
ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲಾ ಕೆ ೋಣರಲ್ಾ... 
 ನಲಗೆೋಶ್ ಕ್ುಮಲರ್ ಸಿ ಎಸ್ 
 
 
೧- 
 
ರೌಡಿ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಬಂದು ಹ  ೋದ ಎಷ  ಟೋ ಹ  ತ್ತಿನ ಮೋಲ ಯ  ಭಯವಿಹ್ವಲನಾಗಿ ಗ್ರಬಡಿದಂತ  ಕುಳಿತ್ತದದ ಪ್ರಮೋಶಿ 
ಕ  ನ ಗ  ನಿಟ್ುಟಸಿರಿಟ್ುಟ ಅದುರುವ ಬ ರಳುಗ್ಳಿಂದ ಒಂದು ಸಿಗ್ರ ೋಟ್ ಹ್ಚ್ಚಿಕ  ಂಡ. 
 ಹಾಗಾದರ  ಒಂದು ಒಳ ಳೋ ಐಡಿಯಾ ಹ  ಳ ಯುತ ಿೋನ  ೋ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಆಸ . ಅವನಿಗ  ಇಂದು ಒಳ ಳೋ ಐಡಿಯಾದ 
ಅವಶ್ಯಕತ  ಬಹ್ಳವಿತ್ು,ಿ ಅದ  ತ್ುತಾಾಗಿ!... 
 ಉಗ್ರಪ್ಪ ಗ್ುಡುಗಿದದನ ೂ , ಅವನ ಕ ೈಗ್ಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದದ  ಮೊನಚಾದ ಹ  ಳ ಯುವ ಚಾಕುವನ ೂ ಅಷ್ುಟ ಬ ೋಗ್ 
ಮರ ಯಲು ಸಾಧ್ಯವ ? 
" ಪ್ಮೋಾಶಿ...ಅಲಾ ಿಪ್ರ ೋಾಸಿ!..ನಿನ್ ಸಿೋಳಿಬಿಡಿಿೋನಿ..ಉದುದದದ ಅಥವಾ ಅಡಡಡಡ..ಆಯ್ಕೆ ನಿನೂದು. ಇವತ್ತಿಗ .ಒಂರ ೋ ವಾರ 
ಗ್ಡುವು...ಒಂದು ನಿಮಿಷ್ ಹ ಚ್ುಿ ಕಡಿಮಯಾದ ರ..ಊ -ಹ್ ಂ!" ಎಂದು ಹ್ಳ ೋ ಚ್ಚತ್ರದ ವಿಲನ್ನಂತ  ಗ್ಹ್ಗ್ಹಿಸಿ 
ನಗ್ುವುದು ಬ ೋರ . ಆರಡಿ ಎತ್ಿರ ಕಟ್ುಟಮಸಾಿದ ಫ ೈಲಾವನನಂತ್ತದದ ಉಗ್ರಪ್ಪನ ಸಿಡುಬು ಹ್ತ್ತಿದ ಮುಖದಲ್ಲ ಿಅರ ಷ  ಟೋ 
ಹ್ಳ  ಚಾಕು ಗಾಯದ ಗಿೋರುಗ್ಳು... ಅಬಾಾ..ಆಗ್ ಅವನ ರ ಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುಗ ಡ್ ದಯನುೂ ತ್ುರುಕಿದಂತಾಗಿ ನಡುಗಿಬಿಟ್ಟಟದದ.. 
 
ಪ್ರಮೋಶಿಗ  ಗ  ತ್ು.ಿ.ಎಲಾಿ ತ್ನೂ ಕಮಾ ತಾನ ?...ಯಾಕಾದರ  ತಾನು ಆ ಇಸಿಪೋಟ್ ಇಮ್ಾರನನ ಜ ಜಿನ ಅಡ್ಾಡಗ  
ಹ  ೋಗ್ಬ ೋಕಿತ್ುಿ? ಅದರಲ  ಿಕಂಠಮಟ್ಟ ಕುಡಿದು ,ಸುಮ್ಾರು ಆರು ತ್ತಂಗ್ಳಿನಲ್ಲ ಿಆರು ಲಕ್ಷದಷ್ುಟ ಹ್ಣ್ವನುೂ ಅವನ 
ಕಡ್ ಯ ಟ್ಟರಕ್ ಇಸಿಪೋಟ್ ಆಟ್ಗಾರರ  ಬಲ ಗ  ಬಿದುದ ಕಳ ದುಕ  ಂಡಿದುದ ಯಾರ ತ್ಪ್ುಪ?...ಮತ ಿ ಗ ಲಿಬಲ ,ಿ ಗ ರ ದೋ ಬಿಡುವ  
ಎಂಬ ಒಣ್ ಧ ೈಯಾದಂದ, ಆ ನಯವಂಚ್ಕ ಇಮ್ಾರನನ ಬಳಿ ಸಾಲದ ಮೋಲ  ಸಾಲ ಮ್ಾಡಿಕ  ಂಡು ಒಂರ  ಂದು 
ಆಟ್ದಲ  ಿಮಣ್ುಣ ಮುಕಿೆದುದ?...ಒಂರ  ಂದ  ತ್ನೂ ಮ ಖಾತ್ನದಂದ ಆದ ಅನಾಹ್ುತ್ಗ್ಳ !... ಕಳ ದ ವಾರದಂದ 
ಇಮ್ಾರನ್ನಿಂದ ತ್ಲ ಮರ ಸಿಕ  ಂಡು ಹ ದರಿ ತ್ನೂ ಹ  ಸ ರ ಮಿನಲ್ಲಿ ಅವಿತ್ು ಕುಳಿತ್ತದದರ  ಬಿಡರ ೋ ಆ ಇಮ್ಾರನ್ 
ತ್ನೂ ವಸ ಲ್ಲ ಎಜ ಂಟ್ ಉಗ್ರಪ್ಪನನುೂ ತ್ನಗ   ಪ್ಾರಣ್ ಭಯ ಬಿತ್ಿಲು ಕಳಿಸಿದದನಲಿವ ?..  
ಹಿೋಗ ೋ ಯೋಚ್ನ ಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನಿಗ  ಸಿಗ್ರ ೋಟ್ ಕ ೈ ಸುಟ್ಟಟತ್ು..ಥತ್ ಎಂದು ಎಸ ದ. ಅಷ್ಟಕ ೆ ಅವನ ೋನ  
ಉಗ್ರಪ್ಪ ಹ ೋಳಿದಂತ  ಯಾವಾಗ್ಲ  ಪ್ರರ ೋಸಿಯ್ಕೋನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ..ಐದು ವಷ್ಾಗ್ಳ ಹಿಂರ , ಊರಿನ ಅಗ್ರಬತ್ತಿ 
ಮಹಾರಾಜಾ ಎಂಬ ಖ್ಾಯತ್ತಯ ರಾಜಶ ೋಖರಯಯ ಎಂಬ ಕ  ೋಟ್ಾಯಧಿಪ್ತ್ತಯ ಮಗ್ಳು ಕ  ೋಮಲಾಳನುೂ ಹ ೈ ಪ್ರರಫ ೈಲ್ 
ಪ್ಾಟ್ಟಾಗ್ಳಲ್ಲಿ ಭ ೋಟ್ಟ ಮ್ಾಡಿದದ ಯುವ ಬಿಜಿನ ಸ್ಮ್ಾಯನ್  ಆಗಿದದ...ಅವನ ರ ಪ್ು, ಸ ಟೈಲ್ಲಗ  ಮತ್ು ಿಬ ೋಳ ವ ಮ್ಾತ್ತಗ  
ಮರುಳಾದ ಕ  ೋಮಲಾ ಸುಲಭವಾಗಿ  ಪ್ ರೋಮಿಸಿ ಮದುವ ಯಾಗಿದದಳು...ಅದರ  ಅವನ ಸವಭಾವ ಡ್  ಂಕಾದ ನಾಯಿ 



ಬಾಲದಂತ  ಎಂದವಳಿಗ  ಅರಿವಾಗ್ುವುದರಲ್ಲಿ ತ್ಡವಾಗ್ಲ್ಲಲಿ ...ಅವನ ದುರಭಾಯಸಗ್ಳನುೂ ಎರಡು ವಷ್ಾಗ್ಳ ಕಾಲ 
ಹ ೋಗ  ೋ ಸಹಿಸಿಕ  ಂಡಿದದ ಕ  ೋಮಲಾ ಸಾಧಾರಣ್ ಮ ಕ ಭಾರತ್ತೋಯ ನಾರಿಯ್ಕೋನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವಳೂ ಬ ೋಸತ್ು ಿಕ ೈ 
ಚ ಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಶಿಯನುೂ ಡ್ ೈವೋಸ್ಾ ಮ್ಾಡಿಯ್ಕೋ ಬಿಟ್ಟಟದದಳು.. 
ಅಲ್ಲಿಂದಲ ೋ ಅವನಿಗ  ಬಡಿದತ್ು ಿದುರ ಾಸ ..ಕ  ೋಮಲಾ ಜತ  ಇದದ ಮನ ಯ  ಹ  ೋಗಿ, ಇದುದ ಬದದ ಉಳಿತಾಯವೂ 
ಹಾಳಾಗಿ, ಮೊದಲ  ಎಡವುತ್ತದಿದ ಅವನ ತ್ನೂ ಖ್ಾಸಗಿ ಬಿಝಿನ ಸ್್ ಕ ಡ್ಾ ನಿಂತ್ುಹ  ೋಗಿತ್ು.ಿ.. ಕ  ನ ಗ  ಚ್ಚಕೆ 
ಕ  ೋಣ ಯಲ್ಲ ಿಬಾಡಿಗ ಯಿದುದ, ಇನ ೂರ ನ್್, ಸ ೋಲ್್ ಕಮಿೋಶ್ನ್, ಅದು ಇದ  ಎಂದು ಮ ರು ಕಾಸು 
ಸಂಪ್ಾದಸಹ್ತ್ತದಿದ..ಅದ  ಕುಡಿತ್, ಕುದುರ  ಜ ಜು ಮತ್ುಿ ಇತ್ತಿೋಚ್ಚನ ಇಸಿಪೋಟ್ಟನ ಜ ಜಿಗ  ತ ರಲು ಸಾಕು-
ಸಾಲರಾಗ್ುತಾಿ ಬಂದತ್ು.ಿ.. 
ಆದರ  ಒಂರ ೋ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ್ವಿತ್ುಿ ಬಾಕಿ...ರಾಜಶ ೋಖರಯಯ...ಅವನ- ಕ  ೋಮಲಾ ಡ್ ೈವೋಸಾನುೂ ಒಪ್ಪರ ೋ 
ಮಗ್ಳನುೂ " ಗ್ಂಡನ ಮನ ಗ  ತ್ುಂಬಿಸಿದ ಮೋಲ  "ಮುಗಿಯಿತ್ು ಎಂಬ ಹ್ಳ ೋ ಓಬಿರಾಯನ ವಿಚಾರಧಾರ ಯವರು 
ಮ್ಾವ..ತ್ನೂ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಮ್ಾತ್ತನಿಂದ ಮೊದಲ್ಲನಿಂದಲ  ಅವರ ಮಚ್ುಿಗ  ಪ್ಡ್ ದದದ ಪ್ರಮೋಶಿ ತ್ಮಮ ರಾಂಪ್ತ್ಯ 
ಮುರಿಯಲು ಕ  ೋಮಲಾಳ ಹ್ಠಮ್ಾರಿ ತ್ನ, ಜುಗ್ುುತ್ನವ  ಕಾರಣ್ ಎಂದು ಅವರನುೂ ನಂಬಿಸುವಲ್ಲಿಯ  
ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿದದ. ತಾಯಿಲಿದ ಮಗ್ಳನುೂ ಮುರಾದಗಿ ಬ ಳ ಸಿದದ ತ್ಂರ ಗ  ಮಗ್ಳ ಈ ಅವಗ್ುಣ್ಗ್ಳ ಪ್ರಿಚ್ಯವೂ 
ಇದುದದು ಅವನ ಅದೃಷ್ಟವ ೋ... 
ಹಾಗಾಗಿಯ್ಕೋ ಮಗ್ಳನುೂ "ಚ್ಚನೂದಂತಾ ಗ್ಂಡ" ನನುೂ ಬಿಟ್ಟಟದದಕ ೆ ದ ರ ಮ್ಾಡಿದವರು, ಅಳಿಯನ ಪ್ರವ ೋ 
ಆಗಿಬಿಟ್ಟರು..ಪ್ರಮೋಶಿಗ  ತ್ತಳಿದಂತ  ಅವರ ಉಯಿಲ್ಲನಲ್ಲ ಿ ಅವನಿಗ  ಸಿಂಹ್ಪ್ಾಲು ಕ ಡ್ಾ ಬರುವುದತ್ು!ಿ  
ಏನಿಲಿವ ಂದರ  ಕನಿಷ್ಟ ಹ್ತ್ು ಿಕ  ೋಟ್ಟ ಮ್ೌಲಯದ ಆಸಿಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗ  ಪ್ಾಲು!! 
ಅರ ಲಾಿ ಎರಡು ವಷ್ಾದ ಹಿಂರ ..ಈಗ್ ರಾಜಶ ೋಖರಯಯ ಎರಡು ಬಾರಿ ಲಕಾವ ಹ  ಡ್ ದು ಹಾಸಿಗ  ಹಿಡಿದು 
ತ್ರಕಾರಿಯಂತ  ಕ  ಳ ಯುತ್ತಿದದರು. ಆದರ  ಸಾವು ಅವರಿಗ  ಕರುಣ  ತ  ೋರಿರಲ್ಲಲಿ...ಅವರಿಟ್ುಟಕ  ಂಡಿದದ ಅ ಪ್ ದದ 
ಬಟ್ಿರ್ ಹ್ನುಮಂತ್ ನ ೋ ಅವರ ಎಲಾಿ ಸ ೋವ ಯನ ೂ ಮ್ಾಡಿ ಕ  ಂಡಿದದರಿಂದ ಇವನು ರ  ೋಗಿ ಮ್ಾವನನುೂ 
ನ  ೋಡಹ  ೋಗ್ುತ್ತಿದುದರ ೋ ಕಡಿಮ. ಹ್ಠಮ್ಾರಿ ಮುದುಕ ಮಗ್ಳನುೂ ಇನ ೂ ದ ರವಿಟ್ುಟದುದ ಕ ಲವಮಮ ಪ್ರಮೋಶಿಗ ೋ 
ಆಶ್ಿಯಾ ತ್ರುತ್ತಿತ್ು.ಿ. 
ಅವರು ಸಾಯುವುದಲ ಿಅಂದರ ೋನಂತ ...ತಾನು ಅವರನುೂ ಕ  ಲಿಬಹ್ುದಲಾ ಿ? ಎಂಬ ಯೋಚ್ನ  ಇಂದು ಅವನಿಗ  
ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮ ಡಿಬಂತ್ು.  
ಧ್ಡಕ ೆಂದು ಉತಾ್ಹ್ದಂದ ಎದುದ ಕುಳಿತ್ು ಇನ  ೂಂದು ಸಿಗ್ರ ೋಟ್ ಹ್ಚ್ಚಿದ. 
ಅರ , ಮ್ಾವ ಸತ್ಿರ  ಮೊದಲ ಸಂಶ್ಯ ತ್ನೂ ಮೋಲ ೋ ಬಿೋಳುತ್ಿದಲಾ?ಿ ಅವರ ಉಯಿಲ್ಲನಲ್ಲ ಿತ್ನಗ  ಸಿಂಹ್ಪ್ಾಲು 
ಇರುವುದು ಪ್ರೋಲ್ಲಸರಿಗ  ಗ  ತಾಿರ  ಡನ  ತ್ನೂನ ೂೋ ಮೊದಲ ಆಪ್ಾದತ್ನಾಗಿ ಮ್ಾಡುತಾಿರ !... 
ಇಲಾಿ, ಹಾಗಾಗ್ಬಾರದು...ತಾನ ೋ ಅಂದು ಅವರನುೂ ಕ  ಂದರ  ಅಲ್ಲಿಗ  ಬರಲ ೋ ಇಲಿ ಎಂಬಂತ  ಸುಳುಳ ಸಾಕ್ಷಯ 
ಸೃಷ್ಟಟಸಬ ೋಕು. ಅಂದರ  ತ್ನಗ  ಂದು ಪ್ಕಾೆ ಆಯಲ್ಲಬ ೈ( alibi) ಬ ೋಕು! 
 



ಪ್ರಮೋಶಿಗ  ತ್ನೂ ಬುದದಮತ ಿಯ ಮೋಲ  ಬಹ್ಳ ಗ್ವಾವಿತ್ುಿ. ಇಮ್ಾರನ್ ಬಳಿ ಮ್ಾತ್ರವ ೋ ತಾನು ಮೊೋಸ ಹ  ೋಗಿದುದ 
ಮೊದಲ ಸಲ!. ಆದರ  ಎಲಿರನ ೂ ಮ್ಾತ್ತನ ಮೊೋಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಟ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಬ ೋಸುಿ ಬಿೋಳಿಸುವುದರಲ್ಲ ಿ
ತಾನು ಎಕ್್ಪ್ಟ್ಾ ಎಂರ ೋ ನಂಬಿದದ. 
ತಾನು ಮ್ಾವನನುೂ ಕ  ಲುಿವುರ ೋನ  ಕಷ್ಟವಲಾ.ಿ ಆದರ  ತ್ನೂನುೂ ಯಾರ  ಅಲ್ಲಿ ನ  ೋಡಬಾರದು, ಮತ್ುಿ ತಾನು ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಬ ೋರ ಲ  ಿೋ ಇರ ದ ಎಂಬುದಕ ೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಾಕ್ಷಯಗ್ಳಿರಬ ೋಕು..ಆಗ್ ತಾನ  ಬಚಾವಾಗ್ುತ ಿೋನ ..ಅಂದರ  
ಮ್ಾವನ ಆಸಿಿಯಲ್ಲಿ ಕ  ೋಟ್ಟ ರ  ದುಡಡನುೂ ಕಬಳಿಸಲು ರಾರಿ ಸಾಫ್ ಆಗ್ುತ್ಿರ . ಆಗ್ ಆ ಇಮ್ಾರನ್ ಮುಖದ ಮೋಲ  
ಜುಜುಬಿ ೬ ಲಕ್ಷದ ಸಾಲದ ದುಡುದ ಬಿಸಾಕಿ, ಉಗ್ರಪ್ಪನಿಂದ ಪ್ಾರಾಗಿ ತಾನ  ಗ  ೋವಾಗ  ೋ, ಕ  ಡ್ ೈಕನಾಲ್ಗ  ೋ 
ಹ  ೋಗಿ ನ ಲ ಸಿಬಿಡುತ ಿೋನ ..ಇನುೂ ಜಿೋವನದಲ್ಲ ಿದುಡಿಯುವ ಪ್ರಮೋಯವ ೋ ಬರುವುದಲ.ಿ  
ಇದಕ  ೆಂದು ಭಾರಿೋ ಉಪ್ಾಯ ಮ್ಾಡಲ ೋಬ ೋಕು ಎಂದು ಅವನು ಗ್ಂಭೋರವಾಗಿ ಯೋಚ್ಚಸತ  ಡಗಿದ. ಪ್ರಮಶಿಗ  
ಹ ೋಗ್  ಆ ಊರಿನ ಭ ಗ್ತ್ ಲ  ೋಕದ ವಂಚ್ಕರ ನಂಟ್ು ಬಹ್ಳವಿತ್ುಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ್ ಕ ಲಸಕ ೆ ಬರುವವರ ಂದರ  
ಇತ್ತಿೋಚ ಗ  ತ್ಲ  ಮರ ಸಿಕ  ಂಡು ಊರಾಚ ಯ ಎಸ ಟೋಟ್ಟನಲ್ಲ ಿಅವಿತ್ು ಕುಳಿತ್ತರುವ ಡ್ ೋವಿಡ್!! ಮತ್ುಿ ತ್ನೂ ನ ಚ್ಚಿನ 
ಸ ೂೋಹಿತ್, ದುರಾಸ ಯ ವ ೈದಯ ಡ್ಾ. ಶಾಮಣ್ಣ.   
ಪ್ಕೆದ ಹ  ಟ್ ಲ್ಲನಿಂದ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಲಸಿ್ ತ್ರಿಸಿಕ  ಂಡು ಕ ಲಂಕಶ್ವಾಗಿ ರ ಮಿನಲ ಿೋ ತ್ನೂ ಯೋಜನ ಯನುೂ 
ಹ ಣ ಯುತಾ ಿಹ  ೋದ ಪ್ರಮೋಶಿ. 
 
೨ 
ಮ್ಾರನ ಯ ದನ ಸಂಜ  ಐದರ ಹ  ತ್ತಿಗ  ಊರಿನ ಶಾಮಣ್ಣ ನಸಿಾಂಗ್ ಹ  ೋಮ್ನಲ್ಲ ಿಸ ಪಷ್ಲ್ ವಾಡಿಾನಲ್ಲಿ ಮುಖ, 
ಕತ್ತಿಗ ಲಾಿ ಬಾಯಂಡ್ ೋಜುಗ್ಳನುೂ ಸುತ್ತಿಕ  ಂಡು ಮಲಗಿದದ ಪ್ರಮೋಶಿ. ಆ ಬಾಯಂಡ್ ೋಜಿನ ಮುಸುಕಿನ  ಳಗ ೋ ತ್ನೂ 
ಚಾತ್ುಯಾಕ ೆ ಮುಗ್ುಳೂಕೆ. ತಾನಂದುಕ  ಂಡಂತ ಯ್ಕ ಆ ಡ್ ೋವಿಡ್ ಮತ್ು ಿಡ್ಾ. ಶಾಮಣ್ಣ ತ್ನೂ ಯೋಜನ ಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಪದದರು...ತಾನು ಇಬಾರಿಗ್  ರ  ಡದ ಮೊತ್ಿದ ಫೋಸ್ ಕ  ಡಲು ಒಪ್ಪಪರ ದನಲಾ.ಿ.ಇನ ೂೋನು?. ...ಇಂದು 
ಬ ಳಿಗ ು ತಾನು ರ ಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿೋಲ್ಲಂಗ್ ಫಾಯನನುೂ ನ ಲಕ ೆ ಉರುಳಿಸಿ ಹಾಳು ಮ್ಾಡಿದದ ಅದರಿಮ್ದ ಅತ್ನಗ  
ಅಫಘಾತ್ವಾಗಿ ಗಾಯವಾದಂತ ....ಅಲ್ಲಿ ತ್ನೂ ಹ್ಣ ಯ ಮೋಲ  ಚ್ಚಕೆ ಗಾಯ ಮ್ಾಡಿಕ  ಂಡು ಡ್ಾ ಶಾಮಣ್ಣನವರಿಗ  
ಫೋನ್ ಮ್ಾಡಿದದ ..ಅವರು ಪ್ೂವಾ-ನಿಯೋಜಿತ್ ಪ್ಾಿನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬಾಯಂಡ್ ೋಜ್ ಸುತ್ತ ಿತ್ಮಮರ ೋ ಆದ ನಸಿಾಂಗ್ 
ಹ  ೋಮಿಗ  ಕರ ತ್ಂದು ಸ ೋರಿಸಿದದರು... ಪ್ರಮೋಶಿ  ಅಡಿಮಟ್ ಆಗಿದದಕ ೆ ತಾನ ೋ ರಿಜಿಸಟರ್ನಲ್ಲ ಿತ್ನೂ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ ೈನ್ 
ಮ್ಾಡಿದದ.  ನ  ೋವಿನಲ್ಲಿಿ ನರಳುತ್ತಿದದಂತ  ಕಂಡವನ ಬಾಯಂಡ್ ೋಜ್ ಮುಚ್ಚಿದದ  ಮುಖ ಯಾರಿಗ್  ಅನುಮ್ಾನ 
ತ್ಂದರಲ್ಲಲ.ಿ.. ಅವರ ಖ್ಾಸಾ ರ  ೋಗಿಯಾದ ತ್ನಗ  ಅಲ್ಲ ಿಯಾವ ತ  ಂದರ ಯ  ಆಗ್ದಂತ  , ಯಾರ ಕಾಟ್ವೂ 
ಇಲಿದಂತ  ಡ್ಾಕಟರ ೋ ಸಿಬಾಂದಗ  ತಾಕಿೋತ್ು ಮ್ಾಡಿದದರು. ಇನ ೂೋನು ತಾನು ಹ ೋಳಿ ಕಳಿಸಿದದಂತ  ತ್ನೂಷ ಟೋ ಮೈಕಟ್ಟಟನ 
ಡ್ ೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿಗ  ಬರುತಾಿನ ..ಡ್ಾ.ಶಾಮಣ್ಣ ಖುರಾದಗಿ ತ್ಮಮ ಆಫೋಸಿನ ಹಿಂಬಾಗಿಲ್ಲನಿಂದ ಯಾರಿಗ್  ಕಾಣ್ದಂತ  ನನೂ 
ವಾಡಿಾಗ  ಬಿಡುತಾಿರ ,,ಅದು ಅವರಿಬಾರ ಜವಾಬಾದರಿ. ಡ್ ೋವಿಡ್ ತ್ನೂ ಡ್ ರಸ್ ತ್ನಗ  ಕ  ಡುತಾಿನ ..ತಾನು ಅವನ 
ಮುಖಕ ೆ ಬಾಯಂಡ್ ೋಜ್ ಸುತ್ಿಬ ೋಕು ಅಷ ಟೋ..ತ್ನೂ ಜಾಗ್ದಲ್ಲಿ ಡ್ ೋವಿಡ್ ಮಲಗಿದ ಕ ಡಲ ೋ ತಾನು ಈ ವಾಡ್ಾ 



ಹಿಂಬಾಗಿಲ್ಲನ ಫ  ೈರ್ ಎಸ ೆೋಪ್ ಏಣಿ ಇಳಿದು ರಸ ಿಗ  ಇಳಿಯಬ ೋಕು. ತ್ನೂ ಮ್ಾರುತ್ತ ೮೦೦ ಕಾರನುೂ ಬ ೈಕನುೂ ಅಲ ಿೋ 
ಕತ್ಿಲಲ್ಲಿ ಮ ಲ ಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಸಿರ ದನಲ?ಿ...ಮ್ಾವನ ಮನ ಗ  ಹ  ೋಗಿ ಆ ಗ್ುಗ್ುು ಹ್ನುಮಂತ್ುಗ  ಕಾಣ್ದಂತ  ಅವರ 
ಹಾಸಿಗ ಯ ಬಳಿಗ  ತ್ಲುಪ್ಪ, ಒಂದು ದಂಬಿನಿಂದ ಮುಖ ಒತ್ತ ಿಉಸಿರುಗ್ಟ್ಟಟಸಿ ಕ  ಲಲಿು ತಾನು ಶ್ರಮಿಸಬ ೋಕು, 
ನಿಜ..ಛ ೋ! ಎನಿಸಿದರ  ಅದು ರಾಜಶ ೋಖರಯಯನ ತ್ಪ್ ಪೋ ಅಲವಿ ?..ಅವರ ೋಕ  ಕ  ೋಟ್ಟ ರ  ಆಸಿಿಯ ವಿಲ್ ಮ್ಾಡಿ ಅದರ 
ಮೋಲ  ಎರಡು ವಷ್ಾದಂದ ಮಲಗಿ ತ್ನಗಿಲಿದಂತ  ಮ್ಾಡಿರುವುದು?.....ಅಲಿರ ೋ ಇಮ್ಾರನ್- ಉಗ್ರಪ್ಪನ 
ಯಮಪ್ಾಶ್ದಂದ ತ್ಪ್ಪಪಸಿಕ  ಳಳಲು ಬ ೋರ  ರಾರಿಯ  ಇಲಿವಲ!ಿ... ಕ  ಲ  ಮ್ಾಡಿ ತಾನು ಮತ ಿ ತ್ನೂ ರ ಮಿಗ  ಹ  ೋಗಿ 
ಕಾಯುತ್ತಿದದರ  ಸಾಕು..ಬ ಳಿಗ ುಯಾಗ್ುತ್ತದಿದಂತ  ಇಲ್ಲಿ ಕ  ಲ ಯ ಸುದದ ಬ ರೋಕ್ ಆಗ್ುವುದಕ ೆ,  ಎಲಿರ ಮುಂರ  ಡ್ ೋವಿಡ್ 
ಅನುೂ ತ್ನೂ ಹ ಸರಿನಲ್ಲ ಿಡ್ಾ ಶಾಮಣ್ಣ ಹ  ರಕ ೆ ಕರ ರ  ಯುಯವುದಕ ೆ ಸರಿ ಹ  ೋಗ್ುತ್ಿರ . ‘ಅವನಿಗ  ರ ಮಿನಲ ಿೋ 
ಡ್ ರಸಿ್ಂಗ್ ಬದಲ್ಲ ಮ್ಾಡುತ ಿೋನ , ಬ ಡ್ ರ ಸ್ಟ ಕ  ಟ್ಟರ  ಸಾಕು ಎನಿಸಿತ್ು ’ಎಂದು ಅವರನುೂ ಯಾರಾದರ  ಕ ೋಳಿದರ  
ಹ ೋಳುತಾಿರ ,,.ಅದಕ ೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿರ  ಸಾಕ್ಷಿಯಿರುತಾಿರ , ಅವರ ಮ್ಾತ್ತಗ  ಅವರ ಆಸಪತ ರಯಲ್ಲ ಿಯಾರ  ಪ್ರಶಿೂಸುವುದ  
ಇಲಿ.....ಅವರು ಅವನನುೂ ತ್ನೂ ರ ಮಿನವರಿಗ  ಬಿಟ್ಟಂತ  ಮ್ಾಡಿದರ  ಸಾಕು, ಅವನು ಬಾಯಂಡ್ ೋಜ್ ಕಿತ್ುಿ ಹಾಕಿ 
ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಿಯಾಗ್ುತಾಿನ  ಅರ ೋನು ಅವನಿಗ  ಯಾರು ಹ ೋಳಿ ಕ  ಡಬ ೋಕಾದದಲ.ಿ.ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಲ್ಲಸ್ ಪ್ರಕಾರ 
ಡ್ ೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿಗ  ಬಂದುದದರ ಯಾವ ಪ್ುರಾವ ಯ  ಇರುವುದಲಿ, ತಾನು ಆಸಪತ ರಯಲ ಿೋ ರಾತ್ತರಯ್ಕಲಾ ಿ
ಕಳ ದುದಂತ ಯ  ನಿರ ಪ್ಪತ್ವಾಯಿತ್ು!....  ಆನಂತ್ರ ತಾನು ಮ್ಾತ್ರ ಅರ -ಬರ  ಬಾಯಂಡ್ ೋಜ್ ಧ್ರಿಸಿ ಎಲಿರ ಮುಂರ  
ನಾಲುೆ ದನ ನಟ್ಟಸಬ ೋಕು ಅಷ ಟ..ಆಮೋಲ  ಕಾನ ನು ಪ್ರಕಾರ ಆಸಿಿಯ ಹ್ಣ್ ತ್ನೂ ಕ ೈ ಸ ೋರುತ್ತಿದದಂತ , ಇಮ್ಾರನನಿಗ  
ಸಾಲ ತ್ತೋರಿಸಿ ಮುಕಿನಾಗಿ ಈ ಊರನ ೂೋ ಬಿಟ್ುಟ ಹ  ೋಗಿಬಿಡುವ ..ತ್ನೂ ಮೋಲ  ಯಾವ ಕ ೋಸಾಗ್ಲ್ಲ, ನಿಬಾಂಧ್ವಾಗ್ಲ್ಲ 
ಇರುವುದಲವಿಲ!ಿ..ಹಾಗಾಗಿ ತಾನು ಪ್ಾರಾಗಿ ಹ  ೋಗಿ ನಿಶಿಿಂತ ಯಾಗಿರಬಹ್ುದು..!!  
ಇರ ೋ ಐಡಿಯಾವನುೂ ತ್ತರುಗಿಸಿ ಮುರುಗಿಸಿ ಎಲಿ ಬಗ ಯಲ್ಲ ಿಪ್ರಿೋಕ್ಷಿಸಿದರ  ಅವನಿಗ  ಅದರಲ್ಲ ಿಯಾವ ಲ  ೋಪ್ವೂ 
ಕಾಣ್ಲ್ಲಲ.ಿ. 
 
ಅದಕ ೆೋ, ನಿರಾಳವಾಗಿ ಒಮಮ ಮೈ ಮುರಿದು ಡ್ ೋವಿಡ್ ಬರುವುದನ ೂ ಕಾಯುತಾ ಿಮಲಗಿದ ಪ್ರಮೋಶಿ. 
 
೩ 
 
 ಅಬಾಾ, ಸರಾಯ, ಎಲಾ ಿತಾನಂದುಕ  ಂಡಂತ ಯ್ಕ ನ ಡ್ ದರ  ಎಂದು ಡ್ ೋವಿಡ್ ಕ  ಟ್ಟಟದದ ಕ  ಳಕು ಜಿೋನ್್ ಮತ್ು ಿಬ ವ ತ್ 
ಟ್ಟೋ ಶ್ಟ್ಾ ಧ್ರಿಸಿದದಕ ೆ ಮ ಗ್ು ಸಿಂಡರಿಸಿ ಸಹಿಸಿಕ  ಳುಳತಾ ಿವ ೋಗ್ವಾಗಿ ಪ್ರಮೋಶಿ ಮ್ಾರುತ್ತ ಕಾರಿನಲ್ಲ ಿ
ಸಾಗ್ುತ್ತಿರಾದನ , ರಾಜಶ ೋಖರಯಯನವರ ಮನ ಯತ್ಿ.  
ಡ್ ೋವಿಡ್ ರ ಮೊಳಕ ೆ ಬಂದ ಕ ಡಲ ೋ ಅವರಿಬಾರ  ಬಟ್ ಟ ಬದಲ್ಲಸಿರ ದೋನ  ೋ ನಿಜಾ...ಆದರ   ಡ್ ೋವಿಡ್ ಮುಖಕ ೆ 
ಬಾಯಂಡ್ ೋಜ್ ಬಿಗಿಯುವುದಕ ೆ ಪ್ರಮೋಶಿಗ  ತ್ತಣ್ುಕುವಂತಾಯಿತ್ು..ಆಗ್ಲ  ಅಲ ಿೋ "ಎಲ್ಲಿ ಕಾಸು?, ಮಡುಗ್ು!" ಅಂದದದ 
ಹ ೈವಾನ್...ತ್ನೂ ಕ ೈಯಲ್ಲಿದದ  ೧೦ ಸಾವಿರ ರುಪ್ಾಯಿ ಕ  ಟ್ುಟ ಸಮ್ಾಧಾನ ಮ್ಾಡಿ, "ಬ ಳಿಗ ು ಡ್ಾಕಟರ್ ನಿನೂ 



ಕಕ  ಾಂಡು ಹ  ೋಗಾಿರ , ..ನ ೋರ ನನೂ ರ ಮಿಗ  ಬಾ..ನಾನು ಅಲ ಿೋ ಅವಿತ್ತಟ್  ೆಂದಟ್ಟೋಾನಿ.. ಬಂದು ಬಟ್ ಟ ಚ ೋಂಜ್ 
ಮ್ಾಡ್  ೆೋ..ನಿೋನು ಬ ೋರ ಲ  ಿಮ್ಾತಾಡಬ ೋಡ್ಾ..ಸುಮೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಿಯಾಗಿಬಿಡು...ನಾಲುೆ ದನದ ನಂತ್ರ ನನಗ  
ಫೋನ್ ಮ್ಾಡಿ ಕರಿ. ನಿನಗ  ಬಾಕಿ ೯೦ ಸಾವಿರ ಕ  ಡಬ ೋಕಾದುದ ಕ  ಡಿಿೋನಿ ಆಯಾ?ಿ "ಎಂದದದ ಪ್ರಮೋಶಿ ತ್ನೂ ಸಾಚಾ 
ದವನಿಯಲ್ಲಿ." ಅದಪ್ಪ ನನೂ ಭಾಷ ಯ ಮ್ಾತ್ು! ಸರಿ.. ಈಗ್ ನಿೋನ ಲ್ಲಿ ಹ  ೋಗಿಿೋಯಾ..?"ಎಂದವನಿಗ , ಪ್ರಮೋಶಿ 
ಕಟ್ುವಾಗಿ," ಶ್ಟ್ಪ್, ಮ ಖಾ!..ನಿೋನು ಅದನ ೂಲಾ ಿಕ ೋಳುವಂತ್ತಲಿ.." ಎಂದು ಬಾಯುಮಚ್ಚಿಸಿ ಹ  ರಟ್ಟದದ... 
ಡ್ಾಕಟರ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಸಹಿತಾ ಎಷ್ುಟ ಕ ೋಳಿದರ  ಅವರಿಗ್  ತಾನು ಮ್ಾಡಲ್ಲರುವ ಅಪ್ರಾಧ್ದ ಬಗ ು ಒಂದು ಮ್ಾತ್  
ಹ ೋಳಿರಲ್ಲಲಿ.."ಅದು ನನಗ  ಸ ೋರಿದುದ.. ನಿಮಗ  ಗ  ತ್ತಲಿಿದರುವುರ ೋ ಒಳ ಳಯದು...ಪ್ಾರಬಿಮಮ ಇಲಾಿ" ಎಂದು ಅವರನುೂ 
ಸುಮಮನಾಗಿಸಿದದ..ಐದು ಲಕ್ಷ ಫೋಸ್ ಎಂದರ  ಸುಮಮನ ಯ್ಕ? ..ಡ್ಾಕಟರ್ ಇವನ  ಂದಗ  ತ ಪ್ಪಗ  ಸಹ್ಕರಿಸಿದದರು. 
 
ರಾತ್ತರಯ್ಕಲಾ ಿಆಸಪತ ರಯಲ್ಲಿದುದ ವಿಸಿೆ  ಕುಡಿಯಲಾಗ್ರ ೋ ಬಹ್ಳ ಬಾಯಾರಿಕ ಯಾಗ್ುತ್ತಿರ , ಮ್ಾವನ ಫಾರಿನ್ ವಿಸಿೆ ಅಲ್ಲ ಿ
ಸುಮಮನ  ವ ೋಸ್ಟ ಆಗ್ುತ್ತಿರ , ಇವತ್ು ಿಅವರನುೂ ಮುಗಿಸಿ ಚ ನಾೂಗಿ ಕುಡಿದು ಬಿಡಬ ೋಕು!! ಎಂದುಕ  ಂಡ. 
ಪ್ರಮೋಶಿ ರಾಜಶ ೋಖರಯಯನ ಮನ ಗ  ಬಂರಾಗ್ ಮನ  ಕತ್ಿಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ುಿ. ಒಂಟ್ಟ ಜಿೋವ, ಜತ ಗ  ಆ ಬ ಪ್ಪನಂತ್ತರುವ 
ಬಂಟ್ ಹ್ನುಮಂತ್ು.ಮಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಟರುತಾಿರ . ತಾನು ಮೊದಲ  ನಿಧ್ಾರಿಸಿ ಡ ಯಪ್ಪಿಕ ೋಟ್ ಮ್ಾಡಿಸಿಟ್ಟಟದದ ಹಿಂಬಾಗಿಲ ಕಿೋ 
ಕ ಲಸಕ ೆ ಬಂತ್ು. ಒಳ ಸ ೋರಿ ಮಲಿಗ  ಸದದಲಿರ ೋ ಮ್ಾವನ ಮಹ್ಡಿಯ ಬ ಡ್ ರ ಮಿಗ  ಕಾಲ್ಲಟ್ಟ.. 
ಪ್ಕೆದ ಕಿಟ್ಕಿಯ ಮಂದ ಬ ಳಕಿನಲ್ಲಿ  ಮಲಗಿದದ ಮ್ಾವನ ಮುಖ ಅಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ುಿ..ಕಣ್ುಣ ಅರ  
ತ ರ ದಂತ್ತತ್ು.ಿಅಂದರ  ಅವರು ಎಚ್ಿರವಿದದರ  ಪ್ಾಶ್ವಾವಾಯು ಹ  ಡ್ ತ್ದಂದ ಹಾಗ ೋ ಕಾಣ್ುತ್ಿರ  ಎಂದು ಅವನಿಗ  
ಗ  ತ್ು.ಿ. 
ಅವರಿಗ  ಹ ೋಳಿ ಕ  ಲ  ಿೋಣ್ವ ಂಬ ಉರಾತ್ ಿಭಾವನ  ಅವನಲ್ಲ ಿಮ ಡಿತ್ು..ಅವರಿಗ್  ಗ  ತಾಿಗ್ಲ್ಲ ತಾನ ಷ್ುಟ 
ಮ ಖಾನಾರ , ಅಳಿಯ ಎಷ್ುಟ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಎಂದು ..ತ್ನೂ ಪ್ರತಾಪ್ ಕ  ಚ್ಚಿಕ  ಳುಳವ ಚ್ಚಕೆವಕಾಶ್ವನ ೂ ಕಳ ದುಕ  ಳಳದ 
ಜಂಬದ ಕ  ೋಳಿ ಪ್ರಮೋಶಿ... 
ಅವರನುೂ ಉರ ದೋಶಿಸಿ ಠೋವಿಯಿಂದ ಹ ೋಳತ  ಡಗಿದ: 
" ನನಗ  ತ್ು,ಿ ಮ್ಾವಾ.., ನಿಮಗ  ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಾತಾಡಕ ೆ ಆಗ  ಲ.ಿ.ನಿೋವಿೋಗ್ ಯಾವುದ  ಸವಂತ್ ಮ್ಾಡಲಾಗ್ದ 
ಹಿೋನಾಯ ಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲಿದದೋರಿ ಎಂದು.ನಿಮಮ ಇ ಈ ದುರದೃಷ್ಟ ಸಿತಿ್ತ ನನಗ  ನ  ೋಡಲಾಗಿಿಲಾಿ..ಅದಕ ೆ ಇವತ್ು ಿನಿಮಗ  
ಮುಕಿಿ ಕ  ಡ್  ಣಾ ಅಂತಾ. ಮ್ಾವಾ, ನಿೋವು ರ  ಡದ ಮನುಷ್ಯರ ೋ ಆದರ  ತ್ಪ್ುಪಗ್ಳು ಮ್ಾಡಿಬಿಟ್ಟರ...ನಿೋವು ಮ್ಾಡಿದ 
ಮೊದಲ ತ್ಪ್ುಪ ನಿಮಮ ಮಗ್ಳು ಕ  ೋಮಲ ಹ ೋಳಿದುದ ನಂಬರ ೋ ನನೂನು ನಂಬಿ , ಆಸಿಿಯ್ಕಲಾಿ ಬರ ದು 
ಕ  ಟ್ಟಟದುದ..ನಿಜವಾಗಿಯ  ನಾನು ಅವಳು ಹ ೋಳಿದಂತ  ಕುಡುಕ, ಜ ಜುಕ  ೋರನ ೋ..ಹ ೋಗ  ೋ ನಿಮಗ  ಚ ನಾೂಗಿ 
ಏಮ್ಾರಿಸಿಬಿಟ್ ಟ.. ಆದರ  ನಿೋವು ಮ್ಾಡಿದ ಎರಡನ ೋ ತ್ಪ್ುಪ ಅಂದರ   ಇನ ೂ ಸಾಯರ ೋ ಕಾಲ 
ಕಳ ಯುತ್ತಿರುವುದು...ಏನು ಮ್ಾವಾ...ನಿೋವು ಬದುಕ ೋ ಇದದರ  ನನಗ  ಆಸಿ ಿಸಿಗ  ೋದು ಯಾವಾಗ್, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ 
ಮ್ಾಡ್  ೋದ್ ಯಾವಾಗ್?..ಹಾ?..ಏನ  ಅನೂಲಾವ?...ಕ  ೋಪ್ ಮ್ಾಡ್  ೆಂಡ್ ೋ ಸಾಯಿಿೋರಾ..ಸರಿ ಹಾಗಾರ ರ!" ಎನುೂತ್ ಿ
ತ್ಣ್ಣನ ಯ ರಕಿದ ಕ  ಲ ಗಾರನಂತ   ಮನಸು್  ಮ್ಾಡಿಕ  ಂಡು ದಪ್ಪನ ಯ ದಂಬನುೂ ಎತ್ತಿಕ  ಂಡ.. 



ಅಷ ಟೋ.. 
" ನಿೋವು ಕ  ಲಿಬ ೋಕಿಲಾ.ಿ.ಅಯಯನವರಾಗ್ಲ ೋ ಸತ್ು ಿಹ  ೋಗಿರಾದರ !" ಎಂದತ್ು ಒಂದು ಗ್ಂಡು ದನಿ.. 
 ಸರಕೆನ  ಹಿಂರ  ತ್ತರುಗಿ ನ  ೋಡಿದರ  ಅಲ್ಲ ಿಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಟ್ಿರ್ ಹ್ನುಮಂತ್ು ನಿಂತ್ತರಾದನ ..ಚ್ಕೆನ  ರ ಮಿನ ಲ ೈಟ್ 
ಹಾಕಿ ಹ್ನುಮಂತ್ು ಹ್ುಳಳಗ  ನಗ್ುತಾಿ ಮುಂರ  ಬಂದ..ಹಾಸಿಗ ಯಲ್ಲಿದದ ಮ್ಾವ ನಿಜಕ ೆ ಶ್ವವಾಗಿರಾದರ ! 
ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ತದದ ಪ್ರಮೋಶಿಗ  " ಇವತ್ು ಿರಾತ್ತರ ಊಟ್ ಮ್ಾಡಿ ಅವರ ೋ ತ್ತೋರಿಕ  ಂಡರು...ಅವರ ಡ್ಾಕಟರ್ ಗ  
ಸುದದ ಕ  ಟ್ ಟ ಅವರು ಊರಲ್ಲಿಲಿ, ನಾಳ  ಮುಂಜಾನ  ಹ  ತ್ತಿಗ  ಬತಾಾರಂತ ...ಸರಿ, ಏನವಸರ ಅಂತಾ ನಾನಿರ ರ, 
ನಿೋವಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರನುೂ ಮ್ಾತಾಡಿಸಿಿರ  ೋ ಹಾಗ  ಕ ೋಳಿಸು"ಿ ಎಂದು ಮ್ಾವನ ಹ ಣ್ಕ ೆ ಹ  ದಕ  ಮೋಲ ಳ ದ ಅವರ 
ನ ಚ್ಚಿನ ಬಂಟ್. 
 ಪ್ರಮೋಶಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ುಗ್ಳು ಸುಳಿರಾಡುತ್ತಿವ ..ಅವನ ಮಿದುಳಿಗ  ತಾನು ಏನ  ಮ್ಾಡರ ಯ್ಕೋ  ಆಸಿಿ 
ಪ್ಡ್ ದುಕ  ಂಡ್ ನ ಂದು  ಜ್ಞಾನ  ೋದಯವಾಗ್ುತ್ತಿರ .. 
ಹ್ುಚ್ಿನಂತ  ಮ್ಾವನ ಸಟಡಿ ರ ಮಿಗ  ಓಡಿಹ  ೋಗಿ ಅವರ ಲಾಕರ್ ಚಾವಿ ಹ್ುಡುಕಿ ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದದ ವಿಲ್ 
ಪ್ತ್ರವನುೂ ತ ಗ ದುಕ  ಂಡ.. 
" ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಯನವರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣ  ಮ್ಾಡಿರಾದರ !" ಎಂದ ಹ್ನುಮಂತ್ು 
" ಏನದು ?" ಎಂದು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಲಕ  ೋಟ್ ಯಿಂದ ಪ್ತ್ರವನುೂ ತ ಗ ದ ಪ್ರಮೋಶಿ 
"ನನಗ  ಐದು ಸಾವಿರ ರ  ಬಿಟ್ಟಟರಾದರ  ಅದರಲ್ಲಿ..." ಎಂದ ಹ್ನುಮಂತ್ು ಗ್ವಾದಂದ 
ಪ್ತ್ರವನುೂ ನ  ೋಡಿದರ  ನಿಜಕ ೆ ಹೌದು...ಪ್ರಮೋಶಿಗ  ಗಾಬರಿ ಹಾರಿಹ  ೋಗಿ ಸಿಕಾೆಪ್ಟ್ ಟ ನಗ  ಉಕಿೆತ್ು.  
" ಅದು? ಐದು..ಸಾ... ವಿ...  ರಾ... ನಾ?: ಇಟ್  ೆೋ, ನನೂ ಕಡ್ ಯಿಂದ ಇನ ೂೈದು ಸಾವಿರ ಕ  ಡಿಿೋನಿ ಅದ  
ಇಟ್  ೆೋ...ಮಿಕೆ ಆಸಿಿಯ್ಕಲಾ ಿನಂರ ೋ ತಾನ  ಹ್ಹ್ಹಹಾಹ...!"ಎಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಿೋರು ಬರುವಂತ  ನಿರಾಳವಾಗಿ ನಕೆ. 
ತ್ಕ್ಷಣ್ ಹ್ನುಮಂತ್ು ಕಡ್  ತ್ತರುಗಿ "ಲ ೋಯ್, ಹ  ೋಗ  ೋ, ಮ್ಾವನ ಜಾನಿ ವಾಕರ್ ವಿಸಿೆ ತ್ಗ  ಂಬಾ ಐಸ್ ಜತ  "ಎಂದ 
..ಹ್ನುಮಂತ್ು ತ್ಲ ಯಾಡಿಸಿ ಒಳಹ  ೋಗಿ ವಿಸಿೆ ಐಸ್ ತ್ಂದು ಕ  ಟ್ಟ.. 
"ಸಾರ್, ನಿಮಮರ ೋ ಆಸಿಿ ಅಂತಾ ಯಾಕ  ತ್ತಳಿದುಕ  ಂಡಿರ ಅಂತಾ ಗ  ತ್ತಿಲಾ.ಿ..ಹಾಗ  ನ  ೋಡಿದರ  ಅಷ್ ಟ ಅವರ 
ಒಬಾಳ ೋ ಮಗ್ಳು ಕ  ೋಮಲಾ ಮೋಡಮಿಮಗ  ಸ ೋರಬ ೋಕಲಾವ?" ಎಂದ ಸಣ್ಣ ದನಿಯಲ್ಲಿ. 
 
ಪ್ರಮೋಶಿಗ  ಒಮಮಲ ೋ ವಿಸಿೆ ನ ತ್ತಿಹ್ತ್ತಿತ್ು...ಕ ಮುಮತಾ ಿಅವನತ್ಿ ಕನಲ್ಲದ" ಏನು ಬ  ಗ್ಳಿಿದೋಯೋ ನಿೋನು?  
ಆಸಿಿಯ್ಕಲಾಿ ನಂಗ ೋ ಬಿಟ್ಟಟೋರಾರ ..!" 
 ನಮರನಂತ  ಮುಖಮ್ಾಡಿ ಹ್ನುಮಂತ್ು ನುಡಿದ "ನಿೋವು ಇವತ್ು ಿಮ್ಾವನನುೂ ಕ  ಲಕಿ ೆ ಬಂದದದರಿ ಅಂತಾ ನಾನು 
ಪ್ರೋಲ್ಲಸರಿಗ  ಹ ೋಳಿಬಿಟ್ ರ? ಆಗ್ ಈ ವಿಲ್ ಕಾಯನ್ಲ್ ಆಗ್ಬಹ್ುರಾ?" 
"ಏಯ್, ತ್ರಲ , ಯಾಕ   ಹ ೋಳಿಿೋಯಾ?..ಹ್ತ್ು ಿಸಾವಿರ ನಿನ್ ದುಡುಡ ತ್ಗ  ಂದು ಜಾಗ್ ಖ್ಾಲ್ಲ ಮ್ಾಡು...ಅಲಿರ ೋ ನಿನೂ 
ಮ್ಾತ್ು ಯಾರ  ನಂಬಲಾಿ, ಹಾ!" ಎಂದು ಗ್ದರಿಸಿದ ಪ್ರಮೋಶಿ. ‘ಅಬಾಾ, ಪ್ ದದನ ಂದುಕ  ಂಡಿರ ದನಲಾ,ಿ ಎಲಾ  ಇವನೂ 
’ ಎಂದು ಶ್ಪ್ಪಸಿಕ  ಂಡ. 



" ಯಾಕ  ನನ್ ಮ್ಾತ್ು ಪ್ರೋಲ್ಲೋಸ್ ನಂಬಲಾ?ಿ"ಎಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಹ್ನುಮಂತ್ು 
 ಪ್ರಮೋಶಿ ತ್ನೂ ಬುದದಮತ ಿಯನುೂ ನ ನ ಸಿಕ  ಂಡು ಜ  ೋರಾಗಿ ನಕೆ. 
" ನನೂನುೂ ಅಷ್ುಟ ಮುಟ್ಾಿಳ ಅಂರ  ೆಂಡ್ ಯಾ?..ನನಗ  ಆಯಲ್ಲಬ ೈ ಇರ , ಮರಿ..ಗ  ತಾಿಗ್ಲ್ಲಲಾ?ಿ...ನಾನು ಈ 
ಸಮಯದಲ್ಲ ಿಇಲ್ಲಿಲ,ಿ ಆಸಪತ ಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ ದೋನ  ಅಂತಾ ಹ ೋಳ ೂೋ ಸಾಕ್ಷಯಗ್ಳಿವ ...ಪ್ರೋಲ್ಲೋಸರು ನಂಬುವಂತ ... 
ಅದಲಿರ ೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ  ಬಂರ ನಾ...?" ಎಂದು ಕ ಲವ ೋ ಪ್ದಗ್ಳಲ್ಲಿ ತ್ನೂ ಚ್ತ್ುರ ಸಿೆೋಮನುೂ ಹ್ನುಮಂತ್ ಗ  
ವಣಿಾಸಿದನು" ನ  ೋಡಿರ ೋಯಾ, ನಾನು ಎಂತಾ ಜಾಣ್, ನಿೋನು  ಮ ಖಾ!...ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗ  ಬಂರ  ಅಂದರ  ಯಾರ  
ನಂಬಕ ೆ ಪ್ುರಾವ ಗ್ಳೂ ಆಧಾರಗ್ಳೂ ಇಲಿ..ನಿನೂನ ೂ ಒಳಗ ೋ ಹಾಕಾಿರ  ಸುಳುಳ ಹ ೋಳಿದದಕ ೆ,,,," .  
ಹ್ನುಮಂತ್  ತ ಪ್ಪಗ  ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳುಳತಾಿ ಇವನನ ೂೋ ನ  ೋಡುತ್ತಿರಾದನ . 
" ಏನಪ್ಾಪ..ಅಂದರ  ಈ ಮ್ಾವ ಮೊದಲ ೋ ಸತ್ತಿದದರಿಂದ ನನೂ ಯೋಜನ ಯಲ್ಲ ಿಒಂದು ಬದಲಾವಣ ಯಾಯಿತ್ು, ನಾನ ೋ 
ಕ  ಲ  ಮ್ಾಡ್  ೋರ ೋನ  ೋ ತ್ಪ್ಪಪತ್ು... ಆದರ  ಇದು ಗ  ತ್ತದಿದರ  ನಾನು ಅವರಿಬಾರನುೂ ಸ ೋರಿಸಿಕ  ಂಡು ಇಷ್ುಟ ರ  ಡಡ 
ನಾಟ್ಕವನುೂ ಆಡುತ್ಿಲ  ಇರಲ್ಲಲಿ...ಸುಮಮನಿದದದದರ  ಮುದುಕ ಸತ್ು ಿನನಗ  ಆಸಿಿ ಬಂದರ  ೋದು..ಇರಲ್ಲ, ಏನ  
ಮ್ಾಡಕಾೆಗ್ಲಾಿ!..ಹ  ೋಗ್ು ಇನ  ೂಂದು ಗಾಿಸ್ ವಿಸಿೆ ಲಾಜ್ಾ ತ್ಗ  ಂಬಾ,. ನಾನು ಸ ಲ ಬ ರೋಟ್ ಮ್ಾಡುತ ಿೋನ  ಇವತ್ು,ಿ 
ನನೂ ಬಡತ್ನದ ಅಂತ್ಯಕ ೆ!..."ಎಂದ ಎಂದು ಖ್ಾಲ್ಲ ಗಾಿಸ್ ಅವನತ್ ಿತ್ಳಿಳದ ಪ್ರಮೋಶಿ ವಿಜಯದ ನಗ  ಬಿೋರುತಾಿ. 
ಆಗ್ಲ ೋ ನಶ  ಏರಿ ತ್ಲ  ಧಿಮ್ ಎನುೂತ್ತಿರ . 
 
ಹ್ನುಮಂತ್  ಅವನಿಗ  ಇನ  ೂಂದು ಗಾಿಸ್ ವಿಸಿೆಯನುೂ ಒಳಗಿಂದ ಐಸ್ ಬ ರ ಸಿ ತ್ಂದುಕ  ಟ್ಟ, ಅವನ ಹ್ಣ ಯಲ್ಲ ಿ
ಸುಕುೆ ಆಳವಾಗ್ುತ್ತಿರ , ತ್ುಂಬಾ ಯೋಚ್ಚಸುತ್ತಿರಾದನ  ೋ ಎಂಬಂತ . ಪ್ರಮೋಶಿಗ  ತ್ತಳಿಯದಂತ  ಮೋಜಿನ ಮೋಲ  
ಅವನಿಟ್ಟಟದದ ಉಯಿಲು ಪ್ತ್ರವನುೂ ಕ ೈಗ ತ್ತಿಕ  ಂಡಿದದ. 
ಸರರನ  ಕುಡಿದು ಗಾಿಸ್ ಕ ಳಗಿಟ್ಟ ಪ್ರಮೋಶಿ" ಹ  ೋಗ  ೋ, ದಡ್ಾಡ..ಮಿಕಿೆದುದ ನಿೋನ ೋ ಕುಡಿದು ಮಲಕ  ೆೋ..ನಿನಗ  ಸಿಕೆ 
ದುಡಿಡನಲ್ಲ ಿನಿೋನು ಮಜಾ ಮ್ಾಡುವಿಯಂತ , ನನೂಂತ ೋ.."ಎಂದು ಹ್ಷ್ಾದಂದ ಎದದ. ಅಷ ಟೋ... ಇದದಕಿದದಂತ ೋ ತ್ಲ  
ಗಿರಗಿರನ  ಸುತ್ತಿ ಕ ೈ ಕಾಲ ಲಾ ಿನಿತಾರಣ್ವಾಯಿತ್ು.. 
ದಸಕೆನ  ಸಿೋಟ್ಟನಲ್ಲ ಿಕುಸಿದು ಬಿದದ ಪ್ರಮೋಶಿ. 
 ಅವನ ಜ್ಞಾನ ತ್ಪ್ುಪತ್ತಿರುವ ಕಣ್ುಮಂರ ಯ್ಕೋ ಆ ಮುಖಯವಾದ ಉಯಿಲು ಪ್ತ್ರವನುೂ ಹ್ನುಮಂತ್  ಚ್ ರು ಚ್ ರಾಗಿ 
ಹ್ರಿದು ಬಿಸಾಕುತ್ತಿದುದದು ಕಂಡ  ಪ್ರಮೋಶಿ ಕ ೈಯಲ್ಲ ಿಏನ  ಮ್ಾಡದವನಾಗಿ ಕತ್ಿಲ ಲ  ೋಕಕ ೆ ಜಾರಿ ಹ  ೋಗಿದದ. 
 ೪ 
ಮುಖದಮೋಲ  ನಿೋರು ಎರಚ್ಚದಂತಾಗಿ ಪ್ರಮೋಶಿಗ  ಎಚ್ಿರವಾರಾಗ್ ತ್ನೂ ರ ಮಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದದ. 
ಮಧ್ಯರಾತ್ತರಯಾಗಿರಬಹ್ುದು...ಬಾಯ್ಕಲಾಿ ಒಣ್ಗಿ, ಹ  ಟ್ ಟಯಲ್ಲಿ ಏನ  ೋ ಸಂಕಟ್ವಾಗ್ುತ್ತಿರ  ಅನಾರ  ೋಗ್ಯವಾದಂತ  
ನಿತಾರಣ್..ಅವನ ಕಂಗ್ಳು ಇನ ೂ ಮಬಾಾಗಿಯ್ಕೋ ಇವ ..ಎದುರಿಗ  ತ್ನೂ ಚ ೋರಿನಲ್ಲಿ ಹ್ನುಮಂತ್  ಒಂದು ಜಗ್ನಲ್ಲಿ 
ನಿೋರಿಟ್ುಟಕ  ಂಡು ತ್ನೂನ ೂ ಸ  ಟ್ಟನಗ  ಬಿೋರುತಾಿ ಗ್ಮನಿಸುತ್ತರಿಾದನ . 



" ನಿಮಮನುೂ ಕಾರಿನಲ್ಲ ಿಪ್ಕೆ ಕ ರಿಸಿಕ  ಂಡು ನಿಮಮ ರ ಮಿನವರ ಗ್  ಕರ ತ್ರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗ  ಸಾಕು ಸಾಕಾಗಿ 
ಹ  ೋಯಿತ್ಪ್ಾಪ, ಸರಾಯ ಹ ಚ್ುಿ ಮಟ್ಟಟಲುಗ್ಳಿಲ ಿನಿಮಮ ರ ಮಿಗ !" ಎಂದ ಹ್ನುಮಂತ್ು ಸುಸಾಿದವನಂತ . 
ಎದುದ ಕ ರಲು ಹ  ೋದ ಪ್ರಮೋಶಿ, ಸುಸಾಿಗಿ ಮತ ಿ ಹಾಸಿಗ ಗ  ಬಿದದ: "ನನೂನುೂ ನಿೋನ ೋ ರ ಮಿಗ  ಕರ ದುಕ  ಂಡು 
ಬಂರ ಯಾ?"ಎಂದ ಪ್ಾತಾಳದಂದ ಹ  ರಟ್ ದನಿಯಲ್ಲ.ಿ 
ಶಾಂತ್ನಾಗಿ ಉತ್ಿರಿಸಿದ ಹ್ನುಮಂತ್ು: 
" ನಿೋವು ಕ  ಲಿಕ ೆ ಬಂದದುದ; ನಂತ್ರ ಅಯಯನವರ ಉಯಿಲು ಪ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಸಂಭರಮ ಪ್ಡುತ್ತಿದುದದ  ನ  ೋಡಿ ನನಗ  
ನಿೋವು ಗ  ೋಲ್ ಮ್ಾಲ್ ಮ್ಾಡಲು ಬಂದ ಆಸಾಮಿ ಎಂದು ಖಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಹ  ೋಯಿತ್ು..ನಿಮಮ ಮೊದಲ ಗಾಿಸ್ 
ವಿಸಿೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಯನವರು ಬಳಸುತ್ತಿದದ ಮ ರು ನಿರ ದ ಮ್ಾತ ರ ಹಾಕಿರ ,,ಉಹ್ ಂ....ನಿೋವು ಎಚ್ಿರ ತ್ಪ್ುಪವಂತ  
ಕಾಣ್ಲ್ಲಲ.ಿ.ಎರಡನ ೋ ಗಾಿಸ್ ಕ ೋಳಿರಾಗ್ ಅದಕ ೆ ಇನ ೂ ಮ ರು ಮ್ಾತ ರ ಹಾಕಿಬಿಟ್ ಟ..ಆದರಾದಗ್ಲ್ಲ ಎಂದು... ಆಮೋಲ  
ನಿನೂನುೂ ಕರ ದುಕ  ಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಿಹಾಕಿ ನಿನಗ  ಎಚ್ಿರವಾಗ್ಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರ ದ.. ಬ ೋಜಾರಾಗಿ ನಿೋರಿೋರಚ್ಚ 
ಎಬಿಾಸಿರ " 
 
ಪ್ರಮೋಶಿಯ ತ್ಲ  ಸವಲಪ ಕಿಿಯರ್ ಆದಂತಾಗಿ ಅವನು ಮ್ಾವನ್ ವಿಲ್ ಹ್ರಿದು ಹಾಕಿದುದ ಚ್ಕೆನ  ನ ನಪ್ಪಗ  ಬಂದು 
ಉರ ವೋಗ್ದಂದ ಕ ಗಿದ: 
"ಯ  ಫೂಲ್!!...ನನೂ ಮ್ಾವನ ವಿಲ್ ಹ್ರಿದು ಬಿಟ್ ಟಯಲಾಿ, ಯಾಕ ?...ಇನುೂ ನಿನೂನುೂ ಬಿಡಲಾಿ...ಜ ೈಲ್ಲಗ  
ತ್ಳಿಳಸುತ ಿೋನ !" 
ಹ್ನುಮಂತ್ು ಮುಖದಲ್ಲ ಿಅಪ್ರ ಪ್ದ ಜಾಣ್ನಗ ಯಿರ :"ಹೌದು.. ನಿಮಗ  ಅಯಯನವರ ಆಸಿಿಯಲ್ಲ ಿಒಮುದ ಬಿಡಿಗಾಸ  
ಸಿಕೆಬಾರರ ಂದು ಮ್ಾಡಿರ ..ಇನುೂ ನನೂ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿೋರ  ೋ, ಜ ೈಲ್ಲಗ  ಹಾಕುತ್ತೋರ  ೋ..ಹ ೋಗ " ಎಂದ ಮಳಿಳ. 
ಪ್ರಮೋಶಿ ತಾಳ ಮಗ ಟ್ುಟ ಕ  ೋಪ್ದಂದ ಕಿರುಚ್ಚದ: "ನಾನ ೋ ಇರ ದನಲಾಿ..ಪ್ರೋಲ್ಲಸಿಗ  ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೋಳುತ ಿೋನ ...ಕಣಾಣರ  
ನ  ೋಡಿರ  ಎನುೂತ ಿೋನ !" 
ಒಂದು ನಿಮಿಷ್ ಮ್ೌನ ತಾಳಿದ ಹ್ನುಮಂತ್ು ಕಿೋಟ್ಲ ಯ ದನಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿದ: "ಅಲ್ಲಿಗ  ನಿೋವು ಬರಲ ೋ 
ಇಲಾಿ...ಆಸಪತ ರಯಲ್ಲಿದದರಿ.. ನಾನ ೋ ಹ ೋಳಿದರ  ಯಾರ  ನಂಬುವುದಲಾ ಿಅಂದರಲಾಿ???..ಪ್ಾಪ್, ನಿಮಗಾದ ಶಾಕ್ಗ  
ಮರ ತ್ು ಬಿಟ್ಟಟರಾ ನಿಮಮ ಪ್ಾಿನನ ೂೋ?" 
ಆಗ್ ಪ್ರಮೋಶಿಯ ಹ್ೃದಯ ಎರ ಯ ಗ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಎಗ್ರಿಬಿದದಂತಾಯಿತ್ು.ಅವನಿಗ  ತಾನು ಮ್ಾಡಿಕ  ಂಡ ಅನಾಹ್ುತ್ದ 
ಪ್ೂಣ್ಾ ಪ್ರಿಚ್ಯವಾಗಿ ಮುಖ ವಿವಣ್ಾವಾಯಿತ್ು!....ಈ ಚ್ತ್ುರ ಬಡಿಡಮಗ್ ತ್ನಗ ೋ ಬತ್ತ ಿಇಟ್ಟನ ? 
"ಅಂದರ ?"ಎಂದ ಇನ ೂ ನಂಬಲಾಗ್ರ ೋ ಮಂಕಾಗಿ. 
"ನಾನು ಅಯಯನವರ ಮತ್ು ಿಕ  ೋಮಲಾ ಅಮಮನವರ ಪ್ಾರಮ್ಾಣಿಕ ಸ ೋವಕ..ನಿಮಮಂತಾ ಅಯೋಗ್ಯರ ಕ ೈಗ  ಈ ಆಸಿ ಿ
ಬಿೋಳಬಾರರ ಂದು ಅಯಯನವರಿಗ  ಹ ೋಳುತಾಿ ಬಂದರ ದ..ಅವರಿಗ  ನಿಮಮನುೂ ನಂಬಿ ಮ್ಾಡಿದ ಪ್ರಮ್ಾದ ಸಾಯುವ ಮುನೂ 
ಅರಿವಾಯಿತ್ು. ಅವರ ೋ ಆ ಉಯಿಲನುೂ ಹ್ರಿದು ಹಾಕಿದರು..ಇನುೂ ವಿಲ್ ಇಲಿದ ಕಾರಣ್ ಎಲಾಿ ಆಸಿಿ ತ್ನೂ ಏಕ ೈಕ 
ಮಗ್ಳಿಗ ೋ ನಾಯಯಯುತ್ವಾಗಿ ಸಿಗ್ುತ್ಿರ  ಎಂದರಿತ್ು ನ ಮಮದಯಿಂದ ಪ್ಾರಣ್ಬಿಟ್ಟರು,  ಪ್ರೋಲ್ಲಸರು ಕ ೋಳಿರಾಗ್ 



ಅಯಯನವರು ಉಯಿಲನುೂ ಹ್ರಿದುದಕ ೆ ನಾನ ೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನುೂತ ಿೋನ ..ಆಗ್ ನಿೋವ ೋನು ಮ್ಾಡಬಲ್ಲಿರಿ?"ಎಂದು 
ಹ್ುಬ ಾೋರಿಸಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಹ್ನುಮಂತ್ು. 
ಅದು ಸತ್ಯವ ಂದರಿತ್ು ಕಂಗಾಲಾದ ಪ್ರಮೋಶಿ ಹ್ತಾಶ್ನಾಗಿ ವಾದಸಿದ: "ಅಯಯೋ, ಕ  ೋಟ್ಯಂತ್ರ ರ  ಆಸಿಿ 
ರಾವ ಗಿರ ಯಯಾಯ.. ನಾನು ಡ್ಾಕಟರಿಗ  ಸತ್ಯ ಹ ೋಳಲು ಒತಾಿಯಿಸುತ ಿೋನ ..ಮತ್ು ಿಡ್ ೋವಿಡ್ ಕ ಡ್ಾ ನನೂ ಕಡ್ ಗ ೋ 
ಇರಾದನ !" 
ಈಗ್ ಹ್ನುಮಂತ್ು ತ್ಲ  ಹಿಂರ  ಹಾಕಿ ನಕೆ 
" ಡ್ಾಕಟರ್ ಶಾಮಣ್ಣ ತಾವು ಮ್ಾಡಿದ ವಂಚ್ನ ಯ ನಿಜ ಹ ೋಳಿ ತಾವಾಗಿಯ್ಕೋ ಬಂಧ್ನಗ  ಳಗಾಗಿ ತ್ಮಮ ಪ್ಾರಕಿಟಸ್ 
ಕಳ ದುಕ  ಳುಳತಾಿರ ಯ್ಕ?..ಅವರಷ್ುಟ ದಡಡರಲಾಿ..ಇನುೂ ಡ್ ೋವಿಡ್.?.ಅವನು ಮೊದಲ ೋ ಪ್ರಾರಿಯಾದವನು ತಾನಾಗಿಯ್ಕೋ 
ಪ್ರೋಲ್ಲಸರ ಎದುರಿಗ  ಬಂದರ  ಅರ ಸ್ಟ ಆಗ್ುವುದಲಿವ ?" 
"ಹಾಗಾದರ  ನಾನು?...ಇಮ್ಾರನ್ ಕಡ್ ಯವರು ನನೂನುೂ ಕ  ೋದು ಬಿಡುತಾಿರಯಾಯ!"ಎಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ಪ್ರಮೋಶಿ 
ಚ್ಕೆನ  ಎದುದ ಕುಳಿತ್ು. 
ಹ್ನುಮಂತ್ು ಹ  ರಡುವಂತ  ಎದುದನಿಂತ್ು ಪ್ರಮೋಶಿಯನುೂ ಕನಿಕರದಂದ ನ  ೋಡಿದ "ಸಾರ್, ನಿಮಮನುೂ ನಾನು ಮಣ್ುಣ 
ಮುಕಿೆಸಿರ ದೋನ ...ನಿೋವು ಯಾವಾಗ್ಲ  ನಾವ ೋ ರ  ಡಡ ಮನುಷ್ಯರು, ಮಹಾ ಜಾಣ್ರು ಎಂದು ಬಿೋಗ್ುತ್ತಿದದರಿ..ನನೂನುೂ 
ಚ್ಚಕೆವನು, ಕಿೋಳುಜಾತ್ತಯ ದಡಡ ಎಂರ ಲಾ ಿಮ ದಲ್ಲಸುತ್ತಿದದರಿ...ಈಗ್ ನ  ೋಡಿ, ಅಯಯನವರಿಗ  ಬಿೋಸಿದ ಬಲ ಯಲ್ಲಿ 
ನಿೋವ ೋ ಸಿಕಿೆಹಾಕಿಕ  ಂಡಿದದೋರಿ... ಯಾರ  ಮುರಿಯಲಾಗ್ದ ಸುಳುಳ ಸಾಕ್ಷಯ ಸೃಷ್ಟಟ ಮ್ಾಡಿದದರ ಫಲವಾಗಿ!" ಎಂದು 
ಹ  ರಕ ೆ ಹ  ರಟ್ವನು, 
 ಮತ ಿ ಯಾಕ  ೋ  ಇವನತ್ ಿತ್ತರುಗಿ ಲ  ಚ್ಗ್ುಟ್ಟಟದ: 
"ನಿೋವು ನನೂ ಮ್ಾತ್ು ಕ ೋಳುವುರಾದರ , ಪ್ರೋಲ್ಲೋಸರ ಬಳಿ ಹ  ೋಗಿ ಎಲಾ ಿತ್ಪ್ರಪಪ್ಪಗ  ಮ್ಾಡಿಕ  ಳಿಳ.. ನನಗ  
ಮ್ಾಫ ಼ಿಯಾದವರಿಂದ ಪ್ಾರಣ್ಭಯವಿರ  ಎನಿೂ..ಅವರು ನಿಮಮನ ೂ ಹ ೋಗ  ೋ ಬಂಧಿಸಿ ರಕ್ಷಣ  ಕ  ಟ್ಟರ  ನಿಮಮ ಪ್ುಣ್ಯ 
ಎಂದುಕ  ಳಿಳ!...ನಾನು ಬರುತ ಿೋನ , ನಮಮ ಡ್ಾಕಟರ್ ಬಂದು ಅಯಯನವರ ಶ್ವದ  ಡ್ ತ್ ಸಟ್ಟೋಾಫ ಼ಿಕ ೋಟ್ ಕ  ಡುವ 
ಸಮಯವಾಗ್ುತ್ತಿರ ...ನಾನು ಕ  ೋಮಲಮಮನವರಿಗ  ಏನ  ಹ ೋಳುವುದಲ.ಿ..ಅಲಪ-ಸವಲಪ ಮ್ಾನವಿದದರ  ಪ್ರೋಲ್ಲಸ್ ಬಳಿ 
ತ್ಕ್ಷಣ್ ಹ  ೋಗಿ" ಎಂದು ಹ್ನುಮಂತ್ು ತ್ತರುಗಿ ನ  ೋಡರ ೋ ಅಲ್ಲಂಿದ ಹ  ರಟ್ ೋಬಿಟ್ಟ. 
 ಮತ ಿ ನಡುಗ್ುವ ಕ ೈಗ್ಳಿಂದ ಮೊಬ ೈಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಲ್ಲಸ್ ಸ ಟೋಶ್ನ್ ನಂಬರ್ ಒತ್ಿಲಾರಂಭಸಿದ... 
ಡ್ಾಕಟರ್ ಮತ್ು ಿಡ್ ೋವಿಡ್ ಇಲ್ಲಿಗ  ಬರುವ ಮುನೂ ಮತ್ು ಿಉಗ್ರಪ್ಪನಿಗ  ತ್ತಳಿಯುವ ಮುನೂ  ಪ್ರೋಲ್ಲಸರಿಗ  
ಶ್ರಣಾಗಿಬಿಡಬ ೋಕು! ಎಂರ  ಂರ ೋ ಯೋಚ್ನ ಯಿತ್ು.ಿ 
 
 < ಮುಗಿಯಿತ್ು> 


