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ಕಿನ್ನ ರ (ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ) ವಿಮರ್ಶೆ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ.ಎನ್  

 ಹೆಣ್ಣು  ಅಲ್ಲ ದ ಗಂಡು ಅಲ್ಲ ದ ಮನಃಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಲ ರುವ ಒಬ್ಬ  ವಯ ಕಿ್ತಯನ್ನು  ಮಂಗಳಮುಖಿ ಎಂದು 

ಕರೆಯುತಿ್ೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ  ಇವರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರಲ್ಲ ದೆ ಚಕಕ , ಕೇಜಾ, ಹಿಜಡಾ, ಹಿಜಾಾ , ಕೇಥಿ, ಶಿಖಂಡಿ, 

ನಪಂಸಕ ಮುಂತಾದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಂದ ಗುರುತಿಸುವುದು ಉಂಟು. ಇವರು ತಮಮ  ಬ್ದುಕನ್ನು  ಸಾಗಿಸಲು 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ನಗರಗಳನ್ನು  ಅವಲಂಭಿಸ್ಥರುವುದು ಕಂಡುಬ್ರುತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ಾ ಮುಖ ನಗರ (ಪ್ಟ್ಟ ಣ)ಗಳಂದರೆ 

ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲ್ಲ, ಬಂಗಳೂರು, ಆಂಧ್ಾ ದ ಪ್ಾ ಮುಖ ನಗರಗಳು ಇವರ ನೆಲೆಗಳು. 

 ಭಾರತದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ  ತಿರಸಕ øತ ಪ್ಟ್ಟ ಂತಹ ಹಲ್ವಾರು ಪಂಥ, ವಗಗದವರ ಹೇರಾಟ್ವನ್ನು  

ನಾವು ನೇಡಿದೆದ ೇವೆ ಮತಿ್ತ  ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಓದಿದೆದ ೇವೆ ಅಂತಹವುಗಳಲ್ಲಲ  ಪ್ಾ ಮುಖವಾಗಿ ದಲ್ಲತ 

ಚಳುವಳ, ಸಿ್ಥ ರೇ ಚಳುವಳಗಳನ್ನು  ನಾವು ನೇಡಬ್ಹುದು. ಈ ಚಳುವಳಗಳ ಸಂದರ್ಗದಿಂದ ಇವರ ನೇವು 

ಅವಮಾನಗಳನ್ನು  ನಾವು ತಿಳದುಕಂಡಿದೆದ ೇವೆ ಆದರೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಹೇರಾಟ್ ಬ್ದುಕನ್ನು  

ನೇಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಲ  ಸಮುದಾಯಗಳಗಿಂತ, ವಗಗಗಳಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ನ ನೇವನ್ನು  ಈ ಸಮುದಾಯದವರು 

ಪ್ಡುತಿಿರುವುದು ಸುಳಳ ಲ್ಲ . ಇದನ್ನು  ಅರಿತ ಕೆಲ್ವರು ಸ್ಥನಿಮಾಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು  ಆಲೇಚನೆಯತಿ  

ತರಲು ಪ್ಾ ಯತಿು ಸ್ಥದರೆ ಇನ್ನು  ಕೆಲ್ವು ಹಿಜಾಾ  ಸಂಘಸಂಸಿ್ಥ ಗಳು ಹಿಜಾಾ  ಬ್ದುಕನ್ನು  ಬ್ರವಣಿಗೆಯ 

ಮುಖಂತರ ಜನರ ಮುಂದಿಡುತಿಿದೆ. ಅಂತವುಗಳಲ್ಲಲ  ಎ. ರೇವತಿ ಎಂಬ್ ಹಿಜಾಾ  ಒಬ್ಬ ಳ ಆತಮ ಕತ್ಯಾದ 

‘ಬ್ದುಕು ಬ್ಯಲು’ ಮತಿ್ತ  ಲ್ಲವಂಗ್ ಸ್ಥಮ ೈಲ್ ವದಾಯ ರವರ ಬ್ದುಕನಾು ಧ್ರಿಸ್ಥದ ‘ನಾನ್ನ ಅವನಲ್ಲ  ಅವಳು’ 

ಎಂಬಂತಹ ಸ್ಥನಿಮಾದ ಬ್ಗೆೆ  ಚಚ್ಚಗಸಲು ಬ್ಯಸುತಿ್ೇನೆ. 

 ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಾಗಿ ರೇವತಿ ಬ್ದುಕ್ತದ ಬ್ದುಕ್ತಗೂ ಇವಳು ಪ್ಟ್ಟ  ಯಾತನೆ, ಕಷ್ಟ ಗಳು 

ವದಾಯ ರವರ ಜೇವನಕೆಕ  ಹೇಲ್ಲಸ್ಥದಾಗ ಇವರಿಬ್ಬ ರಲ್ಲಲ  ಅಷ್ಟ ೇನ್ನ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳು ಕಂಡುಬ್ರುವುದಿಲ್ಲ . ಇವರು 

ವವಧ್ ಪ್ಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಲ  ವಾಸ್ಥಸುತಿಿದದ ರು ವವಧ್ ಪ್ಾ ವೃತಿಿಯಲ್ಲಲ  ತೊಡಗಿದದ ರು ಇವರಿಬ್ಬ ರ ನೇವು ಮಾತಾ  

ಒಂದೆ. ಇದು ಬ್ರಿ ಇವರಿಬ್ಬ ರ ನೇವು ಮಾತಾ ವಲ್ಲ ದೆ ಇಡಿೇ ಇವರ ‘ಸಮುದಾಯದ ನೇವಾಗಿ ಇವತಿ್ತ  

ನಮಮ  ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ರೇವತಿ, ವದಾಯ  ಮುಂತಾದ ಎಷ್ಟ ೇ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ‘ನಮಮ ನ್ನು  

ಮನ್ನಷ್ಯ ರಂತ್ ಕಾಣಿ’ ಎಂಬುವುದಂದೆ ಕೂಗನ್ನು  ಕೂಗಿ ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ಕೇರ್ಟಗಗಳ ಮುಂದೆ 

ಇಡುತಿಿದಾದ ರೆ. ಇವರ ಈ ಮಾನವತವ ದ ಪ್ಾ ಜೆ್ಞ  ಇತರ ವಗಗದ ಜನರಿಗಿಲ್ಲ ವಲ್ಲ  ಎಂಬುವುದನ್ನು  ನೇಡಿದರೆ 

ಇಲ್ಲಲ  ನಿಜವಾಗಿಯು ಯಾರು ಮನ್ನಷ್ಯ ರು? ಎಂಬಂತಹ ಪ್ಾ ಶ್ನು  ನಮಮ ನ್ನು  ಕಾಡುತಿದೆ.  

 ಭಾರತ ದೇಶ ಬ್ಹು ಸಂಸಕ øತಿಯ ದೇಶ ಎಂಬಲ್ಲ  ವೈರ್ವಸುತಿಿದದ ರು ಭಾರತ ಸಮಾಜದ ನಿಜವಾದ 

ಚ್ಚತಾ ಣವನ್ನು  ತಿಳಯಲು ರೇವತಿ ಮತಿ್ತ  ವದಾಯ ರವರಂತಹ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಅಧ್ಯ ಯನ ಬ್ಹಳ 

ಮುಖಯ ವಾದುದುದ . ಇವರಿಬ್ಬ ರ ಬ್ದುಕ್ತನ ಅನ್ನರ್ವವು ಯಾವುದೇ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಕ್ತತಗನಾಕಾರರ, 

ವಚನಕಾರರ, ಮನವತವಾದದ ಹರಿಕಾರರ ಜೆಾ ನಕೆಕ  ಕಡಿಮೆಯಾದುದಲ್ಲ . ಇದಕೆಕ  ಉದಾಹರಣೆಯಂತ್ 

ರೇವತಿಯ ಬ್ಳ ಬಂದ ಮಯೂರಿ, ಫಮಿಲ್ಲ ರಿತ್ತ ತಾವು ಹೆಣ್ಣು ಗಿ ಬ್ದುಕಬೇಕೆಂದಿದೆದ ೇವೆ ನಮಗೆ 

ಆಪ್ರೇಷ್ನ್ ಮಾಡಿಸ್ಥ ನಿಮಮ  ಚೆಲ್ಲಗಳಾಗಿ ಸ್ಥವ ೇಕರಿಸ್ಥ ಎಂದಾಗ ಅವಳು ಹೇಳದ ಬುದಿಿವಾದದ ಮಾತ್ತ 

ಕಂಡರೆ ಆ ಹತಿಿಗಾಗಲೆ ಅವಳು ಸಮಾಜವನ್ನು  ಬ್ಹಳಷ್ಟಟ  ಅಧ್ಯ ಯನ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೇಧ್ಕ್ತಯಂತ್ 

ಕಂಡುಬ್ರುತಿಾಳ. ಇನ್ನು  ವದಾಯ  ಸ್ಥನಿಮಾದ ಮೊದಲ್ಲೆಲ ೇ ‘ಹೆಣ್ಣು ಗಿ ಹುಟ್ಟ ೇದು ಕಷ್ಟ  ಅಲ್ಲ , ಆದೆಾ  

ಹುಟ್ಟಟ ದೆಮ ೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಗೇದು ಕಷ್ಟ ’ ಎಂಬಂತಹ ತಮಮ  ಅನ್ನರ್ವದ ಮಾತಿನಿಂದ ವಾಸಿವದ ಸತಯ ವನ್ನು  
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ವಯ ಕಿಪ್ಡಿಸ್ಥದಾದ ರೆ. ನಮಮ  ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ  ಹೆಣ್ಣು  ಹುಟ್ಟಟ ದರೆ ಮಗಳಂತ್ ಸ್ಥವ ೇಕರಿಸುವುದು ಅದೇ ಒಂದು ಗಂಡು 

ಹೆಣ್ಣು ಗಿ ಬ್ದಲ್ಲಗುತಿ್ೇನೆಂದರೆ ಮಗಳಾಗಿ ಸ್ಥವ ೇಕರಿಸಲು ತಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು 

ಇಷ್ಟ ಪ್ಟ್ಟ ಂತಹ ಬ್ದುಕನ್ನು  ಬ್ದುಕುವುದಕೆಕ  ನಮಗೆ ಸಾವ ತಂತಾ ಯ  ಬಂದಿದೆಯಾ? ಕಂಡಿತವಾಗಿಯು ಇಲ್ಲ  

ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬ್ದವರು ಮಾನ, ಮಯಾಗದೆ ನೆಪ್ದಲ್ಲಲ  ತನಗಿಷ್ಟ ವಾಗುವಂತ್ ಬ್ದುಕಲು ಒತಿಾಯ 

ಏರಿದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ ನ ಜನರು ತಮಮ  ಹಿೇಯಾಳಸುವಕೆಯಂದ ನಿಕೃಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣವುದರಿಂದ ತಮಮ  

ಮನಸಿ್ಥ ನಲ್ಲಲ ರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಹರಹಾಕದಂತ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಟ ಹಾಕುತಿಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ತಾವು 

ಇಷ್ಟ ಪ್ಟ್ಟ ಂತಹ ಬ್ದುಕು ಎಲ್ಲಲ  ಬ್ದುಕ್ತದಂತಾಯತ್ತ? ಇಂತಹ ಮನಃಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಲ ರುವಂತಹ 

ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಒಂಟ್ಟತನ, ಅನಾಥಪ್ಾ ಜೆ್ಞ , ನೇವು, ಹತಾಶಯ ಕಾಡುತಿಿರುತಿದೆ. 

 ಈ ರೇವತಿಯ ಆತಮ ಕಥೆಯನ್ನು  ಓದಿದಾಗ ಕಂಡುಬ್ರುವ ಇನು ಂದು ಬ್ಹುಮುಖಯ ವಾದ ಪ್ಾ ಶ್ನು  

ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ  ಗಂಡಂದರೆ ಯಾರು? ಹೆಣೆು ಂದರೆ ಯಾರು? ಎಂಬುವುದು ಗಡಡ , ಮಿೇಸ್ಥ, ಶಿಶು , ಜನನಾಂಗ, 

ಧ್ವ ನಿ ಮುಂತಾದ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು  ಎಂದು 

ನಿಧ್ಗರಿಸಲು ಆಗುತಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ  ಇದು ಸಮಾಜ ನಮಮ ನು  ರೂಪಿಸ್ಥರುವ ರಿೇತಿ ಇದನೆು ೇ ನಿಜವೆಂಬ್ 

ರ್ಾ ಮೆಯಲ್ಲಲ  ನಾವೆಲ್ಲ  ಬ್ದುಕುತಿಿದೆದ ೇವೆ. ಪ್ಾ ತಿಯೊಬ್ಬ  ಗಂಡಿನಲ್ಲಲಯು ಹೆಣ್ತನವರುತಿ್  ಹಾಗೆ ಪ್ಾ ತಿಯೊಬ್ಬ  

ಮಹಿಳಯಲುಲ  ಗಂಡುತನ ವರುತಿದೆಯಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳದ ಮಾತನ್ನು  ನಾನಿಲ್ಲಲ  ಗೌರವಸುತಿ್ೇನೆ. 

ಆದದ ರಿಂದ ಲ್ಲಂಗ ಸಮಾನತ್ಯ ಹಕುಕ  ಎಂದು ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ 

ಸಮಾನತ್ಯ ಹಕುಕ  ದರೆಯಬೇಕು ಅದು ಬ್ರಿ ಗಂಡು-ಹೆಣಿು ಗೆ ಮಾತಾ  ಸ್ಥೇಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಈ 

ನಿಟ್ಟಟ ನಲ್ಲಲ  2014 ಏಪಿಾ ಲ್ 15ರಂದು ಸುಪಿಾ ೇಂಕೇರ್ಟಗ ನಿೇಡಿದ ತಿೇಪಗ ಐತಿಹಾಸ್ಥಕವಾದದುದ . 

 ಹಲ್ವು ಮಂದಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಬಿಕೆೆ  ಬೇಡುತಿಾರೆ ಅವರು ಹೇಳದಷ್ಟ ೇ ಹಣವನ್ನು  ಕಡೇಕೆ 

ಪಿೇಡಿಸುತಿಾರೆ. ಸ್ಥಕಿ್ಸವಕಗರ್ ಆಗಿರುತಿಾರೆ ಎಂದೆಲ್ಲ  ಕ್ತೇಳಾಗಿ ನೇಡಿದರೆ, ಹೇಳದಷ್ಟ ೇ ಹಣವನ್ನು  ಕಡೇಕೆ 

ಪಿೇಡಿಸುವುದನ್ನು  ಬಿಟುಟ  ಮಿಕೆಕ ಲ್ಲ  ಪ್ಾ ಶ್ನು ಗಳಗೂ ಈ ರೇವತಿಯ ಆತಮ ಕಥೆ ಮತಿ್ತ  ವದಾಯ  ಅವರ ಜೇವನ 

ಆಧಾರಿತ ಸ್ಥನಿಮ ಉತಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರಿಂದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಆಚರಣೆಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ಅದರ 

ವೈಶಿಷ್ಟ ಯ ಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ಇತರ ವಗಗಗಳಗೆ ತಿಳಸ್ಥದಂತಾಗಿದೆ. ಹಸ್ಥವು ಅದರ ಜೊತ್ ತಾನ್ನ ಬ್ದುಕಲು ತನು  

ದೇಹವನೆು  ಮಾರಿ ಗಿರಾಕ್ತಗಳಂದ ಪೊಲ್ಲೇಸರಿಂದ ತನು  ಜೊತ್ಗಿದದ ವರಿಂದ ಕ್ತರುಕುಳ ಅವಮಾನ, 

ನೇವನ್ನು  ಅನ್ನರ್ವಸ್ಥದ ರೇವತಿ ನಂತರದ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ತನು  ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ರಿೇತಿ 

ಕಷ್ಟ ಪ್ಡಬಾರದೆಂದು ‘ಸಂಗಮ’ ಸಂಸಿ್ಥಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೇರಾಡಿದ ರಿೇತಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ 

ಸ್ಥಕಿ್ಸವಕ್ಸಗ ಭಿಕೆೆ  ಬೇಡುವುದು ಮಾತಾ ವಲ್ಲ  ಗತಿಿರುವುದು ಅವರಲ್ಲಲ ಯು ಹಲ್ವಾರು ಪ್ಾ ತಿಭೆಗಳವೆ 

ಸಾವ ಭಿಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ದುಕಬ್ಹುದು ಎಂದು ತನು  ಅಭಿನಯದ ಮೂಲ್ಕ ಸುಮಾರು 20 ನಾಟ್ಕಗಳಲ್ಲಲ  

ಅಭಿನಯಸ್ಥ ನ್ನರಕೂಕ  ಹೆಚ್ಚಾ  ಪ್ಾ ದಶಗನಗಳನ್ನು  ನಿೇಡಿ ಎಷ್ಟ ೇ ಮಂದಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಬ್ದುಕ್ತಗೆ 

ಚೈತನಯ ವನ್ನು  ತ್ತಂಬಿದಾದ ರೆ. ರೇವತಿ, ವದಾಯ ರವರ ಜೊತ್ ಪ್ಾ ಸಿುತ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ಹಿಜಾಾ  ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯ 

ಮುಖಯ ಸಿ್ಥಯಾದ ಲ್ಕೆ್ತ ಮ  ಮುಂತಾದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಹಿಜಾಾ ಗಳ ಹೇರಾಟ್ದಿಂದ 2014ರಲ್ಲಲ  

ಸುಪಿಾ ೇಂಕೇರ್ಟಗನ ಕಣು ನ್ನು  ತ್ರಸ್ಥದಾದ ರೆ. ಇವರ ಫಲ್ವಾಗಿಯೇ ದೇಶದಲ್ಲಲ  ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಪಿಾ ೇತಿಕಾ 

ಯಾಶಿನಿ ಸಬ್ ಇನಿ್ಪೆಕಟ ರ್ ಉದಯ ೇಗ ಪ್ಡದರೆ ಬ್ರುವ ಮುಂದಿನ ಲೇಕಸಭೆ ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ 

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಾದ ಭಾವನಾ ಚ್ಚತಾ ದುಗಗ (ಕನಾಗಟ್ಕ)ದಲ್ಲಲ , ಕಲ್ಲಕ  ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಲ  

ಸಪ ರ್ಧಗಸಲ್ಲದಾದ ರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಕೆಕ  ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಾನತ್ಯನ್ನು  ನಿೇಡಲು ಯು.ಜ.ಸ್ಥ. ಕಾಯಗದಶಿಗ 

ಜಸಾಪ ಲ್ ಅವರು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಲ  ಕುಲ್ಪ್ತಿಗಳಗೂ ಪ್ತಾ  ಬ್ರೆದು ಹಿಜಾಾ  ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಸಮಾನತ್ಯ 

ಹಕುಕ  ನಿೇಡುವ ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ತವ ಮಾತ್ತ ಹೇಳದಾದ ರೆ. 
ಕಾನ್ನನ್ನ ತಕಕ  ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಜೆ್ಞ  ಮುಂದಿಟ್ಟಟ ದದ ರು ಇದನ್ನು  ಸಮಾಜ ಹೇಗೆ ಸ್ಥವ ೇಕರಿಸುತಿದೆ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ  ಕಾದು ನೇಡಬೇಕು. 

http://www.tumbe.org/

