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ಇಂದು ನಮ್ಮ  ನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ಧಮ್ಮಗಳ ತಿಕ್ಕಾ ಟ ನಡೆಯುತಿಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  

ಹೊರಗಿನಂದ ಕುಮ್ಮ ಕುಾ  ಕೊಡುವರೂ ಇದ್ದಾ ರೆ. ಇದೇನೂ ಹೊಸತಲಿ್ . 

ಈ ತೆರನ ತಿಕ್ಕಾ ಟ ಹಂದೂ ಇದಾ ದೆಾ . ಆದರೆ ಈಗ ನಡೆಯುವ ತಿಕ್ಕಾ ಟ 

ಹೊೋರಾಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಮಡಾದರೆ, ನಮ್ಮ  ನಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಕುತಿ್ತ  

ಬರುವುದು ದಿಟ. ಹೌದು, ಹಂದೆ ನಮ್ಮ  ಗುಡಿಗಳನ್ನು  ಹೊರಗಿನಂದ 

ಬಂದ ಸುಲಿ್ತನರು, ಬಾದಷಾಹಗಳು ಕೆಡವಿ, ಅದರ ಎಡೆಯಲಿ್ಲ  ಒಂದು 

ಮ್ಸೋದಿಯನ್ನು  ಕಟಿ್ಟ ಸದುಾ ದು, ಒಂದು ನಡೆದ ಸಂಗತಿ. ಅದ್ದಗಿ ೫೦೦-

೭೦೦ ವರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ದನ್ನು  ಮ್ತಿೆ  ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬುದು 

ಒಂದು ಬಣದ ಆಸೆಯಾದರೆ, ತಾವು ಹಡಿದಿರುವುದನ್ನು  ಮ್ತಿೆ  

ಬಿಟಿ್ಟ ಕೊಡ ಕೂಡದೆಂಬುದು ಇನ್ು ಂದು ಬಣದ ಹಟ. ಆದರೆ ನಾವು 

ನಮ್ಮಮ ಲಿ್ರ ತಿಕ್ಕಾ ಟಗಳನ್ನು , ಕೊೋಟ್ಟಮಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಬಗೆ ಹರಿಸಕೊಂಡು 

ಹೊೋಗುವುದು ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಲೇಸು. ಬಿೋದಿಯಲಿ್ಲ  ಇದು ಬಗೆ 

ಹರಿಯುವುದಿಲಿ್ . ಬರಿೋ ಕೈ-ಕೈ ಸೇರುವುದಷಿ್ಟ . 

 

ರಾಮ್ಜನಮ ಭೂಮಿ- ಬಾಬರಿ ಮ್ಸೋದಿಯ ತಿಕ್ಕಾ ಟ ಬಗೆ ಹರಿದಿದುಾ  

ಕೊೋರ್ಟಮ ನಲಿ್ಲಯೇ. ಎಲಿ್ರೂ ಅದನ್ನು  ಒಪಿ್ಪ ಕೊಂಡು ನಡೆದಿದಾ ರಿಂದ 

ಲೇಸಾಗಿ ಬಗೆ ಹರಿಯಿತ್ತ. ಎಲಿ್ರೂ ದೂರ ಸರಿದು, ತಮ್ಮ  ತಮ್ಮ  

ಕೆಲ್ಸದಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿದರು. ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಕಶಿ, ಮ್ಥುರಾ ಮ್ತಿ್ತ  

ಇನ್ನು ಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ದ್ದರಿ ತೊೋರುವ ದಿೋಪವಾಗಬೇಕು. 

 

ದೇವರನ್ನು  ಕಂಡವರು, ಅವನ ಹೆಸರು -ರೂಪವನ್ನು  ಬಲಿ್ವರು 

ಯಾರೂ ಇಲಿ್ . ಇನಾು ರೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಮಗಳ ಹಂದೆ ಹೇಳಿದರೆಂದು 

ನಂಬಿ ನಡೆಯುವುದೂ ಸರಿಯಲಿ್ . ನಾವುಗಳೆಲಿ್  ನಮ್ಗೆ ತೊೋರಿದ 

ಬಗೆಯಲಿ್ ೋ ಅವನನ್ನು  ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಿೆೋವೆ. ಕೆಲ್ವರು ಒಂದು 

ಮೂತಿಮಯನ್ನು  ಇಟಿ್ಟ  ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕೆಾ  ಹೂಗಳು 

ಬೇಕ್ಕಗುತಿದೆ. ಹೂಗಳೇ ಇಲಿ್ದ ಮ್ರಳು ಗಾಡಿನಲಿ್ಲ , ಅವನನ್ನು  ನಮ್ಮ   

ಎದೆಯ ಕೂಗಿನಂದ ಮಾತರ  ಕರೆಯಬಹುದು. ಎಲಿ್ವೂ ಒಂದೇ ಎಡೆಗೆ 

ಸಲಿ್ಲ ವುದು. 

 

ಅವನ ಮ್ಕಾ ಳು ನಾವು ರ್ಪಲ್ಲಗಾಗಿ ಹೊೋರಾಡುವುದು ಸರಿಯಲಿ್ .  

ಎಲಿ್ರನೂ ಸಲ್ಹುವನ್ನ, ಇದಕೆ ಸಂಶಯವಿಲಿ್ . ಆದುದರಿಂದ ಈಗ 

ಎಲಿ್ರೂ ಕೊೋಟ್ಟಮನ ತಿೋಮಾಮನಕ್ಕಾ ಗಿ ತಾಳೆಮ ಯಿಂದ  ಕ್ಕಯುವುದೇ ತಕಾ  

ನಡೆವಳಿಕೆ. 
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ಜ್ಞಾನ ವಾಪಿ ಮಂದಿರ 
 ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ 

 

ಭಾರತ ಪ್ಾಾಚೀನದಿಂದಲೂ ಒಂದಾಗಿದದ ನಾಡು   ಇದು ಹೀಗೆ? ಭಾಷೆಗಳು ಬೀರೆ ಬೀರೆ, ಆಹಾರ ಬೀರೆ ಬೀರೆ, 

ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಬೀರೆ ಬೀರೆ ಆಗಿದದರೂ ನಾಡು ಒಂದಾಗಿದುದ ಹೀಗೆ? ಬೀರೆ ಬೀರೆ ರಾಜರುಗಳು ಆಳುತ್ತಿದದ ರಾಜಯಗಳು 

ಒಂದಾಗಿದುದ ಎಂತು? 

ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದದರೂ ಕೂಡ ತ್ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಮಾಡುವುದು ಎಲಿರ ಆಶಯವಾಗಿತುಿ   ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರಲ್ಲ, 

ಉತಿರ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಪೂವಥದಲ್ಲಿ ಇದದರೂ ಕೂಡ ಕಾಶ್ಚಗೆ ಹೂೀಗಿ 

ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದು, ವಿಶ್ವೀಶವರನ ದಶಥನ ಮಾಡಬೀಕು 

ಎಂಬುದೀ ಎಲಿರ ಕಡೆಯ ಆಶಯವಾಗಿತುಿ   ಮಕಕಳಿಗೆ ತಮಮ 

ವಯವಹಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಾಿ ಒಪಿಿಸಿ, ಗಂಡ-ಹಂಡತ್ತ ಒಂದು ಸಣಣ 

ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕಾಲು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೀ ಕಾಶ್ಚಯತಿ 

ಸಾಗುತ್ತಿದದರು   ಎಲ್ಲಿ ತಂಗುವುದು, ಎಲ್ಲಿ ಉಂಬುವುದು ಎನುೆವ 

ಯಾವ ಆತಂಕವೂ ಇಲಿದ ದೀವರ ಮೀಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ 

ನಡೆಯುತ್ತಿದದರು   ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಊರುಗಳಲ್ಲಿದದ 

ದೀಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, ಅಲ್ಲಿಯೀ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೊೀ, ಇಲಿವೂೀ ಊರವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದದ ಅನೆ ಸತಾಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮುಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದದರು   ಆ ಊರಿನವರ ಭಾಷೆ ಇವರಿಗೆ ತ್ತಳಿಯದಿದದರೂ ಕೂಡ, ಆ ಊರಿನವರು ತಮಮ 

ಮಾತ್ತನಲ್ಲಿ "ನೀವು ಯಾವ ಊರಿನವರು?" ಎಂದರೆ ಇವರು ತಮಮ ಊರಿನ ಹಸರು ಹೀಳುತ್ತಿದದರು   "ಎಲ್ಲಿಗೆ 

ಹೂರಟ್ಟದಿದೀರಾ?" ಎಂದರೆ ’ಕಾಶ್ಚ’ ಎಂದ ಕೂಡಲೆೀ ಆ ಊರಿನ ಜನರು ತಮಮ ಬಾಗಿಲನುೆ ತ್ರರೆದು ಆದರದಿಂದ 

ಬರಮಾಡಿಕೊಳುುತ್ತಿದದರು   ನಡೆದೂ ನಡೆದು, ಎರಡು ಮೂರು ತ್ತಂಗಳ ಮೀಲೆ ಕಾಶ್ಚಗೆ ಬರುತ್ತಿದದರು   ಇದು ನಮಮಲಿರ 

ನಾಡಿನವರನೂೆ ಭಾರತ್ತೀಯರನಾೆಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಯಣ   

‘ಕಾಶ್ಚ’ ಎಂದರೆೀನು? ‘ಕಾಶ’ ಎಂದರೆ ’ತ್ರೂೀರುವ ಬಳಕು’ ಎಂದರ್ಥ   ಅಂತಹ ಬಳಕು ಇರುವ ಸಾಾನಕೆಕ ‘ಕಾಶ್ಚ’ ಎಂದು ಹಸರು   

ಇದಕೆಕ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಎಂದೂ ಹಸರು   ‘ವಾರಣ’ ಮತುಿ ‘ಅಸಿ’ ಎಂಬ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಕೂಡುವ ಸಾಾನ   ಇದು ಶ್ಚವನ ನ್ನಲ   

ಅಂದರೆ "ಎಲ್ಾಿ ಆಸೆಗಳನೂೆ ಸುಟಿ ಜಾಗ ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಾಿ ಸುಟಿರೆ ಈ ಜೀವನದ ಪಾಯಾಣ ಮುಗಿದಂತ್ರಯೀ   ಆಮೀಲೆ 

ಉಳಿಯುವುದು ’ಸಮಶಾನ’  ಸಮಶಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ‘ಬೂದಿ’    ಆಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಾಿ ಸುಟಿವರು ಬೂದಿಯನುೆ ತಾನ್ನೀ 

ಬಳಿದುಕೊಳುುವುದು   ಈ ಜೀವನದ ಪಾಯಾಣದ ಕಡೆಯ ಗುರಿ ಈ ಸಮಶಾನವನುೆ ಸೆೀರುವುದು   ‘ಸಮಶಾನ’ ಎಂದ ಕೂಡಲೆೀ 

ತಮಗೆಲ್ಾಿ ಮುಜುಗರವಾಗುವುದು   ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆೀ ತಾನ್ನೀ ಎಲಿರೂ ನಡೆದು ಹೂೀಗುತ್ತಿರುವುದು? ಹೀಗೆ ‘ಕಾಶ್ಚ’ ಭಾರತದ 

ಎಲಿರಿಗೂ ಅಂತ್ತಮ ಗುರಿಯಾಗಿತುಿ   

ಕಾಶ್ಚಯ ಮೊಟಿಮೊದಲ್ಲನ ವಿಶ್ವೀಶವರನ ಗುಡಿಯನುೆ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು? ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲಿ   ಗಂಗೆಯ 

ತ್ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗುಡಿಯನುೆ ಅತ್ತ ಹಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೀ ಅಲ್ಲಿನ ಮಂದಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದದರು   

ಅನ್ನೀಕ ರಾಜರು ತಾವೀ ಕಾಶ್ಚ ಯಾತ್ರಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿದದ ಗುಡಿಯ ಪ್ಾಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಚಿನ ಕಟಿಡಗಳನುೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು 

ಎನುೆವುದಕೆಕ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲಿ   ಆದರೆ ಇದಕೆಕ ಬನ್ನೆಲುಬು ನಾಡಿನ ಮಂದಿನ ನಂಬಿಕೆ   

ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ‘ಶ್ಚವಲ್ಲಂಗ’   ಈಗ ಬಳೆದ ಮಂದಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಜ್ಞಾನವಿಲಿ   ಲ್ಲಂಗ ಎಂದರೆ ಗಂಡಸರ ಒಂದು ಜನನಾಂಗ ಎಂಬ 

ತ್ತಳಿವಳಿಕೆಯನುೆ ಪ್ಾಶಾಿತಯರು ನಮಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾದರೆ   ಸಂಸಕೃತದಲ್ಲಿ ’ಲ್ಲಂಗ’ ಎಂದರೆ ‘ಚಹೆ’ , ‘ಸಂಕೆೀತ’ 
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ಎಂದರ್ಥ   ಸಂಸಕೃತದಲ್ಲಿ ‘ಶ್’ ಎಂದರೆ ‘ಮಂಗಳ’ ಎಂದರ್ಥ   ‘ಮಂಗಳದ ಸಂಕೆೀತ’ – ‘ಶ್ಚವಲ್ಲಂಗ’, ‘ಶ್ಚವ-ಶುಭ’ ಎರಡೂ 

ಒಂದೀ   ‘ಶಂಕರ’ ಎಂದರೆ ಶುಭವನುೆ ಉಂಟುಮಾಡುವವನು ಎಂದು   

ಒಂದು ಸಂಕೆೀತ ಹೀಗಿರಬೀಕು? ದೀವರು ‘ನರಾಕಾರ’, ‘ನಸವರೂಪ’   ಹೌದು   ಆದರೆ ಇದನುೆ ಒಬಬ ಶ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು 

ಹೀಗೆ? ಯಾವ ಆಕಾರವೂ ಇಲಿದಂತ್ರ ಎಂತು? ಇದಕೆಕ ಶ್ಚಲಿ ಶಾಸರವಿತಿ ಉತಿರ -ಬಗೆ, ಒಂದು ಗುಂಡಾದ ಕಲುಿ   ಇದಕೆಕ 

ಯಾವ ತ್ರರನಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೆೈ, ಕಾಲುಗಳಿಲಿ   ಯಾವ ಕಡೆಯಂದ ನ್ನೂೀಡಿದರೂ ಒಂದೀ ತ್ರರನಾಗಿ ಕಾಣುವುದು   ಈ ಗುಂಡಾದ 

ಕಲುಿ, ಬಣಣ ಬಣಣವಿಲಿದಾದಗಿರಬೀಕೆಂದರೆ, ಅದು ಕಪುಿ ಕಲೊಿೀ, ಇಲಿವೀ ಬಳಕು ತೂರುವ ಸಫಟ್ಟಕವೂೀ ಆಗಿರಬೀಕು   

ಹೌದು ಹೀಗೆ ಗುಂಡಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ ಕಲಿನುೆ ನಲ್ಲಿಸುವುದಾದರೂ ಹೀಗೆ? ಅದಕೆಕೀ ಈ ಗುಂಡಾದ ಕಲಿನುೆ ನ್ನಲದಲ್ಲಿ 

ಹೂತ್ತರುವುದು   ಈ ಗಂಗಾಧರನಗೆ ನರಂತರವಾಗಿ ಗಂಗಾಭಿಷೆೀಕವನುೆ ಮಾಡಬೀಕು    ಹಾಗೆಯೀ ನೀರನುೆ ಸುರಿದರೆ ಎಲ್ಾಿ 

ಕಡೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಭಕಿರ ಕಾಲಡಿಗಳ ಮೀಲೆ ಬಿೀಳುವುದು   ಅದಕಾಕಗಿ, ನೀರು ಹರಿಯಲು ಒಂದು ದೂೀಣಿಯನುೆ ಮಾಡುವುದು   

ಇದಕೆಕ ‘ಪ್ಾಣಿಪಿೀಠ’ ಎಂದು ಹಸರು   ಏಕೆ? ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಭಕಿರು ಈ ಶ್ಚವಲ್ಲಂಗವನುೆ ಕೆೈಯಲೆಿೀ ಇಟುಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ 

ಮಾಡುತ್ತಿದದರಿಂದ, ಅದಕೆಕ ಪ್ಾಣಿಪಿೀಠ ಎಂದಾಯುಿ    

"ಆಸೆಯೀ ದುುಃಖ್ಕೆಕ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಗೌತಮ ಬುದಧ ಮೊದಲು ಸಾರಿದನ್ನಂದು ನಮಗೆಲ್ಾಿ ಪ್ಾಠವಾಗಿತುಿ   ಆದರೆ 

ಬುದಧನಗಿಂತ ಜೆೈನ ತ್ತೀರ್ಥಂಕರು ಸಾವಿರ ವರ್ಥ ಹಳೆಯವರು   ಅವರು ‘ಮಾನವನ ಹಗೆಗಳು’ ಅರಿರ್ಡವಗಥ ಎಂದು 

ಸಾರಿದದರು   ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸೆಯೀ ಮೊದಲ ಹಗೆ   ಅದನುೆ ಗೆದದರೆ ಮಾನವ ತ್ತೀರ್ಥಂಕರನಾಗುತ್ತಿದದ   ಆದರೆ ಜೆೈನರಿಗಿಂತ 

ಹಳೆಯದಾದದುದ ಸಿಂಧೂ ಸರಸವತ್ತ ನದಿಯ ಸಂಸಕೃತ್ತ   ಅಲ್ಲಿಯೀ ನಮಗೆ ಶ್ಚವನ ಮೂತ್ತಥ ದೂರೆಕುತಿದ   ದಿಗಂಬರನಾಗಿ 

ಕುಳಿತ್ತರುವ ಈ ದೀವ, ಪ್ಾಾಣಿಗಳ ನಡುವ ಇದಾದನ್ನ   ಆಸೆಯನುೆ ಸುಟಿವನು ‘ಶ್ಚವ’ ಜೆೈನರಲಿ, ಬೌದಧರಲಿ   

ಇಂತಹ ಶ್ಚವನ ದಶಥನಕಾಕಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಥಗಳಿಂದ ಭಾರತ್ತೀಯರು ಹಾತ್ರೂರೆಯುತ್ತಿದಾದರೆ   ಇಂತಹ ದೀವನ ಗುಡಿ 

ಕಾಶ್ಚಯಲ್ಲಿ ಇದ   ಹೂರಗಿನವರಿಗೆ ಕಲ್ಾಿಗಿ ತ್ರೂೀರುವ ಈ ದೀವ, 

ಭಾರತ್ತೀಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಿಳಿಯದ ನಂತ್ತದಾದನ್ನ    

ನಮಮ ಇತ್ತಹಾಸವನುೆ ಯಾರೂ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ದಾಖ್ಲು 

ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ   ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ನ್ನಚಿಕೆಯೀ ಮುಖ್ಯವೀ 

ಹೂರತು, ಕಲುಿ-ಹಾಳಿಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ದಾಖ್ಲ್ಾತ್ತಯಲಿ   

ನಮಮ ಶ್ೈವ ಸಂಪಾದಾಯದಲ್ಲಿ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಚಯನುೆ 

ಮೂಡಿಸಿಯಾಗಿದ   ಜೊಯೀತ್ತಲ್ಲಥಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ್ನಯದು 

ಕಾಶ್ಚಯದು   490  ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೂಡಿಕೆ ಇತ್ತಹಾಸದಲ್ಲಿ 

ಕಾಣುತಿದ   ಗುರುನಾನಕ್ ಕಾಶ್ಚಗೆ ಬಂದು ಶ್ಚವದಶಥನವನುೆ 

45 6 AD ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖ್ಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಬರುತಿದ   ಅಲ್ಲಿಯ ಪಂಡಿತ ಚ್ತುರ್ ದಾಸ್ ನ್ನೂಡನ್ನ ದಾಶಥನಕ 

ಮಾತುಕಥೆ ಮಾಡಿದುದು ತ್ತಳಿದು ಬರುತಿದ   

4600 ರಲ್ಲಿ ಔರಂಗಬೀಬದ ಆದೀಶದ ಮೀರೆಗೆ ಕಾಶ್ಚ ವಿಶ್ವೀಶವರ ಮಂದಿರವನುೆ ಒಡೆಯಲ್ಾಗುತಿದ   ಆಗಿನ ಕಥೆಯ 

ಅನುಸಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಚ್ಥಕರು ಶ್ಚವಲ್ಲಂಗವನುೆ ತಮೊಮಡನ್ನ ಕೊಂಡು, ‘ಜ್ಞಾನವಾಪಿ’ ಎಂಬ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದದರು ಎನುೆವ ಕತ್ರಯೂ 

ಇದ   ಕಥೆ ಏನ್ನೀ ಇರಲ್ಲ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸಿೀದಿಯನುೆ ಕಟಿಲ್ಾಯತು   ಈಗಿನ ಜ್ಞಾನವಾಪಿ ಮಸಿೀದಿಯ ಹಂದಿನ 

ಗೊೀಡೆಗಳೆಲ್ಾಿ ಈ ಶ್ಚವನ ದೀವಾಲಯದ ಮೊದಲ್ಲನ ಗೊೀಡೆಗಳೆೀ ಆಗಿರುವುದು ಈಗಲೂ ಕಾಣಬಹುದು   ಅದರ ಮೀಲೆ ಎಲಿ 

ಹಂದೂ ಪಾತ್ತಮಗಳು ಇರುವುದನುೆ ಯಾರೂ ಅಲಿಗಳೆಯುವಂತ್ತಲಿ   ಶ್ಚವನ ದೀವಾಲಯವನ್ನೆೀನ್ನೂೀ ಒಡೆದರು   ಆದರೆ 

ಅಲ್ಲಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿರುವ ಶೃಂಗಾರ ಗೌರಿಯ ದೀವಾಲಯ, ಗಣೀಶ ದೀವಾಲಯಗಳು ಇನೂೆ ಮಸಿೀದಿಯ 

ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೀ ಇವ   ಇಲ್ಲಿ 4002 ವರೆಗೂ ದಿನಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದುದ, ನಂತರ ವರ್ಥಕೊಮಮ ಭಕಿರನುೆ ಪೂಜೆಗೆ 
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ಮಸಿೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ವಗಥ ಬಿಡುತ್ತಿತುಿ   ಆದರೆ ರಾಮಜನಮ ಭೂಮ ಬಾಬರಿ ಮಸಿೀದಿಯ ತ್ತೀಪಿಥನ ನಂತರ ಪೂಜೆಗೆ ಯಾರನೂೆ 

ಬಿಡದ, ಪಾಕರಣ ಕೊೀಟ್ಟಥನ ಕಟ್ಟಿ ಹತ್ತಿದ   

ಅದೀನ್ನೀ ಇರಲ್ಲ, ಶ್ಚವ ನಮಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೀರೂರಿ ಬಿಟ್ಟಿದಾದನ್ನ   

ಅವನನುೆ ಕಾಣುವತವಕ ಹಚಿದದರಿಂದ ರಾಣಿ ಅಹಲ್ಾಯಬಾಯ 

4725ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ರಿ ಮಸಿೀದಿಯ ಪಕಕದಲ್ಲಿಯೀ ದೀವಾಲಯವನುೆ 

ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ರೂಿಂದು ಶ್ಚವಲ್ಲಂಗವನುೆ  ಪಾತ್ತಷ್ಾಾಪನ್ನಯನುೆ ಮಾಡಿದಳು   

ನಮಮ ಮಂದಿ ಈ 5   ವರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಗಾದ ಮಾಡದ ತಮಮ 

ಅಚ್ಥನ್ನಯನುೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದಾರೆ    

ಶ್ಚವನ ಭಕಿರಲ್ಲಿ ಮೊಟಿ ಮೊದಲನ್ನಯವನು ಯಾರು? ಅವನ್ನೀ "ಬಸವ-

ನಾದಿ"  ಈತ ’ದೀವ’ ಮತ್ರಿ ಬಂದೀ ಬರುವನ್ನಂದು ನ್ನಚಿಕೆ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಯೀ ಕಾದು ಕುಳಿತ್ತರುವುದು ನಮಗೆ ಕಾಣಬರುತಿದ   

ಈಗ ಕೊೀಟುಥ, ASI ಇತಿ ನದೀಥಶನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೀ ದಾಖ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೀಲೆ, ಮಸಿೀದಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ 

ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆೈಕಾಲು ತ್ರೂಳೆಯುವ  ಕೊಳವಿದುದ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ಚವಲ್ಲಂಗವಿರುವುದು ಕಾಣಬರುತಿದ   ಕರಿಕಲ್ಲಿನ ಈ 

ಶ್ಚವಲ್ಲಂಗದ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಕಲಿನುೆ ಕೂರಿಸಿ, ಅದನುೆ ಮಸಿೀದಿಯವರು ಚಲುಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾಿರೆ   ಇದರ ಕೆಳಗೆ 

ಇನ್ನೂೆಂದು ನ್ನಲಮಾಳಿಗೆ ಇದುದ ಅದನುೆ ತಪ್ಾಸು ಮಾಡಲು ಕೊೀಟ್ಟಥನಲ್ಲಿ ಕೊೀರಿಕೆಯಾಗಿದ    

"ಅವನದಿದದೂದ ದಿಟ, ಅವನ್ನೂಲ್ಲದುದು ದಿಟ, ಅವ ಬಹನ್ನಚ್ುಿ" ಎಂದು ನಂದಿಯಂತ್ರ ನಾವಲಿರೂ ಒಂದೀ ಮನಸಿಿನಂದ 

‘ಓಂ ನಮುಃ ಶ್ಚವಾಯ’ ಎಂದು ನ್ನನಸುತ್ತಿದದರೆ, ಆ ಶ್ಚವ ಜೊಯೀತ್ತಯಾಗಿ ಮತ್ರಿ ಬರುವುದೂ ದಿಟ    

***** 

dAiÀÄºÉÃ PÀ£ÀßqÀ vÁ¬ÄUÉ 

¦.PÉ.£ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð 

 

 

£ÀªÀÄUÁVAiÉÄ ºÀÄnÖzÀ £ÀÄrAiÀÄÄ   C£ÁxÀ ¥ÀæeÉÕAiÀÄ zÀÆqÀÄªÀ 

¸ÀÄAzÀgÀ ¸ÀÄªÀÄzsÀÄgÀ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ   ºÀÈzÀAiÀÄ¢ G¢¹zÀ £ÉÃ¸ÀgÀ 

£ÁªÁVAiÉÄ ¨É¼É¹zÀ ¨sÁµÉAiÀÄÄ   CvÀAvÀæ ¨sÁªÀªÀ PÀ¼ÀZÀÄªÀ 

CPÀëvÀ ¸ÀÄ®°vÀ ¸ÀÄ¨sÁ¶vÀ   £É®d® d£ÀªÀÄ£À §AzsÀÄgÀ 

dAiÀÄºÉÃ PÀ£ÀßqÀ £ÀÄrUÉ    dAiÀÄºÉÃ PÀ£ÀßqÀ £ÀÄrUÉ 

dAiÀÄºÉÃ PÀ£ÀßqÀ vÁ¬ÄUÉ    dAiÀÄºÉÃ PÀ£ÀßqÀ vÁ¬ÄUÉ 

 

£ÀÆgÁgÀÄ ªÀgÀÄµÀzÀ ¸ÀAWÀµÀð¢   F ¨sÁµÉ G½zÀgÉ ªÀiÁvÀæ 

G½zÀÄ ºÀj¢ºÀ ªÀÄºÁ£À¢   £ÁªÀÅ ¸ÀÄªÀiÁ£Àå ¸ÀévÀAvÀæ 

ºÀ®ªÀÅ ªÀÄ»ªÀÄgÀ PÀÈ¶¬ÄAzÀ   F ¨sÁµÉ ¨É¼ÉzÀgÉ ªÀiÁvÀæ 

¸ÀA¸ÀÌj¹ aUÀÄjºÀ ¹jUÀAzsÀ   £ÁªÀÅ ¸À±ÀPÀÛ «PÁ¹vÀ 

dAiÀÄºÉÃ PÀ£ÀßqÀ £ÀÄrUÉ    dAiÀÄºÉÃ PÀ£ÀßqÀ £ÀÄrUÉ 

dAiÀÄºÉÃ PÀ£ÀßqÀ vÁ¬ÄUÉ    dAiÀÄºÉÃ PÀ£ÀßqÀ vÁ¬ÄUÉ 
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ಅಪರಾಧಿ 

 GªÀiÁ gÁªï  

ವರ್ಥಗಳ ಹಂದ, ನಾನು ಮೊದಲ ಸಲ ಕೆೀಶವನನುೆ ನ್ನೂೀಡಿದುದ ಅನಾಥಾಶಾಮದಲ್ಲಿ   ವಾರಕೊಕಂದು ಸಲ ಐದನ್ನೀ 

ಸಾಿಂಡರ್ಡಥ ಮಕಕಳಿಗೆ ಇಂಗಿಿೀಷ್ ಹೀಳಿಕೊಡಲು ಹೂೀಗುತ್ತಿದಾದಗ, ಅಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಿದದ ಹುಡುಗರೊಡನ್ನ ಮತ್ರೂಿಂದು 

ಹೂಸ ಮುಖ್ ಕಂಡಿತುಿ   ಕಪುಿ ಬಣಣ, ಸಣಕಲು ಮೈ, ಹೂಳೆಯುವ ಕಣುಣಗಳು   ಅವನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದ ಬಣಣ ಹೂೀದ ಕೆಂಪು ಟ್ಟ-ಶರಟ್ಟನ 

ಮೀಲೆ ‘ಲವ್ ಈಸ್ ಬೂಯಟ್ಟಫುಲ್’ ಎಂಬ ಮಾಸಲು ಹಚೆಿ   

"ನನೆ ಹಸರೆೀನು" ಎಂದು ಸೆೆೀಹದಿಂದ ಕೆೀಳಿದಾಗ ಸಂಕೊೀಚ್ದಿಂದ ತಲೆ ತಗಿಿಸಿ, ಕಿರುನಗೆಯಂದಿಗೆ ಮಲುದನಯಲ್ಲಿ ಉತಿರ, "ಕೆೀಶವ"  ಆಗ 

ಅವನ ಮುರುಕಲು ಹಲುಿ ಕಣಿಣಗೆ ಬಿದಿದತುಿ   "ಹೂಂ, ಮಾವಿನಕಾಯ  ಕಿಳೊೀಕೆ ಹೂೀಗಿದದೀನು? ಅದೀಗೆ ಹಲುಿ ಮುರಿಕೊಂಡಿೀ ಹೀಳು" 

ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವನು ಉತಿರ ಕೊಡದ ಸುಮಮನ್ನ ತಲೆ ತಗಿಿಸಿದದ   "ನ್ನೂೀಡು, ತುಂಬಾ ಚೆೀಷೆಾ ಮಾಡೊೀಕೆ ಹೂೀದಾ ಹೀಗೆೀ 

ಆಗೊೀದು" ಎಂದು ಹೀಳಿ, ಬನೆ ಮೀಲೆ ಅಕಕರೆಯಂದ ಹೂಡೆದಿದದ    

ಪಿಾೀತ್ತಗಾಗಿ ಹಾತ್ರೂರೆಯುತ್ತಿದದ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಮುಖ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಿನಂದ ಅವನೂ ಒಬಬನಾಗಿ ಹೂೀಗಿದದ   

ಎಂದೂೀ ಎಲ್ಲಿಯೀ ಓದಿದ ನ್ನನಪು-"ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹಸರು "ಇಂದು"  ಅವನಗೆ ಎಂದೂ "ನಾಳೆ" ಎಂದು ಉತಿರ ಕೊಡಲ್ಾರೆವು"  ಆದರೆ 

ಇಲ್ಲಿಯ ಮಕಕಳಿಗೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕನಸಿನ ಆಸೆ ತ್ರೂೀರಿಸುತ್ತಿದದದುದ ಬರಿಯ ಹಾಳೆಗಳೆೀ   ಈಗ ಅವರ ದಿನಗಳ ತುಂಬಾ ವೈವಿಧಯವೀ ಇಲಿದ 

ಯಾತ್ತಾಂಕತ್ರಯ ಏಕತಾನ   ಬಳಗೆಿ ಐದೂವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ಇನೂೆ ಸಕಕರೆ ನದದಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೆೀ ಜೊೀರಾಗಿ ಕುಲುಕಿ ಎಬಿಬಸುವ ಹೌಸ್ 

ಮದರ್ ಗಳು   ಎಂಬತುಿ ನೂರು ಹುಡುಗರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಿ ಹೂೀಗಿರುತ್ತಿದದ ತರಗತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕಕ ತಪಿಿಗೂ ಕೆೈಮೀಲೆ ಐವತುಿ 

ಚ್ುರುಕೆೀಟು ಅರ್ವಾ ಬಿಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಿ ದಿನವಲ್ಾಿ ನಂತ್ತರುವ ಶ್ಚಕ್ಷೆ   ಬಟ್ಟಿ ಒಗೆದುಕೊಳುುವುದರಿಂದ, ತಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಊಟ ಬಡಿಸಿಕೊಳುುವವರೆಗೂ, 

ಬಳಗಿನಂದ ರಾತ್ತಾವರೆಗೆ ಬಿಡುವಿಲಿದ ದುಡಿತ    

ಇಂತಹ ಬೀಸರದ, ಏರಿಳಿತವೀ ಇಲಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಸ ತರುತ್ತಿದದ ವಿರ್ಯವಂದರೆ ಅವರನುೆ ನ್ನೂೀಡಲು ಬರುತ್ತಿದದ ಜನರು   

ಲಲವಿಕೆಯಂಡ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಬರೆತು, ಕಿಾಕೆಟ್, ಖೂೀ-ಖೂೀ ಆಡುತ್ತಿದದ ಜೀನ್ಸ -ಟ್ಟೀ ಶಟ್ಥ ಧಾರಿ ಕಾಲೆೀಜು ಹುಡುಗರು; ಕೆೀವಲ ತಮಮ 

ಅಭಾಯಸಕಾಕಗಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಥ ಹೂಂದಿದದರೂ, ತುಂಬಾ ಸೆೆೀಹದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳುುತ್ತಿದದ ಹತ್ತಿರವೀ ಇದದ ಇನ್ಸ  ಟ್ಟಟೂಯಟ್ ಆಫ್ 

ಸೊೀಷಿಯಲ್ ಸೆೈನ್ಸ  ನ ವಿದಾಯರ್ಥಥಗಳು; ತಮಮ ಬಿಡುವಿನ ವೀಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಕತ್ರ ಹೀಳಿ, ನಕುಕ ನಗಿಸುತ್ತಿದದ 

ಗೃಹಣಿಯರು   

ದಿನಗಳೆದಂತ್ರ, ನನಗೆ ಅವನ ಸವಭಾವದ ಪರಿಚ್ಯ ಆಗತ್ರೂಡಗಿತುಿ   ಸಂಕೊೀಚ್ ಸವಭಾವದ ಅವನಗೆ ಹಚ್ುಿ ಸೆೆೀಹತರಿರಲ್ಲಲಿ   ಆಕಸಿಮತ ಮನ್ನ 

ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಥಗಳ ಹಂದ ಅವನ ಕಣಣದುರಿಗೆೀ ಪ್ಾಾಣಬಿಟ್ಟಿದದ ಅವನ ಅಪಿ-ಅಮಮನ ವಿರ್ಯವನ್ನಂದೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ   

ಹೂೀಂವಕ್ಥ ಮಾಡಲು ಮರೆತಾಗ, ತಾನು ಮಾಡಬೀಕಾಗಿದದ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದಾದಗ, ಎಂದೂ ತನೆ ತಪುಿ ಮುಚ್ಿಲು ನ್ನವ ಹೀಳುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ   

ಗಣಿತವಂದರೆ ಅವನಗೆ ಅರ್ಿಕಷೆಿ   ಚತಾ ಬಿಡಿಸಲು, ಬಣಣ ಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಆಸೆ   ಮರಾಠಿ ಭಜನ್ನಗಳನುೆ ತುಂಬು ಕಂಠದಿಂದ 

ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಸಿಿೀಮ   

ಕಳೆದು ಹೂೀದ ಆ ವರ್ಥಗಳ ನ್ನನಪಿನ ಕಂತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಯಾಡಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಘಟನ್ನಗಳು ನನಗೆ ಇಂದೂ ಹಸಿರಾಗಿ ನ್ನನಪಿಗೆ ಬರುತಿವ   

ಅಂದು ಗಣರಾಜಯ ದಿನ, ರೊೀಟರಿ ಕಿಬಿಬನವರು ಮಕಕಳಿಗೆಲ್ಾಿ ಲ್ಾಡು ಹಂಚದದರು   ದಿನವಲ್ಾಿ ಕುಟ್ಟೀರದಾಚೆಯೀ ಕಾದಿದುದ, ನನೆನುೆ 

ನ್ನೂೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗೆ ಓಡಿಹೂೀಗಿ ಚೀಲದ ಬುಡದಿಂದ ತನಗೆ ಸಿಕಿಕದ ಲ್ಾಡು ಹೂರತ್ರಗೆದು, ಅದಕೆಕ ಆಗಲೆೀ ಸಾಲುಗಟುಿತ್ತಿದದ 

ಇರುವಗಳನುೆ ಝಾಡಿಸಿ, ಸಂಕೊೀಚ್ದಿಂದ ನನೆ ಮುಂದ ಹಡಿದಿದದ ಅವನು   

ಮತ್ರೂಿಂದು ದಿನ ಅವನ್ನೀ ಬರೆದು ಬಣಣ ಹಾಕಿದದ ಸುಂದರ ಗಣಪತ್ತಯನುೆ ಮಚ್ುಿತ್ತಿದಾದಗ, ತಲೆ ಕರೆದುಕೊಳುುತಾಿ ತನೆ 

ಅವಮಾನವನುೆ ನನೆ ಮುಂದ ಇಟ್ಟಿದದ "ದಿೀದಿೀ, ಗಣಪತ್ತಗೆೀ ಆನ್ನ ತಲೆ ಮನುರ್ಯನ ಮೈ ಬದಲು, ಆನ್ನಯ ದೀಹಾನ್ನೀ ಇದಿದದಾ ಇನೂೆ 

ಚೆನಾೆಗಿತ್ತಥತುಿ ಅಲ್ಾವ?" 

ಪಾತ್ತ ದಿೀಪ್ಾಳಿಗೆ ಅವನು ತಪಿದ ನಮಮ ಮನ್ನಯ ಪುಟಿ ಅತ್ತರ್ಥ   ನನೆ ಮಕಕಳಿಗೆ ಅವನ ಜೊತ್ರ ತುಂಬಾ ಆಸೆ   ಅವನಗೆ ಅವರೊಡನ್ನ ಆಡಿ, 

ಕುಣಿದು, ಮನದಣಿಯ ಪಟಾಕಿ ಹಚಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಲಿದ ಸಂತಸ   



8 
 

ಅವನಗೆ ಹದಿನ್ನೈದು ವರ್ಥ ತುಂಬಿದಾಗ, ಎಲ್ಾಿ ಹುಡುಗರಂತ್ರಯೀ ಅವನನೂೆ ಅನಾಥಾಶಾಮದಿಂದ ಕಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದದರು   ಮರದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 

ಸವಲಿ ತರಬೀತ್ತ ಕೊಟುಿ, ವಕ್ಥ ಶಾಪ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದದರು   ನನೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸುಕೊಕಾಗಿದದ ಹುಡುಗನ ಸಂಪಕಥ 

ಅಂದಿನಂದ ಕಡಿದುಹೂೀಗಿತುಿ   

ಇವತುಿ ಮಧಾಯಹೆ ಮೂರು ಗಂಟ್ಟಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಟ್ಟೀ ಕುಡಿಯುತಾಿ ಕುಳಿತ್ತದಾದಗ ಕರೆಗಂಟ್ಟಯಾಗಿತುಿ   ಬಾಗಿಲು ತ್ರರೆದು ನ್ನೂೀಡಿದಾಗ 

ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ನಂತ್ತದದ ತ್ರಳುನ್ನಯ, ಎತಿರವಾದ, ಕುರುಚ್ಲು ಗಡಡದ ಸುಮಾರು 46-47  ವರ್ಥದ ಹುಡುಗ ಯಾರೆಂದು ಗುರುತು ಸಿಗುವುದು 

ಕರ್ಿವೀ ಆಯತು   ಅನುಮಾನಸುತಾಿ ಅವನು ದಣಿವಿನ ನಗೆ ನಕಿಕದದ   ಆಗ ಅವನ ಮುರುಕಲು ಹಲುಿ ಅವನ ಗುರುತನುೆ ತಟಿನ್ನ ನ್ನನಪಿಗೆ 

ತಂದಿತುಿ   

ಅವನ ಮುಖ್ ನ್ನೂೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಿದಲ್ಲಿದಾದನ್ನ ಎಂದು ತ್ತಳಿಯುವಂತ್ರಯೀ ಇತುಿ   ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿ, ಟ್ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿ, ಅವನು 

ಆತುರದಿಂದ ಬಿಸಕತುಿಗಳನುೆ ಟ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಅದಿದಕೊಂಡು ಬೀಗ ಬೀಗ ತ್ತಂದು, ಒಂದೀ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಟೀ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸಿದ   ಆಗ 

ನಡೆದದದನ್ನೆಲ್ಾಿ ವಿಷ್ಾದವಾಗಿ ಹೀಳಿದ   ಅನಾಥಾಶಾಮ ಬಿಟುಿ ಹೂೀದ ಕೆಲವೀ ತ್ತಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ ವಕ್ಥ ಶಾಪ್ 

ಮುಚಿಹೂೀಗಿದದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಹೂೀಗಿತುಿ   ಆಮೀಲೆ ಅವನು ಕೆಲಸಕಾಕಗಿ ಅಲೆಯದ ಜಾಗವಿರಲ್ಲಲಿ, ಮಾಡದ ಪಾಯತೆವಿರಲ್ಲಲಿ   ಕೂಡಿ 

ಹಾಕಿದದ ಕಾಸೆಲ್ಾಿ ಖ್ರ್ಾಥಗಿ, ಖಾಲ್ಲ ಹೂಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಸಿಾತ್ತ ಬಂದಾಗ, ನನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದದ   

"ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇವನಗೆ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಲೆೀಬೀಕು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಇವನಗಿರುವ ಅಹಥತ್ರಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ುಿ 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದು ಸಾಧಯವೀ? ಈ ವಿರ್ಯ ಯೀಚ್ನ್ನ ಮಾಡುತಾಿ ತಲೆ  ಚ್ಚಿಕೊಳುುತ್ತಿದಾದಗ, ತಟಿನ್ನ ನನೆ ಪಕಕದ ಮನ್ನಯ 

ಮಸೆಸ್ ಮಹಾಾ ನ್ನನಪ್ಾಗಿದದಳು   ನನ್ನೆ ತಾನ್ನೀ ಅವಳು ತನೆ ಗೊೀಳಿನ್ನೂಂದಿಗೆ ನನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದುಿ-"ನ್ನೂೀಡಿ ಶ್ಚೀಲ್ಾಜ, ನನೆ 

ಹಣೀಬರಹ, ಒಬಬ ಬಾಯೀನ ಕಟ್ಟೂಕಂಡು, ಹೀಗೆ ಏಗಲ್ಲ ನೀವೀ ಹೀಳಿ? ಬತಥನ್ಸ-ಕಪಡಾ-ಝಾಡು-ಕಟ್ಟಕಾ ಮಾಡಾಿಳೆ   ಮನ್ನಗೆ ಹೂೀಗಾಿಳೆ   

ಮಕಕಳನುೆ ಸೂಕಲ್ಲಗೆ ಬಸುಿ ಹತ್ತಿಸೊೀರು ಯಾರು? ದಿನವಲ್ಾಿ ಫೂೀನ್ಸ ತಗೊೀಳೊುೀರು ಯಾರು? ಬಟ್ಟಿ ಇಸಿರ ಮಾಡೊೀರು ಯಾರು? 

ಮಾಕೆಥಟ್ಟಗೆ ಹೂೀಗೊೀರು ಯಾರು? ಈ ರಾಜು ಹೀಗೆ ಕೆೈ ಕೊಡಾಿನ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಕನಸಿನಲೂಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ   ನನೆ ಮಸಿರ್ 

ವಿರ್ಯ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ರಿೀ ಇದಯಲ್ಾಿ   ದಿನ ಬಿಟುಿ ದಿನ ಪ್ಾಟ್ಟಥ   ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಯನ್ನೀಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವೀ ಹೀಳಿ   ಈ ರಾಜೂನ 

ನನೆ ಮಗನಗಿಂತ ಹರ್ಾಿಗಿ ನ್ನೂೀಡೊಕಳಾಿ ಇದದ   ಆದೂಾ ಓಡಿಹೂೀಗಿದಾದನ್ನ ನ್ನೂೀಡಿ      " 

ನಾವು ಇನಾೆವುದಾದರೂ ವಕ್ಥ ಶಾಪಿನಲೊಿೀ ಅಂಗಡಿಯಲೊಿೀ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವವರೆಗೂ ಮಸೆಸ್ ಮಹಾಾ ಮನ್ನಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 

ತಯಾರಿದಾದನ್ನಯೀ ಎಂದು ಕೆೀಶವನನುೆ  ಕೆೀಳಿದ   ಕಾತರದಿಂದ ಹೂಂ ಗುಟ್ಟಿದ ಕೆೀಶವ   

ಅವನನುೆ ಮಸೆಸ್ ಮಹಾಾಳ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೂೀದಾಗ ಅವಳ ಮುಖ್ ಊರಗಲವಾಯತು   "ಶ್ಚೀಲ್ಾಜ ಇವನು ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿ 

ಇರ ಾಿನ್ನ? ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಿದದ? ಇವರಪಿ ಅಮಮ ಎಲ್ಾಿ ಎಲ್ಲಿದಾದರೆ?" ಪಾಶ್ೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೆೀ ಅವಳು ಹಾಕಿದಳು   

ಕೆೀಶವನ ವಿರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಾಿ ಕೂಲಂಕುರ್ವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಹೀಳಿದ    

"ಓ ಶ್ಚೀಲ್ಾಜ       ಇವನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಾಿಂತ್ತೀರಿ? ಇವನನುೆ ಹೀಗೆ ನಂಬೂೀದು ಆಮೀಲೆೀನಾದರೂ ಹಚ್ುಿ ಕಡಿಮ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ 

ಹೂೀಗೊೀದು? ಇವನ ಜವಾಬಾದರಿ ಮೀಲೆ ಮನ್ನಯಲ್ಾಿ ಬಿಡೊೀಕೆ ಸಾಧಯವೀ?" 

ಆ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಮುಖ್ದ ಮೀಲೆ ರಪಿನ್ನ ಯಾರೊೀ ಹೂಡೆದಂತಾಯತು   ವಿಧಿಯಂದ ಪೆಟುಿ ತ್ತಂದವರೆಲ್ಾಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನಹಥರೆೀ? 

"ಕೆೀಶವನನುೆ ನಾನು ಎಷೊಿೀ ವರ್ಥಗಳಿಂದ ನ್ನೂೀಡಿದಿೀನ   ಬಂಗಾರದಂತಾ ಹುಡುಗ, ಅವನ್ನೀನೂ ಹೂಸಬನಲಿ" ನಾನು ಗಡುಸಾಗಿ ಹೀಳಿದ    

ಅವಳು ನನೆ ಪಕಕಕೆಕ ಕರೆದು ಅನುಮಾನಸುತಾಿ ಹೀಳಿದಳು, "ಹೂೀಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಹೀಗಿದೂಾ ಈಗ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ನ್ನಸೆಸಿಟ್ಟ ಇರೊೀದಿಾಂದ, ಒಂದರಡು 

ದಿನ ಟ್ಟಾೈ ಮಾಡಿಿೀನ   ಆದರೆ ಯಾವಾಗೂಿ ಅವನ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಕಣಿಣೀಟ್ಟಿೀ ಇತ್ತೀಥನ"  

ಮಾರನ್ನಯ ದಿನ ಮಧಾಯಹೆ ಮಸೆಸ್ ಮಹಾಾ ನಮಮ ಮನ್ನಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೆೀಶವನನುೆ ಹೂಗಳಿದದೀ ಹೂಗಳಿದುದ   "ಶ್ಚೀಲ್ಾಜ, ಹ ಈಸ್ 

ಫ್ಾಯನಾಿಯಸಿಿಕ್   ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆದೂಾ ಸರಿ, ಬರೊೀಲಿ ಅನ್ನೂೆೀಲಿ ನ್ನೂೀಡಿ, ಇವತುಿ ಬಾಯ ಚ್ಕಕರ್ ಕೊಟಿಲ್ಾುಂತ ಎದ ಒಡೆದು 

ಹೂೀಗಿತುಿ   ಆದರೆ, ಬತಥನ್ಸ, ಕಪಡಾ ಕೂಡ ಅವನ್ನೀ ಮಾಡಿದ ನ್ನೂೀಡಿ     ಇನ್ನೆಲ್ಾಿ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗರ ಹಾಗಲಿ    " ಇದನುೆ ಕೆೀಳಿ ನನೆ 

ಮನಸುಿ ಹಗುರವಾಯತು   ಕೆೀಶವ ನನೆ ಭರವಸೆಯನುೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದದ   ಅಂದೀ ನನೆವರು ಅವನಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಫ್ಾಯಕಿರಿಯಲ್ಲಿ 

ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಲು ಪಿಯತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೀಳಿದರು    
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ಆದರೆ ಅಂದು ರಾತ್ತಾ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ ಕಾದಿತುಿ   ಮಸೆಸ್ ಮಹಾಾ ಮುಸು ಮುಸು ಅಳುತಾಿ ಬಂದಾಗ, "ಶ್ಚೀಲ್ಾಜ, ಕೊನ್ನಗೂ ಕೆೀಶವ 

ಕೆೈಕೊಟಿ ನ್ನೂೀಡಿ   ನನೆ ವಜಾದ ಉಂಗುರ ಹೂಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದಾದನ್ನ     ನನೆ ಮದುವೀಲ್ಲ ಕೊಟಿ ಉಂಗುರು ಶ್ಚೀಲ್ಾಜ       ಸಾವಿರಾರು 

ರೂಪ್ಾಯ ಬಲೆ ಬಾಳೊೀದು ಕೆೀಳಿದರೆ ನಂಗೆೀನೂ ಗೊತ್ತಿಲಿ ಅಂತಾನ್ನ   ಏನು ಮಾಡೊೀದು ಶ್ಚೀಲ್ಾಜ? ಇವತ್ರಿಲ್ಾಿ ಮನ್ನಗೆ ಯಾರೂ ಬಂದೀ 

ಇಲಿ   ಬಾಯ ಕೂಡ ಕಾಲ್ಲಟ್ಟಿಲಿ   ಇನಾಯರು ಕದಿಯೀಕೆ ಸಾಧಯ, ನೀವೀ ಹೀಳಿ? ದಿನಾ ನಾನು ಸಾೆನ ಮಾಡುವಾಗ, ಡೆಾಸಿಿಂಗ್ ಟ್ಟೀಬಲ್ 

ಡಾಾಯರ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿತ್ತೀಥನ ನ್ನೂೀಡಿ ಮನ್ನಯಲ್ಾಿ ತಲೆಕೆಳಕು ಮಾಡಿ ಆಯುಿ      ಒಂದು ಸಂದಿ, ಮೂಲೆ ಕೂಡ ಬಿಡದ   ನಾಳೆ ನನೆ ಮಸಿರ್ 

ಡೆಲ್ಲಿಯಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ ಾಿರಲಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಹೀಳಲ್ಲ? ಮತ್ರಿ ನಮಮತ್ರಿ? ಅವರಿಗೆೀನಾದೂಾ ಗೊತಾಿದಾ ನನೆ ಕೊಂದೀ ಹಾಕಾಿರೆ 

ಶ್ಚೀಲ್ಾಜ       " ಅವಳು ಬಿಕಿಕ ಬಿಕಿಕ ಅಳತ್ರೂಡಗಿದಳು   

ನನಗೆ ಸಿಡಿಲು ಹೂಡೆದಂತಾಗಿತುಿ   ಮಸೆಸ್ ಮಹಾಾಳ ವಿರ್ಾರವೀ ಸರಿಯಾಗಿತುಿ   ನಾನು ಕೆೀಶವನನುೆ ನಂಬಿದುದ ತಪುಿ   ಎಂಟು - ಹತುಿ 

ಸಾವಿರವಂದರೆ ಅವನಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗಾದರೂ ದೂರೆ ಜೀವನ, ಮನಸಿಿಗೆ ಬಂದರ್ುಿ ಸಿನ್ನಮಾ ನ್ನೂೀಡಬಹುದು   ಬಟ್ಟಿಕೊಳುಬಹುದು   

ಮಠಾಯ ತ್ತನೆಬಹುದು, ಮಜಾ ಮಾಡಬಹುದು   ಪ್ಾಾಮಾಣಿಕ ಜೀವನಕೆಕ ಅವನನುೆ ಅಂಟ್ಟಸಲು ಯಾವ ಎಳೆಗಳೂ ಇರಲ್ಲಲಿ   ಏನಾದರೂ 

ಉಡುಗೊರೆ ತ್ರಗೆದುಕೊಂಡು ಹೂೀಗಿ ಕೊಟಾಿಗ, ಹಗಿಿ ಹೀರೆೀಕಾಯಯಾಗುವ ಅಕಕ ತಮಮಂದಿರಲ್ಲಲಿ   ತಪುಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೀಸರದಿಂದ 

ಮುಖ್ ಚಕಕದು ಮಾಡಿಕೊಳುುವ ಅಮಮ, ಅಜಿಯರಲ್ಲಲಿ   ಅವನಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತಿದುದದು "ಇಂದು" ಮಾತಾ   ಇವತುಿ ಹೀಗೆ ಕಳೆದ, ಹೀಗೆ 

ಸುಖ್ಪಟ್ಟಿ ಅನುೆವುದು ಮಾತಾ, ನನಗೆ ಮೊದಲೆೀ ತ್ತಳಿದಿರಬೀಕಾಗಿತುಿ   ಆದರೆ ಕೆೀಶವ ಹೀಗೆೀಕಾದ? ಮಕಕಳು ಜೆೀಡಿಮಣಿಣನಂತ್ರ, ಅವರನುೆ 

ಸುಂದರಮೂತ್ತಥಗಳನಾೆಗಿ ಮಾಡುವುದು ತಂದ-ತಾಯಯರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದ ಎಂದು ಎಲೊಿೀ ಓದಿದದ   ಹಾಗಾದರೆ ಹಲವಾರು ಎಚ್ಿರಗೆೀಡಿ 

ಬರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕಿಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದದರ ಫಲ ಈ ವಿಕರಾಳ ರೂಪವೀ?  

ನಾನು ಮಹಾಾರ ಮನ್ನಗೆ ಹೂೀದ   ಮಕಕಳ ಮಲಗುವ ಕೊೀಣಯಲ್ಲಿ ಅವನನುೆ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದದಳು   ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೂೀದ ತಕ್ಷಣ ಎದುದ ನಂತ 

ಕೆೀಶವ, ಅಪರಾಧದ ನ್ನರಳು ಹುಡುಕಲು ಅವನ ಕಣಿಣನಾಳದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನ್ನೂೀಡಿದ   ಅವನು ಧೈಯಥವಾಗಿ ನನೆತಿ ಬಿೀರಿದ ನ್ನಟಿ ನ್ನೂೀಟ 

ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನೆನುೆ ಅಲ್ಾಿಡಿಸಿತು   ಅವನು ನಧಾನವಾಗಿ ಹೀಳಿದ "ದಿೀದಿೀ, ನಾನು ಕಳುತನ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ"  

ನಾನು ಅವನಗೆ ಒಳೆು ಮಾತ್ತನಲ್ಲಿ ಹೀಳಿ ನ್ನೂೀಡಿದ   ಹದರಿಸಿ, ಬದರಿಸಿ ನ್ನೂೀಡಿದ   ಉಂಗುರ ವಾಪಸುಿ ಕೊಟಿರೆ ಏನಾದರೂ ಇನಾಮು, 

ಜೊತ್ರಗೆ ಒಳೆು ಕೆಲಸವನೂೆ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಆಸೆ ತ್ರೂೀರಿಸಿದ   ಆದರೆ ಎಲಿದಕೂಕ ಅವನದು ಒಂದೀ ಉತಿರ, "ಇಲಿ ದಿೀದಿೀ ನನೆನುೆ 

ನಂಬಿ      ನಾನು ಉಂಗುರ ಕದಿಯಲ್ಲಲಿ"  ಕೊನ್ನಗೆ ಕೊೀಪದಿಂದ ಜೊೀರಾಗಿ ಅವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದೀಟು ಕೊಟುಿ ರೂಮನಂದ ಹೂರಗೆ ಬಂದ   

ಮನ್ನಗೆ ಬಂದು ಕುಸಿದು ಕುಳಿತ್ರ   ಅರ್ುಿ ವರ್ಥಗಳಿಂದ ಅರ್ುಿ ಪಿಾೀತ್ತ, ವಿಶಾವಸ ಕೊಟುಿ, ನನೆ ಮಗುವಿನಂತ್ರಯೀ ನ್ನೂೀಡಿಕೊಂಡಿದದ 

ಹುಡುಗನಂದ ಬಿದದ ಪೆಟುಿ ತಡಕೊಳುುವುದು ನನಗೆ ಕರ್ಿವಾಯತು   ಮಸಿರ್ ಮಹಾಾ ಊರಿನಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನನುೆ ಪೊೀಲ್ಲಸ್ ಗೆ 

ಕೊಡುವುದು ಬಿಟಿರೆ ಬೀರೆ ದಾರಿ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ   

ಮಾರನ್ನಯ ದಿನ ಬಳಿಗೆಿ ಏಳು ಗಂಟ್ಟಗೆೀ ಕರೆಗಂಟ್ಟ ಆದಾಗ ಬಾಗಿಲು ತ್ರರೆದಾಗ ಮಸೆಸ್ ಮಹಾಾಳ ನಗುಮುಖ್ ನ್ನೂೀಡಿ ಆಶಿಯಥವಾಯತು   

"ಓಹ್ ಶ್ಚೀಲ್ಾಜ     ನನ್ನೆ ರಾತ್ತಾ ನನೆ ಉಂಗುರ ಸಿಕಿಕತು     ನ್ನೂೀಡಿ     ನನೆ ಕೊೀಲ್ಡ ಕಿಾೀಂ ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿತುಿ   ಇದಲ್ಾಿ ನನೆ ಬಬಾಿನ 

ಕೆಲಸಾನ್ನೀ ಅನೆಸುತ್ರಿ   ನನೆ ಮಕಕಳ ಚೆೀಷೆಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ರಿೀ ಇದಯಲ್ಾಿ, ಆಡಾಿ ಆಡಾಿ ಎಲೊಿೀ ಡಾಾಯರ್ ನಂದ ತ್ರಗೆದು ಕೊೀಲ್ಡ ಕಿಾೀಂ 

ಬಾಟಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರಬೀಕು     ನಾನು ಕೆೀಶವನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೀಳಿದ      " 

ನನೆ ತಲೆಯ ಮೀಲ್ಲದದ ಹೂರೆ ಇಳಿದಿತುಿ   ಆದರೆ ಅಪರಾಧಿ ಪಾಜ್ಞೆ ನನೆನುೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಸುತುಿಗಟಿತ್ರೂಡಗಿತು   ಈಗಲೆೀ ಕೆೀಶವನನುೆ 

ನ್ನೂೀಡಬೀಕು   ಆದದದಲ್ಾಿ ಹೀಳಬೀಕು, ನಾನು ಅವನನುೆ ನಂಬದ ಹೂೀದದದಕೆಕ, ಚಕಕವನಾದರೂ ಅವನಂದ ಕ್ಷಮ ಕೆೀಳಬೀಕು   ಅವನ 

ಮನಸಿಿಗಾದ ನ್ನೂೀವು ನನಗೆ ಮಾತಾ ಅರ್ಥವಾಗಲು ಸಾಧಯ ನಾನು ಮಹಾಾರ ಮನ್ನಗೆ ಓಡಿಹೂೀದ    

"ಕೆೀಶವ್     ಕೆೀಶವ್      ಎಲ್ಲಿದಾದನ್ನ ಕೆೀಶವ್    " ಮನ್ನಯಲ್ಾಿ ಒಂದು ಸುತುಿ ಹೂಡೆದು ಹೂರಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಸೆಸ್ ಮಹಾಾ ಅಲೆಿೀ 

ನಂತ್ತದದಳು   ಸಣಣ ದನಯಂದ ಹೀಳಿದಳು, "ಕೆೀಶವ್ ಬಳಗೆಿಯಂದ ಪತ್ರಿನ್ನೀ ಇಲಿ ಶ್ಚೀಲ್ಾಜ       ಹೀಳದೀ ಕೆೀಳದೀ ಹೂರಟು ಹೂೀಗಿದಾದನ್ನ     

ಎರ್ುಿ ಚೆನಾೆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಿ ಇದದ     ಮುಖ್ಯ ನನೆ ಅದೃರ್ಿ      ಇನುೆ ಫೂೀನ್ಸ ತ್ರಗೆದುಕೊಳೊುೀರು ಯಾರು, ಮಕಕಳನುೆ ಸೂಕಲು 

ಬಸುಿ ಹತ್ತಿಸೊೀರು ಯಾರು, ಬಟ್ಟಿ ಇಸಿರ ಮಾಡೊೀರು ಯಾರು, ಮಾಕೆಥಟ್ಟಿಗೆ ಹೂೀಗೊೀರು ಯಾರು?" 

ಆ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೀಕೆನುೆವುದೀ ತ್ರೂೀರಲ್ಲಲಿ   ಆದರೆ ಒಂದೀ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಮನಸಿಿನಾಳದಲ್ಲಿ ಮಡುಕುತಿಲೆೀ ಇದ     

"ಎಂದಾದರೂ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಕೆೀಶವನನುೆ ನ್ನೂೀಡೆೀ ನ್ನೂೀಡಿಿೀನ    ಆಗ ಅವನಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಾಿ ಹೀಳಿಿೀನ     " 
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ನಮಮ ನಡೆವಳಿಕೆ 

ಅಡುಗೂಲಜಿ 

ನಮಮಲಿ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಥಗಳಿಂದ ನಮಮ ಹರಿಯರು ಪಡೆದ ತ್ತಳಿವಳಿಕೆಯಂದಲೆೀ ಆಗಿವ   ಈಗ 

ಅದನುೆ ಎಡಪಂರ್ಥೀಯರು ಹಾಗೂ ತಲೆಮಾಸಿದವರು,  ಕುರುಡುನಂಬಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾಿರೆ   

ಕೆಲವನುೆ ನಾವು ಈಗ ತ್ತಳಿಯೀಣ   

೧   ಯಾರನೂೆ ಮುಟಿಬಾರದು    

ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಿದ  ತ್ತನಸನುೆ ಉಣಬಾರದು   ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಹತುಿ ದಿನ ಮನ್ನಯವರು ಎಲಿರೂ ಪುರುಡನುೆ 

ಹೂತ್ತಿಕೊಂಡು, ಯಾರನೂೆ ಮುಟಿಬಾರದು   ಅಂತ್ರಯೀ ಮನ್ನಯಲ್ಲಿ ಯಾರದಾದದರೂ ಸಾವಾದರೆ ಸೂತಕವನುೆ 

ಎಲಿರೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಯಾರನೂೆ ಮುಟಿಬಾರದು    

ಏಯ್ ಬಿಡಿ ಇದು ಯಾವುದೂೀ ಅಡುಗೂಲಜಿಯ ಕಥೆ   ಅದರಿಂದೀನಾಗುವುದು? 

ಹಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಸುಳೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದಕೆಕ ಮತುಿ ಅದರ ತಾಯಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೊೀಂಕಾದರೆ, ಕಾಯಲೆ 

ತಟುಿವುದು ದಿಟ   ಆದುದರಿಂದ, ಆ ಮನ್ನಗೆ ಬೀರೆ ಯಾರೂ ಹೂೀಗಬಾರದು, ಆ ಮನ್ನಯವರನುೆ ಮುಟಿಬಾರದು   

ಅಂತ್ರಯೀ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ರಿರೆ, ಏಕೆ ಸತಿರೆ, ಯಾವ ಕಾಯಲೆಯಂದ ಸತಿರು ಎಂದು ತ್ತಳಿಯದಿದದರಿಂದ ಆ ಸೊೀಂಕು, 

ಹಳಿುಯ ಬೀರೆಯವರಿಗೆ ಸೊೀಂಕಬಾರದಂದು ಆ ಮನ್ನಯವರನುೆ ದೂರವಿಡುತ್ತಿದದರು   ಇದಕೆಕ ಇಂಗಿಿೀಷ್ ನ ಸೊೀಂಕು 

ಇರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಥಗಳ ತ್ತಳಿವಳಿಕೆ ಇತುಿ   Social Distancing ಎಂದರೆ ಒಪುಿವ ಮಂದಿ ’ಮಡಿ’ 

ಎಂದರೆ ಒಪುಿವುದಿಲಿ   

ಉಣಿಸು- ನಮಮ ಮೈಯನ ಮೀಲೆ ಎಲ್ಾಿ ಆರೊೀಗಯ ಇಲ್ಾಿ ಕಾಯಲೆಗಳು ನಾವು ಏನು ತ್ತನುೆತ್ರಿೀವ ಎನುೆವುದರ 

ಮೀಲ್ಲದ   ನಮಮ ಮೈಗೆ ಒಗಿದಿರುವುದನುೆ ತ್ತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಡಾಡದಿಡಿಡಯಾಗುವುದು ದಿಟ   ಆದುದರಿಂದ ಬೀರೆ 

ಯಾರೊೀ ಎಲ್ಲಿಯೀ ಮಾಡಿದುದನುೆ ತ್ತನುೆವುದು ಸೊೀಂಕಿಗೆ ಎಡೆ ಕೊಡುತಿದ    

೨   ಬಕುಕ ಅಡಡ ಬಂದರೆ ತುಸು ತಡೆದು ಮುಂದ ಹೂೀಗಬೀಕು   

ಏಯ್ ಇದು ಅತ್ತಯಾಯುಿ   ಬಕುಕ ಹೂೀದರೆ ನಾವೀಕೆ ನಲಿಬೀಕು? 

ಎಲ್ಾಿ ಪ್ಾಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ಾಾಣ ಭಯ ಇರುತಿದ   ಯಾವ ಬಕುಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಡ ಬರುವುದಿಲಿ   ಆದರೆ ಅದನುೆ 

ಇನಾೆವುದಾದರೂ ಪ್ಾಾಣಿ ಅರ್ವಾ ಜಂತು, ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ಮನುರ್ಯನಗೆ ಹದರದೀ ದಾರಿಯನುೆ ದಾಟ್ಟ 

ಓಡಿಹೂೀಗಬಹುದು   ಬಕಿಕಗೆ ಇರುವ ಪ್ಾಾಣ ಸಂಕಟ ನಮಗೂ ಒದಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ತಡೆದು ನಲಿಬೀಕು   ಅದು 

ಹುಲ್ಲಯಾಗಿರಬಹುದು, ಹಾವಾಗಿರಬಹುದು ’ಎಚ್ಿರ’ ನಮಮನುೆ ಕಾಪ್ಾಡುತಿದ    

೩   ಅರಳಿೀ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ರಾತ್ತಾ ಮಲಗಬಾರದು   ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಭೂತ ಮಲಗಿರುತಿದ   ಅದು ನಮಮನುೆ ಕತುಿ ಹಚ್ುಕಿ 

ಸಾಯಸುತಿದ   

ಎಲ್ಾಿ ಗಿಡ ಮರಗಳೂ ಕೂಡ, ಬಳಗಿನ ಹೂತಿಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ್ಾಮಿವನುೆ ಹೀರಿ ಉಣಿಸನುೆ ಅಣಿ ಬಿಡುತಿವ   ಆದರೆ 

ಅರಳಿೀಮರ ಬೀವಿನ ಮರಗಳು, ಬಳಗಿನ ಹೂತಿಲ್ಲಿ ಆಮಿಜನಕವನುೆ ಹಂಗಿ ರಾತ್ತಾ ಇಂಗಾಲ್ಾಮಿವನುೆ 

ಹೂರಹಾಕುತಿವ   ಅದರ ಕೆಳಗೆ ರಾತ್ತಾ ಮಲಗಿದವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ತ್ರೂಂದರೆಯಾಗುತಿದ   ಕತುಿ ಹಸುಕಿದಂತಾಗುತಿದ    

ಇದಲಿವೂ ನಮಮ ಹರಿಯರು ತಮಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲ್ಲತು, ನಮಮನುೆ ಎಚ್ಿರಿಸುತಾಿರೆ   ನನಗೆ ನಮಮ ಅಜಿ 

ಕಲ್ಲಸಿದದನುೆ ನಾನು ನಮಗೆ ತ್ತಳಿಸುತ್ತಿದದೀನ್ನ   ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಹಲವು ಕಾಲ, ಚೆನಾೆಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೀಕೆಂಬುದು ನನೆ 

ಆಸೆ   ಇನ್ನೆೀನೂ ಬೀರೆ ಇಲಿ   
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gÀAUÀfÓ 

 ªÀÄ£À¹é¤ (ªÀiÁ£À¸À JA) 

UÀÆ¼ÀjªÉ C£ÉÆÃßzÀÄ vÀÄªÀÄPÀÆj£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÉÆÃ MAzÀÄ aPÀÌ ºÀ½î. £Á£ÀÄ ºÉÊ¸ÀÆÌ°£À°èzÁÝUÀ £ÁªÉ¯Áè vÀÄªÀÄPÀÆj£À 

«dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢é. £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀªÀÄ® CzÁUÀ vÁ£ÉÃ ºÉÆ¸ÀzÁV ªÀÄzÀÄªÉ DV §A¢zÀÝ¼ÀÄ. 

£À£ÀVAvÀ ¸Àé®à zÉÆqÉÆÃØ¼ÀÄ. ºÁUÁV £À£ÀUÀÆ CªÀ½UÀÆ M¼ÉÃî zÉÆÃ¹Û. vÀÄA¨Á M¼ÉÃî ºÀÄqÀÄV. CªÀgÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw E§âgÉÃ 

E¢ÝzÀÝjAzÀ CrUÉ, ªÀÄ£É PÉ®¸À »ÃUÉ JµÉÆÃÖ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è CªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄäªÀÄä£À ̧ À®ºÉ PÉÃ¼ÉÆÃPÉ §gÉÆÃ¼ÀÄ. CªÀ¼À UÀAqÁ£ÀÆ 

¸ÁPÀµÀÄÖ ZÉ£ÁßV zÀÄrÃvÁ EzÀÝ. zÀÄAzÀÄ ªÉZÀÑ ªÀiÁqÉÆÃ §Ä¢Þ E§âgÀ®Æè EgÀ°®è. ºÁUÁV ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ RZÀÄð G½¹ 

ªÀÄÄA¢£À fÃªÀ£ÀPÉÌ CAvÀ EqÁÛ EzÀÝgÀÄ. ºÁUÀAvÀ wÃgÁ f¥ÀÄtvÀ£Á£ÀÆ EgÀ°®è. wAUÀ½UÉÆªÉÄä ¹¤ªÀiÁ, ºÉÆÃmÉÃ®Ä, 

CªÁUÀªÁUÀ ±Á¦AUï EzÉ¯Áè £ÀqÉzÉÃ EvÀÄÛ. AiÀiÁªÁUÁzÀgÀÆ MªÉÆäªÉÄä £À£ÀUÀÆ K£ÁzÀÆæ vÀgÉÆÃ¼ÀÄ. EzÀæ eÉÆvÉUÉ 

£ÀªÀÄäªÀÄä£À G½vÁAiÀÄzÀ ¥ÁoÀ CªÀ½UÉ £ÀqÉzÉÃ EvÀÄÛ. CªÀ¼ÀÆ PÉÃ¼ÉÆÃ¼ÀÄ. CªÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ªÀgÀªÀiÁ£À ZÉ£ÁßV E¢Ý¢æAzÀ 

CªÀ½UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÉÆÃ CUÀvÀå EgÀ°®è. 

EµÀÖgÀ ªÀÄzsÉå £ÀªÀÄäªÀÄä gÀAUÀfÓ£À CªÀ½UÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀÄæ. CAzÀ ºÁUÉ F gÀAUÀfÓ AiÀiÁgÀÄ CAzÉæ, F ªÉÆzÀ¯ÉÃ 

±ÀÄgÀÄ«£À¯ÉÃè ºÉÃ½è¯Áé UÀÆ¼ÀjªÉ CAvÀ, D HjAzÀ §wðzÀÝ M§â CfÓ. UÀÆ¼ÀjªÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É EAzÀ ̧ ÀÄªÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÆªÀgÉ 

Q¯ÉÆÃ«ÄÃlgï EzÉ. ¤vÀå F CfÓ ºÉÆmÉÖ ¥ÁrUÁV UÀÆ¼ÀjªÉ EAzÀ ºÀÆ ªÀiÁgÉÆÃPÉ §wðvÀÄÛ. D CfÓUÉ K¤¯ÁèAzÀÆæ 

¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 65 jAzÀ 70 ªÀµÀð. vÀÄA¨Á zsÀqÀÆw zÉÃºÀ. CzÉAxÀzÉÆÃ SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ºÁUÁAiÀÄÄÛ CAvÀ ºÉÃ¼ÉÆÃzÀÄ D CfÓ. 

¹QÌzÁUÀ¯É¯Áè £À£Àß ¨ÁAiÀÄÄÛA¨Á ªÀiÁvÁrì MAzÀÄ UÀÄ¯Á© ºÀÆ GavÀªÁUÉÃ PÉÆqÉÆÃzÀÄ. "¨ÉÃqÀfÓ" CAzÀÆæ PÉÃ½Û°ð®è. 

K£ÁzÀgÀÆ ºÉaÑUÉ ºÉÃ½zÉæ, "AiÉÄÃ! AiÉÄZÀÆÑ PÀ«Ää ¤£ï ªÀAiÀÄ¹£ï ªÉÆªÀÄäUÀÄî CªÉî £ÀAUÉ. ¤Ã£ÀÆ CªÀîAUÉÃ£É. E°ð vÀUÁ, 

AiÉÄtäUÀ ªÀÄÄqÀÌ" C£ÉÆÃßzÀÄ. D CfÓ CAzÀgÉ MAxÀgÁ EµÀÖ £ÀAUÉ. £Á£ÀÄ M¼ÀUÉÆÃV £ÀªÀÄäªÀÄä¤UÉ "D ºÀÆ«£À zÀÄqÀÄØ ¸ÉÃ¹ð 

PÉÆnâqÀÄ" CAvÀ ºÉÃ½ÛzÉÝ. £ÀªÀÄäªÀÄä£ÀÆ "DAiÀÄÄÛ" CAvÀ ºÉÃ½ CµÀÄÖ PÉÆnâqÉÆÃgÀÄ. wAUÀî PÉÆ£ÉÃ° CfÃÓ£À ¯ÉPÀÌ PÉÃ½zÉæ, 

"CAiÀiï! E¸ÀÆÌ¯ÉÆÃÎVÃÛAiÀiÁ. ¤AUÉ ¯ÉPÀÌ ªÀiÁqÀPÉÌ §gÀ®èªÁ!? ¥Àmï CAvÀ ¯ÉPÀÌ ªÀiÁr ºÉÃ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ£À" C£ÉÆÃßzÀÄ. ¸Àj 

CAzÀÄ £ÀªÀÄäªÀÄä ªÉÆzÀ¯ÉÃ ¯ÉPÀÌ ªÀiÁrzï zÀÄqÀÄØ PÉÆlÄÖ PÀ½¸ÉÆÃgÀÄ. 

¨ÉÃ¹UÉÃ° MA¢£À ¨sÁ£ÀÄªÁgÀ gÀAUÀfÓ ºÀÆ«£À §ÄnÃÖ° E£ÀÆß K£ÉÆÃ EmÉÆÌArvÀÄÛ. "CzÉÃ£ÀfÓ!?" CAvÀ PÉÃ½zÀÝPÉÌ 

"N! EzÁ, PÉvÀÛ®¸ÀÄ ªÀÄUÁ. EzÉÃ ©Ã¢ PÉÆ£ÉÃªÀÄ£É UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀÄæ vÀAzÉÆÌqÀÄ CA¢zÀÄæ, CzÉÌ vÀA¢¢Ã¤" CAvÀÄ. £ÀAUÉ 

¨ÁAiÀÄ°è ¤ÃgÀÆjvÀÄ. £ÀAPÀqÉ PÉvÀÛ ºÀ®¹£ÀPÁ¬Ä ¸ÁgÀÄ ªÀÄvÉÛ ºÀÄtÂ¸ÉÃ aUÀÄj£À ºÀÄ½¸ÉÆ¥ÀÄà CAzÉæ ªÀÄÆUÀÄ PÉÆ¬ÄìPÉÆ¼ÁÛgÉ 

CµÀÄÖ EµÀÖ. ¨ÉÃ¹UÉ ªÀÄÄVAiÉÆÃªÀgÉUÀÆ CzÉÃ ¸ÀªÀiÁgÁzsÀ£É. £Á£ÀÄ " CfÓ, £ÀAUÀÆ vÀAzÉÆÌqÀfÓ!" CAzÉ. "DAiÀÄÛªÀÄä" CAvÀÄ 

CfÓ. £Á£ÀÄ PÀªÀÄ®£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÉvÀÛ ºÀ®¹£ÀPÁ¬Ä ¸ÁgÀÄ ªÀÄvÉÛ ºÀÄtÂ¸ÉÃ aUÀÄj£À ºÀÄ½¸ÉÆ¥ÀÄà ¸Áj£À §UÉÎ MAzÀÄ 

G¥À£Áå¸À PÉÆmÉÖ. CªÀ½UÉ CzÀgÀ §UÉÎ UÉÆwÛgÀ°®è, ºÁUÁV PÀÄvÀÆºÀ® DAiÀÄÄÛ. "CªÀÄä ¸ÁgÀÄ ªÀiÁrzÁUÀ £ÀAUÀÆ PÉÆqÉÃ" 

CAzÀÄè. "ºÀÆA" CAzÉ. ªÀiÁgÀ£ÉÃ ¢£À ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀÆÌ°AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CªÀÄä ºÀ®¹£ÀPÁ¬Ä PÉvÀÄÛvÁÛ EzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ 

ªÀÄ£À¸À¯ÉÃè gÀAUÀfÓUÉ zsÀ£ÀåªÁzÀ ºÉÃ¼ÉÆÌAqÉ. CªÀÄä ¸ÁgÀÄ ªÀiÁrzÉÃÝ vÀqÀ ZÉ£ÁßV ¨Áj¹, MAzÀÄ §lÖ®Ä ¸ÀÄPÉÆAðqÀÄ ºÉÆÃV 

PÀªÀÄ®AUÉ PÉÆmÉÖ. wAzÉÃä¯É "¸ÀRvÁÛVzÉ PÀuÉÃ ¸ÁgÀÄ. £ÀAUÀÆ PÉvÀÛPÁ¬Ä vÀAzÉÆÌqÉÆÃPÉ ºÉÃ¼ÀÄ" CAzÀÄè. ¸Àj CAvÀ £Á£ÀÄ 

CªÀÄäAUÉ "E£ÉÃä°AzÀ PÀªÀÄ®AUÀÆ MAzÀÄ PÉvÀÛPÁ¬Ä vÀAzÉÆÌqÉÆÃPÉ ºÉÃ¼ÀÄ CfÓUÉ, ºÀAUÉÃ ºÀÄtÂ¸ÉÃ aUÀÄgÀ£ÀÆß vÀgÉÆÃPÉ 

ºÉÃ¼ÀÄ" CAzÉ. "¸Àj" CAzÀÄæ. DªÀwÛAzÀ CªÁUÀªÁUÀ PÉvÀÛ ºÀ®¹£ÀPÁ¬Ä ¸ÁgÀÄ ªÀÄvÉÛ ºÀÄtÂ¸ÉÃ aUÀÄj£À ºÀÄ½¸ÉÆ¥ÀÄà ¸Áj£À 

¸ÀªÀiÁgÁzsÀ£É ±ÀÄgÀÄ DAiÀÄÄÛ. 

»ÃUÉÃ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¨sÁ£ÀÄªÁgÀ gÀAUÀfÓ vÀÄA¨Á ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqÉÆÌAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£É 

ªÀÄÄAzÉ bÁªÀtÂ PÉ¼ÀUÉ ¤AvÀÄ "G±ï! ¸Àé®à §ÄnÖ E¼ÀÄì ªÀÄUÁ" CAvÀÄ. £Á£ÀÄ PÉÊ ºÁQ §ÄnÖ E½¹zÉ. DUÀ UÉÆvÁÛAiÀÄÄÛ 

CzÉµÀÄÖ ¨sÁgÀ EzÉ CAvÀ. CµÉÆÖAzÀÄ ¨sÁgÀ£À CzÉÃíUÉ CAxÁ ªÀAiÀÄ¸À®Æè D ±ÀjÃgÀ ºÉÆvÉÆÌAqÀÄ CµÀÄÖ zÀÆgÀ¢AzÀ 

£ÀqÉÆÌAqÀÄ §wðvÉÆÃÛ D CfÓ. £ÀAUÀAvÀÆ vÀÄA¨Á£ÉÃ ¥Á¥À C¤ß¸ÀÄÛ. gÀAUÀfÓ ¥ÀÆgÁ ¸ÀÄ¸ÁÛVvÀÄÛ. KzÀÄ¹gÀÄ ©qÁÛ "MAzÀÄ 

¯ÉÆÃl ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀªÀÄä" CAvÀÄ. vÀAzÉÆÌmÉÖ. CµÀÖgÀ°è CªÀÄä£ÀÆ §AzÀÄæ. ºÀÆ, ºÀ®¹£ÀPÁ¬Ä, ºÀÄtÂ¸ÉÃaUÀÄgÀÄ J¯Áè 

vÀUÉÆAqÀÄæ. PÀªÀÄ¯Á£ÀÆ §AzÀÄ J¯Áè vÀUÉÆAqÀÄè. 

CzÁåPÉÆÃ ¢£Á CµÀÄÖ ZÉ£ÁßV ªÀiÁvÁqÁÛ EzÀÝ CfÓ PÀtÚ°è D ºÉÆvÀÄÛ ¤ÃgÁqÁÛ EvÀÄÛ. £Á£ÀÄ "AiÀiÁPÀfÓ! 

K£ÁAiÀÄÄÛ!?" CAzÉ. ¥Á¥À zÀÄBR vÀqÉAiÉÆÃPÉ DVè®è C£ÀÄìvÉÛ, E£ÀÆß eÉÆÃgÁV C¼ÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀÄÛ. £Á£ÀÄ, CªÀÄä, 
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PÀªÀÄ® J®ègÀÆ ¸Àé®à ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉÃ½zÉÃä¯É CfÓ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ "»AUï PÉÃ½ÃÛ¤ CAvÀ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁqÀÌ¨ÁåqÀªÀÄä, 

¤£ÀßvÀæ ¸ÀÄªÀiÁgÁVgÉÆÃ ¹ÃgÉUÀÄî, CAUÉÃ ¤£ï ªÀÄUÀ¼ÀÆÝ MAzÉ¼ÀÄØ §mÉÖ EzÉæ PÉÆqÀªÀÄä. F ¸À® GUÁ¢UÉ £À£ï ¸ÉÆ¸ÉUÉ 

ªÉÆªÀÄäVîUÉ PÉÆqÉÃâPÀÄ" CAvÀÄ. £Á£ÀÄ "CzÀPÁåPÀfÓ C½ÃÛAiÀiÁ! PÉÃ½zÉæ PÉÆrÃÛ« CµÉÖ. ¸ÀÄ«ÄßgÀÄ" CAzÉ. 

DUÀ CfÓ "£À£ï ¸ÉÆ¸É MAzÉ¼ÀÄØ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ zÀÄrÃvÁ¼É. £À£ï ªÀÄUÀ PÀÄqÀÌ. ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ §rzÀÄ 

zÀÄr¢zÀÝ£Éß¯Áè QvÉÆÌAqÀÄ NUÁÛ£É. £Á£ÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ UÉÆwÛ®ÝAUÉ ªÀÄÄaÑnÖzÉÝ. PÀ¼Àî ªÀÄÄAqÉÃUÀAqÀ! CzÁå MvÁßUï 

£ÉÆÃqÀÌA§ÄmÉÆÃß UÉÆwÛ®è. CzÀÆß PÀ¼ÀÄÝ §ÄlÖªÉß. £À£ï ¸ÉÆ¸É EªÀvÀÄÛ ¨É¼ÉâzÀ½UÉÃÎ£É dUÀî vÀUÉzÀÄè. £Á£ÉÃ ̈ ÉÃPÁV CªÀ¤UÉ¯Áè 

zÀÄqÀÄØ PÉÆnÖ¢ÃÝ¤ CAvÀ. ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAUÉ¯Áè CAzÀÄè. £Á£ï vÁ£ÉÃ AiÉÄÃ£ï ªÀiÁrè AiÉÄuÉÚAUÀÄì, ªÀÄÄzÀÄQ. E£ÉÆßAzÀÄ ªÁgÀ 

PÀ¼ÀÄzÉæ C§â. C«æUÉ C§âPÉÌ AiÉÄÃ£ÁzÀÆæ PÉÆqÉÃâPÀAvÀ £ÀAUÀÆ LvÉ. CzÉÌ MAzÉ¼ÀÄØ dvÉ §mÉÖ PÉÆqÀªÀé" CAvÀ ºÉÃ½ PÀtÚ°è 

¤ÃgÁPÉÆÌAvÀÄ. £À£ÀUÀAvÀÆ "CAiÉÆÃå ¥Á¥À!" C¤ß¸ÀÄÛ. ºÀAUÉÃ CfÓ ªÀÄUÀ£À ªÉÄÃ¯É gÉÆÃµÀ GQÌ §AvÀÄ. ̧ ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁqÉÆÌAqÀÄ 

M¼ÀUÉÆÃqÉÆÃzÉ §mÉÖ ºÀÄqÀÄPÉÆÃPÉ. CªÀiÁä£ÀÆ §AzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¹ÃgÉ vÉUÉ¢lÖgÀÄ. £Á£ÀÆ £Á®ÄÌ eÉÆvÉ §mÉÖ vÉUÉ¢mÉÖ. 

EµÀÖgÀ¯ÉÃè DZÉ K£ÉÆÃ eÉÆÃgÀÄ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ £ÀrÃvÁ EvÀÄÛ. §AzÀÄ £ÉÆÃrzÉæ PÀªÀÄ® eÉÆÃgÀÄ eÉÆÃgÁV "EµÉÃÖ 

zÀÄqÀÄØ" CAvÀ ªÁzÀ ªÀiÁqÁÛ EzÀÄè. CfÓ "E®èªÀiÁä, PÀrªÉÄ PÉÆnÖ¢ÃÝAiÀiÁ" CAwvÀÄÛ. £ÀªÀÄäªÀÄä §AzÀÄ D wAVî£À ¯ÉPÀÌ 

J¯Áè ºÉÃ½ zÀÄqÀÄØ, §mÉÖ J¯Áè PÉÆlÄæ. CfÓ RÄ¶AiÀiÁV J¯Áè E¸ÉÆÌAvÀÄ. DªÉÄÃ¯É "£ÉÆÃqÀªÀÄä AiÀiÁªÉÇÃÝ ¯ÉPÀÌ AiÀiÁªÀiÁj 

EµÉÃÖ zÀÄqÀÄÝ PÉÆlÖªÉî PÀªÀÄ®ªÀÄä" CAvÀÄ. PÀªÀÄ® "¤Ã£ÀÄ PÉÆqÉÆÃ MtVzÀ ºÀÆªÀÅ, ¸ÉÆgÀVgÉÆÃ ºÀ®¹£ÀPÁA¬Ä, §°vÀ 

¸ÉÆ¦àUÉ EzÀQÌAvÁ ºÉZÉÎ PÉÆqÀPÁÌUÀ®è. PÉÆqÉÆÃzÀÆ PÀ«Ää£ÉÃ PÉÆrÃÛAiÀiÁ. ¤Ã£ÉÃ E£ÀÆß ¸Àé®à ¸ÉÆ¥ÀÄà PÉÆqÀÄ. PÉvÀÛPÁ¬Ä 

aPÀÌzÀÄ, MAzÀgÀ gÉÃnUÉ JgÀqÀÄ PÉÆqÀÄ" CAvÀ zÀ¨Á¬Ä¹ CµÉÃÖ zÀÄqÀÄØ PÉÆlÄÖ E£ÀÆß eÁ¹ÃÛ£ÉÃ F¸ÉÆÌAqÀ¼ÀÄ. "ºÉÆÃVè 

©qÀªÀÄä" CAzÀÄ £ÁªÀÅ PÉÆnÖzÉÝ¯Áè §ÄnÃÖ° EmÉÆÌAqÀÄ CfÓ ºÉÆgÀmÉÆÃAiÀÄÄÛ. DªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ® "DAn, EAxÀªÀgÀ£Éß¯Áè 

»ÃUÉ ¸À°UÉ¬ÄAzÀ EgÉÆÃPÉ ©qÀ¨ÁzÀÄð. EªÀvÀÄÛ §mÉÖ PÉÃ½zÁÝ¼É, £Á¼É ºÀAUÉÃ zÀÄrØUÉÃ C¦Ã®Ä ªÀiÁqÁÛ¼É. EAxÀªÀgÀ ºÀvÀæ 

PÀlÄÖ¤mÁÖUÉÃ EgÀ¨ÉÃPÀÄ" CAvÀ §Ä¢Þ ºÉÃ½ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÁQAUï ºÉÆÃVzÉÆÃÝ£ÀÄ §AzÀ CAvÀ ºÉÆgÀmÉÆÃzÀÄè. 

ºÉÆÃUÁÛ CªÀ¼À UÀAqÀ "¥Á¥ÀzÀ CfÓ. ¤£ï UÀAmÉ¯Áè ¸ÀªÉÇÌAwÃAiÀiÁ £Á®ÄÌ PÁ¸ÀÄ ºÉZÉÎ PÉÆmÉæ. ±Á¦AUï ºÉ¸ÀgÀ°è 

£À£Àß ¨ÉÆÃ½¹ÃÛAiÀiÁ DUÀ zÀÄqÀÄØ ºÉÆÃUÀ¯Áé. CzÉÃ£ÀÄ ºÉAUÉÆÃì" CAvÀ CA¢zÀÄÝ PÉÃ½¸ÀÄÛ. £ÀAUÀAvÀÆ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀÆgÁ 

PÉÆÃ¥Á£ÉÃ §A¢vÀÄÛ. DzÉæ £ÀAVAvÁ zÉÆqÉÆÃØ¼ÀÄ. £Á£ÉÃ£ÁzÀÆæ CªÀ½UÉ ºÉÃ¼ÉÆÃPÉ ºÉÆÃzÉæ £ÀªÀÄäªÀÄä £ÀAUÉÃ §AiÀiÁÛgÉ. 

CzÉÃÌ ¸ÀÄªÀiÁßzÉ. MAzÀÄ ªÁgÀ £Á£ÀÄ CªÀ¼À£Àß ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÁr¸ÉÃè E®è. D «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀAUÉ CªÀ¼À §UÉÎ vÀÄA¨Á£ÉÃ 

¨ÉÃeÁgÁV©qÀÄÛ. 

CªÀ¼À UÀAqÀ ºÉÃ½zÀÄÝ CPÀëgÀ±ÀB ¸ÀvÀå. ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉÃPÀ¤¹zÀÝPÉÌ »AzÀÆ ªÀÄÄAzÀÆ £ÉÆÃqÀzÉÃ ¸Á«gÁgÀÄ 

gÀÆ¥Á¬Ä RZÀÄð ªÀiÁrÃÛ«, DzÉæ »ÃUÉ E½ªÀAiÀÄ¸Àì®Æè CªÀgÀ C£Àß §mÉÖUÉ ¥ÀgÀzÁqÉÆÃ ¥Á¥ÀzÀªÀgÀ£Àß PÀAqÉæ GPÉÆAðqÀÄ 

©Ã½ÃÛ«. EAxÁ ªÀÄ£À¹Üw EgÉÆÃªÀæ£Àß £ÉÆÃrzÉæ ªÁPÀjPÉ §gÀÄvÉÛ. AiÀiÁPï »AUÉ? £ÁªÉÃ£ÁzÀÆæ ºÉÆÃUÉÆÃªÁUÀ ºÉÆvÉÆÌAqÀÄ 

ºÉÆÃVÃÛªÁ? EµÉÆÖAzÀÄ ¸ÀAPÀÄavÀªÁV §zÀÄPÉÆÃzÁåPÉ? MAZÀÆgÀÄ «±Á®ªÁV AiÉÆÃZÉß ªÀiÁrzÉæ £ÀªÀÄä UÀAmÉ¯Áè 

PÀ¼ÉÆÃÌwÃªÁ? EµÀÖPÀÆÌ vÀ¥ÀÄà ¸Àj ºÉÃ¼ÉÆÃPÉ AiÀiÁgÁzÉÃæ£ÀÄ? CzÀPÀÆÌ ©qÀzÉ ªÀÄPÀÌ¼À£Àß PÀÄj xÀgÀ ¨É¼À¸ÉÆÃzÁåPÉ? »ÃUÉ £ÀÆgÁ 

JAlÄ ¥Àæ±Éß §AvÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è. DzÉæ AiÀiÁªÀÅzÉÆAzÀÆ £Á£ÀÄ ̈ Á¬Ä ©lÄÖ AiÀiÁgÀ£ÀÆß PÉÃ½è®è. ºÉÃ¼ÉÆÃPÀÆ DUÉÝ, PÉÃ¼ÉÆÃPÀÆ 

DUÉÝ §jÃ »ÃUÉ MzÁÝqÉÆÃzÀ£Àß PÀ°¹zÁÝgÉ £ÀªÀÄUÉ¯Áè. 

£À£ÀUÉ £À£Àß ªÉÄÃ®Æ CµÉÃÖ gÉÆÃµÀ GQÌ §gÀÄvÉÛ. EµÉÖ¯Áè ºÉÃ¼ÉÆÃ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄäªÀÄä£Àß DVè, PÀªÀÄ®£Àß DVè ¥Àæ±Éß 

ªÀiÁqÀ®è. ªÀiÁqÉÆÃ zsÉÊAiÀÄð£ÀÆ E®è. CzÉÃ£ÀÄ M¼ÉÃîªÀÅî CAvÀ vÀUÉÆArgÉÆÃ ©gÀÄzÀÄ G½¹PÉÆ¼ÉÆÃî ZÀmÁ£ÉÆÃ, E®è 

CzÁåªÉÇÃÝ CfÓ §UÉÎ £Á£ÁåPÉ vÀ¯ÉPÉr¸ÉÆÃÌ¨ÉÃPÀÄ C£ÉÆÃß GzÁ¹Ã£Á£ÉÆÃ, E®è ºÉÃUÉ E£ÉÆß§âgÀ£ÀÄß ¥Àæ±Éß ªÀiÁqÉÆÃzÀÄ 

C£ÉÆÃß ªÀÄÄdÄUÀgÀ£ÉÆÃ, E®è EªÀ£Éß¯Áè PÉÃ½ £Á£ÁåªÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÀÄzsÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQzÉ C£ÉÆÃß zsÁµÀÖæå£ÉÆÃ, CxÀªÁ 

EªÉ®èªÀÅUÀ¼ÉÆÃ! 

CAvÀÆ £À£ÀUÉ UÉÆwÛgÉÆÃzÀÆ EµÉÃÖ! C°è PÉÃ¼ÉÆÃPÁÌUÀzÉÃ E¢ÝzÀÝ£ÀÄß »ÃUÉ E°è PÁjPÉÆAqÀÄ PÉÆAZÀªÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À 

ºÉÆAzÉÆÃ PÀ¯É. EzÀjAzÀ AiÀiÁjUÉÃ£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÁ£ÉÆÃ £ÀAUÉÆwÛ®è, CzÉæ AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ MAzÀÄ s̈ÁgÀ ¸Àé®à ªÀÄnÖUÁzÀÆæ 

E½¸ÉÆÌAqÀÄ ºÀUÀÄgÁzÉ C£ÉÆÃß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À £ÀAUÉ ¹UÀÄvÉÛ. ªÉÆzÀÄè £Á£ÀÄ ¸Àj E¢Ã£Á!? F ¥Àæ±ÉßUÉ £Á£ÀÄ GvÀÛgÀ 

PÀAqÉÆÃÌ¨ÉÃQzÉ FUÀ. 
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Management Insights in Vidura Niti 
- M. A. N. Prasad  

 
The great Indian epic “Mahabharata” has got many portions which touch upon the 
various aspects of human interaction. Among them Vidura Niti and Bagavad Gita take an important 
place.  They not only tell you how to conduct yourself wisely in life, but also provide a very useful 
insight into Management.  
 

Vidura was the half-brother of Dhritarashtra and Pandu. He was the son of a maid-servant of Ambika 
and Ambālika - the queens of Hastinapura.   Thus, Vidura being born to a Sudra woman and having 
no royal blood, was not considered for, or had any chance of succeeding to the throne of the 
kingdom. He served his two brothers as a minister. He was an astute thinker and a trusted advisor. 
Chapter 33 to 40 of Udyoga Parva of Mahabhatatha deals with Vidura Niti. In this Vidura outlines 
what a wise leader should do and what he should avoid. It is a treatise on how to manage an 
organization in a novel way with clear communication, ethical interpretation of opportunities, aimed 
at customer satisfaction and optimization of resources. His sayings deal with statecraft, 
administration and development of oneself.  It is in the form of a dialogue between Dritarashtra and 
Vidura.  Vidura’s sayings are in the form of couplets. Given below is an overview of some of his niti.  
 

Division of labour 

Vidura says that for a work to be performed well, one needs to focus on 3 factors.  
 

Firstly, the job should be assigned to one who has the potential to perform it.  
 

Secondly, since the individual skills and potential vary, one should motivate the worker by adopting 
suitable and different strategies.   
 

Thirdly, the supervision and overall decision making must remain with the person leading the team.   
This will lead to the worker acquiring greater speed, accuracy and specialization in the job assigned 
to him, avoid confusion and establish a clear communication. 
 

Authority & Responsibility 

Authority & Responsibility should co-exist.   Authority without responsibility leads to ineffectiveness 
and irresponsible action. 
 

Control & Command  
Control & command should vest with a single person. This will avoid any confusion and 
misunderstanding.  Prevent chaos in the operation. 
 

Characteristics of a good Manager 
A good manager is one who: 

 Examines the pros & cons of the proposed action before implementing it. 

 Exhibits foresight and a balanced judgement. 

 Understands things rightly. 

 Is not biased by emotional factors. 

 Has sound knowledge of various subjects and hence capable of proper decision making. 

 Can do efficient work and can also inspire co-workers effectively. 
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Interpersonal relations 
 

A manager has to speak pleasing words with his co- workers. 
 

yas tāta na krudhyati sarva kālaṁ bhṛtyasya bhaktasya hite ratasya |  
tasmin bhṛtyā bhartari viśvasanti na cainam āpatsu parityajanti ||   

 

Meaning: The Manager, who does not say unpleasant things to a devoted worker, assiduously 
pursues his good, wins his confidence. As a result, even in times of distress, the worker will not 
desert him.    
 

If he is successful in doing that, he not only gets his work done but also commands respect from his 
co-workers. 
This leads to greater harmony at the work place and the organization and leads to success. 
 

The Market and Competition 
 

A good leader will never underestimate the capability of the competitor. A small competitor can 
bring down a big brand. 
 

Prosperity  
 

The purpose of commerce is to build prosperity.  Here Vidura discusses the factors that promote 
prosperity. 
 

dhṛtiḥ śamo damaḥ śaucaṁ kāruṇyaṁ vāg aniṣṭhurā |   
mitrāṇāṁ cānabhidrohaḥ saptaitāḥ samidhaḥ śriyaḥ || 
 

Meaning: Self-confidence, tranquillity, discipline, purity, compassion, absence of harsh speech and 
unwillingness to do anything disagreeable to friends are the seven factors that stimulate 
prosperity. 
 

śrīr maṅgalāt prabhavati prāgalbhyāt sampravardhate |   
dākṣyāt tu kurute mūlaṁ saṁyamāt pratitiṣṭhati ||  
 

Meaning: Prosperity results from dedicated working, grows as a consequence of ethical activity, is 
deeply rooted in skill, and acquires stability due to good management. 
  
Good Advice 
 

yo hi dharmaṁ vyapāśritya hitvā bhartuḥ priyāpriye |   
apriyāṇyāha pathyāni tena rājā sahāyavān ||  

 
Meaning: That advisor is a real asset who, without regarding what is agreeable or disagreeable to 
his employer but keeping Dharma alone in view, says what is unpalatable but beneficial.   
 

ekaṁ viṣa-raso hanti śastreṇaikaśca vadhyate |   
sa-rāṣṭraṁ sa-prajaṁ hanti rājānaṁ mantra-viśravaḥ ||  

 

Meaning: A poison can kill one person, a weapon can also kill one; but a wicked advice however, 
can destroy an entire kingdom with its subjects. 
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na bhṛtyānāṁ vṛtti saṁrodhanena bāhyaṁ janaṁ sañjighṛkṣeda pūrvam |   
tyajanti hyenamucitāvaruddhāḥ snigdhā hyamātyāḥ parihīna bhogāḥ ||    

 

Meaning: One should not seek to improve profits by curtailing privileges given to employees, or by 
stopping their pay, because, deprived of their means of life and enjoyment, even affectionate 
counsellors turn against the king and leave him in distress.  
 

vākyaṁ tu yo nādriyate’nuśiṣṭaḥ pratyāha yaścāpi niyujyamānaḥ |   
prajñābhimānī pratikūlavādī tyājyaḥ sa tādṛk tvarayaiva bhṛtyaḥ ||  

 

Meaning: The employee who does not obey orders, disregards instructions, is arrogant and given to 
arguing with his employer, should be terminated without any delay.   
 

astabdham aklībam adīrgha-sūtraṁ sānukrośaṁ ślakṣṇam ahārya manyaiḥ |  
arogajātīyam udāra-vākyaṁ dūtaṁ vadanty aṣṭaguṇopapannam ||  

    
Meaning: Learned men say that an employee should be endowed with these eight qualities: skill, 
absence of pride, absence of procrastination, kindness, cleanliness, incorruptibility, freedom from 
congenital or chronic diseases and sincerity in his speech.   

 

ನನನ  ಪ್ರ ೀತಿಯ ನೇಸರುವಿಗೆ, 

ಗಣಪತಿಯ ರೂಪವು ದೇವನಾಗರಿ ಲ್ಲಪ್ಪಯ ’ಓಂ’ಕ್ಕರವನ್ನು  ಹೊೋಲ್ಲತಿದೆ. ’ಓಂ’ಕ್ಕರವು ಸೃಷಿ್ಟ ಗೆ ಆದಿಯಂದೂ, ’ಅ’ಕ್ಕರವೂ 

ಕೂಡ ’ಆದಿ’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸ ಈ ಭಾವನ್ನಗಳ ಸಂಗಮ್ವಾಗಿ ’ಗಣನಾಯಕ’ನಾದ ಗಣೇಶನ ರೂಪವು ನಮಿಮತವಾಗಿರಬೇಕು! 

’ಗಣಪತಿ’ಯ ಆಕ್ಕರದಲಿ್ಲ  ಬರ ಹ್ಮ ಂಡದ ಅದುು ತ ಕಲಿ್ ನ್ನಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಗಣಪತಿಯು ಆನಂದಮ್ಯ ಕೊೋಶಕೆಾ  

ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾ ನ್ನ. ಗಣಪತಿಯು ಮ್ಣಿ್ಣ ನ ಮ್ಗ ಮ್ಣಿ್ಣ ನಲಿ್ಲಯೇ ಎಲಿ್ವೂ ಇದೆ. ಗಣಪತಿಯು ವಿನ್ೋದಪ್ಪರ ಯನೂ ಹೌದು. 

ಆನ್ನಯ ಮುಖ, ಗಿಡಡ ದೇಹ, ಡೊಳುು  ಹೊಟಿ್ಟ , ಮಾನ ಮುಚಿಿ ರಲ್ಲ ಸುತಿಿರುವ ಗಜಚಮ್ಮ. ಇದನ್ನು ಲಿ್ತ  ’ಭಕಿ್ತ  ಭಾವ’ದಲಿ್ಲ  

ನ್ೋಡಿದೆಾ ೋ ಆದರೆ ’ಸಮ್ಗರ  ದಶಮನ’ ವಾದಿೋತ್ತ. ವಿಶವ ನಾಯಕ ಪರಮಾತಮ ನವನ್ನ, ಅದಕೆಾ ೋ ಈತನನ್ನು  ’ವಿಶವ ಂಭರ’ನ್ನಂದು 

ಕರೆಯುತಿಾರೆ. ಈ ಅವಸೆೆ ಯಲಿ್ಲ  ಎರಡು ರ್ಪದಗಳು, ನಾಲ್ಲಾ  ಕೈಗಳು, ಒಂದು ಮುಖ (ಗಜಮುಖ) ಇರುವುದರಿಂದ  ’ಸರಿ್ಪಂಗ’ನ್ನಂಬ 

ಲಂಬೋದರ ವಣಮನ್ನ ಮಾಂಡೊಕೂಪನರ್ತ್ ನಲಿ್ಲದೆ. ಮ್ಹ್ಕ್ಕಯನಾದ ಇವನ ದೊಡಡ  ಹೊಟಿ್ಟ , ಬರ ಹ್ಮ ಂಡದ ಸಂಕೇತ. 

ಇವನ್ನ ಧಾನಾಾ ದಿಗಳ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಯೂ ಹೌದು! ದವಸ ಧಾನಾಾ ಧಿಗಳೂ ತ್ತಂಬಿದ ’ಕಣಜ’ದ ಸಂಕೇತ, ಹೊಟಿ್ಟ ಯ ಮೇಲ್ 

ಸುತಿಿರುವ ’ಸಪಮ’ ಬರ ಹ್ಮ ಂಡವನ್ನು ೋ ಹೊತಿಿರುವ ಆದಿಶೇರ್. ಇದು ಕುಂಡಲ್ಲೋನ ಶಕಿ್ತಯ ಪರ ತಿೋಕ! 

’ಗಣಪತಿ’ಯ ಹಸಿದಲಿ್ಲರುವ ರ್ಪಂಶ, ಅಂಕುಶಗಳು, ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲರುವ ರಾಗ, ದೆವ ೋರ್ಗಳನ್ನು  ನಯಂತಿರ ಸುವ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ನಮ್ಮ  

ಸಂಸಾರವನ್ನು  ಕಟಿ್ಟ  ಹ್ಕ್ತರುವ ತಿರ ಗುಣಾತಮ ಕ ಹ್ಗೂ ಅದೆವ ೈತದ ಸೂಚಿಯಾದರೆ ’ವಕರ ತ್ತಂಡ’ ನಾದ ಇವನ ಡೊಂಕ್ಕದ 

ಸಂಡಿಲ್ಲ  ’ಓಂ’ಕ್ಕರದ ಪರ ತಿೋಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜ್ಞಾ ನಂದಿರ ಯದೊಂದಿಗೆ, ಕಮೇಮಂದಿರ ಯದ ಸಂಯೋಗವಾಗಿದೆ. 

ಕಮ್ಮಶಿೋಲ್ರಾಗಬೇಕ್ಕದ ಸಂಕೇತವೂ ಸಹ ಇದರಲಿ್ಡಗಿದೆ.  

ಶೊಪಮಕಣಮರಾದ ಗಣಪತಿ ಮೊರದಂತೆ ಕ್ತವಿಯುಳು ವನ್ನ. ಧಾನಾ ವನ್ನು  ಗೇರಿದ್ದಗ, ಜೊಳುು  ದೂರವಾಗಿ, ’ಶುದಧ ವಾದ ಧಾನಾ ’ 

ಲ್ಭಾ ವಾಗುವಂತೆ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲರುವ ನಮ್ಗೆ ಜೋವನದಲಿ್ಲ  ತೊೋರಿ ಬರುವ ಮಾನಾಪಮಾನಗಳು, ಹೊಗಳಿಕೆ-ತೆಗಳಿಕೆ, ಕರಿ್ -

ನರಿ್ ಗಳ ವಿಶಿ್ೋರ್ಣೆಗೈದು ಕೊನ್ನಗೆ ಸಂತಾಪವನು ಷಿ್ಟ ೋ ಗರ ಹಸಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ಇದು ಸೂಚನ್ನ ನೋಡುತಿದೆ. 

ಗಣಪತಿಯ ಚಿಕಾ ದ್ದದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಿ್ಣ  ಎಲಿ್ವನೂು  ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷಿ್ಟ ಯಿಂದ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನ್ನ 

ನೋಡುತಿದೆ. ಈತನ ವಾಹನವಾಗಿರುವ ’ಮೂರ್ಕ’ವೂ ಪರ ಯೋಗ-ಉಪ ಸಂಹ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ಇವನಗೆ ಸದ್ದ ಅಧಿೋನವಾಗಿರುವ ವಿಘ್ು  

ಶಕಿ್ತಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು  ಇರಿ್  ಬಂದ ಸೆಾ ನ ಹ್ಗೂ ಸಮ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಕ್ಕಸಗೊಳಿಸುವ ಮ್ತಿ್ತ  ಉಪಸಂಹ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳುು ವ 

ಪೂಣಮಶಕಿ್ತಯನ್ನು  ಇವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತಿಾನ್ನ. ಗಣಪನ ಮ್ಹಮ್ಮ ಅರ್ಪರ, ಅಸದೃಶ! ಅವನ ಪೂಜೆಯಲಿ್ಲ  ದೂವೆಮಗೆ ಬಹಳ 

ರ್ಪರ ಶಸಿ ಾ ವಿದೆ! ಇದರಲಿ್ಲ  ಔರ್ಧಿೋಯ ಗುಣಗಳಷಿ್ಟ ೋ ಅಲಿ್ದೆ, ರ್ಪರ ಣಶಕಿ್ತಯನ್ನು  ರಕಿ್ತ ಸುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟ್ಟ. 21 (21) 

ನಮ್ಸಾಾ ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತಿೆೋವೆ. ಎಲಿ್ ದಕೂಾ  ಎಲಿ್ತ  ಬಗೆಯ ಉರ್ಪಸನ್ನಯಲಿ್ಲ  ಭಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವನನ್ನು  ಆರಾಧಿಸದರೆ 

ನಮ್ಮ ನ್ನು  ಸದ್ದಕ್ಕಲ್ವೂ ರಕಿ್ತ ಸುವುದರಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಮಾತಿಲಿ್ ! ಈ ಮುದುಾ ಗಣಪ ಎಲಿ್ ರಿಗೂ ಒಳಿತ್ತ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ  ಸಡಗರ 

ಸಂಭರ ಮ್ದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ ವಿಘ್ು ಗಳು ಬರದಂತೆ, ಸಾಂಗವಾಗಿ ನ್ನರವೇರಲ್ಲ! ವರ್ಮವಿಡಿೋ ನಮ್ಮ  ಸಂಘ್ದಲಿ್ಲ  ಪೂಜೆ 

ನಮ್ಸಾಾ ರಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲ, ನಂತರ ಎಲಿ್ರೂ ಸವಿಯೂಟ ಸವಿಯಲ್ಲ  ಎಂದು ಹ್ರೈಸುವ                               ವನಜಾರಾಜನ್ 
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Kashi Dispute- What the petitioners are presenting 

Today the Dispute of Kashi Vishweshwar Temple and Gyanvapi Mosque is in the courts.   What we 

should recognise and admire is both the Hindu and Muslim sides are presenting their cases calmly in 

the courts, without whipping a public frenzy. This augurs well for India. Dispute –Debate-Resolve is the 

only solution before this Nation of multi faiths 

The following are the Presentations of the Hindu side in the courts. 

Temples in the Nagara style of architecture have eight mandaps 

— Ganesha, Aishwarya, Bhairav, Gyan, Tarkeshwar, Mukti, 

Dandapani and Shringar, Arya said. “When the Aadi 

Vishweshwar temple was attacked by Mughal emperor 

Aurangzeb in 1669, he destroyed the Aishwarya and Mukti 

mandaps along with the sanctum sanctorum of the temple to build 

a mosque.” 

The Ganesha, Shringar and Dandpanoi Mandaaps in the west, 

and the Bhairav, Tarakeshwar, Gyan Mandaps could not be 

destroyed. 

The Kahi Vishvweshwar Mandir has this Nagara style, 

Aurangzeb could not destroy the entire temple the British 

government had rightly taken a stand that the land belonged to the temple because, as it was never a 

waqf property, the Muslims cannot claim it to be mosque. Historians have confirmed that Mughal 

emperor Aurangzeb had issued 'Farman' on April 9, 1669 for demolition of the temple of Adi Visheshwar 

(Kashi Vishwanath) at Varanasi. There is nothing on record to establish that the then ruler or any 

subsequent ruler has passed any order to create a Waqf over the land in question or for handing over 

the land to any Muslim or body of Muslims." 

According to Islamic laws, a Mosque cannot be built on earlier Worship place belonging to another 

religion. A Free Land must be donated by a believer to Build a Mosque. At no time was this land ever 

donated by any believer. While there is Farman of Aurangzeb to destroy the Vishweshwar Temple, 

there are no Farmans donating the land for a Mosque.  

In 1936, one Dean Mohammed had filed a petition in the Court, making the Secretary of the British 

Government as a Respondent, stating that the Land No 193, with enclosures all around a Mosque is 

being used by Muslims and it should be declared as Waqf Property. The Secretary of state for India 

had filed an affidavit refuting the claim and stated that since ages a Temple stood at the same land long 

before Islam ever arrived in India. Non-Muslims have using that Land for their worship and have a right 

of way over the Land. Aurangzeb himself was never the owner of the Land, and had no right over the 

land. As pr Islamic faith the Land could not be possessed by Muslims. 

Further, the Places of Worship Act- 1991 is not applicable to this Dispute which is being put forward by 

the Muslim side. First of all, the Character of the Location, - Monument – Temple – Mosque- Church 

has to be determined, and this requires Examination-excavation of the site. Only after this exercise, can 

the courts can determine whether the Place of worship is Hindu- Islamic or Christian. Section 3 of the 

Places of Worship Act clearly refers to this and the Supreme court also has made an observation and 

refused to put a stay of the Videography of the site, as demanded by the Muslim side. 

Petitioners state that Worship at Shringar Gauri temple within the present Mosque area was being 

conducted even prior to and after August 15, 1947. After the Babri Majid Demolition, the Mosque 

Committee refused to aal daily worship by Hindus at the site. But they were allowed once a year to 

worship at Shringar Gauri Temple. It is now not allowed for the past three years. They are demanding 

Nagar Style Temple mandaps Map 
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that they be allowed to worship, as Article 25 of the Constitution Mandates Right to Worship as a 

Fundamental Right.  

Hi9ndus worship Idols and symbols, all these are present even today in the so-called Gyanvaapi 

Mosque. The recent Videography ordered by the Trial court has established that there is a large 

Shivaling in Shiny Blackstone, immersed in a Pool/pond. On the top of it a small white stone split into 5 

divisions is pasted using white cement, which can be seen clearly. Underneath is a cellar, which the 

Hindu side wants to be opened by the court and surveyed. 

The Muslim side says that the structure is not a Shivling, but a fountain. The survey team asked the 

Mosque committee to operate the fountain, which it said is not functional for the past 20 years. There 

is no supply side and drain side for the water. This is used as the personal washing place- Wuzu Khana, 

by Muslims devotees before offering Namaaz. The court has now ordered the place to be protected. 

Muslim side says that the Mosque was always there and no temple existed at this site. 

The Hindu side points out that the Walls of the Mosque still stand, exhibiting Temple motifs architecture 

and Sanskrit Shlokas. No Mosque would ever have these. 

A Nandi statue is facing the Shivling found under the central dome of the Mosque, thus indicating that 

the original Shivling is still there under the Mosque 

We hope and also pray that this dispute is amicable resolved in the courts itself and all accept the 

verdict of the courts so that peace and harmony are disturbed. 

 

“History Cannot be reversed”. Is this True? 
 NESARU- crtitic 

Today we hear in India, all the opposition parties stating that History cannot be reversed.  What has 

happened has happened and we should move on. 

If this was so, please enlightening me why the Indian National Congress fought the British and 

demanded that British Rule should end. What had happened had happened, and we should have 

quietly accepted it as the History and moved On!!!  

But that is exactly what happened. All the British Laws and style of Administration, Institutions have 

remained. There is not a single Indian Justice Institution in India today. Panchayats used to decide 

on all disputes and also on criminal charges. The argument against these institutions were that they 

discriminated against the Schedule castes. If that was the objection, you could have addressed it 

and brought more Schedule caste representatives on to Panchayats. Today, the Judiciary appoints 

judges by itself and a quite a large number of them belong to the same family! Chief Justice Ramana 

states that some Colonial conduct should be discarded. Pray, why does he wear the Black robes 

himself, which are handed over from the colonial days? 

After the fall of Ottoman Empire after the First world war, all its Arab Lands were separated and Local 

chieftains were appointed as the Rulers of Fresh Nations. However, the Holy Land of Palestine was 

retained by the British as a TRUST. But in 1948, they allowed the European Jews to Migrate and 

Occupy the Land east of Jordan River. After conflict between the Arab nations and the migrant Jews, 

anew State, Of Israel was established, which is supported by the entire western world. No one ever 

says it was wrong to establish in a Muslim Majority area, a Minority Jewish state after 2000 years. 

This clearly shows that History can be reversed. 

India should reverse all colonial past. The first step should be to create a Civil and Criminal Code on 

Indian Lines, and see that the process of Justice moves faster and does not get stuck in the Lawyers’ 

Market. 
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ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥ÀæPÀluÉ gÀ«vÉÃd ¥ÀÅvÀÆÛj£À°è ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ 

gÀ«vÉÃd fÃªÀ£ÀZÀjvÉæ, DvÀäPÀxÀ£À ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄgÀÆ¦ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À ¸ÀAZÀAiÀÄ PÉÆÃ±À: ¥ÉÇæ| ©. J. «ªÉÃPï gÉÊ 

PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è fÃªÀ£ÀZÀjvÉæ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀPÉÌ ¢ÃWÀð EwºÁ¸À«zÉ. §ºÀÄªÀÄÄT DAiÀiÁªÀÄUÀ½ªÉ. ºÀ½îAiÀÄ°è ºÀÄnÖ vÁ£ÀÄ 

JvÀÛgÉvÀÛgÀPÉÌ ¨É¼ÉzÀgÀÆ £É®zÀ IÄtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄzÉÃ JµÉÆÖÃ d£ÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ºÀ¸ÀÛªÀ£ÀÄß ZÁZÀÄwÛgÀÄªÀ gÀ« ±ÉnÖ CªÀgÀ 

¸ÁzsÀ£É ªÀiÁzÀjAiÀiÁzÀÄzÀÄ.  vÀ£Àß PÀpt ¥Àj±ÀæªÀÄ, zÀÄrªÉÄAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ CªÀgÀÄ zÉÃ±À «zÉÃ±ÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÁVzÁÝgÉ.  gÀ«vÉÃd 

PÀÈwAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÀ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀ ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ±ÉnÖ CªÀgÀÄ gÀ« CªÀgÀ 

fÃªÀ£À ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß §ºÀÄgÀÆ¦ «zsÁ£ÀzÀ°è PÀnÖPÉÆnÖzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqÉ¹ F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß 

gÀa¹zÁÝgÉ. gÀ« ±ÉnÖ CªÀgÀ DgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À fÃ«vÁªÀ¢üAiÀÄ PÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß E°è ©A©¹zÁÝgÉ. F PÀÈw fÃªÀ£ÀZÀjvÉæ, DvÀäPÀxÀ£À 

ªÀÄvÀÄÛ §ºÀÄgÀÆ¦ ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ¼À ¸ÀAZÀAiÀÄ PÉÆÃ±À. F ¤nÖ£À°è ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ, PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ EAvÀºÀ 

¸ÁzsÀPÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ PÀÈw gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉÆgÀvÀgÀÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÄÛvÀåºÀð. PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀgÀÄªÀ°è ±Àæ«Ä¹zÀ 

PÀÈwPÁgÀgÁzÀ qÁ| ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ̧ ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ «ÄxÁ° ¥Àæ¸À£Àß gÉÊ CªÀgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ JAzÀÄ »jAiÀÄ «zÁéA¸À, 

«±ÁæAvÀ PÀÄ®¥Àw ¥ÉÇæ| ©. J. «ªÉÃPï gÉÊ £ÀÄrzÀgÀÄ.  

PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÀ ¸Á»w qÁ| £ÀgÉÃAzÀæ gÉÊ zÉÃ®ð CªÀgÀÄ gÀ« ±ÉnÖ CªÀgÀÄ ¸Àé ¥ÀæAiÀÄvÀß¢AzÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀªÀgÀÄ. 

CªÀgÀÄ ¯Á¨sÀzÀ GzÉÞÃ±À¢AzÀ ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV®è. ªÀiË®åzÀ GzÉÝÃ±À¢AzÀ CªÀgÀÄ ªÀiÁrzÀ J®è ¸ÁxÀðPÀ 

¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À zÁR¯Áw F PÀÈwAiÀÄ ªÉÊ²µÀÖ÷å. gÀ«vÉÃd PÀÈw £ÁUÀjPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÅªÁUÀ ¸ÀºÀdªÁV zÀvÀÛªÁzÀAvÀºÀ gÉÊvÀ 

UÀÄtzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ E°èªÉ. F ¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÉÆ¼ÀUÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀåjAzÀ »rzÀÄ ©ü£Àß PÉëÃvÀæUÀ¼À ¸ÁzsÀPÀjzÁÝgÉ. ¸ÀªÀiÁd¸ÉÃªÀPÀ, ¸ÁAXPÀ 

±ÀQÛ, ¸ÀÄ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ fÃªÀ£ÀUÁxÉ E°è C¥ÀÇªÀðªÁV zÁR¯ÁVzÉ. gÀ«vÉÃd PÀÈw CvÀåªÀÄÆ®åªÁVzÀÄÝ, AiÀÄÄªÀ ¦Ã½UÉUÉ 

zÁj¢Ã¥ÀªÁVzÉ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. PÀÈw ¯ÉÆÃPÁ¥ÀðuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è qÁ. ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ±ÉnÖ CªÀgÀÄ gÀ«vÉÃd 

PÀÈwAiÀÄ CPÀ¹äPÀ ºÀÄnÖUÉ PÁgÀtªÁzÀ »£Éß¯ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÀºÀPÀj¹zÀ J®ègÀ£ÀÄß ¸Àäj¹PÉÆAqÀgÀÄ. ªÀÄÄA§¬Ä «« PÀ£ÀßqÀ 

«¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁzÀ qÁ. f. J£ï. G¥ÁzsÀå ºÁUÀÆ L¯ÉÃ¸Á vÀAqÀzÀªÀgÀÄ PÀÈw ¨É¼ÀPÀÄ PÁtÄªÀ°è ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV 

¸ÀºÀPÀj¹zÁÝgÉ.  EzÀÄ PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀzÀ 86 ªÀÄvÀÄÛ 87£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀiÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀªÀÅ s̈ÁµÉ, ¸Á»vÀå, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ 

K¼ÉÎUÁV ̧ ÀzÁ ±Àæ«Ä¸ÀÄwÛzÉ. UÀÄgÀÄUÀ¼ÁzÀ qÁ. f. J£ï. G¥ÁzsÀå CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ²µÀåA¢gÀ ̈ É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è ̧ ÀzÁ ªÀÄÄvÀÄªÀfð 

ªÀ»¸ÀÄªÀ UÀÄtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄªÀÅ¢gÀAzÀ¯ÉÃ EAzÀÄ ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è ªÀÄºÀvÀézÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ PÁtÄwÛªÉ. gÀ«vÉÃd EzÀÄ 

ªÀåQÛAiÀÄ DgÁzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛ¬ÄAzÀ ºÀÄnÖzÀÝ®è. GzÀå«Ä, ¸ÀAWÀlPÀ, ¸ÀªÀiÁd¸ÉÃªÀPÀ gÀ« ±ÉnÖ CªÀgÀ GzÁgÀvÉ, 

¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, £ÀqÉ-£ÀÄrUÀ¼ÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁVgÀ° JA§ ªÀÄ£ÉÆÃªÀÈwÛ¬ÄAzÀ gÀa¸À¯ÁVzÉ. CªÀgÀ ¹¢Þ-

¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß, fÃªÀ£ÀzÀ AiÉÄ±ÉÆÃUÁxÉAiÀÄ£ÀÄß F PÀÈwAiÀÄ°è ¥ÀrªÀÄÆr¸À¯ÁVzÉ JAzÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹zÀ J®èjUÀÆ PÀÈvÀdÕvÉUÀ¼À£ÀÄß 

¸À°è¹zÀgÀÄ.   

ªÀÄÄRå CwyAiÀiÁV DUÀ«Ä¹zÀ ¸ÀAWÀlPÀgÀÄ, GzÀå«Ä ¸ÀªÉÇÃðvÀÛªÀÄ ±ÉnÖ CªÀgÀÄ gÀ« ±ÉnÖ ªÀÄÆqÀA¨ÉÊ®Ä CªÀgÀÄ EAVèÃµïUÉ 

C£ÀÄªÁ¢¹zÀ 101 ¸ÀÄ¨sÁ¶vÀUÀ¼ÀÄ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉÆ½¹ ªÀiÁvÀ£Ár PÀvÁgï, NªÀÄ£ï, AiÀÄÄ.J.E AiÀÄAvÀºÀ DgÀÄ 

zÉÃ±ÀUÀ¼À°è JzÀÄÝ PÁtÄªÀ ªÀåQÛvÀé CAzÀgÉ CzÀÄ gÀ« ±ÉnÖ CªÀgÀzÀÄ. AiÀiÁPÉAzÀgÉ CªÀgÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀzÀ°èAiÀÄÆ 

¸ÁéxÀð«gÀÄªÀÅ¢®è. C°è EgÀÄªÀÅzÀÄ ¦æÃw ªÀiÁvÀæ. vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C¥ÁgÀªÁV ¦æÃw¸ÀÄªÀ, UËgÀ«¸ÀÄªÀ gÀ« ±ÉnÖ CªÀgÀÄ J®è 

«µÀAiÀÄzÀ°èAiÀÄÆ ªÀiÁzÀjAiÀiÁVzÁÝgÉ. CgÀ¨ï gÁµÀÖåzÀ®Æè vÀÄ¼ÀÄ, PÀ£ÀßqÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄªÀ°è CªÀgÀ ¥ÁvÀæ ªÀÄºÀvÀÛgÀªÁVzÉ. 

CgÀ¨ï gÁµÀÖçzÀ°è §Al ¨ÁAzsÀªÀgÀ£ÀÄß, vÀÄ¼ÀÄ-PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß MUÀÆÎr¹zÀ ±ÉæÃAiÀÄ¸ÀÄì CªÀjVzÉ. CªÀgÀ zÁ£À-zsÀªÀÄðUÀ½AzÀ 

EAzÀÄ Hj£À CzÉµÉÆÖÃ zÉÊªÀ¸ÁÜ£À, ªÀÄA¢gÀ, ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ£ÀÄß PÀArªÉ. £É¯É¬Ä®èzÀªÀgÀ ¨Á½UÉ ¨É¼ÀPÁzÀ 

CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ «¨sÁUÀ ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ UÀÄgÀÄw¹gÀÄªÀÅzÀPÉÌ «¨sÁUÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜ qÁ. f. J£ï. G¥ÁzsÀå 

CªÀgÀ£ÀÄß, ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ±ÉnÖ CªÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢¸ÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ gÀ« ±ÉnÖ CªÀgÀ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÁèX¹zÀgÀÄ. PÁgÀåPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß 

¢Ã¥À¥Àædé°¹ GzÁÏn¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÀiÁf ±Á¸ÀQ ±ÀPÀÄAvÀ¼Á ±ÉnÖ CªÀgÀÄ, ¸ÀtÚ ºÀ½î¬ÄAzÀ ºÉÆÃzÀ gÀ« ±ÉnÖ CªÀgÀÄ 

¥ÀæZÁgÀPÁÌV K£À£ÀÆß ªÀiÁrzÀªÀgÀ®è. zÉÃªÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À fÃuÉÆðÃzÁÞgÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, C£ÉÃPÀ PÀµÀÖzÀ°ègÀÄªÀ 

d£ÀjUÉ ¸ÀàA¢¸ÀÄªÀ ªÀÄÄSÉÃ£À d£ÀªÀiÁ£À¸ÀzÀ°è ¦æÃwUÉ ¥ÁvÀægÁVzÁÝgÉ. GzÀåªÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ 2000 PÀÆÌ C¢üPÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ 

C£ÀßzÁvÀgÁVzÁÝgÉ. CªÀgÀ ̧ ÁzsÀ£ÉUÉ ¥ÀzÀä¨sÀÆµÀt, ¥ÀzÀä²æÃ M°zÀÄ §gÀ° JAzÀÄ ºÁgÉÊ¹zÀgÀÄ. CªÀgÀ ̧ ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß awæ¸ÀÄªÀ 

PÉ®¸À ªÀiÁrzÀ ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ±ÉnÖ ºÁUÀÆ «ÄxÁ° gÉÊ CªÀgÀ PÉ®¸À CxÀð¥ÀÇtðªÁVzÉ JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. 
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gÁtÂ C§âPÀÌ vÀÄ¼ÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À PÉÃAzÀæzÀ ̧ ÀAZÁ®PÀ
vÀÄPÀgÁªÀÄ ¥ÀÇeÁj CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, M§â ªÀåQÛ
£ÀªÀÄä ºÀÈzÀAiÀÄzÀ°è ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼Àî É̈ÃPÁzÀgÉ
CªÀgÀ ªÀåQÛvÀé D jÃwAiÀÄzÁÝVgÀ̈ ÉÃPÀÄ. £Á£ÀÄ PÀAqÀÄ
PÉÆAqÀ ºÁUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÀ¥ÀÅà ZÀÄPÉÌ E®èzÉÃ ̧ ÁzsÀ£É
ªÀiÁrgÀÄªÀ gÀ« ±ÉnÖ CªÀgÀ ªÀåQÛvÀé CAvÀºÀzÀÄ JAzÀÄ
s̈Á«¸ÀÄvÉÛÃ£É.

À̧ªÀiÁgÀA s̈ÀzÀ CzsÀåPÀëvÉ ªÀ»¹zÀÝ ªÉÆqÀAPÁ¥ÀÅ
¢Ã¦PÁ ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ¤ªÀÈvÀÛ ªÀÄÄRå ²PÀëPÀ
ªÀÄºÁ§ É̄Ã±ÀégÀ ºÉ̈ Áâgï CªÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár, gÀ«
±ÉnÖ CªÀjUÉ J¼ÀªÉ¬ÄAzÀ̄ ÉÃ PÀ£ÀßqÀzÀ §UÉÎ «±ÉÃµÀ
C©üªÀiÁ£À. CªÀgÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ ªÀÄÄAzÀÄ,
DmÉÆÃlzÀ°èAiÀÄÆ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝªÀgÀÄ. EA¢£À

¢£ÀUÀ¼À°è CªÀgÀÄ É̈¼ÉzÀ jÃw D±ÀÑAiÀÄðªÀ£ÀÄß
GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÉµÀÄÖ JvÀÛgÀPÉÌÃjzÀgÀÆ
vÀ£Àß UÀÄgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ É̄ EnÖgÀÄªÀ C£À£Àå s̈ÀQÛUÉ
ªÉÄZÀÑ̄ ÉÃ É̈ÃPÀÄ.  M§â M¼ÉîAiÀÄ ²µÀå ¹UÀÄªÀÅzÀÆ
zsÀ£ÀåvÉAiÀÄ s̈ÁªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¹zÉ. PÀ£ÀßqÀ « s̈ÁUÀ
ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ CªÀgÀ ̧ ÁzsÀ£ÉAiÀÄ
PÀÈw ̈ É¼ÀPÀÄ PÀArgÀÄªÀÅzÀÄ C©ü£ÀAzÀ¤ÃAiÀÄ JAzÀgÀÄ.

PÀ£ÀßqÀ « s̈ÁUÀ, ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ
UËgÀªÀªÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ gÀ« ±ÉnÖ
CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ « s̈ÁUÀ ªÀÄÄA§¬Ä «« £À£Àß£ÀÄß
UÀÄgÀÄw¹ gÀ«vÉÃd PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹gÀÄªÀÅzÀÄ
£À£Àß ̧ Ë s̈ÁUÀå. UÀ½¹zÀ C¯ÁàA±ÀªÀ£ÀÄß ̧ ÀªÀiÁdPÁÌV
«¤AiÉÆÃV À̧̈ ÉÃPÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀAvÉ £ÀqÉzÀªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ. F À̧AzÀ̈ sÀðzÀ°è £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀgÀÄ, Ȩ́ßÃ»vÀgÀÄ, »vÉÊ¶UÀ¼À ¥ÉÇæÃvÁìºÀ
£À£ÀUÉ ²æÃgÀPÉëAiÀiÁVzÉ. PÀvÁgï £À£Àß PÀªÀÄð s̈ÀÆ«ÄAiÀiÁVzÀÄÝ C°è£ÀªÀgÀ À̧ºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹zÀ
qÁ. ¥ÀÇtÂðªÀiÁ ±ÉnÖ CªÀgÀ ±ÀæªÀÄPÉÌ É̈̄ É PÀlÖ¯ÁUÀzÀÄ. CzÀgÀAvÉ «ÄxÁ° gÉÊ CªÀgÀ ±ÀæªÀÄªÀ£ÀÄß JA¢UÀÆ ªÀÄgÉAiÀÄ¯ÁUÀzÀÄ. EªÀj§âjUÀÆ
£Á£ÀÄ D s̈ÁjAiÀiÁVzÉÝÃ£É. J®è jÃwAiÀÄ À̧ºÀPÁgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ PÀ£ÀßqÀ « s̈ÁUÀ, ªÀÄÄA§¬Ä «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå À̧ÜgÁzÀ qÁ. f.
J£ï. G¥ÁzsÀå CªÀjUÉ £Á£ÀÄ IÄtÂAiÀiÁVzÉÝÃ£É. ¥ÉÇæ. «ªÉÃPï gÉÊ CªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ, ¸À®ºÉ £À£ÀUÉ ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀiÁVzÉ. ¤ªÉÄä®ègÀ
¦æÃw, «±Áé À̧, UËgÀªÀ EzÉÃ jÃwAiÀÄ°ègÀ° JAzÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ.

EzÉÃ À̧AzÀ̈ sÀðzÀ°è ¥ÀzÀä²æÃ ¥ÀÅgÀ̧ ÀÌøvÀ ºÀgÉÃPÀ¼À ºÁd§â CªÀjUÉ PÀÈwAiÀÄ ªÉÆzÀ® ¥ÀæwAiÀÄ¤ßvÀÄÛ UËgÀ« À̧̄ Á¬ÄvÀÄ. ºÁUÀÆ gÀ«vÉÃd
PÀ£ÀßqÀ PÀÈwPÁgÁzÀ qÁ. ¥ÀÇtÂðªÀiÁ J¸ï. ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ EAVèÃµï C£ÀÄªÁzÀQ, ¤ªÀÈvÀÛ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯É «ÄxÁ° ¥Àæ̧ À£Àß gÉÊ CªÀgÀ£ÀÄß
UËgÀ« À̧̄ Á¬ÄvÀÄ. PÀ£ÀßqÀ « s̈ÁUÀ ªÀÄÄA§¬Ä «.«.¬ÄAzÀ gÀ« ±ÉnÖ ªÀÄÆqÀA É̈Ê®Ä CªÀgÀ£ÀÄß C©ü£ÀA¢ À̧̄ Á¬ÄvÀÄ. L É̄Ã¸Á vÀAqÀzÀ
¸ÁgÀy, ¥Àæ¹zÀÞ UÁAiÀÄPÀ gÀªÉÄÃ±ÀÑAzÀæ vÀAqÀzÀªÀjAzÀ UÁ£À ¸ËgÀ̈ sÀ £ÀqÉ¬ÄvÀÄ.

ªÀÄÆgÀÄ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß UÁAiÀÄPÀ gÀªÉÄÃ±ÀÑAzÀæ CªÀgÀ ¥ÁæxÀð£É, ZÉAqÉªÁzÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÉÃ¢PÉUÉ vÀgÀ̄ Á¬ÄvÀÄ.
ªÉÃ¢PÉAiÀÄ°è gÀ« ±ÉnÖ CªÀgÀ vÁ¬Ä À̧gÉÆÃf¤ ±ÉnÖ, ¥Àwß eÉÆåÃw ±ÉnÖ CªÀgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ. L É̄Ã¸ÁzÀ PÀ« ±ÁAvÁgÁªÀÄ ±ÉnÖ

CªÀgÀÄ ¸ÁéUÀw¹ ¥Áæ¸ÁÛ«PÀªÁV
ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÀÄ. gÀ« ±ÉnÖ CªÀgÀ
zsÀªÀÄð¥Àwß eÉÆåÃw ±ÉnÖ CªÀgÀÄ Cwy
UÀ¼À£ÀÄß ºÀÆUÀÄZÀÒ ¤Ãr UËgÀ«¹zÀgÀÄ.
«ÄxÁ° ¥Àæ̧ À£Àß gÉÊ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä
C£ÀÄªÁ¢vÀ PÀÈwAiÀÄ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£Ár,
PÁgÀåPÀæªÀÄ ¤ªÀð»¹zÀgÀÄ. L ¯ÉÃ¸Á
À̧A Ȩ́ÜAiÀÄ ªÀÄÄA§¬Ä gÀÆªÁj, qÀ©âAUï

PÀ¯Á«zÀ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ªÀiÁ£Áðqï CªÀgÀÄ
ªÀA¢¹zÀgÀÄ. PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è zÉÃ±À,
«zÉÃ±ÀzÀ UÀtågÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

‘Nesaru  Tingalole’, June 2022
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s̈ÁgÀw - £ÁgÁAiÀÄt ¥Àæ̧ Ázï
£ÁgÁAiÀÄt ¥Àæ̧ Ázï, C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï£À°è 17 ªÀµÀð PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÁV ̧ ÉÃªÉ ̧ À°è¹zÀÝgÀÄ.

"£ÉÃ¸ÀgÀÄ" wAUÀ¼ÉÆÃ¯É CªÀgÀzÉÃ «ZÁgÀ. CzÀPÁÌV ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÁV 1983 jAzÀ zÀÄr¢zÁÝgÉ.
s̈ÁgÀw £ÀªÀÄä Cw ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀ¯Á«zÉ, ¸ÀAVÃvÀªÁUÀ°, £ÁlPÀªÁV JwÛzÀ PÉÊ. CAvÉAiÉÄÃ

²æÃ ZÀA¥ÀPÀ£ÁxÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÆ¸É.
EªÀj§âgÀ zÁA¥ÀvÀå 50 ªÀµÀðUÀ¼À `§AUÁgÀ ºÀ§â’ªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀÄwÛzÉ. ªÀÄUÀ ZÉÃvÀ£ï

CªÀ£ÀÆ £ÀªÀÄä QjAiÀÄ PÀ¯Á«zÀ. »ÃUÉ F ¥ÀjªÁgÀzÀ £ÀAlÄ £ÀªÀÄä C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ïUÉ
zÉÆgÀQzÀÄzÀÄ £ÀªÀÄä s̈ÁUÀåªÁV s̈ÁgÀw, £ÁgÁAiÀÄt ¥Àæ¸Ázï, ZÉÃvÀ£ï CªÀjUÉ £ÀªÉÄä®ègÀ £À®Ä
ºÁgÉÊPÉUÀ¼ÀÄ.
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