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ರಕ್ತ ಚಂದನ  

(c) ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 

೧ 

ಪೇಲೇಸ್ ಹ ಡ್ ್ಾಾರ್ಟರ್ಸ್ಸ್್ ಿಲಬೆಳ ಗ ಗೆಗ   ೧೦ ರ ಸಮಯ. ಕಮೇಶಿರ್ ಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಮುಂದ  ಮುಖ್ಯ ಡಿಟ ಕ್ಟಿವ್ 

ಸಮರ್ಥ್ ಕುಗೆತು ತಮಮ ಸದ್ಯದ್ ್ ೇಸಿಿ ಬಗ   ವಿವರಿಸುತ್ತಿದಾಾರ . 

ಇದ್ಾಕ್ಟಿದ್ಾಂತ  ಮೇಜಿಿ ಪಕಿದ್ ಹಾಟ್ ಲ ೈನ್ ಟ ಲಪೇನ್ ರಿಂಗಾಯಿತು. 

ಅತ್ತ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಅಥವಾ ರಹಸಯಮಯ ಸುದ್ದಾಗಗೆದ್ಾರ  ಮಾತರ ಕಮೇಶಿರಿಗ  ನ ೇರವಾಗಿ ಅದ್ರಲಬೆಳ ಕರ  ಬರುತಿದ . 

ಅವರು ಆ ಫೇನ ತ್ತ ಿ"ಸರ್!..ಹೂ...ಐ ಸಿೇ...ಓ್ ೇ... ಸರಿ...ಈಗಲ ..ಯೆಸ್!! " ಎಂದ್ು ಸಂಕ್ಷಿಪಿವಾಗಿ 

ಗಾಬರಿಪಡುತಿ ಉತರಿಿಸಿದಾಗ ಸಮರ್ಥ್ ಇಿುು ತಿು ಮೇಟಂಗ್ ಮುಗಿದ್ಂತ ಯೆೇ ಎಂದ್ು ಅಲಬೆಳಂದ್ ಎದ್ುಾ 

ಹ ೂರಡಲು ಸಜ್ಾಾದ್ರು. ಆದ್ರ  ಕಮೇಶಿರ್ ರಾವ್ ಅವರತಲಿ ೇ ಏನ ೂೇ ಹ ೈರಾಣವಾದ್ವರಂತ  ಹುಗ ಬೇರಿಸುತಾಿ 

ಒಂದ್ು ್ ೈಯಲಬೆಳ ಚುರು್ಾಗಿ "ಕೂತು್ ೂೇ, ಕೂತು್ ೂೇ!" ಎಂಬಂತ  ಸನ ು ಮಾಡಿದ್ರು. 

ಫೇನ್ ್ ಳಗಿರ್ಟರ್ಸುಿ ಕಮೇಶಿರ್, "ಹ ೂೇಂ ಮನಿಸಿರ್ ್ಾಲ್! ...ಿಮಮ ರಾಜ್ಯದ್ ಅತ್ತ ದ್ಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಜ್ಿಪ್ರರಯ ಐ ಎ 

ಎಸ್ ಅಧಿ್ಾರಿ- ಕಮೇಶಿರ್ ಆಫ್ ರ ವಿಿೂಯ, ಶ್ರೇ ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಅವರ ಹ ಣ ಅವರ ಆಫೇಸ್ ಶ್ ಡಿಿಿಲಬೆಳ 

ಸಿಕ್ಟಿದ ..ಅವರ ಡ್ ೈವರ್ ಸಿೇಿಪಪ ಗ ಗೆಗ    ಆಫೇಸ್ ಸಮಯ್ ಿ ಮ ುಂಚೆ ್ಾರ್ ತ ಗ ದ್ವಿು , ಹುಡುಕ್ಟ್ ೂಂಡು 

ಬಂದ್ು ಆ ಶ್ ಡಿಿಿಲಬೆಳ ನ ೂೇಡಿದ್ಿಂತ ... ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಅಲಬೆಳಿ ತಾರಸಿಯ ಫ್ಾಯನಿಿಲಬೆಳ ನ ೇಣು ಹಾಕ್ಟ್ ೂಂಡಿದಾಾರ ..ಹ ಣ 

ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅವಿು ಕಿಕಪುರ ರ ೂೇಡ್ ಪೇಲೇಸ್ ಬಗೆ ಓಡಿ ಹ ೂೇಗಿ ವರದ್ದ ಮಾಡಿದಾಾನ ...ಇಿುು 

ನಾವು ಈ ್ ೇಸ್ ಎಲಬೆಳಕ್ಟಿಂತಾ ಅಜ್ ್ಂಟಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ್ ೈಗ  ತ ಗ ದ್ು್ ೂಳಳಗ ೇಕು.!!."ಎಂದ್ು ಸಮರ್ಥ್ ಮುಖ್ವಿುು 

ದ್ದಟಿಸಿ ನ ೂೇಡಿದ್ರು.  

ಸಮರ್ಥ್ ತಮಗಥ್ವಾಯಿತ ಂಬಂತ  ತಲ ದ್ೂಗಿದ್ರು, ಎದ್ುಾ ನಿಂತರು...  ಸಾಹ ೇಬರು ’ನಾವು” ಅಂದ್ರೂ ಅದ್ು 

ನಿಜ್ಕೂಿ ತಾನ ೇ ಎಂದ್ು ಅವರಿಗ  ಅಥ್ವಾಗಲು ತಡವ ೇನಾಗಲಲಬೆಳ. 

" ಸಾಪಟ್ ಿ ಲಬೆಳ ಿಮಮವರ ಸಪ್ಗಾವಲು ಇದ , ತಾನ ೇ ಸರ್?...ವ ೈದಾಯಧಿ್ಾರಿ ಬಂದ್ರ , ಶವದ್ ಪರಿೇಕ್ಷ  

ಮಾಡಲು?..ಮತ ಿ ಮಹಜ್ರ್?..." ಎಂದ್ು ಸರಸರ ನಿಂತಲ ಬೆಳೇ ಯೇಚಿಸುತಾಿ ಪರಶ್ುಸಿದ್ರು.. 
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 ಿಲವತುಿ ವರ್್ ವಯಸಿಿಿ ತಲ ಗೂದ್ಲು ಅರ  ಗ ಳಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಅತ್ತ ಚುರು್ಾದ್ ಯಶಸಿಾ 

ಪತ ಿೇದಾರನ ಂದ್ರ  ಕಮೇಶಿರ್ ರಾವ್ ಗ  ದಲದ್ಲಂದ್ಲೂ ಬಹಳ ಿಂಕ್ . ಅದ್ಿುು ಎಂದ್ೂ 

ಹುಸಿಯಾಗಿಸದ್ಂತಾ, ಸರಿೇಕರು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತಾ ರ ್ಾಡ್್ ಆತಿದ್ು! 

"ಅದ ಲಾಬೆಳ ಿಮಮ ಕಿಕಪುರ ರ ೂೇಡ್ ಸ ಿೇರ್ನ್ಿವರು ವಯವಸ  ೆಮಾಡಿರುತಾಿರ ...ನಿೇವು ದಲದ್ಲು ಅಲಬೆಳಗ  

ಹ ೂೇಗಗ ೇಕು, ಅಸಿಸ ಿಂಟ್ ಮಧುರಾ ಜ್ತ ಗ ...ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಅವರ ಹಿನ ುಲ , ಈ ್ ೇಸ್ ಏತ್ ಿ ರಾಜ್ಕ್ಟೇಯವಾಗಿ 

ಲ ೈಮ್ ಲ ೈಟಗ   ಬರುವಂತಾ ್ ೇಸ್ ಎಂದ ಲಾಬೆಳ ನಿಮಗ ೇ ಚ ನಾುಗಿ ಗ ೂತ್ತಿದ ...ಡ್ಾಕಿರ್ ಹ ೇಗೆದ್ ದಲದ್ಲ 

ಅಭಿಪ್ಾರಯದ್ಂತ   ಆತಿಿುು ್ ೂಂದ್ು, ಿಂತರ ನ ೇತು ಹಾಕ್ಟದ್ಂತ್ತದ  ಎಂದ್ದದಾಾರ ..ನಿೇವು ತನಿಖ  ಮಾಡಿ 

ಗ ೇಗಾ..."ಎಂದ್ು ಇನ ೂುಂದ್ು ಫೇನ್ ್ ೈಗ ತ್ತಿ್ ೂಂಡರು ಕಮೇಶಿರ್. 

ಹ ೂರ್ ಿ ಕರುಸಾಗಿ ಹ ೂರರ್ಟರ್ಸರು ಸಮರ್ಥ್ , ಅವರ ತಲ ಯಲಬೆಳ ಿೂರು ಮುಂದ್ದಿ ಚರ್ಟರ್ಸುವಟ್ ಗಳು 

ಹ ೂಯಾಾಡುತ್ತಿವ ... 

ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಟ ಮಧುರಾ ಕಚ ೇರಿಯ ಹ ೂರಗ  ಒಂದ್ು ಜಿೇಪ್ರನ ೂಡಿನ  ಇವರಿಗಾಗಿ ್ಾಯುತಿಲ ೇ ಇದ್ಾವಳು, 

"ಬನಿು ಸರ್, ಎಲಾಬೆಳ ರ ಡಿ "ಎಂದ್ು ಸಾಾಗತ್ತಸಿದ್ಳು..ಅವಳೂ ಅಷ ಿೇ..ಕಕಿಟಿಿ ಪರಿಸಿೆಯಲಬೆಳ ಮತಭಾಷಿ, ಇವರಿುು 

ಬಲಬೆಳವಳು... 

ಜಿೇಪ್ ನ ೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ಾಾಸ್ ರವರ ಕಛ ೇರಿಯ ಶ್ ಡ್ ಗ  ವ ೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರಲು, ್ ೂಂಚವೂ ಸಮಯ 

ವಯಥ್ಮಾಡದ್ ಸಮರ್ಥ್ ಮಧುರಾಗ , " ಎಲಬೆಳ, ಈ ್ ೇಸಿಿ ಹಿನ ುಲ ಯನ ುಲಾಬೆಳ ನಿಿಗ  ಈಗ ತ್ತಗೆದ್ಂತ  ವಿವರಿಸುತಾಿ 

ಹ ೂೇಗು..ನಾಿು ಮಕ್ಟಿದ್ುಾ ಹ ೇಳುತ ಿೇನ .."ಎಂದ್ು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. 

ಮಧುರಾ ಸಿೇಟಿಲಬೆಳ ನ ೇರವಾಗಿ ಕುಗೆತು, " ವಿಶ್ಾಾಸ್ ನಾಲುಿ ವರ್್ಗಗೆಂದ್ ಪ್ಾರಮಾಣಿಕತ ಗ  ಇನ ೂುಂದ್ು 

ಹ ಸರ ಂಬಂತ  ತಮಮ ದಾರಿಯಲಬೆಳ ಬಂದ್ ಎಲಾಬೆಳ ್ಾಿೂಿೂ ಗಾಹಿರ ವಯಕ್ಟಿಗಳಿೂು, ಭೂ ಮತುಿ ಅರಣಯ 

ಮಾಫಯಾದ್ವರಿುು ಎದ್ುರು ಹಾಕ್ಟ್ ೂಂಡು ಅಪರಾಧಿಗಗೆಗ  ತಲಬೆಳಣ ತಂದ್ವರು..ಅವರ ವಚ್ಸುಿ ವಧಿ್ಸುತಾಿ 

ದ್ದಿದ್ದಿಕೂಿ ಅವರು ನ ಡ್ ಸುತ್ತಿದ್ಾ ಒಂದ್ಲಬೆಳ ಒಂದ್ು ಸಾಹಸಿ ದಾಗೆಗಳ ಸುದ್ದಾಯಿಂದ್ ಜ್ಿಮಿದ್ಲಬೆಳ ಒಬಬ ಪಕಬೆಳಕ್ 

ಹಿೇರ ೂೇ ಎಂಬ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿತುಿ..." 

" ದಲನ ು ದಲನ ು ಮಾಡಿದ್ ದಾಗೆ ಯಾವುದ್ದ್ು?"ಎಂದ್ ಸಮರ್ಥ್ ಕಣುು ಕ್ಟರಿದಾಗಿದ . ಬಹಳ ಸುದ್ದಾ ಮಾಡಿತಿಲಾಬೆಳ? 

ಮಧುರಾ ಕಣುು ಮರ್ಟರ್ಸುಕ್ಟಸದ ೇ ಮುಂದ್ುವರ ಸಿದ್ಳು," ಅದ ೇ ಅರಣಯ ಇಲಾಖ  ಗುತ್ತಿಗ ದಾರ ಕುರ್ಟರ್ಸರಪಪ ಎಿುುವವಿ 

ಗ ೂೇಡ್ೌನ್ ಮೇಲ  ರಾತ ೂರೇ ರಾತ್ತರ ದಾಗೆ ಮಾಡಿ, ರ ಡ್ ಸಾಯಂಡಸ್್ ಅಂತಾರಲಾಬೆಳ, ಆ ರಕಚಿಂದ್ಿದ್ ಮರಗಳ 
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ಭಾರಿ ಲ ೂೇಡಿುು ಜ್ಫಿ ಮಾಡಿದ್ಾರು..ಇನ ುೇಿು ಮುಂದ್ದಿ ಚುನಾವಣ ಯಲಬೆಳ ಗ ದ್ುಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಏ ಆಗಗ ೇ್ ಂದ್ದದ್ಾ 

ಕುರ್ಟರ್ಸರಪಪಿ ಹ ಸರು ಮಾಧಯಮದ್ಲಬೆಳ ಸಿಕುಿ ಮಣುು ಪ್ಾಲಾಯಿತು..." 

ಸಮರ್ಥ್ ಮಿದ್ಲ ಬೆಳೇ ಎಲಾಬೆಳ ನ ೂೇಟ್ ಮಾಡಿ್ ೂಂಡರು 

 ಮಧುರಾ ಅವರತಿ ತಲ ಯೆತ್ತ,ಿ " ಹಾಗಾದ್ರ  ಆ ಕುರ್ಟರ್ಸರಪಪನ ೇ ಸಸ ಪಕ್ಿ ಿಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತಾಯಿತು.."ಎಂದ್ಳು.. 

" ್ ೂಲ ಯೆೇ ಆಗಿದ್ಾರ  ಎಂಬುದ್ಿುು ಕಟ ಿಯಲಾಬೆಳ?"ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥ್ ಹುಗ ಬೇರಿಸುತಾಿ.. 

೨ 

ಕಿಕಪುರ ರಸ ಿಯ ರ ವಿಿೂಯ ಇಲಾಖ ಯ ಚಿಕಿ ಕಚ ೇರಿ ಮತುಿ ಅದ್್ ಿ ಅಂಟದ್ಾ  ಗ ೂೇಡ್ೌನ್, ಸ ೂಿೇಸ್್ ಚಿಕಿ ಪುರ್ಟರ್ಸಿ 

ಕರ್ಟರ್ಸಿಡಗಳು ಅದ ೇ ಆವರಣದ್ಲಬೆಳವ ..ಇದ್ುವ ೇ ರಾಜ್ಾಯದ್ಯಂತ ಕಳಳ ಸಾಗಾಣಿ್  ಖ್ದ್ದೇಮರ ಪ್ಾಲಗ  

ಸಿಂಹಸಾಪುವಾಗಿದ್ಾ ವಿಶ್ಾಾಸ್ರ ್ ೇಂದ್ರ ಕಚ ೇರಿ..ಹಗಲೂ ರಾತ್ತರ ಒದಲಮಮಮ ಮನ ಗೂ ಹ ೂೇಗದ ೇ ಕತ್ವಯದ್ಲ ಬೆಳೇ 

ಮಗುನಾಗಿದ್ಾ ನ ೇರ ಮಾತ್ತಿ, ಆದ್ಶ್ಗಗೆಗ  ಎಂದ್ೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿ್ ೂಳಳದ್ ಅಧಿ್ಾರಿ ಅಲ ಬೆಳೇ ಹ ಣವಾಗಿದಾಾನ !.. 

ಪೇಲೇಸರ ್ಾವಲಿುು ದಾಟ ಅಲಬೆಳದ್ಾ ಗ ೂೇಡ್ೌನಿಗ  ್ಾಲರ್ಟರ್ಸುಿ ತಮಮ ಅಿುಭವಿೇ ದ್ೃಷಿಿಯಿಂದ್ ಗಮನಿಸಹತ್ತದಿ್ರು 

ಸಮರ್ಥ್ ಮತುಿ ಮಧುರಾ. 

 ದಲದ್ಲು ಅವರಂದ್ು ್ ೂಂಡಂತ  ಅದ್ು ವಾಹಿಗಳು ನಿಲಬೆಳಸುವ ಶ್ ಡ್ ಅಲಾಬೆಳ..ಸಾಲಪ ದ ೂಡದಿಾಗಿದ್ುಾ 

ಗ ೂೇಡ್ ಗಂಟದ್ಂತ  ಒಂದ್ು ಕಡ್  ರ ಡ್ ಸಾಯಂಡಸ್್ (ರಕಿಚಂದ್ಿದ್) ಮರದ್ ದ್ದಮಮಗಳಿೂು , ಕರ್ಟರ್ಸುಿಗಳಿೂು 

ಜ್ ೂೇಡಿಸಿಟಿದಾಾರ  ಅದ್್ ಿಲಾಬೆಳ ಗುರುತು ಚಿೇಟ, ಿಂಬರ್ ಉಳಳ ರಿಬಬನ್ ಕಟಿದಾಾರ , ಅದ ಲಾಬೆಳ ದಾಗೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಫಿ 

ಮಾಡಿರುವುದ್ದರಗ ೇಕು.  

ಇನ ೂುಂದ್ು ಕಡ್  ದ ೂಡಿ ದ ೂಡಿ ಮೂಟ ಗಳಲಬೆಳ ಏನ ೂೇ ಪುಡಿಯಿದ್ಾಂತ್ತದ ...ಅವರ ಬಗೆಗ  ಬಂದ್ ಒಬಬ ಪೇಲಸ್ 

ದ್ಫ್ ೇದಾರ ಅವರ ದ್ೃಷಿಿಯಿುು ಗಮನಿಸಿ,  

 "ಸಾರ್, ಅದ್ರಲ ಬೆಳಲಾಬೆಳ ಈ ರ ಡ್ ಸಾಯಂಡಸ್್ ಚ್ ಿ ಪುಡಿಗಗೆವ  ..ಮಡಿಕಲ್ ಗಂತ ... ಆಯುವ ೇ್ದ್ದಕೂಿ..." ಅಂತಾ 

ತಿು ಜ್ಞಾಿವಿುು ಪರಕಟಸಿದ್ ಹಲುಬೆಳ ಕ್ಟಸಿಯುತಾಿ. 

ಓಹ್, ಅದ್್ ಿೇ ನ ಲದ್ ಮೇಲ ಲಾಬೆಳ  ್ ಂಪು ಚ್ ಿ ಧೂಳು ಪುಡಿಯ ಒಂದ್ು ಲ ೇಪಿವಿದ್ಾಂತ  ್ಾಣುತ್ತಿದ ..  

ಗ ೂೇಡ್ೌನಿಿ ಹ ೂರ್ ಿ ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಮನ ಯವರು ್ಾಯುತ್ತಿದಾಾರ . ಆತಿ ಪತ್ತು  ಸುಮಾರು ಮೂವತಿರ ವಯಸಿಿಿ 

ಶ್ಾರದಾ , ೮ ವರ್್ದ್ ಮಗಳು ಸುಮ, ಪಕಿದ್ಲಬೆಳ ಟರಮ್ ಆಗಿ ್ಾಣುವ ಯಾರ ೂೇ ನ ಂರ್ಟರ್ಸರ ಯುವಕ ಆ್ ಯ ತಲ  

ಸವರುತಾಿ ಸಮಾಧಾಿ ಮಾಡುತ್ತಿದಾಾನ .. 
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ಇತಿ ಒಳಗಡ್ ...ಆ ನ ಲದ್ ಮಧ ಯಯಲಬೆಳ ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಿ  ಹ ಣ ಒಂದ್ು ಚಾಪ್ ಯ ಮೇಲ  ಮಲಗಿದ . ಅವಿ ತಲ ಯ 

ಮೇಲ  ಸಿೇಲಂಗ್ ಫ್ಾಯನಿಂದ್ ನ ೇಣುಗುಣಿ್ ಯ ನ ೈಲಾನ್ ಹಗ ವಂದ್ು ಗಾಗೆಯಲಬೆಳ ಲಘುವಾಗಿ ಅತ್ತಿತಿ ತೂಗುತ್ತಿದ , 

‘ನಾನ ೇ ನಾನ ೇ ’ ಎಂಬಂತ ! ಸುತಿಲೂ ಗ ರಳಚಿಿಿ ತಂಡ ಎಚಿರಿ್ ಯಿಂದ್ ಮರದ್ ಮತುಿ ಮರ್ಟರ್ಸಲ್ ವಸುಿಗಳ 

ಮೇಲ  ತಮಮ ವಿಶ್ ೇರ್ ಪುಡಿ ಹರಡಿ ಪ್ರರಂಟ್ ತ ಗ ಯುತ್ತಿದಾಾರ , ಅತಿ ಪೇಲಸ್ ಛಾಯಾಗಾರಹಕ ಹ ಣವಿುು ವಿವಿಧ 

್ ೂೇಿಗಗೆಂದ್ ಚಿತ್ತರಸುತ್ತಿದಾಾನ ..ಹ ಣದ್ ಪಕಿದ್ಲಬೆಳ ಮರದ್ ಸೂಿಲ ೂಂದ್ು ಉರುಟ ಕದ್ದಾದ .  ಅವಿು ಹತ್ತಿ ಆತಮಹತ ಯ 

ಮಾಡಿ್ ೂಂಡಿರದ್ದಾರಗ ೇಕು....ಅದ್ಿುು ಎತ್ತಿ ನಿಲಬೆಳಸಿ ನ ೂೇಡಿ ಸಮರ್ಥ್ ಏನ ೂೇ ಯೇಚಿಸುತ್ತಿದಾಾರ .. 

" ದ್ಯವಿರ್ಟರ್ಸುಿ ಫಂಗರ್ ಪ್ರರಂಟ್ ಟೇಮ್ ಿ ವರೂ, ಮಕಿವರೂ ಈ ನ ಲದ್ ಮೇಲಿ ್ ಂಪು ಪುಡಿಯಿುು 

ಚದ್ುರಿಸಗ ೇಡಿ..ಎಚಿರಿ್ , ಕೇ ್ ೇರು ುಲ್! " ಎಂದ್ು ತಕ್ಷಣ ತಮಮ ಅಧಿ್ಾರವಾಣಿಯಲಬೆಳ ಆದ ೇಶವಿತಿರು ಸಮರ್ಥ್... 

ಅಲಬೆಳಗ  ಬಂದ್ದದ್ಾ ಡ್ಾಕಿರ್ ರಾಮಯಯ ಸಮರ್ಥ ್ ಗ  ಪರಿಚಯಸೆರು..ಇಂತದ ೇ ಸಾಪಟ್ ಗಳಲಬೆಳ ಹಲವು ಗಾರಿ 

ಗ ೇಟಯಾದ್ವರು.. 

 "ಇಲಬೆಳ ಬನಿು..."ಎಂದ್ು ಕರ ದ್ ಡ್ಾಕಿರ್, ಹ ಣದ್ ಬಗೆಗ  ಕರ ದ ೂಯಾರು... 

ಸುಮಾರು ಮೂವತ ೈದ್ು ವರ್್ ವಯಸಿಿಿ ನಿೇಳ್ಾಯದ್ ಗ ೂೇಧಿಗಪುಪ ಚಮ್ದ್ , ಸಾಮಾಿಯ ಕರಿ ಪ್ಾಯಂಟ್ 

ಮತುಿ ಕಗೆ ರಾತ್ತರ ಟೇ ಶಟ್್ ಧರಿಸಿದ್ ವಯಕ್ಟಿಯ ಹ ಣ, ಮುಖ್ ನ ೇಣು ಹಾಕ್ಟದ್ಾರಿಂದ್ ವಿ್ಾರವಾಗಿದ ..ತಲ ಯ 

ಮುಂಭಾಗದ್ಲಬೆಳ ಕೂದ್ಲಿ ಅಂಚಿಿಲಬೆಳ ್ಾಣುತ್ತಿದ  ಹ ಪುಪಗಟಿದ್ ರಕಿದ್ ತ ೂರ್ಟರ್ಸುಿಗಳು..ಅಂದ್ರ  ಅಲಬೆಳ ಗಾಯವಾಗಿದ ! 

ಡ್ಾಕಿರ್ ಅದ್ಿುು ತ ೂೇರಿಸುತಾಿ ಿುಡಿದ್ರು, " ಇಲಬೆಳ ನ ೂೇಡಿ, ಸಮರ್ಥ್. ಇದಾಯ್ ೂೇ ನ ೇರವಾಗಿ ಆತಮಹತ ಯ 

ಅಂತನಿಸುತ್ತಿಲಾಬೆಳ....ಇದ್ನ ು ನಾಿು ಕಮೇಶಿರ್ ಗ  ಹ ೇಗೆ ಅಂದ್ದ್ುಾ...ತಲ ಯ ಮುಂಭಾಗ್ ಿ ಯಾವುದ ೂೇ 

ಸುತ್ತಿಗ ಯಂತಾ ಬಲವಾದ್ ವಸುಿವಿನಿಂದ್ ಹ ೂಡ್ ದ್ದದಾಾರ , ಅದ ೇ ಈ ಗಾಯ..ಆಗಲ ೇ ಆತ ಜ್ಞಾಿ ತಪ್ರಪರಬಹುದ್ು 

ಅಥವಾ ಸಾಯುವಂತಾಗಿದಾಾನ ..ಆಮೇಲ  ಈ ಸೂಿಲಿುು ಹತ್ತ ಿಆ ಫ್ಾಯನಿಂದ್ ಹಗ ದ್ಲಬೆಳ ಗಾಡಿೇನಾ ನ ೇತು 

ಹಾಕ್ಟದಾಾರ ..ಕತ್ತಿಿ  ಮೇಲರುವ ಹಗ ದ್ ಗುರುತು ಿಿಗ  ಸತಿ ಮೇಲಾದ್  ಗಾಯ ಅನಿಸುತ್ತಿದ ..್ಾನ್ಿ ಕ 

ಶೂರ್..ಇಿೂು ಹ ಚಿಿಿ ಪರಿೇಕ್ಷ  ಮಾಡಿ ಹ ೇಳಗ ೇ್ಾಗುತ ಿ..." ಎಂದಾಗ 

 ಸಮಥ್ ತಮಗಥ್ವಾಯಿತ ಂಬಂತ , " ನಿಮಮ ಊಹ , ಅಿುಮಾಿ ಸರಿಯಾಗಿದ ..ಹಾಗ ೇ ಆಗಿರಲ್ ಿ ಸಾಧಯ.." 

ಎಂದ್ವರು, " ಮಧುರಾ, ವಿಶ್ಾಾಸ್ ರ ಡ್ ೈವರ್ ಸಿೇಿಪಪ ಎಂಬುವಿಿುು ಕರ  ತಾ..." ಎಂದ್ು ಅಪಪಣ ಯಿತರಿು. 

 ಸುಮಾರು ಐದ್ೂವರ  ಅಡಿ ಎತಿರದ್ ಬಕಿ ತಲ ಯ ಐವತರಿ ಸಮೇಪ್ರಸಿದ್ ವಯಕ್ಟಿ ಕಗೆ ಸಮವಸರದ್ಲಬೆಳ ಹತ್ತಿರ 

ಬಂದ್..ಗಾಬರಿಯಾದ್ವಿಂತ  ಮುಖ್ವ ಲಾಬೆಳ ವಿರ್ಣುವಾಗಿದ . 

"ಏನಾಯಿತು, ಎಲಾಬೆಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹ ೇಳು..."ಎಂದ್ು ಪರೇತಾಿಹಿಸುವ ದ್ನಿಯಲಬೆಳ ಿುಡಿದ್ರು ಸಮರ್ಥ್. 
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"...ಸಾಯೆೇಬರು ಈ ಿಡುವ ಯೆಲಾಬೆಳ ಮನ ೇಗ  ಓಗ ೂೇದ  ಕಮಮಯಾಗಿ ಕಟಿತುಿ ಅಂತ್ತೇನಿ... ನಾಿೂ ಅವರ್ ಜ್ತ  

ಇದ್ುಾ ಅವುರ ಓಗು ಅಂದ ರ ಮಾತರ ಓಯಿಿದ ಾ..ಿಿು ಮನ  ಇಲ ಬೆಳೇ ಬಿಶಂಕರಿ ದ ೇವಸಾೆಿದ್ ತಾವ.." 

"ಕಮಮಯಾಗಿಕಟಿತುಿ ಅಂದ ರ?..." ಎಿುುವಳು ಮಧುರಾ. ನ ೂೇಟ್ ಬುಕ್ ಮೇಲ  ಪ್ ನ್ ಸಿದ್ಧ... 

 ಡ್ ೈವರ್ ಸಪಪಗ  ಿಗುವಿು, "ಅದ ೇಯ..ಆ ್ಾಂಟಾರಕಿರ್ ಗ ೂೇಡ್ೌನ್ ಗ ೇ ಓಗ ೂೇವಾ..ಈ ರ ೂೇಡ್ ಿಲಬೆಳ ಲಾರಿೇನ್ 

ಅಡ್ಾಿ ಆ್ ೂೇವಾ..ಗಾ ಅಂತಾ ರಾತ್ತರ ಒತುಿ  ಎಲಬೆಳಂದ್ರಲಬೆಳ ಕರಿಯೇರು. ಮನ ೇಗ್ ಓದ್ೂರ ಊಟಾ ಮಾಡಿ ಮತ್ 

ಬರ ೂೇರು...ದಲನ ು ದಲನ ು ಆ ಕುರ್ಟರ್ಸರಪಪಿ ಜ್ತ   ಅಂತೂ ಶ್ಾನ  ಜ್ಗಳ ಮಾಡ್ ೂಿಂಡು ಕರ್ಟರ್ಸುರ ಅಂತ್ತೇನಿ..." 

" ಏನಾಯುಿ ಅಲಬೆಳ?" ಮಧುರಾ ಅಸಹನ ಯಿಂದ್ ್ ೇಗೆದ್ಳು 

" ಅಯಯೇ ಸಿವ ು...ಆ ಕುರ್ಟರ್ಸರಪ್ಾಪ ‘ಿಮ್ ಗ ೂೇಡ್ೌನಿಿಲಬೆಳರ ೂೇದ್್ ಿಲಾಬೆಳ ಕರ ಟಾಿಗಿ ಲ ೈಸನ್ಿ ಮಡಿಗಿವಿು..ಗ ಗೆಗ  ಗಾ, 

ತ ೂೇರಿ ಿತ್ತೇನಿ..ನಿೇನಾಯವೇನಾಬೆಳ ಸಿೇಝ್ ಮಾಡ್ ೂೇ್ ೇ?..ಅಲಾಿ ಿನ್ ಮಗ ು, ಓಯಾಿ ಇರು!.’.ಅಂತ ಲಾಬೆಳ ಎಂಡ 

ಕುಡಿದ್ ಬಂದ್ು ಿಮ್ ಮೇಲ್ ಎಗರಾಡಿದ್...ಆದ ರ ಿಮ್ ಸಾಯೆೇಬುರ, ‘ಗಾಯುಮಚ ೂಿಂಡು  ಓಗಯಾಯ, ಈ ರಕ್ಿ 

ಚಂದ್ಿದ್ ಮರಾಿ ನಿೇನ್ ಮುಟ ೂಿೇ ಅಂಗ ೇ ಇಲಾಬೆಳ ’..ಅಂತಾ ಿಮಿಡ್ ಯವಿರಗ್ ಏಗೆ ಫುಲ್ ಲ ೂೇಡು ಅಲಬೆಳಂದ್ 

ಎತಾಿ್ ೂಮ್ಿ ಬಂದ್ ಕರ್ಟರ್ಸುರ ಅಂತ್ತೇನಿ.." 

" ಆ ಕುರ್ಟರ್ಸರಪ್ಾಪ ಸುಮಮನಿದ್ಾನಾ?" ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥ್ ಅವಿನೆನೇ ಗಮನಿಸುತಾಿ. 

" ಸುಮಿರ ೂೇದಾ?...ಲಚಿ ಲಚಿ ರೂಪ್ಾಯ್ ಮಾಲು ಅಲಬೆಳವಾರ ಇದ್ು..?"ಎಂದ್ು ಸುತಲಿಿ ಲ ೂೇಡ್ ತ ೂೇರಿಸುತಾಿ, 

" ‘ಿಮ್ ಮಾಲು ವಾಪಸ್ ಬಲ್ಲಾಬೆಳ ಅಂದ ರ ನಿನ್ ಎಣಾ ತೂಗಾಡತ ಿ ನಿನ್ ಆಫೇಸಿಿಲಬೆಳ ’ ಅಂತಾ ಇಲು  ಬಂದ್ು 

ಕೂಗಾಡಾ, ಮುಂದ್ದನ್ ದ್ದನಾ..ಯಾರನ್ ಗ ೇ್ಾದ್ೂರ ್ ೇಗೆ..ಿಮ್ಮ ಆಪ್ರೇಸ ೂುೇರ ೇ ್ ೂನ ಗ  ಸಾಯೆೇಗ ರ, ್ ಟ ೂಿೇರ್ 

ತಾವ್ ಿಮ ೇನ್ ್ ಲಾಿ?...ಎಂಡಿಿ ಮಕ್ಟಳರ ೂೇರು ನಿೇವು..ಗವಮ್ಂಟ್ ್ ಲಿ್ ೂಿಸಿರ ಇದ ಲಾಬೆಳ ಗಾಯಡಿ 

ಅಂದ್ುಾ...್ ೇಳ ೂೇರಾ ಿಮ್ ಸಾಯೆೇಬುರ?..ಪ್ ೇಪರ್  ನ ೂೇರನ ುಲಾಬೆಳ ಕರ ಸಿ ಎಲಾಬೆಳ ರಿಪೇಟ್್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ 

ಎಸರು ್ ಡಿಿಕರ್ಟರ್ಸುರ...ಅದ ಿೇ ಪ್ಾಪ್ರ ಿಿಮಗಾ ಿಮ್ ಒಳ ಳೇ ದಾಯವರಂತಾ ಸಾಯೆೇಬಿ್..ಇಂಗ ..ಇಂಗ  ಆವುತ್ತ 

ತ್ ೂಿಂಡ್ಾ..."ಎಂದ್ು ಕಕ್ಟಿ ಕಕ್ಟಿ ಅತಿಿು ಸಿೇಿಪಪ. 

"ನಿನ ು ರಾತ್ತರ ಏನಾಯುಿ ಅಂತಾ ಹ ೇಳು.." ಎಂದ್ರು ಸಮರ್ಥ್ ಬಹಳ ಸಂಯಮ ತಂದ್ು್ ೂಂಡು. ಅವರಿಗ  ಈ 

ಸ ಂಟಮಂಟ್ ಪರದ್ಶ್ಿ ಅಂದ ರ ಆಗದ್ು! 

" ಎಂತದ್ೂ ಇಲಾಬೆಳ ಅಂತ್ತೇನಿ.. ರಾತ್ತರ ಒಂಬತ್ ಗಂಟ ೇಗ್ ಅಮಾಮವರ್ ಅತಾರ ಜ್ಗಾಳ ಆಡ್ ೂಿಂಡು ಬಂದ ೂರೇ 

ಏನ ೂೇ?..ಮ್ಾ ಸಪಪಗಿತುಿ..ಮಾತಾಡಿಸಿದ ರ ಗುಂ ಅಂತ್ತದ್ುರ…ಆಗಾಗ ಇಂಗಾಯಿಿತ್ದ .." ಎಂದ್ ಸಿೇಿಪಪ 

ನಿಮಗಿದ್ರಲಬೆಳ ಆಸಕ್ಟಿಯಿದ ಯೆ ಎಿುುವಂತ  
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ಮಧುರಾ ಇದ್ಾವಳು, " ಏನಾಗಾಿ ಇತ್ದ ೂೇ?" ಎಂದ್ಳು. 

 "ಅವರ್ ಸೂಿರ್ಟರ್ಸರ್ ಿಲಬೆಳ  ಮನ ೇ ಊರ್ಟರ್ಸ್ ಿ ಓಗಿ ಬತ್ತ್ತಾ್ರ . ನಾನ್ ್ಾರ್ ತಾವ ಇಲ ಬೆಳೇ ಇತ್ತೇ್ನಿ...ಅಲಬೆಳ 

ಅಮಾಮವಿರಗೂ ಆ ವಯಯನಿಗೂ ಏನ ೂೇ ಅಯೆಿ ಅಂತಾ ಇವಿರಗ  ಅನಾಮನಾ.." ಅಿುುವಿು ತಿಗ ಲಾಬೆಳ ಸಿೇ್ ರಟ್ 

ಗ ೂತ್ತಿದ್ಾಂತ .. 

" ಯಾವ ವಯಯನಿಗ ೂೇ ?"ಎಂದ್ಳು ಮಧುರಾ ಹಲುಬೆಳಮುಡಿ ಕಚುಿತಾಿ 

 ಡ್ ೈವರ್ ಸಿೇಿಪಪ ಹ ೂರಗ  ನಿಂತ ಹ ಂಡತ್ತಯ ಪಕಿದ್ ಆ ಯುವಕಿತಿ ್ ೈ ತ ೂೇರಿಸುತಾಿ, 

"... ಸುಧಾಕರಪ್ಾಪ ಅಂತಾ ಬಂದ್ವ ು ಊರಿಂದ್ , ಇಲ ಬೆಳೇ ರಿಜ್ವ್್ ಪೇಲಸ್ ಿಲಬೆಳವ ು..ಒಳ ಳೇ ಕರ್ಟರ್ಸುಿ ಮಸಾಿಗಿರ ೂೇ 

ಆಸಾಮ ನ ೂೇಡಿೇ, ಿಮ್ ಸಾಯೆೇಬರ್ ತರಾ ಿರಪ್ ೇತಲ ಅಲಾಬೆಳ..ಿಮಮ ಶ್ಾರದ್ಮಾಮವರ್ 

ಊರಿನ ೂೇಿು..ಆಗಾಗ ಇವರ್ ಮನ ೇಗ್ ಬತ್ತ್ತಾ್ನ ..ಅವನಿಗೂ ಿಮ್ ಸಾಯೆೇಬರಿಗೂ ಕಂಡರಾಗಕ್ಟಿಲಾಬೆಳ 

ಅಂತ್ತೇನಿ.. ಅವನ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಬೆಳ ಜ್ಗಾಳ ಗಾಯರ ಂಟ.. ‘ನಿೇನ್ ನಿನ್ ಮನ ೇಗ್ ಓಗು, ಏನ್ ್ ಲಸಾ?’ ಅಂತಾ 

ಇವುರ..‘ಿಮ್ ಊರಿನ ೂೇಿು, ಿಂಗ್ ಪರಿಚಯ... ನಿಮ ೇನಿರೇ ’ ಅಂತಾ ಅಮಾಮವರು ವಾದ್ ಮಾಡ್ ೂೇರು... 

ಆಯಪಪನಿಗೂ, ಅಮಾಮವಿರಗೂ  ಭಾಳಾ ಭಾಳಾ..."  

ಸಮರ್ಥ್ ಕುಪ್ರತರಾಗಿ, "ಶರ್ಟರ್ಸಪ್, ಯೂ ಈಡಿಯಟ್!!...ಮುಂದ ೇನಾಯುಿ ಅಂತಾ ಹ ೇಳು!" ಎಂದ್ು ಗದ್ರಿಸಿದ್ರು.  

"ಏಳ್ತೇನ್, ತಗೆ ೇಳ್ ಸಾರ್.. ನಾನ  ರಾತ್ರಿ ಅತ್ ಗುಂಟೆೇಗೆ  ‘ನಾ ಮನೆೇಗ್ ಓಯ್ತೇನ್ ಸಾರ್ ’ ಅುಂದೆ.. ‘ಯಾಕೆ ೇ 

’ ಅುಂದ್ ಿ... ಕಿಟ್ಟೇಗ್ ಉಸಾರಿಲ್ಾಾ, ಊಟಾ ಆಕೆಬೇಕ  ಅುಂದೆ..ಸರಿ ಓಗ  ಅುಂದ್ ಿ ..ಅಷೆಟೇ, ನಾನ್ ಮನೆೇಗೆ ೇದೆ.." 

"ಕಿಟ್ಟ ಅುಂದ್ರೆ ಯಾರೆ ೇ?" ಎುಂದ್ಳು ಮಧ ರಾ ತಾಳ್ೆೆ ಯ್ುಂದ್...ಇವನ ಹತ್ರತರ ಒುಂದೆ ುಂದ್  ಸೆಟೇಟ್ಮುಂಟ್ 

ತಗಳ್ೆ್ ಳೇದ್  ದ್ವಡೆ ಹಲ್ ಾ ಕಿತ ತವಷ್ ಟ ಕಷ್ಟ!... 

 ಸೇನಪ್ಪ ಅಚ್ಚರಿಯ್ುಂದ್, "ಅಯ್, ಕಿಟ್ಟೇ ನನ್ ತಮ್ಾೆ ಅುಂತ್ರೇನಿ, ನನ್ ಜತೆೇಲ್ೆ ಅವ್ೆನ...ಮೊದ್ಲುಂದ್ ಬೆಳ್ ಬೆಳ್ಗೆೆ 

ಇವರ್ ಕಾರ್ ತೆ ಳ್ೆಯೇ ಕೆಲ್ಾಾ ಅವುಂದೆೇ ಅಲ್ಾವ್ಾಿ..?"ಎುಂದ್ ಅದೆೇನೆ ೇ ಲ್ೆ ೇಕ ಪ್ಿಸದ್ಧ ವಿಚಾರವ್ೆುಂಬುಂತೆ. 

ಓಹ್, ವಿಶ್ಾಾಸ್ರವರ ಕಾರನ ನ ದಿನಾ ಬೆಳ್ಗೆೆ ತೆ ಳ್ೆಯೇದ್  ಕಿಟ್ಟ ಅುಂತೆ, ಸರಿ ಸರಿ... 

ಸಮರ್ಥ್ ನಗ ತಾತ," ಹೌಹೌದ್ , ಜ್ಞಾಪ್ಕಕೆೆ ಬುಂತ  ನೆ ೇಡ !!" ಎುಂದ್ರ , ಮಧ ರಾಗೆ ಕಣ್ ು ಮಿಟ ಗಿಸ ತಾತ. 

 " ಸರಿೇ, ಇವತ ತ ಬೆಳ್ಗೆೆ ನಾನ್ ದಿನಾ ಬರಕಿೆುಂತಾ ಮ ುಂಚೆೇನೆ ಬುಂದೆ, ಆರ  ಗುಂಟೆೇಗೆೇಯಾ..."ಎುಂದ್ ಸೇನಪ್ಪ. 

"ಯಾಕೆ ಬೆೇಗ ಬುಂದೆ...?"ಎುಂದ್ಳು ಮಧ ರಾ 



7 
 

ಸೇನಪ್ಪ ಪೆದ್ದ ಮಗ ವಿನ ಸಹವ್ಾಸ ಮ್ಾಡಿದ್ವನುಂತೆ ಹ ಬ ಬಗುಂಟ್ಕಿೆ," ಕಿಟ್ಟೇಗ್ ಸರಿೇ ಇಲ್ಾಾ, ಬರಕಾೆಗಲ್ಾಾ 

ಅುಂತಾ ಏಳ್ತವಿನ. ಕಿಟ್ಟ ಆಗಾಗ ಉಷಾರಿಲ್ೆದೇ ಮಲ್ಗಾತನೆೇ ಇತಾ್ನೆ.. ಇವತ ತ ಕಾರ್ ತೆ ಳ್ೆ್ ಯೇಕ  ನಾನೆೇ 

ಬುಂದೆ..ನಿೇವು ತ್ರಗಾ್ ತ್ರಗಾ್.." ಎುಂದ್  ರಾಗವ್ೆತ್ರತದ್ನ . 

"ಆಮೇಲ್ೆ..?" ಎುಂದ್ರ  ಸಮರ್ಥ್. 

"ಅಷೆಟೇ..ರ ಮ್ ನಲ್ ಾ ಇಲ್ಾಾ, ಸಾಯೇಬ ಿ ಕಾರ್ ತಾವ್ಾನ  ಇಲ್ಾಾ,. ದಿನಾ ಟ್ೇ ಕ ಡಿಯೇಕೆ ಅುಂತಾ ನಮೆ 

ಸಲೇಮಣ್ುನ ಚಾ ಅುಂಗಡಿ ಇಲ್ೆಾೇ ಎದ್ ರಿಗೆೇ ಐತಲ್ಾಾ..ಅಲಾ ನೆ ೇಡಿದೆಿ ಅಲ್ ೆ ಬುಂದಿಲ್ಾಾುಂದ್ 

ಸಲೇಮಣ್ಾು....ಉಡೆ ೆೇುಂಡ್ ಉಡೆ ೆೇುಂಡ್ ಇಲಾ ನೆ ಡಿಬಡೆ ೇವ್ಾ ಅುಂತಾ ಬುಂದೆಿ,  ಅಬಾಬ ದಾಯವ್ೆಿೇ, ಸಾಯೇಬ ಿ 

ನೆೇಣ್  ಆಕೆ ೇುಂಡ  ಎಣ್ಾ ತ ಗಾತ ಐತೆೇ...ಅದೆಯುಂಗ್ ಪೇಲಸ್ ಟೆೇಸನ್ ವಗ ್ ಓಡಿದೆ ನೇ ಸವ್ೆನೇ ಬಲ್ಾಾ..." 

ಅುಂದ್  ಮ ಗಿಸದ್ ಡೆೈವರ್ ಸೇನಪ್ಪ. 

"ಸರಿ, ನಿೇನ  ಹೆ ರಡ .."ಎುಂದ್  ಹೆೇಳ್, ಅಲಾದ್ದ ಪೇಲೇಸನವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಸ ಚ್ನೆಗಳನ ನ ನಿೇಡಿ ಮಧ ರಾ ಜತೆ 

ಹೆ ರ ಬುಂದ್ರ  ಸಮರ್ಥ್.  

"ಮಧ ರಾ, ನಿೇನ  ಆಮೇಲ್ೆ ಹೆ ೇಗಿ ಆತನ ಹೆುಂಡತ್ರ ಶ್ಾರದಾ ಮತ ತ ಮನೆಯವರ ಜತೆ ವಿಚಾರಣ್ೆ ಮ್ಾಡ ..ಆ 

ಸ ಧಾಕರ ಹೆೇಗೆ ಬಿಹೆೇವ್ ಮ್ಾಡಾತನೆ ಅುಂತಾ ಸಾಲ್ಪ ಕಣ್ಣುಡ .."ಎುಂದ್ರ  ಸಮರ್ಥ್. 

ಮಧ ರಾ ಇದ್  ತನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಾವ್ೆುಂಬುಂತೆ ಮ ಖ ಮ್ಾಡಿ ,"ಆತನ ಮೇಲ್ೆ ಅನ ಮ್ಾನಾನಾ, ಮೊದ್ಲ್ೆೇ 

ಮಿಲಟರಿಯವನ ... ಆಕೆಗೆ ೇಸೆರ ಗುಂಡನ ಕೆ ಲ್ೆ ಮ್ಾಡಿಬೆ ೇ್ದ್  ಅುಂತಾನಾ ?" ಎುಂದ್ಳು, ಅದ್  ಅಸಹಯಕರ 

ಊಹೆ ಎುಂಬುಂತೆ.. 

ಸಮರ್ಥ್ ಉತತರಿಸಲಲ್ಾಾ..ತನಿಖೆ ಎುಂದ್ರೆ  ‘ಪ್ೂಣ್್ ತನಿಖೆ ’ ಅವರ ಪಾಲಗೆ!. 

೩ 

ಆಫೇಸನ ಹೆ ರಗಿದ್ದ ಸಲೇಮ್ ಎುಂಬ ಮಲ್ೆಯಾಳ್ಯ ಡಬಾಬ ಕಾಫ-ಚಾ ಅುಂಗಡಿಯ ಮ ುಂದೆ ಜೇಪ್ ನಿಲಾಸದ್ರ . 

ತಲ್ೆಗೆ ಟೆ ೇಪಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕ ರ ಚ್ ಲ್  ಗಡಡದ್ ವಯಕಿತ ಅಲ್ ಯಮಿನಿಯಮ್ ಕೆಟಲ್ನಿುಂದ್ ಅಲಾ ನಿುಂತ್ರದ್ದ ಇಬಬರಿಗೆ ಚ್ಹಾ 

ಹ ಯ ಯತ್ರತದಾದನೆ. 

ಇವರ  ಪೇಲೇಸ್ ಜೇಪಿನಿುಂದ್ ಇಳ್ದಿದ್ ದ ನೆ ೇಡಿ ಅವರಿಬಬರ  ತುಂಟೆಯೇ ಬೆೇಡಾ ಎುಂದ್  ಕಪ್ ಎತ್ರತಟ ಟ ಹೆ ರಟ  

ನಿುಂತರ . 
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"ನಿನ್ ಸೆಪಷ್ಲ್ ಟ್ೇ ಬಾಟಲ್ ಕೆ ಡೆ ೇ , ನಾವ್ ಒಯ್ತೇವಿ ಕಣ್ೆ ೇ!" ಎುಂದ್ನೆ ಬಬ ಸಲೇಮ್ಗೆ...ಮಧ ರಾಳತತ 

ಹಲೆರಿದ್ರ  ಇಬಬರ .  ಇರಿಯ ವ ದ್ೃಷ್ಟಟಯಲಾ ಅವಳು ನೆ ೇಡಿದಾಗ ಅವರ  ತೆಪ್ಪಗೆ ಸಲೇಮ್ ಇತತ  ಕುಂದ್  

ಬಣ್ುದ್ ಟ್ೇ ಪ್ುಡಿಯ ಚಿಕೆ ಬಾಟಲ್ ತೆಗೆದ್ ಕೆ ುಂಡ  ಸರಸರನೆ ಕಾಲ್ೆತಗೆದ್ರ .. 

ಸಲೇಮ್ ಇವರತತ ನೆ ಡ ತಾತ, " ನಮ್ ಮಲ್ಬಾರಿನ ಸೆಪಶ್ಲ್ ಟ್ೇ ಪ್ುಡಿ ಅದ್ ..ಇಲ್ೆಾಲ್ಾಾ ಸಕತ್ 

ಫೆೇಮಸ ಾ..ಇವ್ೆಿಲ್ಾಾ ತಗೆ ೇತಾರೆ ..." ಅುಂದ್ ತನನ  ಹುಂದಿನ ಗ ಡಿನಲಾಟ್ಟದ್ದ ಸಾಲ್  ಸಾಲ್  ಬಾಟಲ್ಾ 

ತೆ ೇರಿಸ ತಾತ.   

ಸಮರ್ಥ್, " ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಾಾ ಬೆೇಡಾ, ಎರಡ  ಆಡಿ್ನರಿ ಟ್ೇ ಕೆ ಡಪಾಪ..." ಎುಂದ್ರ  

 "ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಸಾರ್ ದಿನಾ ಇಲಾ ಬುಂದ್  ಟ್ೇ ಕ ಡಿೇತ್ರದಾಿ?"  ಕೆೇಳ್ದ್ಳು ಮಧ ರಾ.. 

ಸಲೇಮ್ ಟ್ೇ ಕಪ್ಾ ಕೆ ಡ ತಾತ, "ಹೌದ್  ಸಾರ್, ಹೆ ೇಗಾತ ಬತಾ್ ಕ ಡಿಯೇರ , ಜೆುಂಟಲ್ ಮನ್ ಸಾರ್..ನಮೆ 

ಸೇನಪಾಪ ಮತ ತ ಕಿಟ್ಟೇನೆೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆ ಸದಾಗಿ ಈ ಆಫೇಸಗೆ ಸೆೇರಿದಾಗ, ಈ ಅುಂಗಡಿೇಗೆ ಬರಕೆೆ 

ತೆ ೇರಿಸೆ ೆಟ್ಟದ್ ದ...ಪಾಪಾ..ಅುಂತವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಇಲ್ಾಾ..ಬಾಳ ಮ ಡ್ ಆಫ್ಹ್ ಆಗೆ ೇಯ ತ ಇವತ ತ... "ಎುಂದ್. 

 "ನಿನೆನ ರಾತ್ರಿ ಬುಂದಿದಾಿ?" ಕೆೇಳ್ದ್ರ  ಸಮರ್ಥ್ ಅವನ ಅುಂಗಡಿಯನ ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ್ುಂದ್ ಗಮನಿಸ ತಾತ, 

 ಸಲೇಮ್ ತಲ್ೆಯಾಡಿಸದ್,"ಉಹ ..ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಬರೆ ೇರ ..ಹತ ತ ಗುಂಟೆ ಹೆ ತ್ರತಗೆ, ಎಚ್ಚರ ಇರಕೆೆೇ 

ಅುಂತಾ..ನಿನೆನ ರಾತ್ರಿ ಮ್ಾತಿ ಹೆ ರಗೆೇ ಬಲ್ಲ್ಾಾ.." 

"ಯಾರಾದ್ ಿ ಒಳಗೆ ಹೆ ೇಗಿದ್ ದ, ಬುಂದಿದ್ ದ ನೆ ೇಡಿದೆಯಾ?" ಸಮರ್ಥ್ ಪ್ಿಶ್ೆನ 

"ಉಹ !..ನಮ್ ಸೇನಪಾಪನೆ ಹತ ತ ಗುಂಟೆೇ ಸಮಯದ್ಲಾ ಹೆ ರಗೆ ೇದ್ ಮನೆೇಗೆ..ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹುಂಭಾಗದ್ಲ್ ಾ 

ಒುಂದ್  ಗೆೇಟ್ದೆ,  ಯಾವ್ಾಗ ಾ ತೆಗದೆೇ ಇರತೆತ..ಲ್ಾಕ್ ಮ್ಾಡಿರಲ್ಾಾ..ಆ ಕಡೆಯ್ುಂದ್ ಯಾರಾದ್ ಿ ಬುಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 

ಕಾಣ್ಣಸಲ್ಾಾ..ಆ ಗೆೇಟನ ನ ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಸಾರ್ ಸ ೆಟರ್ನಲಾ ಮನೆಗೆ ಹೆ ೇಗಕೆೆ ಬರಕೆೆ ಯ ಸ್ ಮ್ಾಡಿತದ್ ಿ..." ಎುಂದ್ 

ಸಲೇಮ್.. 

ಸಮರ್ಥ್ ಕಿವಿ ನೆಟಟಗಾಯ್ತ . ಮಧ ರಾಳತತ ಅರ್್ಗರ್ಭ್ತವ್ಾಗಿ ನೆ ೇಡಿದ್ರ , ಎುಂತಾ ಸ ಳ್ವನ ನ ತೆಗೆದ್  

ಹಾಕಬಾರದೆುಂಬುಂತೆ. 

ಅಲಾುಂದ್ ಹೆ ರಟಾಗ ಸಮರ್ಥ್ ಏನೆ ೇ ಯೇಚಿಸ, " ನಾನಿೇಗ ಆ ಕಾುಂಟಾಿಕಟರ್ ಕ ಟಿಪ್ಪನ ಹತ್ರತರ 

ವಿಚಾರಿಸ ವುದಿದೆ...ಜೇಪ್ ತಗೆ ುಂಡ  ಹೆ ೇಗಿತೇನಿ...ನಿೇನ  ಇಲ್ೆಾೇ ಇದೆ ೆುಂಡ  ಆ ಶ್ಾರದಾ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಾಲ್ಪ 
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ಮ್ಾನಸಕ ಸೆಥೈಯ್ ತ ುಂಬ , ಸಾಲ್ಪ ಹಾಗೆೇ ವಿಚಾರಿಸಕೆ ೇ..ಗುಂಡ-ಹೆುಂಡಿತ ಸುಂಬುಂಧ...ಆ ಸ ಧಾಕರ ಇನೆ ನುಂದ್  

ಕೆ ೇನ...ನಿೇನ  ಜಾಣ್ೆ, ಹೆಣ್ ು.. ಈ ಸ ಕ್ಷ್ಮಕೆೆಲ್ಾಾ ನನಗಿುಂತಾ ನಿೇನೆೇ ಸರಿ.."ಎುಂದ್ರ , ಜೇಪ್ ಹತ ತತಾತ.. 

‘ ಹಾಗಾದ್ರ  ಬಾಸ್ ತನನನ ನ ಹೆ ಗಳ್ದ್ರಲ್ಾಾ’ ಅುಂತಾ ಸುಂತಸದಿುಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆೈ ಮ್ಾಡಿ ಸಾಪಟ್ ಒಳಗೆ 

ಹೆ ೇದ್ಳು ಮಧ ರಾ. 

ಆಗಲ್ೆೇ ನಗರದ್ ಮಧಾಯಹನದ್ ಪೆೇಪ್ರ್ಗಳಲಾ ಈ ಸಾವು ಮ ಖಯ ವ್ಾತೆ್ಯಾಗಿದೆ..ಜೇಪಿನ ರೆೇಡಿೇಯೇದ್ಲ್ ಾ 

ಆಗಲ್ೆೇ ವಿವಿದ್ ಊಹಾಪೇಹ, ಆರೆ ೇಪ್, ಪ್ಿತಾಯರೆ ೇಪ್, ಚ್ಚೆ್, ಪ್ಿತ್ರಭಟನೆ ವರದಿಯಾಗ ತ್ರತದೆ. ಇನ ನ ಟ್ ವಿ 

ಯಲಾ ಬುಂದ್ರೆ ಈ ಸ ದಿದ ದೆ ಡಡದಾಗಿ ಸೆ ಪೇಟ್ಸ ವುದೆುಂದ್  ಸಮರ್ಥ್ಗೆ ಅರಿವ್ಾಗ ತ್ರತದೆ. 

ರಾಜಕಿೇಯವ್ಾಗಿ ಹಲ್ವು ಸಕಾ್ರಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತ್ರೇರಾ ಹತ್ರತರದ್ವನಾದ್ ಪ್ಿಬಲ್ ಬಿಜ ಼ಿನೆಸ್ಾ ಮ್ಾಯನ್ ಕ ಟಿಪ್ಪ 

ಇತ್ರತೇಚೆಗೆ ತಾನ  ರಾಜಕಾರಣ್ಕಿೆಳ್ಯಬೆೇಕೆುಂಬ ಕನಸ  ಹೆ ತತವನ ...ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಎರಡ  ವ್ಾರಗಳ ಕೆಳಗೆ 

ಏಕಾಏಕಿ ಅವನ ಉಗಾಿಣ್ಕೆೆ ಮ ತ್ರತಗೆ ಹಾಕಿ ದಾಳ್ ಮ್ಾಡಿ, ಲ್ಕ್ಾುಂತರ ರ ಗಳ ರಕತಚ್ುಂದ್ನದ್ ಮರ ಮತ ತ 

ಪ್ುಡಿಯನ ನ ಕಳಳಸಾಗಣ್ಣಕೆ ಮ್ಾಡ ತ್ರತದ್ದನೆುಂಬ ಗ ರ ತರ ಆರೆ ೇಪ್ ಹೆ ರೆಸದಾಗ, ಮ್ಾಧಯಮಗಳಲಾ ಆತನ 

ತೆೇಜೆ ೇವಧೆಯಾಗಿ ಅವನ ರಾಜಕಿೇಯ ಭವಿಷ್ಯ ಗಾಳ್ಗೆ ೇಪ್ುರದ್ುಂತೆ ಕ ಸದಿತ ತ. ಅುಂತೆಯೇ ಸಮರ್ಥ್ ಆತನ 

ಎುಂ ಜ ರಸೆತಯ ಸ ಸಜತಿ ಏಳನೆ ಮಹಡಿಯ ಹವ್ಾನಿಯುಂತ್ರಿತ ಕಚೆೇರಿಯ ರತನಗುಂಬಳ್ಯ ಮೇಲ್ೆ ನೆಡೆಯ ತಾತ 

ಅವನೆ ುಂದಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ವಯವಹರಿಸಬೆೇಕೆುಂದ್  ಲ್ೆಕೆ ಹಾಕ ತ್ರತದ್ದರ . 

"ಬನಿನ ಬನಿನ ಡಿಟೆಕಿಟವ್ ಸಾಹೆೇಬೆಿೇ..ನನಗೆ ೇಸ ೆರ ಕೆೈಕೆ ೇಳ ಹಡೆ ೆುಂಡೆೇ ಬತ್ರೇ್ರಿ ಅುಂತ್ರದೆದ , ನಿರಾಸೆ 

ಮ್ಾಡಿಬಟ್ಿ..." ಎುಂದ್  ವಯುಂಗಯವ್ಾಗಿ ನಗಾಡಿದ್ ತನನ ಭಾರಿ ಮೈಗೆ ತಕೆ ಸ ಖಾಸನದ್ಲಾ ಕ ಳ್ತ್ರದ್ದ ಕ ಟಿಪ್ಪ. 

ಹತ ತ ಬೆರಳ್ಗ  ನಲಾಕಾಯ್ ಸೆೈಜನ ಹರಳುಗಳ ಉುಂಗ ರ ಧರಿಸದ್ವ, ಇಸಿ ಮ್ಾಡಿದ್ ಸಲ್ೆ ಜ ಬಬ ಪೆೈಜಾಮ 

ಉಟಟ ದ್ ಷ್ಟ ಶ್ಿೇಮುಂತ!.. ಅಮಲ್ೆೇರಿದ್ುಂತಾ ಕೆುಂಗಣ್ ುಗಳಲಾ ಇಡಿೇ ಪ್ಿಪ್ುಂಚ್ವನ ನ ಜೆೇಬಿನಲಾಟ ಟಕೆ ುಂಡುಂತಾ 

ದ್ ರಹುಂಕಾರವಿದೆ.  

"ನಾನ  ಬತ್ರೇ್ದಿೇನಿ ಅುಂತಾ ನಮೆವರೆೇ ಹೆೇಳ್ಬಿಟೆಿೇನೆ ೇ ?" ಎುಂದ್ರ  ಸಮರ್ಥ್ ಅದೆೇನ  ತಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಾ 

ಎುಂಬುಂತೆ. 

"ಹ ..ಹ್! " ಎುಂದ್  ಶ್ ಷ್ೆ ನಗೆ ನಕೆ, "ಕ ತ ಕೆ ೇಳ್ಳ, ಏನ್ ತಗೆ ೇತ್ರೇರಿ.."ಎುಂದ್  ಎದ್ ರಿನ ಸೇಟ್ ತೆ ೇರಿಸದ್. 

 ತಲ್ೆಯಾಡಿಸದ್ರ  ಸಮರ್ಥ್, " ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಈಗ ಹೆ ೇಗಿದ್ ದ ಬಹಳ ಸ ಲ್ಭವ್ಾಯ ತ, ಮ ುಂದಿನ ದಾರಿಗೆ ಅಲ್ೆಾೇ?" 

 ಕ ಟಿಪ್ಪನ ಕಣ್ ು ಕಿರಿದಾಯ್ತ , ಮ ುಂದ್ಕೆೆ ಜರ ಗಿದ್, " ನನಗೆ ಅನ ಕ ಲ್ವ್ಾಗಲ ಅುಂತಾ ಆತೆಹತೆಯ 

ಮ್ಾಡೆ ೆುಂಡಾ ಅುಂತ್ರೇರಾ..?" 
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ಸಮರ್ಥ್ ತಾರಸಯತತ ನೆ ೇಡಿದ್ರ , ಲ್ಕ್ಾುಂತರ ರ  ಬೆಲ್ೆಬಾಳುವ ಚಾುಂಡೆಲಯರ್ ದಿೇಪ್ ತ ಗ ತ್ರತದೆ..."ಬೆಲ್ೆ 

ಬಾಳುವ ವಸ ತವನ ನ ಚೆನಾನಗಿ ನೆೇತ  ಹಾಕಿದಿದೇರಿ, ಕ ಟಿಪಾಪ!" ಎುಂದ್  ಚ್ ಚಿಚದ್ರ . ದ್ಾುಂದಾಾರ್್ ಅವನಿಗೆ 

ಬಡಿಯ್ತ .  

"ನೆ ೇಡಿ, ನೆ ೇಡಿ, ಸಮರ್ಥ್..ನಾನ  ವಿಶ್ಾಾಸ್ಗೆ ಇನಿನಲ್ಾದ್ುಂತೆ ಹೆೇಳ್ದೆ..ಲ್ೆ ೇಡ್ ನಲಾ ಸಾಲ್ಪ ಹೆಚ್ ಚ ಕಮಿೆ ಆಗಿದೆ, 

ನ ುಂಗಿಕೆ ಳ್ಳ..ಬೆಳ್ಗೆೆ ಮ್ಾತಾಡಿ ಸೆಟಲ್ ಮ್ಾಡೆ ೇವ್ಾ...ಈ ಮರದ್ ಹುಂದೆ ಬಿದ್ ದ ನಮೆ ಪಾಿಣ್ ಯಾಕೆ ತೆಗಿೇತ್ರೇರಿ 

ರಾತ್ರಿೇಲ ಅುಂತಾ...ಅದ್  ನಿಜಾ..ಆದ್ರೆ ಇದ್  ಸ ಯ್ಸೆೈಡ ...!."  

ಇದ್  ಆತೆಹತೆಯ ಅಲ್ಾಾ ಎುಂದ್  ಪಾಪ್, ಕ ಟಿಪ್ಪನಿಗೆ ಅರ್್ವ್ಾಗಿಲ್ಾವ್ೆ?...ಸಮರ್ಥ್ ಸಾಕೆನ ನವುಂತೆ ಕೆೈಯತ್ರತ 

ತಡೆದ್ರ , " ಯಾರ ಪಾಿಣ್ ಯಾರ  ತೆಗೆದ್ರ  ಕೆ ನೆಗೆ?" 

 ಕ ಟಿಪ್ಪ ಗಾಯಗೆ ುಂಡ ಸಪ್್ದ್ುಂತೆ ಬ ಸ ಗ ಟ್ಟದ್,  

"ನಾನೆೇ ಕೆ ುಂದ್ ಬಿಟ್ಟದೆಿ ಚೆನಾನಗಿತ ತ...ಅದ್ರೆೇ ಅದೆೇ ಆಶ್ಚಯ್ ನೆ ೇಡಿ, ನನಗಿುಂತಾ ಅಜೆೇ್ುಂಟಾಗಿರೆ ೇ ಬೆೇರೆ 

ಯಾರೆ ೇ ಎನಿಮಿೇ ಇಟೆ ೆುಂಡಿದಾದ ಆ ವಿಶ್ಾಾಸ್.."  

"ಮತೆತ ನಿೇವು ಬೆದ್ರಿಸದ್ ದ..?"ಎುಂದ್ರ  ಸಮರ್ಥ್ ಕೆ ನೆ ಅಸಿವ್ೆವ್ೆುಂಬುಂತೆ 

 "ನನನ ಬೆದ್ರಿಕೆ ನೆೇತ  ಹಾಕಿತೇನಿ ಅುಂತಾ, ಬಾಯ್ಮ್ಾತ್ರನಲ್ೆಾೇ ಮ ಗಿದ್  ಹೆ ೇಯ ತ!..ಅಷ್ರಲಾ ಯಾವನೆ ೇ ಬುಂದ್  

ಕೆಲ್ಸ ಮ ಗಿಸಬಿಟಾಟ.. " ಎುಂದ್  ಕೆೈಯಾಡಿಸಬಿಟಟ ಕ ಟಿಪ್ಪ, ವಿಧಿನಿಯಮದಿುಂದ್ ತನನ ಬೆೇಟೆಯುಂದ್  ಕೆೈತಪಿಪ 

ಬೆೇರೆಯವನ ಬ ಟ್ಟಗೆ ಸೆೇರಿದ್ುಂತೆ... 

ಸಮರ್ಥ್ ಎದ್ದರ . ಅಚ್ಚರಿಯುಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ ಟಿಪ್ಪನ ಮ್ಾತ್ರನಲಾ ನುಂಬಿಕೆ ಉುಂಟಾಗ ತ್ರತದೆ! 

೪ 

ಜೇಪ್ನ ನ ವ್ೆೇಗವ್ಾಗಿ ನೆಡೆಸ ತಾತ ಸಮರ್ಥ್ ಮತೆತ ಘಟನೆ ನೆಡೆದ್ ಸಾಪಟ್ಗೆ ಬುಂದಿಳ್ದ್ರ . ಸಲೇಮನ ಚ್ಹಾ 

ಅುಂಗಡಿಯಲಾ ವ್ಾಯಪಾರ , ಬುಂದ್ವರ ಗಾಳ್ಮ್ಾತ  ಬಿಜ ಼ಿಯಾಗಿ ನೆಡೆದಿತ ತ.. 

ಅವನೆ ೇ,ಅವನ ಬೌಿನ್ ಬಣ್ುದ್ ಸೆಪಷ್ಲ್ ಚ್ಹಾ ಪ್ುಡಿಯ ವಯವಹಾರವೇ! ಎುಂದೆ ಮೆ ದಿಟ್ಟಸ ನೆ ೇಡಿ 

ಒಳನೆಡೆದ್ರ .. 

 ಪೇಲೇಸರೆಲ್ಾಾ ಮಧಾಯಹನದ್ ನುಂತರ ಚ್ದ್ ರಿಹೆ ೇಗಿದ್ದರ , ಕೆೇವಲ್ ಕಾವಲಗಾಗಿದ್ದವರ  ಬಿಟ ಟ..ಹೆಣ್ವನ ನ 

ಮರಣ್ೆ ೇತತರ ಪ್ರಿೇಕ್ೆಗಾಗಿ ಕೆ ುಂಡೆ ಯ್ದದ್ದರಿುಂದ್ ಬಿಕೆ ೇ ಎನಿಸ ತ್ರತತ ತ, ಆ ರಕತ ಚ್ುಂದ್ನದ್ ಮರ ಮತ ತ 

ಮ ಟೆಗಳ್ದ್ದ ಧ ಳ್ಡಿದ್ ನೆಲ್ವನ ನ ಬಿಟ ಟ ಬೆೇರೆೇನಿಲ್ಾಾ... 
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 ಮಧ ರಾ ಇವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ ತ್ರತದ್ದವಳು ಹತ್ರತರ ಬುಂದಾಗ ಅವಳ ಮ ಖಚ್ಯ್ ಕುಂಡ  ಅವಳ್ಗೆೇನ  ಮಹತಾದ್ 

ಸ ಳ್ವು ಸಕಿೆಲ್ಾವ್ೆುಂದ್  ಗೆ ತಾತಗಿಬಿಟ್ಟತ  ಸಮರ್ಥ್ಗೆ. 

ಆದ್ರ  ಆಕೆ ಶ್ಾರದಾ ಮತ ತ ಸ ಧಾಕರ್ ನಡ ವ್ೆ ಅುಂತಾದೆದೇನ  ಅನೆೈತ್ರಕ ನುಂಟ  ಕುಂಡ  ಬರಲಲ್ಾವ್ೆುಂದ್ , 

ಇಬಬರ  ಶ್ಾಕ್ ನಲಾದ್ ದ, ನಿಜಕ ೆ ಆತನ ಸಾವಿಗೆ ಅಳುತಾತ ದ್ ುಃಖಿಸದ್ರೆುಂದ್ , ಆದ್ದರಿುಂದ್ ಅವರಲಾ ತನಗೆ 

ಕಿುಂಚಿತ ತ ಅನ ಮ್ಾನ ಬರಲಲ್ಾವ್ೆುಂದ್  ಹೆೇಳ್ದಾಗ ಸಮರ್ಥ್ ಒಪಿಪದೆ ಎುಂದ್  ತಲ್ೆದ್ ಗಿದ್ರ . 

ಅವರ  ಕ ಟಿಪ್ಪನ ಬಗೆೆ ತಾವು ಮ್ಾಡಿದ್ ವಿಚಾರಣ್ೆ ಸಹಾ ನಿಷ್ಫಲ್ವ್ಾಯ್ತೆುಂದ್  ಹೆೇಳ್ದಾಗ ಮಧ ರಾ ಬೆರಗಾಗಿ, 

"ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ ಳ್ವು ಎಲಾುಂದ್ ಸಗಬೆೇಕ , ಈ ಕೆೇಸ್ ಬಗೆಹರಿಸಲ್  ?" ಎುಂದ್ಳು 

ಸಮರ್ಥ್ ಆ ಶ್ೆಡಡನ ನ ತೆ ೇರ ತಾತ, " ಮಧ ರಾ, ನಮಗೆೇ ಬೆೇಕಾದ್ ಸ ಳ್ವ್ೆಲ್ಾಾ ಆ ಶ್ೆಡಿಡನಲ್ೆಾೇ ಇದೆ...ಬಾ 

ಹ ಡ ಕೆ ೇಣ್ಾ,,"ಎುಂದ್  ಪ್ುಟ್ದ್ ಉತಾಾಹದ್ಲಾ ಆಕೆಯ ಕೆೈಯ್ಡಿದ್  ಕರೆದೆ ಯದರ . 

“ಮಧ ರಾ, ಈ ನೆಲ್ವನ ನ ನೆ ೇಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆೇನನಿನಸ ತತದೆ ಮೊದ್ಲ್ ಬಾರಿಗೆ?"ಎುಂದ್  ಕೆೇಳ್ದ್ರ   ನೆಲ್ವನ ನ 

ಅಸತವಯಸತಗೆ ಳ್ಸದೆ ಒಳಗೆ ನೆಡೆಯ ತಾತ 

 "ಸಾರ್, ಇದೆಲ್ಾಾ ಆ ರೆಡ್ ಸಾಯುಂಡಸ್್ ಅುಂತಾರಲ್ಾಾ, ಆ ರಕತಚ್ುಂದ್ನದ್ ಮರದ್ ದಿಮಿೆಗಳ ಚ್ಕೆೆಗಳು, ಆ 

ಮ ಟೆಯ ಪ್ುಡಿ... ಇದೆಲ್ಾಾ ಇಲಾ ಸಹಜವ್ಾಗಿಯೇ ಹರಡಿದೆ.." 

"ವಿಶ್ಾಾಸ್ ರಾತ್ರಿ ಇಲಾಗೆೇಕೆ ಬುಂದ್ರ , ಮಧ ರಾ?" ಎನ ನತಾತ ನೆಲ್ದ್ ಮ ಲ್ೆ ಮ ಲ್ೆಯನ ನ ಕಣ್ುಲಾ ಕಣ್ಣುಟ ಟ 

ಹ ಡ ಕ ತ್ರತದಾದರೆ ಸಮರ್ಥ್. 

 ಮಧ ರಾ ಚ್ ರ ಕಾಗಿ ಹೆೇಳ್ದ್ಳು " ಹಾ, ಅುಂದ್ರೆ ಇಲಾಗೆ ಯಾರೆ ೇ ಬುಂದಿರಬೆೇಕ , ವಿಶ್ಾಾಸ್ಗೆ 

ಗೆ ತಾತಗಿಬಿಟ್ಟದೆ..ಈ ಮರವನ ನ ಬಿಡಿಸಕೆ ುಂಡ  ಕದೆ ದಯ ಯವವರ !...ಕ ಟಿಪ್ಪನ ಮರಗಳಳರ !..ಅವರೆೇ ವಿಶ್ಾಾಸ್

ಗೆ ಹೆ ಡೆದ್ .."ಎನ ನತಾತ ತನನ ಸದಾಧುಂತವನೆನೇ ಮ ುಂದ್ ವರೆಸದ್ಳು. 

ಸಮರ್ಥ್ ಅಲಾನ ಮ ಲ್ೆಯಲಾದ್ದ ವಸ ತಗಳನ ನ ಹ ಡ ಕ ತ್ರತದಾದರೆ, "ಆ ಮರಗಳಳರಲ್ಾದಿದ್ದರೆ?.. ಕ ಟಿಪ್ಪನ 

ಕಡೆಯವರಲ್ಾದಿದ್ದರೆ?..."ಎುಂದ್  ಸವ್ಾಲ್ೆಸೆದ್ರ . 

ಮಧ ರಾ ತಬಿಬಬಾಬದ್ಳು, "ಏನ್ ಸಾರ್ , ನಿೇವು ಹೆೇಳ್ತರೆ ೇದ್ ?" 

 ತಮೆ ಕೆೈಯಲಾ ಮರೆಮ್ಾಡಿದ್ದ ವಸ ತವನ ನ ಸಮರ್ಥ್ ಆಕೆಯ ಮ ುಂದೆ ಹಡಿದ್ರ .. 

 ಕುಂದ್  ಬಣ್ುದ್  ಸೆಪಷ್ಲ್ ಚ್ಹಾದ್ ಬಾಟಲ್ !.. 
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"ಇದ್  ಸಲೇಮ್ ಅುಂಗಡಿೇದ್ , ಪಾಪಾ, ಟ್ೇ ಮ್ಾಡಕೆೆ ಅುಂತಾ ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಇಟ ಟಕೆ ುಂಡಿದ್ ಿ... ಅಷೆಟ ತಾನೆ?" 

ಎುಂದ್ಳು ಭೆ ೇಳ್ೆ ಸಾಭಾವದ್ ಮಧ ರಾ 

ಸಮರ್ಥ್ ಗೆಲ್ ವಿನ ನಗೆ ಚೆಲಾದ್ರ , "ನಾನ  ಮೊದ್ಲ್  ಹಾಗೆೇ ಅನೆ ೆುಂಡೆ...ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಾಸನೆ ನೆ ೇಡ , 

ಕೆೈಯಲಾ ತಗೆ ೇ!"ಎುಂದ್ರ  

 ಮಧ ರಾ ಅವರ ಕೆೈಯಲಾದ್ದ ಬಾಟಲ್ ಕಿತ ತಕೆ ುಂಡ  ಅದ್ರಲಾದ್ದ ಕುಂದ್  ಬಣ್ುದ್ ಪ್ುಡಿಯನ ನ ಕೆೈಯಲಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸ 

ಬಾಯ್ಗೆ ಸಾಲ್ಪ ಹಾಕಿ ರ ಚಿ ನೆ ೇಡಿದ್ಳು.. 

ಮಧ ರಾ ಏನಿಲ್ಾವ್ೆುಂದ್ರ  ಪೇಲೇಸ್ ಸಬಬುಂದಿ....ಆವಳ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಇದೆೇನೆುಂದ್  ತಟಟನೆ ಗೆ ತಾತಯ್ತ ... 

" ಅಯಯೇ ಸಾರ್...ಇದ್  ಚ್ಹಾ ಅಲ್ಾಾ..ಬೌಿನ್ ಶ್ ಗರ್!..ಹೆರಾಯ್ನ್ ಅನೆ ನೇ ಡಿಗಿೆನ ಕಲ್ ಷ್ಟತ ಮಿಶ್ಿಣ್!" ಎುಂದ್  

ಉದೆಿೇಕದಿುಂದ್ ಕ ಗಿದ್ಳು.. 

“ಇಲಾ ಬಾ ಮಧ ರಾ.."ಎುಂದ್  ಒುಂದ್  ಮ ಲ್ೆಯಲಾ ಕಪಾಟ್ನ ಬಳ್ಯ್ದ್ದ ಬೌಿನ್ ಶ್ ಗರ್ ಮತ ತ ರೆಡ್ ಸಾಯುಂಡಸ್್ 

ಪ್ುಡಿ ಮಿಶ್ತ ಸಥಳವನ ನ ತೆ ೇರ ತಾತ ನ ಡಿದ್ರ , 

" ಇದೆಲ್ಾಾ ನೆಡೆದ್ದ್ ದ ಒಬಬ ಡಿಗ್ ಆಡಿಕ್ಟ ಅನ ನ ನಿನೆನ ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಹಡಿದಾಗ.. ಅವರಿಬಬರ ಕಿತಾತಟದ್ಲಾ ಬೌಿನ್ 

ಶ್ ಗರ್ ಎಲ್ಾಾ ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲ್ೆ ಹರಡಿ ಹೆ ೇಗಿದೆ....ಇುಂತಾ ಬೌಿನ್ ಶ್ ಗರ್ ಜತೆಗೆ ರಕತ ಚ್ುಂದ್ನದ್ ಪ್ುಡಿಯನ ನ 

ನೆಲ್ದ್ ಮೇಲ್ೆ ಹರಡಿ ವಯತಾಯಸವ್ೆೇ ಗೆ ತಾತಗದ್ುಂತೆ ನಮೆ ದಿಕ ೆ ತಪಿಪಸದಾದನೆ ಕೆ ಲ್ೆಗಾರ!" 

ಗೆ ತಾತಗ ತ್ರತಲ್ಾ ಎನ ನತ್ರತದೆ ಮಧ ರಾ ಮ ಖಚ್ಯ್. 

ಅಲಾ ಮ ಲ್ೆಯಲಾ ಬಿದಿದದ್ದ ಅಧ್ ಸೆೇದಿದ್ದ  ಬಿೇಡಿ ತ ುಂಡ ಗಳನ ನ ತೆ ೇರಿಸ ತಾತ, "ಇಲ್ೆಾೇ ಆ ವಯಸನಿ ದಿನಾ ಬಚಿಚಟ ಟ 

ಕ ಳ್ತ  ಬೌಿನ್ ಶ್ ಗರ್ ಪ್ುಡಿಯನ ನ ಬಿೇಡಿಯಲಾಟ ಟ ಸೆೇದ್ ತ್ರತದ್ ದದ್ ..ನೆ ೇಡ !" ಎನ ನತಾತ ಮ ುಂದೆ ಆಕೆಗೆ ತಮೆ 

ವ್ಾದ್ವನ ನ ವಿವರಿಸ ತಾತರೆ: 

"ಸಲೇಮ್ ಅುಂಗಡಿಯ್ುಂದ್ ಬರ ವ ಚ್ಹಾ ಬದ್ಲ್  ಈ ಬೌಿನ್ ಶ್ ಗರ್ ಎುಂದ್  ಮೊದ್ಲನಿುಂದ್ ಗೆ ತ್ರತದಿದದ್  

ಯಾರಿಗೆ?..ದಿನಾಲ್  ಈ ಶ್ೆಡ್ , ಕಾರ್ ಗಾಯರೆೇಜ್ ಎಲ್ಾಾ ಉಪ್ಯೇಗಿಸ ತ್ರತದ್ ದ ಯಾರ ? ..ಇಲಾ ಅದ್ನ ನ ಬಚಿಚಟ ಟ 

ಉಪ್ಯೇಗಿಸ ತ್ರತದ್ದವನ  ಯಾರ ?...ಕ ಟಿಪ್ಪ ರಕತಚ್ುಂದ್ನ ಮರದ್ ವಿಷ್ಯದ್ಲಾ ವಿಶ್ಾಾಸ್ಗೆ  ನೆೇಣ್  

ಹಾಕ ವುದಾಗಿ ಬೆದ್ರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ ದ ಗೆ ತ್ರತದ್ ದದ್  ಯಾರಿಗೆ?.. ಕನೆಕ್ಟ ಮ್ಾಡಿ ಹೆೇಳು ಮಧ ರಾ!" ಎುಂದ್ರ  

ಪಾದ್ರಸದ್ುಂತಾ ಮಿದ್ ಳ್ನ ಸಮರ್ಥ್ 

ಮಧ ರಾ ಎದೆಯಲಾ ಡಮರ ಗ ನ ಡಿಸದ್ುಂತ್ರದೆ.. 
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"ಸಾರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೇನಪಾಪ!" ಎುಂದ್ಳು ವಿಜಯಘ ೇಷ್ದ್ುಂತೆ.  

ಸಮರ್ಥ್ ನಗೆಯಲಾ ನಿರಾಕರಣ್ೆಯ್ದೆ. 

" ಸಾಲ್ಪ ತಪಾಪಯ್ತಲ್ೆಾೇ, ಹ ಡ ಗಿ...ಅವನ  ಕಿಟ್ಟ!"  ಎುಂದ್ರ . 

 

೫ 

ಸಮರ್ಥ್ ಆಗಲ್ೆೇ ಸಲೇಮ್ ಅುಂಗಡಿಗೆ ದಾಳ್ ಮ್ಾಡಿ ಅವನನ ನ ಬುಂಧಿಸಲ್  ತಮೆ ಡಿಗ್ ಕುಂಟೆ ಿೇಲ್ ಸೆಲಾಗೆ 

ಹೆೇಳ್ದ್ದರಿುಂದ್ ಮ್ಾದ್ಕ ದ್ಿವಯ ನಿಯುಂತಿಣ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಅವರ  ಸಲೇಮ್ನನ ನ ಕೆೈತೆ ೇಳ ತೆ ಡಿಸ 

ಕರೆದೆ ಯ ಯತ್ರತದ್ದರ . ಸಮರ್ಥ್ ಮತ ತ ಮಧ ರಾ ಅಲಾಗೆ ಬುಂದ್ರ . 

"ಅಲಾ ನೆ ೇಡ  ಮಧ ರಾ, ಅವನ ಅುಂಗಡಿಯ ಬಾಟಲ್ಗಳಲಾ ಎರಡ  ಬಗೆಯದಿವ್ೆ ಎುಂದ್  ನಾನ  ಅುಂದೆೇ 

ನೆ ೇಡಿದೆದ..ಒುಂದ್  ಲ್ೆೇಬಲ್ ಹಚಿಚದ್ ನಿಜವ್ಾದ್ ಸೆಪಷ್ಲ್ ಟ್ೇ..ಇನೆ ನುಂದ್  ಲ್ೆೇಬಲ್ ಹಚ್ಚದ್ 

ಬಾಟಲ್..ಅದ್ ವ್ೆೇ.."ಎನ ನತ್ರತದ್ದುಂತೆ ,  

ಮಧ ರಾ, " ಅದ್ಕಿೆುಂತಾ ಸೆಪಷ್ಲ್! ..ಬೌಿನ್ ಶ್ ಗರ್ ಇದ್ದದ್ ದ..ಅದ್ನೆನೇ ಅವನ  ಇಲಾನ ವಯಸನಿಗಳ್ಗೆ (ಆಡಿಕ್ಟ್) 

ಮ್ಾರ ತ್ರತದ್ ದದ್ .."ಎುಂದ್  ಮ್ಾತ  ಪ್ೂಣ್್ಗೆ ಳ್ಸದ್ಳು 

"ನಿಮಗೆ ಕಿಟ್ಟ ಅುಂತಾ ಹೆೇಗೆ ತ್ರಳ್ಯ್ತ  ಸಾರ್?" ಎುಂದ್ಳು ಜೇಪ್ ನೆಡೆಸಲ್  ತಾನೆೇ ಮ ುಂದಾಗಿ. 

 ಅವರ  ಡೆೈವರ್ ಸೇನಪ್ಪನ ಮನೆ ಅಡೆಿಸ್ ಹಡಿದ್  ಹೆ ರಟ್ದಾದರೆ. 

" ಅವನ  ಆಗಾಗ ಹ ಷಾರಿಲ್ಾದೆೇ ಕಾರ್ ತೆ ಳ್ೆಯ ವುದ್ನ ನ ತಪಿಪಸಕೆ ಳುಳತ್ರತದ್ದ ಅುಂತಾನೆ ಸೇನಪ್ಪ..ಅವನ  

ಆಡಿಕ್ಟ ಆಗಿದಿದರಬೆೇಕ , ಅದ್  ಸಗದಿದಾದಗ ಅವರ  ಸರಿಯ್ರೆ ೇಲ್ಾಾ..ಆ ಚ್ಹಾ ಅುಂಗಡಿಯವನ  ಕಿಟ್ಟ ಅಲಾಗ  

ಮೊದ್ಲನಿುಂದ್ ಬತ್ರ್ದ್ದ ಅುಂತಾನೆ..ಇನ ನ ಅಲಾ ಬಿದಿದದ್ದ ಬಿೇಡಿ ಚ್ ರ  ಮತ ತ ಬೌಿನ್ ಶ್ ಗರ್ ಬಾಟಲ್..ಜತೆಗೆ ಅಲಾ 

ವಿಶ್ಾಾಸ್ ನೆೇಣ್  ಹಾಕಿಕೆ ುಂಡ  ನ ಕಿದ್ ಸ ಟಲ್ ನೆ ೇಡಿದೆಯಲ್ಾಾ..ಅದ್  ಅವರೆೇ ಹತ್ರತದೆಿ ನ ಕಕಾೆಗಿತತೆತ?" 

ಕೆೇಳ್ದ್ರ  ಸಮರ್ಥ್ 

 ಮಧ ರಾ ತಲ್ೆಯಾಡಿಸ, "ಇಲ್ಾಾ ಸಾರ್.ಅವರ ಹೆೈಟ್ಗೆ ಅದ್ನ ನ ಹತ್ರತದೆಿ ಅವರ ತಲ್ೆ ಫಾಯನ್ ದಾಟ್ ಮೇಲ್ೆ 

ಹೆ ೇಗ್ ಬಿಡಿತತ ತ..ಸೆ ೇ, ಈ ಕಿಟ್ಟ ಹತ್ರತ ಅವರ ಹೆಣ್ಾ ಏರಿಸದ್ದರಿುಂದ್ ಅವನ  ಅವರಿಗಿುಂತಾ ಕ ಳಳನೆೇ ಇರಬೆೇಕ !.." 

ಎುಂಬ ನಿಶ್ಚಯಕೆೆ ಬುಂದ್ಳು. 
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" ಕರೆಕ್ಟ..ನಾವು ಅವನನ ಹಡಿದಾಗ ಗೆ ತಾತಗ ತೆತ. ಆ ಸ ತ್ರತಗೆಯ್ುಂದ್ ಹೆ ಡೆದ್ದ್ ದ ಎಲ್ೆ ಾೇಯ ತ ಅುಂತಾ.."ಎುಂದ್ರ  

ಕೆೇಸಗೆ ಕೆ ನೆಯ ಗುಂಟ  ಹಾಕ ವುಂತೆ ಸಮರ್ಥ್ 

ಅವರ  ಆಗಲ್ೆೇ ತಮೆ ಕುಂಟೆ ಿೇಲ್ ರ ಮಿಗೆ ಹೆೇಳ್ದ್ದರಿುಂದ್ ಬನಶ್ುಂಕರಿಯ ಸೇನಪ್ಪನ ಮ ಲ್ೆ ಮನೆಯ ಬಳ್ 

ಪೇಲಸ್ ವ್ಾಯನ್ ತ ುಂಬಾ ಸಬಬುಂದಿ ಹೆ ರಬುಂದ್  ಸ ತ ತವರೆದಿದ್ದರ ... 

 ಜೇಪ್ ಇಳ್ದ್  ಅವನ ಚಿಕೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳ್ ನಿುಂತ  ಆಲಸದ್ರ  ಇಬಬರ . 

ಒಳಗಿನಿುಂದ್ ಆತುಂಕ ಮತ ತ ಕೆ ೇಪ್ ತ ುಂಬಿದ್ ಇಬಬರ ದ್ನಿಗಳು ತೆೇಲಬರ ತ್ರತವ್ೆ.. 

" ಎಷ್ಟ ಬಡೆ ೆುಂಡೆ..ಈ ಅಲ್ಾೆ ಕೆಲ್ಾಾ ಮ್ಾಡಕೆೆ ಆ ಶ್ೆಡ್ ಗೆ ಓಗಬೆೇಡಾ..ನೆ ೇಡಿೇಗ, ನಮಿೆಬರಿಗ  ತುಂದಿಟೆಟ.." 

ಸೇನಪ್ಪನ ಚಿುಂತೆ ತ ುಂಬಿದ್ ನಿುಂದ್ನೆ 

ಇನೆ ನಬಬ ಚಿಕೆವಯಸಾನವನ ಅಹುಂಕಾರದ್ ವ್ಾದ್, "ಅಯಯೇ, ಯಾಗ ್ ಗೆ ತಾತಗಲ್ಾ ಕಣ್ಣ್ಾು ಅುಂದೆಿ...ಆ 

ಎರಡ  ಬಾಟಲ್ಾ ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಸಾರ್ ನನನತಿ ಕಿತ ತಕೆ ಳ್ೆ್ ಳೇಕೆ ಓಗಿದದೆಿ, ಅದ್  ಒಡೆದ್  ನೆಲ್ವ್ೆಲ್ಾಾ  ಹರಡಿ ರುಂಪಾ 

ಆಗಿತಲ್ಲ್ಾ, ನಿಜಾ ನಾನ್ ಒಪೆತ್ರೇನಿ.."ಎನ ನತ್ರತರ ವುಂತೆಯೇ ಬಾಗಿಲ್ನ ನ ಜೆ ೇರಾಗಿ ಒದ್ ದ ಒಳನ ಗಿೆದ್ದರ  

ಸಮರ್ಥ್ ತಮೆ ಗಾಾಕ್ ೧೭ ಸವಿೇ್ಸ್ ರಿವ್ಾಲ್ಾರ್ ಮ ುಂದೆ ತೆ ೇರಿಸ ತಾ "ಹಾಯುಂಡ್ಾ ಅಪ್!" ಎುಂದ್  ಕ ಗ ತಾತ.. 

ಕಿಟ್ಟ ಚಿಕೆ ವಯಸಾನ ಯ ವಕ...ಕ ಳಳಗೆ ನರಪೆೇತಲ್ನುಂತ್ರದಾದನೆ...ಕಣ್ ು ಸ ತತಲ್  ಕಪ್ುಪ ಬಿದಿದದೆ, ಅನಾರೆ ೇಗಯದ್ 

ಕಳ್ .ೆ.ಡಿಗ್ ಸೆೇವಿಸ ಮೈ ಹಾಳು ಮ್ಾಡಿಕೆ ುಂಡವನ ಲ್ಕ್ಷ್ಣ್... 

ಇಬಬರ  ಚಾಪೆಯ ಮಲ್ೆ ಕ ಳ್ತವರ  ಇವರ  ಒಮೆಲ್ೆ ನ ಗಿೆದಾಗ ಭಯರ್ಭೇತರಾಗಿ ಎದ್ ದ ನಿುಂತರ  ಕೆೈ ಮೇಲ್ೆತ್ರತ.. 

"ಸೇನಪಾಪ, ಒಳ್ ಳೆ ಸಾಹೆೇಬರ  ಅನ ನತ್ರತದೆದಯಲ್ಾಾ!..ಚೆನಾನಗಿ ಶ್ಾಸತ ಮ್ಾಡಿದೆ ಅಲ್ಾವ್ೆ ಅವರಿಗೆ ನಿನೆನ ರಾತ್ರಿ?" 

ಎುಂದ್ರ  ಅವನ ತಪಪಪಿಪಗೆ ಪ್ಡೆಯಲ್  

ಸೇನಪ್ಪ ಪ್ಕೆದ್ಲಾದ್ ಕ ಳಳ ತಮೆನತತ ಕೆೈ ತೆ ೇರ ತಾತ," ದ್ಯವಿಟ ಟ ಅುಂಗನೆ ೆೇಬೆೇಡಿ..ಕೆ ುಂದಿದ್ ದ ಈ 

ಪಾಪಿೇನೆ!..ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಶ್ೆಡ್ನಲಾ ಆ ದ್ರಿದ್ಿ ಬಿೇಡಿ ಕ ಡಿೇತಾ ಕ ುಂತವನ  ಇವನ  ದಿೇಪ್ ಯಾಕೆ ಆಕೆ ೇ 

ಬೆೇಕಿತ ತ?..ಸಾಯೇಬ ಿ ಎದಿದದ್ ಿ..ಅನ ಮ್ಾನ ಪ್ಟ ಟ ಒಳಗೆ ಬುಂದ್ವ್ೆಿ. ಸಕಾೆಕೆ ುಂಡಾ.. ‘ಏಯ್, ಕಳ್ ನನ್ ಮಗೆನ 

ಕೆ ಡೆ ೇ ’ ಇಲಾ ಅುಂತಾ ಇವನ  ಬಚಿಚಟ್ದ್ ಬಾಟಲ್ೆಳ್ಾನ ಎಳ್ೆದಾಡವ್ೆಿ..ಇವನ  ಅದ್ರ ಚ್ಟಕೆೆ ಬಿದೆ ದೇನ ..ಸ ಮನ 

ಬಿಡಾತನಾ? ಕೆ ೇಪ್ದ್ಲಾ ಅಲಾಟ್ಟದ್ದ ಹಾಯಮರ್ ತಗೆ ುಂಡ  ಅವರ ತಲ್ೆಗೆ ಬಾರಿಸವ್ೆನ..ಸಾಯೇಬ ಿ ಬಿದೆ ದೇದ್ ಿ..ಇವುನ 

ಮನೆೇಗೆ ಬುಂದ್ ನಡ ಗಾತ ನಿುಂತ... ಅತೆ ೆುಂಡಾ ನನ್ ಅತಾಿ..ಛೆೇ, ತಮೆ ಅುಂತಾ ಕರ ಳು..ಉಷಾರಿಲ್ಾದ್ 

ಪಾಿಣ್ಣ..ನಾನ  ಅವನ  ಹುಂದಿನ್ ಗೆೇಟ್ನಿುಂದ್ ಓಗಿ ಸೆೇರಿ ಆ ಮರದ್ ಕೆುಂಪ್ು ಪ್ುಡಿನಾ ಬೌಿನ್ ಶ್ ಗರ್ ಪ್ುಡಿೇ ಜತೆ 
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ಮಿಲ್ಾಯ್ಸ  ಅಲ್ೆಾಲ್ಾಾ ಅರಡಿ ಬಿಟ್ಾ..ಆಮೇಲ್ೆ ಮರ ಕಟ್ಟದ್ದ ನೆೈಲ್ಾನ್ ಅಗದೆಿುಂದ್ ಇವನೆೇ  ಸ ಟಲ್ ಅತ್ರತ 

ಸಾಯೇಬರನಾ ಫಾಯನಿಗೆ ನೆೇತ  ಆಕಾದ..." ಎುಂದ್  ಅಳಕೆೆ ಶ್ ರ  ಮ್ಾಡಿದ್ ಸೇನಪ್ಪ. 

ಸಮರ್ಥ್, " ಹೌದೆೇನೆ  ಕಿಟ್ಟೇ?, ಒಪೆೇತ್ರೇಯಾ?.. ಇನೆ ನುಂದ್  ಬಾಟಲ್ ಆ ಮ ಲ್ೆಲ್ೆೇ ಇದ್ದದ್ ದ ಮ್ಾತಿ ನಿೇವು 

ಆ  ಗಾಬರಿೇಲ ಮರೆತೆೇ ಬಿಟ್ಟರಿ ಅಲ್ೆಾೇ?. ಅದ್  ನನನ ಕೆೈಗೆ ಸಕಿೆ ಬಿಡ ತ…ನಿೇನ  .ಒಪೆುಂಡೆಿ ನಿನನುಂತಾ ಡಿಗ್ 

ವಯಸನಿಗಳ್ಗೆ ಕೆ ೇಟ್್ ಅಷ್ ಟ ಕಠಿಣ್ವ್ಾಗಿರಲ್ಾ ಶ್ಕ್ೆ ಕೆ ೇಡ ವ್ಾಗ " ಎುಂದ್  ಪ್ುಸಲ್ಾಯ್ಸದ್ರ  ಸಮರ್ಥ್. 

" ಆ ಟೆೈಮಿನಲಾ ಸಾಹೆೇಬ ಿ ಕಿತೆ ೆೇಬಾದಾ್ಗಿತ ತ ನನನ ಹತಾಿ.. ಒಡೆದ್  ಹಾಳು ಮ್ಾಡಿಬಿಟಿಲ್ಾಾ ಅುಂತಾ 

ರೆೇಗಿಹೆ ೇಯ ತ. ತಲ್ೆೇಲದ್ದ ನಶ್ೆೇನಲಾ ಸಾಯೇಬನಾ್ ಹೆ ಡೆದ್  ಸಾಯ್ಸಬಟೆಟ...ಮ್ಾಡಬಾರದ್ ಕೆಲ್ಾಾ ಮ್ಾಡಿ, ಆ 

ಕ ಟಿಪ್ಪನ ಮೇಲ್ೆ ಅನ ಮ್ಾನ ಬರೆ ೇ ಹುಂಗ್ ಮ್ಾಡಿ ತಪಿಪಸೆ ೆಳ್ೆ್ ಳೇಕೆ ಹೆ ೇ ದೆ......"ಎುಂದ್  ಮ್ಾಾನವದ್ನನಾಗಿ 

ಮಧ ರಾ ತುಂದ್ ಕೆೈಕೆ ೇಳಕೆೆ ಕೆೈ ಚಾಚಿದ್ನ  ಕಿಟ್ಟ. 

 ಅಲ್ೆಾೇ ಬಚಿಚಟ್ಟದ್ದ ರಕತಸಕತ ಸ ತ್ರತಗೆಯನ ನ ವಶ್ಪ್ಡಿಸಕೆ ುಂಡ ನುಂತರ, ಅವರಿಬಬರನ ನ ಮಿಕೆ ಪೇಲಸರ  ಅರೆಸ್ಟ 

ಮ್ಾಡಿದ್ ಮೇಲ್ೆ ಜೇಪ್ ಹತ್ರತ ಹೆ ರಟರ  ಸಮರ್ಥ್ ಮತ ತ ಮಧ ರಾ 

" ಇದೆುಂತಾ ನಶ್ೆ ಸಾರ್?..ಅದ್ಕಾೆಗಿ ಒಳ್ ಳೆಯೇರ  ಕೆಟೆ ಟೇರ , ಚಿಕೆ ೆೇರ , ದೆ ಡೆ ಡೇರ  ಭೆೇಧಭಾವವ್ೆೇ ಇರಲ್ಾಾ 

ಅದ್ನ ನ ಸೆೇವಿಸದಾಗ..?"ಎುಂದ್  ಅಚ್ಚರಿ ಪ್ಡ ತಾತ ಕೆೇಳ್ದ್ಳು ಮಧ ರಾ 

ಜೇಪ್ ಸಾಟಟ್್ ಮ್ಾಡ ತಾತ ನ ಡಿದ್ರ  ಸಮರ್ಥ್, 

 " ಒಬೆ ಬಬಬರಿಗೆ ಒುಂದೆ ುಂದ್  ತರಹಾ ಅಮಲ್  ಈ ಪ್ಿಪ್ುಂಚ್ದ್ಲಾ, ಮಧ ರಾ!...ಅಧಿಕಾರ, ಹಣ್, ಪ್ಿಣ್ಯ 

ಎಲ್ಾವೂ!..ಅುಂದ್ ಹಾಗೆ ಈ ಯಶ್ಸ ಾ ಕ ಡಾ...ನಮೆ ತಲ್ೆೇಗೆ ಹೆ ೇಗಬಾರದ್ಷೆಟ!" 

< ಮ ಗಿಯ್ತ > 

 


