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ಮಾನಸ ಮಹದೇವ್  

"ಮನಸಿ್ವ ನಿ" 

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಗೊತಿ್ತರುವ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ "ತಾಯಿ ಎೆಂದರೆ ಸತ್ಯ , 

ತಂದೆ ಎೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ".... ಇೆಂಥವನು ನಿನನ  ತಂದೆ ಎೆಂದು ತಾಯಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರೆ ಮಾತ್ರ  ಅವನಿಗೆ 

ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾ ನ, ಆದರೆ ಹೆತಿ್ತ  ಹೊತಿ್ತ  ಹಾಲೂಡಿಸಿ ಪೋಷಿಸುವ ತಾಯಿ ಎೆಂಬುವಳು ಎೆಂದೆೆಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯ  

ಸತ್ಯ ... ಅದೇ ರಿೋತ್ತ "ದೇವರು" ಎೆಂಬುದು ತ್ಲೆತ್ಲೆಂತ್ರಗಳೆಂದ ಬಂದಿರುವ ಒೆಂದು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ.. 

ಭಗವಂತ್ನೂ ಸಹ ಮೊದಲಿಗೆ ತಾಯಿಯಿೆಂದ ಪರಿಚಿತ್ನಾದವನೇ ಆದದ ರಿೆಂದ ಅವನ ಬಗೆೆ  ಅೆಂಥದೆಂದು 

ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ರಲೂಲ  ಬೇರೂರಿದೆ... ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವನು ತಂದೆ, ಒೆಂದು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟ ೋ, ಆದರೆ 

ಅವನು ತಾಯಿಯಲ್ಲ ... ಎಷ್ಟ ೋ ದೃಢವಾಗಿದದ ರೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಬುನಾದಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ 

ಸಡಿಲ್ವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಯಿ ಎೆಂಬ ಸತ್ಯ ವನುನ  ಎೆಂದಿಗೂ ಅಳಸಲಗದು... ಸತ್ಯ ವು ನಂಬಿಕೆಗಿೆಂತ್ 

ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿದದ ಲಿಲ , ಸತ್ಯ  ತ್ತಳದಡನ ನಂಬಿಕೆಯು ಅಳಸಿಹೊೋಗುತಿ್ದೆ... ಅದೇ ರಿೋತ್ತ "ತಂದೆಯ" 

ವಿಷಯದಲಿಲ  ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ಕೆೆ  ಹತಿ್ತರವಾಗಿದದ ಲಿಲ  ಅದಕೆೆ  ಬೆಲೆ ಇರುತಿ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ವಾದಲಿಲ  

ಅದು ಬಹು ಬೇಗ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಾಗುತಿ್ದೆ..   

ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಬಗೆೆ  ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾ ಸವಿರುತಿ್ದೆ.. ತಾಯಿಯು ಕಣೆ್ಣ ದುರಿನ 

ಸತ್ಯ , ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಭೂಮಿಯನುನ  ತಾಯಿ ಎನುನ ವುದು.. ಅವಳ ಬಗೆೆ  ನಮಗೆಲ್ಲ ವೂ ತ್ತಳದಿದೆ.. ಅವಳ 

ಬಗೆೆ  ನಮಗೆ ತ್ತಳದಿರುವುದೆಲ್ಲ ವೂ ಸತ್ಯ .. ಭೂಮಿಯೆಂಬುದು ನಿತ್ಯ  ಸತ್ಯ ..  ತಾಯಿಯೇ ಸತ್ಯ ವಾದದ ರಿೆಂದ 

ಅವಳು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ವೂ ನಂಬುವುದೆಲ್ಲ ವೂ ಮಗುವಿನ ಪಾಲಿನ ಸತ್ಯ .. ತಾಯಿಯು "ತಂದೆಯ" ಬಗೆೆ  ಏನೇ 

ಹೇಳದರೂ ಮಗು ಅದನುನ  ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತಿ್ದೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸುತಿ್ದೆ.. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕೆಳಗೆ "ತಂದೆಯ" 

ಬಗೆೆ  ಏನನುನ  ಹೇಳಬೇಕು ಎೆಂಬುದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಅೆಂಶ... ತಾಯಿಗೆ "ತಂದೆಯ" ಬಗೆೆ  ಏನನುನ  

ಹೇಳಬೇಕು ಎೆಂಬುದು ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ತಳದಿರಬೇಕು.. "ತಂದೆಯ" ಬಗೆೆ  ತಾಯಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯ ಕೆೆ  

ಹತಿ್ತರವಾದದದ ನನ ೋ ಹೇಳಬೇಕು.. "ಅವನ" ಶಕಿ್ತ  ಸ್ಥಮಥಯ ಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ "ಅವನ" ಇತ್ತಮಿತ್ತಗಳನೂನ  ಸಹ.. 

ಆಗಷ್ಟ ೋ ಮಗುವಿಗೆ ತಂದೆಯ ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾದ ಸಪ ಷಟ ತೆ ಸಿಗುತಿ್ದೆ... ಇಲ್ಲ ವಾದಲಿಲ  ಮಗುವು "ತಂದೆಯನುನ " 

ಸವಣಶಕಿನೆಂದೋ ಅಥವಾ ಅಪರ ಯೋಜಕನೆಂದೋ ತ್ತಳಯುವ ಸ್ಥಧ್ಯ ತೆ ಇದೆ.. ಮಗುವಿನ ಪಾಲಿಗೆ 

"ತಂದೆಯೇ" ಸವಣಶಕಿನಾದರೆ, ಮಗುವು ತ್ನನ  ಸೌಖ್ಯ ದ ಪರಿಧಿಯನುನ  ಮಿೋರಲು ಇಚಿಿ ಸುವುದಿಲ್ಲ  ಹಾಗೂ 

ತ್ನನ  ಸಾ ೆಂತ್ ಪರಿಶರ ಮದಿೆಂದ ಮತಿ್ತ  ಸ್ಥಮಥಯ ಣದಿೆಂದ ಮುನುನ ಗೆುವುದನುನ  ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ ... ಅದು 

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ನನ  ತಂದೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿಬಿಡುತಿ್ದೆ.. ಒೆಂದಮೆ್ಮ  ಮಗುವು 

"ತಂದೆಯನುನ " ಅಪರ ಯೋಜಕನೆಂದು ಬಗೆದರೆ, ಅದು ಕೌಟೆಂಬಿಕ ಸ್ಥಾ ಸಾ ಯ ದಲಿಲ  ನಂಬಿಕೆಯನುನ  

ಕಳೆದುಕೊಳುು ತಿ್ದೆ ಹಾಗೂ ತಾನು ಮಾಡಿದೆದ ಲ್ಲ ವೂ ಸರಿ ಎೆಂಬ ಭರ ಮ್ಮಯಲಿಲ  ಅಹಂಕಾರದ ಗೂಡಾಗುತಿ್ದೆ..    

ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲಿಲ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭೂಮಿಯು ಒಬಬ  ಪರಿಪೂರ್ಣ ತಾಯಿ... ಅವಳು 

ಎಲ್ಲ ವನೂನ  ಎಲ್ಲ ರನೂನ  ಒೆಂದೇ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ ಕಾಣುತಿಾಳೆ... ತ್ನನ  ಮಕೆಳಗೆ ಯುಗಯುಗಾೆಂತ್ರಗಳೆಂದಲೂ 

ತ್ನ್ನನ ಳಗೆ, ತ್ನನ  ಸುತಿ್  ಇರುವ ಹಾಗೂ ತ್ನನ ನುನ  ಕಾಪಾಡಿಕೊೆಂಡು ಬರುತಿ್ತರುವ ಆ ಪರ ಚಂಡ ಶಕಿ್ತಯ 

ಸ್ಥಮಥಯ ಣ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ತಗಳ ಬಗೆೆ  ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ  ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತ್ತಯನುನ  ಸೂಚ್ಯ ವಾಗಿ ತ್ತಳಸುತಿ್ಲೇ 

ಬರುತಿ್ತದಾದ ಳೆ... ಆದರೆ ಅದನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಣಸಲು ಅಶಕಿರಾದ ಅವಳ ಮಕೆಳಾದ ನಾವು ಕೇವಲ್, 

ಅವಳನುನ  ಕಾಪಾಡುತಿ್ತರುವ ಶಕಿ್ತಯ ಬಗೆೆ  ನಮೆ ದೇ ವಿವರಣ್ಣಗಳೆಂದಿಗೆ, ವಿಚಿತ್ರ ವಾದ ವಿಚಾರ 
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ಧಾರೆಗಳೆಂದ ವಿಷ್ಲ ೋಷಿಸುತಿಾ  ಪರವಾಗಿ, ವಿರೋಧ್ವಾಗಿ ಕಚಾಾ ಡುತಿಾ  ಗೊೆಂದಲ್ವನುನ  ಸೃಷಿಟ ಸಿದೆದ ೋವೆ.. 

ಇವೆಲ್ಲ ಕೆ್ಕ  ಮೂಲ್ ಕಾರರ್ ನಮಗೆ ತಾಯಿಯ ಬಗೆೆ  ಇರುವ ಉದಾಸಿೋನತೆ..  

ತಾಯಿಯು ಮಮತಾಮಯಿ, ಕರುಣಾಮಯಿ.. ಇದರಿೆಂದಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲ  ಮಕೆಳಗೂ ತಾಯಿಯಾದ 

ಭೂಮಿಯ ಬಗೆೆ  ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರ ೋತ್ತ, ವಿಶ್ವಾ ಸವಿದೆ... ನಾವು ಅವಳ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಅತ್ತಯಾದ ಸಲಿಗೆಯಿೆಂದ ಇರುತಿೆೋವೆ.. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವಳ ಮಾತ್ತಗಳೆಲ್ಲ ವೂ ನಮಗೆ ನಂಬುಗೆಯಾದರೂ 

ಸಹ ಅದನುನ  ನಾವು ನಮೆ  ಅನುಕ್ಕಲ್ಕೆೆ  ಅರ್ಥಣಸಿಕೊೆಂಡು ಅದರ ಮೂಲಥಣವನುನ  ತ್ತರುಚಿ ಬೇಕಾದ 

ಹಾಗೆ ಬಳಸುವುದನುನ  ರೂಢಿಯಾಗಿಸಿಕೊೆಂಡಿದೆದ ೋವೆ.. ಈ ಕಾರರ್ಗಳೆಂದಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ನಾವು ಸೃಷಿಟ ಸಿದ 

"ತಂದೆ - ದೇವರು" ಎೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ, ನಮೆ ನುನ  ಪರ ತ್ತ ಘಳಗೆಯೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪರೆವ, 

ಸವಣ ಶಕಿ್ತಸಾ ರೂಪ್ಣಿಯಾದ ಭೂದೇವಿಯನುನ  ಉಪೇಕಿ್ತ ಸಿ ನಮೆ  ವಿನಾಶಕೆೆ  ನಾವೇ ದಾರಿ ಮಾಡುತಿ್ತದೆದ ೋವೆ..  

ಯಾವುದೇ ಶಕಿ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹು ವಿವೇಚ್ನಯಿೆಂದ ಅದಕೆೆ  ಬೇಕಾದ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆಯನುನ  

ನಿೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಲ್ಲ ದೇ ಸಾ ಪರ ತ್ತಷೆ್ಯನುನ  ಮ್ಮರೆಯಲು ಹೊೋದರೆ, ಅದಕೆೆ  ತ್ಕೆ  ಶ್ವಸಿಿಯನುನ  ತಾಯಿಯಾದ 

ಭೂದೇವಿಯು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ .. ಇದಲ್ಲ ದೇ ಪರ ಕೃತ್ತ ಮಾತೆಯ ಮೇಲಿನ ನಮೆ  ದೌಜಣನಯ  ನಿಲ್ಲ ದೇ 

ಹೊೋದರೆ ನಮೆ  ಗೊೋರಿಯನುನ  ನಾವೇ ತೋಡಿಕೊೆಂಡಂತೆ! ಅದಾಗಲೇ ಎಷ್ಟ ೋ ಎಚ್ಾ ರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಗಳು 

ಮೊಳಗಿವೆ, ಇನೂನ  ಕಾಲ್ ಮಿೋರಿಲ್ಲ ವಂದು ಕ್ಕಗಿ ಹೇಳುತಿ್ತವೆ, ಆದಾಗೂಯ  ಎಚ್ಚಾ ತಿ್ತಕೊಳು ದೇ ಹೊೋದರೆ 

ನಮೆ ೆಂತ್ಹ ಮೂಖ್ಣರು ಮತಿಬಬ ರು ಸಿಗಲರರು...!  

--- ಮಾನಸ ಮಹದೇವ್  

"ಮನಸಿ್ವ ನಿ" 
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