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<text><body>
<p> ದಾರಿಯ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಾಯಪಾರವ್ಾದಷ್ುು ಸರಕುಗಳನ್ುು ಇಳಿಸಿ ತನ್ು ಮುುಂದಿನ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ
ವ್ಾಯಪಾರವ್ಾಗುವ, ಹಾಗೂ ಅಗಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಪ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ುು ಕೊುಂಡು ನ್ಮಮ ಸಾರ್ಥವು ಮರ್ುರೆಯನ್ುು ತಲುಪ್ುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ
ಐದು ಪ್ಕ್ಷಗಳಾಗಿದದವು. ನಾನ್ು ನ್ನ್ೂುರು ರಾರಾವತ್ತಯನ್ುು ಬಿಟ್ುದುದ ಆಶ್ವಯುಜ್ ಶ್ುಕಿ ತದಿಗೆಯುಂದು. ಈ ದಿನ್ ಮಾಗಥಶಿರ ಬಹುಳ
ಚೌತ್ತ. ನೆೇರವ್ಾಗಿ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಬುಂದಿದದರೆ, ಅರ್ವ್ಾ ದಿನ್ಕ್ಕಿಷ್ುು ಎುಂದು ಬೆಳಗಿನುಂದ ಸುಂಜೆಯವರೆಗೆ ನ್ಡೆದಿದದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥದಷ್ುು
ಕಾಲವು ಬೆೇಕಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಒುಂಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ವ್ಾ ಸಣಣ ಗುುಂಪಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಯಣಿಸುವ ರಕ್ಷಣೆ ಆ ಪ್ರದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ರಾಜ್
ಕಾಯಥವನ್ುು ಹೊತಿ ಭಟ್ರುಗಳಾದರೆ ಶ್ಸರಸನ್ುದಧರಾಗಿ, ಸಣಣ ಗುುಂಪಿನ್ಲ್ಲಿ ವ್ೆೇಗವ್ಾಗಿ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಿದದರು. ನ್ಮಮುಂರ್
ಸಾರ್ಥಗಳೆ ೇ ಎಷೊುೇ ಕಡೆ ಗಿಡಗುಚ್ಚಿಗಳನ್ುು ಕಡಿದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊುಂಡು ಗುದದಲ್ಲಯುಂದ ಹಳಳ ಕೊಳಳಗಳನ್ುು ಮುಚ್ಚಿ ಗಾಡಿ
ಹರಿಯುವುಂರೆ ಮಟ್ು ಮಾಡಿಕೊುಂಡು ಸಾಗಬೆೇಕ್ಕತುಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದಿದುದರಿುಂದ ಮಹಾಪ್ರ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊಚ್ಚಿಹೊೇಗಿದದವು. ಸಾಧಾರಣ
ಪ್ರ್ಗಳ ಪಾಡು ಹೆೇಳತ್ತೇರದು. </p>
<p> ನ್ಮಮ ಸಾರ್ಥವು ಮರ್ುರೆಯುಂದ ಗಾುಂಧಾರದ ಪ್ುಷ್ಿಲಾವತ್ತಯವರೆಗೆ ಹೊೇಗುವುದಿತುಿ. ಪ್ೂತ್ತಥ ಅದರ ಸುಂಗಡವ್ೆೇ ಹೊೇಗುವುದು
ನ್ನ್ು ಉದೆದೇಶ್ಪ್ೂತ್ತಥಗೆ ಹೆಚ್ುಿ ಅನ್ುಕೂಲವ್ಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಆದರೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ುತ ಅರ್ಯಯನ್ಕೆಿುಂಬ ಸೊೇಗಿನ್ಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಈ ಸಾರ್ಥವನ್ುು
ಸೆೇರಿಕೊುಂಡಿದೆದ. ಅಮರುಕನ್ು ಸೆೇರಿಸಿದದ. ಈಗ, ನಾನ್ು ಕಾಶಿಗೆ ಹೊೇಗುವುದಿಲಿ ನಮ್ಮಮಡನೆ ಬರುರೆಿೇನೆ ಎುಂದರೆ ಇವರಾದರೂ ಹೆೇಗೆ
ನ್ುಂಬುರಾಿರೆ? ಮರ್ುರೆಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ುನ್ುು ನಲ್ಲಿಸಿ ತಮಮ ವ್ಾಣಿಜ್ಯ ವಯವಹಾರಗಳನ್ುು ಮುಗಿಸಿ ಅವರು ಮುುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು.
ಮರ್ುರೆ ಎುಂದರೆ ಮಹಾಪ್ರ್ಗಳು ಸುಂಧಿಸುವ ದೊಡಡ ವ್ಾಣಿಜ್ಯ ಕೆೇುಂದರ. ಇತಿ ಸಿುಂರ್ು, ಅತಿ ಗಾುಂಧಾರದ ಕಡೆಗಳಿುಂದ ಬರುವ

ಸಾರ್ಥಗಳು ಮರ್ುರೆಯ ಮಾಗಥವ್ಾಗಿಯೇ ಕೊೇಶಾುಂಬಿ ಕಾಶಿ ಪಾಟ್ಲ್ಲಪ್ುತರ ರಾಜ್ಗೃಹಗಳನ್ುು ಸುಂಧಿಸಿ ಸಾಗರ ವ್ಾಯಪಾರದ
ರಾಮರಲ್ಲಪಿಿಯನ್ುು ಮುಟ್ುುವುದು. ಇತಿ ದಕ್ಷಿಣಕೂಿ ಕವಲೊಡೆಯುವುದು. ಒಟಿುಗೆ ಹದಿನೆೈದಿಪ್ಪತುಿ ಸಾರ್ಥಗಳು ಬುಂದರೂ ಬಿೇಡು ಬಿಡಲು
ಅನ್ುಕೂಲವ್ಾದ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಮೈದಾನ್ಗಳು. ನೇರಿನ್ವಯವಸೆೆ. ರೊೇಪಿನ್ ನೆರಳು. ಎಷೊುೇ ಸಾರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸರಕುಗಳ
ವಿನಮಯಮಾಡಿಕೊುಂಡು ಹುಂತ್ತರುಗುತ್ತಿದದವು. ಇುಂರ್ ವಿನಮಯ ವಯಪಾರಕೆಿ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕೆಿ ಕರ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕ್ಕತುಿ. ರಾಜಾಯಧಿಕಾರಿಗಳ
ಸಮುಮಖ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಾಯಪಾರ ನ್ಡೆಯಬೆೇಕ್ಕತುಿ. ಮಾಡಿದ ವ್ಾಯಪಾರದ ಲೆಕಿವನ್ೂು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲಸುತ್ತಿದದರು. ಅದಕೆಿುಂದೆೇ ಸುತಿ
ಪೌಳಿಹಾಕ್ಕದ ಒುಂದು ದೊಡಡ ವ್ಾಯಪಾರದ ಬಯಲನ್ುು ನರ್ಮಥಸಿದದರು. ಅದರ ದಾವರದಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಸುತಿ ಶ್ಸರಸನ್ುದಧರಾದ ರಕ್ಷಕ ಭಟ್ರು
ಸದಾ ನುಂತ್ತರುತ್ತಿದದರು.

</p>

<p> ಸಾರ್ಥವನ್ುು ಬಿೇಡು ಬಿಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬುರ್ಶೆರೇಷ್ಠಿ ಆದಿತಯಶೆರೇಷ್ಠಿಗಳಿಬೂರೂ ಒುಂದು ದಿಬೂದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನ್ಲ್ಲಿ ನರ್ಮಥಸಿದದ ಮಣಿಭದರ
ಯಕ್ಷನ್ ದೆೇವ್ಾಲಯಕೆಿ ಹೊೇದರು. ಜೊರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ೂ ಇದೆದ. ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಮ್ಮಳ ಎತಿರದ ವಿಗರಹ. ಒಬೂ ಶ್ರಮಣ ಅಚ್ಥಕ.
ಇವರು ತುಂದಿದದ ಸುಗುಂರ್ ದರವಯಗಳನ್ುು ಇಸಕೊುಂಡು ಅವನ್ು ಪ್ೂಜೆ ಮಾಡಿದ. ಇವರು ಭಕ್ಕಿಯುಂದ ಕೆೈಮುಗಿದು ನ್ಮಸಿರಿಸಿ
ಆಶಿೇವ್ಾಥದ ಪ್ಡೆದರು. ಕೆೈಮುಗಿದೆನಾದರೂ ನ್ನ್ಗೆ ಭಕ್ಕಿ ಹುಟ್ುಲ್ಲಲಿ. ಅವರಿಬೂರೂ ಹೊತುಿ ತುಂದಿದದ ಸುಮಾರು ಒುಂದು ನ್ೂರು ಸುವಣಥ
ನಾಣಯಗಳನ್ುು ಗೊೇಲಕಕೆಿ ಹಾಕ್ಕದರು. </p>
<p> ಸುಂಚಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ನ್ುನ್ುು ಕಾಮವು ಅತ್ತಯಾಗಿ ಕಾಡರೊಡಗಿತು. ಅದಕ್ಕಿುಂತ ಮ್ಮದಲು ಅದರ ಬಾಧೆ ಇರಲ್ಲಲಿವ್ೆುಂದಲಿ. ಆಗ
ಜೇವನ್ದ ಇತರ ಚ್ಚುಂರೆಗಳಿದದವು. ಸಾರ್ಥದ ಜೊರೆ ಸುಂಚ್ರಿಸುವ್ಾಗ ಪ್ರಯಾಣದ ಹೊಸ ಅನ್ುಭವವು ಮನ್ಸಸನ್ುು ಸೆಳೆದುಕೊುಂಡಿತುಿ.
ವ್ಾಣಿಜ್ಯದ ಮಮಥಗಳನ್ುು ಅರಿಯುವ ಹೊಣೆ ಇತುಿ. ಮರ್ುರೆಯನ್ುು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ವಜ್ರಪಾದರ ವಿಹಾರ ಮತುಿ ಅದರ
ಧೆಯೇಯಗಳನ್ುರಿಯುವ ಕುತೂಹಲವಿತುಿ. ಜೊರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಲ್ಲಪ ವಿಶ್ವಕಮಥನ್ ಕೆಲಸದ ಗುರಿಗಳನ್ುು ತ್ತಳಿಯುವ ಹುಂಬಲ. ನಾಟ್ಕದ
ಅಭ್ಾಯಸಕೆಿ ರೊಡಗಿದಮೇಲುಂತೂ ಹಗಲು ರಾತ್ತರ ಅದೆೇ ಮಗುರೆ, ಆತುಂಕ. ಈಗ ನಾಟ್ಕವ್ೆನ್ುುವುದು ನೇರಿನ್ಲ್ಲಿರುವ ರ್ಮೇನಗೆ ಈಜ್ುವಷ್ುು
ಸುಲಲ್ಲತವ್ಾಗಿ ಯಾವ ಆತುಂಕವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಮನ್ಸುಸ ಉಲಾಿಸದಿುಂದಿತುಿ. ಇುಂರ್ ಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾರಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಬಾಧೆ ಒಳಗಿನುಂದ
ಕೊರೆದು ಬಿರುಕು ಬಿೇಳಿಸುತ್ತಿತುಿ. ನಾನ್ು ಊರು ಬಿಟ್ುು ಎರಡು ವಷ್ಥ ಆಗಿತುಿ. ಹೆುಂಡತ್ತ ಹೆಚ್ುಿ ಕಡಿಮ ಮರೆತು ಹೊೇಗಿದದಳು. ಮನ್ಸುಸ
ಚ್ುಂದಿರಕೆಯನೆುೇ ನೆನ್ಸುತ್ತಿತುಿ. ಬರಿೇ ಕಾಮದ ತೃಪಿಿಯಲಿ, ಸೌುಂದಯಥದ, ಭ್ಾವದ, ಭ್ಾವನೆಯ ಸಮಗರ ತೃಪಿಿಯನ್ುು ಬಯಸುತ್ತಿತುಿ.
ನ್ಮಮ ತುಂಡದಲ್ಲಿ ಒಟ್ುು ಹತುಿ ಜ್ನ್ ನ್ಟಿಯರಿದದರು. ಆರುಂಭದಲ್ಲಿ ದೆೇವಕ್ಕ, ಕುಂಸನ್ ಹೆುಂಡತ್ತಯರಾದ ಅಸಿಿ ಪಾರಪಿಿಯರು, ಗೊೇಪಿಯರು
ಮ್ಮದಲಾದ ಪಾತರಗಳನ್ುು ಮಾಡಿ ಅನ್ುಂತರ ಅವರೆೇ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇತರ ಏಳು ಜ್ನ್ ಹೆುಂಡುಂದಿರ ಮತುಿ ದೌರಪ್ದಿಯ ಪಾತರ ವಹಸುತ್ತಿದರ
ದ ು.
ಆರುಂಭದಲ್ಲಿ ವಿರಹಣಿಯಾಗಿ ಅನ್ುಂತರ ರುಕ್ಕಮಣಿಯಾಗುವ ಚ್ುಂದಿರಕೆಯುಂತೂ ಮುಖ್ಯನ್ಟಿ. ನ್ಟಿಯರಲೆಿಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಕಷ್ಥಣೆ. ಉಳಿದ
ನ್ಟಿಯರಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಯಾರಿಗೆ ಬೆೇಕಾದರೂ ಇುಂಗಿತ ವಯಕಿಪ್ಡಿಸಿ ಬಿೇಡಾರಕೆಿ ಕರೆಸಿಕೊಳಳಬಹುದಿತುಿ. ಹಾವ ಭ್ಾವ ರೂಪ್ ಮೈಕಟ್ುುಗಳಲ್ಲಿ
ಅವರೆೇನ್ೂ ಕಡಿಮಯವರಲಿ. ಕಡಿಮ ಇದದರೆ ನ್ಟಿಯರಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಕಲಾವುಂರೆಯರಾದುದರಿುಂದ ಗೃಹಸಾೆಶ್ರಮದ ನೇತ್ತ ಕಟ್ುುಗಳಿುಂದ
ಮುಕಿರಾಗಿದದರು. ರ್ೃತ್ತ, ಛಾಯಾ, ಇಬೂರು ಮಾತರ ನ್ಮಮದೆೇ ಮುಂಡಲ್ಲಯ ವ್ೆೈವಸವತ ಮತುಿ ಕಣವರಲ್ಲಿ ಅನ್ುರಕೆಿಯರಾಗಿದದರು. ಉಳಿದ
ಏಳು ಜ್ನ್ರು ಮುಕಿಜೇವನ್ ನ್ಡೆಸುತ್ತಿದದರು. ನಾನ್ು ಇಡಿೇ ನಾಟ್ಕದ ಕೆೇುಂದರ ಪಾತರ, ಕೆೇುಂದರ ಪ್ುರುಷ್ನಾಗಿದೆದ. ಯಾರೊಡನೆ
ಇುಂಗಿತವನ್ುು ವಯಕಿಪ್ಡಿಸಿದದರೂ ಸಿವೇಕರಿಸುತ್ತಿದದರು. ಕಾುಂತ್ತಮತ್ತ, ಚ್ಚರಾರ, ಮತುಿ ಮನೊೇರಮಯರು ಅನ್ುಗರಹವ್ೆುಂದು ಭ್ಾವಿಸುರಾಿರೆುಂದು
ನ್ನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತುಿ. ನ್ನೊುಡನೆ ಮಾತನಾಡುವ್ಾಗ, ನಾನ್ು ಏನ್ು ಹೆೇಳಿದರೂ ಅದನ್ುು ಮಾಡುವ್ಾಗ ಅವರು ರೊೇರಿಸುತ್ತಿದದ ಹಾವ ಭ್ಾವ,
ಎರಡರ್ಥದ ಮಾತುಗಳು ಸಪಷ್ು ಸುಂಕೆೇತಗಳಾಗಿದದವು. ಆದರೂ ನ್ನ್ು ಮನ್ಸುಸ ಚ್ುಂದಿರಕೆಯುಂದ ತುಳುಕ್ಕ ಹರಿಯುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಬೆೇರೆ
ಯಾರೊಡನೆ ರ್ಮಳಿತವ್ಾದರೂ ಅವಳಿಗೆ ತ್ತಳಿಯುತಿದೆ; ಅವಳಿಗೆ ಮಾತರವಲಿ, ಮುಂಡಳಿಯ ಎಲಿರಿಗೂ ತ್ತಳಿಯುತಿದೆ. ಒಳ ಒಳಗೆ ಕುಹಕ
ಕುಚೊೇದಯದ ಮಾತನಾಡಿಕೊುಂಡರೂ ಯಾರೂ ಯಾರನ್ೂು ಆಕ್ೆೇಪಿಸುವುದಿಲಿ. ಇದು ಮುಕಿಜೇವನ್ದ ವೃತ್ತಿ. ನ್ನ್ು ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸಯ

ಮಾಡುವ ಧೆೈಯಥ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಇಲಿ. ಆದರೂ ನಾನೆೇಕೆ ಚ್ುಂದಿರಕೆಗೆ ಅುಂಜ್ುರೆಿೇನೆ? ಎುಂದು ನ್ನ್ುನ್ುು ನಾನ್ು ಬಗೆದುಕೊುಂಡಿದೆದೇನೆ.
ನೇನ್ೂ ಇುಂರ್ ನ್ಡವಳಿಕೆಗೆ ಬಿದುದ ಅಗಗವ್ಾಗುತ್ತಿೇಯಾ ಎುಂದು ಕೆೇಳಿಬಿಟ್ುರೆ? ಎುಂಬ ಅುಂಜಕೆ ಎುಂದು ಅರ್ಥವ್ಾಯತು. </p>
<p> ‘ಇದೆೇ ಅಶ್ವತೆದ ಸರ್ಮೇಪ್. ಜ್ನ್ಮಸಾೆನ್ ಮುಂದಿರದ ಸುತಿಮುತಿ, ರೊೇಪಿನ್ಲೆಿಲಿ, ಸಾರ್ಥಮಾಳದ ಪ್ರದೆೇಶ್ ಪ್ೂತ್ತಥ.’ </p>
<p> ‘ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತುಿ ನಾನ್ು ಹುಡುಕುತ್ತಿದಿೇನ ಅುಂತ. ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ುುಕೊುಂಡಿದಿದರಿ?’ ನಾನ್ು ಸಲ್ಲಗೆಯುಂದ ಕೆೇಳಿದೆ,
ಆಪಾದಿಸುವ ರ್ವನಯನ್ೂು ಬೆರೆಸಿ. </p>
<p> ‘ಸವಲಪವೂ ಕಷ್ುಪ್ಡದೆ ಸುಲಭವ್ಾಗಿ ಸಿಕುಿವ ವಸುಿವಿನ್ ಬೆಲೆ ತ್ತಳಿಯುವುದು ಹೆೇಗೆ?’ </p>
<p> ನ್ನ್ು ಅಸಮಾಧಾನ್, ಅದರ ಮೂಲವ್ಾದ ಅಹುಂಕಾರಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿದವು. </p>
<p> ‘ನ್ನ್ುನ್ುು ಕ್ಷರ್ಮಸಿ. ಧಾಯನ್ವನ್ುು ಹೆೇಳಿಕೊಡಿ.’ ಎುಂದು ಬಾಗಿ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ುು ಮುಟಿು ಕೆೇಳಿದೆ. </p>
<p> ‘ನಮಗಾಗಲೆ ಗರುಂರ್ ಪ್ರಿಚ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಗುರುವಿನ್ ಸನುಧಿಯ ಮಾಗಥದಶ್ಥನ್ದಲ್ಲಿ ಒುಂದೊುಂದೆೇ ಹೆಜೆೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ತನ್ಗೆೇನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎುಂಬುದನ್ೂು ಹೆೇಳುತ್ತಿರಬೆೇಕು. ಎಷೊುೇ ವ್ೆೇಳೆ ಸಾರ್ಕನ್ು ಹೆೇಳದೆಯೇ ಗುರುವಿಗೆ ಅರ್ಥವ್ಾಗುತಿದೆ. ನಾನ್ು ಇದೆೇ
ಕ್ೆೇತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುಿ ದಿವಸ ನಲುಿವವನ್ಲಿ. ನ್ನ್ು ಹುಂದೆ ಹುಂದೆ ಅಲೆಯುವುದು ಸಾರ್ಕರಾದ ನಮಗೆ ಅನ್ುಕೂಲಕರವಲಿ. ಒುಂದು ಸಾೆನ್ದಲ್ಲಿ
ನೆಲೆ ನುಂತು ಸದಾ ಸಾರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರೊಡಗಬೆೇಕು.’ </p>
<p> ‘ನೇವ್ೆೇ ದಾರಿ ರೊೇರಿಸುತ್ತಿೇರೆುಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಅುಂತಃಪೆರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿುಂದಲೆೇ ನೆನೆು ಎಲಿ ನಮಮನ್ುು ಹುಡುಕ್ಕಕೊುಂಡು
ಅಲೆದೆ.’ </p>
<p> ‘ಆಯತು. ನಮಗಾಗಿ ನಾನ್ು ಈ ಕ್ೆೇತರದಲ್ಲಿ ಒುಂದು ಮಾಸ ಉಳಿಯುರೆಿೇನೆ. ಇಲ್ಲಿುಂದ ಕುರುಕ್ೆೇತರಕೆಿ ಎರಡು ತ್ತುಂಗಳು ಹೊೇಗಿ
ಹುಂತ್ತರುಗುವ್ಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮರೆಿ ನಾಲುಿ ದಿನ್ವಿದುದ ನಮಮ ಪ್ರಗತ್ತಯನ್ುು ನೊೇಡಿ ಅನ್ುಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ದೆೇಶ್ಕೆಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುರೆಿೇನೆ.
ಸಾರ್ನೆ ಹಾಗೂ ದೆೈವಕೃಪೆ ಇದದಷ್ುು ನೇವು ಮುುಂದುವರಿಯುತ್ತಿೇರಿ. ಅನ್ುಂತರದಲ್ಲಿ ನಮಮ ನಷೆಿ ಅನ್ುಷಾಿನ್ಗಳು ಚೊಕಿವ್ಾಗಿದದರೆ ನಾನೆೇ
ಅುಂತಃಪೆರೇರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಗಥದಶ್ಥನ್ ಮಾಡುರೆಿೇನೆ.’ ಎುಂದರು. </p>
<p> ‘ರ್ನೊಯೇಸಿಮ,’ ಎುಂದು ನಾನ್ು ಮರೆಿ ನ್ಮಸಿರಿಸಿದೆ. </p>
<p> ಅನ್ುಂತರ ನ್ನ್ಗಾಗಿ ಮರ್ುರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಒುಂದು ತ್ತುಂಗಳಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒುಂದು ದಿನ್ವೂ ನ್ನ್ು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ್
ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ನ್ನೊುಡನೆ ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಒುಂದು ಕಡೆ ಉಳಿಯುವುದು ಒುಂದೆೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಣುಣವುದು ಸನಾಯಸ ನಯಮಕೆಿ
ವಿರೊೇರ್ವ್ೆುಂಬ ಅವರ ಮಾತು ನ್ನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದುದದೆೇ. ಎರಡೂವರೆ ತ್ತುಂಗಳಿನ್ ನ್ುಂತರ ಕುರುಕ್ೆೇತರದಿುಂದ ಹುಂತ್ತರುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದ
ಒುಂದು ಪ್ಕ್ಷಪ್ಯಥುಂತವೂ ಮಧಾಯಹು ತಮಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಐದು ಹಡಿ ಅನ್ು ದೊರಕುವ ತನ್ಕ ಒುಂದೊೇ ಎರಡೊೇ ಮೂರೊೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಭಿಕ್ೆ ಬೆೇಡುತ್ತಿದದರು. ಎಷೊುೇ ದಿನ್ ರಾವ್ೆೇ ನ್ನ್ು ಮನೆಗೆ ಬುಂದು ಧಾಯನ್ದ ಸೂಕ್ಷಮಗಳನ್ುು ಹೆೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದದರು. ಇಲಿವ್ೆೇ ನಾನ್ು ಅವರು
ಸಾಧಾರಣವ್ಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದದ ಈ ಅಶ್ವತೆವೃಕ್ಷದ ಬದಿಗೆ ಬುಂದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆದ. ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲಿ. ನ್ನುುಂದ ಉಪ್ಚಾರ ಮ್ಮದಲಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ
ರೂಪ್ದ ಸೆೇವ್ೆಯೂ ಇಲಿ. ಸಾರ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಜ್ವ್ಾದ ನಷೆಿಯುಳಳವರಿಗೆ ಮಾಗಥದಶ್ಥನ್ ಮಾಡಿ, ತುಸು ಶ್ಕ್ಕಿದಾನ್ವನ್ೂು ಮಾಡಿ ಮುುಂದೆ
ನ್ಡೆಸುವುದು ಅವರ ಸಾರ್ನೆಯ ಒುಂದು ಭ್ಾಗವ್ಾಗಿರಬೆೇಕೆುಂದು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಆಣತ್ತಯಾಗಿದೆ ಎುಂದು ಅವರೆೇ ಹೆೇಳಿದರು.
</p>
<p> ಅವಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ನ್ು ಮನ್ಸುಸ ಕೃತಜ್ಞರೆಯುಂದ ತುುಂಬಿ ಬುಂದಿತುಿ. ಬೆೇರೆ ಯಾವ ಮಾತೂ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲ್ಲಿ ಬರಲು
ಸಾರ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದೆೇ ತುುಂಬಿಕೊುಂಡಿದದ ನಾನ್ು ಯೇನಪ್ೂಜಾ ಮಹಾರೆಮಯನ್ುು ಹೆೇಳಲು ಆರುಂಭಿಸಿದೆ. </p>
<p> ‘ಆ ಮುಂತರಗಳನೆುಲಿ ಹೆೇಳಿದೆಯಲಿ. ನ್ನ್ಗೆ ಸುಂಸೃತ ಅರ್ಥವ್ಾಗುತಿದೆ,’ ಎುಂದಳು. ಹೊಸರೆೇನ್ೂ ನ್ನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ.
ಹೊಳೆಯಲೂ ಇಲಿ. ಮೌನ್ವ್ಾಗಿ ನ್ಡೆಯರೊಡಗಿದೆ. ಅವಳು ನ್ನ್ು ಹುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದುದದು ಚ್ಮಥದ ಪಾದರಕ್ೆಯ ಸಪ್ಪಳದಿುಂದ ತ್ತಳಿಯುವ
ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿತುಿ. ಅಲಿಲ್ಲಿ ಜ್ನ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದದರು. ದಾರಿ ಅಗಲವ್ಾಗಿ ಅವಳು ನ್ನ್ಗಿುಂತ ತುಸು ಮುುಂದೆ ನ್ಡೆಯರೊಡಗಿದಳು. ತನ್ು
ಗುರುತು ಸಿಕಿಬಾರದೆುಂದು ಮೇಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ುು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕ್ಕ ಕಾಹಲೆಯವರು ಶಿೇತವ್ಾಗದುಂರೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳುಳವ

ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹೊದೆದುಕೊುಂಡಳು. ನ್ಗರವು ಹತ್ತಿರವ್ಾಗುತ್ತಿರುವ್ಾಗ, ‘ನನ್ುನ್ುು ಪ್ೂಣಿಥಮಾಘಟ್ುದ ಬಳಿ ಬಿಡಲೆ? ಅಲ್ಲಿುಂದ ನೇನ್ು ಮರೆಿ
ಮನೆಗೆ ನ್ಡೆಯಬೆೇಕು,’ ಎುಂದೆ. </p>
<p> ಒುಂದು ನರ್ಮಷ್ದ ನ್ುಂತರ, ಅವಳು ನ್ನ್ು ಕಡೆಗೆ ತ್ತರುಗಿ ನುಂತಳು. ನಾನ್ೂ ನುಂರೆ. ‘ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ು ಈಗಿನ್ ಹೆಸರೆೇನೊೇ ನ್ನ್ಗೆ
ತ್ತಳಿಯದು. ಅದನ್ುು ನಾನ್ು ಕೆೇಳಲೂ ಇಲಿ. ನನ್ು ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ುು ಪ್ೂರೆೈಸಲು ನಾನ್ು ಈ ರಾತ್ತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬುಂದೆ. ನ್ನ್ುದೊುಂದು ಮಾತು
ನ್ಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿೇಯಾ?’ </p>
<p> ಕೃತಜ್ಞರೆಯುಂದ ತುುಂಬಿದದ ನಾನ್ು, ‘ಏನ್ು ಹೆೇಳು?’ ಎುಂದೆ. </p>
<p> ‘ಆಗಲ್ಲ ಅುಂತ ಮಾತುಕೊಟ್ುರೆ ಮಾತರ ಹೆೇಳುತ್ತೇನ.’ </p>
<p> ‘ಆಗಲ್ಲ.’ </p>
<p> ‘ನೇನ್ು ನ್ನ್ು ಜೊರೆ ನ್ನ್ು ಮನೆಗೆ ಬಾ. ಮುುಂದಿನ್ ಅಮಾವ್ಾಸೆಯಯವರೆಗೆ ಹೊರಗೆಲೂಿ ಹೊೇಗದೆ ನ್ನ್ು ಮನೆಯಲೆಿೇ ಇರಬೆೇಕು.
ನಾನ್ು ಮಾಡಿ ಇಕುಿವ ಊಟ್ವನೆುೇ ಉಣಣಬೆೇಕು. ನನ್ಗೊುಂದು ಪ್ರರೆಯೇಕ ಕೊೇಣೆಯನ್ುು ಕೊಡುರೆಿೇನೆ. ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತು ನನ್ು
ತುಂತರಧಾಯನ್ ಮಾಡಿಕೊ.’ </p>
<p> ‘ಕಾಡುಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿರಬೆೇಕಾದ ನ್ನ್ಗೆೇಕೆ ಈ ಬುಂರ್ನ್?’ </p>
<p> ‘ಮಹಾ ಶ್ಕ್ಕಿಸುಂಚ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ನೇನ್ು ಒುಂದು ಮಾಸಪ್ಯಥುಂತ ನ್ನ್ು ಜೊರೆಯಲ್ಲಿದದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಎುಂದೆುಂದಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ
ದೊರೆಯುತಿದೆ.’ ದಾವರಪಾಲರನ್ುವಲುಂಬಿಸುವ ಅಗತಯವಿರುವುದಿಲಿ ಅುಂತ.’ </p>
<p> ‘ನನ್ಗೊುಂದು ಮುಂಡಲವನ್ುು ಹೆೇಳಿಕೊಡುರೆಿೇನೆ. ನೇನ್ು ಯಾವ ಊರಿನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆೇಕಾದರೂ ಇರು. ಅದನ್ುು
ಬರೆದು ಪ್ೂಜಸಿದರೆ ಯಾರೂ ಅತ್ತಕರರ್ಮಸಿ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಸಾರ್ಯವಿಲಿ.’ </p>
<p> ‘ಅದನ್ೂು ಹೆೇಳಿಕೊಡು. ಆದರೆ ಒುಂದು ತ್ತುಂಗಳು ನ್ನ್ು ಸುಂಗಡ ಇರಬೆೇಕು.’ </p>
<p> ನಾನ್ು ಆಗಲ್ಲ ಎುಂದು ಒಪಿಪಕೊುಂಡೆ. ಅವಳು ಮುುಂದೆ ಮುುಂದೆ ನ್ಡೆಯುತ್ತಿದದಳು. ನಾನ್ು ಅವಳಿಗೆ ಸುಂಬುಂರ್ವಿಲಿದವನ್ುಂರೆ ಇಪ್ಪತುಿ
ಹೆಜೆೆ ಹುಂದೆ ನ್ಡೆಯುರಾಿ ಅವಳ ಮನೆ ಸೆೇರಿಕೊುಂಡೆ. </p>
<p> ಅವಳು ಮುಖ್ಯಪಾತರಗಳನ್ುು ಮಾಡದೆ ನಾಟ್ಕವು ಕಳೆಗುುಂದಿತಿುಂರೆ. ಸಭಿಕರು ಅಸಿವಯಸಿರಾಗುತ್ತಿದಾದರುಂರೆ. ಚ್ುಂದಿರಕೆಯ ಆರೊೇಗಯ
ಹೆೇಗಿದೆ, ಎುಂದಿನುಂದ ಅವಳು ಬುಂದು ಪಾತರವಹಸಬಹುದು ಎುಂದು ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಅವರು ಬುಂದಿದದ ಮುಖ್ಯ ಉದೆದೇಶ್ವುಂರೆ. ಅವಳಿಗೆ
ಬಳಲ್ಲಕೆಯಾಗಿತುಿ. ‘ಇವತುಿ ನೇರು ತುುಂಬಿ ಹಾಕುವಷ್ುು ಶ್ಕ್ಕಿ ಇಲಿ. ಚಾರುಮತ್ತಯ ಕೆೈಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕಸಿಕೊಬೆೇಕು,’ ಎುಂದಳು. </p>
<p> ‘ನೇನ್ು ಅದರ ಚ್ಚುಂರೆ ಮಾಡಬೆೇಡ. ಮುುಂದೆ ಏನಾಯತು ಹೆೇಳು. ಅದನ್ುು ಕೆೇಳುವ ತನ್ಕ ಬೆೇರೆ ಏನ್ೂ ಸಾರ್ಯವಿಲಿ.’ </p>
<p> ಮ್ಮದಲು ಕುಳಿತ್ತದದ ಜಾಗದಲೆಿೇ ಗೊೇಡೆಯರಗಿ ಕೂತು ಹೆೇಳಿದಳು: ‘ಇವನ್ು ಕ್ಕರುಚ್ಚಕೊಳುಳತ್ತಿದುದದು ಆಳುಗಳಿುಂದ ಹಬಿೂ ಹರಡಿತುಿ.
ಅವನ್ು ಪ್ರಸಿದಧ ವಯಕ್ಕಿ. ಆತಮ ಹರೆಯಯ ಕಾರಣವ್ೆೇನ್ು ಅುಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಹೆುಂಡತ್ತಯ ವಯಭಿಚಾರಕೆಿ ಬೆೇಸತುಿ ಮಾಡಿಕೊುಂಡಿದಾದರೆ
ಅುಂತ ನ್ನ್ು ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವ ಶಿರೇಮುಂತ ಸಾಮುಂತ ರಾಜ್ಬುಂರ್ುಗಳಿಗೂ ಸಿಕಿದೆ ನಭ್ಾಯಸುತ್ತಿದೆದನ್ಲಿ, ಇದೆೇ
ಸಮಯವ್ೆುಂದು ಕೆಲವರು ನರಾಶೆಯ ಕೊೇಪ್ ತ್ತೇರಿಸಿಕೊಳಳಲು ನಾಯಯಾಲಯದ ಮನ್ಸುಸ ಕೆಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ತುಸಿದರು. ಗಾಯಕ್ಕ ಅುಂದರೆ
ವ್ೆೇಶೆಯಯಾಗಿರಬೆೇಕು. ವ್ೆೇಶೆಯಯಾಗಿದುದ ನ್ಮಮ ಕೊೇರಿಕೆಯನ್ುು ನರಾಕರಿಸಿ ಮಹಾಪ್ತ್ತವರರೆಯುಂರೆ ಸೆಡವು ರೊೇರಿಸುವುದು ಅಪ್ರಾರ್
ಅನ್ುುವುದು ಅವರ ತಕಥ. ನ್ನ್ುನ್ುು ಬುಂಧಿಸಿ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ುು ನಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಒಬೂ ರಾಜ್ಬುಂರ್ುವುಂತೂ ತನ್ಗೆ
ಒಪಿಪ ನ್ಡೆದರೆ ನದೊೇಥಷ್ಠ ಎುಂಬ ತ್ತೇಪ್ುಥ ಬರುವುಂರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕಾರಾಗೃಹದೊಳಕೆಿೇ ಸುಂದೆೇಶ್ ಕಳಿಸಿದ. ನಾನೆೇನ್ು ಮಾಡಬೆೇಕು?
ನಾನ್ು ವ್ೆೇಶೆಯಯ? ವ್ೆೇಶೆಯಯಾಗಲೆ? ನ್ನ್ುನ್ುು ವ್ೆೇಶೆಯಯ ಕೂಪ್ಕೆಿ ತಳಳಲೆುಂದೆೇ ಆವನ್ು ಆತಮಹರೆಯ ಮಾಡಿಕೊುಂಡನೆ? ಎುಂಬ ನೆೈತ್ತಕ
ಸೆಡವು ಬೆಳೆಯತು. ಆ ಅಯೇಗಯನ್ ಹೆುಂಡತ್ತಗೆ ಇುಂರ್ ಸೂಚ್ನೆ ಕೊಡು ಅುಂತ ಹೆೇಳು ಹೊೇಗು, ಎುಂದು ಸುಂದೆೇಶ್ವ್ಾಹಕಳಿಗೆ ಹೆೇಳಿ
ಕಳಿಸಿದೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಎರಡು ವಷ್ಥ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ೆಯಾಯತು.’ </p>

<p> ‘ನೇನ್ು ಸವಸಮರ್ಥನೆಯ ವ್ಾದ ಮಾಡಲ್ಲಲಿವ್ೆ?’ </p>
<p> ‘ಅವನ್ು ಹುಚ್ಿನ್ುಂರೆ ಕ್ಕರುಚ್ಚಕೊುಂಡಿರಬಹುದು. ನಾನ್ು ವಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಅನ್ುುವುದಕೆಿ ಪ್ುರಾವ್ೆ ಏನ್ು? ಅುಂತ ಕೆೇಳಿದೆ. ಆ
ಹುಡುಗನ್ನ್ುು ನೇನೆೇ ಗುಪ್ಿವ್ಾಗಿ ಕಳಿಸಿರಬಹುದು. ಅವನ್ನ್ುು ಕರೆಸಿ ಇಲಿವ್ೆುಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸುವ ಹೊಣೆ ನನ್ುದು ಎುಂದರು.
ನಾನೆಲ್ಲಿ ಕರೆಸಲ್ಲ? ಅವನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇದನೆುಂದು ಹುಡುಕ್ಕಸಲ್ಲ? ನಾನ್ು ವಯಭಿಚಾರಿಣಿ ಎುಂದು ಒಪಿಪದರೂ ಅವನ್ ಆತಮಹರೆಯಯನ್ುು ನಾನ್ು
ಪ್ರಚೊೇದಿಸಿದೆ ಅುಂತ ಹೆೇಗೆ ನಷ್ಿಷ್ಠಥಸುತ್ತಿೇರಿ? ಎುಂದದದಕೆಿ ಇಷ್ುು ದಿವಸ ನೆಟ್ುಗಿದದವನ್ು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳಲು ಬೆೇರಾವ
ಕಾರಣವುುಂಟ್ು ನೇನೆೇ ಹೆೇಳು. ಹೆುಂಡತ್ತಯಾದ ನನ್ಗಿುಂತ ಹೆಚ್ುಿ ವಿವರ ಬೆೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ಯವಿಲಿ, ಎುಂದರು’. </p>
<p> ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ುಕೂಲಸೆರೆುಂದು ಕಾಣುವ ಒುಂದು ಮನೆಯನ್ುು ಪ್ರವ್ೆೇಶಿಸಿ ದಾನ್ ಕೆೇಳಿದ ಮ್ಮದಲ ಮನೆಯವರೆೇ ಅಕ್ಕಿ ತುಪ್ಪ
ಬೆಲಿ ಎಳುಳ ದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಹತುಿ ನಷ್ಿಗಳನ್ುು ಕೊಟ್ುರು. ತುಪ್ಪದ ದೊನೆುಯನ್ುುಳಿದು ಉಳಿದವನ್ುು ಹೊದೆದಿದದ ಪ್ುಂಚೆಯ ತುದಿಗಳಿಗೆ
ಕಟಿುಕೊುಂಡು ದಾರಿ ಕೆೇಳಿ ಫಲುಗ ನ್ದಿಯ ದಡಕೆಿ ನ್ಡೆದೆ. ನೇರಿನ್ ದಡದ ಒುಂದು ದುಂಡೆಯಮೇಲೆ ಗುಂಟ್ನುಟ್ುನ್ುಂತರ ಹಲವು ವಷ್ಥಗಳ
ಹುಂದೆ ನಾನ್ು ಶಾರದಧ ಮುಂತರಗಳನೆುಲಿ ಕಲ್ಲತ್ತದದರೂ ಈಗ ನ್ಡು ನ್ಡುವ್ೆ ಮರೆತ್ತರಬಹುದು, ಅಲಿದೆ ಕ್ೆೇತರವಿಶಿಷ್ುವ್ಾದ ಮುಂತರಗಳ
ಇರಬಹುದು. ಯಾರಾದರೊಬೂ ಸೆಳಪ್ುರೊೇಹತರಿಗೆ ನ್ನ್ುಲ್ಲಿರುವುದನೆುಲಿ ಒಪಿಪಸಿ ಕೃರಾರ್ಥನ್ನಾುಗಿ ಮಾಡಿ ಎುಂದು ಕೆೇಳಿಕೊಳಳಬೆೇಕೆುಂಬ
ಆಲೊೇಚ್ನೆ ಬುಂತು. ನ್ಡೆದು ಬಳಲ್ಲಕೆಯಾಗಿದುದದರಿುಂದ ಪಾದ ರ್ಮೇನ್ುಖ್ುಂಡಗಳು ನೊೇಯುತ್ತಿದದವು. ಉಪ್ವ್ಾಸವಿದುದದರಿುಂದ
ಹೊಟ್ೆುಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕಟ್ವೂ ರೊೇರಿತುಿ. ಮ್ಮಣಕಾಲ್ಲನ್ ತನ್ಕ ನೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅದೆೇ ಬುಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿರೆ. ನೇರಿನ್ ಸೆಳವು
ಕಾಲ್ಲನ್ ನೊೇವನ್ುು ತ್ತನ್ುುರಾಿ ಹತವ್ಾಗಿತುಿ. ಎದುರಿಗೆ ಕಾಲು ಕೊರೇಶ್ಕೂಿ ಹೆಚ್ುಿ ದೂರ ನ್ದಿಯ ಪಾತರ ಹರಡಿತುಿ. ಮರಳ ಹರಹನ್
ನ್ಡುವ್ೆ ಅಲಿಲ್ಲಿ ನುಂತ ಬುಂಡೆಗಳನ್ುು ಬಳಸಿ ನ್ದಿಯ ಸಿೇಳುಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿದದವು. ಹುಂತ್ತರುಗಿ ನೊೇಡಿದೆ. ದುಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಟ್ವೃಕ್ಷ.
ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒುಂದು ಪಿುಂಡ ಹಾಕಬೆೇಕು. ಅದರ ಹತ್ತಿರವ್ೆೇ ಒುಂದು ದೊಡಡ ಮುಂಟ್ಪ್. ಮುಂಟ್ಪ್ದ ಹೊರಭ್ಾಗದ ಬಯಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ
ಮೂರು ಕಲ್ಲಿನ್ ಒಲೆಯನುಟ್ುು ಬೆುಂಕ್ಕ ಉರಿಸುತ್ತಿದದರು. ಯಾರೊೇ ಪಿುಂಡದ ಅನ್ುವನ್ುು ಬೆೇಯಸುತ್ತಿದಾದರೆುಂದುಕೊುಂಡೆ. ನ್ನ್ು ಮನ್ಸುಸ
ಬೆುಂಕ್ಕಯ ಉರಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಟಿುತು. ಬುದಧನ್ ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಗೆ ಬುಂತು. ವಸಿವ್ೆುಂಬುದು ಉರಿ ಇದದುಂರೆ. ಪ್ರತ್ತಕ್ಷಣವೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟಿು
ಅದೆೇ ಕ್ಷಣ ಸತುಿ ಹೊೇಗುವ ಉರಿಯು ಹುಂದು ಮುುಂದಿನ್ದರೊಡನೆ ಸುಂಬುಂರ್ವಿಲಿದಿದದರೂ ಶಿೇಘರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹುಟಿು ಸಾಯುವ ಕ್ಷಣ
ಸರಣಿಗಳಿುಂದ ಸತತವ್ಾಗಿ ಕಾಣುವುಂರೆ ವಸುಿಗಳ ನ್ಮಗೆ ಸತತವ್ೆುಂದು ಗೊೇಚ್ರಿಸುತಿವ್ೆ. ಬುದಧನ್ ವಿವರಣೆಯು ಎಷ್ುು ನಜ್!
ಎನುಸಿತು. ಆ ಉರಿಯನೆುೇ ನೊೇಡುತ್ತಿದಾದಗ ವಸುಿವೂ ಕ್ಷಣಿಕ ಜೇವವೂ ಕ್ಷಣಿಕವ್ಾಗಿರುವ್ಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಸುಂಬುಂರ್? ಯಾರಿಗೆ
ಯಾಕೆ ಶಾರದಧಮಾಡಬೆೇಕು? ಆತಮವ್ೆುಂಬುದು ಸತತ, ಶಾಶ್ವತ, ದೆೇಹಾುಂತಯವು ಆರಾಮುಂತಯವಲಿ. ರೂಪಾುಂತರಗೊುಂಡು ಪೆರೇತಲೊೇಕದಲ್ಲಿ,
ಯಮಲೊೇಕದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ುಣಪಾದದಲ್ಲಿ, ಬರಹಮಲೊೇಕದಲ್ಲಿ ಇರುತಿದೆುಂಬ ಸತಯದ ಮೇಲೆ ಶಾರದಧಕಮಥವನ್ುು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಎಲಿವೂ ಕ್ಷಣಿಕವ್ಾದರೆ
ಈ ಕಮಥಕೆಿ ಯಾವ ಅರ್ಥವಿದೆ? ಮಾರಾಪಿತೃ ಪೆರೇಮದ ಭ್ಾವನಾತೃಪಿಿಗಾಗಿ ಇವ್ೆಲಿ ಏನ್ು ಕಮಥಕಾುಂಡ? ಎಲಿ ಕಮಥಕಾುಂಡಗಳನ್ುು
ಕ್ಕರೊಿಗೆಯರಿ ಎುಂದಲಿವ್ೆ ಬುದಧ ಹೆೇಳಿದುದು? ಎುಂಬ ಚ್ಚುಂತನೆ ಹುಟಿುತು. ನೇರಿನ್ಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದದ ಕಾಲನ್ುು ಮೇಲೆ ಎತಿಲು ಕೂಡ
ಮನ್ಸಾಸಗದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕುಳಿತ್ತದೆದ. ಅಪ್ರಾಹಣವ್ಾದುಂರೆ ಪಿುಂಡಪ್ರದಾನ್ ಮಾಡುವ ಎಷೊುೇ ಜ್ನ್ಗಳು ನ್ದಿೇತ್ತೇರಕೆಿ ಬರರೊಡಗಿದರು.
ಕೆಲವು ಪ್ುರೊೇಹತರು ನಾನರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬುಂದು, ‘ಶಾರದಧ ಮಾಡಬೆೇಕೆ? ಯಾವ ದೆೇಶ್ದವರು?’ ಎುಂದು ಕೆೇಳಿದರು. ಇವತಿಲ,ಿ ನಾಳೆ ಎುಂದು
ನಾನ್ು ಹೆೇಳಿದೆ. ಶಾರದಧಮಾಡಲು ಬುಂದಿಲಿ ಎುಂದರೆ ಇವ್ೆಲಿ ಏನ್ು ಪ್ದಾರ್ಥಗಳು ಎುಂದು ಕೆೇಳಬಹುದಿತುಿ. ಶಾರದಧ ಮಾಡದವರು ನ್ದಿಯ
ಈ ಭ್ಾಗಕೆಿ ಯಾಕೆ ಬುಂದಿರಿ? ಎುಂದೂ ಕೆೇಳಬಹುದಿತುಿ. </p>
<p> ‘ನಾನ್ು ಸಾರ್ನೆಮಾಡಿದ ತುಂತರವೂ ಇವನೆುೇ ಹೆೇಳಿತುಿ. ನೇವು ಹೆೇಳಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತುಿ ಉಪಾಯಗಳ ರ್ಮಲನ್ವನ್ುು
ಯೇನಪ್ೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಹೆೇಳುರಾಿರೆ.’ </p>
<p> ‘ನೇವು ಅದನ್ೂು ಸಾಧಿಸಿದಿದರಾ? ಹೆೇಗೆ? ಅದರ ಅುಂಗೊೇಪಾುಂಗಗಳೆೇನ್ು? ಕರಮ ಯಾವುದು?’ ಅವನ್ು ಉತುಸಕನಾಗಿ ಕೆೇಳಿದ.
</p>
<p> ‘ಅದನ್ುು ಹೆೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲಿ. ಯಾಕೆುಂದರೆ ಅದರಿುಂದ ನ್ನ್ಗೆ ಯಾವ ಫಲವೂ ಲಭಿಸಲ್ಲಲಿ.’ </p>

<p> ಅವನ್ು ಎಷ್ುು ಒರಾಿಯಸಿದರೂ ನಾನ್ು ಹೆೇಳಲ್ಲಲಿ. ಚ್ುಂದಿರಕೆಯ ವಿಷ್ಯವನ್ುು ಇವನೊಡನೆ ಹೆೇಳಲು ನ್ನ್ಗೆ ಮನ್ಸುಸ ಬರಲ್ಲಲಿ.
ಸಹಸಲಾರದ ಮನ್ಃಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರಪಾದರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದೆದ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವ್ೆೇಶ್ ದೊರಕ್ಕಸಿದದರು. ಈಗ ಅುಂತಹ ಮನ್ಃಸಿೆತ್ತ ಇರಲ್ಲಲಿ.
ಅಲಿದೆ ಎಷಾುದರೂ ಅವರು ಮಾತುಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂಯಮ ಸಾಧಿಸಿರುವ ವಯಕ್ಕಿ. </p>
<p> ಸೆಪ್ತ್ತಯು ರಾನ್ು ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ತ್ತಳಿಯುತ್ತಿದದ ಕಲಪನೆಗಳನ್ುು ನ್ನ್ಗೆ ಆಯಾ ದಿನ್ವ್ೆೇ ವರದಿ ಒಪಿಪಸುತ್ತಿದದ. ‘ತಥಾಗತ
ಗುಹಯವ್ೆೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದ ಅನ್ುಂತಸತಯ, ಅದೆೇ ವಜ್ರ. ಆಚಾಯಥ ನಾಗಾಜ್ುಥನ್ರು ಹೆೇಳಿದ ಶ್ೂನ್ಯರೆ, ಆಚಾಯಥ ವಸುಬುಂರ್ು
ಹೆೇಳಿದ ವಿಜ್ಞಪಿಿಮಾತರರೆಯು ಅದೆೇ.’ </p>
<p> ‘ಉಪ್ನಷ್ತ್ತಿನ್ ಬರಹಮಕಲಪನೆಗೂ ಇದಕೂಿ ಏನ್ು ವಯರಾಯಸ?’ ನಾನ್ು ಕೆೇಳಿದೆ. </p>
<p> ರೌಲನಕ ಜಜ್ಞಾಸೆಯ ಈ ಪ್ರಶೆುಗೆ ಉತಿರಹೆೇಳುವ ಅರ್ಯಯನ್ಬಲ ಅವನಗಿರಲ್ಲಲಿ. </p>
<p> ‘ಎಡಭ್ಾಗದ ಇಡಾನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಯಕಿವ್ಾಗುವ ಬುದಧತತಿವವು ಗುಂಡು, ಬಲಭ್ಾಗದ ಪಿುಂಗಳಾನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಯಕಿವ್ಾಗುವ ಬುದಧತತಿವ ವು
ಹೆಣುಣ. ಇವ್ೆರಡೂ ಸುಷ್ುಮಾುದಲ್ಲಿ ಒುಂದಾದಾಗ ಸಿದಿಧ ದೊರಕ್ಕ, ಮಹಾಮುದೆರಯು ಲಭಿಸುತಿದೆ. ಬುದಧತವವ್ೆುಂದರೆ ಹೆಣಾಣದ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಗುಂಡಾದ
ಉಪಾಯಗಳ ಅಭಿನ್ುತವ.’ ಎುಂದು ಒುಂದುದಿನ್ ನ್ನ್ುನ್ುು ಕುಂಡ ತಕ್ಷಣ ಉರಾಸಹದಿುಂದ ಹೆೇಳಿದ. </p>
<p> ‘ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಸುವ ಪಾರಣವ್ಾಯುವನ್ುು ಯೇಗಸಾರ್ನೆಯುಂದ ನಯುಂತ್ತರಸಿದರೆ ಕಾಲದ ಸುಳಿಗಳಿುಂದ ಮೇಲೆೇರಿ ರೊೇಗ
ಮತುಿ ಸಾವುಗಳ ದುಃಖ್ವನ್ುು ನವ್ಾರಿಸಬಹುದು,’ ಎುಂದು ಇನೊುುಂದು ದಿನ್ ಹೆೇಳಿದ. </p>
<p> ನಾನ್ು ಅವನೊಡನೆ ಅಧಾಯತಮತತಿವಗಳ ಜಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಏಕೆುಂದರೆ ಅವನ್ು ಮೂಲತಃ ಶಿಲ್ಲಪ. ಕಲಾವಿದ. ರಾನ್ು
ಕೆೇಳುವ ತತಿವಗಳನ್ುು ಶಿಲಪದ ಪ್ರತ್ತಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವಯಕ್ಕಿಸುವುದೆೇ ಅವನ್ ಗುರಿ. ಇುಂರ್ ತತಿವವನ್ುು ಮೂಡಿಸಲು ಮುಖ್ದಲ್ಲಿ ಇುಂರ್ ಭ್ಾವ
ಕುಂಡರೆ ಸರಿಯಲಿವ್ೆ? ಎುಂದು ಚ್ಚುಂತ್ತಸುತ್ತಿದದ. ಯಾವ ಯಾವ ಅುಂಗದ ಗಾತರವನ್ುು ಹಗಿಗಸಿದರೆ ಅರ್ವ್ಾ ಕುಗಿಗಸಿದರೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ
ಬರುತಿದೆ? ಈ ವಿವರಗಳನೆುಲಿ ಕಲ್ಲಿನ್ಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲು ಹೊರಟ್ರೆ ಏನ್ೂ ವಯಕಿವ್ಾಗದ ಕಗಗವ್ಾಗಬಹುದಲಿವ್ೆ? ಎುಂದೂ ಕೆೇಳುತ್ತಿದದ. ಅವನ್
ಶಿಲಪಕಲಾ ಸಮಸೆಯಗಳು ನ್ನ್ಗೆ ಪ್ೂತ್ತಥ ಅರ್ಥವ್ಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಆಗುತಿದೆುಂದು ಅವನ್ೂ ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಅರ್ಥ ಅರ್ಥವ್ಾದರೂ ಸಾಕು,
ಅವನ್ ಮಾತುಗಳನ್ುು ರಾಳೆಮಯುಂದ ಕೆೇಳುವ ಒಬೂ ಶೊರೇತೃ, ಅವನಗೆ ಬೆೇಕಾಗಿತುಿ. ಅಷ್ುು ಪ್ರಯೇಜ್ನ್ ನ್ನುುಂದ ಆಗುತ್ತಿತುಿ. ನ್ನ್ುನೆುೇ
ಸಮಾಲೊೇಚ್ಕನೆುಂದು ಬಗೆದು ಅವನ್ು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದದ, ಮಾತನಾಡಿಕೊಳುಳತ್ತಿದದ. </p>
<p> ಬೆಳದಿುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಕಾಡುದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜೆೆ ಹಾಕುರಾಿ ನ್ಡೆದೆವು. ಪ್ರಸಪರ ಮಾತನ್ೂು ಆಡುವುಂತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ನೊರಜ್ುಗಲುಿಗಳ ಮೇಲೆ
ಹೆಜೆೆ ಇಡುವ್ಾಗ ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡುತಿದೆುಂದು ಪಾದರಕ್ೆ ಇಲಿದೆ ನ್ಡೆಯುತ್ತಿದೆದವು. ಯುಗನ್ದಧನಾಗಿರುವ ಆ ರಾುಂತ್ತರಕನ್ ಸಾರ್ನೆಗೆ ಭುಂಗ
ತರುವುಂತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ನ್ಡುರಾತ್ತರಯಾಗಿತುಿ. ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಚ್ುಂದರಪ್ರಕಾಶ್ದಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಾುದ ಬುಂಡೆಯ ಮೇಲೆ, ಎರಡು ಕೆೈಗಳಿುಂದಲೂ
ಏನ್ನೊುೇ ತಬಿೂಹಡಿದ ಒಬೂ ವಯಕ್ಕಿಯು ನುಂತ್ತರುವುದು ದೂರಕೆಿೇ ಕಾಣುತ್ತಿತುಿ. ನಾವು ಇನ್ೂು ಎಚ್ಿರದಿುಂದ ಹೆಜೆೆಹಾಕುರಾಿ ನಧಾನ್ವ್ಾಗಿ
ಸರ್ಮೇಪಿಸಿದೆವು. ವ್ಾಸಿವವ್ಾಗಿ ತುಂತರಸಾರ್ಕನ್ು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೂ ಬಲವನ್ುು ಬಿಟ್ುು ದೃಢವ್ಾಗಿ ನುಂತ್ತದದ. ನ್ಗುವ್ಾಗಿದದ ಅವನ್
ಸೊುಂಟ್ಕೆಿ ತನೆುರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ುು ಬಳಸಿ ಒಬೂ ಹೆುಂಗಸು ಅವನ್ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಕೆೈಗಳನ್ುು ಸುತ್ತಿಕೊುಂಡಿದದಳು. ಅವಳ ಸುಂಪ್ೂಣಥ ನ್ಗುಳು.
ಅವಳ ವಯಸುಸ ಹೆೇಳಲು ತ್ತಳಿಯುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿವ್ಾದರೂ ಬೆಳದಿುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಮೃದುವ್ಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದದ ಅವಳ ಬೆನ್ುು ರೊೇಳು
ಜ್ಘನ್ಗಳಿುಂದ ಕ್ಕರಿವಯಸಿಸನ್ವಳೆುಂಬುದು ಸಪಷ್ುವ್ಾಗಿತುಿ. ಅವನ್ು ದೃಢಕಾಯ. ಲರೆಯುಂರೆ ಅವನ್ನ್ುು ಸುತುಿವರೆದಿದದ ಅವಳು ರೆಳು
ಮೈಯಯವಳು. ಅವರು ಮೈರ್ುನ್ದಲ್ಲಿ ಒುಂದಾಗಿದುದದು ಸಪಷ್ುವ್ಾಗಿತುಿ. ಬೌದಧರಾುಂತ್ತರಕನಾಗಿದುದದರಿುಂದ ಅವನಗೆ ಜ್ಟ್ಾ ಜ್ೂಟ್ಾವಿರಲ್ಲಲಿ.
ನ್ುಣಣಗೆ ಬೊೇಳಿಸಿದ ನೆತ್ತಿ ಮತುಿ ಕೆನೆು ಗದದಗಳು ಬೆಳದಿುಂಗಳಿನ್ಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದದವು. ಅವನ್ ಕಣುಣಗಳು ಧಾಯನ್ಲ್ಲೇನ್ವ್ಾಗಿರುವುಂರೆ
ಮುಚ್ಚಿದವು. ನಾನ್ು ನಶ್ಯಬಧವ್ಾಗಿ ಅವನ್ ಹುಂಬದಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ನೊೇಡಿದೆ. ಅವಳ ಕಣುಣಗಳ ಅುಂತಲ್ಲೇಥನ್ವ್ಾಗಿದದವು, ಮೈರ್ುನ್ದ
ಪ್ರಾಕಾಷ್ಿಲ್ಲೇನ್ರೆಯೇ ಧಾಯನ್ಲ್ಲೇನ್ರೆಯೇ ಎುಂಬ ವಯರಾಯಸ ನ್ನ್ಗೆ ತ್ತಳಿಯಲ್ಲಲಿ. ಅವನಾಗಲ್ಲ ಅವಳಾಗಲ್ಲ ಸವಲಪವೂ ಚ್ಲ್ಲಸುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ.
ಎಷೆುೇ ಕೃಶಾುಂಗಿಯಾದರೂ ಅವಳ ಆ ಭ್ಾರವನ್ುು ಹೊತುಿ ಅವನ್ು ಅದು ಹೆೇಗೆ ಅಷ್ುು ಹೊತುಿ ನಶ್ಿಲನಾಗಿ ನುಂತ್ತದಾದನೆುಂದು ನ್ನ್ಗೆ

ಆಶ್ಿಯಥವ್ಾಯತು. ಅವಳಿಗೂ ಅಷೆು. ಸುತುಿಬಳಸಿ ಬಿಗಿ ಹಡಿದಿದದ ಮ್ಮಣಕಾಲು ರೊಡೆ ರೊೇಳುಗಳಿಗೆ ಸೊೇಲ್ಲನ್ ನೊೇವು ಬರುತ್ತಿಲಿವ್ೆ?
ಅವರಿಬೂರೂ ಹಠಯೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಳಗಿದವರೆ? ಯುಗನ್ದಧರಾಗಲು ಹೇಗೆ ನುಂರೆೇ ಯಾಕ್ಕರಬೆೇಕು? ಬುಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಅರ್ವ್ಾ
ಎದುರು ಬದುರು ಕುಳಿತು ಯಾಕೆ ಸಹಜಾಸನ್ದಲ್ಲಿ ಸುಂಯೇಗಗೊಳಳಬಾರದು? ಎುಂಬ ಜಜ್ಞಾಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ನೊೇಡುರಾಿ ನುಂರೆ.
ಸೆಪ್ತ್ತಯು ನ್ನ್ಗಿುಂತ ಹತ್ತಿರ ಹೊೇಗಿ ಬಗಿಗ ಇಣುಕ್ಕ ಇಬೂರ ಶ್ರಿೇರಗಳ ಮಾಟ್ ಬಾಗು ಬಳುಕು ಮತುಿ ಮುಖ್ಭ್ಾವಗಳನ್ುು ಹೆಚ್ುಿ
ಸೂಕ್ಷಮವ್ಾಗಿ ನರುಕ್ಕಸುತ್ತಿದದ. ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಕೊೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ದೂರಗಳಲ್ಲಿ ನುಂತು ಗಮನಸುತ್ತಿದದ. ಎಷೊುೇ ಹೊತುಿ ಕಳೆಯತು.
ಅರ್ವ್ಾ ಕಳೆದುಂರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಭ್ಾಸವ್ಾಯತು. ಈ ನಶ್ಿಲ ನಶ್ಯಬದ ಐಕಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲದ ತುಡಿತವ್ೆೇ ಇಲಿದೆ ಬಹಳ ಹೊತುಿ ಕಳೆದುಂರೆನುಸಿತು.
ಅವರು ಸುಂಯೇಗದಿುಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಎಷ್ುು ಹೊತ್ತಿಗೆ? ಆಗ ನಾವಿರಬಹುದೊೇ ಬಾರದೊೇ? ಪಾರಯಶ್ಃ ಇರಬಾರದು. ಹೆೇಳಿ ಕೆೇಳಿ
ಇದು ಗುಹಯಮಾಗಥ. ಗುಹಯಸಾರ್ನೆ. ಹೊರಬುಂದನ್ುಂತರ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ರಾುಂತ್ತರಕ ಕಲಾಪ್ಗಳಿರಬಹುದು. ಬುಂಡೆಯ ನೆಲವನ್ುು
ಗಮನಸಿದೆ. ಅರಿಶಿನ್ ಕುುಂಕುಮ, ಗುಂಟ್ು ಹಾಕ್ಕದದ ನ್ೂಲ್ಲನ್ ಎಳೆ, ಕತಿರಿಸಿ ಹುಂಡಿದದ ನುಂಬೆಯ ಹಣುಣ ಮ್ಮದಲಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದದವು. ಇವ್ೆಲಿ ನ್ನ್ಗೆ
ಪ್ರಿಚ್ಚತವ್ಾದವುಗಳೆೇ. </p>
<p> ‘ಬಾರಹಮಣನ್ು ಲೌಕ್ಕಕ ರಾಜ್ನ್ ಆಧಿಪ್ತಯಕೆಿ ಒಳಪ್ಡಲೆೇಬಾರದು. ಬುರ್ನೆೇ ಅವನ್ ರಾಜ್ ಎುಂಬ ವ್ೆೇದದ ಮಾತನ್ುು ಪ್ರತ್ತಯಬೂ
ವ್ೆೈದಿಕನ್ೂ ಪಾಲ್ಲಸಬೆೇಕು. ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ುು ಒಪಿಪಕೊಳಳಕೂಡದು. ಗುಜ್ಥರ ಪ್ರತ್ತೇಹಾರರ ವ್ೆೈದಿಕನಷೆಿಯನ್ುು ನಾನ್ು
ಮಚ್ುಿರೆಿೇನಾದರೂ ಅವರಿುಂದ ಯಾವ ದತ್ತಿ ದಾನ್ಗಳನ್ೂು ನಾನ್ು ಪ್ಡೆದಿಲಿ. ಗೊತ್ತಿದೆಯ?’ </p>
<p> ‘ಗೊತುಿ. ತಮಮನ್ುು ಕುಂಡರೆ ನ್ಮಮ ಚ್ಕರವತ್ತಥಗಳು ಶಿರಸಾವುಂದಿಸುರಾಿರೆ.’ </p>
<p> ‘ಯಾರು ಮಾಡಿದರೂ ಅಶ್ವಮೇರ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ುಣಯ ಕೆಲಸ. ತಕಿ ಶ್ಕ್ಕಿ ಸೌಲಭಯಗಳಿಲಿದವನ್ು ಮಾಡಹೊರಟ್ರೆ
ನ್ಗೆಪಾಟ್ಲ್ಲಗಿೇಡಾಗುರಾಿನೆ. ಸಮರ್ಥರಾದ ಗುಜ್ಥರ ಪ್ರತ್ತೇಹಾರರು ಮಾಡಹೊರಟಿರುವ ಈ ಮಹಾಕಮಥಕೆಿ ನೇವು ಇತರ
ಪ್ುಂಡಿತರೊಡನೆ ಬುಂದು ನ್ಡೆಸಿಕೊಡಬೆೇಕೆುಂಬುದು ನ್ನ್ು ಅಪೆೇಕ್ೆ ಎುಂದು ಹೆೇಳಿ. ಒಪಿಪಕೊಳುಳರಾಿರೆ.’ </p>
<p> ‘ಗುರುಗಳು ತುಷಾನ್ಲ ಪ್ರವ್ೆೇಶ್ಮಾಡಿದರು. ಈ ರಾಜ್ದೂತರು ಕಾಯಥಸಾರ್ನೆಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಳಸಿ
ಸುಳುಳಹೆೇಳುರಾಿರೆುಂದು ಅವರು ತ್ತಳಿದರೆ?’ </p>
<p> ‘ಹೌದಲಿವ್ೆ!’ ಎುಂದು ತಮಮ ಮೂವರು ಶಿಷ್ಯರ ಕಡೆಗೆ ನೊೇಡಿ, ‘ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಯಾರ ಪ್ರತಯಕ್ಷಪ್ರಿಚ್ಯವೂ ಇಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಬದ
ಹತ್ತಿರ ನುಂತ್ತರುವ ನಾಗಭಟ್ುರು ಅವರ ನೆೇರಶಿಷ್ಯರು. ಇವರನ್ುು ಕರೆದೊಯಯರಿ. ಇವರೆೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ನೇವು ಆಡುವ ಮಾತನ್ುು ಅವರೆೇ
ಆಡಲ್ಲ.’
</p>
<p> ಜ್ಯಸಿುಂಹರು ಮರೆಿ ವ್ಾದಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಮಾತು ಬೆಳಸುವ ಅರ್ವ್ಾ ಅನ್ಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಈ ಸನುವ್ೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ‘ಗುರುಗಳನ್ುು
ಇನ್ೂು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ದಣಿಸುವ ಪಾಪ್ಕೆಿ ಗುರಿಯಾಗಲಾರೆ,’ ಎುಂದರು. </p>
<p> ‘ನಮಮ ಯಾಗ ವಿಧಿಪ್ೂವಥಕವ್ಾಗಿ ನ್ಡೆದು ಸಮಸಿ ಭರತಖ್ುಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ೆೈದಿಕರ್ಮಥ ನೆಲೆಸಲ್ಲ,’ ಎುಂದು ಅವರು ಕೆೈ ಎತ್ತಿ
ಆಶಿೇವಥದಿಸಿದರು. </p>
<p> ಮೇಲೆ ಎದುದ ಹೊೇಮಕುುಂಡಕೂಿ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನ್ಮಸಿರಿಸಿ ಗುರುಗಳು ಕೊಟ್ು ಹೊೇಮಕುುಂಡದ ಭಸಮವನ್ುು ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ುುಕೊುಂಡು
ಜ್ಯಸಿುಂಹರು ಹೊರಗೆ ಬುಂದರು. ನಾನ್ು ಅವರನ್ುನ್ುಸರಿಸಿದೆ. ಹುಂದೆಯೇ ಬುಂದ ಭೂಮದೆೇವರು, ‘ಪಾಕ ಸಿದಧವ್ಾಗಿದೆ.
ಬೊೇಜ್ನ್ಮಾಡಿಕೊುಂಡು ಹೊೇಗಬೆೇಕು,’ ಎುಂದರು. </p>
<p> ‘ನ್ಮಮ ಅುಂಗರಕ್ಷಕರು ಅರ್ಥಕೊರೇಶ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಿೇಡಾರ ಬಿಟ್ುು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಾದರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗುರೆಿೇವ್ೆ.’ </p>
<p> ‘ಮಧಾಯಹು ಆಶ್ರಮಕೆಿ ಬುಂದು ಊಟ್ಮಾಡದೆ ಹೊೇಗಬಾರದು.’ </p>
<p> ಅವರ ಜೊರೆಗೆ ನಾನ್ೂ ಕೂತು ಊಟ್ಮಾಡಿದೆ. ಅಡಿಗೆಯವನ್ು ಬಡಿಸಿದ, ಭೂಮದೆೇವರು ಉಪ್ಚಾರ ಹೆೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ
ಊಟ್ದಲೂಿ ರಾಯಗ, ಬಡತನ್ವಿರಲ್ಲಲಿ. ನೆೈವ್ೆೇದಯ ರೂಪ್ವ್ಾಗಿ ಅಗಿುಗೆ ಅಪಿಥಸಲು ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆ, ಸಮೃದಧ ಹಾಲು ತುಪ್ಪಗಳನ್ುು

ಬೆರೆಸಿದ ಪಾಯಸ, ರೊೇವ್ೆ, ಶಾಲಯನ್ು, ದಧಿಗಳು. ಜ್ಯಸಿುಂಹರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ತ್ತೇರ ಕಡಮಯಲಿ ಎುಂಬ ಹೊೇಲ್ಲಕೆಯು ಈಗ
ಬುಂತು. ಬೊೇಜ್ನ್ವ್ಾದ ನ್ುಂತರ ಜ್ಯಸಿುಂಹರು ನ್ನ್ು ಕೆೈಲ್ಲ, ‘ಗುರುಗಳ ಆದೆೇಶ್ ಕೆೇಳಿದಿರಲಿ. ನ್ಮಮ ಜೊರೆ ನ್ಡೆಯರಿ. ನ್ಮಮವರದೆಲಿ
ಊಟ್ವ್ಾದ ನ್ುಂತರ ರರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೊೇಣ,’ ಎುಂದರು. </p>
<p> ದಿನ್ದ ವ್ಾಕಾಯರ್ಥ ಮುಗಿದ ನ್ುಂತರ ಸುಂಜೆ ನಾನ್ು ಶಿವ್ಾಲಯಕೆಿ ಹೊೇಗರೊಡಗಿದೆ. ದೂರದೆೇಶ್ದಿುಂದ ಬುಂದಿರುವ ಈ ತರುಣ
ಸನಾಯಸಿಯು ತಮಮ ರಾಜ್ಯದ ದಿಗಗಜ್ ಮುಂಡನ್ರ್ಮಶ್ರರೊಡನೆ ವ್ಾದ ಮಾಡುತ್ತಿದಾದನೆುಂಬ ಸುದಿದ ಹರಡಿ ಕುತೂಹಲದಿುಂದ ಜ್ನ್ಗಳು
ಸೆೇರರೊಡಗಿದರು. ದಿನ್ವೂ ಸುಂಜೆ ಶ್ುಂಕರ ಯತ್ತಯು ವ್ಾಕಾಯರ್ಥದಿುಂದ ಹುಂತ್ತರುಗಿದ ಮೇಲೆ ದೆೇವ್ಾಲಯದ ಪೌಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರುತ್ತಿದದ
ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಪ್ರವಚ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದರ
ದ ು. ಎಲಿರೂ ದೆೇವರ ಪ್ೂಜೆ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಯಾವ ದೆೇವರಾದರೂ ಸರಿ. ಯಾವ ಹೆಸರಿನುಂದ ಕರೆದರೂ
ಸರಿ ಅದು ಈಶ್ವರನೆೇ. ಎಲಿ ಹೆಣುಣದೆೇವರೆಗಳ ಶ್ಕ್ಕಿಯ ಸವರೂಪ್ವ್ೆೇ. ಜ್ಗತ್ತಿನ್ ಸೃಷ್ಠುಯಾಗುವುದು ಈ ಶ್ಕ್ಕಿಯುಂದ. ನ್ಮಮನೆುಲಿ
ಆವರಿಸಿರುವ ಮಾಯಯೂ ಈ ಶ್ಕ್ಕಿಯೇ. ನನ್ು ಮಾಯಯುಂದ ನ್ನ್ುನ್ುು ಮುಕಿಗೊಳಿಸೆುಂದು ನಾವು ಪಾರರ್ಥಥಸಬೆೇಕು ಎುಂದು
ಬೊೇಧಿಸುತ್ತಿದದರು. ತುಂತರಮಾಗಥದ ತತಿವಗಳನ್ೂು ಅವರ ಬೊೇರ್ನೆಯು ಒಳಪ್ಡಿಸಿಕೊುಂಡಿತುಿ. ಎಲಿ ಮತ ಪ್ುಂರ್ಗಳನ್ೂು ಕೊರಢೇಕರಿಸಿ
ಸೌರ, ಶೆೈವ, ವ್ೆೈಷ್ಣವ, ಶಾಕಿ, ಕಾಪಾಲ್ಲಕ, ಗಾಣಪ್ತಯಗಳೆುಂಬ ಒಟ್ುು ಆರು ಮತಗಳನ್ುು ಅವರು ಪ್ರಸಾಿಪಿಸುತ್ತಿದದರು. ಉಳಿದೆಲಿ
ದೆೇವರೆಗಳ ಈ ಆರರಲೊಿುಂದರ ರೂಪ್ಗಳು, ನೇವು ಯಾವ ದೆೇವ ದೆೇವರೆಯನ್ುು ಪ್ೂಜಸಿದರೂ ಈ ಆರರಲೊಿುಂದಕೆಿ, ಆ ಮೂಲಕ
ಈಶ್ವರನಗೆ ಸಲುಿತಿದೆ ಎುಂಬುದು ಅವರ ಸಿದಾಧುಂತ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ೂಜೆ ಸಮಯಮಾಗಥದಲ್ಲಿ ಆಗಬೆೇಕು, ವ್ಾಮಾಚಾರದಲಿಲಿ.
ಕಮಥಮಾಗಿಥಗಳುಂರೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮಹತಿವ ಕೊಡುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ದೆೇವ್ಾಲಯಗಳನ್ುು ಕಟಿುಸಿ, ಇರುವ
ದೆೇವ್ಾಲಯಗಳನ್ುು ಜೇಣೊೇಥದಾಧರ ಮಾಡಿ ಎುಂಬುದು ಅವರ ತತಿವ. ತುಂತರಮತದ ಅುಂಶ್ಗಳನ್ೂು ಒಪಿಪಕೊುಂಡಿದುದರಿುಂದ ವಿಗರಹ ಮತುಿ
ದೆೇವ್ಾಲಯಗಳನ್ುು ನರ್ಮಥಸುವ ಸೆಪ್ತ್ತಗಳಿಗೆ ಸುಗಿಗಯಾಗುವುಂತ್ತತುಿ ಅವರ ಸಿದಾಧುಂತ. </p>
<p> ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನುಂದ ಸುಂಜೆಯವರೆಗೆ ಅವರ ವ್ಾದಗಳು ಜೇವ, ಬರಹಮ, ಕಾಯಥ - ಕಾರಣ ಸುಂಬುಂರ್, ಜ್ಗತುಿ, ಈಶ್ವರ,
ಅವಿದಾಯ, ಮಾಯಾ ಹೇಗೆ ಅತಯುಂತ ಗಹನ್ ಕಲಪನೆಗಳನ್ುು ಕುರಿತು ಇರುತ್ತಿದದವು. ಜ್ಗತುಿ ರ್ಮಥೆಯ, ಆದುದರಿುಂದ ಅದರ ಕತೃಥವ್ಾದ
ಈಶ್ವರನ್ೂ ರ್ಮಥೆಯ, ಬರಹಮ ಒುಂದೆೇ ಸತಯ ಎುಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ದೆೇವ ದೆೇವರೆಗಳು ದೆೇವ್ಾಲಯ ಪ್ೂಜಾವಿಧಾನ್ಗಳನ್ುು
ವಿವರಿಸುತ್ತಿದದರು. ನ್ನ್ಗೆ ಗೊುಂದಲವ್ಾಯತು. ಈತನ್ ಪಾರಮಾಣಿಕರೆಯ ಬಗೆಗೆೇ ಶ್ುಂಕೆ ಮೂಡಿತು. ಒುಂದು ದಿನ್ ಹಾಗೆುಂದು ಕೆೇಳಿದೆ.
ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು: ‘ವಿರೊೇರ್ವಿಲಿ. ಇದು ರಾತ್ತಿವಕ ಜಜ್ಞಾಸೆಯನ್ುು ಮುಟ್ುಲಾರದ ಜ್ನ್ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ. ಮುಟಿುದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ುು
ತ್ತರಸಿರಿಸಬೆೇಕ್ಕಲಿ. ರೂಪಾತ್ತೇತವನ್ುು ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಭ್ಾವಿಸಿ ಉಪಾಸಿಸುವ ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿದಿದದರೆ ಜ್ನ್ಸಾಧಾರಣರಿಗೆ ಶ್ೂನ್ಯ ಕವಿಯುತಿದೆ.
ಜ್ನ್ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಪಾಸನೆಯ ಸಾರ್ನ್ವನ್ುು ಸೃಷ್ಠುಸಿಕೊಡುವುದೆೇ ಶಿಲ್ಲಪಯ ಕೆಲಸ,’ ಎುಂದರು. ನ್ನ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಷೊುೇ ಸುಂಗತ್ತಗಳು
ಅರ್ಥವ್ಾದುಂರೆ ಭ್ಾಸವ್ಾಯತು. </p>
<p> ‘ಈಗ: ಶ್ಬದಪ್ರಯೇಗದ ಗುರಿ ಅರ್ಥಬೊೇಧೆಯೇ ಹೊರತು ಕ್ಕರಯಾಪ್ರಚೊೇದನೆಯಲಿ. ಅರ್ಥವನ್ುು ತ್ತಳಿಸಿದ ತರುವ್ಾಯ ಅದು
ಕ್ಕರಯಯಲ್ಲಿ ರೊಡಗಿಸಬಹುದು, ರೊಡಗಿಸದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅರ್ಥವನ್ುು ಮಾತರ ತ್ತಳಸಲೆೇಬೆೇಕು. ಇಲಿದಿದದಲ್ಲಿ ಅದು ಶ್ಬದ
ಎನಸಿಕೊಳುಳವುದಿಲಿ. ಲೊೇಕವಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷೆು, ವ್ೆೇದಮುಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಷೆು. ಶ್ಬದದ ಅರ್ಥ ಕ್ಕರಯಾಪ್ರಚೊೇದನೆ ಎುಂಬುದು
ನಮಮ ಸಿದಾಧುಂತವ್ೆೇ ಹೊರತು ಸವಥಸಮಮತ ಅಭಿಪಾರಯವಲಿ. ವ್ೆೇದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಶ್ಬದಪ್ರಯೇಗಗಳ - ಅರ್ಥಬೊೇಧೆ,
ಕ್ಕರಯಾಪ್ರಚೊೇದನೆ - ಇವ್ೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒುಂದು ಮಾತರ ಪ್ರಮಾಣ ಇನೊುುಂದಲಿ ಎನ್ುುವುದು ಸರಿಯಲಿ. ನೇವು ಖ್ುಂಡಿಸುವ ವ್ೆೇದಾುಂತ
ವ್ಾಕಯಗಳು ವ್ೆೇದಗಳ ಅುಂತಯಭ್ಾಗವ್ಾದ ಆರಣಯಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತರವಲಿದೆ ನೇವ್ೆೇ ಪ್ರಮಾಣವ್ೆುಂದು ಒಪಿಪರುವ ವ್ೆೇದದ ಕಮಥಕಾುಂಡದ
ಸುಂಹರೆ, ಬಾರಹಮಣಗಳ ಭ್ಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತಿವ್ೆ. ಆದದರಿುಂದ ವ್ೆೇದಾುಂತವು ಕಮಥಕಾುಂಡದಷೆುೇ ಪ್ರಮಾಣ. </p>
<p> ‘ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನೇವ್ೆನ್ುುವುಂರೆ ಜ್ಞಾನ್ದಿುಂದ ಪ್ುರುಷಾರ್ಥವನ್ುು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ ಎನ್ುುವುದು ಮೂರು ಪ್ುರುಷಾರ್ಥಗಳಾದ
ರ್ಮಥ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ ಮತುಿ ನಮಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮಪ್ುರುಷಾರ್ಥವ್ಾದ ಸವಗಥ ಇವುಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಜ್. ಆದರೆ ವ್ೆೇದಾುಂತವು

ಇವುಗಳಿಗಿುಂತ ವಿಭಿನ್ುವ್ಾದ, ಶೆರೇಷ್ಿವ್ಾದ, ಪ್ುನ್ರಾವೃತ್ತಿರಹತವ್ಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನ್ುಂದಸಿೆತ್ತಯಾದ ಮ್ಮೇಕ್ಷವ್ೆುಂಬ ಪ್ರಮಪ್ುರುಷಾರ್ಥವನ್ುು
ನರೂಪಿಸುತಿದೆ. ಅದಕೆಿ ಸಾರ್ನ್ವು ಕೆೇವಲ ಜ್ಞಾನ್ ಎುಂದೂ ತ್ತಳಿಸುತಿದೆ. ಇದನ್ುು ಕೆೇವಲ ಜ್ಞಾನ್ದ ಪ್ರಶ್ುಂಸೆ ಎುಂದು ಹೆೇಳಲಾಗದು.
ಏಕೆುಂದರೆ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಪ್ಡೆದು ಜೇವನ್ುಮಕಿರಾದವರ ಪ್ರುಂಪ್ರೆಯನ್ುು ನಾವು ಶ್ುರತ್ತ, ಸೃತ್ತ, ಇತ್ತಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಓದುರೆಿೇವ್ೆ;
ಲೊೇಕಜೇವನ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಅುಂತಹವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊುಂಡಿದಾದರೆ. ನ್ಮಮ ಋಷ್ಠಗಳು, ಆಚಾಯಥರು ಆ ಪ್ುಂಕ್ಕಿಗೆ ಸೆೇರಿದವರು. ಹೇಗೆ
ವ್ೆೇದಾುಂತಕೆಿ ಶ್ುರತ್ತ, ಯುಕ್ಕಿ ಮತುಿ ಅನ್ುಭವಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಎುಂದಾಯತು. </p>
<p> ‘ಈಗ ಸುಂನಾಯಸಾಶ್ರಮದ ಪ್ರಶೆು. ಯಾವಜೆೇವವೂ ಅಗಿುಹೊೇತರವನ್ುು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೆೇಕು ಎನ್ುುವ ಶ್ುರತ್ತಯೇ ಕಮಥಗಳಿುಂದ ಗಳಿಸಿದ
ಸವಗಾಥದಿಲೊೇಕಗಳನ್ುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ುು ನ್ಶ್ವರವ್ೆುಂದು ಕುಂಡು ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ವ್ೆೈರಾಗಯ ರಾಳಬೆೇಕು ಎುಂದು ಬೊೇಧಿಸುತಿ ದೆ.
ಅಮೃತತವವ್ೆುಂಬ ಸಿೆತ್ತಯುಂದು ಉುಂಟ್ೆುಂದು ತ್ತಳಿಸಿ ಅದನ್ುು ಕಮಥದಿುಂದಾಗಲ್ಲ ಮಕಿಳಿುಂದಾಗಲ್ಲ ಹಣದಿುಂದಾಗಲ್ಲ ಪ್ಡೆಯಲಾಗದು,
ರಾಯಗದ ಮೂಲಕ ಮಾತರ ಅದು ಸಾರ್ಯ ಎುಂದು ಇನೊುುಂದು ಶ್ುರತ್ತ ತ್ತಳಿಸುತಿದೆ. ವ್ೆೇದಾುಂತ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಸುನಶಿಿತವ್ಾದ ಅರ್ಥವನ್ುು
ತ್ತಳಿದುಕೊುಂಡು ಶ್ುದಧ ಸತಿರಾದ ಯತ್ತಗಳು ಸುಂನಾಯಸ ಯೇಗದ ಮೂಲಕ ಬರಹಮಲೊೇಕವನ್ುು ತಲುಪಿ ಸುಂಸಾರದಿುಂದ ಸುಂಪ್ೂಣಥವ್ಾಗಿ
ಮುಕಿರಾಗುರಾಿರೆ ಎುಂದೂ ಹೆೇಳುತಿದೆ. ವಿಶ್ುದಧವ್ಾದ ಆತಮಸವರೂಪ್ವ್ೆೇ ಪ್ರಮಸಾೆನ್ವ್ೆುಂದು ಗರಹಸಿದ ವಯಕ್ಕಿಗಳು ಪ್ುತರಕಾಮನೆ,
ವಿತಿಕಾಮನೆ, ಲೊೇಕಕಾಮನೆಗಳನ್ುು ಬಿಟಿುದುದ ಭಿಕ್ಾಚ್ಯಥಕೆಿ ರೊಡಗುರಾಿರೆ ಎುಂದು ಯಾಜ್ಞವಲಯರು ಸಾವನ್ುಭವವನ್ುು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾದರೆ.
ಆದದರಿುಂದ ಸುಂನಾಯಸಾಶ್ರಮವು ಮ್ಮೇಕ್ಷಸಾರ್ಕವ್ಾದ ಆಶ್ರಮ ಎುಂದಷೆುೇ ಅಲಿ, ಅದರ ಏಕೆೈಕ ಸಾರ್ನ್ ಎನ್ುುವುದೂ ಸೂಚ್ಚತವ್ಾಗುತಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಸುಂನಾಯಸವು ಶ್ುರತ್ತವಿರುದಧವಲಿ, ಶ್ುರತ್ತಸಿದಧವ್ಾದ ಅತುಯನ್ುತ ಆಶ್ರಮ ಎುಂದು ಸಿದಧವ್ಾಗುತಿದೆ. ಗೃಹಸೆರ್ಮಥದಲ್ಲಿ ಎಷೆುೇ
ನೇತ್ತಸಾರ್ನೆ ಇದದರೂ ಅದು ನೇತ್ತಯ ಮೂಲಕೆಿ ನ್ಮಮನ್ುು ಎತುಿವುದಿಲಿ. ಸವಥಸುಂಗ ಪ್ರಿರಾಯಗವ್ಾದ ಸುಂನಾಯಸವುಂದೆೇ ಇದನ್ುು
ಮಾಡಬಲಿದು. </p>
<p> ಹೆುಂಡತ್ತಯ ಸಾವಿನ್ ದುಃಖ್ವು ಜ್ಯಸಿುಂಹರಲ್ಲಿ ನವೃತ್ತಿಯ ಮನೊೇಭ್ಾವವನ್ುು ಹುಟಿುಸಿತುಿ. ಐವತಿನ್ುು ಸರ್ಮೇಪಿಸುವ ವಯಸುಸ.
ಆರೊೇಗಯಪ್ೂಣಥವ್ಾದ ಸುಷ್ಿ ದೆೇಹ. ರಾಜ್ಯಕತಥವಯ ಭ್ಾರದಿುಂದ ಬಿಡುವು ದೊರೆತು ಲಹರಿ ಉಕ್ಕಿದಾಗ ರಸಿಕತನ್ದಲ್ಲಿ ಹದವರಿತು
ಹರಿಯುತ್ತಿದದರೆೇ ವಿನಾ ಹಲವು ಮದುವ್ೆಗಳ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಹೊೇದವರಲಿ. ಹೆುಂಡತ್ತ ಎುಂದರೆ ಪಿರೇತ್ತಯೂ ಇತುಿ. ಮೂರು ಹೆಣುಣ ಎರಡು ಗುಂಡು
ಮಕಿಳ ಕುಟ್ುುಂಬವನ್ುು ನಷ್ಿ ಪ್ರಿಚಾರಕ್ಕಯರ ಸಹಾಯದಿುಂದ ಅವರ ವೃದಧ ರಾಯ ನಭ್ಾಯಸುತ್ತಿದಾದರೆ. ಇನೊುುಂದು ಮದುವ್ೆಯಾಗು
ಎುಂದು ಮಗನ್ನ್ುು ಒರಾಿಯಸುತ್ತಿದಾದರೆ. ಒುಂದೆೇ ರರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವ್ಾಗ ಜ್ಯಸಿುಂಹರು ತಮಮ ದುಃಖ್
ಒುಂಟಿತನ್ಗಳನ್ುು ನ್ನೊುಡನೆ ಸುಂಸೃತದಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿಕೊುಂಡರು, ಸಾರರ್ಥಗೆ ತ್ತಳಿಯಬಾರದೆುಂದು. ಮರೊಿುಂದು ಮದುವ್ೆಯಾಗುವ ಇಚೆೆ
ಅವರಿಗೆ ಕ್ಕುಂಚ್ಚತೂಿ ಇಲಿ. ಮಕಿಳ ಹೊಣೆ ಇಲಿದಿದದರೆ ಸುಂನಾಯಸಿಯೇ ಭಿಕುಿವೇ ಆಗಿ ಹೊೇಗುವ ಮನ್ಸುಸ. ಆದರೂ
ಕತಥವಯಚ್ುಯತನಾಗಬಾರದೆುಂದು ಮಾಹಷ್ಮತ್ತಗೆ ಹೊರಟ್ೆ, ಎುಂದರು. ಪ್ತ್ತುೇವಿಯೇಗದ ಸುದಿದ ತ್ತಳಿದು ಭಿಕುಿ ವಜ್ರಪಾದರು ಹಲವುಸಲ
ಬುಂದಿದದರುಂರೆ. ಜೇವನ್ದ ನ್ಶ್ವರರೆಯನ್ುು ಸಾವಿನ್ಷ್ುು ಸಮರ್ಥವ್ಾಗಿ ರೊೇರಿಸುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲಿ. ಬುದಧಭಗವ್ಾನ್ರು ಈ ಮೂಲ
ಸತಯವನ್ುು ಕುಂಡುಹಡಿದರು. ರ್ಮಥಕೆಿ ಶ್ರಣಾಗುವುದೊುಂದೆೇ ದುಃಖ್ ನವ್ಾರಣೆಯ ಮಾಗಥ. ನೇವು ಭಿಕುಿವ್ಾಗಬೆೇಕ್ಕಲಿ. ಅುಂತರುಂಗವನ್ುು
ರ್ಮಥಕೆಿ ಒಪಿಪಸಿಕೊಳಿಳ, ಎುಂದು ಬಹಳವ್ಾಗಿ ಹೆೇಳಿದಾದರೆ. ಭಗವ್ಾನ್ರು ಮಗುವನ್ುು ಕಳೆದುಕೊುಂಡ ರಾಯಗೆ ಸಾವಿಲಿದ ಮನೆಯುಂದ
ಸಾಸಿವ್ೆ ತರಲು ಹೆೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ುು ಹೆೇಳಿದಾದರೆ. ಹುಂದೆ ಎಷೊುೇ ಸುಂದಭಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೇಳಿದದ ಕಥೆಯಾದರೂ ಈಗ ಅದು ಜ್ಯಸಿುಂಹರಿಗೆ
ಸಮಾಧಾನ್ ಕೊಟಿುದೆ. ‘ಸುಂನಾಯಸದ ಪಾರಮಯವನ್ುು ಪ್ರತ್ತಪಾದಿಸುವ ಜೇವಬರಹೆೈಕಯವ್ಾದ, ಅದರ ಸೂಕ್ಷಮಗಳನೆುಲಿ ವಿವರವ್ಾಗಿ
ಹೆೇಳುತ್ತಿೇರಾ? ಎುಂದರು. ಎುಂಟ್ು ದಿನ್ದ ದಾರಿ ಕಳೆಯಲು ನ್ಮಗೆ ಏನೆೇನಾದರೂ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬೆೇಕ್ಕದದವು. ನಾನ್ು
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊುಂಡಿದದುಂರೆ ಹೆೇಳರೊಡಗಿದೆ. ಅವಿದೆಯ ಮತುಿ ಮಾಯಗಳೆುಂಬ ಎರಡು ಮುಖ್ಗಳು, ಸಗುಣ ಬರಹಮ, ನಗುಥಣ ಬರಹಮ,
ಪಾರತ್ತಭ್ಾಸಿಕ, ವ್ಾಯವಹಾರಿಕ, ಪಾರಮಾರ್ಥಥಕ ಸತಯಗಳು, ಜೇವಸಾಕ್ಷಿ ಈಶ್ವರಸಾಕ್ಷಿಗಳು, ಸತಯರ್ಮಥೆಯಗಳ ಸಿರಗಳು, ಮ್ಮದಲಾದ
ವಿವರಗಳನೆುಲಿ ಹೆೇಳುವ್ಾಗ ನ್ನ್ು ನೆನ್ಪ್ೂ ಸಪಷ್ುವ್ಾಗರೊಡಗಿತು. </p>

<p> ‘ಆ ಯತ್ತಯು ಬುದಿಧವುಂತನೆೇ ಇರಬೆೇಕು.’ ಎುಂದರು. </p>
<p> ‘ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಂಶ್ಯವಿಲಿ.’ </p>
<p> ‘ಆದರೆ ಸುಂನಾಯಸವ್ೆೇ ಪ್ರಮಾಶ್ರಮವ್ೆುಂದು ಒಪ್ಪಬೆೇಕು.’ </p>
<p> ‘ಆತನ್ ತಕಥವನ್ುು ಒಪಿಪಕೊುಂಡರೆ.’ </p>
<p> ‘ಒಪಿಪಕೊಳುಳವಷ್ುು ಕೌಶ್ಲಪ್ೂಣಥವ್ಾಗಿದೆಯಲಿ!’ </p>
<p> ‘ಪ್ರಮಾದಶ್ಥವ್ಾದದುದ ಎಲಿರಿಗೂ ಅನ್ವಯವ್ಾಗಬೆೇಕು. ಎಲಿರೂ ಸುಂನಾಯಸಿಯಾದರೆ ಪ್ರಪ್ುಂಚ್ದ ಗತ್ತ? ಎುಂದು
ಭ್ಾರತ್ತೇದೆೇವಿಯವರು ಕೆೇಳಿದದಕೆಿ ಜ್ಗತ್ತಿನ್ ಸುಂಸಾರ ಭಗವತಸುಂಕಲಪದುಂರೆ ಅನ್ುಂತಕಾಲ ನ್ಡೆಯುತ್ತಿರುತಿದೆ. ಅದರ ಗತ್ತಯ ಬಗೆಗ
ಯಾರೂ ಚ್ಚುಂತ್ತಸಬೆೇಕಾಗಿಲಿ ಎುಂದುತಿರ ಕೊಟ್ುರು,’ ಎುಂದೆ. </p>
<p> ಜ್ಯಸಿುಂಹರು ರರ್ದ ಚ್ಲನೆಯ ಕುಲುಕ್ಕನ್ಲ್ಲಿ ಆಲೊೇಚ್ಚಸುರಾಿ ಕುಳಿತರು. ಅನ್ುಂತರ ಪ್ರಕಾಯಪ್ರವ್ೆೇಶ್ ಮ್ಮದಲಾದ ಯೇಗ
ಮತುಿ ತುಂತರವಿದೆಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡರೊಡಗಿದರು. ಅಮರುಕ ರಾಜ್ನ್ ಶ್ರಿೇರವನ್ುು ಶ್ುಂಕರಯತ್ತಯು ಪ್ರವ್ೆೇಶಿಸಿರಬಹುದಾದ
ಸುಂಗತ್ತಯನ್ುು ಕೆೇಳಿದ ನ್ುಂತರ, ‘ಇುಂರ್ ಶ್ಕ್ಕಿ ಇದದರೆ ಯುದಧಗಳನೆುೇ ಗೆಲಿಬಹುದು, ರಾಜ್ಯಗಳನೆುೇ ಗೆಲಿಬಹುದು ಅಲಿವ್ೆ?’ ಎುಂದರು. </p>
<p> ಮರ್ುರೆಯನ್ುು ತಲುಪ್ುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜ್ಯಸಿುಂಹರಿಗೆ ಒುಂದು ದೊಡಡ ಸಮಸೆಯ ಕಾದಿತುಿ. ಐದು ದೊಡಡ ಸಾರ್ಥಗಳು ಮರ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಬಿೇಡುಬಿಟಿುದದವು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ಥಗಳಿುಂದ ಸುುಂಕ ಕೆೇಳಿದದರು. ಆದರೆ ಸಾರ್ಥಗಳ ನವ್ೆೇದನೆ ಬೆೇರೆ ರೆರನಾಗಿತುಿ. ಅವರೆಲಿರೂ
ಮರ್ುರೆಯ ಮೂಲಕವ್ೆೇ ಸುುಂಕ ಕೊಟ್ುು ವ್ಾಯವಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೊೇಗಿದದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್ಥಗಳಿುಂದ ಭ್ಾರತ್ತೇಯ ಸಾರ್ಥಗಳು
ಗಾುಂಧಾರ, ಪಾರಸಿಕ, ರೊೇಮಕ ಮ್ಮದಲಾದ ವ್ಾಯವಯ ದೂರದೆೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಲು ಅರಬರು ಬಿಡುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಏನದದರೂ ನಮಮ ಎಲಿ
ಪ್ದಾರ್ಥಗಳನ್ುು ನ್ಮಗೆ ಮಾರಿ, ಮುುಂದಿನ್ ವ್ಾಯಪಾರ ನ್ಮಮದು ಎನ್ುುತ್ತಿದರ
ದ ು. ಆ ಸರಹದಿದನ್ ಪಾರುಂತಯಗಳನೆುಲಿ ಒುಂದೊುಂದಾಗಿ
ಯುದಧದಲ್ಲಿ ವಶ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊುಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಜ್ನ್ಗಳನೆುಲಿ ಕತ್ತಿಯ ಭಯವಡಿಡ ತಮಮ ರ್ಮಥಕೆಿ ಪ್ರಿವತ್ತಥಸಿ ಅವರ ನಷೆಿ ತಮಮ
ಕಡೆಗಿರುವುಂರೆ ಬೆಸೆದುಕೊಳುಳತ್ತಿದದರು. ವ್ಾಯವಯದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾಗಥವ್ಾಗಿದದ ಮೂಲಸಾೆನ್ವು ಈಗ ಅರಬ್ ಮಿೇಚ್ೆರ ವಶ್ವ್ಾಗಿದೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಆ ನ್ಗರದ ವ್ಾಯಪಾರವ್ೆಲಿ ಸೆಳಿೇಯ ವ್ೆೈದಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌದಧರ್ಮಥದ ವತಥಕರ ಕೆೈಲ್ಲತುಿ. ಈಗ ಮಿೇಚ್ೆರು ಅವರನೆುಲಿ ತಮಮ
ರ್ಮಥಕೆಿ ಪ್ರಿವತ್ತಥಸುತ್ತಿದಾದರೆ. ಮರಾುಂತರವ್ಾಗದಿದದರೆ ಅವರಿಗೆ ವ್ಾಣಿಜ್ಯದ ಅನ್ುಮತ್ತಯನೆುೇ ಕೊಡುವುದಿಲಿ. ಅದಲಿದೆ ಅರಬ್
ವ್ಾಯಪಾರಗಳ ತುಂಡಗಳೆೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುಂದು ಬಿೇಡುಬಿಟ್ುವ್ೆ. ಅವರು ಕೆೇಳಿದೆದೇ ಧಾರಣೆ. ತಮಮ ಮೌಲಯ ಸಾಗಣೆಯ ವ್ೆಚ್ಿ, ಇರಾಯದಿ ಯಾವ
ಲೆಕಿ ಹೆೇಳಿದರೂ ಕೆೇಳುವುದಿಲಿ. ಹೇಗಾಗಿ ಈ ಐದು ಸಾರ್ಥಗಳ ಮಾತನಾಡಿಕೊುಂಡು ಸರಕುಗಳನ್ುು ಮಾರದೆ ಹುಂತ್ತರುಗಿ ತುಂದಿವ್ೆ.
ಬಲುದೊಡಡ ನ್ಷ್ುವನ್ುನ್ುಭವಿಸಿರುವ ಈ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಮರ್ುರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರೊಿಮಮ ಸುುಂಕ ಕೆೇಳುತ್ತಿದಾದರೆ. ಪ್ದಾರ್ಥಗಳನೆುಲಿ
ಯಮುನಾ ನ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಹೊೇಗಬೆೇಕೆನುಸುವಷ್ುು ರೊೇಸಿಹೊೇಗಿ ಅವರು ಪಾರುಂತಯ ಪ್ರತ್ತನಧಿಯಾದ ಜ್ಯಸಿುಂಹರನೆುೇ ಕಾಣಲು
ಕಾದಿದಾದರೆ. ಪ್ರತ್ತಯುಂದು ಸಾರ್ಥದ ಸಾರ್ಥವ್ಾಹ ಮತುಿ ಸಾರ್ಥನಯಾಥಮಕರುಂರೆ ಒಟ್ುು ಹತುಿ ಜ್ನ್ರು ಹಾದಿ ಕಾಯುತ್ತಿದಾದರೆ.
ಮಾಹಷ್ಮತ್ತಯ ಆಯಾಸಕರ ಪ್ರಯಾಣದಿುಂದ ಬುಂದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಯಸಿುಂಹರು ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಜ್ಯಸಿುಂಹರ ಪಾರಸಾದದ
ಹೊರವಲಯದ ಪ್ರತ್ತೇಕ್ಾ ಕೊೇಣೆಯಲ್ಲಿದದ ಆ ಹತೂಿ ಜ್ನ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನ್ು ಕಣಾಣಡಿಸಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬೂರನ್ುು, ಎಲ್ಲಿಯೇ ನೊೇಡಿದದ
ನೆನ್ಪ್ು ಬುಂತು. ಒುಂದು ನರ್ಮಷ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹತ್ತಿತು. ರಾರಾವತ್ತಯುಂದ ನ್ನ್ುನ್ುು ಜೊರೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ತುಂದ ಸಾರ್ಥದ ಮುಖ್ಯವ್ಾಹ
ಬುರ್ಶೆರೇಷ್ಠಿ ಮತುಿ ನಯಾಥಮಕ ಆದಿತಯಗುಪ್ಿರು. ಅವರೂ ನ್ನ್ು ಹೆಸರು ಹೆೇಳುವ ಮಟಿುಗೆ ಗುರುತು ಹಡಿದರು. ಬುರ್ಶೆರೇಷ್ಠಿಗಳು,
‘ಪ್ುಂಡಿತ ನಾಗಭಟ್ುರೆ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ುು ವಷ್ಥಗಳಿದಿದರಿ? ಯಾವ ವ್ೆೇದಾುಂಗವನ್ುು ಕರಗತಮಾಡಿಕೊುಂಡಿರಿ?’ ಎುಂದು ಕೆೇಳಿದರು. </p>
<p> ಆರುವಷ್ಥ. ಹೊಸದಾಗಿ ಬುಂದಿರುವ ಜೇವಬರಹೆೈಕಯವ್ಾದವನ್ುು ಅರ್ಯಯನ್ಮಾಡಿದೆ ಎುಂದು ಉತಿರಿಸಿದ ನ್ುಂತರ ನಾನ್ು ಅವರ
ಯೇಗಕ್ೆೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ವ್ಾಣಿಜ್ಯವನ್ುು ಕೆೈಬಿಡುವುದೆೇ ಲೆೇಸೆುಂಬ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೂ ಮುಪ್ುಪ ರೊಡಗಿತುಿ. ಇದೆೇ ಕೊನೆಯ
ಸುಂಚಾರ, ಇನ್ುು ಸಾರ್ಥ ಹೊರಡುವುದಿಲಿ. ಭರತಖ್ುಂಡದೊಳಗೆ ನ್ಡೆಸುವ ಸಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುಿ ಲಾಭವಿರುವುದಿಲಿ. ಖ್ುಂಡೊೇತಿರ

ವ್ಾಣಿಜ್ಯಕೆಿ ಮಿೇಚ್ೆರು ತಡೆಹಾಕ್ಕದಾದರೆ, ಎುಂದರು. ಅನ್ುಂತರ ಜ್ಯಸಿುಂಹರು ಅವರನೆುಲಿ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿದರು. ನಾನ್ು ಇದುದದನ್ುು ತ್ತಳಿದು
ನ್ನ್ುನ್ೂು ಕರೆದರು. ‘ನೇವೂ ಇರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯರಹಸಯದ ಸುಂಗತ್ತ ಏನ್ೂ ಇಲಿ,’ ಎುಂದು ಜ್ಯಸಿುಂಹರೆೇ ನ್ನ್ಗೆ ಹೆೇಳಿದರು. </p>
<p> ಅವರಿಬೂರೂ ನ್ನ್ುನ್ುು ದುರುಗುಟಿುಕೊುಂಡು ನೊೇಡಿದರು. ಅನ್ುಂತರ ಒಬೂರು ಇನೊುಬೂರ ಮುಖ್ವನ್ುು ನೊೇಡಿಕೊುಂಡರು. ಶ್ುದಧ
ಅರಬಿೇ ಭ್ಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊುಂಡರು. ಅನ್ುಂತರ ಪೆೈಶಾಚ್ಚಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ಗೆ ಹೆೇಳಿದರು: ‘ನಾಳೆ ಮರೆಿ ತನಖೆಯಾಗುರೆಿ. ಇನ್ೂು
ಹೆಚ್ಚಿನ್ ಶಿಕ್ೆ ಕಾದಿದೆ. ಯೇಚ್ನೆ ಮಾಡಿರು.’ </p>
<p> ಹುಂಸಕನ್ು ಹೊರಗೆ ಹೊೇಗಿ ಇಬೂರು ಭಟ್ರನ್ುು ಕರೆತುಂದ. ನ್ನ್ು ಕೆೈಗಳಿಗೆ ಸರಪ್ಣಿ ರೊಡಿಸಿ ಅವರು ಕುಂಕುಳುಗಳಿಗೆ ಕೆೈ ಹಾಕ್ಕ
ಎತ್ತಿ ನ್ಡೆಸಿಕೊುಂಡು ಸೊಳೆಳ ನೊಣಗಳು ಸುಟ್ು ಮತುಿ ದಬೂಳದಲ್ಲಿ ಚ್ುಚ್ಚಿದ, ಚಾವಟಿ ಏಟ್ುಗಳಿುಂದ ಊದಿಕೊುಂಡ ಭ್ಾಗಗಳಿಗೆ ಲಗೆಗ
ಇಟ್ುವು. </p>
<p> ರಾತ್ತರ ಅನ್ು ರೊೇವ್ೆಗಳನ್ುು ಕೊಟ್ುು ತ್ತನ್ುಲು ಅನ್ುಕೂಲವ್ಾಗುವುಂರೆ ಕೆೈಗಳ ಸರಪ್ಣಿಯನ್ುು ಬಿಚ್ಚಿದರು. ಸೊಳೆಳಗಳು
ಹೊೇಗುವುಂರೆ ಕೊೇಣೆಯಳಗೆ ಬೆೇವಿನ್ ಚ್ಕೆಿಯ ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಕದರು. ಬೆನ್ುು ಅುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಟಿಯ ಬಾವು ಊದಿದುದದರಿುಂದ ಅುಂಗಾತ
ಮಲಗುವುಂತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಕೆೈಯನ್ ಸುಟ್ು ಗಾಯಕೆಿ ಏನ್ೂ ತಗುಲದುಂರೆ ಎಚ್ಿರ ವಹಸಿ ಮಗುಗಲಾಗಿ ಮಲಗಿಯೇ ತಕಿಮಟಿುಗೆ ನದೆದ ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಳಗೆಗ ಬಹರ್ಪ್ರದೆೇಶ್ಕೆಿ ಕರೆದೊಯಾದಗ ಸರಪ್ಳಿಯನ್ುು ಬಿಚ್ಚಿದದರು. ಸಾುನ್ ಮಾಡಲು ನೇರುಕೊಟ್ುರು. ನಾಲಿನೆಯ ಪ್ರಹರದ ವ್ೆೇಳೆಗೆ
ಒುಂದು ಸಾವ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ು ರೊೇವ್ೆಗಳನ್ುು ಕೊಟ್ುರು. ಅದನ್ುು ತ್ತುಂದು ನೇರು ಕುಡಿದಾದ ಮೇಲೆ ತನಖೆಗೆ ನ್ಡಿ, ಎುಂದು ಇಬೂರು ಭಟ್ರು
ಹುಂದಿನ್ ದಿನ್ ತನಖೆ ಮಾಡಿದ ಕೊೇಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯದರು. ಈ ದಿನ್ ಬಲಗೆೈಗೆ ಬರೆ ಎಳೆಯುರಾಿರೆ. ಮೂತರದಾವರಕೆಿ ದಬೂಳ ಚ್ುಚ್ುಿರಾಿರೆ,
ಎುಂಬ ಊಹೆಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ು ಹೆಜೆೆ ಹಾಕ್ಕದೆ. ನೆನೆು ರಾತ್ತರ ಹೊಟ್ೆುಗೆ ಆಹಾರ ಬಿದಿದತುಿ. ಬೆಳಗಿನ್ ಸಾುನ್ ಊಟ್ಗಳಾಗಿದದವು. ರಾತ್ತರ ತುಸು
ನದೆದಯಾಗಿತುಿ. ಇವತುಿ ಪ್ದೆೇ ಪ್ದೆೇ ಜ್ಞಾನ್ತಪ್ುಪವುದಿಲಿವ್ೆುಂಬ ವಿಶಾವಸ ಮೂಡಿತುಿ. ತಪಿಪದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ತಸಹಜ್ ಅಷೆು, ಎುಂಬ
ಸಮಾಧಾನ್ದಿುಂದ ಹೆಜೆೆ ಹಾಕ್ಕದೆ. ಕೊೇಣೆಯಳಗೆ ಒಬೂನೆೇ ತನಖಾಧಿಕಾರಿ ಇದದ. ಅವನ್ ಎದುರಿಗೆ ಹುಂಸೆಯ ಎಲಿ ಉಪ್ಕರಣಗಳ
ಇದದರೂ ಮೂಲೆಯ ಅಗಿಗಷ್ಠುಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆುಂಕ್ಕ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವನ್ ಮುಖ್ದಲ್ಲಿ ನೆನೆು ಇದದುಂತಹ ಕೌರಯಥ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ತುಸು ದಯ, ತುಸು
ಅನ್ುಗರಹಭ್ಾವಗಳಿದದವು. ‘ಇವನ್ ಸರಪ್ಣಿಗಳನ್ುು ಬಿಚ್ುಿ,’ ಎುಂದು ಒಬೂ ಭಟ್ನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ. ಅವುಗಳನ್ುು ಕಳಚ್ಚದ ನ್ುಂತರ, ‘ನೇವು
ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಹೊರಭ್ಾಗದಲ್ಲಿರಿ,’ ಎುಂದ. ಭಟ್ರಿಬೂರೂ ಹೊೇದರು. ದಪ್ಪ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ ಸದುದ ಕೆೇಳಿಸಿತು. ‘ಕೂತುಕೊ. ಕುಳಿರೆೇ
ಮಾತನಾಡು,’ ನ್ನ್ಗೆ ಹೆೇಳಿದ. ರ್ವನಯಲ್ಲಿ ಕನಕರವಿತುಿ. </p>
<p> ‘ಕ್ಷಮಾಪ್ಣೆ ಕೆೇಳುವುದು. ಪ್ಶಾಿರಾಿಪ್ದ ಗುರುರಾಗಿ ನ್ಮಮ ಮತಕೆಿ ಸೆೇರುವುದು. ಸುಂಪ್ೂಣಥ ಕ್ಷಮ ಸಿಕಿದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ
ಮರಣದುಂಡನೆ ತಪ್ುಪತಿದೆ. ಒುಂದೆರಡು ವಷ್ಥ ನನ್ು ವತಥನೆಯನ್ುು ಗಮನಸಿದ ನ್ುಂತರ ಉಳಿದ ಶಿಕ್ೆಯೂ ವಜಾ ಆಗುತಿದೆ. ಸುಲಭವ್ಾಗಿ
ಜೇವನ್ ಮಾಡುವುಂರ್ ಒುಂದು ಹುದೆದಯೂ ಸಿಕುಿತಿದೆ. ನೇನ್ು ನ್ಮಮವನಾಗುತ್ತಿೇಯ,’ ಎುಂದು ಅವನ್ು ಆಹಾವನ್ಪ್ೂವಥಕ ಮುಗುಳುಕಿ.
</p>
<p> ‘ಮತಪ್ರಿವತಥನೆಯ? ಕ್ಷುಲಿಕ ಕಾರಣಕಾಿಗಿ?’ </p>
<p> ‘ಜೇವ ಉಳಿಯುವುದು ಕ್ಷುಲಿಕವ್ೆ?’ </p>
<p> ‘ಜೇವ ಉಳಿಯುತಿದೊೇ ಅಳಿಯುತಿದೊೇ ಎುಂಬುದು ದೊಡಡ ತತಿವಜಜ್ಞಾಸೆಯ ವಿಷ್ಯ. ನ್ಮಮಲೂಿ ಮತಪ್ರಿವತಥನೆಯುುಂಟ್ು.
ಇಬೂರು ಜಜ್ಞಾಸುಗಳು ಪ್ರಸಪರ ವ್ಾಗಾವದಕೆಿ ಕೂತು ದಿನ್ಗಟ್ುಳೆ ಜಜ್ಞಾಸೆಮಾಡುರಾಿರೆ. ಸೊೇತವನ್ು ಗೆದದವನ್ ಮತವನ್ುು
ಸಿವೇಕರಿಸುವುದು ನಬುಂರ್ನೆ. ನಮಮ ಮತವನ್ುು ಚ್ನಾುಗಿ ತ್ತಳಿದ ಒಬೂ ವಿದಾವುಂಸನ್ನ್ುು ನ್ನೊುಡನೆ ಸಹಸರ ಸಾವಥಜ್ನಕರೆದುರು ವ್ಾದಕೆಿ
ಕೂರಿಸಿ. ತಕಥಬದಧವ್ಾಗಿ ಇಬೂರೂ ವ್ಾದಮಾಡಬೆೇಕು. ಸೊೇತರೆ ನಾನ್ು ನಮಮ ಮತಕೆಿ ಸೆೇರುತ್ತೇನ. ಗೆದದರೆ ಅವನ್ು ನ್ನ್ು
ಮರಾನ್ುಯಾಯಯಾಗಬೆೇಕು.’ </p>
<p> ‘ರ್ಮಥವನ್ುು ಪ್ಣವ್ಾಗಿಟ್ುು ಚ್ಚ್ಚಥಸುವುದೆ?’ ಆತ ಹುಬೊೇರಿಸಿದ. </p>

<p> ‘ನ್ಮಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಿಲೂಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವಿ. ಅದಕಾಿಗಿ ವಿದಾವುಂಸರು ಊರೂರು ಅಲೆಯುರಾಿರೆ. ವ್ಾದಭಿಕ್ೆಯನ್ುು ಇಲಿವ್ೆನ್ುುವುದು
ಮಹಾ ಅಪ್ಮಾನ್.’ </p>
<p> ‘ನಾವು ರ್ಮಥವನ್ುು ವ್ಾದಕೆಿ ಒಳಪ್ಡಿಸುವುದಿಲಿ.’ </p>
<p> ‘ಕತ್ತಿಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುತ್ತಿೇರುಂರೆ ನಜ್ವ್ೆ?’ </p>
<p> ‘ನಸಸುಂದೆೇಹವ್ಾಗಿ. ಆಗಲ್ಲ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ುು ಮತಗಳಿವ್ೆ?’ </p>
<p> ‘ಇಷೆುೇ ಎುಂದು ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳಲ್ಲ? ಒುಂದೊುಂದು ಮತಗಳೆ ಳಗೆ ಶಾಖೊೇಪ್ಶಾಖೆಗಳು. ಪ್ರಧಾನ್ವ್ಾದ ವ್ೆೈದಿಕರಲ್ಲಿ
ಪ್ೂವಥರ್ಮೇಮಾುಂಸಕರು, ಉತಿರ ರ್ಮೇಮಾುಂಸಕರು, ನೆೈಯಕರು, ವ್ೆೈಶೆೇಷ್ಠಕರು, ಸಾುಂಖ್ಯರು, ಯೇಗಿಗಳು, ಬೌದಧರಲ್ಲಿ
ಹೇನ್ಯಾನಗಳು, ಮಹಾಯಾನಗಳು, ಹೇನ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ೆೈಭ್ಾಷ್ಠಕರು ಸೌರಾರುಂತ್ತಕರು, ಮಹಾಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಗಾಚಾರದವರು,
ಮಾರ್ಯರ್ಮಕರು, ಜೆೈನ್ರಲ್ಲಿ ದಿಗುಂಬರರು, ಶೆವೇರಾುಂಬರರು, ಅವರಲಿದೆ ರಾುಂತ್ತರಕರು, ಪಾಶ್ುಪ್ತರು...’ ಎನ್ುುವಲ್ಲಿ ಆತನ್ ಮುಖ್ದಲ್ಲಿ
ಗೊುಂದಲಹುಟಿುತು. </p>
<p> ‘ಹಾಗಾದರೆ ನಮಮದು ಒುಂದು ದೆೇಶ್ವಲಿ.’ ಎುಂದ. </p>
<p> ‘ಯಾಕೆ?’ </p>
<p> ‘ಇಷೊುುಂದು ಮತಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜ್ನ್ು ಅವಕಾಶ್ ಕೊಡುರಾಿನೆ?’ </p>
<p> ‘ನ್ಮಮಲ್ಲಿ ಎಲಿ ರಾಜ್ರೂ ಎಲಿ ಮತಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ್ ಕೊಡುರಾಿರೆ. ಮತವು ಅವರವರ ಇಚೆೆಗೆ ಬಿಟ್ುದುದ. ಮತ್ತ ಎುಂದರೆ ಬುದಿಧ.
ಬುದಿಧಯ ಗರಹಕೆಯೇ ಮತ. ಪ್ರಪ್ುಂಚ್ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ುು ಜ್ನ್ರಿದಾದರೊೇ ಅಷ್ುು ಬುದಿಧಗಳಿವ್ೆ. ಅಷ್ುು ಗರಹಕೆಗಳಿವ್ೆ. ಅಷ್ುು ಮತಗಳಿರುತಿವ್ೆ.’ </p>
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