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ರ್ೕರಾಮ .ಎ೦
ಸಹಾಯಕ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು
ನೂಯ್ಹಾರಿಜನ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಾರತತ್ಹ ಳ್,
ರಿ೦ಗ ರೋಡ್ ಬೆ೦ಗಳೂರು

“ಪರ್ ನ್ಸ ಲಲ್ವೇಕೆ?”, ಕಾವಯ್ದ ಲ್ ಒ೦ದು

ೕವಾದ ಚಿ೦ತನೆ

ರ್ೕರಾಮ .ಎ೦
ಕೆ.ಷರೀಪ ರವರ “ಪರ್ ನ್ಸ ಲಲ್ವೇಕೆ?” ಕಾವಯ್ದ ಲ್ ಅ೦ದಿನ ಪುರುಷ ಪಾರ್ಧಾನ ಸಮಾಜದ ಲ್
ೕಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕ ಸಾವ್ತ೦ತರ್ಯ್ ಲಲ್ದೇ ಇದುದ್ದರಿ೦ದ ಅನಿವಾಯರ್ವಾಗಿ ಅವರು
ಪುರುಷ

ಸಮಾಜವನುನ್

ಅವಲ೦ಭಿಸಬೇಕಾದ

ಸನಿನ್ವೇಷ

ಉದಭ್ವವಾಗಿತುತ್.

ನಮಮ್

ಪುರಾಣಗಳಲೆಲ್ೕ ಹೇ ರುವ೦ತೆ ಹೆಣುಣ್ ಹುಟಿಟ್ದಾಗ ತ೦ದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಆಶರ್ಯ,
ಬೆಳೆದು ಯೌವವ್ನಕೆಕ್ ಬ೦ದಾಗ ಗ೦ಡನ ಆಶರ್ಯ, ಮುಪಿಪ್ನ ಲ್ ಮಕಕ್ಳ ಆಶರ್ಯದ ಲ್ರಬೇಕೆ೦ಬ
ಸ೦ಪರ್ದಾಯಗಳ ಕೂಪದ ಲ್ ನೂಕಿದರಿ೦ದ ಅವರು ತಮಮ್ ನೈತಿಕತೆಯನುನ್ ಕಳೆದುಕೊ೦ಡಿದುದ್
ಮಾತರ್ವಲಲ್ದೇ ಪುರುಷರ ದಬಾಬ್ ಕೆ, ಅನಾಯ್ಯ, ಅಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಸ
ಸಾಗಿಸುತಿತ್ರುವುದಲಲ್ದೆ ಅವರೇ ತನನ್ ಪಾ ನ ದೇವರು ಎ೦ ದು ಭಾ
ಸ

ಕೊ೦ಡಿದದ್ರು.

ಹಾಗೆ

ಉಲೆಲ್ೕಖಿತವಾಗಿದೆ.

ಜೈನ

ಅ೦ದಿನ

ೕಯರಾದ ಚ೦ದರ್ಮತಿ,

ಧಮರ್ದಲೂಲ್

ಪುರುಷ

ಸಮಾಜದ

ಸಹ

ಕೊ೦ಡು ಬಾಳನುನ್
. ಪಾರ್ಣಿಗಳ ರೀತಿಯ ಲ್

ಹೆಣಿಣ್ಗೆ

ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್

ೕಕಷ್ ಲಲ್

ಎ೦ದು

ಪರ್ ನ್ಸದ

ಪುರಾಣ

ೕತೆ, ದೌರ್ಪತಿ, ಹಾಗೂ ಅಹಲೆಯ್ಗೆ ಒದಗಿದ ದುಗರ್ತಿಯನುನ್

ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅ೦ದು ಇವರಿಗೆ ಒದಗಿದ ದುಃ ಥ್ತಿಯನುನ್ ಒ೦ದು ಕಷ್ಣ ಪರ್ ನ್ ದದ್ರೆ
ಅವರಿಗೆ ಅ೦ತಹ

ಥ್ತಿ ಬರುತಿತ್ರ ಲಲ್. ಈ ನೆಲೆಗಟಿಟ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಇ೦ದಿನ ಪುರುಷ ಪರ್ಧಾನ

ಸ ಮಾಜದ ಹಟಟ್ಹಾಸಕೆಕ್ ಪುರಾಣ

ೕಯರ೦ತಾಗದೇ ಪರ್ ನ್ಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಯರ್ತೆ ಇದೆ.

ಏಕೆ೦ದರೆ ಮ ಳೆಯ ರು ಪುರುಷರಿಗಿ೦ತ ಯಾವುದರಲೂಲ್ ಕಮಿಮ್ ಇಲಲ್. ಅವರ೦ತೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲಾಲ್ ೇತರ್ಗಳಲೂಲ್ ಕಾಣಿಸುತಿತ್ ರುವಾಗ ಈ

೦ಗದ ತಾರತಮಯ್ ದಬಾಬ್ ಕೆ

ಏಕೆ ಬೇಕು? ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂಣರ್ ಸಾವ್ತ೦ತರ್ವನುನ್ ಅವರು ಪಡೆಯು ವ

ದಲೇ ಕೊಡಬೇಕು

ಒ೦ದು ವೇಳೆ ಅವರು ನೈತಿಕತೆಯ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ತಿಭಟನೆಯ ಸವ್ರೂಪದ ಮೂಲಕ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿ
ಪುರುಷ
ಊ
Correspondence
ರ್ೕರಾಮ .ಎ೦
ಸಹಾಯಕ ಪಾರ್ಧಾಯ್ಪಕರು
ನೂಯ್ಹಾರಿಜನ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಾರತತ್ಹ ಳ್,
ರಿ೦ಗ ರೋಡ್ ಬೆ೦ಗಳೂರು

ಪರ್ಧಾನ

ಸಮಾಜದ

ಪರಿ ಥ್ತಿ

ಏನಾಗಬಹುದು

ದರೆ.

ಎ೦ಬುದನುನ್

ಕೊಳಳ್ಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗು ಪುರಾಣದ ಲ್ ಕಾಣಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಪುರುಷರ ಹೆಸರು

ಸುವಣರ್ ಅಕಷ್ರಗಳ ಲ್ ಶಾಶವ್ತವಾಗಿ ಮುದಿರ್ತ ವಾಗಿ ಅವರ ಕೀತಿರ್, ರಿಮೆ, ಶೆರ್ೕಷಠ್ತೆಯು
ತು೦ಬುತಿತ್ದೆ. ಈ ಎಲಾಲ್

ರಿಮೆಯ

ಪರ್ತಿ

೦ದೆ ಹೆಣುಣ್ ಇರುತಾತ್ಳ ೆ. ಈಗಿರುವಾಗ ಪುರುಷನ ಎಲಾಲ್

ಬಬ್ ಗ೦ಡ ನ

೦ದೆ ಕಾಣದ ಕೈಯ ರೀತಿಯ ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅ೦ದರೆ

೦ದೆ ಕಷಟ್ಪಟಟ್ ಹೆಣಣ್ನುನ್ ಮಾತ್ರ ನೆನೆಯದೇ ತೆರೆಯ ೦ದೆ ಮಡಗಿ ಅವರನುನ್ ಕಷಟ್ದ
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ರಿಮೆ ಯ
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ಕೋಟಲೆಗೆ

ನೂಕಲಾಗಿ

ದೆ.ಇದಕೆಕ್

ಕಾಣಿ ಕೊಳುಳ್ವ ಪುರಾಣದ

ಸಾ

ರೂಪವಾಗಿ

ಏಕ ಪತಿನ್ ವರ್ತಸಥ್, ಅವನ ರಾಜಯ್ ರಾಮ ರಾಜಯ್, ಪಿತುರ್

ೕ ಚ೦ದರ್ಮತಿಯ ಕ೦ಡಾಗ

ಪರಿಪಾಲಕ ಎ೦ದೆಲಾಲ್ ಸ೦ಭೋ ಧಿ

ಕರೆಯುತೆತ್ೕವೆ. ಇದಕೆಕ್

ಸಪ್ಷಟ್ವಾಗುತತ್ದೆ.ಹರಿಶಚ್೦ ದರ್ನ ಧಮರ್ಪತಿನ್ಯಾದ ಇವಳು ತನನ್

ಕಾರಣೀಭೂತಳಾದ ೕತೆಯನುನ್ ಮಾತರ್ ಮರೆಯುತೆತ್ೕವೆ.

ಗ೦ಡ ಇಡೀ ತನನ್ ಸಮಸತ್ ಸಾಮಾರ್ಜಯ್ವನುನ್ ದಾನದರೂಪದ ಲ್

ದಾವ್ಪರ ಯುಗದ ಶೆರ್ೕಷಟ್ ಪುರಾಣ

ಕೊಟಟ್ರೂ ತಾನು ಕೊಡುವ ದಾನಕೆಕ್ ತೂಗಲಾರದೇ ಸುಳುಳ್ನುನ್

ಶೆರ್ೕಷಟ್ಳೂ, ಪತಿವರ್ತೆಯೂ ಆದ ದೌರ್ಪತಿಯ ಕತೆಯೂ ಸಹ

ಹೇಳಲಾರದೇ ಸಾಮಾರ್ಜಯ್ವನುನ್ ಬಿಟುಟ್ ಕಾ

ನಗರಕೆಕ್ ಬರು

ಹಾಗೆಯೇ. ಪಾ೦ಡವರು ತನನ್ ಜೂಜಾಡುವ ಚಟದಿ೦ದ

ತಾತ್ನೆ. ಅ ಲ್ ತನನ್ ಮಾತಿನ ಪರ್ಕಾರವಾಗಿ ಉ ದ ಹಣವನುನ್

ಕೌರವರೊಡನೆ ಪ೦ಧಯ್ವನುನ್ ಏಪರ್ಡಿ . ಆ ಪ೦ಧಯ್ದ ಲ್ ತ ನನ್

ನೀಡಲು ಸ೦ತೆಯ ಲ್ ಪಾರ್ಣಿಗಳನುನ್ ಮಾರಿದ ರೀತಿ ಯ ಲ್

ಸಮಸತ್ ಸಾಮಾರ್ಜಯ್, ಸ೦ಪತುತ್, ಐಶವ್ಯರ್, ಹಾಗು ಸವ್೦ತಃ

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮು೦ದಾದಾಗ ಕಾ

ನಗರದ ಜನತೆ

ತನನ್ನುನ್ ಆ ಪಾ೦ಡವರು ಕಡೆಗೆ ದೌರ್ಪತಿಯನೆನ್ೕ ಆಟ ದ

ಹರಾಜಿನ ಲ್ ಬೆಲೆಯನುನ್ ಕೂಗಿಕೊ೦ಡರು. ಆ ಕಷ್ಣದಲಾಲ್ದರೂ

ವಸುತ್ವನಾನ್ಗಿಟುಟ್ ಸೋತರು. ಈ ಅವಕಾಶವನೆನ್ೕ ಕಾಯುತಿತ್ದದ್

ಅವಳು ತನನ್ ಹರಾಜು ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಪರ್ ನ್ಸಬಹುದಾಗಿತುತ್.

ಕೌರವರು

ಒ೦ದು ವೇಳೆ ಅವಳು ಪರ್ ನ್ಸುವ ಪರ್ ಯತನ್ಮಾಡಿದದ್ರೆ

ನಡೆಯುತತ್ದೆ. ಅ ಲ್ ಅವಳು ತನನ್ ರೋಧನೆಯ ಮಧೆಯ್ ಮರು

ಪುರಾಣದ

ಹೆಸರು

ಮಾತನಾಡದೇ ತನನ್ ಗ೦ಡ೦ದಿರ ಧಮರ್ ಕಾಯ ಲು ತನನ್ನೆನ್ೕ

ಸತಯ್

ಪಣಕಿಕ್ಟಿಟ್ದದ್ರು ಸಹ ಅ ಲ್ ಅವಳು ಪರ್ ನ್ಸ ಲಲ್. ಆದರೆ ಇಡೀ

ಪುಟದ ಲ್

ದಾಖಲಾಗುತಿತ್ರ ಲಲ್.

ಹರಿಶಚ್೦ದರ್ನ

ಆದರೆ

ಹರಿಶಚ್೦ದರ್ನ

ಈ

ಆ

ಸಭೆಯ ಲ್

ೕಯರ ಲ್ ಅತಯ್೦ತ

ದೌರ್ಪತಿಯ

ವಸಾ ಪಹರ

ಣ

ಪರಿಪಾಲನೆಯ ಲ್ ಅವನಷೆಠ್ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನುನ್ಹೊ೦ದಿದದ್

ಮಹಾಭಾರತದ ರಿಮೆ ಮಾತರ್ ಆ ಪಾ೦ಡವರಿಗೆ.

ಚ೦ದರ್ಮತಿಯನುನ್‘ ಸತಯ್ವತಿ’ ಎ೦ದು ಕರೆಯಲಾಗಲೇ ಇಲಲ್.

ಗೌತಮರ ಪತಿನ್ ಅಹಲೆಯ್ ಪತಿವರ್ತೆ. ಅವಳು ಅತಯ್೦ತ ಸು೦ದರಿ

ಬದಲಾಗಿ ಹರಿಶಚ್೦ದರ್‐ಸತಯ್ ಹರಿಶಚ್೦ದರ್ನಾಗಿ ಮೆರೆದನು.

ಎ೦ದು ತಿ ದ ಇ೦ದರ್ನು ಗೌತಮ ಮುನಿ ಇಲಲ್ದ ಸ ಮಯದ ಲ್

ತೇತಾರ್ಯುಗದ ಲ್

ಕಾಣಿಸುವ

ಶೆರ್ೕಷಟ್

ಪುರಾಣ

ದೇವ

ಗೌತಮನ ವೇಷದ ಲ್ ಬ೦ದು ಅವಳ ಸ೦ಗಡ ಪಿರ್ೕತಿಯಿ೦ದ

ಪುರುಷನೆ೦ದರೆ ‘ರಾಮ’. ರಾಮ ಒಬಬ್ ಆದಶರ್ ರಾಜ ಹಾಗೆ ಗ೦

ಇದದ್ನು. ಗೌತಮ ಬ೦ದಾಗ ತಪುಪ್ ಮಾಡಿದ ಅಹಲೆಯ್ಯ ಕಾಮ

ಡನೂ ಕೂಡ, ಎಕ ಪತಿನ್ ವರ್ತಸಥ್ ಎ೦ದೆಲಾಲ್ ಬಿರುದು

ಕಾರಕೊಕ್ಳಗಾದುದರೆ೦ದು ತಿ ದು ಕಲಾಲ್ಗುವ೦ತೆ ಶಾಪ

ಕೀತಿರ್ಗಳನುನ್ ಪಡೆದವನು. ಅಲಲ್ದೇ ಅವನ ರಾಜಯ್ ಯಾವುದೇ

ಕೊಟಟ್ರು. ಇ೦ದರ್ನಿಗೆ ಮೈಯಲಾಲ್ ಕ ಣಾಣ್ಗುವ೦ತೆ ಮಾಡಿದನು.

ಕು೦ದು‐ಕೊರತೆಯಿಲಲ್ದೇ

ತಾನು

ಸುಭೀಕಷ್ವಾಗಿತುತ್.

ಆದದ್ರಿ೦ದಲೇ

ಮಾಡದೇ

ಇರುವ

ತಪಿಪ್ಗಾಗಿ

ತನನ್

ಪತಿಯ

ಅದನುನ್ ‘ರಾಮ ರಾಜಯ್’ ಎ೦ದು ಕರೆಯುತಿತ್ದದುದ್. ಅ ಲ್ ಅ ರಸನ

ಮೂಖರ್ತನಕೆಕ್

ಮನೆತನದವರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಎಷುಟ್ ಬೆಲೆ ಇತೊತ್ೕ ಹಾಗೆ

ತನನ್ ಪತಿಯಾದ ಗೌತಮ ಮುನಿಯ ಶಾಪದ ಬಗೆಗ್ ಪರ್ ನ್ಸ ಲಲ್

ಸಾಮಾನಯ್ ಪರ್ಜೆಗಳ ಮಾತಿಗೂ ಅಷೆಟ್ೕ ಬೆಲೆ ಇತುತ್.

ಅವಳು.

ೕಗಿರುವ

ಕಿಕ್ ಅಹಲೆಯ್ ಶಾಪ ಗರ್ಸಥ್ಳಾದಳು. ಆದರೂ

ಸಮಯದ ಲ್ ಒ೦ದು ಅಗಸ ದ೦ಪತಿಯ ಲ್ ವೈಮನಸುಸ್

ಈ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪುರಾಣ ಪರ್ ದಧ್ರಾದ ಚ೦ದರ್ಮತಿ, ೕತೆ,

ಬ೦ದಾಗ ತನನ್ ಹೆ೦ಡತಿಯನುನ್ ತಿರಸಕ್ರಿ ಸುವ ರಭಸದ ಲ್

ದೌರ್ಪತಿ, ಹಾಗು ಅಹಲೆಯ್ಯು ತಾವು ಪಟಟ್ ಪಾಡಿಗೆ ಅವರ

“ಬಿಟಟ್ ಹೆ೦ಡತಿಯನುನ್ ಕಟಿಟ್ಕೊಳಳ್ಲು ತಾನೇನು ರಾಮನೇ?”

ಗ೦ಡ೦ದಿರೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆಯಾಗಿದದ್ರೂ

ಎ೦ದಾಗ ಈ ಮಾತನುನ್ ಆ

ತಾವು ಅನುಭ

ದ ಧೂತ ರಾಮನಿಗೆ ಸುದಿಧ್

ಹಲವು ಕಷಟ್ಗಳನುನ್ ಅನುಭ

ಮುಟಿಟ್ ದ ಅಗಸನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ

ಅ೦ದಿನ ಸಮಾಜದ ಈ ಪುರಾಣ

ತು೦ಬು ಗಭಿರ್ಣಿಯಾಗಿದದ್

ಸಮಾಜದ

ೕತೆ ಯನುನ್ ಅಟಿಟ್ದನು ಕಾಡಿಗೆ.

ದಬಾಬ್ ಕೆ,

ೆ ಮಾತರ್
ದರು.

ೕಯರು ಪುರುಷ ಪರ್ಧಾನ

ರೋಧಿಸುವ

ಧನಿ

ಯಾಗದೇ

ಅ ಲ್ಯೂ ಸಹ ತನನ್ ಅ೦ತರಾಳದ ಲ್ ಎಷೊಟ್ೕ ನೋವು

ಇದುದ್ದರಿ೦ದ ಇವರಿಗೆ ಇ೦ತಹ ದು ಥ್ತಿಯು ಒದಗಿ ಬ೦ದಿತುತ್.

ದುಗುಡ ದದ್ರೂ ತನನ್ ಪತಿಯಾ ದ ರಾಮನ ಹೆಸರನುನ್

ಆ ಒ೦ದು ಕಷ್ಣ ಇವರೆಲಲ್ರೂ ತಮಮ್ ಗ೦ ಡ೦ದಿರನುನ್ ಪರ್ ನ್ ದದ್ರೆ

ಉ ಸಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟಳೇ

ಇಡೀ

ನಃ ರಾಮನ ವತರ್ನೆಯನುನ್

ಪರ್ ನ್ಸ ಲಲ್. ಆದರೆ ಅ೦ದಿನಿ೦ ದ ಇ ಲ್ಯತನಕ ರಾಮನನುನ್

ೕ ಸಮಾಜವೇ ಸ೦ಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಬ೦ದನದಿ೦ದ

ಮುಕತ್ರಾಗುತಿತ್ದದ್ರು.
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ಒಟಾಟ್ರೆ ಇಡೀ ಈ ಕಾವಯ್ವನುನ್ ಗಮನಿ ದರೆ ಪುರಾಣ ಕಾಲದ
ಘಟಟ್ಕೂಕ್,

ಇ೦ದಿನ

ಆಧುನಿಕ

ಕಾಲದ

ಘಟಟ್ವನುನ್

ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವ ಪರ್ಯತನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪುರಾಣ
ೕಯರು ಮಾಡಿದ ತಪಪ್ನುನ್ ಇ೦ದಿನ

ೕಯರು ಮಾಡ

ಬಾರದು. ಏಕೆ೦ದರೆ ಹೆಣುಣ್ ಕೇವಲ ಮೂಕ ಪಾರ್ಣಿಯಲಲ್
ಅವ ಗೂ ಸಮಾಜದ ಲ್ ತನನ್ದೇ ಅದ ನೈತಿಕತೆಯ ಪರ್ಜೆನ್
ಹಾಗು ಸಾವ್ತ೦ತರ್ಯ್ ಇದೆ. ಅವಳೂ ಸಹ ಪುರುಷರಿಗಿ೦ತ
ಯಾವುದರಲೂಲ್ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲಲ್. ಎಲಾಲ್ ರ೦ಗದಲೂಲ್
ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿ೦ತಿದಾದ್ಳ ೆ. ಆದರೂ ಅವಳ ಮೇಲೆ ದಬಾಬ್ ಕೆ
ಹಾಗು ಶೋಷಣೆ ಮಾತರ್ ನಿ೦ತಿಲಲ್. ಸವ್ತ೦ತರ್ವಾಗಿ ಪುರುಷರ
ಹ೦ಗಿಲಲ್ದೇ

ಬದುಕುವ

ಎಲಾಲ್

ಲಕಷ್ಣಗಳು

ಇರುವಾಗ

ಪುರಾತನವಾದ ಪುರುಷ ಪರ್ಧಾನ ಸಮಾಜದ ನ೦ ಬಿಕೆಗಳನುನ್
ಬದಿಗೊತಿತ್ ತಮಮ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತಿತ್ರುವ ದೈ ಕ ಹಾಗು ಮಾನ ಕ
ಕಿರುಕುಳದ
ಬೆಳೆಯಬೇಕು.

ರುದದ್ ಬ೦ಡಾಯ ಹೇ ಳುವ ಶಕಿತ್ಯಾಗಿ ಅವರು
ಹಾಗೆ

ಇ೦ದಿನ

ಆಧುನಿಕ

ಸಮಾಜದ ಲ್

ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ.
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