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About Us 

Government First Grade College, Tumkur a pioneer institution and centre of excellence in 

education, was established by the Government of Karnataka in the year 2011. The college has, slowly 

but surely, emerged as first Government First Grade College in Tumkur district. Our college of higher 

learning caters to the intellectual needs of the rural stake holders, and is committed to empowering 

them to deliver their best. The institution is thriving with 3500 students pursuing B.A, B.Com, B.Sc, 

BBM and BCA streams. 

The college has vast campus with rich array of built-structures, and the educational edifice is 

enriched with highly qualified, experienced and passionate faculty members who have excelled in their 

own field of specialization through research and learning. The institution is blessed with committed 

administrative staff members, and above all, with the able leadership and great caliber of the Principal 

Prof. Jagadeesh K S. 

The institution is striving in its mission to carve out nation builders out of enthusiastic students, 

and make them better citizens. Our institution is involving in various activities, and among them, the 

best being the initiation of a college magazine and a bouquet of online Journals under the name of 

TUMBE e-magazine and TUMBE Group of  International Journals from academic year 2017-18 by 

the effort of  Dr. Yogeesh N, Chief Editor & Convener and team. TUMBE aims to cater to the needs 

of the students and researchers in their academic and intellectual prosperity. 

Tumbe Group of International Journal  is a publishing house devoted to the publication of 

high-quality research journals with multidesciplenary. It aims to publish research findings and critical 

perspectives of academicians, scholars, and professionals to advance and refine the understanding of 

the above disciplines. All the journals are peer-reviewed and invite innovative research from experts, 

addressing topical issues in their respective areas. The scope of the journals is interdisciplinary and 

promotes integration across disciplines. Tumbe Group of International Journal intends to serve the 

interests of academicians, professionals, research students, scholars and policymakers by 

disseminating information on pertinent issues in the their interested areas to facilitate decision-making. 

Tumbe International e-Magazine is a general-interest magazine like Freelance writing. It allows 

writer to write any content on their own without much restrictions. Writer can opt any area. 

 We accept submissions from anywhere in the world, but articles must be in English and other 

Indian Languages only. Articles must be previously unpublished. This includes blogs, 

online, and any print media. 
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THE STORY OF AN INVENTOR, ENGINEER, INNOVATIVE & 

BUSINESSMAN 

ELON MUSK a next level genius 

Karthik .B 

BSC-PCM 1 

GFGC, Tumkur 

 

 

We never want to take risks in life but this man who am I speaking about has taken risks 

throughout the life and you cannot see the person like him who took the risks ,because he has the 

capability of changing the whole world and he is changing the world. 

Elon musk ,a man who making impossible mission of running electric cars are making possible, and 

he was striving to send the man to mars through his space agency,and sending the rockets to space in 

a very low cost 

Elon musk, born on 1971 in south africa when he was at 10 years old his parents took the 

divorce and the lived with his father. From childhood he was very interested in science and computer 

and at the age 0f 12 we the people were thinking how the computer works, but he himself learned that 
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how to make program in computer from that coding he created the gaming software called 'Blaster' 

and sold it for 500 dollars.  

At 17 years,he went to canada for his college studies where he completed his studies in queen's 

college and he got the engineering and business degree from university of pennsylvania, he completed 

all his studies by cleaning boilers to afford money.To do his phd he was selected the standford college 

but at the second day he joined the college he left the university to go through his idea. 

Life changed in 2 months 

So with his brother help he rented small room and here he started coding the program day and night.for 

nearly 2 months he had restless nights and he build a program called zip2 and it was sold for 300mn 

dollars and build a software x.com which later known as paypal. 

Taking the big risk, 

In 2002, he was reading the science journals there he saw about the rockets that they requre 

large amount of money to make a launch of one.So then he took the big risk to send rockets to space 

by very low cost it was an big risk because he was going opposite to the many big agencies like 

NASA , And then he started the company "SPACEX "by investing 100mn dollars from which he 

was received the shares from paypal .At the same time his interest was shifted to build a clean energy 

vehicles like electric energy cars so he investing some huge amount in the company "Tesla". And in 

2006 he started the solar city company. 

In 2006 the fallen has begun ,his company SPACEX has launched the first rocket to space but 

in just 33 sec the rocket has blasted in air and the agency had lost many crores ,again in 2007 the 

agency had launched another rocket and this time the rocket had gone into space and suddenly it 

shutdowned and again big loss ,again in 2008 spacex has launched another rocket, this time.....again 

the rocket had failed and Elon musk had lost everything he had.. 

Patience means a lot,, 

By the continuous failures he never lost hope so in next year the Agency again launched the 

rocket....this time they are successful the joy had come true and the big success for the genius.At the 

same time NASA had given the first project worth of 1.8billion for the first time to a private company 

and that was SPACEX by this, the company had started to grow. Another side the tesla electic car 

company which he had invested had gone through losses and this time Elon build the car which is 

http://www.tumbe.org/
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capable of giving a mileage 1078km at one time of charging and the car had broken all the records of 

all the time. 

 

HYPERLOOP, 

In 2012 Elonmusk has introduced a new variety of transporting system called Hyperloop(low 

pressure tubes at speeds reaching 700mph)and this was now at the final stage,if this will happen we 

can travel more faster than a aeroplane and he was also having an idea of rocket transporting system 

from one city to another in any where in the world. 

We can send one rocket easily to space but at the same time it is not possible of landing the 

rocket safely but Elon had his SPACEX has gone through a milestone by landing a same rocket 

which was sent to space. That's why he got a name REAL LIFE IRON MAN. And the worlds no 1 

newspaper magazine TIMES had announced him the most influential person in the world under 100 

FROM A $1 TO THE $20BN property, from a small room to a large kingdom,from a failures to a 

very successful businessman his life will teach many lessons to us .1 or 2 for the sake of world, 

mankind, environment he had build many companies like solarcity ,tesla ,hyperloop ,the boring 

company, SPACEX ,neuralink .That's why I want to call him as outstanding genius. 
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Dreaming big from the small town-Tumkur 

Arun Bharadwa 

B.com,6th Semester, A Section 

Ph. No. 8884269441 

Government College, Tumkur 

 

Know that your dream life is in your future, not in your dreams. There is something good and 

important in you. You are capable of tapping into it. For me, I knew I needed to explore the world 

outside of my small town in Tumkur. I had that itch to travel, and so had I set out to find ways to do it.  

A view of world is clear when you go to places and meet people. They are the best teachers of 

your life as they would have experienced life as it is, overcoming many obstacles. The cultures and 

systems of different places widen your knowledge and make you a better human. 

I started my under graduation degree in Govt. College of Tumkur in 2015. I am pursuing 

B.Com and currently, I am in my last year of the three-year programme. Like every other student 

crossing this phase of life I too have big dreams of doing something worthy a life, worth for the society. 

Though I’ve only travelled to few places so far, the amount of information and I’ve gathered 

so far is immense. In many places I’ve traveled to, I have had experiences of not getting a hotel room 

or sometime not having hot water to take bath, so naturally I have found ways to deal with such 

situations, at times I went on to government owned inspection bungalows and to railway station’s 

waiting rooms and with good communications with the officials there I’ve got the accommodation 

which I believe has taught me a life lessons such as having good communication skills, adapting to 

different situations,  networking with people and negotiating with people. As mentioned earlier, there 

is something good in you and you are capable of tapping it. My goodness was tapped during such 

travel instances. 

Now with only a couple of months before I graduate, I too have thought of getting a good job 

that gives me a great career. I was envied with people who get to do what they love to do at work. 

Somebody who seems fulfilled by his or her day job. The writer, or chef, or the physical therapist. I 

have also seen people who have been working in companies, getting well paid yet have been 

conditioned to equate jobs with hardship, emptiness, or just plain unhappiness. What I have learnt of 

this is that we as people should find careers that fit our passions instead of fishing for passions in a 

chosen career. 

With travel and meeting new people, I have also learnt that on friends you want are the ones 

who support your true happiness and you will keep them as you move throughout your new life. 

Friends you need are the ones who will find new friends who need them when you move on. Thank 

these friends for being great friends in your time of need, and don’t devalue how great they have truly 

been to you; but be unafraid to move on to your time of deep living and the newer, deeper friendships 

that will follow.  

With all that I have learnt from the people, friends, family, my lecturers and finally the nature 

itself, I now understand that we should have a dream of future and along with that we should have a 
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goal too to achieve. With that said, I have set my life goals which is a powerful process for thinking 

about your ideal future, and for motivating yourself to turn your vision of this future into reality.  

I believe that we who are now in the final semester of our graduation should create a Big picture 

of what you want to do with life, and identify the large-scale goals that you want to achieve. We should 

then set a five-year plan of smaller goals that you need to complete if you are to reach your lifetime 

plan and use a chart called as wheel of life which gives you a vivid visual representation of the way 

your life is currently, compared with the way you'd ideally like it to be. It is called the "Wheel of Life" 

because each area of your life is mapped on a circle, like the spoke of a wheel. 

 Write each are of your life (Career, Finance, Health, Family etc.) in separate spokes, self-assess 

how much time and attention you’re giving to each dimension, use a scale of 0 in the center to 10 at 

the rim and mark your scores for each dimension (0=You’re ignoring it, 10=It dominates your life), 

draw a line from score to score working around the wheel until all the points are joined together, 

identify the parts out of balance to understand your priority, plot your ideal scores too on the diagram 

and visualize how things could be for you. Spend five minutes a day feeling how it would feel to buy 

a world tour ticket, or to have that top end car in your garage and not think about the price, or to ride 

your new horse through an open field. Do this as a practice. This part will give you hope of the ideal 

future as well as the plan through wheel of life chart to achieve that. Good luck! 

Wheel of life chart 
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SCIENCE FORUM 

GOVERNMENT FIRST GRADE COLLEGE, TUMAKURU 

 

Dr. Prasanna Kumar J B 

Co-Ordinator, Science Forum 

GFGC, Tumakuru 

 

Introduction 

 

Science Forum was started at the very first year of the beginning of the college. The forum is 

helpful in inspiring the students on their further studies in the field of Science. Every year different 

activities are organized by the Forum and Science Day event will be held every year under the guidance 

of forum. 

 

Mission 

 

To engage students in science related activities that build their academic and extracurricular 

skillsets. 

 

Vision 

 

To develop socially aware students with strong moral and educational high grounds and 

passion for their chosen field. 

 

Strength of The Committee 

No. of Permanent Faculty  15 

No. of Guest Faculty  80 

Total No. of Students  730 

 

 

Members of the committee: 

Sl. No. Name  

1 Dr. Prasanna Kumar J B Co-Ordinator 

2 Dr. Yogeesh N Member 

3 Prof. Haridas Member 

4 Dr. Anusuya K V Member 

5 Prof. Bhavani Pateel Member 

6 Prof. Y S Chandrashekaraih Member 

7 Sri. Nagaraju T L Attender 

8 Smt. Kalavathi Attender 
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Best Practices   

 Systematic carrier guidance to succeed.  

 Conducting Special lectures.    

 Study trips and visits.   

 Conducting extra- curricular activities 

 Sending science students to competitions all over the state.  

 

Programmers Held During 2017-18 

1. On 29-01-2018 Kalpataru First Grade Science College, Tiptur, conducted different science 

related competitions. 

a. Essay writing: Prajwal C and Vinay Kumar of IIIrd B.Sc (PCM) were participated. 

b. Science Model: Sachin G Y and Archana K R of Ist B.Sc(PCM) got consolation prize. 

c. Science quiz: Akshatha V Gopal and Bindu Y P of Ist B.Sc(PCM) got 3rd prize. 

 

2. On 22-02-2018 Government First Grade College, Tiptur organized a quiz contest in which 

Akshatha V Gopal, Bindu, Sachin G Y and Archana K R of Ist B.Sc(PCM) were 

participated. 

 

3. On 26-02-2018 Government First Grade College, Yelahanka, Bengaluru organized 

different competitions and the prize was distributed on 28-02-2018. 

a. Lecture competition: Bharath Kumar H N and Prajwal C of IIIrd B.Sc(PCM) were 

participated. 

b. Science Quiz: Ananda K of IIIrd B.Sc(PCM) participated. 

c. Model Making: Sachin G Y and Archana K R of Ist B.Sc(PCM) were participated. 

d. Science Essay “Science and Technology for sustainable future”: Sukruthi and Navya 

of IIIrd B.Sc(PCM) were participated. 

 

4. lOn the occasion of “National Science Day-2018” competitions were organized on 02-03-

2018 and prize were distributed on 03-03-2018. 

a. Scientific Rangoli: More than 50 students participated. 

I. 1st prize: Kalpana and Bindu- 2nd BCA 

II. 2nd prize: Rohini and Kanaka- 2nd PCM 

III. 2nd prize: Chandrakala and Chandana- 1st CBZ 

IV. 3rd prize: Divya jyoti and Harshitha K L- 1st CBZ 

b. Lecture competition on the topic “Why should I study Science? ”: 

About 15 students were participated 

I. 1st prize: Shivani Kumari A – 1st PMCs 

II. 2nd prize: Latha S- 1st PCM 

III. 3rd prize: Rashmi H- 1st CBZ 
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5. On 10-03-2018 3rd year B.Sc. Students visited the Indian Institute of Science on the 

occasion of “Open Day”. 

 

6. Conducted Special Lecture on “Stephen Hawking’s studies in Physics” by Dr. Daruka 

Prasad B. Dept. of Physics BMS Institute of Technology and Management, Bangalore-560 

064 on 23-03-2018 Friday at 12.30pm.  

 

Photo gallery:- 

 

 
IISc Open day 

 
National Science day 

 

 

Conclusion: 

 

The Science Forum pursues to give students an empathetic of the natural and biological 

surroundings of science and a thankfulness of its wide range of uses, especially in support of the other 

physical, chemical and biological sciences.  The Forum aims to deliver a broad range of focuses 

prescribed by the university which are both applicable to the modern place of work and in the situation 

of honors degree courses, provide a solid foundation for further study in sciences.  
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DEPARTMENT OF COMMERCE AND MANAGEMENT-GFGC Tumkur 

Prof. Vasantha T D 

Head Of the Department 

 

The department started this academic year 2017-18 with the intention of providing skills to our 

students through conducting class seminars,  periodical tests and assignments. The combined strength 

of B.com and BBM 1868 . our students have topped in the rank list of Tumkur University, Miss. 

Shobha R.N has got 2nd Rank and a gold medal winner, and Mr. Renuka Prasad secured 7th Rank in 

B.Com Stream. The department appreciate very much their wonderful performance and wishes them 

a great career. 

Our faculty members took initiative to arrange Industrial visit to Infosys, an Indian 

multinational company at Mysore to know  the functioning of an industry to our final year students. 

Faculty members are actively involved in monitoring the progress of our students. In the placement 

drive also students fared will getting placed in different companies in the campus selection drive 

conducted by the college. 

As part of the curriculum the final year BBM students have developed various projects by 

taking guidance from the department faculty. Prof. Hanumantharayudu has prepared the department 

timetable for the academic year 2017-18 and he also served as NSS officer of our college. Prof. 

sateeshkumar G  has been a resource person to Vidhyavahini First Grade College, Tumkur and to 

GFGC Huliyar.  Prof. Kumara Swamy B has been a resource person to District Training Centre, 

Tumkur for providing information regarding computation of income tax liability, to GFGC Huliyar,  

to Gurushree first Grade College Tumkur and to the GFGC Pavagada. He also participated in XII 

convention and National Seminar “Business Education in India: vision 2030” held on 25th February 

2018 at Belgaum.  

Prof. Manjunatha S.R. has been resource person to Vidhyavahini First Grade College, Tumkur 

and he also a Program Officer of Youth Red Cross Wing of our college. During this academic year our 

department faculty  Prof. Hanumantharayudu, Prof. Muddagangaiah K C, Prof. Ramachandra R K and 

Prof. Manjunatha S R are  working as  BOE members  of Tumkur University. And our department 

faculty provided income tax  consultancy to other department faculty of the college. 

We are organized a guest lecture from the resource person  Sri Jayaram, Auditor, Department 

of Co-operative Audit on the  topic “Co-operative Auditing” on 13th March 2018. the department is 

constantly encouraging and motivating the students by allowing them to participate in various events 

like conducting seminars, debate competition and quiz to cherish their talents. 

Co-operation and commitment of having and enthusiastic faculty members and our studious 

students is our strength. Department always stands apart from others with its innovative and creative 

ideas.  
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Creative Arts 

Prajwal 

I BSc-PCM 

GFGC, Tumkur 

Kannda Bhuvaneshwari 
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Natya Ganapathy 
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Charlie Champlin 
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Face of the Tiger 

 

Dr. A P J Abdul Kalam 
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THE UNIVERSE 

Akshatha V Gopal 

BSc Student 

GFGC, Tumkur 

ANOTOMY OF THE UNIVERSE 

 

 The universe is the whole of space and all the stars,planets,and other forms of matter and energy in 

it.Nobody knows how big the universe is,but astronomer estimate that it contains at least  125 bilion 

stars. 

The most widely accepted theory about the origin of the universe is the Big bang theory,this theory 

was born of yhe observation that other galaxies are moving away from own at great speed ,in all 

direction .AS if they had all been propelled by an ancient explosive force. 

The Big bang theory ststes that the universe come into being  in a huge  explosion  the Big bang  that 

took place between 10 to 20 billion years ago . 

The universe initiallycponsists of a very hot , dense fire ball of expanding , cooling gas after about one 

million years ,that began to condense into localized clumps called proto galaxies contineued expanding 

forever . 

 GALAXIES 

 

A galaxies is a huge mass of stars ,nebulae ,and interstellar  meterial.The smallest galaxies  contains  

about 100,000 stars ,while the largest containes upto 3,000 billion star . 
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There are three main types of galaxies , classified according to their shape : elliptical ,spiral and 

irregular .  

Some times , the shape of a galaxy is distorted by a collision with another galaxy .Quasars are thought 

to be galastic nuclei but are so far away that their exact is still uncertain. 

They are compact, highly luminous objects in the outer reaches of the universe. 

THE MILKY WAY 

 

The milky way is the name given to the faint land of light that stretches across the night sky this light 

comes from stars and nebulae in our galaxy . 

The galaxy is beleived to be a barred spiral.with a dense central bar of stars encircled by four arms 

spiralling outwards and surrounded by a less dense halo. 

we cannot see the spiral shape because the solar system is in one of the spiral arms,"the orion arm "also 

called "local arm "The central part of the galaxy is relatively small and dense and comtains mainly 

older red and yellow stars . 

The halo is a less dense region in which the oldest stars are situated ;some of there stars are as old as 

the galaxy itself (possibility 13billion years ago ).The spiral arms contains main sequence stars and 

hot , young,blue stars ,as well as nebulae. 

The galaxy is vast ,about 100,000 light years across (a light years about 9,460 billion  kilometers );The 

entire galaxy is rotating in space .although the inner travel faster than those further out the sun .which 

is about two thirds out from centre ,completes one lap of the  galaxy about every 220million years. 

NEBULAE AND STAR CLUSTER 
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A nebulae is a cloud of dust and gas inside a galaxy .nebulae becomes visible if the gas glows,or if the 

cloud reflects starlight from more distant objects . 

Emission nebulae shine because their gas emitts light. when it is stimulated by radiation from hot 

young stars . Reflection nebulae shine because their dust reflects light from stars in or around the 

nebulae . 

Dark nebulae appears as sillhouetters because they block out light from shining nebulae or stars behind 

them. 

Two types of nebulae are associated with dying stars ;planetary nebulae and supernova remnants . both 

consists of expanding shells of gas that were once.the outer layers of a stars . A planetary nebulae is a 

gas shell drifting away from a dying stellar core . 

A supernova remnant is a gas shell moving away from a stellar core at great speed following a violent 

explosion called a supernova . 

Stars are often found in groups known as clusters . open clusters are loose groups of a few thousand 

young stars that were born from the same cloud and are drifting apart . globular clusters are densely 

packed. soughly spherical groups of hundreds of thousands of older stars . 

STARS 

 

Stars are bodies of heat .glowing gas that are born in nebulae .they  enourmously in size,mass and 

temperature . 

        Diameters range from about 450times smaller to over 1,000 times bigger.than that of the sun ; 

masses range from about a twentieth to over 50 solar masses .and surface temperature ranges from 

about 5,000 c to over 50,000 c . the colour of stars is determined by its temperature . 

      The hottest stars are blue and the coolest are red  The energy emitted by a shining star  is usually 

produced by nuclear fusion in the stars core .The brightness of a star is measured in magnitudes -the 

brighter the stars , the lower its,magnitude the light emitted by a star may be split to form a spectrum 

.containing a series of dark lines . the patterns of lines indicates the presence of particular chemical 

elements ,enabling astronomers to deduce the composition of the stars atmosphere. 
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THE SOLAR SYSTEM  

 

        The solar system consists of a central star (the sun )and the bodies that orbit it.there bodies include 

eight planets and their more than 160 known moons , dwarf planets keriper but objects auteroids 

,comets ,and meteroids  it also contains interplanetary gas and dust .The planets fall into two group ; 

four small rocky planets near the sun  (mercury,venus,earth,mass)and four planets further out ,the 

gaints (jupiter,saturn,uranus and neptune ). Between the rocky planets and gaints is the asteroid 

belf,which contains and thousand of chunks of rock orbiting the sun.Beyond neptune is the -keeiper 

belt and ,more distant ,the oort cloud .most of the bodies in the planetary part of the solar system move 

around the sun in elliptrical orbits located in a thin dise around the suns equator .all the planets orbit 

the sun in the same direction and all but venus and aranus also spin about their axes in this direction 

.moons also spins as they ,in turn ,orbit their planets the entire solar system orbits the centre of our 

galaxy . 

THE SUN 

THE SUN IS THE STAR AT THE CENTRE of the solar system .It 

is about five billion years old  and will continue to shine as it does 

now for about another five billion years .The sun is a yellow main  

sequence star  about 1.4 million kilometers in diameter . it consists 

almost entirely of hydrogen and helium .in the sun'score,hydrogen is 

converted to helium by nuclear fusion,releasing energy in the 

process. 

Beyond the photosphere is the chromosphere (inner atmosphere) and the extremely rarified corona 

(outer atmosphere),which extends millions of kilometersinto space .Tiny particles that escape from the 

corona give rise to the solar wind, which streams through space at hundreds of kilometers per second 

.The chromosphere and corona can be seen from earth when the sun is totally eclipsed by the Moon. 

MERCURY  

Mercury is the smallest planet of our solar system and it is near of 

planet to the sun , orbiting at an average distance of about 

50million kilometers .mercury is doesnt planet to the sun ,it moves 

faster than any other planet , travelling at an average speed of 

nearly 48kilometers per second and completing an orbit  unche  

88days. 
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Although it is the closut to the sun it is not hottest planet .its thin atmosphere cannot trap heat .so,at 

night when thus is no sun the temperature can fall to as lowar - 180 degree C .You can see mercury 

near the eastern horizon before sunrise at certain times of the years .and at certain other times ,you can 

see it near the western horizon after sunset. 

VENUS   

The thick atmosphere of venus makes it the brightest and the  hottest 

planet of the solar system ,its atmosphere has mainly carbondioxide 

gas ,which syluts a lot of sunlight .but it also traps so much heat that 

average temperature on venus is about 450degree C . 

Venus takes 243 days to complete one rotation making its day the 

longest in the solar system as a matter of fact , a day on venus is 

longest than its year ;it is easy to spot venus because it is so bright 

.when it is visible in the east before sunrise,it is called a morning star.and when it is visible in the west 

in the evening, it is called an evening star. 

EARTH  

The earth is not the fastest ,slowest ,hottest,coldest,largest or 

smallest planet but it is the only planet on which life is known to 

exist.about 70% of the earth's surface is covered by water,which 

is not found in liquid form on the surface of anyother planet. there 

are 4 main layer  they are Thinner core,The outer core,The 

mantole,and the crust. 

Were it nearer the sun,the waters on it would have evaporated . 

were it further away,all our oceans , rivers and lakes would have 

frozen . the carbon dioxide in the earth's atmosphere plays two important rule .planets it to make food 

which feeds,directly or indirectly, all animals .it also traps furt enough heat to ensure that the nights 

on earth donot become freezing cold. 

MARS 

No other palnets evokes so much interact as mars does.this 

because scientists have found evidence that liquid water once 

flowed through the channels visible on its surface . so it is possible 

that some form of life once erxisted on this planet .the coloured 

soil of mass gives it is red colour so,it is called the red planet. 

When visible ,mars look like a red sphere during its two years orbit 

.it looks the brighter when the earth is between the sun and 

mars.during this time ,you can see it rises in the east as the sunsets 

in the west. 
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JUPITER 

It is the largest and heaviest planet of our solar system it also has the 

largest number of moons . the strong winds blowing on it .and on the 

other gas gaints ,create light and dark areas ,giving them a striped 

look. 

If you look through a powerfultelescope,you will see a big spot on 

jupiter's surface.this spot is actually a huge storm,which has been 

raging on jupiter for more than 300years.In 1979,vogager 1 spare 

cryst discovered paint rings around jupiter .there rings are not visible 

even through the most powerful earth based telescope .jupiter is also visible to the naked eye .it looks 

like abright spot in the sky. 

SATURN 

We can easily seeognies a picture of saturn because of the planets 

prominent rings . there rings are actually particles if dust and the 

revolving around the saturn .saturn is taught to consists of a small core 

of rock and the surrounde by an inner mantle of metallic hydrogen. 

Saturn has an extremely thin but wide system of rings that is lue than 

one kilometers thick but extends outwards to about  420,000kilogram 

from the planets surface the main ring comprises the thousands of 

narrow ringlets .Macleay icy rock lumps that range in size from qtiny particles to chunks several meters 

aeroes. 

Saturn has more than 60 moons 

URANUS 

It is the seventh planets from the sun and the third largest. with a 

diameter of about 51,000 kilometers . it is thought to consist of a 

dense mixture of different types cyke and gas around a solid core 

.Uranus is the most feature less planet to have been closely observed 

. 

Miranda has the most varied surface ,with cratered areas broken  up by  huge ridges and cliffs 

20kilometers high. Beyond these are more distant moons with diameters less than 150km.   

 

NEPTUNE  

Neptune is the furthest planet from the sun , at an average distance of about 4,500 million kilometers. 

Neptune is the smallest of the giant planets  and is thought to consist of a small rocky core surrounded 

by a mixture of liquids  and gases. The great and small dark spots were huge storms that were swept 

around the planet by winds of about 2,00kilometers per hour  

the larger dwarf planets which include Pluto, are almost round bodies .Pluto was the first object 
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discovered beyond Neptune and was considered a planet  until the dwarf planet category was 

introduced in 2006 .it is made of rock and ice and is 2,274kilometers across . it has there known moons. 

The largest , charon,is about half piuto's size and the two probably had a common origin. 

THE MOON 

THE MOON IS THE EARTH'S only natural satellite. It is relatively 

large for a moon, with a diameter of about 3,470kilometers-just over 

a quarter that of the earth. The moon takes the same time to rotate on 

its axis as it takes to orbit the earth (27.3days),and so the same side 

(near side) always  faces us. 

However, the amount of the surface  we can see-the phase of the Moon 

-depends on how much of the near side is in sunlight. The Moon  is 

dry and barren, with negligible atmosphere and water .It consists 

mainly of solid rock, although its core may contain molten rock or 

iron. The surface is dusty, with highlands covered in creators caused by meteorite impacts , and 

lowlands in which large creaters have been filled by solidified lava to form dark areas called Maria or 

"seas".Mariaoccur mainly on the near side , which has a thinner crust than the far side .many of the 

creators are rimmed by mountain ranges that form the creator walls and can be thousands of meters 

high.  

 

ASTEROIDS , COMETS , AND METEOROIDS 

 ASTEROIDS,COMETS AND METEROIDS are all debris 

remaining from the nebula from which the solar system formed 

4.6billion years ago .Asteroids are rocky bodies up to about 

1,000kilometers in diameter, although must are much smaller 

.most of them orbit the sun in the asteroid belt, which lies 

between the orbits of Mars and Jupiter. cometary nuclei exist 

in a huge cloud(called the oort cloud)that surrounds the 

planetary part of the solar system . 

As the comet approaches the sun ,the cometary nucleus starts to vapourize in the  heat ,producing both 

a brightly shining coma (a huge sphere of gas and dust around the nucleus ),and a gas tail, and a dust 

tail. 

Most meteoroids burn up in the atmosphere. The remnants of the few that are large enough to reach 

the earth's surface are termed meteorites. If a meteoroids enters the earth's atmosphere, it is heated by 

friction and appears as a glowing streak of light called a meteor (also known as a shooting star).  
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YOUTH UNREST 

Anju K 

GFGC, Tumkur 

 

There was a time in primitive society where people especially the  youth used to go and settle 

in Ashrams or the residences of gurus for away from their settlements by leaving behind their homes, 

parents and relatives for many years in order to get knowledge. They used to serve the gurus for gaining 

knowledge in gurukulas. They were rendering unselfish service to the guru and society at large. 
 

           There was a time where the young farmers in villages cultivate their lads and grow different 

crops without the help of any machine power or other techniques from sowing to harvesting stages. 
 

            There was a time where people used to travel long distant places with the help of bullock carts, 

donkeys and other animals. In one word they led their entire life only on the basis of man power 

without machine power. 
 

            Do you know how all those things happened successfully? Because there was a strength and 

purity in their thoughts and character. They were with a lot of patience. They were away from cheating, 

selfishness, hatredness, vengeance, violence and cruelty, egoism, lust and greediness, jealousy etc. 
 

            The above highness of character among the youth gradually decreasing as time passes on. No 

doubt the life of man now a days has become more comfort and joyous. There is an inverse relation 

between human character and material advancement. As the man goes on leading a happy and 

comfortable life but his overall human character goes on gradually decreasing. Some of the examples 

are quoted here under to show how the uneasiness or unrest among the youth has rooted in their minds 

A. They want to enjoy the fruits without any efforts 

B. they want to get something out of nothing. 

C. they want don’t want to go or walk even furlong without a vehicle 

D. they want to be happy at the cost of others sufferings. 

E. They want to get good result in their examinations without any hard work  or preparation. 

      Because of unrest many marriages are being broken in turn many couples getting divorce due to 

lack of understanding between wife and husband. The present rapid development in science and 

technology succeeded in providing outward facilities and the man from inside is degrading day by day. 

A psychological bond between the people is disappearing. If the situation continues further, it may be 

a major threat for the country’s existence & progress 

WHO ARE RESPONSIBLE FOR THE UNREST AMONG THE YOUTH  ? 

Parents failed to look after their children because of their busy engagements due to which they failed 

to share due love and affection which they have to. Because of this defect children are relaying on 

some others failing to get the same they develop a kind of inconvenience which is a cause for unrest. 

       Bad impact of Television, advertisements and mobile phones on the minds of the young. The 

failure of the youth to exert control over the unfavorable emotions and feelings and the domination of 

selfishness over unselfishness. 

   Lack of moral awareness among the youth in the present modern education system the remedies for 

the unrest are hidden in the causes itself. Find them out.  
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Areyuru Shree Vaidyanatheshwara 

 

Sachin G Y 

GFGC, Tumkur 

 

Areyuru Vaidyanatheshwara - The God of Medical as belief, who cures deadly diseases like 

cancer, heart attack, kidney failure without medicine and surgery. His Temple is situated at Areyuru, 

Tumkur Taluk & District, Karnataka State, India. 

Areyuru Shree Vaidyanatheshwara – The God of Medicine: 

Welcome to Areyuru, the small village situated at a distance of 16Kms in the north – west of 

Tumkur town which is about 70Kms from Bangalore. The temple of Shree Vaidyanatheshwara Swamy 

is the Shivaalaya temple is about 1000 years old and is the abode of jyothirlinga. A large member of 

devotes and patients visit the temple daily. The reason being that the wishes of devotes who belive and 

worship with shree Vaidyanatheshwara Swamy almost devotion get fulfilled. In the same way, deadly 

diseases are cured which show evidence of happening of miracles. Hundreds of people suffering from 
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deadly diseases such as cancer, heart diseases and kidney failure have got cured because they come to 

the temple and worship with full faith in god. Similarly devotes get their genuine wishes fulfilled by 

worshiping got with utmost faith and devotion. This ancient jyothirlinga is aptly known as shree 

Vaidyanatheshwara, because deadly diseases are getting cured. Some instances of cure of deadly 

diseases are narrated below. 

Areyuru Sri Kudrappa had swelling behind his neck during 2001 and it was growing. In spite 

of curing, the wound was get bigger and bigger, he did not go to any hospital for treatment. Instead he 

used to visit Shree Vaidyanatheshwara temple every day at the time of pooja (Worship), take theertha 

(Holy Water) and apply to the wound. Further he used to do pradakshina (Revolving Temple) around 

the temple with at most devotion. He found that the wound cured within three months by worshipping 

the god in the above manner. 

Areyuru Shree Vaidyanatheshwara - The God of Medical as belief, who cures deadly diseases like 

cancer, heart attack, kidney failure without medicine and surgery. 

During 2002, Sri Mallanarasaiah and Sri Ellaiah of SiddappanaPalya, Tumkur district were 

suffering from severe throat cancer. Though they were given treatment for 6 months at Kidwai Cancer 

Hospital, they did not get any cure. Since the throat cancer lump because solid, they were not able to 

drink even water. Doctors discharged them stating that they may live for about one month and it is 

better to spend terminal days at home. Then they worshipped Shree Vaidyanatheshwara with utmost 

devotion by taking a pledge that they would serve the god with full faith by visiting the temple every 

year. Then they prayed god to cure their disease. Like a miracle their cancer wounds slowly get cured 

and within three months they were completely cured. 

The Entrance gate of Temple Holy Stone Elephants are common in this area 

Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) a Karnataka government undertaking 

has provided transport from Tumkur to Areyuru at every one hour interval. Behind the temple, on the 

Areyuru irrigation tank bound, Shree Haalu Malleshwara Swamy’s Temple is situated. (Haalu = Milk 

in Kannada Language). There is Udbhava Linga [Which manifests itself from ground] in this temple 
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Department of Mathematics 

@ GFGC Tumkur 

 

 Dr. Yogeesh N,  

Assistant Professor of Mathematics 

HOD, Dept. Of Mathematics. 
 

Introduction 

The Vision of the Department is 

 “to be a leading centre of excellence in teaching, learning, research and scholarship”.   

The mission of the Department is 

 “to produce intellectual, professionally competent and capable graduates to meet the 

emerging needs of the national and international community, with a special emphasis on the social, 

economic and cultural needs of India”. 

 

The Faculty of Mathematics aims to produce physical science graduates who are conscious of 

their importance in building up a cohesive and socially harmonious nation by taking a scientific 

approach to problem solving, in research and in planning development goals, by providing quality 

education in mathematical science and its applications coupled with training in personal skills. 

Strength of The Department 

No. of Permanent Faculty 04 

No. of Guest Faculty 10 

Total No. of Students 550 

Details of the Permanent Staffs 

1 
Dr. Yogeesh N 

Assistant Professor & HOD 

2 Prof. Suresha M S 

Associate Professor 

3 Dr. Gavirangaiah K 

Assistant Professor 

4 Dr. Vasanthakumari T N 

Assistant Professor 
 

Best Practices  

 Regular carrier guidance to achieve best. 

 Implementation of Lab component in the subject. 

 Counseling to irregular and slow learners. 

 Centralize Test Conduction. 

 Practice of giving Assignment. 

 Conducting Special lectures.  

 Study trips and visits. 

 Conducting extra- curricular activities. 
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Programmers Held During 2017-18 

1. Inauguration of Mathematics Lab on 12/10/2017  

 

2. Conducted University level seminar  on CBCS lab syllabus  at Sidhartha FGC on 10/10/ 2017  

3. Students were participated in Science competition at GFGC Tiptur. 

 
4. Conducted Science Day on 03/03/2018 

.  

5. Visit of IISC Campus on 10-03-2018. 

6. Conducted Special Lecture on 24-03-2018. 

 

Conclusion 

The Department of Mathematics seeks to give students an understanding of the nature of 

mathematics and an appreciation of its wide range of applications, especially in support of the other 

physical sciences.  The Department aims to provide a broad range of topics prescribed by the university 

which are both relevant to the modern workplace and, in the case of honors degree courses, provide a 

solid foundation for further study in Mathematics and/or physical sciences.  
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DOCTRINE OF SIGNATURE 

 
Dr. Fatima-Tu-Zahora-Jabeen 

Assistant professor 

Department of Botany 

GFGC, Tumkur 

 
Doctrine of signature is an ancient metaphysical method used to determine the pharmaceutical 

values of plants.    It proposes that God gave unique healing powers in nature and left a clue for us to 

discover in the appearance of each plant or substance.    The basic idea is that the plant looks like the 

tissue, organ or disease for which it is remedial.  However, by using this wisdom of the Doctrine of 

Signatures we can take more of a proactive role regarding our health.  We may be our best own doctor 

and dietician; we just need to believe it.   Modern science confirms that the ancient “Doctrine of 

Signatures” is astoundingly accurate.  Why does this vital knowledge remain hidden? The healing and 

nourishing properties of any fruit or vegetable reflected in, and ultimately revealed by, that fruit or 

vegetables’ outer physical shape, form, or “signature” in relation to the human body.  

 

We are what we consume, every whole food found in nature has a 

pattern that resembles a body organ or physiological function and this pattern 

behaves as a signal or sign purporting the benefit of the food being consumed 

and the energetic dynamic that it provides.  Considering this fact, I have 

documented few plants  in the following article which are as fallows. 

 

Ginsen: Ginseng (Panax quinquefolius) is an Anglicization of the Chinese 

word for “man-root” or “man-essence,” and its Latin genus name Panax 

means “cure-all” or “panacea.” The plant’s signature is easy to divine- its root 

looks like a man and is therefore thought to aid and strengthen all parts of the 

body.  

 

Walnut resembles Brain: A walnut looks like a little brain, a left and 

right hemisphere, upper cerebrums and lower cerebellums.  The gnarled 

folds of a walnut mimic the  appearance of a human brain - and provide 

a clue  to the benefits.   Walnuts are the only nuts which   contain 

significant amounts of omega-3 fatty  acids which is essential for 

normal brain function.  

 

A sliced Carrot looks like the human eye: The pupil, iris and radiating 

lines look just like the human eye, science now shows carrots greatly 

enhance blood flow to and function of the eyes.  Carrots contain 

provitamin-A (β-Carotene) which reduces the risk of developing 

cataracts, keep your eyes espescially the 'cornea', healthy and strong.  

 
 

Mushroom: Slice a mushroom in half and it resembles the  shape of the 

human ear. Mushrooms have been found to improve hearing, as 

mushrooms are one of the few foods that contain vitamin D. This 

particular vitamin is important for healthy bones, even the tiny ones in 

the ear that transmit sound to the brain.   Also, the potassium found in 

mushrooms are also important for your ears. The inner ear is especially 

sensitive to any disruption in potassium levels  (source- urmc.rochester.edu). 

Ginsen root 

Brain  and the Walnut  

Mushroom and the Ear 
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Sweet potatoes:  The oblong sweet potato bears a strong 

resemblance to the pancreas, and also promotes healthy 

function in the organ. Some diabetics might already know 

this, but sweet potatoes can actually help balance the 

glycemic index of diabetics. Sweet potatoes along with other 

orange and yellow vegetables like carrots, and squash contain 

nutrients which are beneficial for the pancreas and may help 

prevent pancreatic cancer. It also helps to promote a healthy 

digestive tract, relieving constipation and also helps prevent 

colon cancer.  

 

Kidney beans:  Kidney beans actually heal and help 

maintain kidney function—and they look exactly like human 

kidneys. Kidney beans provide many of the nutritional 

qualities that promote kidney health. They are an excellent 

source of protein. Kidney beans also provide magnesium and 

potassium.  Deficiencies in magnesium and potassium can 

increase the risk of developing kidney stones. 

 

Ginger:   Ginger often looks just like the stomach. So its 

interesting that one of its biggest benefits is aiding digestion. 

The Chinese have been using it for   over 2000 years to calm 

the stomach and cure   nausea while it is also a popular 

remedy for   motion sickness.   

 

Avocado: Look just like the womb, today’s research shows 

that when a woman eats one avocado a week, it balances 

hormones, sheds unwanted birth weight, and prevents 

cervical cancers.  It takes exactly nine  months to grow an 

avocado from blossom to ripened fruit. 

 

Brussels Sprouts and Cancer Cell: Close-up, the tiny green 

tips on a broccoli head look like hundreds of cancer cells. 

Brussels sprouts are very high in fiber, rich in vitamin C, 

beta-carotene (vitamin A), and nitrogen compounds 

phytochemicals called indoles which may reduce the risk of 

cancers.  Research in the Netherland (2012) suggests that 

Brussels sprouts keep the body free from cancer by 

promoting healthy DNA.  Brussels sprouts and other 

cruciferous vegetables have been shown to disarm cancer 

causing chemicals and encourage the body`s detoxification 

enzymes.   

 

                                                                                               

 

  

Sweet potato and pancreas  

Kidney bean and Kidney  

Ginger and Somach  

Avocado and the womb 

Brussels Sprouts 

and Cancer Cell 

Brussels Sprouts 

and Cancer Cell  

Brussels Sprouts and Cancer Cell 

Brussels Sprouts and Cancer Cell 

Brussels Sprouts and Cancer Cell  
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Best practices and Innovative club - Govt. First. Grade Collage. Tumkur 

C. Suresh.                       

Assistant Professor.  

Dept.Of physics, GFGC, Tumkur 

2017-18 academic year Best practices and Innovative club committee details 

Convinier C. Suresh.                      Asst.Professor. Dept.Of physics 

Member K.N .Nrasimhamurthy.  Asst.Professor. Dept.Of physics 

Member Dr. Gavirangaiah.K.      Asst.Professor. Dept.Of Mathametics 

Member Kumaraswmy.B             Asst.Professor. Dept.Of Commerce 

Member Govindaraju.                  Superintedent 

Member Mahalingegowda.           F.D.C 

Member Manjunatha T.R.           Typist 

Member Nalina.D.N 

 

 Scientific rangoli : A Innovative practice 

Rangoli is an art form originated in the Indian subcontinent. Rangoli designs can be simple 

geometric shapes, deity impression, floral design or any shape left to the imagination of that person 

.Innovative ideas in rangoli art are being incorporated from time to time. 

 On the occasion of science day celebration Science forum had organized scientific rangoli 

competition on  03/03/18. Students exhibited their talent through scientific rangoli. Scientific rangoli 

is a perfect blend of science and traditional culture.  

Here they tried to exhibit principles of science & through rangoli and made an attempt to give 

a message about burning issues of the society. 

 Achievement of a higher level of learning i.e application of knowledge of science through 

traditional practice is the out come of this competition. 
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Department of History 

Prof. Prasanna M.A. 

Vision: The history department prepares students for a wide range of careers by teaching a core set of 

transferable shells through the study of societies, cultures and elements across broad chronological and 

geological spectrum. 

Mission: The History department seeks to build its students transferable skills, employability and 

intellectual curiosity along with the raising public awareness about the past and its legacies through 

teaching, research and service activities conducted locally, statewide, regional, nationally and 

internationally. 

The Government first grade college, Tumkur was established in the year 2011. It offers BA course 

with HEP, HES and HEK branches. This year History  student strength is about 700. All these years 

the department has secured good result in History, during this academic year our college student 

Kum.Kavya D C of HEK branch bagged 8th Rank in the University examination. This year we have 

implemented  CBCS syllabus, about 120 students from different branches have opted for History as a  

Open Elective Paper. 

Activities of the Department: 

Dr. OTA, Nobuhiro, Associate Professor at Research Institute for Languages and Cultures of 

Asia and Africa, Tokyo University, Japan visited our department on 16th March 2017. Dr. OTA, 

Nobuhiro’s research field is History of South Asia. He has successfully handled two major projects 

one is “Culture and Society in early Modern South Asia: Cross-Linguistic Comparative Studies of 

Literary and Religious Texts” and another one is “Reconsidering Intermediate Social Groups in Pre 

modern South Asia”. 

 
Photographs of the Programme held on 16th March 2017 Dr. OTA, Nobuhiro addressing the Students 

 

 Itihasa Vedike of the Department welcomed Dr. Nobuhiro and introduced him to the students 

of first year BA and Dr. Nobuhiro  addressed the students in Kannada language and he discussed about 

his stay at University of  Mysore while carrying out his research activities,  he recalled his memories  

about his visit to  Mysore and other places of  South India. He also told the students about the rich 

Heritage of south India.  Students were very happy with the interaction and gained knowledge from a 

Japanese Historian about Karnataka. Principal Prof.H.Harish, Prof.Prasanna, Prof. D.R.Renuka, 

Dr.G.T.Thippeswamy, Dr.AshwakAhmed and Dr. D.N.Yogishwarappa were on the stage.  
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About Staff members: 

Prof. Prasanna M.A. 

Associate Professor and HOD of the department, working since 2014.  He recently 

submitted his Ph.D. thesis to Tumkur University for the award of Ph.D. degree. He is 

an elected member of TUCTA and works as a treasurer of the Association. He is 

working as a convener and member in various committees. 

 

Prof. Malleshappa T. S. M.A. M.Phil. 

Assistant Professor, working in this department from 31st July 2017.  He is perusing 

his Ph D in Bangalore University and shortly submitting his thesis. He has presented 

his research paper titled “Caste organization in princely Mysore state: 1900-1940” 

in Karnataka History Congress held from 24th March to 26th March at Chintamani, 

he also presented a paper “Non Brahmin Organization in princely Mysore state: 

supportive elements for the establishment of the non Brahmin Organization 1881-

1947”in the national Seminar held on 28th March 2018 at GFGC, Tumkur. He is also 

working as a convener and member in various committees. 

 

Dr. Lokesha M.A. L.L.B. Ph. D 

Assistant Professor, working in this college from 22nd September 2017, he got his 

Ph.D from Bangalore University. He presented a paper titled “The Major role of 

channel irrigation system in rural development of Chamarajanagara district” in the 

International conference which was held on 28th  and 29th August 2017 at Mysore 

University, Mysore. He also presented paper entitled “Chitradurga: a heritage 

destination of Karnataka” in South Indian History Congress held from 24th March 

to 26th March at Chintamani, He working as a convener and member in various 

committees. 

 

Prof Renuka D.R. M.A. M.Phil. M.Ed. 

Assistant Professor, working since from 2011.  Presented a paper “Yoga as a part of 

UG curriculum” in the National Seminar held at GFGC, Tumkur on 28th March 2018. 

Worked as conveenor of Human rights committee and Organized a special lecture 

“Evolution and importance of human rights” on 13th March 2017.  She is also working 

as a convener and member in various committees. 
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MULTIDISCIPLINARY NATURE OF ENVIRONMENT 

YOGESH .S 

2ND Year  BSC – CBZ 

G. F. G.C Tumakuru 

INTRODUCTION:- 

Every organism is outcome of two factors namly “heredity” and “environment” 

heridity is contributed by parents while environment is the contribution of nature. the 

important of environment is to study was felt in 1970 due to the origin of pollution 

problem, it was also realized that public awarness is necessary regarding the protection 

of environment  and that is why the UGC introduce environment as the subject not only 

for science students but also for the students of commerce and arts throughout India out 

of the nine planets surrounds the sun. the earth is the only planet were life exists. All 

organisms along with earth and atmosphere  forms the biosphere. Environment is the 

basement for  the origin and evolution of life. Dinosers which dominated the earth  in 

merozoic era i.e six million years ago, they were destroyed or died due to unfavourable 

environment. 

Definition: The word environment has two parts; 

Environ=surroundings,  

ment = to result of  

It does means everything that surrounds an organisms hence  environment is the sum total of 

living and non living influences and events surrounding an organism. according to tansley  sum total 

of  all effective factors in which an organism lives is “environment”     -------TANSLEY The moment 

we attain the word environment we feel the presence of soil, water, mountains ,ponds river, sea, desert, 

etc…, Thus environment means the summation of living biotic  and non-living abiotic components  

factors in an organism. 

SCOPE AND IMPORTANCE:- 

The scope of environment is very wide it includes the study of atmosphere, troposphere and 

hydrosphere invisible microbes which are not visible to us are also part of our environment  judicious 

utilization of natural resources like soil, water and minerals is the main part of environment. to avoid 

distructions in the name of development  is also a part of study of environment .natural hazards like 

earthquiks, valcanos and sunami’s disturbs the balance of nature. multidisciplinary nature of 

environmental studies are connected with several other subjects 

BOTONY AND ENVIRONMENT:- 

Green plants are the primary producers, they produce food by utilization of carbondioxide, 

water and sunlight. Were sunlight is the main source of energy evry green leaf is a solar coocke. the 

process of food manufacturing in plants is called photosynthesis ,oxygen is produced which is vital 

source for all living organisms. the food produced by green plants not only supports the plants but also 
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the animals: all animals are consumers: the green plants are the main producers  for all consumers in 

the world, hence study of botony is connected with environment…… 

ZOOLOGY AND ENVIRONMENT:- 

Animals are the important  components of environment,they can be carnivorous or herbivorous 

the balance of animals in biosphere is important for the overall balance of earths environment man and 

some other species are omnivorous and presently man is considered as a dangerous,he has disturbed 

the balance of environment,because man cuts the forest and converts it into agricultural lands and 

therafter agricultural lands into residential colonies,multistoried buildings  or concrete jungles which 

are replacing the natural jungles.due to these mistake  of man some foreign weeds like parthanium 

have entered to our environment,thus study of environment is connected with human activities also… 

CHEMISTRY & ENIRONMENT:- 

Chemical structure of soil, water and gases inheal acid rains ozone layer diplition. And study 

of green house gases is studied in chemistry. This study is also connected with environment issues  

PHYSICS & ENVIRONMENT:-  

Light, heat and radioactivity and noise pollutions are covered in the discipline of physics, they also 

effect healthy environment. 

GEOLOGY & ENVIRONMENT:- 

Minerals are obtained from the earth by digging or mining very deep; digging results in earthquacks 

hence geology and environment are interdisciplinary. 

GEOGRAPHY & ENVIRONMENT:- 

Latitude longitude height from mean sea level affect the vegetation as well as animals & ultimately 

the environment. 

LAW & ENVIRONMENT:- 

Man is becoming the enemy of environment, to protect the environment legislative measures are to be 

implemented. So law studies getting connected to the environment. 

AWARENESS ABOUT ENVIRONMENT:- 

It is leadless to say that the very existive of man depends upon balance of environment. 

Industrialization and economic progress have taken place at the cost of degredation of the environment. 

Poverty, population and pollution are the common problems faced by the developing countries like 

India, pure air and pure water for luxury for big cities one have to pay very high price for these gifts 

available in nature it was there for realize by the world to create an awareness regarding the 

environment. 

                      You have know organized conference on stalk home on 5th june 1972  
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Smt. Indiragandhi. The den prime ministers of India considered poverty as the biggest pollutant 

of environmental balance. In the memory of these conference 5th june is observed as the world 

environment day every year. On these day newspapers, radio and TV focus their affection on 

environmental problems. Gopal gas tragedy due to leakage of MIC(methyl iso cyanide) from union 

carbide resulted in the death of 2500 people and about one lakh people are suffering today from chest 

trouble & vision problem. Justice Krishna ayar called this tragegy. the boposhima on the lines of the 

atomoic bomb explosion in iroshima. This is the biggest air pollution tragedy in the world in 1986. An 

explosion took place in the nuclear power plant in Russia. About one million people were effectedand 

this power plant was closed out. Water of several rivers are polluted due to factory waste water of hand 

pumps contains arsenic and fluorides – it has toxic effects it is necessary to create awareness about 

environment in common man.government of India started ministry of environment and also passed 

forest act in 1972. Government of Madhya Pradesh implemented the forest act in 1974. The parliament 

has added articles-48A and 51A in the constitution.  

ARTICLE 48A:-     

It is the duty of the state government to protect and improve the government. The government has to 

protect the forest and wild life. 

ARTICLE 51A:- 

It is the responsible of every Indian citizen to protect the natural environment, which includes forest , 

lakes, rivers and  wild life. Every Indian citizen should have compassion for living creatures.  

At world level the following programmes have been started by man  

1) “international biological programme” 

2) “man & biosphere programme” started in 1970 by unesco. 

3) Stockholm conference from 5th to 6th june 1972. 

4) international geoshpere biological programme 1986. 

5) Earth summit reode jenerio(brazil) 1992.  

6) world conference on natural disaster yokohama, japan 1996. 

7) Kyoto protocol- Kyoto, japan 1997.  

8) World conference on sustainable development in johannesberg, south Africa 2001. 

9) world conference on global warming, bali(indonaesia) 2007. 

Programmes regarding environmental awareness at the level of governmental & non-governmental 

organizations. 

1) Animal welfare fortnight from 14th January  
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2) world forest day 21st January 

3) world environment day june5th 

4) world animal day 3rd October 

5) world habitate day 4rt October 

6) world wildlife week from Monday of the first week of October 

7) world conversation day 3rd December  

VAN MAHOTHSAV:-  

Van mahothsav started by prime minister, in India from 1950. In the month of july and February 

plantation is done by the forest department. 

CHIPKO MOVEMENT:- 

Chipko movement started by chandi prasrd bhat of terigarwad in utteranchal Pradesh from 

1973 onwards, he was followed by sunderlal bohuguna of koteshwar agency tries to cut the trees each 

village people hugs the trees of save them. On the lines of chipko movement shree panduranga hegde 

was started the chipko movement in south. It is due to this movement so many natural vegetations 

where saved 

SOCIAL FORESTY:- 

This programme was started in Gujarat in 1974 its aim is to provide connection between society 

and plantation. If the former planning for one year grow a rice plant, if he planes for 10 years grow a 

tree but if you are planning for 100 years create a awareness to a man is its aim.  
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DEPARTMENT OF ZOOLOGY_GFGC, Tumkur 

 

Bhavani Patil 

Assistant Professor & HOD 

Department of Zoology 

GFGC, Tumkur 

Vision 

The Vision of the Department is “to establish an excellent center of value based teaching-

learning, innovation and research by providing a vibrant environment for the holistic development of 

the students and transforming them into valuable global citizens”. 

Mission  

The mission of the Department  is “to pursue  excellence towards  creating manpower with 

high degree of intellectual, professional and cultural development to meet the needs of national  and 

global challenges with special emphasis on sensitizing students towards environmental issues & 

preservation of natural resources so that they can contribute to sustainable socio- economic  growth of 

the Nation”. 

The department has a well-qualified & experienced faculty members. Teaching-learning 

activities in the department are designed in such a way that they stimulate intellectual curiosity, 

creativity & innovation in students. Faculty members aim to provide a strong foundation for a better 

understanding of recent advances in Zoology & its practical significance. The effort of the faculty and 

well experienced supporting  staff is  to inculcate critical thinking & analytical skills in students to 

enable them to pursue higher studies & research in life sciences  or related fields of Zoology.  

 

Strength of the Department 

No.of Permanent Faculty 01 

No.of Guest Faculties 07 

Total No. of Students 180 

 

Details of the Permanent  Staff 

1 Bhavani Patil 

Assistant Professor & HOD 

 

01 

  

Strategies to involve and inspire students 

1. Conducting seminar presentation by students regularly 

2. Counseling irregular and slow learners. 
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3. Practice of giving student projects and assignments. 

4. Conducting Centralized test 

6. Holding career guidance programmes  on a regular basis to support & boost the morale of the 

students. 

7. Conducting field study and excursion 

8. Encouraging plantation by students in the campus 

 

Programmes held during 2017-2018 

1. Organized a special lecture on Recent Trends In Biology on 06/03/2017. 

2. Conducted science day on 03/03/2018. 

3. Visited IISC Campus on 10/03/2018. 

             The Department of Zoology aims to provide quality education in Zoology with different 

specializations. It seeks to provide skill based programmes to motivate the students for self 

employment in applied branches of Zoology. It envisions to inculcate spirit of resource conservation 

by conducting field studies & different projects of local & global interests. It aims to bring about an 

awareness  regarding nature & biodiversity by encouraging students to pursue higher studies & 

research & help to solve different  problems  to establish sound & peaceful environment for the society. 
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Government First Grade College, Tumkur 

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY 

Annual Report: 2017-18 
 

Dr. Ashwakh  Ahamed 

H.O.D.  

Department of Sociology 

Government First Grade college 

BH Road, Tumkur-572102 

 

Vision: To be a department of high  repute with regard to research, application and transmission of 

knowledge in  science of society to promote social development. 

 

Mission: Training manpower for effective understand of values and social relationship in the society 

and to evaluate themselves.  

 

Government First Grade College Tumkur was established in the year 2011-12  in the same year 

department of sociology was introduced , department of sociology has been working for the excellence 

and development of students, overall platform is provided to the students to understand values, and 

social relationship in the society and evaluate themselves . The department organized many activities 

oriented programs like special lectures, workshop, survey seminars to students to create socially 

productive  and to be a responsible citizen.  

 

     Department of sociology is headed by Dr.  Ashwakh Ahamed B.A and department organized 

various programs with the help of  principal , staff , and students . The year started with the  welcome 

function  by the senior students of the department to fresher’s, and also to enrich the knowledge, we 

had conducted workshop in our department in every academic year. Cultural programs were arranged  

by the students prizes were also given  to the students who scored highest marks in the previous 

examination. 

 
Department of sociology and I.Q.A.C  jointly 
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organized a special lecture for the sociology  students on 18-8-2017 .We invited Sa. Chi. Raj Kumar 

Advocate and general secretary, anti-dowry organization tumkur as a resource person and he delivered 

a special lecture on “Role of youths in eradication of social problems” In his speech he viewed that 

youths should take initiative to eradicate social problems around them . 

 
 

     Dr. Ashwakh Ahamed B.A  H.O.D  department of sociology in his keynote address said that, society 

is changing ,human relations are losing their importance. Students should get ready  to face the 

problems, by learning how to keep healthy relation in the society . 

 

     Dr. Leelavathi H.O.D Department of Economics  

 in her presidential speech viewed that addiction  of students to mobile and social media is a major 

threat to education  system . 

     I.Q.A.C  coordinator Dr.G.K. Nagaraj, Dr.Thippeswami, prof. Prasad  M.N.N  prof. prasanna were 

chief guest of the function. 

     Apoorva proposed prayer, shreedhara proposed welcome speech,  Rashmi proposed vote of thanks 

, students and staff were present in the function.  
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Beauty of Women in Pencil Drawing 

Nithyashree R 

Guest Lecture, GFGC, Tumkur 
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 MALALA YOUSAFZAI 

 

Amaresh Biradar 

B.com 3rd year ‘ A’ section Mob – 8151910608 

GFGC COLLEGE TUMKUR. 

Guided by. 

Smt.Renuka, Department of History 

 

As the great proverb goes `Where there is a will, there is Way Malala Yousafzai is a Pakistani 

activist fighting for the cause of female education. She is the youngest Nobel Laureate in the world. 

Malala Yousafzai was born on july 1997 in Mingora,Khyber Pakhtun kwprovince of North West 

Pakisthan.Her father is ZiauddinYousafzai and mother is TorpekaiYousafzai.Her parents have been 

supporting in every sphere of her life. 

 

       Yousafzai is mainly known for her human rights advocatory for education of women in her native 

Swat valley in the Khyber Pakhtunkwa,where the local Taliban had,at times ,banned girls from 

attending schools.Her advocacy has since grown into an international movement. 

 

      Yousafza’s family also supports girl’s education by starting a chain of schools in the region .When 

Yousafzai was merely 11-12 years old ,she wrote a blog under Taliban occupation, their attempts to 

control the valley and her views on promoting education for girls in Swat valley. 

 

        A journalist  AdamB. Ellickmadea’’New York Documentary ‘’about her life As the Pakistani 

military intervened in the region.Yousafzai rose in prominence, by giving interviews In print and on 

mass media and she was nominated for the International Children’s Peace Prize by South African 

Activist Desmond Tuto .Once,on the afternoon of 9th October 2012, Yousafzai boarded 

her school bus in the Pakistan district of Swat.A gun man asked her by name ,then he fired three shots 

One bullet hit the left side of her forehead,travelled under her skin through the length of her face and 

then went into her shoulder.Afterthe attack she remained unconscious and in critical condition. Later 

her condition improved enough for her to be sent to the Queen Elizabeth Hospital in England intensive 

rehabilitation. 

On12th July2015,her 18thbirthday,yousafzai opened a school in the Bekkavalley.Lebanon,nearnearthe 

Syrian border. She opened this school for the Syrian refuge girls. schools funded by the notfor-

profit.Malala Fund offers education and training to girls aged between 14 and 18. 
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Malala Yousafzai ,besides fighting for the rights of women for education, called on world leaders to 

‘’Invest in books, not Bullets’’.Yousafzai has received sevral standing ovations. BanKi Moon also 

spoke at the session by describing her as ‘’our hero’’ .Yousafzai  also presented the chamber 

With ‘’The education we want ‘’.The UN Global Education First Youth Advocacy Group,told her 

audience, Malala day is not her day ‘that day is the day of every woman,every boy and every girl who 

have raised 

Their voice for their rights.’’ 

The Pakistan government did not comment on Yousafzai’s  UN appearance, Amid a backlash against 

her in Pakistan’s press and social media. All thought that,they would change Yousafzai’s aims and 

stop her ambitions ,butnothingchanges in her life except this; weakness, fear and Hopelessness died. 

Strength, power and courage were born.just she spoke up for the right of education for the sons and 

daughters of the Taliban terrorists and extremists. 

 

       Im February 2014,Yousafzai was announced as the co-recipient of the 2014 Nobel Peace Prize for 

her struggle against the suppression of children and young people for the right Suppression of children 

to education .she received the prize at the age of 17.Yousafzai is the only Pakistani winner of Nobel 

Peace Prize. She shared the Nobel Prize with Kailash Satyarthi’a children rights 

Activist from India. she has won many awards at the early age such as Sakhsrov Prize on 10th  October 

2013,Honary Canadian Citizenship on 22nd October 2014 and National Youth Peace Prize on 19th 

December 2011 The 18 years old girl, fighting for the cause of women education, is an inspiration to 

all. She is a great model to the youths of the whole world. She has shown that ‘’a woman can do and 

achieve whatever she wants to’’. Rwally, Yousafzai has proved that ‘’Strength does not come from 

physicalcapa city.It comes from an indomitable will’’. 
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The Pink Sonnet  

 

Dattaamruta H.V 

I Bsc II Semester PMCs, 

 Government First Grade College,Tumakuru 

dattaamrutahv@gmail.com 

 

 

She embarrassed the tears of earth, 

There blossomed the largesse of nature. 

She ran through a drowsy road, 

There shined the cleaned path. 

She flowed underneath the land, 

There rose happiness and love. 

She dropped on tip of the stone, 

There raised a naïve tiny life. 

She mixed with the lonesome river, 

There flowed the magnificent falls. 

She at last fell into the sea, 

There cherished a pearl, in shell. 

She, blend, flow, blossom and shine, 

       But still, is forced to escape by. 
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SONNET 

Roopashree G T 

B.Com, II Sem 

GFGC, Tumkur 

 

Meaning 

 

The word ‘sonnet’ has been derived from the Italian word ”sonneto” meaning a little sound or 

strain sonnet is a poem expressing one main idea or emotion consisting of fourteen decasyllabic lines. 

it is chiefly associated with the famous Italian poet Petrarch, but it has been earlier used by Dante  the 

sonnet is chiefly found in two forms 

(1)Italian or petrarchan, 

(2)English or Shakespearean, 

 

(1)THE ITALIAN SONNET 

It is the Italian sonnet(petrarchan) which is the legitimate form for it alone recognize the 

peculiar unbalance if parts which is its salient characteristic, the English sonnet does something rather 

different with the form which is not quite as interesting or as subtle, the Italian sonnet is composed of 

two parts the octave. a stanza of eight lines and the sestet a stanza of six lines, the octave has two 

rhymes arranged according to the following scheme: a b b a,a b b a, the sestet has sometimes three, 

different form the rhymes of the octave cde, cde ,cdc ,dcd, cde ,dce, the octave may be divided in to  

two quatrains. the sestet in two tersest .at the end of the octave, there is a conspicuous pause o f 

followed by a Volta or tur in the thought, but it may be noted that in Italian sonnets this break of 

thoughts is not found as a rule, 

 

(2)THE ENGLISH SONNET OR  SHAKESPEAREAN SONNET 

Shakespearean sonnet does not very much from the Spenserian sonnet, one difference between 

the Spenserian sonnet and the Shakespearean sonnet is that whereas in the former the quatrains are 

linked ,in the latter they are not ,the other difference relates to the rhyme scheme the Shakespearean 

rhyme scheme being:abab,cdcd,efef,gg, 
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Thought both Shakespearean and Spenser did not follow the petrarchan   division of the sonnet into 

the petrarchan division if the sonnet in to the octave an the sestet, yet there is an invisible division of 

the Shakespearean and the spain sonnets into octaves and sestets, because the arguments in a great 

number if sonnets of both Shakespearean and Spenser have silent pauses at the eight lines. 

The first quatrain may be called the argument ahich is an explanation of what is going to happen 

in the following verses, the second quatrain may be called the theme or the central idea which may be 

expressed directly or indirectly, the third or the last quatrain may be called dialectic or the logic or the 

reason thatsupports the whole arguments or the central argument .the theme or raise the issue, and 

corresponding doubt ,query ete, and the last six lines ,the sestet” answer the query, resolve the problem, 

and drive home the point by an abstract comment”. 

Since its inception  ,poets have freely and continuously experimented on the pattern of the sonnet 

giving rise to ramifications in the pattern have evolved  

Some if these new patterns are the following. 

1) caudate sonnet 

2) continuous or iterating sonnet 

3) crown of sonnets 

4) terza   rima sonnet 

5) tetrameter sonnet 

6) chained or linked sonnet 
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ಶ್ರ ಮವೇ ಶ್ರ ೇಯಸಿ್ಸ ನ ಮೂಲ 

ನಾಗೇಶ್. ವಿ. 

ತೃತಿೀಯ ಬಿ.ಎ. 

ಸ್ವಧನೆಯ ಉನ್ನ ತ ಶಿಖರವೇರಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಧಿಸುವವನ್ಲಿ್ಲ  ಛಲ್, ತಾಳೆ್ಮ , ಸಹನೆ ಮ್ತ್ತು  

ಕಾಯಯಪ್ರ ವೃತು ತೆ ಇರಬೇಕು. 

ಕಾಯಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಧನೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲಾತೆ ಕತೆ ಮೂಡಬೇಕಾದರೆ ಶರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಗಾಡವಾದ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಇರಬೇಕು. ನ್ಮ್ಗೆ ದಾಾ ಪ್ರಯುಗದ್ಧಾಂದ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲಯುಗದವರೆಗೂ ಶರ ಮ್ದ ಅಥವಾ 

ಕಾಯಯದ ಮ್ಹತಾ  ತಿಳಿಯುತು ದೆ. ಮ್ಹಾಭಾರತದ ಯುದಿದಲಿ್ಲ  ಅಜುಯನ್ನು ತನ್ನ  ಸಹೀದರರನುನ  

ಮ್ಣಿಸಿ ಕೊಲಿ್ಲು ಇಚಿ್ಚ ಸುವುದ್ಧಲಿ್ . ಆಗ ಕೃಷ್ಣ  ಅಜುಯನ್ನಗೆ ಕಾಯಯದ ಬಗೆೆ  ಹಿೀಗೆನುನ ವನು 

“ಅಜುಯನ್ ನನ್ನ  ಕಾಯ| ನೀನು ಮಾಡು ಫಲಾನುಫಲ್ ನ್ನ್ಗೆ ಬಿಡು”. ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ 

ಇಾಂದು ನಾವು ನ್ಮೆ್  ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಕಾಯಕದಲಿ್ಲ  ತಲಿ್ಲೀನ್ರಾಗಬೇಕು. ನಂತರದ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅದರ 

ಫಲ್ವನುನ  ಅಪೇಕಿ್ಷ ಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಯವ ದಜೆಯಯ ವಯ ಕ್ಷು ಯನಾನ ದರೂ ಉನ್ನ ತ 

ಶಿಖರವನೆನ ೀರಿಸುವುದು. ಆಧುನಕ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಕೆಳ ಪಂಗಡದಲಿ್ಲ  ಜನಸಿದ ಒಾಂದು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ್ 

ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. ಅವರ ಸ್ವಧನೆಗೆ ಸ್ಪಪ ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ನರಂತರ ಶರ ಮ್. 

ಯವುದೇ ವಯ ಕ್ಷು ಯು ಯಶಸಿಿ ನ್ ಹಿಮಾಲ್ಯವೇರಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲ್ವಾಂದು ಅಡಚಣೆ, 

ಕಷ್ಟ ಗಳು ಎದುರಾಗುತು ವೆ. ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟ ಗಳನುನ  ಮೆಟಿಟ  ನಾಂತರೆ ಯಶಸಿಿ ನ್ ದಾರಿ ತೀರುವುದು. 

ಕೆಲ್ವಾಂದು ಬಾರಿ ಸ್ವಧಿಸುವುದನುನ  ಪ್ರರ ಣಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷೀಟಗಳಿಾಂದಲೂ ಕಲ್ಲಯುವುದುಾಂಟು. 

ಸಗಣಿಯ ಹುಳು ತನ್ನ  ಆಹಾರವನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಮಾಡುವ ಕಾಯಯ ಶರ ಮ್ದ್ಧಾಂದ ಕೂಡಿರುತು ದೆ. 

ಹುಳುವಿನ್ ಆಹಾರವು ಅದಕ್ಷಕ ಾಂತಲೂ ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲದಾ ರೂ ಸಹ ತನ್ನ  ಗೂಡಿಗೆ ಸ್ವಗಿಸುತು ದೆ. 

ಹುಳು ತನ್ನ  ಆಹಾರವು ದ್ಧಬಬ ದ್ಧಾಂದ ಹಳಳ ಕೆಕ  ಬಿದಾ ರೂ ಮ್ತೆು  ದ್ಧಬಬ ಕೆಕ  ಸ್ವಗಿಸುವ ಪ್ರಿ 

ಅದುು ತವಾದದುಾ . ಇದರಿಾಂದ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆಾಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹುಳು ತನ್ನ  ಆಹಾರದ ಸಂಗರ ಹದಲಿ್ಲ  

ಶರ ಮಿಸುತು ದೆಯೀ ಹಾಗೇ ನಾವು ನ್ಮೆ್  ಜಿೀವನ್ವನುನ  ರೂಢಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ.  

ಭಾರತದ ಚರಿತೆರ ಯನುನ  ನೀಡುವುದಾದರೆ ಇದೊಾಂದು ವೈಭವಯುತವಾದ 

ಸಂಪ್ದು ರಿತವಾದ ಹಾಗೂ ಆದಶಯಪ್ರರ ಯ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು . ಭಾರತವು ಧಮ್ಯಗಳ ತವರೂರು. 

ಜ್ಞಾ ನಗಳು, ಸ್ವಧು-ಸಂತರು ಹಾಗೂ ವಿೀರರ ಜನೆ್ ನಾಡಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಾಂದು ಭಾರತಕೆಕ  ಏನಾಗಿದೆ? 

ಎಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದರೂ ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ, ಸೀಮಾರಿತನ್, ಆತೆ ಸ್ವಕಿ್ಷ  ರಹಿತ ಜನ್ಗಳೇ ತ್ತಾಂಬಿದಾಾ ರೆ. 

ಭಾರತವು ಭರ ಷ್ಟ  ರಾಜಕ್ಷೀಯದ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಸಿಲುಕ್ಷ ನ್ರಳುತಿು ದೆ. ಯವುದೇ ವಯ ಕ್ಷು ಯು ತನ್ನ  

ಕಾಯಯವನುನ  ಸರಿಯದ ದಾರಿಯ ಮೂಲ್ಕ ನವಯಹಿಸುವ ಪ್ರಿಯೇ ಇಲಿ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಇಾಂದು ವಯ ಕ್ಷು  

ತನ್ನ  ಕಾಯಯವನುನ  ನವಿಯಜಾ ವಾಗಿ ನ್ಡೆಸಲೊರಟರೆ ಆ ವಯ ಕ್ಷು ಯ ವಯ ಕ್ಷು ತಾ ವು ಅಳಿಸಿ 

ಹೀಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಾಂದು ದುಷ್ಟ  ಶಕ್ಷು ಗಳ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕಾಯಯನವಯಹಿಸುವಂತಹ ಅಣೆಬರಹ ನ್ಮೆ್  

ಭಾರತಕಾಕ ಗಿದೆ. ದುಷ್ಟ  ಕಾಯಯವು ಯವ ಮ್ಟಟ ವನುನ  ಮುಟಿಟ ದೆಯಾಂದರೆ ಭಾರತಾಾಂಬೆಯನೆನ ೀ 

ಮೀಸಗಳಿಸುವಷ್ಟಟ ದೆ. 

ಹನೆನ ೀರಡನೇ ಶತಮಾನ್ದ ಬುದಿ್ಧಜಿೀವಿಯದಂತದಹ ಬಸವಣಣ ನ್ವರು “ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ

”ವೆಾಂದ್ಧದಾಾ ರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಯಕಕ್ಷಕ ಾಂತ ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರವೇ ಕೈಲಾಸದಂತಿದೆ. ಮಾನ್ವನ್ ದಾರಿಯು 
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ಇಾಂದು ಮೀಸ, ವಂಚನೆ, ಅನಾಯ ಯ, ಭರ ಷ್ಟ ತೆಯ ಕವಲುಗಳಾಗಿವೆ. ನ್ಮೆ್  ಪೂವಯಜರು “ಸಕಾಯರಿ 

ಕೆಲ್ಸ ದೇವರ ಕೆಲ್ಸ”ವೆಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾ ರು. ಇಾಂದು ಯವುದೇ ಸಕಾಯರಿ ಕೆಲ್ಸವು ಹಣವಿಲಿ್ದೆ 

ಆಗುವುದ್ಧಲಿ್  ಹಾಗೂ ಅದನುನ  ಯೀಚ್ಚಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿದೆ. ಎಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದರೂ 

ನಾಟಕ್ಷೀಯ ಕಾಯಯಗಳ, ಸೀಮಾರಿತನ್ ಭಾವನೆಗಳೇ ತ್ತಾಂಬಿ ತ್ತಳುಕಾಡುತಿು ವೆ. 

ಭೂಮಿತಾಯಿಯನುನ  ಮೀಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವ ಬಂಡ ಜಿೀವಿಗಳಾಗಿದೆಾ ೀವೆ ನಾವು. ಹಾಗೆ 

ಹೇಳುವುದಾದರೆ “ಮೂಗಿಲಿ್ದ ಊರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮೂಗಿರುವವನೇ ಕುರೂಪಿ” ಎಾಂಬಂತೆ ಬದುಕುವುದು 

ಉತು ಮ್ವಾಗಿದೆ. ಭರ ಷ್ಟ ತೆಯಿಾಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಕೂಡ ಭರ ಷ್ಟ ರಾಗಿಯೇ 

ಬದುಕುವುದು ನ್ಮ್ಗೂ ನ್ಮೆ್  ಜಿೀವನ್ಕೂಕ  ಶ್ರ ೀಯಸಕ ರವಾದ ಸಂಗತಿಯಗಿದೆ. 

ಭಾರತವು ಕೆಲ್ವಾಂದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿ ನೀಡಿದರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ  ನಾವು 

ಹಿಮೆು ಕರಾಗಿದೆಾ ೀವೆ. ನ್ಮೆ್  ಹಿನೆನ ಡೆಗೆ ಕಾರಣ ಭಾರತವೇ? ಅಥವಾ ಭಾರತಿೀಯರೇ. ಹಿಾಂದೊಾಂದು ದ್ಧನ್ 

ಆದಶಯಪೂಣಯರಾಗಿದಾ  ನಾವು ಇಾಂದು ಆದಶಯರಹಿತರಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಯವುದೇ 

ಮ್ನುಷ್ಯ ನಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ , ಹೆಚಿ್ಚ  ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳು ದೊರತಂತೆಲಿಾ  ಅವನು ಸೀಮಾರಿಯಗುತಾು ನೆ. 

ಯವುದೇ ಸ್ವಧನೆಯಗಲ್ಲ, ಅದುು ತ ವಯ ಕ್ಷು ತಾ ವಾಗಲ್ಲ ಹುಟುಟ ವುದು ಕಷ್ಟ , ದುುಃಖ ಮ್ತ್ತು  

ತಳಮ್ಟಟ ದ್ಧಾಂದ. ಯೂರೀಪ್ನುನ  ಆಳಿದ ನೂರು ಕದನ್ಗಳ ಸಿಾಂಹವೆಾಂದು ಹೇಳಲ್ಪ ಡುವ 

ನೆಪ್ರೀಲ್ಲಯನ್ ಕೂಡ ಬೆಳದದುಾ  ಹಾಗೆಯೇ. ನೆಪ್ರೀಲ್ಲಯನ್ ಒಮೆೆ  ತನ್ನ  ತಾಯಿಗೆ ಪ್ತರ  

ಬರೆಯುತಾು ನೆ. “ಅಮೆ್  ನಾನು ಒಾಂದು ದ್ಧನ್ದಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತರ  ಒಾಂದು ಊಟವನುನ  

ಮಾಡುತೆು ೀನೆಾಂದು”. ಆದರೆ ಆತ ಮುಾಂದೊಾಂದು ದ್ಧನ್ ಇಡಿೀ ಯೂರೀಪಿನ್ ದೇಶಗಳನುನ  

ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಆಳಿಾ ಕೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ್ ಆ ದ್ಧಗಿಾ ಜಯಕೆಕ  ಕಾರಣ ನರಂತರ ಶರ ಮ್ ಮ್ತ್ತು  ತನ್ನ  

ಕಾಯಯಪ್ರತೆ. 

ನಾವು ಮೇಲೆ ನೀಡಿದಂತೆ ನೆಪ್ರೀಲ್ಲಯನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಳದದುಾ  ತಮೆ್  

ಪ್ರಿಶರ ಮ್ದ್ಧಾಂದಲೇ. ಯವುದೇ ಸ್ವಧನೆಯಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಜಯವಾಗಲ್ಲ ರಾತರ ೀ ರಾತಿರ  ಆಗಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ್ . ಹಾಗೇ ಸ್ವಧಿಸಿದರು ಅದು ಉಳಿಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ್ . ಆದಾ ರಿಾಂದ ನ್ಮೆ್  ಯುವಕರಲಿ್ಲ  ಈ 

ರಿೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಬೆಳ್ಮಯುವುದು ಅವಶಯ ಕವಾಗಿದೆ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಭಾವನೆಯಿಾಂದ ಯುವಕರ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಂದ್ಧಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು ಆಗುವುದುಾಂಟು. ಸ್ವಧನೆಯು ಸ್ವಧಿಸುವ ತನ್ಕ 

ಕಷ್ಟ ದಾಯಕ. ನಂತರ ಅದರ ಹಾದ್ಧ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರುತು ದೆ.  ಆದರೆ ನ್ಮೆ್  ಸ್ವಧನೆಯು 

ಪ್ರಿಶರ ಮ್ದ್ಧಾಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕೆ ವಿನಃ ಭರ ಷ್ಟ ತೆ, ಮೀಸ, ವಂಚನೆಗಳಿಾಂದಲಿ್ . ನಾವು ನ್ಮೆ್  ಆತೆ  

ಸ್ವಕಿ್ಷಯು ಮೆಚಿ್ಚವಂತೆ ಕಾಯಯನವಯಹಿಸಿದರೆ ಸ್ವಕು. ಮ್ತಾಯ ರನುನ  ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವ ಪ್ರಿ ಬೇಡ. 
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ಸ್ಸರಿಯಾದ ನರಕ 

ದಾಸೆಗೌಡ .ಪಿ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ್ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು ತುಮಕೂರು 

 ಈ ನ್ನ್ನ  ಒಾಂದು ಚ್ಚಕಕ  ಲೇಖನಯಲಿ್ಲ  ನಾನು ನಮ್ಗೆಲಿ್  ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸುವುದು ಏನೆಾಂದರೆ 

ಸಿರಿಯ ದೇಶವು ಅನುಭವಿಸುತಿು ರುವ ನ್ರಕ. 

 ನ್ರಕ ಎಾಂಬುದು ಸತು  ಮೇಲೆ ಬರುತೆು  ಎಾಂದು ಹೇಳು ರೆ ಇಲಿ್ಲ  ನ್ರಕ ನ್ಮೆ್  ಭೂಮಿಯ ಮೆಲೆ 

ಇದೆ. ಒಾಂದು ಭಾರಿ ಸಿರಿಯದ ಜನ್ರನುನ  ಹಾಗೂ ಅಲಿ್ಲನ್ ಸ್ವಲು ಸ್ವಲು ಸ್ವವುಗಳನುನ  ಸೀಡಿು ದೆರ  

ನ್ರಕ ಹೇಗಿರುತೆು  ಎಾಂಬುದಕೆಕ  ತಕಕ  ಉದಾಹರಣೆಯಗಿದೆ.  

 ಅಲಿ್ಲನ್ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಭಯೀತಾಪ ದಕರ ಹಲಿೆ ಗೆ ಚ್ಚಕಕ  ಮ್ಕಕ ಳ ಹಾಗೂ ತಂದೆ-

ತಾಯಿಗಳು ತಮೆ್  ಜಿೀವವನೆನ ೀ ಅಪಿಯಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಇನುನ  ಕೆಲ್ವರು ತಮೆ್  ನೆಲೆ ಕಳ್ಮದುಕೊಾಂಡು ಬಿೀದ್ಧ 

ಬಿದ್ಧಾ ದಾಾ ರೆ. 

 ಸಿರಿಯವು 15 ಮಾಚ್ಯ 2011 ರಿಾಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಗುತಿು ರುವ ದಾಳಿಗಳಿಾಂದ ಪ್ರ ತಿ ದ್ಧನ್ವು ಸತ್ತು  

ಬದುಕುತಿು ದೆ. 2016 ಏಪಿರ ಲ್ 23 ರಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷ್ನಿ್  ಮ್ತ್ತು  ಅರಬ್ ಲ್ಲೀಗ್ ಎನಾಯ್ 

ಸಿರಿಯದ ಯುದಿದಲಿ್ಲ  ಸ್ವವನ್ನ ಪಿಪ ದವರು 400000 ಜನ್ ಎಾಂದು ಅಾಂದಾಜು ಮಾಡಿದರು. 2012 ರ 

ಫೆಬುರ ವರಿ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 500 ಮ್ಕಕ ಳು ಮೇಲೆ ಕೊಲಿ್ಲ್ಪ ಟಟ ರು ಎಾಂದು ಈ ವರದ್ಧ ಮಾಡಿದೆ. 

ಹಾಗೂ 400 ಮ್ಕಕ ಳನುನ  ಸಿರಿಯದ ಜೈಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂಧಿಸಿ ಚ್ಚತರ ಹಿಾಂಸೆ ಕೊಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಏಪಿರ ಲ್ 2014 ರ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ  8803 ಮ್ಕಕ ಳನುನ  ಕೊಲಿ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಆದರೆ ಆಕಿ ಪ ಡ್ಯ ರಿಸಚ್ಯ 

ಗೂರ ಪ್ ಸಂಘಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಒಟುಟ  11420 ಮ್ಕಕ ಳು ಮೃತಪ್ಟಿಟ ದಾಾ ರೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. 2017ರ ಮ್ಧಯ ದಲಿ್ಲ  

ವಿರೀಧಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಗುಾಂಪು ಸಿರಿಯನ್ ಅಬಿವೇಯಟರಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯಯ ಮ್ನ್ ರೈಟಿ್ಸ  ವರದ್ಧ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಸಂಘಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಕೊಲಿ್ಲ್ಪ ಟಟ  ಮ್ಕಕ ಳ ಸಂಖ್ಯಯ  19116 ಕೆಕ  ಏರಿತ್ತ. ಅದೇ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  12041 

ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರು ಸಹ ಕೊಲಿ್ಲ್ಪ ಟಟ ರು. 

 ಇನುನ  2018 ರ ಫೆಬರ ವರಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಒಾಂದು ಭಯೀತಾಪ ದಕರ ಯುದಿದ್ಧಾಂದ ಅಲಿ್ಲ  

ಸ್ವವಿರಕೂಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಮಂದ್ಧ ಗಾಯಗಾಂಡಿದಾಾ ರೆ. 1400 ಕೂಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಸ್ವವನ್ನ ಪಿಪ ದಾಾ ರೆ. ಇದಕ್ಷಕ ಾಂತ 

ಹಟೆಟ  ಉರಿಯುವ ಸಂಗತಿ ಎಾಂದರೆ ಜಿೀವನ್ ಎಾಂದರೆ ಏನು? ಎಾಂದು ತಿಳಿಯದ ಹಸು-ಗೂಸು 

ಕಂದಮೆ್ ಗಳು ಕೂಡ 326 ಮ್ಕಕ ಳು ಸ್ವವಿನ್ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ್ಧದಾಾ ರೆ 239 ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರು. ಇದು ಎಾಂಟು 

ವಷ್ಗಯಳ ಸಿರಿಯದ ನಾಗರಿಕ ಯುದಿದ ರಕು ಪ್ರತದ ಒಾಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿತ್ತು . 

 ಈ ಎಲಿ್  ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನೆಾಂದರೆ ಬಶರ್ ಆಲ್-ಅಸಿ್ವದ್ ಸಿರಿಯದ ಅಧಯ ಕ್ಷ 2011 ರಲಿ್ಲ  

ಇವರ ಆಡಳಿತ ಇಷ್ಟ ವಾಗದೆ ಇರುವ ಪ್ರ ಜೆಗಳು ಇವರನುನ  ವಿರೀಧಿಸಿ ಪ್ರ ತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದರು. ಆದರೆ 

ಅಸಿ್ವದ್ ಸಕಾಯರ ಸಾ ಲ್ಪ  ಜನ್ ಪ್ರ ತಿಭಟನಾಕಾರರನುನ  ಹಿಡಿದುಕೊಾಂಡು ಬಂಧಿಸುತಾು ರೆ ಹಾಗೂ 

ಅವರಿಗೆ ಚ್ಚತರ ಹಿಾಂಸೆ ಕೊಡುತಾು ರೆ. ಆ ಪ್ರ ತಿಭಟನಾಕಾರರಲಿ್ಲ  ಸಾ ಲ್ಪ  ಜನ್ (ಸ್ವಾ ಪಿತ ಸಕಾಯರವನುನ  

ಆಯುಧ ಪ್ರಣಿಯಗಿ ಎದುರಿಸುವವರು) ಆಗಿ ಯುದಿಕೆಕ  ಹೀಗುತಾು ರೆ. ಈಗ ಖebಟes ಹಾಗೂ 

ಅಸಿ್ವ ದ ಸಕಾಯರದ ನ್ಡುವೆ ಶಿೀತಲ್ ಸಮ್ರ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತೆು . ಒಬಬ ರ ಮೇಲೆ ಒಬಬ ರು ಗುಾಂಡಿನ್ ದಾಳಿ 

ಮಾದ್ಧಕೊಳಾು ರೆ. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ್ ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರು ಸತ್ತು  ಹೀಗಾು ರೆ. ಈ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲನ್ 

ಉಗರ ವಾದ್ಧಗಳು ಖebಟes ಜ್ತೆ ಕೈ ಜ್ೀಡಿಸುತಾು ರೆ. ಖebಟes ನ್ ಶಕ್ಷು  ಜ್ಞಸಿು  ಆಗುತೆು . ಇವರಿಬಬ ರು ಸೇರಿ 
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ಅಸಿ್ವದ್ ಸಕಾಯರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನ್ಡೆಸುತಾು ರೆ. ಆ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅಸಿ್ವದ್ ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಇರಾನ್ ದೇಶ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆು . ಈಗ ಅಸಿ್ವದ್ ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಪ್ರ ಬಲ್ ಜ್ಞಸಿು  ಆಗುತೆು . ಈಗೆ ದಾಳಿ ನ್ಡೆಯುವಾಗಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ವೆ. ಆ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅಸಿ್ವದ್ ಸಕಾಯರ ಅತಿ ಭಯಂಕರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಾಂಬ್ 

ಒಾಂದನುನ  ತಯರು ಮಾಡುತು ದೆ. ಈ ಬಾಾಂಬ್ ನ್ ದಾಳಿಗೆ ಎಷ್ಟ ೀ ಅಮಾಯಕರು ಬಲ್ಲ 

ಪ್ಶುಗಳಾಗುತಾು ರೆ. ಇವರ ಆಟಗಳಲಿ್ಲ  ಅಮೇರಿಕ ತನ್ನ  ಅಸು ಕಿೆೀಪ್ ಮಾಡುತೆು . ಅಸಿ್ವದ್ ಸಕಾಯರದ 

ದಾಳಿಗಳು ಇಷ್ಟ ವಾಗದೆ ಅಮೇರಿಕ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. ಹೇಗೆ ಎಾಂದರೆ ಖebಟes ಗೆ ಆಮಿಯ 

ಟೆರ ೈನಾಂಗ್ ನೀಡಿ ಆಯುಧಗಳನುನ  ನೀಡುತು ದೆ. ಈಗೆ ಹಲ್ವಾರು ದಾಳಿಗಳ ನ್ಡುವೆ ಖebಟes ಗಳ 

ನ್ಡುವೆ ಬಿರುಕು ಹುಟುಟ ತು ದೆ. ಎರಡು ಭಾಗವಾಗುತು ದೆ ಅದೇ ಒಾಂದು ಭಾಗ ಈಗ ಪ್ರ ಪಂಚವನೆನ ೀ ಭಯ 

ಪ್ಡಿಸುತಿು ರೀ ISIS  ಉಗರ ವಾದ್ಧಗಳು ಇವರು ಸಿರಿಯದ ಅಧಿಕಾರಕಾಕ ಗಿ ಹಾಗೂ ಅಸಿ್ವದ್ ಸಕಾಯರದ 

ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುತು ದೆ. ಈ ದಾಳಿ ಈಗ ಕೂಡ ನ್ಡೆಸುತಿು ದೆ. ಈ ಸಮ್ಯ ರಷ್ಟಯ  ರಂಗಕೆಕ  ಪ್ರ ವೇಶ 

ಮಾಡುತು ದೆ. ಅಮೇರಿಕ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿು ದಾ ರಿಾಂದ  ಅಸಿ್ವದ್ ಸಕಾಯರಕೆಕ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 ಈಗೇ ಒಾಂದು ಕಡೆ ಅಮೇರಿಕ ಮ್ತು ಾಂದು ಕಡೆ ಅಸಿ್ವದ್ ಸಕಾಯರ ಇರಾನ್, ರಷ್ಯ  ಹಾಗೂ 

ಮ್ತು ಾಂದು ಕಡೆ ISIS ಉಗರ ವಾದ್ಧಗಳು ಇವರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ್ ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರು 

ಬಲ್ಲಯಗಿದಾಾ ರೆ.  

 ಇಾಂದು ಕೂಡ ಬಲ್ಲ ನಾಂತಿಲಿ್ . ಇವರುಗಳ ಅಧಿಕಾರದ ಮೀಹಕೆಕ  ಜನ್ ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರಿಗೆ ನ್ಷ್ಟ  

ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟ ೀ ಜನ್ ಇಲಿ್ಲ  ಬದುಕಲು ಯೀಗಯ ವಲಿ್  ಎಾಂದು ವಲ್ಸೆ 

ಹೀಗುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಆದರೆ ಇವರನುನ  ಯವ ದೇಶಗಳು ಇವರನುನ  ಬರಮಾಡಿಕೊಳುಳ ತಿು ಲಿ್ . ಕಾರಣ 

ಇವರ ನ್ಡುವೆ ISIS ಉಗರ ವಾದ್ಧಗಳು ಬರಬಹುದು ಎಾಂಬ ಭಯಕೆಕ . 

 ಈ ರಿೀತಿ ಸಿರಿಯ ಇಾಂದು ಸೆ ಶ್ವಣದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಬದುಕುತಿು ರುವ ಜನ್ರಿಗೆ ನ್ರಕವಾಗಿ 

ಕಾಡುತಿು ದೆ. ಇವರ ಕಣಿಣ ೀರಿನ್ ಗೀಳು ಕೇಳಲು ಯವ ದೇಶಗಳು ಮುಾಂದೆ ಬಂದ್ಧಲಿ್ . ಎಷ್ಟ ೀ ಚ್ಚಕಕ  

ಪ್ಟಟ  ಮ್ಕಕ ಳು ತಮೆ್  ಜಿೀವ ಬಿಟಿಟ ದಾಾ ರೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಲಿ್ದೆ ಅವರು ಅನಾಥರಾಗಿ ತಮೆ್  

ಜಿೀವನ್ವನುನ  ನ್ಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ದಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಷಕ ರುವ ಮ್ಕಕ ಳನುನ  ಒಮೆೆ  ನೀಡಿದರೆ ಎಾಂತ 

ಕೂರ ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಣಣ ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಹನ ಕಣಿಣ ೀರು ಬರುತೆು . ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ್ ಒಾಂದು ಪ್ರೀಸ್ಟ  ನ್ಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು 

ಮ್ಗು ತನ್ನ  ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನುನ  ಕಳ್ಮದುಕೊಾಂಡು ನಾಂತಿದೆ ಅದರ ಕಣಣ ಲಿ್ಲ  ನೀವಿನ್ ರಾಗ ಇದರ 

ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಾಂದು ಅಮಾಯಕ ನ್ಗು. 

 ಎಷ್ಟ ೀ ಮಂದ್ಧ ಮ್ನೆ, ಮ್ಠ, ಆಹಾರ, ನೀರು ಇಲಿ್ದೆ ಉಗರ ರಿಾಂದ ತಪಿಪ ಸಿಕೊಾಂಡು 

ಬದುಕುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲನ್ ಮ್ಕಕ ಳ ಕಥೆ ಕೇಳಿು ದೆರ  ಎಾಂತ ಮ್ಕಕ ಳಿಲಿ್ದ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ  ಕರಳು 

ಚ್ಚರುಕ್ ಎನ್ನ ದೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ್ . ಅವರಲಿ್ಲ  ಆತೆ  ವಿಶ್ವಾ ಸ ಕದ್ಧಮೆ ಆಗಿಲಿ್ . ಆಕೊರ ೀಶ ಹೆಚಿ್ಚ ದೆ. ಈ 

ಸಿರಿಯದ ಸಮ್ಸೆಯ ಯನುನ  ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಎಲಿ್  ದೇಶಗಳು ಒಾಂದುಗೂಡಿ ಸಿರಿಯದ ಹಸ 

ನಮಾಯಣಕೆಕ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  

 ಇದು ಒಾಂದು ದೇಶದ ಕಥೆ. ಇದೇ ರಿೀತಿ ಪ್ರ ತಿ ಒಾಂದು ರಾಜಯ ದಲಿು , ಪ್ರ ತಿ ಒಾಂದು ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  

ಸ್ವವು, ಬದುಕ್ಷನ್ ಮ್ಧ್ಯಯ  ಬಳಲುತಿು ರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸ್ವಯುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ನುನ  

ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ್ . ಇರುವಾಗ ನಾಲುಕ  ಜನ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೀಣ 

ಸಿರಿಯದ ದಾಳಿಗಳು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಅಾಂತಯ ವಾಗಿ ಮುಾಂದೆ ಹಸ ಸಿರಿಯ ನಮಾಯಣವಾಗಿ ಅಲಿ್ಲನ್ ಎಲಿ್  ಜನ್ 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರು ಮ್ಕಕ ಳು ಎಲಿ್  ಸಂತೀಷ್ದ್ಧಾಂದ ಬಾಳಲ್ಲ ಎಾಂದು ಒಮೆೆ  ದೇವರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸೀಣ. 
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‘ಸುಕೌಶ್ಳ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಕಥೆ : ಸ್್ಸ ರ ೇಪಾತ್ರ  ಚಿತ್ರ ಣ’ 

ಲ್ಕಿ್ಷ ೆ ೀಕಾಾಂತ. 

ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಂಶೀಧನಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ 

ಜ್ಞನ್ಪ್ದ ಅಧಯ ಯನ್ ವಿಭಾಗ 

ಕನ್ನ ಡ ವಿಶಾ ವಿದಾಲ್ಯ,ಹಂಪಿ 

ವಿದಾಯ ರಣಯ - 583276 

ಮ. ಸಂ. 9900389923 

 

‘ಸುಕೌಶಳ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಕಥೆ’ಯು ಶಿವಕೊೀಟ್ಯಯ ಚಾಯಯನು ರಚ್ಚಸಿದ ‘ವಡಾಡ ರಾಧನೆ’ ಎಾಂಬ 

ಗದಯ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲನ್ ಎರಡನೆಯ ಕತೆಯಗಿದೆ. ಹಿಾಂದೂ ಧಮ್ಯದಂತೆಯೇ ಜೈನ್ ಧಮ್ಯದಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ 

ಹೆಣ್ಣಣ  ಶೀಷ್ಣೆ ಹಾಗೂ ನಲ್ಯಕ್ಷಕೆಕ  ಒಳಗಾಗಿದಾಾ ಳ್ಮ. ಆಕೆಯನುನ  ಮ್ನ್ಸಿಿ ರುವ ಒಾಂದು ಜಿೀವಿ ಎಾಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಷಕ ಾಂತಲೂ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಆಕೆಯನುನ  ಒಾಂದು ವಸುು  ಅಥವಾ ಸರಕ್ಷನೀಪ್ರದ್ಧಯಗಿ 

ಪ್ರಿಭಾವಿಸಿರುವುದು ಎಲಿ್  ಧಮ್ಯಗಳ ಸ್ವಹಿತಯ ವನುನ  ಪ್ರಾಮ್ಶಿಯಸಿದರೆ ನ್ಮೆ್  ಗಮ್ನ್ಕೆಕ  ಬರುತು ದೆ. 

ಅಾಂತೆಯೇ ಜೈನ್ಧಮ್ಯವು ಹೆಣ್ಣಣ  ಮೀಕ್ಷಕೆಕ  ಅಥವಾ ಮುಕ್ಷು ಗೆ ಅಹಯಳಲಿ್ , ಒಾಂದು ವೇಳ್ಮ ಆಕೆ 

ಮುಕ್ಷು ಯನುನ  ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮುಾಂದ್ಧನ್ ಜನೆ್ ದಲಿ್ಲ  ಪುರುಷ್ನಾಗಿ ಜನಸಿ ಮುಕ್ಷು ಯನುನ  

ಪ್ಡೆಯಬೇಕೆನುನ ವ ಕಟುಟ ಪ್ರಡುಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲಿ್  ನಯಮ್ ಕಟುಟ ಪ್ರಡುಗಳ ನ್ಡುವೆಯೇ 

ವಡಾಡ ರಾಧನೆ ಸಂಕಲ್ನ್ದಲಿ್ಲನ್ ಸುಕೌಶಳ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಕಥೆಯಲಿ್ಲನ್ ಸುಕೌಶಳ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಕಥೆಯಲಿ್ಲನ್ 

ಸಿು ರೀ ಪ್ರತರ  ಚ್ಚತರ ಣವನುನ  ಗಮ್ನಸಿದರೆ ಇಲಿ್ಲನ್ ಹೆಣ್ಣಣ ಗಳಿಗೆ ಹಲ್ವು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದು 

ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಜ್ತೆಗೆ ಇದನುನ  ಸಿು ರೀಪ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಸಿು ರೀವಾದದ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ 

ಅಧಯ ಯನ್ಕೆಕ  ಒಳಗು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 ‘ಸುಕೌಶಳ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಕಥೆ’ಯ ಪ್ರರ ರಂಭದಲಿ್ಲಯೇ ಸುರೂಪೆ ಮ್ತ್ತು  ನಾಗದತು ನ್ ಮ್ಗಳಾದ 

‘ಸುಕೇಶಿನ’ಯ ವಿವರಗಳನುನ  ತಿಳಿಸುವಾಗ ಕಥೆಗಾರ ಆಕೆಯನುನ  “ ನ್ವಯೌವನೆ ದೇವಗಣಿಕೆಯನೆ 

ಪ್ರೀಲ್ಾ ಳ್” ಎಾಂದು ವಣಿಯಸುತಾು ನೆ. ‘ಹೆಣ್ಣಣ  ಎಲಿಾ  ಕೆಡುಕುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ್’ ಎಾಂಬ 

ಅಭಿಪ್ರರ ಯವನುನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ ‘ಮ್ಹಾಭಾರತ’ ಕೃತಿಯು ರಚನೆಯದ ನೆಲ್ದಲಿ್ಲಯ ಹುಟಿಟ ದ 

ವಡಾಡ ರಾಧನೆ ಕೃತಿ ಮ್ತ್ತು  ಕೃತಿಕಾರ ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣಣ  ಮ್ಗಳೊಬಬ ಳನುನ  “ದೇವಗಣಿಕೆಯನೆ ಪ್ರೀಲ್ಾ ಳ್” 

ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದು ನಜಕೂಕ  ಸಿು ರೀ ಪ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಆರೀಗಯ ಯುತವಾದ ಸಮಾಜ ನಮಾಯಣದ 

ಅಾಂಶಗಳನುನ  ತಿಳಿಸುತು ದೆ. 

 ಇದರಂತೆಯ ಈಕೆ ಒಾಂದು ದ್ಧನ್ ದೇವರನುನ  ಅಚ್ಚಯಸಲೆಾಂದು ಚೈತಾಯ ಲ್ಯಕೆಕ  

ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಆ ಊರಿನ್ ರಾಜನಾದ ಗಂಧಭಾಜ ಮ್ಹಾರಾಜನು ಈಕೆಯನುನ  

ನೀಡಿ, ಆಕೆಯ ರೂಪು, ಯೌವನ್ಗಳಿಗೆ ಆಶಿಯಯಪ್ಟುಟ , ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ 

ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವಳನುನ  ಮ್ದುವೆಯಗುತಾು ನೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಗಮ್ನಸಬೇಕಾದ ಅಾಂಶ ಸುಕೇಶಿನಗೆ 

ಮ್ದುವೆಯಗಲು ಮ್ನ್ಸ್ಪೂ ತಿಯಯಗಿ ಒಪಿಪ ಗೆ ಇತೆು  ?, ಅಥವಾ ಇರಲ್ಲಲಿ್ವೆ ? ಎಾಂಬ ಅಾಂಶಗಳನುನ  

ಕಥೆಗಾರ ತಿಳಿಸಿಲಿ್ . ಕಾರಣ ರಾಜನಾದವನು ಏನು ಆಜ್ಞಾ ಪಿಸುವನೀ ಅದರಂತೆ ಅವರೆಲಿ್  

ನ್ಡೆಯುವವರಾಗಿದಾ ರೆಾಂಬುದು ತಿಳಿಯುತು ದೆ. ಅಲಿ್ದೆ ಹೆಣಣ ನುನ  ಒಾಂದು ಸರಕು ಮ್ತ್ತು  ಭೀಗದ 

ವಸುು  ಎಾಂಬಂತೆಯೇ ಪ್ರಿಗರ ಹಿಸಿರುವ ಸ್ವಾಂಪ್ರ ದಾಯಿಕ ದೃಷ್ಟಟ ಕೊೀನ್ ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  

ಸುಕೆಶಿಯನುನ  ಕಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಆಸೆಪ್ಡುವ ರಿೀತಿಯು ಪಂಪ್ಭಾರತದಲಿ್ಲ  
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ಸತಯ ವತಿಯನುನ  ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ “ಬಾ ಪ್ರೀಪ್ಮ್”É ಎಾಂದು ಆಕೆಯ ಕೈಯನುನ  ಹಿಡಿಯುವ 

ಶಂತನುವನುನ  ನೆನ್ಪಿಗೆ ತರುತು ದೆ. 

 ಕತೆಯಲಿ್ಲ  “ಮ್ಲ್ಯ ಕೊಾಂಬುಗಳುಮಂ ಮುತ್ತು ಗಳುಮಂ ಕೊಳ್ಮಳ ಾಂದು ಸುಕೇಶಿನಯ ಮುಾಂದೆ 

ತಂದ್ಧಟ್ಯಟ ಗ ಸುಕೇಶಿಯುಾಂ ಹಾ ಮ್ಲ್ಯ ಸುಾಂದರಾ ಹಾ ಎನ್ನ  ನ್ಲಿ್ನೆ ಹಾ ಎನ್ನ  

ಮ್ಲ್ಯಸುಾಂದರನ್ಪ್ಪ  ಸ್ವಾ ಮಿಯಾಂದು ಪ್ರ ಳಾಪಂಗೆಯುಾ  ಎರಡು ಕೊಾಂಬುಗಳುಮಂ 

ತಳ್ಮಕ ೈಸಿಯದಮಾನುಾಂ ಬಿಗಿದಪಿಪ ಕೊಾಂಡು ಸತು ಳ್” ಎಾಂಬ ಈ ಸ್ವಲುಗಳನುನ  ಗಮ್ನಸಿದಾಗ ತನ್ನ  

ಹಿಾಂದ್ಧನ್ ಜನೆ್ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ತಿಯಗಿದಾ  ಮ್ಲೆಯಸುಾಂದರನು ಈಗಿನ್ ಜನೆ್ ದಲಿ್ಲ  ಆನೆಯಗಿದುಾ , ಅದು 

ಸತಾು ಗ ಆಕೆ ದುುಃಖಪ್ಡುವ ರಿೀತಿ ಆದಶಯ ಜಿೀವನ್ ಪಿರ ೀತಿಯನುನ  ನ್ಮೆ್  ಗಮ್ನ್ಕೆಕ  ತಂದುಕೊಡುತು ದೆ.  

     ಕತೆಯಲಿ್ಲ  ಮುಾಂದುವರೆದು ಆಯಯನಂದ್ಧಸೆಟಿಟ  ಮ್ತ್ತು  ಪ್ರದ್ಧಯವಿಧಿಯರ ಮ್ಗಳಾದ 

ಸುಕ್ಷೀತಿಯಯನುನ  ಪಿರ ಯದಶಯನ್ನಗೆ ಕೊಟುಟ  ಮ್ದುವೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಒಮೆೆ  ಪಿರ ಯದಶಯನ್ನು 

ಕಾಳಿಾಂಗ ನಾಗವು ಕಚಿ್ಚ  ಸತಾು ಗ ಸುಕ್ಷೀತಿಯಯು ಸುರಿಗೆಯಿಾಂದ ತಾನರಿದುಕೊಾಂಡು ಸ್ವವನ್ನ ಪುಪ ತಾು ಳ್ಮ. 

ಇಲಿ್ಲ  ಆದಶಯ ದಾಾಂಪ್ತಯ  ಹಾಗೂ ಪೆರ ೀಮ್ದ ಉತಕ ಟತೆಯ ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತವಾದ ಕಲ್ಪ ನೆಗಳು ಇದಾ ರೂ 

ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ರಪ ದರೂ ಏನು?. ಹಿಾಂಸೆಯನುನ  ವಿರೀಧಿಸವ ಜೈನ್ಧಮ್ಯವು ಕೂಡ ಹಿಾಂದೂ 

ಧಮ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಸತಿಸಹಗಮ್ನ್ ಪ್ದಿ ತಿಯಂತಹ ಆತೆಾಪ್ಯಣಾ ಸನನ ವೇಶಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನುನ  

ನೀಡಿತೆು  ? ಎಾಂಬಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳು ಮೂಡುತು ವೆ. 

 ಮುಾಂದುವರೆದು “ಮ್ತು ಾಂದು ದ್ಧವಸಂ ಶಿರ ೀಧರಂ ಕುಬೇರಕಾಾಂತನಡನೆ ಮ್¾

ಲುಾಂದ್ಧಯತನ್ ರತನ ಕಂಬಳಮಂ ಪ್ರದೆದು ತನ್ನ  ಮ್ನೆಗೆ ಬಪ್ರರ ಪ ನ್ನ ಾಂ ಕಂಡು ಸವತಿಯಳಪ್ಪ  

ಶಂಕೆಯಿಾಂದಂ ಪ್ರರ ಸ್ವದದ ಮೇಗಣಿಾಂದಂ ನೆಲ್ಕ್ಷಕ ಕ್ಷಕ  ಬಿ¿õÀ  ್ದು ಸತು ಳ್” ಅಾಂದರೆ ಮ್ತು ಾಂದು 

ದ್ಧನ್ ಶಿರ ೀಧರನು ಕುಬೇರಕಾಾಂತನಡನೆ ನದೆರ ಮಾಡಿ ಅವನ್ ರತನ ಕಂಬಳಿಯನುನ  ಹದೆದುಕೊಾಂಡು 

ತನ್ನ  ಮ್ನೆಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ್ನುನ  ಕುಬೇರಶಿರ ೀ ಕಂಡು ತನ್ನ  ಗಂಡ ಸವತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಸಕು ನಾಗಿರುವನು 

ಎಾಂಬ ಸಂಶಯದ್ಧಾಂದ ಮೇಲುಪ್ಪ ರಿಗೆಯಿಾಂದ ಕೆಳ ನೆಲ್ಕೆಕ  ಹಾರಿ ಬಿದುಾ  ಸತು ಳು. ಎಾಂಬ ಅಾಂಶವನುನ  

ಗಮ್ನಸಿದಾಗ ಆ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲನ್ ಹೆಣ್ಣಣ ಗಳಲಿ್ಲನ್ ಸವತಿೀ ಮಾತಿಯಯದ ಗುಣಗಳು ಹಾಗೂ ಅಾಂದ್ಧನ್ 

ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಬಹುಪ್ತಿನ ತಾ  ವಯ ವಸೆಾ  ಜ್ಞರಿಯಲಿ್ಲದಾ  ಸಂಗತಿಗಳು ತಿಳಿಯುತು ವೆ. ಹಾಗೆಯ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿ 

ಕಂಡರೂ ಪ್ರ ಮಾಣಿಸಿ ನೀಡದೆ ಪ್ರರ ಣ ಕಳ್ಮದುಕೊಳುಳ ವ ಕುಬೇರಶಿರ ೀಯಂತಹ ಹೆಣ್ಣಣ  

ಮ್ಕಕ ಳಿದಾ ದೂಾ  ಸಹ ಇದರಿಾಂದ ತಿಳಿಯುತು ದೆ. 

 ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಮುಾಂದುವರೆದು ಮ್ನೀಹರಿಯನುನ  ಯರಿಗೆ ಕೊಟುಟ  ಮ್ದುವೆ ಮಾಡೀಣ 

ಎಾಂದು ಅತಿರಥ ಮ್ಹಾರಾಜನು ಮಂತಿರ ಗಳೊಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೊೀಚ್ಚಸಿದಾಗ ಕುಬೇರಕಾಾಂತನ್ 

ತಂದೆಯದ ವಿಜಯನೆಾಂಬ ಮಂತಿರ ಯು ಉಳಿದ ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಳಿದ ಮ್ದುಮ್ಕಕ ಳ ಹೆಸರುಗಳನುನ  

ತಿರಸಕ ರಿಸಿ “ಕೂಸಿಾಂಗೆ ಸಾ ಯಂಬರಮಂ ಪ್ಣ್ಣಣ ವಂ ಸಾ ಯಂಬರದೊಳ್ ತನ್ನ  ಭಾಗಯ ದೊಳ್ 

ಮೆಚಿ್ಚ ದವರಂ ಕಯೆಳೆ್ಮಾಂದು ನುಡಿದೊಡರಸನು ಮಾತಿಾಂಗೆ ಒಡಂಬಟುಟ ” ಸಾ ಯಂವರವನುನ  

ಏಪ್ಯಡಿಸಿದನು. ಇಲಿ್ಲ  ಮ್ನೀಹರಿ ಯರನೂನ  ಮೆಚಿ ದೆ “ದಾಾಂಟಿ ಪ್ರೀಗಿ ಕುಬೇರಕಾಾಂತಂಗೆ 

ಮಾಲೆಯಂ ಸ್ಪಡಿದಾಗ” ಅರಸುಗಳ್ಮಲಿ್ರು ಬಡವನಗೆ ಏನು ಅಲಿ್ದವನಗೆ ಮಾಲೆಯನುನ  

ಹಾಕ್ಷದಳ್ಮಾಂದು ಸಂಗಾರ ಮ್ದೊಳಗೆ ಯುದಿಕೆಕ  ನಾಂತಾಗ ಸುವಮ್ರ ೆ ವಮ್ರ ೆ ಾಂ ಮದಲಾದವರು ಗೆದುಾ  

ಮ್ನೀಹರಿಯನುನ  ಕುಬೇರಕಾಾಂತನಗೆ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತ್ತ. ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣಣ  ತಾನು ಆಸೆ 

ಪ್ಟಟ ವನ್ನುನ  ಮ್ದುವೆಯಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಗಮ್ನಸಬೇಕಾದುದು 

ಈಕೆ ರಾಜನ್ ಮ್ಗಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈಕೆಗೆ ತನ್ನ  ಗಂಡನಾಗುವವನ್ನುನ  ಆಯಕ  ಮಾಡಲು 
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ಅವಕಾಶವಿತೆು ಾಂಬುದು ತಿಳಿಯುತು ದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ವಗಯದ ಹೆಣ್ಣಣ ಗಳಿಗೆ ಈ ಆಯಕ ಗಳಿದಾ ವೆ 

ಎಾಂಬುದು ಚಚ್ಚಯಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿ. ಏಕೆಾಂದರೆ ಸುಕೇಶಿನಯನುನ  ಜಿನಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಡು 

ಆಕೆಯನುನ  ಮ್ದುವೆಯಗ ಬಯಸುವ ಗಂಧಭಾಜನ್ ರಾಜನ್ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಸುಕೇಶಿಗೆ 

ಮ್ನೀಹರಿಗಿದಾ ಾಂತಹ ಯವುದೇ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ಗಳಿಲಿ್ದೆ ಇರುವ ಅಾಂಶಗಳು ನ್ಮೆ್  ಗಮ್ನ್ಕೆಕ  ಬರುತು ದೆ. 

 ಈ ಕಥೆಯಲಿ್ಲನ್ ಪ್ತಿ ಪ್ತಿನ ಯರು ಸುಖ ಸಂತೀಷ್ಗಳಿಾಂದ ಕಾಲ್ವನುನ  ಕಳ್ಮಯುವ 

ಚ್ಚತರ ಣವಿದೆ. ಸಿದಿಾಥಯ ಮ್ತ್ತು  ಆತನ್ ಪ್ತಿನ  ಶಿರ ೀಕಾಾಂತೆಯರು “ಸಂಸ್ವರದ 

ಪ್ರಲಿ್ಮೆಯುಮ್ನ್ನತಯ ತೆಯುಮಂ ಬಗೆದು ವೈರಾಗಯ ಪ್ರರಾಗಿ ಇವರ ಾ ರುಾಂ ತಪಂ ಬಡುವ 

ಬುದಿ್ಧಯನಡೆಯರಾಗಿ” ಎಾಂಬ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ನೀಡಿದಾಗ ಇಲಿ್ಲ  ಗಂಡಿನಂತೆ ಹೆಣಿಣ ಗೂ 

ತಪ್ವನುನ  ಕೈಗಳಳ ಲು ಸಮಾನ್ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಅಲಿ್ದೆ ಸಿದಿಾಥಯನ್ ಹಿರಿಯ 

ಅರಸಿ ಜಯವತಿ ಎಾಂಬುವವಳು ಮ್ಕಕ ಳನುನ  ಬೇಡಿ ದೇವರು ದೇವತೆಗಳನುನ  ಪ್ರಸಿ ಪೂಜಿಸುವ 

ಚ್ಚತರ ಣವಿದೆ. 

 ಜಯವತಿ ಗಭಿಯಣಿಯಗಿ ನೆಲ್ಮಾಳಿಗೆಯಳಗೆ ಮ್ಗನ್ನುನ  ಹೆತ್ತು  ತಾನು ಮ್ತ್ತು  ದಾದ್ಧ ಅಲಿ್ಲ  

ಕೆಲ್ವು ಕಾಲ್ವನುನ  ಕಳ್ಮಯುತಿು ರುತಾು ಳ್ಮ. ಇವಳ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿು ದಾ  ತತ್ತ ಒಾಂದು ದ್ಧನ್ ನೀರನುನ  

ತರಲು ಹೀದಲಿ್ಲ  ಈಕೆಯ ಗೆಳತಿ ನಾಗಬೆಬ ಯಾಂಬಾಕೆ ಈಕೆಯನುನ  ಕಂಡು ಹಲ್ವು ದ್ಧನ್ಗಳಿಾಂದ 

ನನ್ನ ನುನ  ಕಾಣಲ್ಲಲಿ್ವಲಿ್ವೆಾಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ತ ತ್ತ ನೀನಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ  

ಒಡತಿ ಸಟಿಟ ತಿ ಜಯವತಿ ಬೆಸಲೆಯಗಿರುವ ವಿಚಾರವನುನ  ತಿಳಿಸಿ ಆಕೆ ಯರೂ ಅರಿಯಬಾರದೆಾಂದು 

ನೆಲ್ಮ್ನೆಯಳಗೆ ಅಡಗಿದಾಾ ಳ್ಮಾಂದು ಹೇಳುತಾು ಳ್ಮ. ಈ ಮಾತ್ತಗಳು ಹೆಣ್ಣಣ  ಮ್ಕಕ ಳಲಿ್ಲ  ಗುಟುಟ  

ನಲಿುವುದ್ಧಲಿ್ವೆಾಂಬುದನುನ  ತಿಳಿಸುತು ದೆ. 

 “ಸುಕೌಳಸ್ವಾ ಮಿಯಂ ಮಲೆಯೂಡುವ ದಾದ್ಧ ಸುಬರ ತೆಯಾಂಬೊಳ್ 

ಸುಮ್ತಿಯಾಂಬೊಳೂಡುವ ದಾದ್ಧ ನಂದೆಯಾಂಬೊಳಾಡಿಸುವ ದಾದ್ಧ ಸುಪ್ರ ಭೆಯಾಂಬೊಳ್ 

ಮ್ಜಜ ನಂಬುಗಿಸುವ ದಾದ್ಧ ಮೇಘಮಾಲೆಯಾಂಬೊಳ್ ಪ್ಸದನಂಗಳಿಸುವ ದಾದ್ಧ ಇಾಂತಯಾ ರ್ 

ದಾದ್ಧಯಕರ ಕ ಳ್” ಈ ಸ್ವಲುಗಳನುನ  ಪ್ರಾಮ್ಶಿಯಸಿದಾಗ ಇಲಿ್ಲ  ಸುಕೌಶಳ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಲಾಲ್ನೆ ಪ್ರಲ್ನೆ 

ದಾದ್ಧಯದಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಾಣಿಯರ ಜ್ತೆ ದಾದ್ಧಯರೂ ಕೂಡ ಹಾಲೂಡುವ 

ತಾಯಿಯರಾಗುತಿು ದಾ ರೆಾಂಬುದಕೆಕ  ಇಲಿ್ಲ  ಸುಕೌಶಳಸ್ವಾ ಮಿಗೆ ಮಲೆಯೂಡುವ ದಾದ್ಧ 

ಸುಬರ ತೆಯಾಂಬುವವಳ ವಿವರಗಳು ನ್ಮ್ಗೆ ಸ್ವಕಿ್ಷಯಗಿವೆ. ಅಲಿ್ದೆ ಅರಮ್ನೆಯಳಗೆ ಸೇವೆ 

ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ದಾ  ಹೆಣ್ಣಣ ಗಳ ಸಿಾ ತಿ ಹೇಗಿತೆು ಾಂಬುದೂ ಸಹ ಇದರಿಾಂದ ನ್ಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತು ದೆ. 

 ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಸುಕೌಶಳಸ್ವಾ ಮಿಗೆ 32  ಮಂದ್ಧ ರಾಜಕುಮಾರಿಯರನುನ  ಅತಿಶಯವಾದ ಲಾವಣಯ , 

ಸೌಭಾಗಯ , ಕಾಾಂತಿ, ಹಾವ, ಭಾವ, ವಿಲಾಸ, ವಿಭರ ಮ್ಗಳಿಾಂದ ಕೂಡಿದವರನುನ , ಕೇಳಿ ತಂದು ಒಾಂದೇ 

ಹಸೆಯಲಿ್ಲ  (ಏಕಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ ) ಜಯವತಿ ಮ್ದುವೆ ಮಾಡಿಸುತಾು ಳ್ಮ. ಜಯವತಿ ತನ್ನ  ಮ್ಗನಗೆ 

ಯವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  ವೈರಾಗಯ ದ ಕಡೆ ಮ್ನ್ಸಿು  ಬಂದು ತಪ್ಸಿಾ ಯಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸದಾ 

ಸುಖದಲಿ್ಲ , ಭೀಗದಲಿ್ಲಯ ಆತ ಕಾಲ್ ಕಳ್ಮಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ರಿೀತಿ ಮಾಡುತಾು ಳ್ಮ. ಆದರೆ ಇಲಿ್ಲ  

ಗಮ್ನಸಬೇಕಾದುದು ಅಾಂದು ಬಹು ಪ್ತಿನ ತಾ  ಪ್ದಿ ತಿ ಜ್ಞರಿಯಲಿ್ಲತ್ತು  ಎಾಂಬುದು ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟಟ  

ಹೆಣ್ಣಣ  ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ ಸುಕೌಶಳಸ್ವಾ ಮಿಯನುನ  ವಿವಾಹವಾಗಲು ಅವರಿಗೆ ಮ್ನ್ಸ್ಪೂ ತಿಯಯದ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಇತೆು ೀ ? ಎಾಂಬುದು. ಜ್ತೆಗೆ ಮುಾಂದೆ ಸುಕೌಶಳಸ್ವಾ ಮಿಯು ವೈರಾಗಯ ಪ್ರನಾಗಿ ತಪ್ಸಿಿ ಗೆ ಹೀಗುವಾಗ 

ಇವರೆಲಿ್ರನುನ  ಬಿಟುಟ  ಹೀಗುತಾು ನೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಇವರು ಮಾಡಿದ ತಪುಪ ಗಳಾದರೂ ಏನು ? ಎಾಂಬುದು. 
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 ಅಲಿ್ದೆ ಜಯವತಿಯು ತಾನು ಎಷ್ಟ ೀ ಬೇಡವೆಾಂದು ತಡೆದರೂ ಸಹ ಸುಕೌಶಳಸ್ವಾ ಮಿಯು 

ತಪ್ಸಿಿ ಗೆ ಹೀದಾಗ ತಾಯಿಯದ ಜಯವತಿಯು ಅತಿಯಗಿ ಕೊೀಪ್ಗಳುಳ ತಾು ಳ್ಮ. ಜೈನ್ 

ಧಮ್ಯವನುನ  ನಾಂದ್ಧಸುತಾು ಳ್ಮ. ಕುಟಿಲ್ವಾದ ಉಪ್ದೇಶದ್ಧಾಂದ ಆತಯಧಾಯ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಸತ್ತು  ಮಗೆುಳಗಿರಿ 

ಎಾಂಬ ಪ್ವಯತದಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣಣ  ಹುಲ್ಲಯಗಿ ಹುಟುಟ ತಾು ಳ್ಮ. ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಣಿಣ ನ್ ಮ್ನ್ದ ಸಿಟುಟ  ಹಾಗೂ ಸೇಡಿನ್ 

ಭಾವಗಳು ನ್ಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತು ದೆ. ಹೆಣ್ಣಣ  ಹುಲ್ಲಯಗಿದಾ  ಈಕೆ ತನ್ನ  ಮ್ಗನ್ನೆನ  ತಿಾಂದ ತಪಿಪ ಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಣ  

ಹುಲ್ಲ ಮ್ನೀನಗರ ಹಕೆಕ  ಒಳಗಾಗಿ ಬದುಕ್ಷರುವವರೆಗೂ ಆಹಾರವನುನ  ನವೃತಿು ಗಳಿಸಿ ಶುಭಕರವಾದ 

ಪ್ರಿಣಾಮ್ದಲಿ್ಲ  ಕೂಡಿ, ಸತ್ತು  ಸೌಧಮ್ಯವೆಾಂಬ ಕಲ್ಪ ದಲಿ್ಲ  ಹುಟಿಟ ತ್ತ. ಇಲಿ್ಲ  ಹುಲ್ಲಯಂತಹ ಪ್ರರ ಣಿಗೂ 

ಸಹ ತಪ್ಸಿ ನುನ  ಕೈಗಳಳ ಲು, ಉತು ಮ್ ಭವವನುನ  ಹಾಂದಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದು ತಿಳಿಯುತು ದೆ. 

 ಇದರಂತೆ ಗಂದಭಾಜನ್ನ್ ದೇವ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನ್ರಾದ ನೂರು ಮಂದ್ಧ ರಾಣಿಯರು 

ಯಶೀಧರ ಕೇವಲ್ಲಗಳನೆನ ೀ ಗುರುಗಳನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು ಪ್ದೆಾವತಿ ಕಂತಿಯರು 

ಮಾಗಯದಶಯನ್ವಾಗುವ ಸನಾಯ ಸಿನಯರಾಗಿರಲು ತಪ್ಸಿು  ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಿ ಮ್ರಣದ್ಧಾಂದ ಸತ್ತು  

ಸೌಧಮ್ಯ ಮುಾಂತಾಗಿ ಇರತಕಕ  ದೇವಲೊೀಕದಲಿ್ಲ  ಹುಟಿಟ ದರು. ಹಿೀಗೆ ಇಲಿ್ಲನ್ ಹೆಣ್ಣಣ ಗಳಿಗೆ ತಪ್ಸಿಿ ಗೆ 

ಅವಕಾಶವಿದುಾ  ಉತು ಮ್ ಭವಗಳನುನ  ಪ್ಡೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. 

ಆಕರ ಕೃತಿಗಳು 

1. ಕೇಶವ ಭಟಟ . ಟಿ (ಗ)-‘ಶಿವಕೊೀಟ್ಯಯ ಚಾಯಯರ ವಡಾಡ ರಾಧನೆ’,2011,ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  

ಪ್ರಿಷ್ತ್ತು , ಬೆಾಂಗಳೂರು. 

2. ಡಾ.ನ್ರಸಿಾಂಹಾಚಾರ್.ಡಿ.ಎಲ್,‘ಶಿವಕೊೀಟ್ಯಯ ಚಾಯಯವಿರಚ್ಚತವಡಾಡ ರಾಧನೆ’,1949, 

ಡಿ.ವಿ.ಕೆ.ಮೂತಿಯ ಪ್ರ ಕಾಶನ್::ಮೈಸ್ಪರು. 
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ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಭಕ್ರು 

ಪ್ರ ವೀಣ್ ಎಚ್.ಆರ್ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು ತುಮಕೂರು 

ಮಾಗಯದಶಯಕರು : 

Prof. Manoj C.R. HOD 

And Assistant Professor of English 

ದೇವರು ಎಾಂಬ ಮೂರೇ ಅಕ್ಷರದ ಪ್ದ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲಿ್ರೂ ಎಲಿ್ರಲಿೂ  ಭಯ ಭಕ್ಷು  ನಂಬಿಕೆ 

ಮುಗಿ ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳಾು ವೆ. ಜನ್ರಲಿ್ಲ  ದೇವರು ಎಾಂಬ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಮುಾಂದೆ ನೂರೆಾಂಟು ಹರಕೆ 

ದೇವರನ್ನ  ದೇವಸ್ವಾ ನ್ವನ್ನ  ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಮುಗಿಯುವವರು ಯರು ಇಲಿ್ . ಇದಾಾ ರೆ ಆದರೆ 

ಕೆಲ್ವಬಬ ರು ಮಾತರ , ಅವರು ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಸುಖದ ಸಂಪ್ತಿು ನ್ಲಿ್ಲ  ತೇಲಾಡು  ಇರರು. ದೇವರು ಎಾಂಬ 

ಪ್ದವು ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ಮ್ನುಷ್ಯ ನ್ ಮ್ನ್ಸಿ ನ್ನ  ಕಲ್ಕುತು ದೆ. ಕೆಲ್ವಬಬ ರಿಗೆ ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಗಳಿಗೆ ಹೀಗಿ 

ಬಂದರೆ ಏನೀ ಒಾಂಥರಾ ನೆಮೆ್ ದ್ಧ ಸುಖ ಸಂತೀಷ್ ಇನುನ  ಕೆಲ್ವಬಬ ರಿಗೆ ದುುಃಖ ಕಷ್ಟ  ನ್ಷ್ಟ  ಯಕೆ 

ಅಾಂತಾ ಹೇಳಿು ನ. 

ಒಾಂದು ದ್ಧನ್, ಗಂಡ ಹೆಾಂಡತಿ ಮ್ದುವೆಯಗಿ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳು ಆಗಿತ್ತು . ಅವತ್ತು  ಆಫೀಸ್ ಗೆ ರಜೆ 

ಹೆಾಂಡತಿ ಅಾಂತಾಳ್ಮ ರಿೀ ಇವತ್ತು  ಬೇಗ ಎದೆಾ ೀಳಿ ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಕೆಕ  ಹೀಗಿ ಬರೀಣ. ಪ್ರಪ್ ಗಂಡ ಇನುನ  

ಮ್ಲ್ಗಿತಾಯನೆ ನಮ್ಗೆ ಗತು ಲಿ್  ಮ್ದುವೆಯಗಿ ಒಾಂದು ವಷ್ಯದ ತನ್ನು ಬೇಗ ಎಳೊೀಕೆ ಮ್ನ್ಸೆ 

ಬರಲಿಾ . ಹೆಾಂಡತಿ ಕಾಟ ತಡಿಯಕೆ ಆಗದೆ ಎದುಾ  ಸ್ವನ ನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಾು ನೆ. ಆದರೆ ಇನುನ  ಹೆಾಂಡತಿ 

ರೆಡಿ ಆಗಿಲಿ್  ಕನ್ನ ಡಿ ಮುಾಂದೆ ನಾಂತಕ ಾಂಡು ಅದಯ ಗಂಟೆಯಯುು . ಈಗ ಗಂಡ ಅವಳಿೀಗೆ ಜ್ಞಸಿು  

ಹೇಳೊಕೆ ಆಗಲಿ್  ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗೆ ಅಾಂತಾ. ಯಕಂದೆರ  ಮ್ದುವೆಯಗಿ ಮೂರೆ ತಿಾಂಗಳಾಗಿತ್ತು . ಹೇಾಂಡತಿ 

ಮೇಕಪ್ ಸೆಟ್ಸನ್ನ  ಮುಖಕೆಕ  ಮೆತಿು ಕೊಾಂಡು ಬತಾಯಳ್ಮ, ಇಬಬ ರು ಸೇರಿ ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಕೆಕ  ಹೀಗಾು ರೆ. ಹೆಾಂಡತಿ 

ಹೆಸರು ಚ್ಚನುನ  ಅಾಂತ. 

ದೇವಸ್ವಾ ನ್ ಹೆಗಿರುತೆು  ಗತು ಲಾಾ , ದೇವಸ್ವಾ ನ್ದ ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಬನನ  ಅಮೆ್  ದೇವರಿಗೆ ಅಚಯನೆ 

ಮಾಡಿೀಕೆ ಪೂಜ್ಞ ಸ್ವಮ್ನ್ ತಗಳಿ ಅಾಂತಾ ಹ್ಯವು ಕಾಯಿ ಅಾಂಗಡಿಯವರು’’ಬನನ  ಸ್ವರ್ 

ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ಇಲಿೆ  ಬಿಟುಟ  ಹೀಗಿ ಸರ್’’ ಅಾಂತಾ ಚಪ್ಪ ಲಿ್ಲ  ಕಾಯೀರು. ಶಿವ ಶಿವ ಅಾಂತ ಮ್ಡಿಯಿಾಂದ 

ಆಕಡೆಯಿಾಂದ ಈಕಡೆ ಈಕಡೆಯಿಾಂದ ಆಕಡೆ ಒಡಾಡಾು  ಇರೀ ಅಚಯಕರು ಗಭಯ ಗುಡಿಯನುನ  

ಭಕ್ಷು ಯಿಾಂದ ಸುತ್ತು ತಾು  ಇರೀ ಭಕಾು ದ್ಧಗಳು. ಇವೆಲಿ್ವನ್ನ  ನೀಡಾು  ನ್ಮೆ್  ಭಕಾು ಧಿಗಳು ಗಭಯ ಗುಡಿ 

ಒಳಗೆ ಹೀಗಾು ರೆ. ಇಬಬ ರು ಪ್ಕಕ  ಪ್ಕಕ  ನಾಂತಕ ೀಾಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಕೊಕ ಾಂಡು ದೇವರ ಹತಿು ರಾ 

ಏನೇನ ಬೇಡಕ ೀಳಾು  ಇತಾಯರೆ ಎದೆನೆನು ಅಾಂತ ನ್ಮ್ಗೆ ಗತ್ತು . ಹಿಗಿರುವಾಗ ಒಬಬ  ಹೆಾಂಗಸು 

ರೇಷ್ೆ ಸಿೀರೆ ಹಾಕೊಕ ಾಂಡು ಮೈ ತ್ತಾಂಬಾ ಒಡವೇಗಳನ್ನ  ಹಾಕೊಕ ಾಂಡು ಬಂದು ಈ ನ್ಮೆ್  ಜ್ೀಡಿ 

ಎದುರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮ್ಕೊಕ ಾಂಡು ನಾಂತಕ ೀತಾಳ್ಮ. 

ಇವಳು ಬಂದು ನತಕ ೀಾಂಡ ಕೂಡಿೆ  ನ್ಮೆ್  ಚ್ಚನುನ  ನೀಟ ಎಲಿಾ  ಅವಳ ಮೇಲೆನೆ. ಯಕಂದೆರ  

ಜ್ಯಯ ವೆಲಿ್ರಿ ಶ್ವಪ್ ಮೈ ಮೇಲ್ಲತ್ತು . ಈ ಸಿು ರೀಯರು ಆಭರಣ ವಸು ರ ಬಂಗಾರ ಅಾಂದೆರ  ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ 

ಬಡಕ ೀಳಾು ರೆ. ಒಾಂದೊೀಾಂದು ಸತಿಯ ಬಾಯನೆನ  ಮುಚ್ಕ ಾಂಡು ಬಿಡಾು ರೆ. ಚ್ಚನುನ  ಆ ಹೆಾಂಗಸನ್ನ  ನಡಿದ 

ತಕ್ಷಣ ದೇವರ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟಟ ನೇ ಹಯುು . ತನ್ನ  ಗಂಡಾನ್ ಕೈಯಿಾಂದ ತಿವಿತಾಳ್ಮ ರಿೀ ಅಾಂತಾ ಪ್ರಪ್ ಗಂಡಾ 

ಭಕ್ಷು ಯಿಾಂದ ದೇವರ ಹತಿು ರ ಏನೀ ಬೆಡಕ ತಿತಾಯನೆ. “ಏನೆ ನನ್ನ  ಗೀಳು” ಅಾಂತಾ ಕೇಳಾು ನೆ ಚ್ಚನುನ  
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ಹೆಳಾು ಳ್ಮ “ನೀಡಿರ  ಅವಳ ಮೈ ತ್ತಾಂಬಾ ಎಲಿ್  ಬಂಗಾರ” ಇವಳ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಗಂಡ ಅಾಂತಾನೆ ಅವಳನ  

ನೀಡಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿಿ . “ನಾಳ್ಮ ನಂಗೂನು ಅವಳು ಹಾಕ್ಷರ ತರ ನ್ಕಿ್ಷಸ್ ಬೇಕೆ ಬೇಕು ಇಲಿಾ  ಅಾಂದೆರ  

ನಾನು ನ್ನ್ನ  ತವರು ಮ್ನೆಗೆ ಹೀಗಿು ನ” ಅಾಂತಾಳ್ಮ ಚ್ಚನುನ . ಲೇ ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಕಕ  ಬಂದುರ ವೆ ನಮೆ್  ಬುದ್ಧಾ  

ಬಿಡಲ್ಾ ಲಿಾ  ನೀವೂ. ಕಣಣ  ದುರುಗುಟಕ ಾಂಡು ಗಂಡನೆನ  ನೀಡಾು ಳ್ಮ. “ಆಯುು  ಬಿಡೆ ನಾಳ್ಮ ಕೊಡಿಸಿದೆರ  

ಆಯುು  ಅಾಂತನೆ ಗಂಡ. ದೇವಸ್ವಾ ನ್ದಲಿ್ಲರೀ ದೇವೂರ  ಇದನೆನ ಲಿಾ  ನೀಡಿ ಮೂಕನಾಗಿ ಕುಳಿು ದೆಯ ಏನ್ 

ಮಾಡಾು ನೆ ಹೇಳಿ. 

ಇನ್ನ ಕೆಲುವಬಬ ರು ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಕೆಕ  ಬತಾಯರೆ. ಶಿರ ೀಮಂತರು, ಅವರು ಬರೀರ ಅಲಿಾ  ಆದೂರ  

ಏನ್ಕೊಕ ೀ ಬಂದ್ಧದಾಾ ರೆ. 

ಒಳ್ಮಳ  ಕೊೀಟುಯ, ಶಟುಯ,  ಪ್ರಯ ಾಂಟು ಕಾಲ್ಲಿ್ಲ  ಕಾಸಿಿೀ ಚಪ್ಪ ಲು ಹಾಕೊಕ ಾಂಡು ಬಂದ್ಧತಾಯರೆ. 

ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ಕಾಯೀರ ಹತಾರ  ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ಬಿಟೆರ  2 ರೂಪ್ರಯಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತೆು  ಅಾಂತಾ ತಿಳೊಕ ಾಂಡು 

ಕಂಜುಸತನ್ ಮಾಡಿ, ದೇವರ ಗುಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಾಂತ್ತಕೊಾಂಡರೇ ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು ಅಾಂತಹ ಜ್ಞಗದಲಿ್ಲ  

ಬಿಡಾು ನೆ. ದೇವಸ್ವಾ ನ್ದ ಒಳಗಡೆ ಹೀಗಾು ನೆ, ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಕೊಕ ಾಂಡು ದೇವರನೆನ  ನೀಡಾು  

ಪ್ರರ ಥಯನೆ ಮಾಡಾು ನೆ. ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ಹರಗಡೆ ಬಿಟಿಟ ದ್ಧಾ ನ್ಲಿಾ  ಅಾಂತಾ ನೆನ್ಪ್ರಗುತೆು . ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ಕಡೆ 

ನೀಡಾು ನೆ. ಅವನ್ ಮ್ನ್ಸಿ ಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ  ಚಪ್ಪ ಲ್ಲನಾ ಯರಾದುರ  ತೀಗಂಡು ಹೀಗಾು ರೇನೀ ಅಾಂತಾ 

ಭರ ಮೆ. ದೇವರ ಹತಾರ  ಬಂದುರ  ಮ್ನ್ಸಿನಾನ  ಏಕಾಗರ ತೆ ಮಾಡಕಳೊಳ ೀಕೆ ಆಗೆಾ  ಇರೀರು. 

 ಕೆಲ್ವಾಂದು ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  ದೇವಸ್ವಾ ನ್ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಾ  ಪ್ಡೆದ್ಧರುವಂತಹ ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಚಯನೆ ಮಾಡಿಸೀ ಭಕು ರಿಗೆ ಒಾಂದು ದಾರಿ, ಮಾಡಿಸದೆ ಇರೀರಿಗೆ ಇನನ ಾಂದು ದಾರಿ ಅಾಂತಾ ಭಾಗ 

ಮಾಡಿತಾಯರೆ. ಅಚಯಕರಿಗೆ ದುಡುಡ  ಕೊಟೆರ  ದೇವರನಾನ  ಡೈರೆಕ್ಟ  ಆಗಿ ನೀಡಬಹುದು. ದುಡುಡ  ಕೊಡೆಾ  

ಹೀದೆರ  ಕೂಯ  ಅಲಿ್ಲ  ನತಕ ಾಂಡು ನೀಡಬೇಕು. ದೇವಸ್ವಾ ನ್ದಲಿೂ  ವಯ ವಹಾರಗಳು ನ್ಡಿತಾ 

ಇತಾಯವೆ. ಇದು ಎರಡು ದಾರಿ ಅಲಿ್ದೆ ಇನನ ಾಂದು ದಾರಿ ಮಾಡಿತಾಯರೆ. ‘ವಿ.ಐ.ಪಿ’ ದಾರಿ ಅಾಂತಾ, 

ಅಾಂದೆರ ೀ ಯರಾದೂರ  ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  ವಯ ಕ್ಷು ಗಳು ಬಂದೆರ  ಆ ದಾರಿಯಿಾಂದ 

ಹೀಗಬಹುದು. ಅದಕೆಕ  ಅವರಿಗೆ ಗ VIP ಅನನ  ದಾರಿ. ಅವರು ಬರೀ ದ್ಧನ್ ಅಚಯಕರು ಇವತ್ತು  

ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಕೆಕ  ರಜೆ ಅಾಂತಾ ಬೊೀಡ್ಯ ಹಾಕ್ಷದುರ  ಹಾಕಬಹುದು. ದೇವರು ವರ ಕೊಟೆರ  ಪೂಜ್ಞರಿ ವರ 

ಕೊಡಲಿಾ , ದುಡುಡ  ಕೊಟೆರ  ಕೊಡಾು ನೆ. 

 ಡಿೀಲ್ಸ್ಯ, ಗಣಿದನಗಳು ದೇವರ  ಹತಾರ ನೆ ಡಿೀಲ್ ಮಾತಾಡಾು  ಇತಾಯರೆ. “ಆ ಡಿೀಲ್ ನ್ನ್ಗೆ ಬಂತ್ತ 

ಅಾಂದೆರ  ನಾಂಗೆ fifty ನ್ನ್ಗೆ fifty ಆ ಡಿೀಲ್ ನಂಗೆ ಸಿಗೀ ಹಂಗೆ ಮಾಡಪ್ರಪ  ದೇವೆರ ” ಅಾಂತಾ ದೇವರನಾನ  

ಬೇಡಕ ಳಾು  ಇತಾಯರೆ. ಅದಕೆಕ  ಗಣಿದಣಿಗಳಾದವರು ದೇವರಿಗೆ ಏನೇನೀ ಕೊಟಟ ವರೆ. ದೇವೆರ  ನ್ಮ್ಗೆ 

ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಗಿಫ್ಟಟ  ಕೊಟಟ ವನೇ, ಇವರು ದೇವರಿಗೆನೇ ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  ಗಿಫ್ಟಟ  ಕೊಡಾು ರೆ. ದೇವರು ಕೇಳಾು ನಾ 

ಇಲಿಾ  ಎಲಿಾ  ಇವರೆ ಮಾತಾಡಾು ರೆ. ಇವರೆ ತಿೀಮಾಯನ್ ತೀಗಳಾು ರೆ. 

 ಮ್ದುವೆ ವಯಸಿಿ ಗೆ ಬಂದ್ಧರೀ ಹುಡುಗರು ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಕೆಕ  ಯಕೆ ಹೀಗಾು ರೆ ಅಾಂತ ನಮ್ಗೆ 

ಗತ್ತು . ದೇವಸ್ವಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಕೈಮುಕೊಕ ಾಂಡು ಭಕ್ಷು  ಇಾಂದ “ದೇವೆರ  ನ್ನ್ಗೆ ಒಳ್ಮಳ  ಹೆಾಂಡಿು  ಸಿಗೀಹಂಗೆ  

ಆಶಿವಾಯದ ಮಾಡಪ್ರಪ ” ಅಾಂತಾ ಬೇಡಕ ಳಾು ನೆ. ಅಷ್ಟ ರಲಿೆ  ಒಬಬ  ಸುಾಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ ಬಂದು 

ಎದುರುಗಡೆ ನಾಂತಕ ಾಂಡು ದೇವರಲಿ್ಲ  ಮರೆಹೀಗುತಾು ಳ್ಮ. ಆಗ ನ್ಮೆ್  ಹುಡುಗ ಕಣಣ  ತೆರೆದು 
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ಅವಳನೆನ ೀ ನೀಡಾು  ದೇವರೇ ಇವಳೇ ನ್ನ್ನ  ಹೆಾಂಡತಿ ಆಗುವಹಾಗೆ ಆಶಿವಾಯದ ಮಾಡಪ್ರಪ  ಅಾಂತಾನೆ. 

ಹರಗಡೆ ಬಂದು ಅವಳಿಗೀಸಕ ರ ಕಾಯು  ನಲಾು ನೆ. ಅವಳು ದೇವಸ್ವಾ ನ್ದ್ಧಾಂದ ಹರಗಡೆ ಬಂದ 

ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಹಿಾಂದೆ ಬಿದುಾ ಬಿಟಟ . ಈ ನ್ಮೆ್  ಹುಡುಗುರ  ಫುಲ್ ಪ್ರಸ್ಟ  ಒಾಂದು ಹುಡುಗಿನ್ 

ನೀಡನೀಡಾು  ಲ್ವ್ ಅಲಿ್ಲ  ಬಿದುಾ  ಹೀಗಿಬಿಡಾು ರೆ. 

 ನ್ಮೆ್  ತ್ತಾಂಡೈಕುಳ  ಹುಡುಗುರ  ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಕೆಕ  ಬಂದೆರ  ದೇವರು ಮುಖ ಕೆಾಂಪ್ಗ್ ಮಾಡಕಳಾು ನೆ. 

ಒಾಂದು ದ್ಧನ್ ಗುಾಂಡಾ, ಬಸ್ವಯ  ಹನುಮಂತನ್ ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಕೆಕ  ಹೀಗಿತಾಯರೆ. ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಇವರ 

ಕಿಾಸ್ಮೇಟಿ್ಸ  ಅಚಯನಾ, ಜ್ಯ ೀತಿ ಬರುತಾು ರೆ. ಇವರಿಬಬ ರೂ ಬಂದು ಹನುಮಂತನ್ ಹತಿು ರ “ಅಪ್ರಪ  

ಹನುಮಂತಪ್ರಪ  ಕಾಪ್ರಡಪ್ರಪ , ನಾನ್ ಪ್ರಿೀಕಿೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಸ್ ಆಗುವಹಾಗೆ  ಆಶಿವಾಯದ ಮಾಡಪ್ಪ ”. 

ಅಾಂತಾ ಬೇಡಕ ಾಂಡು ಹೀಗಾು ರೆ. ಇದನೆನ ಲಿಾ  ಕೇಳಾು  ನ್ಮೆ್  ಗುಾಂಡಾ, ಬಸ್ವಯ  ನಾಂತಿತಾಯರೆ. ಬಸ್ವಯ  

ಹನುಮಂತನ್ ಮುಾಂದೆ ಬಂದು “ಮಾವಾ ಹನುಮಂತ ಮಾವಾ ಕಾಪ್ರಡಪ್ರಪ ” ಅಾಂತಾನೆ ಇದನಾನ  

ನೀಡಿ ಗುಾಂಡಾ ಗಾಬರಿ ಆಗಾು ನೆ.  

ಗುಾಂಡಾ, ಬಸ್ವಯ ನ್ ಕೇಳಾು ನೆ “ ಲೇ ಬಸ್ವಯ , ಹನುಮಂತ ನನ್ಗಾಯ ವಾಗಲಾ ಮಾವ ಆದ”. ಬಸ್ವಯ  

ಹೇಳಾು ನೆ, ಗುಾಂಡಾಯ  ಆಗಿೆ  ಬಂದ್ಧದರ ಲಿಾ  ನ್ಮೆ್  ಕಿಾಸ್ಮೇಟಿ್ಸ  ಜ್ಯ ೀತಿ, ಅಚಯನಾ ಅವರು 

ಹನುಮಂತನ್ ಹತರ  ಬಂದು ಅಪ್ಪ  ಹನುಮಂತಪ್ರಪ  ಕಾಪ್ರಡಪ್ಪ  ಅಾಂತಾ ಬೇಡಕ ಾಂಡುರ . ಹನುಮಂತ 

ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ  ಆದೆರ  ನಂಗೆ ಮಾವ, ಯಕೇಾಂದೆರ  ಅವರಿಬುರ  ನ್ನ್ನ  ಲ್ವಸ್ಯ” ಅಾಂತಾನೆ. ಇವರ ಮಾತ 

ಕೇಳಿ ಹನುಮಂತನ್ ಮುಖ ಇನೂನ  ಕೆಾಂಪು. 

ಹಿೀಾಂಗೆ Variety Variety ಭಕು ರು ಆಗಾಗಾ ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಕೆಕ  ಭೇಟಿ ಕೊಡಾು  ಇತಾಯರೆ. 

“ದೇವರು ಎಾಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನೂರೆಾಂಟು ಹರಕೆ” 

Variety Variety ಭಕು ರು, 

ಇವರೆಲಿ್ನೂಯ ನೀಡಿ ಮುಖ ಕೆಾಂಪ್ ಮಾಡಕ ೀಳಾು ನೆ, ದೇವರು” 
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ಹೇಗಾಂದು ಶುನಕ ಪಾಲನೆ 

ರಮಯ . ಎನ್,  

ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರು, ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ,  

ಅಕಕ ಮ್ಹಾದೇವಿ ಮ್ಹಿಳಾ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನ್ಲ್ಯ, 

ಮಂಡಯ . 

 ಎದುರು ಮ್ನೆ ದಾಯ ವಣಣ ನ್ವರ ನಾಯಿಯ ಆಟ ಪ್ರಠಗಳು ಅದು ಶೇಕ್ ಹಾಯ ಾಂಡ್ ಮಾಡುತಿು ದಾ  

ಬಗೆ ಎಲಿ್ವೂ ನ್ನ್ನ  ಮ್ಕಕ ಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ಭಾವ ಬಿೀರಿತ್ತ ನೀಡಿ. ನ್ಮೆ್  ಮ್ನೆಯಲಿೂ  ನಾಯಿ ತಂದು 

ಸ್ವಕುವ ಆಸೆ ಸುೂ ರಿಸಿಬಿಟಿಟ ತ್ತ. ಅದಕಾಕ ಗಿ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ತಕತೆಗಳು ನ್ಡೆದು ನಾಯಿ ತರುವ 

ನಧಾಯರವೂ ಆಯಿತ್ತ. 

 ನಾಯಿ ಸ್ವಕುವ ವಿಚಾರದ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪ್ ಆದಾಗಿನಾಂದಲೂ ನ್ನ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನಾನು ಕಂಡ ಆ 

ವಿೀರ ನಾಯಿಯ ನೆನ್ಪ್ರಗತಡಗಿತ್ತ ನೀಡಿ. ನ್ಮೆ್ ದು ಹಳಿಳ . ಯರ ಮ್ನೇಲ್ಲ ನಾಯಿ 

ಸ್ವಕ್ಷರದ್ಧದಾ ರೂ ನ್ಮೆ್  ಮ್ನೇಲ್ಲ ಮಾತರ  ಒಾಂದು ನಾಯಿ ಸ್ವಕ್ಷದೆಾ ವು. ನ್ಮೆ್  ಆ ನಾಯಿ ಕುತಿು ಗೆಗೆ ಒಾಂದು 

ಸರಪ್ಳಿ ಹಾಕ್ಷ ಜಗುಲ್ಲಯ ಕಂಬಕೆಕ  ಕಟುಟ ತಿು ದೆಾ ವು. ಮ್ನೆ ಮೆಟಿಟ ಲ್ನುನ  ಯರಾದರೂ ಮೆಟಿಟ ದರೆಾಂದರೆ 

ಬೌ ಬೌ ಮಳಗಿಸಿಬಿಡುತಿು ತ್ತು . ಬಿೀದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಹೀಗೀರು ಬರೀರ ತಕರಾರಿಗೆ ಹೀಗದೆ 

ಮೌನಾವತಾರವನುನ  ತಾಳುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ ಶ್ಟರ  ಬಿೀದ್ಧ ಸಿೀನ್, ಟಿಟಿಬ ಇವರಿಬಬ ರಲಿ್ಲ  ಯರಾದರೂ 

ಬಿೀದ್ಧಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದರೆಾಂದರೆ ರಣಕಹಳ್ಮಯನೆನ  ಊದ್ಧಬಿಡುತಿು ತ್ತು . ನಾಯಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತರ ದಲಿ್ಲ  

ಹುಲ್ಲಯಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎರಗುವ ಪ್ರ ಯತನ  ಮಾಡುತಿು ತ್ತು . ಆ ಟಿಟಿಬಳ ನಜವಾದ ಹೆಸರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು  

ನೀಡಿ. ಅದು ಅವಳ ಅಡಡ  ಹೆಸರು. ಅದೇಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಹೆಸರಿಟಿಟ ದಾಾ ರೆ ಎಾಂದು ನಾನು 

ನ್ಮೆ್ ಮೆ್ ನ್ನುನ  ಪ್ರ ಶಿನ ಸಿದೆಾ . ಅದಕಕ ವರು ಅದು ಒಾಂದು ಪ್ಕಿ್ಷಯ ಹೆಸರು ಅಾಂತ ಹೇಳಿದಾ ರು. ಆಕೆ ನ್ಮೆ್  

ಪ್ಕಕ ದ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲದಾ  ತನ್ನ  ಪಿರ ಯತಮ್ನ್ನುನ  ನೀಡಲು ಬಂದು ಅನುಮಾನ್ಸಪ ದವಾಗಿ 

ಸುಳಿದಾಡುತಿು ದಾ ದುಾ  ನ್ಮೆ್  ನಾಯಿಯನುನ  ಕೆಾಂಡಮಂಡಲ್ವಾಗಿಸುತಿು ತ್ತು . ಇನುನ  ಆ ಸಿೀನ್ನ್ 

ನಜನಾಮ್ ಶಿರ ೀನವಾಸ. ಹುಟಿಟ ದಾಗ ಅತು ರೆ ಬಿಳಿಳ  ತಟಿಟ ಲು ಕರೆಯುತಿು ತ್ತು . ಹಸಿದರೆ ಚ್ಚನ್ನ ದ ಚಮ್ಚ 

ಕಾಯುತಿು ತ್ತು . ಅಾಂತಹ ದೊಡೆ ನೆ ಹುಡುಗ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿ ಹದಗೆಟುಟ  ಕಳಳ ತನ್ ಕಲುು  ಕೆದರಿದ ತಲೆಗೆ 

ಬಾಚಣಿಗೆಯನುನ  ಸೀಕ್ಷಸದೆ ಹುಚಿ ನ್ ರಿೀತಿ ಅಲೆದಾಡುತಿು ದಾ . ಇವನ್ನುನ  ನೀಡಿದರೆ ನ್ಮೆ್  

ನಾಯಿಗೆ ಆಗಾು  ಇರಲ್ಲಲಿ್  ನೀಡಿ. ಇವರಿಬಬ ರಿಗೂ ನ್ಮೆ್  ನಾಯಿ ಸಿಾಂಹಸಾ ಪ್ನ . 

 ಇನುನ  ನ್ಮೆ್  ಮ್ನೆ ಚಾವಡಿ ಇದಾ  ಹಾಗೆ. ಯರಾದರು ಹೀಗೀರು ಬರೀರು ಇರುತು ಲೇ 

ಇದಾ ರು. ನಾಯಿ ಅವರಿಗೆಲಿ್  ಮುಳಾಳ ಗಿತ್ತು . ಇದರ ಉಪ್ಟಳ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕೆಲ್ವರು ನಾಯಿಯನುನ  

ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪಿತೂರಿ ನ್ಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲಯೇ ನಾಯಿ ಟಿಟಿಬಳನುನ  ಕಚಿ್ಚ  

ಗಾಯಗಳಿಸಿಬಿಟಿಟ ದುಾ , ಅದರ ಕೊಲೆ ಸಂಚ್ಚಗೆ ಮ್ತು ಷ್ಟಟ  ಕುಮೆ್ ಕುಕ  ದೊರೆತಂತಾಯಿತ್ತ. ನ್ಮೆ್  

ಮ್ನೆಯವರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಕೊಲೆಗೆ ಪೂವಯ ತಯರಿ ನ್ಡೆಸಿದರು. 

 ಒಾಂದು ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ಕ್ಷಡಿಗೇಡಿಗಳು ಒಬಬ ಟಿಟ ನ್ ಹ್ಯರಣವನುನ  ತಯರಿಸಿ ಅಪ್ರ ಯೀಜಕ 

ವಿದುಯ ತ್ ಬಲ್ೂ ನುನ  ಚಚಿ್ಚ  ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅದರಳಕೆಕ  ಸೇರಿಸಿ ನಾಯಿಗೆ ತಿನನ ಸಿದರು. ಆಯಸಿು  

ತ್ತಾಂಬಿರದ ನಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಸ್ವವು ಸುಳಿಯಲ್ಲಲಿ್ . ಟಿಟಿಬಳ ಕಡೆಯವರು ಯರಿಗೂ ಗತಿು ಲಿ್ದ 

ಹಾಗೆ ನಾಯಿಯನುನ  ಹಿಡಿದುಕೊಾಂಡು ಹೀಗಿ ಊರ ಹರಗಿನ್ ಪ್ರಳು ಬಾವಿಯಲಿ್ಲ  

ಬಿಟುಟ ಬಿಡುವುದೆ? ಮ್ನೆಯವರು ನಾಯಿಯನುನ  ಹುಡುಕಾಡಿ ಬಾರದ ಲೊೀಕಕೆಕ  ತೆರಳಿದೆ ಎಾಂದು 
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ಸುಮೆ್ನಾದರು. ನಾಯಿ ಕಾಣೆಯದ ಎರಡನೆ ದ್ಧನ್ಕೆಕ  ಅದು ಅಲಿ್ಲರುವ ವತಯಮಾನ್ವನುನ  ಯರೀ 

ತಂದು ಮ್ನೆಗೆ ಮುಟಿಟ ಸಿದರು. ಒಾಂದು ಮಂಕ್ಷರ ಗೆ ಹಗೆ  ಕಟಿಟ  ಬಾವಿಯಳಕೆಕ  ಇಳಿಬಿಟಟ ರು. 

ಪ್ರ ಳಯಾಂತಕ ನಾಯಿ ಚೆಕಕ ನೆ ನೆಗದು ಮಂಕ್ಷರ ಯಳಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕೊಾಂಡಿತಂತೆ. ನಾಯಿಯನುನ  

ಬದುಕ್ಷಸಿ ಮ್ನೆಗೆ ಕರೆತಂದ್ಧದಾಾ ಯಿತ್ತ. ಎರಡು ದ್ಧನ್ಗಳ ಅಜ್ಞಾ ತ ವಾಸ ಮುಗಿಸಿದರೂ, ಗೃಹಬಂಧನ್ 

ಅದರ ಪ್ರಲ್ಲಗಾಯಿತ್ತ. ಒಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಬಾರಿಯೂ ನಾಯಿ ದ್ಧಗಿಾ ಜಯ ಸ್ವಧಿಸಿ ಎದುರಾಳಿಗಳಿಗೆ 

ಮುಖಭಂಗ ಮಾಡಿದಾ ಾಂತ್ತ ಸತಯ . ಅಾಂತಹ ಮೃತ್ತಯ ಾಂಜಯ ನಾಯಿ ಅದು. ನ್ನ್ಗೆ ಶ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ  

‘ಸೀಮ್ನ್ಗೌಡರ ನಾಯಿ’ ಪ್ರಠವನುನ  ಕೇಳುತಿು ದಾಾ ಗಲೂ ನ್ಮೆ್  ನಾಯಿಯ ನೆನ್ಪ್ರಗುತಿು ತ್ತು . 

ಸ್ವಕ್ಷದರೆ ಅಾಂತದೊಾಂದು ವಿೀರನಾಯಿಯನುನ  ಸ್ವಕಬೇಕು ಅನಸಿತ್ತ. 

 ಹಿೀಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತು  ಪ್ಕಕ ದ ಬಿೀದ್ಧೀಲ್ಲ ಒಾಂದು ದ್ಧನ್ ಬರುತಾು  ಇದೆಾ . ಅಲಿೆ  ಕಲ್ಪ ನಾ 

ಅವರ ಜ್ತೆ ಮಾತನಾಡುತು  ನಾಂತಿದೆಾ . ಅವರ ಮ್ಗ ಒಾಂದು ಬಿೀದ್ಧ ನಾಯಿ ಮ್ರಿೀನ್ ಹಿಡಕ ಾಂಡು 

ಸ್ವಕ್ಷು ೀನ ಅಾಂತ ಓಡಾಡು  ಇದಾ . ಕಲ್ಪ ನಾ ಅವರು ಮೀರಿ ಒಳಗೆ ಮ್ಲ್ಗಿದಾ  ಆ ನಾಯಿ ಮ್ರಿಯ 

ಸಹೀದರ ಸಹೀದರಿಯರ ಬಗೆಗೆ ಮಾತಾಡಾು  ಹಾಗೆ ಕಾನ್ಯರ್ ಮ್ನೆ ಹನ್ನ ಮೆ್ ನ್ವರಿಗೆ ನಾಯಿಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಇದಾ  ನಲುವುಗಳನುನ  ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರ ಸ್ವು ಪಿಸತಡಗಿದರು. ಹನ್ನ ಮೆ್ ನ್ವರ ಮ್ಗ ಆ ಮೀರಿ ಒಳಗೆ 

ಇದಾ  ನಾಯಿ ಮ್ರಿಗಳನುನ  ಎತಿು ಕೊಾಂಡು ಹೀಗಿ ಸೆ ಶ್ವನ್ದ ಹತಿು ರ ಬಿಟುಟ ಬಿಟಟ ರಂತೆ. ತನ್ನ  

ಪ್ರಿವಾರದ್ಧಾಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಈ ನಾಯಿ ಮ್ರಿ ಸಪೆಪ ಯಗಿದೆಯಂತೆ. “ಅವುಗಳ ಅಮೆ್  

ಗಭಿಯಣಿಯಗಿದಾಾ ಗ ನೀಡಿರ  ಹನ್ನ ಮೆ್ ನ್ವರು ಒಾಂದು ದ್ಧನ್ಕೂಕ  ಒಾಂದು ತ್ತತ್ತು  ಅನ್ನ  ಹಾಕಿ್ಷಲಿ್  

ಕಣಿರ . ಅನ್ನ  ಮಿಕ್ಷಕ  ಮೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಷದುರ  ಆ ನಾಯಿಗೆ ಮಾತರ  ಹಾಕ್ಷು ರಲ್ಲಲಿ್ . ಮ್ಗ ನಾಯಿ ಮ್ರಿಗಳನುನ  

ಎತಿು ಕೊಾಂಡು ಹೀಗಿ ಬಿಡೀದರ ಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಶೂರ”. ಎಾಂದು ಆದಾಯ ವ ಕೊೀಪ್ವಿತು  

ಹನ್ನ ಮೆ್ ನ್ವರ ಮೇಲೆ ನ್ನ್ನ  ಮುಾಂದೆ ಕಕ್ಷಕ ಬಿಟಟ ರು. 

 ಅದೇ ಹತಿು ಗೆ ಕುತಿು ಗೆ ಮಾತರ  ನೇರವಾಗಿದುಾ  ಕಣ್ಣಣ ಗಳು ಮಾತರ  ಅತಿು ತು  ತೇಲಾಡುತಾು  

ಎಲಿ್ರನುನ  ನೀಡುತಿು ದಾ  ರಿಟೈಡ್ಯ ಮಾಸಟ ರ್ ನಾಗಣಣ ನ್ವರು ನ್ಮೆ್  ಹತಿು ರ ಬಂದರು. ನಾಯಿಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಚಚೆಯ ನ್ಡೆಸುತಿು ದುಾ ದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಸಮ್ಯ ಬೇಕಾಗಲ್ಲಲಿ್ . ಏಕೆಾಂದರೆ ಅವರ 

ಶರ ವಯ  ಉಪ್ಕರಣ ಕ್ಷವಿಯಲಿೆ  ಇತ್ತು . ಮೀರಿಯಿಾಂದ ದೂರ ಸರಿದ ನಾಯಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಅವರು ಸಹ 

ಕನಕರ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಮುಾಂದುವರೆದು “ನ್ಮೆ್  ಮ್ನೇಲ್ಲ ಒಾಂದು ನಾಯಿ ಇತ್ತು , ಅದು ಎಾಂಥಾ 

ಪ್ತಿವರ ತಾ ನಾಯಿ ಅಾಂತಿೀರಿ. ಒಾಂದು ಗಂಡು ನಾಯಿ ಬಂದುರ  ಅದರ ಕಡೆ ನೀಡುತಿು ರಲ್ಲಲಿ್” 

ಎಾಂದರು. ನಾನು ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿ್ಲಯೇ ನ್ಕುಕ  ಚ್ಚಕಕ ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲದಾ  ಸಂಚ್ಚ 

ಹನ್ನ ಮೆ್ ನ್ ಮ್ನೆಯ ನಾಯಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಂತತಿ ಇದಾಗಿರಬೇಕು ಎಾಂದುಕೊಾಂಡೆ. ನ್ನ್ನ  

ಮುಖದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಸಣಣ  ನ್ಗು ಸುಳಿದಾಡಿದಾ ನುನ  ಕಂಡು ಕಲ್ಪ ನಾ ಅವರು “ನ್ಮೆ್  ಮ್ನೇಲ್ಲದಾ  

ನಾಯಿ ಹರಗಡೆ ಗಂಡು ನಾಯಿ ನೀಡಿದೆರ  ಒಳಗಡೇನೆ ನಾಂತ್ತ ಬಾಲ್ ಅಲಿಾಡಿಸುತಿು ತ್ತು  ಕಣಿರ ” 

ಎಾಂದರು. ಕಲ್ಪ ನಾರವರು ನಾಯಿಗಳ ಪ್ರ ಣಯ ಪ್ರ ಸಂಗವನುನ  ಕುರಿತ್ತ ಚೆನಾನ ಗಿ ಸಂಶೀಧನೆ 

ನ್ಡೆಸಿದಾಾ ರೆ ಅನಸಿತ್ತ.  

 ಸರಿ ಒಾಂದು ಶುಭಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ದಾಯ ವಣಣ ನ್ವರ ಮ್ನೆಯ ನಾಯಿಯನುನ  ಸೈಡ್ 

ಹಡೆಯುವಂತ ಒಾಂದು ಸುಾಂದರವಾದ ಜ್ಞತಿ ನಾಯಿ ಮ್ರಿಯನುನ  ಹಣ ಕೊಟುಟ  ತಂದದಾಾಯಿತ್ತ. 

ಆ ದಾಯ ವಣಣ ನ್ವರ ನಾಯಿ ನ್ನ್ನ ನೆನ  ಸೈಡ್ ಹಡೆದ್ಧತ್ತು . “ನ್ಮೆ್  ನಾಯಿ ಏನೇ ತಿಾಂದುರ  ನಮೆ್  ಹಾಗೆ 

ದಪ್ಪ  ಆಗೀಲಿ್” ಅನನ ೀರು ದಾಯ ವಣಣ . “ನಾ ದಪ್ಪ  ಆದುರ  ಆದಾನು, ನಮೆ್  ನಾಯಿ ದಪ್ಪ  ಆಗಲ್ಲಕೆಕ  

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ್ !” ಅಾಂದೆ ನೀಡಿ. ಅದೇ ಮಾತ್ತ ಅವರ ಕ್ಷವಿಯಲಿ್ಲ  ರಿಾಂಗಣಿಸತಡಗಿತ್ತ. ಹಠ 

ಮಾಡೇಬಿಟುರ . ದ್ಧನ್ವೂ ಒಾಂದೊಾಂದು ಕೊೀಳಿಮಟೆಟ  ತಿನಿ  ತಯರು ಮಾಡಿಬಿಟುರ . ನಾ ಮಾತರ  
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ನಾಯಿನ್ ಇವತಿು ಗೂ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಕಾಕ ಗಿಲಿ್  ನೀಡಿ.! ಆದರೆ ದಾಯ ವಣಣ ನ್ವರ ನಾಯಿ 

ಅಜ್ಞತಶತ್ತರ . ಯರು ಬಂದರೂ ಬೊಗಳುತಿು ರಲ್ಲಲಿ್ . 

 ನಾಯಿ ಮ್ರಿ ಮ್ನೆಗೆ ಹಸ ಅತಿರ್ಥಯಗಿ ಮ್ಕಕ ಳನುನ  ತನ್ನ  ಕಡೆಗೆ ಸೆಳ್ಮದುಬಿಟಿಟ ತ್ತ. ನಾಯಿ 

ಮ್ರಿ ಮುಾಂದೆಯೇ ಕಾಲ್ ಕಳ್ಮಯಲು ಮ್ಕಕ ಳು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅದನುನ  ಹತು ತಿು ಗೆ ಸುಸು 

ಮಾಡಿಸಲು, ಊಟ ಹಾಕಲು, ಬಿಸಕ ತ್ ತಿನನ ಸಲು, ವಾಕ್ ಮಾಡಿಸಲು ಇಬಬ ರ ನ್ಡುವೆ ಸಮ್ರವೇ 

ನ್ಡೆಯುತಿು ತ್ತು . “ನಾಯಿ ಮ್ರಿ ನಾಯಿ ಮ್ರಿ ತಿಾಂಡಿ ಬೇಕೆ” ಎಾಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದರೆ ಅದರ 

ಪ್ರಡಿಗದು ಮಿಕಮಿಕನೆ ನೀಡುತಿು ತ್ತು . “ತಿಾಂಡಿ ಬೇಕು ತಿೀಥಯ ಬೇಕು ಎಲಿ್ಬೇಕು” ಹೇಳು, ಊಾ ಾಂ ಹೇಳು 

ಅಾಂತ ಅದಕೆಕ  ಹೇಳಿಕೊಡುತಿು ದಾ ರು. ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಎಲಿ್ವೂ ಸಾ ಲ್ಪ ಮ್ಟಿಟ ಗೆ 

ದೂರವಾಯಿತ್ತ. ನಾಯಿಮ್ರಿ ನೀಡಿಕೊಳಳ ಲು ಶ್ವಲೆಗೆ ರಜೆ ಹಾಕುತೆು ೀವೆ ಎನುನ ವ ಮ್ಟಿಟ ಗಾಯಿತ್ತ. 

 ನಾಯಿಮ್ರಿಗೆ ‘ರಾಜ್ಞಹುಲ್ಲ’ ಎಾಂದು ನಾಮ್ಕರಣವಾಗಿತ್ತು . ಪ್ಕಕ ದ ಮ್ನೆ ಸೆನ ೀಹಿತ ‘ಡಬಬ  ಇಲ್ಲ

’ ಎಾಂದು ಅಣಕ ಮಾಡಲಾಗಿ ಗೀಳೊೀ ಎಾಂದು ಅತೂು  ಕರೆದು ಅವನ್ನುನ  ನಾಯಿಯಿಾಂದ ‘ಟೂ’ 

ಬಿಡಿಸಿ ತಾವು ‘ಟೂ’ ಬಿಟಟ ರು. ಇತು  ದಾಯ ವಣನ ನ್ವರಿಗೀ ಒಾಂದು ರಿೀತಿ ಅಸ್ಪಯ ಬೇರೆ. 

ಅವರಿಲಿ್ದ್ಧದಾಾ ಗ ಅವರ ನಾಯಿಯ ಸಕಲ್ ಸೇವೆಗಳನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಾ ವರು ಇವರೇ ಅಲಿ್ವೆ?! ಈಗ ಈ 

ನಾಯಿಮ್ರಿೀನ್ ಸಂತೈಸಲು ಸಮ್ಯವೇ ಸ್ವಲುತಿು ರಲ್ಲಲಿ್ವಲಿ್ . ಪಿರ ೀತಿಯಲಿ್  ಈ ನಾಯಿ ಮ್ರಿಯ ಕಡೆಗೆ 

ವಾಲ್ಲಬಿಟಿಟ ತ್ತು . 

 ಅಾಂತ್ತ ಇಾಂತ್ತ ನಾಯಿಮ್ರಿ ಬೆಳ್ಮದು ದೊಡಡ ದಾಯಿತ್ತ. ನ್ಮೆ್  ಬಿೀದ್ಧಲ್ಲ ಬಿೀದ್ಧನಾಯಿಗಳ 

ಒಾಂದು ಸೈನ್ಯ ವೇ ಓಡಾಡುತಿು ತ್ತು . ಅವುಗಳನುನ  ಕಂಡರೆ ಸಮ್ರ ಸ್ವರಿ ಬಿಡುತಿು ತ್ತು  ರಾಜ್ಞಹುಲ್ಲ. ಒಾಂದು 

ಕರಿಬಣಣ ದ ಪೆರಕಲು ನಾಯಿ ನ್ಮೆ್  ಮ್ನೆಯ ಗಡಿ ಗೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹತಿು  ಸಂಚರಿಸುತಿು ತ್ತು . ಅದು 

ಮ್ಕಕ ಳನುನ  ನೀಡಿದರೆ ಓಡಿಸಿಕೊಾಂಡು ಹೀಗುತಿು ತ್ತು . ಅದಕೆಕ  ಮ್ಕಕ ಳ್ಮಲಿ್  ಸೇರಿ ‘ಹುಚ್ನಾಯಿ’ 

ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಟಿಟ ದಾ ರು. ಅದನುನ  ಕಂಡರೆ ಎಗರಿ ಬಿೀಳುತಿು ತ್ತು . ನ್ಮೆ್  ರಾಜ್ಞಹುಲ್ಲ. ಸರಪ್ಳಿ ಬಿಚಿ್ಚ  

ಬಿಟಟ ರೆ ಮ್ನೆ ಹತಿು ರ ಓಡಾಡಿಕೊಾಂಡು ಬಂದು ಮ್ನೆ ಸೇರುತಿು ತ್ತು . 

 ಹಿೀಗಿರಲು ಒಮೆೆ  ನ್ಮೆ್ ಣಣ  ಕಾರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಹರಗಡೆ ಹರಟ. ಅವನು ಕಾರನುನ  ಚಾಲ್ನೆ 

ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು ಹಿಾಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೀಡದೆ ಹರಟುಬಿಟಿಟ ದಾಾ ನೆ. ನಾವಾಯ ರು ಹರಗಡೆ ಇರಲ್ಲಲಿ್ . 

ಒಾಂದು ಕ್ಷಲೊೀಮಿೀಟರ್ ಹೀದ ನಂತರವೇ ಇವನಗೆ ಗತಾು ಯಿತ್ತ ನಾಯಿ ಹಿಾಂಬಾಲ್ಲಸಿಕೊಾಂಡು 

ಬಂದ್ಧರುವ ವಿಚಾರ. ಕಾರನುನ  ನಲಿ್ಲಸಿ “ಮ್ನೆಗೆ ಹೀಗು” ಎಾಂದು ನಾಯಿಯನುನ  ಗದರಿಸಿದಾಾ ನೆ. 

ಅದು ಹಿಾಂದೆ ತಿರುಗಿ ಮಾರು ದೂರ ಹೀದದಾ ನುನ  ಕಂಡು ಮ್ನೆಗೆ ಹೀಗಬಹುದೆಾಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕಾರು 

ಹತಿು  ಹರಟು ಹೀದ. ಆದರೆ ನಾಯಿ ಅಜ್ಞಾ ತ ಪ್ಯಣವನುನ  ಬೆಳ್ಮಸಿಬಿಟಿಟ ತ್ತ. ನಾಯಿ ದಾರಿ 

ತಪುಪ ವುದ್ಧಲಿ್  ಎಾಂಬ ಮಾತನುನ  ಹುಸಿ ಮಾಡಿತ್ತ. 

 ದಾರಿ ತಪಿಪ ದ ನಾಯಿ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ರನುನ  ದುುಃಖಿತರನಾನ ಗಿಸಿತ್ತ. ಸಾ ಲ್ಪ  ದ್ಧನ್ ಮ್ಕಕ ಳಿಗಂತ್ತ 

ಬಹಳ ಬೇಸರವಾಯಿತ್ತ. ನಾಯಿ ಮ್ರೆಯಲಾರದ ನೆನ್ಪ್ರಯಿತ್ತ. ನ್ಮೆ್  ಬಿೀದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಓಡಾಡುತಿು ದಾ  

ಡಾಂಕು ಬಾಲ್ದ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲಲಿ್ . ಕಂದು ಮೈ ಬಣಣ ದ ಬೆಕ್ಷಕ ನ್ ಕಣಿಣ ನ್ ಒಾಂದು 

ನಾಯಿ ಬಹಳ ಆಕಷ್ಯಕವಾಗಿತ್ತು . ತಮೆ್  ಗುಾಂಪಿನ್ಲಿೆ ೀ ಬಹಳ ಸೌಾಂದಯಯವತಿ ಆ ನಾಯಿ. ಅದರ 

ಜ್ತೆಯಲಿೆ  ಒಾಂದು ಕಪುಪ  ಬಿಳಿ ಮಿಶಿರ ತ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟ ವಾದ ರಾಜಕಳ್ಮಯಿಾಂದ ಮಿಾಂಚ್ಚತಿು ದಾ  

ಮ್ತು ಾಂದು ಗಂಡು ನಾಯಿ ಸುತಾು ಡುತಿು ತ್ತು . ಅದಕೆಕ  ‘ರಂಗನಾಯಿ’ ಎಾಂದು ನಾಮ್ಕರಣವಾಗಿತ್ತು . 
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ಇವೆರಡರ ಹಿಾಂದೆ ಒಾಂದು ಕಪುಪ  ಬಣಣ ದ ನಾಯಿ ರಾಜಭಟನಂತೆ ಸುತಾು ಡುತಿು ತ್ತು . ಆ ನಾಯಿ ಈಗ ನ್ನ್ನ  

ಮ್ಕಕ ಳ ಆಕಷ್ಯಣೆಯಯಿತ್ತ. 

 ನಾಯಿಯ ವಾಯ ಮೀಹ ಹೀಗಿರದ ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ ಆ ನಾಯಿಯನುನ  ಸ್ವಕಬೇಕೆಾಂಬ ತವಕ 

ಮುಗಿಲುಮುಟಿಟ ತ್ತ. ಸರಿ ನತಯ ವು ಅದಕೆಕ  ಮಾಡಿದ ತಿಾಂಡಿ ಅಡುಗೆಗಳನುನ  ಹಾಕಲಾಗಿ ಅದು ಬಾಲ್ 

ಅಲಿಾಡಿಸಿಕೊಾಂಡು ನ್ಮೆ್  ಮ್ನೆ ಜನ್ರ ಹಿಾಂದೆಯೇ ತಿರುಗಾಡುತಿು ತ್ತು . ಅದಕೆಕ  ‘ಕರಿಯ’ ಎಾಂದು 

ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತ್ತ. ಯವಾಗಲೂ ಮ್ನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಲಿೆ  ಕಾಯುತಾು  ಕುಳಿತಿರುತಿು ತ್ತು . ಅದಕೊಕ ಾಂದು 

ಸರಪ್ಳಿ ಹಾಕ್ಷ ಕಟಿಟ  ಹಾಕ್ಷದೆಾ ವು. ಅದು ಇರುವ ಜ್ಞಗದಲಿೆ  ಮ್ಲ್ಮೂತರ  ವಿಸಜಯನೆ ಮಾಡತಡಗಿತ್ತ. 

ಜ್ತೆಗೆ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಈಗ ಯರೂ ಇಲಿ್ದೆ, ನಾನು ಸಹ ಬೆಳಗೆೆ  ಹೀಗಿ ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ಬರುವ ಕಾರಣ 

ನಾಯಿಯನುನ  ನೀಡಿಕೊಳುಳ ವುದು ಕಷ್ಟ ಕರವಾಯಿತ್ತ. ಬಿೀದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಮೆರವಣಿಗೆಯಗುತಿು ದಾ  

ನಾಯಿಗೆ ಕಟಿಟ  ಹಾಕ್ಷದುಾ  ಒಾಂದು ರಿೀತಿ ಕ್ಷರಿಕ್ಷರಿಯಯಿತ್ತ. ಇತು  ನ್ಮ್ಗೂ ಕಷ್ಟ ವಾಯಿತ್ತ. ಕೊನೆಗೆ 

ನಾಯಿ ಸ್ವಕುವ ಆಸೆ ಕರಗಿಹೀಯಿತ್ತ. ನಾಯಿಯನುನ  ಬಿಚಿ್ಚ  ಬಿಡಲಾಯಿತ್ತ. ಆದರೂ ಅದು 

ನ್ಮೆ್ ನುನ  ತರೆಯಲ್ಲಲಿ್ . ಅದು ಇಾಂದ್ಧಗೂ ಎಲಿೆಾಂದರಲಿ್ಲ  ವಿಹರಿಸಿಕೊಾಂಡು ಬಂದು ನ್ಮೆ್  

ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಹಾಕುವ ಆಹಾರವನುನ  ತಿಾಂದು ಗಡಿಗೀಡೆಯ ಒಳಭಾಗದಲಿ್ಲ  ತಂಗುತು ದೆ. ಮ್ನೆಯ 

ಹತಿು ರ ಯರಾದರೂ ಬಂದರೆಾಂದರೆ ಯರನುನ  ಸೇರ ಬಿಡುವುದ್ಧಲಿ್ . ಎಷ್ಟ  ಆದರೂ ನಯತಿು ಗೆ 

ಹೆಸರಾದ ಪ್ರರ ಣಿಯಲಿ್ವೆ? 

 ಮನೆನ ಯಷ್ಟ ೀ ನಾಗಣಣ  ಮಾಸು ರರ ಮ್ನೆ ಮುಾಂದೆ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡುತಾು  ಬಂದೆ. ಅವರ 

ಗೇಟಿನ್ ಮುಾಂಭಾಗ ಸುಮಾರು ಏಳ್ಮಾಂಟು ನಾಯಿಗಳ ಒಾಂದು ಸೈನ್ಯ  ಒಾಂದಕೊಕ ಾಂದು ಒತಿು ಕೊಾಂಡು 

ಮ್ಲ್ಗಿ ವಿಶರ ಮಿಸುತಿು ತ್ತು . ಅವರು ನಾಯಿಗಳನುನ  ನೀಡುತಾು  ಬಹಳ ಸಂಭರ ಮಿಸುತಿು ದಾ ರು. 

ಹಿೀಗಿರಬೇಕಲಿ್ವೆ ಶ್ವಾ ನ್ ಪಿರ ೀತಿ ಎನಸಿತ್ತ. ಬಿೀದ್ಧನಾಯಿಗಳನುನ  ಎಾಂದೂ ಅಸಡೆಡ  ಮಾಡಬಾರದು ಎಾಂಬ 

ಸಿದಿಾಾಂತವನುನ  ನಾಗಣಣ  ಮಾಸು ರರಿಾಂದಲೇ ಕಲ್ಲಯಬೇಕು. ಜ್ಞತಿ ನಾಯಿಗಳಷ್ಟ  ಮ್ನೆ 

ಕಾಯುವುದ್ಧಲಿ್ . ಬಿೀದ್ಧ ನಾಯಿಗಳು ಸಹ ಮ್ನೆ ಕಾಯುತು ವೆ. ಜ್ಞತಿ ನಾಯಿ ಸ್ವಕ್ಷದರೆ ಹಣ ಶರ ಮ್ 

ಜ್ತೆಯಲಿ್ಲ  ಯರಾದರೂ ಜ್ತೆಯಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಆದರೆ ಬಿೀದ್ಧನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದಾಯ ವುದರ ಅಪೇಕಿೆ  

ಇಲಿ್ . ನಾವು ತಿಾಂದು ಉಳಿದ್ಧದಾ ನುನ  ಹಾಕ್ಷದರೂ ಸ್ವಕು, ಆ ಉಪ್ಕಾರಕೆಕ  ಚ್ಚರಋಣಿಯಗಿರುತು ವೆ. 
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ಚಾಣಕಯ  ಬೇಧಿಸ್ಸದ ಜೇವನ ನಿವವಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳು 

 

ಗೇವರ್ವನ್ ಎಸ್ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು ತುಮಕೂರು 

ಚಾಣಕಯ  (ಕ್ಷರ .ಪೂ.371) ಭಾರತದ ಮೆಕವಲಿ್ಲ  : ಭಾರತ ಕಂಡ ಅದ್ಧಾ ತಿೀಯ ರಾಜನೀತಿ ತಜಾ , 

ಮ್ಹಾನ್ ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಮುತಿ ದ್ಧಾ , ಭಾರತದ ಮ್ಹಾನ್ ಅಥಯಶ್ವಸು ರಜಾ , ಚಾಣಕಯ . ಭಾರತದ ಮ್ಹಾನ್ 

ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದಾದ ‘ಮೌಯಯಸ್ವಮಾರ ಜಯ ದ’ ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಗೆ ಕಾರಣಿಭೂತನಾದ ಚಾಣಕಯ  

“ಕ್ಷರ .ಪೂ.371ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲ್ಲಪುತರ ದಲಿ್ಲ  ಬಾರ ಹೆ ಣ ಕುಟುಾಂಬದಲಿ್ಲ  ಜನಸಿದನು.”             ಇವನು ತಕ್ಷಶಿಲ್ದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರರ ಚಾಯಯನಾಗಿ ಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸಿದಾಾ ನೆ. ಇವನ್ ಇತರೆ ನಾಮಾಾಂಕ್ಷತಗಳ್ಮಾಂದರೆ ‘ವಿಶಾ ಗುಪ್ು ’, ‘ಕೌಟಿಲ್ಯ ’

, ‘ವಿಷ್ಟಣ ಶಮ್ಯ’. 

1) ಯವ ವಯ ಕ್ಷು  ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಸಮ್ಯವನುನ  ಗೌರವಿಸುವುದ್ಧಲಿ್ವೀ ಅವನ್ ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ್ 

ಅಪ್ಜಯ, ಪ್ಶಿ್ವ ಯ ತಾಪ್ಗಳೇ ಅವನಗೆ ಸಿಗುತು ವೆ. 

2) ಜಗತು ನೆನ ಲಿ್  ಗೆಲಿ್ಬೇಕೆಾಂಬ ಇಚೆೆ  / ಆಸೆ ನನ್ಗಿದಾ ರೆ ಅದಕೆಕ  ಬೇಕಾದದುಾ  ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು 

ಮಾಗಯ. ಅದು ಬೇರೆಯವರ ಬಗೆೆ  ಕೆಟಟ ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರುವುದು. 

3) ವಿದೆಯ  ಕಾಮ್ಧೇನುವಿದಾ ಾಂತೆ, ಎಲಿ್  ಕಾಲ್ದಲಿೂ  ಫಲ್ವನುನ  ಕೊಡುತು ದೆ. ಪ್ರಸಾ ಳದಲಿ್ಲರುವಾಗ 

ತಾಯಿಯಂತೆ ಕಾಪ್ರಡುವುದು ವಿದೆಯ . ಆದುದರಿಾಂದ ವಿದೆಯ  ಗುಪ್ು  ನಧಿ ಇದಾ ಾಂತೆ. 

4) ರಾಜನ್ ಪ್ತಿನ , ಗುರುವಿನ್ ಪ್ತಿನ , ಪ್ತಿನ ಯ ತಾಯಿ ಮ್ತ್ತು  ಜನೆ್ಕೊಟಟ  ತಾಯಿ ಈ ಐವರು 

ತಾಯಿಯಂತೆ. 

5) ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಯನುನ  ಸೇವಕನ್ನುನ , ಪ್ರ ಯಣಿಕನ್ನುನ , ಹಸಿವು ಬಾಯರಿಕೆಗಳಿಾಂದ 

ಬಾದ್ಧತನಾದವನ್ನುನ , ಬಯಗರ ಸಾ ನ್ನುನ , ಖಜ್ಞನೆಯ ಕಾವಲುಗಾರನ್ನುನ  ಈ ಏಳುಮಂದ್ಧ, 

ಕೆಲ್ಸ ಮ್ರೆತ್ತ ನದೆಾ  ಮಾಡುತಿು ದಾ ರೆ ಖಂಡಿತ ಎಚಿ ರಿಸಬೇಕು. 

6) ಪ್ರಸಿು ರೀಯರಲಿ್ಲ  ತಾಯಿಯನುನ , ಪ್ರಸಂಪ್ತು ಲಿ್ಲ  ಕಸವನುನ , ಎಲಿಾ  ಜಿೀವಿಗಳಲಿೂ  

ದೇವರನುನ  ಕಾಣ್ಣವವನೇ ಜ್ಞಾ ನ್ವಂತ. 

7) ಪುಸು ಕದಲಿ್ಲರುವ ವಿದೆಯ , ಬೇರೆಯವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಕೊಟಿಟ ರುವ ಹಣ ಸಮ್ಯಕೆಕ  ಬೇಕಾದಾಗ 

ಉಪ್ಯೀಗಕೆಕ  ಬರುವುದ್ಧಲಿ್ . 

8) ಗುರುವಿನಾಂದಲಿ್ದೆ ಬರಿೀ ಪುಸು ಕದ ಸಹಾಯದ್ಧಾಂದ ಪ್ಡೆದ ವಿದೆಯ , ಚಾರಿಣಿಯ ಮ್ಗ ಸಭಾ 

ಮ್ಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಹೇಗೆ ಶೀಭಿಸುವುದ್ಧಲಿ್ವೀ ಹಾಗೆ ಶೀಭಿಸುವುದ್ಧಲಿ್ . 

9) ರಾಜ, ವೈಶಯ , ಯಮ್, ಅಗಿನ , ಕಳಳ , ಬಾಲ್ಲಕೆ, ಯಚಕ ಮ್ತ್ತು  ಗಾರ ಮ್ ಕಂಟಕರು ಈ ಎಾಂಟು 

ಜನ್ರಿಗೂ ಬೇರೆಯವರ ದುುಃಖ ತಿಳಿಯುವುದ್ಧಲಿ್ . 

10) ಹಣ ಗೃಹಲ್ಕಿ್ಷ ೆಯಂತೆ ಒಾಂದೇ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ನ್ ಸಾ ತಾು ಗಿದಾ ರೆ ಪ್ರ ಯೀಜನ್ವಿಲಿ್ .   

ಹಣ ಯವಾಗಲೂ ವೇಶಯ ಯಂತೆ ಹತಾು ರು ಜನ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಿರಬೇಕು. 
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11) ಒಾಂದೇ ವಸುು ವನುನ  ಮೂರು ಜನ್ರೂ ಮೂರು ವಿಧಗಳಲಿ್ಲ  ನೀಡುತಾು ರೆ. ಯೀಗಿಗೆ 

ಹೆಣ್ಣಣ  ಹೆಣಕೆಕ  ಸಮಾನ್, ಕಾಮಿಗೆ ಆಕೆ ಕಾಮಿನ, ನಾಯಿಗೆ ಅದು ಮಾಾಂಸ. 

12) ಕಾಮ್, ಕೊರ ೀದ, ಲೊೀಭ, ರುಚ್ಚ, ಅತಿಪ್ರ ಣಯ ವಿಷ್ಯದ ಕುತೂಹಲ್, ಅತಿೀಯದ 

ನದೆರ , ಅತಿಯದ ಪ್ರರ ಸೇವೆ ಇವುಗಳಿಾಂದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಯದವನು ದೂರವಿರಬೇಕು. 

13) ರಾಜ ಒಾಂದೇ ಬಾರಿ ಆಜೆಾ  ಮಾಡುವುದು. ಪಂಡಿತನು ಒಮೆೆ  ಮಾತರ  ಉಪ್ದೇಶ 

ಮಾಡುತಾು ನೆ. ಮ್ಗಳ ಮ್ದುವೆ ಒಮೆೆಯತೆರ  ನ್ಡೆಯುತು ದೆ. ಇವು ಮೂರು ಒಾಂದೊಾಂದು ಬಾರಿ 

ಮಾತರ  ಆಗುವಂಥದುಾ . 

14) ತಪ್ಸಿು  ಮಾಡುವಾಗ ಒಬಬ ನೇ ಇರಬೇಕು, ಇಬಬ ರು ಗೆಳ್ಮಯರು ಕೊಡಿ ಓದಬೇಕು.   

ಮೂರು ಜನ್ ಹಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನ , ಪ್ರ ಯಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಲುಕ  ಜನ್ರಿದಾ ರೆ ಒಳ್ಮಳ ಯದು, ಐದು 

ಜನ್ಕ್ಷಕ ಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಜನ್ ಸೈನ್ಯ ಕೆಕ  ಮಾತರ  ಬೇಕು. 

15) ದನ್ದಾನ್ಯ ದ ವಯ ವಹಾರದಲಿ್ಲರುವನು, ವಿದಾಯ ಕಾಾಂಕಿ್ಷಯದವನು, ತಿನುನ ವುದರಲಿ್ಲ  

ಮ್ತ್ತು  ಸಾ ಭಾವದಲಿ್ಲ  ಸಂಕೊೀಚಬಿಟಟ ರೆ ಸುಖವಾಗಿರುತಾು ನೆ. 

16) ಹಣ ಕಳ್ಮದುಕೊಾಂಡ ಬಗೆೆ  ಜಗಳವಾಡಿದ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ತನ್ನ  ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲರುವ 

ದುರ ಷ್ಠ ರ ಬಗೆೆ , ಮೀಸ ಹೀದ ಬಗೆೆ , ಅವಮಾನ್ವಾದ ಬಗೆೆ , ಬುದಿ್ಧವಂತರು ಯರಾಂದ್ಧಗೂ 

ಹೇಳಿಕೊಳಳ ದ್ಧರುವುದು. 

17) ಸುಳುಳ  ಹೇಳುವುದು ಮೂಖಯತನ್, ಶುಚ್ಚತಾ  ಇಲಿ್ದ್ಧರುವುದು, ದಯ ಇಲಿ್ದ್ಧರುವುದು, 

ಮೀಸ ಮಾಡುವುದು, ಅತಿಯದ ಸ್ವಹಸ. ಇವು ಹೆಾಂಗಸರ ಸಹಜವಾದ ದೊೀಷ್ಗಳು. 

18) ಪುರುಷ್ರಿಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ (ಹಸಿವು) ಆಹಾರ ಎರಡುಪ್ಟುಟ , ಬುದ್ಧಾ  

ನಾಲುಕ ಪ್ಟುಟ , ಸ್ವಹಸ ಆರುಪ್ಟುಟ  ಹಾಗೆ ಕಾಮ್ (ಆಸೆ) ಎಾಂಟುಪ್ಟುಟ  ಜ್ಞಸಿು . 

19) ಕತೆು ಯು ಮ್ನುಷ್ಯ ನಗೆ ಮೂರು ಅಾಂಶಗಳನುನ  ಬೊೀಧಿಸುವುದೇ ನರಂತರ ದುಡಿತ, 

ವಿರಕ್ಷು , ತೃಪಿು ಯ ಭಾವಗಳೇ ಈ ಮೂರು ಅಾಂಶಗಳು. 

20) ನಾಯಿಗೆ ಆಹಾರ ದೊರೆತಾಗ ಹಟೆಟ  ಬಿರಿಯುವಂತೆ ತಿನುನ ವುದು. ಅಕಾಸೆ್ವತ್, 

ಆಹಾರ ದೊರಕದೇ ಇರುವಾಗ ಚ್ಚಾಂತಿಸದೇ ಕಣ್ಣು ಾಂಬಾ ನದೆರ  ಮಾಡುವುದು. 

21) ಶತ್ತರ ವನುನ  ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ನಾಂದ್ಧಸಬಾರದು. 

22) ಇಾಂದ್ಧರ ಯಗಳನುನ  ನಗರ ಹಿಸಿದವನಗೆ ವಿಷ್ಯಗಳ ಭಯವಿಲಿ್ . 

23) ಬೇರಬಬ ರ ತಪುಪ ಗಳಿಾಂದ ಕಲ್ಲಯಬೇಕು, ಎಲಿಾ  ತಪುಪ ಗಳನೂನ  ನೀವಬಬ ರೆ 

ಮಾಡಲು ನಮೆ್  ಆಯಸಿು  ಸ್ವಲ್ದು. 

24) ಅತಿ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕರಾಗದ್ಧರಿ, ನೇರವಾದ ಮ್ರಗಳು ಮದಲು ನೆಲ್ಕೆಕ  ಉರುಳುತು ವೆ.                    

ಆ ಬಳಿಕ ಡಾಂಕು ಮ್ರದ ಸರದ್ಧ. 

25) ಶಿಕ್ಷಣವು ಹುಲ್ಲಯ ಹಾಲು ಇದಾ ಾಂತೆ, ಅದನುನ  ಕುಡಿದವನು ಘಜಿಯಸಲೇಬೇಕು. 
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ದಲಿತ್ ಸ್ವಹತ್ಯ  ಚಳುವಳಿ 

 

ಸುನಿೇತಾ ಮಿರಾಶಿ 

 ಸಂಶೀಧನಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ 

ಶ್ವಸಿು ರೀಯ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಟ ಅಧಯ ಯನ್ ಸಂಸೆಾ  

ರಾಣಿ ಚನ್ನ ಮೆ್  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ, ವಿದಾಯ ಸಂಗಮ್, 

ಬೆಳಗಾವಿ-591156 ಮ: 8095663788 

ಇ-ಮೇಲ್: suneetamirashi@gmail.com 

 ಮಾಗಯದಶಯಕರು : 

 ಡಾ.ವೈ.ಬಿ.ಹಮಮ ಡಿ 

  ಸಹ ಪ್ರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು ಎಸ್.ಪಿ.ಎಾಂ. ಕಲಾ ಮ್ತ್ತು   

  ವಾಣಿಜಯ  ಪ್ದವಿ ಮ್ಹಾವಿದಾಯ ಲ್ಯ,   

 ರಾಯಬಾಗ. 

 

ಜ್ಞಗತಿಕರಣದ ವಿರಾಟ್ಸ ಸಾ ರೂಪ್ದ ತಿಮಿರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ವಹಿತಯ  ಮುಖಾಮುಖಿಯಗುತಿು ದೆ. ಈ 

ಹತಿು ನ್ಲಿ್ಲ  ದಲ್ಲತ ಬಂಡಾಯ ಸ್ವಹಿತಯ  ಗೌಣವಾಗುತು ದೆಯೇ ಎಾಂಬ ತ್ತಗುಡತೆ ಬಡಿದೆಬಿಬ ಸುತು ದೆ. 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನ್ಮೆ್  ವಿದಾಾ ಾಂಸರ ಸ್ವಹಿತಯ  ಚ್ಚಾಂತಕರ ಚಾವಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮೌಲ್ಯ ಯುತವಾದ ಚಚೆಯಗಳು 

ಅತು  ನುಾಂಗಲೂ ಆಗದೆ ಒದಾಾ ಡುವಂತಾಗುತಿು ದೆ. ವಯ ವಸೆಾ  ಮ್ತ್ತು  ಹಿಾಂಸೆ ಪ್ದಗಳು ಮೌಲ್ಯ ಯುತ 

ಒಾಂದು ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಕರಳುಬಳಿಳ ಯ ಸಂಬಂಧವನುನ  ನರಂತರವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಾಂಡು 

ಮುಾಂದುವರೆಯುತು ವೆ. ವಯ ವಸೆಾ ಯ ತೆಕೆಕ ಯಲಿ್ಲ  ಅನುಗುಣವಾದ ಹಿಾಂಸೆ ಸಾ ತಃ ಹುಟುಟ ತು ದೆ. 

ಇಲಿ್ದ್ಧದಾ ರೆ ಹಿಾಂಸೆ ಎಾಂಬ ಮನ್ಚ್ಚ ಅಲಿ್ಲ  ಬೆಳ್ಮದ್ಧರುತು ದೆ. ಆದುದರಿಾಂದ ಹಿಾಂಸೆಯು 

ರೂಪ್ರಾಂತರಗಾಂಡಂತೆ ಹಿಾಂಸೆಯ ವಿರಾಟ್ಸ ಸಾ ರೂಪ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೂಕ  ಬದಲಾವಣೆಯನುನ  

ಪ್ಡೆಯುತಿು ರುತು ದೆ. 

ದಲ್ಲತ ಸ್ವಹಿತಯ  ಆಧುನಕ ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ್ ಚಚೆಯಗಿೀಡಾದ ಪ್ದ ‘ದಲ್ಲತ 

ಸ್ವಹಿತಯ  ಸಂಘ’ ‘ದಲ್ಲತ ಸ್ವಹಿತಿಗಳ ಸಮಾಲೊೀಚನೆಗಳು’ ‘ದಲ್ಲತ ಸಮೆೆ ೀಳನ್ಗಳು’ ದಲ್ಲತ 

ಸ್ವಹಿತಯ  ಚಳುವಳಿಗೆ ಸೈಧಾಾ ಾಂತಿಕ ನೆಲೆಗಟಟ ನುನ  ಒದಗಿಸಿದವು. ‘ದಲ್ಲತ’ ಪ್ದವು ಶೀಷ್ಟತರನೆನ ಲಿ್  

ಒಳಗಳುಳ ವಂಥದು. ದಲ್ಲತ ಸ್ವಹಿತಯ  ಚಳುವಳಿ ಎಾಂದರೆ ಶೀಷ್ಟತರ ಸ್ವಹಿತಯ  ಚಳುಚಳಿ 

ದಲ್ಲತರೆಾಂದರೆ ಜ್ಞತಿ ವಯ ವಸೆಾ  ಮ್ತ್ತು  ಅದರ  ಸಮ್ಗರ  ವೈಚಾರಿಕ ವಯ ವಸೆಾ ಯನುನ  ನಾಶಮಾಡ 

ಬಯಸುವವರು ಹಾಗೂ ಈ ಜಗತ್ತು  ಮ್ತ್ತು  ಜಿೀವನ್ವನುನ  ಹಸ ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ  

ಕಟಟ ಬಯಸುವವರು. ಪ್ರ ಜ್ಞಾ ವಂತ ಮ್ತ್ತು  ಪ್ರ ಳಯಕಾರಿ ದಲ್ಲತನಾಂದ ಇವತಿು ನ್ ಸಮಾಜದ ಪುನ್ಹ 

ನಮಾಯಣದ ಚ್ಚಾಂತನೆಗಾಗಿ ಆತನಗೆ ಹಸ ‘ಶಸು ರಗಳು’, ‘ಶ್ವಸು ರಗಳು’ ಉಪ್ಲ್ಬಿವಾಗಿವೆ.   

ಅಸಪ øಶಯ ರಂತೆ ಆರ್ಥಯಕ, ಸಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕ್ಷೀಯ ರಂಗದಲಿ್ಲ  ಶೀಷ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಜನ್ರೆಲಿಾ  

ಸೇರಿ ದಲ್ಲತರಾಗುತಾು ರೆ. ದಲ್ಲತರು ಕೇವಲ್ ದಲ್ಲತರಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ್  ಶೀಷ್ಣೆ ಜ್ತೆಗೆ  ಅಮಾನ್ವಿೀಯವಾದ 

ಹಿಾಂಸೆ ಕೌರ ಯಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರು, ಒಾಂದು ವಯ ಕ್ಷು ತಾ ವೇ ಇಲಿ್ದವರಂತೆ  

ನ್ಡೆಸಿಕೊಳಳ ಲ್ಪ ಟಟ ವರಾಗಿದಾಾ ರೆ. ಅಸಪ øಶಯ  ಜನಾಾಂಗವನುನ  ಗುರುತಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಕರೆಯುವುದಕಾಕ ಗಿ 

ಈ ಮದಲ್ಲದಾ  ಆದ್ಧಮ್ ಜನಾಾಂಗ, ಆದ್ಧ ಕನಾಯಟಕ, ಪಂಚಮ್ರು, ಅಾಂತಯ ಜರು, ಚಾಾಂಡಾಳರು, 

http://www.tumbe.org/
mailto:suneetamirashi@gmail.com


         

                                            visit   www.tumbe.org             
19 

Volume- 1 
Issue-1                                                                     
Jan-Jun: 2018 

 

Tumbe   International e-Magazine 

 
ISSN: 2581-7728 

ಹಲೆಯರು, ಮಾದ್ಧಗರು, ಪ್ರಡೆವಾರರು, ಅಾಂತಯ ವಯ ವಸ್ವಯಿ, ಅತಿೀ ಶೂದರ , ಧಸುಯ , ಹರಿಜನ್ 

ಮುತಾಾಂದ ಪ್ದಗಳು ಅವರ ವೃತಿು  ಹಾಗೂ ಇರುವಿಕೆಯನುನ  ಸ್ಪಚ್ಚಸುವ ಪ್ದಗಳಾಗಿದಾ ವು ಹಾಗೂ 

ಸಮಾಜಿಕ ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಅವಹೇಳನ್ಕ್ಷಕ ೀಡು ಮಾಡುವಂತವು ಆಗಿದಾ ವು. ಈ ಪ್ದಗಳಿಾಂದಾಗುವ 

ಮಾನ್ಸಿಕ ಹಿಾಂಸೆಯಿಾಂದ ಅಸಪ øಶಯ ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಯಸುತಿು ದಾ ದುಾ  ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ. 

 ಸ್ವವಿರಾರು ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ ದಲ್ಲತರು ಅನುಭವಿಸಿದ ದಾರಿದರ ಯ  - ದಾಸಯ  ಮ್ತ್ತು  ಅವರು ಪ್ಟಟ  

ಪ್ರಡುಗಳ್ಮಲಿ್  ಹಾಡಾಗಿ ಹರಹಮೆುತಿು ದಾ ವು. ಅವರು ತಮೆ್  ಹಕುಕ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹರಾಟಕೆಕ  

ಇಳಿಯುತಿು ದಾ ಾಂತೆ ದಲ್ಲತ ಸ್ವಹಿತಯ ವಲ್ಯಕೆಕ  ಕ್ಷರಿಕ್ಷರಿ ಎನಸಿದುಾ  ಸೀಜಿಗವಲಿ್ . ಶತ ಶತಮಾನ್ಗಳಿಾಂದ 

ಶೀಷ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ದಲ್ಲತರು ಎಚಿೆ ತ್ತು ಕೊಾಂಡರು. 

ಮೇಲ್ವಗಯದವರ ಅನಾಯ ಯ ಅತಾಯ ಚಾರಗಳ ವಸುು  ಸಿಾ ತಿ ಬಹಿರಂಗಗಳಿಸಲು ಅವರ 

ಸಮಾಜ ವಿರೀಧಿ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನುನ  ಪ್ರ ತಿಭಟಿಸಲು ದಲ್ಲತ ಸ್ವಹಿತಿಗಳು ಸಂಗಾರ ಮ್ ರಂಗಕ್ಷಕ ಳಿದರು. 

ಇವರು ರಚ್ಚಸಿದ ಸ್ವಹಿತಯ  ತನ್ನ ದೇ ಸಿದಾಾ ಾಂತಗಳಿಾಂದ ಪ್ರ ತಿಭಟನಾ ನಲುವಿನಾಂದ ಅಭಿವಯ ಕ್ಷು  

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ದ್ಧಾಂದ ವಿಶೇಷ್ ಎನಸಿತ್ತ. ದಲ್ಲತೇತರ ಲೇಖಕರು ಎಷ್ಟ ೀ ಬರೆದರು ಅದು ದಲ್ಲತರ ಬಗೆಗಿನ್ 

ಅನುಕಂಪ್ ಸ್ವಹಿತಯ ವಾಗುತು ದೆ. ದಲ್ಲತ ವಗಯದ ವಯ ಕ್ಷು  ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಾ ನುನ  ಮ್ತ್ತು  

ಭೀಗಿಸಿದಾ ನುನ  ಬರೆದರೆ ಅದು  ಸ್ವಾ ನುಭವದೆಾ ನಸಿ ಹೆಚಿ್ಚ  ಅಧಿಕೃತವೆನಸುತು ದೆ.  

ಮ್ನುಷ್ಯ ನೇ ದಲ್ಲತ ಸ್ವಹಿತಯ ದ ಕೇಾಂದರ ಬಿಾಂದು. ಅದಕಾಕ ಗಿಯೇ ಮ್ನುಷ್ಯ ರು ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುನ  

ಗೌರವಿಸದನುನ  ಮ್ನುಷ್ಯ ರಂತೆ ಬದುಕುವುದನುನ  ಈ ಸ್ವಹಿತಯ  ಬಯಸುತು ದೆ. ಮ್ನುಷ್ಯ ನ್ ವಯ ಕ್ಷು ತಾ ದ 

ಸ್ವವಾಯಾಂಗಿೀಣ ವಿಕಾಸವಾಗಲು ಮ್ತ್ತು  ಸುತು ಮುತು ಲ್ಲನ್ ಸಂಕೊೀಲೆಗಳನುನ  ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಲೇಖಕ 

ವಿದೊರ ೀಹದ ಹಾದ್ಧಯನುನ  ತ್ತಳಿಯಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ದಲ್ಲತನು ತನ್ನ  ದಯನೀಯ ಅವಸೆಾ ಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗುವ ಎಲಿ್  ಅಾಂಶಗಳನುನ  ಅಲಿ್ಗಳ್ಮಯುತಾು ನೆ. ಜ್ಞತಿ ವಯ ವಸೆಾ , ವಣಯ ವಯ ವಸೆಾ , ಅಸಪ øಶಯ ತೆ, 

ಧಮ್ಯ, ಶಿರ ೀಮಂತಿಕೆ, ಜಮಿೀನುದಾರಿ, ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ, ಹಿಾಂಸ್ವಪ್ರ ವೃತಿು , ಅಾಂಧಶರ ದೆಾ , ಸಂಪ್ರರ ದಯಿಕ 

ವಿದೆಯ , ಅತಾಯ ಚಾರ, ದೌಜಯನ್ಯ , ವಶಿೀಲ್ಲ, ಬರ ಷ್ಟ ತೆ, ಸ್ವಾ ಥಯ, ಸಾ ಜನ್ ಪ್ಕ್ಷಪ್ರತ, ಧಮ್ಯದೊಳಗಿನ್ 

ಕಮ್ಯಠತೆ ಇವುಗಳನುನ  ದಲ್ಲತ ಸ್ವಹಿತಯ  ತಿರಸಕ ರಿಸುತು ದೆ. ಮ್ನುಷ್ಯ ರ ನ್ಡುವೆ ಬೇಧವನುನ  ಕಲ್ಲಪ ಸುವ 

ಮ್ಡಿ ಮೈಲ್ಲಗೆಯ ಗಡೆಗಳನುನ  ನಮಿಯಸಿದುವುದನುನ  ಈ ಸ್ವಹಿತಯ  ಸಹಿಸುವುದ್ಧಲಿ್ . ಮ್ನುಷ್ಯ ನ್ 

ಮಾನ್ನ್ಷ್ಟ ಗಳಿಸುವ ಜ್ಞತಿವಯ ವಸೆಾ , ವಣಯವಯ ವಸೆಾ ಯನುನ  ತಿರಸಕ ರಿಸುತು ದೆ. ಹಾಗೆಯ ಮ್ನುಷ್ಯ  

ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ತೆಯ ಸ್ಪತರ ವನುನ  ಸಿಾ ೀಕರಿಸುತು ದೆ. ಮ್ನುಷ್ಯ ರಳಗಿನ್ ಮೇಲು ಕ್ಷೀಳ್ಮಾಂಬ ಭಾವನೆಯನುನ  

ತಿರಸಕ ರಿಸಿ ಮಾನ್ವಿೀಯತೆ, ಸಮ್ತೆಯನುನ  ಸಿಾ ೀಕರಿಸುವ ಜ್ಡು ಜವಾಬಾಾ ರಿ ಈ ಸ್ವಹಿತಯ ಕ್ಷಕ ದೆ. 

ಭೂತಕಾಲ್ದ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಿಾಂದ  ಬೇರೂರಿದ ಅನಷ್ಟ  ಪ್ದಿ ತಿಗಳನುನ  ತಿರಸಕ ರಿಸಿ ಒಮೆೆ ಲೆ 

ಹಸ ಜಿೀವನ್ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸುಲ್ಭದ ಕೆಲ್ಸವಲಿ್  ಅದಕಾಕ ಗಿ ದಲ್ಲತ ಲೇಖಕ ವತಯಮಾನ್ದ 

ಜ್ತೆ ಸತತ ಸಂಘಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಆಧುನಕತೆ ಸಿಾ ೀಕರಿಸದ ಮ್ನುಷ್ಯ  ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತ 

ಜಡತೆಯ ವಿರುದಿ  ಬಂಡೇಳ್ಮವುದು ಅವಶಯ ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಇಾಂಥ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕವಾದ 

ಪ್ರ ತಿಭಟನೆ ನ್ಡೆದೆ ಇಲಿ್ವೆಾಂಬುವುದು ಕೆಲ್ವರ ವಾದ. ಹರಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ವೇಷ್ ಧರಿಸಿದರು. 

ಒಳಗೆ ಮದಲ್ಲನ್ ಸಿಾ ತಿಯನುನ  ಮುಾಂದುವರೆಸಿಕೊಾಂಡು ನ್ಡೆಯುವ ಡಾಾಂಭಿಕತೆ ಎಲಿ್ಡೆಯು 

ಕಾಣ್ಣತಿು ದೆ. ಇದು ದಲ್ಲತ ಸ್ವಹಿತಯ ಕೆಕ  ದೊಡಡ  ಸವಾಲು ಎನುನ ತಾು ರೆ ಬಾಲ್ಚಂದರ  ಫಡಕೆ. 

ಮ್ನುಷ್ಯ ರನುನ  ಕೆಳವಗಯಕೆಕ  ತಳುಳ ವ ಆರ್ಥಯಕ ಅಸಮಾನ್ತೆಯನುನ  ಲ್ಕ್ಷಯ ಕೆಕ  

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕೆಾಂಬುದನುನ  ಅಲ್ಕಿ್ಷ ಯ ಸುವಂತಿಲಿ್ . ಆದರೆ ದಯ ಪ್ವಾರ ಮುಾಂತಾದ ಲೇಖಕರು 

ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಿಾಂತ ಮ್ನುಷ್ಯ ರಂತೆ ಬದುಕುವ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರ ಶ್ನ  ತಮ್ಗೆ  ಮ್ಹತಾ ದೆನಸುತು ದೆ 
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ಎನುನ ತಾು ರೆ. ದಲ್ಲತ ಸ್ವಹಿತಯ ವು  ಮ್ನುಷ್ಯ  ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ತೆ ಮ್ನನ ಸುವ ವಿಚಾರ ಪ್ರ ಣಾಳಿಕೆಗೆ 

ಬದಿವಾಗಿರುತು ದೆ. ಎಾಂಬ ವಾದ ಹೆಚಿ್ಚ  ಅಥಯಪೂಣಯವೆನಸುತು ದೆ. ದಲ್ಲತ ಸ್ವಹಿತಯ ವು ಜಿೀವನ್ 

ಮೌಲ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಬದಿವಾಗಿರುವಂತಹದುಾ . ಮ್ನುಷ್ಯ ತಾ ಕೆಕ  ಧಕೆಕ  ಬರುವುದನುನ  

ಅನಾಯ ಯವಾಗುವುದನುನ  ಈ ಸ್ವಹಿತಯ  ಸಹಿಸುವುದ್ಧಲಿ್ . ದ್ಧೀನ್-ದುಬಯಲ್ರ ಅಸಪ øಶಯ  - ಅಮಾಯಕರ 

ಕಂಬನಯ ಧಾ ನ ಈ ಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕಟವಾಗುತು ದೆ. 

ದಲ್ಲತ ಸ್ವಹಿತಯ ವು ಚಳುವಳಿ ಮೂಲ್ಕವೆ ಜನೆ್  ತಳ್ಮದ್ಧರುವಂತದುಾ . ಎಲಿ್  ದಲ್ಲತ ಆದ್ಧವಾಸಿ, 

ಭಿಕಿು ಕ, ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ತ್ತು  ವಣಯ ಜ್ಞತಿಗಳ ವಯ ವಸೆಾ ಗೆ ಬಲ್ಲಯಗಿರುವ ಎಲಿ್  ಅಪೇಕಿ್ಷತರನುನ  ಈ 

ಸ್ವಹಿತಯ  ತನ್ನ  ಚಳುವಳಿಯ ನಾಯಕರೆಾಂದು ಸಿಾ ೀಕರಿಸುತು ದೆ. ಅಸಪ øಶಯ ರಿಗೆ ಮ್ನುಷ್ಯ ತಾ ದ 

ಪ್ರ ತಿಷ್ಠ ಯನುನ  ದೊರಕ್ಷಸಿಕೊಡಲು ಈ ಸ್ವಹಿತಯ  ದಲ್ಲತರ ಹರಾಟದ ನೇತೃತಾ ವಹಿಸಿದೆ. ಅಾಂಬೇಡಕ ರ, 

ಬುದಿ , ಮಾಕರ ಿ , ಇವರ ತತಾ ಜ್ಞಾ ನ್ವನುನ  ಅರಗಿಸಿಕೊಾಂಡು   ರೂಪ್ತಾಳುವ ಈ ಸ್ವಹಿತಯ ವು 

ಸಮಾನ್ತೆಯ ನ್ವಸಮಾಜದ ರಚನೆಗಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯನುನ  ಜ್ಞರಿಯಲಿ್ಲಯಿಡುವುದು ಇಾಂದ್ಧನ್ 

ತ್ತತ್ತಯ ಅಗತಯ ವಾಗಿದೆ. ಸ್ವವಿರಾರು ವಷ್ಯ ಉಸಿರುಗಟುಟ ವ ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ಬದುಕ್ಷದ ದಲ್ಲತ ತನ್ನ  

ಅಧೀಗತಿಯ ಕಾರಣಗಳನುನ  ತಿಳಿದು ಸವಣಿೀಯಯರ ದಬಾಬ ಳಿಕೆಯ ತಳಮ್ಳವನುನ  ತಾಳಲಾರದೆ 

ಬರೆಯುವಾಗ ಕೊರ ೀಧ, ಆವೇಶ-ಆಕೊರ ೀಶಗಳು ಶಬಿ  ರೂಪ್ತಾಳುತೆು ೀವೆ. 

ದೇವನೂರು ಮ್ಹಾದೇವ, ಸಿದಿಲ್ಲಾಂಗಯಯ ನ್ವರ ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಲೇಖಕ ತಾನು ಹುಟಿಟ  ಬೆಳ್ಮದು 

ಬಂದ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲರುವ ಅಥವಾ ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಾ  ತನ್ನ  ಅನುಭವಕೆಕ  ದಕ್ಷಕ ದ ಶೀಷ್ಣೆಯ 

ವಿವರಗಳನುನ  ದಲ್ಲತರ ಮುಾಂದ್ಧಡುತಾು  ದಲ್ಲತೇತರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಲು ಬಯಸುತಾು ನೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದ  

ಸಹಜವಾಗಿ  ಸಿದಿಲ್ಲಾಂಗಯಯ ನ್ವರ ಸಿಟುಟ , ಆಕೊರ ೀಶ  ಅನಯಂತಿರ ತವಾಗಿ ಅಭಿವಯ ಕು ವಾಗುತು ದೆ. 

  “ಇಕರ ಲಾ ಇದ್ಧಲಾಯ 

  ಈ ಸ್ಪಳ್ಮ ಮ್ಕಕ ಳ ಮೂಳ್ಮ ಮುರಿೀಲಾಯ” 

ನೀವುಾಂಡ ಒಡಲ್ಕ್ಷಚಿ್ಚ ನ್ ನುಡಿಗಳು ಹಿೀಗೆ ಹಾಡಾಗಿ ಹರಹಮೆುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. 

ದಲ್ಲತ ವಗಯದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅನಾಯ ಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲ್ವಾಗಿರುವ ಸಮಾಜಿಕ, ಧಾಮಿಯಕ ಮದಲಾದ 

ಪ್ರರಂಪ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನುನ  ಪ್ರ ಶಿನ ಸುತಾು  ಅವುಗಳ ಟೊಳೂಳ ತನ್ವನುನ  ಬೇಧಿಸಿವುದು ದಲ್ಲತ  

ಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ   ಎದುಾ  ಕಾಣ್ಣವ ಅಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಸಿದಿಲ್ಲಾಂಗಯಯ ನ್ವರ ಹಲೆ ಮಾದ್ಧಗರ ಹಾಡು ಡಾ. 

ಅರವಿಾಂದ ಮಾಲ್ಗತಿು ಯವರ ‘ಮೂಕನಗೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ’ ಕವನ್ ಸಂಕಲ್ನ್ಗಳು ಈ 

ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಮಾದರಿ ಎನಸುತು ವೆ. 

ಆಕರ ಗರ ಾಂಥಗಳು :- 

1. ಸ್ವಾಂಸಕ øತಿ ದಂಗೆ : ಅರವಿಾಂದ ಮಾಲ್ಗತಿು  : ರಾಜ ಪ್ರ ಕಾಶನ್ : 2004. 

2. ಜ್ಞನ್ಪ್ದ ಕನಾಯಟಕ : ಡಾ.ಸ.ಚ್ಚ.ರಮೇಶ್ : ಕನ್ನ ಡ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ, ಹಂಪಿ : 2005. 

3. ದಲ್ಲತ ಜಗತ್ತು  : ಪುರುಷ್ೀತು ಮ್ ಬಿಳಿಮ್ಲೆ. 

4. ದಲ್ಲತ ಚಳವಳಿ ಮ್ತ್ತು  ಸಂವೇದನಾಶಿೀಲ್ತೆ : ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂತಿಯ. 

5. ದಲ್ಲತ ಸ್ವಹಿತಯ  : ಚಂಡಾಳ ಗಂಗಾರಾಮ್.  
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ನಿರಂಜನ ಅವರ ‘ಚಿರಸ್ಮ ರಣೆ' ಕದಂಬರಿಯಲಿಿ  ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಸಂಘರ್ವ 

 ಹಮಿಮ ಣಿ ಬಸ್ವ್ವಾ  

ಸಂಶೀಧನಾ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನ 

ಶ್ವಸಿು ರೀಯ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಟ ಅಧಯ ಯನ್ ಸಂಸೆಾ  

ರಾಣಿ ಚನ್ನ ಮೆ್  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ, ವಿದಾಯ ಸಂಗಮ್, 

ಬೆಳಗಾವಿ-591156 ಮ: 9611095606 

ಇ-ಮೇಲ್: hamminib@gmail.com 

ಮಾಗಯದಶಯಕರು 

ಡಾ.ಸಂಗಪಾಾ  ಎಾಂ. ಲೇಕಪೂರ  

  ನ್ವೀದಯ ಸ್ವಹಿತಯ ಕೆಕ  ಪ್ರ ತಿಭಟನಾತೆ ಕವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದದುಾ  ಪ್ರ ಗತಿಶಿೀಲ್ ಸ್ವಹಿತಯ . ಈ 

ಘಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಹುಲುಸ್ವಗಿ ರಚನೆಗಾಂಡದುಾ  ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ವಹಿತಯ . ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಮದು 

ಬಂದ ಮೌಢ್ಯ ತೆ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಮಯ ತತಾ ಗಳನುನ  ಮ್ರು ವಿಮ್ಶ್ಯಗೆ ಸೇಪ್ಯಡಿಸುವ ಕಾಯಯ ಭರದ್ಧಾಂದ 

ಸ್ವಗಿತ್ತ. ಪ್ರ ಗತಿಶಿೀಲ್ರು ವಾಸು ವದ ತಳಹದ್ಧಯ ಮೇಲೆ ಚಚ್ಚಯಸಿ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳ 

ಮಾಹಾಪೂರವನೆನ ೀ ಹರಿಸಿದರು. ಉತು ರಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಭಿೀಷ್ೆ  ಸಹಾನ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಪ್ರ ಗತಿಶಿೀಲ್ 

ಸಮೆೆ ೀಳನ್ದ ಪ್ರ ಭಾವದ್ಧಾಂದ ಕನ್ನ ಡದ ಬಹಳಷ್ಟಟ  ಜನ್ ಸ್ವಹಿತಿಗಳು ತಮೆ್  ಬರವಣಿಗೆಯ 

ಮುಖವನುನ  ಬದಲ್ಲಸಿದರು. 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳನುನ  ಯಥಾವತಾು ಗಿ ಚ್ಚತಿರ ಸುವುದನುನ  ಬಿಟುಟ  ಕಲ್ಪ ನಾಲೊೀಕದಲಿ್ಲ  

ವಿಹರಿಸುವುದು ಸ್ವಹಿತಯ ದ ಗುರಿಯಲಿ್ವೆಾಂದು ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಆ ಕಾಲ್ದ ಅಗಣಿತ 

ಅನಾಯ ಯ, ದಬಾಬ ಳಿಕೆ ಮ್ತ್ತು  ಅಸಮಾನ್ತೆಗಳನುನ  ಹೆಕ್ಷಕ  ತೆಗೆಯುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಹಸ 

ಯುಗವನುನ  ಸೃಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿದರು ಪ್ರ ಗತಿಶಿೀಲ್ರು. 

ಅದರಲಿ್ಲಯೂ ಬಸವರಾಜ ಕಟಿಟ ಮ್ನ  ಮ್ತ್ತು  ನರಂಜನ್ರು ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ನರಿೀಕಿೆಗೂ  

ಮಿೀರಿದ ಸ್ವಹಸ ಸ್ವಧಿಸಿದರು. ಸ್ವಮಾಜಿಕ  ಹೀರಾಟಗಳನೆನ ೀ ತಮೆ್  ಬರವಣಿಗೆಯ  ಮುಖಯ  

ವಿಷ್ಯಗಳನಾನ ಗಿಸಿಕೊಾಂಡು ಬರೆದರು. 

ಕಟಿಟ ಮ್ನಯವರ ‘ನ್ರಗುಾಂದ  ಬಂಡಾಯ’ಕೆಕ  ರೈತರೇ ಮುಖಯ  ಕಾರಣವಾದರೆ, ನರಂಜನ್ರ 

‘ಚ್ಚರಸೆ ರಣೆ’ಗೆ ಕೈಯೂಯ ರಿನ್ ರೈತರ  ಬದುಕೇ ಮುಖಯ  ವಸುು ವಾಯಿತ್ತ. ‘ಕಯೂಯ ರು’ ಕೇರಳ, 

ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯ ದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಒಾಂದು ಸಣಣ  ಹಳಿಳ . ಕನಾಯಟಕದ ದಕಿ್ಷಣ ಕನ್ನ ಡ ಜಿಲಿೆ ಗೆ 

ತಿೀರಾ ಸಮಿೀಪ್ವಿರುವ ಈ ಹಳಿಳ ಯ ರೈತರ ಗೀಳಿನ್ ಕಥೆಯೇ ನರಂಜನ್ರ ‘ಚ್ಚರಸೆ ರಣೆ’ 

ಕಾದಂಬರಿಯಳಗಿನ್ ರೀಚಕ ಕಥೆ. ಭೂತಕ್ಷಕ ಾಂತ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ವತಯಮಾನ್ದ ಸಂಗತಿಗಳೇ 

ಯಥಾವತಾು ಗಿ ಮೂಡಿಬಂದ್ಧರುವ, ಗತಿಸಿ ಹೀದ ವಯ ಕ್ಷು  ಮ್ತ್ತು  ಸಮೂದಾಗಳ ವಿಷ್ಯವನೆನ ೀ 

ಅನಾವರಣಗಳಿಸುವ ‘ಚ್ಚರಸೆ ರಣೆ’ ಬದುಕ್ಷನ್ ಹಲ್ವು ದೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಅಧಯ ಯನ್ಶಿೀಲ್ ಕೃತಿ. 

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ದ ಕನ್ಸಿನ್ಲಿ್ಲ  ತೇಲಾಡುತಿು ದಾ  ದೇಶದ ಅತಂತರ  ಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಸಮಾಜದ 

ಬದಲಾದ ಸನನ ವೇಶಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಯಥಾವತಾು ಗಿ ಚ್ಚತಿರ ಸುವ ‘ಚ್ಚರಸೆ ರಣೆ’ ಕನ್ನ ಡದ ಮ್ಹತಾ ದ 

ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು. ಕಾದಂಬರಿಯುದಾ ಕೂಕ  ಹಡೆದುಕಾಣ್ಣವ ಪ್ರತರ  ಪ್ರತರ ಗಳ ಮ್ಧಯ ದ 

ಸಂಬಂಧ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳು, ರೈತರ ಬೆನುನ  ಬಾಗಿಸಿದ ಜಿೀತಪ್ದಿ ತಿ, ಜಮಿೀನಾಾ ರಿ ಮ್ತ್ತು  
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ಆದಶಯಗಳೊಾಂದ್ಧಗಿನ್ ಅವಿಚೆ್ಚನ್ನ  ಸನನ ವೇಶಗಳು ಓದುಗರ ಮ್ನ್ಸಿ ನುನ  ಕಟಿಟ ಹಾಕುತು ವೆ. ಕಾಲ್ವನುನ  

ಮಿೀರುವ, ಕಾಲ್ವನುನ  ಪ್ರ ಶಿನ ಸುವ ನೈತಿಕ ಕೆಚಿ್ಚ  ಅಾಂದ್ಧನ್ ಸ್ವಮಾಜಿಕ, ಕೌಟುಾಂಬಿಕ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ 

ವಿಶೇಷ್ವಾದ ಬೆಳಕು ಚೆಲಿುತು ದೆ. 

ಕಯೂಯ ರಿನ್ ಹೀರಾಟದ ಅಾಂತಃಸತಾ ವನುನ  ಮ್ತ್ತು  ಆ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಚೇತನ್ವನುನ  

ಕಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರ ಯತನ ವನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ಸಗಸ್ವಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕೈಯೂಯ ರು ದೇಶದ ನ್ಕಿೆಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಕುಗಾರ ಮ್. ಭಾರತದ 70 ಲ್ಕ್ಷ ಹಳಿಳ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅದೂ 

ಒಾಂದು. ಹಳಿಳ ಯ ತ್ತಾಂಬೆಲಿ್  ರೈತರು, ಇಬಬ ರು ಪ್ರ ಮುಖ ಬಾರ ಹೆ ಣರು, ಇಬಬ ರು ಜಮಿೀನಾಾ ರರು, 

ನಂಬೂದರಿ ಮ್ತ್ತು  ನಂಬಿಯರ್, ಊರಿನ್ ಜಮಿೀನನ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಬಾರ ಹೆ ಣರ ಸತ್ತು . ಇಲಿ್ಲನ್ ರೈತರಿಗೆ 

ಗತಿು ರುವ ಏಕಮಾತರ  ಕಾಯಕವೆಾಂದರೆ ಕೂಲ್ಲ, ಜಿೀತ, ಸ್ವಲ್, ಶರಣಾಗತಿ. ಇಲಿ್ಲ  ರೈತರು ಅನುಭವಿಸುವ 

ದೈಹಿಕ ಮ್ತ್ತು  ಮಾನ್ಸಿಕ ಹಿಾಂಸೆಗಳ ಕಥೆಯನುನ  ನರಂಜನ್ರು ಇಲಿ್ಲ  ರೀಚಕವಾಗಿ ಚ್ಚತಿರ ಸಿದಾಾ ರೆ. 

ಸ್ವವು ಸಮ್ಸೆಯ ಯಲಿ್ . ಸ್ವವಿನಳಗಿನ್ ಸ್ವವು ದೊಡಡ  ದುರಂತ. ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ರರತಂತರ ಯ  

ಪ್ರ ಶ್ನ ಯಿಲಿ್ . ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ದೊಳಗಿರುವ ಪ್ರರತಂತರ ವು ಮ್ನೆಯಳಗಿನ್ ಕ್ಷಚಿ್ಚ , ಆತೆ ಗೌರವದ ಒಾಂದು 

ಸಣಣ  ಹಣತೆ ಈ ‘ಚ್ಚರಸೆ ರಣೆ’. 

ಕೈಯೂರಿನ್ ರೈತರಿಗೆ ಕಾರ ಾಂತಿಯ  ಬಿೀಜಗಳನುನ  ಬಿತಿು ದವರು ಆ ಊರಿಗೆ ಹಸದಾಗಿ ಬಂದ 

ಮಾಸು ರರು. ಅದು ಬಿರ ಟಿಷ್ ಆಳಿಾ ಕೆಯ ಕಾಲ್. ಮಾಸು ರಿಕ್ಷಗೆ ಅತಯ ಾಂತ ಗೌರವವಿದಾ  ದ್ಧನ್ಗಳವು. 

ಆ ಊರಿನ್ ರೈತರ ಎದೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ದ ಅರಿವನುನ  ಮೂಡಿಸುವ ಮುಖೇನ್, ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ದ  

ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಕೊಳಿಳ  ಹತಿು ಸಿದ ಪ್ರ ಥಮ್  ಪ್ರತರ  ಈ ಮಾಸು ರರದು. ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಪೂವಯದ ಜನ್ರಲಿ್ಲ  

‘ಮಾಸು ರ’ ಎಾಂಬ ಪ್ದಪ್ರ ಯೀಗ ಮಟಟ  ಮದಲು ಗೀಚರಿಸಿದಾಗ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರಲಿ್ಲಯೂ 

ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಚಾರವಾಗಿತ್ತು . ಆ ಕಾಲ್ದ ಮಾಸು ರರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನವಾಯಯತೆಯ ಜ್ತೆಗೆ ಮ್ಣಿಣ ನ್ 

ಅಭಿಮಾನ್, ರಾಷ್ಟಟ ರಭಿಮಾನ್ದಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನುನ  ಹುಡುಗರಲಿ್ಲ  ಬಿತಿು ದಾ ರು. ಈ ಎಲಿಾ  ಮ್ಣ್ಣಣ  

ಯರದು? ನ್ಮೆ್ ದು ಹುಡುಗರು ಹೀ! ಎಾಂದು ಕುಪ್ಪ ಳಿಸಿ ಉತು ರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು. ಇದು 

ನ್ಮೆ್  ತಾಯನ ಲ್ ಇದರ ರಕ್ಷಣೆ ನ್ಮೆ್  ಮುಖಯ  ಜವಾಬಾಾ ರಿ ಎನುನ ತಿು ದಾ ರು. 

ಈ ದೇಶ ಯರದು? 

ನ್ಮೆ್ ದು. 

ಹಲ್ ಯರದು? 

ಊಳುವವನ್ದು. 

ಊಳುವವನೇ ಹಲ್ದೊಡೆಯ ಅದಕಾಕ ಗಿ ತಾವು ದುಡಿಯುವ ಜಮಿೀನಗೆ ಭೂಗಳಳ ರು 

ಬರಕೂಡದೆಾಂದು ಕೂಲ್ಲಗಳಿಾಂದ ಮಾಲ್ಲಕರಿಗೆ ಎದ್ಧರೇಟು ನೀಡಲು ಹಚಿ್ಚ ಸಿದೆಾ ೀ ಈ ಮಾಸು ರರು. 

ತತಪ ರಿಣಾಮ್ವಾಗಿ ಕಯೂಯ ರಿನ್ ಅಪೂಪ   ಮ್ತ್ತು  ಚ್ಚರಕುಾಂಡ ಬಾಲ್ಕರು ಭೂಸಮಾನ್ತೆ, 

ಆರ್ಥಯಕ ಸಮಾನ್ತೆ ಮುಾಂತಾದ ಸಮಾನ್ತೆಯ ತತಾ ಗಳನುನ  ತಲೆ ತ್ತಾಂಬಿಕೊಾಂಡು ಭೂಮಾಲ್ಲಕತಾ ದ  

ವಿರುದಿ  ದಂಗೆ ಏಳಲು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸಿದರು. ಜ್ತೆಗೆ ತಮೆ್ ದೇ ಆದ ಪ್ಡೆಯನುನ  ನಮಿಯಸಿಕೊಾಂಡು 
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ಯುದಿಕೆಕ  ಸನ್ನ ದಿ ರಾದರು. ಕೆಲ್ವರು ಗುಾಂಡಿಗೆ  ಬಲ್ಲಯದರು. ಅವರಲಿ್ಲ  ಕಯೂಯ ರಿನ್ ನಾರಾಣಪ್ಪ   

ನಾಯರ್, ಕಣಣ ಪಂಡಿತ, ಮಾಧವನ್ ಮ್ತ್ತು  ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಟಿಟ  ಪ್ರ ಮುಖರು. 

ಹಿೀಗೆ ಸತಯ  ಮ್ತ್ತು  ನಾಯ ಯದ ಮ್ಹತಾ ವನುನ  ಸಗಸ್ವಗಿ ಕಟಿಟ ಕೊಡುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು 

ಪ್ರ ಗತಿ ಮ್ತ್ತು  ಕಾರ ಾಂತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನುನ  ಅಥಯಪೂಣಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತು ದೆ. 

ಬಂಡವಾಳಶ್ವಹಿಯ ಮ್ನೀಧಮ್ಯ, ಅಧಿಕಾರಶ್ವಹಿ ದಭಾಯರು, ಉಳಳ ವರ, ಬಲ್ವಿಲಿ್ದವರ, 

ಹಸಿದವರ ಮ್ತ್ತು  ಕಸಿದವರ ಮ್ಣಿಣ ಗಾಗಿ ಹೀರಾಟ, ಗುಾಂಪುಗಳಾಗಿ ಸಮಾಜದ ವಿಭಜನೆ ಇತಾಯ ದ್ಧ 

ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕೃತಿಯು ವಿಶೇಷ್ ಬೆಳಕನುನ  ಚೆಲಿ್ಲದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳಿವೆ. ಒಾಂದೆಡೆ ರೈತರ 

ಜಮಿೀನುಗಳ ಪ್ರ ಶ್ನ ಯದರೆ, ಮ್ತು ಾಂದೆಡೆ ಜಮಿೀನುದಾರರ ಅಸಿು ತಾ ದ ಪ್ರ ಶ್ನ . 

ತಮ್ಗಾಗುತಿು ದಾ  ಅನಾಯ ಯವನುನ   ಮುಾಂದೊಡಿಡ  ರೈತರೆಲಿ್  ಒಗೆಟ್ಯಟ ಗಿ ಹೀರಾಡುವ ಒಾಂದು 

ನೀಟ. ಈ ಸಂಘಟನೆಯನುನ  ಹಾಳುಗೆಡವಿ ರೈತರನುನ  ಹಿಗೆಾಮುಗೆಾ  ಶೀಷ್ಣೆಗಳಿಸಲ್ಲಚೆ್ಚ ಸುವ  

ಸಂಗತಿಗಳನುನ  ಮುಖಯ ವಾಗಿಟುಟ ಕೊಾಂಡು  ಬಹುದೂರ ಚಲಿ್ಲಸುತು ದೆ. 

‘ಚ್ಚರಸೆ ರಣೆ’ ಸಂಸಕ ೃತಿಕ ಆಯಮ್ಗಳನುನ  ಪ್ರ ತಿಬಿಾಂಬಿಸುವ ಕೃತಿ. ಮುಕು  ಮಾನ್ವ 

ಸಂಬಂಧಗಳನುನ  ಗಟಿಟ ಗಳಿಸುವ ತಾರತಮ್ಯ ರಹಿತ ಬದುಕನುನ  ಸುಾಂದರವಾಗಿ ಕಟಿಟ ಕೊಡುವ 

ಕಾದಂಬರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ನೈಜತೆ, ಸಹಜತೆ ಮ್ತ್ತು  ಪ್ರರದಶಯಕತೆ ಬದುಕ್ಷನ್ಲಿ್ಲ  ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕೆಾಂಬುದು 

ಲೇಖಕರ ಹಂಬಲ್ವಾಗಿದೆ. ಒಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ವಮೂದಾಯಿಕ ಜಿೀವನ್ವು ಜ್ಞತಿ, ಪಂಥ ಮ್ತ್ತು  

ಅಸಮಾನ್ತೆಗಳನುನ  ಹಡೆದು ಹಾಕ್ಷ ಸ್ವಮೂಹಿಕ ಕಲಾಯ ಣ ಬೆಳ್ಮದು ಬರಬೇಕೆಾಂಬುದು ಈ 

ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಳ ತಿರುಳು. ಪ್ರ ಗತಿಪ್ರ ಆಲೊೀಚನೆ ಪ್ರಿಶುದಿ  ಭಾವನೆಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಜಿೀವನ್ದ 

ಆಗುಹೀಗುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ್ ಬೆಳಕನುನ  ಈ ಕೃತಿಯು ಚೆಲಿುತು ದೆ ಎಾಂಬುವುದು ನ್ನ್ನ  

ಅಭಿಪ್ರರ ಯವಾಗಿದೆ. 

ಆಧಾರ ಗರ ಾಂಥಗಳು: 

1. ಆಧುನಕ ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ಬಂಡಾಯ : ಡಾ. ಚಂದರ ಕಾಾಂತ ವಿ. ಚವಾಾ ಣ : ರಾಸಿ ಪುಸು ಕ 

ಪ್ರ ಕಾಶನ್, ಮೈಸ್ಪರು. 

2. ಸೆನ ೀಹ ಸಂಪ್ದ : ಡಾ. ತೇಜಸಿಾ  ಕಟಿಟ ಮ್ನ : ಅಭಿನಂದನ್ ಗರ ಾಂಥ 

3. ನರಂಜನ್ ಜಿೀವನ್ ಮ್ತ್ತು  ಸ್ವಧನೆ : ಆರ್. ವಿಾ . ಭಂಡಾರಿ. 

4. ಕನ್ನ ಡ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿ್ಲ  ವಣಯಸಂಘಷ್ಯ : ಡಾ. ಸಿದಿ ನ್ಗೌಡ ಪ್ರಟಿೀಲ್. 
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ವಿಜ್ಞಾನ ವೆೇದಿಕೆ - ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ೆಾ ಕಾಲೆೇಜು, ತುಮಕೂರು 
ಡಾ. ಪ್ರಸನನ ಕುಮಾರ್ ರ್ೆ ಬಿ  
ಮುಖ್ಯಸತರು, ಭೌತಶಾಸರ ವಿಭಾಗ  
ಸಕಾಾರಿ ಪ್ರಥಮದರ್ೆಾ ಕಾಲೇೆಜು, ತುಮಕೂರು 
ಪ್ರಿಚಯ: -  

ವಿಜ್ಞಾನ ವೆೇದಿಕಯೆು ನಮ್ಮ ಕಾಲೆೇಜಿನ ಪ್ಾಾರಂಭಿಕ ವರ್ಷದಲೆಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ವೆೇದಿಕಯೆು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳನುು 
ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಲ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಪ್ೆಾೇರೆಪಿಸಲು ನರೆವಾಗಿದ್ೆ.  
ಧೆಯೇಯ: 
 ತಮ್ಮ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಮ್ತುು ಪಠೆಾೇತರ ಕೌಶಲಾಗಳನುು ನಿರ್ಮಷಸುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕಗೆಳಲ್ಲಲ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳು 
ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳಳಲು. 
ಉದೆದೇಶ: 
 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಿವಿರುವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳನುು,ನೆೈತಿಕ ಮ್ತುು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ೆೇತಾದಲ್ಲಲ ಉತಾಾಹದಿಂದ 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲು ಪ್ೆೊಾೇತಾಾಹಿಸುವುದು. 

ಸಮಿತಿಯ ಕ್ಷಮತ ೆ
ಶಾಶವತ ಬೆೊೇಧಕವಗಷ 15 
ಅತಿರ್ಥ ಬೆೊೇಧಕವಗಷ 80 
ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳ ಸಂಖ್ಾೆ 730 

 
ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯರು: 

ಕರ. ಸಂ. ಹೆಸರು  
1 ಡಾ. ಪಾಸನು ಕುಮಾರ್ ಜೆ ಬಿ ಸಂಯೇಜಕರು 
2 ಡಾ. ಯೇಗಿೇಶ್ ಎನ್ ಸದಸಾರು 
3 ಪ್ೆೊಾ. ಹರಿದ್ಾಸ್ ಸದಸಾರು 
4 ಡಾ. ಅನುಸುಯಾ ಕ ೆವಿ ಸದಸಾರು 
5 ಪ್ೆೊಾ. ಭವಾನಿ ಪ್ಾಟಿೇಲ್ ಸದಸಾರು 
6 ಪ್ೆೊಾ. ವೆೈ ಎಸ್ ಚಂದಾಶೆೇಕರಯಾ ಸದಸಾರು 
7 ಶಿಾೇ. ನಾಗರಾಜು ಟಿ ಎಲ್ ಪರಿಚಾರಕರು 
8 ಶಿಾೇಮ್ತಿ. ಕಲಾವತಿ ಪರಿಚಾರಕರು 

 
ನಮಮ ಸಮಿತಿಯ ಅತುಯತತಮ ಆಚರಣೆಗಳು: 
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 ಯಶಸಿವಯಾಗಲು ವಾವಸಿಿತ ಮಾಗಷದಶಷನ. 
 ವಿಶೆೇರ್ ಉಪನಾಾಸಗಳನುು ಏಪಷಡಿಸುವುದು. 
 ಅಧಾಯನ ಪಾವಾಸಗಳನುು ಆಯೇಜಿಸುವುದು. 
 ಪಠ್ಾಕಾಮ್ದ ಹಚೆುುವರಿ ಚಟುವಟಿಕಗೆಳನುು ನಡೆಸುವುದು. 
 ರಾಜಾದ್ಾದಾಂತ ಸಪರ್ೆಷಗಳಿಗ ೆವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳನುು ಕಳುಹಿಸುವುದು. 

2017-18ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಕಾಯಾಕರಮಗಳು: 
1. ಕಲಪತರು ಪಾಥಮ್ದಜಷೆ ಕಾಲೆೇಜು, ತುಮ್ಕೊರು 29-01-2018 ರಂದು, ವಿಜ್ಞಾನಕೆೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ವಿವಿಧ  ಸಪರ್ೆಷಗಳನುು 

ಆಯೇಜಿಸಿದದರು. 
a. ಪಾಬಂಧ ಸಪರ್ೆಷ : ಪಾಜವಲ್ ಸಿ ಮ್ತುು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ , ತೃತಿೇಯ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 
b.  ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ : ಸಚಿನ್ ಜಿ ವೆೈ ಮ್ತುು ಅಚಷನ ಕ ೆಆರ್, ಪಾಥಮ್ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಸಮಾದನಕರ ಬಹುಮಾನ 

ಪಡೆದಿದ್ಾದರೆ. 
c. ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪಾಶೆು : ಅಕ್ಷತ ವಿ ಗೆೊೇಪ್ಾಲ್ ಮ್ತುು ಬಿಂದು ವೆೈ ಪಿ , ಪಾಥಮ್ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ತೃತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ 

ಪಡೆದಿದ್ಾದರೆ. 
2. ಸಕಾಷರಿ ಪಾಥಮ್ದಜಷೆ ಕಾಲೆೇಜು, ತಿಪಟೊರು 22-02-2018 ರಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪಾಶೆು ಸಪರ್ೆಷಯನುು ಆಯೇಜಿಸಿದುದ 

ಅಕ್ಷತ ವಿ ಗೆೊೇಪ್ಾಲ್ ,ಬಿಂದು ವೆೈ ಪಿ, ಸಚಿನ್ ಜಿ ವೆೈ ಮ್ತುು ಅಚಷನ ಕೆ ಆರ್ (ಪಾಥಮ್ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್) ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 
3. ಸಕಾಷರಿ ಪಾಥಮ್ದಜಷೆ ಕಾಲೆೇಜು,ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು 26-02-2018 ರಂದು ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಪರ್ೆಷಗಳನುು 

ಆಯೇಜಿಸಿದುದ 28-02-2018 ರಂದು ಬಹುಮಾನಗಳನುು ವಿತರಿಸಿದರು. 
a. ಉಪನಾಾಸ ಸಪರ್ೆಷ : ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಮ್ತುು ಪಾಜವಲ್ ಸಿ, ತೃತಿೇಯ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 
b. ವಿಜ್ಞಾನ ರಸಪಾಶುೆ : ಆನಂದ್ ಕ ೆತೃತಿೇಯ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 
c. ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ : ಸಚಿನ್ ಜಿ ವೆೈ ಮ್ತುು ಅಚಷನ ಕೆ ಆರ್, ಪಾಥಮ್ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 
d. ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಬಂಧ ಸಪರ್ೆಷ : ಸುಕೃತಿ ಮ್ತುು ನವಾ ತೃತಿೇಯ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 

4. ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ- 2018 ರ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಪರ್ೆಷಗಳನುು 02-03-2018 ರಂದು 
ಆಯೇಗಿಸಲಾಗಿದುದ, 03-03-2018 ರಂದು ಬಹುಮಾನಗಳನುು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. 

a. ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಂಗೆೊೇಲ್ಲ: ಸುಮಾರು ಐವತಕುೆ ಹಚೆುು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು 
i. ಪಾಥಮ್ ಬಹುಮಾನ : ಕಲಪನ ಮ್ತುು ಬಿಂದು – ದಿವತಿೇಯ ಬಿ.ಸಿ.ಎ 
ii. ದಿವತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ : ರೆೊೇಹಿಣಿ ಮ್ತುು ಕನಕ – ದಿವತಿೇಯ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ 
iii. ದಿವತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ : ಚಂದಾಕಲ ಮ್ತುು ಚಂದನ – ಪಾಥಮ್  ಸಿ.ಬಿ.ಝೆಡ್ 
iv. ತೃತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ  : ದಿವಾ ಜೆೊಾೇತಿ ಮ್ತುು ಹಷ್ಟ್ಷತ ಕ ೆಎಲ್– ಪಾಥಮ್  ಸಿ.ಬಿ.ಝೆಡ್ 
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b. ಉಪನಾಾಸ ಸಪರ್ೆಷ : ಸುಮಾರು ಹದಿನೆೈದು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು 
i. ಪಾಥಮ್ ಬಹುಮಾನ :ಶಿವಾನಿ ಕುಮಾರಿ – ಪಾಥಮ್ ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿಎಸ್ 
ii. ದಿವತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ : ಲತ ಎಸ್  – ಪಾಥಮ್  ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್ 
iii. ತೃತಿೇಯ ಬಹುಮಾನ  : ರಶಿಮ ಹೆಚ್– ಪಾಥಮ್  ಸಿ.ಬಿ.ಝೆಡ್ 

5. 10-03-2018 ರಂದು ತೃತಿೇಯ ಬಿ.ಎಸಿಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳು ಐ.ಐ.ಎಸಿಾ , ಬೆಂಗಳೂರಿಗ ೆಬೆೇಟಿ ಕೊೆಟಟರು. 
6. 23-03-2018 ರಂದು ಶುಕಾವಾರ 12.30 ಕೆೆ "ಭೌತಶಾಸರದಲ್ಲಲ ಸಿಟೇಫನ್ ಹಾಕಂಗು ಅಧಾಯನಗಳು" ನಲ್ಲಲ ವಿಶೆೇರ್ 

ಉಪನಾಾಸವನುು ಡಾ. ಡರುಕಾ ಪಾಸಾದ್ ಬಿ, ಬಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಇನಿಾಿಟೊಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ ಅಂಡ್ ಮಾಾನೆೇಜಮೆಂಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು 
-560 064 ನಡಸೆಿಕೆೊಟಟರು.  

ಫೊೇಟೊೇ ಗ್ಾಯಲರಿ: - 

 
ಐ.ಐ.ಎಸಿಾ 

 
ರಾಷ್ಟ್ಟೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ 

 

ಸಮಾರೊೇಪ್: 

ವಿಜ್ಞಾನ ವೆೇದಿಕಯೆು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಷಗಳು ನೆೈಸಗಿಷಕ ಮ್ತುು ಜೆೈವಿಕ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸುತುಮ್ುತುಲ್ಲನ ಪರಿಸರವನುು ಮ್ತುು ಅದರ ವಾಾಪಕ 
ಶೆಾೇಣಿಯ ಬಳಕಯೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುು ನಿೇಡಲು, ಅದರಲೊಲ ವಿಶೆೇರ್ವಾಗಿ ಇತರ ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮ್ತುು ಜೆೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳನುು 
ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲು ಪಾಯತಿುಸುತುದ್ೆ. ಈ ವೆೇದಿಕಯೆು ವಿಶವವಿದ್ಾಾನಿಲಯವು ಸೊಚಿಸಿರುವ ಎಲಾಲ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುು ತಲುಪಿಸುವ 
ಗುರಿಯನುು ಹೆೊಂದಿದ್ೆ, ಮ್ತುು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೆೊತೆಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಲ ಮ್ತುರ್ುಟ ಅಧಾಯನಕೆೆ ಘನ ಅಡಿಪ್ಾಯವನುು ಒದಗಿಸುತುದ್ೆ. 
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ಕ್ಷನನ ರ (ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ) ವಿಮಶ್ವ 

ಶಿರ ೇನಿವ್ವಸ್.ಎನ್  

 ಹೆಣ್ಣಣ  ಅಲಿ್ದ ಗಂಡು ಅಲಿ್ದ ಮ್ನಃಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ಷು ಯನುನ  ಮಂಗಳಮುಖಿ 

ಎಾಂದು ಕರೆಯುತೆು ೀವೆ. ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಇವರಿಗೆ ಈ ಹೆಸರಲಿ್ದೆ ಚಕಕ , ಕೊೀಜ್ಞ, ಹಿಜಡಾ, ಹಿಜ್ಞರ , ಕೊೀರ್ಥ, 

ಶಿಖಂಡಿ, ನ್ಪುಾಂಸಕ ಮುಾಂತಾದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಿಾಂದ ಗುರುತಿಸುವುದು ಉಾಂಟು. ಇವರು ತಮೆ್  

ಬದುಕನುನ  ಸ್ವಗಿಸಲು ಹೆಚಿಾ ಗಿ ನ್ಗರಗಳನುನ  ಅವಲಂಭಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಅಾಂತಹ 

ಪ್ರ ಮುಖ ನ್ಗರ (ಪ್ಟಟ ಣ)ಗಳ್ಮಾಂದರೆ ಮುಾಂಬೈ, ದೆಹಲ್ಲ, ಬೆಾಂಗಳೂರು, ಆಾಂಧರ ದ ಪ್ರ ಮುಖ ನ್ಗರಗಳು 

ಇವರ ನೆಲೆಗಳು. 

 ಭಾರತದ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ತಿರಸಕ øತ ಪ್ಟಟ ಾಂತಹ ಹಲ್ವಾರು ಪಂಥ, ವಗಯದವರ 

ಹೀರಾಟವನುನ  ನಾವು ನೀಡಿದೆಾ ೀವೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನುನ  ಓದ್ಧದೆಾ ೀವೆ ಅಾಂತಹವುಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ದಲ್ಲತ ಚಳುವಳಿ, ಸಿು ರೀ ಚಳುವಳಿಗಳನುನ  ನಾವು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಚಳುವಳಿಗಳ 

ಸಂದಭಯದ್ಧಾಂದ ಇವರ ನೀವು ಅವಮಾನ್ಗಳನುನ  ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಾಂಡಿದೆಾ ೀವೆ ಆದರೆ 

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಹೀರಾಟ ಬದುಕನುನ  ನೀಡುವಾಗ ಎಲಿಾ  ಸಮುದಾಯಗಳಿಗಿಾಂತ, 

ವಗಯಗಳಿಗಿಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ನೀವನುನ  ಈ ಸಮುದಾಯದವರು ಪ್ಡುತಿು ರುವುದು ಸುಳಳ ಲಿ್ . ಇದನುನ  

ಅರಿತ ಕೆಲ್ವರು ಸಿನಮಾಗಳನುನ  ಮಾಡಿ ಜನ್ರನುನ  ಆಲೊೀಚನೆಯತು  ತರಲು ಪ್ರ ಯತಿನ ಸಿದರೆ ಇನೂನ  

ಕೆಲ್ವು ಹಿಜ್ಞರ  ಸಂಘಸಂಸೆಾ ಗಳು ಹಿಜ್ಞರ  ಬದುಕನುನ  ಬರವಣಿಗೆಯ ಮುಖಾಾಂತರ ಜನ್ರ 

ಮುಾಂದ್ಧಡುತಿು ದೆ. ಅಾಂತವುಗಳಲಿ್ಲ  ಎ. ರೇವತಿ ಎಾಂಬ ಹಿಜ್ಞರ  ಒಬಬ ಳ ಆತೆ ಕತೆಯದ ‘ಬದುಕು ಬಯಲು

’ ಮ್ತ್ತು  ಲ್ಲವಿಾಂಗ್ ಸೆೆ ೈಲ್ ವಿದಾಯ ರವರ ಬದುಕನಾನ ಧರಿಸಿದ ‘ನಾನು ಅವನ್ಲಿ್  ಅವಳು’ ಎಾಂಬಂತಹ 

ಸಿನಮಾದ ಬಗೆೆ  ಚಚ್ಚಯಸಲು ಬಯಸುತೆು ೀನೆ. 

 ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಾಗಿ ರೇವತಿ ಬದುಕ್ಷದ ಬದುಕ್ಷಗೂ ಇವಳು ಪ್ಟಟ  ಯತನೆ, ಕಷ್ಟ ಗಳು 

ವಿದಾಯ ರವರ ಜಿೀವನ್ಕೆಕ  ಹೀಲ್ಲಸಿದಾಗ ಇವರಿಬಬ ರಲಿ್ಲ  ಅಷ್ಟ ೀನು ವಯ ತಾಯ ಸಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದ್ಧಲಿ್ . 

ಇವರು ವಿವಿಧ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ದಾ ರು ವಿವಿಧ ಪ್ರ ವೃತಿು ಯಲಿ್ಲ  ತಡಗಿದಾ ರು ಇವರಿಬಬ ರ 

ನೀವು ಮಾತರ  ಒಾಂದೆ. ಇದು ಬರಿ ಇವರಿಬಬ ರ ನೀವು ಮಾತರ ವಲಿ್ದೆ ಇಡಿೀ ಇವರ ‘ಸಮುದಾಯದ 

ನೀವಾಗಿ ಇವತ್ತು  ನ್ಮೆ್  ಮುಾಂದೆ ನಾಂತಿದೆ. ರೇವತಿ, ವಿದಾಯ  ಮುಾಂತಾದ ಎಷ್ಟ ೀ 

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ‘ನ್ಮೆ್ ನುನ  ಮ್ನುಷ್ಯ ರಂತೆ ಕಾಣಿ’ ಎಾಂಬುವುದೊಾಂದೆ ಕೂಗನುನ  ಕೂಗಿ 

ಸಮಾಜದ ಹಾಗೂ ಕೊೀಟ್ಸಯಗಳ ಮುಾಂದೆ ಇಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಇವರ ಈ ಮಾನ್ವತಾ ದ ಪ್ರ ಜೆಾ  ಇತರ 

ವಗಯದ ಜನ್ರಿಗಿಲಿ್ವಲಿ್  ಎಾಂಬುವುದನುನ  ನೀಡಿದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ನಜವಾಗಿಯು ಯರು ಮ್ನುಷ್ಯ ರು? 

ಎಾಂಬಂತಹ ಪ್ರ ಶ್ನ  ನ್ಮೆ್ನುನ  ಕಾಡುತು ದೆ.  

 ಭಾರತ ದೇಶ ಬಹು ಸಂಸಕ øತಿಯ ದೇಶ ಎಾಂಬೆಲಿ್  ವೈಭವಿಸುತಿು ದಾ ರು ಭಾರತ ಸಮಾಜದ 

ನಜವಾದ ಚ್ಚತರ ಣವನುನ  ತಿಳಿಯಲು ರೇವತಿ ಮ್ತ್ತು  ವಿದಾಯ ರವರಂತಹ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ 

ಅಧಯ ಯನ್ ಬಹಳ ಮುಖಯ ವಾದುದುಾ . ಇವರಿಬಬ ರ ಬದುಕ್ಷನ್ ಅನುಭವವು ಯವುದೇ ಸ್ಪಫ ಸಂತರ 

ಕ್ಷತಯನಾಕಾರರ, ವಚನ್ಕಾರರ, ಮ್ನ್ವತವಾದದ ಹರಿಕಾರರ ಜ್ಞಾ ನ್ಕೆಕ  ಕಡಿಮೆಯದುದಲಿ್ . ಇದಕೆಕ  

ಉದಾಹರಣೆಯಂತೆ ರೇವತಿಯ ಬಳಿ ಬಂದ ಮ್ಯೂರಿ, ಫಮಿಲಾ ರಿತ್ತ ತಾವು ಹೆಣಾಣ ಗಿ 

ಬದುಕಬೇಕೆಾಂದ್ಧದೆಾ ೀವೆ ನ್ಮ್ಗೆ ಆಪ್ರೇಷ್ನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮೆ್  ಚೆಲಾಗಳಾಗಿ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿ ಎಾಂದಾಗ ಅವಳು 

ಹೇಳಿದ ಬುದಿ್ಧವಾದದ ಮಾತ್ತ ಕಂಡರೆ ಆ ಹತಿು ಗಾಗಲೆ ಅವಳು ಸಮಾಜವನುನ  ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಶೀಧಕ್ಷಯಂತೆ ಕಂಡುಬರುತಾು ಳ್ಮ. ಇನುನ  ವಿದಾಯ  ಸಿನಮಾದ ಮದಲ್ಲಿೆೀ 

‘ಹೆಣಾಣ ಗಿ ಹುಟೊಟ ೀದು ಕಷ್ಟ  ಅಲಿ್ , ಆದೆರ  ಹುಟಿಟ ದೆೆ ೀಲೆ ಹೆಣಾಣ ಗೀದು ಕಷ್ಟ ’ ಎಾಂಬಂತಹ ತಮೆ್  
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ಅನುಭವದ ಮಾತಿನಾಂದ ವಾಸು ವದ ಸತಯ ವನುನ  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದಾಾ ರೆ. ನ್ಮೆ್  ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣಣ  

ಹುಟಿಟ ದರೆ ಮ್ಗಳಂತೆ ಸಿಾ ೀಕರಿಸುವುದು ಅದೇ ಒಾಂದು ಗಂಡು ಹೆಣಾಣ ಗಿ ಬದಲಾಗುತೆು ೀನೆಾಂದರೆ ಮ್ಗಳಾಗಿ 

ಸಿಾ ೀಕರಿಸಲು ತಯರಿರುವುದ್ಧಲಿ್ . ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಪ್ಟಟ ಾಂತಹ ಬದುಕನುನ  ಬದುಕುವುದಕೆಕ  

ನ್ಮ್ಗೆ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಬಂದ್ಧದೆಯ? ಕಂಡಿತವಾಗಿಯು ಇಲಿ್  ಯಕೆಾಂದರೆ ಕುಟುಾಂಬದವರು ಮಾನ್, 

ಮ್ಯಯದೆ ನೆಪ್ದಲಿ್ಲ  ತನ್ಗಿಷ್ಟ ವಾಗುವಂತೆ ಬದುಕಲು ಒತಾು ಯ ಏರಿದರೆ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ್ ಜನ್ರು 

ತಮೆ್  ಹಿೀಯಳಿಸುವಿಕೆಯಿಾಂದ ನಕೃಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣವುದರಿಾಂದ ತಮೆ್  ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿ್ಲರುವ 

ಭಾವನೆಗಳನುನ  ಹರಹಾಕದಂತೆ ಮಾಡಿ ಕಟಿಟ ಹಾಕುತಾು ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ತಾವು 

ಇಷ್ಟ ಪ್ಟಟ ಾಂತಹ ಬದುಕು ಎಲಿ್ಲ  ಬದುಕ್ಷದಂತಾಯಿತ್ತ? ಇಾಂತಹ ಮ್ನಃಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲರುವಂತಹ 

ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಒಾಂಟಿತನ್, ಅನಾಥಪ್ರ ಜೆಾ , ನೀವು, ಹತಾಶಯ ಕಾಡುತಿು ರುತು ದೆ. 

 ಈ ರೇವತಿಯ ಆತೆ ಕಥೆಯನುನ  ಓದ್ಧದಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಇನನ ಾಂದು ಬಹುಮುಖಯ ವಾದ 

ಪ್ರ ಶ್ನ  ಎಾಂದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ಗಂಡೆಾಂದರೆ ಯರು? ಹೆಣೆಣ ಾಂದರೆ ಯರು? ಎಾಂಬುವುದು ಗಡಡ , ಮಿೀಸೆ, ಶಿಶನ , 

ಜನ್ನಾಾಂಗ, ಧಾ ನ ಮುಾಂತಾದ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಉಡುಗೆ ತಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಣ  

ಎಾಂದು ನಧಯರಿಸಲು ಆಗುತು ದೆಯೇ? ಇಲಿ್  ಇದು ಸಮಾಜ ನ್ಮೆ್ ನ್ನ  ರೂಪಿಸಿರುವ ರಿೀತಿ ಇದನೆನ ೀ 

ನಜವೆಾಂಬ ಭರ ಮೆಯಲಿ್ಲ  ನಾವೆಲಿ್  ಬದುಕುತಿು ದೆಾ ೀವೆ. ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ಗಂಡಿನ್ಲಿ್ಲಯು ಹೆಣ್ತನ್ವಿರುತೆು  

ಹಾಗೆ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ಮ್ಹಿಳ್ಮಯಲಿು  ಗಂಡುತನ್ ವಿರುತು ದೆಯಾಂದು ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನುನ  

ನಾನಲಿ್ಲ  ಗೌರವಿಸುತೆು ೀನೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದ ಲ್ಲಾಂಗ ಸಮಾನ್ತೆಯ ಹಕುಕ  ಎಾಂದು ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳಮುಖಿ 

ಸಮುದಾಯದವರಿಗೂ ಸಮಾನ್ತೆಯ ಹಕುಕ  ದೊರೆಯಬೇಕು ಅದು ಬರಿ ಗಂಡು-ಹೆಣಿಣ ಗೆ ಮಾತರ  

ಸಿೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಈ ನಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ  2014 ಏಪಿರ ಲ್ 15ರಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೊೀಟ್ಸಯ ನೀಡಿದ ತಿೀಪುಯ 

ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದದುಾ . 

 ಹಲ್ವು ಮಂದ್ಧ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಬಿಕಿೆ  ಬೇಡುತಾು ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಷ್ಟ ೀ ಹಣವನುನ  

ಕೊಡೀಕೆ ಪಿೀಡಿಸುತಾು ರೆ. ಸೆಕಿ್ವಕಯರ್ ಆಗಿರುತಾು ರೆ ಎಾಂದೆಲಿ್  ಕ್ಷೀಳಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ, ಹೇಳಿದಷ್ಟ ೀ 

ಹಣವನುನ  ಕೊಡೀಕೆ ಪಿೀಡಿಸುವುದನುನ  ಬಿಟುಟ  ಮಿಕೆಕ ಲಿ್  ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೂ ಈ ರೇವತಿಯ ಆತೆ ಕಥೆ 

ಮ್ತ್ತು  ವಿದಾಯ  ಅವರ ಜಿೀವನ್ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಮ್ ಉತು ರವಾಗಿ ನಾಂತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರಿಾಂದ 

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ ಯ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಇತರ ವಗಯಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. 

ಹಸಿವು ಅದರ ಜ್ತೆ ತಾನು ಬದುಕಲು ತನ್ನ  ದೇಹವನೆನ  ಮಾರಿ ಗಿರಾಕ್ಷಗಳಿಾಂದ ಪ್ರಲ್ಲೀಸರಿಾಂದ ತನ್ನ  

ಜ್ತೆಗಿದಾ ವರಿಾಂದ ಕ್ಷರುಕುಳ ಅವಮಾನ್, ನೀವನುನ  ಅನುಭವಿಸಿದ ರೇವತಿ ನಂತರದ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  

ತನ್ನ  ಸಮುದಾಯದವರು ಈ ರಿೀತಿ ಕಷ್ಟ ಪ್ಡಬಾರದೆಾಂದು ‘ಸಂಗಮ್’ ಸಂಸೆಾಯಾಂದ್ಧಗೆ ಸೇರಿ 

ಹೀರಾಡಿದ ರಿೀತಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಸೆಕಿ್ವಕ್ಯ ಭಿಕಿೆ  ಬೇಡುವುದು ಮಾತರ ವಲಿ್  

ಗತಿು ರುವುದು ಅವರಲಿ್ಲಯು ಹಲ್ವಾರು ಪ್ರ ತಿಭೆಗಳಿವೆ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಬಹುದು 

ಎಾಂದು ತನ್ನ  ಅಭಿನ್ಯದ ಮೂಲ್ಕ ಸುಮಾರು 20 ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿನ್ಯಿಸಿ ನೂರಕೂಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  

ಪ್ರ ದಶಯನ್ಗಳನುನ  ನೀಡಿ ಎಷ್ಟ ೀ ಮಂದ್ಧ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಬದುಕ್ಷಗೆ ಚೈತನ್ಯ ವನುನ  ತ್ತಾಂಬಿದಾಾ ರೆ. 

ರೇವತಿ, ವಿದಾಯ ರವರ ಜ್ತೆ ಪ್ರ ಸುು ತ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಹಿಜ್ಞರ  ಹಿತಾಸಕ್ಷು ಯ ಮುಖಯ ಸೆಾಯದ ಲ್ಕಿ್ಷ ೆ  

ಮುಾಂತಾದ ಇಾಂತಹ ಅನೇಕ ಮಂದ್ಧ ಹಿಜ್ಞರ ಗಳ ಹೀರಾಟದ್ಧಾಂದ 2014ರಲಿ್ಲ  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೊೀಟ್ಸಯನ್ 

ಕಣಣ ನುನ  ತೆರಸಿದಾಾ ರೆ. ಇವರ ಫಲ್ವಾಗಿಯೇ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಪಿರ ೀತಿಕಾ ಯಶಿನ ಸಬ್ 

ಇನಿ್ಪೆಕಟ ರ್ ಉದೊಯ ೀಗ ಪ್ಡೆದರೆ ಬರುವ ಮುಾಂದ್ಧನ್ ಲೊೀಕಸಭೆ ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ 

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಾದ ಭಾವನಾ ಚ್ಚತರ ದುಗಯ (ಕನಾಯಟಕ)ದಲಿ್ಲ , ಕಲ್ಲಕ  ತಮಿಳುನಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಸಪ ಧಿಯಸಲ್ಲದಾಾ ರೆ. ಈ ಸಮುದಾಯಕೆಕ  ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಮಾನ್ತೆಯನುನ  ನೀಡಲು ಯು.ಜಿ.ಸಿ. ಕಾಯಯದಶಿಯ 

ಜಸ್ವಪ ಲ್ ಅವರು ದೇಶದ ಎಲಿಾ  ಕುಲ್ಪ್ತಿಗಳಿಗೂ ಪ್ತರ  ಬರೆದು ಹಿಜ್ಞರ  ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ 

ಸಮಾನ್ತೆಯ ಹಕುಕ  ನೀಡುವ ಕರ ಮ್ಗಳನುನ  ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ಷವಿ ಮಾತ್ತ ಹೇಳಿದಾಾ ರೆ. 

ಕಾನೂನು ತಕಕ  ಮ್ಟಿಟ ಗೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗಾಗಿ ಒಾಂದು ಹೆಜೆಜ  ಮುಾಂದ್ಧಟಿಟ ದಾ ರು ಇದನುನ  ಸಮಾಜ 

ಹೇಗೆ ಸಿಾ ೀಕರಿಸುತು ದೆ ಎಾಂದು ಮುಾಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾದು ನೀಡಬೇಕು.  
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"ಸ್ಮಸ್ಯಯ " ಎಾಂಬ ಸ್ವಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಸೇರುವುದು ಬೇಡ 

ಪ್ರ ಯಾಾಂಕ 

1-ವಷ್ಯ ಬಿ.ಎಸಿಿ (ಪಿ.ಸಿ.ಮ್) 

ಜಿ.ಎಫ್ಟ.ಜಿ.ಸಿ ಕಾಲೇಜು, ತ್ತಮ್ಕುರು 

       ವೆಯ ಕ್ಷು ಗೆ ಬದುಕಲು ಗಾಳಿ,ನೀರು,ಆಹಾರ ಎಷ್ಟಟ  ಮುಖಯ ವೀ ಅಷ್ಟ ೀ ಮುಖಯ ವಾದುದು ಶಿಕ್ಷಣ. 

ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ  ಸಮಾನ್ವಾದುದು ಇನನ ಾಂದ್ಧಲಿ್ . ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾನ್ವನ್ ಪ್ರ ಗತಿ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು 

ಸಮಾಜದ ಹಾಗು ವಯ ಕ್ಷು ಯ ಸವಾಯಾಂಗಿೀಣ ಅಭಿವರ ದ್ಧಾ ಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಪ್ರ ಮುಖ ಪ್ರತರ ವಹಿಸುತು ದೆ. 

       ಶಿಕ್ಷಣವೆಾಂಬುದು ಮ್ನುಷ್ಯ ನ್ ಬೌದ್ಧಾ ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ,ನಾಗರಿಕಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಳಪ್ರಯವಾಗಿ 

ನಾಂತಿದೆ.  

ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿದಾಾ ನೆ. ಆದರೆ ಸಮ್ಸೆಯ ಯ 

ಹಾದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಣವೆಾಂಬುದನುನ  ಬಹುದೂರ ಸ್ವಗಿಸಿದಾಾ ರೆ ಎಾಂಬುದು ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ.ಬಹಳಷ್ಟಟ  

ಜನ್ರ ವಾದವು 'ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳ ಸ್ವಲ್ಲಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಸೇರುವುದು ಬೇಡ' ಎಾಂತಾದರೆ ಮ್ತೂು  ಕೆಲ್ವರು ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸಂಸೆಾ ಗಳಲಿೆ ೀ ಕುಳಿತ್ತ ಹುನಾನ ರ ಹ್ಯಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. 

      ಹಿಾಂದ್ಧನ್ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಣವೆಾಂಬುದು ಮ್ನ್ಸಿು ಗಳನುನ  ಪ್ರಿವತಿಯಸುವಂತಿತ್ತು .ಗುರುಕುಲ್ಗಳು 

ತ್ತಾಂಬಿದ ಸಂಸ್ವರಗಳಂತಿದಾ ವು,ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಸಕ ರವನುನ  ಮೈಗೂಡಿಸುವಂತಿದಾ ವು.ಆದರೆ 

ಈಗಿನ್ ಖಾಸಗಿ ವಿದಾಯ ಸಂಸೆಾ ಗಳೊೀ ಅಥವಾ ಇನನ ಥರ ಸಂಸೆಾ ಗಳಿಾಂದ ವಾಯ ಪ್ರವಾಗಿರುವುದಂತೂ 

ಅಕ್ಷರಶಹ ಸತಯ . 

ಇದಕೆಕ  ಉದಾಹರಣೆಯಾಂದರೆ ಇತಿು ೀಜಿಗೆ ಕಾಸಗಿ ಶ್ವಲೆಯಾಂದರ ಬಗೆೆ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಜ್ಞಲ್ತಾಣಗಳಲಿ್ಲ  ಹರಿದಾಡತಿು ರುವ ಸುದ್ಧಾ ಯನುನ  ಗಮ್ನಸುವುದಾದರೆ ಇಾಂದ್ಧನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ವಯ ವಹಾರವನುನ  ನೇರವಾಗಿ ಬಿಚಿ್ಚಡುತು ದೆ.ಶ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣವ ಅಥವಾ ವಯ ವಹಾರ 

ಮ್ನೀಭಾವನೆ ಭಿತ್ತು ವುದೊ? ಎಾಂದು ತಿಳಿಯದಂತಾಗುತು ದೆ. ಈ ಶ್ವಲೆಯ ಪಿೀಠಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೇ ನಾನು 

ಹೇಳ ಹೀರಟಿರುವ ವಸುು  ವಿಚಾರವು ನಮ್ಗೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅಥಯವಾಗಿರಬಹುÀದೆಾಂದು 

ಭಾವಿಸುತೆು ೀನೆ. ಆದರೂ ಒಾಂದು ಹೆಜೆಜ  ಮುಾಂದೆ ಇಟುಟ  ನೀಡುವುದಾದರೆ "ಬಿಷ್ಪ್ ಕಾಟನ್ ಬಾಯಿ್  

ಸ್ಪಲ್ಕ "ನಂತಹ ಎಷ್ಟ ೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾ ಗಳು ದುಡಿಡ ನ್ ಹದ್ಧಕೆಯನುನ  ಹದುಾಕೊಾಂಡು 

ನ್ಮೆ್ ಕಣ್ಣಣ ಮುಾಂದೆಯೇ ತಾಾಂಡವವಾಡುತಿು ವೆ. 

ಪ್ರ ಚಲ್ಲತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ದಾ ತಿಯು ವಿದಾಾ ರ್ಥಯಗಳನುನ  ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗೆಿಸುತಿು ದೆ.ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಆನಂದಕ್ಷಕ ಾಂತ ಪ್ರಿೀಕಿೆಯ ಭಯವೇ ಹೆಚಿಾ ಗಿದೆ ಈಗಿನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ದಾ ತಿಯಿಾಂದ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಲಿ್ಲ  ಒಳ್ಮಳ ಯ ಸಂಸ್ವಕ ರ ಮೂಡಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವೇ ಇಲಿಾ , ಇಾಂತಹ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ 

ಒಳ್ಮಳ ಯ ಸಂಸ್ವಕ ರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದಾ ಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತರ  ಬಹುದೊಡಡ ದು. ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಸ್ವಧಕರಾಗಿದಾ ಲಿ್ಲ ,ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಮಳ ಯ ಸಂಸ್ವಕ ರವನುನ  ನೀಡಬಹುದು. 

ಇಾಂತಹ ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳು ಶ್ವಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾ ಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮಿತವಲಿ್ದೆ ,ಕಾಲೇಜು ಮ್ತ್ತು  

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯಗಳ ಒಡಲು ಹಕ್ಷಕ ರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.ಏಡವಿದ ಬೆಟಿಟ ಗೆ ಏಟು 

http://www.tumbe.org/


         

                                            visit   www.tumbe.org             
30 

Volume- 1 
Issue-1                                                                     
Jan-Jun: 2018 

 

Tumbe   International e-Magazine 

 
ISSN: 2581-7728 

ಬಿದಾ ಾಂತೆ,ಶಿಕ್ಷಣ ವಯ ವಸೆಾ  ಎಾಂಬುದು ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳ ಸಂತೆಯಗಿದೆ.ಶಿಕ್ಷಣ ವಯ ವಸೆಾ ಯ ಸಮ್ಸೆಯ ಯೂ 

ಕೇವಲ್ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆಾ ಗಳಲಿ್ದೇ,ಸಕಾಯರವು ಕೂಡ ಮೂಲ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಶಿಕ್ಷಣ ವಲ್ಯದ ಮೇಲ್ಲನ್ 

ಸಕಾಯರದ  ಅತಿಯದ ಹಿಡಿತ .ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮ್ಟಟ  ಸುಧಾರಣೆಯಗಬೇಕು ಎನುನ ವ ಆಕಾಾಂಕಿೆ  

ಶಿಕ್ಷಕರು,ಪ್ರೀಷ್ಕರು,ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಸಮುದಾಯಕ್ಷಕ ಾಂತ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಬೇರಾರಿಗಿರಲು ಸ್ವಧಯ ? 

ಆದರೂ ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುವ  ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಧರುವವರು ಅವರೇ! 

ಸಕಾಯರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತು ದೆ ಎನುನ ವ ಕೊಡುತು ದೆ ಎನುನ ವ ನೆಪ್ವನುನ  ಮುಾಂದ್ಧಟುಟ  

ಸಕಾಯರಿ ಶ್ವಲೆಗಳಲಿ್ಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ್ದೆ ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ಮೇಲೇಯೂ ಹಿಡಿತ 

ಸ್ವಧಿಸಿಬಿಟಟ ದಾಾ ರೆ.ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಮ್ತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ರಾಜಧಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತ ದೃಷ್ಟಟ ಹಿೀನ್ 

ವಯ ವಸೆಾ ಯನುನ  ನಾವು ಈ ಕೂಡಲೆ ಛಿದರ  ಮಾಡಬೇಕು.ಅದರಟಿಟ ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ವಲಾ ಆಡಳಿತಗಳು 

ಮ್ತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಿಣಿತರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದರ ಜ್ತೆಗೆ,ಅವರನುನ  

ಉತು ರದಾಯಿಯನಾನ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಸಕಾಯರ ಅಹಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮ್ಕವಾಗದಂತೆ ನೀಡಿಕೊಳುಳ ತಿು ದೆಯದಾ ರಿಾಂದ ಸಕಾಯರಿ 

ಶ್ವಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಗುಣಮ್ಟಟ ದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತಿು ಲಿ್ . ಇದಕೆಕ  ಉತು ಮ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಂದರೆ 

ಹಯಯಣದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ವಿಷ್ಯವನೆನ  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. ಬಹುತೇಕ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲಾಂದು 

ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮ್ಕಾತಿ ಪ್ರ ಕರಿಯಯಲಿ್ಲ  ಬೃಹತ್ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಬರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ ನ್ಡೆಯುತಿು ದೆ.ಲಂಚ ಕೊಟುಟ  

ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವವರಿಾಂದ ಏನು ತಾನೇ ನೀರಿಕಿ್ಷ ಸಲು ಸ್ವಧಯ ? ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮ್ಕಾತಿ ಪ್ರ ಕ್ಷರ ಯಯಲಿ್ಲ  

ರಾಜ್ಞಕಾರಣಿಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಅಧಿಕರಿಗಳ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಕಸಿದುಕೊಾಂಡು,ಅದನುನ  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಾ ಗಳ 

ಮ್ತ್ತು  ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿಶೇಷ್ ಅಧಿಕಾರವನಾನ ಗಿ ಮಾಡಬೇಕು,ಇದೇ ವೇಳ್ಮಯಲಿ್ಲ  ಭರ ಷ್ಟ ಚಾರ ಮ್ತ್ತು  

ಸಾ ಜನ್ಪ್ಕ್ಷಪ್ರತದಲಿ್ಲ  ತಡಗುವ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆಾ ಗಳ ನಲ್ಯಜಜ  ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೂ ಕಡಿವಾಣ 

ಹಾಕುವ ಕೆಲ್ಸವಾಗಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮ್ಕಾತಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಅತಿದೊಡಡ  ಅಡಿಡ ಯಾಂದರೆ "ಜ್ಞತಿ 

ಆಧರಿತ ಮಿೀಸಲಾತಿ" ಈ ಕಟು ಸತಯ ದ ಬಗೆೆ  ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಗತಿು ದೆಯದರೂ, ಕೆಲ್ವೇ ಕೆಲ್ವರು 

ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಈ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದರೆ,ಉಳಿದವರು ಖಾಸಗಿಯಗಿ ವಟಗುಟುಟ ತಾು ರೆ,ಹಾಗಂತ 

ನದ್ಧಯಷ್ಟ  ಜ್ಞತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳು ಉಳಿದ ಜ್ಞತಿಯವರಿಗಿಾಂತ ಬುದ್ಧಾ ವಂತರಾಗಿರುತಾು ರೆ ಎಾಂಬುದು 

ನ್ನ್ನ  ವಾದವಲಿ್ . ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ,ಅಹಯತೆ ಮ್ತ್ತು  ಪ್ರಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವ  

ಜ್ಞಾ ನ್ ಯವ ಜ್ಞತಿ/ಮ್ತದ ಸಾ ತೂು  ಅಲಿ್ . ಆದರೆ,ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವುದಕೆಕ  ಅನ್ಹಯರಾದವರಿಗೆ 

ಮಿೀಸಲಾತಿ ವಯ ವಸೆಾ ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ನೇಮ್ಕಾತಿ ಮಾಡಿ,ಮ್ಕಕ ಳನೆನ ೀಕೆ ಶಿಕಿ್ಷಸುತಿು ದಾಾ ರೆ? ಭಾರತದ ಆರ್ಥಯಕ 

ಪ್ರ ಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಅವರು ಎಾಂದೆಾಂದೂ ಹಿಾಂದುಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ರಚ್ಚಸಲಾದ ಸಂಚ್ಚ ಇದು ಎಾಂದು 

ಅನಸುವುದ್ಧಲಿ್ವೇ? ಉತು ಮ್ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊೀರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಉತು ಮ್ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಬೇಕು. ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  

ಮ್ಗುವಿನ್ ಜನೆ್ ಸಿದಾ  ಹಕಕ ಲಿ್ವೇ?ಹಿಾಂದುಳಿದ ಜ್ಞತಿ/ಮ್ತಕೆಕ  ಸೇರಿದ ಆಕಾಾಂಕಿ್ಷ ಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿ 

ನೀಡಲು ಸಕಾಯರ ಎಷ್ಟಟ  ಬೇಕಾದರೂ ಖಚ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಲ,ಆದರೆ ನೇಮ್ಕಾತಿ ಮ್ತ್ತು  ಬಡಿು ಯ ವಿಷ್ಯ 

ಬಂದಾಗ ಯೀಗಯ ತೆಯನೆನ  ಏಕೈಕ ಮಾನ್ದಂಡವನಾನ ಗಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. 

ಕಳಪೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾಲು ಮುರಿದು ಬಿೀಳುವ ಮಂದ್ಧಯೇಷ್ಟ ೀ,ತೆವಳಿ ಗುರಿ 

ತಲುಪುವರೆಷ್ಟ ೀ ಎಾಂದು ನೀಡಿದರೆ ಅಾಂಗವಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಧರುವವರೇ ಹೆಚಿ್ಚ  ಮಂದ್ಧ 

ಕಾಣಿಸುತಾು ರೆ.ಇದಕೆಕ ಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಹಾರವೆಾಂಬಂತೆ ಇನೂನ  ಮುಾಂತಾದವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ದಾ ತಿಗೆ ಸರಿಯದ 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯಕ ಯ ಮೂಲ್ಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಜಿೀವನ್ವನುನ  ಪ್ರ ಭುದಾ  ವಿಚಾರಗಳಿಾಂದ ತಮೆ್  ತಮೆ್  

ಬೌದ್ಧಾ ಕ,ಮಾನ್ಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು  ಕೊಡಬೇಕೆಾಂದು ಕಾತ್ತರರಾಗಿದೆಾ ೀವೆ.  
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ಹೇಗಿತ್ು  ನಮ್ GFGC…  Tumkur 

ವನುತ  .ಟಿ. ಎಂ 

 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜ್, ತುಮಕೂರು 
 

 

ಮ್ರೆಯಲಾಗದ ಸೆನ ೀಹ 

ಅಳಿಸಲಾಗದ ಪಿರ ೀತಿ 

ಹರಿದು ಹೀಗುವ ಹಾಳ್ಮಯಲಿ್ಲ  ಏನ್ನುನ  ಬರೆಯಲ್ಲ... 

“ಕಾಲೇಜು” ಎಾಂಬ ಶಬಾ ವು 17 ರಿಾಂದ 25 ವಷ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ 

ದೇವಾಲ್ಯವಿದಾ ಾಂತೆ. ಈ ದೇವಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ದೇವರಿಗಿಾಂತ ಭಕಾು ಧಿಗಳೇ ಜ್ಞಸಿು ... 

ಪ್ರ ತಿಯಾಂದರ ಅನುಭವವಾಗುವುದು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಎಾಂಬ life ನ್ಲಿ್ಲಯೇ...    ಅದುಕೆಕ ೀ ಕಣಿರ ೀ 

ಹೇಳೊೀದು ‘College life is Golden life’ ಎಾಂದು. 

ಚ್ಚಕಕ  ವಯಸಿಿ ನಾಂದ ಕೂಡ ಸ್ಪಕ ಲ್ಗೆ ಅಳುತಾು  ಹೀಗೆಿ ೀವಿ... ಅದೇ ಸ್ಪಕ ಲ್ ಬಿಟುಟ  ಬರಬೇಕಾದರೆ 

ಅಳುತಾು  ಬತಿೀಯವಿ... 

ಈ ಡಿಗಿರ ೀ life ನ್ಲಿೂ  ನಂಗೆ ಹಾಗೇ ಆಯುು  ನೀಡಿ... ಒಾಂಥರಾ... ವಿಚ್ಚತರ  ಅಲಾಾ  ನ್ಮೆೆ ಲಿ್ರ life... 

ಮ್ಳ್ಮಗಾಲ್ದ ಕೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತಿು ದಾ  ನ್ಮೆ್  ಕಾಲೇಜಿನ್ ದ್ಧನ್ಗಳು ಯುಗಾದ್ಧಯ 

ಸಂಭರ ಮ್ದೊಾಂದ್ಧಗೆ ಕೊನೆಯಗುತಿು ತ್ತು .  

ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಯ ಾಂಪ್ಸ್ನ್ ಅರಳಿಕಟೆಟ  ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ ಹುಡುಗರು ಗಾಂಬೆಗಳಂತೆ ನ್ಡೆದು 

ಬರುತಿು ದಾ  ಹುಡುಗಿಯರನುನ  ಕಣ್ಣಣ , ಬಾಯಿ ಬಿಟುಟ  ನೀಡುತಿು ದಾ ರು. ಇದೇ ಹುಡುಗರನುನ  

ನೀಡಿಯೂ ನೀಡದಂತೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಾಂಡು ಹೀಗುತಿು ದಾ  ನ್ಮೆ್  ಕಳಳ  ಹುಡುಗಿಯರು... 

ಬೆಳಿಗೆೆ  8.30ಕೆಕ  ಬರೀ ಬೆಲ್ ಸೌಾಂಡ್ ಎಲಿ್ರ ಮುಖದಲಿೂ  ಆನಂದ... ಪೆರ ೀಯರ್, PT ಮಾಯ ಮ್ 

ಕಾಷ್ನಿ್  ಎಷ್ಟಟ  ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಕೊಟಟ ರು ಸಿಗಲಿ್ ... 

ಕಿಾಸ್ರೂಮ್ ಎಲಿಾ  ತರಹದ ಪ್ರರ ಣಿಗಳು ಒಟಿಟ ಗೇ ಸೇರೀ ಜ್ಞಗ ಇದು... 

1st Bench C°è Toppers  

Last Bench C°è Bunkers 

ಮ್ಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಕಿಾಸ್ ಅಟೆಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕೊೀ ಬೇಡಾ ೀ ಅನನ ೀ ಕನ್ಫ್ಯಯ ಸ್ ಅಲಿ್ಲರೀ ಅಮಾಯಕ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳೊಟಿಟ ಗೆ ಈ ಕಿಾಸ್ರೂಾಂ ಅಲಿೆೀ ನಾನು 3 ವಷ್ಯ ಕಳ್ಮದೆ... 

ಇಲಿ್ಲ  ಕನ್ಸುಗಳು ನೂರಾರು... 

ನೆನ್ಪುಗಳು ಸ್ವವಿರಾರು... 
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ಕಿಾಸ್ರೂಾಂಗೆ ಲೇಟ್ಯಗಿ ಬಂದಾಗ ಟಿೀಚರ್ ಅತರ  get last ಅನಸಿಕೊಾಂಡ ನೆನ್ಪು.  ಅದೇ ಗಾಯ ಪ್ಅಲಿ್ಲ  

ಸಿನಮಾಗೆ ಹೀದಂತಹ ನೆನ್ಪು. 

ರಾತಿರ  ಎಲಿಾ  ಕೂತಕ ಾಂಡು ಅಸೈನ್ಮೆಾಂಟ್ಸ ಬರೆದು ಬೆಳಿಗೆೆ  ಅಮೆ್  ಮಾಡಿರೀ ತಿಾಂಡಿನೂ 

ತಿನನ ೀಕಾಗದೆ      get last ಬರಿತಿು ದ್ಧಾ ... 

ಮಾಸ್ಬಂಕ್ ಆದಾಗ attendance shortage ಇದಂತೂ ಎಲಿಾ  ಸೆಮ್ನ್ಲಿೂ  ಕೂಡ ಇರುತಿು ತ್ತು ... 

ತಿಾಂಗಳಿಗಮೆೆ  ಟಿರ ಪ್ ಅಾಂತೂ ಮ್ಸ್ು  ಇತ್ತು . 

ನಾನು 1ನೇ ವಷ್ಯದ ಬಿ.ಕಾಾಂ.ಗೆ ಓದಲು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಒಾಂದು ದೊಡಡ  ವಿಷ್ಯ. 

ಸಿೀನಯಸ್ಯ ರಿಾಂದ ಕ್ಷರಿಕ್ಷರಿ.  

ನಾವು 2ನೇ ವಷ್ಯಕೆಕ  ಕಾಲ್ಲಟ್ಯಟ ಗ ಸಿೀನಯಸ್ಯ ಜ್ತೆ ಸೇರಿ ನ್ಮೂಾ  ಅದೇ ಚೆಲಿಾಟ ಹುಡುಗಾಟ... 

ಇನುನ  3ನೇ ವಷ್ಯಕೆಕ  ಬಂದೇ ಬಂದ್ಧಾ ೀ ನ್ಮೆಾ  ಹವಾ... ಆದರೆ ನ್ಮ್ಗೆ ಆಗುತಿು ದಾ ದುಾ  ಒಾಂದೇ 

ಭಯ ಇದೊಾಂದು ವಷ್ಯ ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಾಾ  ನಾವು ಇಲಿ್ಲ  ಇರೀದು ಅಾಂತಾ...                ಈ ಮಾತನುನ  

ಮ್ನ್ಸಲಿ್ಲ  ಅಾಂದುಕೊಾಂಡಾಗೆಲಿಾ  ಒಮೆೆ  ಜಿೀವ ಝಲ್ ಎನುನ ವುದು. 

ಅಸೈನ್ಮೆಾಂಟಿ್ಸ , ಫೆರ ಾಂಡಿ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿು ದಾ  ಕ್ಷಣಗಳು, ಪ್ರ ಪ್ರೀಸಲಿ್  Midnight wishes, 

ಬಥಯಡೇ ಪ್ರಟಿೀಯಸ್, ಕಿಾಸ್ ಬಂಕ್ಷಾಂಗ್, ಟಿೀಸಿಾಂಗ್, ಪಾಂಟಿಾಂಗ್, ಇಾಂಟರ್ನ್ಲಿ್ , ಟಿೀಚಸ್ಯಗೆ 

ಹಾಕುತಿು ದಾ  ಕಾಮೆಾಂಟಿ್ಸಗಳು, ಫೆರ ಾಂಡಿ್ಜ್ತೆ ಸೆಲ್ಲೂ ಗಳು, ಕಾಲೇಜ್ಡೇಗೆ ಕಾಾಂಪಿಟೇಷ್ನ್, ಡಾಯ ನಿ್ , 

ಸಿಾಂಗಿಾಂಗ್ ಎಲಿಾ  ಟಿೀಚಸ್ಯಗೂ ಇಟಿಟ ದಾ  ಪೆಟ್ಸನೇಮಿ್ಗಳು... ಲಂಚ್ ಅವರ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಒಮೆೆ  ತಿಾಂಡಿನೂ 

ಕ್ಷತಾು ಡಿಕೊಾಂಡು ತಿನುನ ತಿು ದಾ  ನೆನ್ಪು... ಎಲಿ್ವನೂನ  ಒಮೆೆ  ನೆನೆದರೆ... ನ್ನ್ನ  ಕೆನೆನ  ಮೇಲೆ ಬಿೀಳುವುದು 

ತನ್ಗೇ ಅರಿವಿಲಿ್ದೆಯೇ ಕಣಣ ಕಂಬನ........ 

I miss you GFGC, Tumakuru, 
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ದೇಶ್ದ ಪ್ರ ಗತಿಗೆ ಎಾಂತ್ಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು 

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಅಡಿಗ , M.Sc, NET, M.Phil 

ASST PROF OF MATHEMATICS, 

GOVT FIRST GRADE COLLEGE, KUNDAPURA 

KOTESHWARA,UDUPI TQ, 

Email id : adigashreemathi@gmail.com 

Ph :  9481179155 

“ಒಾಂದು ದೇಶದ ಭವಿóಷ್ಯ  ಆ ದೇಶದ ಶ್ವಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ತರಗತಿ ಕೊೀಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ರೂಪುಗಳುಳ ತು ದೆ” 

ಎಾಂದು ಬಲ್ವಾಗಿ ನಂಬಿದಾ ವರು,  ನ್ಮೆ್  ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ ರಪ್ತಿ ಮ್ತ್ತು  ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಮ್ಹಾ 

ವಿಜ್ಞಾ ನ ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬುಾ ಲ್ ಕಲಾಾಂ ಅವರು. ಆ ಮ್ಹಾನ್ ವಯ ಕ್ಷು ಯ ಮಾತ್ತ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಜ.  

“ಬಿತಿು ದಂತೆ ಬೆಳ್ಮ”    ಅಥವಾ  “ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರ ಜ್ಞ “ಎನುನ ವಂತೆ ಯುವಜನಾಾಂಗದ ನ್ಡವಳಿಕೆ 

ಮ್ತ್ತು  ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ   ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು  ಪ್ಡೆಯುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ 

ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.ಮಾನ್ವನು ಯವುದರಿಾಂದ ವಿಕಾಸ ಹಾಂದುವನೀ ಅದುವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಾಂದು 

ಜ್ಞಾ ನಗಳು  ಹೇಳುತಾು ರೆ.ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿವತಯನೆಯದರೆ ಮಾತರ  ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಗಬಲಿ್ದು. 

ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳುವಂತೆ,.ಜಿೀವನ್ವನುನ  ನಮಾಯಣ ಮಾಡುವಂತಹ ,ಕೆಚಿೆ ದೆಯ ವಿೀರರನುನ  

ತಯರಿಸುವ,ಶಿೀಲ್ ರೂಪುಗಳುಳ ವ , ನ್ಮೆ್  ಸಾ ಾಂತ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಂತ್ತಕೊಳುಳ ವುದನುನ  

ತಿಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ಪ್ರ ಜೆಗೂ ಸಿಗಬೇಕು.ಜ್ತೆಗೆ ಮಾನ್ವಿೀಯ  ಮೌಲ್ಯ ಗಳಿಗೆ  ಒತ್ತು  

ಕೊಡುವ ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ್ಧಾಂದ ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ಥದತು  ಸ್ವಗಬಲಿ್ದು. 

ಅಾಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನುನ ವುದನುನ  ಈ ಪ್ರ ಬಂಧದಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ದೇಶದ ಪ್ರ ಗತಿಗೆ ಎಾಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು 

              “ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಉತ್ತು ಾಂಗ ಹಿಮ್ವಂತ    

            ದಕಿ್ಷಣದ ತ್ತದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಅಗಾಧ ಶರಧಿ 

            ತಾಯಿಯ ಶಿರದಲಿ್ಲ  ಸದಾ ಹಿಮ್ಸಪ ಶಯ   

            ತಾಯಿಯ ಚರಣದಲಿ್ಲ  ನೀಲ್ ಸಿಾಂಧುವಿನ್ ಜಲ್ಸಪ ಶಯ 

            ಒಾಂದೆಡೆ ದಟಟ  ಕಾಡು, ಇನಾಂದೆಡೆ ವಿಶ್ವಲ್ ನ್ದ್ಧ ಬಯಲು 

            ಒಾಂದು ಕಡೆ ಬಣಗುಡುವ ಮ್ರುಭೂಮಿ  

            ಇನನ ಾಂದೆಡೆ   ಧುಮಿಸಿ ಧುಮೆಿ ಕುಕ ವ ನ್ದ್ಧ 

            ಎತು  ನೀಡಿದರೂ ಹಚಿ  ಹಸುರಿನ್ ಲೊೀಕ 

            ಬೆಟಟ  ಗುಡಡ ಗಳ ಸ್ವಲು ಸ್ವಲು.....” 

            ಇದು ನ್ಮೆ್   ಭಾರತ.. 

              ನಜ, ಕವಿಯ ಸುಾಂದರ ವಣಯನೆಯ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಜನಸಿದ ನಾವು ಪುಣಯ ವಂತರು. 
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 ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನುನ  ಸುವಣಾಯಕ್ಷರದಲಿ್ಲ  ಬರೆದ್ಧಡಬೇಕಾದ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ದ ದ್ಧನ್ ಬಂದು 

ಎಪ್ಪ ತ್ತು  ವಷ್ಯಗಳು ಕಳ್ಮದವು. ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ಷು ಗಾದರೆ ಇದು ವೃದಾಾ ಪ್ಯ ದ ಕಾಲ್. ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಷಕ ದು 

ಯೌವಾ ನ್ದ ಕಾಲ್. ಜಗತಿು ನ್ ಯವ ದೇಶದಲಿ್ಲಯೂ  ಇರದಷ್ಟಟ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಯುವ ಜನಾಾಂಗ 

ನ್ಮೆ್ ಲಿ್ಲದೆ. “ನ್ನ್ಗೆ ನೂರು ಜನ್ ಇಚಿಾ ಶಕ್ಷು ಯುಳಳ  ಯುವಕರನುನ  ಕೊಡಿ, ನಾನು ದೇಶದ 

ಇತಿಹಾಸವನೆನ ೀ ಬದಲಾಯಿಸುತೆು ೀನೆ” ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಒಾಂದು ದೇಶದ 

ಭವಿಷ್ಯ  ಆ ದೇಶದ ಶ್ವಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ತರಗತಿ ಕೊೀಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ರೂಪುಗಳುಳ ತು ದೆ ಎಾಂದು 

ಯುವಜನಾಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರರ ನಂಬಿಕೆಯನನ ಟಟ   ಡಾಕಟ ರ್ ಅಬುಾ ಲ್ ಕಲಾಾಂರಂಥ ನಾಯಕರ 

ನಂಬಿಕೆ, ಕನ್ಸು, ಅದೆಷ್ಟ ರ ಮ್ಟಿಟ ಗೆ ನ್ನ್ಸ್ವಗುತಿು ದೆ ಎಾಂದು ನಾವು ಯೀಚ್ಚಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ದ 

ನಂತರ ದ್ಧನ್ಗಳನುನ  ಅವಲೊೀಕನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಡು ಬರುವುದು ನಾವು  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ವನುನ  ಎರಡು 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸಿಕೊಾಂಡಿದುಾ . ಒಾಂದು ಸದುಪ್ಯೀಗ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಾಂಡಿದುಾ , ಇನುನ ಾಂದು 

ದುರುಪ್ಯೀಗ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಾಂಡಿದುಾ . 

    ಒಾಂದು ಕಡೆ ಜಗತಿು ನ್ ಇತರ ರಾಷ್ಟ ರಗಳು ಹುಬೆಬ ೀರಿಸುವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಕಂಡಿತ್ತ. 

ಸಂಪ್ದಬ ರಿತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನ್ಡೆದ ಚ್ಚೀನಾ ಪ್ರಕ್ಷಸ್ವು ನ್ದ ಆಕರ ಮ್ಣವನುನ  ಎದುರಿಸಿ ಕಾಗಿಯಲ್ 

ಯುದಾ ದಲಿ್ಲ  ಜಯಿಸಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೀಗಯ , ವಿಜ್ಞಾ ನ್, ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದ್ಧಾ  

ಸ್ವಧಿಸುತಾು  ಅನೇಕ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಂಬರ್ 1 ಸ್ವಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಮಿಾಂಚ ತಡಗಿದೆ. ಚಂದರ ಯನ್ 

ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ರಾಷ್ಟ ರ ನ್ಮೆ್  ಭಾರತ ಸ್ಪಪ್ರ್ 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್ಗಳನುನ  ತಯರು ಮಾಡಬಲಿ್  ಐದು ರಾಷ್ಟ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ರಾಷ್ಟ ರ ನ್ಮೆ್  ಭಾರತ 

ಇವೆಲಿ್ವೂ ನ್ಮ್ಗೆ ಹೆಮೆೆ  ತರುವಂತ ವಿಷ್ಯಗಳೇ. 

 ಇನನ ಾಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ವನುನ  ದುರುಪ್ಯೀಗ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳ ತಾು  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ವನುನ  

ಸೆಾ ೀಚಿಾ ಚಾರವೆಾಂಬಂತೆ ಭಾವಿಸಿಕೊಾಂಡು ಮ್ನ್ಬಂದಂತೆ ವತಿಯಸಿದ ಪ್ರಿಣಾಮ್ ಕೊಲೆ, ಅತಾಯ ಚಾರ, 

ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ, ಹಿಾಂಸೆ, ದರೀಡೆ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ ತು ಲೇ ಇವೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ರೈತರ ಆತೆ ಹತೆಯ  ಪ್ರ ಕರಣ 

ಹೆಚಿಾ ಗುತಿು ದೆ. ರಾಜಕ್ಷೀಯ ಗಬೆಬ ದುಾ  ನಾರುತಾು  ಇದೆ. ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರು ಧೂಮ್ಪ್ರನ್, ಮ್ದಯ ಪ್ರನ್ದಂಥ 

ಚಟಗಳಿಗೆ ಅಾಂಟಿಕೊಾಂಡಿದಾಾ ರೆ. ಬಡತನ್, ನರುದೊಯ ೀಗದ ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳು ಸ್ವಮಾನ್ಯ ರನುನ  ಕಾಡುತಿು ವೆ. 

ಒಬಬ ರ ಜಿೀವ ಉಳಿಸಲು ಇರುವ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ವನುನ  ಜಿೀವ ತೆಗೆಯಲು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಪ್ರೀಪ್ಕಾರದ ಬದಲು ಪ್ರ ಪಿೀಡನೆ, ಕೊೀಮು ಸೌಹಾದಯತೆಯ ಬದಲು ಕೊೀಮು  ಘಷ್ಯಣೆಗೆ 

ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ದ ದುರುಪ್ಯೀಗವಾಗುತಿು ದೆ. ಹಿಾಂದೂ, ಮುಸಿಿಾಂ, ವೈಷ್ಮ್ಯ  ಬೆಳ್ಮಯುತಾು  ಇದೆ. 

ಇನನ ಬಬ ರನುನ  ತಿಳಿದು ಬದುಕಬೇಕಾದವರು ತಿಾಂದು ಬದುಕುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಹಲ್ವೆಡೆ ಬಿಗಿ ಪೆÇಲ್ಲೀಸ್ 

ಬಂದೊೀಬಸು ಲಿ್ಲ  ಸಂಭರ ಮ್ದ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ದ ಹಬಬ ವನುನ  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರವೆಾಂಬ 

ರಾಕ್ಷಸನ್ ಅಟಟ ಹಾಸ ಎಷ್ಟಟ ದೆ ಎಾಂಬುದಕೆಕ  ನ್ಮೆ್  ಭಾರತಿೀಯರ ಸಿಾ ಸ್ ಬಾಯ ಾಂಕ್ ನ್ಲಿ್ಲರುವ ಹಣವೇ 

ಸ್ವಕಿ್ಷ . ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳಿಗೆಲಿ್  ಏನು ಪ್ರಿಹಾರ ? ಜನ್ರ ಮ್ನ್ ಪ್ರಿವತಯನೆ ಮಾಡುವ ಮಾಗಯ 

ಯವುದು? ಭಾಷ್ಣಗಳಿಾಂದಲೇ? ಲೇಖನ್ಗಳಿಾಂದಲೇ? ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಾಂದಲೇ? 

ಮ್ಠಾಧಿೀಶರುಗಳಿಾಂದಲೇ ?  ಚ್ಚಾಂತಕರಿಾಂದಲೇ ?  ಬುದ್ಧಾ ಜಿೀವಿಗಳಿಾಂದಲೇ ? 

 ಖಂಡಿತಾ ಅಲಿ್ , ಇವೆಲಿ್ವೂ ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದ್ಧಾಂದ ಮಾತ.  ್ರ ಹತು ನೇ ತರಗತಿಯ 

ನಂತರದ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ , ಸಿಲ್ಬಸ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ನಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿರುವ ಈಗಿರುವ ಕೇವಲ್ ಪ್ಠಯ ಪುಸು ಕದ ಆರು 

ವಿಷ್ಯಗಳ ಬೊೀಧನೆ ಜ್ತೆಗೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಏಳನೇ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಮಾನ್ವಿೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನುನ  

ಬೊೀಧಿಸುವ  “ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ” ವನುನ   (Value Based Education) ಸೇರಿಸಿ ಎಲಿ್  

ವಿಷ್ಯಗಳಂತೆ ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿೀಕಿೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೇಶದ 
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ದಾ ಾಂದಾ ತೆ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಜಾ ಲಂತ ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳನುನ  ನವಾರಿಸಿ ದೇಶವನುನ  

ಅಭಿವೃದ್ಧಾ  ಪ್ಥದತು  ಸ್ವಗಿಸಲು ಸ್ವಧಯ  .ಈ ಏಳನೇ ವಿಷ್ಯವನುನ  ಬೊೀ  ್ೀಧಿಸಲು ಸಮ್ಯವನುನ  

ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಉಳಿದ ಆರು ವಿಷ್ಯಗಳ ಸಿಲ್ಬಸ್ ಅನುನ  ಕೊಾಂಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತಲಾ 

ಒಾಂದೊಾಂದು ಗಂಟೆ  ಕಡಿಮೆ ಬೊೀಧಿಸಿ ಅಲಿ್ಲ  ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಆರು ಗಂಟೆಯ 

ಬೊೀ  ್ೀಧನೆಯನುನ  ಈ ವಿಷ್ಯಕೆಕ  ಮಿೀಸಲ್ಲಡಬೇಕು.  ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಯಿಾಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿ, ಮೆಡಿಕಲ್, 

ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ಪ್ದವಿ ಅಥವಾ ಯವುದೇ ಕೊೀಸುಯಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಷ್ಯವನುನ  ನರಂತರವಾಗಿ 

ಎಲಿಾ  ಸೆಮಿಸಟ ರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತೃ ಭಾಷ್ಯಲಿೆೀ ಬೊೀಧಿಸಬೇಕು. ಹದ್ಧಹರೆಯಕೆಕ  ಕಾಲ್ಲಟಟ  ನಂತರ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ್ಕ ನರಂತರವಾಗಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ನೀತಿ ಬೊೀಧನೆ ಮಾಡುತಾು  ಅವರ ಮ್ನ್ಸಿ ನುನ  

ಕೆಟುಟ  ಹೀಗದಂತೆ, ಕೆಟಟ  ಯೀಚನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ  ಬೊೀಧಿಸಬೇಕು. 

 ಶಿಕ್ಷಣದ್ಧಾಂದ ಮಾತರ  ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಾ  ಸ್ವಧಯ  ಎಾಂದು ಅನೇಕ ಗಣಯ ರು, ಲೇಖಕರು, 

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜಾ ರು ತಮೆ್  ಭಾಷ್ಣದಲಿ್ಲ   ಬರಹದಲಿ್ಲ  ಹೇಳುತು ಲೇ ಬಂದ್ಧದಾಾ ರೆ. ಆದರೆ 

ಅದು ಹೇಗೆ ಎಾಂದು ಹೇಳುವುದಾಗಲ್ಲ ಅದನುನ  ಕಾಯಯರೂಪ್ಕೆಕ  ತರುವ ಕೆಲ್ಸವಾಗಲ್ಲ ಇನೂನ  

ಆರಂಭವಾಗಿಲಿ್ . 

 ಹಾಗಾದರೆ ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನನ ಳಗಾಂಡ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಯವ ಯವ 

ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  ಬೊೀಧಿಸಬೇಕು ಮ್ತ್ತು  ಏಕೆ ಎಾಂದು ಪ್ಟಿಟ  ಮಾಡಿದರೆ,ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ 

ವಿಷ್ಯಗಳು : 

 ಪ್ರ ತಿಯಬಬ  ಮ್ನುಯ ಷ್ಯ ನು ನಾಲುಕ  ರಿೀತಿಯ ಋಣ ಬಂಧನ್ಕೆಕ  ಒಳಗಾಗಿರುತಾು ನೆ ಮಾತರ  ಋಣ, 

ಪಿತೃಋಣ, ಗುರುವಿನ್ ಋಣ, ಭಗವಂತನ್ ಋಣ. ಅಾಂದರೆ ಇಾಂದ್ಧನ್ ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ಯುವ ಜನಾಾಂಗಕೆಕ  ಮಾತಾ 

ಪಿತೃ ಋಣವನುನ  ತಿೀರಿಸುವ ಬದಾ ತೆ ಇಲಿ್ . “ನಾವು ಸುಾಂದರವಾಗಿದಾ ರೆ ಅದು ನ್ಮೆ್  ತಂದೆ ತಾಯಿ 

ನ್ಮ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಉಡುಗರೆ ನ್ಮೆ್  ಜಿೀವನ್ ಸುಾಂದರವಾಗಿದಾ ರೆ ಅದು ನ್ಮೆ್  ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು 

ನೀಡುವ ಉಡುಗರೆ” ಎನುನ ತಾು ರೆ ಬಲಿ್ವರು. ನ್ಮೆ್  ಜಿೀವನ್ವನುನ  ಸುಾಂದರವಾಗಿಸುವಾಗ ನ್ಮೆ್  

ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮ್ನ್ ನೀಯಿಸದೆ ಇಳಿ ವಯಸಿಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಚೆನಾನ ಗಿ ನೀಡಿಕೊಳುಳ ವುದು ಅಷ್ಟ ೀ 

ಮುಖಯ . ಭೂಮಿಗಿಾಂತ ದೊಡಡ ವಳು ತಾಯಿ, ಅಾಂತರಿಕ್ಷಕ್ಷಕ ಾಂತ ದೊಡಡ ವನು ತಂದೆ. ಅಾಂತ ತಂದೆ 

ತಾಯಿಯ ಕಣಣ ಲಿ್ಲ  ಎರಡೆ ಸಲ್ ನೀರು ಬರುವುದಂತೆ. ಒಾಂದು ಮ್ಗಳನುನ  ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಡುವಾಗ, 

ಇನನ ಾಂದು ಸಾ ಾಂತ ಮ್ಗನಾಂದಲೇ ನಲ್ಯಕ್ಷಯ ಕೊಕ ಳಗಾದಾಗ.ಒಾಂದು ತಾಯಿಯ ಮ್ಡಿಲ್ಲಿ್ಲ  ಆರು ಜನ್ 

ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ ಜ್ಞಗ ಇರುತು ದಂತೆ. ಆದರೆ ಆರು ಜನ್ ಮ್ಕಕ ಳ ಮ್ನೆಯ ಅಾಂಗಳದಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ತಾಯಿಗೆ 

ಜ್ಞಗವಿಲಿ್  ಎಾಂಬುದು ಕಲ್ಲಯುಗದ ಕಠೀರ ಸತಯ . ಸಪ್ು  ಸ್ವಗರದಾಚೆ ಹಾಯಗಿ ಕಾಲ್ ಕಳ್ಮಯುತಾು  

ತಂದೆ ತಾಯಿಯನುನ  ವೃದಾಾ ಶರ ಮ್ದಲಿ್ಲ , ಆನಾಥಾಶರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಬಿಡುವ ಯುವಜನಾಾಂಗದ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಗೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ್ . ದುಡುಡ  ಕೊಟಟ ರೆ ಬೇಕಾದುಾ  ಸಿಗುತು ದೆ ಈ ಜಗದೊಳಗೆ, ಹಡೆದ ತಾಯಿಯ 

ಕಳಕೊಾಂಡ ಮಾಯ ಲೆ ಮ್ತೆು  ಬರುವಳೇನು, 10 ದೇವರನುನ  ಪೂಜಿಸುವ ಬದಲು ಹೆತು  ತಂದೆ 

ತಾಯಿಯನುನ  ಪೂಜಿಸು ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವ “ಮದಲ್ ಪ್ರಠ” ಈ ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಎನುನ ವ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲರಬೇಕು ಮಾತರ ವಲಿ್  ತಂದೆ ತಾಯಿಯನುನ  ನಲ್ಯಕಿ್ಷಸುವ ಮ್ಕಕ ಳು 

ಮುಾಂದೊಾಂದು ದ್ಧನ್ ತಮೆ್  ಸಾ ಾಂತ ಮ್ಕಕ ಳಿಾಂದ ನಲ್ಯಕ್ಷಯ ಕೊಕ ಳಗಾದ ಕತೆಗಳನುನ  ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ 

ಮ್ನ್ಮುಟುಟ ವ  ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಗೆ ವಿವರಿಸಿ ತಾವೆಾಂದೂ ನ್ಮೆ್  ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನುನ  

ನಲ್ಯಕ್ಷಯ ಮಾಡೆವು ಎನುನ ವ ಪ್ರ ತಿಜೆಾ  ಮಾಡುವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಆ ವಿಷ್ಯವನುನ  ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಬೊೀಧಿಸಬೇಕು. 
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 ಇತಿು ೀಚ್ಚನ್ ವಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಶಿ್ವ ತಯ  ಸಂಸಕ ೃತಿ ನ್ಮೆ್  ಜನಾಾಂಗವನುನ  ಆವರಿಸಿಕೊಾಂಡಿದೆ. 

ಆಧುನಕತೆಯ ಭರಾಟೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಶಿ್ವ ತಯ  ಸಂಗಿೀತದ ಅಬಬ ರದ ನ್ಡುವೆ ಹಿತಮಿತವಾದ ಭಾರತಿೀಯ 

ಸಂಗಿೀತವನುನ , ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನುನ  ,ಇಾಂದ್ಧನ್ ಯುವ ಜನಾಾಂಗ ಮ್ರೆಯುತಿು ದೆ. ಅಸಭಯ ವಾದ 

ಉಡುಪುಗಳನುನ  ಧರಿಸುವುದು, ಹರಿದ ಜಿೀನಿ್  ಪ್ರಯ ಾಂಟ್ಸ, ಚ್ಚತರ ವಿಚ್ಚತರ ವಾದ ತಲೆಕೂದಲ್ ಸೆಟ ೈಲೆ್ಳು, 

ತಲೆ ಬಿಚಿ್ಚ  ಹಾಕ್ಷಕೊಾಂಡು ಹಾಡುವ ಮ್ಹಿಳಾ ಗಾಯಕರು, ಪ್ರಶಿ್ವ ತಯ ರನುನ  ಅನುಸರಿಸುತಾು  ಅವರದೇ 

ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ವಾಂದು ದುಶಿ ಟಗಳ ದಾಸರಾಗುವುದನುನ  ನೀಡಿದಾಗ ನಜಕೂಕ  

ಆತಂಕವಾಗುತು ದೆ. ಪ್ರದೇಶಗಳು ನ್ಮೆ್  ದೇಶದ ಆತೆವಾದ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನೆನ ೀ ನಾಶ ಮಾಡಲು 

ಹರಟಿವೆ ಏನೀ ಎಾಂದು ಭಾಸವಾಗುತಿು ದೆ. ಒಾಂದು ದೇಶದ ಉನ್ನ ತಿ ಅಥವಾ ಅವನ್ತಿ ಆ ದೇಶದ 

ಸಂಸಕ ೃತಿಯನುನ  ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎನುನ ವ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತನುನ , ಅನ್ಯ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯನುನ  

ಪಿರ ೀತಿಸು, ನನ್ನ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಜಿೀವಿಸು ಎನುನ ವ ಗಾಾಂಧಿೀಜಿಯ ಮಾತನುನ  ಇಾಂದ್ಧನ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ 

ನೆನ್ಪಿಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನುನ  ಉಳಿಸಿ ಬೆಳಸುವ ಕೆಲ್ಸ ನ್ಮೆ್  ಯುವಜನಾಾಂಗದ್ಧಾಂದ 

ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಮ್ನ್ದಟುಟ  ಮಾಡಿಕೊಡುವ “ಎರಡನೇ ಪ್ರಠ” ಈ ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ 

ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 

 ಹುಟಿಟ ನಾಂದ ಸ್ವವಿನ್ವರೆಗೆ ನರಂತರವಾಗಿ ಅನುಭವಗಳನುನ  ಪ್ಡೆಯುತಾು  ಸ್ವಗುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಮಾನ್ವನು  ಯವುದರಿಾಂದ ವಿಕಾಸಗಳುಳ ª ನೀ, ಅದುವೇ ಶಿಕ್ಷಣ. ನಾವು ಎಷ್ಟಟ  ಓದ್ಧದೆಾ ೀವೆ 

ಎನುನ ವುದು ಮುಖಯ ವಲಿ್   ಆ ಓದು ನ್ಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಸಂಸ್ವಕ ರ ಕಲ್ಲಸಿದೆ ಎನುನ ವುದು ಮುಖಯ . ಇವತ್ತು  

ಬದುಕಲು ಆಹಾರ ಎಷ್ಟಟ  ಮುಖಯ ವೀ, ಆಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಇನನ ತರ ಮೂಲ್ಭೂತ 

ಅವಶಯ ಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒಾಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ಸಂಪ್ರದನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟ ೀ ಮುಖಯ . ಮಬೈಲ್ ಕರೆನಿ ಗಾಗಿ 

ಆದರೂ ದುಡಿಯಲು ಚ್ಚಕಕ  ಉದೊಯ ೀಗಕೆಕ  ಸೇರುವ ಅನವಾಯಯತೆ ಇದೆ. ಇನನ ಬಬ ರಿಗೆ ಮೀಸ 

ವಂಚನೆ ಮಾಡಿಯದರೂ ಒಾಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ಹಣ ಸಂಪ್ರದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಯೀಚ್ಚಸುವ 

ವಯ ಕ್ಷು ಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲಿ್ . ಆದರೆ ಕೇವಲ್ ಹಣ ಸಂಪ್ರದನೆ ಮಾಗಯವನುನ  ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಶಿಕ್ಷಣ 

ನ್ಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲಿ್ . ಹಣವನುನ  ಹೇಗೆ ಮ್ತ್ತು  ಎಷ್ಟಟ  ಸಂಪ್ರದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನುನ ವ ನಾಯ ಯ 

ಮಾಗಯವನುನ  ತಿಳಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ನ್ಮ್ಗೆ ಬೇಕು. ಅದಕೆಕ  ಪುರಂದರದಾಸರು “ಗೆಜೆಜ  ಕಾಲೆ್ಳ ದನಯ 

ಮಾಡುತ ಬಾರಮೆ್ ” ಎಾಂದು ಲ್ಕಿ್ಷ ೆ ಯನುನ  ಕರೆದ್ಧದಾಾ ರೆ. ಅಾಂದರೆ ಹಣ ಯವ ಮೂಲ್ದ್ಧಾಂದ 

ಬಂದ್ಧದುಾ  ಎಾಂದು ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಗತಾು ಗಬೇಕು. 

“ಭೂಮಿಯೇ ಹಾಸಿಗೆ, ಗಗನ್ವೆ ಹದ್ಧಕೆ, ಕಣ್ಣು ಾಂಬ ನದೆಾ  ಬಡವನಗೆ 1 

    ಮೆತು ನೆ ಹಾಸಿಗೆ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪ ತಿು ಗೆ, ಬಾರದು ನದೆಾ  ಧನಕನಗೆ” !  

       ಎನುನ ವ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಗೆ  ಉದಾಹರಣೆಯಗಿರುವ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳ ಕತೆಯನುನ  ವಿವರಿಸಿ, ಕಷ್ಟ ಪ್ಟಟ ರೆ 

ಮದಲು          ಬೆವರು ಸುರಿತದೆ, ನಂತರ ಹಣ ಸುರಿತದೆ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮದಲು ಹಣ ಸುರಿತz,É 

ನಂತರ ಬೆವರು ಸುರಿತದೆ, 

 ವಂಚನೆಯಿಾಂದ ಗಳಿಸಿದುಾ  ಸಂಚಯಕೆಕ  ಬಾರದು ಎನುನ ವಂತೆ ನಾಯ ಯ ಮಾಗಯದ್ಧಾಂದ ಗಳಿಸಿದ 

ಹಣ ಶ್ವಶಾ ತ, ಅನಾಯ ಯದ್ಧಾಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ ನದೆಾ  ಕೆಡಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ  ಎನುನ ವುದನುನ  

ಮ್ನ್ಮುಟುಟ ವಂತೆ ವಿವರಿಸುವ, ಸುಲ್ಭದಲಿ್ಲ  ಹಣ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮಾಗಯಗಳ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸುತೆು ೀವೆ 

ಎನುನ ವ ದಾರಿ ತಪಿಪ ಸುವ ಜ್ಞಹಿೀರಾತ್ತಗಳಿಗೆ ಮ್ರುಳಾಗದಂತೆ ಎಚಿ ರಿಸುವ,  ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರದ ಬಗೆೆ  

ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ  “ಮೂರನೇ ಪ್ರಠ” ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 

 “ಆಚಾರವಿಲಿ್ದ ನಾಲ್ಗೆ, ನನ್ನ  ನೀಚ ಬುದ್ಧಾ ಯ ಬಿಡು ನಾಲ್ಗೆ” ಎಾಂದ್ಧದಾಾ ರೆ 

ಪುರಂದರದಾಸರು. 

 ಸಂವಿಧಾನ್ದಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದ ವಾಕ್ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ವನುನ  ಜನ್ ಒಳ್ಮಳ ಯ ಮಾತ್ತಗಳನಾನ ಡುವ ಬದಲು 

ಪ್ರನಾಂದನೆ, ಟಿೀಕೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳುಳ ತಿು ದಾಾ ರೆ. ಕಾಮ್, ಕೊರ ೀಧ, ಮೀಹ, ಲೊೀಭ, ಮ್ದ ಮ್ತಿ ರಗಳ್ಮಾಂಬ 
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ಅರಿಷ್ಡಾ ಗಯಗಳನುನ  ಅಗತಯ ಕ್ಷಕ ಾಂತ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಇಟುಟ ಕೊಾಂಡು, ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾ ಸು ಯ ವನುನ  ಕೆಡಿಸುತಾು  

ಅಹಂಕಾರದ್ಧಾಂದ ಮೆರೆಯುವ ಜನ್ ಒಾಂದೆಡೆಯದರೆ, ಇನನ ಬಬ ರನುನ  ತಿಳಿದು ಬದುಕುವ ಬದಲು 

ತಿಾಂದು ಬದುಕುವ, ತ್ತಳಿದು ನಾಂದ್ಧಸುವ ಇನನ ಾಂದು ವಗಯ. ಸುಳುಳ , ಮೀಸ ವಂಚನೆಯಿಾಂದಲೆ 

ಜಿೀವನ್ ನ್ಡೆಸುವ ಮ್ತು ಾಂದು ವಗಯವನುನ  ಕಾಣ್ಣತಿು ದೆಾ ೀವೆ ಮ್ನುಷ್ಯ  ಎಷ್ಟ ೀ ಎತು ರಕೆಕ ೀರಿದರೂ ಅನ್ನ  

ತಿನ್ನ ಲು ತಲೆಬಾಗಲೇ ಬೇಕು ಎನುನ ವ ಸತಯ ವನುನ  ಬೊೀಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತಯ , ಅಹಿಾಂಸೆ, ಪ್ರೀಪ್ಕಾರ 

ಮುಾಂತಾದ ಮಾನ್ವಿೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನುನ  ಬೆಳ್ಮಸಿಕೊಾಂಡು ಹೀಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವ, ಸತಯ ವಂತರಿಗೆ 

ಜಯ ಎಾಂದು ಸ್ವರುವ, ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲತ್ತ ಮ್ರೆತ್ತ ಬಿಟಟ  ಪುಣಯ ಕೊೀಟಿಯ ಕಥೆಯನುನ  

ಮ್ತೆು  ಮ್ತೆು  ನೆನ್ಪಿಸಿ ಅಾಂತಹ ಸ್ವವಿರ ಕತೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯನುನ  ನೀತಿ ಸಮೇತ ಬೊೀಧಿಸುವ 

“ನಾಲ್ಕ ನೇ ಪ್ರಠ” ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 

 ಇಾಂದು ಭಾರತ ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಅನೇಕ ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೊಲೆ, ಅತಾಯ ಚಾರ, ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರಗಳು 

ಎದುಾ  ಕಾಣ್ಣತು ವೆ. ಅಪ್ರಾಧಿಗಳು ರಾಜ್ಞರೀಷ್ವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಾಂಡು ಅಟಟ ಹಾಸದ್ಧಾಂದ ಮೆರೆದರೆ 

ನರಪ್ರಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೀಪ್ ಹರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಭರ ಷ್ಟ ರಿಗೆ ಶಿಕಿೆ  ಶಿಷ್ಟ ರಿಗೆ ರಕಿೆ  ಯಗುವ ಬದಲು 

ಭರ ಷ್ಟ ರಿಗೆ ರಕಿೆ  ಶಿಷ್ಟ ರಿಗೆ ಶಿಕಿೆಯಗುತಿು ದೆ. ಅಾಂತಹ ಅನಾಯ ಯಗಳನುನ  ಕಣಾಣ ರೆ ಕಂಡ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಏನು 

ಮಾಡಬೇಕು ? ಆಕಿ್ಷಡೆಾಂಟ್ಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಿಯದ ವಾಹನ್ ಚಾಲ್ಕನ್ ಬಗೆೆ , ಕದುಾ  ಓಡಿಹೀದ ಕಳಳ ನ್ 

ಬಗೆೆ ,  ದೇಶದೊರ ೀಹದ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತಿು ರುವ ವಯ ಕ್ಷು  ಬಗೆೆಯಗಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಪೆÇಲ್ಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಗೆ 

ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಲಂಚ ಸಿಾ ೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಬಬ ನ್ನುನ  ಹೇಗೆ ಉಪ್ರಯವಾಗಿ ಲೊೀಕಾಯುಕು ರ 

ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕ್ಷಸಬಹುದು ಎನುನ ವುದನುನ  ತಿಳಿಸುವ “ಐದನೇ ಪ್ರಠ” ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ 

ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 

 ಜ್ಞಗತಿೀಕರಣದ ಪ್ರ ಭಾವದ್ಧಾಂದ ಇಾಂದ್ಧನ್ ಯುವಜನಾಾಂಗ ವಿದೇಶಿೀ ವಸುು ಗಳ ವಾಯ ಮೀಹಕೆಕ  

ಬಿದುಾ  ಸಾ ದೇಶಿೀ ವಸುು ಗಳನುನ  ತಿರಸಕ ರಿಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಝಣ ಝಣ ಝಣ ಕಾಾಂಚಣದಲಿ್ಲ  ಅಮೇರಿಕಾದ 

ಲಾಾಂಛÀನ್ದಲಿ್ಲ  ಎನುನ ವ ಜ್ಞಗತಿೀಕರಣದ ಕುರಿತ ಹಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅಶಾ ಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿವಂತೆ ಅರಶಿನ್ದ 

ಜ್ಞಗವನುನ  ಅಕರ ಮಿಸಿದುಾ  ಫೇರ್ ಅಾಂಡ್ ಲ್ವಿಿೀ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಮೆ್ , ಅಜಿಜ  ಮಾಡುತಿು ದಾ  ಚಕುಕ ಲ್ಲ, 

ಹಪ್ಪ ಳ, ಕೊೀಡುಬಳ್ಮ ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳ ಜ್ಞಗವನುನ  ಆಕರ ಮಿಸಿದುಾ  ಲೇಸ್,ಕುರ್ ಕುರೆ, ಮಾಯ ಗಿ, ಪಿಜ್ಞಜ , 

ಬಗಯರ್ಗಳು’. ತಂಪು ಪ್ರನೀಯಗಳಾದ ಮ್ಜಿಜ ಗೆ ಎಳ್ಮನೀರು, ಲ್ಲಾಂಬೆ ಪ್ರನ್ಕದ ಬದಲ್ಲಗೆ ಯುವ 

ಸಮುದಾಯ ಅಪಿಪ ಕೊಾಂಡದುಾ  ಪೆಪಿಿ , ಕೊೀಕೊ ಕೊೀಲಾದಂತ ವಿಷ್ಕಾರಿ ಪ್ರನೀಯಗಳನುನ . ಇಾಂತಹ 

ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಾಂದ ತಮೆ್  ಆರೀಗಯ ವನುನ  ಕೆಡಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿು ರುವ ಯುವಜನಾಾಂಗಕೆಕ  ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಮೂಲ್ಕ ಒಬಬ  ಗುರು, ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಮೇತ ಆರೀಗಯ ದ ಬಗೆೆ  ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ,  ಮ್ನ್ 

ಮುಟುಟ ವ ರಿೀತಿ ತಿಳಿಸಿ ಎಚಿ ರಿಸುವ “ಆರನೇ ಪ್ರಠ” ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 

 ಸಂಪ್ದು ರಿತವಾದ ನ್ಮೆ್  ದೇಶ  ಒಾಂದೆಡೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪ್ಥದತು  ಸ್ವಗುತಿು ದಾ ರೂ, ಇನನ ಾಂದೆಡೆ 

ಯುವ ಶಕ್ಷು  ಪೆÇ  ್ೀಲಾಗುತಿು ದುಾ  ಯುವಕರು ಅಡಡ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತಿು ದಾಾ ರೆ ಎನುನ ವ ಕೂಗು 

ಕೇಳಿಸುತಿು ದೆ. ಇಾಂದು ಜಗತಿು ನ್ ಬಹುತೇಕ ಜನ್ರು ಒಾಂದಲಿ್  ಒಾಂದು ರಿೀತಿಯ ಒತು ಡದ್ಧಾಂದ 

ಬದುಕುತಿು ದಾಾ ರೆ. ನ್ಮ್ಗೆ ಬರುವ ನೀವುಗಳು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಕರ ಮ್ಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ 

ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕೆಕ ಲಿ್  ಪ್ರಿಹಾರ ಇರುವುದು ಯೀಗದಲಿ್ಲ . 

ಮಾನ್ವನ್ಲಿ್ಲ  ದೈವದತು ವಾಗಿ ಬಂದ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾ ನ್ ಶಕ್ಷು , ಇಚಿಾ ಶಕ್ಷು , ಕ್ಷರ ಯಶಕ್ಷು ಗಳು 

ಸರಿಯಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನವಯಹಿಸುವಂತಾಗಲು ಯೀಗಾಸನ್, ಪ್ರರ ಣಾಯಮ್, ಧಾಯ ನ್ದ ಅಗತಯ ವಿದೆ 

ವಿವೇಕಾನಂದರು ತಮೆ್  ಭಾಷ್ಣಗಳಲಿ್ಲ  ಯೀಗದ ವಿವಿಧ ಮಾಗಯಗಳ ಸ್ವಮ್ರಸಯ ವನುನ  ಒತಿು  

ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಕಬಿಬ ಣದ ಮಾಾಂಸ ಖಂಡ, ಉಕ್ಷಕ ನ್ ನ್ರಮಂಡಲ್ ಅಗಾಧ ಬುದಿ್ಧ ಶಕ್ಷು ಯನುನ  

ಬೆಳ್ಮಸಿಕೊಾಂಡು ಅಗೀ ನೀಡು ಗುಡಡ  ಎಾಂದರೆ ಗುಡಡ ವನುನ  ಪುಡಿಮಾಡುವ ಸ್ವಮ್ಥರ ಯ ವಿರಬೇಕು 

,ಇವೆಲಿ್ವೂ ಯೀಗದ್ಧಾಂದ ಸ್ವಧಯ  ಎಾಂದು ಅವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟಟ ರು. ಉತು ಮ್ ಮಾನ್ಸಿಕ 

ಮ್ತ್ತು  ದೈಹಿಕ ಆರೀಗಯ ವನುನ  ಕಾಪ್ರಡಿಕೊಳಳ ಲು ತಾಳೆ್ಮ , ಸಹನೆ, ವಿನ್ಯದ್ಧಾಂದ ವತಿಯಸಲು 
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ನೆರವಾಗುವ ಯೀಗಾಭಾಯ ಸವನುನ  ಮಾಡುವಂತೆ ಬೊೀಧಿಸುವ ಯೀಗ ಶಿಕ್ಷಣದ “ಏಳನೇ ಪ್ರಠ” 

ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. 

 ಹಸಿರು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಉಸಿರು ಮಾತರ  ಇದುಾ  ಹೆಸರಿಲಿ್ದ ನಾವು ಉಸಿರು ನಾಂತ ಮೇಲೆ 

ಹೆಸರಿರುವ ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಉಸಿರಿರುವಾಗ ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಏನಾದರೂ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಅಾಂತಹ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದವರ ಪ್ಟಿಟ ಯಲಿ್ಲ  ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕಾದದುಾ  ಕೊರೆವ ಚಳಿ ಮ್ಳ್ಮಯಲಿ್ಲ  

ತಮೆ್  ಪ್ರರ ಣ ಒತೆು ಯಿಟುಟ  ತಮೆ್  ಕುಟುಾಂಬದ್ಧಾಂದ ದೂರವಿದುಾ  ನಾವು ನೆಮೆ್ ದ್ಧಯಿಾಂದ ನದೆಾ  

ಮಾಡಲು ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಗಡಿ ಕಾಯುತಿು ರುವ ನ್ಮೆ್  ವಿೀರ ಯೀಧರನುನ . ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು 

ಉಸಿರು ಚೆಲಿ್ಲ  ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹರಟು ಹೀದ ಅದೆಷ್ಟ ೀ ವಿೀರ ಯೀಧರಿಗೆ ನ್ಮೆ್  ಎರಡು ಹನ 

ಕಂಬನಯನುನ  ಚೆಲಿುವುದನುನ  ಬಿಟುಟ  ನಾವೇನೂ ಮಾಡುತಿು ಲಿ್ . ಸ್ವವಿನ್  ಮುನಿೂಚನೆ ಸಿಕಕ  ವಿೀರ 

ಯೀಧನಬಬ  ತನ್ನ  ಮ್ಡದ್ಧಗೆ ಬರೆದ “ನ್ನ್ನ  ನನೆನ ಗಳೂ ನೀನೇ, ನ್ನ್ನ  ನಾಳ್ಮಗಳೂ ನೀನೇ, ಎಾಂದೆಾಂದು 

ನೀನೇ ಸಖಿ” ಎನುನ ವ ಪ್ತರ ದ ಸ್ವಲುಗಳನುನ  ಓದುವಾಗ, ಒಬಬ  ಸೈನಕನಗೆ ಉಗರ ಗಾಮಿಯಬಬ  

ಮೈಬಣಣ  ನೀಲ್ಲ ಕಟುಟ ವವರಿಗೆ ಹಡೆದ ದೃಶಯ ವನುನ  ವಾಟಿಪ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದಾಗ, ಕರುಳು 

ಹಿಾಂಡಿದಂತಾಗಿ ಕಣಿಣ ಾಂದ ನಾಲುಕ  ಹನ ಜ್ಞರುತು ದೆ. 

ನ್ಮೆ್  ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾಜಿಕ ಜ್ಞಲ್ತಾಣಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಲೇಜು ಸಪ ಧ್ಯಯಗಳಲಿ್ಲ , ಸೈನಕರ 

ದೇಶ ಪೆರ ೀಮ್ದ, ತಾಯ ಗದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರ ಹಸನ್ಗಳನುನ  ಪ್ರ ಸುು ತಪ್ಡಿಸಿ, ಸೈನಕನಗಾಂದು ನ್ಮ್ನ್ 

ಸಲಿ್ಲಸುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ಹಿೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಅದು ಆ ವೇದ್ಧಕೆಗಷ್ಟ ೀ ಸಿೀಮಿತವಾಗುತು ದೆ. ಇವತ್ತು  

ಸೆಲೆಬಿರ ಟಿಗಳನುನ  ದೇವರಂತೆ ಆರಾಧಿಸುವ, ದೇವಾಲ್ಯ ಕಟುಟ ವ ಜನ್ರು ಅವರನುನ  ಸಭೆ 

ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಹಾಾ ನಸಿ ಸಂಭರ ಮಿಸುವ ಯುವಕರು ಆ ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆಯನುನ  ಒಬಬ  ಹಾಲ್ಲ 

ಸೈನಕನಗಾಗಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಯೀಧನಗಾಗಲ್ಲ ನೀಡುತಿು ಲಿ್  ನಜವಾಗಿಯೂ ನ್ಮ್ಗೆ ಸೈನಕರ ಬಗೆೆ  ಪಿರ ೀತಿ 

ಗೌರವವಿದಾ ರೆ ಹಾಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಸೈನಕರನುನ  ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ದ್ಧನಾಚರಣೆ, ಗಣರಾಜ್ಯ ೀತಿ ವ, ಕಾಲೇಜು 

ವಾಷ್ಟಯಕೊೀತಿ ವ ಅಥವಾ ಇನನ ತರ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಆಹಾಾ ನಸಿ ಅವರಿಾಂದ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದ 

ಉದಾಾ ಟನೆಯನುನ  ನೆರವೇರಿಸಿ ಸನೆಾ ನಸಬೇಕು. ತಮೆ್  ಸುತು ಮುತು ಲೂ ವಯಸಿ್ವದ ಮಾಜಿ 

ಸೈನಕರಿದಾ ರೆ, ಅವರ ಮ್ನೆಗೆ ಹೀಗಿ ಅವರನುನ  ಸನೆಾ ನಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವಾಗಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಮಾಗಯದಶಯನ್ ಮಾಡುವ.“ಎಾಂಟನೇ ಪ್ರಠ” ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ 

ಇನನ ತರ ಮಾನ್ವಿೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಗಳ ಬೊೀಧನೆ ಮುಾಂದ್ಧನ್ ಪ್ರಠಗಳಲಿ್ಲರಬೇಕು.... 

      ಒಟಿಟ ನ್ಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಗುರು ಎನಸಿಕೊಾಂಡ ಜ್ಞಾ ನ, ಕೇವಲ್ ಪ್ಠಯ ಪುಸು ಕದಲಿ್ಲ  ನಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ 

ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  ಬೊೀಧಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಮಾತರ  ಒಬಬ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಯನುನ  ಸತಪ ರಜೆಯನಾನ ಗಿ ಮಾಡಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ್ . ಎಲಿ್  ಧಮ್ಯದವರು ಅನಯ ೀನ್ಯ ತೆಯಿಾಂದ, ಸೀದರತೆಯ ಮ್ನೀಭಾವದ್ಧಾಂದ, ಜ್ಞತಿ, 

ಭಾಷ್, ಧಮ್ಯ ಎನುನ ವ ಭೇದ ಭಾವವಿಲಿ್ದೇ ಅರಿಷ್ಡಾ ಗಯಗಳನುನ  ದೂರವಿರಿಸಿ, ದುಶಿ ಟಗಳಿಗೆ 

ಬಲ್ಲಯಗದೆ, ಶಿಸುು  ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕತೆ,ಪ್ರೀಪ್ಕಾರದಂತ ಮಾನ್ವಿೀಯ ಗುಣಗಳನುನ  ಬೆಳ್ಮಸಿಕೊಾಂಡು 

ನಾವೆಲಿ್ರೂ ಭಾರತಿೀಯರು ಎನುನ ವ ಸದಾು ವನೆಯಿಾಂದ ಮುನುನ ಗೆಿ  ,ನ್ಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಷಕ ದ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ ವನುನ  

ಸದುಪ್ಯೀಗಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ವ ಬಗೆಯನುನ  ವಿವರಿಸುವ, ದೇಶದ ಪ್ರ ಗತಿಗೆ ಶರ ಮಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗುವ 

ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ದೇಶದ ಎಲಿ್  ವಿ.ವಿ. ಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿೀಘರ ವಾಗಿ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 

ಶಿಕಿೆ  ಇಲಿ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಹಿ ಇಲಿ್ದ ಕಬಿಬ ನಂತೆ. 

ಪುಕಕ ಟೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಕಕ ರೆ ಇಲಿ್ದ ಸಕಕ ರೆಯಂತೆ. 

ಅನುಭವವಿಲಿ್ದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪುಸು ಕ ಓದ್ಧ ಈಜಲು ಕಲ್ಲತಂತೆ. 

ಖರಿೀದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನ್ನ ಡಿಯಳಗಿನ್ ಗಂಟಿನಂತೆ. 

ಕಾಪಿ ಹಡೆಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಲ್ಲಯ ಎದುಾ  ಹಲ್ ಮೆಾಂದಂತೆ. 

ಗುರುವಿನ್ ಗುಲಾಮ್ನಾಗಿ ಪ್ಡೆದ ಮೌಲಾಯ ಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಮ್ನುಕುಲ್ಕೆಕ , ದೇಶದ ಪ್ರ ಗತಿಗೆ ಎಾಂದೆಾಂದು ಭೂಷ್ಣ ..  
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ನರಾಂದರ   - ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕನಂದ 

 

                  

 

 

 

 

 

ಭಾರತಿ. 

 ಜನನ ಮತ್ು  ಬಾಲಯ  

       ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ ತಂದೆ ವಿಶಾ ನಾಥ ದತು , ತಾಯಿ. ಭುವನೇಶಾ ರಿ ದೇವಿ. ವಿಶಾ ನಾಥ ದತು  ವಕ್ಷೀಲ್ 

ವೃತಿು ಯನುನ  ನವಯಹಿಸುತಿು ದಾ ರು. ತಾಯಿ ಒಳ್ಮಳ ಯ ಓದು, ಬರಹ ಕಲ್ಲತವರಾಗಿದಾ ರು. ಭುವನೇಶಾ ರಿಗೆ 

ಇಬಬ ರು ಹೆಣ್ಣಣ ಮ್ಕಕ ಳು ಗಂಡು ಮ್ಕಕ ಳು ಇರಲ್ಲಲಿ್ . ಇದರಿಾಂದ ಭುವನೇಶಾ ರಿಯು ಗಂಡು ಮ್ಗುವಿಗಾಗಿ 

ಕಾಶಿಯಲಿ್ಲರುವ ತಮೆ್  ಮ್ನೆದೇವರಾದ ವಿೀರೇಶಾ ರನಗೆ ಕಾಶಿಯಲಿ್ಲದಾ  ತಮೆ್  ನೆಾಂಟರಬಬ ರಿಗೆ ಪೂಜೆ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಹೇಳಿದಾ ಳು. ಭುವನೇಶಾ ರಿಯು ಗಂಡು ಮ್ಗುವಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರಿೀತಿಯ ಪೂಜೆ, ಜಪ್, 

ತಪ್ರದ್ಧಗಳಿಾಂದ ಭಗವಂತನ್ನುನ  ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸತಡಗಿದಳು. 

            ಜನ್ವರಿ 12ನೇ ತಾರಿೀಖು ಸೀಮ್ವಾರ ಕ್ಷರ .ಶ 1863ನೇ ಇಸವಿಯಂದು ಗಂಡು ಮ್ಗುವಿಗೆ ಜನೆ್  

ನೀಡಿದಳು. ಮ್ಗುವಿಗೆ ಅವರ ಮ್ನೆದೇವರಾದ ವಿೀರೇಶಾ ರ ಎಾಂದು ರಾಶಿ, ನ್ಕ್ಷತರ  ಹೆಸರನುನ  ಇಟಟ ರು. 

ಜನ್ ಕರೆಯುವುದಕೆಕ  “ನ್ರೇಾಂದರ ” ಎಾಂದು ನಾಮ್ಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ  ಮುದ್ಧಾ ನ್ 

ಮ್ಗನ್ನುನ  “ಬಿಲೆ” ಎಾಂದು ಪಿರ ೀತಿಯಿಾಂದ ಕರೆಯುತಿು ದಾ ರು.  

           ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಹೇಗೆ ಎಲಿ್ರನುನ  ಪಿರ ೀತಿಸುತಿು ದಾ ನೀ ಹಾಗೆಯೇ ಅಕಕ -ಪ್ಕಕ ದ, ನೆರೆ-

ಹರೆಯ ಜನ್ರನುನ  ಪಿರ ೀತಿಸುತಿು ದಾ ನು. ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಸೆನ ೀಹಿತರಾಂದ್ಧಗೆ ಹೇಗೆ ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  

ಮುಖಯ ವೀ ಹಾಗೆಯ ಪ್ಕಿ್ಷ ಗಳು, ಪ್ರರ ಣಿಗಳೂ ಕೂಡ ಜಿೀವನ್ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿದಾ ವು. ಮ್ನೆಯ ಹಸು, 

ಕರು, ಮಲ್ ಎಲಿ್ವೂ ಅವನ್ ಸಹಪ್ರಠಿಗಳೇ. 

            ರಾಮಾಯಣ, ಮ್ಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ ಮುಾಂತಾದ ಗರ ಾಂಥಗಳನುನ  ಚೆನಾನ ಗಿ ಓದ್ಧ 

ತಿಳಿದುಕೊಾಂಡಿದಾ   ಭುವನೇಶಾ ರಿಗೆ ಅದುು ತವಾದ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ್ ಶಕ್ಷು  ಇತ್ತು  ಒಾಂದು ಸಲ್ ಓದ್ಧದಾ ನುನ  

ಮ್ರೆಯುತಿು ರಲ್ಲಲಿ್ . ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಮದಲು ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ವಿದೆಯ ಯನುನ  ಹೇಳಿಕೊಟಟ ಳು.  

            ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಬಾಲ್ಯ ದ್ಧಾಂದಲೂ ಸ್ವಧುಗಳನುನ , ಭಿಕಿು ಕರನುನ  ಕಂಡರೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಪಿರ ೀತಿ ಅವರು 

ಕೇಳಿದಾ ನುನ  ಕೊಟುಟ  ಬಿಡುತಿು ದಾ ರು. ಒಾಂದು ಸಲ್ ಒಬಬ  ಭಿಕಿು ಕ ಬಟೆಟ ಯನುನ  ಕೇಳಿದ ನ್ರೇಾಂದರ ನು 

ತನ್ನ  ಮೈಮೇಲೆ ಇರುವ ಬಟೆಟ ಯನೆನ ೀ ಕೊಟುಟ  ಬಿಟಟ ರು. ಇದನುನ  ನೀಡಿದ ಮ್ನೆಯವರು ಭಿಕಿು ಕರು 

ಬಂದರೆ ಸ್ವಕು ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ಒಾಂದು ಕೊೀಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕೂಡಿಹಾಕುತಿು ದಾ ರು. ಆದರೆ ನ್ರೇಾಂದರ ನು 
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ಭಿಕಿು ಕರು ಕೂಗಿದ ಸದುಾ  ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ವಕು ಆ ಕೊೀಣೆಯಲಿ್ಲ  ತನ್ನ  ಕೈಗೆ ಏನು ಸಿಗುತು ದೆಯೀ ಅದನೆನ ೀ 

ಕ್ಷಟಕ್ಷ ಮೂಲ್ಕ ಕೊಟುಟ  ಬಿಡುತಿು ದಾ ರು. 

            ಇವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ದ್ಧಾಂದಲೂ ವೈರಾಗಯ  ಜಿೀವನ್ದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ. ತನ್ನ  ಸೆನ ೀಹಿತರಿಗೆ “ಬಲ್ಗೈ ಅಾಂಗೈ 

ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗಿೀಟನುನ  ತೀರಿಸಿ, ನೀಡಿ ಇದು ನಾನು ಸನಾಯ ಸಿ ಆಗುತೆು ೀನೆ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸುತು ದೆ 

ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾ ರು”. ಇವನು ತ್ತಾಂಬ ತ್ತಾಂಟನು, ತ್ತಾಂಬಾ ಚೇಷ್ಟ ಯನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಾ ನು.  

            ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಎಾಂಟು ವಷ್ಯಗಳಾದಾಗ ಅವನ್ನುನ  ಈಶಾ ರಚಂದರ  ವಿದಾಯ ಸ್ವಗರದ ಪ್ರಠಶ್ವಲೆಗೆ 

ಸೇರಿಸಿದರು. ನ್ರೇಾಂದರ ನು ತ್ತಾಂಬಾ ಬುದಿ್ಧವಂತ, ಪ್ರ ಚಂಡ ಒಾಂದು ಸ್ವರಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಕು, ಓದ್ಧದರೆ 

ಸ್ವಕು ಮ್ತೆು ಾಂದು ಮ್ರೆಯುತಿು ಲ್ಲಲಿ್  ಎಲಿ್ವನುನ  ತಿಳಿದುಕೊಾಂಡು ಬಿಡಿತಿು ದಾ . ಶ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ  ಮೆಚಿ್ಚ ನ್ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಇವನು. ಒಾಂದು ಸಲ್ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯರು ಶ್ವಲೆಯ ರೂಮಿನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರಠ ಮಾಡುವಾಗ 

ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಹಿಾಂದ್ಧನ್ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತಿದಾ . ಕೆಲ್ವು ಹುಡುಗರು ತ್ತಾಂಬಾ ಗಲಾಟೆಯನುನ  

ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು ಇದನುನ  ನೀಡಿದ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯರು ಹುಡುಗರನುನ  ನಲಿ್ಲಸಿ ಪ್ರ ಶ್ನ ಯನುನ  ಕೇಳಿದರು 

ಪ್ರಠಕೇಳದ ಹುಡುಗರು ಸುಮೆ್ ನೆ ನಾಂತಿದಾ ರು ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಕೂಡ ಅವರ ಜ್ತೆಯಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತಿದಾ ರು 

ಅವರನುನ  ಕೇಳಿದಾಗ ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯದ ಉತು ರವನುನ  ನೀಡುತಿು ದಾ ರು. 

ಉಪ್ರಧಾಯ ಯರು ನ್ರೇಾಂದರ ಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕೊಳಳ ಲು ಹೇಳಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತಿು ದಾ  ಹುಡುಗರನುನ  ಬೆಾಂಚ್ಚನ್ 

ಮೇಲೆ ನಲಿ್ಲು ಹೇಳುವರು ಆಗ ನ್ರೇಾಂದರ ನು ನಾನು ಸಹ ಅವರಾಂದ್ಧಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತಿು ದೆಾ  ಎಾಂದು 

ಬೆಾಂಚ್ಚನ್ ಮೇಲೆ ಎದುಾ  ನಲಿುವರು. ಇಲಿ್ಲ  ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಎಾಂತಹ ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕರಾಗಿದಾ ರು ಮ್ತ್ತು  

ಎಾಂತಹ ಏಕಾಗರ ತೆ ಶಕ್ಷು ಯನುನ  ಹಾಂದ್ಧದಾ ರು ಎಾಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. 

                  ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಹಲ್ವು ರಿೀತಿಯ ಆಟಗಳು ಪಿರ ಯವಾಗಿದಾ ವು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಕುಸಿು  ಮಾಡುವುದು, 

ನೆಗೆಯುವುದು, ಬಾಕಿ್ಷಾಂಗ್ ಇವುಗಳ್ಮಲಿ್  ಅವರಿಗೆ ಪಿರ ಯವಾದ ಆಟಗಳು. ನ್ರೇಾಂದರ  ಮ್ತ್ತು  ಅವನ್ 

ಸೆನ ೀಹಿತರು ಅವರ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ನಾಟಕದ ಪ್ರಟಿಯ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು 

ಆದರೆ ಅವರ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲದಾ  ಸೀದರ ಮಾವನಗೆ ಇದು ಹಿಡಿಸುತಿು ರಲ್ಲಲಿ್ . ಒಾಂದು ಸಲ್ ಅಾಂಗಳದಲಿ್ಲ  

ಗರಡಿ ಮ್ನೆ ತೆಗೆದರು ಅದಕೆಕ  ಬೇಕಾದ ಸ್ವಮಾನನಾಂದ ಮ್ನೆ ತ್ತಾಂಬಿ ಹೀಯಿತ್ತ. ಇದನುನ  ನೀಡಿದ 

ಸಹೀದರ ಮಾವ ಎಲಿ್ವನುನ  ಆಚೆಗೆ ಎಸೆದರು. ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಅದೇ ಬಿೀದ್ಧಯಲಿ್ಲದಾ  ಒಾಂದು ಗರಡಿ 

ಮ್ನೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅಲಿ್ಲ  ಕುಸಿು , ಬೈಠಕ್, ಲಾಠಿ, ಈಜುವುದು ಇವುಗಳನೆನ ಲಿ್  ಕಲ್ಲತರು. ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ 

ಶ್ವಲಾ ವಾಷ್ಟಯಕೊೀತಿ ವದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಥಮ್ ಬಹುಮಾನ್ ದೊರಕ್ಷತ್ತ. 

ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸ್ 

      ಕ್ಷರ .ಶ. 1877ರಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ ನಾಥ ದತು ರಿಗೆ ರಾಯಪುರದಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ಸವಾಯಿತ್ತ. ಅವರು ಮುಾಂಚೆ 

ಹೀಗಿ ಮ್ನೆಯನುನ  ನೀಡಿಕೊಾಂಡು ನಂತರ ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಮ್ನೆಯವರನುನ  ಕರೆದುಕೊಾಂಡು 

ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಕಲ್ಕ ತೆು ಯಿಾಂದ ಅಲ್ಹಾಬಾದ್, ಜಬಬ ಲ್ ಪುರದ ಮೇಲೆ ರಾಯಪುರಕೆಕ  

ಹೀಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ರಾಯಪುರ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ಶ್ವಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ್  ಇದರಿಾಂದ ವಿಶಾ ನಾಥ ದತು ರು ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಪ್ರಠವನುನ  ಹೇಳಿಕೊಡುತಿು ದಾ ರು. 

      ಎರಡು ವಷ್ಯಗಳಾದ ಮೇಲೆ 1829ರಲಿ್ಲ  ಪುನಃ ವಿಶಾ ನಾಥ ದತು  ಕಲ್ಕ ತೆು ಗೆ ಬಂದರು. ನ್ರೇಾಂದರ  

ಓದುತಿು ದಾ  ಹಿಾಂದ್ಧನ್ ಸ್ಪಕ ಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಮುಾಂದ್ಧನ್ ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ತಾಂದರೆ 

ಬಂದ್ಧತ್ತ ಆದರೆ ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಉಪ್ರಧಾಯ ಯರಿಗೆಲಿ್  ಬೇಕಾದುದರಿಾಂದ ಹೆಚಿ್ಚ ನ್ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. 

ನ್ರೇಾಂದರ ನು 2ವಷ್ಯಗಳಿಾಂದ ಪ್ರಠವನುನ  ಓದ್ಧರಲ್ಲಲಿ್ . ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಎಾಂತಹ ಜ್ಞಾ ನ್ವಂತನೆಾಂದರೆ 
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ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಹತಿು ರ ಬರುತಿು ದಾ ಾಂತೆ ಅವನು ಮೂರು ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂರು ವಷ್ಯಗಳ ಪ್ರಠವನುನ  ಓದ್ಧ 

ಬಿಡುತಿು ದಾ . ಪ್ರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಮೂರು ನಾಲುಕ  ದ್ಧನ್ಗಳಿವೆ ಎಾಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ರೇಖಾಗಣಿತವನುನ  

ನೀಡಿಕೊಾಂಡಿಲಿ್  ಎಾಂದು ನೆನ್ಪ್ರಗಿ ರೇಖಾಗಣಿತದ ನಾಲುಕ  ಭಾಗಗಳನುನ  ಗರ ಹಿಸಿದ. ನ್ರೇಾಂದರ ನು 

ಎಾಂಟೆರ ನಿ್  ಪ್ರಿೀಕಿೆಯಲಿ್ಲ  ಉತಿು ೀಣಯನಾದ. ಇದನುನ  ಕೇಳಿದ ವಿಶಾ ನಾಥ ದತು ರಿಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ 

ಸಂತೀಷ್ವಾಗಿ ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಒಾಂದು ಗಡಿಯರವನುನ  ಬಹುಮಾನ್ವಾಗಿ ಕೊಟಟ ರು. 

      ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಎಾಂಟೆರ ನಿ್  ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಪ್ರಸ್ವದ ನಂತರ ವಿಶ್ವರ ಾಂತಿಗೆಾಂದು ಕೆಲ್ವು ದ್ಧನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಗಯಕೆಕ  

ಹೀಗಿ ಮ್ರಳಿ ಬಂದರು. 1879ರಲಿ್ಲ  ಪೆರ ಸಿಡೆನಿ  ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದ. ಅನಂತರ ಸ್ವಕ ಟಿಷ್ ಚಚ್ಯ 

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಲಿ್ಲದಾ  ಆಟಗಳು, ಹಾಸಯ ಗಳನುನ  ಎಲಿ್ವನುನ  ಬಿಟುಟ  

ಜ್ಞಾ ನಾಜಯನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಗಮ್ನ್ ಕೊಟಟ ರು. ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಬರಿೀ ಪ್ಠಯ  ಪುಸು ಕಗಳನುನ  

ಓದುತಿು ರಲ್ಲಲಿ್  ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿೀತಿಯ ಹಲ್ವಾರು ಪುಸು ಕಗಳನುನ  ಓದುತಿು ದಾ ರು. ಇವರು ಪುಸು ಕ 

ಪಿರ ಯರಾಗಿದಾ ರು. ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಕಾಲೇಜಿನ್ ಪಿರ ನಿ ಪ್ರಲ್ರಾದ ವಿಲ್ಲಯಂ ಹೇಸಿಟ  ಅವರ ಜ್ತೆ ಸ್ವಹಿತಯ , 

ಇತಿಹಾಸ, ವಿಜ್ಞಾ ನ್, ತತಾ ಶ್ವಸು ರ, ಭೂಗೀಳ ಹಿೀಗೆ ಹಲ್ವಾರು ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಚಚ್ಚಯಸುತಿು ದಾ ರು. 

ಆಗ ಪಿರ ನಿ ಪ್ರಲ್ರು ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ ಬಗೆೆ  ಹಿೀಗೆ ಹೇಳುವರು “ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ದು ನಜವಾಗಿಯೂ ಅದುು ತವಾದ 

ಪ್ರ ತಿಭೆ, ತತಾ ಶ್ವಸು ರವನುನ  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ವಗಯದಲಿ್ಲಯೂ ಇಷ್ಟ ಾಂದು 

ಬುದಿ್ಧವಂತನಾದ ಹುಡುಗನ್ನುನ  ನಾನು ಕಂಡಿಲಿ್ . ನ್ರೇಾಂದರ  ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಖಾಯ ತಿಯನುನ  

ಗಳಿಸುವುದರಲಿ್ಲ  ಸಂದೇಹವಿಲಿ್ ” ಎನುನ ವರು. 

      ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಒಬಬ  ಅದುು ತ ಭಾಷ್ಣಕಾರನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಒಮೆೆ  ಅವರ ಕಾಲೇಜಿನ್ 

ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು ನವೃತು ರಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಾಂದು ಬಿೀಳೊಕ ಡುವ ಸಮಾರಂಭವನುನ  

ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಖಾಯ ತರಾದ “ಸುರೇಾಂದರ ನಾಥ ಬಾಯ ನ್ಜಿಯ” ಎಾಂಬುವವರನುನ  

ಅಧಯ ಕ್ಷರನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಾಂತಹ ಪ್ರ ಖಾಯ ತಿಯದವರ ಮುಾಂದೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಮಾತನಾಡಲು 

ಎಲಿ್ರೂ ಅಾಂಜಿದರು. ಆದರೆ ನ್ರೇಾಂದರ  ನವೃತು  ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರ ಬಗೆೆ  ಹಗಳಿ ಅವರಿಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನುನ  ಅಪಿಯಸಿದನು. ಭಾಷ್ಣವು ತ್ತಾಂಬ ಚೆನಾನ ಗಿತ್ತು . ಸುರೇಾಂದರ  ಬಾಯ ನ್ಜಿಯ 

ಕೂಡ ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ ಭಾಷ್ಣವನುನ  ಕೇಳಿ ತಲೆದೂಗಿದರು. 

      ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಭಾಷ್ಣದಲಿ್ಷ್ಟ  ಅಲಿ್  ಸಂಗಿೀತದಲಿೂ  ಅಭಿರುಚ್ಚಯನುನ  ಹಾಂದ್ಧದಾ ರು. ಈ 

ಸಂಗಿೀತದಲಿ್ಲ  ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ಷು ಯನುನ  ಕಂಡು ತಂದೆ ವಿಶಾ ನಾಥ ದತು ರು 

ಸಂಗಿೀತಾಭಾಯ ಸವನುನ  ರೂಢಿಸಿ ಕೊಳಳ ಲ್ಲ ಎಾಂದು “ಹಿಾಂದೂಸ್ವಾ ನ ಶ್ವಸಿು ರೀಯ ಅಭಾಯ ಸಕೆಕ ಾಂದು ಉಸು ದ್ 

ಅಹಮೆ್ ದ್ ಖಾನ್ ಮ್ತ್ತು  ಭಕ್ಷು ಗಿೀತೆಯನುನ  ಹೇಳಿ ಕೊಡಲು ಬೇಣಿೀಪ್ರಲ್” ಎಾಂಬುವವರನುನ  

ನೇಮ್ಕ ಮಾಡಿದರು. 

      ಇದಷ್ಟ  ಅಲಿ್ದೆ ಅವನು ಧಾಯ ನ್ ಸಿದಿ . ಧಾಯ ನ್ಕೆಕ  ಕುಳಿತನೆಾಂದರೆ ಸಳ್ಮಳ ಯ ಗುಾಂಪೇ ಮೈಮೇಲೆ 

ಕುಳಿತ್ತ ರಕು  ಹಿೀರುತಿು ದಾ ರೂ, ಗಾಢ್ ಧಾಯ ನ್ದಲಿ್ಲ  ತಲಿ್ಲೀನ್ನಾಗಬಲಿ್ರು. ಅದುು ತವಾದ ಏಕಾಗರ  ಶಕ್ಷು  

ಹಾಂದ್ಧದಾ ರು. ಇದರಿಾಂದ ಅವರ ಜ್ಞಾ ಪ್ನ್ ಶಕ್ಷು  ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ತ್ತು , ಮ್ನ್ಸಿಿ ಗೆ ಶ್ವಾಂತಿ ಉಾಂಟ್ಯಗುತಿು ತ್ತು . 

ಇವರು ಎಷ್ಟಟ  ಜ್ಞಾ ನ್ವಂತರೀ, ಅಷ್ಟ ೀ ದೊಡಡ  ಭಕು ರು ಕೂಡ. 

        ಈ ಹತಿು ಗೆ ನ್ರೇಾಂದರ  ಬಿ.ಎ.ಕಿಾ ಸಿನ್ಲಿ್ಲ  ಓದುತಿು ದಾ . ಅನೇಕ ಜನ್ ಶಿರ ೀಮಂತರ ಮ್ನೆಯವರು 

ಈತನಗೆ ಹೆಣ್ಣಣ  ಕೊಡುವುದಕೆಕ  ಬಂದರು. ಆದರೆ ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಪ್ರ ತಿದ್ಧನ್ವೂ ನದೆಾ  ಮಾಡುವಾಗ 

ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ ಮುಾಂದೆ ಎರಡು ದೃಶಯ ಗಳು ಬಂದು ನಲಿುತಿು ದಾ ವು. ಮದಲ್ನೇ ದೃಶಯ  ‘ಸುಖಸಂಸ್ವರ, 
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ಒಳ್ಮಳ ಯ ಕೆಲ್ಸ, ಬೇಕಾದಷ್ಟಟ  ಸಂಪ್ರದನೆ”, ಎರಡನೇಯ ದೃಶಯ  “ಸಂಸ್ವರ ಸುಖವನುನ  ಎಲಿ್ವನುನ  

ತರೆದು ಸನಾಯ ಸಿಯಗಿ ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ದೇವರಬಬ ನ್ನೆನ ೀ ನೆಚಿ್ಚಕೊಾಂಡು ಇರುವ ಚ್ಚತು ”. ಆದರೆ 

ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಎರಡನೇ ದೃಶಯ  ಸಿಾ ರವಾಗಿ ಮ್ನ್ದಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸಿತ್ತು . 

ಗುರುಗಳು ಮತ್ು  ನರಾಂದರ  

ಶಿರ ೇ ರಾಮಕೃರ್ಣ  ಪ್ರಮಹಂಸ್ರ ಪ್ರಿಚಯ  

       ಕಲ್ಕ ತೆು ಗೆ ಸಮಿೀಪ್ ಇರುವ ಹ್ಯಗಿಿ  ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾಮಾರಪುಕುರವೆಾಂಬ ಗಾರ ಮ್ ಅಲಿ್ಲ  

“ಖುದ್ಧೀರಾಮ್ ಚಟೊಟ ೀಪ್ರಧಾಯ ಯ ಮ್ತ್ತು  ಚಂದರ  ಮ್ಣಿದೇವಿ ಎಾಂಬ ಬಾರ ಹೆ ಣ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ 18ನೇ 

ಮಾಚ್ಯ 1836ರಲಿ್ಲ  ಗಂಡು ಮ್ಗು ಹುಟಿಟ ತ್ತ ಅವರೇ ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು”. ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಿಗೆ ಓದ್ಧನ್ 

ಕಡೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಗಮ್ನ್ವಿರಲ್ಲಲಿ್  ಅದರ ಬದಲು ದೇವದೇವಿಯರ ಕ್ಷೀತಯನೆ ಮಾಡುವುದು, ನಾಟಕಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಭಿನ್ಯಿಸುವುದು, ಪೂಜೆ, ಪ್ರರ ಥಯನೆ ಇವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮ್ನ್ ಜ್ಞಸಿು . ಇವರು ಚ್ಚಕಕ ವಯಸಿಿ ನ್ಲಿ್ಲಯೇ 

ತಂದೆಯನುನ  ಕಳ್ಮದುಕೊಾಂಡಿದಾ ರು. ಇವರು ಆಧಾಯ ತೆ  ಜಿೀವನ್ದ ಅನುಭವಿಗಳಾಗಿದಾ ರು. 

ರಾಮಕೃರ್ಣ  ಮತ್ು  ನರಾಂದರ ನ ಭೇಟಿ  

       ನ್ರೇಾಂದರ ನಾಥನ್ ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಗಾಂದಲ್ ಕಾಡತಡಗಿತ್ತ. ಅದರ ತೃಪಿು ಗಾಗಿ 

ಪೌರಸು ಯ , ಪ್ರಶಿ್ವ ತಯ , ತತಾ ಶ್ವಸು ರಗಳನುನ  ಓದಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಯವ ಪುಸು ಕವನಾನ ಗಲ್ಲ, 

ಯರಡನೆ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಚಚ್ಚಯಸಿದರೂ ಸಮಾಧಾನ್ ಸಿಕಕ ಲ್ಲಲಿ್ . ಏಕೆಾಂದರೆ ಯರಲಿ್ಲಯೂ 

ಆಧಾಯ ತೆ ದ ಬಗೆೆ  ಅನುಭವ ಇರಲ್ಲಲಿ್ . ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಪ್ರಿಚ್ಚತರಾದ “ರಾಮ್ಚಂದರ  ದತು ” 

ಎಾಂಬುವವರು ಅವರಿಗೆ “ನೀನು ದೇವರ ವಿಷ್ಯವನುನ  ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಾಂದ ಕೇಳಬೇಕಾದರೆ 

ದಕಿ್ಷೀಣೇಶಾ ರಕೆಕ  ಹೀಗು ಅಲಿ್ಲ  ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರೆಾಂಬ ಭಕು ರಿದಾಾ ರೆ ಅವರು ನನ್ಗೆ ತೃಪಿು ಯನುನ  

ಕೊಟ್ಯಟ ರು” ಎಾಂದನು. 

       ನ್ರೇಾಂದರ ನು ತನ್ನ  ಸೆನ ೀಹಿತರಾಂದ್ಧಗೆ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರನುನ  ನೀಡಲು ದಕಿ್ಷಣೇಶಾ ರಕೆಕ  ಹೀದ. 

ನ್ರೇಾಂದರ  ದಕಿ್ಷಣ ದಾಾ ರದ ಮೂಲ್ಕ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರ ಕೊೀಣೆಗೆ ಹೀದ. ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ಕಲ್ಕ ತೆು ಗೆ 

ಭಕು ರಬಬ ರ ಮ್ನೆಗೆ ಹೀದಾಗ ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಹಾಡುವುದನುನ  ಕೇಳಿದಾ ರು. ಆ ಹಾಡನುನ  ಹಾಡು 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನ್ರೇಾಂದರ ರು “ಓ ಮ್ನ್ವೇ, ನನೂನ ರಿಗೆ ನೀ ತೆರಳು, ಪ್ರ ಪಂಚವೆಾಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಏಕೆ ಅಲೆಯುತಿು ರುವೆ” ಎಾಂಬ ಭಾವದ ಹಾಡು ಹಾಡಿದರು ಹಾಡುತು ಲೇ ನ್ರೇಾಂದರ  ಹಾಡಿನ್ 

ಭಾವದಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗಿ ಹೀದರು. 

       ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಏನೀ ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ವಿಷ್ಯವನುನ  ರಹಸಯ ವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು 

ಎಾಂದು ಭಾವಿಸಿದ. ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ ಕೈಗಳನುನ  ಹಿಡಿದುಕೊಾಂಡು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ವನುನ  

ಸುರಿಸತಡಗಿದರು. ಅಯಯ ೀ ನೀನು ಇಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದೆಯಲಿ್ , ಎಷ್ಟಟ  ನಧಯಯಿ 

ನೀನು, ನ್ನ್ನ ನುನ  ಎಷ್ಟಟ  ದ್ಧವಸ ಕಾಯಿಸಿದೆ ಪ್ರ ಪಂಚದೊಾಂದ್ಧಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನ್ನ್ಗೆ ಸ್ವಕಾಗಿದೆ 

ಎಾಂದರು, ಕಾರಣ ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಜಿೀವನ್ದ ಅನುಭವಗಳ ನಂತರ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರನುನ  ಜನ್ ಸರಿಯಗಿ 

ತಿಳಿದು ಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ್ . ಸುತು ಲೂ ಎಲಿ್ರು ಸಂಸ್ವರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಅನುಭವ 

ಇಲಿ್ದ್ಧರುವ ಕಾರಣ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರನುನ  ಹುಚಿರು ಎನ್ನ ತಡಗಿದರು. 

       ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಕೇಳುತಿು ದಾ  ಪ್ರ ಶ್ನ ಯನೆನ ೀ ನ್ರೇಾಂದರ ನು ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ “ಮ್ಹಾಶಯರೆ, 

ನೀವು ದೇವರನುನ  ಕಂಡಿರುವಿರಾ?” ಎಾಂದು ಕೇಳಿದ. ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು “ಹೌದು ಮ್ಗು ನಾನು ದೇವರನುನ  
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ನೀಡಿದೆಾ ೀನೆ ಎಾಂದರು. ನಾನು ನನ್ನ ನುನ  ನೀಡುವುದಕ್ಷಕ ಾಂತ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣತಿು ದೆಾ ೀನೆ. ನಾನು 

ನನ್ನ  ಜ್ತೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾತನಾಡ ಬಹುದು ಎಾಂದರು”. 

       ನ್ರೇಾಂದರ  ಪ್ರ ಥಮ್ ಬಾರಿ ನಾನು ದೇವರನುನ  ಕಂಡಿದೆಾ ೀನೆ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ಗೂ ತೀರಿಸಬಲಿೆ  

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದವರನುನ  ಕಂಡ. ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರನುನ  ನೀಡಲು ಒಬಬ ರೇ 

ಹೀದರು. ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ನೀಡಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಿಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷ್ವಾಯಿತ್ತ. ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  

ಕರೆದು ಪ್ಕಕ ಕೆಕ  ಕುಳಿಸಿಕೊಾಂಡು ತಮೆ್  ಬಲ್ಗಾಲ್ನುನ  ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ ಮೇಲೆ ಇಟಟ ರು. ತಕ್ಷಣವೇ 

ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಎಲಿ್  ಮ್ರೆತ್ತ ಹೀದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತ್ತ ಗೀಡೆ ಮೇಲ್ಲದಾ  ವಸುು ಗಳೂ ಕೂಡ 

ಮಾಯವಾಗುವಂತೆ ಭಾವಿಸಿತ್ತ. ನ್ರೇಾಂದರ ರು ಆಗ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಿಗೆ ನೀವು ನ್ನ್ಗೆ ಏನೀ 

ಮಾಡುತಿು ರುವಿರಿ ನ್ನ್ಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಇದಾಾ ರೆ ಎಾಂದು ಕ್ಷರುಚ್ಚಕೊಾಂಡ. ಇದನುನ  ಕೇಳಿದ 

ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ಸಾ ಲ್ಪ  ನ್ಕುಕ , ಸ್ವಕು ಇವತಿು ಗೆ ಇಷ್ಟ ೀ ಎಾಂದು ಮ್ತು ಮೆೆ  ಕೈಯಿಾಂದ ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  

ಸಪ ಶಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಾಂದ್ಧನ್ ವಯ ಕ್ಷು ಯಂತೆ ಆದರು. 

        ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ಮ್ತೆು  ಮ್ತೆು  ಪ್ರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುತಿು ದಾ ರು ಅವರಲಿ್ಲ  

ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಚ್ಚಾಂತನೆಯನುನ  ಅನುಭವದ ಮೂಲ್ಕ ತಿಳಿಸುತಿು ದಾ ರು. ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ಹೇಳಿದ ಎಲಿಾ  

ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ನ್ರೇಾಂದರ  ಪ್ರಲ್ಲಸುತಿು ದಾ ರು. ನ್ರೇಾಂದರ ರಿಗೆ ಅನುಭವಗಳು ಹೆಚಿಾದಂತೆ ಗತಾು ಯಿತ್ತ 

ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ಭಗವಂತನ್ನುನ  ಕಂಡವರು. ಅವರ ವಯ ಕ್ಷು ತಾ  ಅದರಲಿ್ಲ  ತಲಿ್ಲೀನ್ವಾಗಿದೆ ಎಾಂಬುದು. ಆಗ 

ನ್ರೇಾಂದರ  ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ರಾಗಿ ಬಿಟಟ ರು. ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ಹೇಳುವ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಮಾತ್ತಗಳನುನ  

ತಿಳಿಯುತು , ಸೀಲುತು  ಬಂದರು ಕೊನೆಗೆ ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ನ್ರೇಾಂದರ  ತನ್ನ ನುನ  ಅಪ್ಯಣೆ 

ಮಾಡಿಕೊಾಂಡನು. 

       ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ಕಂಡಡನೆಯ ನಧಯರಿಸಿದರು ಇವನು ತಮೆ್  

ಸಂದೇಶವನುನ  ಜಗತಿು ಗೆ ಸ್ವರುವುದಕೆಕ  ಬಂದವನು ಎಾಂದು. ನ್ರೇಾಂದರ ನು ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರನುನ  ನೀಡಲು 

ವಾರಕೆಕ , ಎರಡು ಬಾರಿ ದಕಿ್ಷಣೇಶಾ ರಕೆಕ  ಹೀಗುತಿು ದಾ ರು ಒಾಂದು ವೇಳ್ಮ ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಬರದೇ ಹೀದರೆ 

ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರೇ ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ಹುಡುಕ್ಷಕೊಾಂಡು ಕಲ್ಕ ತು ಕೆಕ  ಹೀಗುತಿು ದಾ ರು. 

       ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಪ್ರಿೀಕಿೆಯ ಸಮ್ಯ ಇದುಾ ದರಿಾಂದ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರನುನ  ನೀಡಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ್  ಇದರಿಾಂದ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ನ್ರೇಾಂದರ  ಬರುವ ದಾರಿಯನುನ  ಕಾದು ಸ್ವಕಾಗಿ ತಮೆ್  

ಹತಿು ರ ಬರುವ ಭಕು ರಿಗೆಲಿ್  ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ ಬಗೆೆ  ಹೇಳುತಿು ದಾ ರು ಕೊನೆಗೆ “ಲಾಟು” ಎಾಂಬ ಭಕು ನ್ನುನ  

ಕರೆದುಕೊಾಂಡು ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ನೀಡಲು ಕಲ್ಕ ತು ಗೆ ಹೀದರು. ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಒಾಂದು ಮ್ನೆಯ 

ಅಟಟ ದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತ ಓದುತಿು ದಾ  ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ಕಂಡು ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಿಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ 

ಸಂತೀಷ್ವಾಯಿತ್ತ. 

       ಒಾಂದು ದ್ಧನ್ ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದನುನ  ಚೆನಾನ ಗಿ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿ 

ತೆಗೆದುಕೊ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾ ರು. ಇದನುನ  ಕೇಳಿದ ನ್ರೇಾಂದರ ನು ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಿಗೆ ಯರಾದರೂ 

ಒಾಂದು ನಾಣಯ ವನುನ  ಮುಟಿಟ ಸಿದರೆ ಸ್ವಕು ಚೇಳು ಕಚಿ್ಚದಂತೆ ಯತನೆಯಗುತಿು ತ್ತು  ಇದನುನ  

ನೀಡಿದ ನ್ರೇಾಂದರ ನು ನಜವೀ, ಸುಳೊಳ ೀ ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ಹರಗಡೆ 

ಹೀದಾಗ ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಒಾಂದು ರೂಪ್ರಯಿಯನುನ  ಇಟುಟ  ಕೊೀಣೆಯ ಹರಗೆ ನಾಂತ್ತ 

ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರನುನ  ವಿೀಕಿ್ಷ ಸ ತಡಗಿದನು. ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ  ಎಾಂದ್ಧನಂತೆ ಕೊೀಣೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಹಾಸಿಗೆ 

ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತ ತಕ್ಷಣವೇ ಎದುಾ  ಬಿಟಟ ರು. ನಂತರ ಹಾಸಿಗೆಯನುನ  ತೆಗೆದು ನೀಡಿದಾಗ ಒಾಂದು 

ರೂಪ್ರಯಿ ನಾಣಯ ವನುನ  ಕಂಡು ಇದು ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ದೆಾ ೀ ಕೆಲ್ಸವಾಗಿರ ಬಹುದು ಎಾಂದು ಊಹಿಸಿದರು. 
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ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ ಈ ಪ್ರಿೀಕಿೆಯನುನ  ತಿಳಿದು ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷ್ಪ್ಟಟ ರು ಕಾರಣ 

ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ಹೇಳುವ ಮಾತನುನ  ಪ್ರಿೀಕಿ್ಷ ಸಿ ನೀಡಿ ನಂತರ ಅದನುನ  ಒಪಿಪ ಕೊಳಳ ಬೇಕು ಎಾಂದ್ಧದಾ ರು. 

       ನ್ರೇಾಂದರ  ಹೇಗೆ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರನುನ  ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡುತಿು ದಾ ನೀ ಹಾಗೆ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ನು 

ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ಪ್ರಿೀಕಿ್ಷಸುತಿು ದಾ ನು. ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಿಗೆ ನ್ರೇಾಂದರ  ಎಾಂದರೆ ಪ್ರರ ಣ ಅವನಗೆ ತಿನ್ನ ಲು 

ತರುತಿು ದಾ ರು. ನ್ರೇಾಂದರ  ಬರುವುದು ತಡವಾದರೆ ಕಲ್ಕ ತಾು ಗೆ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರೇ ಸಾ ತಃ ಹೀಗಿ 

ನೀಡಿಕೊಾಂಡು ಬರುತಿು ದಾ ರು. ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ಪ್ರಿೀಕಿ್ಷಸುತು ಲೇ ಆಧಾಯ ತೆ ದ ಬಗೆೆ  

ತಿಳಿಸುತಿು ದಾ ರು ಮ್ತ್ತು  ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲ್ಕ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು. ಹಿೀಗೆ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ರ 

ಸಂಬಂಧ ಅನಯ ನ್ಯ ವಾಗಿತ್ತು . 

ಕರ್್ ದ ಪ್ರ ಸಂಗಗಳು 

      ವಿಶಾ ನಾಥದತು ರಿಗೆ ತನ್ನ  ಮ್ಗನು ಲಾಯರಾಗಬೇಕೆಾಂಬ ಆಸೆ. ಅದಕಾಕ ಗಿ ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  

“ನಮಾಯಚರಣ ಬೊೀಸ್” ಎಾಂಬ ಕಲ್ಕ ತೆು ಯ ಪ್ರ ಖಾಯ ತ ಲಾಯರ್ ಬಳಿ ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ಸೇರಿಸಿದರು. 

ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಮದಲ್ಲನಾಂದಲೂ ತಾಯ ಗಜಿೀವನ್ದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ಷು  ಆದರೆ ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಮ್ನೆಯವರು 

ಮ್ದುವೆ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗಿಯನುನ  ಹುಡುಕುತಿು ದಾ ರು. ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಮ್ದುವೆಯಗಲು 

ಇಷ್ಟ ವಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಜಿೀವನ್ ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ಕೈ ಬಿೀಸಿ ಕರೆಯುತಿು ತ್ತು . ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ ಗುರುಗಳಾದ 

ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು “ನ್ರೇಾಂದರ  ಬಂದ್ಧರುವುದು ಮ್ದುವೆಯಗಿ ಹೆಾಂಡತಿ ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ ಆನಂದ 

ಕೊಡುವುದಕಕ ಲಿ್ . ಅವನ್ ಜಿೀವನ್ವೇ ಬೇರೆ. ಅಜ್ಞಾ ನಗಳನುನ  ಭಗವಂತನ್ ಕಡೆ ಕರೆದುಕೊಾಂಡು 

ಹೀಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದಕೆಕ  ಮ್ದುವೆ ಬಲೆಗೆ ಬಿದಾ ರೆ ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ್ ” ಎಾಂದು ಚ್ಚಾಂತಿಸುತಿು ದಾ ರು. 

ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಅನೇಕ ಜನ್ ಹುಡುಗಿಯನುನ  ಕೊಡುವುದಕೆಕ  ಬಂದರೂ, ಆದರೆ ಅದು ಯವ 

ಯವುದೊೀ ಕಾರಣದ್ಧಾಂದ ವಿಫಲ್ವಾಗಿ ಹೀಗುತಿು ತ್ತು . 

      1884 ರಲಿ್ಲ  ನ್ರೇಾಂದರ  ಬಿ.ಎ. ಪ್ರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಕುಳಿತಿದಾ ರು. ಇನೂನ  ಫಲ್ಲತಾಾಂಶ ಬಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ್ . ಕಲ್ಕ ತೆು ಗೆ 

ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಎರಡು ಮೈಲು ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ವರಾಹನ್ಗರಕೆಕ  ಸೆನ ೀಹಿತನ್ನುನ  ನೀಡಲು ಸಂಜೆ 

ಹೀಗಿದಾ ರು. ಆ ಹತಿು ಗೆ ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ ಮ್ನೆಯಿಾಂದ ಯರೀ ಬಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷ್ಯವನುನ  

ಕೊಟಟ ರು. ವಿಶಾ ನಾಥದತು  ಹೃದಯ ಸಾ ಾಂಭದ್ಧಾಂದ ತಿೀರಿಹೀದರು ಎಾಂದು. ನ್ರೇಾಂದರ  ಮ್ನೆಗೆ 

ಓಡಿಹೀದರು ಅಲಿ್ಲ  ಮ್ನೆಯವರು ಎಲಿ್  ರೀಧಿಸುತಿು ದಾ ರು. ಇವರು ಅದನುನ  ಕಣಾಣ ರೆ ಕಂಡರು. 

ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ಲಿ್ಲರುವ ನೀವನುನ  ನುಾಂಗಿಕೊಾಂಡು ನಂತರ ಅಾಂತಯ ಕ್ಷರ ಯ ಮಾಡಿದರು. 

     ವಿಶಾ ನಾಥದತು ರು ಎಷ್ಟಟ  ಸಂಪ್ರದನೆಯನುನ  ಮಾಡುತಿು ದಾ ರೀ ಅಷ್ಟ  ಹಣವನುನ  ಖಚ್ಚಯ 

ಮಾಡಿದಾ ರು ಅದರ ಜ್ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಸ್ವಲ್ವನುನ  ಮಾಡಿದಾ ರು ಹಿೀಗಾಗಿ ವಿಶಾ ನಾಥದತು ರು ತಿೀರಿದ 

ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲಿ್  ಸ್ವಲ್ಗಾರರು ಹಣವನುನ  ವಸ್ಪಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಬಿಟಟ ರು. ಇವರು ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು 8 ಜನ್ರಿಗೆ ಊಟ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ನ್ರೇಾಂದರ  ಸಿಕ್ಷಕ ದ ಸಣಣ  ಪುಟಟ  ಕೆಲ್ಸವನುನ  ಮಾಡಿ 

ಹೇಗೀ ಮ್ನೆಯವರಿಗೆ ಊಟಕೆಕ  ಹಣ ಒದಗಿಸುತಿು ದಾ . ಬಿ.ಎ. ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಪ್ರಸ್ವಗಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜನುನ  

ಸೇರಿದ ಆದರೆ ಮೆಟಿಟ ಕೊಳುಳ ವುದಕೆಕ  ಜ್ೀಡು ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ಇರಲ್ಲಲಿ್ , ಹಾಕ್ಷಕೊಳಳ ಲು ಒಾಂದೊಳ್ಮಳ  ಬಟೆಟ  

ಇರಲ್ಲಲಿ್  ಹಾಕ್ಷಕೊಾಂಡ ಬಟೆಟ  ಹರಿದು ಹೀಗಿತ್ತು . ನ್ರೇಾಂದರ ನು ತನ್ನ  ಊಟದ ಪ್ರಲ್ನುನ  ಬಿಟಟ ರೇ 

ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲರುವ ಮ್ತು ಬಬ ರಿಗೆ ಊಟ  

ಸಿಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ತನ್ನ  ತಾಯಿಗೆ ಸೆನ ೀಹಿತರಡನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಕ್ಷಯನ್ಲಿ್ಲ  

ಸಾ ಲ್ಪ  ಹತ್ತು  ಕುಳಿತ್ತ ನಂತರ ನೀರನುನ  ಕುಡಿದು ಮ್ನೆಗೆ ಬರುತಿು ದಾ ರು. ಕೆಲ್ವು ಬಾರಿ ಸೆನ ೀಹಿತರ 
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ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಊಟಕೆಕ  ಕರೆದಾಗ ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಉಪ್ವಾಸವಿರುವ ನೆಾಂಟರ ನೆನ್ಪ್ರಗಿ ಊಟ 

ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಮ್ನ್ಸಿು  ಬಾರದೆ ಏನೀ ಕೆಲ್ಸವಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಮ್ನೆಗೆ ಹೀಗಿ ಬಿಡುತಿು ದಾ ರು. 

ಇಷ್ಟ ಾಂದು ಕಷ್ಟ ವಿದಾ ರೂ ತನ್ನ  ದುುಃಖದ ಸಿಾ ತಿಯನುನ  ಯರಿಗೂ ಹೇಳುತಿು ರಲ್ಲಲಿ್ . ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ ಒಳಗೆ 

ದುುಃಖವಿದಾ ರೂ ಕೂಡ ಹರಗಿನಾಂದ ನೀಡಿದರೆ ಅದೇ ಸಂತೀಷ್ವಾದ ಮುಖ. 

      ನ್ನ್ನ  ತಂದೆ ಸತು  ದುುಃಖವನುನ  ಮ್ರೆಯುವುದಕೂಕ  ಮದಲೇ ಒಾಂದು ಕೆಲ್ಸಕೆಕ  

ಅಲೆಯಬೇಕಾಯಿತ್ತ. ಹಟೆಟ ಗೆ ಊಟ ಇಲಿ್ದೆ, ಕಾಲ್ಲಗೆ ಚಪ್ಪ ಲ್ಲ ಇಲಿ್ದೆ, ಉರಿಬಿಸಿಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  

ಕೆಲ್ಸಕೆಕ ಾಂದು ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಯಿತ್ತ. ಇಷ್ಟ ಾಂದು ಕಷ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಈಡಾದರೂ, ದೇವ ಈಶಾ ರನ್ಲಿ್ಲ  

ನಂಬಿಕೆ ಮ್ತ್ತು  ಅವನ್ ದಯಯಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕೆ ಜ್ಞರಲ್ಲಲಿ್ . ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ್ ಕಳ್ಮಯಿತ್ತ, ಮ್ಳ್ಮಗಾಲ್ 

ಬಂದ್ಧತ್ತ. ಕೆಲ್ಸ ಹುಡುಕುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಾಂದುವರೆಯಿತ್ತ. ಒಾಂದು ದ್ಧನ್ ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ದ್ಧನ್ವೆಲಿ್  

ಉಪ್ವಾಸ ಮಾಡಿ ಮ್ಳ್ಮಯಲಿ್ಲ  ನೆನೆದು ಸೀತ ಕಾಲುಗಳು ಮ್ತ್ತು  ದುಬಯಲ್ವಾದ ಮ್ನ್ಸಿಿ ನಾಂದ 

ಮ್ನೆಗೆ ಹೀಗುತಿು ದಾ ರು. 

      ನ್ರೇಾಂದರ  ದಕಿ್ಷಣೇಶಾ ರಕೆಕ  ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರನುನ  ನೀಡಲು ಹೀದರು. ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರನುನ  

ದೇವಿಗೆ ನ್ನ್ನ  ಪ್ರವಾಗಿ ಸಾ ಲ್ಪ  ಪ್ರರ ಥಯನೆ ಮಾಡಿ, ನ್ನ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಾಂದು ಕೇಳಿದ. ಅದಕೆಕ  

ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ನೀನೆ ಹೀಗಿ ಅವಳನುನ  ಕೇಳು ಅವಳು ನನ್ಗೂ ತಾಯಿಯೇ ನ್ನನ ಬಬ ನಗೆ ಅಲಿ್  

ಎಾಂದರು. ನೀನು ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ  ಆಸೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸಿಕೊಡುತಾು ಳ್ಮ ಎಾಂದರು. ಆಗ ಮದಲ್ನೇ 

ಬಾರಿ ನ್ರೇಾಂದರ  ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇವಿಯ ಬಳಿ ನಾಂತ ಆದರೆ ಅವನ್ ಮ್ನೆಯ ಕಷ್ಟ -

ತಾಪ್ತರ ಯಗಳ್ಮಲಿ್  ಮ್ರೆತ್ತ ಹೀಗಿ ತಾಯಿ ನ್ನ್ಗೆ ಭಕ್ಷು , ಜ್ಞಾ ನ್, ವೈರಾಗಯ  ಕೊಡು ಎಾಂದು ಕೇಳಿಕೊಾಂಡ. 

ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ಅವನ್ನುನ  ಕೇಳಿದರು, “ಏನು, ದೇವಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಕಾಕ ಗಿ ಪ್ರರ ಥಯನೆ ಮಾಡಿದೆಯ?” 

“ಮ್ರೆತ್ತ ಹೀಯಿತ್ತ” ಎಾಂದ ನ್ರೇಾಂದರ , ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಿದ ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಯೂ 

ಅದನೆನ ೀ ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಿದಾ ನು. ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ “ಜ್ಞಾ ಪ್ಕಕೆಕ  ಬಂತ್ತ; ಆದರೆ ಕೇಳುವುದಕೆಕ  

ಮ್ನ್ಸಿು  ಬರಲ್ಲಲಿ್” ಎಾಂದು ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಇದನುನ  ಕೇಳಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಿಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ 

ಸಂತೀಷ್ವಾಯಿತ್ತ. ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು “ನಮೆ್  ಮ್ನೆಯವರಿಗೆ ಬಡತನ್ದ್ಧಾಂದ ಪ್ರರಾಗುವುದಕೆಕ  ಊಟ 

ಬಟೆಟ  ಸಿಕುಕ ವುದು” ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. 

      ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ಮದಲ್ಲನಾಂದಲೂ ಬುದಿ ನ್ ಜಿೀವನ್ದ ಮೇಲೆ ಅತಯ ಾಂತ ಪಿರ ೀತಿ. ತನ್ನ  

ಸೆನ ೀಹಿತರಾದ ತಾರಕ ಮ್ತ್ತು  ಕಾಳಿಯಡನೆ ಬುದಿ , ತಪ್ಸಿು  ಮಾಡಿದ ಗಯಗೆ ಹೀದರು. ನ್ರೇಾಂದರ ನು 

ಬುದಿ  ತಪ್ಸಿು  ಮಾಡಿದ ಮ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತ್ತಕೊಾಂಡು ಧಾಯ ನ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲ್ವು ದ್ಧನ್ಗಳನುನ  

ಅಲಿ್ಲಯೇ ಕಳ್ಮದರು. ನ್ರೇಾಂದರ  ಕಾಶಿೀಪುರದ ತೀಟದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ದ್ಧರುವುದನುನ  ಕಂಡು ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರ 

ಮ್ನ್ಸಿಿ ಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ವಿಲಿ್ದಾಗಿತ್ತ. ಶಿಷ್ಯ ರೆಲಿ್  ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು 

ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಬಂದೇ ಬರುತಾು ನೇ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಿು ದಾ ರು. ಅದರಂತೆ ನ್ರೇಾಂದರ  ಹಿಾಂತಿರುಗಿ ಬಂದು  ಶಿರ ೀ 

ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ತಲಿ್ಲೀನ್ನಾದ.  

      ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು, “ಈ ಯುವಕರಿಗಿಾಂತ ದೊಡಡ ಸ್ವಧುಗಳು ಇನಾನ ರಿದಾಾ ರೆ” ಎಾಂದು 

ರುದಾರ ಕಿ್ಷಮಾಲೆ ಮ್ತ್ತು  ಬಟೆಟ ಗಳನುನ  ತಮೆ್  ಶಿಷ್ಯ ರಿಗೆ ಹಂಚ್ಚದರು. ಸನಾಯ ಸ ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡವರೆ 

ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ  ಸಂಸೆಾ ಯ ಮೂಲ್ಪುರುಷ್ರಾದರು. ಅವರುಗಳು ಯರೆಾಂದರೆ, ನ್ರೇಾಂದರ , ರಾಖಾಲ್, 

ಬಾಬುರಾಮ್, ಯೀಗಿನ್, ನರಂಜನ್, ತಾರಕ್, ಶಶಿ, ಲಾಟು, ಕಾಳಿ ಮ್ತ್ತು  ಗೀಪ್ರಲ್ದಾದಾ. 
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      ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರ ನೇತೃತಾ ದಲಿ್ಲ  ನ್ರೇಾಂದರ  ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡತಡಗಿದ. ಪ್ರ ತಿ ದ್ಧನ್ವೂ 

ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ನ್ರೇಾಂದರ ನ್ನುನ  ತಮೆ್  ಕೊೀಣೆಗೆ ಕರೆದು ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಜಿೀವನ್ದ ವಿಷ್ಯಗಳನೆನ ಲಿಾ  

ಹೇಳುತಿು ದಾ ರು. ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಿಗೆ ಆರೀಗಯ ದಲಿ್ಲ  ವಯ ತಾಯ ಸ ಉಾಂಟ್ಯಯಿತ್ತ. ಎರಡು ದ್ಧನ್ಗಳ ಮದಲೇ 

ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ನ್ರೇಾಂದರ ನಗೆ ತಮೆ್ ಲಿ್ಲರುವ ಸವಯಶಕ್ಷು ಯನುನ  ಧಾರೆದರು. “1886ನೇ ಆಗಸ್ಟ  

ಹದ್ಧನಾರನೆ ತಾರಿಖು ರಾತಿರ  ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ಭಗವತಿಯ ನಾಮ್ವನುನ  ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಿಗೆ 

ಹೀದವರು ಪುನಃ ಬರಲ್ಲಲಿ್ .” ಶಿಷ್ಯ ರಿಲಿ್  ಇನುನ  ಮೇಲೆ ತಬಬ ಲ್ಲಯದರು. ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರ ನೆನ್ಪು, 

ಅವರ ಅಮ್ರ ಸಂದೇಶ, ಅವರ ಪೆರ ೀಮ್ ಒಾಂದೇ ಶಿಷ್ಯ ರಿಗೆ ಊರುಗೀಲಾಯಿತ್ತ. 

ಸ್ವರ್ನೆಗಳು 

       ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರು ಸಕಲ್ ವಿದೆಯ ಯನುನ  ಧಾರೆಯರೆದು ಮ್ರಣ ಹಾಂದ್ಧದ ನಂತರ 

ನ್ರೇಾಂದರ ನು ಕಾಶಿ ಪುರಕೆಕ  ತೆರಳಿದರು. ಕೆಲ್ವು ದ್ಧನ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನ್ರೇಾಂದರ ರು ಮ್ತ್ತು  ಅವನ್ 

ಗುರುಭಾಯಿಗಳ್ಮಲಿ್  “ಆಾಂಟ್ಸ ಪುರಕೆಕ ” ಹೀಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ತಿೀವರ ವಾದ ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಸ್ವಧನೆಯಲಿ್ಲ  

ತಡಗಿದರು. ಆತೆ ನ್ಮೀಕ್ಷ ಮ್ತ್ತು  ಜಗತಿು ನ್ಹಿತಕಾಕ ಗಿ ಸನಾಯ ಸ ವರ ತವನುನ  ಕೈಗಾಂಡರು. ಅನಂತರ 

ಬಾರಾನ್ಗರಕೆಕ  ಒಾಂದು ದ್ಧನ್ ವಿರಜ್ಞ ಹೀಮ್ವನುನ  ಮಾಡಿ ವಿಧಿವತಾು ಗಿ ಸನಾಯ ಸ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಹೆಸರುಗಳನುನ  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು.  

 “ನ್ರೇಾಂದರ  ಸನಾಯ ಸ ದ್ಧೀಕಿೆಯನುನ  ತೆಗೆದುಕೊಾಂಡು ವಿವೇಕಾನಂದರಾದರು.” 

       ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದದುಾ  ಭರತಖಂಡ ಮ್ತ್ತು  ಜಗತಿು ನ್ ಉದಿಾರಕಾಕ ಗಿ. 

ವಿವೇಕಾನಂದರಾಗಿ ಇವರು ಎಲಿೆಡೆ ತಮೆ್ ಲಿ್ಲರುವ ಆಧಾಯ ತೆ ದ ಬಗೆೆ  ಮ್ತ್ತು  ಭರತಖಂಡ ಉದಿಾರಕಾಕ ಗಿ 

ಸ್ವಧನೆಗಳನುನ  ಮಾಡಲು ಹರಟರು. ಕನಾಯ ಕುಮಾರಿಯ ದೇವಸ್ವಾ ನ್ಕೆಕ  ಹೀದರು. ಅಲಿ್ಲ  

ಧಾಯ ನ್ಸಕು ನಾಗಿ ಕುಳಿತ್ತಕೊಳಳ ಲು ಸಾ ಳವನುನ  ಹುಡುಕುತಿು ದಾಾ ಗ ಸಮುದರ ದ ಮ್ಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು 

ದೊಡಡ  ಭಿೀಮಾಕಾರದ ಬಂಡೆ ಎದುಾ  ನಾಂತಿತ್ತು . ಅಲಿ್ಲಗೆ ಹೀಗಬೇಕಾದರೆ ದೊೀಣಿಯಲಿ್ಲ  

ಹೀಗಬೇಕು ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹತಿು ರ ಕಾಸು ಇರಲ್ಲಲಿ್ , ಅವರು ಸಮುದರ ದಲಿ್ಲ  ಈಜಿಕೊಾಂಡು 

ಬಂಡೆಯನುನ  ತಲುಪ್ದರು. 

       ಕನಾಯ ಕುಮಾರಿಯ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತ ಭರತಖಂಡದ ವಿಷ್ಯವನುನ  

ಚ್ಚಾಂತಿಸತಡಗಿದರು. ಎಲಿಾ  ಭಾಷ್ಗಳು, ಜನ್ರು, ಪ್ರರ ಾಂತಯ ಗಳು ಇದನೆನ ಲಿ್  ಒಾಂದು ಮಾಡಿದ ಹಿಾಂದೂ 

ಸಂಸಕ øತಿಯ ಸ್ಪತರ ವನುನ  ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಧಮ್ಯವೇ ಭಾರತಿೀಯನ್ ಜಿೀವನ್ದ ಉಸಿರು, ಈ ಧಮ್ಯ 

ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಲ್ಕ ಭರತಖಂಡ ಜ್ಞಗೃತಿಯಗ ಬೇಕು ಎಾಂದು ಚ್ಚಾಂತಿಸಿದರು. ಹಿಾಂದೂ ಧಮ್ಯದ 

ಉದಾತು ತತಾ ಗಳು ಎಲಿ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಾಂದ ನ್ಮೆ್  ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ವೂ 

ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಎಾಂದು ತಮೆ್  ಇಡಿೀ ಜಿೀವನ್ವನುನ  ಅವರು ಮಿೀಸಲಾಗಿಟಟ ರು. 

        ಮದಲು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಯೀಗಯ ತೆಯನುನ  ಮ್ದಾರ ಸಿನ್ ಜನ್ಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. 

ವಿವೇಕಾನಂದರನುನ  ಅಮೇರಿಕಾಕೆಕ  ಕಳುಹಿಸಲು ಮ್ನೆ ಮ್ನೆಗೆ ಭಿಕಿೆ  ಬೇಡಿ ಹಣವನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ 

ಕಳುಹಿಸಿದರು.  

        1893 ಸೆಪ್ಟ ಾಂಬರ್ 11ನೇ ತಾರಿೀಖು ಚ್ಚಕಾಗೀ ವಿಶಾ ಧಮ್ಯ ಸಮೆೆ ೀಳನ್ವು ನ್ಗರದಲಿ್ಲರುವ 

“ಆಟ್ಸಯ ಪ್ರಯ ಲೇಸ್” ಎಾಂಬಲಿ್ಲ  ಆರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಈ ಸಮೆೆ ೀಳನ್ದಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ದೇಶದ ಜನಾಾಂಗಗಳೂ 

ಇದಾ ರು. ಈ ಸಮೆೆ ೀಳನ್ದಲಿ್ಲ  ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾ ರು. ಎಲಿ್  ಸದಸಯ ರು ಮಾತನಾಡಿ 
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ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವೇಕಾನಂದರನುನ  ಮಾತನಾಡಲು ಹೇಳಿದರು ಆಗ ವಿವೇಕಾನಂದರು, 

“ಅಮೇರಿಕಾದ ನ್ನ್ನ  ಸಹೀದರ ಸಹೀದರಿಯರೇ,” ಎಾಂದು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಎರಡು ಪ್ದಗಳನುನ  

ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಷವಿ ಕ್ಷವುಡಾಗುವಂತೆ ಚಪ್ರಪ ಳ್ಮ ತಟಿಟ ದರು. ಯರೂ ಅಪ್ರಿಚ್ಚತರಲಿ್ , ಯರೂ 

ಬಾಹಿರರಲಿ್ , ಎಲಿ್ರೂ ಒಾಂದೇ ಸಂಸ್ವರಕೆಕ  ಸೇರಿದವರಾಗುವರು, “ಹಿಾಂದೂ ಯರನೂನ  

ದೂರುವುದಕೆಕ  ಹೀಗುವುದ್ಧಲಿ್ , ದೇವರು ಯವುದೊೀ ಒಾಂದು ಧಮ್ಯಕೆಕ  ಮಾತರ  ಸತಯ ವನುನ  ಕೊಟುಟ  

ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಸುಳಳ ನುನ  ಹಂಚ್ಚಲಿ್  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು.” ಹಿಾಂದೂ ಧಮ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಕೇಳುವುದಕ್ಷಕ ಾಂತ 

ಮದಲು ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನ್ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನ್ರು ಅನಾಗರಿಕರು, ಕಲಿು , ಮ್ಣ್ಣಣ  ಪೂಜಿಸುವವರು 

ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧಮ್ಯ, ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಸಬೇಕೆಾಂದು ಭಾವಿಸಿದಾ ರು. ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ 

ನುಡಿಗಳನುನ  ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ಧಮ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಉಾಂಟ್ಯಯಿತ್ತ. 

      20ನೇ ತಾರಿೀಖು ವಿವೇಕಾನಂದರು “ಕೆರ ೈಸು  ಧಮ್ಯವನುನ ” ಟಿೀಕ್ಷಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 21ನೇ 

ತಾರಿೀಖು “ಬೌದಿ ಧಮ್ಯ, ಹಿಾಂದೂ ಧವರ್iದ ಪೂರೈಕೆ” ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದರು. 

ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷೀತಿಯ ಬಂದ್ಧತ್ತ. ಅದರ ಜ್ತೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಸಭೆಯನುನ  

ಏಪ್ಯಡಿಸಿದಾ  ಕೆಲ್ವು ಕೆರ ೈಸು ಪ್ರದ್ಧರ ಗಳ ಅಸ್ಪಯ ಮೇಲೆದ್ಧಾ ತ್ತ, ಕಾರಣ ಕೆರ ೈಸು  ಧಮ್ಯದ ಮ್ಹಿಮೆಯ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿ ವಿಶಾ ಧಮ್ಯ ಸಮೆೆ ೀಳನ್ವನುನ  ಅವರು ಏಪ್ಯಡಿಸಿದಾ ರು. ಆದರೆ 

ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತದ ಮ್ಹಿಮೆಯನುನ  ಹೇಳಿ ಭಾರತಕೆಕ  ಕ್ಷೀತಿಯಯನುನ  ತಂದರು. ಇದನುನ  

ಸಹಿಸಲಾಗದ ಕೆರ ೈಸು ಪ್ರದ್ಧರ ಗಳಿಬಬ ರು ಜ್ತೆ ಸೇರಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮ್ತ್ತು  ಹಿಾಂದೂ ಧಮ್ಯದ ಬಗೆೆ  

ಸುಳುಳ  ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಹೇಳುತಾು  ಹರಟರು. ಆದರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅದನುನ  ನಲ್ಯಕ್ಷಯ ವಾಗಿ 

ಕಂಡರು. ಅವರು ಸುಳುಳ  ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರದೆ, ಅಮೇರಿಕಾ ಜನ್ರ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ ಉತು ರಿಸುತು  

ಮುನುನ ಗೆ  ತಡಗಿದರು. 

      

 1896ನೇ ಏಪಿರ ೀಲ್ 15ಕೆಕ  ಲಂಡನನ ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ತೆರಳಿದರು. ಇವರ ಕಾಯಯಗಳಿಗೆ 

ಸಹಾಯಕರಾಗಿ “ಶ್ವರದಾನಂದರು” ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ್ಧದಾ ರು. ಅಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ವು ಕಾಲ್ ಮಿಸ್ ಮುಲಿ್ರ್ 

ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಇದಾ ರು. ಮೇ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ಇವರು “ಜ್ಞಾ ನ್ಯೀಗದ” ಮೇಲೆ ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಆರಂಭ 

ಮಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲ  ‘ಧಮ್ಯದ ಅವಶಯ ಕತೆ,’ ‘ವಿಶಾ ಧಮ್ಯ,’ ‘ಮಾನ್ವ ಅವನ್ ತೀರಿಕೆ,’ ಇವುಗಳ ಬಗೆೆ  

ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದರಾಂದ್ಧಗೆ “ಭಕ್ಷು ಯೀಗ”, “ತಾಯ ಗ”, “ಆತೆ  ಸ್ವಕಿಾತಾಕ ರ”, ಮುಾಂತಾದವುಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಮಾತನಾಡಿದರು. 

      ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪೌರಶ್ವಸರ ು  ವಿದಾಾ ಾಂಸರಾದ ಪ್ರರ ಫೆಸರ್ “ಮಾಕಿ್ಮುಲಿ್ರ್” ಅವರನುನ  

ಆಕಿ್ಫಡ್ಯನ್ಲಿ್ಲ  ಕಂಡರು. ಮಾಕಿ್ಮುಲಿ್ರ್ ಅವರು ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರ ಮೇಲೆ “ನಜವಾದ ಮ್ಹಾತೆ

” ಎಾಂಬ ಲೇಖನ್ವನುನ  ಹತು ಾಂಬತು ನೆಯ ಶತಮಾನ್ ಮಾಸ ಪ್ತಿು ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಬರೆದ್ಧದಾ ರು. 

ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರಿಚಯವಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿದುಕೊಾಂಡು “ಜಿೀವನ್ ಮ್ತ್ತು  

ಸಂದೇಶ” ಎಾಂಬ ಪುಸು ಕವನುನ  ಬರೆದರು. ಈ ಪುಸು ಕವು ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರ ಮೇಲೆ ಇಾಂಗಿಿ ೀಷ್ನ್ಲಿ್ಲ  

ಬರೆದ ಮದಲ್ನೆ ಪುಸು ಕವಾಗಿದೆ. 

ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಾಂದು ಸಂಘ ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಯನುನ  ಮಾಡುವರು ಅದಕೆಕ  “ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ  ಮಿಷ್ನ್

” ಎಾಂಬ ಹೆಸರು ಇಟಟ ರು. ಇದರ ಉದೆಾ ೀಶ ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ  ಪ್ರಮ್ಹಂಸರು ಯವ ತತಾ ಗಳನುನ  

ವಿವರಿಸಿದರೂ ಮ್ತ್ತು  ತಮೆ್  ಜಿೀವನ್, ಅನುಷ್ಟಠ ನ್ದಲಿ್ಲ  ತೀರಿದರ, ಅವುಗಳ ಪ್ರ ಚಾರ ಮ್ತ್ತು  
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ತತಾ ಗಳನುನ  ಅನುಭವಕೆಕ  ತಂದುಕೊಳಳ ಲು ಭಯಸುವ ಜನ್ರಿಗೆ ದೈಹಿಕ, ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ 

ಉನ್ನ ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕೆಕ  ಈ ಮಿಷ್ನ್ನ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಸಂಸೆಾ ಗೆ 

ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಮಿತಿಯ ಸ್ವಧಾರಣ ಸಭಾಪ್ತಿಗಳಾದರು. “ಬರ ಹೆಾನಂದ” ಸ್ವಾ ಮಿಗಳು 

ಕಲ್ಕ ತೆು ಯ ಕೇಾಂದರ ಕೆಕ  ಸಭಾಪ್ತಿಗಳೂ, “ಯೀಗಾನಂದರು” ಅವರ ಸಹಾಯಕರೂ ಆದರು. 

1899ರಲಿ್ಲ  ಬೇಲೂರು ಮ್ಠವನುನ  ಸ್ವಾ ಪಿಸಿದರು. ಅಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಟರ ಸ್ಟ  ಡಿೀಡಿನ್ ಮೂಲ್ಕ 

ಅದನುನ  ನೀಡಿಕೊಳುಳ ವುದಕೆಕ  ಕೆಲ್ವು ಟರ ಸಿಟ ಗಳನುನ  ನೇಮ್ಕಮಾಡಿದರು. ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ  ಮಿಷ್ನ್ 

ಮಾಡುತಿು ದಾ  ಕೆಲ್ಸವನೂನ  ಇವರೇ ನೀಡಿಕೊಳಳ ಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದರು. ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ  ಮ್ಠ 

ಎನುನ ವುದು ಸ್ವಧು ಜಿೀವನ್, ವೇದಾಾಂತ ಪ್ರ ಚಾರ ಮುಾಂತಾದವುಗಳ ಕಡೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಗಮ್ನ್ವನುನ  

ಕೊಡುವುದು. ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ನ  ಮಿಷ್ನ್ ಸ್ಪಕಲು, ಕಾಲೇಜು, ಆಸಪ ತೆರ  ಮುಾಂತಾದ ಸ್ವವಯಜನಕ 

ಕೆಲ್ಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆಯನುನ  ಕೊಡುವುದು. ಇವೆರಡರ ಕೇಾಂದರ ವೂ ಈಗ ಬೇಲೂರು 

ಮ್ಠದಲಿ್ಲದೆ. 

ಭಾರತಿೀಯರಲಿ್ಲದಾ  ಜ್ಞಡಯ ವನುನ  ದೂರಮಾಡಲು “ಏಳಿ ಎದೆಾ ೀಳಿ, ಗುರಿ ಮುಟುಟ ವ ತನ್ಕ 

ಮುಾಂದೆ ಸ್ವಗಿ” ಎಾಂದು ತರುಣರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದಾದಯ ಾಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಜನ್ ಜ್ಞಗೃತಿಯ ಕಾಯಯ 

ಮಾಡಿದರು. ಸವಯಧಮ್ಯ ಸಮ್ಭಾವದ ಶಿರ ೀ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ  ಪ್ರಮ್ಹಂಸರ ಶಿಷ್ಯ ರಾಗಿ ಅತ್ತಯ ತು ಮ್ 

ಕಾಯಯವನುನ  ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾಡಿದರು.  

      ಇವರು 1902 ಜುಲೈ 4ರಂದು ನಧನ್ರಾದರು. ಇವರು ಕೇವಲ್ 39 ವಷ್ಯಗಳವರೆಗೆ ಜಿೀವಿಸಿದುಾ , 

ಅಸ್ವಧಾರಣ ಧಮ್ಯ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮಾಡಿದರು.  

ಉಪ್ಸಂಹಾರ 

       ನ್ರೇಾಂದರ ರ ತಮೆ್  ಶಕ್ಷು  ಸ್ವಮ್ಥರ ಯ ದ್ಧಾಂದ ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಬಲ್ದ್ಧಾಂದ ಸ್ವಾ ಮಿ 

ವಿವೇಕಾನಂದರಾದರು. ಮ್ಗುವನುನ  ಕಳ್ಮದುಕೊಾಂಡ ತಾಯಿ, ಮ್ಗುವನೆನ ೀ ಹುಡುಕುವಂತೆ, 

ತಾಯಿಯನುನ  ಕಳ್ಮದುಕೊಾಂಡ ಮ್ಗು, ತಾಯಿಯನೆನ ೀ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಹಂಬಲ್ಲಸಿ, ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ರ 

ಸಮಾಗಮ್ವಾದಾಗ, ಈಡಿೀ ಜಗತೆು ೀ ವಿಸೆಯವಾಗುವಂತಹ ಪುಣಯ ಕಾಯಯಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ಜನ್ಮ್ನ್ವನುನ  ಗೆದಾ ಾಂತವರು ಸ್ವಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. “ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಾಂದರೆ ಹೆಸರೇ 

ಹೇಳುವಂತೆ, ಜ್ಞಾ ನ್, ಶಕ್ಷು , ಬೆಳಕು, ಅಧಮ್ಯ  ಚೇತನ್, ಯವುದೊೀ ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಆನಂದ, ಅದನುನ  

ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಗತ್ತು  ಅದರ ಶಕ್ಷು .” ಅವರ ಚರಿತೆರ ಯನುನ  ಓದುತು  ಕುಳಿತರೆ ಯವುದೊೀ ಒಾಂದು 

ಶಕ್ಷು  ಓದುಗರಿಗೆ ದಶಯನ್ವನುನ  ನೀಡುತು ದೆ. ಹಿೀಗೆ ಇವೆ ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಧಮ್ಯ ಕಾಯಯಗಳು, ಹಾಗೂ 

ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಳು ಅನ್ನ್ಯ  ಮ್ತ್ತು  ಅಜರಾಮ್ರ, ಅನಾಧಾರಣಿೀಯ. 

      ನಾವೆಲಿ್ರೂ ಜಿೀವನ್ ಎಾಂದರೆ ಏನೇನೀ ಆಸೆ, ಆಮಿಷ್ಗಳ ಕಲ್ಪ ನೆ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು ಅದನುನ  

ಅನುಭವಿಸುತೆು ೀವೆ ಅದು ನಸಿ್ವ ರವೆಾಂದು ಗತಿು ದಾ ರು ಅದಕೆಕ  ಹಂಬಲ್ಲಸುತೆು ೀವೆ. ಆದರೆ 

ವಿವೇಕಾನಂದರ ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಟ ಕೊೀನ್ದಲಿ್ಲ  “ಜಿೀವನ್” ಎಾಂದರೆ ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ “ಜಿೀವನ್ 

ಕ್ಷಣಿಕವಾದುದು, ಜಗತಿು ನ್ ಸುಖ-ಭೀಗಗಳ್ಮಲಿ್ವೂ ತಾತಾಕ ಲ್ಲಕವಾದವು, ಯರು ಇತರರ 

ಒಳಿತಿಗಸಕ ರ ತಮೆ್  ಜಿೀವನ್ವನುನ  ಮುಡುಪ್ರಗಿಡುತಾು ರೆಯೀ? ಅವರದೇ ನಜವಾದ ಜಿೀವನ್” 

ಎಾಂದರು.  

      ಆತೆಿ ೀಯರೇ ಇದನುನ  ಅರ್ಥಯಸುತಾು  ಹೀದರೆ ಜಿೀವನ್ ಹೇಗೆ ಎಾಂಬುದು ಇವರಿಾಂದ 

ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನ್ನ್ಗನನ ಸಿದಾ ನುನ  ಅಭಿವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದೆಾ ೀನೆ. ಸಹೃದಯರಾದ ತಾವುಗಳು ಈ 

ಲೇಖನ್ವನುನ  ಓದ್ಧ ಆನಂದ್ಧಸಿ, ನ್ಮೆ್  ಸಂಸ್ವಕ ರ, ಸನಾತ ಧಮ್ಯವನುನ  ಪುರಸಕ ರಿಸಬೇಕೆಾಂದು ತಮೆ್ ಲಿ್ಲ  

ಮ್ನ್ವಿ.  

http://www.tumbe.org/


         

                                            visit   www.tumbe.org             
49 

Volume- 1 
Issue-1                                                                     
Jan-Jun: 2018 

 

Tumbe   International e-Magazine 

 
ISSN: 2581-7728 

 

ಫ್ರ ಾಂಡನ  ಹುಡುಕಬೇಡಿ 

ಹನುಮಂತರಾಜು .ಎಲ್. ವ 

GFGC, Tumkur 

ಸಿಗಲಾರದ ಫೆರ ಾಂಡನ  ಹುಡುಕಬೇಡಿ 

ಸಿಕ್ಷಕ ರುವ ಫೆರ ಾಂಡನ  ಕಳಕೊಬೇಡಿ 

ಕಾಯಿಸುವ ಫೆರ ಾಂಡನ  ನಂಬಬೇಡಿ 

ನಂಬಿರುವ ಫೆರ ಾಂಡನ  ಯವತ್ತು  ನೀಯಿಸಬೇಡಿ 

ಕಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಚಾಂದ 

ಕೇಕನ ಲಿ್ಲ  ಕ್ಷರ ೀಾಂ ಚೆಾಂದ 

ಫಲಂನ್ಲಿ್ಲ  ಸಟ ೀರಿ ಚೆಾಂದ 

ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಲ್ವ್ ಚೆಾಂದ 

ಲೈಫನ ಲಿ್ಲ  ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ಟ ಚೆಾಂದ 

ಗುಣ 

ಹೃದಯ ಬಯಸುವುದು ಪಿರ ೀತಿಯನುನ  

ಕಣ್ಣಣ  ಬಯಸುವುದು ಅಾಂದವನುನ  

ಮ್ನ್ಸಿು  ಬಯಸುವುದು ಸೆನ ೀಹವನುನ  

ನಾನು ಬಯಸುವುದು ನನ್ನ  ಗುಣವನುನ  

ವಿದೆಯ  

ವಿದೆಯ  ಒಾಂದು ಸ್ವಗರ 

ಈಜಲು ಬಲು ಬೇಸರ 

ಈಜಿ ದಡ ಸೇರಿದರೆ 

ಬಾಳು ಸುಾಂದರ 
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ವಚನಗಳ ಕವಯ ಭಾಷೆ 

ಕಲಾ ನ ಪ್ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು 

ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ಸ.ಪ್ರ .ದ. ಕಾಲೇಜು, 

ತಿಪ್ಟೂರು. 

  ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ ದ ಒಾಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ಪ್ರ ಕಾರ ವಚನ್ ಸ್ವಹಿತ.  ್ಯ ವಚನ್ಗಳು ತಮೆ್  

ರೂಪ್ ಮ್ತ್ತು  ಸಾ ರೂಪ್ದ್ಧಾಂದ ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  ಭಂಡಾರದ ಅಮೂಲ್ಯ  ರತನ ಗಳಾಗಿ ವಿಶಾ ಸ್ವಹಿತಯ ದ 

ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ಕನ್ನ ಡದ ಬೆಲೆಯನುನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿವೆ. ಸಂಸಕ øತದ ಹಿರಿಮೆ ಸಡಿಲ್ಲ ಕನ್ನ ಡದ ಹೆಚಿ ಳ 

ಬೆಳ್ಮದುದು ಈ ವಚನ್ ಸ್ವಹಿತಯ ದ್ಧಾಂz.À ದೇವವಾಣಿಗೆ ಜನ್ವಾಣಿಯಗುವುದು ಅಸ್ವಧಯ ವಾದಾಗ 

ಜನ್ವಾಣಿಯನೆನ ೀ ದೇವವಾಣಿಯ ಮ್ಟಟ ಕೆಕ ೀರಿಸಿದವರು ಶರಣರು. 

      ವಚನ್ಗಳ ಸಾ ರೂಪ್ವೆಾಂದರೆ ವಚನ್ಕಾರರ ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ ಸಾ ರೂಪ್. ದೈವಶಕ್ಷು ಯನೆನ ೀ ಕುರಿತ ಅವರ 

ಹಂಬಲ್, ಪ್ರರ ಥಯನೆ, ಭಕ್ಷು ಯ ಭಾವಗಳು, ತಾವುಕಂಡ ಸತಯ  ಸಾ ರೂಪ್ವನುನ  ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಲೊೀಕಕಾರುಣಯ  ಇವೆಲಿ್ವನುನ   ವಚನ್ಗಳ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಣತೆು ೀವೆ, ಶರಣರ ಜಿೀವನ್ 

ಬಹುಮುಖವಾದದುಾ , ಒಾಂದು ಕಡೆ ಧಮ್ಯದ ಬೆಳಕನುನ  ಹತು  ದ್ಧೀವಟಿಗರು, ಕಾರ ಾಂತಿಕಾರರು, ಈ 

ಎಲಿ್  ಮುಖಗಳಿಾಂದ ನೂರಾರು ಅನುಭವಗಳನುನ  ಪ್ಡೆದು ಅದೆಲಿ್ದರ ಪ್ರ ಭಾವವನುನ   ವಚನ್ಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ ತಿಳಿಸುತಾು ರೆ, ತಮೆ್  ಅನುಭವಗಳನುನ  ಅಭಿವಯ ಕು ಗಳಿಸುಲು ಅನವಾಯಯ ಸ್ವಧನ್ವಾಗಿ 

ಅವರು ಅಲಂಕಾರಗಳನುನ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸುತಾು ರೆ.ವಚನ್ಗಳು ಉತು ಮ್ ಕಾವಯ  ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ  

ಒಳಗಾಂಡಿರುವುದರಿಾಂದ ಉತು ಮ್ ಸ್ವಹಿತಯ  ಗರ ಾಂಥಗಳಾಗಿವೆ. 

      ಆಡಿದ ಮಾತ್ತ ಸ್ವಹಿತಯ ವಾಗಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸುವುದು ಆಳವಾದ ಮ್ತ್ತು  ತಿೀವರ ವಾದ ಅನುಭವದ್ಧಾಂದ 

ಜನ್ಯ ವಾದಾಗ, ಶರಣರು ಕಾವಯ ವನುನ  ಬರೆಯಲು ಹರಟ ಕವಿಗಳಲಿ್ , ಪ್ರ ಕೃತಿ ಸೌಾಂದಯಯವನುನ  

ವಣಿಯಸಲು ತಡಗಿದವರಲಿ್ , ಅವರು ಬರೆದ ಕಾವಯ   ಜಿೀವನ್ಕಾವಯ . ಜಿೀವನ್ ಸೌಾಂದಯಯವೇ 

ಕಾವಯ ವಾಯಿತ್ತ, ಅವರ ನುಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅವರು ವಣಿಯಸಿದುದು ಬಾಹಯ  ಪ್ರ ಪಂಚದ ಪ್ರ ಕೃತಿ 

ಸೌಾಂದಯಯವನ್ನ ಲಿ್  ಅಾಂತರಂಗದ ಆತೆ  ಸೌಾಂದಯಯವನುನ  ಸಂಸ್ವರದ ಅನತಯ ತೆ, ನಸ್ವಾ ರತೆ 

ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ ಚಂಚಲ್ತೆ, ಕಿು ದರ ತೆ, ಆಡಂಬರದ ಭಕ್ಷು , ಅಾಂತರಂಗದ ಶುದಿ  ಭಕ್ಷು ಯ ಮ್ಹತಾ  ಈ 

ಮದಲಾದವುಗಳ್ಮಲಿ್  ಕುರಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. ಶರಣರ ಅಪ್ರರ ಅನುಭವಗಳ ಅಡಕÀಗಳು ಈ 

ವಚನ್ಗಳು. ಕ್ಷರಿದರಲಿ್ಲ  ಹಿರಿದಥಯ ನೀಡುವಂತೆ ಶಕ್ಷು ಯುತ ಭಾಷ್ಯನುನ  ಬಳಸಿ ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  

ವಾಹಿನಯ ಒಾಂದು ಉಜಾ ಲ್ ಘಟಟ ವಾಗಿ ಶರಣಸ್ವಹಿತಯ  ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತ್ತ. ವಚನ್ಕಾರರಲಿ್ಲ  ಹಲ್ವರು 

ಒಳ್ಮಳ ಯ ಶಿವಾನುಭವಿಗಳು, ಒಳ್ಮಳ ಯ ಲೊೀಕಾನುಭವಿಗಳು, ಅಲಿ್ಮ್ಪ್ರ ಭು, ಬಸವಣಣ , 

ಮ್ಹಾದೇವಿಯಕಕ , ಸಿದಿರಾಮ್ ಮ್ತ್ತು  ಚೆನ್ನ ಬಸವಣಣ  ಇವರ ವಚನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಳಗಿನ್ ಮ್ತ್ತು  ಹರಗಿನ್ 

ಅನುಭವಗಳು ಚೆನಾನ ಗಿ ಕಾಣ್ಣತು ವೆ. ಗಾದೆಗಳಂತೆ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹಾಂದ್ಧಸಿ ಅಥಯಗಭಿಯತವಾಗಿ 

ದಾಸಿಮ್ಯಯ  ಹೇಳುತಾು ನೆ. ‘ಜಾ ರವಿಡಿದ ಬಾಯಿಗೆ ನರೆಹಾಲು ಒಲ್ಲವುದೆ’ , ‘ಅನುಭಾವವಿಲಿ್ದವನ್ 

ಭಕ್ಷು  ತಲೆಕೆಳಗಪುಪ ದಯಯ ’ ಇಲಿ್ಲ ಿ  ಕಾವಯ  ಸೌಾಂದಯಯದ ಜ್ತೆಗೆ ಅಥಯ ಪ್ರಿಪೂಣಯತೆಯನುನ  

ನೀಡಬಹುದು. 
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  ವಯ ಕ್ಷು ಯ ಅಾಂತರಂಗವನುನ  ಕುರಿತಂತೆ ಕಾವಾಯ ತೆ ಕವಾಗಿ ಈ ವಚನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸುತಾು ರೆ. ‘ಕಪೆಪ  

ಸಪ್ಯನ್ ನೆರಳಿನ್ಲಿ್ಲಪ್ಯಾಂತೆ’, ಹರಕೆಗೆ ತಂದ ಕುರಿ ತೀರಣಕೆಕ  ಕಟಿಟ ದ ತಳಿರ ಮೇಯಿತ್ತು ’, ‘ಹಾವಿನ್ 

ಬಾಯ ಕಪೆಪ  ಹಸಿದು ಹಾರುವ ನಣಕೆಕ  ಆಸೆಮಾಡುವಂತೆ’, ಮುಾಂತಾದ ಉಪ್ಮೆಗಳು ಕಾವಯ  

ಸೌಾಂದಯಯವನುನ  ಹೆಚಿೆ ಸುವುದರ ಜ್ತೆಗೆ ಸಂಸ್ವರದ ಅನತಯ ತೆಯನುನ  ನರೂಪಿಸುತು ವೆ. 

ತಿರ ಭುವನ್ವೆಾಂಬ ಪಂಜರದೊಳಗೆ ಸಂಸ್ವರ ಚಕರ ದಲಿ್ಲ  

ಹನುನ  ಪ್ರರ ಣವೇ ಪ್ರರ ಣವಾÀಗಿ 

ಹೆಣ್ಣಣ  ಪ್ರರ ಣವೇ ಪ್ರರ ಣವಾಗಿ 

ಆ ಸುಖದ ಸಕ್ಷಕ ನ್ಲಿ್ಲ  ಈಸಿಯಡುತಿು ದರೂ ಈ ಭುವನ್ವೆಾಂಬುದಂದು ಪಂಜರ, ಈ 

ಸಂಸ್ವರದ ಸಾ ರೂಪ್ವನುನ  ವಿವರಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಶರಣರ ವಚನ್ಗಳನುನ  ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ, ಸ್ವಮಾಜಿಕವಾಗಿ, 

ಕಾವಾಯ ತೆ ಕವಾಗಿ ಹಿೀಗೆ ಬಹುಮುಖಿನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಅರ್ಥಯಸಬಹುದು. ಬಸವಣಣ ನ್ವರಿಗಿದಾ  ಸ್ವಹಿತಯ  

ಪ್ರಂಪ್ರೆ, ಜಿೀವನ್ ಪಿರ ೀತಿ ಮ್ತ್ತು  ಸ್ವಹಿತಯ  ಸಂಸ್ವರಗಳು ಅವರ ಸೀಪ್ಜಾ ತೆಯ ಕಾರಣವಾಗಿ ವಚನ್ 

ಪ್ರ ಕಾರದ ಪ್ರ ಕಷ್ಯಕೆಕ  ಕಾರಣವಾದವು. 

ತಾಳ-ಮಾನ್ ಸರಿಸವನ್ರಿಯ 

ಓಜೆ ಬಜ್ಞವóಣೆಯ ಲೆಕಕ ವನ್ರಿಯ 

ಅಮೃತಗಣ ದೇವಗಣವನ್ರಿಯ 

ಕೂಡಲ್ ಸಂಗಮ್ದೇವಾ ನಮ್ಗೆ ಕೇಡಿಲಿ್ವಾಗಿ 

ಆನು ಒಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಡುವೆ. 

ಛಂದಸಿು , ಅಲಂಕಾರ, ಕಾವಯ , ಅಭಿವಯ ಕ್ಷು  ಈ ಎಲಿಾ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಗಳಿಾಂದ ಸಂಪ್ನ್ನ ವಾದ ಪ್ರ ತಿಭೆ 

ಬಸವಣಣ ನ್ವರಾದರೂ ‘ಆನು ಒಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಡುವೆ ‘ಎಾಂದು ಹಿಗೆಿದರು. ಹಾಡುವುದರಿಾಂದ ಶಿವನಗೆ 

ಲೊೀಕಕೆಕ  ಮಂಗಳಕೆಕ  ಕೇಡಾಗ ಬಾರದೆನುನ ವ ಗುರಿಯಿಾಂದ ಪೆರ ೀರಿತವಾದದುಾ . ಚ್ಚತು ವನುನ  ಅತಿು ಯ 

ಹಣಿಣ ಗೆ ಕೊಾಂಬೆಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮ್ಕಯಟಕೆಕ  ಅಾಂದಣವನೇರಿದ ಸಣಗಕೆಕ  ‘ತ್ತಪ್ಪ ದ ಸವಿಗೆ’‘ಅಲ್ಗ 

ನೆಕುಕ ವ ನಾಯಿಗೆ ಹೀಲ್ಲಸುವ ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ಹೀಲ್ಲಕೆಗಳಂತೂ ಎಾಂದೂ ಮ್ರೆಯಲಾಗದ 

ಅಥಯಪೂಣಯ ಮಾತ್ತಗಳು. 

ಉಳಳ ವರು ಶಿವಾಲ್ಯವ ಮಾಡುವರು  

ನಾನೇನ್ ಮಾಡುವೆ ಬಡವನ್ಯಯ  

ಎನ್ನ  ಕಾಲೆಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ್ 

ಸಿರವೆ ಹನ್ನ  ಕಳಸವಯಯ   

ಕೂಡಲ್ಸಂಗಮ್ದೇವ ಕೇಳಯಯ  ಸ್ವಾ ವರಕಕ ಳಿವುಾಂಟು ಜಂಗಮ್ಕಕ ಳಿವಿಲಿ್  ಈ ವಚನ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾತಿನ್ 

ಅಥಯಕೆಕ  ಮಿೀರಿದ ಪ್ರಿಶುದಿ  ಭಾವನೆಯ ಉತ್ತು ಾಂಗ ಶಿಖರವನುನ  ನೀಡಬಹುದು. 

ನುಡಿದರೆ ಮುತಿು ನ್ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು  

ನುಡಿದರೆ ಲ್ಲಾಂಗಮೆಚಿ್ಚ  ಅಹುದಹುದೆನ್ನ ಬೇಕು. ಎಾಂಬ ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ವಚನ್ ನುಡಿಗೆ ಬರೆದ 

ಭಾಷ್ಯ ದಂತಿದೆ ಇಲಿ್ಲಬಸವಣಣ ನ್ವರು ಕವಿಯಗಿ ವಚನ್ ರಚ್ಚಸಿ ನುಡಿಸಾ ರೂಪ್ವನುನ  

ವಾಯ ಖಾಯ ನಸಿದಾಾ ರೆ, ಕನ್ನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಲಿ್ಲ  ಬಸವಣಣ ರಬಬ  ಯುಗಪ್ರ ವತಯಕ 

ಕವಿಯದುದರಿಾಂದ ಅವರ ಸ್ವಧನೆಯು ಬಹಳ ಮೌಲ್ಲಕತೆಯಿಾಂದ ಕೂಡಿ ಮ್ಹತಾ ದಾಗಿದೆ,  
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ದಾಸಿಮ್ಯಯ ನ್ ಹರಿದ ಗೀಣಿಯಲೊಬಬ  ಕಳವೆಯ ತ್ತಾಂಬಿದ 

ಇರುಳ್ಮಲಿ್  ನ್ಡೆದನಾ ಸುಾಂಕಕಕ ಾಂಜಿ 

ಕಳವೆಯಲಿಾ  ಹೀಗಿ ಬರಿಯ ಗೀಣಿವುಳಿಯಿತ್ತು  

ಅಳಿಮ್ನ್ದವನ್ ಭಕ್ಷು ಯಂತಾಯುು  ರಾಮ್ನಾಥ, 

ಅಳಿಮ್ನ್ಸಿು  ಹರಿದ ಗೀಣಿಯಂತೆ  ಅಲಿ್ಲ  ಭಕ್ಷು  ತ್ತಾಂಬಾಲಾರದು, ವಯ ಥಯವಾದ ಅಹಂಕಾರ 

ಆಡಂಬರಗಳಿಾಂದ ಸೀರಿಹೀಗುತು ದೆ ಎಾಂಬುದನುನ  ಈ ಅಲಂಕಾರದ್ಧಾಂದ ಸ್ವಧಿಸಿದಾಾ ನೆ 

ದಾಸಿಮ್ಯಯ . ಶರಣರು ಕಂಡ ಉಚೆ  ಆಧಾಯ ತೆಿ ಕ ಆದಶಯಗಳು, ಅವರ  ಜಿೀವನ್ದಶಯನ್, ನ್ಡೆದ 

ಮಾಗಯ, ಏರಿದ ಎತು ರ, ತೀರಿದ ದಾರಿ ಎಲಿ್ವೂ ವಚನ್ಗಳ  ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಹಮೆಿದೆ, ವಚನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಬರುವ ಕೆಲ್ವು ಉಕ್ಷು ಗಳು, ಜನ್ಜಿೀವನ್ ಜಲ್ವನುನ  ಕೊಡುವ ಬತು ದ ಒರತೆಗಳಂತೆ, ಅಗೆದಷ್ಟಟ  

ಅಥಯವನುನ   ಕೊಡುವ ಸ್ಪತರ ರೂಪ್ವಾದ ಅನೇಕ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ವಚನ್ಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಣತೆು ೀವೆ, 

ಬಸವಣಣ ದ್ಧಗಳಲಿೂ   ಕೂಡ ಕಂಡುಬರದ ಅಪೂವಯ ಭಾವಗಳು ಅಕಕ ನ್ ಪ್ರ ತಿಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮಿಾಂಚ್ಚವವು, 

ಕ್ಷಚಿ್ಚ ಲಿ್ದ ಬೇಗೆಯಲ್ಲ ಬೆಾಂದೆನ್ವಾಾ  ಏರಿಲಿ್ದ  

ಗಾಯದಲ್ಲ ನಾಂದೆನ್ವಾಾ   

ಲೊೀಕದ ಚೇಷ್ಟ ಗೆ ರವಿ ಬಿೀಜವಾದಂತೆ  

ಕರಣಗಳ ಚೇಷ್ಟ ಗೆ ಮ್ನ್ವೇ ಬಿೀಜ 

ಹಿೀಗೆ ಸಗಸ್ವದ ಭಾವಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಕಾವಯ ಸೌಾಂದಯಯ ಆಕೆಯ ವಚನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ದೊರೆಯುತು ವೆ, 

ಅಲಿ್ಮ್ಪ್ರ ಭು ಬಾಹಯ  ಪೂಜೆಯ ನಷ್ೂ ಲ್ತೆಯನುನ  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ವಚನ್ದಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಿದಾಾ ರೆ,  

ಹಿಡಿವ ಕಯಯ  ಮೇಲೆ ಕತು ಲೆಯಯಯ  ನೀಡುವ ಕಂಗಳ  

ಮೇಲೆ ಕತು ಲೆಯಯಯ  ನೆನೆವ ಮ್ನ್ದ ಮೇಲೆ ಕತು ಲೆಯಯಯ   

ಕತು ಲೆ ಎಾಂಬುದು ಇತು ಲೆಯಯಯ  ಗುಹೇಶಾ ರನೆಾಂಬುದು ಅತು ಲೆಯಯಯ  ಎಾಂದು 

ಅಥಯಗಾಾಂಭಿೀಯಯದ ಜ್ತೆಗೆ ಶಭಾಾ ಲಂಕಾರದ ಬೆಡಗನುನ  ತಿಳಿಸುತಾು ರೆ ವಚನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹಜವಾಗಿ 

ಛಂದಸಿು , ಅಲಂಕಾರ ಬಳಸಿಕೊಾಂಡು ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಾಣ್ಣವ ದೃಷ್ಟಟ ಾಂತಗಳನುನ  ತಿಳಿಸುತಾು ರೆ 

‘ಎತು ಣಮಾಮ್ರ?  ಎತು ಣ ಕೊೀಗಿಲೆ? ಭಕ್ಷು ರಸ ಪ್ರ ಧಾನ್ವಾದ ಕಾವಯ ವಾದರೂ ಜಿೀವಪ್ರವಾದ ಕಾಳಜಿ 

ಇದೆ, ಕಾವಯ  ಲೊೀಕಾನುಭವದ ಪ್ರ ತಿೀಕವಾದಾಗ ಅದಕೆಕ  ಸ್ವವಯಕಾಲ್ಲಕ ಜಿೀವಂತಿಕೆ ಇರುತು ದೆ, 

ಹಿೀಗೆ ವಚನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ರಸಭಾವ  ಅಲ್oಕಾರಗಳು ಉದಾತು ಧ್ಯಯ ೀಯವೂ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಅವು 

ಉತು ಮ್ ಸ್ವಹಿತಯ ವಾಗಿವೆ, ಅನುಭಾವದ ಭಾವಾಭಿವಯ ಕ್ಷು ಯನೆನ ೀ ವಚನ್ವಾನಾನ ಗಿಸಿದ ಶಿವಶರಣರು 

ದೇವಭಾಷ್ಯ ಪ್ರ ಭು ಸಂಹಿತೆಗಿಾಂತ, ಲೊೀಕ ಕಲಾಯ ಣಕರವಾದ ಉದೆಾ ೀಶಸ್ವಧನೆಗಾಗಿ ತಿಳಿಗನ್ನ ಡದಲಿ್ಲ  

ವಚನ್ಗಳನುನ  ರಚ್ಚಸಿ,ವಿಚಾರವಾಣಿಯನುನ  ಜನ್ಜ್ಞಗೃತಿಗಾಗಿ ಹರಹಮೆಿ ಸಿ,ಭಾವತಿೀವರ ತೆÉ 

ಏಕಾಗರ ತೆ,ಆತೆಿ ೀಯತೆ ಮುಾಂತಾದ ಅನ್ಘರ ಯ  ಗುಣಗಳಿಾಂದ ಕೂಡಿದ ವಚನ್ಗಳು ಉತು ಮ್ ಭಾವಗಿೀತೆಗಳು 

ಎನಸಿಕೊಾಂಡು ಉತು ಮ್ ಕಾವಾಯ ಾಂಶದ್ಧಾಂದ ಶಿರ ೀಮಂತವಾಗಿವೆ. 

ಆಕರ ಗರ ಾಂಥಗಳು 

ಶರಣರ ಅನುಭವ ಸ್ವಹಿತಯ  - ಡಾ|| ಎಚ್.ತಿಪೆಪ ೀರುದರ ಸ್ವಾ ಮಿ 

ಬಸವಣಣ ನ್ವರ ವಚನ್ಗಳು - ಸಂಪ್ರದನೆ, ಎಚ್. ಬಸವರಾಜು 

ವಚನ್ಧಮ್ಯಸ್ವರ  - ಶಿರ ೀನವಾಸ ಮೂತಿಯ 

ವಚನ್ ಸ್ವಹಿತಯ  ಮಿಮಾಾಂಸೆ - ಡಾ|| ವಿೀರಣಣ  ದಂಡೆ  
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ಜ್ಞನಪ್ದ ಕಲೆ ಕಂಸ್ವಳೆ 

ಜ್ಯ ೀತಿ M.P 

GFGC, Tumkur 

 
 

ಜ್ಞನ್ಪ್ದ ಸ್ವಹಿತಯ  ಮ್ತ್ತು  ಜ್ಞನ್ಪ್ದ ಕಲೆಗಳು ಎಲಿ್ರ ಗಮ್ನ್ ಸೆಳ್ಮಯುತು ವೆ. ನ್ಮೆ್  

ಜನ್ಪ್ದದಲಿ್ಲ  ವೃತಿು  ಗಾಯಕರು ಸುದ್ಧೀಘಯವಾದ ಕಾವಯ ಗಳನುನ  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಾು  ಹಾಡಿಕೊಾಂಡು 

ತಮೆ್  ಜಿೀವನೀಪ್ರಯದ ಕಸುಬಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿದಾಾ ರೆ. ಕನಾಯಟಕದ ವೃತಿು  ಗಾಯಕ ಪ್ರಂಪ್ರೆಗೆ 

ತನ್ನ ದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಯ ವಿದುಾ , ಧಾಮಿಯಕ ಹಾಗೂ ಲೌಕ್ಷಕ ಸ್ವಾಂಪ್ರ ದಾಯಗಳಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಂಸ್ವಳ್ಮಯವರು, ನೀಲ್ಗಾರರು, ಗರವರು, ಜುಾಂಜಪ್ಪ ನ್ವರು, ಗಾಂದಲ್ಲಗರು, ಚೌಡಿಕೆಯವರು 

ಮುಾಂತಾದವರು ಧಾಮಿಯಕ ವೃತಿು  ಗಾಯಕ ವಗಯದಲಿ್ಲಯೂ ಕರಪ್ರಲ್ದವರು, ದೊಾಂಬಿದಾಸರು 

ಹೇಳಿದರು. ತೆಲುಗು ಜಂಗಮ್ರು, ಕ್ಷನ್ನ ರಿ ಜ್ೀಗಿಗಳು, ತಂಬೂರಿಯವರು ಮುಾಂತಾದವರ ಲೌಕ್ಷಕ 

ಗಾಯಕ ವಗಯದವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಾಂಡಿದಾಾ ರೆ.  

ಜ್ಞನ್ಪ್ದ ಗಂಡು ಕಲೆಯಗಿ ನಲಿುವಂತಹದುಾ , ‘ಕಂಸ್ವಳ್ಮ’ ಕಾಾಂಸಯ  (ಕಂಚ್ಚ) ತಾಳವೇ 

ಕಂಸ್ವಳ್ಮಯಗಿದೆ. ಕಂಸ್ವಳ್ಮಯ ಪ್ದ ನಷ್ಪ ತಿು ಯನುನ  ಕೇಶಿರಾಜನ್ ಶಬಾ ಮ್ಣಿ ದಪ್ಯಣದ್ಧಾಂದ 

ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಜ್ಞನ್ಪ್ದ್ಧೀಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕಂಸ್ವಳ್ಮ, ಕೈತಾಳ, ಕೌಸಳ್ಮ, ಬಟಿು  

ಎಾಂಬಿತಾಯ ದ್ಧ ಪ್ದಗಳು ರೂಡಿಯಲಿ್ಲರುವುದು. ಶಿವ ಮ್ತ್ತು  ಶರಣರ ಮ್ಹಿಮೆಗಳನುನ  ಕಥಾರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  

ಹಾಡುತಾು , ಒಾಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ  ಜ್ಞನ್ಪ್ದ ಸಂಪ್ರ ದಾಯವನುನ  ಇದು ಬೆಳ್ಮಸಿಕೊಾಂಡು ಬಂದ್ಧದೆ. 

ಕಂಸ್ವಳ್ಮಯ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ಮೈಸ್ಪರು ಜಿಲಿೆಯ ಮ್ಲೆ ಮ್ಹದೇಶಾ ರನ್ ಭಕು ರು. ಮಂಡಯ , 

ಬೆಾಂಗಳೂರು, ರಾಮ್ನ್ಗರ, ಚಾಮ್ರಾಜನ್ಗರ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣಸಿಗುತಾು ರೆ. ಜ್ಞನ್ಪ್ದ ಸತಾ ವುಳಳ  

ಕಥನ್ಗಿೀತೆ, ಕಂಚ್ಚನ್ ತಾಳಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ಶಬಾ  ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕಗಳ ಸುಾಂದರ 

ಸಮೆಿ ಲ್ನ್ದ್ಧಾಂದಾಗಿ ಈ ಕಲೆ ವಿಸೆಯಕಾರಕವಾಗಿ ಜನ್ಮ್ನ್ವನುನ  ತಣಿಸಿ ಶರ ವಣಾನಂದವನುನ  

ಉಾಂಟುಮಾಡುತು ದೆ.  

ಕಂಸ್ವಳ್ಮ ಎನುನ ವುದು ಕಲಾವಿದರು ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಹಿಡಿಯುವ ಒಾಂದು ಬಗೆಯ ವಾದಯ  ವಿಶೇಷ್. 

ಬಿಕಿಾಪ್ರತೆರ ಯಂತಿರುವ ಮ್ಧ್ಯಯ  ದಾರದ ಕುಚಿ್ಚ . ಕಟಿಟ ದ ಅಾಂಗೈ ಅಗಲ್ದ ಮಿಶರ ಲೊೀಹದ ಒಾಂದು 

ಬಟಟ ಲು. ಎಡಗೈಯಲಿ್ಲದಾ ರೆ, ಬಲ್ಗೈಯಲಿ್ಲ  ಮ್ಟಟ ಸವಾದ ತಾಳವಿರುತು ದೆ. ಮುಚಿಳದ ನ್ಡುವಿನ್ 
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ಹರಭಾಗ ಉಬಿಬ ರುತು ದೆ. ಆ ಉಬಿಬ ನ್ ರಂದರ ದ್ಧಾಂದ ಬಿಗಿದ ನೀಳವಾದ ದಾರ ಗೀಡೆಗಳಿಾಂದ 

ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಬಲ್ಗೈ ಮೇಲ್ಲಾಂದ ಇಳ್ಮಬಿದ್ಧಾ ರುತು ದೆ. ಹಬಬ ಹರಿದ್ಧನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿವರಾತಿರ  - ನ್ವರಾತಿರ  

ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಮ್ಹದೇಶಾ ರ ಜ್ಞತೆರ  ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಕಂಸ್ವಳ್ಮ ಹಿಡಿದು, ಮಾದಯಯ ನ್ ಕೊೀಲ್ 

(ನಾಗಬೆತು )ವನುನ  ಕಂಕಳಲಿ್ಲಟುಟ ಕೊಾಂಡು ಬುತಿು ಯ ಗಂಟನುನ  ತಲೆಯ ಮೇಲ್ಲಟುಟ ಕೊಾಂಡು ಯತೆರ  

ಹರಡುವುದು ಮೈಸ್ಪರು ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ದೃಶಯ . ಕಂಸ್ವಳ್ಮಯ ಕಲಾವಿದರಲಿ್ಲ  

ಮ್ಹದೇಶಾ ರನ್ ಹುಟುಟ , ಬಾಲ್ಯ , ಬಾಲ್ಲ್ಲೀಲೆ, ಯೌವಾ ನ್, ವಿನೀದ, ವಿರಸ, ಮುಪುಪ , ಮ್ಹಿಮೆಗಳು 

ಕಂಠಸಾ ವಾಗಿ ನಾಂತಿವೆ. ಈ ಕಾವಯ ವನುನ  ಇಡಿೀ ರಾತಿರ  ಹಾಡಿ ತಣಿಸುವ ಅವರ ಕಲೆಗಾರಿಕೆ 

ಮೆಚಿ್ಚವಂತಹುದು.  ಮ್ಹಾದೇಶಾ ರನ್ ಬೆಟಟ ಕೆಕ  ಭಕು ರು ಕಾಲ್ನ ಡಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಕಟಟ  ಕಾಡಿನ್ ನ್ಡುವೆ 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಕೂರ ರ ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಾಂದ ತಮೆ್ ನುನ  ರಕಿ್ಷ ಸಿಕೊಳಳ ಲು ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ 

ಭಯಕೊಕ ೀ ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  ಹೆಜೆಜ  ಇಡುತಾು  ಸ್ವಗುತಿು ದಾ ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಅರಣಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಂಚರಿಸುವಾಗ 

ತಾವು ತಂದ ಬುತಿು  ಮುಗಿದು ಹೀಗಿ ಬಿಕಿಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಜನ್ರನುನ  ರಂಜಿಸಲು 

ಕಂಸ್ವಳ್ಮ ಪ್ರ ದಶಿಯಸುತಾು  ಬಿಕಿೆ  ಬೇಡುತಿು ದಾ ರೆಾಂದು ಕಂಸ್ವಳ್ಮ ಮ್ಹಾದೇವಯಯ  ಉಲಿೆೀಖಿಸಿದಾಾ ರೆ.  

ಕಂಸ್ವಳ್ಮ ಮೇಳದಲಿ್ಲ  ಮೂರರಿಾಂದ ಎಾಂಟು ಜನ್ರು ಭಾಗವಹಿಸುತಾು ರೆ. ಹಾಡುವ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  

ಮೂವರು ಮ್ತ್ತು  ನೃತಯ  ಮಾಡುವ ಸಂದಭಯದಲಿ್ಲ  8 ರಿಾಂದ 12ಜನ್ ಕಲಾವಿದ್ಧರುತಾು ರೆ. ಇವರಿಗೆ 

ಮೇಳದ ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹುದೇ. 

ವೇಷ್ಭೂಷ್ಣಗಳು ಇರಬೆಕೆಾಂಬ ನಯಮ್ವೇನಲಿ್ . ನತಯ ದ ಅಾಂಗಿ, ಪಂಚೆ, ಹೆಗಲ್ಲಗೆ ಜ್ೀಳಿಗೆ, 

ಕೊರಳಿಗೆ ರುದಾರ ಕಿ್ಷ , ಹಣೆಗೆ ವಿಭೂತಿಗಳಿರುತು ವೆ. ಈ ಕಲಾವಿದರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  ಕಂಜರವನುನ  

ಹಿಡಿದ್ಧರುತಾು ನೆ. ಇತರರು ಹಿಮೆೆ ೀಳದವರು ಹಾಡಿನ್ ಲ್ಯಕೆಕ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಳದ ನುಡಿತವು 

ಉಾಂಟ್ಯಗುತು ದೆ. 

ಮ್ಹದೇಶಾ ರ ಗುಡಡ ದವರನುನ  ಕೈಸ್ವಳ್ಮಯವರು ಕಂಸ್ವಳ್ಮಯವರು ಎಾಂದು ಕರೆಯುತಾು ರೆ. 

ಹರಿಜನ್ರು, ಒಕಕ ಲ್ಲಗರು, ಕುರುಬರು, ಗಂಗಾಮ್ತಸಾ ರು, ಉಪ್ಪ ಲ್ಲಗರು, ಮ್ಡಿವಾಳರು, ಮಾದೇಶಾ ರನ್ 

ಗುಡಡ ದವರಾಗುತಾು ರೆ. ಗಂಡಸರು & ಹೆಾಂಗಸರು ಮ್ಹದೇಸಾ ರನ್ ಭಕು ರಾಗಿ ದ್ಧೀಕಿೆ  ಪ್ಡೆಯುವಾಗ 

ಗಂಡಸರನುನ  ಗುಡಡ ರೆಾಂದೂ, ಹೆಾಂಗಸರನುನ  ಗುಡಡ ಮೆ್ , ಗುಡಿಡ ಯರೆಾಂದು ಕರೆಯುವರು. ದೇವರ 

ಗುಡಡ ರಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಬಗೆಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸಬಹುದು.  

1) ಸಿರಿಯ ದೇವರ ಗುಡಡ ರು : 

ಕಂಚ್ಚನ್ ತಟೆಟ ಯಲಿ್ಲ  ಊಟವನುನ  ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ್ . ಕಾರಣ ಇವರು ಕಂಚನುನ  ಮಾದೇಶಾ ರ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ  

ಕಂಸ್ವಳ್ಮಯಾಂದು ಭಾವಿಸುತಾು ರೆ. ಇವರು ಪ್ರದರಕಿೆಯನುನ  ಹಾಕುವುದ್ಧಲಿ್ . ಸೀಮ್ವಾರ ಮ್ತ್ತು  

ಶುಕರ ವಾರ ಅಮ್ವಾಸೆಯ ಯ ದ್ಧನ್ದಂದು ‘ಕಾಾ ರಣಯ ’ವನುನ  ಮಾಡುವರು. ಹಬಬ  ಉತಿ ವದ ದ್ಧನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಾದೇಶಾ ರನ್ ದಶಯನ್ವನುನ  ಮಾಡವರು. ಈ ಗುಡಡ ರು ದ್ಧೀಕಿೆಯನುನ  ಪ್ಡೆದ್ಧದಾ ರೂ ಕೂಡ 

ಮ್ದುವೆಯನುನ  ಆಗಬಹುದಾಗಿದೆ. 

2) ಅಲೆಮಾರಿ ಗುಡಡ ರು ಮಾದೇಶಾ ರನ್ ಸಂಪೂಣಯ ಕಥೆಯನುನ  ಹಾಡುವರು. ಅಲಿ್ದೇ ಹಬಬ  

ಉತಿ ವದ ದ್ಧನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾದೇಶಾ ರನ್ ದಶಯನ್ವನುನ  ಪ್ಡೆದು ಸೇವೆಯನುನ  ಸಲಿ್ಲಸುತಾು ರೆ. 

ಕಂಸ್ವಳ್ಮಯಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತ ಹಾಡುವ ಕಂಸ್ವಳ್ಮ ಮ್ತ್ತು  ಬಿೀಸು ಕಂಸ್ವಳ್ಮ ಎಾಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಕುಳಿತ್ತ 

ಹಾಡುವ ಕಂಸ್ವಳ್ಮ ಮೇಳದಲಿ್ಲ  ಮೂವರಿಾಂದ ಎಾಂಟು ಜನ್ ಭಾಗವಹಿಸುವುದುಾಂಟು. ಪ್ರ ಧಾನ್ 
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ಹಾಡುಗಾರನು ಮ್ಧಯ ದಲಿ್ಲದುಾ , ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಡಪುಪ , ಕಂಸ್ವಳ್ಮ, ಚ್ಚಟಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಸುತು ಲೂ 

ಕುಳಿತಿರುತಾು ರೆ. ವಾದಯ ಕೆಕ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಡುತು , ದನಗೂಡಿಸುತಾು ರೆ. ಕಥೆಯ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಗೆ 

ತಕಕ ಾಂತೆ ನ್ಡೆಯುವಾಗ ಉಳಿದವರು ಹೌದಪ್ರಪ  ಹೌದು ಹೌದು ಎಾಂದು ಹೇಳುವರು. ಒಬಬ  ಕಲಾವಿದನು 

ಒಾಂದು ಕಥೆಯನುನ  ಹೇಳಿ ನಲಿ್ಲಸಿದಾಗ ಮ್ತು ಬಬ  ಕಲಾವಿದನು ಮ್ತು ಾಂದು ಕಥೆಯನುನ  

ಮುಾಂದುವರಿಸಿಕೊಾಂಡು ಹೀಗವನು. ಇಾಂತಹ ಕಥಾ ನರೂಪ್ಣೆಯು ಗದಯ , ಪ್ದಯ , ಮಿಶಿರ ತದ್ಧಾಂದ 

ಕೂಡಿರುವುದು.  

ಬಿೀಸು ಕಂಸ್ವಳ್ಮಯು ಕಂಸ್ವಳ್ಮಯ ಕಲಾಪ್ರ ಕಾರಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶಿಷ್ಟ  ಶೈಲ್ಲದು. ಚಮ್ತಾಕ ರ, ಶರ ಮ್ 

ಎರಡೂ ಒಟಿಟ ಗೆ ಸೇರಿ ಅಭಿವಯ ಕು ವಾಗುವ ಈ ಪ್ರ ದಶಯನ್ಕೆಕ  ನಾಲುಕ  ಜನ್ ಬೇಕು. ಒಬಾಬ ತ ಮ್ದೆಯ  ನಾಂತ್ತ 

ತಾಳಕೆಕ  ತಕಕ ಾಂತೆ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನ ಹಿಾಂದೆ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತ್ತ-ನಾಂತ್ತ-ಬಾಗಿ-ಬಳುಕ್ಷ – ಉರುಳಾಡಿ 

ಸುತು  ನಾಂತ ಮೂವರಿಗೆ ತಾಳಗಳನುನ  ಕೊಡುತು  ನದ್ಧಯಷ್ಟ  ಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಬಿೀಸು ಕಂಸ್ವಳ್ಮಯನುನ  

ಪ್ರ ದಶಿಯಸುತಾು ನೆ. ಮಾದೇವನು ಇದರ ಪ್ರ ವತಯಕನೆಾಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕತಿು  ಪ್ವಾಡದ ಹಳಳ ದಲಿ್ಲ  

ಬಿಲಿ್ಯಯ  ಕಾರಯಯ ನ್ನುನ  ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಮಾಡಿದ ಸಂತೀಷ್ದ್ಧಾಂದ ಮ್ಹದೇಶಾ ರನು ಕಂಸ್ವಳ್ಮ ಬಿೀಸಿ ನೃತಯ  

ಮಾಡಿದಾ ರಿಾಂದ ಇದನುನ  ಬಿೀಸು ಕಂಸ್ವಳ್ಮ ಎಾಂದು ಕರೆಯುವುದುಾಂಟು. ‘ಮುದುಾ ಲ್ಲಾಂಗ ಬಾ, ನ್ಮೆ್  

ಮುದುಾ  ಮಾದಯಯ ನ್ ಲ್ಲಾಂಗ ಬಾ’ ಎಾಂಬ ಹಾಡನುನ  ಲ್ಯಬದಾ ವಾಗಿ ತಾಳದೊಾಂದ್ಧಗೆ 

ಹಾಂದ್ಧಸಿಕೊಾಂಡೇ ಹಾಡುತಾು ರೆ.  

ಈ ತೆರನಾದ ಕಂಸ್ವಳ್ಮ ಕಲೆಯನುನ  ನಾವು ನ್ಮೆ್  ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸುವುದು ಮೂಲ್ತಃ ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ್ . 

ಗುಡಡ ರ ಜನಾಾಂಗಗಳು ಮ್ಧುಗಿರಿ, ಪ್ರವಗಡ ತಾಲಿೂಕುಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ ಕಲೆಯ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ್ . ಆದರೆ ಶ್ವಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿ್ಲ  ಇತಿು ೀಚ್ಚನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಹವಾಯ ಸಕಾಕ ಗಿ ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ ಕಂಸ್ವಳ್ಮ ಕಲೆಯನುನ  ಪ್ರ ದಶಿಯಸುತಿು ದಾಾ ರೆ.  

ಶಿರ ೀಕಿೆೀತರ  ಸಿದಿ ಗಂಗಾ ಮ್ಠದ ಶಿರ ೀ ಜಗಜ್ಯ ೀತಿ ಬಸವೇಶಾ ರ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿಯವರು 

ಕಂಸ್ವಳ್ಮಯನುನ  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ ನಾಟಕದಲಿ್ಲ  ಅಳವಿಡಿಸಿಕೊಾಂಡಿರುವುದು ಕಲೆಯನುನ  

ಪ್ರರ ೀತಿಾ ಹಿಸುತಿು ರುವುದಕೆಕ  ನದಶಯನ್ವಾಗಿದೆ.  
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ದೇವರಾಂಬುವನು ಇದದ ರ….! 

 

ಶಿರ ೇರ್ರ .ಎಸ್ ಒ 
GFGC, Tumkur 

ದೇವರೆಾಂಬುವನು ಇದಾ ರೆ, “ಮುಾಂದ್ಧನ್ ಜನೆ್ ದಲಿ್ಲ  ನನ್ನ ನುನ  ಹೇಗೆ ಹುಟಿಟ ಸಬೇಕೆಾಂದು ನೀನೆ 

ಕೊೀರಿಕೊೀ” ಎಾಂದು ಕೇಳಿದರೆ ತಾನೇನ್ನುನ  ಕೊೀರಿಕೊಳುತಾು ನೆಾಂದು ಒಬಬ  ತತಾ ಜ್ಞಾ ನ ಈ ರಿೀತಿ 

ಹೇಳುತಾು ನೆ. 

“ಓ ದೇವರೆ! 

ನಾನು ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ಬಲ್ಹಿೀನ್ನಾಗಿರುವಾಗ, 

ಹಾಗೇಕ್ಷದೆಾ ೀನೆಾಂಬುದನುನ  ಅರಿಯುವ ವಿಶಿ್ೀಷ್ಣೆ ಎನ್ಗೆ ನೀಡು. 

ನಾನು ಹೆದರಿದಾಗ, 

ಆ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಯವ ಕಾರಣವೆಾಂದು ತಿಳಿಯುವ ಧೈಯಯ ನೀಡು. 

ಒಾಂದು ಸಪ ಧ್ಯಯಯಲಿ್ಲ  ಸೀತಾಗ, 

ಹೆಮೆೆಯಿಾಂದ ಆ ಸೀಲ್ನುನ  ಒಪಿಪ ಕೊಳುಳ ವ ಸ್ವಹಸ ನೀಡು. 

ಓ ದೇವರೆ! 

ಆಸೆಗಳನುನ  ಮೆದುಳಿನ್ಲಿ್ಲ  ತ್ತಾಂಬದ್ಧರು. 

ಆಸೆಗಳನುನ  ಹೃದಯದಲಿ್ಲರಿಸಿ ಅವು ನೆರವೇರುವ ಆಲೊೀಚನೆಗಳನುನ  ಮೆದುಳಿನ್ಲಿ್ಲ  ತ್ತಾಂಬು. 

ನ್ನ್ನ ನುನ  ನಾನು ಅರಿಯುವುದೆ ಪ್ರ ಥಮ್ ಪ್ರಠವೆಾಂಬ ಇಾಂಗಿತ ಜ್ಞಾ ನ್ವನುನ  ಹುಟಿಟ ದೊಡನೆಯೇ 

ನೀಡು. ನ್ನ್ನ  ಬದುಕನುನ  ಹ್ಯವಿನ್ಷ್ಟಟ  ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ. ಮುಳಿಳ ನ್ ನೀವು ತಿಳಿದ 

ನಂತರ ಹ್ಯವಿನ್ ಮೃದುತಾ ದ ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಯುತು ದೆಾಂಬ ಪ್ರಠವನುನ  ನ್ನ್ಗೆ ಕಲ್ಲಸು  

ಓ ದೇವರೇ! 

ನ್ನ್ನ  ಹೃದಯ ಸಾ ಚೆವಾಗಿ, ನ್ನ್ನ  ಗುರಿ ಎತು ರವಾಗಿ, ನ್ನ್ನ  ಆಲೊೀಚನೆ ನದ್ಧಯಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಸ್ವಗುವಂತೆ ಮಾಡು. ನ್ನ್ನ ನುನ  ನಾನು ಎಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ಗೆದಾ ರೆ ಇತರರನುನ  ಅಷ್ಟ ೀ ಬೇಗ 

ಗೆಲಿ್ಬಲಿೆನು ಎನುನ ವ ಚ್ಚಕಕ  ಪ್ರಠವನುನ  ನಾನು ಬಾಲ್ಯ ದಲಿ್ಲಯೇ ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡು. 

ಹಾಯಗಿ ನ್ಗುವುದು ಹೇಗೆಾಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಕಲ್ಲಸು. ದುುಃಖವನುನ  ಮ್ರೆಯುವಂತೆ  ಮಾಡಬೇಡ. 

ಭವಿಷ್ಯ ತು ನುನ  ಹೇಗೆ ತಿದ್ಧಾ ಕೊಳಳ ಬೇಕೆಾಂದು ನ್ನ್ಗೆ ಕಲ್ಲಸು. ಗತವನುನ  ಮ್ರೆಸಬೇಡ. 

ಓ ದೇವರೇ! 

ಹಾಸಯ ವನುನ  ಆಸ್ವಾ ದ್ಧಸುವ ಗುಣವನುನ  ನ್ನನ ಾಂದ ದೂರ ಮಾಡದ್ಧರು. ಅದರಿಾಂದ  ನಾನೆಷ್ಟ ೀ  

ದುುಃಖದಲಿ್ಲರಬೇಕಾದ  ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿ ಬಂದರೂ ನ್ನ್ನ ನುನ  ನಾನು ಕಳ್ಮದುಕೊಳುಳ ವುದ್ಧಲಿ್ . 

ನ್ನ್ಗಾಂದ್ಧಷ್ಟಟ  ಪೆಟುಟ  ಕೊಡು. ಅದರಿಾಂದ ನ್ನ್ಗೆಾಂತಹ ವಿಜಯ ಸಿಕ್ಷಕ ದರೂ ನ್ನ್ನ ನು ನಾನು 

ಮ್ರೆಯದಂತೆ ನೀಡಿಕೊಳುಳ ತೆು ೀನೆ. ಪ್ರಿಪೂಣಯ ವಯ ಕ್ಷು ತಾ ಕೆಕ  ಇವೇ ಮೂಲ್ಕಾರಣಗಳ್ಮಾಂದು 

ನಾನು ನಂಬಿದೆಾ ೀನೆ. 

“ಇದಕ್ಷಕ ಾಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಕಾರಣಗಳನುನ  ನೀನು ಕೂಡಾ ಕೊಡಲಾರೆಯಾಂಬ ನ್ನ್ನ  ವಾದವನುನ  

ನಾನು ಅಹಂ ಎಾಂದುಕೊಳುಳ ವುದ್ಧಲಿ್ .”   

http://www.tumbe.org/


         

                                            visit   www.tumbe.org             
57 

Volume- 1 
Issue-1                                                                     
Jan-Jun: 2018 

 

Tumbe   International e-Magazine 

 
ISSN: 2581-7728 

 

ಕೃರ್ಣ  ಮೃಗ 

 ರಂಗನಾಥ ಎಾಂ.ಹೆಚ್ 

ಅಳಿವಿನ್  ಅಾಂಚ್ಚನ್ಲಿ್ಲರುವ ಎಷ್ಟ ೀ ಪ್ರರ ಣಿ ಸಂತತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಣ  ಮೃಗವು ಒಾಂದು ಇದು 

ಆಾಂಟಿಲೊೀಪ್ನ್ ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ಸಂತತಿ. ರಾಣಿಬೆನೂನ ರನುನ  ಬಿಟಟ ರೆ ಅತಿೀಹೆಚಿ್ಚ  ಕೃಷ್ಣ  

ಮೃಗಗಳಿರುವ ಸಾ ಳ ಯವುದು ಗತೆು ೀ? ಅದು ನ್ಮೆ್  ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲಯೇ ಇದೆ. ಅದು ತ್ತಮ್ಕೂರು 

ಜಿಲಿೆಯ ಮ್ಧುಗಿರಿ ತಾಲಿೂಕ್ಷನ್ ಮೈದನ್ಹಳಿಳ  ಬಳಿ ಇರುವ ಜಯಮಂಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ  ಮೃಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಧಾಮ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಭಾರತದಲಿ್ಲರುವ ಅತಿೀ ವಿರಳ ಪ್ರರ ಣಿ ಸರಳ ನೀಟಕೆಕ  ಸಿಗುತು ದೆ. ಅದರ 

ಪ್ರಿಚಯ ಅದರ ಪ್ದಗಳಲಿ್ಲ  ಕೇಳೊೀಣ ಬನನ  

 

ಹಾಯ್ ನ್ನ್ನ  ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ  ಮೃಗ ನ್ನ್ನ  ವಾಸಸ್ವಾ ನ್ ಮೈದನ್ಹಳಿಳ ಯ ಸರಹದ್ಧಾ ನ್ಲಿ್ಲರುವ 

ಸಮ್ಶಿೀತೀಷ್ಣ  ವಲ್ಯದ ಹುಲಿುಗಾವಲು, ನ್ನ್ನ  ಎತು ರ ಸುಮಾರು 35 ರಿಾಂದ 75 ಸೆಾಂ ಮಿೀಟರ್ 

ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಕೊೀಡು ಸುರುಳಿಯಕಾರ ಸುತಿು ಕೊಾಂಡಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 80.ಕ್ಷ.ಮಿೀ 

ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಬಲಿೆನು. ನ್ನ್ನ  ಮೇಲ್ಲರುವ ಕಂದು (ಕಪುಪ ) ಬಣಣ ದ್ಧಾಂದ ನ್ನ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ  ಮೃಗವೆಾಂಬ 

ಹೆಸರು ಬಂತ್ತ. ಒಟ್ಯಟ ರೆ ನ್ನ್ನ  ಜಿೀವಿತಾವಧಿ ಸುಮಾರು 12-ರಿಾಂದ 16ವಷ್ಯಗಳ ವರೆಗೆ ನಾವು 

ಮಾನ್ವರಂತೆ ಗುಾಂಪ್ರಗಿ ಜಿೀವಿಸಲು ಇಚಿ್ಚ ಸುತೆು ೀವೆ. ಐದಾರು ಮಂದ್ಧ ಗುಾಂಪ್ರಗಿ ಆಹಾರವನುನ  

ಹುಡುಕುತಾು  ಒಗೆಟ್ಯಟ ಗಿ ಬಾಳುತೆು ೀವೆ. ಹುಲಿ್ನುನ  ತಿನುನ ತಾು  ಬೇಲ್ಲಯನುನ  ಹಾರುತಾು  ಕಾಡಿನ್ ಝರಿಯ 
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ತಿಳಿ ನೀರನುನ  ಕುಡಿಯುತಾು  ಸಾ ಚೆ ಾಂದವಾಗಿ ನ್ಲ್ಲಯುತಾು  ದ್ಧನ್ಗಳನುನ  ದೂಡುತೆು ೀವೆ. ನ್ಮೆ್ ಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣಣ  

ಸಾ ಲ್ಪ  ಬಿನ್ನ  ಅವುಗಳಿಗೆ ನ್ಮೆ್ ಾಂತೆ ಕೊೀಡುಗಳಿರುವುದ್ಧಲಿ್ . ಬಣಣ  ತಿಳಿ ಬೂದು. 

ನಾವು ಸಸಯ  ಹಾರಿಗಳಾದರೂ ನ್ಮೆಿ ಾಂದ ಪ್ರ ಕೃತಿಗೆ ಯವುದೇ ಹಾನಯಗುವುದ್ಧಲಿ್ . ಆದರೆ 

ದುರಾಸೆಯುಳಳ  ಮಾನ್ವರು ನ್ಮೆ್  ಚಮ್ಯಕಾಕ ಗಿ ಕೊೀಡುಗಳಿಗಾಗಿ  ಮಾಾಂಸಕಾಕ ಗಿ ಹಾಗೂ ಮೀಜಿಗಾಗಿ 

ನ್ಮೆ್ ನುನ  ಕೊಲಿುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಇದು ನೆನೆನ  ಮನೆನ ಯ ಮಾತಲಿ್ . ಅನಾಧಿಕಾಲ್ದ್ಧಾಂದಲೂ ನ್ಮೆ್  ಮೇಲೆ 

ನ್ಡೆಯುತಿು ರುವ ದೌಜಯನ್ಯ ವಿದು. ನಾವು ನಮೆ್ ಾಂತೆಯೇ ನ್ಮೆ್ ನುನ  ನ್ಮೆ್  ಪ್ರಡಿಗೆ ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ. 

ನ್ಮ್ಗೂ ಈ ಸುಾಂದರ ಜಿೀವನ್ವನುನ  ಸವೆಯಲು ಆಸೆಇದೆ. ಹಚಿ  ಹಸಿರ ವನ್ ಸಿರಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ಲ್ಲಯಲು 

ಮ್ನ್ವು ಉತಿ್ತ ಕವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ್ ನಮೆ್  ಮೀಜಿಗಾಗಿ ಕ್ಷಣದ ಸುಖಕಾಕ ಗಿ ನ್ಮೆ್  ಪ್ರರ ಣವನುನ  

ತೆಗೆಯದ್ಧರಿ. ಒಾಂದುವೇಳ್ಮ ನೀವು ಹಿೀಗೆಯೇ ನ್ಮೆ್ ನುನ  ಬೇಟೆಯಡಿದಲಿ್ಲ  ಅತಿೀ ಬೇಗ ಭೂಮಿಯಿಾಂದ 

ನ್ಮೆ್  ಸಂತತಿ ನಗಯಮ್ವಾಗುತು ದೆ. ಇದು ಸತಯ . ಪ್ರ ಕೃತಿ ಅಸಮ್ತೀಲ್ನ್ಕೆಕ  ಮಾನ್ವನೇ ನೀ ಮುಖಯ  

ಕಾರಣ ಅದು ನನ್ಗೂ ಗತ್ತು . 

 ಪ್ರ ಸುು ತ ಈಗ ನಾವು ಅಲಿ್ಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ್ ಬೆರಳ್ಮಣಿಕೆಗೆ ಸಿಗುವಷ್ಟಟ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  

ಉಳಿದ್ಧದೆಾ ೀವೆ. ರಾಜಸ್ವಾ ನ್, ಗಿೀರ್, ರಾಣಿಬೆನೂನ ರು, ನಾಮ್ದ ಚ್ಚಲುಮೆ, ಹಿೀಗೆ ಇನೂನ  ಹಲ್ವು 

ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ನೀಡಲು ಕಾಣಿಸುತೆು ೀನೆ. ನಾನರುವುದು ಮೈದನ್ಹಳಿಳ  ಜಯಮಂಗಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮ್ದಲಿ್ಲ . ಇಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ಗೆ ಯವುದೇ ಬೇಲ್ಲ ಇಲಿ್ . ವಿಶ್ವಲ್ವಾದ ಹುಲಿುಗಾವಲು ಅಲಿ್ಲಿ್ಲ  

ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯಯವರು ಕಟಿಟ ಸಿರುವ ನೀರಿನ್ ಆಸರೆಗಳು ಅಕಕ  ಪ್ಕಕ ದ ರೈತರ ಹಲ್ಗಳು ಹಿೀಗೆ ಎಲಿ್ಲ  

ಬೇಕೆಾಂದಲಿ್ಲ  ಸಾ ಚಿ ಾಂದವಾಗಿ ಜಿಗಿಯುತಾು  ಹಸಿರು ಮ್ರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ್ಲ  ವಿರಮಿಸುತಾು  ದ್ಧನ್ವನುನ  

ಕಳ್ಮಯುತೆು ೀನೆ.  

ನಸಗಯದ ಪ್ರಲ್ಲಗೆ ನಾವು ನೀವೆಲಿಾ  ಸಮಾನ್ರು. ಇಲಿ್ಲ  ಯರು ಹೆಚಿ ಿ ಲಿ್ . ಯರು ಕಮೆಿ  

ಅಲಿ್ . ಇಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. “ನೀವು ಬದುಕ್ಷ ನ್ಮೆ್ ನುನ  ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ”. 
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ನಿನನ ನುನ  ನಿೇನು ತಿಳಿದುಕೇ 

 

ಎಾಂ. ಬಸ್ವರಾಜು 

ದ್ಧಾ ತಿೀಯ ದಜೆಯ ಸಹಾಯಕ 

“ನಾವೆ ನ್ಡೆಸಲು ಬಾರದವನಗೆ ದೊೀಣಿ ಕೊಟಟ ರೂ ನರುಪ್ಯುಕು , ನ್ಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ 

ಬಗೆೆ  ಎಷ್ಟಟ  ತಿಳಿದ್ಧದೆ? ಎಾಂಬುದನುನ  ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ದ್ಧರುವುದು ಅಷ್ಟ ೀ ನರುಪ್ಯುಕು ” 

ಈ ಪ್ರ ರ್ಥಾ ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಜಿೀವಿಯ ಬದುಕು ದ್ಧನ್ದ್ಧಾಂದ ದ್ಧನ್ಕೆಕ  ನರಂತರವಾಗಿ 

ಬದಲಾಗುತಾು  ಹೀಗುತು ದೆ.  ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ್  ಭಾವನೆಗಳೂ ಸಹ ಕಾಲ್ದ್ಧಾಂದ ಕಾಲ್ಕೆಕ  ಬದಲಾಗುತು ಲೇ 

ಇರುತು ವೆ.  ಭೂತಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ನ್ಮ್ಗೆ ಅರಿವಿದೊಾ ೀ ಅರಿವಿಲಿ್ದೆಯೀ ಘಟಿಸಿದಾ  ಸಂಬಂಧಗಳು 

ಭವಿಷ್ಯ ತಿು ನ್ಲಿ್ಲ  ಕಳ್ಮದುಹೀಗಬಹುದು.  ಮ್ನುಷ್ಯ ನ್ ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಇಾಂದ್ಧನ್ ರೀಷ್ ನಾಳ್ಮಯ 

ಪಿರ ೀತಿಯಗಿ ಮಾಪ್ಯಡಬಹುದು.   ಬದುಕೆಾಂಬುದು ಬಾಲ್ಯ , ಯೌವನ್, ಹರೆಯ, ಮುಪುಪ ಗಳ 

ಸಂಕಲ್ನ್ವಾಗಿದೆ.  ಅವುಗಳ ನ್ಡುವೆ ಮಾನ್ವಿೀಯ ಮೌಲ್ಯ ಯುತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅರಳಿಕೊಳಳ ಬೇಕು.  

ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತಾು  ಹೀದಂತೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾ ರೂಪ್ವೂ ಬದಲಾಗುತಾು  ಹೀಗುತು ದೆ. 

ಮಾನ್ವರ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆರಗು, ಅಚಿ ರಿ, ಕಿ್ಷಷ್ಟ ತೆಯನುನ  ಮೂಡಿಸಿ, ನ್ಮೆ್  

ಅಾಂತಃಶಕ್ಷು ಗೆ ಸವಾಲು ಒಡುಡ ತು ವೆ.  ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಳಕೆಕ  ಇಳಿದಷ್ಟಟ  ಹಸ ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳು, 

ಸವಾಲುಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಗುತಿು ರುತು ವೆ.  ಕಾಡಿನ್ ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಗೆ ಇಾಂತಹ ಸಮ್ಸೆಯ , ಸವಾಲುಗಳು 

ಎಾಂದ್ಧಗೂ ಎದುರಾಗುವುದ್ಧಲಿ್ .  ಅಲಿ್ಲ  ಸಂಕ್ಷೀಣಯತೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದ್ಧಲಿ್ .  ಆದರೆ ನ್ವಯುಗದಲಿ್ಲ  

ಜನ್ರು ಯವಾಗಲೂ ಜ್ಯ ೀತಿಷ್ಟ, ಮ್ನಃಶ್ವಸು ರಜಾ ರ ಬಳಿ ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳನುನ  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು 

ನರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಲುಗಟಿಟ  ನಾಂತಿರುತಾು ರೆ.  ಮಾನ್ವನಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆೆ  ತ್ತಡಿತ, ವಾಯ ಮೀಹ, 

ಅಾಂತಹ ತಲಿ್ಣ, ವಾಯ ಮೀಹಗಳಿಾಂದ ಸಂಬಂಧಗಳ ನ್ಡುವೆ ಗಾಢ್ತೆ ಹೆಚಿ್ಚ ತಾು  ಹೀಗುತು ದೆ.  ನೀವು 

ಹೀಗಿ ಯರನಾನ ದರೂ “ನಾನು ನನ್ನ ನುನ  ಪಿರ ೀತಿಸುತೆು ೀನೆ” ಎಾಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಕಣಣ ರಳಿಸಿ, “ನನ್ನ  

ಪಿರ ೀತಿ ಶ್ವಶಾ ತವಾಗಿರಬೇಕು” ಎಾಂದು ಕಂಡಿೀಷ್ನ್ ಹಾಕುತಾು ಳ್ಮ.  ಆದರೆ, ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಸಂಬಂಧಕೂಕ  

ಒಾಂದು ಕೊನೆಯುಾಂಟು.  ಜಿೀವನ್ಪ್ಯಯಾಂತ ಪಿರ ೀತಿಸುತೆು ೀವೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದವರನುನ  

ಪಿರ ೀತಿಸಲ್ಪ ಡುವವರು ಕಟೆಟ ಚಿ ರ ವಹಿಸಿ ಕಾಯುತಿು ರುತಾು ರೆ. 

ಕಳ್ಮದುಹೀದ ಸಂಬಂಧಗಳನುನ  ನೆನೆದು-ನೆನೆದು ನಟುಟ ಸಿರು ಬಿಡುವವರು ಹಲ್ವರು.  

ನಜಕೂಕ  ಸಂಬಂಧಗಳ ನ್ಡುವೆ ಗಾಢ್ತೆ ಹೆಚಿ್ಚ ತಾು  ಹೀದಂತೆ ಉಸಿರು ಕಟುಟ ತಾು  ಹೀಗುತು ದೆ.  ಆಗ 

ಮ್ನುಷ್ಯ  ತಾನು ಹಾಂದ್ಧರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಾಂದ ಹರಬರಲು ಯೀಚ್ಚಸುತಾು ನೆ.  

ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ್ಲ  ಅವನಗರಿವಿಲಿ್ದೆಯೇ ಸಂಬಂಧವು ಬಿಡುಗಡೆಯನುನ  ಬೇಡುತು ದೆ.   ಆಗ ಅದರಲಿ್ಲನ್ 

ಕಟುಸತಯ ವನುನ  ಅರಿಯುವ ಪ್ರ ಯತನ ವನುನ  ನಾವು ಮಾಡಲಾರೆವು.   ಹಿಾಂದ್ಧನ್ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿತ್ತು ? 

ಮುಾಂದ್ಧನ್ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಎಾಂಬುದರ ನ್ಡುವೆ ಜಿಜ್ಞಾ ಸೆ ಮೂಡಿ ಮಾನ್ಸಿಕ ತಳಲಾಟ, 

ಗಾಂದಲ್ ಉಾಂಟ್ಯಗುತು ದೆ.  ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ, ಭಾವನಾತೆ ಕವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಾಂಡ ಸಂಬಂಧಗಳು 

ಹಲ್ವು ಬಗೆಯಗಿವೆ.  ಅವುಗಳನುನ  ಸಮ್ತೀಲ್ದಲಿ್ಲಟುಟ ಕೊಳುಳ ವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ .  ಒಾಂದು 

ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿದಾಗಿ ಅದರಿಾಂದ ಉಾಂಟ್ಯದ ನೀವಿನಾಂದ ತಪುಪ ಗಳನುನ  ತಿದ್ಧಾ ಕೊಳುಳ ತೆು ೀವೆ.  

ಆದರೂ, ಅವುಗಳು ಶ್ವಶಾ ತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದ್ಧಲಿ್ .  ಹಿೀಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಾಂದ ಮಾನ್ವ ಜ್ಞರುತಾು  

ಹೀಗುತಾು ನೆ. 
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ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಪಕೆ್ಷ , ಅವುಗಳನುನ  ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಕಲೆ ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಸಿದಿ್ಧ ಸುವುದ್ಧಲಿ್ .  

ಭಾವನಾತೆ ಕವಾಗಿ, ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ಯರು ಸದೃಢ್ವಾದ ನಲುವನುನ  ತಾಳಿ ಮೆಟಿಟ  ನಲಿುವರೀ 

ಅವರಿಗೆ ಮಾತರ  ಅದು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತು ದೆ.  ನಾವೆಯನುನ  ನ್ಡೆಸುವ ನಾವಿಕನಗೆ ದೊೀಣಿಯನುನ  

ನೀಡಿದರೆ ಉಪ್ಯೀಗ.  ಆದರೆ, ನಾವೆ ನ್ಡೆಸಲು ಬಾರದವನಗೆ ದೊೀಣಿ ಕೊಟಟ ರೂ ನರುಪ್ಯುಕು .  

ಹಾಗೆ ನ್ಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗಿನ್ ಅರಿವು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಷ್ಟಟ  ತಿಳಿದ್ಧದೆ ಎಾಂಬುದನುನ  ಮದಲು 

ನಾವು ನ್ಮೆ್ ನುನ  ಅರಿತ್ತಕೊಾಂಡಾಗ ಮಾತರ  ಬದುಕ್ಷನ್ ಹಾದ್ಧ ಸುಲ್ಭ.  ಬದುಕ್ಷನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರೂ 

ಒಾಂದಲಿ್  ಒಾಂದು ಬಾರಿ ಒಾಂಟಿತನ್ವನುನ  ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಸಹಜ.  ಅಾಂತಹ ವಿಷ್ಟದದ 

ಸಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಮ್ನ್ಸಿು  ಕಾತರಿಸುವುದು.  ಆಗಲೇ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಾಂದಲಿ್  ಒಾಂದು 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಬೆಸೆದುಕೊಳುಳ ತು ವೆ.  ನಮೆ್  ಬಗೆೆ  ನಮ್ಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿದರೆ ನಮೆ್  ಸ್ವನಧಯ  

ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡುವುದೆ?  ಮದಲು ನಮೆ್ ನುನ  ನೀವು ವಿಷ್ಟದದ ಸುಳಿಯಿಾಂದ 

ಹರಬರುವಂತೆ ಒಾಂದು ಕ್ಷಣ ಚ್ಚಾಂತಿಸಿ ನೀಡಿ, ಆಗ ಸಂಬಂಧಗಳ ನ್ಡುವೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳ ಮ್ಧ್ಯಯ  

ಚಂದ್ಧರ ತಂಪೆರದಂತೆ ನಮೆ್  ಮ್ತ್ತು  ಬೇರೆಯವರ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ ತಂಪ್ರಗುವುದು.  ಇಲಿ್ದ್ಧದಾ ರೆ, 

ಉರಿ ಬಿಸಿಲ್ಲನ್ ತಾಪ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧ ಬಸವಳಿದ ಕರಗಿ ನೀರಾಗುವುದು.  

ಒಾಂದು ಪುಟಟ  ಮ್ಗುವಿನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನ  ಗಮ್ನಸಿ, ಮ್ಗು ಬಾಲ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಪ , ಅಮೆ್ ನ್ನುನ  

ಪಿರ ೀತಿಸುವುದು.  ನಂತರ ಆಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಿರ ೀತಿ, ನಂತರ ತಿಾಂಡಿ ತಿನಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಿರ ೀತಿ ನಧಾನ್ವಾಗಿ 

ಅದು ಅಪ್ಪ , ಅಮೆ್ ನ್ ಮೇಲ್ಲನ್  ಪಿರ ೀತಿಯನುನ  ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದು.  ಆದಾ ರಿಾಂದ ಮ್ನುಷ್ಯ ನ್ 

ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ ನರಂತರ ಅಲಿ್ವೆ?  ಹಾಗೆಯೇ ಮ್ನುಷ್ಯ ನ್ ಪಿರ ೀತಿ, ಭಾವನೆಗಳು ಕಾಲ್ದ್ಧಾಂದ 

ಕಾಲ್ಕೆಕ  ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಂದುತಾು  ಹೀಗುತು ವೆ. 

ಹಿೀಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಜಿೀವನ್ವು ಪ್ರರ ರಂಭದಲಿ್ಲ  ಗಾಂದಲ್ಮ್ಯ, ಕಿ್ಷಷ್ಟ ಕರ, ಅಗೀಚರ, 

ಅಸ್ವಧಯ ವಾದಂತ ದಾರಿಯಗುವುದು ಸಹಜ.  ಆದರೆ ಅಭಾಯ ಸ, ಮಾಗಯದಶಯನ್, ಶರ ದಿೆ , ಆಸಕ್ಷು , ಇದಾ ರೆ 

ಮುಾಂದ್ಧನ್ ಹಾದ್ಧ ಸುಗಮ್ವಾಗಿ ಬಾನಂಚ್ಚನ್ ಚಂದ್ಧರನ್ ತಂಪ್ರದ ನೀಟದಂತೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಯ 

ಹಾದ್ಧಯ ಆದ್ಧಯು ಅಾಂತಯ ದವರೆಗೆ ತಂಪ್ರಗಿ ಸ್ವಗುವುದು.   ಸ್ಪಯಯ ಒಾಂದುಬಾರಿ ಉದಯಿಸಿ 

ಅಸು ಮ್ವಾಗುವ ತನ್ಕ ಹೇಗೆ ಹಿಾಂದ್ಧರುಗುವುದ್ಧಲಿ್ವೀ, ಹಾಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಯು ತನ್ನ  ಅತಯ ಲ್ಪ  

ಸಮ್ಯದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲನ್ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನುನ  ಅರಿತ್ತ ತಾನು ಸ್ವಗುತಿು ರುವ ದ್ಧಕ್ಷಕ ನ್ ಕಡೆಗೆ 

ಮುಖಮಾಡಿ ಮುಾಂದ್ಧನ್ ಗುರಿಯನುನ  ತಲುಪುವ ತನ್ಕ ಹಿಾಂದ್ಧರುಗದೆ ಗುರಿಯನುನ  ತಲುಪ್ಬೇಕು. 
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ಪ್ರ ಕೃತಿ 

  ಪ್ವನ್ ಕುಮಾರ್.ಆರ್ 

    ಪ್ರ ಕೃತಿ ಎಾಂದರೆ ಇಲಿ್ಲ  ನಾನು ಇಬಬ ರನುನ  ಬಿಾಂಬಿಸುತೆು ೀನೆ. ಒಬಬ ಳು ಸಕಲ್ಜಿೀವಿಗಳನುನ  

ರಕಿ್ಷಸುವ ನಸಗಯದೇವತೆಯದರೆ, ಇನನ ಬಬ ಳು ಸಕಲ್ ಜಿೀವಿಗಳನುನ  ಸೃಷ್ಟಠ ಸುವ ತಾಯಿ. ಇವರಿಬಬ ರು 

ಸೃಷ್ಟಠ ಯ ಮೂಲ್ ಒಬಬ ರಿಲಿಾ  ಅಾಂದರೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಠ ಯಲಿ್ಲ  ಯವುದೂ ಉಳಿಯುವುದ್ಧಲಿ್ .  

ನಸಗಯದೇವತೆಯು ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಪ್ರರ ಣಿ ಹಾಗೂ 

ಇಡಿೀ ಜಿೀವ ಸಂಕುಲ್ವನೆನ  ಸ್ವಕುತಿು ದಾಾ ಳ್ಮ. ಅಾಂತವಳಿಗೆ 

ಇಾಂದು ಆಪ್ತ್ತು  ಒದಗಿದೆ. ಅವಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರವಿತರ ಯ ತೆಯನುನ  

ಈ ಮ್ನುಷ್ಯ ನೆಾಂಬ ಕೆಟಟ  ಪ್ರರ ಣಿ ಕೆಡಿಸುತಿು ದಾಾ ನೆ. ತನ್ನ  

ಸೌಾಂದಯಯಕೆಕ  ಪ್ರ ಮುಖವಾದಂತಹ ಗಿಡಮ್ರಗಳನುನ  

ತನ್ನ  ಸ್ವಾ ಥಯಕಾಕ ಗಿ ದುಷ್ಟ  ಚಟಗಳಿಗಾಗಿ ದುಬಯಳಕೆ 

ಮಾಡುತಿು ದಾಾ ನೆ. ತಾನೂ ಈ ನಸಗಯದೇವತೆಯ ಮ್ಗುವೆಾಂದು 

ತಿಳಿಯದ ಈ ನ್ರಮ್ನುಷ್ಯ  ತನ್ನ  ತಾಯಿಯನೂನ  ತಾನೆ ನಾಶಮಾಡಲು 

ಹರಟಿದಾಾ ನೆ. ಅವನಗೆ ತಿಳಿಯದು ತನ್ನ  ತಾಯಿಯು ನಾಶವಾದರೆ 

ಮುಾಂದೊಾಂದು ದ್ಧನ್ ತನ್ನ  ನಾಶವೂ ತಪಿಪ ದಾ ಲಿ್ ಿ ವೆಾಂದು. 

  ಈ ನ್ರಮ್ನುಷ್ಯ ನ್ ಸ್ವಾ ಥಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಾಂದರೆ ರಸೆು ಯ ಬದ್ಧಯಲಿ್ಲರುವ ಬೃಹತ್ ಆಕಾರದ 

ಮ್ರಗಳನುನ  ಕಡಿದು ತನ್ನ  ಸ್ವಾ ಥರ್Àದ ಹಣಕಾಕ ಗಿ ಉಪ್ಯೀಗಿಸುತಿು ದಾಾ ನೆ. ಅವನು ಈ ರಿೀತಿ 

ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ನಸಗಯದೇವತೆಯ ಹಲ್ವಾರು ಮ್ಕಕ ಳು ಇಾಂದು ಬಿೀದ್ಧ ಪ್ರಲಾಗಿದಾಾ ರೆ. ಅವರಿಗೆ 

ಆಹಾರವಿಲಿ್ದೆ ಆಶರ ವಿಲಿ್ದೆ ಮ್ನುಷ್ಯ ನ್ ಕಾಲ್ಲಗೆ ಸಿಕ್ಷಕ  ನ್ರಳಾಡುತಿು ವೆ. ಇವೆಲಿ್ವೂ ಮ್ನುಷ್ಯ ನ್ ನಾಶಕೆಕ  

ನಾಾಂದ್ಧಯಡುತು ವೆ ಎಾಂದು ಈ ನ್ರನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ತನ್ನ  ಆಶರ ಯಕೆಕ  ಹಾಗೂ ತನ್ನ  

ವಾಣಿಜಯ  ವಾಯ ಪ್ರರಕೆಕ ಾಂದು ಕಾಡುಗಳನುನ  ಅಾಂದರೆ ನಸಗಯದ ಹೃದಯವನುನ  ಕ್ಷತ್ತು  ಅಲಿ್ಲ  ಇವನಗೆ 

ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾಖಾಯನೆಗಳನುನ  ನಮಿಯಸಿ ಇವನ್ ಬೇಳ್ಮ ಬೇಯಿಸುತಿು ದಾಾ ನೆ. ಅದರಿಾಂದ ಬರುವ 

ವಿಷ್ಪೂರಿತ ತಾಯ ಜಯ ಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿ್ರಸಿಟ ೀಕ್ಗಳನುನ   ನಸಗಯದ ಮ್ಡಿಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಮ್ಲ್ಗಿರುವ 

ಭೂಮಿತಾಯಿಗೆ ಉಣ ಬಡಿಸುತಿು ದಾಾ ನೆ. ಅದನುನ  ತಿಾಂದ ಧರಣಿಯು ನಧಾನ್ವಾಗಿ ತನ್ನ  

ಫಲ್ವತು ತೆಯನುನ  ಕಳ್ಮದುಕೊಾಂಡು ಸ್ವವನ್ನ ಪ್ಪ ಲು ಸಿದಾ ವಾಗುತಿು ದಾಾ ಳ್ಮ ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ಮಾಡುವ 

ಅಚಾತ್ತಯಯದ್ಧಾಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಅಾಂತರಾಳದಲಿ್ಲ  ಅಡಗಿರುವ ಗಂಗೆಯು ದೂರವಾಗುತಾು  

ಓಡುತಿು ದಾಾ ಳ್ಮ. ಅವಳನುನ  ಕರೆತರಲು ಮ್ನುಷ್ಯ ನು ತ್ತಾಂಬಾ ಆಳಕೆಕ  ಇಳಿಯುತಿು ದಾಾ ನೆ. 

 

 ಪ್ರ ಕೃತಿ ಎಾಂಬ ಇನನ ಬಬ  ತಾಯಿ ಎಾಂದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣಣ  ಈ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಹೆಣಿಣ ನ್ 

ಪ್ರರ ಮುಖಯ ತೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಅಪ್ರರವಾದದುಾ , ನ್ಮೆ್  ಸೃಷ್ಟಟ ಯಗಿ ಇಾಂದು ನಾವೆಲಿ್ರೂ 
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ಜಿೀವಂತವಾಗಿದೆಾ ೀವೆ ಎಾಂದರೆ ಅದು ಒಬಬ   ಹೆಣೆಣ ಾಂಬ ತಾಯಿಯಿಾಂದಲೇ ಅಾಂತಹ ತಾಯಿಯನುನ  

ಇಾಂದು ನಾವೆಲಿ್ರೂ ಕ್ಷೀಳಾಗಿ ಕಾಣ್ಣತಿು ದೆಾ ೀವೆ. ಹೆಣಿಣ ಣ ಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗದೆ ತನ್ನ  ಅಾಂತರಾಳದಲಿ್ಲ  ತಾನೇ 

ಕೊರಗುತಿು ದಾಾ ಳ್ಮ. ಒಬಬ ರಿಗೆ ಜನೆ್  ನೀಡುವ ಹೆಣಣ ನುನ  ಇಾಂದು ಈ ಸಮಾಜ ತಾನು ಜನೆ್  ತಾಳುವ 

ಮುನ್ನ ವೇ ಗಭಯದಲಿ್ಲಯೇ ಜಿೀವಂತವಾಗಿ ಕೊಲಿ್ಲು ನೀಡುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಹೆಣ್ಣಣ  ಇಾಂದು ಗಭಯದಲಿ್ಲ  

ಕಷ್ಟ ವನುನ  ಅನುಭವಿಸುತಿು ದಾಾ ಳ್ಮ. ಹೇಗೆಾಂದರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಕೆಟಟ  ಜನ್ಗಳಿಗೆ ಗಭಯದಲಿ್ಲರುವವಳು 

ತನ್ನ  ತಾಯಿಯಂತೆಯೇ ಒಬಬ  ಹೆನೆಣ ಾಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಅವಳನುನ  ಅಲಿೆೀ ಜಿೀವಂತ ಸಮಾದ್ಧ ಮಾಡಲು 

ಹರಡುತಾು ರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೊೀ ಏನೀ? ತಾವು ಸಹ ಅಾಂತಹ ಒಬಬ  ಹೆಣಿಣ ಾಂದಲೇ ಜನೆ್  

ತಾಳಿದೆಾ ಾಂದು ಒಬಬ  ತಾಯಿ ತಾನೂ ಗಭಯವತಿ ಆದಾಗಿನಾಂದ ತನ್ನ ಲಿ್ಲರುವ ತನ್ನ  ಮ್ಗುವಿನ್ ಬಗೆೆ  

ಹೆಚಿಾ ಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತಾು ಳ್ಮ. ಆದರೆ ಅದನುನ  ಸಮಾಜದ ಈ ಜನ್ ತೆಗೆಸಲು ಬಂದಾಗ ತನ್ನ  ಕರುಳಿನ್ 

ಕುಡಿಯನುನ  ಕ್ಷತು ಗೆಯಲು ಬಂದಾಗ ತನ್ಗಾಗುವ ನೀವನುನ  ಯರಿಗೆ ತಾನೆ ಹೇಳಿಯಳು. ತನ್ನ ಲಿೆ ೀ 

ಅಯಯ ೀ.............. ನ್ನ್ನ  ಮ್ಗುವನುನ  ನ್ನ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅದು ನ್ನ್ನ  ಕರುಳಿನ್ ಕುಡಿ ಅದನುನ  ಏನೂ 

ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವಳೂ ನ್ನ್ನ  ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಣ್ಣಣ  ಎಾಂದು ಗೀಗರೆಯುತಾು ಳ್ಮ. ಆದರೆ ಅವೆಲಿ್ವೂ 

ತನ್ನ ವರಾದ ಗಂಡನಗಾಗಲ್ಲ ಮ್ನೆಯವರಿಗಾಗಲ್ಲ ತಿಳಿಯದು. ನಾವು ಇಾಂದು ಹೆಣಣ ನುನ  

ಭೂರ ರ ಣದಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಲಿುತಿು ದೆಾ ೀವಲಿ್ . ಹಾಗಾದರೆ ನ್ಮೆ್  ಸೃಷ್ಟಠ  ಉಳಿಯುವುದೆ?ಇದು ನ್ನ್ನ  

ಅಾಂತರಾಳದ ಪ್ರ ಶ್ನ ಯಗಿ ಕಾಡುತಿು ದೆ.  

ಉದಾಹರಣೆ ಎಾಂದರೆ  ಸ್ವಲುಮ್ರದ ತಿಮೆ್ ಕಕ ರವರನುನ  ತಮೆ್   ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು 

ಹೆಣೆಣ ಾಂದು ಭೂರ ಣದಲಿ್ಲಯೇ ಕೊಾಂದ್ಧದಾ ರೆ ತಿಮೆ್ ಕಕ ನ್ವರು ನಸಗಯದ ಮ್ಗಳಾಗುತಿು ದಾ ರೆ. ತನ್ನ  

ತಾಯಿಯದ ನಸಗಯದೇವತೆಯನುನ  ಇನ್ನ ಷ್ಟಟ  ಸಗಸ್ವಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತಿು ು ದಾ ರೆ. ರಸೆು ಯ ಬದ್ಧಯಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಲು ಸ್ವಲಾಗಿ ಮ್ರಗಳನುನ  ನೆಟುಟ  ಇಾಂದು ಅಪ್ರರ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಜಿೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶರ ಯವನುನ  

ನೀಡಿದಾಾ ರೆ. ಇಾಂತಹ ಹೆಣಣ ನುನ  ನಾವು ಭೂರ ಣದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಯಿಸಲು ಹರಟ್ಯಗ ನ್ಮ್ಗೆ 

ನಾಚ್ಚಕೆಯಗಬೇಕು. ಎನಸುತು ದೆ. ಹೆಣಣ ನುನ  ಕಳ್ಮದುಕೊಾಂಡರೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಠ ಯನೆನ ೀ ಕಳ್ಮದುಕೊಾಂಡ 

ಹಾಗೆ ..... 

ಸೆನ ೀಹಿತರೆ ನ್ನ್ನ  ಕಳಕಳಿಯ ಮ್ನ್ವಿ ಯಾಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಠ ಯ ಮೂಲ್ವಾದÀ ಹೆಣಣ ನುನ  ಹಾಗೂ ಈ 

ಸೃಷ್ಟಠ ಯ ಕಣಾಣ ದ ಪ್ರ ಕೃತಿಯನುನ  ಇಬಬ ರನೂನ  ಉಳಿಸಿ ಜಗತು ನುನ  ಕಾಪ್ರಡೀಣ  

                  

ಗಿಡ ನೆಡುವ ಬದಲು ಮ್ರ ಕಡಿಯುವ ಮ್ನುಷ್ಯ ನೇ 

ನೀ ಅರಿತ್ತಕೊೀ ನಾ ಕೆಡುಕನೆಾಂದು 

ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊೀ ನನ್ನ  ಈ ನ್ಡವಳಿಕೆಯನುನ  

ಇಲಿ್ದ್ಧದಾ ರೆ ಮುಾಂದೊಾಂದು ದ್ಧನ್ ನನ್ನ  ಸ್ವವೇ ನನ್ಗೆ        ಅಾಂತಿಮ್ 

ನನ್ನ  ತಾಯಿಯನೆನ ೀ ನೀನು ಕೊಲಿ್ಲು ಮುಾಂದಾಗಬೇಡ 

ದಯವಿಟುಟ  ಬದಲಾಗೀ ಓ ಮ್ನುಜನೇ....... 
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ಮಮತಾಮಯಿ ನನನ ವಾ  

 

ಅನುಶಿರ ೇ .ಎಸ್ 

GFGC, Tumkur 

ಹೆತು  ಕರುಳ ಮಿೀರಿ ನ್ನ್ನ  ಪ್ರರೆವ ತಾಯಿ 

ನೀನೆ ಅಲಿ್ವೆ? ಮುಪುಪ ಗಾಂಡರು 

ಎದೆಗೂಡಲಿ್ಲ  ಬೆಚಿ ನೆಯ ಪಿಸುನುಡಿಯನಾನ ಡಿ 

ಲೊೀಕಕೆಕ  ಮೂತಿಯರೂಪ್ ಕೊಟಟ ವಳು 

ಎದೆಹಾಲ್ ಜ್ತೆ ಕರುಣೆ ತಾಯ ಗಗಳ ನಂಟು ಒಾಂದೆಡೆ 

ಬೊಗಸೆ ಬಡಿಡ  ಬೆವರ ಬಾಯಿಗೆ ಹಿಾಂಡುವಳು 

ನಂಟು ಮ್ತು ಾಂದೆಡೆ. ಈ ಇಬಬ ರ ಮ್ಡಿಲ್ ಗೂಡಲಿ್ಲ  

ದ್ಧನ್ ಕಳ್ಮದದುಾ  ನ್ನ್ನ  ಪುಣಯ ದ ಫಲ್ವೇ ಸರಿ 

ಬತಿು ದ ತಡೆಯನುನ  ತಲೆದ್ಧಾಂಬಾಗಿ ನೀಡಿ 

ಬುದಿ  ಬಸವರ ನ್ಡೆಯನ್ನ  ನ್ನ್ನ  ಸೆ øತಿಗೆ ತ್ತಾಂಬಿ 

ಈ ಲೊೀಕ ಬದುಕ ಬಗೆೆ  ಸದಾ ಎಚಿ ರದ 

ನುಡಿಗಳನಾನ ಡುತು  ಮಾಗಯ ತೀರಿದಳು ಆ 

ಸ್ವವಿತಿರ  ಮಿೀರಿಸಿಯಳು 

ನ್ನ್ನ ವಾ  ಬಯಲು ಬಿಸಿಲ್ಲ್ಲ ಹತ್ತು  ತಂದ ಕಾಳು 

ನ್ನ್ನ  ಬಾಯಿಗೆ ಅಾಂಬಲ್ಲಯಗಿ ಸೇರಿ ಮ್ಲ್ಗುವ 

ಹತಿು ಗೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಕುಟ್ಯಣಿ ಸದ್ಧಾ ನಾಂದ್ಧಗೆ ನ್ನ್ನ  ನೂರಾರು 

ಕನ್ಸುಗಳು ಅಾಂಬಾರಿ ಏರಿಯಗಿತ್ತು . ಇದು 

ನ್ನ್ನ ವಾ ನ್ ಹೆಜೆಜ  ಮೂಡದ ಹಾದ್ಧಯಲಿ್ವೆ? 
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ಮೊದಲ ಮಳೆ 

 

ಅರುಣಕುಮಾರ್ .ಹೆಚ್ 

GFGC, Tumkur 

ಹರಿಯಿತ್ತ ಬಾನೆಾಂಬ ಮೂಟೆಯು 

ಸುರಿಯಿತ್ತ ಮುಾಂಗಾರಿನ್ ವಷ್ಯ 

ತಳ್ಮದು ಮ್ನೆ ಮ್ನ್ಗಳ ಕೊಳ್ಮಯ 

ತಂದ್ಧತ್ತ ನ್ವಿರಾದ ಹಷ್ಯ 

 

ತ್ತಾಂತ್ತರು ಹನಗಳ ಚಂದದ ನ್ತಯನ್ 

ತಂದ್ಧತ್ತ ಮ್ನ್ಕೆ ಮುದವ 

ಕಲೆ್ ಶಗಳ ಕಳ್ಮದು ತೆರೆದ್ಧದೆ 

ಹಸತನ್ದ ಕದವ 

 

ಹನಗಳ ಆಭರಣದೊಾಂದ್ಧಗೆ ನ್ಗುವ 

ಹಸಿರೆಲೆಗಳ ಚೆಲುವು 

ಚ್ಚಗುರಡೆದ್ಧದೆ ಮ್ನ್ದ್ಧ ಬರುವಂತೆ 

ಮುಾಂಗಾರಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಲ್ವು 

 

ಮ್ಳ್ಮಯ ಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದಾ  

ಭುವಿಯು ಈಗ ಬಿಟಿಟ ದೆ ನಟುಟ ಸಿರು 

ಹಸಿ ಮ್ಣಿಣ ನ್ ಘಮ್ಲ್ಲನ್ ಜ್ತೆ 

ಅಲಿ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಸರು 
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ಜೇವಜ್ಞಲ 

ಡಾ. ಹನುಮಂತ್ರಾಯ .ಜ 

Lecturer, GFGC, Tumkur 

ರಕುತವು ಜಿೀವ ಹಿಾಂಡಿ ನೆಲ್ 

ಮುಗಿಲ್ ಉದಾ ಕೂಕ  ನಾಲ್ಲಗೆ ಚಾಚ್ಚ 

ಒಾಂದೇ ಸಮ್ನೆ ನುಗೆಿ  ಬರುತಿು ದೆ ಈ ಜಿೀವಜ್ಞಲ್ 

ರಕಕ ಸವತಾರವ ಮಿೀರಿ 

ಕುದಾ  ಮಾಾಂಸತ್ತಾಂಡುಗಳು ಎಳಿಕುವವೆ 

ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಹತು  ನಗ 

ಸ್ವಗಿ ಬರುವುದು ಧಣಿ ಮ್ನೆತನ್ಕ 

ಗಡುಡ  ಗಾಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ನೆಲ್ ಹಕಕ ವೆ? 

ಋಣಭಾರವ ಹತು ವರು ತಿೀರಿಸಿಯಯಿತೆ? 

ಕೊರಳ ತ್ತಾಂಬ ಮೂಳ್ಮ ಸರಗಳದೆಾ ೀ ಸದುಾ  

ಕಾಲ್ದ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಎದುರುಗಳಳ ದವರು 

ಮ್ಡಿ ಮೈಲ್ಲಗೆಗೆ ಮೈಯಡಿಡ  

ಶ್ವಸು ರ ಪುರಾಣವು ನೇಪ್ಥಯ ಕೆಕ  ಹರಟಂತೆ 

ಸುರುಳಿಯಗತು ಲ್ಲದೆ ಈ ಜಿೀವಜ್ಞಲ್ 

ಉಳಿದ್ಧರುವುದು ಪುಟಗೀಸಿಯಾಂದೆ 

ತಿೀರ ಮೇಲೆ ಹಕಕ  ಗಿಡುಗ ಕಾಯುತು ಲ್ಲದೆ 

ನಾನು ಮುಟುಟ ವುದೆಾಂದು ಎಾಂತಲೇ 

ರಾಜನ್ ಹೆಾಂಡತಿ ಬಸುರಿ ಮ್ರದಡಿ 

ನೆರಳ ಹಾಸಿ ಕೊರೆವ ಚಳಿಯಲ್ಲ 

ಜಿೀವ ಜಂತ್ತವಿಗೆ ಮ್ರವಡಿಡ ದಾಾ ಳ್ಮ. 
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ಕಡಲಂಚಿನಲಿಿ  ನಸುನಕಕ ವಳು 

ತಾರೆಗಳ ಮ್ರೆಯಲಿ್ಲ  ಹಲಿುಕ್ಷಸಿದು 

ಕಾಮ್ನ್ಬಿಲಿ್ಲನ್ ಬಣಣ ಗಳನು ವಕಳ ಕೆಕ  ಧರಿಸಿ 

ಮುನನ ೀಟದಲಿೆ ೀ ನ್ನ್ನ  ಮ್ನ್ಸಿ ನ್ನ  ಕದಾ  

ಮಿಾಂಚ್ಚಳಿಳ  ಯರೆ ನೀ 

ನ್ನೆನ ದೆಯ ಪುಸು ಕದಲಿ್ಲ  

ವರಕಾಯ ಪ್ರ ವೇಶ ಮಾಡಿ ಪೆರ ೀಮ್ 

ಎಾಂಬೆರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಗಿೀಚ್ಚ ಹಾಗೆ 

ಮ್ರೆಯದ ಸುಕೊೀಮ್ಲೆ, ದ್ಧೀಪ್ಗಳ ಬಾಲೆ ನೀ 

ಮೀಡಗಳ ನ್ಡುವಲಿ್ಲ  ಶಾಂಗಾರಗಾಂಡ 

ಬೆದರುಬೊಾಂಬೆಯ ನ್ನ್ನ  ಹೃದಯಂತರಾಳದಲ್ಲ ನ್ಗುವೆಾಂಬ 

ಮಗೆು  ಅರಳಿಸಿ ಸಾ ಪ್ನ  ಪ್ರ ಪಂಚಕೆ 

ಹ್ಯ ರಾಶಿ ಚೆಲಿ್ಲದವಳು ನೀನೆ ತಾನೆ, 

ಹುಣಿಣ ಮೆಯ ಚಂದರ ನಂತೆ ಸದಾ 

ಬೆಳಗುವವಳು ನೀನಾಗು, ವಸಂತದಲ್ಲ 

ಮ್ನ್ತ್ತಾಂಬಿ ಹಾಡಿಕುಕ ವ ಹಕ್ಷಕಯಗಿ 

ಎಲಿ್ರ ಮ್ನ್ಸಿ ನ್ನ  ಸ್ಪರೆಗಳುಳ ವ 

ಮುದ್ಧಾ ನಂತಾಗು. 

ನ್ಸುನ್ಗುಗಳ ಪಿಸುನುಡಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ನ್ನ  

ಬಂದ್ಧಸಿದವಳು ನೀನು ಸದಾ ಕುಣಿಯುವ 

ಸಂಭರ ಮ್ದ ನ್ವಿಲೇ ನೂರು ವಸಂತಗಳನು 

ದಾಟಿದರೂ, ಬೊೀಗಯರೆಯುವ ಕಡಲು ತನ್ನ  ನ್ಕೆ ನಲಿ್ಲಸಿದರೂ 

ನೀ ಮಾತರ  ನ್ನ್ನ ಲಿ್ಲ  ಸದಾ ಮಿನುಗುವ ಬಿಸಿಲ್ ಚ್ಚಕ್ಷಕ . 
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ತುಾಂಬೆ. . . .? 

 

ಎಾಂ.ಎಸ್. ಸುರಶ್ 

ಸಹಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು 

ಗಣಿತಶ್ವಸು ರ 

 

ಮೂರು ಸ್ವಗರ ನೂರು ಮಂದ್ಧರ ದೈವ ಸ್ವವಿರವಿದಾ ರೆ 

ಸಿಾಂದುವಿದಾ ರೆ ಗಂಗಯಿದಾ ರೆ ಹಿರಿ ಹಿಮಾಚಲ್ವಿದಾ ರೆ 

ವೇದವಿದಾ ರೆ ಭೂಮಿಯಿದಾ ರೆ ಘನ್ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಿದಾ ರೆ 

ಯಮುನ್ ತ್ತಾಂಗಾ ಕಾವೇರಿಗಳಿದಾ ರೆ ನಂದ್ಧಬೆಟಟ  

ಏಕಶಿಲಾಬೆಟಟ , ಸಿದಿ ಗಂಗೆ ಮ್ಠದ ಗುರುಪ್ರಂಪ್ರೆಯಿದುಾ  

ನ್ಮೆ್  ತ್ತಾಂಬೆಗೆ ಒಾಂದು ಕವನ್, ಕಥೆ ಗಾದೆಗಳನುನ  ಕಳುಹಿಸಿ 

ನ್ಮೆ್  ತ್ತಾಂಬೆಯ ಮದಲು ತ್ತಾಂಬದ್ಧದಾ ರೆ? 

ಏನು ಸ್ವಥಯಕ ಮ್ನೆಯ ಮ್ಕಕ ಳ್ಮ ಮ್ಲ್ಗಿ ನದ್ಧರ ಸುತಿು ದಾ ರೆ. 
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ಒಲವಿನೊಳಗೆ 

ಗೇವಿಾಂದರಾಜು ಎನ್.ವಿ, ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು 

ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರ ಥಮ್ ದಜೆಯ ಕಾಲೇಜು, ತ್ತಮ್ಕೂರು 

 

ನೀಟ ಪ್ರಿಚಯವಾಗಿ 

ಪ್ರಿಚಯ  ಸೆನ ೀಹವಾಗಿ 

ಸೆನ ೀಹ ಮುಾಂದುವರಿದು ಒಲ್ವಾಗಿ 

ಸೇರಬೇಕು ಹೃದಯಗಳು ಒಾಂದಾಗಿ 
 

ಒಲ್ವು ಚೆಲ್ವು ಒಾಂದಾಗಿ 

ಅಹಂಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ 

ನ್ಡೆ ನುಡಿಗಳ್ಮಲಿ್  ಹಿತವಾಗಿ 

ಇರಬೇಕು ಒಬಬ ರಿಗಬಬ ರು ಋಣಿಯಗಿ 
 

ಒಲ್ವಿನಳಗೆ ಮುಳುಗಿ 

ಸುು ತಿ ನಾಂದೆಗಳನುನ  ನುಾಂಗಿ 

ನಂಬಿಕೆಯ ಅಡಿಪ್ರಯವಾಗಿ 

ನಲಿ್ಬೇಕು ಒಲ್ವು ಪೆರ ೀಮ್ ಮಂದ್ಧರವಾಗಿ 
 

ಬೇರೆ ಬೆಲುವಿಗಾಕಷ್ಟಯತವಾಗಿ 

ಅದರ ಮಾಯಗಳಗಾಗಿ 

ತನ್ನ  ತನ್ವ ಮ್ರೆತವನಾಗಿ 

ಮ್ರೆಯ ಬಾರದು ಒಲ್ವ ಹಿೀನ್ವಾಗಿ 
 

ಒಲ್ವು ಒಾಂದು ಪ್ರರ ೀತಾರ ಹ 

ಮುನ್ನ ಡೆಸುವ ಉತಿಾಹ 

ಅಾಂಜಿಕೆಯ ಕಳ್ಮವ ಧೈಯಯವಾಗಿ 

ಬೇರೂರಬೇಕು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  ಗಟಿಟ ಯಗಿ 
 

ಒಲ್ವು ಒಾಂದು ಬಂಧನ್ 

ಅದಾಗಬಾರದು ದ್ಧಗಬ ಾಂಧನ್ 

ಕುಗೆಬಾರದು ಹೃದಯ ಸಂಕುಚ್ಚತವಾಗಿ 

ಹಿಗೆಬೇಕು ಆಗಸದಂತೆ ವಿಶ್ವಲ್ವಾಗಿ 
 

ಒಲ್ವು ಹುಟಿಟ ದುಾ  ಸೆನ ೀಹದಲಿ್ಲ  

ಮ್ರೆಯದ್ಧರಿ ಸೆನ ೀಹ ಒಲ್ವಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಒಲ್ವು ಸೆನ ೀಹಗಳು ಜ್ೀಡೆತ್ತು ಗಳಾಗಿ 

ಎಳ್ಮಯಬೇಕು ಬಾಳ್ಮಾಂಬ ಬಂಡಿ ಸರಾಗವಾಗಿ 
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ಸ್ಜಜ ನರ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ 

ಎಸ್. ಆರ್ ನರಾಂದರ ಬಾಬು 

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು 

ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರ ಥಮ್ ದಜೆಯ ಕಾಲೇಜು, ತ್ತಮ್ಕೂರು 

 

ತನ್ನ  ಬಗೆೆ  ತಾನು ಅಭಿಮಾನ್ ಹಾಂದ್ಧರುವುದಕೆಕ  ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವೆಾಂದು ಅರ್ಥಯಸಬಹುದು.  

ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವು ವಯ ಕ್ಷು ಯಿಾಂದ ವಯ ಕ್ಷು ಗೆ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿರುತು ದೆ.  ಕರುಣೆ, ಪಿರ ೀತಿಯ ಮೀಡಿಗೆ ಮ್ರುಳಾಗಿ 

ಕೆಲ್ವರು ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ದ ಬಿಗಿಯನುನ  ಸಡಿಲ್ಗಳಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಕೆ¯ವರು ಇವಾಯ ವುದಕೂಕ  

ಮ್ಣಿಯದೆ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವೇ ತಮೆ್  ಮಾನ್ವೆಾಂದರಿತ್ತ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವನುನ  ಪೂಜಯ  ಭಾವನೆಯಿಾಂದ 

ಕಾಣ್ಣವರು. 

 ವಯ ಕ್ಷು ಯ ನ್ಡೆ ನುಡಿಗಳು ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ದ ಪ್ರ ತಿಬಿಾಂಬ ಕೆಲ್ವಮೆೆ   ಮೌನ್ವೂ ಇದರ 

ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವನುನ  ಅಥಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ದವರು ಇದನುನ  

ಅಹಂಕಾರವೆಾಂದು ಭಾವಿಸುವರು ಆದರೆ ವಾಸು ವತೆಯ ಗಭಯವನುನ  ಹಕ್ಷಕ  ನೀಡಿದಾಗ ಸ್ವಾ ಥಯದ 

ಛಾಯಯೂ ಸಹ ಕಾಣಸಿಗುವುದ್ಧಲಿ್ .  ಜೇನು ಕಡಿದರೂ ಅದರ ಸಿಹಿ ಮ್ಧುರವಿದಾ ಾಂತೆ 

ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಗಳಾದವರು  ಮೇಲೊನ ೀಟಕೆಕ  ಒರಟ್ಯಗಿ ಕಂಡರೂ ಆಾಂತಯಯದಲಿ್ಲ  ಪಿರ ೀತಿ, ವಿಶ್ವಾ ಸ 

ಕರುಣೆ, ತಾಯ ಗಗಳ್ಮಾಂಬ ಪ್ದಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾ ನ್ಮಾನ್ಗಳನುನ  ಮಿೀಸಲ್ಲಟಿಟ ರುತಾು ರೆ.  ಯವುದೇ ವಿಚಾರವು  

ತಮೆ್  ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ವನುನ  ಕೆಣಕ್ಷದಾಗ ಮಾತರ  ಅವರು ವಿವೇಚನಾಶಿೀಲ್ತೆಯನುನ  ಕಳ್ಮದುಕೊಾಂಡು 

ತಮೆ್  ತನ್ವನೆನ ೀ ಕಳ್ಮದುಕೊಳುಳ ವ ಹಂತ ತಲುಪುತಾು ರೆ.     

  ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನುನ  ಎರಡು ದೃಷ್ಟಠ ಗಳಿಾಂದ ನೀಡಬಹುದು,  ಮದಲ್ನೆಯದು ಹೃದಯ 

ಸಿರಿವಂತಿಕೆ, ಎರಡನೆಯದು ಐಶಾ ಯಯ ಸಿರಿವಂತಿಕೆ.  ನಾಯ ಯ ಸತಯ ದ ಪ್ರ ನೇರ ನ್ಡೆ ನುಡಿಗಳನುನ  

ಸದಾ ಹರಿಸುತಾು  ಸಮಾಜದ ಕಣಿಣ ನಾಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಗಳ್ಮಲಿ್ರೂ 

ಸ್ವಾ ವಲಂಬನೆಯನುನ  ಅನುಸರಿಸಿ, ಆತೆಿ ೀಯರ ಏಳಿಗೆಗೂ ಸಹಾಯ ಹಸು ವನುನ  ನೀಡಿ ಹೃದಯ 

ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನುನ  ಬೆಳ್ಮಸಿಕೊಾಂಡರೆ ಇದಕೆಕ  ಹರತಾದವರು ಸ್ವಾ ವಲಂಬನೆಯ ಜ್ತೆಗೆ 

ಆತೆಿ ೀಯರನುನ  ಅವಲಂಬಿಸಿ ಐಶಾ ಯಯದ ಸಿರಿವಂತೆಯನುನ  ಬೆಳ್ಮಸಿಕೊಾಂಡಿರುತಾು ರೆ. 

     ಆಕಾಶಕೆಕ  ಏಣಿಯಿಲಿ್  ಆಸೆಗೆ ಕೊನೆಯಿಲಿ್  ಎಾಂಬುದು ಸತಯ , ಇಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಗಳ್ಮಾಂಬ 

ಮಾತರ ಕೆಕ  ಅವರಲಿ್ಲ  ಆಸೆ ಆಕಾಾಂಕಿೆ ಗಳಿಲಿ್  ಎಾಂಬಥಯವಲಿ್  ಅವರಲಿೂ   ಮಾನ್ವ ಸಹಜ 

ಆಸೆಗಳಿರುತು ವೆ, ಆದರೆ ಇವು ಸ್ವಮ್ನ್ಯ ವಾಗಿ ನಗೂಡವಾಗಿರುತು ವೆ.  ನಶಿ ಲ್ ಮ್ನ್ಸಿಿ ನ್ ಈ 

ಅಭಿಮಾನಗಳು ಕೈ ಕಟಿಟ  ತಲೆಬಾಗಿ ಆಸೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಎಾಂದೂ ಪ್ರ ಯತನ ಪ್ಡುವುದ್ಧಲಿ್ ,  ಬದಲ್ಲಗೆ 
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ತಾವು ಪ್ರ ಯತನ  ಪ್ಡದೇ ಬಂದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನುನ  ಮಾತರ  ತಯ ಜಿಸದೇ ಉನ್ನ ತಿಗಾಗಿ 

ಅವಕಾಶಗಳನೆನ ೀ ಸೀಪ್ರನ್ವನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ.   

ಇನನ ಬಬ ರ ಸಾ ತು ನುನ  ಕನ್ಸಿನ್ಲಿೂ  ಬಯಸದ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಅಾಂಜಿಕೆ ಎಾಂಬುದು 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದ್ಧಲಿ್ . “ಅಾಂಜಿಕೆಯ ಮೂಲ್ ಆಸೆ” ಈ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಗಳು 

ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಅಾಂಜಿಕೆಯನುನ  ತಮೆ್  ಬದುಕ್ಷನ್ ಅಥಯಕೊೀಶದ್ಧಾಂದ 

ಕ್ಷತು ಗೆದ್ಧರುತಾು ರೆ.  ಇವರಲಿ್ಲ  ಅಾಂಜಿಕೆಯೇ ಇಲಿ್ವೇ ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಶ್ನ  ಉದಬ ವಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಉತು ರ 

ಕೆಟಟ ದನುನ   ಎದುರಿಸುವ ಸ್ವಮ್ಥರ ಯ ವಿರುವ ಇವರು ಒಳ್ಮಳ ಯದನುನ  ಕಂಡಾಗ ಶರಣಾಗತಿಯ 

ಭಾವವನುನ  ಪ್ರ ದಶಿಯಸಿ ಅನ್ಯ ರೆದುರು ತಮೆ್  ಗೌರವವನುನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಿಕೊಳುಳ ವ 

ಜ್ಞಣೆೆವುಳಳ ವರಾಗಿರುತಾು ರೆ  

     ತಮೆ್ ಲಿ್ಲದಾ  ಸಂಪ್ತು ನುನ  ಕಷ್ಟ ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಹಂಚ್ಚ ದಾನಗಳ್ಮನಸಿಕೊಳುಳ ವ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಗಳು  

ತಾವೇ ಕಷ್ಟ ಗಳ ಸರಮಾಲೆಗೆ ಸಿಲುಕ್ಷದಾಗ ಪ್ರರ ಸಹಾಯವನುನ  ವಿನ್ಯ ಪೂವಯಕವಾಗಿ 

ನರಾಕರಿಸುತಾು ರೆ ಬಡತನ್ದ ರೇಖ್ಯಯಲಿ್ಲದುಾ , ಬಡತನ್ವೇ ಕ್ಷತ್ತು  ತಿನುನ ತಿು ದಾ ರೂ ಅನ್ಯ ರ ಆಶರ ಯ 

ಪ್ಡೆಯುವುದು ಸ್ಪಕು ವಲಿ್  ಎಾಂಬ ನಲುವುಗಳೊಾಂದ್ಧಗೆ ಬದುಕನುನ  ಬರಡು ಮಾಡಿಕೊಾಂಡು 

ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಗಳು ನೀವಿನ್ ನೆರಳಿನ್ಲಿ್ಲರುತಾು ರೆ.  “ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ ಇದಾ ರೆ ಬಾಳಿಲಿ್  ಇದನುನ  

ಪ್ರೀಷ್ಟಸಿದರೆ ಬದುಕ್ಷಲಿ್” ಎಾಂಬ ಕಟು  ಸತಯ ದ ಮಾತನುನ  ಅರಿತಿದಾ ರೂ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಎಾಂದ್ಧಗೂ 

ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ಕೆಕ  ಕಳಂಕ ತರುವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ವತಿಯಸುವುದ್ಧಲಿ್   ಎಾಂಬುದು ನಜಕೂಕ   ಶಿ್ವಘಿಸುವ 

ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. 

     ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ದ ಸೆರೆಯನುನ  ಸಾ ತಃ ತಾವೇ ನಮಿಯಸಿಕೊಾಂಡು ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವ ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನಗಳ 

ನಲುವು, ನಷ್ಟ , ಅಚಲ್ತೆ ಮ್ತ್ತು  ಸ್ವಾ ಭಿಮಾನ್ಕೆಕ  ನ್ನ್ನ ದೊಾಂದು ನ್ಮ್ನ್. 
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2017-18ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಲಿನ ರಾಷ್್ಟ ರ ೇಯ ಸೇವ್ವಯೇಜನೆ 

ಪ್ರರ . ಹನುಮಂತ್ರಾಯುಡು            ಪ್ರರ .ಕೃರ್ಣ ನಾಯಕ                  ಪ್ರರ .ಆಯಿಷಾ ಸ್ಸದಿದ ಖಾ 

 ರಾ.ಸೇ.ಯೀ, ಘಟಕ-1  ರಾ.ಸೇ.ಯೀ, ಘಟಕ-2    ರಾ.ಸೇ.ಯೀ, ಘಟಕ-3 

ವರದಿ  

ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರ ಥಮ್ ದಜೆಯ ಕಾಲೇಜು, ತ್ತಮ್ಕೂರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ್ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಸೇವಾ 

ಯೀಜನೆಯ     2017-18ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಸೇವಾಯೀಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಘಟಕ-01ಕೆಕ  

ಪ್ರರ .ಹನುಮಂತರಾಯುಡು ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು,  ಘಟಕ-02ಕೆಕ  ಪ್ರರ .ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ  ಸಹಾಯಕ 

ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು, ಘಟಕ-03ಕೆಕ  ಪ್ರರ .ಆಯಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಾ ಖಾ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು, ಇವರುಗಳು 

ಜವಾಬಾಾ ರಿಯನುನ  ವಹಿಸಿಕೊಾಂಡು ಒಾಂದೊಾಂದು ಘಟಕಕೆಕ  ನೂರು ಜನ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳನುನ  ಸಾ ಯಂ 

ಸೇವಕರಾಗಿ ಆಯಕ  ಮಾಡಿ ತ್ತಮ್ಕೂರು ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯದ ಅನುಮೀದನೆಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತ್ತ.   

ದೈನಂದ್ಧನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ  ಕಾಲೇಜಿನ್ ಆವರಣದಲಿೆೀ ಹಮೆಿಕೊಾಂಡು ಸಾ ಯಂ ಸೇವಕರ 

ಸವಯತೀಮುಖ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ವಾಯ ಯಮ್, ಶರ ಮ್ದಾನ್, ಹಸಿರಿೀಕರಣ, 

ವಯ ಕ್ಷು ತಾ  ವಿಕಸನ್ಕೆಕ  ಒತ್ತು  ಕೊಟುಟ  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಸೇವಾಯೀಜನೆಯ ಮುಖಯ  ಧೀರಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ 

ದೈನಂದ್ಧನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ  ಹಮೆಿಕೊಾಂಡು ಎಲಿಾ  ದೈನಂದ್ಧನ್ ಚಟುವಟಿಕೆ/ಶರ ಮ್ದಾನ್ ಮುಗಿದ 

ನಂತರ ಶುಚ್ಚ-ರುಚ್ಚಯದ ಉಪ್ಹಾರದ ವಯ ವಸೆಾ ಯನುನ  ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ದ್ಧನಾಾಂಕ: 06-03-2018ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ತ್ತಮ್ಕೂರು ತಾಲಿೂಕು ಕೊೀರ 

ಹೀಬಳಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚ್ಚಕಕ ತಟಿುಕೆರೆ ಗಾರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಸಂಜೆ “ವಾಷ್ಟಯಕ ವಿಶೇಷ್ ಶಿಬಿರ”ವನುನ  

ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಸೇವಾಯೀಜನೆಯ ಗಿೀತೆಯಾಂದ್ಧಗೆ ಉದಾಾ ಟನೆಗಾಂಡಿತ್ತ. ಶಿರ ೀ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ , 

ಧಮ್ಯದಶಿಯಗಳು, ಶಿರ ೀ ಅಟವಿ ಸುಕಿೆೀತರ  ತಟಿುಕೆರೆ, ಪ್ರರ .ಕೆ.ಎಸ್.ಜಗದ್ಧೀಶ್, ಪ್ರರ ಾಂಶುಪ್ರಲ್ರು ಹಾಗೂ 

ಗಾರ ಮ್ದ ಪ್ರ ಮುಖರು ಉಪ್ಸಿಾ ತರಿದಾ ರು.  ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ ಸೇವಾಯೀಜನೆಯ ಪ್ರ ತಿಜ್ಞಾ  ವಿಧಿ ಬೊೀಧಿಸಿ 

ಉದಾಾ ಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನುನ  ಯಶಸಿಾ ಯಗಿ ಮುಗಿಸಿ ಮುಾಂದ್ಧನ್ ದೈನಂದ್ಧನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ 

ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ರೂಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  ಸಾ ಯಂ ಸೇವಕರನುನ  ವಿವಿಧ ಗುಾಂಪುಗಳನಾನ ಗಿ 

ವಿಾಂಗಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ದ್ಧನಾಾಂಕ: 06-03-2018ರಿಾಂದ ನ್ಮೆ್  ವಿಶೇಷ್ ಶಿಬಿರದ ಕಾಯಯಸ್ಪಚ್ಚಗಳು 

1. ಸಾ ಚೆ  ಭಾರತ ಅಭಿಯನ್ 

2. ಸಾ ಚೆ  ಮ್ತ್ತು  ಹಸಿರು ಗಾರ ಮ್ 

3. ಶ್ವಲಾ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲ್ಯದ ಆವರಣ ಸಾ ಚೆ ತೆ 

4. ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

5. ನಾಯಕತಾ ದ ಗುಣಗಳು ಮ್ತ್ತು  ವಯ ಕ್ಷು ತಾ  ವಿಕಸನ್ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ಗಳು 

6. ಆರೀಗಯ  ಮ್ತ್ತು  ಸ್ವಾಂಕಾರ ಮಿಕ ರೀಗಗಳ ನಯಂತರ ಣದ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು. 

7. ಆಧುನಕ ಕೃಷ್ಟ ಮ್ತ್ತು  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು. 

8. ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

9. ಕಲೆ, ಸ್ವಹಿತಯ , ನೃತಯ , ಸಂಗಿೀತ ಮ್ತ್ತು  ಜ್ಞನ್ಪ್ದ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು. 
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10. ಮ್ತದಾನ್ ಹಕ್ಷಕ ನ್ ಬಗೆೆ  ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು. 

11. ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಮ್ತ್ತು  ಸ್ವಾಂಸಕ øತಿಕ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ಗಳು.  

 

ದ್ಧನಾಾಂಕ: 07-03-2018ರ ಬುಧವಾರ 2ನೇ ದ್ಧನ್ದಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ  6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣಿತಶ್ವಸು ರ 

ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರಾದ ಡಾ.ವಸಂತಕುಮಾರಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ರವರು ರಾಷ್ಟಟ ರೀಯ 

ಸೇವಾಯೀಜನೆಯ ಧಾ ಜ್ಞರೀಹಣ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಾಂತರ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಶಿರ ೀ 

ಅಟವಿ ಸುಕಿೆೀತರ ದ ಒಾಂದು ಭಾಗವನುನ  ಸಾ ಚೆಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಶರ ಮ್ದಾನ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆವು.  

ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾ.ಶಿವಲ್ಲಾಂಗಮೂತಿಯ, ಮುಖಯ ಸಾ ರು, ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ ಇವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  

ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ವನುನ  ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಯ ಸಕರಾಗಿ ಶಿರ ೀ 

ಡಿ.ವಿ.ಗುಾಂಡಪ್ಪ , ಉಪ್ ಪ್ರರ ಾಂಶುಪ್ರಲ್ರು, ಸಕಾಯರಿ ಪ್ದವಿಪೂವಯ ಕಾಲೇಜು, ನಾಗವಲಿ್ಲ  ಇವರು 

“ಜಿೀವ ವೈವಿಧಯ ತೆ” ಎಾಂಬ ವಿಷ್ಯ ಮಂಡಿಸಿದರು.  ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರಾದ ಪ್ರರ .ಟಿ.ಕರಿಬಸಣಣ , 

ಪ್ರರ .ಅಜಿತ್ಕುಮಾರ್, ಪ್ರರ .ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮಿ, ಡಾ.ಬಿ.ಎ.ಅಶಾ ಕ್ ಅಹೆ ದ್ ರವರುಗಳು ಉಪ್ಸಿಾ ತರಿದುಾ  

ಕಾಯಯಕರ ಮ್ ಅಥಯಪೂಣಯವಾಗಿ ಯಶಸಿಾ ಗಳಿಸಿದರು.  ನಂತರ 10.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ವಿವಿಧ 

ಸ್ವಾಂಸಕ øತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ  ಸಾ ಯಂಸೇವಕರೇ ನ್ಡೆಸಿಕೊಟುಟ  ಸಂಭರ ಮಿಸಿದರು. 

ದ್ಧನಾಾಂಕ: 08-03-2018ರ ಗುರುವಾರ 3ನೇ ದ್ಧನ್ದಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ  6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಿರ ೀ ಅಟವಿ 

ಸುಕಿೆೀತರ ದ ಪೂಜಯ  ಶಿರ ೀ ಅಟವಿೀ ಶಿವಲ್ಲಾಂಗ ಮ್ಹಾಶಿವಯೀಗಿಗಳು ಧಾ ಜ್ಞರೀಹಣವನುನ  

ನ್ಡೆಸಿಕೊಟುಟ  ಶಿಬಿರಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಆಶಿೀವಯಚನ್ ನೀಡಿದರು.  ಎಾಂದ್ಧನಂತೆ ಶರ ಮ್ದಾನ್ದಲಿ್ಲ  

ಚ್ಚಕಕ ತಟಿುಕೆರೆಯ ಸಕಾಯರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಶ್ವಲೆ ಮ್ತ್ತು  ಹಾಲು ಉತಾಪ ದಕರ ಸಂಘ, 

ಅಶಾ ತಾ ಕಟೆಟ , ದೇವಸಾ ನ್ಗಳನುನ  ಸಾ ಚೆಗಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  2.00 ಗಂಟೆಯಿಾಂದ 4.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ 

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ “ಮೈಾಂಡ್ ಗೇಮ್” ಮ್ನ್ಸಿು  ಚ್ಚರುಕುಗಳಿಸುವ ಆಟವನುನ  ಆಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

ಸಂಜೆ 4.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರರ .ಕೆ.ಎಸ್.ಜಗದ್ಧೀಶ್, ನದೇಯಶಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಾಂಶುಪ್ರಲ್ರು ಇವರ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  ಡಾ.ಅಮೆಾಜಮೆ್ , ಹಿರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತೀಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖ್ಯ ಇವರು ತೀಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳನುನ  ಕುರಿತ್ತ 

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.  ನಂತರ ಈ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ  ಶಿಬಿರಾರ್ಥಯಗಳೊಾಂದ್ಧಗೆ ಸಂವಾದ ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ.  

ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ .ಜಿ.ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ , ಪ್ರರ .ರಾಮ್ಚಂದರ ಯಯ , ಪ್ರರ .ಮಂಜುನಾಥ್ 

ಉಪ್ಸಿಾ ತರಿದುಾ  ಕಾಯಯಕರ ಮ್ಕೆಕ  ಮೆರುಗು ನಡಿದರು.  ಎಾಂದ್ಧನಂತೆ ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಾಂಸಕ øತಿಕ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನ್ಡೆದವು. 

ದ್ಧನಾಾಂಕ: 09-03-2018ರ ಶುಕರ ವಾರ 4ನೇ ದ್ಧನ್ದಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ  6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರರ .ಭವಾನ 

ಪ್ರಟಿೀಲ್, ಮುಖಯ ಸಾ ರು, ಪ್ರರ ಣಿಶ್ವಸು ರ ವಿಭಾಗ ಇವರು ಧಾ ಜ್ಞರೀಹಣವನುನ  ನೆರವೇರಿಸಿದರು.  

ನಂತರ ಲ್ಘು ವಾಯ ಯಮ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಹಾರದೊಾಂದ್ಧಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಟಿುಕೆರೆ ಗಾರ ಮ್ದೇವತೆ 

ದೊಡಡ ಮೆ್ , ಚ್ಚಕಕ ಮೆ್  ದೇವಸ್ವಾ ನ್ದ ಸುತು  ಹಳ್ಮಯ ಕಲಿು ಗಳನುನ  ಎತಿು  ಜ್ೀಡಿಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ 

ಜಿೀಣೀದಿಾರ ಕಾಯಯಕೆಕ  ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.   ಶಿಬಿರಾರ್ಥಯಗಳ ಒಾಂದು ತಂಡ ಯುವ 

ರೆಡ್ಕಾರ ಸ್ ಘಟಕದ್ಧಾಂದ ಸಕಾಯರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಶ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ  ರಕು  ಗುಾಂಪು ಪ್ರಿೀಕಿೆ  

ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ.  ಮ್ಧಾಯ ಹನ  2.00 ಗಂಟೆಯಿಾಂದ ಕೆಲ್ವು ಕ್ಷರ ೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ  ನ್ಡೆಸಿ, 4.30ಕೆಕ  

ವಿಶೇಷ್ ಶಿಬಿರವನುನ  ಕುರಿತ್ತ ಡಾ.ಎಾಂ.ಲ್ತಾ, ವೈದಾಯ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರು “ಆಹಾರ ಮ್ತ್ತು  ಆರೀಗಯ

” ಎಾಂಬ ವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಯುಕು  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.  ಪ್ರರ .ಮಂಜುನಾಥ್, ರೆಡ್ಕಾರ ಸ್ 

ಘಟಕದ ಉಪ್ಯುಕು ತೆ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.  ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ .ಮುದಿಗಂಗಯಯ , 
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ಪ್ರರ .ಸತಿೀಶ್ಕುಮಾರ್, ಪ್ರರ .ವೈ.ಎಸ್.ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಉಪ್ಸಿಾ ತರಿದಾ ರು.  ಊಟದ ನಂತರ ರಾತಿರ  10.00 

ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಸ್ವಾಂಸಕ øತಿಕ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ಗಳನುನ  ಹಮೆಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿತ್ತು . 

ದ್ಧನಾಾಂಕ: 10-03-2018ರ ಶನವಾರ 5ನೇ ದ್ಧನ್ದಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ  6.30 ಗಂಟೆಗೆ 

ಪ್ರರ .ಬಿ.ಎಸ್.ಸೌಭಾಗಯ , ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನದೆಯಶಕರು ಇವರು ಧಾ ಜ್ಞರೀಹಣವನುನ  ನೆರವೇರಿಸಿದರು.  

ಲ್ಘು ವಾಯ ಯಮ್ದ ನಂತರ ಉಪ್ಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಶರ ಮ್ದಾನ್ವನುನ  ಅಟವಿ ಸುಕಿೆೀತರ ದ ಸುತು ಲೂ 

ಸಾ ಚೆತಾ ಕಾಯಯ ಕೆರ ೈಗಳಳ ಲಾಯಿತ್ತ.  ಸಂಜೆ 4.30ಕೆಕ  ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಶಿರ ೀ 

ನ್ರಸಿಾಂಹಮೂತಿಯರವರು “ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರಿೀಫರ ತತಾ ಪ್ದಗಳು” ಎಾಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  

ಸಗಸ್ವಗಿ ಹಾಡಿ ಅವುಗಳ ಮ್ಹತಾ ವನುನ  ತಿಳಿಸಿದರು.  ಶಿಬಿರದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ .ವಸಂತ.ಟಿ.ಡಿ, 

ಪ್ರರ .ರೇಣ್ಣಕಾ, ಪ್ರರ .ವೈ.ಎಸ್.ಚಂದರ ಶೇಖರಯಯ , ಪ್ರರ .ನೀಲ್ಕಂಠಪ್ಪ , ಪ್ರರ .ಪಿ.ರಾಘವೇಾಂದರ , 

ಪ್ರರ .ದೊಡಡ ದುರುಗಪ್ಪ  ಇವರುಗಳು ಉಪ್ಸಿಾ ತರಿದಾ ರು. 

ದ್ಧನಾಾಂಕ: 11-03-2018ರ ಭಾನುವಾರ 6ನೇ ದ್ಧನ್ದಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ  6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರರ .ವಸಂತ.ಟಿ.ಡಿ 

ಹಾಗೂ ಪ್ರರ .ರೇಣ್ಣಕಾರವರು ಧಾ ಜ್ಞರೀಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.  ವಾಯ ಯಮ್ದ ನಂತರ ಉಪ್ಹಾರ 

ಸೇವಿಸಿ, ಸಕಾಯರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರರ ಥುಮಿಕ ಪ್ರಠಶ್ವಲೆ, ಚ್ಚಕಕ ತಟಿುಕೆರೆ ಇಲಿ್ಲ  “ಸಸಿ ನೆಡುವ” 

ಕಾಯಯಕರ ಮ್ ಹಮೆಿಕೊಾಂಡು ನಂತರ ಸಾ ಚೆತಾ ಕಾಯಯ ನ್ಡೆಸಿ ಕ್ಷರ ೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ  

ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ.   ಸಂಜೆ 4.30ಕೆಕ  ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಶಿರ ೀ ಅಟವಿ ಸುಕಿೆೀತರ ದ 

ಮ್ಹಾಶಿವಯೀಗಿಗಳ ದ್ಧವಯ  ಸ್ವನಧಯ  ಮ್ತ್ತು  ಆಶಿೀವಯಚನ್ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಸಂಪ್ನೊಲ್ 

ವಯ ಕ್ಷು ಗಳಾಗಿ ಶಿರ ೀಮ್ತಿ ಪ್ವಿತರ , ವಲ್ಯ ಅರಣಾಯ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯ, ತ್ತಮ್ಕೂರು 

ಇವರು ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅರಣಯ ದ ಮ್ಹತಾ ವನುನ  ಕುರಿತ್ತ ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಮ್ತ್ತು  ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳೊಾಂದ್ಧಗೆ 

ಸಂವಾದ ನ್ಡೆಸಿದರು.  ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ನದೇಯಶಕರಾದ 

ಪ್ರರ .ಎಸ್.ಮ್ಲಿೆೀಶಾ ರಪ್ಪ , ಶಿಬಿರದ ನದೇಯಶಕರಾದ ಪ್ರರ .ಕೆ.ಎಸ್.ಜಗದ್ಧೀಶ್, ಪ್ರರ .ಪ್ರ ಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, 

ಪ್ರರ .ಹರಿದಾಸ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಹಿತವಚನ್ ನೀಡಿದರು.  ಅಾಂದು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಏಪ್ಯಡಿಸಿದ 

ಹೀಳಿಗೆ  ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಾಂಸಕ øತಿಕ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ಗಳನುನ  ನೆಡೆಸಿದರು.  

ದ್ಧನಾಾಂಕ: 12-03-2018ರ ಸೀಮ್ವಾರದಂದು 7ನೇ ದ್ಧನ್ ಕೊನೆಯ ದ್ಧನ್ವಾದ ಅಾಂದು ಬೆಳಿಗೆೆ  

6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರರ .ಮುದಿಗಂಗಯಯ , ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು, ವಾಣಿಜಯ ಶ್ವಸು ರ ವಿಭಾಗ ಇವರು 

ಧಾ ಜ್ಞರೀಹಣವನುನ  ನೆರವೇರಿಸಿದರು.  ವಾಯ ಯಮ್ದ ಜ್ತೆಗೆ “ಸಪ್ು ಸಾ ರ” ಎಾಂಬ ಯೀಗವನುನ  

ಮಾಡಿಸಿ ನಂತರ ಉಪ್ಹಾರದೊಾಂದ್ಧಗೆ ಮೈಾಂಡ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸಮ್ರೀಪ್ ಸಮಾರಂಭಕೆಕ  ಸಿದಿ ತೆ 

ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಸಮಾರೀಪ್ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನುನ  ಶಿಬಿರದ ನದೇಯಶಕರು ಹಾಗೂ 

ಪ್ರರ ಾಂಶುಪ್ರಲ್ರಾದ ಪ್ರರ .ಕೆ.ಎಸ್.ಜಗದ್ಧೀಶ್ ರವರು ವಹಿಸಿದಾ ರು.  ಮುಖಯ  ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ 

ಪ್ರರ .ಮೂಗೇಶಪ್ಪ , ಪ್ರರ ಾಂಶುಪ್ರಲ್ರು, ಸಕಾಯರಿ ಮ್ಹಿಳಾ ಪ್ರ ಥಮ್ ದಜೆಯ ಕಾಲೇಜು, ತ್ತಮ್ಕೂರು 

ಇವರು ಹಾಗೂ ಡಾ.ಲ್ಲಾಂಗರಾಜು, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು ಮ್ತ್ತು  ಗಾರ ಮ್ದ ಪ್ರ ಮುಖರು ಈ 

ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಸಿಾ ತರಿದಾ ರು. 

ವಾಷ್ಟಯಕ ವಿಶೇಷ್ ಶಿಬಿರ ಯಶಸಿಾ ಗಳಳ ಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ನ್ಮೆ್  ಕಾಲೇಜಿನ್ ಪ್ರರ ಾಂಶುಪ್ರಲ್ರಾದ 

ಪ್ರರ .ಕೆ.ಎಸ್.ಜಗದ್ಧೀಶ್, ಶಿಬಿರದ ಮಾಗಯದಶಯಕರಾದ ಪ್ರರ .ಬಿ.ರವಿೀಾಂದರ ಕುಮಾರ್, 

ಸಂಯೀಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲಿಾ  ಅಧಾಯ ಪ್ಕ, ಅಧಾಯ ಪ್ಕೇತರ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶಿಬಿರಾರ್ಥಯಗಳ್ಮಲಿ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.   
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ಕವನಗಳು - ಹಂಸ್ಲೇಖರವರ ಆಶಿೇವ್ವವದ ಬೇಡುವ 

 

 

      ಬೈಲೇಶ್ ವಿ.ಕೆ 

 

ಹಂಸ್ಲೇಖರವರ ಆಶಿೇವ್ವವದ ಬೇಡುವ 

 

ಬದುಕಲ್ಲ ಏನಾದರು ಸ್ವಧಿಸು 

ಕಾಲಾಹರಣ ಸರಿಯೇ ಯೀಚ್ಚಸು| 

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆಾಂದು ಚ್ಚಾಂತಿಸು| 

ಗೆಲಿುವ ಗುಟುಟ  ತಿಳಿದು ಜಯಿಸು| 

ಬದುಕಲ್ಲ ಏನಾದರು ಸ್ವದ್ಧಸು| 

 

ಜಿೀವನ್ ನಾಟಕ ವಿಧಿಯೇ ನಧೇಯಶಕ| 

ಗುರಿ ತಲುಪುವ ತನ್ಕ ತಪಿಪ ದಾ ಲಿ್  ತವಕ| 

ಸ್ವವಿರ ಸಲ್ ಸೀತರು ಮ್ತೆು  ಪ್ರ ಯತಿನ ಸು| 

ಬದುಕಲ್ಲ ಏನಾದರು ಸ್ವದ್ಧಸು| 

 

ಸತಯ ಕೆಕ  ಸ್ವವಿಲಿ್  ಸುಳಿಳ ಗೆ ಸುಖವಿಲಿ್ | 

ಶರ ಮ್ಕೆಕ  ಸೀಲ್ಲಲಿ್ ,ಪಿರ ೀತಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲಿ್ | 

ಜಗದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ರನುನ  ಪಿರ ೀತಿಸು| 

ಬದುಕಲ್ಲ ಏನಾದರು ಸ್ವದ್ಧಸು| 

 

ಜಿೀವನ್ ಚ್ಚಕಕ ದಾದರೂ ಇಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ್ | 

ಆದರೂನು ಅದು ಶ್ವಶಾ ತವಲಿ್ | 

ಮ್ಣಣ  ಋಣ ತಿೀರಿಸು| 

ಬದುಕಲ್ಲ ಏನಾದರು ಸ್ವದ್ಧಸು| 
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ಹಂಬಲ 

ರಸಪೂಣಯ ಒಲ್ವಿನ್ ಅನುರಾಗ| 

ಮಿಡಿವ ಹೃದಯದಲ್ಲ ಬಂದಾಗ| 

ಮ್ಡಿವ ಯೀಚನೆಯೇ ಬರುವುದ್ಧಲಿ್ | 

ಮೂಡುವುದು ಬದುಕಲ್ಲ ನೂರಾರು ಹಂಬಲ್| 

 

ಎಳ್ಮಯ ಮ್ಗುವಂಥ ಮ್ನ್ಸು| 

ಕಣೆ್ಣ ಚಿ್ಚ  ಕಂಡಿದೆ ಕನ್ಸು| 

ಕನ್ಸಿನಾಂದ ಮ್ನ್ಸು ನದ್ಧರ ಸಿಲಿ್ | 

ಕಲ್ಲಕೆಯ ಹಸಿವಲ್ಲ ಕನ್ಸಿನ್ ಹಂಬಲ್| 

 

ಮಿಡಿಯಲ್ಲ ಕರುಳಿನ್ ತಂತಿ| 

ಬರೆವೆನು ಪೆರ ೀಮ್ದ ಪಂಕ್ಷು | 

ಬಡಿಯಲ್ಲ ಹೃದಯದ ತಬಲ್ಲ| 

ಗೆಲುವಿನ್ ಊರಿಗೆ ಪ್ಯಣದ ಹಂಬಲ್| 

 

ಪೆರ ೀಮ್ದ ಅನುರಾಗದ ಬೆಸುಗೆ| 

ಬಯಸಿದೆ ಬದುಕ್ಷನ್ ಜ್ತೆಗೆ| 

ನ್ಟನಾಗಿ ನ್ಟಿಸಿ ತಿಳಿದ್ಧಲಿ್ | 

ಕವಿಯಗಿ ಶಾಂಗಾರಕಾವಯ  ಬರೆಯೀ ಹಂಬಲ್| 
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ಪ್ರ ೇತಿಯ ಹಾಂದೆ ನೊೇವಿನ ಪ್ಯಣ (ಕವನ) 

 

    ಅಭಿಷೇಕ್ .ಕೆ.ಡಿ. 

    ತೃತಿೀಯ ಬಿ.ಎ. ಹೆಚ್ಇಇ 

 

ಸಂಬಂಧಗಳ ನಂಟ್ಯಗಿ ಕೂಡಿದ ಹೃದಯ ಮಾತ್ತ 

ಬಾ... ನ್ಮೆ್ ದೇ ಪಿರ ೀತಿಯ ಅಾಂಬಾರಿ ಇರಲ್ಲ 

ಗುರಿ ತಲುಪ್ಬೇಕ್ಷದೆ ಪ್ಯಣದ ದಾರಿಯ ಆಕಾಾಂಕಿೆ ! 

ಸಮ್ಯವು ತೀರಬಹುದೇ ಹಸಿರ ನಶ್ವನೆ 

 

ತನ್ನ ದೇ ಲೊೀಕದಲ್ಲ ಮುಳುಗಿದುಾ  ಅದಾಯ ವ ಲೊೀಕ 

ಜ್ಞಾ ನ್ವಿಲಿ್  ಮ್ನ್ಸಲಿ್ಲ  ಬಣಣ ದ ನ್ಡುಗೆ 

ಮಾತ್ತಗಳ ಸುಳಿಯಲಿ್ಲ  ಮ್ನ್ಸುಗಳ ಮಿಲ್ನ್ 

ಇದು ಶಿರ ೀಮಂತಿಕೆ ಮಾತಲಿ್  ಚೆಲುವೆ... 

 

ನ್ವ ಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಮಾಸುವಷ್ಟಟ  ಪಿೀಠಿಕೆ 

ಪಿರ ೀತಿ, ಪೆರ ೀಮ್, ಪ್ಡೆದಷ್ಟಟ  ಅನುಭವ 

ಹೃದಯ ಬಯಸದ್ಧರೀ ಕ್ಷಚಿ್ಚ  ಕಾದ್ಧದೆ 

ಕೊನೆಯಗುವುದೆಾಂದೊ ಆದರೂ ಕಾಯುತಿು ದೆಾ ೀನೆ. 

 

ಸಿಡಿಲು ಹಡೆದರೂ ತಡೆಯಡೆಡ ಬಹುದೇ ಆ ಮ್ನ್ 

ಕಣಣ  ಮಿಾಂಚ್ಚನ್ಲಿ್ಲ  ಮಾತಿನ್ ಮ್ಳ್ಮ 

ನ್ನ್ನ  ಬಿಸಿಯುಸಿರು ಬಿಗಿಗಟಿಟ ದೆ ಬೆಚಿ ನೆ ಗೂಡಲಿ್ಲ  

ನನ್ನ  ಮುಟುಟ ವ ತವಕ ನೀ ನಾಂತಲಿೆ ೀ ಹೆಜೆಜ  ಇಡು ನ್ನ್ನ  ಮ್ನ್ದನೆನ  

 

ವಯಸಿು  ಮಿೀರಿನಾಂತ ವಿರಹದ ಬೇಗೆ ಹುರಿದುಾಂಬಿಸಿ 

ಬಿಸಿ ಹೆಚಿಾದಾಗ ಕಣಿಣ ೀರೆ ಸ್ವಕಿ್ಷ  ...? 

ಪ್ರ ತಿಕ್ಷಣದ ಪಿರ ೀತಿಯು ಕಣ್ಣಣ  ತ್ತಾಂಬಿಸುತಿು ದೆ 

ಹುಟುಟ ವ ಪಿರ ೀತಿಯು, ಸ್ವವಿನ್ ಕೊನೆಯಾಂದ್ಧಗೆ... 
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ದಾಸ್ಸ್ವಹತ್ಯ ದಲಿಿ  ಸ್ಖಯ ದ ವಿವೇಚನೆ 

 

ಸ್ವಾ ಮಿ.ಕೆ.ಎನ್. ಸಂಶೀಧಕರು,  

 ಶ್ವಸಿು ರೀಯ ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಟ ಅಧಯ ಯನ್ ಸಂಸೆಾ , 

 ರಾಣಿ ಚನ್ನ ಮೆ್  ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ, ಬೆಳಗಾವಿ.  

9845346098, swamykn85@gmail.com 

ಡಾ.ರಾಮಕೃರ್ಣ  ಮರಾಠೆ, (ಸಂಶೀಧನಾ ಮಾಗಯದಶಯಕರು),  

ಕನ್ನ ಡ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು ಬಿ.ಕೆ. ಕಾಲೇಜು. ಬೆಳಗಾವಿ. 

ಪ್ರಸಪ ರ ದೆಾ ೀಷ್, ಅಸ್ಪಯ, ತಾತಿಾ ರದ್ಧಾಂದ ಬದುಕುತಿು ರುವ ಈ ದ್ಧನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ‘ಸಖಯ ’ದ ಮ್ರುವಾಯ ಖಾಯ ನ್ 

ಅವಶಯ ಕವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ನೈತಿಕ ಪ್ರೀಲ್ಲೀಸ್ಗಿರಿ, ಕೊೀಮುವಾದದ್ಧಾಂದ ಕೂಡಿದ 

ಸ್ವಾ ಥಯ ರಾಜಕಾರಣ, ಭಯೀತಾಪ ದನೆ, ಇವು ಆರೀಗಯ ಕರ ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲಿ್ . ಮ್ನುಷ್ಯ  ತಾನು, 

ತನ್ನ  ಸಮಾಜದ್ಧಾಂದ ನರಿೀಕಿ್ಷಸುವ ತೃಪಿು ಕರ ವಾತಾವರಣ ರೂಪುಗಳಳ ದ್ಧದಾಾ ಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದಿ  

ಬಂಡುಕೊೀರತನ್ವನುನ  ಪ್ರ ದಶಿಯಸುತಾು ನೆ. ಆರೀಗಯ ಕರ ಸಮಾಜ ನಮಾಯಣದಲಿ್ಲ  ಈ ಬಂಡುಕೊೀರತನ್ವೂ 

ಮುಖಯ ವಾಗುತು ದೆ. ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ್ ಅನಾಯ ಯದವಿರುದಿ  ಸಿಡಿದೇಳುವ ಈ ಬಂಡುಕೊೀರತನ್ 

ವಿಧಾ ಾಂಸಕಾರಿಯಗದಂತೆಯೂ ನೀಡಿಕೊಳುಳ ವ ಎಚಿ ರಿಕೆಯೂ ಸದಾ ಜ್ಞಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು. 

‘ಸಖಯ ’ವನುನ  ಗೆಳ್ಮತನ್, ಸೆನ ೀಹ, ಒಡನಾಟ, ಎಾಂದೆಲಿಾ  ವಾಯ ಖಾಯ ನಸಿಕೊಕ ಳಳ ಬಹುದು. ಕನ್ನ ಡ 

ಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ‘ಸಖಯ ’ದ ಕುರಿತ ಅಧಯ ಯನ್ಗಳು ನ್ಡೆಯುತಿು ವೆ. ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ‘ಸಖಯ ’ದ 

ವಿವೇಚನೆಯನುನ  ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ‘ಒಡನಾಟ’ ಹಿನೆನ ಲೆಯಲಿ್ಲ  ‘ಸಖಯ ’ವನುನ  ಗರ ಹಿಸಿದೆಾ ೀನೆ. ಈ ‘ಒಡನಾಟ’ 

ಭಗವಂತ-ಭಕು ರ ನ್ಡುವಿನ್ದುಾ , ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ -ಸಿು ರೀ ಪ್ರ ತಿನಧಿೀಕರಣವನುನ  ಗುರುತಿಸುವ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಈ 

ಚಚೆಯಯನುನ  ಮುಾಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಎತ್ತು ವ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉತು ರಗಳು ಅಧಯ ಯನ್ 

ಶಿೀಲ್ತೆಯನುನ  ಅಪೇಕಿ್ಷಸುತು ವೆ. ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ ದ ಮೇರು ಶಿೀಖರವಾಗಿರುವ ಕನ್ಕದಾಸರು ಮ್ತ್ತು  

ಪುರಂದರದಾಸರನುನ  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದರೂ ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ  ಬರಡಾಗದಂತೆ ನೀಡಿಕೊಳುಳ ವ ಅಧಯ ಯನ್ದ 

ಸ್ವಧಯ ತೆಗಳನುನ  ಈ ಲೇಖನ್ ಅಪೇಕಿ್ಷಸುತು ದೆ. 

ಹರಿದಾಸರು ಹರಿಯ ಒಡನಾಟದಲಿ್ಲ  ಅನ್ನ್ಯ ತೆ ಕಂಡವರು, ಶಿರ ೀಹರಿಯಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕೆಯಿಟುಟ  ತಮೆ್ ನುನ  

ಕಾಪ್ರಡಬೇಕೆಾಂದು ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಿಕೊಳುಳ ವ ಇವರು “ಹರಿಯ ಮ್ನೆಬಾಗಿಲು ಕಾಯುವ ‘ಕುನನ ’ಯಗಲೂ ಸಿದಿ . 

ಹರಿಯ ದಾಸರ ದಾಸರ ದಾಸರ ಮ್ನೆಯ ಬಂಟರಗಿ ಬಾಗಿಲುಕಾಯುವ ತವಕ ಅವರದು. ದಾಸರ ಈ 

ಆಗರ ಹವೆಲಿ್  ಹರಿಯ ಅನುಗರ ಹಕಾಕ ಗಿ..... ಹರಿಯ ಎದುರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಹಿೀಗೆ ತಮೆ್  ಸುಖ-ದು:ಖಗಳನೆನ ಲಿ್  ಆಪ್ು ವಾಗಿ 

ತೀಡಿಕೊಾಂಡು ಪ್ಶಿ್ವ ತಾಪ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಅಾಂತರಂಗ ಶುದಿ್ಧಚ್ಚiÀ್ ನುನ  ಪ್ಡೆಯುತಾು ರೆ.” (ಪುಟ-24. 

ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ  ಸೌರಭ) ಜ್ತೆಗೆ ಕಾಡಿಬೇಡಿದಾಗ ಹರಿಯು ಒಲ್ಲಯದ್ಧದಾ ರೆ ದಾಸರದು ಹುಸಿಕೊೀಪ್, “ತಿರುಕ, 

ಕಳಳ , ಜಗಳಗಂಟ, ಉದಾ ಾಂಡ, ಮದಲಾದ ಬೈಗುಳಗಳು. ಹರಿಯ ಪ್ರಮ್ ಭಕು ರ ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹ ಮಾತ್ತಗಳು! 

ಮೇಲೊನ ೀಟಕೆಕ  ಇವು ಬೈಗುಳಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ಆಾಂತಯಯದಲಿ್ಲ  ಹರಿಯ ದಶ್ವವತಾರಗಳು ಪ್ದರ ಪ್ದರವಾಗಿ 

ಬಿಚಿ್ಚಕೊಾಂಡು ನ್ತಿಯಸುತಿು ರುವುದು ಅನುಭವಕೆಕ  ಬರುತು ದೆ. ಹರಿಯನುನ  “ಪ್ರದೇಶಿ ನೀನು ಸಾ ದೇಶಿ ನಾನು| 

ಪ್ರಮ್ ಭಾಗವತರ ಬಾ ಹೀಗಿ ಕೇಳೊೀಣ’ ಎಾಂದು ಕಟೆಟ  ಪಂಚಾಯಿು ಗೆ ಕರೆದ್ಧದಾಾ ರೆ, ವಿಜಯದಾಸರು. ಎಲಿಾ  

ದಾಸರದೂಾ  ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಇಾಂಥದೇ ಆರೀಪ್ಗಳು, ವಿಫರಣೆಯ ಪ್ರಿ; ಎಚಿ ರಿಕೆಯ ಮಾತ್ತಗಳು. ಭಕು -

ಭಗವಂತರ ಪ್ರಸಪ ರ ಸಲ್ಲಗೆ ಸೆನ ೀಹವನುನ  ‘ಸಖಯ ಭಾವ’ವೆಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ” (ಪುಟ-25. ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ  

ಸೌರಭ) ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ಭಕು -ಭಗವಂತನ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪ ನೆಯನುನ  ದಾಸಯ , ಸಖಯ , ಮ್ಧುರ, 

ವಾತಿ ಲ್ಯ  ಭಾವಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು.  ದಾಸರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಲೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟ  ಉಳಿದ್ಧಲಿ್ . ತಮೆ್  

ವತಯಮಾನ್ದ ಬದುಕ್ಷನ್ ಜ್ತೆಯಲಿ್ಲ  ತಮೆ್ ಾಂತೆಯೇ ಭಗವಂತನುನ  ಸ್ವಕಿಾತಾಕ ರಗಳಿಸಿಕೊಳುಳ ತಿು ದಾ ರು. 
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ಇವರು ಭಗವಂತನ್ನುನ  ಎಷ್ಟ ೀ ಕಟೆಟ  ಪಂಚಾಯಿು ಗೆ ಕರೆದರೂ  ವಚನ್ಕಾರರಷ್ಟಟ  ವಿಮ್ಶಯನ್ ತಿೀಕ್ಷಣ ತೆ ದಾಸರಲಿ್ಲ  

ಇಲಿ್ವೆಾಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. (ಕನ್ಕದಾಸರು ಮ್ತ್ತು  ಪುರಂದರದಾಸರು ಇದಕೆಕ  ಅಪ್ವಾದ) ಹರಿದಾಸರು ಸದಾಕಾಲ್ 

ಭಗವಂತನ್ ಒಡನಾಟವಷ್ಟ ನೆನ ೀ ಅಪೇಕಿ್ಷಸುವವರು ಮ್ತ್ತು  ಒಡನಾಡುವವರು. ವಚನ್ಕಾರರು ಶಿವನಗಿಾಂತ 

ಶಿವಶರಣರ ಅನುಭವದ ಒಡನಾಟದಲಿ್ಲ   ಪ್ರಮ್ ಸುಖವನುನ  ಕಾಣ್ಣವವರು. ಈ ಶರಣ ಅದೇ ಪ್ರಿಸರದಲಿ್ಲ  

ಇರುವ ಮ್ತು ಾಂದು ಮ್ನುಷ್ಯ  ವಯ ಕ್ಷು ತಾ  ಎಾಂಬುದನುನ  ಗಮ್ನಸಬೇಕಾದ ಅಾಂಶ. ಹರಿದಾಸರು ಭಗವಂತನ್ 

ಒಡನಾಟದಲಿ್ಲ  ಏನ್ನುನ  ಸ್ವಧಿಸಲೆತಿನ ಸುತಿು ದಾ ರೀ ಅದನುನ  ಶರಣರು ಶರಣರ ಒಡನಾಟದಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಧಿಸುತಿು ದಾ ರು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ್ ಇದಕೆಕ  ಅತಯ ತು ಮ್ ನದಶಯನ್. 

ಕನಾಯಟಕ ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಿಳಾ ಪ್ರರ ತಿನಧಯ ದ ದೊಡಡ  ಸೆಪ ೀಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದ್ಧದೆ. 

ದಾಸರೆಲಿ್ರೂ ಸಂಸ್ವರದ ಲೌಖಿಕ ಸುಖ-ಭೀಗಗಳಲಿ್ಲದುಾ , ಅದು ನ್ಶಾ ರವೆಾಂದು ಅರಿವಾದಾಗ ಆ 

ಲೌಖಿಕತೆಯನುನ  ತರೆಯುವ ನೆಪ್ದಲಿ್ಲ  ಸಂಸ್ವರದ ಜ್ತೆಯಲಿ್ಲದಾ  ಹೆಣಣ ನುನ  ಒಾಂಟಿಮಾಡುತಿು ದಾ ರು. 

ಭಕ್ಷು ಪ್ಥದಲಿ್ಲ  ಹೆಣಣ ನುನ  ಮುನ್ನ ಡೆಸಲು ದಾಸರಿಾಂದ ಏಕೆ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ್ ? ಹರಿಸವೀಯತು ಮ್ ಎನುನ ವ 

ಹರಿದಾಸರ ಪ್ರ ಜೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಲ್ಕಿ್ಷೀ ಗೌಣವಾದದಾಾ ದರೂ ಹೇಗೆ? ಶಿವನಾಂದ ಸ್ವಧಯ ವಾದ ‘ಅಧಯನಾರೇಶಾ ರ’ 

ಕಲ್ಪ ನೆ ಹರಿಯಿಾಂದ ಏಕೆ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ್ ? ಈ ಪ್ರ ಶ್ನ ಗಳು ನ್ಮೆ್ ನುನ  ದಾರ ವಿಡ ಮ್ತ್ತು  ವೈದ್ಧಕ ಸಂಸಕ øತಿಗಳತು  

ಚ್ಚಾಂತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತು ವೆ. ಮ್ಹಿಳಾ ಸ್ವಾ ತಂತರ ವನುನ  ದಾರ ವಿಡ ಸಂಸಕ øತಿ ಒಪಿಪ ಕೊಾಂಡಂತೆ ವೈದ್ಧಕ ಸಂಸಕ øತಿ 

ಪುರಸಕ ರಿಸಲ್ಲಲಿ್ . ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಿು ರೀ-ಪುರುಷ್ರ ಒಡನಾಟ ಮುಕು ತೆಯಿಾಂದ ಕೂಡಿರಲ್ಲಲಿ್  ಎಾಂಬುದಕೆಕ  

ಇದು ಪುಷ್ಟಠ ಕೊಡುತು ದೆ. ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ ದ ಮ್ಹಿಳಾ ಪ್ರ ತಿನಧಿಯದ ಹೆಳವನ್ಕಟೆಟ  ಗಿರಿಯಮೆ್ ನ್ 

ವಿಚಾರಧಾರೆಯನುನ  ವೈಧಿಕ ಪುರುಷ್ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಯಂತಿರ ಸುತಿು ದುಾ ದಾ ನುನ  ಕಾಣಬಹುದು. ಇನುನ  

ಹರಪ್ನ್ಹಳಿಳ  ಭಿೀಮ್ವಾ  ಅವಿದಾಯ ವಂತಳಾಗಿದುಾ  ತನ್ನ  ವಿಧವಾ ಜಿೀವನ್ದಲಿ್ಲ  ಜಿೀವನಾನುಭವವನುನ  

ಹಾಡಾಗಿಸಿದ ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ ದ ಮ್ತು ಬಬ  ಮ್ಹಿಳಾ ಪ್ರ ತಿನಧಿ. 

‘ವಚನ್ಕಾತಿಯ’ ಮ್ತ್ತು  ‘ಕವಯಿತಿರ ’ ಎಾಂದು ಮ್ಹಿಳಾ ಸ್ವಹಿತಯ ಪ್ರ ತಿನಧಿಯನುನ  ನದೇಯಶಿಸುವ ಈ 

ಪ್ದಗಳಂತೆ ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ ದ ಮ್ಹಿಳಾ ಸ್ವಹಿತಯ ಪ್ರ ತಿನಧಿಯನುನ  ನದೇಯಶಿಸುವ ಪ್ದವಾಂದನುನ  ನ್ಮೆ್  

ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ  ವಾಙೆ್ಯ ಕಟಿಟ ಕೊಳಳ ಲು ಏಕೆ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿಲಿ್ ? ತಮೆ್  ಅನುಭವಗಳನುನ  ವಿಸು ರಿಸಿಕೊಳಳ ಲು 

ವಚನ್ಕಾತಿಯಯರಿಗೆ ದೊರೆತಷ್ಟಟ  ಅನುಕೂಲ್, ಅವಕಾಶಗಳು ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ ದ ಹರಿದಾಸಿಯರಿಗೆ(?) 

ದೊರೆಯಲ್ಲಲಿ್ . ಇವರ ಭಗವಂತನಾಂದ್ಧಗಿನ್ ಒಡನಾಟ ಆಾಂತಯಯದಲಿ್ಲ  ನವೇದನಾತೆ ಕವಾಗಿ 

ಮುಾಂದುವರೆಯುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ ವಚನ್ಕಾತಿಯಯರಿಗೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ್ದ ಜ್ತೆಗೆ ಕೌಟುಾಂಬಿಕ 

ಪ್ರಿಸರದಲಿೂ  ಪ್ರರ ೀತಿಾ ಹ ದೊರೆಯುತಿು ತ್ತು . ಮುಕಾು ಯಕಕ -ಅಜಗಣಣ , ಲ್ಕಕ ಮೆ್ -ಮಾರಯಯ , ಅಕಕ ನಾಗಮೆ್ - 

ಬಸವಣಣ , ಅಕಕ ನಾಗಮೆ್ - ಚನ್ನ ಬಸವಣಣ , ನೀಲ್ಮೆ್ - ಬಸವಣಣ , ಹಿೀಗೆ ಒಾಂದೇ ಕುಟುಾಂಬದಲಿ್ಲ  ಬೆಳದುಬಂದ 

ವಚನ್ಕಾರರನುನ  ಪ್ಟಿಟ ಮಾಡುತಾು  ಹೀಗಬಹುದು. ವಚನ್ಕಾರನ್ ಅಭಿವಯ ಕ್ಷು ಗೆ ಇದಾ ಷ್ಟ ೀ ಅವಕಾಶಗಳು 

ವಚನ್ಕಾತಿಯಗೂ ಇದಾ ವು. ವಚನ್ ಚಳವಳಿಯ ನಂತರದ ಕಾಲ್ಘಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಬೆಳ್ಮದುಬಂದ ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  

ಈರಿೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಮ್ತ್ತು  ಪ್ರರ ೀತಿಾ ಹಗಳು ಸಿಗದ್ಧರಲು ಕಾರಣವೇನು? ವಚನ್ ಸ್ವಹಿತಯ ದಲಿ್ಲ  ದೊರೆತ 

ಅವಕಾಶಗಳು ನಂತರದ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಮುಾಂದುವರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಆದರೂ ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ ದ್ಧಾಂದ 

ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರು ಹಿಮೆು ಖವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ವೈದ್ಧಕ ಧಮ್ಯದಲಿ್ಲನ್ ಮ್ಡಿವಂತಿಕೆಯ ಪ್ರ ಜೆಾ  ; ಸಿು ರೀಯರ 

ಬಗೆಗಿನ್ ತಿರಸ್ವಕ ರ ಭಾವ ಒಾಂದು ಕಾರಣವಾದರೆ, ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ ದ ರಚನೆಯಲಿ್ಲನ್ ಬಿಗಿ ಬಂಧವನುನ  ಬಳಸುವಲಿ್ಲ  

ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರಿಗೆ ಸರಿಯದ ಮಾಗಯದಶಯನ್, ಪ್ರರ ೀತಿಾ ಹ ಇಲಿ್ದೆಯೇ ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರು ಹಿಾಂದೆ ಸರಿದ್ಧರುವುದು 

ಮ್ತು ಾಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರು ಈ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿಯೇ ದಾಸಸ್ವಹಿತಯ ದ ರಚನೆಯಿಾಂದ 

ಹಿಾಂದೆ ಸರಿದರೆಾಂದು ಕೊಡುವ ಕಾರಣಗಳು ‘ಇದಮಿತಾ ಾಂ’ ಎಾಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದ್ಧಲಿ್ . ಅಾಂತಹ ಕಾರಣಗಳ 

ಹುಡುಕಾಟದ ದ್ಧಕ್ಷಕ ನ್ತು  ನ್ಮೆ್  ಸಂಶೀಧನೆಗಳು ಸ್ವಗಬೇಕಾಗಿದೆ. 
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ಸ್ಕವರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜವ ಕಲೇಜು,ತುಮಕೂರು. 

ಸ್ಮಾಜಶಾಸ್್ ರ  ವಿಭಾಗ 

ವ್ವಷ್ಟವಕ ವರದಿ 2017-18 

 

ಡಾ. ಅಶಾಾ ಖ್ ಅಹಮದ್ ಬಿ.ಎ 

ಮುಖಯ ಸಾ ರು ಸಮಾಜಶ್ವಸು ರ ವಿಭಾಗ. 

ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರ ಥಮ್ ದಜೆಯ ಕಾಲೇಜು. 

ತ್ತಮ್ಕೂರು. 

VISION: To be a depertment of high repute with regard to research application and 

transmission of knowledge in social sciences to promote social development. 

MISSION: Training manpower for effective understand of values and social relationship in the 

society and to evaluate themselves. 

ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರ ಥಮ್ದಜೆಯ ಕಾಲೇಜು ತ್ತಮ್ಕೂರು 2011-12 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಗಾಂಡಿತ್ತ 

ಅದೇ ವಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜಶ್ವಸು ರ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ ಈ ವಿಭಾಗವು ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ 

ಸವಾಯಾಂಗಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತಿು ದೆ.ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು,ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯ ಗಳು,ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಸಂಬಂದಗಳನುನ  ಕಲ್ಲಯಲು ಮ್ತ್ತು  ತಮೆ್ ನುನ  ತಾವು ಪ್ರಿೀಕಿ್ಷ ಸಿಕೊಳಳ ಲು ತಿದ್ಧಾ ಕೊಳಳ ಲು  

ಉತು ಮ್ವಾದ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತಿು ದೆ. ಸಮಾಜಶ್ವಸು ರ ವಿಭಾಗವು ಕಾಯಯಗಾರಗಳನುನ  ವಿಶೇಷ್ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಗಳನುನ  ಸಮಿೀಕಿೆ ಗಳನುನ  ಆಯೀಜಿಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳನುನ  ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  

ಸತಪ ರಜೆಗಳಾಗಿ ಮ್ತ್ತು  ಜವಾಬಾಾ ರಿಯುತ ನಾಗರಿೀಕರನಾನ ಗಿಸುವ ಪ್ರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 

ಡಾ. ಅಶ್ವಾ ಖ್ ಅಹಮ್ದ್ ರವರು ಸಮ್ಜಶ್ವಸು ರದ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಯ ಸಾ ರಾಗಿ ಕಾಯಯ 

ನವಯಹಿಸುತಿು ದುಾ  ಸಂಸೆಾ ಯ ಮುಖಯ ಸಾ ರಾದ ಪ್ರರ .  ಜಗಧಿೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ವಗಯ ಮ್ತ್ತು  

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ಸಹಾಯದ್ಧಾಂದ 2017-18 ನೇ ವಷ್ಯದ ಪ್ರರ ರಂಭವು ಹಿರಿಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಾಂದ ಹಸ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾ ಗತ ಸಮಾರಂಭವನುನ  ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಗಿದುಾ  ಈ ಸಂಧಭಯದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾಂಸಕ øತಿಕ 
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ಕಾಯಯಕರ ಮ್ಗಳನುನ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದುಾ  ಸಮಾಜಶ್ವಸು ರ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಅಾಂಕ ಪ್ಡೆದ 

ಪ್ರ ತಿಭಾನಾ ತ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸನೆಾ ನ್ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ವನುನ  ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಸಮಾಜಶ್ವಸು ರ ವಿಭಾಗ ಮ್ತ್ತು  ಐ.ಕೂಯ .ಎ.ಸಿ ವತಿಯಿಾಂದ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸಮ್ಸೆಯ ಗಳ 

ನವಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಯುವಜನ್ತೆ ಪ್ರತರ  ಕುರಿತ್ತ ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದ್ಧಾ ತ್ತ. 

ಸಂಪ್ನೊಲ್ ವಯ ಕ್ಷು ಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಾ  ವರದಕಿ್ಷಣೆ ವಿರೀಧಿ ವೇದ್ಧಕೆಯ ಪ್ರ ದಾನ್ ಕಾಯಯದಶಿಯ 

ಸ್ವ.ಚ್ಚ. ರಾಜಕುಮಾರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲರುವ ಪಿ ಡುಗುಗಳನುನ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು 

ನವಾರಿಸಬೇಕು ಕಲ್ಲಯುವ ದ್ಧನ್ಗಳಲಿ್ಲಯ ಸಮಾಜದ ಭವಿಷ್ಯ ದ ಬಗೆೆ  ಚ್ಚಾಂತಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು 

ತಿಳಿಸಿದರು.  

 

ಡಾ. ಅಶ್ವಾ ಖ್ ಅಹಮ್ದ್ ಬಿ.ಎ.ಮುಖಯ ಸಾ ರು ಸಮಾಜಶ್ವಸು ರ ವಿಭಾಗ ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರ ಥಮ್ ದಜೆಯ 

ಕಾಲೇಜು ಇವರು ತಮೆ್  ಪ್ರರ ಸ್ವು ವಿಕ ನುಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜವು ಇಾಂದು ತಾ ರಿತಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆ 

ಹಾಂದುತಿು ದೆ ಮಾನ್ವಿೀಯ ಸಂಭಂಧಗಳ ಮ್ಹತಾ ವನುನ  ಕಳ್ಮದುಕೊಳುಳ ತಿು ವೆ. ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಈ 

ಸಮ್ಸೆಯ ಯನುನ  ಹೇಗೆ ನವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದೆಾಂದು ಕಲ್ಲಯಬೇಕೆಾಂದು ಮ್ತ್ತು  ಆರಗಯ ಕರ 

ಸಂಭಂಧಗಳನುನ  ಬೆಳ್ಮಸಬೇಕೆಾಂದು ಸಲ್ಹೆ ನೀಡಿದರು. 

ಪ್ರರ ೀ, ಲ್ಲೀಲಾವತಿಯವರು ತಮೆ್  ಅಧಯ ಕಿ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮಬೈಲ್ಗಳು ಬಿಟುಟ  

ವಿದಾಯ ಭಾಯ ಸದ ಕಡೆಗೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಗಮ್ನ್ ಹರಿಸಬೇಕು. ಮುಾಂದ್ಧನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಕೆಕ  ಮ್ನ್ಸಿನುನ  

ಧೃಡಗಳಿಸಿ ಕಲ್ಲಕೆಯಲಿ್ಲ  ತಡಗಬೇಕೆಾಂದರು. 

ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಐ.ಕೂಯ .ಎ.ಸಿ. ಸಂಚಾಲ್ಕರಾದ ಡಾ. ನಾಗರಾಜು ಜಿ.ಕೆ. ಡಾ,ತಿಪೆಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ 

ಪ್ರರ , ಎಾಂ,ಎನ್,ಎನ್ ಪ್ರ ಸ್ವದ್, ಪ್ರರ , ಪ್ರ ಸನ್ನ , ಮುಖಯ  ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಾ ರು 

ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನ ಅಪೂವಯರವರು ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸಿದರು. ವಿದಾಯ ರ್ಥಯ ಶಿರ ೀಧರರವರು 

ಸ್ವಾ ಗತಿಸಿದರು ರಶೆಿ  ವಂದ್ಧಸಿದರು ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ವಗಯ ಮ್ತ್ತು  ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು 

ಉಪ್ಸಿಾ ತರಿದಾ ರು. 
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ಇತಿಹಾಸ್ ವಿಭಾಗ - ಸ್ಕವರಿ ಪ್ರ ಥಮ ದರ್ಜವ ಕಲೇಜು,ತುಮಕೂರು 

ವ್ವಷ್ಟವಕ ವರದಿ: 2017-18 

ಪ್ರರ . ಪ್ರ ಸ್ನನ  

ಸಹಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖಯ ಸಾ ರು,  

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ 

ಜ್ಞಾ ನ್ ಶ್ವಖ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ತನ್ನ ದೇ ಆದ ಮ್ಹತಾ  ಪ್ಡೆದ್ಧರುವ ಚರಿತೆರ ಯು ಉಳಿದ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾ ನ್ 

ಶ್ವಖ್ಯಗಳೊಾಂದ್ಧಗೆ ಅನಯ ೀನ್ಯ  ಸಂಬಂಧ ಹಾಂದ್ಧದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಅರಿವಿಲಿ್ದೆ ಯರೂ ಏನ್ನೂನ  

ಸ್ವಧಿಸಲಾರರು. ಸಂಸಕ øತಿ, ಪ್ರಂಪ್ರೆಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಬದುಕ್ಷನ್ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಕಿೆೀತರ ಗಳ 

ಅಧಯ ಯನ್ದ್ಧಾಂದ ವಿಧಾಯ ರ್ಥಯಗಳ ವಯ ಕ್ಷು ತಾ  ವಿಕಸನ್ಕೆಕ  ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುವ ಇತಿಹಾಸದ ಕೊಡುಗೆ 

ಮ್ಹತಾ  ಪೂಣಯವಾದುದು. 

ತ್ತಮ್ಕೂರಿನ್ ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರ ಥಮ್ ದಜೆಯ ಕಾಲೇಜು 2011 ಜುಲೈ ತಿಾಂಗಳಿನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. 

ಕಲಾ ಪ್ರರ ಕಾರದಲಿ್ಲ  ಊಇP, ಊಇಏ, ಊಇS ವಿಭಾಗಗಳಿದುಾ , ಇತಿಹಾಸವನುನ  ಸುಮಾರು 700 

ವಿಧಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಅಭಾಯ ಸಿಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಈವರೆವಿಗೂ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯ 

ಮ್ಟಟ ದಲಿ್ಲ  ಉತು ಮ್ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶವನುನ  ಪ್ಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರ ಸುು ತ ವಷ್ಯದಲಿ್ಲ  ಕುಮಾರಿ ಕಾವಯ  ಡಿ ಸಿ. 

ಊಇಏ ವಿಭಾಗದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಯನಯು ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯ ಮ್ಟಟ ದಲಿ್ಲ  8 ನೇ ಯಯಾಂಕ್ ಪ್ಡೆದು 

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕ್ಷೀತಿಯ ತಂದ್ಧರುತಾು ರೆ. ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಯ ಅುಃಅS ಪ್ಠಯ ಕರ ಮ್ವನುನ  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿದುಾ , ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುಮಾರು 120 ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಇತಿಹಾಸವನುನ  ಔಇP 

ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಆಯಕ  ಮಾಡಿಕೊಾಂಡಿರುತಾು ರೆ. 

ವಿಭಾಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

ಜಪ್ರನನ್ ಟೊೀಕ್ಷಯೀ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯದ Research institute for language and cultures of Asia 

and Africa” ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸಹಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರಾಗಿ ಕಾಯಯನವಯಹಿಸುತಿು ರುವ ಡಾ. ಓತಾ 

ನಬುಹಿರೀರವರು ದ್ಧ:16-03-2017 ರಂದು ನ್ಮೆ್  ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುತಾು ರೆ. ಇವರು 

ಇತಿಹಾಸಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2 ಹಿರಿಯ ಸಂಶೀಧನಾ ಪ್ರ ಬಂಧಗಳನುನ  ಮಂಡಿಸಿದಾಾ ರೆ. ಅವು 

1.Culture and society in early modern south asia cross linguistic comparative studies of literacy and 

religious texts. 2. Reconsidering intermediate social groups in pre-modern south asia”. 
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ಓತಾರವರು ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳನುನ  ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿ ದ್ಧ:16-03-2017 ರಂದು ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಭಾಷ್ಣದ ಪ್ರೀಟೊೀ   

 ನ್ಮೆ್  ವಿಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ ವೇದ್ಧಕೆ ವತಿಯಿಾಂದ ಡಾ. ಓತಾ ನಬುಹಿರೀರವರನುನ  

ಸ್ವಾ ಗತಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪ್ರ ಥಮ್ – ವಿದಾಯ ರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅವರನುನ  ಪ್ರಿಚಯಿಸಿ ಸಂವಾದ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ವನುನ  

ಏಪ್ಯಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಓತಾರವರು ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳನುನ  ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿ ಇತಿಹಾಸಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಅವರ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನುನ  ಕನ್ನ ಡ ಭಾಷ್ಯಲಿ್ಲಯೇ ಹಂಚ್ಚಕೊಾಂಡರು. ಓತಾರವರು ಮೈಸ್ಪರು 

ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಕೈಗಾಂಡ ಸಂಶೀಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ದಕಿ್ಷಣ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ಭೇಟಿಕೊಟಟ  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾ ಳಗಳನುನ  ಕುರಿತ ವಿವರ ನೀಡಿದರು. ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು ಈ ಚಚೆಯಯಲಿ್ಲ  

ಆಸಕ್ಷು ಯಿಾಂದ ಪ್ರಲೆೊಾಂಡು, ಜಪ್ರನನ್ ಇತಿಹಾಸ ತಜಾ ರಿಾಂದ ಕನಾಯಟಕ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆೆ  

ತಿಳಿದುಕೊಾಂಡರು. 

ಸದರಿ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ಾಂಶುಪ್ರಲ್ರಾದ ಪ್ರರ ೀ. ಹೆಚ್ ಹರಿೀಶ್, ಪ್ರರ ೀ. ಪ್ರ ಸನ್ನ , ಪ್ರರ ೀ. 

ರೇಣ್ಣಕ.  ಆರ್, ಡಾ. ಜಿ. ಟಿ. ತಿಪೆಪ ೀಸ್ವಾ ಮಿ, ಡಾ. ಅಶ್ವಾ ಕ್ ಅಹಮ್ದ್ ಮ್ತ್ತು  ಡಾ. ಡಿ. ಎನ್. 

ಯೀಗಿೀಶಾ ರಪ್ಪ ನ್ವರು ವೇದ್ಧಕೆಯಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಸಿಾ ತರಿದಾ ರು. ಪ್ರರ ೀ. ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಸ್ವಾ ಗತಿಸಿ, ಪ್ರರ ೀ. ರೇಣ್ಣಕಾ ಡಿ 

ಆರ್ ವಂದ್ಧಸಿದರು.  

ವಿಭಾಗದ ಅಧಾಯ ಪ್ಕರ ವಿವರ 

  

ಪ್ರರ . ಪ್ರ ಸ್ನನ ,.  

ಸಹಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖಯ ಸಾ ರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರ ಸುು ತ 2014 ರಿಾಂದ ಈ 

ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕತಯವಯ  ನವಯಹಿಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ತ್ತಮ್ಕೂರು ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯಕೆಕ  ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ 
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ಮ್ಹಾಪ್ರ ಬಂಧವನುನ  ಸಲಿ್ಲಸಿರುತಾು ರೆ. ಇವರು TUCTAದ ಖಜ್ಞಾಂಚ್ಚಯಗಿಯೂ ಕತಯವಯ  

ನವಯಹಿಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ್ ಹಲ್ವಾರು ಸಮಿತಿಗಳ ಸಂಚಾಲ್ಕರೂ ಹಾಗೂ ಸದಸಯ ರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

  

ಪ್ರರ . ಮಲಿೆೇಶ್ಪ್ಾ  ಟಿ. ಎಸ್.  

ಸಹಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು, ಪ್ರ ಸುು ತ ಜುಲೈ 31, 2017 ರಿಾಂದ ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕತಯವಯ  

ನವಯಹಿಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಬೆಾಂಗಳೂರು ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ದವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಸಂಶೀಧನಾ ಕಾಯಯದಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಕೊಾಂಡಿರುತಾು ರೆ. ಇವರು ದ್ಧ. 24-03-2018 ರಿಾಂದ ದ್ಧ.26-03-2018 

ರವರೆಗೆ ಚ್ಚಾಂತಾಮ್ಣಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಕನಾಯಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ನ್ಲಿ್ಲ  Caste organization in 

princely mysore state: 1900-1940 ಎಾಂಬ ಸಂಶೀಧನಾ ಪ್ರ ಬಂಧವನುನ  ಮಂಡಿಸಿರುತಾು ರೆ ಮ್ತ್ತು  ದ್ಧ. 

28-03-2018 ರಂದು ತ್ತಮ್ಕೂರಿನ್ ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರ ಥಮ್ ದಜೆಯ ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ರಾಷ್ಟಟ ೀಯ ವಿಚಾರ 

ಸಂಕ್ಷರಣ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಓoಟಿ Non brahmin organizations in princely mysore state: supportise 

elements for the establishment of non Brahmin organization-1881-1947” ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಬಂಧವನುನ  

ಮಂಡಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ್ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲ್ಕರಾಗಿ, ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. 

  

ಡಾ. ಲೇಕೇಶ್,  

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು, ಇವರು ದ್ಧ. 22-09-2017 ರಿಾಂದ ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕತಯವಯ  

ನವಯಹಿಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಇವರು ಬೆಾಂಗಳೂರು ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯದ್ಧಾಂದ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪ್ದವಿಯನುನ  

ಪ್ಡೆದ್ಧರುತಾು ರೆ. ದ್ಧ.28-08-2017 ಮ್ತ್ತು  29-08-2017 ರಂದು ಮೈಸ್ಪರು ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯದಲಿ್ಲ  

ನ್ಡೆದ ಅಾಂತರಾಷ್ಟಟ ೀಯ ಸಮೆೆ ೀಳನ್ದಲಿ್ಲ  “The major role of channel irrigation system in rural 

development of chamarajanagara district” ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಬಂಧವನುನ  ಮಂಡಿಸಿರುತಾು ರೆ ಮ್ತ್ತು  ದ್ಧ.24-

03-2018 ರಿಾಂದ 26-03-2018 ರವರೆಗೆ ಕೇರಳದ ಕಾಯ ಲ್ಲಕಟ್ಸ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ “South 

Indian History congress Chitradurga: a heritage destination of Karnataka” ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಬಂಧವನುನ  

ಮಂಡಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ್ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲ್ಕರಾಗಿ, ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. 

  

ಪ್ರರ . ರಣುಕ. ಡಿ. ಆರ್.  

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಕರು, 2011 ರಿಾಂದ ಕಾಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಕತಯವಯ  ನವಯಹಿಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. ಮಾನ್ವ 

ಹಕುಕ ಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲ್ಕರಾಗಿ ದ್ಧ 13-03-2017 ರಂದು ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ವಿಕಾಸ ಮ್ತ್ತು  

ಮ್ಹತಾ  ಎಾಂಬ ವಿಷ್ಯವನುನ  ಕುರಿತ್ತ ವಿಶೇಷ್ ಉಪ್ನಾಯ ಸ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ವನುನ  ನ್ಡೆಸಿರುತಾು ರೆ. 

ದ್ಧ.28-03-2018 ರಂದು ಸಕಾಯರಿ ಪ್ರ ಥಮ್ ದಜೆಯ ಕಾಲೇಜು, ತ್ತಮ್ಕೂರು ಇಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ರಾಷ್ಟಟ ೀಯ 

ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ಷರಣ ಕಾಯಯಕರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  “Yoga: As a part of UG curriculum” ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಬಂಧವನುನ  

ಮಂಡಿಸಿರುತಾು ರೆ. ಕಾಲೇಜಿನ್ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲ್ಕರು ಹಾಗೂ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಕತಯವಯ  

ನವಯಹಿಸುತಿು ದಾಾ ರೆ. 
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TUMBE International e-Magazine  

Guidelines for Author                       

All Authors in any areas are invited to submit their original or extended version of previously 

published papers for peer review and publications. Before submitting papers at TUMBE International 

e-Magazine, the authors must ensure that their works in original or refereed form have never 

published anywhere and be agreed upon the entire fraternity of authors. The authors must also agree 

and adhere on originality and authenticity of their own work.  

Tumbe International e-Magazine is a general-interest magazine like Freelance writing. It allows 
writer to write any content on their own without much restrictions. Writer can opt any area. 

 We accept submissions from anywhere in the world, but stories must be in English 
and other Indian Languages only. 

 Stories must be previously unpublished. This includes blogs, online, and any print 
media. 

 In case of overwhelming artwork submission, not all the submitted stories are guaranteed to 

be covered or featured in the publication. Editors reserve all rights on the selection. 

Scope for publish 

Tumbe International Group of Journals accepts all types of papers/Article of all the areas both in 

English and Indian languages with the following types of study. 

 Poems/Rhymes 
 Stories 
 Dramas/Screen play 
 Travel Experience 
 About Place/Person/Plants/Animals 
 Life style 
 Drawings 
 Collection of Comics/Facts 
 Scientific facts/Thoughts/Information’s 
 Thought Provoking /Mathematical Concepts. Etc. 

Structure of Articles 

Final and full length original paper should submit in the following structure. 

Please do your best to format manuscript to be double-spaced, with 1" margins, and 
author name and story title in header along with 1-3 line short description or subtitle about 
your work. 

 Title 
 Author Name and affiliation 
 Short Description(1-3 lines)  

It may be subheading or about your work. 
 Proceed with your own format 

Format:               MS Word(Doc/Docx) 

Title:                    14 font size, Bold  

Sub Headings:    12 font size, Bold 

Other text:           12 font size 
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Tumbe Publishing Policy & Ethics 

We verify the following before acceptance 

1. Originality: Tumbe International e-Magazine adhere Zero percent plagiarism policy. Submitted 

paper must be 100% original. If you are referring any other paper, you should have proper 

permission to use their research and proper reference/citation should be given in paper. 

2. Own Work: We mean your paper should be proper and should be your own work, new 

innovation or further self organized information. 

3. Open Access: Tumbe International e-Magazine is open access platform. All accepted work will 

publish in our periodical Magazine and freely available to all readers. Author should agree to 

provide their work in open access after publication.  

4. Formatting: Your paper must be properly formatted and adhere Tumbe International e-

Magazine standard of paper formatting.  

Review Process  

Tumbe International e-Magazine - follows quick evaluation method. In order to substantially reduce 

the time to publication as compared with traditional journals. Submitted article result will announce 

as soon as possible. Editorial board members will make the final decision. Submit the original article 

without any plagiarism and copyright material 

 Each paper will be reviewed by at least two experts and maximum four. 
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