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 ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾ ನಮಾನಗಳು ಹಿೀನಾಯ ಸ್ಥಾ ತಯನ್ನು  ತಲುಪಿ ಮೂಕ 

ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕರಂತೆ ಪ್ರರ ಧಾನಯ ತೆ ಇಲಿ್ದಂತೆ, ಸಮಾನತೆ ಇಲಿ್ದೆ ಸಮಾಜದ ನಾನಾ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಂಪ್ರ ದಾಯ, 

ರೂಢಿಗಳೆೆಂಬ ಹೀಮದಲಿ್ಲ  ಬೇಯುತಿವೆ. ಸ್ಥಹಿತಯ ಗಳು, ಗರ ೆಂಥಗಳು, ಬುದಿ್ಧ  ಜೀವಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು 

ಸ್ಥವಿರಗಟ್ಟ ಲೆಯಾದರೂ ಹೆಣಿ್ಣ ನ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಮಾಜಕ ಕೆಷ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ತಾರತಮಯ ವೆೆಂಬುದ್ಧದೆ. 

ಇದಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ಹಲ್ವಾರು ಸಿ್ಥ ರೀಪ್ರ ವಾದ್ಧಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು  ಬಣಿ್ಣ ಸುತಿಾ , ತಳಿ ಹೇಳುತಿಾ  

ಬಂದ್ಧದಾಾ ದರೂ ಸಹ ಅಸಮಾನತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಹರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಕೆಷ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುವುದನ್ನು  

ರ್ಕಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಥಾವಿಲಿ್ದ ಅನಾಚಾರಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇೆಂತಹ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ ಯುಗದಲಿ್ಲಯೂ 

ಹೆಣಿ್ಣ  ಬಲ್ಲಯಾಗುವುದನ್ನು  ರ್ಕಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಸಿ್ಥತವ ವೇ ಇಲಿ್ದೇ ಆಚರಣೆಗಳು ರೂಢಿಗಳನ್ನು  ತಮಮ  

ಸ್ಥವ ಥಾರೆ್ಕ ಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದು ಪ್ರರ ಬಲ್ಯ ವನ್ನು  ಮರೆಯುತಿರುವ ಸಂಪ್ರ ದಾಯ ವಾದ್ಧಗಳು ಹೆಣಿ್ಣ ನ 

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ತುಚಷ  ಮನೀಭಾವನೆಯನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧರುವರು. ಭಾರತವನ್ನು  ಸಂಪ್ರ ದಾಯಗಳ ಬಿೀಡು 

ಎನ್ನು ವ ಬದಲು “ಮಹಿಳೆಯನ್ನು  ಶೀಷಿಸುವ ನಾಡು” ಎೆಂದರೆ ತಪ್ರಾ ಗಲ್ಲರದು. ಅದೇ ಹೆಣಿ್ಣ  ಈ 

ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ದ್ಧದಾ ರೆ ಜನಾೆಂಗವೇ ಬೆಳೆಯುತಿರಲ್ಲಲಿ್  ಎೆಂದು ಗೊತಿದಾ ರೂ, ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಮಥರ ಯ ತೆ 

ಒೆಂದನೆು ೀ ಇಟ್ಟಟ ಕೆಂಡು ಎಲಿ್ದಕೊ  ಅಸಮಥಾಳು ಎೆಂದ್ಧರುವುದು ಶೀಚನೀಯ ಸಂಗತಯಾಗಿದೆ. 

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು  ತರಲು ಹಲ್ವಾರು ಸಿ್ಥ ರೀ ಪ್ರ ವಾದ್ಧಗಳು ಕವಿಗಳು, ಲೇಖಕರು, 

ರ್ಕದಂಬರಿರ್ಕರರು ತಮಮ ದೇ ಆದ ಬರವಣ್ಣಗೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಮಾಜವನ್ನು  ತದುಾ ವಂತಹ ರ್ಕಯಾವನ್ನು  

ಮಾಡುತಿದಾಾ ರೆ. 

 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಪುನವಿಾವಾಹ, ಅಸಮಾನತೆ, ದೇವದಾಸ್ಥ ಪ್ದಿ ತಯಂತಹ ದುಷಟ  ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ 

ಮುಗಾ ರಂತೆ ಬಲ್ಲಯಾಗುತಿರುವುದನ್ನು  ಉಗರ ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ಥದವರು ಹಲ್ವಾರು ಮಂದ್ಧ. ಅದರಲಿ್ಲ  “ಕಡಗಿನ 

ಗೌರಮಮ ” ಸಹ ಒಬಬ ರು. ಹೆಣಿ್ಣ ನ ವಿವಾಹದ ಬಗೆೆ  ಮತಿು  ಅವರ ಕಳಂಕದ ಬಗೆೆ  ಬಿಡಂಭನಾತಮ ಕವಾಗಿ 

ತಳಿಸ್ಥದಾಾ ರೆ.  

ಕೊಡಗಿನ ಗೌರಮ್ಮ  : ಸಿ್ಥ ರೀಪ್ರ ವಾದ್ಧಯಾದ ಕಡಗಿನ ಗೌರಮಮ ನವರು ಕನು ಡ ನವೀದಯ ರ್ಕಲ್ದ 

ಮಹಿಳಾ ಸ್ಥಹಿತ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಾಶೀಲ್ ಸ್ಥಹಿತಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಥದಾಾ ರೆ. ಕಡಗು ಇವರ ಜನಮ ಸಾ ಳ. 

“ಕಂಬನ ಮತಿು  ಚಿಗುರು” ಎೆಂಬುವುದು ಇವರ ಕಥಾಸಂಗರ ಹವಾಗಿದುಾ , ಇವರು ಕಥಾಸ್ಥಹಿತಯ ಕೆೆ  

ಅಮೂಲ್ಯ ವಾದ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ನೀಡಿದಾಾ ರೆ. ನಮಮ  ಜೀವನದಲಿ್ಲ  ಸವ ೆಂತ ಶೀಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಕೆಲ್ವೇ 

ವಷಾ ದಾೆಂಪ್ತಯ  ಜೀವನವನ್ನು  ನಡೆಸ್ಥದ ಇವರು. ತಮಮ  27 ವಯಸಿ್ಥ ಗೆ ಮರಣಕೆೆ  ತುತಿಾದರು. ತಮಮ  ಸೂಕ್ಷಮ  

ಸಂವೇದನೆಯೆಂದ ಕನು ಡ ಕಥಾ ಪ್ರ ಪಂಚಕೆೆ  ಹಸದಾರಿ ತೀರಿದ ವಿಶಷಟ  ಕಥೆಗಾತಾಯಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

ಕಡಗಿನ ಗೌರಮಮ ನವರು ಸಣಿ ಕಥೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಣಿ್ಣ ನ ಮನಸಿ್ಥ ನ ಒಳ ನೀವುಗಳ ಭಾವುಕ ಸಂಕಷಾಗಳು, 

ಅಸಹಾಯಕತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿ್ಥ ರೀ ಮನಸಿ್ಥ ನ ಭಾವುಕ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಸೂಕ್ಷಮ ತೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ತಬಿೆಂಬಿತವಾಗಿದೆ. 
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ಕಥೆಯ ಒಳನೀಟ : ಪುನರ್ವಿವಾಹ : ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಶತಮಾನದ್ಧೆಂದಲೂ ಪುರುಷ ಪ್ರ ಧಾನ ಸಮಾಜ 

ಹೆಣಿ ನ್ನು  ಹೇಗೆ ಶೀಷಿಸುತಿದೆ ಎೆಂಬುದು ಕಥಾವಸಿುವಾಗಿದೆ. ಹೆೆಂಡತ ಸತಿರೆ ಮತಿು  ಮದುವೆಯಾಗುವ 

ಎಲಿ್ಲ  ರಿೀತಯ ಹಕೆ್ಕ  ಭಾದಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಪುರುಷರು ಹೆಂದ್ಧರುವನ್ನ. ಆದರೆ ಅದೇ ಹೆಣಿ್ಣ ನ ಪುನರ್ವಿವಾಹ 

ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹಿಯಾಯ ಳಿಕೆಗಳು, ಅಸಹಯ  ಮನೀಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಗಂಡಸರೆಲಿ್ಲ  ಬರುವುದೆೆಂದು 

ತಳಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಇದಲಿ್ದೇ ಯೌವವ ನ, ಸೆಂಧಯಾ ಅಷ್ಟ ೀ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಅಷ್ಟ  ಇನ್ನು ಳಿದವು 

ಉಪ್ಯೀಗಕೆೆ  ಬಾರದ ಧೂಳು ತುೆಂಬಿದ ವಸಿುಗಳಂತೆ ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲ  ಬಿೀಳುವ ಒೆಂದು ಶೀಚನೀಯ 

ಸಂಗತ ಇದರಲಿ್ಲ  ನರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.  

   ಕಥೆಗಾತಾ ಮೊದಲ್ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಒೆಂದು ಗಂಡು-ಹೆಣಿ್ಣ ನ ಸ್ಥೆಂಸ್ಥರಿಕ ಜೀವನದ ದುುಃಖಕರ 

ಸಂಗತಯನ್ನು  ತಳಿಸ್ಥದಾಾ ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಪ್ರತರ ಗಳೆೆಂದರೆ ಸ್ಥವಿತರ , ರಾಜ, ಕ್ಕಸುಮ ಎೆಂಬ ಹೆಣಿ್ಣ ನ 

ಪ್ರತರ ಗಳನ್ನು  ಮಾತರ  ಪ್ರಿಚಯಸ್ಥದುಾ  ಗಂಡನ ಹೆಸರನ್ನು  ತಳಿಸ್ಥರುವುದ್ಧಲಿ್ . ಈ ಅೆಂಶದಲಿೆ ೀ ತಳಿಯುವುದು 

ಕಥೆಗಾತಾಯರಿಗೆ ಗಂಡು ಪ್ರ ಧಾನದ ಮೇಲ್ಲನ ಅಸಮಾಧಾನ ಭಾವನೆಯನ್ನು  ತಳಿಯಬಹುದು. 

     ಪಿರ ೀತ ವಾತಿ ಲ್ಯ ದ್ಧೆಂದ ಕೂಡಿದ ಒೆಂದು ಸಂಸ್ಥರದಲಿ್ಲ  ಹೆೆಂಡತ ಸ್ಥವಿತರ ಗೆ ಆಕಸ್ಥಮ ಕ ಮರಣ ಬರುತಿದೆ. 

ಆ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಅವಳ ಗಂಡ 35 ವಷಾ ವಯಸಿು , ಹದ್ಧನೈದು ವಷಾಗಳಿೆಂದ ಅವನ ಸಹಚರಿಯಾಗಿದಾ  

ಅವಳನ್ನು  ಕಳೆದುಕೆಂಡ ಅವನಗೆ ಜೀವನವೇ ನಸಿ್ಥ ರವೆೆಂದು ತೀರಿಸ್ಥತು. ಅವನ್ನ ಮುೆಂದ್ಧನ 

ಜೀವನವನನ್ನ ವಿಧುರನಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕೆೆಂದು ನಶಚ ಯಸ್ಥಕೆಂಡ. ಅವನಗೆ ಒಬಬ ಳು ಮಗಳಿದಾ ಳು. ಅವಳ 

ಹೆಸರು ಕ್ಕಸುಮ. ಅವರ ತಾಯ ಅವನನ್ನು  ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒತಿಾಯಸ್ಥದರೂ ಒಪುಾ ತಿರಲ್ಲಲಿ್ .  

    ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ನರೂಪಿಸ್ಥರುವ ಪುರುಷ ಇನು ಬಬ  ಬಾಲೆಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಈ ಹಿೆಂದೆ ಇದಾ ೆಂತಹ 

ಹೆೆಂಡತಯ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರರ ಮಾಣ್ಣಕತೆ, ನೆನಪು, ಪಿರ ೀತ ಎೆಂಬ ಪ್ರ ೀಮಬಂಧನಗಳನ್ನು  ಕಳಚಿ ಮದುವೆಯನ್ನು  

ಆದರೆ ಅವಳನೆು ೀ ಆಗಬೇಕೆೆಂಬ ಅವನ ನಲುವಿಗೆ ಅವಳ ಸೆಂಧಯಾ , ಯೌವವ ನವೇ ರ್ಕರಣವೇ ಹರತು 

ಇನಾು ವುದಲಿ್ . ಈ ಮೊೀಹವೆೆಂಬ ಮೊೀಡಿಯು ಯಾವ ರಿೀತ ಮನ್ನಷಯ ನನ್ನು  ಬದಲ್ಲಯಸುತಿದೆ ಎೆಂದರೆ 

ಜನಮ  ಕಟ್ಟ  ಮಗಳ ಮೇಲೂ ಪಿರ ೀತಯನ್ನು  ಇಲಿ್ದಂತೆ ಮಾಡುತಿದೆ ಎೆಂಬುದು ಕಥೆಗಾತಾಯವರು 

ವಯ ಕಿಪ್ಡಿಸ್ಥರುವ ಒೆಂದು ಶೀಚನೀಯ ಸಂಗತಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ದ್ಧನವೇ ಆತನ್ನ ತಾಯಗೆ ಹೇಳಿದ ಮದುವೆಯ 

ಮಾತುಕತೆಯಾಡಲು ತಳಿಸ್ಥದನ್ನ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ರಾಜಯ ತಾಯಯೂ ಒಪುಾ ತಿಾರೆ. ರ್ಕರಣವಿಷ್ಟ ೀ 

“ಹುಡುಗನೂ ಆಶವ ಯಾವಂತ”. ಇಲಿ್ಲ  ತಳಿದು ಬರುವುದೇನೆೆಂದರೆ ಬಡವರಾದರೂ ಸಂಪ್ತಿನ್ನು  ಮಾತರ  

ಅಪೇಕ್ಷಷ ಸುತಿಾರೆ ಅೆಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೇ ಒಪಿಾ ಕಳುು ತಿಾರೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ “ಸಂಪ್ತಿು  

ಅವರ ಮಗಳನ್ನು  ಸುಖದ್ಧೆಂದ ಇಡುತಿದೆಯೆಂಬುದು”. ನೆಮಮ ದ್ಧಯುತ ಜೀವನವನ್ನು  ನಡೆಸಲು ಶರ ೀಮಂತಕೆ 

ಮುಖಯ ದಲಿ್ . ಒಳೆು ಯ ಮನಸಿು , ಪಿರ ೀತ, ವಾತಿ ಲ್ಯ  ಪ್ರ ಧಾನವೆೆಂದು ಅರಿಯಬೇಕ್ಕ. ಇನು ೆಂದು 

ಅಭಿಪ್ರರ ಯವನ್ನು  ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ಸಂಪ್ರ ದಾಯವಾದ ಮೂಡಿಬರುತಿದೆ. ಪೂವಾಜರು ನಡೆಸ್ಥರುವ 

ಸವ ೆಂತ ನಧಾಾರಗಳು (ಯುವಕ-ಯುವತಯ ನಧಾಾರಗಳು ಅಮುಖಯ ) ಇನೂು  ಚಾಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲವೆ ಎೆಂಬ ಅೆಂಶ 

ಸಾ ಷಟ ವಾಗುತಿದೆ.  

    ಮದುವೆಗೆ ಇನೂು  ನಾಲೆು  ತೆಂಗಳು ಇತಿು , ಆ ಪುರುಷನ್ನ ರಾಜಯ ಮುಖವನ್ನು  ಪ್ರ ತ ದ್ಧನವೆಲಿ್ಲ  

ನೀಡಬಹುದೆೆಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೇಳುತಿಾನೆ. ಅವನ್ನ ಆ ರಿೀತಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸಕೆೆ  

ಭಂಗವಾಗುತಿದೆಯೆಂದಲಿ್ಲ , ಬದಲ್ಲಗೆ ಅವಳನ್ನು  ಪ್ರ ತದ್ಧನ ನೀಡಬಹುದು ಎೆಂಬುದಾಗಿದೆ. ಈ 3 ಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಕಥೆಗಾತಾಯರು ಮೊೀಹದ್ಧೆಂದ ಕೂಡಿದ ಪುರುಷನ ಅಸಭಯ  ವತಾನೆಯನ್ನು  ವಯ ೆಂಗಯ  ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. ಅೆಂತಹ 

ಹಿೀನಾಕೃತಯ ಗಳೆೆಂದರೆ ಪುರುಷನ್ನ ಸ್ಥೀಬೆಯ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಕಳಿತು ಅವಳ ಸೆಂಧಯಾವನ್ನು  

ಕಣಿ್ಣೆಂಬಿಸ್ಥಕಳುು ತಿದಾಾ ನೆೆಂಬುದು ಒೆಂದಾದರೆ, ಇನು ೆಂದು ‘ವಾಕ್ಷೆಂಗ್’ ಹೀಗುವ ನೆಪ್ದಲಿ್ಲ  ಅವಳನ್ನು  
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ನೀಡಲು ಹೀಗುತಿದಾ ನ್ನ. ಆ ಪುರುಷನ ಭಾವನೆ ಏನೆೆಂದರೆ “ತನು ಲಿ್ಲ  ಐಶವ ಯಾ ಮತಿು  ಸಕಲ್ ಸಂಪ್ತಿು  

ಅವಳಿಗೆ ಸುಖನೀಡುವುದು ಎೆಂಬುದಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಗಂಡಸ್ಥನ ಮಗಳು ಕ್ಕಸುಮೆ ರಾಜಗೆ ತುೆಂಬಾ ಹತಿರವಾಗಿದಾ ಳು. ಅವಳನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ಇರುತಿರಲ್ಲಲಿ್ಲ , 

ಕನಸಿ್ಥ ನಲಿೂ  ಸಹ ರಾಜಯ ಹೆಸರನ್ನು  ಕನವರಿಸುತಿದಾ ಳು. ಇಲಿ್ಲನ ವಿಶೇಷತೆ “ಮುಗಾ  ಮಕೆಳ ಮನಸಿು  

ಸಕೆ ರೆಯಂತರುವ ಪಿರ ೀತ, ಮಮತೆಯ ಕಡೆಯೇ ಹೀಗುತಿದೆ ಹರತು ಕಹಿ ತುೆಂಬಿದ ಬೇವಿನ ಕಡೆಯಲಿ್ ” 

ಎೆಂಬುದು ಗೊೀಚರವಾಗುತಿದೆ. ಬೇವು (ಅೆಂದರೆ ಪಿರ ೀತಯೇ ಇಲಿ್ದ ಅವಶಯ ಕ ಮಾತಾ-ಪಿತ) 

ಸ್ಥೆಂಪ್ರ ದಾಯಕವಾಗಿ ಶ್ರ ೀಷಠ ತೆಯನ್ನು  ಹೆಂದ್ಧದೆಯಾದರೂ ಅದರ ಬಳಕೆ ವಿರಳ. ಅೆಂದರೆ ಮಕೆಳು 

ಪಿರ ೀತಯನ್ನು  ತಂದೆ-ತಾಯಯೆಂದ ಹೇರಳವಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಷ ಸುತಿಾರೆ ಎೆಂದು ತಳಿಯುವುದು. ರಾಜಗೆ ಈತನ 

ಮೇಲೆ ಎಳು ಷ್ಟಟ  ಪಿರ ೀತ, ವಿಶಾವ ಸವಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಆದಾ ರಿೆಂದಲೇ ಇವಳು ಆತನನ್ನು  ಈ ರಿೀತಯಾಗಿ ಪ್ರ ಶು ಸ್ಥದಳು “ 

ಹೆೆಂಡತ ಸತಿು  ಮೂರು ತೆಂಗಳಾಗಿದೆ. ಮಗಳಿದಾಾ ಳೆ ಅವಳನ್ನು , ಅವಳ ಪಿರ ೀತಯನ್ನು  ಬಿಟ್ಟಟ  ತನು ನ್ನು  

ಕೈಹಿಡಿಯಲು ಬಂದ್ಧದಾಾ ರೆೆಂದು ವಯ ೆಂಗಯ  ಮಾಡಿದಳು. ಅದಕೆೆ  ಆ ಪುರುಷ ಹೇಳಿದ್ದಾ  ಅವನ ಐಶವ ಯಾ 

ಅವಳನ್ನು  ಸುಖವಾಗಿ ಇಡುವುದೆೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. ಇಲಿ್ಲ  ಈ ಪ್ದ ಮತಿೆಂದು ಬಾರಿಯೂ ಬಳಕೆಯಾಗಿ 

ತಳಿಸುವುದೇನೆೆಂದರೆ ಕೇವಲ್ ವಯ ವಹಾರ ಮತಿು  ಜೀವವನ್ನು  ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತರ ವೇ ಉಪ್ಯಗಿಸುತಿದಾ  ಹಣ ಈ 

ದ್ಧನ ಎಲಿ್ಲ  ನೈತಕ ರಂಗಗಳನ್ನು  ಕಬಳಿಸ್ಥರುವುದುದೆೆಂದರೆ ತಪ್ರಾ ಗಲ್ಲರದು. 

    ಕನೆಗೆ ರಾಜಯು ತಾನ್ನ ಬಾಲ್ ವಿಧವೆಯೆಂದಾಗ ಪುರುಷನ್ನ ಅವಳ ಮೇಲ್ಲದಾ  ವಾಯ ಮೊೀಹ ಬಿಟ್ಟಟ  

ಅಸಹಯ  ದುಷಟ  ಭಾವನೆಯನ್ನು  ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೆಂದುತಿಾನೆ. ಅವಳನ್ನು  ಅಮಂಗಳವೆೆಂದು ಕರೆಯುತಿಾನೆ. 

ಒೆಂದು ಹೆಣಿ್ಣ  ವಿಧವೆಯಾದರೆ ಅವಳು ಅಮಂಗಳ, ಆ ಪುರುಷ ವಿಧುರನೆೆಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಾ ನ ಅವನಗೆ 

ಹೆಂದುವುದ್ಧಲಿ್ವೇಕೆ? ಎೆಂಬುದು ಕಥೆಗಾತಾಯ ದ್ಧಟ್ಟ  ಪ್ರ ಶ್ು . ಆ ಪುರುಷನಗೆ ಸತಯ ಸಂಗತಯನ್ನು  ಹೇಳುವ 

ಪೂವಾದಲಿ್ಲ  ಇದಾ ೆಂತಹ ಅಭಿಪ್ರರ ಯ ಈಗವಿಲಿ್ವೇಕೆ ? ಎೆಂಬುದು ಮತಿೆಂದು ಪ್ರ ಶ್ು  ಕಥೆಗಾತಾಯರು 

ರಾಜಯೆಂಬ ಪ್ರತರ  ಹೆಣಿ್ಣ ನ ಶ್ರ ೀಷಠ ತೆಯನ್ನು  ತಳಿಸುತಿಾರೆ. ಈ ಕನೆಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನಮಮ ೆಂತಹ ರ್ಕಮುಕರ 

ಮೊೀಹವನ್ನು  ಪಿರ ೀತಯೆಂದು ತಳಿದು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಚಿಚ  ನಾನಲಿ್ . ಎೆಂದ್ಧನವರೆಗೆ 

ಜೀವನವಿರುತಿದೆಯೀ ಅೆಂದ್ಧನವರೆಗೂ ನಾನ್ನ ನನು ೆಂತೆಯೇ ಸಮಾಜದ ಅತಾಯ ಚಾರದ ವಿರುದಿ  

ಹೀರಾಡುತಿೆೀನೆ ಎೆಂದು ತಳಿಸ್ಥದಾಾ ರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಕಥೆಗಾತಾ ಶಾಸಿ ರಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು  ಸಾ ಷಿಟ ೀಕರಿಸುತಿಾರೆ. 

ಮನಸಮ ೃತ, ವಶಷಠ ಸಿುತ ಮುೆಂತಾದವುಗಳು ನಾಯ ಯದ ವಿರೀಧವಲಿ್ . ಅವಳಿಗೆ ಬಣಿ ಹಚಿಚ  ಸಮಾಜವನ್ನು  

ಅದರ ತಾಳಕೆೆ  ತಕೆೆಂತೆ ಕ್ಕಣ್ಣಸುತಿರುವ ಸಂಪ್ರ ದಾಯವಾದ್ಧಗಳನ್ನು  ಖಂಡಿಸುತಿದಾಾ ರೆ. “ಮನವೂ ವಿಧವಾ 

ವಿವಾಹಕೆೆ  ಪೂಣಾ ಸಮಮ ತಯನ್ನು  ನೀಡಿದಾಾ ನೆೆಂದು ಕಥೆಗಾತಾ ತಳಿಸ್ಥದಾಾ ರೆ.”  

ಕನೆಯಲಿ್ಲ  ಆ ಪುರುಷನ್ನ ತನು  ಮನಸಿ ನ್ನು  ಬದಲ್ಲಸ್ಥಕೆಂಡು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತಿಾನೆ. ಇಲಿ್ಲ  

ತಳಿಯುವುದೇನೆೆಂದರೆ ಸಮಪ್ಾಕ ಮತಿು  ಆಧಾರಸಹಿತ ಚರ್ಚಾ ಹಾಗೂ ಹೀರಾಟ್ದಲಿ್ಲ  ತಡಗಿದರೆ 

ಯಶಸಿು /ಪ್ರ ತಫಲ್ ದೊರೆಯುತಿದೆ. ಸಮಾಜ ಕಳಂಕ ಮತಿು  ಶೀಷಣೆರಹಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಎೆಂಬ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ಶೀಘ್ರ ದಲಿೆ ೀ ಮುಟ್ಟ ಬಲಿ್ದು ಎೆಂಬುದು ನನು  ಅಭಿಪ್ರರ ಯ. 
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