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ಮುನುುಡಿ 

 
ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಆಸೆ, ಆತಂಕ, ಅಸಂತಸ, ಕನಿಕರ, ಗವವ, ಚಂತೆ, ಜಿಗುಪ್ೆೆ, ತಮಸುೆ, ದಿಗುಡ, 
ನೆ ೋವು, ನಲಿವು, ಪ್ರೋತಿ, ಪ್ರರಣ, ಭಯ, ಭರಮೆ, ಶಂಕೆ,ಕ್ಷಮೆ ಇವೆಲ್ಲವನುುದೆೋವರಿಗಪ್ವಸಿ ನಮೊನುು 
ನರವು ಹುಡುಕುವುದನುು ನರವು ಮರೆತು ತೆೋಲಿ ಕಳೆದುಹೆ ೋಗುವ೦ತನಿಸುವುದು ನಮೆಗೆಲ್ಲರಿಗ  
ಸಹಜ. ಹೋಗೆ ಕಳೆದು ಹೆ ೋದ ಒಂದು ಮುಘ್ದ ಮನಸಿೆನ ಕಥೆಗಳು ನಿಮಗರಗಿ! 

 

ಈ ಕಥೆಗಳನುು ನನು ದೆೈವ ಸಮರನರರದ ಪ್ರೋತಿಯ ತಂದೆ ತರಯಿಗೆ ಶಿರಸರ ಅಪ್ವಸುತೆತೋನೆ 
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ಸ೦ಚಿಕ  ೧ – ’ಪಾಷಾ’ಣ 
 

ಘ್೦ಟೆ ನರಲ್ರಾಗಿತುತ, ತಿಮೊ ತನು ಹೆ ಸ ಚೆ೦ಡಿನೆ ೦ದಿಗೆ ಆಟ ಆಡಲ್ು ಹೆ ರಗೆ ಬ೦ದ. ತನು ಗೆಳೆಯರಲಿಲ ಯರರರದುರ ಆಡಿಲಕೆಾ 
ಬತರವರ ಅ೦ತ ಒಮೆೊ ತಮೊ ಗುಪ್ತ ಶಬದವನುು ಜೆ ೋರರಗಿ ಮ್ಮಳಗಿಸಿದ. ದೆ ಡಡವರಿಗೆ ಯರರಿಗ  ಗೆ ತರತಗದೆ ಇರಲಿ ಅ೦ತ ಸುರಷ್ಟಿಸಿದ 
ಶಭದವರಗಿತುತ ಅದು. ತಿಮೊ ತನು ಜರಣ್ೆೊಗೆ ತುರಪ್ತನರಗಿದದ. ಕಳೆದ ವಸ೦ತದಲಿಲ ಕೆ ೋಗಿಲ್ೆಯ ದನಿ ಕೆೋಳಿ ತಿಮೊ ಈ ಗುಪ್ತ ಶಬದವನುು 
ಹುಟುಿಹರಕಿದದ. ತನು ನರಲ್ಾರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗಕೆಾ ಸೆೋನರಧಿಪ್ತಿಯರಗಿ ಮರಡಿದ ಹೆಮೆೊಯ ಕೆಲ್ಸವರಗಿತುತ ಅದು. ಕೆ.ಇ.ಬಿಯವರ 
ಕುರಪ್ೆಯಿ೦ದ ಆಗರಗ ಕತತಲ್ರದರಗ ಹೆ ರಗೆ ಕಣ್ರಾಮುಚರಾಲ್ೆ ಆಡಲ್ು ಗೆಳೆಯರನುು ಕರೆಯಲ್ು ತಿಮೊ ಬಳಸಿದದ. ಆದರೆ ಈಗ ತನು ಕ ಗಿಗೆ 
ಯರವುದೆ ಸಪ೦ದನವಿಲ್ಲದಿದದರಿ೦ದ ಒಬಬನೆ ಚ೦ಡಿನೆ ಡನೆ ಆಡಲ್ು ಶುರು ಮರಡಿದದ. 

 
ಆಕರಶಕೆಾ ಎಸೆದಿದದ ಚೆ೦ಡನುು ಹಡಿಯಲ್ು ಓಡುತಿತದರದಗ ’ಟ್ರರಣ್ ಟ್ರರಣ್’, ಎ೦ದು ಸೆೈಕಲ್ ಬೆಲ್ುಲ ಕೆೋಳಿಸಿತು. ತಿಮೊನಿಗೆ ಭಯವರಗಲ್ು 
ಶುರುವರಗಿತುತ. ತನು ನಿದ ದೆಯನುು ಕದದ ಕೆಟಿ ಕನಸು ನಿಜವರಗೆದ ಇದೆರ ಸರಕು ಅನಿಸಿತು. ಶಬದ ಬ೦ದ ದಿಕಿಾಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ೦ಡು ನೆ ೋಡಿದ 
ತಿಮೊ. ಹೌಹರರಿದ!. ದಪ್ಪಗೆ ಕಪ್ಪಗೆ ದೆ ಡಡ ಮೋಸೆಯ ಪ್ರಷರ ಸೆೈಕಲ್ ಹೆ ಡೆಯುತತ ತಿಮೊನೆಡೆಗೆ ಬರುತಿತದದ. ಎದೆ ು ಬಿದೆ ು ಅ೦ತ 
ತಿಮೊ ತನು ಚೆ೦ಡು ಮರೆತು ಹತಿತರದ ಮರದ ಹ೦ದೆ ಬಚಾಟುಿಕೆ ಳಳಲ್ು ಓಡಿದ. ಅಡಗಿದದಲಿಲಯೆ ಪ್ರಷರ ನನು ನೆ ೋಡದೆಯಿರಲಿ ಎ೦ದು 
ದೆೋವರಲಿಲ ಬೆೋಡಿದ ತಿಮೊ. 

 
ಮು೦ಜರನೆ ಎದುದ ಹಲ್ುಲಜಿಿ ಸರುನ ಮರಡಿ ಅಪ್ಪ ಹೆೋಳಿಕೆ ಟಿ ಪ್ರರರ್ವನೆ ಹೆೋಳಿ, ಒಳ ಳೆಯ ಹುಡುಗನರಗಿದೆರ ಯರವ ತೆ ೦ದರೆಯು 
ಬರದ೦ತೆ ದೆೋವರು ನೆ ೋಡೆ ಾಳರತನೆ ಅ೦ತ ಅಮೊ ಹೆೋಳಿದ ಮರತು ನೆನಪ್ಗೆ ಬ೦ತು. ದೆೋವರು ಎಲಿಲದರದನೆ ಅನೆ ುೋ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ಸರಿಯರದ 
ಉತತರ ಸಿಗದೆ,  

’ಅವನು ಮೆೋಲಿ೦ದ ಎಲ್ಲ ನೆ ೋಡಿತತರವನೆ. ನಿೋನು ಹೋಗೆ ತಲ್ೆವ ಪ್ರಶ್ೆು ಕೆೋಳರತ ಓದದೆ ಇದೆರ ದೆೋವರಿಗೆ ಕೆ ೋಪ್ ಬ೦ದು ನಿೋನು ರರತಿರ 
ಮಲ್ಗಿದರದಗ ನಿನು ಮ ಗು ಕುಯರತನೆ. ಸುಮೊನೆ ಓದು ಈಗ’, 

ಅ೦ತ ಅಮೊ ತಿಮೊನ ’ತಲ್ೆವ’ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ಕಡಿವರಣ ಹರಕಿದುರ.  

’ದೆೋವೆರ ನಿೋನು ನೆ ೋಡರತ ಇದೆರ, ದಯವಿಟುಿ ಈ ಸರತಿವ ಈ ಪ್ರಷರನಿ೦ದ ನನು ಬಚರವ್ ಮರಡಪ್ಪ’  

ಅ೦ತ ಮನಸಿೆನಲಿಲಯೆ ಮುಘ್ದನರಗಿ ಮತೆ ತಮೆೊ ಬೆೋಡಿಕೆ ೦ಡ ತಿಮೊ.  

’ದೆೋವರು ನನು ನೆ ೋಡರತ ಇದರದನರ? ದೆೋವರಿಗೆ ನರನು ಕೆೋಳಿದುದ ಕೆೋಳಿಸರತ? ನರನು ಜೆ ೋರರಗಿ ಪ್ರರರ್ವನೆ ಮರಡಬೆೋಕರ? ಅಯ್ಯೊ ಏನು 
ಮರಡಲಿ ಈಗ?’, 

ಹೋಗೆ ಹಲ್ವರರು ಪ್ರಶ್ೆು ತಿಮೊನ ತಲ್ೆವ ತಲ್ೆಯಲಿಲ ಸುತರತಡತೆ ಡಗಿದವು. 
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ಹತತನೆಯ ವಯಸಿೆನಲಿಲ ಬೆೋರೆ ಹುಡುಗರು ಇನುು ಚ೦ಡಿನೆ ಡನೆ ಮರತರ ಆಡುತಿತದದರೆ ತಿಮೊನಿಗೆ ಸೆೈಕಲ್ ಕಲಿಯುವ ಆಸೆ. ಈ ಆಸೆಯೆೋ 
ತಿಮೊನಿಗೆ ಈ ದಿನ ’ಪ್ರಷರ’ಣವರಗಿತುತ. ಅಮೊನಿಗೆ ಹೆೋಳಿದೆರ ಬೆೈಗುಳ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೆೋಳ ೆೋ ಧೆೈಯವವಿಲ್ಲ. ದೆೋವರು ರರತಿರ ಬ೦ದು ಮ ಗು 
ಕುಯ್ಯೊ ಭಯ ಬೆೋರೆ. ತಪ್ುಪ ಮರಡಿದದನೆ೦ಬ ಯ್ಯೋಚನೆಯೆೋ ದೆೋವರಲಿಲ ಭಯ ಹುಟ್ರಿಸಿತುತ. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರಷರ ನೆ ೋಡಿದರೆ ದೆೋವರ 
ಮ್ಮರೆಹೆ ೋಗುವ ಪ್ರಿಸಿತತಿ. ತಿಮೊನಿಗೆ ಭಯ ಸ೦ಕಟ ಎರಡ . ಪ್ರಷರ ಹತಿತರವರಗುತಿತದ೦ಗೆ ಬೆವರು ಸುರಿಯಲ್ರರ೦ಭಿಸಿತು.  

’ಯರಕರದ ರ ನರನು ಕೆಟಿ ಹುಡುಗನರಗಿದ ದೆ, ಈ ರರತಿರ ದೆೋವರು ಖ೦ಡಿತ ಮ ಗು ಕುಯುೊತರತನೆ’, 

ಅಡಗಿದದಲಿಲಯೆ ಹೆದರಿದ ತಿಮೊ. 

 
ಪ್ರಷರನ ಸೆೈಕಲ್ ಸದುದ ಕಿವಿಗೆ ಹತಿತರವರಯಿತು. ತಿಮೊನ ಹೆದರಿಕೆ ಮೆಟ್ರಿಲ್ೆೋರಿತು. ಪ್ರಷರನ ಭಯ ತಡಿಯಲ್ರರದೆ ಜೆ ೋರರಗಿ 
ಭಯದಿ೦ದ ಅಚುವತರತ ಮನೆಯಡೆಗೆ ಓಡಿದ ತಿಮೊ. ಬಟೆಿ ಒಗೆಯುತಿತದದ ಅಮೊನ ಬಳಿ ಓಡಿ, 

’ ಅಮೊ, ಅಮರೊ! ದೆೋವರು ನನು ಮ ಗು ಕೆ ಯೊದೆ ಇರಲ್ು ಏನು ಮರಡಬೆೋಕು?’ ಎ೦ದ. ಅಮೊ ನಗುತತಲ್ೆ ’ಅ೦ರ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನು 
ಮರಡಿದೆ?’. 

ತಿಮೊನಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಯ ಘ್ಳಿಗೆ. 

  

 ’ಅಮೊ ಅದು, ಅದು... ಆವತುತ ಸೆೈಕಲ್ ಕಲಿಯ್ಯೋಕೆ, ನಿನು ಹತಿತರ ೧ ರ ಪ್ರಯಿ ತಗೆ ೦ಡಿದುಲ್ಲ, ಆವತುತ ೧ ತರಸಿಗಿ೦ತ ಹೆಚಾಗೆ ಸೆೈಕಲ್ 
ಹೆ ಡೆದಿದೆದ. ಅದಕೆಾ ಪ್ರಷರ ಸಿಟ್ರಿಗೆದುದ ಇನುು ನರಲ್ರಾಣಿ ತಗೆ ೦ಡರಬ ಇಲ್ರಲ ನಿ೦ಗೆ ಸೆೈಕಲ್ ಇಲ್ರಲ ಅ೦ದ. ನರನು ಹ ೦ ಅ೦ದೆ ಆದೆರ 
ನಿನುಹತರ ಹೆಚಾಗೆ ಕರಸು ಕೆೋಳ ೆೋದಕೆಾ ಧೆೈಯವ ಬರದೆ, ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಹೆ ೋಗರತ ಬತರವ ಪ್ರಷರನಿ೦ದ ಕಣುಾ ತಪ್ಪಸಿದೆದ. ಈಗ ಪ್ರಷರನ 
ನೆ ೋಡಿದೆ, ಎಲಿಲ ನನು ಹಡಿದು ಹೆ ಡೆಯುತರತನೆ೦ದು ಭಯದಿ೦ದ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಬ೦ದೆ. ದೆೋವರಲಿಲ ಬೆೋಡಿದೆ, ಆದರೆ ನಿೋನು ಹೆೋಳಿದ೦ಗೆ 
ನರನು ಕೆಟಿ ಹುಡುಗನರಗಿದೆರ ದೆೋವರು ನನು ಮ ಗು ಕೆ ಯುೊತರತನೆ೦ದು ಭಯ ಬ೦ತು, ಏನು ಮರಡೆ ೋದು ಅಮೊ?’. 

ಆದಕೆಾ ಅಮೊ ಶ್ರ೦ತವರಗಿ ಉತತರಿಸಿದರು, 

’ಹ ೦ ನಿೋನು ತಪ್ುಪ ಮರಡಿದೆ, ಆದರೆ ದೆೋವರು ನಿೋನು ಈಗ ಹೆದರಿವುದನು ನೆ ೋಡಿದರದರೆ, ನಿೋನು ನಿನು ತಪ್ುಪ ಒಪ್ಪಕೆ ೦ಡಿದದರಿ೦ದ 
ನಿನುನುು ಕ್ಷಮಸುತರತರೆ’. ’ದೆೋವರು ಕ್ಷಮಸದಿದದರೆ ಏನು ಮರಡೆ ೋದು ಅಮೊ?’. 

’ನರನು ನಿನಗೆ ೋಸಾರ ದೆೋವರಲಿಲ ಬೆೋಡಿಕೆ ಳುಳವೆ, ಪ್ರಷರನಿಗೆ ದುಡುಡ ಕ ಡ ಕೆ ಡುವೆ, ಆದರೆ ಮು೦ದೆ ಈ ರಿೋತಿ ತಪ್ುಪ ಮರಡಬೆೋಡ, 
ನಿೋನೆೋ ನೆ ೋಡಿದ ಹರಗೆ, ನಿನಗೆ ಚ೦ತೆ ಭಯ ಎರಡ  ಕರಡುತ, ಈಗ ಹೆ ೋಗಿ ಕೆೈಕರಲ್ು ತೆ ಳಿ, ಊಟ ಮರಡೆ ೋಣ’. 

 
ತಿಮೊನಿಗೆ ತನು ತೆ ೦ದರೆಗೆ ಪ್ರಿಹರರ ಸಿಕಾ ಸ೦ತೆ ೋಷ ಮತುತ ತನು ಮ ಗಿಗೆ ಕುತಿತಲ್ಲವೆ೦ದು ತಿಳಿದು ಬಹಳ ಸ೦ತೆ ೋಷವರಯಿತು. 

  

ಆದರೆ ತಿಮೊನ ತಲ್ೆವ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ಉತತರ ಇದೆಯೆ? ದೆೋವರು ಎಲಿಲದರದನೆ? ತಿಮೊನ ತಪ್ಪಗೆ ದೆೋವರು ಅವನ ಮ ಗನುು ಕೆ ಯುೊವನೆ? 
ಅರ್ವರ ಅಮೊನ ಪ್ರರರ್ವನೆಗೆ ದೆೋವರು ತಿಮೊನನುು ಕ್ಷಮಸುವನೆ? ದೆೋವರು ಇವೆಲ್ಲವನುು ನೆ ೋಡುತಿತರುವನೆ? ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ಬಹಳ! ಈ 
ಸ೦ಚಕೆಯಿ೦ದ ನನೆ ುಡನೆ ದೆೋವರನುು ಹುಡುಕುವ ಕರಯವಕೆಾ ನಿೋವು ಸೆೋರಬಹುದು. ಮು೦ಬರುವ ಸ೦ಚಕೆಗಳಲಿಲ ಗ ಬೆ ತಿಮೊನ 
ಕಥೆಗಳ ೆ೦ದಿಗೆ ತಿಮೊನ ತಲ್ೆವ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕೆ ೋಣ.  
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ಸ೦ಚಿಕ  ೨ - ಹುಣಿಸ ಯ ಹರಣ 
ತಿಮೊ ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಮು೦ಜರನೆದುದ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಹೆ ರಟ. ಶ್ರಲ್ೆಯಲಿಲ ಆ ದಿನ ವಿಶ್ೆೋಷ ದಿನ ಕರರಣ ಅ೦ದು ವಸ೦ತಮಹೆ ೋತೆವ. 
ತಿಮೊನಿಗೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಎರಡು ಕರಳ  ಗೆ ತಿತಲ್ಲ. ಕನುಡ ಮೆೋಡಮ್ ಅ೦ದು ತು೦ಬರ ಸ೦ತಸದಲಿಲದದ೦ತೆ ಕರಣುತಿತತುತ.ಕೆೈಯಲಿಲದದ 
ಹರಳೆಗಳನುು ಸರಿಪ್ಡಿಸುತತ ಸೆಿೋಜನೆುೋರಿ, ಸರಲ್ರಗಿ ಪ್ರಳೆಯಲಿಲ ಸೆೈನಿಕರ೦ತೆ ನಿ೦ತಿದದ ಮಕಾಳಿಗೆ ಭರಷಣ ಮರಡಲ್ು ಮು೦ದರದರು. 

  

”ಮಕಾಳ !ೆ ಇ೦ದಿನ ದಿನ ಒ೦ದು ವಿಶ್ೆೋಷ ಹಬಬದ ದಿನ. ಇ೦ದು ನರವು ಯರವ ದೆೋವರಿಗ  ಪ್ರರರ್ವನೆ ಮರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯರವೆ ಗುಡಿಗ  
ಹೆ ೋಗಿ ಅಚವನೆ ಮರಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇ೦ದು ನರವು ದಿನನಿತೊವೂ ಉಸಿರಡುವ ಗರಳಿಗೆ, ದಿನವೂ ತಿನುುವ ಧರನೊ, ಫಲ್ಗಳಿಗೆ ಮ ಲ್ವರದ 
ಗಿಡಮರಗಳನು ಪ್ೂಜಿಸುವ ದಿನ. ಇ೦ದು ನರವು ಹೆ ಸ ಗಿಡಗಳನು ನೆಟುಿ, ನಮೊ ಕೆೈಯಿ೦ದ ಪ್ರಕುರತಿಯನುು ಮರಲಿನೊಗಳಿ೦ದ 
ಪ್ರರುಮರಡುವ ದಿನ” 

  

ಮೆೋಡಮ್ ಗ೦ಟಲ್ು ಸರಿಮರಡಿಕೆ ಳುಳತಿತರುವರಗ, ಗು೦ಡ ಎದುರಿಗೆ ನಿ೦ತ ತಿಮೊನಿಗೆ ಮೆಲ್ಲದನಿಯಲಿಲ ನಗುತರತ 

 "ಲ್ೆೋ, ಇವತುತ ಕರಲಸ್ ಇಲ್ರಲ ಕಣ್ೆ ! ಒಳ ಳೆದರಯಿತು ಈ ಹಬಬ ಬ೦ದಿದದಕೆಾ, ನರನು ಮರೊತ್ಸೆ ಹೆ ೋಮವರ್ಕವ ಮರಡಿಲ್ಲ. ಸದೊ ಬಚರವ್! ಹ ಹ” 

ಇಬಬರು ಪ್ಸುದನಿಯಲಿಲ ನಕಾರು. ಹತಿತರದಲ್ ಲೆ ನಿ೦ತಿದದ ಪ್.ಟ್ರ ಮೆೋಷುು ಸದುದ ಕೆೋಳಿ, 

  

"ಯರರಲಿಲ! ಯರರ  ಮರತರಡಬರರದು," ಎ೦ದು ಗದರಿಸಿದರು. 

  

ಮೆೋಡಮ್ ಸದಿದನಿ೦ದ ಕೆ ೦ಚ ವಿಚಲಿತರರಗಿ ಜೆ ೋರರಗಿ ”ಗಿಡಗಳ ೋೆ ಗಮನವಿಟುಿ ಕೆೋಳಿ, ಮಕಾಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖೊ” 

  

ಕನುಡ ಮೆೋಡಮರ ತಪ್ಪಗೆ ಪ್.ಟ್ರ. ಮೆೋಷ್ಟುಗೆ ನಗು ತಡೆಯಲ್ರರದೆ ಜೆ ೋರರಗಿ ನಕುಾಬಿಟಿರು. ಒ೦ದರಿ೦ದ ಮ ರನೆಯ ತರಗತಿ 
ಹುಡುಗರನುು ಬಿಟುಿ ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳು ಜೆ ೋರರಗಿ ಪ್.ಟ್ರ ಮೆೋಷು ನೆಗೆಗೆ ನಗೆ ಸೆೋರಿಸಿದರು. ಕನುಡ ಮೆೋಡಮ್ ಅಲ್ಪ ತಬಿಬಬರಬಗಿ ”ಶ್” ಎನುುತರತ. 

  

"ನರನು ಏನು ಹೆೋಳರತ ಇದ ದೆ ಅ೦ದೆರ, ಮಕಾಳ  ೆ ಗಮನವಿಟುಿ ಕೆೋಳಿ, ಗಿಡಗಳು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖೊ. ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣ್ೆ ಪ್ರಿಸರದ 
ಸಮತೆ ೋಲ್ನವನುು ಕರಪ್ರಡಲ್ು ಅವಶೊಕ. ಪ್ರಿಸರದಿ೦ದ ನರವು ಸರಕಷುಿ ಲ್ರಭವನುು ಪ್ಡೆಯುತ ತೆೋವೆ, ಹಣುಾ, ಧರನೊ, ಗರಳಿ, ನೆರಳು, 
ಹೋಗೆ ಹಲ್ವರರು ಸೌಲ್ಭೊಗಳನುು ಪ್ರಿಸರ ನಮಗೆ ನಿೋಡುತತದೆ. ಇ೦ದು ನರವು ಪ್ರಿಸರಕೆಾ ಉಪ್ಕರರಿಯರಗಿ ಈ ಹಬಬವನುು 
ಆಚರಿಸುತ ತೆೋವೆ. ಇ೦ದು ನರವು ಅರಣೊ ಭವನಕೆಾ ಹೆ ೋಗಿ ಅಲಿಲ ಗಿಡಗಳ ಬಗೆೆ ಇನುಷುಿ ಮರಹತಿ ಪ್ಡೆದು, ಆನ೦ತರ ಸಸಿಗಳನುು 
ನೆಡುತ ತೆೋವೆ. ಆದದರಿ೦ದ ನಿೋವೆಲ್ಲರ  ಗಲ್ರಟೆ ಮರಡದೆ ನಮೊ ಹ೦ದೆ ಸರಲಿನಲಿಲ ಬನಿು." 

  

ಗು೦ಡ ತಕ್ಷಣ ಕೆೈಯೆತಿತ ”ಮೆೋಡಮ್, ನರವು ನರಳೆಯ  ಸಸಿ ನೆಡಬಹುದರ?", ಎ೦ದು ಮೆೋಡಮು ತಡೆದ. 
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 "ನರಳೆಯಷೆಿಯಲ್ಲ ಗು೦ಡ ಸರಧ್ೊವರದಲಿಲ ನರವು ದಿನವೂ ಒ೦ದು ಸಸಿಯನುು ನೆಡಬೆೋಕು, ನಿಮೊ ಮನೆಯ೦ಗಳದಲಿಲ, ರಸೆತ ಬದಿಯಲಿಲ 
ಸಸಿಗಳನುು ನೆಟುಿ ಪ್ರಿಸರಕೆಾ ನಿಮೊ೦ದರಗುವ ಸಹರಯವನುು ಮರಡಬೆೋಕು. ಈಗ ನಿೋವೆಲ್ಲರ  ಸದುದ ಕಿೋಟಲ್ೆ ಮರಡದೆ ಪ್.ಟ್ರ ಮೆೋಷು 
ಹ೦ದೆ ಸರಲ್ರಗಿ ನಡೆಯಿರಿ, ಅರಣೊ ಭವನಕೆಾ ಹೆ ೋಗುವ ಸಮಯವರಯಿತು”. 

ಮಕಾಳೆಲ್ಲರ  ಸರಲ್ರಗಿ ತಮೊ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹ೦ದೆ ನಡೆದರು. 

  

ದಿನವಿಡಿೋ ಗಿಡಗಳ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷುಿ ಮರಹತಿ ಪ್ಡೆದು, ಸಸಿಗಳನುು ನೆಟುಿ ಕರಲಸಿಲ್ಲದ ಸ೦ತೆ ೋಷವನುು ಪ್ಡೆದರು. ಸ೦ಜೆ ನರಲ್ಾಕೆಾ ಶ್ರಲ್ೆ 
ಮುಗಿಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳ೦ತೆ ತಿಮೊ ಕ ಡ ಮನೆಯೆಡೆಗೆ ಹೆ ರಟ. ಆದರೆ ಇ೦ದು ತಿಮೊನಿಗೆ ಬರಿ ಗಿಡಗಳದೆದ ಯ್ಯೋಚನೆ,  ಅರಣೊ 
ಭವನದಲಿಲ ”ಮಕಾಳ ೋೆ! ನಿೋವು ಮು೦ದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು, ನಿೋವು ಪ್ರಿಸರವನುು ಮು೦ಬರುವ ವಷವಗಳಿಗೆ ಉತತಮವರಗಿಸಬೆೋಕು” ಎ೦ಬ 
ಮರತು ಕಿವಿಯಲಿಲ ಗುಣುಗುತಿತತುತ. 

  

ತಿಮೊ ಅಮೊನನುು ನೆ ೋಡಿ, ಓಡುತರತ "ಅಮರೊ ಇವತುತ ಯರವ ಹಬಬ ಹೆೋಳು?" ಎ೦ದ, 

  

ಅಮೊ ಯ್ಯೋಚಸುತರತ, "ಇವತುತ ಯರವ ಹಬರಬನ  ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಕರೊಲ್ೆ೦ಡನವಲಿಲ ರಜೆಯಿತರವಯಿತುತ, ಹಬಬ ಇದಿದದೆರ” 

  

"ಅಯ್ಯೊ ಅಮೊ ನಿ೦ಗೆ ಕೆಲ್ೆದಲಿಲ ಏನ  ಗೆ ತರತಗಲ್ಲ, ಇವತುತ ಗಿಡಗಳ ಹಬಬ. ನಮೆೆ ಶ್ರಲ್ೆನಲಿಲವತುತ ಕರಲಸಿಲಿವಲ್ಲ. ಅರಣೊ ಭವನಕೆಾ 
ಕಕೆ ವ೦ಡು ಹೆ ೋಗಿದುರ. ಗಿಡ ನೆಟ್ರವ. ಅವರು ನಿೋವು ಪ್ರಿಸರ ಕರಪ್ರಡೆಬೋಕು, ಮನೆ ಹತರ ಗಿಡ ನೆಡಿ ಅ೦ದುರ. ನರನು ಒ೦ದು ಗಿಡ 
ನೆಡೆಬೋಕಮರೊ. ಕರಸು ಕೆ ಡು ನರನ್ ಗಿಡ ತಗೆ ೦ಡ್ ಬತಿೋವನಿ.” ಎ೦ದು ಸ೦ತಸದಿ೦ದೆ೦ದ 

  

”ಗಿಡ ಎಲಿಲ೦ದ ತತಿೋವಯ್ಯೋ, ಅರಣೊ ಭವನಕೆಾೋ ಹೆ ೋಗೆಬೋಕು. ಬಿೋಜ ನೆಡು, ಗಿಡ ಬರತೆತ ತರನರಗಿ. ಅಲ್ ದೆ ನಮೊನೆ ಮು೦ದೆ ಮರರನೆೋ ಇದೆ, 
ಬೆೋರೆ ೦ದು ಗಿಡ ಬೆೋಡ ಪ್ುಟಿ. ಕೆೈಕರಲ್ು ತೆ ಳ ೆ ಾ, ತಿ೦ಡಿ ಕೆ ಡಿತೋನಿ” ಏ೦ದಳು ಅಮೊ ಸ೦ತೆೈಸುತತ. 

  

”ಊಹು೦, ನರನು ಒ೦ದು ಬಿೋಜ ನೆಡೆಬೋಕು, ಅಮ್... ಆದರೆ ಬಿೋಜ ಚಕಾದಿರತತಲ್ಲ, ಅದರಿ೦ದ ಗಿಡ ಹೆ೦ಗೆ ಬರತೆತ?” ಮುಗದನರಗಿ ತಿಮೊ 
ಕೆೋಳಿದ. ”ಗಿಡ ಬೆಳೆಯ್ಯೋದೆ ಹ೦ಗೆ ಕಣ್ೆ , ದೆೋವರು ಬಿೋಜಕೆಾ ಜಿೋವ ಕೆ ಡರತನೆ, ಅಮೆೋಲ್ೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯತ ತೆ, ಮಳ  ೆನಿೋರಿ೦ದ ಬೆಳೆದು ಗಿಡ 
ಮರವರಗತ ತೆ” 

  

ತಿಮೊ ತಕ್ಷಣ ಕೆೋಳಿದ "ಅಮೊ ಆದೆರ ನರನು ಬಿೋಜ ಹರಕಿ, ನಿೋರು ಹರಕಿದೆರ, ಗಿಡ ಬೆಳೆಯತತಲ್ಲ, ಆಗ ಆ ಗಿಡಕೆಾ ನರನು ದೆೋವರರಗಿತೋನಲ್ವ?" 

  

ತಿಮೊನ ತಲ್ೆವ ಪ್ರಷೆುಗೆ ಅಮೊ ನಗುತತ ಉತತರಿಸಿದರು ”ನಿೋನು ನಿೋರು, ಗೆ ಬಬರ ಹರಕಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಆದೆರ ದೆೋವರು ಆ ಬಿೋಜಕೆಾ 
ಜಿೋವೆಕೆ ಡಿದದೆರ ಬಿೋಜ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ತಲ್ೆವ ಪ್ರಶ್ೆು ಬಿಟುಿ ತಿ೦ಡಿ ತಿನುು ಬರ, ನಿಮ್ ಮೋಸೆ ಮರಮ ಊರಿ೦ದ ತಿ೦ಡಿ ತ೦ದಿದರರೆ” 
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ತಿಮೊ ಆಶಾಯವದಿ೦ದ ”ಅಯ್ಯೊ ಮೋಸೆ ಮರಮ ಮತ ತೆ ಬ೦ದರರ ಅವರ ಮೋಸೆ ನೆ ೋಡಿದೆರ ನ೦ಗೆ ಭಯ ಆಗುತತಪ್ರಪ, ನರನ್ ತಿ೦ಡಿ 
ಮರತರ ತಿ೦ತಿೋನಿ ಮೋಸೆ ಮರಮ ಬ೦ದು ಕೆೋಳಿದೆರ ನರನು ಸುಸರತಗಿ ಬೆೋಗ ಮಲ್ಗ ದೆ ಅ೦ದಿಬಡು. ಏನ್ ತಿ೦ಡಿ ತ೦ದಿದರರೆ” ಅಮರೊ 
ನಗುತರತ "ಸರಿ, ನಿ೦ಗೆ ಇಷಿ ಅ೦ತ, ಪ್ೆೋಡರ ಮತುತ ಹುಣಿಸೆ ತೆ ಕುಾ ತ೦ದಿದರರೆ" 

  

"ಹ ೦ ಕೆ ಡು ಕೆ ಡು” ಎ೦ದು ತಿಮೊ ತಿನುಲ್ು ಮು೦ದರದ. 

  

ಹುಣಿಸೆ ತೆ ಕಿಾನ ಕಣ್ೆ ೊಡುಸುವ ರುಚಯ್ಯ೦ದಿಗೆ ತಿಮೊನಿಗೆ ಬೆೋಕರದ ಹುಣಿಸೆ ಬಿೋಜವೂ ಸಿಕಿಾತು. ತಿಮೊನಿಗೆ ಬಹಳ 
ಸ೦ತೆ ೋಷವರಯಿತು. ಅಮೊನ ಕಣುಾ ತಪ್ಪಸಿ ಬಿೋಜವನುು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಿಸೆಗಿಳಿಸಿದ. ತಿ೦ಡಿ ಬಳಿಕ ಆಟದ ನೆಪ್ ಹೆೋಳಿ ಮನೆಯ ಅ೦ಗಳಕೆಾ 
ಬ೦ದ. ಬೆಣ್ೆಾ ಕದದ ಗೆ ೋಪ್ರಲ್ನ೦ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೆ ೋಡುತತ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತನು ಕಿಸೆಯಿ೦ದ ಬಿೋಜವನುು ತೆಗೆದು, ಬಿತತಲ್ು ಶುರುಮರಡಿದ. 

  

ಅ೦ಗಳದಲಿಲ ಆಗಲ್ೆೋ ಇದದ ಗುಲ್ ಮ್ಮಹರ್ ಮರಕೆಾ ತರನು ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡ ಜೆ ತೆಯರಗಲ್ೆ೦ದು ಅದರ ಬುಡದ ಬಳಿ ಬಿತತಲ್ು 
ನಿಧ್ವರಿಸಿದ. ಅಮೊನಿಗೆ ಗೆ ತರತಗದ೦ತೆ ಕದದ ಚಮಚದಿ೦ದ ಮಣುಾ ಅಗೆಯಲ್ರರ೦ಭಿಸಿದ. ಕರಲ್ು ಅಡಿ ಮಣುಾ ಅಗೆದ ಮೆೋಲ್ೆ ಬಿೋಜವನುು 
ಬಿತಿತದ. ಮತೆ ತಮೆೊ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೆ ೋಡಿ ಮಣುಾ ಮುಚಾ ನಿೋರು ಹರಕಿದ. ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವುದನುು ನೆ ೋಡಲ್ು ಅದರ ಬಳಿ ಕರಯುತತ 
ಕುಳಿತ. ಅಧ್ವ ಘ್೦ಟೆಯರದರ  ಗಿಡ ಬೆಳೆಯದದನುು ಕರಣದೆ ಬೆೋಸತುತ ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ ನಡೆದ. 

  

”ಅಮರೊ, ಒ೦ದು ಗಿಡ ಬೆಳೆಯಲ್ು ಎಷುಿ ಸಮಯ ಬೆೋಕು?” ಎ೦ದು ಮುಗಧನರಗಿ ಕೆೋಳಿದ. 

  

”ಯರವ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿತದಿಯ್ಯ ಅದರೆ ಮೆೋಲ್ೆ ಹೆ ೋಗತೆತ. ಒ೦ದೆರಡು ದಿನದಲಿಲ ಬಿೋಜ ಮ್ಮಳಕೆಯ್ಯಡೆದು ಬೆಳೆಯ್ಯೋಕೆ ಶುರುವರಗತ ತೆ. ನಿೋನು 
ಬಿೋಜ ಬಿತಿತದರೊ?” 

  

”ಅಮರೊ ಅದು..ಅದು.. ಹುಣಿಸೆ ತೆ ಕಿಾನಿ೦ದ ಬಿೋಜ ಸಿಕುತ ಅದನೆು ಬಿತಿತದೆ.” 

  

”ಅಯ್ಯೊ ಹುಣಿಸೆ ಮರ ಮನೆಯ೦ಗಳದಲಿಲ ಒಳ ಳೆಯದಲ್ೆ ವೋ ಮ್ಮದುಲ ತೆಗಿ ಅದನು.” 

  

”ಯರಕಮೊ ಒಳ ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಮರೊ ಅದು ಮರ ಅಲ್ರವ ಅದು ಹಣುಾ ಗರಳಿ ಕೆ ಡಲ್ರವ?” 

  

”ಅಯ್ಯೊ ನಿ೦ಗ್ ಅರ್ಥವ ಆಗಲ್ಲ ಹುಣಿಸೆ ಮರದಲಿಲ ದೆವವ ಕ ತರವವೆ ಅ೦ತ ನಿಮೊಜಿಿ ಹೆೋಳರತ ಇದುರ. ಯರಕೆ ಸುಮೊನೆ ತೆ ೦ದೆರ? ಎಲಿಲ 
ಹರಕಿದಿದಯರ ಅದನು.” 

  

”ಅಮರೊ ದಯವಿಟುಿ ನರನು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸೆಬೋಕಮರೊ ಕಿತರೊ ಕೆ ೋದು ಬೆೋಡಮೊ.” 
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 ”ಸರಿ ಸಧ್ೊಕೆಾ ಸುಮೊನೆ ಬಿಡಿತೋನಿ ಹೆ ೋಗು ಈಗ ಹೆ ೋ೦ವರ್ಕವ ಮರಡು. ” 

  

”ಸರಿ”, ಎ೦ದು ಸ೦ತಸದಿ೦ದ ತಿಮೊ ಹೆ ೋ೦ವರ್ಕವ ಮರಡಲ್ು ಹೆ ರಟ. 

  

ಮು೦ಜರನೆದರದಗ ತಿಮೊನಿಗೆ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಹೆ ೋಗುವ ಬದಲ್ು ಗಿಡದ ಚ೦ತೆ. ತರನು ಬಿತಿತದ ಬಿೋಜಕೆಾ ದೆೋವರು ಜಿೋವ ತು೦ಬಿದರು? ಬಿೋಜಕೆಾ 
ನಿೋರು ಸರಕರಯಿತರ? ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದೆಯರ? ಈ ಯ್ಯೋಚನೆಗಳ ೆ೦ದಿಗೆ ತಿಮೊ ಮನೆಯ೦ಗಳಕೆಾ ಓಡಿದ. ತಿಮೊನ ಆಶಾಯವಕೆಾ ಸಣಾದರದ 
ಹುಣಿಸೆ ಗಿಡ ಮ್ಮಳಕೆಯ್ಯಡೆದಿತುತ. ತಿಮೊನ ಸ೦ತಸಕೆಾ ಪ್ರರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ೦ತಸದಿ೦ದ ಗಿಡದ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಲ್ು ಅಮರೊ ಎ೦ದು ಅರಚುತರತ 
ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ ಓಡಿದ. 

  

”ಅಮೊ ಅಮರೊ ಗಿಡ ಬೆಳಿದದೆ”, ಎ೦ದ ತಿಮೊನ ಎದುರಿಗೆ ದಪ್ಪನೆ ಮೋಸೆಯ ಮೋಸೆ ಮರಮ ಹಲ್ುಲಜುಿತರತ ಎದುರರದ. 

  

”ಅರೆ ತಿಮರೊ! ನೆನೆು ಬೆೋಗ ಮಲ್ಹ ದೆ ನಿೋನು ನನ್ ಕೆೈಗೆ ಸಿಗಿಲಲ್ಲ. ಬರ ಇಲಿಲ ಅದೆೋನು ಗಿಡ ಬೆಳಸಿದಿದೋಯರ ತೆ ೋಸುವ ನ೦ಗೆ.”, ಎ೦ದವನೆ 
ತಿಮೊನನುು ಗಬಕಾನೆ ಹಡಿದು ಮೆೋಲ್ಕೆಾತಿತ ಪ್ರೋತಿಯಿ೦ದ ಮುತಿತಟುಿ ಹೆಗಲ್ ಮೆೋಲ್ೆೋರಿಸಿದ ತಿಮೊನ ಮೋಸೆ ಮರಮ. 

  

”ಮೋಸೆ ಮರಮ ಇಳಿಸೆ ೋ ನನು ಅಮೊ೦ಗೆ ಗಿಡ ತೆ ೋರಿಸೆಬೋಕು ಇಳ ೆ ೆೋ”, ಇನೆುೋನು ಅತುತಬಿಡುವೆ ದನಿಯಲಿಲ ಕೆೋಳಿಕೆ ೦ಡ ”ತಿಮೊ. ನ೦ಗೆ 
ತೆ ೋಸುವ ನಿೋನು ಮ್ಮದುಲ ಆಮೆೋಲ್ೆ ಅಮೊ೦ಗೆ ತೆ ೋಸುವ”, ಎ೦ದು ತಿಮೊನನುು ಅ೦ಗಳಕೆಾ ಕರೆತ೦ದ. 

  

”ಅಲಿಲ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ ನೆ ೋಡು ಮರಮ. ಎಷುಿ ಚೆನರುಗಿದೆಯಲ್ರವ.” 

  

”ಅಯ್ಯೊ ತಿಮೊ! ಹೆ ೋಗಿ ಹೆ ೋಗಿ ಹುಣಿಸೆ ಮರರನರ ಬೆಳ  ೆ ೆೋದು. ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ ಒಳ ಳೆಯದಲ್ಲ ಅ೦ತ ಗೆ ತಿತಲ್ರಲ ನಿ೦ಗೆ?.” ”ಇಲ್ರಲ ಮರಮ 
ಆದೆರ ಅದನು ಬಿತಿತದುದ ನರನು ಅದು ಕೆಟಿದದಲ್ಲ. ರರತಿರ ನರನು ಮಲ್ಗರದಗ ದೆೋವರು ಜಿೋವ ಕೆ ಟ್ರಿದರದರೆ.” 

  

”ಜಿೋವ ಕೆ ಟ್ರಿದುದ ನಿೋನು ಈ ಬಿೋಜ ಬೆಳೆಸಿ, ಇದು ಒಳ ಳೆಯದಲ್ಲ. ದೆವವ ಕ ತರವವೆ ಇದರಲಿಲ.”, ಎ೦ದವನೆ ಮೋಸೆ ಮರಮ ತಿಮೊನನುು 
ಮ್ಮಳಕೆಯ ಮೆೋಲ್ೆ ಇಳಿಸಲ್ುಣುವರದ. 

  

”ಬೆೋಡ ಮರಮ ಬೆೋಡರ”, ಎ೦ದು ತಿಮೊ ಅಳುತರತ ಕೆೋಳಿಕೆ ೦ಡ. 

ಮೋಸೆ ಮರಮ ತಿಮೊನ ಮರತಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಡದೆ ತಿಮೊನನುು ಗಿಡದ ಮೆೋಲ್ೆ ಇಳಿಸಿದ. ತಿಮೊ ಕರಲಿನಡಿ ಸಿಕುಾ ಮ್ಮಳಕೆಯು ಮುರಿದಿತುತ. 
ತಿಮೊನ ಕಣಿಾನಲಿ ನಿೋರು ಸುರಿಯ ತೆ ಡಗಿತು. ಜೆ ೋರಗಿ ಅಳುತರತ ತಿಮೊ ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ ಓಡಿದ. ಮೋಸೆ ಮರಮನ ಮೆೋಲ್ೆ ಕೆ ೋಪ್ದಲಿಲದದ. 
ತಿಮೊನಿಗೆ ಬಹಳ ದುುಃಖವರಯಿತು. ತಿಮೊ ಅಳುತರತ ಹರಸಿಗೆ ಮೆೋಲ್ೆ ಮಲ್ಗಿದ. ದೆೋವರು ಕೆ ಟಿ ಜಿೋವಕೆಾ ಇ೦ದು ತರನು 
ಕೆ ನೆಯರದೆಯೆ೦ಬ ಚ೦ತೆ ತಿಮೊನನುು ಕರಡಿತು. ತಿಮೊನ ಹುಣಿಸೆ ಹರಣ ತಿಮೊನನುು ಮು೦ದೆಯ  ಕರಡಿತು. 
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ತಿಮೊನು ಹುಣಿಸೆ ಬಿೋಜಕೆಾ ತರನೆ ದೆೋವರರದನೆ? ಹುಣಿಸೆ ಬಿೋಜಕೆಾ ಜಿೋವ ದೆೋವರು ಕೆ ಟಿರೆ, ಅದು ಮರವರದ ಮೆೋಲ್ೆ ದೆವವಗಳು ಕ ರಲ್ು 
ದೆೋವರು ಬಿಡುವನೆ? ಹುಣಿಸೆಯ ಹರಣ ಮರಡಿದ ತಿಮೊನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯರಗುವುದೆ? ದೆೋವರು ಇವೆಲ್ಲವನುು ನೆ ೋಡುತಿತರುವನೆ? ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು 
ಬಹಳ! ಈ ಸ೦ಚಕೆಯಿ೦ದ ನನೆ ುಡನೆ ದೆೋವರನುು ಹುಡುಕುವ ಕರಯವಕೆಾ ನಿೋವು ಸೆೋರಬಹುದು. ಮು೦ಬರುವ ಸ೦ಚಕೆಗಳಲಿಲ ಗ ಬೆ 
ತಿಮೊನ ಕಥೆಗಳ ೆ೦ದಿಗೆ ತಿಮೊನ ತಲ್ೆವ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕೆ ೋಣ. 
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ಸ೦ಚಿಕ  ೩ - ಶಾಲಾಪ್ಲಾಯಣ 
ತಿಮೊ ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ತ೦ಗಿಯ್ಯಡನೆ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಹೆ ರಟ. ತಿಮೊನಿಗೆ ಹರಗ  ಅವನ ತ೦ಗಿಯ ಮುಘ್ದ ಮುಖಗಳಲಿಲ ಅಷರಿಗಿ 
ಉತರೆಹವೆೋನ  ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕರರಣ ಕಳೆದ ತಿ೦ಗಳಷೆಿೋ ತ೦ಗಿ ಮತುತ ತಿಮೊನನುು ಈ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ನೆೋಮಸಿದದರು ಅಮೊ. ತಿಮೊನಿಗೆ ಈ 
ಶ್ರಲ್ೆ ಹರಗ  ಮೆೋಡ೦ಗಳು ಹಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮೊ ದಿನಚರಿಯನುು ಸರಿಯರಗಿ ಬಳಸಲ್ು ಬರದ ಮೆೋಡ೦ಗಳು ಮಧರೊಹುದ ವೆೋಳ  ೆ
ಶ್ರಲ್ೆಯಲಿಲ ಮಕಾಳಿಗೆ ಓದಲ್ು ಹಚಾ ತರವು ೩೦-೪೦ ನಿಮಷ ನಿದ ದೆ ಹೆ ಡೆಯುತಿತದದರು. ಅವರಲಿಲ ಪ್ರವವತಿ  ಮೆೋಡ೦ ಎ೦ದರೆ ತಿಮೊನಿಗೆ 
ಎಲಿಲಲ್ಲದ ಸಿಟುಿ. 

  

ಮ್ಮದಲ್ ದಿನದಿ೦ದಲ್ೆೋ ಆಕೆಯನುು ಕ೦ಡರೆ ಆಗುತಿತರಲಿಲ್ಲ ತಿಮೊನಿಗೆ. ಕರರಣ ಮೆೋಡ೦ನ ಗದರಿಕೆ. ಎಲ್ರಲ ಮಕಾಳನುು ಸಕವಸಿೆನ 
ರಿ೦ಗರೊಸಿರಿನ೦ತೆ ಕಡಿಡ ಹಡಿದು ಗದರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಓದಲ್ು ಹೆೋಳುತಿತದದರು. ಮ್ಮದಲ್ೆೋ ಮಕಾಳು ಮುಘ್ದರು, ಸಣಾ ಪ್ುಟಿ ತಿೋಟೆ ಬಿಟಿರೆ 
ದೆ ಡಡವರು ಹೆೋಳುವ೦ತೆ ಕೆೋಳುವವರು. ಹೆದರಿಸಿ ಓದು ಎ೦ದರೆ ಆದಿೋತೆ? ಇದಕೆಾ ಪ್ರಿಹರರವನುು ದೆ ಡಡವರು ಇಲಿಲಯವರೆಗ  
ಅರಿತಿಲ್ಲವೆೋಕೆ ಎ೦ಬುದು ತಿಮೊನ ತರಲ್ೆ ವರದ. ತರಲ್ೆಯರದರು ಸರಿಯರಗಿತುತ ಅವನ ವರದ. 

  

ತಿಮೊನ ತ೦ದೆ ಕಳೆದ ೧೯೮೮ರ ಏಪ್ರಲ್ ತಿ೦ಗಳಷೆಿ ಹತಿತರದ ತುಮಕ ರಿನಿ೦ದ ಮಹರನಗರಿಗೆ ರವರನಿಸಲ್ರಗಿದದರು. ತಿಮೊ 
ತುಮಕ ರಿನಲಿಲ ಒ೦ದು ಸಣಾ ಕರನೆವ೦ಟುಲಿಲ ಸ೦ತಸದಿ೦ದಿದದನು. ಕೆೈಸತರು ನಡೆಸುತಿತದದ ಕರನೆವ೦ಟರಗಿತುತ ಅದು. ಅಲಿಲ ತಿಮೊನಿಗೆ ಮೆೋರಿ 
ಮೆೋಡ೦ ಪ್ರಠ ಹೆೋಳಿಕೆ ಡುತಿತದದ ಶ್ೆೈಲಿ ಬಹಳ ಹಡಿಸಿತುತ. ಕಕ್ಷೆಯಲಿಲ ಮಕಾಳ ಸ೦ಖ್ೆೊ ಕೆೋವಲ್ ಮ ವತರತಗಿದದರಿ೦ದ ಮೆೋಡ೦ ಎಲ್ಲರಿಗ  
ಅರ್ವವರಗುವವರೆಗ  ಕರದು ಮಕಾಳ ಭರಷೆಯಲಿಲ ಅವರ ಕುತ ಹಲ್ ಕೆರಳಿಸಿ ಪ್ರಠದಲಿಲ ಸರವದ ತು೦ಬುತಿತದದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಬಹಳ 
ವೊವಸಿತತವರಗಿ ಮಕಾಳಿಗೆ ಸರವಧರನಗಳು, ಡಿಸಿಪ್ಲನ್ ಹರಗ  ಹರಡುಗಳನುು ಮಕಾಳಿಗೆ ಅರ್ವವರಗಲ್ು ಕಷಿವರಗದ೦ತೆ ಸಲಿೋಸರಗಿ 
ಕಲಿಸುತಿತದದರು. ಆಗರಗೆೆ ಶ್ರಲ್ೆ ಆವರಣಕೆಾ ಕರೆದುಕೆ ೦ಡು ಹೆ ೋಗಿ ಹಸಿರು, ಪ್ರರಣಿ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಬಗೆೆ ಮರಹತಿ ಕೆ ಡುತಿತದದರು. ಇವೆಲ್ಲವೂ 
ತಿಮೊನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಡಿಸಿತುತ. 

  

ತಿಮೊ ಕಲಿಯುವ ಉತರೆಹದ ಹುಡುಗ, ಅಲ್ಲದೆ ತು೦ಬರ ತು೦ಟನ  ಅಲ್ಲ. ದಿನವೂ ಕೆ ಟಿ ಹೆ ೋ೦ವರ್ಕವ ಮರಡಿಕೆ ೦ಡು ನಿಷೆಿಯಿ೦ದ 
ಕಲಿಯುತಿತದದ. ಮೆೋರಿ ಮೆೋಡ೦ ಕಲಿಸಿಕೆ ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲನ್ ಆಗಿತುತ ಅದು. ಅಲ್ಲದೆ ತಿಮೊನಿಗೆ ದಿನವೂ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಟರ೦ಗರದಲಿಲ ಹೆ ೋಗುವ ಮಜರ. 
ಟರ೦ಗರ ಅ೦ಕಲ್ ತಿಮೊನಿಗೆ ಟರ೦ಗರದ ಮು೦ದೆ ಕುದುರೆ ಹತಿತರ ಕುಳಿತುಕೆ ಳಳಲ್ು ಅನುವು ಮರಡಿ ಕೆ ಡುತಿತದದ. ತಿಮೊನಿಗೆ ಒಮ್ಮೊಮೆೊ 
ಕುದುರೆ ಓಡಿಸಲ್ು ತನು ಚರಟ್ರಯನುು ಕ ಡ ಕೆ ಡುತಿತದದ ಟರ೦ಗರ ಅ೦ಕಲ್. ತರನು ದೆ ಡದವನರದ ಮೆೋಲ್ೆ ತನುದೆೋ ಆದ ಟರ೦ಗರ 
ಕೆ ಳಳಲ್ು ಅಪ್ಪ ಅಮೊ ಆಗರಗೆೆ ಕೆ ಡುತಿತದದ ಪ್ುಡಿಗರಸನುು ತನು ಮಣಿಾನ ಹು೦ಡಿಯಲಿಲ ಸೆೋರಿಸುತಿತದದ ತಿಮೊ. ಕುದುರೆ ಏರಿ ತುಮಕ ರು 
ಸುತರತಡುವ ಆಸೆಯಿತುತ ಎಳೆಯ ತಿಮೊನಿಗೆ. 

  

ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಹೆ ಸ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಬ೦ದರಗಿನಿ೦ದ ತಿಮೊನಿಗೆ ಶ್ರಲ್ೆಯೆ೦ದರೆ ಭಯ. ತಿಮೊನ ಮನೆಯಿ೦ದ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ೧೦ ನಿಮಷದ 
ದರರಿ. ತ೦ಗಿಯ ಕೆೈ ಹಡಿದು ನಡೆಸಿಕೆ ೦ಡು, ಈ ದಿನ ಶ್ರಲ್ೆಯನುು ಹೆೋಗೆ ತಪ್ಪಸುವುದೆ೦ದು ಹೆ ೦ಚು ಹರಕತೆ ಡಗಿದ. ಹರಗೆ 
ಯ್ಯೋಚಸುತರತ ನಡೆದ೦ತೆ ತ೦ಗಿ ತಿಮೊನನುು ಪ್ರಶಿುಸಿದಳು, 

  

"ಅಣ್ರಾ, ಇವತ ತ ಆ ಪ್ರವವತಿ ಮೆೋಡ೦ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಸರತರರ? ನ೦ಗೆ ತು೦ಬರ ಭಯ ಏನು ಮರಡೆ ೋದು?". 
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 "ಹೆದರಬೆೋಡ, ನರವು ಇವತುತ ಅಮೊ೦ಗೆ ನಮೆೆ ಈ ಶ್ರಲ್ೆ ಬೆೋಡ ಅ೦ತ ಹೆೋಳ ೆೋಣ" 

  

"ಅಮರೊ ಇಲ್ರಲ ನಿೋವು ಇಲ್ ಲೆೋ ಓದೆಬೋಕು ಅ೦ದೆರ ಏನರೊಡೆ ೋದು ಅಣ್ರಾ?" 

  

"ಗೆ ತಿತಲ್ರಲ, ಏನರದ ರ ಮರಡ ಲೆೋಬೆೋಕು. ತುಮಕ ನವಲ್ ಲೆೋ ಚೆನರುಗಿತುತ" ಚ೦ತಿಸುತತಲ್ೆೋ ಸಮಜರಯಿಸಿದ. 

  

ಅಷಿರಲ್ೆಲೋ ಶ್ರಲ್ೆ ಹತಿತರ ಬ೦ದಿತುತ. ಹೆದರಿಕೆ ೦ಡೆೋ ಶ್ರಲ್ೆಯಡೆಗೆ ಇಬಬರ  ನಡೆದರು. ನಿತೊದ೦ತೆ ಅ೦ದ  ಕ ಡ ಪ್ರವವತಿ ಮೆೋಡ೦ 
ಮಕಾಳಿಗೆ ದುಗೆವಯ೦ತೆ ಕ೦ಡಳು. ಕೆೈಯಲಿಲ ಕೆ ೋಲ್ು ಹಡಿದು, ಪ್ರರರ್ವನೆಗೆ೦ದು ಸರಲ್ರಗಿ ನಿ೦ತ ಮಕಾಳನುು ಒಮೆೊ ದುರಗುಟ್ರಿದಳು. 

  

"ಇವತುತ ಯರರು ಶೂ ಪ್ರಲಿಷ್ ಮರಡಿಲ್ರಲ, ಯರರು ಉಗುರು ಕತತರಿಸಿಲ್ಲ, ಯರರು ಟೆೈ ಸರಿಯರಗಿ ಕಟ್ರಿಲ್ಲ, ಯರರು ಬೆಲ್ಿ ಹರಕಿಲ್ಲ. 
ಯರರು ಹೆ ೋ೦ವರ್ಕವ ಮರಡಿಲ್ಲ,  ಅವೆರಲ್ಲರಿಗ  ಶಿಕ್ಷೆ, ಸ ಾಲಿನ ಅ೦ಗಳದ ತು೦ಬರ ೪ ಸರತಿವ ಓಡೆಭೋಕು, ತಿಳಿೋತರ" ಎ೦ದು ತನು 
ಜೆ ೋರು ಗ೦ಟಲಿನಿ೦ದ ಅರಚದಳು. ಮ್ಮದಲ್ೆೋ ಹೆದರಿದ ಮಕಾಳು ಇನುಷುಿ ಹೆದರಿದರು. ತಪ್ುಪ ಮರಡದೆೋ ಇದದವರು ಕ ಡ 
ನಡುಗಲ್ರರ೦ಭಿಸಿದರು.ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಇ೦ದ  ಕ ಡ ಸುಮರರು ಇಪ್ಪತುತ ಮಕಾಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ತಿಮೊನಿಗೆ ಅ೦ದು 
ಚ೦ತೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಇವೆಲ್ಲ ತೆ ೦ದರೆಗೆ ಕಡಿವರಣ ಹರಕಲ್ು ಹೆ ೦ಚು ಹರಕಿದದ. 

  

ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳು ತಮೊ ತಮೊ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆ ರಟರು. ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಮಧರೊಹುದವರೆಗ  ಪ್ರಠಗಳು ನಡೆದವು, ಒ೦ದು ಘ್೦ಟೆಯ 
ಸುಮರರಿಗೆ ಪ್ರವವತಿ ಮೆೋಡ೦ ತಮೊ ಆ೦ಗಲ ಪ್ಠೊದೆ ೦ದಿಗೆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಹರಜರರದರು. ಎಲ್ಲ ನ ರೆೈವತುತ ಮಕಾಳ ಹರಜರರತಿ ತೆಗೆದು 
ಸುಸರತದ ಮೆೋಡ೦ 

  

"ಒಬೆ ಬಬಬರರಗಿ ಎಲ್ಲರ  ಮ ರನೆೋ ಪ್ರಠ ಓದಿ. ಯರರರದ ರ ಸದುದ ಮರಡಿದೆರ ಕೆೈಗೆ ಹೆೋಟು ಖ೦ಡಿತ! ಹ ೦ ಲ್ೆೋ ನಿೋಲ್ೆೋಶ ಮ್ಮದಲ್ೆುೋ 
ಪ್ರೊರರ ಶುರು ಮರಡೆ ೋ" ಎ೦ದು ಹೆೋಳಿ ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ನಿದ ದೆ ಮರಡಲ್ು ಕುಚವ ಸರಿ ಮರಡಿದರು. ನಿೋಲ್ೆೋಶ ಎಲಿಲ ತಪ್ುಪ ಮರಡಿ ಹೆೋಟು 
ತಿನುಬೆೋಕೆ ೋ ಎ೦ದು ಹೆದರುತತಲ್ೆ ನಿೋಲಿಯರದ. ಪ್ರೊರರ ಓದಲ್ು ಶುರು ಮರಡಿದ. ಆರು ಹುಡುಗರು ಓದಲ್ು ಶುರು ಮರಡುವಷಿರಲ್ ಲೆೋ 
ಪ್ರವೆವತಿವ ಮೆೋಡ೦ ಗೆ ರೆಕೆ ಹೆ ಡೆಯಲ್ು ಶುರು ಮರಡಿದರು. ಪ್ಠೊ ಓದುತಿತದದ ರೆೋಖ್ರ ತಪ್ುಪಗಳ ಮೆೋಲ್ೆ ತಪ್ುಪ ಮರಡುತತ, ಮೆೋಡ೦ 
ಗೆ ರಕೆಗೆ ನಗುತತ ಓದುವುದನುು ಮು೦ದುವರೆಸಿದಳು. ತಿಮೊ ತನು ಹೆ ೦ಚನುು ನಿಜ ಮರಡಲ್ು ಮು೦ದರದ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬೆ೦ಚನಿ೦ದೆದುದ, 
ಪ್ಕಾದಲಿಲದದ ತನು ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಸುಮೊನಿರಲ್ು ಹೆೋಳಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕರಲಸಿನ ಹೆ ರಗೆ ನಡೆದ. ಪ್ಕಾದಲಿಲದದ ಕಕ್ಷೆಯ್ಯಳಗೆ ಕಣುಾ ಹರಯಿಸಿದ. ತನು 
ತ೦ಗಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ ಲ ಮೆೋಡ೦ ನಿದ ದೆ ಹೆ ಡೆಯುತಿತದದನುು ಕ೦ಡು ಮೆಲ್ಲಗೆ ತ೦ಗಿಯ ಬಳಿ ನಡೆದ. 

  

"ಮೆಲ್ಲಗೆ ನನು ಹ೦ದೆ ಬರ" ಎ೦ದು ತ೦ಗಿಯ ಕಿವಿಯಲಿಲ ಪ್ಸುಗುಟ್ರಿದ. 

  

ತ೦ಗಿ ಅಣಾನ ಮರತನುು ಶಿರಸರವಹಸಿದಳು. 
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ಇಬಬರ  ಹೆ ರಗೆ ಬ೦ದರು. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಓಡುತರತ ಶ್ರಲ್ೆಯ ಆವರಣದೆಡೆಗೆ ಕಣುಾ ಹರಯಿಸಿದರು. ಅಲಿಲ ಯರರ  ಇರದದದನುು ಕ೦ಡು, ಗೆೋಟು 
ತೆಗೆದು ಹೆ ರಗೆ ಓಡಿದರು. ತಿಮೊನಿಗೆ ಭಯ ಸ೦ತೆ ೋಷ ಎರಡ . ತ೦ಗಿಯು ಹೆದರಿ ಅಣಾನ ಕೆೈಯನುು ಗಟ್ರಿಗೆ ಹಡಿದು ಅವನ ಹೆಜೆಿಗೆ 
ಹೆಜೆಿ ಹರಕಿದಳು. ತಿಮೊನು ಮರಡಿದ ಕೆಲ್ಸದಿ೦ದ ಕೆಲ್ ಹುಡುಗರು ಆವರಕರಾಗಿ ನೆ ೋಡುತಿತದದರೆ ಕೆಲ್ವರು ತಿಮೊನ೦ತೆ ಕಕ್ಷೆಯಿ೦ದ ಹೆ ರ 
ನಡೆದರು. ಮೆೋಡ೦ ಇವೆಲ್ಲದರ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ನಿದರರಲ್ೆ ೋಕದಲಿಲ ವಿಹರಿಸುತಿತದದರು. 

ತಿಮೊನು ತ೦ಗಿಯ ಜೆ ತೆ ಓಡುತರತ ಮನೆ ತಲ್ುಪ್ದ.ಅ೦ಗಳದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನಿೋರು ಹರಕುತಿತದದ ಅಮೊನ ಬಳಿ ಇಬಬರ  ಓಡಿದರ . 

  

"ಶ್ರಲ್ೆ ಬೆೋಗ ಬಿಡರತ ಇವತುತ? ಅದೆೋನು ಇಷುಿ ಬೆೋಗ ಮನೆೋಲಿದಿದೋರರ ಇಬ ರ?" ಎ೦ದು ಅಮೊ ಪ್ರಶಿುಸಿದಳು. 

  

"ಅಮರೊ ಅಮರೊ ನಮಗೆ ಈ ಶ್ರಲ್ೆ ಬೆೋಡ, ಬೆೋರೆ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಹೆ ೋಗಿತೋವಿ, ಇಲ್ರಲ ವರಪ್ಸುೆ ತುಮ ಾರಿಗೆ ಹೆ ೋಗೆ ೋಣ!" ಎ೦ದ ತಿಮೊ 
ಧೆೈಯವ ಮರಡಿ. 

  

ಅಮರೊ ಕೆ ೋಪ್ಗೆ ಳುಳತರತ "ಶ್ರಲ್ೆ ತಪ್ಪಸಿ ಬ೦ದರರ ನಿೋವು? ಹರ೦?  ಯರಕೆ, ಯರಕೆ ಬೆೋಡರ ಈ ಶ್ರಲ್ೆ. ಇನ ು ಶುರುವರಗಿ ಒ೦ದು 
ತಿ೦ಗರಳಗಿಲ್ರಲ ಆಗ ಲೆ ಬೆೋಡರ ಅ೦ತಿದಿದೋರರ? " ಎ೦ದು ಗದರಿಸಿದಳು 

  

ತ೦ಗಿ ಹೆದರಿ ಅಳುತರತ "ಅಮರೊ ಆ ಪ್ರವವತಿ ಮೆೋಡ೦ ಸರಿಯಿಲ್ಲಮರೊ! ಹೆ ಡಿತರರೆ, ನ೦ಗೆ ತು೦ಬರ ಭಯ!!" ಎ೦ದಳು, ತಿಮೊ 
ತ೦ಗಿಯ ದನಿಗೆ ದನಿ ಸೆೋರಿಸುತರತ 

  

"ಹ ೦ ಅಮರೊ! ಅಲ್ ದೆ ಮೆೋಡ೦ ನಮಗೆ ಪ್ರಠ ಮರಡಲ್ಲ, ನರವೆೋ ಓದೆಬೋಕು, ಮೆೋಡ೦ ನಿದ ದೆ ಮರಡರತರೆ. ಅದಕೆಾ ನರವು ನಿದ ದೆ ಮರಡುವರಗ 
ಓಡಿ ಬ೦ದಿವ. ಅಮರೊ ದಯವಿಟುಿ ಬೆೋರೆ ಶ್ರಲ್ೆ ಸೆೋಸವಮರೊ!" 

  

ಅಮೊ ಕೆ ೋಪ್ ಹರಗ  ಇ೦ತಹ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಸೆೋರಿಸಿದದ ಬೆೋಸರದಿ೦ದ 

  

"ಅದಕೆಾ! ಶ್ರಲ್ೆ ಬಿಟುಿ ಬರೆ ೋದರ? ಇದು ಒಳ ಳೆ ಕೆಲ್ರೆನರ? ನಿಮೊಪ್ಪ ಬಲಿವ ಇವತುತ ಸ೦ಜೆ ಮರತರಡೆ ೋಣ. ಈಗ ನಡಿೋರಿ ನನೆ ಿತೆ 
ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಆ ಮೆೋಡ೦ ಏನರೊಡರತ ಇದರದರೆ ಅ೦ತ ನೆ ೋಡೆಬೋಕು" 

 
ಇಬಬರು ಹೆದರುತತಲ್ೆೋ ತುಟ್ರ ಪ್ಟಕೆಾನುದೆ ಅಮೊನ ಸೆರಗು ಹ೦ಬರಲಿಸಿದರು. ಅಮೊ ಶ್ರಲ್ೆಯ್ಯಳಗೆ ಸದಿದಲ್ಲದೆ ನಡೆದರು. 

 
"ಎಲಿಲ ನಿಮೊ ಕಕ್ಷೆ, ತೆ ೋಸಿವ ನ೦ಗೆ" 

ಭಯದಲ್ ಲೆೋ ಬೆರಳು ಮರಡಿದರು ಮಕಾಳಿಬಬರ . ಅಮರೊ ನಿದ ದೆ ಮರಡುತಿತದದ ಮೆೋಡ೦ನ ಕ೦ಡು ಸಿಟ್ರಿನಿ೦ದ 

"ರಿೋ ಮೆೋಡ೦! ಇದೆೋನರ ನಿೋವು ಮಕಾಳಿಗೆ ಪ್ರಠ ಮರಡೆ ೋದು? ನಿಮೊನು ನ೦ಬಿ ನರವು ಮಕಾಳು ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಕಳಿೆದೆರ, ನಿೋವು ಇಲಿಲ ನಮೊ 
ಫೋಸ್ ತಿ೦ದು ಗೆ ರಕೆ ಹೆ ಡಿೋತರ ಇದಿದೋರರ?" 
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ಶ್ರ೦ತವರಗಿ ನಿದ ದೆ ಮರಡುತಿತದದ ಪ್ರವವತಿ ಮೆೋಡ೦ ಮುಖದಲಿಲ ಅಶ್ರ೦ತಿ ಹರಗ  ಭಯ ಕ೦ಡಿತು. ತಪ್ಪಗೆ ಉತತರವಿಲ್ಲದೆ ತಬಿಬಬರಬಗಿ 
ನಿ೦ತರು. ಮಕಾಳೆಲ್ಲರ  ತಮೊನುು ಹುಲಿಯರಗಿ ಹೆದರಿಸುತಿತದದ ಮೆೋಡ೦ ಇಲಿಯ೦ತೆ ಹೆದರುತಿತದದನುು ಕ೦ಡು ಜೆ ೋರರಗಿ ನಕಾರು. ತಿಮೊ 
ತರನು ಮರಡಿದ ಕೆಲ್ಸಕೆಾ ಹೆಮೆೊಯಿ೦ದ ತನು ಬೆನುು ತಟುಿಕೆ ೦ಡ. 

  

"ರಿೋ ಮೆೋಡ೦! ನರಚೆಾ ಆಗೆಬೋಕು ನಿಮೆೆ. ನನು  ಮಕಾಳೆೆ ನಿ೦ ಪ್ರಠರನ  ಬೆೋಡರ ನಿಮ ೊಲ್ು ಬೆೋಡರ!" ಎ೦ದವರೆೋ "ನಡಿೋರಿ, ಮನೆಗೆ!", 
ಎ೦ದು ಮಕಾಳನುು ಎಳೆದುಕೆ ೦ಡು ಹೆ ೋದರು. 

  

ತಿಮೊ ಸ೦ತೆ ೋಷವರಗಿ ಮನೆಯೆಡೆಗೆ ನಡೆದ. ಮೆೋಡ೦ ಮರಡಿದ ತಪ್ಪಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯರದ ಶಿಕ್ಷೆಯರಯಿತು, ಇನುು ಈ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ 
ಬರೆ ೋದು ತಪ್ಪತು ಎ೦ದುಕೆ ೦ಡು, ತರನು ಇ೦ದು ಒಳ ಳೆಯ ಹುಡುಗನರಗಿದ ದೆ, ದೆೋವರು ಖ೦ಡಿತ ಮೆಚುಾವನೆ೦ದು ಸ೦ತಸದಿ೦ದ ನಕಾ. 
ಮನೆ ತಲ್ುಪ್ದ ನ೦ತರ 

  

"ಅಮರೊ! ನಿೋನು ನಿಜವರಗಿಯ  ಬೆೋರೆ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಸೆೋರಿಸುತಿತೋಯರ?" ಎ೦ದು ನಗುತತಲ್ೆೋ ಕೆೋಳಿದ. 

  

"ಹ ೦!, ಈಗ ನಿೋನು ಓದು, ನಿಮೊಪ್ಪ ಸ೦ಜೆ ಬ೦ದ ಮೆೋಲ್ೆ ಮರತರಡೆ ೋಣ" ಅಮೊ ಮನೆಗೆಲ್ಸ ಮು೦ದುವರಿಸುತರತ ಹೆೋಳಿದರು 

ಸ೦ಜೆ ಏಳರಯಿತು, ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದೆ ಡನೆ ಅಮೊ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ದಿನದ೦ದು ನಡೆದ ಕಥೆ ಹೆೋಳಿದರು. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮೆೋಡ೦ ಮೆೋಲ್ೆ ಕೆ ೋಪ್ 
ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ತಿಮೊನ ಮೆೋಲ್  ಕೆ ೋಪ್ ಬ೦ದಿತು, ತಿಮೊ ಹೆೋಳದೆ ಕೆೋಳದೆ ಶ್ರಲ್ೆ ಬಿಟುಿ ಬ೦ದಿದದಕೆಾ ಅಪ್ಪ ತಿಮೊನ ಬೆನಿುಗೆ 
ಬರರಿಸಿದದರು. ತಿಮೊನಿಗೆ ತರನು ಮರಡಿದದರಲಿಲ ತಪ್ಪತೆತ೦ದು ಅರಿವು ಮ ಡಿಸಿದದರು. ಆದರೆ ತಿಮೊ ತನು ಧೆೈಯವದ ಕೆಲ್ಸ ಮರಡದಿದದಲಿಲ 
ತಿಮೊನಿಗೆ ಬೆೋರೆ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಸೆೋರಿಸುತಿತರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರವವತಿ ಮೆೋಡ೦ರ ತಪ್ುಪ ಹೆ ರಬರುತಿತರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರದ ಆಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯರಗಬೆೋಕಿತುತ, 
ಆಯಿತು,ಆದರೆ ತರನು ಮರಡಿದುದ ಒಳ ಳೆಯ ಕೆಲ್ಸ. ತನಗೆೋಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ? 

  

ಹೋಗೆ ಹಲ್ವರರು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳ ೆ೦ದಿಗೆ ತಿಮೊ ಹೆೋಟು ತಿ೦ದ ಮೆೋಲ್ೆ ಅಳುತರತ ಬೆೋಸರಗೆ ೦ಡನು. ತರನು ಒಳ ಳೆಯ ಕೆಲ್ಸ ಮರಡಿದದಕೆಾ 
ಶಿಕ್ಷೆಯರಗಿದದಕೆಾ ದೆೋವರನುು ನಿ೦ದಿಸಿದ. ದೆೋವರು ಒ೦ದು ರಿೋತಿಯ ಸಹರಯ ಮರಡಿದರೆ ೋ ಅರ್ವರ ಶಿಕ್ಷೆಯರಗುವ೦ತೆ ಮರಡಿದರೆ ೋ 
ತಿಮೊನಿಗೆ ದವ೦ದವ ಕರಡಿತು. ದೆೋವರು ಇವೆಲ್ಲವನುು ನೆ ೋಡಿಯ  ಸುಮೊನಿರುವನೆ? ಹೋಗೆ ಹಲ್ವು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ತಿಮೊನ ಪ್ುಟಿ ತಲ್ೆಯಲಿಲ 
ಮ ಡತೆ ಡಗಿದವು. 

  

ಹೋಗೆ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ಬಹಳ! ಈ ಸ೦ಚಕೆಯಿ೦ದ ನನೆ ುಡನೆ ದೆೋವರನುು ಹುಡುಕುವ ಕರಯವಕೆಾ ನಿೋವು ಸೆೋರಬಹುದು. ಮು೦ಬರುವ 
ಸ೦ಚಕೆಗಳಲಿಲ ಗ ಬೆ ತಿಮೊನ ಕಥೆಗಳ ೆ೦ದಿಗೆ ತಿಮೊನ ತಲ್ೆವ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕೆ ೋಣ. 
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ಸ೦ಚಿಕ  ೪ - ಬಿಲ್ುು-ಬಾಣ 
ಅ೦ದು ಭರನುವರರ. ತಿಮೊನಿಗೆ ಹಡಿಸಿದ ದಿನ. ಮು೦ಜರನೆ ಬೆೋಗ ಎದುದ ಅಪ್ಪನೆ ಡನೆ ಹತಿತರದ ಪ್ರಕಿವಗೆ ಹೆ ೋಗುವುದೆ೦ದರೆ ತಿಮೊ 
ಹರಗ  ಅವನ ತ೦ಗಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷಿ. ಅಪ್ಪ ಪ್ರಕಿವನಲಿಲ ಬೆಳೆದ ವಿವಿಧ್ ಗಿಡಮರಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸುತಿತದದರು. ರೆೈತರ ಕುಟು೦ಬದಿ೦ದ ಬ೦ದ 
ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಬಗೆೆ ಬಹಳಷುಿ ಮರಹತಿಯಿತುತ. ಯರವ ಎಲ್ೆ ತೆ ೋರಿಸಿದರ  ಅದು ಯರವ ಮರದ ಎಲ್ೆ ಎ೦ದು ಸಲಿೋಸರಗಿ 
ಹೆೋಳಿಬಿಡುತಿತದದರು. ಆದರೆ ತಿಮೊನಿಗೆ ಮರಗಳ ಹಣಿಾನ ಬಗೆೆ ಕುತ ಹಲ್. ಒ೦ದೆ ೦ದು ಮರವೂ ಒ೦ದೆ ೦ದು ರಿೋತಿಯಲಿಲ 
ವಿವಿಧ್ತೆಯನುು ಅಳವಡಿಸಿದುದ ತಿಮೊನ ಕುತ ಹಲ್ವನುು ಕೆರಳಿಸಿತುತ. 

  

“ಎಲ್ರಲ ಮರಗಳು ಒ೦ದೆೋ ರಿೋತಿಯರಕಿಲ್ಲ? ಒ೦ದು ಮರದಲಿಲ ಮರವಿನ ಹಣಿಾನ೦ಥರ ಸಿಹಯರದ ರುಚಯರದ ಹಣುಾ ಬೆಳೆದರೆ, 
ಇನೆ ು೦ದರಲಿಲ ಹುಳಿ ಹುಣಿಸೆಹಣುಾ ಬೆಳೆಯುವುದು ಏಕೆ? ಒ೦ದು ಹಣುಾ ಚಕಾದರಗಿದದರೆ, ಒ೦ದು ದೆ ಡಡದೆೋಕೆ? ಹುಣಿಸೆ ಮರದಲಿಲ ಮರತರ 
ದೆವವಗಳು ಏಕೆ ಕ ರುತತವೆ? ದೆವವಗಳಿಗೆ ಹುಣಿಸೆ ಹಣುಾ ಇಷಿವರಗುತತವೆಯೆ? ದೆೋವರು ಕ ರುವ ಮರಗಳ  ಇವೆಯೆ?” 

  

ಹೋಗೆ ಹಲ್ವರರು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು. ಇ೦ತಹ ಪ್ರಷೆುಗಳಿಗೆ ಉತತರ ಕೆೋಳುತತ ಎಷೆ ಿೋ ಬರರಿ ಅಪ್ಪನ ತರಳ ೊೆ ತಿೋರಿಸಿದದ ತಿಮೊ. ಅಪ್ಪ ತಿಳಿದಷುಿ 
ಹೆೋಳುತಿತದದರು. ಉಳಿದದುದ, 

  

“ಬಹಳ ವಷವಗಳಿ೦ದ ಹರಿದು ಬ೦ದ ಪ್ದದತಿ ಹರಗ  ಗರದೆಗಳು ಅವನುು ಪ್ರಶಿುಸಬರರದು” ಎ೦ದು ತಿಮೊನನುು ಸುಮೊನರಗಿಸಲ್ು 
ಪ್ರಯತಿುಸುತಿತದದರು. 

  

“ಯರಕೆ ಪ್ರಶಿುಸಬರರದು?” ಎ೦ಬ ಮರು ಪ್ರಶ್ೆು ತಿಮೊನದುದ. 

  

”ನಿನಗೆ ಆಮೆೋಲ್ೆ ಹೆೋಳಿತೋನಿ, ಈಗ ಬೆೋಗ ನಡಿೋರಿ ಮನೆಗೆ ಹೆ ೋಗೆ ೋಣ. ಇನೆುೋನು ಮಹರಭರರತ ಶುರುವರಗೆ ೋ ಸಮಯ ಬ೦ತು” ಎ೦ದು 
ತಿಮೊನ ಆಸಕಿತಯನುು ಬೆೋರೆಡೆಗೆ ಹರಿಸಿದರು ಅಪ್ಪ. 

  

”ಹೆೈ! ಮಹರಭರರತ!! ಮತೆವ ಹೆ ೋಗಿತುತ ಅಪ್ಪ ನ೦ಗೆ. ಕಳೆದ ವರರ ಯುದದ ಶುರುವರಗತೆತ ಅ೦ದಿದ ದೆ. ಇವತುತ ಯುದದ ಇರುತರತ. ಭಿೋಮ 
ಅಜುವನ ಗೆಲ್ರತರರ?” ಎ೦ದು ತನಗೆ ಹಡಿಸಿದ ಮಹರಭರರತದ ಪ್ರ೦ಡವರ ಬಗೆೆ ಕುತ ಹಲ್ದಿ೦ದ ಕೆೋಳಿದ ತಿಮೊ. 

  

“ಮಹರಭರರತ ಯುದದ, ದೆ ಡಡ ಯುದದ. ಬಹಳ ದಿನಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಟ್ರ.ವಿ. ಯಲಿಲ ಇನ ು ಬಹಳಷುಿ ದಿನ ನಡೆಯತ ತೆ. ನಿೋನೆೋ ನೆ ೋಡುವೆ” 
ಎ೦ದು ಮಹರಭರರತದ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದ ಅಪ್ಪ ಅಷೆಿ ಉತರೆಹದಿ೦ದ ಉತತರಿಸಿದರು. 

  

ಸರಿಯೆ೦ದು ಮಕಾಳಿಬಬರ  ಅಪ್ಪನ ಹೆಜೆಿಗೆ ತಮೊ ಪ್ುಟಿ ಪ್ುಟಿ ಹೆಜೆಿಗಳನುು ಸೆೋರಿಸಿದರು. 
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ಅಮೊ ಸ೦ಡೆೋ ಸೆಪಷಲ್ೆಲ೦ದು ಮರಡಿದದ ಇಡಿಲ ಚಟ್ರು ತಿ೦ದು ಮಕಾಳಿಬಬರ  ಟ್ರ,ವಿ ಮು೦ದೆ ಕುಳಿತು ಮಹರಭರರತವನುು ತಮಗೆ ತಿಳಿದ ಅಲ್ಪ 
ಸವಲ್ಪ ಹ೦ದಿಯಿ೦ದ ಅರ್ವಮರಡಿಕೆ ಳಳಲ್ು ಕುಳಿತರು. ತಿಮೊನ ಕುತ ಹಲ್ ಹರಗ  ಸ೦ತಸಕೆಾ ತಕಾ೦ತೆ ಮಹರಭರರತ ಅವನ ಮನ 
ಸೆಳೆದಿತುತ. ಭಿೋಮನ ಶಕಿತ, ಹರಗ  ಅಜುವನನ ಬಿಲಿವದೆೊ ತಿಮೊನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಡಿಸಿತುತ. ಅಜುವನ ಕಣುಾ ಮುಚಾ ತನು ಬಿಲ್ಲನುು ನೆತಿತಯ ಬಳಿ 
ತ೦ದು ಒಮೆೊ “ಓ೦ ಬರಹೊದೆೋವರಯ ನಮಹ” ಎ೦ದು ಪ್ರರರ್ಥವಸಿ ಬಿಲಿಲಗೆ ಬರಣವನುು ಸೆೋರಿಸಿ ಬರಣವನುು ಶತುರವಿನೆಡೆಗೆ ಬಿೋಸಿದದ. 
ಬರಣವು ಸು೦ಯೆ೦ದು ಹರರುತತ ನಡುದರರಿಯಲಿಲ ಸುರ್ ಸುರ್ ಬತಿತಯ೦ತೆ ಬೆಳಗುತತ ಶತುರವನುು ಹೆದರಿಸಿ ಕೆ ೦ದಿತುತ. ಅಜುವನ ಹರಗು 
ಗೆ ೋಪ್ರಲ್ ಮ೦ದಹರಸ ಬಿೋರಿದರು. ತಿಮೊ ಬರಯಿಬಿಟುಿ ತನು ಜಗತತನುು ಮರೆತು ಮಹರಭರರತದ ಪ್ರತರದೆ ಳಗೆ ಪ್ರತರವರಗಿದದನು. 
ಅಜುವನನ ವಿವಿಧ್ ಬೆಳಕಿನ ಆಟದ ಬರಣಗಳು, ಸಪ್ರವಸರಗಳು, ಬರಹರೊಸರಗಳು ತಿಮೊನಿಗೆ ಅತಿಯರಗಿ ಹಡಿಸಿದದವು. ತರನ  
ಅಜುವನನ೦ತರಗಬೆೋಕೆ೦ಬ ಬಯಕೆ ಬರಲ್ು ತಿಮೊನಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆ ತುತ ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲಿಲ್ಲ. ಮಹರಭರರತ ಮುಗಿದ ಕ ಡಲ್ೆ, 

  

“ಅಪ್ರಪ ನನಗ  ಬಿಲ್ುಲ ಬರಣ ಬೆೋಕು. ಎಲಿಲ ಸಿಗತೆತ?” ಎ೦ದು ಮುಘ್ದನರಗಿ ಕೆೋಳಿದ. 

  

“ಅಷೆಿೋ ತರನೆ? ಬಿಲ್ುಲ ಬರಣ ಎಲ್ ಲ ಸಿಗೆ ಲ್ಲ ಇಲಿಲ. ನರನೆೋ ಒ೦ದು ಮರಡಿಕೆ ಳುಳವ ವಿಧರನ ಹೆೋಳಿತೋನಿ. ಆದರೆ ಬರಣ ಯರರ ಮೆೋಲ್  
ಬಿೋಸಕ ಡದು” ಎ೦ದರು. 

  

“ಅಜುವನ ಬಿೋಸರತನೆ ನರನರೊಕೆ ಬಿೋಸರಬರದು?” ಠಕಾನೆ ಕೆೋಳಿದ ತಿಮೊ. 

  

“ನಿೋನೆೋ ನೆ ೋಡಿದ ಹರಗೆ ಅಜುವನ ಕೆಟಿವರ ಮೆೋಲ್ೆ ಮರತರ ಬರಣ ಬಿೋಸಿದ ತರನೆ? ಇಲಿಲ ಬಿೋಸಿದರೆ ಯರರಿಗರದರ  
ನೆ ೋವರದಿೋತು.ಒಳ ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹೆ ೋಗಿ ಬಚಾಲ್ ಮನೆಯಿ೦ದ ಕಡಿಡ ಪೊರಕೆ ತೆಗೆ ೦ಡರಬ, ನಿ೦ಗ ೦ದು ಬಿಲ್ುಲ ಮರಡಿಕೆ ಡಿತೋನಿ” ಎ೦ದು 
ತರಳ ೊೆಯಿ೦ದ ಅಥೆೈವಸಿದರು ಅಪ್ಪ. 

  

ತಿಮೊ ಓಡಿ ಪೊರಕೆ ತ೦ದ. ಅಪ್ಪ ಪೊರಕೆಯಿ೦ದ ಕಡಿಡಯನುು ತೆಗೆದು. ಅದಕೆಾ ದರರವನುು ಕಟ್ರಿ ಐದು ನಿಮಷದೆ ಳಗೆ ೦ದು ಬರಣ 
ತಯರರು ಮರಡಿಕೆ ಟಿರು ತಿಮೊನಿಗೆ. “ಬರಣಕೆಾ ಒ೦ದೆರೆಡು ಕಡಿಡ ತಗೆ ೋ” ಎ೦ದು ಹೆೋಳಿ ಸ೦ತೆ ಮರಡಲ್ು ಹೆ ರಟರು. 

  

ತಿಮೊ ತನು ಹೆ ಸ ಬಿಲ್ುಲ ಬರಣದಿ೦ದ ಸ೦ತಸಗೆ ೦ಡು ಅದರೆ ಡನೆ ಆಡಲ್ು ಶುರುಮರಡಿದ. ಮನೆಯ೦ಗಳಕೆಾ ಹೆ ೋಗಿ ಗೆ ೋಡೆಯ 
ಮೆೋಲ್ೆ ಒಬಬ ರರಕ್ಷಸನ೦ತೆ ಕರಣುವ ಮುಖವನುು ಚತಿರಸಿದ. ನ೦ತರ ಕೆ ೦ಚ ದ ರ ನಡೆದು. ತನು ಹೆ ಸ ಬಿಲಿಲಗೆ ಒ೦ದು ಕಡಿಡಯನುು 
ಬರಣವರಗಿ ಮರಡಿ ರರಕ್ಷಸನೆಡೆಗೆ ಬಿೋಸಿದ. ಕಡಿಡ ಸು೦ಯನೆ ಹರರಿ ರರಕ್ಷಸನ ಮುಖದ ಬಳಿ ಬಿದಿದತು. ತಿಮೊ ತನು ಬಿಲಿವದೆೊಯಿ೦ದ 
ಸ೦ತಸಗೆ ೦ಡು ಇನುಷುಿ ಹೆ ತುತ ತನು ಬಿಲ್ುಲ ಬರಣದೆ ಡನೆ ಆಟವರಡಿದ. 

ತಿಮೊನಿಗೆ ತನು ಹೆ ಸ ಆಟದ ಸರಮಗಿರಯ ಬಗೆೆ ಕ ಡಲ್ೆ ಬೆೋಸರ ಮ ಡಿತು. ಗೆ ೋಡೆಯ ರರಕ್ಷಸನ ಮೆೋಲ್ೆ ಬರಣ ಬಿೋಸುವುದು ತಿಮೊನಿಗೆ 
ಬೆೋಸರ ಮ ಡಿಸಿತುತ. ತಿಮೊ ಬಿಲ್ುಲ ಬರಣವನುು ಬದಿಗಿಟುಿ ತನು ಚೆ೦ಡಿನೆ ಡನ ಆಡಲ್ು ಹೆ ರಗೆ ಓಡಿದ. 

  

ತನು ಚೆ೦ಡನುು ಆಕರಶದೆಡೆಗೆ ಹರರಿಸುತರತ ಅದು ಬಿೋಳುವ ದಿಕಿಾಗೆ ಅದನುು ಹಡಿಯಲ್ು ಓಡಿದ ತಿಮೊ. ಒಬಬನೆ ಚೆ೦ಡಿನೆ ಡನೆ ಆಡಲ್ು 
ತಿಮೊ ಹೋಗೆ ಕಲಿತಿದದ. ಹರಗೆ ಚೆ೦ಡು ಎಸೆಯುತರತ ಆಡುತಿತದದ೦ತೆ ಒಮೆೊ ಚೆ೦ಡನುು ಮೆೋಲ್ಕೆಾಸೆದರಗ ಚೆ೦ಡು ಹರರಿ ಎದುರು 



 

© Praveen Mayakar www.mayajaala.com 2013 

16 ದ ೇವರು ಮತ್ುು ನಾನು 

ಮನೆಯವರ೦ಗಳದಲಿಲ ಬಿದಿದತುತ. ಅ೦ಗಳದಲ್ರಲದ ಶಭದ ಕೆೋಳಿ ಮನೆಯ್ಯಳಗಿದದ ಡುಮೊ ವರಸು ಹೆ ರಗೆ ಓಡಿ ಬ೦ದ. ತಿಮೊನಿಗೆ 
ಭಯವರಯಿತು. 

  

ಆ ಮನೆಯಲಿಲ ಸುಮರರು ಹದಿನೆೈದು ವಷವದ ಹುಡುಗ ವರಸುವರಗಿದದ. ದಪ್ಪನೆಯ ಮೆೈಕಟುಿ ಅವನದುದ. ಅದಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲರ  ಅವನನುು 
ಡುಮೊ ವರಸು ಎ೦ದು ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೆ ಸ ಹೆಸರು ಕೆ ಟ್ರಿದದರು. ಹೆಚರಾಗಿ ಅವನು ಹೆ ರಗೆ ಬರುತಿತರಲಿಲ್ಲ. ಯರರೆ ಡನೆಯ  
ಆಡುತಿತರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲರನುು ಕ೦ಡರೆ ಕೆ ೋಪ್. ಕರರಣ ಅವನಿಗೆ ಅವರು ಇಟಿ ಹೆಸರು. ತನಗಿ೦ತ ಚಕಾವರನುು ಹೆದರಿಸುತಿತದದ 
ವರಸು. ತಿಮೊ ತನು ಚೆ೦ಡನುು ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಹೆದರುತತಲ್ೆೋ ವರಸುವಿನ ಮನೆಯೆಡೆಗೆ ನಡೆದ. ಚೆ೦ಡು ಗೆೋಟ್ರನ ಬಳಿಯೆೋ ಇದಿದತು. ಠಕಾನೆ 
ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲ್ು ತಿಮೊ ಮು೦ದರದ. ಡುಮೊ ವರಸು ಓಡಿ ಬ೦ದವನೆ ಚೆ೦ಡನುು ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡ. 

  

“ಏನೆ ೋ, ನಮೊನೆಯ್ಯಳಗೆ ಚೆ೦ಡು ಬಿೋಸರಕಿತಯರ? ಕೆ ಡಲ್ಲ ಹೆ ೋಗು. ನಿನಗಿದು ಸಿಕಾ ಹ೦ಗೆ!” ಎ೦ದು ಹೋಯರಳಿಸಿದ. 

  

“ಇನೆ ು೦ದಸರತಿವ ಹರಕಲ್ಲ, ಕೆ ಡೆ ೋ ಡುಮೊ ವರಸು” ಎ೦ದು ತಿಮೊ ಕೆೋಳಿಕೆ ೦ಡ 

  

“ಹರ೦! ಡುಮೊ ಅ೦ತಿೋಯರ, ಎಷುಿ ಕೆ ಬುಬ ನಿ೦ಗೆ! ಕೆ ಡಲ್ಲ, ಅದೆೋನ್ ಮರಡಿತೋಯ್ಯೋ ಮರಡೆ ಾೋ ಹೆ ೋಗು” ಎ೦ದು ಗದರಿಸಿದ. 

  

ತಿಮೊನಿಗೆ ಬೆೋಸರ ಸಿಟುಿ ಎರಡು ಮಶರವರಗಿ “ನಿೋನು ಕೆ ಡಿಲಲ್ರಲ ಅ೦ದೆರ, ನಿನೆೇಲ್ೆ ಅಜುವನನ೦ತೆ ಬರಣ ಬಿಡಿತೋನಿ. ಆವರಗ ನಿ೦ಗೆ 
ಗರಯವರಗುತೆತ. ಗರಯ ಬೆೋಡರ ಅ೦ದೆರ ಚೆ೦ಡು ಕೆ ಡೆ ೋ” ಎ೦ದು ಕೆ ೋಪ್ ಮಶಿರತ ದನಿಯಲಿಲ ತಿಮೊ ಕಿರುಚದ. 

  

“ನ೦ಗ  ಬರಣ ಬಿಡರಕೆ ಬರತೆತ! ನರನು ನಿನೆೇಲ್ೆ ಬರಣ ಬಿಡಿತೋನಿ” ನಗುತರತ ಡುಮೊ ವರಸು ತಿಮೊನನುು ಹೋಯರಳಿಸಿದ. 

  

ಡುಮೊ ವರಸು ತಿಮೊನಿಗೆ ಕೆಟಿ ರರಕ್ಷಸನ೦ತೆ ಕ೦ಡ. ಇವನಿಗೆ ಬುದಿದ ಕಲಿಸಲ್ೆೋಬೆೋಕೆ೦ದು ನಿಧ್ವರಿಸಿದ. 

  

“ಹೌದರ! ಹರಗರದರೆ ಯುಧ್ದವರಗಿಲ. ನರನು ಗೆದೆರ ನನು ಚೆ೦ಡು ವರಪ್ಸುೆ ಕೆ ಟುಿ ಇನೆ ುಮೆೊ ನ೦ಗೆ ತೆ ೦ದೆರ ಕೆ ಡರಬದುವ, ನಿೋನು ಗೆದೆರ 
ನನು ಚೆ೦ಡು ನಿ೦ದು” ಎ೦ದು ಧ್ುರಡವರಗಿ ಹೆೋಳಿದ ತಿಮೊ. 

  

“ಆಗಿಲ” ಎ೦ದವನೆ, ಬಿಲ್ುಲ ಬರಣ ಮರಡಲ್ು ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ ಓಡಿದ ಡುಮೊ ವರಸು. 

“ಸರಿ” ಎ೦ದು ತಿಮೊನ  ಮನೆಯ೦ಗಳಕೆಾ ಓಡಿದ. ತಿಮೊ ತನು ಬಿಲ್ುಲ ತೆಗೆದು, ಸುಮರರು ಇಪ್ಪತುತ ಕಡಿಡಗಳನುು ಬರಣಗಳರಗಿ 
ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡು ಹೆ ರ ನಡೆದನು. ಡುಮೊ ವರಸು ಆಗಲ್ೆೋ ತನು ಬಿಲ್ಲನುು ಸಿದದಪ್ಡಿಸಿದದನು. ಅವನು ಬಿಲಿಲಗೆ ದರರದ ಬದಲ್ು ರಬಬರ 
ಬರೊ೦ಡ್ ಬಳಸಿದದನು. ತಿಮೊ ವರಸುವನುು ನೆ ೋಡಿದರಗ ಅವನು ಬರಣವನುು ತಯರರು ಮರಡುತಿತದದನು. ಒ೦ದು ಕಡಿಡಯನುು 
ತೆಗೆದೆಕೆ ೦ಡು ಅ೦ಗಳದ ಹೆ ರಗಿದದ ಕಲಿಲನ ಮೆೋಲ್ೆ ಮಸೆಯುತಿತದದನು. ತಿಮೊನಿಗೆ ವರಸು ಕೆೋವಲ್ ಒ೦ದು ಬರಣವಿರುವುದನುು ನೆ ೋಡಿ. 
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ತನಗೆ ಜಯ ಖ೦ಡಿತ ಎ೦ದುಕೆ ೦ಡನು. ವರಸು ಕಡಿಡಯನುು ಚ ಪ್ರಗಿ ಮಸೆಯುತಿತದದದುದ ತಿಮೊನಿಗೆ ಅರ್ವವರಗಲಿಲ್ಲ. ತಿಮೊ ತನು 
ಬರಣಗಳನುು ಒಟ್ರಿಗೆ ಸೆೋರಿಸಿ, ದೆೋವರನುು ಒಮೆೊ ಮನಸಿೆನಲಿಲಯೆೋ ಬೆೋಡಿಕೆ ೦ಡನು. 

  

“ದೆೋವೆರ, ಇವತುತ ಈ ವರಸುಗೆ ನರನು ಬುದಿಧ ಕಲಿಸ ಲೆೋಬೆೋಕು. ಇದು ನನು ಮ ರನೆ ಚೆ೦ಡು ಅವನು ವರಪ್ಸ್ ಕೆ ಡುತಿತಲ್ಲ. ಅವನು ಕೆಟಿವನು. 
ನರನು ಅವನಿಗೆ ಏನ  ಮರಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಜುವನನ೦ತೆ ಶಕಿತ ಕೆ ಡು” 

  

ತನು ಬರಣವನುು ಚ ಪ್ರಗಿಸಿದ ವರಸು, ಯುಧ್ದಕೆಾ ತಯರರರದ. “ಸರಿ ತಿಮೊ. ನಿೋನು ಚಕಾವನರದದರಿ೦ದ ನಿೋನೆೋ ಮ್ಮದುಲ ಶುರು ಮರಡು. 
ನರನು ನಿೋನು ಬರಣ ಬಿೋಸಿದ ನ೦ತರ ನನು ಬರಹರೊಸರ ನಿನು ಮೆೋಲ್ೆ ಬಿೋಸಿತೋನಿ” ಎ೦ದು ಹತುತ ಅಡಿ ದ ರದಲಿಲ ರಸೆತ ಬದಿಗೆ ನಿ೦ತ 
ತಿಮೊನಿಗೆ ಹೆೋಳಿದ. 

  

“ಸರಿ. ನಿೋನು ಬರಹರೊಸರ ಬಿೋಸೆ ೋ ಮ್ಮದ ಲೆ ನರನು ದೆೋವರಲಿಲ ಬೆೋಡೆ ಾ೦ಡಿದಿನಿ. ನರನೆೋ ನಿನೆೇಲ್ೆ ಬರಹರೊಸರ ಬಿಡಿತೋನಿ.” ಎ೦ದವನೆ ತಿಮೊ 
ಅಜುವನನ೦ತೆ ಬಿಲ್ಲನುು ನೆತಿತಗೆ ಹಡಿದು ಕಣುಾ ಮುಚಾ ಬರಹೊ ದೆೋವನನುು ಪ್ರರರ್ಥವಸಿದ. 

  

“ಹರ ಹರ” ಎ೦ದು ಕುಹಕವರಗಿ ನಕಾ ಡುಮೊ ವರಸು. 

  

“ಓ೦ ಬರಹೊದೆೋವರಯ ನಮಹ!” ಎ೦ದವನೆ ತಿಮೊ ತನು ಬಿಲಿಲಗೆ ಬರಣವನುು ಸೆೋರಿಸಿ, ರರಕ್ಷಸನ೦ತೆ ಕ೦ಡ ಡುಮೊ ವರಸುವಿನೆಡೆಗೆ 
ಬರಣವನುು ಬಿೋಸಿದ. ಬರಣವೂ ಸಿೋದರ ವರಸುವಿನೆಡೆಗೆ ಹರರಿತು. ಆದರೆ ವರಸುವನುು ಮುಟಿದೆ ಅವನ ಕರಲಿನ ಬಳಿ ಬಿದಿದತು. ವರಸು 
ಇನ ು ಜೆ ೋರರಗಿ ನಕಾ. 

  

“ನಿನ್ ಬರಹರೊಸರ ಟುಸ್! ಈಗ ನರನ್ ಬಿೋಸಿತೋನಿ” ಜೆ ೋರರಗಿ ನಗುತತಲ್ೆ೦ದ ಡುಮೊ ವರಸು. 

ತಿಮೊನಿಗೆ ಬರಹೊ ದೆೋವರ ಕರಪ್ೆಯಿಲ್ಲದದನುು ಕ೦ಡು ಬೆೋಸರವರಯಿತು. ಇನೆ ುಮೆೊ ಯತಿುಸುವುದರಗಿ ಯ್ಯೋಚಸಿ, ದೆೋವರನುು ನೆನೆಸುತರತ 
ವರಸುವಿನ ಬರಣಕೆಾ ಕರದ ತಿಮೊ. ವರಸು ಬರಣವನುು ತನು ಬಿಲಿಲಗೆೋರಿಸಿ, 

  

“ಮುಗಿತು ನಿನಾಥೆ” ಎ೦ದು ಬರಣವನುು ತಿಮೊನೆಡೆಗೆ ಬಿೋಸಿದ. ಬರಣವು ಸು೦ಯೆ೦ದು ಹರರಿ ತಿಮೊನೆಡೆಗೆ ರಭಸದಿ೦ದ ಸರಗಿತು. 
ಏನರಗುತಿತದೆ ಎ೦ದು ಯ್ಯೋಚಸುತಿತರುವರಗಲ್ೆೋ ಬರಣವು ತಿಮೊನ ಬಲ್ಗೆೈಗೆ ಚುಚಾತುತ. ತಿಮೊ ನೆ ೋವಿನಿ೦ದ ಅರಚುತರತ “ರರಕ್ಷಸ!” ಎ೦ದು 
ವರಸುವನುು ನಿ೦ದಿಸುತರತ, ಬಿಲ್ುಲ ಬರಣಗಳನುು ಬಿಟುಿ ರಕತ ಬರುತಿತದದ ತನು ಬಲ್ಗೆೈಯನುು ಹಡಿದು ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ ಅಳುತರತ ಓಡಿದನು. 

  

“ಅಮರೊ! ಅಮರೊ! ಡುಮೊ ವರಸು ನ೦ಗೆ ಗರಯ ಮರಡಿದ” ಎ೦ದು ಅಳುತರತ ಅಮೊನಿಗೆ ತನು ಬಲ್ಗೆೈ ತೆ ೋರಿಸಿದ. 
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“ಅಯ್ಯೊೋ ದೆೋವರೆ! ಏನೆ ೋ ಇದು. ಕಡಿಡ ಚುಚಾದರದನೆ. ಯರಕೆ ಹೋಗೆ ಮರಡರದ ಅವುು. ನಿೋನೆೋನ್ ಮರಡ ದೆ” ಎ೦ದು ಕಡಿಡ ತೆಗೆದು ಗರಯವನುು 
ನೆ ೋಡುತರತ ಅಮೊ ಕೆೋಳಿದಳು. ತಿಮೊ ನಡೆದ ಘ್ಟನೆಯನುು ಅಮೊನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ. ಅಮೊ ತಿಮೊನನುು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಕರೆತ೦ದು 
ಗರಯಕೆಾ ಒ೦ದು ಬರೊ೦ಡೆೋಯ್ಡಡ ಹಚಾದರು. 

  

“ನಡಿ ಆ ವರಸುಗೆ ನರನು ಬಯಿತೋನಿ. ತಲ್ೆ ಇಲ್ ದೆ ಇ೦ಥರ ಕೆಲ್ರೆ ಮರಡಿದರನಲ್ರಲ ಅವುು” ಎ೦ದು ವರಸುವನುು ನಿ೦ದಿಸುತರತ, ತಿಮೊನನುು 
ಮನೆಯ ಹೆ ರಗೆ ಕರೆತ೦ದಳು ಅಮೊ. ವರಸು ಅಲಿಲ೦ದ ಆಗಲ್ೆೋ ಪ್ರರರಿಯರಗಿದದ. ಅಮೊ ವರಸುವಿನ ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ ನುಗಿೆ ವರಸುವಿನ 
ಅಮೊನಿಗೆ ಅವನು ಮರಡಿದ ಕೆಲ್ಸವನುು ಹೆೋಳಿದರು. ವರಸುವಿನ ಅಮೊ ವರಸುವಿಗೆ ಚನರುಗಿ ಬಯುದ ತಿಮೊನ ಚೆ೦ಡನುು ಅವನಿಗೆ 
ವರಪ್ಸುೆ ಕೆ ಡುವ೦ತೆ ಮರಡಿದರು. ತಿಮೊ ಚೆ೦ಡು ವರಪ್ಸುೆ ಪ್ಡೆದ ಸ೦ತೆ ೋಷದಲಿಲ ಗರಯದ ನೆ ೋವನುು ಮರೆತನು. 

  

ಆದರೆ, ಕೆಟಿವನರದ ಡುಮೊ ವರಸುವಿನ ಬರಹರೊಸರ ತನಗೆ ಗರಯ ಏಕೆ ಮರಡಿತು? ತರನು ಒಳ ಳೆಯನರಗಿದದರ  ದೆೋವರು ಏಕೆ 
ತನೆ ುಡನೆಯಿರಲಿಲ್ಲ? ಡುಮೊ ವರಸುವಿಗೆ ಅವರ ಅಮೊ ಬಯದರ  ಅವನಿಗೆ ಇನ ು ಹೆಚಾನ ಶಿಕ್ಷೆಯರಗಬೆೋಕಿತುತ. ತರನು ಅಜುವನನ೦ತೆ 
ರರಕ್ಷಸರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಕೆ ಡಲ್ು ಏಕೆ ಸರಧ್ೊವರಗಲಿಲ್ಲ? ಅಪ್ಪ ಹೆೋಳಿದ ಹರಗೆ ಅವನು ಕೆಟಿವನು, ಅವನ ಮೆೋಲ್ೆೋ ಬರಣ ಬಿೋಸುವುದರಲಿಲ 
ತಪ್ಪಲ್ಲದಿದದರ  ಶಿಕ್ಷೆ ತನಗೆೋಕರಯಿತು? ಹೋಗೆ ಹತುತ ಹಲ್ವರರು ಪ್ರಷೆುಗಳು ತಿಮೊನಲಿಲ ಮ ಡತೆ ಡಗಿದವು. ತನು ಚೆ೦ಡಿನೆಡೆಗೆ ತನು 
ಗಮನವನುು ಹರಿಸಿದ. 

  

ದೆೋವರು ಕೆಟಿವರಿಗೆ ಸಹರಯ ಮರಡುತರತರರ? ಅರ್ವರ ದೆೋವರು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರರರ್ವನೆಗ  ಸಹರಯ ಮರಡುತರತರರ? ಯರರು ಸರಿ? ಯರರು 
ತಪ್ುಪ? ಅದು ಹೆೋಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು. ತಿಮೊನಿಗೆ ಸರಿ ತಪ್ಪನ ತಕಾಡಿ ಸಮಸೆೊ ಪ್ರಿಹರಿಸಲ್ು ಸರಧ್ೊವರಗಲಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಮೊಲಿಲ 
ಉತತರಗಳಿವೆಯೆೋ? ಅರ್ವರ ನಮೊ ಉತತರಗಳ  ಪ್ರಶ್ೆುಗಳ ೋೆ? ಹೋಗೆ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ಬಹಳ! ಈ ಸ೦ಚಕೆಯಿ೦ದ ನನೆ ುಡನೆ ದೆೋವರನುು 
ಹುಡುಕುವ ಕರಯವಕೆಾ ನಿೋವು ಸೆೋರಬಹುದು. ಮು೦ಬರುವ ಸ೦ಚಕೆಗಳಲಿಲ ಗ ಬೆ ತಿಮೊನ ಕಥೆಗಳ ೆ೦ದಿಗೆ ತಿಮೊನ ತಲ್ೆವ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ 
ಉತತರ ಹುಡುಕೆ ೋಣ. 
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ಸ೦ಚಿಕ  ೫ - ನಾಯಿನಾರಾಯಣ 
ದಿನವಿಡಿೋ ಶ್ರಲ್ೆಯಲಿಲ ಪ್ರಠ ಕೆೋಳಿ ದಣಿದಿದದ ತಿಮೊ ಮನೆಯೆಡೆಗೆ ದರಪ್ಗರಲ್ು ಹರಕುತತ ನಡೆದ. ಸ೦ದಿ ಪ್೦ದಿಗಳಲಿಲ ಓಡರಡುತತ 
ಮೆನೆಯೆಡೆಗೆ ಹೆ ೋಗುವುದು ತಿಮೊನಿಗೆ ಇಷಿ. ದಿನವೂ ಒ೦ದು ಹೆ ಸ ದರರಿಯಲಿಲ ಹೆ ೋಗಿಬರುತಿತದದ ತಿಮೊ. ಇ೦ದು ಬೆೋಗ ಮನೆ ಸೆೋರಲ್ು 
ಹತಿತರದ ದರರಿಯನುು ಆರಿಸಿದದ. ದರರಿ ಬೆೋಗ ಕಳೆಯಲ್ು ತಿಮೊ ದರರಿಯಲಿಲ ಬಿದದ ಸಣಾ ಕಲ್ಲನುು ಒದೆಯುತತ ಹೆ ರಟ್ರದದ. ಹೋಗೆ ಕಲಿಲನೆ ಡನೆ 
ಆಡುತತ ಹೆ ರಟ್ರದದ ತಿಮೊ ಒಮೆೊ ಕಲ್ುಲ ಒದರದಗ ಅದು ಹೆ ೋಗಿ ದರರಯಲಿಲ ಮಲ್ಗಿದದ ಒ೦ದು ನರಯಿಯ ಬಿದಿದತು. ನರಯಿಯ  
ಎಚಾರಗೆ ೦ಡು ಕಲ್ುಲ ಬ೦ದ ಕಡೆ ನೆ ೋಡಿ ಒಮೆೊ ಗುರ್ರ ಎ೦ದಿತು. ತಿಮೊ ಹೆದರಿ, ಎಲಿಲ ಈ ನರಯಿ ತನುನುು ಅಟ್ರಿಸಿಕೆ ೦ಡು ಬ೦ದು 
ಕಚುಾವುದೆ ೋ ಎ೦ದು ಓಡಿದ. ಗೆ ತಿತಲ್ಲದ ಸ೦ದಿ ಬ೦ದಿಗಳನುು ದರಟುತತ ಮನೆ ಸೆೋರಿದನು. ಸುರಕ್ಷಿತವರಗಿ ಮನೆ ಸೆೋರಿದರ  ತಿಮೊನ 
ಭಯ ಹೆ ೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಮೊನ ಬಳಿ ಓಡಿ, 

  

“ಅಮೊ ಪ್ಕಾದ ಕರರಸಿನಲಿಲ ಒ೦ದು ನರಯಿ ಇದೆ. ನ೦ಗೆ ಅದನು ಕ೦ಡೆರ ಭಯ. ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಹೆ ೋಗೆ ೋ ದರರಿಯಲಿಲದೆ. ನರಳ  ೆ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ 
ಹೆ ೋಗುವರಗ ಕಚಾದೆರ ಏನರೊಡೆ ೋದಮರೊ?” 

  

“ಹೆದಬೆೋವಡ! ನಿೋನು ಅದಕೆಾ ಏನರದುರ ಮರಡಿದೆರ ಮರತರ ಅದು ನಿನು ಕಚಾತ ತೆ” ಎ೦ದು ಅಮೊ ಸಮರಧರನ ಮರಡಿದರು. 

  

“ಆದೆರ ಅಮರೊ, ಇವತುತ ದರರಿಯಲಿಲ ಆಟ ಆಡರತ ಬತಿವದರದಗ ನರಯಿ ಹತರ ಕಲ್ುಲ ಒದ ದೆ, ಅದೆೋ ಕೆ ೋಪ್ದಲಿಲ ನರಳ  ೆನರಯಿ ನ೦ಗೆ ಕಚಾದೆರ?” 
ಪ್ರಶಿುಸಿದ ತಿಮೊ 

  

“ಸರಿ, ಹೆದಬೆೋವಡ, ಭಯ ತೆ ೋರಿಸದೆೋ ನಿನು ಪ್ರಡಿಗೆ ನಿೋನು ನಡಿ. ಅದು ಏನು ಮರಡಲ್ಲ. ನಿೋನು ಭಯ ತೆ ೋಸಿವದೆರ ಅದು ನಿೋನು ಕಳಳ 
ಅ೦ತ ಭರವಿೆ ಅಟ್ರಿಸಿಕೆ ೦ಡು ಬರತೆತ” ತಿಳಿ ಹೆೋಳಿದರು ಅಮೊ. 

  

“ಆದೆರ ನರನು ಕಳಳ ಅಲ್ವಲ್ರಲ ಅಮರೊ, ನರಯಿಗೆ ಹೆೋಗೆ ಗೆ ತರತಗತ ತೆ ನರನು ಕಳಳ ಅ೦ತ?” 

  

“ನರಯಿಗಳಿಗೆ ಗೆ ತರತಗತ ತೆ. ವರಸನೆ ನೆ ೋಡಿ ಕ೦ಡು ಹಡಿತರವೆ. ನಿೋನು ಕಳಳನಲ್ಲ ಅದೆಾ ನಿ೦ಗೆೋನ  ಮರಡಲ್ಲ. ಹೆದಬೆೋವಡ.” ಎ೦ದು 
ಸ೦ಜರಯಿಸಿದರು. 

  

ಅಮೊನ ಮರತಿಗೆ ತಲ್ೆದ ಗಿ ತಿಮೊ ಆಟವರಡಲ್ು ಹೆ ರ ಓಡಿದ. ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ತನು ಗೆಳೆಯರನುು ಕ ಗಲ್ು ತಮೊ ಗುಪ್ತ ಶಭಧವನುು 
ಬಳಸಿದ. ಆದರೆ ಯರರ  ಹೆ ರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿಯೆ೦ದು ಒಬಬನೆೋ ಚೆ೦ಡಿನೆ ಡನೆ ಆಡತೆ ಡಗಿದ ತಿಮೊ. ಹರಗೆ ಆಡುತತ ನರಯಿಗಳ 
ಬಗೆೆ ಯ್ಯೋಚಸತೆ ಡಗಿದ. 
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ನರಯಿಗಳು ಹೆೋಗೆ ಕಳಳರನುು ಹಡಿಯುತತವೆ? ಎಲ್ಲ ನರಯಿಗಳ  ಕಳಳನನುು ಹಡಿಯಬಹುದರ? ಎಲ್ರಲ ನರಯಿಗಳ  ಒ೦ದೆೋ ರಿೋತಿ 
ಯ್ಯೋಚಸುತತವರ? ನರವುಗಳು ಹೆೋಗೆ ಒಬೆ ಬಬಬರ  ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ರಿೋತಿಯಲಿಲ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಭರಷೆ ಮರತಡುತ ತೆೋವೆ, ಹರಗೆ ನರಯಿಗಳ  
ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ರಿೋತಿ ಬೆ ಗಳುತತವೆಯೆ? ಹೋಗೆ ಹಲ್ವು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನುು ತಿಮೊ ತನೆ ುಳಗೆ ಕೆೋಳಿಕೆ ೦ಡ. ಸರಿ ಇವಕೆಾ ಉತತರ ಕ೦ಡು 
ಹಡಿಯ್ಯೋಣವೆ೦ದು ಸುತತ ಮುತತಲ್ು ನೆ ೋಡಿದ. ಮನೆಯ ಬಳಿಯಲಿಲದದ ಸಣಾ ದೆೋವಸರಾನದ ಹೆ ರಗಿದದ ನರಯಿಯನುು ನೆ ೋಡಿ, ಈ 
ನರಯಿಯನುು ನೆ ೋಡಿ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆಚಾನದದನುು ತಿಳಿದುಕೆ ಳ ೆ ಳೋಣವೆ೦ದು ನರಯಿಯ ಬಳಿ ಹೆ ರಟ. ನರಯಿಯನುು ನೆ ೋಡುತತ ಅದರ 
ಮುಖವು ಬೆೋರೆ ನರಯಿಗಳ ಮುಖದ೦ತೆಯೆ ಇದೆಯೆ?, ಬಣಾವಲ್ಲದೆ ಕೆೋವಲ್ ನರಯಿಯ ಮುಖವನುು ನೆ ೋಡಿ ಬೆೋರೆ ನರಯಿಗಳಿಗಿ೦ತ ಈ 
ನರಯಿಯ ಮುಖದಲಿಲ ವೊತರೊಸವಿದೆಯೆ? ಎ೦ದು ಸ ಕ್ಮವರಗಿ ನೆ ೋಡತೆ ಡಗಿದ. 

  

ತಿಮೊನಿಗೆ ತನು ಪ್ರಶ್ೆುಯ ಉತತರ ಹುಡುಕುವ ಮ್ಮದಲ್ೆೋ, ತನುನುು ಹೋಗೆ ದುರುಗುಟ್ರಿ ನೆ ೋಡುತಿತದದ ಹುಡುಗನನುು ಕ೦ಡ ನರಯಿಯು 
ಸ೦ಶಯಗೆ ೦ಡು ತಿಮೊನನುು ನೆ ೋಡಿ ಒಮೆೊ ಜೆ ೋರರಗಿ ಬೆ ಗಳಿತು. ತಿಮೊ ನರಯಿಯು ತನುನುು ಕಳಳನೆ೦ದುಕೆ ೦ಡು ಕಚಾಲ್ು 
ಬರುವುದೆ೦ದು ಹೆದರಿ ಜೆ ೋರರಗಿ ಕಿರುಚುತರತ ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ ಓಡಿದನು. 

  

“ಅಮರೊ, ಎಲ್ರಲ ನರಯಿಗಳು ನನು ಕಳಳ ಎ೦ದು ಕೆ ಳುಳತಿತವೆ!” ಎ೦ದ ತಿಮೊ ಹೆದರುತತಲ್ೆ 

  

ತಿಮೊನ ಭಯಭರಿತ ಮುಖ ನೆ ೋಡುತತಲ್ೆ ಅಮೊ ಚ೦ತಿತಳರಗಿ. 

  

“ಈಗೆೋನರಯುತ ತಿಮರೊ?” ಎ೦ದು ಕೆೋಳಿದಳು. 

  

ತಿಮೊ ತನು ಕುತ ಹಲ್ದ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳ ಉತತರ ಹುಡುಕುವ ಸ೦ಗತಿ ವಿವರಿಸಿದ. ತಿಮೊ ಮುಘ್ದತೆಯನುು ಕ೦ಡು ಅಮೊನಿಗೆ ತಿಮೊನ ಮೆೋಲ್ೆ 
ಕರುಣ್ೆ ಬ೦ದಿತು. 

  

“ಹೆದಬೆೋವಡ ತಿಮೊ, ನಿನಗೆ ನರನು ಗಣಪ್ತಿ ದೆೋವಸರಾನದಿ೦ದ ತ೦ದ ದರರ ಕಟುಿತ ತೆೋನೆ. ಭಯವರದರಗ ದೆೋವರನುು ನೆನೆಯುತತ ಚ೦ತೆ 
ಮರಡದೆ ನಡಿ, ಗಣಪ್ತಿ ವಿಘ್ುನಿವರರಕ, ತೆ ೦ದರೆ ಬರದ ಹರಗೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುಳತರತನೆ” ಎ೦ದು ಅಮೊ ತಿಮೊನ ಭಯಕೆಾ ತನಗೆ ತಿಳಿದ 
ಸಮರಧರನದ ವಿಧರನ ಬಳಸಿ ತಿಮೊನ ಬಲ್ಗೆೈಗೆ ದರರವನುು ಕಟ್ರಿದಳು. 

  

“ಈಗ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೋಗೆಭೋಡ. ಕೆೈಕರಲ್ು ತೆ ಳೆದು ಹೆ ೋ೦ವರ್ಕವ ಮರಡು” ಎ೦ದು ತಿಮೊನ ಗಮನವನುು ಹೆ ೦ವರ್ಕವ ಕಡೆ ಸರಗಿಸಿದಳು 
ಅಮೊ. 

ಮರರನೆಯ ದಿನ ತಿಮೊ ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಹೆ ರಟ. ಶ್ರಲ್ೆಯ ದರರಿಯಲಿಲ ಹ೦ದಿನ ದಿನ ತನುನುು ಗುರೆರ೦ದ ನರಯಿಯು ರಸ ತೆ 
ಬದಿಯಲಿಲದದದದನುು ಕ೦ಡ. ತಿಮೊನಿಗೆ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಹೆ ೋಗುವ ಅವಸರ, ಜೆ ತೆಗೆ ದೆ ಡಡವಯರವರ  ಇಲ್ಲ. ತಿಮೊನು ನರಯಿಯನುು 
ನೆ ೋಡುತತಲ್ೆೋ ರಸ ತೆಯ ಇನೆ ು೦ದು ಬದಿಗೆ ನಡೆದನು. ತಿಮೊನಿಗೆ ಭಯ ಕರಡಿತು. ಬಲ್ಗೆೈಗೆ ಕಟ್ರಿದದ ದರರವನುು ಹಡಿದು ಗಣಪ್ತಿಯನುು 
ನೆನೆದ. 
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“ಓ೦ ಗಣ್ೆೋಶ್ರಯ ನಮಹ, ಗಣ್ೆೋಶ ಈ ನರಯಿ ನನಗೆ ಏನ  ಮರಡದ೦ತೆ ಕರಪ್ರಡಪ್ರಪ” ಎ೦ದು ಬೆೋಡುತತ ನರಯಿಯನುು ನೆ ೋಡುತತಲ್ೆ 
ಸದರದಗದ೦ತೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮು೦ದೆ ಹೆಜೆಿ ಹರಕಿದ. ಹೋಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಳಳನ೦ತೆ ಹೆಜೆಿ ಹರಕುತಿತದದ ತಿಮೊನನುು ನೆ ೋಡಿ ನರಯಿಯು 
ಸ೦ಶಯಗೆ ೦ಡು ಅವನನುು ತಿೋಕ್ಷ್ಣವರಗಿ ನೆ ೋಡುತತ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅವನೆಡೆ ನಡೆಯ ತೆ ಡಗಿತು. ತಿಮೊ ನರಯಿಯು ತನೆುಡೆಗೆ ಬರುತಿತದದನುು 
ಕ೦ಡು ಇನುಷುಿ ಹೆದರಿ ನರಯಿಯನುು ನೆ ೋಡುತತ ನಿ೦ತ. ನರಯಿಯು ತಿಮೊನು ಸಿಕುಾ ಬಿದದ ಕಳಳನ೦ತೆ ನಿ೦ತದದನುು ಕ೦ಡು ಜೆ ೋರರಗಿ 
ಬೆ ಗಳುತರತ ಅವನೆಡೆಗೆ ಓಡಿತು. ತಿಮೊ ಹೆದರಿ ಎದದನೆ ೋ ಬಿದದನೆ ೋ ಎ೦ಬ೦ತೆ ಮನೆಯೆಡೆಗೆ ಓಡಿದನು. ನರಯಿಯು ತಿಮೊನನುು 
ಅಟ್ರಿಸಿಕೆ ೦ಡು ಓಡಿತು. ತಿಮೊ ಆದಷುಿ ಜೆ ೋರರಗಿ ಓಡಿ ಹೆೋಗೆ ೋ ತಪ್ಪಸಿಕೆ ೦ಡು ತನು ಮನೆಯ೦ಗಳಕೆಾ ಓಡಿ ಅಮೊನ ಹ೦ದೆ 
ಅಡಗಿಕೆ ೦ಡ. ಅಮರೊ ತಿಮೊನ ಭಯವನುು ನೆ ೋಡಿ ಆತ೦ಕಗೆ ೦ಡು ತಿಮೊನನುು ತಬಿಬ 

  

“ಏನರಯುತ ಕ೦ದ” ಎ೦ದು ಕಣಿಾೋರುಡುತಿತದದ ತಿಮೊನನುು ಕೆೋಳಿದಳು. 

  

“ಅಮರೊ ಗಣಪ್ತಿ ನನಗೆ ಸಹರಯ ಮರಡಲಿಲ್ಲ” ಎ೦ದು ಅಳುತತ ತಿಮೊ ನಡೆದ ವಿಷಯವನುು ಹೆೋಳಿದ. ಅಮರೊ ತಿಮೊನ ಮೆೋಲ್ೆ ಕರುಣ್ೆ 
ತೆ ೋರಿ ತಿಮೊನನುು 

  

ಸಮರಧರನ ಪ್ಡಿಸಿ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ತರನೆ ಕರೆದುಕೆ ೦ಡು ಹೆ ೋದಳು. ಹೆ ೋಗುತತ ದರರಿಯಲಿಲ ನರಯಿಗಳು ಯ್ಯೋಚಸುವ ರಿೋತಿ ತನಗೆ 
ತಿಳಿದ೦ತೆ ಹೆೋಳಿದಳು. 

ನರವು ಭಯ ತೆ ೋರಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ೦ಶಯ ಹೆಚರಾಗುತತದೆ. ನಿ೦ಗೆ ಈ ನರಯಿಯ ಭಯ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆ೦ದರೆ ನಿೋನು ಒ೦ದು ನರಯಿ 
ಮರಿಯನುು ಸರಕಿ ಅದರ ಹರವ ಭರವಗಳನುು ತಿಳಿದುಕೆ ಳಳಲ್ು ಅನುವು ಮರಡಿಕೆ ಡುವುದರಗಿ ಹೆೋಳಿದಳು. ತಿಮೊ ನರಯಿಗಳ 
ಸಹವರಸವೆೋ ಬೆೋಡವೆ೦ದು ತನು ಭಯದಲಿಲದುದಕೆ ೦ಡೆೋ ಯ್ಯೋಚಸಿದ. ಕೆ ನೆಗ  ತಿಮೊನಿಗೆ ನರಯಿಗಳ ಬಗೆೆ ಭಯ ಹೆ ೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಮೊನ 
ಸೆರಗನುು ಹಡಿದು ಶ್ರಲ್ೆಯೆಡೆಗೆ ನಡೆದ. 

  

ದೆೋವರು ನಮೊ ಇ೦ತಹ ಸಣಾ ಸನಿುವೆೋಶಗಳಿಗೆ, ತಪ್ುಪಗಳಿಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕಲ್ು ಅನುವು ಮರಡಿಕೆ ಡುತರತರ? ಅನುವು ಮರಡಿ ಕೆ ಟಿರ  
ಹೆೋಗೆ? ನರಯಿಗಳಿಗೆ ಮರತರ ಏಕೆ ದೆೋವರು ಕಳಳನನುು ಹುಡುಕುವ ಶಕಿತ ಕೆ ಟ್ರಿದರದರೆ? ಭಯವು ಏಕೆ ಹೋಗೆ? ಹೋಗೆ ಹಲ್ವು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು 
ತಿಮೊನ ಭಯ ಆವರಿತ ಮನಸಿೆನಲಿಲ ಮ ಡಿ ಮರೆಯರದವು. 

  

ನರವು ದೆ ಡದವರರಗಿ ದೆೋವರು ನಮೊನುು ತೆ ೦ದರೆಯಿ೦ದ ಪ್ರರು ಮರಡುತರತರೆ೦ದು ನ೦ಬುವುದು ಸರಿಯೆೋ? ನಮೊ ಭಯಗಳನುು 
ದರರ, ತರಯಿತಗಳನುು ಕಟ್ರಿಕೆ ೦ಡು ಮನಸಿೆನ ಚ೦ಚಲ್ತೆಯ ಭಯ ಮ ಡಿಸುವ ಯ್ಯೋಚನೆಗಳನುು ತಳಿಳ ಹರಕುವುದು ಸರಿಯೆೋ? ಹೋಗೆ 
ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ಬಹಳ! ಈ ಸ೦ಚಕೆಯಿ೦ದ ನನೆ ುಡನೆ ದೆೋವರನುು ಹುಡುಕುವ ಕರಯವಕೆಾ ನಿೋವು ಸೆೋರಬಹುದು. ಮು೦ಬರುವ ಸ೦ಚಕೆಗಳಲಿಲ 
ಗ ಬೆ ತಿಮೊನ ಕಥೆಗಳ ೆ೦ದಿಗೆ ತಿಮೊನ ತಲ್ೆವ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕೆ ೋಣ.  
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ಸ೦ಚಿಕ  ೬ - ಮಾರ್ಾಾಲ್ಬ೦ಧನ 
ಸ೦ಜೆ ಆರರ ಸುಮರರು ಹೆ ೋ೦ವರ್ಕವ ಮುಗಿಸಿ ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ತಿಮೊ ತ೦ಗಿಯ ಜೆ ತೆಗೆ ಕ ತು ಅಪ್ಪ ಹೆೋಳಿದ ಹರಗೆ ಹದಿನೆೈದರ ಮಗಿೆ 
ರಟುಿ ಹೆ ಡೆದು ಜೆ ೋರರಗಿ ನೆನಪ್ಸಿಕೆ ಳುಳತಿತದದ. 

  

“ಹದಿನೆೈದೆ ೦ದೆಲ ಹದಿನೆೈದು, ಹದಿನೆೈದೆರಡ ಲೆ ಮ ವತುತ, ಹದಿನೆೈದ ೊಲ್ೆವ ಅರವತರುಲ್ುಾ, ಉಹು೦ ಛೆ, ಮತ ತೆ ತಪ್ರಪಯಿತು. 
ಹದಿನೆೈದೆ ೦ದ ಲೆ ಹದಿನೆೈದು, ಹದಿನೆೈದೆರಡೆಲ...” ಹೋಗೆ ಮಗಿೆಯ ಕಛೆೋರಿ ನಡೆಸುತಿತದದ ತಿಮೊನಿಗೆ ಮನೆಯ೦ಗಳದ ಬರವಿಯಿ೦ದ ಶಭದ 
ಕೆೋಳಿಸಿತು. 

  

“ಧ್ಡಲ್, ಮಯರ೦೦೦೦ವ್”, 

  

ತಿಮೊ ಮಗಿೆ ಪ್ಠೊ ಅಲ್ ಲೆ ಬಿಟುಿ ಬರವಿಯೆಡೆಗೆ ಓಡಿದ. ಬರವಿಯ ನಿೋರು ಕದಲಿದ ಶಭದ ಕೆೋಳಿ ಬರುತಿತತುತ. ತಿಮೊ ಬರವಿಯಲಿಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಇಣುಕಿ 
ನೆ ೋಡಿದ. ಒ೦ದು ಬೆಕಿಾನ ಮರಿಯು ಬರವಿಯ ಕಲಿಲನ ಮೆೋಲಿದದ ಚೆ ೦ಬಿನೆ ಡನೆ ಬರವಿಯ್ಯಳಗೆ ಬಿದಿದತುತ. 

  

“ಅಯ್ಯೊೋ! ಪ್ರಪ್, ಬೆಕಿಾನ ಮರಿ, ನಿೋರಲಿಲ ಬಿದಿಬಟ್ರಿದೆ, ಬೆಕಿಾಗೆ ಈಜು ಬರತರತ?” ಅಣಾನ ಹ೦ದೆ ಓಡಿ ಬ೦ದ ತ೦ಗಿಯನುು ಕೆೋಳಿದ ತಿಮೊ. 

  

ತ೦ಗಿ ತನಗೆ ಗೆ ತಿತಲ್ಲವೆ೦ದು ಭುಜ ಮೆೋಲ್ೆರಿಸಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಲ್ೆಯರಡಿಸಿದಳು. 

  

“ಬರಲ್ರಲ ಅನೆತ ತೆ, ಇಲಿದದ ದೆೆ ಬೆಕುಾ ಯರಕೆ ಹೋಗೆ ಕಿರುಚರತ ಇತುತ?” ತನು ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ತರನೆ ಉತತರಿಸಿದ ತಿಮೊ. 

  

“ಅಯ್ಯೊೋ ಅಣ್ರಾ! ಹರಗರದೆರ ಬೆಕುಾ ಸತುತ ಹೆ ೋಗತರತ? ಏನು ಮರಡೆ ೋದು ಇವರಗ?” ಎ೦ದು ಮುಘ್ದಳರಗಿ ಪ್ರಶಿುಸಿದಳು. 

  

“ಗೆ ತಿತಲ್ಲ, ಅಮೊ೦ಗೆ ಹೆೋಳ ೆೋಣ ಬರ” ಎ೦ದು ಇಬಬರ  ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ ಓಡಿದರು. 

  

“ಅಮರೊ ಅಮರೊ! ನ೦ ಬರವಿಯ್ಯಳಗೆ ಒ೦ದು ಬೆಕಿಾನ ಮರಿ ಬಿದಿದದೆ, ಪ್ರಪ್ ಈಜು ಬರಲ್ಲ ಅದಕೆಾ, ಹೆ ರಗೆ ತೆಗಿ ಬರ ಅಮರೊ” 

  

ಮಕಾಳ ಮಗಿೆ ಪ್ರಠದ ಸದುದ ನಿ೦ತ ಬಗೆೆ ಆಗಲ್ೆೋ ಕುತ ಹಲ್ಗೆ ೦ಡಿದದ ಅಮೊ ಆಶಾಯವಗೆ ೦ಡು, 

  

“ಹೌದರ! ಈಗ ಬಿತರತ ಅದು? ನಡಿೋರಿ ನೆ ೋಡಿೋಣ”, ಎ೦ದು ಮಕಾಳನುು ಅ೦ಗಳಕೆಾ ಆದೆೋಶಿಸಿದಳು. 
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ಬರವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬ೦ದು ಅಮೊ ಇಣುಕಿ ಬೆಕಿಾನ ಮರಿಯು ನಿೋರಿನಲಿಲ ಈಜಲ್ರಗದೆ ಒದರದಡುತಿತದದನುು ಕ೦ಡು, ಠಕಾನೆ ಅಲ್ ಲೆೋ ಇದದ ಪ್ರಲಾಸಿಿರ್ಕ 
ಬಕೆಟಿನುು ಬರವಿಯ ಹಗೆಕೆಾ ಕಟ್ರಿ ಬಕೆಟಿನುು ನಿೋರಿಗಿಳಿಸದಳು. ಮ ರು ನರಲ್ುಾ ಬರರಿ ಬಕೆಟಿನುು ಬೆಕಿಾನ ಬಳಿ ಇಟಿರ  ಬೆಕುಾ ಬಕೆಟ್ರಿನ 
ಒಳಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನುಷುಿ ಹೆದರಿತುತ ಬೆಕುಾ. ಮತೆ ತಮೆೊ ಮಗದೆ ಮೆೊ ಎ೦ದು ಪ್ರಯತಿುಸಿ ಅಮೊ ಎ೦ಟನೆಯ ಬರರಿ ಬೆಕಾನುು ಬಕೆಟ್ರಿನಲಿಲ 
ಬರುವ೦ತೆ ಮರಡಿದಳು. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹಗೆವನುು ಎಳೆದು ಬಕೆಟುಿ ಮೆೋಲ್ಕೆಾ ತ೦ದಳು. ಬೆಕಿಾನ ಮರಿಯು ಇನ ು ಬಕೆಟ್ರಿನಲಿಲದದ ನಿೋರಿನಲಿಲ ಹೆದರಿ 
ಒದರದಡುತಿತತುತ. 

  

“ಹೆ ೋಗಿ ಟವಲ್ ತಗೆ ೦ಡರಬ” ತಿಮೊನಿಗೆ ಅಮರೊ ನಿದೆೋವಶಿಸಿದಳು. 

  

ತಿಮೊ ಒಳಗೆ ಪ್ಟಿನೆ ಓಡಿಹೆ ೋಗಿ ಟವಲ್ ತ೦ದ. ಅಮೊ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬೆಕಿಾನ ಮರಿಯನುು ಬಕೆಟ್ರಿನಿ೦ದ ಹೆ ರಗೆ ತೆಗೆದು, ಅದನುು 
ಸಮರಧರನ ಪ್ಡಿಸುವ೦ತೆ ನೆೋವರಿಸುತರತ, ಟವಲ್ ಬಳಸಿ ಬೆಕಾನುು ವಣಗಿಸತೆ ಗಿದಳು. ಮಕಾಳಿಬಬರ  ಮುದರದದ ಬೆಕಿಾನ ಮರಿಯನುು 
ಕ೦ಡು ಬರಯಿಬಿಡುತರತ ಬೆಕುಾ ಸಮರಧರನಗೆ ಳುಳತಿತದದನುು ನೆ ೋಡಿದರು. ಬೆಕುಾ ನಡುಗುತತಲ್ೆೋ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಒಮೆೊ ಮಯರ೦ವ್ ಎ೦ದಿತು. 
ಮಕಾಳಿಬಬರ  ನಕಾರು. 

  

“ನಿೋನು ಶಬದ ಕೆೋಳಿ ಬೆಕುಾ ಬರವಿಯಲಿಲ ಬಿದದದದನುು ಕ೦ಡುಹಡಿದದುದ ಒಳ ಳೆಯದರಯಿತು, ಇಲಿದದೆರ ಪ್ರಪ್ ಬೆಕುಾ ಸತುತ ಹೆ ೋಗಿತಿತತುತ, ಆದೆರ ಹರಗೆ 
ಬರವಿಯ ಬಳಿ ನಿೋವಿಬ ರ ದೆ ಡಡವರಿಲ್ೆದ ಹೆ ೋಗೆ ೋದು ಒಳ ಳೆಯದಲ್ಲ ಅ೦ತರ ಹೆೋಳಿಲ್ರಲ ನಿಮೆೆ! ನಿಮೊಪ್ರಪಜಿಗೆ ತಿಳಿದೆರ ನನಗೆ ಬಯರತರೆ. 
ತಿಳಿೋತರ?” 

ಬಿಸಿ ಹರಲ್ನುು ಲ್ೆ ೋಟದಿ೦ದ ಲ್ೆ ೋಟಕೆಾ ಹರಕುತರತ ಅಮೊ ಮಕಾಳಿಗೆ ಬುದಿದವರದ ಹೆೋಳಿದಳು. ಮುದರದದ ಬೆಕಿಾನ ಮರಿಯು ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ 
ಅತತ ಇತತ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಓಡರಡುತಿತದದನುು ನೆ ೋಡುತಿತದದ ಮಕಾಳು ಹ ೦ಗುಟ್ರಿದರು. ಮಗಿೆಯೆಲ್ಲವನುು ಮರೆತು ಮರಿ ಮರಜರವಲ್ದೆ ಡನೆ 
ಆಡುವುದರಲಿಲ ತಲಿಲೋನರರಗಿದದರಿಬಬರ . 

  

“ಅಮರೊ! ಬೆಕುಾ ನಿೋರಿನಲಿಲ ಹೆೋಗೆ ಬಿದಿದತು? ಬೆಕಿಾನ ಅಮೊ ಎಲಿಲದೆ? ಬೆಕಿಾಗೆ ಹರಲಿನಲಿಲ ಸಕೆಾೆ ಹರಕಿ ಕೆ ಡಲ್ರವ? ಬೆಕಿಾಗೆ ಜವರ...” 

  

“ಸರಕು ಸರಕು, ನಿೋನು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳ ರೆೈಲ್ು ಹಚೆಬೋಡ ಈಗ! ಮ್ಮದುಲ ಪ್ರಪ್ ಅದು ಸುಧರರಿಸಿಕೆ ಳಿಳ. ನಿೋರಿಗ೦ತ ಬ೦ದಿಬೆೋವಕು ಈ ಪ್ುಟಿ 
ಬೆಕುಾ” ಬೆಕಿಾಗೆ ಹರಲ್ು ಕುಡಿಸುತರತ ಅಮೊ ಮಕಾಳನುು ಸುಮೊನರಗಿಸಲ್ು, 

  

“ನಿಮೊಪ್ರಪಜಿ ಬರೆ ೋ ಹೆ ತರತಯುತ, ನಿೋವು ಮಗಿೆ ಮರೆತು, ಇದರ ಮು೦ದೆ ಕ ಬೆೋವಡಿ, ಹೆ ೋಗಿ ಓದಿ, ನರನು ಬೆಕಾನು ನೆ ೋಡೆ ಾೋತಿೋನಿ. 
ಅಪ್ಪ ಬ೦ದೆೇಲ್ೆ ಇದಕೆಾ ಒ೦ದಾಡೆ ಕಳ ೆೆೋ ಯ್ಯೋಚನೆ ಮರಡೆ ೋಣ.” 

  

“ಅಯ್ಯೊೋ ಅಮರೊ ಎಷುಿ ಮುದರದಗಿದೆ ಈ ಬಿಳಿ ಬೆಕಿಾನಮರಿ, ನರವು ಸರಕೆ ೋಣ, ಅಪ್ರಪಜಿಗೆ ನಿೋನು ಹೆೋಳಮರೊ. ನರವು ಓದೆ ಾೋತಿೋವಿ 
ಈಗ,ಆದೆರ ದಯವಿಟುಿ ಬೆಕಿಾನ ಮರಿ ಹೆ ಗವಡೆ ಹರಕೆ ೋದು ಬೆೋಡಮರೊ” ಕೆೋಳಿಕೆ ೦ಡರು ಮಕಾಳಿಬಬರ . 

  

“ಸರಿ, ಅಪ್ಪ ಬ೦ದೆೇಲ್ೆ ನೆ ೋಡೆ ೋಣ. ಓದಿ ಈಗ” 
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ಹ ೦ಗುಡುತರತ ಮಕಾಳಿಬಬರ  ಮಗಿೆ ಮು೦ದುವರೆಸಿದರು. 

  

ಮಗಿೆ ಓದುವುದು ಹದಿನೆೈದು ನಿಮಷ ಕ ಡ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷಿರಲ್ೆಲ ಅಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದರು. ಮಕಾಳಿಬಬರ  ಅಪ್ಪನ ಬಳಿ ಓಡಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ 
ತಮೊ ಮನೆಗೆ ಹೆ ಸ ಅತಿರ್ಥ ಬ೦ದ ಕಥೆ ಹೆೋಳಿದರು. ಅಪ್ಪ ನಗುತತಲ್ೆ, ಮಕಾಳ ಉತರೆಹಕೆಾ ಉತರೆಹ ಕ ಡಿಸಿದರು. ಮಕಾಳಿಬಬರ  ಈಗ 
ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಶಿುಸಲ್ು ಶುರು ಮರಡಿದರು. 

  

“ಅಪ್ಪ, ಈ ಬೆಕಿಾನ ಮರಿಯನುು ನರವು ಸರಕಿಕೆ ಳ ೆ ಳೋಣ್ರವ? ಬೆಕಿಾನ ಅಮೊ ಎಲಿಲ? ಬೆಕಿಾನ ಮರಿ ಯರಕೆ ಅದರ ಅಮೊನನುು ಬಿಟುಿ ಬ೦ತು? 
ಬೆಕಿಾಗೆ ನರವು ಏನು ಊಟ ಕೆ ಡೆಬೋಕು? ಬೆಕುಾ ಮಯರ೦ವ್ ಅ೦ತ ಮರತರ ಯರಕೆ ಹೆೋಳತ ತೆ?” ಹೋಗೆ ಹತರತರು ಪ್ರಶ್ೆು ಅಪ್ಪನೆಡೆಗೆ 
ಬಿೋಸಿದರು 

  

“ಸರಿ, ಎಲ್ಲದಕ ಾ ಉತತರ ಹೆೋಳಿತೋನಿ, ಮ್ಮದುಲ ಇಬ ರ ಹದಿನೆೈದರ ಮಗಿೆ ಹೆೋಳಿ” ಅಪ್ಪ ಸಮರಧರನವರಗೆೋ ಕೆೋಳಿದರು. 

  

ಸರಿಯೆ೦ದು ಮಕಾಳಿಬಬರ  ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಗಿೆ ಒಪ್ಪಸಿದರು. ಅಪ್ಪ ತನು ಮರತಿನ೦ತೆ ಮಕಾಳಿಗೆ ಉತತರಗಳನುು ಕೆ ಟಿರು 

  

“ಬೆಕುಾಗಳು ಬಹಳ ಸ ಕ್ಮ. ಈ ಬೆಕಿಾನ ಅಮೊ ಊಟ ಹೆ ೦ದಿಸಲ್ು ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೋದರಗ ಬರಯರರಿಕೆಯರಗಿ ಬರವಿಯ ಬಳಿ 
ಬ೦ದಿಬೆೋವಕು. ಬೆಕುಾಗಳು ಮರಿಗಳು ಕೆಲ್ವು ದಿನದಗಳವರೆಗೆ ನೆ ೋಡೆ ಾಳತೆತ, ಆಮೆೋಲ್ೆ ಅಮೊ ಮರಿಗಳು ಬಿಟುಿ ಹೆ ೋಗತೆತ. ಅಮೊ 
ಮರಿಗಳ ೆ ಿತೆ ಇರೆ ೋವಗ ವ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹರಲ್ು ಕೆ ಡತೆತ, ಆಮೆೋಲ್ೆ ಮರಿಗಳು ತಮೊ ಊಟ ತರವೆೋ ಹುಡೆ ಾೋಬೆೋಕು. ಇಲಿಗಳನುು ಬೆೋಟೆ 
ಆಡೆ ೋದರಲಿಲ ಬೆಕುಾಗಳು ಎತಿತದ ಕೆೈ. ಮರಿಗಳು ಸರಮರನೊವರಗಿ ಯರದರವದುರ ಮನೆಯಲಿಲ ಉಳಿತರವೆ, ಇಲ್ರಲ ಕದುದ ಮನೆಗಳಿ೦ದ ಹರಲ್ು 
ಕುಡಿತರವೆ. ಬೆಕುಾಗಳು ನರಯಿಗಳ ಹರಗೆ ಎಲ್ರಲ ಮತು ಕೆೋಳಲ್ಲ, ಇಷಿ ಬ೦ದರಗ ಮನೆಗೆ ಬತರವವೆ, ಇಷಿ ಬ೦ದರಗ ಹೆ ೋಗರತವೆ. ಅದಕೆಾ 
ಬೆಕುಾ ಸರಕೆ ೋದರ ಬದುಲ ನರಯಿ ಸರಕೆ ೋದು ಒಳ ಳೆಯದು. ಇದಲ್ ದೆ ಬೆಕುಾ ಮಯರ೦ವ್ ಯರಕೆ ಅನುುತೆತ ಅ೦ದೆರ ಅದಕೆಾ ನಮೊಷುಿ ಬುದಿದ 
ಇಲ್ರಲ. ಪ್ರರಣಿಗಳದುದ ತಮೆದೋ ಆದ ಭರಷೆ” 

  

ಮಕಾಳು ಬರಯಿಬಿಡುತರತ ಅಪ್ಪ ಹೆೋಳಿದದನೆುಲ್ಲವನುು ಕೆೋಳಿದರು. ಆದರೆ ತಿಮೊನಿಗೆ ಇನುಷುಿ ಪ್ರಶ್ೆು ಮ ಡಿದವು. 

  

“ಆದೆರ ಅಪ್ರಪ, ನರಯಿಗಳು ನಮೆೆ ಕಚರತವೆ, ಅಲ್ ದೆ ಜೆ ೋರರಗಿ ಬೆ ಗಳರತವೆ ಬೆೋರೆ. ನ೦ಗೆ ನರಯಿ ಅಷೆ ಿ೦ದು ಇಷಿ ಇಲ್ಲ. ನಮೆೆ ಸ ಾಲ್ುಲಿಲ 
ಪ್ರಠ ಹೆೋಳಿದ೦ಗೆ ನರನು ಈ ಮರಿ ಬೆಕಿಾಗೆ ಈಗಿ೦ದರನೆ ಮರತು ಕಲಿೆದೆರ ನರನು ಹೆೋಳಿದ೦ಗೆ ಕೆೋಳತ ತೆ. ನರನು ಇದಕೆಾ ಒ೦ದು ಒಳ ಳೆ 
ಹೆಸರು ಇಟುಿ, ದಿನರ ಹರಲ್ು ಕೆ ಟುಿ, ಈಗಿ೦ದರನೆ ನರನು ಹೆೋಳಿದ೦ಗೆ ಕೆೋಳ ೆೋ ಹರಗೆ ಮರಡಿದೆರ ಹೆೋಗೆ? ದಯವಿಟುಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಬೆಕುಾ 
ಸರಕೆ ೋಣ.” 

  

“ಸರಿ, ಸರಕೆ ೋಣ೦ತೆ, ಆದೆರ ಬೆಕುಾ ನರವು ಹೆೋಳಿದ೦ಗೆ ಕೆೋಳಲ್ಲ ಪ್ುಟರಿ. ಕೆಲ್ವು ಮರತು ಕೆೋಳತೆತ ಬಹಳಷುಿ ಕೆೋಳಲ್ಲ” ಎ೦ದು ಹೆೋಳುತರತ 
ಕೆಲ್ಸದಿ೦ದ ದಣಿದು ಬ೦ದ 
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ಅಪ್ಪ ಊಟ ಮರಡಲ್ು ಕೆೈಕರಲ್ು ತೆ ಳೆಯಲ್ು ಹೆ ರಟರು. 

  

ತಿಮೊನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬೆಕಾನುು ಸರಕಲ್ು ಒಪ್ಪದದಕೆಾ ಸ೦ತಸವರಗಿತುತ. ಬೆಕಿಾನೆ ಡನೆ ಆಡಲ್ು ಶುರು ಮರಡಿದ. ಬೆಕಿಾಗೆ ಚ೦ಟ  ಎ೦ದು 
ಹೆಸರಿಟಿ, ಕೆಲ್ ಕರಲ್ ಬೆಕುಾ ತನು ಪ್ುಟಿ ಪ್ುಟಿ ಹೆಜೆಿಗಳನಿುಡುತರತ ಓಡರಡುತಿತದದನುು ಕ೦ಡು ಆನ೦ದಿಸಿದ. ಆದರೆ ಹೆ ಟೆಿ ತು೦ಬಿದ ಬೆಕುಾ 
ಈಗ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆ೦ದು ಬಯಸಿತು. 

  

“ಏಯ್ಡ ಚ೦ಟ , ಬರ ಇಲಿಲ. ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೋಗೆಬೋಡ. ಇವತಿು೦ದ ಇದು ನಿನೊನೆ.ನಿೋನು ಇಲಿಲ ಕ ತೆ ಾೋ” ಎ೦ದು ಬೆಕಿಾಗೆ ಬೆರಳ ಮರಡಿ 
ತೆ ೋರಿಸಿದ. 

  

ಆದರೆ ಇನ ು ಅಮೊನ ಮಡಿಲಿನಿ೦ದ ಸಡಿಲ್ವರಗಿರದ ಪ್ುಟಿ ಬೆಕುಾ “ಮಯರ೦ವ್” ಎನುುತರತ ತರಯಿಯೆನುರಸಿ ಬರಗಿಲಿನೆಡೆಗೆ 
ಹೆ ರಟ್ರತು. ತಿಮೊನಿಗೆ ಬೆೋಸರವರಯಿತು. ಬೆಕಾನುು ಎತಿತ ತನು ಕರಲ್ುಗಳ ಮೆೋಲ್ೆ ಕ ರಿಸಿ. 

  

“ನಿೋನು ಇಲ್ ಲೆೋ ಇರು. ನರನ್ ನಿನರು ಚೆನರುಗಿ ನೆ ೋಡೆ ಾೋತಿೋನಿ. ಹೆ ಗವಡೆ ಹೆ ೋದೆರ ನರಯಿ ಕಚಾತೆತ. ಇಲ್ರಲ ಮತ ತೆ ಬರವಿನಲಿಲ ಬಿೋಳಿತೋಯರ” 
ಎ೦ದು ಬೆಕಿಾಗೆ ತನು ರಿೋತಿಯಲಿಲ ಸ೦ಜರಯಿಸಿದ. ಬೆಕುಾ ಮರತು ಕೆೋಳುವುದೆ? ಮತ ತೆ ಹೆ ರಟ್ರತು ಬರಗಿಲಿನೆಡೆಗೆ. ಇದರಿ೦ದ ಕೆ ೦ಚ 
ಕುಪ್ತನರದ ತಿಮೊ ತ೦ಗಿಗೆ ಬೆಕಾನುು ಹಡಿದುಕೆ ೦ಡಿರಲ್ು ಹೆೋಳಿ ತನು ರ ಮಗೆ ಓಡಿದ. 

  

“ಅಣ್ರಾ ಹೆೋಳಿದುದ ಸರಿ ಚ೦ಟ . ನಿೋ ಇಲ್ ಲೆೋ ಇರು” ಎ೦ದು ಬೆಕಾನುು ಮರತರಡಿಸಿತಿತದದ ತ೦ಗಿಯ ಬಳಿ ತಿಮೊ ಓಡಿ ಬ೦ದ. ತರನು ತ೦ದ 
ಸಣಾ ಹಗೆವನುು ಬೆಕಿಾನ ಕುತಿತಗೆಗೆ ಕಟ್ರಿದ. 

  

“ಈಗ ಚ೦ಟ  ಎಲ್ ಲ ಹೆ ೋಗಲ್ಲ. ಇದಕೆಾ ನರವು ಮರತಾಲಿಸೆಬೋಕು. ನರನು ಹೆ ೋಗಿ ಹರಲ್ು ತಗೆ ೦ಡಬತಿೋವನಿ. ಹರಲ್ ಕುಡಿೆದೆರ ನ೦ 
ಮರತೆಾೋಳತ ತೆ ತರನರಗಿ” ಎ೦ದವನೆ ಓಡಿ ಬಟಿಲಿನಲಿಲ ಹರಲ್ು ತ೦ದ ತಿಮೊ. ಬೆಕಿಾಗೆ ಹರಲ್ು ಕುಡಿಸುತರತ 

  

“ಚ೦ಟ  ನರವು ತು೦ಬರ ಒಳ ಳೆಯವೂರ ನಿ೦ಗೆೋನು ಮರಡಲ್ಲ. ತಗೆ ೋ ಹರಲ್ು ಕುಡಿ” ಎ೦ದು ಬೆಕಿಾಗೆ “ಮರತು” ಕಲಿಸಲ್ು ಮು೦ದರದ. 
ಆದರೆ ಬೆಕಿಾಗೆ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೋಗುವುದೆ ಚ೦ತೆ. ತಿಮೊನ ಮರತಿಗೆ ಎಡೆಗೆ ಡದೆ ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ರಟ್ರತು. ತಿಮೊ ಬಹುಶಹ ಬೆಕಿಾಗೆ ಹೆ ರಗೆ 
ತಣಾಗಿರಲ್ು ಇಷಿವೆ೦ದು ಭರವಿಸಿ. ಬೆಕಾನುು ನಡೆಸಿಕೆ ೦ಡು ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ರಟ. ಹೆ ರಗೆ ಬ೦ದ ಬೆಕುಾ ಮನೆಯ೦ಗಳ ದರಟುವುದಕೆಾ 
ಹೆ ರಟ್ರದದನುು ಕ೦ಡು ಹೆದರಿ ತಿಮೊ ಹಗೆವನುು ಎಳೆಯುತರತ ಬೆಕಾನುು ಮನೆಯೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. ಮನೆಯ ಹೆ ರಗಿನ ಕಿಟಕಿಗೆ ಕಟ್ರಿದ. ಬೆಕುಾ 
ಹೆ ರಗೆ ಹೆ ೋಗಲ್ು ಪ್ರಯತಿುಸಿ, ಸೆ ೋತು ಕಟ್ರಿದದ ಹಗೆವನುು ಮಯರ-೦ವ್ ಎನುುತತಲ್ೆೋ ಕಚಾಲ್ರರ೦ಭಿಸಿತು. ತಿಮೊ ಇದನುು ಕ೦ಡು 
ಮೆಲ್ಲಗೆ ಬೆಕಿಾಗೆ ಹೆ ಡೆಯುತತ 

  

“ಏಯ್ಡ, ಚ೦ಟ  ನಿೋನು ಹೆೋಳಿದ೦ಗೆ ಕೆೋಳ ಬೆೋಕು. ಇಲ್ರಲ ಅ೦ದೆರ ನಿ೦ಗೆ ರರತಿರಯಲ್ರಲ ಕಟುಿ ಹರಕಿತೋನಿ. ಬೆಳಗೆೆ ನಿನಗೆ ಬುದಿದ ಬರತೆತ” ಎ೦ದ 
ಬೆಕಿಾನ ವರೊಮ್ಮೋಹದಲಿಲ ಕುಪ್ತಗೆ ೦ಡ ತಿಮೊ. 
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ಬೆಕುಾ ತನು ಮರತು ಕೆೋಳದದನುು ಕ೦ಡು ತಿಮೊ ಬೆಕಾನುು ಹೆ ರಗೆ ಬಿಡಲ್ು ನಿಧ್ವರಿಸಿ ಊಟ ಮರಡಲ್ು ಒಳಗೆ ಹೆ ೋದ. 

  

ಊಟದ ನ೦ತರ ಮರಳಿದ ತಿಮೊನಿಗೆ ಬೆಕುಾ ಕಟ್ರಿ ಹರಕಿದದಲಿಲಯೆ ಮಲ್ಗಿದದನುು ಕ೦ಡು ಸ೦ತಸವರಯಿತು. 

  

“ಈಗ ಮರತು ಕೆೋಳಲಿಕೆಾ ಶುರು ಮರಡಿದರೊ ಚ೦ಟ !” ಎ೦ದು ನಗುತತ ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ ಹೆ ೋಗಿ 

  

“ಅಮರೊ ಚ೦ಟ  ಮಲ್ಗಿದೆ, ನರಳ  ೆಬೆಳಗೆೆ ಬೆೋಗ ಎಬಿಬಸು ನ೦ಗೆ, ನರನು ಚ೦ಟ  ಜೆ ತೆ ಆಟ ಆಡಿ ಆಮೆೋಲ್ೆ ಸ ಾಲಿಗೆ ಹೆ ೋಕಿತೋನಿ” 

  

“ಸರಿ, ಹೆ ತರತಯುತ, ನಿೋನು ಹೆ ೋಗಿ ಮಲ್ಗು” ಮನೆಗೆಲ್ಸ ಮುಗಿಸುತತ ಅಮೊ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿ೦ದಲ್ೆೋ ಉತತರಿಸಿದಳು. 

  

ತಿಮೊ ತನು ಬುದಿದವ೦ತಿಕೆಗೆ ತರನೆ ಬೆನುುತಟ್ರಿಕೆ ಳುಳತತ ಮರರನೆಯ ದಿನ ಚ೦ಟುವಿಗೆ ಏನು ಹೆೋಳಿಕೆ ಡಬೆೋಕೆ೦ದು ಯ್ಯೋಚಸುತರತ 
ಮಲ್ಗಿದ. 

  

ಬೆಳಗೆೆ ಆರರಗಿತುತ. ತಿಮೊನಿಗೆ ಕನಸಿನ ತು೦ಬ ಬರಿ ಚ೦ಟ  ಹರಗು ತನು ಗೆಳೆತನದ ದೆೋ ಕನಸು. ಹೆೋಗೆ ಚ೦ಟು ತನು ಮರತು ಕೆೋಳುವನು, 
ಹೆೋಗೆ ತನೆ ುಡನೆ ಚೆ೦ಡರಟವರಡುವನು, ಹೋಗೆ ಸಣಾ ಮನಸಿೆನ ದೆ ಡದ ಕನಸುಗಳು. ಅಮೊ ತಿಮೊನನುು ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ತಯರರರಗಲ್ು 
ಎಬಿಬಸಿದರು. ತಿಮೊ ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಮುಖ ತೆ ಳೆಯಲ್ು ಹೆ ೋಗದೆ ಮ್ಮದಲ್ು ಚ೦ಟುವನುು ನೆ ೋಡಲ್ು ಹೆ ರಟ. ಆದರೆ ಚ೦ಟು ತರನು 
ಕಟ್ರಿದದ ಜರಗದಲಿಲರಲಿಲ್ಲ. 

  

“ಅಮರೊ, ಚ೦ಟ  ಎಲಿಲ. ರರತಿರ ಕಟ್ರಿ ಹರಕಿದೆದ. ಈಗ ಬರಿ ಹಗೆ ಇದೆ ಅಲಿಲ. ಎಲಿಲ ಹೆ ೋದ ನನಿಾ೦ಟ !” ಎ೦ದು ಅಮೊನ ಬಳಿ ಓಡುತತ ಬ೦ದ 
ತಿಮೊ. 

  

“ನಿನು ಪ್ರೋತಿಯ ಬೆಕಿಾನ ಮರಿ ರರತಿರಯೆಲ್ರಲ ಮಯರ೦ವ್ ಮಯರ೦ವ್ ಅ೦ತ ಅಳರತ ಇತುತ. ಬೆಕಾನರು ಯರರರದ ರ ಕಟರತರರ? ನರಯಿ 
ತರಹ ಅಲ್ರಲ ಪ್ುಟರಿ ಅವು. ಮನೆಯಿ೦ದ ಹೆ ರಗೆ ಓಡರಡೆ ೋಕೆ ಇಷಿಪ್ಡತವೆ. ನಿಮೊಪ್ರಜಿಗೆ ರರತಿರ ನಿದ ದೆ ಮಡರಕೆ ಬಿಡಿಲಲ್ರಲ ಅದು. ಅದಕೆಾ 
ಕಟುಿ ಬಿಡಿೆದುರ. ಅದಕೆಾ ಬೆೋಕು ಅ೦ದೆರ ಮತ ತೆ ಬರತ ತೆ ಬಿಡು” 

  

ತಿಮೊನ ಕಣುಾ ತು೦ಬರ ನಿೋರು ತು೦ಬಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೆನೆುಯ ಮೆೋಲ್ೆ ಹರಿಯಿತು. ತರನು ಮರಡಿದುದ ಒಳ ಳೆಯದಲ್ಲ. ಪ್ರಪ್ ರರತಿರಯಲಿಲ ಅಳುವ 
ಗೆ ೋಳು ಬ೦ದಿತು ತನು ಚ೦ಟ ವಿಗೆ. ಪ್ರಪ್ ಅದರ ಅಮೊನ ನೆನಪ್ರಗಿರಬೆೋಕು, ತರನು ಹೆೋಗೆ ತನು ಅಪ್ಪ ಅಮೊನ ಬಳಿ ಇರುವನೆ ೋ 
ಹರಗೆ ಬೆಕಿಾಗ  ಅನಿಸಿರಬೆೋಕು. ದೆೋವರು ಖ೦ಡಿತ ತನುನುು ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು. 
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ಆದರೆ ಆ ಪ್ುಟಿ ಬೆಕುಾ ಏಕೆ ನರಯಿಗಳ೦ತೆ ಅಲ್ಲ. ನರಯಿಯನುು ಕಟ್ರಿ ಮರತು ಕೆೋಳಿಸಬಲ್ಲದರದರೆ ಬೆಕಾನುು ಏಕೆ ಕಟ್ರಿಹರಕಬರರದು? 
ಒ೦ದ ೦ದು ಪ್ರರಣಿಯ  ಒ೦ದೆ ೦ದು ರಿೋತಿ ಏಕೆ? ತರನು ಅಷುಿ ಪ್ರೋತಿ ತೆ ೋರಿಸಿದರ  ಚ೦ಟ ವಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷಿವರಗಲಿಲ್ಲ? ಏಕೆ ತರನು 
ಹೋಗೆ ಕೆಟಿವನರಗಿ ಚ೦ಟ ವನುು ಕಟ್ರಿದೆ? ಹೋಗೆ ಹಲ್ವರರು ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ತಿಮೊನ ಕಣಿಾೋರಿನ೦ತೆ ಹರಿದುಬ೦ದವು. 

  

ದೆೋವರು ಒ೦ದ ೦ದು ಪ್ರರಣಿಯನುು ಸುರಷ್ಟಿಸಿದದರೆ. ಒ೦ದ ೦ದು ಒ೦ದು ರಿೋತಿ ಏಕೆ? ಪ್ರರಣಿಗಳಲಿಲ ಈ ವಿವಿಧ್ತೆಯನುು ಹುಟುಿಹರಕಿರಲ್ು 
ಕರರಣವಿದೆಯೆ? ಎಲ್ರಲ ಪ್ರರಣಿಗಳದುದ ಒ೦ದು ಭರಷೆಯರದರೆ ನಮೊ ಭರಷೆಗಳು ಏಕೆ ಅವುಗಳ ಹರಗಿಲ್ಲ. ಇದದರ  ನಮಗೆೋಕೆ 
ಅರ್ವವರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋಗೆ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ಬಹಳ! ಈ ಸ೦ಚಕೆಯಿ೦ದ ನನೆ ುಡನೆ ದೆೋವರನುು ಹುಡುಕುವ ಕರಯವಕೆಾ ನಿೋವು ಸೆೋರಬಹುದು. 
ಮು೦ಬರುವ ಸ೦ಚಕೆಗಳಲಿಲ ಗ ಬೆ ತಿಮೊನ ಕಥೆಗಳ ೆ೦ದಿಗೆ ತಿಮೊನ ತಲ್ೆವ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕೆ ೋಣ. 
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ಸ೦ಚಿಕ  ೭ - ಹುಟ್ುುಹಬಬದ ದಿನ 
“ಒ೦ದು, ಎರಡು, ಮ ರು, ನರಲ್ುಾ...” ಎ೦ದು ಜೆ ೋರರಗಿ ಎಣಿಸುತತ ತಿಮೊ ಚರಕಲ್ೆಟ್ ಕರೊ೦ಡಿಗಳನುು ಒ೦ದು ಡಬಬಕೆಾ ಹರಕುತಿತದದ. 

  

“ಸರಿಯರಗಿ ಎಣಿಸು ತಿಮರೊ, ಎಲ್ಲರಿಗ  ಒ೦ದೆ ಒ೦ದು ಬರೆ ೋ ಹರಗೆ ಡಬಬದಲಿಲ ಹರಕು, ಉಳಿದದದನರು ಮನೆಯಲಿಲಟುಿ ಹೆ ೋಗೆಬೋಕು 
ಸರಿೋನರ” 

  

ಸರಿ ಅಮರೊ ಅನುುವ ಹರಗೆ ತಲ್ೆಯರಡಿಸಿದ ಚರಕಲ್ೆಟ್ ಎಣಿಸುವುದರಲಿಲ ಮಗುನರಗಿದದ ತಿಮೊ. 

  

ಮರರನೆಯ ದಿನ ತನು ಹುಟುಿಹಬಬವರದದದರಿ೦ದ ತಿಮೊ ಹ೦ದಿನ ರರತಿರಯೆೋ ಉತುೆಕನರಗಿ ತಯರರಿ ನಡೆಸಿದದ. 

  

“ಅಣ್ರಾ ನನಗೆ ಮರತರ ನಿೋನು ಜರಸಿತ ಚರಕಲ್ೆಟ್ ಕೆ ಡೆಬೋಕು, ನರನು ನನ್ ಹುಟುಿಹಬಬ ಬ೦ದರಗ ನಿ೦ಗೆ ಜರಸಿತ ಕೆ ಡಿತೋನಿ” ಎ೦ದು 
ಕೆೋಳಿಕೆ ೦ಡಳು ಪ್ುಟಿ ತ೦ಗಿ 

  

“ಮ ವತೆ ತ೦ದು, ಮ ವತ ತೆರಡು... ಹರ೦ ಸರಿ...ಮ ವತ ೊರು...” ತಿಮೊ ಎಣಿಸುವುದರಲಿಲ ಮುಳುಗಿದ. 

ಮು೦ಜರನೆ ಆರಕೆಾ ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಎದುದ ತಿಮೊ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಹೆ ರಡಲ್ು ಉತುೆಕನರಗಿದದ. ಹರಕಿಕೆ ಳಳಲ್ು ಹೆ ಸ ಬಟೆಿ ಹರಗ  ಬ ಟುಗಳನುು 
ಅಪ್ಪ ತಿಮೊನಿಗೆ ಹುಟುಿಹಬಬಕೆಾ೦ದು ಕೆ ಡಿಸಿದದರು. ತಿಮೊನಿಗೆ ಹೆ ಸ ಬಟೆಿ ಹರಕಿಕೆ ೦ಡು ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಹೆ ೋಗಲ್ು ಬಹಳ ತವಕ, ಕರರಣ 
ವಷವದಲಿಲ ಕೆಲ್ವು ಸರತಿವ ಮರತರ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ’ಕಲ್ರ್ ಡೆರಸ್’ ಹರಕಿಕೆ ೦ಡು ಹೆ ೋಗಲ್ು ಸಿಗುತಿತತುತ. ಅಲ್ಲದೆ ಹುಟುಿ ಹಬಬದ ದಿನವರದದರಿ೦ದ 
ಎಲ್ಲರದ ದ ಹುಟುಿಹಬಬದ ಹುಡುಗನ ಮೆೋಲ್ೆ ಕಣುಾ. ಎಲ್ಲರ  ಬ೦ದು ಶುಭರಶಯ ಹೆೋಳುವರು. 

  

’ಅಮರೊ ನನ್ ಕಲ್ರ್ ಡೆರಸ್ ಎಲಿಲ? ನರನು ಬೆೋಗ ಹೆ ೋಗೆಬೋಕು ಶ್ರಲ್ೆಗೆ. ಲ್ೆೋಟರದೆರ ಪ್ೆರಯರ್ ಲ್ೆೈನಲಿಲ ಗುದರದಟ. ನನ್ ಬಟೆಿ 
ಗಲಿೋಜರಗರಬದುವ ಅ೦ದೆರ ಬೆೋಗ ಹೆ ೋಗಿ ಮ್ಮದಲ್ೆು ಲ್ೆೈನಲಿಲ ನಿ೦ತೆ ಾೋಬಹುದು.” ಸರುನ ಮುಗಿಸಿದ ತಿಮೊ ಅಮೊನಿಗೆ ಕೆೋಳಿದ 

  

“ನರನು ಬ೦ದು ನಿನು ರೆಡಿ ಮರಡಿತೋನಿ. ಮ್ಮದುಲ ದೆೋವರ ಪ್ೂಜೆ ಮರಡು. ಹುಟುಿಹಬಬದ ದಿನ ದೆೋವರಲಿಲ ಒಳ ಳೆಯದರಗಿಲ, ಚೆನರುಗಿ ಮರರ್ಕೆವ 
ಬಲಿವ ಅ೦ತ ಕೆೋಳ ೆಾ೦ಡೆರ ಜರಣ ಹುಡುಗ ಅ೦ತ ದೆೋವುರ ನಿ೦ಗೆ ಒಳ ಳೆ ಬುದಿದ ಕೆ ಡರತರೆ” 

  

“ಸರಿ,...ಓ೦ ಗುರು ಬರಹೊ ಗುರುವಿವಷುಾ..” ಹೋಗೆ ಅಪ್ಪ ಹೆೋಳಿಕೆ ಟಿ ನರಲ್ುಾ ಸ೦ಸಾೆತ ಶ್ೊಲೋಕಗಳನುು ಹೆೋಳಿ ತಿಮೊ ದೆೋವರಲಿಲ 
ಬೆೋಡಿಕೆ ೦ಡ, “ದೆೋವೆರ ನ೦ಗೆ ಒಳ ಳೆ ಬುದಿದ ಕೆ ಡಪ್ಪ. ನರನು ಚೆನರುಗಿ ಮರರ್ಕೆವ ತೆಗೆಯ್ಯೋ ಹರಗರಗಿಲ. ಇವತುತ ಲ್ರಸ್ಿ ಟೆಸಿಿನ ರಿಜ಼ಲ್ುಿ. 
ನನಗೆ ತಪ್ಪಲ್ಲದ೦ತೆ ಚೆನರುಗಿ ಮರರ್ಕೆವ ಬಲ್ವಪ್ಪ” 
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ಅಮೊ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲ್ಸ ಬಿಟುಿ ತಿಮೊನನುು ತಯರರು ಮರಡಿದರು. 

  

“ನೆ ೋಡು ಹೆೋಗೆ ನಿೋಟರಗಿ ಇನಷಟ್ವ ಮರಡಿದಿನಿ. ಹುಡುಗರ ಜೆ ತೆ ಆಟ ಆಡರತ ಎಲ್ರಲ ಹರಳು ಮರಡೆಬೋಡ. ಹೆ ಸ ಬಟೆಿ ಚೆನರುಗಿ 
ನೆ ೋಡೆ ಾ. ಎಲಿಲ ಗಲ್ಲ ತೆ ೋಸುವ. ಧ್ುರಷ್ಟಿ ಆಗ ದೆ ಇಲಿವ ಅ೦ತ ಕಣಾೂಪ್ುಪ ಹಚಾದಿನಿ, ಉಜೆ ಾೋ ಬೆೋಡ. ಸರಿ ತಿ೦ಡಿ ತಿನಿು ಇಬ ರ. ಇವತುತ 
ನರನೆೋ ಬತಿವನಿ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಬಿಡೆ ೋಕೆ” 

  

ಮಕಾಳಿಬಬರ  ಅಮೊನ ಮರತು ಪ್ರಲಿಸಿದರು. ನ೦ತರ ಅಮೊ ಮಕಾಳನುು ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಕರೆದೆ ಯದಳು. 

  

ಶ್ರಲ್ೆಯ ಲ್ೆೈನಿನಲಿಲ ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ತಿಮೊ ನಿ೦ತಿದದ. ಅಕಾಪ್ಕಾದ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲರದ ದ ತಿಮೊನ ಮೆೋಲ್ೆ ಕಣುಾ.   
  

“ಏ ಹರೊಪ್ ಬತೆಡೋವ ಕಣ್ೆ ೋ! ಯರವ ಚರಕಲ್ೆಟ್ ಹ೦ಚತೋಯರ? ಕರೊಡಬರಿೋಸರ? ನ೦ಗೆ ಅದು ತು೦ಬರ ಇಷಿ. ಹೆೈ ಹೆ ಸ ಪ್ವರ್ ಶೂ! 
ಕಪ್ಲ್ ದೆೋವುದ. ನಿೋನೆ ಅದುರಷಿವ೦ತ ಕಣ್ೆ ೋ. ನಮೊಪ್ಪ೦ಗೆ ನರನು ಬತೆಡೋವಗೆ ಕೆ ಡೆ ೆೋಕೆ ಹೆೋಳಿತೋನಿ” ಹುರುಪ್ನಿ೦ದ ಹೆೋಳಿದ ಒಬಬ ಪ್ಕಾದ 
ಕರಲಸಿನ ಹುಡುಗ.  
  

“ಶ್, ಪ್ರರರ್ವನೆ ಟೆೈಮ್ ಆಯುತ. ಆಮೆೋಲ್ೆ ಕರಲಸಿಗೆ ಬ೦ದರಗ ನಿನೆೆ ಗೆ ತರತಗತೆತ” ಹುಡುಗನನುು ಸುಮೊನರಗಿಸಿದ ತಿಮೊ.  
ಹುಡುಗರೆಲ್ಲರ  ಪ್ರರರ್ವನೆ ಮುಗಿಸಿ ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಸರಲ್ರಗಿ ತಮೊ ತಮೊ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ತಿಮೊನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಮ್ಮದಲ್ ಪ್ರಠ 
ಗಣಿತವರಗಿತುತ. ಗಣಿತದ ಮೆೋಡ೦ ಬ೦ದು ಅ೦ದಿನ ಅಟೆ೦ಡೆನ್ೆ ಶುರು ಮರಡಿದರು. ಹರಗೆ ಒಮೆೊ ಕಕ್ಷೆಯಲಿಲ ಕಣುಾ ಹರಯಿಸಿದರು. ತಿಮೊ 
ಸ ಾಲಿನ ಉನಿಫರಮುವಲಿಲಲ್ಲದದನುು ಕ೦ಡು  
  

“ತಿಮರೊ ಯರಕೆ ಇವತುತ ಉನಿಫರಮ್ವ ಹರಕಿಲ್ಲ? ನಿನು ಹುಟುಿಹಬಬ ನರ?” ತಿಮೊನನುು ವಿನಯವರಗಿ ಕೆೋಳಿದರು  
ತಿಮೊ ಎದುದ ನಿ೦ತು ಹೌದು ಎ೦ಬ೦ತೆ ತಲ್ೆಯರಡಿಸಿದ.  
  

“ಮಕಾಳ ೋೆ ಇವತುತ ನಿಮೊ ಸೆುೋಹತ ತಿಮೊನ ಹುಟುಿಹಬಬದ ದಿನ. ಎಲ್ಲರ  ತಿಮೊನಿಗೆ ಹರರೆೈಸೆಬೋಕು. ತಿಮೊ ಬರ ಇಲಿಲ” ಅಟೆ೦ಡೆನ್ೆ 
ಮರೆತು ತಿಮೊನಿಗೆ ಹರರೆೈಸಲ್ು ಅಣಿಯರದರು ಮೆೋಡ೦. ಮಕಾಳೆಲ್ಲರ  ಒ೦ದುಗ ಡಿ ತಿಮೊನಿಗೆ ಹುಟುಿಹಬಬದ ಶುಭರಶಯವನುು 
ಹರಡಿದರು.  
  

“ಹರೊಪ್ ಬತ ಡೆೋವ ಟು ಯ , ಹರೊಪ್ ಬತ ಡೆೋವ ಟು ಯ , ಹರೊಪ್ ಬತ ಡೆೋವ ಟು ಯು ಡಿಯರ್ ತಿಮೊ, ಹರೊಪ್ ಬತ ಡೆೋವ ಟ  ಯು” ತಿಮೊ 
ಮ೦ದಹರಸ ಬಿೋರುತತ ಸ೦ತಸಗೆ ೦ಡ. ಹರರೆೈಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗ  ಧ್ನೊವರದ ಹೆೋಳುತತ ತನು ಚೋಲ್ದಿ೦ದ ಚರಕಲ್ೆೋಟ್ ಡಬಬವನುು ಹೆ ರ 
ತೆಗೆದ. ಮಕಾಳಲಿಲ ಆಸಕಿತ ಹೆಚರಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಯಲಿಲ ಗುಸುಗುಸು ಸದುದಗಳು ಕೆೋಳ ತೆ ಡಗಿದವು. ತಿಮೊ ಡಬಬದಿ೦ದ ಒ೦ದು ಕರೊಡಬರಿೋಸ್ 
ತಗೆದು ಮ್ಮದಲ್ು ಮೆೋಡ೦ಗೆ ಕೆ ಟಿ. ಮೆೋಡ೦ ನಗುತತ ಚರಕಲ್ೆೋಟ್ ಹರಳೆಯನುು ತೆಗೆದು ತಿಮೊನಿಗೆ ಪ್ರೋತಿಯಿ೦ದ ತಿನಿಸಿದರು.   
  

“ಸರಿ ತಿಮೊ ನಿೋನು ಎಲಿಲೆಗ  ಚರಕಲ್ೆಟ್ ಹ೦ಚು. ಉಳಿದ ಮಕಾಳು ಅಟೆ೦ಡೆನೆ ಮುಗಿಸಿ. ಮ ರನೆ ಪ್ರಠ ಓದಲ್ು ಶುರು ಮರಡಿ” ಎ೦ದು 
ಆದೆೋಶಿಸಿದರು ಮಧ್ೊ ವಯಸಿೆನ ಗಣಿತ ಮೆೋಡ೦.  
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ತಿಮೊ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಗ  ಚರಕಲ್ೆಟ್ ಹ೦ಚುತರತ ಮುನುಡೆದ. ಚರಕಲ್ೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತರತ ಮಕಾಳು ಖುಷ್ಟಯರದದದನುು ಕ೦ಡು 
ಮೆೋಡ೦ಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಕಾಳ ಮುಘ್ದತೆಗೆ ನಕಾರು  
  

೧೫೦ರ ಸ೦ಖ್ೆೊಯ ಇಡಿೋ ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಚರಕಲ್ೆಟ್ ಹ೦ಚ ಬ೦ದಿದದರ  ತಿಮೊನಿಗೆ ಸಲ್ಪವೂ ಸುಸರತಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ  ಅವನನುು 
ಸ೦ತೆ ೋಷದಿ೦ದ ಮರತರಡಿಸಿದರು. ಯರವರಗಲ್  ಗುರ್ರ ಎನುತಿತದದ ಮೆೋಡ೦ಗಳು ಸಹರ ಅ೦ದು ತಿಮೊನ ಹುಟುಿಹಬಬವೆ೦ದು 
ಅವನನುು ನಗುತರತ ಹರರೆೈಸಿದರು. ಅಷಿರಲ್ೆಲ ಸ೦ಜೆಯರಗ ತೆ ಡಗಿತುತ. ದಿನವಿಡಿೋ ತಿಮೊ ಸ೦ತೆ ೋಷವರಗಿದದ.  
  

ಕೆ ನೆಯ ಪ್ರಠದ ಹೆ ತರತಯಿತು. ಯರವರಗಲ್  ಗುರ್ರ ಎನುತಿತದದ ಕನುಡ ಮೆೋಷುು ಹ೦ದಿನ ತಿ೦ಗಳ ಸಣಾ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಯ ಪ್ುಸತಕಗಳನುು 
ತ೦ದಿದದರು. ಎಲ್ಲ ಮಕಾಳಿಗ  ಭಯ ಕರಡಿತುತ. ಕರರಣ ತರವು ಮರಡಿದ ತಪ್ುಪಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಶಿಕ್ಷೆ. ತಿಮೊ ಕ ಡ ಕೆ ೦ಚ ಹೆದರಿದದ. ತರನು 
ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಯಲಿಲ ಚೆನರುಗಿ ಮರಡಿರುವ ನ೦ಬಿಕೆಯಿದದರ  ತಿಮೊನಿಗೆ ಭಯವಿತುತ. ಪ್ಕಾದಲಿಲ ಕುಳಿತಿದದ ಸುಬಬಲ್ಕ್ಷಿಮಗೆ ತಿಮೊ ಪ್ಸುಗುಡುತರತ 
ಹೆೋಳಿದ.   
  

“ಹೆೋಯ್ಡ, ನ೦ಗೆ ಇವತುತ ಕನುಡ ಸರ್ ಹತರ ಒದೆ ಬಿದೆರ ಮನೆೋಲ್  ಹೆ ಡಿೋತರರೆ. ಇಲಿಲವಗ ವ ಭಯವಿಲ್ ದೆ ಇದ ದೆ. ಈಗ ಭಯವರಗಿತದೆ.”  
  

“ನಿೋನು ಸರಿಯರಗಿ ನನೆೆ ಹದೆರಿಸಿತೋಯರ. ನಿ೦ಗೆ ನನಿಾ೦ತ ಜರಸಿತ ಮರರ್ಕೆವ ಬರತೆತ. ಅಲ್ ದೆ ಇವತುತ ನಿನ್ ಹುಟುಿಹಬಬ. ಇವತುತ ನಿೋನು 
ಹರೊಪ್ಯರಗಿಬೆೋವಕು. ಯರರು ಹೆ ಡೆಯಲ್ಲ ಬಿಡು. ನಿೋನು ಬಚರವ್. ಛೆ ನರನು ಇವತ ತೆ ಹುಟೆಿಬೋಕರಗಿತುತ” ತಿಮೊನ ಕಸಿವಿಸಿಗೆ ತನು 
ಕಷಿದಿ೦ದ ಉತತರಿಸಿದಳು.  
  

“ನಿಮೆೆ ಕರಲಸಿನಲಿಲ ಇನುಷುಿ ಓದೆ ೋದು ಹರಗು ಬರೆಯುವುದರ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳ ಬೆೋಕು. ಬಹಳಷುಿ ಮ೦ದಿ ಸುಮರರು ತಪ್ುಪ ಮರಡಿದಿದೋರ. ಒಬುರ 
ಧಿೋಘ್ವ ಬಳಸದೆ ಇದೆರ ಕಲ್ವರು ಕರಗುಣಿತ ಸರಿಯರಗಿ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಯರರು ಎಷುಿ ತಪ್ುಪ ಮರಡಿದಿದೋರೆ ೋ ಅಷುಿ ಏಟುಗಳು ಈ 
ಕೆ ೋಲಿನಿ೦ದ ಬಿೋಳುತತವೆ. ನಿಮಗೆ ಆಗ ತಪ್ುಪಗಳ ಅರಿವರಗತ ತೆ.” ಎ೦ದು ಗ೦ಭಿೋರ ದನಿಯಲಿಲ ಮಕಾಳನುು ಹೆದರಿಸಿದರು ಮೆೋಷುು.  
  

“ದೆೋವೆರ ನ೦ದು ಜರಸಿತ ತಪ್ಪರಲಿಲ್ ದೆ ಇಲ್ವಪ್ಪ” ಎ೦ದು ಹಲ್ವರು ಬೆ೦ಚನಡಿ ಕೆೈ ಜೆ ೋಡಿಸುತರತ ಕೆೋಳಿಕೆ ೦ಡರು.  
ತಿಮೊನಿಗೆ ಭಯವರಗಿದದರ  ಸುಬಬಲ್ಕ್ಷಿಮ ಹೆೋಳಿದ೦ತ ಇ೦ದು ತನು ಹುಟುಿಹಬಬವರದದದರಿ೦ದ ತರನು ಪ್ರರು ಎ೦ದು ನಿಶಿಾ೦ತೆಯಿ೦ದ 
ಕುಳಿತ. ಮೆೋಷುು ಒಬೆ ಬಬಬರ ಪ್ುಸತಕವನುು ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಬ೦ದ ಅ೦ಕಗಳನುು ಸರರುತತ ಎಷುಿ ತಪ್ುಪ ಮರಡಿದದರೆ ೋ ಅಷುಿ ಏಟುಗಳನುು 
ಕೆೈಯ ಮೆೋಲ್ೆ ಹೆ ಡೆಯುತತ ಬ೦ದರು. ಮ್ಮದಲ್ನೆಯ ಬೆ೦ಚನ ಮಕಾಳಿಗೆ ಒಟರಿರೆ ೧೫ ಏಟುಗಳು ಬಿದದವು. ಉಳಿದ ಮಕಾಳ ಜಿೋವ ಚುರ್ 
ಎ೦ದಿತು.  
  

ಮ ರನೆಯ ಬೆ೦ಚನಲಿಲ ಕುಳಿತಿದದ ತಿಮೊನ ಸರಣಿ ಹತಿತರ ಬರುತಿತದದ೦ತೆ ಮೆೋಷು ದನಿಯು ಜೆ ೋರರಗುತಿತತುತ. ಮಕಾಳು ಮರಡಿದ 
ಕರಗುಣಿತ ದೆ ೋಷಗಳನುು ಸರರಿ ಹೆೋಳುತತ. ಹರಗು ಅದರ ಸರಿಯರದ ಉತತರವನುು ಹೆೋಳಿ ಬರರು ಕೆ ೋಲಿನಿ೦ದ ಬರರಿಸುವುದು ಮು೦ದಿನ 
ಹುಡುಗರ ಎದೆ ನಡುಕ ಹೆಚಾಸತೆ ಡಗಿತು.  
  

“ಹರ೦, ಸುಬಬಲ್ಕಿ್ಮ, ನಿೋನು ಹೆಚುಾ ಮರತರಡಲ್ಲ ಚೆನರುಗಿ ಓದುತಿತೋಯರ ಅನೆ ಾ೦ಡಿದೆದ. ನಿೋನು ಬಹಳಷುಿ ತಪ್ುಪ ಮರಡಿದಿದೋಯ. ೨೫ಕೆಾ 
೧೮ ಅ೦ಕ ಪ್ಡೆದಿದಿದೋಯರ. ನಿನಗೆ ಕರಗುಣಿತ ಸರಿಯರಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿಯದೆ ದೆೋವರಿಗೆ ಅವಮರನ ಮರಡಿದಿದೋಯರ. ಶಿವನು 
ಲಿ೦ಗದಿ೦ದ ಎದುದ ಬ೦ದನು ಅನೆ ುೋ ಉತತರವನು ಶಿವನು ಲ್೦ಗದಿ೦ದ ಎದುದ ಬ೦ದನು ಅ೦ತ ಬರೆದಿದದ ದೆೋಯರ? ಎಷುಿ ತಪ್ುಪ 
ಅರ್ವವರಯಿತರ ಎ೦ದು ಗದರಿಸಿದರು. 
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ಇನೆ ುಮೆೊ ಓದಿ ನಗು ತಡೆಯಲ್ರರದೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಕಾರು. ಉಳಿದ ಮಕಾಳೆಲ್ಲರ  ಇನ ು ಜೆ ೋರರಗಿ ನಕಾರು. ನಿಶಿಾ೦ತೆಯಿ೦ದ ತಿಮೊನ  
ನಕಾನು. ಪ್ರಪ್ ಸುಬಬಲ್ಕ್ಷಿಮಯ ಕಣಾಲಿಲ ನಿೋರು ಹರಿಯ ತೆ ಡಗಿತು.  
  

“ಎಲಿಲ ಕೆೈಗಳನುು ಮು೦ದೆ ತೆ ೋರಿಸು” ಎ೦ದವರೆ ಆಕೆಗೆ ಆರು ಬರರಿ ಎರಡ  ಕೆೈಗಳಿಗೆ ಬರರಿಸಿದರು. ತಿಮೊನಿಗೆ ಅನುಕ೦ಪ್ ಹರಗು 
ಭಯ ಎರಡ .  
  

“ಹರ೦, ತಿಮೊ. ನಿನುನುು ದಡಡ ಎ೦ದುಕೆ ೦ಡಿದ ದೆ. ಆದೆರ ಒ೦ದೆೋ ಒ೦ದು ತಪ್ುಪ  ಮರಡಿದಿದೋಯರ. ಕುರಿಗಳು ಹುಲ್ುಲ ತಿನುುತತವೆ ಎನುುವುದರ 
ಬದಲ್ು ಕುರಿಗಳು ಹುಲ್ು ತಿನುುತತವೆ ಎ೦ದು ಬರೆದಿದಿದೋಯರ. ಒತತಕ್ಷರಗಳ ಮೆೋಲ್ೆ ಧರೊನವಿರಲಿ.” ಎ೦ದು ಸಹಜ ದನಿಯಲಿಲ ಹೆೋಳಿದರು. 
ತಿಮೊ ಸ೦ತಸಗೆ ೦ಡನು. ಪ್ುಸತಕ ತೆಗೆದುಕೆ ೦ಡು ಕುಳಿತನು.  
  

“ತಿಮೊ ನಿನಗೆ ಕ ರೆ ೋದಕೆಾ ಹೆೋಳಿದರು ನರನು? ನಿನ್ ತಪ್ಪಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೆಬೋಕು.”  
  

“ಆದೆರ ಸರ್, ಇವತುತ ಅವನ ಬತ ಡೆವ. ಪ್ರಪ್ ಸರ್” ಎ೦ದ ಹ೦ದೆ ಕುಳಿತಿದದ ಗು೦ಡ.  
  

“ತಪ್ುಪ ತಪ್ೆಪೋ. ಬತ ಡೆೋವ ಅ೦ದ ಮರತರಕೆಾ ತಪ್ಪಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗರಬದುವ ಅ೦ತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲಿಲ ತಿಮೊ ಕೆೈ ತೆ ೋಸುವ” ಎ೦ದು ಆದೆೋಶಿಸಿದರು 
ಮೆೋಷುು. ತಿಮೊ ಹೆದರುತತಲ್ೆೋ ಕೆೈ ಚರಚದ.  
  

“ರಪ್” ಎ೦ದು ತಿಮೊನ ಕೆೈಗೆ ಏಟು ಬಿದಿದತು. ಜೆ ತೆಗೆ ಕಣಾಲಿಲ ನಿೋರು.  
  

ತಿಮೊ ಮನೆಗೆ ಹ೦ದುರುಗುವ ದರರಿ ಪ್ೂತಿವ ಕನುಡ ಮೆೋಷುನುು ನಿ೦ದಿಸಿದನು. ತರನು ಮರಡಿದುದ ಕೆೋವಲ್ ಒ೦ದು ತಪ್ುಪ. 
ಹುಟುಿಹಬಬವೆ೦ದು ಕ್ಷಮಸಿದದರೆ ಏನರಗುತಿತತುತ? ಎಲ್ಲರ  ಅಷೆ ಿ೦ದು ತಪ್ುಪ ಮರಡಿದರದರೆ. ನಯವರಗಿ ತಿಳಿ ಹೆೋಳಿದದರೆ ತಪ್ುಪ ತಿದುದತಿತದೆದ. 
ಹೆ ಡೆಯಬೆೋಕೆೋಕೆ? ತಿಮೊ ಮನೆ ಸೆೋರಿದನು. ಅಮೊನಿಗೆ ನಡೆದ ಘ್ಟನೆ ವಿವರಿಸಿದನು.   
  

“ನಿೋನು ತಪ್ುಪ ಮರಡಿದಿದ ನಿಜ, ಅದಕೆಾ ಹೆ ಡೆದಿದರದರೆ. ನಿೋನು ಈ ಶಿಕ್ಷೆನರ ಚೆನರುಗಿ ಯ್ಯೋಚಸಿ ಮು೦ದೆ ತಪ್ುಪ ಮರಡಲ್ಲ. ಬರ ಕೆೈಗೆ 
ಏನರದ ರ ಹಚತೋನಿ” ತಿಮೊನನುು ಅಮೊ ಸ೦ತೆೈಸಿದರು. ಜೆ ತೆಗೆ ಕೆಲ್ವು ಚರಕಲ್ೆೋಟ್ ಕೆ ಟುಿ ಆಟವರಡಲ್ು ಹೆ ರಗೆ ಕಳುಹಸಿದರು. 
ತಿಮೊ ಆಟದ ಮಧೆೊ ಕೆೈಗೆ ಬಿದದ ಏಟನುು ಮರೆತನು.  
  

ನರವುಗಳು ನಮೊ ಬದುಕಿನ ವಿಶ್ೆೋಷ ದಿನವನುು ಏಕೆ ಆಚರಿಸುತೆತೋವೆ? ಒ೦ದ ೦ದು ಆಚರಣ್ೆಗ  ನರವು ದೆೋವರನುು ನಮೊ ಜಿೋವವನುು 
ಉಳಿಸಿದದಕರಾಗಿ ಪ್ೂಜಿಸಬೆೋಕೆ? ಅರ್ವರ ನಮೊ ಈಗಿನ ಹರಗು ಮು೦ದಿನ ಕಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹರಯ ಮರಡು ಎ೦ದು ಕೆೋಳಿಕೆ ಳಳಬೆೋಕೆ? 
ತಿಮೊನ ತಪ್ುಪ ತಿದುದವ ಪ್ದದತಿ ಸರಿಯೆೋ? ಹೋಗೆ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ಬಹಳ! ಈ ಸ೦ಚಕೆಯಿ೦ದ ನನೆ ುಡನೆ ದೆೋವರನುು ಹುಡುಕುವ ಕರಯವಕೆಾ 
ನಿೋವು ಸೆೋರಬಹುದು. ಮು೦ಬರುವ ಸ೦ಚಕೆಗಳಲಿಲ ಗ ಬೆ ತಿಮೊನ ಕಥೆಗಳ ೆ೦ದಿಗೆ ತಿಮೊನ ತಲ್ೆವ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕೆ ೋಣ. 
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ಸ೦ಚಿಕ  ೮ - ಚ೦ದಿರವದನ 
ಹೆ ೋ೦ವರ್ಕವ ಮುಗಿಸಿ ಇನೆುೋನು ಚತರಮ೦ಜರಿ ನೆ ೋಡಬೆೋಕೆ೦ದು ಹೆ ರಟರಗಲ್ೆೋ ಈ ಬರರಿ ಮಳೆಯ ಕಡಿಮೆಯರದ ಕರರಣ ಹೆೋಳಿ 
ಕೆ.ಇ.ಬಿಯವರು ಕರೆ೦ಟ್ ತೆಗೆದರು. 

  

“ಛೆ! ವರರಕೆಾ ಒ೦ದು ದಿನ ಒಳ ಳೆಯ ಹರಡು ನೆ ೋಡೆ ೋಣ ಅ೦ದೆರ ಹರಳರದುದ ಈ ಕರೆ೦ಟು ಈಗೆಲೋ ಹೆ ೋಗೆಬೋಕರ?” ಕೆ.ಇ.ಬಿ ಯವರನುು 
ಬಯುೊತರತ ಮೆೋಣದ ಬತಿತ ಹಚಾಲ್ು ಹೆ ರಟರು ತಿಮೊನ ಅಮೊ. 

  

“ಯೆೋಯ್ಡ! ಕಣ್ರಾಮುಚರಾಲ್ೆ!” ಎ೦ದು ಕಿರುಚುತರತ ಕತತಲ್ಲಿಲ ಕಣ್ರಾಮುಚರಾಲ್ೆ ಆಡಲ್ು ಹೆ ರಗೆ ಓಡಿದರು ಮಕಾಳಿಬಬರ . 

  

ತಮೊ ಗುಪ್ತ ಶಬಧವನುು ಮ್ಮಳಗಿಸುವ ಮ್ಮದಲ್ೆೋ ಅಕಾಪ್ಕಾದಲಿಲದದ ಮಕಾಳೆಲ್ಲರ  ಹೆ ರಗೆ ಬ೦ದಿದದರು. ಯರವರಗಲ್  ಮ್ಮದಲ್ು 
ಔಟರಗುತಿತದದ ಸ೦ತೆ ೋಷನನುು ಎಣಿಸಲ್ು ಹೆೋಳಿ ಎಲ್ಲರ  ಗುಪ್ತ ಸಾಳಗಳನುು ಹುಡುಕಲ್ು ಅಣಿಯರದರು. 

  

“ಕಣ್ರಾಮುಚೆಾ ಕರಡೆಗ ಡೆ...” ಎ೦ದು ಹರಡು ಮುಗಿಸಿ. ಸ೦ತೆ ೋಷ ತನು ಗೆಳೆಯರನುು ಹುಡುಕುವ ಸಿ.ಐ.ಡಿ ಕರಯವದಲಿಲ ತೆ ಡಗಿದನು. 
ತಿಮೊ ತನು ಹೆ ಸ ಸಾಳವನುು ಆಗಲ್ೆೋ ಮು೦ದರಲ್ೆ ೋಚಸಿ ಸ೦ತೆ ೋಷನ ಕೆೈಗೆ ಸಿಗದಹರಗೆ ತಯರರಿ ಮರಡಿಕೆ ೦ಡಿದದನು. ಬಿೋದಿಯ 
ಬಳಿಯಲಿಲದದ ಮರವನೆುೋರಿ ಕುಳಿತಿದದನು. 

  

“ಗು೦ಡ ನ೦ಬರ್ ಒನ್, ಅಲಿಲ ಬಟೆಿ ಒಗೆಯ್ಯೋ ಕಲಿೊ೦ದೆ. ಬರ ಆಚೆ” ಸ೦ತೆ ೋಷ ತನು ಮ್ಮದಲ್ನೆಯ ಬೆೋಟೆಯನುು ಸುಲ್ಭವರಗಿ 
ಹಡಿದಿದದನು. 

  

“ಉಳಿದವರೆೋ ನನು ಕರಪ್ರಡರಪ್ಪ!” ಎ೦ದು ಕತತಲಿನಲಿಲ ಜೆ ೋರರಗಿ ಬೆೋಡಿಕೆ ೦ಡ ಗು೦ಡ. 

  

ತಿಮೊ ಸರಿಯರದ ಸಮಯಕೆಾ ಕರಯುತತ ಕುಳಿತ. ಹರಗೆ ಕುಳಿತರಗ ತಿಮೊನ ಗಮನ ಹುಣಿಾಮೆಯ ಆಕರಶದೆಡೆಗೆ ಹರಿಯಿತು. ಸವಚಛ 
ಹೆ ಳಪ್ನ ಚ೦ದರನನುು ಮು೦ಚೆ ಎ೦ದು ಅಷುಿ ಸ೦ದರವರಗಿ ಕ೦ಡಿರಲಿಲ್ಲ ತಿಮೊ. ದು೦ಡನೆಯ ಚ೦ದಿರನ ವದನ ತಿಮೊನನುು 
ಮ ಕನರಗಿಸಿತುತ. ಚ೦ದರ ತನುನುು ನೆ ೋಡುತತ ಮ೦ದಹರಸ ಬಿೋರುತಿತರುವ೦ತೆನಿಸಿತು ತಿಮೊನಿಗೆ. 

  

ಚ೦ದಿರನ ಮ್ಮಗದಲಿಲ ಎರಡು ಕಣುಾ, ಮ ಗು ಹರಗು ತು೦ಟ ನಗೆಯನುು ತಿಮೊ ಕ೦ಡನು. ಚ೦ದರ ಏಕೆ ತನುನುು ನೆ ೋಡುತಿತರುವನು? 
ನಮೊ ಕಣ್ರಾಮುಚರಾಲ್ೆ ಆಟವನುು ನೆ ೋಡಿ ನಗುತಿತರುವನೆ? ಚ೦ದರ ಹೋಗೆ ಸು೦ದರವರಗಿ ಕರಣುವರಗ ಸ ಯವನನುು ಏಕೆ 
ನೆ ೋಡಲ್ರಗುವುದಿಲ್ಲ? ಹೋಗೆ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ಬೆಳದಿ೦ಗಳಲಿಲ ತಿಮೊನ ತಲ್ೆಯಲಿಲ ಮ ಡತೆ ಡಗಿದವು. 
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ಅಷಿರಲಿಲ ತಿಮೊನಿಗೆ ತಮೊ ಆಟದ ಬಗೆೆ ನೆನಪ್ರಗಿ. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮರದಿ೦ದಿಳಿದು ಸ೦ತೆ ೋಷನ ಹ೦ದೆಯಿ೦ದ ಪ್ಟರರ್ ಎ೦ದು ಬೆನಿುಗೆ 
ಬರರಿಸಿದನು. 

“ಔಟ್!” ಎ೦ದು ಎಲ್ಲರ  ಬಿಲ್ದಿ೦ದ ಹೆ ರಬ೦ದ ಇಲಿಗಳ೦ತೆ ಓಡಿ ಬ೦ದು ಕ ಗಿದರು. ಸ೦ತೆ ೋಷನ ಸ೦ತಸ ಮರಯವರಗಿತುತ. ಮತ ತೆ 
ಕಣ್ರಾಮುಚರಾಲ್ೆ ಆಡತೆ ಡಗಿದರು ಮಕಾಳೆಲ್ಲರು. ಸ೦ತೆ ೋಷ ಎಣಿಸಲ್ು ಶುರುಮರಡಿದರೆ ಉಳಿದವರು ಅಡಗಿದರು. ತಿಮೊ ಹರಗ  ಗು೦ಡ 
ಬರವಿ ಕಟೆಿಯ ಹ೦ದೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತರು. 

ತಿಮೊ ಅಡಗಿದದಲಿಯೆೋ ತನು ಚ೦ದಿರವದನ ವಿಸೊಯವನುು ಮು೦ದುವರೆಸಿದನು. ಚ೦ದರ ಯರವರಗಲ್  ನಗುತಿತರುವ೦ತೆ ಏಕೆ 
ಕರಣುವನು? ಇದರ ಹ೦ದಿನ ಕರರಣವೆೋನು? ಚ೦ದರ ರರತಿರ ಮರತರ ಏಕೆ ಕರಣುತರತನೆ? ಹಗಲಿನಲ್ ಲ ಚ೦ದರ ನಗುವನೆ? ಹೋಗೆ 
ಪ್ರಶ್ೆುಗಳನುು ಹೆ ೦ಚುತಿತರುವರಗ ಗು೦ಡ ತಿಮೊನನುು ಕೆೋಳಿದ 

  

“ತಿಮೊ ಏನೆ ುೋಡರತ ಇದಿದೋ? ಆಟ ಆಡೆ ೋಣ ಬರ” 

  

“ಹೆೋ ಗು೦ಡ, ಅಲ್ೆ ುೋಡೆ ೋ ಚ೦ದರನರು, ಎಷುಿ ಚೆನರುಗಿದರದನೆ, ಯರಕೆ ಹೋಗೆ ನಗರತ ಇದರದನೆ?” 

  

“ಅಯ್ಯೊೋ! ಗಣಪ್ತಿ ಹಬಬದ ಹತಿತರ ಹೋಗೆ ಚ೦ದರನರು ನೆ ೋಡರಬದೆ ೋವ, ನಿನೆೆ ಅಪ್ವರದ ಬರತೆತ” ಆಕರಶದೆಡೆಗೆ ನೆ ೋಡದೆ ಗು೦ಡ 
ಉತತರಿಸಿದನು 

ಏಕೆ ನೆ ೋಡಬರರದು ಎ೦ಬ೦ತೆ ತಿಮೊ ಗು೦ಡನನುು ನೆ ೋಡಿದ 

  

“ಗಣಪ್ತಿ ಭ ಮಗೆ ಹಬಬಕೆಾ ಅ೦ತ ಬರೆ ೋವರಗ ಬಿದದನ೦ತೆ.ಆವರಗ ಚ೦ದರ ಅವನನು ನೆ ೋಡಿ ನಕು೦ತೆ. ಅದಕೆಾ ಗಣಪ್ತಿ ಅಧ್ವ ದ೦ತ 
ತಗೆದು ಚ೦ದರನಿಗೆ ಬಿಸರಕಿದು೦ತೆ. ಆವರಗಿ೦ದ ಗಣಪ್ತಿ ಹಬಬ ಬ೦ದೆರ ಚ೦ದರನು ನೆ ೋಡಿದೆರ ಅಪ್ವರದ ಬರತೆತ ಅ೦ತ ಶ್ರಪ್ 
ಹರಕಿದು೦ತೆ. ಗೆ ತಿತಲ್ರವ ನಿ೦ಗೆ? ನಮೊಮ ಹೆೋಳಿದರರೆ ಚ೦ದರನು ನೆ ೋಡೆಬೋಡ ಅ೦ತ. ನಿೋನು ಈಗ ನೆ ೋಡಿದಿದ ನಿ೦ಗೆ ಅಪ್ವರದ ಖ೦ಡಿತ” 

  

ತಿಮೊ ಕೆ ೦ಚ ಹೆದರಿ, “ಚ೦ದರ ಇವರಗ ಅದಕೆಾ ನಗರತ ಇದರದನರ? ಗಣಪ್ತಿ ಹಬಬ ಬ೦ದೆರ ಚ೦ದರ ನಗರತನೆ ಅನೆತ ತೆ, ಆದೆರ ನೆ ೋಡೆ ೋ ಎಷುಿ 
ಚೆನರುಗಿದರದನೆ, ಬೆಳಳಗೆ ದು೦ಡಗೆ. ಅದೆರಿ ಅಪ್ವರದ ಬ೦ದೆರ  ಏನ್ ಮರಡೆ ೋದು?” 

  

“ತಿಮೊ, ಗು೦ಡ ಭರವಿ ಹ೦ದೆ, ಔಟ್, ಹೆ ಗವಡೆ ಬನಿು”  ಸ೦ತೆ ೋಷ ಸ೦ತಸದಿ೦ದ ಜೆ ೋರರಗಿ ಕ ಗಿದ. 

  

“ಛೆ! ನಿೋನು ಮರತರಡಿೆದದಕೆಾ ನರವು ಸಿಕಿಾಬದಿವ. ಎಲ್ರಲ ನಿನಿು೦ದರನೆ” ನಿ೦ದಿಸಿದನು ಗು೦ಡ. 

  

ಆದರೆ ತಿಮೊನಿಗೆ ತನುದೆೋ ಚ೦ತೆ. ತರನು ಚ೦ದಿರನನುು ನೆ ೋಡಿದದರಿ೦ದ ಗಣಪ್ತಿ ವಿರುದಧವರಗಿದ ದೆ ಹರಗ  ತನಗೆ ಅಪ್ವರದ ಬರುವುದು 
ಎ೦ಬ ಚ೦ತೆ ಕರಡತೆ ಡಗಿತು. ಅಷಿರಲಿಲ ಕರೆ೦ಟು ಬ೦ತು. ಎಲ್ರಲ ಮಕಾಳು ಆಟವನುು ಬಿಟುಿ ಉಳಿದ ಭರಗದ ಚತರಮ೦ಜರಿ ನೆ ೋಡಲ್ು 
ತಮೊ ತಮೊ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಓಡಿದರು. ಕೆ ನೆಯ ಹರಡು ನೆ ೋಡುವುದಕೆಾ ಸಿಕಿಾದದನುು ಕ೦ಡು ಸ೦ತಸಪ್ಟಿರು. 
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 ಮರರನೆಯ ದಿನ ಮು೦ಜರನೆ ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ತಿಮೊ ಶಿಸರತಗಿ ತನು ಶ್ರಲ್ೆಯ ಯುನಿಪ್ರಮ್ವ ಹರಕಿಕೆ ೦ಡು ಹೆ ರಟ. ಅ೦ದು 
ಪ್ರರರ್ವನೆಯ ವೆೋಳೆಯಲಿಲ ಮಕಾಳಿಗೆ ಹೆ ಸ ಮೆೋಡ೦ನ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಲ್ರಯಿತು. ವಿಜರುನದ ಪ್ರಠಕೆಾ ಹೆ ಸದರಗಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮೆೋಡ೦ 
ಶ್ರಲ್ೆಗೆ ಸೆೋರಿದದರು. ತಮೊ ಮ್ಮದಲ್ನೆಯ ಪ್ರಠಕೆಾ ತಿಮೊನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಬ೦ದರು ಶಿರೋಮತಿ ಮೆೋಡ೦. 

  

“ಮಕಾಳ ೋೆ, ಇ೦ದಿನಿ೦ದ ನಿಮಗೆ ವಿಜರುನದ ಪ್ರಠವನುು ನರನು ಮು೦ದುವರೆಸುವೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹರಗೆ ನಿಮೊ ಕಕ್ಷೆಯಲಿಲ ಬಹಳಷುಿ 
ಜರಣರಿದಿದೋರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನುಷುಿ ಮರಹತಿಯನುು ನರನು ಕೆ ಡುವೆ. ಎಲ್ಲರ  ಚೆನರುಗಿ ಓದಬೆೋಕು. ನರನು ಪ್ರಠ ಮರಡುವರಗ 
ಗಲ್ರಟೆ ಕೆೋಳಿ ಬ೦ದರೆ ಅವರನುು ಶಿಕ್ಷಿಸುವೆ. ಆದರೆ ನಿಮೊಲಿಲ ಹೆಚಾನ ಶಿಸುತ ಬರಲಿ ಎ೦ದು ನಿಮೊಲಿಲ ಒಬಬರನುು ಕಕ್ಷೆಯ ಮೆ೦ಟರ್ 
ಮರಡುವೆ. ಯರರು ಮೆ೦ಟರ್ ಆಗಲ್ು ಇಷಿಪ್ಡುವಿರಿ ಕೆೈಯೆತಿತ” 

  

ತಿಮೊನಿಗೆ ಮೆ೦ಟರ್ ಎ೦ದರೆ ಏನು ಎ೦ದು ತಿಳಿಯದಿದದರ  ಉತರೆಹದಿ೦ದ ಕೆೈಯೆತಿತದ. ಇನ ು ಕಲ್ವು ಮಕಾಳು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕೆೈ ಎತಿತದರು. 
ಮೆೋಡ೦ ತಿಮೊನ ಉತರೆಹವನುು ಕ೦ಡು ತಿಮೊನನುು ಮೆ೦ಟರರರಗಿ ನೆೋಮಸಿದರು. 

  

“ನೆ ೋಡು ಮಗು, ಮೆ೦ಟರ್ ಆಗಿ ನಿೋನು ಬಹಳಷುಿ ಶಿಸುತ ವಹಸಬೆೋಕು. ಯರರರದರು ಗಲ್ರಟೆ ಮರಡಿದೆರ ಅವರ ಹೆಸರು ಬರೆದು ನನೆೆ 
ತಿಳಿಸು. ಯರರು ಹೆ ೋ೦ವರ್ಕವ ಮರಡಿಲ್ೆ ವೋ ಅವರ ಹೆಸರನುು ಕ ಡ ನ೦ಗೆ ತಿಳಿಸೆಬೋಕು. ಸರಿನರ?” 

  

ತಿಮೊ ತಲ್ೆಯರಡಿಸಿದ. ಮೆ೦ಟರ್ ಆದ ಖುಷ್ಟಯಿ೦ದ ತಿಮೊ ಕೆ ೦ಚ ಜ೦ಭದಿ೦ದ ಎಲ್ಲರನ ು ಗಮನಿಸಿದ. ಮೆೋಡ೦ ಮಕಾಳಿಗೆ ಪ್ುಸತಕ 
ತರಲ್ು ತಿಮೊನನುು ಕರವಲಿರಿಸಿ ಹೆ ರಹೆ ೋದರು. ಮಕಾಳೆಲ್ಲರ  ತಮೊತಮೊಲಿಲ ಗುಸುಪ್ಸು ಎ೦ದು ಮರತು ಶುರು ಮರಡಿದರು. ತಿಮೊ 
ಠಕಾನೆ 

  

“ಶ್! ಸದುದ ಮರಡೆಭೋಡಿ. ನಿಮೊ ಹೆಸರು ಮೆೋಡ೦ಗೆ ಹೆ ೋಗರಬದುವ ಎ೦ದೆರ ಸುಮೊನಿರಿ” ಎ೦ದು ಒಮೆೊ ಜೆ ೋರರಗಿ ಎಚಾರಿಸಿದ. 

  

ಆದರೆ ಮಕಾಳು ತಿಮೊನ ಮರತಿಗೆ ಬೆಲ್ೆ ಕೆ ಡಲಿಲ್ಲ. ತಿಮೊ ತನು ಪ್ುಸತಕ ತೆಗೆದು ಮರತನರಡುವವರ ಹೆಸರನುು ಬರೆಯ ತೆ ಡಗಿದ. 
ಕೆಲ್ವರು ಇದನುು ಕ೦ಡು ಸುಮೊನರದರು. ಆದರೆ ಕೆಲ್ವರು ಅದನುು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು. ಅವರಲಿಲ ತಿಮೊನ ಆಪ್ತ ಮತರ ಗು೦ಡ ಕ ಡ ಒಬಬ. 
ಗು೦ಡ ತಿಮೊ ತನು ಹೆಸರು ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆ೦ದುಕೆ ೦ಡು ಮರತು ಮು೦ದುವರೆಸಿದ. ಆದರೆ ತಿಮೊ ತನು ಶಿಸುತ ಪ್ರಿಪ್ರಲಿಸುತರತ 
ಮರತನರಡುತಿತದದ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನುು ಮು೦ದುವರೆಸಿದ. ಅಷಿರಲಿಲ ಶಿೋಮತಿ ಮೆೋಡ೦ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಬ೦ದಿದದರು. ತಿಮೊನ ಕೆೈಯಲಿಲನ ಹರಳ  ೆನೆ ೋಡಿ 

  

“ಭೆೋಷ್ ತಿಮರೊ! ಯರಯರವರು ಮರತರಡಿದುರ ಅವರ ಹೆಸರನುು ಒ೦ದೆ ೦ದರಗಿ ಕ ಗು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗ  ಕೆೈಯ ಮೆೋಲ್ೆ ಒ೦ದ ೦ದು 
ಏಟು” 
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ತಿಮೊ ಮೆೋಡ೦ ಹೆೋಳಿದ೦ತೆ ಮರಡಿದ. ಕಕ್ಷೆಯ ಅಧ್ವಕಿಾ೦ತ ಹೆಚುಾ ಮಕಾಳಿಗೆ ಕೆ ೋಲಿನ ರುಚ ಕ೦ಡಿತುತ. ಎಲ್ಲರ  ತಿಮೊ ತಮೊ ಹೆಸರನುು 
ಬರೆದಿದದಕೆಾ ತಿಮೊನನುು ನಿ೦ದಿಸಿದರು.ತಿಮೊ ಮೆೋಡ೦ ತನಗೆ ಶ್ರಭರಶ್ ಹೆೋಳಿದದಕೆಾ ಸ೦ತಸದಿ೦ದಿದದ. ದಿನವಿಡಿೋ ತರನು ಮರಡಿದ 
ಕೆಲ್ಸಕೆಾ ಹೆಮೆೊ ಪ್ಟಿ. 

-~-~- 

 ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಸ೦ಜೆ ಆಟವರಡಲ್ು ತಿಮೊ ಹೆ ರಗೆ ಬ೦ದ. ಉಳಿದ ಮಕಾಳು ಆಗಲ್ೆೋ ಆಟವರಡಲ್ು ಶುರು ಮರಡಿದದರು. ತಿಮೊ ಕ ಡ 
ಅವರೆ ಡನೆ ಆಡಲ್ು ಅಣಿಯರದ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ  ತಿಮೊನನುು ನಿಲ್ವಕ್ಷಿಸಿ ಇ೦ದು ತಿಮೊನಿ೦ದ ತಮಗರದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಬಗೆೆ ತಿಮೊನನುು 
ನಿ೦ದಿಸಿದರು. ತಿಮೊ ತರನು ಮರಡಿದುದ ಸರಿ ಹರಗು ತರನು ಮೆ೦ಟರ್ ಆಗಿ ಶಿಸುತ ಕರಪ್ರಡಲ್ು ಹೋಗೆ ಮರಡಬೆೋಕರಯುತ ಎ೦ದು ಹೆೋಳಿದ. 
ಆದರೆ ಅವನ ಮರತು ಯರರು ಕೆೋಳಲಿಲ್ಲ. 

  

“ಇ೦ದಿನಿ೦ದ ನಿನೆ ಿತೆ ಟ ” ಎ೦ದು ಗು೦ಡ ಹರಗು ಅವನ ಗೆಳೆಯರ ಸಮ ಹ ತಿಮೊನನುು ಆಚೆ ದ ಡಿದರು. ತಿಮೊ ಬೆೋಸರದಿ೦ದ 
ಮನೆಗೆ ಬ೦ದು ನಡೆದ ಘ್ಟನೆಯನುು ಅಮೊನಿಗೆ ಹೆೋಳಿದ. ಅಮೊ ತಿಮೊನನುು ಸ೦ತೆೈಸಿದಳು 

  

“ಬೆೋಸರ ಮರಡೆ ಾೋ ಬೆೋಡ ತಿಮರೊ. ನಿೋನ್ ಮರಡಿದುದ ಸರಿ. ಒ೦ದೆ ೦ದರೆತಿವ ನರವು ಎಲ್ಲರನುು ಸ೦ತೆ ೋಷವರಗಿ ಇಡೆ ೋಕೆ 
ಆಗಲ್ಲ.ಇದರಲಿಲ ನಿನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಎರಡು ಮ ರು ದಿನ ಬಿಡು. ಅವರೆೋ ಆಟಕೆಾ ಬತರವರೆ.” 

  

“ಆದೆರ ಅಮೊ, ನರನು ಚ೦ದರನು ನೆ ೋಡ ದೆ ಅದಕೆಾ ನ೦ಗೆ ಈ ಅಪ್ವರದ ಬ೦ತರ? ಅಷುಿ ಜೆ ೋರರಗಿ ಬಿಳಿ ಬಣಾದ ಚ೦ದರ ಕಣಿಾಗೆ ಕರಣ್ೆೋ 
ಕರಣ್ರತನೆ. ಅದಕೆಾ ಗಣಪ್ತಿ ನನೆೇಲ್ೆ ಕೆ ೋಪ್ ಮರಡೆ ಾ೦ಡು ನ೦ಗೆ ಈ ರಿೋತಿ ಮರಡಿದರು? ನ೦ಗೆ ಮೆ೦ಟರ ರ ಬೆೋಡ ಏನ  ಬೆೋಡ. ನರನು 
ಮ್ಮದಲಿನ೦ತೆ ಹುಡುಗರ ಜೆ ತೆ ಆಟ ಆಡಿದೆರ ಸರಕು.” 

ಅದಕೆಾ ಅಮೊ ನಗುತರತ ಸ೦ತೆೈಸಿದಳು “ಅಯ್ಯೊೋ ತಿಮೊ! ಗಣಪ್ತಿಗೆ ಮಕಾಳೆ೦ದೆರ ತು೦ಬ ಇಷರಿ. ನಿೋನು ಯ್ಯೋಚೆು ಮರಡೆಬೋಡ. ಹಬಬದ 
ದಿನ ೫೧ ಗಣಪ್ತಿ ವಿಗರಹಕೆಾ ಅಕಿಾಕರಳು ಹರಕು. ನಿ೦ಗೆೋನು ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ ದೆ ನಿೋನು ಶಿಸುತ ಪ್ರಲಿಸೆಬೋಕು. ಅದು ಒಳ ಳೆೋದೆ. ಚ೦ತೆ ಬಿಡು” 

  

ತಿಮೊನಿಗೆ ಅಪ್ವರದದ ಚ೦ತೆ ವರರಪ್ೂತಿವ ಕರಡಿತು. ತನು ಪ್ರೋತಿಯ ಗೆಳೆಯ ಗು೦ಡ ತನೆ ು೦ದಿಗೆ ಮರತನರಡದಿದದನುು ಕ೦ಡು 
ಬೆೋಸರಗೆ ೦ಡನು. ಚ೦ದಿರವದನ ತನಗೆ ಸ೦ತಸ ಹರಗು ದು:ಖ ಎರಡ  ಮ ಡಿತು. ಚ೦ದರನ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಾ ತಿಳಿಯುವ ಅಕರ೦ಕ್ಷೆ 
ಕ್ಷಣಕರಲ್ ಮರೆಯರಯಿತು. 

  

ತಿಮೊ ಚ೦ದರನನುು ನೆ ೋಡಿದುದ ತಪ್ೆಪೋ? ತರನು ಶಿಸುತ ಪ್ರಲಿಸಿದುದ ತಪ್ೆಪೋ? ತಿಮೊನಿಗೆ ಬೆೋಸರವರಗಲ್ು ಗಣಪ್ತಿ ಕರರಣವೆೋ? ಇವುಗಳ 
ಉತತರ ನಮಗೆ ಗೆ ತುತ. ಆದರೆ ಇ೦ತಹ ಸನಿುವೆೋಶಗಳು ನಿಜಜೆೋವನದಲಿಲ ನಮೊನುು ಕರಡಿದರಗ ನರವು ಜನರ ಒತತಡಕೆಾ ಒಗುೆವುದು 
ಏತಕೆಾ? ನಮೊ ಶಿಸತನುು ಸಡಿಲ್ಗೆ ಡಿಸುವುದು ಏಕೆ? ಹೋಗೆ ದೆೋವರು ನಮೊನುು ಕರಪ್ರಡುವನು ಎ೦ದು ಪ್ೂಜಿಸುವುದು ಏಕೆ? ಹೋಗೆ 
ಪ್ರಶ್ೆುಗಳು ಬಹಳ! ಈ ಸ೦ಚಕೆಯಿ೦ದ ನನೆ ುಡನೆ ದೆೋವರನುು ಹುಡುಕುವ ಕರಯವಕೆಾ ನಿೋವು ಸೆೋರಬಹುದು. ಮು೦ಬರುವ ಸ೦ಚಕೆಗಳಲಿಲ 
ಗ ಬೆ ತಿಮೊನ ಕಥೆಗಳ ೆ೦ದಿಗೆ ತಿಮೊನ ತಲ್ೆವ ಪ್ರಶ್ೆುಗೆ ಉತತರ ಹುಡುಕೆ ೋಣ. 

 


