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ಡಾ.ಗೋತಾ ನಾಗಭೂಷಣ್ ಅವರ ‘ದಂಗೆ’ ಕಾದಂಬರಿಯು ‘ದುರುಗ’ ಎಂಬ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣು  ಮಗಳೊಬಬ ಳ 

ಸುತತ ಲು ಹೆಣೆದ ಕಥಾವಸುತ ವನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಹುಟ್ಟು  ತಬಬ ಲಿಯಾದರೂ ಯಾರೊಬಬ ರ ಸಹಾಯದ 

ಹಂಗಲಲ ದೆ ಜೋವನದುದದ ಕ್ಕೂ  ತನನ  ಬದುಕನ್ನನ  ಕಟ್ಟು ಕೊಳಳ ಲು ದುರುಗ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟಗಳು, 

ಅಸಹಾಯಕತೆಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು, ಎದುರಿಸುವ ಸಂದಿಗಧ  ಪರಿಸಿ್ಥ ತಿಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಲ  ಅನಾವರಣ್ಗಂಡಿವೆ. 

ತಾನ್ನ ಪಿರ ೋತಿಸ್ಥದವನನ್ನನ  ಹಾಗೂ ತನನ ನ್ನನ  ಪಿರ ೋತಿಸ್ಥದವನನ್ನನ  ಇಬಬ ರನ್ನನ  ವಿರೊೋಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ‘ದಂಗೆ’ 

ಏಳುವ ದುರುಗಯ ಮನಸಿ್ಥ ತಿ ಆಸ್ಫ ೋಟನಾಕಾರಿಯಾದುದು. ಗತದಿಂದ ವಾಸತ ವದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲುಲ ವ 

‘Flash Back’ ತಂತರ ಗಾರಿಕೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿರುವ ಕಾದಂಬರಿ ದುರುಗಯ ದಂಗೆಯ 

ಕಾರಣ್ಗಳನ್ನನ  ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಪಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಕಾದಂಬರಿಯು ದುರುಗವವ ನ ವಾಸತ ವ 

ಬದುಕಿನ ಪರಿಚಯದಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗ ನಂತರ ಅವಳ ಬಾಲಾ , ಯೌವವ ನ, ಬಡತನ, ದುಡಿಮೆಯ 

ಬದುಕುಗಳತತ  ಸಾಗುತತ  ಮಂದುವರೆದು ತನನ  ಮಗಳಾದ ಸಾತಿಯ ಭವಿಷಾ ದ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲುಲ ತತ ದೆ. 

‘ದಂಗೆ’ ಕಾದಂಬರಿಯು ‘ದುರುಗ’ಯಂಥಹ ಹೆಣ್ಣು ಬಬ ಳ ಪರ ತಿಭಟನೆಯಾಗರದೆ, ಅವಳಂತೆಯೇ 

ಮೇಲವ ಗಿದÀ ಶೋಷಣೆಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಅಸಂಖ್ಯಾ ತ ಹೆಣ್ಣು ಗಳ ನೋವಿನ ಕಥನವಾಗದೆ. ತನನ  ಕರುಳ 

ಕುಡಿಯನ್ನನ  ಉಳಿಸ್ಥಕೊಳುಳ ವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣ್ ಹತತ  ದುರುಗಯ ಕಾಯಿಸಾಧನೆಗೆ ಅವಳ ಇಡಿೋ ಸಮದ್ಯಯ 

ನಿೋಡುವ ನೈತಿಕ ಬಂಬಲ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಹಸ ತಿರುವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದೆ. ಉಸ್ಥರುಗಟ್ಟು ದ ಪರಿಸಿ್ಥ ತಿಯಲಿಲ  ಬದುಕುತಿತ ದದ  

ತಳಸಮದ್ಯಯಗಳಿಗೆ ದುರುಗಯ ಮಗಳಾದ ‘ಸಾತು’ವಿನ ಮದುವೆ ಅಲಿಲ ಯವರೆಗೂ ಅದುಮಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದದ  

ತಮೆೆ ಲಲ  ಪರ ತಿಭಟನೆ, ಸ್ಥಟ್ಟು , ರೊೋಷಗಳ ಹರಹಾಕುವಿಕೆಗೆ ಇಂಬು ನಿೋಡುತತ ದೆ. ಈ ಬಲದ ಕಾರಣ್ವಾಗಯೇ 

ಕಾಮ್ಯಾ , ಬಟು ಪಪ  ಮೊದಲಾದ ದುರುಗಯ ಸಮದ್ಯಯದವರು ಕುಕೂ ಣ್ಣು  ಗೋಯಂದಪಪ ನ ವಿರುದಧ ವಾಗ 

ದುರುಗಯ ಬನಿನ ಗೆ ನಿಲುಲ ವ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಂಡುಬರುತತ ವೆ. ಅಲಿಲ ಯವರೆಗೂ ಮೌನವಾಗದದ  ಈ 

ಸಮದ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಸಾತು ದನಿ ನಿೋಡುವುದು ಗಮನಾಹಿವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗದೆ. ಅಲಲ ದೆ ದುರುಗಯ ಮನದ 

ತಳಮಳ, ಸಂಕಟಗಳ ಮನಸಿ್ಥ ತಿಯನ್ನನ  ಹಿಡಿದಿಡುವಲಿಲ  ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಯಶ್ಸ್ಥವ ಯಾಗದ್ಯದ ರೆ. 

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಲ  ದಂಗೆ ಏಳುವವರು ಯಾರು? ದುರುಗಯೋ? ಲಕೂ ವವ ನೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳಂತೆಯೇ, 

ದುರುಗ ಯಾರ ವಿರುದಧ  ದಂಗೆ ಏಳುವಳು ಎಂಬುದನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದೆ ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನನ  

ಗೌಪಾ ವಾಗಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಓದುವಿಕೆಗೆ ಹಸತನ ನಿೋಡಿರುವುದಲಲ ದೆ, ಪರ ತಿ ಪುಟದ ಓದಿನ 

ಸಮಯದಲಿಲಯೂ ಸಹ ದುರುಗ ಯಾರ ವಿರುದಧ  ದಂಗೆ ಏಳುತಾತ ಳೆ ಎಂಬ ಪರ ಶ್ನನ ಯನ್ನನ  ಎತುತ ತತ ಲೇ ಹೋಗದೆ. ಈ 

ರಿೋತಿಯ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಲ  ಹಲವಾರಿವೆ. ದುರುಗವವ  ತನನ ನ್ನನ  ಅತಾಾ ಚಾರ ಮ್ಯಡಿದ ಭಾವನ ವಿರುದಧ  
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ದಂಗೆ ಎದದ ಳೆ? ಅಥವಾ ತನನ ನ್ನನ  ಮದುವೆಯಾಗ ಸರಿಯಾಗ ನೋಡಿಕೊಳಳ ದೆ ಬೇಜವಾಬಾದ ರಿ ಬದುಕನ್ನನ  

ಸಾಗಸ್ಥದ ತನನ  ಗಂಡ ಮ್ಯಳಪಪ ನ ವಿರುದಧ  ದಂಗೆ ಎದದ ಳೆ? ಬಡತನದ ವಿರುದಧ , ತನನ  ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ವಿರುದಧ  

ದಂಗೆ ಎದದ ಳೆ? ಬನದಲಿಲ  ಈಳಿಗೇರ ನಾಗಯಾ ನಿಂದ ತೆಂಬಿಗೆಯಲಿಲ  ಸಂದಿ ತುಂಬಿಸ್ಥಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಕುದುರೆ 

ಏರಿ ಬಂದ ಬಿಳಿಯುಡುಗೆಯ, ಮೂವತುತ  ದ್ಯಟ್ಟದ, ಚೂಪು ಮಿೋಸೆಯ ಸವಾರನ ವಿರುದಧ ವೇ? ಅಥವಾ ಆತ 

ಬಿತಿತ ದ ಕನಸುಗಳ ವಿರುದಧ ವೇ? ನಿಲಿಜಜ  ಅಕೂ  ಭಾವನ ವಿರುದಧ ವೇ? ಅಥವಾ ನಿಷೂ ರುಣ್ಣೋ ಸಮ್ಯಜದ ವಿರುದಧ ವೇ? 

ತನನ ನ್ನನ  ಮಗಳನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟು  ಗಾಂಜಾ ಸದುತತ  ಸನಾಾ ಸ್ಥಗಳೊಡನೆ ಹೋದ ಗಂಡನ ವಿರುದಧ ವೇ? ಗಂಡ 

ಬಿಟು ವಳು ಎಂದು ಕಾಮವನ್ನನ  ನೆತಿತ ಗೇರಿಸ್ಥಕೊಂಡು ತಂದರೆ ಕೊಡುತಿತ ದದ  ಹಳಿಳ ಯ ಸ್ಕಿೂ ನ ಗಂಡುಗಳ 

ವಿರುದಧ ವೇ? ಅಥವಾ ಒಂಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣು  ಎಂದು ಅವಳನ್ನನ  ತಮೆ  ವಶ್ ಮ್ಯಡಿಕೊಳಳ ಲೇಬೇಕೆಂದು ಪೈಪೋಟ್ಟಗೆ ಬಿದದ  

ಕಾಮ ತುಂಬಿದ ಊರಗೋಡ, ಕುಕೂ ಣ್ಣು , ಕುಂಟ ದತತ ಪಪ ನ ವಿರುದಧ ವೇ? ಯಾರ ಜೋಡಿಯರೆ ‘ಉಡಕಿ ಮ್ಯಡ್ೂ ೋ

’ ಅಂತ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವ ಗಂಗವಾವ ಯಯ ವಿರುದಧ ವೇ? ಪೋಲಿಸ್ ಪ್ರಟ್ಟೋಲ, ಗೋಡಾ, ಕುಕೂ ಣ್ಣು , ಸಾವಾೂ ರ 

ಮೊದಲಾದ ಸಮಯ ಸಾಧಕರು, ನಿಷೂ ರುಣ್ಣಗಳು ಇರುವಂತೆಯೇ ದ್ಯಾ ವಪಪ ನಂತಹ ಹಲಕಟ್ಗರಿ ಗಂಡಸರೂ, 

ಕಾಶ್ನವವ ನಂತಹ ಅಸಹಾಯಕ ಹೆಣ್ಣು ಗಳೂ ಸಹ ದುರುಗ ಬದುಕುವ ಸಮ್ಯಜದಲಿಲ  ವಾಸ್ಥಸುತಿತ ದದ ರು. ಇಂತಹವರ 

ವಿರುದಧ  ದಂಗೆ ಎದದ ಳೆ? ಕುಕೂ ಣ್ಣು  ಗೋಯಂದಪಪ ನನ್ನನ  ಸರಿಕೊೋ ಎಂದು ದುರುಗಯ ಮನಸಸ ನ್ನನ  ತಿರುಗಸಲು 

ಬಂದ ಕುಂಟಲುತನದ ಮದುಕಿ ಗುರವವ ನ ವಿರುದಧ ವೇ? ಅಥವಾ ನೋಡಿದವರ ಮನವನ್ನನ  ಸೆಳೆದು ತನಗೆ 

ದುಶ್ಮನ್ ಆದ ತನನ  ಚೆಲುವಿಕೆ, ಮೈಯಾಗನ ಹರೆಯದ ವಿರುದಧ ವೇ? ತನನ  ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಟ್ಟು ರುವ ಧೊಡಕುಂಡಿ 

ಈರಣ್ು ನ ವಿರುದಧ ವೇ? ಚಂಚೂರಿನ ಮ್ಯಪುರೆವವ ನ ಜಾತೆರ ಯ ದಿನ ಕೇರಿಯವರೆಲಲ  ಜಾತೆರ ಗೆ ಹೋಗದ್ಯದ ಗ 

ಒಂಟ್ಟಯಾಗದದ  ದುರುಗಯನ್ನನ  ತನನ  ವಶ್ ಮ್ಯಡಿಕೊಂಡ ಕುಕೂ ಣ್ಣು  ಗೋಯಂದಪಪ ನ ವಿರುದಧ ವೇ? ಅವನ 

ಪರ ಣ್ಯದ ವಿರುದಧ ವೇ? ತನನ  ಮೇಲೆ ಕಾಮದ ಕತಿತ  ಮಸೆಯುತಿತ ದದ  ಹಲೇರ ಶಾಣ್ಾ ನ ವಿರುದಧ ವೇ? ಕುಕೂ ಣ್ಣು  

ಗೋಯಂದಪಪ ನ ಮಗ ಸ್ಥೋನ್ನವನ್ನನ  ಮದುವೆಯಾಗುವೆನ್ನ ಎನ್ನನ ವ ತನನ  ಮಗಳು ಸಾತಿಯ ವಿರುದಧ ವೇ? ತನನ  

ಮೇಲೆ ಕಾಮದ ಕಣ್ಣು ಟ್ಟು ದದ  ಹಳಿಳ ಯ ಪೋಲಿೋಸ್ಗೌಡ ಇರಪ್ರಗಸ್ಥಯ ವಿರುದಧ ವೇ? ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳನ್ನನ  

ಕಾದಂಬರಿಯು ಪರ ತಿ ಹಂತದಲಿಲಯೂ ಕೇಳಿಕೊಳುಳ ವಂತೆ ಮ್ಯಡುತತ ಲೇ ಸಾಗುತತ ದೆ. 

ಆದರೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೊನೆಯಲಿಲ  ಗುಲಬ ಗಾಿದಿಂದ ಬಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲುಗಾಡಿಯಲಿಲ  ದುರುಗ ಹಾಗೂ 

ಕುಕೂ ಣ್ಣು  ಗೋಯಂದಪಪ  ಹರಟ್ಟರುವಾಗ ನಮಗೆ ದುರುಗ ಯಾರ ವಿರುದಧ  ದಂಗೆ ಏಳುವಳು ಎಂಬುದು 

ಸಪ ಷು ವಾಗುತತ ದೆ. ತನನ  ಮಗಳ ಕನಸುಗಳನ್ನನ  ನಾಶ್ಪಡಿಸಲು ಪೋಲಿೋಸ್ಗೌಡ ಇರಪ್ರಗಸ್ಥಯ ಜತೆ ಕೈ 

ಜೋಡಿಸ್ಥದ ತನನ  ಪಿರ ಯಕರ ಕುಕೂ ಣ್ಣು  ಗೋಯಂದಪಪ ನ ವಿರುದಧ  ದಂಗೆ ಏಳುತಾತ ಳೆ. ಆತನ ನಂಬಿಸ್ಥ ಕುತಿತ ಗೆ 

ಕುಯುಾ ವ ಮೇಲವ ಗಿದ ಸಂಚಿನ ವಿರುದಧ  ದಂಗೆ ಏಳುತಾತ ಳೆ. ತನನ  ಕನಸ್ಥನ ಸಾತುವಿನ ಬದುಕನ್ನನ  

ಕೊನೆಗಳಿಸಲು ಹರಟ ಕುಕೂ ಣ್ಣು ಯ ವಿರುದಧ  ದುರುಗ ದಂಗೆ ಏಳುತಾತ ಳೆ. ಓಡುತಿತ ರುವ ರೈಲಿನಿಂದ 

ಗೋಯಂದಪಪ ನನ್ನನ  ತಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ದುರುಗ ತನನ  ದಂಗೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ್ ಹಾಗೂ ಉತತ ರಗಳೆರಡನ್ನನ  

ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾದಂಬರಿ ಕೊನೆಗಳುಳ ತತ ದೆ. 

ಈ ಅಂಶ್ಗಳ ಜತೆಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ಹಲವು ತಳವಗಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲವ ಗಿದ ಸಂಸಾರಗಳ ಏಳುಬಿೋಳಿನ 

ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ  ನಮಗೆ ಮನಗಾಣ್ಣಸುತತ ದೆ. ಜತೆಗೆ ಅವರ ಜೋವನ ಕರ ಮ, ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕೆೆ ಗಳು, ಬದುಕನ್ನನ  

ಕಟ್ಟು ಕೊಳಳ ಲು ಹೋರಾಡುವ ರಿೋತಿ, ಪಡುವ ಕಷು ಗಳು, ಸಿ ಳಿೋಯ ಜನ ಜೋವನದ ವಿವರಗಳೆಲಲ ವನ್ನನ  

ತಿಳಿಸ್ಥಕೊಡುತತ ದೆ. “ಬಾರೊೋ ನನ್ ಹಾಟ್ಯಾ ...” ಮೊದಲಾದ ಬಯುು ಳಗಳು ಆತೆಿ ೋಯತೆಯ ಪರಿಧಿಯಲಿಲ  

ಗಾರ ಮಿೋಣ್ ಜನ ಜೋವನದಲಿಲ ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನನ  ತಿಳಿಸ್ಥಕೊಡುತತ ವೆ. ದುರಗಪಪ ನ ತೋಟ, ಲಕೂ ವವ ನ ಗುಡಿ, 

ಕೆಂಚವವ ನ ಗುಡಿ, ಕಲುಬ ಗಿ ಸಂತೆ, ಕಲುಬ ಗಿ ಶ್ರಣ್ ಬಸಪಪ ನ ಜಾತೆರ ಯ ಹೂವಿನ ತೇರು, ಚೆನನ ಮೆ ನ ದಂಡೆ, 
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ಪ್ರತರಗತಿತ ಯ ಮ್ಯಲಿನ ಅಂತಸುತ  ಮೊದಲಾದವು ಕಾದಂಬರಿಯ ಸಿ ಳಿೋಯ ಪರಿಸರವನ್ನನ  

ಪರಿಚಯಸ್ಥಕೊಡುವ ಜತೆಗೆಯೇ ಅಲಿಲ ನ ಹಳಿಳ ಗರ ಜೋವನ ಕರ ಮದ ಮೇಲೆ ಬಳಕನ್ನನ  ಚೆಲುಲ ತತ ದೆ. 

ನಡುವಯಸ್ಥಸ ನ ದುರುಗವವ ನನ್ನನ  ಕುರಿತು “ಒಬಬ  ಮಗಳ ತಾಯಯಾಗದದ ರೂ ದುರುಗವವ ನದು ಬತತ ದ 

ಹರೆಯ. ಮ್ಯಸದ ಯೌವವ ನ. ಅದರ ಜೋರು ಜಬರದಸ್ಥತ ಯಂದಲೇ, ಹುರಿ ಮಿೋಸೆಯ ಸರದ್ಯರ, ಏಳುಗೇಣ್ಣನ ಬಿಳಿ 

ಕುದುರೆಯ ಸವಾರ, ಹಳಿಳ ಯ ಸಾವಾೂ ರ ಗೋಯಂದಪಪ ನನ್ನನ  ತನನ  ಹೆಬಬ ರಳ ಮೇಲೆ ಕುಣ್ಣಸುತಿತ ದದ  ದುರಗವವ  

ಹಿಂದೆ ತಳಿಳ  ಬಂದ ಬದುಕೇನ್ನ ಸುಖದ ಸುಪಪ ತಿತ ಗೆಯಾಗರಲಿಲಲ . ದ್ಯಟ್ಟ ಬಂದ ದ್ಯರಿಯೇನ್ನ ಹೂವಿನ 

ಹಾಸ್ಥಗೆಯಾಗರಲಿಲಲ . ಬದುಕು ಸವೆಸ್ಥದ ಹಳಿಳ ಗಳೇನ್ನ ಇವಳನ್ನನ  ಗರತಿ ಗಂಗಮೆ ನೆಂದು 

ಸಾಬಿೋತುಗಳಿಸ್ಥರಲಿಲಲ .” (ಪು.ಸಂ-07) ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮ್ಯತುಗಳು ದುರುಗವವ ನ ಗತಿಸ್ಥದ ಬದುಕನ್ನನ  

ಬದುಕಿನ ಹಲವು ವಿವರಗಳನ್ನನ  ತಿಳಿಸ್ಥಕೊಡುತತ ವೆ. 

ಮ್ಯಳಪಪ ನ ಕೈಹಿಡಿದ ದುರುಗ ಬಂಡೆಳಿಳ ಯಲಿಲ  ತನನ  ಹಸ ಬದುಕನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುತಾತ ಳೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ 

ದಿನಗಳಲಿಲ  ತನನ  ಗಂಡನ ಸ್ೋಮ್ಯರಿತನಗಳು, ಬೇಜವಾಬಾದ ರಿ ಬದುಕಿನ ರಿೋತಿ ನಿೋತಿಗಳು ಆಕೆಗೆ ಅರಿವಾಗುತತ ವೆ. 

ಅಲಲ ದೆ “ಯಾಕಂದರ  ಅಂವನ ಮೈಗಂದು ಹೆಣ್ಣು  ಬೇಕಾಗತುತ . ಮ್ಯಡ್ೂ ಂಡ ಹೆಣ್ಣತ  ಅಂದರ  ಹಾಸಗಗ ಬಾ 

ಅಂತಾನ. ತಂದು ಹಾಕು ಅಂದರ  ಬಿಟ್ು ೋಡಿ ಹೋಗಾತ ನ. ನಿೋ ಇನನ  ಅವನ ಆಸಾಾ  ಬಿಡು ಮಗಾ.. ನಿನ್ ರಟ್ಟು ೋನೇ 

ನಿನ್ ಗಂಡಂತ ತಿಳೊೂ ೋ..”(ಪು.ಸಂ-09) ಎಂಬ ಗಂಗವಾವ ಯಯ ಮ್ಯತುಗಳು ಇಡಿೋ ಸ್ಥತ ರೋ ಸಂಕುಲದ ವಾಸತ ವ 

ಬದುಕನ್ನನ  ಅನಾವರಣ್ಗಳಿಸುತತ ವೆ. ಅಲಲ ದೆ ಈ ಮ್ಯತುಗಳು ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳಿಂದ ವಿಮಕತ ರಾಗ ಹೆಣ್ಣು , ಹೆಂಡ, 

ಇಸ್ಥಪ ೋಟ್ಟ ಮೊದಲಾದ ಮೈಗಳಳ ತನದ ಚೂಲುಗಳಿಗೆ ಶ್ರಣಾಗರುವ ಲಜ್ಜಜ ಗೆಟು  ಪುರುಷ ಸಂಕುಲವನ್ನನ  

ಪರಿಚಯಸುತತ ದೆ. ಇದು ಬಹುಪ್ರಲು ಹಳಿಳ ಗಾಡಿನ ಹೆಣ್ಣು  ಮಕೂ ಳ ಪರಿಸಿ್ಥ ತಿಯಾಗದೆ. ಅವರ ರಟ್ಟು ಗಳೇ ಅವಳ 

ಗಂಡಂದಿರಾಗರುವುದು ಅವರ ಬದುಕಿನ ದುರಂತವಾಗದೆ. 

ಹಿರೇಗೌಡ ಸ್ಥವಲಿಂಗಪಪ ನ ಹಲದಲಿಲ  ಜೋಳದ ರಾಶಿ ಶುರುವಾಗದದ  ದಿನ ತನನ  ಭಾವನಾದ 

ಹಣ್ಮ್ಯಾ ನಿಂದ (ಹಣ್ಮಂತ) ದುರುಗ ಅತಾಾ ಚಾರಕೊ  ಒಳಗಾಗುತಾತ ಳೆ. ಅವಳು ಅಷ್ಟು  ದಿನ 

ಅಲಂಕರಿಸ್ಥಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದದ  ಕನಸುಗಳ ಕನನ ಡಿ ಒಡೆದು ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗುತತ ದೆ. “ಅವಳ ಬದುಕಿನ ಒಂದು 

ಅಧ್ಯಾ ಯ ಹಿೋಗೆ ಅವಳ ಹಿಡಿತ ತಪಿಪ  ಅವಳ ಹಿಚೆೆ ಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗ ಅವಳ ಕಣ್ಣು ೋರಿನ ಕಲೆಯಂದ 

ಹಲಸಾಯತು. ಅವಳ ಯಾವುದೇ ತಪಿಪ ಲಲ ದೆಯೂ ಅವಳ ಸೆರಗು ಮ್ಯಸ್ಥತುತ ” (ಪು.ಸಂ-16) ಎಂಬ ಮ್ಯತುಗಳು 

ಹಣ್ಮ್ಯಾ  ಅವಳ ಬದುಕನ್ನನ  ನಾಶ್ಗಳಿಸ್ಥದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನನ  ಮನಮಿಡಿಯುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತತ ವೆ. 

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಲ  ದುರುಗಯಂತೆಯೇ ದಂಗೆ ಏಳುವ ಮತತ ಬಬ ಳು ಹೆಣೆು ಂದರೆ ಲಕೂ ವವ . ಮದುವೆಯಾಗ 

ಬಂದ್ಯಗನಿಂದಲೂ ತನನ  ಗಂಡನಾದ ದ್ಯಾ ವಪಪ ನ ಎದುರು ಒಂದು ಮ್ಯತನ್ನನ  ತಿರುಗ ಮ್ಯತನಾಡದ ಲಕೂ ವವ , 

ತನನ  ಸ್ಸೆ ಕಾಶ್ನವವ ನನ್ನನ  ಗಂಡನೇ ಅತಾಾ ಚಾರ ಮ್ಯಡಿ ಅವಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ್ನಾದ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ 

ವಾ ಗರ ಳಾಗುತಾತ ಳೆ. ವರುಷದ ಹಿಂದೆ ಸತತ  ಮಗನ ವಿಚಾರವನ್ನನ  ನೆನಪಿಸ್ಥಕೊಳುಳ ತತ  ಸ್ಸೆಯ ದುಮಿರಣ್ಕೊ  

ಕಾರಣ್ನಾದ ತನನ  ಗಂಡನ ವಿರುದಧ  ಸ್ಫ ೋಟ್ಟಸುವ, ದಂಗೆಯೇಳುವ ಲಕೂ ವವ  ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಲ ನ ಮತತ ಂದು 

ದಂಗೆಯ ಆಯಾಮವನ್ನನ  ನಮೆ  ಗಮನಕೊ  ತರುತಾತ ಳೆ. “ನನನ  ಮಗ ಸತತ ನ್ನ. ನನ್ ಸ್ಸ್ಥ ಮೈಉಂಡು ಆಕಿಗನ್ನ 

ಕೊಲಿಲ  ಬಿಟ್ಟು . ನಿೋ ಮನ್ನಶಾಾ  ಅಲ್ಲ ೋ ದ್ಯಾ ವಾಾ ... ಮನಶಾಾ ರಿಗ ತಿನನ ೋ ರಾಗಸಸ ಇದಿದ  ನಿೋನ್ನ... 

ನರಮನಶಾಾ ರಿಗ ತಿನನ ೋ ರಾಗಸಸ ಪಿಸಾಚಿ ಇದಿದ  ನಿೋನ್ನ... ನಿನ್ ಬಲಿಲ ದದ ರ ನಿೋ ನನಗಾ, ನನನ  ಮಮೆ ಗನಿಗನ್ನ 

ತಿಂದು ಬಿಡಿತ ೋ...ಅಂತ ಸ್ಫ ೋಟ್ಟಸ್ಥದಳೇ” (ಪು.ಸಂ-54) ಗಂಡನ ವಿರುದಧ  ದಂಗೆಯ ಕಹಳೆಯನ್ನನ  ಊದುವಳು. 

ತನನ  ಬದುಕಿನ್ನದದ ಕ್ಕೂ  ಗಂಡನಿಗೆ ಅಂಜ ಅಂಜ ಸಂಸಾರ ಮ್ಯಡಿದದ  ಲಕೂ ವವ  ಈಗ ಸ್ಫ ೋಟ್ಟಸತಡಗದದ ಳು. 

ನೇರವಾಘಿ ತನನ  ಅವವ ನನ್ನನ  ಕಕೊಿಂಡು ಕಲಬುಗಿಗೆ ಬಂದ ಲಕೂ ವವ  ಸ್ಥೋದ್ಯ ಪೋಲಿೋಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗ ನಡೆದ 
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ಎಲಾಲ  ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪೋಲಿೋಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಥ ದ್ಯಾ ವಾಾ , ಕುಕೂ ಣ್ಣು , ಗೋಡ, ಸಾವಾೂ ರರನ್ನನ  ಬಂಧಿಸುವಂತೆ 

ಮ್ಯಡುವ ಲಕೂ ವವ ನ ಮನಸಿ್ಥ ತಿ ಕಾರ ಂತಿಕಾರಕವಾದುದು. 

ಲಕೂ ವವ ನಂತೆಯೇ ಶೋಷಣೆಗಳಗಾಗದದ  ದುರುಗಯ ಬದುಕು ಪರ ತಿೋ ಕ್ಷಣ್ಕ್ಕೂ  ಸವಾಲಿನದ್ಯದ ಗತುತ . 

“ಆಯೋ... ನನ್ ಗಂಡ ದೇಶಾಂತರ  ಹೋಗಾಾ ನಂಬಾದು ಊರಿಗ ತಿಳಿನಾಗಲಿಂದ ಯಾಕೊೋ ಈ ಊರಾಗನ 

ಒಂದಿೋಸು ಗಂಡಸರ ನಿಯತೆತ ೋ ಖರಾಬ ಆಗಾಾ ದ ನೋಡೇ... ರಾತರಿ ಕತತ ಲ ಕಾಳಾದ್ಯಗ ಕೇಯಾಿಗನ ಮಂದೆಲಾಲ  

ಉಂಡು ಮನಕೊಂಡು ಸದಿ ನಿದಿದ  ಮ್ಯಡಾ ಯಾಳೇದ್ಯಗ ನನ್ ಗುಡುಸಲ ಮ್ಯಾ ಲ ಟಪ್ ಟಪ್ ಅಂತ ಕಲಲ  

ಬಿೋಳಾತ ವ. ಕದುದ  ಮಚಿಿ  ಗುಣ್ಣ ಗುಣ್ಣ ಅಂತ ಹಲಕಟ್ ಹಾಡಾ ಹಾಡ್ೂ ೋತ, ಸ್ಥೋಟ್ಟ ಹಡ್ೂ ೋತ 

ಗಂಡದನಿಗೋಳು ನನನ  ಸುತತ  ಸುತತ  ಗಂದಲಾ ಹಾಕಾತ ವ. ‘ನಿನ್ ಗಂಡ ನಿನಗ ಬಿಟ್ಟು  ಹಾವ ದರೇನಾಯುತ . 

ನಾವಿೋದಿದ ವಲಲ  ಬಾಗಲ ತೆರಿಯೇ ದುರುಗೋ...’ ಅಂತ ಮೆಲಲ ಗೆ ಕಳಳ  ದನಿಲಿಂದ ಕರಿೋತಾವ. ನನೆನ ದಿ ಒಡುದ  ನಿೋರಾಗತ ದ 

ಆಯೋ... ನೆರೆಹರಿ ಮಂದಿೋಗ ಎಬಿಬ ಸಬೇಕಂದರ ಬಾಗಲ ತೆದುಿ ಹರಗ ಬರಾ ಹಿಮೆತಾತ ಗಂಗಲಲ  ನನಗ. 

ಒಳಗಂದೇ ಒದರದರ ಇಕಿ ಅಂಜಾಾ ಳಂತ ಆ ಬಿೋದಿ ಕಾಮಣ್ು ಗೋಳಿಗ ಅರು ಆಗತ ದ. ಹಿಂಗೇ ಒಂದ ಘಂಟ್ಯ 

ಹತುತ  ಸತಾಸ್ಥ ಸತಾಸ್ಥ ಅವುರ  ಹಾವ ದ ಮ್ಯಾ ಲೆ ನನಗೆ ಕಣೆು ವಿ ಮಚಿತಾವ...” (ಪು.ಸಂ-59) ಎಂದು ತನನ  

ಪರಿಸಿ್ಥ ತಿಯನ್ನನ  ಗಂಗವಾವ ಯಯ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳುಳ ವ ದುರುಗಯ ಅಸಹಾಯಕ ಸಿ್ಥ ತಿ ನಮೆ  ಮನವನ್ನನ  

ಕಲಕುತತ ದೆ. ಒಂಟ್ಟ ಹೆಣ್ು ನ್ನನ , ರಕ್ಷಣೆ ಇಲಲ ದ ಹೆಣ್ು ನ್ನನ  ನಮೆ  ಸಮ್ಯಜ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟು ಕೊೋನಗಳು ಇಲಿಲ  

ಕಂಡುಬರುತತ ವೆ. ಒಂದು ದಿನವೂ ದುರುಗಯ ಕಷು  ಸುಖಗಳನ್ನನ  ಕೇಳದ ಗಂಡನಿರುವವರೆಗೂ ಸುಮೆ ನಿದದ  

ನಿಲಿಜಜ  ಗಂಡು ಪರ ಪಂಚ ಗಂಡ ದೇಶಾಂತರ ಹೋದನೆಂಬುದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ್ವೇ ಅವಳನ್ನನ  ಕಾಮದಿಂದ ಮಕಿೂ  

ತಿನನ ಲು ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮೆ  ಸಮ್ಯಜವೇ ರೂಪಿಸ್ಥಕೊಂಡಿರುವ ತರತಮ ಭಾವಗಳನ್ನನ  ನಮಗೆ 

ತಿಳಿಸ್ಥಕೊಡುತತ ವೆ. ಹೆಣ್ಣು  ಕೇವಲ ಭೋಗಸಲು, ತಮೆ  ಕಾಮವಾಂಚೆಗಳನ್ನನ  ತಿೋರಿಸ್ಥಕೊಳಳ ಲು ಇರುವವಳು 

ಮ್ಯತರ . ಅವಳ ಮನದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕೆೆ ಗಳಿಗೆ ಇಲಿಲ  ಮನನ ಣೆ ಇಲಲ . ಎಲಲ ವೂ ಕಿತುತ  ತಿನ್ನನ ವ 

ನೋಟಗಳೇ. ಇಂತಹ ನೋಟಗಳನ್ನನ  ಎದುರಿಸ್ಥ ದುರುಗಯಂತಹ ಅಸಹಾಯಕ ಹೆಣ್ಣು ಗಳು ತಮೆ  ಬದುಕನ್ನನ  

ಕಟ್ಟು ಕೊಳುಳ ವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ. ಇಂತಹ ಸಮಯಗಳಲೆಲ ಲಲ  ದುರುಗ ಎದುರಿಸುವ ಸಂಘಷಿಗಳು, 

ಅವಳ ಮನದ ಆಸೆಗಳ ವಿರುದಧ , ಕಾಮಕ ಸಮ್ಯಜದ ವಿರುದಧ  ಎದದ  ದಂಗೆಗಳಾಗ ನಮೆ  ಗಮನವನ್ನನ  

ಸೆಳೆಯುತತ ವೆ. 

ಕಾಮಕರ ಕಿಡಿಗೇಡಿತನಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿದ ದುರುಗವವ  ರಾತಿರ ಯೇ ಆ ಹಳಿಳ ಯನ್ನನ  ಬಿಟ್ಟು  ‘ಕರೆಳಿಳ ’ಗೆ 

ಬರುತಾತ ಳೆ. ದುರುಗಯ ಬಾಳಿನ ಮತತ ಂದು ಮಜಲು ಕರೆಳಿಳ ಯಲಿಲ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತತ ದೆ. ಮೈ ಮರಿದು ದುಡಿದು 

ಬದುಕುವುದನ್ನನ  ಕಲಿತಿದದ  ದುರುಗಗೆ ಈ ಹಳಿಳ ಯ ಬದುಕು ಕಷು ವೆನಿಸಲಿಲಲ . ಬಿಗ ಕಚೆೆಯ, ನಿಭಿಿಡೆಯ, 

ಮಲಾಜಲಲ ದ ಹೆಂಗಸಾಗದದ  ಕಾರಣ್ ಹಾಗೂ ಕೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪಂಚರು ದುರುಗಗೆ ನೆಳುಳ  ನಿೋಡಿ, ಆಸರೆಯಾದ 

ಕಾರಣ್ ಈ ಹಳಿಳ ಯ ಬದುಕು ಅವಳಿಗೆ ನಿರುಮೆ ಳವಾಯತು. ಹಿೋಗರುವಾಗ ಐದಸಿದ ಹಿಂದೆ ಗಳಾಾ ದ 

ಲಕೂ ವವ ನ ಜಾತಯಾಿಗ ಭೇಟ್ಟಯಾಗದದ  ಕುದುರೆ ಸವಾರಿಯ ವಾ ಕಿತ ಯಾದ ಕುಕೂ ಣ್ಣು  ದತತ ಪಪ ನ ದಶ್ಿನವಾಯತು. 

ಅವನ ತಾವ ಟಕೊ  ಕೆಲಸಕೊ  ಹೋಗದ್ಯದ ಗ ದತತ ಪಪ ನೇ ಈಕೆಯನ್ನನ  ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಮ್ಯತನಾಡಿಸ್ಥದ. ನಂತರದ 

ದಿನಗಳಲಿಲ  ಈಕೆಯ ಮೊೋಹ ಹೆಚಿಿ ದ ದತತ ಪಪ  ಕುಂಟಲಗತಿತ  ಮದುಕಿ ಗುರವವ ನಿಗೆ ದುರುಗಯ ಮನಸಸ ನ್ನನ  ತನನ  

ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಸುವಂತೆ ಮ್ಯಡಬೇಕು. ಅದಕಾೂ ಗ ರೇಸ್ಥಮೆಯ ಸೆರಗನ ಕೇದಿಗೆಯ ಜರಿಯಂಚಿನ ಇಲಕಲ್ ಸ್ಥೋರೆಯ 

ಆಸೆ ಒಡಿಿ ದದ . ಅದರಂತೆಯೇ ಕಾಯಿ ರೂಪಕಿೂ ಳಿದ ಗುರವವ  ಹಲವು ಪರ ಯತನ ಗಳನ್ನನ  ಮ್ಯಡುತಾತ ಳೆ. ನಂತರ 

ಗೋಯಂದಪಪ  ಮತುತ  ದುರುಗಯರ ಬದುಕು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತತ ದೆ. ಈ ರಿೋತಿಯ ಅವರ ಜೋವನ ಹದಿನಾಲುೂ  

ವಷಿಗಳವರೆಗೆ ಸಾಗುತತ ದೆ.  
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ಈ ನಡುವೆ ದುರುಗವವ  ತನನ  ಮಗಳಾದ ಸಾತಿಯನ್ನನ  ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮನಸುಸ  ಮ್ಯಡುತಾತ ಳೆ. ಈ 

ಕರ ಮ ಕೇರಿಯ ಹೆಂಗಸರು, ಗಂಡಸರಾದಿಯಾಗ ಎಲಲ ರ ವಿರೊೋಧಕೊ  ಕಾರಣ್ವಾಗುತತ ದೆ. ಕೆಲವರು ತಮೆ  

ಅಸಮ್ಯಧ್ಯನಗಳನ್ನನ  ನೇರವಾಗಯೇ ಹರಹಾಕಿದರೆ, ಮತೆತ  ಕೆಲವರು ಅದನ್ನನ  ತಮೆ  ಕೆಲಸ ಕಾಯಿಗಳ 

ಮೂಲಕ ಹರಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ದುರುಗವವ  ಇದ್ಯಾ ವುದಕ್ಕೂ  ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ತನನ  ಮಗಳು ನನನ ಂತಹ 

ಬದುಕನ್ನನ  ಸಾಗಸದೆ ನಾಕಕಸ ರ ಕಲಿತು ಸುಖವಾಗರಲೆಂಬ ದೃಢ ನಿಧ್ಯಿರವನ್ನನ  ಕೈಗಳುಳ ತಾತ ಳೆ. ಈ 

ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಲ  ಸ್ಥತ ರೋ ಶಿಕ್ಷಣ್ಕೊ  ಒತುತ ಕೊಟ್ಟು ರುವ ಕಾದಂಬರಿಯ ಉದೆದ ೋಶ್ ಮೆಚಿ ತಕೂ ದ್ಯದ ಗದೆ. ಅಲಲ ದೆ ತಾನ್ನ 

ಹೆಣಾು ಗರುವ ಕಾರಣ್ವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಮಹತವ ದ ಅರಿವಿದೆ. ಈ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿಲ  ಕಾದಂಬರಿ ಸಾತುವಿನ ಮೂಲಕ 

ಹಸ ಸಮ್ಯಜದ ಮನ್ನನ ಡಿಗೆ ಭಾಷಾ  ಬರೆಯುತತ ದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ರಪ ಗಲಾರದು. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ್ದ ಅರಿವಿನ ಮೂಲಕ 

ತಾನ್ನ ವಾಸ್ಥಸುತಿತ ರುವ ಸಮ್ಯಜದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನನ  ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸಾತು ಅದರ ವಿರುದಧ  ತಾನ್ನ 

ದಂಗೆಯೇಳಲು ಅಣ್ಣಯಾಗುತಾತ ಳೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗ ಕುಕೂ ಣ್ಣು  ಗೋಯಂದಪಪ ನ ಮಗನಾದ ಸ್ಥೋನ್ನವಿನಂದಿಗೆ 

ಮದುವೆಯಾಗ ತನನ  ತಾಯಗೆ ಸ್ಥಗದ ಸಿಾನಮ್ಯನಗಳನ್ನನ  ತನನ  ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಪಣ್ ತಡುತಾತ ಳೆ. 

ಅದರಂತೆಯೇ ಇಬಬ ರೂ ಬಂಗಳೂರಿನ ರಿಜಸು ರ್ ಆಫೋಸ್ನಲಿಲ  ಮದುವೆಯಾಗುವುದ್ಯಗ ನಿಧಿರಿಸ್ಥ ಪತರ  

ಬರೆಯುತಾತ ರೆ. ಇದನ್ನನ  ತಿಳಿದ ಗೋಯಂದಪಪ  ತನನ  ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ಆಲ್ೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದುದ  

ಪೋಲಿೋಸ್ ಇರಪ್ರಗಸ್ಥಯ ಜತೆ ಸರಿ ಸಾತುವನ್ನನ  ಕೊಲೆ ಮ್ಯಡಿಸುವ ಸಂಚ ರೂಪಿಸುತಾತ ನೆ. ಅದರಂತೆಯೇ 

ಕಲುಬ ಗಿಯಂದ ಬಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲುಗಾಡಿಯಲಿಲ  ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ದುರುಗವವ ನಿಗೆ ತಿಳಿಯುತತ ವೆ. 

ತನನ  ಮಗಳ ಭವಿಷಾ ದ ಬದುಕನ್ನನ  ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳುಳ ವ ಸಲುವಾಗ ಕುಕೂ ಣ್ಣು ಯನ್ನನ  ರೈಲಿನಿಂದ ತಳುಳ ವ ಮೂಲಕ 

ತನನ  ಪರ ತಿಭಟನೆಯನ್ನನ  ವಾ ಕತ ಪಡಿಸುತಾತ ಳೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಾತುವಿನ ಭವಿಷಾ ದ ದಿನಗಳ ಆಶ್ಯದಂದಿಗೆ 

ಕಾದಂಬರಿ ಕೊನೆಗಳುಳ ತತ ದೆ. 

ಉಪ್ಸಂಹಾರ. 

ಹೆಣ್ು ನ್ನನ  ಗರತಿಯಾಗ, ಪತಿವರ ತೆಯಾಗ, ಸೂಳೆಯಾಗ, ಕಾಮದ ಉತೂ ಟತೆಯ ಬಿೋಜವಾಗ, ಶಂಗಾರದ 

ಸ್ಥರಿದೇವತೆಯಾಗ ಕಾಣ್ಲು ಬಯಸುವ ಪುರುಷ ಪರ ಧ್ಯನ ಸಮ್ಯಜ ಹೆಣ್ು ನ್ನನ  ಹೆಣಾು ಗ ಏಕೆ ನೋಡುವುದಿಲಲ . 

ತನನ ನ್ನನ  ಹೆಣಾು ಗಯೇ ಬಾಳಲು ಬಿಡದೆ ಏಕೆ ಈ ರಿೋತಿಯ ಸಿ್ಥ ತಾ ಂತರ, ಪಲಲ ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗು ಮ್ಯಡುತತ ದೆ 

ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಕುರಿತು ದುರುಗಯ ಮೂಲಕ ಚಿಂತಿಸುವ ಕಾದಂಬರಿಯು ದುರುಗಯ ದಂಗೆಗೆ 

ಉತತ ರಗಳನ್ನನ  ನಿೋಡುತತ ದೆ. 

ಪ್ರಾಮರ್ಶನ ಗರ ಾಂಥಗಳು. 
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