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ಜಿ.ರಾಜಶ ೇಖರ್ ರವರ ಚಿಂತನ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ  ೇಮುವಾದದ 

ವಿರ  ೇಧಿ ನ ಲ ಗಳು 
 

Dhananjaya Murthy GN 
 
ಕನ್ನಡ ಮನ್ಸ್ಸು ಬಹಳಷ್ಸು ಸ್ಂದಿಗ್ಧಸ್ಥಿತಿಗ್ಳಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಅರಿವು ಮತಸು ಪ್ರಜ್ಞೆಗ್ಳನ್ಸನ 
ಬಿಟ್ಸುಕೊಡದೆ ಸ್ಮಾಜದ ಆಗ್ಸಹೊೋಗ್ಸಗ್ಳಿಗೆ ವೆೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮಸಖಾಮಸಖಿಯಾಗಿರಸವುದಸ 
ಅದರ ಚಾರಿತಿರಕ ಹಿನ್ೆನಲೆಯನ್ಸನ ನ್ೊೋಡಿದಾಗ್ ಗೊತ್ಾುಗ್ಸತುದೆ. ಆಧಸನಿಕ ಭಾರತಿೋಯ 

ಸ್ಮಾಜ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಸ್ಥಿತಯಂತರಗ್ಳ ಪ್ರಭಾವಕೆೆ ಒಳಗಾದಾಗ್ ಕನ್ನಡ ಮನ್ಸ್ಸು ಅದಕೆೆ 
ಕ್ರರಯಾತಮಕವಾಗಿ ಅಷ್ೆು ಅಲ್ಿದೆ ರಚನ್ಾತಮಕವಾಗಿಯೂ ಎದಸರಸಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಾಾತಂತ್ೊರಯೋತುರ 
ಭಾರತ ದೆೋಶವಿಭಜನ್ೆಯ ಸ್ಮಸ್ೆಯ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸ್ಮಸ್ೆಯ, ಮತಿೋಯವಾದ, ಬಡತನ್, 
ನಿರಸದೊಯೋಗ್, ಜಾಗ್ತಿೋಕರಣ, ಖಾಸ್ಗಿಕರಣ, ಅಸ್ಮಾನ್ತ್ೆ ಮಸಂತ್ಾದ ಹಲ್ವು 
ವೆೈರಸಧಯಗ್ಳನ್ಸನ ಎದಸರಿಸ್ಸತಿುರಸವಾಗ್ ಈ ವಿಚಾರಗ್ಳನ್ಸನ ಇಟ್ಸುಕೊಂಡಸ ಚಂತಿಸ್ಥದ ಹಲ್ವು 
ಲೆೋಖಕರಲ್ಲಿ ಜಿ.ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರೂ ಒಬಬರಸ. ಮೊದಲ್ಸ ಶ್ಮಕ್ಷಕರಾಗಿ ತದನ್ಂತರ ಎಲ್. 

ಐ.ಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋವೆ ಮಾಡಿದ ಇವರಸ ಕೊೋಮಸಸ್ೌಹಾಧಧತ್ೆಗಾಗಿ ದಸಡಿದವರಸ. ನ್ಮಮ 
ನ್ಡಸವಿನ್ ಪ್ರಖರ ತ್ಾತಿುಿಕ ಚಂತಕರೂ ಮತಸು ಸ್ಾಹಿತಯ ವಿಮಶಧಕರೂ ಆಗಿರಸವ ಇವರಸ 
ವತಧಮಾನ್ದ ಬಿಕೆಟ್ಸುಗ್ಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಥ ಬರೆದಿದಾಾರೆ. ‘ಕಾಗೊೋಡಸ ಸ್ತ್ಾಯಗ್ರಹ’, ‘ಬಹಸವಚನ್ 
ಭಾರತ’ ‘ದಾರಸ ಪ್ರತಿಮಾನ್ ಪ್ೂಜಿವೆ’, ‘ಪ್ರಿಸ್ರ ಮತಸು ಸ್ಮಾಜವಾದ’ ಇವರ ಕೆಲ್ವು 
ಪ್ರಮಸಖ ಕೃತಿಗ್ಳು. ಪ್ರಸ್ಸುತ ಲೆೋಖನ್ ಅವರ ಬರೆಹಗ್ಳ ಒಟ್ಾುರೆ ಆಶಯಗ್ಳಲ್ಲ ಿ
ಕೊೋಮಸವಾದವನ್ಸನ ಹೆೋಗೆ ಎದಸರಸಗೊಂಡಿದೆ? ಎಂಬಸದನ್ಸನ ಕಸರಿತಂತ್ೆ ಅವರ 
ನಿಲ್ಸವುಗ್ಳನ್ಸನ ವಿಶೆಿೋಷಿಸ್ಸವ ಉದೆಾೋಶವನ್ಸನ ಇಟ್ಸುಕೊಂಡಿದೆ.  
ಜಿ.ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರಸ ಸ್ಾಹಿತಿಯಾಗ್ಬೆೋಕೆಂದಸ ಬರೆದವರಲ್ಿ, ಬದಲ್ಲಗೆ ದೆೋಶದೊಳಗಿನ್ 
ಬಗೆಬಗೆಯ ಹಿಂಸ್ೆಗ್ಳು ಮತಸು ಕೌರಯಧಗ್ಳು ಅವರನ್ಸನ ಬರೆಯಸವಂತ್ೆ ಪೆರೋರೆೋಪಿಸ್ಥದವು. ಈ 

ಕಾರಣಕಾೆಗಿಯೆ ಅವರ ಬರೆಹಗ್ಳು ಸ್ಂಗ್ರಹಿತ ರೂಪ್ದಲ್ಲ ಿ ಇದೂ ವರೆವಿಗ್ೂ 
ಬಂದಿರಲ್ಲಲ್ಿ.(ಅಭಿನ್ವ 2015 ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಂತಮೂತಿಧಯವರ ಗೌರವ ಮಾಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲ ಿ
“ಬಹಸವಚನ್ ಭಾರತ” ವನ್ಸನ ಮಸದಿರಸ್ಥ-ದೆ. 
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ಅವರ “ಕಾಗೊೋಡಸ ಸ್ತ್ಾಯಗ್ರಹ” ಒಮ್ಮಮ ಅಚಾಾದದಸಾ ಈಗ್ 
ಅಲ್ಭಯ). ಪಾರರಂಭದಲ್ಲ ಿ ಶ್ಮವರಾಮ ಕಾರಂತರ 
ಕಾದಂಬರಿಗ್ಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಇವರಸ ಲ್ಂಕೆೋಶರವರ 
ಬರೆವಣಿಗೆಯ ನಿಖರತ್ೆಯನ್ಸನ ನ್ಂಬಸತ್ಾುರೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಗ್ೂ 
ಇಂಗಿಿೋಷಿನ್ ಅಗಾಧ ಓದಿನ್ ವುಯತಫತಿುಯ ಮೂಲ್ಕ ತಮಮ 
ಚಂತನ್ೆಗ್ಳನ್ಸನ ರೂಪಿಸ್ಥಕೊಂಡಸ, ”ಸ್ಾದತ್ ಹಸ್ನ್ 

ಮಂಟ್ೊೋನ್ ಜೊತ್ೆ ಬೆರಕ್ಟು, ಕಾಫ್ೆರನ್ೂನ ಓದಬೆೋಕಸ 
ಇಲ್ಿವಾದರೆ ನ್ಮಗೆ ಮಂಟ್ೊೋ ಅರ್ಧವಾಗ್ಸವುದಿಲ್ಿ” 
(‘ನ್ಾಯಯ ನಿಷ್ಸುರಿಗ್ಳ ಜತ್ೆಯಲ್ಲಿ’ ಪ್ುಟ್:50) ಎಂದಸ 
ಹೆೋಳುವುದರಲ್ಲಿ ಕೊೋಮಸವಾದಕೆೆ ಸ್ಂಬಂಧಪ್ಟ್ುಂತ್ೆ 
ಅವರಿಗಿರಸವ ಖಚತ ನಿಲ್ಸವುಗ್ಳನ್ಸನ ಧೃಡಪ್ಡಿಸ್ಸತುದೆ. ಈ 

ಮಸವರೂ ಚಂತಕರಸ ಹಿಂಸ್ೆ ಮತಸು ಕೌರಯಧವನ್ಸನ ಕಸರಿತಸ 
ಆಳವಾಗಿ ಚಂತಿಸ್ಥದವರಸ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರಸ 
ಹಿಂಸ್ೆಯನ್ಸನ ಹೆೋಗೆ ಪ್ರತಿರೊೋಧಿಸ್ಸತ್ಾುರೆ? ಹಾಗ್ೂ ಈ 

ಹಿಂಸ್ೆಗ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಗ್ಳನ್ಸನ ಹಸಡಸಕಸತ್ಾುರೆ ಎಂಬಸದಸ 
ತಸಂಬಾ ಮಸಖಯವಾದಸದಸ. ಈ ಹಿಂಸ್ೆ ಮತಸು ಕೌರಯಧದ ಬಗೆೆ 
ಹೆೋಳುವ ಕಲಾವಿದ ತ್ಾನ್ಸ ಬಳಸ್ಸವ ಮಾಧಯಮವನ್ಸನ 
ಆದಷ್ಸು ಸ್ರಳಗೊಳಿಸ್ಥಕೊಳಳಬೆೋಕಸ ಎಂಬಸದಸ ಅವರ 
ಅಭಿಪಾರಯ. ಆದಾರಿಂದ ಸ್ಾಹಿತಿ ತನ್ನ ಮಾಧಯಮವಾದ 
ಬರೆವಣಿಗೆಯ ಭಾಷ್ೆಯನ್ಸನ ಸ್ರಳಗೊಳಿಸ್ಥಕೊಳಳಬೆೋಕಸ 
ಎನ್ಸನತ್ಾುರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟುನ್ಲ್ಲಿ “ನ್ಾವು ಬರೆಯಸವ ಬರೆವಣಿಗೆಯ 

ಭಾಷ್ೆಯಸ ಹತುನ್ೆ ತರಗ್ತಿ ಫೆೋಲಾದವರಿಗ್ೂ 
ಅರ್ಧವಾಗ್ಸವಂತಿರಬೆೋಕಸ” (‘ಬಹಸವಚನ್ ಭಾರತ’, ಪ್ುಟ್:8) 
ಎಂಬ ಅವರ ಆಶಯ, ಸ್ಾಹಿತಯ ಕಠಿಣ ಪ್ದಗ್ಳ 
ಪಾರಿಭಾಷಿಕಗ್ಳ ಸ್ರಮಾಲೆಯಾಗ್ದೆ ಸ್ಾಮಾನ್ಯರನ್ೂನ 
ತಲ್ಸಪ್ಬೆೋಕೆಂಬಸದರ ಬಗೆಗಿನ್ ಅವರಿಗಿರಸವ ಬದಧತ್ೆ ಮತಸು 
ಕಾಳಜಿಯನ್ಸನ ಹೆೋಳುತುದೆ. ಲ್ಂಕೆೋಶರವರಸ ತಮಮ ಕೊನ್ೆಯ 

ದಿನ್ಗ್ಳಲ್ಲ ಿರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರ ಭಾಷ್ೆಯನ್ಸನ ಕಸರಿತಸ ಬರೆದ 
ವಿಷ್ಯವನ್ಸನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರಸ್ಂಗಿಕವಾಗಿ 
ಸ್ಮರಿಸ್ಬಹಸದಸ.(‘ನ್ಾಯಯ ನಿಷ್ಸುರಿಗ್ಳ ಜತ್ೆಯಲ್ಲಿ’,ಪ್ುಟ್:29) 
ಸ್ಾಹಿತಯವನ್ಸನ ಗ್ಂಭಿೋರ ವಿಮಶೆಧಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸ್ಥದ ಕೆಲ್ವೆ 
ಜನ್ ಚಂತಕರಲ್ಲಿ ಒಬಬರಸ. ಸ್ಾಹಿತಯ ವಿಮಶೆಧ, ಸ್ಂಸ್ೃತಿ, 
ಜಾಗ್ತಿೋಕರಣ, ಕೊೋಮಸವಾದ, ಅಸ್ಮಾನ್ತ್ೆಗ್ಳನ್ಸನ ಕಸರಿತಸ 
ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗ್ಳು 
ಮೌಲ್ಯಯಸತವಾದವುಗ್ಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ರಾಜಶೆೋಖರ್ 

ರವರನ್ಸನ ತಿೋವರವಾಗಿ ಕಾಡಿರಸವುದಸ ಮತಿೋಯ ಹಿಂಸ್ೆ. 
ಭಾರತದಲ್ಲ ಿ ಹಿಂದೂ ಮಸಸ್ಥಿಂ ಸ್ಂಘಷ್ಧಗ್ಳ ಬಿೋಜಗ್ಳು 
ವಸ್ಾಹತಸಶಾಹಿಗ್ಳ ಕಸತಂತರರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ 
1857ರಿಂದಲ್ೂ ಕಂಡಸಬಂದಿದಾವು. ವಸ್ಾಹತಸಶಾಹಿಗ್ಳ 
ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿನ್ ಭಾರತ ಸ್ಾಾತಂತರಯವಾಗಿ ದೆೋಶ 
ವಿಭಜನ್ೆಗೊಂಡ ಮ್ಮೋಲೆ ಇಲ್ಲಿನ್ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಕಾರಣ 
ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಬದಸಕಸತಿುರಸವ ಜನ್ರಸ ಮಾನ್ಸ್ಥಕವಾಗಿ 
ಇಬಾಾಗ್ವಾಗ್ಸವಂತ್ೆ ನ್ೊೋಡಿಕೊಂಡಿತಸ. ಇದಕೆೆ 1992ರ 
ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಥೋದಿ ನ್ೆಲ್ಸ್ಮದ ಪ್ರಕರಣ, 2002ರ ಗೊೋಧಾರ 
ಹತ್ಾಯಕಾಂಡ, ಮಸಂತ್ಾದ ಕೊೋಮಸಹಿಂಸ್ೆಗ್ಳು ಇಂಬಸ 
ನಿೋಡಿದವು. ಒಂದೆೋ ದೆೋಶದೊಳಗೆ ಬದಸಕಸತಿುರಸವ ಜನ್ರನ್ಸನ 
ಇಲ್ಲಿನ್ ರಾಜಕಾರಣ ಆಂತಯಧದಲ್ಲ ಿ ಹೊಡೆದಸ ಆಳುವ 
“ನ್ಾವು” ಮತಸು “ಅವರಸ” ಎಂಬ ಕಂದಕಗ್ಳನ್ಸನ ನಿಮಾಧಣ 
ಮಾಡಿತಸ. ‘ನ್ಾವು’ ಮತಸು ‘ಅವರಸ’ ಎನ್ಸನವ ತರದ ಅಸ್ಂಖಯ 
ಶಬಧಗ್ಳು ಕೊೋಮಸವಾದದ ನಿಘಂಟ್ಟನ್ಲ್ಲಿವೆ. ಕೊೋಮಸವಾದ 
ಸ್ಂಕರ್ನ್ಗ್ಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲ ಿ ಬಳಸ್ಸವ ಈ ಎರಡಸ 
ಪಾರಿಭಾಷಿಕಗ್ಳನ್ಸನ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರಸ ತಸಂಬಾ 
ಸ್ೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಸತ್ಾುರೆ. ಅವರಸ ಹೆೋಳುವಂತ್ೆ “ಇಲ್ಲಿ 
‘ನ್ಾವು’ ಎಂದರೆ ನ್ನ್ನ ಮತದ ಎಲ್ಿ ಜನ್. ‘ಅವರಸ’ ಎಂದರೆ 
ಆ ಇನ್ೊನಂದಸ ಮತದ ಜನ್”. (‘ಬಹಸವಚನ್ ಭಾರತ’, 
ಪ್ುಟ್- 90) ಆ ಇನ್ೊನಂದಸ ಮತದಲ್ಲಿರಸವ ದೊೋಷ್ಗ್ಳನ್ಸನ 
ಮಾತರ ನಿಷ್ಸಿರ ವಿಮಶೆಧಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸ್ಸತುದೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ 
ಮತದಲ್ಲಿರಸವ ಸ್ಾಮಾಜಿಕವೂ ಸ್ೆೋರಿದಂತ್ೆ ಎಲ್ಿ ಕ್ೆೋತರಗ್ಳ 
ಅಸ್ಮಾನ್ತ್ೆಯನ್ಸನ ಅದಸ ಒಪಿಪಕೊಳುಳವುದಿಲ್ಿ. ಬದಲ್ಲಗೆ 
ಅಲ್ಿಗ್ಳೆಯಸತುದೆ. ಹಿೋಗೆ ಮನ್ಸಷ್ಯಜಿೋವಿಗ್ಳ ನ್ಡಸವೆಯೆ 

ಗೊೋಡೆಗ್ಳನ್ಸನ ನಿರ್ಮಧಸ್ಥ ನ್ಾವು ಮತಸು ಅವರಸ ಎನ್ಸನವ 
ಒಡಕ್ರನ್ ಪ್ದಗ್ಳನ್ಸನ ಕೊೋಮಸವಾದಿ ಮನ್ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೆೋಕಾದ 
ಹಾಗೆ ವಿನ್ಾಯಸ್ಪ್ಡಿಸ್ಥಕೊಂಡಸ ತನ್ನ ಹಿತ್ಾಸ್ಕ್ರುಯನ್ಸನ ಅದಸ 
ಈಡೆೋರಿಸ್ಥಕೊಳುಳತುದೆ. ಅದಸ ಎಂದಿಗ್ೂ ಎಲ್ಿ ಧಮಧದ 
ಜಾತಿಯ ಜನ್ರಸ ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆತಸ ಬಾಳುವುದನ್ಸನ 
ಸ್ಹಿಸ್ಸವುದಿಲ್ಿ. ಇದನ್ಸನ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರಸ ಸ್ಪಷ್ುವಾಗಿ 
ಮನ್ಗ್ಂಡಿದಾಾರೆ. 
ಇನ್ೂನ ಮಸಂದೆ ಹೊೋಗಿ ನ್ಮಮನ್ಾನಳುವ ಪ್ಕ್ಷಗ್ಳು ಈ 

ನಿಟ್ಟುನ್ಲ್ಲಿ ತಳೆಯಸವ ಗೊೋಸ್ಸಂಬೆತನ್ವನ್ಸನ ರಾಜಶೆೋಖರ್ 

ರವರಸ ಬಯಲ್ಸಮಾಡಸತ್ಾುರೆ. ಭಾರತವನ್ಸನ ಆಳಿರಸವ 
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ಬಹಸತ್ೆೋಕ ಪ್ಕ್ಷಗ್ಳಲ್ಲಿ ಜಾತಯತಿೋತತ್ೆ, ಸ್ಮಾಜವಾದ, 
ಧಮಾಧತಿೋತ ಗ್ಸಣಗ್ಳು ಸ್ತಸು ಹೊೋಗಿರಸವುದನ್ಸನ ಅವರಸ 
ಗ್ರಹಿಸ್ಥದಾಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ಥದ 
ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಥೋದಿ ಧವಂಸ್ ಪ್ರಕರಣ, ಗೊೋದಾರ ಹತ್ಾಯಕಾಂಡ, 
ಮಸಂಬೆೈ ಗ್ಲ್ಭೆ, ಬಾಬಾ ಬಸಡನ್ ಗಿರಿ ವಿವಾದಗ್ಳೂ 
ಸ್ೆೋರಿದಂತ್ೆ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಕೊೋಮಸ ಹಿಂಸ್ೆಗ್ಳು ಜರಸಗಿದ 
ಹಲ್ವು ಸ್ಂದಭಧಗ್ಳಲ್ಲ,ಿ ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಾಾತಂತರಯ 
ಚಳವಳಿಯ ಮಸಖಯ ಭೂರ್ಮಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಸ ಕೆಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾ 
ಪ್ಕ್ಷವೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೂಾ ಅದಸ ನಿಲ್ಲಧಪ್ುವಾಗಿದಾನ್ಸನ ಈ 

ಹಿನ್ೆನಲೆಯಲ್ಲ ಿನ್ೊೋಡಬಹಸದಾಗಿದೆ. (‘ಕೊೋಮಸವಾದದ ಕರಾಳ 
ಮಸಖಗ್ಳು’ ಪ್ು-20) ಹಿಂಸ್ೆ ಮತಸು ರಕುಪಾತಗ್ಳ 
ಸ್ಂದಭಧದಲ್ಲ ಿ ಪ್ರಭಸತಾವಂದಸ ಮೌನ್ವಾಗಿರಸವುದನ್ಸನ 
ಅದರ ಪ್ರಚೊೋದನ್ೆ ಎಂದೆೋ ಭಾವಿಸ್ಬೆೋಕಾಗ್ಸತುದೆ. ಆದಾರಿಂದ 
ಭಾರತವನ್ಸನ ಆಳುವ ಪ್ರಧಾನ್ ಪ್ಕ್ಷಗ್ಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭಸತಾದ 
ಮೌಲ್ಯಗ್ಳು ಒತುಟ್ಟುಗಿರಲ್ಲ, ಮಾನ್ವಿೋಯತ್ೆಯೆ 

ಮೊಟ್ಕಸಗೊಂಡಿರಸವುದನ್ಸನ ವಿಷ್ಾದದಿಂದಲೆ 
ಒಪಿಪಕೊಳಳಬೆೋಕಾಗ್ಸತುದೆ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ್ ಕೊೋಮಸವಾದ ಗ್ತಕಾಲ್ದಲ್ಲನಿ್ ಸ್ಂಗ್ತಿಗ್ಳನ್ಸನ 
ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಸುಕೊಂಡಸ ವತಧಮಾನ್ದ ಜನ್ಜಿೋವನ್ವನ್ಸನ 
ಅಪಾಯದ ಕೂಪ್ಕೆೆ ತಳುಳತಿುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಘಜಿನ 
ಘೂೋರಿಯರ ಧವಂಸ್ಕೃತಯಗ್ಳನ್ಸನ ಪ್ುನ್ಃ ಪ್ುನ್ಃ ಅದಸ ನ್ೆನ್ಪಿಸ್ಥ 
ಆ ಮೂಲ್ಕ ಹಿಂದೂಗ್ಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆಾೋವೆ ಎಂಬ ಹಸಸ್ಥ 
ಭರಮ್ಮಯನ್ಸನ ಹಸಟ್ಟುಸ್ಸತುದೆ. ಮೊಘಲ್ರ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ 
ಔರಂಗ್ಜೆೋಬ, ತ್ೊಘಲ್ಕ್ಟ ರ ದಸರಾಡಳಿತದಿಂದಾದ 
ಪ್ರಿಣಾಮಗ್ಳನ್ಸನ ಬಣಣಬಣಣದ ಕತ್ೆಗ್ಳ ಮೂಲ್ಕ 
ತನ್ಗೆಬೆೋಕಾದ ಸ್ಥದಾಧಂತವನ್ಸನ ಸ್ಾದರಪ್ಡಿಸ್ಸತುದೆ. ಆದರೆ 
ಉಪ್ನಿಷ್ತಸು ಗ್ಳನ್ಸನ ಹಾಗ್ೂ ಭಗ್ವದಿೆೋತ್ೆಯನ್ಸನ ಪ್ಷಿಧಯನ್ 

ಭಾಷ್ೆಗೆ ತಜಸಧಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ದಾರಶ್ಮಕೊ, ‘ಕ್ರತ್ಾಬ್ ಎ 
ನ್ವರಸ್’ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಣಪ್ತಿ ಮತಸು ಸ್ರಸ್ಾತಿಯನ್ಸನ 
ಸ್ಮರಿಸ್ಥದ ಇಬಾರಹಿಂ ಆದಿಲಾಾಹಿಯರ ಧಮಧನಿರಪೆೋಕ್ಷ 
ಗ್ಸಣವನ್ಸನ ಉದಿಾಶಯವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಸತುದೆ. ಕನ್ಾಧಟ್ಕದ 
ಸ್ಂದಭಧದಲ್ಲ ಿ ಟ್ಟಪ್ುಪವನ್ಸನ ಅದಸ ಮತ್ಾಂಧನ್ನ್ಾನಗಿ ಮಾತರ 
ಚತಿರಸ್ಲ್ಸ ಹಾತ್ೊರೆಯಸತುದೆ. ಅವನ್ಸ ಶೃಂಗೆೋರಿ ಮಠಕೆೆ 
ನಿೋಡಸತಿುದಾ ಬೆಂಬಲ್ವನ್ೂನ, ಅವನ್ ಆಸ್ಾಿನ್ದಲ್ಲಿ 
ನ್ೆೋಮಕಗೊಂಡಿದಾ ಹಿಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳನ್ೂನ, ವಿವಿಧ 

ಹಿಂದೂ ದೆೋವಾಲ್ಯಗ್ಳಿಗೆ ಅವನ್ಸ ಕೊಡಸತಿುದಾ ದತಿುಯನ್ೂನ 
ಮ್ಮೋಲಾಗಿ ದೆೋಶವನ್ಸನ ವಸ್ಾಹತಸಶಾಹಿಗ್ಳ ಕಪಿಮಸಷಿುಯಂದ 
ಬಿಡಸಗ್ಡೆಗೊಳಿಸ್ಸವ ನಿಟ್ಟುನ್ಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಶರಮದ 
ಪಾರಮಾಣಿಕತ್ೆಯನ್ಸನ ತ್ೆರೆಮರೆಗೆ ಸ್ರಿಸ್ಸವ 
ಕಸಟ್ಟಲ್ಯತನಗ್ಳನ್ಸನ ಮಾಡಸತುದೆ. ಈ ಹಿನ್ೆನಲೆಯಲ್ಲಿ 
ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರ ಚಂತನ್ೆ ಸ್ಪಷ್ುವಾಗಿದೆ. ಅದಕೆೆ ಅವರಸ 
ಹೆೋಳುತ್ಾುರೆ: “ನ್ಮಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭಸತಾ ವಯವಸ್ೆಿ ಇದಾರೂ 
ಇಲ್ಲಿನ್ ಬಹಸಸ್ಂಖಾಯತ ಪ್ರಜೆಗ್ಳ ಹಿಂದೂ ಧಮಧ 
ಮಾನ್ವಿೋಯಗೊಳಳದೆ ಅದಸ ನ್ೆಲೆಗೊಳಳಲ್ಸ ಸ್ಾಧಯವಿಲ್ಿ” 
(‘ಬಹಸವಚನ್ ಭಾರತ’,ಪ್ು-74) ಎನ್ಸನತ್ಾುರೆ. ಈ ಸ್ತಯವನ್ಸನ 
ಗಾಂಧಿ, ನ್ೆಹರೂ, ಅಂಬೆೋಡೆರ್ ಮನ್ಗ್ಂಡಿದೂಾ ರಾಜಶೆೋಖರ್ 

ರವರಿಗೆ ಗೊತಿುದೆ. 
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ್ವನ್ಸನ ಓದಸವಾಗ್ ಮತ್ಾಂಧರಿದಾರೂ 
ಅದಸವೆ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ್ ಬದಸಕಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಹಾಗಿದಿಾದಾರೆ 
ಕೆೈಸ್ುರೆ ಆಗಿದಾ ಫೆರಂಚರಸ ಇಂಗಿಿೋಷ್ರ ನ್ಡಸವಿನ್ ಕಾಳಗ್ಗ್ಳು, 
ಮಸಸ್ಥಿಮರಾಗಿದಾ ಹೆೈದರಬಾದಿನ್ ನಿಜಾಮರಸ ಮತಸು ಟ್ಟಪ್ುಪ 
ನ್ಡಸವಿನ್ ಸ್ೆಣಸ್ಾಟ್ಗ್ಳು ಯಾಕೆ ನ್ಡೆಯಬೆೋಕ್ರತಸು? 
ಬಾರಹಮಣರಾಗಿದಾ ಪೆೋಶೆಾಗ್ಳು ಬಾರಹಮಣ ಮಠವನ್ೆನ ಏಕೆ 
ಲ್ೂಟ್ಟ ಮಾಡಸತಿುದಾರಸ? ಈ ಎಲ್ಿ ಸ್ಂಗ್ತಿಗ್ಳು ಆಯಾ 
ಕಾಲ್ದ ಚಾರಿತಿರಕ ಒತುಡಗ್ಳಾಗಿ ಪ್ರಿಣರ್ಮಸ್ಥದವುಗ್ಳಷ್ೆು. 
ಇದೆಲ್ಿವನ್ೂನ ತನ್ನ ಸ್ಥದಾಧಂತಗ್ಳಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟುರಸವ 
ಕೊೋಮಸವಾದ ಗ್ಸಣಾತಮಕ ಅಂಶಗ್ಳನ್ಸನ ನಿರಾಕರಿಸ್ಥ ತನ್ಗೆ 
ಒಗ್ಸೆವ ನ್ೆೋತ್ಾಯತಮಕ ವಿಚಾರಗ್ಳನ್ಸನ ಮಾತರ ಮಸನ್ೆನಲೆಗೆ 
ತರಸತುದೆ.  
ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರಸ ಗ್ಸರಸತಿಸ್ಸವಂತ್ೆ “ಸ್ಾತಂತರ ಭಾರತದ 
ಎರಡಸ ದೊಡಡ ದಸರಂತಗ್ಳು ಹಿಂದೂ ಕೊೋಮಸವಾದದ 
ಫ್ಲ್ಗ್ಳಾಗಿವೆ. ಒಂದಸ: 1948ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಟ್ ಹಿಂದೂ ಆಗಿದಾ 
‘ಮಹಾತಮಗಾಂಧಿ’ಯ ಕೊಲೆಯಾದರೆ, ಎರಡನ್ೆಯದಸ 
1992 ರಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಥೋದಿ ಧವಂಸ್”.(‘ಬಹಸವಚನ್ 
ಭಾರತ’,ಪ್ು-49) ಮೊದಲ್ನ್ೆಯದಸ ಭಾರತಿೋಯರಲ್ಲ ಿ
ಧಮಧನಿರಪೆೋಕ್ಷತ್ೆಯನ್ಸನ ಬೆಳೆಸ್ಲ್ಸ ಎಣಗಿ ತಮಮ 
ಜಿೋವನ್ವನ್ೆನ ಕೊೋಮಸಸ್ೌಹಾಧಧತ್ೆಗಾಗಿ ಮಡಿಪ್ು 
ಇರಿಸ್ಥದವರ ಕೊಲೆಯಾದರೆ, ಎರಡನ್ೆಯದಸ 
ಅಲ್ಪಸ್ಂಖಾಯತರ ಸ್ಾಂಸ್ೃತಿಕ ನ್ೆನ್ಪ್ುಗ್ಳನ್ಸನ ಸ್ಮಾಧಿ 
ಮಾಡಸವುದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಕೊೋಮಸವಾದಕೆೆ ಮಸಸ್ಥಿಂರೆ 
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ಗ್ಸರಿಯಾಗಿದಾರೂ, ಅದರ ದಸಷ್ಪರಿಣಾಮಗ್ಳನ್ಸನ 
ಹಿಂದೂಗ್ಳೂ ಅನ್ಸಭವಿಸ್ಥದಾಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕೊೋಮಸವಾದದ 
ನ್ೆೈಜ ಕಾಳಜಿ ಅಡಗಿರಸವುದಸ ಅದರ ಜಿೋವವಿರೊೋಧಿ 
ನ್ೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಸದಸ ನ್ಮಗೆ ಮನ್ದಟ್ಾುಗ್ಸತುದೆ. 
ಕೊೋಮಸವಾದ ‘ಮನ್ೆಯೊಳಗಿನ್ ಬೆಂಕ್ರ ಮನ್ೆಯ 

ಸ್ಸಟ್ಸುದಲ್ಿದೆ ನ್ೆರೆಮನ್ೆ ಬೆೋಹಸದೆ?’ ಎಂಬ 
ಆತಮವಲೊೋಕನ್ಕೆೆ ಓಗೊಡಸವುದೆ ಇಲ್ಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದಸ 
ಹೆಣಗ್ಳ ಮ್ಮೋಲೆ ತನ್ನ ಭವಯ ಸ್ೌಧವನ್ಸನ ನಿರ್ಮಧಸ್ಸತುದೆ. 
ಇದಸ ನ್ಮಗೆ ಮನ್ದಟ್ಾುಗ್ಬೆೋಕೆಂದರೆ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರಸ 
ಕೊಡಸವ ಅಂಕ್ರ-ಅಂಶಗ್ಳನ್ಸನ ಮಸಂದಿನ್ಂತ್ೆ 
ಅವಲೊೋಕ್ರಸ್ಬಹಸದಸ. 
1992 ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 6 ರಂದಸ ಬಾಬರಿ ಮಸ್ಥೋದಿ ಧವಂಸ್ವಾಗಿ 
ಅದರ ಬೆನ್ನಲೆಿ ಮಸಂಬೆೈನ್ಲ್ಲ ಿ ನ್ಡೆದ ಕೊೋಮಸಗ್ಲ್ಭೆಗ್ಳಲ್ಲಿ 
900 ಜನ್ ಪಾರಣ ಕಳೆದಸಕೊಂಡಸ 2036 ಜನ್ 
ಗಾಯಗೊಂಡರಸ. ಸ್ತುವರಲ್ಲಿ 575 ಮಸಸ್ಥಿಮರಸ, 295 

ಹಿಂದೂಗ್ಳು. ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ 1105 ಮಸಸ್ಥಿಮರಸ, 
893 ಹಿಂದೂಗ್ಳು. ಗೊೋದಾರ ದಸಘಧಟ್ನ್ೆಯ ವಿರಸದಧ 
ವಿಹಿಂಪ್ ಕರೆಕೊಟ್ು ಬಂದ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ು ಬೆೋಕರಿ ಪ್ರಕರಣ 
ನ್ಡೆಯತಸ. 1000 ಜನ್ರಿದಾ ಗ್ಸಂಪಂದಸ ಬೆಸ್ು ಬೆೋಕರಿಯ 

ಮ್ಮೋಲೆ ಹಠಾತುನ್ೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತಸ. ಬೆೋಕರಿಯ ಮಾಲ್ಲೋಕ 
ಹಬಿೋಬಸಲ್ಿ ಶೆೋಕ್ಟ ನ್ ಕಸಟ್ಸಂಬದ 11 ಜನ್ ಮತಸು 
ಬೆೋಕರಿಯ ಕೆಲ್ಸ್ಕ್ರೆದಾ 3 ಜನ್ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೊಲ್ಿಲ್ಪಟ್ುರಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಯಾದವರಸ ಮಸವರಸ ಮಕೆಳು 
ಮತಸು ಮಸವರಸ ಹಿಂದೂಗ್ಳು. ಈ ರಕುಪಿಪಾಸ್ಸಗ್ಸಣ 
ಕೊೋಮಸವಾದದ ಮಸಖಯಹಂದರ. ಮಸಂಬೆೈಗ್ಲ್ಭೆಗ್ಳಿಗೆ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸ್ಥದ ಬಿ.ಎನ್.ಶ್ಮರೋಕೃಷ್ಣರವರ ವರಧಿಯಲ್ಲಿನ್ 
ಅಂಶಗ್ಳು ಸ್ಾದತ್ ಹಸ್ನ್ ಮಂಟ್ೊೋನ್ ಕತ್ೆಗ್ಳಿಗೆ 
ಹೊೋಲ್ಲಕೆಯಾಗ್ಸತುವೆ ಎಂಬಸದನ್ಸನ ರಾಜಶೆೋಖರರವರಸ 
ವಿಷ್ಾದದಿಂದ ಹೆೋಳುವುದಸ ಸ್ಮಪ್ಧಕವಾಗಿದೆ. ಮಂಟ್ೊೋ 
ದೆೋಶವಿಭಜನ್ೆಯ ಕೂರರ ಹಿಂಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಸ ಕೊನ್ೆಗೆ 
ಯಾವ ದೆೋಶಕೂೆ ಸ್ೆೋರಲ್ಸ ಇಷ್ುಪ್ಡಲ್ಲಲ್ಿ. ದೆಹಲ್ಲ, 
ಅಮೃತಸ್ರ, ಲಾಹೊೋಗ್ಧಳಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಮತಿೋಯ ಹಿಂಸ್ೆಗ್ಳು 
ಅವನ್ನ್ಸನ ಜಜಧರಿತನ್ನ್ಾನಗಿ ಮಾಡಿದಾವು. ಕತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ುಲ್ಸ 
ಕಷ್ುವಾಗ್ಸವ, ಸ್ಥನ್ರ್ಮೋಯಕೂೆ ರ್ಮೋರಿದ ದಸರಂತ ಕತ್ೆಗ್ಳ 
ಅವಾಂತರಗ್ಳನ್ಸನ ಕೊೋಮಸವಾದ ಸ್ೃಷಿುಸ್ಥದೆ. 

ನ್ಮಮಲ್ಲ ಿ ಸ್ಂವಿಧಾನ್, ಕಾನ್ೂನ್ಸ ಎಲ್ಿ ಇದಾರೂ 
ಕೊೋಮಸವಾದದ ದೃಷಿುಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸ್ಂಖಾಯತರಸ ಕನಿಷ್ು 
ಬದಸಕಸವ ಹಕ್ರೆಗ್ೂ ಅನ್ಹಧರಾಗಿ ಕಂಡಸಬರಸತ್ಾುರೆ. ನ್ಾವು 
ಹೆಚಾನ್ ಸ್ಂಖೆಯಯಲ್ಲಿದೆಾೋವೆ, ಕಡಿಮ್ಮ ಸ್ಂಖೆಯಯಲ್ಲಿರಸವ ನಿೋವು 
ನ್ಾವು ಹೆೋಳಿದಂತ್ೆ ಕೆೋಳಬೆೋಕೆಂಬಸದಸ ಅದರ ದಸಂಡಾವತಿಧ 
ವಾದ. ಕೊೋಮಸವಾದದ ಇಂರ್ ಜಿೋವವಿರೊೋಧಿ 
ಸ್ಥದಾಧಂತವನ್ಸನ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರಸ “ಕಸರಿ-ತ್ೊೋಳಗ್ಳ 
ಜಗ್ಳದಲ್ಲ ಿ ತ್ೊೋಳದ ಪ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಸಿವ ಅರಣಯನ್ಾಯಯ” 

(‘ಬಹಸವಚನ್ ಭಾರತ’,ಪ್ುಟ್-89)ಕೆೆ ಹೊೋಲ್ಲಸ್ಸತ್ಾುರೆ. 
ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರಸ ಕೆೋವಲ್ ಹಿಂದೂ ಕೊೋಮಸವಾದವನ್ಸನ 
ಮಾತರ ಇಟ್ಸುಕೊಂಡಸ ಚಂತಿಸ್ಥದವರಲ್ಿ. ಮಸಸ್ಥಿಂ 
ಕೊೋಮಸವಾದ ಸ್ೃಷಿುಸ್ಥರಸವ ಅಪಾಯಗ್ಳ ಬಗೆೆಯೂ ಅವರಸ 
ಆತಂಕ್ರತರಾಗ್ಸತ್ಾುರೆ. ಜಾಗ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಮ್ಮೋರಿಕ, ಇಂಗೆಿಂಡ್ 

ಮತಸು ಫಾರನ್ುಗಳ ಕಸಮಮಕ್ರೆನಿಂದ ತೃತಿೋಯ ಜಗ್ತಿುನ್ 
ನ್ೆಮಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿರಸವುದಸ ಮಸಸ್ಥಿಂ ಕೊೋಮಸವಾದ 
ಎಂದೆೋ ಹೆೋಳುತ್ಾುರೆ. ಇದೆೋ ಸ್ಂದಭಧದಲ್ಲ ಿ
ಮಸಸ್ಥಿಂಕೊೋಮಸವಾದಕೆೆ ಅಮ್ಮೋರಿಕ ತನ್ನ ರ್ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ಬಲ್ 
ಮತಸು ರ್ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ಕಾಯಾಧಚರಣೆಗ್ಳಿಂದ ಉಂಟ್ಸ 
ಮಾಡಿರಸವ ಸ್ಾವು ನ್ೊೋವುಗ್ಳನ್ಸನ ಹೊೋಲ್ಲಸ್ಥದಾಗ್ 
ಅಮ್ಮೋರಿಕದ ಸ್ಾಮಾರಜಯಶಾಹಿನಿೋತಿಯಂದ 
ದಮನ್ಗೊಂಡಿರಸವ ನ್ಾಗ್ರಿಕ ಹಕಸೆಗ್ಳ ಬಗೆೆ 
ಎಂರ್ವರಿಗಾದರೂ ಗಾಬರಿಯಾಗ್ಸತುದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟುನ್ಲ್ಲಿ 
ಅಮ್ಮೋರಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಡಸವ ವೆಚಾವನ್ೊನಮ್ಮಮ ನ್ಾವು 
ನ್ೊೋಡಿದರೆ ಇದಸ ಮನ್ದಟ್ಾುಗ್ಬಹಸದಸ.  
ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ದೆೋಶಗ್ಳಲ್ಲ ಿಅಲ್ಪಸ್ಂಖಾಯತರಸಗ್ಳು 
ಅನ್ಸಭವಿಸ್ಸತಿುರಸವ ಮಾನ್ಸ್ಥಕ ವೆೋದನ್ೆ ದಾರಸಣವಾದಸದಸ. 
ಭಾರತದ ಮಸಸ್ಥಿಂರಸ, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ಂಡಿತರಸ, ಆಫಾಾನಿಸ್ಾುನ್ 
ಮತಸು ಪಾಕ್ರಸ್ಾುನ್ದಲ್ಲಿರಸವ ಹಿಂದೂಗ್ಳು, ಪಾಯಲ್ಲಸ್ೆುೋನಿನ್ 
ಯಹೂದಿಗ್ಳು ಚರಿತ್ೆರಯಲ್ಲ ಿ ಆಗಿ ಹೊೋದ ಗಾಯಗ್ಳ 
ಭಾರವನ್ಸನ ವತಧಮಾನ್ದಲ್ಲಿ ಜಿೋವಿಸ್ಸತಿುರಸವ ಅವರಸಗ್ಳು 
ಹೊರಬೆೋಕ್ರದೆ. ಎಂದಸ ರಹಮತ್ ತರಿೋಕೆರೆಯವರಸ ತಮಮ 
‘ಧಮಧಪ್ರಿೋಕ್ೆ’ಯಲ್ಲಿ ಕೊೋಮಸವಾದ ದೆೋಶಕಾಲಾತಿೋತವಾಗಿ 
ಏಕರೂಪಿಸ್ಾಮಯತ್ೆಯನ್ಸನ ಹೊಂದಿರಸವುದನ್ಸನ 
ವಿಶದಿೋಕರಿಸ್ಥದಾಾರೆ. ಮತಿೋಯವಾದ ಚರಿತ್ೆರಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಹೊೋದ 
ಗ್ಸಣಾತಮಕ ಅಂಶಗ್ಳ ಮ್ಮೋಲೆ ವಿಸ್ೃತಿಯ ಪ್ರದೆ ಎಳೆದಸ 
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ತನ್ಗೆ ಬೆೋಕಾದ ಸ್ಾನ್ಸಕೂಲ್ಲ ಅಂಶಗ್ಳನ್ೆನ ಮಸನ್ೆನಲೆಗೆ 
ತರಸತುದೆ. ಸ್ಸಳುಳಗ್ಳನ್ಸನ ಪ್ದೆ ಪ್ದೆ ಪ್ುನ್ರಸಚಾರಿಸ್ಥ 
ರ್ಮರ್ಯಸ್ಂಕರ್ನ್ಗ್ಳನ್ಸನ ಕಟ್ಟು ನ್ಂಬಸವಂತ್ೆ ಮಾಡಸತುದೆ. ಈ 

ಸ್ಸಳುಳಗ್ಳನ್ಸನ ನ್ಂಬಸವಂತ್ೆ ಮಾಡಲ್ಸ ಅದಸ ಎಲ್ಿ ಬೌದಿಧಕ 
ಸ್ಂಸ್ೆಿಗ್ಳ ಸ್ಾಾಯತುತ್ೆಯ ಮ್ಮೋಲೆ ಹಿಡಿತ ಸ್ಾಧಿಸ್ಲ್ಸ 
ಹವಣಿಸ್ಸತುದೆ. ಬಸದಿಧಜಿೋವಿಗ್ಳ ಮ್ಮೋಲೆ ಹಲೆಿ ನ್ಡೆಸ್ಸತುದೆ. 
ವಾಸ್ುವಾಂಶಗ್ಳನ್ಸನ ತಿರಸಚ ತಮಮ ಸ್ಥದಾಧಂತಗ್ಳಿಗೆ 
ಅನ್ಸಗ್ಸಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ಸನ ಪೋಣಿಸ್ಸತುದೆ. ಆ ಮೂಲ್ಕ 
ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ಸನ ಅದಸ ಸ್ಾಿಪಿಸ್ಥಕೊಳುಳತುದೆ. ಇದನ್ಸನ 
ಸ್ಪಷ್ುವಾಗಿ ಗ್ಸರಸತಿಸ್ಸವ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರಸ 
ಜಾಗ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಬಿಬರಸವ ಕೊೋಮಸವಾದದ ಕರಾಳ 
ಮಸಖಗ್ಳ ಹಿಂದೆ ಯಸರೊೋಪ್ ಮತಸು ಅಮ್ಮೋರಿಕಗ್ಳ 
ಪಾತರವಿರಸವುದನ್ಸನ ನಿಚಾಳವಾಗಿ ಗ್ಸರಸತಿಸ್ಥದಾಾರೆ.  
ಆಧಸನಿಕ ಕಾಲ್ಘಟ್ುದಲ್ಲಿ ಜಿ.ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರಸ 
ಕೊೋಮಸವಾದವನ್ಸನ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷಿುಕೊೋನ್ಗ್ಳಿಂದ ಓರೆಗೆ 
ಹಚಾದವರಸ. ಅವರ ನ್ೆೋರ ಹಾಗ್ೂ ನಿಷ್ಸುರ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಗ್ಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಮಾಜವಾದಿ ಮತಸು ಮಾನ್ವತ್ಾವಾದಿ ನಿಲ್ಸವುಗ್ಳನ್ಸನ 
ಕಾಣಬಹಸದಸ. ಅವರ ಚಂತನ್ೆಗ್ಳಿಗೆ ಮಾಕ್ಟುಧ ಚಂತನ್ೆಗ್ಳು 
ಒತ್ಾುಸ್ೆಯಾಗಿದಾರೂ ಜಗ್ತುನ್ಾನಳಿರಸವ ಕಮಯನಿಸ್ು ಪ್ಕ್ಷಗ್ಳ 
ಆತಮವಂಚಕ ಪ್ರವೃತಿುಯನ್ೂನ ವಿಮಶೆಧಗೊಳಪ್ಡಿಸ್ಸತ್ಾುರೆ. 
ಒಟ್ಟುನ್ಲ್ಲ ಿ ರಾಜಶೆೋಖರರವರ ಕೊೋಮಸವಾದದ ಚಂತನ್ೆಯ 

ನ್ೆಲೆಗ್ಳಲ್ಲ ಿ ನ್ೊೋಡಸವುದಾದರೆ ಫಾಯಸ್ಥಸ್ು ಧೊೋರಣೆಯಲ್ಲಿನ್ 
ಈ ಹಿಂಸ್ೆಯ ಹಿಂದೆ ನ್ಾವೂ ಇದೆಾೋವೆ. ಬೆೋಕೆಂದರೆ ನ್ಗ್ರದ 
ವಿದಾಯವಂತ ಮಧಯಮವಗ್ಧವೂ ಸ್ೆೋರಿದಂತ್ೆ ದಲ್ಲತ, ಶೂದರ 
ವಗ್ಧಗ್ಳೂ ಕೊೋಮಸವಾದವನ್ಸನ ಅಂಗಿೋಕರಿಸ್ಸತು 
ಕೊೋಮಸವಾದಿಗ್ಳನ್ಸನ ತಮಗೆ ಗೊತಿುಲ್ಿದಂತ್ೆಯೆ 

ಗೌರವಿಸ್ಸತಿುರಸವುದನ್ಸನ ನ್ಾವು ನ್ೊೋಡಬಹಸದಾಗಿದೆ. 
ಆದಾರಿಂದಲೆ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ರವರಸ ಜಿೋನ್ ಪಾಲ್ ಸ್ಾತ್ೆರಧ 
ಹಿಂಸ್ೆಯನ್ಸನ ಕಸರಿತಸ ತಿೋಮಾಧನಿಸ್ಸವ “ಹಿಟ್ಿನ್ಧ ಹಿಂಸ್ೆಗೆ 
ನ್ಾನ್ೂ ಜವಬಾಧರ”(‘ಬಹಸವಚನ್ ಭಾರತ’, ಪ್ುಟ್-77) ಎಂಬ 
ವಾಯಖಾಯನ್ವನ್ಸನ ಒತಿು ಹೆೋಳುತ್ಾುರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾಯಸ್ಥಸ್ು 
ಶಕ್ರುಗ್ಳು ಪ್ರಬಲ್ವಾಗಿ ಬೆಳೆದಸ ಶಾಂತಿ ಕದಡಸತಿುರಸವುದಕೆೆ 
ನ್ಾವೂ ಜವಬಾಧರರಾಗ್ಬೆೋಕ್ರದೆ ಎಂಬಸದನ್ಸನ ನ್ಾವು ಈ 

ಹಿನ್ೆನಲೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಗ್ರಹಿಸ್ಬೆೋಕಾಗ್ಸತುದೆ. 
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