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, ಮುಗುಳ�ಕು@ ತAೆBಾ=�ದ.  �ಾನೂ ಅಂ�ೆ:ೕ EಟEಯ �ೊರ
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�ೊರ$ೆ. �ಾ
ೆ �ೋ=ದHೆ �ಾನು !ೊಡI Jೕ�K ಅL�ಾ�ಯೂ ಅಲ�, HಾಜEೕಯ ; ಐ P ಯೂ ಅಲ�.  ಆದHೆ 

�ಾನೂ ಭರಮಯ, ಒಂ!ೇ �ಾJ�Hೇಷ� SಾAೆಯ�� ಒಂದ�ಂದ ಹತ/�ೆಯ �ಾ�KವHೆ
ೆ ಓ�ದವರು. ಕದು1 

ಮುWX ಭಟYರ ಅಂಗ= ಬZ[  .ಂದು �ೕಷ\ ಕ]̂
ೆ _ದು1 ಅ!ೇ �ೆಂ` �ೕAೆ (ಂತವರು, ಸೂ@7 �ಾ,&ನ�� ಸಣ̂ 

$ಾ2(5ಸYb ಅಡ&��ೊಂಡು cಂ�ನ �ೆಂWನ�� ಅಕ@ ಪಕ@ ಕು	ತು ವ7I� ಕ# E2�ೆe -ಾ,Wನ �ಾ�ಂಟ� 

�ೇ	  �E@�ಾE�ೊಂಡು �ಾ���ಾfೆ
ೆ  ಇ=ೕ �ನ (ಂತು ಪ(Sೆhಂe ಅನುಭ;�ದವರು. 

ಆದHೆ ;L;Aಾಸ �ೋ=, �ಾ(ಂದು ಇ!ೇ ನಗರದ ಪ2.iYತ E2jನ7 ಅ�ೊkೕ�ೇeಗಳ lಾ�ನ�� ಸಂಜಯ 

ಕು-ಾb, ಎ7. ಎ7. ಎm. ಎಂದು ಉAೆ�ೕoತ�ಾ&!ೆ1ೕ�ೆ. ನನ� 
ೆpೆಯ ಭರಮಯ, ಅ!ೇ�ೋ ಹತ/�ೇ ತರಗ. 

ನಂತರ ಪqಸ/ಕದ ಹುಳrsಾ& ಕtಣ ಪ�ಶ2ಮ ಪಡು./ದ1 ನನ&ಂ�ಾ .ೕHಾ vನ�sಾದ !ಾ�ಯನು� c=ದ. �ೆಲವq 

ಪqಂಡು Jೕಕ�ಗಳ ಸಹsಾಸ�ೆ@ �ಕು@ �ಾ��
ೆ ಚಕ@b �ೊ�ೆದ, ಪ�ೕxೆಯ�� )ೇ7 ಆಗ�ೊಡ&ದ1. 

ಸಂಪ2!ಾಯಸy ಕುಟುಂಬದವHಾದ ನಮhವರು ಅವನಂ�ಾ ಹುಡುಗನ ಸಹsಾಸsೇ �ೇಡsೆಂದು ಕಟYಪz{ೆ 

-ಾ=ದ1ರು. ನನಗೂ ಆ ;!ೆ,ಯ ಯಶ�5ನ ಭರದ�� ಅಂತವನ ಸಂಗ �ೇಡsಾ&ತು/.  ನjhಬ|ರ lೆ�ೕಹದ �ೊಂ= 

cೕ
ೆ ಅ�ಾ�ಕ ಅಂತ, ಕಂ=ತು/.  ಇ!ಾ& ಇಂ�
ೆ ಎರಡೂ ದಶಕಗpೇ ಕpೆ�ರಬಹುದು.. 

ಈಗ ~�ೆ� ಎರಡು ವರುಷಗಳ cಂ!ೆಯ�ೆYೕ �ಾನು �ೆಂಡ. ಮಕ@ಳ ಜ�ೆ  lಾkತಂ�ೊ2�ೕತ5ವದ �ನ ಪಥ 

ಸಂಚಲನ �ೋಡಲು ನಗರದ ವ�ಷY ಅL�ಾ�ಗಳ ಜ�ೆ ಮುಂ�ನ lಾ�ನ�� ಕು	.!ಾ1ಗ ಎ��ಂದAೋ ಬಂದ 

ಮಧ,ವಯಸ@ $ಾ234 Jೕ�K %ೇ!ೆ�ಬ| ನನ� ಮುಂ!ೆ (ಂತು “ �ೇ&��ೕ ಸಂಜೂ?” ಎಂದು ಹ�@�ದು 

�ೆsೆರು Zನುಗು.ದ1 ತನ� �ಾ,e �ೆ
ೆದು “ ಗುರುತು ��ೊ/ೕ ಇAೊkೕ?” ಎಂ�ದ1.  �ಾನು ಅವನನು�  ೨೦ ವಷ�ಗಳ 

ನಂತರವ� ಎರಡು �ಣ �ೕW�ದರೂ �ೊ�ೆಗೂ ಕಂಡುc=�!ೆ1. ನನ� ಸುತ/�ದ1 ಮ�ಾಶಯರ ಅಚX� j�2ತ 

ಸಂ�ೋಚವನೂ� AೆE@ಸ!ೆ ಎದು1 (ಂತು. “ Aೋ, ಭರ-ಾ!.. ಇ!ೆ�ೋ…Jೕ�K ಯೂ(ೕ)ಾ಼ರಮುh?” ಎಂದು 

ಉದ��� _�Y!ೆ1. 



ಇನು� ಅಕ@ ಪಕ@ದವ�
ೆ �ೊಂದHೆ �ೊಡ�ಾರ!ೆಂದು ನನ� �ೈ c=ದು ಒಂದು ಪಕ@�ೆ@ ಕHೆ!ೊಯ1 ನನ� �ಾಲ,ದ 


ೆpೆಯ, “ ಅಲ��ೕ, Jೕ�ೕK �ಾ�ೆ5�ೕಬ7 ಈ ಯೂ()ಾರಂ �ಾE�ೊಳ�!ೇ (ನ� ತರಹ ಕ� Aಾಯb �ೋe 

�ಾಕ�ೆ@ ಆಗ�ೆ/ೕ�ೋ?” ಎಂದು ಅ!ೇ ಹpೆಯ ಸರಳ ಗಹಗcಸುವ ನ
ೆ fೆ��ದ1. �ಾನಂದು ಕ� �ೋe �ಾEರAೇ 

ಇಲ�. �ಾನು ಹು�ೆ|ೕ��ದು1 �ೋ=, “ �ಾನು ಎ�ಾYದರೂ Jೕ�ೕK ಕ{ೋ..(ನ�ಂ�ಾ ನಗರದ )ೇಮK 

E2jನ7 ವEೕಲರ �ೆಸರು ನಮh Jೕ�K ವಲಯದ�� ಆ�ಾ/�ೇ ಇರತ%ಾz..”ಎಂದು ;ವ��ದ1. 

 �ಾನೂ ತ�ಣ ಚ$ಾE �ಾ�ಸುವಂ�ೆ , “E2jನ75 �ೆಸರು ಆ�ಾ/ ಇHೋದು ಸಹಜ.. E2jನ7 AಾಯK� 

�ೆಸರು ಕೂ�ಾ ಅಂ�ಾ ಇsಾಗAೇ 
ೊ�ಾ/&ದು1” ಎಂ!ೆ. ಅವನ c=ದ �ೈ ಎ�ೊYೕ �ೊತು/ _�YರAೆ ಇಲ�. 

ಗಂಟಲು ಉ_| ಬಂ�ತು/ ಅವನ ಇ�� -ಾ=ದ ಯೂ()ಾರm, ಅವನ ಗತು/ �ೋ=.  

�ಾಯ�ಕ2ಮದ %ೆಂ�ಾ7 _ಟುY  ಪಕ@ದ �ೆ)ೆ
ೆ ಕHೆ!ೊ�1ದ1. �ಾ3 ಕು=ಯು�ಾ/ �ೇ	ದ1,  ‘ಅವನ ಅಪz ಸತ/ 

�ೕAೆ, !ೊಡI ಮಗ�ಾದ ಇವನ �ೕAೆ �ಾ� ಇಬ|ರು ತಂ&ಯರ �ೊ{ೆಯೂ _ತ/ಂ�ೆ. lೋದರ -ಾವ ಬಂದು 

ಕtಣsಾ& ‘ ಈ ಮ�ೆಯ ಜsಾ�ಾ1� (ನ�!ೇ, ಇನು� ಎರಡು ವಷ� �ೇ�ಾ!ೆ2 ಓ�lೆ/ೕ�ೆ ’ ಅಂ�ಾ (ಷುYರsಾ& 

�ೇ	ದ �ೕAೆ ಏ�ಾಏE ಭರಮಯ,(
ೆ �ಾ��ೋದಯsಾ& ಎK ಎK ಎ7  � -ಾತ2 ಮು&�ದ1ವನು  

ಹುಡು
ಾಟ, ಪqಂ�ಾಟ �ೊHೆದು �ಾ
ೋ cೕ
ೋ ಸ�ಾ�� �ಾAೇZನ�� -ಾವನ ಹಣ�ಂದ P.ಯು.� %ಾK 

-ಾ=ದನಂ�ೆ’. 

‘ಆ -ಾವ�ೇ ಅಂದು Bಾರ Bಾರ �ಾ�
ೋ _ದು1 Jೕ�K ಇAಾ�ೆಯ�� ಈ �ಾ�5$ೇಬ7 �ೌಕ� �ೊ=�ದ 

�ೕAೆ,  ‘ ಆ�ೕAೆ �ಾನು ಬದAಾ�� _$ೆY ಕ{ೋ, ಹ��ೈದು ವ�ಾ��ೆ ಆಯು/. ತಂ&ಯರ ಮದುsೇನೂ  

lಾಲ lೋಲ -ಾ= ಮು&�!ೆ..ಅಮh ಈ&Aಾ�..�ಾನು ಮದುsೇ�ೇ ಆಗ�ಾ@ಗ�Aಾ�.. ವಯಸು5 

ನಲವ�ಾ/ಯು/..ಇ�ೆ�ೕ�ೆ ಅಂ�ಾ ಸುಮh(ದು1 _�Yೕ�ೕ�ೆ.. ’ ಎನು��ಾ/ ನನ� ಮುಂ!ೆ ತನ� ವೃ�ಾ/ಂತವನು� _WX�Yದ1. 

 ಅ!ಾದ ನಂತರ ನನ
ೆ ��ಾಲೂ ಮ�ೆ/ ಮ�ೆ/ �ೇ�Bಾಗುವಂ�ಾ&ದು1 �ಾನು ಮ�ೆ�ಂದ ಆ3ೕ�
ೆ �ೋಗುವ 

!ಾ�ಯ ಸಕ���ನ�� �ೆ	
ೆ�:ೕ sಾಹನಸಂfಾರದ ಡೂ,� -ಾಡಲು ಅವನು JೕKY ಆ!ಾಗ. ಈ ಸು-ಾರು 

ಆರು .ಂಗ	ಂದ ಅ(�. 

Bಾsಾಗಲೂ ಸಮವಸ�ದ�� (ೕ$ಾ& (ಂತು ನಗುಮುಖ�ಂದAೇ ಎಲ�ರನೂ� (ಯಂ.2ಸು�ಾ/�ೆ, �ೆAೆhe 

�ಾEಲ�ದವರ �ೕAೆ ಹ��ಾಯುವq�ಲ�, �ಾp hೆ�ಂದ .	��ೊಡು�ಾ/�ೆ.. �ಗ�7 ಜಂ# -ಾಡುವವ�
ೆ ಒಂ!ೇ 

�ೈ:./ ತ�ೆದು, ದುರುಗು�Y �ೋ= ತನ� ಆxೇಪ{ೆಯನು� �ೋ�ಸು�ಾ/�ೆ.. �ಾನು �ೋಡು./ದ1ಂ�ೆ: ಹಲವq 



�ಾ� ವಯlಾ5ದವ�
ೆ , ಅಂಗ;ಕಲ�
ೆ, SಾAಾಮಕ@	
ಾ& $ಾ234 (��� ~ದಲು ಎ�ೆ-ಾ=�ೊಡು�ಾ/�ೆ.  

ಆ ವೃದ1ರ ಕ]̂ನ ಕೃತ��ೆಯ �ಾಂ., ಮಕ@ಳ ನಗುಮುಖದ ’ �ಾ,ಂ4 ಯೂ ಅಂಕ7 ’ ಕHೆ
ೆ c&� 

ಸುಮh�ಾಗು�ಾ/�ೆ. 

��ಾಲೂ �ಗ�7 ಬ	 ಅವ(ರು�ಾ/�ೆಂದು ಅವ(
ೆ ;< -ಾ= �ೋಗುವqದು ನನ
ೆ ಪ�%ಾಟsಾ&_�Yತು/. 

ಅವನು ರ�ೆ�ದ1Hೋ, ಅಥsಾ ಅಂದು BಾHೋ ; ಐ P ಬರು�ಾ/Hೆಂ!ೋ �ೇHೆAೊ�ೕ ಡೂ,�
ೆ �ೋದHೆ , 

ಸಕ���
ೆ ಬಂ!ಾಗ ನನ� ;< -ಾಡಲು ಎ./ದ �ೈ �ೋ= ಬದ� Jೕ��ನವನು ಅಚX��ಂದ ಗುರುತು �ಗ!ೇ 

��Yಸುವಂ�ಾ&ತು/ ಈ ಅ�ಾ,ಸಬಲ. 

ಅ!ೇ�ೋ ಮುಂ�ನ ಒಂದು ವಷ�ದ�� ಗುರುತರ ಬದAಾವ{ೆಯದಂ.ತು/  ಈ $ಾ234 Jೕ�K %ಾ	ಯ��. 

ಇ./ೕfೆ
ೇ�ೋ ಆ ಸಕ���ನ�� ನನ� 
ೆpೆಯ ಭರಮಯ, �ನಂಪ2. �ಗುತ/Aೇ ಇರ�Aಾ�..ಬರುಬರು�ಾ/ ಅವನು 

ಅ��
ೆ ಬರುವq!ೇ ಅಪರೂಪsಾ&_�Yತು/..ಅ�� �ೇHೆ BಾHಾದರೂ (ಂ.ರು./ದ1ರು. ಇ	ದು �ೇp ೇಣsೆನು�ವ 

ಪqರುlೊತು/  ಎ�� ಈ&ನ Zೕವನ Sೈ�ಯ��ರುತ/!ೆ?. ನಮ
ೆ �ಗ�7 _ೕಳr./ದ1ಂ�ೆ:ೕ  ಅ��ಂದ sೇಗsಾ& 

�ೊರಡು./ರ�ೇಕು..ಆ3ೕK ತಲುPದ �ೕAೆ BಾsಾಗAಾದರೂ ಕHೆ -ಾ�ೋಣsೆಂದHೆ �ಾನು ಅವನ 

~�ೈ7 ಸಂ�ೆ,ಯನೂ� �ೇ	ರ�ಲ�.   

ಆದHೊಂದು ��ಾ ಭರಮಯ,�ೇ ಮ�ೆ/ ಡೂ,� -ಾಡಲು ಸಕ���
ೆ ಬಂದು (ಂ.ದ1..ಅ!ೇ�ೋ ~ದ�ನಷುY 

ಚುರುEರ�ಲ�..ಯ!ಾkತ!ಾk sಾಹನಗಳನು� (ಯಂ.2ಸ!ೇ _ಡು./!ಾ1�ೆ ಎ(�ತು. ಅವನ ಹ./ರ ನನ� �ಾb 

ಬಂ!ಾಗ ಉ�ಾ5ಹ�ಂದ �ೈ:./ ;< -ಾ=!ೆ..ಅವನು ನನ�ನು� �ೋ=ಯೂ �ೋಡದಂ�ೆ ಇದು1 _$ಾYಗ 

ಅsಾ�ಾ@ದರೂ cಂ�ದ1 sಾಹನಗಳ &Z_Zಯ�� (ಲ�Aಾಗ!ೇ ಸರ2�ೆ ಅ��ಂದ �ೊರಟು _�Y!ೆ1. ಮನ�5
ೆ 

ಆ¡ತsಾದಂ�ಾ�ತು. ಅವನು ನನ�ನು� fೆ�ಾ�&:ೕ �ೋ=ರ�ೇಕು, �ೇ�ೆಂತAೇ ಗುರುತು c=ಯ�ಲ� ಎಂದು 

ನನ� ಒಳಮನಸು5 ಚುಚುX./ತು/. ಏ�ೆ ಎನು�ವ ಪ2Sೆ�
ೆ ಉತ/ರವನು� �ಾp  ೆ ಅವನು �ಕ@Hೆ $ಾ234 �ಾ,m ಆದರೂ 

Wಂ�ೆ�ಲ�, �ಾb (��� ಜಬ�� �ೇp ೇಣsೆಂದು (ಧ���!ೆ. 

ಆದHೆ, ಊ ಹೂಂ, ಅವನು ಮ�ೆ/ �ೆಲವq �ನಗಳr ಡೂ,�ಯ�� �ಾ]��ೊಳ�Aೇ ಇಲ�. �ಾನು ಮನ�5ನ�� 

�ೊHೆಯು./ದ1 ಈ ಪ2Sೆ�
ೆ ಒಂದು ಸ-ಾ£ಾನವನು� ತಂದು �ೊಳ�Aೇ�ೇ�ೆಂದು (ಧ��� ಅವ(ದ1 Jೕ�K 

¤ಾ{ೆಯನು� ತAಾಶು -ಾ= ಅ��
ೆ ಒಂದು ಸಂ�ೆ �ೋ!ೆ.  



ಅವನು �ೆಪz
ೆ ಒಂ!ೆ�ೆ Bಾವ �ೆಲಸವನೂ� -ಾಡ!ೆ ಒಂದು ಲಡ�ಾ� $ೇಬ7 cಂ!ೆ ಕು	.ದ1. ಅವನ 

ಎದು�
ೇ ಬಂದರೂ ನನ�ನು� ಗುರುತು c=ಯ�ಲ�. 

“ ಏ�ಾ&!ೆ (�ೆ�, ಭರಮBಾ,?..Bಾ�ೆ ನನ�ನು� ಕಂಡರೂ ಗುರುತು c=ಯ!ೇ ಕು	.�1ೕ:?” ಎಂದು �ೋರು 

ಸkರದ�� ಮನದಲ�ಡ&ದ1 �ಾkAಾಮುoಯನು� ಉE@�!ೆ. 

 ಭರಮಯ, -ಾ�ನವದನ�ಾ& ಕಣು ̂EರುEಸು�ಾ/, “ Bಾರು?..ಅ�,ೕ ಸಂಜೂ (ೕ�ೇ�ೋ…
ೊ�ಾ/ಗAೇ ಇಲ� 

ಬಂ�ದೂ1…” ಎಂದು ಎದು�
ೇ fಾWದ1 ನನ� �ೈ
ಾ& ತಡ�ಾ=ದ. ನನ
ೆ 
ಾಬ�Bಾ�ತು. 

“ ಸಂಜೂ, ನನ
ೆ ಎರಡೂ ಕಣ^�� ಅ!ೆಂತ!ೋ 
ೆ�ೆ1ಯಂ�ೆ  �ೆpೆದು _�Y!ೆ…ಎK ಐ lಾ�ೇಬು2 ಸkಲz .ಂಗಳr 

�ಾಗೂ cೕಗೂ ನನ
ೆ ಡೂ,� -ಾಡಲು _�Yದ1ರು. ಆ�Aಾ�ೕAೆ ನನ� ಕಣ̂�� �ೊಂದHೆ�!ೆ:ಂದು .	ದ 

�ೕAೆ ಆ3ೕ�ನ�� ರ�ೕ., Hೆ�ಾ¥5� �ೆಲಸ �ೊಟYರು..ಈ&ೕಗ ಏ�ೇನೂ �ಾಣು./Aಾ�. ~�ೆ� ~�ೆ ಮ�ೆ/ �ಾ�ೇ 

ಬಲವಂತ -ಾ= ಸಕ�7 $ಾ234 ಡೂ,�
ೆ �ೋ!ೆ, ಆಗ�ಲ�, ಎರಡು Wಕ@ ಪqಟY ಅಫ¡ತಗಳ  �ೆ�ೆದು 

ಕಂ%ೆ�ೕ�Y§ ಬಂದುk. ಈ&ೕಗ ರ�ಾ �ೆ
ೆದು�ೊಂಡು WE�ೆ5 ತ
ೋ ಅಂ�ಾHೆ lಾ:ೕಬು2..ನನ
ೆ ಈ Jೕ�K 

�ೌಕ�ಯ ಹು!ೆ1
ೆ ಗವ�ೆh�ಂe ಆಸz�ೆ2ಯ�� ಈ ಆಪHೇಷ� ಕವb ಆ&ಲ�ವಂ�ೆ..�ಾ�ೇ ದುಡುI �ೊಟುY -ಾ=� 

�ೊಳ��ೆ@ ಎ�� ಬರ�ೇಕು ನನ�ತ2?…ಏ�ೋ ನನ� ಒp �ೆತನ �ೋ= �ೆಪz
ೆ ಕೂ.ರ�ೆ@ _�Y!ಾHೆ..ಆದHೆ ಎಷುY ��ಾ 

cೕ
ೇ..” ಎಂದು ;�ಾದದ ನ
ೆ _ೕ�ದ. 

ಅವನ ಬ
ೆ�  ನನ��� ಅಪHಾL ಪ2¨ೆ, ತುಮುಲ ಒ$ೊY�Y
ೇ ಉಂ$ಾ�ತು. 

ಅವನ �ೈ c=ದು ಒ./!ೆ, “ ಇರು, �ಾ(ದ�ೊ@ಂದು ವ,ವlೆy -ಾ�ೇ -ಾಡು�ೆ/ೕ�ೆ!” 

 ಇ!ಾದ ನಂತರ �ೆಲವq �ನಗಳ ರ�ೆ �ೆ
ೆದು�ೊಂಡು �ಾ(ದ1 ಹpೆಯ ಮ�ೆಯAೆ�ೕ �ಾಯು�ಾ/ ಇದು1 _�Yದ1 

ಭರಮಯ,. ಅವನ �ಾಕYb ಬHೆದು�ೊ�Yದ1 ಸಜ�� ;ವರಗಳನು� �ೆ
ೆದು�ೊಂ�ೆ. �ಾನು ಮ�ೆಯ�� 

�2ೕಮ.�ಂ�
ೆ ಚW��!ೆ, ಅವಳ , ”%ಾ%ಾ , ಏ�ಾದರೂ -ಾಡ�ೇಕು..�ೋ=, (ೕವ� (ಮh )಼ೆ 2ಂಡೂ5 

lೇ�..”ಎಂದು ಅವನ WE�ೆ5ಯತ/  ಒಲವq �ೋ��ದಳr. 

�ೆಲವq �ನಗಳ �ಾಲ �ಾನೂ ನನ� ಹpೆಯ ಸೂ@7, �ಾAೇ© ಆಲುj� 
ೆpೆಯರೂ �ೇ�Bಾ& 

-ಾ�ಾ=�ೊಂ�ೆವq. ಸಮಮನಸ@Hಾದ �ಾಲು@ ಜನ lೇ� ಅದ�ಾ@& �ೇEದ1  ~ತ/ ನಲವತು/ lಾ;ರ ರೂ, 



ನಮh ಉ	�ಾಯ�ಂದ �ೊಡುವq!ಾ& ಒಪzಂದsಾ�ತು. �ಾನೂ  ಅವ(
ೆ ಸ!ಾ,, ಸ�ಾಯ ಒದ&�ೆಂದು 

ಬಹಳ ಉ�ಾ5ಹದ��!ೆ1. 

ನಮ
ೆ .	ದ ಓವ� ಕ]̂ನ ಸಜ���
ೇ �ೋ�� ದು�ಾ�Bಾಗದಂ�ೆ ಅವನನು�  ಹ./ರದ ಆಸz�ೆ2ಯ�� 

ಅ=he -ಾ=!ೆವq. ಕೃತ� ಭರಮಯ, ಸಂ�ೋಚ�ಂದAೇ “ ಅ�,ೕ (ಮ
ೆAಾ� ಎ�ೊYಂದು ಖಚು�!.. ಈ 

ಜನhದAಾ�ಗ�ದ1ರೂ ಮುಂ�ನ ಜನhದ��Bಾದರೂ ಇದನು� .ೕ�ಸು�ೆ/ೕ�ೆ” ಎಂದು ಒ. �. 
ೆ ಕHೆ!ೊಯು,ವ 

ಮುನ� �ಾಣದ ಕಣ̂ಂWನ�� (ೕರು ತಂದು�ೊಂ=ದ1. 

ಅವ(
ೆ ಆಪHೇಷ� ಮು&ದು ಕಟುY _ಚುXವವHೆಗೂ Zೕವ _& c=ದು�ೊಂ=!ೆ1ವq. ಅವನು ಹಷ��ಂದ “ಓª! 

ಕಣು ̂�ಾಣು�ೆ/ ಕ{ೋ..ಎAಾ� ಸ�Bಾ& �ಾ]/!ೆ” ಎಂದು ಕೂ&!ಾಗ ನಮhಷುY ಸಂತಸ ಪಟYವರು Bಾರೂ 

ಇರ�ಲ�. �ಾsೆAಾ� (Hಾಳsಾ& ಉ�Hಾ=!ೆ1ವq. 

ಇ!ಾದ ನಂತರ ಅವನು fೇತ���ೊಂಡು ಮ�ೆ/ ಡೂ,�
ೆ lೇ� ಅ!ೇ $ಾ234 �ಗ�7ನ�� ~ದ�&ಂತ �ೆಚುX 

ಉ�ಾ5ಹ�ಂದ �ೆಲಸ -ಾಡ�ೊಡ&ದ.  ಮ�ೆ/ ��ಾಲೂ ನನ� �ಾb ಬಂ!ಾಗ ಇನ�ಷುY ಸಡಗರ�ಂದ �ೈ:./ 

;< -ಾ= ಹರುಷದ ಮುಗುಳ�
ೆ fೆಲು�./ದ1. �ಗ�7 �ೆಂPದ1Hೆ ಹ./ರ ಬಂದು ಆ ಅವಸರದಲೂ� “ಏನೂ ಸಂಜೂ 

�ೇ&�1ೕಯ?” ಎನು�ವನು. ಎರಡು �ಣ ಉಭಯಕುಶAೋಪ� ;fಾ���ೊಳr�sೆವq. 

�ೆಲವq �ನಗಳ ನಂತರ ಮುಖ,sಾದ ಸುP2ೕಂ �ೋe� �ೇ�
ಾ& �ಾನು !ೆಹ�
ೆ �ೋ& ಹತು/ �ನ ಅAೆ�ೕ 

~�ಾ@ಂ ಹೂಡ�ೇ�ಾ�ತು. ಮು&��ೊಂಡು ಊ�
ೆ cಂ.ರು&ದ ನಂತರ ಮುಂ�ನ �ನ ಆ3ೕ�
ೆ 

�ೋಗುsಾಗ ಅ�� ಭರಮಯ, �ಾಣ�ಲ�, �ೇHೆ %ೇ!ೆ�ದ1.  �ಾ
ೇ ಎರಡು �ನ ಕpೆದರೂ ಅವನ ಸು	;ಲ�. 

ಇ!ೇನು �ೊಸ ಸಮlೆ, ಎಂದು �ಾನು �ಾb (��� ಅ�� (ಂ.ದ1 Jೕ��ನವ�ೊಂ�
ೆ “ ಭರಮಯ, ಎ��, 

�ಾಣು.ಲ�?” ಎಂ!ೆ. ಅವನು ನನ�ನು� ಅನು-ಾನ�ಂದ �ೊಡು�ಾ/, “ ಓª, (ಮ
ೆ 
ೊ./ಲ�sೇ, ಅವನು 

�ೋದsಾರ ಆE5�ೆಂe ಆ& ಇ!ೇ lಾz�ನAೆ�ೕ �ೋ&_ಟY…” ಎಂದುತ/��ದ. �ಾನು ತಲ�]� �ೋ!ೆ. 

ಸರ2�ೆ �ಾರನು� ಅವನ Jೕ�ೕK lೆYೕಷ(�
ೆ .ರು&�!ೆ1. 

ಅ��ದ1 Jೕ�ೕK ಇ�ೆ5«ಕYb ದುಃಖ�ಂದ ತAೆBಾ=�ದರು, “ �ೌದು , BಾHೋ ಎm ಎ7 ಎ ಮಗನಂ�ೆ, 

ಕೃ%ಾ(L ಅಂ�ಾ.. ಕು=ದು �ೆ® -ಾಡು�ಾ/ ಯ!ಾkತ!ಾk ಭರಮಯ,(ದ1 �ಗ���
ೆ ಬಂ�!ಾ1�ೆ.. ಇವನು 

(��ಸು ಎಂದು �ೈBಾ=� ಅಡI ಬಂ�ದ1ನೂ� AೆE@ಸ!ೇ �ಾb ಏ��|�Y!ಾ1�ೆ, ಭರಮಯ,ನ �ೖ �ೕAೆ ಹ�ದ 

�ಾb ಎದು�&ದ1 ಮರ�ೆ@ =E@ �ೊ�ೆ�!ೆ..ಭರಮಯ, lಾze ಔe ಆದ.. ಗು�1ದವನೂ ಬಲsಾದ 
ಾಯsಾ& 



ಆಸz�ೆ2 lೇ�ದ… ಭರಮಯ,(
ೆ ಹ./ರದವರು ಅಂ!ೆ2 (ೕsೇ… (ಮh ನಂಬb ನನ
ೆ 
ೊ./ರ�ಲ�…ಅವನನು� 

ಸ�ಾ�ರದ ಖW�ನAೆ�ೕ ದಫ� -ಾ=!ೆವq…”ಎಂದು ;ವ��ದರು. 

ನನ
ೆ ಮ�ೆ
ೆ �ೋದ�ೕAೆ ಅ!ೇ�ೋ ಈ ;Lಯ ಅ�ಾ,ಯ ತ�ೆಯAಾಗ�ಲ�. ಆ �ೊAೆಗಡುಕ ಕುಡುಕ 

ಕೃ%ಾ(L ಅನು�ವವನ ಬ
ೆ� �ೖ ಉ�ದು�ೋಗುವಷುY �ೋಪ ಬಂ�ತು/. �ಾನು ಅಷುY ಕಷY ಪಟುY ಕ]̂ನ ಸಜ�� 

-ಾ=� ಉ	��ೊಂ=ದ1 
ೆpೆಯನ Zೕವವನು� ಒಂದು (jಷದ�� �ೊಸE �ಾEದ1ನAಾ�, ಇವನನು� ಸುಮh�ೆ 

_ಡ�ಾರದು ಎಂದು ಅವನ �ೕAೆ �ೇK �ಾಕಲು ಏ%ಾ�ಡು -ಾ= ಇ�ೊ�ಬ| AಾಯHೊಂ�
ೆ ಚW��, ಅವ(
ೆ 

ಒಂದು �ಾನೂನು �ೕ�ಾ, �ೊ�ೕಸನೂ� ಕ	�!ೆ.  

ಎರಡು �ನಗಳ ನಂತರ �ಾನು ಆ3ೕ�
ೆ ಬರುsಾಗ ಆ �ಗ�7ನ�� ಭರಮಯ,ನನು� �ೆ�ೆ!ೆ.  �ಾನು ಆ 

�ೊAೆ
ಾರ(
ೆ ಇನೂ� ತಕ@ Sಾ�/ -ಾಡುವq�!ೆ ಎಂದು ಸ-ಾ£ಾನ ಪಟುY�ೊಂ�ೆ. 

 ಆ3ೕ�
ೆ ಬರು./ದ1ಂ�ೆ:ೕ ಅAೊ�ಬ| Zೕ�5–�ೕ ಶe� ಧ�� ಕುರುಚುಲು jೕlೆ ಗಡI _�Yದ1 ಯುವಕ�ೊಬ| 

ನನ� �ಾ&ಲ ಮುಂ!ೆ �ಾಯು./ದ1. _ೕಗ �ೆ
ೆದು ಒಳಕHೆ!ೆ. 

“ನನ� �ೆಸರು ಕೃ%ಾ(L ಅಂ�ಾ..ಅ!ೇ (ಮ
ೆ 
ೊತ/Aಾ�… �ಾ�ೇ (ಮh %ಾ�ನ ಆ ;ಲ�…” ಎಂದು ಸಣ̂ 

ದ(ಯ�� ನು=ದ. 

 ನನ
ೆ ಉ�ರು ಕಟುYವಷುY �ಟುY �ಗ��ೆ ಏ�ತು/. ಅವನನು� &2ೕe -ಾ=ವ lೌಜನ,ವನೂ� �ೋರ!ೇ, “ಯೂ 

Hಾಸ@7..ಇ��
ೇ�ೆ ಬಂ!ೆ?” ಎಂದು ಅಬ|��!ೆ1. 

“ (ೕವ� ನನ�ನು� ಎಷುY �ೇ�ಾದರೂ ಬ�,�, ಐ �ೆ� ಅಂಡblಾY�ಂ¥…ಆದHೆ (ಮh )ೆ2ಂ¥ ಭರಮ±ಯ 

ನನ
ೆ -ಾ=ದ1ನು� (ೕವq �ೇಳAೇ �ೇಕು “ಎಂದ ಭಡsಾ..�ೋ=�Hಾ ಇವನ ವರlೆ!  

�ಾನು ಉತ/�ಸುವ ~ದAೇ Sಾಂತsಾ& ನು=ದ, “ �ಾ(ೕಗ (ಮhನು� �ೋಡು./!ೆ1ೕ�ೆಂದHೆ ಅದು ಭರಮಯ, 

(ಂದAೇ..�ೋ=!” ಎಂದು ತನ� ಮುಖವನು� ಹ./ರ ತಂದ. ಅವನ ಕಂಗಳ�� ಅ!ಾ,ವq!ೋ ನ;Hಾದ 

�ಾವ�ೆಯಡ&!ೆ. 

“ ಏ..ಏನು �ೇ	/�ೕ..(ೕನು?”ಎಂದು ತಡವ��!ೆ 



“ ಈ ಕಂಗಳr ಭರಮಯ, ನನ&ತ/ !ಾನ. ಅವರು ಕಣು^ಗಳನು� !ಾನ�ೆ@ ಬHೆದು�ೊ�Yದ1ರಂ�ೆ. ಅವರನು� ದಫ� 

-ಾಡುವ ~ದಲು �ೇತ2 �ಾ,ಂ4 ನವರು ಬಂದು ಅದನು� �ೆ
ೆ�ದರು.. �ಾನು ಆE5�ೆಂe ಆ& ನನ� ಕಣು^ಗ	
ೆ 

ಒ�ೆದ 
ಾಜುಗಳr ತೂ� ಕುರು�ಾ&!ೆ1.. ನನ
ೆ ಅ!ೇ ಕಂಗಳನು� �ಾE ಮ�ೆ/ ದೃiY ಬರುವಂ�ೆ -ಾ=ದರು. �ಾನು 

ಅವರನು� �ೊಂದರೂ ಅವರು ನನ
ೆ ಒp �ೆಯದ�ೆ�ೕ -ಾ= �ೋ&ದ1ರು” ಎಂದ. ಅವನ ಹ./ರದ ಮುಖದ�� 

ಭರಮಯ,ನ _ಂಬವನು� �ೋಡುವ ಯತ� -ಾ=!ೆ. �ಾ�ೇ ಸಣ^ವ�ಾ& ಕಂಡು ಬಂ!ೆ. 

“ (ನ
ೆ �ೇ
ೆ 
ೊತು/ ಅ!ೇ ಕಂಗಳr ಅಂ�ಾ ?” ಎಂದು ²ೕಣ ದ(ಯ�� �ೇ	!ೆ. 

 ಅವನು ಉK5 ಎಂದು �ೈ fೆ�� ನು=ದ:  

“
ೊ./ರ�ಲ�, 
ೊತು/ -ಾ=�ೊಂ�ೆ… ನಮhಪz ಎm ಎ7 ಎ...ಆ �ೇತ2 �ಾ,ಂE
ೆ ಅವHೇ ಅಧ,�ರು. ಅಪz(
ೆ 


ೊ./ತು/ ನನ
ೆ ಈ ಬ
ೆ� ಕುತೂಹಲ;!ೆ:ಂದು…ಅವHೇ !ಾಖAೆ �ೋ= ಬಂದು ಭರಮಯ,ನ!ೇ ಈ ಕಂಗಳr 

ಎಂದರು… ‘ಇನು� �ೕAೆ �ಾ
ೆAಾ�  ಒರ$ಾ& �ೆ® -ಾ= Bಾರ %ಾ2ಣವನೂ� �ೆ
ೆಯ�ೇ�ಾ’ ಎಂದರು. �ಾನು 

ಸಂಪ�ಣ�  ಪ�ವತ��ೆBಾ!ೆ, lಾb..ಕು=ತ, Hಾ ,<  �ೆ;ಂ´ -ಾಡುವq�ಲ�sೆಂದು ಭರಮಯ,ನ ಸ-ಾL 

�ೕAೆ ಪ2-ಾಣ;�Y!ೆ1ೕ�ೆ. ಇನು� (ೕವq ನನ� �j� _ಟYHೆ lಾಕು!” ಎಂದತು/�ೊಂಡ. 

‘ಭರಮಯ,ನ ಕ]̂ನ�� ’ (ೕರು �ೋಡAಾಗ�ಲ�. cಂ!ೊಂದು �ನ, ಭರಮಯ,�ೇ ಮ�ೆ ಜsಾ�ಾ1�
ಾ& !ಾ� 

ತPzದ1ವನು ಪ�ವತ��ೆBಾ&ದ1, ಇಂದು ಈ ಯುವಕ ಬದAಾಗು./!ಾ1�ೆ. ಇನು� �ಾನು ನನ� (ಲುವq 

ಬದ�ಸ�ದ1Hೆ ಇವ�ಬ|�&ಂ�ಾ ಕುಬ[�ಾಗು�ೆ/ೕ�ೆ ಎ(�ತು. 

“ ಸ�..�ಾನು �j�!ೆ1ೕ�ೆ ಅನು�ವqದE@ಂ�ಾ ~ದAೇ ಭರಮಯ,�ೇ ಆ �ೆಲಸ -ಾ=!ಾ1�ೆ…ನನ� 
ೆpೆಯ 

ಮುಂ�ನ ಜನhದ�� ನಮh ಋಣವನು� .ೕ�ಸು�ೆ/ೕ�ೆಂ�ದ1..ಏನೂ �ಾE ಉ	��ೊಳ�!ೇ ಈ ಜನಮದAೆ�ೕ ಋಣ 

�ೆತು/ �ೋ&!ಾ1�ೆ.. (ೕನು ಆ
ಾಗ ಬಂದು �ೋಗು./ರು, ಈ ಕಂಗಳನು� �ೋ= �ಾನು 

�ೆpೆಯು./ರು�ೆ/ೕ�ೆ..”ಎಂದು_$ೆY 

 ಆ ಕಂಗಳ�� ಮಂದ�ಾಸ;ತು/, ವಂದ�ೆ�ತು/, ಜಗತ/ನು� ಮ�ೆ/ �ೊಸ!ಾ& �ೋಡುವ ತವಕ;ತು/. 

< ಮು&�ತು> 

 

�ೇಖಕರ �ವರಗಳ�: 



�ೆಸರು:  	ಾ�ೇ� ಕು�ಾ� � ಎ�. ….. 

ವಯಸು!: ೫೩ 

�$ಾಸ: 

%ಾ಼'() ೨+ , ೨	ೆ ಮಹ+ 

/0ೕ ಪ02ಾಕ� 3ೊ5ೆ	ೊ6ೕ ಎ	ೆ78ೕ9 

೭/೪, ಸರ=ಾ� ಪ>ೇ? 5ೋ@,  

ಅBೆCಾ�,  

Dೆ	ೆEೖ- ೬೦೦೦೨೦ 

JKೈ?: 09840564240 
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