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ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸವತಿ
ಕನ್ನಡ ಸ್ಾಹಿತಾ ಪರಂಪರ ಯನ್ುನ ಸ ೆಲವಾಗಿ ಪರಿಶೋಲಿಸಿದ್ಾಗ ಮೋಲವಗಿದ ಸಂಸೃತ್ರಯಂದ
ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುನ

ಮೈಗ ಡಿಸಿಕ ಂಡಿರುವುದು

ಕಂಡು

ಬರುತತದ್ .

ಕಾಲಾನ್ಂತರದಲಿಿ

ಪಿತ್ರಯಂದು ಸಮುದ್ಾಯಗಳು ತಮಮದ್ ೋ ಆದ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುನ, ಸಂಸೃತ್ರಯ ಹ ಸರಲಿಿ
ದ್ಾಖಲು

ಗ ಳಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಅನ ೋಕ ಮುಸಿಿಂ ತತತವಪದಕಾರರ

ಹದಿನ ಂಟು-ಹತ ತಂಬತತನ ಯ

ಶತಮಾನ್ಕಾಾಗುವಾಗ

ಬ ಳ ದುಬಂದರು. ಅಂಥವರಲಿಿ ಶಶುನಾಳ ಶರಿೋಫ,ಪಿಂಜಾರ

ರಾಮದ್ಾಸ, ಮೋಟನ್ಹಳಿಿ ಹಸನಾಬ, ಚ ನ್ ನರ ಜಲಾಲಿ ಸ್ಾಬಿ, ಕ ಳುಿರ ಹಸನ್ ಸ್ಾಬ,
ಮಂಜಲಾಿ ಖಾದರ ಸ್ಾಬ ಈ ಮದಲಾದವರು ಮುಖಾವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುಿತಾತರ . ಇವರು
ಮುಸಿಿಮ್

ಸಂವ ೋದನ ಗಳನ್ುನ

ಪಿತ ಾೋಕವಾಗಿ

ಮುಸಿಿಮ್

ಸಮುದ್ಾಯಗಳಲಿಿ

ಬಿಡಿಸಿ

ತ ೋರಿಸಲಿಲಿ. ಇವರು ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಅನ್ಾ ಸಮುದ್ಾಯದ, ಸಂಸೃತ್ರಯ ಲ ೋಖಕರಂತ
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಲ ೋಕದ ಇರವನ್ುನ ಕುರಿತು ಬರ ದವರು. ಮುಸಿಿಮರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದದರ ,
ಮುಸಿಿಮೋತರ ಸಂಸೃತ್ರಯಲಿಿ ಬ ಳ ದುದರಿಂದ ಇವರಿಗ ಮುಸಿಿಂ ಸಂವ ೋದನ ಯೋ ಬರವಣಿಗ ಯ
ಮುಖಾ ಅಂಶ ವಾಗಲಿಲಿ. ಆದರ ಇಪಪತತನ ಯ ಶತಮಾನ್ದ ಉತತರಾಧಿಕಾಾಗುವಾಗ ಸ್ಾಹಿತಾದ
ಪಂಥದಲಿಿ

ತ್ರೋವಿವಾದ

ಬದಲಾವಣ ಗಳಾದವು.

ಅದುವರ ಗ

ಶಕ್ಷಣಕ ಾ

ತ ರ ದುಕ ಳಿದ,

ಶಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಸಮುದ್ಾಯವಂದು ಅಕ್ಷರ ಪಿಪಂಚಕ ಾ ತ ರ ದುಕ ಂಡು, ತಮಮ
ಸಮುದ್ಾಯದ ಒಳಗಿರುವ ಎಲಾಿ ಹುಳುಕುಗಳನ್ುನ ಸಮಾಜಕ ಾ ತ ೋರಿಸುವ ಪಿಯತನ ಮಾಡಿದ್ .
ಇಂತಹ ಅಪರಿಚಿತ ಜಗತ್ರತನ್ ಒಳನ ೋಟಗಳು ಮದಲು ಅಭಿವಾಕತಗ ಂಡಿರುವುದು ಬಂಡಾಯ
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ಚಳುವಳಿಯ

ಮ ಲಕ

ಅಪರಿಚಿತವಾಗಿದದ

ಮುಸಿಿಂ

ಮುಸಿಿಂ

ಲ ೋಖಕರಲಿಿ.

೧೯೭೦ರ

ಸಮುದ್ಾಯವಂದು

ಕಾಲಕಾಾಗುವಾಗ

ಮುಸಿಿಂ

ಸಂಸೃತ್ರಯ

ಕನ್ನಡಕ ಾ
ಅನ ೋಕ

ಸಂವ ೋದನ ಗಳನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಸ್ಾಹಿತಾದಲಿಿ ಕ್ರಿಯಾಶೋಲವಾಗಿ ಬರ ಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂತಹ
ಹಿಂದ -ಮುಸಿಿಂ ಸಂಸೃತ್ರಯ ಸಂವ ೋದನ ಗಳನ್ುನ ಒಗ ೂಡಿಸಿಕ ಂಡು ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಸ್ಾಹಿತಾ
ಶಿೋಮಂತವಾಗುತಾತ ಬಂದಿದ್ .

ಕನಾಿಟಕ, ಭಾರತ
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ಮತುತ ತನ್ನ ಪರಿಧಿಯನ್ುನ ವಿಸತರಿಸಿ ಕ ಂಡಿದ್ . ಈ ಹಿನ ನಲ ಯಲಿಿ

ಸಂಬಂಧ, ವೃತ್ರತ ಮತುತ ಧಮಿ ಮದಲಾದ ಅಂಶಗಳ

ದಲಿತರು, ಶ ದಿರು, ಮುಸಿಿಮರು ಹ ಸಗನ್ನಡ ಸ್ಾಹಿತಾದ

ಮ ಲಕ ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು.

ಮಧಾಭಾಗದಲಿಿ

ಶ ೋಷಣ ಯ

ಕಾರಣವಾಯತು.

ತಮಮ

ವಿರುದಧ

ತಮಮ

ಧವನಿ

ಎತತಲು

ದ್ಯಂಪತ್ಾ : ಮುಸಿಿಂ ಸಮುದ್ಾಯದಲಿಿ 'ದ್ಾಂಪತಾ'ಎಂಬ

ಸಮುದ್ಾಯದ್ ಳಗಿನ್

ಪದಗಳಿಗ ಪಿಧಾನ್ವಾದ ಅಥಿವನ್ುನ ನಿೋಡುವವರು ಪುರುಷರ ೋ

ಸ್ಾಂಸೃತ್ರಕ ಸಂವ ೋದನ ಗಳನ್ುನ ಹ ರಜಗತ್ರತಗ ಪರಿಚಯಸಲು
ಸ್ಾಧಾವಾಯತು.

ಇತರ

ಸಮುದ್ಾಯದವರು

ಆಗಿದದರು. ಹ ಣುು ದ್ಾಂಪತಾದ್ ಳಗ ಕಾಲಿಡುತ್ರತದದಂತ ಯೋ ಆಕ

ಬ ೋರ

ಪುರುಷನ್ ಸರಕಾಗಿ ಗುರುತ್ರಸಲಪಡುತಾತಳ . ತನ್ನ ನ ೋವು,

ಸಂಸೃತ್ರಯ ಕುರಿತು ಬರ ಯಬಹುದು ಆದರ ಅಲಿಿ ಸಂಸೃತ್ರಯ
ಸ ಕ್ಷಮತ ಯನ್ುನ

ವಸುತನಿಷಠವಾಗಿ

ಆಸ್ ,ಆಕಾಂಕ್ಷ ಗಳಿಗ ಯಾವುದ್ ೋ ಸಹಾಯ ಸಿಗದಿದದರ

ಸಂವ ೋದಿಸಿ

ತನ್ನ

ಬರ ಯಲಾಗುವುದಿಲಿ. ಹಾಗ ಯೋ ಮುಸಿಿಂ ಸಂಸೃತ್ರಯನ್ುನ ಆ
ಜನಾಂಗದ್ ಳಗಿಂದ

ಬಂದವರು

ಬರವಣಿಗ

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ

ಬಾಣಂತ್ರಯರ

ಹಸಿವು,

ಬದುಕು

ಮದುವ ಯ

ಕಟ್ಾಪಡಿ,ಬ ಳುವಾರ್

ಪಿಮುಖರು.

ಇವರ

ಮಹಮಮದ್

ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿಿ

ಹಾಗ

ಒಪಪದ್

ಅವರ

'ಚಂದಿಗಿರಿಯ

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ

ಸವರ ಪವನ್ುನ

ದ್ಾಂಪತಾ,ಶಕ್ಷಣ,

ಸಂಸೃತ್ರ

ಮುಖಾಂತರ

ನ್ಡ ಯತು. ನ್ಸಿೋಮಾನಿಗ

ಈಡ ೋರಿಸಿಕ ಳುಿ

ಸಂಸೃತ್ರಯ

ನಿೋರ ರ ದಿದದಳು.

ವಷಿ
ಪಾಷಾನ್

ಬಾಲಾದಿಂದಲ

ರ ೋಷ ಮಯ

ಜರಿ

ಸಿೋರ

ಉಡಬ ೋಕ ಂದು.

ಸ್ಾಧಾವಾಗಲಿಲಿ. ಮುಂದ್

ಎಂದು
ತನ್ನ

ತಾಯ

ಕನ್ಸುಗಳು

ಆಕ

ಕನ್ಸುಗಳಿಗ

ನ್ನ್ಸ್ಾಗಬಹುದ್ ಂಬ

ಬಹುದ್ ಡಡ ಆಸ್ ಯಂದಲ ೋ ನ್ಸಿೋಮಾ ಮದುವ ಗ

'ಸಹನಾ',

ಒಪಿಪಗ

ನಿೋಡಿದದಳು. ಆದರ ತಾಯ ಕ ಟಿ ಹಣದಿಂದ ಪಾಷಾ ತನ್ನ
ಮನ ಯವರಿಗ ಮತುತ ನ್ಸಿಮಾಳಿಗ ಒಂದ್ ೋ ತರಹದ ಸಿೋರ

ಸಂರಚನ ಯ

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ

ಅಣುನ್

ಹದಿಮ ರು

ಬರುವ ಗಂಡನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಎಲಾಿ ಆಸ್ ಗಳನ್ುನ

'ವಜಿಗಳು'ಬಹು ಮುಖಾವಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು. ಸ್ಾರಾ ಅವರ
'ಸಹನಾ'

ಮಗಳಿಗ

ಪ್ಿೋತಾಾಹ ಸಿಗಲಿಲಿ. ಅಂದರ

ಅನ ೋಕವು

ತ್ರೋರದಲಿಿ',

ಮದುವ ಗ

ಆದರ ಈ ಎಲಾಿ ಕನ್ಸುಗಳಿಗ ತಾಯ ಮನ ಯಲಿಿ ಯಾವುದ್ ೋ

ಕುಂಞ

ಮರುನಿಮಾಿಣದಲಿಿ ತ ಡಗಿರುವುದನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು.
ಸ್ಾರಾ

ಮಗಳ

ಮ ರನ ಯದು ತಾನ್ು ಸವತಂತಿವಾಗಿ ಆಡು ಸ್ಾಕಬ ೋಕ ಂದು.

ಸ್ಾಂಪಿದ್ಾಯಕ ವಾವಸ್ ೆ ಈಗಾಗಲ ೋ ರ ಢಿಸಿಕ ಂಡು ಬಂದ
ಸಂಸೃತ್ರಯನ್ುನ

ತನ್ನ

ಎರಡನ ಯದು

ಮಾಡಿರುವವರಲಿಿ ಸ್ಾರಾ ಅಬ ಬಕಾರ್ ,ಫಕ್ರೋರ್

ಮಹಮಮದ್

ಮಾಡುತಾತ

ತಾನ್ು ರ ೈಲಿನ್ಲಿಿ ಕುಳಿತು ಉಳಾಿಲದ ದಗಾಿಕ ಾ ಹ ೋಗಬ ೋಕು.

ಮುಸಿಿಂ

ಸಂಸೃತ್ರಯ ಸಂರಚನ ಯ ಕುರಿತ ಹಾಗ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ುನ
ರಚನ

ಪಾಷಾನ್

ಮ ರು ಬಗ ಯ ಆಸ್ ಮನ್ದಲಿಿ ಕಾಡುತ್ರತತುತ. ಮದಲನ ಯದು

ದ್ಾಖಲ ಗಳಾಗುತತವ .
ಕಾಲಘಟಿದಲಿಿ

ಮತುತ

ತ ಂದರ ಯಾಗಬಾರದ್ ಂಬ ಕಾರಣಕ ಾ ಪಾಷಾ ಹ ೋಳಿದ ಹಾಗ

ಮ ಲಕ

ತ ರ ದಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಮುಸಿಿಂ ಸಂಸೃತ್ರಯ ನಿಜವಾದ
ನ್ಂತರದ

ನ್ಸಿೋಮಾ

ಕಾರಣ ಮುಂದ್ ನ್ಸಿೋಮಾನಿಗ ಹ ರಗಿನ್ವರಿಂದ ಯಾವುದ್ ೋ

ಮಹತವದ್ಾದಗಿದ್ . ಮುಸಿಿಂ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಬಂದ ಲ ೋಖಕರ ೋ ಈ

ದಶಕದ

'ಸಹನಾ'

ಪರಿಚಯವಾಗುತತದ್ . ಮದಲ ೋ ಗಂಡು ದಿಕ್ರಾಲಿದ ಮನ ಯಾದ

ಹ ೋಗ ರ ಪು ತಳ ದಿದ್ ಎಂಬುದನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸುವುದು ಇಲಿಿ

ಎಪಪತತರ

ಆರ ೈಕ

ಆರಂಭವಾಗಿ

ತುಂಬಿದ್ಾಗ

ಅಥವಾ ಅಲಿಿಯ ಸಂವ ೋದನ ಯ ಹಿನ ನಲ ಯಲಿಿ ಸಮಸ್ ಾಗಳು

ಬರವಣಿಗ ಯ

ಅವರ

ಹಣವನ್ುನ ಜ ೋಡಿಸುತತ ಬಂದವಳು. ಹಿೋಗ ಸಕ್ರೋನಾಳ ಸವತಂತಿ

ಮುಸಿಿಮರನ್ುನ ಕಾಡಿದಂತ

ಇತರ ಬಡವರನ್ ನ ಕಾಡಿದ್ . ಮುಸಿಿಂ ಧಮಿದ ಹಿನ ನಲ ಯಲಿಿ

ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುನ

ಸ್ಾರಾ

ಪುಟಿ ಮಗುವಿನ್ ಜ ತ ಗ ತಾನ ೋ ಬದುಕನ್ುನ ಕಟ್ಟಿಕ ಂಡವಳು.

ಜನ್ರನ್ುನ ತಲುಪಲು ಸ್ಾಧಾವಾಯತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲಾಿ
ಬಡತನ್, ಮೌಢ್ಾ, ಅನ್ಕ್ಷರತ

ಬರುವ

ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ

ಸಕ್ರೋನಾ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಂದ ವಂಚನ ಗ ಳಗಾಗಿ ಎರಡು ವಷಿದ

ಕ ೋವಲ ಆಸಮುದ್ಾಯಕ ಾ ಮಾತಿ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರದ್ ಎಲಾಿ
ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುಿತತದ್ .

ಆಕಾಂಕ್ಷ ಗಳನ್ುನ

ಮನ್ಸಿೆತ್ರಗಳು ತ್ರೋರ ತದಿವರುದಧವಾಗಿತುತ. ನ್ಸಿೋಮಾನ್ ತಾಯ

ಸ್ಾಹಿತಾಕ ಾ ಅಪರಿಚಿತವ ನಿಸುವ ಮುಸಿಿಂ ಅನ್ುಭವಗಳು ಅದು

ಅನ್ುಭವವಾಗಿ

ಆಸ್

ಪೂರ ೈಸುವವಳಾಗಿರಬ ೋಕ್ರತುತ.

ರ ಪದಲಿಿ

ಅಭಿವಾಕತಪಡಿಸಿದ್ಾಗ ಅದು ಹ ಚುು ಬಲಿಷಠವಾಗಿರುತತದ್ . ಕನ್ನಡ

ಮನ್ುಷಾರ

ಗಂಡನ್

ಆಕ

ಖರಿೋದಿಸಿದದ. ಒಂದು ಎಳ ಯ ಜರಿಯ

ಬದುಕು~8~
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ಬಾಡಿ

ಹೃದಯ

ನಿರಾಶ ಯಂದ

ಇದ್ ಂದು

ಬ ೋಡದ

ಕ ಟಿ

ಸಂಬಂಧ

ಎಂದ್

ಅವಳು

ಕುದಿದಿತುತ."ತಾನ್ು ಎಷುಿ ವಷಿಗಳಿಂದ ಕನ್ಸು ಕಾಣುತ್ರತದ್ ದ?

ನಿಧಿರಿಸಿದದಳು. ಆದರ ಅದನ್ುನ ತಡ ದುಕ ಳಿದ್ ಬ ೋರ ದ್ಾರಿ

ತನ್ಗ ಂದು ಜರಿಸಿೋರ ಬ ೋಕ ಂದು? ಮದುವ ಯಾದ್ಾಗ ಗಂಡ

ಇರಲಿಲಿ.

ತರು

ಸಹಿಸಿಕ ಳುಿತ್ರತದದ ಅವಳು ಸಹನಾಮ ತ್ರಿಯೋ ಆಗಿದದಳು.

ವನ ಂದು

ಹ ೋಳಿದಳಲಿ

ನ್ನ್ನ

ತಾಯ?"(ಸ್ಾರಾ

ಅಬ ಬಕರ್,ಸಹನಾ,೧೯೮೫,ಪುಟ

ಎಚುರದಲ ಿ

ಎಲಿವನ್ುನ

ಎಂದು

ಅವಿಭಕತ ಕುಟುಂಬದ್ ಳಗ ಬದುಕು ನ್ಡ ಸುವುದು ಮುಸಿಿಂ

ಮನ್ದ್ ಳಗ ದ್ಾಂಪತಾದ ಹ ಸಿತಲಲಿಿ ನಿಂತ ನ್ಸಿೋಮಾಳ

ಹ ಣುು ಮಕಾಳಿಗ ಕಷಿದ ಕ ಲಸವ ೋ ಸರಿ. ಆಕ ಕ ೋವಲ ಪತ್ರಯನ್ುನ

ಮನ್ಸುಾ ಕುಸಿದುಹ ೋಗಿತುತ. ಆದರ ತಾಯಯ ಸ್ಾಂತವನ್ದ

ಮಾತಿ

ಮಾತು

ಮನ ಯವರ ಲಿರ

ಮುಂದಿನ್

೨೯)

ಅರ ನಿದ್ ದ,ಅರ

ದಿನ್ಗಳಲಿಿ

ನ್ನ್ಸ್ಾಗಬಹುದ್ ೋನ ೋ

ಎಂಬ

ತನ್ನ

ಆಶಾ

ಕನ್ಸುಗಳು

ಭಾವನ ಯಂದಿಗ

ಮದುವ ಯಾಗುತ್ರತರಲಿಲಿ.

ಬದಲಾಗಿ

ಕ ಲಸ

ಇಡಿೋ

ಕಾಯಿಗಳನ್ುನ

ನಿಭಾಯಸಬ ೋಕಾಗಿತುತ. ಮನ ಗ ಸ್ ಸ್ ಬಂದ ಕ ಡಲ ೋ ಅತ ತ

ಪತ್ರಯ ಮನ ಗ ತ ರಳುವಂತ ಮಾಡಿತುತ.

ತನ್ನ ಮುಂಚಿನ್ ರಿೋತ್ರಯ ಕ ಲಸ ಕಾಯಿಗಳಲಿಿ ಆಸಕ್ರತ

ತಾಯ ಮಗಳನ್ುನ ಗಂಡನ್ ಮನ ಗ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಹ ೋಳಿದ

ತ ೋರುವುದು ಕಡಿಮಯಾಯತು. ನ್ಸಿೋಮಾ ಒಬಬಳ ೋ ಮನ

ಮಾತು

ಕ ಲಸವನ ನಲಾಿ ಮಾಡಬ ೋಕಾಯತು. ತವರು ಮನ ಗ ಹ ೋಗುವ

"ನ್ಸಿೋಮಾ

ನಿೋನಿನ್ ನ

ಚಿಕಾವಳಂತ

ತ್ರಳಿದುಕ ಳಿಬ ೋಡ. ಮದುವ ಯಾಗಿ ಒಬಬನ್ ಹ ಂಡತ್ರಯಾದ್ .

ಸಂದಭಿ

ನಿೋವಿಬಬರ ಒಬಬರ ಕಷಿ ಸುಖದ ಲ ಿಬಬರು ಭಾಗಿಯಾಗಬ ೋಕು.

ಹ ೋಗಬಾರದ್ ಂದು ಅತ ತ ಖತ್ರೋಜಮಮ ಹ ೋಳಿದ್ಾಗ ಅವಳ

ಮಕಾಳಾಟ್ಟಕ ಬಿಟುಿ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಗಂಡನ್ ಮನ ಯಲಿಿ ಹ ೋಳಿದ

ಮನ್ದ್ ಳಗಿನ್ ಆಸ್ ಎಲಾಿ ನ್ುಚುು ನ್ ರಾಗಿ ಹ ೋಗಿತುತ.

ಹಾಗ

ಅಲಿದ್ ತಾಯ ಮಗನ್ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಚಾಡಿ

ಕ ೋಳಿಕ ಂಡಿರು.

ಹ ಣಿುಗ

ಭ ಮಿಯಷ ಿ

ಸಹನ

ಬಂದ್ಾಗ

ಗಂಡನ್

ಇರಬ ೋಕು.ಗಂಡನ್ ಮನ ಯಲಿಿ ಏನ್ು ಹ ಚುು ಕಮಿಮಯಾದರ

ಮಾತನ್ುನ

ಎಲಿವನ್ ನ

ನ್ಸಿೋಮಾಳಿಗ

ಇನಿನಲಿದ

ಅಬ ಬಕಾರ್,೧೯೮೫,ಪುಟ ೩೦)ಎನ್ುನವ ಮಾತು ಮುಸಿಿಂ

ದಗಾಿಕ ಾ

ಹ ೋಗುವ

ಸಮುದ್ಾಯದಲಿಿ ಹ ಣ ುಬಬಳು ತನ್ನ ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುನ ಹ ೋಗ

ವಾಕತಪಡಿಸಿದ್ಾಗಲ

ನಿಭಾಯಸಬ ೋಕ ಂಬುದನ್ುನ ತ್ರಳಿಸುವಂತ್ರದ್ . ಅಲಿದ್ ಸಹನಾ

ಇನ್ ನ ಮುಗಿದಿಲಿ. ಒಂದ್ ರಡು ತ್ರಂಗಳು ಹ ೋಗಲಿ, ಆಮೋಲ

ಶಕ್ರತ ಹ ಣಿುಗ ಬ ೋಕ ೋ ಬ ೋಕು ಎನ್ುನವುದರ ಸ ಚನ ಯಾಗಿದ್ .

ನ ೋಡ ೋಣ,

ಎಂದ್ಾಗ

ಪಾಷಾನ್ ಅಕಾ ಮತುತ ಅವಳ ಎರಡು ಹ ಣುು ಮಕಾಳ ಜವಾಬಾದರಿ

ಆಸ್ ಯನ್ ನ

ಇಟುಿಕ ಳಿಬಾರದು"(ಸ್ಾರಾ

ಪಾಷಾನ್ ಮೋಲಿದದ ಕಾರಣ ಆತ ತನ್ನ ಹ ಂಡತ್ರ ಕಟುಿವ

,೧೯೮೫,ಪುಟ ೫೮)ಎಂದು ಮನ್ದಲ ಿೋ ನ ಂದುಕ ಳುಿತಾತಳ .

ಬಿೋಡಿಯನ ನೋ ಮನ ಯ ವರ ಮಾನ್ವಾಗಿ ನ್ಂಬಿದದನ್ು. ಹಾಗಾಗಿ

ಇನ್ ನ ಹದಿನಾಲುಾ ವಷಿ ತುಂಬುವುದರ ಳಗ ನ್ಸಿೋಮಾ

ನ್ಸಿೋಮಾ ಪಾಷಾನ್ ಆಸ್ ಗಳನ್ುನ ಈಡ ೋರಿಸುವವಳಾಗಿ ಮತುತ

ಗಭಿಿಣಿಯಾಗಿದುದ, ದ್ ೋಹಕ ಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರವೂ ಇಲಿದ್ ,

ಮನ ೋಲಿ

ಸರಿಯಾದ ವಿಶಾಿಂತ್ರಯ

ಸಹಿಸಿಕ ಂಡಿರು".(ಸ್ಾರಾ

ಯಂತಿದಂತ

ದುಡಿಯುವ

ವಸುತವಾಗಿ

ಹ ೋಳುತ್ರತೋಯಾ?

ಎಂಬ

ಅನ್ುಮತ್ರಯಲಿದ್

ಘಾಸಿ

ಅತ ತಯ

ಮಾಡಿತುತ.

ಮಾತು
ಉಳಾಿಲದ

ಆಸ್ ಯನ್ುನ

ನ್ಸಿೋಮಾ

ಪತ್ರ ಪಾಷಾ ಮದುವ ಗ ಮಾಡಿದ ಸ್ಾಲ
ನ್ಸಿೋಮಾ

"ಬಡವರು

ಯಾವ

ಅಬ ಬಕರ್

ಇಲಿದ್ ಬಸವಳಿದು ಹ ೋಗಿದದಳು.

ಕಾದಂಬರಿಯುದದಕ ಾ ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುಿತಾತಳ .

ಅವಳ ದ್ ೋಹ ಸಿೆತ್ರಯನ್ುನ ನ ೋಡಲಾರದ್ ಪತ್ರ ಪಾಷಾ ಅವಳ

ಎಲ ಿ ಅವಳ ಆಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಗಳಿಗ ನಿೋರ ರ ದು ಪ್ೋಷಿಸುವವರು

ಆಸ್ ಯಂತ ಘಟಿದ ಮೋಲಿಂದ ನಿಂಬ ಹಣುು ಮತುತ ಕ್ರತತಳ ಹಣುು

ಯಾರ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲಿ. ದಿನ್ವಿಡಿೋ ಯಂತಿದಂತ ದುಡಿಯುವ

ತಂದರ

ನ್ಸಿಮಾಳಿಗ

ಅದು ಇದ ದ ಇಲಿದಂತಾಗಿತುತ.

ತಡವಾಗಿ ಬರುವ ಪಾಷಾನ್ನ್ುನ ಕಾಯುತತ

ಕುಳಿತ್ರರುವಷುಿ
ಮೈಚಾಚಿದ್ ಡನ

ವಾವಧಾನ್ವಿರಲಿಲಿ.

ನ್ಸಿೋಮಾ ಹ ಣುುಮಗುವಿಗ

ಜನ್ಮವಿತಾತಗ, ಆ ಮಗುವನ್ುನ ನ ೋಡಲು ಬಂದ ಪಾಷಾನ್

ಅವಳಿಗ ಂದು

ಮಾತುಗಳು ತನ್ನ ಜಿೋವವನ್ುನ ಒತ ತಯಟುಿ ಸ್ಾವಿನ ಡನ

ಹಿಂಸ್ ಯಾಗಿಯೋ ಪರಿಣಮಿಸಿತುತ. ಗಂಡು ಹ ಣಿುನ್ ನ್ಡುವ

ಸ್ ಣಸ್ಾಡಿ ತನ್ ಗ ಂದು ಮಗುವನ್ುನ ನಿೋಡಿದವಳು ಇವಳು

ಸಂತ ೋಷ,

ಅವಳನಾನವರಿಸುತ್ರತತುತ.

"ಬಹಳ ಪಿಯಾಸಪಟುಿ ಕ ನ ಗ

ಗಂಡನ್

ಆತುರ,

ನಿದ್ ದ

ಹಾಸಿಗ ಯಲಿಿ

ಮನ ಯವರ ಲಾಿ ಪಾಲುದ್ಾರರಾಗಿ ನ್ಸಿೋಮಾನಿಗ

ಆನ್ಂದ
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ಇಲಿದಂತ್ರತುತ".( ಸ್ಾರಾ ಅಬ ಬಕರ್
೭೪)ಎಂದು

ಮಕಾಳಾಗದ ಹಾಗ

ಮಾಡಿದರ

ದ್ ೋಹಕ ಾ ಬ ೋರ ೋನಾದರ

ನ್ಸಿೋಮಾ

ಕಾಯಲ ಬಂದು ಬಿಡುತತದ್ ಯಂತ . ಮತ ತ ಡಾಕಿರ್ ,ಮದುದ,

ಬ ೋಸರಪಟುಿಕ ಂಡಿದದಳು. ತನ್ಗ ಒಂದ್ ೋ ಮಗು ಸ್ಾಕಾಗಿತುತ.

ಅದು ಇದು ಎಂದು ಹಣದ ಖಚುಿ ಬ ೋರ . ಅದ ಅಲಿದ್ ನಾವು

ಇನ ನಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರ ತಾನ್ು ಖಂಡಿತ ಸ್ಾಯುತ ತೋನ

ಮುಸಿಿಮರು.

ಆದರ

ಮಸಿೋದಿಯಲಿಿ

,೧೯೮೫,ಪುಟ

ಮಗು ಹುಟುಿವುದು ತನ್ನ ಕ ೈಯಲಿಿದ್ ಯೋ ಎಂದು

ನಾವು

ಅದನ ನಲಿ

ನ್ಮಮ

ಮಾಡಬಾರದು.ಮನ ನ

ಖಾಜಿ

ಸ್ಾಹ ೋಬರು

ಹಾಗ

ನ್ಸಿೋಮ ತನ ನಳಗ

ಗ ಣಗಿಕ ಳುಿವುದು ಅದು ಮುಸಿಿಂ

ಮಾಡಬಾರದ್ ಂದು ಸ್ಾರಿ ಸ್ಾರಿ ಹ ೋಳಿದ್ಾದರ . ನಿೋನ್ು ಹಿೋಗ

ಸಮಾಜದ್ ಳಗಿನ್

ಕ ಳವಗಿದ

ಧವನಿಯಾಗಿ

ಹ ೋಳಿದ್ ಎಂದು ಅಮಮನಿಗ ತ್ರಳಿದರ ನಿನ್ನ ಬ ನಿನನ್ ಚಮಿ

ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುಿತತದ್ . ಅಂದರ ಇಲಿಿ ಹ ಣಿುಗ ಯಾವ ನಿಧಾಿರವು

ಸುಲಿದು ಬಿಡುತಾತರ "(ಸ್ಾರಾ ಅಬ ಬಕಾರ್ ,೧೯೮೫,ಪುಟ

ಇಲಿ ಎಂಬುದನ್ುನ ಕಾದಂಬರಿ ತ್ರಳಿಯ ಪಡಿಸುತತದ್ . ಒಂದು

೧೦೬) ಎಂದು ಆಕ ಯದುರು ಆಕ ಯ ಬಾಯ ಮುಚಿುಸುವ

ಮಗು ಹುಟಿಬ ೋಕಾದರ ಹ ಣಾು ದವಳು ಎಷುಿ ಕಷಿ ಪಡಬ ೋಕು?

ಮ ಲಕ ಹ ಣುು ಹಿೋಗ ೋ ಇರಬ ೋಕು,ಅವಳ ಮಾನ್ಸಿಕ ಮತುತ

ತಾನ್ನ್ುಭವಿಸಿದ ವ ೋದನ ಯನ್ುನ ನ ೋಡಿದದರ ಆಗಲ

ದ್ ೈಹಿಕ

ಇಂತಹ

ಹ ಣಿುನ್

ಇವರು

ಮಾತ ನ್ುನತ್ರತದರದ ?"(ಸ್ಾರಾ

ಅಬ ಬಕಾರ್,೧೯೮೫,ಪುಟ
ಮನ್ದ್ ಳಗಿನ್

ಮಾತು

೭೫)
ಯಾವ

ಎನ್ುನವ

ಎಳಿಷ ಿ

ಬ ಲ ಯಲಿ

ಎಂಬುದು

ಲ ೋಖಕ್ರಯ ಅಭಿಪಾಿಯವಾಗಿದ್ .

ನ್ಸಿೋಮಾನ್

ಕ ಿರಿಗಳನ್ ನ

ವ ೋದನ ಗಳಿಗ

ಮ ರನ ಯ

ಒಮಮ

ಮಗು

ಸಂಭಿಮವಿತಾತದರ

ಗಂಡಾದ್ಾಗ

ಅತ ತ

ಸ್ ೋತುಹ ೋದ

ಮನ ಯಲಿಿ

ನ್ಸಿೋಮಾಳ

ಯೋಚಿಸುವಂತ ಮಾಡುತತದ್ .

ಯಾರ

ಮದಲ ಮಗುವಿಗ ಹತುತ ತ್ರಂಗಳು ತುಂಬಿದ್ಾಗ ಹ ಟ್ ಿಗ ಆರು

ವಾಂತ್ರಯಾದ್ಾಗ ಅತ ತ ಖತ್ರೋಜಮಮ"ಇಂತಹ ರ ೋಗಿಯಾಗಿ

ತ್ರಂಗಳಾಗಿತುತ ಎಂಬುದು ಕ ಡಾ ಮುಸಿಿಂ ಸಮುದ್ಾಯದ

ನಿೋನ್ು ಸವಲಪ ದ ರವಿರಬಾರದ್ ೋ? ಈ ವಿಷಯದಲಿಿ ಹ ಂಗಸರು

ಕ ಳವಗಿದ ಜನ್ತ ಗ

ಸವಲಪ ಜಾಗಿತ ಯಂದಿರಬ ೋಕು"(ಸ್ಾರಾ ಅಬ ಬಕಾರ್,೧೯೮೫,

ಮಕಾಳು ಹುಟುಿವ ಬಗ ೂ ಅರಿವಿಲಿ

ತಲ ಕ ಡಿಸಿಕ ಂಡಿರಲಿಲಿ.

ಬಗ ೂ

ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ತ್ರಳಿಸುವಂತ್ರದ್ . ಮದಲ ಮಗು ಸತಾತಗಲ

ಪುಟ೧೧೬)

ನ್ಸಿೋಮಾನ್ ಅತ ತ ಮನ ಯಲಿಿ ಯಾವುದ್ ೋ ರಿೋತ್ರಯ ನ ೋವು

ಎನ್ುನವಂತ್ರದ್ .

ಕಾಣಿಸಿಕ ಂಡಿರಲಿಲಿ. ಯಾಕ ಂದರ

ನ್ಸಿೋಮಾನ್

ಸತತ ಮಗು ಹ ಣ ುಂಬ

ಎನ್ುನವಲಿಿಯ

ತಪ ಪಲಿವೂ

ಪರಿಸಿೆತ್ರಯನ್ುನ

ಕಾರಣಕ ಾ. ಮದಲ ಮಗು ಸತತರ ಹ ಂಡತ್ರಯನ್ುನ ಸ್ಾಂತಾವನ್

ಮಾಡಿಕ ಳುಿವುದಿಲಿ.ಮನ ಯಲಿಿರುವ

ಮಾಡುವ ಬದಲು ಆತ ಮತ ತ ಹ ಣ ುಬಬಳ ಸಂಗ ಬ ೋಕ ೋ

ಮಾಡಿಕ ಳುಿವುದಿಲಿ.

ಬ ೋಕ ಂದು

ವಸುತವಾಗಿ

ಹ ಂಡತ್ರಯನ್ುನ

ಸ್ ಳ ದುಕ ಂಡದುದ

ಬಲವಂತವಾಗಿ

ನ್ಸಿೋಮಾನಿಗ

ತನ ನಡ ಗ

ದ್ ೈಹಿಕ

ಮತುತ

ಕ ಡಿದ

ಗಂಡನಿಗ

ಕಾಣುತಾತಳ ಯೋ
ಹೃದಯವಂತ

ಮತ ತಮಮ

ಆಕ

ವಿನ್ಹ

ಹ ಣಾುಗಿ

ಹ ಣಿುನ್ದ್ ದೋ

ಗಂಡ

ಅಥಿ

ಇತರರ

ಅಥಿ

ಒಂದು

ಭ ೋಗ

ರಕತಮಾಂಸಗಳಿಂದ

ಕಾಣುವುದಿಲಿ.

ಅವಳ

ಮಾನ್ಸಿಕವಾದ ಆಘಾತಕ ಾ ಕಾರಣವಾಗಿತುತ.

ಮನ್ಸಿಾನ್ ಭಾವನ ಗಳನ್ುನ ಅಥಿ ಮಾಡಿಕ ಳಿದ್ , ಅವನ್ು

ಎರಡನ ಯ ಮಗು ಹ ಣುು ಎಂದು ತ್ರಳಿದ್ಾಗ ಪಾಷಾ" ಈ

ಕ ೋವಲ ದ್ ೋಹವನ್ುನ ಕುಕುಾವ ಹದಿದನ್ ಹಾಗ ಕಂಡುಬರುತಾತನ .

ಬಾರಿಯ

ಹ ಣುನ ನೋ ಹಡ ದ್ ಯಾ ನಿನ್ನ ಹ ಟ್ ಿಯಲಿಿ ಗಂಡು

ಅವಳ

ಮಗು

ಹುಟುಿವುದು

ತಂದುಕ ಳುಿವುದಿಲಿ.

ಅಬ ಬಕಾರ್,೧೯೮೫,
ಹುಟುಿವುದ್ ೋ

ಕನ್ಸಿನ್
ಪುಟ

ನ ೋವನ್ುನ

ಸಪಷಿವಾಗುತತದ್ .

ಎನ್ುನವಲಿಿ

ಅನ್ುಭವಿಸಲು

ಹ ಣುು

ಮದುವ ಯ ನ್ಂತರ ನ್ಸಿೋಮಾಳ ಆಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಗಳ ಲಿವೂ

ಎಂಬುದು

ಸುಟುಿ ಕಮರಿ ಹ ೋಗುತತದ್ . ಇಲಿಿ ಹ ಣಿುನ್ ಕನ್ಸುಗಳಿಗ

ಎಂದು

ಬಿೋಡಿ ಕಟುಿತಾತ ತನ ನಲಾಿ ಕನ್ಸನ್ುನ ಮರ ಯುತ್ರತದದಳಾದರ

ಅದ್ ಲಿ

ಮ ರನ ಯ ಹ ರಿಗ ಯ ನ್ಂತರ ಆಕ ಯಂದ ಬಿೋಡಿ ಕಟಿಲು

ನ್ಮಮಂಥವರಿಗಲಿ. ಒಂದು ಮಾಡ ಹ ೋಗಿ ಇನ ನಂದ್ಾಗುತತದ್ .

ದ್ ೋಹದಲಿಿ ಶಕ್ರತ ಇರಲಿಲಿ. ಪುರುಷ ನಿಷಠ ಸಮಾಜದಲಿಿ ಹ ಣುು

ನ್ಸಿೋಮಾ

ಯೋಚಿಸಿದರ

ಹಾಗ

ಗಮನ್ಕ ಾ

ಯಾವುದ್ ೋ ಬ ಲ ಇರುವುದಿಲಿ.

ಏನಾದರ

ಹ ೋಳಿದ

ಅವನ್ು

ಮಕಾಳ

ನಿಯಂತಿಣಕ ಾ

ಡಾಕಿರ್

೯೯)

ಮಾತು"(ಸ್ಾರಾ

ಪಿತ್ರಭಟನ ಯನ್ುನ

ಉಪಯೋಗಿಸ್ ೋಣ
ಪತ್ರ

ಪಾಷಾ
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ಯಾವ ದ್ೌಜಿನ್ಾಕ ಾ ಒಳಗಾಗುತಾತಳ ಎಂಬುದನ್ುನ ಕಾದಂಬರಿ

ಪಡ ದಂತ

ಸಪಷಿವಾಗಿ ನಿರ ಪಿಸಿದ್ . ಅವಳ ರ ೋಗದ ಕುರಿತು ಯಾವುದ್ ೋ

ಆಗಮನ್ವಾಗುತತದ್ . ಇದುವರ ಗ ಅತ ತ ಗಂಡನ್ ಹಿಂಸ್ ಯಂದ

ಕಾಳಜಿ

ನ ಂದ ಮುಗ ಧ ಇಲಿಿ ಮನ್ುಷಾಳಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತಾತಳ .

ಕಾದಂಬರಿಯಳಗ

ಕಾಣಿಸುವುದಿಲಿ.

ಬಿೋಡಿ

ಬದುಕುತ್ರತರುವಾಗಲ ೋ

ಪತ್ರ

ಪಾಷಾನ್

ಕಟುಿವುದನ್ುನ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಿಲಿಿಸಿದ್ಾಗ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗ ಂಡ

ಕ್ಷಮಯಾಧರಿತ್ರಿಯಂತ ,ಸಹನ ಯಂದ

ಅತ ತ ಅವಳನ್ುನ ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುತಾತಳ . ಅವಳ ಸಿಟುಿ

ಸಹನ ಯನ್ುನ ಮಿೋರಿ ಒಮಮಲ ಸ್ ಫೋಟಗ ಳುಿತಾತಳ . ಗಂಡ

ನ್ಸಿೋಮಾಳನ್ುನ ಮತತಷುಿ ನ ೋವಿನ್ ಕ ಪಕ ಾ ತಳುಿತತದ್ . ಈ

ಪುನ್ಃ ಕರ ಯಲು ಬಂದ್ಾಗ ಆತನ್ನ್ುನ ತ್ರರಸಾರಿಸುತಾತಳ .

ರ ೋಗದ ಮಟ್ ಿಯಂದ ತನ್ನ ಮಗನಿಗ ಸುಖವಿಲಿ ಎಂದು

ನಿೋನಿಲಿದ್ ಒಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಬಾಳಬಹುದು, ಬಾಳುತ ತೋನ ಎಂಬ

ಹಲುಬುತಾತಳ . ಕಾರಣ ತನ್ಗ ಆರ್ಥಿಕ ಹ ಡ ತವ ೋ ಆಗಿದ್ .

ಛಲವನ್ುನ ಹ ತತವ ಳಾಗುತಾತಳ . ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಗಂಡ

ಇಲಿಿ ಲ ೋಖಕ್ರ ನ್ಸಿೋಮಾಳನ್ುನ ರ ೋಗಗಿಸತ ವಾವಸ್ ೆಯ ಪಿತ್ರೋಕ

ಬ ೋರ ಬಬನ್ನ್ುನ

ಎಂಬಂತ

ಕರ ತರುತಾತನ ೋ ಆವಾಗಲ ೋ ಆಕ ಸಹನ ಯ ಮುಸುಕನ್ುನ

ಚಿತ್ರಿಸುತಾತಳ .

ರ ೋಗದ

ಹ ಂಡತ್ರಯನ್ುನ

ಮದುವ ಯಾಗಿ

ಅವಳು

ಅವಳನ್ುನ

ಒಂದ್ ಂದ್ಾಗಿ

ಪಾಷಾ ಮರು ಮದುವ ಯಾಗುತಾತನ . ಇದು ನ್ಸಿೋಮಾಳಿಗ

ನ್ಂತರ ತಾಯಯ ಮನ ಗ ಬಂದು ಅಳಿದುಳಿದ ಸಹನ ಯ

ತ್ರೋರಾ ಆಘಾತದ ವಿಷಯ. ಯಾವ ಹ ಣುು ತನ್ನ ಸ್ಾೆನ್ದಲಿಿ

ಮುಸುಕನ್ುನ ಪೂಣಿವಾಗಿ ಹರಿದು ಹ ರಬರುತಾತಳ . ಛಲದ

ಬ ೋರ ಬಬಳನ್ುನ ನ ೋಡಲು ಇಷಿಪಡಳು.

ವಾಕ್ರತತವವನ್ುನ

ಸಹಜವಾದ

ಅಸ ಯ,

ಅಸಹಾಯಕತ

ಅವಳನ್ುನ

ಹ ರಬರಲು

ಮನ ಗ

ಮನ ಯಲಿಿಟುಿಕ ಂಡ ೋ ಅವಳಿಗ ಯಾವುದ್ ೋ ಔಷಧಿ ಮಾಡದ್

ಸಿರೋ

ಹರಿದು

ಬದುಕ್ರದದ

ಮೈಗ ಡಿಸಿಕ ಳುಿತಾತಳ .

ಬ ದರಿಕ ಯ ನ್ುಡಿಗ

ಪಿಯತ್ರನಸಿದ್ಾದಳ .

ಗಂಡನ್

ಯಾವ

ಬಗೂದ್ ಬದುಕುತಾತಳ . ಇಲಿಿ ಆಕ ತನ್ನ

ಬಾಧಿಸುತತದ್ . ಪಾಷಾ ಮತ ತಂದು ಮದುವ ಯಾಗಿ ಬಂದ್ಾಗ

ಗಂಡ, ತಲಾಖ್, ಸಂಸ್ಾರ,ಸಮಾಜ ಎಲಿವನ್ ನ ಮಿೋರಿ

ನ್ಸಿೋಮಾ ಪರಿತಪಿಸುತ್ರತರುವ ರಿೋತ್ರಯನ್ುನ ಲ ೋಖಕ್ರ ತಾನ ೋ

ಬ ಳ ಯುವ

ಸವತಃ

ನ್ಸಿೋಮಾ ಇಡಿೋ ಸಮಾಜದ ವಾವಸ್ ೆಯನ್ುನ ಅಲಾಿಡಿಸುವ

ಅನ್ುಭವಿಸಿದಂತ

ತುಂಬಾ

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ

ರಿೋತ್ರಯನ್ುನ

ಕಾಣುತ ತೋವ .

ಮುಗ ಧಯಾಗಿದದ

ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ಾದರ . ಇಲಿಿ ಸಿರೋ ಸಹಜವಾದ ಗುಣಗಳು ಅವಳ

ತಳಪಾಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತಾತಳ .

ಸಂವ ೋದನ ಗಳು ಎದುದಕಾಣುತತದ್ . ಗಂಡಸಿನ್ ಕೌಿಯಿದ್ ದುರು

ಇಲಿಿ ಸಂಪಿದ್ಾಯ,ಮೌಢ್ಾ, ಅಜ್ಞಾನ್, ಬಡತನ್ ಗಳಲಿಿ ಸಿಕ್ರಾ

ಹ ಣುು ಎಷುಿ ಅಸ್ಾಯಕಳು ಎಂಬುದನ್ುನ ಈ ಮಾತುಗಳು

ನ್ರಳಿದ ಹ ಣ ುoದು ಕ ನ ಗ

ಹ ೋಳುತತವ ." ಈ ವರ ಗ

ಮಾಡುವುದು,

ಭ ಮಿಯಂತಹ ಸಹನ ಯನ್ುನ ಆಕ

ಬದುಕಲು

ಸವತಂತಿವಾಗಿ ಆಲ ೋಚನ

ಹಾತ ರ ಯುವುದು,

ದಿನ್ನಿತಾ

ತ ೋರಿದದಳು. ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪಿಸುಮಾತು, ನ್ಗು ಕ್ರವಿಗ

ಕ ಂದು ತ್ರನ್ುನವ ಸಮಾಜ ವಾವಸ್ ೆಯ, ವಿಷವತುಿಲದಿಂದಲ ೋ

ಬಿದ್ಾದಗ ಆಕ ಗ ಅಗಿನಕುಂಡದಲಿಿದದoತಹ ಅನ್ುಭವವಾಗುತತದ್ .

ದ ರ

ತನ್ನ ಒಂದ್ ೋ ಒಂದು ಚಿಕಾ ಕ ೋರಿಕ ಯನ್ ನ ತನ್ನ ಗಂಡ

ಬದುಕುವುದು ಇಲಿಿ ತ್ರೋರಾ ಮುಖಾವ ನಿಸುತತದ್ .

ಈವರ ಗ

ಇಲಿಿ

ಈಡ ೋರಿಸದ್ ೋ ಹ ೋಗಿದದರ

ಆಕ ಈವರ ಗ ಗಂಡ

ಸರಿಯುವುದು,
ಮನ್ುಷಾನ್

ಆತಾಮಭಿಮಾನ್ದಿಂದ

ನ ೋವಿನ್

ಬದುಕ್ರಗ

ತಲ

ಎತ್ರತ

ಪಿತ್ರಭಟನ ಯ

ಮತುತ ಅತ ತಯಡನ ಮುನಿಸಿಕ ಂಡಿರಲಿಲಿ. ಹ ಟ್ ಿ ತುಂಬಾ

ಪಾಠವನ್ುನ ಹ ೋಳಿ ಕ ಡುತತದ್ ಎಂಬುದಕ ಾ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ

ಊಟವಿಲಿದ್

ಹ ೋಗಿದದರ

ದ ರು

ಬರುವ ನ್ಸಿೋಮಾ ಸಪಷಿ ಉದ್ಾಹರಣ ಯಾಗಿದ್ಾದಳ . ಮುಸಿಿಂ

ಹ ೋಳಿರಲಿಲಿ.

'ಕ್ಷಮಯಾ

ಹ ಸರನ್ುನ

ಜನಾಂಗದ ಮೌಢ್ಾದ ಪಿತ್ರೋಕವಾಗಿ ಬರುವ ಪಾಷ ಕ ನ ಯ

ಅಬ ಬಕರ್

ಹಂತದಲಿಿ ಅವಳನ್ುನ ಉಳಿಸಿಕ ಳಿಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿ ವಿಫಲನಾಗಿ

ತಾಯಯಡನ
ಧರಿತ್ರಿ'

ಎಂಬ

ಸ್ಾಥಿಕಪಡಿಸಿಕ ಂಡಿದದಳು.(ಸ್ಾರಾ
,೧೯೮೫,ಪುಟ ೧೩೩)
ನ್ಸಿೋಮನ್

ಬದುಕು

ನ್ಂತರ ಹ ದರಿಸಲು ಪಿಯತ್ರನಸುತಾತನ . ಆಗ ಆಕ ಕ ಡುವ
ಯಾತನಾಮಯವಾಗಿತುತ.

ಆದರ

ಪಿತುಾತತರ ಕ ೋವಲ ಮುಸಿಿಂ ಮಹಿಳ ಯರಿಗಷ ಿೋ ಅಲಿದ್ ಇಡಿೋ

ತಾಯಯ ಮನ ಗ ಹ ೋದ ನ್ಂತರ ಆರ ೋಗಾವಾಗಿಯ ,

ಸಿರೋ

ದ್ ೈಹಿಕವಾಗಿಯ ,

ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿಯ

ಸುಧಾರಿಸಿ

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ ನ್ಸಿೋಮಾ ಸಹನಾಮ ತ್ರಿಯಾಗಿ ಬ ಳ ದು

ಕ ಂಡಿದದಳು.

ಹಿಂದಿನ್ದ್ ಲಿ

ಪುನ್ಜಿನ್ಮ

ಗಂಡಸಿನ್ ದಬಾಬಳಿಕ ಯನ್ುನ ಸಹಿಸಿ ಕ ನ ಗ ಧಮಿ ಹಾಕ್ರದ

ಆಕ

ಮರ ತು
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ಅನ್ವಯಸುವಂತಾಗಿದ್ .

ಒಟ್ಟಿನ್ಲಿಿ

ಈ

International Journal of Kannada Research

ಗ ರ ಗಳನ್ುನ

ತಾನ್ು

ಸತಾವನ್ುನ

ಎತ್ರತ

http://www.kannadajournal.com

ದ್ಾಟುವುದರ

ಮ ಲಕ

ತ ೋರಿಸುತಾತಳ .

ಬದುಕ್ರನ್

ಮುಸಿಿಂ

ಪಿತ್ರಭಟನ ಯನ್ುನ

ಸಮುದ್ಾಯದ್ ಳಗ

ವಷಿವಾಗುವಾಗಲ ೋ

ಹ ಣುು

ತಾಯಂದಿರಿಗ

ಮಕಾಳಿಗ
ಅವರ

ಹತುತ

ಮದುವ ಯ

ಮಾಡುವುದರ ಮ ಲಕ ಇಡಿೋ ಸಿರೋ ಸಮ ಹದ ಅಸಿತತವ ವನ್ುನ

ಚಿಂತ ಯಾಗುವುದನ್ುನ ಕಾದಂಬರಿ ಹ ೋಳಲು ಪಿಯತ್ರನಸುತತದ್ .

ಎತ್ರತಹಿಡಿಯುತಾತಳ .

ಅಲಿದ್ ಮುಸಿಿಂ ಶಾಲ ಯಲ ೋಿ ನಾಲಾನ ಯ ತರಗತ್ರಯವರ ಗ
ಓದಿ,

ಶ್ಕ್ಷಣ : ಸ್ಾರಾ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುಿವ
ಪುರುಷರ

ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕ

ಮಟಿವಂತ

ತ್ರೋರಾ

ಪಾಿಥಮಿಕ

ಅವಶಾಕತ ಯಲಿ

ಗೃಹಕೃತಾದ

ಮಾಡಬ ೋಕಾಗಿದ್ ?.

ಅವರ

ಜವಾಬಾದರಿಗಳಿಂದ

ಮಹಿಳ ಯರ ಲಾಿ

ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿಿ
ಪುರುಷ

ಪಿಧಾನ್

ಕಟುಿವುದನ್ುನ

ಹಾಕ್ರಕ ಟಿ

ಕಾಲಿಡಬ ೋಕಾದ

ವಯಸಿಾನ್ಲಿಿ

ಸನಿನವ ೋಶಗಳು

ದ್ ಳಗಿರುವುದನ್ುನ

ಕಾದಂಬರಿ

ಕಾರಣಕಾಾಗಿಯೋ

ಸಿರೋಯರು

ಅನ ೋಕ

ತುತಾತಗುವುದನ್ುನ

ಕಾದಂಬರಿ

ಶಕ್ಷಣದ

ಈ

ಯಾವುದನ್ ನ

ಕಷಿಗಳಿಗ

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ

ಬರುವ

'ಪಾತುಮಮಜಿಿ'ಯ

'ಸಹನಾ'

ತ್ರೋಮಾಿನಿಸಿದ

ಹ ಣುುಗಳಿಗ

ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುಿತಾತಳ .

'ಪಾತುಮಮಜಿಿ'

ಶಾಲ ಗ

ಅದ್ಾಗಲ ೋ

ತನ ನಳಗ

ಸಮುದ್ಾಯದ

ಕಾದಂಬರಿಯ

ನ್ಸಿೋಮನ್

ಪಾತಿದಲಿಿ

ಹದಿಮ ರನ ೋ

ವಯಸಿಾಗ

ಮದುವ ಯಾಗಿ

ದ್ ೈಹಿಕ

ಹ ಣುುಮಕಾಳ

ಒಂದು

ಮಗುವಿನ್

ವಾಕತವಾಗುತತದ್ .
ಹದಿನಾಲುಾ

ತಾಯಯಾಗಿ

ಆ

ಮತುತ

ಮಾನ್ಸಿಕ

ಕಾಯಲ ಗ

ಒಳಗಾಗುವುದು

ಇವ ಲಿವೂ ಆ ಸಮುದ್ಾಯದ ಒಳಗಿರುವ ಗಂಡು ಹ ಣಿುನ್
ಶಕ್ಷಣದ ಕ ರತ ಯ ಕಾರಣ ದಿಂದ್ಾಗಿದ್ . ಅಲಿದ್ ಮದಲ

ಆಕ

ಮಗು ವಿಪರಿೋತ ಜವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ರತದದರ , ಅದನ್ುನ ಡಾಕಿರ

ಹ ೋಗಿ

ಬಳಿ

ಶಕ್ಷಣವನ್ುನ ಪಡ ಯದ್ ಇರಬಹುದು. ಆದರ ಮಾನ್ವಿೋಯತ ಯ
ಶಕ್ಷಣವನ್ುನ

ಮುಸಿಿಂ

ವಷಿವಂದಕ ಾ ಒಂದ್ ಂದು ಮಗುವಿನ್ ತಾಯಯಾಗಿ ಅವಳು

ಕ ನ ಗಾಣಿಸಬ ೋಕ ಂದು
ಆದಶಿಪಾಿಯವಾಗಿ

ಅಬ ಬಕರ್

ಯಾತನ ಕಂಡು ಸ ಲಗಿತ್ರತ ಹ ೋಳುವ ಬುದಿಧ ಮಾತು, ಅಲಿದ್

ಪಾತಿವು

ಬದುಕ್ರನ್ ದ್ಾರಿಯನ್ುನ ತ್ರಳಿ ಹ ೋಳುವ ಮ ಲಕ ಸವಿವನ್ ನ
ಬದುಕನ ನೋ

ಆಗುತತದ್ ."(ಸ್ಾರಾ

ಕಾಸಿನ್

ಹ ರಿಗ ಯ ಸಮಯದಲಿಿ ಅವಳು ಪಡುವ ಯಾತನ ಅವಳ

ಹಿರಿಯಳಾಗಿದುದ ಗಂಡನಿಂದ ವಂಚಿತಳಾದ ಮಹಿಳ ಯರಿಗ
ಕಳ ದುಕ ಂಡು

ಕ ರತ

ತುಂಬುದರ ಳಗ

ಅಪಿಪತಪಿಪಯ

ಪಿಶನಸುವಂತ್ರರಲಿಲಿ.

ನಾಲುಾ

ಬದುಕನ್ುನ ಎಷ ಿಂದು ನ್ಲುಗಿಸುತತದ್ ಎನ್ುನವುದು 'ಸಹನಾ'

ತ ೋರಿಸಿಕ ಡುತತದ್ .

ಹ ೋಗಬ ೋಕಾಗಿತುತ.

ಕಲಿತುಕ ,

ಹ ೋಳುವಂತ್ರದ್ .

ಹಿಂದಿನಿಂದ ರ ಢಿಗತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದನ ನೋ ಸಿರೋಯರು
ಪಾಲಿಸಿಕ ಂಡು

ಕ ಲಸಕ ಾ

ಮದುವ ಗ ,ವರದಕ್ಷಿಣ ಗ ಎಷುಿ ಅವಶಾಕ ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ತ್ರಳಿ

ಸಮುದ್ಾಯ

ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ .

ಸರಕಾರಿ

,೧೯೮೫,ಪುಟ 8 ) ಎನ್ುನವಲಿಿ ಹಣದ ಅವಶಾಕತ ಮಗಳ

ದ್ಾಂಪತಾದ್ ಳಗ

ಮುಸಿಿಂ

ನಾವ ೋನ್ು

ಸಂಪಾದನ ಯಾದರ

ಮಹಿಳ ಯರನ್ುನ ಶಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರನಾನಗಿ ಮಾಡಿದ್ .
ಪಡ ಯುವ

ಇದಕ ಾ

ಬಿೋಡಿ ಕಟುಿತ್ರತದ್ಾದಳಲಿ? ಅವಳ ಜ ತ ಸ್ ೋರಿಕ ಂಡು ಬಿೋಡಿ

ಚೌಕಟಿನ್ುನ ಮಿೋರದಂತವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹ ಡ ತ
ಶಕ್ಷಣ

ತ ಂದರ ಯ

ಮಕಾಳ

ಸ್ಾಕು. ಆ ಮ ಲ ಮನ ಯ ಸಿೋತಮಮನ್ ಮಗಳು ಸರ ೋಜ

ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುಿವ
ವಾವಸ್ ೆ

ಆರ್ಥಿಕ

ಹ ಣುು

ಹ ೋಗುತ ತೋವ ಯೋ? ಓದಲು ಬರ ಯಲು ಕಲಿತರ ಧಾರಾಳ

ಪಲಾಯನ್ ಮಾಡುವ ಗಂಡಸರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುಿತಾತರ .
ಸ್ಾರಾ

ಮನ ೋಭಾವ

ಇನ್ುನ ಶಾಲ ಗ ಹ ೋದದುದ ಸ್ಾಕು, ನ್ಮಮಂತವರ ಲಾಿ ಓದಿ ಏನ್ು

ಸಿೆತ್ರಗತ್ರ

ಕ ಳಮಟಿದ್ಾದಗಿದುದ, ಹ ಚಿುನ್ವರು ಸಿರೋಯರ ದುಡಿಮಯನ ನೋ
ಅವಲಂಬಿಸಿದವರು.

ಕ ನಯ

ಕಾರಣವಾಗಿತುತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕ್ರೋನ್ಳ ಮಾತು "ನ್ಸಿೋಮ ನಿೋನ್ು

ಪೌಿಢ್ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಣವನ್ುನ ಪಡ ದವರ ಸಂಖ ಾ ತ್ರೋರಾ ಕಡಿಮ.
ಆರ್ಥಿಕ

ಎಂಬ

ಪ್ೋಷಕರಲಿಿತುತ.ಅಲಿದ್

ಆಧುನಿಕ ಶಕ್ಷಣದ ಪಿವ ೋಶ ಪಡ ಯುವಲಿಿ ಯಶಸಿವಯಾಗಿದ್ .
ಅವರ

ಅಧಾಾಯದಿಂದ

ಮಾಡುವುದನ್ುನ ಚ ನಾನಗಿ ಕಲಿತರ ಸ್ಾಕ್ರತುತ. ಬ ೋರ ಶಕ್ಷಣದ

ಹಲವರು ಅದನ್ ನ ಪಡ ದಿಲಿ. ಒಂದು ಸಣು ಗುಂಪು ಮಾತಿ

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ

ಮದಲ

ಅಧಾಾಯದವರ ಗ ಚ ನಾನಗಿ ಓದಲು ಬಂದರ ಮತುತ ನ್ಮಾಜ್

ನ ಲ ಯದು. ಕ ಲವರು ಧಾಮಿಿಕ ಶಕ್ಷಣವನ್ುನ ಪಡ ದಿದದರ

ಇವ ಲಿವುಗಳ

ಕುರಾನ್ನ್ುನ

ಕರ ದುಕ ಂಡು

ಹ ೋಗದ್

ಧಮಿದ

ಪಿಕಾರ

ನ್ಡ ದುಕ ಂಡು ಅದರಿಂದ ಮಗು ಸ್ಾವನ್ನಪುಪವುದು ಇವ ಲಿವೂ

ಪಡ ದುಕ ಂಡಿದದಳು.
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ಎನ್ುನವುದನ್ುನ

ಕಾದಂಬರಿ

ತಲ ತಗಿೂಸುವಂತ್ರದ್ . ಒಟ್ಟಿನ್ಲಿಿ ಶಕ್ಷಣದ ಕ ರತ

ಮುಸಿಿಂ

ತ್ರಳಿಸುವ ಪಿಯತನ ಮಾಡಿದ್ .

ಸಮುದ್ಾಯದ ಒಳಗ ಬಹಳ ಕಾಣಿಸುತ್ರತದುದ, ಇದು ಹ ಸ

ಗಂಡು ಮತುತ ಹ ಣುು ಮಕಾಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಭ ೋದ ಭಾವ

ಬದಲಾವಣ ಯ

ಕಾದಂಬರಿಯ ಉದದಕ ಾ ಕಾಣಿಸುತಾತ ಹ ೋಗುತತದ್ . 'ಹ ಣುು

ಕಾದಂಬರಿಗಾತ್ರಿಯಲಿಿ ಎದುದ ಕಾಣಿಸುವಂತ್ರದ್ .

ಕಡ ಗ

ಸ್ಾಗಬ ೋಕ ಂಬ

ಆಶಯ

ಹುಟ್ಟಿದರ ಹುಣುು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ' ಎಂಬ ನ್ಸಿೋಮಳ ಅತ ತಯ
ಮಾತು, ಇದು ಶಕ್ಷಣದ ಕ ರತ ಯ ಕಾರಣವ ೋ ಎನ್ನಬಹುದು.

ಸಯಮಯಜಿಕ ಬದುಕು ಸಂಬಂಧ :

ಬದುಕನ್ುನ

ಸ್ಾರಾ ಅವರು

ನಿಭಾಯಸಲು

ಹ ಣುು

ಪಡುವಷುಿ

ಕಷಿವನ್ುನ

ತಮಮ ಸಮುದ್ಾಯದ ಹುಳುಕುಗಳನ್ುನ

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ ಬರುವ ಗಂಡು ಪಾತಿಗಳು ಪಟ್ಟಿಲಿ. ಆದರ

ಬರವಣಿಗ ಯ ಮ ಲಕ ಈ ಸಮಾಜಕ ಾ ಎತ್ರತ ತ ೋರಿಸುವ

ತ್ರನ್ುನವ ಸಂದಭಿದಲಿಿ ಮಿೋನಿನ್ ತುಂಡುಗಳ ಲಾಿ ಗಂಡು

ಪಿಯತನವನ್ುನ

ಮಕಾಳಿಗ

ಸಮುದ್ಾಯದ ಕ ಳವಗಿದ ಜನ್ರ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕನ್ುನ

ಮಿೋಸಲು.ಜ ತ ಗ

ಹದಿನಾಲುಾವಷಿವಾದರ

ಮಾಡಿದ್ಾದರ .

ಹಾಗಾಗಿ

ಇಲಿಿ

ಮುಸಿಿಂ

ಗಂಡು ಮಕಾಳು ಹ ರಗಡ ಆಟ ಆಡುತ್ರತರಬಹುದು, ಹ ಣುು

ಪರಿಶೋಲಿಸುವ ಮ ಲಕ ಅದರ ಳಗಿನ್ ಇನ್ ನ ಹ ರಗ

ಮಾತಿ

ಪತ್ರಯ

ಗ ೋಚರಿಸದಿರುವ ಅನ ೋಕ ಮೌಡಾಗಳನ್ುನ ಪತ ತಹಚಿು ಆ

ನಿಭಾಯಸಬ ೋಕಾಗಿತುತ.

ಮ ಲಕ ಅಲ ಿಂದು ಅರಿವಿನ್ ಬ ಳಕನ್ುನ ಹಚುುವ ಕ ಲಸವನ್ುನ

ಇದು ಶಕ್ಷಣದ ಕ ರತ ಯಂದಲ ೋ ಎಂಬುದನ್ುನ ಕಾದಂಬರಿ

ಮಾಡುವ ಪಿಯತನವನ್ುನ ನಾವು ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು. ಬದುಕ್ರನ್

ತ್ರಳಿಸುವ ಪಿಯತನ ಮಾಡುವಂತ್ರದ್ . ನ್ಸಿೋಮಾಳ ವ ೈಚಾರಿಕ

ಶ ೋಧವು ಸ್ಾರಾ ಅವರ ಇನ ನಂದು ಕ ೋಂದಿ. ಅದಕಾಾಗಿಯೋ

ಪಿಜ್ಞ ಜಾಗೃತಗ ಂಡಾಗ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ುನ ಕಳಕ ಂಡ ನ ೋವು

ಪಶುಮದ ಕಡಲ ತ್ರೋರದ ಚಿಕಾ ಊರಿನ್ಲಿಿ ವಾಸಿಸುತ್ರತರುವ

ಅವಳನ್ುನ

ಮತ ತ

ಅವಳನ್ುನ

ತಮಮ ಸಮುದ್ಾಯದ ಜನ್ರ ಬದುಕ್ರನ್ ಶ ೋಧವ ೋ ಅವರ

ಡಾಕಿರಿಗ

ತ ೋರಿಸಿದದರ

ಚಿಕ್ರತ ಾ

ಕಾದಂಬರಿಯ ಕ ೋಂದಿ ವಸುತ. ಹಿೋಗ ಸಣು ಊರಲಿಿ ವಾಸಿಸುತ್ರತದದ

ಮಾಡಿಸಿದದರ ಅವಳು ಬದುಕುತ್ರತದದಳ ೂ ಏನ .. ಗಂಡಾಗಿದದರ

ಸಕ್ರೋನಾಳ ಬದುಕು ತ ರ ದ ಗಂಡ ಮತುತ ಎರಡು ವಷಿದ

ಅವಳಿಗ

ಸರಿಯಾದ ಚಿಕ್ರತ ಾ ದ್ ರ ಯುತ್ರತತ ತೋನ "(ಸ್ಾರಾ

ಮಗಳ ೂಂದಿಗ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ತಾನ್ು ದಿಕುಾತ ೋಚದ್

ಅಬ ಬಕರ್,೧೯೮೫,ಪುಟ ೯೪) ಎನ್ುನವಲಿಿ ವಾಕತವಾಗುತತದ್ .

ಮುಂದ್ ೋನ ಂದು ಅಳುತತ ಕುಳಿತ್ರರುವಾಗ ಸ್ಾಂತವನ್ ಗ ೈಯುವ

ಮದಲ ಮಗುವನ್ುನ ಕಳ ದುಕ ಂಡಿದದರ , ಎರಡನ ಯ ಮಗು

ಪಾತುಮಮಜಿಿ

ಹ ಣ ುಂದು ಅದನ್ುನ ತ್ರರಸ್ಾಾರದಿಂದ ನ ೋಡುವ ಪತ್ರ ಮತುತ

ವಾಸಿಸುವಳಾಗಿರುತಾತಳ .

ಅತ ತಯ ಗುಣಗಳು ಸರಿಯಾದ ಶಕ್ಷಣವನ್ುನ ಪಡ ಯದಿರುವುದ್ ೋ

ಬದುಕನ್ುನ

ಇದಕ ಾಲಿ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ುನ ಲ ೋಖಕ್ರ ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸುವ

ಪಕವಗ ಂಡ ಮನ್ಸುಾ ಅಜಿಿಯದ್ಾಗಿತುತ. ದಿಕುಾ ಕಾಣದ್ ಗಂಡು

ಪಿಯತನವನ್ುನ ಮಾಡುತಾತರ .

ದಿಕ್ರಾಲಿದ ಹ ಣುುಗಳಿಗ ಹ ರಗಿನ್ ಉದ್ ಾೋಗದ ದ್ಾರಿಯನ್ುನ

ಪತ್ರನಗ ರ ೋಗ ಬಂದ್ಾಗ ಅದಕ ಾ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕ್ರತ ಾಯನ್ುನ

ತ್ರಳಿಸುವ

ಮಾಡದ್ ಆಕ ದುಡಿದ ಹಣವನ ನಲಾಿ ತಮಮ ಉಪಯೋಗಕ ಾ

ಬುನಾದಿಯನ್ುನ ದ್ ರಕ್ರಸುವವಳಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಆಸರ ಯಾಗಿ

ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ ಂಡು ಕ ನ ಗ ಪತ್ರನ ಇನ್ುನ ಉಪಯೋಗಕ ಾ

ಆ ಅಜಿಿ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುಿತಾತಳ . ಇಂತಹ

ಬರ ೋದಿಲಿ

ಸಮಸ್ ಾಯನ್ುನ

ದ್ಾಂಪತಾದ್ ಳಗ

ಕುಟುಂಬವನ್ುನ

ಸಿಲುಕ್ರ

ಜವಾಬಾದರಿಯಂದ

ಮತ ತ

ಎಂದು

ಇಡಿೋ

ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿತುತ.
ಅವಳಿಗ

ತ್ರಳಿದ್ಾಗ

ಸರಿಯಾದ

ಪತ್ರ

ಬ ೋರ ಂದು

ಮನ ಯ

.ಪಕಾದ
ಹ ೋಗ

ಶಕ್ಷಣದಿಂದ

ಗುಡಿಸಲಿನ್ಲಿಿ
ವಂಚಿತಳಾಗಿದದರ

ಕಟ್ಟಿಕ ಳಿಬಹುದ್ oಬುದರ

ಮ ಲಕ

ಅವರ

ಎದುರಿಸಿದವರಲಿಿ

ಕುರಿತು

ಬದುಕ್ರಗ ಂದು

ಸಕ್ರೋನಾ

ಭದಿ

ಒಬಬಳಲಿ.

ಮದುವ ಯಾಗುವುದು ಶಕ್ಷಣದ ಕ ರತ ಯಂದಲ ೋ. ತಾಯಯ

ಯಾಕ ಂದರ ಇಂತಹ ಎಷ ಿೋ ಪಿಸಂಗಗಳು ಆ ಊರಲಿಿ

ಆರ ೈಕ ಯಂದ ಮತ ತ ಪುನ್ಜಿನ್ಮ ಪಡ ದ ನ್ಸಿೋಮಾಳನ್ುನ ಪತ್ರ

ನ್ಡ ದುಹ ೋಗಿತುತ.

ಮತ ತ ಕರ ದ್ ಯಾಲು ಬಂದ್ಾಗ ಆಕ ಸಹನ ಕಳ ದುಕ ಂಡು

ಹ ಣ ುಬಬಳು

ಪಿಗತ್ರಪರ ಆಲ ೋಚನ ಯ ಮ ಲಕ ಕ ಡುವ ಪಿತುಾತತರ ಅದು

ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ

ಇಡಿೋ

ಮನ ಯಲಿಿ

ಸಮಾಜದ್ ಳಗಿನ್

ಪುರುಷ

ಸಮುದ್ಾಯವ ೋ
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ಪುರುಷಪಿಧಾನ್

ಸಿಕ್ರಾ
ಕ ಲಸ

ವಾವಸ್ ಯ
ೆ ಳಗ

ಬಲಿಪಶುವಾಗುವುದು

ವಿಷಯದಂತ್ರತುತ.
ಮಾಡುತಾತ

ಹಿೋಗ

ಸವ ೋಿ
ಶಿೋಮಂತರ

ಬಾಣಂತ್ರಯರ

ಆರ ೈಕ
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ಬದುಕನ್ುನ

ಮಗಳ ೂಂದಿಗ

ನಾನ್ು ಹ ಣುು ಹ ಂಗಸು ದುಡಿದು ತಂದಿದದನ್ುನ ಗಂಡಸ್ಾದವನ್ು

ಹತುತ

ವಷಿವಾದ್ಾಗ

ಕ ತು

ನ್ಸಿೋಮಾಳಿಗ

ಸಕ್ರೋನಾಳಿಗ

ಮಗಳ

ನ್ಸಿೋಮಾಳಿಗ

ತಂದ್ ಯಲಿ. ಅವಳ ತಂದ್

ತ ರ ದು

ಬ ೋರ

ಮದುವ ಯ

ಚಿಂತ .

ಮದುವ ಯಾಗಿದ್ಾದನ .

ಯಾಕ ಂದರ

ತ್ರನ್ುನವುದಕ ಾ

ನಾಚಿಕ ಯಾಗ ೋದಿಲಿವ ೋ?

ನಾನ್ು

ತಂದಿದದನ ನಲಿ ನಿಮಮ ಹ ಟ್ ಿಗ ಸುರಿದರ ಸ್ಾಕ ? ನ್ನ್ನ ಮುಂದ್

ಹ ಂಡತ್ರಯನ್ುನ

ಒಂದು

ಹ ಣುು

ಹುಡುಗಿಯನ್ುನ

ಒಬಬಂಟ್ಟಯಾದ

ಹುಡುಗಿಯನ್ುನ ಯಾರ ಕ ರಳಿಗಾದರ

ನ್ಸಿೋಮಾ ಮಗಳನ್ುನ ಕಷಿಪಟುಿ ಸ್ಾಕುತಾತಳ .ಅಂತ ಯೋ ಆಕ

ಕ ಡದ್

ನ್ಸಿೋಮಾಳಿಗ

ಮದುವ ಯಾಗುತಾತರ ಯೋ?"(ಸ್ಾರಾ

ಹದಿನಾಲುಾ ವಷಿ ತುಂಬುವುದರ ಳಗಾಗಿ

ನ ೋಡಿದಿದೋಯಲಿ?

ಈ

ಕಟಿಬ ೋಡವ ? ಏನ್

ಯಾರಾದರ

ಸುಮಮನ

ತನ್ನಣು ಅಬುದಲ್ ಖಾದರ್ ನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಾರಿ ಡ ೈವರ್

ಅಬ ಬಕರ್,೧೯೮೫,ಪುಟ ೫) ಎನ್ುನವ ಮಾತು ಅವಳ

ಅನ್ವರ್

ಬಡತನ್ದ ದಟಿ ದ್ಾರಿದಿಯತ ಯನ್ುನ ಹ ೋಳುವುದರ ಜ ತ ಗ

ಪಾಷಾ

ಗ ಂಬ ಯಾಟ

ನ ಂದಿಗ

ಮದುವ

ಆಡಿಕ ಂಡು

ಮಾಡಿಸುತಾತಳ .

ಪಿಕೃತ್ರಯಲಿಿ

ಕುಣಿದು

ಹ ಣ ುಬಬಳನ್ುನ ಮನ ಯಂದ ದ್ಾಟ್ಟಸಬ ೋಕಾದರ ಮೈತುಂಬಾ

ಕುಪಪಳಿಸುತ್ರತದದ ಬಾಲ ಪಾಷಾನ್ನ್ುನ ಮದುವ ಯಾಗಿ, ಮುಂದ್

ಬಂಗಾರ

ಖತ್ರೋಜಮಮನ್ಂತಹ

ಸಂಪಿದ್ಾಯದ

ಹಾಗ

ವರದಕ್ಷಿಣ ಯ

ಅಗತಾತ ಯ

ಅತ ತಯ

ಕ ೈಯಲಿಿ

ಮಾತಾಡುವಂತ್ರದ್ .ಆದರ

ನ್ಂತರ

ಅತ ತಯ

ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ ಲಿವೂ

ಮನ ಯಲಿಿ ನ್ಸಿೋಮಾ ತ್ರೋವಿವಾದ ಬ ೋಗುದಿಯಲಿಿ ಬಳಲುತಾತಳ .

ಎನ್ುನವಂತಾಯತು

ಗಂಡನ್ ಮನ ಯಲಿಿನ್ ಬಡತನ್, ಸುತತಮುತತಲಿನ್ ಕ ಳಕುತನ್,

ನ್ಸಿೋಮಾ ತಾನ್ು ಕಷಿಪಟುಿ ಕಟ್ಟಿದ ಬಿೋಡಿಯ ಸಂಪಾದನ ಯ

ಅತ ತಯ ಕ ಿರತನ್, ಸಣುತನ್ಗಳಿಂದ ನ್ಸಿೋಮಾ ನ ೋವಿನ್

ಅತ ತಯ ಪಾಲಾಯತು. ನ್ಸಿೋಮಾಳ ಗಂಡ ತನ್ನ ಹ ಂಡತ್ರಯನ್ುನ

ಕುಲುಮಯಲಿಿ ಸಿಕ್ರಾ ತತತರಿಸುತಾತಳ . ಹದಿನಾಲುಾ ವಷಿದಲಿಿ

ಅಥಿ ಮಾಡಿಕ ಳಿದ ಕಾರಣ ಆಕ ಯ ಆಸ್ ಗಳ ಲಾಿ ನ್ುಚುು

ಒಂದು

ಮುಸಿಿಂ

ನ್ ರಾದವು. ಆರಂಭದಲಿಿ ಸವಲಪವಾದರ ನ್ಸಿೋಮಾಳ ಜ ತ ಗ

ನಿದಿಿಷಿ

ಪಾಲುದ್ಾರನಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ರತದದ ಪಾಷಾ ಇದದಕ್ರಾದದ ಹಾಗ

ಬಂಧಿತಳಾಗುತಾತಳ .

ಮಗುವಿನ್

ಜನಾಂಗದಲಿಿ

ಮದುವ ಯಾದ

ತಾಯಯಾಗುತಾತಳ .

ಹ ಣುುಗಳಿಗ

ಇಲಿಿ

ಮದುವ ಯಾಗಲು

ಸಕ್ರೋನಾಳು

ಕುರಿತು
ಕಷಿಪಟುಿ

ವಾಥಿವಾಗಿ
ನ್ಸಿೋಮಾಳ

ಸ್ಾಕಾಗದದಕ ಾ

ತಾಯ

ವಷಿಕ ಾ ಮದುವ

ಮಾಡಿ ಬಿಡುತಾತರ . ಹ ಣುು ಮಕಾಳು

ನಾಗಬ ೋಕಾಯತು. ನ್ಸಿೋಮಾ ಬಾಲಾದಲಿಿ ಕಂಡ ಮ ರು

ದ್ ಡಡವರಾದ ನ್ಂತರ ಹ ಚುು ದಿನ್ ಇಟುಿಕ ಳಿಬಾರದು

ಕನ್ಸುಗಳು ಗಂಡನ್ ಮನ ಯಲಿಿ ನ್ನ್ಸ್ಾಗಲ ೋ ಇಲಿ. ಹ ಣಿುನ್

ಹಾಗಾಗಿ ತಮಮ ಮಗಳ ಮದುವ ಮಾಡಬ ೋಕ ಂಬ ಒಂದ್ ೋ

ಕನ್ಸುಗಳಿಗ ಯಾವುದ್ ೋ ಬ ಲ ಯಲಿ ಎನ್ುನವುದರ ಅರಿವು ಮುಗಧ

ಉದ್ ದೋಶದಿಂದ

ನ್ಸಿೋಮಾಳಿಗ

ಹುಡುಕದ್ ೋ,ಯಾವುದ್ ೋ

ಒಳ ಿಯ

ಒಂದು

ವರನ್ನ್ುನ

ಗಂಡಿಗ

ಮದುವ

ಜವರದಿಂದ

ಮಾಡಿಬಿಡುತಾತರ .
ಅವನ್

ಒರಟು

ಬದುಕು.

ವಯಸಿಾನ್ ಮಿತ್ರಗಳಿರುವುದಿಲಿ. ಅವರನ್ುನ ಹತುತ- ಹನ ನರಡು

ಸರಿಯಾದ

ಖತ್ರೋಜಮಮಳ

ಖಚಾಿಯತು

ಮಾತ್ರನ ದುರು

ಮ ಕ

ಅಥಿವಾಗುತಾತ ಬಂತು. ಮದಲ ಮಗು
ಬಳಲಿದರ

ಕ ಿರಿ

ಅತ ತಯ

ಮೌಢ್ಾಕ ಾ

ಬಲಿಯಾಗುತತದ್ .ಎರಡನ ೋ ಮಗು ರ ೋಸಿ ಅತ ತ- ಗಂಡನ್

ಗುಣಾವಗುಣಗಳನ್ುನ

ಪರಾಮಶಿಸುವುದಿಲಿ.

ತ್ರರಸ್ಾಾರಕ ಾ ಗುರಿಯಾಗುತತದ್ . ಮದಲ ಮಗು ಸತಾತಗಲ

ಮದುವ ಯಾಗಿ ಒಂದು ವಷಿ ತುಂಬುವುದರ ಳಗ ಆಕ ಒಂದು

ತವರು

ಹ ಣುುಮಗುವಿನ್ ತಾಯಯಾಗಿರುತಾತಳ . ಆಕ ಪಟಿ ಪಿಸವ

ಕಾದಂಬರಿಯಳಗ

ವ ೋದನ ಯನ್ುನ

ಯಾಗಲಿೋ

ಅಲಿದ್ ವಷಿಕ ಾಂದರಂತ ಮಕಾಳನ್ುನ ಹ ಟ್ ಿಯಲಿಿಟ್ಾಿಗಲ

ಭ ೋಗದ

ಸವಲಪವೂ

ಗಂಡನಾಗಲಿೋ,

ಅಥಿಮಾಡಿಕ ಳುಿವುದಿಲಿ.

ಆಕ ಯನ್ುನ

ಅತ ತ
ಒಂದು

ಮನ ಗ

ದುಃಖ

ಕಳ ಯಲು

ಕಳಿಸದ

ಅತ ತ

ಮತತಷುಿ ಕ ಿರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತಾತಳ .

ವಿಶಾಿಂತ್ರ

ಸಿಗದ್

ನ್ಸಿೋಮಾ

ವಸುತವಾಗಿ ನ ೋಡುತಾತರ ಯೋ ವಿನ್ಃ ಆಕ ಯ ಮಾನ್ಸಿಕ ದ್ ೈಹಿಕ

ಬಳಲುವಂತಾಗುತತದ್ .ತಾಯ ಕರುಳು ಎಷ ಿೋ ನ ೋವಾದರ

ವ ೋದನ ಯನ್ುನ ಅಥಿಮಾಡಿಕ ಳುಿವವರಾಗಿರುವುದಿಲಿ.

ಸ್ಾಂಪಿದ್ಾಯಕ

ಸಕ್ರೋನಾಳ ಅಣು ಕುಳಿತು ತ್ರನ್ುನವವನಾಗಿರುತಾತನ . ಹಾಗಾಗಿಯೋ

ಮನ ಯಲಿಿ ಹ ಂದಿಕ ಂಡು ಹ ೋಗು" ಎನ್ುನವ ಮಾತು

ಸಕ್ರೋನಾ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮೋಲಿನ್ ಕಾಳಜಿಯಂದ "ಅಲಿ ಅಣು

ನ್ಸಿೋಮಾ
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ಮನ್ಸಿೆತ್ರಯ

ಎಷ ಿಂದು

ವಳಂತ ಯೋ

ಸಹನಾಮಯ

"ಗಂಡನ್
ಎಂಬುದನ್ುನ
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ತ ೋರಿಸುವಂತ್ರದ್ . 'ಹ ಣಿುಗ ಭ ಮಿಯಷುಿ ಸಹನ ಇರಬ ೋಕು'

ಮಧ ಾ ಮಧ ಾ ಜಾಗಿತವಾಗುತ್ರತದದರ

ಎನ್ುನವ ತಾಯಯ ಮಾತು ನ್ಸಿೋಮಾಳಿಗ ಎಂಥ ಕಷಿದ

ಮೌಡಾ ಅವರ ಅರಿವನ್ುನ ಇನಿನಲಿದಂತ ತ್ರಂದು ಮುಕ್ರಾತುತ.

ಸಂದಭಿದಲ ಿ ಆಕ ಮರು ಮಾತಾಡದಂತ ಬಾಯ ಕಟ್ಟಿಸಿತುತ.

ನ್ಸಿೋಮಾ ಎರಡನ ೋ ಮಗಳು ರ ೋಸಿ ಅವಳ ಬದುಕ್ರನ್

ಆದರ ಯಾವಾಗ ಪತ್ರ ರ ೋಗಗಿಸೆ ಹ ಂಡತ್ರಯನ್ುನ ಮರ ತು

ಸವಿಸವವಾಗಿದದಳು. ಯಾಕ ಂದರ

ಇನ ನಂದು ಮದುವ ಯಾಗಿ ಅವಳ ೂಡನ ಸಂಸ್ಾರ ಮಾಡಲು

ಬಿೋಬಿೋಯ ಸ್ಾೆನ್ವನ್ುನ ಈಕ ಯೋ ತುಂಬಿದದಳು.ಅಲಿದ್ ಅತ ತಯ

ಆರಂಭಿಸಿದನ ೋ

ಸಹನ

ಕ ಿರದೃಷಿಿಗ ಸದ್ಾ ಸಿಲುಕ್ರದವರಳಾಗಿದದಳು. ಹಾಗಾಗಿಯೋ

ಕಟ್ ಿಯಡ ಯತು. ಇನ್ುನ ಎಲಿವನ್ುನ ಸಹಿಸದ್ಾದಳು ನ್ಸಿೋಮಾ.

ಬತ್ರತದ ಬದುಕ್ರನ್ಲಿಿ ಭರವಸ್ ಯ ಕ್ರರಣವನ್ುನ ಮ ಡಿಸಿದ ಆ

ಆದರ

ಕಳಕ ಂಡಿದದಳು.

ಮಗುವಿಗಾಗಿ ನ್ಸಿೋಮಾ ಒಂದು ನಿಧಾಿರಕ ಾ ಬರುತಾತಳ .

"ತನ ನದ್ ಯಲಿಿ ಹ ತ್ರತ ಉರಿಯುತ್ರತರುವ ಈ ದ್ಾವಾಗಿನ ಈ

"ಏನ ೋ ಆದರ ತಾನ್ು ಸ್ಾಯಬಾರದು. ತನ್ನ ಈ ಮಗಳಿಗಾಗಿ

ಮನ ಯನ್ುನ

ಭಸಮ

ತಾನ್ು ಬದುಕಲ ೋ ಬ ೋಕು. ತನ್ನ ಗಾಡಾಂಧಕಾರ ಕವಿದ

ಮಾಡುವಂತ್ರದದರ ಎಷುಿ ಚ ನಾನಗಿತುತ!"(ಸ್ಾರಾ ಅಬ ಬಕರ್

ಬಾಳಿನ್ಲಿಿ ಒಂದ್ ೋ ಒಂದು ಬ ಳಕ್ರನ್ ಕ್ರರಣ ಈ ಮಗಳು.

,೧೮೫,ಪುಟ ೧೨೮) ಎನ್ುನವಲಿಿ ಆಕ ಯ ಮನ್ಸಿಾನ್ ತ್ರೋವಿವಾದ

ಅವಳನ್ುನ ಸ್ಾಕ್ರ ಸಲಹಿ ದ್ ಡಡವಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗ ಂದು

ಪಿತ್ರಭಟನ ವಾಕತವಾಗುತತದ್ .

ನಲ

ಆವತ್ರತನಿಂದ

ಅವಳ

ಎದುದ ನಿಲುಿವ ಶಕ್ರತಯನ ನೋ ಆಕ

ನ್ಸಿೋಮ

ಇದರಲಿಿರುವವರನ ನಲಾಿ

ತನ್ನ

ಮಾವನ್ಲಿಿ

ಕರ ದುಕ ಂಡು

ಬನಿನ.ತಾನ್ು

ಎಂದ್ಾಗ

ಕ ಡಲ ೋ

ಆತ

ಸುಟುಿ

ತಾಯಯನ್ುನ

ಎಲಿಿದದರ

ಸ್ಾಯುವುದಂತ
ಸಕ್ರೋನಾಳನ್ುನ

ತನ್ನ

ಸತತ ಮದಲ ಮಗಳು

ಕತಿವಾ

ತಾನ್ು

ಬದುಕಲ ೋ

ಬ ೋಕು"(ಸ್ಾರಾ ಅಬ ಬಕಾರ್,೧೯೮೫,ಪುಟ ೧೩೮) ಎನ್ುನವಲಿಿ

ಖಚಿತ

ಮಗಳ

ಕಾಣಿಸುವುದು

ಪತ್ರ ಮತುತ ಅತ ತಯ

ಲ ೋಖಕ್ರ

ಬಳಿ

ನಿಜ

ನಾಯಕ್ರಯನ್ುನ

ಜಿೋವನ್ದಲಿಿ

ಮರಣವನ್ುನ

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ

ಕಂಡ

ಉಳಿಸುವ

ಕಥಾ
ಪಿಯತನ

ಕರ ತಂದಿದದ.ಮಗಳ ಅವಸ್ ೆ ಯನ್ುನ ಕಣಾುರ ಕಂಡ ತಾಯಯ

ಮಾಡಿದ್ಾದರ .ಆಕ ಛಲ ತ ಟುಿ ಬದುಕ್ರ ವಾವಸ್ ೆಗ ಉತತರವನ್ುನ

ಸಹನ

ನಿೋಡುವವಳಾಗಿ

ಕಟ್ ಿಯಡ ಯತು."

ಜಾಸಿತಯಾಗಿದ್ ಯಂದು

ನ್ನ್ನ

ಕಾಯಲ

ಒಂದು

ಮಾಡುವ

ಮ ಲಕ

ಸಮಾಜ

ಮಾತು

ಬದಲಾಗಬ ೋಕಾಗಿದ್ . ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ುನ ವಾಕತಪಡಿಸಿದ್ಾದರ .

ಬಿಡಿಸಬಹುದ್ಾಗಿತತಲಿ? ಸತಾತಗ ಗ ೋರಿ ತ ೋಡಿ ಹಾಕ್ರಬಿಟಿರ

ಹಾಗಾಗಿಯೋ ತಾಯಯ ಆರ ೈಕ ಯಂದ ಮತ ತ ಪುನ್ಜಿನ್ಮ

ನಿಮಮ ಕ ಲಸ ಮುಗಯತು ತಾನ ೋ? ಇಂದ್ ೋ ನಾಳ ಯೋ

ಪಡ ದು ಕ ಂಡ ನ್ಸಿೋಮಾನ್ನ್ುನ ಪತ್ರ ಏನ್ ಆಗಿಲಿ ಎನ್ುನವಂತ

ಸ್ಾಯುವಂತ್ರದ್ಾದಳ . ಅವಳು ಸತತ ಮೋಲ ನಿಮಮ ಮಗ ಎರಡನ

ಮತ ತ ಕರ ಯಲು ಬಂದ್ಾಗ ಆಕ ಆತನ್ನ್ುನ ತ್ರರಸಾರಿಸುತಾತಳ .

ಮದುವ

ಗಂಡನ್ ಯಾವುದ್ ೋ ಬ ದರಿಕ ಯ ನ್ುಡಿಗ

ಮಾಡಿ

ನ್ನ್ಗ

ಮಗಳ

ಕ ಳಿಬಹುದ್ಾಗಿತತಲ?ಿ

ಅವಳನ್ುನ

ಈ

ಸಿೆತ್ರಯಲಿಿಟುಿ ಇನ ನಬಬಳನ್ುನ ತರಲು ನಿಮಗ ಹ ೋಗ ಮನ್ಸುಾ

ಛಲ

ಬಂತು?

ಕ ೋಡು

ಹಾಕ್ರಕ ಟಿ ಚೌಕಟಿನ್ುನ ಮಿೋರಿ ಬ ಳ ಯುವ ರಿೋತ್ರಯನ್ುನ

ಅಬ ಬಕರ್,೧೯೮೫,ಪುಟ೧೩೪)

ಕಾಣಬಹುದು. ಮುಗ ಧ ಯಾಗಿದದ ನ್ಸಿೋಮಾ ಇಡಿೋ ಸಮುದ್ಾಯದ

ನ್ನ್ನ

ಮಗಳು

ಬಗ ದಿದದಳು?".(ಸ್ಾರಾ

ನಿಮಗ ೋನ್ು

ತ ಡುತಾತಳ .

ಇಲಿಿ

ಆಕ

ಬಗೂದ್ ೋ ಬದುಕುವ

ಸ್ಾಂಪಾಿಯಕ

ಎನ್ುನವಲಿಿ ಅವಳ ದುಃಖದ ಉರಿ ಹ ರಬಂದಿತುತ. ಎಂಥಹಾ

ವಾವಸ್ ೆಯನ್ುನ

ಅಲಾಿಡಿಸುವವಳಾಗಿ

ತಾಯಯಾದರು

ಸ್ಾಂಪಿದ್ಾಯಕ

ಬ ೋರುಗಳನ್ುನ

ಇಂತಹ

ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ

ವಾವಸ್ ೆ

ಕಾಣಿಸುತಾತಳ .

ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ

ಕ್ರತುತ

ಮಾತನಾಡದಿರಳು."ನ್ನ್ನ

ಮಗಳ

ಹ ಟ್ ಿ

ಉರಿಸಿದದಕ ಾ

ಪಿಗತ್ರಪರ ಸಮಾಜದ ಬ ಳವಣಿಗ ಗ ಬ ೋಕಾದ ಆರ ೋಗಾಪೂಣಿ

ದ್ ೋವರ ೋ

ಕ ಡಲಿ"(ಸ್ಾರಾ

ಅಬ ಬಕರ್

ಯೋಚನ ಯಂತ ನ್ಸಿೋಮಾಳ ಉದ್ ದೋಶ ಗ ೋಚರವಾಗುತತದ್ .

,೧೯೮೫,ಪುಟ ೧೩೫) ಎನ್ುನವಲಿಿ ಹ ಣ ುಬಬಳ ಒಡಲಿನ್ ನ ೋವು

ಇಲಿಿ ಸಂಪಿದ್ಾಯ, ಮೌಢ್ಾ, ಅಜ್ಞಾನ್,ಬಡತನ್ಗಳಲಿಿ ಸಿಕ್ರಾ

ಅದು

ನ್ರಳಿದ ಹ ಣ ುಂದು ಕ ನ ಗ

ನಿಮಗ

ಶಕ್ಷ

ಶಾಪವಾಗಿ

ಪರಿಣಮಿಸಿತುತ.ಕ್ಷಯರ ೋಗದಿಂದ

ನ್ರಳುತ್ರತದದವಳಿಗ ಸ್ ೈತಾನ್ ಸ್ ೋರಿದ್ ಎಂದು ತಟ್ ಿಯಲಿಿ ಬರ ದು

ಮಾಡುವುದು,

ಕುಡಿಸಿದುದ ನ ನ್ಪಾಗಿ ತನ್ನನ್ುನ ತಾನ ೋ ಹಳಿದುಕ ಳುಿತಾತಳ

ಕ ಂದು ತ್ರನ್ುನವ ಸಮಾಜ ವಾವಸ್ ೆಯ, ವಿಷವತುಿಲದಿಂದ

ಸಕ್ರೋನಾ. ಇಲಿಿ ತಾಯ- ಮಗಳ ವ ೈಚಾರಿಕ ಪಿಜ್ಞ ಕಾದಂಬರಿಯ
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ಆತಾಮಭಿಮಾನ್ದಿಂದ

ತಲ ಯತ್ರತ

ಕಥಾವಸುತವಾಗಿದ್ . ಕಾನ್ ನಿನ್ ನಿಬಿಂಧವಿರುವ ಹಿಂದ

ಬದುಕುವುದು ಇಲಿಿ ತ್ರೋರ ಮುಖಾವ ನಿಸುತತದ್ .
ಧಮಮ

ಧಮಿದ

ಸಮಾಜದಲಿಿ ಕಾನ್ ನ್ನ್ುನ ಅತ್ರಕಿಮಿಸಿಯ ದಿವತ್ರೋಯ ವಿವಾಹ
ಬಂಧಿತರಾಗಿದುದ,

ನ್ಡ ಯುತತಲ ೋ ಇದ್ ಎಂದ ಬಳಿಕ ಕಾನ್ ನಿನ್ ಒಪಿಪಗ ಯರುವ

ಸ್ಾರಸವತ ಲ ೋಕದಿಂದ ದ ರ ಉಳಿದಿದದ ಮುಸಿಿಂ ಹ ಣುುಮಕಾಳ

ಮುಸಿಿಂ ಸಮಾಜದಲಿಿ ಇದ್ ಂದು ದ್ ಡಡ ಘಟನ ಯೋನ್ ಅಲಿ.

ನ ೋವು ನ್ಲಿವುಗಳನ್ುನ ಕರ್ಥಸಲು ಸ್ಾರಾ ಅಬ ಬಕಾರ್

ಸಮಾಜದ

ಮನ್ಸುಾ ಮಾಡಿದುದ ಕನ್ನಡದ ಅದೃಷಿ ಎನ್ನಬ ೋಕು. ಮುಸಿಿಂ

ಅಷ ಿಂದಿಲಿದ್ ೋ

ಸಮಾಜದ

ಪುರುಷರಲಿಿ ಇದ್ ಂದು ಹವಾಾಸವ ೋ ಆಗಿದ್ . ಇತ್ರತೋಚ ಗಂತ

:

ಕಟುಿಪಾಡುಗಳಲಿಿ

ಬದುಕು

ಧಮಿದ

ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲಿಿಯೋ

ಮೋಲವಗಿದ

ಜನ್ರಲಿಿ

ಹ ೋದರ ,

ಇದರ

ಸಮಾಜದ

ಹಾವಳಿ
ಕ ಳವಗಿದ

ನ್ಡ ಯುವುದನ್ುನ ಸ್ಾರ ಸ್ ರ ಹಿಡಿಯುವ ಪಿಯತನ ಮಾಡಿದ್ಾದರ .

ಈ ಹಾವಳಿ ತ್ರೋರಾ ಜಾಸಿತಯಾಗಿದ್ . ಓವಿ ಹ ಂಡತ್ರ ಮತುತ

ಆದರ ಈ ನಿಯಮಗಳ ಭಾರ ಹ ಣಿುನ್ ಮೋಲ ಹ ಚುು ಬಿೋಳುತತದ್ .

ಮಕಾಳನ್ುನ

ಹಿಂದ

ಹ ಂಡತ್ರಯರನ್ುನ ಕಟ್ಟಿಕ ಂಡು ತಾವೂ ನ್ರಳುವುದಲಿದ್ , ಈ

ಸಮಾಜದಲಿಿರುವಂತ ಮುಸಿಿಂ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಿನ್

ಪುರುಷ

ಕ ೋಂದಿಿತ

ಎಂಬುದನ್ುನ ನಿದ್ಾಿಕ್ಷಿಣಾವಾಗಿ ಹ ಸಕ್ರ ಹಾಕುತತದ್ . ಧಮಿದ

ಕ ಳವಗಿದವರಲಿಿ ಕಂಡುಬರುವ ತ್ರೋರಾ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ

ಒಳಗ

ದೃಶಾವಾಗಿದ್ .

ರ ಪಿತಗ ಂಡಿರುತತವ ಯೋ

ಪುರುಷನಿಗ
ವಿನ್ಃ

ಏಳುವುದಿಲಿ.

ಪೂರಕವಾಗಿ

ಸವತಂತಿಯವಾಗಿ

ಇದರಲಿಿ ಮಾನ್ವಿೋಯತ ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸ್
ಸಂದಭಿಗಳಲ ಿ

ಸಮಾಜ

ಮ ರ ೋ

ಹ ಂಗಸರನ್ ನ ನ್ರಕದ ಬಾಗಿಲಿಗ ನ್ ಕುವುದು ಈ ಸಮಾಜದ

ಬದುಕು

ಸಿರೋ

ಎರಡ ೋ

ಜಿೋವಿ

ಸಿರೋಯರ

ಆಶಯಗಳು

ಸ್ಾಕಲಾರದವನ್ು

ಸ್ಾೆನ್

ಕಲಿಪಸುವ

ಎದುರಾಗುವುದಿಲಿ.ಧಮಿವನ ನೋ
ಬದುಕ್ರಗ

ಅಥಿ

ಕಾಸರಗ ೋಡು,

ಧಮಿ

ಸಮಮತವ ೋನ ೋ ಹೌದು.ಆದರ ಕ ಲವರು ಈ ಸಂದಭಿದಲಿಿ

ಯಾವುದ್ ೋ ಕಾಲ

ಎಷ ಿಂದು ಅಮಾನ್ವಿೋಯವಾಗಿ ವತ್ರಿಸುತಾತರ ಎಂಬುದನ್ುನ

ಮುಸಿಿಂ

ಸಮಾಜ

ಸನಿನವ ೋಶವ ೋ
ಎದುರು

ಕಂಡುಕ ಳಿಲು

ಉಳಾಿಲ,

ವಿವಾಹವಾಗುವುದು

ಅಲಿ.

ಅಥಿದಲಿಿ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಪುರುಷಮಯ. ಸಿರೋಗ
ಬದುಕ್ರಗ

ದಿವತ್ರೋಯ

ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಉದ್ ದೋಶವನ್ುನ ಹ ಂದಿದಂತ್ರದ್ .

ಅವಳ

ಮುಸಿಿಂ

ಸಮಾಜದ

ಬದುಕು

ಧಮಿದ

ಹ ಸರಿನ್ಲ ಿೋ

ಇದರ ಳಗ

ನಿಲುಿವುದನ್ುನ ನಾವು ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿಿ ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು.

ಮಾಡಿಕ ಂಡು

ಸಹಾ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ ಗಂಡನಿಂದ ದ ರಾದ ಸಕ್ರೋಅ ಮಗಳ

ಯತ್ರನಸುವ

ಮದುವ ಮಾಡಲು ಎಲಾಿ ತಯಾರಿ ತನ್ನ ದುಡಿದ ಹಣದಿಂದಲ ೋ

ಪಿ

ಮಂಗಳೂರು

ಈ

ಪಿದ್ ೋಶಗಳಲಿಿ

ನ್ಡ ಸಬ ೋಕಾಗಿ

ಬಂದರ

ಗಂಡನ್

ಸಂಬಂಧಿಕರ ಂದು

ದಟಿವಾಗಿರುವ ಮಾಪಿಳ ಿ ಮುಸಿಿಂ ಸಮಾಜ ''ಸ್ಾರಾ'ಅವರ

ತಮಮನ್ನ್ುನ ಕರ ದ್ಾಗ ಆತ "ಈಗಿನ್ ಕಾಲದಲಿಿ ನಾಾಯ ಎಲಿಿದ್ ?

ಕೃತ್ರಗಳಲಿಿ ಅನಾವರಣ ಗ ಳುಿತತದ್ . ಇದನ್ುನ ಭಾರತ್ರೋಯ

ನಾನ್ು ಬಂದು ನಿಕಾಹ್ ಗ ಕುಳಿತುಕ ಳಿಬ ೋಕಾದರ ನ್ನ್ಗ

ಮುಸಿಿಂ ಸಮುದ್ಾಯದ ಜಿೋವನ್ ಕಿಮಕ ಾ ತೌಲನಿಕಗ ಳಿಸಿ

ಇಪಪತ ೈದು ರ ಪಾಯ ಕ ಡಬ ೋಕು ಎಂದು ಬರಹ ೋಗುವ

ಗಮನಿಸಬ ೋಕಾಗುತತದ್ . ಇದಕ ಾ ಮುಖಾ ಕಾರಣ ಕುರಾನ್.

ಖಚಿನ್ುನ ಕ ಡಬ ೋಕು.ಬರಹ ೋಗುವ ಖಚಿನ್ ನ ಕ ಡಬ ೋಕು"

ಧಾಮಿಿಕ

ಪರಿಭಾವಿಸಿ

(ಸ್ಾರಾ ಅಬ ಬಕರ್,೧೯೮೫, ಪುಟ೨೫) ಎನ್ುನವಲಿಿ ಕ ಡಾ

ಮಾನ್ಾಮಾಡುವ ಮುಸಿಿಂ ಮಾಪಿಳ ಿ ಜನಾಂಗದ ಜಿೋವನ್

ಧಮಿದ ಹ ಸರಿನ್ಲಿಿ ಈ ಗಂಡಸರು ತನ್ನನ್ುನ ಎಷ ಿಂದು

ದೃಷಿಿಕ ೋನ್. ಅಶಕ್ಷಿತ ಮದಿಸ್ಾದ ಶಕ್ಷಣವನ್ನಷ ಿೋ ಹ ಚಿುನ್

ಸುಲಿಗ

ಸಂಖ ಾಯಲಿಿ ಪಡ ದು ಯಾವುದ್ಾದರ

ಸಕ್ರೋನಾ. ಆದರ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗ ಗಂಡನ್ ಮನ ಯಲಿಿ ಗೌರವ

ಗಿಂಥವನ್ುನ

ಸಂವಿಧಾನ್ವಾಗಿ

ಸಣುಪುಟಿ ವೃತ್ರತಯನ್ುನ

ಮಾಡುತಾತರ

ಆಧರಿಸಿಕ ಂಡ ಜನ್ವಗಿದಲಿಿ ವಿವಾಹ ಒಂದು ಧಾಮಿಿಕ

ಕಡಿಮಯಾಗಬಾರದ್ ಂದು

ಕಾಯಿವಿಧಿ.

ಮುಂದ್ಾಗುತಾತಳ .

ಬಹುಪತ್ರನತವ

ಇಸ್ಾಿಂನ್ಲಿಿ

ಧಮಿ

ಎಂದು

ಆದರ

ಹಣವನ್ುನ

ಖಚುಿ

ಅವಳು

ತ್ರಳಿದಂತ

ಯಾವ

ಮಯಾಿದ್ ಯ

ಬ ೋಕ್ರದದರ

ಕಾದಂಬರಿಯ ದುರಂತ. ನ್ಸಿೋಮಾ ಮದುವ ಯಾಗಿ ಗಂಡನ್

ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ
ನ್ಡ ದುಕ ಂಡು

ಅನಾದಿ

ಕಾಲದಿಂದ

ಬಂದಿರುವ

ದ್ ರ ಯಲಿಲಿ

ಮಾಡಲು

ಸಮಮತವಾದದುದ. ಓವಿ ವಾಕ್ರತ ಇಲಿಿ ನಾಲುಾ ಪತ್ರನಯರನ್ುನ
ಹ ಂದಿರಬಹುದು. ಸ್ಾರಾ ಅವರ 'ಸಹನಾ'

ಮಗಳಿಗ

ಸಂಕಟಪಟುಿಕ ಳುಿತಾತಳ

ಎನ್ುನವುದ್ ೋ

ಇಂದಿನ್ವರ ಗ

ಮನ ಯಲಿಿ ಬಂಧನ್ದoತ್ರದದಳು. ಬ ೋಸರವಾದ್ಾಗ ಹ ರಗಡ

ಬಹುಪತ್ರನತವವ ೋ

ಮೈದ್ಾನ್ದಲಿಿ ಕಾಲಾಡಿಸಿ ಬರಬ ೋಕ ಂದು ಕ ಂಡರ "ಮುಸಿಿಂ
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International Journal of Kannada Research

http://www.kannadajournal.com

ಹ ಂಗಸರು ಹಾಗ ಲಿ ಮನ ಯಂದ ಹ ರಗ ಓಡಾಡಬಾರದು,

ಮಾಡಬಾರದು.

ಬ ೋರ

ಸ್ಾಹ ೋಬರು

ಗಂಡಸರ ದುರು

ಓಡಾಡಿದರ

ಕಾಣಿಸಿಕ ಳಿಬಾರದು.

ಗೌರವವಿರುವುದಿಲಿ".(ಸ್ಾರಾ

ಹಾಗ ಲಿ

ಅಬ ಬಕಾರ್

ಮನ ನ

ಹಾಗ

ಮಸಿೋದಿಯಲಿಿ

ನ್ಮಮ

ಖಾಜಿ

ಮಾಡಬಾರದ್ ಂದು

ಸ್ಾರಿ

ಸ್ಾರಿ

ಹ ೋಳಿದ್ಾದರ . ನಿೋನ್ು ಹಿೋಗ ಹ ೋಳಿದ್ ಎಂದು ಉಮಮನಿಗ ತ್ರಳಿದರ

,೧೯೮೫,ಪುಟ ೪೬)ಎಂದು ಅತ ತ ಕಟಿಪಪಣ ಮಾಡಿರುವುದು

ನಿನ್ನ

ಅದು ಧಮಿದ ಹ ಸರಿನ್ಲ ಿೋ.

ಅಬ ಬಕರ್,೧೯೮೫,ಪುಟ ೧೦೬) ಎನ್ುನವಲಿಿ ಧಾಮಿಿಕ

ಮದಲ ಮಗುವಿಗ ಜ ೋರಾಗಿ ಜವರ ಬಂದ್ಾಗಲ
ಬಳಿ ಕರ ದುಕ ಂಡು ಹ ೋಗದ್
ನ್ಂಬಿಕ

ಡಾಕಿರ

ಬ ನಿನನ್

ಚಮಿ

ಸುಲಿದು

ಬಿಡುತಾತರ "(ಸ್ಾರಾ

ಹ ಸರಿನ್ಲಿಿ ಅಸಹಾಯಕ ಹ ಣ ುಬಬಳನ್ುನ ಮೌನ್ವಾಗಿರಿಸುವ

ಪಂಡಿತರ ಔಷಧಿಯಲ ಿೋ

ಪಿಯತನವನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು.

ಇಟ್ಟಿದುದ ಧಮಿದ ಹ ಸರಿನ್ಲ ಿೋ. ಹ ಂಗಸರಾರ

ಆದರ ನಾಲಾನ ೋ ಬಾರಿ ತಾನ್ು ಗಭಿಿಣಿಯoದು ತ್ರಳಿದ್ಾಗ

ಡಾಕಿರ ಬಳಿ ಹ ೋಗಬಾರದ್ ಂಬುದು ಆ ಸಮುದ್ಾಯದ

ನ್ಸಿೋಮಾ

ನಿಷಿದಧವಾಗಿತುತ.ಅಲಿದ್

ಪರಂಗಿಕಾಯ ಎಲಿಿಂದ್ಾದರ

ಮಗುವಿನ್ ಸಿೆತ್ರ ಗಂಭಿೋರವಾದ್ಾಗ

ತನ್ನ

ಸ್ ನೋಹಿತ

ಮರಿಯಾನ್ಲಿಿ

ನ್ನ್ಗ ಂದು

ತಂದು ಕ ಡ ಂದು ಕ ೋಳಿದ್ಾಗ

ನ್ಸಿೋಮಾ ಬ ಚಿು" ಯಾ ಅಲಾಿ,ಈ ರಾತ್ರಿ ಬ ಳಗಾದರ ಸ್ಾಕು

ಆಕ ಹಿೋಗ ಮಾಡುವುದು ಪಾಪ ಎಂದು ಖತ್ರೋಬ್ ಸ್ಾಹ ೋಬರು

ನಾನ ೋ ಇವಳನ ನತ್ರತಕ ಂಡು ಡಾಕರ ಬಳಿ ಹ ೋಗುತ ೋತ ನ .

ಹ ೋಳುತಾತರಲಿ ಎಂದ್ಾಗ ಆಕ ಯ ಪಿತ್ರರ ೋಧದ ಮಾತು"

ಇವಳಿಗ ಏನ್

ಖತ್ರೋಬ್ ಸ್ಾಹ ೋಬರಿಗ ೋನ್ು ಗ ತುತ? ಒಂದು ಮಗುವನ್ುನ

ಆಗದಿರಲಿ ಇವಳು ಹುಷಾರಾದರ ಉಳಾಿಲದ

ದಗಾಿಕ ಾ ಇವಳ ನ ನತ್ರತಕ ಂಡು ಹ ೋಗಿ ಇವಳ ಕ ೈಯಲಿಿ ಒಂದು

ಒoಬತುತತ್ರಂಗಳು

ಬಿಳಿ ಬಟ್ ಿಯನ್ುನ ದಗಿದ ಮೋಲ

ಸ್ಾಕಲು ಎಷುಿ ಕಷಿವಿದ್ ಯoದು? ಈಗ ನ್ನ್ನನ್ುನ ನಿೋನ್ು

ಹಾಸುತ ತೋನ ."(ಸ್ಾರಾ

ಅಬ ಬಕರ್ ,೧೯೮೫,ಪುಟ೮೮) ಎನ್ುನವಲಿಿಯ
ಮೋಲಿನ್

ನ್ಂಬಿಕ

ಬಲವಾಗಿತ ತೋ

ಹ ರತು

ಹ ಟ್ ಿಯಲಿಿಟುಿ

ಹಡ ದು

ಅವುಗಳನ್ುನ

ದ್ ೋವರ

ನ ೋಡುತಾತ ಇದಿದೋಯಾ. ಇನ್ುನ ಒoಬತುತ ತ್ರಂಗಳು ಒಂದು

ಮಗುವನ್ುನ

ಮಗುವನ್ುನ ಹ ಟ್ ಿಯಲಿಿಟುಿ ನಾನ್ು ಬದುಕುತ ತೋನ ಯೋ? ನ್ನ್ನ

ಉಳಿಸಿಕ ಳಿಲಾಗಲಿಲಿ.

ಕಷಿಕ ಾ

ಎರಡ

ಬರುತಾತರ ಯೋ?"(ಸ್ಾರಾ ಅಬ ಬಕರ್ ,೧೯೮೫,ಪುಟ ೧೧೭)

ಬಾರಿಯ

ತ್ರರಸ್ಾಾರದಿಂದ

ಹ ಣುು ಹ ತತಳ ಂದು ಪತ್ರ ಮತುತ ಅತ ತ
ನ್ುಡಿದ್ಾಗ

ಸಹಿಸಲಾರದ್

ಅಲ ಿೋ

"ಹ ಣುುಮಗುವನ್ುನ

ಹಡ ದಿದ್ಾದಳ ಯೋ?ಅಲಾಿಹು

ನಿಂತ್ರದದ
ಅವಳು

ತಾನ ೋ

ಅದನ್ುನ

ಸಕ್ರೋನಾ

ನ ರವಾಗಲು

ಎಂಬುದು

ಬ ೋಕ ಂದ್ ೋ

ಧಾಮಿಿಕ

ಪಿತ್ರರ ೋಧವಾಗಿತುತ.

ಅವಳ

ಖತ್ರೋಬ್

ಸ್ಾಹ ೋಬರು

ಮುಖಂಡರ

ಅಂದರ

ಧಮಿವನ್ುನ

ವಿರುದಧದ
ಬ ೋಧಿಸುವ

ಧಾಮಿಿಕ ಮುಖಂಡರಿಗ ೋನ್ು ಗ ತುತ?ಬ ಂಕ್ರಯಳಗ ಬ ೋಯುವ

ಹ ಟ್ ಿಯಲಿಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದುದ? ಅಲಾಿಹುವಿನ್ ಬಳಿ ನಾವು "ಹ ಣುು

ಕಷಿ ಎನ್ುನವಂತ್ರದ್ .

ಮಗುವನ್ುನ

ರ ೋಗಗಿಸತ ಹ ಂಡತ್ರ ತನ್ನ ಬಳಿ ಸುಳಿಯದ್ ೋ ಇದ್ಾದಗ ಪಾಷಾನ್

ಯಾಕ

ಕ ೋಳುವಂತ್ರಲಿವಲಿ?

ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ "
ಈ

ದ್ ಡಡದು"(ಸ್ಾರಾ

ಬಾರಿ

ಅಬ ಬಕಾರ್

ಎನ್ುನವಲಿಿಯ

ಎಂದು
ಅವಳು

ಪಿಶ ನ
ಬದುಕ್ರದ್ ದೋ

ಮನ್ಸುಾ

ಮೌಢ್ಾ

ಹ ೋಳಿದ

ಇಟುಿಕ ಳಿಬಹುದ್ ಂಬುದನ್ುನ

,೧೯೮೫,ಪುಟ೧೦೧)

ಧಮಿದ್ ಳಗಿನ್

ಕುರಾನ್

ಎದುದ

ನಾಲುಾ

ಹ ಂಡತ್ರಯರನ್ುನ

ನ ನ್ಪಿಸಿಕ ಳುಿತತದ್ .

ಅಲಿದ್

ಮಹಮಮದ್ ಪ ೈಗಂಬರರು ತನ್ನಂತಹವನಿಗಾಗಿಯೋ ಆ ರಿೋತ್ರ

ಕಾಣಿಸುವಂತ್ರದ್ . ಇಲಿಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗ ಪಾಿಶಸಯವಿದ್ ಯೋ

ಹ ೋಳಿರಬ ೋಕ ಂದು

ವಿನ್ಹ ಮಾನ್ವಿೋಯತ ಗ ಬ ಲ ಯೋ ಇಲಿ ಎನ್ುನವಂತಾಗಿದ್ .

ಹುಳುಕ ೋ ಆಗಿದ್ .ಹ ಂಡತ್ರ ರ ೋಗಿಯಾದರ ಗಂಡನಿಗ ಹ ಣುು

ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಗಭಿವತ್ರಯಾಗುತ್ರತದದ ನ್ಸಿೋಮಾ ಳಿಗ ಆಗುತ್ರತದದ

ಬ ೋಡವ ೋ?

ಮಾನ್ಸಿಕ

ಅವಳನ್ುನ

ಕಾಣಿಸುತತದ್ ಯೋ ಹ ರತು ಹ ಂಡತ್ರಯನ್ುನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರ ೈಕ

ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ಾಗ ಆಕ ಪತ್ರಯಡನ ಸ ಲಗಿತ್ರತ ಹ ೋಳಿದ

ಮಾಡಬ ೋಕ ಂಬ ಮಾನ್ವಿೋಯ ಮನ್ಸುಾ ಎಲ ಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲಿ.

ಮಾತುಗಳನ್ುನ

ತಾಯ ಮನ ಯಲಿಿ ಪುನ್ಜಿನ್ಮ ಪಡ ದ ನ್ಸಿೋಮಾಳನ್ುನ ಮ ರು

ಮತುತ

ದ್ ೈಹಿಕ

ಹ ೋಳಿದ್ಾಗ

ವ ೋದನ ಗಳು
ಆತ

ನ್ಕುಾಬಿಟುಿ"ಅದ್ ಲಿ

ಯೋಚಿಸುವುದು

ಎಂದು

ಅದ

ಒತಾತಯಸಿದ್ಾಗ ಆಕ ನಿೋವು ಮಾಡಿದಂತ ನಾನ್ು ಮಾಡಿದದರ

ಮುಸಿಿಮರು.

ನಾವು

ಅದನ ನಲಿ
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ಮರಳಿ

ಮನ ಗ

ಮನ್ಸುಾ

ವಷಿ

ನಾವು

ಪತ್ರ

ಪುರುಷ

ಆ

ನ್ಮಮಂತವರಿಗಲಿ ಒಂದು ಮಾಡ ಹ ೋಗಿ ಇನ ನಂದ್ಾಗುತತದ್ .
ಅಲಿದ್

ಕಳ ದು

ಯೋಚಿಸುವ

ಧಮಿದ್ ಳಗಿನ್

ಬರುವಂತ
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ಹ ೋಗಿರುತ್ರತತ ತಂದು ನಿೋವು ಯೋಚಿಸಿದಿದೋರಾ ಎಂಬ ಪಿಶ ನಯನ್ುನ

ಕುಟುಂಬಗಳಲಿಿ

ಮುಂದಿಟ್ಾಿಗ

ಮನ ಯಳಗ

ಹ ಣುು.ಗಂಡಸರು

"ನಿೋನ್ು

ಹ ಂಡತ್ರಯರ

ನಾಲುಾ

ನಿನಟುಿಕ ಳಿಬಹುದ್ ಂದು

ಜನ್

ಗಂಡ

ಬಿಟುಿ

ಹ ೋದ

ಕುಳಿತುಕ ಳಿದ್

ಮಹಿಳ ಯರು

ತಮಮ

ಮಕಾಳ

ಕುರಾನ್

ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ುನ ತಾವ ೋ ಹ ತುತಕ ಂಡು ಶಿೋಮಂತರ ಮನ ಗ

ಬ ೋಧಿಸುತತದ್ ಯೋ

ಹ ರತು

ಹ ಂಗಸರು

ಹಾಗ

ಅಡುಗ ಮತುತ ಬಾಣಂತನ್ ಮಾಡಿಸುವ ಕ ಲಸವನ್ುನಸಕ್ರೋನಾ

ಮಾಡಬಹುದ್ ಂದು

ಕುರಾನ್

ಹ ೋಳಿಲಿವಲಿ?"(ಸ್ಾರಾ

ನಿವಿಹಿಸುವುದನ್ುನ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ ಗುತ್ರಿಸಬಹುದು. ಮುಸಿಿಂ

ಅಬ ಬಕರ್ ,೧೯೮೫,ಪುಟ ೧೬೬) ಎನ್ುನವಲಿಿ ಧಾಮಿಿಕ

ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲಿಿ ಹ ಣುು ಮಕಾಳ ಮದುವ ಗಾಗಿ ಮದಲ ೋ

ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಳಗಡ

ಹಣವನ್ುನ ಕ ಡಿರಬ ೋಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಶಕ್ಷಣಕ ಾ

ಹ ಣು

ನ್ುನ

ಹ ೋಗ ಲಾಿ

ಶ ೋಷಿಸುತಾತರ ಂಬುದನ್ುನ ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು.

ಹ ಚಿುನ್ ಮಹತವ ನಿೋಡದ್ ಬಿೋಡಿ ಕಟುಿವ ಕ ಲಸವನ್ುನ ತಮಮ
ಮನ ಯ ಆದ್ಾಯದ ಮ ಲವಾಗಿ ಗುರುತ್ರಸಿಕ ಳುಿವುದನ್ುನ

ಕಾದಂಬರಿಯ ಕ ನ ಗಾಗುವಾಗ ಜಿೋವನ್ದುದದಕ ಾ ನ ೋವನ ನೋ

ನ್ಸಿೋಮಾಳ ಪಾತಿದ ಮ ಲಕ ಕಾಣಬಹುದು. ಗಂಡು ಮಕಾಳು

ಉಂಡ ನ್ಸಿೋಮಾ ಇಡಿೋ ವಾವಸ್ ೆಯ ವಿರುದಧ ಪಿತ್ರರ ೋಧವನ್ುನ
ವಾಕತಪಡಿಸುವುದನ್ುನ

ಗಮನಿಸಬಹುದು."

ಹ ಂಡತ್ರಯನ್ುನ ಹ ರಗ

ಹದಿನಾಲುಾ ವಷಿದ ವರ ಗ

ರ ೋಗಿಯಾದ

ಸಮಯ ವಾಥಿ ಮಾಡಿದರ , ಹ ಣುು ಮಕಾಳು ಹದಿಮ ರು

ಎಸ್ ದು ಬಿಡಬ ೋಕ ಂದು ಕುರಾನ್

ವಷಿವಾ ಗುವಾಗಲ ೋ ಮದುವ ಮಾಡಿಕ ಂಡು, ಮಕಾಳನ್ುನ

ಬ ೋಧಿಸುತತದ್ ಯೋ?"(ಸ್ಾರಾ ಅಬ ಬಕಾರ್ ,೧೯೮೫,ಪುಟ
೧೬೬)

ಎನ್ುನವ

ಪಿಶ ನ

ಧಾಮಿಿಕ

ಶ ೋಷಣ ಗ ಳಗಾಗಿರುವ

ವಾವಸ್ ೆ

ಹ ಣಿುನ್

ಹಡ ದುಕ ಂಡು, ಬಿೋಡಿ ಕಟ್ಟಿಕ ಂಡು ಮನ ಯವರ ಲಿರ ಬ ೋಕು

ಮ ಲಕ

ಬ ೋಡಗಳಿಗ ಸಪಂದಿಸುವಂತವರಾಗಬ ೋಕ್ರತುತ. ನ್ಸಿೋಮಾಳ ಗಂಡ

ಧವನಿಯಾಗಿ

ಪಾಷಾ ಮಾತಿ ತನ್ನ ತಂದ್

ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುಿತತದ್ .

ಕ ಳವಗಿದ

ಕ ೋಂದಿಿೋಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ

ಆದರ

ಜನ್ರ

ಬದುಕನ ನೋ

ಅವರ

ಹ ಚುು

ಗಂಡಿನ್

ಕಾದಂಬರಿಯ

ತಮಮ

ಬರುವ

ಗಂಡು

ಬದುಕನ್ುನ

ಸಮಾಜದ

ಪಾತಿಗಳ ಲಾಿ

ರಿೋತ್ರಯ

ಕಾದಂಬರಿಯಳಗ

ಕಾಯಿದಲಿಿ

ಗುರಿಯಾಗಲಿ

ಇನ್ುನ

ತ ರ ದುಕ ಳುಿವುದನ್ುನ

ಗಮನ್

ಸ್ ಳ ಯದ್ಾಗ

ಬದಲಾವಣಿಗ

ಹಿಂಸ್ ,ದ್ೌಜಿನ್ಾಗಳು

ಕ ನ ಗ ಂಡು

ಎಂಬುದ್ ೋ

ಕಾದಂಬರಿಗಾತ್ರಿಯ

ಆಶಯ

ಎನ್ನಬಹುದು.
ಪರಯಮರ್ಮನ ಕೃತಿಗಳು

ನಿರತರಾಗಿರುವುದನ್ುನ

ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು.

ಹ ಸರ ಪದಲಿಿ

ಜಗತ್ರತನಾದಾಂತ ಶಾಂತ್ರ ನ ಲ ಸಲಿ ವಿಶವ ಶಾಂತ್ರಯೋ ನ್ಮಮಲಿರ

ಸ್ಾಮಾನ್ಾ

ಆಡುಗಳನ್ುನ ಸ್ಾಕ್ರಕ ಂಡು, ಕ ೋಳಿಗಳನ್ುನ ಸ್ಾಕ್ರಕ ಂಡು,
ಕಟುಿವ

ಹ ಚುು

ಬ ಳಕನ್ುನ ಹಚುುವ ಕ ಲಸ ಮಾಡಲು ಪಿಯತ್ರನಸಿದ್ . ಎಲಾಿ

ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ುನ ಹ ಂದಿದ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಲಿಲಿಿ
ಬದುಕನ್ುನ

ವೃತ್ರತಗಳ ಲಿವೂ

ಜಡುಡಹಿಡಿದ ಪುರುಷ ಸಮಾಜ ವಾವಸ್ ೆಗ ಂದು ಅರಿವಿನ್

ಪಿವೃತ್ರತಯನ್ುನ ನಾವು ಸಕ್ರೋನಾಳ ಅಣು ಮತುತ ಜುಲ ೋಕನ್
ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು.

ಹ ಣಿುನ್

ಒಳಗಾಗಬಹುದ್ ೋನ ೋ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ುನ ಹ ತುತ ನಿಂತ್ರದ್ .

ಮತುತ ಮಹಿಳ ಯರು ದುಡಿದದ ರಲ ಿೋ ಕುಳಿತು ತ್ರನ್ುನವ
ಪಾತಿಗಳಲಿಿ

ಪಾಲನ

ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು. ಮುಸಿಿಂ ಸಂವ ೋದನ ಯುಳಿ ಹ ಣಿುನ್ ಧವನಿ

ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಸ್ ೋಮಾರಿತನ್ವನ್ುನ ಮೈಗ ಡಿಸಿಕ ಂಡ

ಮಗನ್

ವೃತ್ರತಗಿಂತ

ಸಂರಚನ ಗಳು

ಲಘು ಕ ಲಸಗಳನ ನೋ ಆಯುದಕ ಳುಿವುದನ್ುನ ಕಾದಂಬರಿಯಳಗ
ಇಲಿಿ

ಕುಟುಂಬದ

ಒಟ್ಟಿನ್ಲಿಿ ಸ್ಾರ ಅವರ 'ಸಹನಾ'ಕಾದಂಬರಿ ಸಂಸೃತ್ರಯ

ಕಟ್ಟಿಕ ಳಿಲು ಬ ೋಕಾದ ಅಲಪ ಸವಲಪ ಆರ್ಥಿಕತ ಯನ್ುನ ಹ ಂದಿದ
ಗುರುತ್ರಸಬಹುದು.

ಒಂದು

ಜವಾಬಾದರಿಯುತವಾಗಿದುದ, ಮನ ಗ ಆಧಾರವಾಗಿತುತ.

ಧಾಮಿಿಕ ಶಕ್ಷಣವನ್ುನ ಅಲಪಸವಲಪ ಪಡ ದ ಜನ್ಸಮ ಹವ ೋ
ಕಾಣಿಸಿಕ ಳುಿವುದರಿಂದ

ವರಮಾನ್ವoತ

ಪ್ೋಷಣ ಗ ಸ್ಾಕಾಗುವಷಿಿರಲಿಲಿ. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲಿಿ ಬರುವ

ಪಾತಿಗಳ ಲಿವೂ ಹ ಚಿುನ್ ಶಕ್ಷಣಕ ಾ ತ ರ ದುಕ ಂಡಂತದದಲ.ಿ
ಹ ಚಾುಗಿ

ಮಾಡುತ್ರತದದ ಮರಗಳನ್ುನ

ಸ್ಾಗಿಸುವ ಲಾರಿಯ ಡ ೈವರ್ ಕ ಲಸವನ ನೋ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕ ಂಡಿದದ.

ವೃತಿಿ : ಸ್ಾರಾ ಅವರ ಕೃತ್ರಗಳು ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮುಸಿಿಂ
ಸಮುದ್ಾಯದ

ಹ ರಗಡ ಆಟ ಆಡಿಕ ಂಡು
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