ ಬೆರೀಡ, ತನ್ ಹುಡಿಗೆ ಕೆೋಡುದಿಲಲಿ” 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ ತಾರ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ ವಸಾ್ಷಯು್ತ ಆ ಹುಡಗೆನಿಗೆ. ಇನ್ ಯರಡ ವಸ್ಷ 
ಅದೆ.

ಆವಾಗೆ ಮತೆ್ತ ಪದಾ್ಷನಿ ಕದ್ಷ ಅವ. ನೆಂಟಸ್ತನದ ಬಗೆಗೆ ಹೆೋರೀಗೋಕೆರೀಯಾ. ಪದಾ್ಷನಿ 
ಹೆೋರೀಗಿ, ಶಂಪಗೆ ರಾಜ ಅವ್ ಹೆರೀಳ್ ಬಾಳ ದೋರ ಅದು. ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಪೊರೀಟೆೋರೀಗಿರೀಟೆೋರೀ 
ತೆೋರೀಸಿ್ಷ ನೆಂಟಸ್ತನ ನಿಚಚಾಯ ಮಾಡಿ್ಬಡುತ್. ಮಾಡ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿ್ಬಡು್. ಮುಂಚೆ ತಾರ್ 
ಮಾಡ್್ದ ಮುದಕಿ ಗುತಾ್ತಗಿ ಮತ್ ತಾರ್ ಮಾಡ್ದ ಅವ. ಅಲ್ಲಿಗ್ ಹನೆೋನುಂದ್ ವಸಾ್ಷಯು್ತ - 
ವಂದ್ ವಸ್ಷ ಉಳಿತಿರೀಗೆ. ಆಗೆ ರಾಜ ಅವನಿಗ್ ಮದವಿ ಮಾಡುವ್ ಆಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ಯರಡ್ 
ನೆಂಟಸ್ತನ ಮುರಿರೀತು.

ಆಗೆ ಅವ ಹೆೋರೀಗ್ ಆಲೆೋರೀಚಿನು ಹಾಕ್ದ. ಯರೀನ್ ಮಾಡುದೆೋನುರೀ, ಯರೀನ ಬಿಟೆೋನು ಯಾರ್ 
ಮಾತೋನು ಕೆರೀಳ್ವನಲಲಿ ಅವ. ತನ್ ಸ್ವತಂತ್ ಹೆರೀಳಿ, ಮಾತನು ಯಾವದೋ ಕೆರೀಳ್ವನಲಲಿ ಅವ. 
“ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ಹನೆನುರಡ ವಸಾ್ಷಗೋತೆನು ಸತೆ್ತರೀ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಟೆ್, ಬಾವಿ ಬಿದಾ್ದದೋ್ 
ತಾವ್ ಜರೀವಾ ಕಳ್ ಕಳ ್ೆಬರೀಕಾಯು್ತ.” ಆವಾಗವ ವಂದ್ ಆಲೆೋರೀಚಿನು ಹಾಕ್ದ. ಅವನಿಗ್ 
ಕಾಸಿರೀಯಾತೆ್ಗ್ ಕಳಸ್ಬೆರೀಕು. ಹೆೋರೀಗೋದ್  ಆರ್ ತಿಂಗಳು... ಬರೋದ್ ಆರ್ ತಿಂಗಳು.

“ಹಾದಿರೀಲಾದೋ್ ಬಿದ್ ಸತು್ ಕೋಡಾ - ನಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದ್ ಸತಿ್ತದೆ್ದರೀನ ನಾವ್ 
ನೆೋರೀಡೋದಿಲಲಿಲಲಿ. ಅಂದ್ ಮೆರೀಲ್ ನಾವು ಅಷು್ಟ ಪಚಾಚಾತಾಪ ಬಿಡೋದಿಲಲಿಲಾಲಿ” ಅಂದ ಹೆರೀಳಿ.

ಅವನ ಬಾವನೆಂಟದೆರೀರು ಯರೀಳ ಜನರಾಗಿತು್ತ. ಯರೀಳ ಜನರ ಮೆರೀಲೆ ತಂಗಿ ಹುಟಿ್ಟತು. 
ಇವಿನುಗ್ ಕೆೋಟಿ್ಟದು್. 

ಅವ ಯರೀನ ಹೆರೀಳ ಕಳಸ್ದ ಹೆರೀಳದೆ್, “ತನ್ ಕ್ರಿರೀ ಬಾವಗೆ ಕರಕಂಡ್ ಬಾ ಬಲ್್ಷಕ್ 
ಹೆರೀಳನೆ...” ಅಂದಿ ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳ್ ಕಳಸ್ದ. ಕಂಗಾಲ್ ಬಿದ್ ಹೆೋರೀದು್ ಅವರು. ಕ್ರಿಯವ 
ಬರಲ್ಕ ಹಣಕಿದ. ಬರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಬವ ಕೆರೀಳಾ್ದ, “ಯಾವಾಗ ಬತೆ್ಷ ತಮ್ಮ ನಿರೀನು?” 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ. “ಯಂತಕೆೋ ಯರೀನತಾನ, ತನಗೆರೀನ್ ಗೆೋತಿ್ತಲಲಿ. ಆದೆ್, ತಾನ್ ಬಂದ ಮೆರೀಲೆ 
ಮನೆಗ್ ತಮ್ಮ ಬಂದ ಅಂತ ತೆಳಕಿಳಿ” ಅಂದ, ಅಗೆ ಕಕ್ಷಬಂದ. ಅವಾಗ್ ಹೆದಕಾ್ಯ್ಷಗಿ 
ಯರೀನ ಹೆರೀಳ್ತ, ಯರೀನ ಬಿಡಾ್ತ ಹೆರೀಳ ತಿಳಿದೆರೀಯ ಸಿಪಾಯ ಮುಂದೆರೀ ಇವ ಹತಿ್ತಪತ್ ಮಾರ್ 
ಹಂದೆ ಅಲೆೋರೀಚೆನು ಹಾಕೆ್ತ ಬತಾ್ತ.

ಸುಮಾರ್ ದೋರ್ ಇರಬೆರೀಕಾರೆ, “ಬಾವ... ಬಾವ...” ಕರದ. ತನನು ಬಾವ ಅಂಬವ ತನ್ 
ಬಿತಿಗಾಗಿ ಹೆದ್ಕಂಡಿ ಬತ್ಷ, “ಬಾವಾ... ಹೆದ್್ ಬೆರೀಡವರೀ, ನಿನ್ ತಲೆ-ಬಿಲೆ ಕಡೋಸ್ದಿಲಲಿ” 
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ಹೆರೀಳಾ್ತ. ಆಗ ದಡ್ದಡಿ ಹೆೋರೀದ ಅವ, ತನನು ಜರೀವಕೆರೀನ್ ಹೆೈಗಯಾ್ಯಗುದಿಲಲಿ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಾ್ತ. 
“ಯಾಕ್ ಕಸಿ್ಷದ್ಪಪಾ ತನೆಗೆ?” ಆಗವ ಹೆರೀಳಾ್ತ, “ಬಾವಾ... ಹೆಚಿಗೆ ಯಂತದೋ ಇಲೆೋಲಿ... ನಿನ್ 
ಅಳಿನಿಗೆ ಕಾಸಿಯಾತೆ್ಗ್ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ, ಕಕ್ಷಂಡ್ ಬಂದ್ ಬಿಡೋ. ಅವ ಯಲ್ ಹಸಾ್ವಗ್ತದೆ 
ಅಂದ, ಅಲ್ಲಿಟ್ ಅವಗ್ ಅನನು ಮಾಡ್ ಹಾಕು ಊಟಕೆಕಿ.” ಆವಾಗ, ‘ಆಗೋದು...’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ 
ಅಳಿಯನ ಕಕ್ಷಂಡು ಹೆೋರೀದ. ಯಯಡೋ ಜನ ಕಾಸಿಯಾತೆ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗವಂತೆೋರೀರಾದು್. 
ಆಗ ಹೆೋರೀಗ್... ಹೆೋರೀಗ್... ಹೆೋರೀಗಿ... ಸಾದಾರಣ ಹನಮಂತಿರೀ ಕೆರೆ ಬುಡ್ಕಿ 
ಹೆೋರೀದು್. ಆಗೆ, ಹೆೋರೀಗಿ ಸಾದಾರಣ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳದೆೋನು ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ‘‘ಈ ಕಟೆ್ಟ ನೆೋರೀಡ್ 
ಯಟ ಚೆಂದದೆ! ಈ ಕೆರೆವಳಗನು ನಿರೀರ್ ಯಟ್ ಚೆಂದೆದೆ ನೆೋರೀಡು...” ಅಂದ 
ಅಟ್ಟತಿ್ತಗೆ ಮಾವಯ್ಯ, ‘‘ಕಟೆ್ಟ ಚೆಂದ ಹೌದು, ನಿರೀರ್ ಚೆಂದ ಹೌದು; ಕೆರೆ ಬದಿಗ್ 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಡ ನಿರೀನು...” ಅಂದ. ಅವ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಕೆರೆ ಅಂದೆ್ ಹೆದು್ಕೆೋ್ಯರೀ 
ನಿನೆಗೆ?” ಅಂದ್ ಕೆರೀಳ್ದ ಮಾವನಿಗೆ. ಕೆರೆ ಇಳ್ದ - ಕೆೈ ಕಾಲ್ ತೆೋಳಕಿಂಡ್ ಬಂದ. ಅಟಾ್ಟದ 
ಕೋಡೆಲಿಯ, “ಮಾವಯಾ್ಯ... ತಾನ್ ಮುಂದೆರೀಗ್ ಬನಾ್ಷರೆ, ಹಸಾ್ವಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಅನನು 
ಮಾಡು; ತಾ ಬಗೆಲ್ ಬಿದಕಿಳ ್ೆತ” ಅಂದು ಸುಮನು ಬಿದಕಿಂಡ. ಮಾವಯ್ಯನಿಗೆ ಕೆರೆ ಬದಿಗ್ 
ಹೆೋರೀಗೋಕೆರೀ ಹೆದಿ್ಕ್, ನಿರೀರ್ ತತಾ್ಷ ಹೆರೀಗೆ? ಅನನು ಮಾಡಾ್ತ ಹೆರೀಗೆ? ಕಟ್ ಬಂತಿರೀಗೆ. 
ಯರೀನ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಯು್ತ? ಮಾತ ಮಿರೀರೋಕ್ ಉಪಾಯಲಲಿ - ಆರ ಮೊಳಳುನ ವಂಜತು್ತ 
ಅವನ ಕೆೈಲ್. ಚಂಬಿರೀಗ್ ಉಳಳು ಮಾಡ್ ಹಾಕ್ದ ತುದಿ ಕೆೈಲ್ ಹಡಕಿಂಡ ಕಂಮ್ಚಾ ಬಿದಕಿಂಡಿ 
ಚಂಬಗಿ ಉಳ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟ. ಕೆರೆ ವಳ್ಗೆ ಬಿತು್ತ... ಬುಡುಬುಡು ತುಂಬಿದ ಸಬ್ದ ಕೆರೀಳಿ್ತವಂಗೆ 
ಯಳಕಿಂಡ. ಆ ಚಂಬಿಗೆ ನಿರೀರು ಹೆರೀಗಾರು ಮಾಡಿ, ಮೆೈವಂದ್ ವದೆ್ದ್ಯ ಮಾಡಕಿಂಡ. 
ಹಾಗೆ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಚಂಬ್ ಕೆರೆಗ್ ಬಿಟ್ಟ. ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಚಂಬಗೆ ನಿರೀರ್ ತೆಗ್ದ - ವಂದ್ ಚಂಬಗಿ 
ನಿರೀನ್ಷಲೆಲಿ ಅಕ್ಕಿ ತೆೋಳ್ದ, ಯಸರಿಟ್ ತಪಪಾಲೆ ಯತ್  ಬಿಟ್ಟ. ಮಾತ್ ಕೆೋದ್ ಬಂದಿತು್ತ 
ಬರಲ್ಲಾಲಿ ಇವಿನುಗೆ ಮನಗೆದವನಿಗೆ ಯಚೆಚಾರಯಾ್ಷಯು್ತ. ಆಗೆ ಕಟೆ್ಟ ಕೆಳಗಿಳ್್ದ ಬಂದ್ ಬಿಟ್ಟ 
ಅವ. “ಮಾವಯ್ಯರೀ ...’’ ಕೆರೀಳ್ದ, “ಹಾಗಾದಿ್ಲ್ಲಿ ಚಂದಾ್ವತಿ ಪಟ್ಣದಲ್ಲಿ ಮದವಿ. ತಾನ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಮದವಿ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ, ಚಂದಾ್ವತಿ ಪಟ್ಣ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಬಂದ್ ಬಿಡೆ್ತ” ಅಂದ. ಆಗೆ ಅವ, 
“ಏಹೆರೀ! ನಾವ್ ಕಾಸಿರೀಯಾತಿ್ಗ್ ಹೆೋರೀಗೋಕ್ ಬಂದೆೋರು, ಹೆೋರೀಗೋದ್ ಬೆರೀಡ” ಅಂದ ಕೆೈ 
ತಡೆದ. ಕೆರೀಳ್ತ್ನ? ನೆಡ್್ದ ಬಿಟ್ಟ ಅವಾ... ಚಂದಾ್ವತಿರೀ ಪಟ್ಣಕ್ ಹೆೋರೀದ. ಚಂದಾ್ವತಿ ಪಟ್ಣಕ್ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟ್ದ. ಅಲೆ್ದ, ಮದಿ ಚಪಪಾರಕೆರೀ ಹೆೋರೀದ. ಮದಿಯಿರೀತು್ತ ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಯರೀನ್ 
ಹಕ್ಷತಾ್ತಗ್ ಹೆೋರೀಗದೆ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ಆ ಮದಿಯಾಗು ಮದ್ಮಗನಿಗ್ ಯಚ್್ ತಪ್ ಹೆೋರೀಗದೆ.

ಈ ಮದಿಸಾಗುಸ್ ಬಟ್್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳುತ್ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಎಲೆ ರಾಜನೆರೀ... ಮದಿ 
ಮೋತ್ಷ ಇಟ್ಟದು್ದ ಅಮೃತ ಗಳಗಿ ತಪ್ ಹೆೋರೀಗ್ತದೆ. ಇಲ್ ವಂದ್ ತಾಸನು ಮಾತಿಗ್ 
ಯಾರ ಕೋಡಾದೋ್ ಬಂದ್ ಬಾಸಿಂಗ ಕಟೆೋಕಿ ಹೆರೀಳು. ದಾರೆ ವಂದ್ ಯದ್್ಷ ಆದ್ 
ಮೆರೀಲೆ ಬಾಕ್ ಚಡಂಗ ಮಾಡಕಿಂಡಿ, ಅವನು ಹಂಡತಿರೀಗ್ ಅವ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿಲಿ.” 
ಅವ ವಬೆೋ್ಬಬ್ಬರಗಾಗ್ ಕೆರೀಳ್ತ. ಯಾರೋ ‘ನಾನ್ ಕಟಕಿಂಬೋದಿಲಲಿ...  ತಾನ್ ಕಟಕಿಂಬೋದಿಲಲಿ’ 
ಅಂದ್ ಯಲಲಿರೋ ಹೆರೀಳವವರೆರೀಯಾ. ಆಗಟೆೋ್ಟತಿ್ತಗೆ ಅಷೋ್ಟ ಜನಿ್ಗೋ ಕೆರೀಳಿ ಬಾಗಿಲಿಗ್ ಬಂದಿದ್ದ 
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ಅವ. ಅವ ಬಾಗಿಲಿಗ್ ಬರೋ ಅಟೆೋ್ಟತಿ್ತಗೆ, ಈ ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡನೋ ಅಲ್ ಚಪಪಾರಕೆರೀ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋಕ್ದ. ಬಾಕ್ ಜನರು, ‘‘ಈಗ ವಬ್ಬ ಬಂದ, ಅವನು ಕೆೈಲ್ ಬಾಸಿಂಗ ಕಟೆೋಕಿ ಹೆರೀಳು 
ನಾವಬೋ್ ಕಟಕಿಂಡಿ್ದಲಲಿ. ಅವ ಕೆೈಲ್ ವಂದ್ ಕೆರೀಳ ನೆೋರೀಡು ನಿರೀನು” ಅಂದು್ ಅವರು. 
ಆಗಟೆೋ್ಟತಿ್ತಗೆ ಇವನ ಕೆೈಲ್ ಚಂದಾ್ವತಿರಾಜ ಕೆರೀಳಾ್ದ, “ಯಲಾಲಿಯು್ತ ನಿನಗೆ?” 
“ದೋರದೆರೀಸಾಯು್ತ” ತನಗೆ ಅಂದ ಅವ. “ಹಾಂಗಾದೆ್, ಈಗ ವಂದ್ ಕೆಲಸ್ಕ್ ಹಕ್ಷತಾಗದೆ 
ಈಗೆೋಂದ ಗಳಗಿ ಮಾತೆಗೆ ಬಾಸಿಂಗ ಕಟಕಿಂಬೆೋ್ಯರೀ ಹೆರೀಗೆ? ಕಡೆಗ್ ನಾಳಿಗ್ ಅವನು ಹಂಡಿ್ತಗ 
ಅವ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿಲಿ, ತುತ್ಷಕೆ” ಕೆರೀಳ್ದ. ಕೆರೀಳೂರೆೋಳ ಗೆೆ ಅವ ಯರೀನ ಹೆರೀಳದೆೋನು ಕೆರೀಳದೆ್, 
“ಬಾಶಂಗ ಅಂದ್್ ಯರೀನ್ ಬಾಳ ದೆೋಡಡು ಹೆೋರೆಯರೀ? ಕಟಿ್ಟ ತನಗೆ...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ. 
ಆಗಟೆೋ್ಟತಿ್ತಗೆ ಇವರು ಯಲಾಲಿ ವಾದಿದವರಿಗೆ ರಾಜ, “ವಾದ್ಯ ಮಾಡಿ...” ಹೆರೀಳಾ್ದ.

ಅವರ ಗಳಿಗಿ ತಪ್ ಅದ್ಷತಾಸಾಗ್ ಹೆೋರೀಗದೆರೀ. ಅವ್ ಪಂಡಿತರು ಮದಿ್ವ ಸಾಗೋಸ್ಕ್ 
ಬಂದವರು, “ತಪಿಲಿಲಲಿ...” ಅಂತು್. ಅಟೆೋ್ಟತಿ್ತಗೆ ಇವಿನುಗ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ ಮಂಟಪದಲ್ 
ಕುಳಿಸ್ದೋ್; ಹೆಣ್ ಹೆಗೆ್ಷ ತಂದು್ ದಾರೆಯದು್್ಷ. ಊಟೋಪಚಾರಯಲಾಲಿ ಮುಗಿರೀತು. ಅವ್ 
ಪದ್ದತ ಯರೀನಿತೆೋ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ಮದಿ್ವ ಆದ ದಿವಸ್ ರಾತಿ್ಗೆ ಮದಮಗನಿಗೋ-ಮದವಳಿ್ತಗೋ 
ವಂದೆರೀ ಮಂಚದ ಮೆರೀಲೆ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಮಲಗೆಸುದೋ ರಿವಾಜತು್ತ. ಅಲ್ ತಕಂಡ್ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಮಲಗಸ್ದು್.

ಆವಾಗ, ಕೋಡೆಲಿ ಮದ್ ರಾತಿ್ ಕಳ್್ದ ಬೆಳುಗೆಂಜಾವದಲ್ಲಿ ಇವಿನುಗೆ ಯರೀನಾತೆೋ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, 
ಅಸರಾಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಕೋಡೆಲಿಯಾ ಇವನಿಗೆ ಅಸಿ್ಗ್ ತಂದ್ ಕೆೋಡೆೋ್ವರ್  ಯಾರಾಯು್ತ? 
ಹುಡಿಗೆ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳೂಕೆ ತನನು ಹಂಡಿ್ತಯಲಾಲಿ - “ತಂಗಿ... ತಂದ್ ಕೆೋಡು” ಅಂದ. 
ದಾರೆಯಕ್ಷಂಡಾಗದೆ. ಗೆೋತಾ್ತಗತದೆ ಆಗುದಿಲಲಿ. ಇವನು ಕೆೈಲ್ ಆಸಿ್ ತಡೋಕಾಗುದಿಲಲಿ. 
ಹಾಗ ತೆಳಕಿಂಡ ಆಗೆ ವಂದ್ ಹುಂಡ್ ಗುತಿಗೆ ಹೆರೀಳ್ ಬಿಟಾ್ಟ, “ನಂಗ್ ರಾಶ ಆಸಾ್ಗ್ತದೆ” ಹೆರೀಳ್ 
ಬಿಟ್ಟ, ಆಗದು ತೆಳಕಿಂಡು್ತ.

ಸಟನು ಯತು್ತ; ಬುಯಡು ಹಚು್ತ. ಬುಯಡು ಹಚಿಚಾ ಕೆೋಟೆಗೆಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಸಿಕ್ಷವಲ್ ಹಾಲ್ ಕರಿತು. 
ಕರದಿ ತಕಂಡ್ ಬಂತು ಅದು. ಅದ್ಲ್ಲಿ ಸಕೆ್ ಹಾಕ್, ದಿರೀಪದ ಕೆೋಡಿ ಮೆರೀಲ್ ಹಾಲ್ ಕಾಸು್ತ. 
ಹಾಲ್ ಕಾಸಿ ಅವನ ಬುಡ್ಕಿ ಇಟ್ ಬಿಡ್ತದೋ, ‘ಕುಡಿ...’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಲ್ಲಲಿ. ಕುಡಕಿಂಡಿ ತಟೆ್ಟ 
ಆಚೆ ಇಡು ಹೆರೀಳೂಕೋ ತನ್ ಹಂಡಯೊಲಲಿ. ಯರೀನ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕು ಕರದಿ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳೂಕೋ 
ತೆಳಿಲ್ಲಲಿ. ತಟೆ್ಟಯ ದಾರಿಂದದ ಮೆರೀಲ್ ಇಟಿ್ಬಟು್ಟ. ಇಟೆ್ ತಟೆ್ಟ ಇಂತಲಲಿದೆ ಅಂದ್ ಅದ್ಕಿ 
ಗೆೋತಾ್ತಗಬೆರೀಕಾಯ್ತಲಲಿ? ಏನ, ‘ಆಯಕಿಳಿಳು...’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ, “ಆಸಿ್ ಕುಡ್್ದ ತಟೆ್ಟವಂದ್ 
ದಾರಿಂದದ ಮೆರೀಲ್ ಉಳಿತಲಲಿ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಅದೆಕಿ ಯಚಚಾಕ್್ಷದಿ್ದತು್ತ, ಅದ್ ಹೆರೀಳು್ತ.

ಆವಾಗೆರೀ ಸುಮಾರ್ ಬೆಳಬೆಳಕಾಯು್ತ, ಆ ಬೆಳಕಾಗು ವೆರೀಳ್ಯಂಲ್ಲಿ ಅವರ ಪದ್ಧತಿ 
ಯರೀನಿತೆೋ್ತ ಕೆರೀಳ ್ೆದರುರೀ, ಮದವಳತಿ ಮೊಕತೆೋಳಕಿಂಡ ಬಂದಿ, ಅವನಿಗೆ ಕೆೈಹಡ್್ದ (ಮೆೈಮುಟಿ್ಟ) 
ಯರೀಳುಸ್ ಪದ್ಧತಿತು್ತ. ಆಗೆ, ಅದು ಯದಿ್ದ ಮೊಕ ತೆೋಳಿಬೆರೀಕು ಅಂದಿ ಯದ್ ಬಿಟೋ್ತ. ಇವನೋ 
ಯದ್ದ... ಅವಗೆ ಹೆಗ್ಷ ಬಿದ್ ಹೆೋರೀಗೋಕ್ ದಾರಿ ತಿಳಿದೆರೀಯ ಸುಮೆನು ಇದ್ದ. ಆಗೆರೀ ಇದ್ 
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ಹೆಗೆ್ಷ ಬಿರೀಳಿಲಿಕೆಕಿ ವಂದ್ ಕದನ ತಾಳಿ ತೆಗಿತು ಅದು. ಅದ್ ಸಂತಿಗೆರೀಯ ಇವನೋ ಹೆಗೆ್ಷ 
ಬಿದ್್ದ ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಹೆಗೆ್ಷ ಬಿದಿ್ದ, ಹೆಗ್್ಷ ಶಲಕಿ ಶಕ್ಸ್ ಬಿಡು್ತ ಅದು. ಇವ, “ಹೆರೀಂಗ್ ಹೆಗೆ್ಷ 
ಹೆೋರೀಗ್ವ?” ಅಂದಿ. ಇವ ಹೆಗೆ್ಷ ಬಿದು್ದ, ಮಾವನ ಬುಡಕಿ ನೆಡ್ದ ವರೀಡಿ. ಇದ್ ಮೊಕ ತೆೋಳಕಿ 
ಬಂದಿ, ವಳ್ಗೆ ಬಂದಕಿಂಡಿ ಇವನು ಹುಡಕಿತದೆರೀ, ಇವನ ಪತೆ್ತರೀನೆರೀ ಇಲಲಿ.

ಆಗೆರೀ, “ಓಹೆೋರೀ! ತಾನ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾರೆರೀ ಯರೀನೆೋರೀ ಯರೀನೆೋರೀ ಮಾಡಿ ಅವ 
ಹೆಗ್್ಷ ಬಿದ್ ನೆಡ್ದ” ಹೆರೀಳ ಮಾಡು್ತ. ಮಾರನ್ ದಿವಸೆ ಯರೀನಾಯ್ತರೀ ಕೆರೀಳದೆ್, ಅವ 
ಯಚಚಾಯಾ್ಷಗ್ ಹೆೋರೀಗನೆ-- ಯಚ್ ತಪೆದವಾ. ಅರಸೋ, “ಬಾಕ್ ಚಡಂಗ ಮಾಡ್ 
ಅವನಿಗ್ ದಿಬ್ಬಣ ಕಳಸ್ಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಹೆರೀಳಿ ಆಲೆೋರೀಚಿನು ಮಾಡ್ದ. ಈ ಹುಡಿಗೆ ಯರೀನ್ 
ಹೆರೀಳು್ತ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಸವ್ಷತಾ ಬಾಕ್ ಚಡಂಗ ಮಾಡೋಕಾಗ, ತನನು ಕೆೈಹಡ್ದವ ಬೆರೀರೆ. 
ಹನೆನುೈಡ್ ವಸ್ಷನವರಿಗೆ ತಾನು ಅವನ ಬರಕಾಯ್ತ. ಅಲೆಲಿವರಿಗೋ ಅವ ಶಕಕಿದೆ 
ಇದಾ್ದಗಾ, ಇವನಿಗ್ ನಿರೀನು ಬಾಕ್ ಚಡಂಗ ಮಾಡಿ ಅವನು ಕಳಸ್ಲ್ಕ್ ಅಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂತು. 
‘‘ಆಗ ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನವರಿಗೆ ತಾನು ಅವನ ಬರಕಾವೂದ್ ಆಗೋದಿಲಲಿದೆ್ ತಾನು ಅವನು 
ಸಂಗಿ್ತಗೆ ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ವಳಗೆರೀಯ ಕಳೂಸ್ದಾದೆ್ ತಾನು ಜರೀವ ಇಟೆೋಕಿಳೂದಿಲಲಿ. 
ತಾನೋ ಯರೀಳುಪಪಾರಗಿ ಮೆರೀಲ್ ಕುಂತು ಅವನ ಬರ ಕಾಯ್ತ ಉಳಿರೀತೆ.” ಆಗಿವ 
ಯಂತಾ ಮಾಡೆ್ಬರೀಕಾಯಿ್ತರೀಗೆ? ಅವ ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನವರೆಗೆ ಉಳಿಬೆರೀಕಾಯ್ತ? 
ನಂತರಾ, “ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆರೀಲ್ ಉಳೂ್ಯಕೆ ಸಾದಿ್ಯಲಲಿ. ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ಮೆರೀಲಾದೋ್ 
ಇವಳ್ ಇವನಿರೀಗೆ ಸಿಕಾ್ತಳ ಅಂಬೋದ್ ಯಾವ ಕಾತಿ್? ಅಷ್ಟರೆೋಳಗೆರೀ ಅವ ಬಂದೆ್? 
ಯಂತಾ ಮಾಡುಕ್ ಬತಾ್ತದೆ?” ಅಂದಿ, ಹುಡಿಗೆ ಮತ ತಂದೆ ಕೆರೀಳ್ದ. ಅವ ದಿಬ್ಬಣ ತೆಕಂಡಿ 
ಹೆೋರೀದ, ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾರೆ ವಂದ್ ರಾಜನ ಮನೆರೀಲ್ದಿ್ದ ವಂದ್ ಹುಡಿಗೆ ಮದೆ್ವ ಮಾಡಕಿಂಡೆರೀ 
ಮನಿಗ್ ಹೆೋರೀದ.

ಇತಾಲಿಗಿವ ಮಾವನ ಬುಡ್ಕಿ ಬಂದು, “ಮಾವಯ್ಯರೀ, ಬಡುಸ್” ಅಂದ. ಅವ ಉಪಾಸೆರೀ. 
ಅವನು ಕೋತಲೆಲಿರೀ ಅವನೆ, ಇವ ರಾತಿ್ಗೆ ಮದವಿರೀಲ್ ಬೆರೀಕಾದಷ್ಟ ಕಜಾಜಿಯ ಹಡಕಿಂಬಂದನೆರೀ. 
ಊಟಾಯು್ತ, ಊಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮಾವಾ, ಅಳಿಯಾ ಕಾಸಿರೀಯಾತೆ್ಗ್ ಹೆೋರೀಗುಕೆ 
ತಯಾರಾದು್.

ಆಗೆ ಹೆೋರೀಗ್... ಹೆೋರೀಗ್... ಹೆೋರೀಗ್... ಹೆೋರೀಗಿರೀ ದೆರೀವಿರೀಕೆರೆ ಬುಡ್ಕಿ ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟು್ದರು. 
ಆಗೆ ಕಟೆ್ಟ ಬುಡ್ಕಿ, “ಮಾವಯ್ಯರೀ... ಕಟೆ್ಟ ಯಟ್ ಚೆಂದದೆ. ಕೆರೆವಳಗ ನಿರೀರ್ ಯಟು್ಟ 
ಚೆಂದದೆ! ನೆೋರೀಡು...” ಅಂದ. ಮಾವ, “ಕಟೆ್ಟ ಚೆಂದ ಹೌದು, ನಿರೀರ್ ಚೆಂದ ಹೌದು...” 
ಆಗ ಹೆರೀಳಾ್ದಂಗೆರೀ ಹೆರೀಳ್ದ ಮಾವ, “ಕೆರೆ ಬದಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಡಾ ನಿರೀನು” ಹೆರೀಳಾ್ದ. ಅವ 
ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಕೆರೆ ಅಂದೆ್ ಹೆದು್ಕೆೋ್ಯರೀ ನಿನೆಗೆ?” ಅಂದ್ ಕೆರೀಳ್ದ ಮಾವನಿಗೆ. ಕೆರೆ 
ಇಳ್್ದ ಕೆೈಕಾಲ್ ತೆೋಳಕಿಂಡ್ ಬಂದ. ಕೆರೆ ಇಳ್್ದ ಹೆೋರೀಗಿ (ಪಾಚಿ ಅದೆ) ಕೆೈಕಾಲ ಮೊಕ 
ತೆೋಳಕಿಂಡ್ ಬಂದ್, ‘‘ಮಾವಯಾ್ಯ... ಇಲೆಲಿರೀ ಅಡಿಗೆಗ್ ಯತ್ ಬಿಡು” ಅಂದ. ಕಟೆ್ಟ ಮೆರೀಲೆ 
ಮಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ. ಹಂದ್ ಮಾಡಕಿಂತೆರೀ ಮಾಡಕಿಂಡ ವಲೆಗ್ ಬೆಂಕ್ ಹಡಿಸಕಿಂಡ್ ಕುಂತಕಿಂಡ. 
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ವಂದ್ ಗಳಗನುಲ್ಲಿ ಯದಕಿಂಡ್ ಕಟೆ್ಟ ಕೆರೀಳಗಿಳ್್ದ ಬಂದಾ ಅವಾ. “ಹಗರಿಲ್ಲಿ ಮಾವಯಾ್ಯ, 
ಅಮರಾವತಿ ಪಟ್ಣಂತೆ ಪತುವ್ತಿ ಹೆಣ್ಣಂತೆ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಬಂದ್ ಬಿಡೆ್ತ ಮಾವಯ್ಯ...” 
ಅಂದಾ. “ಕಾಸಿರೀಯಾತೆ್ಗ್ ಹೆೋರೀಗುಕೆ ನಾವ್ ಬಂದೆೋರೀರು. ಹೆೋರೀಗುದ್ ಬೆರೀಡ” ಅಂದ. 
ಅಪಾಹಕ್ ಹಡ್ದ(ತಳಾಹಕ್ ಹಡ್ದ) ಆದೋ್ ಕೆರೀಳಲ್ಲಲಿ ಅವ. ನೆಡ್್ದ ಬಿಟ್ಟ ಅಮರಾವತಿ ಪಟನುಕೆಕಿ. 
ಪತುರತಿ ಮನಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀದ. ಅದ್ ಬತಾ್ತ ಮೆರಿರೀತೆರೀ ಇತು್ತ ವಳಗೆ. ಇವ ಹೆೋರೀಗ್ ಅಂಗಳ ಇಳ್್ದ 
ಬಿಟ್ಟ. ಇಳೂದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ಇವನು ಪಾದಾ ವಂದ್ ನೆೋರೀಡಿತು್ತ ಅದು. ಇವ ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋಳಿಳು ಜಗಲ್ 
ಹತು್ದ, ಅಲ್ ಮೆರೀಲ್ ವಂದ್ ಮಂಚ ಇತು್ತ. ಹೆೋರೀಗಿ ಮಂಚ ಹತ್ ಸುಮೆನು ಮಂಚದ ಮೆರೀಲೆ 
ಕುಂತಕಿಂಡ್ ಬಿಟ್ಟ. ಆವಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯರೀನಾಗಿತೆೋ್ತ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ಪತುರತಿ ಗಂಡ ಪರಮೆರೀಸ್ವರ, 
ಅವ ಯಗ್್ಷ ಯಂಬತ್ ಕೆೋರೀಟಿಗೆ ಪಡಿ ಅಳೆಲ್ಕೆಕಿ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ; ದೆರೀಸಸಂಚಾರಕೆ ಹೆೋರೀಗಿದ್ದ.

ಅವ ಆರ್ ತಾಸಿಗೆ ಮನೆಗ್ ಬತ್ಷ. ತಾನ ಮಾಡಕಿಂಡೆರೀ ಬತಾ್ಷ ಬಬೆರೀ್ಷಕಾರೆಯ ಮನೆ 
ವಳ್ಗೆ ಹೆೋಕಕಿದವನೆರೀಯ ಬಂದಿ... ಸಂದಾ್ಯವಂದನೆ ಮಾಡಿ, ದೆರೀವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇವ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಕೋತ. ಬವ್ಷಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಇವ ಕೋಡೆಲಿ ಹೆೋರೀಗ್ ಕೋತ. ಕೋಡಲಿ ಇದು ಬತಾ್ತ ಮೆರಿರೀತೆ 
ಇತು್ತ. ಮೆರಿರೀತು ವನೆಕಿ ಮೆರೀಲ್ ಮಾಡ್್ದ ಕೆೈಬಿಟಿ್ಬಡು್ತ. ಮೆರೀಲೋ ಯಂತದೋಕಿ ತಾಗಲ್ಲಲಿ; 
ತಟಿಲಿಲಲಿ, ಕೆಳಗೋ ಬಿರೀಳಲ್ಲಲಿ.

ವಳ್ ಬಾಗಲಿಲೆಲಿರೀಯ ಅದು ಗೆಸಿ್ಷಲ್ಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕು್ತ. ಗೆರೀರೋ; ಕೆೈಬಿಟಿ್ಬಡು್ತ. 
ಗೆರಸಿ ಕೆಳ್ಗೆ ಬಿರೀಳಿಲಿಲಲಿ. ಹಾಂಗೆರೀ ವಳ್ಗೆ ನೆಡಿತು, ಅದು ಪರಮೆರೀಸರಗೆ ಬಡಸ್ಲ್ಕೆಕಿ. 
ಬಡಿಸ್ಬಿಟು್ತ. ಅವ ದೆರೀವ್ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದವ ಹಾಂಗೆರೀ ಊಟಕೆ ಕೋತಬಿಟ್ಟ ಅಲೆಲಿರೀಯ. 
ಆಗೆ, ಇದ್ ಹೆಗ್್ಷ ಬಂತು. ಆಗ ಇದೆಕಿ ಹಂಬಲಾಯು್ತ, “ಬಾಗಲಿ ಮೆಟಲಿಮೆರೀಲೆರೀ ನಿಂತಕೆೋಂಡು 
ತಾನು ಬತಾ್ತ ಮೆರವಾಗೆ ಅಂಗಳದಲ್ ಯರಡ ಪಾದ ಕಂಡಿದೆ್ದ. ಅವ ಯಲ್ ಹೆೋರೀದಾ 
ಅಂದ್ ನೆೋರೀಡಬೆರೀಕು...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ. ಬಾಗಲಿಪಟಿ್ಟ ಹಡಕಿಂಡಿ ಅವ ಕುಂತಕಿಂಡೆರೀ ಇದ್ದ. ಅವನು 
ನೆೋರೀಡ್ ಬಿಡು್ತ.

ನೆೋರೀಡ್್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಅವ ಯರೀನ್ ಮಾಡಿ್ಬಟ್ಟ. ಪಟೆನು ಯದಿ್ದ ಬಂದಿ, ಅವ್ ಯಯೋಡುಪಾದ 
ಹಡಕಿಂಡ ಕಮ್ಚಾ ಬಿದ್ದ... ಸತೆ್ತರೀ ಹೆೋರೀದ! ಹನೆನುೈಡ್ ವಸಾ್ಷಗೆೋಹರೀಯು್ತ... ಸತ್ತ. ಆವಾಗೆ ಅವ 
ಊಟ ಮಾಡಕಿಂಡಿ, ಹೆಗ್್ಷ ಬಂದ್ ಬಿಟ. ಹೆಗೆ್ಷ ಬರೋರೆೋಳ ಗೆೆ ಇದೆಕಿ ಕಾಲ್ ತಪ್ಸ್ ಕಂಡ 
ಹೆೋರೀಗುಕಾಗಲ್ಲಲಿ.

ಇದು ಮೆಟಲಿಪಟಿ್ಟ ಹಡಕಿಂಡೆರೀ ಅದೆ. ಪರಮೆರೀಸ್ವರ ಹೆಗ್್ಷ ಬರೋಕ್ ಬಂದವ 
ಯರೀನೆರೀನೆೋ ಪಯ್ಷತನು ಮಾಡಿ ಹೆಗ್್ಷ ಬಿದ್ದ. ಹೆಗ್್ಷ ಬಿದಕಿಂಡಿ ಕೆರೀಳ್ದ, “ಪತುರತೆ 
ಇದೆ್ಯರೀನೆರೀ?” ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಮಾತ್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳದೆೋನುರೀ ಕೆರೀಳದೆ್, “ಅವನ ಕಾಲಲ್ 
ಅವ ನೆಡ್್ದ ಹೆೋರೀಗ್ವಂಗ್ ಮಾಡೆ್ದರುರೀ ಆಯು್ತ. ಇಲಲಿದಿದೆ್, ನಾನು ಸಂಜೆ ಬಂದವ 
ನಿನ್ಗೆ ಸಣ್ ಹಡ್ಕಿ ಕೆೋಚಿಚಾ ಚಪಪಾನಾನುರ್ ದೆರೀಸಕೆಕಿ ಹಡ್್ಷ ಬಿಡೆ್ತ” ಅಂದ್ ಬಿಟ್ಟ. 
ಕೋಡಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆೋರೀಬರ್ ಹನೆನುರಡ ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮೆರೀಸ್ವರನೋಟ. ಅದು ಮನೆರೀಲ್ 
ಊಟ ಮಾಡುದಿಲಲಿ... ಸಲಪಾ ದೋರೆ ಅಣ್ಣ ಸಿವರಾಯ ಅವನೆ. ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ವಂದೆರೀ 
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ಬಾಳ  ೆ ಮೆರೀಲ್ ಕೋತ ವಂದ್ ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡವವರು. ಹನೆನುಯಡು ಗಂಟೆಗೆ 
ಬಾಳ  ೆ ಹಾಕಂಡಿ, ‘ತಂಗಿ ಬರಲ್...’ ಅಂದ್ ಸಿವರಾಯ ಅಂಬವ ಬರಕಾಯ್ತ ಉಳಿತ. 
ಆ ದಿವೆಸ್ ವಂದ್ ಗಂಟೆ ಬಿಟಿ್ಟ, ಯಯಡು ಗಂಟೆ ಆಯು್ತ. ಇಲ್ಲಿ ತಿರೀಡ್ತ ನಿತಿ್ಬಟ್ಟದೆ. ಅವ 
ಬರಕಾದಿ ಸಾಕಾಗಿ ವಬಿನುಗ್ ಸಿಪಾಯನು ಕಳ್ಸ್ ದ. ‘‘ತಂಗಿ ಬಾಳ ಹೆೋತಾ್ತಯು್ತ ಬರಲ್ಲಲಿ. 
ಯಯ್ಡು ಗಂಟೆ ಆದೋ್ ಬರಲ್ಲಲಿ... ಹೆೋರೀಗ್ ನೆೋರೀಡು” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ ಕಳಗೆದ. 
ಅವ ಶಪಾಯ್ ಓಡ್ಬಂದ. ಗೆೋರೀಳುಗೆಟಕಿಂಡ್ ತಿರೀಡ್ತದೆ. “ನನನುಣ್ಣನ ಕೆೈಲ್... ‘ಕಣ್ಣಲ್ 
ನೆೋರೀಡುದಾದೆ್ ಬಂದ್ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗು’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು.. ಇಲ್ಲಿ ಇವ ಯಾವ 
ದೆರೀಸದವನೆೋರೀ, ಇಲ್ಲಿ ತನ್ ಕಾಲ್ ಹಡಕಿಂಡಿ ಪರಾಣ ಬಿಟಿ್ಬಟ್ಟವೆನು ಮತು್ತ ಸಂಜಗೆ ಅವನ 
ಕಾಲಲ್ ಅವನೆದ್್ದ ಹೆೋರೀಗ್ವಹಾಗ್ ಮಾಡಬೆರೀಕು. ಇಲಲಿದಿರೆ, ತನನು ಕೆೋಚ್ ಛಪಪಾನಾರ್ 
ದೆರೀಸ ಹರಡತೆ ಅಂದನೆ. ತನ್ ತಂಗಿನ್ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುದಾದೆ್ ಅಣ್ಣನ ಕೆೈಲ್ ಬಾ 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳು...” ಅಂತು. ಆಗೆ ಅವ ಸುದಿ್ದ ಕೆರೀಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ತಡ ಮಾಡಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ಯಯಡು 
ಜನ ಪಂಡಿತರಿಗ್ ಕರಕಂಡಿ, ಪಂಚಾಂಗ ಹಡಕಿಂಡಿ ಬಂದ. ಇದ್ ಗೆೋರೀಳುಗೆಟಕಿಂಡ್, “ಅಣಾ್ಣ, 
ಹೆರೀಗಿದ್ ಸಂಗಿ್ತ ಹಂಗಾಯು್ತ. ನನ್ ಪರಿಸಿಥತಿ ಹರೀಗಾಗ್ತದೆ...” ಅಂದಿ ಹೆರೀಳ ಗೆೋರೀಳ ಗುಟಕಿಂಡ್ 
ತಿರೀಡ್ತದೆ.

ಅಣ್ಣ ಸಿವರಾಯ ಪಂಡಿತರ ಕೋಡ ಕೆರೀಳ್ದ. “ಅವನ ಜರೀವದ ಕಾಯ ಯಲಲಿದೆ ಅಂದ್ 
ಹೆರೀಳ್ ನೆೋರೀಡಿ, ವಂದ್ ವಾಲೆ ಬಿಡದೆ ನೆೋರೀಡಿ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಆಗ ವಂದ್ ವಾಲೆಬಿಡದೆ 
ಮಚ್ಷ ಹಾಕ್ ನೆೋರೀಡು್ದರು ಅವರು. ‘‘ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡ ಆಗಿತು್ತ. ನಿನನು ತಂಗಿ ಕಾಲ 
ಹಡ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಪರಾಣ ಬಿಟ್ಟನೆ. ತಂದ್ ಆಯಸವೆರೀ ಅಷು್ಟ. ಜರೀವದ ಕಾಯ ಇಲಲಿ” ಅಂದು್.

“ಯರೀನ ಮಾಡೆ್ಬರೀಕಾಯು್ತ?” ಆಗ ಕೆರೀಳ್ದ- ಪಂಡಿತರ ಕೆೈಲ್, “ಈಗ ಯರೀನ ಮಾಡೆ್ಬರೀಕು?” 
ಅವ್ ಹೆರೀಳದು್. “ನಿರೀನು ಹೆರೀಳ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುಕಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂದು್. ಆಗ ಅವ ಸಿವರಾಯ 
ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ‘‘ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ದಾಗಿನುನು ಯಯಡು ಅಕ್ಕಿ ಆಯಸ್ ವಬ್ಬಬ್ದು ತೆಗಿರಿ 
ನಾಲಾಕಿಯು್ತ. ತನ್್ದ ಯಯ್ಡು ಆಯವ ತೆಗ್್ದ ಕೆೋಡೆ್ತ.’’ ಆರ್ ಅಕ್ಕಿ ಆಯಸ್ ತೆಗದಿ ಅವನ 
ಜರೀವದ ಕಾಯಕ್ ಹಾಕು್ದರು. ಹಾಕ್್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಪಟನು ಯದ್ ಪತುರತಿ ಕಾಲ್ ಬಿಟು್ಟ 
ನೆಡ್್ದ ಅತಾಲಿಗ್. “ನೆೋರೀಡಬೆರೀಡಿ... ನೆೋರೀಡಬೆರೀಡಿ್... ಮತೆ್ತಲಲಿದಾದೋ್ ಅವ ಬಿದಿ್ಬಟೆ್ 
ಮಲಾಮತಾ್ಯಗೋದು” ಅಂದ. ಅವ ಮಾವನಿದ್ದಲ್ ನೆಡ್ದ. ಅವನಿಗ್ ಆಗ ವಜಾ್ಯಸ ಬಿತು್ತ. 
ಆಯಸ್ ಹಾಕದ್ದಂಬೋದು ಯಾವತೋ್ತ ಸಾಯುದಿಲಲಿ ಅವ; ಸತ್ ಹುಟ್ದ ಅವ. ಬೋಮಿ 
ಇರೋವರಿಗೋ ಇತ್ಷ.

ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ, “ಮಾವಯ್ಯರೀ...” ಅಂದ. “ಬಡುಸ್, ಬಾಳ  ೆ ಮೆರೀಲ್ ಹಾಕು” ಅಂದ. 
“ಮಾವಯ್ಯ, ನಾನು ಮಿರೀವೆಕಿ ಹೆೋರೀಗ್ಬತೆ್ತ” ಅಂದ. ಯಯಡು ಬಾಳ  ೆ ಮೆರೀಲ್ ಯಯ್ಡು 
ಹುಟ್ಟ ಹಾಕ್ದ ಅವ ಕೆರೆಗ್ ಹಾಬಿ್ಷಟ್ಟ. ಮಾವ, “ಇವ ಈಗ ಸತ್ತ” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ, ಸೆೋಟಗೆ 
ಕಯ್ಯಲೆಲಿರೀ ಉಳಿತು; ಬಾಕ್ ಅನನು ಬಾಳೆಗ್ ಹಾಕೆಲಿರೀ ಇಲಲಿ. ಆಗ್ ಕೆರೆರೀಲ್ ಮುಳ್ಕಿ ನೆಡ್್ದ 
ಬಿಟ್ಟ. ಕೆರೆರೀಲ್ ಅಡಿಗೆರೀ ಅಡಗ್ ಬಿಟ್ಟ. ವಂದ್ ತಾಸಾಯು್ತ. ಅಡ್ಗೆ ಹೆೋರೀದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗ್  
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ಆಲೆೋರೀಚೆನುಯಾಯು್ತ. ‘ನಾನ್ ಸಾವದಿಲಲಿ... ಮಾವ ಹಾರಿ ಸಾಯ್ತ’ ಅಂದಿ ಯರೀನ್ 
ಮಾಡೋದು ಅಂದಿ ಯದ್ ಬಿಟ್ಟ. “ಮಾವಯ್ಯರೀ, ಹೆದ್ದೆೋ್ಯ?” ಕೆರೀಳ್ದ ಅವ. “ಇಲಲಿ 
ಮಾರಾಯ...” ಅಂದ. ಅವ “ಇವ ಯಟ್್ಟ ಹೆೋತಾ್ತದೋ್ ಸಾವದಿಲಲಿ” ಅಂದ್ ತೆಳ್ದ. 
ಇವ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಮುಳಕಿ ಹೆೋಡ್ದ. ಹೆೋಡ್ದವ ಸೆರೀದ ಪಾತಾಳಕೆ ಹೆೋರೀಗಿ್ಬಟ್ಟ. ಅಲ್ 
ಹೆೋರೀಗುರೆೋಳ್ಗೆ ಪಾತಾಳಲೆೋರೀಕದಲ್ಲಿ ಯಯಡು ಜನ ಅಚಚಾಕನೆನುರವರೆ. ಅವರು ಅಕಕಿ-
ತಂಗಿ ಚಿಕಕಿಪರಾಯದಲಲಿವೆ್. ಹನೆನುಯಡು ವಸ್ಷನವರು-- ವಂದೆರೀ ರೋಪದಲ್ಲಿವರೆ. 
ಹೋಗನು ಬನಕೆ ನಿರೀರ್ ಹೆೋಯಕಿಂಡ್ ಅವರೆ, ಸುಕದಲ್ ಅವರೆ. ಅಲೆಲಿರೀ ಉಳಿತು್. 
ಇವ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟ್ದ. ಮುಟ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ಇವನ ನೆೋರೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಳ 
ಆನಂದಾಗೆೋಹರೀಯು್ತ. ಇವ ಗುಡಗಾರ ಮಾಡ್ದ ಬೆೋಂಬೆಯಂತೆರೀ ಅವನೆ-- ಅಟ್ 
ಚಂದದಲಲಿವೆನು. ಆಗಾ ರಿರೀತಿ ಇರಬೆರೀಕಾದೆ್, ಆಗ ಯಂತಾ ಮಾಡ್ ದು್ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ಯಯೋಡು ಜನ 
ಹುಡಿಗೆರೀರು, ‘ತಾನ್ ನಗಾನುಗಬೆರೀಕು... ತಾನ್ ನಗಾನುಗಬೆರೀಕು...’ ಅಂದ್ ಕೆೈಹಡಕಿಂಡಿ್ಬಟ್ಟರೆ 
ಅವರು. ಕಡೆಗೆ ಯರೀನಾಯು್ತ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು; ಯಯಡೋ ಜನ, ‘‘ನಾ ನಗಾನುಗೆ್ತ, ನಾ ನಗಾನುಗೆ್ತ...’’ 
ಹೆರೀಳದೆ್ ಹೆರೀಗೆ ನಗಾನುಗತದೆ? “ಇವನ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ತಾಯಿ- ತಂದೆ ಕೆೈಲ್ ಕೆೋಡುದು, 
ಯಾರ್ ನಗಾನುಗಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳೂೆ ತ್ ಅವ್್ ನಗಾನುಗೋದು... ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಕೆೈಲ್ ತಕಂಡ್ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಕೆೋಡ್ವ...” ಹೆರೀಳಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್. ಹನೆನುರಡ ವಸ್ಷನ ಉರಿಪಿಂಡಗೆ ಕಕ್ಷಂಡ್ 
ಬಂದಿ ತಾಯಿ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳು್ದರು, ‘‘ನಮ್ಮ ವನದಲ್ ವಂದ್ ಹುಡಗೆ ಬಂದಿದ. ನಮ್ಗೆ ನಗನು 
ಮಾಡೆೋಕಿಡಬೆರೀಕು.”

ತಾಯ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಗಂಡನು ಹತ್ ಹೆರೀಳು್ತ. “ನಿಮ್ಮ ಹುಡಗೆರ ವಂದ್ ಹುಡಗೆನ ತಂದರೆ, 
ತನ್ ನಗನು ಮಾಡೆೋಕಿಡಬೆರೀಕು ಅಂತಾರೆ. ಬಂದ್ ನೆೋರೀಡಿ...” ಅಂತು. “ಅವನಿಗ್ 
ಯಾಕ್ ಕರಕ್ ಬಂದಿರೀರೆ. ನಗಾನುಗೋಕ್ ನಮ್ಮಂದಾಗಾ್ತರೆ... ನಗಾನುಗೋಕಾಗೋದಿಲಲಿ.’’ 
‘‘ನಗಾನುಗೋಕೆಲಲಿ ಹೆರೀಗೆ?” ಕೆರೀಳದು್ ಅವರು. “ನಿನನುಕನು ಪಾದ ಹಡು್ದ ಪರಾಣ ಬಿಟಿ್ಟದ. ನನ್್ದ 
ಯಡ್್ಷ ಅಕ್ಕಿ ಆಯಸ್, ಪಂಡಿತರದು ಯಯಡು... ಹರೀಗೆರೀ ನಾಲಕಿಕ್ಕಿ ಆಯಸ್ ಹಾಕ್ ಜರೀವ 
ಪಡದಾಗದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಣ್ಣನಾದ, ನನೆಗೆ ಮಗಾದ. ನಿರೀವ್ ಯಾಕೆ ನಗಾನುಗೆ್ತ ಹೆರೀಳಿತ್?” ಕೆರೀಳ್ದ. 
ಆಗ ಅವ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಯಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ ನೆೋರೀಡಿ ಅವನಿಗ್ ಅಲ್ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ವಂದ್ 
ಸತ್ಷಬಿಟ್ಟ ಬನಿ” ಅಂದ ಹೆರೀಳ್ದ. ಆಗವರು ಪಾತಾಳಲೆೋರೀಕದಿಂದ ಕಕ್ಷಂಬಂದು್ ಅವನಿಗೆ 
ಬಂದಲ್ಲಿಗೆರೀ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಟು್. ಅಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಹೆೋರೀದು್. ಹೆರೀಳು್ದರು, “ಅಣಾ್ಣ... 
ನಿರೀನು ಈಗ ಹೆೋರೀಗು. ನಾವು ನಿನನು ತಂಗದಿರೀರು ಪಾತಾಳಲೆೋರೀಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿತು್. 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾರೆ... ಬರಬೆರೀಕಾರೆ ನಿರೀ ಹೆೋಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಸ್ಕ್ಂಡ್ ಹೆೋರೀಗು ನಿರೀನು. 
ಭಾಗ (ಭಾಗ್ಯ) ನಿನ್ಗೆ ಯರೀನಾದೋ್ ಕೆೋಡ್ವ ಅಂದೆ್ ನಮ್ಮ ಕೆೈಲ್ ಯರೀನೋ ಇಲಲಿ.’’ 
ಆಗ ಅವ್್, “ನಮ್ಮ ಕೆೈಲ್ ವಬೆೋ್ಬಬ್ ಕೆೈಲ್ ವಂದ್ ಉಂಗಲಿದೆ. ಆ ಉಂಗಲಿ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗು 
ನಿರೀನು.” ಅವ, “ತನ್ಗೆ ಸವ್ಷತಾ ಬೆರೀಡ” ಅಂದ. “ತಾನು ರಾಜಪುತ್ನಲಲಿವರೀ? ‘ನನ್ಗೆ ವಂದ್ 
ಉಂಗಲಿ ಮಾಡಸ್ಕಂಡ ಹಾಕಂಬೋ ತಾಕತಿ್ತಲಲಿವ ನನಗೆ? ಹೆಂಗಸ್ರ ಉಂಗಲಿ ಕೆೈಗ್ ಹಾಕಂಡ್ 
ಬಂದಿದೆ’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ, ನೆಗಾ್ಯಡೋರು ಬೆರೀಡ” ಅಂದ.
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ಅವ್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ದರು? ಕೆರೀಳದೆ್, “ಈ ಉಂಗಲಿದಲ್ಲಿ ಬಾಳ ಮಾತ್ವದೆ. ಈ ಯರಡೋ 
ಉಂಗಲಿ ಕೆೈಗ್ ಹಾಕಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀದೆ್, ನಿನನು ಸಂಗಡ ಯಯಡ ಜನ ನಾವಿಬೋ್ ಅವರೆ 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ ನಿರೀ ತೆಳಕಿಂಬೋಕಡಿಡುಲಲಿ. ಆ ಉಂಗಲಿ ಯರಡೋ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಆ ಉಂಗಲಿದ 
ಹೆಸರು ‘ರಾಜೆರೀಸ್...’ ‘ಶರಾಳ ಬೆಂಕ್...’ ಹೆರೀಳಿ, ಅಕಕಿ-ತಂಗಿ ಅವರು. ವಬ್ಬನೆರೀ ವಂದ್ 
ಹಾದಿ ಕೋಡ ಹೆೋರೀಗುದಾದೆ್ ಬೆರೀಜಾರ ಬಂತಪಾ ಆಗೆ ವಬ್ಬನೆರೀ ಹೆೋರೀಗವೆ, ಬೆರೀಜಾರಾದೆ್ 
ವಂದ್ ಉಂಗಲಿ ಕತೆ ಹೆರೀಳ್ತದೆ. ವಂದ್ ಉಂಗಲಿ ‘ಹೋಂ...’ ಅಂತದೆ . ನಿರೀ ಕೆರೀಳ್ತ ಹೆೋರೀಗು...” 
ಅಟ್ ಹೆರೀಳುರೆೋಳ ಗೆೆ, “ಹಾಂಗಾದ್ಡಿಡುಲಲಿ ಕೆೋಡಿ” ಅಂದಾ . ಜನ ವನಂದ ಉಂಗಲಿ 
ಕೆೋಟು್. ಕೆೈಯಾಗೆ  (ಕೆೈಗೆ) ಹಾಕಕಿಂಡ ಯರಡೋವ ಏಕ್ದಂ ಮಾವನ ಬುಡಕ್ ಬಂದ. 
ಮಾವ ಬಾಳ  ೆಮೆರೀಲ್ ಅನನು ಹಾಕಂಡ್ ಕಾಯ್ತರೀ ಕುತಕಿಂಬಿಟ್ಟನೆ, ಅವನ ಬರಕಾಯ್ತ ಅವ 
ಸಾವದಿಲಲಿ ಗೆೋತ್ತದೆ, ಯರಡೋ ಜನ ಊಟ ಮಾಡು್ದರು. ಕೆೈ-ಬಾಯ್ ತೆೋಳಕಿಂದು್. ಮುಂದ್ 
ಹೆೋರೀಗೋದ್ ಪಯಣ ಅದ್ಯಲಲಿ ಮತೆ್ತ, ಯಯಡೋ ಜನ ಸಂತಿಗೆ ಕೋಡಕಿಂಡಿ ಹೆೋರೀದು್.

ಬುದಾನುಪುರ (ಗುಡಾನುಪುರ) ಕೆರೆ ಬುಡ್ಕಿ ಹೆೋರೀದು್. ಕಟೆ್ಟ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡಿ ಅವ ಹೆರೀಳ್ದ, 
“ಮಾವಯಾ್ಯ... ಕೆರೆ ಯಟ್ ಲಾಯಕಿಂದು ನೆೋರೀಡು... ಕಟೆ್ಟ ಚೆಂದದೆ, ಈ ಕೆರೆ ಒಳಗನು ನಿರೀರೆ 
ಯಟ್ ಚೆಂದದೆ  ನೆೋರೀಡು...” ಅಂದ. ಮಾವ, “ಕಟೆ್ಟ ಚೆಂದ ಹೌದು... ನಿರೀರ ಚೆಂದ ಹೌದು. 
ಕೆರೆ ಬುಡ್ದಲ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಡ” ಅಂದ. ಇವ, “ಕೆರೆಕಂಡಲ್ ಹೆದು್ಕೆೋ್ಯರೀ?” ಕೆರೀಳಾ್ದ. ಮಾವ 
ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆರೀ ಮೆೈವದೆ್ದ ಮಾಡಕಿಂಡಿ ವಲೆ ಮೆರೀಲ್ ಅನನುಕ್ ಇಟ್್ಟ ಕುಂತಿದ್ದ. ಇವೂನು 
ಸಟೆನುಯದ್ದ, ಹಾಗೆರೀ ಮೆೈವದೆ್ದ ಮಾಡಕಿಂಡ್ ಬಂದ. ‘‘ಮಾವಯ್ಯರೀ...’’ ಅಂದ. ‘‘ವರೀಯಿ...’’ 
ಅಂದಾ. ‘‘ಇಲ್ಲಿ ಬಿರೀಮಾವತಿ ಪಟ್ಣಂತೆ, ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳ್ಯಂತೆ, ನೆೋರೀಡಕಿಂಬಂದ ಬಿಡೆ್ತ-- 
ಪಟಾ್ಣನೋವ, ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳೆಯಾ...” ಅಂದ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತ ಅವ.

ಆಗೆ ಇಲ್ ಬಂದ-- ಅವ ಪಟ್ಣ ನೆೋರೀಡು ತಂಕಾವಾ ಅದ್ ಬೆೋರೀಡ್್ಷ ಹಚ್ವದೆ - ಏನ 
ಬೆೋರೀಡು್ಷ? ಅಲೆೋಲಿಂದ ಅಲ್ಷ ಹೆೋಂಡ ತೆಗಿ್ದಟ್ಟದೆ. ತೆಗಿ್ದ ಶಗಣಿ ತಂದ್ ರಾಶ ಹಾಕ್ ಶಗಣಿ 
ಕಯಡಿ ದೆೋರೀಸೆ ಹಟನುದ್ ದಪಪಾ ಮಾಡಿ ಇಟಿ್ಬಟ್ಟದೆ. ಆಚೆ ಬದಿಗ್ ಚಂಬ್ ಇಟ್ಟದೆ. ಅಲ್ 
ಬೆೋರೀಯ್ಡು್ಷ ಹಚಚಾದೆ-- ಯರೀನಂದಿ ಕೆರೀಳದೆ್ರೀ, “ಅಲ್ಷ ಹನಿನೋ ಕೆೈಕಾಲುಗೆ ತಾಗೋಕಾಗ, 
ಆ ಚಂಬಾಲಿಗನು ನಿರೀರು ಮುಟೆ್ದರೀನೋ ಬರೋಕ್ಲಲಿ...” ಅದ್ ಮನೆಲ್ ಯರೀನ್ ಮಾಡದೆ 
ಇದು? ಯರಡ ಮಂಚ ಆಚಿಗೆೋಂದು, ಇಚಿಗೆೋಂದು ಇಟ್ಟದೆ. ನೆಡಮದಿ್ದಲ್ ವಂಬತ್ 
ಪರದಿ ಇಳಿಬಿಟ್ಟದೆ ಅದು. ‘‘ಮಂತ್ಸಕ್್ತ ಮೆರೀಲೆ ಆ ಮಂಚ ತೆಗದಿ, ಈ ಮಂಚಕ್ 
ಕೋಡಸ್ಬೆರೀಕು, ಯರಡೋ ಕೋಡೋಸ್ಕ್ಲಲಿ; ನೆಗದೋ ಕೋಡೋಸ್ಕ್ಲಲಿ” ಅಂದಿ ಬೆೋರೀಡ್ಷ ಹಚಚಾದೆ. 
“ಅಲ್ಷ ಹೆೋಂಡದಲೋಲಿ ಬಿದಿ್ದ ಚಂಬನುಲ್ ಕೆೈಕಾಲ ಮೊಕತೆೋಳೂಕ್ ಸಾಕಾಗದೆರೀಯ. ವಂಬತ್ 
ಪರದೆ, ಯರಡ ಮಂಚನೋ ಮಂತ್ಸಕ್್ತಂದ ಕೋಡುಕಾಗದೆ ಇದಾ್ದಗ-- ನಿಂದೆಲಾಲಿ ಸಂಪತು್ತ 
ನನಗೆರೀಯ. ಜರೀವಮಾನ ಇರೋತನಗೆ ಕೆೈಕೆಳಗೆ ಗುಲಾಮ ಚಾಕ್್ ಮಾಡ್ತ ಇರಬೆರೀಕು... 
ಮನೆಗ್ ಹೆೋರೀಗಾಗಿಲಲಿ. ಗೆದ್ದರೆ, ಅರಲು ಹನಿನೋ ಬಡಕಿಳದೆರೀಯಾ, ಕಾಲ್ಗೆ ಅಲ್್ಷ 
ತಾಂಗಸಕಿಳದೆರೀಯ ಬಂದು, ವಂಬತ್ ಪರದೆ, ಮಂಚ... ಆ ಮಂಚ - ಈ ಮಂಚ  ಕೋಡಿಸ್ದರೆ 
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ತನನು ಪಟ್ಣನೆರೀ, ಆಳುಕಾಳು ವಟೋ್ಟ ಬಂತು ಹರೀಗೆ ಮಾಡ್ದ ಅವನಿಗೆರೀ’’ ಹೆರೀಳಿ ಬರಸದೆ ಅದು. 
ಲಕಸ್ಗಟೆಲಿ ಜನ ಸೆೋರೀತ್ ಬಿದ್ದರೆ. 

ಆ ದಿವಸ ಇವ ಹೆೋರೀಗ್ ಅಲ್ ಗಂಟ್ ಬಿದ್ದ. ನಿಂಬೆಹಣ್ ವಂದ್ ರುಪಾಯಾಗದೆ  
ನಿರೀರಲ್ ಹಾಕ್ದರು ತೆಲತದೆಯಲಲಿ? ಆದೆ್, ಆ ಪಾಶಾದಲ್ ಹಾಕೆ್ದರು ಅಡಿಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಡ್ತದೆ. 
ವಂದ್ ಅಕ್ಕಿ ಮಾನ್ಗೆ ಯಟ ದೆೋಡಾಡುಗ್ ತನನುಟೆಕಿರೀ ಮೆರೀಲ್ ಬತ್ಷದೆ ಅದು. ಬೆೋರೀಡ್್ಷ 
ವರೀದ್ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ವಂದ್ ರುಪಾಯ್ ಕೆೋಟ್ ತಕಂಡ. ಅದ್ ಯರೀಳುಷ್ಟರಗೆ 
ಮೆರೀಲ್ ಕುಂತಕಿಂಡ್ ನೆೋರೀಡೆ್ತರೀ ಅದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಅಲ್ಷಲ್ ಹೆೋತಾಕಬಿಟ್ಟ. ದಾರಿಲ್ ಪಾರೆ 
ಮಾಡಿಟಿ್ಟದೆಯಲಲಿ-- ಮುಳ್ಕಿ ನೆಡಿತು. ವಂದ್ ಮಾನೆಗೆಯಟ ದೆೋಡಾ್ದಗಿ ಮೆರೀನ್ ಬಂತು. 
ಇವ ಯರೀನ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಯು್ತ... ಈಗ ಹೆರೀಳಾ್ದ ಅವನು ಕೆೈಲ್ ಹಗಲ ಮೆರೀಲೆ ವಂಬತ್ 
ಮೊಳದ ಪಂಜದಿ್ದತೋ್ತ. ಆ ಪಂಜ ಹಗಲ ಮೆರೀಲ್ಂದ ತಗದ. ವಂದ್ ಸೆಗ್ಷ ಕೆೈಲ್ ಹಡಕಿಂಡ, 
ವಂದ್ ಸೆರಗ ಆಚಿಲ್ ಹೆೋತಾಕ್ ಬಿಟ್ಟ... ಅಲ್ಷ ಮೆಲೆರೀಯಾ ಅಚಿಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿತೋ್ತ. 
ಕಡೆಗೆ ಏನಾಯ್ತರೀ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು-- ಅವ ಆ ಪಂಜ ಮೆರೀಲೆ ನೆಡ್್ದ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಟ್ಟ. ಪಂಜಗೋ ಅಲ್್ಷ 
ಬಡಿಲ್ಲಲಿ, ಕಾಲ್ಗೋ ಬಡಿಲ್ಲಲಿ.

ಆ ಚಂಬನು ನಿರೀರ ಮುಟೆ್ದರೀಯಾ ಬರೋಕ್ಲಲಿ; ಪೂರಾ ಖಚ್ಷ ಮಾಡೋ ಬರುಕ್ಲಲಿ ಹೆರೀಳಿತೋ್ತ. 
ಆಗ ಚಂಬನುಲ್ ನಿರೀರಲ್ ಕೆೈ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟ... ನೆಡ್್ದ ಬಿಟ್ಟ. “ಓಹೆೋರೀ! ಇಂದು ಕಲ್ಪುರಶ ಬಂದ. 
ಇನ್ ತನನು ಪಟ್ಣ ಪೂರಾ ಗೆಲ್ತ” ಅಂದ, ‘‘ಮಂಚನೋ ಮಂತ್ಸಕ್್ತ ಮೆರೀನ್ ಕೋಡುಸ್ತ’’ ಅಂದ್  
ತೆಳ್ದಹೆೋರೀಯ್ತದಕೆ. ಚಿಂತೆರೀ ಮಾಡೆ್ತ ಉಳಿತು . ಇವ ಹೆೋರೀದವೆನುರೀ ಇಚೆ ಬದಿ ಮಂಚದ ಮೆರೀನ್ 
ಕುಂತ್  ಬಿಟ್ಟ. ಯಾರಿಲಲಿ ಮಾತಾಡಸ್ವವರು... ಯಾರೋ ಇಲಲಿ ಹಾಗೋ ಇಲಲಿ, ಹರೀಗೋ ಇಲಲಿ. 
ಪಟ್ಣ ಹೆೋರೀಗುದ ಅಂದಿ ಚಿಂತಿಲ್ ಸುಮೆನು ಕೋತದೆ. ಅದ್ಕಿ ಮೋರ್ ದಾಸೆೋ್ಯರವೆ್ ಕೆಲಸ್ಕೆ. 
ಆವಾಗೆ ಸುಮಾರ್ ಹೆೋತನು ಮೆರೀಲೆ ವಂದ್ ದಾಸಿ ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳ  ೆಬುಡ್ಕಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ಹೆೋರೀಯಕಿಂಡಿ ಕೆರೀಳು್ತ-- “ಅಮಾ್ಮ, ಪದಾ್ಮವತಿರೀ... ನಿರೀನ ಯಾವ ಚಿಂತಿ ಮೆರೀನೆ 
ಕೋತಿದೆರೀ?” ಕೆರೀಳು್ತ. ಕೆರೀಳುರೆೋಳಗೆ ಅದ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಇಟ್ ದಿವಸ್ದವಳಗೆ ತಾನು ಇಲ್ಲಿ 
ರಾಜತನ ಆಳ್ದನಲವರೀ? ಈಗಾ ಬೆರೀರೆ ವಬ್ಬ ಬಂದಿ ರಾಜ್ಯ ಗೆಲ್ತನಲವ?” ಅಂತು. 
“ಛೆರೀ! ಗೆಲೋಲಿದ್ ಹೌದು... ಈ ಮಂಚ, ಆ ಮಂಚ ಕೋಡಸ್ವವನೆರೀಯ, ಹೌದು.” ಅಂತು. 
ದಾಸಿ, “ಹಾಂಗಾದ್ಮಾ... ವಂದ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಿ. ನನೆಗೆ ವಂದ್ ಮಣ ಬಂಗಾರ ಕೆೋಡಿ. ವಂದು 
ಬಂಗಾರದ ಹರವಾಣ ಕೆೋಡಿ, ವಂದ್ ಪಟಿ್ಟ, ವಂದ್ ಕಾಕ್ ಕೆೋಡಿ... ತಾನು ಪಟೆ್ಟ-ಗಿಟೆ್ಟ, ಚಿನನು-
ಬಿನನು ಹಾಕಂಡಿ, ಆತಿ್ಷ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಅವ ತನೆಗೆ ಮಳ್ ಬಿರೀಳ್ವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಸೆೋರೀಲ್ಸ್... ಆವಗ 
ನಿಮ್ಮ ರಾಜತನ ನಿಮಗೆರೀ ಉಳಿಬೆರೀಕು, ಅವ ಸೆೋರೀತುಹೆೋರೀಗಾ್ವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೆ್ತರೀನೆ’’ ಹೆರೀಳು್ತ. 
ಪದಾ್ಮವತಿ ಬಂಗಾರದ ಹರವಾಣ, ಪಟೆ್ಟ ರವಿಕಿ... ಇಷೋ್ಟ ಕೆೋಟು್ತ ಅದು. ಆರತಿ 
ತಕಂಡಿ, ಹರವಾಣ ತಕಂಡ್... ಇವಿನುದ್ದಲ್ ಬಳು ತೆೋರೀಸೋ್ಷಕ್ ಬಂತು ಇದು. 
ಇವನಿಗೆ ದಾಸಿಯರೀ ಇದು ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ ಗೆೋತ್ತದೆ. ಮನಸ್ನಲ್ಲಿ, ‘ಬಾ... ವಂದ್ 
ಯರಡ ಲತೆ್ತ ತಿಂದಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಲಿಕ್ಕಿ’ ಅಂದ್ ಅಲೆೋರೀಚೆನು ಮಾಡಕಿಂಡ್ ಸುಮ್ಮನಿದಿ್ದದ್ದ. 
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ಅದು ಅವನು ಹತ್ ಬರುರೆೋಳಗೆರೀ ಹೆರೀಳಾ್ತ ಅವ, “ಓಹೆೋರೀ! ಇದು ಬಿರೀಮಾಪಟನುಂತೆ... 
ಬಿರೀಮಾವತಿ ಸೋಳೆಯಂತೆ...” ಕೆರೀಳು್ತ. “ಕುದೆ್ಗೆ ಹುಲುಲಿ, ನಿರೀರಿಲಲಿದೆರೀಯ ಬಾಯಳೆತ 
ಸತ್ ಬಿದ್ದದೆ. ಅದೆ ಕುದೆ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡು ದಾಸಿ ಯಲ್ ಸತ್ ಬಿತೆೋ್ತ ಯರೀನೆೋ...” 
ಅಂದ. ಅದಕೆ ತಾಗು್ತ, ಇನಸ್ಲಾ್ಟಯು್ತ ಅದೆಕಿ. “ಅಬಾ...! ಇವ ಈಗ ಬಂದವ ಯಾವ 
ರಾಜ್ಯದವನೆೋರೀ ಏನೆೋರೀ... ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಯಾವ ದಂದೆ ಮೆರೀಲ್ದ್ದವಳು ಇವನಿಗ್ 
ಹೆರೀಗ್ ಗುತಾ್ತಯು್ತ?” ಅಂದ ಹೆರೀಳಿ, ವಜ್ದ ಮುಂಡೆಗೆ ಕಂಬಿದಿ್ದತು್ತ. ಅಲ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಮರೆ ಸೆರೀರಿ ನಿತಿ್ತತು್ತ ಅದು. ಇವ ಬಾರಕೆೋರೀಲಲ್ ನಾಕ್ ಬಾಸ್್ಷ ಬಿಟ್ಟ ಅದೆಕಿ. ಅದ್ 
ವರೀಡ್ ನೆಡಿತು. ಚಿನನು, ಬಣ್ಣ ಯಲಾಲಿ ತಕಂಡೆರೀ ಪದಾ್ಮವತಿ ಮನೆಬಿಟೆ್ಟರೀ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ಮತೆೋ್ತಂದ್ ಗಳಗೆರೀಲ್ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ದಾಸಿ ಹೆೋರೀಯು್ತ... ಅದೋ ಹರೀಗೆ ಹೆರೀಳು್ತ. ಅಟ್ ಕೆೋಟ್ 
ಕಳುಸ್ದೆೋ್ಳಗೆ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಇವ ಮನಗೆದಲ್ ಹಾಗೆರೀ ಆಲೆೋರೀಚೆನು ಮಾಡಕಿಂತ, 
“ಓಹೆೋರೀಹೆೋರೀ...! ಬಿರೀಮಾವತಿ ಪಟ್ಣಂತೆ, ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳ್ಯಂತೆ... ಅಡಕೆ ಹರವಣದಲ್ಲಿ 
ವಂದಡಕೆಯಿಲಲಿ. ವಂದ ಯಲ್ಲಲಿ. ಈ ಹರಿವಾಣದಲ್ ಕವಳದ ತಬಕಡಿ ತಯಾರ್ 
ಮಾಡೋ ದಾಸಿ ಯಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಸತ್ ತೆರೀನೆೋರೀ...” ಅಂದ ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳ್ದ. ಅದೆರೀ ಆಗಿತು್ತ 
ಕವಳದ ತಬಕಡಿ ತಯಾರ್ ಮಾಡೋ ದಾಸಿ. ವಂದ ಮುಂಡೆಗೆ ಕಂಬ್ದ ಮರೆ ಸೆರೀರ್ ನಿತ್ತತು. 
ಅದೋಕಿ ನಾಕ್ ಬಾಕೆೋರೀ್ಷಲ ಹೆೋಡ್ತ ಕೆೋಟ್ಟ, ಅದೋ ಯಲಾಲಿ ತಕಂಡೆರೀ ವರೀಡ್ ನೆಡಿತು. 
ಕಡೆಗ್ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ದಾಸಿ ಲಾಸ್್ಟ ಗೆ ಉಳಿತಲಲಿ... ಅದೋ ಹೆೋರೀಗ್ ಹಾಗೆ ಹೆರೀಳು್ತ. ಇಷ್ಟ 
ಕೆೋಡಿ ಹೆರೀಳು್ತ. ರಾಜ್ಯದಾಶೆ ಬಗೆಗೆ ಅದೋಕಿ ಕೆೋಟು್ತ. ಆತಿ್ಷ ಹಚಕಿಂಡ ಅದೋ ಬಂತು. 
‘ಯಯಡುಜನ ತಿಂದಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗರೆ, ಇದು ಬಂತು...’ ಹೆರೀಳಿ, ಮನಗೆ್ನಲ್ ಹೆರೀಳಕಿಂಡ. 
‘‘ಬಿರೀಮಾವತಿ ಪಟ್ಣಂತೆ... ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳ್ಯಂತೆ... ಇಲ್ಲಿ ಸದೆ ರಾಶಾ್ಯಗ್ ಬಿದ್ದದೆ. 
ಸದೆ ತೆಗು ಜಾಡಮಲ್ಲಿ ದಾಸಿ ಯಲ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಸತ್ ತೆರೀನೆೋ...” ಅಂದ ಅವ. 
ವಜ್ಮಂಡೆಗೆಕಂಬ ಮರೆಸೆರೀರ್ ನಿತ್ ತು್ತ. ನಾಕ್ ಹೆೋಡ್ದ. ಅದೋ ಪಟೆ್ಟ ಉಟಕಿಂಡೆರೀ 
ಚಿನನುದ ಮೆರೀಲ್ ಹರಿವಾಣ ಸಮೆರೀತ ವರೀಡ್ ನೆಡಿತು. ಅವ ಕಡೆಗೆ ಮಧಾ್ಯನ ಮೆರೀಲೆ 
ಸುಮಾನುಗ್ ಕುತಕಿಂಡ. ಯರಡ ತಾಸ್ ಸುಮಾರೆ ಕುಂತ. ಕುಂತೆೋಕಿಳುಳುರೆೋಳ ಗೆೆ ಅವನಿಗೆ 
ಹರೀಗೆ ಆಲೆೋರೀಚೆನುಯಾಯು್ತ-- ‘ಹೆೋರೀಗಿ್ಬಡ್ವ...’ ಹೆರೀಳಿ. ಕಡಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಹರೀಗೆರೀ 
ಹೆೋರೀಗುದಾದೆ್ ಸೆೋರೀತಿ ಹೆೋರೀದ ಹೆರೀಳಾಗ್ತದೆ. ಹರೀಗೆರೀಯ ನೆೋರೀಡಿ್ಬಟ್ಟ ಹೆರೀಳ್ ಮತೆೋ್ತಂದ್ 
ಆಲೆೋರೀಚೆನು ತೆಗ್ದ. ಉಂಗಲಿ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ದ-- “ಕುಂತಕುಂತ ಬೆರೀಜಾರ ಬತ್ಷದೆ. ವಂದ್ ಕತೆ 
ಹೆರೀಳು” ಅಂದ. ಆ ಉಂಗಲಿ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ತ, “ಅಣ್ಣನ ಕತೆ ಮುಂಚೆರೀ ಆಗಬೆರೀಕು. ನಾವ್ 
ತಂಗದಿರು... ನಿನೆ್ದ ಕತೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಬೆರೀಕು” ಅಂದು್. ಆಗ್ ಇವ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ? 
“ತನ್ಗೆ ಕತೆ್ಯರೀ ಬರುದಿಲಲಿ. ತಾ ಯಂತಾ ಕತೆ ಹೆರೀಳಿಲಿ?” ಕೆರೀಳ್ದ. ಕಡೆಗವು್ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳು್ದರು. 
‘‘ಕತೆ ಬರದಿದೋ್ವ ಲೆೋರೀಕದಲ್ ಯರೀನಾದೋ್ ವಂದ್ ನಡದದ್ ಸಂಗಿ್ತಯ 
ಕೋತಕಿಂಡ ಹೆರೀಳದೆ್ ತಮೆಗೆ ಅದು ಕತೆ ಸ್ವರೋಪದಲೆಲಿರೀ ಆಗತದೆ...” ಹೆರೀಳು್ದರು. ಆಮೆರೀಲವ 
ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ತಾನು ಹೆರೀಳತೆರೀನೆ ರಾಜೆರೀಸ್... ‘ಹೋ...’ ಹಾಕು” ಅಂದ. 
ಕಡೆಗೆ ಇವ ಕತೆ ಹೆರೀಳ್ತ. 



ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಜನಪದ ಕಥೆಗಳು/ ಪುಟ   207  

‘‘ವಂದಲಾಲಿ ವಂದ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದವೆಗ್ ತಯಾರಿದು್. ಆ ಮದಮಗನಿಗೆ 
ಯಚಚಾರ ತಪೊಹರೀಯು್ತ. ಆಮೆರೀಲೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ‘ವಂದ್ ತಾಸಿನ 
ಮಾತಿಗೆ ಯಾರಾದೋ್ ಬಾಶಂಗ ಕಟಕಿಳಿ’ ಅಂದ. ‘ಮರದಿವಸ ಯಚಚಾರಿಕೆಯಾಗಿ 
ಹಂಡಿ್ತ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಹೆೋರೀಯಕಿಳಿಳು’ ಹೆರೀಳ್ದ. ರಾಜನೋ ಕೋಡ ಯಲಲಿ ಜನ್ ಕೆೈಲ್ ಕೆರೀಳಾ್ತನೆ. 
ಯಾರೋ ವಬೋ್ ಕಟೆೋಕಿಳೂೆ ್ವರೀರಿಲಲಿ. ಆ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ಯಾವದೆೋರೀ ವಂದ್ ರಾಜನ ಹುಡಗೆ 
ಅಲ್ ಹೆೋರೀದ. ತಾನು ಅಂದ್ ಹೆರೀಳುದಿಲಲಿ. ಆ ರಾಜ ಕೋಸ ಕೋಡ ರಾಜ ಹೆರೀಳ್ದ 
ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೆರೀಳಿರೆ-- ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆರೀ ಹೆರೀಳಿದ ಅಂತ ಹೆರೀಳ್ದ ಅಂಬದಾಯು್ತ. 
ಕಡೆಗವ, ‘ಬಾಶಂಗ ಅಂದ್ ಅಷ್್ಟ  ದೆೋಡಡು ಹೆೋಯರೀ್ಷನು... ಕಟಿ್ಟ ತನೆಗೆ’ ಅಂದ. ಮೊದಲಿನವಗೆ 
ಸಲುಲಿ ಆ ಹುಡಿಗೆಯ ದಾರೆಯರದು್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದಕೋಡೆಲಿ-- ಅವ ಊಟ ಮುಗಿಸಕಿಂಡಿ, 
ತನೋನುರಿಗ್ ಬಂದಿ್ಬಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ಕಡಿಗಾ ಹುಡಿಗೆ ಮಾತ್ ಯಾರಿಗ್ ಸಲಲಿತದೆೋ್ಯ?  
‘ಕೆೈಹಡ್್ದ ದಾರೆಯರ ಕಂಡವಿನುಗೆ ಸಲ್ತದೆೋ್ಯ...’ ಹೆರೀಳುದು ಪತಿ್ತ ಇಲಲಿ...” ಅಂದ. ಅಟ್ 
ಹೆರೀಳೂದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ಆಗೆ ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳ  ೆ ಇದಿ್ದತ್ತಲಲಿ ಮಂಚದ ಮೆರೀಲೆ. ‘‘ಆ ಹುಡಿಗೆಯಚ್ 
ತಪ್ ದವನಿಗೆ ಸಲುಲಿದಿಲಲಿ. ಕೆೈಹಡಿದಿ್ದ ದಾರೆಯಕ್ಷಂಡವನಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ...’’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ 
ಹೆರೀಳು್ತ ಅದು. ನಿಜವಾದ  ಮಾತಾಯು್ತ. ಆವಾಗ ಯರೀನಾಯ್ತರೀ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, ಮೋಮೊ್ಷಳ 
ಮಂಚ ಅವನ ಬದಿಗ್ ಬಂತು ತನನುಟೆಕಿರೀಯ. ಆಮೆರೀಲೆ ಇವ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಹಂಗಾರೆ 
ತನ್ ಕತೆ ಮುಗಿರೀತು... ನಿರೀವಿಬೋ್ ಕತೆ ಹೆರೀಳಿ” ಅಂದ. ‘‘ಆಗೋದು ಅಣ್ಣ... ವಬ್ಬರು 
ಕತೆ ಹೆರೀಳುತ್... ವಬು್ ‘ಹೋಂ...’ ಹಾಕುತ್... ನಿರೀ ಕತೆ ಕೆರೀಳು...” ಅಂದು್. ಆಮೆರೀಲೆ 
ರಾಜೆರೀಸ್ ‘ಹೋಂ...’ ಹಾಕು್ತ. ಶರಾಳ ಬೆಂಕ್ ಕತೆ ಹೆರೀಳು್ತ-- “ಆವಾಗ ವಂದಲಾಲಿ ವಂದ್ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಂದಾಚಾರಿ ಇದನುಂತೆ. ವಂದ್ ಬಡಗಿ (ಬೆರೀರೆ), ಆರಮಂದಿ ಬೆರೀಕಾಗ್ತದೆ 
ಅಲ್ಲಿ. ಕಡಿಗೆೋಬ್ಬ ಗಾಡಗೆ, ವಬ್ಬ ಕೆೋರೀವಿಕಾರ, ವಂದು ಕಳಳು, ವಂದ ಸೆೋನಗಾರ... 
ಅಟೋ್ಟ ಜನ ವಂದ್ ಪೆರೀಟಿಲ್ ಕೋಡು್ದರು. ಯಲಾಲಿ ಕಸಿ್ಬರೀರೆರೀಯ. ‘ನಾಳಿನ ದಿವಸ್ 
ನಾವಟೋ್ಟ ಜನನೋವ ಕೋಡಕಿಂಡ್ ವಂದ್ ತಿರಗಾಟಕಿ ನೆಡ್್ದ ಬಿಡಾ್ವ’ ಅಂದ್ ಅವರೆಲಾಲಿ 
ಮಾತಾಡೆೋಕಿಂಡು್. ಅಟ್ ಮಾತಾಡಕಿಂಡಿ, ‘ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತಾ್ಯರ ಯರೀನದೆೋ್ಯ 
ಅಟೋ್ಟ ತಕಂಡ್ಬನಿ. ಯಲಾಲಿದೋ್ ವಂದ್ ಕೆಲಸ್ ಸಿಕಕಿರೆ ಪೂರೆೈಸಬಿಡ್ವ’ ಅಂದು್. ‘ನಾಳಿನ 
ದಿನ ಹತಗೆಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಲಲಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ವಟಾ್ಟಗಿ ನಿರೀವು...’ 
ಆಗ ವಟಾ್ಟದ ನಂತ್, ಮಾರನ ದಿವೆಸ್ ಆರೋ ಜನ ಬೆಟ್ಟದಾಗ ಹೆೋರೀಗ್ ಹೆೋಕ್್ಬಟು್. 
ಹುಡಿಕಂತ ಹೆೋರೀಗುದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗೆ ಯರೀನೆರೀನೋ ಸಿಕಲ್ಲಲಿ. ಕೆೋರೀವಿ-ಬಿರೀವಿ 
ಇತು್ತ . ಯಾವದೋ ಜರೀವಾತ್ಮ ಸಿಕಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋರೀಗೆೋಹರೀಗಿ ಸಮದ್ದ ತಡಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಕುಂತು್ ಅವರು. ‘ಮನಿಂದ ಹೆೋರಟ್ ಮೋತ್ಷನೆರೀ ಗನಾದ್ ಸಿಕಲ್ಲಲಿ ಅಂದ್ 
ಕಾಣತದೆ . ಅದಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯರೀನೋ ಸಿಕಲ್ಲಲಿ’ ಅಂದಿ, ಕವಳ ಹಾಕ್ತ ಕುಂತಕಿಂಡು್. 
ಆಗ ಕವಳ ಮುಗ್ದ ಕೋಡೆಲಿಯ, ‘ಓ ಆಚಾರಿ... ಈಗೆ ನಿರೀನು ವಂದ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಬೆರೀಕು.  
ನಿಮ್ ಕಸಾ್ಬರೋ ನೆೋರೀಡ್ವ...’ ಅಂದ ಅವ. ಆಚಾರ್, ‘ಅಡಿಡುಲಲಿ...’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ‘ವಂದ್ 
ಕಟ್ ಹೆೋಡಿಬೆರೀಕು, ವಂದ್ ಮಚ್ದಲ್ಲಿ ಯರೀಳ ಮರ ತಲಬುಡ ತುಂಡಾಗಬೆರೀಕು’ ಅಂದ. 
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‘ಯರೀನಡಿಡುಲಲಿ...’ ಅಂದ ಅವ. ನಿತ್ತ ಮಚಚಾನ ಕಾವ್ ಸಿಕಸ್ಕಂಡಿ ಯರೀಳ ಮರ ಇದ್ದ ಸಾಲನುಲ್ 
ಸಮಾನಿತಕಿಂಡ ವಂದ ಕಚ್ ಹೆೋಡ್್ದ ಬಿಟ್ಟ. ಯರೀಳ ಮರನೋ ತುಂಡಾಗ್ ಸಾಲಾಗ್ 
ಬಿದಿ್ಬಟು್ತ.

ಮತೆೋ್ತಬ್ಬ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ, ‘ಬಡಗಿರೀ, ನಿರೀನು ಕಸಬಿ ವಂದ್ ಬಾಚಿ ಹೆೋಡಿಬೆರೀಕು. 
ಹದಾನುಲ್ಕಿ ಹಲ್ಗೆ ತೆಗೆಬೆರೀಕು’ ಅಂದ. ಆಗ ‘ಅಡಿಡುಲಲಿ’ ಅಂದ ಅವ. ಯರೀಳೂ ಮರನೋ 
ಸಮಾ ಇಟಕಿಂಡಿ, ವಂದ್ ಬಾಚಿ ತೆಗ್್ದ ಹೆೋಡ್್ದ ಬಿಟ್ಟ. ಹದಾನುಲ್ಕಿ ಹಲ್ಗೆಯಾಯು್ತ 
ವಂದ್ ಕಚನುಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಸೆೋನಾಗೆರಿದಿ್ದದ್ದ. ಸೆೋನಾಗೆನ್ಷ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ದ, ‘ನಿರೀನು ವಂದ್ 
ಸುತಿಗೆ ಹೆೋಡಿಬೆರೀಕು. ವಂದ್ ಹಡ್ಗೆ ಕಟೆ್ಬರೀಕು. (ಹದಾನುಲ್ಕಿ ಹಲಗೆರೀನೋ ಕೋಡ್ಸ್ 
ಕಟೆ್ಬರೀಕು)’ ‘ಹೆೋರೀ...! ತಾನಿರೀಗೆ ಈಗಿಂದಿರೀಗೆರೀ ಕಟೆ್ತ’ ಅಂದಿ ತಯಾರಾಗಿ್ಬಟ್ಟ ಅವ. 
ವಂದ್ ಸುತಿಗೆ ಹೆೋಡ್ದ. ವಂದ್ ಹಡ್ಗೆ ಕಟಿ್ಟ ತಯಾರಾಗೆೋಹರೀಯು್ತ, ಕೋಡ್ ಹೆೋರೀಯ್ತದು. 
ಆವಾಗಾ-- ಹಡ್ಗೆ ಯಳ್ದ ಸಮದ್ಕ್ ಹಾಕು್ದರು, ಅವರು ಕುಂತಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗಲ್ಕೆಕಿ. ಆ 
ಹಡಗೆನ ವಳ್ಗೆ ಕುಂತಕಿಂಡಿ ಸಮ್ದರದವಳ್ ನೆಡಿದಿ್ಬಟು್ ಅವು್. ಬಿಟಕಿಂಡ್ ಯಟ್ ಪೊರೀಸ್ಷನ 
ಮೆರೀಲೆ ಹೆೋರೀಗರೆ! ಹಡಗೆಹೆೋರೀಗಿ ಬಗವಾದದು್ದ ಮೋರ್ ಮೆೈಲ್ ಹಂದ್ ಕೋಡಕಿಂತ 
ಸಾಬಿರೀತಾಗ್ತ ಬತ್ತದೆ. ಅಲ್ ಆಚಿ ಸಮ್ದರುದ್ ತಡಿಗ್ ಹೆೋರೀಗಿ ಹಡ್ಗೆ ತಾಡು್ತ. ಮತೆ್ತ ತಾಡ್್ದ 
ನಂತ್ವ ಯರೀನಾಯು್ತ ಆಗ್ ಹೆರೀಳ ್ೆದರು... ಅವರವರ ಹತಾ್ಯರ ತಕಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಹೆೋಕ್್ಬಟು್. 
ಮೋರ್ ಮೆೈಲ್ ದೋರ ಹೆೋರೀದು್. ಆದೋ್ ಯರೀನ್ ಸಿಕಲ್ಲಲಿ ಅವಗೆ್ಷ ಅಡವಿವಳ ಗೆೆ. 
ಆವಾಗೆ, “ಯಲಾಲಿ ಕುಂತಕಳ್ವ. ನಮಗೆ ಮನಿಂದ ಹೆೋರಟ ಗಳಗಿರೀನೆರೀ ಚಲೆೋರೀ ಶಕಲ್ಲಲಿ. 
ವಂದ್ ಕವಳ ಹಾಕಂಡ್ ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಗ್ವ’’ ಅಂದು್. ಕವಳ ಮುಗ್್ದ ಕೋಡೆಲಿಯ ಅಲ್ ಹೆರೀಳ್ದ, 
“ಇದೆರೀನೆೋರೀ ನಮಗೆ ಗಿರಾಚಾರ ಕಟ್ ಬಂದದೆ...” ಹೆರೀಳ್ದ ಅಲ್ ಗಾಡಿಗ ಇದಿ್ದದ್ದ. ಅವ, 
“ಯರೀನಡಿಡುಲಲಿ, ನೆೋರೀಡಿ್ಬಡೆ್ತ” ಅಂದ. ಅವಗೆ ಮೆೈಮೆರೀಲ್ ಬಂದೆರೀ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಆವಾಗೆ ಹೆರೀಳ್ದ 
ಅವ. ಯರೀನಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದನೋ ಅಂದೆ್, “ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಪಲಾ್ಷಂಗ್್ದ ವಳ ಗೆೆ ವಂದ್ ರಾಕ್ಷಸಿ 
ಅದೆ. ರಾಕ್ಷಸಿ ಮೊಳಕಾಲ ಸಂದನು ಮೆರೀಲೆ ಮೋರ್ ಮಲ್ಗೆ ತೋಕದ ಹುಡಿಗೆ ಅದೆ . ಅದ್ ಹೆರೀನ 
ನೆೋರೀಡ್ತ ಅದೆ ತಾಯಿ (ರಾಕ್ಷಸಿ). ಅದ್ ತಂದಕಿಳಿಬೆರೀಕಾದೆ್ ನಿರೀವು...” ಅಂದ ಹೆರೀಳ್ದ.

ಮತ್ ಯರಡನೆಯವನ ಯರೀನ ಹೆರೀಳ್ದ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ವಂದ್ ಕಾಕ್ ಅವ್ ಕುಂತಲೆಲಿರೀ ಮರದ 
ಮೆರೀಲೆ ಮೋರ್ ಮೊಟೆ್ಟ ಹಾಕ್ ಕಾವೆಕಿ ಕುಂತಿತು್ತ” ಅಂದ . ಇವನು ಮೆೈಮೆಲ್ ಬಂದದ್ 
ನಿತೆೋಹರೀಯು್ತ ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಅವರವರೆೋಳ್ಗೆ ಮಾತಾಡೆೋಕಿಂಡು್. “ನೆೋರೀಡ್ವನೆೋ... ಕಾಕೆ 
ಮೋರ್ ಮೊಟೆ್ಟ ಹಾಕದು್ದ ಹೌದೆೋರೀ ಅಲಲಿವರೀ ನೆೋರೀಡ್ವ... ಗಾಡಗೆ ಸುಳ್ ಹೆರೀಳದೆೋನು, ಕರೆ 
ಹೆರೀಳದೆೋನು ನೆೋರೀಡ್ವ...” ಅಂದ. “ಕಳಳುನೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು ಮತ್ ಯಾರ್ ಕೆೈಲೋ ಆಗ” ಅಂದ್ 
ಹೆರೀಳಿ್ಬಟ್ಟನೆ.

ಆ ಕೋಡಲೆ ಅವ, ‘‘ಹತೆೋ್ತಂದ್  ಕೆೈ ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಬಾರೆೋ...” ಅಂದ. “ಕಾಕೆ 
ಗೋಡನುಲ್ ಮೋರ್ ಮೊಟೆ್ಟ ಹಾಕದ್ ಹೌದು.’’ ಇವ ಅಡಿಗ್ ಗೋಡನುಲ್ ಕನನು ಮಾಡಿ 
ವಂದ್ ಮೊಟೆ್ಟ ತೆಗ್ದಬಿಟ್ಟ. ಕಾಕೆಗ್ ಗೆೋತೆ್ತರೀ ಇಲಲಿ. ತೆಕಕಿಂಡ ಬಂದವ ಅಲ್ಲಿ ವಂದ್ ಮರ 
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ತೆೋರೀಸ್ಷದ ಅವ, “ಮತೆ್ತರಡ ಮೊಟೆ್ಟ ಅದೆ...” ಅಂದ. ಇಪಪಾತ್ ಮೆಟು್ಟ ದೋರ ಮೊಟೆ್ಟ 
ಇಟು್ ನೆಲೆಕಿ. ಕೆೋರೀವಿ ಇದ್ದವನು ಕೆೈಲ್, “ಮೊಟೆ್ಟಗ್ ಕೆೋರೀವಿ ಗುಂಡ್ ಹೆೋಡೆಬೆರೀಕು. ಸಮಾ 
ಯಯಡು ಕಡಿಮಾಡ್ ಇಸ್್ಷ ಬೆರೀಕು. ಚೋರ್ ಮಾಡೆ್ದರು ಕತಿ್ತಲೆೋಕಿಯ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ.” 
ಆಮೆರೀಲೆ ಅವ ಯರೀನ್ ಮಾಡದೆೋನು ಕೆರೀಳೆ್ , “ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ...” ಅಂದ. ಕೆೋರೀವಿಕಾರ ತಡ 
ಮಾಡಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ಗುಂಡ ಹೆೋಡ್ದಬಿಟ್ಟ. ಮೊಟೆ್ಟ ಸಮಾಮಾಡಿ ಬಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಕಡೆಗೆ 
ಅವನು ಕಸಬೆೋಂದಾದಾಗಾಯು್ತ. ‘‘ಮತೆ್ತ ಸೆೋನಗಾರನನು ಕೆೈಲ್ ಮೊಟೆ್ಟ ಕೋಡಸ್ಬಿಡೆೋ. ನಿರೀನು 
ಸೆೋನಗಾನ್್ಷ ಬೆನೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಕೆಕಿ ಬಾಳ ಬುದ್ವಂತಿ್ರ್ ತು್, ಬೆನೆಗೆ ಹಾಕ್್ಬಡೆೋ” ಅಂದ ಅವ. 
ಅವ ಕೋಡಸ್ದ.

ಕಳಳುನ್ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಅದ್ ಮೊಟೆ್ಟ ಯಾಕ್ ಹಾಳಮಾಡಬೆರೀಕು. ಗೋಡನುವಳ್ಗೆ 
ಇಟ್ಬಂದಿ್ಬಡು.” ಕಳಳು ಮರಹತಿ್ತ ಮೊಟೆ್ಟ ಅಲ್ ಇಟ್ ಬಂದ. ಕಾಕೆ ಅಲೆಲಿ ಅದೆ. ಗೆೋತೆ್ತರೀ 
ಇಲಲಿ ಅದೆಕಿ, ಕೆಳಗಿಳ್್ದ ಬಂದ. “ಯರೀಳ  ೆ ಮೋರ್ ಪಲಾ್ಷಂಗನು ವಳ ಗೆೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಅದೆ. 
ಅದ್ ಮೊಳಕಾಲ ಮೆರೀಲೆ ಹುಡಿಗೆ ಅದೆ ಅಂದನಲವರೀ? ಯರೀಳಿ ಹೆೋರೀಗ್ವ, ನೆೋರೀಡ್ವ...” 
ಅಂದ. ಹೆೋರಟು್... ಹುಡೋಕಿಕ್ ಬಿದು್ ಅವರು. ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀದು್ ಅವರು. 
ಆರ್ ಪಲಾ್ಷಂಗ್್ದ ವಳ್ಗೆ ಹುಡುಕಿದೋ್ ಸಿಕಲೆರೀ ಇಲಲಿ ಅವಗೆ್ಷ. ಮಾ ಪವ್ಷತ ರಾಕ್ಷಸಿ ಅದು. 
ಅದ್ ಬುಡಕ್ದ್ ಹೆೋರೀದೋ್ ಇವಗೆ್ಷ ಗೆೋತಾ್ತಗಲ್ಲಲಿ. ಆವಾಗೆ ಅವಯರೀನ್ ಹೆರೀಳದೆೋನು 
ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ನಿರೀನ ಗಾಡಿಗತನ ಮಾಡುದೆರೀ ಸುಳುಳು. ಯಕ್ಷಿರೀ (ಗಾಡಗೆ) ಹೆರೀಳೂದೆರೀ ಸುಳುಳು...’’ 
ಆಗ್  ಹುಡುಕಿದೋ್ವ ಸಿಕಕಿಲ್ಲಲಿ. ‘ಗಾಡಗೆ ಹೆರೀಳುದೆರೀ ಸುಳುಳು ಅಂದಿ್ಬಟು್.’ ಆವಾಗವಿನುಗ್ 
ಮೆೈಮೆರೀಲ್ ಬಂದೆರೀ ಬಂತು, “ಏಲೆರೀ ಮಗನೆರೀ... ಯರೀನಂತ ತಿಳಿದಿರೀದೆ? ಸುಳುಳು 
ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ ತೆಳದಿದೆೋ್ಯ? ವಂದ್ ಪಲಾ್ಷಂಗನುವಳಗೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಅದೆ. ಅದ್ ಹುಡಿಗೆ 
ಅದೆ. ತಂದೆೋಕಿ ಮಗನೆರೀ...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ದ. “ನುಡಿ ಹಾಕೆ್ತ” ಅಂದ. ನುಡಿ ಹಾಕ್್ಬಟಾ್ಟನೆ, 
ಯಚಚಾಕ್್ಷ ಇಲಲಿ. ‘ಮತ್ ಯಾರ ಕೆೈಲೋ ಸಾದಿ್ಯಲಲಿ. ಕಳಳುನೆ ತರಬೆರೀಕ’ ಅಂದ್  ಹೆರೀಳ್ದ. 
ಆಗ, “ಹೆೋರೀಗೆೋ... ಹೆೋರೀಗೆೋ ಕಳಳು... ಹೆೋರೀಗ್ ತಕಂಡಬಾರೆೋ” ಇವನಿಗ್ 
ಮೆೈಮೆರೀಲ್ ಬಂದದ್ ನಿಲಲಿಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ನಿಂತೆ್ ನುಡಿ ಕಡ್್ದ ಹೆೋರೀಗ್ತದೆ. ರಾಕ್ಷಸಿ 
ಬೆಸ್ತ್ಷ ಬತ್ಷದ್ಯಲಲಿ ಇವನಿಗೆ? ಅದ್್ ಯಚಚಾಕ್ಷಯಿಲಲಿ ಈಗ ನದ್ಕ್ಟಿ್ಬಟನೆ ಇವ. 
ಆಗೆ ಕಳಳು ಹೆೋರೀದ... ವಂದ್ ಮೋರ್ ಮಲೆಗೆ ತೋಕದ ಯಲೆ ಕೆೈಲ್ ಹಡಕಿಂಡೆರೀ 
ಹೆೋರೀದ. ಆಗಲ್ ಹೆೋರೀಗುರೆೋಳ ಗೆೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಮೊಳಕಾಲಸಂದನು ಮೆರೀಲೆ ಹುಡಿಗೆ ಇದ್ದದ್ 
ಹೌದು. ಆಗ ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ದ? ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೆೈ ಹುಡಿಗೆ ತಲೆ ಮೆರೀಲ್ತು್ತ. ಹುಡಿಗೆಗೆ 
ಇತಾಲಿಗ್ ತಕಂಡ್ ಮೊಳಕಾಲ ಸಂದನು ಮೆರೀಲೆ ಮೋರ್ ಮಲೆಗೆ ತೋಕದ ಯಲೆ ಇಟ್ಟ. 
ಹುಡಿಗೆ ಕಕ್ಷಂಡ್ಬಂದಿ್ಬಟ್ಟ. ಕೋಡೆಲಿ ಅವ ನುಡಿ ಕಡೆ್ದ ಬಿಟ್ಟ. ಅವಳಿಗೆ ಯಚಾ್ಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. 
ಯಚರಾಗಿ ಯರೀನ್ ನಿತಿ್ಬಡು್ತ? ‘ಯರೀಳಿ... ಹಡಗೆ ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ವ’ ಅಂದು್. ಆರ್ ಜನ ಮತು್ತ 
ಹುಡಿಗೆ ಸಮೆರೀತ ಯರೀಳ ಜನ ಹಡಗೆನ ಮೆರೀಲ್ ಕುಂತ ಹಡ್ಗೆ ಬಿಟಕಿಂಡ್ ತಾಬಡತೆೋರೀಬ 
ಬಂದಿ್ಬಟು್. ಆರ ಮೆೈಲ್ ಹಂದೆ ನಿರೀರ್ ಕುಡಕಿಂತ ಬತ್ಷದೆ ಜಾಗ್ತ ಹೆೋರೀಗು ಪರಸಂಗ 
ಬಂತು. ಕದೆೋಕಿಂಬಂದದು್ದ ರಾಕಸ್ಸಿ ಕೆೈಯಿಂದ.
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ರಾಕ್ಷಸಿಗೆ ಯಚಾ್ಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ರಾಕ್ಷಸಿಗೆ ಯಚಾ್ಗ್ ಯದ್ ನಿತಿ್ಬಡು್ತ. 
ರಾಕ್ಷಸಿಗ್ ಯದಿನುತ್ ಬಿಟೆ್ ಜಗತ್ ಪೂಣ್ಷ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಗ ನೆೋರೀಡು್ತ. ಸಮದ್ದ್ 
ಬೆರೀಲೆ ಮೆರೀಲೆ ಯರೀಳ ಜನ ವರೀಡಾ್ತರೆ ಹಡಗೆ ಹತು್ತಕೆ. ಹತ್ ಹಡ್ಗೆ ಬಿಟಿ್ಬಟು್. 
ರಾಕ್ಷಸಿ ಮೋರ್ ಹೆಜೆಜಿ ಇಸು್ತ್ಷ. ಸಮದ್ದ ಬೆರೀಲೆಗೆರೀ ಬಂದ್ ಮುಟಿ್ಬಡು್ತ. ಇವ್ ಹಡಗೆ 
ಅದ್ ಸಮದ್ ಕಳ್್ದ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಟು್ತ. ಆವಾಗದ್ ಯರೀನ್ ಮಾಡ್ ಬಿಟೆೋ್ತ ಕೆರೀಳದೆ್ ಹಡೆಗೆರೀ 
ನುಂಗೆ್ಬರೀಕಂದಿ ಹೆೋರೀಗ್ ಹಣ್ಕಿ ಬಿಡು್ತ. ಕೋಡೆಲಿ ಯರೀನಾಯು್ತ ಕೆರೀಳದೆ್, ಬಿಶಲ್ತು್ತ ಧಪೆನು 
ಕಪಾಪಾಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಹಣಕಿದ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ ನೆಳಲಾಗೆೋಹರೀಯು್ತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗ್ ಇವ್್ ನೆೋರೀಡೆಲಿ 
ಇಲಾಲಿಗಿತು್ತ. ಆಗ ವಬ್ ನೆೋರೀಡ್ದ. ಕೆೋರೀವಿಕಾರನಿಗೆ ಸುಂಕಾಣಿಗಿಟಿ್ಟದು್. ಮುಂದೆ ಅವರೆರೀ 
ಹೆರೀಳು್ದರು, “ಮಾರಾಯನು, ಕೆೋರೀವಿಕಾರ... ರಾಕ್ಷಸಿ ನಮ ತೆಗಿತ್ಯದ್ಯಲೆೋ ಕೆೋರೀವಿ ಹಡಕಿಂಡ 
ಯಂತಾ ಮಣಿ್ತಂತೆೋ್ಯ” ಕೆರೀಳಿ್ಬಟ್ಟ, ಅವಂಗೆ ಶಟ್ಬಂತು. ಆ ಕೋಡೆಲಿ ಅವ ತಡಮಾಡೆಲಿರೀ ಇಲಲಿ. 
ಕೆೋರೀವಿ ತಕಂಡಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಹೆೋಡಿಬೆರೀಕು. ನೆೋರೀಡೆ್ದರು, ಪವ್ಷತದ ಹಾಗ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್  
ಹೆೋಡಿತ? ಅದ್ ನಿಚಚಾ ಮೊಕತೆೋಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿರೀಯ ವಂದ್ ಶೆರೀಡಿ ಬಟು್ಟ ಹಣೆ ಮೆರೀಲ್ಸಿ್ತ್ಷತು್ತ 
ಅದು.

ಆ ಬಟು್ಟ ವಂದ್ ಹೆರೀಳದೆ್ ವಂದ್ ತಾಳಿ ಕೆೋಡ್ಯಟ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಿತು್ತ. ವಂದೆರೀ 
ಬಟ್ ಇಡತಿತು್ತ. ಕೆೋರೀವಿಕಾರ ಬಿಳಿಕದ್ದದ್ ಕಂಡ... ಆ ಬಟಿ್ಟಗೆರೀ ಗುರಿ ಇಟ್ ಹೆೋಡ್ದ. 
ಶೆರೀಡಿ ಬಟಿ್ಟಗೆರೀ ಹೆೋರೀಯ್ತದು. ಆಗ ಹೆೋಡ್ದ ಕೋಡೆಲಿ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸಮುದ್ದಲೆಲಿ ಬಿತು್ತ. ಹಡಗಿಗೆ 
ನಾಲಕಿ ಅಂಗಲಿ (ಇಂಚು) ತಪ್ ಬಿತು್ತ. ಯಲಲಿದಿರೆ ಹಡಗೆ ಮುಳೂೆ ಗೆ ಹೆೋರೀಗತಿತು್ತ. ಅದು 
ಸಮುದ್ದಲಲಿ ಬಿದ್ದಂಬುದು ನಿರೀರ ಜಾಸಿ್ತ ಆಗ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ನಾಲೆಕಿೈದ್ ಆಳ ನಿರೀರ್ ಜಾಸಿ್ತ 
ಆಗ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಆಗಕೋಡೆಲಿ ಹೆೋಳೆಲ್ದ್ದಂತಾದು ದೆೋಡ್ ಮಚವೆ ವಟು್ಟ ತುಪಾನಾಗ್ 
ಚೋರಾಗೆೋರೀಯು್ತ. ಇವರು ಜಾಗ್ತಿನಲ್ ಬಿಡೋ ಸಮೆರೀದಲ್ ಸಪೂ್ತ ಸಮುದ್ದ ಬೆರೀಲೆಗೆ 
ಇವ್್ ಹಡ್ಗೆ ಬಂದ್ ತಾಡಲ್ಕೆಕಿ ಮೋರ್ ಪಲಾ್ಷಂಗ್ ಇರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಇವರಿಗೋ ಬಂದ್ 
ಬಡ್್ದ ಬಿಡು್ತ. ಇವ್ ಹಡುಗೆ ವಡ್್ದ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಆಗ ಮತೆೋ್ತಬ್ಬವ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ಯರೀ 
ಸೆೋನಗಾರನೆನುರೀ... ಬಿಟಿ್ಟ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡ್ದ್ಯಲೆೋ... ಹಡುಗೆ ವಡ್್ದ ಹೆೋರೀಯ್ತಲೆೋ...” ಅಂದ. 
ಅಟಾ್ಟದ ಕೋಡೆಲಿ ಸೆೋನಗಾರವ ತಡ ಮಾಡೆಲಿರೀ ಇಲಲಿ. ವಡ್ದ ಹೆೋರೀದ ಚೋರೆಲಲಿ ವಟ್ ಮಾಡ್ 
ವಂದ್ ಸುತೆಗೆ ಹೆೋಡ್್ದ ಬಿಟ್ಟ. ವಂದ್ ಸಂದ್ ಕೋಡ್ ಹೆೋರೀಯು್ತ. ಬಡ್್ದ ತೆರೆ ಸಮುದ್ದಲ್ 
ಮುಂದ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಟು್ತ . ದಿಡಕೆ ಬೆರೀಲೆ ಅಂಚಿನ ಮನೆ ನಾಕ್ ಪಲಾ್ಷಂಗನು ಮನೆ ಯಲಲಿ 
ಸಮದ್ದ್ ಪಾಲಾಗ್ ಹೆೋರೀಗದೆ. ಹತಿಲಿಗೆ-ಬಿತಿಲಿಗೆ ಯಲಾಲಿ ನಿರೀರೆರೀ ಆಗ್ ಹೆೋರೀಗದೆ.

ಆವಾಗಿರೀ ಹಡಗು ಯಳದಿ ಮೆರೀಲ್ ದಡಕ್ ಹೆೋರೀಗ್ ತಂದು ಹಾಕಕಿಂಡಿ ಮಾತಾಡುತ್, 
ಅವರು ಈಗ ಹುಡಿಗೆ ಇವರಿಗ್ ಕೋಡ್ ಬರುದಿಲಲಿ. ಅದ್ತ್ ಎಲಲಿ ಜನ, ‘ತಾನ್ ಲಗಾನುಗಬೆರೀಕು...’ 
‘ನಾ ಲಗಾನುಗಬೆರೀಕು...’ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳುತ್. ಆಚಾರಿ, “ನಾನು ಮರ ಕಡೋಕಾಗ್ ನಿರೀವು ಹಡಗೆ 
ಕಟಿ್ದರು” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳ್ತ. ಬಡಗಿ, “ನಾನು ಹಡಗೆ ಕಟೋ್ಟಕಾಗ್ ನಿರೀವು ಆಚಿಲ್ ಹೆೋರೀದ್ಲೆೋ್ವ? ಹುಡಿಗೆ 
ತರುಕೆ? ತಾನೆರೀ ಮದಾ್ಯಗಬೆರೀಕು” ಅಂತ ಅವ. ಗಾಡಗೆ, “ನಾ ನುಡಿಹಾಕ್್ದದ್್ ನಿರೀವ್ ಆ ಹುಡಿಗೆ 
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ತರತಿದೆೋ್?” ಕೆರೀಳ್ತ. ಕಳಳು, “ತಾನ್ ಹೆೋರೀಗ್ ತರದಿದೆ್, ನಿಮ್ ಕೆೈಲ್ ತರುಕಾಗತಿತೆೋ್ತ 
ಹುಡಿಗೆಯ?” ಕೆರೀಳ್ದ. ಸೆೋನಗಾರ, “ತಾನು ಸುತಿಗೆ ಹೆೋಡ್್ದ ಹಡಗೆ ಕಟಿ್ಟದೆ (ಯಡ್ಷಸತಿ್ಷ)” 
ಕೆೋರೀವಿಕಾರ, “ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೆೋಂದಿದೆ... ನಾನ್ ಹುಡಿಗೆ ಮದಿ್ವಯಾತೆ” ಅಂತ. ವಟನು ಮೆರೀನ್ 
ಕಡಿಗೆ ಆ ಹುಡಿಗೆ ಯಾರಿರೀಗ್ ಸಲ್ತದೆರೀ ಅಂದಿ ಯಾಗೋ್ಷ ಪತೆ್ತ ಇಲಲಿ.’’

ಈಗೆ ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳ  ೆ ಅತ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯರೀನ ಹೆರೀಳ್ತದೆ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ಯಾಗೋ್ಷ 
ಸಲುಲಿದಿಲಲಿ... ಅದು ಸಲುಲಿದು ಕೆೋರೀವಿಕಾರನಿಗೆ. ಅವ ಆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೆೋಲಲಿದಿದೆ್, ಹುಡಿಗೆ ಯಾಗೋ್ಷ 
ಶಕೋಕಿದಿಲಲಿ. ಯಾರೋ ಜರೀವಂತ ವಳೂದಿಲಲಿ. ಹಡಗೆ ನುಂಗತದ್ಯಲಲಿ ಅದು... ಅಂತಾದ ಕೆೋರೀವಿ 
ಹೆೋಡ್್ದ ಅವ ತಪಾಸ್ನ್ಯಲೆೋ್ವ? ಕೆೋರೀವಿಕಾರನಗೆರೀ ಸಲ್ತದೆ.” ಹೆರೀಳ್ ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳ  ೆಹೆರೀಳು್ತ. 
ಹೆರೀಳ್ದ ಕೋಡೆಲಿಯ ಮೋರ್ ಮೊಳ ಮಂಚ ಬಂತು ಇವನ ಬದಿಗೆ.

ಆಗ, ಅದೆ ಶರಾಳ ಬೆಂಕ್ ಕತೆ ಹೆರೀಳಿತ್ತಲೆೋ್ವ? “ಈಗ ರಾಜೆರೀಸ್ ಕತೆ ಹೆರೀಳ್ತ. ಶರಾಳ 
ಬೆಂಕ್ರೀ ‘ಹೋಂ’ ಹಾಕು್ತ.’’ ರಾಜೆರೀಸ್ ಕತೆ ಹೆರೀಳೂಕ ಪಾರಂಬ ಮಾಡು್ತ... “ವಂದಲಾಲಿ 
ವಂದಿವೆಸ್ ಪೆರೀಟಿಲ್ ಹೆೋರೀದಾಗೆ, ಕಸಬದಾರರು ಅಚಾರಿ ವಬ್ಬ, ಯರಡನೆ ಚಿಪೆಗೆರೀರವಾ, 
ಸೆೋನಗಾರ... ಮೋರ್ ಜನ ಪೆರೀಟೆವಳ ಗೆೆ ಕೋಡು್ದರು. ಅವ್್ ಮಾತಾಡೋ್ದರು. ವಬ್ಬ, “ನಾಳಿನ 
ದಿವಸ ನಾವ್ ತಿಗಾ್ಷಟ್ಕಿ ಹೆೋರೀಗ್ವನೆೋ. ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಹತಾರ ತಕೆೋಂಡ್ ಬನಿನು, ಹತೆಗೆಂಟೆ 
ವಳ್ಗೆ ಬಂದ್ ಬೆರೀಟಾ್ಯಗಿ.” ಹೆರೀಳ್ದ. ಕೋಡ್ದ ನಂತ್ ಯರೀನಂತೆೋ್ತರೀ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು... ಅವ್ನು ಅಟೋ್ಟ 
ಜನ ಬೆಟ್ಟ ಬಿದ್ ನೆಡ್್ದ ಬಿಟೋ್. ಹೆೋರೀಗ್... ಹೆೋರೀಗ್... ಹೆೋರೀಗ್... ಹೆೋರೀಗಿ... ಪೆರೀಟೆ, ಪಟ್ಣ, 
ಊರುಕೆರೀರಿ, ಮನೆ-ಮಠಾ ಯರೀನೋ ಶಕೆಲಿರೀ ಇಲಲಿ. ಅಡವಿವಳಗೆರೀ ಹೆೋರೀದು್.

ಆವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲಯು್ತ. ಕಪಾಪಾಗೆೋಹರೀಯು್ತ. ಕಪ್ ಆದ ನಂತಾ್ ಯರೀನ 
ಮಾಡಬೆರೀಕಾಯು್ತ? ತಾಮ್ ಅಡವಿದಲ್ ಶಕಾಕಂಡು್. ‘ಸಿಂಹ, ಶಾದೋ್ಷಲಾ ಹಡಕಿಂಡ್ 
ಮುಕ್ಷಂಡ್ ತಿಂದ್ ಬಿಟೆ್ ನಮ್ ಗತೆ್ಯರೀನಾಯು್ತ?’ ಹೆರೀಳ್ ಮಾತಾಡೆೋಕಿಂಡು್. ಕಡೆಗವ್್  
ಯರೀನ್ ಮಾಡೋ್ದರು? ‘ವಂದ್ ಹೆೋಡಚಲ ಹಾಕ್ವನೆೋರೀ... ಕುಂತಿ ಬೆಳ್ಗೆ ಮಾಡ್ವನೆೋ’ ಅಂದು್.

ಹೆೋಡಚಲ ಹಾಕು್ದರು. ಹೆೋಡಚಲ ಹಾಕಂಡಿ ಮಾತಾಡೋ್ದರು. ಅಟೋ್ಟ ಜನ ಯಚಚಾಕ್ಷ 
ಉಳ ್ೆದರು ವಟೋ್ಟ ಜನರ ನಿದಿ್ ಹಾಳಾಗ್ತದಲಲಿ? ‘ವಬ್ಬಬು್ ಯಚಚಾಕ್್ಷಲ್ರಬೆರೀಕು. ಬಾಕ್ಯವರ್ 
ವಗ್್ಷ ಬೆರೀಕು’ ಹೆರೀಳದು್. ಆಗ ರಾತೆ್ ಹನೆನುರಡ ತಾಸ್ ರಾತ್್ಯಲಲಿ? ಅವರಿಗೆ 
ಸೋಚನೆಯಾಗಲೆರೀ ಇಲಲಿ. ಮೋರ್ ಮೋರ್ ತಾಸ್ ರಾತೆ್ ಪಾಳಿ ಹಾಕು್ದರು ಅವರು. 
ಆಚಾರಿ, ‘ತಾನೆರೀ ಮೊದುಲ್ ಯಚಚಾಕ್್ಷ ಉಳಿತೆರೀ’ ಅಂದ. ಎಚಚಾಕ್್ಷ ಉಳಾ್ದ. ಇವ್್ 
ಯರಡಜನ ಮನಿಕಂಡು್ -- ಸೆೋನಗಾರ, ಚಿಪೆಗೆರೀರವ.

ಅವ ತಾಸಿನ ತನಕ ಕೋತಕಂಡು ತಂದ್ ಹಾಕ್ದ ತುಂಡಿತು್ತ. ಬಾಚಿ ತಕಂಡ ಕೆತ್ದ.  
ಕೆತಿ್ತ ವಂದ್ ಹೆಣ್ ಬೆೋಂಬೆ ರೋಪ ಮಾಡ್ದ. ಆದನಂತ್ವ ಅವನಿಗೆ ಮೋರ್ ತಾಸ್ ಆಯು್ತ.  
ಅವ ಚಿಪೆಗೆರೀರವನಿಗೆ ಯಚಚಾಸ್್ಷ ದಾ (ಪಟಸಾಲ್), ಇವ ಮನಿಕಂಡ... ವರೆಕಂಡ ಬಿಟ್ಟ.  
ಅವ ಬೆೋಂಬೆ ಮಾಡ್ವಂದ ಮರಕೆ ಚಾಚಿಟ್ಟದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋಡಚಲ ಬುಡಕೆರೀಯ ಅದೆ. ಅವ 
ಹೆೋರೀಗ್ ನೆೋರೀಡ್ದ... ಬೆೋಂಬೆ ಚಾಚಿಟಿದ ನೆೋರೀಡ್ದ, ‘ನಿವಾ್ಷಣ್ಯದೆ...’ ಅಂದ. ಅವನು ಕೆೈ 
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ಚಿರೀಲದಲ್  ವಳ ಗೆೆ ರಶ್ಮದಿ್ದತು್ತ. ತೆಗದು ಅದರಿಂದ ಶರೀರೆ ಮಾಡ್ದ, ವಂದ ರವಕೆ ಮಾಡ್ದ. ಶರೀರೆ 
ಆ ಬೆೋಂಬೆಗುಡ್ಸ್ ದ ಅವ. ರವಿಕಿನೋ ಮೆೈಗ್  ಹಾಕ್ದ . ಅನಂತ್ ಅವನಿಗ್ ಮೋರ್ ತಾಸ 
ರಾತೆ್ ಆಯು್ತ. ಅವನು ಪಾಳಿ ಆಯು್ತ. ಸೆೋನಾರವನ್ಗೆ ಯರೀಳ್ಸ್ ದ, ತಾನ್ ಮನಗದ. ಆಗೆ 
ಸೆೋನಗಾರವ ಯದಾ್ದ ಕುಂತಕಿಂಡಿ ಸುಮಾರ್ ನೆೋರೀಡ್ದ... ಬೆೋಂಬೆ ಬುಡ್ಕಿ ಹೆೋರೀಗಿ ನೆೋರೀಡ್ದ. 
ಚಿನಾನು ಅಂಬು್ದ ಯಂತೆಂತದೋ ಇಲಲಿ. ಮೋಗಿನ್ ನತಿ್ತಲಲಿ, ಕಾಲ್ಗೆ ಉಂಗಲಿ ಇಲಲಿ, ಸೆೋಂಟ 
ಪಟಿ್ಟ ಇಲಲಿ, ಕೆೈ ಬಳ  ೆಇಲಲಿ... ವಟೋ್ಟ ಚಿನನುದ ನತೋ್ತ, ಸರ, ಬುಗಡಿ ಮಾಡ್ದ. ಸೆೋಂಟ ಪಟಿ್ಟ, 
ಕಾಲುಂಗಲಿ, ಬೆಳಿಳು ಬಳ  ೆಮಾಡ್ದ. ಆವಾಗೆ ಆ ಬೆೋಂಬೆಗೆ್ಯಲಲಿ ಹಾಕ್ದ ಅವ; ಮೋರ್ ತಾಸ್ 
ರಾತೆ್ ಆಯು್ತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಗ್್ಷ ಯರೀಳಸ್ತ ಅವ? ಆವಾಗೆ ಅವನೋ ಸುಮೆಗೆ ಮನಿಕಂಡ್ 
ಬಿಟ್ಟ. ಹೆೋಡಚಲೆಕಿ ನಾಕ ಸೌದಿ ತುಂಡ್ ಜಾಸಿ್ತ ಹಾಕ್್ಬಟ್ಟ, ಮನಿಕಂಡ್ ಬಿಟ್ಟ. 

ಮೋಗ್ಷಂಟೆ ರಾತೆ್ಗೆ ಪಾವ್ಷತ-ಪರಮೆರೀಶ್ವರರು ರತ ಹತಿ್ತ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕಕೆ 
ಹೆೋರೀಗೆೋ್ವರಾಗಿದು್. ಅಲ್ಲಿ ರತ  ತಕಂಡಿ ಬಂದವು್ ಬರಬೆರೀಕಾದೆ್ ಪಾವ್ಷತಿ ನೆೋರೀಡು್ತ-- ಹೆರೀಳು್ತ, 
‘ಸಾ್ವಮಿರೀ, ಅಡವಿವಳಗೆ ಯಾರೆೋ ನರಮನಸ್ರು ಇರಬಹುದು-- ಬೆಂಕ್ ಹಾಕ್ದ ಲೆಕಕಿದಲ್ಲಿ. 
ನೆೋರೀಡಕಿಂಡ್ ಬವಾ್ಷ.’ ಅಂದ ಹೆರೀಳುದೆೋ್ಳ ಗೆೆ, ರತ ಮೆರೀಲ್ಂದ ಇಳ್ದ ಬಂದಿರು ಅವರು. ಮೋರು 
ಜನರೋ ವಕ್ಷ ಬಂದ್ ಹೆೋರೀಗದೆರೀ. ‘ಸಾ್ವಮಿರೀ... ಇವರಿಗ್ ಜರೀವ ಅದೆೋ್ಯ ಇಲೆೋ್ವ?’ ಕೆರೀಳು್ತ. 
ಪರಮೆರೀಸ್ವರ, ‘ಅವರ ಜರೀವಕೆ ಯರೀನೋ ಹೆೈ ಗೆೈ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಲೆಕಾಕಿಚಾರ ಹೆಚ್ ಕಮಿ್ಮಯಾಗಿ 
ಮೋರ್ ತಾಸ ರಾತೆ್ ಪಾಳಿ ಹಾಕಂಡಿದೋ್. ಮೋರ್ ತಾಸ್ ರಾತೆ್ ಮಿಕಕಿದಿ್ದತು್ತ...’ 
‘ಅವ್ ಮೋರು ಜನ ವಗ್್ಷ ಬಿಟಾ್ಟರೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾತೆ್ ಹೆೋತಿ್ತಗ್ ಬಂದಿ ಹುಲ್, ಕರಡಿ 
ಪಾ್ಣಿಗಳಿತ್ಷವೆ... ಅವ್ ಬಂದಿ ತಿಂದಕಿಂಡ್ ಹೆೋರೀಗ್ ಬಿಟೆ್ ಯರೀನಾಗೋದು?’ ಕೆರೀಳು್ತ  
ಪಾವ್ಷತಿ. ಹಗರೆ ಪರಮೆರೀಶ್ವರ ಹೆರೀಳ್ದ, ‘ವಂದ ಪಲಾ್ಷಂಗದ ವಳಗೆ ಕಡ್ತ ಕಟ್ ಹೆೋರೀಗ್ವ. 
ಯಾವದೋ ಪಾ್ಣಿ ಸುಳೂಕಾಗ...” ಹೆರೀಳಿ. ಪಾವ್ಷತಿ ಈ ಬೆೋಂಬೆ ನೆೋರೀಡಿ್ಬಟೋ್ತ-- 
‘ಸಾ್ವಮಿರೀ... ಈ ಬೆೋಂಬೆ ನನನುಂತೆ ಅದೆರೀ. ಅಟ್ ಲಾಯಕಿದೆ . ಇದ್ಕಿ ಜರೀವ ಮಾಡಿಟ್ 
ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು’ ಅಂತು ಅದೆಕಿ. ಆ ಬೆೋಂಬೆಗ್ ಜರೀವದ ಕಳಾ ತುಂಬೋ್ದರು ಅವರು. ‘ಬೆಳ್ಳು 
ಮೋಡಿ ಬೆಳಗಾಗು ಸಮ್ಯಲ್ಲಿ ವರೀಡಾಡ್ವ ಹಾಗ್ ಆಗಿಲಿ...’ ಹೆರೀಳ್ ವರ ಕೆೋಟಿ್ಬಟು್. ಆವಾಗದು, 
ಕೋಡಲೆರೀಯ ದೆರೀವಲೆೋರೀಕಕೆಕಿ ರತ ಹತ್ ನೆಡ್್ದ ಬಿಟು್ ದೆರೀವು್. 

ಬೆಳಗಾಗುದೆೋ್ಳ ಗೆೆ ಇವ್್ ಮೋರು ಜನ ಯದ್ ಕೋತು್. ಈ ಹುಡಿಗೆ ವರೀಡಾಡ್ತದೆ. 
ಕೋಡೆಲಿ ಇವ್ ಮೋರ್ ಜನ ನೆೋರೀಡದು್. ಕೆೈಹಡಕಿಂಬಂದ ವಬ್ಬ ಆಚಾರಿಗೆ, ‘ಹುಡಿಗೆ ತಾನೆರೀ 
ಲಗಾನುಗಬೆರೀಕು” ಅಂತ, “ತಾನೆರೀ ಬೆೋಂಬೆ ಕೆತಿ್ತದೆ...” ಅಂದ. “ತಾನು ಅದೆಕಿ ಶರೀರೆ-ಬಿರೀರೆ 
ಹಾಕ್ದವ ನಾನೆರೀ...” ಚಿಪೆಗೆರೀರವ, “ತಾನೆರೀ ಲಗಾನುಗಬೆರೀಕು” ಅಂತ. ಸೆೋನಾಗೆರವ, “ಚಿನಾನುವಟು್ಟ 
ಮಾಡ ಹಾಕ್ದವ ತಾನೆರೀ ಲಗಾನುಗಬೆರೀಕು” ಅಂತ. ಹುಡಿಗಿ ಯಾರಿಗ್ ಸಲು್ತ ಅಂದ ಹೆರೀಳಿ 
ಯಾಗೋ್ಷ ಪತೆ್ತ ಇಲಲಿ ಅಂತು.’’ 

ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳ  ೆ ಅತ್ಷ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೋಳೆಯರೀನ್ ಹೆರೀಳ್ತದೆ ಅಂದೆ್- ‘‘ಆಚಾರಿ 
ತಂದೆಯಾಗ್ತ... ಗಂಡನಾಗುದಿಲಲಿ. ಚಿಪಪಾಗೆರೀರವನಿಗೆ ಸೆೋಸೆಯಾಗ್ತದೆ; ಸೆೋನಗಾರನಿಗೆ 
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ಹುಡಿಗೆ ಸಲುಲಿದು’’ ಹೆರೀಳ್ತದೆರೀ ಅದು. ಆವಾಗ, ಮೋರ್ ಮೊಳ ಮಂಚನೋ ಬಂದಿ, ವಂಬತ್ 
ಮೊಳ ಬಂದಿ ಇವನ ಮಂಚಕ್ ಕೋಡ್ತದು. 

ಅಟಾ್ಟದ ಕೋಡಲೆಯ, ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳ  ೆ ವಳಗೆೋಹರೀಗಿ ಬಂಗಾನ್ಷ ಹರವಾಣದಲ್ಲಿ 
ತುಪಪಾದ ನೆಣೆ ಹಾಕ್, ಆರತಿ ತಕಂಡ ಬಂತು ಇವನಿಗ್ ತೆೋರೀರಲ್ಕೆಕಿ. ಕಣಿ್ಣಲ್ ನಿರೀರ್ 
ಸೆೋರಿಸಕಿಂತ ಬಂತು... ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ ಕೆೋಡಬೆರೀಕಲಾ್ವ? ಅವನಿಗೆ ಆರತಿ ತಳಿತು. “ತನನು 
ಪಟ್ಟ ಇವತಿ್ತಗ್ ನಿನ್ಗೆ ಬಿಟ್ ಕೆೋಟೆ್ಟ. ಇಟ್ ದಿವಸ್ ತನಕಾ ತಾನು ಪಟ್ಟ ಆಳಿದೆ. ತನಾನು 
ಹಾದಿ ಮೆರೀಲ್ ಹಾಕೆೋಯೊ? ಯರೀನ ಮಾಡೆ್ತ ನೆೋರೀಡು...” ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಿ, ಅವನ ಮುಂದೆ 
ಕಣಿ್ಣರೀರ್ ಬಿಟ್ ತಿರೀಡ್ ಬಿಡು್ತ ಅದು. ತಿರೀಡ್ದ ಕೋಡೆಲಿಯಾ ಅವ ಯರೀನ್ ಹೆರೀಳಾ್ದ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ನಿನಗೆ 
ಹಾಳ ಮಾಡಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳ್ ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದಲಲಿ. ಇಷೆ್ಟಲಾಲಿ ಜನ ಸೆೋರೀಲ್ಸ್ ಅವರ ಕೆೈಬಳಕ್ 
ಮಾಡಕಿಂಡಿದೆ್ದ. ಅವರ ಬಿಡ್ಸ್ ಹಾಕಬೆರೀಕು ಹೆರೀಳಿ ನಾನಿರೀ ಪಟ್ಣಕ್ ಬಂದದು್ದ.”

ಆವಾಗವ ಐವತ್ ಜನರಿಗೆ ಅಡೆಗೆ ಮಾಡುಕ್ ತಸ್ದ್ಷ... ಇಪಪಾತೆೈದ್ ಜನರಿಗೆ ಹಜಾಮಿ್ಗ್ 
ತಸ್ದ್ಷ... ಅಲ್ ಶಕಾ್ದಗಿದು್ದ ಅವನಿಗೆ ಚೌರ ಆಗಲ್ಲಾಲಿಗಿತು್ತ. ಗಡಡು ಬೆಳ್ದ ಮೊಳಕಾಲ್ಗ್ 
ಜೆೋರೀತಿ ತಾಗ್ತದೆ. ಕೋದುಲಿ, ಸೆೋಂಟದಕ್ಂತ ಕೆಳ್ಗೆ ಬಂದ್ ಹೆೋರೀಗದೆ. ಹಜಾಮರ ಕರಸಿ 
ಅವರಿಗೆ ಮೊಕಚೌರ ಮಾಡಸ್ದ. ಸಾನ ಮಾಡಿಸ್, ಕೋಡೆಲಿ ಬಾಳ  ೆಹಾಕ್ ಅವರಿಗ್ ಬಡಸ್ವಂತೆ 
ಮಾಡ್ದ. ಒಟು್ಟ ಆರುಸಾವ್ ಚಿಲಲಿರೆ ಜನರಿಗೆ... ಅವಂಗ್ ಅಟೋ್ಟ ಊಟ-ಬಿರೀಟ ಯಲಲಿ ಆದ 
ನಂತ್ ಅವ ಬಾಸಣ ಮಾಡ್ದ ಯನಂದ್ ಕೆರೀಳ ್ೆದರು, “ನಿರೀವ್ ಇಲ್ ಬಂದ್ ಸೆರೀರಬೆರೀಕಾದೆ್ 
ಯರೀನೆರೀನ್ ತಂದಿ್ ಅಟೋ್ಟ ತಕಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಹೆೋರೀಗಲಿಕೆಕಿ ನಿಮಗಪಪಾಣೆ” ಹೆರೀಳ 
ಬಿಟ್ಟ ಅವ. ಆವಾಗೆ ಅವು್ ಅಟೋ್ಟ ಜನರೋವ, “ನಮಗ್ ನಾವು ಏನೋ ತಂದಿದ್ ನೆನಪಿಲಲಿ” 
ಹೆರೀಳಿ, ಅಷು್ಟ ಜನ ಹೆೋರೀಗವಂತೆೋರೀರಾದು್. ಅವ್ ಆರ ಸಾವ್ ಜನನೋ್ಷ ಕಳ್ಗೆ ಬಿಟು್ . 
ಕಡೆಗೆ ಇದ್ ಕಾಸಗಿ ಜನರವರೆ ಮೋರ್ ಸಾವ್ ಚಿಲಲಿರೆ ಜನರು... ಕೋಡೆಲಿ, ಮನೆವಳಗಿದ್ದಂತಾ 
ಸಾಮಾನ, ಬೆಳಿಳು ಬಂಗಾರ, ಕಂಚೆೋ, ತಾಮ್, ಯಲಲಿ ಕುಲಲಿ ಮಾಡ್ಸ್ ದ. ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಲಲಿ 
ಮನೆಗೆಲಾಲಿ ದೆೋಡದೆೋಡ್ ಸಾಮಾನ ಯಲಾಲಿ ಲ್ಲಾವ ಮಾಡ ಬಿಟ್ಟ ಅವ. ಬಾಕ್ ಇದ್ 
ಸಾಮಾನೆನುಲಾಲಿ ಯತಿ್ತನ ಗಾಡಿ ಮೆರೀಲೆ ತುಂಬಸ್ದಾ. ನೋರಾರು ದನ ಇತೋ್ತ. ಯಲಲಿ ಪಾಳಿ 
ಕಟಿ್ಟ, ವರೀಡ್ಸ್ ದಾ, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ದನ ಅವೂನು ಹೆೋಡಕಿಂಡ ಬಂದ. 

ಬೆಳಿಕುದೆ್ ಇತು್ತ. ‘‘ಬೆಳಿಕುದೆ್ ಮೆರೀಲೆ ಹತೆೋಕಿ ನಿರೀನು’’ ಅಂದ. ಇವ ಕೆಂಪ ಕುದೆ್ 
ಹತಕಿಂಡ, ತಕಂಡ ಬಂದ. ಮಾವನಿದ್ದಲ್ ಬಂದ. ಅಡೆಗೆ ತಪೆಲಿ ಯತಕಿಂಡಿ ಅವನೆ. ಊಟಾನೋ 
ಮಾಡಿಲಿಲಲಿ. ಅನನು ಬುಡಕೆಕಿ ಬಂದಿ, ಅವನು ಕೆೈಲಂದ, “ಮಂಜಗುದರೆ (ಕೌಲಬಣ್ಣದು್ದ)  
ಹತೆೋಕಿ...” ಅಂದ. ಆಗೆ ಕಾಸಿಯಾತೆ್ಗೆ ಹೆೋರೀಗುದು ಮುಗಿರೀತು-- ಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ. ಸುದಿ್ದರೀನೆ 
ಬಿಟು್ ಅವರು. ಅಟಾ್ಟದ ಕೋಡೆಲಿಯ ಬಂದು್, ದಾರೆಯರ ಕಂಡಿದ್ಲಲಿ ಆ ಸಮಕ್ ಬಂದು್. ಆ 
ಹುಡಿಗೆ ಯರೀಳುಪಪಾಗೆ್ಷ ಮೆರೀಲೆ ನೆೋರೀಡೆ್ತ ಕುಂತಿತು್ತ. “ಕಟೆ್ಟ ಬಿಟೆ್ಟ ಚಂದಾಗದ್ಯಲಲಿ... ಇಲೆಲಿರೀ ಅಡಿಗೆ 
ಮಾಡಿ...” ಅಂದಾ. ಆ ಚಂದಾ್ವತಿ ರಾಜನ ಹುಡಿಗೆ ತಂದೆ ಕೆೈಲ್ ಯರೀನಂತು-- ಕೆಳಗಿಳ್್ದ 
ಬಂದ ಹೆರೀಳೂ್ತ, “ಕೆೈ ಹಡ್್ದ ದಾರೆಯರಕಂಡ್ ಹುಡಗೆ ಬತಾ್ಷನೆ... ಅವನು ಕರಕಂಡ್ ಬಾ” ಅಂತೋ. 
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ಆವಾಗೆ, “ಮೋರು ಸಾವಿರ ಚಿಲಲಿರಿ ಜನರವರೆರೀ, ನಿನನು ನಗಾನುದ ಹುಡಗೆನೆರೀ ಅಂದಿ ನಾ 
ಹೆರೀಗೆ ಗುತು್ಷ ಮಾಡಿಲಿ?” ಅಂದ ಅವ. ಅಟೆೋ್ಟತಿ್ತಗೆ ಹುಡಿಗೆ, “ಗುತ್ಷ ತಾ ಹೆರೀಳ ್ೆತ. ಮೋಜ್ಷನ 
ಕುದೆ್ ಹತಾಕಿಂಡ್ ಬಂದು್, ‘‘ಕೆಂಪ್ ಕುದೆ್ ಹತಕಿಂಡ್ ಬಂದವ ಹೌದು. ಅವನೆನುರೀ 
ಕರಕಂಡ ಬಾ” ಅಂತು ಅದು. ಬಂದ ಕೋಡೆಲಿಯ ವರೀಡಿ ಬಂದ ಕುದೆ್ ಹತಕಿಂಡಿ ಅರಸು 
ಬಂದೆ್, ಬಂದವಿನುಗೆ ಸಲಾಮ ಹೆೋಡ್ದ. ಅವನೋ ಪತಿ್ಷ ಸಲಾಮ ಹೆೋಡ್ದ. “ತಮ್ಮಲ್ಲಿ 
ಬಂದ್ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕು ನಿರೀವು...” ಅಂದ ಹುಡಗೆನ ಕೆೈಲ್. ಹುಡಗೆ, “ಅಡೆಗೆ ಮಾಡಿ, ಊಟ 
ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ತಾನಿವರ ಸಂಗಡ ಹೆೋರೀಗ್ ಬತೆ್ಷ” ಹೆರೀಳ್ದ . ಅರಸೋ ಸಂತಿಗೆರೀ ಬಂದ. 
ಬಂದ ಕೋಡೆಲಿಯ ಹುಡಿಗೆ ಕೆಳ್ಗೆ ಇಳ್್ದ ಬಂದಿ . ಯರಡ್ ಬೆಳಿಳು ಚಂಬನುಲ್ ನಿರೀರ್ ತಂದಿ 
ತಂದೆ ಪಾದ ಮೊದ್ಲಿ ತೆೋಳಿತು. ನಂತ್ ಇವನು ಪಾದಾನೋ ತೆೋಳಿತು. ವಳ್ಗೆ ಮಂಚದ 
ಮೆರೀಲ್ ಕುಳಿಸ್, ಹಾಲು-ಹಣು್ಣ, ಸಕ್್ ಇಂತಾದೆ್ಯಲಲಿ ಕೆೋಟು್ತ. ಅದಟೋ್ಟ ತಿಂದಾಯು್ತ... 
ಹಾಲು ಕುಡಾ್ದಯು್ತ. ಅರಸೋ ಅವ ಮಾತಾಡ್ತ ಕೋತೋ್, ವಳ್ಗೆ ಊಟಾಯು್ತ. ಆ 
ಹುಡಗಿ ಯಣೆ್ಣ ತಟಿ್ಟ ತಕಂಡಿ ತಂದೆ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳೂ್ತ, “ಯಣೆ್ಣ ಹಚಕಿಂಡಿ ಮಿರೀವಕಡಿಡುಲಲಿ. 
ಊಟಕಾಯು್ತ” ಹೆರೀಳು್ತ. ಹೆೋರೀಗಿ ಮಿಂದಕಿಂಡಿ ವಳಗೆ ಊಟ್ಕಿ ನೆಡು್ದರು ಅವರು. ಮಾವ, 
ಅಳಿಯಾಂದೋವ ಊಟ ಮುಗಿತು, ಈಳ್ಯ ತಿಂದ ಅವ. ಮನೆಗ್ ಹೆೋಗೋಕ್ ತಯಾರಾದ. 
“ನಿರೀವ್ ಕರದ್ ಯಂತಕಪಪಾ?” ಕೆರೀಳಾ್ದ. “ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಷದ್ ಮತೆ್ಯರೀನಲಾಲಿಗಿತು್ತ. ಸೆೈನ್್ಯ ಯಲಾಲಿ 
ನೆೋರೀಡಿ ಕಂಗಾಲಾಗ್ ಬಿಟೆ್ಟರೆ” ಅವ ಹೆರೀಳ್ದ. “ತಂದೆೋಂದ್ ಹುಡಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಬತೆ್ಷ 
ಅಂತದೆ ನಿರೀನ್ ಕರಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗೆೋಯೊ ಯರೀನು?” ಕೆರೀಳು್ತ ಹುಡಗೆನ ಕೆೈಲ್. ಆ ಹುಡಗೆ ಯರೀನ 
ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ, “ತಾನ್ ಮೋರ್ ಸಾವರ ಚಿಲಲಿರೆ ಜನ್ ತಂದಿದೆರೀನೆ. ನಿಂದೆೋಂದ್ ಹುಡಿಗೆ ಹೆಚೆೋಚಾ? 
ಬಂದೆ್ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಹೆೋರೀಗುಕಡಿಡುಲಾಲಿ” ಅಂದ. ಆಮೆರೀಲೆ ಮತ್ತರಸು ಹೆರೀಳಾ್ತನೆ, “ನಾ ನನನು 
ಹುಡಿಗೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಲಪಾ ಬಳವಳಿ ಕೆೋಡುದಿತು್ತ. ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಗೆೋಯೊ ಹೆರೀಗೆ?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ಕೆೋಟ್್ 
ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀಕಕಿಡಿಡುಲಲಿ. ಬೆರೀಕಾದಟ್ ತಂದನೆ, ಅದೋ್ ಕೆೋಡೆ್ತ ಅಂದ್ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕಾರೆ ತಕಂಡ್ 
ಹೆೋರೀಕಕಿಡಿಡುಲಲಿ” ಅಂದಾ. ಏನ ಕೆೋಡಬೆರೀಕಂದ್ ಇಚ್ಯದೆೋ ಹೆರೀಳಿ ಜನರು, ಕಂಚು, ತಾಮ್, 
ದನಕರಯಲಾಲಿ ಕೆೋಡುವಂತೆೋರೀನಾದ ಬಳವಳಿ. ಅಟೋ್ಟ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಬಂದ. 

ಇಲ್ಲಿ  ಇವಂದಿದ್ಲಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷಂಡ್ ಬಂದ. “ಹೆೋರೀಗ್ವ...” ಹೆರೀಳಿ ಮನಿಗ್ ಬರುಕ 
ತಯಾರಾದು್. ಇವನಿಗ್ ಆಲೆೋರೀಚಿನುಯಾಯು್ತ. ಹೆರೀಗೆ, ‘ಮತ್ ನಾವು ಇಟೆ್ಟಲಾ ಜನರ 
ತಕಂಡ್ ಹೆೋರೀದೆ್ ಮನಿ ಕೋಡ್ ತೆೋಂದಯಾ್ಷಗು ಪರಿಸಿ್ತತಿ...’ ಹೆರೀಳ್ ಅವನಿಗ್ ಕಂಡು್ತ. 
ಕೋಡೆಲಿ ಅವ ಮಾವನ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ದ, “ನಿರೀನ್ ವಂದ್ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಬೆರೀಕು. ನಿರೀನು ಮನೆಗ್ 
ಹೆೋರೀಗ್ ಬಬೆರೀ್ಷಕು” ಹೆರೀಳ್ದ.

‘ಯಾಕೆೋ ಹಾಗೆ’ ಕೆರೀಳದೆ್? ‘‘ಇಷ್ಟಲಾಲಿ ಜನರು ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಾದೆ್ ದಂಡೆರೀ ಬಂತು 
ಹೆರೀಳ್ ಹೆದ್ಕಂಡಿ ಮನೆಮಾರೆಲಾಲಿ ಬಿಟು್ಟ, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬೆಟ್ಟಬೆರೀಣಯಲಾಲಿ ಹೆೋಕ್ಕಿ ವರೀಡು 
ಪ್ಸಂಗ ಬಂದರೆ ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳ ್ೆದ. ಕೋಡೆಲಿ ನಿರೀನ್ ಹೆೋರೀಗಿ ತಂದೆಕಿೈಲ್ ತಿಳಿಸಬೆರೀಕು, ‘ನಿನನು 
ಹುಡಗೆನ ನಗಾನುಗಿ ದಿಬ್ಬಣ ಬತ್ಷದೆ’ ಅಂತ ಇಟ್ ಹೆರೀಳಿ ಪರತ್ ಬಂದ್ ಬಿಡಬೆರೀಕು. 
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ದಿಬ್ಬಣ ಸಂತಿಗೆರೀ ಶಕುಕಿ” ಹೆರೀಳ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಅವ ಹೆೋರೀಗಿ ಅವನ ತಂದೆ ಕೆೈಲ್ ಹೆರೀಳ್ದ. ಹುಡಗೆ 
ಹೆೋರೀದಾಗಿನುಂದಾವ ಊಟ ಇಲಲಿದೆ ಬಾಳ ನಾನಾಚಾರ ಆಗ್ ಹೆೋರೀಗದೆ. ಪಚಾಚಾತಾ್ತಪದ 
ಮೆರೀಲೆ ಇದ್ದ. ಹೆೋರೀಗ್ ಮುಟ್ದ. “ಯಾರು?” ಕೆರೀಳ್ದ. “ಕಾಸಿಯಾತೆ್ಗೆ ನಿನನು ಮಗನ ಕಕ್ಷಂಡ್ 
ಹೆೋರೀದವ ಬಂದನೆ, ನಿನನು ಬಾವ” ಅಂದ. “ನಾನ್ ಬಂದ ಕಾರಣ ಯರೀನು ಕೆರೀಳ ್ೆದರು... 
ನಿನನು ಹುಡಗೆನ ದಿಬ್ಬಣ ಬತ್ಷದೆ ಚಪಪಾರವ, ಚಾವಡಿಯರೀ ಹಾಕು ಹೆರೀಳುಕ್ ಬಂದನೆ’’ 
ಅಂದ. “ಚಪಪಾರ... ಚಾವಡಿ ಹಾಕ್, ಗುಡಗಾರಿಗ್ ಕರಕಂಡ್ ಬಂದ್ ಮಂಟಪ-ಗಿಂಟಪ 
ಹಾಕ್ಸ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ಕಿ... ಹಾದಿ ತೆೋರೀರಣ, ಬಿರೀ ತೆೋರೀರಣ ಕಟುಸ್...” “ಚಿಗೆೋಗೆಳಿಳು 
ಮಾನೆೋ್ಷಮಿ ಬಯಲಿಕೆ ಚಪಪಾರ ಹಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕಿಡಬೆರೀಕು” ಹೆರೀಳಿ ಹೆರೀಳೂಕೆ ಹಂಬಿಲಿಲಲಿ. 
ಇಲ್ ಬಂದಿ, “ಮಾವ ಶಕ್ದ, ಹೆರೀಳ್ ಬಂದೆ” ಅಂದ, “ಆಯು್ತ...” ಅಂದ. ಹಾದಿ ಮೆರೀಲ್ 
ನೆನಪಾಯು್ತ. “ಏಹೆರೀ... ತಂದಿರೀಗೆ ಹರೀಗ್ ಹೆರೀಳ ಕಳಗೆಬೆರೀಕಾಗಿತು್ತ. ತಪಪಾದೆ ಹೆರೀಳಿ.” 
ತಂದೆ ಚಿಗೆೋಗೆಳಿಳು ಮಾಯನುಮರನ ಬುಡಕೆ ಚಪಪಾರ ಹಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ್ಬಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಗೆರೀ ಹೆೋರೀಯು್ತ 
ದಿಬ್ಬಣ-- ಚಪಪಾರಕೆರೀಯ. ಅಲ್ ಆಸ್ ಸಂತೆಯಲಾಲಿ ಮುಗಿಸದು್. ಸಕೆ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣ ಹಚಾಚಾಗಿ 
ಊಟ ಮುಗಿತು. ಮುಗಿ್ದ ಚಡಂಗದ ಕೆಲಸ್. ಮಾರನೆ ದಿವಸ ಇಟು್. ಅವರು ಹುಡಗೆನಿಗ್, 
ಮದವಳಿ್ತಗೆ ಕಳಿಸ್ ಚಡಂಗ ಮುಗಿಸಿ, ಕೆೋರೀಳ ಗೆೆಬಾಸಿಂಗ ಕಟು್ಟದು್. ಬಂದು-ಬಾಂದವರೆಲಾಲಿ 
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಹೆೋರೀಗ್ವಂತೆೋರೀರಾದು್. ಸುಕದಲ್ ರಾಜ್ಯ ಆಳಕಿಂಡಿರು 
ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ... ಪದಾ್ಮವತಿ ಸೋಳೆಗೆ ಹತೆೋಲಿಳ್ಗೆ ಮನೆ ಕಟಿಸ್, ಅದೆಕಿ ಇಸ್ವ್ಷಂತೆೋರೀರಾದು್. 
ಸುಕಸಂತೆೋರೀಸದಲ್ ಉಳು್ದರು.

�	ಕೆಲವು ಪದಗಳ ವಿವರಣೆ

ಅದಟ್ = ಆದಷು್ಟ  ಕೋಡೆ = ಸಮಿರೀಪ 

ಅಜಮಾಸು = ಅಂದಾಜು ತಾನ = ಸಾನುನ

ಹರುಜಲದಿ = ಹರಿವ ನದಿ ಪಿಶಾತಿ = ಪಿಶಾಚಿ

ಹೆೋಡಿಯಾಡು = ಹುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೋರಳಾಡು ಬಲು್ಷ = ಕೆೋರೀಲು

ನಾನಾಚಾರ = ನಾನಾ ರಿರೀತಿ ಬಂದನ = ಕಷ್ಟ, ಶಕೆ

ಸಿಯಾ = ಸಿಹ   ಕಟ್ ಬಂತು = ಕಷ್ಟ ಬಂತು

ಕಮಚಾ ಬಿದಕಿಂಡಿ = ಬೆೋರೀರಲಾಗಿ ಬಿದು್ದಕೆೋಂಡು ಕೆೋದಿ = ಕುದಿ

ಹಕ್ಷತ್ = ಅಡಿಡು   ಹುಂಡಗುತಿಗೆ = ಅಂದಾಜನ ಲೆಕಕಿ (ಮಾತು)

ಬುಯಡು = ಚಿಮಣಿ ದಿರೀಪದ ಬೆೋಡೆಡು ಕದನ ತಾಳಿ = ಬಾಗಿಲ್ನ ಕದದ ಹಲಗೆ

ಚಡಂಗ = ಸಂಸಾಕಿರ ಮೆರಿ = ಕುಟು್ಟ

ಮಲಾಮತಿ = ಗಂಡಾಂತರ ಸೆೋಟಗೆ = ಸಟು್ಟಗ

ಅರಗ್ ಬಿಟ್ಟ = ಮುಳುಗಿಹೆೋರೀದ ಮುಟ್ದ = ತಲ್ಪಾದನು
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ಕವಳ = ವಿರೀಳ್ಯ   ತಬಕಡಿ = ತಬಕ

ಸದೆ = ಕಸ   ಜಾಡಮಲ್ಲಿ = ಕಸ ತೆಗೆವವಳು.

ಗಿರಾಚಾರ = ಗ್ಹಚಾರ ಬೆಸಿಗೆ = ಕೋಡಿಸುವುದು

ನುಡಿ = ಮಂತ್ದ ನುಡಿ ನಿದಿ್ಸಲು ಮಂತ್ದ ನುಡಿ

ಧವೆನು = ಥಟ್ಟನೆ   ಶೆರೀಡಿ = ಜೆೋರೀಡಿ (ಬಿಳಿ) ಬಣ್ಣ

ಬಟು್ಟ = ವತು್ಷಲ  ವರೆಕಂಡ್ = ನಿದಿ್ಸಿಕೆೋಂಡು

ನೆಣೆ = ಬತಿ್ತ   ಕಾಸಗಿ = ಖಾಸಗಿ

ಕುಲಲಿ = ಖುಲಾಲಿ.   

ಶರೀಗೆ ಮಟಿ್ಟ  = ಸಿರೀಗೆ ಬಳಿಳುಗಳ ದಟ್ಟವಾದ ಗುಂಪು 

ಸೆೋರೀದಿ = ದೆವ್ವದ ಕುರಿತು ಶೆೋರೀಧ, ದೆವ್ವಗಳ ಹೆಸರಿಟು್ಟ ಕೋಗಿ ಆಭ್ಷಟ ಮಾಡಿ 
ದೆವ್ವ, ಭೋತ, ಪಿಶಾಚಿಗಳನುನು ಕಾಣಿಸುವುದೆರೀ ನೆೋರೀಟ. ಗಾಡಿಗರು ನೆೋರೀಟ 
ನೆೋರೀಡುವವರು. ಮಣೆಯ ಮೆರೀಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹರಡಿಕೆೋಂಡು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಆಚಿರೀಚೆ 
ಸುರಿಸುತಾ್ತ ಆ ಲೆಕಕಿದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇಂಥ ಅದೃಶ್ಯ ಜರೀವಿ ಕಾಟ ಕೆೋಡುತ್ತದೆ 
ಎಂದು ಹೆಸರನೋನು ಹೆರೀಳುತಾ್ತರೆ. ಆನಂತರ ಅವರೆರೀ ನೆೋರೀಟದ ಆಭ್ಷಟ 
ಮಾಡುವುದು.

ಬಜ್ಷರಿ  = ಬಹಳ ದೆೋಡಡು, ಹುಳಸೆ ಬರಲ (ಸೆಳ )ೆ ಹೆೋರೆ ಕಟಿ್ಟದ್ದರಿಂದ ಬಜ್ಷರಿ ಹೆೋರೆ

ಸಿಯಾ-ಬಿಯಾ = ಸಿಹ ತಿಂಡಿ ಜೆೋತೆಗೆ ಪಾನಿರೀಯ. ಇದು ಹೆಣು್ಣ ನಿಶಚಾಯ ಮಾಡುವಾಗಿನ 
ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ದಡ್ ದಡಿ = ದಡದಡ ಶಬ್ದ ಆಗುವಂತೆ ವೆರೀಗವಾಗಿ

ಮಾನೆಗೆ = ಅಕ್ಕಿ, ಭತ್ತ ಹಾಕ್ ಇಡಲು ಹುಲುಲಿ, ಬಳಿಳುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನ. ಹಳ ರೆೀ ಅಳತೆ 
ಹದಿನಾರು ಕೆೋಳಗಕೆಕಿ ಒಂದು ಮಾನೆಗೆ.

ಪಟಗೆ = ಪಂಜಯ ಒಂದು ಪ್ಕಾರ. ಎರಡೋ ಬದಿ ಅದಕೆಕಿ ಬಣ್ಣದ ಪಟಿ್ಟ ಒಂದೆರಡು 
ಇಂಚು ಉಳಳುದು್ದ. ಬುಡದಿಂದ ತುದಿವರೆಗೋ ಈ ಅಂಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಬಳು 
ಕೆಂಪು (ಕುಂಕುಮ ಕದಡಿದ ನಿರೀರು, ದೃಷಿ್ಟ ತೆಗೆವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತೆೋರೀರುವದು.) 

ಮುಡೆಗೆ = ಕಂಬ, ಕೆರೀದಿಗೆ ಮುಂಡಗೆಯ ಬೆೋಡೆಡುಯಂಥ (ವಜ್ದ) ಕಂಬ

ತಾಳಿಕೆೋಡೆ = ತಾಳಿ ಮಡಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಛತಿ್; ಅಷು್ಟ ದೆೋಡಡುದು ಆ ರಾಕ್ಷಸಿಯ ಹಣೆ 
ಮೆರೀಲ್ನ ಬೆೋಟು್ಟ

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ದಿ. ವಾಮಯ್ಯ ಮಡಿವಾಳ, ಅವರಿಗೆ ಬರಹ ಇಲಲಿ. 75 ವಷ್ಷ, ರೆೈತ. 

ಬರೆದುಕೆೋಂಡ ದಿನಾಂಕ: 1 - 5 - 1978
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27. ಉಳಳುವರು-ಇಲಲಿದವರು (ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯ ಪ್ತಿ)

ಸೋಯ್ಷಶೆರೀಖರ ರಾಜ, ಚಂದ್ಶೆರೀಖರ ಮಂತಿ್. ರಾಜನ ಮಗ ಒಬ್ಬ. ರಾಜನಿಗೆ 
ವಯಸಾಸ್ದವನೆಂದು ಹುಡುಗನ ಲಗನು ಮಾಡಿದ. ಹಗಲ್ಗೆ ಇರುತುಮ್ಮಣ ಸಟ್ ಮುಡಿ. 
ಅಂಬರದಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಷತಿ-ಪರಮೆರೀಶ್ವರರು ಕೆೋರೀಡು, ಕೆೋಳಗ, ಬಾಣ ಬಿಡುತಿ್ತದ್ದರು.  
“ದೆೋಡಡುವರ ಮನೆ ಮದುವೆ ನೆೋರೀಡಿಕೆೋಂಡು ಹೆೋರೀಗೆೋರೀಣ...” ಎಂದಳು. “ಬೆರೀಡ 
ಹೆೋರೀಗುವದು. ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀಗಬೆರೀಕಲಲಿವೆರೀ? ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗಲಲಿ.” ಪಾವ್ಷತಿ 
ಚಂಡಿ ಹೆೋರೀಗಲ್ಲಲಿ.

ರ್ಕ್ಷುಕ ವೆರೀಷದಲ್ಲಿ ಪಾವ್ಷತಿ-ಪರಮೆರೀಶ್ವರರು ಹೆೋರೀಗಿದ್ದರು. ದಿಬ್ಬಣದಲ್ಲಿ ಲಾಡು 
ಇಂತಾದ್್ದ ಹಂಚಿದರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದಿ್ದರಿ ಕೆರೀಳಲ್ಲಲಿ, ಲಾಡು ಹಂಚಲ್ಲಲಿ. ಸಟ್ ಮುಡಿ 
ದಿಬ್ಬಣದಲೋಲಿ ಹಾಗೆರೀಯ, “ಏಳಿ...” ಎಂದರು. ಬಾಳ  ೆ ಹಾಕಲು ತಯಾರಾಯಿತು. ಈ 
ರ್ಕ್ಷುಕರು ಏಳಲ್ಲಲಿ. ಒನಿಕೆ ಹಡಕೆೋಂಡು ಬಂದರು. ಎದು್ದಬಂದು ತಿರುಗಿ ಹೆೋರೀದರು. 
“ಪಾವ್ಷತಿ, ಏನು ಹೆರೀಳಿದೆ್ದ?” ಅಂತಧಾ್ಷನವಾದರು. “ಕೆೋರೀಳ ಮೆರೀಲೆ ಬೆಂಕ್...” “ಇವರೆರೀ 
ಇರಬೆರೀಕು” ಹುಡುಕ್ದರು, ನಂದಿಸಿಕೆೋಂಡರು.

ತಿಂಗಳ ನಂತ್ ಬಡ ಅಜಜಿಮನೆಗೆ ಹೆೋರೀದರು. ಪಾಗಾರ ಬಳಿ ಮಗ ಸತಿ್ತದ್ದ. ಅಜಜಿ 
ಮುದುಕ್, “ತಮಾ... ತಂಗಿ ಬನಿನು... ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ” ಎಂದಳು. “ಆಸಿ್ಗೆ ಬೆರೀಕೆೋರೀ?” 
ಕೆರೀಳಿದಳು. “ಬೆರೀಡ.” “ತಂಗಿ, ನಿರೀನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು. ಕೆೋಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯಿದೆ. ದೆೋರೀಸೆ 
ಮಾಡು... ಬಾಳ  ೆ ತರುವೆ” ಎಂದು ಹೆೋರೀದಳು. “ಮಿಂದು ಬರುವೆ” ಎಂದು ಹೆೋರೀಗಿ 
ಕಮಂಡಲು ನಿರೀರನುನು ಈಶ್ವರ ತಳಿದ. ಬಂಗಾರದ ಹರಿವೆ ಬಚಚಾಲ ಕೆೋಟೆಗೆ (ಆದವು).

ಒಳಗೆ ಹೆೋರೀಗುವಾಗ ಕಮಂಡಲು ನಿರೀರು ತಳಿದ ದೆರೀವರು. ಎಲಾಲಿ ಸಿದ್ಧ. ಪಾವ್ಷತಿ, 
‘‘ಕೆೋಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಇಷೆ್ಟರೀ ಇದೆ.” ಈಶ್ವರ, “ಮೋರು ಪಾಲು ಅನನುಕೆಕಿ, ವಂದ್ ಪಾಲು 
ದೆೋರೀಸೆಗೆ...” (ಅಂದ).

ಅಜಜಿಮ್ಮ ಗದೆ್ದಗೆ ಬಂದು ‘ಮನೆಯರೀ ಇಲಲಿ...’ ಎಂದು, ‘ಯಾರೋ ಮನೆ ಕಟಿ್ಟದರೆ?’ 
ಎಂದು ಕಾಕಳಿಸಿದಳು. ಪಾವ್ಷತಿ, “ಅಜಜಿಮ್ಮ...” ಮನೆ ಹುಡುಕ್ದಳು. “ಬಾರೆ ಅಜಜಿ...’’ 
‘‘ನನನುದು ಹೆಡೆಪಂಟೆಗುಬೆ್ಬ...” “ಇಲ್ಲಿಯರೀ ಬಾ ಅಜಜಿ.”

“ಬಂಗಾರದ ಹರಿವೆ...” ಅಜಜಿಗೆ ಆಶಚಾಯ್ಷ. ಮೋರು ಬಾಳ  ೆಹಾಕ್ದರು. “ಮೋರು ಬಾಳ  ೆ
ಹಾಕಬೆರೀಡ. ಹದಿನೆಂಟು ವಷ್ಷ ಹಂದೆ ಮಗ ಸತ್ತ. ವಂದು ಎಡೆ ಮಗನ ಹುಗಿದಲ್ಲಿ ಹೆೋರೀಗಿ 
ಇಟು್ಟ ಬರುವೆ.” ಒಟಿ್ಟಗೆ ಕೋತು ಉಂಡರು.

ಈಶ್ವರಗೆ ಉಂಡಾಯು್ತ. “ಬಾ ಹೆೋರಗೆ...” ಹೆೋರಗೆ ಕರಕೆೋಂಡು ಬಂದರು. ಹರಿವಾಣ 
ಹಾಕ್ದರು. “ಹುಳವಿದ್ದರೆ ಹಾಕೆೋಕಿಂಡು ತಕೆೋಕಿಂಬಾ” ಎಂದು ಕೆೋಟ್ಟರು. ಕರಿಮಣಿ ಹುಳ 
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ಜರೀವವಿದ್ದದು್ದ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಕಮಂಡಲ ನಿರೀರು ತಳಿವಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ವಷ್ಷದ ಮಗ. “ಅಜಜಿ... 
ನಿನನು ಮಗನೆೋ?” ಕಾಲ್ಹಡಿದು ಗೆೋರೀಳುಗೆಟ್ಟಳು. “ಕಷ್ಟಕೆೋಟ್ಟವ ನಾನೆರೀ, ಅಳಬೆರೀಡ...”

“ಅಪಪಾನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರುಂಟೆೋ?” “ಹೌದು, ಅವರು ಬಾರರು...” “ಅಪಪಾನ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕಕಿಳುಂಟೆೋ?” “ಹೌದು; ಶ್ರೀಮಂತರು ಮಕಕಿಳಿದಾ್ದರೆ.” “ಅಪಪಾನ ಮನೆಗೆೋರೀಗಿ 
ಹೆಣು್ಣ ಕೆರೀಳು” ಹೆೋರೀದಳು. ಕೆೋಡಿಲಿಲಲಿ. “ಕೋಸನುನು ನನನು ಮಗಗೆ ಕೆೋಡುತಿಯರೀ?” 
“ಮಂಗರಂಡೆ...” ಅಂದಿ ಹೆೋಡೆತ ಕೆೋಟ್ಟ. “ತಲೆಗೆ ಒನಕೆ ಸುತ್ತಬೆರೀಕೆೋರೀ...” (ಕೆರೀಳಿದ).

“ಸಣ್ಣಣನು ಹೆಣು್ಣ ಕೆೋಡು” ಒನಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಡೆತ ಕೆೋಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಅಳುತ ಮನೆಗೆ 
ಬಂದಳು. “ಏನೆಂದರು?” ಈಶ್ವರ ಕೆರೀಳಿದ. “ಮಗನಿಗೆ ಪಟೆ್ಟ ಉಡಿಸು, ಚಿನನುದ ನೆರೀವಳ 
ಹಾಕ್ ತಕೆೋಕಿಂಡು ಹೆೋರೀಗು.” ಹಾಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ದೆೋಡಡು ಅಣ್ಣನ ಹತ್ತರ ಕೆರೀಳಿದಳು. “ಮಂಗ 
ಅಜಜಿ, ಯಾರಿವನು?” ಕೆರೀಳಿದನು. “ಕೆೋಡುವದಿಲಲಿ...” ಎಂದ. ತಿರೀರ ಕ್ರಿತಮ್ಮ, “ವಂದ್ ಸಟೆ್ಟ 
ರೋಪಾಯಿ ಆಗಬೆರೀಕು ಕೆೋಡುವೆ, ಸೋಳೆಮೆರೀಳ, ತಮಜಾಲು ಹಾಕ್ ತಗೆೋಂಬಾ – ಹೆಣು್ಣ 
ಕೆೋಡುವೆ” ಅಂದ. “ಕರಿ ಬುಧವಾರ ಮುಹೋತ್ಷ” ಎಂದ.

ಈಶ್ವರಗೆ ಹೆರೀಳಲು, ದೆರೀವಲೆೋರೀಕದ ಹೆಣು್ಣ-ಗಂಡು ಎಲಾಲಿ ವಾಲಗ ಸಮೆರೀತ ಬಂದರು. 
ಮದುವೆ ಎಂದದೆ್ದರೀ ಏನೋ ಸಂವರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಮೋರನೆಯವ ಉಚಿಚಾ ಹೆೋಯ್ಯಲು ರಾತಿ್ 
ಬಂದಿದ್ದ. ವಾದ್ಯ ಕೆರೀಳಿ ದೆೋಡಡುವರ ಮನೆ ದಿಬ್ಬಣ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಸಿಗುತಿ್ತತು್ತ ವಿಚಾರ. ‘ಅಕಕಿ 
ಬಂದಿದ್ಧಳು. ಅವಳ  ೆ ದಿಬ್ಬಣ ತಂದಳೆ? ಸುಳುಳು’ ಎಂದು ಅಣ್ಣಂದಿರನೆನುಬಿ್ಬಸಿದ. ಎದು್ದ 
ನೆೋರೀಡುತಾ್ತರೆ ಆಚೆಮನೆ ಮಂಚ ತಂದರು. ಹಸೆಯಿಲಲಿ, ದಿಬ್ಬಣ ಬಂತು. ಪರಮೆರೀಶ್ವರರು 
ಸಟೆ್ಟ ರೋಪಾಯ್ ತಂದ ಕೋತಿದ್ದರು.

ಅಣ್ಣ, “ಮೊದಲೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಹಂಚಲು ಅವರಿಂದ ಹಣ ತಕೆೋಕಿಳೂೆರೀಣ” ಎಂದ. “ವಾಗಾ್ದನಕೆ 
ಹೆೋರೀಗುವಾಗಲೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಬೆರೀಕು” ಎಂದ. ಹರಿವಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊಗೆಮೊಗೆದು ದುಡುಡು ಹಾಕ್ 
ಕೆೋಟು್ಟ ಕೆೋಟು್ಟ ಸಾಕಾಗಿ, ಸಾಕೆಂದ. “ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣೆ ತೆಗೆಯಿರಿ...” ಈಶ್ವರ, “ಇಬ್ಬರಿಗೋ 
ಕೆೋಡಲು ಸಾಲದು.”

ಯಜಮಾನ ಕೆೈಮುಗಿದು, “ನಮ್ಮ ಬಂಡವಲ್ಷೆ್ಟ” ಎಂದು ಕೋಗಿದ. “ನಿನನು ಕೋಸು 
ಸಣ್ಣವಲೆ. ನನನು ಕೋಸೆನು ಕೆೋಡುವೆ” ಎಂದ. ಕ್ರಿಯನಿಗೆ ಆ ಕೋಸನೆನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು. 
ಮದುವೆ ಮುಗಿಯಿತು. ದಿಬ್ಬಣ ಬಂತು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಯಂಟು ದಿನವಾಯು್ತ. ಪಾವ್ಷತಿ- 
ಪರಮೆರೀಶ್ವರರು, “ಅಜಜಿ... ಸುಖದಲ್ಲಿರು” ಎಂದರು. ಅಜಜಿ, “ನಿರೀನು ಅವರ ಕಾಲು ಹಡಿ ತಂಗಿ, 
ಅವರ ಕಾಲು ಹಡಿ” ಎನನುಲು ಹೆೋರೀಗಿ ಹಡಿಯಲು ಅಂತಧಾ್ಷನವಾದರು.

n ಹೆರೀಳಿದವರು: ಭಾಗಿೇರಥಿ ಮಂಜ ಹೆಗಡೆ, ಹಲಸಮಾವು, ಊರು ಮಾಸೋರು, ತಾಲೋಕು ಕುಮಟಾ
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mitramaadhyama.riverthoughts.com
ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»wUÉ ¥ÀÅlÖ ºÉeÉÓ

£ÉÆÃAzÁ¬ÄvÀ læ¸ïÖ

beluru@beluru.com

«ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ 
¸ÁªÀiÁfPÀ 
ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ

FUÀ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ
 � «ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ læ¹ÖÃ ²æÃ ¨ÉÃ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À CªÀjAzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ 
eÁ®vÁtUÀ¼À°è PÀ£ÀßqÀ §¼ÀPÉ, KPÀgÀÆ¥ÀvÉ ¸ÀÄ®¨sÀUÁæºÀåvÉ PÀÄjvÀAvÉ PÀ£ÀßqÀ C©üªÀÈ¢Þ 
¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀgÀ¢ ¸À°èPÉ (2017). F ªÀgÀ¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¸ÀPÁðgÀzÀ 
KQÃPÀÈvÀ ªÉ¨ï ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀuÁ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¹zÉ (2019)

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

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

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

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

MvÁÛAiÀÄ (2016) 

FªÀgÉUÉ PÉÊUÉÆAqÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ
 � ««zsÀ ¸ÉÃªÁPÁAiÀÄðUÀ½UÉ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ (2016,2018)
 � gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä N¹Dgï PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¢£ÀzÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 
¸ÀAWÀl£É (2015) 

 � QæAiÉÄÃnªïÀ PÁªÀÄ£ïì JA§ ªÀÄÄPÀÛ ºÀPÀÄÌ¸ÁéªÀÄåzÀr PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÆlÖªÉÆzÀ® ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ̀PÀA¥ÀÇålgï 
ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ’ ¥ÀæPÀluÉ (2014) GavÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw C©üAiÀiÁ£À (freebookculture.
com/ freebookculture.riverthoughts.com) 

 � `EAmÉUÉæÃlqï ¥ÀªÀgï ¥Á°¹’ PÀÄjvÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ ©qÀÄUÀqÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ, ¥ÀæZÁgÀ (2013) 
 � JAqÉÆÃ¸À¯Áá£ï ¸ÀAvÀæ¸ÀÛjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ¥ÀjºÁgÀ PÉÆqÀÄªÀAvÉ MvÁÛ¬Ä¹ gÁdå ¸ÀPÁðgÀPÉÌ 
ªÀÄ£À«, «±ÉÃµÀ ªÀiÁ»w ¸À¨sÉ (2011) 

 � gÁdåzÀ EAzsÀ£À ¤ÃwAiÀÄ°è ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ MvÀÄÛ ¤ÃqÀ®Ä ªÀÄÄRåªÀÄAwæAiÀÄªÀjUÉ 
MvÁÛAiÀÄ; PÀ£ÀßqÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¢£À¥ÀwæPÉUÀ¼À°è »jAiÀÄ ¸Á»w, PÀ¯Á«zÀgÀ ¸À»AiÀÄ 
§»gÀAUÀ ¥ÀvÀæ ¥ÀæPÀluÉ (2010)

 � «zÀÄåvï vÀdÕ ²æÃ ±ÀAPÀgÀ ±ÀªÀÄð, ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£ÉÆÃ«eÁÕ¤ qÁ|| ªÀiÁ¼À«PÁ PÀ¥ÀÇgï 

ªÀÄÄAvÁzÀªÀjAzÀ ªÀiÁ»w ¸À¨sÉUÀ¼ÀÄ.

MITRAMAADHYAMA
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