
ಅನುಕರ್ಷ್ : ತಜ್ಞ - ಪರಿಶೀಲಿತ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರರ ಕೆ                                             ISSN : 2583-2948 
 

ಸಂಪುಟ : ೦೨  , ಸಂಚಿಕೆ : ೦೨  ಎಪ್ರರ ಲ್– ಜೂನ್ ೨೦೨೨   anukarsh@alliance.edu.in 
    
 

65 

- ಡಾ.ರಾಜ  ೇಂದ್ರ  

                                                                             ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಾಾಸಕರು, 

                                                                                      ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ,  

                                                                                    ಸರ್ಾಾರಿ ಪರಥಮ ದ್ಜ ಾ ರ್ಾಲ  ಜು,  

                                                                                    ನ್ಾಪ ಕುು, ಮಡಿರ್  ರಿ- ತಾಲೂಕು 

                                                                                    ರ್ ೂಡಗು – ಜಿಲ ು  

                                                                                 ಮೊ. ೯೫೩೫೨೯೮೭೭೫ 

                                                         ಕೆೆಂಡ ಸೆಂಪಿಗೆ (ಕಥೆ) 

 

  ‘ರೀ... ರೀ... ಏನ್ಮಾಡ್ತಿದೀರ? ಬನ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಿ...’ ಒಳಮನ್ೆಯೆಂದ ಸುಮಮಳ ಕೂಗು ಜೊೀರಮಗಿಯೀ ಕೆೀಳಿತು. 
ಭಮನುವಮರದ ರಜಮ ದನದ ಮೂಡ್ತನಲ್ಲಿ ಕಮಫಿ ಹೀರುತ್ಮಿ ವರಮೆಂಡದಲ್ಲಿ ನೂೂಸ್ ಪೆೀಪರ್ ಓದುತ್ಮಿ ಕುಳಿತಿದದ ನ್ಮನು ಸವಲ್ಪ 
ಬೆೀಸರದೆಂದಲೆೀ ‘ಏನ್ೆೀ... ಏನ್ಮಯ್ುಿ’ ಅೆಂದೆ. ‘ಇವಮಗಿಲ್ಲಿ ಬತಿೀೀರಮ? ಇಲಮವ?’ ಎೆಂದು ಕೂಗಿದ ಅವಳ ದನ್ಯ್ಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲ್ಲಗಿೆಂತಲ್ೂ ಜೊೀರು, ಕೊೀಪದ ಛಮಯ ಇತುಿ. ಮೊದಲ್ಲನ್ೆಂದಲ್ೂ ಅವಳು ಹಮಗೆ, ಏನ್ಮದರೂ ಹೆೀಳುವಮಗ 
‘ಮಮಡ್ತಿೀರಮ ಇಲಮವ? ಹೊೀಗಿಿೀರಮ ಇಲಮವ? ಕೆೀಳಿಿೀರಮ ಇಲಮವ? ಹೀಗೆ ಕಡ್ತಿ ಮುರದೆಂತಹ ಮಮತು. ಅವಳು ಹೆೀಳಿದುದ 
ಮಮಡಬೆೀಕು ಅಷೆಟೀ. ಇಲ್ದಿದದರೆ ಅವಳಿಗೆ ನಖಶಿಖಮೆಂತ ಕೊೀಪ. ಅದಮೂವ ದ್ೂವಮೀಸ ಮುನ್ಯ್ ವೆಂಶಸಥಳ ೆೀ ಏನ್ೊೀ, 
ತುಸು ಆಲ್ಸೂದೆಂದಲೆೀ ಎದುದ ಹೊೀದೆ. ಎಡಗೆೈಯ್ಲ್ಲಿ ನ್ನ್ೆೆ ನ್ಮನುಟ್ಟಟದದ ಶರ್ಟೀ, ಬಲ್ಗೆೈಯ್ಲ್ಲಿ ನ್ೀಳವಮದ ಕೂದಲೊೆಂದನುೆ 
ಹಡ್ತದು ಸಿಟ್ಟಟನ್ೆಂದ ಕೆಂಪಿಸುತಿಿದದಳು. ಮೊದಲೆೀ ಕೆೆಂಪು ವರ್ೀದವಳಮದ ಅವಳ ಮುಖ ಇನೆಷ್ುಟ ಕೆೆಂಪಗಮಗಿತುಿ. ಅವಳು 
ನ್ೆಂತಿರುವ ಭೆಂಗಿ, ಕರ್ುುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊೀಪ ನ್ೊೀಡ್ತಯೀ ಅರ್ೀ ತರ್ುಗಮಗಿ ಬಿಟ್ೆಟ. ಏನ್ೊೀ ಅನ್ಮಹುತ ಸೆಂಭವಿಸಲ್ಲದೆಯೇಂದು 
ಒಳ ಮನಸಿಿನ ರೆಕೆೆ ಫಡಫಡ್ತಸಿತು. ‘ಏನ್ೆೀ ಸುಮೀ...’ ಅನುೆವುದರಲ್ಲಿಯೀ ನನೆ ದನ್ ಅರ್ೀ ಬಿದೊದೀಗಿತುಿ. ‘ಏನ್ರೀ... ಏನ್ರೀ 
ಇದು?’ ಎೆಂದು ಕೂದಲ್ನುೆ ನನೆ ಮುಖಕೆೆ ಹಡ್ತದು ಕೆೀಳುತಿಿದದಳು. ‘ಕೂದಲ್ಲಮವ..?’ ಶುದಧ ಪೆದದನೆಂತ್ೆ ಉತಿರಸಿದೆ. 

  ‘ಕೂದಲ್ು ಅೆಂತ ನೆಂಗೂ ಗೊತು ಿರೀ. ಇದು ನ್ಮಾ ಶರ್ಟೀ ಮೀಲೆ ಹೆೀಗೆ ಬೆಂತು ಅೆಂತ ಕೆೀಳಿಿದೀನ್...’ ರ್ವನ್ 
ಎತಿರಸಿ ಮಮತ್ಮಡುತಿಿದದಳು. ಅವಳು ಮೊದಲ್ಲನ್ೆಂದಲ್ೂ ಹಮಗೆ ರ್ವನ್ ಜೊೀರು. ‘ಸವಲ್ಪ ಮತಿಗೆ ಮಮತ್ಮಡ ಸ  ಮಮರಮಯಿ. 
ಪಕೆದ ಮನ್ೆಯ್ವರು ಕೆೀಳಿಸಿಕೊೆಂಡರೆ ಏನೆಂದುರ್ ೂೇಂಡಮರು?’ ಎೆಂದು ತಗಿಿದ ಸವರದಲ್ಲ ಿಹೆೀಳಿದೆ. ಅದಮೂವುದು ತನಗೆ 
ಸೆಂಬೇಂರ್ವಿಲ್ಿವ ೇಂಬೇಂತ್ೆ ತನೆ ಪರಶ್ೆೆ ಮುೆಂದುವರಸಿದಳು. ‘ಹೆೀಳಿ, ಈ ಕೂದಲ್ು ನ್ಮಾ ಶರ್ಟೀ ಮೀಲೆ ಹೆೀಗೆ ಬೆಂತು? ನ್ನ್ೆೆ 
ಉಟ್ೊೆೆಂಡ್ತದದಲಮವ, ಈ ಶರ್ಟೀ ಮೀಲೆ ಹೆೆಂಗಸಿನ ಇಷ್ುಟದದ ಕೂದಲ್ು ಹೆೀಗೆ ಬೆಂತು? ಆಫಿೀಸ್ ಗೆ ಹೊೀಗೊ ಬದಲ್ು ಯಮವಳ 
ಹತರ ಸರಸವಮಡಿ ಮಲೊೆೆಂಡ್ತದರ? ಹೀಗೆ ಮೊೀಸ ಮಮಡೊೀಕೆೀನ್ಮ ನನೆ ಕಟ್ೊೆೆಂಡ್ತದುದ... ಹಮಞೆಂ..?’ ರ್ವನ್ ಏರಸತ್ೊಡಗಿದಳು. 
ನನಗೆ ಏನ್ೊೆಂದು ಅರ್ೀವಮಗದೆೀ ತಲೆ ತಿರುಗತ್ೊಡಗಿತುಿ. ‘ಹೆೀಳಿಿೀನ್, ಸವಲ್ಪ ಸುಮಾನ್ರೆ’ ಎೆಂದು ಹೆೀಳಿ ಸಮಮಧಮನ್ಸಿದೆ. 
ಆದರೆ ಸುಲ್ಭಕೆೆ ಸಮಮಧಮನವಮಗದ ಅವಳು ಕೊೀಪದೆಂದ ಭುಸುಗುಡತ್ೊಡಗಿದಳು. ಎದುರು ಮನ್ೆ ಜಲ್ಜಮಳಿಗೆ 
ಯಮವಮಗಲ್ೂ ನನೆವಳು ಕೂಗಮಡುವುದನುೆ ಗಮನ್ಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಚಟ್. ಅವಳು ಇಡ್ತೀ ಓಣಿಯ್ ಲೌಡ ಸಿಪೀಕರ್. ತ್ಮನು 
ಕೆೀಳಿದದನುೆ ನ್ೊೀಡ್ತದದನುೆ ತಿರುಚಿ ಓಣಿಯ್ ಜನರಗೆಲ್ಿ ಸಮರುವ ಹೆೆಂಗಸು. ಅದಮಗಲೆೀ ಇವಳ ಏರುರ್ವನ್ ಅವಳ ನ್ಮಯಕಿವಿಗೆ 
ಅಪಪಳಿಸಿ ತನೆ ಕೇಂಪ ೇಂಡ್ತನೇಂದ್ ಹೊರಗೆ ಚಮಚಿದದ ದಮಸವಮಳ ಹೂ ಕಿತುಿಕೊಳುುವವಳೆಂತ್ೆ ನಟ್ಟಸುತ್ಮಿ ತನೆ ಕಿವಿಯ್ನುೆ 
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ಹಗಿಿಸಿ ನನೆ ಮನ್ೆಯ್ ಕಡೆಗೆ ಮೈಯಲಮಿ ಕಿವಿಯಮಗಿಸಿ ನ್ೆಂತಿದದಳು. ‘ಛೆೀ... ಏನ್ ಹೆೆಂಗೊಿ ಏನ್ೊೀ...’ ಎೆಂದು 
ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿಯೀ ಅೆಂದುಕೊಳುುತ್ಮಿ ಬಮಗಿಲ್ು ಜೊೀರಮಗಿಯೀ ಮುಚಿಿದೆ. ರ್ಡಮಲ್ಿನ್ೆೀ ಬಮಗಿಲ್ು ಮುಚಿಿಕೊೆಂಡ್ತತು. ಮುಖ 
ಕಿವುಚಿಕೊೆಂಡು ಏನನ್ೊೆೀ ವಟ್ಗುಟ್ುಟತ್ಮಿ ದುದಮೀನ ತ್ೆಗೆದುಕೊೆಂಡವಳೇಂತ  ದುಡುದುಡು ಹೆಜೆೆಹಮಕುತ್ಮಿ ಮನ್ೆಯೊಳಗೆ 
ಹೊೀಗುವುದನುೆ ಕಿಟ್ಕಿಯ್ಲ್ಲ ಿನ್ೊೀಡುತ್ಮಿ ನ್ೆಂತ್ೆ. ‘ರೀ... ಆವಮಗಿೆಂದ ನ್ಮನ್ೆೀನ್ ಕೆೀಳಮಿ ಇದೀನ್? ಹೆೀಳಿಿೀರಮ ಇಲಮವ?’ 

ಇನೆಷ್ುಟ ಕೊೀಪದೆಂದ ಕೆೀಳಿದಳು. ಅವಳ ಸಿಟ್ುಟ ಕ್ಷರ್ದೆಂದ ಕ್ಷರ್ಕೆೆ ಏರುತಿಿತು.ಿ ಅವಳನುೆ ಸಮಮಧಮನ್ಸುವ ಉಪಮಯ್ 
ಕಮರ್ದೆೀ ಈ ಕೂದಲ್ು ಹೆೀಗೆ ಬೆಂತು ಎೆಂದು ಯೊೀಚಿಸತ್ೊಡಗಿದೆ.  

*********************** 

ನ್ನ್ೆೆ ಹೊಸಪೆೀಟ್ೆಯ್ ನನೆ ಆಫಿೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬೆಂದಮಗ ಆಗಲೆೀ ಆಗಸದಲ್ಲ ಿದಟ್ಟವಮದ ಕಪುಪ ಮೊೀಡಗಳು 
ಆವರಸಿದದವು. ಶ್ಮನುಭಮಗ್ ಹೊೀಟ್ೆಲ್ ಸಕೀಲ್ ದಮಟ್ಟ ಇನ್ೆೆೀನು ಬಸ್ ಸಮಟಯೆಂಡ ಒಳಗೆ ಕಮಲ್ಲಡಬೆೀಕೆನುೆವಷ್ಟರಲ್ಲ ಿಬಹು 
ಪುರಮತನ ಮತರ ಆನೆಂದ್ ಅಚಮನಕಮೆಗಿ ಎದುರಮಗಿಬಿಟ್ಟ. ಹೆೈಸೂೆಲೆೀ ಕೊನ್ೆ, ಆ ನೆಂತರ ಅವನು ಸಿಕಿೆರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪಿ.ಯ್ು. 
ಓದಲ್ು ನ್ಮನು ದೂರದ ಧಮರವಮಡಕೆೆ ಹೊರಟ್ೆ. ಅವನು ಬಳಮುರಯ್ಲೆಿೀ ಓದು ಮುೆಂದುವರಸಿದ. ಪದವಿ ಮುಗಿದ ನೆಂತರ 
ನ್ಮನು ಒೆಂದೆರಡು ಸಲ್ ಬಳಮುರಗೆ ಹೊೀದೆನ್ಮದರೂ ಅವನ ವಿಳಮಸ ಗೊತಿಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಹೀಗೆ ಬಸಮಟಯೆಂಡ, ರೆೈಲೆವೀ ಸೆಟೀಷ್ನ್, 

ಸಿನ್ೆಮಮ ಥಿಯೀಟ್ರ್ ಗಳ ಜನಸೆಂದಣಿಯ್ಲ್ಲ ಿಸುಮಾನ್ೆೀ ಜನರ ಮುಖ ದಟ್ಟಟಸುತ್ಮಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿಯಮದರೂ 
ಕಮರ್ಬಹುದೆೀನ್ೊೀ ಎೇಂಬೇಂತ  ನ್ೊೀಡುತಿಿದೆದ. ಈಗಿನೆಂತ್ೆ ಮೊಬೆೈಲ್ು, ವಮಟ್ಮಿಪ್, ಫೆೀಸ್ ಬುಕ ಗಳಿಲ್ದಿ ಕಮಲ್ವದು. ಕರಮೀರ್ 
ನನೆ ಹುಡುಕಮಟ್ ವೂರ್ೀ ಪರಯ್ತೆವೆನ್ೆಸಿ ಸುಮಾನ್ಮದೆ. ಆ ನೆಂತರ ನ್ಧಮನವಮಗಿ ನನೆ ಮನಸಿನ್ೆಂದ ಅವನು 
ಮರೆಯಮಗತ್ೊಡಗಿದ. ಬದುಕಿನ ಬೆಂಡ್ತಯ್ಲ್ಲ ಿನ್ಮನು ಬುೂಸಿಯಮಗಿಬಿಟ್ೆಟ. ಈಗ ಅನ್ರೀಕ್ಷಿತವಮಗಿ ನನ್ೆೆದುರಗೆ ಬೆಂದು 
ನ್ೆಂತಿದಮದನ್ೆ! ಇಬಬರ ದೃಷ್ಟಟ ಪರಸಪರ ಸೆಂಧಿಸಿತು ಅಷೆಟ. ಕೆಲ್ವು ಕ್ಷರ್ ಇಬಬರೂ ಹಮಗೆ ಮಮತ್ೆೀ ಹೊರಡದೆೀ ನ್ೆಂತುಬಿಟ್ೆಟವು. 
ನ್ೆನಪಿನ್ಮಳದ ಗಣಿಯ್ಲ್ಲಿ ಯಮರೊೀ ಕೆೈ ಹಮಕಿ ಏನ್ೊೀ ಕಲ್ಕಿದೆಂತಹ ಭಮವ. ಅರೆ! ಇವುೆ ನನ್ ಚೆಡ್ತಿದೊೀಸ್ಿ ಆನೆಂದ್ 
ಅಲಮವ? ಎೆಂದು ಮನಸಿನ್ೊಳಗೆ ಅೆಂದುಕೊಳುುತಿಿರುವಮಗಲೆೀ ನನಗಿೆಂತ ಮೊದಲೆೀ ಗುರುತು ಹಡ್ತದ ಆನೆಂದ್ ‘ಲೆೀ 
ದೊೀಸಮಿ...’ ಎೆಂದು ಖುಷ್ಟಯೆಂದ ಚಿೀರುತ್ಮಿ ತ್ೆಕೆೆಗೆ ಬಿದದ. ‘ನ್ಮನು ಲೆೀ ನ್ನ್ ದೊೀಸ್ ಿಆನ್... ಆನೆಂದ, ನ್ೆನಪಮತ್ೆೀನು? ಐದೆೆ 
ಕಮಿಸಿದಲ್ಲಿದಮದಗ ನ್ೆಂಗೆ ಸೆೈಕಲ್ ಹೊಡ್ತಯಮದು ಕಲ್ಲಸಿಕೊಟ್ಟಟದೆಲಮಿ? ನ್ೆನಪಮತ್ೆೀನು? ಎಷ್ುಟ ಚೆೆಂದ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಟಲೆೀ ಇವಮಗ 
ಗುೆಂಡು ಗುೆಂಡಗ. ಮದವ ಮಮಡೊೆೆಂಡಮೂ? ಏಸು ಮಕುು? ಏನ್ ಕೆಲ್ಿ ಮಮಡೆಯೆಂಡ್ತ?’ ಎೆಂದು ಪುೆಂಖಮನುಪ ೇಂಖವಮಗಿ ಪರಶ್ೆೆ 
ಕೆೀಳುತ್ಮಿ ಕೆೀಳಿದ ಪರಶ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಉತಿರ ಬಯ್ಸದೆೀ, ನನೆನುೆ ಮಮತ್ಮಡ್ತಲ್ಲಕೆೆ ಅರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡದೆ ‘ನಡ್ತೀ ನಡ್ತೀ ಚಮ ಕುಡೊೆೆಂಡು 
ಮಮತ್ಮಡನೆಂತ’ ಎೆಂದು ನನೆ ತ್ೊೀಳಿನ್ೊಳಗೆ ತನೆ ತ್ೊೀಳು ಸೆೀರಸಿ ಎಳೆದುಕೊೆಂಡು ಹೊರಟ್ೆೀ ಬಿಟ್ಟ. ಮೊದಲ್ಲನ್ೆಂದಲ್ೂ 
ಅವನು ಹಮಗೆ ಒರಟ್ು ಪಿರೀತಿ. ಆವಮಗೂ ಈವಮಗೂ ಹಮಗೆೀ ಇದಮದನ್ೆ ಬದಲಮಗದೆಂತ್ೆ. ಶ್ಮನುಭಮಗ್ ಹೊೀಟ್ೆಲ್ ನ 
ಒಳಹೊಕುೆ ಮೂಲೆಯ್ಲ್ಲಿ ಖಮಲ್ಲಯದದ ಟ್ೆೀಬಲ್ ಗೆ ಎದುರು ಬದರಮಗಿ ಕುಳಿತು ಚಹಮಗೆ ಆಡೀರ್ ಮಮಡ್ತ 
ಮಮತ್ಮಡತ್ೊಡಗಿದೆವು. ಹೊರಗೆ ದಟ್ೆಟೈಸಿದದ ಮೊೀಡಗಳು ಗುಡುಗು ಮೆಂಚಿನ ಸದದನ್ೊೆಂದಗೆ ಸರ್ುಗೆ ಶುರುವಮದ ಮಳೆಹನ್ 
ಜೊೀರಮಗಿ ಭೊೀಗೆೀರೆಯ್ತ್ೊಡಗಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸವೀರ್ ಹಬೆಯಮಡುತಿಿರುವ ಚಹಮ ತೆಂದಟ್ಟ. ಆಗಮಗ ಅಲ್ಲ ಿಚಹಮ 
ಕುಡ್ತಯ್ುತಿಿದೆದನ್ಮದರೂ ಇೆಂದೆೀಕೊೀ ಚಹಮ ತುೆಂಬಮ ರುಚಿಯಮಗಿದೆ ಎನ್ಸಿತು. ಬಹುಶಃ ಬಹು ವಷ್ೀಗಳ ನೆಂತರ ಆನೆಂದ್ 
ಸಿಕಿೆದಕೊೆ ಏನ್ೊೀ. ಮಮತು ಪರವಮಹವಮಗಿ ಹರಯತು. ಸಮಯ್ ಸರದದೆದೀ ಗೊತ್ಮಿಗಲ್ಲಲ್.ಿ ಪರಸಪರ ಫೀನ್ ನೆಂಬರ್, 

ವಿಳಮಸ ವಿನ್ಮಯ್ ಮಮಡ್ತಕೊೆಂಡು ಹೊರಗೆ ಬೆಂದೆವು. ‘ಈಗ ಕಮಲಮಪುರದಲೆಿೀ ನನೆ ಮನ್ೆ ಇರೊೀದು. ಒಮಾ ಮನ್ೆಗೆ 
ಬಮರೊೀ’ ಎೆಂದು ಹೆೀಳಿ ಬಿೀಳ ೆೆಟ್ೆಟ. ‘ಯ್ರ ರೀ... ತ್ೊೀರರ್ಗಲ್ ಬಳಮುರ... ರೆೈರ್ಟ... ರೆೈರ್ಟ...’ ಎೆಂದು ಕೂಗುತ್ಮಿ ಕೆಂಡಕಟರ್ 
ವಿಷ್ಲ್ ಊದದ. ಆಗಲೆೀ ಬಹುತ್ೆೀಕ ಭತಿೀಯಮಗಿದದ ಬಸ್ ಚಲ್ಲಸುತಿಿರುವಮಗಲೆೀ ಓಡ್ತಹೊೀಗಿ ಹತಿಿಸಿಕೊೆಂಡ ಆನೆಂದ್ 
ಕೊನ್ೆಯ್ ಬಮರ ಎೆಂಬೇಂತ  ನನ್ೆೆಡೆಗೆ ಕೆೈ ಬಿೀಸಿದ. ನ್ಮನೂ ಕೆೈ ಬಿೀಸಿ ಬೆೈ ಹೆೀಳಿದೆ.  
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ಈಗಮಗಲೆೀ ಮಳೆಯ್ ಅಬಬರ ಕಡ್ತಮಯಮಗಿ ನ್ಲ್ುಿವ ಹೆಂತದಲ್ಲತಿುಿ. ದಮರಗುೆಂಟ್ ಹರಯ್ುತಿಿದದ  ಮಳ  ೆನ್ೀರನಲ್ಲ ಿಬಿೀದಯ್ 
ನ್ಯಮನ್ ದೀಪಗಳ ಪರತಿಬಿೆಂಬ ಹೊಳೆಯ್ುತಿಿತುಿ. ಹರಯ್ುತಿದಿದ ಮಳ  ೆನ್ೀರನುೆ ಸಿೀಳಿಕೊೆಂಡು ರೊ ರೀ... ಎೆಂಬ ವಿಕಮರ ಕಕೀಶ 
ಸದದನ್ೊೆಂದಗೆ ಆಟ್ೊೀಗಳು ಚಲ್ಲಸುತಿಿದದವು. ಬಸ್ ಸಮಟಯೆಂಡ್ತನ ಎದುರಗೆ ಮೈ ತುೆಂಬಮ ರ್ೂಳನ್ೆೆ ಹೊದುದಕೊೆಂಡ ಬೃಹತ್ 
ಬೆೀವಿನಮರ ಮಳೆಯೆಂದಮಗಿ ತನೆ ಇಡ್ತೀ ಮೈಯ್ನುೆ ತ್ೊಳೆದುಕೊೆಂಡು ಪರತಿಯೊೆಂದು ಎಲೆಯ್ೂ ಸವಚಛವಮಗಿ 
ಕೆಂಗೊಳಿಸುತಿಿತು.ಿ ಅದರ ಬುಡದಲ್ಲಿಯೀ ಮಳೆಯ್ಲ್ಲ ಿತ್ೊೀಯ್ುದ ತ್ೊಪೆಪಯಮಗಿದದ ಬಿೀದನ್ಮಯಯೊೆಂದು ನಡುಗುತ್ಮಿ ತನೆ 
ಇಡ್ತೀ ಮೈಯ್ನುೆ ಝಮಡ್ತಸಿಕೊಳುುತಿಿತುಿ. ಮಳೆಯ್ನುೆ ಶಪಿಸಿಕೊಳುುತ್ಮಿ ಮಳೆಯೆಂದಮಗಿ ತನೆ ಸೆಂಜೆಯ್ ವಮೂಪಮರ 
ನಷ್ಟವಮಯತ್ೆೆಂದು ಅಶಿಿೀಲ್ವಮಗಿ ಬೆೈಯ್ುದಕೊಳುುತ್ಮಿ ತಳುುಗಮಡ್ತಯ್ ಪಮನ್ಪೂರ ವಮೂಪಮರ ವಮಪಮಸುಿ ಮನ್ೆಗೆ ನಡೆದದದ. 
ಅರೆವೃದೆಧ ವೆೀಶ್ೊಯೊಬಬಳು ತನೆ ವಯ್ಸಿನುೆ ಮರೆಮಮಚಲ್ು ಅಗದಿ ಪೌಡರು, ಲ್ಲಪ್ ಸಿಟಕ ಲೆೀಪಿಸಿಕೊೆಂಡು ಗೆೀರ್ು ಮಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೂ ಮುಡ್ತದು, ವಿನ್ಮಕಮರರ್ ಸಿೀರೆಯ್ನುೆ ಸರಪಡ್ತಸಿಕೊಳುುತ್ಮಿ ಬಸ್ ಸಮಟಯೆಂಡ ನೇಂದ್ ಹೊರಬರುವ ಜನರತಿ ದೃಷ್ಟಟ 
ಹಮಯಸುತ್ಮಿ ಅಸಹನ್ೆಯೆಂದ ಶತಪರ್ ಹೆಜೆ ೆಹಮಕುತಿಿದದಳು. ಪಮಪ... ಇವಳ ಪರಸಿಥತಿಗೂ ಪಮನ್ ಪೂರಯ್ವನ ಪರಸಿಥತಿಗೂ 
ಹೆಚಿಿನ ವೂತ್ಮೂಸವಿಲ್ಿವೆನ್ಸಿತು. ಮಳ  ೆಎಷೊಟೆಂದು ಆಹಮಿದಕರ... ಎಷೊಟೆಂದು ಭೀಕರ... ಎಷೊಟೆಂದು ಸುೆಂದರ... ಎಷೊಟೆಂದು 
ವಿನ್ಮಶ... ಹೀಗೆ ಯೊೀಚಿಸತ್ೊಡಗಿದೆ. ಅದೆೀನ್ೆೀ ಇರಲ್ಲ, ಒೆಂದು ಉರ ಬಿಸಿಲ್ಲನ ನೆಂತರ ಸುರಯ್ುವ ಮಳ  ೆಇದೆಯ್ಲಮಿ, 

ಅದರೆಂದ ಏಳುವ ಮಣಿುನ ವಮಸನ್ೆ ಕವಿಯೊಬಬನಲ್ಲ ಿಕಮವೂದ ಜಲ್ಪಮತವನ್ೆೆೀ ಸೃಷ್ಟಟಸಬಲ್ಿದು. ಮಳ  ೆಸುರದು ನ್ೆಂತ ಮೀಲೆ 
ಹಳಿು ನಗರಗಳ ಸೌೆಂದಯ್ೀ ದವಗುರ್ವಮಗುವುದೆಂತೂ ಸತೂ. ಪೆರೀಮಗಳ ಪಮಲ್ಲಗೆಂತೂ ಮಳ  ೆಹಬಬವೆೀ ಸರ. ಮಳೆಯ್ಲ್ಲಿ 
ಸುಮಯೊೆಂದಗೆ ನ್ೆನದ ಇಳಿಸೆಂಜೆಯ್ನುೆ ನ್ೆನಪಿಸಿಕೊೆಂಡೆ. ಹೀಗೆ ಮಳೆಯ್ ಬಗೆ ಿಯೊೀಚಿಸುತ್ಮಿ ಖುಷ್ಟಪಡುತ್ಮಿ ಹೆಂಪೆಯ್ 

ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ಫಮಿರ್ಟ ಫಮಮೀಗೆ ಬೆಂದು ನ್ೆಂತ್ೆ. ಬಸ್ ಸಮಟಯೆಂಡ ಎೆಂದಗಿಂತಲ್ೂ ತುೆಂಬಮ ರಷ್ ಇತುಿ. ಸರಣಿಯಮಗಿ 

ನ್ಮಲ್ುೆ ದನ ಸಕಮೀರ ರಜಮ ದನಗಳು ಬೆಂದದದರಿಿಂದ ನ್ೌಕರರು, ವಿದಮೂಥಿೀಗಳ  ತಮಾ ತಮಾ ಊರಗೆ ಹೊರಡುವ 

ಅವಸರ. ಎಲಮಿ ಮಮಗೀದ ಬಸುಿಗಳು ತುೆಂಬುಗಭೀಣಿಯ್ರಂತ್ ತುೆಂಬಿಕಿಂಡು ಹೊರಡುತಿಿದದವು. ರಮತಿರಯಮಗಲೆೀ 
೮:೩೦ ದಮಟ್ುತಿಿತುಿ. ನನಗೆ ಚಡಪಡ್ತಕೆ ಶುರುವಮಗಿತುಿ. ತಡವಮಗಿ ಹೊೀದರೆ ಇವಳಿೆಂದ ಲ್ಲ್ಲತ್ಮ ಸಹಸರನ್ಮಮ, ಗಮಯತಿರ 
ಮೆಂತರ, ಮೆಂಗಳಮರತಿ ಎಲ್ವಿೂ ಒಟ್ಟಟಗೆ ಆಗುತಿದೆಯ್ಲಮಿ ಎೆಂಬ ಆತೆಂಕ. ಕಮಲಮಪುರದ ಬಸೆಿೀನ್ೊೀ ಬೆಂತು. ಬೆಂದು 
ಇನ್ೆೆೀನು ಪಮರಿ್ಟ ಫಮಮೀನಲ್ಲಿ ನ್ಲ್ಬಿೆೀಕು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲ ಿಅದೆಲೆಲಿ್ಲಿ ಇದದರೊೀ ಜನರು  ಸಿಹಕೆಂಡ ನ್ೊರ್ಗಳೆಂತ್ೆ ಮುತಿಿಕೊೆಂಡರು. 

ಕ್ಷಣಮರ್ೀದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀ ಬಸುಿ ತುೆಂಬಿಕಿಂಡು  ಬಸಿಿನ ಹೊಟ್ೆಟ ಬಿರಯ್ುವೆಂತ್ಮಗಿತು.ಿ ಖಮಲ್ಲ ಉಳಿದದುದ ಡೆೈವರ್ ಸಿೀರ್ಟ 
ಒೆಂದೆೀ. ಸಿೀರ್ಟ ಒತಟಿ್ಟಟಗಿರಲ್ಲ, ಒೆಂದು ಪಮದ ಇಟ್ುಟ ನ್ಲ್ಿಲ್ಲಕಿೂೆ ಜಮಗ ಸಿಗದೆಂತ್ಮಗಿತುಿ. ಹರಸಮಹಸಪಟ್ುಟ ಹೆೀಗೊ 
ಬಸಿಿನ್ೊಳಗೆ ತೂರಕೊೆಂಡೆ. ಬಸಿಿನೂೆ ಹೊರಡಲೊಲ್ಿದು. ಇಕೆಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ ಸಿಕುೆ ಜನರ ಬಿಸಿ ಉಸಿರಮಟ್, ಬೆವರ ಕಮಟ್ು 
ವಮಸನ್ೆ, ಇವೆಲ್ದಿರ ನಡುವೆ ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ ಶುರುವಮಗಿತುಿ. ಬಸ್ ಸಮಟರ್ಟೀ ಆದರೆ ಸಮಕಪಮಪ ದೆೀವೆರೀ ಅನ್ೆಸಿಬಿಟ್ಟಟತು. ನನೆ 
ಮೊರೆ ದೆೀವರಗೆ ಕೆೀಳಿಸಿತ್ೆೀನ್ೊೀ... ಅೆಂತೂ ಬಸುಿ ಕುಲ್ುಕಮಡುತ್ಮಿ ಹೊರಟ್ಟತು. ಬಸಿಿನ್ೊಳಗೆ ನ್ಧಮನವಮಗಿ ತರ್ುನ್ೆಯ್ 
ಗಮಳಿ ಬಿೀಸತ್ೊಡಗಿತು. ಮನಸಿಿಗೆ ಆಹಮಿದವೆನ್ಸಿತು. ಅನೆಂತಶಯ್ನಗುಡ್ತಯ್ ಹತಿಿರ ಬರುತಿದಿದೆಂತ್ೆಯೀ ಬಿಡಮಡ್ತ 
ದನವೆಂದು ಅಡಿ ಬೆಂದು ಡೆೈವರ್ ದಢೀರನ್ೆೀ ಬೆರೀಕ ಹಮಕಿದ. ಸವಲ್ಪ ವಮಲ್ಲದೆ. ನನಗಿೆಂತ ಕೊೆಂಚ ಹರಯ್ಳಮಗಿದದ ಚೂಡ್ತ 
ರ್ರಸಿದದ ಹೆೆಂಗಸೊಬಬಳು ಮುೆಂದಕೆೆ ವಮಲ್ಲ ನೆಂತರ ನನೆ ಭುಜಕೆೆ ಡ್ತಕಿೆ ಹೊಡೆದಳು. ರಷ್ ಇರುವ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲಮಿ 
ಸಹಜವೆೆಂದು ಸುಮಾನ್ಮದೆ. ನ್ಮನು ಸುಮಾನ್ಮದುದೆೀ ತಪಮಪಯಿೀನ್ೊೀ ಆ ಹೆೆಂಗಸು “ಏನ್ರೀ ಅೆಂಕಲ್... ಹುಡುಗಿಯ್ರ ಮೀಲೆ 
ಹೀಗೆೀನ್ಮ ಬಿೀಳ ೆೀದು? ನ್ೊೀಡೊೆೆಂಡು ನ್ೆಂತ್ೊೆೀಳ ೆ ುೀಕೆ ಆಗಲಮವ ?” ಎೆಂದು ಸಿಡುಕಿದಳು. ನನಗೆ ಕೊೀಪ ನ್ೆತಿಿಗೆೀರತು.ಿ 
‘ಎಲಮ ಇವಳಮ! ನನಗಿೆಂತ ಹರಯ್ಳು, ನನಗೆ ಅೆಂಕಲ್ ಎನುೆತಿದಿಮದಳ .ೆ ತ್ಮನ್ನುೆ ಹುಡುಗಿ, ಚಿಕೆವಳು ಎೆಂದು 
ತ್ೊೀರಸಿಕೊಳುುವ ಖಯಮಲ್ಲಯ್ ಗುೆಂಪಿಗೆ ಸೆೀರದ ಜೀವಿ ಎೆಂಬುದು ಖಚಿತವಮಯತು. ಸರಯಮಗಿಯೀ ದಬಮಯಸಿದೆ. 
‘ನ್ೊೀಡ್ತರ ಆೆಂಟ್ಟ, ನನ್ ಮೀಲೆ  ಬಿದದವರು ನ್ೀವು, ನ್ಮನಲ್.ಿ ಮೊದುಿ ನ್ೀವು ಸರಯಮಗಿ ನ್ೆಂತ್ೊೆೀಳಿು ಆೆಂಟ್ಟ’ ಎೆಂದು ಗದರದೆ. 
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ಆೆಂಟ್ಟ ಸಿಡುಕು ಮೊೀರೆಯೊೆಂದಗೆ ಸುಮಾನ್ಮಯ್ು.ಿ ಹಮಗೂ ಹೀಗೂ ಕಮಲಮಪುರ ತಲ್ುಪಿ ಬಸುಿ ಇಳಿದಮಗ ರಮತಿರ ೯:೩೦ 
ಆಗಿತುಿ. ಸುಮಮಳ ಕೊೀಪದ ಅರವಿದದ ನ್ಮನು ಇಷ್ುಟ ತಡವಮಗಿ ಹೊರಟ್ಟದದರೆಂದ ಆತೆಂಕ ಶುರುವಮಗಿತುಿ. ಯಮಕೆೆಂದರೆ 
ಹೊಸಪೆೀಟ್ೆಗೆ ವಗಮೀವಣೆಯಮದ ಆರೆಂಭದಲೆಿೀ ‘ನ್ಮಾ ಆಫಿೀಸ್ ಮುಗಿಯ್ುವುದು ಸೆಂಜೆ ಐದಕೆೆ. ಅಲ್ಲಿೆಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ಅರ್ೀತ್ಮಸಿನ ಪರಯಮರ್. ಹೊೀಗಿಿ, ೫:೩೦ಕೆೆ ಅಲ್ದಿದೂರ ೬:೦೦ ಗೆಂಟ್ೆಗೆ ನ್ೀವು ಮನ್ೆೀಲ್ಲ ಇಬೆೀೀಕು ಎೆಂದು ಹುಕುೆಂ ಜಮರ 

ಮಮಡ್ತದದಳು. ಇದು ಸವಲ್ಪ ತ್ಮರಸಮದರೂ ಹೆೀಗೊ ಹೊೆಂದಕಿಂಡೆ. ಒಮೊಾಮಾ ಬರುವುದು ತಡವಮಗುತಿಿತುಿ. ಆಗ ಊಟ್ 
ಬಿಟ್ುಟ ಮುನ್ಸಿಕೊೆಂಡ್ತರುತಿಿದದಳು. ಅವಳನುೆ ರಮಸಿ ಸಮಮಧಮನಪಡ್ತಸಿ ಇಬಬರೂ ಊಟ್ ಮಮಡುವ ವೆೀಳೆಗೆ ನನಗೂ ಸಮಕು 
ಸಮಕಮಗಿರುತಿಿತುಿ. ಗೆಂಡ ಹೆೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಉೆಂಡು ಮಲ್ಗುವತನಕ ಅಲ್ಿವೆೀ? ಯ್ಥಮಪರಕಮರ ಜೀವನ ಸಮಗುತಿಿತುಿ, ವಿನ್ೀತ್ 
ನಮಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವರೆಗೆ. ವಿನ್ೀತ್ ನಮಾಬಬರ ಪಿರೀತಿಯ್ ಕುಡ್ತ. 

 ಸುಮಮಳನುೆ ಮದುವೆಯಮದ ಆರೆಂಭದಲ್ಲಿ ನನೆ ಆಫಿೀಸ್ ಕಮಲಮಪುರದಲೆಿೀ ಇತುಿ. ಮಲೆನ್ಮಡ್ತನವಳಮದ 
ಸುಮಮಳಿಗೆ ಬಳಮುರ ಜಲೆಿಯ್ ಬಿಸಿಲ್ು ಅಸಹನ್ೀಯ್ವೆನ್ಸಿದರೂ ಹೆಂಪೆಯ್ ಚೆಲ್ುವಿಗೆ ಮನಸೊೀತಿದದಳು. ಹೆಂಪೆಗೆ 
ಕಮಲಮಪುರವೆೀ ಹೆಬಮಬಗಿಲ್ು. ಹೆಂಪೆಯ್ ಕೊೀಟ್ೆ, ಮೆಂಟ್ಪ, ದೆೀವಮಲ್ಯ್ಗಳು ಕಮಲಮಪುರದವರೆಗೂ ಚಮಚಿಕೊೆಂಡ್ತವೆ. 
ಹೀಗಮಗಿ ಪರತಿದನ ಸೆಂಜೆ ಆಫಿೀಸ್ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೆೀ ಸುಮಮಳನುೆ ಹೆಂಪೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ುೂತಿಿದೆದ. ಅವು ಮದುವೆಯಮದ 
ಆರೆಂಭದ ದನಗಳು. ಇಬಬರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಮೀರೆಯೀ ಇಲ್ದಿ ಕಮಲ್ವದು. ಥೆೀರ್ಟ ಪೆರೀಮಗಳೆಂತ್ೆ ಒಬಬರನ್ೊೆಬರು ಕೆೈ ಕೆೈ 
ಹಡ್ತದು ಹೆಂಪೆಯ್ ತುೆಂಬೆಲಮಿ ಓಡಮಡುತಿಿದೆದವು. ನಮಾ ಪಮಲ್ಲಗೆ ಲ್ೆಂಡನ್, ಪಮೂರಸ್ ಎಲ್ಿವೂ ಹೆಂಪೆಯೀ ಆಗಿತುಿ. ರಜಮ 
ದನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀ ಹೆಂಪೆಯ್ ಜೊತ್ೆಗೆ ಪಕೆದಲೆಿೀ ಇರುವ ಕಿಷ್ಟೆೆಂದಮ, ಆನ್ೆಗೊೆಂದಗಳನ್ೆೆಲಮಿ ಸುತ್ಮಿಡುತಿಿದೆದವು. ಮಮತೆಂಗ 
ಪವೀತ, ಅೆಂಜನ್ಮದರ ಪವೀತ ಏರ ತುತ ಿತುದಯ್ಲ್ಲ ಿನ್ೆಂತು ನ್ಮನು ಅವಳ ಹೆಸರನುೆ, ಅವಳು ನನೆ ಹೆಸರನುೆ ಕೂಗಿ 
ಪರತಿರ್ವನ್ಸುವುದನುೆ ಕೆೀಳಿ ಪುಟ್ಟ ಮಕೆಳೆಂತ್ೆ ಖುಷ್ಟಪಡುತಿಿದೆದವು. ಗಮಳಿಗೆ ವೆೀಗ ಕಲ್ಲಸುವವನ ಹಮಗೆ ನ್ಮನು ಬೆೈಕ 
ಓಡ್ತಸುತಿಿದದರೆ ಕರ್ುಲ್ಲ ಿಸಮವಿರ ಕನಸುಗಳನುೆ ತುೆಂಬಿಕೊAಡು ಅವಳು ನನೆ ಬೆನುೆ ತಬಿಬ ಕುಳಿತಿರುತಿದಿದಳು. ತುಸು ಹೆಚೆಿೀ 
ದೆೈವ ಭಕೆಯಿಮಗಿದದ ಸುಮಮ ಮೊದಲ್ ಬಮರಗೆ ಆೆಂಜನ್ೆೀಯ್ನ ಜನಾಸಥಳ ಕಿಷ್ಟೆೆಂದಮಕೆೆ ಕರೆದುಕೊೆಂಡು ಹೊೀದಮಗ ಭಕಿಿಯೆಂದ 
ಭಮವಪರವಶವಮಗಿದದಳು. ಅೆಂಜನ್ಮದರ ಪವೀತ ಹತಿಿ ಸುತಿಲ್ೂ ಹೆಂಪೆಯ್ ನ್ಸಗೀ ಸೌೆಂದಯ್ೀವನುೆ ನ್ೊೀಡುವ ಅವಳ 
ತನಾಯ್ತ್ೆಗೆ ಮತ್ೆಿ ಮತ್ೆಿ ಮನ ಸೊೀಲ್ುತಿಿದೆದ. ಹೆಂಪೆ ನನಗೆ ಹೊಸದಲ್ಿವಮದರೂ ಇವಳ ೆೆಂದಗೆ ನ್ೊೀಡುವಮಗ ಮತ್ೆಿ 
ಹೊಸದಮಗಿ ಕಮರ್ುತಿತಿುಿ ವಿರುಪಮಕ್ಷ ದೆೀವಸಮಥನ, ಕಡಲೆಕಮಳು ಸಮಸಿವೆಕಮಳು ಗರ್ಪ, ಕಲ್ಲನಿ ತ್ೆೀರು, ಸುಗಿರೀವ ಗುಹೆ, 
ಗಜಶ್ಮಲೆ, ಕಮಲ್ ಮಹಲ್, ಮಹಮನವಮ ದಬಬ... ನ್ಮವು ನ್ೊೀಡದೆ ಉಳಿಸಿದ ಜಮಗ ಯಮವುದದೆ? ಹೆಂಪೆಯ್ ಪರತಿ ಮೂಲೆ 
ಮೂಲೆ ತಿರುಗಮಡ್ತದೆದವು. ಮಮತು ಸಮಕೆನ್ಸಿದಮಗ ಮೌನವಮಗಿ ಜೊತ್ೆ ಜೊತ್ೆಗೆ ಹೆಜೆ ೆಹಮಕುತಿಿದೆದವು. ನ್ಜೀನ ಮೆಂಟ್ಪಗಳ 
ಕೆಂಬಕೊೆರಗಿ ಎದುರು ಬದರಮಗಿ ಒಬಬರನ್ೊೆಬಬರನುೆ ಹಮಗೆ ನ್ೊೀಡುತ್ಮಿ ನ್ೊೀಡುತ್ಮಿ ಕುಳಿತುಕೊಳುುವುದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ುಟ 
ಸೆಂತಸ ಕಮರ್ುತಿಿದೆದವು. ಇಳಿ ಸೆಂಜೆಯ್ಲ್ಲಿ ಪುರೆಂದರ ಮೆಂಟ್ಪದ ಮಟ್ಟಟಲ್ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತು ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಹರಯ್ುವ 
ತುೆಂಗಭದೆರಯ್ ತರ್ುನ್ೆಯ್ ಒಡಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಪಮದ ತ್ೊೀಯಸಿಕೊಳುುತ್ಮಿ ಹರಟ್ುತಿಿದೆದವು. ಮದುವೆಯಮದ ಮೂರನ್ೆೀ ವಷ್ೀಕೆೆ 
ನಮಾ ಬದುಕಿನ್ೊಳಗೆ ವಿನ್ೀತ್ ಬೆಂದ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲ ಿನನೆ ನ್ೌಕರ ಕಮಲಮಪುರದೆಂದ ಹೊಸಪೆೀಟ್ೆಗೆ ವಗಮೀವಣೆಯಮಯತು. 
ಆದರೆ ಕಮಲಮಪುರದ ವಮಸವಿೂ ಬದಲ್ಲಸಲ್ಲಲ್ಿ. ಪರತಿದನ ಕಮಲಮಪುರದೆಂದ ಹೊಸಪೆೀಟ್ೆಗೆ ಪಯ್ರ್. ದೂರದ 
ಪಯ್ರ್ವಲ್ಿದದದರೂ ಅದು ಸೆಂಜೆಯ್ ಹೆಂಪೆಯ್ ವಿಹಮರವನುೆ ತಪಿಪಸಿತು. ವಿನ್ೀತ್ ಜೊತ್ೆಯಮದುದರೆಂದ ಸುಮಮ ಕೂಡಮ 
ಅವನ ಲಮಲ್ನ್ೆ ಪಮಲ್ನ್ೆಯ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚುಿ ತ್ೊಡಗಿಸಿಕೊೆಂಡಳು. ಹೆಂಪೆಯ್ ಒಡನ್ಮಟ್ ತಪಿಪದರೂ ವಿನ್ೀತ್ ನ್ೊೆಂದಗೆ ಬೆರೆಯ್ುವ 
ಆಟ್ವಮಡುವ ಸೆಂತಸ ನನೆದಮಯತು. ಕನಸುಗಳು ಸಮವಿರ ಇದದರೂ ಮತಿಮೀರದ ಆಸೆಗಳಿರಲ್ಲಲ್.ಿ ಬದುಕು 
ಖುಷ್ಟಯಮಗಿಯೀ ಸಮಗುತಿತಿುಿ. 
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  ಆದರೆ ಸುಮ ಇತಿಿೀಚಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಮಮನದ ಚಟ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊೆಂಡ್ತದದಳು. ಇದದಕಿೆದೆಂತ್ೆ ನನೆ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೀನ್ 
ಪರಶಿೀಲ್ಲಸುವುದು, ಎಸೆಿಮಾಸುಿ, ವಮಟ್ಮಿಪ್, ಫೆೀಸ್ ಬುಕ ಗಳನ್ೆೆಲಮಿ ಸಮದ್ಾೇಂತವಮಗಿ ನ್ೊೀಡುತಿದಿದಳು. ಆಫಿೀಸ್ ನ್ೆಂದ 
ಬರುವುದು ಕೊೆಂಚ ತಡವಮದರೂ ಯಮಕೆ? ಏನು? ಹೆೀಗೆ? ಪರಶ್ೆೆಗಳ ಸುರಮಳೆಯ್ನ್ೆೆೀ ಸುರಸುತಿಿದದಳು. ಇದೆಲಮಿ 
ಅಸಹನ್ೀಯ್ವೆನ್ಸತ್ೊಡಗಿತು. ಇದಕೆೆಲಮಿ ಮುಕುಟ್ವಿಟ್ಟೆಂತ್ೆ ನನೆ ಬಟ್ೆಟಗಳನುೆ ಮೂಸಿ ಮೂಸಿ ನ್ೊೀಡಲ್ು 
ಆರೆಂಭಸಿದದಳು..! ಮನಸು ಮುರದು ಬಿದುದದೆದೀ ಆವಮಗ. ಒಮಾ ಒಗೆಯ್ಲ್ು ಹಮಕಿದದ ನನೆ ಶಟ್ೀನ್ುನ  ಹಡ್ತದು ಏನನ್ೊೆೀ 
ಪರೀಕ್ಷಿಸುತಿದಿದಳು. ನ್ಮನು ಅಷಮಟಗಿ ಲ್ಕ್ಷಯವಹಸಿರಲ್ಲಲ್.ಿ ಆದರೆ ಇದು ಪುನರಮವತೀನ್ೆಯಮದಮಗ ಸೂಕ್ಷಮವಮಗಿ 
ಗಮನ್ಸತ್ೊಡಗಿದೆ. ನನೆ ಬಟ್ೆಟಗಳನುೆ ಮೂಸಿ ಮೂಸಿ ನ್ೊೀಡುತಿದಿದಳು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅನುಮಮನದ ಗೆರೆಗಳು..! ಸಹನ್ೆಯ್ 
ಕಟ್ೆಟಯೊಡೆದು ಕೆೀಳಿಯೀ ಬಿಟ್ೆಟ ‘ಏನ್ಮಾಡ್ತಿದೀಯಮ?’. ಅೆಂಜದೆೀ ಅಳುಕದೆೀ ಉತಿರಸಿದಳು... ‘ನ್ಮಾ ಶಟ್ಟೆೀೆಂದ ಬೆೀರೊೆಂದು 
ಹೆಣಿುನ ಮೈವಮಸನ್ೆ ಬತಿೀದೆಯೀನ್ೊೀ ಅೆಂತ ನ್ೊೀಡ್ತಿದೀನ್’. ಅವಳ ಮಮತಿನ್ೆಂದ ತಲೆ ಸಿಡ್ತದು ಹೊೀಗುವೆಂತ್ಮಯ್ು.ಿ ಹಣೆ 
ಬದಯ್ ಯಮವುದೊೀ ನರವೆಂದು ಟ್ಪಟ್ಪನ್ೆ ಬಡ್ತಯ್ತ್ೊಡಗಿತು. ನನ್ೆೆದುರಗೆ ಬೃಹದಮಕಮರವಮಗಿ ಬೆಳೆಯ್ತ್ೊಡಗಿದ 
ಅವಳ ಅನುಮಮನದ ಭೂತ ನನೆನ್ೆೆೀ ಆಪೀಷ್ನ ತ್ೆಗೆದುಕೊಳುುವೆಂತ್ೆ ಭಮಸವಮಯತು. ರ್ತ್! ಇವಳನ್ೆೆೀನ್ಾ ಇಷ್ುಟ ವಷ್ೀ 
ಪಿರೀತಿಸಿದುದ? ಅಪಪ ಅಮಾನ ವಿರೊೀರ್ದ ನಡುವೆಯ್ೂ ಅವರನುೆ ಬಲ್ವೆಂತವಮಗಿ ಒಪಿಪಸಿ ಇವಳನುೆ ಮದುವೆಯಮಗಿದುದ 
ಇದಕೆೆೀನ್ಮ? ಅನ್ಸಿತು.  

*********************** 

ಯ್ುನ್ವಸಿೀಟ್ಟಯ್ ಕಮೂೆಂಪಸಿಿನಲ್ಲಿ ನಮಾ ಪೆರೀಮ ಆರೆಂಭವಮದಮಗ ಕನಸುಗಳು ಚಿಗುರೊಡೆಯ್ುತಿಿದದವು. ಅವಳು ನನ್ೆೆಡೆಗೆ 
ಬಿೀರುತಿಿದದ ಕುಡ್ತನ್ೊೀಟ್, ಮುಗುಳೆಗೆಗೆ ನನ್ೆೆದೆ ಝಲ್ ಎನುೆತಿಿತು.ಿ ಅವಳ ಸನ್ೆಧಿಗಮಗಿ ಮನಸು ಹಮತ್ೊರೆಯ್ುತಿಿತುಿ. 
ಆದರೂ ಮಮತನ್ಮಡ್ತಸಲ್ೂ ಏನ್ೊೀ ಸೆಂಕೊೀಚ. ಒಮಾ ಕಮೂೆಂಪಸಿಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲ್ು ಹರದುಕೊೆಂಡ್ತತ್ೆೀನ್ೊೀ ಎೆಂಬAತ್ೆ 
ಮಳೆಯ್ ಆಭೀಟ್ ಶುರುವಮಯತು. ಲೆೈಬರರಯ್ಲ್ಲಿ ಓದುತಿದಿದ ನ್ಮನು ತಲೆ ಎತಿ ಿನ್ೊೀಡ್ತದೆ, ಎದುರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕುಳಿತಿದದಳು. 
ಅದೆೀ ಕ್ಷರ್ಕೆೆ ಅವಳು ನನೆ ನ್ೊೀಡ್ತ ಮುಗುಳೆಕೆಳು. ನನ್ೆೆದೆಯ್ಲ್ಲ ಿಮೆಂಚಿನ ಸೆಂಚಮರ! ಲೆೈಬರರಯೆಂದ ಹೊರಬೆಂದಮಗ 
ಆಗಲೆೀ ಸೆಂಜೆ. ಮಳೆಯ್ ಆಭೀಟ್ ನ್ೆಂತಿದದರೂ ಮಳ  ೆಸೆಂಪೂರ್ೀವಮಗಿ ನ್ೆಂತಿರಲ್ಲಲ್.ಿ ಜಟ್ಟಜಟ್ಟ ಮಳ  ೆಮುೆಂದುವರದತುಿ. 
ಪದೆೀ ಪದೆೀ ತನೆ ವಮಚಿನ ಕಡೆಗೆ ನ್ೊೀಡ್ತಕೊಳುುತ್ಮಿ ಮಳ  ೆನ್ಲ್ುಿವ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ಕಮರ್ದದದಕೆೆ ಅವಳು ಚಡಪಡ್ತಸಿ ಕೊನ್ೆಗೆ 
ತನೆ ತನೆ ಚೂಡ್ತಯ್ ದುಪಪಟ್ಮಟವನ್ೆೆೀ ತಲೆಗೆ ಹೊದುದ ಹಮಗೆಯೀ ಮಳೆಯ್ಲ್ಲಿಯೀ ಹೊರಟ್ುಬಿಟ್ಟಳು. ನನೆ ಕೆೈಯ್ಲ್ಲ ಿಛತಿರ 
ಇದದರೂ ಅವಳಿಗೆ ಮಮತ್ಮಡ್ತಸಿ ಕೊಡಲ್ು ಹೆಂಜರಕೆ. ಹೆೀಗೊ ಧೆೈಯ್ೀಮಮಡ್ತ ಅವಳ ಹೆಂದೆ ಹೊರಟ್ುಬಿಟ್ೆಟ. ಕೆಂಪಿಸುತಿದಿದ 
ಹೃದಯ್ವನುೆ ನ್ಯ್ೆಂತಿರಸುತ್ಮಿ ಛತಿರ ಬಿಡ್ತಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಡ್ತದೆ. ಒೆಂದು ಕ್ಷರ್ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗೊೆಂಡ ಅವಳು ಸಮವರಸಿಕೊೆಂಡು 
ಮುಗುಳೆಗೆ ಬಿೀರ ‘ಥಮೂೆಂಕಿ’ ಎೆಂದುಲ್ಲದಳು. ಅದು ಅವಳು ನನ್ೊೆೆಂದಗೆ ಆಡ್ತದ ಮೊದಲ್ ನುಡ್ತ. ಅದೆೀ ನಮಾ ಪೆರೀಮದ 
ಮುನುೆಡ್ತಯ್ೂ ಆಯ್ುಿ. ಪರಸಪರ ಹೆಸರು, ಊರು ವಿವರಗಳನ್ೆೆಲಮಿ ವಿನ್ಮಯ್ ಮಮಡ್ತಕೊೆಂಡೆವು. ಅವಳ ಹಮಸೆಟಲ್ ವರೆಗೆ 
ಇಬಬರೂ ಮಳೆಯ್ಲ್ಲಿ ನ್ೆನ್ೆಯ್ುತ್ಮಿ ನಡೆದ ಸಮಯ್ ಇದೆಯ್ಲಮಿ, ಅದು ಮರೆಯ್ಲಮಗದ ಮರ್ುರ ನ್ೆನಪಮಗಿ ಉಳಿಯತು. 
ಹಮಸೆಟಲ್ ಗೆೀರ್ಟ ಗೆ ಅವಳನುೆ ಬಿಟ್ುಟ ನನೆ ರೂೆಂ ಗೆ ಮರಳಿದ ನನಗೆ ನನೆ ಮನಸು ಖುಷ್ಟಯೆಂದ ಗಮಳಿಯ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ೆೀಲ್ಲಹೊೀಗುತಿಿದೆಯೀನ್ೊೀ ಅೆಂತ ಅನ್ಸಿತುಿ. ‘ಐ ಲ್ವ್ ಯ್ೂ, ಲ್ವ್ ಯ್ೂ ಟ್ೂ...’ ಎೆಂಬ ಇವಮೂವು ಪದಗಳ ಹೆಂಗಿಲ್ಿದೆೀ 
ನಮಾ ಪಿರೀತಿ ಆರೆಂಭವಮಗಿತುಿ. ‘ಅವಳು ಮಲೆನ್ಮಡು... ನ್ಮನು ಬಯ್ಲ್ು ಸಿೀಮ, ಅವಳ  ಏರುರ್ವನ್... ನ್ಮನು ಮಹಮನ್ 
ಮೌನ್, ಅವಳು ಕೊೀಪದೆಂದ ಕದಲ್ುವ ಕಡಲ್ು... ನ್ಮನು ಶ್ಮೆಂತ ಸರೊೀವರ...’ ಹೀಗೆ ತದವರುದಧ ವೂಕಿಿತವದ ನಮಾನುೆ 
ಪೆರೀಮ ಬೆಂಧಿಸಿ ಒೆಂದುಗೂಡ್ತಸಿತುಿ. ಯ್ುನ್ವಸಿೀಟ್ಟಯ್ ನನೆ ಓದು ಮುಗಿಯ್ುವುದರೊಳಗೆ ನ್ೌಕರಯೊೆಂದು ಹುಡುಕಿಕೊೆಂಡು 
ಬೆಂದತು.ಿ ನ್ೌಕರ ಹಡ್ತದು ವಷ್ೀ ಕಳೆಯ್ುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಮಯ್ನುೆ ಮನ್ೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ುದ ಅಪಪ ಅಮಾನ್ಗೆ ಪರಚಯಸಿದೆದ. 
ಪಿರೀತಿ ಪೆರೀಮ ಇದಮೂವುದನುೆ ಇಷ್ಟಪಡದ ಅವರು ಮೊದಮೊದಲ್ು ಈ ಮದುವೆ ನ್ರಮಕರಸಿಬಿಟ್ಟಟದದರು. ಆಮೀಲೆ ನನೆ 
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ಪಿರೀತಿಯ್ ಒತ್ಮಿಯ್ಕೆೆ ಮಣಿದು ಮದುವೆಗೆ ಒಪಿಪಗೆ ನ್ೀಡ್ತದದರು. ಸುಮಯ್ ಅಪಪ ಅಮಾನ ಮನಸಿಥತಿಯ್ೂ ನಮಾ ಅಪಪ ಅಮಾನ 
ಮನಸಿಥತಿಗಿೆಂತ ಭನೆವಮಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಅೆಂತೂ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮದುವೆಗೆ ಒಪಿಪಸಿ ಹೆಂಪೆಯ್ ತುೆಂಗಮಭದೆರಯ್ ದಡದಲ್ಲಿಯ್ 
ರಮಮಲ್ಕ್ಷಮರ್ ದೆೀವಸಮಥನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಮಗಿ ಮದುವೆಯಮದೆವು. ಅತ್ೆಿ ನನೆ ಕಿವಿಯ್ಲ್ಲ ಿಉಸುರದದರು ‘ನನೆ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊೀಪ 
ಜಮಸಿಿ, ಸವಲ್ಪ ನ್ೀನ್ೆ ಹೊೆಂದರ್ ೂೇಂಡು ಹೊೀಗಪಮಪ’. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತಿಿದದದೆೀ ಅಲ್ಿವೆ? ಸುಮ ನಗುವಮಗ ಸೆಂಪಿಗೆಯಮದರೂ 
ಕೊೀಪಿಸಿಕೊೆಂಡಮಗ ಕೆೆಂಡ ಸೆಂಪಿಗೆಯೀ ಸರ. ಅಲ್ಲೆಿಂದ ಶುರುವಮಯತು ಸುಮಯೊೆಂದಗಿನ ನನೆ ಬಮಳ ಪಯ್ರ್. ಸರ್ುದದಕೂೆ 
ರ್ಟ್ಟನ್ೆೀ ಸರೆ ರನುೆವ ಅವಳ ಕೊೀಪ ಮದುವೆಯ್ ಆರೆಂಭದಲ್ಲಿ ಸವಲ್ಪ ತಗಿಿತುಿ. ಇದು ನನಗೂ ಅಚಿರಯ್ ವಿಷ್ಯ್ವೆೀ ಆಗಿತುಿ. 
ಆದರೆ ಇತಿಿೀಚಿಗೆ ಆ ಕೊೀಪ ದನ್ೆೀ ದನ್ೆೀ ತ್ಮರಕಕೆೆೀರತ್ೊಡಗಿತುಿ. ಇದರ ಜೊತ್ೆಗೆ ವಿನ್ಮಕಮರರ್ ಅನುಮಮನ್ಸುವ ಸವಭಮವ 
ಬೆಳೆಸಿಕೊೆಂಡ್ತದದಳು. ಅದರ ಭಮಗವಮಗಿಯೀ ಇೆಂದು ಕೊೀಪದೆಂದ ಜೊೀರಮಗಿ ಕೂಗಿ ಕೆೀಳುತಿಿದಮದಳ .ೆ ‘ಈ ಕೂದಲ್ು ನ್ಮಾ 
ಶರ್ಟೀ ಮೀಲೆ ಹೆೀಗೆ ಬೆಂತು..? 

ನ್ಮನು ಯೊೀಚಿಸತ್ೊಡಗಿದೆ. ಹೌದು, ನ್ನ್ೆೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ರಷ್ ಇತು.ಿ ನನೆ ಹೆಂದೆ ಮುೆಂದೆ ಹೆೆಂಗಸರು ನ್ೆಂತಿದುದ 
ಬಸ್ ನ ಕುಲ್ುಕಮಟ್ದಲ್ಲ ಿಅವರ ಮೈ ನನೆ ಮೈಗೆ ಬಡ್ತಯ್ುತಿಿತು.ಿ ಈ ಕೂದಲ್ು ಅವರದೆೀ ಇರಬೆೀಕು. ಹೀಗೆ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ 
ತಕಿೀಸುತ್ಮಿ ಸುಮಗೆ ವಿವರಸಲ್ು ಪರಯ್ತಿೆಸಿದೆ. ಅವಳು ಕೆೀಳುವ ಸಿಥತಿಯ್ಲ್ಲಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವಳ ಕೊೀಪ ಉತುೆಿಂಗಕೆೆೀರ ಕೊನ್ೆಗೆ 
ಊಟ್ ಮಮಡದೆೀ ಅಳುತ್ಮಿ ಮಲ್ಗಿದಳು. ಅವಳ ಈ ವತೀನ್ೆಯ್ ಬಗೆಿ ನನಗೂ ಕೊೀಪ ಬೆಂದತುಿ. ಆದರೆ ಮರುಕ್ಷರ್ವೆೀ 
ಅವಳ ಪೆದುದತನಕೆೆ ಮರುಕಪಡುವುದೊೀ? ಅರ್ವಮ ಅವಳ ಅನುಮಮನಕೆೆ ಕೊೀಪಿಸಿಕೊಳುುವುದೊೀ? ಎೆಂದು ಗೊತ್ಮಿಗದೆೀ 
ಸುಮಾನ್ಮದೆ. ನ್ಮಲೆೆೈದು ದನ ಮುನ್ಸಿಕೊೆಂಡೆೀ ಇದದಳು. ಮುಖಕೆೆ ಮುಖಕೊಟ್ುಟ ಸರಯಮಗಿ ಮಮತ್ಮಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಗೆಂಡ 
ಹೆೆಂಡತಿಯ್ ಜಗಳದ ನಡುವೆ ಕೂಸು ಬಡವಮಗಬಮರದೆೆಂದು ಊರನ್ೆಂದ ಅಮಾನನುೆ ಕರೆತೆಂದೆ. ಒೆಂದು ವಮರ ಜೊತ್ೆಗಿದದ 
ಅಮಾ ತನೆ ಸೊಸೆಗೆ ಕೆಲ್ವು ಕಿವಿಮಮತುಗಳನುೆ ಹೆೀಳಿ ವಮಪಮಸುಿ ಹೊೀದಳು. ಇವಮೂವು ಸುಮಯ್ ಮನಸಿಿಗೆ ತ್ಮಕಲೆೀ 
ಇಲ್ಿ. 

  ಮನ್ೆ ಕೆಲ್ಸವನುೆ ಅಚುಿಕಟ್ಮಟಗಿ ಚುರುಕಮಗಿ ಮಮಡುತಿಿದದ ಮನ್ೆಗೆಲ್ಸದ ಹುಡುಗಿಯ್ ಜೊತ್ೆ ಒಮಾ ಆತಿೀಯ್ವಮಗಿ 
ಮಮತ್ಮಡುತಿಿದೆದ. ಅದನುೆ ನ್ೊೀಡ್ತದವಳೆೀ ಸರ ರನ್ೆೀ ರೆೀಗಿ ‘ಏನ್ರೀ ಹಲ್ುಿ ಕಿಸಗೊೀತ ಮಮತ್ಮಡ್ತಿದೀರ? ಇವಳತರ ನ್ಮಿೀನು 
ಕೆಲ್ಿ?’ ಎನುೆತ್ಮಿ ‘ಏಯ್ ಬಮರೆೀ ಹತಿಲ್ಲ್ಲಿ ಮುಸುರೆ ಪಮತ್ೆರ ಬಿದದವೆ, ತ್ೊಳಿೀವೆಂತ್ೆ ಬಮ’ ಎೆಂದು ಅವಳನುೆ ಕರೆದಳು. ಹುಡುಗಿ 
ಪೆಚಮಿಗಿ ನನ್ೆೆಡೆಗೆ ನ್ೊೀಡುತ್ಮಿ ಹೊರಟ್ಳು. ಸುಮಯ್ ಈ ವತೀನ್ೆ ರೆೀಜಗೆ ಹುಟ್ಟಟಸುತಿಿತುಿ. ತಿಳಿಸಿ ಹೆೀಳಿದರೂ 
ಪರಯೊೀಜನವಮಗುತಿರಿಲ್ಲಲ್.ಿ ಮುೆಂದನ ವಮರಕಮೆಗಲೆೀ ಮನ್ೆಗೆಲ್ಸದ ಹುಡುಗಿಯ್ನುೆ ಬಿಡ್ತಸಿ ಮರ್ೂವಯ್ಸುಿ ದಮಟ್ಟದ 
ಹೆೆಂಗಸೊಬಬಳನುೆ ಮನ್ೆಗೆಲ್ಸಕೆೆ ನ್ೆೀಮಸಿಕೊೆಂಡ್ತದದಳು. ‘ಅಯೊೂೀ... ನ್ನೆ ಅನುಮಮನದ ಬುದಧಯೀ...’ ಎೆಂದು ನನ್ೊೆಳಗೆ 
ಅೆಂದುರ್ ೂೇಂಡ . ನನಗೆ ಯಮವುದಮದರೂ ಫೀನ್ ಕರೆ ಬೆಂದಮಗ ಅಲೆಿೀ ನ್ೆಂತು ಸೂಕ್ಷಮವಮಗಿ ಗಮನ್ಸುತಿಿದದಳು. ಯಮರು 
ಕಮಲ್ ಮಮಡ್ತದುದ? ಯಮಕೆ? ಏನೆಂತ್ೆ? ಅೆಂತ್ೆಲಮಿ ಪರಶ್ೆೆಗಳನುೆ ಪಟ್ಪಟ್ನ್ೆೀ ಕೆೀಳಿ ಅನುಮಮನದೆಂದ ಮುಖ ದಟ್ಟಟಸುತಿದಿದಳು. 
ನ್ಜ ಹೆೀಳಿದರೂ ನೆಂಬುತಿಿರಲ್ಲಲ್.ಿ ‘ಸುಳುು ಯಮಕೆ ಹೆೀಳಿಿದೀರ? ನ್ಜ ಹೆೀಳಿ’ ಎನುೆತಿದಿದಳು. ನನಗೂ ಅವಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿ ಹೆೀಳಿ 
ಸಮಕಮಗಿ ಕೆಲ್ವು ಸಲ್ ಸುಮಾನ್ಮಗಿಬಿಡುತಿಿದೆದ. ಆವಮಗೆಲಮಿ ಸುಮ ಕೊೀಪದೆಂದ, ಅಸಮಮಧಮನದೆಂದ ರ್ುಮುಗುಡುತಿಿದದಳು. 
ಬಸ್ ನ ಕೂದಲ್ು ಪರಕರರ್ದೆಂದ ಎಚೆಿತುಿಕೊೆಂಡ ನ್ಮನು ಈಗ ಬೆೈಕ ನಲ್ಲಿಯೀ ಆಫಿೀಸ್ ಗೆ ಹೊೀಗಿ ಬರುತಿಿದೆದ. ಇದರೆಂದಮಗಿ 
ಸೆಂಜೆ ಬೆೀಗನ್ೆ ಮರಳಿ ಆಫಿೀಸ್ ನ ಒತಿಡವನ್ೆೆಲಮಿ ವಿನ್ೀತನ್ೊೆಂದಗೆ ಆಡುತ್ಮಿ ಮರೆಯ್ುತಿಿದೆದ. ಈ ನಡುವೆ ಸುಮ ಕೊೀಪ 
ಕಡ್ತಮ ಮಮಡ್ತಕೊೆಂಡ್ತದದರೂ ಬಟ್ೆಟ ಮೂಸುವುದು, ನನೆ ಮೊಬೆೈಲ್ು ಪರಶಿೀಲ್ಲಸುವುದು ಮಮತರ ಬಿಟ್ಟಟರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅದಕೂೆ 
ಆಕ್ೆೀಪಣೆ ವೂಕಿಪಡ್ತಸಿದರೆ ದೊಡಿ ಜಗಳವಮಗುವ ಸೆಂಭವವಿದದರಿೇಂದ್ ಏನ್ಮದೂರ ಮಮಡ್ತಕೊಳುಲ್ಲ ಎೆಂದು ಸುಮಾನ್ಮಗಿಬಿಟ್ೆಟ. 
ಇವಳ ಈ ಸವಭಮವದ ಬಗೆಿ ಹೊಸಪೆೀಟ್ೆಯ್ ಖಮೂತ ಮನ್ೊೀವೆೈದೂರಮದ ಡಮ. ಮನು ಅವರಲ್ಲ ಿಚಚಿೀಸಿದೆ. ಒಮಾ ಕಿಿನ್ಕ ಗೆ 
ಕರೆದುಕೊೆಂಡು ಬನ್ೆ ಕೌನ್ಿಲ್ಲೆಂಗ್ ಮಮಡೊೀರ್ ಅೆಂದದದರು. ಆದರೆ ಇವಳನುೆ ಮನವಲ್ಲಸಿ ಕರೆದುಕೊೆಂಡು ಬರುವುದೆೀ 
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ನನಗೆ ಸವಮಲ್ಲನ ವಿಷ್ಯ್ವಮಗಿತುಿ. ಅವಳ ಖುಷ್ಟಯ್ ಮೂಡ ಗಮನ್ಸಿ ನ್ಧಮನವಮಗಿ ಅನುನಯಸುತ್ಮಿ ವಿಷ್ಯ್ 
ಪರಸಮಿಪಿಸಿದೆ. ಇದಕಿೆದದೆಂತ್ೆಯೀ ಅವಳ ಮುಖ ವಿವರ್ೀವಮಗತ್ೊಡಗಿತು. ಕರ್ುುಗಳು ಕೆೆಂಪಮದವು. ಕೊೀಪದೆಂದ ಧಿಗಿಲ್ಿನ್ೆೀ 
ಸೊಫೀಟ್ಗೊೆಂಡಳು. ‘ಏನ್ರೀ... ಹಮಞೆಂ... ಏನ್ ಮಮತ್ಮಡ್ತಿದೀರ? ನ್ಮನು ಸೆೈಕಮಲಮಜಸ್ಟ ಹತರ ಬಬೆೀೀಕಮ? ನೆಂಗೆೀನೂ ಹುಚುಿ 
ಹಡ್ತದಲ್ಿ ಬರೊೀಕೆ. ಸರಯಮಗೆೀ ಇದೀನ್. ಮೊದು ಿನ್ೀವೆೀ ತ್ೊೀರಸಿಕೊಳಿು...’ ಕೂಗಮಡತ್ೊಡಗಿದಳು. ಇದು ಸಮರ್ೂವಮಗದ 
ಕೆಲ್ಸವೆೆಂದು ಸುಮಾನ್ಮದೆ. ನನೆನುೆ ಅಷೊಟೆಂದು ನೆಂಬುತಿಿದದ ಪಿರೀತಿಸುತಿಿದದ ಸುಮ ಇತಿಿೀಚಿನ ಕೆಲ್ವು ತಿೆಂಗಳುಗಳಿAದ 
ಯಮಕೆ ಅಷೊಟೆಂದು ಅನುಮಮನ ಪಡುತಿಿದಮದಳೆೆಂದು ಅರ್ೀವಮಗದೆೀ ಯೊೀಚಿಸಿ ಯೊೀಚಿಸಿ ಸುಸಮಿದೆ. ಅಲ್ಿದೆೀ ಅವಳ 
ಕೊೀಪವೂ ಮತಿಮೀರತ್ೊಡಗಿತುಿ. ಚಿಕೆ ಪುಟ್ಟ ವಿಷ್ಯ್ಕೂೆ ಜೊೀರಮಗಿ ಕಿರುಚಮಡುತಿಿದದಳು. ಅವಳ ಕೂಗಮಟ್ಕೆೆ ಮಗು 
ವಿನ್ೀತ್ ಕೆಂಗಮಲಮಗಿ ಅಳುತಿಿದದ. ನನಗೆಂತೂ ಸಹನ್ೆ ಸತುಿ ಹೊೀಗುತಿಿತುಿ. ಆದರೂ ಸುಮಾನ್ದೆದ. ನಮಾ ನಡುವೆ ಮೊದಲ್ಲನ 
ಪಿರೀತಿ ಇಲ್ಿವಮಗಿತುಿ. ಮೊದಲೆಲಮಿ ಬೆಳಿಗೆಿ ರೆಡ್ತಯಮಗಿ ಆಫಿೀಸ್ ಗೆ ಹೊೀಗುವಮಗಲೆಲಮಿ ಅವಳನುೆ ಬರಸೆಳೆದು ನ್ಮಚುತಿಿದದ 
ಅವಳ ಕೆನ್ೆೆಗೆ ಹೂ ಮುತುಿ ನ್ೀಡ್ತ ಬೆೈ ಹೆೀಳಿ ಹೊರಡುತಿಿದೆದ. ಬಮಗಿಲ್ಲ್ಲಿ ನ್ೆಂತು ಕೆೈ ಬಿೀಸುತಿಿದದ ಸುಮ ನ್ಮನು ಮನ್ೆಯ್ 
ಬಿೀದಯ್ ತುದ ದಮಟ್ುವವರೆಗೆ ನ್ೆಂತು ನ್ೊೀಡುತಿಿದದಳು. ಇವಮಗಮೂಕೆ ಆ ಪಿರೀತಿ ಮರೆಯಮಗುತಿಿದೆಯೊೀ..? ಯೊೀಚಿಸಿ 
ಯೊೀಚಿಸಿ ಮಧಮೂಹೆದ ಹೊತಿಿಗೆ ತಲೆ ಧಿಮಗುಡತ್ೊಡಗಿತುಿ. ಇನುೆ ಆಫಿೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲಮರೆ ಅನ್ೆಸಿ ಅರ್ೀದನ ರಜೆ ಹಮಕಿ 
ಮನ್ೆ ಕಡೆ ಹೊರಟ್ೆ. 

  ಬಮಗಿಲ್ು ತ್ೆರೆದೆೀ ಇತುಿ. ಒಳಗಿೆಂದ ಅಪರಚಿತ ಹೆಣಿುನ ಜೊೀರುರ್ವನ್, ಖಿಲ್ಿನ್ೆಯ್ ನಗು ಕೆೀಳಿ ಬರುತಿತಿುಿ. 
ಯಮರರಬಹುದು ಎೆಂದು ಕುತೂಹಲ್ದೆಂದ ಒಳಗೆ ಹೆಜೆೆಯಟ್ೆಟ. ಎದುರು ಮನ್ೆ ಜಲ್ಜ ವಿನ್ೀತನನುೆ ಎತಿಿಕೊೆಂಡು ಜೊೀರಮದ 
ರ್ವನ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಸುತಿಿದದಳು. ಸುಮ ಅಡುಗೆ ಕೊೀಣೆಯ್ಲ್ಲಿ ಏನ್ೊೀ ಮಮಡುತಿಿದದಳು. ದಢೀರನ್ೆೀ ನನೆನುೆ ನ್ೊೀಡ್ತದ ಜಲ್ಜ 
ಮಮತ್ೆೀ ಹೊರಡದೆಂತ್ಮಗಿ ಮಗುವನುೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಬಿರಬಿರನ್ೆ ಹೊರಟ್ುಬಿಟ್ಟಳು. ಅಲ್ಲಿಯ್ವರೆಗೆ ನಗುತಿಿದದ ವಿನ್ೀತ್ ತನೆನುೆ 
ಅವಳು ಬಿಟ್ುಟ ಹೊೀಗುವುದನುೆ ನ್ೊೀಡ್ತ ಕಿಟ್ಮರನ್ೆೀ ಕಿರುಚಿ ಅಳತ್ೊಡಗಿದ. ನ್ಮನು ಅವನನುೆ ಎತಿಿಕೊೆಂಡು 
ಸೆಂತ್ೆೈಸತ್ೊಡಗಿದೆ. ನನೆ ದನ್ ಕೆೀಳಿ ಹೊರಬೆಂದ ಸುಮ ನನೆನ್ೊೆಮಾ ನ್ೊೀಡ್ತ ನನೆ ಅನ್ರೀಕ್ಷಿತ ಆಗಮನದೆಂದ 
ಅಚಿರಗೊೆಂಡು ಮತ್ೆ ಿಅಡುಗೆ ಕೊೀಣೆ ಸೆೀರಕೊೆಂಡಳು. ಬದಲಮದ ಸುಮಯ್ ವತೀನ್ೆಗೆ ಈಗ ಕಮರರ್ ಸಪಷ್ಟವಮಗಿ 
ಗೊೀಚರವಮಗಲಮರೆಂಭಸಿತು. ಎದುರು ಮನ್ೆ ಜಲ್ಜ ಮೆಂರ್ರೆಯ್ ಪಡ್ತಯ್ಚಿಿನೆಂರ್ವಳು. ಇದೊದಬಬ ಮಗ ದೂರದ ಊರನಲ್ಲಿ 
ಕಮಲೆೀಜು ಓದುತಿಿದದ. ಅವಳ ಗೆಂಡ ಸೆಂಡೂರನ ಮೈನ್ೆಂಗ್ ಕೆಂಪನ್ಯೇಂದ್ರಲ್ಲ ಿಮೀನ್ೆೀಜರ್ ಆಗಿದದವನು ಹತ್ೊಿ 
ಹದನ್ೆೈದೊ ದನಕೊೆಮಾ ಹೆೆಂಡತಿ ಕಮರ್ಲ್ು ಮನ್ೆಗೆ ಬರುತಿಿದದ. ಉಳಿದೆಂತ್ೆ ಯಮವಮಗಲ್ೂ ಮನ್ೆಯ್ಲ್ಲಿ ಇರುವವಳು ಜಲ್ಜಮ 
ಒಬಬಳೆೀ. ಅದು ಹೆೀಗೆ ಸುಮಯೊೆಂದಗೆ ಸೆೆೀಹ ಬೆಳೆಸಿದಳ ೆೀ ಏನ್ೊೀ. ಯಮರನೂೆ ಅಷಮಟಗಿ ಹಚಿಿಕೊಳುದ ಸುಮ 
ಜಲ್ಜಮಳನುೆ ತುೆಂಬಮ ನೆಂಬಿದದಳು ಅನುಿತ್ೆಿ. ಗೆಂಡಸರ ಬಗೆಿ ಯಮವಮಗಲ್ೂ ಕುದಯ್ುತಿಿದದ ಜಲ್ಜ ತನೆ ಗೆಂಡನ್ ೂೇಂದಿಗೂ 
ಸರಯಮಗಿರಲ್ಲಲ್.ಿ ಗೆಂಡನನುೆ ಯಮವಮಗಲ್ೂ ಕಿರುಬೆರಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸುತಿಿದದಳು. ಸುಮಯ್ ಕಿವಿಯ್ಲ್ಲಿ ನನೆ ಬಗೆಿ ಅದೆೀನು ಕಿಡ್ತ 
ಹೊತಿಿಸಿದದಳ ೆೀ..? ಇವಳ ಮಮತನುೆ ನೆಂಬಿ ಸುಮ ನನ್ೊೆೆಂದಗೆ ಹೀಗೆ ವತಿೀಸುತಿಿರಬಹುದೆೀ..? ಮನಸಿಿನ ಅಗೊೀಚರ 
ಪದರುಗಳಲ್ಲ ಿಊಹೆ, ಅನುಮಮನದ ಅಲೆಗಳು ಏಳಲಮರೆಂಭಸಿದವು. ಮರುದನ ಮಮಕೆೀರ್ಟ ನಲ್ಲ ಿಕೆಂಡ ಜಲ್ಜಮಳಿಗೆ 
ಎಚಿರಕೆಯ್ ದನ್ಯ್ಲ್ಲ ಿಹೆೀಳಿದೆದ ‘ಇನುೆ ಮುೆಂದೆ ನನೆ ಮನ್ೆಯ್ ಹೊಸಿಿಲ್ು ತುಳಿಯ್ಬೆೀಡ್ತ’. ಜಲ್ಜಮಳ ಮುಖ ಕಳಮಹೀನವಮಗಿ 
ತಲೆ ತಗಿಿಸಿ ಏನೂ ಮಮತ್ಮಡದೆೀ ಹೊರಟ್ಟದದಳು. 

********************* 

  ಜನ್ೆೀವರ ೧೬, ಅೆಂದು ವಿನ್ೀತನ ಜನಾದನ. ಆಫಿೀಸ್ ಗೆ ರಜೆ ಹಮಕಿದೆದ. ಸುಮ ಉಲಮಿಸದ ಲ್ಹರಯ್ಲ್ಲಿದದಳು. 
ಹೆಂಪೆಯ್ ಅನ್ಮಥಮಶರಮವೆಂದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ೀತನ ಜನಾದನ ಆಚರಸಿ ಮಕೆಳಿಗೆಲಮಿ ಸಿಹ ಹೆಂಚಿದೆವು. ನ್ಮಲ್ುೆ ವಷ್ೀಗಳ 
ನೆಂತರ ಒಟ್ಟಟಗೆ ಹೆಂಪೆಗೆ ಬೆಂದದೆದವು, ಜೊತ್ೆಗೆ ವಿನ್ೀತ್. ಹಳೆಯ್ ನ್ೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸಿದವು.  ಗುಡ್ತ, ಮೆಂಟ್ಪ, 
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ಬೆಂಡೆಗಲ್ುಿಗಳ ಸುತ್ಮ ಿಓಡಮಡ್ತ ಸೆಂಭರಮಸಿದೆವು. ಸುಮ ಇಡ್ತೀ ದನ ಸೆಂತಸದ ಲ್ಹರಯ್ಲ್ಲಿದದಳು. ಸೆಂಜೆ ಕಮಲಮಪುರ 
ಕೆರೆಯ್ ದಡದಲ್ಲ ಿಕುಳಿತು ವಿನ್ೀತನ್ೊೆಂದಗೆ ಆಟ್ವಮಡುತ್ಮಿ ಹಳೆಯ್ ನ್ೆನಪುಗಳನುೆ ಕೆದಕಿಕೊೆಂಡೆವು. ಸೂಯ್ೀ ನ್ಧಮನವಮಗಿ 
ಕೆೆಂಬರ್ು ಹರಡುತ್ಮ ಿಪಡುವರ್ದಲ್ಲ ಿಮುಳುಗುತಿಿದದ. ಸುಮಯ್ ಇವತಿನಿ ವತೀನ್ೆಯ್ ಬಗೆಿ ನನಗೆ ಅಚಿರ ಬೆರೆತ 
ಸೆಂಭರಮವಿತು.ಿ ರಮತಿರ ಊಟ್ ಮುಗಿಸಿ ಮಲ್ಗಿದಮಗ ‘ಸುಮೀ’ ಅೆಂದೆ. ‘ಮ್...?’ ಅೆಂದವಳ ದನ್ಯ್ಲ್ಲಿ ಜೆೀನ್ನ ಸಿಹಯತುಿ. 
‘ನ್ೊೀಡು ಸುಮೀ, ನ್ಮವಿಬಬರೂ ಪಿರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಮದವರು. ಮದುವೆಯ್ ಮುೆಂಚೆ, ಮದುವೆಯ್ ನೆಂತರ ನಮಾ ನಡುವಿನ 
ಪಿರೀತಿ ಅದೆಷ್ುಟ ಮರ್ುರವಮಗಿತು.ಿ ಒಮಾ ಯೊೀಚಿಸು. ಈಗ ಅದೆಲಮಿ ಮರೆಯಮಗುತಿಿದೆ. ನ್ನೆ ಅನುಮಮನ, ಕೊೀಪ ನನೆ 
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಟಸುತಿಿವೆ ಕಣೆೀ. ಮೊದಲ್ಲನ ಸುಮ ನ್ನ್ೊೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಿಕಳೆದುಹೊೀದಳು? ಹೆೀಳು. ಸೆಂಸಮರದ ಹಡಗು ಮುಳುಗೊೀಕೆ 
ಅನುಮಮನದ ಚಿಕೆ ರೆಂರ್ರ ಸಮಕು. ಸಮಕು ಕಣೆೀ, ಇದನುೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡು. ಪಿರೀತಿಗಿೆಂತ ನೆಂಬಿಕೆ ದೊಡದಿು. ನೆಂಬಿಕೆಯ್ ಬುನ್ಮದ 
ಬಿಗಿ ಇದಮದಗಲೆೀ ಪಿರೀತಿಯ್ ಸೌರ್ ರ್ೃಡವಮಗಿ ನ್ಲ್ುಿವುದಕೆೆ ಸಮರ್ೂ, ಅಲೆವೀ?’ ಅೆಂದೆ. ಸುಮ ಸುಮಾನ್ೆೀ ನನೆ ಮಮತು 
ಕೆೀಳುತ್ಮಿ, ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕರ್ುು ಮಟ್ುಕಿಸುತ್ಮಿ ಹೂಞೆಂಗುಟ್ಟಟದಳು, ‘ನ್ನೆ ಪಿರೀತಿಗೆ ನ್ಮ ಯಮವತುಿ ಮೊೀಸ ಮಮಡ್ತಲ್ಿ, ಮಮಡುವುದೂ 
ಇಲ್ಿ. ಒಮಾ ನನೆ ಕರ್ುಲ್ಲಿ ಕಣಿುಟ್ುಟ ನ್ೊೀಡು, ನ್ನೆ ಪಿರೀತಿಗೆ ಮೊೀಸ ಮಮಡ್ತಿದೀನ್ ಅನುಿತ್ಮಿ? ಈಗಲ್ೂ ನ್ೀ ನನೆ ನೆಂಬದದದರೆ 
ನಮಾ ಮಗುವಿನ ಮೀಲೆ ಪರಮಮರ್ ಮಮಡ್ತ ಹೆೀಳಿಿೀನ್ ಎೆಂದು ಮಲ್ಗಿದದ ವಿನ್ೀತನ ತಲೆ ಕಡೆಗೆ ಕೆೈಚಮಚಿದೆ. ಗಬಕೆನ್ೆೀ ಕೆೈ 
ಹಡ್ತದುಕೊೆಂಡ ಸುಮ, ‘ರೀ... ನನೆ ಕ್ಷಮಸಿ ಬಿಡ್ತ, ನ್ಮಾನುೆ ತುೆಂಬಮ ಅನುಮಮನ್ಸಿದೆ, ಅವಮಮನ್ಸಿದೆ, ನ್ೊೀಯಸಿದೆ. 
ದಯ್ವಿಟ್ುಟ ನನೆ ಕ್ಷಮಸಿಬಿಡ್ತ’ ಎನುೆತ್ಮಿ ಕಣಿುೀರಮದಳು. ಮನಸುಿ ಹೂವಿನೆಂತ್ೆ ಹಗುರವಮಗತ್ೊಡಗಿತು. ‘ಅಯೊೂೀ ಸುಮ... 
ಇದಕೆೆಲಮಿ ಅಳಮಿರೆೀನ್ೆ? ನಮಾ ನಡುವೆ ಕ್ಷಮಯ್ ಮಮತ್ೆೀಕೆ? ಬರೀ ಪಿರೀತಿಯ್ ಮಮತು ಅಷೆಟೀ ಇರಬೆೀಕು’ ಎನುೆತ್ಮಿ 
ಮೃದುವಮಗಿ ತಬಿಬಕೊೆಂಡೆ. ನ್ದೆದಯ್ಲ್ಲಿ ಏನ್ೊೀ ಕನಸು ಕೆಂಡೇಂತ  ಮಗು ವಿನ್ೀತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳೆಗೆ ಲಮಸೂವಮಡುತಿತಿುಿ.    
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