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ವೆೈಶಾಖ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಸಂಘರ್ಣ 

 
ಪ್ರತಿಮಾ ಕೆ ಪಿ 
 

ಕನ್ನಡ ಸಾರಸವತ ಲ ದೇಕದ್ಲ್ಲಿ ಚದ್ುರಂಗ ಎಂದ ೇ ಅಪ್ಾರ ಖ್ಾಾತಿಯನ್ುನ ಪಡ ದ್ುರ್ ದಂಡವರು ಎಂ. 

ಸುಬ್ಾಹ್ಮಣ್ಾರಾಜ ೇ ಅರಸು. ಶ್ಾೇಯುತರು 1916 ಜನ್ವರಿ ಒಂದ್ರಂದ್ು ಮೈಸದರು ಜಿಲ ಿಯ 

ಹ್ುಣ್ಸದರು ತಾಲ್ದಿಕಿನ್ ಕಲ್ಿಹ್ಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. 1948ರಿಂದ್ ಆರಂಭವಾದ್ ಸಾಹಿತಾ 
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಮುಖವಾಗಿ ಸವಾಮಂಗಳ, ಉಯ್ಾಾಲ , ವ ೈಶಾಖ, ಹ ಜಾಾಲ್ ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಗಳು, 
ಸತಾದ್ ಝೇಕು, ಕುಮಾರರಾಮ, ಇಲ್ಲಬ ದೇನ್ು, ಬಂಬ್ ನಾಟಕಗಳೂ, ಸವಪನಸುಂದ್ರಿ, ಶವದ್ 

ಮನ , ಇಣ್ಕುನ ದೇಟ, ಬ್ಂಗಾರದ್ ಹ ಜ ಾ, ರ್ಾವಟ , ಮೃಗಯ್ಾ ಕಥಾ ಸಂಕಲ್ನ್ಗಳು ಕದಡಿವ . 
ಕನ್ನಡದ್ ಶ ಾೇಷ್ಠ ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಗಳ ಸಾಲ್ಲಗ  ಸ ೇರುವ, ಕನ್ನಡದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಹ್ಳಷ್ುು ವಿಚಾರ ವಿಮಶ ಾಗ  
ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮಹ್ತವದ್ ಪ್ಾಾದ ೇಶ್ಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಾವ ೇರಿ, ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ತಿೇರ್ಾಗಳ ನ್ಡುವಣ್ 
ಪಾದ ೇಶದ್ ಗಾಾಮಜಿೇವನ್ವನ್ುನ ಹ ಚಾಾಗಿ ಗಾಾಮಾ ನ್ುಡಿಗಟ್ಟುನ್ಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್ಟುರ್ ದಡುವ ಕೃತಿ 

ವ ೈಶಾಖ. ದ್ಟುವಾದ್ ಅನ್ುಭವ ಸಾಮಗಿಾ ಮತುು ವಿಶ್ಷ್ು ತಂತಾಗಳ್ಳಂದ್ ಕದಡಿರುವ ಇದ್ು ಲ ೇಖಕರ 

ಮಹಾತಾವರ್ಾಂಷ ಯ ಕೃತಿ ಕದಡ. ಕಥ ಯನ್ುನ ನಿರದಪಕರು ಹ ೇಳುವುದಿಲ್ಿ.ಸಾಂಪಾದಾಯಿಕ 
ವಾವಸ ೆಯ ಭಾರರ್ ೆ ಕುಸಿಯುತಿುರುವ ಹ ಣ್ುು ಮತುು ಹ್ರಿಜನ್ರು ಪಡುವ ಪ್ಾಡು ಇಲ್ಲಿ 
ಹ್ೃದ್ಯಸಪಶ್ಾಯ್ಾಗಿ ಮದಡಿಬ್ಂದಿದ . ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯ ಎರಡು ಮುಖಾ ಪ್ಾತಾಗಳಾದ್ ಲ್ಕೆ ಮತುು 
ರುಕಿಮಣಿಯರ ಮದಲ್ಕ ಕತ  ಸಾಗುತುದ . ಈ ಎರಡು ಪ್ಾತಾಗಳ ಅನ್ುಭವ ಮತುು ನ ನ್ಪುಗಳ 

ಮದಲ್ಕ ನಾವು ಘಟನ ಗಳನ್ುನ ಕಂಡುರ್ ದಳುಿತ ುೇವ . ಮಹಿಳ  ಮತುು ಶ  ೇಷಿತರ ಬ್ಗ ಗ  
ಅನ್ುಕಂಪ ಹ ದಂದಿರುವ ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿ ಹ್ರಿಜನ್ರ ಜಿೇವನ್ ಮತುು ಹ ಣಿುನ್ ಬ್ಗ ಗಿನ್ ಅನ್ುಕಂಪವನ್ುನ 
ಮದತಾ ರದಪದ್ಲ್ಲಿ ತ ರ ದಿಡುತುದ . ಈ ಪುಸುಕದ್ ಬ ನ್ುನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುವ ಂಪುರವರು ತಿಳ್ಳಸಿದ್ಂತ . 
‘ಇದ್ು ರುದ್ಾವಾಸುವವ ೇ. ಮಲ ಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ುಮಗಳು ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿ ತರಹ್ ಹ್ಳ್ಳಿಯ ಚಿತಾಣ್ ನ್ಮಮ 
ಮುಂದ  ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಈ ಕೃತಿ ಓದಿಸಿರ್ ದಂಡು ಹ ದೇಗುವ ಗುಣ್ ಹ ದಂದಿದ . ಗಾಾಮೇಣ್ ಪರಿಸರದ್ 

ಸಂಕಿೇಣ್ಾ ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯ್ಾಗಿದ .’ 
ದ್ರುಮನ್ಹ್ಳ್ಳಿ ಈ ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯ ರ್ ೇಂದ್ಾ ಬಂದ್ು. ಹ್ಳ್ಳಿಯೊಳಗಿನ್ ಜಾತಿಕಲ್ಹ್, ಪಂಚಾಯಿು, 
ರಾಜಕಿೇಯ, ದ ವೇಷ್, ವಂಚನ , ಅಸದಯ, ಪ್ಾೇತಿ, ರ್ಾಮ ಧ್ಾಮಾಕತ , ಸಂಪಾದಾಯ, 

ಪ್ ಿೇಗ ರ ದೇಗ, ಮುಗಧತ  ಎಲ್ಿವೂ ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಣ್ಸಿಗುತುದ . ಜ ದತ ಗ  ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಾತಾಗಳು  
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ಅನ ೇಕ ಮತುು ವ ೈವಿಧ್ಾಪೂಣ್ಾವಾಗಿವ . ಲ್ಕೆ, ಕೃಷಾುಶಾಸಿಿ, 
ರುಕಿಮಣಿ, ನ್ಂಜ ೇಗೌಡ, ವ ಂಕಟಜ ದೇಯಿಸ, ಕಲಾಾಣಿ, 

ರ್ ೇಶವಯಾ, ನ್ಂಜ ೇಗೌಡ, ಸರಸಿ, ದಾಾವಾಜಮಮ, ಮರಿಶ ಟ್ಟು, 
ಜವನಿ, ಗ ದೇಸ ಸಾಬ್ುಾ....... ಅದ್ರಲ್ದಿ ವ ೈಶಾಖ ಕೃತಿಯ 

ರ್ ೇಂದ್ಾ ಬಂದ್ುಗಳಾದ್ ಲ್ಕೆ ಮತುು ರುಕಿಮಣಿ ಹ ದಲ ಯ ಮತುು 
ಬಾಾಹ್ಮಣ್ ಜಾತಿಯ ವ ೈಯಕಿುಕ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಚಲ್ನ್ಶ್ೇಲ್ತ ಯನ್ುನ ಧ್ವನಿಸುವ ಪ್ಾತಾಗಳು. 
ಕಥಾವಸುುವಿನ್ ಆಧ್ಾರದ್ ಮೇಲ  ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯ ಭಾಗವನ್ುನ 
ಮದರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರ್ ದಳಿಬ್ಹ್ುದ್ು.  
▪ ರ್ಾಣ ಯ್ಾದ್ ರುಕಿಮಣಿಯೊಂದಿಗ  ತ ರ ದ್ುರ್ ದಳುಿವ 

ದ್ರುಮನ್ಹ್ಳ್ಳಿಯ ಸಿೆತಿ ಮತುು ಕೃಷಾುಶಾಸಿಿಗಳ 

ಬ್ದ್ುಕಿನ್ಲಾಿಗುವ ಬ್ದ್ಲಾವಣ . 
▪ ದ್ರುಮನ್ಹ್ಳ್ಳಿ, ಪ್ ಿೇಗಿನ್ ಸಾಂರ್ಾಾಮಕ ರ್ಾಯಿಲ ಗ  

ಒಳಗಾಗುವುದ್ು ಮತುು ಹ್ಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ದ್ಲಾವಣ ಗಳ್ಳಗ  
ರುಕಿಮಣಿಯ ಶ  ೇಕವ ೇ ರ್ಾರಣ್ ಎಂಬ್ ನ್ಂಬರ್  

▪ ಬ್ಹಿಷಾೆರದ್ ಶ್ಕ್ಷ ಗ  ಒಳಗಾಗುವ ಲ್ಕೆನ್ ಜಿೇವನ್ ಮತುು 
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ್ ಕಲಾಾಣಿಯ ಮಾತೃಪ್ ಾೇಮ. 

 
ಕೃಷ್ುಶಾಸಿಿಗಳ ಸ ದಸ  ರುಕಿಮಣಿ ಮಾವನಿಂದ್ ಲ ೈಂಗಿಕ 

ದೌಜಾನ್ಾರ್ ೆ ಒಳಗಾದ್ವಳು. ಲ್ಕೆನ್ ಜ ದತ ಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಕೆನ್ 

ಮನ ಗ  ಹ ದೇಗುವಾಗ ಆದ್ ಲ ೈಂಗಿಕ ಸಂಬ್ಂಧ್ದ್ ಪರಿಣಾಮ 

ಗಭಾವತಿಯ್ಾಗುತಾುಳ . ಗಭಾ ಇಳ್ಳಸಲ್ು ಲ್ಕೆನ್ನ್ುನ ಔಷ್ಧಿ 

ತರಲ್ು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಸಿಕಿೆರ್ ದಳುಿವ ಲ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿು 
ಎದ್ುರಿಸಬ ೇರ್ಾಗುತುದ . ಏಕಮುಖ ನಾಾಯ ವಾವಸ ೆಯ 

ಪಂಚಾಯಿುಯಲ್ಲಿ ಲ್ಕೆನಿಗ  ಛಡಿ ಏಟು ಮತುು ಗಾಾಮ ಬ್ಹಿಷಾೆರ 

ಶ್ಕ್ಷ  ನಿೇಡಿದ್ರ . ರುಕಿಮಣಿಗ  ಘಟಸ ದಫೇಟ ಮಾಡಿ, ಮಂಡ  
ಬ ದೇಳ್ಳಸಿ ಕತ ುಯ ಮೇಲ  ಕದರಿಸಿ ಊರು ಬಟುು ಓಡಿಸಬ ೇಕು… 

ಬಾಾಹ್ಮಣ್ ಸಮುದಾಯದ್ ಮಾನ್ವನ್ುನ ಕಳ ದಿರುವುದ್ರಿಂದ್ 

ಅವಳ್ಳಗ  ಇದ ೇ ತಕೆ ಶ್ಕ್ಷ  ಎಂದ್ು ನಿಧ್ಾರಿಸುತಾುರ . ತಮಮ 
ತಪಪನ್ುನ ಒಪ್ಪರ್ ದಳಿಲ್ು ಬ್ಂದ್ ಕೃಷಾುಶಾಸಿಿಗಳ್ಳಗ  ಹ್ುಚುಾ 
ಹಿಡಿದಿದ  ಎಂದ್ು, ಬ್ುದಿಧಭಾಮಣ  ಎಂದ್ು ಅವರನ್ುನ 
ಸಮಾಧ್ಾನಿಸುವರ ೇ ವಿನ್ಃ ಅವರ ನ್ುಡಿಯನ್ುನ ಬಾಾಹ್ಮಣ್ 

ಸುಮದಾಯ ಗಣ್ನ ಗ  ತ ಗ ದ್ುರ್ ದಳುಿವುದ ೇ ಇಲ್ಿ. ಮರುದಿನ್ 

ಘಟಶಾಾದ್ಧ ಮಾಡಲ್ು ಬಾಾಹ್ಮಣ್ರು ಬ್ರುವ ಮೊದ್ಲ ೇ ರುಕಿಮಣಿ 

ರ್ಾಣ ಯ್ಾಗುತಾುಳ . ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರ್ ದನ ಯವರ ಗದ ಆರ್ ಯ 

ಬ್ಗ ೆ ಸುಳ್ಳವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಿ. ರುಕಿಮಣಿ ಅಸಹ್ಜವಾಗಿ 

ಕಣ್ಮರ ಯ್ಾಗುತಾುಳ . ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರುಕಿಮಣಿ ಪಂಚಾಯಿುಯ 

ಆದ ೇಶರ್ ೆ ಹ ದ್ರಿ ಅಸಹ್ಜವಾಗಿ ಕಣ್ಮರ ಯ್ಾಗುತಾುಳ . ಇಲ್ಲ ಿ

ನ್ಮಮನ್ುನ ರ್ಾಡುವ ಪಾಶ ನ ರುಕಿಮಣಿ ಬ್ದ್ುಕುವ ಸಾಧ್ಾತ ಗಳನ್ುನ 
ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿ ಯ್ಾರ್  ಶ  ೇಧಿಸುವುದಿಲ್ಿ ಎಂಬ್ುದ್ು. ಆದ್ರ  ಸರ್ ೇಶ್ 

ವಿಧ್ವ ಯ್ಾದ್ ರುಕಿಮಣಿಯನ್ುನ ಪುರುಷ್ ಪಾಧ್ಾನ್ ಸಮಾಜ 

ರುಕಿಮಣಿಗ  ತನ್ನ ಸವಂತಿರ್ ಯನ್ುನ ಬ ಳ ಸಿರ್ ದಳಿಲ್ು 
ಸಾಧ್ಾವಾಗುವುದಿಲ್ಿ ಇಂರ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ದ್ುಕನ್ುನ 
ತ ದರ ಯುವುದ ೇ ಅವಳು ವಾವಸ ೆಗ  ತ ದೇರಿದ್ 

ಪಾತಿಭಟನ ಯ್ಾಗುತುದ . 
ಊರಿನ್ಲ್ಲಿ ರುಕಿಮಣಿ ರ್ಾಣ ಯ್ಾದ್ ನ್ಂತರ ಅಮವಾಸ ಾ ರಾತಿಾ 
ಯ್ಾರಿಗ ದೇ ಚಿತಾ ಮದಲ್ನ್ ರ್ ದೇಟ ಯ ದಿಕಿೆನಿಂದ್ ಶ  ೇಕಿಸುವ 

ದ್ನಿ ರ್ ೇಳ ಬ್ಂದ್ು, ಅದ್ು ಬಾಯಿಂದ್ ಬಾಯಿಗ  ಹ್ರಡಿ ಊರ 

ತುಂಬಾ ವಾಾಪ್ಸುತುದ . ರುಕಿಮಣಿ ಅಲ ಿೇ ಹ ದೇಗಿ ಸತಿುದ್ುೂ 
ಗ ದೇಳ್ಳನ್ ರಾಗ ಅವಳದ ೇ ಎಂಬ್ ನ್ಂಬರ್ ಗ  ಹ್ಳ್ಳಿಯ ಮಂದಿ 

ಬ್ರುತಾುರ . ಆದ್ರ  ತಿಳವಳ್ಳರ್ ಯುಳಿ ರ್ ಲ್ವರು ಅದ್ು ನ್ರಿ 

ಊಳ್ಳಡುವ ಶಬ್ಧ ಎಂದ್ರದ, ರ್ಾಲ್ಕಾಮೇಣ್ ತಮಮ ಅಭಿಪ್ಾಾಯ 

ತಪ್ ಪಂದ್ು ಹ್ಳ್ಳಿಗರ ಸಾವಾತಿಾಕ ಅಭಿಪ್ಾಾಯರ್ ೆ ಬ್ದ್ೂರಾಗುತಾುರ . 
ಜ ದತ ಗ  ನಿರಪರಾಧಿ ರುಕಿಮಣಿಗ  ಅನಾಾಯವಾಗಿದ್ುೂ, ಗಭಿಾಣಿ 

ಮಹಿಳ  ಸಾವಿನ್ ದ ದೇಷ್ ಊರನ್ುನ, ಸುಮಮನ  ಬಡುವುದಿಲ್ಿ 
ಎಂಬ್ ಅವರ ನ್ಂಬರ್ ಗ  ಪೂರಕವಾಗಿ ಊರಿಗ  ಪ್ ಿೇಗುಮಾರಿ 

ಅವತರಿಸುತುದ . ನಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ಹ ಣ್ಗಳು ಉರುಳಲ್ು 
ಆರಂಭವಾಗುತುವ . ಇದ್ರಿಂದ್ ಹ್ಳ್ಳಿಯ ಮಂದಿಯು ರುಕಿಮಣಿಗ  
ಅನಾಾಯವಾದ್ೂರಿಂದ್ಲ ೇ ಊರಿಗ  ರ್ ಡರ್ಾಗುತಿುದ  ಎಂದ್ು 
ಬಾಾಹ್ಮಣ್ ಸಮುದಾಯದ್ ವಿರುದ್ೂ ತಿರುಗಿ ಬೇಳುತಾುರ . 
ಬಾಾಹ್ಮಣ್ರ ವತಾನ ಯ ಬ್ಗ ೆ ಜನ್ರಲ್ಲಿ ವಿರ ದೇಧ್ 

ವಾಕುವಾಗತ ದಡಗುತುದ . ಹ್ಳ್ಳಿಗರ ರ್ ದೇಪರ್ ೆ ಹ ದ್ರಿದ್ ಮತುು 
ರ್ ೇಶವಯಾನಿಗ  ಬೇಳುವ ರ್ ಟು ಕನ್ಸಿನ್ ಭಯದಿಂದ್ ಬಾಾಹ್ಮಣ್ 

ಸಮುದಾಯವು ಅನಾರ್ ಪ್ ಾೇತಸಂಸಾೆರ ಮಾಡುತಾುರ . 
ಇದಾಾವುದ್ದ ದ್ರುಮನ್ಹ್ಳ್ಳಿಗ  ಬ್ಂದ್ ಪ್ ಿೇಗು ಜಾಡಾದ್ ಮೇಲ  
ಯ್ಾವ ಪಾಭಾವವನ್ುನ ಬೇರದ್ ಪರಿಣಾಮ, ಮಠದ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ 
ಜಾತಿಯ ಮುಖಂಡರು ಸಭ  ಸ ೇರಿ ಊರಿನ್ಲ್ಲಿ ಯ್ಾರದ ಎಣ ುಯ 

ಕಂಟು, ಮಣ್ಸಿನ್ ರ್ಾಯಿ ಘಾಟು ಹಾಕಬಾರದ ಂದ್ು 
ನಿಣ್ಾಯಿಸಿದ್ರದ, ಅದ್ು ಹ ಚುಾ ರ್ಾಲ್ ನಿಲ್ುಿವುದಿಲ್ಿ. ಊರಿನ್ಲ್ಲಿ 
ಬೇಳುವ ಹ ಣ್ಗಳ ಸಂಖ್ ಾ ಹ ಚಾಾದಾಗ ಜನ್ರು ಗ ದೇಮಾಳ. 
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ತಮಮ ಹ ದಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡಡಗಳನ್ುನ ನಿಮಾಸಿ ತ ರಳುತಾುರ . 
ರ್ ಲ್ವರು ಮಾತಾ ಊರಿನ್ಲ್ಲಿಯೇ ಉಳ್ಳದ್ುರ್ ದಳುಿತಾುರ . ಹಿೇಗ  
ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ್ ರ್ಾಲ್ದ್ ಸಾಂರ್ಾಾಮಕ ಜಾಡಾ ಪ್ ಿೇಗಿನ್ 

ವಿವರಗಳನ್ುನ ಲ ೇಖಕರು ಕಥ ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸುತಾುರ .  
ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯ ಪಾಮುಖ ಭಾಗವಾದ್ ಲ್ಕೆನ್ಲ್ಲಿ 
ಅರ್ಾಪೂಣ್ಾವಾದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬ್ಂಡಾಯದ್ ಹ ದಳಹ್ುಗಳು 
ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯ ಆರಂಭದಿಂದ್ಲ ೇ ಸಿಗುತುವ . ಗಂಗಪಪನ್ಲ್ಲಿ 
ಜಿೇತಕಿೆದ್ೂ ಲ್ಕೆ. ಆತನ್ ಗ ದೇಳು ತಡ ಯಲಾರದ  ಹಿಂದ್ರ್ ೆ 
ಬ್ಂದ್ುಬಡುತಾುನ . ಪಂಚಾಯಿುಯಲ್ಲಿ ಚೌರ್ಾಸಿ ಮಾಡಿ ರ್ಾವಟ  
ಬ್ುಳಿಪಪ ಲ್ಕೆನ್ನ್ುನ ಜಿೇತಕೆರಿಸಿರ್ ದಳುಿತಾುನ . ಇವರಿಬ್ಬರ ಜಿದ್ುೂ 
ಲ್ಕೆನಿಗ  ಅಪ್ಾಯ ತರುತುದ . “ನಾಾಯದ್ ದಾಳ ಉರುಳುವುದ್ು 
ಉಳಿವರ ಕಡ ಗ  ಎಂಬ್ ಲ್ಕೆನ್ ಗಾಹಿರ್ ಯು, ಆ ಬ್ಗ ಯ 

ನಾಾಯದ್ ಅಸಿುತವವನ್ುನ ತಿರಸೆರಿಸುವಂರ್ದ ೇ ಆಗಿದ . ಇದ್ರಿಂದ್ 

ಅವನ್ ವಾಕಿುತವ ಬ್ಂಡಾಯದ್ ಆಶಯದ್ಲ್ಲಿ ರದಪುಗ ದಳುಿತಿುದ  
ಎಂಬ್ುದ್ು ವಾಕುವಾಗುತುದ . ಆದ್ರ  ಅದ್ನ್ುನ ಆತ ಹ ದರಮೈಯಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಾಮುಖಿಯ್ಾಗಿಸುವುದ್ು ಕಷ್ುವಿದ . ಯ್ಾರ್ ಂದ್ರ  
ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸೃತಿಕವಾಗಿ ತಿೇರ ರ್ ಳಜಾತಿಯ, 
ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಏನ ೇನ್ದ ಭದ್ಾತ ಯಿಲ್ಿದ್ ಆತ ಅನಾಾಯದ್ 

ವಿರುದ್ೂವಾಗಿ ಎಲ್ಿ ಪಾತಿಭಟನ ಯನ್ುನ ತನ ದನಳಗ ೇ 
ನ್ಡ ಸಬ ೇರ್ಾಗಿದ .” ಅಷ ುೇ ಅಲ್ಿದ  ದ್ರುಮನ್ಹ್ಳ್ಳಿಯ ಒಳ 

ವಾವಹಾರಗಳು ಲ್ಕೆನಿಗ  ಪೂಣ್ಾವಾಗಿ ತಿಳ್ಳದಿದ್ೂರದ ಅದ್ನ್ುನ 
ಆತ ಬ್ಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಲ್ು ಹ ದ್ರುತಾುನ . ವಸುು ಸಿೆತಿಯ ಅರಿವು 
ಲ್ಕೆನಿಗಿದ್ುೂ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾಸುವದ್ ಬ್ಗ ಗಿನ್ ಆರ್ ದಾೇಶ 

ಅವನ್ನ್ುನ ಪೂಣ್ಾ ಪಾಮಾಣ್ದ್ಲ್ಲ ಿ ಸ ದಪೇಟ್ಟಸಲ್ು 
ಸಿದ್ೂವಾಗಿಸುತುದ . ಆದ್ರದ ಅಪ್ಾಯರ್ಾರಿ ಘಟನ ಗಳು 
ಎದ್ುರಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂಯಮದಿಂದ್ ನಿಲ್ಲಾಪುತ ಯಿಂದ್ ತಗಿೆ 
ಬ್ಗಿೆ ಆ ಪಾಕಿಾಯಯನ್ುನ ಸಿವೇಕರಿಸುತಾುನ . 
ಇಂತಹ್ ಲ್ಕೆನಿಗ  ರುಕಿಮಣಿಯ ಮೇಲ  ಮಾತೃಭಾವವಿದ್ೂರದ 

ರುಕಿಮಣಿ ಪೂಜನಿೇಯ ವಾಕಿುಯ್ಾದ್ೂರಿಂದ್ ಆರ್  ಮೈ ಮೇಲ  
ಬದಾೂಗ ಪಾತಿಭಟ್ಟಸಲ್ು ಸಾಧ್ಾವಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಗಭಿಾಣಿಯ್ಾದ್ 

ರುಕಿಮಣಿಗ  ಔಷ್ಧಿ ತಂದ್ುರ್ ದಡುವಾಗ, ಊರಿನ್ವರಿಗ  ಸಿಕಿೆಬದ್ುೂ 
ಛಡಿ ಏಟು ಮತುು ಬ್ಹಿಷಾೆರದ್ಂತಹ್ ಶ್ಕ್ಷ ಗ  ಒಳಗಾಗುತಾುನ . 
ಬ್ಹಿಷಾೆರದ್ ನ್ಂತರ ಶಕುನಿ ರ್ ದಪಪಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ ಗ ದೇಸುಸಾಬ್ರ 

ಸಹಾಯದಿಂದ್ ಅವರ ಜಮೇನಿನ್ಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲ್ು ಕಟ್ಟುರ್ ದಂಡು, 
ಅಲ ಿೇ ಅವರ ಸಹಾಯರ್ ೆ ನಿಲ್ುಿತಾುನ . ಇದ ೇ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ 

ಲ್ಕೆನ್ ತಾಯಿ ಕಲಾಾಣಿಯ ನಿವಾಾಜಾ ಮಾತೃಪ್ ಾೇಮವೂ 

ವಾಕುವಾಗುತುದ . ಬ್ಹಿಷಾೆರರ್ ೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ೂ ಮಗನಿಗ  ಒಂದ್ು 
ಹ ದತಿುನ್ ಊಟದ್ ರ್ ದರತ ಯನ್ುನ ತಪ್ಪಸಬ ೇರ್ ಂಬ್ ಪ್ ಾೇಮದಿಂದ್ 

ಕಲಾಾಣಿ ಪಾತಿನಿತಾ ಸಂಜ  ಸ ದಪುಪ ಕುಯುಾವ ನ ಪದ್ಲ್ಲ ಿ

ಊರಿನ್ವರ ಕಣ್ುು ತಪ್ಪಸಿ, ಮಗನಿಗ  ಪ್ಾಯವಾದ್ ರಾಗಿರ ದಟ್ಟು 
ಉಳ್ಳಿ ಜುನ್ುಕವನ್ುನ ಬಸಿ ಆರಬಾರದ ಂಬ್ ರ್ಾರಣ್ರ್ ೆ ಸಿೇರ ಯ 

ನ ರಿಗ  ಮತುು ಹ ದಟ ು ಭಾಗದ್ ಮಧ್ಾದ್ಲ್ಲಿಟುು ಮಗನ್ ಹ್ಸಿವನ್ುನ 
ತಣಿಸುತಾುಳ . ಇಂರ್ದ ೇ ಒಂದ್ು ದಿನ್ ಪ್ ಿೇಗಿನ್ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ಮಗನಿಗ  ರ ದಟ್ಟು ತ ಗ ದ್ುರ್ ದಂಡು ಹ ದೇಗುವ ದಾರಿಮಧ್ ಾ 
ಅಸುನಿೇಗುತಾುಳ . ತಾಯಿಯನ್ುನ ಕಲ್ುಿಸ ೇವ  ಮಾಡುವ 

ಸಂದ್ಭಾದ್ಲ್ಲಿ ರ ದಟ್ಟು ತಿನ್ುನವ ಆಸ ಯಿಂದ್ ಅವಳ ಸಿೇರ ಯ 

ನ ರಿಗ ಯನ್ುನ ನಾಯಿ ಎಳ ದಾಗ ಅದ್ನ್ುನ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ು 
ಹ ದೇಗುವ ಲ್ಕೆನಿಗ  ಪಾತಿ ದಿನ್ ಬಸಿರ ದಟ್ಟು ಇಡುತಿುದ್ೂ ಪರಿಣಾಮ 

ಕಲಾಾಣಿಯ ಹ ದಟ ು ರ ದಟ್ಟುಯಗಲ್ರ್ ೆ ಬ ಂದ್ು ಹ ದೇಗಿರುವುದ್ು 
ಕಂಡು ಅತಿೇವ ದ್ುಃಖವಾಗುತುದ . ಈ ಘಟನ  
ತಾಯಿಪ್ ಾೇಮಕಿೆಂತ ಮಗಿಲಾದ್ದ್ು ಯ್ಾವುದ್ದ ಇಲ್ಿ 
ಎಂಬ್ುದ್ನ್ುನ ಸದಚಿಸುತುದ . 
ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯ ರ್ ದನ ಯ ಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಹಿಷಾೆರದ್ ನ್ಂತರ 

ಗ ದೇಸುಸಾಬ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ್ ಶಕುನಿ ರ್ ದಪಪಲ್ಲನ್ಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುತಿುದ್ೂ ಲ್ಕೆ. ಅದ್ನ್ದನ ಬಟುು ಹ ದೇಗುವಂತಹ್ ರ್ ಲ್ವು 
ಘಟನ ಗಳು ನ್ಡ ದಾಗ ಶಕುನಿ ರ್ ದಪಪಲ್ನ್ುನ ಬಟುು 
ಹ ದಸಲ ದೇಕವನ್ನರಸುತಾು ಹ ದರಟು ಹ ದೇಗುತಾುನ . ಅವನಿಗ  
ಹ ದಸ ಬ್ದ್ುಕಿನ್ ಸಾಧ್ಾತ ಗಳು ಕಂಡು ಬ್ರುತುವ . ಒಂದ್ು ಹ ದಸ 

ಆಶಯದ ದಂದಿಗ  ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿ ಮುರ್ಾುಯವಾಗುತುದ . 
ಕಥ ಯ ಪಾಮುಖ ಘಟನ ಗಳನ್ುನ ಹ ದರತು ಪಡಿಸಿ ನ ದೇಡಿದಾಗ 

ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕುವಾಗುವ ಗಾಾಮೇಣ್ ಸಮಾಜದ್ ಬ್ದ್ುಕಿನ್ 

ವಿವರಗಳು ಪದ್ರು ಪದ್ರುಗಳಾಗಿ ಬಚಿಾರ್ ದಳುಿವುದ್ನ್ುನ 
ಗಮನಿಸಬ್ಹ್ುದ್ು. 
▪ ಒಂದ ಡ  ಜಾತಿಪದ್ೂತಿಯ ಕರಾಳ ಆಚರಣ  
▪ ಜಿೇತಪದ್ೂತಿ ಜಿೇವಂತವಾಗಿರುವುದ್ು 
▪ ಕಲ್ುಿ ಸ ೇವ ಯಂರ್ ವಿಶ್ಷ್ುವಾದ್ ಶವಸಂಸಾೆರ ಅವರ 

ಆಚರಣ ಯೊಂದ್ರ ಮಹ್ತವವನ್ುನ ತಿಳ್ಳಸುತುದ . 
▪ ಹ್ಳ್ಳಿಗರ ಧ್ಾಮಾಕತ ಗ  ಸದಚಕವಾಗಿ ಮಠದ್ಯಾ, 

ಅವದ್ದತಪಪನ್ ಪ್ಾತಾಗಳು ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯಲ್ಲ ಿಮೈತಾಳ್ಳವ . 
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▪ ಒಡವ  ಆಸ ಗ  ನ್ಂಜ ೇಗೌಡನ ೇ ಬ ಳ ಸಿದ್ ಆತನ್ 

ಚ ೇಲಾಗಳು ಒಡವ ಗಳ ೂಂದಿಗ  ಮಣ್ುು ಮಾಡಿದ್ೂ 
ಗೌರಮಮನ್ ಸಮಾಧಿಯನ್ುನ ಮಧ್ಾರಾತಿಾ ಅಗ ದ್ು 
ಒಡವ ಗಳನ್ುನ ಕದಿಯುವ ಕಳಿತನ್ಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವ . 

▪ ರುಕಿಮಣಿ ಲ್ಕೆನ್ ಜ ದತ  ಸಂಬ್ಂಧ್ ಹ ದಂದಿದ್ೂ ಮಾತಾರ್ ೆ 
ಆರ್ ಯನ್ುನ ಬ್ಹಿಷ್ೆರಿಸುವ ರ್ ೇಶವಯಾ ಮತುು ಇತರರು, 
ರ್ ೇಶವಯಾ ಹ ದಲ ಯರ ಸಿವುನಿ ಜ ದತ  ಸಂಬ್ಂಧ್ 

ಹ ದಂದಿದಾಗ ತಪ್ಾಪಗಿ ಭಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಿ. ಪುರುಷ್ 

ಪಾಧ್ಾನ್ ವಾವಸ ೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಾ ಿ ಕಟುಳ ಗಳು ಮಹಿಳ ಯರಿಗ ೇ 
ಮೇಸಲಾಗಿರುವುದ್ು ಒಂದಾದ್ರ  ರ್ ಳಜಾತಿಯ 

ಹ ಣ್ುುಮಕೆಳನ್ುನ ಉತುಮ ಜಾತಿಯ ಪುರುಷ್ರು 
ಲ ೈಂಗಿಕವಾಗಿ ನ್ಡ ಸಿರ್ ದಳುಿತಿುದ್ೂ ಅಮಾನ್ುಷ್ತ ಯದ 

ಚಿತಿಾತವಾಗಿದ . 
▪ ಗಾಾಮೇಣ್ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿಯದ ಪುರುಷ್ ಪಾಧ್ಾನ್ ವಾವಸ ೆಯ 

ಆಚರಣ ಗ  ರುಕಿಮಣಿ ಬ್ಲ್ಲಪಶುವಾಗುವ ಚಿತಾಣ್ 

ಒಂದ ಡ ಯಿದ್ೂರ , ನ್ಂಜ ೇಗೌಡನ್ ಹ ಂಡತಿ ಗೌರಮಮ, ಲ್ಕೆನ್ 

ತಂಗಿ ಸಿವುನಿ ಮತ ದುಂದ ಡ  ರ್ಾಣ್ಸಿಗುತಾುರ . 
ನ್ಂಜ ೇಗೌಡನ್ ಚಿಕೆಪ್ಾಾಯದ್ ಎರಡನ ೇ ಹ ಂಡತಿ ಗೌರಮಮ 
ಗಂಡನ್ ಅನ್ುಮಾನ್ ಸವಭಾವದ್ ರ್ಾರಣ್ದಿಂದ್ ಸದಾ 

ಹ ದಡ ತ ತಿಂದ್ು ದೌಜಾನ್ಾರ್ ೆ ಒಳಗಾದ್ರ , ರ್ಾಮದ್ ಹ್ಸಿವು 
ಮತುು ಹ ದಟ ುಯ ಹ್ಸಿವಿನ್ ರ್ಾರಣ್ದಿಂದ್ ಸಿವುನಿ ಬಾಾಹ್ಮಣ್ 

ರ್ ೇಶವಯಾನಿಂದ್ ದೌಜಾನ್ಾರ್ ೆ ಒಳಗಾಗುತಾುಳ . 
 

ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯ ಅಂತಾದ್ಲ್ಲಿ ಚಿತಾಮದಲ್ನ್ ರ್ ದೇಟ ಯಲ್ಲಿ ರುಕಿಮಣಿ 

ಬ್ಂಧಿತಳಾಗಿದಿೂರಬ್ಹ್ುದಾದ್ ಸದಚನ ಯಷ ುೇ ಲ್ಕೆನ್ ಬ್ದ್ುಕಿನ್ 

ಸಿೆತಾಂತರದ್ ಸದಚನ ಯದ ಧ್ವನಿ ಪೂಣ್ಾವಾಗುತುದ . ಪ್ ಿೇಗಿನ್ 

ಪ್ೇಡನ ಗ  ಒಳಗಾಗುವ ದ್ರುಮನ್ಹ್ಳ್ಳಿಯನ್ುನ ಬಟುು ಹ ದರಡುವ 

ಲ್ಕೆನ್ ಅನ್ುಭವಗಳು ಹ ದಸ ಬ್ದ್ುಕಿನ್ ಸದಚನ ಗಳನ್ುನ ಮತುು 
ಸಾಧ್ಾತ ಗಳನ್ುನ ಧ್ವನಿಸುತುದ . ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ 
ಮೇಲ್ುನ ದೇಟರ್ ೆ ವಾಕುವಾಗುವ ಜಗತುು ವ ೈದ್ಾಶಾಗಳ 

ಮದಲ್ಕವಾಗಿ ಭಗನಗ ದಂಡಂತ  ತ ದೇರುವುದಾದ್ರದ 

ಆಂತಯಾದ್ಲ್ಲ ಿ ಹ ದಸ ಬ್ದ್ುಕಿನ್ ಸಾಧ್ಾತ ಗಳನ್ುನ 
ಕನ್ಸುತುದ .”2  

ಒಟಾುರ ಯ್ಾಗಿ ಗಾಾಮೇಣ್ ಸಮಾಜದ್ ದ್ಟು ಚಿತಾಣ್ ಹಾಗದ 

ಮನ್ುಷ್ಾ ಸವಭಾವಗಳ ಮೇಲಾಟದ್ಲ್ಲಿನ್ ಮದಲ್ ರ್ಾಮನ ಗಳ 

ಶ  ೇಷ್ಣ ಯ ಪಾವೃತಿುಯ ಸದಕ್ಷಾಮತಿಸದಕ್ಷ್ಮ ಅಭಿವಾಕಿು ಮತುು 
ವಿಶ ಿೇಷ್ಣ  ಈ ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯ ಮುಖಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಣ್ವಾಗಿದ . ಹ್ಳ ಯ 

ಮೈಸದರಿನ್ ಗಾಾಮೇಣ್ ಸಂಸೃತಿಯನ್ುನ ಚದ್ುರಂಗರು 
ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಶ  ೇಧಿಸಿದಾೂರ . ಹ್ಳ್ಳಿಯ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೇವನ್, ಗಾಾಮ ಸಮಾಜದ್ಲ್ಲಿನ್ ವಿವಿಧ್ ಬ್ಗ ಯ 

ಶ  ೇಷ್ಣ ಗಳು ಕಣಿುಗ  ರಾಚುತುವ . ಶ  ೇಷಿತರ ದ್ಯನಿೇಯ 

ಬ್ದ್ುಕು ನ್ಮಮ ಸಂವ ೇದ್ನ ಯನ ನೇ ಘಾತಿಗ ದಳ್ಳಸುತುದ .ಹ್ಲ್ವು 
ರಿೇತಿಯ ಮಾನ್ಸಿಕ ಸಂಘಷ್ಾಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಮೌಢ್ಾತ ಯ ಪಾತಿಬಂಬ್ವಾಗಿ ನ್ಮಮ ವಿವ ೇಕರ್ ೆ ಕವಿದಿರುವ 
ಮಸುಕನ್ುನ ದ್ದರ ಮಾಡಲ್ು ಪೂರಕವಾಗಿದ . 
ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಡುಹ ಣಿುನ್ ಸಂಬ್ಂಧ್ದ್ ಅನ ೇಕ ಪಾರ್ಾರಗಳ 

ಚಿತಾಣ್ವಿದ ಯ್ಾದ್ರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ್, ಪ್ ಾೇಮ ಮತುು ಲ ೈಂಗಿಕ 

ಸಂಬ್ಂಧ್ಗಳು ಮುಖಾ ವಸುುವಲ್ಿ. ಅದ ೇ ರಿೇತಿ ಒಂದ್ು ಹ್ಳ್ಳಿಯ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೇವನ್ದ್ ಅನ ೇಕ ಮುಖಗಳನ್ುನ ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿ 

ತ ರ ದ್ು ತ ದೇರಿಸುತುದ . ವ ೈಶಾಖ ರ್ಾದ್ಂಬ್ರಿಯ ಮುಖಾ ವಸುು 
ಒಬ್ಬ ದ್ಲ್ಲತನ್ ಪಾಜ್ಞ ಯ ವಿರ್ಾಸ ಮತುು ಆತ ತನ್ನ ಕಳ ದ್ು 
ಹ ದೇದ್ ನಿಷಾಪಪ ಅವಸ ೆಯನ್ುನ ಮರಳ್ಳ ದ ದರಕಿಸಲ್ು 
ನ್ಡ ಯಿಸುವ ಪಾಯತನವಾಗಿದ . 
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