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ಗರತಿಯ  ಹಾಡುಗಳಲಿ್ಲ  ಒಡಮೂಡಿದ ಸ್್ತ ರ ೀ ವೇದನೆಯ ಮುಖಗಳು: 

ಕಸಾನಿಯಾ ನಾಯಕ್ 

ಕನ್ನ ಡ ಅಧ್ಯಾ ಪಕರು  

 ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ  ಸಾಹಿತಾ  ವಿಭಾಗ 

ಅಲಯನ್ಸ ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾ ಲಯ ಆನೇಕಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೨ ೧೦೬ 

 

“ಹೆಣ್ಣಾ ಗಿ ಹುಟ್ಟಟ ಕ್ಕ ೆಂತ ಮಣ್ಣಾ ಗಿ ಹುಟ್ಟಟ ದರೆ 

ಮಣ್ಣಾ ನ್ಮ ೀಲೆಂದು ಮರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಟ ದರೆ 

ಪುಣ್ಾ ವಂತರಿಗೆ ನ್ರಳಾಗಿ.” 

 

ಇದು ನ್ಮಮ  ಜಾನ್ಪದ ಗಿೀತ್ಗಳಲಿಿ  ಬರುವ ಗರತ್ರಯ ಹಾಡಿನ್ ಒೆಂದು ತುಣುಕು.ಆಕೆ ಹೆಣುಾ .ಆಕೆಗೆ 

ಅದ್ಯಾ ಕ್ೀ ಬದುಕು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಣ್ಣಾ ನ್ ಬದುಕ್ನ್ಲಿಿ  ಪುರುಷನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಲುವಿನ್ ಆಘಾತ 

ಚೇತರಿಸಿಕ್ಳಳ ಲಾಗದಂತಹ ನೀವು ನಿೀಡಿದೆ.ಅದಕಾಕ ಗೆ ಆಕೆ ಮಣ್ಣಾ ಗಿ ಇಲಿವೇ ಮರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಟ ದದ ರೆ 

ಪುಣ್ಾ ವಂತರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನ್ರಳಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದಿತುು .ಸಾವ ರ್ಥ ರಹಿತಳಾದ ಆಕೆ ಇತರರಿಗೆ 

ನ್ರಳಾಗಿಯೇ ತನ್ನ  ಬದುಕ್ನ್ ಸಾರ್ಥಕತ್ಯನ್ನನ  ಬೆಂಬಸುತ್ತು ಳೆ.ಆದರೆ ಈ ಹೆಣುಾ  ಜನ್ಮ  ಎಷ್ಟಟ  ತ್ತಾ ಗ 

ಮಾಡಿದರೂ ಒಪಿ್ಪ ಕ್ಳಳ ದ ಪುರುಷ ಪರ ಧ್ಯನ್ತ್ಯಲಿಿ  ಆಕೆ ನ್ರಳಿ ಹೀಗಿದ್ಯದ ಳೆ.  

 

ಗರತ್ರ ಹಾಡುಗಳ ಅನ್ನ್ಾ ತ್ಯ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಿರಕ್ಷರಕುಕಿ್ ಗಳು, ಸರಳ ಜಿೀವನ್ದ ರೂವಾರಿಗಳು,ಸದ್ಯ 

ಮನ್ಯಲಿಿಯೇ ನಾಲುಕ  ಗೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿದುದ  ಬದುಕ್ನ್ ಸಾರ್ಥಕತ್ಯ ಕಂಡುಕ್ಳುಳ ತ್ರು ದದ  

ಗರತ್ರಯರ ಜಿೀವನಾನ್ನಭವದ ಹಾಡನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಕ್ಡುವಲಿಿ  ಆಕೆಯ ಭಾಷಾನೈಪುಣ್ಾ ತ್ಯಲಿಿ  ಇೆಂದಿನ್ 

ಶಕಿ್ತ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜ ಹಿೆಂದೆ ಬೀಳುತ್ರು ದೆ. ಸಾವ ನ್ನಭವವನ್ನನ  ಸಾದರಪೂವಥಕ ಒಳಗಳುಳ ತು  

ಕಾವಾ ಶಲಿ ದ ಕೆತು ನ್ಯಲಿಿ  ಸಿದಧ  ಹಸು ಳಾಗಿ ಬಳೆದು ಬಂದ ದ್ಯರಿ ಸುದಿೀರ್ಥ ಇತ್ರಹಾಸ 

ಹೆಂದಿದೆ.ಅಲಿಿಯ ಹೆಣುಾ  ಆಕೆಯ ಜಗತುು  ಇೆಂದಿಗೆ ಸವ ಲಿ  ಭಿನ್ನ  ಸಂವೇದನ್ಗಳಿದದ ರೂ ಆ ಕಾಲದ 

ಪಾರಂಪಾರಿಕ ಕಸುವುಳಳ  ಕಾವಾ ಗಳು ನ್ಲದ ಹಸಿಯನ್ನನ  ಒಳಗೆಂಡಿದುದ  ಸಿು ರೀ ಬದುಕ್ನ್ ಎಲಿ  

ಒಳಹರಗನ್ನನ , ನೀವು ನಿೆಂದನ್ಗಳನ್ನನ ,ತ್ತಾ ಗದೆಂದಿಗೆ ಭೀಗದ ಅನ್ನಭವವನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಕ್ಟ್ಟಟ ವೆ. 

ಅದೂ ನ್ಮಮ  ನ್ಲದ ಸಾೆಂಸಕ øತ್ರಕ ನ್ಲಹಾಸನ್ನನ  ಬಡಿಬಡಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಸಿವೆ.ಆದರೆ ಆ 

ಸಾಹಿತಾ ದಲಿ್ಲ  ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ದೌಜಥನ್ಾ ದ ಅತ್ರರೇಕವನ್ನನ  ಆಕೆ ಮೌನ್ವಾಗಿ 

ಸವೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಯಥತ್, ತ್ತನ್ನ ಹೆಣುಾ  ಎೆಂಬ ಕಾರಣ್ಕೆಕ  ಪುರುಷಪರ ಧ್ಯನ್ ಸಮಾಜ ನಿೀಡಿದ 

ಗರತ್ರಯ ಪಟಟ ದ ಮೇಲುಗಾರಿಕೆಯನ್ನನ  ಮೌನ್ವಾಗಿ ಪರ ದಶಥಸುತು  ಒಳಗಳಗೆ ತನ್ನ ತನ್ ಒಣ್ಗಿ 

ಹೀಗುತ್ರು ರುವಾಗಲ್ಲ ಮನ್ಗಾಗಿ ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ ಕುಟೆಂಬದ ಮಯಾಥದೆಗಾಗಿ ಆಕೆ ಏನ್ಲಿವನ್ನನ  ತ್ತಾ ಗ 

ಮಾಡಬೇಕ್ತುು .ಇಲಿದಿದದ ರೆ ಮನ್ಗೆ ಕುಟೆಂಬಕೆಕ  ಕೆಟಟ  ಹೆಸರು ತಂದ ಕ್ೀತ್ರಥ ಆಕೆಗೆ ತಗುಲಿಸುವ 

ಪರಿಪಾಠ ಕುಟೆಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸಿು ರೀಯರಿೆಂದಲೇ ಆಗುತ್ರು ತುು . 
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“ಅತ್ು  ಮಾವಗಂಜಿ ಸುತ್ು ೀಳು ನ್ರೆಗಂಜಿ 

ಮತ್ು  ಆಳುವ ದರೆಗಂಜಿ! ತಂಗಾ ವವ  

ಅತ್ು  ಮನ್ಯಾಗೆ ಬಾಳಮಮ .” 

 

ಈ ತ್ರರ ಪದಿ ಹೆಣುಾ  ಸದ್ಯ ಇನನ ಬಬ ರಿಗೆ ಅೆಂಜಿಯೇ ಬಾಳುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದುದೇ ನಿೀತ್ರ ಎೆಂಬರ್ಥದಲಿಿ  

ಮೂಡಿದೆ.ಆಕೆಯ ಸಂಪೂಣ್ಥ ಸಾವ ತಂತರ ಾ ಹರಣ್ವನ್ನನ  ಪರ ತ್ರಪಾದಿಸಿ, ತಗಿಿಬಗಿಿ  ನ್ಡೆಯಬೇಕಾದುದೇ  

ಸಿು ರೀ ಧಮಥವೇನೀ ಎೆಂಬಂತ್ ಬೆಂಬಸಿದೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಣ್ಣಾ ಗೆ ಸವ ೆಂತ ಅಸಿು ತವ ವೇ ಇಲಿ . ಆಕೆ ಸದ್ಯ 

ಇನನ ಬಬ ರಿಗೆ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ, ಬದರುತು ಲೇ, ಬದುಕ್ನ್ ನೀವುಗಳನ್ನನ  ಹರುತು ಲೇ ಹೀಗಬೇಕೆೆಂಬ 

ಸಿದ್ಯಧ ೆಂತವಿದೆ.ಇನ್ನನ  “ತೌರುಮನ್ಗೆ ಮಾತು ತಂದವಳು ಮಗಳಲಿ” ಎೆಂದು ಜನ್ಪದರು  ನ್ನಡಿವಲಿಿ  

ಗಂಡನ್ ಮನ್ಯ ಎಲಿ  ಕಷಟ ಕ್ೀಟಲೆಗಳ ಅಳುನ್ನೆಂಗಿ ಸಹಿಸಿಕ್ಳಳ ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಯಥತ್ ಇತ್ು ೆಂದು 

ತೀರುತು ದೆ. ಆಕೆಯ ಯಾವ ಆಕಾೆಂಕಿೆ ಗಳಿಗೂ ಬಲೆ ಇರದ ಬದುಕನ್ನನ  ಹೆಣುಾ  ಅದೆಹ ೀಗೀ 

ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಕುರಿತು ,ಮರುಕ ಉೆಂಟಾಗುತು ದೆ.ತವರಿಗೆ ಕೆಟಟ  ಹೆಸರು ಬರುವುದೆೆಂದು ಗಂಡಿನ್ ಮನ್ಯ 

ಶೀಷಣೆ ದೌಜಥನ್ಾ ಗಳ ತ್ತಳಿ ಬಾಳಿದ ಸಹಿಷ್ಟಾ ಗಳು ಈ ಹೆಣೆಾ , ಅದು ಅಸಾಧಾ ವಾದ್ಯಗ ಪಾರ ಣ್ ಬಟಟ ರೆ 

ಹರತು ತವರಿಗೆ ಕೆಟಟ  ಹೆಸರು ತರಲಲಿರು. ಆಕೆಯ ಪಾರ ಣ್ದ ಬಲೆ ಇಷೆಟ ೀ ಎೆಂಬಂತ್ತಯ್ತು .ಇದು ಸಿು ರೀ 

ಶೀಷಣೆಯ  ಪರಮಾವಧಿ.  ಇದು ಇೆಂದಿಗೂ ಪೂಣ್ಥ ಬದಲಾಗಿಲಿ . 

 

“ಬಾಲಕರಿಲಿದ ಬಾಳಿದ್ಯಾ ತರ ಜನ್ಮ  

ಬಾಡಿಗೆ ಎತುು  ದುಡಿದಹ ೆಂಗ ಬಾಳೆಲೆಯ ಹಾ 

ಹಾಸುಾ ೆಂಡು ಬೀಸಿ ಒಗೆದಹ ೆಂಗ” 

 

ಬಂಜೆತನ್ ಎೆಂಬುದು ಬರಿಯ ಹೆಣ್ಣಾ ಗೆ ಮಾತರ  ಎೆಂಬ ನಂಬಕೆಯಿದದ  ಕಾಲವಿತುು . ಗಂಡು ಬರಡಾಗಿದುದ  

ಸಂತ್ತನ್ ನಿೀಡುವ ತ್ತಕತ್ರು ಲಿದಿದ್ಯದ ಗೂಾ  ಆ ದೀಷವನ್ನನ  ಹೆಣ್ಣಾ ಗೆ ಕಟ್ಟಟ  ಬಡುತ್ರು ದದ ರು.ಆಕೆ 

ಫಲಪರ ದೆಯಾಗಿದದ ರೂ ಗಂಡಿನ್ ನ್ನಾ ನ್ಾ ತ್ಯ ಕಾರಣ್ ಮಕಕ ಳಾಗದಿದದ ಲಿಿ  ಮನ್ಯವರ ಇಲಿವೇ 

ಕಂಡವರ ವೆಂಗಾ ಕೆಕ ,ನಿೆಂದನ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ರು ದದ ವಳು ಅವಳೇ ಆಗಿರುತ್ರು ತುು .ಎಲಿವನ್ನನ  ಸಿು ರೀಯ 

ತಲೆಗೆ ತಂದಿಡುವ ಪರಿಪಾಠ ಅೆಂದಿನಿೆಂದಲ್ಲ ಬಳೆದುಕ್ೆಂಡೇ ಬಂದಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಗರತ್ರಯಾದವಳು 

“ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ಕ್ಡು ಶವನೇ” ಎೆಂದು ಹಲಬುವುದರಲಿಿ  ಅದಕಾಕ ಗಿ ಪರಿತಪ್ಪಸುವುದರಲಿಿ  

ವಾ ಸು ಳು.ಬದುಕ್ನ್ ಏಕೈಕ ಆಸಯೆಂದರೆ ಮಕಕ ಳನ್ನನ  ಹೆಂದುವುದು. ಮಕಕ ಳಿಲಿದ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ 

ಎತುು  ದುಡಿದಂತ್ ಮತುು  ಬಾಳೆಲೆಯ ಹಾಸಿ ಉೆಂಡು ಎಸದಂತ್ ನಿರರ್ಥಕ ಎೆಂಬ ಸಂಗತ್ರ 

ವಾ ಕು ಪಡಿಸುತ್ತು ಳೆ. ಮಕಕ ಳ ನಿೀಡದ ಪತ್ರನ ಯನ್ನನ  ಪತ್ರ ತ್ರರಸಕ ರಿಸಿದರೂ ತ್ರರಸಕ ರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ 

ಆಕೆ ಅತಂತರ ತ್ಯ ನ್ರಳಲಿಿ  ಬಳಲುತ್ತು ಳೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಗುವನ್ನನ  ಕ್ಡೆೆಂದು 

ಪಾರ ರ್ಥಥಸುತ್ತು ಳೆ.ಹಾಗೆೆಂದು ಜಾನ್ಪದ ಸಾಹಿತಾ ದಲಿೆಲಿಾ  ಮಹಿಳಾ ಶೀಷಣೆಯೇ  ಮುಖ್ಾ ವಾಗಿಲಿ . 

mailto:anukarsh@alliance.edu.in


ಅನುಕರ್ಷ್ : ತಜ್ಞ - ಪರಿಶೀಲಿತ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರರ ಕೆ 
 

ಸಂಪುಟ : ೦೧, ಸಂಚಿಕೆ : ೦೨  ಅಕ್ಟ ೀಬರ್- ಡಿಸೆಂಬರ್್ ೨೦೨೧ anukarsh@alliance.edu.in 
 

29 

ಅವರು ಬದುಕನ್ನನ  ಬಾಳಿದವರು. ಜಾನ್ಪದ ಸಾಹಿತಾ ದಲಿಿ  ತ್ತಯಿಯ ಶ್ರ ೀಷಟ ತ್ಗೆ ಮೊದಲ 

ಸಾಾ ನ್.ಅದನ್ನನ  ಹರತ್ತಗಿ ಉಳಿದ ಸಿು ರೀ ಪಾತರ ಗಳು ಸದ್ಯ ಕಾದ ಕಬಬ ಣ್ದ ಅಲಗಿನ್ ಮೇಲೆ ನ್ಡಿಗೆಗೆ 

ಬದಧ ರಾಗಿರಬೇಕ್ತುು . 

 

ಇನ್ನನ  ಸಾವ ತಂತರ ಾ ವೆೆಂದರೆ ಸವ ೀಚೆ್ಛಯಲಿ .ಮಹಿಳೆ ಸಿು ರೀವಾದದ ಪರಿಕಲಿ ನ್ಯಲಿಿ  ನಾನಾ ವಿಧದಲಿಿ  

ಆಯಾಮಗಳಲಿಿ  ತನ್ನ ನ್ನನ  ಗುರುತ್ರಸಿಕ್ಳುಳ ತು  ಸಾಗುತ್ರು ದ್ಯದ ಳೆ. ಸಾವ ತಂತರ ಾ ದ ಪರಿಮಿತ್ರ 

ಎಷ್ಟಟ ರಬೇಕೆೆಂಬುದು ಮುಖ್ಾ  ಅದು ಮಿತ್ರಯಲಿಿದದ ರೆ ಉತು ಮ.ಇದಕೆಕ  ಹೆಣುಾ  ಗಂಡು ಭೇದ ಬೇಡ. ಮಿೀತ್ರ 

ಮಿೀರಿದ್ಯಗ ಆಪತುು  ಸಹಜ. ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕ್ನ್ ಸಂಪೂಣ್ಥ ಅರಿವನ್ನನ  ಪಡೆಯ್ತವವರೆಗೂ ಒೆಂದು 

ಕಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿರುವುದು ಅಗತಾ .ಪರ ತ್ರಯೊಬಬ ಲಿಿ  ರಾಮತವ ವೂ ಇರುವುದು ರಾವಣ್ತವ ವೂ ಇರುವುದು.ಅದು 

ಪುರುಷ ಅರ್ವಾ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತರ  ಅನ್ವ ಯಿಸತಕುಕ ದಲಿ .ಜಾನ್ಪದರಲಿಿ  ಇೆಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ 

ಗಂಡು ಹೆಣುಾ  ಭೇದವಿಲಿದೆ ಕಟ್ಟಟ ದ ಗಾದೆಗಳಿವೆ.”ಮಲಗಲು ಹೀಗಿ ಮಗ ಕೆಟಟ  ಬೀಸೀದಕೆಕ  ಹೀಗಿ 

ಸಸ ಕೆಟಿ ” ಈ ಗಾದೆ ನೈಜ ಬದುಕ್ನ್ ಚಿತರ ಣ್. ಪೂಣ್ಥ ಸಾವ ತಂತರ ಾ  ಸಲಿ .ಅದು  ಎೆಂರ್ವರನಾನ ದರೂ 

ಕೆಡಿಸಿಡುವುದು ಎೆಂಬರ್ಥದಲಿಿ . 

ಇತ್ರಹಾಸದ ಉದದ ಕ್ಕಕ  ಅಧಥದಷ್ಟಟ  ಸಿು ರೀ ಸಮುದ್ಯಯ ಇದದ ರೂ ಸಾಹಿತಾ , ಕಲೆ, ತತವ ಜಿಾನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಹಾಗೂ ಸಾವಥಕಾಲಿಕ ಮೌಲಾ ಗಳಲಿೆಲಿಾ  ಪುರುಷನ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ. ಇದಕೆಕ  ಕಾರಣ್ ಆಕೆಯನ್ನನ  ಶಕ್ಷಣ್ 

ವಂಚಿತ್ಯಾಗಿಸಿದ ನ್ಮಮ  ಸಂಪರ ದ್ಯಯ. ಗಂಡಸಿನ್ ಕೈಯ ದ್ಯಳವಾಗಿ ಆತ ಹೇಳಿದದ ನ್ನ  ಗಿಳಿಪಾಠವಾಗಿ 

ಮಾಡಿಕ್ೆಂಡ ಸಿು ರೀ ಸಮುದ್ಯಯ ಅದನ್ನ ೀ ಊರುಹಡೆದದುದ  ಸಹಜವಾದದೆದ . ನ್ನನ ಳಗಿನ್ 

ಅೆಂತಪರ ಜಿೆ ಗೆ ಇದು ಅಸಭಾ  ಅನಿೀತ್ರ ಎನಿನ ಸಿದ್ಯಗಲಷೆಟ ೀ ನಾನ್ನ ಅದರಿೆಂದ ಮುಕು ಳಾಗಲು 

ಬಯಸುವುದು.ಈ ಸತಾ ದ ದಶ್ಥನ್ ಮಾಡಿಸುವದು ಜಾಾ ನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅೆಂದಿನ್ ಸಿು ರೀಗೆ ಅಸಭಾ ವೆನಿಸಿದುದ  

ಆಧುನಿಕತ್ಯಲಿಿ  ಮುೆಂದುವರೆದ ಇೆಂದಿನ್ ಹೆಣ್ಣಾ ನ್ ಕಲಿ ನ್ಗಳಲಿದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಅೆಂತಹ 

ಹತುು  ಹಲವು ಸಂಗತ್ರಗಳು ಇೆಂದಿನ್ ಸಮಾಜ ಒಪಿ್ಪ ಕ್ಳುಳ ತು  ಸಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಅಕ್ಷರಕಾರ ೆಂತ್ರಯೊೆಂದಿಗೆ ಇೆಂದಿನ್ ಸಿು ರೀ ಸಮುದ್ಯಯ ಬಳೆದು ಸಂಪೂಣ್ಥ ವಿಶಷಟ  ಮಹಿಳಾ ಶೈಲಿ,ವಸುು  

ವವಿಧಾ ತ್ಯಡೆಗೆ ತನ್ನ ನ್ನನ  ಗುರುತ್ರಸಿಕ್ಳುಳ ವ ಪರ ಯತನ ದೆಂದಿಗೆ ಸಿು ರೀ ಸಾಹಿತಾ ವೂ ಪುರುಷ ಬಹುತವ  

ಸಾಹಿತಾ ದೆಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ನಿಲಿುತು  ಸಾಗಬೇಕಾದ ಅಗತಾ  ಇೆಂದಿಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನ ಡ 

ಸಾಹಿತಾ ದಲಿ್ಲ  ಸಿು ರೀ ವಿರಚಿತ ಪಾರ ರಂಭಿಕ ಸಾಹಿತಾ ಗಳಲಿಿ  ದ್ಯಶ್ಥನಿಕತ್ಯ ಬೆಂಬಸುವ  

ಕಡೆಯಲಿಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು  ಗಮನ್ ಕೆಂದಿರ ಕೃತವಾಗಿದುದ  ಪುರುಷ ಪರ ಧ್ಯನ್ತ್ಗೆ ಅಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲದ 

ನಿೀತ್ರಯೇ ಇತ್ು ೆಂಬುದು ಸುಳಳ ಲಿ . 
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