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ಹೀಗೊಂದು ಶುನಕ ಪಾಲನೆ 

ರಮ್ಯ . ಎನ್,  

ಉಪನ್ಯಾ ಸಕರು, ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ,  

ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ನ್ಲಯ, 

ಮಂಡಾ . 

 ಎದುರು ಮನೆ ದ್ಯಾ ವಣ್ಣ ನ್ವರ ನ್ಯಯಿಯ ಆಟ ಪಾಠಗಳು ಅದು ಶೇಕ್ ಹಾಾ ಾಂಡ್ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ  ಬಗೆ 

ಎಲಲ ವೂ ನ್ನ್ನ  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲೆ ಪರ ಭಾವ ಬೀರಿತು ನೀಡಿ. ನ್ಮಮ  ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ನ್ಯಯಿ ತಂದು ಸಾಕುವ ಆಸೆ 

ಸ್ಫು ರಿಸಿಬಟಿ್ಟ ತು. ಅದ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಮಾತುಕತೆಗಳು ನ್ಡೆದು ನ್ಯಯಿ ತರುವ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಆಯಿತು. 

 ನ್ಯಯಿ ಸಾಕುವ ವಿಚಾರದ್ ಪರ ಸಿಾಪ ಆದ್ಯಗಿನಿಾಂದ್ಲ್ಲ ನ್ನ್ಗೆ ಬಾಲಾ ದ್ಲ್ಲಲ  ನ್ಯನು ಕಂಡ ಆ ವಿೀರ 

ನ್ಯಯಿಯ ನೆನ್ಪಾಗತೊಡಗಿತು ನೀಡಿ. ನ್ಮಮ ದು ಹಳಿ್ಳ . ಯಾರ ಮನೇಲ್ಲ ನ್ಯಯಿ ಸಾಕಿರದಿದ್ದ ರೂ ನ್ಮಮ  

ಮನೇಲ್ಲ ಮಾತರ  ಒಾಂದು ನ್ಯಯಿ ಸಾಕಿದ್ದದ ವು. ನ್ಮಮ  ಆ ನ್ಯಯಿ ಕುತಿ್ತಗೆಗೆ ಒಾಂದು ಸರಪಳ್ಳ ಹಾಕಿ ಜಗುಲ್ಲಯ 

ಕಂಬಕ್ಕಕ  ಕಟಿ್ಟ ತಿ್ತದ್ದದ ವು. ಮನೆ ಮೆಟಿ್ಟ ಲನುನ  ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೆಟಿ್ಟ ದ್ರಾಂದ್ರ ಬೌ ಬೌ ಮೊಳಗಿಸಿಬಡುತಿ್ತತಿು . 

ಬೀದಿಯಲ್ಲಲ  ಹೀಗೀರು ಬರೀರ ತಕರಾರಿಗೆ ಹೀಗದ್ದ ಮೌನ್ಯವತಾರವನುನ  ತಾಳುತಿ್ತತಿು . ಆದ್ರ ಶೆಟರ  

ಬೀದಿ ಸಿೀನ್, ಟ್ಟಟ್ಟಬ ಇವರಿಬಬ ರಲ್ಲಲ  ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೀದಿಗೆ ಪರ ವೇಶಿಸಿದ್ರಾಂದ್ರ ರಣ್ಕಹಳೆಯನೆನ  

ಊದಿಬಡುತಿ್ತತಿು . ನ್ಯಯಿ ಕ್ಷಣ್ ಮಾತರ ದ್ಲ್ಲಲ  ಹುಲ್ಲಯಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎರಗುವ ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತಿ್ತತಿು . ಆ 

ಟ್ಟಟ್ಟಬಳ ನಿಜವಾದ್ ಹೆಸರ ಬೇರ ಇತಿು  ನೀಡಿ. ಅದು ಅವಳ ಅಡಡ  ಹೆಸರು. ಅದೇಕ್ಕ ಅವಳ್ಳಗೆ ಆ 

ಹೆಸರಿಟಿ್ಟ ದ್ಯದ ರ ಎಾಂದು ನ್ಯನು ನ್ಮಮ ಮಮ ನ್ನುನ  ಪರ ಶಿನ ಸಿದ್ದದ . ಅದ್ಕಕ ವರು ಅದು ಒಾಂದು ಪಕಿಿಯ ಹೆಸರು ಅಾಂತ 

ಹೇಳ್ಳದ್ದ ರು. ಆಕ್ಕ ನ್ಮಮ  ಪಕಕ ದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಲ ದ್ದ  ತನ್ನ  ಪ್ರರ ಯತಮನ್ನುನ  ನೀಡಲು ಬಂದು 

ಅನುಮಾನ್ಸಪ ದ್ವಾಗಿ ಸ್ಫಳ್ಳದ್ಯಡುತಿ್ತದ್ದ ದುದ  ನ್ಮಮ  ನ್ಯಯಿಯನುನ  ಕ್ಕಾಂಡಮಂಡಲವಾಗಿಸ್ಫತಿ್ತತಿು . ಇನುನ  ಆ 

ಸಿೀನ್ನ್ ನಿಜನ್ಯಮ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ. ಹುಟಿ್ಟದ್ಯಗ ಅತಿರ ಬಳಿ್ಳ  ತೊಟಿ್ಟಲು ಕರಯುತಿ್ತತಿು . ಹಸಿದ್ರ ಚಿನ್ನ ದ್ ಚಮಚ 

ಕ್ಕಯುತಿ್ತತಿು . ಅಾಂತಹ ದೊಡಮ ನೆ ಹುಡುಗ. ಆದ್ರ ಪರಿಸಿಿ ತ್ತ ಹದ್ಗೆಟಿ್ಟ  ಕಳಿತನ್ ಕಲಿು  ಕ್ಕದ್ರಿದ್ ತಲೆಗೆ 

ಬಾಚಣಿಗೆಯನುನ  ಸೀಕಿಸದ್ದ ಹುಚಚ ನ್ ರಿೀತ್ತ ಅಲೆದ್ಯಡುತಿ್ತದ್ದ . ಇವನ್ನುನ  ನೀಡಿದ್ರ ನ್ಮಮ  ನ್ಯಯಿಗೆ 

ಆಗಿ್ತ  ಇರಲ್ಲಲಲ  ನೀಡಿ. ಇವರಿಬಬ ರಿಗೂ ನ್ಮಮ  ನ್ಯಯಿ ಸಿಾಂಹಸವ ಪನ . 

 ಇನುನ  ನ್ಮಮ  ಮನೆ ಚಾವಡಿ ಇದ್ದ  ಹಾಗೆ. ಯಾರಾದ್ರು ಹೀಗೀರು ಬರೀರು ಇರುತಿಲೇ ಇದ್ದ ರು. 

ನ್ಯಯಿ ಅವರಿಗೆಲಲ  ಮುಳಿಾ ಗಿತಿು . ಇದ್ರ ಉಪಟಳ ತಡೆಯಲಾರದ್ದ ಕ್ಕಲವರು ನ್ಯಯಿಯನುನ  ಕೊಲೆ 

ಮಾಡಲು ಪ್ರತೂರಿ ನ್ಡೆಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದ್ರ್ಾದ್ಲ್ಲಲ ಯೇ ನ್ಯಯಿ ಟ್ಟಟ್ಟಬಳನುನ  ಕಚಿಚ  ಗ್ತಯಗಳ್ಳಸಿಬಟಿ್ಟ ದುದ , 

ಅದ್ರ ಕೊಲೆ ಸಂಚಿಗೆ ಮತಿಷಿ್ಟ  ಕುಮಮ ಕುಕ  ದೊರತಂತಾಯಿತು. ನ್ಮಮ  ಮನೆಯವರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ 

ಕೊಲೆಗೆ ಪೂವಾ ತಯಾರಿ ನ್ಡೆಸಿದ್ರು. 

 ಒಾಂದು ಸಾಯಂಕ್ಕಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಒಬಬ ಟಿ್ಟ ನ್ ಹೂರಣ್ವನುನ  ತಯಾರಿಸಿ ಅಪರ ಯೀಜಕ ವಿದುಾ ತ್ 

ಬಲು ನುನ  ಚಚಿಚ  ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅದ್ರಳಕ್ಕಕ  ಸೇರಿಸಿ ನ್ಯಯಿಗೆ ತ್ತನಿನ ಸಿದ್ರು. ಆಯಸ್ಫು  ತುಾಂಬರದ್ ನ್ಯಯಿಯ 

ಬಳ್ಳಗೆ ಸಾವು ಸ್ಫಳ್ಳಯಲ್ಲಲಲ . ಟ್ಟಟ್ಟಬಳ ಕಡೆಯವರು ಯಾರಿಗೂ ಗತಿ್ತಲಲ ದ್ ಹಾಗೆ ನ್ಯಯಿಯನುನ  

ಹಿಡಿದುಕೊಾಂಡು ಹೀಗಿ ಊರ ಹರಗಿನ್ ಪಾಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಲ  ಬಟಿ್ಟ ಬಡುವುದ್ದ? ಮನೆಯವರು 

ನ್ಯಯಿಯನುನ  ಹುಡುಕ್ಕಡಿ ಬಾರದ್ ಲೀಕಕ್ಕಕ  ತೆರಳ್ಳದ್ದ ಎಾಂದು ಸ್ಫಮಮ ನ್ಯದ್ರು. ನ್ಯಯಿ ಕ್ಕಣೆಯಾದ್ 
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ಎರಡನೆ ದಿನ್ಕ್ಕಕ  ಅದು ಅಲ್ಲಲ ರುವ ವತಾಮಾನ್ವನುನ  ಯಾರೀ ತಂದು ಮನೆಗೆ ಮುಟಿ್ಟ ಸಿದ್ರು. ಒಾಂದು 

ಮಂಕಿರ ಗೆ ಹಗಗ  ಕಟಿ್ಟ  ಬಾವಿಯಳಕ್ಕಕ  ಇಳ್ಳಬಟಿ ರು. ಪರ ಳಯಾಾಂತಕ ನ್ಯಯಿ ಚೆಕಕ ನೆ ನೆಗದು ಮಂಕಿರ ಯಳಗೆ 

ಕುಳ್ಳತುಕೊಾಂಡಿತಂತೆ. ನ್ಯಯಿಯನುನ  ಬದುಕಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರತಂದಿದ್ಯದ ಯಿತು. ಎರಡು ದಿನ್ಗಳ ಅಜ್ಞಾ ತ ವಾಸ 

ಮುಗಿಸಿದ್ರೂ, ಗೃಹಬಂಧನ್ ಅದ್ರ ಪಾಲ್ಲಗ್ತಯಿತು. ಒಟಿ್ಟ ನ್ಲ್ಲಲ  ಈ ಬಾರಿಯೂ ನ್ಯಯಿ ದಿಗಿವ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ 

ಎದುರಾಳ್ಳಗಳ್ಳಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಾಂತು ಸತಾ . ಅಾಂತಹ ಮೃತುಾ ಾಂಜಯ ನ್ಯಯಿ ಅದು. ನ್ನ್ಗೆ 

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಲ  ‘ಸೀಮನ್ಗೌಡರ ನ್ಯಯಿ’ ಪಾಠವನುನ  ಕೇಳುತಿ್ತದ್ಯದ ಗಲ್ಲ ನ್ಮಮ  ನ್ಯಯಿಯ ನೆನ್ಪಾಗುತಿ್ತತಿು . 

ಸಾಕಿದ್ರ ಅಾಂತದೊಾಂದು ವಿೀರನ್ಯಯಿಯನುನ  ಸಾಕಬೇಕು ಅನಿಸಿತು. 

 ಹಿೀಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತಿ  ಪಕಕ ದ್ ಬೀದಿೀಲ್ಲ ಒಾಂದು ದಿನ್ ಬರುತಿಾ  ಇದ್ದದ . ಅಲೆಲ  ಕಲಪ ನ್ಯ ಅವರ 

ಜೊತೆ ಮಾತನ್ಯಡುತಿ  ನಿಾಂತ್ತದ್ದದ . ಅವರ ಮಗ ಒಾಂದು ಬೀದಿ ನ್ಯಯಿ ಮರಿೀನ್ ಹಿಡ್ಕ ಾಂಡು ಸಾಕಿಿೀನಿ ಅಾಂತ 

ಓಡಾಡಿ  ಇದ್ದ . ಕಲಪ ನ್ಯ ಅವರು ಮೊೀರಿ ಒಳಗೆ ಮಲಗಿದ್ದ  ಆ ನ್ಯಯಿ ಮರಿಯ ಸಹೀದ್ರ ಸಹೀದ್ರಿಯರ 

ಬಗೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಾ  ಹಾಗೆ ಕ್ಕನ್ಾರ್ ಮನೆ ಹನ್ನ ಮಮ ನ್ವರಿಗೆ ನ್ಯಯಿಗಳ ಬಗೆಗ  ಇದ್ದ  ನಿಲುವುಗಳನುನ  ಕುರಿತು 

ಪರ ಸಿಾಪ್ರಸತೊಡಗಿದ್ರು. ಹನ್ನ ಮಮ ನ್ವರ ಮಗ ಆ ಮೊೀರಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ  ನ್ಯಯಿ ಮರಿಗಳನುನ  ಎತಿ್ತಕೊಾಂಡು 

ಹೀಗಿ ಸಮ ಶಾನ್ದ್ ಹತಿ್ತರ ಬಟಿ್ಟ ಬಟಿ ರಂತೆ. ತನ್ನ  ಪರಿವಾರದಿಾಂದ್ ದೂರವಾಗಿರುವ ಈ ನ್ಯಯಿ ಮರಿ 

ಸಪ್ಪಪ ಯಾಗಿದ್ದಯಂತೆ. “ಅವುಗಳ ಅಮಮ  ಗರ್ಭಾಣಿಯಾಗಿದ್ಯದ ಗ ನೀಡಿರ  ಹನ್ನ ಮಮ ನ್ವರು ಒಾಂದು ದಿನ್ಕ್ಕಕ  

ಒಾಂದು ತುತಿು  ಅನ್ನ  ಹಾಕಿಲ ಲಲ  ಕಣಿರ . ಅನ್ನ  ಮಿಕಿಕ  ಮೊೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದುರ  ಆ ನ್ಯಯಿಗೆ ಮಾತರ  ಹಾಕಿಿರಲ್ಲಲಲ . ಮಗ 

ನ್ಯಯಿ ಮರಿಗಳನುನ  ಎತಿ್ತಕೊಾಂಡು ಹೀಗಿ ಬಡ್ೀದ್ರ ಲ್ಲಲ  ಮಾತರ  ಶೂರ”. ಎಾಂದು ಆದ್ಯಾ ವ ಕೊೀಪವಿತಿೊ  

ಹನ್ನ ಮಮ ನ್ವರ ಮೇಲೆ ನ್ನ್ನ  ಮುಾಂದ್ದ ಕಕಿಕ ಬಟಿ ರು. 

 ಅದೇ ಹತಿ್ತಗೆ ಕುತಿ್ತಗೆ ಮಾತರ  ನೇರವಾಗಿದುದ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳು ಮಾತರ  ಅತಿ್ತತಿ  ತೇಲಾಡುತಿಾ  ಎಲಲ ರನುನ  

ನೀಡುತಿ್ತದ್ದ  ರಿಟೈಡ್ಾ ಮಾಸಿ ರ್ ನ್ಯಗಣ್ಣ ನ್ವರು ನ್ಮಮ  ಹತಿ್ತರ ಬಂದ್ರು. ನ್ಯಯಿಗಳ ಬಗೆಗ  ಚಚೆಾ 

ನ್ಡೆಸ್ಫತಿ್ತದುದ ದು ಅವರಿಗೆ ತ್ತಳ್ಳಯಲು ಹೆಚಿಚ ನ್ ಸಮಯ ಬೇಕ್ಕಗಲ್ಲಲಲ . ಏಕ್ಕಾಂದ್ರ ಅವರ ಶ್ರ ವಾ  ಉಪಕರಣ್ 

ಕಿವಿಯಲೆಲ  ಇತಿು . ಮೊೀರಿಯಿಾಂದ್ ದೂರ ಸರಿದ್ ನ್ಯಯಿಗಳ ಬಗೆಗ  ಅವರು ಸಹ ಕನಿಕರ ವಾ ಕಿಪಡಿಸಿದ್ರು. 

ಮುಾಂದುವರದು “ನ್ಮಮ  ಮನೇಲ್ಲ ಒಾಂದು ನ್ಯಯಿ ಇತಿು , ಅದು ಎಾಂಥಾ ಪತ್ತವರ ತಾ ನ್ಯಯಿ ಅಾಂತ್ತೀರಿ. ಒಾಂದು 

ಗಂಡು ನ್ಯಯಿ ಬಂದುರ  ಅದ್ರ ಕಡೆ ನೀಡುತಿ್ತರಲ್ಲಲಲ ” ಎಾಂದ್ರು. ನ್ಯನು ಮನ್ಸಿು ನ್ಲ್ಲಲ ಯೇ ನ್ಕುಕ  

ಚಿಕಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕ್ಕಲದ್ಲ್ಲಲ ದ್ದ  ಸಂಚಿ ಹನ್ನ ಮಮ ನ್ ಮನೆಯ ನ್ಯಯಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಂತತ್ತ 

ಇದ್ಯಗಿರಬೇಕು ಎಾಂದುಕೊಾಂಡೆ. ನ್ನ್ನ  ಮುಖದ್ಲ್ಲಲ  ಒಾಂದು ಸಣ್ಣ  ನ್ಗು ಸ್ಫಳ್ಳದ್ಯಡಿದ್ದ ನುನ  ಕಂಡು ಕಲಪ ನ್ಯ 

ಅವರು “ನ್ಮಮ  ಮನೇಲ್ಲದ್ದ  ನ್ಯಯಿ ಹರಗಡೆ ಗಂಡು ನ್ಯಯಿ ನೀಡಿದ್ದರ  ಒಳಗಡೇನೆ ನಿಾಂತು ಬಾಲ 

ಅಲಾಲ ಡಿಸ್ಫತಿ್ತತಿು  ಕಣಿರ ” ಎಾಂದ್ರು. ಕಲಪ ನ್ಯರವರು ನ್ಯಯಿಗಳ ಪರ ಣ್ಯ ಪರ ಸಂಗವನುನ  ಕುರಿತು ಚೆನ್ಯನ ಗಿ 

ಸಂಶೀಧನೆ ನ್ಡೆಸಿದ್ಯದ ರ ಅನಿಸಿತು.  

 ಸರಿ ಒಾಂದು ಶುರ್ಗಳ್ಳಗೆಯಲ್ಲಲ  ದ್ಯಾ ವಣ್ಣ ನ್ವರ ಮನೆಯ ನ್ಯಯಿಯನುನ  ಸೈಡ್ ಹಡೆಯುವಂತ 

ಒಾಂದು ಸ್ಫಾಂದ್ರವಾದ್ ಜ್ಞತ್ತ ನ್ಯಯಿ ಮರಿಯನುನ  ಹಣ್ ಕೊಟಿ್ಟ  ತಂದ್ದ್ಯದ ಯಿತು. ಆ ದ್ಯಾ ವಣ್ಣ ನ್ವರ 

ನ್ಯಯಿ ನ್ನ್ನ ನೆನ  ಸೈಡ್ ಹಡೆದಿತಿು . “ನ್ಮಮ  ನ್ಯಯಿ ಏನೇ ತ್ತಾಂದುರ  ನಿಮಮ  ಹಾಗೆ ದ್ಪಪ  ಆಗೀಲಲ ” 

ಅನನ ೀರು ದ್ಯಾ ವಣ್ಣ . “ನ್ಯ ದ್ಪಪ  ಆದುರ  ಆದ್ಯನು, ನಿಮಮ  ನ್ಯಯಿ ದ್ಪಪ  ಆಗಲ್ಲಕ್ಕಕ  ಸಾಧಾ ವಿಲಲ !” ಅಾಂದ್ದ 

ನೀಡಿ. ಅದೇ ಮಾತು ಅವರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಲ  ರಿಾಂಗಣಿಸತೊಡಗಿತು. ಹಠ ಮಾಡೇಬಟ್ಟರ . ದಿನ್ವೂ ಒಾಂದೊಾಂದು 

ಕೊೀಳ್ಳಮೊಟಿ್ಟ  ತ್ತನಿು  ತಯಾರು ಮಾಡಿಬಟ್ಟರ . ನ್ಯ ಮಾತರ  ನ್ಯಯಿನ್ ಇವತಿ್ತಗೂ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಕ ಗಿಲಲ  

ನೀಡಿ.! ಆದ್ರ ದ್ಯಾ ವಣ್ಣ ನ್ವರ ನ್ಯಯಿ ಅಜ್ಞತಶ್ತುರ . ಯಾರು ಬಂದ್ರೂ ಬೊಗಳುತಿ್ತರಲ್ಲಲಲ . 
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 ನ್ಯಯಿ ಮರಿ ಮನೆಗೆ ಹಸ ಅತ್ತಥಿಯಾಗಿ ಮಕಕ ಳನುನ  ತನ್ನ  ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಬಟಿ್ಟ ತು. ನ್ಯಯಿ ಮರಿ 

ಮುಾಂದ್ದಯೇ ಕ್ಕಲ ಕಳೆಯಲು ಮಕಕ ಳು ಆರಂರ್ಭಸಿದ್ರು. ಅದ್ನುನ  ಹತಿೊತಿ್ತಗೆ ಸ್ಫಸ್ಫ ಮಾಡಿಸಲು, ಊಟ 

ಹಾಕಲು, ಬಸಕ ತ್ ತ್ತನಿನ ಸಲು, ವಾಕ್ ಮಾಡಿಸಲು ಇಬಬ ರ ನ್ಡುವೆ ಸಮರವೇ ನ್ಡೆಯುತಿ್ತತಿು . “ನ್ಯಯಿ ಮರಿ 

ನ್ಯಯಿ ಮರಿ ತ್ತಾಂಡಿ ಬೇಕ್ಕ” ಎಾಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗದು ಮಿಕಮಿಕನೆ ನಿೀಡುತಿ್ತತಿು . “ತ್ತಾಂಡಿ 

ಬೇಕು ತ್ತೀರ್ಾ ಬೇಕು ಎಲಲ ಬೇಕು” ಹೇಳು, ಊಾ ಾಂ ಹೇಳು ಅಾಂತ ಅದ್ಕ್ಕಕ  ಹೇಳ್ಳಕೊಡುತಿ್ತದ್ದ ರು. ಓದುವುದು, 

ಬರಯುವುದು ಎಲಲ ವೂ ಸವ ಲಪ ಮಟಿ್ಟ ಗೆ ದೂರವಾಯಿತು. ನ್ಯಯಿಮರಿ ನೀಡಿಕೊಳಿಲು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ 

ಹಾಕುತಿೆೀವೆ ಎನುನ ವ ಮಟಿ್ಟ ಗ್ತಯಿತು. 

 ನ್ಯಯಿಮರಿಗೆ ‘ರಾಜ್ಞಹುಲ್ಲ’ ಎಾಂದು ನ್ಯಮಕರಣ್ವಾಗಿತಿು . ಪಕಕ ದ್ ಮನೆ ಸೆನ ೀಹಿತ ‘ಡಬಬ  ಇಲ್ಲ’ 

ಎಾಂದು ಅಣ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಗೀಳೀ ಎಾಂದು ಅತಿೂ  ಕರದು ಅವನ್ನುನ  ನ್ಯಯಿಯಿಾಂದ್ ‘ಟೂ’ ಬಡಿಸಿ 

ತಾವು ‘ಟೂ’ ಬಟಿ ರು. ಇತಿ  ದ್ಯಾ ವಣ್ನ ನ್ವರಿಗೀ ಒಾಂದು ರಿೀತ್ತ ಅಸೂಯೆ ಬೇರ. ಅವರಿಲಲ ದಿದ್ಯದ ಗ ಅವರ 

ನ್ಯಯಿಯ ಸಕಲ ಸೇವೆಗಳನುನ  ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ವರು ಇವರೇ ಅಲಲ ವೆ?! ಈಗ ಈ ನ್ಯಯಿಮರಿೀನ್ ಸಂತೈಸಲು 

ಸಮಯವೇ ಸಾಲುತಿ್ತರಲ್ಲಲಲ ವಲಲ . ಪ್ರರ ೀತ್ತಯೆಲಲ  ಈ ನ್ಯಯಿ ಮರಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ಲಬಟಿ್ಟ ತಿು . 

 ಅಾಂತು ಇಾಂತು ನ್ಯಯಿಮರಿ ಬೆಳೆದು ದೊಡಡ ದ್ಯಯಿತು. ನ್ಮಮ  ಬೀದಿಲ್ಲ ಬೀದಿನ್ಯಯಿಗಳ ಒಾಂದು 

ಸೈನ್ಾ ವೇ ಓಡಾಡುತಿ್ತತಿು . ಅವುಗಳನುನ  ಕಂಡರ ಸಮರ ಸಾರಿ ಬಡುತಿ್ತತಿು  ರಾಜ್ಞಹುಲ್ಲ. ಒಾಂದು ಕರಿಬಣ್ಣ ದ್ 

ಪ್ಪರಕಲು ನ್ಯಯಿ ನ್ಮಮ  ಮನೆಯ ಗಡಿ ಗೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ  ಸಂಚರಿಸ್ಫತಿ್ತತಿು . ಅದು ಮಕಕ ಳನುನ  

ನೀಡಿದ್ರ ಓಡಿಸಿಕೊಾಂಡು ಹೀಗುತಿ್ತತಿು . ಅದ್ಕ್ಕಕ  ಮಕಕ ಳೆಲಲ  ಸೇರಿ ‘ಹುಚ್ನ್ಯಯಿ’ ಎಾಂದು 

ಹೆಸರಿಟಿ್ಟ ದ್ದ ರು. ಅದ್ನುನ  ಕಂಡರ ಎಗರಿ ಬೀಳುತಿ್ತತಿು . ನ್ಮಮ  ರಾಜ್ಞಹುಲ್ಲ. ಸರಪಳ್ಳ ಬಚಿಚ  ಬಟಿ ರ ಮನೆ 

ಹತಿ್ತರ ಓಡಾಡಿಕೊಾಂಡು ಬಂದು ಮನೆ ಸೇರುತಿ್ತತಿು . 

 ಹಿೀಗಿರಲು ಒಮೆಮ  ನ್ಮಮ ಣ್ಣ  ಕ್ಕರಿನ್ಲ್ಲಲ  ಹರಗಡೆ ಹರಟ. ಅವನು ಕ್ಕರನುನ  ಚಾಲನೆ 

ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು ಹಿಾಂದ್ದ ತ್ತರುಗಿ ನೀಡದ್ದ ಹರಟ್ಟಬಟಿ್ಟ ದ್ಯದ ನೆ. ನ್ಯವಾಾ ರು ಹರಗಡೆ ಇರಲ್ಲಲಲ . ಒಾಂದು 

ಕಿಲೀಮಿೀಟರ್ ಹೀದ್ ನಂತರವೇ ಇವನಿಗೆ ಗತಿಾಯಿತು ನ್ಯಯಿ ಹಿಾಂಬಾಲ್ಲಸಿಕೊಾಂಡು ಬಂದಿರುವ 

ವಿಚಾರ. ಕ್ಕರನುನ  ನಿಲ್ಲಲ ಸಿ “ಮನೆಗೆ ಹೀಗು” ಎಾಂದು ನ್ಯಯಿಯನುನ  ಗದ್ರಿಸಿದ್ಯದ ನೆ. ಅದು ಹಿಾಂದ್ದ ತ್ತರುಗಿ 

ಮಾರು ದೂರ ಹೀದ್ದ್ದ ನುನ  ಕಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೀಗಬಹುದ್ದಾಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕ್ಕರು ಹತಿ್ತ  ಹರಟ್ಟ ಹೀದ್. 

ಆದ್ರ ನ್ಯಯಿ ಅಜ್ಞಾ ತ ಪಯಣ್ವನುನ  ಬೆಳೆಸಿಬಟಿ್ಟ ತು. ನ್ಯಯಿ ದ್ಯರಿ ತಪುಪ ವುದಿಲಲ  ಎಾಂಬ ಮಾತನುನ  ಹುಸಿ 

ಮಾಡಿತು. 

 ದ್ಯರಿ ತಪ್ರಪ ದ್ ನ್ಯಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಎಲಲ ರನುನ  ದುುಃಖಿತರನ್ಯನ ಗಿಸಿತು. ಸವ ಲಪ  ದಿನ್ ಮಕಕ ಳ್ಳಗಂತು ಬಹಳ 

ಬೇಸರವಾಯಿತು. ನ್ಯಯಿ ಮರಯಲಾರದ್ ನೆನ್ಪಾಯಿತು. ನ್ಮಮ  ಬೀದಿಯಲ್ಲಲ  ಓಡಾಡುತಿ್ತದ್ದ  ಡ್ಾಂಕು 

ಬಾಲದ್ ನ್ಯಯಕರುಗಳ್ಳಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲಲಲ . ಕಂದು ಮೈ ಬಣ್ಣ ದ್ ಬೆಕಿಕ ನ್ ಕಣಿಣ ನ್ ಒಾಂದು ನ್ಯಯಿ ಬಹಳ 

ಆಕರ್ಾಕವಾಗಿತಿು . ತಮಮ  ಗುಾಂಪ್ರನ್ಲೆಲ ೀ ಬಹಳ ಸಾಂದ್ಯಾವತ್ತ ಆ ನ್ಯಯಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲೆಲ  ಒಾಂದು 

ಕಪುಪ  ಬಳ್ಳ ಮಿಶಿರ ತ ದ್ರಿ್ ಪುರಿ್ ವಾದ್ ರಾಜಕಳೆಯಿಾಂದ್ ಮಿಾಂಚುತಿ್ತದ್ದ  ಮತಿೊಾಂದು ಗಂಡು ನ್ಯಯಿ 

ಸ್ಫತಿಾಡುತಿ್ತತಿು . ಅದ್ಕ್ಕಕ  ‘ರಂಗನ್ಯಯಿ’ ಎಾಂದು ನ್ಯಮಕರಣ್ವಾಗಿತಿು . ಇವೆರಡರ ಹಿಾಂದ್ದ ಒಾಂದು ಕಪುಪ  

ಬಣ್ಣ ದ್ ನ್ಯಯಿ ರಾಜರ್ಟನಂತೆ ಸ್ಫತಿಾಡುತಿ್ತತಿು . ಆ ನ್ಯಯಿ ಈಗ ನ್ನ್ನ  ಮಕಕ ಳ ಆಕರ್ಾಣೆಯಾಯಿತು. 

 ನ್ಯಯಿಯ ವಾಾ ಮೊೀಹ ಹೀಗಿರದ್ ಮಕಕ ಳ್ಳಗೆ ಆ ನ್ಯಯಿಯನುನ  ಸಾಕಬೇಕ್ಕಾಂಬ ತವಕ 

ಮುಗಿಲುಮುಟಿ್ಟ ತು. ಸರಿ ನಿತಾ ವು ಅದ್ಕ್ಕಕ  ಮಾಡಿದ್ ತ್ತಾಂಡಿ ಅಡುಗೆಗಳನುನ  ಹಾಕಲಾಗಿ ಅದು ಬಾಲ 

ಅಲಾಲ ಡಿಸಿಕೊಾಂಡು ನ್ಮಮ  ಮನೆ ಜನ್ರ ಹಿಾಂದ್ದಯೇ ತ್ತರುಗ್ತಡುತಿ್ತತಿು . ಅದ್ಕ್ಕಕ  ‘ಕರಿಯ’ ಎಾಂದು 

http://www.tumbe.org/


Tumbe    International e-Magazine 

 For More Details Visit   www.tumbe.org                                             Page | 15  
 

ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲೆಲ  ಕ್ಕಯುತಿಾ  ಕುಳ್ಳತ್ತರುತಿ್ತತಿು . ಅದ್ಕೊಕ ಾಂದು ಸರಪಳ್ಳ 

ಹಾಕಿ ಕಟಿ್ಟ  ಹಾಕಿದ್ದದ ವು. ಅದು ಇರುವ ಜ್ಞಗದ್ಲೆಲ  ಮಲಮೂತರ  ವಿಸಜಾನೆ ಮಾಡತೊಡಗಿತು. ಜೊತೆಗೆ 

ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಈಗ ಯಾರೂ ಇಲಲ ದ್ದ, ನ್ಯನು ಸಹ ಬೆಳಗೆಗ  ಹೀಗಿ ಸಾಯಂಕ್ಕಲ ಬರುವ ಕ್ಕರಣ್ 

ನ್ಯಯಿಯನುನ  ನೀಡಿಕೊಳಿುವುದು ಕರಿ್ ಕರವಾಯಿತು. ಬೀದಿಯಲ್ಲಲ  ಮೆರವಣಿಗೆಯಾಗುತಿ್ತದ್ದ  ನ್ಯಯಿಗೆ 

ಕಟಿ್ಟ  ಹಾಕಿದುದ  ಒಾಂದು ರಿೀತ್ತ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಯಿತು. ಇತಿ  ನ್ಮಗೂ ಕರಿ್ ವಾಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಯಿ ಸಾಕುವ 

ಆಸೆ ಕರಗಿಹೀಯಿತು. ನ್ಯಯಿಯನುನ  ಬಚಿಚ  ಬಡಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೂ ಅದು ನ್ಮಮ ನುನ  ತೊರಯಲ್ಲಲಲ . 

ಅದು ಇಾಂದಿಗೂ ಎಲೆಲ ಾಂದ್ರಲ್ಲಲ  ವಿಹರಿಸಿಕೊಾಂಡು ಬಂದು ನ್ಮಮ  ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಹಾಕುವ ಆಹಾರವನುನ  ತ್ತಾಂದು 

ಗಡಿಗೀಡೆಯ ಒಳಭಾಗದ್ಲ್ಲಲ  ತಂಗುತಿದ್ದ. ಮನೆಯ ಹತಿ್ತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರಾಂದ್ರ ಯಾರನುನ  ಸೇರ 

ಬಡುವುದಿಲಲ . ಎಷಿ್ಟ  ಆದ್ರೂ ನಿಯತಿ್ತಗೆ ಹೆಸರಾದ್ ಪಾರ ಣಿಯಲಲ ವೆ? 

 ಮೊನೆನ ಯಷಿ್ಟ ೀ ನ್ಯಗಣ್ಣ  ಮಾಸಿರರ ಮನೆ ಮುಾಂದ್ದ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತಿಾ  ಬಂದ್ದ. ಅವರ 

ಗೇಟ್ಟನ್ ಮುಾಂಭಾಗ ಸ್ಫಮಾರು ಏಳೆಾಂಟ್ಟ ನ್ಯಯಿಗಳ ಒಾಂದು ಸೈನ್ಾ  ಒಾಂದ್ಕೊಕ ಾಂದು ಒತಿ್ತಕೊಾಂಡು ಮಲಗಿ 

ವಿಶ್ರ ಮಿಸ್ಫತಿ್ತತಿು . ಅವರು ನ್ಯಯಿಗಳನುನ  ನೀಡುತಿಾ  ಬಹಳ ಸಂರ್ರ ಮಿಸ್ಫತಿ್ತದ್ದ ರು. ಹಿೀಗಿರಬೇಕಲಲ ವೆ ಶಾವ ನ್ 

ಪ್ರರ ೀತ್ತ ಎನಿಸಿತು. ಬೀದಿನ್ಯಯಿಗಳನುನ  ಎಾಂದೂ ಅಸಡೆಡ  ಮಾಡಬಾರದು ಎಾಂಬ ಸಿದ್ಯಧ ಾಂತವನುನ  ನ್ಯಗಣ್ಣ  

ಮಾಸಿರರಿಾಂದ್ಲೇ ಕಲ್ಲಯಬೇಕು. ಜ್ಞತ್ತ ನ್ಯಯಿಗಳಷಿ್ಟ  ಮನೆ ಕ್ಕಯುವುದಿಲಲ . ಬೀದಿ ನ್ಯಯಿಗಳು ಸಹ ಮನೆ 

ಕ್ಕಯುತಿವೆ. ಜ್ಞತ್ತ ನ್ಯಯಿ ಸಾಕಿದ್ರ ಹಣ್ ಶ್ರ ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಲ  ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಲ ರಬೇಕು. ಆದ್ರ 

ಬೀದಿನ್ಯಯಿಗಳ್ಳಗೆ ಇದ್ಯಾ ವುದ್ರ ಅಪೇಕಿ್ಕ  ಇಲಲ . ನ್ಯವು ತ್ತಾಂದು ಉಳ್ಳದಿದ್ದ ನುನ  ಹಾಕಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಆ 

ಉಪಕ್ಕರಕ್ಕಕ  ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತಿವೆ. 
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