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Editorial Note 
 

 

 

Dear Reader, 

100 issues! We have got to this point because 8 years ago saw the initiation of  the e-magazine 

Bayalu. Owing to its name, the magazine has represented an open space for different forms of  

expression. In 8 years, one can expect that different books by different people have been read 

and reviewed for Bayalu. It is perhaps this that has brought forth the idea that we could com-

pile 100 book reviews for the 100th issue of  Bayalu. When this was initially suggested, it sound-

ed ambitious, but was exciting to attempt and maybe even pull off. As we contacted and spoke 

to people, we realized the value such a project held, as it brought forth all kinds of  contribu-

tors: those who were established bibliophiles and used to reading and writing; those who en-

joyed reading, but were for the first time reading with the objective of  writing a review; and 

those who were just beginning to develop the habit of  reading.  

The collection of  reviews will be published in 4 volumes (with 25 reviews in each volume) 

over the next four weeks. It does not limit itself  to or espouse a fixed kind of  book or style for 

the review. It brings together the contributors’ view, opinion, criticism, and personal reading 

experience as they have chosen to put it down. This personal touch was also seen in their 

choice of  book as they were keen, excited and anxious to find a book that suited their reading 

taste.  This collection comes with the promise of  curating a wide selection of  books from dif-

ferent genres: education, history, fiction, science, autobiographies, motivational, spiritual, phi-

losophy and so on with the reviews written in Kannada, English and Hindi. Each segment will 

also feature reviews written by students of  Azim Premji School, Yadgir as part of  their current 

pandemic routine where students are reading books of  their choice and writing about them. 

Thus, the issue also launches several budding writers, one of  whom writes thus about books 

and the habit of  reading: 

ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ .ಈ ಕಥೆಗಳು ಎಂದರೆ ಬರೀ ಓದಿ ಚೆನ್ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಜಯ 

ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುವ ಆಟಿಕೆಯಲ್ಲ .ಅದೆೊಂದು ಅದುುತ .ಕಥೆ ಓದುವ ಪ್ರತಿಯೊಬಬರಗೊ ಕಥೆಯ ಮ್ಹತವ 

ತಿಳಿದಿರಬೆೀಕು .ಈ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕೆೆ ಒಳ್ ುೆ ಒಳ್ ುೆ ನೀತಿಗಳನುಾ ನೀಡುತತವ್ೆ .ಆ ನೀತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಲನ 

ಗುಣಗಳನುಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತತವ್ೆ .ಈ ಕಥೆಗಳ್ೆಂದರೆ ಹಯಸಾವುಳು ,ನೀತಿಯುಳು ,ಗಂಭೀರತೆಯುಳು ,

ಮ್ನಮೀಹತೆಯುಳು ಅಂಶಗಳ ಗಂಟು ,ಈ ಗಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಲ ಒಂದೆೊಳ್ ುೆ ನಂಟನುಾಂಟು ಮಯಡುತತವ್ೆ .ಈ 

ನಂಟು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಲರುವ ಟೆನಷನ್ ಅನುಾ ,ನಮ್ಮ ತೆೊಂದರೆಗಳನುಾ ಹಯಗೊ ಕೆಟಟ ಗುಣಗಳನುಾ ದೊರ 

ತೆೊಲ್ಗಿಸಿ ಮ್ನಸಿಿಗೆೀ ತೃಪ್ತತ ನೀಡುತತವ್ೆ .ಈ ಕಥೆಗಳನುಾ ನ್ಯವು ಯಯವ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಓದಿದರೊ ಅವು ಒಂದೆೀ 

ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತತವ್ೆ . 
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[Stories are one of  our life's hobbies. The stories you read are not mere tools for fun, 

nor can they be taken lightly. They are a wonder. Each person who reads a story 

should know their value. They give us good values. These values breed good 

qualities in us. Stories can contain humorous, moral-based, serious and glamarous 

elements, and these elements create a good relationship within us. This kindredness 

is capable of  helping us get rid of  our tension, problems and bad qualities to bring a 

satisfactory feeling in us. These stories can be read anytime, and they would give us 

the same experience.]  

- Saabreddy I  

                                           Class 9, Azim Premji School, Yadgir 

 

This particular volume covers books around education, pedagogy, science and history, novels 

and short stories by Indian authors like Nemichandra, Vaikom Muhammad Basheer, Shivaram 

Karanth and Amitav Ghosh, and also writings by revolutionaries like Bhagat Singh. 

Since the start of  this project, there has been an important question at hand – do we have 

enough readers? Will we have enough people reading books and   writing reviews? A magazine 

like Bayalu seems the perfect place to answer a question of  this sort . As you are about to see, 

the affirmation has not been a small one, for the response has been overwhelming! What will 

become clear is that every book reviewed has been chosen, read and appreciated with a care 

that is about thebook but also transcends it  in the act of  reading and writing itself.  

We hope you enjoy this issue, and feel both – the effort of  our contributors, and the jubilation 

of  members who have long-since been associated with Bayalu.   

 

Warmly,  

Team Bayalu 
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ಬದುಕು ಬದಲ್ಲಸಬಹುದು 
ಗುರು ಮಗೆೀರ್  

“ಕಲ್ಲಸುವುದು ಹೆೀಗೆ ಸ್ೆೊೀಲ್ನುಾ, ನ್ೆೊೀವನುಾ, ನರಯಶೆಯನುಾ, ಕೆಲ್ವೊಮಮ ನಮ್ಮ ತಪೆಪೀ ಇಲ್ಲದೆ ಮ್ುಗಿಬೀಳುವ ಅಪ್ಮಯನವನುಾ 

ಎದುರಸುವುದನುಾ? ಮ್ುಗಿಬದೂರೊ ಎದುೂ ನಡೆಯುವ ತಯಕತತನುಾ? ಸತುತ ಮ್ುಗಿಯದೆ, ಇದುೂ ಬದುಕುವ ದಿಟಟತನವನುಾ? ಮ್ತೆತ ಮ್ತೆತ 

ಪಯರರಂಭಸಬಲ್ಲ ಛಲ್ವನುಾ ಕಲ್ಲಸುವುದು ಹೆೀಗೆ?” ಇವು ನ್ೆೀಮಚಂದರ ಅವರ ‘ಬದುಕು ಬದಲ್ಲಸಬಹುದು’ ಎಂಬ ಪ್ುಸತಕದ ಒಂದು ಲೆೀಖನದ 

ಸ್ಯಲ್ುಗಳು. ನಜ, ಜೀವನದ ಹಲ್ವು ನಣಯೆಯಕ ಘಟಟಗಳಲ್ಲಲ ನ್ಯವು ಸ್ೆೊೀತಯಗ, ನರಯಶರಯದಯಗ, ಅಪ್ಮಯನತರಯದಯಗ, ಎಲ್ಲವೂ 

ಮ್ುಗಿಯಿತು, ನನಾಂದ ಇನುಾ ಏನೊ ಮಯಡಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಿಲ್ಲ, ಸ್ಯವ್ೆೀ ನನಾ ಕೆೊನ್ೆಯ ದಯರ ಎಂದು ನಧೆರಸಿ ಜೀವನಕೆೆ ಒಂದು ಅಪ್ೂಣೆ 

ಅಂತಾ ಕೆೊಡಲ್ು ತಯಯರಯಗಿ ಬಡುತೆತೀವ್ೆ ಅಥವ್ಯ ಸ್ೆೊೀತ, ನರಯಶ ಬದುಕನುಾ ಒಪ್ತಪಕೆೊಂಡು ಎಲ್ಲವನುಾ ಎದುರಸಿ ನಲ್ುಲವ ನಮ್ಮ ತಯಕತತನುಾ 

ಗುರುತಿಸದೆೀ ಉಳಿದ ಬದುಕನುಾ ಕಳ್ೆಯಲ್ು ತಯಯರಯಗಿ ಬಡುತ ತೆೀವ್ೆ. ಆದರೆ, ಸ್ೆೊೀಲ್ನುಾ, ನ್ೆೊೀವನುಾ, ಅಪ್ಮಯನವನುಾ ಎದುರಸುವುದು 

ಹೆೀಗೆ? ಎದುರಸುವುದನುಾ ಕಲ್ಲಯುವುದು ಹೆೀಗೆ? ಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಅದನುಾ ಕಲ್ಲಸುವುದು ಹೆೀಗೆ? ನಜಕೊೆ ನ್ಯವ್ೆಲ್ಲರೊ 

ಯೊೀಚ್ಚಸಬೆೀಕಿದೆ ಮ್ತುತ ಪ್ರಯತಿಾಸಬೆೀಕಿದೆ. 

‘ಬದುಕು ಬದಲ್ಲಸಬಹುದು’ ಇದು ಲೆೀಖಕಿ ನ್ೆೀಮಚಂದರ ಅವರ ಲೆೀಖನಗಳ ಸಂಕಲ್ನ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಒಂದೆೊAದು ಲೆೀಖನಗಳೂ ಜಗತಿತನ 

ಜನರ ಬದುಕಿನ ಹಲ್ವು ನ್ೆೈಜ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ಪ್ರಚಯಿಸುತತವ್ೆ ಮ್ತುತ ಸ್ೆೊೀಲ್ು, ನ್ೆೊೀವು, ನರಯಶೆಯನುಾ ಹೆೀಗೆ ಎದುರಸಬೆೀಕು, ಬದುಕನುಾ 

ದಿಟಟತನದಿಂದ ಹೆೀಗೆ ಕಟಿಟಕೆೊಳುಬೆೀಕು ಎಂಬುದನುಾ ಓದುಗರಗೆ ಹಿತವ್ಯಗಿ ಉಣಬಡಿಸುತತದೆ. ಸ್ಯಮಯಜಕ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸಮಯಡುವ 

ನ್ಯವ್ೆಲ್ಲರೊ, ಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿ ಹತಯಶ ಮ್ನಸುಿಗಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ಕೆಲ್ಸಮಯಡುವ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕಿತಗಳು, ತರಭೆೀತುದಯರರು ಓದಲೆೀಬೆೀಕಯದ 

ಒಂದು ಮ್ುಖಾ ಪ್ುಸತಕ.  

ಈ ಕೃತಿಯ ಲೆೀಖಕಿ ನ್ೆೀಮಚಂದರ, ಇವರು ವೃತಿತಯಲ್ಲಲ ಇಂಜನಯರ್, ಆದರೆ ಬರಹದಲ್ಲಲ ವಿಶೆೀಷ ಆಸಕಿತಯನುಾ, ವಿಭನಾ ಶೆೈಲ್ಲಯನುಾ 

ರೊಢಿಸಿಕೆೊಂಡವರು. ಇವರಗೆ ಸಮಯಜದ ಬಗೆಗ ಅದರಲ್ೊಲ ಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿ ಮ್ಹಿಳ್ೆಯರ ಬಗೆಗ ವಿಶೆೀಷ ಕಯಳಜ. ಇವರಗೆ ಪ್ರವ್ಯಸ ಆಸಕಿತಯ 

ವಿಷಯ, ಇವರು ಜಗತಿತನ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ದೆೀಶಗಳನುಾ ಸುತಿತ, ಜನರನುಾ ಸಂದಶ್ೆಸಿ, ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆ-ವಾಥೆಯನುಾ ತಮ್ಮ ಲೆೀಖನದ 

ಮ್ೊಲ್ಕ ಜನರಗೆ ತಲ್ುಪ್ತಸುತಯತರೆ. ಇವರ ‘ನ್ೆೊೀವಿಗದಿೂದ ಕುಂಚ’, ‘ದುಡಿವ ಹಯದಿಯಲ್ಲಲ ಜೆೊತೆಯಯಗಿ’ ‘ಹೆೊೀರಯಟದ ಹಯದಿಯಲ್ಲಲ ಧಿೀಮ್ಂತ 

ಮ್ಹಿಳ್ೆಯರು’ ಮ್ುಂತಯದ ಹಲ್ವು ಕೃತಿಗಳು ಜನಮ್ನಾಣೆಯನುಾ ಗಳಿಸಿವ್ೆ ಮ್ತುತ ಬಹುತೆೀಕ ಜನರಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಧನ್ಯತಮಕ 

ಯೊೀಚನ್ೆಗಳನುಾ ಬೆಳ್ೆಸಿಕೆೊಳುಲ್ು ಪೆರೀರಣೆ ನೀಡಿವ್ೆ. 

ಉದಯಹರಣೆಗೆ ‘ಸಮ್ಯವಿಲ್ಲವ್ೆ ಹೆೀಳಿ’ ಎಂಬ ಅವರ ಲೆೀಖನದಲ್ಲಲ ಕಯಾನಿರ್ ನಂದ ಬಳಲ್ುತಿತದೂ ಕೆಲ್ವು ವಾಕಿತಗಳಿಗೆ ವ್ೆೈದಾರು ಇನ್ೆಾೀನು ಕೆಲ್ವ್ೆೀ 

ತಿಂಗಳು ನೀವು ಬದುಕುವುದು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ ಮೀಲ್ೊ, ಧೆೈಯೆಗೆಡದೆ, ಇರುವಷುಟ ಸಮ್ಯವನುಾ ಧನ್ಯತಮಕವ್ಯಗಿ, ಪ್ರರಡಕಿಟವ್ ಆಗಿ 

ಕಳ್ೆದು ವ್ೆೈಧಾರುಗಳಿಗೆ ವಿಸಮಯ ಎನುಾವಂತೆ ಹಲ್ವ್ಯರು ವಷೆಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಿ ತೆೊೀರಸಿದ ಜನರ ಜೀವನಗಯತೆಯನುಾ 

ಪ್ರಚಯಿಸುತಯತರೆ. ಸ್ಯವಿನ ಭಯದಲ್ಲಲ ಬದುಕನುಾ ಬಡದೆ, ಇರುವ ಬದುಕಿನ ಆಧಾತೆಗಳನುಾ ಗುರುತಿಸಿಕೆೊಂಡು, ಸಮ್ಯವನುಾ ವಾಥೆವ್ಯಗಿ 

ಕಳ್ೆಯದೆೀ ಸುಂದರ ಜೀವನವನುಾ ಕಟಿಟಕೆೊಂಡವರವರು.  

“ಸಮ್ಯವಿಲ್ಲವ್ೆ ಹೆೀಳಿ? ಕೆೈತೆರೆದು ಬಂದ ಮ್ಗುವನುಾ ಅಪ್ತಪ ಎದೆಗೆೊತಿತಕೆೊಳುಲ್ು, ಮ್ರೆತು ಹೆೊೀದ ಕೆೈಗೆ ಕುಂಚ ಹಿಡಿಯಲ್ು, 

ಹೆಂಡತಿ ಮ್ಕೆಳ್ೂೆಡನ್ೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆ ಕಳ್ೆಯಲ್ು ”  

ಎಂಬ ಇವರ ಲೆೀಖನದ ಸ್ಯಲ್ುಗಳು ಸಮ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆೀಳುವ ನಮಮಲ್ಲರನೊಾ ಒಮಮ ಯೊೀಚ್ಚಸುವಂತೆ ಮಯಡುತತದೆ. ಅವರ ಇನ್ೆೊಾಂದು 

ಲೆೀಖನ ‘ಕನಸು ಕಯಣುವ ಬನಾ’, ಇದರಲ್ಲಲ ೭೪ ವಷೆದ ಜಯನ್ ಗೆೊಡಯರ್ಡೆ ಹೆೀಗೆ ತನಾ ೧೨೭ ಕನಸುಗಳನುಾ ಅದುುತವ್ಯಗಿ ಸ್ಯಧಿಸಿದ 

ಕಲ್ಬುರಗಿ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆ 
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ಎಂಬುದನುಾ ಬರೆಯುತಯತರೆ. ಈತ ತನಾ ೧೫ನ್ೆೀ ವಯಸಿಿನಲ್ಲಲ ಕನಸುಗಳನುಾ ಕಯಣುತತ ಅದನುಾ ಸ್ಯಕಯರಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಪ್ರಯತಿಾಸತೆೊಡಗಿದೂ. 

ಕನಸುಗಳನುಾ ಯಯರು ಬೆೀಕಯದರೊ ಕಯಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಈತ ಎದುೂ ಹೆೊರನಡೆದ, ಕನಸುಗಳನುಾ ವ್ಯಸತವವ್ಯಗಿಸಿದ. ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ 

ಅಗಯಧ ಶಕಿತ ಇದೆ, ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಸ್ಯಕು ರೆಕೆೆ ಮಳ್ೆಯುತತವ್ೆ ಹಯರಲ್ು, ನಮ್ಮನುಾ ಕೆೊಂಡೆೊಯುಾತತವ್ೆ ಸಮ್ುದರದಯಚೆಗೆ. ಈ ಲೆೀಖನಗಳು, 

ನನಾಂದಯಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮ್ನಸಿತೆಿಯನುಾ ಒಡೆದುಹಯಕಿ, ಸುಂದರ ಕನಸನುಾ ಕಯಣುವ ಮ್ತುತ ಅದನುಾ ಸ್ಯಕಯರಗೆೊಳಿಸುವ ಬನಾ ಎಂದು 

ನಮ್ಮನುಾ ಆಹಯವನಸುತತವ್ೆ. 

‘ಸ್ೆೊೀಲ್ಲಲ್ಲದ ಮ್ನ್ೆಯ ಸ್ಯಸಿವ್ೆ’ ಈ ಲೆೀಖನದಲ್ಲಲ ಮ್ಕೆಳು ಪ್ರೀಕ್ೆಯಲ್ಲಲ ಫೆೀಲಯದದೂಕೆೆ, ಶ್ಕ್ಷಕರು-ಪಯಲ್ಕರು ಬೆೈದಿದೂಕೆೆ ನ್ೆೊಂದು ಆತಮಹತೆಾ 

ಮಯಡಿಕೆೊಳುುವುದರ ಬಗೆಗ ಬರೆಯುತಯತರೆ. ನ್ಯವು ದಿನನತಾ ಪೆೀಪ್ರ್ ನಲ್ಲಲ ಇಂತಹ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ಕೆೀಳುತಿರುತೆತೀವ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ಒಟೊಟ 

ಸಮಯಜವ್ಯಗಿ ನ್ಯವು ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಗೆಲ್ುಲವುದನಾ ಮಯತರ ಕಲ್ಲಸುತಿತದೊೀವ್ೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೊೀಚ್ಚಸಿ ಸ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮ್ನ್ೆಯ ಸ್ಯಸಿವ್ೆಯಂತೆ, 

ಸ್ೆೊೀಲ್ಲಲ್ಲದ ಮ್ನ್ೆಯ ಸ್ಯಸಿವ್ೆ ಸಿಕಿೆೀತೆ? ನ್ಯವು ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಸ್ೆೊೀಲ್ನುಾ ಎದುರಸುವುದನುಾ ಕಲ್ಲಸಿದೊೀವ್ೆೀಯೀ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ಾಸುತಯತರೆ 

ನಮ್ಮನುಾ ಎಚಿರಸುತಯತರೆ. 

ಇಂತಹ ಅನ್ೆೀಕ ಲೆೀಖನಗಳು ನಮಮಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಸ್ಯಧನ್ೆಗೆ ಬೆಳಕಯಗಬಹುದು. ಕೆಲ್ವು ವಷೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಸವತಹ ನ್ಯನು ಖಿನಾತೆಗೆ 

ಒಳಗಯದಯಗ ನನಗೆ ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಿದುೂ ಈ ಪ್ುಸತಕ. ನನಗಿದೂ ಭಯವನುಾ ನವ್ಯರಸಿದುೂ ಈ ಪ್ುಸತಕ. ನ್ಯನು ಸರಯಯಗಿ ಬೆೈಕ್ 

ಓಡಿಸುವುದನಾ ಕಲ್ಲತಿದುೂ ೩೦ನ್ೆೀ ವಯಸಿಿನಲ್ಲಲ, ಅಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ನನಗೆ ಅಪ್ಘಾತದ ಭಯ ಯಯವುದೆೀ ಗಯಡಿಯನುಾ ಓಡಿಸುವುದಕೆೆ ಬೆರೀಕ್ 

ಹಯಕಿತುತ. ಈಗ ಕಯರನಲ್ಲಲ ಸ್ಯವಿರ ಮೈಲ್ು ದೊರವನಾ ಯಯವುದೆೀ ಅಳುಕಿಲ್ಲದೆ ಓಡಿಸುವಷುಟ ದೆೈಯೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುಷಹ ನಮ್ಗೊ ಈ 

ಪ್ಸತಕ ಪೆರೀರಣೆಯಯಗಬಹುದು. ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿ.  

ಬಯಲ್ು ಪ್ತಿರಕೆಯ ನೊರನ್ೆೀ ಸಂಚ್ಚಕೆಗೆ ಮ್ತೆತ ಬರೆಯಲ್ು ಪೆರೀರಣೆ ನೀಡಿದ ಈ ಪ್ುಸತಕಕೆೆ ಒಂದು ನಮ್ಸ್ಯೆರ. 

 

 

 

 
 

ಪ್ರಚಯ: 

ಗುರು ಮಗೆೀರ್, ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಫೌಂಡೆೀಷನ್ ನ ಫೀಲ್ಿ ರೀಸರ್ಚೆ ತಂಡದ ಸದಸಾರು, 
ಕನ್ಯೆಟಕ ರಯಜಾದ ಹತುತ ಜಲೆಲಗಳಲ್ಲಲ ನಡೆಯುವ ಕ್ೆೀತರ ಮ್ಟಟದ ಸಂಶೆ ೀಧನ್ೆಗಳ 
ಸಂಯೊೀಜಕರು, ಪ್ರಸುತತ ಕಲ್ಬುಗಿೆ ಜಲೆಲಯಲ್ಲಲ ವ್ಯಸವ್ಯಗಿದಯೂರೆ.. ಸರಳವ್ಯಗಿ 
ಸಂಶೆ ೀಧನ್ೆಯನುಾ ಮಯಡುವ   ಪ್ರಕಲ್ಪನ್ೆಯ ಕುರತು ಶ್ಕ್ಷಕರಗೆ ತರಬೆೀತಿಯನುಾ  
ನೀಡುತಿತದಯೂರೆ.  
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The hungry tide 

Abitha C 

This is a novel written in two parts. Both parts are connected through the story of  life existing in the 

Sundarbans of  West Bengal. The novel is seen or said through the perspective of  two main characters – 

Kanai Dutt, a businessman, and Piya Roy, an American marine biologist. Along with these characters, there 

are others – Fokir, Nirmal, Nilima, Moyna, Kusum, Horen, and Tultul. The story begins at Kolkata railway 

station by introducing the two main characters-Piya and Kanai. 

The two characters are going to Lusibari for their respective work. Piya is going there to study the Irrawad-

dy dolphins and Kanai to visit his aunt Nilima and to look at a notebook left for him by his uncle, Nirmal. As 

one reads the novel, they realize that the notebook consists of  events that happened during Nirmal’s life and 

how these are relevant to the story. The events of  this notebook describe a woman called Kusum and her 

son Fokir, as well as their reason for moving into an island called Morichjhapi. 

In the beginning, Piya’s trip does not start well, with the government-approved guides and guards. So, she 

decides to go along with a local person (Fokir) who goes into the tide country to fish for crabs with his son 

(Tultul). As days go by Piya is amazed by Fokir’s knowledge of  the river and its wildlife. The interesting 

point to notice in ther relationship is her communicate with Fokir as he is illiterate, and they don’t share a 

common language. On the other hand, Kanai who is attracted to Piya from the day of  the train journey feels 

envious of  Fokir’s position and decides to join them on the trip to study dolphins. The journey of  these 

three main characters who are very distinct from each other in many ways, how they live together, what 

happens to their search for dolphins makes up the rest of  the novel. 

After a journey of  9 days, Kanai decides to return to Lusibari with Horen (fisherman who is also a friend of  

Nirmal) as it is time for him to get back to work in New Delhi. On their way, they sense a cyclone approach-

ing and they wonder what has happened to Fokir and Piya back in the tide country where there are Bengal 

tigers found too. So, Kanai and Horen rush back to rescue them and find that it is too late. The book ends by 

revealing that Fokir didn’t make it. And they all return with the feeling of  having lost someone who has 

been significance to their lives of  their exploration in the island. 

 

What I liked about the book- 

 

There are many things that I liked about this book. I liked all the characters and felt connected to them as I 

read. The limited number of  characters made it easy to keep in touch with what is happening. Also, the im-

portance given to each character in the novel as much as to all the other descriptions of  landscape and cul-

ture makes one feel in close touch or contact with each of  their lives. There was disappointment in the end 

when I came to know that Fokir died, I felt as if  I lost a friend who had been with me throughout my jour-

ney of  finding the dolphins. The books made me feel as if  this was my journey. 

 

The author draws one into the book through the picture portrayed by him of  the tide country, the nature of  

the place, and the feel of  being in a boat that is very far from the land. The novel does not just stick with the 

storyline. It also talks about the history of  Sundarbans, local mythology, scientific information about dol-

phins, the story of  the local deity (Bon Bibi) whom the locals believe in for their guidance and protection. 

The different themes that emerge in the novel are the life of  farmers who are left in a bad situation when the 

 

A book that made me want to see the sundarbans 

Azim Premji school, Yadgir 
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novel are the life of  farmers who are left in a bad situation when the saltwater of  the tide country enters 

their fields, what it is to share your living environment with dangerous animals like tigers, also questions 

about belongingness and what it is to live a life of  uncertainty as these areas are prone to natural disasters. 

Also, it discusses certain emotions like love, jealousy, pride, trust that makes the basis of  all our relationship 

by creating an image of  the characters for us. This aspect of  the book makes me more connected to the sto-

ry. 

 

I recommend others to read this book. It is beautifully written and fast-moving book that makes one curious 

to find what will happen next. The language is accessible, and one does not get drained or lost in the lan-

guage. The descriptions of  the scenes and plots are perfect and that helps one to picture the life happening 

there.  

 

Introduction: 

I joined the foundation in 2018. I have been working as an associate at Azim Premji 

School, Yadgir. I teach English for middle school children. 

Reading books has been part of  my childhood,I engage myself  reading both Tamil 

and English literature.  
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ನಮ್ಮ ಪ್ುಟಟ ಪ್ರಯೊೀಗಶಯಲೆ 
ಶರಣಪ್ಪ  

ಪ್ರಯೊೀಗಶಯಲೆ, ಇದನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ ಬರೀ ಪ್ರಯೊಗದೊೀ ಇರುತತದೆ ಎಂದುಕೆೊಳುುತೆತೀವ್ೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಲಯೊ ಮ್ನರಂಜನ್ೆ ಇದೆ, ಅದೆೀ 
ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ುಸತಕವ್ಯದ ಎಮ್.ಎಸ್. ಶಯಾಮ್ಸುಂದರ್ ಶಮ್ೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ "ನಮ್ಮ ಪ್ುಟಟ ಪ್ರಯೊೀಗ ಶಯಲೆ" ಈ ಪ್ುಸತಕವು 
ಬರೀ ೪೦ ಪ್ುಟಗಳನ್ೆೊಾಳಗೆೊಂಡಿದೆ ಮ್ತುತ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೊ.೬೦/- ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮ್ುದರಣವು ೨೦೧೮ರಲ್ಲಲ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಮ್ುಖಪ್ುಟದಲ್ಲಲ 
ಒಬಬ ಹಿರಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳು ವಾಕಿತಯು ಚ್ಚಕೆ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಪ್ರಯೊೀಗ ಮಯಡಿಸುತಿತರುವ ಒಂದು ಚ್ಚತರವಿದೆ, ಇದೆೀ ರೀತಿ ಪ್ುಸತಕದ ಒಳಗೆ 
ಹಲ್ವ್ಯರು ಘಟನ್ೆಗಳಿವ್ೆ. ವಿಜ್ಞಯನಗಳ್ಯದ ರಯಮ್ಕೃಷಣರು  ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಪ್ರಯೊೀಗ ಮಯಡಿಸುತಿತರುವ ಘಟನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಜಯಗರೊಕತೆಯ 
ಮ್ಹತವವನುಾ ತಿಳಿಸುತಯತರೆ. 

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಹಲ್ವ್ಯರು ಪಯತರಗಳು ಬರುತತವ್ೆ, ಅವುಗಳ್ೆಂದರೆ ರಯಮ್ಕೃಷಣ, ಮ್ಕೆಳು, ಊರಜನರು. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಇಷೊಟ ಪಯತರಗಳಿವ್ೆ. 
ಇದರಲ್ಲಲ ನನಗೆ ತುಂಬಯ ಮಚುಿಗೆಯಯದ ಪಯತರಗಳ್ೆಂದರೆ ಮ್ಕೆಳು ಮ್ತುತ ರಯಮ್ಕೃಷಣರು, ಏಕೆಂದರೆ ರಯಮ್ಕೃಷಣರು ಮ್ಕೆಳ 
ಪೆರೀಮಗಳ್ಯಗಿರುವುದರಂದಯಗಿ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಅವರು ಪಯಠಮಯಡುತಿತದೂರು. ಇದರಂದ ಮ್ಕೆಳು ರಜೆಯಲ್ಲಲ ಹಯಳ್ಯಗದೆ ಚುರುಕು 
ಆಗುತಿತದೂರು. ಇದನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದ ಅನ್ೆೀಕರು ಅವರಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಬಯಸಿದರು, ಇದರಂದ ಅವರ ಪ್ರಯೊೀಗ ತುಂಬಯ ಉನಾತ ಮ್ಟಟಕೆೆ 
ಬೆಳ್ೆಯಿತು. ಇದನುಾ ಮಯಡಲ್ು ಅವರಗೆ ತುಂಬಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಯದವು ಆದರೊ ಸಹಿಸಿಕೆೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮ್ಕೆಳ ಕನಸನುಾ ನನಸು 
ಮಯಡಿದರು. 

ಈ ಪ್ುಸತಕವು ನ್ಯನು ಓದಿದ ಎಲಯಲ ಪ್ುಸತಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚುಿ ಮಚುಿಗೆ ಪ್ಡೆದ ಪ್ುಸತಕ, ಇದರಂದ ನ್ಯನು ಹಲ್ವ್ಯರು ಅಂಶಗಳನುಾ ನನಾ 
ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಬಯಸುವ್ೆ. ಅವುಗಳ್ೆಂದರೆ, ದಯಯಗುಣ, ಹಂಚ್ಚಕೆೊಳುುವಗುಣ, ದೃಢವ್ಯಗಿರುವುದು, ದಿಟಟಗುರಯನುಾ 
ಇಟುಟಕೆೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಮ್ತುತ ಸಹನ್ೆ ಇವುಗಳನುಾ ನ್ಯನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಬಯಸುತೆತೀನ್ೆ. 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ 

ಪ್ರಚಯ:  

ನನಾ ಹೆಸರು ಶರಣಪ್ಪ, ನ್ಯನು ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ 
ಒಂಬತತನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೊೀನ್ೆ. 
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ದುಡಿಯ ಬಡಿತವ್ೆೀ ಚೆೊೀಮ್ನ  

ರಂಗನ್ಯಥ್ ಸಿ.ಎನ್.  

 

ನಡೆದಯಡುವ ವಿಶವಕೆೊೀಶವ್ೆಂದೆೀ ಪ್ರಸಿದೂರಯದ ಶ್ವರಯಮ್ ಕಯರಂತರು, ಕನಾಡ ಸ್ಯಹಿತಾಕೆೆ ಕೆೊಟಟ ಕೆೊಡುಗೆ ಅಪಯರ. ಸ್ಯಕಷುಟ ಓದಿಕೆೊಂಡಿದೂ 

ಕಯರಂತರ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗಳು ವಿಶ್ಷಟವ್ಯದವುಗಳು. ಇವರು ಮೀಲ್ವಗೆದ ಮ್ನ್ೆತನದವರಯದರೊ, ಚ್ಚಂತನ್ೆಗಳು ಮಯತರ ತಳಸಮ್ುದಯಯದ 

ಪ್ರ ಇದೂದೂನುಾ ಇವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ ಕಯಣಬಹುದು. ಇದಕೆೆ ಉದಯಹರಣೆ ಎಂಬAತೆ ಅಂದಿನ ಸಂಪ್ರದಯಯಸೆ ಸಮಯಜವನುಾ 

ಎದುರುಹಯಕಿಕೆೊಂಡು, ಕೆಳವಗೆದ ನೀಲ್ ಎಂಬ ಮ್ಹಿಳ್ೆಯನುಾ ಮ್ದುವ್ೆಯಯಗಿ ತಮ್ಮ ಆದಶೆವನುಾ ಮರೆಯುತಯತರೆ. ಹಯಗೆಯೀ ಕನಾಡ 

ಸ್ಯಹಿತಾದಲ್ಲಲ ಮದಲ್ಲಗೆ ದಲ್ಲತ ಪ್ರ ಚ್ಚಂತನ್ೆಗಳನುಾ ಮಯಡಿದ ಬರಹಗಯರ ಎಂಬ ಹೆಗಗಳಿಕೆಗೊ ಪಯತರರಯಗುತಯತರೆ. ಇವರ ಚೆೊೀಮ್ನ ದುಡಿ 

ಕಯದಂಬರ ಇದಕೆೆ ಸ್ಯಕ್ಷೀ ರೊಪ್ದಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಲ ಹೆೊಲೆಯನ್ಯದ ಚೆೊೀಮ್ ತನಾ ಜೀವನದ ಯಯವ ಆಸ್ೆಯನೊಾ ಪ್ೂಣೆಗೆೊಳಿಸಿಕೆೊಳುಲಯರದೆ 

ಜೀವನದುದೂಕೊೆ ನ್ೆೊೀವನ್ೆಾೀ ಉಂಡು ಸ್ಯಯುತಯತನ್ೆ. ಹಿೀಗೆ ಈ ಕಯದಂಬರ ಶೆ ೀಷಿತರ ಬವಣೆಯನುಾ ಎಳ್ೆಎಳ್ೆಯಯಗಿ ಕಟಿಟಕೆೊಡುತತದೆ.   

ಈ ಕಯದಂಬರಯನುಾ ಬರೆಯುವ ಮದಲ್ು ತಮ್ಗಯದ ಅನುಭವವನುಾ ಕಯರಂತರು ಹಿೀಗೆ ಹಂಚ್ಚಕೆೊಳುುತಯತರೆ –  

ನನಾ ಗಯರಮ್ ಜೀವನದ ಸುತಯತಟದಲ್ಲಲ ಹತಯತರು ಹೆೊಲೆಯರ ಮ್ನ್ೆಗಳನುಾ ಕಂಡಿದೊ. ಅವರ ಜೀವನವನುಾ ಸ್ಯಕಷುಟ ನ್ೆೊೀಡಿದೊ. 

ಅವರ ಹುಟೊಟರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಶರಮಸುವ ಕಯಫ ತೆೊೀಟಗಳಿಗೊ ಹೆೊೀಗಿ ಬಂದಿದೊ. ಅದನ್ೆಾೀ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ‘ಚೆೊೀಮ್ನ 

ದುಡಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೆೊಟುಟ ಬರೆದು ಮ್ುಗಿಸಿದೆ  

ಎಂದು ಹೆೀಳುತಯತರೆ. ಕಯರಂತರ ಓದು, ಆಲೆೊೀಚನ್ೆ ಮ್ತುತ ನ್ೆೊೀಡುವ ದೃಷಿಟಕೆೊೀನ, ಅವರನುಾ ಸಮಯಜಮ್ುಖಿ ಚ್ಚಂತನ್ೆಯತತ 

ಕೆೊಂಡೆೊಾಯಾಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಯಿತು. ಹಿೀಗೆ ಓದು ಎನುಾವುದು ಉತತಮ್ ಚ್ಚಂತನ್ೆಗಳತತ ಎಲ್ಲರನೊಾ ಕೆೊಂಡೆೊಾಯಾತತದೆ ಎಂಬುದಕೆೆ ಕಯರಂತರು 

ಉದಯಹರಣೆಯಯಗುತಯತರೆ.   

ಪ್ುಟಟ ಗುಡಿಸಲ್ಲನಲ್ಲಲ ೫ ಮ್ಕೆಳನುಾ ಸ್ಯಕುವ ಹೆೊೀರಯಟದ ಬದುಕು ಚೆೊೀಮ್ನದಯಗಿತುತ. ಇವನ ಮ್ಕೆಳು ಚನಯ, ಗುರುವ, ಕಯಳ, ನೀಲ್ 

ಮ್ತುತ ಮ್ಗಳು ಬೆಳಿು. ಸಂಕಪ್ಪಯಾನ ಮ್ನ್ೆಯ ಜೀತದಯಳ್ಯದ ಚೆೊೀಮ್, ಅವರು ಕೆೊಡುವ ದಿನಗೊಲ್ಲ ಅಕಿೆ ಮ್ತುತ ಭತತದಿಂದ ತನಾ ಸಂಸ್ಯರ 

ಸ್ಯಗಿಸುತಿತರುತಯತನ್ೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಒಂದಿದೂರೆ ಒಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನ ತಯವು ದಣಿಗಳ ಮ್ನ್ೆಗೆ ಕೊಲ್ಲ ಹೆೊೀದರೆ ಮಯತರ ಜೀವನ. 

ಮೈಮ್ುರದು ದುಡಿಯುವುದರಂದ ರಯತಿರಯಯದರೆ ಕುಡಿತದ (ಕಳುು) ನಶೆ ಇವನಗೆ ಏರಲೆೀಬೆೀಕು. ಹಿೀಗೆ ಸವತಂತೆೊರೀತತರ ಕಯಲ್ಘಟಟದಲ್ಲಲನ 

ದಲ್ಲತರ ಬದುಕಿನ ಶೆ ೀಚನೀಯ ಸೆಿತಿಯನುಾ ಕಯರಂತರು ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಕಟಿಟಕೆೊಡುತಯತರೆ. 

ಸಂಕಪ್ಪಯಾನವರಲ್ಲಲ ಜೀತಕಿೆರುವ ಚೆೊೀಮ್ನಗೆ ಒಂದೆೀ ಕನಸು, ತಯನು ತನಾದೆೀ ಸವಂತ ಜಮೀನನುಾ ತನಗೆ ಕಯಡಿನಲ್ಲಲ ಸಿಕೆ ಎತುತಗಳಿಂದ 
ಉಳುಮ ಮಯಡಬೆೀಕೆಂಬುದು. ಈ ಆಸ್ೆಯನುಾ ಈಡೆೀರಸಿ ಕೆೊಳುಲ್ು ಸ್ಯಕಷುಟ ಪ್ರಯತಿಾಸುತಯತನ್ೆ. ತನಾ ದಣಿಯನುಾ ಪ್ರ ಪ್ರಯಯಗಿ 
ಬೆೀಡುತಯತನ್ೆ. ಚೆೊೀಮ್ನ ಬೆೀಡಿಕೆಗೆ ಮ್ನಸ್ೆೊೀತ ಸಂಕಪ್ಪಯಾನಗೆ ಜಮೀನನುಾ ಕೆೊಡುವ ಮ್ಸಿಿದೂರೊ, ತಯಯಿಯ ಸಂಪ್ರದಯಯಸತ ಮ್ನಸಿೆತಿ 
ಸಂಕಪ್ಪಯಾನ ಉದಯರತನಕೆೆ ಅಡಿಿಯಯಗುತತದೆ. ಕಿೀಳು ವಗೆದವರು ವಾವಸ್ಯಯ ಮಯಡಬಯರದೆಂಬುದು, ಹಿಂದಿನಂದಲ್ೊ ಬೆಳ್ೆದು ಬಂದ 

ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಪ್ರತಿೀಕಯರ  

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು: ಚೆೊೀಮ್ನ ದುಡಿ ಪ್ರಕಯರ: ಕಯದಂಬರ, ಕತೃೆ: ಶ್ವರಯಮ್ ಕಯರಂತ  

ಕಯದಂಬರಯ ವಸುತ: ಮ್ಲೆನ್ಯಡಿನ ಕೆಳ ವಗೆದ ಜೀವನವನುಾ ಚೆೊೀಮ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮ್ೊಲ್ಕ ಇಲ್ಲಲ ಚ್ಚತಿರಸಲಯಗಿದೆ. 
ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಕೆಳವಗೆದ ಜನರ ಬದುಕು, ಬವಣೆ, ಶೆ ೀಷಣೆ, ತುಳಿತ, ಮೀಲ್ವಗೆದ ಅಧಿಕಯರಶಯಹಿತವ, 
ಮ್ತಯಂತರದ ಆಮಶ ಹಿೀಗೆ ಸವತಂತೆೊರಯೀತತರ ಕಯಲ್ದ ದಲ್ಲತರ ಬವಣೆ ಇಲ್ಲಲ ಚ್ಚತರಣ ಗೆೊಂಡಿದೆ.  
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ಪ್ದೂತಿ. ಕಿೀಳು ವಗೆದವರು ವಾವಸ್ಯಯ ಮಯಡಿದರೆ ಮೀಲ್ವಗೆದವರಗೆ ಅಪ್ಮಯನವ್ೆನುಾವುದು ಸಂಕಪ್ಪಯಾನ ತಯಯಿಯ 

ಧೆೊೀರಣೆಯಯಗಿತುತ. ತಲೆತಲಯಂತರದಿAದಲ್ೊ ದಲ್ಲತರ ಮೀಲೆ ಸವ್ಯರ ಮಯಡುತಯತ, ಅವರ ಆಸ್ೆ ಆಕಯಂಕ್ೆಗಳನುಾ ತುಳಿಯುತಯತ ಮೀಲ್ವಗೆ 

ಹೆೀಗೆ ವತಿೆಸುತಿತತುತ ಎಂಬ ಚ್ಚತರಣ ಇಲ್ಲಲ ಕಯಣುತತದೆ.  

ಚೆೊೀಮ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಯಫ ತೆೊೀಟದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುತಿತರುತಯತನ್ೆ. ಅಲ್ಲಲ ತಯನು ಮಯಡಿದ ೪-೫ ರೊಪಯಯಿ ಸ್ಯಲ್ಕೆೆ, ಬಡಿಿ ಚಕರಬಡಿಿ ಬೆಳ್ೆದು 

೯೦ ರೊಗಳ್ಯಗಿರುತತದೆ. ಈ ಸ್ಯಲ್ದ ವಸೊಲ್ಲಗಯಗಿ ಕಯಫ ತೆೊೀಟದ ಮಯಲ್ಲೀಕ ಮ್ನ್ೆವೀಲ್ನುಾ ಕಳುಹಿಸಿಕೆೊಡುತಯತನ್ೆ. ಚೆೊೀಮ್ ತನಾ ಸ್ಯಲ್ದ 

ಹಣವನುಾ ತಿೀರಸಲ್ು ತನಾ ಇಬಬರು ಮ್ಕೆಳ್ಯದ ಚನಯ ಮ್ತುತ ಗುರುವನನುಾ ತೆೊೀಟದ ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೆೊಡುತಯತನ್ೆ. ಕಯಫ ತೆೊೀಟದಲ್ಲಲ 

ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುವುದು ಅಷುಟ ಸುಲ್ಭದ ಕೆಲ್ಸವಲ್ಲ. ಪಯರಣಿಗಳು ವ್ಯಸ ಮಯಡುವ ಚ್ಚಕೆ ಶೆರ್ಡ ಗಳಲ್ಲಲ ವ್ಯಸಿಸಬೆೀಕು. ಚಳಿಗಯಲ್ದ ಗಯಳಿಗೆ 

ಜವರದಿಂದ ನರಳಬೆೀಕು. ಹಿೀಗೆ ಇಷುಟ ಕಷಟದಲ್ಲಲ ಎಷೆಟೀ ಬೆವರು ಸುರಸಿ ದುಡಿದರೊ ಕೆೈ ಸ್ೆೀರುವ ಹಣ ಆಣೆಗಳ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಮಯತರ. ಕಯಫ 

ತೆೊೀಟಕೆೆ ಕೆಸಲ್ಕೆೆ ಹೆೊೀದ ಗುರುವ ಮ್ತುತ ಚನಯರು ಸ್ಯಕಷುಟ ಕಷಟಗಳನುಾ ಎದುರಸುತಯತರೆ. ಅಲ್ಲಲನ ಚಳಿಯನುಾ ತಡೆಯಲಯರದೆ 

ತನ್ೆೊಾಟಿಟಗಿನ ಸಹಚರರ ಜೆೊತೆ ಸ್ೆೀರ ಕುಡಿಯುವುದನುಾ ಕಲ್ಲಯುತಯತರೆ. ಅವರಗೆ ಕೆೊಡುತಿತದೂ ಕೊಲ್ಲ ಊಟ ಮ್ತುತ ಕುಡಿತಕೆೆ ಸ್ಯಲ್ದೆ 

ಇನಾಷುಟ ಸ್ಯಲ್ವನೊಾ ಮಯಡುತಯತರೆ. ತಂದೆ ಮಯಡಿದ ಸ್ಯಲ್ ತಿೀರಸಲ್ು ಹೆೊೀದ ಈ ಇಬಬರೊ ಸ್ಯಲ್ದ ಹೆೊರೆಯನುಾ ಇನಾಷುಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುತಯತರೆ. 

ಆ ಕಯಲ್ದ ಮೀಲ್ವಗೆದ ಕಣಿಣಗೆ ಕೆಳ ವಗೆದವರು ಪ್ಶುಗೆೊೀಪಯದಿಯಲ್ಲಲ ಕಯಣುತಿತದೂರೊ ಎಂಬುದಕೆೆ ಇಲ್ಲಲನ ಸನಾವ್ೆೀಶ 

ಉದಯಹರಣೆಯಯಗುತತದೆ.  

ಕಯಫ ತೆೊೀಟದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುವ್ಯಗ ಗುರುವ ಕಿರಶ್ಿಯನ್ (ಕೆಳಸತರದ) ಜಯತಿಯ ಹುಡುಗಿ ಮೀರಯನುಾ ಪ್ತರೀತಿಸುತಯತನ್ೆ ಹಯಗೊ ಆಕೆಯನುಾ 

ಮ್ದುವ್ೆಯಯಗುತಯತನ್ೆ. ವಷೆಕೆೊೆಮಮ ಬರುವ ಜಯತೆರಗಯಗಿ ಕಯಫ ತೆೊೀಟದಿಂದ ಹುಡುಗರಬಬರೊ ವ್ಯಪ್ಸ್ ಊರಗೆ ತೆರಳಬೆೀಕಿತುತ. ಆದರೆ 

ಗುರುವ ಮಯರಯವರ(ಮೀರ) ಕುಟುಂಬದೆೊAದಿಗೆ ಪ್ರಯರಯಯದ ಕಯರಣ, ಚನಯನು ಮಯತರ ಊರಗೆ ಹೆೊರಟು ಬಂದ. ಎಲ್ಲರೊ ಜಯತೆರಯ 

ಸಂಭರಮ್ದಲ್ಲಲದೂರೆ ಚೆೊೀಮ್ನ ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಕಯಗೆತತಲೆ ಮ್ೊಡಿತುತ. ಅರಯ ಾರಗೊ ಜಯತೆರಯ ಸಂತಸವಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಷುಟ ಸ್ಯಲ್ದೆಂಬAತೆ ಚನಯ 

ಅನ್ಯರೆೊೀಗಾಕೆೆ ಒಳಗಯಗುತಯತನ್ೆ. ಬೆಳಿು ಎಷೆಟೀ ಪ್ರಯತಿಾಸಿದರೊ ಅವಳಿಂದ ಬದುಕಿಸಿಕೆೊಳುಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಚನಯ ಸತಯತಗಿನ ಒಂದು 

ಸನಾವ್ೆೀಶ ಹಿೀಗಿದೆ – “ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಯಡು ನ್ಯಯಿ ನ್ೆಲ್ಕೆೆ ಮ್ೊತಿಯನುಾ ಚಯಚ್ಚ ಮ್ಲ್ಗಿತುತ. ಅದರ ಕಣಣಲ್ೊಲ ನೀರ ಹನಗಳಿದೂವು. 

ಕೆೊಟಿಟಗೆಯಲ್ಲಲ ಕಟಿಟದೂ ಎತುತಗಳನುಾ ಮಯತನ್ಯಡಿಸದೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಂದಿತುತ”. ಹಿೀಗೆ ದುುಃಖದ ಮ್ಹಯಪ್ೂರವನ್ೆಾೀ ಚೆೊೀಮ್ನ ಕುಟುಂಬ 

ಅನುಭವಿಸುತತದೆ. ಒಂದೆೀ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಎರಡು ಮ್ಕೆಳನುಾ ಕಳ್ೆದುಕೆೊಂಡ ಚೆೊೀಮ್ ದುಡಿಯನುಾ ಬಯರಸುವುದನಾಲ್ಲದೆ ಬೆೀರೆ ಏನನೊಾ 

ಮಯಡಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಿೀಗಿರುವ್ಯಗಲೆೀ ಧನಗಳು ಚೆೊೀಮ್ನನುಾ ಮ್ಳ್ೆಗಯಲ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ನನಾ ಎತುತಗಳನುಾ ಮಯರಬಡು ಎಂದರು. 

ಇದರಂದ ಮ್ತತಷುಟ ಸಿಟಿಟಗೆೀರದ ಚೆೊೀಮ್ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ಹೆಂಡವನುಾ ಕುಡಿದು ತಯನು ದುಡಿ ಬಯರಸುತಯತ, ತನಾ ಸಣಣದಯದ ಎರಡೊ ಮ್ಕೆಳನುಾ 

ತಯಳಕೆೆ ತಕೆಂತೆ ಕುಣಿಯುವಂತೆ ಹೆೊಡೆಯುತಯತನ್ೆ. ಬೆಳಿು ಅವರನುಾ ರಕ್ಷಸುತಯತಳ್ .ೆ ಹಿೀಗೆ ಪ್ದೆೀ ಪ್ದೆೀ ನ್ೆೊೀವಿಗೆ, ಅಪ್ಮಯನಕೆೆ ತುತಯತಗುತಯತ 

ಮಯನಸಿಕವ್ಯಗಿ ಆತಂಕಕೆೆ ಒಳಗಯಗುವ ಜನ, ಮೀಲ್ವಗೆದವರ ವಿರುದೂ ಪ್ರತಿೀಕಯರ ತಿೀರಸಿಕೆೊಳುಲಯರದೆ ತನಾನುಾ ಹಯಗೊ ತನಾವರನ್ೆಾೀ 

ಹಿಂಸಿಸಿ ಸಮಯದಯನ ಪ್ಡೆಯುವ ಪ್ರಯನುಾ ಈ ಸನಾವ್ೆೀಶ ಕಟಿಟಕೆೊಡುತತದೆ.  

ಚೆೊೀಮ್ನ ಕಿರಯ ಮ್ಗ ನೀಲ್ ಹಳುದ ನೀರನಲ್ಲಲ ಮ್ುಳುಗಿ ಸ್ಯಯುತಿತದಯೂಗ, ಒಬಬ ಬಯರಹಮಣ ತರುಣನು ಧಯವಿಸಿ, ನೀಲ್ನನುಾ ಎಳ್ೆದು ತರಲ್ು 

ಮ್ುಂದಯಗುತಯತನ್ೆ. ಅವನ ಹಿರಯರು ಅವನನುಾ ತಡೆದು! ಅವನು ಹೆೊಲೆಯನಲ್ಲವ್ೆೀ ಎಂದು ಬೆದರಸಿದರು. ಈ ಸಂದಭೆವನುಾ ವಿವರಸುತಯತ 

ಕಯರಂತರು ತಮ್ಮದೆೀ ಧವನಯನುಾ ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳುತಯತರೆ – “ಚೆೊೀಮ್ನಗೆ ಹೆೊಲೆಯನ ಬಯಳ್ ವೆಯ ಹುಣುಣ ಎಂಥದೊAದು ಸಂಪ್ೂಣೆ 

ಅನುಭವವ್ಯಯಿತು. ಶವವನುಾ ಹೆೊತುತ ಮ್ನ್ೆಗೆ ತಂದನು.” ಈ ಮಯತುಗಳು ದಲ್ಲತರ ಅಸಹಯಯಕತೆಯ ನಲ್ುವನುಾ ಎತಿತ ತೆೊೀರುತತದೆ.  

ಕೆೊನ್ೆಗೆೊಮಮ ಚೆೊೀಮ್ ಕಿರಶ್ಿಯನ್ ಧಮ್ೆಕೆೆ ಸ್ೆೀರ ಜಮೀನನುಾ ಹೆೊಂದುವ ಆಸ್ೆಯಿಂದ, ಪಯದಿರಯ ಮ್ನ್ೆಗೆ ಹೆೊೀಗುವ ದಯರಯಲ್ಲಲ, 

ಮಯರಗುಡಿಯನುಾ ಕಂಡು ನಂತು ಬಡುತಯತನ್ೆ. ಮಯರಯ ದಶೆನ ಮಯತರದಿಂದಲೆೀ ತನಾ ಮ್ನಸಿನುಾ ಬದಲ್ಲಸಿ, ಜಮೀನು ಸಿಗದಿದೂರೊ ತನಾ 

ಜಯತಿಯನುಾ ಬಡುವುದು ಬೆೀಡವ್ೆಂದು, ಅಲ್ಲಲಂದ ಮ್ನ್ೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ, ದುಡಿಯನುಾ ಬಡಿಯುತತ ತನಾ ಕೌರಯೆವನುಾ ಹೆೊರಹಯಕುತಯತನ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ 

ಚೆೊೀಮ್ ತನ್ೆೊಾಳಗಿನ ಅಸಿಮತೆಯನುಾ ಬಡಲಯರದೆ ಪ್ರತಪ್ತಸುವ ಪ್ರ, ಹೆೊಸ್ಯಹತುಶಯಯಿಯನುಾ ಬಹಿಷೆರಸುವ, ಮ್ನಸುಿಗಳ ನಲ್ುವನುಾ 

ವಾಕತಪ್ಡಿಸುತತದೆ. 

ಇಲ್ಲಲ ಕಯಲ್ ಬದಲಯದಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವ್ೆೈಚ್ಚತರಗಳ್ೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಯಗುತತದೆ. ಆದರೆ ಕಥಯನ್ಯಯಕನ್ಯದ ಚೆೊೀಮ್ನ ಸಂಕಷಟಗಳು ಮಯತರ 

ಬದಲಯಗದೆ ಹಯಗೆಯೀ ಉಳಿದದೂನುಾ ನ್ಯವು ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಕಯಣಬಹುದು. ಅವನ ಪ್ತರೀತಿಯ ಮ್ಗಳು ಬೆಳಿು ತನಾ ತಂದೆಯ ಸ್ಯಲ್ವನುಾ 
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ತಿೀರಸಲ್ು ಮ್ನ್ೆವೀಲ್ನ್ೆೊಂದಿಗೆ ಕಯಫ ತೆೊೀಟಕೆೆ ಹೆೊೀಗುತಯತಳ್ .ೆ ಅಲ್ಲಲನ ಪ್ರಸಿೆತಿ ಹಯಗೊ ಹಸಿದ ಕಯಮ್ುಕರ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಲ್ಲಕಿದ ಬೆಳಿು ಮ್ನ್ೆವೀಲ್ 

ಮ್ತುತ ಕಯಫ ತೆೊೀಟದ ಮಯಲ್ಲೀಕನ ಕಯಮ್ದ ವಸುತವ್ಯಗುತಯತಳ್ .ೆ ಬೆಳಿು ತಂದೆಯ ಸ್ಯಲ್ವನುಾ ತಿೀರಸಿ ಮ್ತೆತ ತನಾ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ 

ಬರುತಯತಳ್ .ೆ ಚೆೊೀಮ್ನಗೆ ಮ್ಗಳ ಈ ಸ್ಯಧನ್ೆಯನುಾ ಕಂಡು, ಗಂಡು ಮ್ಕೆಳು ಸ್ಯಧಿಸಲ್ು ಅಸ್ಯಧಾವ್ಯದದೂನುಾ ಇವಳು ಸ್ಯಧಿಸಿದಳು, ಎಂದು 

ಮ್ನದಲ್ಲಲ ಖುಷಿ ಪ್ಡುತಯತನ್ೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಮ್ನ್ೆವೀಲ್ನ ಕೆೈಸ್ೆರೆಯಯದ ಸಂಗತಿಯನುಾ ತಿಳಿದು ವಿಹವಲ್ನ್ಯಗಿ ದುಡಿಯನುಾ ಬಯರಸುತತಲೆೀ 

ಏಕಯಂಗಿಯಯಗಿ ಸಮಯಜದ ಕೌರಯೆಕೆೆ ಬಲ್ಲಪ್ಶುವ್ಯಗಿ ಮ್ರಣವನುಾ ಹೆೊಂದುತಯತನ್ೆ. 

ಕನಾಡ ಸ್ಯರಸವತ ಲೆೊೀಕದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನುಾ ಬೆಳಗಿಸಿದ ಹಯಗೊ ಸ್ಯಹಿತಾದಲ್ಲಲ ಹೆೊಸ ಸ್ಯಧಾತೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಯಡಿಕೆೊಟಟ ಕಿೀತಿೆ ‘ಚೆೊೀಮ್ನ 

ದುಡಿ’ಗೆ ಸಲ್ುಲತತದೆ ಎಂದರೆ ತಪಯಪಗಲಯರದು. ಈ ಹಿನಾಲೆಯಲ್ಲಲ ನ್ಯವು ಈ ಕಯದಂಬರಯನುಾ ಒಂದು ಅಪ್ೂವೆ ಕಯರಂತಿಕಯರ ಕೃತಿ ಎಂದು 

ನಣೆಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಯತುಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ಕೆೊಡುವಂತೆ ಅನಂತಮ್ೊತಿೆಯವರು ಹಿೀಗೆ ಬರೆಯುತಯತರೆ –  

ಆಗ ನ್ಯನು ದೊವ್ಯೆಸಪ್ುರದಲ್ಲಲ ಶಯಲೆಗೆ ಹೆೊೀಗುತಿತದೂ ಹುಡುಗ. ಚೆೊೀಮ್ನ ದುಡಿ ಓದುತಿತದೊ. ನಮ್ಮ ಮ್ನ್ೆಗೆ ಚೌಡ ಎನುಾವವನು 

ಕೆೊಟಿಟಗೆ ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ಬರುತಿತದೂ. ನ್ಯನು ಆ ಕಯದಂಬರಯನುಾ ಆಗಷೆಟೀ ಓದಿ ಮ್ುಗಿಸಿದೂರಂದ ಚೌಡನನುಾ ಆವತುತ ನ್ೆೊೀಡಿದ ಕೊಡಲೆೀ 

ನನಗನಾಸಿದುೂ, ಈ ಚೌಡನಗೆೊಂದು ಒಳ ಜೀವನ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ನನಾಲ್ಲಲ ಹೆೊಸಪ್ರಜ್ಞೆ ಹುಟಿಟದ ಹೆೊತುತ. ಚೆೊೀಮ್ನ ದುಡಿಯ 

ಚೆೊೀಮ್ ದುಡಿ ಬಯರಸುವುದು, ಬಯಯಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೀಳಲ್ಲಕಯೆಗದೂನುಾ ಅದರ ಮ್ೊಲ್ಕ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ದನಯಲ್ಲಲ ಹೆೊರಡಿಸುವುದು, ಹಯಗೆ 

ಈ ಚೌಡನಗೊ ಕೊಡ ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಏನ್ೆೀನ್ೆೊೀ ಹೆೊಸ ಭಯವನ್ೆ ಇರಬಹುದು ಅನಾಸಿತು.  

ಅಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಕಯರಂತರ ಪ್ರಭಯವ ತಮ್ಮ ಮೀಲಯಗಿತುತ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆತಮ ಕಥನ ಸುರಗಿಯಲ್ಲಲ ಬರೆದುಕೆೊಳುುತಯತರೆ. ಹಿೀಗೆ ಈ 

ಕಯದಂಬರ ಸ್ಯಕಷುಟ ಓದುಗರ ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಲ ತಲ್ಲಣವನುಾ ಹುಟಿಟಸಿದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕ ಓದುಗರಲ್ಲಲ ವ್ೆೈಚಯರಕವ್ಯಗಿ ಒಂದು ಸಮಯಜವನುಾ ಹೆೀಗೆ 

ನ್ೆೊೀಡಬೆೀಕು ಎಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನುಾ ಮ್ೊಡಿಸದೆೀ ಇರದು.  

 

ಪ್ರಚಯ: 

ಡಯ.ಸಿ.ಎನ್.ರಂಗನ್ಯಥ್ ಅವರು ಅಜ ûೀ ೀೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಫೌಂಡೆೀಷನ್ ನ, ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ 
ಸಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಲ, ಕಳ್ೆದ ಮ್ೊರು ವಷೆಗಳಿಂದ ಕನಾಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕಿತಯಯಗಿ 
ಕಯಯೆನವೆಹಿಸುತಿತದಯೂರೆ. ಇವರು ‘ಕನಾಡ ವೃತಿತ ರಂಗಭೊಮ ಮ್ತುತ ನ್ಯಟಕ ಸ್ಯಹಿತಾ’ 
ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ, ಕನಾಡ ವಿಶವವಿದಯಾಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ತಎರ್ಚ.ಡಿ., ಪ್ದವಿಯನುಾ 
ಪ್ಡೆದುಕೆೊಂಡಿದಯೂರೆ. ಇವರ ಆಸಕಿತ ಕ್ೆೀತರಗಳು ಓದು, ಬರಹ, ಹಯಗೊ ವಿದಯಾರ್ಥೆ ಮ್ತುತ 
ಶ್ಕ್ಷಕರೆೊಂದಿಗೆ ಸಂವ್ಯದ ನಡೆಸುವುದು.  

e-mail: ranganath.cn@azimpremjifoundation.org 
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ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಮ್ಗಗಲ್ುಗಳನುಾ 

ವಿೀರಯ ರೆಡಿಿ  

ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು: ಚೌಕಟಿಟನ್ಯಚೆ  

ಲೆೀಖಕರು: ಡಯ. ಸಂಜುಕುಮಯರ್ ಅತಿವ್ಯಳ್  

 

ಗಡಿ ಭಯಗವ್ಯದ ಹೆೈದರಯಬಯದ್ ಕನ್ಯೆಟಕದ ಜಲೆಲಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದಯದ ಬೀದರ್ ನ ಸ್ಯಹಿತಿಗಳಲ್ಲಲ ಮೀಲ್ಪಂಕಿತಯಲ್ಲಲ ಕೆೀಳಿಬರುವ 

ಹೆಸರೆಂದರೆ ಡಯ. ಸಂಜೀವಕುಮಯರ  ಅತಿವ್ಯಳ್. ಇವರೆೊಬಬ ಸ್ಯಹಿತಿಯಯಗಿ, ಶ್ಕ್ಷಕರಯಗಿ ಮ್ತುತ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕಿತಯಯಗಿ 

ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ಮ್ನಾಣೆಯನುಾ ಪ್ಡೆದವರಯಗಿರುತಯತರೆ. ಜಲೆಲಯಲ್ಲಲ “ಕರುನ್ಯಡು ಸ್ಯಹಿತಾ ವ್ೆೀಧಿಕೆಯನುಾ” ಹುಟುಟಹಯಕಿ ಆ ಮ್ೊಲ್ಕ 

ಅನ್ೆೀಕ ಜನಮ್ನಾಣೆ ಕಯಯೆಕರಮ್ಗಳನುಾ ಸಂಘಟಿಸುತಯತ ಬಂದಿದಯೂರೆ. 

ಇದಿೀಗ ಅವರು ಚೌಕಟಿಟನ್ಯಚೆ ಎಂಬ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಯೂರೆ.ಇದರಲ್ಲಲ ವಚನ ಸ್ಯಹಿತಾದಲ್ಲಲನ ಕಯಯಕ ಸಿದಯೂಂತ , 

ಗುಣಯತಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮ್ತುತ ಶ್ಕ್ಷಕ-ವಿದಯಾರ್ಥೆಯ ಬದುಕು, ಯುವ ಶಕಿತ ಮ್ತುತ ಬಹುಮ್ುಖ ಸ್ಯಧನ್ೆ ಮ್ುಂತಯದ ವಿಷಯಗಳ ಚ್ಚತರಣ 

ಮ್ೊಡಿ ಬಂದಿದೆ. 

ಪ್ುಸತಕದ ಕುರತಯದ ವಿಮ್ಶೆೆ  

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಗತಿಶ್ೀಲ್, ನವಾ, ದಲ್ಲತ ಮ್ತುತ ಬಂಡಯಯದ ಸ್ಯಹಿತಾಗಳಲ್ಲಲ ಗಂಭೀರವ್ಯಗಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡು ನ್ಯಡಿಗೆ 

ಸ್ಯಹಿತಿಾಕ ಕೆೊಡುಗೆಯನುಾ ನೀಡಿದ ಹಲ್ವರನಾ ಪ್ರಚಯಿಸುತಯತ, ಶರಣರು, ಸಂತರು, ದಯಸರು, ಅನುಭಯವಿಗಳು ಮ್ತುತ 

ಸೊಫಗಳು ಬಯಳಿ ಬದುಕಿ ನಮಯೆಣ ಮಯಡಿದ ಬೀದರ್ ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ಲೆೊೀಕದ ಕುರತಯದ ಮಯಹಿತಿಯು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ  

ಕಂಡುಬರುತತದೆ. ವಿಶವ ಗುರು ಬಸವಣಣನವರಂದ À ಮದಲೆೊಗಂಡು ಆಯೂಕಿೆ ಲ್ಕೆಮ್ಮ, ಮಯರಯಾ ಮದಲಯದವರ ವಚನಗಳನುಾ 

ಪ್ರಸುತತ ಪ್ಡಿಸುತಯತ, ವ್ಯಸತವವ್ಯಗಿ, ನ್ಯಾಯಯುತವ್ಯಗಿ ದುಡಿಯಬೆೀಕು, ಗಳಿಸಬೆೀಕು, ಹಂಚ್ಚಕೆೊAಡು ತಿನಾಬೆೀಕು ಹಯಗು 

ಕೊಡಿಬಯಳಬೆೀಕು ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಬದುಕಿನ ಸದುದೊೀಶವನುಾ ಲೆೊೀಕಕೆೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೆೀಳುವ ಪ್ರಯತಾ ಬರಹಗಯರರದಯೂಗಿದೆ. 

ಇಂದಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪ್ದಧತಿ ಮ್ತುತ ಅದರ ನೊನಾತೆಗಳನುಾ ಕುರತು , ಜೆೊತೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಕರಲ್ಲಲರಬೆೀಕಯದ ಸ್ಯಮ್ಥಾೆ, ಸೃಜನಶ್ೀಲ್ತೆಯ 

ಬಗೆಗ ಅಭವಾಕಿತಸುವ ಲೆೀಖನವ್ೆೀ "ಗುಣಯತಮಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮ್ತುತ ಶ್ಕ್ಷಕ", ಲೆೀಖಕರು ಒಬಬ ಶ್ಕ್ಷಕರು, ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕಿತಗಳು 

ಆಗಿರುವುದರಂದ ಅತಾಂತ ಸಮ್ಥೆವ್ಯಗಿ ಈ ವಿಚಯರಗಳನುಾ ಕಟಿಟಕೆೊಟಿಟರುತಯತರೆ. ವಿದಯಾರ್ಥೆಗಳನುಾ ಇಂದು ಬರೀ ಅಂಕಗಳಿಗೆ, 

ಮಡಲ್ ಗಳಿಗೆ, ದಜೆೆ-ಶೆರೀಣಿ ಗಳಿಗೆ, ನ್ೌಕರಗೆ ತಯಯರು ಮಯಡದೆ ಕಲ್ಲಯುವವರ ಸವ್ಯೆಂಗಿೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

ಮಯಡುವಂತಯಗಬೆೀಕು. ಹಿೀಗೆ ಮಯಡುವುದು ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮ್ುಖಾ ಜವ್ಯಬಯೂರಯಯಗಿದೆ. ಜೆೊತೆಗೆ  “ಹಸಿ ಗೆೊೀಡೆಯಲ್ಲಲ ಹರಳು 

ನ್ೆಟಟಹಯಗೆ“ ಬಯಲಯಾವಸ್ೆೆಯಲ್ಲಲ ಕೆೊಡಲ್ಪಟಟ ಸಂಸ್ಯೆರ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಯಗು ಕಲ್ಲಕೆಯು ತುಂಬಯ ಪ್ರಣಯಮ್ಕಯರ ಎಂಬ ಅಂಶವು 

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವುದು, ಓದುಗರಗೆ ಒಳ್ ುೆ ಮಯಗೆ ತೆೊೀರುವ ದಿೀಪ್ದಂತಿದೆ. 

ಶ್ಕ್ಷಕ ವೃತಿತಯಲ್ಲದೂ ಪ್ರತಿಯೊಬಬರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವ್ಯಬಯೂರಯನುಾ ಅರತು ದುಡಿದರೆ ವಿದಯಾರ್ಥೆಯ ಜೀವನ ಉತತಮ್ 
ವ್ಯಗುವುದರಲ್ಲಲ ಎರಡು ಮಯತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೆೀಶವನುಾ ಈ ಕೃತಿಯು ಹೆಚುಿ ಗಟಿಟಯಯಗಿ ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸುತತದೆ. ಈ ಕೃತಿಯು 
ಬಹಳಷುಟ ಉತತಮ್ ಲೆೀಖನಗಳನುಾ ಒಳಗೆೊಂಡಿದುೂ, ಓದುಗರಗೆ ವರವ್ಯಗಿದೆ.  

ಸ. ಹಿ. ಪಯರ. ಶಯಲೆ ಚಂದನಹಳಿು, ಹುಮ್ನ್ಯಬಯದ್, ಬೀದರ್ 

ತೆರೆದಿಟಟ ಚೌಕಟಿಟನ್ಯಚೆ  
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ಇದರ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಲ ಯುವ ಜನ ಶಕಿತ ಜಯಗೃತವ್ಯಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಲೆೀಖನ ಕೊಡ ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಸ್ಯಂಧಬೆಕವ್ಯಗಿ ಅತಿ ಉತತಮ್ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಮ್ೊಡಿ ಬಂದಿದೆ. ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಲ ಈ ಲೆೀಖನ ಯುವಕರಲ್ಲಲ ಅಡಗಿದ ಸೊಪ್ತ ಶಕಿತಯನುಾ ಜಯಗೃತಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲಲ 
ಸಹಯಯಕವ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲನ  ಜಯನಪ್ದ, ವಾಕಿತ ಚ್ಚತರಣ, ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ಸಂಘಟನ್ೆಯ ಪ್ರಚಯವ್ೆಲ್ಲವು ಓದಿಸಿಕೆೊಂಡು 
ಹೆೊೀಗುತತದೆ.  
 

ಪ್ರಚಯ: 

ಇವರು ಪಯರಥಮಕ ,ಪೌರಢ  ಮ್ತುತ ಪ್.ಪ್ೂ.ಶ್ಕ್ಷಣವನುಾ ಹುಮ್ನ್ಯಬಯದಿನಲ್ಲಲ 

ಪ್ೂರೆೈಸಿ,ಟಿ.ಸಿ.ಎರ್ಚ.ಶ್ಕ್ಷಕರ ತರಬೆೀತಿಯನುಾ ಬೀದರ ಡಯಟ್ ನಲ್ಲಲ, ಮೈಸೊರು ಮ್ುಕತ 

ವಿಶವವಿದಯಾಲ್ಯದಿಂದ ಬ.ಎ.ಬ.ಎರ್ಡ.ಎಂ.ಎ.ಎಂ.ಎರ್ಡ ಪ್ದವಿಗಳನುಾ ಪ್ಡೆದಿದಯೂರೆ. 

 ಹಯಗೊ 1999ರಲ್ಲಲ  ಪಯರಥಮಕ ಶಯಲಯ ಶ್ಕ್ಷಕರಯಗಿ ಬಸವಕಲಯಾಣದ ಕಯದೆಪ್ೂರ ಮ್ತುತ 

ಹುಮ್ನ್ಯಬಯದ ತಯಲ್ೊಕಿನ ಚಂದನಹಳಿುಯಲ್ಲಲ  ಸ್ೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಲಸುತಯತ  ನಯೊೀಜನ್ೆ ಮರೆಗೆ 

ಎಂಟು ವಷೆಗಳ ಕಯಲ್ ಹುಮ್ನ್ಯಬಯದ ಶಯಸಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಯಯಕರಯಗಿ 

ಕಯಯೆನವೆಹಿಸಿದಯೂರೆ. ಅಷೆಟೀಯಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸ್ೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಲಸುವ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ' ಕಲ್ಲತ 

ಶಯಲೆಗೆ ನನಾ ಕೆೊಡುಗೆ' ಎಂಬ ನೊತನ ಪ್ರಕಲ್ಪನ್ೆ ನೀಡಿ ಹಳ್  ೆವಿದಯಾರ್ಥೆಗಳ ಸ್ೆೀವ್ೆ 

ಪ್ಡೆದು 'ಸ್ಯವಯವ ಕಿಚನ ಗಯಡೆನ್ ನಮೆಸಿ ಮಯದರಯಯಗಿದಯೂರೆ. ಮ್ತುತ ಇವರು  

ಕತೆ ಕವನ ಲೆೀಖನ ಕಿರುನ್ಯಟಕಗಳನುಾ ಬರೆದು  ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯ ಲೆೀಖಕರಯಗಿ 

ಗುರುತಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಯೂರೆ. ಹಯಗೊ ಇವರು ಕನ್ಯೆಟಕ ರಯಜಾ ಪಯರಥಮಕ ಶಯಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕರ 

ಸಂಘದ ಹುಮ್ನ್ಯಬಯದ ತಯಲ್ೊಕಯ  ಅಧಾಕ್ಷರಯಗಿ, ಜಯನಪ್ದ ಪ್ರಷತಿತನ 

ಕಯಯೆದಶ್ೆಯಯಗಿ ಸ್ೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಲಸಿದಯೂರೆ. ಇವರ ಸ್ೆೀವ್ೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಂದ 

ಹಲ್ವ್ಯರು ಪ್ರಶಸಿತ ಪ್ುರಸ್ಯೆರಗಳು ಲ್ಭಸಿವ್ೆ. 

ಪ್ರಸುತತ ಇವರು ಚಂದನಹಳಿುಯಲ್ಲಲ ಸ್ೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಲಸುವುದರೆೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಹಿತಾ ರಚನ್ೆಯಲ್ಲಲ 

ತೆೊಡಗಿದಯೂರೆ.  
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ಚಂದರಗಿರ ತಿೀರದಲ್ಲಲ  

ರಮೀಶ್ ಎಲ್.  

ನ್ಯಡೆೊೀಜ ಡಯ| ಸ್ಯರಯ ಅಬೊಬಕೆರ್ ಅವರ ಚಂದರಗಿರ ತಿೀರದಲ್ಲಲ ಕಯದಂಬರಯು ೧೯೮೧ರಲ್ಲಲ ಲ್ಂಕೆೀಶ್ ಪ್ತಿರಕೆಯಲ್ಲಲ 

ಧಯರಯವ್ಯಹಿಯಯಗಿ ಪ್ರಕಟಗೆೊಂಡು ಸ್ಯಕಷುಟ ವಿರೆೊೀಧಗಳ ನಡುವ್ೆಯು ಜನಮಚುಿಗೆಗೆ ಪಯತರವ್ಯಗಿ ೧೯೮೪ರಲ್ಲಲ  ಚಂದರಗಿರ 

ಪ್ರಕಯಶನದ ಮ್ೊಲ್ಕ ಪ್ರಕಟಗೆೊಂಡು ಪ್ುಸತಕ ರೊಪ್ದಲ್ಲ ಓದುಗರ ಕೆೈ ಸ್ೆೀರುತತದೆ. 

ಕೆೀವಲ್ ೧೨೦ ಪ್ುಟಗಳ ಚ್ಚಕೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ಲೆೀಖಕರು ಮ್ಧಾಮ್ ವಗೆದ ಮ್ುಸಿಲಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಲ ಜನಸಿದ ನ್ಯದಿರ ಎಂಬ ಒಂದು 

ಹೆಣುಣಮ್ಗಳು ಧಮ್ೆದ ಹೆಸರನಲ್ಲಲ ಆಚರಸುವ ಅಂಧ ಆಚರಣೆಗಳು ಮ್ತುತ ಪ್ುರುಷ ಪ್ರಧಯನ ಸಮಯಜದ ಪ್ರತಿಷೆೆಗೆ ಸಿಲ್ುಕಿ 

ನಲ್ುಗಿ ತನಾ ಬದುಕಿನ ದುರಂತತೆಯನುಾ ಕಯಣುವ ಸಂದಭೆಗಳನುಾ ಎಳ್  ೆಎಳ್ೆಯಯಗಿ ತರೆದಿಟಿಟದುೂ. ಓದುಗರು ಸಹ ನ್ಯದಿರಯಳ 

ಬದುಕಿನ ಸಿೆಯನುಾ ಕಂಡು ಮ್ರುಗುವ ಜೆೊತೆಗೆ ಅಥೆವಿಲ್ಲದ ಆಚರಣೆಗಳ ನ್ೆಪ್ದಲ್ಲಲ ಹೆಣಿಣನ ಬದುಕನುಾ ನ್ಯಶಮಯಡುವ 

ಪ್ುರುಷರಗೆ ಈಡಿೀ ಶಯಪ್ವನುಾ ಹಯಕದಿರಲಯರರು. 

ಪ್ರಮ್ುಖ ಪಯತರಗಳು 

• ಮ್ಹಮ್ಮದ್ ಖಯನ 

• ಫಯತಿಮ್ 

• ನ್ಯದಿರ 

• ರಶ್ೀದ್ 

• ಮೀನು ಮಯರುವ ಪಯರು 

• ಜಮೀಳ್ಯ 

• ಅಮನ 

• ಶೆೀಕಯಲ್ಲ 

• ಜೆೈನ್ಯಬ 

• ಸ್ೆೀಲ್ಲಂ. 

• ಕಯಳಿ 

• ಅAಬು 

ಚAದರಗಿರ ತಿೀರದಲ್ಲಲರುವ ಕಿಳಿಯೊರು ಗಯರಮ್ದ ಮ್ಧಾಮ್ ವಗೆಕೆೆ ಸ್ೆೀರದ ಮ್ುಸಿಲಂ ಕುಟುಂಬವೊAದರಲ್ಲಲ ಮ್ಹಮ್ಮದ್ ಖಯನ, 

ಫಯತಿಮ್ ಅವರಬಬರು ಮ್ಕೆಳ್ಯದ ನ್ಯದಿರ ಮ್ತುತ ಜಮೀಳ್ಯ ವ್ಯಸವ್ಯಗಿರುತಯತರೆ. ಮ್ಹಮ್ಮದ್ ಖಯನ ಒರಟು ಸವಭಯವದ 
ಮ್ುಂಗೆೊೀಪ್ತ ಅಷೆಟೀ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಗಂಸರು ಗಂಡಸು ಹೆೀಳಿದಂತೆ ಕೆೀಳಿಕೆೊಂಡು ಅವರು ಕೆೊಟಟ ಊಟ ಬಟೆಟಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಇಷಟ 
ಕಷಟಗಳನುಾ ತಿೀರಸುತಯತ ಅವರ ಸ್ೆೀವ್ೆಯನುಾ ಮಯಡುತಯತ ಬದಿೂರುವ ಪಯರಣಿಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಸವ್ಯೆಧಿೀಕಯರ 
ಮ್ನ್ೆೊೀಭಯವದ ವಾಕಿತ. ೨೮ವಷೆದ ದೆೈತಾ ಅಜನುಬಯಹು ಮ್ಹಮ್ಮದ್ ಖಯನ್ ಮ್ದುವ್ೆಯಯಗಿದುೂ, ಸಂಸ್ಯರ ಎಂದರೆ ಏನು? 

ರಯಯಚೊರ್ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ
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ಎಂಬ ಕಲ್ಪನ್ೆಯು ಇರದ ಕುಸುಮ್ದಂತಿದೂ ಕೆೀವಲ್ ೧೧ ವಷೆದ ಫಯತಿೀಮಯಳನುಾ. ಬೆಟಟದಷುಟ ಆಸ್ೆ ಕನಸುಗಳನುಾ ಹೆೊತುತ 

ಮ್ಹಮ್ಮದ್ ಖಯನನನುಾ ಕೆೈ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದೂಳು ಫಯತಿೀಮಯ ಆದರೆ ಮ್ಹಮ್ಮದ್ ಖಯನ್ ಚ್ಚಕೆ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬುದನುಾ ಗಮ್ನಸದೆ 

ಹುಲ್ಲಯಂತೆ ಅವಳ ಮೀಲೆರಗಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಫಯತಿಮಯ ದಯಂಪ್ತಾದಲ್ಲಲ ಪ್ರಥಮ್ ಹೆಜೆೆ ಇರಸಿದೊೀ ಒರಟು ಕಲ್ುಲ-ಮ್ುಳುುಗಳ 

ಮೀಲೆ. ಸ್ಯಲ್ದಕೆೆ ಎರಡು ಹೆಣುಣಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಜನಮವಿತತಳು. ಕಯಲ್ ಕಳ್ೆದಂತೆ ಫಯತಿೀಮ್ಳ ಮ್ಕೆಳು ಬೆೀಳ್ೆದು ದೆೊಡಿವರಯಗಿ ಬೀಡಿ 

ಕಟುಟವ ಮ್ೊಲ್ಕ ತನಾ ತಯಯಿಗೆ ನ್ೆರವ್ಯಗುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಮ್ನ್ೆಯ ಆದಯಯವನುಾ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಹಿೀಗಿರುವ್ಯಗಲೆೀ ೧೩ 

ವಷೆದ ನ್ಯದಿರಯಳನುಾ ಮ್ಣಿಪ್ುರದ ರಶ್ೀದ್ ನಗೆ ಕೆೊಟುಟ ಮ್ದುವ್ೆ ಮಯಡಿದರು. ಆದರೆ ನ್ಯದಿರಯಳ್ಯ ತಯಯಿ ಫಯತಿೀಮ್ಳಿಗೆ 

ನನಾ ಮ್ಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಲ ನ್ಯನು ಪ್ಡೆದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಬರದಿರಲ್ಲ ಎಂದು ರಯತಿರ ಈಡಿೀ ಅಲಯಲಹ ನನುಾ 

ಬೆೀಡಿಕೆೊಂಡಲ್ು. 

ರಶ್ೀದ್: 

ರಶ್ೀದ್ ತನಾ ಮಯವನ್ಯದ ಮ್ಹಮ್ಮದ ಖಯನನ ಸವಭಯವಕೆೆ ವಿರುದಧವ್ಯದ ಸವಭಯವದ ಮ್ೃದು ಹೃದಯಿ. ಅವನ ಮ್ನದಲ್ಲಲ ಪ್ತರೀತಿ 

ಅಂತುಃಕರಣಕೆೆ ಜಯಗವಿದೆ. ಹೆಣಿಣಗೆ, ಅವಳ ಭಯವನ್ೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಮ್ದುವ್ೆಯ ಹೆೊಸದರಲ್ಲಲ ತನಾ ಮಯವನಂತೆ 

ನ್ಯದಿರಯಳ ಮೀಲೆ ಹುಲ್ಲಯಂತೆ ಎರಗಲ್ಲಲ್ಲ ಬದಲ್ಲಗೆ ಬಯಳು ಪ್ೂತಿೆ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಲರುವ್ಯಗ ಒಂದು ದಿನ ತಡವ್ಯದರೆೀನು? ಎಂದು 

ತನಾ ಭಯವನ್ೆಗಳನುಾ ಅದುಮಟುಟ ಕಂಡು ಪ್ತರೀತಿ, ಕಯಳಜಯ ಮ್ೊಲ್ಕ ನ್ಯದಿರಯಳ ಮ್ನಗೆದುೂ ಅವಳ ಮ್ನದರಸನ್ಯಗಿದೂ. 

ತನಾಂತೆಯೀ ತನಾ ಮ್ಡದಿಯಯದ ನ್ಯದಿರಯ ತನಗಿಷಟದಂತೆ ಸ್ಯವತಂತರವ್ಯಗಿ ಬದುಕಬೆೀಕೆಂದು ಆಸ್ೆಪ್ಡುವವ ಪ್ರಗತಿಪ್ರ 

ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಯನುಾ ಉಳು ವಾಕಿತ. ತನಾ ಜೆೊತೆ ತನಾ ಮ್ಡದಿಯನುಾ ಸಿನಮಯಗೆ ಕರೆದೆೊೀಯಾಲ್ು ಅಡಿಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಧಮ್ೆದ 

ನಯಮ್, ಸಮಯಜವನುಾ ಎದುರಸಲಯಗದೆ ತನಾ ಅಸಹಯಯಕ ಸಿೆತಿಗೆ ತನಾನು ತಯನ್ೆ ಅಳಿದುಕೆೊಂಡು “ಎಂದೊ ಮ್ುಗಿಯದ 

ಉತತಮ್ ಸಿನ್ೆಮಯ ಇಲೆಲೀ, ನನಾ ಕೆೊೀಣೆಯಲೆಲೀ ಇದೆಯಲಯಲ?’’ ಎಂದು ಅಂದಿನAದ ತಯನು ಸಿನಮಯಕೆೆ ಹೆೊೀಗುವುದನುಾ ನಲ್ಲಲಸಿ 

ಓದುಗರ ಮ್ನಗೆದುೂ ಬಡುತಯತನ್ೆ. ಹಿೀಗೆ ನ್ಯದಿರಯ ಮ್ತುತ ರಶ್ೀದ್ ಒಬಬರಗೆೊಬಬರು ಹೆೊಂದಿಕೆೊAಡು ಸುಖ, ಸಂತೆೊೀಷದಿAದ 

ಜೀವನವನುಾ ಸ್ಯಗಿಸುತಿತರುವರು. ರಶ್ೀದ್ ಅಂಗಡಿಯಿAದ ಬೆೀಗ ಮ್ನ್ೆಗೆ ಬರುವನು, ಬರುವ್ಯಗ ಮೀನು ತರುವನು ತನಾ 

ಮ್ಡದಿಯ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಲ ನ್ೆರವ್ಯಗುವನು, ಒಟಿಟಗೆ ಕುಳಿತು ಊಟಮಯಡುವರು, ಭವಿಷಾದ ಕುರತು ಆಲೆೊೀಚ್ಚಸುವರು, ಜೆೊತೆಗೆ 

ನ್ಯದಿರಯಗು ಕೊಡ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲಯೀ ಅಕ್ಷರಭಯಾಸವನುಾ ಮಯಡಿಸುವನು ತನಾ ಪ್ತರತಿೀಯ ಅಪ್ುಪಗೆಯಲ್ಲಲ ಸವಿ ಜೆೀನ ಉಣಿಸುವನು, 

ಇದಕೆೆ ಸ್ಯಕ್ಷಯಯಗಿ ನ್ಯದಿರಯ ಮ್ುದಯೂದ ಗಂಡುಮ್ಗುವಿಗೆ ಜನಮವನತತಳು. ಈ ಮ್ಗು ಇವರಬಬರ ಪ್ತರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಬಯಂಧಾವಾವನುಾ ಬೆಸ್ೆಯಿತು. ನ್ೆಮ್ಮದಿಯ ಜವನದಲ್ಲಲ ನ್ಯದಿರಯಗೆ ತನಾ ತವರನ ನ್ೆನಪಯದದೊ ಕಡಿಮೀ ಎಷೆೊಟೀ ಬಯರ ನ್ಯದಿರಯ 

ಎಲಯಲ ಹೆಣುಣ ಮ್ಕೆಳಿಗು ರಶ್ೀದ್ ನಂತಹ ಗಂಡನ್ೆ ದೆೊರಕಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲಯಲಹ ನಲ್ಲಲ ಪಯರರ್ಥೆಸಿದುೂಂಟು. ಹಿೀಗೆ ಶಯಂತ 

ಸ್ಯಗರದಂತೆ ನಡೆಯುತಿತದೂ ನ್ಯದಿರಯಳ ಸಂಸ್ಯರ ನ್ೌಕೆ ತನಾ ಅಪ್ಪನ್ೆ ಎಬಬಸಿದ ಸುನ್ಯಮಗೆ ಸಿಕುೆ ಅಲೆೊಲೀಲ್-

ಕಲೆೊಲೀಲ್ವ್ಯಗಿಬಡುತತದೆ. ನ್ಯದಿರಯಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಲ ಅವಳ ತಂದೆಯೀ ಶತುರವ್ಯಗಿಬಡುತಯತನ್ೆಂದು ಯಯರಂದಲ್ೊ ಊಹಿಸಲ್ು ಸಹ 

ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದೆೊAದು ದಿನ ಅವಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಲ ಬಂದು ಎರಗುತತದೆ. 

ಮ್ಹಮ್ಮದ ಖಯನ್ ತನಾ ಎರಡನ್ೆೀ ಮ್ಗಳ್ಯದ ಜಮೀಲೆಯ ಮ್ದುವ್ೆಯ ಖಚ್ಚೆಗಯಗಿ ಗೆಳ್ೆಯನ್ೆೊೀವೆನ ಸಲ್ಹೆಯಂತೆ 

ಮ್ಣಿಪ್ುರಕೆೆ ತೆರಳಿ ತನಾ ಅಳಿಯನ್ಯದ ರಶ್ೀದ್ ನಲ್ಲಲ ಹಣವನುಾ ಕೆೀಳಿದಯಗ ಇದಕೆೆ ಒಪ್ಪದ ರಶ್ೀದ್ ನ ವಿರುದೂ 

ಸಿಡಿದುಬೀಳುತಯತನ್ೆ ಮಯವನ ಕಷಟಕೆೆ ಆಗದ ಅಳಿಯ ಇದೂರೆೀಷುಟ ಸತತರೆಷುಟ. ಎಂದು ತನಾ ಮ್ಗಳನುಾ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನುಾ 

ತಿಳಿಸದೆ ಯಯಮಯರಸಿ ತನಾ ಜೆೊತೆ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಬಂದು ಬಡುತಯತನ್ೆ. ಅಷೆಟೀ ಸ್ಯಲ್ದು ಎಂಬAತೆ ತನಾ ಮ್ುಂಗೆೊೀಪ್ತ, 

ಸವ್ಯೆಧಿಕಯರ ಮ್ನ್ೆೊೀಭಯವದಿಂದ ಅಳಿಯನನುಾ ಹೆದರಸಿ ಬಲ್ವಂತದಿAದ ತಲಯಖ್ ಕೊಡ ಹೆೀಳಿಸಿ ಬಡುತಯತನ್ೆ ಈ 

ರೀತಿಯಯಗಿ ತನಾ ಮ್ಗಳ ಚಂದದ ಸಂಸ್ಯರದಲ್ಲಲ ಬರುಗಯಳಿಯನ್ೆಾಬಬಸಿ ಅವಳ ಬದುಕನ್ೆಾ ನ್ಯಶಮಯಡಿ 
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ಖಳನ್ಯಯಕನ್ಯಗುತಯತನ್ೆ. 

ಇತತ ರಶ್ೀದ್, ಅಮೀನಮ್ಮ, ಮ್ಗು, ಫಯತಿಮಯ, ನ್ಯದಿರಯ ಧಮ್ೆದ ಸಂಕೆೊೀಲೆಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ತಮ್ಮನು ತಯವ್ೆೀ ಬಂದಿಸಿಕೆೊAಡು 

ಅದರಂದ ಬಡಿಸಿಕೆೊಳುಲಯಗದೆ ವಿಲ್-ವಿಲ್ ಎಂದು ಒದಯೂಡುವ ಪ್ರ ಓದುಗರ ಮ್ನಸು ಅವರ ಸಿೆತಿಗೆ ಮ್ರುಗುವಂತೆ 

ಮಯಡಿಬಡುತತದೆ. 

ಮ್ಹಮ್ಮದ ಖಯನ್ ಮ್ತುತ ರಶ್ೀದ್ ರಗೆ ತಮ್ಮ ತಪ್ುಪಗಳ ಅರವ್ಯಗಿ ಪ್ುನುಃ ನ್ಯದಿರಯಳನ್ೆಾ ಮ್ದುವ್ೆಯಯಗಲ್ು ನಧೆರಸಿದರು ಅದು 

ಅಷುಟ ಸುಲ್ಭದ ಮಯತಯಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ. 

ನ್ಯದಿರಯ ರಶ್ೀದ್ ನನುಾ ಸ್ೆೀರಬೆೀಕಯದರೆ ಅವಳು ಇನ್ೆೊಾಬಬನನುಾ ಮ್ದುವ್ೆಯಯಗಿ ಅವನಂದ ತಲಯಖ್ ಪ್ಡೆಯಬೆೀಕು. ಅಥವ್ಯ 

ಒಂದು ದಿನವ್ಯದರು ಬೆೀರೆಯವನ್ೆೊೀಡನ್ೆ ಸಂಸ್ಯರ ಮಯಡಿ ತಲಯಖ್ ಪ್ಡೆದು ಮ್ೊರುತಿಂಗಳಲ್ಲಲ ಗಭೆಣಿಯಯಗದಿದೂರೆ ಮ್ತೆತ 

ರಶ್ೀದ್ ನನುಾ ಮ್ದುವ್ೆಯಯಗಬೆೀಕು ಎಂಬ ತಳ ಬುಡವಿಲ್ಲದ ನಯಮ್ಗಳನುಾ ಕೆೀಳಿದ ನ್ಯದಿೀರಯಳಿಗೆ ತಲೆ ಸುತಿತದಂತಯಗುತತದೆ.  

ಅಲ್ಲ ಈ ಗಂಡಸರು ಮೌಲ್ವಿಗಳು ಹೆೀಳಿದಂತೆ ಒಂದು ರಯತಿರ ಒಬಬನ ಜೆೊತೆ ಕಳ್ೆಯಲ್ು, ಒಂದು ಹೆೊತುತ ತನಾ ದೆೀಹವನುಾ 

ಇನ್ೆೊಾಬಬನಗೆ ಒಪ್ತಪಸಲ್ು ತಯನ್ೆೀನು ದನವ್ೆೀ? ಹೃದಯ, ಭಯವನ್ೆಗಳ್ೂೆಂದು ಇಲ್ಲದ ಮ್ೃಗ ತಯನು ಎನುಾವಂತೆ ಇವರು 

ವತಿೆಸುತಯತರಲ್ಲ? ಏನ್ೆೀ ಆದರೊ ಯಯರೆೊೀ ಒಬಬನ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಲ ಒಂದು ರಯತಿರ ಕಳ್ೆಯಲ್ು, ಅವನು ವಿಧಿಪ್ೂವೆಕವ್ಯಗಿ 

ತನಾನುಾ ನಖಯಹ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡವನ್ಯದರೊ ತನಾಂದ ಸ್ಯಧಾವ್ೆೀ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಯಧಾವ್ೆೀ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಧೆರಸಿ ಕೆೊನ್ೆಗೆ ತನಾ 

ಬದುಕನ್ೆಾ ಕೆೊನ್ೆಗಯಣಿಸಿಕೆೊಮ್ಡು ದುರಂತ ನ್ಯಯಕಿಯಯಗುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಏನನುಾ ತಪ್ುಪ ಮಯಡದ ನನಗೆೀಕೆ ಈ ಶ್ಕ್ೆ 

ವಿಧಿಸಿದಿರ ಎಂಬ ಪ್ರಶೆಾಯನುಾ ಇಡಿೀ ಪ್ುರುಷ ಸಮ್ುದಯಯದ ಮ್ುಂದಿಡುತಯತಳ್ .ೆ.. 

ಈ ಜನರಗೆ ಬುದಿಧಯಿಲ್ಲ. ಖುರಯನನುಾ  ಯಯರು ಸರಯಯಗಿ ಅಥೆ ಮಯಡಿಕೆೊಳುುವುದಿಲ್ಲ. ಮ್ೊರು ಬಯರ ತಲಯಖ್ ಎಂದು 

ಹೆೀಳುವುದರ ಅಥೆ ಒಂದೆೀ ಬಯರ ಹೆೀಳುವುದೆಂದಲ್ಲ. ಮ್ೊರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಲ ಪ್ರತೆಾೀಕ ಪ್ರತೆಾೀಕವ್ಯಗಿ ಹೆೀಳಬೆೀಕು. ಎಂದು 

ಮೌಲ್ವಿೀಗಳು ಹೆೀಳುವಂತೆ ಧಮ್ೆದ ನಯಮ್ಗಳನುಾ ತಪಯಪಗಿ ಗರಹಿಸಿಕೆೊಂಡ ಗಂಡಸರು ತಮ್ಮ ಸ್ಯವಥೆ ಸ್ಯಧನ್ೆಗಯಗಿ 

ಬಳಸಿಕೆೊಳುುತಿತದಯೂರೆ.  

ಇದರಂದಯಗಿ ನ್ಯದಿರಯನಂತಹ ಅದೆೀಷೆೊಷೀ ಹೆಣುಣಮ್ಕೆಳ ಜೀವನ ಸೊತರವಿಲ್ಲದ ಗಯಳಿಪ್ಟದಂತಯಗಿದೆ. 

ಇAದು ಕಯಲ್ ಬದಲಯಗಿದೆ ಧಮ್ೆದ ನಯಮ್ಗಳಲ್ಲಲ ಸಡಿಲ್ಗೆೊಂಡಿವ್ೆ ಆದರೆ ನ್ಯದಿರಯಳಂತಹ ಅದೆೀಷೆೊಟೀ ಹೆಣುಣಮ್ಕೆಳು 

ಶೆ ೀಷಣೆಗೆ ಒಳಗಯಗುತತಲೆೀ ಇದಯೂರೆ ಶೆ ೀಷಣೆಯ ಹಯದಿ ಭನಾವ್ಯಗಿದೆ ಅಷೆಟೀ.. ಬದಲಯಗಬೆೀಕಯಗಿರುವುದು ಕಯಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ 

ನಮ್ಮ ಮ್ನಸೆಿತಿಗಳು.. 

 

 

ಪ್ರಚಯ:  

ರಮೀಶ.ಎಲ್ ರವರು ದಯವಣಗೆರೆ ಜಲೆಲಯ ಚನಾಗಿರ ತಯಲ್ೊಲಕಿನ ದೆೊಡಿಘಟಟ ಎಂಬ ಪ್ುಟಟ 

ಗಯರಮ್ದಲ್ಲಲ ಅಪ್ಪಟ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದ ರೆೈತನ ಮ್ಗನ್ಯಗಿ ಜನಸಿ. ಕುವ್ೆಂಪ್ು ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯದಲ್ಲಲ 

ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಯಡಿ ಕನಾಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿಯನುಾ ಪ್ಡೆದು ಕಳ್ೆದ ಐದು 

ವಷೆಗಳಿಂದ ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಫೌಂಡೆೀಷನ್ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆ ರಯಯಚೊರು. ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಲಕಯ-

ಕೆೀಂದರ ಯರಗೆೀರಯದಲ್ಲಲ 3 ವಷೆಗಳಕಯಲ್ ಪಯರಥಮಕ ಶಯಲಯ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮ್ತುತ ಮ್ಕೆಳ್ೂೆೀಟಿಟಗೆ 

ಕಯಯೆ ನವೆಹಿಸಿ ಪ್ರಸುತತ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಲಕಯ-ಕೆೀಂದರ ದೆೀವದುಗೆದಲ್ಲಲ ಕಯಯೆ ನವೆಹಿಸುತಿತದಯೂರೆ. 

ಹವ್ಯಾಸಗಳು: ಕಥೆ ಮ್ತುತ ಕಯದಂಬರಗಳನುಾ ಓದುವುದು. ಗಿೀಡಗಳನುಾ ಬೆಳ್ೆಸುವುದು. ಕಥೆಗಳನುಾ 

ನರೊಪ್ಣೆ ಮಯಡುವುದು, ನ್ಯಟಕಗಳನುಾ ಮ್ಡುವುದು. ಪ್ುಸತಕಗಳ ಸಂಗರಹ ಮಯಡುವುದು. 
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ಮ್ಹಯತಮ ಗಯಂಧಿ ಮ್ತುತ ಕನಾಡ ಸ್ಯಹಿತಾ- 

ಅವಿನ್ಯಶ್ ಡಿ  

ಇದೆೊಂದು ಸಂಕಲ್ನ ಕೃತಿಯಯಗಿದುೂ, ಖಯಾತ ವಿಮ್ಶೆಕರು ಮ್ತುತ ಅನುವ್ಯದಕರಯದ ಡಯ. ಸಿ.ಎನ್. ರಯಮ್ಚಂದರನ್ ಅವರು 

ಸಂಪಯದಿಸಿದಯೂರೆ. ಮ್ಹಯತಮ ಗಯಂಧಿೀಜಯವರ ೧೫೦ನ್ೆೀ ಜನಮದಿನವನುಾ ಅಥೆಪ್ೂಣೆವ್ಯಗಿ ಆಚರಸಲ್ು ಭಯರತಿೀಯ 

ವಿದಯಾಭವನವು, ಇದುವರೆಗೊ ಭಯರತಿೀಯ ಭಯಷೆಗಳಲ್ಲಲ ಗಯಂಧಿೀಜಯವರನುಾ ಕುರತು ರಚ್ಚಸಲ್ಪಟಿಟರುವ ಸ್ಯಹಿತಾದಿಂದ 

ಮ್ುಖಾವ್ಯದವುಗಳನುಾ ಆಯುೂ, ಮದಲ್ಲಗೆ ಆಯಯ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಲ ಸಂಪ್ುಟವನುಾ ರಚ್ಚಸಿ, ನಂತರ ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಭಯಷೆಗೆ ಅನುವ್ಯದಿಸಿ 

ಮ್ತೆೊತಂದು ಸಂಪ್ುಟ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿ, ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಎಲಯಲ ಭಯಷೆಗಳ ಈ ಬಗೆಯ ಎರಡೊ ಸಂಪ್ುಟಗಳನುಾ ಪ್ರಕಟಿಸುವ 

ಯೊೀಜನ್ೆಯನುಾ ಹಯಕಿಕೆೊಂಡಿದುೂ, ಅದರ ಭಯಗವ್ಯಗಿ ಈ ಸಂಕಲ್ನವನುಾ ಹೆೊರತಂದಿದಯೂರೆ. 

ಶೆರೀಷೆ ವಾಕಿತಯಯಗಿ, ಸ್ಯವತಂತರöೀ ಯ ಹೆೊೀರಯಟದ ಮ್ಹಯನ್ ನ್ಯಯಕರಯಗಿ ಹಯಗೊ ಸ್ೆೊವೀಪ್ಜ್ಞ ಚ್ಚಂತಕರಯಗಿ ಮ್ಹಯತಮ 

ಗಯಂಧಿೀಜಯವರು ಆಧುನಕ ಭಯರತಿೀಯ ಸಮಯಜವನುಾ ಆಮ್ೊಲಯಗರವ್ಯಗಿ ಪ್ರಭಯವಿಸುದುದು ಹಯಗೊ ಬದಲಯಯಿಸುದುದು 

ಇಂದು ಎಲ್ಲರಗೊ ಗೆೊತಿತರುವ ಸಂಗತಿಯಯಗಿದುೂ, ಕನಾಡದ ಮ್ನಸುಿಗಳು ಕಳ್ೆದ ಶತಮಯನದಿಂದಲ್ೊ ಅವರನುಾ ಭನಾವ್ಯಗಿ 

ವ್ಯಾಖಯಾನಸುತಯತ, ವಿಮ್ಶಯೆತಮಕವ್ಯಗಿ ಅಥೆಮಯಡಿಕೆೊಳುಲ್ು ಪ್ರಯತಿಾಸುತಿತದಯೂರೆ.  

ಗಯಂಧಿೀಜಯನುಾ ಕುರತು ಮದಲ್ಲಗೆ ‘ಕಮ್ೆವಿೀರ ಮ್ಹಯತಮ ಗಯಂಧಿ ಅವರ ಚರತೆರಯು: ಲೆೀ. ಅನಂತ ಅಡಿವ್ಯಜ 

ಮ್ಂಟಗಣಿಕರ’ ೧೯೧೯ರಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟವ್ಯಗಿದೂರೊ ಇದು ಲ್ಭಾವಿಲ್ಲ. ಇದೆೀ ವಷೆದಲ್ಲಲ ಹಡೆೀೆಕರ್ ಮ್ಂಜಪ್ಪರವರು ಬರೆದಿರುವ 

ಮ್ಹಯತಮ ಗಯಂಧಿಯವರ ಚರತೆರ ಪ್ರಕಟಗೆೊಳುುವ ಮ್ೊಲ್ಕ ಕನಾಡ ವ್ಯಙ್ಮಯದಲ್ಲಲ ಗಯಂಧಿೀಜ ಕುರತ 

ಸ್ಯಹಿತಾರಚನ್ೆಯಯಗತೆೊಡಗಿದೆ. ಈ ‘ಕನಾಡ ಗಯಂಧಿಜ ವ್ಯಙ್ಮಯ ಕೆೊೀಶ’ದಲ್ಲಲ ಮ್ೊರು ಸತರಗಳನುಾ ಕಯಣಬಹುದು. ೧) 

ಅನುವ್ಯದಗಳು ೨) ಕಯವಾ-ಕಥೆ-ಕಯದಂಬರ, ಜೀವನಚರತೆರಗಳು ಮ್ತುತ ನ್ೆನಪ್ುಗಳು, ೩) ವ್ೆೈಚಯರಕ ಸ್ಯಹಿತಾ. 

ಈ ಸಂಕಲ್ನದಲ್ಲಲ ಒಂದು ಶತಮಯನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲನ ಕನಾಡ ವ್ಯಙ್ಮಯದಿಂದ ಆರಸಲ್ಪಟಟ ೭೫ ಕವನಗಳು, ೩ ಕಥೆಗಳು, ೧ 

ಕಯದಂಬರಯ ಭಯಗ, ೩ ಅಪ್ರೊಪ್ದ ಸೃತಿ ಚ್ಚತರಗಳು ಮ್ತುತ ಕಲೆ, ಧಮ್ೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರ್ಥೆಕ ವಾವಸ್ೆೆ ಇತಯಾದಿಗಳನುಾ ಕುರತ 

ಗಯಂಧಿೀಜಯ ವಿಚಯರಗಳು ಹಯಗೊ ಹಿಂದ್ ಸವರಯಜ್ ಕೃತಿ ಇವುಗಳನುಾ ಕುರತ ೧೧ ವಿಮ್ಶಯೆತಮಕವ್ಯದ ಲೆೀಖನಗಳಿವ್ೆ. 

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ಒಟುಟ ನ್ಯಲ್ುೆ ಭಯಗಗಳಲ್ಲಲ ಗಯಂಧಿೀಜಯವನುಾ ಕುರತ ಸ್ಯಹಿತಾವನುಾ ಸಂಪಯದಿಸಲಯಗಿದೆ. 

• ಮದಲ್ನ್ೆೀ ಭಯಗ: ಇಲ್ಲಲ ಕಯವಾಗಳನುಾ ಸಂಪಯದಿಸಲಯಗಿದುೂ, ಇದುವರೆಗೆ ಕನಾಡ ಸ್ಯಹಿತಾದಲ್ಲಲ ಆರು ಕವನ ಸಂಕಲ್ನಗಳು 

ಪ್ರಕಟವ್ಯಗಿದುೂ, ಇನೊಾ ಕೆಲ್ವು ಕವಿಗಳು ಒಂದಕಿೆAತ ಹೆಚುಿ ಕವನಗಳನುಾ ಬರೆದಿರುವುದನುಾ ಒಟಯಟರೆ ಗಮ್ನಸಿದಯಗ ಸುಮಯರು 

೪೦೦ ಕವನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೆೊಂಡಿವ್ೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ನದಲ್ಲಲ ಸುಮಯರು ೭೫ ಕವನಗಳನುಾ ಸಂಪಯದಕರು ಆಯೆ 

ಮಯಡಿಕೆೊಂಡಿದಯೂರೆ. ಗಯಂಧಿಜಯನುಾ ಕುರತಂತೆ ಕನಾಡ ಕವಿಗಳ ನಲ್ುವು ಕಯಲ್ಕಯಲ್ಕೆೆ ಬದಲಯಗುತಯತ ಬಂದಿರುವುದರAದ, ಈ 

ಬದಲಯದ ನಲ್ುವುಗಳ ಸವರೊಪ್ವನುಾ ಹಯಗೊ ತಯತಿವಕತೆಯನುಾ, ಸೊೆಲ್ವ್ಯಗಿ ಮ್ೊರು ವಗೆಗಳಲ್ಲಲ ನ್ೆೊೀಡಿದಯೂರೆ. 

 

೧) ಮದಲ್ ವಗೆ (೧೯೨೫-೧೯೫೦): ಈ ವಗೆದ ಕವಿಗಳು ಗಯಂಧಿೀಜಯವರ ಸಮ್ಕಯಲ್ಲೀನರಯಗಿದುೂ, ಹತಿತರದಿಂದ ತುಂಬಯ 

ಪ್ರಭಯವಿತರಯಗಿದೂವರಯಗಿದಯೂರೆ. ಇವರ ಕವನಗಳಲ್ಲಲ ಗಯಂಧಿೀಜಯವರನುಾ ಕುರತಂತೆ ಪ್ರಶಯಾತಿೀತ ಮಚುಿಗೆ ಹಯಗೊ 

 ಬಳ್ಯುರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಅನುಸಂಧಯನದ ಮಯದರಗಳು  
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ಪ್ೂಜಾಭಯವಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಆರಯಧನ್ಯ ಭಯವದ ಗರಹಿಕೆಯ ಸವರೊಪ್ವನುಾ ಒಳಗೆೊಂಡಿವ್ೆ. ಈ ಕವಿಗಳು ಗಯಂಧಿಯನುಾ 

ಯುಗಪ್ುರುಷ, ಭಯರತ ವಿಧಯತ, ರಯಷಟ çಪ್ತತ, ಅವತಯರ ಪ್ುರುಷ, ಹರಯ ಇತಿತೀಚ್ಚನ ಅವತಯರ ಎಂದು ಬಣಿಣಸುತಯತರೆ. ಈ 

ಬಗೆಯ ಆರಯಧನ್ಯ ಭಯವವನುಾ ಹೆೊರತು ಪ್ಡಿಸಿದರೆ, ಕೆಲ್ವರು ಗಯಂಧಿ ಎಂಬ ಮಯನವನ ಅಧುುತವನುಾ ಅನ್ಯಾದೃಶವ್ಯಗಿ 

ಚ್ಚತಿರಸುತಯತರೆ. ಕುವ್ೆಂಪ್ು ಅವರು ‘ಅವತಯರಗಳ ಹಯಗೊ ಪ್ವ್ಯಡಗಳ ಕಯಲ್ ಮ್ುಗಿದು, ಇಂದು ಬುದಧ-ಕಿರಸತ-ಗಯಂಧಿ 

ಮ್ುಂತಯದವರನುಾ ಮಯನವರಂತೆಯೀ ಆದರೆ ಮಯನವತೆಯ ಏಳಿಗೆಗಯಗಿ ಬದುಕನುಾ ಮ್ುಡಿಪಯಗಿಟಟ ಮ್ಹಯನ್ೆ ಮ್ನ್ಯವರಂತೆ 

ನ್ೆೊೀಡುವ ಕಯಲ್ ಬಂದಿದೆ’ ಎನುಾತಯತರೆ. 

೨) ಎರಡನ್ೆಯ ವಗೆ(೧೯೫೦-೧೯೭೫): ಈ ವಗೆವು ನವಾಸ್ಯಹಿತಾ ಪ್ಂಥವ್ಯಗಿದುೂ, ಗಯಂಧಿ ಬಗೆಗ ಅಪಯರ ಗೌರವವಿದೆ, 

ಆದರೆ ಆರಯಧನ್ಯಭಯವವಿಲ್ಲ. ವಾಕಿತಯಯಗಿ ಗಯಂಧಿಯವರ ವಾಕಿತತವದಲ್ಲಲದೂ ಆಂತರಕ ವ್ೆೈರುಧಾಗಳು ಹಯಗೊ ಭನಾ ಆಯಯಮ್ಗಳು 

ಇವ್ೆಲ್ಲವಗಳ್ೂೆಡನ್ೆಯೀ ಅವರನುಾ ಅಥೆಮಯಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು ಎಂಬ ನಲ್ುವನುಾ ಹೆೊಂದಿದಯೂರೆ. ಇವರು ಹೆಚುಿ ಆಡುಭಯಷೆ ಮ್ತುತ 

ಮ್ೊತೆಪ್ರತಿಮಗಳನುಾ ಬಳಸಿದಯೂರೆ. ಇಲ್ಲಲ ಗೆೊೀಪಯಲ್ಕೃಷಣ ಅಡಿಗರು, ಜನದತತ ದೆೀಸ್ಯಯಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ಯವಮಯವರ 

ರಚನ್ೆಗಳನುಾ ಕಯಣಬಹುದು. 

೩) ಮ್ೊರನ್ೆೀ ವಗೆ (೧೯೭೫-೨೦೦೦): ಈ ಕಯಲ್ಘಟಟದ ಕವಿಗಳು ಗಯಂಧಿೀಜಯನುಾ ಸಮಯಜದ ಅಂಚ್ಚನಲ್ಲಲರುವ 

ದೃಷಿಟಕೆೊೀನದಿಂದ ನ್ೆೊೀಡುತಯತರೆ. ‘ದಲ್ಲತ-ಬಂಡಯಯ ಸ್ಯಹಿತಾದ ಕಯಲ್ವ್ಯಗಿದುೂ, ಈ ಲೆೀಖಕರಗೆ ಸ್ಯವತಂತೆೊರಯೀತತರ 

ಭಯರತಿೀಯ ಸಮಯಜದ ಅಧುಃಪ್ತನ ಮ್ತುತ ಭರಷಯಟಚಯರವನುಾ ಅಳ್ೆಯಲ್ು ಗಯಂಧಿ ಒಂದು ಒರೆಗಲಯಲಗುತಯತರೆ. ಸಿದೂಲ್ಲಂಗಯಾ, 

ಚಂದರಶೆೀಖರ ಪಯಟಿೀಲ್, ಜ.ಎಸ್.ಶ್ವರುದರಪ್ಪ, ಚಂದರಶೆೀಖರ ಕಂಬಯರ, ಬ.ಟಿ. ಲ್ಲ್ಲತಯನ್ಯಯಕ್, ಶಶ್ಕಲಯ ವಿೀರಯಾಸ್ಯವಮ 

ಮ್ುಂತಯದವರ ಕವನಗಳಿವ್ೆ. 

ಇದೆೀ ಕಯಲ್ಗಟಟದಲ್ಲಲ ಯಯವ ಬಗೆಯ ವಿಶ್ಷಟ ವ್ೆೈಚಯರಕ ಪ್ರಣಯಲ್ಲಗೊ ಬದಧರಯಗದ ಕೆಲ್ವರು ಭನಾವ್ಯಗಿ ಬರೆಯುತಿತದಯೂರೆ. ಇಲ್ಲಲ 

ಗಯಂಧಿಯನುಾ, ಅವರ ತತವಗಳನುಾ ವಸುತನಷವೆ್ಯಗಿ ನ್ೆೊೀಡಲ್ು ಪ್ರಯತಿಾಸಿದಯೂರೆ. ಇದರಂದಯಗಿ ಗಯಂಧಿೀಜ ಕೆೀವಲ್ ಐತಿಹಾಗಳ, 

ಚಲ್ನಚ್ಚತರಗಳ ವಸುತವ್ಯಗಿ ಬಟಿಟದಯೂರೆ. ಇದಕೆೆ ಉದಯಹರಣೆಯಯಗಿ ಜಯಂತಕಯಯಿೆಣಿ, ಶೆೈಲ್ ವಸಂತ್ ಅವರ ಕವನಗಳನುಾ 

ನೀಡಲಯಗಿದೆ. 

 

• ಎರಡನ್ೆೀ ಭಯಗ: ಈ ಭಯಗದಲ್ಲಲ ಗಯಂಧಿೀಜಯ ವಾಕಿತತವ, ಬದುಕು ಹಯಗೊ ಆದಶೆಗಳನುಾ ಸೊಚ್ಚಸುವ ಕಥೆ-

ಕಯದಂಬರಗಳನುಾ ಸಂಪಯದಿಸಲಯಗಿದೆ. 

೧) ಸಣಣಕಥೆಗಳು: ಬೆಸಗರಹಳಿು ರಯಮ್ಣಣ ಅವರ “ಗಯಂಧಿ”, ಪ್ೂಣೆಚಂದರ ತೆೀಜಸಿವಯವರ “ಗಯಂಧಿಯ ದೆಸ್ೆಯಿಂದ” ಮ್ತುತ 

ಕುಂ.ವಿೀರಭದರಪ್ಪನವರ “ಕೊಮಯೆವತಯರ”. 

೨) ಕಯದಂಬರಗಳು: ಈ ವಗೆದಲ್ಲಲ ಶ್ವರಯಮ್ ಕಯರಂತರ ಇದೂರೊ ಚ್ಚಂತೆ; ಮಜೆ ಅಣಣರಯಯರ ರಯಷಟ çಪ್ುರುಷ, ಗೆೊರೊರು 

ರಯಮ್ಸ್ಯವಮ ಅಯಾಂಗಯರರ ಮರವಣಿಗೆ, ಹೆೀಮಯವತಿ; ಬಸವರಯಜ ಕಟಿಟಮ್ನಯವರ ಮಯಡಿ ಮ್ಡಿದವರು, ವ್ಯಾಸರಯಯ 

ಬಲಯಲಳರ ಹೆಜೆೆ, ಎರಡು ಭಯಗಗಳು ಮ್ತುತ ಎರ್ಚ.ಎನ್ ನ್ಯಗವ್ೆೀಣಿಯವರ ಗಯಂಧಿ ಬಂದ ಮ್ುಖಾವ್ಯದವುಗಳು. ಇವ್ೆಲ್ಲವೂ 

ಸ್ಯವತಂತರಯ ಸಂಗಯರಮ್ದ ಹಿನ್ೆಾಲೆಯಲ್ಲಲ ರಚ್ಚಸಲ್ಪಟಿಟದುೂ, ಪ್ರೆೊೀಕ್ಷವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರತಾಕ್ಷವ್ಯಗಿ ಗಯಂಧಿಯಿದುೂ ಮ್ುಖಾ ಪಯತರಗಳಿಗೆ 

ಸೊೂತಿೆ ತುಂಬ, ಅವರ ಬದುಕನುಾ ಗಯಢವ್ಯಗಿ ಪ್ರಭಯವಿಸುತಯತರೆ. 

೩) ನ್ಯಟಕಗಳು: ಜ.ಪ್ತ ರಯಜರತಾಂ ಅವರ ಸಂಭವ್ಯಮ ಯುಗೆ ಯುಗೆ, ನೀಲ್ತತಳಿು ಕಸೊತರ ಅವರ ಕಯರಂತಿ ಮಯಗೆ, ಆನಂದ 

ಕಂದ ಅವರ ಅಮ್ೃತಯತಮ. 

೪) ಮ್ಕೆಳ ಸ್ಯಹಿತಾ: ಗಯಂಧಿೀಜಯವರ ಬದುಕಿನ ಮ್ಹತವದ ಘಟಟಗಳನುಾ ಹಯಗೊ ಅವರ ವಾಕಿತತವದ ಆದಶೆಗಳನುಾ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ 
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ತಿಳಿಸಲ್ು ಸರಳವ್ಯದ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿಟರುವ ಅನ್ೆೀಕ ಕವನಗಳು ಹಯಗೊ ಗದಾಕೃತಿಗಳು ಕನಾಡದಲ್ಲಲ ಬಂದಿವ್ೆ. ಉದಯ: 

ಜ.ಪ್ತ ರಯಜರತಾಂ- ಗಿಳಿಮ್ರಗಳ ಗಯಂಧಿ, ವಂದೆೀ ಗಯಂಧಿ, ಗಯಂಧಿ ಚರತ, ಸಿೀತಯರಯಮ್ಭಟಟ, ಪ್ದಮನ್ಯಭ ಆಚಯಯೆ 

ಮ್ುಂತಯದವರ ಕಥೆ, ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಮ್ಕೆಳು ಗಯಂಧಿಯ ವಿಚಯರಗಳನುಾ ಅರಯಬಹುದಯಗಿದೆ. 

ಈ ಸಂಕಲ್ನದಲ್ಲಲ ಬೆೊೀಳುವ್ಯರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಇ ಅವರ “ಪಯಪ್ು ಗಯಂಧಿ. ಗಯಂಧಿ ಬಯಪ್ು ಆದ ಕಥೆ”ಯ ಆಯೂ ಭಯಗಗಳನುಾ 

ನೀಡಲಯಗಿದೆ. 

 

• ಮ್ೊರನ್ೆೀ ಭಯಗ: ಸೃತಿಕೆೊೀಶ: ಈ ಭಯಗದಲ್ಲಲ ಹಡೆೀೆಕರ್ ಮ್ಂಜಪ್ಪನವರ “ಮ್ಹಯತಮ ಗಯಂಧಿಯವರ ಚರತೆರ”, ಪ್ತ. ಆರ್. 

ರಯಮ್ಯಾನವರ “ಗಯಂಧಿೀಜ ಮ್ಹಯತಮರಯಗುವ ಮದಲ್ು” ಮ್ತುತ ವಸುದೆೀವ ಭೊಪಯಲ್ಂ ಅವರ “ಬಯಪ್ೂಜಯವರ ಕನಾಡ 

ಕಲ್ಲಕೆ” ಸಂಪಯದಿಸಿದಯೂರೆ. ಇವು ಗಯಂಧಿ ಬದುಕು ಮ್ತುತ ಸ್ಯಧನ್ೆಗಳನುಾ ಕುರತಯದಯಗಿವ್ೆ. 

 

• ನ್ಯಲ್ೆನ್ೆೀ ಭಯಗ: ವ್ೆೈಚಯರಕ ಸ್ಯಹಿತಾ:  ಈ ಭಯಗದಲ್ಲಲ ವ್ಯಾಖಯಾನಗಳು ಎಂಬ ಶ್ೀಷಿೆಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಐದು ಲೆೀಖನಗಳಿವ್ೆ. 

ಇವು ಗಯಂಧಿ ವ್ೆೈಚಯರಕತೆಯ ಭನಾ ಧಯರೆಗಳನುಾ ಚಚ್ಚೆಸುತತವ್ೆ. 

೧. ‘ಕಲೆಗಿಂತ ಬದುಕು ಮ್ುಖಾ’ ಹಯಗೊ ‘ಕಲೆ ಸತಾ ಸ್ಯಕ್ಯತಯೆರದ ಸ್ೆೊೀಪಯನವ್ಯಗಬೆೀಕು’  ಎಂದು ನಂಬದೂ 

ಗಯಂಧಿೀಜಯವರ ನಲ್ುವನುಾ ಚಚ್ಚೆಸುವ ಸಿದೂವನಹಳಿು ಕೃಷಣಶಮ್ೆರ “ಗಯಂಧಿೀಜ ಕಲೆ”. 

೨. ವ್ಯದವಿವ್ಯದಗಳ ಗೊಡಯಗಿರುವ ‘ಹಿಂದುತವ’ ಎಂಬ ಪ್ರಕಲ್ಪನ್ೆಯನುಾ ಗಯಂಧಿೀಜ ಅಥೆೈೆಸಿದ ಬಗೆಯನುಾ ವಿವರಸುವ 

ಲೆೀಖನ ಜ.ವಿ. ನ್ಯರಯಯಣಮ್ೊತಿೆಯವರ “ಹಿಂದೊ ಧಮ್ೆ: ಗಯಂಧಿೀಜ” 

೩. ಕುವ್ೆAಪ್ು ಅವರ “ಪ್ೂಣೆದೃಷಿಟಗೆ ಗಯಂಧಿೀಜ” 

೪. ಎA.ವಿ. ಲ್ಕ್ಷಿ ಅವರ “ಮ್ಹಿಳ್ೆಯರನುಾದೊೀಶ್ಸಿ: ಗಯಂಧಿೀಜಯವರು ಮ್ಹಿಳ್ೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಹಯಗೊ ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ಗೌರವಯುತ 

ಸ್ಯೆನಮಯನಗಳು ದೆೊರೆಯಬೆೀಕೆಂದು ಮ್ತೆತ ಮ್ತೆತ ಆಗರಹಿಸುತಿತದುೂದನುಾ ಸ್ಯಧಯರಪ್ೂವೆಕವ್ಯಗಿ ವಿವಿರಸಿದಯೂರೆ. 

೫. ಎಲ್.ಟಿ. ಶಮ್ೆ ಅವರ “ಗಯಂಧಿೀಜ: ಆರ್ಥೆಕ ವಾವಸ್ೆೆ” 

• ವ್ಯದ-ವಿವ್ಯದಗಳು ಎಂಬ ಶ್ೀಷಿೆಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಲ ಒಟುಟ ಆರು ಲೆೀಖನಗಳನುಾ ಸಂಪಯದಿಸಲಯಗಿದೆ. 

೧. ಗೌರೀಶ್ ಕಯಯಿೆಣಿ ಅವರ “ಗಯಂಧಿೀಜ: ಭಯಷೆ ಮ್ತುತ ಶ್ಕ್ಷಣ” 

೨. ಯು. ಆರ್ ಅನಂತಮ್ೊತಿೆ ಅವರ “ಕನಾಡ ಸ್ಯಹಿತಾದ ಮೀಲೆ ಗಯಂಧಿವ್ಯದದ ಪ್ರಭಯವ” 

೩. ಕೆ. ಸತಾನ್ಯರಯಯಣ ಅವರ “ನಮಮಳಗಿಲ್ಲದ ಗಯಂಧಿ” 

೪. ಪ್ುಸತಕಮ್ನ್ೆ ಹರಹರಪ್ತರಯ ಅವರ “ವಿಶವದ ಆಧುನಕ ಮ್ನುಷಾನ ಧಮ್ೆಗರಂಥ” 

೫. ಅರವಿAದ ಮಯಲ್ಗತಿತ  ಅವರ “ಕಡಲ್ು ದಯಟಬೆೀಕಯದರೆ...” 

೬. ವಿ.ಎನ್ ಲ್ಕ್ಷಿÃನ್ಯರಯಯಣ ಅವರ “ಎಡಪ್ಂರ್ಥೀಯ ದೃಷಿಟ” 

ಹಿೀಗೆ ಕನಾಡ ಲೆೀಖಕರು ಗಯಂಧಿಯ ಕುರತು ಸ್ಯಹಿತಾಕೃಷಿಯಲ್ಲಲ ತೆೊಡಗುತಯತ ಬಂದಿರುವುದನುಾ ತಿಳಿಯಲ್ು ಮ್ತುತ 

ವಿಚಯರಗಳನುಾ ಪ್ರಸುತತ ದಿನಮಯನಗಳಲ್ಲಲ ಅನವಯಿಸುವ, ಚಚ್ಚೆಸುವ ಅಗತಾಗಳ ಬಗೆಗ ಬೆಳಕನುಾ ನೀಡುವಲ್ಲಲ ಇದು 

ಸಹಕಯರಯಯಗುತತದೆ. ಗಯಂಧಿೀಜಯವರ ವಾಕಿತತವ ಹಯಗೊ ಅವರ ವಿಚಯರಗಳ ಬಗೆಗ ಕಯಲ್ಕಯಲ್ಕೆೆ ಬದಲಯಗುತಯತ ಬಂದಿರುವ 

ಕನಾಡ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭನಾ ಆಯಯಮ್ಗಳನುಾ ಈ ಸಂಕಲ್ನವು ಯಶಸಿವಯಯಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ್ಲಸುತತದೆ. ಪ್ರಸ್ಯತವನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಡಯ. ಜ.ಎನ್. 

ದೆೀವಿ, ಪ್ರಧಯನ ಸಂಪಯದಕರು ಹೆೀಳಿರುವಂತೆ “ಈ ವಿಶ್ಷಟ ಸಂಕಲ್ನವು ಮ್ಹಯತಮ ಗಯಂಧಿೀಜಯವರಗೆ ನ್ಯವು ಸಲ್ಲಲಸುವ ಗೌರವ 
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ಮ್ತುತ ‘ಹಿಂಸ್ೆಯ ವಿನ್ಯಶಕಯರ ಹಯಗೊ ನ್ಯಗರೀಕತೆಯ ಮ್ುಂದಿನ ದಯರ 

ಅಹಿಂಸ್ೆ ಮಯತರ’ ಎಂಬ ಸಮ್ಯೊೀಚ್ಚತ ಎಚಿರ....ಮಯಕ್ಿೆ ಮ್ತುತ 

ಗಯಂಧಿ ಇಬಬರೊ ರಯಷಟ çದ ಗವೆ ಹಯಗೊ ಅಧಿಕಯರ ಮ್ದದ ವಿರುದಧ 

ದೆೊಡಿದಯಗಿ ದನಯತಿತದರು; ಹಯಗೆಯೀ ಕಿರಯಯ ಮ್ೊಲ್ಕ ಸಮಯಜವನುಾ 

ಸಶಕತಗೆೊಳಿಸುವ ಜವ್ಯಬಯೂರಯನುಾ ವಾಕಿತಗಳಿಗೆ ಬಟಟರು. ಇವ್ೆಲಯಲ 

ವಿಷಯಗಳನುಾ ಕುರತು ಆಳವ್ಯಗಿ ಆಲೆೊೀಚ್ಚಸುವುದು ಮ್ತುತ ಹಿಂಸ್ೆಯನುಾ 

ನಯಂತಿರಸಬೆೀಕಯದರೆ (ವಾಕಿತಯ ಹಯಗೊ ರಯಷಟ çದ ನ್ೆಲೆಯಲ್ಲಲ) 

ಲೆೊೀಭವನುಾ ಮದಲ್ು ನಯಂತಿರಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಗರಹಿಸುವುದು ಗಯಂಧಿೀಜಯವರ ಕಯಲ್ಕಿೆಂತ ಇಂದಿನ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಹೆಚುಿ 

ಅವಶಾಕವ್ಯಗಿದೆ.  

ಗಯಂಧಿೀಜಯವರು ಬಲ್ವ್ಯಗಿ ಪ್ರತಿಪಯದಿಸಿದಂತೆ, ನ್ಯವೂ ಇಚ್ಚಿಸುವ ಎಲಯಲ ಬದಲಯವಣೆಗಳೂ ಮದಲ್ಲಗೆ ನಮಮಂದ 
ಪಯರರಂಭವ್ಯಗಬೆೀಕು. 

 

ಪ್ರಚಯ:  

2017ರ ಅಸ್ೆೊೀಸಿಯೀಟ್ ಬಯಾರ್ಚ. ಪ್ರಸುತತ ಬಳ್ಯುರ ಜಲೆಲಯ ಹೆೊಸಪೆೀಟೆಯ ಬಯಲಕಿನ 

ಕಂಪ್ತಲ ಟಿ. ಎಲ್. ಸಿ.ಯಲ್ಲಲ ಕನಾಡ ವಿಷಯದ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕಿತಯಯಗಿ ಸುಮಯರು 3 

ವಷೆಗಳಿಂದ ಕಯಯೆ ನವೆಹಣೆ.  
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ಶನವ್ಯರದ ಪ್ುಟಯಣಿ   

ರಹಿೀಮ್ ಪ್ಟೆೀಲ್  

 ನ್ಯನು ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ತುಂಬಯ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಓದಿದೊೀನ್ೆ. ಅದರಲ್ಲಲ ನನಗೆ ಇಷಟವ್ಯದ ಪ್ುಸತಕ ಎಂದರೆ ‘ಶನವ್ಯರದ ಪ್ುಟಯಣಿ 
ಕಥೆಗಳು.’ ಈ ಪ್ುಸತಕ  “ ವ್ಯಸನ್ ಪ್ಬಲಕೆೀಶನ್”  ಬೆಂಗಳೂರನಲ್ಲಲ ಮ್ುದಿರತವ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕ ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ ಹಳ್ೆಯ ಕಥೆಗಳು 
ಇವ್ೆ ಎಂದು ಭಯಸವ್ಯಗುತತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ 2019ರಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಯೂರೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಮ್ನ್ೆೊೀಹರ ಮ್ತುತ 
ನೀತಿಯುಳು ಮ್ತುತ ಭಯವನ್ೆಯುಳು ಕಥೆಗಳು ಇವ್ೆ.  

ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಮ್ುಖಪ್ುಟವನುಾ ಗಮ್ನಸಿದರೆ ಇದರ ಚ್ಚತರಗಳು ಮ್ನಮೀಹಕವ್ಯಗಿ ತುಂಬ ಇಷಟಪ್ಡುವ ಹಯಗಿವ್ೆ. ಈ 
ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ ಚ್ಚತರ ಬಡಿಸಿದವರಗೆ ಇವರು ಚ್ಚತರಕಲೆಗೆ ಬಹಳ ಕೆೊಡುಗೆ ನೀಡಿದಯೂರೆ. ಈ ನೀತಿ ಕಥೆಯ ಮದಲ್ 
ನೀತಿ ತುಂಬಯ ಸಹಯಯವುಳು ನೀತಿಯಯಗಿದೆ. ಒಂದು ನರಯು ಕೆಲ್ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತತದೆ. ಈ ಮ್ನಮೀಹಕದ 
ಎರಡನ್ೆ ಕಥೆಯ ನೀತಿ ತುಂಬಯ ಜಯಣತನದ ನೀತಿಯಯಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಪೆಪಯು ಯಯವುದೆೀ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುವುದಕಿೆಂತ 
ಮದಲ್ು ಯೊೀಚ್ಚಸುತತದೆ. ಈ ನೀತಿಯುಳು ಕಥೆ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಮ್ೊರನ್ೆಯ ನೀತಿ ಹಿೀಗಿದೆ ಗುಣವುಳು ನೀತಿ ಯಯವುದಕೊೆ 
ಇತಿ–ಮತಿ ಇರಬೆೀಕು. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಇನೊಾ ನೀತಿಯುಳು ಮ್ತುತ ಮ್ನಮೀಹಕ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು ಇವ್ೆ.   

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಮ್ನಮ್ುಟುಟವ ಪಯತರಗಳಿವ್ೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲರುವ ಪಯತರಗಳು  –  ನ್ಯಯಿ, ಕರಡಿ, ಕಪೆಪ, ಕೆೊಕೆರೆ, ನರ, ಇಲ್ಲ, 
ಚ್ಚರತೆ, ಕುರ, ಕತೆತ, ಮ್ಂಗ ಮ್ತುತ ಜಂಕೆ.  

ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಲ್ು ಬೆೀರೆಯವರಗೆ ನೀಡುವ ಸಲ್ಹೆಗಳು ಏನ್ೆಂದರೆ  –  ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲನ ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿ 
ಅಥೆವ್ಯಗಿತುತ. ಓದುವವರು ತನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಮಯಡಿರುವ ತಪ್ುಪಗಳನುಾ ಸರ ಮಯಡುವುದನುಾ ಅವರು ಕಲ್ಲಯುತಯತರೆ.  
 

 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ 

ಕಥೆಗಳು  

ಪ್ರಚಯ: 

ರಹಿೀಮ್ ಪ್ಟೆೀಲ್ ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯ ೮ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದಯೂನ್ೆ. 
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ತೆೊತೆೊತೀ ಚಯನ್. . . . .  
ಶ್ರೀಧರ್ ರಯಜನ್ಯಳ್  

ತೆೊತೆೊತೀ ಚಯನ್ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಮದಲ್ ಬಯರ ನ್ೆೊೀಡಿದಯಗ ಕುಂಗ್ ಪ್ರೀ ಅಥವ್ಯ ಯಯರೆೊೀ ಕರಯಟೆಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಸಿದೂಯಯದ 

ವಾಕಿಯ ಸುತತ ಇರುವುದೆೀನ್ೆೊೀ ಎಂದುಕೆೊAಡಿದೊ. ಕಯರಣ ತೆೊತೆೊತೀ ಚಯನ್ ಎಂದೆೊಡೆನ್ೆ ಮ್ೊಡಿದುೂ, ಜಯಕಿಚಯನ್ ವಾಕಿತಯ 

ಹೆಸರು. ಶ್ಕ್ಷಣ, ಶ್ಕ್ಷಕ, ಮ್ಕೆಳು, ಶಯಲೆಗಳ ನಜವ್ಯದ ಪ್ರಕಲ್ಪನ್ೆ ನಮ್ಗೆ ಅಥೆವ್ಯಗಬೆೀಕಯದರೆ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ 

ಓದಲೆೀಬೆೀಕು. ಇಲ್ಲಲರುವ ಕೆಲ್ವು ಅಧಯಾಯಗಳು ಪ್ುಟಟ ಮ್ಕೆಳಲ್ಲಲ ಇರುವ ಸಹಜ ಕುತೊಹಲ್, ಮ್ುಗೂತೆಯ ವಿಚಯರಗಳು, ಅವರ 

ಅಭಲಯಷೆಗಳನುಾ ಪ್ರೀಷಕರು ಹಯಗೊ ಶಯಲಯ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಗಮ್ನಸುವುದು ಅವಶಾಕ ಎಂಬುದನುಾ ಆಧಯರಬದಧಗೆೊಳಿಸುತತದೆ. 

ಶಯಲೆ ಎಂದರೆ ಹೆೀಗಿರಬೆೀಕು? ಶ್ಕ್ಷಣವ್ೆಂದರೆ ಹೆೀಗಿರಬೆೀಕು? ಅದು ಮ್ಕೆಳು ಹೆೊರೆಯಯಗದೆೀ ಖುಷಿಯಿಂದ 

ಅನುಭವಿಸುವಂತಯಗಲ್ು ಏನ್ೆಲ್ಲ ಅವಕಶಗಳಿರಬೆೀಕು? ಎಂಬ ಬಗೆಗ ಸ್ಯಕಷುಟ ವಿವರಗಳು ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಇವ್ೆ.  

ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಲ, ಮ್ಕೆಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಕಯಯೆನವೆಹಿಸುತಿತರುವ ನ್ಯವು ಮ್ತುತ ನಮ್ಮಂಥವರು ಆರಂಭಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನುಾ ಕುರತು 

ಮಯತನ್ಯಡುತಿತರುವ್ಯಗ ಇದನುಾ ಮ್ತತಷುಟ ಕಯಳಜಯಿಂದ ಓದಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು. ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದುತಯತ ಹೆೊೀದಂತೆ ಇಲ್ಲಲರುವ ಎಲ್ಲ 

ಸನಾವ್ೆೀಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತತಲೆೀ ನಡೆಯುತಿತರುವಂತೆ ಭಯವನ್ೆ ಉಂಟಯಗುತತದೆ. 

ಸ್ೆೊಸ್ಯಕೆೊೀ ಕೆೊಬಯಯಯಶ್ ಎಂಬ ಮ್ಕೆಳ ಮಯಂತಿರಕ, ಪ್ುಟಟ ಮ್ಕೆಳ ಜೆೊತೆಗೆ ದಿನಗಟಟಲೆ ಮಯತನ್ಯಡುವವ. ಇವನನುಾ 

ಕಂಡರೆ ಮ್ಕೆಳು ಯಯವುದೆೀ ಭಯವಿಲ್ಲದೆೀ, ಊಟದ ಪ್ರವ್ೆೀ ಇಲ್ಲವ್ೆನುಾವಂತೆ ಮಯಡುವ ಒಬಬ ಅಪ್ರತಿಮ್. ಮ್ಕೆಳನುಾ ಅವರ 

ಸಹಜತೆಯಿಂದಲೆೀ ಗೌರವಿಸಿ, ಸಿವೀಕರಸುವ ಈ ವಾಕಿತಯ ಯಶಸಿವ ಪ್ಯಣವೂ ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಮ್ತೆೊತಂದು ಗಮ್ನಯೊೀಗಾ ಅಂಶ; 

ಸುಗಮ್ಕಯರರಯಗಿ ನ್ಯವು ಮ್ಕೆಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ರ ತಸಬೆೀಕಯದುದರ ಮ್ಹತವವನುಾ ಈ ಪಯತರವು ಸ್ಯಕ್ಷೀಕರಸುತತದೆ. ಶಯಲೆ ಎಂದರೆ, 

ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಭಯ ಮ್ತುತ ಶ್ಕ್ೆ ಎನಸದೆೀ ಸಹಜ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಸೆಳವ್ಯಗಬೆೀಕು ಎಂಬ ಕನಸಿನ್ೆೊಂದಿಗೆ ಅದನುಾ ನನಸ್ಯಗಿಸಲ್ು 

ಶರಮಸಿದ ಸ್ೆೊಸ್ಯಕೆೊೀ ಕೆೊಬಯಯಯಶ್ ಅವರ ವಾಕಿತತವ ಹಯಗೊ ಅವರ ಶಯಲೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ುಸತಕ 

ಇದಯಗಿದೆ. ಪ್ರಸುತತ ಸನಾವ್ೆೀಶದಲ್ಲಲ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಮ್ರುವ್ಯಾಖಯಾನವನುಾ ಅಥೆಮಯಡಿಸುವಲ್ಲಲ ಕೆೊಬಯಯಯಶ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಶರಮ್, 

ಅನುಭವಗಳನುಾ ಸಂಕಲ್ಲಸಿ ತೆತೆಿಕೆೊೀ ಕುರೆೊೀಯಯನ್ಯ ಬರೆದ ಪ್ುಸತಕವ್ೆೀ ಈ ತೆೊತೆೊತೀ ಚಯನ್.  

ಲೆೀಖಕರು ತಮ್ಮ ಮ್ನದಯಳದ ಮಯತಿನಲ್ಲಲ ಹೆೀಳುವ ಹಯಗೆ ‘ಶಯಲೆ ಎಂದರೆ, ಅದು ಭೌತಿಕವ್ಯಗಿ ಇರುವ ಸುಂದರ ಕಟಟಡವಲ್ಲ. 

ನಲ್ಲಯುವ ಜೀವಗಳ ಜೀವನ್ಯಡಿ’ ಒಟುಟ ೬೧ ಚ್ಚಕೆ ಅಧಯಾಯಗಳನುಾ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಪ್ರತಿ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ 

ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗ, ಶ್ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಿರಯ, ಮ್ಗು, ಶಯಲಯ ವ್ಯತಯವರಣ ಹಯಗೊ ಮ್ಕೆಳನುಾ ಸಹಜ ಕಲ್ಲಕಗೆ ರೊಪ್ತಸುವ ಪ್ಠಾ ಹಯಗೊ 

ಪ್ಠೆಾೀತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಬರುವ ಪಯತರದಯರ ತೆೊೀತೆೊತೀಚಯನ್ ಳ ಸುತತ ನಡೆಯುವ ಘಟನ್ೆಗಳ 

ಬಗೆಗ ವಿವರಸುತಯತ ನಮ್ಗೆ ಇಂದಿನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮ್ತುತ ನಜವ್ಯದ ಶ್ಕ್ಷಣದ ನಡುವಿನ ವಾತಯಾಸವನುಾ ತಿಳಿಸುತತದೆ.  

ಶ್ಸುತ ಎನುಾವ ಪ್ರಕಲ್ಪನ್ೆ:  

ಶ್ಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ, ಸಹಜ ಕಲ್ಲಕೆಯೀ ಅಥವ್ಯ ಬಲ್ವಂತವ್ಯಗಿ ನಮ್ಗನಸಿದೂನುಾ ಮ್ಕೆಳು ಕಲ್ಲಯುವಂತೆ ಮಯಡುವುದೆೀ? ಎನುಾವ 
ಗೆೊಂದಲ್ವಿದೆ. “ಮ್ಕೆಳನುಾ ನಸಗೆದ ಮ್ಡಿಲ್ಲಗೆ ಬಟುಟಬಡಿ ಅವರ ಅಕಯಂಕ್ೆಗಳನುಾ ಹತಿತಕೆಬೆೀಡಿ. ಅವರ ಕನಸುಗಳು 
ನಮ್ಮವಕಿೆಂತ ದೆೊಡಿವು” ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲನ ಈ ಒಂದು ಮಯತು ಮ್ಕೆಳ ಸ್ಯಮ್ಥಾೆ ಏನು ಎಂಬುದನುಾ ತಿಳಿಸುತತದೆ. ಇಲ್ಲಲ ಮ್ಕೆಳ 

ಬಯಗಲ್ಕೆೊೀಟೆ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ 
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ಸಹಜ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಬಗೆಗ ಅತಮವಿಶಯವಸವನುಾ ಹೆೊಂದಿದ ಕೆೊಬಯಶ್ಯಯ ಅವರ ಆಳವ್ಯದ ಕಯಳಜಯನುಾ ಕಯಣಬಹುದು. ಆದರೆ 

ಇಂದು ಶ್ಕ್ಷಣವ್ೆಂದರೆ, ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಕೆೀವಲ್ ಅತಿಯಯದ ಶ್ಸಿತನ ಹೆಸರಲ್ಲಲ ಚೌಕಟಿಟನ್ೆೊಳಗಿನ ಕಲ್ಲಕೆ, ಯಯವುದು ಸೊಕತ, 

ಸೊಕತವಲ್ಲದುೂ ಎಂದು ಶ್ಕ್ಷಕರು, ಪಯಲ್ಕರೆೀ ನಧೆರಸಿ ಅದರಂತೆ ಮ್ಕೆಳು ಕಲ್ಲಯಬೆೀಕೆಂಬ ಒತತಡದಲ್ಲಲ ಇಂದಿನ ಶಯಲೆಗಳು 

ಇರುವದನುಾ ನ್ೆೊೀಡುತೆತೀವ್ೆ. ಹಯಗಯಗಿ ನಮ್ಮ ದೃಷಿಟಯಲ್ಲಲ ಉತತಮ್ ಶಯಲೆ ಎನುಾವುದು ಕೆೀವಲ್ ಕಟಟಡ, ಅಂದಚೆAದ ಮ್ತುತ 

ಎತತರದ ಕಂಪೌAರ್ಡ ಹೆೊಂದಿರುವ ಭೌತಿಕ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ್ ೀೆ ಆಗಿರುತತವ್ೆ. ಶ್ಕ್ಷಣವ್ೆನುಾವುದು ಶ್ಕ್ೆಯಯಗಬಯರದು ಎನುಾವ 

ಮ್ಹಯದಯಸ್ೆಯಿಂದ ಇವ್ೆಲ್ಲಕೊೆ ಭನಾವ್ಯಗಿ ನಮೆಸಿದ ಶಯಲೆಯೀ ತೆೊಮಯೊೀ ಹಯಕುಯನ್ ಶಯಲೆ.  

ಮ್ಕೆಳ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಗಿರುವ ಭಯವನ್ೆ:  

ಮ್ಕೆಳ್ೆಂದರೆ ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಅತಿಯಯದ ತುಂಟತನ, ಒಂದೆೀ ಸೆಳದಲ್ಲಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ದೆೀ ಪ್ದೆೀ ಅವರ ಅಸಕಿತ, ಇಷಟದ 

ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಯಗುತಯತ ಹೆೊೀಗುತತವ್ೆ ಅದೂರಂದ ಪಯರರಂಭದಲ್ಲಲಯೀ ಅವರನುಾ ಹದುೂಬಸಿತನಲ್ಲಲಡಬೆೀಕು. ನ್ಯವ್ೆೀ ನಧೆರಸಿದ 

ಚೌಕಟಿಟನಲ್ಲಲಯೀ ಬೆಳಸಬೆೀಕು ಎಂಬ ವ್ಯದವಿದೆ. ಈ ಪ್ಸತಕದ ‘ರೆೈಲ್ು ನಲಯೂಣ’ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ ತೆೊೀತೆೊತೀಚಯನ್ ಳನುಾ ಒಂದು 

ಶಯಲೆಯಿಂದ ಹೆೊರಹಯಕಲಯಗಿತುತ. ಆ ಶಯಲೆಯ ಅಧಯಾಪ್ಕಿ ನೀಡಿರುವ ಕಯರಣಗಳ್ ೀೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಕಷುಟ ಯೊೀಚ್ಚಸುವಂತೆ 

ಮಯಡುತತದೆ. ಅಧಯಾಪ್ಕಿಯ ಅಭಪಯರಯದಲ್ಲಲ ಡೆಸ್ೆ ಅನುಾ ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಪೆನುಾ, ಪ್ುಸತಕ, ಪೆನಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಲ್ು ಒಂದು 

ನೊರು ಬಯರ ತೆಗೆಯುವುದು -ಮ್ುಚುಿವುದು, ಇದು ಇಲ್ಲದೆೀ ಇದೂರೆ ಕುಳಿತುಕೆೊಳುದೆೀ ಹಯಗೆೀ ಕಿಟಕಿಯ ಪ್ಕೆ ನಂತು, ಅಲ್ಲಲ ಹಯದಿ 

ಸಂಗಿೀತಗಯರರನುಾ ಕರೆದು ಏನ್ಯದರೊ ಬಯರಸಿ ಎಂದು ಕೊಗಿ ಹೆೀಳುವುದು, ಇತರೆ ಮ್ಕೆಳು ಕೆೀಕೆೀ ಹಯಕಿ ಕುಣಿಯುವಂತೆ 

ಮಯಡುವುದು. ಕಿಟಿಕಿಯ ಚಯವಣಿಯ ಮೀಲೆ ಇರುವ ಗುಬಬಚ್ಚಿಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಮಯನ್ಯಡುವುದು, ಚ್ಚತರ ಬರೆಯಲ್ು ಹೆೀಳಿದರೆ 

ಯಯವುದೆೊೀ ನ್ೌಕಯ ಸ್ೆೀನ್ೆಯ ಚ್ಚತರವನುಾ ಬರೆಯುವುದು, ಬಣಣ ಹಚಿಲ್ು ಕೆರಯಯನ್ ನಂದ ಜೆೊೀರಯಗಿ ಡೆಸ್ೆ ಹಯಳ್ಯಗುವಂತೆ 

ಒತುತವುದು ಇತಯಾದಿ, ಇತಯಾದಿ. . . . . . ಇವು ತೆೊತೆೊತೀ ಚಯನ್ ಬಗೆಗ ಬಂದ ದೊರುಗಳ ಸ್ಯಮಯನಾ ಪ್ಟಿಟ. ಈ ಕಯರಣದಿಂದಲೆೀ 

ಆ ಮ್ಗುವನುಾ ಈ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ಮ್ುಂದುವರೆಸಲ್ು ಸ್ಯದಾವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳ ಅಮ್ಮನಗೆ ದೊರು ನೀಡಿದೂರು. ಆದರೆ ಅದೆೀ 

ಮ್ಗುವು “ಹೆೊಸ ಶಯಲೆ” ಮ್ತುತ “ಈ ಶಯಲೆ ಇಷಟವ್ಯಯಿತು” ಎನುಾವ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ಶಯಲೆಯ ಬಗೆಗ ಪ್ತರೀತಿ 

ತೆೊೀರಸಿರುವುದು ಕಂಡಯಗ ಮ್ುಂಚ್ಚನ ಶಯಲೆಯ ಬಗೆಗ ಮ್ತುತ ಹೆೊಸ ಶಯಲೆಯ ಚ್ಚತರಣಗಳು ಮ್ಕೆಳ ಸಹಜ ಸವಭಯವಗಳ ಬಗೆಗ 

ವಿವರವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸುತಯತ ಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಇಲ್ಲಲ ಬದಲಯಗಬೆೀಕಯಗಿರುವುದು ಶಯಲೆಯಲ್ಲ. ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ಮ್ಕೆಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡುವ ರೀತಿ 

ಹಯಗೊ ಮ್ಕೆಳ ಬಗೆಗಿನ ನಜವ್ಯದ ಕಯಳಜಗಳು.     

ಮ್ಗುವನುಾ ಮ್ಗುವಿನಂತೆೀಯೀ ಸಿವೀಕರಸಿ, ಅವರ ಸವ್ಯೆಂಗಿೀಣ ಅಭವೃದಿಧಗೆ ಹಯಗೊ ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆ ಅಸಕಿತದಯಯಕವ್ಯಗವಂತೆ 
ಮಯಡುವಲ್ಲಲ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಪಯತರ ಹಯಗೊ ಕತಾೆವಾವಗಳ ಬಗೆಗ ಪ್ುಸತಕ ಹೆೀಳುತಯತ ಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಶ್ಶುಸ್ೆಾೀಹಿಯಯಗಿ ಶಯಲೆಯನುಾ ಹೆೀಗೆ 
ರೊಪ್ಸಿಬೆೀಕು ಎನುಾವದಕೆೆ ಕೆೊಬಯಯಶ್ಯವರ ಪ್ರಯೊೀಗಗಳಿಂದ ನ್ಯವು ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಬೆೀಕು. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆೀಳಿದಂತೆ ಈಗಿನ 
ಶಯಲೆಗಳು ಬಂಧನದAತೆ ಕಯಣುತಿತರುವುದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಭನಾವ್ಯಗಿ ತೆೊೀತೆೊತೀಚಯನ್ ಳ ಹೆೊಸ ಶಯಲೆ ಅವಳನುಾ ಶಯಲೆಯ ಕಡೆಗೆ 
ಓಡೆೊೀಡಿ ಬರುವಂತೆ ಮಯಡಿರುವದನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದಯಗ ಅಂದರೆ “ರೆೈಲ್ುಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಲ ಶಯಲೆ”ಯೀ ಆಕಷೆಕವ್ಯಗಿ ಹಯಗೊ 
ಕುತೊಹಲ್ವನುಾ ಉಂಟುಮಯಡಿರುವುದು ಮ್ಕೆಳು ಸಹಜವ್ಯದದನುಾ ಇಷಟಪ್ಡುತಯತರೆ ಎಂಬುದನುಾ ಸೊಚ್ಚಸುತತದೆ.  

ರೆೈಲ್ುಬಂಡಿ ಶಯಲೆಗೆ ಬರುವದಕಿೆಂತ ಮ್ುಂಚೆ, ತೆೊೀತೆೊತೀಚಯನ್ ಳ ಬಗೆಗ ಸ್ಯಕಷುಟ ದೊರಗಳಿದೂವು. ಇದರಂದ ಅವರ 
ಅಮ್ಮನಗೊ ಗಯಬರಯಯಗಿತುತ. ಆದರೆ ಹೆೊಸ ಶಯಲೆಯ ಮ್ುಖಯಾಪಯಧಯಾಯರಯದ ಕೆೊಬಯಯಯಶ್ ಅವರು ತೆೊತೆೊತೀಚಯನ್ ಳನುಾ 
ಮಯತನ್ಯಡಿಸಿದ ರೀತಿಯನುಾ ಓದಿದಯಗ ಸಹಜವ್ಯಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೆೊತಯತಗುವುದು, ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಭಯ ಮ್ತುತ ಚೌಕಟುಟ ಇರದೆೀ 
ಇರುವ ಸನಾವ್ೆೀಶದಲ್ಲಲ ಮ್ುಕತವ್ಯಗಿ ಮಯತನ್ಯಡುತಯತರೆ. ಅತಿ ತುಂಟಿಯಯಗಿರುವ ಮ್ಗುವಿನ್ೆೊಂದಿಗೆ ಭತಿೆ ನ್ಯಲ್ುೆ ಗಂಟೆಗಳ 
ಅವಧಿಯ ಮಯತುಕತೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಮ್ಕೆಳ ಮ್ನಸಿನುಾ ಸಂಪ್ೂಣೆವ್ಯಗಿ ಅಥೆಮಯಡಿಕೆೊಂಡವರAದಲೆೀ ಮಯತರ 
ಸ್ಯದಾವ್ೆನುಾವುದು. ತೆೊೀತೆೊತೀಚಯನ್ ತನಗೆ ಗೆೊತಿತರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನುಾ ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಹೆೀಳಲ್ು ಯಯವುದೆೀ ವಿಷಯಗಳ ಇಲ್ಲ 
ಎನುಾವ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಮಯತುಕತೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಮ್ಕೆಳ ಬಗೆಗಿನ ಗೌರವದ ಪ್ರತಿಬಂಬವ್ಯಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಹಯಗೊ ಪಯಲ್ಕರು 
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ಗಮ್ನಸಿಬೆೀಕಯಗಿರುವುದು ಮ್ಕೆಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಮಯತನ್ಯಡುವ್ಯಗ ತಯಳ್ ಮೆಯಿಂದ ಆಲ್ಲಸುವುದು ಮ್ುಖಾವ್ಯಗುತತದೆ ಎನುಾವುದು 

ಕೆೊಬಯಶ್ಯಯಂ ಅವರಂದ ಅಥೆಮಯಡಿಕೆೊಳುಬಹುದು.  

ತೆೊಮಯೊದಲ್ಲಲನ ಪಯಠಗಳು:  

ಸ್ಯಮಯನಾ ಶಯಲೆಗಳಲ್ಲಲ ತರಗತಿ ಪಯಠಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ೆೀಳ್ಯಪ್ಟಿಟ ಇದುೂ, ಪ್ತರಯರ್ಡ ಆಧಯರದಲ್ಲಲ ಪ್ೂವೆನಧೆರತ 

ವಿಷಯಗಳನುಾ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಇಷಟವಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆೀ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನುಾ ಹೆೀಳಲೆೀಬೆೀಕು ಎನುಾವ ದಯವಂತ ಸಿೆತಿ ಇರುತತದೆ. ಆದರೆ 

ತೆೊಮಯೊ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ಪಯಠಗಳು ಮ್ಕೆಳ ಇಷಟದಂತೆ ನಡೆಯುತಿತರುವುದನುಾ ವಿಶೆೀಷವ್ಯಗಿ ಕಯಣುತೆತೀವ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ಯಯವುದೆೀ 

ನಬೆಂಧವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಲ ತರಗತಿಯ ಮ್ಕೆಳಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವು ಮ್ಕೆಳು ಜಪಯನೀ ಭಯಷೆ, ಲೆಕೆ, ವ್ಯಕಾಗಳನುಾ ರಚ್ಚಸುವದು, 

ವಿಜ್ಞಯನದಲ್ಲಲ ಆಸಕಿತ ಇರುವವರು ಇನ್ೆಾಲೆೊಲೀ ಹೆೊೀಗಿ ಮ್ದಾಸ್ಯರ ದಿೀಪ್ದಲ್ಲಲ ಏನನ್ೆೊಾೀ ಕಯಯಿಸುತಿತರುತಯತರೆ. ಯಯವುದೆೀ 

ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಒಂದು ಸಣಣ ಸಿಡಿತದ ಸದುೂ ಕೆೀಳಿ ಬಂದರೆ, ಅದು ತರಗತಿ ನಡೆಯುತಿತರುವುದು ಎಂದಥೆ. ಇದು ನಜವ್ಯದ 

ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಮ್ಕೆಳನುಾ ತೆೊಡಗಿಕೆೊಳುುವಂತೆ ಮಯಡುವ ಉತತಮ್ ವಿಧಯನ. ಅಂದರೆ ಮ್ುಂದೆ ಮ್ಕೆಳು ಬೆಳ್ೆಯುತಯತ ಹೆೊೀದಂತೆ 

ಅವರ ನಜವ್ಯದ ಆಸಕಿತಗಳು, ಆಲೆೊೀಚನ್ೆ ಹಯಗೊ ವಾಕಿತತವವನುಾ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಲ್ು ಸಹಯಯವ್ಯಗುತತದೆ. ಮ್ಕೆಳಿಗೆ 

ತಮ್ಗಿಷಟವ್ಯದ ವಿಷಯದಿಂದ ಕಲ್ಲಕೆಯನುಾ ಪಯರರಂಭಸುವುದು ಖುಷಿ ಕೆೊಡುತತದೆ. ಹಿೀಗಯಗಿೀ ಕಲ್ಲಕೆ ಎಂಬುದು ಬಹುಪಯಲ್ು 

ಸವತಂತರವ್ಯಗಿದುೂ, ಅವಶಾಕತೆಯಿದಯೂಗ ಮಯತರ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮಯಗೆದಶೆನ ಮಯಡುವುದು ಶಯಲೆಯ ಪ್ರಸುತತತೆಯನುಾ 

ಅಥೆಮಯಡಿಸುತತದೆ.  

ಪಯಠದ ಜೆೊತೆಗೆ ಪ್ಠೆಾೀತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ನ್ೆೊೀಡುವ್ಯಗ, ಮ್ಕೆಳ ಸವ್ಯೆಂಗಿೀಣ ಅಭವೃದಿಧ ಎಂಬುದು ಕೆೀವಲ್ 

ಪ್ಠಾವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಯತರ ಸಿೀಮತವ್ಯಗಿ ನ್ೆೊೀಡುವಂತಹದೂಲ್ಲ. ವ್ಯಾಯಯಮ್, ಕಿರೀಡೆ ಹಯಗೊ ಸಂಗಿೀತದ ವಿಷಯಗಳೂ ಕೊಡ 

ಅದರ ಭಯಗ. ತೆೊತೆೊತೀಚಯನ್ ಳ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಯಾಸಗಳ ಸಮಮಳಿತವನುಾ ನ್ೆೊೀಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲವನೊಾ 

ಸಂತಸದಯಯಕವ್ಯಗಿ ಮಯಡುವ ನಟಿಟನಲ್ಲಲ ಸಂಗಿೀತದ ತಯಳಗಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಯಯಮ್ವನುಾ ಮಯಡುವುದು ಹಯಗೊ ಕಿರೀಡೆ 

ಎಂದರೆ, ಬಲಯಢಾರಗೆ ಮಯತರ ನ್ೆೊೀಡದೆೀ ವಿನೊತವ್ಯಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತಂದಿರುವುದು. ಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿ ಇಲ್ಲಲನ ಸಪಧೆೆಗಳ್ೆಂದರೆ, 

ಶಯಕ್ೆ ಮೀನನ ಬಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಹಯದು ಬಯಯಿಂದ ಹೆೊರಗೆ ಬರುವುದು, ಜೆೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದಿರನುಾ ಗುರುತಿಸುವುದು. ಈ 

ರೀತಿಯ ಸಪಧೆೆಯು ಮ್ನ್ೆೊೀರಂಜನ್ೆ ಜೆೊತೆಗೆ ದೆೈಹಿಹ ಅಂಗವಿಕಲ್ತೆಯ ಮ್ಕೆಳೂ ಕೊಡಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಮ್ಗುವನುಾ 

ಒಳಗೆೊಳುುವಂತೆ ಆಯೊೀಜಸುತಿತದುೂದು. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಕೆೀವಲ್ ಸಿೀಮತ ಮ್ಕೆಳಿಗಷೆಟೀ ಸಪಧೆೆಗಳು ಎನುಾವ ಭಯವನಗೆ 

ಭನಾವ್ಯಗಿ ಕಯಣುತತದೆ ಕೆೊಬಯಯಯಶ್ ಅವರ ಪ್ಠೆಾೀತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸರ, ಅಹಯರ ಪ್ದೂತಿ, ವಿವಿಧ ಜೀವ 

ವ್ೆೈವಿದಾತೆಗಳ ಪ್ರಕಲ್ಪನ್ೆಯನುಾ ಊಟದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಸವಲ್ಪ ನ್ೆಲ್ದುೂ, ಸವಲ್ಪ ಜಲ್ದುೂ ಕೆೊಡಿ ಎನುಾವುದರ ಮ್ೊಲ್ಕ ಮ್ಕೆಳ್ ೀೆ 

ಸವತುಃ ತಯವು ತಂದ ಬುತಿತಯಲ್ಲಲ ಮ್ಣಿಣನಲ್ಲಲ ತಯಯರಯಗುವ ಅಹಯರ ಮ್ತುತ ನೀರನಲ್ಲಲನ ಅಹಯರದ ವಸುತಗಳನುಾ ಬೆೀಪ್ೆಡಿಸಿ 

ಹೆೀಳುತಿತದೂರು. ಊಟದ ನಂತರದ ವ್ಯಕಿಂಗ್ ಹೆೊೀಗೆೊೀಣವ್ೆೀ ಎನುಾವ ನ್ೆಪ್ದಲ್ಲಲ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೊಗಳು, 

ಸಸಾಗಳು, ಹಣುಣಗಳು ಮ್ತುತ ಆಯಯ ಬೌಗೆೊೀಳಿಕ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಲನ ವ್ೆೈವಿದಾತೆಯನುಾ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಯಗುತಿತತುತ. ಇಲ್ಲಲ ಮ್ಕೆಳು 

ತಮ್ಗರವ್ೆೀ ಇಲ್ಲದೆೀ ಕಲ್ಲಕೆ ಶ್ಕ್ೆಯಯಗದೆೀ ಸಂತಸದಿAದ ಕಲ್ಲಯುತಿತದೂರು. 

ಕಲ್ಲಸಲ್ು ಶ್ಕ್ಷಕರೆೀ ಆಗಬೆೀಕೆಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತತಮ್ುತತಲ್ಲನ ಯಯರೆೀ ಅದರೊ ಆಗಬಹುದು ಎನುಾವದಕೆೆೀ “ಬೆೀಸ್ಯಯದ 
ಮಯಸತರು” ಆದಯಾಯ ವಿವರಣೆಯನುಾ ನೀಡುತತದೆ. ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಲ ಕಂಡುಬರುವ ಗುಡಿ ಕೆೈಗಯರಕೆ, ವಾವಸ್ಯಯ, 

ಕೌಶಲ್ಾತೆ ಹೆೊಂದಿದ ಯಯವುದೆೀ ಕೆಲ್ಸಗಳ ಬಗೆಗ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಪಯರರಂಭದಲ್ಲಲಯೀ ಅರವು ಮ್ೊಡಿಸುವ ಮ್ಹತವವನುಾ ತಿಳಿಸುತತದೆ. 
ಇಲ್ಲಲ ಅದೆೀ ಊರನ ರೆೈತನು ಬೆೀಸ್ಯಯದ ಅಂಶಗಳನುಾ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತಯತ ಮ್ಕೆಳಿಂದಲೆೀ ಕೃಷಿ ಮಯಡುವಂತೆ 
ತಿಳಿಸುವುದು. ಇದು ಊರು ಮ್ತುತ ಶಯಲೆಯನುಾ ಪ್ರಸಪರ ಕೆೊಡುಕೆೊಳುುವಿಕೆಯಯಗಿ ಕಯಯೆನವೆಹಿಸುವಂತೆ ಮಯಡುತತದೆ.. 
ಮ್ಕೆಳಲ್ಲಲ ಊರನ ವ್ೆೈವಿಧಾತೆಯನುಾ ತಿಳಿಸುವ ಜೆೊತೆಗೆ ಜನರ ಮ್ತುತ ಕುಶಲ್ಕಮೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಗೌರವವನುಾ ಬೆಳ್ೆಸುತತದೆ. 
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ಶಯಲೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವ್ೆೈವಿಧಾತೆಯ ಅವಕಯಶಗಳು ಹಯಗೊ ಮ್ಕೆಳ ಆಸಕಿತ ವಿಷಯಗಳನುಾ ಪ್ರೀಷಿಸುವ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುವ ವಿವಿಧ 

ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತಾಗಳನುಾ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ನ್ೆೊೀಡಬಹುದು.  

ಕೆಲ್ವೊಮಮ ನ್ಯವು ಮ್ಕೆಳನುಾ ಅವರ ಸ್ಯಮಯಜಕ, ದೆೈಹಿಕ ಹಯಗೊ ಇನಾತರೆ ಅಂಶಗಳ್ೂೆAದಿಗೆ ಸಂಬೆೊೀಧಿಸುವದನುಾ 

ನ್ೆೊೀಡುತೆತೀವ್ೆ. ಆದರೆ ಕೆೊಬಯಶ್ಯಯ ಅವರು ಮ್ಕೆಳ ಮ್ನಸಿಿನಗೆ ನ್ೆೊೀವು ಬರದಂತೆ, ಎಂದೊ ತಮ್ಮ ದೆೈಹಿತ ವಿಕಲ್ತೆಯ 

ಕೆೊರಗು ಮ್ಕೆಳಲ್ಲಲ ಬರದಂತೆ ನ್ೆೊೀಡಿಕೆೊಳುುವುದರ ಬಗೆಗ ಸ್ಯಕಷುಟ ತಿಳಿದವರಯಗಿದಯೂರೆ. ಪ್ುಸತಕದ ಒಂದು ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ ಶ್ಕ್ಷಕಿ 

ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ‘ಮ್ಂಗನAದ ಮಯನವ’ ಪಯಠ ಮಯಡುವ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಲ, ದೆೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಂತುಹೆೊೀದ ತಯಕಯಹಯಶ್ ಎಂಬ 

ಮ್ಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಲ ನನಾ ಬಯಲ್ ತೆೊೀರಸು ಎನುಾವ ಸಂಭಯಷಣೆಯನುಾ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆೊಂಡ ಕೆೊಬಯಶ್ಯಯ ಅವರು ಶ್ಕ್ಷಕಿಯನುಾ ಒಬಬಳ್ ೀೆ 

ಕರೆಯಿಸಿಕೆೊಂಡು ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಬೆೀರೆ ಮ್ಕೆಳ ಎದುರಗೆ ಮ್ಗುವಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶೆಾಯನುಾ ಕೆೀಳುವದರಂದ ಮ್ಗುವಿಗೆ 

ಆಗುವ ಮಯನಸಿಕ ನ್ೆೊೀವು, ವಿಕಲ್ತೆಯ ಅರವು ಎಂತದುೂ ಎಂದು ಕೆೊೀಪ್ತಸಿಕೆೊಂಡು ಪ್ರಶೆಾ ಮಯಡಿರುವುದು ಮ್ಕೆಳ ಬಗೆಗಿನ 

ಕಯಳಜಯನುಾ ತೆೊೀರಸುತತದೆ. ಇಲ್ಲಲ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮ್ಕೆಳನುಾ ಇತರೆ ಮ್ಕೆಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ಹಯಗೊ ಶ್ಕ್ಷಕರನುಾ ಮ್ಕೆಳ ಎದುರಗೆ ಈ 

ರೀತಿಯ ಸಂಭಯಷಣೆ ಮಯಡುವದರಂದ ಪ್ರಸಪರರಲ್ಲಲ ಆಗುವ ನ್ೆೊೀವಿನ ಸೊಕ್ಷöೀ ಮ್ ವಿಷಯಗಳ ಕುರತು ಕೆೊಬಯಯಯಶ್ಯಯ 

ಅವರು ಜಯಗೃತೆ ವಹಿಸುತಿತದೂರು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಪಂದನ್ೆಯನುಾ ಮ್ಕೆಳಲ್ಲಲ ಹಯಗೊ ನ್ಯವು ಬೆಳ್ೆಸಿಕೆೊಳುುವ ಹಲ್ವ್ಯರು 

ವಿಷಯಗಳು ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಪ್ರತಿ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ ಕಯಣಬಹುದು. ಮ್ಗುವನುಾ ಒಂದು ವತಕಿತಯಯಗಿ, ಸಮಯಜದ ಸಪಂದನ್ೆಗಳಿಗೆ 

ಧನ್ಯತಮಕ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗೆಳನುಾ ಬೆಳ್ೆಸುವ ನಟಟನಲ್ಲಲ ಈ ಶಯಲೆಯು ಪ್ರಮ್ುಖವ್ಯಗಿ ಕಯಯೆನವೆಹಿಸುತಿತದುೂದು 

ಗೆೊೀಚರವ್ಯಗುತತದೆ.    

ಕೆೊನ್ೆಯದಯಗಿ, ಮ್ಕೆಳು ಸಹಜವ್ಯಗಿ ತುಂಟತನದ ಸವಭಯವವನುಾ ಹೆೊಂದಿದರವರಯಗಿದುೂ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಕೆಳು ಕಲ್ಲಯುವ ಮ್ತುತ 

ಬೆಳ್ೆಯುವ ಸ್ಯಮ್ಥಾೆವನುಾ ಹೆೊಂದಿರುತಯತರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸರ ಹಯಗೊ ಪ್ರೀಷಿಸುವ ಅವಕಯಶಗಳಿಂದ ಕೆಟಟ ಮ್ತುತ 

ಒಳ್ ುೆಯವರಯಗುತತರೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷಿಕೆೊೀನದಲ್ಲಲ ನ್ಯವು ಬಂಬಸಿಕೆೊAಡಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಮೀಲೆ ಒಳ್ ುೆಯ ಮ್ತುತ ಕೆಟಟವುಗಳನುಾ 

ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಮದಲ್ ಶಯಲೆಯಿಂದ ಹೆೊರಹಯಕಿಸಲ್ಪಟಟ ತೆೊೀತೆೊತೀಚಯನ್ ನಂತರದ ಕೆೊಬಯಯಯಶ್ ಅವರ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ 

ಉತತಮ್ ಮ್ಗುವ್ಯಗಿ ಬೆಳ್ೆದಿರುವದನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದಯಗ ಮ್ಕೆಳಲ್ಲಲ ಸವಭಯವತುಃ ಒಳ್ ುೆಯ ಹಯಗೊ ಕೆಟಟ ಅಭಯಾಸಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ; 

ಪ್ುಸತಕವು ಈ ನ್ೆಲೆಯಲ್ಲಲ ಸ್ಯಕಷುಟ ಹೆೊಳಹುಗಳನುಾ ನೀಡುತತದೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಿೆತಿಯನುಾ ಅವಲೆೊೀಕಿಸಿದಯಗ, ಮ್ಕೆಳು ಒಂದೆೀ 

ಪ್ರಸರ, ಸ್ಯಮಯಜಕ ಹಿನಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥೆಕ ಕಯರಣದಿಂದಯಗಿ ಎಷೆೊಟೀ ಮ್ಕೆಳು ಮ್ನ್ೆಯ ಜವ್ಯಬಯೂರಯನುಾ 

ಮ್ುಗಿಸಿ ಅಥವ್ಯ ಇನ್ೆಾಲೆೊಲೀ ಕಯಯೆಮಯಡಿ ಶಯಲೆಗೆ ಬರುತಯತರೆ. ಇಂತಹ ಸಂಧಭೆಗಳಲ್ಲಲ ಶಯಲೆಗಳು, ಶ್ಕ್ಷಕರು ಹಯಗೊ 

ಸಮ್ುದಯಯ ಮ್ಕೆಳನುಾ ಪ್ರೀಷಿಸುವ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುವುದು ಹೆೀಗೆ? ಎನುಾವ ಸಮ್ಗರ ಚ್ಚತರಣವನುಾ ಈ ಪ್ುಸತಕ ನೀಡುತತದೆ.  

ಇದನುಾ ನೀವ್ೆಲ್ಲರೊ ಒಮಮ ಓದಿ; ಶಯಲೆ, ಮ್ಕೆಳು ಹಯಗೊ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಅರವ್ೆೀ ಬದಲಯದಿೀತು! 

 

Introduction: 

Shridhar Rajanal has been in Azim Premji Foundation for past seven years. 

He leads the Maths team in Bagalkot District, Karnataka. Shridhar majored 

in Social work and Sociology, but developed an interest in early learning 

maths. His earlier experience has been in the area of  School leadership and 

development. He can be contacted at 

shridhar.rajanal@azimpremjifoundation.org  

mailto:shridhar.rajanal@azimpremjifoundation.org
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ಆಭರಣವಿಲ್ಲದ ‘ಆವರಣ’  
ಸಂತೆೊೀಷಕುಮಯರ ದಿಕಿಂಗಿ  

ಪ್ುಸತಕ:- ಆವರಣ 

ಲೆೀಖಕರು:- ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೆೈರಪ್ಪ 

ವಿಭಯಗ:- ಕಯದಂಬರ 

ಪ್ರಕಯಶಕರು:- ಸ್ಯಹಿತಾ ಭಂಡಯರ  

 

ಭೆೈರಪ್ಪನವರ ಈ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ರಚಯಿಸಲ್ು ಹೆೊರಟಯಗ ನನಾನುಾ ಕಯಡಿದುೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದವಂದವ ಭಯವನ್ೆ. ಮದಲ್ನ್ೆಯದು 

ಇಂತಹ ಗಹನ ವಸುತವಿನ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಪ್ರಚಯಿಸುವಷುಟ/ವಿಮ್ಶ್ೆಸುವಷುಟ ಪ್ಕವತೆ, ಪ್ರಬುದೂತೆ ನನಗಿದೆಯ ಎಂಬುದು. 

ಹಿಂದೆಯ ಮ್ನದಲ್ಲಲ ಮ್ೊಡಿದ ಭಯವ ಪ್ಕವ ಬುದಿೂಜೀವಿಗಳಿಗಿರುವ ವಿಮ್ಶಯೆ ದೃಷಿೆಕೆೊೀನಕಿೆಂತ ನನಾಂತಹ ಸ್ಯಧಯರಣ 

ಓದುಗನಲ್ಲಲ ಮ್ೊಡಬಹುದಯದ ಅನಸಿಕೆಗಳನುಾ ಹಿಡಿದಿಡುವುದರಲ್ಲಲ ತಪೆಪೀನೊ ಇಲ್ಲವ್ೆಂದು. ಈ ಪ್ುಸತಕ ಓದಲ್ು ಪಯರರಂಭಸಿದೆ 

ಎಲ್ಲಕಿೆಂತ ಮೀಗಿಲಯಗಿ ಸ್ಯಮಯನಾ ಓದುಗರಗೊ ಪ್ರಚಯಿಸಿ ಓದುವ ಕುತೊಹಲ್ ಮ್ೊಡಿಸುವ ಹಂಬಲ್. ಓದಿದ ನಂತರ ತನಗೆ 

ಸರಕೆೊಂಡ ವಿಮ್ಶೆೆ, ತಿೀಮಯೆನ, ಅನಸಿಕೆಗಳನುಾ ಅನುಭಯವಿಸಿ ಆರೆೊೀಪ್ತಸಿಕೆೊಳುುವವುದು ಆಯಯ ಓದುಗನಗೆ ಬಟಿಟದುೂ. 

ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಈ ಚ್ಚಂತನ್ೆ ಪ್ರಬಲ್ವ್ಯದಯಗ ಈ ಕಿರು ಪ್ರಚಯ ಲೆೀಖನ ಬರೆಯಲ್ು ಮ್ತತಷುಟ ಪೆರೀರಣೆ ಸಿಕಿೆದಂತಯಯಿತು.  

 

‘ಆವರಣ’ ಪ್ುಸತಕ ವಿಮ್ಶೆೆಗೆ ಬಂದಯಗ ಈ ವiಹಯನ ಕೃತಿಯ ಮೀಲೆ (ನ್ಯನು ‘ಆವರಣ’ ಓದುವುದಕಿೆಂತ ಮ್ುಂಚ್ಚತವ್ಯಗಿ 

ಅಂದುಕೆೊAಡಿದುೂ) ನ್ಯನು ವಿಮ್ಶೆೆ ಬರೆಯಬೆೀಕಯ? ಎಂಬ ಸಣಣತನ ತನಾಲ್ಲಲ ಮ್ೊಡಿತು, ‘ಆವರಣ’ದ ಬಗೆಗ ಅನ್ೆೀಕ 

ಘಟಯನುಘಟಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಲಯೊ ಎನ್.ಎಸ್. ಶಂಕರರವರ ಆವರಣ ಅನ್ಯವರಣ, ಗೌರ ಲ್ಂಕೆೀಶರವರ ‘ಆವರಣ’ವ್ೆಂಬ 

ವಿಕೃತಿ, ಎಸ್. ಚಂದರಶೆೀಖರರವರ ಆವರಣ ಮಯಧಾಮ್ ಮ್ಂಥನ ಮ್ತುತ ಎಲ್. ಎಸ್. ಶೆೀಷಗಿರರಯವ್ ರವರ ‘ಆವರಣ’ 

ಅವಲೆೊೀಕನ (ತಯನು ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡಿರುವುದು ಇಷುಟ ಲೆೀಖಕರ ಲೆೀಖನ) ‘ಆವರಣ’ದ ಅಧಯಾಯನಕಯರರು, ಅದರೆೊಂದಗೆ 

ಮ್ನಸಿನಲ್ಲಲ ಭಯ, ಆತಂಕ ದುಗುಡ ಇಟುಟಕೆೊಂಡು ‘ಆವರಣ’ ಓದಲ್ು ಪಯರರಂಭಸಿದಯಗ ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಲೆೀಖಕರ 

ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದೂ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗಳು ಮ್ೊಡಲ್ು ಪಯರರಂಭವ್ಯದವು ಈ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗಳ್  ೆ ನನಗೆ ಬರೆಯಲ್ು ಪೆರೀರಣೆ 

ನೀಡಿದವು. ‘ಆವರಣ’ ಓದತೆೊಡಗಿದಂತೆ ಆರಂಭದಲೆಲ ಅನ್ಯವರಣವ್ಯಗತೆೊಡಗಿದ ಕಥಯ ಹಂದರ, ವಸುತವಿನ ಸೊಕ್ಷಿತೆ ಮ್ತುತ 

ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಿೆತಿಯ ಬಗೆಗ ಹೆೊಲ್ಲಕೆ ಒಂದು ಜನ್ಯಂಗ/ಧಮ್ೆದ ವಿಜೃಂಬಣೆ ಮ್ತುತ ಅದೆೀ ಸತಾವ್ೆಂದು ಬಂಬಸುವ ಪ್ರ 

ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ ಓದುಗರಗೆ ಅದರ ವಿರುದೂ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆ ಮಯಡದ ಹಯಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಭೆೈರಪ್ಪ ‘ಆವರಣ’ 

        

ಒಂದು ಕಯಲ್ಘಟಟದಲ್ಲಲ ಹಿಂದು ಧಮ್ೆದ ಅನುಯಯಯಿಗಳನುಾ ಅಸಹಯಯಕರು, ಕೆೈಲಯಗದವರು ಎಂದೆೀ ಚ್ಚತಿರಸಿದಯೂರೆ ಅಥವ್ಯ 

ಅಂತಹ ಪಯತರಗಳನ್ೆಾೀ ಆಯುೂಕೆೊಂಡಿದಯೂರೆ. ಹಿಂದೊ ಧಮ್ೆದ ಅನುಯಯಯಿಗಳು ಅಸಹಯಯಕರಯಗಲ್ು ಕಯರಣವ್ೆೀ ಹಿಂದೊ 

ಧಮ್ೆ ಬೆೊೀಧಕರಂದ ಹೆೊರತು ಅಂದಿನ ಕಯಲ್ಘಟದೂ ಆಡಳಿತ ವಾವಸ್ೆೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಎನುಾವ ವಿಚಯರ ಭೆೈರಪ್ಪವನರ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗೆ 

ಕಲ್ಬುರಗಿ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ 
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ಬರಲ್ಲಲ್ಲವ್ೆೀ ಅಥವ್ಯ ಬಂದರು ಮ್ೊಖ ನದೆೀೆಶಕರಯಗಿ ಪಯತರಗಳನುಾ ಸೃಷಿೆ ಮಯಡಿದಯೂರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಸುವುದರಲ್ಲಲ 

ಯಯವುದೆ ತಪ್ತಪಲ್ಲ.  

ಇಷೆೊಟಂದು ಆಕಯರ ಗರಂಥಗಳು ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು ಬರೆದಿರುವ ಭೆೈರಪ್ಪ ಈ ವಿಷಯವನುಾ ಕಯದಂಬರಯಯಗಿ ಬರೆಯುವ ಬದಲ್ು 
ಇತಿಹಯಸ ಪ್ುಸತಕವ್ಯಗಿ ಬರೆಯಲ್ಲಲ್ಲ ಏಕೆ? ಈ ವಿಚಯರದಿಂದ ನನಗೆ ಭೆೈರಪ್ಪನವರ ‘ಆವರಣ’ ಆಭರಣವಿಲ್ಲದ 
‘ಆವರಣ’ವ್ೆಂದೆನಸಿತು.  

 
 ಪ್ರಚಯ: 

ಮ್ೊಲ್ತುಃ ಕಿರೀಡಯ ಪ್ಟು ಅದರಲ್ೊಲ ಕಿರಕೆಟ್, ವ್ಯಲ್ಲಬಯಲ್. ಮಯಂಸ್ಯಹಯರ ಮಯಡುವುದು 

ತುಂಬಯ ಇಷಟ. ಹವ್ಯಾಸ ಹಿಂದಿ ಚಲ್ನಚ್ಚತರ ನ್ೆೊೀಡುವುದು ಮ್ತುತ ರಯಜಕಿೀಯ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ 

ವಿಶೆಲೀಷಣೆ ಮಯಡುವುದು.  
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The World as I see it  

Mahaboob peera 

The world knows Albert Einstein as a great scientist by his relativity theory. This book gives his perspectives 

on different elements of  society. It shows us his nature of  intense thinking towards social issues. This book 

tries to collate all the letters which contain the opinions of  Einstein. The views range from being a Jew, how 

dictators are ruining mankind, global peace efforts, Palestine and Arab issues, the conditions of  Germany, 

and various other things. The book informs us about his ingenuity in the other fields apart from physics. 

Through his writings we can understand that he knows well about politics (local and international), the eco-

nomics of  nations, the interrelationships between Christianity, Islam, and Judaism which were all acute dur-

ing his period, it is important to note that he was well aware of  all these things during a period  when the in-

ternet did not exist. 

The believes of  Einstein gets disclosed in this work, he writes, “The man who regards his own life and that 

of  his fellow-creatures as meaningless is not merely unfortunate but almost disqualified for life.” “We exist 

for our fellow men.” He didn’t believe in God but admitted “cosmic religious feeling”. Here we can under-

stand that his thoughts on different religions. Also, it is important to note the outspoken nature of  the writ-

er, because during those times religion was dominant in all aspects of  life. 

Einstein sees the society from the view of  the whole, where all forms of  egoism, tribalism, classicism, and 

nationalism are kept in check. In this work he advocates that happiness in a social context is, "through re-

nunciation and self-limitation everywhere”. He reflects on the philosophical life that divides the life between 

the forces of  evil (money, greed, egoism) and the forces of  good where "great and pure characters" produces 

"fine ideas”. 

In this writing we can also find Einstein's negative comments about wars and destruction caused to dictatori-

al power; what he saw occurring in Germany. The exchanges he had with the Prussian Academy of  Science 

regarding his resignation is particularly striking. Here and there, Einstein also makes practical suggestions to 

counter the abuses of  state power. If  one reads carefully what he alludes is to the larger cosmic sense rather 

than petty religions and belief  systems. 

This is a miscellaneous collection of  Einstein's thoughts about life and religion, and war and peace. In this 

book, an interesting picture of  Einstein as a man, emerges. If  you understand his views exactly, you may cor-

rect yourself  by higher understanding on that issue, because he touches grassroots of  the realities. 

Initially, I thought this book can be fascinating because I wondered how exactly a scientist (Einstein) saw this 

world. It turned out to be much more than that because it was about how a curious person with an enor-

mous intellect and a mind filled with wonder saw the world. 

 

Kalaburagi district institute 
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 Introduction: 

Mahaboob Peera, master’s in chemistry with a degree of  Bachelor 

of  Education. Currently working as Resource Person with Azim 

Premji Foundation, Kalaburagi, for 6 years, working with maths 

team at Kalaburagi for teacher’s professional development. Before 

APF he worked for Agastya international foundation in different 

roles as an instructor, team lead, and cluster head. Got nominated 

for INTEL – IRIS (initiative in research and innovation in science) 

National Fair held at Chandigarh in 2011 while mentoring projects 

taken by rural students. Developed ABL (Activity based learning) 

Handbooks of  Chemistry for science instructors at Agastya inter-

national foundation.  
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ಲಯಲ್ ಬಹದೊೂರ ಶಯಸಿತç  

ಶೆ ೀಭಯ  

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು ಲಯಲ್ ಬಹದೊೂರ ಶಯಸಿತ ç. ಲಯಲ್ ಬಹದೊೂರ್ ಅವರ ಸತಾ ಮ್ತುತ ಜೀವನದ ಘಟನ್ೆ. 

ಲಯಲ್ ಬಹದೊೂರ್ ಅವರು ತುಂಬಯ ಭಯಗಾವಂತರು ಏಕೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಪ್ತಿಾಯ ಹೆಸರು ಲ್ಲ್ಲತ. ಲಯಲ್ ಬಹದೊೂರ್ ಅವರು 

ಸ್ಯವತಂತರಯ ಹೆೊೀರಯಟದಲ್ಲಲ ತೆೊಡಗಿದಯೂಗ, ಲ್ಲ್ಲತಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮ್ನಪ್ೂವೆಕವ್ಯಗಿ ಒಪ್ತಪಗೆಯನುಾ ನೀಡಿದರು. ಯಯವುದೆೀ 

ಆಕ್ೆೀಪ್ ಮಯಡಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಲಯಲ್ ಬಹದೊೂರ್ ಅವರು ಹೆೊೀರಯಟ ಮಯಡುವ್ಯಗ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ಹೆೊೀಗಿದೂರು, ಆಗ ಲ್ಲ್ಲತಯಗೆ ಸಂಬAಧಿಕರು 

ಮ್ನ್ೆಯ ಕಷಟವನುಾ ಹೆೀಳಬೆೀಕು ತಯನ್ೆ?, ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಯಗ, ಹೆೀಳಿದರೆ ಏನು ಮಯಡುತಯತರೆ ದು:ಖಪ್ಡುತಯತರೆ ಎಂದು 

ಹೆೀಳುತಿತದೂರು, ಲ್ಲ್ಲತಯ ಅವರಗೆ ಅನ್ಯರೆೊೀಗಾದಲ್ಲಲ ಇದಯೂಗ, ವ್ೆೈದಾರು ಹಯಲ್ು ಕುಡಿಯಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದೂರು, ಆದರೆ ಲ್ಲ್ಲತ 

ಅವರು ನನಾ ಗಂಡನವರು ಜೆೈಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುತಯತರೆ ಅವರು ಹಯಲ್ು ಕುಡಿಯಬೆೀಕು ಎಂದು ಯೊೀಚ್ಚಸಿ ಅವರಗೆ ಹಯಲ್ನುಾ 

ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀಗುತಿತದೂರು. ಲಯಲ್ ಬಹದೊೂರ ನೀನು ಹಯಲ್ು ಕುಡಿದೆಯಯ? ಎಂದು ಕೆೀಳಿದಯಗ ಹಯ ಕುಡಿದೆನ್ೆಂದು 

ಹೆೀಳುತಿತದೂರು. ಮ್ನ್ೆಗೆ ಬಂದು ಚಹಯ ಕುಡಿಯವ ಕಪ್ತಪನಂದ ಸವಲ್ಪ ಕುಡಿಯುತಿತದೂರು. ಇದರಂದ ನ್ಯವು ತಿಳಿಯುವುದು ಎಂದರೆ 

ನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಕಷಟಗಳಿಂದ ಬೆೀರೆಯವರಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ನ್ೆಯವರು ಕಷಟದೆೊಳಗೆ ಇದೂರೆ ನ್ಯವು ನಮ್ಮ 

ಸಮ್ಸ್ೆಾ ಹೆೀಳಿ ಕಷಟವನುಾ ಕೆೊಡಬಯರದು ಎಂದು. ಇದನುಾ ಓದಿದಯಗ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ದೆೀಶದ ಬಗೆಗ ಹೆಮಮಯಯಯಿತು.  

ಲಯಲ್ ಬಹದೊೂರ್ ಅವರು ತುಂಬಯ ಸರಳ ಜೀವನದ ವಾಕಿತಯಯಗಿದೂರು. ಲಯಲ್ ಬಹದೊೂರ್, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯಯದ 

ಲ್ಲ್ಲತಯ ಅವರಗೆ ಮೀಸ ಮಯಡಿದ ಹಯಗೆ ಆಯುತ ಹೆೀಗಪಯಪ ಅಂದರೆ, ಲ್ಲ್ಲತಯ ಅವರು ತನಾ ಮ್ನ್ೆಯವರನುಾ ಬಟುಟ ತಮ್ಮ 

ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಬಹಳ ಕನಸುಗಳನುಾ ಹೆೊತುತಕೆೊಂಡು ಬುರತಯತರೆ, ಲಯಲ್ ಬಹದೊೂರ್ ಅವರು ಜನ ಸ್ೆೀವ್ೆಗೆ ಎಂದು ಮಯತರ 

ಹೆೊೀದರು. ಆಗ ಲ್ಲ್ಲತಯ ಅವರಗೆ ಕಷಟ ಅನಸಿರಬಹುದು ತಯನ್ೆ?, ಇದು ನನಗೆ ಸರ ಎನಸಲ್ಲಲಯಲ.  

ಲಯಲ್ ಬಹದೊೂರ ಅವರು ರಯಷಟçಪೆರೀಮ್ ಇತುತ. ಅದು ಹೆೀಗೆ ಗೆೊತಯತಗುತೆತ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಧಯನಯಯಗಿದಯೂಗ ಅವರ ಸಂಬಳ 
೧೦೦ ರೊಪಯಯಿಯಯಗಿತುತ. ಹಿೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಒಬಬ ಮ್ುದುಕಯ ನನಾ ಮ್ಗಳ ಮ್ದುವ್ೆ ಇದೆ. ಅದಕಯೆಗಿ ಇಪ್ಪತುತ ರೊಪಯಯಿ 
ಕೆೊಡಿ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರು. ಆಗ ನನಾ ಸಂಬಳ ನನಾ ಮ್ನ್ೆಗೆ ಖಚುೆ ಆಗುತತದೆ, ನನಾ ಹತಿತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆಗ ಲ್ಲ್ಲತಯ ಅವರು 
ಇಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಮ್ನಗೆ ೨೦ ರುಪಯಯಿ ಮಯತರ ಖಚುೆ ಆಗುತತದೆ ಎಂದು ಉಳಿದ ಹಣಕೆೊಟಟರು. ಮ್ತುತ ಪ್ತರ ಕೊಡ ಬರೆದರು, 
ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ೨೦ ರೊಪಯಯಿ ಮಯತರಬೆೀಕು ಎಂದರು. ಲಯಲ್ ಬಹದೊೂರವರು ಮದಲ್ು ಜನ ಸುಖವನುಾ 
ಬಯಸುತಿತದೂರು. 

 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ 

ಪ್ರಚಯ:  

ನನಾ ಹೆಸರು ಶೆ ೀಭಯ, ನ್ಯನು ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ 
ಎಂಟನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೊೀನ್ೆ. 
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ಅನುಭವದ ಅರವಿನ ಮಂಚುಗಳಿಂದ 

ಪ್ುನೀತ್  

ಪ್ೂಣೆಚAದರ ತೆೀಜಸಿವ ಎಂದರೆ ಕನ್ಯೆಟಕಕೆೆ ಪ್ರಚಯಿಸಬೆೀಕಯದ ವಾಕಿತಯಂತೊ ಅಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಹರೆಯದ ಮ್ಕೆಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 

ಮ್ುಪಯಪಗಿರುವ ವಾಕಿತಗಳಿಗೊ ಚ್ಚರಪ್ರಚ್ಚತ ಮ್ತುತ ಆದಶೆಪಯರಯ ವಾಕಿತ. ಇವರ ಬರಹಗಳು ವಸುತನಷಟವ್ಯಗಿಯೊ, 

ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕವ್ಯಗಿಯೊ, ಅನುಭವಧಯರತವ್ಯಗಿಯೊ, ಪ್ರಸರದಿಂದ ಕಲ್ಲತ ಪಯಠಗಳಿಂದ ಕೊಡಿರುವುದರಂದಲ್ೊ ಪ್ರತಿಯೊಬಬ 

ಓದುಗನ ಮ್ನಸಿನುಾ ಕದಿಯುವಲ್ಲಲ ಯಶಸಿವಯಯಗಿವ್ೆ. ಇವರಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ ಆಶರಯವಿದೂರೊ, ಆರ್ಥೆಕತೆಯಲ್ಲಲ 

ಸಧೃಢರಯಗಿದೂರೊ, ಇವ್ೆಲ್ಲವನೊಾ ಬದಿಗೆೊತಿತ ನವಾ ಸ್ಯಹಿತಾಲೆೊೀಕದಲ್ಲಲ ವಿಭನಾವ್ಯಗಿ ತಮ್ಮದೆೀ ಆದ ಛಯಪ್ು ಮ್ೊಡಿಸಿದ ಮೀರು 

ವಾಕಿತತವ. ಇವರು ಆಧುನಕ ಆಡಂಬರಗಳಿAದ ವಿಮ್ುಖರಯಗಿ ಕೃಷಿ ಮಯಡುತಯತ ಸ್ಯಹಿತಾಕೃಷಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೊಸ ಯುಗವನ್ೆಾೀ 

ಆರಂಭಸಿದರು. ಇವರು ಮ್ೊಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಲ ಕಯಫೀ ತೆೊೀಟವನುಾ ಕೆೊಂಡು ನಜೆನ ಬೆಟಟ ಕಯಡುಗಳಲ್ಲಲ ಕೆೊೀವಿಯನುಾ 

ಹೆಗಲ್ಲಗೆೀರಸಿಕೆೊಂಡು, ಕಿವಿಯಂಬ ನ್ಯಯಿಯ ಜೆೊತೆ ಅಲೆದಯಡುತಯತ, ಪ್ರಸರದ ಜೆೊತೆ ಆದ ಅನುಭವಗಳನುಾ ‘ಪ್ರಸರದ ಕತೆ’ 

ಎಂಬ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಹದಿನ್ಯಲ್ುೆ ಸಣಣ ಸಣಣ ಕಥೆಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಉಣಬಡಿಸಿದಯೂರೆ. ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ ಕಿವಿ (ನ್ಯಯಿ), ಮಯನೀಟರ್ 

(ಉಡ) ಎಂಬ ಪಯರಣಿಗಳು, ಮಯರ, ಪಯಾರಯ, ಮಯಸಿತ, ಭೆೈರ, ಸಿೀನಪ್ಪ, ಗಯಡಿಲ, ಎಂಗಟ, ಕಯಳಪ್ಪ ಎಂಬ ಹುಟುಟ ಮ್ಲೆನ್ಯಡಿನ 

ಪಯತರಗಳು, ಶ್ರೀರಯಮ್ ಎಂಬ ಬಯಲ್ು ಸಿೀಮಯ ಪಯತರಗಳು ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಸುತುತತಿತರುತತವ್ೆ. ಪ್ರತಿೀ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ ಮ್ಲೆನ್ಯಡಿನ 

ಬೆಟಟಗುಡಿಗಳಲ್ಲಲ ನಡೆಯುವ ರೆೊೀಚಕ ತಿರುವುಗಳು, ಮ್ಧಾ ಮ್ಧಾದಲ್ಲಲ ನಡೆಯುವ ನವಿರು ಹಯಸಾಗಳು, ದೆವವ-ಭೊತ ಎಂಬ 

ಜನರ ನಂಬಕೆಗಳು, ಆ ನಂಬಕೆಗಳ ಸುತತ ಹುಡುಕಯಟ, ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಸೊಕ್ಷöೀ ಮ್ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ವಿಚಯರಗಳು ಮ್ನಸಿನುಾ 

ಭಯವನ್ಯಲೆೊೀಕಕೆೆ ಕೆೊಂಡುಹೆೊೀಗುತತವ್ೆ. 

  ಸ್ಯಕಷುಟ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ ಪಯರಣಿಗಳು ಅಸ್ಯಧಯರಣ ಸನಾವ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಲ ವತಿೆಸುವ ರೀತಿಗಳು, ಜನಮ್ನಗಳ ಮ್ಧೆಾ 
ನಡೆಯುವ ಅಚಯತುಯೆಗಳು, ಹಳ್ೆಯಕಯಲ್ದಿಂದ ಬಂದ ನಂಬಕೆಗಳನುಾ ದೆವವ ಎಂದು ಸುತತಮ್ುತತಲ್ ಜನ ಹೆೀಳುವುದನುಾ 
ಸ್ಯಕಷುಟ ಉದಯಹರಣೆಗಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ವಿವರಸಿದಯೂರೆ. ಇದೆೀ ದೆವವ ಎಂಬ ನಂಬಕೆಗಳನುಾ ಹಲ್ವು ಹಯಸಾದೆೊಂದಿದೆ, ಕೆಲ್ವು 
ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ವೃತಯತಂತಗಳ್ೂೆAದಿಗೆ ವಿವರಸುವುದು ಸಮ್ಥೆನೀಯವ್ೆನಸುತತದೆ. ಇಲ್ಲಲ ತೆೀಜಸಿವಯವರು ಎಲ್ಲದಕೊೆ ಹಿೀಗೆ ಆಗಿದೆ 
ಎಂದು ಹೆೀಳದೆೀ, ಹಿೀಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಕೆಬದಧವ್ಯಗಿ ಆತಯಮವಲೆೊೀಕನ ಮಯಡಿಕೆೊಳುುವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿೀ ಮ್ನುಷಾನಲ್ೊಲ 
ಉದೆರೀಕಿಸಬೆೀಕಯದ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಟೆಂಪ್ರ್ ಅನುಾ ಪ್ರತಿಫಲ್ಲಸುತತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದಕೊೆ ಉತತರ ಹುಡುಕಲ್ು ಸ್ಯಮಯನಾ ವಾಕಿತಯಂತೆ 
ಆಲೆೊೀಚ್ಚಸುವ ರೀತಿ, ಅಗತಾ ವಿಚಯರವಂತರAತ ಪ್ಡೆಯುವ ಸಲ್ಹೆ, ಸ್ಯಮಯನಾ ಸುತತಮ್ುತತದ ಜನರಂದ ಪ್ಡೆಯುವ ಜ್ಞಯನ, 
ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಲ ಓದಿದ ನ್ೆನಪ್ನುಾ ತಿರುವಿಹಯಕುವುದು ಒಬಬ ವಿಜ್ಞಯನ ವಿದಯಾರ್ಥೆ ಅನುಸರಸಬೆೀಕಯದ ಹಂತಗಳನುಾ ತೆೊೀರಸುತತದೆ. 
ಇನೊಾ ಕೆಲ್ವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ ಪಯರಣಿಗಳ ವ್ೆೈವಿಧಾತೆ, ಜೀವನ ವಿಧಯನ, ಬದುಕುವ ರೀತಿಯನುಾ ಅಥೆಮಯಡಿಕೆೊಳುಲ್ು ಮ್ನುಷಾ 
ಎಷುಟ ಜನಮ ಎತಿತ ಬಂದರೊ ಅಥೆ ಮಯಡಿಕೆೊಳುುವುದು ಕಷಟ ಎಂಬ ಕಟು ಸತಾವನುಾ ಮ್ುಂದಿಡುತಯತರೆ. ಅದರಲ್ಲಲ ತನಾ ಮ್ಗಳು 
ಸುಶ್ಮತಳಿಗಯಗಿ ಒಂದು ಹಕಿೆಮ್ರಯನುಾ ಸ್ಯಕುವ್ಯಗ ಪ್ಡುವ ಕಷಟಗಳು, ಒಂದು ಮಟೆಟಯಿಂದ ಮ್ರ ಮಯಡಲ್ು ಸಹಜವ್ಯಗಿ 
ಅನುಸರಸುವ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರಯೊೀಗಗಳು, ಮಟೆಟಯಂದ ಆಗತಯನ್ೆ ಹೆೊರಬಂದ ಹಕಿೆಮ್ರಗೆ ಯಯವ ಆಹಯರ ಕೆೊಡಬೆೀಕು ಎನುಾವ 
ಪ್ರಶೆಾಗಳು ವಿಚ್ಚತರ ಪಯರಣಿಗಳ ಜೀವನ ಶೆೈಲ್ಲಯನುಾ ಕೃತಕವ್ಯಗಿ ಕಟಿಟಕೆೊಳುಲ್ು ಅಸ್ಯಧಾ ಎಂಬ ಘೊೀಷವ್ಯಕಾಗಳನುಾ 
ಸೊಚಾವ್ಯಗಿ ಹೆೀಳುತಯತರೆ. ಇದರ ಸುತತ ಮ್ಕೆಳ ಕುತೊಹಲ್ಕಯರ ಮ್ನ್ೆೊೀಭಯವನ್ೆಯನುಾ ತಂದೆಯಯಗಿ, ಮಯಸತರಯಗಿ 
ಕಟಿಟಕೆೊಡುವ ರೀತಿ ಶ್ಕ್ಷಕರಗೆ ಕೆಲ್ವು ಮಯಗೆದಶೆನಗಳನುಾ ನೀಡುತತವ್ೆ. ಇನ್ೆೊಾಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ವಿವಿಧ ಪಯರಣಿಗಳು ತಮ್ಮನುಾ 

ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಹೆಣೆದ ಸುಜ್ಞಯನ  
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ತಯವು ರಕ್ಷಸಕೆೊಳುಲ್ು ಅನುಸರಸುವ ಕೆಲ್ವು ವಿಧಯನಗಳನುಾ ಅಥೆಮ್ಡಿಕೆೊಳುುವ ರೀತಿ ವಿಶೆೀಷವ್ಯಗಿದೆ. ಕಪೆಪಗಳು 

ಹಯರುವ್ಯಗ ಉಚೆಿ ಹುಯುಾವುದು, ಆಮಗಳು ಕೆಟಟವ್ಯಸನ್ೆ ಬಡುವುದು, ಹಂದಿಗಳು ತಲೆ ಸಿೀಳುವಂತೆ ಕೊಗುವುದು ವಿಜ್ಞಯನ 

ವಿದಯಾರ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಸರದಲ್ಲಲ ಗಮ್ನಸುವಿಕೆಯ ಮದಲ್ ಪಯಠವನುಾ ಹೆೀಳುತತದೆ.  

ಕೆಲ್ವು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ ಬರುವ ವಿಶೆೀಷ ವಾಕಿತಗಳ್ಯದ ಮಯಸಿತ, ಭೆೈರ, ಗಯಡಿಲ, ಸಿೀನಪ್ಪ ಇವರ ಜೀವನ ರೀತಿಯನುಾ ವಿವರಸುತಯತರೆ. 

ಮಯಸಿತ ಮ್ತುತ ಭೆೈರ ಕಯಡುಮ್ನುಷಾರಂತೆ ಕಂಡರೊ ಅವರಗೆ ಕಯಡಿನ ಬಗೆಗ ತಿಳಿದ ಅಂಶಗಳು, ಪಯರಣಿಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ಪ್ತರೀತಿ, 

ಅನ್ಯಗರೀಕತೆಯಲ್ಲಲ ನ್ಯಗರೀಕತೆಯ ಅಂಶ ಸ್ಯಕಷುಟ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಲ ಸ್ಯಕ್ಷಯಯಗಿ ನಂತಿವ್ೆ. ಇನುಾ ಮ್ಲೆನ್ಯಡಿನ ಭಯಗದಲ್ಲಲನ 

ವಾಕಿತಯ (ಗಯಡಿಲ) ಹೆಸರನ ಹಿಂದಿರುವ ಚರತೆರ ಹಯಸಾದ ಜೆೊತೆಗೆ ಅವನ ವಾಕಿತತವವನುಾ ವಿವರಸುತತದೆ. ಗಯಡಿಲ ಎಂಬ 

ನ್ಯಮ್ಧೆೀಯವನುಾ ಬರಟಿಷ್ ತೆೊೀಟದ ಮಯಲ್ಲೀಕ ‘ಗಯಡಿಲೀಮಯಾನ್’ ಎಂದು ಕರೆದಯಗ ಬಂದಿದುೂ ಎನುಾವ್ಯಗ ಹೆೊಟೆಟ 

ಹುಣಯಣಗುವಷುಟ ನಗು ಬರುತತದೆ. ಇನುಾ ‘ಗಯರೆ ಸಿೀನಪ್ಪ ತಿರುಪ್ತಿ ಚೌರ’ ಎನುಾವ ಗಯದೆ ಹಿಡಿದು ಸಿೀನಪ್ಪನ ಕೆಲ್ಸವನುಾ 

ಅಧೆಂಬಧೆ ಹೆರೆಯುವುದಕೆೆ ಹೆೊೀಲ್ಲಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸುತತಮ್ುತತಲ್ ಗಯರೆ ಕೆಲ್ಸದವರು, ಕಟಿಟಗೆ ಕೆಲ್ಸದವರು, ಕಬಬಣ 

ಕೆಲ್ಸದವರು ಮಯಡುವ ಕೆಲ್ಸಗಳನುಾ ವಿಡಂಬನ್ಯತಮಕವ್ಯಗಿ ಹೆಣೆದಿರುವುದು ಓದಿಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಇದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಇನುಾ 

ಕೆಲ್ವು ವಿಷಯಗಳ್ಯದ ‘ಶ್ವನ ಪ್ೂಜೆಗೆ ಕರಡಿ ಬಟಟಂಗೆ ಯ ಮ್ೊಲ್ ಅಥೆ’ ‘ಕೆಲ್ವು ಮ್ುಸಿಲೀರಗೆ ಓತಿಕಯಾತ ಕಂಡರೆ ಬರುವ 

ಸಿಟುಟ’ ‘ಅಳಿಲ್ು ಸ್ೆೀವ್ೆ ಮ್ತುತ ರಯಮ್ಚರತೆರ’ ‘ಬೆಕುೆ, ಗೊಬೆ ಮ್ತುತ ಅಪ್ಶಕುನ’ ಅಂಶಗಳು ಓದುಗನನುಾ ಹಿಡಿದಿಡುತತವ್ೆ. ಇದನ್ೆಾೀ 

ಓದುವ್ಯದ ಪಯಾರ ಓತಿಕಯಾತಕೆೆ ಹೆೊಡೆಯಲ್ು ಹೆೊೀಗಿ ಬೆತತಲಯದ ಹಯಸಾಮ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಮ್ಜಯ ಕೆೊಡುತತವ್ೆ. ಇವ್ೆಲ್ಲವುಗಳ 

ಜೆೊತೆ ಔಷಧಿೀ ಸಸಾಗಳ ಜಯಡುಹಿಡಿದು ಹೆೊೀದಯಗ ಉತತರ ಸಿಗದೆ ಹಲ್ವು ಪ್ರಯತಾಗಳನುಾ ಮಯಡುವುದು. ಬೀಳಿನ ಬಳಿುಯನುಾ 

ಮ್ೊಲ್ವ್ಯಾಧಿ ರೆೊೀಗಕೆೆ ಮ್ತುತ ಗಡೆಿ ಕರಗಿಸಲ್ು ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶವನುಾ ಅಥೆಮಯಡಿಕೆೊಳುಲ್ು ಮಯಡುವ 

ಪ್ರಯತಾಗಳು ಮ್ತುತ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ ಬರುವ ತಕೆಗಳು ಖುಷಿಕೆೊಡುತತವ್ೆ. ಕೆೊನ್ೆಯಲ್ಲಲ ನ್ಯಟಿೀ ವ್ೆೈದಾರು ಕೆಲ್ವು ಸಸಾಗಳ 

ಔಷಧಿೀಗುಣಗಳನುಾ ಗೌಪ್ಾವ್ಯಗಿಡುವುದರಂದ ಭಯರತಿೀಯ ವ್ೆೈದಾಪ್ದಧತಿಗೆ ಆಗುವ ನಷಟದ ದೊರಯಲೆೊೀಚನ್ೆ 

ಮಚುಿವಂತದಯೂಗಿದೆ. ಗೆಳ್ೆಯ ಶ್ರೀರಯಮ್ರ ಜೆೊತೆ ಹಂದಿ ಹೆೊಡೆಯಲ್ು ಮಯಡುವ ಸ್ಯಹಸಗಳು ಮ್ತುತ ಅನುಭವಗಳು ಬಯಲ್ು 

ಸಿೀಮಯ ಜನಕೆೆ ವಿಶೆೀಷ ಔತಣವ್ೆನಾಬಹುದು. ಇದರೆಲ್ಲದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಹಳಿು ಸ್ೆೊಗಡಿನ ಬೆೈಗುಳಗಳ, ಮ್ಲೆನ್ಯಡಿನ ಕಠೆೊೀರ 

ನುಡಿಗಳು, ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ ಸುತಿತದ ಸುಳುುಗಳು, ಕತೆಗಳು, ಸತಾಗಳು, ಅನುಮಯನಗಳು, ಹಯಸಾ ಸನಾವ್ೆೀಶಗಳು ಎಲಯಲ ಕತೆಗಳನುಾ 

ಹದವ್ಯಗಿ ಹೆಣೆದಿವ್ೆ ಎನಾಬಹುದು. 

ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಕತೆಗಳು ಒಟಯಟರೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಎನುಾವುದು ಯಯವ ಪ್ುಸತಕದಲ್ೊಲ ತುಂಬಕೆೊAಡಿಲ್ಲ, ಬದಲಯಗಿ ನ್ಯವು ಬದುಕುವ 
ಪ್ರಸರದಲ್ಲಲದೆ ಎಂದು ಒತಿತ ಒತಿತ ಸ್ಯರುತಿತವ್ೆ. ಪ್ರತಿೀ ಕತೆಗಳು ಕಯಲ್ಪನಕವ್ಯಗಿ ಕಯಣದೆ, ತೆೀಜಸಿವೀಯವರೆೀ ಅನುಭವಿಸಿದ 
ಕತೆಗಳಂತಿವ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ತೆೀಜಸಿವಯವರು ಒಬಬ ವಿದಯಾರ್ಥೆವ್ಯಗಿ ಕಯಣುತಯತರೆ, ಪ್ರತಿೀ ಹಂತದಲ್ೊಲ ಪ್ರಶ್ಾಸಿಕೆೊಳುುತಯತರೆ, 
ಬೆೀರೆಯವರಂದ ಕಲ್ಲಯುತಯತರೆ, ಸುಳುವುಗಳ ಜಯಡುಹಿಡಿದು ಪ್ರಸರದಲ್ಲಲ ಉತತರ ಕಂಡುಕೆೊಳುುತಯತರೆ. ಈ ಕತೆಗಳನುಾ ಓದಿ, 
ಇಲ್ಲಲಗೆೀ ನಲ್ಲಲಸದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬಬರೊ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನುಾ ರಸವತಯತಗಿ ಬರೆಯಲ್ು ಅಥವ್ಯ ಹೆೀಳಲ್ು ಒಂದು 
ಪೆರೀರಣೆಯಯಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪಯಪಗಲಯರದು.     

ಪ್ರಚಯ: 

ಪ್ುನೀತ್ ಎಸ್ ರವರು 2013 ರಂದ ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಫೌಂಡೆೀಶನ್ ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಲ 

ಗಣಿತ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕಿತಯಯಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನವೆಹಿಸುತಿತದಯೂರೆ. ಇವರು ಪಯರಥಮಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಜೆೊತೆಗೆ ಗಣಿತ 

ಬೆೊೀಧನ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಯಕಷುಟ ಕಯಯಯೆಗಯರಗಳನುಾ ನಡೆಸಿದಯೂರೆ. ಇವರು ಭೌತಶಯಸಿದಲ್ಲಲ 

ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿ ಮ್ತುತ ಪಯರದೆೀಶ್ಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಯಿಂದ ಬ.ಎಸಿಿ.ಎರ್ಡ ಪ್ದವಿ 

ಪ್ಡೆದುಕೆೊಂಡಿದಯೂರೆ. ಇವರು ಗಣಿತ ಶ್ಕ್ಷಕರಯಗಿ ಮ್ತುತ ಭೌತಶಯಸಿ ಉಪ್ನ್ಯಾಸಕರಯಗಿ ಹಲ್ವು 

ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಲ ಸ್ೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಲಸಿರುವ ಅನುಭವವಿದೆ.  
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ಕಯಡ ಸ್ೆರಗಿನ ಸೊಡಿ  

ರಯಘವ್ೆೀಂದರ ಹೆೀಳ್ೆೆ  ಜ.  

‘ಕಯಡ ಸ್ೆರಗಿನ ಸೊಡಿ’ ಲೆೀಖಕ, ಪ್ತರಕತೆ ಮ್ಂಜುನ್ಯಥ್ ಚಯಂದ್ ಅವರ ಇತಿತೀಚ್ಚನ ಕಯದಂಬರ. ‘ಕತತಲ್ನುಾ ಭೆೀದಿಸುವ 

ಜೆೊಾೀತಿ’ ಎಂಬ ಟಯಾಗ್ ಲೆೈನ್ ನ್ೆೊಂದಿಗೆ ಗಮ್ನ ಸ್ೆಳ್ೆಯುವ ಈ ಕಯದಂಬರ ೨೦೨೦ರಲ್ಲಲ ಅಕ್ಷರ ಮ್ಂಡಲ್ ಪ್ರಕಯಶನದಿಂದ 

ಪ್ರಕಟವ್ಯಗಿದೆ. ಕುಂದಗನಾಡದ ಭಯಷೆಯ ಸ್ೆೊಗಡಿನ್ೆೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯವತಂತರಯಪ್ೂವೆ ಕಯಲ್ಘಟಟದ ಕಥಯನಕದೆೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಟ 

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ಯನಾಧಾದಲ್ಲಲ ಅರಳುವ ಈ ಕಯದಂಬರ ಕನಾಡ ಕಯದಂಬರ ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಲ ಪ್ರಯೊೀಗಶ್ೀಲ್ತೆಗೆೊಂದು ಮಯದರಯಯಗಿದೆ. 

ಶ್ವರಯಮ್ಕಯರಂತರೊ  ಸ್ೆೀರದಂತೆ ಕೆಲ್ವು ನವೊೀದಯದ ಬರಹಗಯರರು, ಬಸವರಯಜ ಕಟಿಟೀಮ್ನಯವರಂಥ ಕೆಲ್ವು 

ಪ್ರಗತಿಶ್ೀಲ್ ಕಯದಂಬರಕಯರರು, ಬೆೊಳುವ್ಯರು ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞಯವರಂಥ ಮ್ುಸಿಲಂ ಸಂವ್ೆೀದನ್ೆಯ ಕೆಲ್ವು ಬರಹಗಯರರು 

ಸ್ಯವತಂತರಯ ಹೆೊೀರಯಟ ಹಿನ್ೆಾಲೆಯ ಕಥೆ ಕಯದಂಬರಗಳನುಾ ಈಗಯಗಲೆೀ ಬರೆದಿದೂರೊ ಈ ಕಯದಂಬರ ಗುಂಪ್ತನಲ್ಲಲ ಗೆೊೀವಿಂದ 

ಎಂಬಂತಯಗದೆ ತನಾದೆೀ ಆದ ವಿಶ್ಷಟ ಸವರೊಪ್ದಿಂದ ಗಮ್ನ್ಯಹೆವ್ಯಗಿದೆ. ಕಯದಂಬರಕಯರರು ಇಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸುವ 

ಸೊಕ್ಯಿತಿಸೊಕ್ಷಿ ವಿವರಗಳಿಂದ ನ್ಯವು ಖುದುೂ ಆ ಕಯಲ್ಕೆೆೀ ಹೆೊೀಗಿರಬಹುದೆೀ ಎಂಬಷುಟ ಸಹಜವ್ಯಗಿ ಸನಾವ್ೆೀಶ ಚ್ಚತರಣವಿಲ್ಲಲದೆ. 

ಸಮ್ಕಯಲ್ಲೀನ ಸ್ಯಹಿತಾ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಲ ಕರಯವಳಿ ಕನ್ಯೆಟಕ ಭಯಗದ ಯುವ ಲೆೀಖಕರೆೊಬಬರು ರಚ್ಚಸಿದ ಈ ಕಯದಂಬರ 

ತನ್ೆೊಾಡಲ್ ಗಂಧದಿಂದಲೆೀ ಹೆೊಸ ಪ್ರವತೆನ್ೆಗೆ ಭಯಷಾವ್ಯಗುವ ಎಲಯಲ ಸ್ಯಧಾತೆಗಳಿವ್ೆ.  

ಮ್ಹಯತಯಮ ಗಯಂಧಿೀಜಯವರು ಈ ದೆೀಶದ ರಯಷರಪ್ತತರೆಂದು ಮಯನಾರಯಗಿ, ತಮ್ಮ ತತಯವದಶೆ ಮ್ತುತ ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ 

ಪಯರತುಃಸಮರಣಿೀಯರಯದರು. ೧೯೩೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಲ ಅವರು ಸ್ಯವತಂತರಯ ಹೆೊೀರಯಟದಲ್ಲಲ ಸ್ಯವೆತಿರಕ ಜನಜಯಗೃತಿ ಮ್ೊಡಿಸುವ 

ಸಲ್ುವ್ಯಗಿ ಕನ್ಯೆಟಕದ ಕರಯವಳಿ ಭಯಗಕೊೆ ಆಗಮಸಿದೂರು. ಹಯಗೆಯೀ ಅವರು ಕುಂದಯಪ್ುರ ಪ್ರಸರಕೊೆ ಬಂದಿದೂರು. 

ಗಯಂಧಿೀಜಯವರ ಕುಂದಯಪ್ುರ ಭೆೀಟಿಯ ಎಳ್ೆಯನಾಟುಟಕೆೊಂಡು ಈ ಕಯದಂಬರಯನುಾ ವಿಸತರಸಲಯಗಿದೆ. ಮ್ಹಯತಯಮ 

ಗಯಂಧಿೀಜಯವರ ನೊರೆೈವತತನ್ೆೀ ವಷೆಚರಣೆಯ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಲಯೀ ಈ ಕಯದಂಬರ ಮೈ ತಯಳಿರುವುದು ಇನೊಾ 

ವಿಶೆೀಷವ್ಯದುದು. ಇಲ್ಲಲ ಸ್ಯವತಂತರಯಪ್ೂವೆ ಕಯಲ್ಘಟಟದ ಜನರ  ಬದುಕಿನ ಮ್ನ್ೆೊೀಜ್ಞ ಚ್ಚತರಣವಿದೆ. ಎಲ್ಲಲಯೊ 

ಕಯಲ್ಪನಕವ್ೆನಾಸದಷುಟ ಹೃದಯಂಗಮ್ವ್ಯಗಿ ಅಂದಿನ ಜನರ ಜೀವನವನುಾ ಕಯದಂಬರಕಯರರು ಕಟಿಟಕೆೊಟಿಟದಯೂರೆ. ಜೆೊತೆಗೆ 

ಕುಂದಯಪ್ುರ ಕನಾಡದ ಭಯಷೆಯ ಹದವರತ ಬಳಕೆ ಇದರ ಇನ್ೆೊಾಂದು ಶಕಿತಯಯಗಿದೆ. ಅದರಲ್ೊಲ ಸಮ್ಕಯಲ್ಲೀನ ಕುಂದಯಪ್ುರ 

ಕನಾಡದ ಬದಲ್ು ಅಂದು ಹಯಸುಹೆೊಕಯೆಗಿದೂ ಪ್ದಪ್ುಂಜಗಳನುಾ, ನುಡಿಗಟುಟಗಳನೊಾ ಬಳಸಿಕೆೊಂಡಿರುವುದು ಕಯದಂಬರಯ 

ಗುಣಯತಮಕತೆಗೆ ಕಲ್ಶವಿಟಟಂತಯಗಿದೆ. 

ಇದೆೊಂದು ನ್ಯಯಕಪ್ರಧಯನವ್ಯದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಲ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಯತರ, ಪ್ರಸರವೂ ನ್ಯಯಕರೆೀ. ಹಿಂಸ್ೆ, ಅಹಿಂಸ್ೆ, 
ರೌದರ, ಶಯಂತ ಇಂತಹ ಕಪ್ುಪ-ಬಳುಪ್ತನ ಸಿದಧಸೊತರಕೆೆ ಕಯದಂಬರಕಯರರು ಅಂಟಿಕೆೊಳುದೆ ಬದುಕು ಹೆೀಗೆ ಸ್ಯಗುತತದೆೊೀ 
ಹಯಗೆಯೀ ಯಥಯವತಯತಗಿ ಚ್ಚತಿರಸುತಯತ ಕಥನವನುಾ ಕಂಡರಸಿರುವುದು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸ್ಯಕ್ಷಯಯಗಿದೆ. ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ 
ಬರುವ ಮ್ುಖಾ ಪಯತರಗಳ್ಯದ ತನಯಯ, ಸನಯಯ, ಗಿರಜಯಹೆಗಗಡೆ, ಸುಂದರ ಶೆಟಟರು, ಶ್ರೀಪ್ತಿ ಹೆಗಗಡೆ, ಶ್ವರಯಮ್ ಪ್ಂಡಿತರು 
ಹಯಗೊ ಅಲ್ಲಲನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೆೀವಲ್ ಕಯದಂಬರಯ ಪಯತರಗಳ್ಯಗಿಯಷೆಟೀ ಉಳಿಯದೆ ಕಯದಂಬರ ಮ್ುಗಿದ ಮೀಲ್ೊ ನಮ್ಮನುಾ 
ಕಯಡುತಯತರೆ. ಕಥೆಯನೊಾ ಮೀರ ಬೆಳ್ೆದು ಈ ಪಯತರಗಳು ತಮ್ಮದೆೀ ಆದ ಯೊೀಗಾತೆಯನುಾ ಸಂಪಯದಿಸಿದುೂ ಕಯದಂಬರಯ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆ  

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮ್ಡಿಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಸ್ಯಂದರಗೆೊಂಡ ಸ್ಯವತಂತರಯಜೆೊಾೀತಿಯ 
ಹಂಬಲ್ದ ಹೆಗುಗರುತುಗಳ ಕಥನ  
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ವಿಶಯಲ್ವ್ಯದ ಕಯಾನ್ಯವಸಿನ ಪ್ರತಿೀಕವ್ಯಗಿದೆ. ಗಯಂಧಿ ಕುಂದಯಪ್ುರಕೆೆ ಬರುವ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಅಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟವ್ಯಗುತಿತದೂ ಪ್ತಿರಕೆ, ಅದು 

ಬರಟಿಷ್ ಅಧಿಕಯರಗಳನುಾ ನದೊಗೆಡಿಸಿದ ಬಗೆ, ಆ ಪ್ತಿರಕೆ ಮ್ನ್ೆಮ್ನ್ೆಗೊ ತಲ್ುಪ್ುತಿತದೂ ರೀತಿ, ಆ ಊರನ ಜನಜೀವನಶೆೈಲ್ಲ, 

ಅಲ್ಲಲನ ಬುಡಕಟುಟ ಜನ್ಯಂಗ, ಆ ಜನ್ಯಂಗದ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳ್ಯದ ತನಯಯ, ಸನಯಯರ ಮ್ುಗಧತೆ, ಬರಟಿಷ್ ಅಧಿಕಯರಯ ದಪ್ೆ, 

ಕೌರಯೆ, ತನಾರವಿಗೆ ಬಯರದೆ ಊರನಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲರೆೊಡನ್ೆೊಂದಯಗಿ ಬಯಳುವ ದಲ್ಲತ ಯುವಕ, ಗಯಂಧಿಯ ಪ್ರವ್ೆೀಶದಿಂದ ಊರನ 

ಜನರ ಮ್ನಸಿಿನ ಮೀಲೆ ಬೀರದ ಪ್ರಭಯವ, ಬದಲಯವಣೆಗಳು ಹಿೀಗೆ ಕಯದಂಬರಯ ಹಂದರ ಸುರುಳಿಸುರುಳಿಯಯಗಿ 

ಬಚ್ಚಿಕೆೊಳುುತಯತ ಹೆೊೀಗುತತದೆ.  

ಒಟಯಟರೆ ಇದು ೧೯೩೦ರ ದಶಕದ ಭಯರತ ಸ್ಯವತಂತರಯ ಹೆೊೀರಯಟವನುಾ ಹಿನ್ೆಾಲೆಯಯಗಿಟುಟಕೆೊಂಡು ರಚ್ಚತವ್ಯದ ತಯಾಗ, 

ಬಲ್ಲದಯನದ ಕಥೆ. ಮಯನವ ಪಯತರಗಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ಪಯರಣಿ, ಪ್ಶುಪ್ಕ್ಷಗಳೂ ಸ್ೆೀರದಂತೆ ಸಮ್ಷಿಟ ಪ್ರಕೃತಿಯೀ ಪಯತರವ್ಯಗಿ 

ಮೈವ್ೆತಿತರುವುದು ವಿಶೆೀಷವ್ಯದುದಯಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಲ ಬರುವ ಸ್ೌಪ್ಣಿೆಕಯ ನದಿ, ಕಂದಿೀಲ್ುಗುಡಿ, ಕುಂದಯಪ್ುರ-ಕೆೊಲ್ೊಲರು ನಡುವಿನ 

ಅರಣಾ ಪ್ರದೆೀಶ ಕೆೊಲ್ೊಲರು-ಹೆಬರಯ ನಡುವಿನ ಕಯಡು ಕಣಿವ್ೆಗಳು ಕಯದಂಬರಯ ವಸುತ ಮ್ತುತ ತಂತರ ವಿನ್ಯಾಸಕೆೆ ತಮ್ಮದೆೀ 

ಆದ ದೆೀಣಿಗೆ ನೀಡಿವ್ೆ. ಹಯಗೆಯೀ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಕಯಣ ಸಿಗುವ ಸೊಡಿ ಕೆೀವಲ್ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ಯಧನ ಮಯತರವ್ಯಗದೆ ಸ್ಯವತಂತರಯ 

ಜೆೊಾೀತಿಯ ಸಂಕೆೀತವ್ಯಗಿದೆ. ಸ್ಯವತಂತರಯ ಹೆೊೀರಯಟದ ಸಮ್ಷಿಟ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೆೀಂದರವ್ಯಗಿದೆ. ವಿಚಯರಶಕಿತಯ ವ್ಯಹಕವ್ಯಗಿದೆ. 

ಸೊಡಿ ಎಂಬ ಮ್ೊತೆ ಪ್ರಕರವನುಾ ಬಹುಸತರದಲ್ಲಲ ವ್ಯಾಖಯಾನಸುವ ಲೆೀಖಕರ ಗುಣಗಯರಹಿತಾ ಇಲ್ಲಲ ಎದುೂ ಕಯಣುತತದೆ. 

ಅತಾಂತ ಕಡಿಮ ಅಕ್ಷರಸೆರನುಾ ಹೆೊಂದಿದೂ, ಅನಕ್ಷರಸೆರೆೀ ಹೆಚಯಿಗಿದೂ ಅಂದಿನ ಭಯರತದ ಸನಾವ್ೆೀಶದಲ್ಲಲ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಯನದಲ್ಲಲ 

ತಯವ್ೆಂದೊ ನ್ೆೊೀಡದ, ಕೆೀಳದ ಗಯಂಧಿೀಜಯವರ ತತಯವದಶೆಗಳನುಾ ಅನುಸರಸುತಯತ, ಬಯಯೂರೆಯಯಗಿ ಗಯಂಧಿೀಜಯವರ 

ಸಂದೆೀಶಗಳನುಾ, ಘೊೀಷವ್ಯಕಾಗಳನುಾ ತಮ್ಮ ಹೆೊೀರಯಟದ ಸ್ಯಧನವ್ಯಗಿಸಿಕೆೊಂಡು ಸಮ್ೊಹಿಕ ಹೆೊೀರಯಟಕೆೆ 

ನ್ಯಂದಿಯಯದದುೂ ಒಂದು ಬಹು ದೆೊಡಿ ಸ್ೆೊೀಜಗ. ಇಂಥದೆೊಂದು ಕಯದಂಬರ ಬರೆಯಬೆೀಕಯದರೆ ಲೆೀಖಕನಗೆ ನಖರವ್ಯದ 

ಮಯಹಿತಿಗಳು, ಸಶಕತವ್ಯದ ಐತಿಹಯಸಿಕ ದೃಷಿಟಕೆೊೀನ, ಅಂದಿನ ಸ್ಯಮಯಜಕ, ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ, ರಯಜಕಿೀಯ, ಧಯಮೆಕ ಆವರಣದ 

ಸಪಷಟ ಪ್ರಚಯವಿರಬೆೀಕು. ಮ್ಂಜುನ್ಯಥ್ ಚಯಂದ್ ಅವರ ಪ್ೂವೆಸಿದಧತೆ ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೀಖನೀಯ. ಕಯದಂಬರಕಯರರು 

ತಯವ್ೆೀ ಆ ಕಯಲ್ಘಟಟದವರೆೀನ್ೆೊೀ ಎನುಾವ ಹಯಗೆ, ತಯವ್ೆೀ ಕಣಯಣರೆ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದ ಹಯಗೆ ಬರೆದುದನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ ಅವರ 

ಶರಮ್ ಯಯವ ಮ್ಟಟದುೂ ಎಂಬುದು ತಯನ್ೆೀತಯನ್ಯಗಿ ಅಥೆವ್ಯಗುತಯತ ಹೆೊೀಗುತತದೆ.  

ಕಯರಂತಿಯ ಹಂಬಲ್ವುಳು ಜನರು, ಹೆೊೀರಯಟಗಯರರನುಾ ಸದೆಬಡಿಯಲ್ು ಹವಣಿಸುವ ಬರಟಿಷ್ ಅಧಿಕಯರಯ ಕುತಂತರ, 

ಪ್ರಸಿೆತಿಯ ಕೆೈಗೆೊಂಬೆಯಯಗಿ ಬರುವ ತನಯಯ ಎಂಬ ನಮ್ಾವಗೆದ ಪ್ರತಿನಧಿ, ಗಿರಜಯ, ಪ್ದಯಮವತಿ, ಸುಬುಬಲ್ಕ್ಷಿ ಎಂಬ 

ಸಿಿೀಪಯತರಗಳ ದಿಟಟತನಗಳು ಸ್ಯವತಂತರಯ ಹೆೊೀರಯಟದ ಹೆೊಸ ಆಯಯಮ್ವನುಾ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಚಯಿಸುತತವ್ೆ. ಶಸ್ಯಿಸಿಗಳನ್ೆಾೀ 

ನಂಬಕೆೊಂಡು ಬದುಕುತಿತದೂ ಮ್ಂದಿಗೊ ಅಹಿಂಸ್ೆಯಂಬುದು ಅದಕಿೆಂತಲ್ೊ ದೆೊಡಿ ಅಸಿ ಎಂದು ಮ್ನಗಯಣಿಸಿದ 

ಗಯಂಧಿೀಜಯವರಗೆ  ಬರಟಿಷ್ ಅಧಿಕಯರ ಶರಣಯಗುವುದು ಒಂದು ಮ್ಹತವದ ತಿರುವಿನ ಬಂದು ಎಂದು ಹೆೀಳಬಹುದು. 

ಕೆೊನ್ೆಯದಯಗಿ ಹೆೀಳುವುದಯದರೆ ಇಡಿೀ ಕಯದಂಬರಯ ಬರೆವಣಿಗೆಯೀ ಒಂದು ದೆೊಡಿ ಸ್ಯಹಸವ್ೆನಾಲ್ಡಿಿಯಿಲ್ಲ. ರೆೊೀಚಕತೆ, 
ಕುತೊಹಲ್, ವಿಷಯದ, ರೆೊೀಮಯಂಚನ, ರುದರ, ರಮ್ಣಿೀಯತೆ ಹಿೀಗೆ ಬಹುಭಯವಗಳನುಾ ಏಕಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಕಟಿಟಕೆೊಡುವ ಈ 
ಕಯದಂಬರ ಕನಾಡ ಸ್ಯಹಿತಾ ಲೆೊೀಕದಲೆೊಲಂದು ಮ್ಹತವದ ಮೈಲ್ಲಗಲಯಲಗಲ್ಲದೆ ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೊೀಕಿತಯಲ್ಲ. ಐತಿಹಯಸಿಕತೆ, 
ಕಯಲ್ಪನಕತೆ, ರಚನ್ಯತಮಕತೆ, ಸ್ಯಮಯಜಕತೆ, ಸ್ಯಂಸೃತಿಕತೆ ಹಿೀಗೆ ವಿಸ್ಯತರ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಕಯದಂಬರಯ ಪ್ರಧಿ ಸ್ಯಗುವುದರಂದ 
ಇನಾಷುಟ ಗಯಢವ್ಯಗುತಯತ, ಆಳಕಿೆಳಿಯುತಯತ ಕಯಡುತಯತ ಹೆೊೀಗುವ ಪ್ರ ಅನುಭವಿಸಿಯೀ ಹೆೀಳಬೆೀಕು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಲಯೊ ವಸುತ, 
ಭಯಷೆ, ಶೆೈಲ್ಲ, ತಂತರಗಳ ಗತಿಗೆ ಕಿಂಚ್ಚದೊನವ್ಯಗದಂತೆ ಕಯದಂಬರಯನುಾ ದಡ ಮ್ುಟಿಟಸಿದುೂ ಮ್ಹತವಪ್ೂಣೆವ್ಯಗಿದೆ. ನಸಗೆ, 
ಸ್ಯವತಂತರಯ, ಕಯರಂತಿ, ಅಸಪೃಶಾತೆ, ಅಧಿಕಯರಶಯಹಿತವ, ಜನಜಯಗೃತಿ, ದೆೀಶಪೆರೀಮ್, ಮ್ುಗಧತೆ, ಅಮಯಯಕತೆ, ಜೀವನಪ್ತರೀತಿ 
ಹಿೀಗೆ ಕಯದಂಬರಯ ವ್ಯಾಪ್ತತ ದೆೊಡಿದಯಗಿದುೂ ಯಯವತೊತ ಸಮಯಜಮ್ುಖಿ ಆಶಯದಿಂದ ವಿಮ್ುಖಗೆೊಳುದೆ, ಪ್ರಬುದಧ 
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ಚ್ಚಂತನಕರಮ್ದ ಮ್ೊಸ್ೆಯಲ್ಲಲ ಅರಳಿನಂತಿದೆ. ಇದು ನಜಕೊೆ ಒಂದು ಒಳ್ ುೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ದಿಸ್ೆಯಲ್ಲಲ ಕಯದಂಬರಕಯರರ 
ಪ್ರಶರಮ್, ಸಂಕಲ್ಪಶಕಿತ, ತುಡಿತ-ಕಯಳಜಗಳು ಉಲೆಲೀಖಯಹೆ. 

 
 
ಪ್ರಚಯ: 

ರಯಘವ್ೆೀಂದರ ಹೆೀಳ್ ೀೆೆಯವರು ಮ್ೊಲ್ತುಃ ಉಡುಪ್ತ ಜಲೆಲಯ ಕೆೊೀಟದವರು. ಕಳ್ೆದ ಐದು 

ವಷೆಗಳಿಂದ ಫೌಂಡೆೀಷನ್ ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಲ ಕನಾಡ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ 

ವಾಕಿತಯಯಗಿ ಕಯಯೆ ನವೆಹಿಸುತಿತದಯೂರೆ. ಇದಕೊೆ ಮದಲ್ು ಇವರು ಉಡುಪ್ತಯ ಡಯ. ಟಿ. 

ಎಂ. ಎ. ಪೆೈ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮ್ಹಯವಿದಯಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಕನಾಡ ಬೆೊೀಧನಶಯಸಿದ ಪಯರಧಯಾಪ್ಕರಯಗಿ 

ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡಿರುತಯತರೆ. ವಿದಯಾರ್ಥೆ ದೆಸ್ೆಯಿಂದಲ್ೊ ಬರೆವಣಿಗೆ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ. 

‘ಮೌಲ್ಾಶ್ಕ್ಷಣ’, ಕನಾಡ ಬೆೊೀಧನ ವಿಧಯನ’, ‘ಕಲ್ಲಕೆಯನುಾ ಅನುಕೊಲ್ಲಸುವುದು ಕನಾಡ’, 

‘ಶ್ಕ್ಷಣ ಶಯಸಿದ ಗುರುವರೆೀಣಾ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟವ್ಯಗಿವ್ೆ. ಹಯಗೆಯೀ ‘ಸ್ಯರಥಾ’, 

‘ವಿಶವಶಂಕರ’, ‘ಕಡೆಗೆೊೀಲ್ು’, ಸದುಗಣಿ ಸಗುಣ’ ಮದಲಯದ ಗೌರವ ಗರಂಥಗಳ ಸಂಪಯದನ 

ಕಯಯೆಗಳಲ್ಲಲಯೊ ನ್ೆರವ್ಯಗಿರುತಯತರೆ. ಕವನರಚನ್ೆ ಇವರ ಮ್ುಖಾ ಆಸಕಿತಗಳಲೆೊಲಂದು. 

ಭಯವಗಿೀತೆ, ಹನಗವಿತೆ, ನವಾಕವಿತೆಗಳ ರಚನ್ೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಡುಭಯಷೆ ಕುಂದಯಪ್ರ 

ಕನಾಡದಲ್ಲಲಯೊ ಕವಿತೆಗಳು, ಬರೆಹಗಳನುಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತಯತರೆ. ಗಯಯನ, ಪಯರಚ್ಚೀನ 

ಕಯವಾಗಳ ವ್ಯಚನದಲ್ಲಲಯೊ ಇವರಗೆ ಒಲ್ವಿದೆ.  ನಮ್ಮ ಬಯಲ್ು ಸಂಚ್ಚಕೆಗೊ 

ನಯತವ್ಯಗಿ ಬರೆಯುತತ ಬಂದಿರುತಯತರೆ.  
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ಉತತಮ್ ಮಯತುಗಯರರು  

ಶಮೀಮ್  

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು 'ಉತತಮ್ ಮಯತುಗಯರರು ನೀವ್ಯಗಿ'. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಸಂಪಯದಕರು Dr.C.R ಚಂದರಶೆೀಖರ್. ಈ 

ಪ್ುಸತಕದ ಲೆೀಖಕರು Dr.P.S ಗಿೀತಯ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಇನೊಾ ಮಯಹಿತಿಯನುಾ ಮ್ುಂದೆ ನ್ೆೊೀಡೆೊೀಣ. 

ಪ್ರಕಯಶಕರು: ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಬೆಲೆ 55ರೊಗಳು . ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಒಟುಟ 120 ಪ್ುಟಗಳಿವ್ೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಮದಲ್ನ್ೆೀ ಮ್ುದರಣ 

2007ರಲ್ಲಲ ಆಯಿತು. ಮ್ರು ಮ್ುದರಣಗಳು  2008 ,  2009 ,2011 ,2012 ರಲ್ಲಲ ಆದವು. ಮ್ತುತ ಆರನ್ೆಯ ಮ್ುದರಣ 2016ರಲ್ಲಲ 

ಆಯಿತು. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಪ್ರಕಯಶಕರು ನವಕನ್ಯೆಟಕ ಪ್ಬಲಕೆೀಶನ್ ಪೆೈವ್ೆೀಟ್ ಲ್ಲಮಟೆರ್ಡ.  

ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಶ್ರೆೊೀನ್ಯಮಗೆ ತಕೆಂತೆ ಮ್ುಖಪ್ುಟದ ಚ್ಚತರಕೆೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಶ್ರೆೊೀನ್ಯಮ  “ ಉತತಮ್ 

ಮಯತುಗಯರರು ನೀವ್ಯಗಿ” ಇದಕೆೆ ತಕೆಂತೆ ಮ್ುಖಪ್ುಟದಲ್ಲಲ ಒಬಬ ವಾಕಿತ ವ್ೆೀದಿಕೆಯ ಮೀಲೆ ನಂತು ಮೈಕ್ ನಲ್ಲಲ 

ಮಯತನ್ಯಡುತಿತದಯೂನ್ೆ. ವ್ೆೀದಿಕೆಯ ಮ್ುಂದೆ ಕೆಲ್ವು ಮ್ಕೆಳು ಕುಳಿತುಕೆೊಂಡಿದಯೂರೆ. ಒಳಗಿನ ವಿವರಣೆಗೆ ತಕೆಂತೆ ಚ್ಚತರಗಳಿಗೆ 

ಒಡೆತನ ಇದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ನ್ಯವು ಯಯರ ಜೆೊತೆ ಯಯವ ರೀತಿ ಮಯತನ್ಯಡಬೆೀಕು ಎಂಬುದರ ಕುರತು ಲೆೀಖಕರಯದ Dr. 

PS ಗಿೀತಯ ಅವರು ಹೆೀಳಿದಯೂರೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಒಟುಟ 7 ವಿಷಯಗಳಿವ್ೆ. ಒಂದೆೊಂದು ವಿಷಯಕೆೆ Dr. PS ಗಿೀತಯ ಅವರು 

ತುಂಬಯ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಮಯಡಿದಯೂರೆ.  

ಅವು ಏಳು ವಿಷಯಗಳ್ೆಂದರೆ  :   

• ಭಯಷೆ ಎಂಬ ಬೆಳಕು  

• ಮಯತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಲ  

• ಮ್ಕೆಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ಮಯತುಕತೆ  

• ವ್ೆೀದಿಕೆಯ ಮೀಲೆ  

• ಭನಾ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಲ ಮಯತಿನ ಚಯತುಯೆ  

• ಮಯತೆೀ ಮಯಧಾಮ್ವ್ಯದ ಉದೆೊಾೀಗಿಗಳು  

• ಮ್ುಕಯತಯದ ಮಯತು 

ಈ ಏಳು ವಿಷಯಗಳನುಾ ನ್ಯನು ಓದಿದೊೀನ್ೆ. ಈ ಏಳು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಲ ನನಗೆ  “ ಮಯತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಲ” ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ 

ತುಂಬಯ ಇಷಟವ್ಯಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಓದಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅನಸಿದುೂ ಏನ್ೆಂದರೆ ನ್ಯನು ಎಷುಟ ಮಯತನ್ಯಡುತೆತೀನ್ೆ 

ನನಾ ಗೆಳ್ೆಯರು ಮ್ತುತ ಗೆಳತಿಯರು ಎಷುಟ ಹೆಚುಿ ಮಯತನ್ಯಡುತಿತದಯೂರೆ. ಇನ್ೆೊಾಂದು ನನಗೆ ನನಾ ಗೆಳ್ೆಯರು ಮ್ತುತ 

ಗೆಳತಿಯರು ಮಯತನ್ಯಡಲ್ು ಅವಕಯಶ ಕೆೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನಸಿತು. ಮ್ತುತ ಇನ್ೆೊಾಂದು ನನಾ ಮಯತು ಕೆೀಳಿಸಿಕೆೊಳುುವಷುಟ ತಯಳ್ ಮೆ 

ಕೊಡ ಇಲ್ಲ ಅನಸಿತು. ಮಯತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಲ ಇದಕೆೆ ನಮ್ಮ ಶಯಲೆಯ ಒಂದು ಉದಯಹರಣೆಯನುಾ ಕೆೊಡುತೆತೀನ್ೆ. 

ಅದೆೀನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ಯಯವುದೆೀ ಶಯಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಚಚೆೆಗಳಲ್ಲಲ ಮ್ಕೆಳನುಾ ಸ್ೆೀರಸಿಕೆೊಳುುತಯತರೆ. ಆ 

ಚಚೆೆಯಲ್ಲಲ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮಯತರವಲ್ಲ ಮ್ಕೆಳಿಗೊ ಮಯತನ್ಯಡಲ್ು ಅವಕಯಶ ಕೆೊಡುತಯತರೆ. ಇಂತಹ ಚಚೆೆಯಲ್ಲಲ ನ್ಯನು ಕೊಡ 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ 

 ನೀವ್ಯಗಿ   
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ಭಯಗವಹಿಸುತೆತೀನ್ೆ.  

ನ್ಯನು ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುವ ಕಯರಣ ನ್ಯನು ಕೆಲ್ವು ಚಚೆೆಗಳಲ್ಲಲ ಹೆಚುಿ ಮಯತನ್ಯಡುತಿತರಲ್ಲಲ್ಲ. ನ್ಯನು ಹೆಚುಿ 

ಮಯತನ್ಯಡಲ್ು ಏನು ಮಯಡಬೆೀಕು ಎಂಬುವುದು ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡಿದೊೀನ್ೆ. ನ್ಯನು ಕೆಲ್ವು ಅಂಶಗಳನುಾ ಈಗಯಗಲೆೀ 

ಪಯರರಂಭ ಮಯಡಿದೊೀನ್ೆ.  

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ  " ವ್ೆೀದಿಕೆಯ ಮೀಲೆ "ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ನೀವು ಯಯರಯದರೊ ಯಯವುದೆೀ ಕಯಯೆಕರಮ್ದಲ್ಲಲ ನರೊಪ್ಣೆ 
ಮಯಡಬೆೀಕಯದರೆ ಹೆೀಗೆ ಮಯಡಬಹುದು, ಭಯವನುಾ ಓಡಿಸುವುದು ಹೆೀಗೆ ಎಂಬುದರ ಕುರತು ವಿವರಣೆಯನುಾ ಮಯಡಿದಯೂರೆ. ಈ 
ಪ್ುಸತಕವನುಾ ನೀವು ಓದಿದರೆ ಬೆೀರೆಯವರ ಜೆೊತೆ ಹೆೀಗೆ ಮಯತನ್ಯಡಬೆೀಕು ಇನೊಾ ಹಲ್ವು ವಿಷಯಗಳನುಾ ತಿಳಿದುಕೆೊಳುುತಿತರ 
ನಮ್ಮ ಗೆಳ್ೆಯರು ಅಥವ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಕರು ನಮ್ಗೆ ಮಯತನ್ಯಡಲ್ು ಅವಕಯಶ ಕೆೊಡುತಯತರೆೊೀ ಏನ್ೆೊೀ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಕುರತು 
ತಿಳಿಯುತತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನೊಾ ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಬೆೀಕಯದರೆ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಿರ. 

 

            ಪ್ರಚಯ:  

ನನಾ ಹೆಸರು ಶಮೀಮ್, ನ್ಯನು ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ಎಂಟನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ 

ಓದುತಿತದೊೀನ್ೆ.  
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ಯಂಗ್ ಇಂಟಲೆಕುಿವಲ್ ಡೆೈನ್ಯಮೈಟ್ 

ಅರುಣ್ ಕುಮಯರ್ ಜ. 

‘ನ್ಯನ್ೆೀಕೆ ನ್ಯಸಿತಕ’ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ನೀವು ಖಂಡಿತವ್ಯಗಿಯೊ ಓದಬೆೀಕು. ಓದುತಿತೀರಯ? ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೆೀವಲ್ ಐವತುತ ಪ್ುಟದ 

ಚ್ಚಕೆ ಪ್ುಸತಕ. ಇದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಕೆಲ್ವು ಒರಜನಲ್ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ೆೊಾಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ದೆೀವರ ಅಸಿತತವದ ಬಗೆಗ ಸಪಷಟವ್ಯದ 

ಉತತರ ಸಿಗಬಹುದಯದ ಪ್ುಸತಕ. ಪ್ರಸ್ಯತವನ್ೆಯನುಾ ಬರೆದಿರೆೊೀದು ಪ್ರರಫೆಸರ್ ಬಪ್ನ್ ಚಂದರ. ಸಹಜವ್ಯಗಿ ಯುವ 

ಮ್ನಸುಿಗಳಿಗೆ ಕಯರಂತಿಕಯರಗಳ ಬಗೆಗ ಇರುವಂತಹ ಕುತೊಹಲ್. ಅಧಾಯನಶ್ೀಲ್ತೆಯು ಹೆೀಗೆ ಒಬಬ ವಾಕಿತಯನುಾ 

ಭನಾವ್ಯಗಿಸುತತದೆ, ಮ್ಹಯನ್ ವಾಕಿತ ಆಗಿಸುತತದೆ. ಈ ಎಲಯಲ ಕಯರಣಗಳಿಗೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವ್ಯಗಲ್ೊ ೩೦ ರೊಪಯಯಿ 

ದುಡುಿಕೆೊಟುಟ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ನಮ್ಮ ಸವಂತದಯೂಗಿ ಮಯಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು, ಮಯಡಿಕೆೊಳುುತಿತೀರಯ... ಎಂಬ ವಿಶಯವಸ ನನಗೆ 

ದೃಢವ್ಯಗಿದೆ. 

ಈ ಪ್ುಟಟ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಆಧರಸಿರುವುದು ಮ್ೊರು ಮ್ುಖಾ(ಮ್ೊರೆೀ ಮ್ೊರು) ಬರವಣಿಗೆಗಳು. ಮದಲ್ನ್ೆಯದು, ಪ್ರರಫೆಸರ್ 

ಬಪ್ತನ್ ಚಂದರ ಅವರ ಪ್ರಸ್ಯತವನ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ಅವರು ಈ ಬೌದಿಧಕ ಡೆೈನ್ಯಮೈಟ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗನ ವಿಚಯರಧಯರೆಯ ಆಳವನುಾ 

ತೆರೆದಿಡುತಯತರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನ ಜಯತಾತಿೀತ, ಧಮಯೆತಿೀತ ನಲ್ುವು ಸಪಷಟವ್ಯಗಿತುತ ಎಂಬುದಕೆೆ ಆತನ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಂದಲೆೀ 

ಹೆಕಿೆ ತೆಗೆದ ಅಂಶಗಳನುಾ ನಮ್ಮ ಮ್ನಸಿಿನ್ಯಳಕೆೆ ಇಳಿಸುತಯತರೆ. ಧಮ್ೆ ಮ್ತುತ ನ್ಯಸಿತಕತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನ 

ಗಟಿಟತನವನುಾ ತೆರೆದಿಟಿಟದಯೂರೆ. ಕಯರಂತಿಕಯರಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸ್ೆ ಕಟಟಕಡೆಯ ಅನವ್ಯಯೆತೆಯ ಅಸಿ ಎಂಬುದನುಾ ಮಯನವತಯವ್ಯದಿ 

ದಿಟಟತೆಯಿಂದ ಹೆೀಳುತಯತನ್ೆ. ಅಧಾಯನಶ್ೀಲ್ತೆಯಿಂದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬದಲಯದದೂನುಾ , ಬದಲಯವಣೆ ಸ್ಯಧಾವಿದೆಯಂದು 

ಯುವಜನತೆಗೆ ಮಯಗೆಸೊಚ್ಚ ಆಗಬಲ್ಲನು ಎಂಬ ಅಂಶವನುಾ ಬಚ್ಚಿಡುತಯತರೆ. ಬಹುಶುಃ ಜಗತಿತನಲ್ಲಲ ಮ್ನುಷಾ ಇರುವವರೆಗೊ, 

ಚಚೆೆಗೆ ಬರಬಹುದಯದ ‘ಬೌದಿಧಕ ಮ್ತುತ ದೆೈಹಿಕ ಶರಮ್ದ’ ಕುರತು ಆತನ ನಲ್ುವು ನಜಕೊೆ ಆ ಚ್ಚಕೆ ವಯಸಿಿಗೆ ಎಂತಹ ಪ್ಕವತೆ 

ಎನಸುವುದು ಸಹಜ. 

ಎರಡನ್ೆೀ ಲೆೀಖನ ಪ್ುಸತಕದ ಶ್ೀಷಿೆಕೆಯ ನ್ಯನ್ೆೀಕೆ ನ್ಯಸಿತಕ. ಇಲ್ಲಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತನಾ ನ್ಯಸಿತಕ ಮ್ನ್ೆೊೀಭಯವಕೆೆ ಕಯರಣಗಳನುಾ 

ಮ್ತುತ ತಯನು ಎಷುಟ ಬದಧನ್ಯಗಿದೊೀನ್ೆಂದು ಹೆೀಳಿಕೆೊಂಡಿದಯೂನ್ೆ. ಬಯಲ್ಾದಲ್ಲಲ ನ್ಯಚ್ಚಕೆಯ, ಅಂಜಕೆಯ ಮ್ತುತ ನರಯಶವ್ಯದಿಯ 

ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗಳು ಏನ್ಯಗಿದೂವು ಎಂಬುದು ಓದುಗರಗೆ ಸಿಗುವುದು. ತನಾ ಮ್ನ್ೆಯ ವ್ಯತಯವರಣವು ಹೆೀಗೆ ಸ್ಯವತಂತರ ಾವ್ೆAಬ 

ಸ್ಯಗರಕೆೆ ಧುಮ್ುಕಲ್ು ಅವನನುಾ ತಯಯರು ಮಯಡಿತುತ ಮ್ತುತ ದೆೀವರ ಬಗೆಗಿನ ಕಲ್ಪನ್ೆ ಯಯವ ರೀತಿಯದಯೂಗಿತುತ ಎಂಬುದನುಾ 

ಆತ ಚಚ್ಚೆಸಿದಯೂನ್ೆ. ದೆೀವರ ಅಸಿತತವದ ಬಗೆಗ ಸಂಪ್ೂಣೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲ್ು ಕಯರಣವ್ಯದ ‘ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ, ಅವುಗಳ 

ಲೆೀಖಕರುಗಳನುಾ’ ಹೆಸರಸಿದಯೂನ್ೆ. ಇದು ಓದುಗರಗೆ ಇಂದು ಓದಲೆೀಬೆೀಕಯದ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಪ್ಟಿಟ ದೆೊರಕಿಸುವುದಂತೊ ದಿಟ. 

ನೀವು ಖಂಡಿತ ಆನ್ೆಲೈನಾಲ್ಲಲ ಈ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಸರ್ಚೆ ಅಥವ್ಯ ಬುಕಿೆಂಗ್ ಮಯಡುವ ವಿಶಯವಸ ನನಾದು. ಇಲ್ಲಲ ಭಗತ್ ತನಾ 

ಸಂಗಯತಿ ಕಯರಂತಿಕಯರಗಳ ನಲ್ುವು ಏನ್ಯಗಿತುತ ಎಂಬುದನುಾ ಚಚ್ಚೆಸಿದಯೂನ್ೆ. ದೆೀವರ ಬಗೆಗಿನ ಹಲ್ವು ಪ್ರಶೆಾಗಳಿಗೆ ಆತ 

ಉತತರವನುಾ ಕಂಡುಕೆೊAಡಿದಯೂನ್ೆ ಎಂಬುದನುಾ ಈ ಲೆೀಖನದಲ್ಲಲ ಸಪಷಟವ್ಯಗಿಸಿದಯೂನ್ೆ. ‘ಜೀವಸೃಷಿಟಯ’ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಯಮಯನಾರಗೆ 

ಅಥೆವ್ಯಗುವ ಸರಳ ವ್ಯಕಾದಲ್ಲಲ ಉತತರಸಿದಯೂನ್ೆ. ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ದೆೀವರು ಮ್ತುತ ಧಮ್ೆದ ಬಗೆಗಿನ ತೆೊಳಲಯಟಗಳನುಾ 

ಹೆೊೀಗಲಯಡಿಸಲ್ು ಆತನಗನಸಿದ ಹಯಗೆ ಸಿದೂ ಔಷಧ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತಾವನುಾ ಎಳ್ೆಯ ಬೌದಿಧಕ ಚ್ಚಕಿತಿಕ ಮಯಡಿದಯೂನ್ೆ. 

ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಯ  
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ಮ್ೊರನ್ೆೀ ಲೆೀಖನವು ಹಿರಯ ಕಯರಂತಿಕಯರ ಎಲ್. ರಯಮ್ ಚರಣ್ ದಯಸ್ ರವರ ‘ದಿ ಡಿರೀಮ್ ಲಯಾಂರ್ಡ' ಕೃತಿಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ 

ಬರೆದ ಮ್ುನುಾಡಿಯನುಾ ಕಯಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಲಯ ಮದಲ್ ಮ್ುಖಾ ಅಂಶವ್ೆೀನ್ೆAದರೆ, ಇಂತಹ ಹಿರಯ ಕಯರಂತಿಕಯರಗಳು ಸಣಣ 

ವಯಸಿಿನ ಗೆಳ್ೆಯನಗೆ ಮ್ುನುಾಡಿ ಬರೆಯಲ್ು ನೀಡುವುದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ನ ವಿಚಯರಧಯರೆಗಳ ಆಳದ ಅರವು ನಮ್ಗಯಗುತತದೆ. 

ಸಮ್ಕಯಲ್ಲೀನ ಪ್ರಸಿೆತಿಯ ಕುರತು ಬರೆಯುತಯತ ಹೆೊೀಗುತಯತರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ುಸತಕದ ಮ್ುನುಾಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ಹೆೀಳುವುದು 

ದೆೀವರ ನಲ್ುವಿನ ಬಗೆಗ ಪ್ರಸ್ಯತಪ್ವ್ಯದ ವಿಷಯಕೆೆ ತನಾ ಅಭಪಯರಯವನುಾ ಗಟಿಟಯಯಗಿ ಹೆೀಳಿದಯೂನ್ೆ, ವಿಮ್ಶ್ೆಸಿದಯೂನ್ೆ. 

ಚ್ಚಂತನ್ೆಯನುಾ ಒಪ್ತಪಕೆೊಳುುವ ಸಹಜತೆಯನುಾ ತೆರೆದಿಡುತಯತನ್ೆ. ಭಗತ್ ನ ವಿಚಯರವಂತಿಕೆಯ ರೆಕೆೆಗೆ ಗರಗಳಂತೆ ಹಲ್ವು ಸಣಣ 

ಸಣಣ ವಿಚಯರಗಳನುಾ ಅವನ ಈ ಲೆೀಖನಗಳಲ್ಗಲ್ಲಲ ತೆರೆದಿಡುತಯತನ್ೆ. ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಬೆೀರೆ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಲರುವ ಆದಶೆಪಯರಯವ್ಯದ 

ಸಂಗತಿಗಳನುಾ ಭಯರತದ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳನುಾ ಬಗೆಹರಸಲ್ು ಕಿೀಲ್ಲಕೆೈಗಳ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ನಮ್ಮ ಮ್ುಂದಿಟಿಟದಯೂನ್ೆ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ 

ಯುದಧದ ಬಗೆಗ, ಸ್ೆರೆಮ್ನ್ೆಯ ಕುರತು, ಶ್ಕ್ಷಣದ ಅವಶಾಕತೆ ಇತಯಾದಿ. ಬೌದಿಧಕ ಮ್ತುತ ದೆೈಹಿಕ ಶರಮ್ಗಳು ಎರಡು ಕೊಡ 

ಉತಯಪದಕತೆಯ ಸಮಯನವ್ಯದ ಅಂಶಗಳು ಎಂದು ಸಪಷಿಟೀಕರಣ ನೀಡುತಯತನ್ೆ. 

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ವ್ಯಸತವವ್ಯದಿ ಎಷುಟ ಸಪಷಟ, ಎಷುಟ ನಷೊೆರ ಎಂಬುದನುಾ ಅವನ ಮಯತುಗಳಲೆಲೀ ಹೆೀಳುವುದಯದರೆ, "ಈ 

ಪ್ುಸತಕವನುಾ ನ್ಯನು ವಿಶೆೀಷವ್ಯಗಿ ಯುವಕರಗೆ ಶ್ಫಯರಸು ಮಯಡುತೆತೀನ್ೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಎಚಿರಕೆಯ ಮಯತಿದೆ. ಕುರುಡಯಗಿ 

ಅನುಸರಸುವ ಉದೊೀಶದಿಂದ ಇದನುಾ ಓದಬೆೀಡಿ ಮ್ತುತ ಇದರಲ್ಲಲ ಬರೆದಿರುವುದನುಾ ಅತಿೀತವ್ೆಂದು ಹಯಗೆಯೀ ಸಿವೀಕರಸಬೆೀಡಿ. 

ಇದನುಾ ಓದಿರ, ನ್ೆರವಿನಂದ ನಮ್ಮದೆೀ ಅಭಪಯರಯಗಳನುಾ ರೊಪ್ತಸಿಕೆೊಳಿು." ಈ ರೀತಿಯ ದಿಟಟತನದ ಮಯತು 

ವಿಚಯರವಂತಿಕೆಯಿAದ, ಅಧಾಯನಶ್ೀಲ್ತೆಯಿಂದ ಮಯತರ ಬರಲ್ು ಸ್ಯಧಾ ಎಂಬುದು ಆತನ ಅಭಪಯರಯ. 

ಈ ಪ್ುಸತಕವು ಇಂಗಿಲೀಷ್ ನ ‘ವ್ೆೈ ಅಯಯಮ್ ಆನ್ ಏರ್ಥೀಸಟ' ಇಂದ ಅನುವ್ಯದಗೆೊಂಡಿದೆ. ಕನಾಡಕೆೆ ಡಯ.ಎಂ.ಗಯಯಿತಿರ ಅವರು 
ಅನುವ್ಯದಿಸಿದಯೂರೆ. ಗುಣಮ್ಟಟದ ವಿಚಯರವಂತಿಕೆಯ ಈ ಪ್ುಸತಕ ಬಹುತೆೀಕ ಭಯರತಿೀಯ ಭಯಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವ್ಯದಗೆೊಂಡಿದೆ. 
ನವಕನ್ಯೆಟಕ ಪ್ಬಲಕೆೀಶನ್ ಕನಾಡದಲ್ಲಲ ೧೪ ಮ್ುದರಣಗಳನುಾ ಪ್ೂರೆೈಸಿದೆ. ಕನಾಡದ ಜನಪ್ತರಯ ಹೆಚುಿ ಮಯರಯಟವ್ಯದ 
ಪ್ುಸತಕಗಳ ಸ್ಯಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಈ ಪ್ುಸತಕವಿರುವುದು ಸಂತೆೊೀಷದ ವಿಚಯರ. ಈ ಪ್ುಸತಕವು ಯುವ ಓದುಗರ ಮ್ನಸಿನುಾ ಸೊರೆಗೆೊಂಡಿದೆ 
ಎಂಬುದಕೆೆ ಹೆಚುಿ ಮ್ುದರಣ ಕಂಡಿರುವುದು, ಸವತುಃ ಕೆೊಂಡು ಓದಿರುವುದು ಜವಲ್ಂತ ಸ್ಯಕ್ಷಯಯಗಿದೆ. 

 
ಪ್ರಚಯ: 

ಅರುಣ್ ಕುಮಯರ್ ಜ ಇವರು 2016ರಂದ ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಫೌಂಡೆೀಶನ್ ನ ಮ್ಂಡಾ 

ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಲ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕಿತಯಯಗಿ ಕಯಯೆ ನವೆಹಿಸುತಿತದಯೂರೆ. ಇವರು 

ವ್ಯಣಿಜಾಶಯಸಿದಲ್ಲಲ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿಯನುಾ ಕುವ್ೆಂಪ್ು ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯದಿಂದ 

ಪ್ಡೆದಿರುತಯತರೆ. ಇವರು ಪ್ದವಿ ಮ್ತುತ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಕಯಲೆೀಜುಗಳಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವು ವಷೆಗಳ 

ಕಯಲ್ ವ್ಯಣಿಜಾಶಯಸಿದ ಉಪ್ನ್ಯಾಸಕರಯಗಿ ಸ್ೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಲಸಿರುತಯತರೆ.  
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ದಯರ ಬಡಿ ದಯರ ಬಡಿ  

ನಮ್ೆಲಯ  

ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು: “ದಯರ ಬಡಿ ದಯರ ಬಡಿ” 

ಲೆೀಖಕರ ಹೆಸರು: ಉಮಯಕೃಷಣ ಸ್ಯವಮ ದಿೀಪ್ ಗಣೆೀಶ್  

ಪ್ುಟಗಳು: ೨೨  

ಬೆಲೆ: ೧೩೫  

ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲರುವ ಅಂಶಗಳು: ನ್ಯವು ದಯರಯಲ್ಲಲ ಹೆೊೀಗುವ್ಯಗ ಸ್ೆೈಕಲ್ ಟಿರಂಗ್-ಟಿರಂಗ್ ಎಂದು ಶಬೂ ಮಯಡಿದಯಗ ನ್ಯವು ಅದಕೆೆ 

ದಯರಬಟುಟ ರಸ್ೆತಯ ಪ್ಕೆದಲ್ಲಲ ಹೆೊೀಗಬೆೀಕು. 

ಮ್ುಖಾ ಪ್ುಟಗಳ ಚ್ಚತರ ವಿವರಣೆ: ಮ್ುಖಾ ಪ್ುಟದ ಚ್ಚತರವು ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರನುಾ ಬಂಬಸುತಿತತುತ. ರಸ್ೆತಯಲ್ಲಲ ಸ್ೆೈಕಲ್ ಗಳು 

ಸಂಚರಸುತಿತರುವ್ಯಗ, ಜನರು ರಸ್ೆತಯ ಮ್ಧಾದಲ್ಲಲ ನಡೆದಯಡುತಿತರುವುದು ಕಂಡುಬರುತತದೆ. 

ಪ್ುಸತಕದ ಒಳ ಪ್ುಟಗಳ ಚ್ಚತರಗಳು: ಕಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚ್ಚತರಗಳು ಬಡಿಸಿದಯೂರೆ. ಚ್ಚತರಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕತೆಯೊ ಇದೆ. 

ಆ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ಹೆೊೀಗುವ್ಯಗ ರಸ್ೆತಯ ಮ್ಧಾದಲ್ಲಲಯೀ ನಡೆದಯಡುತಿತದೂರು.  

ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಬರುವ ಪಯತರಗಳು: ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಯಯವುದೆೀ ನದಿೆಷಟ ಪಯತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನಗಳ ಕುರತು, ಜನರ ಓಡಯಟದ 

ಕುರತು ಉಲೆಲೀಖಿಸಲಯಗಿದೆ.  

ಒಟಯಟರೆ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಬರುವ ಅಂಶ: ರಸ್ೆತಯಲ್ಲಲ ಸಂಚರಸುವ್ಯಗ ರಸ್ೆತಯ ಪ್ಕೆದಲ್ಲಲ ಓಡಯಡಬೆೀಕು ಹಯಗೊ ಹಿಂದೆ ಬರುವ 

ವ್ಯಹನಗಳಿಂದ ಹಯರನ್ ಶಬೂ  ಕೆೀಳಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳಿಗೆ ದಯರ ಮಯಡಿಕೆೊಡಬೆೀಕು. ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಬರುವ ಘಟನ್ೆ ಎಂದರೆ 

ಒಬಬ ವಾಕಿತ ಬಹಳ ಅನ್ಯರೆೊೀಗಾದಿಂದ ಬಳಲ್ುತಿತದೂನು. ಅವನನುಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಿ ನಲ್ಲಲ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀಗುತಿತದೂರು. ಆ 

ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ನಗರದಲ್ಲಲ ಹೆಚುಿ ವ್ಯಹನಗಳು ಓಡಯಡುತಿತದೂವು. ಆಗ ಅಂಬುಲೆನಿನವರಗೆ ಹೆೊೀಗಲ್ು ಜಯಗವಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಆಗ 

ಆಂಬುಲೆನ್ಿ ತಡವ್ಯಗಿ ಹೆಚುಿ ಹಯರನ್ ಮಯಡಿದಯಗ ಜಯಗ ಬಟಟರು ಆಗ ಆ ವಾಕಿತಗೆ ಆಸಪತೆರಗೆ ಕರೆದೆೊಯುೂ ವ್ೆೈದಾರು ಚ್ಚಕಿತೆಿ 

ಕೆೊಟಟರು.  

ನನಾ ಅಭಪಯರಯ: ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಒಂದು ಪ್ರಮ್ುಖವ್ಯದ ಮಯಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತತದೆ. ಅದು ಏನ್ೆಂದರೆ ಎಲಯಲ ಜನರು ರಸ್ೆತಯ 

ಮ್ಧಾದಲ್ಲಲ ಓಡಯಡಬಯರದು. ರಸ್ೆತಯ ಪ್ಕೆದಲ್ಲಲ ಹೆೊೀಗಬೆೀಕು. ರಸ್ೆತಯಲ್ಲಲ ವ್ಯಹನಗಳು ಓಡಯಡುತತವ್ೆ ಅದಕಯೆಗಿ ರಸ್ೆತಯ 

ಪ್ಕೆದಲ್ಲಲ ಹೆೊೀಗಬೆೀಕು.  

 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ 

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ನಮ್ೆಲಯ, ನ್ಯನು ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ 
ಒಂಬತತನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೊೀನ್ೆ.  
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Namma Oorina Rasikaru  

Srinivas Kulkarni 

Author: Goruru Ramaswamy Iyengar  

Publisher: IBH Prakashana Bengaluru  

Price: Rs-100 (Also available online) 

 

Every village in India has these interesting personalities, both women and men!! 

Just try to recollect from your long-term memory, the interesting personalities of  your village or a small 

town if  you are born and brought up in rural India or in rural Karnataka. I am 100% sure that such men and 

women appear in your mind in a few minutes whom you cannot forget throughout your life for various rea-

sons. 

In this book, the author Goruru (who followed Gandhian thoughts and India’s independence movement) 

beautifully captures the humorous aspects of  various personalities in his village. In doing so he also ensures 

to capture the social aspects of  the society. He has written this book many decades ago. The book is written 

in the simple Kannada, following the dialect of  Hassan district. Few words of  dialect in some pages may not 

be understood by the readers of  North Karnataka region but still there is no issue in understanding the 

whole objective of  the author and the content of  the book by any Kannada reader. The writer has given the 

glossary at the end of  the book few words have synonyms in Kannada. 

Important people who find a place in this small book are Narasimhacharya, who wakes up first in the morn-

ing, Shaalu Saabi who always wears a shawl, Thirumalamma is known as a breaking news reporter of  the 

village, Bus which works as a clock for villagers telling them the time, Raajayanagaari driver who has a good 

rapport with everyone as he treats children with affection and takes them for a ride in his bus. He also works 

as a postman and has thus learned many English words thanks to traveling.  

Rangegowda is identified as a hard-working farmer and known for his healthy food habits; Nara-

segowda as the oldest man in the village; Ramayangar who is a brahmin, but is popular as a body-

builder, horse rider and known for hunting tigers in the forest; Narayana Iyengar (Naani) as the ex-

cellent stand-up comedian who makes everyone laugh aloud wherever he is with his poetic rhyming 

words; Kamalamma who is well known for her selflessness and social work; Lalitha, a city born 

woman who comes to the village after marriage and slowly changes; Kittu, who is progressive in his 

thinking and leads a simple life who does not like parents of  girls pleading parents of  boys to marry 

their daughters and instead expects this to be the other way around...  

Seamlessly blending horror with comedy, the author also sketches a variety of  ghosts which appear in the 

village with utmost sense of  humour. He also writes about the various exposures of  life – the life which the 

urban youth misses out on compared to rural youth.  

The writer also critically touches upon the socio-economic and linguistic aspects of  the villagers in his liter-

ary work, like communal harmony – Shaalu Sabi participating in village fest and temple chariot decoration 

and knowing a lot about Hindu epics Ramayana and Mahabharata, which he quotes in abundance during his 

Raichuru DI  

A collection of humorous anecdotes in Kannada language  
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talks. Though it is purely humourous, the writer does not fail to highlight certain key issues like the lack of  

awareness in villagers about public health and village panchayat reforms. He includes incidents like drinking 

coffee as a beverage considered as an elite and royal practice, working rural men’s attitude towards house-

wives in the village, corporal punishment in the schools, too much stress on grammar accuracy in language 

learning process (Literary language v/s colloquial dialect/alpa praana and maha prana, etc.), city born 

women’s attitude towards rural women when she comes to live in a village after marriage, difference be-

tween educated and literate, scientific temper of  the author who declares himself  as an atheist, etc., in this 

book. 

To conclude: 

You should read this book, 

If  you are born and brought up in a city – to understand the rural Indian society and its lifestyle, values, 

culture, sense of  humour etc many decades back and even now. 

If  you are born and brought up in a village – to relate or connect yourself  and your early experiences, 

memories which resembles with author’s experiences. 

If  you belong to the second category mentioned above, probably you may think to write about interesting 

personalities of  your village post reading this book! 

 

 Introduction: 

Srinivas Kulkarni Turvihal  is a postgraduate in Kannada (N.E.T) & English. 

He comes from Teaching Experience background. He has worked in Banga-

lore as a Lecturer in Kannada & English languages  for PU & Degree Colleg-

es. He can speak in five languages and learning the 6th now. He likes reading 

books, listening to music, singing, travelling, watching movies, crossword, 

learning Spoken Samskrutha, making YouTube videos related to language 

teaching  in his free time for teachers. His Kannada Poems have been pub-

lished in Tushaara Magazine. He has his blog  wherein he writes his poems 

(Bhaavajeevi).  He has been working in Azim Premji foundation as a Re-

source person in English Language from 2017 in Raichur District Institute.  
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अप्पा अंदे्र आकाशा 
मल्लिकार्जनु स गें  

कन्नड़  ाहित्य के शे्रष्ठ आदश ुिेखकों में गगने र्ाने वािे िेखक ए.र मणिकातं र्ी के द्वारा रगित “अप्पा आदें्र 
आकाश” (ಅಪ್ಪ ಅಂದೆರ ಆಕಯಶ)। यि कन्नड़ भाषा में सिखा गया िै। इ  रिना में वि बिजत िी नैर् घटनाओं को 

अक्षरबद्ध करने में  फि िजए िै। इ  रिना में 30 घटनाओं को बताते िजवे र्ीवन में अ फिता  े  फिता के 
ओर र्ाने वािे कई व्यल्ततयों का गित्रि  ामने िाकर ए े कई  ारे भटके िजवे यजवाओं को  िी रास्ता  हदखाया 
िै। मणिकांत र्ी के कई  ारे  ंदेशात्मक रिनाओं में ह्रदयस्पशी वविरोंको इन्िोंने िेखनबद्द ककया। इ  रिना में 
मणिकांत र्ी कई  ाधकों के बारे में उनके  फिता के  ीह़ियों को कक  प्रकार प्राप्त ककए िैं वि पठकोंको  
बताया िै।   

र्ब मैं इ  रिना को देखा था तब मजझ ेिगा था कक यि एक वपता को िेकर सिखा गया िोगा, इ  प्रकार  ोिा 
था। िेककन र्ब मैं पजस्तक के पन्ने खोिने  पर मजझे िगा कक यि एक अद्भजत  ाधकों की नैर् घटनाओं को 
स िा िजआ था। इ  ककताब के प्रस्तावना सिखनेवािे िेखक श्री कृष्िगौडा र्ी ने इ  प्रकार किा िै कक – “खजद 
एक हृदय िी बठैकर यि ककताब सिख रिा िै र्ै े भा  िोता िै”। मजझे भी ऐ ा िी मि ू  िजआ। मतिब मणिकातं 
र्ी  भी तरि के  ंवेदना को र्ािंकर सिखा िै मजझ ेिगता िै। यि शीषकु वपता के नाम पर िै इ  कारि में 
पििे वपता के बारे में  बताना िािंूगा - मााँ  े  म्बल्न्धत कई  ारे ककताब समित ेिैl और विी वपता  े  म्बल्न्धत 
कम  िेखन समिता िै। अब म ैवपता र्ी के बारे में बोिू ंतो, 

वपता रोटी िै कपड़ा िै मकान िै, वपता नन्िे  े पररदें का बड़ा आ मान िै, वपता िै तो घर में प्रततपि राग 
िै , वपता  े मा ंकी िूड़ी, बबदंी,  जिाग िै, वपता िै तो बच्िों के  ारे  पने अपने िै। वपता िै तो ओ बार्ार 
के  ब णखिोने अपने िै। 

इ  ककताब में एक घटना का नाम भी अप्पा आंदे्र आकाश हदया िै इ  घटना में एक आदश ुवपता कक  प्रकार 
अपना  घर ििाता िै और एक  च्िे इं ान और अच्छे वपता के  द गजिों को उर्ागर ककया िै।  

इ  रिना में मजझे  भी घटनाएं प ंद आया िै उनमें  े एक घटना भैं  िराने वािे एक  ामान्य व्यल्तत अ ान्या 
व्यल्तत कक  प्रकार िजआ और उनको अंगे्रर्ी और कंप्यूटर  ीखाने म ैएि.एि.एि  ंस्था के कियाशीि रूप मजझे 
बिजत अच्छा िगा। “मजझ ेtv  बनादो भगवान” इ  शीषकु के घटना में एक बच्िी की  ंवेदना को उर्ागर ककया िै  
ल्र्  प्रकार इ  आधजतनक र्ीवन में घर पे माता  वपता अपने बच्िो  े र्ादा टीवी को मित्व दे रिे िै, इ  कारि 
बच्िों पे तया  अ र पड़ रिा िै  भी बातों को बताया िै। बिजत  ारे करुिा भरी घटनाओं को प़िकर मेरा आ ूं 
तनकि गया। रै् े किकते्त के तनरा नामक िड़की कक किानी और अप्पा आदें्र आकाश आहद..।  

मणिकांत र्ी खा  कर के  फिता के  तू्र को बताया िै। कोई भी मजकाम िम एक रात में निी ंपा  कते उ े 
कड़ी  े कड़ी मेिनत करना पड़ता िै। Dr. APJ किाम र्ी इ  प्रकार किते िै – “ ूय ुके तरि प्रकाश देना िो तो, 
पििे आप को  ूय ुके तरि र्िना भी िै”। र्ो  ंघष ुके राि पर ििता िै विी ंदजतनया बदिता िै। ल्र्  ने अंधेरी 
 े र्ीती िै  विीं  जरार् बनकर िमकता िै। कष्ट मनजष्यों को िी आता िै  नािी र्ानवरों को –   भी को कष्ट 

यादगगर ल्र्लिा  ंस्था  
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आता िै। शायद अिग अिग  रूप में, अिग अिग  मय आता िै। पर इन  भी कष्टों को कक  प्रकार तनभाना 
िै और अपने र्ीवन में कक  प्रकार आगे बड़ना  िै यि मित्व िोता िै। और ओ काम बिजत िी अथपूुि ुकाय ु
मणिकांत र्ी ककए िै।  

अंत में मजझ ेयि किना िै कक यजवक, बजर्जग,ु सशक्षक,  मार् के िर एक पाठकों को मदत िोनेवािा और र्ीने का 
िौ िा उम्मीद को  ब़िावा देनेवािा रिना िै। र्ो ऋिात्मक मनल्स्थतत में र्ी रिे िै उनको को एक  रं्ीववनी 
दावा के तरि  काम करनेवािा  एक अद्भजत ककताब िै। इ  ककताब   े और र्ादा पड़ने के सिए मै भी उत् जक 
िजआ िंू…। मणिकांत र्ी को इ  िेखन के द्वारा असभनंदन व्यतत करता िंू।  

 
 ಪ್ರಚಯ: 

ಇವರು ಮ್ಲ್ಲಲಕಯಜುೆನ B.S . ಗುಲ್ಬಗಯೆ ಜಲೆಲಯ  ಆಳಂದ ತಯಲ್ೊಲಕಿನ ಧುತತರಗಯಂವ ಗಯರಮ್ದವರು. 

ಇವರು 1ರಂದ 10 ತರಗತಿ ವರೆಗೊ ತಮ್ಮ ಸವಂತ ಊರನಲೆಲೀ ಓದಿ ಮ್ುಂದಿನ ವಿಧಯಾಭಯಾಸ 

ಗುಲ್ಬಗಯೆ ದಲ್ಲಲೀ ಮ್ುಗಿಸಿದುೂ. ಕನ್ಯೆಟಕ ಕೆೀಂದಿರಯ ವಿಶವ ವಿದಯಾಲ್ಯ ಕಲ್ಬುಗಿೆ ಯಲ್ಲಲ  

ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿಯನುಾ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಚ್ಚನಾದ ಪ್ದಕ ಪ್ಡೆಯುವ ಮ್ೊಲ್ಕ 

ಪ್ೂಣೆಗೆೊಳಿಸಿದಯೂರೆ. ಪ್ರಸುತತ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಕಳಕಳಿಯುಳು ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಫೌಂಡೆೀಶನ್ ನಲ್ಲಲ 

ಕಯಯೆ ನವೆಹಿಸುತಿತದಯೂರೆ.  
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ಕೆೊೀತಿಯ ತುಂಟತನ  
ಮ್Aಜುನ್ಯಥ .ಎನ್.  

ನ್ಯನು ಹಲ್ವ್ಯರು ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಓದಿದೊೀನ್ೆ, ಅದರಲ್ಲಲ ನನಗೆ ತುಂಬಯ ಇಷಟವ್ಯದ ಕಥೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೆೊೀತಿಯ ತುಂಟತನ. 

ಒAದು ಸನಾವ್ೆೀಶ ನ್ೆೊೀಡಿ ಮ್ನುಷಾರು ಒಂದು ಮ್ರದ ಕಯಂಡವನುಾ ಮ್ಧಾಭಯಗಕೆೆ ಅಧೆ ಸಿೀಳಿ ಅಧೆ ಹಯಗೆೀ ಬಟಿಟರುತಯತರೆ 
ಹಯಗೆೀ ಅದರಲ್ಲಲ ಮಳ್ೆಯನುಾ ಸಿಗಿಸಿರುತಯತರೆ, ಆಗ ಕೆೊೀತಿಯೊಂದು ಅದರ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತುಕೆೊಂಡು ಮಳ್ೆಯನುಾ ಕಿೀಳಲ್ು 
ಪಯರರಂಭಮಯಡಿತುತ. ಅದು ಅದರ ಬಯಲ್  ಕಯಂಡದಲ್ಲಲ ಸಿಕಿೆಬದಿೂರುವುದನುಾ ನ್ೆೊೀಡದೆ ಮಳ್ೆಯನುಾ ಕಿತಿತಯೀ ಬಟಿಟತುತ, ಆಗ 
ಅದ Àರ ಬಯಲ್ ಕಯಂಡದಲ್ಲಲ ಸಿಕಿೆಬದುೂ ಅದರ ಗೆಳ್ೆಯರು ಎಳ್ೆದು ಕಿತಿತದಯಗ ಅದರ ಬಯಲ್ ಕತತರಸಿ ಹೆೊೀಯಿತು. ಆಗ ನಮ್ಗೆ 
ತಿಳಿಯುವುದು ಕೆೊೀತಿಗೆ 'ಕೆೊೀತಿ' ಎಂದು  ಹೆಸರು ಇಡಲ್ು ಕಯರಣ ಇದೆೀ ಇರಬೆೀಕು, ಅದರ ದಡಿತನವನುಾ ತೆೊೀರಸುವುದರಂದ 
ಕೆೊೀತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ.  

ಇದೆೀ ರೀತಿ ನನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಏನ್ೆಂದರೆ, ನ್ಯನು ಕೆೊೀತಿಗೆ ಕಲ್ಲನುಾ ಎಸ್ೆದೆ ಆದರೆ ಆ ಕೆೊೀತಿ ತನಾ ತಲೆಯನುಾ 
ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಿ ಆ ಕಲ್ಲನುಾ ಹಿಡಿದುಕೆೊಂಡು ಮ್ತೆತ ನನಗೆ ಎಸ್ೆದು ಬಟಿಟತು. ಆಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಇದು ಬಹಳ್ಯ ಚುರುಕು. ಇಲ್ಲಲ 
ಇದು ಚುರುಕು ಕಂಡು ಬರುವುದು ಆದರೆ ಅದೆೀ ರೀತಿ ಮ್ತೆತ ನ್ಯನು ಇನ್ೆೊಾಂದು ಸನಾೀವ್ೆೀಶ ನ್ೆೊೀಡಿದೊೀನ್ೆ ಅದರಲ್ಲಲ ಏನ್ಯಗಿದೆ 
ಎಂದರೆ; ನಮ್ಮ ಹೆೊಲ್ದಲ್ಲಲ ಹತಿತ ಹಯಕಿದೊವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಯಯಿ ಕೊಡ ಆಗಿದೂವು, ಕೆೊೀತಿಗಳು ಹತಿತಕಯಯಿಯನುಾ ತಿನುಾತತವ್ೆ 
ಅದಕಯೆಗಿ ನ್ಯವು ಹೆೊಲ್ದಲ್ಲಲ ಕಯಯಬೆೀಕಯಗಿತುತ. ಅದರ ಬದಲ್ು ಗೆೊಂಬೆ ತಯಯರಸಿ ಅದನುಾ ಹೆೊಲ್ದಲ್ಲಲ ನಲ್ಲಲಸಿದಯಗ 
ಕೆೊೀತಿಗಳು ಗೆೊಂಬೆಯನುಾ ಮ್ನುಷಾ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡು, ಹೆೊಲ್ಕೆೆ ಬರುವುದನುಾ ಬಟಟವು, ಆಗ ಕೆೊೀತಿಗಳು ಬಹಳ 
ದಡಿರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು. 
  

ಹಯಗೆಯೀ ಪ್ುಸತಕದ ಒಂದು ಸನಾವ್ೆೀಶದಲ್ಲಲ ಕೆೊೀತಿಯ ಬಯಲ್ ಕತತರಸಿದ ಚ್ಚತರ ನಜವ್ಯಗಿಯೊ ಕತತರಸಿದ ತರಯನ್ೆ ಕಂಡು 
ಬರುತತದೆ. ಅದರಲ್ಲಲನ ಒಂದೆೊAದು ಚ್ಚತರಗಳೂ ಮ್ನಮೀಹಕ ಚ್ಚತರಗಳ್ಯಗಿವ್ೆ. ಹಯಗೆೀ ತುಂಬಯ ರೆೊೀಮಯಂಚಕವ್ಯಗಿವ್ೆ. 

 

 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಮ್ಂಜುನ್ಯಥ್ ಎನ್, ನ್ಯನು ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ 
ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ಎಂಟನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೊೀನ್ೆ. 
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ಸ್ಯಮಯನಾ ಘಟನ್ೆಗಳ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ 

ಸರೆೊೀಜಯ ಬಸನಳಿು  

“ಸ್ಯಮಯನಾ ಘಟನ್ೆಗಳ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ವಿಶೆಲೀಷಣೆ” ಎಂಬ ಪ್ುಸತಕವು “ವ್ೆಂಕಟಯಾ ಅಪ್ಪಗೆರೆ” ಯವರ ಎರಡನ್ೆೀ ಕೃತಿಯಯಗಿದುೂ, 

ಇದರಲ್ಲಲ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಮ್ನ್ೆೊೀಭಯವವನುಾ ತಿಳಿಸುವ ಹಿನ್ೆಾಲೆಯಲ್ಲಲ ಬರೆದಿದಯೂರೆ. ಇವರ ಮದಲ್ನ್ೆೀ ಕೃತಿ “ಚಯವ್ಯೆಕ” ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ 

ವ್ೆೈಚಯರಕ ಹಿನ್ೆಾಲೆಯಲ್ಲಲ ಅನ್ೆೀಕ ಘಟನ್ೆಗಳ ವಿಶೆಲೀಷಣೆಯನುಾ ಮಯಡಿದಯೂರೆ. ಇವರು ಮ್ೊಲ್ತುಃ ರಯಮ್ನಗರ ಜಲೆಲಯ 

ಚನಾಪ್ಟಟಣ ತಯಲ್ೊಲಕಿನ ಒಂದು ಕುಗಯರಮ್ದವರಯಗಿದೂರೊ ಸಹ “ಸ್ಯಮಯನಾ ಘಟನ್ೆಗಳ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ವಿಶೆಲೀಷಣೆ “ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ 

ಕನ್ಯೆಟಕದ ವಿವಿಧ ಭಯಗಗಳಲ್ಲಲ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನ್ೆಗಳ ಸಂಗರಹಣೆಯನುಾ ಮಯಡಿ ವಿಮ್ಶ್ೆಸಿದಯೂರೆ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ 

ರಯಯಚೊರನ ಭಯಗದ ದೆೀವದುಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಉತತರಕನಾಡ ಜಲೆಲಯ ಕುಮ್ಟಯ ಮ್ುಂತಯದವು. 

 ಇವರು ಸುಮಯರು ವಷೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವ ಘಟನ್ೆಗಳ ಮ್ತುತ ಜನರ ನಂಬಕೆಗಳ ಬಗೆಗ ತಿಳಿಸುತಯತ ಮ್ೊಢನಂಬಕೆಗಳ 

ಹಿಂದಿನ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಕಯರಣವನುಾ ತಿಳಿಸಿದಯೂರೆ. ಇಲ್ಲಲ ನ್ಯನು ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಕೆಲ್ವೊಂದು ಉದಯಹರಣೆಗಳನುಾ 

ತಿಳಿಸುವುದಯದರೊ ಕೆಲ್ವೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಲ ಅಥವ್ಯ ಮ್ರದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವೊಂದು ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಬಳಿ ರಸ ಬರುವುದನುಾ ಕಂಡಿದೊೀವ್ೆ. 

ಇದನ್ೆಾೀ ಕೆಲ್ವೊಂದು ಜನರು ಅದಕೆೆ ದೆೈವಿೀರೊಪ್ ಕೆೊಟುಟ, ಜನರಲ್ಲಲ ಅದರ ಬಗೆಗ ಗಯಢವ್ಯದ ಭಯವನ್ೆಯನುಾ ಮ್ೊಡಿಸಿ, 

ಅದರಂದ ಜನರಲ್ಲಲ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಭಯವನ್ೆಗಳ ಮ್ೊಡುವಿಕೆಗೆ ಕಯರಣವ್ಯಗುವುದು. ಈ ಉದಯಹರಣೆಯನುಾ ಅಪ್ಪಗೆರೆಯವರು 

ಊರನ ಸಹಿತ ಉದಯಹರಣೆಯನುಾ ಮ್ತುತ ಆ ಘಟನ್ೆಯ ಹಿಂದಿನ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ವಿಚಯರವನುಾ ತಿಳಿಸಿದಯೂರೆ. ಹಯಗೆ ಆಲ್ದ 

ಮ್ರದಲ್ಲಲ ಗಣಪ್ತಿ ಮ್ೊಡಿರುವುದು, ಅದಕೆೆ ಪ್ೂಜೆ ಅಭಷೆೀಕಗಳನುಾ ಮಯಡುವಂತದುೂ, ರೆೊಟಿಟ ಪ್ವ್ಯಡ, ಭಯನಮ್ತಿ ಬೆಂಕಿ, 

ವಿಘಾ ನವ್ಯರಣಯ ತಂತರಗಳು, ಬೃಂದಯವನದಲ್ಲಲ ನ್ಯಮ್ ಮ್ೊಡಿದುೂ, ಮ್ರದ ಮೀಲೆ ಮೌನ ವರತ ಹಿೀಗೆ ಸುಮಯರು ೨೦ 

ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ತಿಳಿಸುತಯತ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ವಿಚಯರವನುಾ ಹಂಚ್ಚಕೆೊಳುಲ್ು ಇಚ್ಚಿಸಿದಯೂರೆ.  

ಇನ್ೆೊಾಂದು ತುಂಬಯ ಕುತೊಹಲ್ ಮ್ೊಡಿಸುವ ಉದಯಹರಣೆಯನುಾ ತಿಳಿಸಲ್ು ಇಚ್ಚಿಸುತೆತೀನ್ೆ “ಮ್ಂತಿರಸಿದ ನೀರನ ಕಿರಮನ್ಯಶಕ” 

ಎಂಬ ಘಟನ್ೆ ೧೯೯೨ ರಲ್ಲಲ ಗುಲ್ಬಗೆ ಜಲೆಲಯಲ್ಲಲ ನಡೆದಂತಹದುೂ. ರೆೈತರು ಬೆಳ್ೆದಂತಹ ತೆೊಗರ ಬೆಳ್ೆಗೆ ಕಿೀಟಗಳ ದಯಳಿಯಯಗಿ 

ರೆೈತರು ತಲೆ ಮೀಲೆ ಕೆೈಯಿಟುಟಕೆೊಂಡು ಕುಳಿತಯಗ ಯಯವುದೆೀ ಕೆಲ್ಸವಿಲ್ಲದ ಜೆೀವಗಿೆ ತಯಲ್ೊಕಿನ ರಯಜವ್ಯಳ ಗಯರಮ್ದ 

ದಯಾಮ್ಮ್ಮ ದೆೀವಿಯ ಪ್ೂಜಯರ ಅವನ ಗೆಳ್ೆಯನ್ಯದ ರೆೈತ, ಅವನರುವ ಜಯಗಕೆೆ ಹೆೊೀಗಿ ಅವರ ಕಷಟ ವಿಚಯರಸಿ ನನಗೆ ದೆೀವಿ 

ಮ್ಂತಿರಸಿದ ನೀರನಾ ನೀಡುತೆತೀನ್ೆ, ಅದನುಾ ಸಿಂಪ್ಡಿಸು ಎಂದು ನೀಡಿದ ನೀರನಾ ಸಿಂಪ್ಡಿಸಿದ ಮ್ರುದಿನವ್ೆೀ ತೆೊಗರಗೆ ಕುಳಿತ 

ಕಿೀಟಗಳು ನ್ಯಶವ್ಯದವು. ಇದು ಪ್ವ್ಯಡವ್ಯಗಿ ಇಡಿೀ ಜಲೆಲಯಯದಾಂತ ಸುದಿೂಯಯಗಿ ಕರಮೀಣ ಜನಸ್ಯಗರ ಹರದು 

ಬರತೆೊಡಗಿದಯಗ ಆ ಪ್ೂಜಯರ ತನಾಂದಯಗದೆ, ಅವರಗೆ ನಮ್ಮದೆೀ ನೀರು ತನಾ ಮ್ಂತಿರಸಿ ಕೆೊಡುತೆತೀನ್ೆಂದು ಕರಮ್ ಬಳಸಿದೂರು. 

ಆದರೆ ಆ ನೀರನಂದ ಕಿೀಟಗಳಿಗೆ ಯಯವುದೆೀ ಪ್ರಣಯಮ್ ಬೀರದೆ ಹೆೊೀಯಿತು. ಆದರೊ ಜನ ಪ್ೂಜಯರಯನುಾ ನಂಬದೂರು. 

ಇದನುಾ ತಡೆಯಲ್ು ಅಥವ್ಯ ಪ್ರೀಕ್ಷಸಲ್ು ಹೆೊೀದ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಯರಗಳಿಗೊ ಸಪಂದಿಸದೆ ಜನ ದೆೈವಭಕತರಯಗಿದೂರು. ಇದನುಾ 

ಪ್ರತಾಕ್ಷವ್ಯಗಿ ಪ್ರೀಕ್ಷಸಬೆೀಕೆಂಬ  ಉದೊೀಶದಿಂದ ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಅವರು ಆ ಊರಗೆ ಭೆೀಟಿನೀಡಿ ಆ ಮ್ಂತಿರಸಿದ ನೀರನ ಬಗೆಗ 

ವಿಚಯರಸಿದಯಗ ಆ ಪ್ೂಜಯರಯು ಮಯಡಿರೆೊೀದು ಸಹ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಪ್ದಧತಿಯಯಗಿತುತ ಆದರೆ ಅದು ಜನರಗೆ ತಿಳಿಯದೆ 

ಮೌಢಾವ್ಯಗಿ ಬೆಳ್ೆದಿತುತ.  

ಯಯದಗಿರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ವಿಶೆಲೀಷಣೆ  
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ಇಲ್ಲಲಗೆ ನ್ಯನು  ಅಪ್ಪಗೆರೆಯವರು ಅವರ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸಿರುವ ಉದಯಹರಣೆಗಳನುಾ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದನುಾ ನಲ್ಲಲಸುತೆತೀನ್ೆ. 

ಪ್ುಸತಕದ ಮೀಲೆ ನ್ಯನು ಸವಲ್ಪ ನನಾ ವಿಚಯರಗಳ ಮೀಲೆ ವಿಮ್ಶ್ೆಸಿಕೆೊಳುುತೆತನ್ೆ. ಅಪ್ಪಗೆರೆಯವರು ಹೆಚಯಿನುಹೆಚುಿ 

ಉದಯಹರಣೆಗಳನುಾ ಅಥವ್ಯ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ತಿಳಿಸುವ್ಯಗ ರಯಯಚೊರು, ಗುಲ್ಬಗೆ ಜಲೆಲಯ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡುತೆತೀವ್ೆ. 

ಯಯಕೆ ಹೆಚುಿ ಉದಯಹರಣೆಗಳು ಈ ಭಯಗದಿಂದ ಇದೆ ಎಂಬುದನುಾ ನ್ೆೊೀಡುವ್ಯಗ ಅಲ್ಲಲಯ ಜನರ ನಂಬಕೆಗಳು 

ಹೆೊರಹೆೊಮ್ುಮತತವ್ೆ, ಅಲ್ಲಲಯ ಜನರ ಅವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕತೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದೆನಸುತತದೆ. ಈ ಕೃತಿಯನುಾ ನನಾ ಜನನವ್ಯದ ವಷೆ 

೧೯೯೫ರಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ಗಮ್ನಸಿ ಬರೆದಂತಿದೆ. ಆ ಜನರಗೆ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕತೆಯನುಾ ಅರಯಲ್ು ಆಗದಿರಬಹುದು/ಶ್ಕ್ಷಣ 

ದೆೊರೆಯದ ಕಯರಣ ಅವರಲ್ಲಲ ಆ ಮ್ೊಢನಂಬಕೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವ್ಯ ಕೆಲ್ವೊಬಬರು ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕತೆಯನುಾ ತಿಳಿದವರು ಸಹ 

ಬೆೀರೆಯವರಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಗೆೊೀಜಗೆ ಹೆೊೀಗದಿರುವುದೆೀ ಕಯರಣವಿರಬಹುದು ಎನಸುತತದೆ. ಆದರೆ ನ್ೆೈಸಗಿೆಕವ್ಯಗಿ 

ನಡೆಯುವಂತಹ ಘಟನ್ೆಗಳಲ್ಲಲ ಸಹ ಜನ ದೆೀವರನುಾ ಅಥವ್ಯ ತಮ್ಮ ನಂಬಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವ್ಯಗಿ ಅವುಗಳನುಾ 

ಬಳಸಿಕೆೊಳುುವುದು ಒಂದು ತಂತರವ್ಯದರೆ, ಆ ತಂತರಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಯಯಗುವರು ಮ್ೊಖೆರು ಎಂದೆನಸುತತದೆ.  

೧೯೯೫ರ ಮದಲ್ು ನಡೆದ ಘಟನ್ೆಗಳು ಇಂದೊ ಸಹ ನಡೆಯುತಿತರುವುದು ಒಂದು ಕಹಿ ಸಂಗತಿ. ತಂತರಜ್ಞಯನ್ಯಧಯರತ 

ನಗರಯಯದರೊ, ಗುಣಮ್ಟಟದ ಶ್ಕ್ಷಣವನುಾ ಪ್ಡೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಲಯೊ ಸಹ ಈ ಮ್ೊಢನಂಬಕೆಗಳು ತಯಂಡವ್ಯಡುತಿತವ್ೆ. ಏಕೆಂದರೆ 

ಅಪ್ಪಗೆರೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಇದನುಾ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಕಯರಣವನುಾ ತಿಳಿದವರು ಬೆೀರೆಯವರಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುಾ ಮ್ೊಡಿಸಲ್ು 

ಮ್ುಂದಯಗದಿರುವುದು, ಘಟನ್ೆಯನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದರೊ ನ್ೆೊೀಡದಂತೆ ಮ್ುನಾಡೆಯುತಿತರುತಯತರೆ. ಇನ್ೆೊಾಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಲ 

ನ್ೆೊೀಡುವುದಯದರೆ ಈಗಿನ ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ಮ್ೊಢನಂಬಕೆಗಳು ಕೆಲ್ವೊಂದು ಕಡೆ ಮಯತರ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನುಾ ಇಡಿೀ 

ದೆೀಶಕೆೆ  ಪ್ರಚಯರ ಮಯಡುವಂತಹದುೂ ವ್ಯತಯೆ ಮ್ಂಡಳಿ, ವ್ಯತಯೆಪ್ತಿರಕೆ, ವ್ಯಟಿಪ್ ಇವುಗಳಿಂದ ಜನ ಮ್ತೆತ ನಂಬಕೆಗಳ 

ಹಿಂದೆ ಜೆೊೀತುಬೀಳುವುದು ಕಯಣುತತದೆ. ತಂತರಜ್ಞಯನ ಎಷುಟ ಮ್ುಂದುವರದಿದೆಯೊೀ ಅಷೆಟೀ ತಂತರಜ್ಞಯನಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಮೌಢಾ 

ನಂಬಕೆಗಳು ಸಹ ಹರದಯಡುತಿತರುವುದು ಕಯಣುತೆತೀವ್ೆ. ಮಯಧಾಮ್ಗಳು ಸಹ ಹೆೀಳುತಿತರುವುದನುಾ ಗಮ್ನಸಿದರೆ ಅವರು 

ಮ್ೊಢನಂಬಕೆ ಹಿಂದಿನ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ವಿಚಯರವನಾ ಮ್ರೆಮಯಚ್ಚ ಊರನಲ್ಲಲ ಒಂದು ಮ್ರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಹಯಲ್ು ಬೀಳುತಿತರುವುದು 

ದೆೀವರ ಆಶ್ೀವ್ಯೆದ ಎಂದು ಮ್ತುತ ಜನರು ಅದನುಾ ನಂಬರುವ ವಿಚಯರವ್ಯಗಿಯೀ ಹೆಚುಿ ಹಯಗೊ ಏರುಧವನಯಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸುವುದು 

ಸಹ ಜನರ ಮೀಲೆ ಪ್ರಣಯಮ್ ಬೀರುವುದು ಎಂದೆನಸುತತದೆ.  

ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಚಯರಗಳಿಗೆ ಮ್ತುತ ಅವರ ಕಲ್ಪನ್ೆಯಲ್ಲಲರುವ ವಿಚಯರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವ್ಯಗಿಯೀ ಪ್ರಕೃತಿಯನುಾ ನ್ೆೊೀಡುವುದು 

ಹಯಗೊ ಜನರಲ್ಲಲ “ದೆೀವರು” ಎಂಬ ಕಲ್ಪನ್ೆ ಪ್ರಣಯಮ್ ಬೀರುವಂತಹದೂರಂದ ಯಯವುದೆೀ ವಿಷಯವನುಾ ಸಹ ಕೆಲ್ಜನರು ದೆೀವರ 

ಹೆಸರನಲ್ಲಲ ಜನರ ನಂಬಕೆಗಳನುಾ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಲ ಇಟುಟಕೆೊಳುುವ ತಂತರವನ್ಯಾಗಿಸಿಕೆೊಳುುತಯತರೆ. 

 ಕೆೊನ್ೆಯದಯಗಿ ಅಪ್ಪಗೆರೆಯವರು ಉಪ್ಸಂಹಯರದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವೊಂದು ಮ್ೊಢನಂಬಕೆಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಣಯಮ್ಗಳನುಾ 

ವಿಮ್ಶ್ೆಸಿದಯೂರೆ. ಅವುಗಳನುಾ ಗಮ್ನಸಿದಯಗಲಯದರೊ ಸಹ ನ್ಯವು ಎಚೆಿತುತಕೆೊಳುಬೆೀಕಯಗಿದೆ. ಕೆೊನ್ೆಯದಯಗಿ ನ್ಯವು 

ಮಯಡಬೆೀಕಯಗಿರುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವ್ಯದ ಅಥವ್ಯ ರಯಸ್ಯಯನಕ ಮಶರಣ ಕಿರಯಯಿಂದ ನಡೆಯಬಹುದಯದ ಸ್ಯಮಯನಾ 

ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ಏಕೆ, ಹೆೀಗೆ ನಡೆದಿರಬಹುದು ಇದನುಾ ವಿವ್ೆೀಚ್ಚಸಬೆೀಕು ಹಯಗೊ ಈ ತರಹದ ವಿಚಯರಗಳನುಾ ಜನರಲ್ಲಲಯೊ 

ಮ್ೊಡಿಸುವುದು ನಮಮಲ್ಲರ ಕತೆವಾವ್ೆಂದು ತಿಳಿಯಬೆೀಕು ಎಂಬುದು ನನಾ ಧವನಯಯಗಿದೆ ಹಯಗೊ ಅಪ್ಪಗೆರೆಯವರು ಸಹ ತಮ್ಮ 

ಕೆೊನ್ೆಯ ಪ್ುಟದಲ್ಲಲ ವಾಕತಪ್ಡಿಸಿದಯೂರೆ.  

ನ್ಯನು ಕಂಡಂತಹ ನ್ೆೈಸಗಿೆಕ ವಿಚ್ಚತರಗಳ ಒಂದು ಚ್ಚತರವನುಾ ತೆೊರಸಲ್ು ಇಷಟಪ್ಡುತೆತನ್ೆ, ಇದನುಾ ಜನ ದೆೀವರ 
ನ್ಯಮ್ಕರಣದಲ್ಲಲ ಮರೆಸದಿರುವುದೆೀ ಸಂತೆೊೀಷದಯಯಕವ್ಯಗಿದೆ. ಇದಕೆೆ ಕಯರಣ ಮ್ರದಲ್ಲಲರುವ ಚ್ಚತರಣ ಕಣಿಣಗೆ 
ದೆೀವರನ್ೆೊಾೀಲ್ದ ಚ್ಚತರಣವಿರಬಹುದು ಎಂದೆನಸುತತದೆ ಅಥವ್ಯ ಅದೆೀನ್ಯದರೊ ಗಣೆೀಶ/ಹನುಮ್ಂತನಂತೆ ಇದೂರೆ 
ಪ್ವ್ಯಡವ್ಯಗುತಿತತುತ ಎಂದೆನಸುತತದೆ. 
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ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಸರೆೊೀಜಯ ಬಸನಳಿು, ನ್ಯನು ಮ್ೊಲ್ತುಃ ಕೆೊಪ್ಪಳ ಜಲೆಲಯ ಕೆೊಡದಯಳ 

ಗಯರಮ್ದವಳು. ನ್ಯನು ಕೆೊಪ್ಪಳದವಳ್ಯಗಿದೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದಯಾಬಯಾಸವನುಾ ಗದಗ & ದಯರವ್ಯಡದ 

ವಿಶವವಿಧಯಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಮ್ುಗಿಸಿದೊೀನ್ೆ.  

ಪ್ರತಿಯೊಬಬರ ಜೀವನದ ಅತಾವಶಾಕವ್ಯಗಿ ಬೆೀಕಯಗಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಅಂದರೆ ಗಣಿತ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಲ ಸ್ಯಾತಕೆೊತತರ ಪ್ದವಿಯನುಾ ದಯರವ್ಯಡ ವಿಶವವಿದಯಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ಡೆದುಕೆೊಂಡಿದೊೀನ್ೆ. 

ನನಾ ಕುಟುಂಬ ತುಂಬ ದೆೊಡಿದಯಗಿದುೂ, ಸಂಖೆಾಗಳಲ್ಲಲ ಪಯರರಂಭವ್ಯಗುವ ಎರಡು ಅಂಕಿಯ 

ಸಂಖೆಾಯಷುಟ. ಮ್ಕೆಳು ನನಾ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲರುವುದರಂದ ನನಗೆ ಮ್ಕೆಳ್ೂೆಂದಿಗೆ 

ಮಯತನ್ಯಡುವುದು, ಆಟವ್ಯಡುವುದು ಇಷಟ & ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ವಿಚಯರಗಳ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಓದಲ್ು & 

ಪ್ಜಲ್ಗಳನುಾ ಬಡಿಸಲ್ು ತುಂಬಯ ಇಷಟ. 
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ಪ್ಂಚತಂತರದ ಮ್ನಮೀಹಕ ಕಥೆಗಳು  

ಸ್ಯಬರೆಡಿಿ ಐ.  

ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ. ಈ ಕಥೆಗಳು ಎಂದರೆ ಬರೀ ಓದಿ ಚೆನ್ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಜಯ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುವ 

ಆಟಿಕೆಯಲ್ಲ, ಅದೆೊಂದು ಅದುುತ. ಕಥೆ ಓದುವ ಪ್ರತಿಯೊಬಬರಗೊ ಕಥೆಯ ಮ್ಹತವ ತಿಳಿದಿರಬೆೀಕು. ಈ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ 

ಜೀವನಕೆೆ ಒಳ್ ುೆ ಒಳ್ ುೆ ನೀತಿಗಳನುಾ ನೀಡುತತವ್ೆ. ಆ ನೀತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಲನ ಗುಣಗಳನುಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತತವ್ೆ. ಈ ಕಥೆಗಳ್ೆಂದರೆ 

ಹಯಸಾವುಳು, ನೀತಿಯುಳು, ಗಂಭೀರತೆಯುಳು, ಮ್ನಮೀಹತೆಯುಳು ಅಂಶಗಳ ಗಂಟು, ಈ ಗಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಲ ಒಂದೆೊಳ್ ುೆ 

ನಂಟನುಾಂಟು ಮಯಡುತತವ್ೆ. ಈ ನಂಟು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಲರುವ ಟೆನಷನ್ ಅನುಾ, ನಮ್ಮ ತೆೊಂದರೆಗಳನುಾ ಹಯಗೊ ಕೆಟಟ 

ಗುಣಗಳನುಾ ದೊರ ತೆೊಲ್ಗಿಸಿ ಮ್ನಸಿಿಗೆ ತೃಪ್ತತ ನೀಡುತತವ್ೆ. ಈ ಕಥೆಗಳನುಾ ನ್ಯವು ಯಯವ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಓದಿದರೊ ಅವು 

ಒಂದೆೀ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತತವ್ೆ. 

ಉದಯಹರಣೆಯ ಮ್ೊಲ್ಕ ಹೆೀಳುವುದಯದರೆ, ನನಾ ಗೆಳ್ೆಯನ್ೆೊಬಬ ಕೆೊೀಪ್ದಲ್ಲಲದೂ ನ್ಯನು ಅವನಗೆ ಗುಂಡನ ದಡಿತನ ಎಂಬ ಕಥೆ 

ಹೆೀಳಿದೆ. ಆಗ ಅವನು ನಕುೆ ನಕುೆ ತನಾ ಮ್ನ ಪ್ರವತಿೆಸಿ ನಗು ಮ್ುಖ ತೆೊೀರದ. ಇದರ ಅಥೆ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ದುಷಟರನುಾ 

ಮ್ುಗೂರನ್ಯಾಗಿಸುವ ಶಕಿತ ಇದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳು ಆಳಿನಂದ ಅರಸನವರೆಗೊ, ದಡಿನಂದ ವಿಜ್ಞಯನಯವರಗೊ, ಬೀಜದಿಂದ 

ಮ್ರದವರೆಗೊ ಎಲ್ಲವನೊಾ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತತದೆ. ಯಯವುದೆೀ ಬೆೀಧ-ಭಯವ ಮಯಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮ್ನುಷಾನಗಯಗಿ ಬರೆದರೆ ಅದು 

ಇತಿಹಯಸವ್ಯಗುತೆತ, ಮ್ನಸಿಿನಂದ ಬರೆದರೆ ಅದು ಕಥೆಯಯಗುತೆತ, ನ್ಯನು ಹಲ್ವು ಕಥೆ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಓದಿದೊ ಅದರಲ್ಲಲನ ಒಂದು 

ಕಥೆಯ ಬಗೆಗ ವಿಮ್ಶೆೆ ಬರೆಯಲ್ು ಪ್ರಯತಿಾಸಿದೊೀನ್ೆ.  

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು ‘ಪ್ಂಚತಂತರದ ಮ್ನಮೀಹಕ ಕಥೆಗಳು’. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಆರು ಕಥೆಗಳಿದುೂ ತುಂಬಯ 

ರೆೊೀಮಯಂಚಕವ್ಯಗಿವ್ೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಲೆೀಖಕರ ಹೆಸರು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಇದರ ಪ್ರಕಯಶಕರು ‘ಸಪ್ಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್’. ಇದರ ಸಳೆ 

ಮ್ೊರನ್ೆೀ ಮ್ುಖಾರಸ್ೆತ, ಗಯಂಧಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು 560009. ಇದರ ದೊರವ್ಯಣಿ ಸಂಖೆಾ 40114455. ಇದನುಾ 

www.sapnaonline.com ಮ್ುಖಯಂತರ ಶಯಪ್ ಮಯಡಬಹುದು.  

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲನ ಕಥೆಗಳಷೆಟೀ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಲನ ಚ್ಚತರಗಳೂ ಸಹ ತುಂಬಯ ಚೆನ್ಯಾಗಿವ್ೆ. ಆ ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡುತಿತದೂಂತೆಯೀ ಕಥೆ 

ಏನರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವನ್ೆ ಮ್ನದಲ್ಲಲ ಮ್ೊಡುತತದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಮದಲ್ ಮ್ುಖಪ್ುಟದಲ್ಲಲ ಆನ್ೆ, ಕರಡಿ, ಮಲ್, ಅಳಿಲ್ು, 

ಬಯತುಕೆೊೀಳಿ, ಜಂಕೆ, ತೆೊೀಳ, ಮ್ಂಗದಂತಹ ಪಯರಣಿಗಳ ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡುತಿತದೂಂತೆಯೀ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತತದೆ ಇದೆೊಂದು 

ಕಥೆಯ ಪ್ುಸತಕ ಎಂದು. ಆದೂರಂದ ತಿಳಿಯುತೆತೀ ಅದರ ಮದಲ್ ಪ್ುಟಕೊೆ ಶ್ೀಷಿೆಕೆಗೊ ಒಂದೆೊಳ್ ುೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು.  

ನಂತರ ಒಳಗಿರುವ ಕಥೆಗಳನುಾ ಮ್ತುತ ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡುತಿತದೂಂತೆ ಗೆೊತಯತಗುತತದೆ ಈ ಪ್ುಸತಕಕೆೆ ಇರುವ ‘ಪ್ಂಚತಂತರದ 

ಮ್ನಮೀಹಕ ಕಥೆಗಳು ಎಂಬ ಶ್ೀಷಿೆಕೆ ನಜವ್ಯಗಿಯೊ ಸರ ಎಂದು. ಇದರಲ್ಲಲನ ಒಂದೆೊಂದು ಕಥೆಯು 

ರೆೊೀಮಯಂಚಕವ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ನನಗೆ ‘ಆನ್ೆಗೆ ಶ್ಕ್ೆ’ ಎಂಬ ಕಥೆ ತುಂಬಯ ಇಷಟವ್ಯಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಲ ಎರಡು ಗುಬಬಚ್ಚಿ 

ಬರುತತವ್ೆ, ಇವುಗಳ ಪಯತರ ತಯವು ಗೊಡಿನಲ್ಲಲ ಮಟೆಟ ಇಟಿಟರುತತವ್ೆ, ಒಂದು ಪಯರಣಿ ಬಂದು ಅವುಗಳನುಾ ಬೀಳಿಸುತತದೆ. ಆಗ 

ದುುಃಖದಿಂದ ಈ ಎರೆಡು ಗುಬಬಚ್ಚಿಗಳು ಸ್ೆೀಡಿನ್ೆೊಂದಿಗೆ ಆ ಪಯರಣಿಯ ಎದುರು ತಮ್ಮ ಸ್ೆಾೀಹಿತರನುಾ ಎತುತ ಕಟುಟತತವ್ೆ. ನಂತರ ಆ 

ಪಯರಣಿಗೆ ಶ್ಕ್ೆ ನೀಡುತತವ್ೆ. ನಂತರ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಆನ್ೆ ಬರುತತದೆ. ಇದರ ಪಯತರ ಗುಬಬಚ್ಚಿಗಳು ಇಟಟ ಮಟೆಟಗಳನುಾ ಒಡೆದುಹಯಕಿ, 

 ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

http://www.sapnaonline
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ಅವುಗಳ ಸ್ೆೀಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಯಯಗಿ ಶ್ಕ್ೆ ಅನುಭವಿಸುತತದೆ. ನಂತರ ಮ್ರಕುಟಿಕ, ಕಪೆಪ, ನ್ೆೊಣ ಇವುಗಳ ಪಯತರ ಸ್ೆೀಡಿನಲ್ಲಲದೂ 

ಗುಬಬಚ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಿ ಆನ್ೆಗೆ ಶ್ಕ್ೆ ನೀಡುತತವ್ೆ.  

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ನ್ಯವು ತಿಳಿದುಕೆೊಳುುವ ಅಂಶವ್ೆಂದರೆ ಕೆೊೀಪ್ದ ಕೆೈಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದಿೂ ನೀಡಿದರೆ, ಯಯವ್ಯಗಲ್ೊ ಕೆಟಟದೆೀ  

ಆಗುತತದೆ. ಆಗ ನ್ಯವ್ೆೀ ಪ್ಶಯಿತಯತಪ್ ಪ್ಡಬೆೀಕಯಗುತತದೆ. ಇದೆೀ ರೀತಿ ನ್ಯನು ಒಂದು ಬಯರ ಬರೆಯುವ್ಯಗ ಪೆನುಾ 

ಮ್ೊಡುತಿತಲ್ಲವ್ೆಂದು ಹೆೊಸ ಪೆನಾನುಾ ಬೀಸಿ ಒಗೆದೆ ಅದು ಮ್ುರಯಿತು. ಆಗ ಮ್ತೆತ ಹೆೊಸ ಪೆನುಾ ತಂದು ಬರೆಯಬೆೀಕಯದ 

ಸಂಭವ ಬಂತು. ಅದಕೆೆ ಕೆೊೀಪ್ದ ಕೆೈಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದಿಧ ನೀಡಬಯರದು. 

ಈ ಪ್ುಸತಕ ಓದಿದ ಮೀಲೆ ನನಾ ಮ್ನಕೆೆ ಬಂದ ಅಭಪಯರಯಗಳ್ೆಂದರೆ, ಈ ಕಥೆಗಳು ಮ್ನರಂಜನ್ೆ ನೀಡುವ ಮ್ೊಲ್ಕ ಒಳ್ ುೆ 

ಅಂಶಗಳನುಾ ಮ್ನಸಿಿಗೆ ಸ್ೆೀರಸುತತವ್ೆ. ಯಯವ ವಾಕಿತಯಯದರೊ ಅವನಲ್ಲಲರುವ ಕೆಟಟ ಅಂಶಗಳನುಾ ಬಡಲ್ು ಹೆೀಳಿದಯಗ ಅವನು 

ಸಿಟಿಟಗೆೀಳುತಯತನ್ೆ. ಅದೆೀ ನ್ಯವು ಕಥೆಗಳ ಮ್ುಖಯಂತರ ಹೆೀಳಿದಯಗ ಅವರಗೆ ಅವರ ಕೆಟಟ ಗುಣಗಳ ಅರವ್ಯಗುತತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ 

ಕಥೆಗಳಿಗೊ ಒಂದೆೊಂದು ನೀತಿ, ಒಂದೆೊಂದು ಅಥೆವಿದೆ. ಅವುಗಳ್ ೀೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನುಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತತವ್ೆ.     

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಸ್ಯಬರೆಡಿಿ ಐ, ನ್ಯನು ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ 

ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ಒಂಬತತನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೊೀನ್ೆ.  



 54 

ಪಯರಚ್ಚೀನ ಭಯರತವ್ೆಂಬ ಅದುುತ  
ಡಯ. ರವಿೀಶ್ ಜ ಎನ್  

ಪಯರಚ್ಚೀನ ಭಯರತವ್ೆಂಬ ಅದುುತ ಎಂಬ ಶ್ಷಿೆಕೆಯೀ ನಮಮಳಗಿನ ಭವಾಭಯರತ ಹೆೀಗಿದಿೂರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೊಹಲ್ವನುಾ 

ಯಯರಗಯದರೊ ಕೆರಳಿಸದಿರದು. ಮ್ಕೆಳಿಗೊ ಬೆೀಕಿರುವುದು ಅದೆೀ ಅಂದರೆ  ಒಂದು ಆಕಷೆಕವೂ, ತನಾ ಸುತತಲ್ಲನ ಮ್ತುತ  ನತಾ 

ಜೀವನದೆೊಟಿಟಗೆ ಸಹಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಲಪಸುವ ಹಯಗೊ ಅದರಲ್ಲಲನ ಮೌಲ್ಾಗಳನುಾ ಅನವಯಿಸಿಕೆೊಳುಲ್ು ಬೆೀಕಯದ ಕಥಯ ಹಂದರ 

ಇದರಲ್ಲಲದೆ. ಇದು ಕೆೀವಲ್ ಹರಪ್ಪ ಸಂಸೃತಿ, ಪಯರಚ್ಚೀನ ಮ್ತುತ ಮ್ಧಾಯುಗಿನ ಸ್ಯಮಯರಜಾಗಳ ರಯಜಕಿೀಯ ಸಂಗತಿಗಳನುಾ 

ಹೆೀಳದೆ ಅವರ ಸ್ಯಮಯಜಕ, ಆರ್ಥೆಕ, ಧಯಮೆಕ ವ್ೆೈಶ್ಷಟಯ, ಭಯಷೆ, ಸ್ಯಹಿತಾ ಪೌರಯಣಿಕ ಕಥೆ, ನ್ಯಟಕ, ಕಲೆ, ಗಯರಮ್ ಮ್ತುತ 

ಪ್ಟಟಣಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ವಗೆ ಸಂಕರ ಈತರನ್ಯದ ಔಚ್ಚತಾಪ್ೂಣೆವ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳನುಾ ತಿಳಿಸುತತದೆ. ಹಯಗಯಗಿ ಈ 

ಕೃತಿಯಲ್ಲಲನ ಆಯೂ ಸಂಗತಿಗಳನುಾ ಮಯತರ ಇಲ್ಲಲ ಮ್ಕೆಳ ಪ್ರಸರಕೆೆ ಸಹ ಸಂಬAಧಿಕರಸುವ ನಟಿಟನಲ್ಲಲ ಪ್ರಸುತತ ಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದೆ.  

• ಮದಲ್ ಹಳಿುಗಳು  

ಸಹಜವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮ ಊರನ ಹೆಸರು ಹೆೀಗೆ ಬಂತು, ಯಯವ್ಯಗಿನಂದ ಇಲ್ಲಲ ನಮ್ಮ ತಯತ ಮ್ುತಯತತ ಅವರ ಹಿರಯರು 

ವ್ಯಸಿಸುತಯತಬಂದಿದಯೂರೆ, ನ್ಯವು ಇರುವಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಹಳಿುಗಳು ಹೆೀಗೆ ಹುಟಿಟಕೆೊಂಡವು ಎಂಬ ಕೌತುಕತೆ 

ಮ್ಕೆಳಲ್ಲಲಕಯಡುವಂತಹ ಪ್ರಶೆಾಯಯಗಿರುತೆತ. ಇಂತಹ ಕೌತುಕತೆಗೆ ಇಲ್ಲಲ ಸ್ಯಕಷುಟ ಉತತರಗಳನುಾ ಕಂಡುಕೆೊಳುಲ್ು ಮ್ಕೆಳಿಗೆ 

ಸ್ಯಧಾವನ್ಯಾಗಿಸುತೆತ. ಅಂದರೆ ಮ್ಕೆಳ ವ್ಯತಯವರಣಕೆೆ ಹೆೊಂದಿಕೆಯಯಗುವAತೆ ಅದನುಾ ನ್ಯವು ಹೆಣೆಯಬೆೀಕಯಗುತೆತ. ಮ್ನುಷಾ 

ಪಯರಚ್ಚೀನ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಆಹಯರ ಸಂಗರಹಿಸುತಯತ ಸದಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ತೆೊತಂದು ಕಡೆಗೆ ಚ್ಚಕೆ ಚ್ಚಕೆ ಗುಂಪ್ು ಕಟಿಟಕೆೊಂಡು 

ಅಲೆಮಯರ ಜೀವನ ಸ್ಯಗಿಸುತಿತದೂ. ಕಯಲಯಂತರದಲ್ಲಲ ಬಸಿಲ್ು ಚಳಿ, ಮ್ಳ್ೆಯಿಂದ ತನಾನುಾ ತಯನು ರಕ್ಷಸಿಕೆೊಳುಲ್ು ಪಯರಣಿಗಳ 

ಚಮ್ೆ, ಮ್ರದ ತೆೊಗಟೆ ಮ್ತುತ ಎಲೆಗಳನುಾ ಹೆೊದಿಕೆಗಳನ್ಯಾಗಿ ಹೆೊಂದಿ ಬೆಂಕಿಯನುಾ ಆವಿಷಯೆರ ಮಯಡಿ, ಒಂದೆಡೆ ನ್ೆಲೆ ನಂತು 

ಕೃಷಿಯ ಮ್ತುತ ಪ್ಶುಪಯಲ್ನ್ೆಯನುಾ ತನಾ ವೃತಿತಯನ್ಯಾಗಿಸಿಕೆೊಳು ತೆೊಡಗಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಲ ನಧಯನವ್ಯಗಿ ಹಳಿುಗಳು 

ಪ್ಟಟಣಗಳ್ಯಗಿ ಬೆಳ್ೆಯುತಯತ ಬಂದವು ಎಂಬ ಐತಿಹಯಸಿಕ ಸತಾವನುಾ ಇಲ್ಲಲ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ನ್ಯಟಕ ಅಥವ್ಯ ಕಥೆಯ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ 

ಅದನುಾ ಸ್ಯಕ್ಷೀಕರಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಆದಿ ಮಯನವನ ವ್ೆೀಷ ಭೊಷಣ, ಕಯಡಿನ ದೃಶಾ, ಪಯರಣಿಗಳ ವ್ೆೀಷ, ವಾಸ್ಯಯದ ಚ್ಚಕೆ 

ಸನಾವ್ೆೀಶವನುಾ ಸೃಷಿೆಸಿ, ಅದನುಾ ನ್ಯಟಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರದಶೆನವನುಾ ಮಯಡಿಸಿದರೆ ಮ್ನುಕುಲ್ದ ಆದಿಮ್ ಇತಿಹಯಸ 

ತಿಳಿಸುವದರೆೊಟಿಟಗೆ ಭಯಷಯ ಕೌಶಲ್ಗಳ್ಯದ ಆಲ್ಲಸುವ, ಮಯತನ್ಯಡುವ, ಪ್ರಶ್ಾಸುವ, ಅನವಯಿಸುವ, ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆೊಳುುವ, ಕಥೆ 

ಅಥವ್ಯ ನ್ಯಟಕವನ್ಯಾಗಿ ರೊಪ್ತಸುವ ಜೆೊತೆಗೆ ಅಥೆೈೆಸಿಕೆೊಂಡಿದೂನುಾ  ಕಥೆ, ಕವನ, ನ್ಯಟಕದಂತಹ ಬರಹದ ಶೆೈಲ್ಲಗಿ ಬೆೀಕಯದ 

ಪ್ೂರಕ ಸನಾವ್ೆೀಶ ಕಲ್ಲಪಸಬಹುದು.  

• ಕುಟುಂಬಗಳು 

ಭಯರತಿೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಇಂದಿಗೊ ಸಂಯುಕತವ್ಯಗಿಯೀ ಬಹುತೆೀಕ ಕಡೆ ಇರುವುದನುಾ ನ್ೆೊೀಡಬಹುದು. 

ಅಂದರೆ ಅಣಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಚ್ಚಕೆಪ್ಪ ದೆೊಡಿಪ್ಪಂದಿರು ಅವರ ಮ್ಕೆಳುಗಳ ನಡುವ್ೆ ಅತಾಂತ ಆಪ್ತ ಸಂಬAಧ ಇರುತಿತತುತ. 

ಅವರೆಲ್ಲರೊ ಎಷೆೊಟ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಲ ಒಂದೆೀ ಚಪ್ಪರದಡಿ ಅಥವ್ಯ ಚಪ್ಪರಗಳ ಗುಂಪ್ತನಡಿಯಲ್ಲಲ ವ್ಯಸಿಸುತಿತದೂರು. ಆ ಕುಟುಂಬಕೆೆ 

ಸ್ೆೀರದ ಸಿೆರಯಸಿತಯನುಾ ಎಲ್ಲರೊ ಸಮಯನವ್ಯಗಿ ಅನುಭವಿಸುತಿತದೂರು. ಬಹುತೆೀಕ ಕಡೆ ಕೆೀರಳವನುಾ ಹೆೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಲ 

ಬಯಗಲ್ಕೆೊೀಟೆ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ
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ಪ್ತತೃ ಪ್ರಧಯನ ಕೌಟುಂಬಕ ವಾವಸ್ೆೆ ಇರುವುದನುಾ ನ್ೆೊೀಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಲನ ಸಂಬAಧಗಳು ಎಷುಟ 

ಗಟಿಟಯಯಗಿದೂವ್ೆಂದರೆ ಒಳ ಸಂಬAಧಗಳು ಮ್ಸುಕಯಗಿ ಮ್ರೆತೆೀ ಹೆೊೀಗಿದೂವು. ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಮ್ಗ ತನಾ ತಂದೆಯ ಎಲಯಲ 

ಹೆಂಡಿರನುಾ ಬೆೀದವ್ೆಣಿಸದೆೀ ತಯಯಿಯಂದೆೀ ಪ್ರಗಣಿಸುತಿತದೂ. ಸವಂತ ಸ್ೆೊೀದರ ಮ್ತುತ ದೆೊಡಿಪ್ಪ, ಚ್ಚಕೆಪ್ಪನ ಮ್ಕೆಳನುಾ 

ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ಪ್ರತೆಾೀಕಿಸದೆೀ ಇಂದಿಗೊ ಕೊಡ ಇಬಬರನೊಾ ಒಂದೆೀ ಶಬೂದಿಂದ ಅಣಣ ಅಥವ್ಯ ತಮ್ಮ ಎಂದೆೀ  ಕರೆಯಲಯಗುತೆತೀ. 

ಇಂತಹ ಕೌಟುಂಬಕ ಊತಿಹಯಸಿಕ ಹಂದರವಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯನುಾ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಬೆೀಕಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಅವರೆೊಟಿಟಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ 

ಮಯಡಿಸಬಹುದು.  

ಚಟುವಟಿಕೆ ೧-  ಪ್ರತಿ ಮ್ಗುವಿಗೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ  ಮ್ನ್ೆಗಳಲ್ಲಲ ಯಯರಯರು ಇದಯೂರೆ ಅವರ ಹೆಸರನುಾ ಮ್ತುತ ಸ್ಯಧಾವ್ಯದರೆ 

ನಮ್ಮ ತಯತ ಮ್ುತಯತತ ಅವರ ತಂದೆ ತಯತ( ಮ್ೊರು ನ್ಯಲ್ುೆ ತಲೆಮಯರು) ಮ್ಕೆಳು ಮಮ್ಮಕೆಳ ಹೆಸರು ಬರೆದುಕೆೊಂಡು 

ಬನಾ (ಆ ಮ್ೊಲ್ಕ ವಂಶ ವೃಕ್ಷ ತಯಯರಸ ಬಹುದು) 

ಚಟುವಟಿಕೆ ೨- ಮ್ಕೆಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಖೆಾಯ ಮಯಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೀಲೆ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಅವಿಭಕತ ಮ್ತುತ ವಿಭಕತ ಕುಟುಂಬ 

ಯಯವುದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಧೆರಸಿ ಆಯಯಯಯ ಗುಂಪ್ತಗೆ ಬರುವ ಮ್ಕೆಳನುಾ ಸ್ೆೀರಸಿ ಒಂದೆೊAದು ಗುಂಪ್ತಗೊ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ 

ಮ್ನ್ೆಗಳಲ್ಲಲ ನೀವು ಯಯವ್ೆಲಯಲ ಕೆಲ್ಸಗಳನುಾ ಪ್ರತಿನತಾ ಮಯಡುತಿತರ, ಹಬಬ ಹರದಿನ, ಜಯತೆರ, ಉತಿವ ಮದಲಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ 

ಏನ್ೆಲಯಲ ನಮ್ಮ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಮಯಡಲಯಗುತೆತ, ಜೆೊತೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಯಯರನುಾ ಹೆಚುಿ ಇಷಟ ಪ್ಡುತಿತರ ಹಯಗೊ ಇಷಟ 

ಪ್ಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬAತಹ ಸಂಭಯಷಣೆ ಮಯಡಿಸುವುದು. ಇಲ್ಲವ್ೆೀ ಅವರ ಮ್ನ್ೆಗಳಲ್ಲಲನ ಪಯತರಗಣವನುಾ ಮ್ಕೆಳಿಂದಲೆೀ ಮಯಡಿಸಿ 

ಕಿರು ನ್ಯಟಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರದಶೆನಕೆೆ ಅವಕಯಶ ಕಲ್ಲಪಸುವುದು. ಹಿೀಗೆ ಮಯಡಿಸುವುದರಂದ ಶಯಲಯ ವ್ಯತಯವರಣ ತನಾ 

ಮ್ನ್ೆಯ ರೀತಿಯಲೆಲ ಇದೆಯಂಬ ನಂಬಕೆ ಬರುತೆತ, ಅದೆೀ ಮ್ಗುವಿನ ಕಲ್ಲಕೆಯನುಾ ಇಮ್ಮಡಿಗೆೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಯಡುತೆತ. 

• ಕಥೆ  

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲನ ಸಣಣದೆೊಂದು ಕಥೆಯ ತುಣುಕನುಾ ಇಲ್ಲಲ ಆಯುೂಕೆೊಳುಲಯಗಿದೆ. ಅಯೊೀಧೆಾ ಎಂಬ ಪ್ಟಟಣದಲ್ಲಲ ಹರಶಿಂದರ ಎಂಬ 

ಮ್ಹರಯಜನದುೂ. ಅವನಗೆ ಬಹುದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮ್ಕೆಳ್ಯಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕಯೆಗಿ ವರಣ ದೆೀವನಲ್ಲಲ ಆತ ತನಗೆೊಂದು ಗಂಡು 

ಮ್ಗುವ್ಯದರೆ ನನಗೆ ಬಲ್ಲಕೆೊಡುವುದಯಗಿ ಹರಕೆ ಹೆೊತತನು. ಸವಲ್ಪದಿನಗಳಲೆಲೀ  ಅವನಗೆೊಂದು ಗಂಡು ಮ್ಗು ಪಯರಪ್ತವ್ಯಯಿತು. 

ಅವನಗೆ ರೆೊೀಹಿತನ್ೆಂದು ನ್ಯಮ್ಕರಣ ಮಯಡಿದನ್ಯದರೊ ವರುಣ ದೆೀವನಗೆ ತನಾ ಮ್ಗನನುಾ ಬಲ್ಲಕೆೊಡುವುದು ಇಷಟವಿರಲ್ಲಲ್ಲ. 

ಇದರಂದ ಕೆೊೀಪ್ಗೆೊಂಡ ವರುಣ ಹರಶಿಂದರನಗೆ ಜಲೆೊೀದರ ಎಂಬ ರೆೊೀಗದಿಂದ ಬಳಲ್ುವಂತೆ ಮಯಡಿದನು. ಕೆೊನ್ೆಗೆ ತನಾ 

ಕಯಯಿಲೆ ಗುಣವ್ಯಗುತೆತಂದು ಕೆಲ್ವು ವಷೆಗಳ ನಂತರ ರೆೊೀಹಿತನನುಾ ಬಲ್ಲಕೆೊಡಲ್ು ನಧೆರಸಿದನು. ಆದರೆ ಯುವಕನ್ಯಗಿದೂ 

ರೆೊೀಹಿತ ತನಾ ತಂದೆಯ ಆರೆೊೀಗಾಕಯೆಗಿ ಜೀವಕೆೊಡಲ್ು ನರಯಕರಸಿ ಅಡವಿಗೆ ಹೆೊೀದನು. ಒಂದು ದಿನ ಅಜಗಯರನ್ೆಂಬ 

ಬಯರಹಮಣನನುಾ ಭೆೀಟಿಯಯಗಿ ಆತನ ಎರಡನ್ೆೀ ಮ್ಗ ಶುನುಃಶೆೀಪ್ನನುಾ ತನಗೆ ಬದಲ್ಲಯಂದು ಒಂದು ನೊರು ಆಕಳುಗಳನುಾ 

ಕೆೊಟುಟ ಕೆೊಂಡ. ರೆೊೀಹಿತನಗೆ ಬದಲ್ಲಯಯಗಿ ಶುನುಃಶೆೀಪ್ನನುಾ ಬಲ್ಲಕೆೊಡಲ್ು ವರುಣ ದೆೀವನು ಒಪ್ತಪಕೆೊಂಡ. ಬಲ್ಲಗೆ ಸಕಲ್ 

ಸಿದೂತೆಯನುಾ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡು ಹರಶಿಂದರನ ಓಲ್ಗಕೆೆ ಕಳಿಸಿಕೆೊಡಲಯಯಿತು. ಬಯರಹಮಣ ತನಾ ಮ್ಗನನುಾ ಬಲ್ಲಕೆೊಡುತಿತರುವುದಯಗಿ 

ಮ್ತೆತ ಎರಡು ನೊರು ಆಕಳುಗಳನುಾ ಹೆಚಯಿಗಿ ಪ್ಡೆದುಕೆೊಂಡನು. ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಶುನುಃಶೆೀಪ್ನನುಾ ಕಸ್ಯಯಿಖಯನ್ೆಗೆ  

ಕರೆದೆೊಯಾಲಯಯಿತು. ಆತ ದೆೀವತೆಗಳನುಾ ಸುತತಿಸಿ ಹಯಡಲ್ು ಆರಂಭಸಿದ. ಅವನ ಭಕಿತಗೆ ವರುಣನೊ ಕೊಡ ಕರಗಿದ. 

ಹರಶಿಂದರನ ರೆೊೀಗವನೊಾ ನಯಮಯಡಿದನು. ಶುನುಃಶೆೀಪ್ನ ಪ್ರಸಿದೂ ಋಷಿರ ಾನ್ಯಗಿ ಬಹುಕಯಲ್ ಬದುಕಿದ. 

ಈ ತರನ್ಯದ ಕತೆಯನುಾ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಬದಲ್ಲ ಪಯತರಗಳನುಾ ಕೆೊಟುಟ ಮಯಡಿಸಿದರೆ ಮ್ಕೆಳಿಗೊ ಆಸಕಿತ ಮ್ೊಡುತತದೆ. ಇದರಂದ 

ಹೆೊಸ ಪ್ದಗಳ ಪ್ರಚಯ ಕಥೆಯನುಾ ಹೆಣೆಯುವುದು, ಅಥೆ ಮಯಡಿಕೆೊಳುುವುದು ಮದಲಯದ ಕೌಶಲ್ಗಳನುಾ ವೃದಿಧಸಲ್ು 

ಸಹಕಯರಯಯಗುತತದೆ. ಇದರಯಚೆಗೊ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಯೊೀಚ್ಚಸುವಂತೆ ಮಯಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ಪಯತರಗಣಗಳಲ್ಲಲ ಮ್ನುಷಾನನುಾ 
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ಬಲ್ಲಕೆೊಡುವ ಕಥೆ ಇದೆ ಅದಕೆೊೆ ಅವರು ಒಪ್ುಪವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು ನ್ಯವು ದೆೀವರ ಹೆಸರನಲ್ಲಲ ಮ್ೊಕ ಜೀವಿಗಳನುಾ 

ಬಲ್ಲಕೆೊಡುತೆತೀವಲ್ಲ  ಎಂಬುದನುಾ ಅಥೆೈೆಸಲ್ು ಸ್ಯಧಾವನ್ಯಾಗಿಸಬಹುದು.  

ಚಟುವಟಿಕೆ ೧- ಒಂದು ವ್ೆೀಳ್  ೆ ಪಯರಣಿ ಬಲ್ಲ ಕೆೊಡುವ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಊರನಲ್ಲಲ ಇದೂರೆ ಯಯವ್ೆಲಯಲ ಪಯರಣಿಗಳನುಾ 

ಬಲ್ಲಕೆೊಡುತಯತರೆ ಯಯಕೆ ಕೆೊಡುತಯತರೆ. ಆ ಬಲ್ಲ ಕೆೊಡುವ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಲ ಏನ್ೆಲಯಲ ಆಚರಣೆಗಳನುಾ ಆಚರಸುತಯತರೆ ಎಂಬುದರ 

ಮಯಹಿತಿ ಬರೆದುಕೆೊಂಡು ಬರಲ್ು ಹೆೀಳುವುದು.  

ಚಟುವಟಿಕೆ ೨- ಬಲ್ಲಕೆೊಡುವ ಪಯತರ ವಗೆವನುಾ ಸೃಷಿೆಸಿ ಮ್ಕೆಳಿಂದ ಮಯಡಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಮ್ನುಷಾನ ಪಯತರ ಮ್ತುತ 

ಮ್ೊಕ (ಮ್ುಗೂ) ಪಯರಣಿಗಳ ಆವ್ೆೀದನ್ೆಯನುಾ ಹೆೊರಸುವ ಪಯತರವನುಾ ಹೆಣೆದು ಮಯಡಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಪಯರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ 

ಪಯರಣವನುಾ ಕಳ್ೆದುಕೆೊಳುುವ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಲ ಅವು ಅನುಭವಿಸುವ ವ್ೆೀತನ್ೆಯನುಾ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಪ್ರಚಯಿಸುವಂತಿರಬೆೀಕು. 

• ಕಥನ ಕಯವಾಗಳು 

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲನ ಸಣಣದೆೊಂದು ಕಥನ ಕಯವಾದ ತುಣುಕನುಾ ಇಲ್ಲಲ ಆಯುೂಕೆೊಳುಲಯಗಿದೆ. ಚ್ಚಕೆ ಚ್ಚಕೆ ಕವನ ಸಂಗರಹಗಳಿAದ 

ಕೊಡಿದ ಬೃಹತ್ ಕಥಯದಲ್ಲಲ ದೆೊಡಿ ಸರಣಿಗಳ ಹಂದರವ್ೆೀ ಇದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಸ್ೆೊೀಮ್ದೆೀವನ ಕಥಯಸರತ್ ಸ್ಯಗರ ಉತತಮ್ 

ಉದಯಹರಣೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಕಿರಯ ಮ್ತುತ ಹಿರಯ ಎರಡು ಹಂತದ ಮ್ಕೆಳಿಗೊ ಅಥೆವ್ಯಗುವ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಲಯೀ ಹೆಣೆದಿರುವುದು 

ಸ್ೆೊೀಜಗವ್ೆನಸುತತದೆ. ಅಂದರೆ ದಿನನತಾ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂದಭೆದಲ್ಲಲ ನ್ಯವು ಸಂವಹನ ಮಯಡುವ 

ಶೆೈಲ್ಲಯಂತಿರುವುದು. ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಕಳು ಮ್ತುತ ವ್ಯಾಪಯರಯ ಮ್ಗಳ ಪೆರೀಮ್ ಕಥನವನುಾ ಇಲ್ಲಲ ನ್ೆೊೀಡಬಹುದಯಗಿದೆ. 

ರತಾದತತನ್ೆಂಬ ಶ್ರೀಮ್ಂತ ವ್ಯಾಪಯರಗೆ ಗಂಡು ಮ್ಕೆಳಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಅತಾಂತ ಮ್ುದಿೂನಂದ ಸ್ಯಕಿದೂ ರತಯಾವತಿ ಎಂಬ ಮ್ಗಳ್ೂೆಂದಿತುತ. 

ಅವಳಿಗೆ ಎಷುಷ ಹೆೀಳಿದರೊ ಮ್ದುವ್ೆಗೆ ಒಪ್ುಪತಿತರಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಮಮ ತನಾ ರಯಜಾದಲ್ಲಲ ಭಯಂಕರ ಕಳುನನುಾ ಸರೆಹಿಡಿದು ಅವನಗೆ 

ಮ್ರಣದಂಡನ್ೆಯ ಶ್ಕ್ೆಯನುಾ ರಯಜ ವಿಧಿಸಿದನು. ಯಯದಿರೀಚ್ಚಿತತವ್ಯಗಿ ಅವನನುಾ ಗಲ್ಲಲಗೆರಸಲ್ು ಬೀದಿಯಲ್ಲಲ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು 

ಹೆೊೀಗುತಿತದಯೂಗ ರತಯಾವತಿ ನ್ೆೊೀಡಿ ಇಷಟಪ್ಟಟಳು. ಮ್ದುವ್ೆಯಯದರೆೀ ತಯನು ಇವನನ್ೆಾೀ ಮ್ದುವ್ೆಯಯಗುವದಯಗಿ ತನಾ ತಂದೆಗೆ 

ಹೆೀಳಿದಳು. ಇದು ವ್ಯಾಪಯರಯ ಪಯರಣಸಂಕಟಕೆೆ ಬದೂ ಸಂಗತಿಯಯಗಿತುತ. ಏಕೆಂದರೆ ರಯಜನ ಆಜೆೆ ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ. ರತಾದತತ 

ಎಷೆಟೀ ಪ್ರಯತಿಾಸಿದರೊ ಕಳುನನುಾ ಗಲ್ಲಲನಂದ ತಪ್ತಪಸಲಯಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಅವನ್ೆೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಯರಯ ಮ್ಗಳೂ ಸಹ ಚ್ಚತೆಯನುಾ ಏರ 

ಪಯರಣಪ್ಕ್ಷ ಬಟಟ ಕಥೆಯನುಾ ಸ್ೆೊಗಸ್ಯಗಿ ಕವನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಸುತತಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಸಣಣದೆೊಂದು ತುಣುಕನುಾ 

ಮಯತರ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಯಗಿದೆ. 

ತಮ್ಟೆ ಬಯರಸುತ ಮರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ, 

ಕರೆದೆೊಯುಾತಿತದೂರು ಕಳುನನುಾ 

ನ್ೆೀಣಿಗೆರಸಲೆಂದು 

ಮ್ಚ್ಚಿನ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ  ವ್ಯಾಪಯರಯ ಮ್ಗಳು 

ರತಯಾವತಿ ನ್ೆೊೀಡಿದಳು ಅವನ. 

ಗಯಯಗೆೊಂಡಿದೂನ್ಯತ, ಮೈತುಂಬ ಧೊಳು ಮ್ುಚ್ಚಿತುತ, 

ಅವನ ನ್ೆೊೀಡಿದ ಕ್ಷಣವ್ೆೀ ಅವಳ ಮ್ನಸುಿ ಸ್ೆೊೀತಿತುತ. 

ಆದರೆ ತಂದೆ ರಯಮ್ದತತನ ಬಳಿಗೆೊೀಡಿ ಇಂತೆಂದಳ್ಯಕೆ  
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‘ಅಪಯಪ, ನ್ೆೀಣುಗಂಬಕೆೆ ಹೆೊೀಗುತಿತರುವ ಈ ಮ್ನುಷಾನನ್ೆಾೀ 

ನ್ಯ ಮಚ್ಚಿರುವ್ೆ ನನಾ ಪ್ತಿಯಂದು !  

ಉಳಿಸವನ ನೀನು ಅರಸನಂದ ಇಲ್ಲವ್ೆೀ 

ಸ್ಯಯುವ್ೆನು ನ್ಯನೊ ಅವನ್ೆೊಂದಿಗೆ! 

ಹಿೀಗೆ ಮ್ಕೆಳಿಂದಲ್ೊ ಕತೆಯನುಾ ಕವನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಕವನವನುಾ ಕಥೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೀಳಿಸುವುದು ಮ್ಕೆಳ ಕಲ್ಲಕಯ 

ಸ್ಯಮ್ಥಾೆ ಇಮ್ಮಡಿಗೆೊಳುುವಂತೆ ಮಯಡುತೆತೀ. ಇಂತಹ ಹತಯತರು ಸಂಗತಿಗಳು ಎ ಎಲ್ ಬಯಶಮ್ ಅವರ ಪಯರಚ್ಚೀನ 

ಭಯರತವ್ೆಂಬ ಅದುುತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ನ್ೆೊೀಡಬಹುದಯಗಿದೆ. 

 

 ಪ್ರಚಯ: 

ರವಿೀಶ್ ಅವರು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಂಜ ಫೌಂಡೆೀಶನ ಬಯಗಲ್ಕೆೊೀಟೆ  ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆಯೊಂದಿಗೆ 

ಆರಂಭಕ ಭಯಷೆಯ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕಿತಯಯಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುತಯತರೆ.        
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ಪ್ರವ್ಯದಿ ಎಂಬ ಆಪ್ತ ಸಂಗಯತಿ 

ಉಷಯ ಆಾಂಬೆೊರೀಸ್  

ಪ್ರತಿ ಬಯರ ಓದುವ್ಯಗಲ್ೊ ಹೆೊಸತಯಗಿ ಓದುತಿತರುವ ಭಯವನ್ೆ ತರುವ ಓದುಗರ ಆಪ್ತ ಸಂಗಯತಿಯಯಗಿಬಡುವ ಒಂದು ಪ್ುಟಟ 

ಪ್ುಸತಕ “ಪ್ರವ್ಯದಿ”. ಇಂಗಿಲಷ್ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಲ ಖಲ್ಲೀಲ್ ಗಿಬಯರನ್ ರಚ್ಚಸಿದ “ದಿ ಪಯರಫೆಟ್” ಮಯನವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಲ ಸಂಭವಿಸಿಹೆೊೀಗುವ 

ಹಲ್ವು ಗಹನವ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರತು ಅತಾಂತ ಹೃದಯಂಗಮ್ವ್ಯಗಿ ವಿಷದಿೀಕರಸುತತದೆ. ಓಫೆಲ್ಲೀಸ್ ನಗರದ ಜನ ಅಲ್ 

ಮ್ುಸತಫಯ ಎಂಬ ಪ್ರವ್ಯದಿಯ ಬಳಿ ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗ, ಬದುಕು ಸ್ಯಗಿಹೆೊೀಗುವ ಹಲ್ವು ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗ ಕೆೀಳುವ ಪ್ರಶೆಾಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರವ್ಯದಿ ನೀಡುವ ಮಯರುತತರಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಕಯವ್ಯಾತಮಕ ಸಪಶೆವುಳು ಗದಾಗಿೀತೆಗಳ್ಯಗಿ ನರೊಪ್ತಸಲ್ಪಟಿಟವ್ೆ.  

ಪೆರೀಮ್ವ್ೆಂದರೆೀನು ಎನುಾವುದನುಾ ಪ್ರವ್ಯದಿ ಹಿೀಗೆ ನರೊಪ್ತಸುತಯತನ್ೆ. ಪೆರೀಮ್ದ ದಯರಯನುಾ ನ್ಯವ್ೆಂದೊ ನದೆೀೆಶ್ಸಲಯರೆವು, 

ಪೆರೀಮ್ವು ಅದು ನಜವ್ಯಗಿಯೊ ಪೆರೀಮ್ವ್ೆೀ ಆಗಿದೂಲ್ಲಲ ಅದು ತನಾ ಹಯದಿಯನುಾ ತಯನ್ೆೀ ಕಂಡುಕೆೊಳುುತತದೆ. ವಿವ್ಯಹ 

ಎಂದರೆೀನ್ೆAದು ಕೆೀಳುತಿತೀರಯ? ಇಬಬರೊ ಒಂದೆೀ ಬಟಟಲ್ಲ್ಲಲ ಎಂದಿಗೊ ಕುಡಿಯದಿರ, ಪ್ರತೆಾೀಕವ್ಯದ ಎರಡು ಬಟಟಲ್ುಗಳಲ್ಲಲ ಪಯನ 

ಮಯಡಿರ. ಆದರೆ ಪ್ರಸಪರರ ಬಟಟಲ್ುಗಳನುಾ ತುಂಬಲ್ು ತವಕಿಸಿರ. ದೆೀವ್ಯಲ್ಯದ ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಪ್ರತೆಾೀಕವ್ಯಗಿ ಹೆೀಗೆ 

ತಯವ್ೆೀ ತಯವ್ಯಗಿ ನಂತಿರುತತವೊೀ ಹಯಗೆ ನೀವು ನೀವ್ಯಗಿ ಪ್ರತೆಾೀಕವ್ಯಗಿ ನಲ್ಲಲರ. ಸವಗೆದ ತಂಪಯದ ಗಯಳಿ ನಮಮಬಬರ ನಡುವ್ೆ 

ಸುಳಿಯಲ್ು ಬಡಿ. ಮ್ಕೆಳ ಕುರತು ಹೆೀಳು ನಮ್ಗೆ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮ್ಕೆಳು ನಮ್ಮ ಮ್ಕೆಳಲ್ಲ. ಅವರೆೊೀ ನ್ಯಳ್ೆಗಳ 

ಹಂಬಲ್ಗಳು, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮ್ೊಲ್ಕ ಹೊಡಲ್ಪಟಟ ಬಯಣಗಳು. ನೀವು ಬಲ್ುಲಗಳಷೆಟೀ. ಅವುಗಳ ಗುರಯನುಾ ನೀವ್ೆಂದೊ 

ನದೆೀೆಶ್ಸಲಯರರ. ಅವುಗಳ ಗಮ್ಾವನುಾ ಅವ್ೆೀ ಕಂಡುಕೆೊಳುುತತವ್ೆ. ಕೆೊಡುವುದು ಎಂದರೆೀನ್ೆAದು ಕೆೀಳಿದಿರೆೊೀ. ಯಯರೆೊೀ 

ಏನನ್ೆೊಾೀ ಬೆೀಡಿದರೆಂದು  ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಬೆೀಡುವುದಕೆೆ ಮ್ುನಾವ್ೆೀ ಕೆೊಡಿರ. ನೀಡುವುದು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮನುಾ ನೀವ್ೆೀ 

ಸಮ್ಪ್ತೆಸಿಕೆೊಳುುವುದು. ಸುಖ ದುುಃಖದ ಕುರತು ಹೆೀಳಬೆೀಕೆೀ? ಅವು ಒಂದನುಾ ಬಟುಟ ಮ್ತೆೊತಂದಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆಗೆ ದುುಃಖವ್ೆಂಬುದು 

ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಳುಕೆೊಳುಲೆಂದು ಬಂದರೆ ಮ್ುಂಜಯನ್ೆ ಸುಖವ್ೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ಡಸ್ಯಲೆಯಲ್ಲಲ ನಮ್ಗಯಗಿ ಕಯದಿರುತತದೆ. ನಮ್ಮ 

ದುಡಿಮಯನುಾ ಉಲಯಲಸದಿಂದ ಮಯಡಿರ.  ಉಲಯಲಸದಿಂದ ದುಡಿಯಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಲ್ಲ ಎಂದಯದರೆ ಉಲಯಲಸದಿಂದ ದುಡಿಯುವವರ 

ಬಳಿ ಯಯಚ್ಚಸಲ್ು ಕೆೈಚಯಚುವುದೆೀ ಉತತಮ್. ಗೆಳ್ೆತನವ್ೆಂದರೆ ಉತತರಸಲ್ಪಟಟ ನಮ್ಮ ಪಯರಥೆನ್ೆಗಳ್ ೀೆ.  

ಹಿೀಗೆ, ಉಡುಗೆ-ತೆೊಡುಗೆಯ ಕುರತು, ಉಣುಣವುದು-ಕುಡಿಯುವುದರ ಕುರತು,  ಕೆೊಳುುವುದು-ಮಯರುವುದರ ಕುರತು, ಅಪ್ರಯಧ 

ಮ್ತುತ ಶ್ಕ್ೆ, ಕಯನೊನು, ಸ್ಯತಂತರಯದ ಕುರತು, ಬೆೊೀಧನ್ೆಯ ಕುರತು, ಸಮ್ಯ, ಒಳಿತು ಮ್ತುತ ಕೆಡುಕು, ಪಯರಥೆನ್ೆ, ಆನಂದ, 

ಸ್ೌಂದಯೆ, ಧಮ್ೆ, ಹುಟುಟ ಸ್ಯವುಗಳ ಕುರತ ಪ್ರಶೆಾ ಉತತರಗಳನುಾ ವಿವರವ್ಯದ ಒಂದೆೊAದು ಪ್ುಟಟ ಅಧಯಾಯವ್ಯಗಿ ಪ್ರತೆಾೀಕ 

ಗದಾಗಿೀತೆಗಳ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ನರೊಪ್ತಸಲಯಗಿದೆ. ಬದುಕಿನ  ಆಗುಹೆೊೀಗುಗಳನುಾ ನ್ಯನ್ಯ ಸನಾವ್ೆೀಶಗಳನುಾ ಸ್ಯವಧಯನದಿಂದ 

ಗರಹಿಸಲ್ು, ಅಥೆಮಯಡಿಕೆೊಳುಲ್ು, ಅದಕೆೆ ತಕೆಂತೆ ಪ್ರತಿಸಪಂದಿಸಲ್ು, ಸಮ್ತೆೊೀಲ್ನದಿಂದ ಎಲ್ಲವನುಾ ನಭಯಯಿಸಲ್ು, 

ಯಯವುದನೊಾ ಹಿಡಿದಿಟುಟಕೆೊಳುದೆ ಪ್ಕವತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನುಾ ಬಟುಟಕೆೊಟುಟ ಬದುಕುವ ಬದುಕಿನ ನ್ೆೊೀಟವನುಾ ಕಲ್ಲಸುತತದೆ.  

ಸವತುಃ ಕಲಯವಿದನ್ಯದ ಗಿಬಯರನ್ ರಚ್ಚಸಿರುವ ಅಂಗಸ್ೌಷೆವಶಯಸತ çದ ನ್ೆಲೆಯ ವಿಶ್ಷಟ ಬಗೆಯ ಚ್ಚತರಗಳು ಇಲ್ಲಲನ ಬರಹಗಳಿಗೆ 

ಜೀವತುಂಬುವAತಿದುೂ ಮ್ನಸಿನುಾ ಗಯಢವ್ಯಗಿ ತಟುಟತತದೆ; ಪ್ುಸತಕಕೆೆ ವಿಶೆೀಷ ಮೌಲ್ಾವನುಾ ತಂದುಕೆೊಡುತತದೆ. ಖಲ್ಲೀಲ್ 

ಗಿಬಯರನ್, ಲೆಬನ್ಯನ್ À ಮ್ೊಲ್ದ À ಅಮರಕನ್ ಕವಿ, ಕಲಯವಿದ ಮ್ತುತ ತತವಜ್ಞಯನ. ಮಯರೆೊನ್ೆೈಟ್ ಕೆರöÊಸತ ಪ್ಂಥದ ಗಿಬಯರನ್ ನನುಾ 

ಕೆೊಪ್ಪಳ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ
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ತನಾ  ಹಿನ್ೆಾಲೆಯು ಪ್ರಭಯವಿಸಿರುವಂತೆಯೀ ಜುದಯಯಿಸಂ, ಇಸ್ಯಲಮ್ ಮ್ತುತ  ಬಹುವ್ಯಗಿ ಸೊಫ ತಯತಿವಕತೆಗಳು ಗಯಢವ್ಯಗಿ 
ಸ್ೆಳ್ೆದಿವ್ೆ. ತಯನು ಹುಟಿಟಬೆಳ್ೆದ ಲೆಬನ್ಯನ್ ನ್ೆಲ್ದಲ್ಲಲ ಕಂಡುAಡ ಎಣೆಯಿಲ್ಲದ ಧಯಮೆಕ ಸಂಘಷೆಗಳು, ತನಾ ಪಯಲ್ಕರಲ್ಲಲದೂ 
ಎಲ್ಲವನುಾ ಒಳಗೆೊಂಡು ಬಯಳುವ ಸಿವೀಕಯರ ಮ್ನ್ೆೊೀಭಯವ ಅವನ್ೆೊಳಗೆ ಪೆರೀಮ್, ಜೀವ ಕಯರುಣಾಗಳ ಸ್ೆೊೀದರತೆ ಮ್ತುತ 
ಸಹಬಯಳ್ ವೆಯನುಾ ಪ್ರಪ್ರೀಷಿಸಿರಲ್ು ಸ್ಯಕು. “ದಿ ಪಯರಫೆಟ್” ಜಗತಿತನ ನೊರಯರು ಭಯಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವ್ಯದಗೆೊಂಡಿರುವ ಒಂದು 
‘ಕಯಲಸಿಕ್’ ಕೃತಿಯಯಗಿದುೂ, ಕನಾಡ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಲ ಹಲ್ವು ಅನುವ್ಯದಗಳು ಬಂದಿವ್ೆ. ಡಯ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಯಶ ಅನುವ್ಯದಿಸಿ 
ಕೆರöÊಸ್ಟ ಕಯಲೆೀಜ್ ಕನಾಡ ಸಂಘ ಹೆೊರತಂದಿರುವ ಕನಾಡ ಆವೃತಿತ ‘ಪ್ರವ್ಯದಿ’ ತನಾ ವಿಶ್ಷಟ ಬಗೆಯ ಕಯವಾಮ್ಯ ಭಯಷೆಯಿಂದ 
ಮ್ನಸ್ೆಳ್ೆಯುತತದೆ. ಮ್ೊಲ್ ಕೃತಿ ‘ದಿ ಪಯರಫೆಟ್’ನಂತೆಯೀ ಆಪ್ತವ್ೆನಸುವ ಹಿತವ್ಯದ ಓದಿನ ಅನುಭವವನುಾ ಅದು ನೀಡುತತದೆ. 
ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬಬರೊ ಬದುಕಿನಲ್ಲಲ ಒಮಮಯಯದರೊ ಓದಲೆೀಬೆೀಕಯದ ಪ್ುಸತಕ.   

 

 

 

Introduction: 
Usha leads the Koppal District team. She is been with the foundation for more 

than a decade. She has completed her Masters in Political Science and has a rich 

experience working with the vulnerable communities and empowering     

women. 

She enjoys creating art works. She also enjoys literature, music and travel. 
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Pattumma’s goat 

Jijitha rajan 

Vaikom Muhammad Basheer is a legendary writer, he mesmerized many readers around the globe with his 

works. He always tried to connect his stories with real life. He had a simple and unique writing style. Even 

today, his thoughts are very much progressive and revolutionary. He was also known as ‘Beypur Sultan’. His 

first story was published in 1937. Later he contributed many short stories, memoirs, essays, novels to the 

world of  literature. We can see how progressive Basheer was with the ideas he communicated to the world 

through his works. A comical way of  writing was the stamp and soul of  his works. That writing style, which 

was quite unconventional, always attracted and made the readers to keep a close connection with him. Each 

of  his sentences have life in them. The realistic way of  writing fiction is something notable in his novels and 

short stories.   

  

"Pathumma’s goat" is one of  the famous novels by Vaikom Muhammed Basheer. The book also has another 

name as ‘penungalude buddhi’ (women's wisdom) given by Basheer. It is a wonderful story which tells some 

events that happened in Basheer’s life in a fictitious way, it becomes difficult for the reader to differentiate 

between fiction and reality when they go through this work. In the story Basheer has come to Vaikom to 

rest and to have mental peace. He stays in a nearby outhouse when he needs peace of  mind to write. How-

ever, this time it didn’t happen because his brother had rented the outhouse. In this situation, the author en-

counters many incidents in his joint family. They were living in poverty, so Basheer was the one who took 

care of  most of  the things in the family. The story was basically about his joint family, which included 

Basheer’s mother, sisters, brothers, their wives and their children. The story mainly revolves around 

Pathumma’s goat, Pathumma is Basheer’s sisters. The goat is characterized as gluttony in the novel. The 

goat eats whatever that is visible, even his novels, and short stories. The way that he describes the goat is 

funny. The story moves forward with certain moments happening in Basheer’s daily life.  

 

When we read some part of  the book, we might find it hilarious. We should really appreciate his way of  

showing the real picture of  his family through humor. By seeing how Basheer reacts to his family members 

in certain situations gives us glimpse of  his philosophy towards life. He does talk to the goat at certain points 

and describing how the goat and other animals could have opinions about him. He saw and treated not only 

humans, but also every being in the world as equal. Which can be seen throughout the novel. He has knitted 

the story around the goat; the goat becomes central character in the story which makes this work more in-

teresting.  

Even though the focus of  the novel is more on poverty, Basheer deals this serious issue by describing lite 

hearted and funny situations; family members stealing milk from Pathumma’s goat to drink milk tea, his 

nephew and his mother selling rose apples to the College students etc. Basheer was not at all happy about 

this. He had different viewpoints in life. He advises his brothers on how to raise children, but they were not 

interested in his advices, they only wanted to earn money. Through this book readers will get to know more 

on Basheer’s way of  thinking about an ideal life, however his family is unable to think in the same way. 

 

Everyone in the family has different needs, but the common thing that necessary for the different needs is 

money. Pathumma wants Gold earring, Anumma wants vessels, Abu wants to put tiles on the roof. It didn’t 

stop with the family members. Neighbors also asked for money from him because they all had fed breast-

milk to him (that is the reason they point out to him to get money). Everyone needs money to sustain. Be-

haviour of  Pathumma was suspicious, however readers will get to know about this when they read the 

Yadgir DI 
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book. At the end of  the novel when Basheer describes Pathumma’s house we will get the answers for her be-

haviour. Her goat was in the ancestral house because she was unable to feed it. The family members exploit 

Basheer for money in various ways and he does get irritated in many situations and scold them, but he 

doesn’t have anger towards any of  them. He helped the family in all the possible ways. 

 

While reading the book I could visualize the house of  his family, goat, other animals in their house, etc. He 

kept the Goat as a metaphor to describe the hunger in the family. Each situation reveals new aspects of  their 

lives. The novel is very short and simple but talks about many problems that is encountered. The story is 

more alive and natural because he wrote it in a way that we speak. I would recommend this book strongly 

to the people who have not read it. You will have a rich experience of  the unique way of  his writing and ex-

pressing strong emotion through this story. If  you don’t read the book, then it will be a great loss for you as 

a reader.  
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I am Jijitha Rajan. I am born and brought up in Kerala. I have completed 

Bsc. Physics (Hons.) and MA. Education from Azim Premji University. I am 
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fictional stories. I am a person who talks a lot and cheer people around me. 
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things makes me happy. Therefore, I like to try and learn new things. I 

have joined the foundation as an associate. I would like to work with teach-

ers as well as children in rural area and foundation gave me an opportunity 

to do the same.  
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