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ಗೃಹಭಂಗ-ಹೆಣ್ಣಿ ನ ಅಸ್ತಿ ತ್ವ ದ ಪುನರ್
ವ್ಯಾ ಖ್ಯಾ ನ
ಸೌಮ್ಯ ಎಚ್. ಎಲ್
ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ನವರ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಎಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕಂಡು
ಕಾದಂಬರಿಯ ಚೌಕಟ್ಟ ನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಕೃತಿ ಗೃಹಭಂಗ. ಹೆಣ್ಣಿ ನ ಪಾತ್ರ ಗಳು
ಪ್ರ ಧಾನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಗಂಡಿನ ವಿವಿಧ ಮುಖವಾಡಗಳು ವಯ ಕಿಿ ಗಳ
ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗಂಡಿವೆ.
ಜೀವನದ ಅಸ್ತಿ ತ್ವ ಪ್ರ ಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ತೆಯನ್ನು
ಕಾದಂಬರಿ ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ
ಬರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ಹುದೆೆ ಗಳು ಸ್ವವ ತಂತ್ರ ಪೂವವದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂದಾಯ
ಆಡಳಿತ್ದ ಪ್ರ ಮುಖ ಹಣದ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತಿ . ಪ್ರ ಸ್ತಿ ತ್ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ
ಬರುವ ಶೇಖ್ದಾರ, ಶ್ಯಯ ನ್ನಭೀಗ, ಪ್ಟೇಲ, ತ್ಳವಾರ ಇವುಗಳು ಪ್ರ ಸ್ಿ ತ್
ಕನು ಡದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪ್ದಗಳಾಗಿವೆ.
ಕಾದಂಬರಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಳೆಂಬ ವಿದವೆ ಮ್ಕಕ ಳಾದ ಚೆನು ಗರಾಯ
ಮ್ತ್ತಿ
ಅಪ್ಪ ಣಿ ಯಯ
ಇಬಬ ರು
ಒರಟಾಗಿಯೇ
ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು
ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ಣಿ ನ ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಳು
ರಾಮೀಹಳಿಿ ಗೆ ಬರುತಾಿಳೆ. ಬಡತ್ನ ಮ್ತ್ತಿ
ನಾಗರಿೀಕ ಜಗತಿಿ ನಂದ
ಹೊರಬಂದಂತೆ ಕಾಣುವ ಗಂಗಮ್ಮ ಳು ಹೃದಯ ಹೀನೆ ಮ್ತ್ತಿ ಅಸ್ಹಯ ವಾಗಿ
ಮಾತ್ನಾಡುತಿಿ ರುವ ಹೆಂಗಸ್ತ. ಆಕೆಯ ಹೊಲಸ್ತ ಮಾತ್ತಗಳು ಅವಳ
ಮ್ಕಕ ಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಾಿ ರೆ. ವಂಶಪಾರಂಪ್ಯವವಾದ ಶ್ಯಯ ನ್ನಭೀಗ ವೃತಿಿ
ಚೆನು ಗರಾಯನಂದ ತ್ಪ್ಪಪ ಹೊೀಗಿ ಪ್ಟೇಲ ಶಿವಲ್ಲಂಗೇಗೌಡನ ಮ್ನೆಯವರ
ಪಾಲಾಗುತ್ಿ ದೆ.
ಗೃಹಭಂಗ ಕಥೆಯ ಪಾರ ರಂಭ ಪೂವವ ಪ್ಪೀಠಿಕೆಯಂತೆ ಮದಲ ಅಧಾಯ ಯ
ಅನಾವರಣಗಳುಿ ತ್ಿ ದೆ.
ನಂತ್ರದ
ಹದಿನೈದು
ಅಧಾಯ ಯಗಳು
ನಂಜಮ್ಮ ಳೆಂಬ ಪಾತ್ರ ದ ಸ್ತತಾಿ ಪಾತ್ರ ಗಳ ಸ್ನು ವೇಶಗಳನ್ನು ತ್ರುತ್ಿ ವೆ.
ನಾಗಲಪುರದ ಕಂಠಿಜೀಯಿಸ್ರ ಮ್ಗಳು ನಂಜಮ್ಮ . ಚಿಕಕ ವಯಸ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಯೇ
ತಾಯಿಯನ್ನು
ಕಳೆದುಕಂಡು ತಂದೆಯ ತಾಯಿಯಾದ ಅಕಕ ಮ್ಳ
ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತಾಿಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಿ ಶಿಯಂಬ ಅಣಿ ನ್ನ ಇರುತಾಿ ನೆ.
ಕಂಠಿಜೀಯಿಸ್ರು ವಯಸ್ತಿ ಗೆ ಬಂದ ಮ್ಗಳನ್ನು ಚೆನು ಗರಾಯನಗೆ ಕಟ್ಟಟ
ಮ್ದುವೆ ಮಾಡುತಾಿ ನೆ. ಜೀಯಿಸ್ನಗೆ ತ್ನು ಅಳಿಯನಗೆ ಶ್ಯಯ ನ್ನಭೀಗ ವೃತಿಿ
ಸ್ತಗುತ್ಿ ದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವೂ ಇರುತ್ಿ ದೆ. ಚೆನು ಗರಾಯನ್ನ ವಯಸ್ತಿ ಗೆ ಬಂದ
ನಂತ್ರ ಆ ವೃತಿಿ ಯನ್ನು ಕಡಿಸ್ತವಲ್ಲಿ ಜೀಯಿಸ್ರು ಪ್ರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ
ವಹಸ್ತತಾಿ ರೆ. ದುರದೃಷ್ಟ ವಶ್ಯತ್ ಚೆನು ಗರಾಯನ್ನ ಆ ವೃತಿಿ ಯನ್ನು
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ಕಲ್ಲತಿರುವುದಿಲಿ . ದಾಯ ವರಸ್ಯಯ ನೆಂಬ ಮ್ತ್ತಿ ಬಬ
ಶ್ಯಯ ನ್ನಭೀಗನಂದ,
ವಿದಾಯ ವಂತೆಯಾದ
ನಂಜಮ್ಮ ಳು ಆ ಕೆಲಸ್ವನ್ನು
ಕಲ್ಲಯುತಾಿಳೆ.
ಅಂತಿಮ್ವಾಗಿ ಎಲಾಿ ಮ್ನೆಯ ಜವಬ್ದೆ ರಿಯನ್ನು
ನವವಹಸ್ತತಾಿಳೆ.
ಒಂದಂದು
ಅಧಾಯ ಯಗಳು
ನಂಜಮ್ಮ ಳ
ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಮ್ಜಲುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತತ್ಿ ವೆ.
ಇಡಿೀ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ
ನಂಜಮ್ಮ ಳ ಹೊೀರಾಟ್ದ
ಪ್ಯಣ ಪ್ರ ಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ಿ ದೆ.
ಅವಳ ನರಂತ್ರ ಶರ ಮ್ದ ಬದುಕು ಒಂದು
ಕಡೆಯಾದರೆ ಸ್ವವ ತಂತ್ರ ಯ
ಪೂವವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಭಾರತ್ದಂತ್ಹ ಗುಲಾಮಿ ರಾಷ್ಟ ರ ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು
ಬರುವ ಪ್ಲಿ ಗು ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಇಡಿೀ ಕಥೆಯ
ಉದೆ ಕ್ಕಕ
ಸಂಘಷ್ವದ
ವಾತಾವರಣವನ್ನು
ನಮಿವಸ್ತತ್ಿ ದೆ.
ಪ್ಲಿ ಗಿನ
ಹೊಡೆತ್ಕೆಕ
ಕಲ್ಲಿ ಶಿಯಂಬ ನಂಜಮ್ಮ ಳ ಅಣಿ ನಗೆ ತ್ಗಲುವ
ಸ್ನು ವೇಶ ಬರುತ್ಿ ದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ದೈಹಕವಾಗಿ
ತ್ನು ಪೀಲ್ಲೀಸ್ ಹುದೆೆ ಗೆ ಬೇಕಾದ ಕ್ಷಮ್ತೆಯನ್ನು
ಕಳೆದುಕಳುಿ ತಾಿ ನೆ. ಆತ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಮ್ಲಳ
ವಿಚಿತ್ರ ವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸ್ತ್ತಿ ವುದು
ಕಥೆಯ ಉದೆ ಕ್ಕಕ ನಡೆದೇ ಇರುತ್ಿ ದೆ.
ಗಂಡಸ್ರ ಬೇಜವಬ್ದೆ ರಿಗಳು ಸಂಸ್ವರದ ಮೇಲೆ
ಹೇಗೆ ವಯ ತಿರಿಕಿ
ಪ್ರಿಣಾಮ್ ಬೀರುತ್ಿ ವೆಂಬುದು
ಚೆನು ಗರಾಯ ಮ್ತ್ತಿ
ನಂಜಮ್ಮ ಳ ಸ್ವಂಸ್ರಿೀಕ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ಜರುಗುತಿಿ ರುತ್ಿ ದೆ.
ಜೀವನ
ನವವಹಣೆಗೆ ಒಂದು ವೃತಿಿ ಅನವಾಯ ಮ್ತ್ಿ
ಅವಶಯ ಕ. ಆ ಹನೆು ಲೆಯಲ್ಲಿ
ಚೆನು ಗರಾಯನ
ಸೀಮಾರಿತ್ನದಿಂದ
ಸಂಸ್ವರದ
ಹಳಿಯೇ
ಇರುವುದಿಲಿ . ನಂಜಮ್ಮ್ ಮ್ದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದ
ನಂತ್ರ
ಬದುಕಿನ
ಕರ ಮ್ದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ
ಬದಲಾವಣೆ
ಇರುವುದಿಲಿ .
ಅದು
ಎಥಾ
ಪ್ರ ಕಾರವಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ.
ಆದರೂ
ನಂಜಮ್ಮ ಳ
ಜವಬ್ದೆ ರಿಯುತ್ ಸಂಸ್ವರದ ನವವಹಣೆ ಮ್ತ್ತಿ
ಕೈಗಂಡ ಪ್ರೀಕ್ಷ ಶ್ಯಯ ನ್ನಭೀಗ ವೃತಿಿ ಅವಳ
ಸಂಸ್ವರವನ್ನು
ಕನಷ್ಠ
ಪ್ರ ಮಾಣದ ಜೀವನ
ನವವಹಸ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ಿ ದೆ.
ಒಂದೇ
ಕುಟ್ಟಂಬದಲ್ಲಿ ನ
ಹೆಣ್ಣಿ ನ
ವಿಭಿನು
ಧೀರಣೆಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ಿ ವೆ.
ಗಂಗಮ್ಮ ಳು
ವಾಚಾಳಿ,
ಹೀನ
ಮಾತ್ತಗಳ
ನೇತಾರಳಾಗಿ ಕಾಣುತಾಿಳೆ. ಆಕೆಯ ಚಿಕಕ ಸಸೆ
ಸ್ವತ್ತ ಗಂಡ ಅಪ್ಪ ಣಿ ಯಯ ನ ಬೇಜವಬ್ದೆ ರಿಯನ್ನು
ಸ್ಹಸ್ಲಾಗದೆ
ಹೊರಬರುತಾಿಳೆ.
ಅಂದಿಗೆ
ಮ್ತ್ತಿಬಬ ಗಂಡನ ಜತೆ ಬದುಕಿನ ನವವಹಣೆಗೆ
ನಲುಿ ತಾಿಳೆ. ಹಾಗೂ ಮ್ಕಕ ಳನ್ನು ಸ್ವಕಿಕಳುಿ ತಾಿಳೆ.
ಅತೆಿ
ಅಥವಾ
ಗಂಡನ
ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು
ಸ್ಹಸ್ತಕಳಿ ಲು
ಮುಂದಾಗುವುದಿಲಿ .
ಆದರೆ
ನಂಜಮ್ಮ ಇಡಿೀ ಕಥೆಯ ಉದೆ ಕ್ಕಕ ಹೊೀರಾಟ್ದ

ಹೆಣಾಿ ಗಿಯೇ
ಕನೆಗಳುಿ ತಾಿಳೆ.
ಗಂಗಮ್ಮ ಳ
ಹಸ್ತವಿನ ಹಾಗೂ ಹೀಯಾಳಿಕೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
ನೈತಿಕ-ಅನೈತಿಕ
ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು
ಹುಡುಕಲು
ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಸ್ವತ್ತ ಅದನ್ನು
ಮಿೀರಿ
ನಲುಿ ತಾಿಳೆ. ಆದರೆ ಬದುಕಿನ್ನದೆ ಕ್ಕಕ ನಂಜಮ್ಮ
ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕಳುಿ ತಾಿಳೆ.
ಕಥೆಯ ಉದೆ ಕ್ಕಕ ಕಾಡುವ ಪ್ರ ಶ್ನು ಹಸ್ತವಿನಂದ
ಕ್ಕಡಿದ ಸ್ಮಾಜ.
ಪ್ಲಿ ಗ್ ಎಂಬ
ಮಾರಿ
ಮ್ನ್ನಷ್ಯ ನನ್ನು
ಎಷ್ಟಟ
ಕೃಶನಾಗಿ
ಮಾಡುತ್ಿ ದೆಯೀ ಅದಕಿಕ ಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರಿಣಾಮ್
ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕಳುಿ ವ ಪ್ಲಿ ಗ್ ಎಂಬ
ಮಾರಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಾಾ ಮ್. ಹಸ್ತವಿನಂದ
ತ್ತ್ಿ ರಿಸ್ತವ ಜನಾಂಗ ಕಂಡುಬರುತ್ಿ ದೆ. ಕಥೆಯ
ಪ್ರ ಧಾನ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಕ್ಕಡ
ಪ್ರ ಧಾನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ಿ ದೆ. ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ
ನರಳುತಿಿ ದೆ
ನಂಜಮ್ಮ ಳು ಗಂಡನಂದ ಸ್ವ ಲಪ
ಅಡುಗೆಯನ್ನು ನರಿೀಕಿಾ ಸ್ತದಾಗ ತಾನ್ನ ಗಂಡಸ್ತ
ಎಂಬ ಅಹಂಭಾವ ಅವನಲ್ಲಿ ತ್ತೀರುತ್ಿ ದೆ. ತಾನ್ನ
ಅಡುಗೆ
ಮಾಡುವುದಿಲಿ ವೆಂದು
ಹೇಳುತಾಿ ನೆ.
ಆದರೂ
ಆಕೆಯೇ
ಅಡುಗೆ
ಮಾಡಲು
ಮುಂದಾಗುತಾಿಳೆ. “ ತಾಳೆಮ ಗೆಡಕ್ಕಡದೆಂಬ ತ್ನು
ಸಂಕಲಪ
ನೆನಪಾಗಿ
ನಂಜಮ್ಮ
ಪುನಃ
ಮಾತ್ನಾಡಲ್ಲಲಿ .
ಮ್ಗಗ ದಕೇರಿಗೆ
ಹೊೀಗಿ
ಪುಟ್ಟ ವವ ನನ್ನು ಕರೆದುಕಂಡು ಬಂದಳು. ಎರಡು
ಬಲೆಿ ಗೆ ಒಂದು ಮರ ರಾಗಿ ಬೀಸ್ತಕಡುವುದಾಗಿ
ಪುಟ್ಟ ವವ ಬೀಸ್ತವ ಕಲ್ಲಿ ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ್ಳು.
ನಂಜಮ್ಮ
ಚನು ಶ್ನಟ್ಟಟ ಯ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೊೀಗಿ
ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ, ಕತಂಿ ಬರಿ ಬೀಜ, ಉಪುಪ , ಎಣೆಿ
ಮದಲಾಗಿ ಒಟ್ಟಟ
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ
ಸ್ವಮಾನ್ನಗಳನ್ನು
ತಂದು
ಅಡಿಗೆ
ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತದಳು. ಹನು ಂದು ಗಂಟೆಯ ಹೊತಿಿ ಗೆ
ಅವರೇಕಾಳಿನ ಹುಳಿ, ಹಟ್ಟಟ , ರಾಮ್ಣಿ ನಗೆ
ರಟ್ಟಟ ಸ್ತದಧ ವಾದುವು. ನೆನೆು ಸ್ಹ ಅವಳು ಸ್ವು ನ
ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ .
ಬ್ದವಿಯಲ್ಲಿ
ನೀರು
ಸೇದಿ
ಹುಡುಗರಿಗೂ ಮೈ ತ್ತಳೆದು ತಾನ್ನ ಮ್ಡಿ ಉಟ್ಟಟ
ಬೇರೆ ಸ್ತೀರೆಯಟ್ಟಟ ಒಳಗೆ ಬಂದಳು. ನೆನೆು ಯಂತೆ
ಯಜಮ್ನರು ಬ್ದಳೆ ಎಲೆ ಹಾಕಿಕಂಡು ಹಟ್ಟಟ ನ
ಮುದೆೆ
ನ್ನಂಗುತಿಿ ದಾೆ ರೆ. ತ್ನಗೂ ಮ್ಕಕ ಳಿಗೂ
ಉಳಿಸ್ತ ಎಂದು ಅವಳು ಹೇಳಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ ಅವರೇ
ಮೂರು ಮುದೆೆ ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ತ ಮೇಲೆ ಎದೆ ರು.
ಅವಳು ಒಟ್ಟಟ
ತಿರುವಿದುೆ ದು ಏಳು ಮುದೆೆ .
ಅವಳು ಹುಳಿ ಹಾಕಿ ಕಂಡು ಪಾವವತಿಯಡನೆ
ಊಟ್ಕೆಕ ಕುಳಿತ್ಳು. ತಾನ್ನ ಒಟ್ಟಟ ಒಂದೂವರೆ
ಮುದೆೆ
ನ್ನಂಗಿದಳು.
ಪಾವವತಿಗೆ
ಅಧವಕೆಕ
ಸ್ವಕಾಯಿತ್ತ. ರಟ್ಟಟ ಕಡಿದ ರಾಮ್ಣಿ ನಡುವೆ
ನಾಲುಕ ನೀರು ಕುಡಿದು ‘ಅನು ’ ಎಂದು ಅಳಲು
ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ತತ್ತ.
‘ಅಂಗ್ಡಿೀಲ್ಲ
ಒಂದೂವರಾಣೆ
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ಕಟ್ಟಟ
ಒಂದು
ಸೇರು
ಅಕಿಕ ೀನಾದೂರ
ತ್ರಬೇಕಾಗಿತ್ತಿ ’ ಎಂದು ಯೀಚಿಸ್ತತಾಿ ಅವಳು
ಊಟ್ ಮುಗಿಸ್ತದಳು. ಹೊಟೆಟ ಗೆ ಮುದೆೆ ಬದೆ ತ್ಕ್ಷಣ
ಕಳಲ್ಲಕೆ ಬಂದಂತಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಜಮ್ಖಾನ
ಹಾಕಿಕಂಡು ಮ್ಲಗಿದಳು.” (ಗೃಹಭಂಗ, ಪುಟ್
125)
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮ್ತ್ತಿ ಂದು ಸ್ವಮಾನಯ
ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹಸ್ತವು. ಅದಕಾಕ ಗಿ ಭಿಕೆಾ ಯನ್ನು
ಬೇಡಿ
ತಿನ್ನು ವ
ಸ್ನು ವೇಶಗಳು
ಬರುತ್ಿ ವೆ.
ಭಿಕೆಾ ಯನ್ನು ಬೇಡಿದ ವಯ ಕಿಿ ಯ ಬಳಿ ಮ್ತ್ತಿ ಂದು
ರಿೀತಿ
ಬೇಡುವ
ಪ್ಡೆಯುವ
ವಿಪ್ಯಾವಸ್
ಸಂಗತಿಯಿದೆ. ಮ್ಹಾದೇವಯಯ ನ್ನ ಭಿಕೆಾ ಯನ್ನು
ಬೇಡಿ ತಂದಿದೆ ದವಸ್ಧಾನಯ ಗಳನ್ನು ನಂಜಮ್ಮ ಳು
ಪ್ಡೆಯುವ ವಿಪ್ಯಾವಸ್ವಿದೆ.
ಕಾಮ್ಕೆಕ
ಹೆಣುಿ -ಗಂಡಿನ ಬೇದ ಭಾವವಿಲಿ .
ಅವಶಯ ಕವಾಗಿ
ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಸಂದಭವದಲ್ಲಿ
ಹೆಣುಿ
ಕ್ಕಡ ಮುಂದಾಗುತಾಿಳೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನ
ಗಿರಿಯಶ್ನಟ್ಟಟ ಯು ಹೆಂಡತಿ ನರಸ್ತಯ ಜತೆ ಅಪ್ಪ
ಚೆನು ಸೆಟ್ಟಟ ಯು
ದೈಹಕ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು
ಹೊಂದಿದಾೆ ರೆಂದು ಆರೀಪ್ ಹೊರೆಸ್ತತಾಿ ನೆ. ಆ
ಕಾರಣದಿಂದ ನಾಯ ಯ ಕಟೆಟ ಗೆ ಕರೆಸ್ತದಾಗ ಆಕೆಯ
ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು ಕೇಳುತಾಿ ರೆ. ಆಗ
“ಸ್ವವ ಮಿಯೀರೇ, ನೀವು ಈಟಂದೆಲಿ ಏಳಿಿೀರಲಾ,
ನಾನಂದ್ ಕೇಳಿಿೀನ ಜವಾಬ್ ಕಡಿಿ ೀರಾ?” ನರಸ್ತ
ಪುರೀಹತ್ದವ ಯರನ್ನು ಕೇಳಿದಳು.
‘ಕೇಳು, ಕೇಳು. ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿ ಕೇಳು’ ಇಬಬ ರು ಕ್ಕಡಿ
ಎಂದರು.
‘ಅನೆು ಲಾಾ ಳುದೆ ಬ್ದವಿಗೆ ಆರಾಳುದೆ ಅಗಗ ಬುಟೆರ
ಎಟ್ಟಕ್ತೈತಾಿ ?’ ಎಂದು ಪ್ರ ಶಿು ಸ್ತತಾಿಳೆ.(ಗೃಹಭಂಗ,
ಪುಟ್-137) ಆ ನಾಯ ಯಕಟೆಟ ಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಂತೆ
ಕಲ್ಲಿ ಶಿ,
ರೇವಣಶ್ನಟ್ಟಟ ಯೂ
ಇರುತಾಿ ರೆ.
ಮುಂದಂದು ದಿನ ಆ ಇಬಬ ರೂ ಕ್ಕಡ ನರಸ್ತಯ
ದೈಹಕ ಗಿರಾಕಿಗಳಾಗುತಾಿ ರೆಂಬುದು ವಿಪ್ಯಾವಸ್.
ನರಸ್ತಯು ತ್ನು
ದೈಹಕ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿನ
ನವವಹಣೆಗೆ
ತ್ನು ದೆ
ಆದ
ಹಾದಿಯನ್ನು
ತ್ತಳಿಯುತಾಿಳೆ. ಅದಕಾಕ ಗಿ ಸಂಸ್ವರ, ವಯ ಕಿಿ ಗಳು
ಪ್ರ ಧಾನವಾಗಿ
ಕಾಣುವುದಿಲಿ .
ನಂಜಮ್ಮ ಳ
ಚೆನು ಗರಾಯನ್ನ ಕ್ಕಡ ಎಲೆಯನ್ನು
ಕೇಳಲು
ಹೊೀಗುತಾಿ ನೆ.
ವಿಪ್ಯಾವಸ್ವೆಂದರೆ
ಚೆನು ಗರಾಯನ್ನ ತ್ನು
ಗಿರಾಕಿಯಂದು ನರಸ್ತ
ಭಾವಿಸ್ತ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೀಲುತಾಿಳೆ.
ಪ್ಲಿ ಗೆಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮಾರಿ ಇಡಿೀ ಕುಟ್ಟಂಬಜನಾಂಗವನ್ನು
ನಾಶ
ಗಳಿಸ್ತತಾಿ
ಹೊೀಗುತ್ಿ ದೆಂಬುದನ್ನು
ಭೈರಪ್ಪ ನವರು
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ
ತ್ರುತಾಿ ರೆ.
ಅಂತ್ಹ
ಪ್ಲಿ ಗಿಗೆ
ಬಲ್ಲಯಾಗುವುದು
ನಂಜಮ್ಮ ಳ
ಕುಟ್ಟಂಬವೇ
ಆಗುತ್ಿ ದೆ.

ನಂಜಮ್ಮ ಳ
ಮ್ಗಳು
ಪಾವವತಿಗೆ
ಮ್ದುವೆಯಾಗಿರುತ್ಿ ದೆ. ಆಕೆಯೂ ಕ್ಕಡ ಪ್ಲಿ ಗಿಗೆ
ಬಲ್ಲಯಾಗುತಾಿಳೆ. ರಾಮ್ಣಿ ಹರಿಯ ಮ್ಗ ಆತ್ನ್ನ
ಕ್ಕಡ ಪ್ಲಿ ಗಿಗೆ ಬಲ್ಲಯಾಗುವುದನ್ನು
ತ್ರುವ
ಸ್ನು ವೇಶ
ಓದುಗನ
ಮ್ನ
ಕಲಕುವಂತೆ
ಮಾಡುತ್ಿ ದೆ. ಮ್ಕಕ ಳ ಸ್ವವನ್ನು
ಕಣೆಿ ದುರು
ನೀಡುವ ನಂಜಮ್ಮ ಳು ಆ ಕ್ಷಣ ಕುಗಿಗ ದರೂ
ಮುಂದೆ
ಧೈಯವವಾಗಿ
ಸಂಸ್ವರವನ್ನು
ಮುನೆು ಡೆಸ್ತವ ಸ್ತಿ ತಿಯನ್ನು
ಕಾದಂಬರಿಗಾರ
ತ್ರುತಾಿ ನೆ. ಕಥೆಯ ಅಂತಿಮ್ದಲ್ಲಿ ನಂಜಮ್ಮ ಳು
ಪ್ಲಿ ಗಿನ ಜವ ರದ ತಾಪ್ಕೆಕ
ಬಲ್ಲಯಾಗುತಾಿಳೆ.
ಆಕೆಯು
ಸ್ವಯುತಾಿಳೆ.
ಇಡಿೀ
ಕಥೆಯನ್ನು
ಆವರಿಸ್ತದ
ನಂಜಮ್ಮ ಳು
ಚೆನು ಗರಾಯನ
ಕುಟ್ಟಂಬವನ್ನು ಸ್ವಕುತಾಿಳೆ. ಆಕೆ ಸ್ತ್ಿ ನಂತ್ರ
ಪುನಃ ಮ್ದುವೆಯ ಕಡೆ ಚೆನು ಗರಾಯನ್ನ ಒಲವು
ತ್ತೀರುವ ವಿಚಿತ್ರ ನಡವಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ಿ ದೆ.
ಪುರುಷ್ನಷ್ಟಟ ಸ್ತಿ ರ ೀಗೆ ಸ್ವವ ತಂತ್ರ ಯ ವಿಲಿ ವೆಂಬುದು
ಅಂದಿನಂದಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ಿ ದೆ.
ಅಪ್ಪ ಣಿ ಯಯ ನ್ನ
ನಂಜಮ್ಮ ಳ
ಮೈದುನ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
ಅವನ್ನ
ಬೇಜವಬ್ದೆ ರಿಯ
ವಯ ಕಿಿ ಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅಂತಿಮ್ವಾಗಿ ಆತ್ನ್ನ
ಅತಿಿ ಗೆಯ ಶ್ಯರ ದಧ ವನ್ನು
ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ
ಮಾನವಿೀಯತೆಗೆ
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುತ್ಿ ದೆ.
ಅತಿಿ ಗೆಯ ಮ್ತ್ತಿ ಬಬ ಮ್ಗ ವಿಶವ ನನ್ನು ತಾನೇ
ಸ್ವಕಿಕಳುಿ ತ್ತೇನಿ ನೆಂದು ಮುಂದೆ ಬರುತಾಿ ನೆ.
ಲ್ಲಖಕರು ಹೆಣ್ಣಿ ನ ನರಂತ್ರ ಹೊೀರಾಟ್, ಗಂಡಿನ
ಬೇಜಬ್ದೆ ರಿ
ನಡವಳಿಕೆಗಳು,
ಅಂತಿಮ್ವಾಗಿ
ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂಣವಗಳಿಸ್ತವ ಪ್ರಿ ಓದುಗನಲ್ಲಿ
ಕಥೆ
ನೆಲೆಸ್ತವಂತೆ
ಮಾಡುತ್ಿ ದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ನ
ಆಡಳಿತಾಿ ತ್ಮ ಕ ಹುದೆೆ ಗಳನ್ನು ಪ್ಕಕ ಕಿಕ ಟ್ಟಟ ಹೆಣ್ಣಿ ನ
ಮ್ನಸ್ತಿ ನ ಒಳತ್ತೀಟ್ಟಗಳನ್ನು
ನೀಡುವುದು
ಅವಶಯ ಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ಿ ದೆ.
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