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ಭಾಷಾ ಹೋೋೋರಾಟ
Friday, April 21, 2006
ಭಾಷಾ ಚಳುವಳಗಳ ವಷಯಗಳ ಕುರತು ನಾವು ಈವರೆಗೆ ತಳೆದ ನಲುವುಗಳನುನ ಪರೀಕಷಕ ದೃಷಟಯಂದ ನೆೋೀಡುವ
ಪರಯತನ ಈ ಸಲದ "ದೆೀಶ ಕಾಲ" ದಲಲ ನಡೆದದೆ. ಗಡನಾಡು ಎಂದು
ಂಂ
ಅ ನಸಕೆೋಂಡ
ಕೆೋಡಗು ಜಲೆಲಯಂದ ಬಂದ
ನಾನು ಈ ವಷಯದ ಮೀಲೆ ಸವಲಪ ಬರೆದರೆ ಅಪರಸುತತವಾಗಲಾರದು.
ಕೆೋಡಗು ಜಲೆಲಯಲಲ ಭಾಷಾ ವಷಯವಾಗ ವಚತರ ಪರಸಥತ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಇದು "ಕೆೋಡವ" ಎಂಬ
ಂಂ
ಂ ಲಪ-ರಹತ
ಭಾಷೆಯ ತವರುಮನೆ. ಆಡಳತಾತಮಕವಾಗ ಕೆೋಡಗು ಕನಾರಟಕದ ಭಾಗವಾಗರುವುದರಂದ ಕನನಡ ಸಹಜವಾಗಯೀ
ಇಲಲ ತನನ ಸಾಠನವನುನ ಪಡೆಯುತತದೆ. ಆದರೆ ವಾಯಪಾರ ವಹವಾಟನಲಲ ಇಲಲ ಮಲೆಯಾಳಗಳದೆೀ
ಮೀಲುಗೆೈಯಾಗರುವುದರಂದ ಅವರ ಭಾಷೆಯಯೋ ಇಲಲ ಪಾರಬಲಯ ಪಡೆದದೆ. ಎಲಾಲ ಕಡೆ ಇರುವಂತೆ ಇಲೋಲ
ಇಂಗಲಷ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಬಹಳವಾಗದೆ.
ಇಂತಹ ನಾಡನಲಲ ಯಾರು ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಉಳವಗಾಗ ಹೆೋೀರಾಡಬೆೀಕು? ಕೆೋಡವರು ಕೆೋಡವ ಭಾಷೆಯನುನ
ಉಳಸಬೆೀಕಾದರೆ ಅವರ "ಹೆೋೀರಾಟ" ಯಾರ ವರುದಧ? ಕನನಡ, ಮಲೆಯಾಳ, ಇಂಗಲಷ - ಈ ಮೋವರಲಲ ಕೆೋಡವ
ಭಾಷೆಗೆ ಯಾರು ಪರಥಮ ಶತುರ? ಗಮನಸ, ಕೆೋಡವ ಮತುತ ಕನನಡ ಎರಡಕೋಕ ಮಲೆಯಾಳ ಶತುರ. ಈ ಮೋವರಗೋ
ಇಂಗಲಷ ಸಮಾನ ಅಪಾಯಕಾರ ಭಾಷೆ. ಹೀಗೆ ನೆೋೀಡುತಾತ ಹೆೋೀದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮತೆತಲಲರಗೋ ಶತುರವೆಂಬ
ಸರಳೀಕೃತ ಮತುತ ಅಪಾಯಕಾರ ಸೋತರ ನಮಮದುರಗೆ ನಲುಲತತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಷೆಯ ಉಳವಗೆ ಹೆೋೀರಾಟದ ಅಗತಯವಲಲವೆೀ? ಬಹುಶಃ ಇಲಲ. ಕೆೋಡಗನಲಲಯೀ ನೆೋೀಡ. ಅಲಲ
ಯಾವುದೆೀ ಭಾಷಾ ಹೆೋೀರಾಟಗಳೆೋೀ, ಬೀದ ರಂಪಾಟಗಳೆೋೀ - ಏನೋ ನಡೆದಲಲ. ಆದರೋ ಇಲಲ ಎಲಾಲ ಭಾಷೆಗಳೋ
ಸೌಹಾದರದಂದ ಬಾಳುತತವೆ. ಭಾಷೆಯ ವಚಾರವಾಗ ಹೆೋೀರಾಡುವವರಗೆ ಕೆೋಡಗು ಒಂದು ಉತತಮ
ಮಾದರಯಾಗಬಹುದು.

ಕತೋಗಾರರಗೋ
Saturday, April 22, 2006
"ರವ ಕಾಣದದನುನ ಕವ ಕಂಡ" ಎಂಬ
ಂಂ
ಹ ೆೀಳಕೆ ಹಳೆಯದೆಂದು ನನಗೆ ತಳದದೆ . ಆದರೆ "ರವ ಕಂಡದದನುನ ಕತೆಗಾರ
ಕಾಣದಾದನೆೀ" ಎಂಬ
ಂಂ
ಸ ಂಶಯ ನನಗೆ ಬರುತತದೆ . ನಾನು ಇಲಲ ಕನನಡ ಕತೆಗಾರರ ವಷಯವಾಗ
ಮಾತನಾಡುತತದೆದೀನೆ.
ಕನನಡ ಕಥಾ ಲೆೋೀಕ ಇಷುಟ ವಸಾತರವಾಗ ಬೆಳೆದದೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗೀಗಲಂತೋ ಕವಗಳಗಂತ ಕತೆಗಾರರೆೀ ಕನನಡದಲಲ
ಹೆಚುಚ ಸಂಖೆಯಯಲಲದಾದರೆೀನೆೋೀ? ಟೀವ ಗಳಲಲ ದನಾ ಬರುವ ಧಾರಾವಾಹಗಳನೋನ ಕತೆಗಳೆಂದು ಲೆಕಕ ಹಾಕದರೆ
(ಸವಲಪ ಮಡವಂತಕೆ ಬಟುಟ) ಕನನಡದಲಲೀಗ ಕತೆಗಳ ಸುಗಗ.
ಆದರೆ ಪರಸುತತ ಕತೆಗಾರರಗೆ ಒಂದು ವಷಯ ದೋರವೆೀ ಉಳದದೆಯಂದು ನನನ ಸವಂತ ಅಭಪಾರಯ. ಕನನಡ
ಕತೆಗಾರರಗೆ ದೋರವಾಗಯೀ ಉಳದ ವಷಯ "ವೃತತ ಪರತೆ" (professionalism). ಕನನಡದಲಲ ಕತೆ
ಬರೆಯುವವರಲಲ ಇಂದು ಎಷೆೋಟೀ ಇಂಜನಯರ್ ಗಳದಾದರೆ, ಡಾಕಟರ ಗಳದಾದರೆ. ಆದರೆ ಕನನಡ ಕಥಾಲೆೋೀಕದಲಲ ಈ
ವೃತತ ಧಮರಗಳ ಬಗೆಗ ಎಂದೋ
ಂಂ
ಚ ಚೆರ
ನಡೆದಲಲ.
ಹಂದೆೋಮಮ ಜಯಂತ ಕಾಯಕಣ "ಭಾವನಾ" ಪತರಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗದಾದಗ ದೀಪಾವಾಳಗೆೋೀ ಅಥವಾ
ಯುಗಾದಗೆೋೀ ಒಂದು ವಶೆೀಷ ಸಂಚಕೆ ಹೆೋರ ತಂದದದರು. ಅದರಲಲ ಐ.ಟ ಜಗತತನ ತಲಲಣಗಳನುನ ಕುರತು ಕೆಲವು
ಕಥೆಗಳನುನ ಓದದುದ ಬಟಟರೆ, ಈ ವಷಯದ ಕತೆಗಳನುನ ನಾನಂತೋ ಬೆೀರೆಲೋಲ ಓದಲಲ.
ಕನನಡ ಕತೆಗಳಲಲ ಡಾಕಟರ ಪಾತರಗಳು ಅಲಲಲಲ ಸಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವೆೈದಯಕೀಯ ಕೆಷೀತರದ ಕುರತು ಕತೆಗಳು
ಬಂದವೆಯೀ? ವಕೀಲನೆೋಬಬ ತನನ ವೃತತ ಜೀವನದಲಲ ಎದುರಸುವ ತಲಲಣಗಳು ಕನನಡ ಓದುಗರನುನ ತಲುಪದೆಯೀ?
ಲಾಯಬನಲಲ ಸಂಶೆೋೀಧನೆಯಲಲ ನರತನಾದ ವಯಕತಯ ಮನಸಸನ ಒಳಪದರಗಳನುನ ಕನನಡ ಓದುಗರು ಅರತತದಾದರೆಯೀ?
ಬಹುಶಃ ಇಲಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ವೃತತಯ ಒಳನೆೋೀಟಗಳನುನ ಆ ವೃತತಯಲಲರುವ ವಯಕತ ಮಾತರ ನೀಡಲು ಸಾಧಯ.
ಮತುತ ಕನನಡದ ಮಟಟಗೆ ಹೆೋಸ ಕತೆಗಾರರು ವೃತತಪರರಾದರೋ ಅವರ ಕತೆಗಳಲಲ ಅವರ ವೃತತ ಪರಪಂಚ
ತೆರೆದುಕೆೋಳುಳವುದಲಲ. ಅವರ ಹೆೋರತಾಗ ಬೆೀರೆಯವರಗೆ ಅವರ ವೃತತಯ ಸೋಕಷಮಗಳು ಅರವಾಗುವುದಲಲ. ಆದರೆ
ನಮಮ ಕತೆಗಾರರಗೆ ತಮಮ ವೃತತಯಲಲನ ಅನುಭವಗಳನುನ ಬರೆಯಲು ಮನಸಸಲಲ.
ಇಲಲ ಸೆೋೀಲು ಕನನಡ ಸಾಹತಯದುದ. ಒಂದು ಸಂಪೂಣರ ಭಾವ ಪರಪಂಚ ಕನನಡ ಓದುಗರ ಪಾಲಗೆ ಇಲಲವಾಗ
ಹೆೋೀಗದೆ. ನಮಮ ಕತೆಗಾರರು ನಮಗೆ ಇನಾನದರೋ ಈ ನಷಟವನುನ ತುಂಬಕೆೋಡಬೆೀಕೆಂದು ವನಂತ.

ಹೋೋಸ ಸಂಸಕೃತಯ ಅಧಯಯನ
Monday, May 22, 2006
ಒಂದು ಹೆೋಸ ಸಂಸಕೃತಯನುನ ಅರಯುವುದು ಹೆೀಗೆ? ಈ ಪರಶೆನಯನುನ ಬಹುಶಃ ಎಲಲರೋ ಒಂದಲಾಲ ಒಂದು
ಹಂತದಲಲ ತಮಮನುನ ತಾವು ಕೆೀಳಕೆೋಂಡರುತಾತರೆ. ಅದಕೆಕ ತಕಕ ಉಪಾಯವನೋನ ಕಂಡುಕೆೋಂಡರುತಾತರೆ. ಮೋಲತಃ
ಸಂಸಕೃತ ಅನುನವುದು ಒಂದು ಸದದ ಭಾಷಯಕೆಕ ಒಳಪಡುವ ವಷಯವಲಲ. ಒಂದು ವಗರದ ಸಂಸಕೃತ ಆ ಜನರ
ಜೀವಂತಕೆಯ ಸಂಕೆೀತ. ಅದು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಒಟುಟ ಅಸತತವದ ಪರತೀಕ. ಅದು ಅಧಯಯನಕೆಕ
ಒಳಪಡುವುದಕಕಂತಲೋ ಅನುಭವಕೆಕ ಬಂದರೆೀ ಹೆಚುಚ ಸಾಥರಕ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಸಕೃತಯ ಹನೆನಲೆಯಲಲ
ಬೆಳೆದವರಗೆ ಬೆೀರೆೋಂದು ಹೆೋಸ ಸಂಸಕೃತ ಅಷಾಟಗ ಒಲಯುವುದಲಲ.
ನಾವು ಹೆೋಸ ಸಂಸಕೃತಯನುನ ಅಥರ ಮಾಡಕೆೋಳುಳವ ವಧಾನ ವಶಷಟವಾದುದು. ಸಾಮಾನಯವಾಗ ನಾವು ನಮಮ
ಅನುಭವದ ಮೋಸೆಯಲಲ ಹೆೋಸ ಸಂಸಕೃತಯನುನ ಅಥೆೈರಸಕೆೋಳುಳತೆತೀವೆ. ಸಂಸಕೃತಯ ಬಗೆಗನ ನಮಮ ಅಧಯಯನ
ಬಹುಪಾಲು ಹೆೋೀಲಕೆಯ ಹನೆನಲೆಯಲೆಲೀ ನಡೆಯುತತದೆ. ಸಂಸಕೃತ ಎನುನವುದು ಭಾಷೆ, ಉಡುಗೆ, ಊಟ, ಹಬಬ,
ಆಚರಣೆ, ನಂಬಕೆ, ದೆೀವರು - ಹೀಗೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಒಟುಟ ಜೀವನ ಶೆೈಲಯನುನ ಪರತನಧಸುವುದರಂದ
ಸಂಸಕೃತಯ ಅಧಯಯನ ಸುಲಭವೆೀನಲಲ.
ಹೆೋಸ ಸಂಸಕೃತಯಂದ ಅಧಯಯನಕೆಕ ಒಳೆಳಯ ಆರಂಭಕ ಸಥಳ ಭಾಷೆ. ಒಂದು ಭಾಷೆ ಕೆೀವಲ ಶಬದ ಭಂಡಾರವಾಗರದೆ
ಆ ಸಂಸಕೃತಯ ಪರತನಧಯಾಗರುತತದೆ. ನೀವು ಹೆೋಸ ಭಾಷೆಯಂದನುನ ಕಲತಾಗ ಹೆೋಸ ಸಂಸಕೃತಯಂದಕೆಕ
ನಮಮನುನ ನೀವು ತೆರೆದುಕೆೋಳುಳತತೀರ. ಆ ಜನಾಂಗದ ವಶಷಟತೆ ಅದರ ಭಾಷೆಯಲಲ ಅಚೆೋಚತತರುತತದೆ. ಆ
ಕಾರಣಕಾಕಗಯೀ ನಾವು ಪರ ಭಾಷೆಯಂದನುನ ತರೆಬೆೀತ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೋಲಕ ಸುಲಲತವಾಗ ಮಾತನಾಡಲು
ಸಾಧಯವಲಲ; ಕೃತಕತೆ ಎದುದ ಕಾಣುತತರುತತದೆ.
ಸಂಸಕೃತಯನುನ ಅರಯಲು ಭಾಷೆಯಂದನುನ ಸಂಪೂಣರವಾಗ ಅರಯುವ ಅವಶಯಕತೆಯೀನಲಲ. ಅದರಲಲನ
ವಶಷಟತೆಯನುನ ಗುರುತಸುವ ಸಾಮಥಯರವದದರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಂಸಕೃತಯನುನ ಅರಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವ ಭಾಷಾ ಪರಯೀಗವೆೀ - ಸಂಬೆೋೀಧನಾತಮಕ ಪದಗಳು. ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲಲ ಬೆೀರೆಯವರನುನ
ಸಂಬೆೋೀಧಸಲು ಯಾವ ಪದಗಳನುನ ಉಪಯೀಗಸುತಾತರೆಂದು ತಳದುಕೆೋಂಡರೆ, ಸವಲಪ ಮಟಟಗಾದರೋ ಆ
ಸಂಸಕೃತಯ ಸವರೋಪ ನಮಗೆ ಗೆೋೀಚರವಾಗುತತದೆ.
ನಮಮ ಕನನಡವನೆನೀ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳ - ಎಲಾಲ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಂತೆ ನಮಮಲೋಲ ಪರತಯಂದು ಸಂಬಂಧಕೆಕ ಒಂದು
ಹೆಸರುಂಟು. ಚಕಕವರು ದೆೋಡಡವರನುನ ಸಂಬೆೋೀಧಸಲು ಬೆೀರೆಯೀ ಮಾತುಗಳುಂಟು. ಸಮ ವಯಸಕರನುನ
ಮಾತನಾಡಸಲು ವಶೆೀಷ ಪದಗಳುಂಟು. ಲಂಗ, ವಯಸುಸ, ಜಾತ, ಅಂತಸುತ - ಈ ಎಲಾಲ ಅಂತರಗಳನುನ ಒಂದೆೀ
ಶಬದದಲಲ ವಯಕತ ಪಡಸಬಹುದು. ಒಂದೆೀ ಮಾತು ವವಧ ಸಂಬೆೋೀಧನೆಗಳ ಪರಯೀಗಕೆಕ ಸಕಕ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
ಅಥರವನುನ ಧವನಸುವುದು ಒಂದು ಆಶಚಯರ.
ಇದರಂದ ಒಂದು ಪರಯೀಜನವೂ ಉಂಟು. ಸಂಬಂಧಗಳ ದೋರವನುನ ಒಂದೆೀ ಶಬದದಂದ ಕಡಮ ಮಾಡಬಹುದು.
"ಹೆೀಗದದೀರ?" ಅನುನತತದದ ವಯಕತ "ಲೆೋೀ ಹೆೀಗದದೀಯ" ಅಂದರೆ ಗೆಳೆತನ ಒಂದು ಮಾರು ಹೆಚಾಚಯತೆಂದೆೀ ಅಥರ.
ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಪರಯೀಗದಲಲನ ಸೋಕಶಮ ವಯತಾಯಸಗಳನೋನ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ತರಹದ ಸಂಬೆೋೀಧನಾ ಪದಗಳ
ಮೋಲಕ ತಳಯಬಹುದು. ಕನನಡದಲಲಂತೋ ಈ ವೆೈವಧಯಗಳು ನಮಮ ಸಂಸಕೃತಯ ಶರೀಮಂತಯನುನ ಸಮಥರವಾಗ
ತೆೋೀಪರಡಸುತತವೆ.
ಸವಲಪ ಗಮನಸ - ನಮಗೆ ಕನನಡದ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಪರಬೆೀಧಗಳು ತಕಷಣ ಹೆೋಳೆಯುವುದು ಈ ಪದಗಳ ಮೋಲಕವೆೀ
ಅಲಲವೆೀ? "ಏನ್ ಮಾರಾಯ" ಎಂದರೆ
ಂಂ
ಮ ಂಗಳೋರು ಕನನಡ , "ಏನಾಲ" ಅಂದರೆ ಮಂಡಯ, "ಏನಾಪ" ಅನೆೋನೀದು
ಉತತರ ಕನನಡ....ಹೀಗೆ ಸಾಗುತತದೆ ನಮಮ ಕನನಡದ ಭಾಷಾ ವೆೈಭವ. ನೆೋೀಡ ಒಂದೆೀ ಶಬದದಂದ ಒಂದು ಪಾರಂತಯದ
ಗುರುತು ಹೆೀಗೆ ಸುಲಭವಾಗ ಹಡಯಬಹುದು. ಎಲಾಲ ಭಾಷೆಗಳೋ ಗಾರಮಯ ಮತುತ ಪಟಟಣ ಎಂಬ
ಂಂ
ಎ ರಡು
ಸಮನಾಂತರ ರೀತಯಲಲ ಬಳಸಲಪಡುತತದೆ. ಈ ಬೆೀಧವನೋನ ಸಂಬೆೋೀಧನಾತಮಕ ಪದಗಳು ಬಹಳ ಸೆೋಗಸಾಗ
ತೆೋೀರಸ ಕೆೋಡುತತದೆ
ಕೆಲವಂದು ಪಾರಂತಯದ ವಶಷಟ ಪರಯೀಗಗಳು ಬೆೀರೆಯವರಗೆ ವಚತರವಾಗ ಕಾಣಲಕೋಕ ಸಾಕು. ಉದಾ ನನಗೆ
ಮೈಸೋರನ ಜನ ಅಪಪನನುನ "ಅಣಣ" ಎಂದೆೋ
ಂಂ
ಸ ಂಬೆೋೀಧಸುವ ಹಂದನ ಕಾರಣ ಇಂದಗೋ
ತಳದಲಲ. ಹಾಗೆ

ಕೆಲವರೋ ಸಕಕ ಸಕಕವರನನ "ಏನ್ ತಂದೆ" ಅಂತ ಅಪಪನನಾನಗಸಕೆೋಳುಳವುದೋ ಅಥರವಾಗುವುದಲಲ. ಇನೋನ ಹಲವು
ಸಮಚತತರು ಎಲಲರಲೋಲ ದೆೈವತವವನುನ ಗುರುತಸದವರಂತೆ "ಏನ್ ಸವಾ!" "ಏನ್ ದೆೀವುರ?" ಅನುನವುದೋ ನನನ ತಲೆ
ಕೆಡಸದೆ.
ಹಾಗೆಯೀ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲಲ ನಧರಷಟ ಅಥರ ಹೆೋಂದರುವ ಶಬದ ಇನೆೋನಂದು ಭಾಷೆಯಲಲ ಹೆೋಸ ಅಥರ
ಪಡೆದುಕೆೋಳುಳವುದೋ ಹೆೋಸತಲಲ. ಸಂಬೆೋೀಧನಾತಮಕ ಪದಗಳೋ ಇವಕೆಕ ಹೆೋರತಲಲ. ಇಂಗಲಷ ನಲಲ ಗೌರವ ಸೋಚಕ
ಪದವಾದ "ಮಸಟರ" ಕನನಡದಲಲ ಆ ಸಾಥನ ಪಡೆದಲಲ. "ಏನರೀ ಮಸಟರ" ಅನುನವ ಕನನಡ ಪರಯೀಗದಲಲ ಇಂಗಲಷ
ಪರಯೀಗದಲಲ ಕಾಣಸಗುವ ಗೌರವ ಮರೆಯಾಗುತತದೆ. ಬಾಲವುಡ್ ನವರಂತೋ "ಅಣಾಣ" ಶಬದವನುನ ದಕಷಣ ಭಾರತದ
ಡಾನ್ ಪಾತರಗಳ ಖಾಯಂ ಹೆಸರಾಗಸದಾದರೆ.
ನನಗೆ ಎಲಲದದಕಕಂತ ಹೆಚಾಚಗ ಕಾಡುವುದು ಪೆೀಟೆಯ ಜನರಲಲನ ವಚತರ ಸಂಬೆೋೀಧನಾ ಶೆೈಲ. "ಗುರೋ", "ಸಸಯ",
"ಬಾಸು", "ಸವಾ" - ಇಂತಹ ಪರಯೀಗಗಳ ಮೋಲ ಪಹೆಚ್.ಡ ಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷುಟ ವಷಯ ಒದಗಸಬಲಲದು. ತಮಳು
ಮತುತ ಹಂದ ಪರಸಪರ ಮುಖ ನೆೋೀಡದ ಭಾಷೆ. ಆದರೆ ಹಂದಯಲಲ "ಸಾಲೆೀ" ಎಂಬುದು
ಂಂ
ಪ
ರಸದಧ
ಸಂಬೆೋೀಧನಾತಮಕ ಪದ. ಇದಕೆಕ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗ ತಮಳನಲಲ "ಮಚಾಚ" ಎಂಬ
ಂಂ
ಪ ರಯೀಗವದೆ
. ಆದರೆ
ಕನನಡದಲಲ "ಬಾವ" ಎಂಬುದು
ಂಂ
ಅ
ಷೆಟೀನೋ ಪರಸದದವಾದ ಸಂಬೆೋೀಧನಾತಮಕ ಪದವಲಲ .
ಹಾಗಾದರೆ ಹಂದಗೋ, ತಮಳಗೋ ಸಾಂಸಕೃತಕ ನಂಟದೆಯೀ? ಬೆೀಡ ಸಾವಮ - ಇದು ಎಷೆಟಂದರೋ ಕರುಣಾನಧಯವರ
ಕಾಲ. ಹೆೀಳ ಕೆೀಳ ಹಂದಯನುನ ತಮಳುನಾಡನಂದ ಅಟಟಲು ಪಣತೆೋಟಟವರು ಅವರು. ಅವರಗೆ ಈ ವಾದ
ಕೆೀಳಸಕೆೋಂಡರೆ ಕಷಟ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಬದಲಾಗರಲೋ ಬಹುದು. ಸೆೋೀನಯಾರ ಕೆೈ ಹಡದುಕೆೋಂಡು ತಾನೆೀ
ಅವರೀಗ ಸಂಹಾಸನ ಹಡದದುದ. ಆದರೋ ಅವರು "ಮಹಾತಮ ಗಾಂಧ" ಅವರನೆನೀ "ಉತತಮರ್ ಗಾಂಧ"
ಮಾಡದವರೆಂದು ಓದದೆದೀನೆ (ಎಸ್. ದವಾಕರ್). ಆದದರಂದ ಈ ವಷಯ ಇಲಲಗೆೀ ಬಡೆೋೀಣ.
ಈ ಸಂಬೆೋೀಧನೆಗಳ ವಷಯ ಬಂದಾಗ ಪತ-ಪತನ ಯರ ಮಾತು ಬರದದದರೆ ಅಪೂಣರವಾಗುತತದೆ. "ನಮಮಜಮಾನುರ",
"ನಮಮನೆಯಾಕೆ", "ನಮಮ ಶರೀಮತ" - ಇತಾಯದ ಪದಗಳಲಲನ ಬಹುವಚನ ನನನ ಕುತೋಹಲಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗದೆ. "ನಮಮ...
ಶರೀಮತ...?" ಅಂದರೆ ಅವಳು ಪಾಂಚಾಲಯೀ ಇರಬೆೀಕು. ಇನುನ "ನಮಮ...ಯಜಮಾನರು..." ಅಂತ ಗೆೋೀಪೀ
ಸತರೀಯರು ಕೃಷಣನನುನ ಸಂಬೆೋೀಧಸುತತರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದು ಇಂತಹ ಪರಯೀಗಗಳು ಚಾಲನೆಯಲಲಲಲ.
ಜನ ದೆೀವರನೋನ ಬಡದೆ ಅವನನೋನ ಚತರ-ವಚತರವಾಗ ಸಂಬೆೋೀಧಸುವ ಅಭಾಯಸ ಇಟುಟಕೆೋಂಡದಾದರೆ. ಹೆಚಾಚಗ
ಅಪಹಾಸಯ, ಕುಹುಕಗಳೆೀ ತುಂಬಕೆೋಂಡರುವ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಂಸಕೃತದಲಲರುವುದರಂದ ಅಥರವಾಗದೆ
ಮಂತರಗಳೆಂದು ನುಣುಚಕೆೋಳುಳತತವೆ. "ವಕರತುಂಡಾ...ಮಹಾಕಾಯ" ಎಂಬುದು
ಂಂ
ಸ
ುತತಯೀ
, ಅಪಹಾಸಯದ
ಮಾತೆೋೀ ಹೆೀಳುವುದು ಕಷಟ. ಇನುನ ಹೆಣುಣ ದೆೀವರುಗಳ ವಣರನೆಗಳು ಸೆನಾಸರ ನವರ ಕೆೈಗೆೀನಾದರೋ ಸಕಕದರೆ
ಬಚವಾಗ ಬರಲು ಹರ ಸಾಹಸ ಪಡಬೆೀಕಾದೀತು.
ಇಂಗಲಷ ನಲಲ ಅಪರಚತರನುನ ಮತುತ ವದಯಥರನಯರನೋನ ಮಾತನಾಡಸುವುದು ಸುಲಭವೆಂದು ನಾನು
ಕಂಡುಕೆೋಂಡದೆದೀನೆ. ಕನನಡದಲಲ ಹುಡುಗಯರನುನ ಮಾತನಾಡಸುವಾಗ "ಏನೆೀ" ಅನನಲಕಾಕಗುವುದಲಲ. "ಅಕಾಕ"
ಎಂದರೆ
ಂಂಕ ಷಟ . "ಅಮಮ" ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಯರಗೆ ತೆೋಂದರೆ. ಆದರೆ ಇಂಗಲಷ ನಲಲ ಈ ಯಾವ ಕಷಟಗಳೋ ಇಲಲ. ಅಲಲ
ಸಂಬೆೋೀಧನಾ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಅತೀ ಅಲಪವರುವ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಯ ಸಮಸೆಯಗಳೆೀ ಉದಬವಸುವುದೆೀ ಇಲಲ.
ಬರೆಯುತಾತ ಹೆೋೀದರೆ ಸಂಬೆೋೀಧನಾತಮಕ ಪದಗಳ ಬಗೆಗ ಪಹ್.ಡ ಪರಬಂಧವನೆನೀ ಬರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಸದಯಕಕಷುಟ
ಸಾಕು ಅಂದುಕೆೋಂಡದೆದೀನೆ. ಹೆೋಸ ಸಂಸಕೃತಯ ಅಧಯಯನಕೆಕ ಹೆೋರಟವರಗೆ ಈ ಸಂಬೆೋೀಧನಾತಮಕ ಪದಗಳು
ಪರಯೀಜನಕಾರಯಾಗಬಲಲದು ಎಂಬುದಷೆಟ
ಂಂ
ನ
ೀ ಾನು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದುಕೆೋಂಡ
ಮಾತು.
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ನಮಮ ನಜವಾದ ಅಸತತವ ಯಾವುದು? ಉಪನಷತೆೋತಂದರಲಲ ಅಸತತವದ ಕುರತಾದ ಚಚೆರಯಲಲ "ಅಲಲ..ಅಲಲ"
ಎಂದು
ಂಂ
ಹ ೆೀಳುತತಲೆೀ ಈ ಪರಶೆನಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕುವ ಪರಯತನವದೆಯಂದು
ಕೆೀಳದೆದೀನೆ. ಮಹಾ ಸಂತ ರಮಣ
ಮಹಷರಗಳೋ ಕೋಡ "ನಾನ್ ಯಾರ್" ಎಂಬ
ಂಂ
ಪ ುಸತಕ
ಬರೆದದದಾದರೆ (ಅವರ ಬೆೋೀಧನೆಗಳ ಅಕಷರ ರೋಪವದು.
ಯಾರೆೋೀ ಭಕತರು ಸಂಗರಹಸರಬಹುದು. ರಮಣರರೆೀ ಸವಂತವಾಗ ಬರೆದು ಅಚುಚ ಹಾಕಸದದಲಲ). ಒಟಟನಲಲ "ನಾನು
ಯಾರು" ಎಂಬ
ಂಂ
ಂ ಮೋಲಭೋತ ಪರಶೆನಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕುವ ಪರಯತನಕೆಕ ಧೀಘರ ಕಾಲದ ಇತಹಾಸವದೆ. (ಜಾಕೆ
ಚಾನ್ ನ ಸನೆಮಾ ಒಂದರ ಹೆಸರು who am i ಎಂದ
ಂಂಂಂಂ
ಂ ದೆ
)
ನನನ ಪರಕಾರ ಒಂದು ವಸುತವನ "ಹೆಸರಗೋ" ಅದರ ಅಸತತವಕೋಕ ಗಹನವಾದ ನಂಟದೆ. ಹೆಸರಲಲದ ವಸುತವದೆಯೀ?
ಅಂತಹದೆೋಂದು ವಸುತವದದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೆೋತತಲಲದ ವಸುತವೆೀ ಇರಬೆೀಕು. ನಮಗೆ ಗೆೋತತದೆ ಅಂತಾದರೆ ನಾವು
ಅದನುನ ಅದರ ಹೆಸರನಂದಲೆೀ ಗುರುತಸುತೆತೀವೆ. ಹಾಗಾಗ ಅಸತತವಕೋಕ, ಹೆಸರಗೋ ನಂಟದೆಯಂದು ನಾನು ಹೆೀಳದುದ.
ನಮಮಲಲ ಹೆೀಗೆೋೀ ಗೆೋತತಲಲ. ಆದರೆ ನಮಮಲಲ ಮಗುವಗೆ ನಾಮಕರಣದ ಸಮಯದಲಲ ಮೋರು ಹೆಸರುಗಳನುನ
ಇಡುವುದು ವಾಡಕೆ. ಇದಕೆಕ ಕಾರಣ ಏನೆಂದು ನನಗಂತೋ ತಳದಲಲ. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ಅದನುನ ವರದಾನದಂತೆ ಜನ
ಉಪಯೀಗಸುತತದಾದರೆ. ಹೆೀಗೆಂದರೆ ನಕಷತರ ನಾಮ ಕೆಲವಮಮ ತೀರಾ ಹಳೆಯದೆಂದು ಅನಸದರೆ ನಾಮಕರಣದ
ಸಮಯದಲಲ ಮತತನೆನರಡು ಹೆಸರು ಇಟುಟ ಬಡುತಾತರೆ. ಅದರಲಲ ಒಂದು ಮಾತರ ಕೆೋನೆಯವರೆಗೋ ಉಳದುಬಡುತತದೆ
(ಡವರನನನ ಸದಾದಂತಕೆೋಕಂದು ಉದಾಹರಣೆ)
ಮನುಷಯನಗೆ ಎಲಾಲ ತರಹದ ಸಾವತಂತರಯವದದರೋ ಈ ಹೆಸರು ಇಟುಟಕೆೋಕಳುಳವ ಸಾವತಂತರಯ ಮಾತರ ಇರುವುದಲಲ. ಈಗ
ಬಡ ಅದೋ ಬಂದುಬಟಟದೆ. ದನಾ ಪತರಕೆಯಲಲ ತಮಮ ಹೆಸರು ಬದಲಸಕೆೋಳುಳವವರ ಪಟಟ ನೆೋೀಡದರೆ ಬಹಳ ಜನರಗೆ
ತಮಮ ಹೆಸರು ಇಷಟವಾಗುವುದಲಲ ಅನಸುತತದೆ. ಇಂತಹವರ ಪಾಲಗೆ ನಾನೋ ಸೆೀರದೆದೀನೆ. ಕಟಾಟ ನರೀಶವರವಾದಯಾದ
ನನಗೆ ದೆೀವರ ಹೆಸರಟಟರೆ ಸಟುಟ ಬರದರುತತದೆಯೀ?
ಇಂತಹವರ ಸಾಲನಲಲ ಕವಗಳೋ ಸೆೀರುತಾತರೆೀನೆೋೀ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಸುತತದೆ. ಕವಗಳಗೆ ಕಾವಯನಾಮವರುವುದು
ವಾಡಕೆ. ಈ ಪದಧತ ನನನನುನ ಬಹಳವಾಗ ಕಾಡದೆ. ಯಾರಾದರೋ ತಾವು ಬರೆದದದದನುನ ತಮಮ ಹೆಸರಲಲದೆೀ ಪರಕಟಸಲು
ಯಾಕೆ ಪರಯತನಸುತಾತರೆ? ಕಾವಯನಾಮವೂ ಕೆೋನೆಗೆ ಅವರಗೆೀ ಅಂಟಕೆೋಳುಳತತದೆಯಲಲವೆೀ? ಹಾಗಾಗ ಅವರು ತಮಮನುನ
ಗೌಪಯವಾಗ ಇಟುಟಕೆೋಳಳಬೆೀಕೆಂದುಕೆೋಂಡರೆ ಅದು ಸಾಧಯವಾಗುವುದಲಲವಲಲ? ಹಾಗಾಗ ಕಾವಯನಾಮ
ಇಟುಟಕೆೋಳುಳವುದರ ಗುಟಾಟದರೋ ಏನು? ಬಹುಶಃ ಅದು ತಮಮ ಒರಜನಲ್ ಹೆಸರನ ಮೀಲನ ನರಾಸಕತಯೀ
ಇರಬಹುದೆೀ?
ಕವಗಳು ಮತುತ ಹಸರನ ಬಗೆಗ ನನಗೆ ಇನೆೋನಂದು ಘಟನೆ ನೆನಪಾಗುತತದೆ. ನಾನು ಪಯುಸಯಲಲರುವಾಗ ನನನ ಕನನಡ
ಮೀಷಟರು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕನನಡ ಭಾಷಾ ಜಾಞನವನುನ ಗೆೀಲಮಾಡದದರು! ಕಾರಣ ಕುವೆಂಪು ತಮಮ ಮಗನಗೆ ತಪುಪ
ಹೆಸರಟಟದುದ! ನಮಮ ಮೀಷಟರ ರ ಪರಕಾರ ಪೂಣರಚಂದರನಗೆ ಕಾಂತ ಇರುತತದೆಯೀ ಹೆೋರತು ತೆೀಜಸಸಲಲ. ಹಾಗಾಗ
ಪೂಚಂತೆೀ ಎಂಬ
ಂಂ
ಪ ರಯೀಗ ತಪುಪ !!
ಹುಟಟದ ಮಕಕಳಗೆ ಹೆಸರು ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸವನುನ ಬಹಳ ಹುರುಪನಂದಲೆೀ ಹೆತತವರು ಮಾಡುತಾತರೆ. ಆದರೆ
different ಆದ ಹೆಸರಡಬೆೀಕೆಂಬ ಅವರ ಪರಯತನ ಯಾವತೋತ ಸಫಲವಾಗದೆ ಅವರೋ ಮತೆತ ಎಲಲರಂತೆ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆಸರೆೋಂದನುನ ಮಕಕಳಗೆ ಇಟುಟಬಡುತಾತರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಕಕಳಗೆ ಹೆಸರಡುವಾಡ ಕೆಲ ನಯಮಗಳನುನ
ಪಾಲಸುತಾತರೆ. ಪಾರಸ (ಅದರಲೋಲ ಅಂತಯ ಪಾರಸ ಮತುತ ಕೆಲವಮಮ ಆದ ಪಾರಸ) ಸಾಮಾನಯವಾಗ ಎಲಲರೋ
ಪಾಲಸುವ ಸೋತರ.
ಅವಳ ಮಕಕಳೆೀನಾದರು ಹುಟಟದವೀ ಹೆತತವರ creativity ಹೆೋಸ ಮಜಲನುನ ಮುಟುಟತತದೆ. "ಸೀತಾ-ಗೀತಾ"
ದಂತಹ ಸನೆಮಾ ಪೆರೀರಣೆಯಂದ ಪಾರಸಬದದ ಹೆಸರುಗಳು ಮಕಕಳಗೆ ಅಂಟಕೆೋಳುಳತತವೆ. ಈಗಲೋ ನನಗೆ ಒಳೆಳಯ
ಹೆಸರು ಕೆೀಳದಕೋಡಲೆೀ ಬರೆದಟುಟಕೆೋಳೋಳವ ಅಭಾಯಸವದೆ. (ಕತೆಗಾರನಾಗಬೆೀಕೆಂದುಕೆೋಂಡ ನಾನು ಪಾತರಕೆಕ ಒಳೆಳಯ
ಹೆಸರು ಬೆೀಕಾಗಬಹುದೆಂದು ಬೆಳೆಸಕೆೋಂಡ ಅಭಾಯಸ ಇದು. ಆದರೆ ಕತೆ ಬರೆಯುವ ಕಾಲಕೆಕ ಪಾತರಗಳಗೆ ಹೆಸರೆೀ
ಇಡುತತರಲಲಲ.) ನನನ ಪಟಟಯಲಲ ನನಗೆ ಹಡಸದ ಅವಳ(ಜವಳ!) ಹಸರುಗಳೆಂದರೆ "ಅಪರಮೀಯ-ಅಮೃತಾಂಶ" ,
'ಗರಂಥ-ಲಖತ", "ಸಹ-ಕನಸು" (ನಾಗತಹಳಳ ಅವರ ಮಕಕಳಗೋ ಇದೆೀ ಹೆಸರದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅವಳಗಳಲಲ ಅಂತ
ನನನ ನೆನಪು)

ಹೆಸರಗೋ ಅದೃಷಟಕೋಕ ನಂಟದೆಯಂದು ನಂಬುವವರ ಸಂಖೆಯಯೀನೋ ಕಮಮಯಲಲ. ಸನೆಮಾಕೆಕ ಸೆೀರುವಾಗ
ಇರಬೆೀಕಾದ ಅಹರತೆಗಳಲಲ ಒಳೆಳಯ ಹೆಸರರಬೆೀಕೆಂಬುದು ಮುತುತರಾಜ ರಾಜಕುಮಾರ ಆದ ಕಾಲದಂದಲೋ
ನಡೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದ ಮಾತು. ಇಂದಗೋ ವಾರಾಂತಯದಲಲ ಜೆೋಯೀತಷಗಳು (ಅಥವಾ ಹಾಗೆಂದುಕೆೋಂಡವರು)
ಟವಯಲಲ ಕಾಣಸಕೆೋಂಡು ಹೆಸರನುನ ಹೆೀಗೆ ಬದಲಸಕೆೋಂಡರೆ ಅದೃಷಟ ನಮಮ ಕಡೆಗೆ ತರುಗಸಬಹುದೆಂದು ಸಲಹೆ
ಕೆೋಡುತಾತರೆ.
ಮನುಷಯರಗೆ ಎಲಲ ಪಾರಣ-ಪಕಷ ಮತುತ ವಸುತಗಳಗೋ ಹೆಸರಡುವ ಚಟ. ಮನೆ ನಾಯಗಳಗಂತೋ ಹೆಸರು ಇದೆದೀ
ಇರುತತದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಗಳಗೆ ಇಂಗಲಷ ಹೆಸರಡುವ ಅಭಾಯಸ ಮಾತರ ಹೆೀಗೆ ಬಂತೆೋೀ ತಳಯದು. ನಮಮ ಹಳಳಗಳಲೋಲ
ಕೋಡ ನಾಯಯನುನ ಟಾಮ ಎಂದೆೀ
ಂಂ
ಕ ರೆಯುವುದು ವಾಡಕೆ . ಸಾವತಂತರ ಹೆೋೀರಾಟದ ಸಮಯದಲೆಲೀನಾದರೋ
ಬರಟಷರನುನ ಬಯುದಕೆೋಳಳಲಾಗದೆೀ ಜನ ನಾಯಗೆ ಅವರ ಹೆಸರಡುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡದರೆೋೀ - ಎಂದು
ಂಂನ ನಗ
ಆಗಾಗ ಅನನಸುತತದೆ.
ಜೀವವರವ ಪಾರಣ-ಪಕಷಗಳಾದರೆ ಬಡ, ಹೆಸರಗೆ ಸಪಂದಸುತತವೆ. ಹಾಗಾಗ ಅವುಗಳಗೆ ಹೆಸರಡುವುದಕೆಕ ಒಂದು
ಅಥರವಾದರೋ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಾಂಬ್ ಗೋ ಹೆಸರೆೀ? ಗೆೋತತಲಾವ! ಜಪಾನನ ಮೀಲೆ ಹಾಕದ ಬಾಂಬ್ ಗೋ ಒಂದು
ಹೆಸರತುತ. ನನನ ಮಾಮ ಒಬಬರು ತಮಮ ಬುಲೆಟ್ ಬೆೈಕನುನ ತುಂಬಾ ಹೆಚಚಕೆೋಂಡದದರು. ಅದನನ "ರಾಜಾ" ಅಂತಾನೆೀ
ಅವರು ಕರೆಯುತತದದದುದ. ಅದು ಬಡ ಸಾವಮ, ನಮಮ "ಯಾಹೋ" ಇಲಾವ. ಅದರ ರುವಾರಗಳಾದ ಫಂಲೆೋೀ
ಮ ತುತ
ಯಾಯಂಗ್ ತಮಮ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಗೋ ಹೆಸರಟಟದದರು. (ಅದಾಯವುದೆೋೀ ಜಪಾನೀ ಸುಮೀ ಫೆೈಟರ್ ಗಳ ಹೆಸರು.
ಬಹುಶಃ ಇಂದು ಯಾಹೋ ಗೆ ಇಂತಹದೆೀ ಸವೀರಸ್ ನ ಅಗತಯವದೆ- ಗೋಗಲ್ ನುನ ಹೆೋಡೆದುಹಾಕಲು!!)
ಹೆಸರನ ಮಹಾಪುರಾಣದಲಲ ಊರುಗಳ ಹೆಸರನದೆದೀ ಒಂದು ಕರು ಕಾದಂಬರಯಾಗಬಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗ ಆ
ವಷಯದ ಬಗೆಗ ನಾನು ಕೀ ಒತುತವುದಲಲ ("ಕೆೈ ಹಾಕುವುದಲಲ" ಪರಯೀಗದ updated version ) ಊರುಗಳ
ಹೆಸರೆೀ ಸಾಕು - ಆ ಪರದೆೀಶದ ಇತಹಾಸ, ಭೌಗೆೋೀಳಕ ವಶೆೀಷತೆ, ಸಾಂಸಕೃತಕಕತೆ ತಳಯಲು. ಊರುಗಳ ಹೆಸರನುನ
ಬದಲಸುವ ಪರಯತನವನುನ ಗಮನಸುವಾಗಲೆಲಾಲ ನಮಗೆ ಜನರು ಹೆಸರಗೆ ಕೆೋಟಟ ಪಾರಮುಖಯತೆಯ ಬಗೆಗ
ಆಶಚಯರವಾಗುತತದೆ.
ಹೆಸರನ ಮೀಲೆ ಜನಕೆಕಷುಟ ಮೀಹ ಅನತೀರ? ಮಕಕಳು ತಮಮ "ಹೆಸರುಳಸಬೆೀಕು" ಎಂದು
ಂಂಹ ೆತತವರು
ಸತತ ಮೀಲೋ ತಮಮ ಹೆಸರನುನ ಮರೆಯಬಾರದೆಂದು ಜನ ಏನೆೀನೆಲಾಲ ಮಾಡಲಲ?
ಹೆಸರಂದಲೆೀ ನಮಮ ಅಸತತವ. ಹೆಸರೆೀ ನಮಮ ಉಸರು.

ಬಯಸುತಾತರೆ.
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Sunday, June 18, 2006
ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಂದಾಗ ನಾನು ಪುಸತಕ ಬಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಗೆ ಹೆೋೀಗುವುದಲಲ. ಒಂದು ನನಗೆ ಪುಸತಕ
ಬಡುಗಡೆಯ ಆಹಾವನ ಬರುವಷಟರ ಮಟಟನ ಸಾಹತಯಕ (ಸಾಹತಗಳ!) ಸಂಪಕರ ಇಲಲ. ಎರಡು ನಾನು ಕನನಡ
ಪತರಕೆಗಳನುನ ಓದದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅಂತಹ ಕಾಯರಕರಮಗಳ ಅರವೂ ಆಗುವುದಲಲ. ಆದರೆ ನನನಂತಹವನೋ
ಇಂತಹ ಸಮಾರಂಭ ನೆೋೀಡುವ ವಶೆೀಷ ಕಳೆದ ವಷರ ನಡೆಯತು.
ಜಯಂತ ಕಾಯಕಣ ಅವರ ತೋಫಾನ್ ಮೀಲ್ ಪುಸತಕ ಬಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕೆಕ ಆಹಾವನ ಅವರ ಮೋಲಕವೆೀ ಇಮೈಲ್ ನಲಲ ಬಂದಾಗ ಹೆೋೀಗುವುದೆಂದು ತೀಮಾರನ ಮಾಡದೆ. ನನನಂತಹ ಸಾಹತಯಕೆಕ ಹತತರವಾದ ಆದರೆ
ಸಾಹತಗಳಂದ ದೋರವರುವ ಸಾಮಾನಯ ವಯಕತಗೆ ಅದೆೋಂದು ದವಯ ಅನುಭವ. ಕಕಕರದ ಹಾಲ್ ನಲಲ ಕನನಡ ಸಾಹತಯ
ದಗಗಜರೆಲಲರೋ ಮೀಳೆೈಸದದರು. ಲೆೀಟಾಗ ಹೆೋೀದ ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಕಕರಲಲಲ. ಆದರೋ ಖುಷ; ಕನನಡ ಪುಸತಕ ಒಂದರ
ಬಡುಗಡೆಗೆ ಫುಲ್-ಹೌಸ್ ಜನ ತುಂಬದಾದರೆಂಬ ಖುಷ, ನನನ ಜೆೋತೆ ನಾಗತಹಳಳ ಅಂತಹವರೋ ನಂತೆೀ ಕಾಯರಕರಮ
ನೆೋೀಡುತತದಾದರೆಂಬ ಖುಷ. ಒಟಟನಲಲ ಖುಷಖುಷಯಾಗದದ ನನಗೆ ಕಾಯರಕರಮ ಮಾತರ ಖುಷ ನೀಡಲಲಲ.
ಆರಂಭದಲಲಯೀ ನರೋಪಕರು (ಬಹುಶಃ ಪರಕಾಶಕರೆೀ ಇರಬೆೀಕು) ಈ ಪುಸತಕಕೆಕ ಅವಡ್ರ ಸಗುವುದಲಲ ಅಂತ ಪದೆೀ
ಪದೆೀ ಹೆೀಳುತತದದದುದ cheap joke ಅಂತ ನನಗೆ ಅನನಸಾತ ಇತುತ. ಅಲಾಲ ನಮಮಂತಹಾ ದುಡುಡ ಕೆೋಟುಟ ಪುಸತಕ
ಕೆೋಂಡು ಓದುವವರು ಪರಶಸತ ಬಂತೋಂತ ಓದುತೆತೀವಾ? ಅಥವಾ ಜಯಂತ್ ನಂತಹ ಲೆೀಖಕರು ಪರಶಸತ ಬರಲ
ಅಂತಾನೆೀ ಬರತಾರಾ? ಒಟಾಟರೆ ನರೋಪಣೆಯ ಶೆೈಲಯೀ ನನಗೆ ಇಷಟವಾಗಲಲಲ.
ಅನಂತಮೋತರ, ಅನಂತನಾಗ್ ಮತುತ ಮಾಳವಕಾ ಅಂದು ಮುಖಯ ಅತಥಗಳು. ಅನಂತನಾಗ್ ಪುಸತಕದಂದ ಓದದುರ,
ಮಾಳವಕಾ ನೆಗಾಡದುರ...ನೆಗಾಡದುರ...ಮತೆತ ಸವಲಪ ಬಡುವು ಮಾಡಕೆೋಂಡು ಓದದುರ. ಅನಂತಮೋತರ ಏನು
ಮಾತಾಡದೋರಂತ ನನಗೆ ನೆನಪಲಲ. ಒಟಟನಲಲ ಬಹು ನರೀಕೆಷಯಂದ ಹೆೋೀದದಕೆಕ ಬಹಳ ನರಾಶೆಯಾಯುತ. ಲೆೀಖಕರ
ಜೆೋತೆಗನ ಪರಚಯ ಅವರು ಬರೆದ ಅಕಷರಗಳಗೆೀ ಸೀಮತವಾಗರಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೆೋಂಡದದವ ಇಂದು ಆ ನಯಮ
ಮತೆತ ಮುರದೆ.
ಮನೆನ ಜಯಂತ್ ಅವರಂದ ಮತೆತ ಮೈಲ್. ಈ ಬಾರ "ಶಬದ ತೀರ" ಪುಸತಕ ಬಡುಗಡೆ. ಹೆೋೀಗೆೋೀದು ಬೆೀಡ
ಅಂತದದವನ ಎಳೆದದುದ ಪರ. ಶರೀರಾಮ್ ಹೆಸರು. ಹಾಯಗೋ ಅವರನೋನ ಕಂಡಹಾಗಾಯತೆಂದು ಹೆೋೀದೆ. ಕಳೆದೆ
ಬಾರಯ ಅನುಭವದಂದ ಈ ಬಾರ ಬೆೀಗನೆೀ ಹೆೋೀಗ ಖಾಲ ಹಾಲ್ ನಲಲ ಕೆೋನೆಕೆೋನೆ ಕುಚರಯಲಲ ಕೋತೆ. ಮಲಲನೆೀ
ಜನ ಬರಲು ಶುರು ಮಾಡದರು.
ಅಪಣಾರ, ಶೆೈಲಜಾ ಸಂತೆೋೀಷ್, ರವೀ, ರಮಯಚೆೈತರಕಾಲದ ನಾಯಕ, ಲಕಷಮಣ ರಾವ್....ಒಬೆೋಬಬಬರೆೀ ಬಂದರು. ಆಗ
ನನನ ಪಕಕ ಬಂದು ಕೋತವರು ಗರೀಶ್ ಕಾಸರವಳಳ. ಒಂದು ಕಷಣ ಏನು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದು ಯೀಚಸ "ನಾನು...."
ಅನುನವಷಟರಲಲ ಮುಂದನ ಸೀಟನಲಲ ವವೆೀಕ್ ನೆೋಂದಗೆ ಆಗಮಸದ ವಯಕತ "ಗರೀಶ್..ನಾನು ಶರೀರಾಮ್" ಅಂದ
ಹಾಗಾಯತು. ನೆೋೀಡದರೆ ನಾನು ನೆೋೀಡದ (ಅವರ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲಲ) ಫೀಟೆೋೀಗಂತ ಭನನವಾಗ ನನೆನದುರನ
ಕುಚರಯಲಲ ಕೋತದದರು ಶರೀರಾಮ್. ಅವರ ಬಳ ಮಾತನಾಡಬೆೀಕನುನವಷಟರಲಲ ಕಾಯರಕರಮ ಶುರುವಾಯತು.
ಶರೀರಾಮ್ ಸೆಟೀಜಗೆ ಹೆೋೀದರು.
ಅಷಟರಲಲ ಮುಂದನ ಸಾಲನಲಲ ಗರೀಶ್ ಕಾನಾರಡ್ ಬಂದು ಕುಳತರು. ನನನ ಪಕಕ ಯಾರೆೋೀ ಹುಡುಗ ಬಂದು
ಕುಳತಳು. ಚಕಕ ಹುಡುಗಯಬಬಳ (ಅಮೃತಾ ರಾವ್!!) ಅದುಬತ ಗಾಯನದಂದ ಕಾಯರಕರಮ ಶುರುವಾಯತು.
ಮದಲಗೆ ಶರೀರಾಮ್ ಮಾತಾಡದರು. ಲೆೀಖಕರ, ಪುಸತಕದ ಬಗೆಗ ಅತಥಗಳು ಮಾತಾಡುವುದಲಲ ಎಂದು
ಂಂ
ನ ನಗೆ
ಬಂದದದ ಮೀಲ್ ನಲಲ ಜಯಂತ್ ಬರೆದದದರೋ ಶರೀರಾಮ್ ಜಯಂತರ ಗುಣಗಾನವನುನ ಮಾಡದರು. ತಮಮ ಗುಜರಾತನ
ಮಳೆ ಮತುತ ಭೋಕಂಪದ ಅನುಭವಗಳನೋನ ಹೆೀಳದರು. ಭೋಕಂಪವಾದಾಗ ಮತುತ ಅದರ ನಂತರದ ದನಗಳಲಲ ನಡೆದ
ಘಟನ ೆ ಗಳಲಲ ಮ
ನ ಾನವೀ ಯಅಂ ಶಗಳನುನ ಬರ ೆ ಯ
ಲು ತನಗೆ ಸಾಧಯ ವೆೀ? ಅಂತ ಪರಶನಸಕೆೋಂಡರು. ಇಲಲ, ಇದಕೆಕಲಲ
ಜಯಂತನೆೀ ಸರ ಅಂತ ಅವರೆೀ ಉತತರಸದರು. nervous ಆಗದೆದೀನೆ ಅದಕೆಕೀ ಚೀಟಯಲಲ ಬರೆದುಕೆೋಂಡು
ಬಂದದೆದೀನೆ ಅಂತ ಹೆೀಳದ ಶರೀರಾಮ್ ಚೀಟ ನೆೋೀಡ ಮಾತಾಡದುದ ನನಗಂತೋ ಕಾಣಲಲಲ.
ಮತೆತ ಇಲೋಲ ಆ ವಯಕತಯೀ ನರೋಪಕ. ಈ ಬಾರ ಅವನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಡವಟಟನೋನ ಮಾಡುತತದದ. ಶರೀರಾಮ್
ಐ.ಐ.ಎಂ
ಂಂ
ಂಂಂಂ ಂಂಂಂಂಂ ಹ ೆ
ೈ ದರಾಬಾದ್ನಲಲಇದಾದರೆಂದುಹೆೀಳದ
. ಬರೆಯುವವರು ಒಮಮ ಶುರುಮಾಡದರೆ
ಬಡುವ ಪರಶೆನಯೀ ಇಲಲವೆಂದು ಜೆೋೀಕ್ ಮಾಡದ (ಶರೀರಾಮ್ ಅವರು ಅವರು ತಾನು ಮಾಜ ಸಾಹತ ಎಂದು
ಂಂ
ಂಂ

ಹೆೀಳದದಕೆಕ ಅವನ ಜೆೋೀಕು.) seriously ಇನೆೋನಮಮ ಕಾಯರಕರಮ ಮಾಡೆೋೀವಾಗ ಇಂತಹವರನನ ನರೋಪಕರನಾನಗ
ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಕನನಡ ಸಾಹತಯ ಲೆೋೀಕಕೆಕ ನನನ ಮನವ.
ನಂತರ ಅರುಂಧತ ನಾಗ್ ಮಾತಾಡದರು. ನನನ ಮಚಚನ ಪಾತರ ದ ಬಗೆಗ ಮಾತಾಡುತಾತರೆ ಅಂತ ಮದಲೆೀ
ತಳಸಯಾಗತುತ. ಅರುಂಧತ ಅವರು ತಮಮ ನೆನಪನ ಬುತತ ಬಚಚಟಟರು. ೧೮ನೆೀ ವಯಸಸನಲಲ ತನನ ಬಾಯ್ ಫೆಂಡ್
ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ನ ತಾಯಯಾಗ ನಟಸದದನನ ಮಲುಕು ಹಾಕದರು. ತಮಮ ಕನನಡತನದ ಮೋಲವನೋನ ಬಡಸ
ಹೆೀಳದರು (ಅವರ ತಂದೆಯೀ ಅಜಜನೆೋೀ ಚಂತಾಮಣಯಲಲದದರಂತೆ). ಪಾತರದೆೋಳಗೆ ಸಲುಕ ಅದರ ಅಂತಃಸತವನುನ
ತನೆೋನಳಗೆ ಆಹಾವನಸಕೆೋಳುಳವ ನಟರ ಅನುಭವ ಮತುತ ಸಂಕಟವನುನ ಬಹಳ ಚೆನಾನಗ ತೆರೆದಟಟರು. ಇಂಗಲಷ ಮತುತ
ಕನನಡ ಮಶರತವಾದ ಅವರ ಮಾತು ಬಹಳ ಕಾಲ ನೆನಪನಲಲ ಇರುತತದೆ.
ಕಾಯರಕರಮದ ಮತೆೋತಬಬ ಅತಥ ಪರಕಾಶ್ ರೆೈ. ಅವರು ಸಮಯಕೆಕ ಸರಯಾಗ ಬರದ ಕಾರಣ ಕಾಯರಕರಮನುನ
ಮುಂದೋಡದೆ ಶುರುಮಾಡದುದ ನಜವಾಗಲೋ ಒಳೆಳಯ ಕರಮ. ಇಷೆಟಲಾಲ ಆಗುತತರುವಾಗ ನನನ ಪಕಕ ಕುಳತ ಹುಡುಗ
ಎಲಲರೋ ಹೆೀಳದದನನ ಇಂಗಲಷ ನಲಲ ಬರೆದುಕೆೋಳುಳತತದದಳು. ಅವಳು ಹಾಗಾಯಕೆ ಬರತಾ ಇದದಳು, ಅದೋ ಕನನಡದಲಲ
ಕೆೀಳದದನನ ಇಂಗಲಷ ನಲಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಥರವಾಗಲಲಲಲ. ಅಷಟರಲಲ ಸಭೆಯಲಲ ಗುಸುಗುಸು. ಪರಕಾಶ್ ರೆೈಯೀ
ಬಂದರಬಹುದೆಂದು ನಾನು ಹಂದುರಗ ನೆೋೀಡಲಲಲ. ಪಕಕದ ಹುಡುಗ ನನನನನ who is that ಅಂತ ಕೆೀಳದಾಗ
ಬಂದವರು ರೆೈ ಅಲಲ ಅಂತ ಖಾತರಯಾಗ ನೆೋೀಡದರೆ ಪೂಣರಚಂದರ ತೆೀಜಸವಯವರು. he is poornachandra
thejasvi ಅಂದೆ. who? ಕೆೀಳತು ಹುಡುಗ. ಯಾವಳವಳು ಅಂದುಕೆೋಂಡು kumevu's son ಅಂತ ಉಸುರದೆ
(ಪಕಕ ಕಾಸರವಳಳ ಇದದರಲಾಲ!!) oh! thanks ಅಂತ ತಲೆ ಬಗಗಸ ಪುನಃ ಬರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡತು ಹುಡುಗ.
ನಂತರ ಜಯಂತ್ ಮಾತನಾಡದರು. ಅವರು ಮಾತಾಡುವುದಲಲ, ಕಥೆ ಹೆೀಳಾತರೆ ಅಂತ ಮದಲೆೀ ಅಂದುಕೆೋಂಡದೆದ.
ಹಾಗೆೀ ಆಯುತ. ಆಗುಂಬೆಯಲಲ ಸೋಯಾರಸತ ನೆೋೀಡದುದ, ಬಸ್ ಸಾಟಪನಲಲ ಯಾರೆೋೀ ೫೦ ಪೆೈಸೆಗೆ ದಾರಕಷ ಕೆೀಳದುದ ಹೀಗೆ ಕಥೆಗಳದೆದೀ ಕಾರುಬಾರು. ಜಯಂತ್ ಒಳೆಳ ಮಾತುಗಾರ. ಕೆೈ ಆಡಸಕೆೋಂಡು ತಮಾಷೆಯಾಗ ಮಾತಾಡೆೋೀ ಕಲೆ
ಅವರಗೆ ದಕಕದೆ. ತೆೀಜಸವ ಅವರು ಬಂದದುದ ತನನ ಸಾಥರಕ ಕಷಣ (ಭಕತ ಕುಂಬಾರನಗೆ ದೆೀವರು ಪರತಯಕಷನಾದ ಹಾಗೆ)
ಅಂತ ಜಯಂತ್ ಹೆೀಳದಾಗ ಈ dialogue ಜಯಂತ್ ಬಾಯಂದಲೆೀ ಕೆೀಳದೆದೀನೆ, ಎಲಲ ಅಂತ ಯೀಚಸುತತದದನಗೆ
ತಕಷಣ ಹೆೋಳೆಯತು. ಕಳೆದ ಬಾರ ಅನಂತನಾಗ್ ಬಂದದಾದಗಲೋ ಜಯಂತ್ ಇದೆೀ ಮಾತು ಆಡದದರು.
ಅದೆೀನೆಂದರೆ ಬಹಳ ವಷರಗಳ ಹಂದೆ ಜಯಂತ್ ಮುಂಬೆೈನಲಲ ಇರೆೋೀವಾಗ ಅನಂತನಾಗ್ ಯಾವುದೆೋೀ ಶೋಟಂಗ್
ಗೆ ಬಂದದದರಂತೆ. ಶೋಟಂಗ್ ಸಮಯದಲಲ ಜಯಂತ್ ಅಲೆಲೀ ಇದದರಂತೆ. ಸುತತ ನೆೋೀಡುತತದದ ಅನಂತನಾಗ್ ಕಣಣಗೆ
ತಾವು ಬದದದೆದೀವೆ ಅಂತ ಅನನಸದ ತಕಷಣ ಜಯಂತ್ ಗೆ ಸಾಥರಕತೆಯ ಅನುಭವವಾಯತಂತೆ. ಅದನನವರು ಅವತುತ
ಹೆೀಳದದರು. ಇವತುತ ತೆೀಜಸವಯವನುನ ನೆೋೀಡದ ಜಯಂತ್ ಗೆ ಮತೆೋತಂದು ಸಾಥರಕತೆಯ ಅನುಭವ.
ತೆೀಜಸವಯವರ ಆರೆೋೀಗಯ ಬಹಳ ಹದಗೆಟಟದಂತೆ ಇತುತ. ನಾನು ಅವರನುನ ನೆೋೀಡದುದ ಇದೆೀ ಮದಲು. ಏನು
ಹೆೀಳದರೆೋೀ ಒಂದೋ ಕೆೀಳಸಲಲಲ, ಕೆೀಳಸದುದ ಅಥರವಾಗಲಲಲ. ಆದರೋ ಜಯಂತ್ ರ ಸೋಕಷಮತೆಯ ಬಗೆಗ
ಎಚಚರಕೆಯ ಮಾತಾಡದರು ಅಂತೆೀನೆೋೀ ಅನನಸತು.
ಒಟಟನಲಲ ಸಂಡೆೀ ಬೆಳಗನ ಎಲಾಲ ಕೆಲಸ ಬಟುಟ ಹೆೋೀದದದಕೆಕ ದೆೋಡಡ ಉಪಕಾರವೆೀನೋ ಆಗಲಲಲ. ಹೆೋೀದ ಮುಖಯ
ಕಾರಣವಾದ ಶರೀರಾಮ್ ರ ಜೆೋತೆ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧಯವಾಗಲಲಲ. ಪುಸತಕದ ಮೀಲನ ೨೦ ರುಪಾಯ ಕಡತ ಬಸ್
ಪಾಸ್ ನ ದುಡಡಗೋ ಸರ ಹೆೋಂದಲಲಲ. ಪುಸತಕ ಬೆೀರೆ ಪಂಕ್ ಹೆೋದಕೆ ಹೆೋಂದತುತ (ನನಗಾಯಕೆೋೀ ಪಂಕ್ ಕಂಡರೆ
ಭಾರೀ ಅಲಜರ).
ಬಸಸನಲಲ ವಾಪಾಸ್ ಬರುತತರುವಾಗ "ಶಬದ ತೀರ" ಪುಸತಕ ಬಡಸ ಓದಲು ಆರಂಭಸದೆ. ಪುಸತಕ ಬಡುಗಡೆಗೆ
ಸಮಾರಂಭಕೆಕ ಹೆೋೀಗಬಾರದೆನುನವ ನನನ ನಧಾರರಕೆಕ ಪುಷಟ ಕೆೋಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಅದೆೀ ಜಯಂತ್ ನ
ಪುಸತಕದಲಲ ನನಗೆ ಸಕಕತು.
(ಶಬದ ತೀರ - ಪುಟ ೫೮)
"ಪುಸತಕ ಬಡುಗಡೆ ಅಂತ ಪಾಯಕೆೀಟು ಬಚಚ ಕಾಯಮರಾ ದಕಕಗೆೀ ಪುಸತಕಗಳನುನ ಅಶಲೀಲವಾಗ ತೆೋೀರಸುತಾತ ಸೆಲೀಟು
ಹಡದ ಕೆೈದಗಳಂತೆ ನಲುಲವುದೋ ಕೋಡ ಸುದದಯ ರೆೋೀಗದ ಅವಲಕಷಣಗಳಲೆೋಲಂದು"

"ಇವಕೆಕಲಾಲ ಕಲಶಪಾರಯವಾದ ಕುರೋಪ ನರೋಪಕ...........ಭಾಷಣ ಸಾರಾಂಶಗೋಳಸಲು ಹೆೋೀಗ ತನನ ದಡಡತನ ...
(ಪರದಶರಸುವ ನವಾರಹಕರನುನ)....ಹತೆೋೀಟಯಲಲಡಲು ಕಾನೋನು ಏನಾದರೋ ಮಾಡುವುದು ಒಳತು"
"ಮಜಾ ಅಂದರೆ, ಈ ಎಲಾಲ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನುನ ಯಾರ ಹೆಸರಲಲ ಇವರೆಲಾಲ ಮಾಡುತಾತರೆೋೀ.......(ಅಂತಹ
ಜನಸಾಮಾನಯ)..ನಜವಾದ ಜಾಣ.....ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತ ಆ ಕಡೆ ಮುಖ ಸಹ ಮಾಡುವುದಲಲ...."
ಇನುನ ಮೀಲಾದರೋ "ಜಾಣ" ನಾಗಬೆೀಕೆಂದು ನಧರರಸದೆದೀನೆ.

ಪೋಗದರೋಲೋೋೋ ರಂಗಾ
Wednesday, June 21, 2006
[ತಮಮ ಹಾಡನಂದ ನನನಂತ ನಾಸತಕನ ಎದೆಯಲೋಲ ಭಾವವನುನ ತುಂಬ ಇಂತಹ ಲೆೀಖನ ಬರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡದ ಶರೀ
ವದಾಯಭೋಷಣರ ಸರಕಂಠಕೆಕ ನನನ ನಮಸಾಕರ]
[ಎಲಾಲ ಚತರಗಳನುನ ಇಲಲಂದ ಕದದದೆದೀನೆ]
ದಾಸರಗೆ ಪದಯಗಳ ಮುಖಯ ಉದೆದೀಶವೆೀ ಹರಭಕತ ಪರಸಾರ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಲಲ ಭಗವಂತನ ನಾನಾ ರೋಪ ವಶೆೀಷಗಳ
ಗುಣಗಾನಕೆಕೀ ಜಾಸತ ಒತುತ. ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೃತಗಳಲಲ ನಾನು ಕೆೀಳದುದ ಬಹಳಷುಟ ಕೃಷಣನ ಪದಯಗಳೆೀ. ಅವರು
ಬೆೀರೆ ಅವತಾರಗಳ ಬಗೆಗ ಬರೆದರಬಹುದು. ಅದರ ಬಗೆಗ ನನಗೆ ಅಷೆಟೀನೋ ತಳದಲಲ. ಆದರೆ ಕೃಷಣನ ಪಾತರಸೃಷಠಯೀ
ಕವಗೆ ತನೆನಲಾಲ ಸಾಮಥಯರವನುನ ತೆೋೀರಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಕೆೋಡುತತದೆ.
ರಾಮನ ಪಾತರ ಬಹುವಾಗ ಏಕಮುಖಯಾದಂತಹದು. ಅವನದು ಯಾವತೋತ ನೆೈತಕವಾಗ ಸರಯಾದ ವಯಕತತವ. ಆದರೆ
ಕೃಷಣನದು ಹಾಗಲಲ. ಅವನದು ವಣರರಂಜತ ಪಾತರ. ಬಾಲಯ ಕಾಲದ ಚತರಣಗಳಂತೋ "ರಮಯಚತರ" ಗಳೆೀ. ರಾಮನ
ಬಾಲಯದ ಕತೆ ರಾಮಾಯಣದಲಲ ವಫುಲವಾಗ ಇದೆಯೀ- ನನಗೆ ತಳಯದು. ಅವನು ಚಂದರ ಬೆೀಕೆಂದು ಕೆೀಳದ ಕಥೆ
ಮಾತರ ನನಗೆ ತಳದದೆ. ಆದರೆ ಕೃಷಣನದು ಹಾಗಲಲ. ಅವನು "ಮಗುಗಳ ಮಾಣಕಯ".

ತುಂಟ ಮಕಕಳು ಬೆೀಡವೆನುನವವರ ಸಂಖೆಯ ಕಡಮ ಇರಬಹುದೆೀನೆೋೀ. ಪುಟಾಣಗಳು ಚೋಟಯಾಗರದೆ ಬೆಪಪರಂತೆ
ಕೋತದದರೆ ಏನು ಚಂದ? ಇಂತಹ ತುಂಟು ಪೀರನ ಪಾತರದ ಅತುಯತತಮ ಚತರಣ ಕೃಷಣನಲಲ ನಮಗೆ ಕಾಣಸಗುತತದೆ.
ಆದರೆ ಅವನು ಸಾಮಾನಯ ಹುಡುಗನೆೀ? ಅವನು ಕದದರೋ, ಒದದರೋ, ಬೆೈದರೋ ಅವನು ದೆೀವರ ದೆೀವ. ದಾಸರ
ಕಷಟವೆೀ ಇದು. ಅವರು ಕೃಷಣನ ತಂಟೆಯನುನ ಆಡಕೆೋಳಳದೆ "ಬಾಲಲೀಲೆ" ಅಂತ ಬಣಣಸಬೆೀಕು.
ಒಂದು ತರಹದಲಲ ಇದೆೋಂದು ಸವಾಲು. ಕೃಷಣ ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನೆನೀ ಇನಾಯರಾದರು ಮಾಡದರೆ....ಗೆೋೀಪಯರ
ಕೆೈಯಂದ ಧಮರದೆೀಟು ಗಾಯರಂಟ. ಆದರೆ ಹೆೀಳ ಕೆೀಳ ಪರಮಾತಮನ ಚೆೀಷೆಟಯನುನ ಅಪಮಾನಸುವುದುಂಟೆೀ.
ದಾಸರು ಈ ಕೆಲಸನನ ಬಹಳ ಚೆನಾನಗ ನವರಹಸದಾದರೆ. ಅವರು ಎಲೋಲ ಕೃಷಣನನನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಲನಂತೆ ಚತರಸಲು
ಹೆೋೀಗಲೆೀ ಇಲಲ. ಎಲೆಲಲೋಲ ಅವನು ಪೂಣರಪರಜಞನೆ.
ಆದರೆ ತಾಯಗೆ ಮಗನಾಗ ಕೃಷಣನ ಪಾತರ ದಾಸರ ಪದಗಳಲಲ ಹೆೀಗದೆ? ಇದು ನಾನು ಇಲಲ ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳತತರುವ ಪರಶೆನ.
ತಾಯ-ಮಗನ ಕುರತಾದ ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು ನಾನು ಕೆೀಳದುದ ಕಡಮ. ನಾನು ಕೆೀಳದ ಪದಗಳು ಇನೋನ

ಸಾಕಷಟರಬಹುದು. ಆದದರಂದ ನನನ ಇಲಲಯ ವಚಾರ ವಮಶೆರ ಬಹಳ ಸಣಣ ವಾಯಪತಯುಳಳದುದ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೆೋತತದೆ;
ನಮಗೋ ತಳದರಲ!!
ಕೃಷಣ ಭಗವಂತನೆಂದು ಎಲಲರಗೋ ತಳದದೆ - ಎಂಬ
ಂಂ
ರ ೀತಯಲೆಲೀ ದಾಸರು ಕೃಷಣನ ಬಾಲಯವನುನ
ಚತರಸದಾದರೆ.
ಅವನ ಬಾಲಯದ ಸಾಧನೆಗಳಾದ ಪೂತನೀ ಮದಲಾದ ರಕಕಸರ ಸಂಹಾರ, ಗೆೋೀವಧರನ ಗರಯನುನ ಎತತದ ಕಥೆ,
ಕೆೋನೆಗೆ ಬೆಣೆಣ ಕದಯುವುದು ಮತುತ ಗೆೋೀಪೀಬಾಲೆಯರನುನ ಗೆೋೀಳುಹೆೋಯುಯವುದು ಮುಂತಾದುವುಗಳನುನ
ಬಣಣಸುವಾಗ ಅತರಮಯ ಚತಾರವಳಗಳನುನ ನಮಮದುರು ತೆರೆದಡುತಾತರೆ. ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನವೆೀ ಮುಖಯವಾದ
ದಾಸರಗೆ ಇದು ಸಹಜವೆೀ.

ಯಶೆೋೀದೆ ಹಾಡರಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಪದಗಳಲಲ (ನನನ ಊಹೆ) ಅವಳಗೆ ಕೃಷಣ ತನನ ಮಗ ಅನುನವುದಕಕಂತ ಅವನು
ದೆೀವರು ಎಂಬ
ಂಂ
ಭ ಾವವೆೀ ಹೆಚಚತೆತಂದು ತೆೋೀರುವಂತೆ ದಾಸರು
ಚತರಸದಾದರೆ.
"ಪೀಗದರೆಲೆೋೀ ರಂಗ.....ಬಾಗಲನಂದಾಚೆಗೆ......."
ಎಂಬ
ಂಂ
ಹ ಾಡು ತಾಯ ಮಗನಗೆ ಹೆೀಳುವ ಮಾತನಂತೆ ಅನನಸುವುದಲಲ

. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಅದೆೀ ಪದಯದಲಲ

"ಭಾಗವತರು ಕಂಡರೆ ಎತತ ಕೆೋಂಡೆೋಯುಯವರು...
ಪೀಗದರೆಲೆೋೀ ರಂಗಾ......"
ಅಂತ ಹೆೀಳರುವುದನುನ ಗಮನಸ. ಇದು ತಾಯ ಹೆೀಳುವ ಮಾತಗಂತ ಭಕತ ಭಗವಂತನಗೆ ಹೆೀಳುವ ಮಾತೆಂದೆೀ
ಅನನಸುತತದೆ. ಮುಂದೆ ನೆೋೀಡ
"ದೆೋರಕದ ವಸುತವು ದೆೋರಕತು ತಮಗೆಂದು
ಹರುಷದಂದಲ ನನನ ಕರೆದೆತತ ಕೆೋಂಬರು
ಪೀಗದರೆಲೆೋೀ ರಂಗಾ......"
ಎಂಬಂತಹ
ಂಂ
ಸ
ಾಲುಗಳು ಮೀಲನ ಮಾತಗೆ ಪುಷಟಕೆೋಡುತತವೆ
ಪದಯವನುನ ನೆೋೀಡ
"ಅಮಮ ನಮಮ ಮನೆಗಳಲಲ

. ಮಗನನುನ ಹುಡುಕುವ ಹಾಡನಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ

ನಮಮ ರಂಗನ ಕಂಡರೆೀನಮಮ"
ಆದರೆ ಇದೋ ಕೋಡ ಮುಂದೆ ಅದೆೀ ಭಕತಮಾಗರದ ಜಾಡನೆನೀ ಹಡಯುತತದೆ. ಮುಂದೆ ಗಮನಸ
"ಬರಹಮ ಮೋರುತ ನಮಮ ಕೃಷಣನು
ನಮಮ ಕೆೀರಯಳಲಲವೆೀ
ಕಾಶ ಪೀತಾಂಬರ ಕೆೈಯಲ ಕೆೋಳಲು
ಪೂಸದ ಶರೀಗಂಧ ಮೈಯಳಗರಲು
ಲೆೀಸಾಗ ತುಳಸಯ ಮಾಲೆಯ ಧರಸದ
ವಾಸುದೆೀವ ಕಾಣರೆೀನೆೈ"
ದಾಸರ ಬಹಳಷುಟ ಪದಯಗಳು ಇದೆೀ ಧಾಟಯಲಲ ಸಾಗುತತದೆ. "ಪಳಳಂಗೆೋೀವಯ" , "ಕೃಷಾಣ ನೀ ಬೆೀಗನೆೀ ಬಾರೋ"
ಮುಂತಾದ ಪದಯಗಳು ತಾಯ ಮಗನನುನ ಕುರತಾಗ ಹೆೀಳುವಂತೆ ಶುರುವಾದರೋ ಮತೆತ ಅದೆೀ ರೋಪ ವಣರನೆಯತತಲೆೀ
ಸಾಗುತತದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಸದದ ಮಾದರಯನುನ ಮೀರದ ಕೆಲವು ಪದಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಗುತತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪದಯ "ಗುಮಮನ
ಕರೆಯದರೆ". ಇದೆೋಂದು ಬಹಳ ಅಪರೋಪದ ಪದಯ (ನನನ ಮಟಟಗೆ). ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲಲ ಮಾತನಾಡುತತರುವವನು
ಸವತಃ ಕೃಷಣನೆೀ. ಆದರೆ ಇಲಲ ಅವನು ದೆೀವರಂತೆ ಮಾತನಾಡುತತಲಲ. ಚಕಕ ಬಾಲಕನೆೋಬಬ ತಾಯಯ ಬಳ
ಮಾತಾಡುವಷೆಟೀ ಸಹಜವಾಗ ಈ ಪದಯ ಮೋಡಬಂದದೆ. ನೆೋೀಡ
"ಗುಮಮನ ಕರೆಯದರೆ
ಅಮಾಮ ನೀನು ಗುಮಮನ ಕರೆಯದರೆ"
ಎಲಾಲ ಮಕಕಳು ತಾಯಗೆ ಹೆೀಳುವಂತೆ ಇಲಲ ಕೃಷಣ ತಾಯಯ ಹತತರ ಗೆೋೀಗರೆಯುತತದಾದನೆ - "ಗುಮಮನ ಕರೆಯದರೆ.."
"ಸುಮಮನೆ ಇದೆದೀನು ಅಮಮಯ ಬೆೀಡೆೀನು
ಮಮುಮ ಉಣುಣತೆತೀನೆ ಅಮಮ ಅಳುವುದಲಲ"
ದಾಸರ ಬರವಣಗೆಯ ಶೆರೀಷಠತೆಯ ಪರಮಾವಧ ಇದು. ಅಮಮ, ಮಮುಮ ಮದಲಾದ ಮಕಕಳ ಭಾಷೆಯಲೆಲೀ ಗೀತೆ
ಸಾಗುವುದನುನ ಗಮನಸ. ನಮಗೆ ಕೃಷಣ ದೆೀವರಗಂತ ಹೆಚಾಚಗ ಮಗುವಾಗಯೀ ಕಾಣಸುತಾತನೆ.
"ಹೆಣುಣಗಳರುವಲಲಗೆ ಪೀಗ
ಅವರ ಕಣುಣ ಮುಚುಚವುದಲಲವೆ...
ಚಣಣರ ಬಡಯನು ಅಣಣನ ಬಯಯನು
ಬೆಣೆಣಯ ಬೆೀಡೆೀನು ಮಣುಣ ತನುನವುದಲಲ

ಗುಮಮನ ಕರೆಯದರೆ.........."
ಕೃಷಣನ ಆಟಗಳು ಇಲಲ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಯೀ ಬಂಬತವಾಗದೆ. ಅವನು ತಾಯಯ ಬಳ ತನನ ತಪುಪಗಳನೆನಲಾಲ
ಹೆೀಳಕೆೋಳುಳತತದಾದನೆ. ಇಲಲ ಯಾವುದೆೀ ಅತಶಯೀಕತಗಳಲಲ.
ಹಂದೆ "ತಾಯಗೆ ಬಾಯಳು ಜಗವನೆನೀ ತೆೋೀರದ" ಕೃಷಣ ಇಲಲ ಮಣುಣ ತನುನವ ಸಾಮಾನಯ ತಂಟೆಕೆೋೀರ. ಇನೋನ
ಮುಂದೆ ಗಮನಸ
"ಬಾವಗೆ ಪೀಗೆ ಕಣೆ
ಅಮಮ ನಾನು ಹಾವನೆೋಳಾಡೆ ಕಣೆ
ಹಾಲನ ಮಲೆಯುಂಬ ಕರುಗಳ ಬಡೆ ನೆೋೀಡೆ
ದೆೀವರಂತೆ ಒಂದು ಮೋಲೆಲ (ಥಾವಲ!) ಕೋರುವೆ
ಗುಮಮನ ಕರೆಯದರೆ.........."
"ಆಡದನೆೋೀ ರಂಗಾ...ಅದುಭತದಲ ಕಾಳಂಗನ ಫಣಯಲ" ಎಂದು
ಂಂ
ಹ ಾಡದ ದಾಸರು ಇಲಲ ಅದೆೀ ಕೆಲಸವನುನ
"ಹಾವನಾಟ" ಎಂದು
ಂಂಕ ರೆದದಾದರೆ . ಏನೆೋೀ ತಪುಪ ಮಾಡದವನಂತೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮತೆತ ಮಾಡುವುದಲಲವೆಂದೋ ಅವನ
ಬಾಯಂದಲೆೀ ಹೆೀಳಸದಾದರೆ.
"ಅಗಣತ ಗುಣ" "ಸುರಾದವಂದಯ" ಮುಂತಾದ ರೀತಯಲಲ ಹೆೋಗಳಸಕೆೋಂಡ ಕೃಷಣ ಇಲಲ ಸುಮಮನೆ ಮೋಲೆಯಲಲ
ಕೋತು "ದೆೀವರಂತೆ" ಇರುತೆತೀನೆ ಎಂಬಲಲಗೆ
ಂಂ
ಕ
ೃಷಣ ಸಂಪೂಣರನಾಗ ಮಾನವನೆೀ
ಆಗಹೆೋೀಗುತಾತನೆ.
ಮುಂದನದು ಇನೋನ ಸಾವರಸಯಕಾರಯಾಗದೆ. ಸುಮಮನರುತೆತೀನೆ ಅಂದ ಮಗನನನ ತಾಯ ಏನು ಮಾಡದಳು "ಮಗನ ಮಾತನು ಕೆೀಳುತ ಗೆೋೀಪದೆೀವ
ಮುಗುಳು ನಗೆಯ ನಗುತ
ಜಗದೆೋಡೆಯನ ಶರೀ ಪುರಂದರ ವಠಲನ
ಬಗದಪಪಕೆೋಂಡಳು ಮೀಹದಂದಲಾಗ"
ಯಶೆೋೀದೆಗೆ ತನನ ಮಗ ದೆೀವರೆಂದು ಗೆೋತತತೆತೀ? ನನಗಂತೋ ತಳಯದು. ಆದರೆ ನನನ ಪರಕಾರ ಇಲಲ ಕೃಷಣ ದೆೀವರೆೀ?
ಅನುನವುದು ಮುಖಯವಲಲ. ಅವಳು ಕೃಷಣನನುನ "ಜಗದೆೋಡೆಯ" ಅನುನವ ಕಾರಣಕಾಕಗ "ಮೀಹದಂದ
ಅಪಪಕೆೋಂಡರಲಕಕಲಲ". ಅದು ಸಹಜ ಮಾತೃಪೆರೀಮ. ಆ ವಾತಸಲಯಭರತ ಪೆರೀಮದಂದಲೆೀ ಈ ಪದಯ ಕೆೋನೆಗೆೋಳುಳತತದೆ.

ಅದುಭತ ಪಾತರವಾದ ಕೃಷಣನನುನ ದೆೀವರ ಸಾಥನದಂದ ಇಳಸ ಸಾಮಾನಯ ಮನುಷಯರ ತರಹ ನರೋಪಸದ
ಕಾರಣದಂದಲೆೀ ನನಗೆ ಈ ಪದಯ ಬಹಳ ಇಷಟ. ತಾಯ-ಮಗನ ದವಯ ಪೆರೀಮವನುನ ವಣರಸುವ ಇನೆೋನಂದು ಸುಂದರ
ಪದಯ "ಆಡಸದಳೆಶೆೋೀದೆ". ಇಲಲ ಕೃಷಣನನುನ ದೆೀವರೆಂದೆೀ ದಾಸರು ನರೋಪಸದರೋ ಇದು ಯಾವುದೆೀ ತಾಯ ತನನ
ಮಗುವಗೆ ಹಾಡರಬಹುದಾದ ಪದಯದಂತೆ ನನಗೆ ತೆೋೀರುತತದೆ. ತಾಯಯ ಪೆರೀಮಧಾರಯಯ ಸೆೋಬಗನುನ ವಣರಸುವ
ಈ ಪದಯದೆೋಂದಗೆ ನನನ ಇಂದನ ಮಾತನುನ ನಲಲಸುತತದೆದೀನೆ.
"ಜಗದೆೋದೀದಾಧರನ ಆಡಸದಳೆಶೆೋೀದೆ
ಜಗದೆೋದೀದಾಧರನ ಮಗನೆಂದು ತಳಯುತ
ಸುಗುಣಾಂತರಂಗನ ಆಡಸದಳೆಶೆೋೀದೆ
ನಗಮಕೆ ಸಲುಕದ ಅಗಣತ ಮಹಮನ
ಮಗುಗಳ ಮಾಣಕಯನ ಆಡಸದಳೆಶೆೋೀದೆ
ಅಣೆೋೀರಣೀಯನ ಮಹತೆೋೀಮಹೀಮನ
ಅಪರಮೀಯನ ಆಡಸದಳೆಶೆೋೀದೆ
ಪರಮಪುರುಷನ ಪರವಾಸುದೆೀವನ
ಪುರಂದರ ವಠಲನ ಆಡಸದಳೆಶೆೋೀದೆ"

ಮಳೋಯ ನೋನೋಪು
Tuesday, July 04, 2006
ಮಳೆ ಬತಾರನೆೀ ಇಲವಲೆೋಲೀ
ರಾಮಾ.....ರಾಮಾ.....||ಪ||
ಸವಲಪ ಮಳೆಯ ಬೆೀಗ ಕಳಸೆೋೀ
ರಾಮಾ.....ರಾಮಾ.....||ಅಪ||
ಅಕಾಕ ಕೆೀಳೆೀ ನನನ ಮಾತು
ಹೆೋಸತೆೋಂದು ಕೆೋಡೆಯ ಕೆೋಂಡೆ
ಮಳೆಯು ಬಾರದೆ ಕೆೋಡೆಯು ಕೋಡ
ಧೋಳು ಹಡದು ಕೋತತಯಯೀ
ರಾಮಾ......ರಾಮಾ....||ಮಳೆ||
ಕಪುಪ ಮೀಡ ಮೀಲೆ ಕಲೆತು
ಮಳೆಯು ಬಂತು ಅನುನವಾಗ
ಜೆೋೀರು ಗಾಳ ಅಲಲ ಬೀಸ
ಮೀಡವೆಲಾಲ ಚದುರತಯಯೀ
ರಾಮಾ......ರಾಮಾ....||ಮಳೆ||
"ಅಯಯೀ ದುವರಧಯೀ! ದಾಸರ ಪದವಂದನುನ ಹೀಗೆ ತರುಚ ಬರೆಯುವ ಪರಮೀಯ ಬಂತಲಾಲ! ದೆೀಶವೆಲಾಲ
ಮಳೆ..ಮಳೆ..ಎಂದು
ಂಂ
ವ ಷರಧಾರೆಯಲಲ ಮಂದು ಪಾವನರಾಗುತತರುವಾಗ ಬೆಂಗಳೋರನಲಲ ನಾವು ಮಳೆಯನುನ
ಕಾಣಲು ಕಣಣಗೆ ಎಣೆಣ ಬಟುಟ ಕಾಯುವ ಪರಸಥತ ಬಂದತಲಾಲ. ಛೆ! ಬೆಂಗಳೋರೆೀ! ನೀನಷುಟ ಪಾಪಯೀ? ನನನ
ನೆಲವನುನ ತಂಪಸಲು ವರುಣನನೋನ ಬರಲಲಲವಲಾಲ. ಮಜೆಸಟಕ ಅಣಣಮಮ, ಸಕರಲ್ ಮಾರಮಾಮ, ಗಲಲ ಗಲಲಯ
ದೆೀವರುಗಳೆೀ...ನಮಗನೋನ ನಮಮ ಮೀಲೆ ದಯ ಬಾರದೆ...ಅಕಟಕಟಾ ಬಾಂಬೆಯಲಲ ಬಂದ ಮಳೆಯ ಒಂದು
ಪಾಲಾದರೋ ನಮಮಲಲಗೆ ಬರಬಾರದೆೀ...ಬೆಂಗಳೋರಮಾಮ....ನೆೋೀಡು... ನನನ ಮಕಕಳ ಪಾಪಕೋಪಕೆಕ ಹೆೀಸ
ಮಳೆರಾಯ ಇನೋನ ಇಲಲ ಬರುವ ಮಾತೆತುತತತಲಲ....ಹಾ...."
ಟವಯಲಲ ಮಳೆಯ ನತರನ ನೆೋೀಡುತತರುವ ಯಾವ ಬೆಂಗಳೋರನಗೋ ಹೀಗೆೀ ಅನನಸುತತರಬಹುದು. ಅದೋ
ಕೆೋಡಗನಂದ ಬಂದ ನನನಂತವನಗೆ
ಮಳೆ ಎಂದ
ಂಂ
ಕ ಷಣ ಂ
ನೆನೆವುದೆನನ ಮನಂ
ಕೆೋಡಗು ದೆೀಶಮಂ
ಜನ ಕೆೋಡಗಗೆ ಯಾವಗಲೆೋೀ ಬಸಲುಗಾಲದಲಲ ಹೆೋೀಗುತಾತರೆ. ತಪುಪ. ಕೆೋಡಗನುನ ನೆೋೀಡಬೆೀಕಾದರೆ ಈಗ
ಹೆೋೀಗ. ಮಳೆ ನೆೋೀಡಲು ಹೆೋೀಗ. ಅರೆ ಮಳೆಯನುನ ಏನು ನೆೋೀಡುದೆನನಬೆೀಡ.
ಮಳೆ...ಅದೆೋಂದು ಧಾಯನ. ಸುಮಮನೆ ಕಣುಣಮುಚಚ ಮಳೆಯನುನ ನೆನೆಸಕೆೋಳಳ. ಮಳೆಗೆ ತನನದೆೀ ಶಾಂತತೆ ಇದೆ.
ಅದಕೆೋಕಂದು ಲಯವದೆ. ಆ ರಭಸದಲೋಲ ಒಂದು ಸಮರಸವದೆ. ಸಡಲನಬಬರದ ನಂತರ ಬರುವ ಮಳೆಯಲಲ
ಶಾಂತತೆಯದೆ.
ಮಳೆ...ತಂಪು. ಕಾದ ಮಣಣಗೆ ಮಳೆ ತಂಪು ನೀಡುವುದರ ಜೆೋತೆಗೆ ಮನಸಸಗೋ ವಶಷಟ ತಂಪನೆರೆವ ಗುಣ ಮಳೆಗದೆ.
ಮಳೆಯನುನ ನೆೋೀಡುತತದದರೆ ಕಣಣಗೆ ತಂಪು, ಮಳೆಯ ನೆನೆಪೆೀ ಮನಸಸಗೆ ತಂಪು.
ಮಳೆಯಂದರೆ.....ಕೆೋಡೆ, ರೆೈನ್ ಕೆೋೀಟ್, ಗಮ್ ಬೋಟ್, ಜಕರನ್, ಸೆವಟಟರ, ಟೆೋಪಪ, ಮಫಂಂ
ಲರ್.
ಂಂ
ಮಳೆಯಂದರೆ ಒಣಗದ ಬಟೆಟಗಳ ವಶಷಟ ವಾಸನೆ. ಮಳೆಯಂದರೆ ಮಲಗದ ಸೋಯರ, ಬರೆೀ ಕತತಲು.

ಮಳೆಯಂದರೆ.... ಕೆಂಡದಲಲ ಸುಟಟ ಈರುಳಳ, ಹಲಸನ ಬೀಜ. ಮಳೆಯಂದರೆ ಕುಕಕನ ಮಾಂಬಳ, ಪೆಲಕಾಕಯ
ಹಪಪಳ ಮತುತ ಉಂಡುಲಗ.
ಮಳೆಯಂದರೆ... ಮನೆಯ ಹತತರ ತುಂಬ ಹರಯುವ ಜಲಪಾತ, ಕೆಂಪಾಗುವ ಚಂರಂಡ. ಮಳೆಯಂದರೆ ಸೆೋೀರುವ
ಮಾಡು, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಪಾತೆರ.
ಮಳೆಯಂದರೆ....ಬಾಲಯ, ವರಾಜಪೆೀಟೆ, ಮನೆ.
ಮಳೆಗಾಲ ಬಂತೆಂದು ಹೆೋಸ ಕೆೋಡೆ ಕೆೋಂಡು ಕಾಯುತತದೆದೀನೆ. ದನವೂ ಕಾಲೆೀಜಗೋ ತರುತತದೆದೀನೆ. ಬರದ ಮಳೆಗೆ
ಕೆೋಡೆ ತರುವ ಹುಚಚನೆಂದು ನನನ ಜನ ಗುರುತಸುವ ಮುಂಚೆ, ನಮಮಲಲರ ಗಂಟಲು ಒಣಗುವ ಮುಂಚೆ, ನನನ ಹೆೋಸ
ಕೆೋಡೆ ತುಕುಕ ಹಡಯುವ ಮುಂಚೆ, ಮಳೆ ನಮಮ ನೆನೆಪಾಗ ಮಾತರ ಉಳಯುವ ಮುಂಚೆ - ನಮಮ ನೆನೆಪು
ಮಾಡಕೆೋಂಡು........ಬಾರಯಾಯ ಮಳೆರಾಯ

ಛೋೋೋಟಾ ಫೋಟೋೋೋ
Thursday, July 13, 2006
ಮನೆನ exam ಹಾಲ್ ನಲಲ hall ticket ಗಳಗೆ ಸಹ ಮಾಡುತತರುವಾಗ ಅವಾಕಾಕಗುವ ಪರಸಥತ ಬಂತು.
ಆಗದೆದೀನೆಂದರೆ ಪರಚಯದ ಹುಡುಗಯಬಬಳ hall ticket ನಲಲನ ಫೀಟೆೋೀ ನನನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯತು. ನಾನು
ತೀರಾ mordern ಅಂತ ತಳದುಕೆೋಂಡದದ ಹುಡುಗ ಫೀಟೆೋೀದಲಲ ತಲೆಗೆ ಎಣೆಣ ಹಚಚ, ನೀಟಾಗ ಎರಡು ಜೆಡೆ ಕಟಟ,
ಬೆೋಟುಟ ಕೋಡ ಇಟುಟಕೆೋಂಡದದಳು. "ಜನುಮದ ಜೆೋೀಡ" ಯ ಶಲಪ ನಂತದದ ಹುಡುಗ "ಕಲಾಸಪಾಳಯ"ದ ರಕಷತ ಆದ
ಪರಯನುನ ಯೀಚಸುತತರುವಾಗ "old photo sir" ಅಂತು ಹುಡುಗ. ಬಹುಶಃ ಅವಳಗೆ ನನನ ಕುತೋಹಲ
ಅರವಾಗರಬೆೀಕು.
ಅರೆೀ ಇವಳಾಯಕೆ ಹಳೆೀ ಫೀಟೆೋೀವನೆನೀ ಇಟುಟಕೆೋಂಡದಾದಳೆ? ಹೆೋಸದನುನ ಯಾಕೆ ತೆಗೆಸಬಾರದು
ಅಂದುಕೆೋಳುಳತತರುವಾಗು ಫೀಟೆೋೀ ಪುರಾಣ ಸವಲಪ ಸವಲಪವೆೀ ನನನ ತಲೆಗೆ ಹೆೋಳೆಯತೆೋಡಗತು. ಅದನೆನೀ ಇಲಲ
"ಬರಹ"ಕೆಕ ಇಳಸುತತದೆದೀನೆ.
ಒಂದು ಕಾಲವತುತ. ಆಗ ಫೀಟೆೋೀ ತೆಗೆಯಲು studio ಗೆೀ ಹೆೋೀಗಬೆೀಕತುತ. ಅದೆೋಂದು ಸಂಭರಮ,
ಅದಕೆೋಕಂದು ಕಾರಣ ಇದೆದೀ ಇರುತತತುತ. ಮಗು ಕವುಚ ಬದದ ನಂತರ ಒಂದು ಫೀಟೆೋೀ, ಸರಯಾಗ ನಂತು
ನಡೆಯಲು ಕಲತ ನಂತರ ಒಂದು, ಹೆೈಸೋಕಲನಲಲ ಗೆಳೆಯರ ಜೆೋತೆಯಲಲ ಮತೆೋತಂದು. ಇಲಲಗೆ ಫೀಟೆೋೀಗಳ
ನಂಟು ಮುಗಯತು. ಮಧೆಯ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಾಗ, ನಾಟಕದಲಲ ಪಾತರ ಮಾಡದಾಗ ಮಾತರ ಫೀಟೆೋೀದ ಭಾಗಯ.
ದಂಡಯಾಗ ಒಬಬ ಮನುಷಯ ಫೀಟೆೋೀ ತೆಗೆಸಕೆೋಳುಳತತದದದುದ ಅವನ ಮದುವೆಯಲಲ ಮಾತರ ಅಂತ ಕಾಣುತತದೆ. ಮತೆತ
ಮನೆಯಲಲ ಪೂಜೆ, ಉಪನಯನ, ನಾಮಕರಣ ಮುಂತಾದ ಕಾಯರಕರಮಗಳಗೆ ಫೀಟೆೋೀ ತೆಗೆಯುವ ಪದದತ ತೀರಾ
ಇತತೀಚನ ಬೆಳವಣಗೆ. ಕೆೀವಲ ಸುಟಡಯೀದ "ಕಲಕ ಮಾಮ" ನಗೆ ಸೀಮತವಾಗದದ ಕಾಯಮರಾ ಕಾಳ-ಬೆೋೀರ
ನಂತವರ ಕೆೈಗೆ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಫೀಟೆೋೀ ತೆಗೆಯುವ ನಯಮಗಳೆೀ ಬದಲಾಗವೆ.
ತೀರಾ ಇತತೀಚೆಗಂತೋ digital camera ಗಳ ಬಳಕೆಯಂದ photo roll ಗಳಗೆ ಬೆಲೆಯೀ ಇಲಲದಂತಾಗದೆ. ಮನೆನ
ಒಬಬರ ಮನೆಯಲಲ ಹೀಗೆೀ ಅವರ ಮಗನ ಮದುವೆಯ ಫೀಟೆೋೀವನುನ ಆಲಬಮ ನಲಲ ಅಲಲ ಟವಯಲಲ
ನೆೋೀಡದೆವು. ಸುಮಮನೆ ಭಾರದ ಆಲಬಮ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಡಜಟಲ್ ಫೀಟೆೋೀ ತೆಗೆಸ ಸಡ ಮಾಡಟುಟಕೆೋಂಡದದರು
ಅವರು. ಅದು ಬಡ ಸತತವರ ಫೀಟೆೋೀವನುನ (ಕೆಲವು ಸಲ ವೀಡಯೀ) ತೆಗೆಯುವುದು ಲೆೀಟೆಸಟ್ ಸುದದ.
(ಅನಂತಮೋತರ ಅವರೋ ಇದರ ಬಗೆಗ ಬರೆದದಾದರೆ)
ಆದರೆ ಇಷೆಟಲಾಲ ಆದರೋ ನಾವು ಸುಟಡಯೀಗೆ ಹೆೋೀಗುವುದನುನ ಬಡಲಲಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ? ಅದೆೀ ಅದೆೋಂದು
ಫೀಟೆೋೀ ಇದೆಯಲಾಲ ನಾವು ತೆಗೆಯಲಾರದಂತದು - passport photo ! ಯಾವುದೆೀ ಡಜಟಲ್ ಕಾಯಮರಾದ
ಕೆೈಗೋ ಸಗದೆೀ ಇನೋನ "ಕಲಕ ಮಾಮ" ನ ಕಾರುಬಾರನಲಲಯೀ ಇರುವ ಇದರ ಮಹಮ ಏನೆನನಲ. ನಮಮ ಎಷೆಟೀ
ಫೀಟೆೋೀಗಳು ಆಲಬಮ ನಲಲದದರೋ ನಮಮ ಎಲಾಲ ಕೆಲಸಕೆಕ ಆಗಬರುವುದು ಈ ಅಂಗೆೈಯಗಲದ ಫೀಟೆೋೀವೆೀ.
ಗಮಮತೆಂದರೆ ನಮಮಲಲರನುನ ಒಂದು ರೀತಯಲಲ ಸಮಾನರನಾನಗಸುವಲಲ ಈ ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀದ ಪಾತರ ದೆೋಡಡದು.
ಬೆೀಕಾದರೆ ಒಂದಪಪತುತ passport photo ಗಳನುನ ಮುಂದಟುಟಕೆೋಂಡು ನೆೋೀಡ. ನಮಗೆ ಅದರಲಲ ಶರೀಮಂತ
ಯಾರು, ಅವರ ಎತತರ ಎಷುಟ - ಒಂದೋ ತಳಯುವುದಲಲ. ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀದ ಮಹಮಯೀ ಅದು. ಅದರಲಲ
ಎಲಲರೋ ಒಂದೆ ರೀತ ಕಾಣುತಾತರೆ. ಜಯಂತ್ ಕಾಯಕಣಗಂತೋ ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀದಲಲ ಎಲಲರೋ ಕಳಳರಂತೆ
ಕಾಣುತಾತರಂತೆ (ಅಂಗೆೈಯಲಲ ಮಳೆ)
ಈ ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀ ಸೆೀರ ಎಲಾಲ ರೀತಯ ಫೀಟೆೋೀಗಳಗೋ ಕನನಡದಲಲ "ಭಾವ ಚತರ" ಅನುನ ವುದು
ಸರಯಷೆಟೀ. ಆದರೆ ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀ ಕೆಕ ಮಾತರ ಈ ಪದ ಸರಹೆೋಂದುವುದಲಲ ಎಂದೆೀ
ಂಂ
ನ ನನ ಭಾವನೆ .
ನನಗಂತೋ ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀದಲಲ ಯಾವ "ಭಾವ" ಗಳೋ ಕಾಣುವುದಲಲ. ಬಹಳ ಯೀಚಸದ ಮೀಲೋ ನನಗೆ
ಸುಟಡಯೀದಲಲ ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀ ತೆಗೆಸುವಾಗ smile please ಅಂತ ಕೆೀಳದುದ ನೆನಪಗೆ ಬರುತತಲಲ. ಬಹುಶಃ
ಕೆೀವಲ ಮುಖ ಮಾತರ ನಮಮನೆನೀ ಕಕಕರಸಕೆೋಂಡು ನೆೋೀಡುವ ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀ ದಲಲ ಭಾವನೆಗಳನುನ
ಹುಡುಕುವುದು ಕಷಟ.

ಅಲಾಲ ಐಶವಯಾರ ರೆೈ ನಂತವರು ನಮಮ ತರಾನೆೀ ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀ ತೆಗೆಸಕೆೋಳುಳತಾತರಾ? ಹಾಗೆೀನಾದರೋ ಆದರೆ
ಅವಳೋ ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀ ದಲಲ ಸುಂದವಾಗೆೀನೋ ಕಾಣಸಲಕಕಲಲ. ಈ ಲಕಷ ಲಕಷ ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳವ ಫಾಯಷನ್
"ಕಲಕ ಮಾಮಂದರು" ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀವನೋನ ತೆಗೆಯುತಾತರಾಂತ? ಐಶವಯಾರನಂತವರು ಅವರ ಬಳಯೀ
ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀ ತೆಗೆಸುತಾತಳಾಂತ?
ಇರಲ ಅಸಲ ವಷಯವನೆನೀ ಮರೆತುಬಟೆಟ. ಪರೀಕೆಷ ಬರೆಯುತತದದ ಹುಡುಗ ತನನ ಹಳೆೀ ಫೀಟೆೋೀವನೆನೀ ಯಾಕೆ
ಇಟುಟಕೆೋಂಡದಾದಳೆ ಅಂತ ತಾನೆ ಈ ಬರಹ ಪಾರರಂಭವಾದದುದ? ಅದಕೆಕ ಉತತರ ನಮಗೆ ಗೆೋತತಲಲದೆೀ ಇಲಲ. ಈ
ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀಗಳು ಈಗೀಗ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ನಮೋನೆಯಲಲ ಬರುತತದೆ. ನಮಗೆ ನಾಲುಕ ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀ
ಬೆೀಕಾದರೆ ಅಷುಟ ನಮಗೆ ಸಗುವುದಲಲ. ಬೆೀಕಾದರೆ ೨೦, ೫೦, ೧೦೦ - ಹೀಗೆ ಹೆೋೀಲ್ ಸೆೀಲಾಗಯೀ ಛೆೋೀಟಾ
ಫೀಟೆೋೀವನುನ ಈಗೀಗ ಮಾರುತಾತರೆ.
ಅಲಾಲ ಇಷೆೋಟಂದು ಫೀಟೆೋೀವನುನ ಏನು ಮಾಡವುದು? ಇದೆ ಅಂತ ಎಲಲರಗೋ ಹಂಚಲಕಕಂತೋ ಆಗುವುದಲಲ.
ಹಾಗಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಯುಸ ಪರಈಕೆಷಗೆ ಅಂತ ತೆಗಸಕೆೋಂಡ ಫೀಟೆೋೀ ಇಂಜನಯರಂಗ್ ಮುಗಯುವವರೆಗೋ
ಬರುತತದೆ. ನೀವು ಉದದ ಕೋದಲನುನ ಮಟಕಸ, ಅದಕೆಕ ಬಗೆಬಗೆಯ ಕಲರ್ ಹಾಕಕೆೋಂಡರೋ , ಅಮಮ ತೆಂಗನೆಣೆಣ
ಹಾಕ ಕಟಟದ ಜೆಡೆಗಳೆರಡು ನಮಮನುನ ನೆೋೀಡ ನೆಗಾಡುತತಲೆೀ ಇರುತತದೆ - ಆ ಛೆೋೀಟಾ ಫೀಟೆೋೀದಲಲ.

ಪರೋಕೋಷ - ಒಂದು "ಸಣಣ" ಕತೋ
Sunday, July 16, 2006
"ಅಬಬಬಾಬ ಈ ಜನಗಳು ಎಲೆಲಲಲ ಇಂಜನಯರಂಗ್ ಕಾಲೆೀಜುಗಳನುನ ಕಟುಟತಾತರಪಾಪ" ಅಂತ ಯೀಚಸುತಾತ ಆಟೆೋೀದ
ಮೀಟರನೆನೀ ನೆೋೀಡುತತದೆದ. ಅದು ಆಗಲೆೀ ೪೦ ರೋಪಾಯ ತೆೋೀರಸುತತತುತ. "ಬಸ್ ಸಾಟಪನಂದ ಸವಲಪನೆೀ ದೋರ
ಸಾರ್" ಅಂತ ಹಂದನ ದನ ಆ ಕಾಲೆೀಜನ ಆಫೀಸನವ ಹೆೀಳದುದ ನೆನಪಗೆ ಬಂತು. ಆ ಸವಲಪ ದೋರ ೪೦
ರುಪಾಯಯಷಟರಬಹುದೆಂದು ನನಗೆೀನು ಕನಸು ಬದದತಾತ? ಮನೆಯಂದ ಹೆೋರಟು ಆಗಲೆೀ ೨ ಬಸ್ ಹತತ
ಇಲಲಯತನಕ ತಲುಪದೆದ. ಈಗ ಮತೆತ ಅಧರ ಗಂಟೆಯಂದ ಆಟೆೋೀ ಪರಯಾಣ. ಈ ಕಾಲೆೀಜಗೆ ಹುಡುರಾದರೋ ಹೆೀಗೆ
ಬತಾರರಪಾಪ ಅಂತ ಯೀಚಸುತತರುವಾಗ ಕಾಲೆೀಜನ ಮುಖಯ ದಾವರ ಕಾಣಸತು.
ಒಳೆಳೀ ಮಸಾತಗಯೀ ಕಾಣಸಾತ ಇತುತ ಕಟಟಡಗಳು. ಈಗೆಲಾಲ ಕಾಲೆೀಜುಗಳು ಹಾಗೆೀನೆೀ. ಹೆೋರಗನಂದ ತುಂಬಾ
ಚನಾನಗತಾರವೆ. ಒಳಗಡೆಯ ಮೀಷಟರುಗಳು, ಅವರಗೆ ಸಗುವ ಹುಡುಗರೆೋೀ ದೆೀವರಗೆೀ ಪರೀತ. ಈ ಕಾಲೆೀಜೋ
ಇತತೀಚೆಗಷೆಟೀ ಶುರುವಾಗತುತ. ಎಲಾಲ ಹೆೋಸ ಕಾಲೆೀಜುಗಳಲಲ ಇರುವಂತೆ ಇಲೋಲ ಹುಡುಗರಗೆ ಪರೀಕೆಷಗಳಲಲ
ಮೀಷಟರುಗಳೆೀ ಹೆೀಳಕೆೋಡುತಾತರೆಂಬ ಸುದದ ಇತುತ. ಪಾಪ ಅವರಾದರೋ ಏನು ಮಾಡಯಾರು. ಎಷುಟ
ಹೆೀಳಕೆೋಟಟರೋ ಕಲಯದ ಹುಡುಗರು, ಹೆಚುಚ ಮಂದ ಫೆೀಲಾದರೆ ತಲೆತನುನವ ಮಾಯನೆೀಜಮಂಟ್ - ಇವರ ಮಧೆಯ
ಮೀಷಟರುಗಳ ಗೆೋೀಳು ಕೆೀಳುವವರೆೀ ಇಲಲ.
"ಕಂಪೂಯಟರ್ ಡಪಾಟರಮಂಟ್ ಎಲಲಪಾಪ" ದಾರಯಲಲ ಸಕಕದ ಹುಡುಗನೆೋಬಬನ ಕೆೀಳದಾಗ ಮೋಲೆಯ
ಕಟಟಡವಂದನುನ ತೆೋೀರಸದ. ಇವತುತ ನನನನುನ ಇಲಲ ಲಾಯಬ ಪರೀಕಷಕನಾಗ ಕಳಸಲಾಗತುತ. "ಸವಲಪ ಹುಷಾರಗರೀರ,
ಆ ಕಾಲೆೀಜಗೆ ಒಳೆಳೀ ಹೆಸರಲಲ" ಅಂತ ಹೆಚ್.ಒ.ಡ ನನಗೆ ಹೆೀಳ ಕಳುಹಸದದರು. ಏನಾದರೋ ಆಗಲ ತುಂಬಾ ಸಟರಕಟ್
ಆಗ ಇರಬೆೀಕೋಂತ ಯೀಚಸುತಾತ ಕಂಪೂಯಟರ್ ಲಾಯಬ ನ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜೆಜ ಹಾಕದೆ.
ಲೆೀಟಾಗದದರಂದ ಹುಡುಗರೆಲಾಲ ಹೆೋರಗೆ ನಂತು ಕಾಯುತತದದರು. ಸೀದಾ ಲಾಯಬ ನೆೋಳಗೆ ಹೆೋೀಗ ಗುರುತನ ಚೀಟ
ತೆೋೀರಸ ಹುಡುಗರೆನೆಲಾಲ ಒಳ ಬಡಲು ಹೆೀಳದೆ. "ಸಾರ್ ತುಂಬಾ ದೋರದಂದ ಬಂದದದೀರಾ..ತಂಡ ತಂದು ಶುರು
ಮಾಡಬಹುದಲಾಲ" ಅಂತ ಲಾಯಬ ನ ಸಹಾಯಕ ಕೆೀಳದ. ಎಕಾಸಮನರ್ ನನುನ ತಂಡಗೆ ಕೋರಸ ಹುಡುಗರಗೆ ಬೆೀಕಾದ
ಪರೀಗಾರಂ ಕೆೋಡುವುದು ನನಗೆ ತಳಯದ ವಷಯವೆೀನಲಲ. ಅದಕೆಕ "ಂಂಂಂ, ಹುಡುಗರಗೆ ಪರೀಗಾರಂ ಕೆೋಟೆಟೀ
ತಂಡ ತನುನತೆತೀನೆ. ಮತೆತ ತಂಡ ಇಲಲಗೆೀ ತರಸ" ಅಂದೆ.
ಹುಡುಗರೆಲಾಲ ಪರೀಗಾರಂ ಬರೆಯುತತರುವಾಗ ಅಟೆಂಡರ್ ತಂಡ ತಂದ. ಸಾಮಾನಯವಾಗ ಯೋನವಸರಟ ಕೆೋಡುವ
ದುಡಡಲಲ ಇಡಲ ವಡೆಯಷೆಟೀ ಬರುತತದೆ. ಆದರೆ ಇಲಲ ಎರಡು ಬಗೆಯ ತಂಡ, ಒಂದು ಸವೀಟು ನೆೋೀಡ ಇದೋ
ಎಕಾಸಮನರ್ ನನುನ ಪಟಾಯಸುವ ತಂತರವರಬಹುದೆಂದು ಅಂದುಕೆೋಂಡೆ. ತಂಡ ಮುಗಸ ಕಾಫ ಕುಡಯುತತರುವಾಗ
ಯಾರೆೋೀ ಲಾಯಬ ಗೆ ಬಂದರು. ಬಂದ ಹೆಣುಣಮಗಳನುನ ಅಟೆಂಡರ್ ನನನ ಬಳ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದ.
"ಸಾರ್ ಇವರು ....ಮಾಯಡಂ ಅಂತ" ಅಟೆಂಡರ್ ಪರಚಯ ಮಾಡಸದ. ಮಾಯಡಂ ಜೆೋತೆ ಸವಲಪ ಹೆೋತುತ ಮಾತುಕತೆ
ನಡೆಯತು. ಅದೆೀ ಹುಡುಗರ ಆಲಸಯ, ಕಮಮಯನಸುತತರುವ ಸಂಬಳ ಎಲಾಲ ಮಾತಾಡದ ಮೀಲೆ "ಸಾರ್ ಒಂದು
ವಷಯ ಇತುತ" ಅಂದರು ಮಾಯಡಂ. ನನಗೋ ಗೆೋತತತುತ ಏನೆೋೀ ಇದೆ ಅಂತ. "ಸಾರ್ ಈ ಲಾಯಬ ನಾನೆೀ ಮಾಡದುದ"
ಪೀಠಕೆ ಶುರುವಾಯುತ. ಮುಂದನದು ನಾನೆೀ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಸದೆ. ಹುಡುಗರೆೀನೋ ಅಷುಟ ಹುಷಾರಲಲ. ಸವಲಪ
ನೆೋೀಡೋಕಳಳ.ಇತಾಯದ.
ಆದರೆ ಮಾಯಡಂ ಹೀಗೆೀನೋ ಹೆೀಳಲಲಲ. ಅವರ ಮಾತು ವಚತರವಾಗತುತ. ಸಾಮಾನಯವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು
ಹೆೀಳುವುದು ವಾಡಕೆ. ಆದರೆ ಇಲಲ ಫೆೀಲ್ ಮಾಡಲು ಇನಫುಲಯನಸ್ ಮಾಡುತತದದರು ಮಾಯಡಂ. "ಸಾರ್ ಮಧಾಯಹನ
ಬಾಯಚ ನಲಲ ಬತಾರಳೆ ಸಾರ್ ಆ ಹುಡುಗ. ಹೆಸರು....ಬರೆೀ ತಲೆರ ಹುಡುಗ ಸಾರ್..ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಲಾಯಬ ಗೆ
ಬಂದಲಲ. ಅಟೆಂಡೆನಸ್ ಇರಲೆೀ ಇಲಲ. ಆದರೋ ಪರನಸಪಾಲ್ ಗೆ ಅದೆೀನು ಮೀಡ ಮಾಡದಾದಳೆೋೀ...ಪರತೀ ಸೆಮಸಟರ
ಅಟೆಂಡೆನಸ್ ಕೆೋಟುಟಬಡುತಾತರೆ".
ಅರೆೀ ಇದೆೋಳೆಳೀ ವಚತರವಾಯತಲಾಲ. ವನಾ ಕಾರಣ ಫೆೀಲ್ ಮಾಡೆೋೀದು ಹೆೀಗಪಾಪ ಅಂತ ಯೀಚಸದೆ. "ನೆೋೀಡ
ಮಾಯಡಂ...ಸುಮಮನೆೀ ಫೆೀಲ್ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಲಲ. ಅದು ನಮಗೋ ಗೆೋತುತ. ಆ ಹುಡುಗ ಪರೀಗಾರಂ ಮಾಡದೆೀ

ಇದದರೆ ಖಂಡತ ಫೆೀಲ್ ಆಗುತಾತಳೆ ಬಡ" ಅಂತ ಸಮಜಾಯಕೆ ನೀಡದೆ. "ಸಾರ್ ನಮಗೆ ಗೆೋತತಲಲ..ಆ ಹುಡುಗ
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ಮಾಡಬಡುತಾತಳೆ . ಅವಳನುನ ಪಾಸ್ ಮಾಡದರೆ ನಮಮ ಟೀಚಂಗ್ ಕುಲಕೆಕೀ ಅವಮಾನ
ಸಾರ್" ಅಂತ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕದರು. ಇರಲ ನೆೋೀಡಕೆೋಳೆೋಳೀಣ ಅಂದುಕೆೋಂಡು ಬೆೀರೆ ವಚಾರ ಮಾತಾಡದೆವು.
ಆದರೋ ಮಾಯಡಂಗೆ ಸಮಾಧಾನವೆೀ ಇಲಲ. ಆ ಹುಡುಗ ಹೆೀಗೆ ಕಾಲಸಗೆ ತಪಪಸ ಹುಡುಗರೆೋಂದಗೆ ಸುತುತತತರುತಾತಳೆ,
ಕೆೀಳದರೆ ಹೆೀಗೆ ಎದುರು ಉತತರ ನೀಡುತಾತಳೆ ಅಂತ ವವರಸುತತಳೆೀ ಹೆೋೀದರು. "ಸಾರ್ ಇವತುತ ಶನವಾರ.
ಮಧಾಯಹನ ನಾನು ಇರುವುದಲಲ. ಆದರೋ ನೀವು ನನನ ಮಾತು ನೆನಪಲಲ ಇಟುಟಕೆೋಳಳ" ಅಂತ ಹೆೀಳ ಹೆೋೀದರು.
ಎಷಾಟದರೋ ಮಧಾಯಹನದ ಬಾಯಚ ಅಲಲವಾ, ನೆೋೀಡಕೆೋಂಡರಾಯುತ ಅಂತ ಹುಡುಗರೆಡೆಗೆ ಗಮನಹರಸದೆ.
ಮದಲ ಬಾಯಚ ಸುಮಾರಾಗಯೀ ಸಾಗುತತತುತ. ಅಧರದಷುಟ ಹುಡುಗರಗೆ ತಾವು ಮಾಡುತತದದ ಪರೀಗಾರಂನ
ತಲೆಬುಡವೆೀ ಗೆೋತತರಲಲಲ. ಅಟೆಂಡರ್ ಹುಡುಗರಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧಯತೆಗಳು ಇದದದದರಂದ ಅವನನುನ
ಹುಡುಗರ ಬಳ ಹೆೋೀಗಲು ಬಡಲಲಲ. ಅಂತೋ ಫೆೀಲ್ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಬಾಯಚನೆನೀ ಫೆೀಲ್
ಮಾಡಬಹುದಾಗತುತ. ಈ ಹುಡುಗರ ಹಣೆಬರಹವೆೀ ಇಷುಟ ಅಂತ ಅಂದುಕೆೋಂಡು ಅರೆ ಬರೆ ಪರೀಗಾರಂ
ಮಾಡದವರನೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ ಊಟ ಮಾಡಲು ಹೆೋೀದೆ.
ಸರ ಮಧಾಯಹನದ ಬಾಯಚ ನ ಹುಡುಗರು ಬಂದದದರಂದ ಲಾಯಬ ಶುರು ಮಾಡೆದೆವು. ಬೆೀಡ ಬೆೀಡವೆಂದರೋ ಆ
ಹುಡುಗ ಪರೀಗಾರಂ ನ ಚೀಟ ಎತತಲು ಬಂದಾಗ ಹೆಚುಚ ಜಾಗರತೆ ವಹಸದೆ. ಸವಲಪ ಕಷಟವೆನಸಕೆೋಂಡ ಪರೀಗಾರಂ ಆಗತುತ
ಅದು. ಯಾಕೆೋೀ ಇದದಕದದಂತೆ "ಚೆೀಂಜ್ ಮಾಡಲಾ. ಈ ಪರೀಗಾರಂ ಕಷಟವದೆ. ಆದರೆ ೨೦ ಮಾಕಸ್ರ
ಕಡಮಯಾಗುತತದೆ" ಅಂದೆ. ಅದರೆ ಹುಡುಗ ಗಂಭೀರವಾಗ "ಇಲಾಲ ಸಾರ್..ಇದೆೀ ಪರೀಗಾರಂ ಮಾಡುತೆತೀನೆ"
ಅಂದಳು. ಪರವಾಗಲಲ ಹುಡುಗ ಅಂದುಕೆೋಂಡೆ.
ಹುಡುಗ ಪರೀಗಾರಂ ಬರೆದು ತಂದು ತೆೋೀರಸದಳು. ಸುಮಾರಗೆ ಬರೆೀ ಮುಖಯ ಭಾಗಗಳನುನ ಮಾತರ ನೆೋೀಡುವ ನಾನು
ಇವಳ ಪರೀಗಾರಂ ಮೀಲಂದ ಕೆಳಗನವರೆಗೆ ಸೋಕಷಮವಾಗ ನೆೋೀಡದೆ. ಒಂದೋ ತಪುಪ ಕಣಣಗೆ ಸಗಲಲಲ. ಛೆೀ! ಅಂತ
ಪುನಃ ಪರೀಗಾರಂನನುನ ಮೀಲನಂದ ಕೆಳಕೆಕ ನೆೋೀಡದೆ. ಮತೆತ ಮತೆತ ನೆೋೀಡದರೆ ಅದೆೀನು ಬದಲಾಗುತಾತ? ತೀರಾ
ಸಪಷಟವಾದ ಅಕಷರದಲಲ ಬರೆದ ಸರಯಾದ ಲಾಜಕ್. ಪೆೀಪರ್ ವಾಪಸ್ ಕೆೋಡುವಾಗ ಹುಡುಗ ನನನ ಪಾಡು ನೆೋೀಡ
ನೆಗಾಡದಳೆಂದು ನನಗೆ ಮಾತರ ಅನನಸತೆೋೀ ಅಥವಾ ನಜವಾಗ ನಕಕಳೆೋೀ ಹೆೀಳುವುದು ಕಷಟ.
ಇದೆೀನು ಮಾಯಡಂ ಹೆೀಳದುದ ಸುಳಾಳ? ನನಗೆ ಯೀಚನೆಯಾಗತೆೋಡಗತು. ಕೆಲವಮಮ ಹಾಗೆ ಆಗುತೆತ. ಹುಡುಗರು
ನಮಗಂತ ಬುದದವಂತರೆಂದು ನಮಗೆ ಗೆೋತಾತದಾಗ ನಾವು ಎಲೆೋಲೀ ಅವರ ವರುದದ ವೆೈರತವ ಬೆಳೆಸಕೆೋಳುಳತೆತೀವೆ. ಅವರು
ಲಾಯಬ ಗೆ ಬರದೆೀನೆೀ ಎಲಾಲ ಪರೀಗಾರಂ ಮಾಡದಾಗ, ಕಾಲಸಗೆ ಬರದೆೀ ಒಳೆಳೀ ಮಾಕಸ್ರ ತೆಗೆದಾಗ ಸಣಣದಾಗ
ಹೆೋಟೆಟಕಚುಚ ಆಗುವುದು ಸಹಜ. ದಡಡ ಹುಡುಗರನುನ ನಭಾಯಸುವುದು ಒಂದು ರೀತಯಲಲ ಸುಲಭ ಆದರೆ
ಬುದದವಂತರನುನ ನಭಾಯಸುವುದು ಎಲಲರಗೋ ಬರುವುದಲಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ಮೀಡಂ ಕೋಡ ಅಂತಹವರೆೀ
ಇರಬಹುದೆಂದು ಅಂದುಕೆೋಂಡೆ.
"ಸಾರ್ ಪರೀಗಾರಂ ಆಯುತ" ಹುಡುಗ ಕೋಗದಳು. ಸರಯಾಗ ಬರೆದ ಪರೀಗಾರಂನ ರಸಲಟ್ ನೆೋೀಡುವ
ಕುತೋಹಲವೆೀನೋ ನನಗರಲಲಲ. ಹಾಗಾಗ ರಸಲಟ್ ನೆೋೀಡುವ ಬದಲು ಅವಳೆೋಬಬಳನೆನೀ ವೆೈವಾಗೆ ಕರೆದೆ.
ಯಾವುದಕೋಕ ಇರಲ ಅಂತ ಕಷಟವೆನಸುವಂತಹ ಪರಶೆನಗಳನೆನೀ ಕೆೀಳದೆ. ಸಮಪರಕವಾದ ಉತತರಗಳೆೀನೋ ಸಗಲಲಲ.
ಸಗುತತದೆಯಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೆೋಂಡರಲೋ ಇಲಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪರಶೆನಗಳೆೀ ಹಾಗತುತ. ಹಾಯಗದದರೋ ಪರೀಗಾರಂ
ಮಾಡದಾದಳೆ. ಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ಅನವಾಯರವೆಂದುಕೆೋಂಡು ಸುಮಮನೆೀ "ನೀವು ಬರೆದ ಪರೀಗಾರಂನ ಲಾಜಕ್
ಸವಲಪ ಹೆೀಳ" ಅಂತ ಕೆೀಳದೆ.
ಕಾಟಾಚಾರಕೆಕಂದು ಕೆೀಳದ ಪರಶೆನ ಕಥೆಗೆ ಹೆೋಸ ತರುವು ಕೆೋಟಟತು. ಚುರುಕಾಗ ಮಾತನಾಡುತತದದ ಹುಡುಗ ಲಾಜಕ್ ನ
ಮುಖಯ ಭಾಗವನುನ ಮತತಗೆ ಹಾರಸುತಾತ, ತೀರಾ ಸಾಮಾನಯವಾಗ ಉತತರ ನೀಡುತತದದಳು. ಜಾಣ ಹುಡುಗ
ಅಂದುಕೆೋಂಡು ಮಲಲಮಲಲನೆೀ ಸೋಕಷಮವಾಗ ಪರಶನಸುತಾತ ಹೆೋೀದಂತೆ ಹುಡುಗಯ ಟೆೋಳುಳತನ ಬಯಲಾಗತೆೋಡಗತು.
ಆ ಪರೀಗಾರಂ ಅವಳು ಬರೆದೆೀ ಇಲಲವೆಂಬ ನನಗೆ ಸಂಶಯ ಬರತೆೋಡಗತು. ಆದರೆ ಅದನುನ ಸಾಧಸುವುದು ಹೆೀಗೆ.
ಹುಡುಗ ಪರೀಗಾರಂ ಬೆೀರೆ ಮಾಡಯಾಗದೆ. ಫೆೀಲ್ ಮಾಡುವ ಪರಶೆನಯೀ ಇಲಲ.

ಹುಡುಗಯನುನ ಸವಲಪ ಕಾಯುವಂತೆ ಹೆೀಳ ಯೀಚಸತೆೋಡಗದೆ. ಇವಳನುನ ಫೆೀಲ್ ಮಾಡದರೆ ನನನುನ
ಕೆೀಳುವವಯಾರರೋ ಇರಲಲಲ. ನಮಮಲಲ ಲಾಯಬ ಪರೀಕೆಷಗಳಗೆ ಎಕಾಸಮನರ್ ಕೆೋಟಟ ಮಾಕಸ್ರ ಗಳನುನ ಯಾರೋ
ಬದಲಾಯಸಲು ಬರುವುದಲಲ. ಆದರೆ ಕಾರಣವಲಲದೆ ಫೆೀಲ್ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಬೆೀಕಾಗರಲಲಲ. ಮೀಲಾಗ ಅವಳು
ಪರೀಗಾರಂ ಮಾಡದದಳು. ಗೆೋತತಲಲದೆೀ ಪರೀಗಾರಂ ಬರೆದಾದದರೋ ಹೆೀಗೆ? ಅವಳು ಪ್ರಓಗಾರಂಗಳನುನ ಚೀಟಯಲಲ
ಬರೆದು ತಂದರಬೆೀಕು. ಅದರಂದಲೆೀ ಕಾಪ ಹೆೋಡೆದರಬೆೀಕು - ಅದೆೀ ಲಾಜಕಲ್ ಎಂಬ
ಂಂ
ನ ಧಾರರಕೆಕ ಬಂದೆ .
ಆದರೆ ಹೆಣುಣ ಹುಡುಗಯನುನ ಶೆೋೀಧಸುವ ಹಕುಕ ನನಗಲಲ. ಏನು ಮಾಡೆೋೀಣ. ಕಾಲೆೀಜನಲಲ ಯಾರಾದರೋ ಲೆೀಡ
ಟೀಚರನುನ ಕರೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಸೆೋೀಣ ಅಂತ ಯೀಚಸ ಅಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಯಾರನಾನದರೋ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬರಲು
ಹೆೀಳದೆ. ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಅಟೆಂಡರ್ ಶನವಾರ ಮಧಾಯಹನದ ಸಮಯವಾದ ಕಾರಣ ಯಾರೋ ಇಲಲವೆಂದು ಹೆೀಳದ.
ಅರೆೀ ಈಗೆೀನು ಮಾಡುವುದು. ಅವಳನುನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಮನಸಸಲಲ. ಆದರೆ ಫೆೀಲ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಲಲ.
ಅದು ಬೆೀರೆ ಬೆಳಗೆಗ ಮಾಯಡಂ ಕೋಡ ಹುಡುಗಯ ಬಗೆಗ ಕೆಟಟ ರಪೀಟ್ರ ಕೆೋಟಟದದರು. ಏನು ಮಾಡೆೋೀದೆಂದು
ಯೀಚಸುತತದಾದಗ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೆೋಳೆಯತು.
ಅಟೆಂಡರ್ ನನುನ ಕರೆದು ಮಲಲಗೆೀ ಏನೆೋೀ ಹೆೀಳದೆ. ಮತೆತ ಅದೆೀ ಹುಡುಗಯನುನ ಕರೆದೆ. ಸಾಮಾನಯವಾಗ ಒಮಮ
ವೆೈವ ಮುಗಸದ ಮೀಲೆ ಪುನಃ ಕರೆಯುವ ವಾಡಕೆಯಲಲದ ಕಾರಣ ಎಲಲರಗೋ ಆಶಚಯರವಾಗತುತ. ಆದರೆ ನಾನು
ಪುನಃ ಕೆಲವು ಸರಳ ಪರಶೆನಗಳನುನ ಕೆೀಳ ಸುಮಮನಾದೆ. ನಂತರ ಒಂದು ಚೀಟ ಅವಳಗೆ ಕೆೋಟುಟ ಈ ಇನುಪಟ ಗೆ ರಸಲಟ್
ತೆೋೀರಸಲು ಹೆೀಳದೆ. ಹೆೋೀಗುವಾಗ ಅವಳು ಬರೆದ ಪರೀಗಾರಂ ಅನುನ ನನನ ಬಳಯೀ ಇಟುಟಕೆೋಂಡೆ. ಮನಸುಸ
ನರಾಳವಾಯತು.
ಲಾಯಬ ನ ಸಮಯ ಮುಗಯುತಾತ ಬಂತು. ಆದರೋ ಹುಡುಗ ರಸಲಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕೋಗಕೆೋಳಳಲಲಲ. ನಾನು
ಇದನೆನೀ ಎದುರು ನೆೋೀಡುತತದೆದ. ಹುಡುಗಯ ಹತತರ ಹೆೋೀಗ "ಏನು ಇನೋನ ರಸಲಟ್ ಬರಲಲಲ" ಅಂದೆ. "ಸಾರ್
ಆಗಲೆೀ ಬತಾರ ಇತುತ. ಈಗ ಏನೆೋೀ ಬತಾರ ಇಲಲ." ಗೆಲುವನ ಛಾಯ ನನನ ಮುಖದಲಲ ಎದುದ ಕಾಣುತತುತ
"ಪ್ರಓಗ್ರಆಂನ ರಸಲಟ್ ತೆೋೀರಸದದದದೆ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವುದಲಲ. ಸಾರ". ಅಂದೆ
ಹುಡುಗಯ ಮುಖ ಬಾಡತೆೋಡಗತು. "ಸಾರ್ ಸವಲಪ ಟೆೈಮ್ ಕೆೋಡ ಸಾರ್" ಹುಡುಗಯ ಸವರ ಮಲಲವಾಗತೆೋಡಗತು.
"ಸಾಧಯವಲಲ. ಸಮಯ ಮುಗದದೆ. ನಾನೆೀನೋ ಮಾಡಕಾಗೆೋಲಲ. ಬರುವ ಸಲ ಬಂದು ಲಾಯಬ ಪರೀಕೆಷ ತೆಗೆೋಳಳ "
ಅಂದೆ. ಹುಡುಗಯ ಕಣಣಲಲ ನೀರು ಬರತುಡಗತು. "ಸಾರ್ ಪಲೀಸ್...ನಾನು ಪರೀಗಾರಂ ಮಾಡದೆದ. ಈಗ ಏನೆೋೀ
ಆಗದೆ. ಸಾರ್ ನನನ ಪೆೀಪರ್ ಕೆೋಡ. ನೆೋೀಡ ಸರಮಾಡುತೆತೀನೆ" ಅಂತ ರಾಗ ಶುರು ಮಾಡದಳು. "ಪರೀಗ್ರಆಂ
ಮಾಡದುದ ನೀನೆೀ ತಾನೆೀ...ಈಗ ತಪಪನುನ ಸರಮಾಡು...ಇಲಲದದದರೆ ನೀನು ಫೆೈಲ್..ಅಷೆಟೀ". ನನನ ಸವರ ಅಗತಯಕಕಂತ
ಹೆಚುಚ ಜೆೋೀರಾಗತೆೋಡಗತು.
ಹುಡುಗ ಅಳುತತಲೆೀ ಇದದಳು. ನಾನು ನವರಕಾರವಾಗ ಅವಳ ಪೆೀಪರ್ ಮೀಲೆ program not executed ಅಂತ
ಬರೆದು ಫೆೀಲ್ ಮಾಡದೆ. ಅಟೆಂಡರ್ ಅವಳನುನ ಹೆೋರಗೆ ಕಳಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತತದದ. ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ
ಹುಡುಗ ಅಳುತತಲೆೀ ಹೆೋರ ಹೆೋೀದಳು. ವಾಪಸ್ ಬಂದವನೆೀ "ಸರಯಾಗ ಮಾಡದರ ಸಾರ್. ಅವಳು ಬರೆೀ ನಾಟಕ
ಮಾಡಾತಳೆ. ನೆೋೀಡ ಸಾರ್ ಹೆೋರಗೆ ಹೆೋೀದ ತಕಷಣ ಹೆೀಗೆ ಅಳು ನಲುತ ಅಂತ". ಹೆೋರಗೆ ನೆೋೀಡದೆ. ಹುಡುಗ
ಯಾರ ಹತತರವೂ ಮಾತಾಡುತತದದಳು. ನನನ ಬಗೆಗಯೀ ಕಂಪೆಲೀಟ್ ಮಾಡುತತದಾದಳೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂದೆೀಹ ಬರುತತತುತ.
ಆದರೆ ಮನಸುಸ ನರಾಳವಾಗತುತ. ಅಟೆಂಡರ್ ಕೆಡೆಗೆ ತರುಗ "ಥಾಯಂಕಸ್..ನಮಮಂದ ಬಹಳ ಉಪಕಾರವಾಯುತ" ಅಂದೆ.
ಅಟೆಂಡರ ನಗುತಾತ - "ಬಡ ಸಾರ್ ನಾನೆೀನು ಮಾಡದೆ ಬಹಳ. ಏನೆೋೀ ಪರೀಗಾರಂ ನಲಲ ಮೋನಾರಲುಕ ಸಾಲು
ಡಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಹೆೀಳದರ. ನಾನು ಮಾಡದೆ ಅಷೆಟೀ!!!"
ನಾನು ಮಾಡದುದ ತಪಾಪ? ನನಗೆೀನೆೋೀ ಹಾಗನನಸಲಲಲ. ಅವಳಗೆ ಪರೀಗಾರಂ ಗೋತತದದರೆ ಡಲೀಟ್ ಮಾಡದ
ಸಾಲುಗಳನುನ ಪುನಃ ಬರೆಯುತತದದಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ಅದನುನ ಬರೆಯಲಲಲ. ಅವಳು ಬರೆದ ಪೆೀಪರನುನ ನನನ
ಬಳಯೀ ಇಟುಟಕೆೋಂಡದೆದ. ಅದರಲಲ ಪರೀಗಾರಂ ಸರಯಾಗಯೀ ಇತುತ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಹುಡುಗ ಪರೀಗಾರಂ ಅನುನ
ಕಾಪ ಮಾಡದಾದಳೆಂದು ನನಗೆ ಖಾತರಯಾಯತು. ಅವಳನುನ ಫೆೀಲ್ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಕಟವೂ ಇರಲಲಲ.

ಮಾಕಸ್ರ ಹಾಕದ ಪೆೀಪರನುನ ಕವರನಲಲ ಸೀಲ್ ಮಾಡ ಹೆೋರಬರುತತರುವಾಗ ಯೀಚಸುತಾತ ಬಂದೆ "ಇವತುತ
ಪರೀಕೆಷ ನಡೆದದುದ ಅವಳಗಾ..ನನಗಾ? ಅವಳಂತೋ ಫೆೀಲಾದಳು. ಆದರೆ ನನಗೆೋಡಡದ ಪರೀಕೆಷಯಲಲ ನಾನು
ಪಾಸಾ.....ಫೆೀಲಾ"

ಆಟ
ಂ ಎಂಬೋೋೋ
ಂಆ ಷಾಡ
Wednesday, August 02, 2006
"ಆಷಾಡ ಮಾಸ ಬಂದತವವ
ಅಣಣ ಬರಲಲಲ ಕರೆಯಾಕಾಕ"
ಇಂದಗೋ ಆಷಾಡ ಎಂದರೆ
ಂಂ
ನ ನನ ಮಟಟಗೆ ಈ ಹಾಡು ಮಾತರ . ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆೋಡವ ಯಾ ತುಳುವ ನಾಡನಲಲ ಈ
ಆಷಾಡ ಪದದತ ಇಲಲ. ಆಷಾಡದಲಲ ಹೆಣುಣಮಕಕಳು ಯಾಕೆ ತವರಗೆ ಹೆೋೀಗುತಾತರೆ? ಈ ಪರಶೆನಗೆ ತೃಪತಕರವಾದ ಉತತರ
ನನಗೆ ಇನೋನ ಸಕಕಲಲ. ಆದರೆ ಈ ವಚಾರದಲಲ ಮಾತಾಡುವುದು ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ಅನನಸದಾಗ ಅದನುನ "ಬರಹ"
ಕಕಳಸಲು ಕೋತದೆದೀನೆ.
ಭಾರತದ ಬಹುತೆೀಕ ಕಡೆಗಳಲಲ ಹಬಬಗಳು ವಯವಸಾಯ ಪದದತಗೆ ಬೆಸೆದುಕೆೋಂಡದೆಯಲಲವೆೀ? ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸ
ಶುರು ಮಾಡುವ ಹಬಬ, ಬತತನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗದಾಗ ಇನೆೋನಂದು, ಕೆೋಯಲನ ನಂತರ ಮತೆೋತಂದು - ಹೀಗೆ ಹಬಬ
ಅಂದರೆ ಮಣಣನ ಮಕಕಳ ಸಂಭರಮ. ಈ ರೀತಯ ಹಬಬಗಳು ಪೆೀಟೆ ಜೀವನದಲಲ ಟೆೋಳುಳ ಆಚರಣೆಗಳಾಗ ಬಡುತತದೆ.
ಯಾವ ಹಬಬವಾದರೋ ಅದೆೀ ಬಾಳೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟಟ, ಸಹ ತಂದು, ಟವಯಲಲ ಹಟ್ ಚತರಗಳನುನ ನೆೋೀಡದರೆ
ಮುಗಯತು ನಮಮ ಹಬಬ.
ಮಳೆ ಬಂದು ಕೃಷ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನನ ಭಾರತದ ಸುಮಾರು ಭಾಗಗಳಲಲ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರೀತಯ ಆಚರಣೆ
ನೆೋೀಡಬಹುದು. ಒರಸಾಸದಲಲ ಮಳೆ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಮೋರು ದನ ಭೋಮಗೆ ಹಬಬ. ಮಳೆಬದದ ನೆಲ ಫಲವತ ಆದ
ಹೆಣಣಗೆ ಸಮಾನ ಎಂಬ
ಂಂ
ಅ ಥರದಲಲ ಅಲಲ ಹಬಬದ ಸಂಭರಮ ಹಣುಣಮಕಕಳಗೆ ಮೀಸಲು . ಈ ಮೋರು ದನ ಅವರು
ಯಾವ ಕೆಲಸವನೋನ ಮಾಡುವುದಲಲ. ನಮಮಲಲ ಆಷಾಡದಲಲ ಹಣುಣಮಕಕಳನುನ ತವರಗೆ ಕಳುಹಸುವುದು ಇದೆೀ
ಕಾರಣಕಾಕಗ ಇರಬಹುದೆೀ?
ಇಲಲ ಆಷಾಡ ಶುರುವಾದ ಸುಮಾರು ಹತುತ ದನಗಳ ನಂತರ ತುಳುವ ಮತುತ ಕೆೋಡವ ನಾಡನಲಲ "ಆಟ"
ಶುರುವಾಗುತತದೆ. ಇಲಲ ಆಷಾಡ ಮುಗದು ನಾಳೆ ವರಮಹಾಲಕಷಮ ಹಬಬ. ಆದರೆ ನಮಗನೋನ ಆಟ ಮುಗದಲಲ. ಇಲಲನ
ಆಷಾಡಕೋಕ ನಮಮ ಆಟಗೋ ಸುಮಾರು ಸಾಮಯತೆಗಳುಂಟು. ಈ ಸಮಯದಲಲ ಶುಭ ಕಾಯರಗಳಾಯವುದೋ
ನಡೆಯುವುದಲಲ ಅನುನವುದು ಅದರಲಲ ಪರಮುಖವಾದುದು.
ಇದಾಯಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಯಾರಗಾದರೋ ಸುಲಭವಾಗಯೀ ಅಥರವಾಗುತತದೆ. ಒಂದು ಇದು ಹೆಚಾಚಗ ಮಳೆ ಬರುವ
ಕಾಲ, ಹಾಗಾಗ ಮದುವೆ ಮುಂಜ ಮಾಡುವುದು ಕಷಟ. ಎರಡು ಕೃಷಕರಗೆ ಕೆಲಸದ ಮಧೆಯ ಹಬಬದ "ತೆೋಂದರೆ"
ಬರಬಾರದು. ಹೀಗಾಗ ಆಟಯಲಲ ಮದುವೆ ಛತರಗಳಗೆ ರಜೆ. ಮತೆತ ಆಟ ಮತುತ ಆಷಾಡ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸಮಯದಲಲ
ಯಾಕೆ ಬರುತತವೆ ಅನೆೋನೀದಕೆಕ ನನನದೆೋಂದು ಥಯರ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ "ರಜಾ ಅವಧ" ಯನುನ ಮಳೆ ಬೀಳುವ
ಸಮಯವನುನ ನೆೋೀಡ ನಧರರಸರಬಹುದು.
ಆಟ ಎಂದರೆ
ಂಂ
ನ ನಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಎರಡೆೀ ವಸುತಗಳು . ಒಂದು "ಆಟ ಕಳಂಜ"(ಕೆಲಂಜ!), ಇನೆೋನಂದು
"ಮದುದ ಸೆೋಪುಪ". ಆಟಯಲಲ ಮನೆಯಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ವೆೀಷಧಾರಗಳೆೀ "ಆಟ ಕೆಲಂಜ" ಗಳು. ಬಹುಶಃ
ಆಟಯಲಲ ಯಕಷಗಾನ ಮುಂತಾದ ಮನೆೋೀರಂಜನೆಯ ಮಾಧಯಮಗಳು ಮುಚಚದ ಕಾರಣ ಈ ಆಚರಣೆ
ಬಂದರಬಹುದು. ಈ ಪದದತ ಕೆೋಡಗನಲಲ ಇಲಲ. ಕೆಲಂಜಗಳು ತುಳುನಾಡನ ಆಚರಣೆ.
ಆದರೆ ಈ ಮದುದ ಸೆೋಪುಪ ತನುನವುದು ಕೆೋಡಗನವರಗೆೀ ಸೀಮತ. ತುಳು ನಾಡನಲೋಲ ಆಟಯಲಲ ಮರವಂದರ
ತೆೋಗಟೆಯ ಕಷಾಯ ಕುಡಯುವ ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆೋಡಗನಲಲ ಆಟಯ ೧೮ನೆೀ ದನ ಮಾತರ ತನುನವ ಈ
ಸೆೋಪಪಗೆ "ಮದುದ ಸೆೋಪುಪ" ಅನವಥರ ನಾಮ. ಆ ಗಡದಲಲ ಆಟಯ ಮದಲ ದನದಂದ ಮದುದಗಳು ಬಂದು
ಸೆೀರಕೆೋಳುಳತತವೆ ಅನುನವ ನಂಬಕೆ. ಹೀಗೆ ಆಟಯ ೧೮ನೆೀ ದನ ಅದರಲಲ ೧೮ ತರಹದ ಮದುದಗಳು ಇರುತತವೆ.
ಹಾಗಾಗ ಅದನುನ ಆ ದವಸ ಪಾಯಸ ಮಾಡ ತನುನವುದು ಕೆೋಡಗನವರ ಪದದತ.
ಆ ಮದುದ ಸೆೋಪಪಗೆ ಒಂದು ಸುವಾಸನೆ ಇರುತತದೆ. ಜನರ ನಂಬಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆೋಪಪಗೆ ಅಂದು ಮಾತರ ಸುವಾಸನೆ
ಬರುತತದೆ. ಪಾಯಸ ಮಾಡುವಾಗ ನೀಲ ಬಣಣಕೆಕ ತರುಗುವ ಸೆೋಪಪಗೆ ಇನೆೋನಂದು ಗುಣ ಉಂಟು. ಪಾಯಸ ತಂದು

ಮರುದನ ಉಚೆಚ ಕೆಂಪು ಬಣಣಕೆಕ ತರುಗುತತದೆ. ಕೆೋಡಗಗೆ ಹೆೋಸದಾಗ ಬಂದವರು ಪಾಯಸ ತಂದು ಮರುದನ ಕೆಂಪು
ಉಚೆಚ ಬಂತೆಂದು ಡಾಕಟರ ರ ಹತತರ ಹೆೋೀಗದೋದ ಉಂಟು.
ಮನೆನ ಕೆೋಡಗನ ಗೆಳೆಯನೆೋಬಬ ಸಕಕದ. ಮಾತು ಆಟ, ಮದುದ ಸೆೋಪುಪ ಕಡೆಗೆ ಹೆೋರಳತು. ತನನ ಮನೆಯ ಹತತರ
ಮದುದ ಸೆೋಪಪನ ಗಡ ನೆೋೀಡದಾದಗ ಹೆೀಳದ. ಅರೆೀ ಬೆಂಗಳೋರನಲಲ ಮದುದ ಸೆೋಪಾಪ? ನನಗೆ ಆಶಚಯರ. ಆದರೋ
ಕೆೋಡಗನಲಲ ಬೆಳೆಯುವ ಮದುದ ಸೆೋಪೆಪೀ ಒರಜನಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತೀಮಾರನಸದೆವು. ಬೆಂಗಳೋರನ ಮದುದ ಸೆೋಪುಪ
ನೆೋೀಡಲು ಅದೆೀ ತರಹ ಇದದರೋ ಅದರಲಲ ಮದದನ ಗುಣಗಳಾಯವುವೂ ಇರಲಾರದು ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವೆೀ
ಸಮಾಧಾನ ಪಟುಟಕೆೋಂಡು ಈ ವಷರ ಸೆೋಪುಪ ಕಳುಹಸಲು ಕೆೋಡಗನಲಲರುವ ಯಾವ ಗೆಳೆಯನಗೆ
ಫೀನಾಯಸುವುದೆಂದು ಯೀಚಸ ತೆೋಡಗದೆವು.

ನಮಗೋೋಬಬ ಹೋರೋೋೋ
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ಬರುವಾಗಲೆೀ ಕಾರ್ ಕೆಟುಟ ಹೆೋೀಯತಾದರಂದ ಮದಲೆೀ ಸಟುಟ ಬಂದತುತ. ಮತೆತ ಟೆೀಬಲ್ ಗೆ ಬಂದ ಕೋಡಲೆೀ
important ಅಂತ ಬರೆದಟಟ ಚೀಟ. ಇದು ಅವನದೆೀ ಕತಾಪತ ಇರಬೆೀಕು. ಈ MBA ಮಾಡದವರ ಪಾಡೆೀ ಇಷುಟ
ಅಂತ ಕಾಣಸತದೆ. ಮೀಟಂಗ್ ಮಾಡೆೋೀದು ಬಟಟರೆ ಬೆೀರೆೀದೆೀನೋ ತಳಯಲಲ ಮುಂಡೆೀವಕೆಕ. ಮೀಟಂಗ್ ಕರೆದು
ಉದುದದದ buzzword ಗಳನುನ ಬಟಟರೆ project ಮುಗತದಾ? ಬಾಯ ಬಟಟರೆ quality, six sigma - ಅವನ ತಲೆ.
ನೆಟಟಗೆ ಒಂದು ದನ program ಬರೆದರಲಕಕಲಲ. ಇವತುತ ಮತೆತ meeting ಕರೆದದಾದನೆ, ಮತೆತ ಅದೆೀ ಗೆೋೀಳು. ಈ
ಕಮರಕೆಕ ಬೆಳಗೆಗಯೀ important ಅಂತ ಬರೆದ meeting agenda ಚೀಟ ಬೆೀರೆ. ಸಾಕಪಾಪ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನನಸ
mailbox ತೆರೆದರೆ ಸಂತೆೋೀಷನ mail . ಅವನು ಬೆೀರೆಯವರ ಹಾಗೆ ಸುಮಮನೆ ಬರೆಯುವವನಲಲ. ಏನೆೋೀ
ಇದೆಯಂದು ನೆೋೀಡದರೆ ಒಂದೆೀ ಸಾಲು ಬರೆದದದ Stop worrying about Dilip guys, he has joined NID
Ahmedabad
ಅರೆ! ಇಷುಟ ಸಮಯ ಅವನ ಬಗೆಗ ತಲೆಕೆಡಸಕೆೋಂಡ ಮೀಲೆ ಈಗ ಸುಮಮನರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೆೋೀಣ?
ಇಲಲ "ನಾವು" ಅಂದರೆ ಟಮಸ್ ತಮಮಯಯ, ಸಂತೆೋೀಷ ಮತುತ ನಾನು. ನಾವಲಾಲ ಒಟಟಗೆೀ ಓದದವರು. ಕೆಲಸಕೆಕ
ಸೆೀರ ೫ ವಷರಗಳಾದದರಂದ software engineer ಗಳಾಗದದವರು team leader ಗಳಾಗದೆದವು. ಅಥಾರತ್
freshers ಗಳನುನ ಬಯುಯವುದು, MBA ಮಾಡ ರಾತೆೋೀರಾತರ project manager ಗಳಾದವರನುನ ಬೆೋೀ-ಸೋಮದಲಾಗ ಕೆೋಂಡಾಡುವುದನೆನೀ ಪರಮುಖವಾಗ ಮಾಡುತತದೆದವು. weekend party ಎಂಬ
ಂಂ
ಸ ಭೆಯನುನ
ಯಥಾಶಕತ ನಡೆಸಕೆೋಂಡು ಬಂದದೆದವು. ಮದಲೆಲಾಲ ರಾಜು ವಸಕ, ಉಪಪನಕಾಯ, ಕರಕೆಟುಟ, ಮಮತಾ ಕುಲಕಣರ
ಅಂತದದವರು ಈಗೀಗ teacher's , dry masala, F-1, angelina jolie ಅಂತಂದುಕೆೋಳುಳವವರೆಗೋ
ಬದಲಾಗದೆದವು. ಹೀಗರುವಾಗ ಒಂದು ದನ ಟಮಸ್ ಈ ದಲೀಪನ ವಷಯ ತೆಗೆದದದ. ನಮಗೆ ದಲೀಪ ಯಾರೋಂತ
ಗೆೋತತಲಲ ಅಲಾಲ? ಹೆೀಳೆತೀನೆ ಕೆೀಳ.
ದಲೀಪ ನಮಮ ಬಾಲಯ ಜೀವನದ ಅತ ದೆೋಡಡ ಹೀರೆೋೀ. ನಮಗಂತ ಎರಡೆೀ ವಷರ ದೆೋಡಡವನಾದರೋ ನಾವಲಾಲ
ಅವನನನ ತುಂಬಾ ಆದರಸುತತದೆದವು. "ದಲೀಪ ಏನು ಬೆೀಕಾದರೋ ಮಾಡಯಾನು....." ಅಂತ ಊರವರೆಲಾಲ
ಹೆೀಳುತತದದರು. ಹೌದು ಅವ ಏನು ಮಾಡಲಲ ಹೆೀಳ. ಪರತ ವಷರ ಎಲಾಲ ಬಹುಮಾನ ಅವನಗೆೀ, ಕಾಲಸನಲಲ ಟೀಚರ್
ಗಳೋ ಅವನ ನೆೋೀಟಸನಂದಲೆೀ ನಮಗೆಲಾಲ dictate ಮಾಡುತತದದರು. Actually ಅವನ ಕಾಲಸಗೆ ಹೆೋೀಗಲಕೆಕೀ
ಟೀಚರುಗಳಗೆಲಾಲ ಭಯವಾಗುತತತುತ - ಅನೆೋನೀದು ನಮಗೆಲಾಲ ಒಂದು ದೆೋಡಡ ಸುದದಯಾಗತುತ. ಅವನು ಭಾಷಣಕೆಕ
ನಂತರೆ ಮೈಸೋರನ ಮಲಲಪಪ ಹೆೈಸೋಕಲನಂದ ಬಂದ ಪೀಕೆ ಸಾರ್ ಕೋಡ ತಲೆದೋಗುತತದದರು. ಲೆೈಬೆರರಯನ್ ಕೋಡ
ಯಾವ ಕಪಾಟನಲಲ ಯಾವ ಪುಸತಕ ಇದೆ ಅಂತ ದಲೀಪನನೆನೀ ಕೆೀಳುತತದದನಂತೆ. ನಮಮ ಟಮಸ್ ನ ಮನೆಯ
ಹತತರವೆೀ ದಲೀಪನೋ ಇದದದದರಂದ ನಾವೆಲಾಲ ಅವನ ಸಂಪಕರಕೆಕ ಬಂದದೆದವು ಮತುತ ಅವನಗಂತ ದೆೋಡಡವನಲಲ
ಅಂತ ದೃಡವಾಗ ನಂಬದೆದವು.
ನಮಮ ಪಾಲಗೆ ಅವನೆೋಬಬ ಪರವಾದ. ನಾವೆಲಾಲ ಇನೋನ "ಕಪಲ್, ಶರೀಕಾಂತ್" ಅನುನತತರುವಾಗ "ಸಚನ್ ಅಂತ ಒಬಬ
ಬಂದದಾದನೆ. ನೆೋೀಡ ಗವಾಸಕರ ನ ರೆಕಡ್ರ ಉಳಯಲಲ" ಅಂತ ಅವತೆತೀ ಅಂದದದ. ಸಾವತಂತರ ದನಾಚರಣೆಗೆ
ಶಾಲೆಯಲಲ ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತತದದ ಕಾಲದಲಲ ಇವ ಡೆಲಲಯ ತನಕ ಹೆೋೀಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡ ಗೆದುದ ಬಂದದದ. ೯೦
ಮಾಕಸ್ರ ಇನೋನ ಬೆಂಗಳೋರು, ಮೈಸೋರನವರು ಮಾತರ ತೆಗೆಯುತತದದ ಕಾಲದಲಲ ನಮಮ ಶಾಲೆಯಲಲದುದಕೆೋಂಡು ೯೩
ಮಾಕಸ್ರ ತೆಗೆದದದ. ನಮಗೆ ಗೆೋತತದದ ಹಾಗೆ maths ನಲಲ ೧೦೦ ಕೆಕ ೧೦೦ ತೆಗೆದ ನಮೋಮರನ ಮದಲಗ ಅವನೆೀ.
ಕೆೋನೆಗೆ ನಾವು ಸುರತ ಕದುದ ಮುಚಚ ಓದುತತದದರೆ ಅವನು ಜ-ಸಾಪಟೆೋೀ ಮತೆತೀನೆೋೀ ಧಾಯನಸುತತದದ. ಕೆಲಸವೆಂದರೆ
ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಸ, ಎಲ್.ಐ.ಸ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೆೋಂಡದಾದಗ engineering ಅಂದದದ. ಒಂದು ಸಲ
ಬೆಂಗಳೋರನಂದ ಚುಕಕ ಚುಕಕ ಚತರವಂದನುನ ತಂದು ಇದು computer ಮಾಡದುದ, ನೆೋೀಡ ಮುಂದೆಲಾಲ ಇದೆೀ
ಅಂದದದ. "ದಲೀಪ ಏನು ಬೆೀಕಾದರೋ....." ನಾವೆಲಾಲ ಅಂದುಕೆೋಳುಳತತದೆದವು.
ನಾವೆಲಾಲ ಪಯುಸ ಓದುವಾಗ ಮುಂದೆ engineering ಓದುವುದು ಅಂತ ನಧಾರರ ಮಾಡಕೆೋಂಡದೆದವು. ಕಾರಣ
ದಲೀಪ ಆವಾಗಲೆೀ ಬೆಂಗಳೋರನಲಲengineering ಸೆೀರದದ. Computer ಓದೆೋರೀ, ಅದೆೀ ಮುಂದೆ ಎಲಾಲ ಅಂತ

ಊರಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲಾಲ ನಮಗೆ ಹೆೀಳುತತದದ. ಯಾವಾಯವ ಕಾಲೆೀಜು ಹೆೀಗೆ, ಅದಕೆಷುಟ ಸಯಟ ಯಾರಂಕ್ ಬೆೀಕು?
ಎಲಲಕೋಕ ನಮಗೆಲಾಲ ದಲೀಪನೆೀ. ಅವನೆೀ ನಮಮನೆಲಾಲ ಬೆಂಗಳೋರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡದದ. ಬಂದವರನನ ಬೆಂಗಳೋರು
ತೆೋೀರಸದ. Pub, theatre, live shows...ಅಬಬಬಾಬ ನಮಮದುರು ಹೆೋಸ ಲೆೋೀಕವನೆನೀ ತೆರೆದಟಟ.
ಬೆಂಗಳೋರೆಂದರೆ ಬರಗೆೀಡು, ಎಂ
ಂಂ .ಜ ಅಂತದದ ನಮಗೆ ಹೆೋಸ ಜಾಗ ತೆೋೀರಸದ. ಕುಡಸದ, ಕುಣಸದ ಮತುತ
ಓದಸದ ಕೋಡ. ಕಾಲೆೀಜನಲೋಲ ಅವನು ದಂತಕತೆಯೀ ಆಗಹೆೋೀಗದದ.
ಕಾಲೆೀಜು ಸೆೀರದ ವಷಾರನೆೀ best programmer contest ಗೆದದನಂತೆ. ಆಮೀಲೆ ಅದರಲೆಲಾಲ ನನಗೆ ಆಸಕತ
ಇಲಾಲಂತ ಸುಮಮನೆೀ ಇದದನಂತೆ. ಕೆೀಳಕೆೀಳದವರಗೆ program ಬರೆದು ಕೆೋಡತದದವನು ಬರೆೀ ೬೦-೬೨ ಪಸೆರನಟ್
ತೆಗೆೋತತದದನಂತೆ. Campus Placement ಟೆೈಮ್ ನಲಲ ಎಲಲರೋaptitude, reasoning ಅಂತ
ಓಡಾಡಕೆೋಂಡದದರೆ ಇವ ಸನೆಮಾ, ಪುಸತಕ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗದದನಂತೆ. ಕೆೋನೆಗೆ MNC ಯಂದು ಬಂದಾಗ
ಆರಾಮದಲಲtest ಬರೆದು ತಣಣಗೆ interview ಕೆೋಟುಟ ಯಾರೋ ಆವರಗೆ ಕೆೀಳದಷುಟ ಸಂಬಳ ಪಡೆದು ಬಟಟದದ. ಅವ
ಕೆಲಸಕೆಕ ಸೆೀರದ ಮೀಲೆ ನಮಮ ಸಂಪಕರ ಕಡಮಯಾಗುತಾತ ಬಂತು. ಆಗ ತಾನೆೀ ಇ-ಮೈಲ್ ಪರಚಾರಕೆಕ ಬರುತತತುತ.
ನಮಗೆ ದಲೀಪ ಒಂದು ಮೈಲ್-ಐಡ ಅಷೆಟೀ ಆಗ ಹೆೋೀಗತೆೋಡಗದ. ಮತೆತ ನಾವಲಾಲ placement ಆಗುವ ಕಾಲಕೆಕ
ಅವ onsite ಗೆೀಂತ ಯುರೆೋೀಪು, ಇಂಗೆಲಂಡು ಅಂತ ಸುತತತೆೋಡಗದ. ಅವ ಎಲಲದದರು ಈಗ ನಮಗೆ
ಗೆೋತಾತಗುತತರಲಲಲಲ. Electronic City ಯ ಅವನ ಆಫೀಸನಂದ ಕಳಸದರೋ, ಜಮರನಯಂದ ಕಳಸದರೋ
ಮೈಲ್ ಒಂದೆೀ ತರ ಕಾಣಸತತುತ.
ನಾವೆಲಾಲ ಕೆಲಸಕೆಕ ಸೆೀರ ಒಂದು ತಂಗಳೆೋಳಗಾಗ I am changing my job ಅಂತ ದಲೀಪನಂದ ಮೈಲ್
ಬಂದತುತ. ಮತೆತ ಎಲಲ ಸೆೀರದ ಅಂತ ಅವ ಹೆೀಳಲೆೀ ಇಲಲ. ನಮಮ ಬಳ ಅವನ ಆಫೀಸನ mail-id ಮಾತರ ಇದದ
ಕಾರಣ ನಮಗೋ ಅವನನನ ಪತೆತಹಚಚಲಾಗಲಲಲ. ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ದಲೀಪನ ಅಗತಯ ಇರಲಲಲ. ಹಾಗಾಗ
ನಾವು ಅವನನನ ಹುಡುಕುವ ಗೆೋೀಜಗೆ ಹೆೋೀಗಲಲಲ. ಹೆೀಗದದರೋ ನಮಗೆಲಾಲ ಒಳಗೆೋಂದು ವಶಾವಸ ಇದೆದೀ ಇತುತ "ದಲೀಪ ಏನು ಬೆೀಕಾದರೋ.....".
Fresher ಅನುನವ ಹಣೆಪಟಟ ನಮಮಲಲರನೋನ ಬಡುವಷಟರ ಹೆೋತತಗೆ ನಾವಲಾಲ ಹೆೋಸ ಜೀವನಕೆಕ ಒಗಗ ಹೆೋೀಗದೆದವು.
ಶುಕರವಾರ ಸನೆಮಾ, ಶನವಾರ ಪಾಟರ, ಭಾನುವಾರ ಕರಕೆಟ್ - ಹೀಗೆ ನಮಮ ವಾರ ಸಾಗುತತತುತ. ಮಧಯದಲೆಲಲೆೋಲೀ
ನಾವೆಲಾಲ ಸವಲಪಕಾಲ ಪರದೆೀಶಗಳೋ ಆಗದುದ ಬಂದೆವು. ನಮಮನುನ ಬಟಟರೆ ನಮಮ project team ನಲಲರುವವರೆಲಾಲ
ಸೆೋೀಮಾರಗಳೆೀ ಎಂಬ
ಂಂ
ತ ೀಮಾರನಕೆಕ ಬಂದದೆದವು . ಈ ಮಧೆಯ ಮರೆತ ದಲೀಪ ನಮಮ ಜೀವನಕೆಕ ಅಕಸಾಮತಾಗ
ತರುಗ ಬಂದದದ.
ಆದದಷುಟ. ಟಮಸ್ ನ ಹೆೋಸ manager ಗೆ ಕೆೋಡಗನವರೆಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಟಟ ಆಸಕತ. ಎಲಲರ ಹಾಗೆ ಕೆೋಡಗನ
ಹುಡುಗಯರ ಬಗೆಗ ಅವನು ಕೆೀಳದದರಬೆೀಕು.You are lucky man... ಅಂತ ಟಮಸ್ ಹತತರ ಜೆೋಲುಲ ಸುರಸುತತದದ.
Show me some of your coorg photos ಅಂದದದಕೆಕ ಟಮಸ್ ನಮಮ ಹತತರ ಬಂದು ಹುಡುಕ ಹುಡುಕ
ಹುಡುಗಯರೆೀ ಇಲಲದ ಫೀಟೆೋೀವನನ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀಗದದ. ನೆೋೀಡುತತದದ ಟಮಸ್ ನ ಬಾಸ್ ದಲೀಪನ
ಫೀಟೆೋೀ ಬರುತತಲೆೀis this psycho your friend? ಅಂತ ದಡಬಡಸದದನಂತೆ. ಯಾಕೆ, ಏನು ವಚಾರಸುವಾಗ
ತಾನು ಹಂದನ ಕಂಪೆನಯಲಲರುವಾಗ ದಲೀಪನ manager ಆಗದದ ಕತೆ ಹೆೀಳದ. ದಲೀಪ ಡರಗಸ್ ಚಟಕೆಕ ಬದುದ
ಕೆಲಸವನೆನೀ ಮಾಡುತತರಲಲಲವಂತೆ. ಜಮರನಯಲಲ clients ಜೆೋತೆ ಅಸಭಯವಾಗ ನಡೆದುಕೆೋಂಡದದನಂತೆ.
ಕೆೋನೆಕೆೋನೆಗೆ ಕುಡದೆೀ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬರುತತದದ ಅವನನುನ ತೆಗೆದು ಹಾಕದರಂತೆ. ಟಮಸ್ urgent ಆಗ ನಮಮನೆನಲಾಲ
ಬರಹೆೀಳ ಈ ವಷಯ ತಳಸದಾಗ ನಮಗೆಲಾಲ ಒಂದು ಕಷಣ ಏನೋ ತೆೋೀಚದಾಗತುತ.
ಏನದದರೋ ಈ ವಷಯದ ಬುಡಕೆಕ ಹೆೋೀಗುವುದೆಂದು ತೀಮಾರನಸದೆವು. ನಮಮ hero ದಲೀಪ ಹೀಗೆಲಾಲ
ಮಾಡುವುದು ಸಾಧಯವಲಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಾವೆೀ ಅಂದುಕೆೋಂಡೆವು. ಈ ಜೆೋಲುಲ ಸುರುಕ manager ನದೆೀ ಏನೆೋೀ
ಕತಾಪತ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಪಟುಟಕೆೋಂಡೆವು. ದಲೀಪ ಕೆಲಸದಲಲದದ ಕಂಪೆನಯಲಲ ನಮಗರುವ
source ಗಳನುನ ಬಳಸಕೆೋಂಡು ಸತಯವನುನ ಈಚೆ ತರುವುದೆಂದು ನಾವು ನಧರರಸದೆವು. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಬೆೀಕಾದ
ಸತಯದ ಹುಡುಕಾಟಕೆಕ ನಾವು ತೆೋಡಗದೆವು.

ಆದರೆ ದನಕೆೋಕಂದರಂತೆ ನಮಗೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಕತೆ ಸಗುತತತುತ. ಅವನಗೆ ತನನ project team ನಲಲದದ ಹುಡುಗಯ
ಜೆೋತೆ ಪರೀತ ಆಯತೆಂದೋ, ಅವಳು ಒಪಪದದಾದಗ ಅವನು ಕೆಲಸ ಬಟಟನೆಂದೋ ಒಂದು ಥಯರ ಬಂತು. ಮತೆೋತಂದು
ಕತೆಯ ಪರಕಾರ ಅವನು ಜಮರನಯಂದ ಬಂದ ಮೀಲೆ slowdown ಶುರುವಾಗತುತ. ವನಾ ಕಾರಣ ಇವನ
team ನಂದ ಕೆಲವರನುನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶುರುಮಾಡದಾಗು ಇವನು union ನೆೋೀ ಮತೆೋತಂದೆೋೀ ಅಂದುಕೆೋಂಡು
ಓಡಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡದನಂತೆ. ಒಂದೆೀ ವಾರದಲಲ ಇವನಗೆ notice ಜಾರಯಾದಾಗ ಇವ ರಾಜೀನಾಮ ಬಸಾಡ
ಹೆೋೀದನಂತೆ. ಇನೆೋನಂದು ನಂಬಬಹುದಾದ ಥಯರಯ ಪರಕಾರ ಅವನಗೆ programming ಮೀಲೆ ಜಗುಪೆಸ
ಶುರುವಾಯತಂತೆ. ಕಾಣದ software ಬರೆಯುವುದಕಕಂತ ಬೆೀರೆೀನಾದರೋ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳುತಾತ paper
modelling ಶುರು ಮಾಡಕೆೋಂಡನಂತೆ. ಆಫೀಸಗೆ ಬಂದವನೆೀ internet ನಂದ ತರತರದ designs ಗಳನುನ
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಪೆೀಪರ್ ಕತತರಸುತಾತ ಕೋರುತತದದನಂತೆ. ಮಾಡದ model ಗಳನುನ ಯಾರಗಾದರೋ ಕೆೋಟುಟ
ಬಡುತತದದನಂತೆ. ಒಂದು ದನ ಬೆಳಗೆಗ ಬಂದು ಸುಂದರ model ಒಂದನುನ ಮಾಡಟುಟ ಅದರಲಲ thank you ಅಂತ
ಬರೆದು ಹೆೋೀದನಂತೆ. ಮರುದನ ಬೆಳಗೆಗ manager ಗೆ ಮೈಲ್ ಮೋಲಕ ರಾಜೀನಾಮ ಕಳಸದನಂತೆ.
"ದಲೀಪ.... ಏನು ಬೆೀಕಾದರೋ....." ನಾವೆಲಾಲ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಅಂದುಕೆೋಳುಳತತದೆದವು. ನಮಮ hero ನನುನ ಎಲಲರೋ
ಸೆೀರ ಬೆೀಕೆಂದೆೀ ಹೀಗಳೆಯುತತದಾದರೆಂದು ನಮಗೆ ಅನನಸುತತತುತ. ಹೆೀಗಾದರೋ ಮಾಡ ದಲೀಪನನುನ ಹುಡುಕ
ಅವನನುನ ಮತೆತ ಕಲಸಕೆಕ ಸೆೀರಸ ಈ ಜೆೋಲುಲ ಸುರುಕ ಹಂದಯಾದ ಎಲಲರಗೋ ನಮಮ hero ನ capacity
ಅಥೆೈರಸಬೆೀಕೆಂದು ತೀಮಾರನಸದೆವು. ಈ ನಡುವೆ ಸಂತೆೋೀಷ ಒಂದು ಸಣಣ ಬಾಂಬ್ ಇಟಟ. ದಲೀಪ ಕೆಲಸ
ಬಡುವಾಗ ಅವನಗದದ experience ಬರೆೀ ಒಂದೋವರೆ-ಎರಡು ವಷರ ಅಷೆಟೀ. ಅವ ಕೆಲಸ ಬಟೋಟ ನಾಲುಕ ವಷರ
ಆಯುತ. ಈಗನ ಪರಸಥತ ಹೆೀಗದೆ? ದಲೀಪ ಈ ನಾಕು ವಷರದಲಲupdate ಆಗದಾದನೆೋೀ ಇಲಲವೀ? ನೆನೆನಯ
ವದೆಯಯೀ ಇಲಲ ಇವತುತ ನಡೆಯಲಲ. ಈಗ ದಲೀಪ ಬಂದರೆ ಹೆೀಗೆ - ಅಂತೆಲಾಲ ಪಕಾಕ manager ತರಹ
ಮಾತಾಡದದ. ಆದರೆ ಉಳದವರು ನಾವು ಬಟುಟ ಕೆೋಡಲು ತಯಾರರಲಲಲ. ನಮಮ ನಮಮ ಟೀಮ್ ನಲಲರುವ ಆ
ಸೆೋೀಮಾರಗಳನೆನೀ ಉದಾಹರಣೆ ಕೆೋಟುಟdilip is far better than these guys any day ಅಂತ
ಕೋಗಾಡದೆವು. ಆದರೆ ಸಂತೆೋೀಷ ಯೀಚಸದೆೀ ಮಾತಾಡುವವನಲಲ. ದೆೋಡಡ ಬಾಂಬೆೀ ಇಟಟ. ಈಗ ದಲೀಪ
ಬಂದರೆ ಅವನ experience ಎರಡೆೀ ವಷರ ಅಂತ ಪರಗಣಸಲಾಗುತತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವನನೋನ software
engineer ಆಗಯೀ ಸೆೀರಬೆೀಕು. ಬಹುಶಃ ನಮಮ ಕಂಪೆನ ಏನಾದರೋ ಸೆೀರದರೆ ನಾವು ಅವನ senior
ಗಳಾಗುತೆತೀವೆ. ದಲೀಪ ನಮಮ ಕೆೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ದೃಷಯ ನಮಗೆ ಊಹಸಕೆೋಳಳಲೋ ಕಷಟವಾಗುತತತುತ.
ನಜ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದರೆ ಸಂತೆೋೀಷನ ಈ ಥಯರ ಕೆೀಳ ನಮಗೆ ದಲೀಪನನುನ ಹುಡುಕುವ ಉತಾಸಹ ಹೆೋರಟು
ಹೆೋೀಯತು. ಒಬಬರಗೆೋಬಬರು ಹೆೀಳಕೆೋಳಳದದದರೋ ದಲೀಪ ನಮಗೆ ಸಗುವುದೆೀ ಬೆೀಡವೆಂದು ನಾವು
ಪಾರಥರಸುತತದೆದವು. ನಾವು ಊಹಸಕೆೋಂಡದುದ ಸತಯವಾಗದದಲಲ ಅದನೆನದುರಸುವ ಶಕತ ನಮಗರಲಲಲಲ. ದಲೀಪ hero
ಆಗರುವುದು ಅವನಗೆ ಬೆೀಕತೆೋತೀ ಇಲಲವೀ ನಮಗಂತೋ ಬೆೀಕತುತ.
ನೆೋೀಡ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷರಗಳ ಕತೆ ನಮಗೆ ಹೆೀಳುತಾತ ನನನ ಕೆಲಸ ಮರೆತೆೀ ಬಟೆಟ . ಆ ಗೋಬೆ manager ನನನ
ಬೆಂಡೆತುತವುದಕೆಕ ಮದಲು ನಾನು ನನನ ಟೀಮ್ ನವರನುನ ವಚಾರಸಕೆೋಳಳಬೆೀಕಾಗದೆ.
i want everyone in my cabin NOW ಅಂತ ಹೆೋಸದಾಗ ಸೆೀರದ ಬಚಾಛನಗೆ ಫೀನ್ ಮಾಡ ಗದರಸ ಮತೆತ
ಸಂತೆೋೀಷನಗೆ ಫೀನ್ ಮಾಡಲು ಕೋತೆ. ಯಾಕಂತೆ ದಲೀಪ NID ಸೆೀರದುದ ಅಂತ ಕೆೀಳಲು ನಾಲಗೆ ತುರಸುತತತುತ.
ಮನಸುಸ ಯಾಕೆೋೀ ನಮಮದಯಾಗತುತ. ನಜ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮಮ hero ವಾಪಾಸ್ ಸಕಕದದ ಮತುತ
ಅವನನೋನ hero ಆಗಯೀ ಇದದ. ಸಂತೆೋೀಷನ ನಂಬರ್ ಹುಡುಕುತತರುವಾಗ ನನಗರವಲಲದಂತೆ ಬಾಯಂದ ಬಂತು
"ದಲೀಪ.... ಏನು..... ಬೆೀಕಾದರೋ....."

ವಭೋತ
Monday, November 06, 2006
"ನಮಮ ಅಜಜನ ಹಾಗೆೀ ಇದದೀಯ" ಅಜಜ ನನನನುನ ಕಂಡಾಗಲೆಲಾಲ ಹೆೀಳುತತದದರು. ಅಜಜ ಅಂದರೆ ನನನ ಸವಂತ ಅಜಜ
ಏನಲಲ. ಅವರನನ ನನನ ಅಮಮನೋ ಅಜಜ ಅಂತಲೆೀ ಕರೆಯುತತದದರು, ಅದದಕೆಕ ನಾನು ಹಾಗೆೀ ಕರೆಯುತತದೆದ. ನಮಮ
ಕುಟುಂಬದವರೆೋಬಬರ ಮನೆಯ ಮೋಲೆಯ ಕೆೋೀಣೆಯಲಲರುತತದದ ಅಜಜಯ ಬಗೆಗ ನನಗೆೀನೆೋೀ ಪರೀತ. ಬಹುಶಃ
ಅವರು ನನನನನ ನೆೋೀಡದ ಕೋಡಲೆೀ ನನನ ಅಜಜನ ಬಗೆಗ ಮಾತಾಡುವುದು ನನಗೆಲೆೋಲೀ ಹಡಸರಬೆೀಕು. ಮತೆತ ಅವರು
ಅಜಜ ಅಂತದದದುದ ನನನ ಅಜಜನನನಲಲ- ನನನ ಅಮಮನ ಅಜಜನನನ- ಅಂದರೆ ನನನ ಮುತತಜಜನನನ.
ನಾನೆೀನೋ ನನನ ಅಜಜನನನ, ಅಂದರೆ ನನನ ಮುತತಜಜನನನ ನೆೋೀಡರಲಲಲ ಬಡ. ನನನ ಅಮಮನಗೆ ಅವರ ಬಗೆಗ ಸವಲಪ
ಗೆೋತತದದರೋ ನನನ ಬಳ ಏನೋ ಹೆೀಳುತತರಲಲಲ. ನನನ ಪಾಲಗೆ ಅಜಜನನನ ಜೀವಂತವಾಗ ತಂದು ನಲಲಸುತತದದವಳು ಈ
ಅಜಜ ಮಾತರ. ಎಷೆೋಟೀ ವಯಸಾಸದಂತೆ ಕಾಣುತತದದ ಅಜಜ ನನನನುನ ನೆೋೀಡದ ಕೋಡಲೆೀ ಬೆೀರೆಯ ಕಾಲವಂದಕೆಕ
ಹೆೋೀಗುತತದದಳು. ಅವಳು ಅಜಜನನುನ ವಣರಸುತತದದರೆ ನಾನೋ ಅವಳೆೋಡನೆ ಆ ಕಾಲಕೆಕೀ ಹೆೋೀಗಬಡುತತದೆದ. ಅಲಲ
ಅಜಜ ನನಗೆ ಅಜಜನನುನ ತೆೋೀರಸುತತದದಳು. ನಾನು ಕಣುಣ ಮುಚಚದೆ ಅವರನೆನೀ ನೆೋೀಡುತತದೆದ.
"ಅವರು ಪದಾಮಸನ ಹಾಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತತದದರೆ ಶವನೆೀ ಕೋತಂತೆ ಅನನಸುತತತುತ. ಆ ಕಳೆ ನಮಮ ಪೆೈಕೆ ಯಾರಗೋ
ಬರಲಲಲ ನೆೋೀಡು - ನನನನನ ಬಟುಟ" ಅಜಜ ಹೆೀಳುತತದದರೆ ನನನ ಕಣಣ ಮುಂದೆ ತೆೀಜಸವ ಬಾರಹಮಣನೆೋಬಬನ ಮುಖ
ಹೆೋಳೆಯುತತತುತ. ಅಜಜಯ ವಣರನೆ ಹೆಚಾಚದಂತೆ ಆ ಮುಖ ಸಪಷಟವಾಗುತತತುತ. ಮತೆತ ಆ ಮುಖ....ಅರೆೀ.... ನನನನೆನೀ
ಹೆೋೀಲುತತತುತ. ಇದೆೀನು ನಾನೆೀ ಪದಾಮಸನ ಹಾಕ ಕೋತಂತೆ, ಸರಾಗವಾಗ ಮಂತರ ಹೆೀಳದಂತೆ, ಸುತತಲೋ
ಪರಚತರಂತೆ ಕಾಣುವ ಜನ, ಗಂಟೆ ಶಬದ, ಹೋವನ ಪರಮಳ- ನಾನಾಯವುದೆೋೀ ಲೆೋೀಕಕೆಕ ಹೆೋೀಗಬಡುತತದೆದ.
ಪರತ ಸಾರ ಹೆೋೀದಾಗಲೋ ನನಗೆ ಅಜಜನ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರೋಪಗಳು ಸಗುತತತುತ. ವೆೀದ ಕಲಯಲು ಅಜಜ ಮಠಕೆಕ
ಹೆೋೀದದುದ, ಅಲಲ ೧೪ ವಷರ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡದುದ, ಕಾಶಯಂದ ಬಂದ ವದಾವಂಸರನುನ ಅಜಜ ಸೆೋೀಲಸದುದ, ಅದದಕೆಕ
ಸಂತೆೋೀಷಸದ ಶರೀಗಳು ಅಜಜನಗೆ ಬರುದು ಕೆೋಟಟದುದ, ಅವರ ಪಾಂಡತಯಕೆಕ ತಲೆದೋಗ ಉದದನಾಮದವರೋ ಅವರನುನ
ಪುರೆೋೀಹತರನಾನಗ ಕರೆದದದುದ, ಊರನ ಸಮಸತರು ಅವರಗೆ "ಬರಹಮಷರ" ಬರುದು ಕೆೋಟಟದುದ - ಈ ಎಲಾಲ ಕತೆಗಳನುನ
ನನಗೆ ಅಜಜಯೀ ಹೆೀಳದುದ. ಅವರು ನೋರು ಸಾರ ಹೆೀಳದರೋ ನನಗಂತೋ ಬೆೀಜಾರಾಗುತತರಲಲಲ. ಮತೆತ ಮತೆತ ನಾನು
ಅದನೆನೀ ಕೆೀಳಲು ಇಷಟ ಪಡುತತದೆದ.
ಮನೆಯಲಲಯೋ ಎಲೆಲಲೋಲ ಅಜಜನೆೀ. ನಾವರುವ ಮನೆ ಅಜಜ ಕಟಟಸದದಂತೆ. ದೆೀವರ ಮನೆಯಲಲದದ ನಾನಾ ರೋಪದ
ಶವಲಂಗಗಳನೋನ ಅವರೆೀ ಕಾಶ, ರಾಮೀಶವರ ಅಂತ ಎಲೆಲಲಲಂದಲೆೋೀ ತಂದದದಂತೆ. ಉಪನಯನವಾದ ಮೀಲೆ
ಅವಕೆಕಲಾಲ ನನನದೆೀ ಪೂಜೆ. ಅಲಲ ಮರದ ಚಕಕ ಡಬಬವಂದತುತ. ಅದರಲೆಲೀನತೋತ ನನಗೆ ಗೆೋತತರಲಲಲ ಆದರೆ
ಅದನೋನ ನಾನು ದನವೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತತದೆದ. ನಾವರುವ ಮನೆಯಲಲದೆೀ ನಮಗೆ ಇನೆೋನಂದು ಮನೆಯೋ ಇತುತ.
ಊರನಂದ ಸವಲಪ ದೋರ ಕೆರೆಯ ಪಕಕ ಇದದ ಚಕಕ ಮನೆ ನಮಗೆ ಸೆೀರದೆದಂದು ಅಮಮ ನನಗೆ ಹೆೀಳದದಳು. ಯಾರೆೋೀ
ಅಜಜನಗೆ ದಾನ ಕೆೋಟಟದದರಂತೆ ಅದನನ.
ಅಕಕನಗೆ ಮದುವೆ ನಶಚಯವಾಗತುತ. ಆ ವೆೀಳೆಗಾಗಲೆೀ ಅಜಜ ತೀರಹೆೋೀಗ ಬಹಳ ವಷರವಾಗತುತ. ನಾನಂತೋ ವಭೋತ
ಬಳದು, ಪದಾಮಸನ ಹಾಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತತಲೆೀ ಇದೆದ. ಅಮಮ ಅಂಗಡ ಹಾಕಕೆೋಟಟದದರೋ ನನಗೆ ತರಕಾಲ
ಸಂಧಾಯವಂದನೆ, ಏಕಾದಶ, ಶರೀಪಾದಂಗಳು - ಇದೆೀ ಪರಪಂಚ. ಹಾಗಾಗ ಅಕಕನ ಮದುವೆ ವಚಾರದಲಲ ಅಮಮನೆೀ
ಮೀಲುಸುತವಾರ ವಹಸಕೆೋಂಡು ಓಡಾಡುತತದದಳು. ಮದುವೆ ಖಚರಗೆ ಬೆೀಕೋಂತ ಕೆರೆಯ ಬಳಯ ಮನೆಯನನ
ಮಾರುವ ಮನಸುಸ ಮಾಡದ ಅಮಮ ನನನನನ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ವಕೀಲರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋೀದಳು.
ವಕೀಲರು ನಮಗೆ ಹಳೆಯ ಪರಚಯ. ಅವರ ತಂದೆ ನಮಮ ಊರನ ಶಾನುಬೆೋೀಗರಾಗದದರಂತೆ. ಹಾಗಾಗ ಅವರಗೆ
ನಮಮ ಊರನ ಮುಕಾಕಲು ಪಾಲು ಕತೆ ಗೆೋತತತುತ. ಅಮಮ ಮನೆಯ ವಚಾರ ಅವರಲಲ ಹೆೀಳದಾಗ ಅವರು
ಗಂಭೀರರಾದರು. ಅದನನ ಮಾರಲೆೀ ಬೆೀಕಾ ಅಂತ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಕೆೀಳದರು. ಅಮಮ ಇರುವ ವಷಯ ಹೆೀಳದಳು.
ಅಂಗಡಯಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಅಷಟರಲಲಯೀ ಇದೆ. ಮತೆತ ಅಕಕನಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಒಳೆಳಯ ಸಂಬಂಧ

ಬಂದದೆ, ಬಟಟರೆ ಕಷಟ. ಅಕಕನ ಮದುವೆಯಂದು ಆಗ ಹೆೋೀದರೆ ಮುಗಯತು. ಆಮೀಲೆ ಹೆೀಗೆೋೀ ನಡೆಯುತತದೆ.
ಯಾರೆೋೀ ಅಜಜನಗೆ ದಾನ ಕೆೋಟಟ ಮನೆ. ಹೀಗೆ ಕಷಟ ಕಾಲದಲಲ ನೆರವಗೆ ಬರುತತದೆ.
ಈಗ ಇರುವ ಮನೆಯ ಮೀಲೆ ಸಾಲ ತೆಕೆೋಕಳಳ ಅಂತ ವಕೀಲರು ಸಲಹೆ ಕೆೋಟಟರು. ಆದರೆ ಅಮಮನಗೆ ಅದು
ಸರಕಾಣಲಲಲ. ಎಷಟದದರೋ ಊರ ಹೆೋರಗನ ಮನೆ. ಅಲಲ ಹೆೋೀಗ ನಾವರುವುದು ಅಷಟರಲಲಯೀ ಇದೆ. ಆ ಮನೆಯ
ಪಕಕದ ತೆೋೀಟದವರು ಮನೆ ತೆಕೆೋಕಳಲು ತಯಾರದಾದರೆ. ಮಾರಬಡೆೋೀಣ, ಅದರೆಲೆಲೀನದೆ ಅಂತ ಅಮಮ
ಪರಪರಯಾಗ ಹೆೀಳದರು. ಆದರೆ ವಕೀಲರು ಯಾಕೆೋೀ ಮನಸುಸ ಮಾಡುತತರಲಲಲ. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೆೋೀಗ, ಪುನಃ
ಯೀಚಸ. ಮಾರಲೆೀ ಬೆೀಕೋಂತ ಅನನಸದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತೆತ ಬನನ ಅಂತ ವಕೀಲರು ನಮಗೆ ಹೆೀಳ ಕೆೋೀಟರಗೆ
ಹೆೋೀದರು.
ಅಮಮ ಅಂತೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದೆೀ ಸಮನೆ ಅಳಲಕೆ ಶುರುಮಾಡದಳು. ಮನೆಯನುನ ಮಾರದೆ ಬೆೀರೆ ದಾರಯೀ
ಇಲಲವೆಂದು ನನಗೆ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಹೆೀಳದಳು. ಸರ ಸಂಜೆ ಇದೆೀ ಮಾತನನ ವಕೀಲರಗೆ ಹೆೀಳೆೋೀಣವೆಂದು ಅವಳನನ
ಸಮಾಧಾನ ಪಡಸ ನಾನು ಅಂಗಡಗೆ ಹೆೋರಟೆ. ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಮನಸಸನ ತುಂಬಾ ಅಜಜನೆೀ ತುಂಬದದರು. ಯಾರು ಆ
ಮನೆಯನನ ಅಜಜನಗೆ ದಾನ ಕೆೋಟಟರಬಹುದು? ಯಾಕಾಗ ಕೆೋಟಟರಬಹುದು? ಅಮಮನಗೋ ಇದೆಲಾಲ ಗೆೋತತರಲಲಲಲ ಅಂತ
ಕಾಣತದೆ. ಅಜಜ ಇರಬೆೀಕತುತ ಈಗ- ನನಗೆ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಅನನಸುತತತುತ.
ಐದು ಗಂಟೆಯಾಗದೆದೀ ತಡ ಅಂಗಡಯನುನ ಮಾಣಗೆ ವಹಸ ಮನೆಗೆ ದೌಡಾಯಸದೆ. ಅಮಮ ಆಗಲೆೀ ಹೆೋರಟು
ನಂತದದಳು. ಅಕಕ ಕೋಡ ಈಗ ನಮಮ ಜೆೋತೆ ಬರುವವಳದದಳು. ನಾವೆಲಾಲ ಮನೆ ಮಾರುವುದು ಖಂಡತ ಅಂತ
ವಕೀಲರಗೆ ಹೆೀಳುವುದೆಂದು ನಶಚಯ ಮಾಡಕೆೋಂಡೆವು. ಅಮಮ ನನಗೆ ಮತುತ ಅಕಕನಗೆ ಮನೆಯ ವಚಾರದಲಲ
ನಮಮದೆೀನೋ ಅಭಯಂತರವಲಲ, ಅಮಮ ಹೆೀಳದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ವಕೀಲರಗೆ ಹೆೀಳುವಂತೆ ವಶೆೀಷವಾಗ
ಹೆೀಳದಳು. ಆಯುತ, ಆದರೆ ನೀನು ಅಲಲ ಮತೆತ ಅಳಲಕೆಕ ಕೋಡದು ಅಂತ ಅಮಮನಗೆ ಹೆೀಳದೆ.
ನಾವು ಮೋರೋ ಮಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದರುವುದು ನೆೋೀಡ ವಕೀಲರಗೆ ನಮಮ ನಧಾರರದ ಬಗೆಗ ಗೆೋತಾತಗರಬೆೀಕು.
ಅವರು ನಮಗೆಲಾಲ ಕಾಫ ತರಸ ಮಲಲನೆ ಮಾತು ಆರಂಭಸದರು. ಮದಲು ಬೆಳಗೆಗ ಹೆೀಳದದನೆನೀ ಬೆೀರೆ ರೀತಯಲಲ
ಹೆೀಳದರು. ನಮಮ ಮಗನಗನೋನ ಮದುವೆಯಾಗಲಲ. ನಾಳೆ ಅವನ ಮಕಕಳ ಕಾಲಕಾಕದರೋ ಮನೆಯ ಅವಶಯಕತೆ
ಬರಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಸುಮಮನೆ ಭೋಮಯನುನ ಮಾರುತತೀರ ಅಂತ ಹೆೀಳುತಾತ ಹೆೋೀದರು. ನನಗಂತೋ ವಕೀಲರು
ನಮಮಂದ ಏನನೆೋನೀ ಮುಚಚಡುತತದಾದರೆಂದು ಅನನಸಲು ಶುರುವಾಯುತ. ಬಹುಶಃ ಅಮಮನಗೋ ಹಾಗೆೀ ಅನಸರಬೆೀಕು.
ಅಮಮ ದೃಡವಾಗ ಹೆೀಳದಳು "ಇಲಲ ವಕೀಲರೆ, ಮನೆ ಮಾರುವುದಂತೋ ಖಂಡತ. ನೀವು ಏನೆೋೀ ವಶಯ
ನಮಮಂದ ಮುಚಚಡುತತದದೀರ. ಮಾರಲು ಏನು ತೆೋಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸತರ ಹೆೀಳ."
ವಕೀಲರು ಇಕಕಟಟಗೆ ಸಕಕದವರಂತೆ ಕಂಡರು. ಆದರು ಕಾರಣ ಗೆೋತಾತಗದೆೀ ನಾವು ಬಡುವುದಲಲ ಅಂತ ಗೆೋತಾತದ
ಮೀಲೆ ನಮಮ ಮುಂದೆ ಹಳೆಯ ಕತೆಯಂದನುನ ಬಚಚಟಟರು. ನಾನು ಅಜಜಯ ಬಾಯಂದ ಮಾತರ ಕೆೀಳದ ಅಜಜನ
ಕತೆಯನುನ ಈಗ ಈ ವಕೀಲರು ನಮಮ ಮುಂದಡುತತದದರು. ಇದು ನನನ ಅಜಜ, ಅಂದರೆ ನನನ ಅಮಮನ ಅಜಜನ ಕಾಲದಲಲ
ನಡೆದ ಕತೆ ಮಠದಲಲ ಕಾಶಯಂದ ಬಂದ ವದಾವಂಸರನುನ ಸೆೋೀಲಸದ ಬಾರಹಮಣನನುನ ಊರನವರು ಆದರದಂದ
ಬರಮಾಡಕೆೋಂಡರು. ಈ ಯುವಕ ವಭೋತ ಬಳದುಕೆೋಂಡ ಶವನಂತೆ ಕಾಣುತತದದ ಎಂದು
ಂಂ
ಊ ರನ
ಸಮಸತ
ವಪರಕುಲದಲಲ ಚಚೆರ ನಡೆಯುತತತುತ. ಊರನಲಲದದ ಮಠದ ಶಾಖೆಯಲಲ ತಂಗದದ ಈ ತೆೀಜಸವಯನುನ ಆ ಊರನ
ಪರಮುಖರು ಮನೆಗೆ ಆಹಾವನಸದರು. ಪರಮುಖರಗೆ ಆಗಲೆೀ ಗುರುಮುಖದಂದ ವೆೀದಾಧಯಯನ ನಡೆದತುತ. ಅಂತಹ
ಉದದನಾಮದ ಪರಮುಖರು ಈ ಯುವಕನನುನ ತಮಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಕೆೋಂಡದುದ ಮಠದಲಲ ಎಲಲರಗೋ ಒಂದು ಪರತಷೆಠಯ
ವಷಯವಾಗತುತ.
ಶರೀಮಠದ ಬಗೆಗ ಎಲಲರಗೋ ಗೌರವ ಇದದರೋ ಮಠದ ಶಷಯರ ಬಗೆಗ ನಾಮದವರಲಲ ಒಳೆಳಯ ಅಭಪಾರಯವರಲಲಲ.
ವಭೋತಗಂತ ಗಂಧಾಕಷತೆಯೀ ಪರಧಾನವೆಂದು ಜನ ನಂಬದದ ಕಾಲವದು. ಈ ಹೆೋಸ ಬರಹಮಚಾರಗೋ ಈ ವಷಯ
ಗೆೋತತಲಲದೆೀ ಇರಲಲಲ. ಹೆೀಗಾದರೋ ಮಾಡ ಈ ನಾಮದವರಗೆ ಬುದದ ಕಲಸಬೆೀಕೆಂದು ಮಠದ ಭಕತರೆಲಲರೋ ಈ
ಬಾರಹಮಣನನುನ ಕೆೀಳಕೆೋಂಡರು. ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನೆೋೀಡೆೋೀಣ ಎಂದುಕೆೋಂಡು
ಂಂ
ಅ
ವರು ಸುಮಮನದದರು .

ಪರಮುಖರ ಮನೆಗೆ ದಯಮಾಡಸದ ವಭೋತದಾರ ಬಾರಹಮಣನ ಮಾತು ಕೆೀಳಲು ನಾಮದವರೆಲಾಲ ಬಂದು ಸೆೀರದದರು.
ಬಾರಹಮಣರು ನೆರೆದವರನುನ ಯಾರು ಬೆೀಕಾದರೋ ಯಾವ ವಷಯದ ಮೀಲಾದರೋ ತಮಮನುನ ಪರಶನಸಬಹುದೆಂದು
ತಳಸದರು. ಇದದಕೆಕ ಕಾಯುತತದದವರಂತೆ ನಾಮದವರೆಲಾಲ ಒಂದೆೀ ಸಮನೆ ಪರಶೆನ ಕೆೀಳಲು ಶುರುಮಾಡದರು - ಕಾವಯ,
ಶಾಸತರ, ನಾಯಯ, ವೆೀದಾಂತ..ಮತತನೆನೀನೆೀನೆೋೀ. ಪರಶೆನಗಳ ಸುರಮಳೆಗೆ ಬಾರಹಮಣ ಹೆದರಲಲಲ. ಉತತರದ
ಮೀಲೆೋಂದುತತರ, ಟಪಪಣಯ ಮೀಲೆೋಂದು ಟಪಪಣ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಹೆೋತುತ ನಡೆಯತು. ಕೆೋನೆಗೆ ಊಟಕೆಕ ಮದಲು
ಪೂಜೆಯ ಸಮಯವಾಯತೆಂದು ಬಾರಹಮಣ ಎದದ.
ಪೂಜಾಕೆೋೀಣೆಗೆ ಹೆೋೀದವನೆೀ ತಾನು ತಂದದದ ಶವಲಂಗವನುನ ಅಲಲಟುಟ ಜೆೋೀರಾಗ ಪಂಚಾಕಷರೀ ಜಪ
ಶುರುಮಾಡದ. ನೆೋೀಡುತತದದ ನಾಮದವರೆಲಾಲ ಒಂದು ಕಷಣ ದಂಗಾಗ ನಂತುಬಟಟರು. ಏನು ನಡೆಯುತತದೆ ಅಂತ
ತಳಯುವ ಮದಲೆೀ ಗಂಧ-ಚಂದನದಂದ ಶೆೋೀಭಸುತತದದ ದೆೀವರುಗಳೆಲಾಲ ವಭೋತದಾರಗಳಾದರು. ಮನೆಯ
ಯಜಮಾನರಂತೋ ಏನೋ ಮಾತನಾಡಲಕಾಕಗದೆೀ ಸುಮಮನೆೀ ನಂತದದರು. ಬಾರಹಮಣ ಸಾಂಗವಾಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಸ
ಎಲಲರಗೋ ತೀಥರ ನೀಡ ಇನುನ ಪರಸಾದ ಸಂತಪರಣೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಪರಮುಖರಗೆ ತಳಸದರು.
ಕರೆದ ಬಾರಹಮಣರನುನ ಊಟ ಮಾಡಸದೆೀ ಕಳಸುವುದು ಸರಯಲಲವೆಂದುಕೆೋಂಡ ಪರಮುಖರು ಬಾರಹಮಣ ಮತುತ ಅವರ
ಜೆೋತೆ ಮಠದಂದ ಬಂದದದ ಸಮಸತರಗೆ ಊಟ ಹಾಕ ಕಳುಹಸಕೆೋಟಟರು. ಮಠಕೆಕ ಹಂದರುಗದ ಬಾರಹಮಣ ಏನೋ
ನಡೆದೆೀ ಇಲಲವೆೀನೆೋೀ ಎಂಬಂತೆ
ಂಂ
ಅ
ಧಯಯನಕೆಕ ಕೋತುಕೆೋಂಡರು . ಆದರೆ ಮಠದ ಇತರೆೀ ನವಾಸಗಳು ಈ
ಮಹತತರ ಸಮಾಚಾರವನುನ ಶರೀಪಾದಂಗಳಗೆ ತಳಸಲು ಮುಖಯಮಠಕೆಕ ತೆರಳುವ ಸದದತೆ ಮಾಡಕೆೋಳುಳತತದದರು.
ಸಂಜೆಯ ಪೂಜೆಗೆ ಬಾರಹಮಣರು ಮಡ ಉಟುಟಕೆೋಳುಳತತದಾದಗ ದೋರದಲಲ ಪರಮುಖರು ನಡೆದು ಬರುತತದುದದು ಕಾಣಸತು.
ಕೆೈಯಲಲ ಬೆಳಳಯ ಗಂಡ ಹಡದುಕೆೋಂಡದದ ಪರಮುಖರ ಹಣೆಯಲಲ ಯಾವಾಗಲೋ ಇರುತತದದ ನಾಮ ಈಗ ಇರಲಲಲ.
ಬಂದವರೆೀ ಬಾರಹಮಣರನುನ ಮಾತಾಡಸಬೆೀಕೆಂದು ಆರಕೆ ಮಾಡಕೆೋಂಡರು. ಪೂಜೆ ಮುಗಸ ಬರುತೆತೀನೆ, ನಂತರ
ನಧಾನವಾಗ ಮಾತಾಡೆೋೀಣ ಎಂದು
ಂಂ
ಬ ಾರಹಮಣರು ಹೆೀಳದದನೋನ ಲೆಕಕಸದೆೀ ತುಳಸೀ ಕಟೆಟಯ ಹತತರ ಬರುವಂತೆ
ಅವರನುನ ಬಲವಂತ ಮಾಡದರು.
ಮಠದ ಮುಂದದದ ತುಳಸ ಕಟೆಟಯ ಬಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಾರಹಮಣನಗೆ ಪರಮುಖರ ಮುಖ ಸವಷಟವಾಗ ಕಂಡತು. ಅವರ
ಕಣಣಲಲ ನೀರು ಸಣಣಗೆ ಹರಯುತತತುತ. ಆದರೋ ಅವರು ದೃಡವಾಗ ಬಾರಹಮಣರನುನ ಕುರತು ಒಂದು ಮಾತು ಹೆೀಳದರು.
"ನೀವು ನಮಮಲಲ ಪರಸಾದ ಸವೀಕರಸದದೀರ. ಆದರೆ ನಾನು ತಮಗೆೀನೋ ದಕಷಣೆ ಕೆೋಡಲಲಲ. ಆದದರಂದ ಈಗ ನಾನು
ನಮಗೆ ಅದನುನ ಕೆೋಡಲು ಬಂದದೆದೀನೆ. ತಾವು ಇಲಲ ಅನನದೆ ಸವೀಕರಸಬೆೀಕು"
ಬಾರಹಮಣನಗೆ ಏನು ನಡೆದದೆಯಂದು ತಳದುಹೆೋೀಯುತ. ತಾವು ದಕಷಣೆ ಸವೀಕರಸಲು ಸದದವರುವುದಾಗ ಕೆೈಯನುನ
ಮುಂದುಮಾಡದರು. ಪರಮುಖರು ತಮಮ ಗೆೋೀತಾರದಗಳ ಪರವರ ಹೆೀಳ, ತುಳಸಯನುನ ಸಾಕಷಯಾಗ ಮಾಡಕೆೋಂಡು
ಬಾಹಮಣರಗೆ ದಕಷಣೆ ಕೆೋಟಟವರು. ಏನು ದಕಷಣೆ...ತಲತಲಾಂತರದಂದ ಬಾಳಕೆೋಂಡು ಬಂದ ತಮಮ ಮನೆಯನೆನೀ
ದಕಷಣೆಯಾಗ ಕೆೋಟಟರು. ತಂದದದ ಬೆಳಳಯ ಗಂಡಯಲಲದದ ನೀರನುನ ಬಾರಹಮಣನ ಕೆೈಗೆ ಸುರದು, ಅದನೋನ ಅಲಲಯೀ
ಬಟುಟ, ಹಂದುರುಗ ನೆೋೀಡದೆ ಹೆೋರಟೆೀ ಹೆೋೀದರು ಪರಮುಖರು.
ಎಲೆೋಲೀ ತಮಮಂದ ತಪಾಪಗದೆಯಂದು ಬಾರಹಮಣನಗೆ ಅನನಸುತತತುತ. ತನಗೆ ಮನೆಯನೆನೀ ಕೆೋಟುಟ ಹೆೋೀದ ಪರಮುಖರು
ಆ ನಂತರ ಊರನವರ ಕಣಣಗೆ ಬೀಳಲಲಲ. ಅವರ ಇಡೀ ಸಂಸಾರ ಊರನಂದ ಮಾಯವಾಗತುತ. ಇದರಂದ
ಬಹಳವಾಗ ನೆೋಂದುಕೆೋಂಡ ಬಾರಹಮಣ ಆ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸುಳಯಲೆೀ ಇಲಲ. ಆ ಮನೆಯನುನ ಶರೀಮಠಕೆಕೀ
ಬಟುಟಕೆೋಡುವುದೆಂದು ಸಂಕಲಪಸ ಶರೀಪಾದಂಗಳ ಬಳಗೆ ಹೆೋೀದರೆ ಅವರು ಬಾರಹಮಣನಗೆ ದಾನವಾಗ ಬಂದದದನುನ
ತಾವು ಮತೆತ ದಾನವಾಗ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಲು ಸದದರಲಲವೆಂದು ಹೆೀಳದರು. ಬಾರಹಮಣನಗೆ ಆ ಮನೆಯನುನ
ನೆೋೀಡದಾಗಲೆಲಾಲ ಅಪರಾಧ ಭಾವ ಮೋಡುತತತುತ. ಆದರೆ ಅಲಲ ಮನೆಯಲಲದದ ದೆೀವರುಗಳಗೆ ಪೂಜೆ
ನಲಲಬಾರದೆಂದು ಸಂಕಲಪಸ ಮಠದಲಲದದ ವಟುವನುನ ಆ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಸ ಅಲಲದದ ದೆೀವರುಗಳನೆಲಾಲ ತರಸಕೆೋಂಡರು.
ಅದನೆನಲಾಲ ಒಂದು ಮರದ ಪೆಟಟಗೆಯಲಲಟುಟ ಅದನುನ ದೆೀವರ ಮನೆಯಲಲರಸದರು.
ಮದುವೆ, ಮಕಕಳು, ಪೌರೆೋೀಹತಯ, ವೆೀದಪಾಠ ಇವುಗಳಲಲ ಮಗನನಾಗ ದನ ಕಳೆದಂತೆ ಬಾರಹಮಣ ಆ ಮನೆಯ ವಷಯ
ಮರೆಯತೆೋಡಗದ. ಊರನ ಮತೆೋತಂದು ಬದಯಲಲ ದೆೋಡಡ ಮನೆ ಕಟಟಸ ಅಲಲಯೀ ತನನ ಸಂಸಾರ, ಪಾಠ

ಎರಡನೋನ ಮುಂದುವರೆಸದ. ಹೆೋೀಗುವಾಗ ಆ ಮರದ ಪೆಟಟಗೆಯನುನ ಮರೆಯಲಲಲ. ಹೆೋಸ ಮನೆಯಲಲ
ಶವಲಂಗಗಳ ಜೆೋತೆಯಲಲ ಅವಕೋಕ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತತತುತ. ಅವನ ಮಕಕಳ ಕಾಲಕೆಕ ಆ ಕೆರೆಯ ಪಕಕದ ಮನೆ
ತಮಮದೆಂದು ಬಟಟರೆ ಬೆೀರೆ ಯಾವ ವಷಯವೂ ಅವರಗೆ ತಳದರಲಲಲ. ಯಾವ ಕಾರಣಕೋಕ ಆ ಮನೆಯನುನ ಏನೋ
ಮಾರುವುದಾಗಲ, ಕೆಡುವುದಾಗಲ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ತಮಮ ಅಪಪ ಹೆೀಳದದರಂದ ಅವರು ಹಾಗೆೀ ನಡೆದುಕೆೋಂಡರು.
"ಆ ಮನೆಯೀ ಈಗ ನೀವು ಮಾರಬೆೀಕೆಂದುಕೆೋಂಡರುವ ಮನೆ. ನಜ ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದರೆ ನಮಮ ಅಜಜನಗೆ ಆ ಮನೆ
ತನನದೆಂಬ ಭಾವನೆ ಯಾವತತಗೋ ಇರಲಲಲ. ಆ ಪರಮುಖರನುನ ಹೆೀಗಾದರು ಹುಡುಕ, ಮನೆಯನುನ ಅವರಗೆೀ
ಒಪಪಸಬೆೀಕೆಂದು ಅವರು ಬಹಳ ಕಷಟ ಪಟಟರು. ಅದರೆ ಅವಯಾರರೋ ಸಕಕಲಲಲ. ಆದರೆ ಒಂದಲಾಲ ಒಂದು ದನ
ಅವರು ಮರಳ ಬಂದಾರೆಂಬ ಆಸೆ ಅವರಲಲ ಇತುತ. ಅದಕೆಕೀ ತಮಮ ಮಕಕಳಗೆ ಆ ಮನೆಯನುನ ಮಾರಬಾರದೆಂದು
ತಾಕೀತು ಮಾಡದದರು. ನಮಮ ತಂದೆ ಶಾನುಭೆೋೀಗರಾಗದದರಂದ ಅವರಗೆ ಈ ವಷಯ ತಳದತುತ. ನಮಮ ಅಜಜ ನನನ
ಅಪಪನ ಬಳ ಹೆೀಳದದರಂತೆ - ನನನ ಕುಟುಂಬದಲಲ ಯಾರಗೋ ಆ ಮನೆಯನುನ ಮಾರಲು ಬಡಬೆೀಡ. ಅದು ನಮಗೆ
ಸೆೀರದದಲಲ. ಬಾರಹಮಣನೆೋಬಬ ಕಣಣೀರಟುಟ ತಮಗೆ ಕೆೋಟಟ ದಾನ ಯಾವತೋತ ಬಕರತಾತಗುವುದಲಲ ಅಂತ ನಮಮ ಅಜಜ
ಯಾವಾಗಲೋ ಹೆೀಳುತತದದರಂತೆ"
ವಕೀಲರು ಮಾತು ಮುಗಸದಾಗ ರಾತರಯಾಗತುತ. ನಮಗೆಲಾಲ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲು ನಾಲಗೆಯೀ ಹೆೋರಳುತತರಲಲಲ.
ಮನೆಗೆ ಪುನಃ ಬಂದಾಗ ಇನೋನ ಪೂಜೆ ಆಗಲಲವೆಂದು ಅಮಮ ನನಗೆ ಜಾಞಪಸದರು. ಮಡಯುಟುಟ ಪೂಜೆಕೆೋೀಣೆಗೆ
ಹೆೋೀದಾಗ ಆ ಮರದ ಪೆಟಟಗೆ ಕಣಣಗೆ ಬತುತ. ಯಾಕೆೋೀ ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮನಸೆಸೀ ಬರಲಲಲ. ಅಮಮ ಗಂಜಗೆ
ಇಡುತೆತೀನೆಂದು ಹೆೀಳದರೋ ಅಕಕ ಬೆೀಡವೆಂದಳು. ನಾನು ಆವಾಗಲೆೀ ಮಂಚದ ಮೀಲೆರಗದೆದ. ಕಣುಣ ಮುಚಚದವನಗೆ
ಮತೆತ ಮತೆತ ಅಜಜನ ಮುಖವೆೀ ಕಾಣಸುತತತುತ. ಪದಾಮಸನ ಹಾಕ ಕುಳತ ಅಜಜ, ಕಣುಮಚಚ ಪಂಚಾಕಷರ ಜಪಸುತತದದ ಅಜಜ,
ಮುಖ ಸವಷಟವಾಗ ಕಾಣುತತದೆ...ಅರೆೀ ಇದೆೀನು....ಸದಾ ನನನಂತೆೀ ಕಾಣುತತದದ ಮುಖ....ಈಗ ಬೆೀರೆ
ತರಹ....ಹೌದು ಇದು ನಾನಲಲ....ಮತೆತ..ಮತೆತ...ಇದೆೀನು.. ಅಜಜನ
ಹಣೆಯಲಲ...ವಭೋತಯೀ ಇಲಲ....
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ಮೀ ೧೯೯೧
ಅದು ನಜವಾಗಲೋ ಕಷಟದ ಕಾಲ. ಮದಲು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಯ ಹತೆಯಯಾಗತುತ. ಅಮಮನ ಹಾಗೆ ಮಗನಗೋ
ಬರಬಾರದ ಸಾವು ಬಂದತುತ. ದೆೀಶದ ಜನರೆಲಾಲ ಟೀವಯ ಮುಂದೆ ಕುಳತು ದೆೀಹದ ತುಂಡುಗಳನೆೋನಳಗೆೋಂಡ
ಚೀಲವನುನ ಗಂಧದ ಕೆೋರಡುಗಳ ಮೀಲೆ ಮಲಗಸ ಬೆಂಕ ಇಡುವುದನುನ ನೆೋೀಡದರು. "ಮಕಕಳನನ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು
ಎಲಾಲದರೋ ದೋರ ಹೆೋೀಗಬಡಮಾಮ, ಇಲಲದದರೆ ನಮಗೋ ಇದೆೀ ಸಥತ ಬರವುದು ಖಂಡತ" ಹೆಣುಣಕರುಳುಗಳೆಲಾಲ
ಟೀವಯಲಲ ಕಾಣುತತದದ ಬಳವಧವೆಗೆ ಬುದದಹೆೀಳುತತದದರು.
ಶಂಕರನಗೆ ಸತತವನ ಮೀಲೆ ಕರುಣೆಯೀನೆೋೀ ಇತುತ. ಅಲಾಲ ದೆೀಶಕಾಕಗ ಸಾಯುವುದೆಂದರೆ ಸಾಮಾನಯವೆೀ? ಅದೋ
ಹೀಗೆ ದೆೀಶದ ಯಾವುದೆೋೀ ಮೋಲೆಯಲಲ. ಯಾವುದೆೋೀ ದೆೀಶಕೆಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೆೋೀಗ ಯಾರೋ
ಯೀಚಸಲು ಸಾಧಯವಾಗದ ರೀತಯಲಲ ಸಾಯುವುದೆಂದರೆ? ಛೆೀ! ಛೆೀ! ಅನಾಯಯ. ತಾಯ ಮತುತ ಅಣಣನನುನ
ಭೀಕರವಾಗ ಕಳೆದುಕೆೋಂಡ ಮನುಷಯ ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಸಾಯುತಾತನೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಕಮರವೆೀ ಇರಬೆೀಕು.
ದೆೀಶಕಾಕಗ ಏನೆಲಾಲ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದದದನಂತೆ. ಅಮಮನ ಹಾಗೆ ಬುದದವಂತನಲಲದದದರೋ ಅಣಣನ ಹಾಗೆ ತಕಕಲು
ಬುದದಯವನೋ ಅಲಲವೆಂದು ಅವನು ಕೆೀಳ ಬಲಲ. ಯಾಕೆೋೀ ಟೀವಯಲಲ ಅವನ ಮರಣ ಯಾತೆರ ನೆೋೀಡದ ಮೀಲೆ
ಅವನಗೆ ಒಂದು ನಮೋನೆ ಸಂಕಟ.
ಚಡಡ ದೆೋೀಸತ ಅಂತ ಶಂಕರನಗೆ ಇದದದುದ ದನೆೀಶ ಮಾತರ. ಆದರೆ ಅವನಗೆ ಶಂಕರ ತನನ ಸಂಕಟ ಹೆೀಳುವಂತರಲಲಲ.
ದನೆೀಶ ಇದನೆನಲಾಲ ಸಹಸುವವನಲಲ. "ಏನೆೋೀ ಹೆಣುಣ ಹುಡುಗಯರ ಹಾಗೆ ಅಳತೀಯ" ಅಂತ ತನನನೆನೀ ಗೆೀಲ
ಮಾಡುತಾತನೆಂದು ಶಂಕರನಗೆ ಗೆೋತತತುತ. ಆದರೋ ಸತತವ ಒಳೆಳಯವ ಎಂದು
ಂಂ
ಅ ವನಗೆ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಅನನಸುತತತುತ .
ದನೆೀಶನಗೋ ಅವನ ಬಗೆಗ ಪಾಪ ಅನನಸಬಹುದು. ಅವತುತ ತಾನು ಅವನ ಜೆೋತೆ "ಮೀರಾ ನಾಮ್ ಜೆೋೀಕರ್"
ಕಾಯಸೆಟ್ ನೆೋೀಡುವಾಗ ಅವನೋ ಅತತದದ. ಈಗಲೋ ಅವನಗೆ ಬೆೀಜಾರು ಆಗರಲೆೀ ಬೆೀಕು. ಅವನನುನ
ಮಾತನಾಡಸಲೆೀಬೆೀಕು ಅಂದುಕೆೋಂಡು ಅವನ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೆೋರಟ.
ದನೆೀಶನ ಮನೆ ಶಂಕರನ ಮನೆಗಂತ ಒಂದು ಮೈಲ ದೋರದಲಲತುತ. ಆದರೋ ಕಾಮಕಸ್ ಹಂದರುಗಸಬೆೀಕೆಂಬ
ನೆವದಲಲ ಅವನ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೆೋರಟುಬಟಟ. ದನೆೀಶನ ಮನೆ ಚಕಕದು. ಅದಕೆಕ ಅವರು ಅವನ ಮನೆಯ ಹಂದನ
ತೆೋೀಟದಲಲಯೀ ಕುಳತು ಮಾತಾಡುತತದದರು. ದನೆೀಶನ ಮನೆಯ ಬಾಗಲಲೆಲೀ ನಂತು ಅವನನನ ಕರೆದ. ದನೆೀಶ
ಇನೋನ ಖಾಕ ಚಡಡಯಲಲಯೀ ಇದದ. "ಅರೆೀ ಇವತುತ ಇಷುಟ ದೆೋಡಡ ಜನ ಸತತದಾದನೆ, ನನನ ಶಾಖೆಗೆ ರಜೆ ಇಲಲವಾ?"
ತೆೋೀಟದ ಕಡೆ ನಡೆಯುತಾತ ಶಂಕರ ಕೆೀಳದ.
ಈ ದನೆೀಶನ ಮನೆಯಲಲ ಎಲಲರೋ ಶಾಖೆಗೆ ಹೆೋೀಗುತತದದರು. ಅವನ ಅಣಣಂದರು ಇಬಬರೋ ಕಾಲೆೀಜಗೋ ಬಳ
ಮುಂಡು ಹಾಕಕೆೋಂಡೆೀ ಹೆೋೀಗುತತದದರು. ಬೆಳಗೆಗ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಮಾತರ ಖಾಕ ಚಡಡ ಹಾಕಕೆೋಂಡು ಪಾಳು ಬದದ
ದೆೀವ ಗುಡಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರ್. ಅಲಲ ಅವರೆಲಾಲ ಕೆೈಯನುನ ಎದೆಯ ಮೀಲಟುಟ ಪಾರಥರನೆ ಮಾಡುವುದನೋನ,
ಮತೆತ ದೆೋಣೆಣ ವರಸೆ, ಕಬಡಡ ಆಡುವುದನುನ ಶಂಕರ ನೆೋೀಡದದ. ಹತತಪಪತುತ ಜನ ದನವೂ ಇದನೆನೀ ಹೆೀಗೆ ಮಾಡುತಾತರೆ
ಅಂತ ಅವನು ಹಲವಾರು ಬಾರ ಯೀಚಸಯೋ ಇದದ.
ದನೆೀಶನ ಅಣಣಂದರು ಶಂಕರನನುನ ಕಂಡಾಗಲೆಲಾಲ "ಬಾರೆೋೀ ನೀನು ನಾಳೆಯಂದ ದನೆೀಶನ ಜೆೋತೆ. ಮೋರು ಹೆೋತುತ
ಕಾಯಸೆಟ್ ಹಾಕ ಮನೆಯಲಲ ಯಾಕ ಇತೀರಯ" ಅಂತ ಹೆೀಳುತತದದರೋ ಶಂಕರನಗೆೀನೆೋೀ ಆ ಹಳೆೀ ದೆೀವಸಾಥನಕೆಕ
ಹೆೋೀಗಬೆೀಕೆಂದು ಅನನಸರಲಲಲ. ಅದೋ ಅಲಲದೆ ಅವನ ಅಪಪನಗೆ ಈ ಖಾಕ ಚಡಡಗಳನುನ ಕಂಡರೆ ಅಷೆಟೀನೋ
ಇಷಟವಲಲವೆಂದು ಅವನಗೆ ಗೆೋತತತುತ. ಅದಕೆಕೀ ಅವನು ಸುಮಮನದದ. ಆದರೆ ಇವತೋತ, ಇಂತಹ ಮುಖಯ ಜನ ಸತತ
ದನವೂ ಇವರೆಲಾಲ ಕಬಡಡ ಆಡದರೆಂದರೆ ಇವರೆಂತವರಪಾಪ ಅಂದುಕೆೋಳುಳತತಲೆೀ ಅವನು ದನೆೀಶನನುನ ಪರಶನಸದದ.
"ಅವ ಸತತದುದ ಒಳೆಳಯದೆೀ ಆಯುತ ಮಾರಾಯ. ಅವನದದರೆ ನಮಮನನ ಬೆೀರೆಯವರಗೆ ಮಾರ ನಮಮ ದೆೀಶದಲಲಯೀ
ನಾವು ಬೆೀಡ ತನುನವ ಪರಸಥತ ಬತಾರ ಇತುತ" ದನೆೀಶ ಯಾರದೆೋೀ ಮಾತನುನ ಹೆೀಳುತತದದ. "ಬಹುಶಃ ಇವ ಟವ

ನೆೋೀಡರಲಕಕಲಲ. ನೆೋೀಡದದರೆ ಇವುನ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುತತರಲಲಲ" ಶಂಕರನಗೆ ಅನನಸತು. ದನೆೀಶನ ಮನೆಯಲಲ
ಟೀವ ಇರಲಲಲ. ಶಂಕರನೆೀ ಹೆೀಳದ "ಟೀವಯಲಲ ತೆೋೀರಸಾತ ಇದಾದರೆ ಗೆೋತಾತ. ಪಾಪ, ಅದು ಅವನ ಕೆೈ ಕಾಲಾ
ಗೆೋತತಲಲವಂತೆ. ಆದರೋ ಸುಟಟರು".
"ನೆೋೀಡೆದ ನೆೋೀಡೆದ. ಬರೆೀ ಬೆೋಗಳೆ. ಅಲಾಲ ಅವನು ಸತತರೆ ಅದನುನ ಟೀವಯಲಲ ಯಾಕೆ ತೆೋೀರಸಬೆೀಕು. ನೆೋೀಡು
ನಾಡದುದ ಎಲೆಕಷನ ಬತಾರ ಇದೆಯಲಾಲ, ಅದರಲಲ ಇವರೆೀ ಮತೆತ ಬರಬೆೀಕು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅಳುವುದನೆಲಾಲ ತೆೋೀರಸಾತ
ಇದಾದರೆ. ಇಲಲದದದರೆ ಈಗ ವ.ಪ.ಸಂಗ್ ಸತತರೆ ಅಥವಾ ವಾಜಪೆೀಯ ಸತತರೆ ಹೀಗೆ ತೆೋೀರಸತದಾರ. ಎಲಾಲ ಅವರ
ಕರಾಮತುತ. ಅತುತ ಅತೆತೀ ಆ ಹೆಂಗಸು ನಮಮನೆನಲಾಲ ಆಳಾತಳೆ ನೆೋೀಡು"
ಶಂಕನಗೆ ತಳದುಹೆೋೀಯುತ. ದನೆೀಶ ಪಕಕದ ಮನೆಯಲಲ ಟೀವ ನೆೋೀಡದಾದನೆ. ಮತೆತ ಶಾಖೆಗೆ ಹೆೋೀಗದಾದನೆ. ಅಲಲ
ಯಾವತತನ ಹಾಗೆ ಇವತೋತ ಆ ಕಪಪಗನ ದಡಯ ಭಾಷಣ ಕೆೋಟಟದಾದನೆ. ಅದನೆನೀ ಈಗ ಇವ ನನಗೆ ಒಪಪಸುತತದಾದನೆ.
ಇಲಲದದದದೆ ಈ ದನೆೀಶನಗೆ ಇಷೆಟಲಾಲ ತಲೆ ಎಲಲಂದ ಓಡಬೆೀಕು. ಆದರೋ ಅವನು ಹೆೀಳುವುದರಲೋಲ ಒಂದು
ಪಾಯಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲೆಕಷನ ಬತಾರ ಇದೆ. ಅದಕೆಕೀನಾದರೋ ಟೀವಯಲಲ ಈ ತರಹ ಎಲಲವನೋನ
ತೆೋೀರಸುತತರಬಹುದು. ಹೌದಲಾಲ ಇಷಟರವರೆಗೋ ಎಷೆಟಲಾಲ ದೆೋಡಡ ದೆೋಡಡ ಜನರು ಸತತದಾದರೆ. ಯಾರದೋದ ಶವಯಾತೆರ
ಹೀಗೆ ಟೀವಯಲಲ ತೆೋೀರಸರಲಲಲ. ಆದರೆ ಇವನದುದ ಮಾತರ ತೆೋೀರಸದಾದರೆಂದರೆ ಕರಾಮತುತ ಬೆೀರೆಯೀ ಇರಬೆೀಕು
-------------------------------------------------------------------------------------------------------ಆಗಸಟ್ ೧೯೯೧
ತಂಗಟಟಳೆ 'ಸಕರೀನ್' ಪೆೀಪರ್ ನಲಲ ಬರುತತದುದದು ಒಂದೆೀ ಚತರದ ಬಗೆಗ. ಅದು ಸಂಗೀತಪರದಾನ ಚತರಗಳ ಸುಗಗ ಕಾಲ.
ಒಂದಾದ ಮೀಲೆೋಂದರಂತೆ ರೆೋೀಮಾಯಂಟಕ್ ಚತರಗಳು ಯುವ ನಾಯಕ ಮತುತ ನಾಯಕಯರನುನ
ಪರಚಯಸುತತದದವು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲಲ ಬರುತತತುತ ಮತೆೋತಂದು ಮಹೆೋೀನನತ ಚತರ - "ಸಾಜನ್".
ಶಂಕರನಂತೋ ಮದಲೆೀ ಆ ಚತರದ ಆಡಯೀ ಕೆೀಳಯೀ ಸುಸಾತಗದದ. ಒಂದೆೋಂದು ಹಾಡೋ ಒಂದೆೋಂದು ಕಥೆ
ಹೆೀಳುತತತುತ. ಅದನುನ ತೆರೆಯ ಮೀಲೆ ಹೆೀಗೆ ತಂದರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕರ ಕನಸು ಕಾಣುತತದದ. ಅವನ ಮನೆಯ ಟೆೀಪ್
ನಲಲ ಬರೆೀ ಅದೆೀ ಕಾಯಸೆಟ್ ಓಡುತತತುತ.
ಅವನು ಮಾಮೋಲಾಗ ಕಾಯಸೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳತತದದದು ಮೋಲೆಯ ಸಲೀಂನ ಅಂಗಡಯಂದ. ಅದಾಯವೀ
ಮಾಯಯಂದ ಅವನು ಚತರ ಬಡುಗಡೆಯಾದ ದನದೆೋಳಗೆ ಅದರ ವೀಡಯೀ ಕಾಯಸೆಟ್ ಇಟುಟಕೆೋಂಡುಬಡುತತದದ.
ಶಂಕರನ ಹುಚುಚ ಅವನಗೆ ತಳಯದೆದೀನಲಲ. ಅದಕೆಕ ಯಾವಾಗಲೋ ಶಂಕರನಗೆ ಫಸಟ್ ಕಾಫ ರಸವ್ರ
ಮಾಡಬಡುತತದದ. ಆಡಯೀ ಕಾಯಸೆಟ್ ಗಳ ಜೆೋತೆ ಬರುವ ರಂಗುರಂಗನ ಪೀಸಟರುಗಳನುನ ಪುಕಕಟೆಯಾಗಯೀ
ಶಂಕರನಗೆ ಕೆೋಟುಟ ಬಡುತತದದ. ಶಂಕರನ ರೋಮನ ತುಂಬಾ ಬರೆೀ "ದಲ್" "ಮೈನೆ ಪಾಯರ ಕಯಾ" ಇಂತಹ
ಪೀಸಟರ ಗಳೆೀ ತುಂಬಹೆೋೀಗದದವು.
ಅವತುತ "ಸಾಜನ್" ಚತರ ಬಡುಗಡೆಯಾಗುವುದತುತ. ವಾಡಕೆಯಂತೆ ಇನೆನರಡು ದನಗಳಲಲ ಅದರ ಕಾಯಸೆಟ್ ಸಲೀಂನ
ಅಂಗಡಗೆ ಬರುವುದತುತ. ಅದನುನ ಮದಲು ನೆೋೀಡುವ ಕುತೋಹಲ ಶಂಕರನದು. ಹೆೀಗೋ ಶಾಲೆಯಂದ ಬರುವಾಗ
ಸಲೀಂನ ಅಂಗಡ ಸಗುತತದೆ. ರಸವ್ರ ಮಾಡಲು ಹೆೀಳೆೋೀಣವೆಂದುಕೆೋಂಡು ಬೆಳಗೆಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೋೀಗದದ.
ಇತತೀಚೆಗೆ ದನೆೀಶ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗದದ. ಅವನು ಕಾಲಸನಲಲ ಸುಲೆೈಮಾನ್, ರಫೀಕ್, ಹಮೀದ್ ಇವರ ಜೆೋತೆಗೆಲಾಲ
ಸೆೀರುತತಲೆೀ ಇರಲಲಲ. ಕರಕೆಟ್ ಚೆನಾನಗ ಆಡುತತದದ ದನೆೀಶ ಈಗ ಅದನುನ ಬಟುಟ ಕಬಬಡಡ, ಖೆೋೀಖೆೋೀ ಆಡಲು
ಶುರುಮಾಡದ. ಕರಕೆಟ್ ನಮಮ ಆಟವಲಲವೆಂದೋ, ನಮಮ ಆಟಗಳನೆನೀ ಆಡಬೆೀಕೆಂದೋ ಶಂಕರನಗೋ ಹೆೀಳದದ. ಆದರೆ
ಶಂಕರ ಯಾವುದೆೀ ಆಟ ಆಡುತತರಲಲಲವಾದದರಂದ ಅವನಗೆ ಇದಾಯವುದೋ ಮುಖಯವೆನನಸರಲಲಲ. ಆದರೆ ಹಮೀದನ
ಜೆೋತೆ ಮಾತಾಡದರುವುದು ಶಂಕರನಗೆ ಬೆೀಕರಲಲಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಮೀದನ ತಂದೆ ದುಬೆೈನಂದ ಬರುವಾಗ ತರುತತದದ
ಚಾಕಲೆೀಟನಲಲ ಶಂಕರನಗೋ ದೆೋಡಡ ಪಾಲು ಸಗುತತುತ.
"ದನೆೀಶ, ಸಾಜನ್ ರಲೀಸ್ ಆಗಾತ ಇದೆ. ದಾರೀಲೀ ಹೆೋೀಗಾತ ಸಲೀಂನಗೆ ಹೆೀಳಬಡೆೋೀಣ. ನಾಡದುದ ಶನವಾರ
ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಡು. ಒಟಟಗೆೀ ನೆೋೀಡೆೋೀಣ. ನನಗಂತೋ 'ಬಹುತ್ ಪಾಯರ ಕರತೆೀ ಹೆೈ' ಸಾಂಗ್ ನೆೋೀಡೆಬೀಕಪಾಪ.
ಹಾಡೆಲಾಲ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ರವೆೈಂಡ್ ಮಾಡ ನೆೋೀಡೆೋೀಣ" ಶಂಕರ ಉತಾಸಹದಂದ ಹೆೀಳುತತದದ. ದನೆೀಶನ ಮುಖ

ಗಂಭೀರವಾಗತುತ "ನಾನು ಬರೆೋೀಲಲ ಕಣೆೋೀ. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ". ಶಂಕರನಗೆ ನಂಬಲಾಗಲಲಲ. ಅಲಾಲ ವಡಯೀ
ನೆೋೀಡಲು ಮಧಯರಾತರ ಕರೆದರೋ ಓಡಬರುತತದದ ದನೆೀಶ ಹೀಗೆ ಹೆೀಳುತತದಾದನೆಂದರೆ ಏನೆೋೀ ಆಗರಬೆೀಕು.
"ಏನಪಾಪ ಯಾಕೆ ಬರೆೋೀಲಲ?". "ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ. ಬರೆೋೀಲಾಲ ಅಷೆಟೀ". "ನಜ ಹೆೀಳು. ನನಗೆ ಮಾಧುರ ದೀಕಷತ
ಅಂದರೆ ಇಷಟ ಇಲಲವೆೀನೆೋೀ? ಅವಳೆೀ ಕಣೆೋೀ ಇದರಲೋಲ. ಬಾರೆೋೀ ನಾನೆೋಬಬನೆೀ ಕೋತು
ನೆೋೀಡಕಾಕಗುತೆತೀನೆೋೀ?". "ಮಾಧುರ ಏನೆೋೀ ಸರ. ಆದರೆ ಅವನೋ ಇದಾದನಲಲ. ಅದಕೆಕೀ ನಾನು ಬರೆೋಲಲ".
"ಅವನಾ? ಯಾರು ಸಂಜಯ್ ದತಾತ? ಅವನು ಇದರಲಲ ಡಫರೆಂಟಾಗ ಮಾಡದಾದನಂತೆ. ಸಕರೀನ್ ನಲಲ ಬರೆದದದರು.
ಮತೆತ ಸಲಾಮನ ಖಾನ್ ಕೋಡ ಇದಾದನೆ.."
"ಅದಕೆಕೀ, ಅದಕೆಕೀ, ಅವನರುವುದಕೆಕೀ ನಾನು ಈ ಸನೆಮಾ ನೆೋೀಡೆೋೀದಲಲ ಅಂದದುದ" ದನೆೀಶ ಆವೆೀಶದಂದ
ಕರುಚದ. ಶಂಕರನಗೆ ಸಣಣಗೆ ವಷಯ ಸಪಷಟವಾಗತೆೋಡಗತು. ಇವ ಹಮೀದನನುನ ದೋರ ಇಟಟಂತೆ ಈಗ ಸಲಾಮನ
ಖಾನನನೋನ ದೋರಮಾಡುತತದಾದನೆ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ? ಅವನಗೆ ಅಥರವಾಗುತತರಲಲಲ. ಕೆೀಳಯೀ ಬಡೆೋೀಣ
ಅಂದುಕೆೋಂಡು ಮಲಲಗೆ ಕೆೀಳದ "ಅಲಾಲ ದನೆೀಶ. ಅವತುತ ಮೈನೆ ಪಾಯರ ಕಯಾ ವನನ ನಾವಬಬರೋ ನೆೋೀಡುತತದಾದಗ
ನೀನು ಏನೋ ಹೆೀಳರಲಲಲ. ನನನ ರೋಮಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲಾಲ ಅದರ ಹಾಡೆೀ ಹಾಕೋಂತ ಹೆೀಳಾತ ಇದೆದ. ಈಗೆೀನೋ
ಹೆೋಸದಾಗ ನನಗೆ ಸಲಾಮನ ಬೆೀಡ?"
"ನೆೋೀಡು ಶಂಕರ, ನನಗೆ ಇದೆಲಾಲ ಅಥರ ಆಗುವುದಲಲ. ಆಗ ನನಗೆ ಇವರ ಒಳಗನ ಆಟವೆಲಾಲ ಗೆೋತಾತಗುತತರಲಲಲ.
ಈಗ ಎಲಾಲ ಅಥರವಾಗುತತದೆ. ನನಗೋ ಹೆೀಳೆತೀನೆ ಕೆೀಳು. ಈ ಸಲಾಮನ, ಅಮೀರ್ ಇಂತಹವರ ಸನೆಮಾ
ನೆೋೀಡಬೆೀಡ. ನೆೋೀಡಬೆೀಕಾ ಅನಲ್ ಕಪೂರನದು ನೆೋೀಡು. ಬಚಚನ ನನನ ನೆೋೀಡು." ಶಂಕರನ ತಲೆ
ತರುಗುತತತುತ. ಅರೆೀ ಸನೆಮಾ ನೆೋೀಡುವಾಗಲೋ ಇಷೆಟಲಾಲ ಯೀಚನೆ ಮಾಡಬೆೀಕಾ? ಒಳೆಳೀ ನನೆಮಾ ಅಂದರೆ
ನೆೋೀಡೆೋೀದಪಾಪ. ಅವನ ಸನೆಮಾ, ನಮಮವನ ಸನೆಮಾ ಅಂತ ನೆೋೀಡೆೋೀಕಾಗುತಾತ?
ಹೆೋೀಗಲ ಕೆೋನೆಯ ಪರಯತನ ಅನುನವಂತೆ ಶಂಕರ "ಸಾಜನ್ ನಲಲ ಸಲಾಮನ ನ ಜೆೋತೆ ಸಂಜಯ್ ದತತ್ ಕೋಡ
ಇದಾದನೆ. ನೆೋೀಡುವ ಮಾರಾಯ" ಅಂದ. ದನೆೀಶನಗೆ ಅನನಸರಬೆೀಕು ಇವನು ಸುಮಮನೆ ಒಪಪಕೆೋಳುಳವ ಆಸಾಮ
ಅಲಲವೆಂದು. ಅವನು ಬೆೀರೆಯವರ ಮಾತುಗಳನುನ ಆಡತೆೋಡಗದ "ಈ ಹಂದ ಚತರದಲಲ ಮದಲೆಲಾಲ ನಮಮವರೆೀ ಇದದರು. ನನಗೆ ಗೆೋತಾತ, ಅಂತಾ ಯೋಸುಫ್ ಖಾನ್ ಕೋಡ ಹಂದ
ಚತರ ಮಾಡೆೋೀವಾಗ ತನನ ಹೆಸರನನ ದಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಮಾಡಕೆೋಳಳಬೆೀಕಾದ ಪರಸಥತ ಇತುತ. ಮತೆತ ಕೋಡ
ನೆೋೀಡು. ಸೋಪರ್ ಸಾಟರ ಗಳೆಲಾಲ ನಮಮವರೆೀ - ಕಪೂರ್ ಗಳು, ದೆೀವಾನಂದ್, ರಾಜೆೀಶ್ ಖನಾನ, ಅಮತಾಬ್.
ಆದರೆ ಈಗ ಅವರದೆೀ ರಾಜಯ. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಸಲಾಮನ ಖಾನ್ ಮತತೀಗ ಹೆೋಸದಾಗ ಆ ಸಕರಸ್ ಸೀರಯಲ್
ನ ಶಾರುಖ್ ನನೋನ ಹೀರೆೋೀ ಮಾಡಾತರಂತೆ. ನಮಮವರೆೀನೋ ಸತುತ ಹೆೋೀಗದಾದರಾ?"
ಶಂಕರನಗೋ ಪಾಯಂಟ್ ಸರ ಅನನಸತೆೋಡಗತು. ಹೌದಲಾಲ ಈಗೀಗ ದೆೋಡಡ ಹೀರೆೋೀಗಳೆಲಾಲ ಅವರೆೀ. ಫಕಕನೆ
ಹೆೋಳೆಯತು ಅವನಗೆ "ಆದರೆ ಹೀರೆೋೀಯನ್ ಗಳೆಲಾಲ ನಮಮವರೆೀ ಅಲಲವಾ. ಭಾಗಯಶರೀ, ಮೀನಾಕಷ ಶೆೀಷಾದರ,
ಮಾಧುರ, ದವಯ ಭಾರತ ಎಲಾಲ. ಮತೆತ ರೆೀಖಾ, ಶರೀದೆೀವ, ಹೆೀಮಾಮಾಲನ ನೆೋೀಡು ದನೆೀಶ ಹೀರೆೋೀ
ಅವರರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೀರೆೋೀಯನ್ ಗಳು ಮಾತರ ನಮಮವರೆೀ. ಒಪಪಕೆೋೀ" ಗೆದದವನಂತೆ ಶಂಕರನ ಮುಖದಲಲ
ನಗುವತುತ. ದನೆೀಶ ಇದಕೆಕಲಾಲ ಬಗುಗವವನಂತೆ ಕಾಣಲಲಲ. ಅವನಗೆ ಇದೆಲಾಲ ಯಾರೆೋೀ ಮದಲೆೀ ಹೆೀಳದದವರಂತೆ
ಪುನಃ ಗಂಭೀರವಾಗ ಮಾತನಾಡತೆೋಡಗದ.
"ಇದೆೀ ನೆೋೀಡು ಶಂಕರ ಅವರ ಕರಾಮತುತ. ಅವರು ಬರೆೀ ಹೀರೆೋೀ ಆಗಾತರೆ. ನಮಮ ಹುಡುಗಯರ ಜೆೋತೆ
ಕುಣತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀರೆೋೀ ಆಗಲು ಸುಂದರ ಹುಡುಗರು ಅವರಲಲ ಇದಾದರೆ. ಹೀರೆೋೀಯನ್ ಆಗಲು
ಹುಡುಗಯರು ಇಲಲವಾ. ಅವರ ಹುಡುಗಯಲು ಮಾತರ ಬುಖರ ಹಾಕಕೆೋಂಡು ಓಡಾಡಬೆೀಕು. ನಮಮ ಹುಡುಗಯರು
ಮಾತರ ಅವರ ಜೆೋತೆ ಮರ ಸುತತಬೆೀಕು. ತಾಕತತದದರೆ ಅವರೋ ಹೆಣುಣ ಮಕಕಳನುನ ಆಕಟ್ ಮಾಡಲು ಸೆೀರಸಲ.
ಇಲಲದದದರೆ ಅವರ ಹುಡುಗರೋ ಹೀರಓಗಳಾಗ ಫೀಸ್ ಕೆೋಡುವುದು ನಲಲಸಲ."
ದನೆೀಶ ಮಾತಾಡುತತದದರೆ ಶಂಕರನಗೆ ಪಾಳು ಗುಡಯಲಲ ಕರ ದಡಯ ಮಾತಾಡದಂತೆೀ ಅನನಸುತತುತ. ಇದೆಲಾಲ ನಜಾನ
ಅವನಗೆ ಸಕಾಕಪಟೆಟ ತಲೆಬಸ ಆಗತೆೋಡಗತು. ಆದರೋ "ಸಾಜನ್" ಅವನು ನೆೋೀಡಲೆೀ ಬೆೀಕತುತ. ಸಲಾಮನ ಖಾನ್

ಜೆೋತೆ ಮಾಧುರ ಕುಣದರೆ ಅವನಗೆೀನೋ ಅನನಸುತತರಲಲಲ. ಇಬಬರ ಜೆೋತೆ ಚೆನಾನಗತುತ. "ಈಗ ನೀನು ಸಲೀಂನ
ಅಂಗಡಗೆ ಬತೀರಯ ಇಲಲವಾ" ಶಂಕರ ಕೆೋನೆಯದಾಗ ಕೆೀಳದ. "ನೆೋೀಡು ಶಂಕರ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಾಯಸೆಟ್ ತರಲು
ಸಲೀಂನ ಅಂಗಡಗೆೀ ಹೆೋೀಗಬೆೀಕು. ಅಲಲ ಪೆೀಟೆಯಲಲ ಶೆೀಖರನ ಅಂಗಡ ಇದೆಯಲಾಲ. ಕೆೀರಳದಂದ ಒಳೆಳೀ
ಕಾಯಸೆಟ್ ತರಸಾತನಂತೆ ಅವ" ದನೆೀಶನದು ಅದೆೀ ರಾಗ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ಮಾಚ್ರ ೧೯೯೨
ಶಂಕರ ತನನ ಸುತತಲನ ಪರಪಂಚದ ಜನರಂತೆ ಕರಕೆಟ್ ನಲಲ ಮುಳುಗಹೆೋೀಗದದ. ವಶವಕಪ್ ಸಮರ ಮತೆತ
ಆರಂಭವಾಗತುತ. ಭಾರತ ಪರಶಸತ ಪಡೆದು ಸುಮಾರು ಹತುತ ವಷರ ಕಳೆದತುತ. ಮತೆತ ಪರಶಸತಗಾಗ ಎಲೆಲಡೆ ಕಾತುರ.
ಪರೀಕೆಷಯ ತಯಾರಯನೋನ ಬಟುಟ ಶಂಕರ ಟೀವಯ ಮುಂದೆ ಕೋರತೆೋಡಗದ. ಖೆೋೀಖೆೋೀ ಆಡುತತದದ
ದನೆೀಶನಗೋ ಇದದಕದದಂತೆ ಕರಕೆೀಟನ ಮೀಲೆ ಆಸೆ ಹತತತೆೋಡಗತು. ಆದರೆ ಅದಕೆಕ ಬೆೀರೆಯೀ ಕಾರಣ ಇತುತ.
"ಪಾಕಸಾತನವನೆೋನಂದು ಸೆೋೀಲಸದರೆ ಸಾಕು ಶಂಕರ. ನಮಮವರು ವಶವಕಪ್ ಗೆದದಂತೆ" ದನೆೀಶ ಪದೆೀ ಪದೆೀ
ಹೆೀಳುತತದದ. ಅವನು ಎಣಸುತತದದ ದನ ಬಂದೆೀ ಬಟಟತು. ಆ ವೆೀಳೆಗಾಗಲೆೀ ನಮಮವರು ಇಂಗೆಲಡನ ಕೆೈಯಲಲ
ಸೆೋೀತದದರು. ಆಸೆಟರೀಲಯಾದವರು ನಮಮನುನ ಒಂದು ರನನನಂದ ಸೆೋೀಲಸದದರು. ಶರೀಲಂಕಾದ ಜೆೋತೆಗನ ಮಾಯಚು
ರದಾದಗತುತ. ಹಾಗಾಗ ಪಾಕಸಾತನದ ಜೆೋತೆಗನ ಮಾಯಚ ಭಾರತಕೆಕ ಸವಾಲಾಗತುತ.
ಆವತುತ ಭಾರತ ಪಾಕಸಾತನವನುನ ಸೆೋೀಲಸತು. ಶಂಕರನ ಮನೆಯಲಲ ಮಾಯಚ ನೆೋೀಡುತತದದ ದನೆೀಶ ಹುಚಚನಂತೆ
ಊರತುಂಬಾ ಕರಚುತತದದ "ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೆೈ". ಅವನ ಅಣಣಂದರೋ ಮತತವರ ಸೆನೀಹತರೋ ಬೀದಯವರಗೆಲಾಲ
ಸಹ ಹಂಚದರಂತೆ. ಮರುದನ ದನೆೀಶ ಶಂಕರನಗೋ ಅದನುನ ಕೆೋಟಟ. ದನೆೀಶನ ಪಾಲನ ವಶವಕಪ್ ಮುಗದತುತ.
ಅವನ ದೃಷಟಯಲಲ ಭಾರತ ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡಾಗತುತ. ಮತೆತ ಭಾರತ ಜಂಬಾವೆ ಬಟುಟ ಉಳದೆಲಲರ ಜೆೋತೆ
ಸೆೋೀತಾಗಲೋ ಅವನಗೆ ಏನೋ ಅನನಸಲಲಲ. ಸೌತ್ ಆಫರಕಾದವರು ಸೆಮ ಫೆೈನಲ್ ನಲಲ ಗೆಲುಲವ ಪರಸಥತಯಲಲದೋದ
ಸೆೋೀತಾಗ ಶಂಕರ ಅತತಂತೆ ಅವನು ಅಳಲಲಲ.
ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇಮಾರನ ಖಾನ್ ಸಡದೆದುದ ಪೆೈನಲ್ ತಲುಪದನೆೋೀ ಶುರುವಾಯುತ ದನೆೀಶನ ಆಭರಟ. ಫೆೈನಲಲಗೆ
ಪಾಕಸಾತನ ಬಂದದೆದೀ ಅವನಗೆ ಉರ ಹತತತುತ. ಇಂಗೆಲಡೆೀ ಗೆಲಲಲ ಅಂತ ಅವರೆಲಾಲ ಆ ಪಾಳು ಗುಡಯ ದೆೀವಗೆ
ಅಚರನೆ ಕೋಡ ಮಾಡದದರೆಂದು ದನೆೀಶನೆೀ ಶಂಕರನಗೆ ಹೆೀಳದದ. "ಇಂಗೆಲಡನವರು ನಮಮನುನ ಗುಲಾಮರನಾನಗ
ಮಾಡದರು. ಆದರೆ ಇವರು ನಮಮ ಮನೆ ಒಡೆದು ಹೆೋೀದವರು. ಇಬಬರೋ ನಮಮ ಶತುರಗಳೆೀ. ಆದರೆ ಪಾಕಸಾತದ ಹಾಗೆ
ಇಂಗೆಲಡನವರು ನಮಮ ಮೀಲೆ ದೆವೀಷ ಸಾಧಸಲಲ" ಮತೆತ ದನೆೀಶ ಪುರಾಣ ಬಡುತತದದ.
ಯಾವಾಗ ಇಮಾರನ ಖಾನ್ ಗಾಜನ ವಶವಕಪ್ ಎತತ ಅಳುತಾತ ಭಾಷಣ ಮಾಡದನೆೋೀ ಶಂಕರನಗೆ ಅಯಯೀ
ಅನನಸತುತ. ಅವನು ತಾನು ಕರಕೆಟ್ ಬಟುಟ ಕಾಯನಸರ ಆಸಪತೆರ ಕಟಟಸುತೆತೀನೆಂದು ಹೆೀಳದಾಗ ಅವನು ನಜವಾಗಲೋ
ಗೆರೀಟ್ ಅನನಸತು. ಆದರೆ ಈ ದನೆೀಶ ಮಾತರ ನಗನಗಯುವ ಕೆಂಡವಾಗದದ. ಪಾಕಸಾತನದವರು ಚೆಂಡಗೆ ಕರೀಮ್
ಹಾಕ ಅದನುನ ಹಾಳು ಮಾಡುತತದದರೆಂದೋ, ಮತೆತ ಅವರು ಗೆದದದೆದೀನೋ ಅವರ ಆಟದಂದಲಲ, ಸೌತ್ ಆಫರಕಾದವರ
ಜೆೋತೆ ಅನಾಯಯವಾಯತು. ಅವರದದರೆ ಇವರೆಲಲ ಬರುತತದದರು ಇತಾಯದಯಾಗ ಕಾಯತೆ ತೆಗೆಯತೆೋಡಗದ.
ಆ ಹೆೋತತಗಾಗಲೆೀ ದನೆೀಶನಗೆ ಹೆೋಸ ಚಟ ಶುರು ಹತತತುತ. ಅವನ ಮನೆಯಲಲ ಇದದಕಕದದಂತೆ ಯಾವುದೆೋೀ
ದೆೀವಸಾಥನದ ಪೀಸಟರ ಗಳು ಗೆೋೀಡೆ ತುಂಬಾ ರಾರಾಜಸುತತದದವು. ಅದು ಅಯೀಧೆಯಯಲಲ ಕಟಟಬೆೀಕೆಂದರುವ
ರಾಮ ಮಂದರದ ಚತರವೆಂದೋ, ಬಹಳ ಬೆೀಗ ಶರೀರಾಮನ ಜನಮ ಭೋಮಯಲಲ ಅವನಗೆ ದೆೀವಾಲಯ
ಸದದವಾಗುವುದೆಂದು ಅವನೆೀ ಶಂಕರನಗೆ ತಳಸದ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪೀಸಟರನುನ ಅವನು ಶಂಕರನಗೋ ಕೆೋಟಟ.
ಆದರೆ ಶಂಕರನ ಕೆೋೀಣೆಯ ಗೆೋೀಡೆಗಳಲೆಲಾಲ ಸಲೀಂ ಕೆೋಟಟ ಸಲಾಮನನ ಪೀಸಟರ ಗಳೆೀ ಇದದದದರಂದ ಅವನಗೆ ಈ
ಹೆೋಸದನುನ ಅಂಟಸಲು ಜಾಗ ಸಗಲಲಲ. ಮುಖಯವಾಗ ಅವನಗೆ ಅದು ಬೆೀಕಾಗಯೋ ಇರಲಲಲ.
"ರಥ ಇವತುತ ನಮಮ ಊರಗೆೀ ಬರುತತದೆ. ನೀನು ಬಾ" ಶಂಕರನನುನ ಎಳೆದುಕೆೋಂಡು ದನೆೀಶ ಪಾಳು ಗುಡಗೆ ಬಂದ.
ಅಲಲ ಎಲೆಲಲೋಲ ಖಾಕ ಚಡಡಗಳೆೀ. ಅರೆೀ ಮುಂಚೆ ಎಲಾಲ ಹತತಪಪತುತ ಮಂದ ಇದದವರು ಈಗ ಹೆೀಗೆ ಇಷುಟ ಮಂದ

ಆದರು? ಶಂಕರ ಯೀಚಸುತತದದ. ರಥ ಬಂತು. ಅದರಲಲ ಒಂದು ದೀಪ ಉರಯುತತತುತ. "ಅದು ಅಯೀಧೆಯಯಲಲ
ಹೆಚಚದ ದೀಪ ಕಣೆೋೀ" ದನೆೀಶ ವವರಣೆ ನೀಡುತತದದ. ಶಂಕರನಗೆೀನೆೋೀ ಅದರಲಲ ವಶೆೀಷ ಕಾಣಲಲಲ.
ಅಲಲದದವರೆಲಾಲ ಕೆೈಜೆೋೀಡಸ ನಂತದದರು. ಕರ ದಡಯ ಮಾತಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡದ. ನಮಮ ಊರನವರ ಬೆಂಬಲ
ರಾಮ ಮಂದರ ನಮಾರಣಕೆಕ ಸದಾ ಇದೆ ಅಂದ. "ನಮಮ ಊರನಂದ ಹತುತ ಜನ ಅಯೀಧೆಯಗೆ ಈ ಕೋಡಲೆೀ ರಥದ
ಜೆೋತೆಯಲಲ ಹೆೋರಡುತಾತರೆ. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಹೀಗವೆ" ಅಂದು ಹೆಸರುಗಳನುನ ಓದದ. ಅದರಲಲ ದನೆೀಶನ ಚಕಕ
ಅಣಣನ ಹೆಸರೋ ಇತುತ. ಹೆಸರು ಓದುತತದದಂತೆ ಅವರೆಲಾಲ ವೆೀದಕೆಯನುನ ಹತತದರು. ಎದೆಯ ಮೀಲೆ ಕೆೈ ಇಟುಟ "ಪಾರಣ
ಬಟೆಟೀವು. ರಾಮು ಮಂದರ ಕಟಟದೆೀ ಬಡುವುದಲಲ" ಅಂತ ದಡಯ ಹೆೀಳಕೆೋಟಟ ಹಾಗೆ ಪರಮಾಣವನೋನ ಮಾಡದರು.
"ಅಲಾಲ ನನನ ಅಣಣ ಅಯೀಧೆಯಗೆ ಹೆೋೀದರೆ ಕಾಲೆೀಜಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೆೋೀಗಾತನೆ?" ಶಂಕರ ಕೆೀಳದ. ಮತೆತ ಆವೆೀಶಕೆಕ
ಒಳಗಾದವನಂತೆ ದನೆೀಶ ಬೆೀರೆಯವರ ಮಾತನುನ ಹೆೀಳತೆೋಡಗದ "ರಾಮ ಮಂದರ ನಮಾರಣ ನಮಮ ಮದಲ
ಕತರವಯ. ನಮಮವರು ಕಟಟದದ ಮಂದರವನುನ ಕೆಡವ ಅವರು ಮಸೀದ ಕಟಟದಾದರೆ. ಇಷಟರವರೆಗೆ ಕಾದದುದ ಸಾಕು. ಇನೋನ
ನಾವು ಸುಮಮನದದರೆ ಈ ದೆೀವಸಾಥನವನೋನ ಅವರು ಮಸೀದ ಮಾಡಬಡುತಾತರೆ. ಕಾಲೆೀಜು ಶರೀರಾಮನಗಂತ
ದೆೋಡಡದೆೀನಲಲ."
ಶಂಕರನಗೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲು ಭಯವಾಯತು. ವೆೀದಕೆಯ ಮೀಲದದ ದಡಯ ಇಟಟಗೆ ಕೆೋಡಲು ಜನ ಸಾಲಾಗ
ಬರಬೆೀಕೆಂದು ಕರಚುತತದದ. ಅಲಲದದ ಇಟಟಗೆಗಳ ಮೀಲೆ "ಜೆೈ ಶರೀರಾಮ್" ಅಂತ ಬರೆಸದದರು. ಜನ ಒಂದೆೋಂದೆೀ
ಇಟಟಗೆಯನುನ ಕಣಣಗೆ ಒತತಕೆೋಂಡು ಅಲಲದದ ಖಾಕ ಚಡಡಗಳಗೆ ಕೆೋಡುತತದದರು. ದನೆೀಶ ಶಂಕರನ ಕೆೈ ಹಡದುಕೆೋಂಡು
ಸಾಲನಲಲ ಸೆೀರಕೆೋಂಡ. ಇಟಟಗೆ ದನೆೀಶನ ಕೆೈಯಲಲ ಇಟಾಟಗ ಅವನು ಜೆೋೀರಆಗ "ಜೆೈ ಶರೀರಾಂ" ಅಂದ. "ಜೆೈ
ಶರೀರಾಂ" ಶಂಕರನೋ ಮಲಲಗೆ ತೆೋದಲದ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ಡಸೆಂಬರ್ ೧೯೯೨
ಏನಾಗಬಾರದತೆೋತೀ ಅದೆೀ ಆಯತು. ಗುಸುಗುಸು ಸುದದ ನಜವಾಯತು. ಬಾಬರ ಮಸೀದಯನುನ ಅಯೀಧೆಯಯಲಲ
ನೆಲಸಮ ಮಾಡದರು. ಆದರೆ ಅಲಲ ಹೆೋತತದ ಬೆಂಕ ದೆೀಶದಲೆಲಾಲ ಹಬುಬತತತುತ. ಶಂಕರನಗೆ ಮದಮದಲು ಇದೆಲಾಲ
ಚಕಕ ವಷಯ ಎಂದೆೀ
ಂಂ
ಅ ನನಸುತತತುತ
. ಅಲಾಲ ಎಲೆೋಲೀ ಮಸೀದ ಇದದರೆ ಅದದಕೆಕ ಯಾಕಷುಟ ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಅವನಗೆ
ಗೆೋತಾತಗುತತರಲಲಲ. ಅವನ ಊರಲೋಲ ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದರ ಇತುತ. ಅವನ ಅಜಜನ ಮನೆ ಇರುವ ಊರಲೋಲ
ಮತೆೋತಂದು ಮಂದರ ಇತುತ. ಸಾಕಲಲವಾ ಊರಗೆೋಂದು ಮಂದರ. ಮತೆತ ಎಲೆೋಲೀ ಕಾಣದ ಊರಲಲ ಮಂದರ ಕಟುಟವ
ಗೌಜ ಯಾಕೆಂದು ಅವನಗಂತೋ ತಳಯುತತರಲಲಲ.
ಆದರೆ ದನೆೀಶನ ಪರಕಾರ ಅಯೀಧೆಯಯ ಮಸೀದಯನುನ ಬೀಳಸದುದ ಮಹಾ ಐತಹಾಸಹ ಘಟನೆಯಾಗತುತ. "ಇನುನ
ನೆೋೀಡುವ ಆ ನನನ ಮಕಕಳು ಹೆೀಗೆ ಮರತಾರೆೀಂತ" ಕಾಲಸನಲಲ ಹಮೀದ ಮತತವನ ಕಡೆಯವರನುನ ಕಂಡಾಗಲೆಲಾಲ
ಜೆೋೀರಾಗಯೀ ಅನುನತತದದ. ಈ ಮಧೆಯ ದನೆೀಶನ ಅಣಣನೋ ಈ ಕೆಲಸದಲಲ ಪಾಲುದಾರನಾಗದಾದನೆಂದು ಅವನೆೀ
ಶಂಕರನಗೆ ಹೆೀಳದದ. "ನನನ ಅಣಣನೋ ಮಸೀದಯ ಮೀಲೆ ಹತತದದನಂತೆ. ಆದರೆ ಜನ ಹೆಚಾಚಗ ಅವನು ಕೆಳಗೆ
ಬರಬೆೀಕಾಯತಂತೆ. ಆದರೋ ಅವನು ಕೆೈಯಲಲದದ ತರಶೋಲವನುನ ಮೀಲನವರಗೆ ಕೆೋಟುಟ ಮಸೀದ ಬೀಳಸಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡದನಂತೆ"
ಅಲಾಲ ಊರು ಬಟುಟ ರಥದ ಹಂದೆ ಹೆೋೀದ ದನೆೀಶನ ಅಣಣ ಈವರಗೆ ಏನಾದ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದದ ಇರಲಲಲ. ಆದರೆ
ಇದದಕಕದದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಅಯೀಧೆಯಯವರೆಗೋ ಹೆೋೀಗ ಅಲಲ ಮಸೀದ ಹೆೋಡೆದುಹಾಕುವುದೆಂದರೆ? ಶಂಕರನಗೆ
ಇದನೆನಲಾಲ ನಂಬಬೆೀಕು ಅಂತ ಅನನಸುತತಲೆೀ ಇರಲಲಲ. ಆದರೆ ದನೆೀಶನನುನ ಈ ಕುರತು ಪರಶನಸುವುದೆಂದರೆ ಅವನ
ಉಗರರೋಪ ನೆೋೀಡುವುದೆಂದೆೀ ಅಥರ. ಇದಕೆಕ ಶಂಕರ ತಯಾರರಲಲಲ. ಅದಕಾಕಗ ಸುಮಮನೆೀ ಇದದ. ಆದರೋ
ತಡೆಯಲಲಕಾಕಗದೆೀ ಕೆೀಳದ "ಈಗ ನನನ ಅಣಣ ಎಲಲದಾದನೆ?"
"ಅಯೀಧೆಯಯಲಲ ಈಗ ಭಾರೀ ಪೀಲೀಸ್ ಕಾವಲಂತೆ. ಮಸೀದ ಒಡೆದಾಗ ವೀಡಯೀ ತೆಗೆದದದರಂತೆ.
ಪೀಲೀಸನವರು ಈಗ ಆ ಕಾಯಸೆಟ್ ಹಡಕೆೋಂಡು ಅದರಲಲರುವ ಜನರನುನ ಹುಡುಕುತತದಾದರಂತೆ. ನಮಮ ಅಣಣ ಮತೆತ
ಅವನ ಜೆೋತೆಗರುವವರು ಹೆೀಗೆಹೆೀಗೆೋೀ ತಪಪಸಕೆೋಂಡು ಇಲಲಗೆೀ ಬರುತತದಾದರಂತೆ. ಅವರು ಬಂದರೆ ದೆೋಡಡದಾಗ

ಸನಾಮನ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಶಾಖಾ ಪರಮುಖರು ಹೆೀಳದಾದರೆ." ಈ ಪರಮುಖ ಎಂದರೆ
ಂಂ
ಆ ಕ ರ
ಇರಬೆೀಕೆಂದು ಶಂಕರನಗೆ ಅನನಸತು. ಆದರೆ ಕೆೀಳಲು ಧೆೈಯರ ಬರಲಲಲ.

ದಡಯನೆೀ

ಊರನಲಲೀಗ ಭಯಂಕರ ವಾತಾವರಣ ನಮಾರಣವಾಗತುತ. ಊರನಲಲದದವರೆಲಾಲ ದನೆೀಶನಂತೆ ಆಗಹೆೋೀಗದಾದರೆಂದು
ಅವನಗೆ ಅನನಸುತತತುತ. ಸಲೀಂ ಕೋಡ ಈಗ ಕಾಯಸೆಟ್ ಅಂಗಡಯ ಜೆೋತೆ ಟೆೈಲರಂಗ್ ಶುರುಮಾಡಕೆೋಂಡದದ. ಶಂಕರ
ಮಾತರ ಅವನ ಅಂಗಡಗೆೀ ಹೆೋೀಗುತತದದ. ದನೆೀಶನ ಮಾತು ಕೆೀಳ ಅವನು ಒಂದು ಸಲ ಶೆೀಖರನ ಅಂಗಡಯಂದ
ಕಾಯಸೆಟ್ ತಂದದದ. ಆದರೆ ಅದು ಫಹಂಗಸ್ ಹಡದದಂತೆ ಕಾಣುತತುತ. ಆದರೆ ಈಗೀಗ ಸಲೀಂಮನ ಅಂಗಡಗೆ
ಹೆೋೀದಾಗ ಅವನು ಬರೆೀ ಬುಖಾರಗಳನೆನೀ ಹೆೋಲಯುತತದದದದನುನ ಶಂಕರ ನೆೋೀಡುತತದದ.
ಶಾಲೆಯಲೋಲ ಪರಸಥತ ಚೆನಾನಗರಲಲಲ. ಹಮೀದ ಮತತವನ ಗೆಳೆಯರು ಪ.ಟ ಪೀರಯಡ್ ನಲೋಲ
ಬೆೀರೆಯವರೆೋಂದಗೆ ಆಟಕೆಕ ಸೆೀರುತತರಲಲಲ. ಅವರು ಬೆೀರೆಯೀ ಫುಟಾಬಲ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ದೋರದಲಲ ತಮಮ
ಪಾಡಗೆ ತಾವು ಆಡುತತದದರು. ಹಂದೆ ಎಂದೋ
ಂಂ
ತ ಲೆಗೆ ಟೆೋೀಪ ಹಾಕದ ಹಮೀದ ಈಗ ಟೆೋೀಪ ಹಾಕಕೆೋಳಳದೆ
ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತತರಲಲಲ. ಎಲಲರ ಜೆೋತೆ ಸರಸವತ ವಂದನೆ ಮಾಡುತತದದವರು ಈಗ ಅದಕೆಕ ಬರುತತರಲಲಲ. ಮತೆತ ಶುಕರವಾರ
ಹೆಡಾಮಸಟರಗೆ ಹೆೀಳ ಮಧಾಯಹನ ಬೆೀಗ ಕಾಲಸನಂದ ಹೆೋೀಗುತತದದರು. ಅವರಗೆ ಈಗ ಮಸೀದಗೆ ಹೆೋೀಗುವುದು
ಕಡಾಡವಂತೆ. ಇದನುನ ಶಂಕರನಗೆ ದನೆೀಶನೆೀ ಹೆೀಳದದ.
"ನೆೋೀಡು ಅವರು ಎಷುಟ ನಯತಾತಗ ತಮಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾತರೆ. ಆದರೆ ನಮಮವರಗೆ ಆ ಬುದದಯೀ ಇಲಲ. ಶಾಖೆಗೆ
ಬಂದರೆ ಎಷೆೋಟಂದು ವಷಯ ತಳಯುತತದೆ. ಆದರೆ ಜನರಗೆ ಅದು ಬೆೀಡ. ಬಡು, ನಮಮವರು ಅವರಷುಟ
ನಯತತನವರಾಗದದರೆ ಕಾಶ, ಮಥುರಾ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ ದೆೀವಸಾಥನದ ಜಾಗದಲಲ ಮಸೀದ ಕಟಟಲು ಯಾಕೆ
ಬಡುತತದದರು?" ದನೆೀಶ ಮಾತಾಡುತತದದರೆ ಶಂಕರನಗೆ ಅವನು ತನನ ಬಗೆಗಯೀ ಮಾತಾಡುತತದಾದನೆೀನೆೋೀ ಅಂತ
ಅನನಸುತತತುತ.
ಆದರೆ ಈ ಕಾಶ, ಮಥುರಾ ಕತೆಗಳು ಶಂಕರನಗೆ ಹೆೋಸದಾಗದದವು. ದನೆೀಶನ ಅಣಣನೆೀನಾದರೋ ಈಗ ಕಾಶಗೆ
ಹೆೋೀಗರಬಹುದೆೀ? ಅವನು ಯೀಚಸುತತದದ. ಕಾಶಯಲೋಲ ಮಂದರ ಕಟುಟವುದಕೆಕ ನಾವೆೀ ಇಟಟಗೆ ಕಳಸಬೆೀಕಾ?
ಅವನಗೆ ಚಂತೆ ಆಗತೆೋಡಗತು. ನಮಮ ಊರನಲಲರುವ ಮಸೀದಯನೋನ ಬೀಳಸಾತರಾ? ಆ ಕಪುಪ ದಡಯನೋ ಈ
ದನೆೀಶನಂತವರು ಸೆೀರದರೆ ಅದನೋನ ಮಾಡಯಾರೆಂದು ಅವನಗೆ ಅನನಸತೆೋಡಗತು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡದರೆ
ಹಮೀದ, ಸಲೀಮ ಎಲಲಗೆ ಹೆೋೀಗ ನಮಾಜಂಂಂ
್ಮಾಡುತಾತ
ಂ ಂಂ ಂಂಂಂಂ
ರಂ
ೆಂ
?
ಶಂಕರನ ತಲೆ ಪರಶೆನಗಳ ಗೋಡಾಗುತತುತ. ಮನೆಗೆ ಹೆೋೀದವನೆೀ ಜೆೋೀರಾಗ ಹಾಡು ಹಾಕ ಮಲಗಬಟಟ. "ಜಯೀ
ತೆೋೀ ಜಯೀ ಕೆೈಸೆ ಬನ್ ಆಪಕೆ..." ಎಸ್.ಪ. ಮನಸುಸ ತುಂಬ ಹಾಡುತತದದರೆ ಸಲಾಮನನ ಮುಖವೆೀ ಕಾಣುತತತುತ.
------------------------------------------------------------------------------------------ಮಾಚ್ರ ೧೯೯೩
ಮಸೀದ ಹೆೋಡೆದುಹಾಕದ ಘಟನೆ ಕಣಣಂದ ಮಾಸುತತತುತ. ಎಷೆಟಲಾಲ ಬದಲಾಯತು ಈ ಸಮಯದಲಲ. ಮಸೀದ
ಹೆೋಡೆದು ತಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದರೋ ದನೆೀಶನ ಅಣಣನ ಸುದದಯೀ ಇರಲಲಲ. ಮದಮದಲು ತನನ ಅಣಣ ವೀರನೆಂದು,
ಶೋರನೆಂದು ತಳದುಕೆೋಂಡದದ ದನೆೀಶನಗೆ ಈಗೀಗ ಅಣಣನ ಮೀಲೆ ಸಟುಟ ಬರುತತತುತ. ಅವನ ಮನೆಯಲಲ ಅವನ ಅಮಮ
ಯಾವಾಗಲೋ ಅಳುತಾತ ಕೋರುತತದದರು. ಮಗನೆೋಬಬ ಹೀಗೆ ಮನೆ ಬಟುಟ ಎಲೆೋಲೀ ಹೆೋೀದರೆ ಅವರೆೀನು
ಮಾಡಯಾರು ಪಾಪ.
ಶಂಕರನ ಬಳ ಈಗೀಗ ದನೆೀಶ ಎಲಾಲ ಹೆೀಳುತತದದ. ಅವನ ದೆೋಡಡ ಅಣಣನಗೆ ತನನ ತಮಮ ಅಯೀಧೆಯಗೆ ಹೆೋೀಗುವುದು
ಇಷಟವರಲಲಲವಂತೆ. ಆದರೆ ಆ ಕರಯ ದಡಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನೆೀನೆೋೀ ಮಾಡ ಪುಸಲಾಯಸದದನಂತೆ. ಮಸೀದ
ಕೆಡವಲು ಹೆೋೀದ ದನೆೀಶನ ಅಣಣ ಓದಲು ಅಷೆಟೀನೋ ಹುಶಾರರಲಲಲ. ಅಯೀಧೆಯಗೆ ಹೆೋೀಗ ಬಂದರೆ ತಾನು ಕೆಲಸ
ತೆಗೆಸಕೆೋಡುವುದಾಗ ಅವನು ಹೆೀಳದಾದನಂತೆ. ಹೆೋೀಗ ಬರುವ ಖಚೋರ ಅವನೆೀ ಕೆೋಟಟದದನಂತೆ. ಅಲಲ ಇರುವ್
ತನಕ ಹೆೋಟೆಟಗೆ ಏನೋ ತೆೋಂದರೆ ಇಲಲವೆಂದು ಅವನು ಹೆೀಳ ಮನೆಯವರನುನ ಒಪಪಸದದನಂತೆ.

ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮಸೀದ ಬೀಳಸದುದ ದೆೋಡಡ ವಷಯವಾಯತೆೋೀ ಆ ದಡಯ ಬೆೀರೆಯೀ ಮಾತಾಡಲು
ಶುರುಮಾಡದಾದನಂತೆ. ದನೆೀಶನ ಅಪಪ ಮತುತ ಅಣಣ ಅವನ ಬಳ ಸಾರಸಾರ ಹೆೋೀಗುತತದದರಂತೆ. "ಅಯಾಯ ನಮಮ ಮಗ
ಎಲಲ ಇದಾದನೆೀಂತ ಹೆೀಳಬಡ. ನಾವೆೀ ಹೆೋೀಗ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬರುತೆತೀವೆ" ಅಂತ ದನೆೀಶನ ಅಪಪ ಅವನ ಕಾಲು
ಹಡದದದರಂತೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಜಪಪಯಯ ಅಂದರೋ ಬಾಯ ಬಡುತತರಲಲಲವಂತೆ. ಮತೆತ ಮನೆನ ಇವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು
ಬಾಯಗೆ ಬಂದಂತೆ ಜೆೋೀರುಮಾಡದದನಂತೆ "ನಮಮ ಮಗನಗೆ ಸವಲಪವೂ ಬುದದ ಇಲಲವಾ? ಅಲಲ ಅಯೀಧೆಯಯಲಲ ಮಸೀದ ಕೆಡವದ ವೀಡಯೀದಲಲ ಅವನೋ
ಇದಾದನೆ. ಕಾಯಮರಾ ನೆೋೀಡಕೆೋಂಡು ಜೆೋೀರಾಗ ಬೆೋಬೆಬ ಹೆೋಡೆಯುವುದು ಎಂಥಾ
ಂಂ
ಶ ೆೋೀಕ ಅವನಗೆ . ಮದುವೆ
ಕಾಯಸೆಟ್ ಅಂದುಕೆೋಂಡದಾದನಾ ಹೆೀಗೆ? ಅವನು ಒಬಬನೆೀ ಬಂದದದರೆ ಹಾಳಾಗ ಹೆೋೀಗಲ. ನಮಮ ಕುತತಗೆಗೋ
ತಂದಟಟದಾದನೆ. ಕಾಯಸೆಟನಲಲ ಅವನು ಬಾಯನರ್ ಹಡದು ಕುಣದದಾದನಲಾಲ, ಆ ಬಾಯನೆರ್ ನಲಲ ನಮಮ ಊರನ ಹೆಸರದೆ.
ರಥ ಬರುವಾಗ ನಾನೆೀ ಬರೆಸದುದ. ಅದನೋನ ಲೆೋೀಕಕೆಕೀ ತೆೋೀರಸ ನಮಮನೋನ ಜೆೈಲಗೆ ಹೆೋೀಗುವಂತೆ ಮಾಡದಾದನೆ
ನಮಮ ಮಗ"
ದನೆೀಶನಗೆ ಇದರಂದ ಭಾರೀ ಸಟುಟ ಬಂದತುತ. ಮದಲೆಲಾಲ ಸನಾಮನ ಅದೋ ಇದೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡುತತದದ ಮನುಷಯ
ಏಕಾಏಕ ಹೀಗೆ ಬದಲಾಗದುದ ಅವನಗೆ ವಪರೀತ ಬೆೀಸರ ತಂದತುತ. ಅವನೀಗ ಶಾಖೆಗೆ ಹೆೋೀಗುವುದನುನ ಬಟಟದದ.
ಶಾಲೆಯಲೋಲ ಅವನು ಹಮೀದನೆೋಂದಗೆ ಮಾತಾಡದದದರೋ ಅವರ ಜೆೋತೆ ಜಗಳವಂತೋ ಮಾಡುತತರಲಲಲ.
ಅಷಟರಮಟಟಗೆ ಶಂಕರ ಖುಷಯಾಗದದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಗೆ ಇಬಬರೋ ಬೆೀಕದದರು.
ಈ ಮಧೆಯ ದನೆೀಶನ ತಂದೆ ಮಗನ ಹುಡುಕಾಟವನುನ ತಾವೆೀ ವಹಸಕೆೋಂಡದದರು. ದೋರದೋರದ
ಊರನಲಲರುವವರಗೆಲಾಲ ತಮಮ ಮಗನ ಫೀಟೆೋೀ ಕಳಸದರು. ಯಾರು ಯಾರ ಹತತರವೀ ಕವಡೆ ಹಾಕಸದರು.
ಒಬಬರು ನಮಮ ಮಗ ಉತತರ ಕಡೆ ಹೆೋೀಗದಾದನೆ. ಅವನನುನ ಅಲಲ ಹುಡುಕಸ ಅಂತ ಹೆೀಳದರು. ಮತೆತ ಕೆಲವರು ಡೆಲಲಗೆ
ಹೆೋೀಗ ಅಲಲ ಜೆೈಲನಲಲ ಹುಡುಕುವಂತೆ ತಳಹೆೀಳದರು. ಶಂಕರ ಅಂತೋ ದನೆೀಶನ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೆೋೀಗುತತಲೆೀ
ಇರಲಲಲ. ದನೆೀಶನ ಅಮಮ ಅಳುವುದನುನ ಅವನ ಕೆೈಯಂದ ನೆೋೀಡಲು ಆಗುತತರಲಲಲ.
ಈ ಮಧೆಯ ಅವರೆಲಾಲ ಮತೆತ ಗಾಭರಯಾಗುವ ಘಟನೆ ನಡೆದತುತ. ಬಾಂಬೆಯಲಲ ಬಾಂಬ್ ಬದದತುತ. ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದರೆ
ಬಾಂಬ್ ಗಳನುನ ಸಡಸದದರು. ದೆೋಡಡ ದೆೋಡಡ ಹೆಸರುಗಳೆಲಾಲ ಇದರಲಲ ಸೆೀರದಾದರೆಂದು ದೆೋಡಡ ಸುದದಯಾಗತುತ.
ದೆೀಶವೆೀ ಒಂದು ದೆೋಡಡ ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲಲ ಇದದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತತತುತ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತತದೆಯಂದು
ಯಾರೋ ಊಹಸಲಾರದಷುಟ ವೆೀಗದಲಲ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತತದದವು.
ಶಂಕರನೆೀನೆೋೀ ಮುಂದೆಬರುವ "ಖಳ್ ನಾಯಕ್" ಚತರವನೆನೀ ಎದುರು ನೆೋೀಡುತತದದ. "ಸಾಜನ್" ನಂತರ
ಸಂಜಯ್ ದತತ್ ಮತೆತ ಸೋಪರ್ ಹಟ್ ಚತರ ಕೆೋಡುತಾತನೆಂದು ಅವನೋ ಎಲಲರ ಹಾಗೆ ಕಾಯುತತದದ. ಆದರೆ
ಇದದಕಕದದಂತೆ ಸಂಜಯ್ ನನುನ ಪೀಲೀಸರು ಹಡದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀದರು. ಬಾಂಬೆಯಲಲ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದವರಗೆ
ಅವನು ಸಹಾಯ ಮಾಡದದನಂತೆ. ಅವನು ನಜವಾಗಯೋ "ಖಳನಾಯಕ" ನೆೀ ಆಗಹೆೋೀಗದದ.
ಇದರಂದೆಲಾಲ ಹೆಚುಚ ಬೆೀಜಾರು ಆದದುದ ದನೆೀಶನಗೆೀ "ಯಾರನೋನ ನಂಬುವ ಹಾಗೆ ಇಲಲ ಮಾರಾಯ. ಇಲಲ ನಾವು
ಸಲಾಮನ ಖಾನ್ ಬೆೀಡ. ಸಂಜಯ್ ದತತ್ ಸನೆಮಾ ನೆೋೀಡುವಾ, ಅವ ನಮಮವ ಅಂತೆಲಾಲ ಸುಮಮನೆೀ
ಅಂದುಕೆೋಳುಳತೆತೀವೆ. ಅವನಂತವರು ನೆೋೀಡು. ನಮಮ ದೆೀಶಕೆಕೀ ಬಾಂಬ್ ಇಡುತಾತರೆ. ನಮಮವರನೆನೀ ನಾವು ನಂಬಲು
ಆಗುವುದಲಲ ಮಾರಾಯ" ಅಂತ ಅವನು ಶಂಕನಗೆ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಹೆೀಳುತತದದ. ಶಂಕರನೋ "ಹೌದು ನಮಮವರಲೋಲ
ಕೆಟಟವರತಾರರೆ. ಅವರಲೋಲ ಒಳೆಳಯವರತಾರರೆ" ಅಂತು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದುಕೆೋಂಡ. ಆದರೆ ಯಾಕೆೋೀ ಹೆೀಳಲಲಲ.
ಇದೆಲಾಲ ನಡೆದು ಸುಮಾರು ೬ ತಂಗಳ ನಂತರ ಇದದಕಕದದಂತೆ ದನೆೀಶನ ಮನೆಯವರಗೆ ಒಂದು ಸಂತೆೋೀಷದ ವಷಯ
ಕಾದತುತ. ಅವನ ಅಣಣ ಎಲಲದಾದನೆಂದು ಅವರಗೆ ತಳದುಹೆೋೀಗತುತ. ಅಣಣ ಸಕಕದದ ಕತೆಯನುನ ದನೆೀಶನೆೀ ಶಂಕರನಗೆ
ಹೆೀಳದದ. ನಡೆದದುದ ಏನೆಂದರೆ ಹಮೀದನ ತಂದೆ ದುಬೆೈನಂದ ಭಾರತಕೆಕ ಬರುವಾಗ ಬಾಂಬೆವರೆಗೆ ಫೆಲೈಟನಲಲ
ಬಂದದದರು. ಅಲಲ ಅವರು ಹೆೋೀಟೆೀಲನಲಲ ಚಾ ಕುಡಯಲು ಹೆೋೀದಾಗ ಅಲಲ ಈ ದನೆೀಶನ ಅಣಣನನುನ
ನೆೋೀಡದರಂತೆ.

ನೆೋೀಡ ತುಂಬಾ ವಷರವಾಗದದರಂದ ಅವರಗೆ ಪಕಕನೆೀ ಗುರುತು ಸಕಕಲಲಲವಂತೆ. ಕೋಡಲೆೀ ಮನೆಗೆ ಫೀನ್ ಮಾಡ
ಹಮೀದನ ತಾಯಯ ಹತತರ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ವಷಯ ಅಂತ ಹೆೀಳದರಂತೆ. ಅವರು ತಕಷಣ ನಡೆದ ಕತೆಯಲಾಲ ತಳಸ
ಅದು ಅವನೆೀ ಇರಬೆೀಕು ವಚಾರಸ ಅಂತ ಹೆೀಳದರಂತೆ. ಮತೆತ ಹಮೀದನ ತಂದೆ ಅಲಲಗೆ ಹೆೋೀಗ ಅವನನುನ
ವಚಾರಸದಾಗ ಅವನು ಮದಲು ಬಾಯಬಡಲಲಲವಂತೆ. ಇವರು ತಾನು ಹೀಗೆಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೆೀಳದಾಗ ಅವನು
ಅಳುತಾತ ಇರುವ ವಚಾರ ಹೆೀಳದನಂತೆ. ಅಯೀಧೆಯಯಲಲ ಮಸೀದ ಬದದ ತಕಷಣ ಇವರನೆನಲಾಲ ಬಟುಟ ನಾಯಕರೆಲಾಲ
ಓಡ ಹೆೋೀದರಂತೆ. ಕೆೈಯಲಲ ಒಂದು ಕಾಸೋ ಇರದ ಇವರು ಪೀಲೀಸರಂದ ತಪಪಸಕೆೋಳಳಲು ಹೆೀಗೆೋೀ ಸಕಕಸಕಕ
ಕಡೆ ಓಡದರಂತೆ.
ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೆೋೀದರೆ ಪೀಲೀಸನವರು ಜೆೈಲಗೆ ಹಾಕಬಹುದೆಂದು ಹೆದರ ಬಾಂಬೆಗೆ ಓಡ ಬಂದರಂತೆ. ಇಲಲ
ಹೆೋೀಟೆೀಲು, ಮಲುಲ ಅಂತ ಚಕಕ ಚಕಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕೆೋಂಡು ಫುಟ್ ಪಾತನ ಮೀಲೆ ಜೀವನ ಸಾಗಸುತತದದರಂತೆ.
ಅವನ ಕತೆ ಕೆೀಳ ಹಮೀದನ ತಂದೆ ತನನ ಜೆೋತೆ ಊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೆೀಳದರಂತೆ. ಮದಲು ಒಪಪದ ಅವನು ತನನ
ತಾಯಯ ಸಥತ ಕೆೀಳ ಒಪಪಕೆೋಂಡನಂತೆ. ಹಮೀದನ ತಂದೆಯೀ ಅವನನುನ ಇಲಲಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬರುತತದಾದರಂತೆ.
ದನೆೀಶನ ತಂದೆ ತಾಯ ಮತುತ ಅಣಣ ಹಮೀದನ ಮನೆಯಲಲಯೀ ಅವನಗೆೋೀಸಕರ ಕಾಯುತತದಾದರಂತೆ.
"ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷ ಆಗದೆ ಶಂಕರ. ಯಾವುದಾದರೋ ಕಾಯಸೆಟ್ ತರೆೋೀಣ" ದನೆೀಶ ಹೆೀಳದ. ಶಂಕರನಗೆ
ನಂಬಲಾಗಲಲಲ. ದನೆೀಶನೆೀ ಪಚಚರ ನೆೋೀಡಬೆೀಕೋಂತ ಹೆೀಳದೆ ಎಷುಟ ಸಮಯ ಆಯುತ. ಇವತುತ ನೆೋೀಡಲೆೀಬೆೀಕು
ಅಂದುಕೆೋಂಡು "ಆಯುತ ನೆೋೀಡೆೋೀಣ. ಬಾಜೀಗರ್ ಅಂತ ಹೆೋಸ ಸನೆಮಾ ಬಂದದೆಯಂತೆ. ಬಹಳ ಚೆನಾನಗದೆ
ಅಂತ ಸಕರೀನ್ ನಲಲ ಬರೆದದಾದರೆ. ನೆೋೀಡೆೋೀಣಾವ? ಆದರೆ ಹೀರೆೋೀ ಶಾರೋಖ್ ಅಂತ. ಅದೆೀ ಆ ಸಕರಸ್
ಸೀರಯಲ್ ನವ"
ಶಂಕರನಗೆ ಹಳೆೀ ಕತೆ ನೆನೆಪತುತ. ಅದಕೆಕೀ ಹೀರಓ ಹೆಸರು ಮದಲೆೀ ಹೆೀಳಬಟಟ. ಆದರೆ ದನೆೀಶ ಇದೆಲಾಲ ಕೆೀಳ
ಏನೋ ಆಗದವನಂತೆ "ಅದಕೆಕೀನು ನೆೋೀಡೆೋೀಣ ಬಡೆೋೀ. ಸನೆಮಾ ಚೆನಾನಗರಬೆೀಕು ಅಷೆಟೀ. ಹೀರೆೋೀ
ಯಾರಾಗದದರೆೀನು? ಮತೆತ ಸಲೀಂನ ಅಂಗಡಯಂದ ಕಾಯಸೆಟ್ ತರುವಾಗ ಜೆೋತೆಯಲಲ ಆ ಹಮೀದನನೋನ
ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬರುವಾ. ಶಾರುಖ್ ಅಂದರೆ ಅವನಗೆ ಬಹಳ ಇಷಟ" ದನೆೀಶ ಹೆೀಳುತತದದರೆ ಶಂಕರ ಗರಬಡದವನಂತೆ
ನಂತುಬಟಟದದ. ಕೆೀಳುತತದದದೆಲಾಲ ಕನಸಲಾಲ ಅಂತ ನಂಬಲು ಅವನಗೆ ಕಷಟವಾಗುತತತುತ. "ನಡಯಪಾಪ ಬೆೀಗ. ಸಲೀಂ
ನಮಾಜಂಂಂ
್ ಂಂಗ
ೆ
ಹ
ೆೋೀಗುವಮದಲುಕಾಯಸೆಟ್ತಂದುಬಡುವಾ
" ದನೆೀಶ ಮಾತಾಡುತತಲೆೀ ಇದದ.

ಸರತಳ ಬಾಲಗ
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ಸರತ ಹಾಗೆ ತನನ ಲಾಯಪ ಟಾಪ್ ನ ಮುಂದೆ ಎಷುಟ ಹೆೋತತನಂದ ಕುಳತದದಳೆೋೀ ಗೆೋತತಲಲ. ಸಕರೀನ್ ಆಫಂಂಂ
್
ಆಗದದನುನ ನೆೋೀಡ ತಾನು ಅಧರ ಘಂಟೆಯಂದ ಹೀಗೆ ಮಂಕಾಗ ಕುಳತರಬಹುದೆಂದು ಅವಳಗೆ ಅನನಸತು. ಅಲಾಲ
ಬರುವ ವಾರ ಫೆೈನಲ್ ರಲೀಸ್ ಬೆೀರೆ ಇದೆ. ಮಧಯದಲಲ ಮಗಳ ಪಾರಜೆಕಟ್ ಗೆ ಅದಾಯವುದೆೋೀ ದೆೀಶದ ಬುಡಕಟುಟ
ಜನರ ಬಗೆಗ ಬೆೀರೆ ಇಂಟನೆರಟ್ ನಲಲ ಹುಡುಕಬೆೀಕಾಗದೆ. ಆ ಮೀಲೆ ಅದೆೀ ತರದ ಡೆರಸ ಬೆೀರೆ ಅವಳಗೆ
ಹೆೋಲಸಬೆೀಕು. ಇದೆಲಲದರ ಮಧೆಯ ಈ ಹೆೋಸ ವಷಯ ಇಷುಟ ಬೆೀಗ ಮುಂದುವರೆಯುತತದೆ ಎಂದು
ಂಂ
ಅ ವಳೆೀನೋ
ಅಂದುಕೆೋಳಳರಲಲಲ.
ಲಾಯಪ ಟಾಪ್ ಆನ್ ಮಾಡ ಗೋಗಲ್ ನಲಲ ಮಗಳಗೆ ಬೆೀಕಾದ ವಷಯವನುನ ಹುಡುಕಲು ಪಾರರಂಭಸದಳು. ಅಲಾಲ
ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೋೀಗುವ ಮಗಳದಾದಳೆ ತನಗೆ. ಈ ಸಮಯದಲಲ ತಾನು ಮಾಡುತತರುವುದು ಸರಯಾ? ಸರತ
ಯೀಚಸುತತದದಳು. ಗೋಗಲ್ ತೆೋೀರಸದ ಉತತರದಲಲ ಯಾವುದೆೋೀ ಒಂದು ನಂಬುವಂತದದದದನುನ ಸೆಲೆಕಟ್
ಮಾಡದಳು. ಅಲಾಲ ಮಗಳಗೆ ಈ ವಷಯ ಹೆೀಳೆೋೀದು ಹೆೀಗೆ? ಅಪಪ ಇದದದದರೆ ಚೆನಾನಗತೆತೀನೆೋೀ. ಅವರು ಮಗಳಗೆ
ತಳಸ ಹೆೀಳುತತದದರು. ಹೆೀಗದದರೋ ಹೆೀಳಬೆೀಕು. ಇವತೆತೀ ಹೆೀಳಬಡೆೋೀಣ. ರಾತರ ಮಲಗುವಾಗ ಬೆೀರೆ ಕತೆ ಹೆೀಳುವ
ಬದಲು ತನನ ಕತೆಯನೆನೀ ಹೆೀಳುವ - ಸರತ ಯೀಚಸುತತದಾದಗ ಬಾಗಲು ಬಡಯುವ ಸದುದ ಕೆೀಳಸತು.
"ಕಮ್ ಇನ್" ಜೆೋೀರಾಗಯೀ ಹೆೀಳದಳು. ಅವಳು ಮದಮದಲು ಈ ಕಂಪೆನ ಸೆೀರದಾಗ ಎಲಲರೋ ಬೆೀಕೆಂದಾಗ
ಇವಳ ಕಾಯಬನ್ ಗೆ ನುಗಗ ಬಡುತತದದರು. ಸರತಳಗೆ ಯಾಕೆೋೀ ಇದು ಮದಲನಂದಲೋ ಹಡಸರಲಲಲ. ಸೋಕಷಮವಾಗ
ತನಗೆ ಇದೆಲಾಲ ಹಡಸೆೋಲಲ ಅಂತ ಹೆೀಳುವ ಪರಯತನ ಮಾಡದಳು. ಯಾರು ಅದನುನ ಅಥರ ಮಾಡಕೆೋಳುಳವ ಪರಯತನ
ಮಾಡದಾಗ ಯಾರು ಕೋಡ ಬಾಗಲು ಬಡಯದೆ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರದೆನುನವ ನಷುಟರವಾದ ನಯಮ ಮಾಡದಳು.
"ಇವೆಲಾಲ ಸರಕಾರೀ ಆಫೀಸನ ನಯಮಗಳು. ಈ ಐಟ ಇಂಡಸಟರಯಲಲ ಸೆೋೀಶಯಲ್ ಆಗ ಇರಬೆೀಕು" ಅಂತ
ಹಲವು ಜನ ವಾದ ಮಾಡದರೋ ಸರತ ಅದನೆಲಾಲ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಕೆೋಳಳಲು ಹೆೋೀಗರಲಲಲ.
ಒಳಗೆ ಬಂದವನು ಶಶರ. ಕಂಪೆನ ಸೆೀರ ಒಂದು ವಷರ ಮೀಲಾಗತುತ. ಬುದದವಂತ ಹುಡುಗ. ಸರತಳಗೆ ಅವನನನ
ಕಂಡರೆ ಅಭಮಾನ. ಅವಳೆೀ ಅವನನನ ಕಾಯಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕಷನ ವೆೀಳೆ ಆಯಕ ಮಾಡದದಳು ಮತುತ ತನನ ಟೀಮ್ ನಲಲ
ಅವನು ಬೆೀಕೆಂದು ಒತಾತಯ ಮಾಡ ಹಾಕಸಕೆೋಂಡದದಳು. ಟೀಮ್ ನಲಲದದ ಎಲಲರಗೋ ಇದು ತಳದದದರಂದ
ಏನಾದರೋ ಬೆೀಡಕೆ ಮುಂದಡುವುದದದರೆ ಶಶರನನೆನೀ ಕಳುಹಸುತತದದರು. "ಮಾಯಡಂ ಒಂದು ವಷಯ ಹೆೀಳೆೋೀದತುತ"
ಶಶರ ಮಾತಾಡಲು ಶುರುಮಾಡದ. "ಕೋತುಕೆೋೀ ಮದಲು" ಸರತ ಹೆೀಳದಳು. "ಇಟಸ್ ಒಕೆ ಮಾಯಡಂ" ಶಶರ
ಏನೆೋೀ ಹೆೀಳಲು ಹಂದೆೀಟು ಹಾಕುತತದದ.
"ಪರವಾಗಲಲ ಹೆೀಳು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಯಟರ್" ಸರತ ಕೆೀಳದಳು "ಆದರೆ ಬರುವ ವಾರ ರಲೀಸ್ ಇದೆ.
ಗೆೋತತದೆಯಲಾಲ ಕಳೆದ ಸಲ ಲಾಸಟ್ ಮನಟ್ ನಲಲ ಆ ಪರಭಾಕರ ಕೆೈಕೆೋಟಟ ಹಾಗೆ ನೀನೆೀನಾದರೋ...ಡು ಉ ಹಾಯವ
ಎನ ಸಚ್ ಪಾಲನಸ್?" "ನೆೋೀ ಮಾಯಡಂ. ಹಾಗೆೀನಲಲ. ಅಫ್ ಕೆೋೀಸ್ರ ನಾವು ರಲೀಸ್ ಗೆ ತಯಾರದೆದೀವೆ. ಆದರೆ
ಇವತುತ ಮಧಾಯಹನ ನಾವೆಲಾಲ ಬೆೀಗ ಹೆೋೀಗ ಬೆೀಕೋಂತ..." ಶಶರ ಹೆೀಳುತತದದರೆ ಸರತ ಮಧಯದಲೆಲೀ ತಡೆದಳು
"ಯಾಕೆ? ನಾಳೆ ಹೆೀಗದದರೋ ಶನವಾರ. ನಮಮ ಪಾಟರ ಪಾಲನಸ್ ಎಲಾಲ ನಾಳೆಗೆ ಇಟುಟಕೆೋಳಳ. ಟುಡೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು
ಟು ವಕ್ರ"
"ಅದು ಹಾಗಲಲ ಮಾಯಡಂ. ಹೆೋಸ ಬಾಂಡ್ ಫಚಚರ ಬಂದದೆಯಲಾಲ. ಅದನನ ನೆೋೀಡಲು ಎಲಲರೋ ಪ.ವ.ಆರ್. ಗೆ
ಒಟಟಗೆೀ ಹೆೋೀಗೆೋೀಣಾಂತ. ವೀಕೆಂಡ್ ನಲಲ ಟಕೆೀಟ್ ಸಗೆೋೀಲಾಲ ಮಾಯಡಂ. ಅದಕೆಕೀ ಇವತೆತೀ ಹೆೋೀಗೆೋೀಣಾಂತ
ಡಸೆೈಡ್ ಮಾಡದೀವ. ಬೆೀಕಾದರೆ ನಾಳೆ ಬಲರಕೆಕ ಎಲಲರೋ ರೆಡ ಇದದೀವ ಮಾಯಡಂ" ಶಶರ ಸಮಜಾಯಕೆ
ಕೆೋಡುತತದದ. ಸರತಳಗೆ ಗೆೋತಾತಯುತ. ಇವರು ಹೆೋರಗಡೆ ಸರಯಾಗ ರಹಸರಲ್ ಮಾಡದಾದರೆ. ತಾನು ಯಾವ ಪರಶೆನ
ಕೆೀಳಬೆೀಕೋಂತ ಊಹಸ ಅದಕೆಕ ಸರಯಾದ ಉತತರ ರೆಡ ಮಾಡದಾದರೆ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ತನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲಾಲ.
ಏನು ಮಾಡೆೋೀಣ?

ಶಶರನ ಮುಖ ನೆೋೀಡದಳು. ಪಾಪ ಹುಡುಗ ಆಸೆಯಂದ ನೆೋೀಡುತತದಾದನೆ. ಹೆೋರಗಡೆ ಎಲಲರೋ ಇವನಗಾಗಯೀ
ಕಾಯುತತರಬಹುದು. ನಾನೀಗ ಇಲಲ ಅಂದರೆ ಅವರಗೆಲಾಲ ಎಷುಟ ನೆೋೀವಾಗಬಹುದು. ಇರಲ ಹೆೋೀಗಲ, ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದರಲಲ ಯಾರೋ ಕಳಳರಲಲ ತನನ ಟೀಮ್ ನಲಲ. ಮತೆತೀನು ಕಷಟ "ಒಕೆ. ನೀವು ಬಾಂಡ್ ನನುನ
ನೆೋೀಡಕೆೋಂಡು ಬನನ" . ಶಶರನ ಮುಖದಲಲ ಸಂತೆೋೀಷ ಎದುದ ಕಾಣುತತತುತ. "ಥಾಯಂಕಸ್ ಮಾಯಡಂ. ನಾಳೆ ಬಂದು
ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆತೀವೆ" ಶಶರ ಹೆೋೀಗಲು ಅಣಯಾದ. "ನೆೋೀ ಶಶರ್. ನಾಳೆ ಬರುವುದೆೀನು ಬೆೀಡ. ಕಮ್
ಆನ್ ಮಂಡೆೀ." ಶಶರನಗೆ ನಂಬಲೆೀ ಆಗುತತರಲಲಲ. "ನನನನನ ಬತೀರರಾಂತ ಕೆೀಳೆೋಲಾವ?" ಸರತ ಕೆೀಳದಾಗ ಶಶರ
ಬೀಳುವುದೆೋಂದು ಬಾಕ "ವಲ್ ಯು ಕಮ್ ಮಾಯಡಂ. ಟಕೆೀಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಸಲಾ?" ಶಶರ ಎಕೆಸೈಟ್ ಆಗದದ.
"ನೆೋೀ. ಜಸಟ್ ಜೆೋೀಕಂಗ್. ನೀವೆಲಾಲ ಹೆೋೀಗ ಬನನ. ಬಟ್ ಮಂಡೆೀ ಮೀಟಂಗ್ ನಲಲ ನೀನು ಮೋವೀನ ರವೂಯ
ಮಾಡಬೆೀಕು". "ಒಕೆ ಮಾಯಡಂ. ಥಾಯಂಕಸ್ ವೆರಮಚ್. ಹಾಯಪ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾಯಡಂ" ಶಶರ ಸುದದಯನುನ ಬೆೀರೆ
ಟೀಮ್ ಮೀಟಸ್ ಗೆ ಹೆೀಳಲು ಬಾಗಲು ತೆರೆದು ಓಡದ. ಯಾಕೆೋೀ ಸರತಳಗೆ ಒಂದು ತರಹ ನೆಮಮದಯಾಯುತ.
ಯಾವಾಗಲೋ ಟೆನಷನ ನಂದಲೆೀ ತುಂಬರುತತದದ ತನನ ಕಾಯಬನ್ ನಲಲ ಇವತಾಯಕೆೋೀ ನಗು ತುಂಬತುತ. ನಜ ಈ
ವೀಕೆಂಡ್ ಶಶರ ವಷ್ ಮಾಡದಂತೆ "ಹಾಯಪ" ಆದರೆ ತಾನು ಯಾವಾಗಲೋ ಹೀಗೆಯೀ ಇರಬಹುದು, ಯಾರಗೆ
ಗೆೋತುತ, ಬರುವ ವೀಕೆಂಡ್ ತಾನೋ ಪ.ವ.ಆರ್ ಗೆ ಹೆೋೀಗಬಹುದು - ಸರತ ಮಲಲನೆ ನಗುತತದದಳು.
ಶಶರನನುನ ನೆೋೀಡುತತದದರೆ ಅವಳಗೆ ತನನ ಕಾಲೆೀಜನ ದನಗಳೆೀ ನೆನಪಗೆ ಬರುತತತುತ. ಅಲೋಲ ಎಲಾಲ ಹುಡುಗರು ಈ
ಶಶರನ ತರಾನೆೀ ಅವಳ ಹತತರ ಮಾತಾಡಲು ಭಯ ಪಡುತತದದರು. ಬೆೀರೆ ಹುಡುಗಯರ ಹತತರ ಘಂಟೆಗಟಟಲೆ
ಮಾತಾಡುವ ಮಜೋನಗಳೋ ಇವಳ ಹತತರ ನೆೋೀಟಸ್ ಕೆೀಳುವುದಕೋಕ ಭಯ ಪಡುತತದದರು. ಅತೀ ಬುದದವಂತೆ
ಅಲಲದದದರೋ ಭಾಷಣ, ಸಾಹತಯ ಅಂತ ಓಡಾಡುತತದದ ಅವಳಗೆ ಈ ಬಗೆಗ ಯೀಚಸಲೋ ಪುರುಸೆೋತತರಲಲಲ. ಪಯುಸ
ಮುಗಸ ಡಗರಗೆ ಸೆೀರದ ಮೀಲೋ ಇದೆೀ ಪರಸಥತ ಮುಂದುವರೆಯತು.
ಆದರೆ ಅಲಲ ಸರತಳಗೆ ಇದದಕದದಂತೆ ಒಮಮ ತನಗೆ ಒಬಬ ಜೆೋತೆಗಾರ ಬೆೀಕೆಂದು ಅನನಸುತತತುತ. ತನನ
ಜೆೋತೆಯಲಲದದವರೆಲಾಲ ಹುಡುಗರ ಜೆೋತೆ ಬೆೈಕನೆನೀರ ಸನೆಮಾ, ಪಬ್ ಅಂತ ಸುತುತತತದದರೆ ತಾನೆೋಬಬಳೆೀ ಒಂಟ
ಎಂದು
ಂಂ
ಅ ವಳಗೆ ಅನನಸುತತತುತ . ತೀರಾ ಸುಂದರ ಅಲಲದದದರೋ ಎದುದ ಕಾಣುವ ಹುಡುಗಯಾದ ನನಗೆ ಯಾಕೆ
ಯಾರೋ ಪರಪೀಸ್ ಮಾಡಲಲವೆಂದು ಒಮಮಮಮ ಅವಳು ಯೀಚಸದೋದ ಉಂಟು. ಅವಳ ರೋಮ್ ಮೀಟ್ ಸರತಳ
ಬಳ ಒಮಮ ಹೆೀಳದದಳು "ಹುಡುಗರಗೆ ಬುದದವಂತ ಹುಡುಗಯರನನ ಕಂಡರೆ ಆಗುವುದಲಲ ಕಣೆೀ. ಯು ನೆೋೀ, ದೆೀ
ವಾಂಟ್ ದೆಯರ್ ಗಲ್ರ ಫೆರಂಡಸ್ ಟು ಬ ಎಮಟ ಹೆಡಸ್"
ಅರೆೀ, ಇದೆೋಳೆಳ ತಮಾಶೆ ಆಯತಲಾಲ. ಬುದದವಂತಳಾಗರೆೋೀದೆೀ ತಪಾಪ? ತನನ ಕತೆ, ಕವನವನನ ಕಾಲೆೀಜನಲಲ
ಮಚುಚವ ಜನ ಇಷೆೋಟಂದು ಇರುವಾಗ ತನನ ಜೆೋತೆ ಸನೆಮಾಗೆ ಬರೆೋೀಕೆ ಇವರಗೆಲಾಲ ಹೆದರಕೆನಾ? ಸರತಳಗೆ
ಯಾಕೆೋೀ ಹುಡುಗರ ಬಗೆಗ ಹೆೋಟೆಟ ತಳಸ ಬಂದಂತಾಯುತ. ರೋಮಗೆ ಬಂದವಳೆೀ ಸರಸರನೆೀ ಒಂದು ಚೀಟ ಬರೆದು
ಕಾಲೆೀಜನ ನೆೋೀಟೀಸ್ ಬೆೋೀಡ್ರ ನಲಲ ಅಂಟಸಬಟಟಳು. ಅದರಲಲ ಸರತ ಬರೆದದದೆದೀನೆಂದರೆ "ಸೋಚನೆ: ಈ ಕಾಲೆೀಜನಲಲ ಬ.ಎಸಸ ಓದುತತರುವ ಸರತ ಎಂಬ
ಂಂ
ನ ಾನು ಯೀಗಯ ಹುಡುಗರಂದ ನನನ ಬಾಯ್
ಫೆರಂಡ್ ಆಗಲು ಅಜರ ಆಹಾವನಸುತತದೆದೀನೆ. ಅಜರ ಹಾಕುವ ಹುಡುಗ ಸಭಯನಾಗರಬೆೀಕು ಎಂಬುದನುನ
ಂಂ
ಬ
ಟಟರೆ
ಮತಾಯವ ನಬರಂಧವೂ ಇಲಲ. ನನಗೆ ಸರಯನಸುವ ಹುಡುಗ ಸಗುವವರೆಗೋ ಈ ಪರಕರಯ ಜಾರಯಲಲರುತತದೆ.
ಮದಲು ಬಂದವರಗೆ ವಶೆೀಷ ಆದಯತೆ ಏನೋ ಇಲಲ."
"ಎಂತಾ
ಂಂಹ ುಚಚತತಪಾಪ ನನಗೆ ಆ ಕಾಲದಲಲ " ಸರತಾ ಯೀಚಸುತತದದಳು. ತಾನಾಗ ಕರೆದ ಪೀಸಟಗೆ ಯಾರೋ ಯಾಕೆ
ಅಜರ ಹಾಕಲಲಲ ಎಂದ
ಂಂ
ಚ ಂತೆ
ತನಗನೋನ ಎಲೆೋಲೀ ಮೋಲೆಯಲಲ ಕಾಡುತತದೆ ಎಂದು
ಂಂ
ಸ ರತಳಗೆ
ಅನನಸುತತತುತ. ಬಹುಶಃ ಅದಕೆಕೀ ಇರಬೆೀಕು ತಾನು ಅನಂತರ ಈ ಎಲಾಲ ವಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ನರಾಸಕತಳಾಗ ಬರೆೀ ಓದನ
ಬಗೆಗ ಗಮನ ಹರಸದುದ. ಆಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡದುದ ಎಷುಟ ಒಳೆಳಯದಾಯುತ. ತಾನು ಅಂದು ಹೆಚುಚ ಗಮನ ಇಟುಟ ಓದದಕೆಕೀ
ತನಗೆ ಬ.ಎಸಸ ಯಲಲ ಒಳೆಳೀ ಅಂಕ ಬಂದು ಯೋನವಸರಟಗೆ ಹೆೋೀಗಲು ಸಾಧಯವಾದದುದ ಸರತಾ ಯೀಚಸುತತದದಳು.
ಯೋನವಸರಟ - ಸರತಳ ಪಾಲಗೆ ಹೆೋಸ ಲೆೋೀಕವನೆನೀ ತೆರೆದಟಟತು. ಇಲಲ ಕಾಲೆೀಜನಲಲದದಂತೆ ಯಾರೋ ಚಕಕ ಚಕಕ
ವಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ತಲೆ ಕೆಡಸಕೆೋಳುಳತತರಲಲಲ. ಇಲಲ ಎಲಲವೂ ಒಂದು ವಯವಸಥತ ರೀತಯಲಲ ನಡೆಯುತತತುತ. ಸರತ
ಗಣತದಲಲ ಎಂ
ಂಂ.ಎಸಸ ಮಾಡಲು ಬಂದವಳು ಮುಂದೆ ಪಹೆಚ್.ಡ ಮಾಡಲು ಅಲೆಲೀ ಉಳದಳು. ಅಪಪ ಮದುವೆ

ಆಗಮಾಮ ಅಂದರೋ ಕೆೀಳದೆ ಯೋನವಸರಟ ಹಾಸೆಟನಲಲಯೀ ಉಳದುಕೆೋಂಡು ರಸಚ್ರ ಮಾಡಕೆೋಂಡದದಳು.
"ನಜವಾಗಲೋ ಆ ದನಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನಾನಗತುತ" ಸರತ ಮತೆತ ಇಂದು ಆ ದನಗಳನುನ ಜೀವಸುತತದದಳು.
ಸರತ ಪಹೆಚ್.ಡ ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡದ ಸವಲಪ ಸಮಯಕೆಕೀ ಶಶ ಅವಳಗೆ ಪರಚಯವಾದ. ಅವಳ ಗೆೈಡ್ ಆಗದದ
ಶಾಸತರ ಅವರು ಕಾನಫರೆನಸ್ ಗಳಗಲಾಲ ಹೆೋೀಗುತತರಲಲಲ. ಹಾಗಾಗ ರಸಚ್ರ ಪೆೀಪರ್ ಗಳನುನ ಪೆರಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲು
ಸರತಳೆೀ ಎಲಾಲ ಕಡೆ ಹೆೋೀಗುತತದದಳು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಚಯವಾದವನೆೀ ಈ ಶಶಧರ. ಅವನೋ ಇದೆೀ
ಯೋನವಸರಟಯಲಲ ರಸಚ್ರ ಮಾಡುತತದದ. ಇಬಬರೋ ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಕಾಯಂಪಸ್ ನಲಲ ಭೆೀಟಯಾಗುತತದದರು. ಒಟಟಗೆೀ
ಕಾಯಂಟೀನ್ ನಲಲ ಕಾಫ ಕುಡಯಲು ಪಾರರಂಭಸದ ಇಬಬರೋ ನಂತರ ಜೆೋತೆಯಲಲ ಊಟ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಸದರು.
ಮತೆತ ಲಾಯಬ ನಲಲ ಇಂಟರ್ ಕಾಮ್ ನ ಮೋಲಕ ಮಾತಾಡುತತದದವರು ಸಂಜೆಯಾದರೆ ಕಾಯಂಪಸಸನಲಲ
ಎಲ್.ಎಮ್.ಸಾಪಟ ನಲಲ (ಲೆೈಲಾ-ಮಜುನ ಸಾಪಟ) ಹಾಜರ್.
"ಏನಮಾಮ ರೆೋೀಮಾನಸ್ ಜೆೋೀರಾ?" ಗೆಳತಯಬಬಳು ಕೆೀಳದಾಗ ತಾನೆೀ ತನಗೆ ಶಶಯೋ ತಾನು
ಪರೀತಸುತತದೆದೀವಂದು ತಳದದುದ - ಸರತ ಊಟ ಮಾಡುತಾತ ಯೀಚಸುತತದದಳು. ಎಷುಟ ಮಜವಾಗತುತ ಆ ದನಗಳು.
ಪುಸತಕ, ಕಾಲಸಕ್ ಸನೆಮಾ, ಸೆೋೀಷಯಲಸಂ..ತನಗೋ ಶಶಗೋ ಎಷೆೋಟಂದು ಸಾಮಯತೆ ಇತುತ. ಅವನ ಜೆೋತೆಯಲಲ
ಓದುತಾತ, ರಸಚ್ರ ಮಾಡುತಾತ ೪ ವಷರ ಹೆೋೀದದೆದೀ ತಳದರಲಲಲ ತನಗೆ. ಅಪಪ ಅಂತು ನನಗೆ ಹುಡುಗ ನೆೋೀಡ
ನೆೋೀಡ ಸಾಕಾಗದದರು. "ಇಷುಟ ಓದದದೀಯ ನೀನು. ನನಗೆ ಎಲಲಂದ ಹುಡುಗ ತರಲಮಾಮ" ಅವರದೆೋದಂದೆೀ ಅಳು.
ಅವರು ತರುತತದದ ಹುಡುಗರೆೋೀ- ಅರೆ ಬರೆ ಓದ ಊರನಲಲ ಜಮೀನು ಮಾಡಕೆೋಂಡದದವರು, ರಾಶ ದುಡುಡ ಇದುದ
ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ತೆೋೀಚದವರು ಬರ ಇಂತವರೆ. ಅಂತ ಒಬಬ ಹುಡುಗನನನ ಮದುವೆ ಆಗದದರೆ ತನನ ಬದುಕು
ಹೆೀಗರುತತತುತ? ಸರತ ಕೆಲವಮಮ ಯೀಚಸುತಾತಳೆ. "ಂ..ರ..ಗ..ಮ..ಪ" ಮಬೆೈಲ್ ಕೋಗತೆೋಡಗತು. ಅರೆೀ
ಮಗಳ ಮಸೆೀಜ್. "ಡಡ್ ಯು ಸಚ್ರ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾರಜೆಕಟ್?" ಚುಟುಕಾದ ಮಬೆೈಲ್ ಭಾಷೆಯಲಲ ಬಂದ
ಮಸೆೀಜ್ ಓದ ಅವಳಗೆ ಬೆಳಗೆಗ ಡೌನ್ ಲೆೋೀಡ್ ಮಾಡದ ಪೆೀಜನ ಬಗೆಗ ಮತೆತ ನನಪಾಯುತ. ಇರಲ ಅಂತ ಅದರ
ಪರಂಟೌಟ್ ತೆಗೆಯುತಾತ ಮತೆತ ಹಳೆಯ ನೆನಪಗೆ ಜಾರದಳು.
ಶಶ - ಎಷೆೋಟಂದು ಕಾಳಜ ಇತುತ ಮದಲು ಅವನಗೆ ನನನ ಮೀಲೆ. ಪಹೆಚ್.ಡ ಸಗುವ ಮದಲೆೀ ನಾವು ಮದುವೆ
ಆಗದೆದವು. ಕಾಯಂಪಸ್ ನಲಲ ಇದೆಲಾಲ ಮಾಮೋಲು ಸಂಗತ ಆದದರಂದ ಯಾರೋ ಹೆಚುಚ ತಲೆಕೆಡಸಕೆೋಂಡರಲಲಲ.
ಅಪಪನೋ ನನಗೆ ಹುಡುಗನನನ ಹುಡುಕ ಸುಸಾತಗದದರಂದ ಮದುವೆಯ ಬಗೆಗ ಏನೋ ಹೆೀಳಲಲಲ. ಹೆೀಳದರೋ ಕೆೀಳುವ
ಸಥತಯಲಲ ನಾನು ಆಗ ಇದೆದನಾ? ಆಗ ನಮಗೆ ನಮಮದೆೀ ಲೆೋೀಕ ಇತುತ. ಥೀಸೀಸ್ ಬರೆದು ಸಬಮಟ ಮಾಡದ
ಕೋಡಲೆೀ ನನಗೆ ಒಳೆಳಯ ಕಂಪೆನಯಂದ ಕೆೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಬರುವ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್ ಬಂದತುತ. ಆದರೆ ಆಗ ಶಶ
ಇದೆಲಾಲ ಬೆೀಡವೆಂದದದ.
ಮತುತ ಆಗ ನನಗೆ ಇದು ತಪುಪ ಅಂತ ಅನನಸರಲಲಲ. ಅವನಗೆ ಒಂದು ರಸಚ್ರ ಸಂಸೆಥಯಲಲ ಕೆಲಸ ಸಕಕತುತ. ಅಲೆಲೀ
ಸೆೀರುವಂತೆ ನನನೋನ ಒತಾತಯಸದ. ನನಗೋ ಅವನ ಜೆೋತೆ ಇರುವುದೆೋಂದೆೀ ಆಗ ಕನಸು. ಸುಮಮನೆ
ಹೋಂಗುಟಟದೆನಲಾಲ. ಆದರೆ ಅಲಲ ಆದದೆದೀನು? ಸೆೀರದ ಸವಲಪ ಸಮಯಕೆಕ ಶಶಯ ತಂದೆ ತೀರಹೆೋೀದರು. ಮತೆತ
ಶಶಯ ತಾಯ ನಮಮ ಜೆೋತೆಗೆ ಇರತೆೋಡಗದರು. ಶಶಯ ತಾಯ ಕೆಟಟವರೆೀನಲಲ ಆದರೆ ಹಳೆೀ ಕಾಲದವರು. ಸೆೋಸೆ
ಕೆಲಸಕೆಕ ಹೆೋೀಗುವುದು ಅವರಗೆ ಇಷಟ ಆಗುತತರಲಲಲ. ಮತೆತ ಅವರು ಅದನುನ ಬೆೀರೆ ರೀತ ನನಗೆ ಹೆೀಳುತತದದರು
ಕೋಡ.
ವಷರವಂದರಲಲ ನಮಗೆ ಮಗಳು ಹುಟಟದಾಗ ರಜೆಯ ಮೀಲದೆದ. ಎಲಲರಂತೆ ನಾಲೆಕೈದು ತಂಗಳು ಕಳೆದು ಪುನಃ
ಕೆಲಸಕೆಕ ಸೆೀರುತೆತೀನೆಂದರೆ ಶಶಯ ತಾಯ ಬಡಲೆೀ ಇಲಲ. "ಮಗುವನನ ನೆೋೀಡಕೆೋೀ. ಅಷುಟ ಸಾಕು ನನಗೆ" ಒಂದೆೀ
ಹಟ ಅವರದು. ಶಶಯೋ ಸುಮಮನೆೀ ಇದುದದುದ ನೆೋೀಡ ನನಗೆ ಏನೆೋೀ ತಪುಪ ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಅನನಸಲು
ಶುರುವಾಯತು. ಈ ಮಧೆಯ ಶಶಗೆ ಬೆೀರೆ ಯೋನವಸರಟಯಂದ ಒಳೆಳೀ ಆಫಂರ್
ಬ ಂದತುತ . "ನಡ ಸರತ, ನೀನೋ
ಇಲಲ ರಸೆೈನ್ ಮಾಡು. ನನಗೋ ಅಲೆಲೀ ಕೆಲಸ ಕೆೋಡುವಂತೆ ಕೆೀಳದೆದೀನೆ. ಅವರೋ ಒಪಪದಾದರೆ. ಐ ವಲ್ ಬ ಹೆಡಂಗ್
ಎ ಡಪಾಟರಮಂಟ್ ದೆೀರ್" ಶಶ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಎಷುಟ ಬೆೀಸರವಾಗರಬೆೀಡ.
ಒಂದು ನನನುನ ಮದಲೆೀ ಕಂಪೆನಯವರು ಕರೆದಾಗ ಬೆೀಡವೆಂದ. ಹೆೋೀಗಲ ಅಂತ ಅವನ ಜೆೋತೆ ಇಲಲಗೆ ಬಂದರೆ
ಇಲಲ ನನನುನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಡುತತಲಲ. ಈಗ ಅವನಗೆ ಒಳೆಳೀ ಕೆಲಸ ಸಗುತತದೆ ಅಂದ ಮಾತರಕೆಕ ನಾನು ಅವನ

ಹಂದೆ ಹೆೋೀಗಬೆೀಕಾ? ನನಗೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ತೆಗೆಸ ಕೆೋಡುತತದಾದನಂತೆ. ನನಗೆೀನು ಯೀಗಯತೆ ಇಲಲವಾ ಕೆಲಸ
ಪಡೆಯಲು. ಆಗದಾದಗಲ ಅಂತ ಗಟಟ ಮನಸುಸ ಮಾಡ ಶಶಗೆ ಹೆೀಳದೆ "ಇಲಲ ಶಶ, ನಾನು ಬರೆೋೀಲಲ. ಐ ಆಮ್
ಹಾಯಪ ಹಯರ್. ಇಲಲಂದ ಬಟಟರೆ ಯಾವುದಾದರೋ ಕಂಪೆನ ಸೆೀರಕೆೋಳೆತೀನೆ. ಆದರೆ ಇದೆೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಈ
ಕೆಲಸ ಮಾತರ ಬಡೆೋೀದಲಲ."
ಬಹುಶಃ ಶಶ ಇದನುನ ಎಕೆಸಪಟ ಮಾಡರಲಲಲ ಅಂತ ಕಾಣುತತದೆ. ಅವನು ಏನೋ ಹೆೀಳದೆೀ ಹೆೋರಟುಹೆೋೀದ. ಆದರೆ
ಅವನ ಅಮಮ ಮಾತರ ಸುಮಮನರಲಲಲ. ಬಾಯಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬಯದರು. "ಹುಡುಗಯರನುನ ಜಾಸತ ಓದಸದರೆ ಹೀಗೆೀ
ಆಗೆೋೀದು. ನನನ ಅಪಪನಗೆ ಬುದದ ಇರಲಲಲ" ಒಂದೆೀ ಸಮ ಅವರ ಬಾಯಂದ ಕೆಟಟ ಬೆೈಗಳದ ಸುರಮಳೆ ಆಗುತತತುತ.
ನಾನೋ ಯೀಚಸದೆ. ನನನ ಮಗುವೂ ಹೆಣುಣ. ಇವರು ಹೀಗೆೀ ಇದದರೆ ಇವತುತ ನಾನು ಹೆಚುಚ ಓದದದಕೆಕ ನನಗೆ
ಬಯದದಾದರೆ. ನಾಳೆ ನನನ ಮಗಳನುನ ಓದಲಕೆಕೀ ಬಡಲಕಕಲಲ. ಇವರ ಜೆೋತೆ ಇದದರೆ ನಾನು ಕಷಟ ಪಟುಟ ಕಲತ ವದೆಯಗೆ
ಏನು ಬೆಲೆ? ಶಶಯಂತೆ ನಾನೋ ನನನ ಪಹೆಚ್.ಡ ಗಾಗ ಹಗಲೋ ರಾತರ ದುಡದದೆದೀನೆ. ಈಗ ಅವನ ಕೆರಯರ್ ಬಗೆಗ
ಮಾತರ ಅವನಗೆ ಚಂತೆ. ನನನ ಬಗೆಗ ಅವನಗೆ ಎಳಳಷೋಟ ಕೆೀರ್ ಇಲಲ. ಇಲೆಲೀ ಇದದರೆ ನಾನು ಬರೆೀ ಸರತ ಆಗ ಬಡುತೆತೀನೆ.
ಡಾ||ಸರತ ಎಲೆೋಲೀ ಮೋಲೆಯಲಲ ಉಸರುಗಟಟ ಮಲಲಮಲಲ ಸಾಯುತಾತಳೆ ಅಥವಾ ಇವರೆೀ ಸಾಯಸಬಡುತಾತರೆ.
"ಅವತುತ ನಾನು ಆವೆೀಶದಲಲ ನಧಾರರ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡರೋ ಅದು ಆ ಸಮಯಕೆಕ ಸರಯಾಗಯೀ ಇತುತ" ಸರತ ತೆಗೆದ
ಪರನೌಟಟ ಗಳನುನ ಫೆೈನನಲಲ ಜೆೋೀಡಸುತಾತ ಯೀಚಸದಳು. ತನನ ಕಾಯಬನ್ ನ ಸುತತ ಕಣಾಣಡಸದಳು. ಕಪಾಟನಲಲ
ಮೋನಾರಲಕುಕ ಪೆಲೀಕ್ ಗಳು - "ಬೆಸಟ್ ಪಫಾರಮರ್", "ಔಟಾಸಟಂಡಗ್ ಮಾಯನೆೀಜರ್" ಹೀಗೆ. ಅವಳು
ಕಂಪೆನಯಲಲ ಹಂತಹಂತವಾಗ ಮೀಲೆೀರದದಳು. ಅವತುತ ಶಶಯನುನ ತೆೋರೆದು ಬಂದವಳು ಸೀದಾ ಈ ಕಂಪೆನ
ಸೆೀರದದಳು. ಎಲಲರೋ ಇವಳ ಬಗೆಗ ಆಡಕೆೋಂಡರೋ ಅಪಪ ಜೆೋತೆಗದದ ಕಾರಣ ಸರತ ಧೆೈಯರವಾಗದದಳು.
ಮದಮದಲು ಇದೆಲಾಲ ಚೆನಾನಗಯೀ ಇತುತ. ಕಂಪೆನಯಲಲ ಕೆೈತುಂಬಾ ಸಂಬಳ, ಮನೆಯಲಲ ಮುದಾದದ ಮಗು
ಎಲಾಲ ಒಳೆಳಯದು ಅನನಸಾತ ಇತುತ. ಆದರೆ ಅಪಪ ತೀರಹೆೋೀಗ ಮಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೋೀಗಲು ಶುರುಮಾಡದ ಮೀಲೆ
ತಾನು ಒಂಟ ಏನೆೋೀ ಅಂತ ಮತೆತ ಅನನಸಲಕೆಕ ಶುರುವಾಯುತ. ಅದೋ ಕಂಪೆನಯಲಲ ನಡೆಯುವ ಪಾಟರಗಳಲಲ
ಜೆೋತೆಯಲಲ ಕುಣಯುವುದನುನ ನೆೋೀಡದಾಗ, ಟೀಮ್ ನಲಲದದ ಚಕಕ ಹುಡುಗಯರು ಮದುವೆ ಕಾಗದ ಕೆೋಡಲು
ಬಂದಾಗ ಹಂದೆ ಕಾಲೆೀಜನಲಲ ಕಾಡದ ಒಂಟತನ ಮತೆತ ಕಾಡುತತತುತ. ಆದರೆ ಈಗ ಹಂದನಂತೆ ನೆೋೀಟೀಸ್
ಬೆೋೀಡರನಲಲ ಜೆೋತೆಗಾರ ಬೆೀಕು ಅಂತ ಹಾಕುವಂತಲಲವಲಾಲ?
"ಅರೆೀ! ಘಂಟೆ ಆವಾಗಲೆೀ ಆರು. ಮಗಳು ಕಾಯುತತರಬಹುದು." ಸರತ ಹೆೋರಡಲು ಅನುವಾದಳು. ಓಪನ್ ಇದದ
ಬೌರಸರ್ ಅನುನ ಮುಚುಚತತದಾದಗ ತನನ ಬಾಲಗನುನ ನೆೋೀಡ ತಾನೆೀ ನಕಕಳು. "ಈ ಬಾಲಗನಂದಲೆೀ ಅಲಾವ ಈಗ ನಾನು ಮತೆತ
ಸಂತೆೋೀಷವಾಗರುವುದು" ಸರತ ಅಂದುಕೆೋಂಡಳು. ಹೌದು ಈ ಮಧೆಯ ಸರತ ತನನ ಕವನ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮತೆತ
ಆರಂಭಸದಳು, ಅದೋ ಬಾಲಗ ನ ಮೋಲಕ. ಒಂದು ಬಾಲಗ ಅನುನ ತನನ ಹೆಸರಲಲ ತಗೆದು ಅದರಲಲ ತನನ ಕವನ,
ಕತೆಗಳನುನ ಹಾಕುತತದದಳು. ಅಪರೋಪಕೆೋಮಮ ಅವಳ ಹಳೆೀ ಪೆರಂಡಸ್ ಕಮಂಟಸ್ ಕೋಡ ಬರೆಯುತತದದರು. ಆದರೆ
ಒಂದು ದನ ಬಂತು ವಶೆೀಷ ಕಮಂಟ್ ಬಂದತುತ.
ಸರತ ಸೀತೆಯ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದು ಬಾಲಗ ನಲಲ ಪೀಸಟ್ ಮಾಡದದಳು. ಯಾರೆೋೀ ಏನೆೋೀ ಕಮಂಟ್
ಮಾಡದದರೆಂದು ಮತೆತ ಒಂದು ದೀಘರ ಲೆೀಖನವನೋನ ಬರೆದು ಹಾಕದದಳು. ಅದರಲಲ ಅವಳ ಅನುಭವವೂ ಸೆೀರ
ಅದಕೆೋಕಂದು ವಶೆೀಷ ಕಳೆ ಬಂದತುತ. ಹಂದೆ ಕಮಂಟ್ ಕಳಸದದ ಆ ವಯಕತಯೀ ಮತೆತ ಸುಂದರವಾದ ಮಸೆೀಜ್
ಕಳಸದದ. ಯಾಕೆೋೀ ಸರತಳಗೆ ಈ ವಯಕತ ಬಹಳ ಸೆನಸಬಲ್ ಮತುತ ಸೆನಸಟವ್ ಇರಬೆೀಕೆಂದು ಅನನಸತು. ಒಂದು
"ಥಾಂಕ್ ಯೋ" ಮಸೆೀಜ್ ಬರೆದು ಆ ವಷಯವನುನ ಮರೆತಳು. ಆದರೆ ಅದೆೀನೆೋೀ ಮತೆತ ಮತೆತ ಆ ವಯಕತ ಮತುತ
ಸರತಳ ನಡುವೆ ಇ-ಮೈಲ್ ವಯವಹಾರ ಮುಂದುವರೆಯತು.
ಅದಾಯವುದೆೋೀ ಒಂದು ದನ ಅವರು ತಮಮ ಕತೆಗಳನುನ ಒಬಬರಗೆೋಬಬರು ಹೆೀಳಕೆೋಂಡರು. ಸರತಳಗೆ ತಾನು ಹೆೀಗೆ
ಯಾರಗೋ ಹೆೀಳದ ತನನ ಕಥೆಯನುನ ಅವನಗೆ ಹೆೀಳದೆನೆಂದು ಇವತತಗೋ ಆಶಚಯರ. ಯಾವಾಗಲು ಪುಟಗಟಟಲೆ
ಬರೆಯುತತದದವನು ಇವತುತ ಅವನ ಜೀವನದ ಅತಯಂತ ಚಕಕ ಮತುತ ಅಷೆಟೀ ಮುಖಯ ಇ-ಮೈಲ್ ಸರತಳಗೆ ಬರೆದದದ "ವ ವಲ್ ಮೀಟ್ ಟುಮಾರೆೋೀ. ಮಗಳನೋನ ಜೆೋತೆಯಲಲ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬನನ."

ಬೆಳಗೆಗ ಇದನುನ ಓದದಾಗನಂದ ಸರತಳಗೆ ಮಂಕು. ಅದೆೀ ದವಂದವ - ತಾನವನನುನ ಭೆೀಟ ಮಾಡಬೆೀಕಾ? ಇಡೀ ದನ
ತನನ ಜೀವನದ ಬಗೆಗ ಯೀಚಸುತತದದವಳು ಕಾರ್ ತೆಗೆದು ಗೆೀಟ್ ಬಳ ಬಂದಳು "ಅವನಗೋ ನನನ ಜೀವನದ ಬಗೆಗ
ಗೆೋತತದೆ. ನನಗೋ ಅವನ ಬಗೆಗ ಎಲಾಲ ತಳದದೆ. ಅವನು ನನನನುನ ಮಾತರ ಬರಲು ಹೆೀಳದದರೆ ಬೆೀರೆ ಮಾತು. ಆದರೆ
ಮಗಳನೋನ ಕರೆದದಾದನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನಗೆ ಅವನ ಮುಂದನ ರೆಸಾಪನಸಬಲಟಯ ಬಗೆಗ ಚೆನಾನಗ ಅಥರವಾಗದೆ. ಹಂದೆ
ಶಶಯನುನ ಅಷುಟ ಸಮಯ ನೆೋೀಡಯೋ ಅಥರಮಾಡಕೆೋಳಳದೆೀ ಹೆೋೀದೆ. ಇಲಲ ಇವನು ನನನನುನ ನೆೋೀಡದೆಯೀ
ನನನನುನ ಸಂಪೂಣರವಾಗ ಅರತದಾದನೆ. ಮೀಟ್ ಮಾಡೆೋೀಣ"
"ಮಮಮ ಕಮಂಗ್ ಸೋನ್" ಮಗಳಗೆ ಮಸೆೀಜ್ ಕಳಸ ಕಾರಗೆ ಗೆೀಟ್ ತೆರೆದ ವಾಚ್ ಮೀನ್ ನನುನ ನೆೋೀಡ
"ಥಾಯಂಕಸ್" ಅಂದು ಮುಗುಳನಕಕಳು. ಇಷುಟ ವಷರದಂದ ಬಾಗಲು ತೆರೆಯುತತದದರೋ ನೆೋೀಡದ ಮಾಯಡಂ ಇವತುತ
ನಕಕದದನುನ ನೆೋೀಡ ವಾಚ್ ಮಾಯನ ಕೋಡ ನಗುತಾತ ನಂತ.

ಬಣಣಗಳು
Wednesday, December 20, 2006
ಅವನ ಮುಖದಲಲ ಪಶಾಚತಾತಪವದೆಯಾ? ಎಲೆೋಲೀ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಪಪರಜೆಞಯ ಛಾಯ ಅವನ ತುಟಯ ಕೆಳಗಡೆ
ಅವತು ನೆೋೀಡುತತದೆಯಾ? ಮೈಯಲಾಲ ಬಂಗಾರದಂದ ತುಂಬದದರೋ ದಗಂಬರತೆ ಅವನ ಕಣಣಂದ ಸೋಸುತತದೆಯಾ?
"ಆತಮದಾಮಂತರಣವನೆೋನೀದಯೋ ಭೆೋೀಗಾಭಲಾಷೆಯಂದನುನ ನಾನರಲಾರೆ" ಎಂಬ
ಂಂ
ದ ೃಡನಧಾರರ
ಅವನ
ನಲುವನಲಲ ಕಾಣುವಂತೆ ಆ ಚತರ ರಚಸಲಾಗತುತ.
ಅರಮನೆ ಬಟುಟ ಹೆೋೀಗಲು ನಧರರಸದ ಸದಾದಥರ ಎಂಬ
ಂಂ
ಭ ಾವ ಬುದದನನುನ ನೆೋೀಡದ ಹಾಗೆ ಚತರ ಬರೆದದದದೀಯ
ಅಂತ ಎಲಲರೋ ಹೆೋಗಳದಾಗ ಅವನಗೆ ವಶೆೀಷ ಸಂತೆೋೀಷವೆೀನೋ ಆಗರಲಲಲ. ಮನಸಸನಲಲ ಒಂದು ಚತರ ಬಂದು;
ಅದು ಮತೆತ ಬಣಣ, ಕುಂಚದ ಮೋಲಕ ಕಾಗದದ ಮೀಲೆ ಮೋಡದಾಗ ಸಗುವ ತೃಪತಗಂತ ಈ ಹೆೋಗಳಕೆಯೀನು
ದೆೋಡಡದಲಲ ಎಂಬುದು
ಂಂ
ಅ
ವನ ಯಾವತತನ ಭಾವನೆ . ಅವನು ಅವನಗಾಗಯೀ ಚತರ ಬರೆಯುತತದದ. ಚತರ ಮನದಲಲ
ಮೋಡದ ತಕಷಣ ಅದನುನ ಬರೆಯುವ ಉತಕಟತೆ ಅವನಲಲ ಬರುತತತುತ.
ಕಾಲೆೀಜನಲಲ ಒಮಮ ಹಾಗೆಯೀ ಆಗತುತ. ಮೀಷುಟರ ತನಮಯರಾಗ "ವಾಲಮೀಕಯ ಭಾಗಯ" ಓದ ಹೆೀಳುತತದದರು
" ಕೆೈಹಡದ ನಲಲನೆೀ ಪೆೀಸಬಸುಟಟರೆ
ಇನಾನರೆೀನು ಮಾಡುವರು?
ನನೆೋನಳೆೀನಪರಾಧಂ?ಕರುಣಾಳು ರಾಘವನೆೋಳುಂ ತಪಪಲಲ;
ಕಡುಪಾತಕಂಗೆೈದು ಪೆಣಾಣಗ ಸಂಭವಸದೆೋಡಲಂ
ಈ ಪಾಳೆೋಡಲಂ, ಪರೆವುದೆನನಪರಾಧಂ!"
ಸೀತೆ ಲಕಷಮಣನಗೆ ಹೆೀಳುವುದನುನ ಮೀಷುಟರ ಅಷೆಟೀ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗ ರಾಗವಾಗ ಓದುತತದದರು. ಇವನಗೆ ಕರುಳೆೀ
ಕವುಚದಂತೆ ಆಗುತತತುತ. ಮನಸಸನಲಲ ಮಲಲನೆ ಸೀತೆ ಮೋಡತೆೋಡಗದಳು. ಬಸುರ ಸೀತೆ, ನಡೆಯಲಾಗದ ಸೀತೆ,
ಗಂಡನೆೀ ತನನನುನ ಮತೆೋತಮಮ ಸಂಶಯಸ ಕಾಡಗಟಟದರೋ ಅವನನುನ ಕರುಣಾಳು ಎಂದು
ಂಂ
ಕ ರೆದ ಸೀತೆ - ಅವನಗೆ
ಮಲಲಮಲಲನೆೀ ತೆರೆದುಕೆೋಳುಳತತದದಳು. ಅವನ ಕೆೈ ಅವನಗರವಲಲದಂತೆ ಕಾಗದದ ಮೀಲೆ ಓಡಾಡತೆೋಡಗತು. ಪೆನುನ
ಕಾಗದವನುನ ಸೆೋೀಕದ ತಕಷಣ ನೀಲ ಬಣಣದ ಸೀತೆ ಕಾಗದದಲಲ ಮೋಡತೆೋಡಗದಳು. ಅದೆೀ ಸೀತೆ - "ರಾಮಾ!
ಪೆಣೆಣನೆೋನಳ ಕರುಣೆಯರಲೆೈ...." ಅಂತ ಕೆೀಳಕೆೋಂಡ ಸೀತೆ.
ಸೀತೆ ಪೂತರಯಾಗ ಕಾಗದದಲಲ ಮೋಡದದನುನ ನೆೋೀಡ ಅವನ ಜೆೋತೆಯಲಲದದವರಗೆಲಾಲ ಆಶಚಯರ. ತಾವೆಲಾಲ ಇಷುಟ
ಹೆೋತುತ ಕೆೀಳುತತದದ ಸೀತೆ ಹೀಗೆ ಕಾಗದದ ಮೀಲೆ ಬರುತಾತಳೆಂದು ಅವರಗೆ ನಂಬಲೆೀ ಆಗುತತರಲಲಲ. ಮೀಷ್ರರಗೋ
ಸಂತೆೋೀಷ. ಇಷುಟ ವಷರ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸಸನಲಲ ಕಾಣಸಕೆೋಳುಳತತದದ ಸೀತೆ ಹೀಗೆ ಏಕಾಏಕ ಕಣಣ ಮುಂದೆ
ನಂತರೆ, ಪಾಪ ಅವರಗಾದರೋ ಹೆೀಗಾಗಬೆೀಡ. ಅವನನುನ ಕರೆದು ಅವನಗೆ ತಾವು ಓದ ಮಚಚದ ಎಲಾಲ ಕಾವಯವನುನ
ಕೆೋಟಟರು. ಅವರಗೆೋಂದು ಆಸೆ. ತಾವು ಓದದಾಗ ತಮಗೆ ಕಾಣಸಕೆೋಂಡ ಸದಾದಥರ, ಲಕಷಮಣ - ಎಲಲರನೋನ
ಬೆೀರೆಯವರೋ ನೆೋೀಡಬೆೀಕು. ಅವರಗೆ ಈ ಹುಡುಗನಲಲ ನಂಬಕೆ. ಆದರೆ ಇವನಗೆ ಓದಲಕೆಕಲಾಲ ಇಷಟವಲಲ.
ಯಾರಾದರೋ ರಾಗವಾಗ ಪದಯವನುನ ಓದಬೆೀಕು. ಇವನು ಅದನುನ ಕೆೀಳುತಾತ ಕೆೀಳುತಾತ ಮೈಮರೆಯಬೆೀಕು. ಅಂತಹ
ಯಾವುದೆೋೀ ಒಂದು ಕಷಣದಲಲ ಅವನ ಮನಸಸನಲಲ ಒಂದು ರೋಪ ಮೋಡುತತತುತ. ಅವನು ಅದನುನ
ಕಾಗದಕಕಳಸುತತದದ. ಅವನ ಜೆೋತೆಯಲಲದದವರಗೆ ಇದು ಅಭಮಾನದ ಸಂಗತ. ಅವರು ಒಂದೆೋಂದು ಪುಸತಕವನುನ
ಓದದಾದ ಅದರಲಲ ಶಬದರೋಪದಲಲದದವರಗೆ ಇವನ ಕುಂಚದಂದ ರೋಪ ದೆೋರೆಯುತತತುತ....ಅಲಲ....ಜೀವ
ಸಗುತತತುತ.
ಬರೆದ ಚತರವನೆನೀನು ಅವನು ಇಟುಟಕೆೋಳುಳತತರಲಲಲ. ಆ ಚತರಗಳು ಅವನ ಮನಸಸನಲಲದದವು. ಕಾಗದದಲಲದುದದುದ ಬರೆೀ
ಛಾಯಯಷೆಟೀ. ಬರೆದದದದನುನ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀಗ ಏನು ಮಾಡುತತದದರೆೋೀ ಅವನಗೆ ಲೆಕಕ ಇರಲಲಲ.
ಅವನ ಧಾಯನ ಏನದದರೋ ಶಬದಗಳಲಲ ಅಡಗದದವರನುನ ಬಡಸುವುದಷೆಟೀ ಆಗತುತ. ಮುಖಗಳನುನ ಪುಸತಕಗಳ
ಬಂಧನದಂದ ಬಡಸುವುದೆೀ ಅವನಗೆ ಕೆಲಸವಾಗ ಹೆೋೀಯತು.

ಎಷೆೋಟೀ ಮಂದ ಅವನ ಬಳ ಬರುತತದದರು. ತಮಮ ಫೀಟೆೋೀ, ತಮಮ ನೆಚಚನವರ ಪೀಟೆೋೀ, ಸತತ ತಮಮ ಮಂದಯ
ಫೀಟೆೋೀ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಇವನ ಬಳ ಬರುತತದದರು. ಫೀಟೆೋೀದಲಲದದವರನುನ ಕಾಗದದಲಲ ಮೋಡಸಲು ಬಲವಂತ
ಮಾಡುತತದದರು. ಅವನು ಒಪುಪತತರಲಲಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಗೆ ಅದು ಆಗುತತರಲಲಲ. ಫೀಟೆೋೀವನುನ
ಎದುರಗಟುಟಕೆೋಂಡು ಕುಂಚ ಹಡದುಕೆೋಂಡರೆ ಅದು ಓಡುತತರಲಲಲ. ಎಷುಟ ನೆೋೀಡದರೋ ಫೀಟೆೋೀ ಅವನ
ಮನಸಸನಲಲ ನಲುಲತತರಲಲಲ. ಮನಸಸನಲಲ ರೋಪಗೆೋಳಳದದನುನ ಅವನಂದ ಬರೆಯಲು ಆಗುತತಲೆೀ ಇರಲಲಲ. ಅವನ
ಚತರಕೆಕ ಶಬದವೆೀ ಮೋಲ. ಅದು ಅವನ ಮನಸಸನಲಲ ನಾಟದರೆ ಮಾತರ ಅದಕೆೋಕಂದು ರೋಪ ಮೋಡುತತತುತ.
ಜನರು ಅವನನುನ ಆಡಕೆೋಂಡರು. ತಮಮ ಚತರ ಬರೆಯಲು ಒಪಪದ ಅವನಗೆ ಅದರ ವದೆಯಯೀ ಒಲದಲಲ ಅಂದರು.
ಕೆಲವರು ಅವನಗೆ ಹಣ ಕೆೋಟುಟ ತಮಗೆ ಬೆೀಕಾದ ಚತರ ಬರೆಯಲು ಹೆೀಳದರು. ಏನಾದರೋ ಅವನಂದ ತಮಗೆ
ಬೆೀಕಾದ ಚತರ ಬರೆಯಸಕೆೋಳಳಲು ಯಾರಗೋ ಸಾಧಯವಾಗಲಲಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚತರ ಬರೆಯುವ ಅವನಗೆ ಇದು
ಯಾವುದೋ ಬೆೀಕಾಗರಲಲಲ. ಅವನಗೆ ಅವನದೆೀ ಲೆೋೀಕವತುತ. ಅಲಲ ಅವನ ಮಾತನುನ ಕುಂಚ ಕೆೀಳುತತತುತ.
ಬಣಣಗಳು ಅವನೆೋಡನೆ ಮಾತಾಡುತತದದವು. ಅವನ ಕೆೈ ಅವುಗಳ ಮೀಲೆ ಸರದರೆ ಸಾಕು ಬೆೀಕಾದ ಬಣಣ ಅವನ ಬಳಗೆ
ಓಡ ಬರುತತತುತ. ಅವನು ಅದನುನ ಹದವಾಗ ಕಲಸ ಬರೆಯುತತದದ, ಅಷೆಟೀ!
ಅವನು ಬರೆದ ಚತರಗಳ ಸಂಖೆಯ ನೋರಕಕಂತ ಜಾಸತಯತುತ. ಗೆಳೆಯರು ಪರದಶರನ ಮಾಡೆೋೀಣವೆಂದರು. ಪರದಶರನ
ಜೆೋೀರಾಗಯೀ ನಡೆಯತು. ದೆೋಡಡವರೋ ಬಂದರು, ಚಕಕ ಮಕಕಳೋ ಬಂದರು. ದೆೋಡಡವರು ಸೀತೆಯನುನ ನೆೋೀಡ
ಅತತರು, ಮಕಕಳು ಊರುಭಂಗವಾಗ ಮಲಗದ ದುಯೀರಧನನುನ ನೆೋೀಡ ನಕಕರು. ಎಲಲರೋ ಎಲಾಲ ಚತರಗಳು
ಚೆನಾನಗದೆಯಂದು ಹೆೀಳ ಹೆೋೀದರು.
ಯಾರೆೋೀ ದೆೋಡಡವರು ಹೆೀಳದರು. ಇಲೆಲೀನು ಮಾಡುತತೀಯಾ? ದೆೋಡಡ ಊರಗೆ ಹೆೋೀಗು. ದೆೋಡಡ ಪರದಶರನ
ಮಾಡು. ದೆೋಡಡ ದೆೋಡಡ ಜನ ಬರುತಾತರೆ. ದೆೋಡಡ ಹಣ ಕೆೋಟುಟ ನನನ ಚತರ ಕೆೋಂಡುಕೆೋಳುಳತಾತರೆ. ನೀನು ದೆೋಡಡ
ಮನುಷಯನಾಗುತತೀಯ. ಗೆಳೆಯರು ಹೌದೌದೆಂದರು. ಪರದಶರನ ಮಾಡೆೋೀಣ ಅಂದಾಗ ಇವನು ಆಯತೋ ಅನನಲಲಲ,
ಬೆೀಡ ಅಂತಲೋ ಅನನಲಲಲ.
ದೆೋಡಡ ಊರಗೆ ಹೆೋೀದದಾದಯುತ. ಅಲಲ ಪರದಶರನಕೆಕ ಜಾಗವೆೀ ಸಗುತತರಲಲಲ. ಅಲಲ ಎಲಲರೋ ಚತರ ಬರೆಯುವವರೆೀ.
ಎಲಾಲ ಕಡೆ ಚತರ ಮೀಳಗಳೆೀ. ಮುಂದನ ಒಂದು ವಷರಕೆಕ ಎಲಾಲ ಗಾಯಲರಗಳು ಬುಕ್ ಆಗ ಬಟಟದದವು. ಇವನು ಬರೆದ
ಚತರವನುನ ಅವಯಾರರೋ ನೆೋೀಡುತತಲೋ ಇರಲಲಲ. ನೆೋೀಡದವರು ಕಾಯಲೆಂಡರ್ ಚತರವೆಂದರು. ಮತೆತ ಕೆಲವರು
ಇವು ಫುಟ್ ಪಾತನಲಲ ಮಾರಲೆೀ ವಾಸ ಅಂದರು.
ಎಲಲರೋ ಕೆೀಳದರು ಯಾವ ಕಲಾಶಾಲೆಯಲಲ ಕಲತತದುದ? ಯಾರು ಗುರುಗಳು? ಯಾರಾದರೋ ಚತರವನುನ
ಕೆೋಂಡುಕೆೋಂಡದಾದರಾ? ಬೆೀರೆಯವರು ಹೆೀಳದ ಹಾಗೆ ಚತರ ಬರೆದು ಕೆೋಡಲು ಆಗುತಾತ? ಬೆೀರೆಯವರ ಚತರದ
ನಕಲನುನ ಅಸಲಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಕೆೋಡಲಾಗುತಾತ? ಗಳೆಯರಗೆ ಒಂದೋ ಉತತರ ತಳದರಲಲಲ. ಇವನಗೆ
ಉತತರಸುವುದು ಬೆೀಕರಲಲಲ. ಅವನು ಅಲಲದದ ಚತರಗಳನುನ ನೆೋೀಡುತತದದ. ಓಡುವ ಕುದುರೆಗಳು, ಮುಖವೆೀ ಇಲಲದ
ಮುದುಕಯರು, ಕೆೈ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕಾಲು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುವ ಮನುಷಯರು, ಮುಖದೆೋಳಗೆ ಮತೆೋತಂದು ಮುಖ,
ಕಾಗದದ ಮೀಲೆ ಸುಮಮನೆೀ ಸುರದಂತದದ ಬರೆೀ ಬಣಣ - ಅವನಗೆ ಇದೆಲಾಲ ಚತರಗಳೆಂದೆೀ ಅನನಸಲಲಲ. ಅಲಲ
ಕಾಗದಗಳ ಮೀಲೆ ಯಾರೋ ಇರಲಲಲ. ಅವನು ಕವಕೆೋಟುಟ ಕೆೀಳದ; ಅದರಲಲದದ ಆಕೃತಗಳು ಮೌನವಾಗ
ಕೋತದದವು.
ಗಾಯಲರಯವರು ಹೆೀಳದರು. ಇಂತಹ ಚತರಗಳಗೆ ಲಕಷ, ಕೆೋೀಟ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇಂತಹದದನುನ ಬರ. ರಾಮ, ಕೃಷಣರ ಕಾಲ
ಈಗ ಇಲಲ. ಚತರಶಾಲೆಗೆ ಸೆೀರು, ಅಲಲ ಬರೆಯುವುದನುನ ಕಲ. ಗೆಳೆಯರು ಹೌದೌದೆಂದರು. ಇವನನುನ ಶಾಲೆಗೆ
ಸೆೀರಸಯೀ ಬಟಟರು.
ಅಲಲ ಅವನಗೆ ಗೆರೆ ಹಾಕುವುದು, ಉರುಟು ಆಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಎಲಾಲ ಹೆೀಳಕೆೋಡಲು ಆರಂಭಸದರು. ಕಾಲಸನ
ಮಧಯದಲಲ ಮೀಜು ಇಟಟರು, ಅದರ ಮೀಲೆ ಹೋದಾನ, ಹೋದಾನಯಲಲ ಸುಂದರ ಹೋವು. ಅದರ ಚತರ ಬರೆಯಲು
ಹೆೀಳದರು. ಮೀಜನ ಅಳತೆಯ ಚಚೆರ ಮಾಡದರು. ಹೋದಾನಯ ಆಕಾರದ ವವರ ಕೆೋಟಟರು. ಆದರೆ ಹೋವನ
ಸೌಂದಯರದ ಬಗೆಗ ಅವರು ಹೆೀಳಲೆೀ ಇಲಲ. ಇವನ ಮನಸಸನಲಲ ಕಣೆಣದುರಗದದ ಮೀಜು, ಹೋದಾನ, ಹೋವು
ಯಾವುದೋ ಮೋಡಬರಲಲಲ. ಹಾಗಾಗ ಅವನಗೆ ಆ ಚತರ ಬರೆಯಲು ಆಗಲೆೀ ಇಲಲ. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಪೆೈಂಟ್ ಗಳ ಬಗೆಗ
ಹೆೀಳದರು. ಆದರೆ ಬಣಣಗಳ ಜೆೋತೆ ಮಾತಾಡುವುದನುನ ಹೆೀಳಕೆೋಡಲೆೀ ಇಲಲ. ಅದಕೆಕ ಇವನಗೆ ಕುಂಚ ಹಡಯಲು
ಆಗಲೆೀ ಇಲಲ.

ಮತೆೋತಮಮ ಕಾಲಸನಲಲ ಹುಡುಗನೆೋಬಬನನುನ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದರು. ಮನುಷಯ ದೆೀಹದ ಅನುಪಾತದ ಬಗೆಗ
ಮಾತಾಡದರು. ಸಂಖೆಯಗಳನುನ ಬರೆದುಕೆೋಳಳಲು ಹೆೀಳದರು. ಮನುಷಯನ ದೆೀಹವನುನ ಕಣಣಂದ ಅಳೆಯುವುದನುನ
ಹೆೀಳಕೆೋಟಟರು. ಆದರೆ ಅವನ ಮುಖದಲಲನ ಭಾವನೆಯನುನ ಅರಯುವ ವಧಾನವನುನ ಹೆೀಳಕೆೋಡಲೆೀ ಇಲಲ. ಅವನ
ಒಳಗರುವುದನುನ ಅರಯದೆೀ ಹೆೋರರೋಪವನುನ ಬರೆಯುವುದು ಇವನಗೆ ತಳದರಲಲಲ. ಹಾಗಾಗ ಇವನು ಆ
ಹುಡುಗನ ಚತರ ಬರೆಯಲೆೀ ಇಲಲ. ಸುಮಮನೆೀ ಕಣುಣ ಮುಚಚ ಕುಳತುಬಟಟ.
ಆಗ ಅವನಗೆ ಮೀಷುಟರ ಕಾಲಸನಲಲ ಓದದ ಪದಯದ ನೆನಪಾಯುತ " ಕೆೋಳ್ ಗುರುದೆೀವ, ನನಗೆ ದಕಷಣೆ
ದಕಷಣದ ಪರ್ ಬೆರಳದಂ!
ಪರಕೆಗಯ್, ಪರೆ ನನನ ಕಂದನಂ!"
ದೆೋರೀಣನಗೆ ದಕಷಣೆ ನೀಡುತತರುವ ಏಕಲವಯ. ತನನಷಟಕೆಕ ತಾನೆೀ ವದೆಯ ಕಲತ ಏಕಲವಯ, ಮಾಡದ ತಪಪಗೆ ದಂಡ ತೆತತ
ಏಕಲವಯ - ಅವನ ಕುಂಚದಂದ ಮಲಲಮಲಲನೆ ಕಾಗದದ ಮೀಲೆ ಮೋಡಬಂದ. ಎಲಲರೋ ಅವನ ಕಾಗದವನೆನೀ
ನೆೋೀಡುತತದದರು; ಎದುರಗದದ ಹುಡುಗ ಕೋಡ! ಶಾಲೆಯವರೋ ಸುತತ ನೆರೆದರು. ಯಾವುದೆೋೀ ಮಾಯ
ಎಂಬಂತೆ
ಂಂ
ಅ
ವನ ಕೆೈ ಕಾಗದದ ಮೀಲೆ ಓಡುತತತುತ . ಕುಂಚ ಓಡಾಡದಲೆಲಲಾಲ ಏಕಲವಯನ ದೆೀಹ ಅವರಗೆ
ಕಾಣಸಕೆೋಳುಳತತತುತ. ಕಾಗದದಲಲ ಅವನು ಮದಲೆೀ ಅವತುಕೆೋಂಡಂತೆ, ಇವನು ತನನ ಕುಂಚದಂದ ಅವನನುನ
ಅನಾವರಣಗೆೋಳತತರುವಂತೆ - ಏನೆೋೀ ಒಂದು ಜಾದು ಅಲಲ ನಡೆಯುತತತುತ.
ಶಾಲೆಯವರು ಇವನಗೆ ಹೆೀಳಕೆೋಡಲು ತಮಮ ಬಳ ಏನೋ ಇಲಲ ಅಂದರು. ಅವನಗೆ ತಳಯದ ಹೆೋಸ ವಷಯ
ಇಲೆಲೀನೋ ಇಲಲ, ಅವನು ಇನುನ ಹೆೋೀಗಬಹುದೆಂದರು. ಅವನು ಹೆೋೀದ. ಆದರೆ ಅವನ ಗೆಳೆಯರಗೆ
ಸಮಾಧಾನವಾಗಲಲಲ. ಅವನನುನ ಮತೆೋತಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೀರಸದರು. ಅಲಲ ಕಾಗದ ಇರಲಲಲ, ಕುಂಚ ಇರಲಲಲ.
ಅಲಲದದದುದ ಒಂದೆೀ - ಕಂಪೂಯಟರ್ ಎಂಬ
ಂಂ
ಬ ಳ ಡಬಬ . ಅವನ ಗೆಳೆಯರಗೆ ಅನನಸತುತ. ಇವನು ಕಂಪೂಯಟರ್
ಕಲಯಬೆೀಕು. ಆನಮೀಶನ್ ಕಲತರೆ ಇವನು ಮುಂದೆ ಬರುತಾತನೆ. ಅದಕೆಕ ಆನಮೀಶನ್ ಕಲಸುವ ದೆೋಡಡ ಫೀಸನ
ಚಕಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅವನನುನ ಸೆೀರಸದರು.
ಅಲಲನ ಭಾಷೆಯೀ ಬೆೀರೆಯತುತ. ಕಾಯರೆಕಟರ ಅಂದರು, ಸೆೋಟೀರಬೆೋೀಡ್ರ ಅಂದರು ಇವನಗೆ ಒಂದೋ
ತಳಯುತತರಲಲಲ. ಲೆೀಔಟ್ ಡಸೆೈನ್ ಅವನು ಯಾವತೋತ ಮಾಡರಲಲಲ. ಅವನಗೆ ಗೆೋತತದದ ಯಾರ ಬಗೆಗಯೋ ಇಲಲ
ಚತರ ಬರೆಯುತತರಲಲಲ. ಇಲಲ ಚತರ ಬರೆಯಲು ಪೆೀಪರ್ ಇರಲಲಲ, ಕುಂಚವಂತೋ ಬೆೀಕಾಗಯೀ ಇರಲಲಲ. ಆದರೆ
ಇವನಗೆ ಕುಂಚವಲಲದೆೀ ಚತರ ಬರೆಯುವ ಜಾಯಮಾನವೆೀ ಅಥರವಾಗುತತರಲಲಲ.
ಮೌಸನುನ ಕುಂಚದಂತೆ ಹೆೀಗೆ ಉಪಯೀಗಸುವುದೆಂದು ಅವನಗೆ ಚಂತೆಯಾಗತೆೋಡಗತು. ಮೌಸನುನ ಹಡದು ಅತತತತ
ಆಡಸದರೆ ಸಕರೀನನ ಮೀಲೆ ಗೆರೆಯೀನೆೋೀ ಮೋಡುತತತುತ. ಆದರೆ ಅದು ಅವನು ಅಂದುಕೆೋಂಡಂತೆ ಇರುತತರಲಲಲ.
ಸಕರೀನನಲಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಒತತದರೆ ಸಾವರ ಬಣಣಗಳು ಕಾಣಸಕೆೋಳುಳತತದದವು. ಆದರೆ ಅವನಗೆ ಎಲಾಲ ಒಂದೆೀ
ಅನನಸುತತತುತ. ಮದಲಾದರೆ ಅವನು ಬಣಣಗಳ ಮೀಲೆ ಕೆೈಯಾಡಸುತತದದ. ಅವು ಅವನ ಬಳ ಮಾತಾಡುತತದದವು.
ಅವನ ಬೆರಳ ಅಂಚಗೆ ಕಚಗುಳ ಇಡುತತದದವು. ಇಲಲ ಸಕರೀನನಲಲ ಬಣಣಗಳು ಕಾಣಸಕೆೋಳುಳತತದವಷೆಟೀ, ಅವುಗಳು
ಮಾತಾಡುತತರಲಲಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಗೆ ಜೀವವೆೀ ಇರಲಲಲ.
ಗೆರೆ ಗೆಟಟಯಾಗ ಮೋಡಬೆೀಕೆಂದರೆ ಹೆಚುಚ ಒತತ ಬರೆಯಬೆೀಕೆಂಬ ನಯಮ ಅವನಗೆ ಯಾರೋ ಹೆೀಳದೆ ಗೆೋತತತುತ.
ಆದರೆ ಇಲಲ ಅದಾಯವುದೋ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬರುತತರಲಲಲ. ಸಣಣ ಗೆರೆ, ಗಟಟ ಗೆರೆ ಎಲಲವನೋನ ಒಂದೆೀ ರೀತ ಬರೆಯಲು
ಹೆೀಳಲಾಗತುತ. ಮಾಡದುದ ಸರಯಲಲವೆಂದರೆ ಹಂದೆ ಅವನು ಹೆೋಸದಾಗ ಮದಲನಂದ ಬರೆಯುತತದದ. ಇಲಲ
ಹಾಗರಲಲಲ. ಬೆೀಡದದನುನ ಅಷುಟ ಮಾತರ ಅಳಸ ಬೆೀರೆಯದದನುನ ಉಳಸಕೆೋಳಳಬಹುದತುತ. ತಳ ಬಣಣ ಬೆೀಕೆಂದರೆ ಸವಲಪ
ನೀರು ಬೆರೆಸುತತದದ ಹಂದೆ. ಇಲಲ ಚತರ ಬರೆಯಲು ನೀರೆೀ ಬೆೀಕರಲಲಲ.
ಸಕರೀನನ ಮೀಲೆ ಮೋಡುವುದು ಚತರವೆೀ ಅಲಲ ಅನನಸುತತತುತ ಅವನಗೆ. ಅನಯ ಮನಸಕನಾಗ ಕೋತದದ ಅವನಗೆ ಪಕಕದ
ರಸೆತಯಂದ ರಾಗವಾಗ ಹಾಡುತತದದ ದಾಸರ ಪದ ಕೆೀಳಸತು "ಕಡಲನ ಬತತರ ಸಾಲದು ಪವಡಸೆ
ಭಕತಯ ಕಂಬನ ಮನೆ ಎನಗೆ
ಹಮಗರ ಎತತರ ಸಾಲದು ನಾನರೆ
ಭಕತನ ಹೃದಯವು ಸಾಕೆನಗೆ
ಬೃಂದಾವನದಾ ಗೆೋೀಪಯರರತರೆ

ವೆೀದಗಳಾಡುವ ಸತಯವನು?
ಹಾಲನು ಮಾರುವ ಹೆಣುಣಗಳೆೋಲೆಮಯ
ಮೀರದೆ ಯೀಗಯ ಸಾಧನೆಯ?
ಕೆೀಳುತತದದಂತೆ ಅವನಗೆ ಇನುನ ಇಲಲರುವುದು ಬೆೀಡ ಅನನಸತು. ಕಾಲಸನಲಲ ಕೋತದದವನು ಇದದಕದದಂತೆ ಎದುದ ಗಾಜನ
ಬಾಗಲನುನ ದೋಡ ಹೆೋರನಡೆದುಬಟಟ. ರೋಮಗೆ ಬಂದವನೆೀ ಅದೆೀ ಗುಂಗನಲಲ ಪೆೀಪರನಲಲ ಅಡಗ ಕುಳತದದ
ಕೃಷಣನನುನ ಈಚೆ ಎಳೆದುಬಟಟ. ಅದೆೀ ಕೃಷಣ - ಗೆೋೀಪಯರಗೆ ಇಲದ ಕೃಷಣ, ಕತತಲಾದಾಗ ಕಾಡನ ಮೋಲಕ ಮನೆಗೆ
ಹೆೋೀಗುತತದದ ಗೆೋೀಪಾಲನಗೆ ಧೆೈಯರ ಹೆೀಳಲು ಬಂದ ಕುವೆಂಪುರವರ "ಬಾಲ ಗೆೋೀಪಾಲ".
ಗೆಳೆಯರು ಸಂಜೆ ಬಂದು ನೆೋೀಡುತಾತರೆ ರೋಮನ ತುಂಬಾ ಚತರಗಳು. ಬೃಂದಾವನವೆೀ ಅಲಲ ಸೃಷಟಯಾದಂತತುತ. ಬಣಣ
ಬಣಣದ ಚತರಗಳು. ಅವರಗೆ ತಳದುಹೆೋೀಯತು - ಇವನು ಇನುನ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೋೀಗಲಕಕಲಲ. ಕೆೀಳದರು ಅವನನನ
ಯಾಕಪಾಪ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಶಾಲೆಯಂದ? ಮಲಲನೆ ಹೆೀಳದ "ಅಲಲ ಬಣಣಗಳು ಮಾತನಾಡುವುದಲಲ...!"

ಒಂದು ಬಾಯಂಕನ ಕತೋ
Monday, January 01, 2007
ಸದಾಶವರಾಯರಗೆ ಜೀವನದಲಲ ಕಷಟವೆೀನೋ ಇರಲಲಲ. ಪಾರಂಪರಕವಾಗ ಬಂದ ಆಸತ, ಜೆೋತೆಗೆ ಗೌರವ, ಈಗ
ಪಂಚಾಯತ ಅಧಯಕಷರ ಪಟಟ ಎಲಲವೂ ಅವರಗೆ ನರಾಯಾಸವಾಗಯೀ ದಕಕತುತ. ಹಾಗೆಂದು ಅವರೆಂದೋ ಕೆಲಸಕೆಕ
ಮೀಸ ಮಾಡದವರಲಲ. ಊರನಲಲ ಇದು ಆಗಬೆೀಕು ರಾಯರೆೀ ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾವತೋತ ಸದದ. ಬೀದಗೆಲಾಲ ಎಣೆಣ
ದೀಪದ ಬದಲಗೆ ಕರೆಂಟ್ ದೀಪ ಹಾಕೆೋೀಣ ಅಂತ ಯಾರೆೋೀ ಮೀಟಂಗ್ ನಲಲ ಹೆೀಳದೆದೀ ತಡ ಬೆಂಗಳೋರನವರೆಗೆ
ಹೆೋೀಗ, ಅಲಲ ಮಾತಾಡ ಊರಗೆ ಕರೆಂಟ್ ತಂದದದರು. ಈಗ ಊರನ ಮಕಕಳು ಸೀಮಯಣೆಣ ಹೆೋಗೆ ಕುಡಯದೆ
ಓದುತತದಾದರೆಂದರೆ ಅದಕೆಕ ರಾಯರೆೀ ಕಾರಣ. ಊರನಲಲ ಯಾವುದೆೀ ಕಾಯರ ನಡೆಯಲ - ಅದು ಒಳೆಳಯದೆ ಇರಲ,
ಕೆಟಟದೆದೀ ಇರಲ - ಅದು ರಾಯರಗೆ ತಳಯದೆ ನಡೆಯುವುದು ಸಾಧಯವರಲಲಲ. ಆದದರಂದಲೆೀ ಗೆೋೀವಂದ ಪೆೈ ತನನ
ಹೆೋಸ ಯೀಜನೆಯನುನ ರಾಯರಗೆೀ ಮದಲು ತಳಸದುದ.
ಈ ಗೆೋೀವಂದ ಪೆೈ ಮೋಲತಃ ಘಟಟದ ಕೆಳಗನಂದ ಇಲಲಗೆ ಬಂದವನು. ಅವನಗೆ ಇದೆೀ ಕೆಲಸ ಆಗಬೆೀಕು ಅಂತೆೀನೋ
ಇರಲಲಲ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಬೆೀಕಾದರೋ ಬದುಕುವ ಕಲೆ ಅವನಗೆ ಒಗಗ ಹೆೋೀಗತುತ. ಬಂದ ಮದಲಗೆ ಅವನು
ಒಂದು ತರಕಾರ ಅಂಗಡ ಇಟುಟಕೆೋಂಡದದ. ಊರನಲಲ ಆಗ ವಾರಕೆಕ ಒಂದು ದನ ಸಂತೆಯಲಲ ಮಾತರ ತರಕಾರ
ಸಗುತತದದದು ನೆೋೀಡ ಅವನು ಈ ಅಂಗಡ ಶುರುಮಾಡದ. ಮೈಸೋರನ ದೆೋಡಡ ಮಾಕೆರಟ್ ನಂದ ತರಕಾರ ತಂದು
ದನವೂ ಮಾರದರೆ ಹೆಚುಚ ಲಾಭ ಬರುವುದೆಂಬ ಅವನ ಎಣಕೆ ಸುಳಾಳಗಲಲಲ. ಮಲೆಲ ಮಲೆಲ ತರಕಾರಯ ಜೆೋತೆ
ಹಣುಣಗಳನೋನ ತರಲು ಶುರುಮಾಡದ ಅವನಗೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಏನಾದರೋ ಹೆೋಸ ವಷಯದ ಬಗೆಗಯೀ ಯೀಚನೆ.
ಹೀಗೆ ಒಮಮ ಬೆಂಗಳೋರಗೆ ಹೆೋೀದವನಗೆ ಅಲಲ ಹಾಲು, ಮಸರು ಬೆೀಕಾದಾಗ ಸಗುತತದದದು ನೆೋೀಡ ತಾನು
ಏನಾದರು ಮಾಡಬೆೀಕು ಅನನಸತು. ಆಗ ಊರನಲಲ ಹಸು ಇದದವರ ಮನೆಯಲಲ ಮಾತರ ಹಾಲು. ಉಳದವರು ತೆೋಟುಟ
ಹಾಲಗೆ ಪರದಾಡಬೆೀಕತುತ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲಲ ಪೆೈ ಸುತತಮುತತಲನ ಹಳಳಯ ಜನರ ಹತತರ ಮಾತಾಡಕೆೋಂಡು
ಡೆೈರ ತರಹದ ಒಂದು ವಯವಸೆಥ ಹುಟುಟಹಾಕದ. ಆದರೆ ಹಳಳಗಳಂದ ಹಾಲನುನ ತರುವುದೆೀ ಒಂದು ಮಹಾ
ಸಾಹಸವಾಗತುತ. ಬೆಳಗೆಗ ಕರೆದ ಹಾಲನುನ ಊರಗೆ ತರುವಾಗ ಅಧರ ಹುಳಯಾಗ ಹೆೋೀಗುತತತುತ. ಪೆೈಗಳ ತಲೆಗೆ ಆಗ
ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಐಡಯಾ ಬಂತು. ತಲೆಗೆ ವಷಯ ಬಂತೆಂದರೆ ಸುಮಮನೆ ಕೋರುವವರಲಲ ಅವರು. ಹೆೋರಟೆೀ
ಬಟಟರು ಮಂಗಳೋರಗೆ. ಮುಂದೆ ಒಂದೆೀ ವಾರದಲಲ ಆ ಊರಗೆ ಬಸುಸ ಬಂತು!
ಪೆೈಗಳದುದ ಭಯಂಕರ ತಲೆ. ಹಾಲು ತರಲು ಒಂದು ಲಾರ ತರುವುದೆಂದು ಅವರು ಮದಲು ಯೀಚಸದದರು. ಆದರೆ
ಮತೆತ ಅವರಗೆ ಲಾರಗಂತ ಬಸೆಸೀ ಒಳೆಳಯದೆನಸತು. ಹೆೀಗದದರೋ ಹತತರದ ಹಳಳಗಳಂದ ಬರುವ ಶಾಲೆ ಹುಡುಗರು,
ಕೆಲಸಕೆಕ ಬರುವ ಆಳುಗಳು ನಡೆದುಕೆೋಂಡೆೀ ಬರುತತದದರು. ಕಾಯಲೆ-ಕಸಾಲೆ ಇದದವರು, ವಯಸಾಸದ ಮುದುಕರು,
ಬಸುರ-ಬಾಣಂತಯರು ನಡೆಯಲಾಗದೆ ಕಷಟ ಪಡುತತದದರು. ಬಸುಸ ಹಾಕದರೆ ಹಾಲನ ಜೆೋತೆ ಇವರೆಲಲರಗೋ
ಉಪಕಾರವಾಗಬಹುದೆಂದು ಅವರಗೆ ಅನನಸತು. ಹಾಗೆಂದು ಅವರು ತುಂಬ ದೆೋಡಡ ಮನಸಸನವರೆೀನಲಲ. ಬರೆೀ ಜನರಗೆ
ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವ ಬುದದಯೀನೋ ಅವರದಲಲ. ಮುಂದನ ಭಯಂಕರ ಯೀಜನೆಗೆ ಹೀಗೆಲಾಲ ಅವರು ಅಡಪಾಯ
ಹಾಕದದರು.
ಎಲಲಂದಲೆೋೀ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಊರನವರಗೆ ತರಕಾರ, ಹಣುಣ, ಹಾಲು, ಮಸರು ಎಲಾಲ ಸಗುವಂತೆ ಮಾಡದದ ಪೆೈಗಳ
ಬಗೆಗ ಊರನವರಗೆ ಸಹಜವಾಗಯೀ ಗೌರವ ಬೆಳೆದತುತ. ಒಂದೆರಡು ಬಾರ ಪಂಚಾಯತ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಲಲಬೆೀಕೆಂದು
ಸವಲಪ ಜನ ಕೆೀಳಕೆೋಂಡರೋ ಇವರು ಅದಕೆಕಲಾಲ ರಾಯರೆೀ ಸರ ಅಂತ ಸುಮಮನದದರು. ತನನ ಬಸಸನ ಮದಲ ಟರಪಪಗೆ
ರಾಯರೆೀ ಕುಂಬಳಕಾಯ ಒಡೆಯಬೆೀಕೆನುನವ ಆಸೆಯನುನ ರಾಯರು ಪೂರೆೈಸುವುದರೆೋಂದಗೆ ಅವರ ಸೆನೀಹ ಮುಂದೆ
ಗಾಡವಾಗ ಬೆಳೆಯುವಂತಾಯುತ. ಮುಂದೆ ಏನಾದರು ಮಾಡುವುದದದರೆ ಒಟಟಗೆೀ ಸೆೀರ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಅವರು
ಮಾತಾಡಕೆೋಂಡದದರು. ಹಾಗಾಗ ಇವತುತ ಪೆೈಗಳು ಬೆಳಗೆಗಯೀ ರಾಯರ ಮನೆಗೆ ಬಂದದದರು.
"ರಾಯರೆೀ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಬಾಯಂಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬಾರದು?" ಪೆೈಗಳ ಮಾತು ಕೆೀಳ ರಾಯರು ಮೋಛೆರ
ಹೆೋೀಗುವುದೆೋಂದು ಬಾಕ. ಆದರೆ ಪೆೈಗಳೆಂದರೆ ಹಾಗೆೀನೆೀ. ಬೆೀರೆಯವರು ಯೀಚಸಲೋ ಹೆದರುತತದದ
ವಷಯಗಳನುನ ಇವರು ಕಾಯರಗತ ಮಾಡಲು ನಡೆಯುತತದದರು. ಆದರೆ ಬಾಯಂಕ್ ಶುರುಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾತರ
ರಾಯರಗೆ ಬಹಳ ದೆೋಡಡ ವಷಯವೆಂದೆೀ ಅನನಸುತತತುತ. ಊರನಲಲ ಆಗ ಒಂದು ಬಾಯಂಕೋ ಇರಲಲಲ. ದೋರದ

ಮಂಗಳೋರನಲಲ ಬಾಯಂಕಗಳು ಒಂದಾದ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಶುರು ಆಗುತತದದರೋ ಇಲಲ ಯಾರೋ ಅಂತಹ ಸಾಹಸಕೆಕ
ಕೆೈಹಾಕರಲಲಲ. ಮೀಲಾಗ ಬಾಯಂಕ್ ಶುರುಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಅಂಗಡ ಹಾಕದಂತೆ, ಬಸ್ ಓಡಸದಂತೆ ಅಲಲವಲಲ.
ಇದಕೆಕ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಬೆೀಕು, ಕಾಯದೆ-ಕಾನೋನು ತಳದವರು ಬೆೀಕು. ಈ ಊರಲಲ ಅದೆಲಾಲ ಸಾಧಯವೆೀ? ರಾಯರು
ಪೆೈಗಳನುನ ಈ ಎಲಾಲ ವಷಯವನುನ ಕೆೀಳದರು.
ಪೆೈಗಳೆೀನೋ ಸುಮಮನೆೀ ಈ ವಷಯಕೆಕ ಕೆೈಹಾಕದವರಲಲ. ಅವರೆಲಾಲ ಯೀಚಸಯೀ ಈ ನಧಾರರಕೆಕ ಬಂದದದರು.
ಸುತತಮುತತದ ಊರುಗಳಲಲ ಶೆಟಟರ ಕೆೈಯಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಕಷಟ ಪಡುತತದದ ಜನರು ತುಂಬಾ ಇದದರು. ಬಾಯಂಕ್
ಅಂತ ಒಂದಾದರೆ ಅವರೆಲಾಲ ಆ ಶೆಟಟಯ ಮನೆ ಕಾಯುವುದು ಬಟುಟ ತಮಮ ಹತತರ ವಯವಹಾರಕೆಕ ಬರುತಾತರೆ ಎಂದು
ಂಂ
ಂಂ
ಪೆೈಗಳಗೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಕೆ ಇತುತ. ಮತೆತ ಬಾಯಂಕ್ ನೆೋೀಡಕೆೋಳಳಲು ವಯವಹಾರ ಗೆೋತತರುವ ಮನುಷಯ ಬೆೀಕು. ಪೆೈಗಳು
ಆವಾಗಲೆೀ ಒಬಬನನುನ ಈ ವಷಯಕೆಕ ನೆೋೀಡಟಟದದರು. ನರಹರ ಅಂತ ಪೆೈಗಳ ಹೆಂಡತಯ ಕಡೆಯ ಹುಡುಗ. ನಯವನಯ ಇದದವನು, ಕೆಲಸ ಗೆೋತತದದವನು; ಅವನನನೆನೀ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದು ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಅಂತ ಕೋರಸುವುದು
ಅಂತ ರಾಯರಗೆ ಹೆೀಳದರು. ರಾಯರಗೆ ಈ ವಷಯದಲಲ ಏನೋ ಅಭಯಂತರವರಲಲಲ.
ಬಾಯಂಕ್ ಗೆ ಡೆೈರೆಕಟರ ಗಳಾಗ ತಾವಬಬರೆೀ ಇದದರೆ ಚೆನಾನಗರುವುದಲಲ ಅಂತ ಪೆೈಗಳು ರಾಯರಗೆ ಹೆೀಳದರು. ಜನರು
ತಮಮ ಬಳ ಹಣ ಇಡಲು ಬರಬೆೀಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಂಬುವಂತಹ ಜನರು ತಮಮ ಜೆೋತೆ ಇರಬೆೀಕು. ಮತುತ ಊರನಲಲ
ಸಾದಾರಣವಾಗ ಎಲಲರೋ ಗೆೋತತರುವಂತಹ ಮನುಷಯ ತಮಮ ಜೆೋತೆಗೆ ಇದದರೆ ವಾಸ ಅಂತ ಯೀಚಸದಾಗ ಅವರಗೆ
ನಾರಾಯಣ ಮಾಸಟರ ಹೆಸರು ತಟಟನೆ ಹೆೋಳೆಯತು. ಹಳೆ ತಲೆ, ಊರನ ಎರಡು ತಲೆಮಾರಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡದ ಜೀವ.
ಕಳೆದ ತಂಗಳಷೆಟೀ ಕೆಲಸದಂದ ನವೃತತರಾಗದದರು. ಅವರೆೋಬಬರು ತಮಮ ಜೆೋತೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬಾಯಂಕನ ಬಗೆಗ ಊರವರಗೆ
ನಂಬಕೆ ಬರುವುದು ಖಂಡತ ಎಂದು
ಂಂ
ತ ೀಮಾರನಸ ಮಾಸಟರನುನ ಒಪಪಸಲು ಅವರ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಹೆೋರಟರು .
ಇದದಕಕದದಂತೆ ಊರನ ಪಂಚಾಯತ ಅಧಯಕಷರೋ, ಬಸ್ ಓನರ್ ಪೆೈಗಳೋ ತಮಮ ಮನೆಗೆ ಬರುದರುವುದು ನೆೋೀಡ
ಮಾಸಟರ ರಗೆ ಎದೆ ಧಸಕೆಕಂದತು. ಬಂದವರಗೆ ನೀರು-ಬೆಲಲ ಕೆೋಟುಟ ಮಾತಾಡಲು ಕೋತಾಗೆ ಪೆೈಗಳೆೀ ವಷಯ ಹೀಗೆ
ಹೀಗೆ, ನೀವು ನಮಮ ಜೆೋತೆ ಇದರಲಲ ಬರಬೆೀಕು ಅಂದಾಗ ಮಾಸಟರರಗೆ ಏನು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆಂದೆೀ ತೆೋೀಚಲಲಲ. ತಮಗೆ
ಈ ವಚಾರ ಏನೆೀನೋ ತಳಯದು, ಮೀಲಾಗ ತಾವು ಮನೆಯಲಲಯೀ ಮಕಕಳಗೆ ಪಾಠ ಹೆೀಳಲು
ಯೀಚಸುತತರುವುದಾಗ ಪರಪರಯಾಗ ಹೆೀಳದರೋ ಅವರು ಬಡಬೆೀಕೆೀ. ನೀವು ಏನೋ ಮಾಡುವುದು ಬೆೀಡ,
ಸುಮಮನೆ ದನಕೆೋಕಂದು ಸಲ ಬಾಯಂಕನ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಗೆೋತತರುವ ಒಂದೆರಡು ಜನರನುನ ಬಾಯಂಕನಲಲ
ಹಣ ಇಡುವಂತೆ ಹೆೀಳದರೆ ಮತೆತೀನೋ ಕೆಲಸವಲಲ ಎಂದು
ಂಂ
ಪ ೆೈಗಳು ತಮಮ ಯಾವತತನ ನಯಗಾರಕೆಯಲಲ
ಹೆೀಳುತತದದರೆ ಮೀಸಟರು ಆಗಬಹುದೆಂದು ಯೀಚಸದರು.
ಆದರೆ ರಾಯರು ಹೆೀಳದ ಒಂದು ಮಾತು ಅವರನುನ ಚಂತೆಗೀಡು ಮಾಡತು. ಬಾಯಂಕನ ಡೆೈರೆಕಟರ ಗಳು ಒಬೆೋಬಬಬರೋ
ಇಂತಷುಟ ಅಂತ ಮೋಲಧನ ಹಾಕಬೆೀಕೆಂದು ಕಾನೋನಂತೆ. ಹಾಗಾಗ ನೀವೆಷುಟ ಕೆೋಡುತತೀರ ಮಾಷಟರೆೀ ಅಂತ
ರಾಯರು ಕೆೀಳದಾಗ ಅವರ ಬಾಯ ಕಟಟದಂತಾಯತು. ಅಲಾಲ ಜೀವನ ಇಡೀ ಮಕಕಳಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ ನವೃತತರಾದ
ಅವರ ಹತತರ ಎಷುಟ ಹಣ ಇರಲು ಸಾಧಯ. ಪೆೈಗಳು, ರಾಯರು ಈ ವಷಯವನುನ ಮದಲೆೀ ಯೀಚಸದದರು. ಅವರು
ಮಾತಾಡಕೆೋಂಡು ಬಂದ ನಧಾರರವನುನ ಈಗ ಮೀಷಟರಗೆ ಹೆೀಳದರು. ಅದರಂತೆ ಮೀಷಟರ ಮನೆಯ ಹಂದನ ಸವಲಪ
ಜಾಗವನುನ ರಾಯರು ಕರಯಕೆಕ ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳವುದು. ಆ ಹಣವನುನ ಮೀಷಟರು ಬಾಯಂಕನಲಲ ಹೋಡುವುದು, ಮತೆತ
ಒಂದೆರಡು ವಷರದಲಲ ಬಾಯಂಕನ ವಯವಹಾರ ಚೆನಾನಗ ನಡೆದ ಮೀಲೆ ಡೆೈರೆಕಟರುಗಳಗೆ ಸಗುವ ಬೆೋೀನಸಸನ ದುಡಡನಲಲ
ಮೀಷಟರು ಪುನಃ ಕೆೋಟಟಷೆಟೀ ಹಣಕೆಕ ರಾಯರಂದ ಜಾಗ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೀಗೆ ಪೆೈಗಳದೆೋದಂದು ಭಾರೀ
ಉಪಾಯ.
ಏನು ಹೆೀಳುವುದು? ಮೀಷಟರಗೆ ಒಂದೋ ತಳಯಲಲಲ. ನಮಮ ಜಾಗದ ಕಾಗದ ಮಾತರ ನನನ ಬಳ ಒಂದೆರಡು ವಷರ
ಇರುತತದೆ. ನಾನಗೆೀನೋ ನಮಮ ಜಾಗದ ಅವಷಯಕತೆ ಇಲಲ. ನಮಮ ಜಾಗ ಯಾವತೋತ ನಮಮದೆೀ. ಸುಮಮನೆ ಕಾನೋನುವಯವಹಾರಕೆೋಕೀಸಕರ ಈ ಕಾಗದ ಪತರ ಎಲಾಲ ಅಂತ ರಾಯರೋ, ಪೆೈಗಳೋ ಹೆೀಳುತತದದರೆ ಪಾಪ ಅವರಾದರೋ ಏನು
ಮಾಡಯಾರು? ಒಪಪಕೆೋಂಡರು. ಹಾಗೆ ಆ ಊರನಲಲ ಈ ಮೋರೋ ಜನ ಡೆೈರೆಕಟರುಗಳಾದ ಬಾಯಂಕೆೋಂದು
ಶುರುವಾಯತು. ನರಹರಯೋ ಅಲಲ ಬಂದು ಕೋತಾಯುತ. ಪೆೈಗಳ ಮಾತು, ರಾಯರ ಗೌರವ, ಮಾಸಟರರ ನಂಬಕೆ
ಎಲಲ ಸೆೀರ ಬಾಯಂಕನ ವಯವಹಾರ ಚೆನಾನಗಯೀ ನಡೆಯಲು ಶುರುವಾಯತು. ಮದಲ ವಷರ ಕೆೋನೆ
ಆಗುವುದರೆೋಳಗೆ ಖಚುರ ಕಳೆದು ಸವಲಪ ಲಾಭವೂ ಬಂತು. ಅಂತೋ ಪೆೈಗಳನುನ ನಂಬದಕೆಕ ಸಾಥರಕವಾಯತೆಂದು
ರಾಯರು ನಟುಟಸರು ಬಟಟರು.

ಈ ಮಧೆಯ ಪೆೈಗಳಗೆ ತಮಮ ದೆೋಡಡ ಆಸೆಯನುನ ಪೂಣರಗೆೋಳಸುವ ಸಮಯ ಬಂದದೆ ಎಂದು
ಂಂ
ಅ ನನಸಲು
ಶುರುವಾಯತು. ಅವರಗೆ ಮದಲನಂದಲೋ ಒಂದು ಆಸೆ. ಮಂಗಳೋರನಲಲ ಒಂದು ಟಾರನೆೋಸೀಟ್ರ ಕಂಪೆನ
ತೆಗೆಯಬೆೀಕು. ತಮಮ ಕಂಪೆನಯ ಬಸುಸಗಳು ಉಡುಪ, ಕುಂದಾಪುರ, ಪುತೋತರು - ಹೀಗೆ ಊರೋರಗೆ ಹೆೋೀಗಬೆೀಕು.
ಈ ಊರನಲಲ ಮಾಡದ ಕೆಲಸವೆಲಾಲ ಬರಯ ಆರಂಭವಷೆಟೀ . ಅಸಲೀ ಕೆಲಸ ಆಗಬೆೀಕಾಗದುದ ಘಟಟದ ಕೆಳಗೆ. ಇಲಲ
ಎಷುಟ ಮಾಡದರೋ ಅಷೆಟೀ. ದೆೋಡಡ ಕೆಲಸಕೆಕ ಮಂಗಳೋರೆೀ ಸರ. ಒಮಮ ಅಲಲ ಅದೃಷಟ ಕುಲಾಯಸತೆಂದರೆ ಮುಂದೆ
ಬೆೋಂಬಾಯ - ಪೆೈಗಳು ಆಗಲೆೀ ಎಲಾಲ ಯೀಚಸದದರು. ಈ ಊರನಲಲ ತಾವು ಮಾಡದ ಕೆಲಸ, ಮತತೀಗ ಈ
ಬಾಯಂಕು ಉತತಮವಾಗ ನಡೆಯುತತದುದದು ಅವರಗೆ ಸಹಜವಾಗ ತಮಮ ಬಗೆಗ ನಂಬಕೆ ಹುಟುಟವಂತೆ ಮಾಡತುತ. ಈಗ
ಬಾಯಂಕನಲಲ ಎಷಾಟದರೋ ಬೆೀಕಾದಷುಟ ಹಣವದೆ. ಒಂದೆರಡು ಹೆೋಸಾ ಬಸ್ ತೆಗೆದು ಮಂಗಳೋರು-ಉಡುಪ ಲೆೈನನಲಲ
ಬಡುವುದು, ಒಂದೆೀ ವಷರದಲಲ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದು ಗಾಯರೆಂಟ. ಆಗ ಬಾಯಂಕಗೆ ಹಣ ತುಂಬದರಾಯುತ ಅಂತ
ಯೀಚಸ ರಾಯರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋೀದರು.
ಪೆೈಗಳಗೆ ಗೆೋತತತುತ. ತಾವಬಬರೆೀ ಬಾಯಂಕನಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡರೆ ಸರ ಇರುವುದಲಲ. ಅದಕೆಕೀ ರಾಯರ ಮನೆಗೆ
ಬಂದದೆದೀ ನೆೋೀಡ ರಾಯರೆೀ ಬಾಯಂಕನ ಹಣವನುನ ಹೆಚುಚ ಲಾಭ ಇರುವ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಡಬೆೀಕು. ಆಗ ನಮಗೆ
ಹೆಚುಚ ಉತಪನನ ಬಂದು ಜನರಗೆ ಹೆಚುಚ ಬಡಡ ಕೆೋಡಬಹುದು. ಹೀಗಾದಾಗ ಇನೋನ ಹೆಚುಚ ಜನ ನಮಮಲಲ ಹಣ ಇಡಲು
ಬರುತಾತರೆ. ನೀವು ಏನಾದರೋ ಹೆಚುಚ ಲಾಭ ಬರುವ ದಾರ ಹುಡುಕ ಅಂತ ಹೆೀಳ ಹೆೋೀದರು. ರಾಯರು ಬಹಳ
ಯೀಚಸ ಒಂದು ದೆೋಡಡ ಅಕಕ ಮಲಲನುನ ಹಾಕದರೆ ಒಳೆಳಯದಾಗಬಹುದೆಂದು ಯೀಚಸದರು. ಆಗ ಊರನಲಲ
ಒಳೆಳಯ ಮಲುಲ ಇರಲಲಲ. ಊರವರೆಲಾಲ ಗಾಡ ಕಟಟಕೆೋಂಡು ದೋರದೋರಗೆ ಹೆೋೀಗ ಅಲಲ ಒಂದು ವಾರ ಇದುದ ಅಕಕ
ಮಾಡಸ ಮತತಷುಟ ದೋರ ಹೆೋೀಗ ಅದನುನ ಮಾರ ಬರಬೆೀಕತುತ. ದೆೋಡಡ ಮಲುಲ ಇಲೆಲೀ ಹಾಕದರೆ ಪಕಕದ
ಊರನವರೋ ಇಲೆಲೀ ಅಕಕ ಮಾಡಸರು ಬರುತಾತರೆ. ಹೆಚುಚ ಅಕಕ ಇಲೆಲೀ ಸಗುತತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಅಕಕ ಕೆೋಳುಳವವರೋ
ಇಲೆಲೀ ಬಂದು ಅಕಕ ಕೆೋಳಳಬಹುದು. ಇದರಂದ ತಮಮ ಊರು ಅಕಕ ಮಾರುಕಟೆಟಗೆ ಹೆಸರು ಮಾಡುವುದು
ಅನುಮಾನವೆೀ ಇಲಲ ಅಂತ ಯೀಚಸದರು.
ಮರುದನ ಬಾಯಂಕನ ಕಛೆೀರಯಲಲ ಪೆೈಗಳು ಮತುತ ಮೀಸಟರ ಮುಂದೆ ರಾಯರು ತಮಮ ನಧಾರರ ತಳಸದರು.
ಅವರಬಬರೋ ಆಗಬಹುದೆಂದರು. ಪೆೈಗಳು ಮೀಸಟರನುನ ನೀವು ಏನಾದರೋ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದದದರೆ ಮಾಡ, ಹಣ ನಾವು
ಕೆೋಡುತೆತೀವೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಇಲಲ ನನಗೆ ಇದೆಲಾಲ ತಳಯುವುದಲಲ, ನಮಗೆ ಏನಾದರೋ ಉದೆದೀಶ ಇದದರೆ ಹೆೀಳ
ಅಂದರೆ. ಇದಕೆಕ ಕಾಯುತತದದವರಂತೆ ಪೆೈಗಳು ತಮಮ ಟಾರನಸಪೀಟ್ರ ವಷಯ ಹೆೀಳದರು. ಮಂಗಳೋರನಂದ ಬಸ್
ಬಟಟರೆ ಹಣಕೆಕ ಮೀಸವಲಲ ಎಂದು
ಂಂ
ತ ಮಮ ಅನುಭವದ ನೆಲೆಯಲಲ ಹೆೀಳೀದಾಗ ಇವರಗೋ ಇಲಲವೆನನಲಾಗಲಲಲ .
ಆಯತೆಂದರು. ಆದರೆ ನಾವಬಬರೋ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡಾಗ ಮೀಸಟರೆೋಬಬರು ಹಾಗೆೀ ಇದದರೆ ಹೆೀಗೆ? ಅವರಗೋ
ಏನಾದರೋ ಆಗಬೆೀಕು ಅಂತ ಪೆೈಗಳು ಹೆೀಳದಾಗ ರಾಯರು ಬಾಯಂಕನ ಲೆಕಕದಂದ ಸವಲಪ ಹಣವನುನ ಮೀಸಟರಗೆ
ಕೆೋಡೆೋೀಣವೆಂದರು. ಪೆೈಗಳಗೋ ಇದು ಸರ ಅನನಸತು. ಆದರೆ ಮೀಸಟರು ತಮಗೆ ಹಣ ಬೆೀಡವೆಂದೋ, ಆ ಹಣವನುನ
ರಾಯರೆೀ ಇಟುಟಕೆೋಂಡು ತಮಮ ಜಾಗದ ಪತರವನುನ ವಾಪಸ್ ಕೆೋಡುವಂತೆ ಕೆೀಳಕೆೋಂಡರು. ರಾಯರು ಇದಕೆಕ
ಒಪಪದರೋ ಸವಲಪ ಹಣ ಮೀಸಟರು ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಲೆೀ ಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳದಾಗ ಅವರಗೆ ಇಲಲ ಎನನಲಾಗಲಲಲ.
ಅವರೆಲಾಲ ನರಹರಯನುನ ಕರೆದು ಲೆಕಕ ಪುಸತಕ ತರಸ ತಾವು ಒಬೆೋಬಬಬರೋ ಎಷುಟ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಬಹುದೆಂದು
ನೆೋೀಡದರು. ಮುಂದನ ಒಂದು ವಷರ ಬಾಯಂಕ್ ನಡೆಸಲು ಎಷುಟ ಹಣ ಬೆೀಕೆೋೀ ಅಷಟನುನ ಬಟುಟ ಉಳದದದದನುನ ತಮಮ
ತಮಮ ಉದದಮಗಳಗೆ ಬಳಸಕೆೋಳುಳವುದೆಂದು ತೀಮಾರನಸದರು. ಅದರಂತೆ ನರಹರಗೆ ತಮಗೆ ಇಷುಟ ಹಣ
ತಂದುಕೆೋಡುವಂತೆ ಹೆೀಳದರು. ನರಹರಗೆ ಇದರಂದ ಆಶಚಯರವಾಯತು. ಇಷುಟ ಹಣವನುನ ಬಾಯಂಕನಂದ
ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀದರೆ ಹೆೀಗೆ ಅಂತ ಕೆೀಳದ. ಪೆೈಗಳೆೀ ಜೆೋೀರು ಬಾಯ ಮಾಡ ಹೆೀಳದಷುಟ ಮಾಡು ಅಂತ
ಹೆೀಳದರು. ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡ ಹಣದ ಲೆಕಕವನುನ ಬೆೀರೆ ಪುಸತಕದಲಲ ಬರೆದಡುವಂತೆ ಅವರೆೀ ನರಹರಗೆ ಹೆೀಳದರು.
ಅವನು ಮರುಮಾತಾಡದೆ ಹೆೋಸ ಪುಸತಕದಲಲ ಅವರು ಕೆೀಳದಷುಟ ಹಣ ನೀಡ ಸುಮಮನೆೀ ಕುಳತ.
ರಾಯರ ಇರಾದೆ ಏನೆೋೀ ಒಳೆಳಯದತುತ. ಆದರೆ ಅವರು ಅಂದುಕೆೋಂಡಂತೆ ಒಂದೋ ಆಗಲಲಲ. ಮಲಲನೆೀನೆೋೀ
ಕಟಟದರು. ಆದರೆ ಊರಲಲ ಕರೆಂಟೆೀ ಇರುತತರಲಲಲ. ಪಕಕದ ಊರನವರೆಲಾಲ ಗಾಡ ಕಟಟಸಕೆೋಂಡು ಮಲಲಗೆ ಬಂದರೆ
ಕರೆಂಟ್ ಕೆೈಕೆೋಡುತತತುತ. ಬಂದ ಜನ ಊರನೋನ, ಮಲಲನ ರಾಯರನೋನ ಶಪಸುತಾತ ಕೋತರುತತದದರು. ಕರಮೀಣ ಇಲಲಗೆ
ಜನ ಬರುವುದೆೀ ಕಡಮ ಆಗತೆೋಡಗತು. ರಾಯರಗೆ ಇದೆೀ ಚಂತೆ. ತಮಮ ಹೆಸರಗೆ, ತಮಮ ಊರನ ಹೆಸರಗೆ ಹೀಗೆ
ಕಳಂಕ ಬರುವುದು ಅವರಗೆ ಬೆೀಕರಲಲಲ. ಹಾಗಾಗ ಬೆೀಕಾದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕೆೋಡಬಲಲ ಜನರೆೀಟರ್ ಒಂದನುನ

ತರುವುದೆೀ ಉಪಾಯವೆಂದು ಯೀಚಸದಾಗ ಪೆೈಗಳು ಬಾಯಂಕನಂದಲೆೀ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳವಂತೆ ಒತಾತಯಸದರು.
ಹೆೀಗಾದರೋ ಜನರೆೀಟರ್ ಬಂದರೆ ಮಲುಲ ಚನಾನಗ ನಡೆದು ಬೆೀಗ ಹಣ ವಾಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ರಾಯರೋ
ಅದಕೆಕ ಸಮಮತಸದರು. ಬೆಂಗಳೋರನಂದ ದೆೋಡಡ ಜನರೆೀಟರೆೀನೋ ಬಂತು. ಆದರೆ ಅದರ ಹೆೋಟೆಟ ಬಕಾಸುರನದುದ.
ಆಗ ಡೀಸಲ್ ಸಗುತತದದದೆದೀ ಕಮಮ. ಬಂಕನವರ ಹತತರ ಒಂದಕೆಕರಅಡು ಹಣ ಕೆೋಟುಟ ವಾರಕಾಕಗುವಷುಟ ಎಣೆಣ
ಕೋಡಟುಟಕೆೋಳಳಬೆೀಕತುತ. ಹಣ ಬರುವುದು ಹಾಗರಲ, ರಾಯರು ಮಲಲನುನ ಜೀವಂತವಾಗಡಲು ತಮಮ ಜೆೀಬನಂದಲೆೀ
ದುಡುಡ ಬಚುಚವ ಪರಸಥತ ಬಂದು ಹೆೋೀಯತು. ಬರುಬರುತಾತ ಬಾಯಂಕನ ಕಡೆ ಅವರ ಓಡಾಟ ಜಾಸತ ಆಗುತತತುತ.
ಬಾಯಂಕಗೆ ಹೆೋೀಗುವುದು, ನರಹರಯ ಹತತರ ಹೆೀಳ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಬರುವುದು, ನರಹರ ಅದನುನ ಬೆೀರೆ
ಪುಸತದಲಲ ಬರೆಯುವುದು - ನತಯದ ಕೆಲಸವಾಯತು.
ಹಾಗೆಂದು ನರಹರಯ ಆ ಪುಸತಕದಲಲ ಕೆೀವಲ ರಾಯರ ಲೆಕಕ ಬೆಳೆಯುತತರಲಲಲ. ಪೆೈಗಳ ಲೆಕಕ ರಾಯರಗಂತ
ಪುಟಗಟೆಟಲೆ ದೆೋಡಡದತುತ. ಆದದೆದೀನೆಂದರೆ ಪೆೈಗಳು ದುಡುಡ ಉಳಸೆೋೀಣವೆಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಯಂಡ್ ಬಸುಸ
ಕೆೋಂಡದದರು. ಹಾಗಾಗ ಬಸುಸ ಆವಾಗಾವಾಗ ರಪೆೀರಗೆ ಬರುತತತುತ. ಮತೆತ ಪೆೈಗಳು ವಾರಕೆೋಕಮಮ ಮಾತರ ಮಂಗಳೋರಗೆ
ಹೆೋೀಗುತತದದರಂದ ಬಸಸನ ಕಂಡಕಟರ ತಪುಪ ಲೆಕಕ ತೆೋೀರಸುತತದದ. ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಜನ ಬದಲಾಯಸದರೋ ಅದೆೀ
ಸಥತ. ಬಂದವರಗೆ ಟಕೆೀಟ್ ಕೆೋಡರೆ ಅಧರ ದುಡಡನುನ ಡೆರೈವರ್ ಮತುತ ಕಂಡಕಟರ ಸೆೀರ ತಂದು ಬಡುತತದದರು. ಕಲೆಕಷನ
ಹಣ ಬಸಸನ ಉಪಚಾರಕೆಕೀ ಸರಹೆೋೀಗುತತತುತ. ಮೀಲೆ ಆಗಾಗ ಬರುವ ರಪೆೀರಗೆ ಪೆೈಗಳೆೀ ದುಡುಡ ಸುರಯ ಬೆೀಕಾಗ
ಬಂದಾಗನಂದ ಅವರೋ ನರಹರಯ ಪುಸತಕದ ಗರಾಕಯಾಗ ಹೆೋೀಗದದರು. ಇವತುತ ರಾಯರು ಬರುವ ಮದಲು
ಕೋಡ ಪೆೈಗಳು ಬಂದು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀದರು.
ರಾಯರು ಹೆೋೀದ ಮೀಲೆ ನರಹರ ತನನ ಪುಸತದ ಲೆಕಕ ನೆೋೀಡಲು ಕುಳತ. ಬಾಯಂಕನ ಬೆೀರೆ ಲೆಕಕ ಪತರಗಳನೋನ
ಜೆೋತೆಯಲಲ ಇಟುಟಕೆೋಂಡು ಲೆಕಕ ನೆೋೀಡುತತದವನಗೆ ತಲೆ ಸುತತ ಬಂದಂತಾಯುತ. ಬಾಯಂಕನಲಲರುವ ಹಣ ತೀರಆ
ಕಡಮ ಇತುತ. ಪರಸಥತ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರದರೆ ಬಾಯಂಕ್ ದವಾಳ ಆಗುವುದು ಖಂಡತ ಅಂತ ಅವನಗೆ
ಸಂಶಯವರಲಲಲ. ಸರಕಾರ ಬೆೀರೆ ಸಣಣ ಊರುಗಳಲಲದದ ಬಾಯಂಕುಗಳ ಮೀಲೆ ಕಣಣಟಟತುತ. ಸವಲಪ ಸೋಚನೆ ಸಕಕದರೋ
ಸರಕಾರ ಅಧಕಾರಗಳು ಬಾಯಂಕ್ ನ ಮೀಲೆ ದಾಳ ಮಾಡ ಕಾಗದ ಪತರ ವಶ ಪಡಸಕೆೋಳುಳತತದದರು. ಹಾಗೆೀನಾದರೋ
ಆದರೆ ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಆದ ತಾನು ಜೆೈಲಗೆ ಹೆೋೀಗುವುದು ಗಾಯರೆಂಟ ಅನುನವುದು ಅವನಗೆ ಗಟಟ ಆಗತೆೋಡಗತು.
ವಷಯವನುನ ಕೋಡಲೆೀ ಪೆೈಗಳಗೆ ತಳಸಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೋರಟಾಗ ಮೀಷಟರು ಬಾಯಂಕಗೆ ಬಂದರು. ಅವರ ಜೆೋತೆ
ಲೆೋೀಬೆೋೀ ಕೋಡ ಇದದದದರಂದ ವಷಯವನುನ ಅವರಗೆ ತಳಸುವುದು ಬೆೀಡವೆಂದುಕೆೋಂಡ. ಹೆೀಗದದರೋ ಮಾಸಟರು
ಪಾಪದ ಜನ. ಅವರಗೆ ಹೆೀಳಯೋ ಉಪಯೀಗವಲಲ ಅನನಸತು ಅವನಗೆ.
ಮಾಸಟರು ಬಂದದುದ ಬೆೀರೆ ಕಾರಣಕೆಕ. ಲೆೋೀಬೆೋೀ ಅವರ ಜೆೋತೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲಲ ಇದದವರು. ಅವರೋ ಇತತೀಚೆಗೆ
ನವೃತತನಾಗದದರು. ಸಕಕದ ಹಣವನುನ ಬಾಯಂಕನಲಲ ಇಡಸಲು ಮಾಸಟರು ಅವನನುನ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದದದರು.
"ನಮಮದೆೀ ಬಾಯಂಕು. ಏನೋ ಮೀಸವಲಲ. ನನನ ಜೀವನದ ಹಣವನುನ ಇವನು ಚೆನಾನಗ ನೆೋೀಡಕೆೋಳುಳತಾತನೆ.
ಅಲಲವಾ ನರಹರ" ಅಂತ ಮೀಸಟರು ಹೆೀಳುತತದದರೆ ನರಹರಗೆ ತಲೆ ಸಡಯುತತತುತ. ಅವರು ಕೆೋಟಟ ಅಷೋಟ ಹಣವನುನ
ಕಪಾಟನಲಲಟುಟ ರಷೀದ ಬರೆಯಲು ನೆೋೀಡುತಾತನೆ ರಷೀದ ಪುಸತಕ ಖಾಲ ಆಗದೆ. ಹೆೋೀಗ ತರುತೆತೀನೆ ಅಂದಾಗ
ಮಾಸಟರೆೀ ಬೆೀಡವೆಂದರು. ಸಂಜೆ ತಾವೆೀ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀಗ ಲೆೋೀಬೆೋೀನಗೆ ಕೆೋಡುವೆನೆಂದು
ಹೆೀಳದರು. "ನನನ ಮೀಲೆ ನಂಬಕೆ ಇದೆಯಲಾಲ ಲೆೋೀಬೆೋೀ? ಇಲಲದದದರೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀಗೆೋೀಣ. ನಾಳೆ
ಬಂದರೆ ಆಯತು" ಅಂದಾಗ ಲೆೋೀಬೆೋೀ ರಶೀದ ಏನು ಮಹಾ, ನಾಳೆ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡರೆ ಆಯತೆಂದು ಹೆೀಳ
ಅವರಬಬರೋ ಹೆೋೀದರು.
ಅವರು ಹೆೋೀದ ಕೋಡಲೆೀ ನರಹರಯೋ ಸರಸರನೆ ಪೆೈಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಷಯ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ.
ಇದದಕಕದದಂತೆ ಪೆೈಗಳಗೋ ರೆೀಗ ಹೆೋೀಯತು. ತಾವಬಬರೆೀ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡಲಲ, ರಾಯರೋ
ಹಣತೆಗೆದುಕೆೋಂಡದಾದರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ನನನ ಹತತರವೆೀ ಬಂದು ಯಾಕೆ ಇದೆಲಾಲ ಹೆೀಳುತತದದೀಯ ಅಂತ ಜೆೋೀರು
ಮಾಡದರು. ನರಹರ ಏನು ಹೆೀಳಯಾನು? ಅವನನುನ ಅಲಲ ಕೋರಸದವರು ಪೆೈಗಳೆೀ. ಈಗ ಹೀಗೆ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ
ಇಲಲದವರ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡದರೆ? ಅದನೆನೀ ಅವರಗೆ ಹೆೀಳದ. ಪೆೈಗಳು ಈಗ ರೌದಾರವತಾರ ತಾಳದರು. ನನನ ಹಣ
ನಾನು ತಂದದೆದೀನಾ? ನಾನು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡುತತಲಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತದೆದೀನೆ. ಪರತ ಸಲ ಲಾಭ
ಬರುವುದಲಲ. ಏನು ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಆಗುತತದೆ ಅಂತೆಲಾಲ ಬಾಯ ಬಡಯಲು ಆರಂಭಸದರು. ಹೆಚುಚ ಕಷಟವಾದರೆ
ಬಾಯಂಕನುನ ಮುಚಚಬಡುತೆತೀನೆ, ನನನದೆೀನು ಕಾನೋನು? ಅಂತ ಜೆೋೀರು ಮಾಡದಾದ ಅವನು ಅಲಲಂದ
ಹೆೋರಡಲೆೀಬೆೀಕಾಯುತ.

ಬರುವಾಗ ದಾರಯಲಲ ಯೀಚಸುತಾತ ಬಂದ. ಈ ಪೆೈಗಳೋ, ಆ ರಾಯರೋ ಹಣ ನುಂಗದಾದರೆ. ಆದರೆ ನಾಳೆ
ಪೀಲೀಸು, ಅದು, ಇದು ಅಂತ ನಡೆದರೆ ಅವರು ಹೆೀಗೆೋೀ ತಪಪಸಕೆೋಳುಳತಾತರೆ. ಸಕಕಬೀಳುವುದು ನಾನೆೋಬಬನೆೀ.
ಹೆೀಳ ಕೆೀಳ ನಾನು ಮಾಯನೆೀಜರ್. ಹಣ ನೀನೆೀ ಕಟುಟ ಅಂತ ಹೆೀಳದರೆ ಏನು ಗತ? ನರಹರ ಬಾಯಲಲ
ನೀರಾರದಂತಾಯತು.
ಬೆಳಗೆಗ ಮಾಸಟರು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತತದಾದಗ ಯಾರೆೋೀ ಜೆೋೀರಾಗ ಬಾಗಲು ಬಡಯುವ ಶಬಧ. ಹೆೋೀಗ ನೆೋೀಡದರೆ
ಲೆೋೀಬೆೋೀ. "ಮಾಸೆಟರೀ, ನರಹರ ಹಗಗ ಹಾಕೆೋಂಡಂತೆ." ವಷಯ ಕೆೀಳ ಮಾಸಟರಗೆ ಎದೆ ಒಡೆದಂತಾಯುತ. ಬಟೆಟ
ಹಾಕಕೆೋಂಡು ಒಂದೆೀ ಉಸರಗೆ ಇಬಬರೋ ಬಾಯಂಕನ ಕಡೆ ನಡೆದರು. "ನನನ ಇಡೀ ಜೀವನದಲಲ ದುಡದ ದುಡುಡ
ಮಾಸಟರೆೀ. ನೆನೆನ ರಶೀದ ತೆಕೆೋಕಳಳದೆ ಬಂದುಬಟೆಟವು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಲ?" ಲೆೋೀಬೆೋೀ ಅಕಷರಶಃ ಅಳುತತದದರೆ
ಮಾಸಟರು ಮನಸಸನಲಲಯೀ ದೆೀವರಗೆ ಹರಕೆ ಹೆೋತುತಕೆೋಳುಳತತದದರು. ಬಾಯಂಕನ ಎದುರು ಜನ ಆಗಲೆೀ ಬಂದದದರು.
ಮಾಸಟರು ಒಳಗಡೆ ನಡೆದಾಗ ಅಲಲ ರಾಯರೋ, ಪೆೈಗಳೋ ಕಪಾಟನಲಲರುವ ಎಲಾಲ ಕಾಗದ ಪತರಗಳನುನ ತೆಗೆದು ಈಚೆ
ಹಾಕುತತದದರು. ಮಾಸಟರಗೆ ಗೆೋತಾತಯುತ. ಇವರು ಆ ಪುಸತಕವನೆನೀ ಹುಡುಕುತತದಾದರೆ. ಆದರೆ ಅವರಗೆ ಆ ಕಷಣಕೆಕ
ಲೆೋೀಬೆೋೀವನ ದುಡಡನದೆೀ ಚಂತೆ.
ತನನ ಮೀಲನ ನಂಬಕೆಯಂದ ದುಡುಡ ಇಡಲು ಬಂದದದ ಲೆೋೀಬೆೋೀ. ಅವನಗೆ ಮೀಸ ಆಗಬಾರದು. ನರಹರಯ
ಮೀಜನ ಮೀಲದದ ಲೆಕಕದ ಪುಸತದ ನೆೋೀಡದರು. ನರಹರ ಲೆೋೀಬೆೋೀ ಕೆೋಟಟ ಹಣವನುನ ಇನೋನ ಪುಸತಕದಲಲ
ಬರೆದರಲಲಲ. ಮಾಸಟರಗೆ ಹೆೋೀದ ಜೀವ ಬಂದಂತಾಯುತ. ಕಪಾಟನ ಬೀಗ ತೆಗೆದು ನೆೋೀಡದರೆ ನೆನೆನ ಲೆೋೀಬೆೋೀ
ಕೆೋಟಟ ಕಟುಟ ಹಾಗೆ ಇತುತ. ಒಮಮಲೆೀ ಅದನುನ ಹೆೋರಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದು ಲೆೋೀಬೆೋೀಗೆ ಕೆೋಟಾಟಗ ಅವರಗೆ
ಏನೆೋೀ ಸಮಾಧಾನ "ಕಷಟ ಪಟಟ ಹಣ ಎಲಲಗೋ ಹೆೋೀಗೆೋೀದಲಲ ಲೆೋೀಬೆೋೀ" ಅಂತ ಹೆೀಳ ಪುನಃ ಬಾಯಂಕನ ಒಳಗೆ
ಹೆೋೀದರು.
ಒಳಗಡೆ ಎಷುಟ ಹುಡುಕದರು ಅವರಗೆ ಆ ಪುಸತಕ ಸಗಲಲಲ. ಒಂದು ವೆೀಳೆ ನರಹರ ಅದನುನ ಪೀಲೀಸರಗೆ
ಏನಾದರೋ ಕೆೋಟಟರಬಹುದೆೀ ಅಂತ ಅವರಗೆ ಒಮಮ ಅನುಮಾನವಾಯುತ. ಅದು ಪೀಲೀಸರಗೆ ಸಕಕದರೆ ತಾವು
ಅದನುನ ಸರ ಮಾಡುವುದಾಗ ರಾಯರು ಹೆೀಳದರು. ಈಗ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಅವರಗೆ ದೆೋಡಡ ಚಂತೆ
ಆಗತುತ. ಪೆೈಗಳೆೀ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೆೀಳದರು. ನರಹರಯೀ ಬಾಯಂಕನ ದುಡಡನುನ ತಂದದಾದನೆಂದು ಹೆೀಳುವುದು,
ಹಂದನ ದನ ನಾವು ಲೆಕಕಪತರ ನೆೋಡ ಅವನಗೆ ಬಯದದದಕೆಕ ಅವನು ನೆೀಣು ಹಾಕಕೆೋಂಡ ಅಂತ ಹೆೀಳುವುದೆಂದು
ತೀಮಾರನ ಮಾಡದರು. ಜನರ ದುಡಡನುನ ಹೆೀಗೆ ತರುಗ ಕೆೋಡುವುದೆಂದು ಮಾಸಟರು ಕೆೀಳದಾಗ ಅದನುನ ಆಮೀಲೆ
ಯೀಚನೆ ಮಾಡುವ ಎಂದು
ಂಂ
ಉ ಳದವರಬಬರೋ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡದರು .
ಮುಂದೆ ಪೀಲೀಸರಗೆ ಅದೆೀ ರೀತ ದೋರು ನೀಡದೋದ ಆಯತು. ಪೀಲೀಸರು ಕೆೋೀಟರನಲಲ ಕೆೀಸೋ ಹಾಕದರು.
ಮಾಸಟರಗೆ ಇದರಂದೆಲಲ ಬಹಳ ಬೆೀಸರವಾಗ ತಮಮ ಹೆಸರಲದದ ಸವಲಪ ಜಾಗವನುನ ಮಾರ, ಬಂದ ದುಡಡನುನ ರಾಯರ
ಕೆೈಗೆ ಕೆೋಟುಟ ಬಾಯಂಕನಲಲ ದುಡುಡ ಇಟಟ ಜನರಗೆ ಕೆೋಡಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳದರು. ಕೆೋೀಟರನಲಲ ಕೆೀಸು ಬಹಳ ಕಾಲ
ನಡೆಯತು. ಸತತ ನರಹರ ದುಡುಡ ತಂದದದರಂದ ತಾವು ಜನಕೆಕ ಹಣ ಕೆೋಡುವುದು ಸಾಧಯವೆೀ ಇಲಲವೆಂದು ರಾಯರೋ,
ಪೆೈಗಳೋ ಕೆೋೀಟರನಲಲ ಹೆೀಳದರು. ಕೆೋನೆಗೆ ಇಟಟ ರುಪಾಯಗೆ ಎಂಬತುತ
ಂಂ
ಪ
ೆೈಸೆಯಂತೆ ಬಾಯಂಕನವರು ಜನರಗೆ
ದುಡುಡ ವಾಪಸು ಕೆೋಡಬೆೀಕೆಂದು ತೀಮಾರನವಾಯತು. ಅದೆಲಾಲ ಸಾಧಯವಲಲ, ಬೆೀಕಾದರೆ ಬಾಯಂಕನ ಸಥರಾಸತ ಎಲಾಲ
ಹರಾಜು ಹಾಕ ಬಂದ ಹಣವನುನ ಜನರಗೆ ಕೆೋಡುವುದಾಗ ಪೆೈಗಳು ಕೆೀಳಕೆೋಂಡರು. ಬೆೀರೆ ಉಪಾಯವಲಲದದರಂದ,
ಬಂದಷುಟ ಬರಲ ಅಂತ ಜನರು ನರಹರಯನುನ ಶಪಸುತಾತ ಅದಕೆಕೀ ಒಪಪಕೆೋಂಡರು.

ಅಮಮನ ಕಲಬುಬ ಮತುತ ಮುಂಗಾರು ಮಳೋ
ಇತತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ದನವೂ 'ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ' ಚತರದ ಬಗೆಗ ಮಾತಾಡದೆ ಕಳೆಯೀದಲಲ. ಈ ಲಸಟಗೆ ಹೆೋಸ ಸೆೀಪರಡೆ
ಅಂದರೆ ನನನ ಅಮಮ ಚತರ ನೆೋೀಡ ಬಂದದಾದರೆ. ಅರೆೀ ಇದರಲೆಲೀನು ಆಶಚಯರ ಇದೆ ಅನನಬೆೀಡ. ಟೀವಯಲಲ ಬರುವ
ನೋರೆೋಂದು ಸನೆಮಾವನುನ ಎಂದೋ
ಂಂ
ನ
ೆೋೀಡದ ಅವರು
'ಮು ಮ' ನೆೋೀಡ ಬಂದದಾದರೆ. ಅದೋ ಅವರನನ
ನಾವಾಯರೋ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀಗಲಲ. ಮಲೆಲೀಶವರಕೋಕ, ಯಶವಂತಪುರಕೋಕ ಇನೋನ ವಯತಾಯಸ ತಳಯದ ಅಮಮ
ತಮಮ ಲೆೀಡೀಸ್ ಕಲಬಬನ ಮಂದಯ ಜೆೋತೆಗೆ ಹೆೋೀಗ ಸನೆಮಾ ನೆೋೀಡದಾದರೆ. ವಶೆೀಷವೆಂದರೆ ಅವರ ಕಲಬಬನಲಲ
ಅಮಮನಗೆೀ ಹೆಚುಚ ಬೆಂಗಳೋರು ಗೆೋತತರೆೋೀದು!
ಅರವತುತ ದಾಟದ ಭಯಂಕರ ಮಡಯ 'ಪಾಟ ಅಮಮ', ತನನ ಮನೆ ಎಂಬ
ಂಂ
ಗ ೋಡಲೆಲೀ ಪಮರನೆಂಟಾಗ
ಪರತಷಾಟಪನೆಗೆೋಂಡವರಂತೆ ಕಾಣುವ ಕಮಲಕಕ, ಟೀವಯಲಲ ಬರುವ ಎಲಾಲ ಧಾರವಾಹ ಪಾತರಗಳ ಬಗೆಗ ಸವಂತ
ಮನೆಯವರ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಸುಶೀಲಮಮ - ಇವರೆೀ ನಮಮ ಅಮಮನ ಕಲಬಬನ ಖಾಯಂ ಸದಸಯರು. ಇನೋನ ಕೆಲವು
ಹಂಗಾಮ ಸದಸಯರು ಇವರ ಕಮಟಯಲಲ ಇದಾದರೆ. ಕಲಬಬನ ಸದಸಯರು ಏನಾದರೋ ಭಯಂಕರ ಸಮಸೆಯ ಎದುರಾದಾಗ
ಪರಹಾರಕಾಕಗ ಈ ಹಂಗಾಮ ಸದಸಯರ ಮರೆ ಹೆೋೀಗುತಾತರೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಶೀಲಮಮನ ಮಗನಗೆ ಈಚೆಗೆ ಮದುವೆ ನಶಚಯವಾಯತು. ಸೆೋಸೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಅತೆತಯ
ಪಾತರ ಹೆೀಗರಬೆೀಕೆಂದು ಸಭೆಯಲಲ ವಸುತರತ ಚಚೆರ ಆಯತು. ಇದುದದರಲಲ ಪಾಟ ಅಮಮನಗೆ ಮಾತರ ಸವಲಪ ಅನುಭವ
ಇತುತ. ಆದರೆ ಅವರಗೆ ಮಗ ಇರಲಲಲ. ಇದದದುದ ಎರಡು ಹೆಣುಣ ಮಕಕಳು. ಒಬಬಳು ಅಮೀರಕಾದಲಲದದರೆ ಇನೆೋನಬಬಳು
ಇಲೆಲೀ ಇದದಳು. ಪಾಟ ಮಗಳ ಮನೆಯಲಲಯೀ ಮಮಮಕಕಳನನ ನೆೋೀಡಕೆೋಂಡು ಇದದರು. ಆದರೆ ಅವರಗೋ ಅತೆತಯ
ಪಾಟರನ ಬಗೆಗ ಅಷಾಟಗ ತಳದರಲಲಲ.
ಹಾಗಾಗ ಕಲಬಬನ ಸದಸಯರು ತಮಮ ಸಮಸೆಯಯನುನ ಹಂಗಾಮ ಸದಸಯರೆೋಬಬರು ಮುಂದಟಟರು. ಅವರು ತಮಮ ನಾಕು ಜನ
ಗಂಡುಮಕಕಳಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ, ಎಲಲರನೋನ ತಮಮ ಸುತತಲೆೀ ಇಟುಟಕೆೋಂಡು ದಬಾರರು ನಡೆಸುತತದದ 'ಮಹಾ ಅತೆತ'.
ಸುಶೀಲಮಮ ಮತುತ ಇತರರಗೆ ಅವರು ಭಜರರಯಾಗಯೀ ಸಲಹೆ ನೀಡದರೆಂದು ಅಮಮ ನನಗೆ ಆಮೀಲೆ ಹೆೀಳದದರು.
ಹೀಗೆ ಅಮಮನ ಕಲಬಬಗೆ ಆಗಾಗ ಹಂಗಾಮ ಸದಸಯರ ಎಂಟರ
ಂಂ
ಆ ಗುತತತುತ
. ಅವರೆಲಾಲ ಹಂಗಾಮ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
ಅವರೆಲಾಲ ಕಲಬಬನ ಮುಖಯ ಚಟುವಟಕೆಯಲಲ ಪಾಲೆೋಗಳುಳತತರಲಲಲ.
ಅಮಮನ ಕಲಬಬನ ಮುಖಯ ಕಾಯಕ ಸಂಜೆಯ ವಾಕಂಗ್. ಕಲಬಬನ ಖಾಯಂ ಸದಸಯರೆಲಾಲ ಒಂದು ನಾಕುವರೆ ಸುಮಾರಗೆ
ನಮಮ ಮನೆಯಲಲ ಜಮಾಯಸುತಾತರೆ. ದೋರದ ಪಾಕೆೋರಂದಕೆಕ ಹೆೋೀಗುವ ಈ ಮಂದ ಅಲಲ ವಾಕಂಗ್
ಮಾಡಾತರಂತೆ. ಅಮಮ ಪರಕಾರ ಇಡೀ ಕಲಬಬನ ಮಂದ 'ಹತತಕಕಂತ ಹೆಚುಚ' ರೌಂಡನುನ ಸಪೀಡಾಗ ಹಾಕಾತರಂತೆ.
ಹೆೋೀಗುವಾಗ ಇಡೀ ರೆೋೀಡೆೀ ತಮಮದೆನುನವಂತೆ ಜೆೋೀರಾಗ ಬೆೋಬೆಬ ಹೆೋಡೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀಗುವ ಇವರು ಅಲಲ
ಮಾತಾಡದೆ ಮತುತ ಒಟಾಟಗ ವಾಕಂಗ್ ಮಾಡುತಾತರೆಂದು ನಾನು ಇವತತನವರೆಗೋ ನಂಬಲಲ.
ಇರಲ. ಆದರೆ ಅಮಮನ ಪರಕಾರ ಪಾಟ ಅಮಮನ ಕಾಲು ನೆೋೀವು ಮತುತ ಸುಶೀಲಮಮನ ತೋಕ ಎರಡೋ ಕಮಮ ಆಗದುದ
ಈ ವಾಕಂಗ್ ಮೋಲಕವೆೀ. ಪಾಕೆೀರ ಅಮಮನ ಕಲಬಬನ ಕಛೆೀರ. ಅಲೆಲೀ ಚಚೆರಗಳು ನಡೆಯುತತವೆ, ನಧಾರರಗಳು
ಮಂಡನೆಯಾಗುತತವೆ ಮತುತ ಹಂಗಾಮ ಸದಸಯರ 'ಎಂಟರ
ಂಂ
ಂ ಂಂಂ
' ಕೋಡ ನಡೆಯುತತದೆ. ಅಲಲ ನಡೆದ
ವದಯಮಾನಗಳ ಪೂತರ ವವರ ಅಮಮ ನನೆನದುರು ರಾತರ ತೆರೆದಡುತಾತರೆ; ಕೆಲವಮಮ 'ಯಾರಗೋ ಹೆೀಳಬಾರದು'
ಎಂಬ
ಂಂ
ಕ ಲಬಬನ ನಯಮವನೋನ ಮೀರ .
ವಾಕಂಗ್ ಮುಗಸ ಮೋಲೆಯ ಬೆಂಚನಲಲ ಕೋತು ಇವರ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗುತತದೆ. ನಾನು ನಂಬರುವಂತೆ ಪಾಕರಗೆ
ಬರುವ ಜನರ ಮೀಲೆ ಕಮಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೋಲಕವೆೀ ಸಭೆ ಶುರುವಾಗುತತದೆ. ಪಸುಪಸು ಮಾತಾಡುತಾತ ಕೋತ
'ಸಂಸಾಕರ ಇಲಲದ' ಜೆೋೀಡಗಳು, ಮಮಮಕಕಳನನ ಆಡಲು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬರುವ ಅಜಜ-ಅಜಜಯರು,
ಖಾಯಲೆಯಂದ ಎದುದ ಸುಧಾರಸಕೆೋಳಳಲು ಬರುವ ರೆೋೀಗಗಳು, ಬಸುರಯರು - ಇವರೆೀ ಕಲಬಬನ ಸಭೆಯಲಲ
ಚಚೆರಗೆೋಳಗಾಗುವವರು.
ಪಾಕರಗೆ ಬರುವ ಜನರಗೆ ತಮಮಂದಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಲಬುಬ ಸದದವರುತತದೆ ಎಂದು
ಂಂ
ನ ನಗೆ ತಳದದುದ
ಇತೆತೀಚೆಗೆ. ಒಂದು ದನ ಅಮಮ ತಮಮ ಹಳೆೀ ಮರದ ಪಟಟಗೆಯಂದ ಏನೆೋೀ ಹುಡುಕುತತದದರು. ಏನು ಅಂತ ಕೆೀಳದೆರ
"ಪಾಕರನಲಲ ದನಾ ಸಕಾತಳೆ ಅಂತ ಹೆೀಳಲೆವೀನೆೋೀ ಆ ಬಸುರ ಹೆಂಗಸು. ಅವಳು ಹೆರಲಕೆಕ ಊರಗೆ ಹೆೋೀಗಾತಳಂತೆ.

ಹುಟೆೋಟೀ ಮಗುವಗೆ ಇರಲ ಅಂತ ಬಜೆ ಕೆೋಡತದೆದೀನೆ. ಅಮಮ ಅಂತೋ ಬೆಬೆಬಬೆಬ ಅಂತ ಮಾತಾಡುತೆತ. ಮಗುವಾದರೋ
ಬಜೆ ತಂದು ಸಪಷಟವಾಗ ಮಾತಾಡಲ ಅಂತ"
ಹಾಗೆ ಒಮಮಮಮ ಪಾಕರನಲಲ ನಡೆಯುವ ಸಂಗತಗಳು ಅಮಮನ ಮೀಲೆ ವಶೆೀಷ ಪರಭಾವ ಬೀರುತತವೆ. ಮನೆನ
ಇದದಕಕದದಂತೆ ಅವರು "ನನಗೆ ಎಲಾಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಸಬೆೀಕು ಕಣೆೋೀ" ಅಂದರು. ಆಯೋತಂತ ಎಲಾಲ ಟೆಸಟ್ ಮಾಡಸ
ಆಯುತ. ಕೆೋನೆಗೆ ಅಮಮ "ಕಾಯನಸರ ಟೆಸೋಟ ಮಾಡಾತರೆೀನೆೋೀ ಇಲಲ. ಅದೋ ಮಾಡಸಬೆೀಕು ನನಗೆ" ಅಂದರು. ಅಲಲ
ಮಾತಾಡೆೋೀದು ಒಳೆಳೀದಲಲ ಅಂತ ಅದನೋನ ಮಾಡಸ ಆಯತು. ರಪೀಟ್ರ ಎಲಾಲ ಒಕೆ ಅಂತ ಬಂದ ಮೀಲೆ
ಅಮಮನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯತೋಂತ ಕಾಣತದೆ ಅದದಕೆಕ ಬಾಯಬಟಟರು "ಅಲಾಲ ಪಾಕರಗೆ ಬತಾರ ಇದದ ನನನದೆೀ
ವಯಸಸನ ಹೆಂಗಸು ಮನೆನ ಕಾಯನಸರ ನಂದ ಸತುತ ಹೆೋೀದಳಂತೆ. ಅದಕೆಕ ನಾನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಸಕೆೋಂಡಸದುದ".
ಆಮೀಲೆ ತಳದ ವಷಯವೆಂದರೆ ಅಮಮನ ಕಲಬಬನ ಎಲಾಲ ಸದಸಯರೋ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ ಟೆಸಟ್ ಮಾಡಸಬೆೀಕೆಂದು ಠರಾವು
ಪಾಸಾಗತತಂತೆ.
ಕಲಬಬನ ಸದಸಯರು ವಾಕಂಗ್ ಮುಗಸ ಪಾಕರನಲಲ 'ಗರಕೆ ಹುಲುಲ' ಕುಯಯಲು ಶುರು ಮಾಡುತಾತರೆ. ಅಮಮನ ಪರಕಾರ
ಇದು ಕಲಬಬನ ಅತೀ ದೆೋಡಡ ಸಾಧನೆ. ಮದಮದಲು ಅಲಲದದ ಸೆಕೋಯರಟ ಮನುಷಯ ಇವರಗೆ ಗರಕೆ ಕೆೋಯಯಲು
ಅಡಡಪಡಸುತತದದನಂತೆ. ಆದರೆ ಅಮಮ ಮತತವರ ಗುಂಪನವರು ಗರಕೆ ಹುಲಲನ ಮಹಾತಮಯವನುನ ಅವನಗೆ ತಳಹೆೀಳ
ಅವನಂದ ಬರುವ ವರೆೋೀಧವನುನ ಶಮನ ಮಾಡದದರು. ಅಮಮನ ಪರಕಾರ ಈಗ ಕಲಬಬನ ಸದಸಯರು ಯಾರಾದರು
ಪಾಕರಗೆ ಬರದದದರೆ ವಚಾರಸುವಷಟರ ಮಟಟಗೆ ಸೆಕೋಯರಟ ಇವರಗೆ ಪರಚಯವಾಗಬಟಟದದ.
ಪಾಕರನ ಗರಕೆ ಸೆೀರುವುದು ಹತತರದ ಗಣಪನಗೆ. ಕಲಬಬನ ಸದಸಯರು ಪಾಕರನಲಲ 'ವಾಕಂಗ್' ಮುಗಸ ಈ
ದೆೀವಸಾಥನಕೆಕ ಬರುತಾತರೆ. ಅಲಲ ಪರಸಾದ ತಂದು ಮುಂದೆ ಮಾಕೆರಟ್ ಗೆ ಪರಯಾಣ. ಅಮಮ ಒಮಮ ಗುಟಾಟಗ ಹೆೀಳದ
ಪರಕಾರ ಯಾರಗಾದರೋ ಹೆಚುಚ ಹಸವಾದ ದವಸ ಹತತರದ ಅಂಗಡಯಲಲ ಕಲಬಬನ ಸದಸಯರು ಪಾನ-ಪುರ ತನುನವುದೋ
ಉಂಟು. ಮತುತ ನನಗೆ ಬಂದ ಮಾಹತಯ ಪರಕಾರ ದನವೂ ಯಾರಗಾದರೋ ಹಸವು ಬಂದೆೀ ಬರುತತದೆ. ಮಾಕೆರಟ್
ನಲಲ ಎಲಲರೋ ಒಟಾಟಗ ಪಾಪದ ತರಕಾರಯವರ ತಲೆ ತಂದು ಬಾಯಗ ತುಂಬಸಕೆೋಂಡು ಮನೆಗೆ ಬತಾರರೆ.
ನೆೋೀಡ ಅಮಮ 'ಮು ಮ' ಗೆ ಹೆೋೀದ ಕತೆ ಹೆೀಳಲು ಹೆೋರಟವನು ಏನೆೋೀ ಬೆೀರೆ ಪರವರ ಹೆೀಳಕೆೋಂಡು ಕೋತೆ. ಒಕೆ
ವಷಯ ಏನಂದರೆ ಅಮಮನಗೆ 'ಮು ಮ' ನೆೋೀಡಬೆೀಕೆಂದು ಒಂದು ದನ ಅನಸಬಟಟತು. ಅದು ಹೆೀಗೆ ಅಂದು ಒಂದೆೀ
ಒಂದು ಉಪಕತೆ ಹೆೀಳ ಮೈನ್ ಸೆೋಟೀರಗೆ ಬತೀರನ, ಕಷಮಸ.
ಅಮಮ ಗಮನ ಇಟುಟ ನೆೋೀಡೆೋೀ ಒಂದೆೀ ಕಾಯರಕರಮ ಅಂದರೆ 'ಶುಭಾಷಯ'. ಅದರಲಲ ಬರುವ ಮಕಕಳ ಭಾವಚತರ
ನೆೋೀಡಕೆೋಂಡು ಅದರ ಮೀಲೆ ರನನಂಗ್ ಕಮಂಟರ ಕೆೋಡುವುದು ಅವರ ಹಳೆೀ ಅಭಾಯಸ. "ನೆೋೀಡೆೋೀ ಎಷುಟ
ಚೆನಾನಗದೆ ಮಗು", "ನಮಮ ವನೆೋೀದನ ಮಗು ಇದೆೀ ತರ ಇದೆ ಅಲೆವೀನೆೋೀ", "ದೆೋಡಡದಾದ ಮೀಲೆ ಘಾಟ ಹುಡುಗ
ಆಗುತೆತ ಕಣೆೋೀ ಈ ಮಗು" ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆೀಳುವುದು ಅವರಗೆ ರೋಡ. ನಾನು ಹಾಂ, ಹೋಂ ಅನನದದದರೆ "ಛೆೀ ಚಡಡ
ಇಲಲದೆೀ ಪೀಟೆೋೀಕೆಕ ನಂತದದೀಯಾ ಕಳಳ", "ಕೆಮರಾ ನೆೋೀಡ ನೆಗಾಡೆೋೀ ಪುಟಟ" ಅಂತ ಟೀವಯಲಲ ಕಾಣುವ
ಮಕಕಳ ಜೆೋತೆನೆೀ ಮಾತಾಡೆೋೀದು ಅವರಗೆ ಮಾತರ ಒಲದ ವಶೆೀಷ ವದೆಯ.
ಹೀಗೆ ಮಕಕಳ ಮೀಲೆ ಕಮಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅವರಗೆ ಇನೆೋನಂದು ಅಭಾಯಸವೂ ಇದೆ. ಅದೆಂದರೆ ಶುಭಾಷಯ
ಹೆೀಳುವವರ ಪಟಟಯನುನ ಗಮನ ಇಟುಟ ಕೆೀಳುವುದು. ಅದು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ತರಹದ ಭಾವನೆಯನುನ ಅವರಲಲ
ಮೋಡಸುತತದೆ. ಪಟಟಯಲಲ ಕುಟುಂಬದ ಎಲಲರ ಹೆಸರದದರೆ ಅಮಮನಗೆ ಏನೆೋೀ ಖುಷ. "ತುಂಬು ಸಂಸಾರದ ಮಗು
ಕಣೆೋೀ. ಅದೃಷಟವಂತ ಮಗು" ಅನೆೋನೀದು ಸಾಟಂಡಡ್ರ ಮಾತು. ಇನುನ ನಮಮ ಊರನ ಹೆಸರು ಅಪಪ ತಪಪ
ಬಂದರಂತೋ ಮುಗೀತು. "ಯಾರೆೋೀ ಇದು. ಅವರ ಮಗನಾ....ಆ ಮೋಲೆ ಮನೆಯವರ ತಮಮನಾ...." ಅಂತ
ಅವರು ಭಯಂಕರ ಯೀಚನೆಗೆ ಬದುದಬಡುತಾತರೆ.
ಇದೆಲಾಲ ಮುಗದು ಅದರಲಲ ಹಾಡು ಶುರುವಾದ ಕೋಡಲೆ ಅವರು ಪರಾರ. ಅವರ ಮಟಟಗೆ ಈ ಕಾಯರಕರಮ ಕೆೀವಲ
ಮಕಕಳ ಭಾವಚತರ ಮತುತ ಶುಭಾಷಯ ಕೆೋೀರುವವರಗಷೆಟೀ ಸೆೀರದುದ. ಮತೆತ ಹಾಡು ಮುಗದ ತಕಷಣ ಅವರು ಮತೆತ
ಟೀವಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರ್. ಹೀಗೆ ಪರತನತಯ ನಡೆಯುವ ದನಚರಯಲಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದದುದ 'ಮು ಮ' ದ ಹಾಡ
ದನವೂ ಎಡೆಬಡದೆ ಬರಲು ಶುರು ಆದಾಗ. ಅಷಟರಲಲ ನಾನು 'ಮು ಮ' ವನನ ನೆೋೀಡ, ನೆೋೀಡ, ನೆೋೀಡ (!)

ಬಂದು ಸನೆಮಾ ಹಾಗದೆ, ಸನೆಮಾ ಹೀಗದೆ ಅಂತೆಲಾಲ ಹೆೀಳಾತ ಇದೆದ. ಹಾಯಗೆೋೀ ಅವರ ಮನಸನಲಲ ಸನೆಮಾ
ನೆೋೀಡಬೆೀಕೆಂದು ಬಂದದೆ.
ನೆನೆನ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬತೆೀರನೆ ಅಮಮ ಭಯಂಕರ ಖುಷಯಲಲದಾದರೆ. ಕಾಲು ತೆೋಳೆದು ಮನೆ ನುಗಗದ ತಕಷಣ ಜೆೋೀರಾಗ
"ಹೆೀ ನಾನು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನೆೋೀಡ ಬಂದೆ ಕಣೆೋೀ" ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಹೆೀಗಾಗರಬೆೀಡ. ಯಾರ ಜೆೋತೆ ಅಂದರೆ
"ನೀನು ಹೆೀಳಾತ ಇತೀರಯಲಲಪಾಪ ಲೆೀಡೀಸ್ ಕಲಬ ಅಂತ. ನಾವೆೀ ಕಲಬಬನ ಮಂಬಸ್ರ ಎಲಾಲ ಸೆೀರ ಹೆೋೀಗದೆದವು"
ಅಂದಾಗ ನಾನು ಇನೋನ ಸಂದೆೀಹದಂದಲೆೀ ಇದೆದ. ಅದನುನ ಗಮನಸದವರಂತೆ ಅಮಮ "ಪಾಪ ಆ ದೆೀವದಾಸ
ಸಾಯಬಾದರತುತ ಕಣೆೋೀ" ಅಂದಾಗ ನಾನು ವಷಯ ನಂಬದೆೀ ವಧ ಇರಲಲಲ. ಹೆೀಗಾಯತಪಾಪ ಈ ಪವಾಡ ನಮಮ
ಕಲಬಬನಂದ ಅಂತ ಕೆೀಳದಾಗ ಅಮಮ ತೆರೆದಟಟ ಕತೆ ಹೀಗತುತ.
ಅಮಮನ ಕಲಬಬನ ಹಂಗಾಮ ಸದಸಯರಲಲ ರೆೋೀಸ ಬೆೋೀಪಯಯ ಕೋಡ ಒಬಬರು. ನಮಮ ಊರನವರೆೀ ಆದ
ರೆೋೀಸಯವರಗೆ ಅಮಮನ ಕಲಬಬನಲಲ ವಶೆೀಷ ಮಯಾರದೆ ಇತುತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅಮಮನ ಕಲಬಬನವರನುನ ಮನೆಗೆ
ಕರೆದಾಗ ಅವರಗೆಲಾಲ ಬೆಳಳ ಲೆೋೀಟದಲಲ ಹಾಲು ಕೆೋಟಟದದರಂತೆ. ಬಾರಹಮಣರೆಂದರೆ ಇವತತಗೋ ಇಷುಟ ಗೌರವ
ಕೆೋಡುವವರು ಇದಾದರಲಾಲ ಅಂತ ಅಮಮನಗೆ ಅವರ ಮೀಲೆ ವಶೆೀಷ ಪರೀತ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದನ ಅವರು 'ಮು ಮ'
ಬಗೆಗ ಕಲಬಬನವರಗೆ ಹೆೀಳದಾದರೆ. ಅವರು ಹೆೀಳದ ವಷಯದಲಲ ಅಮಮನ ತಲೆಯಲಲ ಉಳದದುದ ಒಂದೆೀ. 'ಮು ಮ'
ಯಲಲ ಮಳೆಯನನ ಭಯಂಕರವಾಗ ತೆೋೀರಸದಾದರೆ ಅಂತ.
ಸಾಮಾನಯವಾಗ ಕೆೋಡಗನಂದ ಬಂದವರಗೆ ಮಳೆಯ ಬಗೆಗ ವಶೆೀಷ ಪರೀತ ಇದೆದೀ ಇರುತತದೆ. ಅಮಮನಗೋ ಮಳೆ
ಅಂದರೆ ಒಂಥರಾ ಇಷಟ. ಕೆೋಡಗನಲಲ ಇದಾದಗ ನಲಲದ ಮಳೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೋ ಬಯುಯತತದದವರು ಈಗ ಇಲಲ ಬಂದು
ಮಳೆ ನೆೋೀಡದೆ ಬೆೀಸರವಾಗದದರು. ಮಳೆಗಾಲಕೆಕ ಅಂತ ಹಪಪಳ, ಸೆಂಡಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಅವರು ಈಗಲೋ ಇಲೋಲ
ಬಟಟಲಲ. ಈ ಬೆಂಗಳೋರನಲಲ ಬರುವ ಮಳೆಗೆ ಹಪಪಳ ಕಾಯಸ ತನೆೋನೀಕಾಕಗುತಾತ? ಮಳೆ ಬಂತೋಂತ ಹಪಪಳ
ಕಾಯಸಲು ಕೋತರೆ ಎಣೆಣ ಕಾಯುವ ಮದಲೆೀ ಮಳೆ ನಂತರುತತದೆ. ಹಾಗಾಗ ಅಮಮ ಒಳೆಳ ಮಳೆ ನೆೋೀಡಲು
ಕಾತರರಾಗದುದ ಸತಯ.
ಮದಲೆೀ ಶುಭಾಷಯ ಕಾಯರಕರಮದಲಲ 'ಮು ಮ' ಹಾಡನುನ ನೆೋೀಡ ಹೆೀಗೆೋೀ ಇಂಪೆರಸ ಆಗದದ ಅಮಮನಗೆ
ಮಳೆಯ ಮಾತು ಕೆೀಳ ಕವ ನಮರದೆ. ಅಮಮ ಆಗಾಗ ಕಲಬಬನ ಸದಸಯರಗೆ ಕೆೋಡಗನ ಮಳೆ ಬಗೆಗ ಹೆೀಳದದರಂತೆ. "ಇಲಲ
ಏನರೀ ಮಳೆ. ಮಳೆ ಬರುತೆತ ನಮಮ ಊರಲಲ" ಅಂತೆಲಾಲ ಅಮಮ ಮಳೆ ಪರವರ ಹೆೀಳದಾದರೆ. ಊರಂದ ಯಾರಾದರೋ
ಫೀನ್ ಮಾಡ ಮಳೆ ಬತಾರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಮಮನ ಮುಖ ಬಾಡ ಹೆೋೀಗುತತತುತ. ನನಗನನಸಾತ ಇದದ ಹಾಗೆ ಅವರು
ಮಳೆಯನನ ಭಯಂಕವಾಗ ಮಸ್ ಮಾಡಾತ ಇದದರು.
ಅಮಮನಗೆ ಕಲಬಬನ ಸದಸಯರೆಲಲರಗೆ ತಮೋಮರನ ಮಳೆ ತೆೋೀರಸಬೆೀಕು ಅಂದುಕೆೋಂಡದದರಂತೆ. ಆದರೆ ತಮಮ ತಮಮ
ಕೆಲಸದಲಲ ಮುಳುಗದದ ಅವರೆಲಾಲ ಊರಗೆ ಬರುವ ಮಾತು ದೋರವೆೀ ಉಳದತುತ. ಹೀಗದಾದಗ 'ಮು ಮ' ಸನೆಮಾದಲಲ
ಮಳೆ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವರಗೆ ಎಲಲರಗೋ ಮಳೆ ತೆೋೀರಸುವ ಆಸೆಯಾಗದೆ. ಹಾಗಾಗ ಕಲಬಬನ ಮೀಟಂಗನುನ
ಅಜರಂಟಾಗ ನೆನೆನ ಬೆಳಗೆಗ ೧೧.೦೦ ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದದಾದರೆ. ಎಲಲರೋ ನಮಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಸನೆಮಾಗೆ ಹೆೋೀಗುವ
ತಮಮ ಐಡಯಾ ತಳಸದಾದರೆ. ಅದೆೀನಾಯತೀ ಎಲಲರೋ ಒಕೆ ಅಂದದಾದರೆ. ಆದರೆ ಹೆೋೀಗೆೋೀಕೆ ಯಾರಗೆ ಗೆೋತತದೆ
ದಾರ!
ಹಾಗೋ ಹೀಗೋ ಮಜೆಸಟಕ ನ ಯಾವುದೆೋೀ ಥಯೀಟರ್ ನಲಲ 'ಮು ಮ' ಇದೆ ಅಂತ ಅಮಮನಗೆ ಗೆೋತತತುತ. ಆದರೆ
ಯಾವ ಥಯೀಟರ್ ಅಂತ ಅವರಗೆ ಗೆೋತತರಲಲಲ. ಬೆೀರೆಯ ಸದಸಯರು ಅಮಮನಗಂತ ಬುದದವಂತರು. ಹಾಗಾಗ ಕೆೀಳ
ನೆೋೀಡ ಗೆೋತತರದ ಥಯೀಟರ್ ನಲಲ 'ಮು ಮ' ನೆೋೀಡಲು ಈ ಕಲಬಬನ ಮಂಬರುಗಳು ನಧರರಸದಾದರೆ. ಕೆೋನೆಗೆ
ಅಮಮ ಪೆೀಪರ್ ನೆೋೀಡ ಇಂತಾ ಥಯೀಟರ್ ಅಂತ ಖಚತಪಡಸಕೆೋಂಡದಾದರೆ. ಮಚಚಬೆೀಕಲಾವ ಇವರ ಧೆೈಯರ!!
ಶಾಲೆಯಂದ ಬರುವ ಮಮಮಕಕಳನನ ನೆೋೀಡಕೆೋಳಳಲು ಪಕಕದ ಮನೆಯವರಗೆ ಪಾಟ ಅಮಮ ಹೆೀಳ ಬಂದರು.
ಸುಶೀಲಮಮನಗೆ ಸೆೋಸೆ ಇರುವುದರಂದ ತೆೋಂದರೆ ಇರಲಲಲ. ಕಮಲಕಕ ಮದಲು ಒಪಪಲಲಲವಂತೆ. ಆದರೆ ಗಂಡ
ಬರುವ ಮದಲು ನಾವು ಬಂದುಬಡೆತೀವೆ ಅಂತ ಪುಸಲಾಯಸ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀದರಂತೆ. ಪಾಟಯೀ ಹೆೋರಟ
ಮೀಲೆ ಕಮಲಕಕನೋ ಧೆೈಯರ ಮಾಡ ಹೆೋರಟರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ನಾಕೋ ಜನ ಆಟೆೋೀ ಸಾಟಂಡಗೆ ಬಂದು ತಮಮನುನ
'ಮು ಮ' ನಡೆಯುವ ಮಜೆಸಟಕಕನ ಥಯೀಟರಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀಗುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡದೆ.

ಅಲಲ ಹೆೋೀಗ ಭಜರರಯಾಗಯೀ ಸನೆಮಾ ನೆೋೀಡದಾದರೆ. ಇಂಟವೆರಲ್ ನಲಲ ಸಕತಾತಗಯೀ ಖಚುರ ಮಾಡ
ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಅಮಮನಗೆ ಕೆೋನೆವರೆಗೋ ನೆನೆಪನಲಲ ಉಳದದುದ ಮಳೆ ಮತುತ ದೆೀವದಾಸ ಮಾತರ. ದೆೀವದಾಸ
ಸತತದುದ ಸಾಂಕೆೀತಕ. ಅದಲಲದೆ ಕತೆ ಮುಗಯುವುದಕೆಕ ಸಾಧಯವರಲಲಲ ಅಂತ ಅವರಗೆ ಹೆೀಳೆೋೀಕೆ ಆಗಾತ ಇಲಲ.
"ಊರನ ಮಳೆಯನನ ನೆೋೀಡ ಖುಷ ಆಯುತ ಕಣೆೋೀ" ಅಂತ ಅಮಮ ನೆನೆನಯಂದ ಹೆೀಳುತತದಾದರೆ. ಅದು ಕೆೋಡಗನ
ಮಳೆಯಲಲ ಅಂತ ಅವರಗೆ ಹೆೀಳಲು ಮನಸುಸ ಒಪಾತ ಇಲಲ. ಮತೆತ ಸುರವ ಮಳೆಗೆ ಊರನ ಹೆಸರು ಸೆೀರಸಬೆೀಕಾ?
ಅಂತಾನೋ ಅನನಸಾತ ಇದೆ.
ಸುಡುವ ಬಸಲು ಶುರು ಆಗದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲಲ ತಂಪನ ಸನೆಮಾ ಕೆೋಟುಟ ಅಮಮ ಮತತವರ ಕಲಬಬನ
ಮಂಬರುಗಳನುನ ಥಯೀಟರ್ ಮಟಟಲು ಹತುತವಂತೆ ಮಾಡ, ಅಮಮನಗೆ ಬೆಂಗಳೋರನಲೆಲೀ ಕೆೋಡಗು ತೆೋೀರಸಕೆೋಟಟ
ಭಟಟರಗೆೋಂದು ಥಾಯಂಕಸ್ ಇರಲ.

ರಾಜೋನಾಮ
Thursday, March 01, 2007
"ಹೆೀ! ನನಗೆ ಹೆೋಸ ವಷಯ ಗೆೋತಾತಪಾಪ"
"ನೀನು ಬಂದದಾಯ ಅಂದೆರ ನನಗೆ ಗೆೋತತಲಲದುದ ನನಗೆ ಏನೆೋೀ ಗೆೋತತದೆ ಅಂತಾಯುತ"
"ನನೆಗ ನಜವಾಗಲು ಗೆೋತತಲಾವಪಾಪ"
"ಅಯಯೀ ರಾಮ. ಏನು ವಷಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೆೋತತಲಲ ಕಣೆೋೀ. ಹೆೀಳ ಒಮಮ ತೆೋಲಗು. ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಲಲ"
"ಯೀ, ನಂಗೆೋತತಲಾವ ನನನ ಕೆಲಸ. ಆದೆರ ವಷಯ ಸೀರಯಸ್ ಇದೆಯಪಾಪ"
"ಪೀಠಕೆ ಸಾಕು. ವಷಯಕೆಕ ಬಾ"
"ಹೆೀಳೆೀಬಡಾಲ....ಕೆೀಳ ನೀನು ಸುಸಾತಗತೀಯಪಾಪ.."
"ಜಜಜ ಹಾಕತೀನ ನೆೋೀಡು ಈಗ ಬಾಯಬಡದದೆರ"
"ಕೆೋೀಪ ಬೆೀಡಪಾಪ...ಕೆೀಳು ಹೆೋಸ ವಷಯ. ಬಾಸು....ರಾಜೀನಾಮ ಕೆೋಟಟದಾದರೆ"
"ಏನು....?"
"ಹೌದಪಾಪ..ಬಾಸು ಇವತತನಂದ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬರಲಲ"
"ಛೆ ಹೆೋೀಗೆೋೀ. ಹುಚುಚಚುಚ ಮಾತಾಡೆಬೀಡ. ಬಾಸ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಬಡೆಬೀಕು"
"ಆಯತಪಾಪ, ನನನ ಮಾತನ ಮೀಲೆ ನಂಬಕೆ ಇಲವಲಾಲ ನಂಗೆ. ಹೆೋೀಗ ಅವರ ಕುಚರ ನೆೋೀಡು"
"ಲೆೀಟ್ ಬರಬಹುದು. ಅದಕೆಕ ಈ ಸುದದನಾ?"
"ನೆೋೀಡಪಾಪ ಅವರು ಯಾವತಾತದರೋ ಲೆೀಟ್ ಬಂದದುದಂಟಾ?"
"ಏನೆೋೀ ಹುಷಾರಲಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಮದುವೆ, ಮುಂಜ ಯೀನಾದೋರ....."
"ಏ ನೀನು ಸುಮಮನೆ ಗೆೋತತಲಲದವನ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೆೀಡಪಾಪ. ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನೆನೀ ರಜಾ ದನದಲಲ
ಮಾಡದದರು. ಗೆೋತತಲಾವ ನನಗೆ. ಇಲಲಗೆ ಬರದೆ ಒಂದು ದನವಾದರೋ ಮನೆೀಲ ಬಾಸ್ ಯಾವತಾತದರೋ
ಕೋತದಾದರಾ?"
"ನಾನು ನೆೋೀಡದ ಹಾಗೆ...... ಇಲಲ"
"ಮತೆತ ನಾನು ಏನು ಬಾಯ ಬಡತರೆೋೀದಪಾಪ. ಬಾಸು ಪಮರನೆಂಟಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೆೋೀಗದಾದರೆ"
"ಆದೋರ ನಂಬಕಾಕಗೆೋಲಲ. ಬಾಸ್ ರಾಜೀನಾಮ ಕೆೋಡಾತರಾ"
"ಕೆೋಟಟದಾದರೆ. ಅದಕೆಕೀ ಇವತುತ ಈ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಲಲಪಾಪ"
"ಏ, ನೀನು ಹೆೀಳೆೋೀದು ಸತಯ ತಾನೆೀ?"
"ತೆಗೆೋೀಪಾಪ. ನಾನಾಯಕಪಾಪ ಸುಳುಳ ಹೆೀಳಲ. ನಂಬದೆರ ನಂಬಪಾಪ...ಇಲಲದದೆರ ನನನಷಟ"
"ಆಯುತ ಬಾಸ್ ರಾಜೀನಾಮ ಕೆೋಟಟದುದ ಸತಯ ಅಂತ ಇಟೆೋಕೀಳೆೋೀಣ. ಮುಂದೆೀನು"
"ಅಂದೆರ ಏನಪಾಪ?"
"ಅಂದೆರ ಮುಂದೆ ನಮಗೆಲಾಲ ಯಾರು ದಕೋಕ ಅಂತ"
"ಅಯಾಯ, ನಂದೆೋಳೆಳ ಆಯತಲಾಲ. ಹೆೋಸ ಬಾಸು ಬತಾರರೆ ಅಷೆಟೀ"
"ಆದೋರ ಬಾಸ್ ಅಂದೆರ ಅವೆರೀ ಕಣೆೋೀ. ಏನೆೋಳೆಳಯವಾರಗದುರ. ಛೆೀ! ಅವಯಾರಕೆ ಹೆೋೀದುರ"
"ನನಗೆೀನಪಾಪ ಗೆೋತುತ. ಕಂಡುಹಡ ಮತೆತ ನೆೋೀಡುವ"
"ಹೆೋಸ ಬಾಸ್ ಏನಾದೋರ ಬತಾರರೆೀಂತ ಸುದದ ಇದಾಯ?"
"ಹೆೋೀಗಪಾಪ..ಈ ಬಾಸು ಹೆೋೀಗರೆೋೀದೆೀ ತುಂಬ ಜನಕೆಕ ಗೆೋತತಲಲ. ಇನುನ ಹೆೋಸ ಬಾಸನ ಕತೆ ಯಾರಗೆ ತಾನೆೀ
ಗೆೋತತರುತೆತ"
*************************************************************
********************
"ನಮಸಾಕರಪಾಪ....."
"ಒಹೆೋೀ ಏನು ನಮಮಡೆಗೆ ತಮಮ ಪಾದ ಬೆಳೆದದುದ"
"ಬಡಪಾಪ ಸುಮಮನೆೀ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೆೀಡ ಸಣಣವರ ಮೀಲೆ"
"ಯಾರು..ಯಾರು ಸಣಣವರು? ನೀವಾ? ಇಲಲ ಆಗೆೋೀ ಪರತಯಂದು ವಷಯ ಗೆೋತಾತಗೆೋೀದೆೀ ನಮಗೆ. ನೀವು
ಸಣಣವರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೆೀನು?"
"ಇರಲ ಬಡಪಾಪ. ಬಾಸು ವಷಯ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯುತ?"
"ಏನು?...ಏನಾಯುತ?"
"ಹೆೋೀಗಪಾಪ. ಎಲಾಲ ಗೆೋತತದೋದ ನಾಟಕ ಮಾಡತೀಯ"

"ಏನು ನಾಟಕ. ಬಾಸ್ ಹೆೋೀಗದಾದರೆ ಅಂತ ಗೆೋತತಲಾವ ನಂಗೆ"
"ಹೋಂ"
"ಹಾಗಾದೆರ ಅವುರ ಹೆೋೀಗದೋದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೆೋತತರಬೆೀಕಲಾವ?"
"ಇಲಲಪಾಪ...ಸಣಣವರಗೆಲಲ ಗೆೋತಾತಗುತೆತ ದೆೋಡಡವರ ವಚಾರ"
"ಬಲೆೀ ಕಲಾಡ ಕಣಯಾಯ ನೀನು. ಎಲಾಲ ನನನ ಬಾಯಂದಲೆೀ ಕೆೀಳಬೆೀಕೋಂತಾನಾ?"
"ಏನೆೋೀ ಬೆೀಸರ ಕಣಪಾಪ. ಇಲಲ ಎಷುಟ ವಷರದಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಾದರೆ ಬಾಸು. ಈಗ ಇದದಕಕದದಂತೆ
ಹೆೋೀದರೆ..ನಮಗೆ ಯಾಕೆೀಂತಾದೋರ ಗೆೋತಾತಗಬೆೀಕಲಾವ?"
"ನಮಗೆ ಅಂದರೆ....ಎಲಲರಗೋ ನೀನೆೀನಾ ವಷಯ ಹಬಬಸಾತ ಇರೆೋೀದು?"
"ಹೆೋೀಗಪಾಪ ಸುಮಮನೆ. ನಾನು ಹೆೀಳೆೋೀಕೆ ಮದಲೆೀ ಎಲಲರಗೋ ಗೆೋತತತುತ ಬಾಸು ಬಟಟದಾದರೆ ಅಂತ"
"ನನೆಗ ಒಂದು ವಷಯ ಅಥರ ಆಗೆೋೀದೆೀ ಇಲಲ. ಇಲಲ ಗುಟಾಟದ ವಷಯ ಇಲಲರಗೋ ತಳದುಬಡುತೆತ. ಅದೆೀ
ಗೆೋತತರಬೆೀಕಾದುದ ಯಾರಗೋ ಎಷುಟ ಹೆೀಳದೋರ ನೆನಪರೆೋಲಾಲ"
"ಅದು ಹಾಗೆೀನೆೀ ಬಡಪಾಪ. ಬಾಸು ಯಾಕೆ ಬಟಟದುದ?"
"ಅರೆೀ ನನನನ ಯಾಕೆ ಕೆೀಳತೀಯಾ? ಯಜಮಾನರನನ ಕೆೀಳು"
"ನೀನೋ ಒಳೆಳೀ ಇದದೀಯ ಬಡಪಾಪ. ನಾನು ಯಜಮಾನರ ಮುಂದೆ ನಂತು ಕೆೀಳಕಾಗುತಾತ?"
"ನನನ ಬಾಸ್ ಅಲಾವ. ಕೆೀಳು ನೀನೆೀ"
"ಯಜಮಾನರನನ ಕೆೀಳೆೋೀದು, ನನನ ಕೆೀಳೆೋೀದು, ಎರಡೋ ಒಂದೆೀ ಅಲೆವೀನಪಾಪ"
"ಅರೆರೆೀ..ಏನು ನನನನನ ಹತತಸಾತ ಇದದೀಯ"
"ನನನನನ ಏನಪಾಪ ಹತೆೋಸೀದು? ನೀನರೆೋೀದೆೀ ಅಲಲ ಮೀಲೆ. ನಮಮಲಲರಗಂತ ಮೀಲೆ"
"ಓಹೆೋೀ ಈಗ ನೆನಪಗೆ ಬಂತಾ ನಮಗೆಲಾಲ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ"
"ನನಗಂತೋ ಮದಲನಂದಲೋ ನೀನು ಅಲೆಲೀ ಇದೆದ ಕಣಪಾಪ"
"ನನನ ಬಾಸು ಹಾಗೆೀ ಯೀಚಸದದರೆ ಇವತುತ ಅವನಗೆ ಈ ಪರಸಥತ ಬತಾರ ಇಲರಲಲ"
"ಅಂದೆರ"
"ಅಂದೆರ ನಮಮ ಬಾಸು ತನನನನ ತಾನು ಏನು ಅಂದೆೋಕಂಡದದ ಅಂತ. ಅದಕೆಕೀ ಯಜಮಾನರು ಅವನನನ ಮನೆಗೆ
ಕಳಸದರು"
"ಹಾಗಾದೆರ ಬಾಸು ರಾಜೀನಾಮ ಕೆೋಟಟಲಾವಪಾಪ. ಅವರನನ ತೆಗೆದು ಹಾಕದಾರ?"
"ಒಂಥರಾ ಹಾಗೆೀನೆೀ. ಆ ಮನುಷಯ ತಲೆ ಗಟಟ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂಡೆಗೆ ಚಚಚಲು ಹೆೋೀದುರ. ನಾವು ಬಡತೀವಾ? ತಲೆ ಜೆೋತೆ
ಅವನ ಪೂತರ ದೆೀಹ ಚೋರು ಚೋರು ಮಾಡದೆದೀವೆ"
"ಏನಪಾಪ ನೀನು ಹೆೀಳೆೋೀದು. ಒಂದೋ ಅಥರ ಆಗಾತ ಇಲಲ"
"ಏ! ಆ ನನನ ಬಾಸ್ ಇದಾದನಲಾಲ. ಅವನಗೆ ಯಜಮಾನುರ ಹೆೀಳೀದುರ. ನೀನೆೀ ರಾಜೀನಾಮ ಕೆೋಡು. ಇಲಲದದದರೆ
ನಾನೆೀ ತೆಗೆದು ಹಾಕತೀನ ಅಂತ. ಬರೆದು ಹೆೋೀದ ನೆನೆನೀನೆೀ. ಇನೆನೀನು ಮಾಡಾತನೆ? ಇನುನ ನನನ ಬಾಸು ಈ ಕಡೆ ತಲೆ
ಹಾಕೀನೋ ಮಲಗಲಲ"
"ಮತೆತ ಪೀ.ಎಫೂ, ಅದೋ ಇದೋ ಅಂತ ಸೆಟಲಮಂಟ್ ಇರುತತಲಲಪಾಪ"
"ಏನು...ಪೀ.ಎಫಾಫ? ಅದನೆನಲಾಲ ನಾವೆೀ ಹಡದುಕೆೋಂಡದೆದೀವೆ. ಏನು ಮಾಡದಾದನೆ ಗೆೋತಾತ ನನನ ಬಾಸು. ರಾಶ ರಾಶ
ದುಡುಡ ನುಂಗದಾದನೆ. ಅದಕೆಕೀ ಅವನ ಎಕೌಂಟೋ ಹಡದಟಟದೆದೀವೆ. ಅವನೆೀ ಯಜಮಾನರಗೆ ಇನೋನ ದುಡುಡ
ಕೆೋಡಬೆೀಕು. ಅದಕೆಕೀ ಹೆೀಳದುದ - ಅವನ ದೆೀಹವನೋನ ಪುಡ ಪುಡ ಮಾಡದೆದೀನೆ ಅಂತ"
"ಏನು....ನಮಮ ಬಾಸು ದುಡುಡ ತಂದದಾದರಾ...ಇಲಲಪಾಪ...ನಾನು ನಂಬೆೋಲಾಲ"
"ಏ ಹೆೋೀಗೆೋೀ. ನೀನು ನಂಬದೆರಷುಟ, ಬಟೆರಷುಟ. ನಂಬಬೆೀಕಾದ ಯಜಮಾನರು ನಂಬಯಾಗದೆ. ನಮಮ ಬಾಸಗೆ ತಕಕ
ಪಾಠ ಕಲಸಯೋ ಆಗದೆ"
"ಛೆೀ! ಹೆೋೀಗಲ ಬಡಪಾಪ..ಈಗ ಮುಂದೆೀನು"
"ಮುಂದೆರ ಅಂದೆರ...ಅವನ ಅಪಪನಂತಾ ಬಾಸ್ ಬತಾರರೆ ನನಗೆ ನಾಳೆಯಂದ"
"ಅಂದೆರ ಅಷುಟ ಬೆೀಗ ಹೆೋಸ ಬಾಸು ಸಕಕದರಾ?"
"ಬಾಸ್ ಅಂದೆರ ಏನು ಆಕಾಶದಲಲತಾರರೆೀನೆೋೀ? ಕಾಸು ಸುರದೆರ ಲೆೈನಲಲ ನಲಾತರೆ ನನನ ಬಾಸುಗಳು"
"ಆದೆರ ಹಳೆೀ ಬಾಸನ ತರದವರು ಸಗಬೆೀಕಲಲಪಾಪ. ಅವರಷುಟ ಶರದೆಧ, ಅವರು ಗಳಸದ ಗೌರವ, ಅವರಗದದ ವದೆಯ..."
"ಏ ನಲೆೋಸೀ. ಏನು ನನನ ಬಾಸ್ ಒಬಬನೆೀನಾ ಸಾಚಾ ಇಲಲ. ನಾವೆಲಾಲ ಗತ ಇಲಲದೆೀ ಬದದವರಾ"
"ನಾನೆೀನು ಹಾಗೆ ಹೆೀಳಲಾಲಪಾಪ...."
"ಬಡು ಬಡು. ನೀವೆಲಾಲ ಎಷಾಟದರೋ ಅವನ ಪಾಟೀರನೆೀ. ಇರಲ ಈ ಹೆೋಸ ಬಾಸ್ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಇದೆ ನಮಗೆ
ಶನಕಾಟ"

"ಇರಲ ಬಡಪಾಪ. ನಮಗೆ ಯಾರು ಬಾಸಾದರೆೀನು? ನಮಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೆೋಕಂಡರೆೋೀದು ಅಷೆಟೀ. ತಂಗಳ
ಕೆೋನೆಯಲಲ ಸಂಬಳಕೆಕ ಮೀಸ ಆಗದದದರೆ ಆಯುತ ಅಷೆಟೀ."
"ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಸುಮಮನದದರೆ ನನನ ಬಾಸ್ ಈಗ ಮನೆಯಲಲ ಕೋತಾರ ಇಲರಲಲ"
"ಆಯತಪಾಪ. ನಾನನನ ಬರಲಾ"
"ಹೋಂ ಹೆೋೀಗು. ಎಲಲರಗೋ ತಮಟೆ ಬಾರಸ ಹೆೀಳು. ಯಜಮಾನರ ದುಡುಡ ತಂದು ಓಡ ಹೆೋೀದ ನನನ ಆ ಬಾಸ್
ಅಂತ. ಮತೆತ ನಾಳೆ ಹೆೋಸ ಬಾಸ್ ಬತಾರರೆ. ಅವರ ಜೆೋತೆ ಎಲಲರಗೋ ಸರಯಾಗರಲು ಹೆೀಳು. ಇಲಲದದದರೆ
ಎಲಲರಗೋ ನನನ ಬಾಸ್ ಗೆ ಆದ ಗತಯೀ ಆಗುತೆತ. ನನಗೋ"
*************************************************************
*********************
"ಹೆೋೀಗ ಬಂದಾಯ. ಏನು ವಷಯಾಂತ ಗೆೋತಾತಯತ?"
"ಹೆೋೀಗಪಾಪ. ನೀವಲಾಲ ಸೆೀರ ನನನನೆನೀ ಯಾವತುತ ಬಕರಾ ಮಾಡತೀರಾ"
"ಇರಲ ಬಡು. ಏನು ವಷಯ ಅಂತ ಹೆೀಳು. ಎಲಲರೋ ಕಾಯತದಾದರೆ"
"ಬಾಸನನ ಯಜಮಾನರು ಬಯುದ ಮನೆಗೆ ಕಳಸದರಂತೆ"
"ನಾನು ಹೆೀಳಲಲಾವ ನಮಗೆಲಾಲ. ಪಕಾಕ ಇದೆೀ ಕೆೀಸೋಂತ. ಯಾರೋ ನಂಬಲಲಲ. ಈಗ ಕೆೀಳ"
"ಏ ನೀನು ಸುಮನರೆೋೀ. ಅವನು ಕತೆ ಹೆೀಳ ಮುಗಸಲ. ಆಮೀಲೆ ನಾನು ನಾವು ಡಸಕಸ ಮಾಡೆೋೀಣ"
"ನಮಗೆೀನು ಹಕಕದೆ ಇಲಲ ಅಂತ. ಡಸಕಸ ಅಂತೆ ಡಸಕಸ"
"ಹುಶ್!ಹುಶ್! ಯಾರೋ ಮಧೆಯ ಮಾತಾಡಬೆೀಡ. ಅವನ ಕತೆ ಮುಗಯಲ ಮದಲು. ನೀನು ಹೆೀಳು,
ಯಜಮಾನರು ಯಾಕಂತೆ ಬಾಸ್ ನ ಬಯದದುದ"
"ಏನೆೋೀಪಾಪ. ನಮಮ ಬಾಸು ದುಡುಡ ತಂದದಾದರಂತೆ. ಅದು ಯಜಮಾನರಗೆ ಗೆೋತಾತಯತಂತೆ. ಅದಕೆಕೀ ನೆನೆನ ಬಯುದ
ಕೆಲಸ ಬಡಸದರಂತೆ"
"ಹಾಗಂತ ಆ ಚೆೀಲಾ ನನಗೆ ಹೆೀಳದಾನ?"
"ಹೆೀ ಸುಮನರೋ. ಅವನು ಚೆೀಲಾ ಅಲಲ. ಯಜಮಾನರ ಖಾಸಾ ಮಚಚ"
"ಈಗೀಗ ಯಜಮಾನರಗಂತ ಅವನದೆೀ ಜೆೋೀರು ದಬಾರರಲಲ"
"ಅವನೆೀ ಒಂದು ದನ ಯಜಮಾನರನೋನ ಓಡಸ ಅವರ ಕುಚರಯಲಲ ಕೋತೆೋಕೀತಾನೆ"
"ಹಾಗಾದರೆ ನಾವಲಾಲ ಮನೆಗೆ ಗಾಯರೆಂಟ"
"ಅಂತಾ ಬಾಸ್ ನನೆನೀ ಮನೆಗೆ ಕಳಸದ...ಪಾಪ...ನಮಮನನ ಬಡಾತನಾ?"
"ಅಲಾಲ...ನಮಮ ಬಾಸ್ ದುಡುಡ ತನಾತರಾ?"
"ಇಲಲ"
"ಇಲಲವೆೀ ಇಲಲ"
"ಬಾಸ್ ಇಲಲ ಸೆೀರ ಒಂದು ವಷರಕೆಕ ನಾನು ಇಲಲಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಬಾಸ್ ನ ಸರಯಾಗ ಅಥರ ಮಾಡಕೆೋಂಡು
ಹೆೀಳತೀನ - ಇದೆಲಾಲ ಸುಳುಳ. ಆ ಚೆೀಲಾನೆೀ ಏನೆೋೀ ಮಾಡದಾದನೆ. ಏಯ್. ಅವನು ನಮಮ ಬಾಸ್ ಬಗೆಗ ಇನೆನೀನು
ಹೆೀಳದ?"
"ಇನೆನೀನು ಇಲಲಪಾಪ. ಅಷೆಟೀ. ಬಾಸು ಹಣ ತಂದದಾದರಂತೆ. ಅದಕೆಕೀ ಅವರನನ ಮನೆಗೆ ಕಳಸದಾದರಂತೆ. ಬಾಸನ
ಪ.ಎಫ್ ಎಲಾಲ ಹಡದಟಟದಾದರಂತೆ, ಬಾಕ ವಸೋಲಗೆ"
"ಮೈ ಗಾಡ್! ಬಾಸ್ ತಮಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮುಗಸ ವಷರವಾಗಲಲ. ಭಯಂಕರ ಸಾಲ ಬೆೀರೆ ಮಾಡದಾದರೆ. ಪಾಪ
ಹೀಗೆೀನಾ ಅವರನನ ನೆೋೀಡಕೆೋಳೆೋಳೀದು ಇವರು"
"ಇಲಲ ಅವರ ಜೆೋತೆ ಮದಲನಂದಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾತ ಇದದೀನ. ಮದಲದದದುದ ನಾವಬಬರೆೀ. ನನನನನ ಮನೆಗೆ ರಾತರ
ಕಳಸ ಬಾಸ್ ಮತೋತ ಬಹಳ ಹೆೋತುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾತ ಇದುರ"
"ಹೌದು. ನಾನು ಸೆೀರೆೋೀವಾಗೋಲ ನನಗೆ ಅವರೆೀ ಎಲಾಲ ಕೆಲಸ ಹೆೀಳೆೋಕಟಟದುರ"
"ನಾನು ಅವರೋ ಮದಲ ವಷರಗಳಲಲ ಪಟಟ ಪಾಡು ದೆೀವರಗೆೀ ಪರೀತ"
"ನನಗೆ ಗೆೋತತರುವಂತೆ ಇಲಲ ಲಾಭ ಜಾಸತ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡದೆದೀ ಬಾಸು"
"ಹೌದು ನಾವು ಮದಲು ಬಂದಾಗ ಇಲಲ ಏನತುತ. ಬಾಸ್ ತಮಮ ಜೀವನವನೆನೀ ಪಣ ಇಟುಟ ಲಾಭ ತಂದರು. ಈಗ...."
"ಹೌದಪಾಪ. ನಾನು ರಾತರ ಇತೆೀರನೆ ಅಂದೆರ ನನನನೋನ ಮನೆಗೆ ಕಳಸ ಒಬಬರೆೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾತ ಕೋತದುರ"
"ಅವರು ಇಲಲ ಮಾಡದ ಕೆಲಸಾನೆೀ ಬೆೀರೆ ಕಡೆ ಮಾಡದೆರ...ರಾಜ..ರಾಜನ ತರ ಇರಬಹುದತುತ"
"ಅವರಗೆ ಮದಲನಂದಲೋ ಸೆಂಟಮಂಟ್. ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಕೆೋಡದಾಗ ಯಜಮಾನರು ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಕೆೋಟೋರ
ಅಂತ"

"ಯಜಮಾನರು ದೆೀವರು ಬಡ"
"ಹೌದು. ಯಜಮಾನರು ಒಳೆಳಯವರೆೀ. ಅವರು ಈ ಚಲಲರೆ ಮನುಷಯನ ಮಾತು ಯಾಕೆ ನಂಬಾತರೆೋೀ ಗೆೋತತಲಲ"
"ನನಗೋ ಅದೆೀ ಸಂಶಯ. ಮದಲೆಲಾಲ ಬಾಸ್ ಮತುತ ನಾನು ನೆೀರವಾಗ ಯಜಮಾನರನನ ನೆೋೀಡತದೆದವು. ಈ
ಮನುಷಯ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಯಜಮಾನರ ಮುಖ ನೆೋೀಡೆೋೀದೆೀ ಕಡಮ ಆಗದೆ"
"ಹೌದು ನಮಗೆಲಾಲ ಯಜಮಾನರ ಮುಖ ನೆೋೀಡದೆದೀ ನೆನೆಪಲಲ"
"ಆ ಕಾಲದಲಲ ನಾನೆೀ ಯಜಮಾನರಗೆ ಟೀ ಕೆೋಡಾತ ಇದೆದಪಾಪ. ಮನೆನ ಕಾಲು ನೆೋೀವು ಜಾಸತಯಾಗ ಸವಲಪ ರಜಾ
ಕೆೀಳೆೋೀಣಾಂತ ಅಂತ ಹೆೋೀದೆರ ಬಡಲಲವಲಲಪಾಪ ಆ ಮನುಷಯ"
"ನೀನೆೀನು ಬಡು ಅವನ ಜೆೋತೆಗೋ ಹಾಯಾಗ ಮಾತಾಡತೀಯಾ"
"ನಾನೆೀನಪಾಪ ಮಾಡಲ. ನಾನು ಯಾರನೋನ ಬಡಕಾಕಗೆೋಲಲ"
"ಹುಶ್...ಹುಶ್..ಪಾಪ ಅವನನನ ಯಾಕೆ ಗೆೋೀಳು ಹೆೋಯಕೀತೀರಾ? ಅವನ ವಷಯ ಬಡ. ಈಗ ಬಾಸ್ ನ
ಮಾಯಟರ್ ಏನು ಮಾಡೆೋೀಣ"
"ಅದಕಕಂತ ಮದಲು ನಮಗೆ ಸತಯ ಏನೋಂತ ಗೆೋತಾತಗೆಬೀಕು"
"ಏನು ಮಹಾ ಸತಯ? ಯಾಕೆ ನೀವಲಾಲ ಇಷುಟ ಇನೆೋೀಸೆಂಟ್ ಗಳ ತರಾ ಆಡತೀರಾ?"
"ಅಂದೆರ"
"ಅಂದೆರ ನಮಗೋ ಗೆೋತತದೆ, ನನಗೋ ಗೆೋತತದೆ ಬಾಸ್ ಯಾಕೆ ಹೆೋೀದೋರಂತ. ಮತೆತ ಯಾಕೆ ಇಷೆಟಲಾಲ ರಾದಾದಂತ"
"ಇವತುತ ಬಾಸ್. ನಾಳೆೀ ನಾನು, ನೀನು ಯಾರಗಾದರೋ ಹೀಗೆ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕೆಕ"
"ಅದಕೆಕ...ಅದಕೆಕ...ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕೋಂತ ನನನ ಮಾತು"
"ನಾಯಯ ಕೆೀಳೆೋೀಣ"
"ಯಾರ ಹತರ"
"ಎನಾಯರ ಹತರ. ಯಜಮಾನರ ಬಳ ಹೆೋೀಗ ಕೆೀಳೆೋೀಣ"
"ಏನೋಂತ ಕೆೀಳತೀಯ?"
"ಅರೆೀ! ಇದೆೋಳೆಳ ಕತೆ ಆಯತಲಾಲ. ಬಾಸ್ ನ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದರ ಅಂತ ಕೆೀಳೆೋೀದು"
"ಆಗ ಯಜಮಾನರು - ಇಲಲ ಬಾಸ್ ರಾಜೀನಾಮ ಕೆೋಟುಟ ಹೆೋೀಗದಾದರೆ ಅಂತ ಹೆೀಳಾತರೆ. ಏನಾಮಡತೀಯ"
"ಕಮಾನ್ ನಮಗೆಲಾಲ ಗೆೋತುತ. ಅವರು ಬೆೀಕೋಂತ ರಾಜೀನಾಮ ಕೆೋಟಟಲಲ, ಬಲವಂತದಂದ ತೆಕೆೋಂಡದಾದರೆ ಅಂತ"
"ಹಾಗೆೀಂತ ನೀನು ಯಜಮಾನರ ಮುಂದೆ ಹೆೀಳತೀಯಾ"
"ನಾನೆೋಬಬ ಯಾಕೆ...ನಾವೆಲಾಲ ಸೆೀರ ಕೆೀಳೆೋೀಣ"
"ಸವಲಪ ಸುಮಮನತೀರಯಾ. ಯಾರು ಬತಾರರೆ ಸವಲಪ ಕೆೀಳು"
"ಯಾಕೆ ಸಂಶಯ. ಬಾಸ್ ಇಲಲ ತುಂಬಾ ವಷರದಂದ ದುಡದದಾದರೆ. ನಮಗೆಲಾಲ ಕೆಲಸ ಕಲಸಕೆೋಟಟದಾದರೆ.
ನಮಮಲಲರಗೋ ಒಂದಲಾಲ ಒಂದು ತರದಲಲ ಸಹಾಯಾನೋ ಮಾಡದಾದರೆ"
"ಹೌದು. ನಾನು ಇಲಾಲ ಅಂತ ಹೆೀಳಲಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲಲ ಅದೆಲಾಲ ಮುಖಯ ಅಲಲ. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮ
ಕೆೋಟುಟ ಹೆೋೀಗದಾದರೆ. ಅಷೆಟೀ"
"ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಹೆೀಳೆೋೀದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಸುಮಮನರಬೆೀಕೋಂತಲಾ?"
"ಇನೆನೀನೋ ನಾವು ಮಾಡಕೆಕೀ ಆಗೆೋಲಾಲ"
"ನಾನು ಒಪಪಲಲ. ನಾನು ಯಜಮಾನರನನ ಹೆೋೀಗ ಕೆೀಳಲೆೀ ಬೆೀಕು"
"ಏಯ್ ನನಗೆ ನಾನು ಹೆೀಳಾತ ಇರೆೋೀದು ಅಥರ ಆಗಾತ ಇಲಾವ? ಇಲಲ ನಮಗೆಲಾಲ ಬಾಸ್ ಬಗೆಗ ಗೌರವ ಇದೆ. ಆದರೆ
ಈಗ ನಾವೆೀನೋ ಮಾಡೆೋಕಾಕಗಲಲ"
"ಇಲಲ. ನಾನು ಯಜಮಾನರ ಹತರ ಹೆೋೀಗೆತೀನೆ. ನಂಗೆೋತುತ, ನನನ ಜೆೋತೆ ಇವರೆಲಾಲ ಬತಾರರೆ. ನೀನೋ ಬತೀರಯಾ.
ನಾವೆಲಾಲ ಸೆೀರ ಕೆೀಳೆೋೀಣ ಯಜಮಾನರನನ - ಇದು ನಾಯಯಾನಾ ಅಂತ"
"ನನಗೆ ಎಷುಟ ಹೆೀಳದುರ ಅಷೆಟೀ. ಆಯುತ ಕೆೀಳ ನೆೋೀಡು. ನನನ ಜೆೋತೆ ಬರೆೋೀಕೆ ಯಾಯಾರರು ತಯಾರದಾದರೆ ಅಂತ"
"ಅದನೆನೀನು ಕೆೀಳೆೋೀದು. ಎಲಾಲರೋ ಬತಾರರೆ ಅಷೆಟೀ"
"ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೆೀ ಕೆೀಳತೀನ. ನೆೋೀಡೀಪಾಪ ನೀವೀಗ ಯಜಮಾನರ ಜೆೋತೆ ಹೆೋೀಗೆೋೀಕೆ ತಯಾರದದೀರಾ?"
"....."
"........"
".................."
"........"
"....."

"ನೆೋೀಡೆೋೀ...ನೆೋೀಡೆೋೀ...ಇಷೆಟೀ...ಹೆೋೀಗಲ ಬಡು ನಾನು ಬತೀರನ. ನೀನು ಯಜಮಾನರ ಹತರ ವಷಯ ಹೀಗೆ
ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೆೀಳತೀಯಾ"
"ಓಹೆೋೀ. ಅದರಲೆಲೀನಂತೆ"
"ನೆೋೀಡು ನೀನು ಅಲಲಗೆ ಹೆೋೀದರೆ ಆ ಮನುಷಯನ ಕೆಟಟ ದೃಷಟ ನನನ ಮೀಲೋ ಬೀಳುತೆತ. ಮತೆತ ನೀನೋ ಮನೆಗೆ
ಹೆೋೀಗತೀಯ ಅಷೆಟೀ"
"ಹೆೋೀಗೆೋೀ ಹಾಗೆೀನು ಆಗೆೋಲಲ"
"ಏಯ್ ಯಾವ ಲೆೋೀಕದಲಲ ಇದದೀಯ ನೀನು. ಅಂತಾ ಬಾಸ್ ನನೆನೀ ಮನೆಗೆ ಕಳಸದುರ. ನನಗೆ ಅವರ
ಅನುಭವದಷುಟ ವಯಸಾಸಗಲಲ. ನೀನಾಯವ ಲೆಕಕ ಇಲಲ"
"ಅಂದೆರ ನಾನು ಸುಮಮನೆೀ ಕೋತಬೆೀರಕಾ. ಇಷೆಟಲಾಲ ಅನಾಯಯ ಆಗತದೆ ಇಲಲ..ಆದೋರ.."
"ಶ್!!ಶ್!! ಒಳೆಳೀ ಮಗು ತರಾ ಮಾತಾಡತೀಯಪಾಪ ನೀನು. ಪರಪಂಚದ ತಳುವಳಕೆೀನೆೀ ಇಲಲ ನನಗೆ. ನೆೋೀಡೆೋೀ
ಹಳೆೀ ಬಾಸ್ ಒಳೆಳೀಯವರು. ಅವರಂದ ನಾವು ಬೆೀಕಾದಷುಟ ಕಲತೆವು. ಅಷೆಟೀ ಬಡು. ನಾಳೆ ಹೆೋಸ ಬಾಸ್ ಬತಾರರೆ.
ಅಷೆಟೀ"
"ಹೆೋಸ ಬಾಸ್ ಹಳೆೀ ಬಾಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಇಲಾಲಂದೆರ?"
"ಖಂಡತ ಹೆೀಳತೀನ ಕೆೀಳು. ಹಳೆೀ ಬಾಸ್ ನ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಇನಾಯರೋ ಸಗೆೋಲಲ. ಆದೆರ ಹೆೋಸ ಬಾಸ್ ನಂದಾನೋ
ಏನಾದೋರ ಕಲಯೀದು ಇರುತೆತ. ಅವರು ಒಳೆಳಯವರಲಲ ಅಂತಾ ಈಗಲೆೀ ಹೆೀಗೆ ಹೆೀಳತೀಯಾ. ನೆೋೀಡೆೋೀಣ"
"ಏನಾದೋರ...."
"ಏಯ್! ಒಳೆಳೀವರಂದ ಮಾತೆರನೆೀ ಕಲಯೀದಲಾಲ ಕಣೆೋೀ. ಕೆಟಟವರಂದನೋ ಕಲೀಬೆೀಕು. ಕೆಟಟವರನನ ನೆೋೀಡ
ಹೀಗರಬಾರದು ಅಂತ ಕಲೀಬೆೀಕು. ಒಳೆಳಯವರನನ ನೆೋೀಡ ಹೆೀಗರಬೆೀಕು ಅಂತ ಕಲೀತವಲಾಲ, ಹಾಗೆ"
"ನೀನೆನಪಾಪ ಅಂದೆರ......ಸುಮನ...ಬಂದದೆಲಾಲ ಇಲರ ಅಂತಾ....."
"ವಷಾನೋ ಕುಡತೀನ ಅಂತಾನಾ. ಹಾಗಲಲ ಅದು. ಇಲರ ಬಡು. ನಾಳೆ ಹೆೋಸ ಬಾಸ್ ಬತಾರರೆ. ಅದಕೆಕಲಾಲ ರೆಡ
ಮಾಡೆೋೀಣಪಾಪ ಮತೆತ"
"ಏನಪಾಪ ಯಾವ ಹಾರ ತರೆೋೀಣ ನಾಳೆ ಹೆೋಸ ಬಾಸಗೆ......"
*************************************************************
****************

ಗಣೋೋಶ ಬಂದ
Sunday, March 11, 2007
ಚಂದುರ ಸರಸರನೆ ಬಣಣದ ಕಾಗದಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಅವನೆೀ ಮಾಡದ ತೆಂಗನ ಗರಗಳ ಚಪಪರದ ಸುತಾತ
ಅಂಟಸುತತದದರೆ ಅಲಲದದವರೆಲಾಲ ಆಶಚಯರದಂದ ಅವನನೆನೀ ನೆೋೀಡುತತದದರು. "ಅರೆೀ ಇವನು ನಮಮ ಚಂದುರನಾ?"
ಅಂತ ಅವರೆಲಾಲ ಮಾತಾಡಕೆೋಳುಳತತದದರೆ ಚಂದುರ ಇದೆೀ ತನನ ಜೀವನದ ಪರಮಗುರಯೀನೆೋೀ ಎಂಬಂತೆ
ಂಂ
ಕ
ಾಗದ
ಸುತುತತತದದ. ಚಪಪರ ಮದುವೆಮನೆಯಂತೆ ಸಂಗಾರಗೆೋಂಡ ಮೀಲೆ ಶಟರನ ಜೆೀಬನಂದ ಬೀಡ, ಕಡಡ ತೆಗೆದು ಹೆೋರಗೆ
ಸೆೀದುತಾತ ಕುಳತುಬಟಟ. ಅಲಲದದವರು ಗಣೆೀಶನನನ ಎಲಲ ಕೋರಸುವುದಪಾಪ ಅಂತಾ ತಮಮತಮಮಲಲ ಚಚೆರ
ಆರಂಭಸದರು. "ಈ ಸಲ ಏನಾದರೋ ಬಹುಮಾನ ಇದದದದರೆ ನಾವೆೀ ಗೆಲುಲತತದೆದವು" ಕಮಟ ಪೆರಸಡೆಂಟ್
ಜೆೋೀರಾಗಯೀ ಹೆೀಳದರು - ಚಂದುರವಗೋ ಕೆೀಳಸಲ ಅಂತ.
ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡದರೆೋೀ ಗೆೋತತಲಲ ಆದರೆ ಆ ಊರಲಲ ಗಣೆೀಶನ ಜಾತೆರ ದೆೋಡಡದಾಗ ನಡೆಯುತತತುತ.
ಮದಮದಲು ಬರೆೀ ದೆೀವಸಾಥನದಲಲ ನಡೆಯುತತದದ ಉತಸವ ಈಗ ಬೀದ ಬೀದಗೆ ಕಾಲಟಟತುತ. ಈ ಮಧೆಯ ಯಾರೆೋೀ
ಬುದದವಂತರು ಒಳೆಳೀ ಪೆಂಡಾಲಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೆೋಡೆೋೀ ವಯವಸೆಥ ಕೋಡ ಮಾಡದದರಂದ ಉತಸವಕೆಕ ಮತತಷುಟ ರಂಗು.
ಆದರೆೀನು ಪರಯೀಜನ? ಬಹುಮಾನ ಬಂದ ತಕಷಣ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಾತ ಇತುತ. ಗೆದದವರು ಕಪ್ ಎತುತವ ಮದಲೆೀ
ಒಂದೆರಡು ತಲೆಬುರುಡೆ ಒಡೆಯುತತತುತ. ಗಣೆೀಶ ಬರುವಾಗ ಏನು ತಂದನೆೋೀ ಗೆೋತತಲಲ, ಆದರೆ ಹೆೋೀಗುವಾಗ
ಮನಸುಸಗಳನುನ ಒಡೆದು, ರಕತದ ಹೆೋಳೆಯನುನ ಹರಸಯೀ ಹೆೋೀಗುತತದದ.
ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಷರ ಜಾತೆರಯ ಸಮಯದಲಲ ಚಂದುರವನ ಬದುಕು ಬುಡಮೀಲಾಗ ಹೆೋೀಗತುತ. ಆಗದುದ ಇಷುಟ. ಆ
ವಷರ ಎಂದನಂತೆ
ಂಂ
ಚ
ಂದುರವೆೀ ಮುಂದೆ ನಂತು ತನನ ಓಣಯ ಪೆಂಡಾಲನ ಉಸುತವಾರ ವಹಸದದ . ಒಂದು ಇಡೀ
ತಂಗಳು ತಲೆಕೆಡಸಕೆೋಂಡು ಪೆಂಡಾಲನ ಡಸೆೈನ್ ಮಾಡದ ಮೀಲೆ ಸಾಮಾನು ತರಲು ಬೆಂಗಳೋರಗೆ ಬಂದಳದ. ಬಣಣ
ಬಣಣದ ಕಾಗದ, ಮಣ ಮಣ ಬತತ, ಚತಾತರದ ಚಾದರ ಎಲಾಲ ತೆಕೆೋಂಡು ಊರಗೆ ಬಂದ. ಹುಡುಗರನೆನಲಾಲ
ಕೋಡಸಕೆೋಂಡು ರಾತರ ಹಗಲು ಕಷಟ ಪಟಟದೆದೀ ಪಟಟದುದ. ಕೆೋನೆಗೋ ಗಣೆೀಶ ಬಂದ. ಆದರೆ ಇವರಲಲಗೆ ಜನವೆೀ ಇಲಲ.
ಎಲಲರ ಬಾಯಲೋಲ ಆಚೆ ಬೀದಯವರ ಪೆಂಡಾಲನವರದೆೀ ಮಾತು.
ಅಲಲ ಗಣೆೀಶನನನ ಸಂಹದ ಮೀಲೆ ಕೋರಸದದರು. ಪಕಕದಲಲಯೀ ರಾಕಷಸನೋ ಇದದ. ಸವಚ ಹಾಕದರೆ ಸಾಕು, ಸಂಹ
ಘಜರಸುತತತುತ, ಗಣೆೀಶ ಖಡಗ ಎತತ ಅಟಟಹಾಸ ಮಾಡುವ ರಾಕಷಸನ ತಲೆ ಕಡಯುತತದದ. ಮಕಕಳು, ದೆೋಡಡವರು ಎಲಾಲ
ಹೆೋೀ! ಅಂತಾ ಕರಚುತತದದರೆ ಚಂದುರವಗೆ ತನನ ಕಣಣನನ ತಾನೆೀ ನಂಬಲಾಗಲಲಲ. ಈ ಬೀದಯಲಲ ಯಾರದಾದರಪಾಪ
ಇಷೆಟಲಾಲ ಮಾಡುವವರು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಯೀಚಸ ನೆೋೀಡದ. ಅವನ ತಲೆಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೆೋಳೆಯಲಲಲ. ಮತೆತ
ಎಲಲ ಕಡೆ ವಚಾರಸ ನೆೋೀಡದಾಗ ತಳಯತು - ಇದೆಲಾಲ ಬಾಂಬೆಯಂದ ಬಂದ ಸಾಮಾನು ಅಂತ. ಅಲಲ ನವರಾತರಗೆ
ಇಂತಾ ಗೆೋಂಬೆ ಕೋರಸುತಾತರಂತೆ. ಇಲಲನ ಒಬಬ ಬಾಯರ ಅಲಲಂದ ಈ ಗೆೋಂಬೆ ಮಾಡುವವರನನ ಕರೆಸ ಗಣೆೀಶನನನ
ಮಾಡಸದಂತೆ.
"ಅಬಾಬ ಬಾಯರ ನನನ ಸೆೋಕೆಕೀ" ಚಂದುರವಗೆ ಮೈಯಲಾಲ ಹೆೋತತಕೆೋಂಡು ಉರದಂತೆ ಆಗತೆೋಡಗತು. ತಾನು ಕಷಟ ಪಟುಟ
ಮಾಡದ ಪೆಂಡಾಲನನ ಈ ಬಾಂಬೆ ಜನ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಮೋರು ಕಾಸಗೆ ಗತ ಇಲಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡದರಲಾಲ, ಇವರನುನ
ಏನಾದರೋ ಮಾಡ ಗೆಲಲಲಕೆಕ ಬಡಬಾರದು ಅಂದುಕೆೋಂಡ. ಹನೆೋನಂದನೆಯ ದನ ಪರೀಕೆಷಯ ದನ. ಬಹುಮಾನ
ಕೆೋಡುವ ಕಮಟಯವರು ಎಲಾಲ ಪೆಂಡಾಲಗೆ ಬಂದು ನೆೋೀಡ ಹೆೋೀದರು. ಮದಲ ಬಹುಮಾನ ಆಚೆ ಈಚೆ
ಹೆೋೀಗುವ ಬಾಂಬೆ ಗಣೆೀಶನಗೆೀ ಬಂತು. ಚಂದುರವಗೆ ಸಟುಟ ತಡೆದುಕೆೋಳಳಲಾಗಲಲಲ. ಇಲಲನವರು ಮಾಡದರೆ ಮಾತರ
ಬಹುಮಾನ ಕೆೋಡಬೆೀಕು - ಅಂತ ತಗಾದೆ ತೆಗೆದ. ಸಂಹದ ಘಜರನೆ ಕೆೀಳದವರಗೆ ಇವನ ಮಾತು ಕವಗೆ ಬೀಳಲೆೀ
ಇಲಲ. ಅವತುತ ಅಲಲಂದ ನೆೀರ ಅವರ ಪೆಂಡಾಲಗೆ ನುಗಗ ಸಂಹ, ರಾಕಷಸ ಎರಡನೋನ ಪುಡ ಪುಡ ಮಾಡಬಟಟ.
ಯಾಕೆೋೀ ಗಣೆೀಶನನನ ಮುಟಟಲು ಅವನಗೆ ಮನಸಾಸಗಲಲಲ.
"ಹಡಯರ, ಹೆೋಡೆಯರ" ಅಂತ ಜನ ಬರುವುದರೆೋಳಗೆ ಚಂದುರ ಪರಾರ. ಅವನ ಹುಡುಗರು ರಾತರ ಎಲಾಲ ಕುಣದು
ಬೆಳಗೆಗ ಗಣೆೀಶನನುನ ನೀರಗೆ ಬಟುಟ ಬಂದರೋ ಅವನ ಪತೆತ ಇಲಲ. ಇಲೆಲೀ ಎಲೆೋಲೀ ಹೆೋೀಗರಬಹುದು, ಈಗ ಬಂದಾನು
ಅಂದುಕೆೋಂಡು ಸುಮಮನದದರು. ಆದರೆ ಎಲಲ! ಆಸಾಮಯ ಪತೆತಯೀ ಇಲಲ. ಆಚೆ ಬೀದಯವರೋ ಅವನನನ
ಕಾಯುತತದದರು. ಬಾಯರಗೆ ವಪರೀತ ನಷಟವಾಗತುತ. ಹೆೀಳ ಕೆೀಳ ಅವತುತ ಬಾಂಬೆಯವರು ಸಂಹ ಮತುತ ರಾಕಷಸನನನ
ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀಗಬೆೀಕತುತ. ಇನೆನೀನು ಕೆಲವೆೀ ಸಮಯ. ದಸರಾ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಂಹಕೆಕ, ರಾಕಷಸರಗೆ

ವಪರೀತ ಡಮಾಯಂಡ್. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲಲ ಬೆೋಂಬೆ ಹಾಳಾದ ಕಾರಣ ಬಾಂಬೆಯವರೋ ಸಟಟನಂದದದರು. ಬಾಯರ
ಅವರಗೆ ಕೆೈಯಂದ ಹಣ ಕೆೋಟುಟ ಕಳಸದನಾದರೋ ಅವನಗೆ ಇದಕೆಕಲಾಲ ಕಾರಣನಾದ ಚಂದುರವನ ಮೀಲೆ ವಶೆೀಷ
ಕೆೋೀಪವತುತ.
ಅವನ ಕೆೋೀಪಕೆಕ ಇನೆೋನಂದು ಕಾರಣವೂ ಇತುತ. ಅವನು ಬಾಂಬೆಯಂದ ಬೆೋಂಬೆ ತರಸದಾಗ ಅವನ ಕಡೆಯವರೆಲಾಲ
ಅವನನುನ ಆಡಕೆೋಂಡದದರು. "ನಾವು ಬಾಯರಗಳಗೆ ಯಾಕೆೋೀ ಗಣೆೀಶನ ಸಹವಾಸ" ಅಂತ ಎಷುಟ ಹೆೀಳದರೋ ಅವನು
ಅದನನ ಕವಗೆ ಹಾಕಕೆೋಂಡರಲಲಲ. ಅವನು ಲೆೋೀಕ ಸುತತದವನು. ಬಾಂಬೆಯಲಲ ಹೆೀಗೆ ಜನ ಗಣಪತಗೆ ಖಚುರ
ಮಾಡಾತರೆ ಅಂತ ಅವನು ನೆೋೀಡದದ. ಅದೆೀ ಕೆಲಸ ಊರಲಲ ಮಾಡಬೆೀಕು. ನಾನು ಬಾಯರ, ಗಣೆೀಶ ನಮಮ ದೆೀವರಲಲ
- ಇವೆಲಾಲ ಅವನಗೆ ಬೆೀಡವಾದ ವಷಯ. ಹಾಗಾಗ ಅವನು ಬಾಂಬೆಯಂದ ಬೆೋಂಬೆಗಳನನ ಬಾಡಗೆಗೆ ತರಸಯೀ ಬಟಟ.
ಮದಲು ಛೀಮಾರ ಹಾಕದ ಅವನ ಕೆಡೆಯವರೆೀ ಈಗ ಹೆಂಗಸರು-ಮಕಕಳನುನ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಆಚೀಚೆ ಹೆೋೀಗುವ
ಗಣೆೀಶನನುನ ನೆೋೀಡಲು ಬರುತತದದರು. ಇಷೆಟಲಾಲ ಮಾಡದ ತನಗೆ ಕೆೋನೆಯಲಲ ಆ ಚಂದುರ ಮಾಡದ ಕೆಲಸದಂದ ಜನರ
ಮಧೆಯ ತಲೆ ಎತತಕೆೋಂಡು ತರುಗಾಡದ ಹಾಗೆ ಆಯತು. "ನೆೋೀಡೆೋೀ ಎಷುಟ ಮಾಡದರು ಅಷೆಟ! ಬಾಯರ ಇಟಟ
ಗಣೆೀಶನನನ ಅವರು ಕೆೋನೆಗೋ ಬಡಲಲಲ. ಬೆೀಕತಾತ ನನಗೆ" ಅಂತ ಅವನ ಕಡೆಯವರು ಹೆೀಳದಾಗ ಇವನು ಹೆೀಗೆ
ಬಾಯ ಬಟಾಟನು?
ಹೀಗೆ ಚಂದುರವಗಾಗ ಕಾಯುವ ಒಂದು ದಂಡೆೀ ಆ ಊರಲಲ ತಯಾರಾಗತುತ. ತಂಗಳಾಯತು, ಮೋರಾಯತು - ಅವನ
ಸುಳವೆೀ ಇಲಲ. ಕೆೋನೆಕೆೋನೆಗೆ ಅವನ ಹೆತತವರನನ ಬಟಟರೆ ಅವನನನ ಎಲಲರೋ ಮರೆತುಹೆೋೀಗುವಷುಟ ಸಮಯ
ಕಳೆಯತು. ಆದರೋ ವಷರದಲಲ ಒಂದು ಸಲ ಅವನನನ ಊರಗೆ ಊರೆೀ ನೆನೆಯುವ ಹಾಗತುತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವತುತ
ಅವನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಹೆೋೀದಾಗನಂದ ಆ ಊರಲಲ ಗಣೆೀಶನೆೀನೋ ಬರುತತದದ. ಆದರೆ ಹಂದನ ತರ ರಕತ
ಹರಯುತತರಲಲಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೆಂಡಾಲಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೆೋಡುವ ವಯವಸೆಥಯನುನ ನಲಲಸಬಟಟದದರು. ಹುಡುಗರೆಲಾಲ
ಇದಕೆಕ ಕಾರಣನಾದ ಚಂದುರವಗೆ ಹಡಶಾಪ ಹಾಕದರೆ, ದೆೋಡಡವರು ಈ ಗಲಾಟೆ ನಲಲಸದ ಚಂದುರವಗೆ ಮನಸಸನಲೆಲೀ
ಒಂದು ನಮಸಾಕರ ಹಾಕುತತದದರು.
ಗೆೋತತದದಲೆಲಲಾಲ ಮಗನನುನ ಹುಡುಕಸ ಚಂದುರವನ ಹೆತತವರೋ ಸುಸಾತಗದದರು. ಅಂಜನ, ಜಾತಕ, ಮಲೆಯಾಳ ಕವಡೆಊಹೋಂ ಯಾರಂದಲೋ ಚಂದುರವನ ಪತೆತ ಮಾಡಲು ಆಗಲಲಲ. ಒಂದಕಕಂತ ಒಂದು ದೆೀವರಗೆ ಹರಕೆ
ಹೆೀಳಕೆೋಂಡರೋ ಅವನು ಬರಲಲಲ ಅಂದ ಮೀಲೆ ಪೀಲೀಸ್ ಕಂಪೆಲೀಂಟ್ ನಂದ ಬಂದಾನಾ? ಅಂತೋ ಎಲೆೋಲೀ
ಅವನ ಪಾಡಗೆ ಇತಾರನೆ ಅಂತ ಎಲಲರೋ ಸಮಾಧಾನ ಪಟುಟಕೆೋಂಡದದರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ದವಸ ಇದದಕಕದದಂತೆ
ಚಂದುರ ಪರತಯಕಷನಾದ. ಅದೋ ಗಣೆೀಶ ಬರಲು ಒಂದು ತಂಗಳು ಇದೆ ಅನೆೋನೀವಾಗ. ಬಂದವನು ಮಾತರ ಹಳೆೀ ಚಂದುರ
ಆಗರಲಲಲ. ಅದೆೀ ಮುಖ ಇದದ ಇನಾಯರೆೋೀ ಇದದ ಹಾಗೆ ಇದುದಬಟಟ.
ಮದಲೆಲಾಲ ಮಾತಾಡದೆ ಒಂದು ಕಷಣವೂ ಕೋರದವನು ಈಗ ಮೋರು ಮಾತಗೆ ಒಂದು ಉತತರ ಕೆೋಡುತತದದ. ಯಾರು
ಏನು ಕೆೀಳದರೋ ತಾನು ಇಷುಟ ಸಮಯ ಎಲಲದೆದ ಅಂತ ಮಾತರ ಬಾಯಬಟಟರಲಲಲ. ಊರಗೆ ಬಂದು ಅವನು ಮಾಡದ
ಮದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ತನನ ಬೀದಯಲಲ ಮದಲನಂದಲೋ ಗಣೆೀಶ ಕೋರಸವ ಪೆರಸಡೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ಹೆೋೀಗ ಈ
ವಷರ ಪೆಂಡಾಲನುನ ತಾನೆೀ ಮಾಡುವುದಾಗ ಹೆೀಳದುದ. ಮದಲನಂದಲೋ ಚಂದುರವೆೀ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತದದರಂದ
ಅವರಗೆ ಅಭಯಂತರ ಇರಲಲಲ. ಆದರೆ ಓಡಹೆೋೀದ ವಷರ ಅವನು ಮಾಡದ ಗಲಾಟೆ ನೆನಪಾಗ ಸವಲಪ
ಹುಶಾರಾಗರುವಂತೆ ಹೆೀಳದರು. "ನಾಳೆ ಬಂದು ದುಡುಡ ತೆಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀಗು" ಅಂತ ಹೆೀಳದುದ ಕವಗೆ ಬೀಳದಂತೆ
ಚಂದುರ ಅಲಲಂದ ನಡೆದುಬಟಟ.
ಮರುದನ ಗಣೆೀಶ ಇಡುವ ಮೈದಾನದ ಹತತರ ಒಂದು ದೆೋಡಡ ಪಾಲಸಟಕ ಟೆಂಟ್ ಕಟಟಸ ಅದರ ಒಳಗೆ
ಸೆೀರಕೆೋಂಡುಬಟಟ. ಬರುವಾಗ ತನೆೋನಡನೆ ತಂದದದ ದೆೋಡಡ ದೆೋಡಡ ಚೀಲಗಳನುನ ಹೆೋತುತಕೆೋಂಡು ಟೆಂಟನ ಒಳಗೆ
ಹೆೋೀದ ಚಂದುರ ಯಾವಾಗಾದರೆೋಮಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತತದದ. ಯಾರನುನ ಒಳಗೆ ಬಡದ ಅವನು ಇನೆನೀನು ಗಣೆೀಶ ಬರಲು
ಒಂದು ವಾರ ಇದೆ ಅನೆೋನೀವಾಗ ಟೆಂಟ್ ಮುಚಚ ಪೆಂಡಾಲ್ ಹಾಕಲು ಶುರುಮಾಡದ. ಮದುವೆಮನೆಯ ತರಹ
ಪೆಂಡಾಲ್ ಶೆೋೀಭಸುತತತುತ. ಒಬಬನೆೀ ಕಲಸ ಮಾಡುತತದದ ಚಂದುರ ಬೆೀಕಾದಾಗ ಕೆಲಸದವರನುನ ತಾನೆೀ ಕರೆದು
ತರುತತದದ. "ಈ ಸಲ ಏನಾದರೋ ಬಹುಮಾನ ಇದದದದರೆ ನಾವೆೀ ಗೆಲುಲತತದೆದವು" ಅಂತ ಕಮಟ ಪೆರಸಡೆಂಟರು
ಜೆೋೀರಾಗ ಹೆೀಳದುದ ಈ ಕಾರಣಕಾಕಗಯೀ.

ಚಂದುರ ಈ ಮಾತಗೆಲಲ ತಲೆ ಕೆಡಕೆೋಳುಳವವನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಸಲಲಲ. ಯಾವುದೆೋೀ ಜದದಗೆ ಬದದವನಂತೆ ಪೆಂಡಾಲನುನ
ಸಂಗಾರಗೆೋಳಸದ. ಕೆೋನೆಗೋ ಗಣೆೀಶ ಬರುವ ಹಂದನ ದನ ರಾತರ ಪೆರಸಡೆಂಟರು ಮತೆತ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರನುನ ತಾನು
ಕಟಟಕೆೋಂಡದದ ಟೆಂಟನೆೋಳಕೆಕ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀದ. ಅಲಲ ಅವರಗೆ ಮಹಾ ಆಶಚಯರ ಕಾದತುತ. ಅವರು
ಎಂದೋ
ಂಂ
ನ ೆೋೀಡದಷುಟ ಸುಂದರ ಗಣೆೀಶನ ಮೋತರ ಅಲಲತುತ . ಅಲಲದದವರೆಲಾಲ ಬಟಟ ಬಾಯ ಬಟಟಂತೆೀ ಇರುವಾಗ
ತಾನು ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದ ಹುಡುಗರಗೆ ಗಣೆೀಶನನುನ ಪೆಂಡಾಲಗೆ ಸಾಗಸುವಂತೆ ಹೆೀಳದ. ಅಲಲ ಕೆಲವು ಹೆೋತುತ
ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಮೀಲೆ ಸವಚ ಹಾಕದರೆ ಮೀಲಂದ ಹೋಮಳೆ ಆಗುತತತುತ. ಬದದ ಹೋವನ ರಾಶಯ ಮಧಯದಂದ ಬಳ
ಮೀಡದಂತೆ ಹೆೋಗೆ ಬರುತತತುತ. ಇದರ ಅಡಯಂದ ಗಣೆೀಶ ಮಲಲನೆ ಮೀಲೆ ಬರುತತದದರೆ ಇದದವರೆಲಾಲ ಪವಾಡ
ನೆೋೀಡುತತರುವವರಂತೆ ನಂತುಬಟಟರು.
"ಈ ಸಲ ಎಲಲರೋ ನಮಮಲಲಗೆೀ ಬರಬೆೀಕು" ಅಂತ ಚಂದುರ ಬಾಯಬಟಾಟಗ ಅಲಲದದವರಗೆಲಾಲ ಇಲಲವೆನನಲಾಗಲಲಲ.
ರಾತರ ಎಲಲರೋ ಮನೆಗೆ ಹೆೋೀದ ಮೀಲೆ ಚಂದುರ ತನನ ನಂಬಕೆಯ ಹುಡುಗರ ಜೆೋತೆಯಲಲ ಅಲೆಲೀ ಇದುದಬಟಟ. ಬೆಳಗೆಗ
ಎದುದ ಎಲಲರೋ ಪೆಂಡಾಲಗೆ ಬತಾರರೆ, ಗಣೆೀಶ ಆವಾಗಲೆೀ ಅಲಲ ಶೆೋೀಭಸುತಾತ ಕೋತದದ. ಬಂದವರೆಲಾಲ ಗಣೆೀಶನನುನ
ನೆೋೀಡ ಮಾಡದುದ ನಮಮ ಚಂದುರನಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡಕೆೋಂಡರು. ಆದರೆ ಸುತತ ಎಲೋಲ ಚಂದುರ ಮಾತರ ಇರಲಲಲ.
"ಅಮಾಮ ಗಣೆೀಶ ಬಂದ ದನ ಯಾಕೆ ಯಾರೋ ಚಂದರನನನ ನೆೋೀಡಬಾರದು?" ಚಕಕ ಹುಡುಗಯಬಬಳು ಅಮಮನನುನ
ಕೆೀಳುತತದದರೆ ಪೆಂಡಾಲನಲಲದದವರೆಲಾಲ ಚಂದುರವನುನ ಹುಡುಕುವುದರಲೆಲೀ ತೆೋಡಗದದರು.
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ಹೆಸರದದ ಕೆೋಠಡಯಳಗಡೆ ಒಂದು ವಯಸಾಸದ ದೆೀಹ ಕುಳತತುತ. ಸುತೆತಲಾಲ ಪುಸತಕದ ರಾಶ. ಯಾವುಯಾವುದೆೋೀ
ಭಾಷೆಯ ಪುಸತಕಗಳು. ಪರಫೆಸರಗೆ ರಟೆೈರಾಗ ಐದು ವಷರವಾಗದದರೋ ಅವರನುನ ಯೋವವಸರಟ ಮನೆಗೆ
ಕಳಸರಲಲಲ. ಈ ಕೆೋೀಣೆಯಲಲ ಅವರು ತಮಮ ಜೀವನದ ಅಧರ ಆಯಸಸನುನ ಕಳೆದದದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರಗೆ
ದೆೋಡಡ ಆಘಾತ ಒಂದು ಬಂದತುತ. ಈ ವಷರದ ಯೋನವಸರಟ ಬಜೆಟಟನಲಲ ಇವರ ವಭಾಗಕೆಕ ಕೆೀಳದಕಕಂತ ಬಹಳ
ಕಡಮ ಹಣ ಮಂಜೋರಾಗತುತ. ಅದರ ಜೆೋತೆಗೆ ಛಾನಸಲರ್ ಒಂದು ಮಮ ಕೋಡ ಇವರ ವಭಾಗಕೆಕ ಕೆೋಟಟದದರು.
ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ "ಮುಂದನ ವಷರದಂದ ಯೋನವಸರಟ ಈ ವಭಾಗಕೆಕ ಸಹಾಯ ಕೆೋಡುವುದನುನ
ನಲಲಸುತತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಷರದಂದ ವಷರಕೆಕ ನಮಮ ವಭಾಗಕೆಕ ಸೆೀರುತತರುವ ವಧಾಯಥರಗಳ ಸಂಖೆಯ
ಗಣನೀಯವಾಗ ಕಮಮಯಾಗುತತದೆ. ನಮಮ ವಭಾಗದಲಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಶೆೋೀಧಕರು ಈ ಕೋಡಲೆೀ
ಸರಕಾರದಂದ ಅನುದಾನ ಬರುವಂತಹ ಸಂಶೆೋೀಧನೆ ಮಾಡತಕಕದುದ. ಇಲಲವಾದರೆ ಬರುವ ವಷರದಂದ ಈ
ವಭಾಗವನುನ ಮುಚಚಬೆೀಕಾಗುತತದೆ".
ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುದದಯನುನ ಪರ. ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಕೆೋಟಟ ವಯಕತ ಆ ವಭಾಗದ ಮುಖಯರಾದ ಡಾ|| ಸಾಕಟ
ವೆೀಲಸ್ ಅವರು ಮೋಲತಃ ಪರಫೆಸರರ ಶಷಯರೆೀ. ತಮಮ ಪರಯ ಶಷಯ ಮತುತ ಅದಕಕಂತ ಹೆಚಾಚಗ ತಮಮ ಆತಮೀಯ
ಗೆಳೆಯನಾದ ವೆೀಲಸ್ ಅವರನೆನೀ ತಮಮ ನಂತರ ವಭಾಗದ ಮುಖಯರನಾನಗ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಪರಫೆಸರ್
ಕೆೀಳಕೆೋಂಡಾಗ ಯೋನವಸರಟ ಒಪಪಕೆೋಂಡತುತ. ಡಾ|| ವೆೀಲಸ್ ಏನೋ ಕಡಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದವರಲಲ.
ಮದಲಗೆ ತಮಮ ಗುರು ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಅವರ ಜೆೋತೆಗೋಡ ಬರೆದ ಉತಕೃಷಟ ಬರಹ ಇವತುತ "ಜೆೀಮಸ್-ವೆೀಲಸ್
ಥಯರ" ಎಂದೆೀ
ಂಂ
ಪ ರಸದದವಾಗತುತ
. ಇದರಲಲ ಗುರು ಶಷಯರು ಭಾಷೆಯ ಭಾಷಯವನೆನೀ ಹೆೋಸದಾಗ ಬರೆದದದರು.
ಅವರ ಪರಕಾರ ಯಾವ ಭಾಷೆಯೋ ಹುಟುಟವುದೋ ಇಲಲ ಹಾಗಾಗ ಸಾಯುವುದೋ ಇಲಲ; ಅದು ಬೆಳೆಯುತತದೆ ಮತುತ
ರೋಪಾಂತರ ಹೆೋಂದುತತದೆ. ಹಾಗಾಗ ನೋರಾರು ವಷರಗಳ ಕಾಲ ಅಸಥತವದಲಲದದ ಭಾಷೆ ಮತೆತ ನೋರು ವಷರಗಳ
ನಂತರ ಬೆೀರೆ ರೋಪ ಪಡೆಯುತತದೆ. ನಾವು ಭಾಷೆಯ ನಜ ಸವರೋಪವನುನ ತಳಯಬೆೀಕಾದರೆ ಭಾಷೆಯನುನ
ಏಕಾಂತದಲಲ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಬಾರದು, ಬದಲಗೆ, ಆ ಭಾಷೆಯನುನ ಸಮಕಾಲೀನ ಮತುತ ಸುತತಮುತತಲನ ಈಚನ
ಭಾಷೆಗಳಗೆ ಹೆೋೀಲಸ ತೌಲನಕ ಅಧಯಯನ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂಬುದೆೀ ಅವರ ವಾದ.
ಈ ಥಯರ ಹೆೋರಬಂದಾದ ಮೀಲೆ ಭಾಷೆಗಳ ತೌಲನಕ ಅಧಯಯನಕೆಕ ವಶೆೀಷ ಮಹತವ ದೆೋರಕತುತ. ಆಗ ಈ
ಯೋನವಸರಟಯಲಲ ಈ ಹೆೋಸ ವಭಾವನುನ ತೆರೆದು ಅದಕೆಕ ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಅವರನುನ ಮುಖಯಸಥರನಾನಗ
ಮಾಡಲಾಗತುತ. ವಶವದ ಅನೆೀಕ ದೆೀಶಗಳ ಭಾಷಾ ಶಾಸತರಜಞರನುನ ಕಲೆಹಾಕ ಅವರ ನಡುವೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವ
ಕೆಲಸವನುನ ಈ ವಭಾಗ ಮದಲನಂದಲೋ ಮಾಡಕೆೋಂಡು ಬಂದತುತ. ವಚಾರ ವನಮಯ ವಭಾಗದ ಮುಖಯ ಕೆಲಸ.
ಅದಕೆಕ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ದೆೀಶದಂದ ಭಾಷಾ ಪಂಡತರನುನ ಕರೆಸಬೆೀಕತುತ. ಸಂಗರಹಸದ ವಷಯವನೆನಲಾಲ ಪುಸತಕದ
ಮೋಲಕ ಪರಕಟಸಬೆೀಕತುತ. ಇದಕೆಕಲಾಲ ಹಣದ ಅವಶಯಕತೆ ಇತುತ. ಮದಮದಲು ಸರಕಾರವೆೀ ಈ ವಭಾಗಕೆಕ ಹಣ
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುತತತುತ. ಮುಕತ ಮಾರುಕಟೆಟ ಪರತಪಾದಸುವ ಸರಕಾರ ಬಂದೆೋಡನೆ ಯೋನವಸರಟಗಳು ತಮಗೆ
ಬೆೀಕಾದ ಹಣವನುನ ತಾವೆೀ ದುಡದುಕೆೋಳಳಬೆೀಕಾಗ ಬಂತು. ಹುಡುಗರು ಹೆಚಾಚಗ ಸೆೀರುವ ವಭಾಗದವರು ಫೀಸ್
ಹೆಚಚಸ ಬದುಕುವ ದಾರ ನೆೋೀಡಕೆೋಂಡವು. ಆದರೆ ಭಾಷೆಯಂತಹ ವಷಯ ಕಲಯಲು ಹೆಚುಚ ಮಂದ ಬರುತತರಲಲಲ.
ಬರುತತದದವರೋ ಯಾವುದೆೋೀ ಕೆಲಸ ನಮತತ ಬೆೀರೆ ದೆೀಶಕೆಕ ಹೆೋೀಗಬೆೀಕದದರಂದ ಆ ದೆೀಶದ ಭಾಷೆಯನುನ
ಕಲಯಲಷೆಟೀ ಬರುತತದದರು.
ಇಂತಹ ಸಮಯದಲಲ ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ತಮಗರುವ ವೆೈಯಕತಕ ಪರಚಯದಂದ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ದೆೀಶಗಳ
ಸರಕಾರಗಳನುನ ಸಂಪಕರಸ ಆ ದೆೀಶದ ಭಾಷೆಗಳ ಮೀಲೆ ಅಧಯಯನ ನಡೆಸಲು ಹಣ ಕೆೋಡುವಂತೆ
ಕೆೀಳಕೆೋಂಡದದರು. ಕೆಲವರು ಪರತಕರಯಸದರೋ ಪರಸಥತ ಉತತವಾಗ ಏನೋ ಇರಲಲಲ. ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಪದೆೀ ಪದೆೀ
ಸೆನೆಟ್ ಮೀಟಂಗಳಲಲ ಯೋನವಸರಟಯನುನ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದಯಮವನಾನಗ ನೆೋೀಡದಂತೆ ಪಾರಥರಸದರೋ ಅವರ
ಮಾತನುನ ಯಾರೋ ಕೆೀಳುತತರಲಲಲ. ಯೋನವಸರಟಗಳು ಹಣ ಮಾಡುವ ಸಂಸೆಥಗಳಾಗದೆ ಪರಥಮ ದಜೆರಯ
ಸಂಶೆೋೀಧನಾ ಮತುತ ಕಲಕಾ ಕೆೀಂದರ ಆಗಬೆೀಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಈ ಹೆೋಸ ವಯವಸೆಥಯಲಲ ಅಥರ
ಕಳೆದುಕೆೋಂಡತುತ. ಇಲಲ ಲಾಭ ಬರುವ ಉದದಮಗೆೀ ಮಣೆ; ಅದು ವದೆಯಯಾದರೋ ಸರ, ಕೆೈಗಾರಕೆಯಾದರೋ ಸರ.

ತಮಮ ಜೀವನವಡೀ ಮಾಡದ ಸಂಶೆೋೀಧನೆ ಈಗ ಲೆಕಕಕಕಲಲ ಅಂದರೆ ಪರಫೆಸರರಗೆ ಹೆೀಗಾಗರಬೆೀಡ. ತಮಮ ಶಷಯ
ವೆೀಲಸ್ ಈ ಕುರತು ಆಗಂದಾದಗೆ ಸುಳವು ನೀಡುತತದದರೋ ಪರಸಥತ ಈ ಮಟಟಕೆಕ ಇಳಯುತತದೆ ಎಂದು
ಂಂ
ಅ ವರು
ಅಂದುಕೆೋಂಡರಲಲಲ. ತಾವು ಕಷಟಪಟುಟ ಕಟಟದ ವಭಾಗದ ಜೀವ ಈಗ ಅಪಾಯದಲಲದೆ. ಅದನುನ ಹೆೀಗಾದರೋ
ಮಾಡ ಉಳಸಬೆೀಕು ಅಂತ ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಕಳೆದ ಮೋರು ದವಸದಂದ ಮನೆಗೋ ಹೆೋೀಗದೆ ಯೀಚಸುತಾತ
ಕುಳತತದಾದರೆ. ತಮಮ ಜೀವನ ಇಡೀ ವಯಯಸ ಕೋಡಟಟ ಪುಸತಕಗಳು, ದೆೀಶ ದೆೀಶ ಸುತತ ಸಂಶೆೋೀಧನೆ ಮಾಡುತತದಾದಗ
ಬರೆದಟುಟಕೆೋಂಡದದ ರಸಚ್ರ ಡೆೈರಗಳು ಅವರ ಮುಂದದೆ.
ಅವರಗೆ ಒಂದು ಹೆೋಸ ಸಮಸೆಯ ಬೆೀಕತುತ. ಯಾರೋ ಈವರಗೆ ಉತತರಸದ ಪರಶೆನಯಂದನುನ ಅವರು ಮದಲು
ಕಂಡುಹುಡುಕಬೆೀಕತುತ. ಮತುತ ಆ ಪರಶೆನ ಈ ಹೆೋತತನಲಲ ಬಹಳ ಮಹತವ ಉಳಳದೋದ ಆಗರಬೆೀಕತುತ. ಅಂತಹ
ಪರಶೆನಯನುನ ಹುಡುಕ, ಮತೆತ ಅದಕೆಕ ತಮಮ ಸಂಶೆೋೀಧನೆಯಂದ ಉತತರ ಕೆೋಟಟರೆ ಸಾಕು - ತಮಮ ವಭಾಗ
ಉಳಯುತತದೆ. ಆ ನಂಬಕೆ ಅವರಲಲತುತ. ಅವರು ಅಂತಹ ಪರಶೆನಯನುನ ಹುಡುಕುತತದದರು. ಪುಸತಕಗಳ ರಾಶಯಲಲ
ಮೈಮರೆತತದದವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದದುದ ಕೆಂಪು ಬಣಣದ ಡೆೈರ. ಅದರ ಮೀಲನ ಧೋಳನುನ ಕೆೋಡವ ನೆೋೀಡದರೆ ಪುಸತಕ
ಮೀಲೆ ದಪಪ ಅಕಷರದಲಲ ಬರೆದತುತ - Field Notes from research trip to Mysore - 1955 ಪೂರಫೆಸರರಗೆ
ತಳದುಹೆೋೀಯುತ "ನನನ ವಭಾಗ ಇನುನ ಮುಚಚದು. ನನಗೆ ಬೆೀಕಾದ ವಸುತ ಇಲಲದೆ, ಈ ಪುಸತಕದಲಲ"
*************************************************************
*****************************************
1950
ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಅವರ ಹೆೋಸ ಥಯರ ಆಗ ತಾನೆೀ ಪರಪಂಚದ ವದಾವಂಸರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತತತುತ. ತಮಮ ಸದಾದಂತದ
ಪರಚಾರಕಾಕಗ ಪರಫೆಸರರು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಯೋನವಸರಟಗಳಗೆ ಭೆೀಟ ನೀಡ ಅಲಲನ ಸಂಶೆೋೀಧಕರೆೋಂದಗೆ ಸಂವಾದ
ನಡೆಸುತತದದರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಭರದಲಲ ಅವರಗೆ ಡಾ|| ಕಮಮಕೆೋೀಳ ವಶವನಾಥನ್ ಅವರ ಪರಚಯವಾಗತುತ.
ಮೋಲತಃ ತಮಳುನಾಡನವರಾದ ಅವರು ಪರಕಾಂಡ ಪಂಡತರು. ವೆೈದಯಕೀಯ ಓದಲು ವದೆೀಶಕೆಕ ಬಂದವರು ಇಲಲ
ಸಂಸಕೃತ ಅಧಯಯನ ಮತುತ ಸಂಶೆೋೀಧನೆಯ ಬಗೆಗ ವದೆೀಶಯರಲಲದದ ಆಸಕತ ಕಂಡು ತಾವೂ ಭಾಷಾ ವಜಾಞನ
ಕಲಯಲು ಪಾರರಂಭಸದರು. ವೆೈದಕ ಕುಟುಂಬದಂದ ಬಂದ ಅವರಗೆ ಸಹಜವಾಗಯೀ ಪರಸಾಥನತರಯಗಳ ಬಗೆಗ
ಆಳವಾಗ ತಳದತುತ. ಜೆೋತೆಗೆ ಸಂಗಂ ಸಾಹತಯವನುನ ತಂದೆಯಂದ ತಳದುಕೆೋಂಡದದರು. ಸಾವತಂತರಪೂವರ ಭಾರತದಲಲ
ಸಾಮಾನಯವಾಗ ಸಥತವಂತ ಬಾರಹಮಣ ಮನೆಗಳಲಲ ಇಂಗಲಷ ಸಾಹತಯದ ಓದು ನಡೆಯುತತತುತ. ಅದರಂತೆ ವಶವನಾಥನ್
ಕೋಡ ಸಾಕಷುಟ ಓದಕೆೋಂಡದದರು. ಇದರಂದ ಅವರಗೆ ಭಾಷಾ ಸಂಶೆೋೀಧನೆಯಲಲ ವಶೆೀಷ ಅನುಕೋಲವತುತ.
ದೆೀವನಾಗರೀ ಲಪ ಉತತರ ಭಾರತದ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಲಪಯಾಗ ಪರವತರನೆಗೆೋಂಡ ಪರಕರಯಯ ಬಗೆಗ
ವಶವನಾಥನ್ ಆಗ ಸಂಶೆೋೀಧನೆ ನಡೆಸುತತದದರು. ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಅವರ ಸೋತರದ ಅನವಯವೆೀ ಅವರೋ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತತದದರು. ಆ ಸಂದಭರದಲಲ ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಅವರು ತಮಮ ಯೋನವಸರಟಗೆ ಬಂದದುದ ವಶವನಾಥನ್ ಅವರಗೆ
ಅಪಾರ ಸಂತೆೋೀಷವಾಗತುತ. ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಕೋಡ ಭಾರತದ ಭಾಷೆಗಳ ಮೀಲೆ ವಶೆೀಷ ಅಧಯಯನ ನಡೆಸಲು
ಅನುವಾಗುತತದದರು. ಇವರಬಬರ ಅಂದನ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದನ ಮಹತವದ ಯೀಜನೆಗೆ ಬುನಾದಯಾಗುತತದೆ
ಎಂದು
ಂಂ
ಅ ವರಬಬರೋ ಅಂದು ತಳದುಕೆೋಂಡರಲಲಲ .
ಮಾತುಕತೆಯ ನಡುವೆ ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಅವರು ವಶವನಾಥನ್ ಅವರಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡದರು. ಉತತರ ಭಾರತದ
ಭಾಷೆಗಳ ಲಪಗಳು ಒಂದೆೀ ದೆೀವನಾಗರಯಂದ ಬಂದವೆಂಬುದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ವಷಯ. ಅದಕೆಕ ಬದಲಾಗ
ದಕಷಣಾದ ಭಾಷೆಗಳ ಮೋಲವನುನ ಏಕೆ ಹುಡುಕಬಾರದು? ಎಂಬ
ಂಂ
ಆ ಡಮಸ
ಪರಶೆನಗೆ ವಶವನಾಥನ್ ಬಳ
ಉತತರವರಲಲಲ. ದಕಷಣದಲಲ ಪರಚಲತವರುವ ಭಾಷೆಗಳಲಲ ಕನನಡ, ತೆಲುಗು ಲಪಗಳು ಮಾತರ ಒಂದನೆೋನಂದು
ಹೆೋೀಲುತತವೆ. ಆದರೆ ತಮಳು ಮತುತ ಮಲೆಯಾಳ ಲಪಗಳು ತಮಮದೆೀ ಸವಂತಕೆಯಂದ ಕನನಡ ಲಪಗಂತ ಬೆೀರೆಯಾಗ
ನಲುಲತತದೆ. ಭೌಗೆೋೀಳಕವಾಗ ಸಮೀಪವರುವ ಜನಾಂಗಗಳ ಸಂಸಕೃತ, ಆಹಾರ, ಭಾಷೆ - ಎಲಾಲ ಸುಮಾರಗೆ ಒಂದೆೀ
ತರಹ ಇರುವುದು ಸಾಮಾನಯ ವಷಯ. ಆದರೆ ಇಲಲ ಕೆಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಸಂಸಕೃತದಂದ ಬಹಳವಾಗ
ಪರಭಾವಹೆೋಂದದ ಭಾಷೆಗಳವೆ, ಕೆಲವು ಸಂಪೂಣರವಾಗ ಇದರಂದ ತಪಪಸಕೆೋಂಡವೆ. ಆದರೋ ಇವುಗಳ ಲಪ
ಸಂಪೂಣರ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಇದೆ. ಇದು ಹೆೀಗೆ ಸಾಧಯ ಎಂಬ
ಂಂ
ಡ ಾ
|| ಆಡಮಸ್ ಅವರ ಪರಶೆನ ವಶವನಾಥನ್ ನನುನ
ಯೀಚಸುವಂತೆ ಮಾಡತು.

ಮುಂದೆ ಬಹಳ ವಷರಗಳ ಕಾಲ ವಶವನಾಥನ್ ನಂದ ಯಾವುದೆೀ ಉತತರ ಬರದ ಕಾರಣ ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಈ
ವಷಯವನೆನೀ ಮರೆತೆೀ ಬಟಟದದರು. ಆದರೆ1954 ನಲಲ ಒಂದು ದನ ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಟಪಾಲೆೋಂದು
ಬಂದತುತ. ಅದು ವಶವನಾಥನ್ ನ ಪತರ, ಅದನುನ ಅವರು ಮೈಸೋರನಂದ ಬರೆದದದರು. ಪತರವನುನ ಓದ ಡಾ||
ಆಡಮಸ್ ಮೋಛೆರ ಹೆೋೀಗುವುದೆೋಂದೆೀ ಬಾಕ. ಆ ಪತರದಲಲ ಅಂತಹ ವಸೆೋಪೀಟಕ ಮಾಹತ ಒಂದತುತ.
*************************************************************
***************************************
India 1954
ವಶವನಾಥನ್ ಡಾ||ಆಡಮಸ್ ಅವರ ಪರಶೆನಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕಲು ನೆೀರವಾಗ ಭಾರತಕೆಕ ಬಂದದದರು. ತಮಳು ಚನಾನಗ
ಬರುತತದದ ಅವರು ಮದಲು ತಮಳು ಲಪಯ ಮೋಲದ ಬಗೆಗ ಅಧಯಯನ ನಡೆಸದರು. ನಂತರ ಮದರಾಸನ Indian
Language Institute ನಲಲ ಸಂಶೆೋೀಧನೆ ಮಾಡಲು ಹೆೋೀದಾಗ ಅಲಲ ಅವರಗೆ ಹೆೋಸ ವಷಯವಂದು
ತಳದುಬಂತು. ಮೈಸೋರನಲಲ ಆಗ ತಾನೆೀ Indian Language Institute ನ ಮತೆೋತಂದು ಶಾಖೆ
ಪಾರರಂಭವಾಗತುತ. ಅಲಲ ದಾರವಡ ಭಾಷೆಗಳ ಉಗಮದ ಬಗೆಗ ಗಂಭೀರ ಸಂಶೆೋೀಧನೆ ನಡೆಯುತತತುತ. ಅದಕೆಕ
ವಶವನಾಥನ್ ಕೋಡ ಮೈಸೋರಗೆೀ ಬಂದಳದರು.
ಮೈಸೋರು ಆಗನೋನ ಕನಾರಟಕವಾಗರಲಲಲ. ಭಾಷಾವಾರು ಪಾರಂತಯಗಳ ರಚನೆಯ ಬಗೆಗ ಜನರಲಲ
ಬನಾನಭಪಾರಯಗಳದದವು. ಭಾಷೆಯೀ ಜನರನುನ ವಭಜಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತತುತ. ಜನರು ತಮಮ ಭಾಷೆಯ
ಮೀಲೆಯೀ ತಮಮ ಅಸತತವವನುನ ಕಂಡುಕೆೋಳುಳವ ಪರಯತನ ಮಾಡುತತದದರು. ಧಮರದ ತಳಹದಯಲಲ ತುಂಡಾದ ದೆೀಶ
ಈಗ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದಲಲ ಮತೆೋತಂದು ವಭಜನೆಗೆ ಸದದವಾಗುತತತುತ. ಭಾಷೆ ಈಗ ಸೋಕಷಮ ವಚಾರವಾಗತುತ. ಇಂತಹ
ಸಂದಗಧ ಸಮಯದಲಲ ಮೈಸೋರನ Indian Language Institute ನವರು ದಾರವಡ ಭಾಷೆಗಳ ಮೋಲದ ಬಗೆಗ
ಅಧಯಯನ ಕೆೈಗೆೋಂಡದದರು.
ಆಗ ಆ ಸಂಸೆಥಯ ಮುಖಯಸಥರಾಗದದವರು ಡಾ|| ಆಳಸಂಗಾಚಾಯರರು. ಅವರಗೆ ಭಾಷೆ ಜನರನುನ
ಜಗಳಕಕಳಯುವಂತೆ ಮಾಡದುದರ ಬಗೆಗ ಅಪಾರ ಬೆೀಸರವತುತ. ದಾರವಡ ಭಾಷೆಗಳೆಲಾಲ ಮೋಲತಃ ಒಂದೆೀ ನೆಲೆಯಂದ
ಬಂದು ಕಾಲಾಂತರದಲಲ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆಯಾದುವುಗಳು ಎಂಬುದು
ಂಂ
ಅ
ವರ ಅಚಲ ನಂಬಕೆ
. ಈ ಸದಾದಂತವನುನ
ಪಾರಯೀಗಕವಾಗ ಸಮಥರಸಕೆೋಳಳಲು ಅವರು ಸಂಶೆೋೀಧಕರ ಪಡೆಯನೆನೀ ಕಟಟದದರು. ವಶವನಾಥನ್ ಈ ವಚಾರದ
ಕುರತು ಆಸಕತ ತೆೋೀರಸದಾಗ ಆಳಸಂಗಾಚಾಯರರು ಅವರನುನ ಆದರದಂದ ಮೈಸೋರಗೆ ಬರುವಂತೆ
ಕೆೀಳಕೆೋಂಡದದರು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮಹತವದ ಕೆಲಸಕೆಕ ಜನ ತಮಗೆ ಗೆೋತತಲಲದಂತೆೀ ಒಂದಾಗುತತದದರು.
ಆಳಸಂಗಾಚಾಯರರು ವಶವನಾಥನ್ ಅವರನುನ ವೆಂಕಟಸುಬಬಯಯನವರಗೆ ಪರಚಯಸದರು. ವೆಂಕಟಸುಬಬಯಯನವರು
ಆಗ ಸುಮಾರು ಎಂಬತುತ
ಂಂ
ವ
ಷರದವರಾಗದದರೋ ಉತಾಸಹದ ಚಲುಮಯಾಗದದರು . ಹಂದೆ ಶರೀಮಹಾರಾಜರ
ಆಸಾಥನದಲಲದದ ಅವರಗೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಾಂಡತಯದ ಜೆೋತೆಗೆ ಜನಜೀವನ ಅರವೂ ಇತುತ. ಹಾಗಾಗ ಅವರು ಈ
ಸಂಶೆೋೀಧನೆಯಲಲ ಪರಮುಖ ಪಾತರ ವಹಸದದರು. ವೆಂಕಟಸುಬಬಯಯನವರು ವಶವನಾಥನ್ ರಗೆ ಒಂದು ತಾಳೆಗರಯನುನ
ಕೆೋಟುಟ ಅದನುನ ಓದಲು ಹೆೀಳದರು. ವಶವನಾಥನ್ ರಗೆ ಸುಮಾರಾಗ ಎಲಾಲ ಪೂವರ ದಾರವಡೀಯ ಭಾಷೆಗಳ
ಪರಚಯ ಇದದರೋ ಅವರಗೆ ಅದರಲಲದದ ಬರಹವನುನ ಓದಲಾಗಲಲಲ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ತಮಳನಂತೆ ಕಂಡರೆ ಮತೆತ
ಕೆಲವೆಡೆ ಮಲೆಯಾಳಯನುನ ಹೆೋೀಲುತತತುತ. ಆಶಚಯರಪಟುಟಕೆೋಂಡ ವಶವನಾಥನ್ ರಗೆ ವೆಂಕಟಸುಬಬಯಯನವರು
ಇದು "ಕೆೋರಮ" ಭಾಷೆಯಂದು ತಳಸದರು.
ಇದುವರೆಗೋ ನಾನು ಈ ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗ ಕೆೀಳಲಲವಲಲ? ವಶವನಾಥನ್ ರಗೆ ಸಂದೆೀಹವಾಯತು. ಮುಂದೆ ಕೆೋರಮ
ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗ ವೆಂಕಟಸುಬಬಯಯನವರೋ, ಆಳಸಂಗಾಚಾಯರರೋ ತಮಗೆ ಗೆೋತತದದಷುಟ ಹೆೀಳದರು. ವಶವನಾಥನ್ ರಗೆ
ಇದನುನ ಕೆೀಳುತತದದಂತೆ ತಕಷಣ ಜಾಞಪಕಕೆಕ ಬಂದವರು ಡಾ|| ಆಡಮಸ್. ಕೋಡಲೆೀ ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಕೆೋರಮ
ಭಾಷೆಯ ಬಗೆಗ ತಮಗೆ ಸಕಕದ ಮಾಹತಯಲಲವನುನ ಪತರದ ಮೋಲಕ ಬರೆದು ಕಳುಹಸದರು.
ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆ........ಅದು ವಚತರ ಸಂದಭರದಲಲ ಜನರನುನ ತನೆನಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತತತುತ.
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ವಶವನಾಥನ್ ಅವರ ಪತರ ಬಂದಾಗನಂದ ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಮೈಸೋರಗೆ ಬರಲು ಕಾತರರಾಗದದರು. ಅವರಗೆ
ಗೆೋತಾತಗಹೆೋೀಗತುತ - ದಾರವಡೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮೋಲಕೆಕ ತಾವು ಹತತರವಾಗುತೆತೀವೆಂದು. ಅವಸರದಂದ ಮೈಸೋರಗೆ
ಬರಲು ಅವರಗೆ ಮನಸಸದದರೋ ಕೆಲಸ ಒತತಡದ ಕಾರಣ ಒಂದು ವಷರ ಕಾಯಬೆೀಕಾಯತು. ಈಗ ಡಾ|| ಆಡಮಸ್
ಮೈಸೋರಗೆ ಬಂದದಾದರೆ. ಬಂದಳದ ಆಡಮಸ್ ವಶವನಾಥನ್ ಜೆೋತೆಯಲಲ ನೆೀರವಾಗ ಹೆೋೀಗದುದ
ವೆಂಕಟಸುಬಬಯಯನವರ ಬಳ. ವೆಂಕಟಸುಬಬಯಯನವರಗೆ ಆಗ ಅನಾರೆೋೀಗಯ ಕಾಡುತತತುತ. ಆದರೋ ತಮಗೆ ಗೆೋತತದದ
ವಚಾರಗಳನುನ ಆಡಮಸ್ ರೆೋಂದಗೆ ಹಂಚಕೆೋಂಡರು. ಅವರಗೋ ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯಂದು ಇದೆ ಎಂದು
ಂಂ
ಂಂ
ಗೆೋತತತತಷೆಟೀ ವನಃ ಅದನುನ ಓದಲು ಬರುತತರಲಲಲ. ಆ ಹಸತಪರತ ಸುಮಾರು ಒಂದನೆೀ ಶತಮಾನದಂದ ಮೋರನೆೀ
ಶತಮಾನದ ಒಳಗೆ ಬರೆದೆದಂದು ಮಾತರ ಅವರು ಖಡಾಖಂಡತವಾಗ ಹೆೀಳದರು. ಇದು ಮೋಲ ಪರತ ಅಲಲವೆಂದೋ,
ಇದು ತೀರಾ ಇನೋನರು ಮುನೋನರು ವಷರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡದ ನಕಲು ಪರತಯಂಬ ತೀಮಾರನಕೆಕ ಅವರೆಲಾಲ
ಬಂದದದರು. ಆದರೆ ಅದನುನ ಓದುವ ಪರ ಮಾತರ ಅವರಲಲ ಯಾರಗೋ ಹೆೋಳೆಯಲಲಲ.
ಆಗ ಅವರ ಸಹಾಯಕೆಕ ಬಂದವನೆೀ ಮಹಾದೆೀವ. ಇತೆತೀಚೆಗೆ ಮೈಸೋರು ಯೋನವಸರಟಯಂದ ಇಲಲಗೆ
ಡೆಪುಯಟೆೀಶನ್ ಮೀಲೆ ಬಂದದದ ಮಹಾದೆೀವನಗೆ ಸಂಶೆೋೀಧನೆಗಂತ ಬೆೀರೆ ಕೆಲಸದಲೆಲೀ ಗಮನ ಹೆಚುಚ. "ಕೆೋರಮ"
ಎಂಬ
ಂಂ
ಶ ಬದ ಕೆೀಳದ ಕೋಡಲೆೀ ಅವನಗೆ ಆಶಚಯರವಾಗಹೆೋೀಯತು . "ಸಾರ್ ಕೆೋರಮರು ನನಗೆ ಗೆೋತುತ" ಅಂತ
ಸವಲಪ ಜೆೋೀರಾಗಯೀ ಕರುಚದ. ಅವರಗೆಲಾಲ ಆಶಚಯರ. ಇಲಲಯವರೆಗೆ ಅವರು ಕೆೋರಮ ಒಂದು ಭಾಷೆ
ಮಾತರವೆಂದೆೀ ತಳದದದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದೆೀ ಹೆಸರನ ಜನರೋ ಇದಾದರೆ ಅಂದರೆ? ಬಹುಶಃ ಅವರಲಲ
ಕೆಲವರಗಾದರೋ ಈ ಭಾಷೆಯ ಪರಚಯವರಲೆೀಬೆೀಕು. ಹಾಗೆಂದು ಅವರೆಲಾಲ ನಶಚಯಸ ಕುರುಮರು ಯಾರು,
ಎಲಲದಾದರೆಂದು ತಳದುಕೆೋಳಳಲು ಮುಂದಾದರು.
ಮಹದೆೀವ ಕೆೋಟಟ ಮಾಹತ ಪರಕಾರ ಕುರುಮರು ಉತತರ ಕನಾರಟಕದ ಕೆಲವು ಹಳಳಗಳಲಲ ಕಂಡುಬರುವ ಜನ.
ಅವರಲಲ ಯಾರೋ ಹೆಚಚಗೆ ಓದದವರಲಲ. ಹೆಚಚನವರು ಗುಂಪನಲಲ ವಾಸ ಮಾಡಕೆೋಂಡು ಹತತರದ ಕಾಡನಂದಲೆೀ
ತಮಮ ಬದುಕನುನ ನಡೆಸಕೆೋಂಡು ಬಂದವರು. ಕೆೋರಮರು ಅವರದೆೀ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುತಾತರಾದರೋ ಅದು ಯಾವ
ಭಾಷೆಯಂದು ಮಹದೆೀವನಗೆ ತಳದರಲಲಲ. ಆಡಮಸ್ ಮತುತ ವಶವನಾಥನ್ ಅವರನುನ ಕುರುಮರ ಬಳ ಕರೆದೆೋಯಯಲು
ಮಹದೆೀವ ಸದದನದದ. ಮದಮದಲು ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಈ ಥಯರಯ ಮೀಲೆ ನಂಬಕೆ ಬರಲಲಲ. ಮಹದೆೀವ
ಕೆೋಟಟ ಮಾಹತ ಪರಕಾರ ಕೆೋರಮರು ಗುಡಡಗಾಡು ಪರದೆೀಶದವರಂತೆ ತೆೋೀರುತತದದರು. ಅವರ ಪೂವರಕರು ತಮಮದೆೀ
ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಸ ಅದಕೆಕ ಲಪಯನೋನ ಮಾಡ ಗರಂಥಗಳನೋನ ಬರೆದದದರೆ ಕೆಲವಾದರೋ ಗರಂಥಗಳು ಈಗ ಚಾಲತಯಲಲ
ಇರಬೆೀಕತುತ. ಆದರೆ ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯದುದ ಎನನಲಾದ ಯಾವ ಕೃತಯೋ ಈವರೆಗೆ ಲಭಯವರಲಲಲ. ಹಾಗಾದರೆ
ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯಂಬುದು ಒಂದತೆತೀ? ಇದದರೆ ಅದು ಈವರೆಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾರಗೋ ತಳದಲಲ? - ಈ ಎಲಾಲ
ಪರಶೆನಗಳದದರೋ ಡಾ||ಆಡಮಸ್ ಮಹದೆೀವನೆೋಂದಗೆ ತೆರಳಲು ಸದದವಾದರು.
ಸಸರ, ಯಲಾಲಪುರ ಸುತತಮುತತ ಸುತತದರೋ ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಏನೋ ವಶೆೀಷ ಮಾಹತ ಸಗಲಲಲ. ವಷಯ
ಸಂಗರಹಣೆಗೆ ಮುಖಯ ತೆೋಡಕೆಂದರೆ ಭಾಷೆ, ಮತೆೋತಂದು ಮಹದೆೀವ. ಕುರುಮರು ಮಾತಾಡುತತದದ ಭಾಷೆ ಇವರಗೆ
ಅಥರವೆೀ ಆಗುತತರಲಲಲ. ಈ ಮಧಯದಲಲ ಮಹದೆೀವ ಆಡಮಸ್ ಅವರಂದ ಆದಷುಟ ಹಣ ಪೀಕಸುವುದರಲೆಲೀ ಹೆಚುಚ
ಆಸಕತ ಹೆೋಂದದದ. ಆದರೋ ಡಾ||ಆಡಮಸ್ ಇದೆಲಲವನೋನ ಸಹಸಕೆೋಂಡು ಹೆೀಗೆೋೀ ಆದಷುಟ ಮಾಹತ
ಕಲೆಹಾಕದರು. ಅವರಗೆ ದೆೋರೆತ ಮುಖಯ ಮಾಹತಯಂದರೆ ಅವರ ಜನಾಂಗದ ಒಬಬ ವಯಕತ ಮಟರಕ ಓದ
ಧಾರವಾಡದಲಲ ಕೆಲಸದಲಲ ಇದಾದನೆ ಎಂಬುದು
ಂಂ
ಂ ಂಂ ಂ . ಮಹಾದೆೀವನ ಅವಯವಸೆಥಯಂದ ರೆೀಗಹೆೋೀಗದದ ಆಡಮಸ್
ಅವರು ವಶವನಾಥನ್ ನನುನ ಧಾರವಾಡಕೆಕ ಕಳಸ ಆ ವಯಕತಯನುನ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬರುವಂತೆ ಹೆೀಳದರು. ಮಾಲಂಗ
ಎಂಬ
ಂಂ
ಹ ೆಸರನ ಆ ಕೆೋರಮ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಆಡಮಸ್ ಅವರ ಸಂಶೆೋೀಧನೆಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯವಾಯತು .
ಕನನಡದ ಜೆೋತೆಗೆ ಸವಲಪ ಇಂಗಲೀಷ್ ಕೋಡ ಬರುತತದದ ಮಾಲಂಗ ಬಂದೆೋಡನೆ ಅವರು ಮಹಾದೆೀವನನುನ ಮೈಸೋರಗೆ
ಕಳಸಬಟಟರು.

ಮಾಲಂಗನ ಮೋಲಕ ಕೆೋರಮರ ಜೆೋತೆ ಸಂಪಕರ ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಸಲೀಸಾಗ ಹೆೋೀಯತು. ಅವರ ಮಾತನ
ಮೋಲಕ ಅವರಗೆ ತಳದದೆದೀನೆಂದರೆ ಅವರು ತಮಮನುನ ದೆೀವಯ ಮಕಕಳೆಂದು ನಂಬದದರು. ತಮಮ ಜನಾಂಗ ಜನರನುನ
ಬಟುಟ ಬೆೀರೆಯವರ ಸಹವಾಸ ಹೆಚಾಚಗ ಮಾಡದ ಅವರ ಮಾತನಲಲ ದಕಷಣದ ಅಷೋಟ ಭಾಷೆಗಳ ಕೆಲವು ಪದಗಳನುನ
ಅವರು ಗಮನಸದದರು. ಆದರೆ ಅವರಗೆ ತಮಮ ಭಾಷೆಗೆ ಲಪ ಇದೆಯೀ ಎಂದು
ಂಂ
ತ ಳದರಲಲಲ
. ಅವರಗೆ ಬರಹದ
ವಷಯ ತೀರಾ ಪರಕೀಯವಾಗತುತ. ಆದರೆ ಮಾಲಂಗನ ಮೋಲಕ ತಳದ ವಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಮುಖಯನ
ಮನೆಯಲಲ ಒಂದು ಪೆಟಟಗೆ ಇತುತ. ಅದರಲಲ ಕೆಲವು ಪುಸತಕಗಳನುನ ನೆೋೀಡದ ನೆನೆಪು ಅವನಗತುತ. ಎಷುಟ ಒತಾತಯ
ಮಾಡದರೋ ಮುಖಯ ಆ ಪೆಟಟಗೆಯನುನ ಇವರಗೆ ಕೆೋಡಲು ಒಪಪಲಲಲ. ತನನ ಅಜಜನ ಕಾಲದಂದ ಯಾರೋ ಬಚಚದದದ
ಪೆಟಟಗೆಯನುನ ಅವನೋ ಕೋಡ ಬಚಚಲು ತಯಾರರಲಲಲ. ಕೆೋನೆಗೆ ಪೀಲೀಸು, ಅದೋ ಇದೋ ಅಂತ ಹೆದರಸ
ಅವನಂದ ಬಲವಂತವಾಗಯೀ ಇವರು ಪೆಟಟಗೆಯನುನ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡದಾದಯುತ. ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಇದರಂದ
ಬೆೀಸರವಾದರೋ, ತಾವು ಸಮಾಜದ ಒಟುಟ ಸಹಾಯಕೆಕ ಈ ಸಂಶೆೋೀಧನೆ ಮಾಡುತತರುವುದರಂದ ಇಂತಹ
ಕೃತಯದಂದ ತಪೆಪೀನೋ ಆಗುವುದಲಲವೆಂದು ತಮಗೆ ತಾವೆೀ ಸಮಾಧಾನ ಪಟುಟಕೆೋಂಡರು.
ಪೆಟಟಗೆಯನುನ ತೆಗೆದು ನೆೋೀಡದರೆ ಅದರಲಲ ಹತೆೋತಂಬತತನೆೀ ಶತಮಾನದು ಅನನಬಹುದಾದಂತಹ ಪುಸತಕ ಮತುತ
ಲೆೀಖನ ಸಾಮಗರಗಳದದವು. ಡಾ||ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಇದು ಯಾವುದೆೋೀ ಬರಟಶನ ವಸುತಗಳೆಂದು ಕೋಡಲೆೀ
ಖಚತವಾಗಹೆೋೀಯತು. ಅದರಲಲ ಸಕಕದ ಪುಸತಕ ಅವರು ಅಂದುಕೆೋಂಡಂತೆ ಒಬಬ ಕೆರೈಸತ ಪಾದರಯ
ದನಚರಯಾಗತುತ. ಹತೆೋತಂಬತತನೆೀ ಶತಮಾನದ ಆದಯಲಲ ಇಲಲಗೆ ಕಾಲಟಟದದ ಆ ಪಾದರ ಕೆೋರಮರನುನ ಕೆರೈಸತ ಮತಕೆಕ
ಮತಾಂತರಸಲು ಬಂದದದ. ಇಲಲನ ಕೆೋರಮರನುನ ಅಥರಮಾಡಕೆೋಳಳಲು ಇವರ ನಡುವೆಯೀ ಬಹಳ ಸಮಯವನುನ
ಕಳೆದ ಅವನು ಕೆೋನೆಗೆ ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯನುನ ಕೋಡ ಕಲತುಕೆೋಂಡುಬಟಟದದ. ಅವರ ವಶಾವಸ ಗಳಸಲು ಅವರ
ಹುಡುಗಯಬಬಳನುನ ಮದುವೆ ಆಗಯೋ ಇದದ. ಆದರೆ ಇದಕಕಂತೆಲಾಲ ಮಹತವದ ವಚಾರವನುನ ಅವನು ಬರೆದದದ.
ಪಾದರಗೆ ಬೆೈಬಲನುನ ಕೆೋರಮರಗೆ ತಲುಪಸಬೆೀಕೆಂದು ಬಹಳ ಆಸೆ ಇತುತ. ಆದರೆ ಆಗಲೋ ಕೆೋರಮರರಗೆ ಲಪ ಜಾಞನ
ಇರಲಲಲ. ಹಾಗಾಗ ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆೋಸ ಲಪಯಂದನುನ ಸದದಪಡಸಲು ಸಹಾಯ ಕೆೋೀರ ಕಂಪೆನ ಸರಕಾರಕೆಕ
ಅಜರ ಹಾಕದದ. ಕಂಪೆನ ಸರಕಾರ ಪಾದರಯ ಸಹಾಯಕೆಕ ಇಂಗೆಲಂಡನಂದ ಕೆಲವು ವದಾವಂಸರನುನ ಕರೆಸ ಕೆೋಟಟತುತ.
ಅವರು ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯನುನ ಕೆೀಳ ಅದನುನ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡದರು. ನಂತರ ಒಕೆೋಕರಲನಂದ ಹೆೀಳದ ಮಾತೆಂದರೆ ಕೆೋರಮ ಒಂದು ಶಾಸತರೀಯ ಭಾಷೆ. ಬಹಳ ಶಸುತಬದದವಾದ ಲಕಷಣಗಳುಳಳ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಲಪ ಇಲಲದೆೀ ಇರಲು
ಸಾಧಯವಲಲ. ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಲಕಷಣ ಗರಂಥ ಇದೆದೀ ಇದೆ. ಮತುತ ಅದನುನ ಈಗ ಪತೆತ ಹಚಚಬೆೀಕದೆ. ಪಾದರಯ
ಪರಕಾರ ಅಂತಹ ಪರಯತನ ಆಗ ನಡೆಯತಾದರೋ ಅಂತಹಾ ಯಾವುದೆೀ ಗರಂಥ ಅವರಗೆ ಸಗಲಲಲ. ಕೆೋನೆಗೆ ಪಾದರ
ಕನನಡ ಲಪಯನೆನೀ ಬಳಸ ಬೆೈಬಲನುನ ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಸಲು ನೆೋೀಡದ. ಅವನೆೀ ಹೆೀಳದ ಪರಕಾರ
ಅವನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಪೂತರ ಮಾಡಲು ಆಗಲಲಲ. ಪದೆೀ ಪದೆೀ ಕಾಡುತತದದ ಜವರ ಅವನನುನ ಕೆೋರಮರ ಹಳಳಯಂದ
ದೋರ ಹೆೋೀಗುವಂತೆ ಮಾಡತುತ.
ದನಚರ ಓದ ಮುಗಸದ ಮೀಲೆ ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಬಂದ ಮದಲ ಪರಶೆನ ಅಂದರೆ ಈ ಪುಸತಕ ಕೆೋರಮರ ಕೆೈ
ಸೆೀರದುದ ಹೆೀಗೆ. ವಶವನಾಥನ್ ಇದಕೆಕ ಬಹುಶಃ ಪಾದರ ಹೆೋೀಗುವಾಗ ಇವರಗೆೀ ಅದನುನ ಕೆೋಟುಟ ಹೆೋೀಗರಬೆೀಕು
ಅಂತ ಹೆೀಳದ. ಆದರೆ ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಇದನುನ ನಂಬಲಾಗಲಲಲ. ಇಂಗಲಷ ಜನ ದನಚರಯನುನ ಯಾರಗೋ
ಕೆೋಡುವುದಲಲ. ಕೆಲವರು ತಮಮ ದನಚರಯನುನ ತಾವು ಸತತ ಮೀಲೆ ಕೋಡ ಇಂತವರು ಮಾತರ ಓದಬೆೀಕೆನುನವ
ಮಾತು ಬರೆದರುತಾತರೆ. ಹಾಗರುವಾಗ ಇಂಗಲಷ ಗೆೋತತಲಲದ ಕೆೋರಮರ ಬಳ ದನಚರ ಬಟುಟಹೆೋೀಗಲು ಕಾರಣವೆೀ
ಇಲಲ ಎಂದು
ಂಂ
ವ ಾದಸದರು
. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಹೆೀಗೆ ಇಲಲಗೆ ಬಂತು. ಇದಕೆಕ ಆಡಮಸ್ ಅವರು - ಇದು ಮುಖಯ
ವಷಯವಲಲ, ಈಗ ತುತಾರಗ ಆ ಲಕಷಣ ಗರಂಥವನೋನ ಮತುತ ಸಾಧಯವಾದರೆ ಪಾದರ ಅಧರದಲಲಯೀ ನಲಲಸದ
ಬೆೈಬಲಲನ ಪರತಯನುನ ಸಂಪಾದಸಬೆೀಕು ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗ ಅವರೆಲಾಲ ಮತೆತ ಮೈಸೋರಗೆೀ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು.
ಮೈಸೋರಗೆ ಬಂದ ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಆಳಸಂಗಾಚಾಯರರು ಇನೆೋನಂದು ಸಂತೆೋೀಷದ ವಷಯ ಹೆೀಳುವವರದದರು.
ಅದೆೀನೆಂದರೆ ಅವರ ಕೆೈಕೆಳಗೆ ಹಳೆಗನನಡ ಕಾವಯದಲಲನ ಭಾಷಾ ಪರಯೀಗದ ಮೀಲೆ ಸಂಶೆೋೀಧನೆ ಮಾಡುವ
ವದಾಯಥರಯಬಬ
ಹೆೋಸ
ವಷಯವಂದನುನ
ಹೆೋರಗೆಡವದದ.
ರಾಘವಾಂಕನ
ಸಮಕಾಲಕನಾದ
ವಜಯಧವಜನೆಂಬುವವನು ತನನುನ ತಾನು ಚರೋರವನ ಮಗನೆಂದು ಹೆೀಳಕೆೋಂಡದದ. ಯಾರೀ ಚರೋರವ? ಅಂತ
ಹಳೆೀ ಕೃತಗಳನೆನಲಾಲ ಹುಡುಕುತತದಾದಗ ಅವನಗೆ ಚರೋರವ ಎಂಬ
ಂಂ
ವ ಯಕತಯ
ವರಾಟ್ ಸವರೋಪದ
ದಶರನವಾಗತೆೋಡಗತು. ಅದನುನ ಬಂದು ಆಳಸಂಗಾಚಾಯರರ ಬಳ ಅವನು ಹೆೀಳದಾಗ ನಶಚಯವಾಗ ಇವನೆೀ

ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯ ಕಾರಣೀಪುರುಷ ಎಂದು
ಂಂ
ಅ ವರಗೆ ಅರವಾಯತು
ಕತೆಯನುನ ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಹೆೀಳಲು ಶುರುಮಾಡದರು.

. ಈಗ ಅವರು ತಮಮ ಶಷಯ ಹೆೋರತೆಗೆದ

*************************************************************
**********************************
ಬಂಬಾಪುರ 2 BC
ಶಾತವಾಹನರು ತಮಮ ಆಳವಕೆಯಲಲ ಕಲೆ, ಸಂಸಕೃತಗೆ ವಶೆೀಷ ಪರೀತಾಸಹ ನೀಡುತತದದ ಕಾಲ. ಸಂಸಕೃತ ದ
ಪರಭಾವದಂದ ಹೆೋರಬಂದು ಪಾರಕೃತ ತನನದೆೀ ಛಾಪನುನ ಜನರ ಮೀಲೆ ಒತತತುತ. ಅಶೆೋೀಕನ ಕಾಲದಂದ ಅದಕೆಕ
ರಾಜಾಶರಯವೂ ಸಕಕ ಸಂಸಕೃತದ ಪರಭಾವ ದಕಷಣದಲಲ ಕಡಮಯಾಗತೆೋಡಗತು. ಸಂಸಕೃತವನುನ
ಉಪಯೀಗಸುತತದದವರೋ ಅದನುನ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಪರಕಾರದಲಲ ತಮತಮಗೆ ಬೆೀಕಾದ ಹಾಗೆ ಬದಲಸ
ಉಪಯೀಗಸುತತದದರು. ಆಗ ಪಾರಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪರಮಾಣಕತರನೆಂದೆೀ ಪರಸದದನಾಗದದವನು ಚರೋರವ.
ಜನಸಾಮಾನಯರಗೆ ಸಂಸಕೃತದ ಕಟುಟಪಾಡುಗಳು ಬಹಳ ಕಷಟವೆಂದು ಬಲವಾಗ ನಂಬದದ ಅವನಗೆ ನೆೀರವಾಗ,
ಸರಳವಾಗ ವಷಯವನುನ ತಳಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಪಾಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಮೀಲೆ ಅಪಾರ ಒಲವು. ತನನ ಅಪಾರ
ಶಷಯವೃಂದದ ನೆರವನಂದ ಪಾರಕೃತಯನುನ ರಾಜಯದ ಮೋಲೆಮೋಲೆಯಲೋಲ ಜನರು ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡದ.
ಅವನ ಶಷಯವಗರದಲಲ ನಾಣಪನೆಂಬ ಬಾರಹಮಣನೆೋಬಬನದದ. ಎಷುಟ ಹೆೀಳದರೋ ವದೆಯ ತಲೆಗೆ ಹತತದ ಅವನನುನ
ಚರೋರವ ಕೆೋನೆಗೆ ಆಶರಮ ಬಟುಟ ಓಡಸಬಟಟ. ನಾಣಪ ದಡಡನಾದರೋ ಛಲಗಾರ. ತನನ ಇಷಟದೆೀವನಾದ ಶವನನುನ
ಕುರತು ತಪಸುಸ ಮಾಡ ಅವನನುನ ಸಾಕಾಷತಕರಸಕೆೋಂಡ. ಶವನು ಅವನಗೆ ಸಂಪೂಣರ ಭಾಷಾ ಭಂಡಾರವನುನ
ವರವಾಗ ನೀಡದ. ತಪಸಸನ ಫಲದೆೋಂದಗೆ ಊರಗೆ ಮರಳದ ನಾಣಪ ಮಾಡದ ಮದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ
ರೀತಯಲಲ ಉಪಯೀಗಸುತತದದ ಸಂಸಕೃತವನುನ ಒಂದೆೀ ಸೋತರದಲಲ ಬಂಧಸದುದ. ಅವನು ಬರೆದ ವಾಯಕರಣ
ಸೋತರಗಳು, ಭಾಷಾ ನಯಮಾವಳಗಳೋ, ಶಬಾಧಥರ ಕೆೋೀಶಗಳೋ ಹಂದೆಂದೋ ಯಾರೋ ಯಾವ ಭಾಷೆಗೋ
ಬರೆದರಲಲಲ. ಅವನೆೋಬಬನ ಕೆಲಸದಂದ ಸಂಸಕೃತಕೆಕ ಹೆೋಸಜೀವ ಬಂದಂತಾಯುತ. ಜನ ಮತೆತ ಸಂಸಕೃತದೆಡೆಗೆ
ಆಕಷರತರಾಗತೆೋಡಗದದರು.
ಇದರಂದ ಬಹಳ ವಚಲತನಾದವನೆಂದರೆ ಚರೋರವ. ತಾನೆೀ ಅಪರಯೀಜಕನೆಂದು ಬಯುದ ಕಳಸದ ತನನ ಶಷಯನೆೋಬಬ
ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಎದುರಾಳಯಾಗ ನಂತರೆ ಗುರುವಾದ ಅವನು ಏನು ತಾನೆೀ ಮಾಡಬೆೀಕು? ಉಟಟಬಟೆಟಯಲಲಯೀ
ದೆೀಶಬಟುಟ ಹೆೋರಟ ಚರೋರವ ಕಾಡನಲಲ ಕುಳತು ದೀಘರಕಾಲ ನಾಣಪನ ಗರಂಥಗಳನುನ ಅಧಯಯನ ಮಾಡದ.
ಅದೆೋಂದು ನರಂತರ ಧಾಯನವೆಂಬಂತೆ ಕಾಲದ ಪರವೆೀ ಇಲಲದೆ ಗರಂಥದ ಪದ-ಪದವನೋನ ತನನ ಚಕತಸಕ ಬುದದಯಂದ
ತೋಗ ಅದರಲಲನ ತಪುಪಗಳನುನ ಕಂಡುಹುಡುಕುತತದದ. ಬಹಳ ವಷರಗಳ ನಂತರ ಅವನು ನಾಣಪನ ಗರಂಥದಲಲನ
ಮೋಲ ಸತವವನೆನೀ ಪರಶನಸುವಷಟರ ಮಟಟಗೆ ಅದನುನ ಅಥರಮಾಡಕೆೋಂಡು ಬಟಟದದ. ಇನುನ ತಾನು ಊರಗೆ ಹೆೋೀಗ
ನಾಣಪನುನ ಚಚೆರಗೆ ಆಹಾವನಸುವುದೆಂದು ನಧರರಸದ ಅವನಗೆ ಇದದಕಕದದಂತೆ ಬೆೀರೆ ಆಲೆೋೀಚನೆಯಂದು
ಹೆೋಳೆಯತು.
ಈಗ ತಾನು ನಾಣಪನನುನ ಚಚೆರಗೆ ಕರೆದರೆ ಅವನೋ ಪಾರಕೃತಯ ದೆೋೀಷಗಳನುನ ಎತತಹಡಯುತಾತನೆ. ಪಾರಕೃತ
ಸರಳತೆಗೆ ಹೆಚುಚ ಒತುತಕೆೋಟಟ ಭಾಷೆಯಾದದರಂದ ಅದರಲಲ ಸಹಜವಾಗ ಕೆಲವಂದು ಭಾಷಾ ನಯಮಾವಳಗಳನುನ
ಸಡಸಲಾಗತುತ. ಹಾಗಾಗ ಪಾರಕೃತಗೆ ಸಂಸಕೃತದಷುಟ ಗಟಟಯಾದ ನಯಮಗಳ ಬುನಾದಯರಲಲಲ. ಈಗ ಚರೋರವನ
ಮುಂದೆ ಎರಡು ದಾರಗಳದದವು. ಒಂದು - ಪಾರಕೃತಗೆೀ ಪರತೆಯೀಕವಾಗ ಭಾಷಾಸೋತರಗಳನುನ ಬರೆಯಬೆೀಕು. ಆದರೆ
ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಹೆೋೀದರೆ ಪಾರಕೃತಯ ಸರಳತೆ ಮತುತ ಮೋಲಸವರೋಪಕೆಕೀ ದಕೆಕ ಬರುವ ಸಾಧಯತೆ ಇತುತ. ಹಾಗಾಗ
ಚರೋರವ ಎರಡನೆಯ ದಾರ ಕಂಡುಕೆೋಂಡ. ಅದೆಂದರೆ ಪಾರಕೃತಯ ಸರಳತೆಯನುನ ಉಳಸಕೆೋಂಡು ಆದರೆ
ಸಂಸಕೃತದ ಶಷಟತೆಯನೋನ ಜೆೋತೆಗೋಡಸ ಹೆೋಸದೆೋಂದು ಭಾಷೆಯನುನ ಅದಕೆಕ ತಕಕನಾದ ಹೆೋಸ ಲಪಯಂದನುನ
ಸದದಪಡಸುವುದು.
ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಸಂಸಕೃತದ ಪರಭಾವವನುನ ಸಮಥರವಾಗ ಎದುರಸಬಲಲದು ಮತುತ ಜನರಗೋ
ಪರಯವಾಗಬಲಲದು ಎಂಬುದರಲಲ
ಂಂ
ಯ
ಾವ
ಸಂಶಯವೂ ಇರಲಲಲ . ತನನ ಜೀವನದ ಎಲಾಲ ಅನುಭವವನುನ
ಧಾರೆಯರೆದು ಚರೋರವ ಹೆೋಸ ಭಾಷೆಯಂದರ ಹುಟಟನಲಲ ತೆೋಡಗದ. ಅವನ ಜೀವನದ ಅಂತಮಕಾಲದಲಲ ಅವನು
ಸದದಪಡಸದ ಹೆೋಸ ಭಾಷೆ ಬಂಬಾಪುರ ಮತುತ ಸುತತಮುತತ ಚಾಲನೆಯಲಲತುತ. ವದವಜಜನರು ಆ ಭಾಷೆಯನುನ

ಬಹಳವಾಗ ಕೆೋಂಡಾಡುತತದದರು. ನಾಣಪನೆೀ ಸವತಃ ತನನ ಮಹಾಕಾವಯವನುನ ಈ ಭಾಷೆಯಲಲ ಬರೆದಾದನೆಂದು ನಂತರದ
ದನಗಳಲಲ ದಂತಕತೆಯಾಗ ಬೆಳೆಯತು.
*************************************************************
***************************
Mysore 1955
ಆಳಸಂಗಾಚಾಯರರ ಪರಕಾರ ಈ ಚರೋರವ ರಚಸದ ಹೆೋಸ ಭಾಷೆಯೀ ಈಗ ಇವರು ಹುಡುಕುತತರುವ ಕೆೋರಮ
ಭಾಷೆ. ಕಾಲಘಟಟದ ಲೆಕಕದಲೋಲ ಇದು ತಾಳೆ ಆಗುತತತುತ. ಅವರ ಪರಕಾರ ಆಗನ ಬಂಬಾಪುರವೆೀ ನಂತರ ಕದಂಬರ
ಬನವಾಸಯಾಯತು. ಕರ.ಪೂ. ೩ನೆೀ ಶತಮಾನದುದ ಎಂದು
ಂಂ
ಹ ೆೀಳಲಾದ ಪಾರಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಶಾಸನವಂದು
ಅಲಲ ಸಕಕತುತ. ಮತೆತ ಕರ.ಂ. ೩೨೫ ರ ಸುಮಾರಗೆ ಕದಂಬರು ಅಲಲ ರಾಜಯಸಾಥಪನೆ ಮಾಡದ ಮೀಲೆ ಕನನಡ
ಸವತಂತರವಾಗ ಬೆಳೆಯತು. ಅಂದರೆ ಕರ.ಪೂ ೪ನೆೀ ಶತಮಾನದಂದ ಆ ಪರದೆೀಶದಲಲ ಆಳದ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದಲಲ
ಜೀವ ತಳೆದ ಈ ಭಾಷೆ ನಂತರದ ೪ ಶತಮಾನಗಳ ಬಳಕ ಚೋರುಚೋರಾಗ ಹೆೋೀಗದೆ.
ಡಾ||ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೆ ಈಗ ಎಲಾಲ ವಷಯ ಸವಷಟವಾಗತೆೋಡಗತು. ಬರಟಷ್ ಪಾದರಯ ಆ ಹೆೋತತನಲಲ ಊಹಸದಂತೆ
ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸತರೀಯ ಬುನಾದಯತುತ, ಮತುತ ಅದಕೆಕ ಕಾರಣವೂ ಸವಷಠವಾಗತುತ. ವಶವನಾಥನ್ ಆಗ ಒಂದು
ಮಹತವದ ಪರಶೆನ ಮುಂದಟಟರು. ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆ ಅಷೆೋಟಂದು ವೆೈಭವದಂದ ಮರೆದದದರೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು
ಕೃತಯೋ ಈಗ ಯಾಕೆ ಲಭಯವಲಲ? ಅದಕೆಕ ಆಡಮಸ್ ಅವರೆೀ ಸಮಾಧಾನ ಹೆೀಳದರು - ಹಂದೆಲಾಲ ಒಂದು
ಭಾಷೆಯ ಹುಟುಟ ಮತುತ ಸಾವು ರಾಜಾಶರಯದ ಮೀಲೆ ಅವಲಂಬತವಾಗತುತ. ಒಂದು ರಾಜಯದವರು ಇನೆೋನಂದು
ರಾಜಯದ ಮೀಲೆ ದಂಡೆತತ ಹೆೋೀಗ ಅದನುನ ಗೆದದರೆ, ಆ ರಾಜಯದ ಸಂಪತತನುನ ಲೋಟ ಮಾಡುವುದರ ಜೆೋತೆಗೆ ಅಲಲನ
ಜನರ ಭಾಷೆ, ಧಮರ, ಸಂಸಕೃತಯನುನ ನಾಶಮಾಡುವುದು ಇತಹಾಸದಲಲ ಯಾವತೋತ ಕಂಡುಬರುವ ವಚಾರ.
ಇಲೋಲ ಹಾಗೆೀ ಆಗದೆ. ಇಲಲ ಕದಂಬರು ಪಾರಬಲಯಕೆಕ ಬರುವ ಹೆೋತತನಲಲ ಆಚೆ ಪಲಲವರು ತಮಮದೆೀ ಭಾಷೆಯ
ಮೋಲಕ ಮೈಯಕತಕತೆಯನುನ ಪರತಪಾದಸುತತದದರು. ಇಬಬರಗೋ ಆಗ ಕೆೋರಮ ಬೆೀಡವಾಗತುತ ಮತುತ ಸಮಾನ
ಶತುರವೂ ಆಗತುತ. ಹಾಗಾಗ ಆ ಕಾಲದಲಲ ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆ ಹೆೀಳಹೆಸರಲಲದಂತೆ ಕಣಮರೆಯಾಗ ಹೆೋೀಯತು. ಈಗನ
ಕೆೋರಮರು ಕೋಡ ಉತತರ ಕನಾರಟಕದಲಲಯೀ ಇರುವುದರಂದ ಆಳಸಂಗಾಚಾಯರರು ಹೆೀಳದಂತೆ ಆಗನ
ಬಂಬಾಪುರವನೆನೀ ಈಗನ ಬನವಾಸ ಎಂದು
ಂಂ
ನ ಂಬಲು ಕಾರಣಗಳವೆ .
ಹೀಗೆ ಒಂದಕೆೋಕಂದು ಕೋಡಕೆೋಂಡ ಮೀಲೆ ಎಲಲರಗೋ ವಷಯ ಸವಷಟವಾಯತು. ತಾವು ಇದದಕಕದದಂತೆ ಒಂದು
ಮಹತವದ
ವಷಯವನುನ
ಹೆೋರಗೆಡವಲು
ಸದದರಾಗುತತದೆದೀವೆ
ಎಂದು
ಂಂ
ನ
ೆನೆದೆೀ
ಅವರಗೆ
ರೆೋೀಮಾಂಚನವಾಗುತತತುತ. ಆಳಸಂಗಾಚಾಯರರಂತೋ ತಮಮ ಜೀವನದ ದೆೋಡಡ ನಂಬಕೆಯಾದ ದಾರವಡ ಏಕಭಾಷಾ
ವಾದಕೆಕ ಈ ರೀತಯ ಹೆೋಸ ಪುರಾವೆ ಸಕಕದದನುನ ನೆೋೀಡ ಬಹಳ ಸಂತೆೋೀಷದಂದದದರು. ಇನುನ ಅವರ ಮುಂದದದದುದ
ಒಂದೆೀ ಗುರ. ತಮಮ ಬಳ ಇದದ, ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯದುದ ಅಂತ ಹೆೀಳಲಾದ ಗರಂಥವನುನ ಓದುವುದು. ಅದೆೋಂದು
ಮಾಡದರೆ ಈ ಸಂಶೆೋೀಧನೆಯನುನ ಸರಕಾರಕೆಕ ತಳಸಬಹುದತುತ.
ಆದರೆ ಅವರಗೆ ಈ ಕೆಲಸದಲಲ ಬಹಳ ತೆೋಡಕುಗಳು ಎದುರಾಗದದವು. ಮದಲಗೆ ಈ ಸಂಶೆೋೀಧನೆಯಲಲ
ಮಹತವವಾದ ಪಾತರವಹಸಬೆೀಕಾಗದದ ವೆಂಕಟಸುಬಬಯಯನವರು ತೀರಹೆೋೀದರು. ಇಂತಹ ವಷಯದಲಲ ಅವರಗದದಷುಟ
ಪರಶರಮ ಸವತಃ ಆಳಸಂಗಾಚಾಯರರಗೋ ಇರಲಲಲ. ಮತೆತ ಸರಕಾರದಂದಲೋ ಬೆೀಕಾದಷುಟ ಹಣ ಬರುತತರಲಲಲ.
ಜೆೋತೆಗೆ ಪರಭಾವೀ ವಯಕತಗಳಂದ ಈ ಸಂಶೆೋೀಧನೆಯನುನ ನಲಲಸಲು ಒತತಡಗಳೋ ಬರತೆೋಡಗದವು. ತಮಮನುನ ತಾವು
ಭಾಷೆಯ ಹೆೋೀರಾಟಗಾರರೆಂದು ಹೆೀಳಕೆೋಂಡ ಕೆಲವು ಮಂದ ಸಂಸೆಥಗೆ ಕಲುಲಗಳನುನ ಹೆೋಡೆದು ತಮಮ ಕೆೋೀಪವನೋನ
ವಯಕತಪಡಸದರು. ಭಾಷೆ, ಭಾಷೆಯ ಮಧಯ ಸೌಹಾದರಯುತ ವಾತಾವರಣ ಕಲಪಸುವಂತಹ ಇಂತಹ ಸಂಶೆೋೀಧನೆ
ಆಗನ ಪರಸಥತಗೆ ಸರಹೆೋಂದುತತರಲಲಲ. ಇದರಂದ ಬಹಳ ನೆೋಂಡುಕೆೋಂಡ ಆಳಸಂಗಾಚಾಯರರು ರಾಜೀನಾಮ
ನೀಡ ಹೆೋರಟು ಹೆೋೀದರು. ಸರಕಾರ ಅವರ ಬದಲಗೆ ನೆೀಮಸದ ವಯಕತ ಸಂಸೆಥಗೆ ಬಂದಕೋಡಲೆೀ ಈ
ಸಂಶೆೋೀಧನೆಯನುನ ನಲಲಸಲು ಆದೆೀಶ ಹೆೋರಡಸಬಟಟರು.
ಡಾ|| ಆಡಮಸ್ ಅವರು ತಮಮ ಕೆೈಯಂದಾಗುವಷುಟ ಪರಯತನ ಪಟಟರೋ ಇದನೆನಲಾಲ ನಲಲಸಲಾಗಲಲಲ. ವಶವನಾಥನ್
ಅವರ ರಜೆ ಬೆೀರೆ ಮುಗಯುತಾತ ಬಂದದದರಂದ ಅವರು ತಮಮ ಮಾತೃಸಂಸೆಥಗೆ ಮರಳಬೆೀಕತುತ. ಆಡಮಸ್ ಅವರಗೋ
ಅವರ ಯೋನವಸರಟಯಂದ ಕಾಗದಗಳು ಬರುತತದದವು. ಭಾಷಾ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ರಾಜಯಗಳ ಪುನವರಂಗಡನೆಯ

ವಷಯ ಕಾವೆೀರದದ ಕಾಲ ಅದು. ದನವೂ ಒಂದಲಾಲ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗುತತದದರಂದ ಇನುನ ಇಲಲರುವುದು
ಬೆೀಡವೆಂದು ಅವರು ತಮಮ ಯೋನವಸರಟಗೆ ಮರಳದರು.
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ಂಂ
ಕ ೆಂಪು ಬಣಣದ ಡೆೈರ ಓದುತತದದ ಆಡಮಸ್
ಅವರಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಸವಷಟವಾಗಹೆೋೀಯತು. ತಾವು ಈಗ ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯ ಲಕಷಣ ಮತುತ
ಅದರ ಲಪಯನುನ ಜಗತತಗೆ ಪರಚಯಸಬೆೀಕತುತ. ಹಾಗೆಂದು ಅವರು ೧೯೫೫ ರ ಬಳಕ ಈ ಬಗೆಗ ಪರಯತನ ಪಡಲೆೀ
ಇಲಲ ಅಂತೆೀನೋ ಅಲಲ. ಆದರೆ ಅವರಗೆ ಆ ಕಾಲದಲಲ ಸರಯಾದ ಸೌಕಯರಗಳು ಸಕಕರಲಲಲ. ವಶವನಾಥನ್ ಮತುತ
ಇವರು ಹಲವಾರು ಸಲ ಸರಕಾರಕೆಕ ಪತರ ಬರೆದರೋ ಇವರ ಸಂಶೆೋೀಧನೆಗೆ ಹಣಕಾಸನ ನೆರವು ಸಕಕರಲಲಲ. ಮತುತ
ಬೆೀರೆ ರೀತಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಕಾರದ ಕಡೆಯಂದ ಬರುತತದದರಂದ ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚುಚ ಗಮನ
ಕೆೋಡಲಾಗಲಲಲ. ಈಗ ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯನುನ ಆಮೋಲಾಗರವಾಗ ಅಧಯಯನ ಮಾಡಬೆೀಕತುತ. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು
ತನೆೋನಂದದೆ ವಶವನಾಥನ್ ಇದದರೆ ಒಳೆಳಯದೆಂದು ಯೀಚಸ ಅವನಗೆೋಂದು ಇ-ಮೈಲ್ ಕಳಸದರು.
ವಶವನಾಥನ್ ಒಂದು ವಾರದಲಲ ಆಡಮಸ್ ಅವರನುನ ಕೋಡಕೆೋಂಡರು. ಮುಂದನ ಏಳು ತಂಗಳು ಅವರಬಬರ ಪಾಲಗೆ
ಸಂತೆೋೀಷದ ಕಾಲವಾಗತುತ.Computational Linguistics ನಲಲ ವಶವನಾಥನ್ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡದದರು.
ಆದದರಂದ ಅವರು ಮಾಡದ ಮದಲ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಎಲಾಲ ದಾರವಡೀಯ ಭಾಷೆಗಳ database ಒಂದನುನ
ಸದದಪಡಸದುದ. ನಂತರ ಒಂದು analytical software ಬರೆದು ಈ ಎಲಾಲ ಭಾಷೆಗಳ ಲಪಗಳಲಲನ ಸಮಾನತೆಗಳನುನ
ಕಂಡುಹಡದರು. ಹಂದೆ ಮೈಸೋರನಂದ ಬರುವಾಗ ಅಲಲದದ ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯದುದ ಎಂದು
ಂಂ
ಹ ೆೀಳಲಾದ ಕೃತಯ
ಪರತಯಂದು ಆಡಮಸ್ ಅವರ ಬಳ ಇತುತ. ವಶವನಾಥನ್ ಅವರ manuscript conversion software ನ
ನೆರವನಂದ ಆ ಪುಸತಕವನುನ scan ಮಾಡ ಅದರ digital copy ಒಂದನುನ ಸದದಪಡಸಕೆೋಂಡರು.
ಆಮೀಲೆ ಅದನುನ ಈ ಮದಲೆೀ ಸದದಪಡಸಕೆೋಂಡ database ನೆೋಂದಗೆ ಹೆೋೀಲಸ ನೆೋೀಡದಾಗ ವಷಯ
ಸವಷಟವಾಗತೆೋಡಗತು. ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯನುನ ಚರೋರವ ವಶೆೀಷವಾಗ ಸದದಪಡಸದದ. ಇದರಲಲ ದಾರವಡೀಯ
ಭಾಷೆಯಲಲರುವಂತೆ ಒತತಕಷರಗಳರಲಲಲ. ಯಾವುದೆೀ ಕೆೋಂಬುಗಳು ಆ ಭಾಷೆಯ ಲಪಯಲಲ ಕಾಣುತತರಲಲಲ.
ಇದೆೋಂದು ಮಹತವದ ವಷಯವಾಗತುತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಸಮಾನಾಂತರ ರೆೀಖೆಗಳ ನಡುವೆ ಬರೆಯಬಹುದಾದ
ಲಪಯನುನcomputer ನಲಲ ಅಳವಡಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗತುತ. ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲಲ ಕೆೋಂಬು ಮತುತ
ಒತತಕಷರದ ಬಳಕೆ ಬಹಳವಾದದರಂದ ಅವುಗಳನುನ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳ ಮಧೆಯ ಕೋರಸುವುದು ಕಷಟವಾಗತುತ. ಇಂಗಲಷ
ಭಾಷೆಯಲೋಲ j, p, g, y ಎಂಬ
ಂಂ
ಅ ಕಷರ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ತಮಮ ಬಾಲ ಚಾಚದದರೋ ಸುಮಾರಾಗ ಅದನುನ
computer screen ನಲಲ ಮೋಡಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗತುತ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಲಪಗಳಲಲ ಈ ವಷಯ
ಒಂದು ದೆೋಡಡ ತೆೋಡಕಾಗ ಪರಣಮಸತುತ.
ಆದರೆ ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯಲಲ ಇಂತಹ ಸಮಸೆಯಗಳು ಇರಲೆೀ ಇಲಲ. ಇದರಲಲ ಅಕಷರಗಳು ಎಷುಟ ಸರಳವಾಗತೆತಂದರೆ
camputer ನಲಲ ಅದನುನ ಮೋಡಸಲು ವಶವನಾಥನ್ ಅವರಗೆ ಹೆಚುಚ ಸಮಯ ಹಡಯಲೆೀ ಇಲಲ. ಬರುಬರುತಾತ
ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯ ಅಂಶಗಳು ಇವರಬಬರನೋನ ಬೆರಗುಗೆೋಳಸುತಾತ ಹೆೋೀಯತು. ಅಕಷರಗಳು ಸವಷಠವಾದೆೋಡನೆ
ಭಾಷೆಯ ವಾಯಕರಣದ ಬಗೆಗ ತಳಯಲು grammer identifier ಉಪಯೀಗಸದರು. ಅದರಲಲ ವಶವದ ಎಲಾಲ
ಶಾಸತರೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಗುಣಲಕಷಣಗಳನುನ feed ಮಾಡಲಾಗತುತ. ಅದರೆೋಂದಗೆ ಹೆೋೀಲಸ ನೆೋೀಡದಾದ ಕೆೋರಮ
ಭಾಷೆ ಎಲಾಲ ತರಹದ ಭಾಷಾನಯಮಗಳನುನ ಅಳವಡಸಕೆೋಂಡದೆ ಎಂದು
ಂಂ
ಂ ಂ result ಬಂತು. ಮುಂದೆ ಆ software
ತಯಾರಸದ ಕೆೋರಮ ಭಾಷೆಯ ವಾಯಕರಣ ನೆೋೀಡ ಅವರು ದಗಾಬರಂತರಾಗ ಹೆೋೀದರು. ಎಲಾಲ ದಾರವಡೀಯ
ಭಾಷೆಗಳ ಸಮಾನತೆಯ report ನೆೋೀಡದದ ಅವರಗೆ ಇದು ಅದರದೆೀ ತದೋರಪ ಅನಸುತತತುತ. ನಸಸಂಶಯವಾಗ ಎಲಾಲ
ದಾರವಡೀಯ ಭಾಷೆಗಳೋ ಕೆೋರಮಯಂದಲೆೀ ಹುಟಟದವೆಂದು ನವರವಾದವಾಗ ಸಾಬೀತಾಗತುತ. Report ಓದ
ಮುಗಸದ ಮೀಲೆ ಆಡಮಸ್ ವಶವನಾಥನ್ ಅವರನುನ ಗಟಟಯಾಗ ತಬಬಕೆೋಂಡು ಅತುತಬಟಟರು. ಅವರಗೆ ಗೆೋತತತುತ ತನನ ವಭಾಗ ಇನುನ ಮುಚಚದು.

ಮಾತು-ಕತೋ
Monday, April 16, 2007
ಸರಗಮಪದನಸ
"...ನಾನೆೀ"
"........"
"ಹೀಗೆ ಸುಮಮನೆ"
"........"
"ವಷಯ ಇದೆರೀ ಪೀನ್ ಮಾಡೆಬೀಕಾ"
"..........."
"ಜೆೀಬಲಲ ನೆೋೀಡತೀನ ಇರು. ಏನೆೋಂದು ಸಾವರ ರುಪಾಯ ಇದೆಯಪಾಪ"
"......."
"ಏನು ಇಷುಟ ಸಾಕಾಗಲಾವ ನಂಗೆ"
"..............."
"ಇವತತನ ನಮಮ ಸಂಜೆ ಕಾಫ, ಪಜಾಜಂಗೆ
ಸ ಾಕು ಬಡು"
"............."
"ನೆನೆನ ಹೆೋೀದಲಲಗೆ ಬೆೀಡ. ಇವತುತ ನನನ ಚಾಯಸ್"
"................."
"ಂಂಂಂ. ಆಮೀಲೆ ಅಲಲ ಕಾಫ ಚೆನಾನಗಲಾಲಂತ ನನೆನೀ ಬಯತೀಯ. ನೀನೆೀ ಹೆೀಳು"
"........."
"ಓಕೆ"
".........."
"ಹೆೀಯ್! ನನ್ ಶಟ್ರ ಕಲರ್ ನನಗ್ ಹೆೀಗ್ ಗೆೋತಾತಯುತ"
"........"
"ಪವಾರಗಲಲ. ನಮಮನನ ಯಾರೋ ಗುರುತು ಹಡಯೀದಲಲ"
"...."
"ಅಯಯಯಯೀ. ಹಾಗಲಲ ನಾನು ಹೆೀಳದುದ. ಈಗ ಅಲಲ ಹಂದೆ ಯಾರ್ ಜೆೋತೆನೆೋೀ ಹೆೋೀಗದೆದ, ಆವಾಗ ನಾನ್
ಸಕಾಕಕೆೋಳಲಾಲ ಅಂತ ನೀನು ಯೀಚನೆ ಮಾಡದೆರ...ಅದು ನನ್ ತಪುಪ. ನಾನು ಹೆೀಳದುದ ಸಂಪಲ್. ನಮಮನನ್ ಅಲಲ
ಯಾರೋ ಗುತುರ ಹಡಯೀಲಾಲಂತ."
"..................................................................................................."
"ನನನ ಮೀಲೆ ನಂಬಕೆ ಇಲಾವ ನಂಗೆ"
".........."
"ಇಷೆಟೀನಾ ನೀನು ನನನ ಅಥರ ಮಾಡೆೋಕಂಡರೆೋೀದು. ಹಳೆೀದೆಲಾಲ ಇಷುಟ ಬೆೀಗ ಮರೆತು ಹೆೋೀಯಾತ ನಂಗೆ"
"......................................."
"ಆಯುತ. ನೀನು ಹೆೀಳದ ಹಾಗೆೀ ಆಗಲ. ನಾನು ಸಂಜೆ ಬತೆೀರನೆ ಅಲಲಗೆ. ನನನದೆೀ ಈಗ ನಂಗೆ ಡೌಟು"
"....................."
"ಆಯುತ. ಇನೆನೀನು ನನನ ಫಾಯನ ಬಂದನಾ"
"................................"
"ನಂಗೆ ಒಮಮಮಮ ಅನನಸತದೆ, ನಂಗೆ ನನಗಂತ ಅವನ ಚಂತೆಯೀ ಜಾಸತ ಅಂತ"
"......................................................................................................."
"ಹೌದೌದು. ದನಾ ನನನ ಮೀಲೆ ಅಷಟಷುಟ ಖಚುರ ಮಾಡುವ ನನನ ಬಗೆಗ ನನಗೆ ಕಾಳಜ ಇರಬೆೀಕಾದೆದೀ"
"............................................"
"ಅಯಯಯಯೀ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾತು ಮಾತಗೆ ಕೆೋೀಪ ಮಾಡೆೋಕಂಡೆರ ಹೆೀಗೆ. ಕಾಮಡೀನೋ ಮಾಡಾಬದಾರ"
"......................."
"ಓಕೆ. ತಪಾಪಯುತ, ತಪಾಪಯುತ, ತಪಾಪಯುತ. ಸರೀನಾ"
"................"

"ಆಯುತ ಅಂತ ಹೆೀಳದನಲಾಲ. ನನಗಂತ ಮದಲೆೀ ಕಾಯತತೀರನ"
".................."
"ಅಯಯೀ. ಕಳೆದ ಸಲ ಲೆೀಟಾಯುತ ನಜ. ಅದಕೆಕೀಂತಾ ಈ ಸಲಾನೋ ಲೆೀಟ್ ಬತೀರನ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೀಚನೆ
ಮಾಡತೀಯಾ"
"........."
"ಆಯತ.. ಅದೆೀ ನನನ ಫೆೀವರೆೀಟ್ ಚಾಕಲೆೀಟ್ ಇದಯಲಾಲ, ಅದನನ ತೆಕೆೋಂಡೆೀ ಬತೀರನ"
*************************************************************
*****************************************
ಸನದಪಮಗರಸ
"..........."
"ಏನು ಇಷುಟ ಬೆೀಗ"
"............."
"ಏನವಷಯ"
"........"
"ದುಡುಡ ಜಾಸತ ಇದಾಯ"
"........."
"ಅಷೆಟೀನಾ"
".............."
"ಯಾಕೆ ಅಷುಟ ಕಮಮ"
"....."
"ಸರ. ಎಲಲ ಸಗೆೋೀಣ"
"...."
"ಆಗೆೋಲಲ. ಸಾಪಟ ನೀನೆೀ ಹೆೀಳು"
"............."
"ಹಳೆೀ ಬಸ್ ಸಾಟಪ ಹತರ ಬತೀರನ"
"......"
"ಗರೀನ್ ಶಟ್ರ ಹಾಕೆೋಂಡದದೀಯಾ"
"........................."
"ತುಂಬಾ ಎದುದ ಕಾಣುವ ಶಟ್ರ ಹಾಕೆೋೀಬೆೀಡ"
"..............."
"ನನಗೆ ಗಾಯರಂಟ ಇದಾಯ. ಹಂದೆಲಾಲದೋರ ಬೆೀರೆಯವರ ಜೆೋತೆ ಹೆೋೀಗದಾಯ ಅಲಲಗೆ"
".........."
"ನೆೋೀಡು ನಾನು ಬೆೀರೆಯವರ ತರಹ ಅಲಲ. ನೀನೆಲಾಲದೋರ ನನಗೆ ಮೀಸ ಮಾಡೆೋೀಕೆ ನೆೋೀಡದೆರ ಚೆನಾನಗರೆೋಲಾಲ.
ನಾನು ಬೆೀಡ ಬೆೀಡ ಅಂದರೋ ನೀನೆೀ ನನನನನ ಬಲವಂತ ಮಾಡದುದ ಈ ವಷಯಕೆಕ. ಈಗ ನೀನು ಮೀಸ ಮಾಡದರೆ
ನಾನು ಸುಮಮನರೆೋಲಲ"
"...................."
"ಈ ವಷಯದಲಲ ಯಾರು ಯಾರನೋನ ನಂಬುವ ಹಾಗಲಲ"
"............"
"ಹಳೆೀ ಕತೆ ಎಲಾಲ ಈಗ ಬೆೀಡ. ಈವತತನ ಕತೆ ಹೆೀಳು. ನಾನು ಬರೆೋೀದು ಗಾಯರಂಟ. ನೀನು ಬಲೆೀರಬೆೀಕು"
"..................."
"ಛೆೀ! ನನನ ಬಗೆಗ ಸಂಶಯ ಬೆೀಡ. ನಾನೀಗಲೆೀ ಹೆೋರಟೆ"
"...................................."
"ಹೌದು ಬೆಳಗೆಗೀ ಬಂದು ಗರಮಾಮಗ ಕೋತದಾದರೆ"
"..........................................."
"ಹಾಗೆೀನಲಲ. ನನನ ಮೀಲೆ ಕಡಮ ಗಮನ ಅಂತೆೀನೋ ಅಲಲ. ನೀನು ಸರಯಾಗ ನಮಮನನ ನೆೋೀಡಕೆೋಂಡರೆ ನಾವೂ
ನನನನನ ಚೆನಾನಗಯೀ ಕಾಪಾಡೆತೀವೆ"

"................................................................."
"ನಾನು ಹೆೀಳದಾನ ಅಷೆಟಲಾಲ ಮಾಡಲಕೆಕ. ನನನ ಕೆಲಸ ಆಗೆಬೀಕತುತ ಅದಕೆಕೀ ಈಗಲೋ ನನನ ಹಂದೆ ಬದದದದೀಯ.
ಬೆೀಡಾಂದೆರ ಹೆೀಳು. ನನಗೆೀನು"
"............................................."
"ನಮಮ ಹತರ ಅವೆಲಾಲ ಬೆೀಡ. ಏನದೋರ ಬಸೆನಸ ಮಾತಾಡು"
".........."
"ಸರ ಸರ. ಹಾಗಾದೆರ ಅಲೆಲೀ ಸಗೆೋೀಣ"
"................................."
"ಅದು ಹೆೀಳೆಬೀಡ ನೀನು. ಕಳೆದ ಸಲ ನಾನು ಕಾದೋ ಕಾದೋ ಸುಸಾತಗ ಹೆೋೀಗದೆದ. ಆಮೀಲೆ ಕಾನಸಲ ಅಂತ
ಮಸೆೀಜ್ ಬಂದತುತ"
"...................."
"ಆಯುತ. ಇದೆೀ ಲಾಸಟ್ ಚಾನಸ್. ಹತತತುತ ಲಕಷ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆಯಾಗ ಪಾಯಕ ಮಾಡ ತಂದಬಡು"

ಹೋಗೋೋಂದು ಪೋರೋಮಕತೋ
Tuesday, May 01, 2007
ಎಕಾಸಮ ಡೋಯಟಗೆ ಯಾರನುನ ಎಲಲಗೆ ಕಳಸುವುದೆಂದು ಯೀಚಸುತತದೆದ. ಅವತುತ ಸಂಜೆಯ ಹೆೋತತಗೆ ಪಟಟ
ಸದದವಾಗಬೆೀಕದದರಂದ ತಲೆಕೆಡಸಕೆೋಂಡು ಕುಳತತದೆದ. ಬೆಳಗಗನಂದ ಎಲಲರೋ ಬಂದು ಅವರವರ ಕಷಟ ಹೆೀಳಕೆೋಂಡು
ತಮಗೆ ಆದಷುಟ ಕಮಮ ಡೋಯಟ ಹಾಕುವಂತೆ ಕೆೀಳಕೆೋಂಡದದರು. ತಾವು ಹೆೋೀಗಲೆೀಬೆೀಕಾದ ಮದುವೆ, ಮುಂಜಗಳ
ದನ ತಮಗೆ ಡೋಯಟ ಹಚಚಲೆೀಬಾರದೆಂದು ಮತೆತ ಕೆಲವರ ಗೆೋೀಳು. ಈ ಮಧೆಯ ಸೀನಯರ್ ಮೀಸುಟರಗಳಗೆ ಜಾಸತ
ಡೋಯಟ ಬೆೀಡವೆಂದು ಪರನಸಪಾಲರಂದಲೆೀ ಆದೆೀಶವಾಗತುತ. ಹೀಗಾದರೆ ಮುಕಾಕಲು ಡೋಯಟಗಳನುನ ನಾನೆೀ ಮಾಡವ
ಪರಸಥತ ಬರಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ಭಯವಾಯುತ. ಆಗ ನನಗೆ ನೆನೆಪಾದವನೆೀ ಶವಕರಣ.
ಶವ ನಮಮ ಕಾಲೆೀಜು ಸೆೀರ ಮೋರು ತಂಗಳಾಗದದರೋ ಅಷುಟ ಕಡಮ ಸಮಯದಲೆಲೀ ಹುಡುಗರಗೆ ಇಷಟವಾಗಬಟಟದದ.
ಈ ಕಾಲದಲಲ ಮೀಸುಟರ ಕೆಲಸಕೆಕ ಬರುವವರೆೀ ಕಮಮ. ಕಂಪೆನಗಳಲಲ ಕೆೈತುಂಬ ಸಂಬಳ ಸಗುವಾಗ ಹುಡುಗರ ಮುಂದೆ
ಬಾಯಬಡಯುವ ಕೆಲಸ ಯಾರಗೆ ತಾನೆೀ ಬೆೀಕು. ನಮಮ ಕಾಲೆೀಜನಲೋಲ ಹೆೀಳದೆೀ ಕೆೀಳದೆೀ ಕಂಪೆನಗಳಗೆ
ಓಡಹೆೋೀಗುವವರ ಸಂಖೆಯ ಜಾಸತ ಇತುತ. ವಷರದ ಮಧಯದಲಲ ಅಧರ ಪಾಠ ಮಾಡ ಕೆಲಸ ಬಡುವವರ ಜಾಗಕೆಕ
ಹೆೋಸಬರನುನ ತರುವುದು ಬಹಳ ಕಷಟದ ಕೆಲಸ. ಹೀಗೆೀ ಈ ವಷರ ಬಹಳ ಮುಖಯ ವಷಯ ಕಲಸುತತದದ ಮೀಡಂ
ಇದದಕಕದದಂತೆ ಹೆೋರಟುನಂತಾಗ ನಮಗೆ ಸಕಕದೆದೀ ಈ ಶವ.
ನಮಮ ಪರಚಯದವರೆೋಬಬರು ಶವನನುನ ಕಾಲೆೀಜಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬಂದರು. ಪೀಚುಪೀಚಾಗದದ ಹುಡುಗನನುನ
ನೆೋೀಡ ಇವ ಹೆೀಗಪಾಪ ಹುಡುಗರ ಮುಂದೆ ನಂತಾನು ಅಂತ ನಾನು ಯೀಚಸುತತದೆದ. ಆದರೆ ಪರನಸಪಾಲರು ಒಂದು
ಕಾಲಸ ತೆಕೆೋಕಳಲ, ನಾವೂ ನೆೋೀಡೆೋೀಣ ಅಂದದದಕೆಕ ನಾನೋ ಒಪಪಕೆೋಂಡೆ. ಹೆೀಗದದರೋ ನಮಗೋ ಒಬಬ ಮೀಸಟರ
ಅಗತಯ ಇತುತ. ನೆೋೀಡೆೋೀಣ, ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಲಸಗೆ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋೀದೆವು.
ಹುಡುಗನಂತದದ ಶವನನುನ ನೆೋೀಡ ಹುಡುಗರು ಗುಸುಗುಸು ಮಾಡದರೋ ನಾವೆಲಾಲ ಇದದದದರಂದ ಬೆೀಗ ತಣಣಗಾದರು.
ಹುಡುಗ ಕೆೈಯಲಲ ಚಾಕ್ ಹಡದು ಸೆಟೀಜಗೆ ಹತತದ.
ಮುಂದನ ನಲವತುತ ನಮಷ ಆ ಕೆೋೀಣೆಯಲಲ ಕೆೀಳಸುತತದದದುದ ಬರೆೀ ಆ ಹುಡುಗನ ಕಂಚನ ಧವನ. ಆ ಚಕಕ,
ಸಣಕಲು ದೆೀಹದಲಲ ಈ ತರಹದ ಧವನ ಹೆೀಗೆ ಕೋತತೆೋತೀ ನನಗಂತೋ ಗೆೋತಾತಗಲಲಲ. ಆ ಧವನಗೆ ತಕಕಂತಹ
ಭಾಷಾಶುದಧ, ಹೆೀಳುತತದದ ವಷಯದ ಬಗೆಗನ ಖಚತತೆ ಎಲಲವೂ ಹುಡುಗರನುನ ಮುಟಟತುತ. ಸಾಮಾನಯವಾಗ ಗಲಾಟೆ
ಮಾಡುವ ಹುಡುಗರು ಪಾಠ ವನುನ ಕೆೀಳುತತರುವುದನುನ ಪರನಸಪಾಲರು ನನಗೆ ತೆೋೀರಸದರು. ನನಗೋ ಶವನ ಮೀಲೆ
ನಂಬಕೆ ಹುಟಟತು. ಪರವಾಗಲಲ ಹುಡುಗ, ನಮಮ ಹುಡುಗರಗೆ ಒಳೆಳೀ ಪಾಠ ಮಾಡಯಾನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನನಸದದನುನ
ಪರನಸಪಾಲರಗೆ ಹೆೀಳದೆ. ಅವರೋ ಒಪಪದರು.
ಹೀಗೆ ನಮಮಲಲ ಸೆೀರಕೆೋಂಡ ಶವಕರಣ ಬರುಬರುತಾತ ನಮಮವನೆೀ ಆಗಹೆೋೀದ. ಅವನ ಬಹುಮುಖ ಪರತಭೆ
ಮಲಲಮಲಲನೆ ಅನಾವರಣಗೆೋಳುಳತಾತ ಹೆೋೀಯತು. ಹುಡುಗರನುನ ಕಟಟಕೆೋಂಡು ಅವರಗೆ ಸಂಜೆ ನಾಟಕ ಕಲಸುತತದದ.
ಪಾಠವನುನ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಡುಗರಗೆ ಬೆೋೀರ್ ಹೆೋಡೆಯದಂತೆ ಮಾತಾಡುವ ಕಲೆ ಕರಗತ ಮಾಡಕೆೋಂಡದದ ಅವನು
ಹುಡುಗರಗೋ ಭಾಷಣ ಕಲೆಯನುನ ಕಲಸುತತದದ. ಹೀಗೆ ನಮಮ ಕಾಲೆೀಜಗೆೀ ಒಂದು ಹೆೋಸ ಚೆೈತನಯವನುನ ತಂದು
ಹುಡುಗರ ಪರೀತ ಮಾತರವಲಲ ನಮಮಲಲರ ವಶಾವಸವನೋನ ಗಳಸದದ.
ಕಾಲೆೀಜನಲಲ ವಹಸದ ಕೆಲಸವನುನ ಬೆೀಸರವಲಲದೆೀ ಮಾಡುತತದದ ಅವನನುನ ಕರೆದು ಈ ಎಕಾಸಮ ಡೋಯಟಯ
ತಲೆನೆೋೀವನ ಬಗೆಗ ಹೆೀಳದೆ. ಅದಕೆಕ ಅವನು ಯಥಾಪರಕಾಯ ಎಷುಟ ಡೋಯಟಯಾದರೋ ತಾನು ಮಾಡೆತೀನೆಂತ
ಹೆೀಳದ. ಆದರೆ ಅವನದೆೋದಂದು ಕಂಡೀಶನ್ ಇತುತ. ಏನಪಾಪ ಅಂದರೆ ಅವನನುನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನ ಡೋಯಟಗೆ
ಮಾತರ ಹಾಕಬೆೀಕಂತೆ. "ಸಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನ ಬ೨ ಬಾಯಚನ ಎಲಾಲ ಡೋಯಟಗೆ ನನನನೆನೀ ಹಾಕಬಡ ಸಾರ್.
ದನಾ ನಾನೆೀ ಮಾಡೆತೀನೆ. ನೆೋೀ ಪರೀಬೆಲಂ" ಅಂದು ಹೆೋೀದ ಮೀಲೆ ನನಗೆ ಎಲೆೋಲೀ ಅನುಮಾನದ ವಾಸನೆ
ಹತತತೆೋಡಗತು. ಯಾಕಪಾಪ ಬ೨ ಬಾಯಚ ಮೀಲೆ ಅಷೆೋಟಂದು ಆಸಕತ ಇವನಗೆ ಅಂತ ಅಟೆಂಡರ್ ನನುನ ಕರೆಯಸ ಆ
ಕಾಲಸನ ಅಟೆಂಡೆನಸ್ ತರಸದೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ನಮಮ ಸಾಟಫ ರೋಮನಲಲ ಯಾರೆೋೀ ನನಗೆ ಹೆೀಳದದರು - ಈ ಶವ ಮತುತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ನ ಸುಮ
ಒಟಟಗೆೀ ಓಡಾಡಾತ ಇತಾರರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಆ ವಷಯವನುನ ಅಲಲಗೆೀ ಬಟಟದೆದ. ಈಗ ರಜಸಟರ ನಲಲ ಬ೨ ಬಾಯಚನಲಲ

ಸುಮಳ ಹೆಸರು ನೆೋೀಡ ಯಾಕೆೋೀ ಸಂಶಯ ಬರತೆೋಡಗತು. ಕರೆದು ಕೆೀಳೆೋೀಣ ಅಂತ ಅನನಸದರೋ ಯಾಕೆೋೀ
ಬೆೀಡ ಅಂದುಕೆೋಂಡು ಎಕಾಸಮ ಡೋಯಟ ಬರೆಯಲು ಕೋತುಕೆೋಂಡೆ. ಬೆೀಕೋಂತಲೆೀ ಶವನನುನ ಬ೨ ಬಾಯಚಗೆ
ಹಾಕಲೆೀ ಇಲಲ. ಇರಲ ನೆೋೀಡೆೋೀಣ, ಬಂದು ಕೆೀಳದರೆ ಮಾತಾಡೆೋೀಣ ಅಂತ ಸುಮಮನಾದೆ.
ಆದರೆ ಶವ ನನನ ಬಳ ಬರಲೆೀ ಇಲಲ. ಅವನು ಬೆೀಕೋಂತ ನನನಂದ ತಪಪಸಕೆೋಳುಳತತದಾದನೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಂಶಯ.
ಎಕಾಸಮ ಮುಗದ ಮೀಲೆ, ರಜೆಗೆ ಹೆೋೀಗುವುದಕೆಕ ಮದಲು, ಬರುವ ವಷರಕೆಕ ಯಾರು ಯಾವ ಸಬೆಜಕಟ್
ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ತೀಮಾರನಸುವುದು ನಮಮ ಕಾಲೆೀಜನ ಕರಮ. ಅದರಂತೆ ಪರನಸಪಾಲರು ಮೀಟಂಗ್ ಕರೆದರು. ಶವ
ನನನ ಮುಂದೆಯೀ ಕೋತದದ. ನಮಮಲಲ ಜೋನಯರ್ ಗಳು ತಮಗೆ ಬೆೀಕಾದ ಸಬೆಜಕಟ್ ಗಳನುನ ಮದಲು
ಆರಸಕೆೋಳುಳತಾತರೆ. ನಂತರದ ಸರದ ಸೀನಯರ್ ಗಳದು. ಈಗ ಶವನೆೀ ಜೋನಯರ್ ಮೀಸಟ್ ಆದದರಂದ
ಪರನಸಪಾಲರು ಮದಲು ಅವನ ಛಾಯಸ್ ಅನುನ ಕೆೀಳದರು.
ನನನ ಆಶಚಯರಕೆಕ ಶವ ಥಡ್ರ ಇಯರ್ ನ ಸಬೆಜಕಟನುನ ಆಯಕಮಾಡಕೆೋಂಡ. "ಸಾರ್ ನಾನು ಬ ಸೆಕಷನ ಗೆ
ಹೆೋೀಗೆತೀನೆ" ಅಂತ ಶವ ಹೆೀಳದಾಗ ಮೀಟಂಗ್ ನಲಲದದವರೆಲಾಲ ತಮಮತಮಮಲೆಲೀ ಮಾತಾಡಲು ಶುರುಮಾಡದರು. ನನನ
ಪಕಕ ಕುಳತತದದವರು "ನಾನು ಹೆೀಳಲಾವ ನಮಗ" ಅನೆೋನೀ ರೀತಯಲಲ ನನನನುನ ನೆೋೀಡದರು. "ಬೆೀರೆ ಯಾರಾದರೋ ಈ
ಸಬೆಜಕಟ್ ಮಾಡಲು ತಯಾರದದೀರಾ" ಪರನಸಪಾಲರು ಕೆೀಳದಾಗ ಸುಮಮನೆೀ ಕೆೈ ಎತತಬಡೆೋೀಣ ಅನನಸತು. ಯಾಕೆೋೀ
ನನನ ಕೆೈ ನನನ ಮಾತನೆನೀ ಕೆೀಳಲಲಲ. ಆ ಸಬೆಜಕಟ್ ಶವನ ಪಾಲಾಯತು. ಆಗ ಶವನ ಮುಖದಲಲ ಸಂತೃಪತಯ ಭಾವನೆ
ಇತೋತಂತ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಮಾತರ ಅನನಸತೆೋೀ ಅಥವಾ ಅದು ನಜವೀ ಹೆೀಳೆೋೀದು ಕಷಟ.
ರಜೆಯಲೋಲ ಆಗಾಗ ಕಾಲೆೀಜಗೆ ಹೆೋೀಗಬರುತತದದ ನನಗೆ ಶವನ ಕತೆಗಳು ಕವಗೆ ಬೀಳುತತತುತ. ಸುಮಳ ಊರನ ತನಕ
ಇವ ಬಸಸನಲಲ ಅವಳ ಜೆೋತೆ ಹೆೋೀಗದದನಂತೆ, ಎಕಾಸಮ ನ ಮಧೆಯ ಸಕಕದದ ಬೆರೀಕನಲೋಲ ಇವರಬಬರೋ ಒಟಟಗೆೀ
ಸುತುತತತದದರಂತೆ - ಕಾಯಂಪಸ್ ತುಂಬಾ ಇವರದೆೀ ಕತೆಗಳು. ಅರೆೀ ಇದೆೀನು ವಷಯ ಈ ಮಟಟ ತಲುಪದೆಯಾ ಅಂತ
ಯೀಚಸುತತರುವಾಗ ಒಂದು ದನ ಪರನಸಪಾಲರೆೀ ಕರೆದು ನನಗೆ ಹೆೀಳದರು "ನೀವು ಒಮಮ ಶವಕರಣನ ಜೆೋತೆ
ಮಾತಾಡ. ನಾನು ಈ ವಷಯವನುನ ಕೆೀಳೆೋೀದು ಸರ ಇರಲಲ. ಒಳೆಳೀ ಹುಡುಗ, ಈ ವಚಾರದಲಲ ಹೆಸರು ಹಾಳಾಗೆೋೀದು
ಂಂಂಂ"
ಕಾಲೆೀಜು ತೆರೆಯುವ ಒಂದು ವಾರ ಮದಲೆೀ ಶವ ಬಂದದುದ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೆಕಕದಲಲ ಒಳೆಳಯದೆೀ ಆಯತು.
ನೆೀರವಾಗ ವಷಯ ಪರಸಾತಪಸುವುದು ಬೆೀಡವೆಂದು ಒಂದು ದನ ಅವನನುನ ನನನ ಛೆೀಂಬರಗೆ ಕರೆಸಕೆೋಂಡೆ. "ನನನ
ಜಾತಕ ಕೆೋಡೆೋೀ ಶವ. ನಮಮ ಪೆೈಕೆ ಒಳೆೋಳಳೆಳೀ ಹುಡುಗಯರದಾದರೆ. ನನಗೆೋಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಬಡುವ ಬೆೀಗ"
ಅಂದೆ. ಅದಕಕವನ ಮುಖ ಯಾಕೆೋೀ ಸಣಣದಾಯತು. "ಬಡ ಮೀಸೆಟರೀ, ನನಗಾಯಕೆ ಇಷುಟ ಬೆೀಗ ಮದುವೆ ಎಲಾಲ,
ಆಮೀಲೆ ನೆೋೀಡೆೋೀಣ" ಅಂದ. ನಾನೋ ಸುಮಮನರದೆ "ಆಯತಪಾಪ ಮದುವೆ ನಧಾನವಾಗ ಆಗು, ಆದರೆ ಒಂದೆರೆಡು
ಹುಡುಗಯಾದರೋ ನೆೋೀಡು. ಮದುವೆ ಅಂದೆರ ಸುಮಮನೆಯಾ? ಈಗ ಹೆೋರಟರೆ ಮುಂದನ ವಷರ ನನಗೆ
ಸರಹೆೋಂದುವ ಹುಡುಗ ಸಗಬಹುದಪಾಪ. ಹೆೀಳು ಏನು ನನನ ಡಮಾಂಡು? ಯಾವ ತರಹದ ಹುಡುಗ ಬೆೀಕು ನಂಗೆ?"
ಅಂದಾಗ ಅವನು ತಡವರಸುತಾತ "ಅಯಯೀ ನೀವು ನೆೋೀಡದೆರ ನಾಳೆೀನೆೀ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಸುವ ಹಾಗದದೀರ.
ನಾನು ಇನೆನರಡು ವಷರ ಮದುವೆ ಆಗೆೋಲಲ" ಅಂದ.
"ಅದೆೀನು ಎರಡು ವಷಾರಂತ ಕರೆಕಾಟಗ ಹೆೀಳಾತ ಇದದೀಯ. ಯಾರಾದರೋ ಇನುನ ಎರಡು ವಷರ ಆದ ಮೀಲೆ ನನನನನ
ಮದುವೆ ಆಗತೀನೀಂತ ಮಾತು ಕೆೋಟಟದಾದರೆನೆೋೀ" ಅಂತ ಕೆೀಳದ ತಕಷಣ ಅವನು "ಹಾಗೆೀನಲಲ ಮೀಸೆಟರೀ, ಸುಮಮನೆೀ
ಮಾತಗೆ ಅಂದೆ" ಅಂತ ಹೆೀಳದ ಮೀಲೆ ನಾನು ಅವನಗೆ ಇನುನ ವಷಯವನುನ ಸೋಕಷಮವಾಗ
ಹೆೀಳೆೋೀಣವೆಂದುಕೆೋಂಡು "ನೆೋೀಡು ಶವ, ನಮಮ ಉದೆೋಯೀಗದಲಲ ನಮಮ ನಡವಳಕೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತವ ಇದೆ. ಮೀಸಟರ
ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗೆಗ ಒಂಬತತರಂದ ಸಂಜೆ ಐದರ ತನಕದ ಕೆಲಸವಲಲ. ಇಪಪತತನಾಕು ಗಂಟೆಯೋ ನಾವು ಮಾಡುವ
ಕೆಲಸ ಹುಡುಗರಗೆ ಪಾಠವಾಗರಬೆೀಕು. ಇಲಲ ಒಂದು ಸಲ ಹುಡುಗರ ಮುಂದೆ ಸಣಣವರಾದರೆ ಮತೆತ ಅವರ ಮುಂದೆ
ನಂತು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಆಗೆೋೀದಲಲ. ಬಾಯ, ಕೆೈ - ಎರಡೋ ಶುದಧ ಇದದರೆೀನೆೀ ಮೀಸಟರಗೆ ಮಯಾರದೆ.
ಹುಡುಗರು ನಮಮ ಕಾಲಗೆ ಬದುದ ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಾತರೆ. ಅವರ ಆ ಗೌರವ ಉಳಸಕೆೋಳೆೋಳೀದು ನಮಮ ಮದಲ
ಕೆಲಸ. ಉಳದದೆದಲಾಲ ಆಮೀಲೆ"
ಶವನಗೆ ನಾನು ಹೆೀಳದುದ ಅಥರ ಆಯತೀ, ಬಡೆೋತೀ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವನ ಮುಖದಂದ ಆಗ ನನಗೆ ಗೆೋತಾತಗಲಲಲ.
ಆದರೆ ಅವನು ಬದಲಾಗಲಲಲ ಅಂತ ಆಮೀಲೆ ಸವಲಪ ದನಕೆಕೀ ನನಗೆ ಸರಯಾಗ ಗೆೋತಾತಯುತ. ಒಂದು ದನ ಸಂಜೆ

ಪೆೀಪರ್ ಕರೆಕಷನ ಮಾಡ ಲೆೀಟಾಗ ಕಾಯಂಪಸ್ ನಂದ ಹೆೋರಟಾಗ ಈ ಶವ ಅದೆೀ ಸುಮಳ ಜೆೋತೆ ಹೆೋೀಗುತತದದದುದ
ನನನ ಕಣಣಗೆ ಬತುತ. "ಛೆೀ! ಇದೆೋಳೆಳ ಕತೆಯಾಯತಲಾಲ ಈ ಹುಡುಗನದುದ" ಅಂದುಕೆೋಂಡು ವಷಯವನುನ
ನೆೀರವಾಗಯೀ ಪರಹರಸಬೆೀಕೆಂದು ಯೀಚಸುತಾತ ಮನೆಗೆ ಹೆೋೀದೆ. ಮರುದನ ಬೆಳಗೆಗ ಸುಮಳನುನ ನನನ ರೋಮಗೆ
ಕರೆಸದೆದ. ಅವಳು ಬಂದ ಸವಲಪ ಹೆೋತತಗೆೀ ಶವನನೋನ ಕರೆದುಕೆೋಂಡು ಬರಲು ಅಟೆಂಡರ್ ನನುನ ಕಳಸದೆ.
ನನನ ಛೆೀಂಬರ್ ನಲಲ ಸುಮ ಇದುದದದನುನ ನೆೋೀಡ ಶವನಗೆ ಗಾಭರ ಆದಂತೆೀನೋ ಕಾಣಲಲಲ. ನನನ ಆಶಚಯರಕೆಕ
ಸುಮಳೋ ಏನೋ ಆಗದವಳಂತೆ ನಂತದದಳು. ಇರಲ ಅಂದುಕೆೋಂಡು ನಾನು "ಏನಪಾಪ ಶವ, ಏನು ನಮಮ ಕತೆ" ಅಂತ
ಮಾತಾಡಲು ಕೋತೆ. "ಮೀಸೆಟರೀ, ನಾನೋ ಸುಮ ಒಬಬರನೆೋನಬಬರು ಪರೀತಸಾತ ಇದೆದೀವೆ. ಅವಳದುದ ಇನೆನರಡು ವಷರ
ಕಲತಾದ ಮೀಲೆ ಮದುವೆ ಆಗೆತೀವೆ" ಅಂತ ಖಂಡತವಾಗ ಹೆೀಳದ. ಹೌದೆೀನಮಾಮ ಅಂತ ಕೆೀಳದದಕೆಕ ಹುಡುಗ
ಮಾತಾಡದೆ ತಲೆಯಾಡಸತು. ಇನೆನೀನು ಹೆೀಳುವುದು? ನನಗೆೀ ಬಾಯಕಟಟದಂತೆ ಆಯತು. "ಆದೋರ ಶವ, ಹೀಗೆ
ಕಾಯಂಪಸ್ ನಲಲ ಮೀಸುಟರ ಹುಡುಗಯರ ಜೆೋತೆ ಸುತೆೋತೀದು ಸರ ಕಾಣೆೋೀಲಲ. ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗತೀವ ಅಂತ
ಇರೆೋೀದು ಸಂತೆೋೀಷ. ಆದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲಲ ಹೆೀಳದದೀರಾ ಈ ವಷಯ" ಅಂತ ಕೆೀಳದೆ.
"ನನನ ಮನೆಯಲಲ ಏನೋ ಪಾರಬೆಲಮ ಇಲಲ. ಅವಳ ಅಪಪ ಒಪಪದರಬಹುದು. ಹಾಗೆೀನಾದರೋ ಆದರೆ ನೀವು
ಇದದೀರಲಲ ಮೀಸೆಟರೀ" ಶವ ನನನನೋನ ಮಲಲಗೆ ತನನ ಪಾಟರಗೆ ಸೆಳೆದುಕೆೋಳಳಲು ನೆೋೀಡುತತದದ. "ಅದಲಾಲ ಆಮೀಲನ
ಮಾತು. ನೆೋೀಡು ಶವ, ಇನುನ ಒಂದೋವರೆ ವಷರ ಸುಮ ಕಾಯಂಪಸಸನಲಲ ಇತಾರಳೆ. ಆಮೀಲೆ ಪಾರಜೆಕಟ್ ಮಾಡಲು
ಹೆೋೀದ ಮೀಲೆ ನಮಮ ಮದುವೆ ಮಾತೆಲಲ. ಅಲಲಯವರೆಗೆ ನೀವು ಕಾಯಂಪಸಸನಲಲ ಜೆೋತೆಯಾಗ ಓಡಾಡೆೋೀದು ಎಲಾಲ
ನಲಲಸಬೆೀಕು. ಇಲಲದದದದೆ ನಾನೆೀ ನನನ ಮೀಲೆ ಕರಮ ತೆಕೆೋಕಳೆತೀನೆ" ಅಂತ ಸವಲಪ ಜೆೋೀರಾಗಯೀ ಹೆೀಳದೆ. "ಆಯುತ
ಮೀಸೆಟರೀ, ನಾವಬಬರೋ ಒಟಟಗೆೀ ಓಡಾಡೆೋಲಲ. ಆದರೆ ಒಂದೋವರೆ ವಷರದ ಮೀಲೆ ನಮಮಬಬರನುನ ಒಂದು
ಮಾಡೆೋೀದು ನಮಮ ಜವಾಬಾದರ. ಅಲಲಯವರೆಗೆ ನಾವು ಪೀನನಲಾಲದರೋ ಮಾತಾಡಬಹುದಲಾಲ"
ಶವ ನನನ ಬಾಯಮುಚಚಸುವ ಮಾತಾಡುತತದದ. "ಆಯುತ ಆದರೆ ಅದರಂದ ಈ ಹುಡುಗಯ ಓದಗೆ ಯಾವುದೆೀ
ತೆೋಂದರೆ ಆಗಬಾರದು. ಮುಂದನ ವಷಯ ಆಮೀಲೆ ನೆೋೀಡೆೋೀಣ" ಅಂದೆ. "ನಮಮ ಮಾತಗೆ ಬೆಲೆ ಕೆೋಟುಟ ನಾವು
ಓಡಾಡೆೋೀದನನ ನಲಲಸೆತೀವೆ" ಅಂತ ಶವ ಹೆೀಳ ಹೆೋೀದ ಮೀಲೆ ಸುಮಳಗೋ ಬುದದ ಮಾತು ಹೆೀಳದೆ. ಅದೆೀ
ಮಾಮೋಲು ಕತೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಮಾತರ ತುಟ ಬಚಚ ಒಂದು ಮಾತೋ ಆಡಲಲಲ. ಹೆೀಗೋ ವಷಯ ಇಲಲಗೆೀ
ಮುಗಯತಲಾಲ ಅಂದುಕೆೋಂಡು ನಡೆದದದದನೆನಲಾಲ ಪರನಸಪಾಲರಗೆ ಸಂಕಷಪತವಾಗ ಹೆೀಳದೆ. ಅವರಗೋ
ಸಮಾಧಾನವಾಯತು.
ಅವತುತ ಹೆೀಳದಂತೆ ಶವ ಮುಂದನ ಒಂದು ವಷರ ನಡೆದುಕೆೋಂಡ. ಕಾಯಂಪಸಸನಲಲ ಅವರಬಬರೋ ಬೆೀರೆಯಾದರೆಂದು
ಸುದದಯಾಯತು. ನಾನೋ ಈ ವಷಯದ ಬಗೆಗ ತಲೆಕೆಡಸಕೆೋಳುಳವುದನುನ ಬಟುಟಬಟೆಟ. ಶವ ಸುಮಳನುನ ಮದುವೆ
ಆಗುವುದದದರೆ ಅದು ಒಳೆಳಯದೆೀ ಅಂತ ನನಗೆ ಆಗಾಗ ಅನನಸುತತತುತ. ಶವನಂತಹ ಒಳೆಳೀ ಹುಡುಗನಗೆ ತಮಮ
ಹುಡುಗಯನುನ ಕೆೋಡಲು ಸುಮಳ ಮನೆಯವರು ಒಪಪಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ನಂಬಕೆ ಇತುತ. ಸುಮ ಪಾರಜೆಕಟಗೆಂದು
ಹೆೋೀದ ಮೀಲೆ ಶವ ಒಮಮ ನನನ ಬಳ ಹಳೆೀ ವಷಯ ಪರಸಾತಪಸದ. "ಆಯುತ ಬಡೆೋೀ. ಅವಳು ಪಾರಜೆಕಟ್
ಮುಗಸಕೆೋಂಡು ಬರಲ, ಮಾತಾಡೆೋೀಣ" ಅಂತ ಅವನನನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ ಕಳಸದೆ.
ಕೆೋನೆಗೋ ಸುಮ ಕಾಲೆೀಜು ಬಡುವ ದನ ಬಂತು. ಅವತುತ ಬೆಳಗೆಗ ಪರನಸಪಾಲ್ ಪೀನ್ ಮಾಡದರು "ಬೆೀಗ ಬನನ,
ಶವಕರಣ್ ವಷ ತೆಗೆೋಂಡದಾದನೆ". ಇದೆೀನಪಾಪ ಆಯುತ ಅಂತ ನಾನೋ ಗಾಭರಯಂದ ಆಸಪತೆರಗೆ ಹೆೋೀದೆ. ಪುಣಯಕೆಕ
ಶವನಗೆ ಏನೋ ಆಗರಲಲಲ. ನನನನುನ ನೆೋೀಡದೆದೀ ಅಳಲು ಶುರುಮಾಡಬಟಟ. ನನಗೆ ಈ ಗಂಡುಮಕಕಳು ಅತತರೆ
ವಪರೀತ ಸಟುಟ. ಆದರೆ ಅವನನುನ ಬಯಯವ ಪರಸಥತ ಅಲಲ ಇರಲಲಲ. ಅದಕೆಕೀ ಸುಮಮನೆೀ ಇದೆದ. "ಮೀಸೆಟರೀ, ನಮಮ
ಮಾತು ಕೆೀಳ ಅವಳಗಾಗ ಎರಡು ವಷರ ಕಾದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳಗೆ ನಾನು ಬೆೀಡವಂತೆ. ನಾನಾಯಕೆ ಬದುಕಲ?
ಮೀಸೆಟರೀ, ನೀವು ನನಗೆ ಮೀಸ ಮಾಡದರ" ಶವ ಗೆೋೀಳಡುತತದದ. ನನಗೆ ಅವನ ಮಾತು ಕೆೀಳ ನಂಬಲೆೀ ಆಗಲಲಲ.
ಅವಳು ನನನ ಮುಂದೆಯೀ ನಂತು ಶವನನುನ ಪರೀತಸುತತದೆದೀನೆ ಅಂದದದಳಲಾಲ. ಇದೆೀನಪಾಪ ಹುಚುಚ ಈ ಹುಡುಗಗೆ ಅಂತ
ಕಾಲೆೀಜಗೆ ದೌಡಾಯಸದೆ.
ಸುಮಳನುನ ಕರೆಸ ಸರಯಾಗ ಬಯಯಬೆೀಕೆಂದು ಅಂದುಕೆೋಂಡು ಅವಳನುನ ಛೆೀಂಬರಗೆ ಕರೆಸದೆ. ಅತುತ ಅವಳ ಮುಖ
ಊದಕೆೋಂಡತುತ. ಏನಮಾಮ ಸಮಾಚಾರ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ? ಅಂತ ಕೆೀಳದಾಗ ಪುನಃ ಅಳು. ಅಳುವವಳನನ
ಕೋತುಕೆೋಳಳಲು ಹೆೀಳ ವಷಯ ಕೆೀಳದರೆ ಹುಡುಗ ಮಾತಾಡಲು ಶುರುಮಾಡದಳು "ಸಾರ್, ನಾನೆೀನೋ ಅವರನನ ಪರೀತ

ಮಾಡತೀನ ಅಂತ ಹೆೀಳಲಲಲ. ಅವರೆೀ ನನಗೆ ಕಾಗದ, ಕಾಡುರ ಅಂತ ಕೆೋಟತದದರು. ನಾನಗೆೀನೋ ಅವರನನ ಮದುವೆ
ಆಗೆಬೀಕೋಂತ ಇಷಟ ಇಲಲ ಸಾರ್" ಹುಡುಗ ಹೆೀಳದಾಗ ನನಗೆ ಆಶಚಯರ. "ಅಲಲಮಾಮ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವತೋತ ಇಲೆಲೀ
ನಂತು ನಾನು ಕೆೀಳದಾಗ ಯಾಕೆ ಹೆೀಳಲಲಲ ಈ ವಷಯ. ನಾನೆೀ ಅವನಗೆ ಹೆೀಳಾತ ಇದನಲಾಲ" ಅಂತ ಕೆೀಳದೆ. "ಹೆೀಗೆ
ಹೆೀಳಲ ಸಾರ್. ಅವರು ನನನ ಹಂದೆ ಬದುದ ಪರೀತ ಮಾಡು ಅಂತ ಪೀಡಸತದುರ ಅಂದೆರ ನೀವು ನಂಬತದಾರ? ಒಂದು ವೆೀಳೆ
ನಂಬದೆರ ಅವತುತ ನೀವು ಅವರಗೆ ಬಯಾತ ಇದರ. ಆಗ ಅವರು ಆ ದೆವೀಷವನುನ ನನನ ಮೀಲೆ ತೀರಸಕೆೋಳಾತ ಇದುರ.
ನಾನನೋನ ಎರಡು ವಷರ ಈ ಕಾಲೆೀಜನಲಲ ಇರಬೆೀಕತುತ ಸಾರ್. ನೀವು ಅವತುತ ಅವರಗೆ ನನನನುನ ಮಾತಾಡಸೆಬೀಡ
ಅಂದರ. ನನಗೆ ಅಷುಟ ಸಾಕತುತ. ಅವತುತ ನೀವು ನನನನುನ ಬದುಕಸದರ ಸಾರ್. ಅವರಂದ ತಪಪಸಕೆೋಂಡೆನಲಾಲ ಅನೆೋನೀ
ಸಂತೆೋೀಷಕೆಕ ಅವತುತ ಸುಮಮನದೆದ ಸಾರ್"
ಸುಮ ಮಾತಾಡುತತದದರೆ ನನಗೆ ಏನೆೀನೆೋೀ ಆಗುತತತುತ. ಇನೋನ ಅಳುತತದದ ಅವಳನುನ ಹೆೋೀಗಲು ಹೆೀಳದೆ. ಯಾಕೆೋೀ
ನನಗೆ ನನನ ಬಗೆಗಯೀ ಬೆೀಸರವಾಯತು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಅವತುತ ಇಬಬರನೋನ ಕರೆದು ಮಾತಾಡದದದರೆ ಈ
ಸಮಸೆಯಯೀ ಬರುತತರಲಲಲವೆೀನೆೋೀ ಅಂತ ಅನನಸಾತ ಇತುತ. "ಅವತುತ ನೀವು ನನನನುನ ಬದುಕಸದರ ಸಾರ್" ಅಂದ
ಸುಮಳ ಮಾತು ಸರಯೀ, "ಮೀಸೆಟರೀ, ನೀವು ನನಗೆ ಮೀಸ ಮಾಡದರ" ಅನೆೋನೀ ಶವನ ಮಾತು ಸರಯೀ ನನಗೆೋಂದೋ ತಳಯಲಲಲ.

