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ಪ್ರ ಸಾವನೆ  

ರಾಜಾಂದ್ರ ಸಾಂಗ್ ಬೇಡಿ ಉರ್ದುವಿನ ಪ್ರ ಸದ್ಧ  ಕಥೆಗಾರ. ಒಾಂರ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ದ್ಲಿ್ಲ  ಜಾತಿ, ಧರ್ು ಹಾಗೂ 

ಲ್ಲಾಂಗತಾರತರ್ಯ ತೆಗಳಾಂದ್ ರಾಜಕೋಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮುಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ 

ಕ್ಷ ೋತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉಾಂಟಾದ್ ಪ್ಲಿಟ್ಗಳೆಲಿ  ಇವರ ಕಥೆಗಳ ವಸ್ತು ವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದ ರಾಂದ್ ಇವರ ಕಥೆಗಳು ಇಾಂಗಿಿಷ್ 

ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಭಾರತದ್ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಗೆ ಅನುವಾದ್ವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೋತಿ ಕನನ ಡಕ್ಕಕ  ಅನುವಾದ್ವಾಗಿರ್ದದ , 

ಇಲಿ್ಲನ ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿ್ಲ  ವಿಭಿನನ ವಾದ್ ಸಂವೇದ್ನೆಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಕೊಡುತು ವೆ. ಕನನ ಡ ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿ್ಲ  ಇವರ 

‘ಲಾಜವಂತಿ’ ಕಥೆ ಸು ರೋವಾದಿ ದೃಷ್ಟಟ ಕೊೋನದಿಾಂದ್ ರ್ಹತವ ದ್ಯದ ಗಿದೆ. ಕರ .ಶ್.1947ರಲಿ್ಲ  ಅಖಂಡ ಭಾರತ ಧರ್ುದ್ 

ಆಧಾರದ್ಲಿ್ಲ  ವಿರ್ಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಧರ್ುವೆಾಂಬ ಅಫೋರ್ನ  ರ್ತಿು ನಲಿ್ಲ  ಬೇಡಿಕ್, ನಿರೋಕ್ಷ ಗಳ ಹೆಸ್ರನಿನ ಟ್ಟಟ ಕೊಾಂಡು 

ಎರಡು ದೇಶ್ಗಳು ಕೊೋಮುವಾದ್ದ್ ಭಿೋಕರತೆಗೆ ಸಾಕಷ ಯಾಗಿವೆ. ಈ ಭಿೋಕರತೆಯಲಿ್ಲ  ಎರಡು ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲನ 

ಕೊೋಮುವಾದಿಗಳ ಕಾರ್ದೃಷ್ಟಟ ಗೆ ಅಬಲೆ ಹೆಣ್ಣು  ಬಲ್ಲಯಾಗಿ ಅಪ್ಹರಣ್ಕ್ಕ  ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ ದ್ಯದ ಳೆ. ಹೋಗೆ ಅಪ್ಹರಣ್ಕ್ಕ  

ಒಳಗಾದ್ ರ್ಹಳೆಯರಗೆ ‘ಹೃದ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  ನೆಲೆ ನಿೋಡುವ’ ಕಾಯುಕರ ರ್ ದೇಶ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಆರಂರ್ವಾಗಿದೆ. ಈ 

ಕಾಯುಕರ ರ್ಕ್ಕ  ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಾದಿಗಳ ಪ್ರ ಬಲ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಇವರ ವಿರೋಧ ಜಡಾತವ ದ್ ಸ್ಮಾಜಕ್ಕ  ಹಡಿದ್ 

ವಾಸ್ು ವದ್ ಕೈಗನನ ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಹರಣ್ ಸು ರೋಯರ ರೂಪ್, ಲಾವಣ್ಯ , ಅಾಂತರಂಗದ್ ಗುಟ್ಟಟ ಗಳು ರ್ತ್ತು  ಅವಳ 

ದೇಹದ್ ಹಚೆ್ಚ ಗಳನುನ  ನಡುಬೋದಿಯಲಿ್ಲ  ಬೆತು ಲು ಮಾಡುವ ಪುರುಷ ಪ್ರ ಧಾನ ಗುಾಂಪಿನಿಾಂದ್ ಹಾಂಸೆಗೆ 

ಒಳಗಾಗುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಹಾಗೂ ‘ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ ಬಾಬು’ ನ ವೈಚಾರಕ ಬರ್ದಕನಲಿ್ಲ  ‘ಲಾಜವಂತಿ’ಯ ಬರ್ದಕು 

ಗಾಜಿನ ವಸ್ತು ವಾಗಿದೆ. ಇಾಂತಹ ಅಾಂಶ್ಗಳಾಂದ್ ರ್ಹಳೆ ಅನುರ್ವಿಸ್ತವ ಮಾನಸಕ ಸಂಘಷುಗಳೆಲಿವೂ ಸು ರೋವಾದಿ 

ವಿಶಿ್ೋಷಣೆಗೆ, ಚಚ್ಚುಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತು ವೆ. 

ಕೀಲಿಪ್ದ: ಸು ರೋವಾದಿ, ವಿಶಿ್ೋಷಣೆ, ಲಾಜವಂತಿ, ಸೈಯದ್ ಬ. ಕಬಿ ಗೆರೆ, ಉರ್ದು, ಉರ್ದು ಕಥೆ, ಲಾಜವಂತಿ ಕಥೆ 

ಕಥೆಯ ಆರಂರ್ ಆಗ ತಾನೇ ದೇಶ್ ವಿರ್ಜನೆಯಾಗಿ, ಕೊೋಮುಸಂಘಷು ತಣ್ು ಗಾಗುವತು  ಸಾಗಿರುವ 

ಸ್ರ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  ಆರಂರ್ವಾಗುತು ದೆ. ದೈಹಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಕವಾಗಿ ಗಾಯಗಾಂಡಿದ್ದ  ಅಸಂಖ್ಯಯ ತ ಜನರು 

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಸಕೊಳುು ತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ದೇಶ್ದ್ಲಿ್ಲ  ‘ಪುನರ್ ವಸ್ತಿ ಸ್ರ್ಮತಿ’ಗಳು ರೂಪುಗಾಂಡು ವಾಯ ಪಾರ, 

ಹೊಲ, ರ್ನೆಗಳ ಪುನರುಜಿಜ ೋವನ ಕಾಯುದ್ ಕಡೆಗೆ ಗರ್ನಗಳು ಉತಾಾ ಹದಿಾಂದ್ ನಡೆಯುತಿು ವೆ. ಇವುಗಳ ರ್ಧ್ಯಯ  

ಒಾಂರ್ದ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ ಕಾಯುಕರ ರ್ದ್ ಅನಿವಾಯುತೆಯ ಬಗೆೆ  ಚಚ್ಚು ಆರಂರ್ವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ವಿರ್ಜನೆಯ 

ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಹರಸ್ಲಪ ಟ್ಟಟ ರುವ ರ್ಹಳೆಯರನುನ  ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಕರೆತರುವುದ್ಯಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಆರಂರ್ಕ್ಕಕ  

ಮುಾಂಚ್ಚಯೇ ಅಪ್ಹರಣ್ಕ್ಕ  ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ ರುವ ರ್ಹಳೆಯರು ಅಪ್ವಿತರ ರು, ಅವರನುನ  ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಕರೆತರುವುರ್ದ 

ಅಪ್ವಿತರ ವೆಾಂರ್ದ ಬಗೆಯುವ, ಖಂಡಿಸ್ತವ, ವಿರೋಧಿಸ್ತವ ‘ನಾರಾಯಾಣ್ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ’ದ್ ಸ್ತತು ಲ್ಲನ 
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ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧಗಳವೆ. ಇವರ ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಹರಣ್ವಾದ್ ರ್ಹಳೆಯರಗೆ ತವರು ಭೂರ್ಮಗೆ 

ಬರುವ ಯೋಗಯ ತೆಯಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವ ತಂತರ  ಬರ್ದಕನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಕೊಳುು ವ ಅಧಿಕಾರವಾಗಲ್ಲ ಇಲಿ  ಎಾಂಬುದ್ಯಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ 

ಆ ರ್ಹಳೆಯರು ಮಾಡಿದ್ ತಪಾಪ ದ್ರೂ ಏನೆಾಂಬುರ್ದ ಅವರ ಯೋಚನೆಗೆ ಬರುವುದಿಲಿ . ಯಾರೋ ಅಪ್ಹರಣ್ 

ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು ಹೊೋದ್ ತಪಿಪ ಗೆ ರ್ಹಳೆ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಾದಿಗಳ ಕ್ಾಂಗೆಣಿು ಗೆ ಗುರಯಾಗಬೇಕದೆ. ಇಾಂತಹ 

ರ್ನಸಿ ತಿಯುಳು  ವಗು ಕಥೆಯ ಪೂತಿು ರ್ಹಳೆಯನುನ  ತರ್ಮ  ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯದ್ ಕಪಿಮುಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  

ಇಟ್ಟಟ ಕೊಳುು ವ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತು ದೆ. ಈ ರ್ನಸಿ ತಿಗಳು ಸ್ರ್ಕಾಲ್ಲೋನ ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿ್ಲ  ಉಳರ್ದಕೊಾಂಡು 

ಬಂದಿರುವುರ್ದ ರ್ದರಂತವೇ ಸ್ರ. ಇಾಂತಹ ಪ್ರ ವೃತಿು ಯನುನ  ಸು ರೋವಾದ್ ಅಾಂದಿಗೂ, ಇಾಂದಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಾಂದಿಗೂ 

ವಿರೋಧಿಸ್ತತು ದೆ.  

ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ರ್ಹಳೆಯ ಬರ್ದಕು ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯ ರ್ತ್ತು  ವೈಚಾರಕತೆಯ ರ್ಧ್ಯಯ  ಸಂಘಷುಕ್ಕ  ಈಡಾಗಿದೆ. 

‘ನಾರಾಯಾಣ್ ಬಾಬಾ ಮಂದಿರ’ದ್ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಾದಿಗಳು ರ್ಹಳೆಯರ ಎಲಿ  ಹಕುಕ ಗಳನುನ  ಕತ್ತು ಕೊಳು ಲು 

ತ್ತದಿಗಾಲಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತಿದ್ಯದ ರೆ. ಆದ್ರೆ ವೈಚಾರಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಕೊಳುು ವ ‘ಮುಲಿಾ  ಶುಕರ್ ಮೊಹಲಿಾ ’ದ್ 

ಸ್ದ್ಸ್ಯ ರಾದ್ ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ, ವಕೋಲ ಸಾಹೇಬರು, ರಸೂಲ್ಲ, ನೇಕರಾರ್ ಸು ರೋಪ್ರ ಧವ ನಿಯಾಗಿ ನಿಲಿುತಾು ರೆ. 

ಅವರು ಅಪ್ಹರಸ್ಲಪ ಟ್ಟಟ ರುವ ರ್ಹಳೆಯರನುನ  ಕರೆರ್ದಕೊಾಂಡು ಬಂರ್ದ ಅವರಗೆ ಬರ್ದಕನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಕೊಡಲು 

ರ್ತ್ತು  ಅವರ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಗೆ ಸೇರಸ್ಲು ಪಾರ ಮಾಣಿಕ ಪ್ರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡುತಾು ರೆ.  ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ‘ಮುಲಿಾ  

ಶುಕರ್ ಮೊಹಲಿಾ ’ದ್ ಪಾತರ  ಪ್ರ ಮುಖ್ವಾದ್ದ್ಯದ ಗಿದೆ. ಇರ್ದ ಸು ರೋ ಸ್ಮುದ್ಯಯದ್ ಪ್ರ ಬಲ ಧವ ನಿಯಾಗಿ ಇಡಿೋ 

ಕಥೆಯನುನ  ಮುನೆನ ಡೆಸ್ತವ ಕ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊಹಲಿಾದ್ ಉದೆದ ೋಶ್ ತಾನು ಮಾಡದ್ ತಪಿಪ ಗೆ ಶಿಕ್ಷ  

ಅನುರ್ವಿಸ್ತತಿು ರುವ ಅಪ್ಹರಣ್ಕೊಕ ಳಗಾದ್ ರ್ಹಳೆಯರನುನ  ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಕರೆತಂರ್ದ ಒಳೆು ಯ ಜಿೋವನವನುನ  

ನಿೋಡುವುದ್ಯಗಿದೆ. ಆದ್ದ ರಾಂದ್ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಾದಿಗಳ ವಿರೋಧದ್ ರ್ಧ್ಯಯ  ‘ಹೃದ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  ನೆಲೆನಿೋಡುವ’ 

ಕಾಯುಕರ ರ್ವನುನ  ಅನುಷಾ ನಗಳಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಹರಣ್ಕೊಕ ಳಾಗದ್ ರ್ಹಳೆಯರ ಪ್ರ ನಿಲಿುತು ದೆ. 

ಇದ್ರ ಕಾಯುದ್ಶಿುಯಾಗಿ ‘ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ ಬಾಬು’ ನೇರ್ಕನಾಗಿರ್ದದ  ಪುಷ್ಟಟ  ಸಕಕ ಾಂತಾಗಿದೆ. ಇದ್ರಲಿ್ಲ  

ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ, ವಕೋಲ ಸಾಹೇಬರು, ರಸೂಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನೇಕರಾರ್ ಮೊದ್ಲಾದ್ ವೈಚಾರಕ ನಿಲುವುಳು  

ವಯ ಕು ಗಳು ತೊಡಗಿಕೊಾಂಡಿದ್ದ ರಾಂದ್ ಇದ್ರ ಕಾಯುಕ್ಕ  ಉತೆು ೋಜನ ಸಕಕ ದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ರ್ಹಳೆಯರ ಪ್ರ 

ಧವ ನಿಯಾಗಿ ಎಲಿ್ಲಯೂ ರ್ಹಳೆ ಕಾಣಿಸ್ತವುದಿಲಿ . ಪುರುಷರೇ ರ್ಹಳೆಯ ಪ್ರವಾದ್ ಧವ ನಿಯಾಗಿ ನಿಾಂತಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಇದ್ಕ್ಕ  ಕಾರಣ್ ಪುರುಷ ಪ್ರ ಧಾನ ರ್ನಸಿ ತಿ ಬದ್ಲಾಗಿ ರ್ಹಳೆಯರ ಸ್ರ್ಸೆಯ ಯನುನ  ಲ್ಲಾಂಗತಾರತರ್ಯ ತೆ ಇಲಿದೇ 

ಅರಯಬೇಕ್ಾಂಬ ಕಥೆಗಾರನ ನಿಲುವು ಆದಂತಿದೆ. ಪುರುಷರ ಮೂಲಕವೇ ಸ್ಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಸು ರೋವಾದ್ದ್ 

ಧವ ನಿಯನುನ  ಕಟ್ಟಟ ವುರ್ದ ಕಥೆಗಾರನ ಮುಖ್ಯ  ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

 ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ‘ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ ಬಾಬು’ ಪಾತರ  ಗರ್ನ ಸೆಳೆಯುತು ದೆ. ಇವನು ಸು ರೋವಾದ್ದ್ ಪ್ರ ಬಲ 

ಧವ ನಿಯಾಗಿ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ನಿಾಂತಿದ್ಯದ ನೆ. ಈತ ವೈಚಾರಕ ವಯ ಕು ತವ ದ್ವನಾಗಿರ್ದದ  ಸ್ವ ತಃ ತನನ  

ಹೆಾಂಡತಿ(ಲಾಜವಂತಿ)ಯನುನ  ಅಪ್ಹರಣ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಕಳೆರ್ದಕೊಾಂಡು ಅವಳ ನೆನಪಿನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿನಿತಯ  ನೋವು 

ಅನುರ್ವಿಸ್ತತಿು ದ್ಯದ ನೆ. “ಅವಳು ಈಗ ಎಲಿ್ಲರಬಹುರ್ದ....? ಏನು ಮಾಡುತಿು ರಬಹುರ್ದ....? ನರ್ಮ  ಬಗೆೆ  

ಯೋಚಿಸ್ತತಿು ದಿದ ರಬಹುದೆ....? ರ್ತೆು  ಬರುತಾು ಳೋ ಇಲಿವೋ....”(ಪು.ಸಂ.186) ಎಾಂಬಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳಾಂದ್ 

ಮಾನಸಕ ಸಂಘಷುಕ್ಕ  ಒಳಗಾಗಿದ್ಯದ ನೆ. ಈ ಸಂಘಷುಗಳಾಂದ್ ಪಾರಾಗಲು ಸ್ಮಾಜ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  

ನಿರತನಾಗುತಾು ನೆ. ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ್ ಸ್ವ ತಃ ನೋವನುನ  ಅನುರ್ವಿಸದ್ದ ರಾಂದ್ ಅಪ್ಹರಣ್ಕ್ಕ  ಒಳಪ್ಟ್ಟ  ರ್ಹಳೆಯರ 

ಮಾನಸಕ ಸಂಘಷುದ್ ಯಾತನೆಗಳನುನ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಅರಯಬಲಿವನಾಗಿದ್ಯದ ನೆ. ಆದ್ದ ರಾಂದ್ ‘ಮುಲಿಾ  ಶುಕರ್ 

ಮೊಹಲಿಾ ’ದ್ ಕಾಯುದ್ಶಿುಯಾಗಿ ಅಪ್ಹರಣ್ಕ್ಕ  ಒಳಪ್ಟ್ಟ  ರ್ಹಳೆಯರನುನ  ಕರೆತರಲು ಮುಾಂದ್ಯಗುತಾು ನೆ. 

ಆದ್ರೆ ಇಾಂರ್ದ ಇಷ್ಟ ಾಂರ್ದ ವೈಚಾರಕ ನಿಲುವು, ಪಿರ ೋತಿಯನುನ  ಹೊಾಂದಿರುವ ಈತ ಒಾಂರ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ದ್ಲಿ್ಲ  
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‘ಲಾಜವಂತಿ’ಗೆ ಪ್ರ ತಿಯಾಂರ್ದ ವಿಷಯಕ್ಕಕ  ಹಾಂಸೆ ನಿೋಡುತಿು ದ್ದ . ದೈಹಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಕವಾಗಿ ಕರುಕುಳ 

ನಿೋಡುತಿು ದ್ದ . ಎಷಟ ರ ರ್ಟ್ಟಟ ಗೆಾಂದ್ರೆ ‘ಲಾಜವಂತಿ’ ಇವನ ಹಾಂಸೆಗೆ ಸಾಕಾಗಿ “ಎಲಿ  ಗಂಡಸ್ರ ಹಣೆಬರಹವೂ 

ಇಷೆಟ ” ಎಾಂರ್ದ ಹತಾಶ್ಗಳುು ವಷಟ ರ ರ್ಟ್ಟಟ ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇಾಂರ್ದ ಆತನಲಿ್ಲ  ತಪಿಪ ನ ಅರವಾಗಿದೆ, ಅವನ 

ಹೆಾಂಡತಿಯ ರ್ಹತವ  ಗತಾು ಗಿದೆ. ಆದ್ದ ರಾಂದ್ ಸು ರೋಪ್ರ ಧವ ನಿಯಾಗಿ ‘ಹೃದ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  ನೆಲೆ ನಿೋಡುವ’ 

ಕಾಯುಕರ ರ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ಕರ ಯನಾಗಿದ್ಯದ ನೆ. 

ಜನರಗೆ ತನನ  ಭಾಷಣ್ಗಳಲಿ್ಲ  “ಅಪ್ಹರಣ್ದ್ ಪ್ರ ಸಂಗದ್ಲಿ್ಲ  ಅಸ್ಹಾಯಕ ರ್ಹಳೆಯರರ್ದದ  ಏನೇನೂ 

ಅಪ್ರಾಧವಿರುವುದಿಲಿ . ಕಾಮುಕರ ಆಕರ ರ್ಣ್ದ್ ಎರ್ದರು ಇವರೇನು ತಾನೆ ಮಾಡಬಲಿರು? ಯಾವ ಸ್ಮಾಜವು 

ಇಾಂತಹ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ರ್ಹಳೆಯರನುನ  ಪುನಃ ಸವ ೋಕರಸ್ಲು ಒಪುಪ ವುದಿಲಿವೋ ಅರ್ದ ಕೊಳೆತ ಸ್ಮಾಜ. ಅಾಂತಹ 

ಸ್ಮಾಜ ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾವದ್ನುನ  ನಿವಾರಸ್ಬೇಕು”(ಪು.ಸಂ.188). ಎಾಂರ್ದ ಅಪ್ಹರಣ್ ರ್ಹಳೆಯರನುನ  

ಸ್ಮಾಜ ಸವ ೋಕರಸ್ತವಂತೆ ಅರವು ಮೂಡಿಸ್ತವಲಿ್ಲ  ಸ್ಕರ ಯನಾಗಿದ್ಯದ ನೆ. ಅವನ ಭಾಷಣ್ಗಳೆಲಿವೂ ಸು ರೋ ಅಸಮ ತೆ, 

ಅಸಿ ತವ ದ್ ಪ್ರವಾಗಿವೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಾದಿಗಳಾಂದ್ ಅನೇಕ ತೊಾಂದ್ರೆಗಳು ಉಾಂಟಾದ್ರೂ 

ವಿರೋಧಿಸ್ತವ, ಪ್ರ ತಿರ್ಟ್ಟಸ್ತವ ಧೈಯುದ್ ವಯ ಕು ತವ  ಅವನಲಿ್ಲದೆ. ಒಬಿ  ಸ್ರ್ರ್ು ಹೊೋರಾಟ್ಗಾರನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ 

ಎಲಿ  ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಇವನಲಿ್ಲ  ಮೈದ್ಳೆದಿವೆ.  

ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ‘ರಾಮಾಯಣ್ದ್ ಸೋತಾ ಪ್ರತಾಯ ಗ’ದ್ ಸ್ನಿನ ವೇಶ್ವನುನ  ತಂತರ ವಾಗಿ ಬಳಸಕೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ತಂತರ  ಕಥೆಯನುನ  ಸು ರೋವಾದಿ ದೃಷ್ಟಟ ಕೊೋನದಿಾಂದ್ ವಿರ್ಶಿುಸ್ಲು ದ್ಯರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಟ ದೆ. ಪುರಾಣ್ 

ಕಾಲಗಳಾಂದ್ಲ್ಲ ಪುರುಷ ಪ್ರ ಧಾನತೆ ಹೆಣಿು ನ ಮೇಲೆ ತನನ  ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತು  ಬಂದಿರುವುದ್ಕ್ಕ  ಇರ್ದ 

ನಿದ್ಶ್ುನವಾಗುತು ದೆ. ‘ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಬಾ’ರು ‘ರಾಮಾಯಾಣ್ದ್ ಸೋತಾ ಪ್ರತಾಯ ಗ’ವನುನ  ಸ್ರ್ರ್ಥುಸ್ತವ 

ಪ್ರ ಯತನ ದ್ಲಿ್ಲ  “ಒಬಿ  ಅಗಸ್ ತನನ  ಹೆಾಂಡತಿಯನನ  ರ್ನೆಯಾಂದ್ ಹೊರದ್ಬಿುತಾು  ಹೇಳದ್..., ನಾನು ಆ ರಾಜಾ 

ರಾರ್ಚಂದ್ರ ನಲಿ ...., ಅವನು ಅದೆಷ್ಟ  ಸ್ರ್ಯ ರಾವಣ್ನ ಜತೆಯದ್ದ  ಸೋತೆಯನುನ  ರ್ತೆು  ಸವ ೋಕರಸದ್...., 

ಮುಾಂದೇ...., ಶಿರ ೋರಾರ್ಚಂದ್ರ ನು ರ್ಹಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ  ಸೋತೆಯನುನ  ಹೊರದ್ಬಿ ದ್: ಆಗ ಅವಳು ಗರ್ುವತಿಯೂ 

ಆಗಿದ್ದ ಳು......!, ರಾರ್ರಾಜಯ ದ್ ಬಗೆೆ  ಇದ್ಕಕ ಾಂತಲ್ಲ ಹೆಚೆಿ ನ ಸಾಕಷ  ಬೇಕೇ? ರಾರ್ರಾಜಯ ವೆಾಂದ್ರೆ 

ಅರ್ದ........”(ಪು.ಸಂ.191). ಎಾಂರ್ದ ರಾರ್ರಾಜಯ  ಕುರತ್ತ ಸ್ರ್ರ್ಥುಸ್ತತಾು ನೆ. ಇವನ ಸ್ರ್ರ್ುನೆಯಲಿ್ಲ  “ಅಲಿ್ಲ  ಒಬಿ  

ಸಾಮಾನಯ  ಅಗಸ್ನ ಮಾತಿಗೂ ಗೌರವವಿತ್ತು ”(ರಾರ್ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ )(ಪು.ಸಂ.191) ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವಕೊಟ್ಟಟ  

ರಾರ್ ಗರ್ುವತಿಯಾಗಿದ್ದ  ತನನ  ಹೆಾಂಡತಿಯನೆನ ೋ ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಸದ್ ಇದ್ಕಕ ಾಂತ ರಾರ್ರಾಜಯ ಕ್ಕ  ಉದ್ಯಹರಣೆ 

ಬೇಕ್ ಎಾಂಬುರ್ದ ಅವನ ಅಭಿಪಾರ ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರಾರ್ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅಗಸ್ನಿಗೆ ಮಾತಿಗಿದ್ದ  ಗೌರವ 

ರ್ಹಳೆಯಾದ್, ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ರ್ಹಾರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದ  ಸೋತೆಗೆ ಯಾಕ್ ಇರಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂಬುರ್ದ ‘ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ’ನ 

ಪ್ರ ಬಲ ಪ್ರ ಶ್ನ  ರ್ತ್ತು  ವಾದ್ವಾಗಿದೆ. ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲನ ಪ್ರ ಕಾರ ರಾರ್ನಿಗೆ ಸೋತೆ ಹೆಾಂಡತಿಯಾದ್ ಮಾತರ ಕ್ಕ  

ಆಕ್ಯನುನ  ಕಾಡಿಗೆ ಕಳುಹಸ್ತವ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲಿ . ಅವಳು ರಾವಣ್ನಾಂದಿಗಿದ್ದ  ಮಾತರ ಕ್ಕ  

ಅಪ್ವಿತರ ಳಲಿ  ಎಾಂಬುದ್ಯಗಿದೆ. ಅಲಿದೇ “ಯಾವ ರಾಜಯ ದ್ಲಿ್ಲ  ಒಬಿ  ರ್ನುಷಯ  ಸ್ವ ತಃ ತನನ  ವಿರುದ್ಧ  ಕ್ಕಡಾ 

ಅನಾಯ ಯ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವುದಿಲಿವೋ, ಆ ರಾಜಯ ವನುನ  ನಾನು ರಾರ್ರಾಜಯ ವೆನುನ ತೆು ೋನೆ”(ಪು.ಸಂ.192) ಎಾಂರ್ದ 

ವಾದಿಸ್ತತಾು ನೆ. ಇವನ ವಾದ್ದಂತೆ ರಾರ್ ಅಗಸ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ನಿೋಡುವ ಆತ್ತರದ್ಲಿ್ಲ  ತನಗೆ ತಾನೇ ಅಾಂದ್ರೇ 

ತನನ  ಹೆಾಂಡತಿಗೆ ಅನಾಯ ಯ ಮಾಡಿದ್ ಇರ್ದ ಅವನಿಗೆ, ಅವನೇ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲಿದೇ 

ರ್ಹಳೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದ ರಾಂದ್ ಬಾಬಾನು ಹೇಳದ್ ರಾರ್ರಾಜಯ ದ್ ವಾದ್ವನುನ  ಒಪ್ಪ ದೆ 

ಪ್ರ ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತತಾು ನೆ. ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲನಿಗೆ ಸೋತೆ ಅನುರ್ವಿಸದ್ ನೋವುಗಳು ಬೇರೆಯಲಿ , ಅಪ್ಹರಣ್ಕ್ಕ  

ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ ರುವ ರ್ಹಳೆಯರು ಅನುರ್ವಿಸದ್ ನೋವುಗಳು ಬೇರೆಯಲಿ . ರಾರ್ ಸೋತೆಯನುನ  ಹೊರದ್ಬಿ ರ್ದದ  

ಅಗಸ್ನ ಮಾತಿಗೆ ರ್ತ್ತು  ರಾವಣ್ನ ಬಳಯರ್ದದ  ಬಂದ್ವಳೆಾಂಬ ಕಾರಣ್ದಿಾಂದ್. ಇಾಂರ್ದ ರಾವಣ್ನಂತಹ 
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ರ್ನಸಿ ತಿಗಳಾಂದ್ಲೇ ಸೋತೆಯಂತಹ ರ್ಹಳೆಯರ ಅಪ್ಹರಣ್ವಾಗಿದೆ. ರಾರ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಯ, 

ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯ ರ್ನಸಿ ತಿಗಳು ತೆಗೆರ್ದಕೊಾಂಡ ನಿಧಾುರಗಳಾಂದ್ ರ್ಹಳೆ ಅನಾರ್ವಾಗಿ ಬೋದಿಗೆ ಬೋಳುವಂತಾಗಿದೆ. 

ಹೋಗೆ ಹೆಣಿು ನ ಸೂಕ್ಷಮ ತೆಯನುನ  ಅರತಿದ್ದ  ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ “ಇದ್ರಲಿ್ಲ  ಸೋತೆಯ ತಪ್ಪ ೋನಿದೆ? ಅವಳು ನರ್ಮ  

ಬಹಳಷ್ಟಟ  ತಾಯ-ತಂಗಿಯರ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಹಠ ರ್ತ್ತು  ಕುತಂತರ ಕ್ಕ  ಬಲ್ಲಯಾದ್ವಳಲಿವೆ? ಇದ್ರಲಿ್ಲ  

ಸೋತೆಯ ಪಾಪ್-ಪುಣ್ಯ ದ್ ಮಾತ್ತ ಇದೆಯಾ, ಅರ್ವಾ ರಾಕ್ಷಸ್ ರಾವಣ್ನ ಕ್ಕರ ರ ಕೃತಯ ದ್ ಮಾತ್ತ 

ಇದೆಯಾ?”(ಪು.ಸಂ.192,193) ಎಾಂಬ ವಾದ್ವನುನ  ಮುಾಂದಿಟ್ಟಟ  ಇಾಂರ್ದ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಸೋತೆಯರು(ಅಪ್ಹರಣ್ 

ಸು ರೋಯರು) ರ್ನೆಯಾಂದ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಪ ಟ್ಟಟ ದ್ಯದ ರೆ. ಅವರನುನ  ಸವ ೋಕರಸ್ತವ ರ್ನೋಧರ್ು ಎಲಿರಲಿ್ಲ  

ಬರಬೇಕ್ಾಂರ್ದ ಅರವು ಮೂಡಿಸ್ತವ ಕಾಯುದ್ಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿದ್ಯದ ನೆ. ಅವನು ಇತರರಗೆ ಹೇಳದಂತೆಯೇ ಆತನ 

ಅಪ್ಹರಣ್ವಾಗಿದ್ದ  ಹೆಾಂಡತಿ ‘ಲಾಜವಂತಿ’ಯನುನ  ಪಿರ ೋತಿಯಾಂದ್, ಮುಕು  ರ್ನಸಾ ನಿಾಂದ್ ಸಾವ ಗತಿಸ್ತತಾು ನೆ. 

ಅವಳಗೆ ಆ ಕ್ಟ್ಟ  ಕ್ಷಣ್ಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬಾರದ್ ರೋತಿ ನೋಡಿಕೊಳುು ತಾು ನೆ. ಅವಳು ಅನುರ್ವಿಸದ್ ನೋವನುನ  

ಅರತ್ತಕೊಳು ಲು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸ್ತತಾು ನೆ.  

ಆದ್ರೆ ಲಾಜವಂತಿ ನನನ  ಯೋಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲನ ಕಷಟ ಗಳಾಂದ್ ಬಹಳ ಸೊರಗಿ ಅವಳ ತ್ತಟ್ಟಗಳಾಂದ್ 

ಧವ ನಿಯೇ ಹೊರಡದ್ ರೋತಿ ಆಗಿರುತಾು ಳೆಾಂರ್ದ ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ್ ಯೋಚಿಸದ್ದ . ಆದ್ರೆ ಅವನ ಮೊದ್ಲ 

ನೋಟ್ದ್ಲಿೆೋ ಲಾಜವಂತಿಯ ಲಾವಣ್ಯ ಕ್ಕ  ಹೊಸ್ ಮೆರುಗು ಮೂಡಿದಂತೆ ಕಾಣ್ಣತಿು ದೆ. ಅವಳು ನೋಡುವುದ್ಕ್ಕ  

ಬಳುಪಿನಿಾಂದ್ ಸ್ತಾಂದ್ರವಾಗಿ, ದೈಹಕವಾಗಿ ದ್ಪ್ಪ ವಾಗಿದ್ಯದ ಳೆ. ಅವಳು ನಾನು ಅಾಂರ್ದಕೊಾಂಡಂತೆ ಪಾಕಸಾು ನದ್ಲಿ್ಲ  

ನೋವನುನ  ಅನುರ್ವಿಸದಂತಿಲಿ . ಅಲಿ್ಲ  ಸಂತೊೋಷದಿಾಂದ್ ಕಾಲಕಳೆದಿರಬೇಕು ಆದ್ರೂ “ಅವಳು ಅಲಿ್ಲ  

ಅಷ್ಟ ಾಂರ್ದ ಸ್ತಖ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಇದಿದ ದ್ದ ರೆ ರ್ತೆು ೋಕ್ ರ್ರಳ ಬಂದ್ಳು? ಬಹುಶಃ ಹಾಂದೂಸಾು ನ ಸ್ರಕಾರದ್ ಒತು ಡಕ್ಕ  

ರ್ಣಿರ್ದ ಬಂದ್ದಿದ ರಬಹುರ್ದ....?”. ಇಾಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳು ಅವನ ರ್ನಸಾ ನ ಕಾಡುತು ವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳನೆನ ಲಿ  

ಕೇಳ ಅವಳ ರ್ನಸಾ ಗೆ ನೋವು ಮಾಡುವುರ್ದ ಅವನಿಗೆ ಇಷಟ ವಿಲಿ . ಆದ್ರೆ ಅವನಲಿ್ಲ  ಕಾಡಿದ್ ಆ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳಗೆ 

ವಾಸ್ು ವದ್ ಉತು ರಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದ ವು ಲಾಜವಂತಿ ರಕು ಹೋನತೆಯಾಂದ್ ಬಳುಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತತಿು ದ್ಯದ ಳೆ. ಅಲಿ್ಲ  

ಅನುರ್ವಿಸದ್ ರ್ದಖಃದ್ ತಿೋವರ ತೆಯಾಂದ್ ದೇಹದ್ ಮಾಾಂಸ್ಗಳು ಎಲುಬುಗಳಾಂದ್ ಬಪ್ುಟ್ಟಟ  ದ್ಪ್ಪ  ಕಾಣಿಸ್ತತಿು ವೆ. 

ನೋಡುವವರಗೆ ಆರೋಗಯ ವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತತಿು ರುವಳು ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಆರೋಗಯ  ಎರಡು 

ಹೆಜ್ಜಜ ಯೆತ್ತು ವಷಟ ರಲಿೆ ೋ ಕುಸರ್ದ ಬೋಳುವಂತಹದ್ಯದ ಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವೈಚಾರಕ ವಯ ಕು ತವ  ಹೊಾಂದಿದ್ದ , ರ್ಹಳೆಯರ 

ಮಾನಸಕ ಸಂಘಷು, ಸ್ರ್ಸೆಯ ಗಳನುನ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಅರತಿದ್ದ  ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ ತನನ  ಹೆಾಂಡತಿಯ ಸ್ರ್ಸೆಯ ಗಳನುನ  

ಅರಯುವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲವಾಗುತಾು ನೆ. ಅವನ ವಿಫಲತೆಗೆ ಅವನು ಎಷೆಟ ೋ ವೈಚಾರಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸ್ತತಿು ದ್ದ ರು ಕ್ಕಡ 

ಅವನಿಗೆ ಅರವಿಲಿದಂತೆ ಅವನಲಿ್ಲರುವ ಪುರುಷ ಪ್ರ ಧಾನ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳು, ನಿರೋಕ್ಷ ಗಳು ಕಾರಣ್ವಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ 

ಅವನಲಿ್ಲ  ಕಾಡಿದ್ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳನುನ  ಕ್ದ್ಕ ಲಾಜವಂತಿಯ ರ್ನಸಾ ಗೆ ನೋವು ಮಾಡುವುದ್ಕ್ಕ  ಅವನಿಗೆ ಇಷಟ ವಿಲಿ . 

ಆದ್ದ ರಾಂದ್ ಅವನ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳಗೆ ಅವನ ರ್ನಸಾ ನಲಿೆ ೋ ಮುಕು  ನಿೋಡಿದ್ಯದ ನೆ. ಅವನಿಗಿಾಂರ್ದ ಅವನ ಹೃದ್ಯದ್ ರಾಣಿ 

ಲಾಜವಂತಿ ಬಂದಿರುವ ಖುಷ್ಟ ಮಾತರ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಅನುರ್ವಿಸದ್ ಎಲಿ  ನೋವುಗಳನುನ  ರ್ರೆತ್ತ 

ಚ್ಚನಾನ ಗಿ, ಖುಷ್ಟಯಾಂದ್ ಇರಬೇಕ್ಾಂಬುರ್ದ ಮಾತರ  ಅವನ ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಲಾಜವಂತಿ ಇಾಂರ್ದ ‘ಲಾಜೂ

’ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ  ‘ದೇವಿ’ ಆಗಿದ್ಯದ ಳೆ. ಆ ‘ದೇವಿ’ ಅವನ ರ್ನಸಾ ನಲಿ್ಲ  ಸೋತೆ ಅಷೆಟ ೋ ಪಾವಿತರ ಯ ಳಾಗಿದ್ಯದ ಳೆ. 

ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲನಿಗೆ ಹೆಾಂಡತಿಗೆ ಅನುರ್ವಿಸರು ಕ್ಟ್ಟ  ಕ್ಷಣ್ದ್ ನೋವುಗಳನುನ  ನೆನಪಿಸ್ತವುದ್ಕ್ಕ  ಕಾಂಚಿತ್ತು  

ಇಷಟ ವಿಲಿವೆಾಂಬುರ್ದ ಅನೇಕ ಬಾರ ಹೇಳದೆದ ೋನೆ. ಆದ್ರೆ ಲಾಜವಂತಿಗೆ ತನೆನ ಲಿ  ನೋವನುನ  ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲನ ಬಳ 

ಹೇಳಕೊಾಂಡು ರ್ನಸ್ಾ ನುನ  ನಿರಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳು ಬೇಕ್ಾಂಬ ಬಯಕ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ್ ಅವಳು 

ಹೇಳುವುದ್ನುನ  ಆರಂರ್ದ್ಲಿೆೋ ತಡೆಯುತಾು  “ಅದ್ನೆನ ಲಿಾ  ರ್ರೆತ್ತಬಡು ದೇವಿೋ....., ಅದ್ರಲಿ್ಲ  ನಿನನ ದೇನು 

ತಪಿಪ ದೆ? ತಪಿಪ ರುವುರ್ದ ನಿನನ ಾಂತಹ ದೇವಿಗೆ ತನನ ಳಗೆ ಗೌರವದ್ ಸಿಾನ ನಿೋಡದಿರುವ ಸ್ಮಾಜರ್ದದ . ಈ ಸ್ಮಾಜವು 

ತೊಾಂದ್ರೆ ಕೊಡುತಿು ರುವುರ್ದ ನಿನಗಲಿ ; ಅರ್ದ ತನಗೆ ತಾನೇ ಹಾನಿಮಾಡಿಕೊಳುು ತಿು ದೆ.” ಎಾಂರ್ದ ಹೇಳ ಅವಳನುನ  
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ಆ ಕ್ಟ್ಟ  ಕ್ಷಣ್ಗಳಾಂದ್ ದೂರವಿಡುತಾು ನೆ. ಈ ದೂರ ಇಡುವಿಕ್ ಮುಾಂದೆ ಅವಳ ರ್ನಸಾ ನಲಿ್ಲ  ಬಂಧನವಾಗಿ 

ಬದ್ಲಾಗುತು ದೆ. 

ಅಪ್ಹರಣ್ದಿಾಂದ್ ಮುಕು ಳಾಗಿ ಬರುವ ಲಾಜವಂತಿಗೆ ಗಂಡನಿಾಂದ್ ಈ ಮುಾಂಚ್ಚ ಸಗದಿದ್ದ  ಪಿರ ೋತಿ ಇಾಂರ್ದ 

ಬೆಟ್ಟ ದೊಷ್ಟಟ  ಸಗುತಿು ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ರ್ನಸಾ ನಲಿ್ಲ  ಕಾಡುತಿು ರುವ ಅನುರ್ವಿಸದ್ ಯಾತನೆ, ತಲಿಣ್ಗಳನುನ  

ಕೇಳುವ ಒಾಂರ್ದ ರ್ನಸ್ತಾ  ಕ್ಕಡ ಇಲಿದಿರುವುರ್ದ ಅವಳಗೆ ಈ ಪಿರ ೋತಿ ಬಂಧನವೆಾಂಬಂತೆ ಭಾಸ್ವಾಗುತಿು ದೆ. 

ಆದ್ದ ರಾಂದ್ ಇಬಾಾ ಗವಾದ್ ಬಳಕ ಲಾಜವಂತಿಯ ‘ದೇಹ’ ನಾಶ್ವಾಗಿದೆ. ಹೋಗಿರುವ ದೇಹ ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ 

ಕರೆಯುತಿು ದ್ದ  ‘ದೇವಿ’ ಹೆಸ್ರನದ್ಯದ ಗಿದೆ. ಅವಳಲಿ್ಲ  ಹಳೆಯ ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲನ  ನಿರೋಕ್ಷ ಯರ್ದದ  ಅವನಲಿ್ಲ  ‘ಲಾಜೂ

’ ಆಗಿಯೇ ಉಳಯಬೇಕ್ಾಂಬ ಹಂಬಲ ಹೊಾಂದಿದ್ಯದ ಳೆ. ಆದ್ರೆ ಬದ್ಲಾದ್ ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲನಿಾಂದ್ ಅವಳ 

ನಿರೋಕ್ಷ ಗಳೆಲಿ  ಹುಸ ಆಗಿವೆ. ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ್ ‘ಲಾಜವಂತಿ’ ಮುಟ್ಟಟ ದ್ರೆ ಪುಡಿಪುಡಿ ಆಗುವ ‘ಗಾಜಿನವಸ್ತು ’

ವೆಾಂಬಂತೆ ಮಾಡಿದ್ಯದ ನೆ. ಅದ್ದ ರಾಂದ್ ಕನನ ಡಿಯಲಿ್ಲ  ತನನ ನೆನ ೋ ತಾನು ನೋಡಿಕೊಳುು ತು  ಲಾಜವಂತಿ “ಅವಾಗಲೆಲಿ  

ಲಾಜೂ ಕನನ ಡಿಯಲಿ್ಲ  ತನನ  ರೂಪ್ವನುನ  ತಾನೇ ಪ್ರೋಕಷ ಸಕೊಳುು ತಿು ದ್ದ ಳು. ತಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಬಲಿೆ , 

ಆದ್ರೆ ಹಾಂದಿನಂತೆ ‘ಲಾಜವಂತಿ’ಯಾಗಲಾರೆ ಎಾಂರ್ದ ತಿೋಮಾುನಿಸಕೊಳುು ತಿು ದ್ದ ಳು”. ಅವಳ ತಿೋಮಾುನವೇ 

ಅಾಂತಿರ್ ಕ್ಕಡ ಆಗುತು ದೆ. ಇಾಂರ್ದ ಅವಳಗಾಂರ್ದ ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲನಲಿ್ಲ  ನೆಲೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ದ 

ಶಾಶ್ವ ತವಾದ್ ನೆಲೆಯಾಗದೆ ಅಸಿ ರತೆಯ ಬರ್ದಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ ಸು ರೋವಾದ್ದ್ 

ಧವ ನಿಯಾದ್ರೆ, ಲಾಜವಂತಿ ಅದ್ರ ಕೇಾಂದ್ರ  ಬಾಂರ್ದವಾಗಿದ್ಯದ ಳೆ. ತಾವು ಮಾಡದ್ ತಪಿಪ ಗೆ ಕೊೋಮುವಾದಿಗಳ 

ಕರನೆರಳಗೆ ಬಲ್ಲಯಾದ್ ಅನೇಕ ಅಪ್ಹರಣ್ ರ್ಹಳೆಯರು ಅನುರ್ವಿಸದ್ ಮಾನಸಕ ಸಂಘಷುಗಳ ಅಭಿವಯ ಕು ಯ 

ಕೇಾಂದ್ರ ಬಾಂರ್ದವಾಗಿದ್ಯದ ಳೆ. ಇವಳು ತನನ  ಅಸು ತವ ಕಾಕ ಗಿ ಎಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ರ ತಿರ್ಟ್ನೆ, ಹೊೋರಾಟ್ ಮಾಡದಿದ್ದ ರು ಅವೆಲಿ  

ನಡೆಯುವುದ್ಕ್ಕ  ಪ್ರ ೋರಣೆ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯ ವಾಗುತಾು ಳೆ. 

ಇತರೆ ಅಪ್ಹರಣ ಮಹಿಳೆಯರ ವಾಸ್್ವ ಪ್ರಿಸಿ್ತ ತಿ 

 ಅಪ್ಹರಣ್ದಿಾಂದ್ ಮುಕು ವಾಗಿ ಬಂದ್ ಎಲಿ  ರ್ಹಳೆಯರ ಜಿೋವನ ಅಷ್ಟಟ  ಸ್ತಲರ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ . 

ಲಾಜವಂತಿಯರ್ದದ  ನೆಲೆ ದೊರೆತರು ಕ್ಕಡ ಗಾಜಿನ ಬರ್ದಕಾಗಿದೆ. ಇನೂನ  ಕ್ಲವು ಅಪ್ಹೃತ ರ್ಹಳೆಯರ 

ಬರ್ದಕುಗಳು ಪ್ರಸಿ ತಿಯ ಕೈಗಾಂಬೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪ್ಹರಣ್ದಿಾಂದ್ ಮುಕು ವಾದ್ ರ್ಹಳೆಯರನುನ  ಕ್ಲವರು 

ನರ್ಮ ವರೆಾಂರ್ದ ಗುರುತಿಸ ಕರೆರ್ದಕೊಾಂಡು ಹೊೋದ್ರೆ. ಇನೂನ  ಕ್ಲವು ರ್ಹಳೆಯರನುನ  ಅವರ ಗಂಡಂದಿರು, 

ಹೆತು ವರು, ಸ್ಹೊೋದ್ರ-ಸ್ಹೊೋದ್ರಯರು ಗುರುತಿಸ್ಲು ಹಾಂದೇಟ್ಟ ಹಾಕುತಾು ರೆ. ಎಷ್ಟ ೋ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಾದಿ 

ರ್ನಸ್ತಾ ಗಳು ರ್ಹಳೆಯರು ಈ ಸಿ ತಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ರಳ ಬರುವ ಬದ್ಲು ಸ್ತ್ತು ಹೊೋಗಿದ್ದ ರೆ ಚ್ಚನಾನ ಗಿರುತಿತ್ತು . ಮಾನ-

ಮಾಯಾುದೆಗಳನುನ  ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು ಲು ಅವರು ವಿಷವನಾನ ದ್ರೂ ಕುಡಿಯಬಹುದಿತು ಲಿ ?, ಬಾವಿಗಾದ್ರೂ 

ಹಾರಬಹುದಿತು ಲಿ ?. ಹೇಡಿಗಳು ಬರ್ದಕಗೆ ಅಾಂಟ್ಟಕೊಾಂಡ ಅಾಂಜುಬುರುಕರು ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು 

ರ್ಹಳೆಯರು ತರ್ಮ  ಪಾವಿತರ ಯ ವನುನ  ಕಾಪಾಡಿಕೊಳು ಲು ಪಾರ ಣ್ತಾಯ ಗ ಮಾಡಲ್ಲಲಿವೆ? ಎಾಂರ್ದ ಅನೇಕ ಟ್ಟೋಕ್, 

ನಿಾಂದ್ನೆಗಳನುನ  ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬರ್ದಕಲು ಯೋಗಯ ರಲಿವೆಾಂರ್ದ ಹೇಳುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಇಾಂತಹ ಟ್ಟೋಕ್, 

ನಿಾಂದ್ನೆಗಳಾಂದ್ ಹೆಣಿು ನ ಅಸಿ ತವ ವೇ ಸ್ವುನಾಶ್ವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರ್ಹಳೆಯ ಜಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಒಬಿ  ಪುರುಷ 

ಅಪ್ಹರಣ್ಕ್ಕ  ಒಳಪ್ಟ್ಟಟ  ಬಂದ್ಯಗ ಅವನು ಶೂರನೆಾಂರ್ದ, ಧಿೋರನೆಾಂರ್ದ ಇದೆ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಾದಿ ಗುಾಂಪುಗಳು 

ಬಾಂಬಸ್ತತು ವೆ. ಅವನಿಗಿದ್ದ  ಅದೇ ಹಾಂದಿನ ಗೌರವ ಸಿಾನ ನಿೋಡುತು ದೆ. ಅಷೆಟ ೋ ಅಲಿದೆ ಅವನು ಅಲಿ್ಲ  ಅನುರ್ವಿಸದ್ 

ಸಂಗತಿಗಳನುನ  ಸಾಹಸ್ದ್ ಕಥೆಯಾಗಿ ಪುಸ್ು ಕಕ್ಕ  ಇಳಸಬಡುತಾು ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಜಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಒಬಿ  ರ್ಹಳೆ ಇರ್ದದ  

ಅವನಿಗಿಾಂತ ಹೆಚೆಿ ನ ದೈಹಕ, ಮಾನಸಕ ಹಾಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ರು ಕ್ಕಡ ಅವಳು ಜಿೋವಿಸ್ಲು ಅನಹುಳೆಾಂರ್ದ 

ಸಾರುವ ಪುರುಷ ಪ್ರ ಧಾನ ವಯ ವಸಿೆ  ನಿಜಕ್ಕಕ  ಮಾನವಿೋಯತೆ ರ್ರೆತಿದೆ. 
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ಅಪ್ಹರಣ್ದಿಾಂದ್ ಮುಕು ವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕನಸ್ತಾ ಗಳನುನ  ಹೊತ್ತು  ಬಂದ್ ರ್ಹಳೆಯರನುನ  ಅವರ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು 

ಸವ ೋಕರಸ್ದೆ ಹೊೋಗುವಾಗ “ಗುಾಂಪಿನ ನಡುವೆ ತನನ  ಪುಟ್ಟ  ತರ್ಮ ನನುನ  ಕಂಡ ಒಬಿಳು, ಕೊನೆಯ 

ಪ್ರ ಯತನ ವೆಾಂಬಂತೆ ಅಾಂಗಲಾಚುವ ಸ್ವ ರದ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಶಿನ ಸ್ತತಿು ದ್ದ ಳು. ನಿೋನೂ ನನನ ನುನ  ಗುರುತಿಸ್ತವುದಿಲಿವೇ 

ಬಹಾರೋ.......? ನಿನನ ನುನ  ನಾನು ರ್ಡಿಲಲಿ್ಲಟ್ಟಟ  ಆಟ್ವಾಡಿಸದ್ದ ನೂನ  ರ್ರೆತ್ತಬಟ್ಟಟ ಯಾ? ಆಗಂತೂ ಬಹಾರಗೆ 

ರ್ದಖಃ ಉರ್ಮ ಳಸ ಬರುತಿು ತ್ತು . ಅವನಾಗ ತಂದೆ-ತಾಯಯ ಮುಖ್ ನೋಡುತಿು ದ್ದ : ಅವರು ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೈ 

ಇರಸಕೊಾಂಡು ನೋವು ಅನುರ್ವಿಸ್ತತಾು  ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಬಾನತು  ಯಾಚನೆಯ ದೃಷ್ಟಟ  ಬೋರುತಿು ದ್ದ ರು”. ಇಲಿ್ಲ  

ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಬಾನಂತಹ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯವಾದಿಗಳಗೆ ಬೆಲೆಯದೆ. ಆದ್ರೆ ತನನ  ಹೆಾಂಡತಿ ಅರ್ವಾ ಅಕಕ -

ತಂಗಿಯರು ಆಗಿದ್ದ  ರ್ಹಳೆಯರಗೆ ಬೆಲೆಯಲಿವಾಗಿದೆ. ರ್ಹಳೆಯರೇ ತರ್ಮ  ಕುಟ್ಟಾಂಬದ್ವರನನ  ಗುರುತಿಸ 

ಅವರಾಂದಿಗೆ ಕಳೆದ್ ಎಲಿ  ನೆನಪುಗಳನುನ  ಕ್ಕಗಿ ಕ್ಕಗಿ ಹೇಳುತಿು ದ್ದ ರು ಕ್ಕಡ ಕೇಳಸ್ದಂತೆ ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯದ್ 

ಗಡೆಯನುನ  ನಿರ್ಮುಸಕೊಾಂಡಿರುವ ರ್ನಸ್ತಾ ಗಳು ಸ್ರ್ಕಾಲ್ಲೋನ ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿ್ಲಯು ಪ್ರ ಸ್ತು ತವಾಗುತು ವೆ. 

ಅಪ್ಹೃತ ರ್ಹಳೆಯರನುನ  ವಿನಿರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಹಳೆಯರನುನ  

ಜಾನುವಾರುಗಳಂತೆ ದ್ವಡೆಗಳನುನ  ನೋಡಿ ಅವಳ ವಯಸ್ತಾ  ನಿಧಾುರಸ್ತತು  ಬಟ್ಟ ಬಯಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಹೆಣಿು ನ 

ವಾಯ ಪ್ರ ಮಾಡುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ನಡು ಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಹೆಣಿು ನ ರೂಪ್, ಲಾವಣ್ಯ , ಅಾಂತರಂಗದ್ ಗುಟ್ಟಟ ಗಳನುನ  ರ್ತ್ತು  

ಅವಳ ದೇಹದ್ ಮೇಲ್ಲನ ಹಚೆ್ಚ ಗಳನುನ  ಬೆತು ಲು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಮಂಧರ ವಿಕೃತ ರ್ನಸಿ ತಿಗೆ 

ಸಾಕಷ ಯಾಗಿದೆ. ಇಡಿೋ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಎರಡು ರೋತಿಯ ಪುರುಷರ ವಗು ಕಾಣಿಸ್ತತು ವೆ. ಒಾಂರ್ದ ವಗು ರ್ಹಳೆಯನುನ  

ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಂಪ್ರ ದ್ಯಯ, ಲಾಂಗಿಕವಾಗಿ ಶೋಷ್ಟಸ್ತತಿು ವೆ. ಇನನ ಾಂರ್ದ ವಗುದ್ ರ್ಹಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, 

ಧಾರ್ಮುಕ, ಲಾಂಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಸಾಾಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ದ್ಬಿಾಳಕ್ಗಳನುನ  ವಿರೋಧಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಸು ರೋಪ್ರ 

ಧವ ನಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಕೊನೆಯ ಮಾತು 

ರಾಜಾಂದ್ರ  ಸಾಂಗ್ ಬೇಡಿಯವರ ‘ಲಾಜವಂತಿ’ ರ್ಹಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಇಾಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತಿು ರುವ 

ಅಪ್ಹರಣ್ದಂತಹ ಕೃತಯ ವನುನ  ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸ್ತತು ದೆ. ಈ ಕೃತಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ತಾವು ಮಾಡದ್ ತಪಿಪ ಗೆ ಸಲುಕದ್ ರ್ಹಳೆಯರು 

ಅನುರ್ವಿಸ್ತವ ದೈಹಕ, ಮಾನಸಕ ಹಾಂಸೆಯ ಭಿೋಕರತೆಯ ಸ್ವ ರೂಪ್ವನುನ  ತೆರೆದಿಡುವ ಮೂಲಕ 

ಸ್ರ್ಕಾಲ್ಲೋನವಾಗಿದೆ. ಅಾಂದಿಗೂ, ಇಾಂದಿಗೂ ಅಪ್ಹರಣ್ಕ್ಕ  ಒಳಪ್ಟ್ಟ  ರ್ಹಳೆಯರನುನ  ಸ್ಮಾಜ ಸವ ೋಕರಸ್ತವ, 

ನಡೆಸಕೊಳುು ವ ಸಂಕುಚಿತ ರ್ನಸಿ ತಿಯ ಅನಾವರಣ್ ಇಲಿ್ಲದೆ. ಇಾಂತಹ ಸಂಕುಚಿತ ರ್ನಸಿತಿಗಳಗೆ ವಿರುದ್ಧ  

ಸು ರೋಯರ ಪ್ರ ಧವ ನಿಯಾಗಿ ನಿಲಿುವ ಸ್ತಾಂದ್ರಲಾಲ ಅಾಂತಹ ವಯ ಕು ಗಳು ಸ್ರ್ಕಾಲ್ಲೋನ ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿ್ಲಯೂ 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗುತಾು ರೆ. ಕನನ ಡ ಸಾಹತಯ  ಸಂದ್ರ್ುದ್ಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ದ್ ವಿಭಿನನ ವಾದ್ ವಸ್ತು  ಲಾಜವಂತಿ ಕಥೆಯಲಿ್ಲದೆ. 

ಇಲಿ್ಲನ ವಿಭಿನನ  ವಸ್ತು  ರ್ಹಳಾ ಬರ್ದಕನ ವಿವಿಧ ಆಯಾರ್ಗಳನುನ  ಕಟ್ಟಟ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಸು ರೋವಾದಿ 

ವಿಶಿ್ೋಷಣೆಗೆ, ಚಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ವಿರ್ಶ್ುಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತು ದೆ. 

ಪ್ರಾಮರ್ುನ ಗ್ರ ಂಥಗ್ಳು 
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