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~ನಾಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 
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ನಗರದ ಅತಿ ಜನಪ್ರಿಯ, ಅಷ ಟೇ ಏಕ , ವಿಶ್ವವಿಖ್ಾಾತವಾದ ಕ ೊಠಾರಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮ್ೊಾಸಿಯಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದು 

ರಾತಿಿ ಹನ ೆರಡು ಗಂಟ ಯ ಹ ೊತಿಿಗ  ಒಳಕ ೊೇಣ ಯ ಮ್ಂದವಾದ ದೇಪ ಹ ೊತಿಿಕ ೊಂಡಿತು...ಹಾಗ  ನ ೊೇಡಿದರ  ಆ 

ಮ್ೊಾಸಿಯಮ್ ನಂತಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭದಿಕ ೊೇಟ  ಮ್ತ ೊಿಂದಲ್ಿ. ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕ ಯಂದ ಆಯದ ಕಾವಲ್ುಗಾರ 

ಕಂಪನಿಯ ಪಡ , ಎಲ ಕಾಾನಿಕ್ ಲಾಕ್ಸಂಗ್ ಉಳಳ ಈ ಮ್ುಾಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ರಾತಿಿ ದೇಪ ಹ ೊತಿಿಕ ೊಂಡರ  

ಹ ೊರಗಿನವರು ಯಾರಾದರೊ ಅಲ್ಲಿಯವರ ೇ ಹಾಕ್ಸರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದಾದಷುಟ ನಂಬಿಕ  ವಿಶ್ಾವಸ 

ಎಲ್ಿರಿಗಿದ .   

ಆದರ ... 

ಸ ಕುಾರಿಟಿ ಕಾಾಮ್ರಾ ಮೇಲ  ತನೆ ಕ ೊೇಟು ನ ೇತು ಹಾಕ್ಸ ಕಥಕಕಳಿಯ ಮ್ುಖದ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ್ ಮ್ುಖವಾಡವನೊೆ 

ಧರಿಸಿದ ಅವನಿಗ  ಮಾತಿ ಎದ  ಢವಘುಟುಟತಿಲ ೇ ಇದ ..ಎರಡ ರಡು ಬಾರಿ ತಾನು ಅಂದು ಸಂಜ ಯಂದ ಒಳಗ ೇ 

ಬಚ್ಚಚಟುಟಕ ೊಂಡಿದದ ಪ್ರಯಾನ ೊೇ ಡಬಬವನುೆ ಬ ರಳಚ್ುಚ ಉಳಿಯದರಲ ಂದು ಮ್ಕಮ್ಲ್ ವಸರದಂದ ಒರ ಸುತಾಿನ .. 

ಅವನ ಭಯ ಆತಂಕದಂದಾದ ವಿಳಂಬಕ ಕ ಬ ೇಸರ ಪಟಟ ಅವನ ಸಹಚ್ರ ತಾಳ್ ೆ ಗ ಟುಟ, 

"ಅಯ್ಯಾ ಬ ೇಗ ಬರಬಾರದ ೇ?... ಅಧಧಗಂಟ ಗಿಂತಾ ಹ ಚ್ಾಚಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಿವಚ್ಚಚನ ವಿದುಾತ್ ಕಟ್ 

ಮಾಡಲಾಗದು, ಪೇಲ್ಲಸ್ ಹ ಡ್ ಕಾವಟಧಸಿಧಗ  ಅಲಾರಮ್ ಸಂದ ೇಶ್ ಹ ೊೇಗತ ಿ ಎಂದು ಗ ೊತಿಲಾಿ, ಕ್ಸವಕ್!!"ಎಂದು 

ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಆತನ ಕ ೈ ಹಿಡಿದು, ತನೆ ಮ್ುಖವಾಡವನುೆ ಸರಿ ಪಡಿಸಿಕ ೊಳಳಳತಾಿ ಮ್ೊಾಸಿಯಮ್ಮೆನ 

ಗಭಧಭಾಗದ ಅತಿ ಮ್ುಖಾ ಕ ೊೇಣ ಗ  ನುಗುುತಾಿನ . 

ಮೊದಲ ೇ ನಿಧಧರಿಸಿ ಅತಿ ಕೊಲ್ಂಕಶ್ವಾಗಿ ಯ್ಯೇಜಿಸಿದದ ಪಿಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಅತಿ ಬ ಲ ಬಾಳಳವ ‘ಸಕಲ್ ಸಾಟರ್ ’ ಎಂಬ 

ವಜಿ ಆ ಮ್ಂದ ಬ ಳಕ್ಸನಲ್ೊಿ ಅದು ಇರಬ ೇಕಾದದ ಕ ೊೇಣ ಯ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ ೇಷ ಗಾಜಿನ ಡಬಿಬಯಲ್ಲಿ 

ಮ್ಮನುಗುತಿಿದುದದು ಕಂಡು ಬಂತು .ಅದನ್ನು ಕಂಡನ ಅವರ ಮ್ನಸುಿ ಹಷಧದಲ್ಲಿ ಉಬಿಬತು, ಆದರ  ರಕಿದ ೊತಡಿ 

ಏರಿತುಿ.ಕ ೇವಲಮ್ೊವತುಿ ನಿಮ್ಮಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಳಳವನುೆ ಸಾಧಿಸಿ ತಪ್ರಿಸಿಕ ೊಳಳಬ ೇಕಾಗಿದ ... 

 ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಷಣವನುೆ ವಾಥಧ ಮಾಡದ  ಒಡನ ಯೇ ಕಾಯಧಗತರಾದರು… 



೨ 

ಬ ಳಗಿನ ದನ ಪತಿಿಕ ಯಲ್ಲ,ಿ ಟಿ ವಿ , ರ ೇಡಿಯ್ಯೇದಲ ಿಲಾಿ ಕ ೊಠಾರಿ ಹಾಲ್ಲನ  ‘ಸಕಲ್ ಸಾಟರ್’ ವಜಿದ  ಭಾರಿ 

ಕಳಳತನದ ಸುದದಯೇ ಮ್ುಖ್ಾಾಂಶ್ವಾಗಿತುಿ. ಸುದದ ತಿಳಿದ ಕ ಲ್ವ ೇ ನಿಮ್ಮಷಗಳಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ತಮ್ೆ ತನಿಖ್ ಯ 

ಜಾಲ್ವನುೆ ಬಿೇಸಿದದರು ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕಮ್ಮೇಶ್ನರ್ ಶ್ಂಕರ್ ರಾವ್. 

ಆಗಲ ೇ ಕ ೊಠಾರಿ ಹಾಲ್ಲನ ಒಡ ಯ ಹಾಗೊ ಸಿ ಇ ಓ ಆದ ರಮೇಶ್ ಕ ೊಠಾರಿ ಆ ವಜಿವನುೆ ಹಿಂಪಡ ಯುವ 

ತರಾತುರಿಯಲ್ಲ ಿ, ‘ಅದನುೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಕ ೊಟಟವರಿಗ   ಒಂದು ಕ ೊೇಟಿ ರೊ ಬಹುಮಾನ ’ವ ಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ 

ಘೊೇಷಿಸಿಬಿಟಿಟದದರು. ವಿಶ್ವ ಮಾಕ ಧಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದುಲ್ಧಭವಾದ ಅಪರೊಪವಾದ ಈ ವಜಿಕ ಕ ಹತುಿ ಮ್ಮಲ್ಲಯನ್ 

ಡಾಲ್ರ್ ಕ ೊಡಬಲ್ಿ ಸಂಗಾಿಹಕರೊ ಇದದರ ಂದು ಕ ೊಠಾರಿಗ  ಮಾತಿ ಗ ೊತುಿ..ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸಾವಧಜನಿಕರು 

ಮಾರು ಹ ೊೇಗುವಂತಾ ಈ ಬ ಲ  ಕಟಿಟದದರೊ, ಅದು ಅವರಿಗ  ಚ್ಚಕಾಕಸೊ ಅಲ್ಿ! ..ಅಂತೊ ಜನರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೊ 

ಗಾಳಿ ಮಾತಾಡುವವರಿಗೊ, ಅಮಚ್ೊರ್ ಪತ ಿೇದಾರರಿಗೊ ಈ ಸುದದ ಸುಗಿುಯಾಗಿದ ...ನಗರದಲ್ಲಿ ವಜಿದ 

ಕಳಳತನದ ಮಾತ ೇ ಬಹು ಚ್ಚ್ಚಧತವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದ . 

ಬ ಳಿಗ ು ೯ ಗಂಟ ಗ ಲಾಿ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕಮ್ಮೇಶ್ನರ್ ಶ್ಂಕರ್ ತಮ್ೆ ಕ ೊಣ ಗ  ವಿಶ್ ೇಷ ಪತ ಿೇದಾರ ಸಮ್ರ್ಥಧ ಮ್ತುಿ 

ಅವನ ಅಸಿಸ ಟಂಟ್ ಮ್ಧುರಾರನುೆ ಕರ ಸಿದಾದರ . 

ಅವರಿಬಬರೊ ಕಮ್ಮೇಶ್ನರ್ ಕ ೊೇಣ ಗ  ಬರುವ ಮ್ುನೆ, ಸಂದ ೇಹದ ಮೇಲ  ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚ್ಾರಣ  ಕ ೊೇಣ ಗ  

ಕರ ದುಕ ೊಂಡು ಹ ೊೇಗುತಿಿದದ ಕ ೊಠಾರಿ ಹಾಲ್ಲನ ಸ ಕುಾರಿಟಿ ಗಾಡಧನುೆ ಇಬಬರೊ ಗಮ್ನಿಸಿದರು..ಬಂಧಿತ ಆಜಾನು 

ಬಾಹು ಯುವಕನ ಮ್ುಖ ಸಪಿಗಿದ , ಅನಾಮ್ನಸಕನಂತ  ಚ್ೊಯಂಗ್ ಗಮ್ ಜಗಿಯುತಾಿ ಪೇಲ್ಲಸ್ 

ಪ್ ೇದ ಗಳ್  ಂದಗ  ಒಳಗ  ಹ ೊೇಗುತಿಿದಾದನ . 

" ಅವನ ೇ ಇದದದುದ , ಆ ಪಹರ ಯಲ್ಲಿ,”ನ ೈಟ್ ಡೊಾಟಿ!...ಕರಣ್ ಅಂತ  ಹ ಸರು " ಎಂದು ಅವಶ್ಾಕವಲ್ಿದದದರೊ 

ಪ್ರಸುಗುಟುಟತಾಿಳ್  ಮ್ಧುರಾ ಸಮ್ಥಧರ ಮೊಳಕ ೈ ಹಿಡಿದು ಆತನತಿ ತ ೊೇರಿಸುತಾಿ... 

ಆಗಲ ೇ ಒಂದು ಕ ೊೇಟಿ ರೊ ಬಹುಮಾನವುಳಳ ಇಂತಾ ಪಿಮ್ುಖ ಕ ೇಸನುೆ ಇವರಿಗ  ಕ ೊಡುತಿರಿುವುದು 

ಸಹ ೊೇದ ೊಾೇಗಿ ಪತ ಿೇದಾರರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅಸೊಯ ಮ್ೊಡಿಸಿದ . ಅದೊ ಸಮ್ರ್ಥಧ ಗ  ಚ್ ನಾೆಗಿ ಗ ೊತುಿ. 

ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ೆನ ೆೇ ಗಮ್ನಿಸುತಿದಿದವರ ಮ್ುಖಭಾವವನುೆ ಚ್ ನಾೆಗಿ ಓದಬಲ್ಿರು ಸಮ್ರ್ಥಧ. 

ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಒಳ ಹ ೊೇದ ಮೇಲ  ಕಮ್ಮೇಶ್ನರ್ ಹ ೇಳಿದದನ ೆಲಾಿ ಆಲ್ಲಸಿದ ಸಮ್ರ್ಥಧ ಸಪಿಗ  ನಗುತಾಿ 

ತಲ ಯಲಾಿಡಿಸಿದರು, 

" ಬ ೇಡಾ ಸರ್. ಹ ೇಳಿ-ಕ ೇಳಿ ನಾನು ಹ ೊೇಮ್ಮಸ ೈಡ್ ಅಂದರ  ನರಹತ ಾ ಮ್ತುಿ ಕ ೊಲ  ತನಿಖ್ ಯ ತಜ್ಞ. ಇದು ಒಂದು 



ಕಳಳವಿನ ಕ ೇಸ್. ಇನೊೆ ನನೆ ಬಹಳ ಮ್ಮತಿರು ಈ ಕ ೇಸನುೆ ಜಗಿಯಲ್ು ಬಾಯ ತ ರ ದು ಕಾದದಾದರ  ನಿಮ್ೆ ಬಾಗಿಲ್ 

ಹ ೊರಗ ..."ಎಂದರು. 

 ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಆಸ ಗಣುು ಬಿಡುತಾಿ ಉತುಿಕಳ್ಾಗಿದದ ಮ್ಧುರಾ, " ಛ , ಏನಾಿರ್, ನಾವ ೇ 

ತ ೊಗ ೊಳ್  ಳೇಣಾ..ಏನಾಗತ ಿ?..ಜತ ಗ  ಕ ೊೇಟಿ ರೊ ಬಹುಮಾನವಿದ ಯಂತ .."ಎಂದು ರಾಗ ತ ಗ ದಳಳ. 

" ಮ್ಧುರಾ..!" ಎಂದು ಆಕ ಯನುೆ ಪ್ರಿೇತಿಯಂದ ಗದರಿದ ಸಮ್ರ್ಥಧ," ನಾವು ಅಂತಾ ಬಹುಮಾನವನುೆ 

ತ ಗ ದುಕ ೊಳಳಳವಂತಿಲ್ಿಮಾೆ.." ಎನುೆವರು 

ನಲ್ವತುಿ ವಯಸಿಿನ ಗಂಭೇರ ಮ್ುಖದ ಸವಲ್ಿ ನ ರ ತ ಕೊದಲ್ಲನ ಸಮ್ರ್ಥಧ ಎಂದರ  ಕಮ್ಮೇಶ್ನರ್ ಶ್ಂಕರ್ 

ರಾಯರಿಗ  ಗ  ಎಲ್ಲಿಲ್ದಿ ಆತಿೀಯತ , ವಿಶ್ಾವಸ. 

 ಅವರು ನಿಟುಟಸಿರಿಟುಟ ," ಇದನುೆ ನಿೇವು ತ ಗ ದುಕ ೊಳಳಲ  ಬ ೇಕು..ಚ್ಚೇಫ್ ಮ್ಮನಿಸಟರ್ ಇಂದ, ಹ ೊೇಮ್ 

ಮ್ಮನಿಸಿಾಯಂದ ನನೆ ಬ ಸ್ಟ ಡಿಟ ಕ್ಸಟವ್ ಗ  ಮಾತಿವ ೇ ಕ ೊಡಬ ೇಕ ಂದು ಕಟಟಪಿಣ  ಮಾಡಿದಾದರ ...ಕ ೊಠಾರಿ ಅಂದರ  

ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಂತವರು ಎಂದು ನಿಮ್ಗ ೇ ಗ ೊತುಿ... ನನೆ ದಳದ ಅತುಾತಿಮ್ ಪತ ಿೇದಾರ ನಿೇವ ೇ ಎಂದು ನಿೇವು 

ಈ ಹಿಂದ  ಪಡ ದ ಮಡಲ್ಿ, ಬಹುಮಾನಗಳ್ ೇ ನಿಮ್ೆ ಕ್ಸೇತಿಧಯನುೆ ಸಾರಿ ಹ ೇಳಳತ ವ..ಜತ ಗ  ಈ ಬಾರಿ ಆ ಒಂದು 

ಕ ೊೇಟಿ ರೊ ಬಹುಮಾನವನುೆ ಅವರು ಪೇಲ್ಲಸಿಗೊ ಸ ೇರಿದಂತ  ಯಾರಿಗಾದರೊ 

ನಿೇಡುತಾಿರಂತ ....ಆದದರಿಂದ...!" ಎಂದು ಸಮ್ರ್ಥಧ ರತಿ ತ ೊೇರುಬ ರಳಳ ಮಾಡಿ ತಮ್ೆ ತಿೇಮಾಧನವನುೆ 

ಮ್ುಂದಟಟರು. 

ದುಡಿಿಗ  ಎಂದೊ ಆಸ  ಪಡದ ಸಾವವಲ್ಂಬಿಯಾದರೊ ಇನುೆ ಕಮೇಶನ್ರ್ ಆದ ೇಶವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಲ್ಲಲ್.ಿ.. 

ಕ ೊೇಣ ಯಂದ ಹ ೊರಬರುತಿಲ ೇ ಮ್ಧುರಾ ಅತಿ ಉದ ವೇಗದಂದ, "ಸಾರ್, ಆ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಹರ ಯದದ ಸ ಕುಾರಿಟಿ 

ಗಾಡಧನುೆ ಹಿಡಿದು ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಹಾಕ್ಸದಾದರಂತ  ..ಕ ಳಗ  ನಾವು ವಿಚ್ಾರಣ  ಕ ೊೇಣ ಗ  ಹ ೊೇಗ ೊೇಣಾ, 

ನ ೊೇಡುವಾ.."ಎಂದು ಅವರ ೊಂದಗ  ಲ್ಗುಬಗ ಯಂದ ಮಟಟಲ್ಲಳಿಯುತಾಿ ನ ಲ್ಮಾಳಿಗ ಯ ನಾಲ್ುಕ ಕ ೊೇಣ ಗಳತಿ 

ಕಾಲ್ು ಹಾಕ್ಸದಳಳ. 

 ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕಕ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಮಾದಮ್ೆನಿಗ  ಎಂದನಂತ  ಸಮ್ರ್ಥಧ ಗದರುತಾಿರ : 

" ನಿೇನು ಟ ೇಬಲ್ ಕುಚ್ಚಧ, ಕಂಪಯಾಟರ್ ಕ ಳಗ ಲ್ಿ ಗುಡಿಸುವುದ ೇ ಇಲಾಿ. ಬರಿೇ ಧೊಳಳ ಧೊಳಳ!.....ಇನ ೊೆಂದು 

ದನಾ ಹಾಗ  ನ ೊೇಡಿದರ !!" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕ  ಕ ೊಡುತಾಿರ : ಬ ದರಿದ ಮಾದಮ್ೆ" ಇಲ್ಿಣಾು, ಗುಡಿಸಾಿನ ೇ 

ಇವಿೆ..ದನಾವಯ..ಯಾಕಣಾು?"ಎಂದು ಓಡಿದಳಳ ಕಸ ಗುಡಿಸಲ್ು. 

ಮ್ಧುರಾಗ  ಇದು ಪರಿಪ್ಾಟ: "ಅವಳಳ ಗುಡಿಸಲಾಿ, ನಿೇವು ಬಿಡಲಾಿ" ಎಂದನ ಗ ೊಣಗನವಳು. 



ಅವರು ವಿಚ್ಾರಣ ಗ  ಬರುವುದಕೊಕ ವಿಚ್ಾರಣ  ಕ ೊೇಣ ಯ "ಎ" ಬಾಗಿಲ್ು ತ ರ ದು ಆ ಗಾಡ್ಧ ಕರಣ್ , ಇಬಬರು 

ಜೊನಿಯರ್ ಪತ ಿೇದಾರರ ೊಂದಗ  ವಿಚ್ಾರಣ  ಮ್ುಗಿದು ಹ ೊರಬರುವುದಕೊಕ ಸರಿ ಹ ೊೇಯತು. 

ಅವರ ೇ ಸಮ್ರ್ಥಧ ರನುೆ ಉದ ದೇಶಿಸಿ, "ಸಾರ್, ಇವನು ಎಲ್ವಿನೊೆ ನಿರಾಕರಿಸುತಿಿದಾದನ ..ಅವನಿಗ  ಯಾರ ೊೇ ನಿದ ಿ 

ಬರುವ ಸ ರೇ ಹ ೊಡ ದರ ಂದೊ, ಒಳಗಿನದು ತನಗ  ತಿಳಿಯದಂತ  ರಾತಿಿಯಲಾಿ ನಿದ ಿ ಹ ೊಡ ದನ ಂದೊ 

ಹ ೇಳಳತಿಿದಾದನ ...ಅಲ್ಲಿನ ಸ ಕುಾರಿಟಿ ಕಾಾಮ್ರಾ  ಮೇಲ  ಯಾರ ೊೇ ಕಥಕಕಳಿ ಮ್ುಖವಾಡದ ಇಬಬರು ಕಪುಿ ಟಾಿಾಕ್ 

ಸೊಟ್ ಧರಿಸಿದವರು ಒಂದು ಕಪುಿ ಕ ೊೇಟ್ ನ ೇತು ಹಾಕ್ಸ ಮ್ುಂದ  ನ ಡ ದ ಕಳಳತನವನುೆ ಮ್ರ ಮಾಚ್ಚದಾದರ . ಆ 

ಫಿಲಂ ಸಿಕ್ಕಿ ನ ೊೇಡಿದ್ವಿ...ಇವನ್ನ ಬ ೇರ ೇನೊ ಬಾಯ ಬಿಡುತಿಿಲಾಿ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಸಮ್ರ್ಥಧ ಆ ಮಾಿನಮ್ುಖದ ಗಾಡಧನ ೆೇ ದಟಿಟಸುತಾಿ, " ಯಾರು ಎಂದು ನಿನಗ  ನಿಜವಾಗಿ ತಿಳಿದಲ್ಿವ  ಅಥವಾ 

ನಾಟಕವೇ?.." ಎನೆಲ್ು 

 ಅವನು ಭಂಡ ಮ್ುಖ ಮಾಡುತಾಿ, 

 "ಎಲಾಿ ಒಳಗ  ಹ ೇಳಿಯಾಗಿದ ..ನನಗ ೇನೊ ಗ ೊತಿಿಲಾಿ..ಆದರ  ನನೆ ಹಕುಕಗಳಳ ಮಾತಿ ನನಗ  ಚ್ ನಾೆಗಿ 

ಗ ೊತುಿ..ನನಗಿೇಗ ನನೆ ಲಾಯರ್ ಬಳಿಗ  ಹ ೊೇಗುವುದದ ...ನಿೇವು ಅವರ ಮ್ೊಲ್ಕವ ೇ ನನೆನುೆ 

ಮಾತಾಡಿಸಿ..ನನಗ  ಅರ ಸ್ಟ ಮಾಡಿದದರ , ಜಾಮ್ಮೇನು ತ ಗ ದುಕ ೊಳಳಲ್ೊ ಬರುತಿದ .."ಎಂದು ಠೇವಿಯಂದ ನುಡಿದು 

ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಹ ೊರನ ಡ ದನು. 

ಪ್ ಚ್ುಚ ಮ್ುಖ ಹಾಕ್ಸಕ ೊಂಡ ಜೊನಿಯರ್ ಪತ ಿೇದಾರರು, " ಅವನೊ ಮೊದಲ್ು ಪೇಲ್ಲಸ್ ಸವಿೇಧಸಿನಲ್ಲದಿುದ 

ಹ ೊರಬಂದವನಂತ , ಎಲಾಿ ಗ ೊತಿಿರುವವನ ೇ..."ಎಂದು ಕ ೈ ಚ್ ಲ್ಲಿದರು. 

೩ 

ಸಮ್ರ್ಥಧ ಮ್ತುಿ ಮ್ಧುರಾ ಕ ೊಠಾರಿ ಮ್ೊಾಸಿಯಮ್ಮೆಗ  ಬಂದಾಗ ಹನ ೊೆಂದು ಗಂಟ ..ಆಗಲ ೇ ವಾಾಪಕ 

ಬಂದ ೊೇಬಸ್ಿ ಮಾಡಿದದ ಹಾಲ್ಲನ ೊಳಕ ಕ ಇವರು ತಮ್ೆ ಪರಿಚ್ಯ ನಿೇಡಿ ಒಳನ ಡ ದರು. 

ಮ್ಧಾದ ಹಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಛಿದಿ ಛಿದಿವಾದ ಗಾಜಿನ ಪ್ ಟಿಟಗ ಯಲ್ಲಿ ಖ್ಾಲ್ಲಯಾದ ಮ್ಕಮ್ಲ್ ಸಾಟಾಂಡ್. ಅದರಲ್ಲದಿದ 

ಅಮ್ೊಲ್ಾ ವಜಿವ ೇ ಕಳಳವಾಗಿರುವುದು! 

ಹತಿಿರ ಹ ೊೇಗಿ ಮ್ಧುರಾ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ,  

"ಸರ್, ಇದನುೆ ಯಾರ ೊೇ ಬಲ್ವಾದ ಆಯುಧದಂದಲ ೇ ಒಡ ದರಬ ೇಕು..ಹಾಗಾಗಿ, ನ ೊೇಡಿ, ಗಾಜಿನ 

ಚ್ೊರುಗಳ್ ಲಾಿ ಒಳಗ  ಪುಡಿಯಾಗಿ ಬಿದದವ ..ಜತ ಗ  ಅದರ ಕ ಳಗಿದದ ಸ ಕುಾರಿಟಿ ಸಿವಚ್ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದ ..ಆದರೊ 

ನಮ್ಗ  ಅದರ ಅಲಾರಮ್ ಕಳಿಸಲ ೇ ಇಲ್.ಿ."ಎಂದು ವಿಸೆಯ ಪಡುವಳಳ. 



ಸಮ್ರ್ಥಧ ತಲ ಯಾಡಿಸುತಾಿ," ಅದು ವಿಶ್ ೇಷ ದಜ ಧಯ ಗಾಜು...ಮೊಳ್ ಗಳಳಳಳ ಮೊನಚ್ಾದ ಮಟಲ್ 

ಸುತಿಿಗ ಯದದರ  ಮಾತಿ ಒಡ ಯಲ್ು ಸಾಧಾ ಎಂದು ಕ ೊಠಾರಿಯೇ ಹ ೇಳಿದಾದರ . ಅದನುೆ ಹುಡುಕ ೊೇಣಾ...ಅಲ್ಿದ ೇ 

ಅಧಧಗಂಟ ಯ ಒಳಗ  ಸಿವಚ್ ಆರಿಸಿ ವಜಿವನುೆ ಹ ೊರತ ಗ ದು ಮ್ತ ಿ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟಟರ  ಅದು ಅಲಾರಮ್ 

ಕಳಿಸದು...ಇದು ಇಲ್ಲಿನವರು ಕಸ ಗುಡಿಸಲ್ು, ಗಾಜು ಸವಚ್ಚಗ ೊಳಿಸಲ್ು ಮಾಡಿಕ ೊಂಡಿದದ ವಾವಸ ೆ..." ಎನುೆವರು. 

" ಹಾಗಾದರ  ಇದು ಇಲ್ಲನಿ ಒಳಗಿನವರ ಕುತಂತಿವ ೇ! "ಎನುೆವಳಳ ತನೆ ಬಾಸ್ ನಿೇಡಿದ ವಿವರಣ ಯ ಜಾಡು 

ಹಿಡಿಯುತಾಿ 

ಸಮ್ರ್ಥಧ ಆ ವಜಿದ ಪ್ ಟಿಟಗ ಯ ಎದುರಿದದ ಇನ ೊೆಂದು ಗಾಜಿನ ಪ್ ಟಿಟಗ ಯನುೆ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸುತಾಿ ವಿವರಿಸುತಾಿರ : 

"ಹೌದು, ಅನುಮಾನವ ೇ ಇಲಾಿ..ಇಲ್ಲಿ ನ ೊೇಡು, ಮ್ಧುರಾ, ಈ ಗಾಜಿನ ಪ್ ಟಿಟಗ ಯಲ್ಲಿ ಅದಕ ಕ ತಕಕಂತಾ ಒಂದು 

ಸುತಿಲ್ೊ ಮೊನಚ್ಾದ ಮೊಳ್ ಗಳಳಳಳ ಗ ೊೇಲಾಕಾರದ ಆಯುಧವಿದ ..ಹಳ್ ೇ ಕಾಲ್ದ 

ಯುದಾಾಸರವಿದು..ಯೊರ ೊೇಪ್ರನ ರಾಜನ ಕಾಲ್ದುದ ಇದು..ಆದರ  ಅದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ ..ನನೆ ಪಿಕಾರ ಇದರ 

ಪ್ ಟಿಟಗ ಯನುೆ ಗಾಜು ಒಡ ದು ತ ಗ ದಲಾಿ..ಕ್ಸೇಲ್ಲ ಕ ೈ ತಿರುಗಿಸಿ ಲಾಕ್ ತ ಗ ದು ಈ ಆಯುಧವನುೆ ಬಳಸಿ ಆ 

ವಜಿವಿದದ ಗಾಜಿನ ಪ್ ಟಿಟಗ ಯನುೆ ಒಡ ದು , ವಜಿವನುೆ ಕದದ ನಂತರ ಈ ಆಯುಧವನುೆ ಪುನಃ ಒಳಗಿಟುಟ ಬಿೇಗ 

ಹಾಕ್ಸ ಹ ೊೇಗಿದಾದರ ..ಅಂದರ  ಅಥಧವಾಯತಲ್?ಿ...ಈ ಆಯುಧದ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗ  ಕ್ಸೇಲ್ಲ ಕ ೈ ಇತುಿ, ಅದು ಕಳಳರ ಕ ೈ 

ಸ ೇರಿತುಿ. ಅಂದರ  ಇಲಿ್ಲಯವರ ಕ ೈವಾಡ ಎಂದಾಯಿತಲ್ಾಿ..ಆದರ  ಈ ವಜಿದ ಪ್ ಟಿಟಗ ಗ  ಲಾಕ್ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, 

ಸ ಕೊಾರಿಟಿ ಸಿವಚ್ ಮಾತಿವಿತುಿ, ಮ್ತುಿ ಅದರ ಗಾಜು ಬಹಳ ಭದಿವಿತುಿ...ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಎಲ ಕ್ಸಾಕ್ ಸಿವಚ್ ಅನುೆ 

ನಿಷಿಕಿಯಗ ೊಳಿಸಿ, ಗಾಜು ಒಡ ದು ಅಧಧಗಂಟ ಯ್ಯಳಕ ಕ ಕದುದ ಮ್ತ ಿ ಸಿವಚ್ಚನುೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ , ಪೇಲ್ಲಸರಿಗ  

ಕಣಿಪ್ರಿಸುವುದರಲ್ಲ ಿಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿದಾದರ . "  

" ಪುನಃ ಆ ಮೊನಚ್ಾದ ಮ್ುಳಿಳನ ಗ ೊೇಲಾಯುಧವನುೆ ಸವಸಾೆನದಲ ಿೇ ಭದಿವಾಗಿ ಇಟುಟಬಿಟಿಟದದರಿಂದ ಯಾರಿಗೊ 

ಅನುಮಾನ ಬರಲಾರದು ಎಂದುಕ ೊಂಡಿದಾದರ  ಅಲ್ಿವ ೇ ಸರ್?...ಹಾಗಾದರ  ಅವಯಾಧರಿರಬಹುದು?" ಎಂದಳಳ 

ಮ್ಧುರಾ 

ಸಮ್ರ್ಥಧ ಈಗ ಪಯತಿಧ ಉತಾಿಹದಲ್ಲಿದಾದರ . ಅವರು ಅಲ್ಲಿದದ ಖ್ಾಲ್ಲ ಪ್ರಯಾನ ೊೇ ಡಬಿಬ ತ ರ ದು ಒಳಗ  ತಲ  ಹಾಕ್ಸ 

ನ ೊಡಿ ಮ್ುಗುಳೆಗುತಿಿದಾದರ :" ಅವಯಾಧರಾದರೊ ಇರಲ್ಲ, ಒಬಬನಂತೊ ಸಂಜ ಯಲಾಿ ಈ ಪ್ರಯಾನ ೊೇ ಡಬಿಬಯಲ್ಲಿ 

ಅಡಗಿದಾದನ ..ಇದು ಶ್  ೇ ಪ್ರೇಸ್, ನಕಲ್ಲ ಪ್ ಟಿಟಗ ..ಖ್ಾಲ್ಲಯರತ ಿ...ರಾತಿಿ ಮ್ೊಾಸಿಯಮ್ ಮ್ುಚ್ಚಚದ ಮೇಲ  ಇದರಿಂದ 

ಹ ೊರಕ ಕ ಬಂದದಾದನ ..ಅವನು ಐದು ಅಡಿಯಷುಟ ಗಿಡಿನ ೇ ಇರಬ ೇಕು..ಅದಕ್ಸಕಂತಾ ಈ ಪ್ ಟಿಟಗ ಯಲ್ಲಿ ಹ ಚ್ುಚ 

ಸೆಳ್ಾವಕಾಶ್ವಿಲಾಿ.." ಎನುೆತಾಿ ಮ್ಧುರಾಗ  ಅಲ್ಲಿದದ ಕಾಲ್ಲನ ಶ್  ಒಂದರ ಗುರುತು ಮಾತಿ ಮ್ೊಡಿರುವುದು 

ತ ೊೇರುತಾಿರ . 



" ಇದರ ವಿನಾ ಬ ೇರ  ಬ ರಳಚ್ುಚ ಹುಡುಕ್ಸದೊಿ ಸಿಗಲ್ಿ ಅಲ್ಿವ  ಸಾರ್?"ಎನುೆತಾಿಳ್  ಬುದದವಂತ  ಮ್ಧುರಾ. 

"ಅವರು ಆ ಕಥಕಕಳಿ ಮ್ುಖವಾಡದವರು...ಕಾಾಮರಾ ಮ್ುಚ್ಚಚದುದ ನ ೊೇಡಿದ ಯಲಾಿ...ಕ ೈಗ  ಗ ೊಿೇವ್ಿ 

ಹಾಕ್ಸರುವುದರಿಂದ ಅದಂತೊ ಶ್ತಸಿಿದಾ....ಇಲ್ಲ ಿಇನ ೆೇನೊ ಸುಳಿವು ನಮ್ಗ  ಸಿಗಲಾಿ, ಹ ೊೇಗ ೊೇಣಾ ಬಾ..." ಎಂದು 

ಆಕ ಯ್ಯಂದಗ  ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಗಧಮ್ಮಸಿದರು ಸಮ್ರ್ಥಧ. 

೪ 

ಮ್ಧಾಾಹೆದ ಹ ೊತಿಿಗ  ಒಬಬ ಮಾಡನ್ಧ ಪೇಷಾಕು ಧರಿಸಿದ ಮಾಟವಾದ ಯುವತಿ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹ ಡ್ 

ಕಾವಟಧಸಿಧಗ  ಕಾಲ್ಲಟಿಟಳಳ.  ಆಗ ಮ್ಧುರಾ ತನಿಖ್ಾ ವರದ ಟ ೈಪ್ ಮಾಡುತಿಿದಾದಳ್ , ಸಮ್ರ್ಥಧ ಫೇನಿನಲ್ಲಿ 

ಸಂಶ್ಯಾಸಿದ ಗಿಡಿ ವಾಕ್ಸಿಯ ಸುಳಿವು ತಿಳಿಯಲ್ು ಪಿಯತಿೆಸುತಿಿದಾದರ . 

ಆ ಯುವತಿ ನುಡಿದಳಳ:" ನಾನು ಒಂದು ಕಳಳತನವನುೆ ಒಪ್ರಿಕ ೊಳಳಲ್ು ಬಂದದ ದೇನ ..ನನೆ ತಪಿಪ್ರಿಗ  

ಬರ ದುಕ ೊಳಿಿೇರಾ?"  

 ಸಮ್ರ್ಥಧ ಇದ ೊಂದು ಸಾಮಾನಾ ಕ ೇಸ್ ಎಂದರಿತು, ಕ ೈಯಾಡಿಸಿ ಮ್ಧುರಾ ಕಡ ಗ  ತ ೊೇರಿದರು.. 

" ಹೊಂ" ಎಂದು ನಿಟುಟಸಿರಿಟಟ ಮ್ಧುರಾ ಎದುದ ಆ ಯುವತಿಯನುೆ ವಿಚ್ಾರಣ  ಕ ೊೇಣ  "ಬಿ" ಎಂಬಲ್ಲಿಗ  

ಕರ ದ ೊಯದಳಳ. 

ಒಳ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವ  ಆ ಯುವತಿ: "ಅಬಾಬ…ಈ ಕ ೊೇಣ  ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾಗಿದ , ನನಗ  ಉಸಿರು 

ಕಟಿಟಸುತಿದ ..ಇದು ಬ ೇಡಾ...ಬ ೇರ  ವಿಚ್ಾರಣ  ಕ ೊೇಣ ಗ  ಕರ ದ ೊಯಾರಿ" ಎಂದು ಬ ೇಡಿಕ ಯಟಟಳಳ.‘ 

’ಇದಾಾವ ತರಲ  ಹುಡುಗಿ?’ ಎಂದ ನಿಸಿ ಬ ೇಸರದಂದ ಮ್ಧುರಾ,  

"ನ ೊೇಡಿ, ಮೇಡಮ್....ನಮ್ೆಲ್ಲಿರುವುದ ಲಾಿ ಇಂತಾ ಮ್ೊರು ಕ ೊೇಣ ಗಳ್ ೇ..ಭಯವಾಗಲ್ು ಏನೊ ಇಲಾಿ, 

ನಾವಿಬಬರ ೇ ಮ್ಹಿಳ್ ಯರು ಇಲ್ಲಿ...ಬ ೇಗ ಹ ೇಳಿ, ನಿಮ್ೆದ ೇನು ವಿಷಯ?"ಎಂದು ಆಕ ಯನುೆ ಬಲ್ವಂತ ಪಡಿಸಿ 

ಅಲ್ಲಿದದ ಮೇಜಿನ ಎದುರಿದದ ಒಂದು ಕುಚ್ಚಧಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿಳರಿಸಿ ತಾನು ಎದುರಿಗಿದದ ಇನ ೊೆಂದರಲ್ಲ ಿಕುಳಿತಳಳ. 

" ನನೆ ಹ ಸರು ವಿನಯಾ ಕ ೊಠಾರಿ.. ನಾನು ರಮೇಶ್ ಕ ೊಠಾರಿಯವರ ದತುಿ ಪುತಿಿ....ಊರಿನಲ ಿೇ ಇದದರೊ ಅವರ 

ಮ್ನ ಯಲ್ಲಿಲಾಿ , ನಮ್ೆ ದತುಿ ಅಪಿನನೊೆ ನ ೊೇಡುವುದೊ ಇಲಾಿ..ಬ ೇರ  ರೊಮ್ಮನಲ್ಲಿದ ದೇನ . ನಮ್ಮೆಬಬರಿಗೊ 

ಒಂತರಾ ಎಣ ು ಸಿೇಗ ಕಾಯ!." ಆ ಯುವತಿ ಎನೆಲ್ು ಮ್ಧುರಾ ಶ್ಾಕ್ ಹ ೊಡ ದವಳಂತ  ಚ್ ೇರಿನಲ್ಲಿ ನ ೇರವಾಗಿ 

ಸ ಟ ದು ಕುಳಿತಳಳ. 

"ಮ್ತ ಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ  ಎನುೆತಿಿೇರಾ?" ಎಂದಳಳ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಾತರದಂದ... ಮ್ನಸುಿ ಆಗಲ ೇ ‘ವಜಿ 



ಕಳಿಳ, ವಜಿ ಕಳಿಳ ’ ಎನುೆತಿಿದ ! 

"ಹೌದು, ನಿನ ೆ ಬ ಳಿಗ ು ನಮ್ೆ ಬಾಾಂಕ್ಸಗ  ಹ ೊೇಗಿದ ದನಾ !..ಆಗ ನನಗ  ಚ್ ಕ್ ಬರ ಯಲ್ು ಪ್ ನ್ ಇರಲ್ಲಲ್ಿವಾ!...ಆಗ 

ಎದುರಿಗಿದದ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ರಬಬರ್ ಚ್ ೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ ನ್ ಎಲ್ಿರಿಗಾಗಿ ಎಂದು ನ ೇತು ಹಾಕ್ಸದಾಿ!... ಅದನುೆ ನಾನು 

ಕದುದ ಬಿಟುಟ ಬರ ದು ಬಾಾಗಿಗ  ಹಾಕ್ಸಕ ೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ ಟ, ನ ೊೇಡಿ..." ಎನುೆತಾಿ ವಿನಯಾ ಮ್ುಖ ಮ್ುಚ್ಚಚ 

ಬಿಕಕಳಿಸುವಳಳ.. 

ಮ್ಧುರಾಗ  ‘ಇದ ೇನು ಹುಚ್ಚಲಾಿ, ಬ ಪಿಲಾಿ, ಶಿವಲ್ಲೇಲ  ’ಎಂದು, ತಲ  ಧಿಮ್ ಎಂದತು.  ಮ್ುಂದ  ಜರುಗಿ 

ಕ ೇಳಿದಳಳ:" ಬರ ೇ ಪ್ ನ್ ತಾನ ?..ನಿನ ೆ ಇನ ೆೇನೊ ಕದಯಲ್ಲಲ್ ಿಅಲ್ಿವ ೇ?..ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕ ೊಳಿಳ!"  ಒಂದು ಚ್ಚಕಕ 

ಆಸ , ಆ ವಜಿದುದ! 

ಆ ಯುವತಿ ಬ ೇಸರದಂದ ತನೆ ವಾಾನಿಟಿ ಬಾಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪ್ ನ್ ತ ಗ ದು ತ ೊೇರಿಸುತಾಿ, " ನ ೊೇಡಿ 

ಮೇಡಮ್, ಇದನ ೆ ನಾನು ಕದದದುದ..ಬ ೇರ  ಏನನೊೆ ಕದಯಲ್ಲಲ್ಿ, ಈ ತಪುಿ  ತಪಿಲ್ಿವ ೇ?" ಎನುೆವಳಳ. 

"ಪರವಾಗಿಲ್ಿ ಬಿಡಿ,  ಬಾಾಂಕ್ಸಗ  ತಿರುಗಿಸಿ ಕ ೊಟಟರಾಯತು, ನಿೇವು ಹ ೊರಡಿ!.."ಎಂದು ಮ್ಧುರ ಒಳ್  ಳಗ ೇ ಹಲ್ುಿ 

ಮ್ಮಡಿ ಕಚ್ಚಚದಳಳ. ಪ್ ದುದ , ಮ್ೊಖಧ ಯುವತಿ ಸುಮ್ೆನ ೇ ನ ಮ್ೆದ ಕ ಡಿಸಿದಳಳ! 

ಕಣ ೊುರ ಸಿಕ ೊಳಳಳತಾಿ, ವಿನಯಾ ಎಂಬಾಕ  ಏಳಳತಾಿ " ಆದರೊ ನನೆನುೆ ದ ೇವರು ಕ್ಷಮ್ಮಸುತಾಿನ  ಅಲ್ಿವ ?"ಎಂದು 

ಮ್ತ ಿ ಕ ೇಳಿದಳಳ.. 

ಮ್ಧುರಾ ಉಕ್ಸಕಬಂದ ನಗು ಕ ೊೇಪ ಎರಡನೊೆ ನುಂಗಿಕ ೊಳಳಳತಾಿ " ದ ೇವರು ಕ್ಷಮ್ಮಸುತಾಿನ ೊೇ ಇಲ್ಿವೇ, 

ನಂಗ ೊತಿಿಲಾಿ..ನಾವು ನಿಮ್ೆನುೆ ಕ್ಷಮ್ಮಸಿದ ದೇವ ..ನಿೇವು ಹ ೊರಡಿ!" ಎನುೆವಳಳ.. 

ಆಕ  ಹ ೊರಡುತಿಿದದಂತ  ಮ್ತ ಿ ಚ್ ೇರಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಕುಳಿತು ಟ ೇಬಲ್ನುೆ ಠಪಠಪ್ಾ ಕುಟಿಟ ಪ್ರಸುಗುಟಿಟದಳಳ " ಬಂದು 

ಬಿಡಾಿರ  ಪೇಲ್ಲಸ್ ಸ ಟೇಶ್ನಿೆಗ , ಇಂತವರ ಲಾಿ!"... 

೫ 

ಸಮ್ರ್ಥಧ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಜಿೇಪ್ರನಲ್ಲ ಿವ ೇಗವಾಗಿ ಊರಾಚ್ ಯ ಚ್ ೈನಿೇಸ್ ಕುಂಗ್ ಫು ಅಕಾಡ ಮ್ಮಯತಿ 

ಸಾಗುತಿಿದಾದರ ..ಪಕಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದದ ಮ್ಧುರಾ ಹ ೇಳಿದ ವಿನಯಾ ಕ ೊಠಾರಿ ಕ ೇಸ್ ಕ ೇಳಿ ಬಹಳ ನಗು ಬಂದರುತಿದ . 

ಆದರೊ ಟ ೈಮ್ಮಂಗ್ ನ ೊೇಡಿ, ಆತನ ಡ ೈಮ್ಂಡ್ ಕಳಳತನವಾಗುವುದಕೊಕ ಈ ಮ್ುಗಾ ಯುವತಿ ಬಂದು ಚ್ಚಕಕ 

ತಪಿನುೆ ಒಪ್ರಿಕ ೊಳಳಳವುದಕೊಕ...ಕಾಕತಾಳಿೇಯ! 

ಅವರಿಗ  ತಿಳಿದು ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಿಕಾರ ಈ ಊರಿನ ಚ್ ೈನಿೇಸ್ ಯುವಕರು ಐದು ಅಡಿಯಷುಟ ಕುಳಳರಿದುದ 



ಗಂಟ ಗಟಟಲ  ಒಂದ ೇ ಕಡ  ಶ್ಿಮ್ವಿಲ್ಿದ  ಸದದಲ್ಿದ ೇ ಕುಳಿತಿರಬಲ್ಿ ಸಾಧನ  ಮಾಡಿರುತಾಿರಂತ ..ಜತ ಗ  ಮೊನ ೆ 

ಮೊನ ೆ ಈ ಕುಂಗ್ ಫು ಶ್ಾಲ ಯವರು ಆ ಮ್ೊಾಸಿಯಮ್ ಬ ೇಟಿಗಾಗಿ ಬಂದದದರಂತ .. ಅದಕಾಕಗಿಯೇ ಸಮ್ರ್ಥಧ 

ಮ್ಧುರಾ ಜತ ಗ  ಬಂದದಾದರ . 

ಆ ಶ್ಾಲ ಯ ಮ್ುಖಾಸಿರ ಬಳಿಗ  ಹ ೊೇಗಿ ವಿಚ್ಾರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಧಾಾರ್ಥಧ ಚ್ಾಂಗ್ ಎನುೆವವನು ಮಾತಿ 

ಎಲ್ಿರ ೊಂದಗ  ವಾಪಸ್ ಬರದ ೇ ಆ ಮ್ೊಾಸಿಯಮ್ ಬ ೇಟಿಯತಿ ದನಾ ತಾನ ೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ ೇರ ಯಾಗಿ 

ಬಂದನ ಂದೊ ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಆತನ ಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕ ೇಳಲ್ು, " ರೊಮ್ ನಂಬರ್ ೧೦..."ಎನುೆವರು. 

ಸಮ್ರ್ಥಧ ಮ್ಧುರಾ ಅಲ್ಲಿಗ  ಧಾವಿಸಲ್ು ಆ ಕ ೊೇಣ ಯ ಮಧ್ ೆ ನ ಲದ ಮೇಲ್  ಧ್ಾೆನ್ಮನದ ೆಯಲಿ್ಲ ಗಿಡಡ ಚ ೈನೇಸ್ 

ಯನವಕನ ೊಬಬನ್ನ ಕನಳಿತಿದಾಾನ . ಕಣನುಚ್ಚಿ ಧ್ಾೆನ್ದಲಿ್ಲದಾವನ್ ಮನಂದ್ವರನವ ಬನದಧನ್ ಪ್ೆತಿಮಯ ಮನಂದ  ಅಗರಬತಿಿ 

ಹಚ್ಿಲ್ಾಗಿದ . 

 ಅವನ್ತಿ ಓಡ ೊೇಡಿ ಹ ೊೇಗಿ ಹತಿಿರದ್ವಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿದ ಮಧನರಾ ವಿಸ್ುಯದ್ವಂದ,  

" ಅಬ್ಾಬ , ಇವನ್ನ ಭಾರೇ ಆಳವಾದ ಸ್ಮಾಧಿ ಸಿಿತಿ ತಲನಪಿದಾಾನ , ಧ್ಾೆನ್ದಲಿ್ಲ..."ಎಂದನ ಬ್ ರಗಾದಳು. 

 ಆದರ  ಅನ್ನಮಾನ್ವ ೇ ಮೈವ ತಿಿದ ಸ್ಮರ್ಥ್ ಕನಳಿತಿದಾವನ್ ಕತಿಿನ್ ನಾಡಿ ಹಿಡಿದನ ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸಿ, ಉಸ್್ ಎಂದನ 

ನಡನಸ್ನಯನಾ, ಅವನ್ನ್ನು ಸ್ಿಲಪ ನ್ೊಕ್ಕದರನ. ತಕ್ಷಣವ ೇ ಜೇವವಿಲಿದ ಅವನ್ ಶರೇರ ವಾಲ್ಲ ದ ೊಪ್ ಎಂದನ 

ಬಿದನಾಬಿಟ್ಟಿತನ, 

 "ಇದಕ್ಕಿಂತಾ ಆಳವಾದ ಸ್ಮಧಿಯಿನ ೊುಂದ್ವಲ್ಾಿ..ಇವನ್ನ್ನು ನ ೇರವಾಗಿ ಸ್ಮಾಧಿಯೇ ಮಾಡಬ್ ೇಕನ!"ಎಂದನ 

ವಿಷಾದದ ನ್ಗ  ಚ ಲಿ್ಲದರನ ಸ್ಮರ್ಥ್. 

 ಕತಿಿನ್ ನ್ರವಂದನ್ನು ಒತಿಿ ಯಾರ ೊೇ ತಜ್ಞನಾದವನ ೇ ಇವನ್ನ್ನು ಕ ೊಂದ್ವರಬಹನದ ಂದನ ಇಬಬರೊ 

ಚ್ಚ್ಚ್ಸಿಕ ೊಂಡರನ. 

ಮನಂದ್ವನ್ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಕೆಮವಾದ ಮಹಜರ್ ಇತಾೆದ್ವಯನ್ನು ಏರ್ಾ್ಟನ ಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲಂದ ಸ್ಿಲಪ ಹ ೊತಿಿನ್ ನ್ಂತರ 

ಕಚ ೇರಗ  ವಾಪ್ಸ್ಾ್ದರನ 

 ಬರನವಾಗ ಮಧನರಾಗ  ಏನ ೊೇ ಮರ ತವರಂತ  , " ಆಫಿೇಸಿಗ  ಹ ೊೇದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಶಾಲ್ ಯ ಇಂದ್ವನ್ ವಿಸಿಟಸ್್ 

ಪ್ುಸಿ್ಕದಲಿ್ಲ ಅವನ್ನ್ನು ನ ೊೇಡಲನ ಯಾರಾದರೊ ಬಂದ್ವದಾರ ? ಎಂದನ ನೇನ್ನ ವಿಚಾರಸ್ನ...ಅವರ ೇ ಕ ೊಲ್  

ಮಾಡಿರಬಹನದನ..ಹಾಗಿದಾ ಪ್ಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಆ ವಜೆ ಕಳಳತನ್ಕೊಿ ಇದಕೊಿ ಕ ೊಂಡಿಯಿದ  ಅಂದಂತಾಯಿತನ" ಎಂದರನ 

ಸ್ಮರ್ಥ್ 



೬ 

 ಅವರನ ತಮು ಕಚ ೇರಗ  ಹ ೊೇಗನವುದಕೊಿ ಅಲಿ್ಲಗ  ಮತ ೊಿಮು ವಿನ್ಯಾ ಕ ೊಠಾರ ಬರನವುದಕೊಿ 

ತಾಳ ಯಾಯಿತನ. 

 ಇವರತಿಲ್ ೇ ನ ೊೇಡಿ ಅರಸಿ ಬಂದ ಆಕ ಯನ್ನು ನ ೊೇಡಿ ಸ್ಮರ್ಥ್ ನ್ಗನತಾಿ, " ಮಧನರಾ, ಮತ ಿ ನನ್ು ಕ ೇಸ್ 

ಹಾಜರ್" ಎಂದರನ. 

ಮನ್ದಲ್ ಿದಾ ಅಸ್ಹನ ಯ ಭಾವನ ಯನ್ನು ಹತಿಿಕ್ಕಿ ಮಧನರಾ, : "ಬನು ವಿನ್ಯಾ, ಮತ ಿೇನ್ನ ವಿಷಯ?" 

ಎನ್ನುವಳು..ಎಷಾಿದರೊ ಊರನ್ ಮನಖ್ೆಸಿ್ ಕ ೊಠಾರಯ ಮಗಳು..ದತನಿ ಮಗಳ ನು! 

ಆಕ  ಬಹಳ ಗಂಭೇರವದನ್ದ್ವಂದ," ಈ ಬ್ಾರ ನಾನ್ನ ನ್ನ್ು ರೊಮ್ ಮೇಟ್ಟನ್ ಹ ಣವನ್ನು ಎಸ್ ದನ ಬಿಟ್ ಿ, ಯಾರಗೊ 

ಹ ೇಳದ ೇ...ಅದನ್ನು ಒಪಿಪಕ ೊಳಳಲ್ ಂದ ೇ ಬಂದ !" ಎನ್ನುವಳು, ಭಯಭೇತಳಾದವಳಂತ . 

ಉಸ್ ್ನ್ನುತಿ ಅವಳ  ಂದ್ವಗ  ಮದನರಾ ವಿಚಾರಣ  ಕ ೊೇಣ  "ಸಿ" ಯತಿ  ಹ ೊೇಗನತಿಿರನವಂತ ಯ ಅತಿ ಮತ ೊಿಮು 

ಸ್ಮರ್ಥ್ ಮಾದಮುನ್ನ್ನು ‘ಕಸ್ಗನಡಿಸ್ನವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಮನತನವಜ್ ತ ೊೇರಸ್ಲಿ ’ ಎಂದನ ತಾಕ್ಕೇತನ 

ಮಾಡನತಿಿದಾಾರ .  ‘ಸ್ರ ಹ ೊೇಯಿತನ!’ ಎನಸಿತನ ಮಧನರಾಗ ? 

ಮತ ಿ ಕ ೊೇಣ  "ಸಿ" ಯೊಳಕ ಿ ಇಬಬರೊ ಕಾಲ್ಲಡನತಿಿದಾಂತ ಯೇ ಮತ ಿ ಕಾೆತ  ತ ಗ ದ ವಿನ್ಯಾ," ಅರ ರ , ಇದನ 

ಮೊದಲ ಕ ೊೇಣ ಗಿಂತಾ ಅಸ್ಹೆವಾಗಿದ ..ನ್ನ್ಗ  ಇದನ ಬ್ ೇಡಾ, ಇದರ ಪ್ಕಿದ ರೊಮಗ  ಕರ ದನಕ ೊಂಡನ ಹ ೊೇಗಿ 

ಪಿಿೇಸ್ " ಎನ್ನುವಳು. 

 ಮಧನರಾಳ ತಾಳ ುಗೊ ಮತಿಯಿಲಿವ ? " ಎಷನಿ ಸ್ಲ್ಾರೇ ನಮಗ  ಹ ೇಳುವುದನ?..ಎಲ್ಾಿ ಮೊರನ ಕ ೊೇಣ ಗಳು 

ಒಂದ ೇ ತರಹ ಇವ  ಅಂತಾ..ಅಲಿ್ಲ ಬ್ ೇರ ೊಬಬರ ವಿಚಾರಣ ಯಾಗನತಿಿದ ..ಅದ ೇನ್ನ ಹ ೇಳಲನ ಬಂದ್ವರನವಿರ ೊೇ ಹ ೇಳಿ 

ಮನಗಿಸಿ" ಎಂದನ ಗದರಸಿದಳು..’ತ ೊಲಗಿ’ ಅನ್ುಲ್ಲಲಿ ಅಷ ಿೇ! 

ಆಕ ಯ ಕ ೊೇಪ್ ಬ್ ೇಸ್ರ ತನ್ಗ  ಮನಟನಿತಿಲ್ ೇ ಇಲಿವ ಂಬಂತ , ವಿನ್ಯಾ: 

" ನ ೊೇಡಿ, ನನ ು ರಾತಿೆ ನಾನ್ನ ರೊಮಗ  ಹ ೊೇದ ನಾ.. ನ ೊೇಡಿದ ೆ ಅಲಿ್ಲ ನ ಲದ ಮೇಲ್  ನ್ನ್ು ರೊಮ್ ಮೇಟ್ ಸ್ತನಿ 

ಬಿದ್ವಾದಾ.. ರ್ಾಪ್ ಅವನ್ನ ಇದಕ ಿ ಮನಂಚ  ಎಂದೊ ಸ್ತಿಿರಲ್ ೇ ಇಲ್ಾಿ .ನ್ನ್ಗ ಷನಿ ಬ್ ೇಸ್ರವಾಯನ,ಿ ಮೊದಲ ಬ್ಾರ 

ಸ್ತಿಿದಾಾನ  ಅಂತಾ!..." ಎಂದಳು. 

 ಮಧನರಾಗ  ಚ್ಳಿಜಿರ ಬಂದಂತ  ಕ ೊಪ್ದ್ವಂದ ನ್ಡನಗಿದಳು, ಆದರೊ ಸ್ಮಾಧ್ಾನ್ದ್ವಂದ 

" ಅವನ್ನ ನಮು ಬ್ಾಯ್ ಫ ೆಂಡ್ ಏನೆ? ..ಹ ಸ್ರ ೇನ್ನ?" ಎನ್ನುವಳು. 



"ಅವನಗ  ನಾನ ೇ ಹ ಸ್ರಟ್ಟಿದನಾ , ಜಾಕ್ಕ ಅಂತಾ.." ಹ ಮು ಬ್ ರ ತ ದನ ಬ್ ೇರ ! 

"ಯಾಕ , ಅವನ್ ನಜವಾದ ಹ ಸ್ರ ೇನೆೇ? ವಯಸ್ ್ೇನ್ನ?"... ಕ್ಕರನಚ್ಬ್ಾರದನ ಅಂದನಕ ೊಂಡರೊ…! 

 ವಿನ್ಯಾ ಮೊದಲ ಬ್ಾರಗ  ನ್ಗನತಾಿಳ : " ರ್ಾಪ್, ನಾನ್ನ ಬಂದ ದ್ವನ್ದ್ವಂದ ನ್ನ್ು ಜತ ಗ ೇ ವಾಸಿಸ್ನತಿಿದಾ ಆ 

ಹ ಗಗಣಕ ಿ ಅವರಮು ಏನ್ನ ಹ ಸ್ರಟ್ಟಿದಾರ ೊೇ ನ್ನ್ಗ ೇನೆ ಗ ೊತನಿ?...ಅದಕ ಿೇನ್ನ ಬರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಟ್ಫಿಕ ೇಟ್ ಇರನತಿದ ಯ 

ವಯಸ್ನ್ ಹ ೇಳಲನ?.. ಬಹಳ ಬ್ ೇಜಾರಾಯಿತರ್ಾಪ...ಅದರೊ ಆ ಗಬನಬನಾತ ತಡ ಯದ ೇ ಟ್ಾಯಿಟ್ ಗನಂಡಿಯಲಿ್ಲ 

ಹ ಣವನ್ನು ತನರನಕ್ಕ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ೇವಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ ಿ. ಇಂತಾ ಅಪ್ರಾಧವನ್ನು ಪೇಲ್ಲಸ್ರಂದ 

ಮನಚ್ಚಿಡಬ್ಾರದನ ಎಂದನ ನಮುತೆ ಬಂದ  ಅಷ ಿ.. ಸ್ರ, ಇನ್ನು ತಾವು ನ್ನ್ು ಮೇಲ್  ಕ ೇಸ್ ದಾಖ್ಲನ 

ಮಾಡಿಕ ೊಳಿಿೇರ ೊೇ ಏನ ೊೇ?" ಎಂದನ ಹನಬ್ ಬೇರಸ್ನವಳು 

 ಮಧನರಾ ಹ ಂಚ್ನ ಹಾರನವಂತ  ಕೊಗಲ್ಲಲ್ಾಿ, ಸ್ಿಲಪ ಕಡಿಮ ದನ ಅಷ ಿೇ: 

 "ಹೊಂ..ಕ ೇಸ್ ಬನಕ್ ಮಾಡ ಿೇನ ..ನೇವಿಲಿ್ಲಂದ ಹ ೊೇಗದ್ವದ ೆ , ಪೇಲ್ಲಸ್ರಗ  ಹನಚ್ನಿ ಹಿಡಿಸ್ಲನ ಬಂದ್ವದ್ವಾೇರ ಎಂಬ 

ಆರ ೊೇಪ್ದ ಮೇಲ್ !" 

 ಅದಾದ ನ್ಂತರ ಸ್ ಿೇಶನುನ್ಲಿ್ಲ ಯಾರೊ ಮಧನರಾಳನ್ನು ಅಂದನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲ್  ಇಲ್ಾಿ.. ದೊರದೊರದ್ವಂದ 

ನ ೊೇಡಿ ಲ್ ೊಚ್ಗನಟ್ಟಿ ಹ ೊೇದರನ ತರಲ್  ಸ್ಹ ೊೇದ ೊೆೇಗಿಗಳು… 

೭ 

ಮಾರನ ೇ ದ್ವನ್ ಬ್ ಳಿಗ ಗಯೇ ಸ್ಮರ್ಥ್ ಮತನಿ ಮಧನರಾ ಮನೆಸಿಯಮ್ ಒಡ ಯ ರಮೇಶ್ ಕ ೊಠಾರಯವರ ಬಳಿ 

ಸ್ಮಯಾವಕಾಶ ಪ್ಡ ದನ ಬ್ ೇಟ್ಟಗ  ಬಂದನ ಅವರ ವಿಶಾಲ  ಹವಾನಯಂತಿೆತ ಆಫಿೇಸಿನ್ ಮತಿನ ಯ ಕನಚ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಕನಳಿತನ ಕಾಫಿ ಕನಡಿಯನತಿಿದಾಾರ . 

" ನಮಗ  ತ ೊಂದರ  ಮಾಡನವ ಉದ ಾೇಶವಿರಲ್ಲಲ್ಾಿ..ಆದರ  ಬ್ ೇಗ ಕಳಳರ ಸ್ನಳಿವು ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಾಿ..ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲ್  

ಕ ೊೇಟ್ಟ ರೊ ಬಹನಮಾನ್ದ ಕ ೇಸ್ ನ ೊೇಡಿ,,ಕಚ ೇರಗ  ಮನಗಿಬಿದಾ ಹತನಿ ಹಲವಾರನ ಬಹನಮಾನ್ ಹನಚ್ಿರನ, 

ತರಲ್ ಗಳ ಡ ೊೇಂಗಿ ಕಾಲ್ ಗಳು..." ಎಂದನ ತಮು ಕಷಿ ತ ೊೇಡಿಕ ೊಂಡರನ ಸ್ಮರ್ಥ್. 

ತಮು ಹ ೊಳ ಯನವ ಬಕಿ ತಲ್ ಯನ್ನು ನಾಲೊಿ ಬ್ ರಳಿಗ  ವಜೆದನಂಗನರ ಧರಸಿದಾ ಕ ೈಯಿಂದ ಸ್ವರದ ಲಕ್ಷಿಮೇ ಪ್ುತೆ 

ಪ್ರವಾಗಿಲಿವ ನ್ನುವಂತ  ತಲ್ ಯಾಡಿಸ್ನತಾಿರ . 

ಮಧನರಾ ಸ್ನಮುನರದ ೇ, " ಸ್ರ್, ನಮು ದತನಿ ಮಗಳಂತ  ವಿನ್ಯಾ ಅಂತಾ... ಅವಳು ಮೊನ ುಯಿಂದ 

ಸ್ನಮುಸ್ನಮುನ .."ಎಂದನ ದೊರ ತಿಿದಳು. 



 "ನ್ನ್ಗ  ಗ ೊತನಿ..ನ್ನ್ು ದತನಿ ಪ್ುತಿೆ  ನಮುಲಿ್ಲಗ  ಬಂದನ ತಲ್  ತಿನ್ನುತಿಿದಾಾಳ  ಎಂದನ.. ಮಹಾ ತರಲ್  ಅಲಿದ ೇ ಬಲನ 

ಕ್ಕಲ್ಾಡಿ ಅವಳು,,ಮನಗಢಳಂತ ಯೇ ನ್ಟ್ಟಸ್ನತಾಿಳ ..ಅಬ್ಾಬ, ಅವಳ ಕಾಟ ತಡ ಯದ ೇ ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ ಿ ಅಂತಿೇನ!" 

ಎನ್ನುವರನ ಕ ೊಠಾರ, ತಮು ಭಾರ ಕಳ ದನಕ ೊಂಡವರಂತ . 

ಸ್ಮರ್ಥ್ ಆಕ ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬದ್ವಗಿಟನಿ, ಮನಖ್ೆವಾದ ಮನೆಸಿಯಮ್ ವಿಷಯಕ ಿ ಬರನತಾಿ, " ಸ್ರ್, ನಮು 

ಗಾಡ್್ ಕರಣ್ ಬಗ ಗಯೇ ನ್ಮಗ  ಅನ್ನಮಾನ್ , ಅದನ ಸ್ಹಜವೂ ಕೊಡಾ ಅಲಿವ ?..ಅವನಗ  ಕ್ಕೇಲ್ಲ ಕ ೈ, 

ಅಲ್ಾರಮ್, ಸ್ಮಯದ ಮತಿ ಮತನಿ ಅವಕಾಶ ಎಲಿವೂ ಇತನ.ಿ.ಆದರೊ ಅವನ್ ಬಳಿಯಾಗಲ್ಲ, 

ವಿಚಾರಣ ಯಿಂದಾಗಲ್ಲೇ ಒಂದನ ಚ್ಚಕಿ ಸ್ನಳಿವೂ, ಜಾಡೊ ಸಿಕನಿತಿಿಲ್ಾಿ.." ಎಂದರನ. 

 ರಮೇಶ್ ಎಲ್ಾಿ ತಿಳಿದವರಂತ  ಸ್ಪ್ಪಗ  ನ್ಕಿರನ:" ಅವನನ ೊುಬಬ ಮೊೇಸ್ಗಾರ ಅನುಸ್ತ ಿ..ಅವನ್ನ ನ್ಮು 

ವಿನ್ಯಾಗ  ಲವರ್ ಅಂತ ..ನ್ನ್ು ಬಳಿಯೇ ಬಂದನ, ಹ ೊೇದ ತಿಂಗಳು, ಭಡವಾ ಏನ್ನ್ನುತಾಿನ  ಗ ೊತ ೊಿೇ? 

..ವಿನ್ಯಾಗ  ಇವನ್ು ಕ ೊಟನಿ ಮದನವ  ಮಾಡಿಕ ೊಡಬ್ ೇಕಂತ ..ಆಸಿಿಯಲಿ್ಲ ಅವಳಿಗ  ರ್ಾಲನ ಬ್ ೇಕಂತ . ಅದಕ ಿ ಇವನ್ 

ವಕಾಲತನಿ, ಅವಳದ ೇ ಕನಮುಕನಿ... ನ ೊೇಡಿದ್ವರಾ ಹ ೇಗಿದ ,.. ಒಂದ ೇ ಹಟ್ಾ ಇಬಬರದೊ..ಚ ನಾುಗಿ ಬ್ ೈದನ 

ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ ಿ..ಅವನ್ನ್ನು ಇಲಿ್ಲಂದ ತ ಗ ಯೊೇಣಾ ಅಂದರ   ‘ಮಹಾ ಸ್ ಕನೆರಟ್ಟ ಪ್ೆವಿೇಣ ’ ಅಂತಾರ  ಆ 

ಕಂಪ್ನಯವರನ, ಇನಾೆರೊ ಸ್ದೆಕ ಿ ಅಂತವರನ ಸಿಕಿಲಿವಂತ .. ಅಸ್ಹೆದವನ್ನ... ಮೊರ ೊತೊಿ  ಬ್ಾಯಲಿ್ಲ 

ಹಸ್ನವಿನ್ಂತ  ಚ್ೊಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಜಗಿಯನತಿಿರನತಾಿನ .."ಎಂದನ ಮನಖ್ ಸಿಂಡರಸಿದರನ ರಮೇಶ್ ಕ ೊಠಾರ. 

ಆ ಮಾತನ ಕ ೇಳಿ ವಿದನೆರ್ತ ಶಾಕ್ ತಗನಲ್ಲದವರಂತ  ದ್ವಗಗನ ದಾರನ ಸ್ಮರ್ಥ್..ಕಣನು ಕ್ಕರದಾಯಿತನ: 

"ಏನ್ಂದ್ವೆೇ?,,ಚ್ೊಯಿಂಗ್ ಗಮ್ು.....ಕರ ಕ್ಿ!! ಎಂದನ ಕಣಿಣನು ಬಿಡನತಿಿದಾ ಮಧನರಾಳತಿ ತಿರನಗಿದ ಸ್ಮರ್ಥ್ 

ಸ್ಂತಸ್ದಲಿ್ಲ ಘೊೇಷಿಸಿದರನ " ನಾನ್ನ ಕ ೇಸ್  ಸ್ಾಲ್ಿ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ ಿ ಅನುಸಿಿದ ..ಒಂದ ೇ ನಮಷದಲಿ್ಲ ಖಾತರಯಾಗಿ 

ಹ ೇಳಿಿೇನ...ನೇನ್ನ ನನ ು ಆ ಕನಂಗ್ ಫು ಶಾಲ್ ಯಲಿ್ಲ ಚಾಂಗ್ ಎಂಬ ಸ್ತಿವನ್ ಬ್ ೇಟ್ಟಗಾಗಿ ಬಂದವರ ಪ್ಟ್ಟಿ ನ ೊೇಡನ 

ಒಮು... ಅಲಿ್ಲ ವಿನ್ಯಾಳ ಹ ಸ್ರರಲನ ಸ್ಾಧೆ!" ಎನ್ನುವರನ... 

ರಮೇಶ್ ಕ ೊಠಾರ ಹನಬನಬಗಂಟ್ಟಕನಿತಾಿ " ಹೌದನ ಅದರಲ್ ಿೇನ್ನ ಅಚ್ಿರ?..ವಿನ್ಯಾ ಕನಂಗ್ ಫು ಶಾಲ್ ಯಲ್ ಿ ಓದ್ವ 

ಅಲ್ ಿ ಸ್ಿಲಪ ಕಾಲ ಅದರ ಶಿಕ್ಷಕ್ಕಯಾಗಿದಾಳು ಕೊಡಾ..ಚಾಂಗ್ ಅವಳ ನ್ಂತರ ಅಲಿ್ಲ ಟ್ಟೇಚ್ರ್ ಆಗಿ ಸ್ ೇರಕ ೊಂಡ. 

ಇದನ ನ್ನ್ಗ ೇ ಗ ೊತನಿ.."ಎನ್ನುವರನ 

"ಇದರಲಿ್ಲದ  ಸ್ಾರ್, ವಿನ್ಯಾ ಕ ೊಠಾರ ಹ ಸ್ರನ..ಚಾಂಗ್ ಗಾಗಿ ಬಂದವಳು ನನ ು!" ಎಂದ ಮಧನರಾಗ  

ಪ್ರಮಾಶಿಯ್ವಾಗನತಿಿದ . 



" ಅವನ್ ಮೃತನೆವಾಗಿ ಬಂದವಳು ಅನ್ನು...ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ನ್ರತಜ್ಞ  ಆಕ ... ಕನಂಗನು ರೇತಿಯಲ್ ಿೇ ಅವನ್ನ್ನು 

ಧ್ಾೆನ್ದಲಿ್ಲದಾಗ ಹಿಂದ್ವನಂದ ಬಂದನ ಕ ೊಂದನ ಬಿಟಿಳು..."  ಎಂದರನ ಸ್ಮರ್ಥ್ ಹ ೊಳಪಿನ್ ಕಂಗಳಿಂದ, ಬ್ ರ್ಾಪಗಿ 

ಇವರನ ು ನ ೊೇಡನತಿಿದಾ ರಮೇಶ್ ಕ ೊಠಾರಯವರನ ುೇ ನ ೊೇಡನತಾಿ,  

" ನಮಗರ್್ವಾಯಿತಲಿವ  ಸ್ರ್?.ನಮು ಬ್ ಲ್ ಬ್ಾಳುವ ವಜೆ ಮತ ಿ ನಮು ಕ ೈಗ  ಸ್ ೇರತ ಂದ ೇ ತಿಳಿಯಿರ..!." 

ಎಂದನ ಆಶಾಿಸ್ನಾ ಪ್ೂವ್ಕವಾಗಿ ಅವರ ಭನಜ ತಟ್ಟಿದರನ ಸ್ಮರ್ಥ್ 

 ರಮೇಶ್ ಕ ೊಠಾರ ದ್ವಗ್ರಮಯಾದವರಂತ  ಎದನಾ ನಂತರನ: 

" ವಿನ್ಯಾ ಮಾಡಿದ ಚಾಂಗ್ ನ್ ಕ ೊಲ್ ?...ಕರಣ್ ತಿನ್ನುತಿಿದಾ ಚ್ೊಯಿಂಗ್ ಗಮ್ು?...ನ್ನ್ಗ  ವಾಪ್ಸ್ ಸಿಕನಿವ 

ವಜೆ??? ..ಏನ್ನ, ಏನೆೇ ನಮು ಈ ಹನಚ್ನಿ ಮಾತಿನ್ ಅರ್್? " ಎಂದನ ಕಣನು ಕ ಕಿರಸಿದರನ ರಮೇಶ್ ಕ ೊಠಾರ. 

 ಸ್ಮರ್ಥ್ ಗ ಲನವಿನ್ ನ್ಗ  ಬಿೇರನತಾಿ ಇಬಬರಗೊ ವಿವರಸ್ನತಾಿರ : 

"ನ್ಮಗಿೇಗ ತಿಳಿದಂತ  ಕರಣ್ ಮತನಿ ವಿನ್ಯಾ ರ್ ೆೇಮಗಳು, ಈ ಕ ೊಠಾರ ಆಸಿಿ ಸಿಗದ ೇ ನರಾಸ್  , ಕ ೊೇಪ್ದ್ವಂದ 

ಆ ’ಸ್ಿಲ್ ಸ್ಾಿರ್ ’ ವಜೆ ಕದ್ವಯನವ ರ್ಾಿನ್ ಮಾಡಿದರನ..ಮನಖ್ೆವಾಗಿ ಕ ೊಠಾರಯವರ ಪ್ೆತಿಷ ಿಗ  ಕನಂದನ 

ಬರಲ್ ಂದನ..ಅಂತಾ ವಜೆವನ್ನು ಮಾರ ಅರಗಿಸಿಕ ೊಳಳಬಲಿ ಶಕಿ್ಕ ಅವರಗಿತ ೊಿೇ ಇಲಿವೇ ಗ ೊತಿಿಲ್ಾಿ…ಆದರೊ 

ಚಾಂಗ್ ನ್ನ್ೊು ಸ್ ೇರಸಿಕ ೊಂಡರನ ಕರಣ್ ಮತನಿ ವಿನ್ಯಾ.. ಕರಣ್ ತನ್ಗ  ಮನೆಸಿಯಮುನ್ ಭದೆತಾ ವೆವಸ್ ಿಯ 

ಪ್ೂವೇ್ತಿರವ ಲ್ಾಿ ತಿಳಿದ್ವದಾರಂದ ಈ ಗಿಡಡ ಚಾಂಗ್ ನ್ನ್ನು ಒಳನ್ನಗಿಗಸಿ ಪಿಯಾನ ೊೇ ಡಬಬದಲಿ್ಲ  ಅಂದನ 

ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದಾಾನ ..ರಾತಿೆಯಾಗನತಿಲ್ ೇ ಅಧ್ ಗಂಟ್  ಸ್ಮಯಾವಕಾಶದ ಆ ಸ್ ಕನೆರಟ್ಟ ಸಿಿಚ್ಿನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ 

ಇಬಬರೊ ಧ್ ೈಯ್ವಾಗಿ ಒಳನ್ನಗಿಗದಾಾರ ,  ಯಾಕ ಂದರ  ಆ ಒಳಬ್ಾಗಿಲನ್ನು ಯಾವಾಗಲೊ ಇಬಬರನ 

ತ ಗ ಯಬ್ ೇಕ ಂಬ ನಯಮ, ವೆವಸ್ ಿಯಿದ …ಕರ್ಕಿಳಿ ಮನಖ್ವಾಡ ಧರಸಿ ಕಾೆಮರಾ ಕಣುನ್ನು ಮರ  ಮಾಚ್ಚಸಿ 

ಇವರಬಬರೊ ಹ ೇಗ  ಕಳುವು ಮಾಡಿದರ ಂದನ, ಮಧನರಾ, ನನ್ಗಾಗಲ್ ೇ ಗ ೊತನಿ.  ಅದರ  ಬಹಳ ದನರಾಸ್ ಯವರಾದ 

ಕರಣ್-ವಿನ್ಯಾ ಆ ಬಡರ್ಾಯಿ ಚಾಂಗ್ ಇದಾರ  ತಮಗ ೇ ಒಂದ್ವನ್ ಮನಳುವಾಗಬಹನದ ಂದನ ಅವನ್ ಬ್ಾಯಿ 

ಮನಚ್ಚಿಸ್ಲನ ವಿನ್ಯಾಳ ಕನಂಗ್ ಫು ಕಲ್ ಯನ್ನು ಕ ೊಲ್ ಗಾಗಿ ಬಳಸಿದರನ ಅಷ ಿೇ.. ಅಂತೊ ಈಗ ಕರಣ್ ಆ 

ವಜೆವನ್ನು ಹ ೊರಗ  ತಂದ್ವದಾಾನ , ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದಾಾನ … ಅಲಿವ ೇ ಮಧನರಾ?.."ಎಂದನ ಅವಳತಿ ಪ್ೆಶಾುರ್್ಕವಾಗಿ 

ನ ೊೇಡನವರನ, 

ಅವಳಿಗ  ಇನ್ೊು ತಬಿಬಬ್ಾಬಗಿಯೇ ಇದ ! 

"ಕರಣ್ ಮೊದಲನ ನಾವು ನ ೊೇಡಿದಾಗ...ವಿಚಾರಣ  ಕ ೊೇಣ  "ಏ" ಕಡ ಗ  ನ ಡ ದಾಗ ಬ್ಾಯಲಿ್ಲ ಎಂದ್ವನ್ಂತ  

ಚ್ೊಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಜಗಿಯನತಿಿದಾನಾ?" ಎನ್ನುವರನ ಸ್ಮರ್ಥ್ 



 ಮಧನರಾ ಹೌದ ನ್ನುವಂತ  ಗ ೊೇಣನ ಆಡಿಸಿದಳು. 

" ಆದರ  ನಾವು ಅವನ್ನ್ನು ವಾಪ್ಸ್ ಬರನವಾಗ ನ ೊೇಡಿದ ವಲ್ಾಿ..ಆಗ?" ಎನ್ನುವರನ. 

ಮಧನರಾ ತಲ್  ಕ ರ ದನಕ ೊಂಡನ " ಆಗಾ?...ಆಗ ಇರಲ್ಲಲಿ ಸ್ಾರ್, ಖ್ಂಡಿತಾ ಅವನ್ ಬ್ಾಯಲಿ್ಲ ಗಮ್ ಇರಲ್ಲಲ್ಾಿ. 

..ಅದಕ ಿೇನ್ರ್್.?." ಎನ್ನುವಳು ಮಬ್ಾಬದವಳಂತ ... 

ಸ್ಮರ್ಥ್ ಮಗನವನ್ನು ನ ೊೇಡನವಂತ  ಅವಳನ್ನು ದ್ವಟ್ಟಿಸಿದರನ: 

"ಹನಚ್ಿಮಾು!!..ಅವನ್ ಚ್ೊಯಿಂಗ್ ಗಮುನ್ಲ್ ಿೇ ಅಲಿವ ೇನ್ನ ಆ ವಜೆವನ್ನು ಸ್ನತಿಿಕ ೊಂಡನ ಬ್ಾಯಲಿ್ಲ ಜಗಿಯನವಂತ  

ನಾಟಕವಾಡನತಾಿ ಅಡಗಿಸಿಕ ೊಂಡನ ಬಂದ್ವದನಾ?..ಅವನ್ನ ನ್ಮು ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹ ಡ್ ಕಾಿಟ್ಸಿ್ಗ  ಬಂದಾಗಲೊ ವಜೆ 

ಅವನ್ ಬ್ಾಯಲ್ ಿ ಇತನಿ, ಆದರ  ವಿಚಾರಣ  ಮನಗಿಸಿ ಹ ೊೇಗನವಾಗ ಮಾತೆ ಇರಲ್ಲಲಿ... ಇನ್ನು ಹ ೇಳು ನ ೊೇಡನವಾ?" 

ಎಂದನ ಸ್ವಾಲ್ ಸ್ ದರನ. 

ಮಧನರಾ ಉದ ಿೇಗದ್ವಂದ ಎದನಾ ನಂತಳು: 

"ಸ್ರ್, ಅದನ ಅಲ್ ಿೇ ಇದ !!...ಹಾಗಾದರ  ಸ್ನಳುಳ ಸ್ಬೊಬನ ಕತ ಗಳನ್ನು ಪೇಣಿಸಿಕ ೊಂಡನ ಹ ೇಳುತಾಿ, ಮಹಾ 

ರ್ ದ್ವಾಯಂತ  ನ್ಟ್ಟಸ್ನತಾಿ ವಿನ್ಯಾ ಬರನತಿಿದನಾದೊ ಆ ವಜೆವನ್ನು ಅಲಿ್ಲಂದ ವಾಪ್ಸ್ ಎತಿಿಕ ೊಂಡನ ಹ ೊೇಗಲ್ ಂದ ೇ?" 

ಎನ್ನುವಳು. 

ಸ್ಮರ್ಥ್ ಅವಳ ಚ್ನರನಕನ ಬನದ್ವಾಗ  ಮಚ್ನಿತಾಿ,  "ಇರಬಹನದನ, ಅದನ ನೇನ್ನ ಆಕ ಯನ್ನು ಯಾವ ವಿಚಾರಣ  

ಕ ೊೇಣ ಗ  ಕರ ದನಕ ೊಂಡನ ಹ ೊೇದ  ಎಂಬನದರ ಮೇಲ್  ನಂತಿದ  ಅಲಿವ ?" ಎನ್ನುವರನ 

ಮಧನರಾ ಚ ನಾುಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ ೊಳುಳತಾಿ: "ಮೊದಲನ ೇ ಬ್ಾರ ಆಕ ಯನ್ನು "ಬಿ" ಕ ೊೇಣ ಗ  ಕರ ದ ೊಯಾ...ನ್ಂತರ 

ಎರಡನ  ಬ್ಾರ "ಸಿ" ಕ ೊೇಣ ಗ .." ಎಂದನ ನಲಿ್ಲಸಿದಳು 

"ಮಧನರಾ...ಆಗ ಲ್ಾಿ ಆಕ  ಈ ಕ ೊೇಣ  ಚ ನಾುಗಿಲ್ಾಿ, ಬ್ ೇರ  ಕ ೊೇಣ ಗ  ಹ ೊೇಗ ೊೇಣಾ ಎಂದನ ದನಂಬ್ಾಲನ 

ಬಿೇಳುತಿಿರಲ್ಲಲಿವ ?" ಎಂದನ ಹನಬ್ ಬೇರಸ್ನವರನ, ಮನಂದ  ಯೊೇಚ್ಚಸ್ನ ಎಂಬಂತ ... 

ಮಧನರಾ ಖ್ನಶಿ ಮಶಿೆತ ಉದ ೆೇಕದ್ವಂದ, 

" ಅಯೊೆೇ ಹೌದನ ಸ್ರ್..ಅಂದರ  ಇದರರ್್ ಕರಣ್ ಕ ೊೇಣ  ನ್ಂಬರ್ "ಏ" ನ್ಲಿ್ಲ ವಜೆವನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟನಿ ಹ ೊರಗ  

ಬಂದನ ಇವಳಿಗ  ಅದನ್ನು ವಾಪ್ಸ್ ತರಲನ ಹ ೇಳಿದಾಾನ , ತಾನ ೇ ಮತ ಿ ಹ ೊೇದರ  ಅನ್ನಮಾನ್ 

ಬರನವುದ ಂದನ!..ನಾನ್ನ ಅದೃಷಿವಶಾರ್ತ ಆಕ ಯನ್ನು “ಬಿ” ಮತನಿ “ಸಿ” ಕ ೊೇಣ ಗ  ಕರ ದ ೊಯಾ..ಅದಕ ಿೇ ಆಕ  ”ಏ” 

ಕ ೊೇಣ ಗ  ಹ ೊೇಗಲ್ ಂದನ ಇಷ ಿಲ್ಾಿ ನ್ನ್ು ಬಳಿ ನಾಟಕವಾಡಿದಳು!..ಅಂದರ .. ಆ ಕರಣ್ ತಾನ್ನ ಕನಳಿತಿದಾ ಟ್ ೇಬಲ್ 



ನ್ಲಿ್ಲ ಆ ಚ್ೊಯಿಂಗ್ ಗಮ್ ಸ್ಮೇತ ವಜೆವನ್ನು ಮತಿಿ ಅಂಟ್ಟಸಿ ಬಿೇಳದಂತ  ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದಾಾನ  

ಅಂತಾಯಿತನ...ಅಲಿವ ?"  ಎನ್ನುತಾಿ ಸ್ಮರ್ಥ್ ಒಪ್ುಪವರ ೇ ಎಂದನ ನ ೊೇಡಿದಳು ಮಧನರಾ. 

 "ಇನ ೊುಮು ಆಕ  ಬಂದನ ಈಗಾಗಲ್ ೇ ಯಾರಾದೊೆ ಆಕ ಯನ್ನು ಈ ಬ್ಾರ "ಏ" ಕ ೊೇಣ ಗ  ವಿಚಾರಣ ಗ  

ಕರ ದ ೊಯಿಾದಾರ ?"ಎಂದರನ ಸ್ಮರ್ಥ್ ಏಳುತಾಿ… 

 ಆ ಮಾತನ್ನು ಮನಗಿಸ್ನವ ಮೊದಲ್ ೇ ಮಧನರಾ ಅಲಿ್ಲಂದ ಹ ೊರಕ ಿ ತಮು ಜೇಪಿನ್ತಿ ಓಡಹತಿಿದಾಳು. 

 ರಮೇಶ್ ಕ ೊಠಾರ ದ್ವಗಾ್ರಂತರಾಗಿ ಉಸ್ನರದರನ: " ಅಂದರ  ಇಷೊಿ ದ್ವನ್ವು ಆ ವಜೆ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಹ ಡ್ 

ಕಾಿಟ್ಸ್್ ನ್ಲ್ ಿ ಇತ ಿ?..ನಾವು ಊರ ಲ್ಾಿ ಹನಡನಕಲ್ ಂದನ ಇನಾಮನ ಘೊೇಷಿಸಿದ ಾವು..." 

 ಸ್ಮರ್ಥ್ ಕೊಡಾ ಮಧನರಾ ಹಿಂದ  ಹ ೊರಗ ೊೇಡನತಾಿ ಕೊಗಿದಾರನ " ಪ್ರವಾಗಿಲಿ ಸ್ರ್..ನ್ಮು ಹ ಡ್ ಕಾಿಟ್ಸ್್ 

ಗಿಂತಾ ಸ್ನರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ ಅವನಗಾದರೊ ಎಲಿ್ಲ ಸಿಗನತಿತನಿ?,  ಅನ್ನಮಾನ್ವ ೇ ಬರದ ಜಾಗ.. ಆದರ  ನ್ಮಗ  

ಗ ೊತಾಿಯಿಲ್ಾಿ?" 

೮ 

 ಶರವ ೇಗದಲಿ್ಲ ಈ ಬ್ಾರ ಮಧನರಾ ನ ಡ ಸಿದ ಪೇಲ್ಲಸ್ ಜೇಪ್ ಹ ಡ್ ಕಾಿಟ್ಸ್್ ಸ್ ೇರದಾಗ ಅಧ್ದಷೊಿ 

ಸ್ಮಯ ಬ್ ೇಕಾಗಲ್ಲಲಿ.. ‘ಕ ೊೇಟ್ಟ ರೊ ಆಸ್  ಹ ೇಗ  ಓಡಿಸ್ನತಿದ  ನ ೊೇಡಿ ’ ಎನಸ್ನತಿಿದ  ಸ್ಮರ್ಥ್ ರಗ  

 ಆದರ  ಅವರಗ  ಅಲ್ ೊಿಂದನ ಅಭೊತಪ್ೂವ್ ದೃಶೆವ ೇ ಕಾದ್ವತನಿ. ಇಡಿೇ ಪೇಲ್ಲೇಸ್ ಸಿಬಬಂದ್ವಯಲ ಿಉದ ೆೇಕದ್ವಂದ 

ನ್ಗಾಡನತಿ ಕಚ ೇರಯ ಮಧೆ ಹಾಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ ಕನಣಿಯನತಿಿದಾಾರ  

 ಆ ಸ್ಂಭೆಮದ ಮಧ್ ೆ ಇಬಬರನ ಹ ಣನು ಕಾನ್ ಸ್ ಿೇಬಲ್ ಗಳು ಕಸ್ ಗನಡಿಸ್ನವ ಮಾದಮುನ್ನ್ನು ತಮು ಭನಜದ 

ಮೇಲ್  ಎತಿಿ ಕನಣಿಸ್ನತಿಿದಾಾರ ..ಆಕ ಯ ಕಂಗಳಲಿ್ಲ ಆನ್ಂದ ಭಾಷಪ ಮತನಿ ಹನಚ್ಚಿಯಂತ  ಅವಳು ನ್ಗನತಿಿದಾಾಳ . ಅವಳ 

ಒಂದನ ಕ ೈಯಲಿ್ಲ ಕಸ್ಪರಕ ಯಿದ , ಇನ ೊುಂದನ ಕ ೈಯಲಿ್ಲ ಚ್ನೆಯಿಂಗ್ ಸ್ಮೇತ ಅಂಟ್ಟದಾ ವಜೆ ಫ್ಳ ಫ್ಳ 

ಮನ್ನಗನತಿಿದ .. 

 ಅದನ್ನು ಕಂಡನ ಮಧನರಾ ಬ್ ಕಿಸ್ಬ್ ರಗಾಗಿ ನಂತಿದಾಾಳ ... ಸ್ಮರ್ಥ್ ಮಾತೆ ಮನಗನಳುಗನತಿಿದಾಾರ . 

"ಅಣಾು, ನೇವ ೇಳಿದ್ ಆಗ  ಟ್ ೇಬಲ್ ಕ ಳಗ  ಧೊಳು ಗನಡಿಸಿದಾಕ ಿ ನ ೊೇಡೆಣಾು , ಈ ವಜಾೆ ಸಿಕ್ ಬಿಡನಿ..ಇವರ ಲ್ಾಿ 

ಏಳಿವರ … ನ್ಂಗ  ದ ೊಡ್ ಬ್ೌಮಾನ್ ಕ ೊಡಾಿರಂತ !..ನಮು ಮಾತ ೇ ವಜೆ ಕಣಣಾು..." ಎಂದಳು ಕೃತಜ್ಞ ಬಡವಿ 

ಮಾದಮು ಕಣಿುೇರನ ಸ್ನರಸ್ನತಾಿ. 

ಅವಳಿಗ   ‘ರ್ಮ್್ ಅಪ್ ’ ಸ್ೊಚ್ನ  ತ ೊೇರಸಿ “ಭಲ್ ೇ” ಎಂದನ ಹನಬ್ ಬೇರಸಿ ನ್ಕಿರನ ಸ್ಮರ್ಥ್. 



ಮಧನರಾ ಕಡ ಗ  ತಿರನಗಿ, " ಇನ್ನು ನೇನ್ನ ಈ ಮಾದಮುನ್ನ್ನು ಕರ ದನಕ ೊಂಡನ ಹ ೊೇಗಿ ಅವಳಿಗ  ಕ ೊಠಾರಯವರ 

ಹತೆ ಬಹನಮಾನ್ ಕ ೊಡಿಸಿ ಬಿಡನ..ಅವಳಿೇಗ ಕ ೊೇಟ್ಾೆಧಿೇಶಿರಯಾದಳು... ಹಾ, ಹಾಗ ೇ ಬರನವಾಗ ವಿನ್ಯಾ 

ಮತನಿ ಕರಣ್ ರ ಅರ ಸ್ಿ ವಾರ ಂಟ್ ರ ಡಿ ಮಾಡಿಕ ೊಂಡನ ನ್ನ್ುತೆ ಬ್ಾ" ಎನ್ನುತಾಿ ಸಿಳ ಳ ಹ ೊಡ ಯನತಾಿ 

ಕಮೇಶನ್ರ್ ಶಂಕರ್ ರಾಯರ ಕ ೊೇಣ ಯತಿ ಕಾಲನ ಹಾಕ್ಕದಾರನ ಸ್ಮರ್ಥ್.  

ಅವರಗ  ಬ್ ೇಕ್ಕದಾ ಯಶಸ್ ್ಂಬ ಬಹನಮಾನ್ ಅವರಗ  ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿತನಿ! 

< ಮುಗಿಯಿತು> 


