
 

~ 98 ~ 

International Journal of Kannada Research 2022; 8(2): 98-100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN: 2454–5813 

IJKR 2022; 8(2): 98-100 

© 2022 IJKR 

www.kannadajournal.com 

Received: 24-02-2022 

Accepted: 29-03-2022 

 

ಬಾಲರಾಜು ಬಿ ವಿ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, 

ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ, ಕ್ರಾ ಸ್್ಟ 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ಸ್ಟ ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ 

ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾ ನ್ಸ್ಟ ್  ಸ್ ಡೀಸ್ಟ, 

ಹುಲ್ಲ ಹಳಿ್ಳ  ಕೊಪಪ  ಬೇಗೂರು 

ರಸೆ್ತ , ಸಕಲ್ವಾರ ಅಂಚೆ, 

ಬಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, 

ಭಾರತ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

ಬಾಲರಾಜು ಬಿ ವಿ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, 

ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ, ಕ್ರಾ ಸ್್ಟ 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ಸ್ಟ ್ ಟ್ಯಾ ಟ್ 

ಫಾರ್ ಅಡ್ವಾ ನ್ಸ್ಟ ್  ಸ್ ಡೀಸ್ಟ, 

ಹುಲ್ಲ ಹಳಿ್ಳ  ಕೊಪಪ  ಬೇಗೂರು 

ರಸೆ್ತ , ಸಕಲ್ವಾರ ಅಂಚೆ, 

ಬಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, 

ಭಾರತ 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ  ಪರಂಪರೆಯಲಿ್ಲ  ಪುರಾಣ 

ಇತಿಹಾಸ ಪರ ಜೆ್ಷ ಗಳ ಭಂಜನೆ ಭಗನ  ಚಿತ್ರ ಗಳ ʼ 

ಸೀತೆ ಮತ್ತು  ಅಹಲ್ಯಯ  ಪಾತ್ರ ಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿʼ 
 

ಬಾಲರಾಜು ಬಿ ವಿ 
 
ಪರಿಚಯ 

ಪುರಾಣ ಮತೆ್ತ  ಇತಿಹಾಸ ಸಾ ತಂತಾ  ಪಾ ಜೆ್ಷ ಗಳನ್ನನ ಕೊಟ್ ರೂ ಕೂಡ್ವ, ಪುರಾತನ್ ಚರಿತ್ರಾ ಯಲ್ಲ  

ಚರಿತ್ರಾ  ಪುರಾಣವಲ್ಲ . ಪುರಾಣ ಎನ್ನನ ವುದು ಜನ್ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲ್ಕ ಹುಟ್್ಟ ವ 

ಕಥನ್ವಾದರೆ, ಚರಿತ್ರಾ ಯು ಜನ್ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೊಳಿ್ಳ ವಿಕೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಗಟ್್ಟ ಸಿದ 

ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ  ಪುರಾಣದಲ್ಲಲ  ಚರಿತ್ರಾ ಯ ಕೆಲ್ವು ಅಂಶಗಳ್ಳ 

ಸೇಪಾಡೆಯಾಗುತೆದೆ. ಈ ಹಿನೆನ ಯಲ್ಲಲ  ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತಾ ವು ರೂಪುಗೊಂಡದೆ. ಭಾರತಿೀಯ 
ಸಾಹಿತಾ ದಲ್ಲಲ  ಚರಿತ್ರಾ ಗಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿ ಪುರಾಣವನ್ನನ   ಆಧರಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳನ್ನನ  

ರೂಪುಗೊಂಡದೆ. ಚರಿತ್ರಾ ಗಿಂತಲೂ ಭಾರತಿೀಯರ ಮನ್ಸಿಟ ನ್ಲ್ಲಲ  ಪುರಾಣ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ 

ಬೇರೂರಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂತಹ ಪುರಾಣವನ್ನನ  ಕಿತೆ್ತ  ಹಾಕುವ ಬದಲು ಅದನ್ನ  

ಮಾಪ್ರಾಡುಗಳ್ಳಸಿರುವುದು ತಿಳ್ಳದಂತಹ ವಿಚ್ಚರವೆ. ಮೂಲ್ ಮಹಾಭಾರತ, 

ಮೂಲ್ರಾಮಾಯಣ, ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ ಕಾವಾ ಗಳಲ್ಲಲ ನ್  ಕೆಲ್ವಂದು ಪ್ರತಾ ಗಳನ್ನನ  

ಉದಾತೆಿೀಕರಿಸಿ, ಮಾನ್ವ – ಮಹಾಮಾಣವನ್ರ್ನನ ಗಿ ಚಿತಿಾ ಸುವ ಪರಂಪರೆ ಜೈನ್ ಕವಿಗಳಾದ, 

ಪಂಪ, ರನ್ನ , ರ್ನಗಚಂದಾ  ಮುಂತಾದವರಿಂದ ಹಿಡದು ಇಂದಿನ್ ಆಧುನ್ಸ್ಕ ಸಾಹಿತಾ ದ 

ಕವಿಗಳವರೆಗೂ, ಬಳೆದು ಬಂದಿರುವಂತಹುದು ಆ ಮೂಲ್ಕ ಹೊಸ ಆಲೀಚರ್ನ 

ಕಾ ಮಗಳನ್ನನ  ಕ್ರಗೊಂಡರುವಂತಹದುು  ಸಂತಸದ ವಿಚ್ಚರವಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣವನ್ನನ  

ಸಾಂಪ್ರಾ ದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ಧಮಾವು ತನ್ನ  ಪಾ ಮಾಣ ಗ್ರಾ ಥವೆಂದೂ  ಭಾವಿಸುತೆದೆ. 

ಇದರಲ್ಲಲ  ಭಗವಂತರ್ನದ ವಿಷ್ಣ ವಿನ್ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನನ  ರಾಮನೆಂದು ಪಾ ತಿಪ್ರದಿಸಿದುು . 

“ ದುಷ್್  ಶಿಕ್ಷಣೆ ಶಿಷ್್  ರಕ್ಷಣೆ” ಅಥಾವನ್ನನ , ತಲೆತಲಂತರದಲೂ ಭಾರತಿೀಯರು 

ಗಾ ಹಿಸುತೆಾ  ಬಂದಿದಾು ರೆ. ಇದಕೆೆ  ಧಕೆೆ  ತ್ತರುವುದು ನ್ನ್ನ  ಉದ್ದು ಶವಲ್ಲ . ಈ ನ್ಸ್ಟ್್ಟ ನ್ಲ್ಲಲ  ರ್ನನ್ನ 

ʼಸಿೀತ್ರ ಮತೆ್ತ  ಅಹಲೆಾ ʼ ಎಂಬ ಎರಡು ಪುರಾಣ ಪ್ರತಾ ಗಳನ್ನನ  ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡಲು 

ಹೊರಟ್್ಟ ದ್ದು ನೆ. ಕಾರಣ ತನ್ನ  ದಿವಾ  ಶಕೆಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಅಹಲೆಾ  ಘೀರ ಶಾಪ ಮತೆ್ತ  ಚ್ಚಡ 

ಮಾತಿನ್ ಸಿೀತ್ರಗೆ ಘೀರ ಶಿಕೆೆ  -ಇಬಬ ರೂ, ಹೆಂಡತಿಯರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಮಾನ್ ಪಟ್ ವರೇ 
ಆಗಿದಾು ರೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ರತಾ ಗಲ್ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರಾ ತಿನ್ಸ್ಧಿಕ ವಿಚ್ಚರಗಳಷ್ಟ್  ಇಲ್ಲಲ  ಹಂಚಿಕೊಳಿಲು 

ಬಯಸಯತ್ತೆ ನೆ. ಅಂದರೆ ಸಿೀತ್ರ ಮತೆ್ತ  ಅಹಲೆಾ ಯ ದಾಂಪತಾ  ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಕೌಟ್ಟಂಬಿಕ 

ನೆಲೆಯಲ್ಲಲ  ಸಿೀತ್ರಯನ್ನನ  ರಾಮನ್ ಮೂಲ್ಕ, ಅಹಲೆಾ ಯನ್ನನ  ಗೌತಮನ್ ಮೂಲ್ಕ 
ನೀಡಲು ಹೊರಟಂತಹ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ  ಸಿೀತ್ರ ಮತೆ್ತ  ಅಹಲೆಾ  ಅತಿೀ ಶೊಚನೆಗ 

ಒಳಗಾದಂತಹ ಪ್ರತಾ ಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತೆಾರೆ. ಇದು ಕೌಟ್ಟಂಬಿಕ ಪ್ರತೆರಗಳಂತ್ರ ಕಂಡರೂ, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ  ಒಟ್್ಟ  ಸೆಿ ಾ ೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನನ  ಪಾ ತಿನ್ಸ್ಧಿಸುವ ಪ್ರತಾ ಗಳಾಗಿ 

ನ್ನ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತೆವೆ. 
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ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಸಿೀತ್ರಯನ್ನನ  ಕುರಿತ್ತ ರ್ನನ್ನ ಕಂಡ ಕೆಲ್ವು 

ವಿಚ್ಚರಗಳನ್ನನ  ಚಚಿಾಸುವಾದರೆ ಪ್ರತಿವಾ ತಾ ಕೆೆ   ತವರೂರು, 

ಪತಿವಾ ತಾ ಶಿರೀಮಣಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪ ಟ್  ಸಿೀತ್ರಯು, 

ಪುರಾಣದಲ್ಲಲ  ಅಧುು ತ ಶಕೆಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ರಾಮನ್ 

ಎಲಲ  ಕಷ್್ - ಕಾಪಾಣಾ ದ ಶೊೀಚನ್ಸ್ೀಯ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ , 

ಹೆಜೆ್ಷ  -ಹೆಜೆ್ಷ ಗೂ ಮುಳಿ್ಳನ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಲ  ನ್ಡೆದು 

ಕಷ್್ ವನ್ನ ರಿಸಿ ಮಾತಾ  ಒಂದ ಪ್ರತಾ ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತೆಾಳೆ. 
ಅರಮನೆಯಲ್ಲಲ  ವೈಭೀಗ ಸುಖ್ವನ್ನ ಷೆ್ ನ್ನನ  ಬಯಸಿ 

ಬಂದಿದು ರೆ, ವನ್ವಾಸದ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ  ಅರಮನೆಯಲ್ಲಲ  

ಉಳ್ಳದುಕೊಲ್ಲ ಬಹುದಿತೆ್ತ . ತನ್ನ  ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನನ  

ರಾಮನಂದಿಗೆ ನ್ಸ್ಶಾ ಯಿಸಿಕೊಂಡವಳಾದು ರಿಂದ, ಎಲಲ  

ಕಷ್್ ಗಳಲೂಲ  ಸಮಪ್ರಲಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ರಾಮನ್ 

ಶ್ರಾ ಯಸಟ ನ್ನನ  ಬಯಸುವ  ಮಡದಿಯಾಗಿ, ಸಾ ಲ್ಪ ವೂ 

ಯೀಚಿಸದೆ ರಾಮನ್ ಹಿಂದೆ ಕಾಡಗೆ ಬರುತೆಾಳೆ.  ಆದರೆ 

ಬಹುಮಾಣವಾಗಿ ರಾಮ ಸಿೀತ್ರಗೆ ನ್ಸ್ೀಡದಾು ದರೂ ಏನ್ನ? 

ತನ್ನ ಮಡದಿಯಾಗಿ ನೀಡದೆ, ಸಾಮಾನ್ಾ  ಪಾ ಜ್ಷಯಾಗಿ 
ನೀಡದು ರಿಂದಲ್ಲ ಅಗಸನ್ ಮಾತ್ತ ಅವನ್ಸ್ಗೆ 

ಮುಖ್ಾ ವಾಯಿತ್ತನೀ? ರಾಜರ್ನಗಿ ತಿೀಮಾಾನ್ ಕ್ರಗೊಳಿ್ಳ ವ 

ಮುಂಚೆ, ಗ್ರಡರ್ನಗಿ ಸಿೀತ್ರಯ ಮನ್ಸಿಿ ತಿಯನ್ನನ  

ಅರಿಯಬೇಕಾದದುು  ಅವನ್ ಕತಾ ವಾ ವಾಗಿತೆ್ತ . ಸಿೀತ್ರಯನ್ನನ  

ತನ್ನ  ದ್ದವತ್ರಯಾಗಿ, ಪ್ರಾ ಮದ ಸಾಕಾರಮೂತಿಾಯಾಗಿ, 

ಪ್ಾ ೀತಿಯ ಪಾ ಣಯಿನ್ಸ್ಯಾಗಿ, ಶಕೆಿಪಾ ದಾಯಿನ್ಸ್ಯಾಗಿ 

ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದು  ರಾಮನ್ಸ್ಗೆ, ಸಿೀತ್ರ ಕೇವಲ್ 

ಪಾ ಜ್ಷಯಾಗಿದಾು ಳೆ.? ರಾಜಧಮಾವೇ ಅವನ್ಸ್ಗೆ 

ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿತ್ತೆ ? ಎಂಬ ಪಾ ಶ್ನನ ಗಳ್ಳ ನ್ನ್ನ ನ್ನನ  ಕಾಡುತೆಿವೆ.  
ಯಾವ ಗ್ರಡ ಹೆಂಡತಿಯ ದುುಃಖ್ವನ್ನನ  

ಹೊೀಗಲಡಸಬೇಕೊೀ, ಅವನ್ನ ಅವಳ ದುುಃಖ್ದ 

ಮೂಲ್ವಾದರೆ, ಅದಕೆೆ   ನ್ಸ್ವಾರಣೆ ಎಲ್ಲಲ  ಸಿಗುತೆದೆ. ಪತಿಯ 
ಹೃದಯವನ್ನನ   ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ ದೆ ಸತಿಗೆ ಬೇರಾವ ಕೊರತ್ರ 

ಇರುತೆದೆ. ಎಂದು ಸಮಾಝದ ಎಲ್ಲ  ಪತಿನ ಯರ 
ಮುಖ್ವಾಣಿಯಂತಿದು  ಸಿೀತ್ರ ಇದಿೀಗ ಗೊಂದಲ್ಮಯವಾಗಿ 

ಕಾಣುತೆಾಳೆ. ಸಿೀತ್ರಯನ್ನನ  ತಂದು ರಾವಣನ್ನ ತನ್ನ  

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಲ ಟ್ ರೂ, ಅರಸೊತೆಿ ಗೆಯ ಸುಖ್- ಭೀಗಗಳ್ಳಗೆ 
ಹೊರತಾದ ಗುಡಸಿಲ್ಲನ್ಲ್ಲಲ  ತಾಪಸಿ ಹಾಗೆ ರಾಮಾಧ್ಯಾ ನ್ 

ವಾ ತತೊಟ್್ಟ , ಅವನ್ ಬಂದು ಬಿಡಸಿಕೊಂಡು 
ಹೊೀಗುವವರೆಗೂ ಉಸಿರು ಹಿಡಯುವ ದಾರಿ 

ಆರಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ ತೆಾಳೆ. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಸತಿಯ ಧ್ಯಾ ನ್,ವಾ ತ 
ತಪಸುಟ ಗಳೇ ಪತಿಯ ರಕೆೆ  ಎಂದು ನಂಬಿದು  ಸಿೀತ್ರಯ  ಭಗನ  
ಚಿತಾ ಗಳ್ಳ ಎಂತವರನ್ನನ  ಯೀಚನೆಗಿೀಡು 

ಮಾಡುತೆವೆ.ಇಷ್್ ಕೊ  ಸಿೀತ್ರ ತಪುಪ  ಮಾಡದಾು ಲೆ, ಎಂದು 

ತಿಳ್ಳಸಲು ಯಾವ ಆಧ್ಯರವು ಇಲ್ಲ ದಿದು ರೂ, ಇದು ಕೇವಲ್ 

ಅನ್ನಮಾನ್ವಷ್ಟ್  ಆಗಿದು ರೂ, ಆ ಅನ್ನಮಾನ್ಕೆಾ ಗಿ ಕಾಡಗೆ 

ಅಟ್್ಟ ವುದು ಒಂದು ಮಾಗಾವೇ? ಎಂಬುದನ್ನನ  ಗಮನ್ಸ್ೀಯ. 
ಏಕೆಂದರೆ ಪೂವಾದಲ್ಲಲ  ತಮಮ  ಪ್ರತಿವಾ ತ್ರಯನ್ನನ   ಸಾಬಿೀತ್ತ 

ಪಡಸಿಕೊಳಿಲು ಹಲ್ವು ಆಚರಣೆಗಳ್ಳ ಜಾರಿಯಲ್ಲಲ ದು ವು. 

ಉದಾ. ಹುತೆದೊಳಗಿನ್ ಸಪಾವನ್ನನ  ಕ್ರಯಿಂದ ಹೊರಗೆ 

ತ್ರಗೆಯುವುದು, ಅಥವಾ ಸುಡುವ ಕೆಂಡವನ್ನನ  ಕ್ರಯಲ್ಲಲ  
ಹಿಡದು  ತಮಮ  ಪತಿವಾತಾ ಧಮಾವನ್ನನ  

ನ್ಸ್ರೂಪ್ಸಿಕೊಳಿ್ಳ ತೆಿದು ರು. ಇಷ್ಟ್ ಲ್ಲ  ಮಾಗಾಗಳ್ಳದು ರೂ 

ರಾಮ ಕಾಡಗೆ ಅಟ್್ಟ ವ ಅತಿೀಘೀರ ಮಾಗಾವನ್ನನ  ಏಕೆ 

ಆಯೆ್ಕ  ಮಾಡಕೊಂಡ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಾ ವೆನ್ಸ್ಸುತೆದೆ. 

ಕೆ. ಷ್ರಿೀಫರು  ಪಾ ಶಿನ ೀಸಲ್ಲಲ್ಲ ವೇಕೆ? ಎಂಬ ಕವನ್ದಲ್ಲಲ  “ 
ಹೆಣುಣ  ಪ್ರಾ ರಂಭದಲ್ಲಲ  ಸಹಿಸಿಕೊಳಿ್ಳ ವ ಸಂದಭಾವೇ 

ಮುಂದಿನ್ ಆವಾಂತರಗಳ್ಳಗೆ ಹೇಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಕೊಡುತೆದೆ” 

ಎಂಬುದನ್ನನ  ಈ ಕವಿತ್ರಯ ಮೂಲ್ಕ ತಿಳ್ಳಯಬಹುದು. 
ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನನ  ನೀಡದರೆ ಕೇವಲ್ ನ್ಸ್ಮಮ  

ಗ್ರಡಂದಿರ ಹೆಸರುಗಳೇ ಪಾ ಜಾ ಲ್ಲಸುತೆಿದೆ. ಅವರ 
ಜನ್ಪ್ಾ ಯವಾದ ಹೆಸರುಗಳ  ಹಿಂದೆ ನ್ಸ್ಮಮ  ಜಾ ಲಂತ 

ಮಾಯಾವಾದ ತಾಾ ಗ, ಸಹನೆ, ಪ್ಾ ೀತಿಗೆಳೆಲ್ಲ ವೂ ಕೇವಲ್ 

ಗೌಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತೆಿದೆ ಎನ್ನನ ತೆಾರೆ. ಹೌದು ನ್ಸ್ಜವಾಗಿಯೂ 

ನ್ನ್ಗಿೀಗ ಒಂದು ಪಾ ಶ್ನನ  ಕಾಡುತೆಿದೆ. ಇಡೀ 

ರಾಮಾಯಣವನ್ನನ  ರ್ನವು ಅವಲೀಕಿಸಿದಾಗ, 
ರಾಮನ್ಸ್ಗಿಂತ ಪಾ ತಿಹಂತದಲೂಲ  ಸಿೀತ್ರಯ ಪ್ರತಾ  

ಪಾ ಧ್ಯನ್ವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಏಳ್ಳ ಬಿೀಳ್ಳನ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಲ  

ಕಷ್್ ವನ್ನನ  ಉಂಡ ಕಥಾರ್ನಯಕಿ ಕಂಡರೂ, ರಾಮಾಯಣ 

ಎಂಬ ಶಿರ್ಷಾಕೆಯನ್ನನ  ಏಕೆ ಗೊತೆ್ತ  ಮಾಡದರು. 

ಸಿೀತಾಯಣ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಆಗಬಾರದಿತೆ್ತ . ಬಹುಶಃ 
ಪುರುಷ್ ಪಾ ಧ್ಯನ್ ವಾ ವಸಿ್ತ ಗಳ್ಳ ಭಾರತದಲ್ಲಲ  ಗ್ರಡನ್ನ್ನನ  

ಪಾ ಧ್ಯನ್ವಾಗಿ ಇಟ್್ಟ ಕೊಂಡದು ರಿಂದ, 

ಧಮಾಶಾಸೆ ಾ ಗಳಲೂಲ , ಸಮಾಜದಲೂಲ , ಇತಿಹಾಸದಲೂಲ  

ಗ್ರಡೇ ಪಾ ಧ್ಯನ್ ಪ್ರತಾ ವಾಗಿ ಬಳೆದು, ಹೆಣುಣ  ತ್ತಳ್ಳತಕೆೆ  

ಒಳಗಾಗಿರಬಹಹುದು. ಹಿೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ನೀಡದಾಗ, 
ಶಿಾ ೀ ರಾಮಾಯಣ ದಶಾನಂ ನ್ಲ್ಲಲ  ಕುವೆಂಪುರವರ ಪಾ ತಿಭೆ 

ಹಾಗೂ ಹೆಣಿಣ ನ್ ಸಿಾ ನ್ಮಾನ್ ಆಕೆಗೆ ನ್ಸ್ೀಡದ ವಿಶ್ರೇ಼ಷ್ ಗೌರವ, 

ಮನ್ನ ಣೆಯನ್ನನ  ಕಾಣಬಹುದು. ಮೂಲ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಲ  

ಅಗಿನ ಪಾ ವೇಶ ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ  ಸಿೀತ್ರ  ಅಗಿನ ಕುಂಡ ರಚಿಸಿ, ಆ 

ಭಯಂಕರ ಅಗಿನ ಕುಂಡಕೆೆ  ಬಿೀಳ್ಳತೆಾಳೆ. ಸಾ ಲ್ಪ  ಹೊತೆಿನ್ನ ಲ್ಲಲ  
ಮುಡದ ಹೆರಳ್ಳ ಬಾಡದಂತ್ರ ಅಗಿನ ದ್ದವ ಅವಳನ್ನನ  

ಎತೆಿಕೊಂಡು ಪಾ ತಾ ಕ್ಷರ್ನಗುತೆಾನೆ. ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು 
ಕಾವಾ ದಲ್ಲಲ  ಅಗಿನ ಪಾ ವೇಶ ಸಂದಭಾ ಕಾವಾ ದ ಭವಾ  ದಶಾನ್ 

ವೆಂದರೆ ತಪಪ ಲಗಲರದು.ಸಿೀತ್ರ ಅಗಿನ ಕುಂಡಕೆೆ  ಬಿದು  ತಕ್ಷಣ 
ಸಿಂಹಾಸನ್ದಿಂದೆದು  ರಾಘವ ಮುಂದೆ ಅಗಿನ ಕುಂಡಕೆೆ   

ಬಿೀಳ್ಳತೆಾನೆ. ಸಾ ಲ್ಪ ಹೊತೆಿನ್ಲ್ಲಲ  ಸಿೀತ್ರಯ ಕ್ರಹಿಡದು 

ಅಗಿನ ಸಿ ಳದಿಂದ ಮೇಲೆದುು  ಬರುತೆಾನೆ. ಈ ನ್ಸ್ಟ್್ಟ ನ್ಲ್ಲಲ  

ಕುವೆಂಪು ತಳೆದಿದು  ಹೆಣಿಣ ನ್ ಧೀರಣೆಗಳ್ಳ, ಶಿೀಲ್ವೆಂಬುದು 
ಕೇವಲ್ ಹೆಣಿಣ ಗೆ ಸಿೀಮಿತವಲ್ಲ  ಗ್ರಡಗೂ ಅದು 
ಅನ್ಾ ಯವಾಗುತೆದೆ ಎಂಬ ಮಹಾನ್ಸ್ ಸಂದ್ದಶವನ್ನನ  

ಸಾರುತೆಾರೆ. 

 ಇನ್ನನ  ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಇಂದಾ ನ್ ಕಾಮಕೆೆ  ಬಲ್ಲಯಾಗಿ 
ತನ್ನ   ಗ್ರಡನ್ ದಿವಾ ಶಕೆಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಶತಮಾನ್ಗಳ 
ಕಾಲ್ ಶಿಲೆಯಾಗಿ ನ್ಸ್ಂತಿದು  ಅಹಲೆಾ ಯ ಪ್ರತಾ ವು 

ಶೊೀಚನ್ಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತೆದೆ. ಹೆಣಿಣ ನ್ ಲಂಗಿಕತ್ರ 
ಎನ್ನನ ವುದು ಒಂದು ಪುರುಷ್ ಪಾ ಧ್ಯನ್ ವಾ ವಸಿ್ತ ಯಲ್ಲಲ  ಸದಾ 
ಸಂಶಯಕೆೆ  ಬಲ್ಲಯಾಗುವ ವಸೆುವೇ ಎಂಬುದಕೆೆ  ಜಾ ಲಂತ 

ನ್ಸ್ದಶಾನ್ ಅಹಲೆಾ ಯ ಸಂಧಭಾದಲ್ಲಲ  ಕಾಣಬಹುದು. ತಾನ್ನ 

ಮಾಡದ ತಪ್ಪ ಗೆ, ಇಂದಾ ನ್ ಮೊೀಸದ ಜಾಲ್ಕೆೆ  ಸಿಲುಕಿ, 
ಬಾಾ ಹಮ ಣಶಾಹಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಲ  ದಿವಾ  ಶಕೆಿ  ಆಗಿ ಆ ದಿವಾ ಜಾಾ ನ್ 
ಎಂಬ ವರಕೆೆ  ಬಲ್ಲಯಾಗಿ ತನ್ನ  ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನನ  

ಸವೆಯುತೆಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನನ  ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ 
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ಏನ್ಸ್ದು ದಿವಾ ಜಾಾ ನ್? ಕೇವಲ್ ಗ್ರಡು ಶಿರೀಮಣಿಗಳ್ಳಗೆ 

ಮಾತಾ  ಹೇಗೆ ಈ ದಿವಾ ಜಾಾ ನ್ ಪ್ರಾ ಪೆ್  ಲ್ಭಿಸಿತೆ್ತ . 
ಹೆಂಡತಿಯರ ಶಿೀಲ್ವನ್ನನ  ದಿವಾ  ಶಕೆಿಯ ಮೂಲ್ಕ 
ಅವಲೀಕನ್ ಮಾಡ ತಮಮ  ಹಿಡತದಲ್ಲಲ  ಪುರುಷ್ರು 

ಬಳಸುತೆಿದು  ಅಸೆ ಾ ವಾಗಿತ್ತೆ ? ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಲ  ಪುರುಷ್ನ್ಸ್ಗೆ 

ಇದಂು ತಹ ದಿವಾ  ಶಕೆಿ  ಮಹಿಳೆಗೆ ಏಕೆ ಇರಲ್ಲಲ್ಲ ? 
ಬಾಾ ಹಮ ಣಶಾಹಿಗಳ್ಳ ಸೆಿ ಾ ೀಗೆ ಇದಂು ತಹ ಸಾಾ ತಂತಾ ಾ ವನ್ನನ  

ಹತೆಿಕೆು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನನ  ಬಳಸುತೆಿದು ರೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ 

ಇದ್ದ ದಿವಾ ಶಕೆಿ  ಅಂದು ಅಹಲೆಾ  ಇದಿು ದು ರೆ, ಬಂದಿರುವುದು 
ಗೌತಮನ್ಲ್ಲ  ಕಾಮರೂಪ್ಯಾದ ಇಂದಾ ನ್ನ ಎಂಬುದು 

ಅವಳ ಗಮನ್ಕೆೆ  ಬಾರದೆ ಇರದಿದೆು ತ್ತೆ ? ಗೌತಮನ್ ಶಾಪಕೆೆ  
ಬಲ್ಲಯಾಗಿ ಶತಮಾನ್ಗಳ ಕಾಳ ಜಡ ರೂಪ್ನ್ ನ್ಸ್ಷ್್ಟ ರ 

ಕಲಲ ಗಿ ನ್ಸ್ಂತ್ತಕೊಳಿ್ಳ ವ ಪರಿರಿ್ಷ ತಿ ಒದಗುತೆಿತ್ತೆ ? 

ಎಂಬುದು ಗಮನ್ಸ್ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಾ  ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. 

ಪೂವಾದಲ್ಲಲ  ಋರ್ಷಗಳ್ಳ ಪಾ ಖ್ರ ಪಂಡತರಾಗಿರುತೆಿದು ರು. 
ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಾತಾ  ಸಮಾನ್ಾ  

ಮಹಿಳೆರಾಗಿದು ರು. ತಮಮ  ಪತಿವಾ ತಾ ಧಮಾವನ್ನನ  
ಉಳ್ಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಪ್ರಡಕೊಂಡು ಬರುವುದ್ದ ಒಂದು ಶಕೆಿ  

ಅಥವಾ ವಾ ತಾವಾಗಿರುತೆಿತೆ್ತ . ಈ ನ್ಸ್ಟ್್ಟ ನ್ಲ್ಲಲ  ಅಹಲೆಾ ಯನ್ನನ  

ನೀಡದಾಗ ಅವಳ ತಪುಪ  ಏನ್ಸ್ಲ್ಲ ವಾದರೂ, ಒಂದು 

ಸಾಮಾನ್ಾ  ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ದಮನ್ಕೆೆ  ಒಳಗಾಗುತೆಾಳೆ. ಒಂದು 
ವೇಳೆ ಅಹಲೆಾ ಯು ತನ್ನ  ಗ್ರಡ ಶಿರೀಮಣಿಯ ಶಾಪವಿತೆ  

ಸಂದಭಾದಲ್ಲಲ , ಮೂಕವಿಸಿಮ ಳಾಗಿ ಮೌನ್ದ ಕಡಲ್ಲ್ಲಲ  ಕೊಚಿಾ  

ಹೊೀಗುವ ಬದಲು, ಶಾಪಕೆೆ  ಪಾ ತ್ತಾ ತೆರವಾಗಿ ಕಾಾ ಂತಿಯ ಕಿಡ 

ಎಸ್ತದಿದು ರೆ, ಪಾ ಶ್ನನ ಯ ಸುರಿಮಳೆಯಿಂದ ಗೌತಮನ್ನ್ನನ  

ತೊಯಿು ದು , ಅವನ್ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಲ  ಧಗಧಗ ಉರಿಯುತೆಿದು  
ಅನ್ನಮಾನ್ದ ಕಿಡಗಳ್ಳ ಆರಿ ಹೊೀಗಿ ಅವಳ ಬದುಕಿನ್ 
ತಿರಿವುಗಳ್ಳ ಬೇರೆಯದಾು ಗೇ ಉಳ್ಳಯುತೆಿತ್ತೆ ನೀ 

ಎನ್ಸ್ಸುತೆದೆ. 
ಕುವೆಂಪು ರವರ ಮಹಾಕಾವಾ ದಲ್ಲಲ  ಸುತೆಲೂ ಬಿದಿರು 

ಬಳದಿದು  ಹುತೆವು ಹತೆಿದು , ಪ್ರಚಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಿದ 
ಒಂದು ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಬಿದಿು ದು  ಶಾಪಗಾ ಸೆ  ಅಹಲೆಾ ಯಲ್ಲಲ  

ರಾಮನ್ನ ತಾಯು ಹೃದಯದ ಆಕಂಾ ದನ್ ಕೇಳ್ಳ, ಆಕೆಯನ್ನನ  

ಮನ್ನಷ್ಾ ಳರ್ನನ ಗಿ ಪ್ರವನ್ಸ್ೀಕರಿಸಿ, ನ್ಸ್ೀನ್ನ ತಪುಪ  

ಮಾಡಲ್ದಲ್ ತಾಯಿ, ಎಂದು ರಾಮನ್ ಮುಖಾಂತರ 
ಅಹಲೆಾ ಯ ತಪ್ಪ ಲ್ಲ  ಎಂದು ಹೇಳ್ಳಸುವ ಕುವೆಂಪುರವರ 

ಸೆಿ ಾ ೀಪರ ಕಾಳಜಿ, ಹಾಗೂ  ಸೆಿ ಾ ೀ ಮನ್ನ ಣೆಯೂ 

ಪ್ಾ ಯವೆನ್ಸ್ಸುತೆದೆ. 
ಏನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ತೃ ಪಾ ಧ್ಯನ್ ವಾ ವಸಿ್ತ  ಲ್ಕ್ಷಮ ಣನ್ ಮೂಲ್ಕ 
ಸಿೀತ್ರಗೆ ಹಾಕಿದ ನ್ಸ್ನ್ಾಂಧದ ಗೆರೆ ಈ ವಾ ವಸಿ್ತ  ಸಮಾಜದ 

ಜನ್ಪ್ಾ ಯ ಅಂಶವಾಗಿ ಬಳೆದಿದೆ. 
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