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 ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ  ರಾಜ ಒಡ್ಡ ೋಲಗದಲಿ್ಲದ್ದಾ ಗ ಅವನ ಮಂತ್ರರ  ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ  ಬಂದನು. ಅವನ 

ರೋದನಕೆೆ  ಕಾರಣವೇನಂದು ರಾಜ ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದ. ಮಂತ್ರರ ಯು ಸಿಂಹಾಸನವನಿು   ಚಂಬಿಸಿ ಭೂಮಿಯನಿು  

ಮುಟಿ್ಟ  ನಮಸೆ ರಿಸಿ ತನಿ  ನಾಲಗೆಯನಿು  ಉದಾ  ಮಾಡಿ “ಮಹಾರಾಜರೇ ಗಂಧವವಸೇನರು ತ್ರೋರಿಕಂಡರಂತೆ

” ಎಂದು ಉದಗ ರಿಸುತ್ತಾ  ಮೂರ್ಛವಹೋದ. ರಾಜನು ಒಡ್ಡ ೋಲಗವನಿು  ಅಲಿ್ಲಗೇ ಪ್ರಿಸಮಾಪ್ತಾ ಗೊಳಿಸಿ 

ಕಣ್ಣ ೋರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ  ಗಂಧವವಸೇನರ ಆತಮ ಶಾಮತ್ರಗಾಗಿ ನಾಲೆ್ಕ  ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಾ ದಾ ಂತ ಎಲಿರೂ 

ಶೋಕಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಯಾ ಪ್ತಸಿದ. ಮಂತ್ರರ ಯ ಆರೈಕೆಗೆ ವೈದಾ ರನಿು  ಕರೆಸಿ ಉಪ್ಚರಿಸುವಂತೆ 

ರಾಜಭಟರಿಗೆ ತ್ರಳಿಸಿ ಅಂತಃಪುರಕೆೆ  ಬಂದ ರಾಜ. ಅಲಿ್ಲಯು ಕರುಳು ಕಿತುಾ  ಬ್ರುವಂತೆ ಅಳತೊಡಗಿದ 

ರಾಣ್ಯರು ಅವನ ಶೋಕಕೆೆ  ಕಾರಣವನಿು  ಕೇಳಿದರು.  

“ಗಂಧವವಸೇನರು ತ್ರೋರಿಕಂಡರು” ಎಂದು ರಾಜ ಗದಗ ದ ಕಂಠದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಗ ರಾಜನ ದುುಃಖ ತಮಮ  

ದುುಃಖ ಎಂದು ಅವರೂ ಕೂಡ ಕರಳು ಹಂಡುವಂತೆ ಎದೆ ಬ್ಡಿದುಕಂಡು ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಡಿೋ 

ಅಂತಃಪುರ ದುುಃಖ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತು. 

 ರಾಣ್ಯ ಸೇವಕಿಯೊಬ್ಬ ಳಿಗೆ ಈ ಎಲಿಾ  ಗೊಂದಲ ಏಕೆಂದು ತ್ರಳಿಯಲ್ಲಲಿ . ಅವಳು 

“ಮಹಾರಾಣ್ಯವರೇ ಎಲಿರೂ ಏಕೆ ಅಳುತ್ರಾ ದ್ದಾ ರೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ರಾಣ್ ನಿಟಿ್ಟ ಸಿರುಬಿಟಿ್ಟ  “ಪಾಪ್! 

ಗಂಧವವಸೇನರು ತ್ರೋರಿಕಂಡರಂತೆ” ಎಂದಳು. ಸೇವಕಿ ಚರುಕು ಬುದಿಿಯವಳು ಅವಳು ಆಲೋಚನ 

ಮಾಡಿದಳು. ಈ ನಮಮ  ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಆ ಗಂಧವವಸೇನರಿಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಎಂದು ಆತಂಕದಿಂದ 

ರಾಣ್ಯ ಬ್ಳಿ ಕೇಳಿದಳು. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ರಾ ಲಿವಂದು ನುಡಿದು ರಾಜನ ಬ್ಳಿಗೆ ಓಡಿಹೋಗಿ “ 

ಗಂಧವವಸೇನರು ಯಾರು? ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ರಾಜನಿಗೂ ಗೊತ್ರಾ ಲಿ . ಆತ ಕಣ್ ಕಣ್ ಬಿಟಿ್ಟ  “ತ್ತನಂಥ 

ಮೂಖವತನದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ” ಅಂದುಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಥಾ ನಕೆೆ  ತೆರಳಿದ. ಈಗಾಗಲೇ ವೈದಾ ರ 

ಉಪ್ಚಾರದಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿಕಂಡಿದಾ  ಮಂತ್ರರ ಯನಿು  ಕರೆಸಿಕಂಡು “ಮಂತ್ರರ ಗಳೇ ಯಾರು ಈ ಗಂಧವವ 

ಸೇನ?” ಎಂದು ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದ. “ಮಹಾರಾಜರೇ ದಯವಿಟಿ್ಟ  ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗಂಧವವಸೇನ ಯಾರೆಂಬುದು ನನಗೂ 

ತ್ರಳಿದಿಲಿ . ಆದರೆ ಪ್ಡೆಯ ಮುಖಾ ಸಾ ನು ಗಂಧವವಸೇನ ತ್ರೋರಿಕಂಡರೆಂದು ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ಗಂಟಲ್ಕ 

ಹರಿಯುವಂತೆ ಕೂಗುತ್ತಾ  ಅಳುತ್ರಾ ರುವುದನಿು  ಕಂಡು ನಾನೂ ಅತೆಾ ” ಎಂದು ಮಾನುವಡಿದ. ರಾಜನ ಕೋಪ್ 

ನತ್ರಾ ಗೇರಿತು. ನಿೋನೊಬ್ಬ  ಮೂಖವ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ಗಂಧವವಸೇನ ಯಾರೆಂದು ಪ್ತೆಾ  ಮಾಡಿಕಂಡು ಬಾ” 

ಎಂದ. ಮಂತ್ರರ ಗೆ ರಾಜ ಹೇಳಿದ, ಮಂತ್ರರ  ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಾಲ್ಲಗೆ ಬುದಿಿ  ಹೇಳಿದ ಮುಖಾ ಸಾ ನನಿು  ಕಂಡು 

ಗಂಧವವಸೇನರು ಯಾರು? ಎಂದು ಪ್ರ ಶಿ್ನ ಸಿದ ಸ್ಥಾ ಮಿ ಅವರು ಯಾರು? ಏನಾಗಿದ್ದಾ ರೆ? ಎಂದು ನನಗೆ 

ತ್ರಳಿಯದು. ಆದರೆ ಅವರು ತ್ರೋರಿಕಂಡರೆಂದು ಸಾ ತಃ ನನಿ  ಹೆಂಡತ್ರಯೇ ಅಳುತ್ರಾ ದಾ ಳು. ಈ ಸುದಿಿಯನಿು  

ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತು. ಆದಾ ರಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ” ಎಂದನು. ಮಂತ್ರರ  ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಹತುಾ  
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ಕುಳಿತ ಇರಲ್ಲ ಇವನ ಹೆಂಡತ್ರಯನಿು  ವಿಚಾರಿಸೋಣ ಎಂದು ಇಬ್ಬ ರೂ ಆತನ ಮನಗೆ ಹೋಗಿ “ಯಾರಮಮ  

ಈ ಗಂಧವವಸೇನ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವಳು ಸ್ಥಾ ಮಿ ಗಂಧವವಸೇನರ ಪ್ರಿಚಯ ನನಗಿಲಿ . ಈ ದಿವಸ ಬೆಳಗೆಗ  

ಸಿ್ಥ ನ ಮಾಡಲ್ಲಕೆೆ  ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗಿದೆಾ  ಅಲಿ್ಲ  ಮಡಿವಾಳಿಾ  ತನಿ  ಗಂಧವವ ಸೇನ ಸತ್ರಾ ದ್ದಾ ನಂದು ಬಾಯಿ 

ಬ್ಡಿದುಕಂಡು ಒಂದೇ ಸಮನ ಅಳುತ್ರಾ ದಾ ಳು. ಅದನಿೂ  ನೊೋಡಿ ನಾನು ಅತೆಾ  ಗಂಡನ ಬ್ಳಿ ಹೇಳಿದೆ” 

ಎಂದಳು. ಮಂತ್ರರ ಗೆ ತಲೆಸುತ್ರಾ ದಂತ್ತಯುಾ .  

ಈ ಗಂಧವವಸೇನ ಯಾರು? ತಲೆತಲೆ ಚಚಿ್ಚಕಂಡ. ಏನೇ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದುಕಂಡು ಅವರೆಲಿರೂ ಆ 

ಮಡಿವಾಳಿಾ  ಮನಗೆ ಹೋಗಿ “ಗಂಧವವಸೇನ ಯಾರು?”ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು. ಅವಳು ದುುಃಖಿಸತೊಡಗಿದಳು. 

“ಸ್ಥಾ ಮಿ ನನಗೆ ಅದೃಷಿ್ ವಿಲಿ  ಈಗಲೂ ನನಿ  ಹೃದಯ ಅವನಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುತ್ರಾ ದೆ. ಗಂಧವವಸೇನ ನನಿ  

ಪ್ತರ ೋತ್ರಯ ಕಡೆ ನನಿ  ಮಗನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಅವನನಿು  ಮುದಿಾ ನಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದೆಾ  ನಮಮ  ಎಲಿಾ  

ವಾ ವಹಾರಗಳನಿು  ನೊೋಡಿಕಳುು ತ್ರಾ ದಾ  ಸ್ಥಾ ಮಿ ನನಿ  ರಾತ್ರರ  ಕಣ್ಣಣ  ಮುಚೆ್ಂಬಿಟಿ , ನನಿ  ಹಟಿ್ಟ  ಮೇಲೆ 

ಕಲ್ಹಾಕ್ಬಿಟಿ  ಎಂದು ಬೊಬಿಬ ಟಿ್ಟ  ಅತಾ ಳು. ಇದನಿು  ಕೇಳಿದ ಮಂತ್ರರ  ಮುಖಾ ಸಾ  ಅವನ ಹೆಂಡತ್ರ ಒಬ್ಬ ರ 

ಮುಖ ಒಬ್ಬ ರು ನೊೋಡಿಕಂಡು ಅಲಿ್ಲಂದ ಕಂಬಿ ಕಿತಾ ರು. ಮಂತ್ರರ  ಅರಮನಗೆ ಬಂದು ರಾಜನ ಕಾಲ್ಲಗೆ ಬಿದುಾ  

ನಿಜ್ಯಂಶವನಿು  ಹೇಳಿದ. “ಗಂಧವವಸೇನರು ಸತಾ ರೆಂದು ನಾವಲಿಾ  ಶೋಕಿಸಿದೆವಲಿ  ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು 

ಅಲಿ : ಮಡಿವಾಳಿಾ ಯ ಪ್ತರ ೋತ್ರಯ ಕತೆಾ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಹಗಾಗಮುಗಗ  ಬೈದರು. ಆದರೆ ಶ್ನಕಿಿ ಸದೇ 

ಬಿಟಿ್ಟ  ಬಿಟಿ  ಈ ಸುದಿಿ  ಅಂತಃಪುರದ ರಾಣ್ಯ ಕಿವಿಗೂ ಮುಟಿ್ಟ ತು. ಒಂದು ಕುರಿ ಹಳು ಕೆೆ  ಬಿದಾ ರೆ ಎಲಿಾ  

ಬಿದಾ ವು ಎನಿು ವರಂತೆ ರಾಜ ಮತುಾ  ಆಸ್ಥಾ ನಿಕರ ಮೂಖವತನಕೆಾ ಗಿ ರಾಣ್ಯರು ನಮಮ  ಪ್ಕೆೆಲ್ಕಬುಗಳು 

ನೊೋಯುವವರೆಗೂ ನಗುತಾ ಲೇ ಇದಾ ರು. 
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