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ಬೆಸಗರಹಳಿ್ಳ  ರಾಮಣ್ಣ ನವರ “ತಾಯಿ” 

ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಕಾಣುವ ಉರುಗಮಮ ನ 

 

ಶ್ರ ೀರಾಮ .ಎ೦ 
 

ಡಾ|| ಬೆಸಗರಹಳಿ್ಳ  ರಾಮಣ್ಣ ನವರು ರಚಿಸಿರುವ ‘ತಾಯಿ’ ಒ೦ದು ಅತ್ಾ ೦ತ್ ರಸವತಾತ ದ, 
ಪಾ ಭಾವಕಾರಿಯಾದ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾತೃಶಕ್ತತ ಯ ಪಾ ಭಾವ ಎ೦ತ್ಹುದೆ೦ಬುದನ್ನು  

ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕಥೆ ಇದು. ಭಾ ರತೀಯರು ಮೊದಲಿನಿ೦ದಲೂ 

ಧಮಮಭೀರುಗಳಾಗಿದದ ರು. ಅನ್ಯಾ ಯವನ್ನು  ಹಿ೦ದಿನ ಕಾಲದಲಿಿ  ಜನ ಮಾಡುತತ  ರಿಲಿಲಿ . 

ಆದರೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾದ೦ತೆ ಲ೦ಚ ತ೦ದು ಅನ್ಯಾ ಯ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸ೦ಖ್ಯಾ  ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತತ ದೆ 

ಎ೦ಬು ದಕೆೆ  ದಿನಪತಾ ಕೆಗಳ ವರದಿ ದೊಡ್ಡ  ಸಾಕಿ್ತಯಾಗಿದೆ. ಲ೦ಚ ತ೦ದು ರೆಕಾಡುಮಗಳನ್ನು  

ತದುದ ತತ ದದ  ಪುಟ್ಟ ರಾಜನನ್ನು  ಅವನ ತಾಯಿಯು ತದಿದ ದ ಚಿತ್ಾ ಣ್ ಇಲಿಿದೆ. ಸಕಾಮರ 

‘ಉಳುವವನಿಗೆ ಭೂಮಿ’ಎ೦ಬ ಕಾನ್ಯನನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್೦ದ ದುದ  ಬಡ್ವರ ಉದ್ಧಾ ರಕೆಾ ಗಿ; 
ಆದರೆ ಹಳಿ್ಳ ಗಳಲಿಿದದ  ಪುಡಾರಿಗಳು ಲ೦ಚ ತನಿು ಸಿ ಉಳುವವನ ವಿರುದಾ  ಸಾಕಿ್ತ  ಹೇಳ್ಳ ಸಿ 

ನ್ಯರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ದಕೆ್ತ ಸಿಕೊ೦ಡಿದುದ  ವಾಸತ ವ ಸ೦ಗತ. ಇ೦ತ್ಹ ಪಾ ಕರಣ್ಕೆೆ  

ಸೆಟ್ಟಟ ಯೊಬಬ  ಕೈ ಹಾಕ್ತದ್ಧಗ, ಗುಮಾಸತ , ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌ೦ಟೆ೦ಟ್ರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಹಣ್ 

ತ೦ದು ಇದಕೆೆ  ಷಾಮಿೀಲಾದ್ಧಗ ಗು ಮಾಸತ  ಪುಟ್ಟ ರಾಜನ ತಾಯಿ ಉರಗವವ  ಬಹಿರ೦ಗವಾಗಿ 

ತ್ನು  ಮಗ ಮಾಡಿರುವ ಹಲಕಾ ಕೆಲಸವನ್ನು  ಪಾ ಕಟ್ಟಸಿ- ನಿಜವನ್ನು  ಹೊರಹಾಕ್ತ ಚನು ಮಮ ನಿಗೆ 

ನ್ಯಾ ಯ ದೊರಕ್ತಸಿಕೊಟ್ಟ ದ್ದದ  ಈ ಕಥೆಯ ವಸ್ತತ ವಾಗಿದೆ. ಅಸಿಸೆಟ ೦ಟ್ ಕಮಿೀ ಷನರ್ ಅವರು 

ನ್ಯಾ ಯದ ಪರವಾಗಿದದ ರೆ೦ಬುದನ್ನು  ನ್ಯವು ಮರೆಯುವ೦ತಲಿ . 

ಉರಗಮಮ ನ್ನ ತ್ನು  ಮಗನ್ಯದ ಪುಟ್ಟ ರಾಜನನ್ನು  ತು೦ಬ ಪ್ಾ ೀತಯಿ೦ದ ಬೆಳೆಸಿದದ ಳು. 

ಉರುಗಮಮ  ಗ೦ಡ್ನನ್ನು  ಕಳೆದುಕೊ೦ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂಲಿನ್ಯಲಿ ಮಾಡಿ ಮಗನನ್ನು  ಓದಿಸಿದಳು. 

ಪುಟ್ಟ ರಾಜನಿಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಪ೦ಚ್ಚಯಿತ  ಕಛೇರಿ ಯಲಿಿ  ಸಕಾಮರಿ ಉದೊಾ ೀಗ ಲಭಸಿತು. ಸಕಾಮರಿ 

ನೌಕರನ್ಯಗಿ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ನಿಯತತ ನಿ೦ದಿರಲಿಲಿ . ಲ೦ಚ ತ೦ದು ರೆಕಾಡುಮಗಳನ್ನು  ತದಿದ  

ಬಡ್ವರ ಮನೆಗಳನ್ನು  ನ್ಯಶ ಮಾಡಿ ಸಿರಿವ೦ತ್ನ್ಯಗಲಾರ೦ಭಸಿದನ್ನ. ಅವನ ವಹಿವಾಟ್ ನ್ನು  

ಕ೦ಡ್ ತಾಯಿ ಉರಗಮಮ ನಿಗೆ ಮಗ ನ್ಯಾ ಯದ ದ್ಧರಿಯಲಿಿಲಿವೆನಿಸಿತು. ಆಕೆ ಸತ್ಾ , ನ್ಯಾ ಯ, 
ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕವಾ ಗಿ ಬದುಕದಿದದ ರೆ ದ್ದವರು ಶಿಕಿ್ತ ಸದಿರುವುದಿಲಿವೆ೦ದು ಬೀಧಿಸಿದುದ  ಅವನ 

ತ್ಲೆಗೆ ಹೊೀಗಲಿಲಿ . ಉರುಗಮಮ ನಿಗೆ ಕಾಾ  

ನಸ ರ್ ರೀಗ ಬ೦ದು ಹೊಟೆಟ ಯಿ೦ದ ನೆತತ ಯವರೆಗೆ ನೀವನು ನ್ನಭವಿಸ್ತವ 

ಸಿಿ ತ ಬ೦ದ್ಧಗ, ಮಗನ್ಯದ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಅನ್ಯಾ ಯದಿ೦ದ ಸ೦ಪ್ರದಿಸಿದ 

ಹಣ್ದಿ೦ದ ತ್ನು ನ್ನು  ಸಾಕ್ತದದ ರಿ೦ದಲೇ ಕಾಾ ನಸ ರ್ ಬ೦ದಿತೆ೦ದು ಉರುಗಮಮ  

ಭಾವಿ ಸಿದಳು. ಆ ಸ೦ದಭಮದಲಿಿ  ಚನು ಮಮ ನ ಆರೂವರೆ ಎಕರೆ ಗದೆದ ಯನ್ನು  

ಸೆಟ್ಟಟ ಯು ಕಬಳ್ಳಸ್ತತತ ರುವ ಸ೦ಗತ ಹಳಿ್ಳಯಲಿಿ  ಹಬಿಬ ತು. ಸೆಟ್ಟಟ  ಕೊಟ್ಟ  

ಲ೦ಚವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದದ  ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಸೆಟ್ಟಟ ಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಣಿ 

ಬರೆದಿರುವನೆ೦ಬ ಸ್ತದಿದ ಯೂ ಬ೦ದಿತು. 

ಮಗನ್ಯದ ಪುಟ್ಟ ರಾಜನನ್ನು  ಕರೆದು ಚನು ಮಮ ನ ಸ೦ಸಾರವನ್ನು  ಹಾಳು 

ಮಾಡ್ಬಾರದೆ೦ದೂ, ಸ್ತಳಿು  ರೆಕಾಡುಮ ಬರೆ ದವನ ಕೈಗೆ ಕುಷಠ ರೀಗ 

ಬಡಿದುಕೊಳಿು ವುದ್ಧಗಿಯೂ, ತಾನ್ನ ಹೊಟೆಟ -ಬಟೆಟ  ಕಟ್ಟಟ  ಓದಿಸಿದುದ  ನ್ಯಲೆ್ಕ   
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ಜನಕೆೆ  ಉಪಕಾ ರ ಮಾಡ್ಲೆ೦ದ್ದ ವಿನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 

ಮೊೀಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಪ್ಷಠ ನ್ಯಗಲೆ೦ದಲಿವೆ೦ದು 

ಉರಗಮಮ  ಹೇಳ್ಳದಳು. ಆದರೆ ಪುಟ್ಟ  ರಾಜ ತಾನ್ನ 

ಸಕಾಮರದ ಕಾನ್ಯನಿನ ಪಾ ಕಾರ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವುದ್ಧಗಿಯೂ, ತ್ನು  ಉದೊಾ ೀಗ ವಿಚ್ಚರಕೆೆ  

ತ್ಲೆ ಹಾಕ ಬಾರದೆ೦ದೂ ಬೈದನ್ನ. ಪಕೆ ದ 

ಮನೆಯ ಬೀರಮಮ  ಬ೦ದು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  

ತಳ್ಳಸಿರುವಳೆ೦ದು ತಳ್ಳದ ಸೊಸೆ ಯಶೀದಮಮ  

ಇನ್ನು  ಮು೦ದೆ ಅವಳನ್ನು  ಮನೆಗೆ 

ಸೇರಿಸಬಾರದೆ೦ದು ಅತೆತ ಯಾದ ಉರುಗಮಮ ನಿಗೆ 

ಹೇಳ್ಳದಳು. ಉ ರುಗಮಮ ನಿಗೆ ತ್ನು  ಮಗ 

ಕಣ್ಮನ೦ತೆ, ಹರಿಶಾ ೦ದಾ ನ೦ತೆ ಬದುಕಲೆ೦ದು ಆಸೆ 

ಇತುತ . ಬೀರಮಮ  ಉರುಗಮಮ ನನ್ನು  ಭೇಟ್ಟ 

ಮಾಡಿದ್ಧಗ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಪ್ರಣಿ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟ ರೆ 

ಚನು ನು ನ ಜೀವನ ಹಾಳಾದ೦ತೆ ಎ೦ದು ಹೇಳ್ಳ, 

ಚೆನು ಮಮ ನಿಗೆ ಅವಳ ಭೂಮಿ ಅವಳ್ಳಗೆ ದಕೆು ವ೦ತೆ 

ಮಾಡ್ಬೇಕೆ೦ದು ಹೇಳ್ಳದದ ಳು. 

ಈ ಕಡೆಗೆ ಚನು ಮಮ ನಿಗೆ ಎಲಿವೂ ತ್ನು  ಹಕೆ್ತ ನ 

ವಿರುದಾ  ಆಗುತತ ದೆ ಎ೦ದು ತಳ್ಳದ್ಧಗ ಅವಳು 

ಹಲವರನ್ನು  ಹಿಡಿದು ತ್ ನಗಾಗುತತ ರುವ 

ಅನ್ಯಾ ಯದ ಬಗೆೆ  ವಿವರಿಸಿ ಹಲವರಿ೦ದ 

ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಅಸಿಸೆಟ ೦ಟ್ ಕಮಿಷನರ್, 

ತ್ಹಸಿೀಲಾದ ರ್ ಅವ ರಿಗೆ ಬರೆಸಿದಳು. ಆಗ 

ಕೃಷಣ ಕುಮಾರ್ ಎ೦ಬುವವರು ಅಸಿಸೆಟ ೦ಟ್ 

ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದದ ರು. ಅವರು ದಕ್ಷರೂ, ಪ್ರಾ ಮಾ 

ಣಿಕರೂ ಆಗಿದದ ರು. ದೂರಿನ ಕ೦ತೆಯೇ ಬ೦ದ್ಧಗ 

ಚನು ಮಮ ನ ಭೂವಿವಾದವನ್ನು  ಬಹಳ 

ಎಚಾ ರಿಕೆಯಿ೦ದ ನಿವಮಹಿಸ ಬೇಕೆ೦ದು ಅವರು 

ತೀಮಾಮನಿಸಿದರು. ತ್ಹಶಿೀಲಾದ ರರಿಗೂ ಚನು ಮಮ ನ 

ಪರ ಅಜಮಗಳು ಬ೦ದ್ಧಗ ಅವರು ನ್ಯಾ ಯ 

ಮ೦ಡ್ಲಿಯಲಿಿ  ತೀಮಾಮನವಾಗಲೆ೦ದು 

ಸ್ತಮಮ ನಿದದ ರು. ಚನು ಮಮ  ಒ೦ದು ದಿನ ಹಿರಿಯ 

ಮಗನನ್ನು  ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಶಿಾ ೀರ೦ಗಪುರಕೆೆ  

ಹೊೀಗಿ ಎ.ಸಿ.ಯವರನ್ನು  ನೀಡಿ ಅವರ ಪ್ರದಗಳ 

ಮೇಲೆ ಬಿದುದ  ತ್ನಗೆ ಸೆಟ್ಟಟ  ಮಾಡ್ಬೇಕೆ೦ದಿರುವ 

ಅನ್ಯಾ ಯವೇನೆ೦ಬುದನ್ನು  ತಳ್ಳಸಿ ತ್ನು  

ಸ೦ಸಾರವನ್ನು  ಕಾಪ್ರಡ್ಬೇಕೆ೦ದು 

ಕೇಳ್ಳಕೊ೦ಡ್ಳು. ಎ.ಸಿ. ಸಾಹೇಬರು ಸ ತ್ಾ ವಾಗಲೂ 

ಅನ್ಯಾ ಯವಾಗದ೦ತೆ ನೀಡಿಕೊಳಿು ವುದ್ಧಗಿ 

ಹೇಳ್ಳದರು. 

ಮುದಿಯೂರಿನಲಿಿ  ಶನಿವಾರ ಸ೦ತೆ ನಡೆಯಲಿತುತ . 

ಆ ದಿನವೇ ಭೂನ್ಯಾ ಯ ಮ೦ಡ್ಲಿ ಸಭೆ ಇತುತ . 

ಚನು ಮಮ  ಚ೦ದಾ  ಸೆಟ್ಟಟ ಯರ ಭೂವಿವಾದವನ್ನು  

ಮೊದಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಿಲಾಯಿತು. ಎ.ಸಿ. 

ಕೃಷಣ ಕುಮಾರ್ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದ ರು. ಚನು  

ಮಮ ನ ಕಡೆಯವರು ಚ೦ದಾ  ಸೆಟ್ಟಟ ಯಿ೦ದ 

ತ್ಮಗಾಗುತತ ರುವ ಅನ್ಯಾ ಯವನ್ನು  ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಚನು ಮಮ  ವಿಧವೆ, ಬಡ್ವಿ, ಯಾರೂ ಇಲಿ  ಎ೦ದು 

ಚ೦ದಾ  ಸೆಟ್ಟಟ  ಹಣ್ ಕೊಟ್ಟಟ  ಎಲಿರನ್ಯು  ಬುಟ್ಟಟ ಗೆ 

ಹಾಕ್ತಕೊ೦ಡು ಮಸಲತುತ  ನಡೆಸಿರುವುದ್ಧಗಿ ಹೇ 

ಳ್ಳದರು. ತ್ಹಶಿೀಲಾದ ರರು ತ್ಮಗೆ ಬ೦ದಿರುವ 

ಮನವಿ ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು  ನ್ಯಾ ಯ ಮ೦ಡ್ಲಿಯ 

ಮು೦ದೆ ಮ೦ಡಿಸಿದರು.ಎ.ಸಿ ಯವರು ತ್ಮಗೆ 

ಡಿ.ಸಿ.ಯವರಿ೦ದ ಬ೦ದ ಮನವಿ ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು  

ಸಭೆಯಲಿಿ  ಮ೦ಡಿಸಿದರು. ಈ ಎಲಿ  ಪತ್ಾ ಗಳನ್ನು  

ಪರಿ ಶಿೀಲಿಸಿದ್ಧಗ ಭೂಮಿ ಇರುವ ಜಾಗಕೆೆ  

ಖುದ್ಧದ ಗಿ ಹೊೀಗಿ ಎಲಿ  ವಿವರಗಳನ್ನು  ಪರಿಶಿೀಲಿಸಿ 

ನ್ಯಾ ಯ ತೀಮಾಮನ ಮಾಡು ವುದು ಸರಿ ಎ೦ದು 

ಅಸಿಸೆಟ ೦ಟ್ ಕಮಿೀಷನರ್ ತೀಮಾಮನಿಸಿದರು. 

ಆದರೆ ದುಡುಡ  ತ೦ದವರು. ಅದ್ದ ದಿನ ಅಲಿಿಯೇ 

ಮಾರನೆಯ ದಿನವನ್ನು  ಚನು ಮಮ ನ ಭೂಮಿಯ 

ಪರಿಶಿೀಲನೆಗೆ ಕಾಯಮಕಾ ಮವನ್ನು  ಎ.ಸಿ.ಸಾಹೇಬರು 

ಗೊತುತ  ಮಾಡಿಬಿ ಟ್ಟ ರು. 

ಊರಿನ ಜನರೆಲಿ  ದುಡುಡ  ತ೦ದವರಿಗೆ 

ಎ.ಸಿ.ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರಠ ಕಲಿಸ್ತವರೆ೦ದು 

ಮಾತಾಡಿಕೊಳಿಲಾರ೦ಭಸಿದರು. 

 ಪುಟ್ಟ ರಾಜನಿಗೆ ನಿದೆಾ  ಬರಲಿಲಿ . ತಾನ್ನ ಬರೆದಿರುವ 

ಸ್ತಳಿು ಗಳು ಎಲಿಿ  ಪಾ ಕಟ್ವಾಗುದೊೀ ಎ೦ದು 

ಹೆದರಿದನ್ನ. ಸಾ ಹೇಬರುಪರಿಶಿೀಲನೆಗೆ ಬರುವ 

ಹಿ೦ದಿನ ದಿನ ಉರುಗಮಮ  ಅಪ್ರರ 

ಯಾತ್ನೆಯನು ನ್ನಭವಿಸಿದಳು. ಬೇಗ ತ್ನಗೆ ಸಾ ವು 

ಬರಲೆ೦ದು ಹಾರೈಸ್ತತತ ದದ ಳು. ತ್ನಗೆ ವಿಷ 

ಕೊಡ್ಬೇಕೆ೦ದು ಸೊಸೆಯನ್ನು  ಕೇಳ್ಳದಳು. 

ಉರುಗಮಮ ನಿಗೆ ಮಾರನೆ ಯ ದಿನ ಎ.ಸಿ.ಸಾಹೇಬರು 

ನ್ಯಾ ಯತೀಮಾಮನಕೆೆ  ಬರುವ ಚಿಚ್ಚರ ತಳ್ಳದಿತುತ . 

ಅವಳು ದ್ದವರನ್ನು  ಒ೦ದ್ದ ಸಮನೆ ‘ಚನು ವವ ನಿಗೆ 

ನ್ಯಾ ಯಸಿಗಲಿ, ಮಗ ಬರೆದಿರುವ ಸ್ತಳಿು  ವಿಚ್ಚರ 

ಬಹಿರ೦ಗವಾಗಲಿ’ ಎ೦ದು ಪ್ರಾ ರ್ಥಮಸಿದಳು. ಮಾರನೆ 

ಯ ದಿನ ಊರಿನಲಿಿ  ಎಲಿರೂ ಚನು ಮಮ ನಿಗೆ 

ನ್ಯಾ ಯ ದೊರಕುವುದೊ? ಚ೦ದಾ ಸೆಟ್ಟಟ ಗೆ ಭೂಮಿ 

ದಕೆು ವುದೊ? ಎ೦ಬ ವಿ ಚ್ಚರವನ್ನು  

ಚಚಿಮಸ್ತತತ ದದ ರು.ಎ.ಸಿ.ಸಾಹೇಬರು ಇತ್ರ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಡ್ನೆ ಊರಿಗೆ ಬ೦ದ್ಧಗ ಊರಿನ 

ಪಾ ಮುಖರು ತ್೦ದ ಹೂಹಾರ, ನಿ೦ಬೆ 

ಹಣ್ಣಣ ಗಳನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸದೆ ನ್ನರವಾಗಿ ವಿವಾದಗಾ ಸತ  

ಭೂಮಿಗೆ ಹೊೀದರು. ಚನು ಮಮ ನ ಭೂ ಮಿಯ 

ನೆರೆಹೊರೆಯ ಭೂಮಿಯುಯಜಮಾನರಾದ 

ಕೆ೦ಪಲಿ೦ಗೇಗೌಡ್ ಮತುತ  ಅಬುದ ಲ್ ವಹಾಬ್ 

ಅವರನ್ನು  ಕರೆಸಲಾ ಯಿತು. ಅವರಿಬಬ ರಿ೦ದ 

ಸತ್ಾ ವನ್ನು ಹೇಳುವುದ್ಧಗಿ ಪಾ ಮಾಣ್ ಮಾಡಿಸಿ 

ಅವರಿಬಬ ರ ಜಮಿೀನಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಭೂಮಿ 

ಯನ್ನು  ಯಾರು ವಾ ವಸಾಯ 

ಮಾಡುತತ ರುವರೆ೦ದು ಪಾ ಶಿು ಸಿದರು. ಇವರಿಬಬ ರೂ 

ಹಣ್ ತ೦ದ ನಿಮಿತ್ತ  ಅವರು ಚ೦ದಾ  ಸೆಟ್ಟಟ ಯೇ 
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ವಾ ವಸಾಯ ಮಾಡುತತ ರುವುದ್ಧಗಿ ಸ್ತಳಿು  ಸಾಕಿ್ತ  

ಹೇಳ್ಳದರು. ಪುಟ್ಟ ರಾಜ, ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಟೆ೦ಟ್ರೇ 

ಮೊದಲಾ ದವರು “ಬದುಕ್ತದೆವು” ಎ೦ದು 

ಸಮಾಧ್ಯನದಉಸಿರುಬಿಟ್ಟ ರು. ಅ ಹೊತತ ಗೆ 

ಪುಟ್ಟ ರಾಜನ ತಾಯಿ ಆ ಸಿ ಳಕೆೆ  ಓಡಿ ಬ೦ ದಳು. 

ಉರುಗಮಮ ನನ್ನು  ನೀಡಿ ಪುಟ್ಟ ರಾಜನಿಗೆನಡುಕ 

ಹತತ ತು. 

ಉರುಗಮಮ  ಎ.ಸಿ.ಸಾಹೇಬರ ಪ್ರದಗಳ ಮೇಲೆ 

ಬಿದುದ  “ಅಪ್ರಾ , ನಿೀನ್ನ ದ್ದವರಿಗೆ ಸಮ, ನನಗೆ 

ನರಕ ಸಿಕೆ್ತ ದ೦ಗ ನೀಡ್ಕಪಾ ; ಈ ಪ್ರಪ್ 

ಪುಟ್ಟ ರಾಜನ ತಾಯಿ ನ್ಯನ್ನ, ಇವನ್ನ 

ಮಾಡ್ಬಾರದದ ನೆು ಲಿ  ಮಾಡುತತ ದ್ಧದ ನೆ. ಇವುು  

ಪ್ರಣಿೀಲಿ ಚ೦ದಾ  ಸೆಟ್ಟಟ ಯೇ ಚನು ಮಮ ನ 

ಭೂಮಿಯ ಅಬಾದು ಮಾಡಾತ  ಅವೆು  ಅ೦ತ್ 

ಬರೆದಿರೀದು ಸ್ತಳಿು ; ಸ್ತಳಿು , ಅಪಾ ಟ್ ಸ್ತ ಳಿು . 

ನ್ಯನ್ನ ಬಡ್ಕೊ೦ಡೆ; ಸತ್ಾ  ಬರಿೀ ಎ೦ಸೆ; ಒ೦ದು 

ಮನೆ ದಿೀಪ ಉಳ್ಳಸ್ತ ಎ೦ದೆ. ಕೇಳಲಿಲಿ ; 

ಹೆತ್ತ ೀಳ್ಳಗಿ೦ತ್ ಇ ವನಿಗೆ ಸೆಟ್ಾ  ನೀಟ್ಟನ ಕ೦ತೆಯೇ 

ಜಾಸಿತ  ಆಯುತ ” ಎ೦ದು ಎದೆಯನ್ನು  

ಬಡೆದುಕೊ೦ಡು ಅತ್ತ ಳು. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು  ಕೇಳ್ಳ 

ಚ೦ದಾ ಸೆಟ್ಟಟ , ವಹಾಬ್, ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಅವರು 

ನಡುಗಿಹೊೀದರು. ಎ.ಸಿ.ಸಾಹೇಬರು 

ಸತ್ಾ ವೇನೆ೦ದು ಪುಟ್ಟ ರಾ ಜನನ್ನು  ಪಾ ಶಿು ಸಿದ್ಧಗ 

ತ್ನು  ತಾಯಿಗೆ ಕಾಾ ನಸ ರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿ೦ದ ತ್ಲೆ 

ಕೆಟ್ಟಟ ದೆ ಎ೦ದು ಹೇಳ್ಳದನ್ನ. ಉರುಗಮಮ  ಸ್ತ ಳಿು  

ಹೇಳುತತ ರುವ ತ್ನು  ಮಗನ ನ್ಯಲಗೆಯಲಿಿಹುಳ 

ಬಿೀಳಲೆ೦ದು ಶಾಪ ಹಾಕ್ತದಳು. 

ಎ.ಸಿ. ಸಾಹೇಬರು ಉರಗಮಮ  ಯಾರೆ೦ದು 

ಕೇಳ್ಳದ್ಧಗ ಪುಟ್ಟ ರಾಜ ಆಕೆ ತ್ನು  ತಾಯಿಯೆ೦ದು 

ಒಪ್ಾ ಕೊ೦ಡ್ನ್ನ. 

 ಯಾವತಾಯಿಯೂ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಡು 

ಬಯಸ್ತವುದಿಲಿವೆ೦ದೂ, ತಾಯಿ ಪಾ ತ್ಾ ಕ್ಷ 

ದೈವವೆ೦ದೂ, ಅನಾ ರಿಗೆ ಮಗನ್ನ ಅನ್ಯಾ ಯ 

ಮಾಡಿದರೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಡಾಗುವುದೆ೦ಬ 

ಸ೦ಕಟ್ದಿ೦ದ ಆಕೆ ಸತ್ಾ  ಹೇಳಲೆ೦ದು 

ಆಗಾ ಹಿಸ್ತತತ ರುವಳೆ ೦ದೂ ಎ.ಸಿ. ಸಾಹೇಬರು 

ಪುಟ್ಟ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ಳ, ನಿಜದ ಸ೦ಗತಯನ್ನು  

ದೈಯಮದಿ೦ದ ಹೇಳಬೇಕೆ೦ದೂ, ಸತ್ಾ  ವನ್ನು  

ಹೇಳ್ಳದರೆ ಯಾವ ಶಿಕಿೆಯನ್ನು  

ಕೊಡುವುದಿಲಿವೆ೦ದೂ ಪುಟ್ಟ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ಳದರು. 

ತಾಯಿಯ ಅರಚ್ಚಟ್, ಎ.ಸಿ. ಸಾಹೇಬರ ಭರವಸೆ 

ಇತಾಾ ದಿಗಳ್ಳ೦ದ ಪುಟ್ಟ ರಾಜನ ಹೃದಯ 

ಮಿೀಟ್ಟಹೊೀಯಿತು. ಅವನ್ನ “ನಮಮ ವವ  ಹೇಳಾತ  

ಇರೀದು ಸತ್ಾ  ಸಾರ್” ಎ೦ದು 

ಮುಖಮುಚಿಾ ಕೊ೦ಡು ಅಳಲಾರ೦ಭಸಿದನ್ನ. ಆಗ 

ಉರಗಮಮ ನ ಸ೦ತ್ೀಷಕೆೆ  ಪ್ರರವೇ ಇರಲಿಲಿ . 

ಚ೦ದಾ ಪಾ  ಸೆಟ್ಟಟ , ಭೂನ್ಯಾ ಯ ಮ೦ಡ್ಲಿ ಸದಸಾ ರು, 

ತ್ಲೆ ತ್ಗೆಿ ಸಿದರು. ಉರಗಮಮ  ಆನ೦ದ್ಧ 

ತಶಯದಿ೦ದ ಕೊನೆಯುಸಿರನೆು ಳೆದಳು. 

ಚನು ಮಮ ನಿಗೆಭೂಮಿ ದಕೆ್ತ ತು; ಚ೦ದಾ ಯಾ  ಸೆಟ್ಟಟ  

ಹಣ್-ಭೂಮಿ ಎರಡ್ನ್ಯು  ಕಳೆದುಕೊ೦ಡ್ನ್ನ. 

ಚನು ಮಮ ನಿಗೆ ತ್ನು  ತಾಯಿಯನ್ನು  

ಕಳೆದುಕೊ೦ಡ್ಷ್ಟಟ  ದುುಃಖವಾಯಿತು. ಹಿೀಗೆ 

ಉರುಗಮಮ  ನ್ಯಾ ಯ ನಿಷ್ಠಠ ರತೆಯ ದೃಷ್ಠಠ ಯಿ೦ದ 

ಚನು ಮಮ  ಬದುಕ್ತದಳು. ಮಗನ ಹೃದಯ 

ಬದಲಾಯಿತು. 
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