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ಕನಾðಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆ 

 
qÁ. £ÁUÀ¨sÀÆµÀt§UÀÎ£ÀqÀÄ 
 

ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ  ಘಟಿಸಿದ ಚರಿತೆ್ರಯ ಸಂಗತಿಗಳೆೆಂದರೆ, ಒೆಂದು 

ರಾಷ್್ಟ ೆ ೀಯ ಪರಿಪ್ರೆ ಷ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ತಂತೆ ಯ  ಚಳವಳಿ; ಪೆ್ರದೇಶಿಕವಾಗಿ 

ಕನಾðಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿ. ಮೊದಲನೆಯದು ಪರಕೀಯ 

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯೆಂದ ಬಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವ ಆೆಂದೀಲನವಾದರೆ; ಮತ್ತ ೆಂದು 

ಭಾಷ್ಟಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭೌಗೀಳಿಕ ಮತ್ತತ  ಸ್ವೆಂಸ್ಕೃ ತಿಕವಾಗಿ 
ಒೆಂದಾಗುವ ಚಳವಳಿ ಈ ಎರಡು ಆೆಂದೀಲನಗಳನ್ನು  ಕನಾðಟಕದ 

ಚಾರಿತೆಿಕ ಸಂದಭðದಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಸಂಗತಿಗಳ್ಳ. 

ಈ ಆೆಂದೀಲನಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆ ಸಕೆಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಾ ಳೆ. 

ಹೀರಾಟಗಳಿಗೆ ತನು  ತನ್ನಮನ ಧನವನ್ನು  ಅಪಿಸಿಕೊೆಂಡಿದಾಾ ಳೆ. ಆದರೆ 

ಅವು ಚರಿತೆ್ರಯಲಿ್ಲ  ದಾಖ್ಲಾಗಿರುವುದು’ ಇಲಿಾ  ಆಕೆಯ ಪೆತಿನಿಧಿಕರಣವು 

ಕಣಮ ರೆಯಾಗಿವೆ. ಎೆಂಬುದು ಕುತೂಹಲ. ಸಿಮೊೀನ್ ದ.ಭೀವ ತನು  

ಕೃತಿಯಾದ ‘ಸೆಕೆೆಂಡ್ ಸೆಕ್್ಸ ’ನಲಿ್ಲ  ಹಿೀಗೆ ಹೇಳ್ಳತ್ತತ ಳೆ. ‘ಮಹಿಳೆಗೆ ಚರಿತೆ್ರಗಳ್ಳ 

ಇಲಿ , ಇದಾ ರು ಅವು ಕಳೆದು ಹೀಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದು ಹೀಗಿರುವ ಈ 

ಚರಿತೆ್ರಗಳನ್ನು  ಮತ್ರತ  ಕಟ್್ಟ ವುದು ಅನಿವಾಯðವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆೆಂದರೆ ನಮಮ  

ಚರಿತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ನಿಲðಕ್ಷ್ಯ ಕೆೃ  ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತತ  ಅಲಕಿತ 

ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು  ಚರಿತೆ್ರಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ ದೇ ಹೀದರೆ ಚರಿತೆ್ರ  
ಪ್ರಶಾ ðವಾಯ ಬಡಿದ ಒಣ ಬರಹಗಳಾಗಿ ಮಾತೆ  ಕಾಣುತತ ವೆ. 

ಈ ನಿಟ್ಿ ನಲಿ್ಲ  ಕನಾðಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಸಂದಭðದಲಿ್ಲ  ಈ ಕಣಮ ರೆಯಾದ 

ಮಹಿಳಾ ಪೆತಿೀನಿಧಿಕರಣ ನೆಲೆಗಳನ್ನು  ಶೀಧಿಸುವುದು ಈ ಲೇಖ್ನದ 
ಪೆಧಾನ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.  

ಕವಿರಾಜಮಾಗðನ್ನು  ರಾಜಕೀಯ ಪಠ್ಯ ವಾಗಿ ಗೆಹಿಸುವುದಾದರೆ, 

ಭಾಷ್ಟಕವಾಗಿ ಮತ್ತತ  ಭೌಗೀಳಿಕವಾಗಿ ಒೆಂದಾಗಿಸುವ ಪೆಯತು ವನ್ನು  
ಅಲಿ್ಲೆಂದಲೇ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅಸಂಖ್ಯಯ ತ ‘ಕನು ಡಂ’ಗಳನ್ನು  

ಒೆಂದಾಗಿಸುವ, ಭೌಗೀಳಿಕವಾಗಿ ಕಾವೇರಿಯೆಂದ ಗೀದಾವರಿಯವರೆಗೆ 

ಕಟ್ಿ ದ ಎಲಿೆ  ಕನಾðಟಕದ ಸ್ವೆಂಸ್ಕೃ ತಿಕ ನೆಲೆಯೆಂದನ್ನು  ಇಲಿ್ಲೆಂದಲೇ 

ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಬಹುಶ: ಇದಕೆೃ  ಪೆಭುತಾ ವು ಎಡೆಮಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲಲಿ . 

ಮುೆಂದೆ ಯಾವ ಪಠ್ಯ ಗಳ್ಳ ಹಿೀಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕನ್ನ ಡ
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ಮಾತನಾಡುವವರು ಕಾಲಾನ್ನಕೆಮದಲಿ್ಲ  
ರಾಜಶಾಹಿ ಪೆಭುತಾ ದಲಿ್ಲ  ಚದುರಿ ಹೀಗಿದಾ  
ಭೂಪೆದೇಶವನ್ನು  ಬೆಿಟಿೀಷ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಇಲಿವೇ 
ಪರೀಕ್ಷ್ವಾಗಿ ಆಳಿಾ ಕೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊೆಂಡರು. 

ಭಾರತಕೆೃ  ವಾಯ ಪ್ರರಕಾೃ ಗಿ ಬಂದ ಬೆಿಟಿೀಷ್ರು 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಸೂತೆವನ್ನು  ಕೈಯಲಿ್ಲ  
ಹಿಡಿದು ಆಡಳಿತದ ಅನ್ನಕೂಲಕೆೃ  ತಕ್ಕೃ ತ್ರ 
ಕನು ಡಿಗರನ್ನು  ವಿಭಜಿಸಿದುಾ  ನಮಮ  ಕಣಣ  
ಮುೆಂದೆ ಇರುವ ಸತಯ . ಆದರೆ ಆೆಂಗಿ ರ 

ಹಿಡಿತದೆಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿೆಂದ 
ಹರಬರಲು ಸಣಣ ಪುಟ್  ಪ್ರಳೇಗಾರರ ಜನ 
ಸ್ವಮಾನಯ ರ ಹೀರಾಟಗಳ್ಳ ಪೆಮುಖ್ 
ಪ್ರತೆವಹಿಸಿವೆ. ಅಲಿಲಿ್ಲ  ಇೆಂತಹ ಸಣಣ  

ಪೆಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಿಕೊೆಂಡ ಪೆತಿಭಟನೆಗಳ್ಳ 
ಸ್ವಾ ಯತತ ತ್ರ ದೃಷ್್ಟ ಯೆಂದ ಗಮನಾಹðವಾದವು. 

ಆದರೆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ವಯ ವಸೆೆಯೆಂದ ಇೆಂತಹ 
ಹೀರಾಟಗಳನ್ನು  ದಮನ ಮಾಡುವುದು 
ಆೆಂಗಿ ರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದಾ ರೂ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 
ಗುರುತಿಸಿದರು. 

ಹಿೀಗೆ ಯುದಧ  ರಾಜಿ ಸಂದಾನ, ಪಿತೂರಿತನ 

ಒಡೆದು ಆಳ್ಳವ ತಂತೆದೆಂದ ಕನು ಡ 
ಮಾತನಾಡುವ ಪೆದೇಶವನ್ನು  ತಮಮ  ಆಳಿಾ ಕೆಗೆ 
ತಂದುಕೊೆಂಡರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಶಾಲವಾದ 

ಭೂಪೆದೇಶವನ್ನು  ಆಳಿಾ ಕೆ ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತ 
ಕೆಂದೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಅನಿವಾಯðವಾಗಿತ್ತತ . 

ಹಾಗಾಗಿ ಕನು ಡ ಮಾತನಾಡುತಿತ ದಾ  
ಭೂಪೆದೇಶವನ್ನು  ಇಪಪ ತ್ರತ ರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ 
ಆಡಳಿತದ ಅನ್ನಕೂಲಕಾೃ ಗಿ ಐದು 
ಘಟಕಗಳನಾು ಗಿ ವಿೆಂಗಡಿಸಿದರು. (ಮುೆಂಬಯ 

ಕನಾðಟಕ, ಮೈಸೂರು ಕನಾðಟಕ, 

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕನಾðಟಕ ಮತ್ತತ  ಕೊಡಗು) 

ವಿೆಂಗಡಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮೈಸೂರು ಕನಾðಟಕವನ್ನು  

ಹರತ್ತ ಪಡಿಸಿದರೆ ಮಿಕೆೃ ಲಿಾ  ಭೂಪೆದೇಶದಲಿ್ಲ  
ವಾಸಿಸುತತ ದಾ . ಕನು ಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಅನಯ ಭಾಷೆಯ 

ಸ್ವೆಂಸ್ಕೃ ತಿಕ ಒತತ ಡಗಳ್ಳ ಆರಂಭವಾದವು. 

ಆಯಾಯ ಕೆಂದೆಾಡಳಿತ ಪೆದೇಶಗಳ ಪೆಭುತಾ ದ 
ಭಾಷೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕನು ಡಿಗರು 
ನರಳ್ಳವಂತ್ತಯತ್ತ. ಇೆಂತಹ ಪೆಭುತಾ ದ ಭಾಷ್ಟಕ 

ಒತತ ಡಗಳ್ಳ ಮುೆಂಬಯ ಕನಾðಟಕದ ಮೇಲೆ 

ಹೆಚ್ಚು  ಇದಾ ವು ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಪೆತ್ಯಯ ಕವಾಗಿ 
ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲಿ . ಹಾಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಕನಾðಟಕದ 

ಏಕೀಕರಣದ ಹೀರಾಟವು ಆರಂಭದ ಒತತ ಡವು 
ಈ ಭಾಗದೆಂದಲೇ ಶುರುವಾದದನ್ನು  ಯಾರು 

ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . ಇೆಂತಹ ಸೆಿ ತಿ 

ಮೈಸೂರು ಸಂಸೆ್ವನಕೆೃ  ಒಳಪಟ್  ಪೆದೇಶಗಳಿಗೆ 
ಉೆಂಟಾಗಿರಲ್ಲಲಿ . “ೊ  ೊೆಂದು ನಿಗಧಿತ 

ಭೌಗೀಳಿಕ ಪರಿಸರದ ಜನರಿಗೆ ತಮಮ ನ್ನು  ತ್ತವು 
ಸಂವಹಿಸಿಕೊಳು ಲು ಒೆಂದು ಭಾಷೆಯ ಜರೂರು 
ಇರುತತ ದೆ. ಏಕೆೆಂದರೆ ಭಾಷೆಯು ಜನರ 

ಚೈತನಯ ವೂ ಹೌದು. ಇೆಂಥ ಭಾಷ್ಟಕ ಪೆ ಕೆಯೆಗಳ್ಳ 

ಬಿೀರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ್ಳ ಬಹಳ 
ಗಮನಾಹðವಾದವು. ಮನೆಮಾತ್ತ 

ಕನು ಡವಾಗಿಯೂ ಸ್ವವಜನಿಕವಾಗಿ 

ಚಾಲ್ಲತ ಯಲಿ್ಲದಾ  ಇನಾು ವುದೇ ಭಾಷೆಯನು ೀ 
ಶೈಕ್ಷ್ಣಿಕವಾಗಿ (ಓದುವ ಬರೆಯುವ) 

ಮತ್ತತ ವುದೀ ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಬಳಸುವುದರಿೆಂದ 
ಅನೇಕ ತ್ೆಂದರೆಗಳ್ಳ ಉೆಂಟಾಗುತತ ವೆ. ಅೆಂತ 

ತ್ೆಂದರೆಗಳನ್ನು  1956ಕೆೃ  ಮೊದಲು ಕನು ಡಿಗರು 

ಅನ್ನಭವಿಸಿದುಾ , ಎಲಿ್ಲ  ವಿಭಜಿತ ಕನು ಡ 

ಪೆದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಕನು ಡವನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ 
ಭಿನು  ಭಾಷೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ನ ಆದಯ ತ್ರ ಪಡೆದದಾ  
ಚಾರಿತೆಿಕ ಘಟ್  ಅದಾಗಿತ್ತತ . ಇೆಂಥ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಮರಾಠಿ, ಬಂಗಾಳಿ, ಗುಜರಾತಿ, ತಮಿಳ್ಳ, ತ್ರಲುಗು, 

ಉದುð, ಮಲೆಯಾಳಂ, ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳ್ಳ 

ಒೆಂದಲಿಾ  ಒೆಂದು ಭೌಗೀಳಿಕ ಪರಿಸರದಲಿ್ಲ  
ಪೆಧಾನ ಪ್ರತೆವಹಿಸಿದಾ ವು. ಇದರಿೆಂದ 

ಕನು ಡಿಗರಿಗೆ ತಮಮ  ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಒಟ್್ಟ  ಬೇರೆ 
ಭಾಷೆಯೆಂದಗೆ ವಯ ವಹರಿಸುವುದು 
ಸಹನಿೀಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಆಗಿರಲು ಅಲಿದೆ 
ಒಡೆದು ಹೀದ ಕನು ಡ ಭೂಪೆದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ 
ಗ್ರೆ ಥಸೆ  ಕನು ಡ ಭಾಷೆಯು ಭಿನು ತ್ರಗಳಿೆಂದ 
ಕೂಡಿತ್ತತ . ಅದನ್ನು  ಸಹ ಒೆಂದೇ ರೂಪಕೆೃ  

ತರುವ ಅನಿವಾಯðತ್ರಗಳ್ಳ ಇದಾ ವು. 

ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕನು ಡದಲಿ್ಲ  ವಯ ವಹರಿಸುವುದು 
ಅನೇಕ ತ್ೆಂದರೆಗಳನಾ ಯ ಮಾಡಿದಾ ವು. 

ಆಡಳಿತದೆಂದಗಿನ ಕನು ಡಿಗರ ಸಂವಹನ 
ಹಸ ರಿೀತಿಯ ತಕರಾರುಗಳನ್ನು  ಸ್ಕಷ್್ಟ  
ಮಾಡುತಿತ್ತತ . ಹಿೀಗಾಗಿ ಕನು ಡ ಭಾಷೆ ಇಲಿ್ಲ  

ಉಪಯೀಗಕೆೃ  ಬರುತಿತ ರಲ್ಲಲಿ  ಇೆಂಥ ಹತ್ತತ  
ಹಲವು ಸಮಸೆಯ ಗಳ್ಳ ಕನು ಡಿಗರನ್ನು  ಒೆಂದೇ 
ಭಾಷೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಲ್ಲೀನವಾಗುವ ತ್ತಡಿತವನ್ನು  
ಅಭಿವಯ ಕತ ಗಳ್ಳು ವಂತ್ರ ಮಾಡಿದಾ ವು. ಈ ತ್ತಡಿತ 

ಒತತ ಡಗಳೇ ಏಕೀಕರಣ ಚ್ಚೆಂತನೆಯ ಹುಟ್್ಟ  
ಹಾಗೂ ಚಾಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದುಾ ” ಎನ್ನು ವ 

ಮಾತ್ತ ಸತಯ ವಾಗಿದೆ.  
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ಕನು ಡ ಮಾತನಾಡುವ ಮಂದ ವಿವಿಧ ಭಾಷ್ಟಕ 
ಕೆಂದೆಾಡಳಿತಕೆೃ  ಒಳಪಟ್ಾ ಗ ಪೆಭುತಾ  ಭಾಷೆ 
ಮುೆಂಚೂಣಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾಣಿಸಿಕೊೆಂಡು ಜನಪದ 
ಭಾಷೆಗೆ ಅಸೆಿ ತಾ  ಹಿೀನವಾಗತ್ಡಗಿತ್ತ. ಇೆಂತಹ 

ಒತತ ಡ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತತ  ಬೆಳಗಾವಿ 
ಪೆದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಕ್ಕಡುಬಂದತ್ತ. 

ಇೆಂತಹದೆಂದು ದುಸೆಿತಿಯನ್ನು  ಶಾೆಂತ 
ಕವಿಗಳ್ಳ (ಸಕೃ ರಿಬಾಳಚಾಯð) ಕವಿತ್ರಯ 

ಮೂಲಕ ಹಿಡಿದಡಲು ಪೆಯತಿು ಸಿದರೂ ಎಲಿ್ಲ  
ನೀಡಿದರು ಮರಾಠಿಯೇ 
ಕನು ಡ ಭಾಷ್ಟಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮರಾಠಿಯು 
ಸ್ವಹಿತಯ ಕವಾಗಿ ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊೆಂಡಿತ್ತ. 

ಇೆಂತಹ ಸಂದಭðದಲಿ್ಲ  ಮುದವಿೀಡು 

ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ಮುದವಿೀಡು ವೆೆಂಕಟರಾವ್, 

ಆಲೂರು ವೆೆಂಕಟರಾವ್, ಜೀಶಿವೆೆಂಕಟರಾವ್, 

ಶೇಷ್ಗಿರಿ ರಾಮಚಂದೆರಾವ್, ಕಡಪ 

ರಾಘವೇೆಂದೆರಾವ್, ಹನಾು ಪುರದ ಗದಗೆಯಯ , 

ನರಗುೆಂದಕರ ರಾಜಪುರೀಹಿತ, ಅಟ್ಿ ಗೇರಿ 

ಪ್ರಟಿೀಲ ಸಂಗನಗೌಡ, ನವಲಗುೆಂದದ 

ಕುಲಕಣಿðಕರ ವಿೀರಪುರುಷ್ ಇವರೆಲಿಾ  

ಕನಾðಟಕ ಏಕೀಕರಣಕೆೃ  ಹಗಲ್ಲರುಳ್ಳ 

ಶೆಮಿಸಿದರು. ಇವರ ಜತ್ರಗೆ ಸ್ವಮೂಹಿಕ 

ಸಂಘಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿಕೊೆಂಡರು. ಅದರಲಿ್ಲ  

ಪೆಮುಖ್ವಾದುವುಗಳಂದರೆ, ಕನಾðಟಕ 

ವಿದಾಯ ವಧðಕ ಸಂಘ, ಕನಾðಟಕ ಸಭಾ, 

ಕನಾðಟಕ ಸ್ವಹಿತಯ  ಪರಿಷ್ತ್, ಇವುಗಳ್ಳ 

ಕನಾðಟಕ ಏಕೀಕರಣದಲಿ್ಲ  ಸಕೆಯವಾಗಿ 

ತ್ಡಗಿಸಿಕೊೆಂಡವು. 

ಇದೇ ಸಂದಭದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರತೆವೇನ್ನ 

ಕಡಿಮೆ ಇರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರುಗಳ್ಳ ಇಲಿದೆನ್ನು ವಷ್್ಟ  
ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕನಾðಟಕದ 

ಏಕೀಕರಣದ ಸಂದಭðದಲಿ್ಲ  ಸಕೆಯವಾಗಿ 

ತ್ಡಗಿಸಿಕೊೆಂಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು  ಅವರ 
ಜಿೀವನ ಚರಿತೆ್ರಗಳಿೆಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತತ ದೆಯೇ 
ವಿನಃ ಹೀರಾಟದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿ 
ಚರಿತೆ್ರಯೆಂದ ತಿೀರ ಕಡೆಗಣಿಸಲಪ ಟ್ಿ ದೆ. ಅೆಂದನ 

ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಪೂಣðವಾಗಿ 

ಶಿಕ್ಷ್ಣವನ್ನು  ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದಾ ರೂ ಅಲಿಲಿ್ಲ  
ಸಾ ಪೆತಿಭೆಯೆಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದು 
ಇವರಂತಹದೆಂದು ರಾಜಯ  ಮತ್ತತ  ರಾಷ್್ಟ ೆ ೀಯ 

ಆೆಂದೀಲನಗಳಲಿ್ಲ  ಇತಿಮಿತಿಗಳೆಂದಗೆ 
ತ್ಡಗಿಸಿಕೊೆಂಡರು. ಬಳಾು ರಿ ಸಿದಧ ಮಮ , 

ಜಯದೇವಿ ತ್ತಯಲ್ಲಗಾಡೆ, ಶಾೆಂತದೇವಿ 

ಮಾಳವಾಡ, ವಿಮಳಬಾಯ ಮೇಲ್ೃ ೀಟೆ, 

ಮಲಿವಾ  ಬಳಾು ರಿ, ಲ್ಲೆಂಗಮಮ ವಾ , ಸುಮಂಗಳಮಮ  

ತ್ಗರಿ ಸಾ ರಮಂಗಳಮಮ , ಗಲೆೆ ರುದೆಮಮ  

ಕಾಸರಗೀಡು, ಸರಸಾ ತಿಬಾಯ, ಸುಹಾಸಿನಿ 

ಬಂಡಾರಿ, ಕಮಲಾಶೆಟ್ಿ , ರಾದಾಕಾಮತ್ 

ಬೆಳಗಾವಿ, ಆಶಾತ್ತಯ, ಡಾ. ಮಂದಾಕನಿ 

ಪಟ್ ಣ, ಸ್ವವಿತೆಿದೇವಿ ಹಳು ಕರಿ, ಶಕುೆಂತಲಾ 

ಕುತ್ತೆಕೊೀಟಿ, ವಿೀರಮಮ  ಪ್ರಟಿೀಲ, ಭಾಗಿೀರಥಿ 

ಪ್ರಟಿೀಲ, ಶಾೆಂದೇವಿಜತಿತ , ಬಸಮಮ  ಉಪಿಪ ನ, 

ಚಂಪ್ರತ್ತಯ ಜೀಗಲೆ, ನಾಗಮಮ  ವಿೀರನ 

ಗೌಡಪ್ರಟಿೀಲ. ಲ್ಲೀಲಾವತಿ ಮಾಗಡಿ, ಗ್ರಗಮಮ  

ಗುಡಿೆಪಪ ಹಳು ಕರಿ, ಪೆಮಿೀಳಾ ತ್ತಯಕಾಮತ್, 

ಸರೀಜಿನಿಶಿೆಂತೆಿ , ಸರಸಾ ತಿಗವಡ ರ, ದೇವಕೃ  

ರಮಾನಂದ ಚನಂು ಗಿ, ಸಂಗಮ್ಮ ಪದಾಮ ವತಿ 

ದೇಸ್ವಯ, ಚಂದೆಾಬಾಯ ಚೆನು ಪಪ ವಾಲು, 

ಚೆನು ಮಮ  ವೇದಮೂತಿೆ ಇಟಗಿ, 

ಗವೆವಾ ಸ್ವವಳಗಿ, ಶಾೆಂತಬಾಯ ವೆೆಂಕಟೇಶ 

ಮಟದ, ಪ್ರವೆತಿಬಾಯ ದೇಶಪ್ರೆಂಡೆ. ಅಬಬ ಕೃ  

ಬಳಿಗಾವೆ. ಲಕಿ ಮ ದೇವಿ ಪ್ರಟಿೀಲ, ಉಮಾದೇವಿ 

ಟೊಪಣಣ ನವರ, ಉಮಾದೇವಿ ಕುೆಂದಾಪುರ, 

ಕಾಡಮಮ , ಗದಗೆವಾ ಕುರುಹಟ್ಿ , ಕೆಷ್ಣಣ ಬಾಯ 

ಪಣಜಿೀಕರ, ಗವೆವಾ ವಾರದೆ, 

ಪಂಚವಾ ಬಾಯವಾರದೆ, ಬಸವಾ ಬಾಯವಾರದ, 

ಬಸವಲ್ಲೆಂಗಮಮ , ಬಾಳೆಕುೆಂದೆ , ಬಳಾು ರಿ 

ಯಶೀಧಮಮ . F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è PÉ®ªÀgÀÄ ¯ÉÃRQ 
AiÀiÁgÀÄ? ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÁ PÀvÀðgÀÄ, gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ, 
ºÉÆÃgÀlUÁgÀgÀ EzÀÝgÀÄ. CA¢£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄªÀgÀÄ MAzÀ¯Áè 
MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è ºÉÆÃgÁlzÀ°è vÀqÀV¹PÉÆAqÀgÀÄ 
gÁµÀÖçªÁå¦AiÀÄ°è vÀªÀÄä£ÀÄß ©qÀÄUÀqÉUÉÆ½¹PÉÆ¼Àî®Ä 
ºÉÆÃgÁrzÀAvÉ, ¨sÁ¶PÀªÁV MAzÁUÀ®Ä C«gÀvÀ 
±ÀæªÀÄªÀ»¹zÀgÀÄ. F ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ°è ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ 
ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀtzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝ ¸ÉÆ¯Áè¥ÀÄgÀzÀ 
dAiÀÄzÉÃ«vÁ¬Ä °UÁqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlzÀ°è 
vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝ §¼Áîj ¹zÀÞªÀÄägÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV 
UÀÄgÀÄ¸À§ºÀÄzÀÄ. 
vÁ¬Ä dAiÀÄzÉÃ« °UÁqÉAiÀÄªÀgÀÄ ªÀÄºÀgÁµÀÖçPÉÌ ¸ÉÃjzÀ 
ªÀÄºÁgÁµÀÖçPÉÌ ¸ÉÃjgÀÄªÀ ¸ÉÆ¯Áè¥ÀÄgÀzÀªÀgÀÄ. ªÀÄ£É ªÀiÁvÀÄ 
ªÀÄgÁpAiÀiÁzÀzÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ¶PÀgÀ£ÀÄß MAzÀÄUÀÆr¸À®Ä 
ºÀUÀ°gÀÄ¼ÀÄ ±ÀæªÀÄªÀ»¹zÀgÀÄ. ²æÃªÀÄAvÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ°è ºÀÄnÖ 
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¨É¼ÉzÀ °UÁqÉAiÀÄªÀgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ ¸ÀªÀiÁd¸ÉÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ 
¸Á»vÀå¸ÉÃªÉUÉ vÀªÀÄä£ÀÄß C¦ð¹PÉÆAqÀªÀgÀÄ. £Á®Ì£ÉÃ 
vÀgÀUÀwAiÀÄªÀjUÀÆ N¢zÀ °UÁqÉAiÀÄªÀgÀÄ ±Á¯É PÀ°vÀzÀÄÝ 
ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ¯Éè CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ PÀ°vÀzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À 
vÁ¬Ä DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ²PÀëtPÁÌV PÀ£Áå±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß 
vÉgÉzÀªÀgÀÄ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ MUÀÆÎr«UÁV ‘CPÀÌ£À §¼ÀUÀ’ 
PÀnÖzÀªÀgÀÄ. PÀ£ÀßqÀ «µÀAiÀÄ §AzÁUÀ PÀnÖºÁQ ºÉÆÃgÁlPÉÌ 
¤AvÀªÀgÀÄ. CzÀÄ CªÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ®Æè £ÁªÀÅ PÁt§ºÀÄzÀÄ. 
 

“PÀ£ÀßqÀ £ÀªÀÄä £ÀÄr ¸ÀuÁÚV ¸ÉÆgÀUÁzÀ 
CtÚ §¸ÀªÀtÚ £ÀÄr¸À®Ä-¨Á¨ÉÃUÀ 
PÀtÚ vÉj¨ÁgÉÆÃ PÀÄgÀÄqÀgÀ” 

 
CAvÀºÉÃ½ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ¶PÀgÀ£ÀÄß ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄÆ®PÀ 
JZÀÑj¹zÀgÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀtPÉÌ ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ¨sÁUÀzÀ 
d£ÀPÉÌ DgÀA¨sÀzÀ°è ¸ÀàA¢¸ÀzÀ PÁgÀt CªÀgÀ£ÀÄß GzÉÝÃ²¹ 
1952gÀ°è CT® PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäÃ¼À£ÀzÀ ªÉÃ¢PÉAiÀÄ 
ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀjvÁºÀð.  
 

£ÀqÀÄ £Ár£ÀtÚA¢gÉ, UÀr ¨sÁUÀzÀªÀjÃUÉ 
PÀqÉUÀuÉÃ° £ÉÆÃqÀ¨ÁåqÀj 
PÀqÉUÀuÉÚÃ° £ÉÆÃqÀ¨ÁåqÀj £ÁªÉ®è 
MqÀºÀÄnÖzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄPÀÌÀ¼ÀÄ. 
UÀr£ÁqÁzÀ°è PÀr«Ä®è PÀ£ÀßqÀzÀ 
MqÀªÉAiÀÄ zsÀj¸ÀÄªÀ ¥ÀzÀUÀÀ¼À 
PÀ£ÀßqÀ vÁ¬ÄAiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ!! 
 

JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ ‘GzÀAiÀÄªÁUÀ° £ÀªÀÄä ZÉ®ÄªÀ PÀ£ÀßqÀ 
£ÁqÀÄ’ JAzÀÄ PÉÃªÀ® ºÁqÀÄªÀÅzÉÃPÉ? ¤¸ÁéxÀð ªÀÄ£À¹ì¤AzÀ 
PÀ£ÀßqÀPÁÌV ºÉÆÃgÁqÀÄªÀ zÉÊAiÀÄð EzÉAiÀiÁ? £Ár£ÀªÀgÀÄ 
ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄªÀªÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ UÀr£ÁqÀ PÀ£Àßqw £Á£ÀÄ, 
UÀr£Ár£À°ègÀÄªÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ vÀ¼ÀªÀÄ¼À ¤ÃªÉAvÀÄ CjAiÀÄÄ«j. 
¸ÉÆ¯Áè¥ÀÄgÀzÀUÀr £Á¼É ¨ÉÃ®ÆjUÀÆ §A¢ÃvÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ 
KQÃPÀgÀtPÉÌ £Á£ÀAvÀÆ £À£Àß vÀw PÉÆqÀ®Ä ¹zÀÞ½gÀÄªÉ 
JAzÀÄ JZÀÑjPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀAvÉ 
¸ÉÆ¯Áè¥ÀÄgÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀ PÉÆÃn JA§ ¸ÀA¸ÉÜöAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹ 
PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀtPÉÌ UÀr£ÁqÀ PÀ£ÀßrUÀgÀ£ÀÄß 
GjzÀÄA©¹zÀ «ÃgÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÉ dAiÀÄzÉÃ«AiÀÄvÁ¬Ä 
°UÁqÉAiÀÄªÀgÀÄ. 
PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀtPÉÌ CzÀgÀUÀÄAn ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥ÁnÃ®gÀÄ 
ºÀA¦AiÀÄ°è G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ DgÀA©¹zÁUÀ, 
°UÁqÉAiÀÄªÀgÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå ¤«ÄvÀÛ ªÀÄÄA§¬Ä 
D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ C°èAzÀ¯ÉèÃ gÀPÀÛzÀ°è ¥ÀvÀæPÉÌ ¸À» ªÀiÁr 
ºÉÆÃgÁlPÉÌ ¨ÉA§®ªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÀgÀÄ. 1955gÀ°è ºÀÄ§â½îUÉ 
§A¢zÀÝ EA¢gÁUÁA¢üAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ vÁ¬Ä 
°UÁqÉAiÀÄªÀgÀÄ §¼Áîj, CPÀÌ®PÉÆÃmÉ, ¸ÉÆ¯Áè¥ÀÄgÀ, ©ÃzÀgï 
dvÀÛUÀqÀ »AUÀèd ªÀÄqÀPÀ²gÁ, PÁ¸ÀUÉÆÃqÀÄ, ¤Ã®Vj 
ªÉÆzÀ¯ÁzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀPÉÌ ¸ÉÃj¸ÀÄªÀAvÉ 
MvÁÛ¬Ä¸ÀÄªÀ ªÀÄ£À« ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÝgÀÄ. 
CT® PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀt ¸À«ÄwUÉ G¥ÁzsÀåPÀëgÁV 
UÀr£Ár£ÁzÀåAvÀ ¸ÀAZÀj¹ “¸ÀvÀÛAvÀªÀgÀ£ÀÄß §rzÉ§âj¹ 

ºÉÆmÉÖAiÀÄ QaÑUÉ PÀtÂÚÃgÀÄ¸ÀÄj¹zÀ” vÁ¬Ä °UÁqÉAiÀÄªÀgÀÄ 
PÀ£ÁðlPÀzÀ KQÃPÀgÀtzÀ EwºÁ¸ÀzÀ°è CdgÀªÀÄgÀªÁzÀ 
ºÉ¸ÀgÀÄ. 
GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀtzÀ ºÉÆÃgÁlzÀ°è zÀÄªÀÄQzÁÝUÀ 
ªÀÄzsÀå PÀ£ÁðlPÀªÀÅ ¤zÉæAiÀÄ°èvÀÄÛ. gÁdå ¥ÀÄ£Àgï «AUÀqÀuÉ 
DAiÉÆÃUÀzÀAvÉ §¼ÁîjAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀªÀÅ PÉÊ©lÄÖ DAzÀæ 
¸ÉÃgÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÉÆÃgÁl ªÀiÁrzÀ ¢lÖ 
ªÀÄ»¼É §¼Áîj ¹zÀÞªÀÄä£ÀªÀgÀÄ ¸ÁévÀAvÀæöå ºÉÆÃgÁlzÀ°è 
¸ÀQæAiÀÄªÁV vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÝ §¼Áîj ¹zÀÞªÀÄä£ÀªÀgÀÄ 
²ªÀ¥ÀÄgÀzÀéd ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀÄgÁ±ÀvÀé zÀéd¸ÀvÁåUÀæºÀzÀ®è 
¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è KQÃPÀgÀtzÀ ©¹ 
ºÉZÁÑV¢ÝvÀÄ. ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ ¨sÁUÀPÉÌ CzÀÄ vÀnÖgÀ°®è. ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ 
¥ÀæzÉÃ±À PÁAUÉæÃ¸ï G¥À ¸À«ÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄÄ 
KQÃPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiË£À ªÀ»¹zÀÝ §UÉÎ §¼Áîj ¹zÀÞªÀÄä£ÀªÀgÀÄ 
wÃªÀæ C¸ÀªÀÄzÁ£ÀUÉÆAqÀÄ KQÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄRå 
¸ÀªÀÄ¸ÉåAiÉÄAzÀÄ ¥ÀjUÀtÂ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃgÁlPÉÌ E½zÀgÀÄ. 
PÀ£ÀßqÀ £Ár£À°è zÉÃ±ÀzÀ zÀédªÀ£ÀÄß ºÁj¹ 
ªÉÆlÖªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV eÉÊ®Ä ¸ÉÃjzÀ ªÀÄ»¼É 
¹zÀÞªÀÄä£ÀªÀgÀÄ. 
»ÃUÉ PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæöå ZÀ¼ÀªÀ¼ÀAiÀÄ°è 
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÀªÀÄä£ÀÄß 
vÉÆqÀV¹PÉÆArzÁÝgÉ. DzÀgÉ EªÀgÀÄ EwºÁ¸À ªÀiÁ°PÉAiÀÄ°è 
PÁtzÉÃ ºÉÆÃVgÀÄªÀÅzÀÄ £ÉÆÃ«£À ¸ÀAUÀw. 
 
DPÀgÀ UÀæAxÀUÀ¼ÀÄ 
1. PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀt EwºÁ¸À ºÉZï.J¸ï. 

UÉÆÃ¥Á®zÁ¸ï. 
2. PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀt ZÀ¼ÀªÀ½ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå-

qÁ.¹.Dgï. UÉÆÃ«AzÀgÁdÄ 
3. PÀ£ÀßqÀ PÁªÀ®Ä-¥ÁnÃ®¥ÀÄlÖ¥Àà. 
4. PÀ£ÁðlPÀ £ÁªÀÄPÀgÀt ªÀÄºÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀA¥ÀÄl-PÀ£ÀßqÀ 

ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌøw E¯ÁSÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ. 
5. PÀ£ÀßqÀ-PÀ£ÀßrUÀ-PÀ£ÁðlPÀ-¥ÀÄ¸ÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ. 
6. dAiÀÄzÉÃ«vÁ¬Ä °UÁqÉ-£ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ wgÀÄªÀÄ¯ÁA¨Á 

¸Á»vÀå PÀÈ¶-£Á. qÁ. dAiÀÄ²æÃ ºÀA¥É. 
7. PÀ£ÁðlPÀ KQÃPÀgÀt ²°àUÀ¼ÀÄ-¹.PÉ. gÁªÉÄÃUËqÀ. 


