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ಪ್ರ ೇಮಾಭಟ್ ಅವರ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ವಿಧವಾ ಸಮಸ್ಯಯ  

ಡಾ. ಶ್ವ ೇತಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್ 

ಚಿಕ್ಕ  ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಯೇ ಗಂಡನನ್ನು  ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣು  ತನು  ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು  ಅವನ 

ನೆನಪಿನಲಿ್ ೀ ಕ್ಳೆಯುವ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಭಾರತದಲಿ್ಲದೆ. ತಲ್ಗೂದಲನ್ನು  ತೆಗೆಸ್ಸಕೊಂಡು ಹೂ ಬತಿ್ತ  ಹೊಸ್ಥಯುತಿ್ತ  

ಒೊಂದು ಹೊತಿ್ತ  ಊಟ ಮಾಡುತಿ್ತ  ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ಮ ರಣೆ ಮಾಡುತಿ್ತ  ವಿಧವೆಯಾದವಳು ಜೀವನ 

ಕ್ಳೆಯಬೇಕಿತಿ್ತ . ತನಗೆ ಅರಿವಿಲಿದ ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು  ಬುದಿ್ಧ  ತ್ತಳಿಯುವ ಮೊದಲೇ 

ಗಂಡನನ್ನು  ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡಿದದ ರೂ ವಿಧವೆ ವಿವಾಹವಾಗುವುದನ್ನು  ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮುಕಿ್ವಾಗಿ 

ಸ್ಸವ ೀಕ್ರಿಸುವುದ್ಧಲಿ . ವಿಧವಾ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗೆ ಕಾರಣಗಳು, ವಿಧವೆಯರ ಜೀವನದ ಸ್ಮಸ್ಥಯ , ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದಂತಹ 

ಸುಧಾರಣಾ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ಈ ರಿೀತ್ತಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. 

1)  ವಿಧವಾ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗೆ ಪ್ರ ಮುಖ ಕಾರಣ ಬಾಲಯ ವಿವಾಹ 

2)  ವಿಧವೆಗೆ ಕಾಡುವ ಆಶ್ರ ಯದ ಸ್ಮಸ್ಥಯ  

3)  ವಿಧವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಕ  ವಿರೀಧ 

4)  ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದ ಪ್ರ ಶ್ನು , ಪುನವಿಿವಾಹದಂತಹ ಸುಧಾರಣ ನಿಲುವು 

5)  ವಿಧವೆಯ ಜೀವನವನ್ನು  ಸಾವಿನಲಿ್ಲ  ಪ್ಯಾಿವಸಾನಗೊಳಿಸುವುದು 

6)  ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದ್ಧೊಂದ ಶ್ನರ ೀಯಸಿು  ಲಭಿಸ್ದೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಉೊಂಟಾಗುವ ಸಂದಭಿಗಳ ವಣಿನೆ 

7)  ಹೆಣ್ಣು ನ ಮನೆಯವರು ಆರ್ಥಿಕ್ವಾಗಿ ದುಬಿಲರಾಗಿರುವುದು ಮತಿ್ತ  ಗಂಡಿಗೆ ಇರುವ ಕಾಯಿಲ್ಯನ್ನು  

ಮುಚಿಿಟ್ಟು  ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಧವಾ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ 

 ಬಾಲಯ  ವಿವಾಹವಾದ ಹೆಣ್ಣು  ವಿಧವೆಯಾಗಿ ಅನ್ನಭವಿಸುವ ಕ್ಷ್ು  ನೀವುಗಳನ್ನು , ವೈಧವಯ  ಹೆಣ್ಣು ನ 

ಸಾವ ತಂತರ ಯ ಕ್ಕಕ  ಹೇಗೆ ಕ್ಡಿವಾಣ ಹಾಕುತಿದೆ ಎೊಂಬ ಜಜ್ಞಾ ಸ್ಥಯನ್ನು  ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  

ಕಾಣಬಹುದು. ‘ಮಿಣ್ಣಕುಹುಳು’ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಐವತಿ್ತ  ವಷ್ಿದ ಪುರುಷ್ ಎೊಂಟ್ಟ ವಷ್ಿದ 

ಹುಡುಗಿಯನ್ನು  ವಿವಾಹವಾಗುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. ಆತನ ಮೊದಲನೆ ಹೆೊಂಡತ್ತಯ ಮಕ್ಕ ಳು ಇವಳಿಗಿೊಂತ 

ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ದೊಡಡ ವರು. ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ತನು  ಮಕ್ಕ ಳಿಗಿೊಂತ ಚಿಕ್ಕ  ವಯಸಿ್ಸ ನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು  

ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅಮಾನವಿೀಯತೆ ಇಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಣತಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ನ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಕ್ಷ್ು ಗಳು ಎೊಂಟ್ಟ 

ವಷ್ಿದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು  ಐವತಿ್ತ  ವಷ್ಿದ ಮುದುಕ್ನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕಡುವಂತೆ ಮಾಡುತಿದೆ. ಇೊಂಥ 

ವೃದಿವಿವಾಹದ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಗಮನಸ್ಥಳೆಯುತಿವೆ. ನಾಲುಕ  ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಜನಮ  

ನಿೀಡಿದದ ರೂ ವಿಧವೆಯಾದ ಅಜಿ  ಮೊಮಮ ಗಳು ಶಾರದೆಯ ಆಶ್ರ ಯ ಬಯಸ್ಸ ಬರುತಿ್ತಳೆ. ಇಲಿ್ಲ  ವಿಧವೆಗೆ 

ಆಶ್ರ ಯದ ಸ್ಮಸ್ಥಯ  ಕಾಡುತಿದೆ. ಶಾರದೆ ನೌಕ್ರಿಯಲಿ್ಲದದ  ಕಾರಣದ್ಧೊಂದ ತನು  ಮಕ್ಕ ಳನ್ನು  ಸ್ಲಹುವ ಸಾವ ಥಿ 

ಉದೆದ ೀಶ್ದ್ಧೊಂದ ಅಜಿ ಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ನಿೀಡುತಿ್ತಳೆ.  

 ಹೆಣ್ಣು ನಿೊಂದಲೇ ಮತಿಬಬ  ಹೆಣ್ಣು ಗೆ ಉೊಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು  ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  

ಕಾಣಬಹುದು. ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ತನಗಿೊಂತ ದೊಡಡ ವರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ಹೆೊಂಡತ್ತಯ ಮಕ್ಕ ಳನ್ನು  ‘ಅಕ್ಕ ’ ಎೊಂದು 

ಸಂಬೀಧಿಸ್ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಯಿತೆ ನಿಮಾಿಣವಾಗುತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ  ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ ೀ ವಿಧವೆಯರಾಗಿ ತವರು 

ಮನೆಯನ್ನು  ಆಶ್ರ ಯಿಸ್ಸರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳು ಚಿಕ್ಕ  ವಯಸಿ್ಸ ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಮ ನ ಕ್ಷ್ು  ಸಂಕ್ಷ್ು ಗಳಿಗೆ 

ಕಾರಣರಾಗುತಿ್ತರೆ. “ಯಜಮಾನಿಕ್ಕ ಎಲಿ್ಲ  ಅವರದೇ, ತನು ದೇನ್ನ ನಡೆಯುತಿ್ತಲಿ . ಅತಿೆಯ ಕಾಟಕಿಕ ೊಂತ 

ಮಿಗಿಲ್ಲದ ಕಾಟ........ ಕ್ಕಟ್ಟು  ತೌರು ಸೇರಿದೆದ ೀವೆ ಅೊಂತ ಭಾವಿಸುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ . ತಮಮ  ಹಕ್ಕ ನ್ನು  ತೌರಲಿ್ೀ 
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ಸೆಾಪಿಸ್ಸಕೊಂಡಿದದ ರು. ತನು ನ್ನು  ಊಳಿಗದವಳಂತೆ ನಡೆಸ್ಸಕಳುು ತಿ್ತದದ ರು.......” (ಮಿಣ್ಣಕುಹುಳು, ಪು. 5) ಇಲಿ್ಲ  

ವಿಧವೆಯರಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿೊಂದ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆ ಕ್ಷ್ು ಕ್ಕಕ  ಗುರಿಯಾಗುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ‘ಅಕ್ಷರ 

ಲಕಿಮ ಮ ’ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಧವೆಯಾದ ಜಲಜೆ ಅಗರ ಹಾರದ ಮಹಿಳೆಯರಿೊಂದ ಸಂಕ್ಷ್ು ಕ್ಕಕ  

ಗುರಿಯಾಗುತಿ್ತಳೆ. ವಿಧವೆಯಾದ ಜಲಜೆ ಶಿರ ೀಕಂಠನನ್ನು  ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು  ತಪಿಿ ಸ್ಲು ಲಲ್ಲತೆ ನೆರೆಯ 

ಕುಪಿ್ ಯಯ ನ ಹೆೊಂಡತ್ತಯೊಂದ್ಧಗೆ  ಸೇರಿ ಹೆಣಗುತಿ್ತಳೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣು ಗೆ ಹೆಣೆು  ಶ್ತ್ತರ ವಾಗುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. 

ಜಲಜೆ ವಿಧವೆಯಾದ ಕಾರಣದ್ಧೊಂದ ಮನೆಯಿೊಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು , ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸ್ 

ಮುೊಂದುವರೆಸುವುದನ್ನು  ಅಗರ ಹಾರದವರು ವಿರೀಧಿಸುತಿ್ತರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನು  ಅವಳಿೊಂದ ನೆರವು 

ಪ್ಡೆಯುತಿ್ತದದ  ಮಂದ್ಧ ಅವಳು ವಿಧವೆಯಾದ ಮಾತರ ಕ್ಕಕ  ಅವಳ ಪ್ರ ತ್ತಯೊಂದು ನಡೆಯನ್ನು  ತಪಿ್ಪ ಗಿ 

ಅರ್ಥಿಸುತಿ್ತರೆ. ಅಗರ ಹಾರದ ಜನರ ನಿೊಂದನೆಯಿೊಂದ್ಯಗಿ ತಂದೆ ಮನೆಯಿೊಂದಲೂ ಆಶ್ರ ಯ 

ವಂಚಿತಳಾಗುತಿ್ತಳೆ. ಅಗರ ಹಾರದವರ ಕುತಂತರ ಕ್ಕಕ  ಬಲ್ಲಯಾಗಿ ಜಲಜೆ ಸಾಯುತಿ್ತಳೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಹೊಸ್ ಬದುಕ್ನ್ನು  

ಕ್ಟ್ಟು ಕಳು ಲು ಹೊರಟ ವಿಧವೆಯ ಬದುಕು ಸಾವಿನಲಿ್ಲ  ಕನೆಗೊಳುು ತಿದೆ. 

 ವಿಧವೆ ಅನ್ನಭವಿಸುವ ಆಶ್ರ ಯದ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಯನ್ನು  ‘ಗಂಗಾ-ಗೌರಿ’ ಕ್ಥೆಯಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು. 

ವಿಧವೆಯಾದರೂ ಗಂಗಾಳ ಮೇಲ್ ಇಡಿೀ ಮನೆಯ ಜವಾಬಾದ ರಿ ಬೀಳುತಿದೆ. ಕ್ಷ್ು ದ ಜೀವನ ಅನ್ನಭವಿಸುತಿ್ತ  

ಗಂಗಾ ಗೌರಿಗೆ ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸ್ ಕಡಿಸ್ಸ ಶಿರ ೀಕಂಠನೊಂದ್ಧಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತಿ್ತಳೆ. ಯಾರೂ ಇಲಿದ ತನಗೆ ಅಕ್ಕ  

ತನು ೊಂದ್ಧಗೆ ಇರಬೇಕ್ಕೊಂಬುದು ಗೌರಿಯ ಆಸ್ಥ. ಆದರೆ ಶಿರ ೀಕಂಠನಿಗೆ ಗಂಗಾ ತಮೊಮ ಡನೆ ಇರುವುದು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ  

“ನಿನು  ಅಕ್ಕ ನನ್ನು  ಇನೆು ಷ್ಟು  ದ್ಧನ ಇಲಿ್ೀ ಇರಿಸ್ಸಕಳಿಿ  ಹಾಗೆನು  ಬೇಡಿೊಂದೆರ .............ನನಗಿರುವವಳು ಒಬಬ ಳೇ 

ಅಕ್ಕ ..............ಅವಳೇ ನನು ನ್ನು  ಸಾಕಿ ಸ್ಲಹಿ ಇಷ್ಟು  ದೊಡಡ ವಳನಾು ಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಪಿಿ ಸ್ಸದ್ಯದ ಳೆ. ಅವಳಿಗೆ 

ಯಾರಿದ್ಯದ ರೆ ಹೇಳಿ? ಅವಳು ಕನೆಯವರೆಗೂ ಇಲಿ್ ೀ ಇರಬೇಕೊಂತ ನನು  ಆಸ್ಥ” (ಅಕ್ಷತೆ, ಪು. 408) ಗಂಗಾ, 

ಶಿರ ೀಕಂಠ ಹಾಗೂ ಗೌರಿಯ ಮಾತನ್ನು  ಕೇಳಿಸ್ಸಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಗೌರಿಯ ಮನೆಯನ್ನು  ತರೆದು 

ಹೊೀಗುತಿ್ತಳೆ. ಜವಾಬಾದ ರಿ ನಿವಿಹಿಸುವ ಸಂದಭಿ ಬಂದ್ಯಗ ವಿಧವೆಯಾದ ಗಂಗಾ ಕ್ಷ್ು ಪ್ಟ್ಟು  

ನಿವಿಹಿಸುತಿ್ತಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಬಾಳಿನ ಕನೆಗಾಲದಲಿ್ಲ  ಆಶ್ರ ಯದ ಸ್ಮಸ್ಥಯ  ಕಾಡುತಿದೆ. 

 ಬಾಲಯ  ವಿವಾಹವಾದ ಪ್ದುದ  ವಿಧವೆಯಾದ ಬಳಿಕ್ ಅನ್ನಭವಿಸುವ ಕ್ಷ್ು ಗಳನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ ‘ಬದುಕು’ 

ಕ್ಥೆ ಮಾತನಾಡುತಿದೆ. “ಗಂಡ ಸ್ತಿ್ತಗ ಪ್ದುದ  ಇನ್ನು  ಚಿಕ್ಕ ವಳು. ಆ ಕಾಲ ಬಹಳ ಕ್ಕಟು ದುದ . ಅರಿವು ಬರುವ 

ಮುನು ವೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಬಡುತಿ್ತದದ  ಕಾಲ. ಪ್ದುದ  ಗಂಡನಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಹೆೊಂಡತ್ತಯಾಗಿ ಆ ಮನೆಗೆ 

ಬಂದದುದ . ಮನೆ ತ್ತೊಂಬದ ಮರು ವರುಷ್ವೇ ವಿಧವೆಯಾಗಿ ಕತಳು ಪ್ದುದ ” (ಅಕ್ಷತೆ 108 ಕ್ಥೆಗಳು, ಪು. 270) 

ಬಾಲ ವಿಧವೆಯಾದ ಪ್ದುದ  ಗಂಡನ ಹಿರಿಯ ಹೆೊಂಡತ್ತಯ ಮಗ ಗೊೀವಿೊಂದನಿೊಂದಲೇ ಅತ್ತಯ ಚಾರಕ್ಕಕ  

ಒಳಗಾಗುತಿ್ತಳೆ. ವಿಧವೆಯ ಶಿೀಲವನ್ನು  ಅಪ್ಹರಿಸ್ಲು ಕಾಯುವ ಗಂಡಸ್ರ ವತಿನೆ, ಹಾಗೂ ತನು ದಲಿದ 

ತಪಿಿ ಗೆ ವಿಧವೆ ನಿೊಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ರಿೀತ್ತಯನ್ನು  ಇಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು. “ನೆೊಂಟರಿಷ್ು ರೆೊಂಬುವವರು 

ಯಾರುೊಂಟ್ಟ ಪ್ದುದ ಗೆ. ಇದದ ರೂ ಅವಳನ್ನು  ಸೇರಿಸ್ಸಕಳು ಬೇಕ್ಲಿ  ಗಂಡ ಸ್ತಿ  ಬಳಿಕ್ ಗಭಿಿಣ್ಣಯಾದವಳಲಿ್ಲ  

ಅಭಿಮಾನ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಧೀತ್ತ? ವಿಶಾವ ಸ್ ಯಾರಿಗಿದ್ಧದ ೀತ್ತ? ತಪಿು  ಅವಳದಲಿವಾದರೂ ಹಳಿಯುವುದು 

ಹೆಣು ನೆು ೀ ತ್ತನೆ?” (ಅದೇ. ಪು. 273) ತನು  ಕಿರಿಯತ್ತಯಿಯ ಮೇಲ್ ಅತ್ತಯ ಚಾರವೆಸ್ಗಿದ ಗೊೀವಿೊಂದ ಅವಳನ್ನು  

ಮನೆಯಿೊಂದ ಹೊರಗೆ ತಳುು ತಿ್ತನೆ. ಆಶ್ರ ಯ ವಂಚಿತಳಾದ ವಿಧವೆ ಪ್ದುದ ಗೆ ಸಾವು ಕನೆಯ ಮಾಗಿವಾಗಿ 

ಉಳಿಯುತಿದೆ. ಅವಳ ಸಾವನ್ನು  ತಪಿಿ ಸ್ಸದ ಕ್ಕದ್ಧಲ್ಲಯರು ಪ್ದುದ ವಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ನಿೀಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಕ  

ವಯ ವಸೆ್ಥಯಿೊಂದ ಅನೇಕ್ ಬಗೆಯ ಸಂಕ್ಷ್ು ಗಳಿಗೆ ನಿೊಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತಿದೆ. 

 ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಅಧಮಿ ಎೊಂದು ಭಾವಿಸುವ ವಯ ಕಿಿತವ ಗಳು ಅವಕ್ಕಕ  ಕಾರಣಗಳನ್ನು  ಬದುಕಿನಲಿ್ಲ  

ಸಂಭವಿಸುವ ಕ್ಕಡಕುಗಳ ಮೂಲಕ್ ಶೀಧಿಸುತಿವೆ. ‘ಮನೆ-ಮನ’ ಹಾಗೂ ‘ಮಲಿ್ಲಗೆ ಮುಡಿಗೇರಿತ್ತ’ 
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ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಧಿತವಾಗಿವೆ. ಮನೆ-ಮನ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಧವೆಯಾದ ಜಯಂತ್ತ, 

ಆನಂದನನ್ನು  ಪುನಃ ಮದುವೆಯಾಗುತಿ್ತಳೆ. ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸ್ಸದ ಮಗು ಸಾವನು ಪಿು ತಿದೆ. ‘ಮಲಿ್ಲಗೆ ಮುಡಿಗೇರಿತ್ತ

’ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ , ಕೀಮಲ ರಮೇಶ್ನನ್ನು  ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡು ವಿಧವೆಯಾಗುತಿ್ತಳೆ. ಕಾಲಕ್ರ ಮೇಣ ವಿಧುರ 

ಒೊಂದು ಹೆಣ್ಣು  ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ ಮಾಸಿ್ರರೊಂದ್ಧಗೆ ಮರುಮದುವೆಯಾಗುತಿ್ತಳೆ. 

ಪುನವಿಿವಾಹದ್ಧೊಂದ ವಿಧವೆಯಬಬ ಳ ಜೀವನ ಸ್ರಿಹೊೀಯಿತ್ತ ಎನಿಸ್ಸದರೂ ಕೀಮಲ ಜನಮ ನಿೀಡಿದ ಮಗು 

ಸ್ತಿ್ತಗ ಅದೇ ದುುಃಖದಲಿ್ಲ  ಸಾಯುತಿ್ತಳೆ. ಕೀಮಲ ಸ್ತಿ್ತಗ ವೃದಿರಬಬ ರಿೊಂದ ‘ಯತೀ ಧಮಿಸಿ್ತ ಜಯಃ

’ ಎೊಂದು ಹೇಳಿಸುವಲಿ್ಲ  ಕಾದಂಬರಿ ಕನೆಗೊಳುು ತಿದೆ. ಧಮಿ ಎಲಿ್ಲರುತಿದೆಯೀ ಅಲಿ್ಲ  ಜಯವಿರುತಿದೆ 

ಎೊಂಬ ಅಥಿ ನಿೀಡುವ ಆ ಮಾತನ್ನು  ಗಮನಿಸ್ಸದ್ಯಗ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ಅಧಮಿ ಎೊಂಬ ನಿಲುವಿರುವುದನ್ನು  

ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಧವೆ ಪುನವಿಿವಾಹವಾದ್ಯಗ ಅವಳ ಬದುಕಿನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ವಿಧವಾ 

ವಿವಾಹವೇ ಕಾರಣ ಎೊಂಬ ನಿಲುವನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. 

 ವಿಧವೆಯಾಗಿ ಬಾಳುವುದಕಿಕ ೊಂತ ಸಾವೇ ಉತಿಮ ಎೊಂಬ ನಿಲುವು ತ್ತಳುವ ವಿಧವೆಯರ ಜೀವನದ 

ಚಿತರ ಣ ‘ಮಲಿ್ಲಗೆ ಮುಡಿಗೇರಿತ್ತ’ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಮುತಿೆೈದೆಯಾಗಿ ಭಾಗಿೀರರ್ಥ ಸ್ತಿ್ತಗ ವಿಧವೆಯಬಬ ಳ 

ಪ್ರ ತ್ತಕಿರ ಯೆ ಹಿೀಗಿದೆ. “ಭಾಗಿೀರರ್ಥ ಪುಣಯ  ಮಾಡಿದಿು , ಮುತಿೆೈದೆ ಸಾವು ಸ್ಸಗಬೇಕಾದರೆ ಏಳೇಳು ಜನಮ  ಎತಿ್ತ  

ಬಬೇಿಕು ಎೊಂದರು ಮಡಿ ಹೆೊಂಗಸೊಬಬ ರು. ತಮಮ  ಬವಣೆಯಿೊಂದ ಸೊರಗಿ ಬೊಂಡಾದ ಅವರನ್ನು  ಈ ಮಾತ್ತ 

ಆಡಿಸ್ಸತಿ್ತ .” (ಮಲಿ್ಲಗೆ ಮುಡಿಗೇರಿತ್ತ. ಪು. 13) ವಿಧವೆಯ ನೀವು. ಕ್ಷ್ು ಗಳನ್ನು  ಸಾವಿನಲಿ್ಲ  

ಕನೆಗಾಣ್ಣಸ್ಸಕಳುು ವುದು ಉತಿಮ ಎೊಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ತಂದುನಿಲಿ್ಲಸ್ಸದೆ. 

 ಹೆಣ್ಣು ನ ಮನೆಯವರು ಆರ್ಥಿಕ್ವಾಗಿ ದುಬಿಲರಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಗಂಡಿಗೆ ಇರುವ 

ಗುಣಪ್ಡಿಸ್ಲ್ಲಗದ ಕಾಯಿಲ್ಗಳನ್ನು  ಮುಚಿಿಟ್ಟು  ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಧವಾ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗೆ ಪ್ರ ಮುಖ 

ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮನೆ-ಮನ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ದ್ಯ ಕಾಯಿಲ್ಯಲಿ್ಲ  ನರಳುವ ಪ್ರ ದ್ಧೀಪ್ನಿಗೆ ಮದುವೆ 

ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ರಿಹೊೀಗತಿ್ತನೆ ಎೊಂಬ ಮೂಢನಂಬಕ್ಕಯಿೊಂದ ಪ್ರ ದ್ಧೀಪ್ನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು 

ಮುೊಂದ್ಯಗುತಿ್ತರೆ. “ಪ್ರ ದ್ಧೀಪ್ನಿಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಎೊಂದು ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಣು  ತರುವ ಹಾಗಿಲಿ  ಹಾಗೆೊಂದು ತ್ತಳಿದರೆ ಹೆಣ್ಣು  

ಕಡುವವರು ಬೇಕ್ಲಿ ? ವಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ತ್ತಳಿಯದಂತಹ ಕ್ಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಚಂದರ ಕಾೊಂತ ಹುಡುಕುತಿ್ತದದ  

ಸೆ್ಸ ತ್ತವಂತರ ಮನೆಯ ಒಳಗುಟ್ಟು  ಹೊರಬೀಳುವುದು ತ್ತಸು ಕ್ಷ್ು . ಬದದ ರೂ ಹಣದ ಬಲ ಕ್ಕಲವೊಮ್ಮಮ  

ಮುಚಿಿಬಡುತಿದೆ .................ಪ್ರ ದ್ಧೀಪ್ ಬಾಲಯ ದ್ಧೊಂದಲೂ ಅಗಿು ಮಾೊಂದಯ , ಒಳಜವ ರ, ತಲ್ಶೂಲ್, ಬಾಲಗರ ಹ 

ಪಿೀಡೆಗಳಿೊಂದ ಬಳೆದು ದೊಡಡ ವನಾದವನೆೊಂದು ಅವರಿಗೆ ತ್ತಳಿಯಲ್ಲಲಿ . ಅವರೆಲಿ  ಇರುವಾಗ ಪ್ರ ದ್ಧೀಪ್ 

ಚೆನಾು ಗಿಯೇ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದದ  ಆದದ ರಿೊಂದ ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಎೊಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೂ 

ಅವರು ನಂಬುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ” (ಮನೆ ಮನ, ಪು. 37) ಮೂಢನಂಬಕ್ಕಯಿೊಂದ ರೀಗಿಷ್ಠ  ಗಂಡಿನೊಂದ್ಧಗೆ 

ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಸದ ವಿವಾಹದ್ಧೊಂದ ಜಯಂತ್ತ ಕ್ಕಲವು ತ್ತೊಂಗಳುಗಳಲಿ್ ೀ ವಿಧವೆಯಾಗುತಿ್ತಳೆ. ಅಕ್ಷರ 

ಲಕಿಮ ಮ  ಕಾದಂಬರಿಯ ಜಲಜೆಯ ಮದುವೆಯನ್ನು  ಹಿರಿಯರು ಮೊೀಸ್ದ್ಧೊಂದ ನಡೆಸ್ಸದ ಫಲವಾಗಿ ಅವಳು 

ವಿಧವೆಯಾಗುತಿ್ತಳೆ. “ಈ ದ್ಧನ ಯಾವಾಗ ಬರುತಿದೆೊಂದು ಹಂಬಲ್ಲಸುತಿ್ತದೆ. ಜಲಜೆ, ಬದುಕಿರುವಾಗ ಎಲಿ್ಲ  

ಸುಖಭೀಗಾದ್ಧಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ಬೇಕ್ಕನ್ನು ವ ಆಸ್ಥ ಎಲಿರಿಗೂ ಇರುತಿದೆ ಅಲಿವೇ? ಮಂದವಾದ ದ್ಧೀಪ್ದ 

ಬಳಕಿನಲಿ್ಲ  ಅವರ ಕ್ಕನೆು  ತೀಯದ ೊಂತೆ ಕಂಡಿತ್ತ ಅವಳಿಗೆ. ಅವರು ತನು ೊಂದ್ಧಗೆ ಏನೀ ಮರೆಮಾಚುತಿ್ತದ್ಯದ ರೆ 

ಎನ್ನು ವ ಅರಿವು ಬಂತ್ತ ಅವಳಿಗೆ. ಜಲಜೆ, ಅವರನೆು ೀ ನೀಡುತಿ  ಒೊಂದು ಕ್ಷಣ ಸುಮಮ ನೆ ಕುಳಿತಳು. 

ಮತಿೆೀನನು ೀ ಹೇಳಲು ಸ್ಸದಿಳಾಗುತಿ್ತರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಬಾಹು ಬಂಧನದಲಿ್ಲ  ಬಂಧಿತಳಾಗಿದದ ಳು.” (ಅಕ್ಷರ 

ಲಕಿಮ ಮ , ಪು. 41) ಜಲಜೆಯನ್ನು  ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತ್ತನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಾಯುತಿೆೀನೆ ಎೊಂದು 

ತ್ತಳಿದ್ಧದದ ರೂ ತನು  ಸಾವ ಥಿ ಅಭಿಲ್ಲಷೆಗಾಗಿ ಜಲಜೆಯ ಬಾಳನ್ನು  ಕ್ತಿಲ್ಗೆ ನ್ನಕುತಿ್ತನೆ. ಅವಳ ತಂದೆ 

ಅಚಿು ತಭಟು ರು ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಕಲವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಿಬಡಬೇಕು ಎೊಂಬ ನಿಲುವು 
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ತ್ತಳುತಿ್ತರೆ. ಹುಡುಗ ರೀಗಿಷ್ು ನೆೊಂದು ತ್ತಳಿದ್ಧದದ ರೂ ಮುಚಿಿಟ್ಟು  ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಹಿರಿಯರ 

ಬೇಜವಾಬಾದ ರಿಯಿೊಂದ ಸಿ್ಸ ರೀಯರು ವಿಧವೆಯರಾಗುವ ಸೆ್ಸ ತ್ತ ಒದಗುತಿದೆ. ‘ಗಾಜನಬಳೆ’ ಕ್ಥೆಯೂ ಇದೇ 

ವಸಿುವನ್ನು  ಒಳಗೊೊಂಡಿದೆ. “ನನು ಣು  ಪ್ರ ಸಾದನದು ಒೊಂದು ರಿೀತ್ತಯ ಪ್ರ ಕೃತ್ತಯಂತೆ. ಒೊಂದಲಿ  ಒೊಂದು 

ಕಾಯಿಲ್ಯಿೊಂದ ನರಳಿ ನರಳಿ ಬಳೆದವನ್ನ ಅವನಂತೆ..........ನಾಲುಕ  ದ್ಧನ ಹಾಸ್ಸಗೆ ಹಿಡಿಯುತಿ್ತದದ . ಇೊಂತದೆದ  

ಕಾಯಿಲ್ಯೆೊಂದು ಯಾವ ಡಾಕ್ು ರರೂ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ . ಅವರಿಗೂ ಅಥಿವಾಗದ ಗೂಡ 

ಕಾಯಿಲ್ಯಾಗಿರಬೇಕು........ ಈ ಮಧ್ಯಯ  ಯಾರೀ “ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಡಿ, ಎಲಿ  ಸ್ರಿಹೊೀಗುತಿದೆ

” ಎೊಂದು ಅಮಮ ನ ಕಿವಿಯಲಿ್ಲ  ಪಿಸುಗುಟ್ಟು ದರು..........ಅವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎನ್ನು ತಿ್ತದದ ೊಂತೆ ಅತಿ್ತಗೆ 

ಮನೆತ್ತೊಂಬದದ ರು...........ತಂದೆ ತ್ತಯಿಯನ್ನು  ಎಳೆತನದ್ಧೊಂದಲೇ ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡು ಅಜಿಯ ಆಶ್ರ ಯದಲಿ್ಲ  

ಬಳೆದ ಅನಾಥ ಹುಡುಗಿ” (ಗಾಜನ ಬಳೆ. ಪು. 704 ಅಕ್ಷತೆ 108 ಕ್ಥೆಗಳು) ಪ್ರ ಸಾದನ ತ್ತಯಿಯ 

ಮೂಢನಂಬಕ್ಕಗೆ ಭಾಗಯ  ವಿಧವೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಕ್ಳೆಯಬೇಕಾದ ಸಂದಭಿ ಒದಗುತಿದೆ. 

 ವಿಧವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿರೀಧಿೀ ನಿೀತ್ತಗಳು ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿ್ಲವೆ. ‘ಅಕ್ಷರ ಲಕಿಮ ಮ ’ 

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಜಲಜೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸ್ ಕಡಿಸ್ಲು ಬಲಿ್ಲಳರು ಮುೊಂದ್ಯದ್ಯಗ ಸ್ವ ತಃ ಅವಳ ತಂದೆಯೇ 

ವಿರೀಧಿಸುತಿ್ತನೆ. “ವಿಧವೆ ಮಗಳನ್ನು  ಶಾಲ್ಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸುತಿ್ತದ್ಯದ ರೆೊಂಬ ಒೊಂದೇ ಕಾರಣದ್ಧೊಂದ ಊರಲಿ್ಲ  

ಮಯಾಿದೆ ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ . ಕ್ಕಲವರ ಮನೆಗೆ ಪೌರೀಹಿತಯ ಕ್ಕಕ  ಕ್ರೆಸುವುದನ್ನು  ಬಟ್ಟು ಬಟ್ಟು ದದ ರು.” 

(ಅಕ್ಷರಲಕಿಮ ಮ , ಪು. 64) ವಿಧವೆಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕಕ  ಅವಳು ವಿದೆಯ  ಕ್ಲ್ಲಯಬಾರದು ಎೊಂಬ ನಿಲುವು ಇಲಿ್ಲದೆ. 

ವಿಧವೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡಿಸ್ವುದಕ್ಕಕ  ಕುಟ್ಟೊಂಬದ ಸ್ದಸ್ಯ ರಲಿ್  ಅಸ್ಮಾಧಾನ ಮೊಳಕ್ಕಯಡೆಯುವುದನ್ನು  ‘ಮನೆ-

ಮನ’ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು. ಜಯಂತ್ತ ಮ್ಮಡಿಕ್ಲ್ ಓದಲು ನಿಧಿರಿಸ್ಸದ್ಯಗ ಅವಳ ಅಣು  ಕೇಶ್ವ 

ಬೊಂಬಲ್ಲಸುತಿ್ತನೆ. ಆದರೆ ಮತಿಬಬ  ಸ್ಹೊೀದರ ಅನಂತ “ಮ್ಮಡಿಕ್ಲ್ ಕ್ಲ್ಲತ್ತ ಅವಳೇನ್ನ ಉದಿ್ಯರ 

ಮಾಡಬೇಕು ಅೊಂತ” (ಮನೆ-ಮನ, ಪು. 110) ಎೊಂದು ತನು  ಅಸ್ಮಾಧಾನವನ್ನು  ವಯ ಕಿ್ಪ್ಡಿಸುತಿ್ತನೆ. ವಿದೆಯ  

ಕ್ಲ್ಲಯಲು ಮುೊಂದ್ಯದ ಜಯಂತ್ತ ಬಂಧು-ಬಳಗದವರಿೊಂದಲೂ ನಿೊಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತಿ್ತಳೆ. “ಏನಿಲಿ  ಆ 

ಜನರನ್ನು ವುದು ನೀಡಿ, ನಮಮ  ಮನೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನಿೀವೇ ನೀಡಿದ್ಧದ ೀರಲಿ . ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಕ್ಲುಷಿತ ವಾತ್ತವರಣ 

ಇದೆಯೇ? ಮನೆ ಅಪ್ವಿತರ ವಾಗುವಂತೆ ಯಾರು ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ಯದ ರೆ? ನಾನೇನೀ ಕಾಲೇಜಗೆ ಸೇರಬೇಕು 

ಎೊಂದೆ. ಕೇಶ್ವಣು  ಕಡಲೇ ಒಪಿಿ ದರು. ಇದು ಒೊಂದು ದೊಡಡ  ತಪಿ್ ? ನಿೀವೇ ಹೇಳಿ?” (ಅದೇ, ಪು. 138) 

ವಿಧವೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಬೊಂಬಲ್ಲಸ್ಸದವರೂ ಸ್ಹ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ನಿೊಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. 

ವಿಧವಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರ-ವಿರೀಧಿ ನಿಲುವುಗಳು ಇಲಿ್ಲವೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಧವಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  

ಬೊಂಬಲ್ಲಸುವ ನಿಲುವಿದೆ. 

 ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದ ಪ್ರ ಶ್ನು  ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಣತಿದೆ. ‘ಸಾಧಕ್’ 

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಧುರ ನರೊಂದರ ನೊಂದ್ಧಗೆ ವಿಧವೆ ಸುಮತ್ತಯ ವಿವಾಹ ನಡೆಸುವ ಸುಧಾರಣಾವಾದ್ಧ 

ನಿಲುವನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. ‘ಅಕ್ಷರಲಕಿಮ ಮ ’ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಜಲಜೆಯನ್ನು  ಶಿರ ೀಕಂಠನೊಂದ್ಧಗೆ 

ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ರಾಮ ಒಪಿಿ ಸುತಿ್ತನೆ. ‘ಮಲಿ್ಲಗೆ ಮುಡಿಗೇರಿತ್ತ’ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಕೀಮಲ್ 

ಮಾಸಿ್ರರ ವಿವಾಹ ಜರುಗುತಿದೆ. ಮನೆ-ಮನ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಜಯಂತ್ತಯ ವಿವಾಹ ಆನಂದನೊಂದ್ಧಗೆ 

ನಡೆಯುತಿದೆ. ‘ಗಾಜನಬಳೆ’ ಕ್ಥೆಯೂ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ್ 

ಕನೆಗೊಳುು ತಿದೆ. ‘ಹೊಸ್ಪ್ಥದತಿ’ ಕ್ಥೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಧವೆಯಾದ ವೇದ್ಯಳನ್ನು  ವಿಶ್ನವ ೀಶ್ವ ರಯಯ  

ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪಿು ತಿ್ತನೆ. 

 ವಿಧವೆಯ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರ ಹಾಗೂ ವಿರೀಧದ ನೆಲ್ಗಳು ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ 

ಸಾಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ವಯ ಕಿ್ವಾಗಿವೆ. ವಿಧವೆಯ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ವಯ ವಸೆ್ಥಯು ಮುಕಿ್ವಾಗಿ ನಡೆದುಕಳು ಬೇಕಾದ 
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ಅವಶ್ಯ ಕ್ತೆಯ ಬಗೆೆ  ಇವರ ಸಾಹಿತಯ  ಮಾತನಾಡುತಿದೆ. ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು  ಪ್ಪತರ ಗಳ ಮೂಲಕ್ 

ಕಾದಂಬರಿ, ಕ್ಥಾ ಸಾಹಿತಯ  ಸ್ಶ್ಕಿ್ವಾಗಿ ಅಭಿವಯ ಕಿಿಸುತಿದೆ. ಸಿ್ಸ ರೀಯರ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಯಲಿ್ಲ  ಒೊಂದ್ಯದ ವಿಧವಾ 

ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗೆ ಸಿ್ಸ ರೀಯರು ಸಿ್ ೊಂದ್ಧಸ್ಬೇಕಾದ ರಿೀತ್ತಯನ್ನು  ಇವರ ಸಾಹಿತಯ  ಒಡಮೂಡಿಸ್ಸದೆ. 

 ಕಡಗಿನ ಗೌರಮಮ ನವರ ‘ಪುನವಿಿವಾಹ’ ಕ್ಥೆಯಲಿ್ಲ  ಹುಡುಗ ತ್ತನ್ನ ಪಿರ ೀತ್ತಸ್ಸದ ಹುಡುಗಿ 

ಬಾಲವಿಧವೆ ಎೊಂದು ಗೊತಿ್ತದ್ಯಗ ಮದುವೆಯನ್ನು  ನಿರಾಕ್ರಿಸುತಿ್ತನೆ. ನಿೀನ್ನ ವಿಧವೆ ಎೊಂದು ತ್ತಳಿದ್ಧದದ ರೆ ನಿನು  

ಮುಖವನ್ನು  ಸ್ಹ ನೀಡುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ  ಎೊಂದು ಹೇಳುತಿ್ತನೆ. ಸಾಮಾಜಕ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಅರಿವು ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ಪತರ ದ 

ವೈಯಕಿಿಕ್ ಅಭಿಪ್ಪರ ಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿಮ ದೆ. ಇದೇ ರಿೀತ್ತ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪಿ್ ನವರ ‘ವಂಶ್ವೃಕ್ಷ’ 

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲಯೂ ವಿಧವಾ ವಿವಾಹವನ್ನು  ತಳಿು ಹಾಕ್ಲ್ಲಗಿದೆ. ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ ನಡೆದರೂ ಆ 

ವೈವಾಹಿಕ್ ಸಂಬಂಧ ಎಲಿ್ಲ  ರಿೀತ್ತಯಿೊಂದಲೂ ವಿಫಲವಾಗುವ ಸ್ನಿು ವೇಶ್ಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  

ಸೃಷಿು ಯಾಗಿವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಗೆ ಒೊಂದೇ ಬಾರಿ ಮದುವೆ ಎೊಂಬ ಸಾೊಂಪ್ರ ದ್ಯಯಿಕ್ ಮೌಲಯ ವನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ತನಿಧಿಸುವ 

ತ್ತರ ವೇಣ್ಣ, ಕಡಗಿನ ಗೌರಮಮ , ಭೈರಪಿ್ , ಇವರ ನಡುವೆ ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ ನಿಲುವು ಪ್ರ ಗತ್ತಗಾಮಿಯಾದದುದ . 

ವಿಧವೆಗೆ ಪುನವಿಿವಾಹ, ವಿಧವೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡುವ ಸಾಮಾಜಕ್ ಕ್ಳಕ್ಳಿ ಇವರ ಸಾಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ವಯ ಕಿ್ವಾಗಿದೆ. 
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