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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 authors like Nemichandra, Vaikom Muhammad Basheer, Shivaram 

Karanth and Franz Kafka, and also writings by figures like Swami Vivekananda. 

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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ಸಮಯಜದ ಕೆೈಗನಾಡಿಯಯದ 

ಮ್ಂಜುನ್ಯಥ ಬಿ  

 

ಕಯದಂಬರಯ ಬರಹಗಯರರಯದ ದೆೀವನೊರು ಮ್ಹಯದೆೀವರವರು ಹುಟಿಟದುು 1948ರಲ್ಲಲ, ಮೆೈಸೊರು ಜಲೆಲಯ ನಂಜನಗೊಡು ತಯಲ್ೊಲಕಿನ 

ದೆೀವನೊರನಲ್ಲಲ.  ಇದರಂದಯಗಿ ಮ್ಹಯದೆೀವರವರು “ದೆೀವನೊರು ಮ್ಹಯದೆೀವ” ಎಂದೆೀ ಪ್ರಸಿದಿು ಪ್ಡೆದಿದಯುರೆ. ಇವರು ದೆೀವನೊರು, 

ನಂಜನಗೊಡು ಮ್ತುತ ಮೆೈಸೊರನಲ್ಲಲ ವಿದಯಾಭಯಾಸ ಮಯಡಿ, ಕೆಲ್ಕಯಲ್ ಮೆೈಸೊರನ ಸಿ.ಐ.ಐ.ಎಲ್.ನಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡಿ ಅಲ್ಲಲಯ ವೃತಿತಗೆ 

ರಯಜೀನ್ಯಮೆ ನೀಡಿ, ವಾವಸ್ಯಯದಲ್ಲಲ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಯುರೆ. ದಲ್ಲತ ಮ್ತುತ ಬಂಡಯಯ ಸ್ಯಹಿತಾ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಪ್ರಮ್ುಖ ಸ್ಯಹಿತಿಗಳಲ್ಲಲ 

ಇವರು ಕೊಡ ಒಬಬರು.  ದಯಾವನೊರು, ಒಡಲಯಳ, ಎದೆಗೆ ಬಿದು ಅಕ್ಷರ, ಕುಸುಮ್ಬಯಲೆ ಇವರ ಪ್ರಮ್ುಖ ಕೃತಿಗಳು.  ಕಡಿಮೆ ಬರೆದರು 

ಪ್ರಭಯವಕಯರಯಯಗಿ ಓದುಗರ ಮ್ನಸುಿ ಸೊರೆಗೆೊಂಡಿದಯುರೆ.  ಇವರ ಬರವಣಿಗೆ ವಿಚಯರಗಳು ಚಚೆಥಗೆ ಹೆಚುಿ ಮ್ನಾಣೆ ನೀಡುತಿತದುು, 

ಚ್ಚಂತನ್ೆಗೆ ಓದುಗರನುಾ ಒಳಪ್ಡಿಸುತತದೆ.  ಹಯಗೆಯೀ ‘ಕುಸುಮ್ಬಯಲೆ’ ಕಯದಂಬರಯು ಕೊಡ. ಕುಸುಮ್ಬಯಲೆಯ ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಆವೃತಿತಯೊ 

ಹೆೊರಬಂದಿದುು ರಯಷ್ಟ್ರ ಮ್ತುತ ಅಂತರರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಟಟದಲ್ಲಲ ಚಚೆಥಗಳು ಕೊಡ ನಡೆಯುತಿತವ್ೆ. ಕುಸುಮ್ಬಯಲೆ ನ್ಯಟಕ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಮ್ತುತ 

ಧಯರಯವ್ಯಹಿಯ ರೊಪ್ದಲ್ೊಲ ಪ್ರದಶಥನಗೆೊಂಡಿದೆ. 

ಕುಸುಮ್ಬಯಲೆ ಕಯದಂಬರಯ ಆರಂಭದ “ಹಿೀಗೆ”.. ಎನುಾವ ಮದಲ್ ಪ್ುಟವು ಕಯದಂಬರಯ ಒಟುಟ ಚ್ಚತರಣವನುಾ ಮ್ತುತ ಒಳ ಸುಳಿವನುಾ 

ಬಿಟುಟ ಕೆೊಡುತತದೆ. ಕಥೆಯ ಸಂಭಯಷ್ಟ್ಣೆಯು ಕುಟುಂಬದ ನ್ಯಲ್ುೆ ತಲೆಮಯರುಗಳನುಾ ಪ್ರಚಯಿಸುತತದೆ - ಅಕೆಮ್ಹದೆೀವಮ್ಮ, ಅವಳ ಮ್ಗ 

ಯಯಡಯ, ಅವನ ಮ್ಗ ಸ್ೆೊೀಮ್ಪ್ಪ, ಸ್ೆೊೀಮ್ಪ್ಪನ ಮ್ಗಳು ಕುಸುಮಯ.   ಕುಸುಮ್ ಮೆೀಲಯಾತಿ ವಗಥಕೆೆ ಸ್ೆೀರದುು, ಚೆನಾ ಎಂಬ 

ಕೆಳಜಯತಿಯವನ ಜೆೊತೆ ಮಯನಸಿಕ ಮ್ತುತ ದೆೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದನುಾ ತಿಳಿದ ಕುಸುಮಯರ ಕುಟುಂಬವು ಚೆನಾನನುಾ ಹತೆಾ ಮಯಡುತತದೆ.  

ಇದು ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಮೆೀಲೆೊಾೀಟಕೆೆ ಕಯಣುವಂತ ಕಥಯ ಹಂದರವ್ಯಗಿದೆ.  ಇದರಲ್ಲಲ ಅಕೆಮ್ಹಯದೆೀವಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟಿಟದ ರೀತಿ, ಯಯಡನು 

ಶಿರೀಮ್ಂತನ್ಯದ ಪ್ರ, ಸ್ೆೊೀಮ್ಪ್ಪನ ಜೀವನ ಸಂಗತಿಗಳು ತಳುಕುಹಯಕಿಕೆೊಂಡಿರುವುದನುಾ ಕಯಣಬಹುದು.  ಕಯದಂಬರಯ ಪಯರರಂಭದಲ್ಲಲ 

ಜೆೊೀತಮ್ಮದಿರು (ಮಯನವರಂತೆ ಮಯತನ್ಯಡುವ ಅಶರೀರ ವ್ಯಣಿಗಳು ಅಥವ್ಯ ನಜೀಥವ ಪಯತರಗಳು ಕಥೆಯನುಾ ಹೆೀಳುತತವ್ೆ) 

ಕಯಣಿಸಿಕೆೊಂಡಿದುು, ಸಂಪ್ೂಣಥ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಈ ಜೆೊೀತಮ್ಮದಿರು ಕೆಲ್ಸ ಮ್ುಗಿಸಿ ಕಲ್ುಲ ನೀರು ಕರಗೆೊ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ (ಮ್ಧಾರಯತಿರಯ 

ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ) ಹಳಿುಯ ವಿವಿಧ ಕೆೀರಯಿಂದ ಬಂದು ಒಟಯಟಗಿ ಸ್ೆೀರ ಹಳಿುಯ ವಿವಿಧ ಸಮಯಜದ ಸಮಯಚಯರಗಳನುಾ ಓದುಗರಗೆ 

ಭತತರಸುತತವ್ೆ.  ಜೆೊೀತಮ್ಮದಿರು ಜಯತಿ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಯಯವುದೆೀ ಕಟುಟಪಯಡುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಯಗದೆ, ಪ್ರತಿ ಜಯತಿಯ ದೆೀವತೆಗಳಂತೆ ತಯವು 

ಕಂಡಿದುನುಾ ಸಮಯಜಮ್ುಖಿಯಯಗಿ ಮಯತನ್ಯಡುತತ, ಸಮಯಜದ ಒಳಿತು-ಕೆಡುಕುಗಳನುಾ ಓದುಗರಗೆ ಮ್ುಟಿಟಸುತತವ್ೆ.  ಹಯಗೆಯೀ ಮ್ಂಚಕುೆ 

ಜೀವ ತುಂಬಿ ಹೆಚುಿವರ ಪಯತರ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಲಯಗಿದೆ. ಮ್ಂಚವೂ ಕೊಡ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಧವನಯಯಗಿ, ತನಾ ಜೀವನ ಯಯತೆರ ಹಯಗೊ 

ಅಕೆಮ್ಹಯದೆೀವಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬ ಬಡತನದಿಂದ ಶಿರೀಮ್ಂತಿಕೆಯ ಮೆಟಿಟಲ್ುಗಳನುಾ ಹತಿತದ ಕ್ಷಣಗಳನುಾ ಮೆಲ್ುಕು ಹಯಕಿಸುತತದೆ. ಇಲ್ಲಲ 

ಜೆೊೀತಮ್ಮಂದಿರು ಮ್ತುತ ಮ್ಂಚಕೆೆ ಹೆಣಿಿನ ರೊಪ್ ನೀಡಿ, ಹೆಣಿಿನ ಮ್ನಸಿಿನ ಭಯವನ್ೆಗಳನುಾ ಎಳ್  ೆಎಳ್ೆಯಯಗಿ ತೆರೆದಿಡುತತವ್ೆ. 

ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

‘ಕುಸುಮ್ಬಯಲೆ’ 

ಶಿೀಷ್ಟ್ಥಕೆ: ಕುಸುಮ್ಬಯಲೆ, ಪ್ರಕಯರ: ಕಯದಂಬರ, ಲೆೀಖಕರ ಹೆಸರು: ದೆೀವನೊರು ಮ್ಹಯದೆೀವ, ಪ್ರಕಟಣೆಯ ವಷ್ಟ್ಥ: 1988, 

ಒಟುಟ ಪ್ುಟಗಳು: 160, ಪ್ುಸತಕದ ಬೆಲೆ: 100/- ರೊ, ಪ್ರಕಯಶಕರು: ಅಭನವ, 17/18-2, ಮದಲ್ನ್ೆಯ ಮ್ುಖಾರಸ್ೆತ, 

ಮಯರೆೀನಹಳಿು, ವಿಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560040, ಪ್ರಶಸಿತ: 1991ರಲ್ಲಲ ಕೆೀಂದರ ಸ್ಯಹಿತಾ ಅಕಯಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸಿತ 

ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಭಯಷೆಗೆ ಅನುವ್ಯದ 

ಶಿೀಷ್ಟ್ಥಕೆ: ಕುಸುಮಯಬಲೆ, ಅನುವ್ಯದಕರು: ಕನಾಡದಿಂದ ‘ಸುಸ್ಯನ್ ಡೆೀನಯಲ್’ ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಭಯಷೆಗೆ ಅನುವ್ಯದಿಸಿದಯುರೆ, 

ಪ್ರಕಯಶಕರು: ಆಕ್ಸ್ ಫಡ್ಥ ಯೊನವಸಿಥಟಿ ಪೆರಸ್, ಪ್ುಟಗಳು: 152, ಬೆಲೆ: 250/-ರೊ 
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ಕೆಳ ಜಯತಿಯ ಚೆನಾನು ಬಿ.ಎ. ಪ್ದವಿಯನುಾ ಇಂಗಿಲೀಷ್ ನಂದಯಗಿ ಪ್ೂಣಥಗೆೊಳಿಸಲಯಗದೆ, ಅವನನುಾ ಗುರಯಿಲ್ಲದೆ ಮ್ತುತ ಬಿ.ಎ. ಇಲ್ಲದೆ 

ಅಲೆಯುವಂತೆ ಮಯಡಿತು.  ತಮ್ಮ ಸ್ೆೊೀದರರ ಜೀತದ ದುಡಿತದಿಂದ ತನಾ ಹೆೊಟೆಟ ತುಂಬಿಸುತತ, ತಮ್ಮ ಜಯತಿಯವರ ವತಥನ್ೆ ಮ್ತುತ 

ಸಮಯಜದ ಕಟುಟಪಯಡುಗಳಿಗೆ ಬೆೀಸತಿತರುತಯತನ್ೆ.  ಇದರ ವiಧೆಾ ಮೆೀಲಯಾತಿಯ ಕುಸುಮಯಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಕಯರಣವ್ಯಗಿ ಹತೆಾಗೆ 

ಒಳಗಯಗುತಯತನ್ೆ.  ಈ ಹತೆಾಯು ಸಮಯಜಕೆೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅವನ ಜೀವನ ಜನರ ಮಯತಿನಲ್ಲಲ ಮ್ುಂದುವರಯುತತದೆ.   

ಕೆಳ ಜಯತಿಯವರಯದ ಗಯರಸಿದುನ ಕಳುತನದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಲ ಮೆೀಲಯಾತಿ ಮ್ತುತ ಕೆಳ ಜಯತಿಯವರ ನ್ಯಾಯಕಯೆಗಿ ಜಗಳ, ಅಮಯಸನು 

ಮೆೀಲಯಾತಿಯ ಹೆಂಗಸರ ಮ್ುಟಿಟನ ಸಿೀರೆ ಕದಿಯುವ ಪ್ರಸಂಗವು ಅಸರಶಾತೆಯ ಹಯದಿಯನುಾ ಸೊಕ್ಷಮವ್ಯಗಿ ತೆೊೀರಸಲ್ು ಕಯದಂಬರಕಯರರು 

ಬಳಸಿದಯುರೆ. ತೊರಮ್ಮಳಿಗೆ ಕೆಂಪ್ತ ಎಂಬ ಮ್ಗಳಿದುು, ಅವಳ ಹೆಣುಿ ಮ್ನಸಿಿನ ಭಯವನ್ೆಗಳಿಗೆ ತೊರಮ್ಮ ಸ್ಯಕ್ಷಿಯಯಗಿದಯುಳ್ .ೆ ಕೆಂಪ್ತಗೆ ಮ್ಕೆಳ 

ಭಯಗಾ ಇದುರು ಅವು ಬದುಕುಳಿಯುತಿತರಲ್ಲಲ್ಲ, ಈ ಕಯರಣದಿಂದಯಗಿ ಕೆಂಪ್ತಗೆ ಮ್ಗುವ್ಯದ ಮೆೀಲೆ ತೊರಮ್ಮಳು ಮ್ೊಢನಂಬಿಕೆಯನುಾ ಬಲ್ವ್ಯಗಿ 

ನಂಬಿ ಮ್ಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಲ್ು ಹೆೊೀರಯಡುವುದನುಾ ಕಯಣಬಹುದು.   

ಜೀತ ಮ್ುಕತ ಚಳುವಳಿಯ ಸಂಘಟನ್ೆ ಮ್ತುತ ಹೆೊೀರಯಟದ ಭಯಗದಲ್ಲಲ, ಹೆೊೀರಯಟಕುೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಯತಿರಯಲ್ಲಲ ಜರುಗುತಿತರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಲ 

ಮ್ುಖಂಡರು ಮಯತನ್ಯಡುವ್ಯಗ ಜೆೊೀತಮ್ಮನ ಪ್ರಕಯಯ ಪ್ರವ್ೆೀಶದ ಮೀಡಿಯು ಜಯತಿ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಒಳ ನ್ೆೊೀಟವನುಾ ತೆರೆದಿಟುಟ, 

ಜಯತಿಗಳ ಸಿೆತಿಯ ಮೆೀಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ುಲವಂತೆ ಮಯಡುತತದೆ.  ಜೀತ ಪ್ದುತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮವರಗಯದ ಅನ್ಯಾಯ ಮ್ತುತ ಅಸರಶಾತೆಯನುಾ 

ಕೆೊನ್ೆಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಹೆೊೀರಯಟದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಯಗುತಲ್ಲರಲ್ು, ಇತತ ಚೆನಾನ ತಂದೆ ಬಿೀಡಿಯನುಾ ಕೆೊಳುಲ್ು ಮೆೀಲಯಾತಿಯವರ ಅಂಗಡಿಗೆ 

ಹೆೊೀಗುತಯತನ್ೆ. ಅಲ್ಲಲ ಮೆೀಲಯಾತಿಯವರ ಮಯತುಕತೆ ಜರುಗಿ, ಚೆನಾನ ತಂದೆಯು ಗುಳ್ ುೆ ನರ ಪ್ರಸಂಗವನುಾ ಹೆೀಳುತಯತನ್ೆ.  ಈ ಪ್ರಸಂಗದ 

ಮಯತುಗಳು ಜಯತಿ ವಾವಸ್ೆೆಯ ಕಟುಟಪಯಡುಗಳು ಹಯಗೊ ರಯಜಕಿೀಯದ ನ್ೆೊೀಟಗಳನುಾ ಓರೆ ಹಚ್ಚಿ ನ್ೆೊೀಡುವಂತೆ ಮಯಡುತತದೆ. ಜಯತಿ 

ವಾವಸ್ೆೆಯು ಸಮಯಜದ ಅಮಯಯಕ ಜೀವಗಳನುಾ ಬಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುುತಿತರುವುದನುಾ ಪ್ರಸುತತತೆಗೆ ಸ್ಯರುತತ ಕಯದಂಬರಯು 

ಅಂತಾವ್ಯಗುತತದೆ. 

ಮ್ಹಯದೆೀವ ಅವರು ಚಯಮ್ರಯಜನಗರ ಪ್ರದೆೀಶದ ಸೆಳಿೀಯ ಆಡು ಭಯಷೆಯನುಾ ಕೆೀವಲ್ ಸಂಭಯಷ್ಟ್ಣೆಗಯಗಿ ಮಯತರವಲ್ಲ, ನರೊಪ್ಣಯ 

ಉದೆುೀಶಕೊೆ ಬಳಸಿರುವುದು ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ವ್ಯದ ಸಂಗತಿ.  ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಬಳಸಿರುವ ಭಯಷೆಯ ಶೆೈಲ್ಲಯನುಾ ಚಯಮ್ರಯಜನಗರ ಜಲೆಲ ಮ್ತುತ 

ಮೆೈಸೊರು ಜಲೆಲಯ ನಂಜನಗೊಡು, ತಿ ನರಸಿೀಪ್ುರ ತಯಲ್ೊಲಕಿನ ಹಳಿುಯ ಭಯಗದಲ್ಲಲ ಈಗಲ್ೊ ಜನರ ಮಯತನ್ಯಡುವ್ಯಗ ಕೆೀಳಬಹುದು.  

ನ್ಯನು ಮ್ೊಲ್ತಃ ಇದೆ ಭಯಗದವನ್ಯದುರಂದ ಕಯದಂಬರಯ ಭಯಷೆಯನುಾ ಅಥೆೈಥಸಿಕೆೊಂಡು ಓದಲ್ು ಅಷೆೊಟಂದು ಕಷ್ಟ್ಟ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲವ್ಯದರೊ, 

ಅಂತರಯಳದ ಧವನಯನುಾ ತಿಳಿಯಲ್ು ಸವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ್ಟವ್ಯಯಿತು.  ಸಮಯಜದಲ್ಲಲರುವ ಜಯತಿ ವಾವಸ್ೆೆಯನುಾ, ಪೆರೀಮ್ ಸಂಬಂಧಗಳನುಾ ಒಗೊಡೆಿಸಿ 

ಕಯದಂಬರಯನುಾ ಪ್ರಸುತತ ಜಗತಿತಗೆ ಅನವಯಿಸಲಯಗಿದೆ.  ಜೆೊಾೀತಮ್ಮದಿರು ಜಯತಿ ವಾವಸ್ೆ ೆವಿಡಂಬನ್ೆಗೆ ಉದಯಹರಣೆ ಆಗಿದುು, ಪ್ರತಿ ಜಯತಿಯ 

ಮ್ನ್ೆ ಬೆಳಕು ಒಂದೆ ಆಗಿದುು ಬದುಕಿನ ಪಯಠದ ಮಯಮಿಥಕ ನುಡಿಗಳನುಾ ನುಡಿಸಲ್ು ಬಳಸಲಯಗಿದೆ.  ಸ್ಯವರಸಾವ್ೆಂದರೆ ಮ್ಂಚಕುೆ ಜೀವ 

ನೀಡಿರುವುದು.  ಮ್ಂಚವು ಶಿರೀಮ್ಂತಿಕೆ ಮ್ತುತ ಬಡತನದ ಧವನಯಯಗಿದುು ಜೀವನದ ಹೆೊಂದಯಣಿಕೆಯನುಾ ಕಯಲ್ ಕಯಲ್ಕೆೆ ಒಗಿೆಕೆೊಳುಲ್ು 

ಹಿನ್ೆಾಲೆಯಯಗಿ ಹೆೀಳಲ್ು ಬಳಸಿದಂತಿದೆ.  ಕತೆಯಲ್ಲಲ ಜಯತಿ ವಾವಸ್ೆ,ೆ ವಾಭಚಯರ, ಮ್ೊಢನಂಬಿಕೆ, ರಯಜಕಿೀಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅರವಿಗೆ ಬರುವಂತೆ 

ಬಂದು ಹೆೊೀಗುತತವ್ೆ.  ಗಂಡು-ಹೆಣುಿಗಳ ಪೆರೀಮ್ವನುಾ ವಾಭಚಯರವ್ಯಗಿ ಬಿಂಬಿಸದೆ ಜಯತಿ ವಾವಸ್ೆಯೆ ಕಟುಟಪಯಡಿನ ಸಂಕೆೊೀಲೆಗೆ 

ಬಳಸಲಯಗಿದೆ. ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಸಮಯಜದಲ್ಲಲರುವ ಮ್ೊಢನಂಬಿಕೆಯನುಾ ತೆೊೀರಸಲ್ು ಮ್ಹಯದೆೀವರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸನಾವ್ೆೀಶದ 

ಮ್ೊಲ್ಕ ಓದುಗರಗೆ ಪ್ರಚಯಿಸಿದಯುರೆ. 

ಆತಹುಳ್ಯವ ಅದುಮ್ತ ಚ್ಚಮ್ುಕಿೀ 

ಆ ಸರೀಲ್ದಿಂದ ಆ ಅದರ ಜೀವವ ತಗದೊ- 

‘ಈ ಜೀವ್ೆವೀ ಆ ಜೀವಕ ನಡಿೀ’ 

ಎಂದು ತೊರಮ್ಮನು ಮಮ್ಮಗುವನುಾ ಬದುಕಿಸಲ್ು ಮಯಡುವ ಕಯಯಕವನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು. 

ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲ ಜಯತಿಗಳಲ್ುಲ ಪ್ುರುಷ್ಟ್ ಪ್ರದಯನ ಸಂಪ್ರದಯಯವಿರುವುದನುಾ ಕೊಡ ಸೊಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಲ ಗಮ್ನಸಬಹುದು. ಅದಕೆೆ 

ಉದಯಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ುರುಷ್ಟ್ ಪ್ರದಯನ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳನುಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ ಗಮ್ನಸಬಹುದು. 
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‘ನನಗೆ ಹೆೀಳಲ್ು ಬರಲ್ು 

ಮ್ೊರು ಕಯಶಿನ ಹೆಣಯದಿ ನೀನು 

ಎಸುಟ ಮಯತರದವಳು?’ 

ಕಯದಂಬರಯ ಕಥಯವಸುತವು ಹೆಚುಿ ಸಂಕಿೀಣಥವ್ಯಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹಲ್ವ್ಯರು ಪಯತರಗಳನುಾ ಪ್ರಚಯಿಸುತತದೆ ಮ್ತುತ ಈ ಪಯತರಗಳ 

ಗರಹಿಕೆಯ ಮ್ೊಲ್ಕ ಸಮಯಜದ ವ್ಯಸತವತೆಯನುಾ ವಿವರಸುತತದೆ.  

ಇದಲ್ಲದೆ ಮ್ಹಯದೆೀವರು ಇತರ ಹೆಚುಿವರ ಮ್ನುಷ್ಟ್ಾರನುಾ ಮ್ಹತವದ ಪಯತರಗಳ್ಯಗಿ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿದರು ಮ್ತುತ ನರೊಪ್ಣೆಗೆ ಅದುುತವ್ಯದ ಒಂದು 

ಅಂಶವನುಾ ಪ್ರಚಯಿಸಿ, ಅಸಪೃಶಾತೆ ಮ್ತುತ ಜಯತಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅನುಭವಗಳನುಾ ಶೆ ೀಷ್ಟ್ತರ ದೃಷ್ಟ್ಟಕೆೊೀನದಿಂದ ಚ್ಚತಿರಸದೆ ಹೆೊಸತನ 

ಮಯಗಥದಲ್ಲಲ ನಡೆದಿದಯುರೆ.  ಶೆ ೀಷ್ಟ್ತ ವಗಥದವರ ನ್ೆೊೀವು ಮ್ತುತ ಮೆೀಲಯಾತಿಯವರ ಸಮಯಜದ ನಯಂತರಣದ ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ತೆಯನುಾ ಆಳವ್ಯಗಿ 

ಪ್ರತಿಧವನಸುತತದೆ. ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ನರೊಪ್ಣೆಯ ಭಯಷೆ ಕನಾಡವ್ೆೀ ಆಗಿದುರು ವಿವರಸುವ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಲ ಒಂದು ಭಯಗದ ಸೆಳಿೀಯ 

ಮಯತುಗಯರಕೆಯನ್ೆಾ ಬಳಸಿ ಅಕ್ಷರ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಮ್ೊಡಿಸಿದಯುರೆ.  ಕಯದಂಬರಯ ಓದಿ ಅಥೆರೆಸಿಕೆೊಳುುವವರಗೆ ಸವ್ಯಲ್ನುಾ ಒಡಿಿದೆ. ಭಯಷಯ 

ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಲ ಪಯರದೆೀಶಿಕ ಕನಾಡವು ಅನ್ೆೀಕ ಓದುಗರನುಾ ಗೆೊಂದಲ್ಕಿೆೀಡುಮಯಡಿದೆ.  ಕೆಲ್ವರು ಇದನುಾ ಸ್ಯಮಯನಾ ಕನಾಡ ಭಯಷೆಗೆ 

ಅನುವ್ಯದಿಸಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದನುಾ ಇಂದಿಗೊ ಕಯಣಬಹುದು. 

ಉಪ್ಸಂಹಯರದಲ್ಲಲ ಇರುವಂತೆ,  

“ಈ ರಯತರಗಳು ಬಂದೊವ, ಆ ರಯತರಗಳು ಹೆೊೀದೊವ, ಈ ಹಗÀಲ್ೊಗಳೂ ಬಂದೊವ  

ಆ ಹಗಲ್ುಗಳೂ ಹೆೊೀದೊವ, ಅವೂ ಹೆೊೀಯಯತ ಬತಯತ ಅವೂ” 

 “ಆ ಆಗ ಈ ಎಡಗೆಾ ಹೆಬೆಬಟ ೆಸುಣವ ಹಚೆಂಡು ಆ ಸಿಂಗಯರಮಯಮ 

ಆ ಆಗ ಹಣೆಬಟುಟ ರಗುತಯದ ತೆೊಟಾ ಆ ಕಯಣುಂಗ ಮಯಡಿದಳಲಯಲ 

ಆ ಆಗ ಅದು ಕಣುಬಟಟ ಕಡೆಗದು ಕಂಡುಬಂದಿತಲಯಲ” 

“ಈ ಈಗ ಇವುಗಳನುಾ ಆಗ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ಟಟಣಕ ತಂದುಬುಟಯಟರಲಯಲ 

ಈ ಈಗ ಇವುಳೂಗ ಕಂಡುಬಂದಿತಲಯಲ ಅಲ್ುಲನು ರಗಯತತ ಹಣೆಬಟೊಟ 

ಈ ಈಗ ಇವುಗಳನ್ಯಾಗ ಆ ದೆೀವ್ೆೀಂದಯರಯಾ ಪ್ಟಟಣಕೆ ತಂದುಬುಟಯಟರಲಯಲ 

ಈ ಈಗ” 

ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಕುಸುಮಯ ಮ್ತುತ ಚನ್ಯಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಘಟನ್ೆ ಮ್ತುತ  ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗಿನ ದಲ್ಲತರ ಮೆೀಲ್ಲನ ದೌಜಥನಾದ ಎಲಯಲ 

ವಿಷ್ಟ್ಯವನುಾ ಸೊಚ್ಚಸುತತದೆ.  ಪ್ರಸುತತದಲ್ುಲ ಇಂತಹ ಘಟನ್ೆಗಳು ನಡೆಯುತಿತದುು ಮ್ಹಯದೆೀವರವರು ಈ ಕಯದಂಬರಯನುಾ ಬರೆದು ಕೆೊನ್ೆಗೆ 

‘ಈ ಈಗ’….. ಎಂಬ ಸ್ಯಲ್ು ಮ್ುಂದುವರಯುತಿತರುವ ಧವನಯನುಾ ವ್ೆೀದನ್ೆ ಮ್ೊಲ್ಕ ಹೆೀಳುವಂತಿದೆ. 

ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಇದು ಕಯದಂಬರಯೊ, ಕತೆಯೊ, ಪ್ದಾವೀ, ಗದಾವೀ, ಜಯನಪ್ದ ಕಯವಾವೀ, ದಲ್ಲತ ಸ್ಯಹಿತಾ ಹೆೊಸ ರೊಪ್ವೀ, – ಈ 

ರೀತಿಯಯಗಿ ಕಯದಂಬರಯ ಸವರೊಪ್ಕೆೆ ಸವ್ಯಲಯಗಿ ಈ ಸಣಿ ಕಯದಂಬರಯು ಪ್ರಸುತತಕುೆ ವಿಮ್ಶಥಕರಂದ ವಿಚಯರ ಮ್ತುತ ಭಯಷಯ ಬಳಕೆ ಬಗೆ ೆ

ಚಚೆಥಗಳು ನಡೆಯುತತಲೆೀ ಇದೆ. 
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ಪ್ರಚಯ: 

ಮ್ಂಜುನ್ಯಥ ಬಿ ರವರು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಂೌಂಡೆೀಷ್ಟ್ನ್ ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆಯೆಲ್ಲಲ ಕಳ್ೆದ ಒಂದು 
ವಷ್ಟ್ಥದಿಂದ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕಿತಯಯಗಿ ಕಯಯಥನವಥಹಿಸುತಿತದಯುರೆ. ಇವರು ಮೆೈಸೊರು 
ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯದಿಂದ ಭೊಗೆೊೀಳಶಯಸರದಲ್ಲಲ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿ ಮ್ತುತ ಬಿ.ಎಡ್ ಪ್ದವಿಯನುಾ 
ಪ್ಡೆದಿರುತಯತರೆ.  ಇವರು ಜಐಎಸ್ ಕಂಪ್ನಯಲ್ಲಲ ಲ್ಲಡಯರ್ ವಿಭಯಗದಲ್ಲಲ ಒಂದು ವಷ್ಟ್ಥ ಹಯಗೊ ಪ್ದವಿ 
ಕಯಲೆೀಜನಲ್ಲಲ ಭೊಗೆೊೀಳಶಯಸರ ಉಪ್ನ್ಯಾಸಕರಯಗಿ ಹಲ್ವು ವಷ್ಟ್ಥ ಸ್ೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಲಸಿರುವ ಅನುಭವವಿದೆ.  
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ಏಕೆ ಏನು ಹೆೀಗೆ   
ಮೆಹಬೊಬ್ ಬಿ. 

ನ್ಯನು ತುಂಬಯ ಪ್ುಸತಕಗಳು ಓದಿನ. ನ್ಯನು ಓದಿದ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು ‘ಏಕೆ ಏನು ಹೆೀಗೆ’ ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ತುಂಬಯ ಪ್ರಶೆಾಗಳು ಇವ್ೆ. ಆದರೆ 

ನ್ಯನು ಎರಡು ಮ್ೊರು ಪ್ರಶೆಾಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಯ ಇಷ್ಟ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಲ ಒಂದು ಪ್ರಶೆಾ ನನಗೆ ತುಂಬಯ ಇಷ್ಟ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಹೆಬೆಬಟಿಟನಲ್ಲಲ ಎಷ್ಟ್ುಟ 

ನರಗಳು ಇವ್ೆ ಎಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶೆಾ ಇತುತ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ನೊರರ ಮೆೀಲೆ ಪ್ುಟಗಳು ಇವ್ೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಗರಹಗಳ ಬಗೆೆ ಮ್ತುತ ಆ ಗರಹದ 

ಬಣಿ, ಆ ಬಣಿ ಇರಲ್ು ಕಯರಣ ಇದೆ.  

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಬರ ಪ್ರಶೆಾ ಅಷೆಟೀ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೆೊತೆ ಪ್ರಶೆಾಗಳಿಗೆ ಉತತರ ಇದೆ.  

ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಬಗೆ ೆನನಾ ಅಭಪಯರಯ, ನ್ಯನು ಈ ಪ್ುಸತಕ ಒಂದು ಪ್ರಶೆಾಯನುಾ ನನಾ ಗೆಳ್ೆಯನಗೆ ಕೆೀಳಿದಯಗ ಅವನಗೆ ಆ ಪ್ರಶೆಾಗೆ ಉತತರ 
ಗೆೊತಿತಲ್ಲ. ಅವನಗೆ ಉತತರ ಹೆೀಳಿದಯಗ ಒಂದು ಸಂತೆೊೀಷ್ಟ್ ಆಯಿತು.    

 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ 

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಮೆಹಬೊಬ್. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ 
ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 
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One plus One is equal to a slightly 

Ibrahim p  

Balyakalasakhi (childhood companion), is a Malayalam romantic novel written by Vaikom Muhammad 

Basheer, published in 1944. It is translated to English by renowned British writer Ronald E Asher. 

Balyakalasakhi…Childhood Friend/Companion. The word itself  smells of  nostalgia. And nostalgia is some-

thing that touches every human heart. I have always wondered why it is that Basheer is a favourite of  all, re-

gardless of  age or social status. It lies in his language, simple and having the touch of  countryside air. The 

wonderful mix of  local dialect and the standard one, thus making it readable for any class of  readers. And 

then there are the characters.  

The novel is about childhood romance between neighbours blossoms into passionate love during adoles-

cence. Majeed’s father was rich once, so could send him to a school in the distant town, although he was not 

very good at studies. Suhra’s father on the other hand had trouble making both ends meet. Even then he 

wanted to send his daughter, who was good at studies to the school. But after her father’s death, all her 

hopes of  further studies was ruined. Majeed begs his father to sponsor Suhra’s education, but he refuses. 

Every character of  Basheer is taken from the midst of  us, that is, the Kerala society of  his times. Majeed's 

economically rich dad can be found here now also. Wearing gold-rimmed glasses and sitting in the verandah. 

He is representing the true patriarchal character and Majeed’s mother as helpless in all circumstances with 

richness in heart.  In Suhra, I saw the soul of  an empowered woman or rather a shadow of  one. I saw 

Majeed, who could not leave her but had to because of  his circumstances. We can see the many Suhra’s and 

Majeed’s in present society too. 

While at school, Majeed discovers a new mathematical result, that one plus one must be "a slightly bigger 

one" (Immini vallya onnu). Majeed is puzzled when the teacher punishes him for this discovery, for he had 

seen two rivers merge into a slightly bigger one. This could be considered as a manifestation of  Basheer's tal-

ent to think creatively and subjectively. Later when he knocks doors for a job, such skills in mathematics can-

not help him find a decent paying situation. 

During childhood, Majeed tries to show his masculine character towards Suhra on many occasions like he 

asks himself  many questions like, why a poor timber seller’s daughter not fearing for a areca nut business-

man’s son? and moreover she is a girl too. Basheer tries to address many issues in his novel which was pre-

vailed in the society like dowry, gender discrimination, child marriage, economic inequality, moral policing 

etc.  

Kalaburagi DI  

bigger one  
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Balyakalasakhi is not just a novel. It is the mix of  events that each of  us might have experienced at least once 

in the past. Every character stands so close to you that you can touch them with your hands. Every dialogue 

haunts you, bringing back things from the past. Two films have come  based on the present story: Bal-

yakalasakhi, A 1967 film starring Prem Nazir as Majeed and Sheela as Suhara, and directed by Sasikumar. 

Basheer himself  wrote the screenplay and dialogues for the film. Balyakalasakhi, A 2014 film star-

ring Mammootty as Majeed and Isha Talwar as Suhara, and scripted and directed by Pramod Payyannur. 

Suggesting to read Basheer’s other novels too like Pathumma’s Goat (Pathummayude aadu), Walls 

(Mathilukal), My Grandpa had an Elephant (Ntuppuppakkoranendarnnu).  

Introduction: 

Ibrahim P is currently working at Kalaburagi District Institute, Karnataka as Re-

source Person since four years. He has Post Graduation degree in International 

Relations and Political Science.  

He is from Kasaragod district of  Kerala.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Balyakalasakhi_(1967_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Balyakalasakhi_(1967_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Balyakalasakhi_(2014_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mammootty
https://en.wikipedia.org/wiki/Isha_Talwar
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ಕಯಲ್ದಡಿಯಲ್ಲ ಸಿಲ್ುಕಿದ  

ಜನಗಯಡ್ (ಮ್ುತತರಯಜು ಕೆ. ಎನ್.)  

ಮನ್ೆಾಯವರೆಗೊ ಇಲ್ಲದ ಹಠ ನನ್ೆಾ ನನಗೆೀಕೆ ಬಂದಿತೆೊೀ ಅಥಥವ್ಯಗುತಿತಲ್ಲ. ಒಮೆಮಗೆ ಬಂದ ಈ ಸಿೆತಿಗೆ ಕಯರಣವ್ಯದರೊ ಏನು ಎನುಾವ 

ಭೊತಯಕಯರದ ಪ್ರಶೆಾ ನನಾನುಾ ಆವರಸಿತು. ಹದಿನ್ೆೀಳು ಭಯಗವುಳು ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ನ್ಯನು ಒಂದೆೀ ಉಸಿರನಲ್ಲಲ ಸತತ ಹನ್ೆಾರಡು ತಯಸುಗಳ 

ಕಯಲ್ ಓದಿದುು ಯಯಕೆ ಎನುಾವ ಅನುಮಯನ ನನಾಲ್ಲಲ ಮ್ೊಡುತಿತದೆ. ನ್ಯನು ಓದಲ್ು ಪೆರೀರಣೆಯಯದದುು ಏನು? ವಿಷ್ಟ್ಯವ್ೆೀ? ನನಗೆ ಆಸಕಿತಯೀ? 

ಅಭರುಚ್ಚಯೀ? ಲ್ಲೀಲಯಜಯಲ್ವ್ಯಗಿ ಹೆಣೆದ ಕಥಯ ವಸುತವ್ೆೀ? ನಜ-ಜೀವನದಲ್ಲಲ ನಮ್ಮ ಅಕೆ-ಪ್ಕೆ ನಡೆದಿರುವ ಕಥೆಯೀ? ಭಯವನ್ೆಗಳನುಾ 

ಹಿಡಿದಿಡುವ ಲೆೀಖಕರ ವ್ೆೈಶಿಷ್ಟ್್ೆವ್ೆೀ? ಏನೊ ತಿಳಿಯಲಯಗದೆ ಆ ಕಥೆಯ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಲ ಈಗಲ್ೊ ಇರುವ ಕಥೆಗಳ ಪಯತರಗಳು ನನಾನುಾ 

ಕೆಣಕುತಿತವ್ೆ. “ನ್ಯನ್ೆೊಬಬ ಸ್ಯಹಿತಿಯಯಗಿ ನನಗೆ ಸಿಕಿೆರುವ ಈ ಬೌದಿಾಕ ಸ್ಯರೆಂತರೆ ಈ 1950ರ ಸಂವಿಧಯನದಿಂದ ದೆೊರೆತಿದುಲ್ಲ. ಐದು ಸ್ಯವಿರ 

ವಷ್ಟ್ಥದ ಇತಿಹಯಸದ ಈ ಸಂಸೃತಿ ಅವಕಯಶ ಮಯಡಿಕೆೊಟಟದುು. ವಿಮ್ಶಥಕರು ಟಿೀಕಿಸುತಯತರೆ ಆದರೆ ನ್ಯನೊ ಬರೆಯುತತಲೆೀ ಇರುತೆತೀನ್ೆ” ಈ 

ಮಯತು ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೆೈರಪ್ಪನವರೆೀ ಹೆೀಳುದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾ. 

 

ಅಷ್ಟ್ಟಕೊೆ ನ್ಯನು ಓದಿದ ಕಯದಂಬರ/ಪ್ುಸತಕ ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೆೈರಪ್ಪನವರ ದಯಟು. ಇದು 1975ರಲ್ಲಲ ಕನಾಡ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟವ್ಯಗಿ, 
ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ಸುಮಯರು 14 ಭಯರತಿೀಯ ಭಯಷೆಗಳಲ್ಲಲ ಸ್ಯಹಿತಾ ಭಂಡಯರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಯುರೆ. ಹೆೊಸ ಬದುಕಿಗೆ/ಜಗತಿತಗೆ, 
ಕಟುಟಪಯಡುಗಳನುಾ ಮಿೀರ ಹೆೊಂದಿಕೆೊಳುುವ ಧಯವಂತದಲ್ಲಲ ಎದುರಯಗುವ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳನುಾ, ಅದರ ಸುತತ ಬರುವ ಪಯತರಗಳನುಾ 
ಎಳ್ೆಎಳ್ೆಯಯಗಿ ಚ್ಚತಿರಸಿದಯುರೆ. ಹಳಿುಗಳು ದೆೀಶದ ಬೆೀರುಗಳ್ಯದರೆ ಈ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಲ ಜರುಗುವ/ಜರುಗುತಿತರುವ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುಾ ಕಣ ಿಮ್ುಂದೆ 
ನಡೆಯುವಂತೆ ಚ್ಚತಿರಸಿದಯುರೆ. ಭೆೈರಪ್ಪನವರೆೀ ಹಯಗೆ ಇದುುದುನುಾ ಇದು ಹಯಗೆ ಹೆೀಳುವ ಸವಭಯವದವರು, ಅವರ ಸರಳತೆ, ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಹಯಳ, 
ಬೆಸ್ೆದಿರುವ ಕೆೊಂಡಿ ನಮ್ಮನುಾ ಮ್ುಂದೆೀನ್ಯಗುತತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಧಯವಂತದಲ್ಲಲ, ಮ್ದಾದಲ್ಲಲ ನಲ್ಲಲಸುವ ಪ್ರಮೆಯವ್ೆೀ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 407 
ಪ್ುಟಗಳಿರುವ ಈ ಪ್zಗಳ ಮಯಲ್ಲಕೆಯನುಾ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಮದಲ್ ಬಯರಗೆ ಹನ್ೆಾರಡು ತಯಸುಗಳ ಕಯಲ್ ನರಂತರವ್ಯಗಿ ಓದಿದುು ಇದೆೀ 
ಮದಲ್ು. ಜೆೊತೆಗೆ ಕೆೀಂದರ ಸ್ಯಹಿತಾ ಅಕಯಡೆಮಿಯ 1975ರ ಪ್ರಶಸಿತ ವ್ಯಚನ ಸಮಿತಿಯು ಹೆೀಳಿದಂತೆ – “ಶಕತ ಪಯತರ ಚ್ಚತರಣ, 
ಮ್ತಯಂಧತೆಯನುಾ ಎದುರಸುವ ಧೆೈಯಥ, ಪ್ರಗತಿಶಿೀಲ್ ದೃಷ್ಟ್ಟ ಮ್ತುತ ಕಯರಂತಿಕಯರ ಒಲ್ವುಗಳಿಗಯಗಿ, ಕನಾಡ ಸ್ಯಹಿತಾಕೆೆ “ದಯಟು” ಒಂದು 
ಪ್ರಮ್ುಖ ಕೆೊಡುಗೆಯಂದು ಪ್ರಗಣಿತವ್ಯಗಿದೆ”.  

ದಯಟು ಕೃತಿಯು ಸತಾದ ಅರವು, ಹೆಣುಿಮ್ಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅವಳ ಭಯವುಕತೆ, ಆತಯಮಭಮಯನದ ಜೆೊತೆಗೆ ಎದುರಸುವ ಧೆೈಯಥ, ಸಮಯಜದ 

ಜಯತಿೀಯತೆ ಹಯಗೊ ವಣಥ ಪ್ದುತಿ, ಒಂಟಿತನ, ಸಮ್ಯಕೆೆ ಬದಲಯಗುವ ಮ್ನಸಿೆತಿಗಳು, ನಂಬಿಕೆ, ಕಯರಂತಿಕಯರಕ ಹೆಜೆಾಗಳು, ಕಯಗದದಲೆಲೀ 
ಉಳಿದ ಕಯನೊನುಗಳು ಹೆೀಳಲ್ು ಹೆೊರಟರೆ ಮ್ುಗಿಯದ ಕತೆ.  ಇಷ್ಟ್ಟಕೊೆ ಭೆೈರಪ್ಪನವರು ಯಯಕೆ ಈ ಕೃತಿ ಬರೆದರು ಎನುಾವುದಕಿೆಂತ ಏನನುಾ 
ಹೆೀಳಲ್ು ಹೆೊರಟಿದಯುರೆ ಎನುಾವುದು ಮ್ುಖಾವ್ಯಗುತತದೆ. ಸತಾ ಎನುಾವ ಪಯತರ ಯಯಕೆ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿದರು? ಸತಾ ಏನನುಾ ದಯಟಲ್ು ಹೆೊರಟಿದಯುಳ್ೆ? 

ಸತಾ ಎನುಾವುದನುಾ ಹೆಣಿಿನ ಪಯತರದಲ್ಲಲ ಏಕೆ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿದರು? ಸತಾ ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಏನು ಸ್ಯಧಿಸಿದಳು ಎನುಾವುದು ನನಗೆ ಈಗಲ್ೊ ಕಯಡುತಿತದೆ. ಶತ-
ಶತಮಯನಗಳಿಂದಲ್ೊ ಅನುಭವಿಸಿದ ನ್ೆೊೀವು ತನಾ ನ್ೆೊೀವ್ೆಂದು ಹೆೊೀರಯಡುವ, ಏನೊ ನ್ೆೊೀವು ಅನುಭವಿಸದ ಕೆಳವಗಥದ ಮೀಹನದಯಸ 

ಪಯತರ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿದುು ಯಯಕೆ? ಅವ ನಜವ್ಯಗಿಯೊ ಕಯರಂತಿಕಯರಕ ಪ್ರತಿೀಕವ್ೆೀ? ಅವನ ಹೆೊೀರಯಟ ತಮ್ಮ ಸಮಯಜವನುಾ ಮೆೀಲೆತುತವುದೆೀ ಅಥವ್ಯ 

ನಮ್ಮವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನ್ೆೊೀವನುಾ ಮೆೀಲ್ವಗಥದವರೊ ಅನುಭವಿಸಬೆೀಕು ಎನುಾವ ತಯಕಿಥಕ ಹೆೊೀರಯಟವ್ೆೀ? ತಯನು ಸವತಹಃ ಎಂ,ಎಲ್,ಎ 

ಆಗಿದುು ತನಾ ಹಯಗೊ ತನಾವರ ನ್ೆೊೀವು ತಿಳಿದಿದುರೊ ಏನೊ ಮಯಡಲಯಗದೆ ಮೆೀಲ್ವಗಥದ ಅಣತಿಯಂತೆ ಅಂತರ ಕಯಯುುಕೆೊಂಡು 
ಬದುಕುತಿತರುವ ಶಯಂತ ಸವಭಯವದ ಪಯತರವ್ಯದ ಬೆಟಟಯಾನ ಪಯತರ ಗಯಂಧಿವ್ಯದವನುಾ ಅಣಕಿಸುವಂತಿದೆ. ತನಾ ಸ್ಯವಭಮಯನವನುಾ ಪ್ಕೆಕಿೆಟುಟ 
ಮೆಲ್ವಗಥದಲ್ಲಲ ಹುಟಿಟದುರೊ, ಅದರ ಬಗೆ ೆಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗಳಿದುರೊ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಬದುಕುವ, ತನಾ ಮ್ನಸಿೆತಿಯನುಾ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕೊೆ ಬದಲಯಯಿಸುವ, 

ಕಯನೊನನುಾ ಅಣಕಿಸುವ ಪಯತರವನುಾ ಶಿರೀನವ್ಯಸನ ಪಯತರದಲ್ಲಲ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿ, ರಯಜಕಯರಣಿಗಳು, ಮೆೀಲ್ವಗಥದವರ ಪಯತರಗಳನುಾ ಠೀಕಿಸುವಲ್ಲಲನ 

ಮಯನಸಿಕತೆಗೆ ಹಯಗೊ ಇವರ ಕಯಲ್ಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಿಲ್ುಕಿ ಹುಚಿನ್ಯಗುವ ಪಯತರ ಅತಿೀಂದರವ್ಯಗಿದೆ. ಕಯನೊನುಗಳು ಇರುವುದು ಇನ್ೆೊಾಬಬರನುಾ 
ಎದುರಸುವುದಕೆೊೆೀ ಅಥವ್ಯ ಅವರ ಎದುರು ಸಮಯನವ್ಯಗಿ ನಲ್ುಲವುದಕೆೊೆೀ? ಎನುಾವ ಪಯತರ ಆಗಯಗ ಎಲ್ಲರ ಮ್ಧಾದಲ್ಲಲಯೊ 

ಯಯದಗಿರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ
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ಹಯದುಹೆೊೀಗುತತವ್ೆ. ಏನೊ ಅರಯದ ಜನರಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರವು ಮ್ೊಡಿಸುವ್ಯಗ ಸತಯಾಸತಾತೆಯನುಾ ತಿಳಿಸದೆ ಒಂದು ವಗಥದ ಮಯತನುಾ 

ವ್ೆೈಭವಿೀಕರಸಿ ಹೆೀಳಿದಯಗ ಅದನುಾ ಒಪ್ತಪಕೆೊಳುುವ ಭರದಲ್ಲಲ ಹಯಗೊ ಎದುರಸುವ ಭರದಲ್ಲಲ ಏನನುಾ ಆಲೆೊೀಚ್ಚಸದೆ ಜೀವವಿತತ ಮಿೀರಯಳ 

ಪಯತರ ಮೆೀಲ್ವಗಥ, ಮ್ದಾಮ್ವಗಥ ಹಯಗೊ ಕೆಳವಗಥದ ಪಯತರಗಳಡಿಯಲ್ಲಲ ಸಿಲ್ುಕಿ ನರಳಿದ ಸನಾವ್ೆೀಷ್ಟ್ ಜೀವ ಹಿಂಡುತತದೆ. ತಮ್ಮ ಜಯತಿ 

ತಮ್ಗೆ ಶೆರೀಷ್ಟ್ಟ ಎನುಾವ ಮ್ನ್ೆೊೀಧೆೊೀರಣೆಯಲ್ಲಲನ ಶಿರೀನವ್ಯಸ ಪ್ೂಜಯರ, ಮ್ರಲ್ಲಂಗೆೀಗೌಡರ ಪಯತರಗಳು ಈಗಲ್ೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಲವ್ೆ ಎಂದರೆ 

ಅತಿಶಯೊೀಕಿತಯಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನ್ಯವ್ೆೀ ಸ್ಯಗಿಸಬೆೀಕು ಯಯವ ಕಯನೊನು ಬಂದರೆೀನು, ಯಯವ ಶಯಸಕನ್ಯದರೆೀನು ಹಿರಯರು 

ತೆೊೀರಸಿಕೆೊಟಟ, ಅವರು ನ್ೆಟಟ ಮಯಗಥದಲ್ಲಲ ಸ್ಯಗುವುದೆೀ ಜೀವನ ಅದೆೀ ನಮ್ಮ ಪಯಲ್ಲಗೆ ಬಂದದುು, ಎನುಾವ ಸ್ೆೊಕಿೆಲ್ಲದ ಜನರ 

ಮ್ನಸಿೆತಿಯನುಾ ಹಿೀಯಯಳಿಸುವ ಮ್ುಗು ಪಯತರವ್ೆೀ ಮಯತಂಗಿ ಪಯತರ. ನಜಕೊೆ ಸ್ಯವಮಿ ನಷೆಟಯೀ ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಸತವಿಕತೆಯ ಅರವ್ೆೀ ಈ ಪಯತರ 

ಈಗಲ್ೊ ನನಾನುಾ ಕಯಡುತಿತದೆ.  

ಸಮ್ಯಕೆೆ ತಕೆಂತೆ ಬದುಕಬೆೀಕು ಜಯತಿ ಧಮ್ಥ ಎನುಾವುದು ಕೆೀವಲ್ ಪಯತರಗಳಷೆಟ ಅವುಗಳನುಾ ರಯಜಕಯರಣಿಗಳು, ಮೆೀಲ್ವಗಥದವರು, 

ಕೆಳವಗಥದವರು ಯಯವ ರೀತಿ ಸಮಯಜದ ಜನರನುಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಯವಥಥಕೆೆ ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು ಹೆೀಗೆ ಬದುಕುತಯತರೆ ಎನುಾವ ಮ್ದಾವತಿಥ 

ಪಯತರವ್ಯದ ವ್ೆಂಕಟೆೀಶನ ಪಯತರ ಪ್ರಸುತತ ಎಲಯಲ ವಗಥದ ಜನನ್ಯಯಕರನುಾ ತಿವಿಯುವಂತಿದೆ. ಧಮ್ಥಗಳು, ಜಯತಿಗಳು ಹಯಗೊ 

ಅದರಡಿಯಲ್ಲಲರುವ ಕಯನೊನುಗಳು ಮದಮದಲ್ು ಎಲ್ಲರಗೊ ಕಠಣವ್ಯದಂತೆ ಕಯಣಿಸುತತವ್ೆ ಮ್ತುತ ಹೆೊಸ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗೆ ಅವು 

ಋಣಯತಮಕವ್ಯಗಿ ಮ್ೊಡಿ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಅಥಥ ಹಯಗೊ ಉಪ್ಯೊೀಗ ಜನರಗೆ ಅರವ್ಯಗುತತವ್ೆ, ಮದಮದಲ್ು ವಿರೆೊೀಧಿಸಿದವರು 

ನಂತರ ತಯವ್ೆೀ ಆ ಸನಾವ್ೆೀಷ್ಟ್ಕೆೆ ಸಿಲ್ುಕಿದಯಗ ಕಯಡುವ ಮಯನಸಿಕತೆಯ ಪಯತರ ವ್ೆಂಕಟರಮ್ಣಯಾನವರ ಪಯತರವ್ಯಗಿದೆ. 

ದಯಟು ಕಥೆ ಆರಂಭವ್ಯಗುವುದು, ಸ್ಯಗುವುದು ಹಯಗೊ ಕೆೊನ್ೆಕೆೊಳುುವುದು ಸತಾ ಎನುಾವ ಹೆಣುಿಮ್ಗಳ ಪಯತರದೆೊಂದಿಗೆ. ಇದು ಹೆಣುಿ ಮ್ಗಳ 

ಪಯತರವ್ೆೀ ಅಥವ್ಯ ಸಮಯಜದ ಸತಾವನುಾ ಈ ಪಯತರದ ಹೆಸರನಲ್ಲಲ ಹೆೀಳಿದಯುರೆಯೀ ಎನುಾವುದು ಲೆೀಖಕರಗೆ ಬಿಟಟದುು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಥೆ ನ್ಯವು 

ಯಯವ ರೀತಿ ಅಲೆೊೀಚ್ಚಸುತೆತೀವ್ೆಯೊೀ ಆ ರೀತಿಯ ಪಯತರಗಳು ನಮ್ಮ ಮ್ುಂದಿರುತತವ್ೆ ಎಂಬುದು ಲೆೀಖಕರ ಅಭಪಯರಯವ್ಯಗಿರಬಹುದು. 

ಏನು ಸತಾ ಹೆೀಳಬೆೀಕು? ಯಯವ ಸತಾದ ಕಡೆ ನ್ಯವ್ೆಲ್ಲರೊ ದಯಟಬೆೀಕು ಎನುಾವ ಅಂಶಗಳನುಾ ಸತಾದ ಸುತತ ಸುತುತವಂತೆ ಮಯಡಿ, 

ಒಂದೆೊಂದೆೀ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುಾ ಹೆೀಳುತಯತ ಸ್ಯಗಿದಯುರೆ. ತಯನು ನ್ೆೊೀಡಿದ, ಅನುಭವಿಸಿದ ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸತಾವಲ್ಲವ್ೆೀ ಹಯಗಯದರೆ 

ಸತಾ ಯಯವುದು? ಯಯವುದರಲ್ಲಲ ನ್ಯವು ಬದುಕುತಿತದೆುೀವ್ೆ. ಎತತ ಕಡೆ ಸ್ಯಗಬೆೀಕಯಗಿದೆ. ಹೆೊಸ ಸನಾವ್ೆೀಶಗಳಿಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೆೊಳುಲ್ು ಹೆೊಸ 

ಕಯನೊನುಗಳ ಬೆೀಕೆ? ಇರುವ ಕಯನೊನಗಳಲ್ಲಲ ಅದರ ಅವಕಯಶಗಳು ಇಲ್ಲವ್ೆ? ಜನರಗೆ ಯಯವುದರ ಸತಾ ಅರವ್ಯಗಬೆೀಕು ಎನುಾವ 

ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುಾ ಹೆೀಳಲ್ು ಹೆೊರಟಯಗ ಎದುರಯಗುವ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳ್ೆೀನು? ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದುವ್ಯಗ ನಮ್ಗೆ ಅಥಥವ್ಯಗುತತದೆ. ಕೆೊನ್ೆಯಲ್ಲಲ 

ಸತಾದ ಅರವನುಾ ಜನರಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ು ಗಯಂಧಿವ್ಯದದ ಮಯಗಥ ಸರಯೀ ಅಥವ್ಯ ಕಯರಂತಿಮಯಗಥ ಸರಯೀ ಎನುಾವ ಭಯರಂತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಲ 

ಮ್ೊಡಿದರೆ ಆಶಿಯಥವ್ೆೀ ಸರ, ಸತಾವ್ೆೀ ಒಮಮಮೆಮ ದಿಕುೆ ತಪ್ತಪಸುವ್ಯಗ ಸತಯಾಳ ತಳಮ್ಳ ಊಹೆಗೊ ಮಿೀರದುದಯಗಿದೆ ಹಯಗೊ ಸತಾದ 

ಅರವು ಅಲ್ಲಲ ಯಯರಗಯಯಿತು. ಸತಯಾಳು ಏನನುಾ ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಕಂಡುಕೆೊಂಡಳು ಎಂಬ ಹಲ್ವ್ಯರು ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುಾ ಜೆೊತೆಗೆ ಅದರ 

ಮ್ಜಲ್ುಗಳನುಾ ಅರಯಬೆೀಕಯದರೆ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಲೆೀಬೆೀಕು. ಇದನುಾ ಓದುವ್ಯಗ ಮ್ನಸಿನುಾ ಗಯಳಿಯಂತೆ ಹಯರಯಡುವಂತೆ ಮಯಡಿ, 

ಮ್ುಕತ ಮ್ನಸಿಿನಂದ ಓದಿದರೆ ಮಯತರ ನಮ್ಗೆ ಲೆೀಖಕರ ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಆಳ ಹಯಗೊ ಅದರ ಪ್ರಸುತತತೆ ಅಥಥವ್ಯಗುತತದೆ. 

ಒಟಿಟನಲ್ಲಲ ಪ್ರಸುತತತೆಗೆ ಒತುತ ನೀಡಿ ಮ್ನುಷ್ಟ್ಾನನುಾ ಮ್ನುಷ್ಟ್ಾನ್ಯಗಿ ನ್ೆೊೀಡುತಯತ ವ್ಯಸತವಿಕತೆಯನುಾ ಅರಯುವ ಪ್ರಯತಾ ನ್ಯವ್ೆಲ್ಲ 
ಮಯಡಬೆೀಕಯಗಿದೆ ಅದು ಗಯಂಧಿವ್ಯದದಿಂದಲ್ಲ ಹಯಗೊ ಕಯರಂತಿವ್ಯದದಿಂದಲ್ಲ ಮ್ತೆತೀ........... ಮಯನವತೆಯಿಂದ ಎನುಾವುದು 
ವ್ಯದವಿದುಂತಿದೆ. ಅತಾಂತ ಸರಳ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲರಗೊ ಅಥಥವ್ಯಗುವಂತಹ ಬರಹದಿಂದ ಕೊಡಿದೆ. ಸಮ್ಯವಿದುರೆ ನೀವಮೆಮ 
ಓದಿನ್ೆೊೀಡಿ. 

 
ಪ್ರಚಯ: 

ಅವಕಯಶ ಸಿಕಯೆಗಲೆಲಯಲ ವಿವಿಧ ಲೆೀಖಕರ ಕವನ ಹಯಗೊ ಕಯದಂಬರಗಳನುಾ ಹೆಚಯಿಗಿ ಓದುತಿತರುತೆತೀನ್ೆ. ನ್ಯನು 
ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೆೈರಪ್ಪ, ಕೆ. ಪ್ೂಣಥಚಂದರ ತೆೀಜಸಿವ, ದ.ರಯ. ಬೆೀಂದೆರಯವರ ಬರಹಗಳನುಾ ಹೆಚುಿ 
ಆನಂದಿಸುತೆತೀನ್ೆ. ಕನಾಡ ಪ್ರತಿಲ್ಲಪ್ತ ಎಂಬ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಜಯಲ್ತಯಣದಲ್ಲಲ ಯುವಬರಹಗಯರರ ಬರಹಗಳನುಾ 
ಓದುತಿತರುತೆತೀನ್ೆ. ಇದರ ಜೆೊತೆ-ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಲ ಜನಗಯಡ್ ಹೆಸರನಡಿಯಲ್ಲಲ ಕವನ, ಕಥೆ, ಕಯದಂಬರಗಳನುಾ 
ಬರೆಯುವ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ. ನನಾ ಮ್ತತಷ್ಟ್ುಟ ಬರಹಗಳ ವಿೀಕ್ಷಣೆಯನುಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲ್ಲಂಕಿನಲ್ಲಲ ವಿೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು: 

https://www.facebook.com/Muthugod.jini/  

https://kannada.pratilipi.com/user/mutharaju-kn-6q78fs3el8   
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ಶಿವಕುಮಯರ್ 

ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನುಾವುದು ಒಂದು ನದಿಥಷ್ಟ್ಟ ರಯಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಹಿತಯಸಕಿತಗಳನುಾ ಉತೆತೀಜಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕಲ್ಪನ್ೆ. ಅದರೆೊಂದಿಗೆ ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ವ್ಯಗಿ 

ತನಾ ತಯಯಿನ್ಯಡಿನ ಮೆೀಲೆ ಸ್ಯವಥಭೌಮ್ತವವನುಾ ಹಯಗೊ ಸವ-ಆಡಳಿತ ಗಳಿಸುವ ಗುರಯೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸ್ಯಗುತತದೆ. ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆ 

ಅನುಾವುದು ಏಕತೆ ಮ್ತುತ ಸ್ಯಮಯನಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಯವನ್ೆಯಯಗಿತುತ.  ಭಯಷೆ, ಇತಿಹಯಸ, ಸಂಸೃತಿ ಮ್ತುತ ಮೌಲ್ಾಗಳನುಾ ಹಂಚ್ಚಕೆೊಳುುವ 

ಮ್ತುತ ಎಲ್ಲರನುಾ ಒಂದೆೀ ಎಂದು ಪ್ರಗಣಿಸುವ ವಿಶಯಲ್ವ್ಯದ ಭಯವನ್ೆಯನುಾ ಹೆೊಂದಿರುತತದೆ.  

ಭಯರತಿೀಯ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ 19ನ್ೆೀ ಶತಮಯನದಲ್ಲಲ ಹೆಚುಿ ಪ್ರವಧಥಮಯನಕೆೆ ಬಂದಿದುು, ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಅದೆೊಂದು ಚಳುವಳಿಯಯಗಿ 

ರೊಪ್ುಗೆೊಂಡು ಅಖಂಡ ಭಯರತದ ಪ್ರಕಲ್ಪನ್ೆಯೊಂದಿಗೆ ರಯಜಕಿೀಯ ಸ್ಯವತಂತರೆ, ಆಡಳಿತ ಮ್ತುತ ಸ್ಯವಥಭೌಮ್ತೆಯ ಪ್ರತಿೀಕವ್ಯಗಿ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುಾ ಕಂಡಿತು. ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮ್ತುತ ಸವತಂತರಕಯೆಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಹೆೊೀರಯಟಗಳ ಬಗೆೆ ಅನ್ೆೀಕ 

ಕೃತಿಗಳು ಹೆೊರ ಬಂದಿದುು ಅವುಗಳ ಸ್ಯಲ್ಲಗೆ ಈ ಪ್ುಸತಕವೂ ಸ್ೆೀರುತತದೆ. ಆ ಸಂದಭಥದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಸವರೊಪ್ ಅದರ ಸುತತಲ್ಲನ 

ವಿದಾಮಯನಗಳ ಕುರತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ುಲವ ಕೃತಿ ಇದಯಗಿದೆ. 

ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಉಗಮ್ ಮ್ತುತ ಅದರ ಪ್ರಚಲ್ನ್ೆಯ ಕುರತು ಎ. ಆರ್. ರಂಗರಯವ್ ರಚ್ಚಸಿರುವ ‘ಬಿರಟಿಷ್ ಸ್ಯಮಯರಜಾವ್ಯದ 

ಮ್ತುತ ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆ’ ಪ್ುಸತಕವು ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಬಿರಟಿಷ್ ಸ್ಯಮಯರಜಾಶಯಹಿತವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮ್ತುತ ಅದರ ವಿಸತರಣೆ ಹಯಗೊ 

ಭಯರತಿೀಯರ ವಿರುದಾ ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರ ನಲ್ುವು, ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರ ವಿರುದಾ ಉಗಮ್ಗೆೊಂಡ ರಯಜಕಿೀಯ, ಸ್ಯಮಯಜಕ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಪಯತರವನುಾ 

ನರೊಪ್ತಸುವಲ್ಲಲ ಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಕೃತಿಯಂದೆನಸುತತದೆ. ಕುವ್ೆಂಪ್ು ಭಯಷಯ ಭಯರತಿ ಪಯರಧಿಕಯರ ಇದನುಾ 2010ರಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಭಯರತದಲ್ಲಲ 

1920ರವರೆಗೆ ಇದು ರಯಜಕಿೀಯ, ಆರ್ಥಥಕ, ಸ್ಯಮಯಜಕ ಮ್ತುತ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಸಿೆತಿ ಮ್ತುತ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುಾ ಕುರತು ಟಿ.ಕೆ. 

ಸಂತಯನಂ ಅವರು ಮ್ಥುರ ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯದಲ್ಲಲ ನೀಡಿದ ಮ್ೊರು ಉಪ್ನ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಪ್ುಸತಕ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇದನುಾ 

ಆರ್. ರಂಗರಯವ್ ಅವರು ಕನಾಡಕೆೆ ಅನುವ್ಯದ ಮಯಡಿದಯುರೆ.  

ಭಯರತವನುಾ ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರು ತಮ್ಮ ಆಳಿವಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡದುು, ಆರ್ಥಥಕ ಮ್ತುತ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಪ್ರಣಯಮ್ಗಳು, ಕಯರಂತಿಯು ರೊಪ್ುಗೆೊಂಡ ಬಗೆ, 

ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿ ಹಯಗೊ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪಯರರಂಭ, ಸ್ಯಮಯರಜಾಶಯಹಿ ನೀತಿಯ ವಿರುದಾ ಸಂಘಷ್ಟ್ಥದ ಹಯಗೊ ಭಯರತ ಸಂವಿಧಯನದ 

ಚಳುವಳಿಯ ಹಂತಗಳು ಇತಯಾದಿಗಳಲ್ಲಲ ತಮ್ಮದೆೀ ಆದ ನರೊಪ್ಣಯ ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ಣಗಳನುಾ ಲೆೀಖಕರು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ಒದಗಿಸಿದಯುರೆ. 

ಜಗತಿತನ ಇತಿಹಯಸವನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದಯಗ ಭಯರತದ ಮೆೀಲೆ ಆದಂತಹ ಆಕರಮ್ಣಗಳು ಬೆೀರೆೊಂದು ರಯಷ್ಟ್ರರದಲ್ಲಲ ಆಗಿರಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಿಲ್ಲವ್ೆೀನ್ೆೊೀ! 

ಭಯರತಕೆೆ, ಂೆರಂಚರು, ಡಚಿರು, ಪೀಚುಥಗಿೀಸರು, ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರು, ಗಿರೀಕರು ಮ್ುಂತಯದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಲನ ಸಂಪ್ತತನುಾ ಲ್ೊಟಿ ಮಯಡಿದರು. 

ಇಷ್ಟ್ಟರ ನಡುವ್ೆಯೊ ಭಯರತ ಮಯತರ ಒಂದು ಬಲ್ಲಷ್ಟ್್ ದೆೀಶವ್ಯಗಿ ನಂತಿದೆ. ಇದು ಅಚಿರ ಮ್ತುತ ಹೆಮೆಮ! 

ಸದರ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಒಟುಟ ಒಂಬತುತ ಅಧಯಾಯಗಳಿವ್ೆ.  ಪಯರರಂಭದಲ್ಲಲ ಪ್ತೀಠಕೆ, ಎರಡನ್ೆಯದಯಗಿ ಭಯರತದ ಮೆೀಲೆ ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರ ಜಯ, 

ಮ್ೊರನ್ೆಯದಯಗಿ ಆರ್ಥಥಕ ಮ್ತುತ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಪ್ರಣಯಮ್ಗಳು, ನ್ಯಲ್ೆನ್ೆಯ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ ಮ್ಹಯಕಯರಂತಿ, ಐದನ್ೆೀ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ 

ಪ್ರಬಲ್ಗೆೊಂಡ ಬಿರಟಿಷ್ ಸ್ಯಮಯರಜಾವ್ಯದ ಮ್ತುತ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳುವಳಿಯ ಆರಂಭ, ಆರನ್ೆಯ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ ಭಯರತಿೀಯರ ಪ್ರತಿಕಿರಯ, 

ಏಳನ್ೆೀ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಆರಂಭ, ಎಂಟನ್ೆೀ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ ಬಿರಟಿಷ್ ಸ್ಯಮಯರಜಾವ್ಯದ ಮ್ತುತ ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ 

ನಡುವಿನ ಸಂಘಷ್ಟ್ಥ ಮ್ತುತ ಕೆೊನ್ೆಯದಯಗಿ, ಸಂವಿಧಯನಕ ಚಳುವಳಿಯ ಕೆೊನ್ೆಯ ಹಂತ ಎಂಬ ಒಂಭತುತ ಅಧಯಾಯಗಳಿವ್ೆ. 

ಒಂದನ್ೆೀ ಅಧಯಾಯ-ಪ್ತೀಠಕೆಯಲ್ಲಲ,  

ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರ ಸ್ಯಮಯರಜಾವ್ಯದದ ಈಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಯ ಕಂಪ್ನ ರೊಪ್ುಗೆೊಳುಲ್ು ಕಯರಣ ಮ್ತುತ ಅದರ ಸವರೊಪ್ ಮ್ತುತ ಉದೆುೀಶದ ವಿವರಣೆ ಇದೆ. 

ಬಯಗಲ್ಕೆೊೀಟೆ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಬಿರಟಿಷ್ ಸ್ಯಮಯರಜಾವ್ಯದ ಮ್ತುತ 
ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆ  
ಪ್ುಸತಕ ಅವಲೆೊೀಕನ್ೆ 
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ಒಂದು ವ್ಯಾಪಯರ ಸಂಸ್ೆೆಯಯಗಿ ಪಯರರಂಭವ್ಯಗಿ ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಸುಮಯರು 350 ವಷ್ಟ್ಥಗಳ ಕಯಲ್ ಮ್ುಂದುವರೆದ ಅದು, ಪಯರರಂಭದಲ್ಲಲ ತನಾ 

ನ್ೆಲೆಯನುಾ ಎಲ್ಲಲ ಕಂಡುಕೆೊಂಡಿತುತ? ಮ್ತುತ ಅದು ದೆೀಶದ ಇತರ ಭಯಗಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಸಿತುತ? ಎಂಬುದನುಾ ತಿಳಿಸಲಯಗಿದೆ, ಜೆೊತೆಗೆ 

ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರ ವಿರುದಾ ಪ್ರಬಲ್ಗೆೊಂಡ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನ್ೆಗಳು ಅವುಗಳನಾ ಎದುರಸುವಲ್ಲಲ ಪ್ರತಿಸಲ್ ಅನುಸರಸಿದ ನೀತಿ ನಯಮ್ಗಳು ಇವುಗಳ 

ಬಗೆೆ ಹೆಚುಿ ಉಲೆಲೀಖವನುಾ ಹೆೊಂದಿದೆ. 

ಎರಡನ್ೆೀ ಅಧಯಾಯ-ಭಯರತದ ಮೆೀಲೆ ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರ ಜಯ 

ಕೃತಿ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರು ಹದಿನ್ೆೀಳನ್ೆಯ ಶತಮಯನದ ಪಯರರಂಭದಲ್ಲಲ ಭಯರತದಲ್ಲಲ ತಮ್ಮ ನ್ೆಲೆಯನುಾ ಎಲ್ಲಲ ಸ್ಯೆಪ್ತಸಿ, ಅದನುಾ 

ವಿಸತರಸಿದರು ಎಂಬುದನುಾ ತಿಳಿಸುತತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಲ 1757ರ ಪಯಲಸಿ ಕದನ ಏಕೆ ಆರಂಭವ್ಯಯಿತು, ಇದರ ಪ್ರಣಯಮ್ಗಳು ಹಯಗೊ ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರು 

ಭಯರತದ ಆರ್ಥಥಕತೆಯನುಾ ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು ಹೆೀಗೆ ಅವುಗಳನುಾ ದೆೊೀಚ್ಚ ತಮ್ಮ ರಯಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀದರು ಎನುಾವುದನುಾ 

ತಿಳಿಸುತತದೆ. 

ಮ್ೊರನ್ೆೀ ಅಧಯಾಯ, 

ಈ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ ಕೆೈಗಯರಕಯ ಕಯರಂತಿಯ ಸಂದಭಥದಲ್ಲಲ ಆದಂತಹ ಬದಲಯವಣೆಯಿಂದ ಆವಿಷಯೆರಗೆೊಂಡ ತಂತರಜ್ಞಯನ ಮ್ತುತ ಅದರ 

ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆೀಕಯದಂತಹ ಕಚಯಿ ಸ್ಯಮ್ಗಿರ, ಅದರ ವ್ಯಾಪಯರ ನೀತಿ ಇದರ ಪ್ರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಉಂಟಯದಂತಹ 

ನರುದೆೊಾೀಗ, ಜೆೊತೆಗೆ ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರ ಕಂದಯಯ ಪ್ದಾತಿ ಮ್ತುತ ಆ ಮ್ೊಲ್ಕ ಏಳಿಗೆ ಕಂಡ ಊಳಿಗಮಯನಾ ಪ್ದಾತಿ ಬಗೆೆ ಇದು ವಿವರಣೆ 

ಒದಗಿಸುತತದೆ.  

ನ್ಯಲ್ೆನ್ೆೀ ಅಧಯಾಯವು, 

ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರು ಭಯರತದ ಇತಿಹಯಸದ ಬಗೆೆ ಬರೆದಿರುವ ಮಯಹಿತಿಗಳನುಾ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಧಯಮಿಥಕತೆಯ ಉಗಮ್ ಮ್ತುತ ಭಯರತದ 

ಹಲ್ವು ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಯಕರು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿಟರುವ ಭಯರತದ ಇತಿಹಯಸದ ಬಗೆಗಿನ ನ್ೆೈಜ ಇತಿಹಯಸದ ಹೆೊೀರಯಟವನುಾ ಕಯಲಯನುಕರಮ್ದಲ್ಲಲ 

ಪ್ರಸುತತಪ್ಡಿಸಿದಯುರೆ. ಇದರೆೊಂದಿಗೆ ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಇತಿಹಯಸದ ಬಗೆೆ ಭಯರತದ ನ್ಯಯಕರುಗಳು ಬರೆದಿರುವ ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಲ 

ಏನ್ೆೀನದೆ? ಎಂಬುದರ ಮೆೀಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ುಲತತದೆ. 

ಐದನ್ೆೀ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ, 

ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರ ಸ್ಯಮಯರಜಾ ಪ್ರಭಯವಗೆೊಳುುವಿಕೆ ಮ್ತುತ ಅದರೆೊಂದಿಗೆ ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಆರಂಭದ ಚಳುವಳಿಯ ಬಗೆ ೆ

ಉಲೆಲೀಖಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇದರೆೊಂದಿಗೆ ಈಸ್ಟ ಇಂಡಿಯಯ ಕಂಪ್ನಯ ಅವನತಿ ಮ್ತುತ ಇದರ ಉತತರಯಧಿಕಯರಯಯಗಿ ಬಂದಂತಹ ಬಿರಟಿೀಷ್ 

ಕಯಯುಗಳು ಹೆೀಗೆ ಭಯರತದ ಆಡಳಿತವನುಾ ಬಿರಟಿೀಷ್ ಪಯಲ್ಲಥಮೆಂಟ್ ನಯಂತರಣಕೆೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಿದವು, ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಇದುಂತಹ 

ಆರ್ಥಥಕತೆಯನುಾ ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರು ಹೆೀಗೆ ಲ್ೊಟಿ ಮಯಡಿದರು ಎಂಬುವುದನುಾ ತಿಳಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಆರನ್ೆಯ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ, 

ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರ ಸ್ಯಮಯರಜಾದ ವಿರುದಾ ಭಯರತಿೀಯರ ಪ್ರತಿಕಿರಯ ಮ್ತುತ ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಯದಂತಹ ಸ್ಯಮಯಜಕ-ಆರ್ಥಥಕ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ 

ಕಯಯಯಥಚರಣೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮ್ತುತ ಅವುಗಳ ಉದೆುೀಶಗಳ ಈಡೆೀರಕೆಗಯಗಿ ತಯವು ಕಂಡುಕೆೊಂಡಂತಹ ಹಯದಿಗಳ ಬಗೆೆ ಉಲೆಲೀಖವಿದೆ. 

ಏಳನ್ೆಯ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ, 

ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಆರಂಭದ ಬಗೆೆ ಮಯಹಿತಿ ಇದುು, ಇದರಲ್ಲಲ ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ವ್ಯಗಿ ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರ ವಿರುದಾ ಪ್ರತಿಧವನಯಯಗಿ ಬಂದಂತಹ 

ಪ್ತಿರಕೆಗಳು ಮ್ತುತ ಅವುಗಳ ಕಯಯಯಥಚರಣೆ ಮ್ತುತ ಅವುಗಳನುಾ ಅನುಷಯ್ನಕೆೆ ತಂದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಯಕರ ಬಗೆ ೆ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. 

ಇದರೆೊಂದಿಗೆ ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರ ವಿರುದಾ ಸವತಂತರಕಯೆಗಿ ರೊಪ್ಗೆೊಂಡ ‘ಭಯರತಿೀಯ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಯಂಗೆರಸ್’ನ ಉಗಮ್ ಮ್ತುತ ಅದರ ಸಂರಚನ್ೆಯ 

ಕುರತು ಮಯಹಿತಿ ಇದೆ. 

ಎಂಟನ್ೆೀ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ,  

ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರ ಸ್ಯಮಯರಜಾವ್ಯದ ಮ್ತುತ ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಉಂಟಯದಂತಹ ಸಂಘಷ್ಟ್ಥದ ಮ್ತುತ ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಪಯರರಂಭಗೆೊಂಡಂತಹ 

ಸಂವಿಧಯನ್ಯತಮಕ ಸುಧಯರಣೆಗಳು ಮ್ತುತ ಆಡಳಿತಯತಮಕ ಪ್ರಕಿರಯಗಳಲ್ಲಲ ಭಯರತಿೀಯರ ಪ್ರತಿನಧಿತವದ ಕುರತು ಮಯಹಿತಿಯನುಾ 
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ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. 

ಒಂಭತತನ್ೆೀ ಅಧಯಾಯದಲ್ಲಲ, 

ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಆರಂಭವ್ಯದ ಸಂವಿಧಯನ್ಯತಮಕ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮ್ತುತ ಇದಕೆೆ ಅನುಗುಣವ್ಯಗಿ ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರು ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಜಯರಗೆ ತಂದಂತಹ 

ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕಯಯುಗಳು, ಇದರೆೊಂದಿಗೆ ಜಲ್ಲಯನ್ ವ್ಯಲಯಬಯಗ್ ದುರಂತ ಮ್ತುತ ಇದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ತನಖ್ೆಗಳು, 

ಇದರೆೊಂದಿಗೆ ಗಯಂಧಿಯ ಪ್ರವ್ೆೀಶ ಮ್ತುತ ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರ ಕಯಯಯಥಚರಣೆ ವಿರುದಾ ಗಯಂಧಿೀಜ ಕಳ್ೆದಂತಹ ನಲ್ುವುಗಳು ಮ್ತುತ ಪ್ರತಿಭಟನ್ೆಗಳ 

ಬಗೆೆ ಮಯಹಿತಿ ಇದೆ. 

ಇಲ್ಲಲ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಎಂದರೆ ರಯಷ್ಟ್ರದ ಬಗೆೆ ಜನರ ನಷೆ,್ ಉತೆಟ ಪ್ತರೀತಿ ಮ್ತುತ ದೆೀಶಯಭಮಯನವನುಾ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಬಹುದು. 

ಪಯರಚ್ಚೀನ ಭಯರತದಲ್ಲಲ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಕೆೊರತೆಯಿಂದಯಗಿ ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಹಲ್ವ್ಯರು ದಯಳಿಗಳು ಪ್ರಕಿೀಯರಂದ ಕಯಣುವಂತಯಯಿತು. 1492ರಲ್ಲಲ 

ಭಯರತಕೆೆ ಬಂದ ಪೀಚುಥಗಿೀಸರು ಭಯರತವನ್ಯಾಳಿದ ಆಂಗಲರು, ವ್ಯಾಪಯರಕಯೆಗಿ ಬಂದು ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಕೆೊರತೆಯಿಂದಯಗಿ ಕಚಯಿಡುತಿತದು 

ಭಯರತಿೀಯರನುಾ ಸ್ೆೊೀಲ್ಲಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಯಮಯರಜಾವನುಾ ವಿಸತರಸಿಕೆೊಂಡರು. ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೊಲ್ಕಯೆಗಿ ಭಯರತಿೀಯರಗೆ 

ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಯರತಿೀಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಲ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನುಾ ಬೆಳ್ೆಸಿಕೆೊಳುಲ್ು ಪ್ೂರಕವ್ಯಯಿತು. ಅದರೆೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಯರಯೊ ಅವರು 

ಅನುಸರಸಿದ ಕರಮ್ಗಳು, ಗಯಂಧಿ ಧೆೊೀರಣೆ ಮ್ತುತ ಭಯರತದ ಪ್ತಿರಕೆೊೀದಾಮ್ಗಳು ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನುಾ ಮ್ತತಷ್ಟ್ುಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. 

ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಚಳುವಳಿಗಳೂ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಲ ನಡೆದದುು, ಮ್ಂದಗಯಮಿಗಳ ಹೆೊೀರಯಟ ಇರಬಹುದು ಅಥವ್ಯ 

ತಿೀವರಗಯಮಿಗಳ ಹೆೊೀರಯಟ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲವ್ೆೀ, ಕಯರಂತಿಕಯರಗಳ ಹೆೊೀರಯಟವ್ಯಗಿರಬಹುದು ಇವ್ೆಲ್ಲವೂ ಕೊಡ ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರನುಾ ಭಯರತದಿಂದ 

ಹೆೊರಹಯಕಲ್ು ನಡೆದ ಹಿಂಸ್ಯತಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಇದರ ನರಂತರ ಪ್ರಯತಾವ್ಯಗಿ ಭಯರತ ಸ್ಯಮಯರಜಾಶಯಹಿತವದಿಂದ ಮ್ುಕತಗೆೊಂಡಿತು. 

ಪಯರರಂಭದಲ್ಲಲ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯವ್ಯದ ಕೆಳವಗಥದ ಮ್ತುತ ಮ್ಧಾಮ್ವಗಥದ ಜನರನಾ ಹೆಚುಿ ಒಳಗೆೊಂಡಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಗಯಂಧಿೀಜಯ ಪ್ರವ್ೆೀಶವ್ಯದ 

ನಂತರ ಮ್ಹಿಳ್ೆಯರು ಕೃಷ್ಟ್ ಕಯಮಿಥಕರನುಾ ಒಳಗೆೊಳಿುಸುವಿಕೆಯ ಮ್ೊಲ್ಕ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ್ ದೆೊರೆಯಿತು. 

ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮ್ತುತ ಸ್ಯವತಂತರದ ವೃತಯತಂತವನುಾ ಮ್ೊರು ವಿಭಯಗಗಳ್ಯಗಿ ನ್ೆೊೀಡಿದಯಗ ಮದಲ್ನ್ೆಯದಯಗಿ ಭಯರತದ ಮೆೀಲೆ 
ಬಿರಟಿೀಷ್ಟ್ರು ಸ್ಯಧಿಸಿದ ವಿಜಯ, ಎರಡನ್ೆಯದಯಗಿ ಸ್ಯಮಯರಜಾವ್ಯದದ ಜಯಭೆೀರ ನ್ೆರಳಿನಲ್ಲಲ ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯವ್ಯದದ ಉಗಮ್ ಮ್ತುತ 
ಕೆೊನ್ೆಯದಯಗಿ ಇವ್ೆರಡರ ನಡುವ್ೆ ಹೆೊೀರಯಟ. ಹಯಗಯಗಿ ಭಯರತದ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ನ್ೆೈಜ ಇತಿಹಯಸ ಮ್ತುತ ಅದರ ತಿರುವುಗಳನುಾ 
ತಿಳಿಯಲ್ು ಪ್ರಯತಿಾಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬಬ ಓದುಗರಗೊ ಈ ಕೃತಿಯು ಉಪ್ಯುಕತವ್ಯಗಿದೆ. 

 

 ಪ್ರಚಯ: 

ಇವರು ಮ್ೊಲ್ತ  ಮೆೈಸೊರು ಜಲೆಲಯ  ಹೆಗೆಡದೆೀವನಕೆೊೀಟೆ ತಯಲ್ೊಕು ಕೃಷ್ಟ್ಪಿ್ುರ ಗಯರಮ್ದವರು. 
ರಯಜಾಶಯಸರ ವಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಲ ಎಂ.ಎ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿಯನುಾ ಪ್ಡೆದಿದುು, ಇವರು ಂೌಂಡೆೀಶನ್ 
ಸದಸಾರಯಗಿದುು ಂೆಬರವರ 2018ರಲ್ಲಲ. ಪ್ರಸುತತ ಬಯಗಲ್ಕೆೊೀಟೆ ಜಲೆಲಯ ಇಳಕಲ್ ಬಯಲಕಾಲ್ಲಲ 
ಕಯಯಥನವಥಹಿಸುತಿತದಯುರೆ.. 
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‘Dearest father’ by Kafka: 

Harishkumar biradar 

A battle between son & father is like the battle between two spiders - spinning the web, capturing & killing 

one another or consuming one another’s prey to preserve one’s life. “Brief  an den Vater” is the letter written 

in German language by Franz Kafka to his father. It is translated to the English language by Hannah and 

Richard Stokes with the title “Dearest Father” published by Oneworld Classics in 2008. 

The father's character in this book is a businessman who runs a provision store & comes from a Jewish 

butcher's family. He has seven children among which Franz Kafka is the third child. The first two children 

being girls, Franz Kafka becomes the eldest son in the family & observes all the minute incidents that hap-

pen within the family & the society. 

Hermann Kafka being head of  the family strives to bring up his family in his own manner while also trying 

to establish an identity so that the entire family would be influenced by him. Franz Kafka recalls his father's 

statement, 

I have always been fond of  you; if, on the outside, I have not treated you as father usually treat their 

children, it is just because I cannot pretend as others can.  

But the son disagrees to this statement by the thought, 

I would have been happy to have you as a friend, a boss, an uncle, a grandfather, even indeed as a fa-

ther-in-law. It is only as a father that you were too strong for me.  

Thereby recollecting few incidents, Franz explains how the father's behaviour has dominated his life leading 

to ill health due to fear & frustration –  

Sometimes I imagine the map of  the earth laid out and you stretched diagonally across it. And then 

it seems to me that I can only lead my own life in those areas that are neither covered by your body, 

nor within your reach. 

Franz recalls, the way in which his father used to treat the children to be disciplined at home but not display-

ing the same discipline in his own manners. He explains the dreaded personality of  his father where his fa-

ther used to treat the staff  as "paid enemies" & engage the mother as a slave at the store. 

Franz tries to escape & be independent in his life sometimes but fails due to discouragement & disapproval 

by his father. He quotes - "A bird in the hand is worth two in a bush". Here he tries to explain that having all 

the opportunities open to him in his life, he could only choose the emptiness as he does not want to face his 

father's monstrous reproach. He goes on to explain how he, as a child did not get encouragement from his 

parents when necessary to him, but only in those circumstances when it was necessary to the parents by say-

ing –  

As the child's life had been spared only by your mercy, or so it seemed, it was to be duly lived out as 

an undeserved present from you. 

Every son and every father must read this book because it contains such incidents, one or more of  which 

happens in all the families. My purpose in reading this book is whether it contained all such simple events 

that we see in the homes around us. But how heartless their consequences can be, is brilliantly revealed in 

YADGIR DI  

Life under a father’s reign 
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this book. 

Franz Kafka writes this letter in November 1919 at the age of  36 while his father at that time was 67. Obvi-

ous thought is, at this age every son would respect and take care of  his father until the father leaves this 

world. In this case, the entire situation is different as Franz Kafka dies much earlier than his father. He gives 

the letter to his mother expecting that his mother will take it away and give it to her husband. Surprisingly, 

his mother never gives this letter to her husband. And Franz Kafka dies after four years of  writing this book. 

Kafka knew that his father would not take him seriously after reading this letter and as usual would despise 

the work done by his son. In this book, not only is a father's misbehaviour towards his son well covered, but 

also shows how the father's abuses inhibit the son's physical and mental development. And, the suffering of  

other members of  the family due to the ridicule of  the father, and his crude activities in society, as well as his 

condemnation of  religion, have been detailed out with some incidents. 

But what is not covered in writing is the lack in a son’s developing his own skills, if  the father's character is 

ignored in his life. Apart from being dependent on the abuse of  his father for 37 years, the son could not take 

any decision on his own. Is it because the son did not want to hurt his family? Did the son not want to take 

any step without his father's permission? Was he suffering from some mental illness? Or were there other 

reasons due to which he could not achieve the desires of  his own life? 

It is tragic that Kafka kept suppressing such a feeling towards his father for 36 years. He repeatedly admits 

that he could not escape from his father's abuse but through this letter, he does not allow a single way for his 

father to escape from any kind of  explanation. Kafka, a lawyer, makes all his efforts to establish his father's 

guilt in his life, but it could have been fruitful if  he had produced witnesses and material evidences against 

what he describes here. Writer (Franz Kafka) by recollecting few incidents of  his life, has explained how he 

had suffered by the acts of  his father. On the contrary, he also says that there were a very few circumstances 

where he enjoyed being with his father but does not explain the same in detail. It means Franz by this letter 

wants to hold a mirror towards his father, where his father may see a rude, cunning & shameless old man. 

Conclusion: 

Most parents prevent their children from doing something because they intend their children to not follow a 

bad path, or are afraid that they will lose them, or that their children will become disobedient after some 

time. While children cannot understand any gestures of  parents because their intellectual power is not as 

much as their parents, a child grows up connecting all the past gestures of  the parents and begins to under-

stand the meaning of  each behaviour and gestures of  the parents in later stages. In general, due to this conti-

nuity for many years, parents have a habit of  interrupting the child, which forces the child to get used to on-

ly listening to their parents. But what happens if  a child or a mother or father starts to follow this habit to an 

extreme point? This aspect is well explained in this book.  

Child at the early age does not have broader objectives in its life except to attract its parents, siblings or near-

by human beings, by the act of  crying, smiling, crawling around & shouting to establish its identity. Similar-

ly, it is very important, for the parents and the persons to whom the child addresses, to understand its needs 

& fulfil them if  possible and treat the child without expecting anything from it in return. It is not mandatory 

for a child to be obedient to his/her parents and it is not mandatory for the parents to treat their child as an 

asset where they can expect any sort of  return in future. It is the duty which each other (Parents & Children) 

should know well without being educated by others. Thankfully, father's character in this book is completely 

opposite to my father, because we understand each other silently without being told. And we never let us 

owe anything to each other. 
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Introduction: 

Harish works with the Finance team in Yadgir.  

His interests are drawing portraits, listening to music and reading short 

fiction stories.  
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ಮ್ಹಯಂತೆೀಶ್ ಎಸ್. ಹಯಳಕೆೀರ 

ಕನ್ಯಥಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬಬರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಪ್ಶಿಿಮ್ಘಟಟದ ಸಂಪ್ತತನುಾ ಒಂದಲಯಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಸಂಧಿಸುತಯತರೆ, ಅಂದರೆ 

ಮ್ುಂಜಯವಿನಲ್ಲಲ ಹಿೀರುವ ಕಯಪ್ತ ಇಂದ ಪಯರರಂಭವ್ಯಗಿ ರಯತಿರ ಕತತಲ್ು ಕಳ್ೆಯುವ (ಹೆೊಗಲಯಡಿಸುವ) ವಿದುಾತಿತನ ವರೆಗು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು 

ರತಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ಶಿಿಮ್ಘಟಟದ ಸಂಪ್ತುತ ಕಯರಣವ್ಯಗಿರುತತದೆ. 

ಭಯರತದ ದಕ್ಷಿಣದ ಕನ್ಯಾಕುಮಯರಯಿಂದ-ಗುಜರಯತಿನ ತಪ್ತತ ನದಿಯವರೆಗೆ ೧,೬೦೦ ಕಿಮಿ ಉದು ಮೆೈಚಯಚ್ಚರುವ, 360 ಕೆೊೀಟಿ ವಷ್ಟ್ಥಗಳ 

ಇತಿಹಯಸವಿರುವ ಪ್ಶಿಿಮ್ ಘಟಟಗಳ ವಿಸಮಯದ ಬಗೆೆ, ಅಲ್ಲಲನ ಸಂಪ್ತುತ ದೆೊಚ್ಚದ ಪ್ರಯನುಾ,ಅಲ್ಲಲರುವ ವನಾ ಸಂಪ್ತಿತನ ಬಗೆೆ ಅಂದರೆ 

ಅಲ್ಲಲರುವ ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ ಜೀವ ಪ್ರಭೆೀದಗಳ್ಯದ ಎಂಡಮಿಕ್  ಸಸಾಗಳು, ನಲ್ಲರೆ ಮಯಟೆಥನ್ ,ರೆಡ್  ಸ್ಯಪಟೆಡ್  ಕಯಾಟ್ ,ಸಿವ್ೆಟ್  ಕಯಾಟ್  ಹಿೀಗೆ ಕೆೀವಲ್ 

ಪ್ಶಿಿಮ್ಘಟಟಕೆೆ ಮಯತರ ಸಿೀಮಿತವ್ಯದ ಇನುಾ ಅನ್ೆೀಕ ಪಯರಣಿಗಳ ಬಗೆೆ, ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ ರೀತಿಯ ಸಸಾ  ಪ್ರಭೆೀದಗಳ್ಯದ ಶೆ ೀಲಯ ಕಯಡುಗಳು, 

ರಯಮ್ಪ್ತೆರ ಜಡಿಿ, ಅಷೆಟೀ ಅಲ್ಲದೆ ಅಳಿವಿನಂಚ್ಚನಲ್ಲಲರುವ ಸಿಂಗಳಿಕದಂತಹ ಪಯರಣಿಗಳ ಬಗೆೆ, ಈ ಘಟಟದಲ್ಲಲ ಹುಟಿಟ ಸಮ್ುದರ ಸ್ೆೀರುವ ನದಿಗಳ 

ಬಗೆೆ,ಆ ನದಿಗಳಂದಯದ ಜಲ್ಪಯತಗಳ ಬಗೆೆ ಆಕಷ್ಟ್ಥಕ ಆಕಷ್ಟ್ಥಕ ಚ್ಚತರಗಳ ಸಮೆೀತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ವ್ಯಗಿ ವಿವರಸಿದಯುರೆ,   

ಪ್ಶಿಿಮ್ ಘಟಟಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಲ್ುವ್ಯಗಿ ಘಟಟದ ಸ್ಯಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಬರುವ ಹಳಿು ಪ್ಟಟಣಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಸುಮಯರು 8000 ಕಿಲೆೊೀಮಿೀಟರುಗಳಷ್ಟ್ುಟ 

ನಡೆದಂತಹ ಜನಜಯಗೃತಿಯ ಪಯದಯಯತೆರ ಬಗೆೆ, ಅದರಂದಯದ ಅನುಕೊಲ್ ಮ್ತುತ ಅನ್ಯನುಕೊಲ್ಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಿದಯುರೆ ಅಷೆಟೀ 

ಅಲ್ಲದೆ ಅರಣಾ ಹಕುೆ ಕಯಯು ಪ್ರ-ವಿರೆೊೀಧದ ಅಂಶಗಳನುಾ ಮ್ತುತ ಆ ಕಯಯುಯನುಾ ಘಟಟ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಲ ವ್ಯಸಿಸುತಿತರುವ ಜನರು 

ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಂತಹ ರೀತಿಯನುಾ ಸೊಕ್ಷಮವ್ಯಗಿ ಅವಲೆೊೀಕಿಸಿ ಪ್ರಸ್ಯತಪ್ತಸಿದಯುರೆ ಹಯಗೆಯೀ ಎತಿತನಹೆೊಳ್  ೆಯೊೀಜನ್ೆ ಜೆೊೀತೆಗೆ ಪ್ರಮ್ುಖ 

ನ್ೆನ್ೆಗುದಿ ಯೊೀಜನ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮ್ತುತ ಈ ಪ್ಶಿಿಮ್ ಘಟಟದ ಅದರಲ್ಲಲನ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವಿಗಯಗಿ ನ್ಯವ್ೆನು ಮಯಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ ೆ

ಒಂದಷ್ಟ್ುಟ ಮಯಹಿತಿಯನುಾ ಓದುಗರಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದಯುರೆ. 

ಈ ಪ್ಶಿಿಮ್ ಘಟಟದಲ್ಲಲ ನಡೆದುಹೆೊೀದ ಅನ್ೆೀಕ ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ ವಿದಾಮಯನಗಳನುಾ ಮೆಲ್ುಕುಹಯಕುತಯತ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸುತತ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಲ ಅಲ್ಲಲನ 

ವಸುತಸೆಿತಿಯನುಾ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಯುರೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬಬರೊ ಓದಲೆಬೆೀಕಯದ ಪ್ುಸತಕ 

ನಜವ್ಯಗಿಯೊ ಈ ”ಅಪ್ೂವಥ ಪ್ಶಿಿಮ್ ಘಟಟ” ಎಂಬ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ಶಿಿಮ್ ಘಟಟದ ಕುರತ ಇರುವ ಅಪ್ೂವಥವ್ಯದ ಕೃತಿಯಂದರೆ ತಪಯಪಗಲಯರದು 
ಇದು ಕೆೀವಲ್ 52 ಪ್ುಟಗಳನುಾ ಹೆೊಂದಿದುರೊ ಕೊಡ ಇದನುಾ ಓದಿದಯಗ ಪ್ಶಿಿಮ್ ಘಟಟದಲ್ಲಲ ನಡೆದಯಡಿದಂತಹ ಅನುಭವವನುಾ ನೀಡುವ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಸರವ್ಯದಿ, ವಿಜ್ಞಯನ ಅಂಕಣಗಳ ಹಿರಯ ಬರಹಗಯರರಯದ ನ್ಯಗೆೀಶ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಉತೃಷ್ಟ್ಟ ಕೃತ, ಇದನುಾ ಭೊಮಿ ಬುಕ್ಿ 
ನವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಯುರೆ.. 

ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಘಟಟದ ಜೀವ  

ಪ್ರಚಯ: 

ಮ್ಹಯಂತೆೀಶ್ ಅವರು ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಲೆಲಯಲ್ಲಲ ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಂೌಂಡೆೀಶನ್ ಜೆೊತೆ 
ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ವಾಕಿತಯಯಗಿ ಕಯಯಥನವಥಹಿಸುತಿತದಯುರೆ. 
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ಹಯಶಮ್ಮ ಎಸ್.  

ಪ್ುಸತಕ: ಸಿದಯಾಥಥ 

ಬರೆದವರು: ಹೆಮ್ಥನ್ ಹೆಸ್ೆಿ 

 

ನ್ಯನು ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದುತಯತ ಆನಂದಿಸಿದೆ. ಜ್ಞಯನ್ೆೊೀದಯದ ಬದಲ್ು ಸಿದಯಾಥಥ ಹೆಚುಿ ಆಡಂಬರ ಎಂದು ನ್ಯನು ಭಯವಿಸಿದೆುೀನ್ೆ. ಇದು 

ಭಯಗಶಃ ಕಯರಣ ಎಂದು ನ್ಯನು ಭಯವಿಸುತೆತೀನ್ೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಥೆಯ ಬಹುಪಯಲ್ು ಅವನು ಏನು ಬೆಳ್ೆಯುತಿತದಯುನ್ೆ ಎಂಬುದನುಾ ತೆೊೀರಸುತತದೆ. 

ಮ್ತುತ ಅದರಲ್ಲಲ ಅವನು ಬೆಳ್ೆಯುವುದನುಾ ಕೆೀಂದಿರಕರಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ತೆೊೀರಸುವುದಕಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನುಾ ಹೆೀಳುವ ಕಯರಣ ಇದೆ 

ಎಂದು ನ್ಯನು ಭಯವಿಸುತೆತನ್ೆ.  

ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಪಯರರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಲ ನಸಗಥ ಸ್ೌಂದಯಥವನುಾ ತುಂಬಯ ಚನ್ಯಾಗಿ ಎತಿತ ತೆೊೀರಸಿದಯುರೆ ಅಂತಯ ಅನಸಿತುತ.  

ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಗತಾವ್ಯದ ಓದುವಂತೆ ನ್ಯನು ಇದನುಾ ಆಯೆಮಯಡಿಕೆೊಂಡಿದೆುೀನ್ೆ. ನ್ಯನು ಇದನುಾ ಹೆಚುಿ ಆಸಕಿತದಯಯಕವ್ೆಂದು 

ಕಂಡುಕೆೊಂಡಿದೆುೀನ್ೆ ಮ್ತುತ ಆ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಅದನುಾ ಓದುತಿತರುವ್ಯಗ ಆನಂದಿಸಿದೆುೀನ್ೆ. 

ಯಯವುದೆೀ ವಾಕಿತಯಯಗಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಯಯವುದನುಾ ಮಯಡಬೆೀಕು, ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಬೆೀಕು, ಬಿಡಬೆೀಕು, ಅಂತಯ ಯೊೀಚನ್ೆಯನುಾ ಮಯಡುತಯತನ್ೆ 

ಅದನ್ೆಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ರೊಡಿಸಿಕೆೊಳುುತಯತರೆ ಅನ್ೆೊಾೀದು ಈ ಪ್ುಸತಕದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಲಯಯಿತು.  

ಸಿದಯಾಥಥನು ಮ್ನಸಿನುಾ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಲ ಇಟುಟಕೆೊಂಡು ತನ್ೆೊಾಳಗಿನ ಆತಮದ ಕುರತು ಚ್ಚಂತಿಸಬಲ್ಲವನ್ಯಗಿದು. ಹುಟುಟ-ಸ್ಯವು, ಅಳಿವು-ಉಳಿವು, 

ಇಹ-ಪ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿ-ವಿಸಮಯ... ಹಿೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನ್ಯತಿೀತ ಪ್ರಶೆಾಗಳಿಗೊ ಆತ ಉತತರ ಹುಡುಕಲೆತಿಾಸುತಿತದು.  

ಸಿದಯಾಥಥ ಮ್ತುತ ಗೆೊೀವಿಂದನ ಗೆಳ್ೆತನ ತುಂಬಯ ಅದುುತವ್ಯಗಿರತಕಂತದುು. ಅವರ ಇಬಬರ ನಡುವ್ೆ ನಡೆಯುವ ಸಂಭಯಷ್ಟ್ಣೆಯು ಓದುಗರಗೆ 

ತುಂಬಯ ಆಸಕಿತಯನುಾ ಮ್ೊಡಿಸುತತದೆ. 

ಸಿದಯುಥಥ ಬಯರಹಮಣನ ಮ್ಗ, ಸುಂದರ, ಬುದಿುವಂತ ಮ್ತುತ ಅವನಗೆ ಜ್ಞಯನದ ಬಯಯಯರಕೆ. ಅವನು ತನಾ ತಂದೆ ಮ್ತುತ ಇತರ ಬಯರಹಮಣರಂದ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುದಿುವಂತಿಕೆಯನುಾ ಕಲ್ಲತಿದುನು. ಆದರೆ ಅವನು ಸಂತೆೊೀಷ್ಟ್ವ್ಯಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ ಮ್ತುತ ಅವನ್ೆೊಳಗೆ ಅಸಮಯಧಯನದ ಬಿೀಜಗಳನುಾ 

ಅನುಭವಿಸಲ್ು ಪಯರರಂಭಸುತಿತದುನು. ಆತಮವನುಾ ಆತಮದೆೊಳಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಯಗಲ್ಲಲ್ಲವ್ೆೀ? ಆದರೆ ಸವಯಂ ಎಲ್ಲಲದೆ? ಆತಮದ ಕಡೆಗೆ 

ಒತುತವುದಕಿೆಂತ ಇನ್ೆೊಾಂದು ಮಯಗಥವಿದೆಯೀ ಎಂದು ಅವನು ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಬೆೀಕಯಗಿತುತ. ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಮ್ತುತ ಇತರ ಬಯರಹಮಣರು 

ತುಂಬಯ ತಿಳಿದಿದುರು.  ಅವರು ಆನಂದಿಂದ ಬದುಕುತಿತದುರು. ಅವರು ಶಯಂತಿಯಿಂದ ಇದಯುರೆಯೀ? ಸಿದಯಾಥಥ ಮ್ತುತ ಅವನ ಸ್ೆಾೀಹಿತ 

ಗೆೊೀವಿಂದ ತಪ್ಸಿವಗಳಲ್ಲಲ ಅಲೆದಯಡುತಯತ ಸಮ್ನರೆೊಂದಿಗೆ ಸ್ೆೀರುತಿತದುರು. 

ಸಿದಯಾಥಥನು ತಯನು ಕಲ್ಲತದುನು ಅಥಥಮಯಡಿಕೆೊಂಡಿದಯುನ್ೆ. ನ್ೆೊೀವು ಮ್ತುತ ಮ್ೊಖಥತನದ ವಿರುದಾ ತಯತಯೆಲ್ಲಕ ಉಪ್ಶಮ್ನ ಜೀವನದ 

ಒಬಬ ಸಮ್ನನು ನವ್ಯಥಣವನುಾ ಪ್ಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮ್ತುತ ಅವರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರತುಕೆೊಂಡಿದಯುನ್ೆ. 

ಸಿದಯುಥಥನಂತೆ ನ್ಯವು ಹುಡುಕುವವರಯಗಿರಬಹುದು, ನ್ಯವು ಸಿದಯಾಥಥನಂತೆ ಜ್ಞಯನ್ೆೊೀದಯವನುಾ ಹುಡುಕುತಯತ ಜೀವನದ ಅಥಥವನುಾ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ು ಹೆಣಗಯಡುತಿತರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ನ್ಯವೂ ಅದನುಾ ಓದಬೆೀಕಯಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತವ್ಯಗಿಯೊ ಈ ಕಥೆಯನುಾ ಓದಲ್ು 
ನಯೊೀಜಸಲ್ು ಒಂದು ಕಯರಣವಿದೆ. ಸತಾವ್ಯಗಿಯು ನ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವಂದು ಉತತರಗಳನುಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆಸ್ೆಿಯ 
ಕಯವ್ಯಾತಮಕ ಗದಾವನುಾ ನಮ್ಮ ವ್ೆೈಯಕಿತಕ ಪ್ರಯಯಣದ ಮ್ುಂದುವರಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಗಣಿಸಿ. ಸಿದಯಾಥಥನನುಾ ತನಾ ಹಯದಿಯಿಂದ 
ಆಮಿಷ್ಟ್ವಡಿಲ್ು ಸ್ಯಕಷ್ಟ್ುಟ ಇದೆ. ಅದು ಅವನ ಗುರಯನುಾ ಸ್ಯಧಿಸುವುದನುಾ ತಡೆಯುತತದೆ. ಇನೊಾ ಕಮ್ಲಯ, ಕಯಮ್ಸ್ಯವಮಿ ಮ್ತುತ ಗೆೊೀವಿಂದ 
ಅವರೆೊಂದಿಗಿನ ಒಡನ್ಯಟವು ಸಿದಯಾಥಥ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ವಾಥಥವ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ, ಬದಲ್ಲಗೆ ಅದು ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಅನುಭವದ ಒಂದು 

ರಯಯಚೊರ್ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಸಿದಯಾಥಥ  
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ಭಯಗವ್ಯಗಿದೆ. ಆಶಿಯಥಕರ ಸಂಗತಿಯಂದರೆ, ಸಿದಯಾಥಥನು ಹೆಚುಿ ಹೆಣಗಯಡಿದಯಗ ಅವನು ಅತಾಂತ ಕೆಳಮ್ಟಟದಲ್ಲಲದಯುಗ ಅವನು ತನಾ 
ಪ್ತರೀತಿಯನುಾ ಕಂಡುಕೆೊಂಡ ಕ್ಷಣವು ಉತತರವನುಾ ಕಂಡುಕೆೊಳುುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲಯಲ ಅಂಶಗಳಿಂದಯಗಿ ಮ್ತುತ ನಮ್ಮದೆೀ ಒಂದಷ್ಟ್ುಟ 
ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುಾ ಹೆಣೆದುಕೆೊಳುುವ್ಯದಕಯೆಗಿ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಬಹುದು.  

Introduction: 
She is from Naagaral, Shorapur of  Yadgir district. She has completed her master’s 

degree in  social work from Roshni Nilaya, Mangalore and joined APF in campus se-

lection of   2018. Earlier to this she has worked  in Mother Literacy Programme in 

Azim Premji Foundation in Shorapur  from 2012 to 2016. 

She is working at Raichur DI in Kannada language  from last 2 and half  years. She 

likes watching movies, reading books and cooking in her free time.  
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ಡಯ. ಶಿವಲ್ಲಂಗಪ್ಪ. ಬಸವಣೆೊಿೀರ್  

ದೆೀವನೊರು ಮ್ಹಯದೆೀವ ಅವರು ಜನಸಿದುು ಜೊನ್ 10, 1948 ರಲ್ಲಲ. ತಂದೆ-ಸಂಜಯ್, ತಯಯಿ-ನಂಜಮ್ಮ, ನಂಜನಗೊಡು ತಯಲ್ೊಲಕಿನ 

ದೆೀವನೊರು ಇವರ ಜನಮಸೆಳ. ಎಸ್, ಮ್ಹಯದೆೀವಯಾ ಎಂಬುದು ಹೆತತವರು ಇಟಟ ಹೆಸರು. ದೆೀವರನೊರು, ನಂಜನಗೊಡು ಹಯಗೊ 

ಮೆೈಸೊರುಗಳಲ್ಲಲ ಇವರ ವಿದಯಾಭಯಾಸ ಜರುಗಿತು, ಇವರು ಎಂ. ಎ ಓದುತಿತರುವ್ಯಗಲೆೀ ‘ಒಡಲಯಳ’ ಕಯದಂಬರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.  

ಇವರ ‘ಒಡಲಯಳ’ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಬಡ ಕಟುಂಬಗಳ ಬದುಕನುಾ ಕುರತು ಚ್ಚತಿರಸಿದೆ, ಬಡವರ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಸೆರಗಳ ಭಯವನ್ೆಗಳನುಾ 

ಚ್ಚತಿರಸುವಲ್ಲಲ ಹಿಡಿದಿಡುವಲ್ಲಲ ಮ್ಹಯದೆೀವ ಅವರು ಸ್ಯಧಿಸಿರುವ ಯಶಸುಿ ಮ್ಹತವವ್ಯದುದು. ಈ ಕಯದಂಬರಯ ಕೆೀಂದರ ಪಯತರವ್ಯದ 

ಸ್ಯಕವವಳ ಸುತತ ಹಬಿಬರುವ ಸಮ್ಕಯಲ್ಲನ ಶೆ ೀಷ್ಟ್ಣೆ ಮ್ೊಲ್ ಬದುಕಿನ ನರೊಪ್ಣೆಯುಳು ಇಲ್ಲಲನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ ಹಯಸಾದೆೊಂದಿಗೆ 

ಪ್ರತಿಭಟನ್ೆಯ ಮೆಲ್ುದನಯಿದೆ, ನದಿಥಷ್ಟ್ಟ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಕತೆಯನುಾ ಹೆೀಳದೆ ಭೊತ, ಸಮ್ಕಯಲ್ಲನ ಮ್ತುತ ಭವಿಷ್ಟ್ಾತಯೆಲ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕಯಣಿಸಿಕೆೊಳುುವ 

ಹಳಿುಯ ಭಯಷೆಯ ರಚನ್ಯತಮಕತೆಯಿಂದ ಹೆೊರಬರುವ ಧವನಯ ಪ್ದಗಳು ಓದುಗರಗೆ ಮ್ತುತ ಕೆೀಳುಗರ ಮ್ನ ತಣಿಸುತತದೆ.  

ತಯನು ಸ್ಯಕಿದ ಒಂದು ಹುಂಜ ಅದು ದೆೀವರಗೆ ಬಿಟಿಟದೆುಂಬುದು ಅಥಥಪ್ೂಣಥ ಅದಕಯೆಗಿ ಸ್ಯಕವವಳು ಗೆೊೀಗರೆಯುತಯತಳ್  ೆ“ತಗಯ ಅದಯಾರೆೊೀ 

ಒಬಬಳು ಕುಟಟ ಬತತ ಬುಟುಟ ಹುಟೆೊಟೀ... ನ್ೆೊೀಡೆತತದಲಂತೆ” ಸ್ಯಕವವಳನ ಸವುತಿ ಕೆಂಪ್ಮ್ಮಳು ಅವಳ ಗಂಡನನುಾ ತನಾ ಕಿರುಬೆರಳಲ್ಲ 

ಕುಣಿಸಿೀಕುಣಿಸಿದುಳು ಅವಳಿಗೆ, ಸ್ಯಕವವ ತನಾ ಹುಂಜವನುಾ ಆಕೆಯೀ ಕದಿುದಯುಳ್ೆಂದು ತಿಪೆಪಕಡೆಗೆ ಹೆೊೀಗಿ ‘ಎಲೆೊೆೀದೆೈ ನನಾ ಸವುತಿ? ಸಿಕಿತಯಯ 

ಸಿಕತಯಯ’ ಅನುಾತತ ಊರುಗೆೊೀಲ್ಲಂದ ತಿಪೆಪೀನ್ೆ ಬುಡಮೆೀಲ್ು ಮಯಡಿ ಕೆದುಕಿ, ‘ಥೊ ನನಾ ಸವುತಿ.. ಮಯಯಕಯತಿ, ಅಷ್ಟ್ುಟ ಸುಲ್ಭವ್ಯಗಿ ನನಾ 

ಮ್ಮ್ಥ ಬುಟುಟಕೆೊಟಟಯಯ’ ಎಂದು ತಿಪೆಪಗೆ ಉಗುದು ಮ್ುಂದೆ ಹೆೊೀಗುತಯತಳ್ .ೆ ತನಾ ‘ಕೆೊೀಳಿ ತಿಂದವರ ಮ್ನ್ೆ ಮ್ಣಯಿಗೆೊೀ... ನನಾ ಮ್ನ್ೆದೆೀವರ 

ಸತಾ ಇದುುದೆೀ ಉಂಟಯದೆರ. ನನಾ ಕೆೊೀಳಿ ಮ್ುದಥವರ ಮ್ನ್ೆ ಮ್ುದೆೊೀಥಗಲೆೊೀ’ ಅನುಾತತ ಬಯುಾವಳು. 

ಮ್ಗ ಆಸಿತ ಕೆಳುವ ಸಂದಭಥದಲ್ಲಲ,  

ಹೆಣೆಂಿಗಯಿದರೊ ಗಂಡಿ ಮಿೀರ ಕಚಿಕಟಿಟಂಡು ಗೆೀದು ಸಂಪಯದಿಿವಿಾಕನ್ೆೊ ಭೊಪ್ತಿ..  

ಆಸಿತ ನನಾ ಸ್ಯವಜಥತ ಸ್ಯವಜಥತ.. ಅನುಾತಯತಳ್  ೆತನಾ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಮ್ತುತ ಸ್ೆೊಸ್ೆಯಂದಿರಗೆ ತನಾ ಶಕಿತ ಸ್ಯಮ್ಥರೆದ ಕುರತು.  

“ಕೆೊಣಮಿಣಿ ಕೆೊಣಮಿಣಿ” ಎಂದು ದಿೀಪ್ದ ಬೆಳಕನುಾ ಹೆೊೀಲ್ಲಸುವ ಮ್ತುತ ಅನುಕರಣದ ಪ್ದಗಳು ಇಂಥಹ ಹಲ್ವ್ಯರು ಪ್ದಗಳು ಅಲ್ಲಲ ಮಿಣುಕಿ 

ಕಯದಂಬರಯ ಭಯಷಯ ಸಂಭಯಷ್ಟ್ಣೆಗೆ ಶಿರಮ್ಂತಿಕೆಯನುಾ ತಂದು ಕೆೊಡುತತವ್ೆ. ಕಯದಂಬರ ಕೆಲ್ವಂದು ಕಡೆ ಕತೆಯ ರೊಪ್ವು ತಯಳುತತ, 

ಇನ್ೆೊಾಂದು ಕಡೆ ನ್ಯಟಕದ ಸಂಭಯಷ್ಟ್ಣೆ ತರಹವು ಸ್ಯಗುತತದೆ. 

ಗೌರ ಚ್ಚತಿರಸಿದ ನವಿಲ್ು ಕುಣಿಯುವ್ಯಗ, ಸ್ಯಕವವ ಮ್ೊರನ್ೆ ಕಯಲಸಿನ ಶಿವೂಗೆ ಕಥೆ ಹೆೀಳುವ್ಯಗ, ಪೀಲ್ಲಸ್ ಕಯನಿಟೆೀಬಲ್ ರೆೀವಣಿ ಉಚೆಿ 
ಹೆೊಯುಾವುದನುಾ ಕಂಡು ಹರಜನ ಹೆಂಗಸರು ನಗುವ್ಯಗ, ಲೆೀಖಕರು ಈ ಪಯತರಗಳ ಬಗೆೆ ಅನುಭವಿಸುತಿತರುವ ಪ್ತರೀತಿ ನಮ್ಮದೊ ಆಗುತತದೆ. 
ಅವರೊ ನ್ಯವೂ ಒಂದಯಗುತೆತೀವ್ೆ. ಕರುಣೆಯಲ್ಲಲ್ಲ, ತಯದಯತಯದಲ್ಲಲ, ಹೆೊಟೆಟಪಯಡಿನ ರೀಕತವ್ಯದ ಆಥಥವಾವಸ್ೆೆಯಲ್ಲಲ ಹೆೀಗೆೊ ಬದುಕುವ, 
ಕದಯುದರೊ ಬಯಳುವ ಉಪಯಯಗಯರರಯದವರು ಮಯನವ ಅದಮ್ಾ ಚೆೈತನಾಕೆೆ ಉದಯಹರಣೆಗಳ್ಯಗುತಯತರೆ. ‘ಹೆೊೀಗೆೊೀ ಭೆೊಸುಡಿ ಮ್ಗೆಾ’ 
ಎಂದು ಬೆೈಯುವ ಇನಿಪೆಕಟರ್ ಬಡಕುಟುಂಬದವರಗೆ ನಶಕತರಗೆ, ನ್ೆೊೀಡುವ ಮ್ತುತ ದೃಷ್ಟ್ಟಕೆೊೀನಗಳು ಬೆೈಗುಳಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ 
ಪ್ರಯೊೀಗವ್ಯಗಿದುು ಅಧಿಕಯರದ ಅಹಂ ಅನುಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ ಎತಿತತೆೊೀರಸುತತವ್ೆ. ಪ್ತ.ಸಿ ರೆೀವಣಿನನುಾ ‘ಸಭಯಷ್ಟ್ ಮ್ಗೆಾ’ ಎಂದು ಹೆೊಗಳುವ ಪ್ರಯೊ 
ಕಯಣಬಹುದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಲ ರೆೀವಣ ಿಪ್ತ.ಸಿ ಕೆೈಲಯಗದವನು ಇವನ್ೆೀನು ಕಳುನಗೆ ಹಿಡಿದುಕೆೊಡುವನು ಎನುಾವ ಮ್ನ್ೆೊೀಭಯವನ್ೆ ಬಡವರಲ್ಲಲ 
ಕಯಳಣಿನಗೆ ಇನಿಪೆಕಟರ್ ಕಡಲೆ ಬಿೀಜದ ಮ್ೊಟೆಯನುಾ 

 ನ್ಯವ್ೆೀ ಹುಡಿೆ ತಂದೆರ, ನನಾ ಹೆಡಯ ಹರಯಜ ಹಯಕಿತ ಏನ್ೆಲೀ…!  

ಬಿೀದರ್ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಹುಂಜ ಮ್ತುತ  
ಕಡಲೆಕಯಯಿಯ ಸುತತ  
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ಎಂದು ಬೆೈಯುವ ರೀತಿನ್ೆೊೀಡಿದರೆ ಬಿಂಬಿತವ್ಯದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಸರ ಮ್ತುತ ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ಬಡವರಗೆ ನ್ೆೊೀಡುವ ಮ್ತುತ ಅವರೆೊಂದಿಗೆ 

ವಾವಹರಸುವ ಬಗೆ ೆಇಂದಿಗೊ ಮ್ನವರಕೆ ಮಯಡಿಕೆೊಳುಬಹುದು. ಅದೆೀ, ಕಳ್ೆದಯರು ತಿಂಗಳ ಲಯಗಯಯಿತನಂದಲ್ೊ ಸ್ಯಹುಕಯರ್ ಎತತಪ್ಪನವು 

ಇನಿಪೆಕಟರ್ ಸ್ಯಹೆೀಬರಗೆ ಹೆೀಳಿಕೆೊಂಡೆೀ ಬರುತಿತದುರು. ವ್ಯರ ಹದಿನ್ೆೈದು ದಿನ ಅನಾದೆ ಅವರ ಮಿಲ್ಲಲನ ಕಡಲೆಕಯಯಿ ಲಯಟಿನಲ್ಲಲ ಆಗೆೊಂದು 

ಮ್ೊಟೆ ಈಗೆೊಂದು ಮ್ೊಟೆ ಕಳುತನ ಆಗುತಿತದಯುಗ, ಆಸ್ಯಮಿ ಹಿಡಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ಟುಟಗಳೂ ಮ್ುಗುದು, ಮಯಲ್ು ಮಯತರ 

ನ್ಯಪ್ತೆತಯಯಗುತಿತರುವ್ಯಗ, ಅಸ್ಯಮಿ ಸಿಗದಿುದಯುಗ ಊರನ ಸ್ಯಹುಕಯರನ ಇನ್ಸ್ ಪೆಕಟರಗೆ ‘ಎನ್ ಸ್ಯಹೆೀಬರೆ ಆಗದು ಆಗಯತನ್ೆ ಇದೆ’ ಎಂದಯಗ 

ಇನ್ಸ್ ಪೆಕಟರ್ ‘ಸುಮಿೆರ ಸ್ಯವ್ಯೆರೆೇ ಅಲೆೊೆಬಬ ಪ್ತೀಸಾ ಡೊಾಟಿಗೆ ಹಯಕುವ”’ ಎಂದು ಉತಿತರಸುವ ರೀತಿ ಸ್ಯಹುಕಯರ ವಗಥಕೆೆ ಮ್ತುತ  

ಇನಿಪೆಕಟರ್ ಬಡಕುಟುಂಬದ ಪ್ುಟಗೌರಗೆ ಕರೆದು “ಮಯತಯಡು ಚ್ಚನ್ಯಲ್ಲ” ಎಂದು ನಡೆಸಿಕೆೊಳುುವ ರೀತಿ ಅಧಿಕಯರ ವಗಥದವರು ವಾವಹರಸುವ 

ಭನಾತೆಯನುಾ ಇಂದಿಗೊ ಕಯಣಸಿಗುತತವ್ೆ. ಬಡವನ್ಯದರೆ ದಬಯಬಳಿಕೆ, ಶಿರಮ್ಂತ ಮೆೀಲ್ವಗಥದವನ್ಯದರೆ ಸಹಕಯರ ನೀಡುವುದು ಕಯಣುತತದೆ. 

ಒಡಲಯಳ ಕಯದಂಬರ ಓದುಗರಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಲ ಆಸಕಿತದಯಯಕವ್ಯಗಿ ಓದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಸ್ಯಕವವ ತನಾ ಹುಂಜ ಕಳ್ೆದು ಹೆೊೀದದುನುಾ 

ಹುಡುಕುವ ಪ್ರ ಮ್ತುತ ತನಾ ಸುತತಲ್ಲನ ಜನರಗೆ ಸಂಶಯದಿಂದ ಬೆೈಯುವ ಮ್ತುತ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರ ಸ್ೆೊಗಸ್ಯಗಿ ಚ್ಚತಿರತವ್ಯಗಿದೆ. 

ಮ್ುಂದುವರೆದು ತನಾ ಕುಟುಂಬದವರು ತನಗೆ ಹುಂಜ ಹುಡುಕುವುದರಲ್ಲಲ ಸಹಕರಸದಿದಯುಗ ಅವರನುಾ ಬಿಡದೆ ಶಯಪ್ ಹಯಕುತಯತಳ್  ೆಮ್ಕೆಳಿಗೊ 

ಮ್ತುತ ಸ್ೆೊಸ್ೆಯಂದಿರಗೊ. ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ನರಯಸಕಿತ ಮ್ೊಡುವುದು ಸ್ಯವುಕಯರನ ಕಡಲೆ ಮ್ೊಟೆ ಕಳುವ್ಯಗಿರುವುದರ ಮ್ುಂಚೆ ನಂತರ 

ಇನಿಪೆಕಟರ್ ಮ್ತುತ ಪ್ತ.ಸಿ ಮ್ೊಟೆಯನುಾ ಹುಡುಕುವ ಪ್ರ ಮ್ತುತ ಸ್ಯಕವವಳ ಮ್ನ್ೆ ಶೆ ೀಧಿಸುವ ಪ್ರ ಓದುಗರನುಾ ಒಡಿಸಿಕೆೊಂಡು 

ಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಎಲ್ಲರೊ ನಗುನಗುತ ಹೆೊೀಗುವ ಪ್ರನೊ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ಮ್ೊಡಿ ಬಂದಿದೆ.  

ಸ್ಯಕವವ ತನಾ ಹುಂಜವನುಾ ಅತಿ ಪ್ತರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ಯಕಿದುು. ಅದನುಾ ಹುಡುಕಿ ತರಲೆೀಬೆೀಕೆಂಬ ಹಠ, ಆದರೆ ತನಾ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಮ್ತುತ 

ಸ್ೆೊಸ್ೆಯಂದಿಯರಗೆ ಅಷೆೊಟಂದು ಕಯಳಜ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನುಾ ಕಯಣಬಹುದು. ಸ್ಯಕವವನ ಸುತಿತಲ್ಲನವರು ಆಕೆಗೆ ಸಹಕರಸದಿರುವುದು 

ಕಯಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಲ ಹುಂಜ ಒಂದು ತಿನುಾವ ಆಹಯರವ್ಯಗಿ ಕೆಲ್ವಬಬರಗೆ ಕಂಡರೆ, ಸ್ಯಕವವಗೆ ಅದು ಒಂದು ಆಸಿತ ಮ್ತುತ ಪ್ತರತಿಯ 

ಮ್ಗುವ್ಯಗಿರುವ ಹುಂಜ ಎಂತೊ ಕಯಣಬಹುದು.  

ಸ್ಯಕವವನ ಹೆಸರು ಅದೆಷ್ಟ್ುಟ ಮ್ಂದಿ ಇಂತಹ ಹುಂಜ ಮ್ತುತ ಕೆೊೀಳಿ ಕೆಳ್ೆದುಕೆೊಂಡವರಗೆ ಅನವಯಿಸುವಂತಹದಯುಗಿದುು ಎನುಾವದನುಾ ನ್ಯವು 

ಇಲ್ಲಲ ಗುರುತಿಸಬಹದು. ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಪ್ರತಿಭಟನ್ೆ ಎನುಾವುದು ಸ್ಯಕವವ ತನಾ ಹುಂಜಕಯೆಗಿಯೊ, ಮ್ಕೆಳು ಮ್ತುತ ಸ್ೆೊಸ್ೆಯಂದಿರು 

ತಮ್ಮ ಆಸಿತಗಯಗಿಯೊ ಹಯಗೊ ಸ್ಯಹುಕಯರನು ತಯನೊ ಕಳ್ೆದುಕೆೊಂಡ ಕಡಲೆ ಮ್ೊಟೆಗಯಗಿಯ ಸುತತಲ್ೊ ಈ ಇಡಿೀ ಕಥೆ ಸುತುತತಿತರುವುದನುಾ 

ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯ ಬಹುದು. ಸ್ಯಕವವನದು ತನಾ ತನಾ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ ವ್ಯಸಿಸುವ ಜನರಗೆ ಹಿಡಿ ಶಯಪ್ ಹಯಕುವುದು ಮ್ತುತ ಬೆೈಯುವುದು - ಅವಳ 

ಹುಂಜಕಯೆಗಿ ಅವಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರತಿಭಟನ್ೆ ಮಯಡುತಯತಳ್ .ೆ ಆದರೆ ತನಾ ಹುಂಜಕಯೆಗಿ ನ್ಯಾಯ ಪ್ಂಚಯಯತಿಯಯಗಲ್ಲ, ಪೀಲ್ಲಸರಗೆ 

ದೊರುಕೆೊಡುವುದಯಗಲ್ಲ ಅವಳಲ್ಲಲ ಅರವು ಮ್ೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮ್ತುತ ತನಾ ಮ್ಕೆಳಲ್ಲಲಯೊ ಆ ಅರವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಯಣಬಹುದು. ಇದರಂದ 

ಅವಳ ಮ್ಕೆಳ್ೆೀ ಸ್ಯಕವವ ಇಲ್ಲದಿರುವ್ಯಗ ಹುಂಜವನುಾ ತಿಂದಿರ ಬಹುದೆನುಾವ ಸಂಶಯ ಓದುಗರಗೆ  ಮ್ೊಡುತತದೆ. ಮ್ಕೆಳು ಮ್ತುತ 

ಸ್ೆೊಸ್ೆೊಯಂದಿರು ಸ್ಯಕವವಳ ಸ್ಯವಿನ ನಂತರ ತಮ್ಗೆ ಬರುವ ಆಸಿತಗಯಗಿ ಸ್ಯಕವವಳ ವಿರುದು ಮಯತಿಗೆ ಮಯತು ನೀಡಿ 

ಸ್ೆೊೀಲೆೊಪ್ತಪಕೆೊಳುದವರು. ಇನೊಾ ಸ್ಯಹುಕಯರನದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎರಡು, ಮ್ೊರು ಮ್ೊಟೆ ಕಡಲೆಕಯಯಿ ಕಳುವ್ಯಗುತಿತರುವುದರ ವಿರುದು 

ಪೀಲ್ಲಸರ ಗಮ್ನಕೆೆ ತಂದು ಸ್ಯಕಯಗಿ ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಅದು ಸ್ಯಕವವನ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಬಗೆ ಹರಯುವುದು ಕಯಣಬಹುದು. ಇಲ್ಲಲ ಗಮ್ನಸಬೆೀಕಯಗಿದುು 

ಸ್ಯಕವವ ತನಾ ಹುಂಜಕಯೆಗಿ ಕೆೊರಗುವಳು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಲನ ವಾವಹಯರ ಪೀಲ್ಲಸ್ ಇನಿಪೆಕಟರ್ ಮ್ತುತ ಸಹಯಕಯರ, ಸ್ಯಕವವನ ಕುಟುಂಬಕೆೆ 

ಅವ್ಯಚಾ ಶಬುಗಳಿಂದ ದೊರುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಲ ಅದು ಕಯಣಬಹುದು. ಒಂದು ಸಿಪ್ತಪಯನೊಾ ಪೀಲ್ಲಸರ ಕೆೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಕಡಲೆೀಕಯಯಿಯನುಾ 

ತಮ್ಮ ಹಸಿವಿನ ತೆೊಳಲಯಟವನುಾ ನೀಗಿಸಿಕೆೊಂಡು ಜೀಣಿಥಸಿಕೆೊಂಡ ಬಡಕುಟುಂದ ವಾಥೆ, ಸ್ಯಕವವ ತನಾ ಇನ್ೆೊಾಂದು ಹುಂಜವನುಾ 

ಪೀಲ್ಲಸರಗೆ ಕಳ್ೆದುಕೆೊಂಡು ಪೆಂಗಯಗುವ ಪ್ರ ಲೆೀಖಕರ ಕಲ್ಪನ್ೆ ಸ್ೆೊಗಸ್ಯಗಿ ಮ್ೊಡಿಬಂದಿದೆ. 

“ಬಡವರ ಸಿಟುಟ ದವಡೆಗೆ ಮ್ೊಲ್” ಎನುಾವ ಹಯಗೆ ಮ್ುಗುರ ಮ್ತುತ ಬಡವರ ಬದುಕಿನ ಚ್ಚತರಣವನುಾ ಕಥೆ, ಕಯದಂಬರಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಅಭವಾಕಿತಸಿ 
ಓದುಗರನುಾ, ವಿಮ್ಶಥಕರನುಾ ಬೆರಗುಗೆೊಳಿಸಿ, ತಮ್ಮತತ ಸ್ೆಳ್ೆಯುವ ಕಲೆ ಮ್ಹಯದೆೀವರಗೆ ಕರಗತವ್ಯಗಿರುವ ಅವರ ಬರೆವಣಿಗೆ, ಆಲೆೊೀಚನ್ೆ 
ಮ್ತುತ ಕಲ್ಪನ್ಯಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಕಯಣಬಹದು. ಕಯದಂಬರಯ ಪಯರರಂಭ ಆಕರಂದನದಿಂದ ಸ್ಯಗುತತ ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಹಯಸಾ, ಶುಭ ಮ್ತುತ ಶಯಂತವ್ಯಗಿ 
ಕೆೊನ್ೆಗೆೊಳುವುದು. 
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 ಪ್ರಚಯ: 

ನ್ಯನು ಡಯ. ಶಿವಲ್ಲಂಗಪ್ಪ. ಬಸವಣೆೊಿೀರ್ ಮ್ೊಲ್ತಃ ಕಲ್ಬುರಗಿ ಜಲೆಲಯವನು. ನನಾ ವಿದಯಾಭಯಾಸ ಒಂದನ್ೆೀ 

ತರಗತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಮ್.ಎ. ಬಿ. ಇಡ್. ಪ್ತ. ಹೆಚ್.ಡಿ ವರೆಗೊ ಕಲ್ಬುರಗಿ ಜಲೆಲಯಲ್ಲಲಯೀ ಮ್ುಗಿದಿದೆ. 

ಸ್ಯಾತಕೆೊತತರ ಗುಲ್ಬಗಯಥ ವಿಶವವಿದಯಾಲ್ಯ, ಗುಲ್ಬಗಯಥ, ಪ್ತ. ಹೆಚ್.ಡಿ ಕನ್ಯಥಟಕ ಕೆೀಂದಿರೀಯ 

ವಿಶವವಿದಯಾಲ್ಯ, ಕಲ್ಬುರಗಿ ಡಯ. ಬಸವರಯಜ ಕೆೊೀಡಗುಂಟಿ ಅವರ ಮಯಗಥದಶಥನದಲ್ಲಲ ‘ಕಲ್ಬುರಗಿ 

ಕನಾಡದ ಆಕೃತಿಮಯ’ ಎನುಾವ ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೆೀಲೆ ಮ್ುಗಿಸಿದೆುೀನ್ೆ. ಪಯರಥಮಿಕ & ಪೌರಢ ಶಯಲೆ, ಪ್ತ.ಯು.ಸಿ. & 

ಪ್ರಥಮ್ ದಜೆಥ ಕಯಲೆೀಜುಗಳಲ್ಲಲ ಭೆೊೀಧಿಸಿದ ಸುಮಯರು ಆರು ವಷ್ಟ್ಥದ ಅನುಭವ ಹೆೊಂದಿದುು, ಪ್ರಸುತತ 

ಮ್ೊರು ವಷ್ಟ್ಥದಿಂದ ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ಜ ಪೌಂಡೆೀಷ್ಟ್ನ್ ಹುಮ್ನ್ಯಬಯದ ತಯಲ್ೊಕು, ಬಿೀದರ್ ಜಲೆಲಯಲ್ಲಲ ಕನಾಡ 

ಭಯಷೆಯ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕಿತಯಯಗಿ ಮ್ತುತ ಹುಮ್ನ್ಯಬಯದ ಶಿಕ್ಷಕ ಕಲ್ಲಕಯ ಕೆೀಂದರದ ಸಂಯೊೀಜಕನ್ಯಗಿ 

ಕಯಯಥ ನವಥಹಿಸುತಿತದೆುನ್ೆ. 

ನ್ಯನು ಬರೆದ ಅನ್ೆೀಕ ಸಂಶೆ ೀಧನ್ಯ ಲೆೀಕನಗಳು, ಕಥೆ ಮ್ತುತ ಕವಿತೆಗಳು ನಯತ ಕಯಲ್ಲಕೆಗಳಲ್ಲಲ 

ಪ್ರಕಟಗೆೊಂಡಿವ್ೆ. ಅವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವ್ೆ: 

 

1. “ಕಲ್ಬುರಗಿ ಕನಾಡ” - ಹೆೊಸತು ಪ್ತಿರಕೆ 

2. “ಕಲ್ಬುರಗಿ ಕನಾಡದ ವಿಭಕಿತ ಪ್ರತಾಯಗಳು” - ಲೆೊೀಚನ ಪ್ುಸತಕ 

3. “ಆಯುಕಿೆ ಲ್ಕೆಮ್ಮನ ವಚನಗಳಲ್ಲಲ ಭಕಿತ ಮ್ತುತ ಬಡತನ – ಮ್ಂಗಳ ಪ್ುಸತಕ 

4. “ಕಲ್ಬುರಗಿ ಕನಾಡದ ವ್ೆೈಶಿಷ್ಟ್ಟೆತೆ” - ಸೆಿತಿ-ಗತಿ 

5. “ಕನಾಡ ಪ್ದಗಳ ಒಳರಚನ್ೆ” ಪ್ುಸತಕ ಕುರತು - ಹೆೊಸತು ಪ್ತಿರಕೆ 

6. “ಆಕರಂದನ” ಕಥೆ - ಹೆೊಸತು ಪ್ತಿರಕೆ  

7. “ಮೌನ ನುಂಗಿದ ಶಬು” ಕವನ - ಹೆೊಸತು ಪ್ತಿರಕೆ 

8. “ಇರುವ್ೆ” ಕವನ - ಹೆೊಸತು ಪ್ತರಕೆ 

9. “ಗಂಗಿ” ಕಥೆ - ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲದೆ 

10. “ಹಸಿವು” ಕಥೆ - ಬಯಲ್ು ಪ್ತಿರಕೆ 

11. “ನ್ಯ ಬದಕಿತನ’ ಕವನ – ವಿಜಯವ್ಯಣಿ ದಿನ ಪ್ತಿರಕೆ  

12. “ವಿದಯಾಮ್ಂದಿರ” ಕವನ - ದಿನಪ್ತಿರಕೆ  
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Three thousand stitches 

Asha gopinath 

Title: Three Thousand Stitches: Ordinary people, Extraordinary Lives      

Author: Sudha Murthy 

Genre: Non-fiction/ short stories 

Pages: 135 

Publisher: Penguin India 

This book by Sudha Murthy is very inspiring. It inspires us to reflect about ourselves during various real-life 

situations. It is a collection of  11 heart warming short stories which gives the reader an insight to her life.  

The title story is about the author’s desire to change the lives if  devadasis and creating an awareness among 

them. But she faces rejection, humiliation, and final acceptance from the women whom she went to as a 

God sent person. The author narrates how she changes her attire to reassure a sense of  belongingness with 

the local women. Her humble sharing of  challenges and consistent support which she derived from father, 

and how this had a life long on her to prove to be an ardent social worker is simple enthralling. The icing in 

the cake is the ending when she receives a unique gift from the devadasis. 

In How to beat the boys, she narrates about restrictive social norms against freedom of  girls in pursuing 

their selected career path and her struggle as the only girl student of  her engineering class. The author neat-

ly narrates challenging unfair classroom situations created by fellow male classmates at BRP Engineering 

College. Her saga of  completing the four-year course wearing only a white saree through consistent aca-

demic achievement throws light of  her being successful woman in a man’s world. 

In Food for thought, I agree with the author when she says that my brain was thoroughly exhausted with all 

the information about the origin fruits, vegetables, delicacies and all the mythological stories behind them. 

Yes, the conclusion by the author that India is a country, culturally vibrant, diverse in food and yet distinctly 

Indian at heart gives enormous food for thought the reader.  

In Three Handfuls of  Water, the author shares her reminiscence of  visiting Kashi, which was her grandpar-

ents’ dream. Any reader would be unstoppable in appreciating her mindset to give up all kinds of  shopping 

except for essentials which causes the desire to acquire vanish, while she takes a dip in the Ganges. It is a 

must read for today’s youngsters to imbibe fondness and bonding beyond nuclear families.  

In Cattle Class, she shares her insights about dangers of  being prerogative and its effect on the social divide 

between privileged and un-privileged judged by attire.  

In A life unwritten, the author narrates her doctor father’s story, who delivers a child of  an unmarried girl 

forbidden by her family. She shares how her father braves his first gynecological practice and his endurance 

of  being a successful male gynecologist. This episode also shows how the girl’s life changed by the timely 

kindness showed by the doctor.  

In No place like home, the author throws light on the ordeal faced by women who dare to fly to the middle 

east in search of  jobs and handsome earning. The author’s reflections on how these women are lured and 

duped is simply an eye-opener and makes the reader feel that there is no place like home. 

In A Powerful Ambassador, any reader will certainly applaud how the author elaborates that Bollywood is  

Bengaluru DI 
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famous across the globe and is a brand ambassador of  Indian culture. 

In Rasleela and the Swimming Pool, her sharing about her grandchildren enacting the mythological story is 

amusing. It also emphasizes the importance of  storytelling to children. 

In A Day in Infosys Foundation, she invites her close friend to be a part of  her busy schedule to show the lat-

ter her busy schedule.  

In I Can’t, We Can, the author shares her association with another NGO which strives to reform addicts off  

their cravings, so that they are also transformed into useful members of  society. 

The author’s conclusion gives enormous food for thought to the reader -  

India is a country, culturally vibrant, diverse in food and yet distinctly Indian at heart  

To sum it up this book is a must read because it unmasks both the beauty and ugliness of  human nature. 

 

 
Introduction: 

I have been associated with APF for the past one year. Prior to my association 

with APF I had been in the field of  education for the past 16 years working as a 

lecturer. But my observation of  Government teachers during my B.Ed course 

instilled a strong feeling in me to involve myself  in helping teachers to get rid of  

their inhibitions towards English language. Thus, I have joined APF as an Eng-

lish RP. I get immense satisfaction when I work with teachers during my field 

visits. I like to go on long drives. Gardening and playing Badminton are my oth-

er hobbies. Some of  the books I have read recently are:  

Wise and Otherwise, The day I stopped drinking milk and Dollar Sose by Sudha 

Murthy 

Wings of  Fire by APJ Abdul Kalam 

Revolution 2020 by Chetan Bhagat 

Vamshavruksha and Naayi Neralu by S.L.Byrappa  
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ಶೆರೀಯಸ್ 

ನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಹಲ್ವು ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಓದಿರುತೆತೀವ್ೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವಂದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಲ ಸದಯ ಜ್ಞಯಪ್ಕದಲ್ಲಲರುತತವ್ೆ. 

ಇನೊಾ ಕೆಲ್ವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಇದು ಒಂದು. ಇದು ನನಾ ತಂದೆಯವರು PUCಯಲ್ಲಲಂದಯಗಿನದು. ಆ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೆೀವಲ್ 

25 ಪೆೈಸ್ೆ ಮಯತರ. ಇದನುಾ ಲೆೀಖಕರಯದ  

ಎಸ್. ಆರ್. ದೆೀಸ್ಯಯಿ ಇವರು ಎಸ್. ಎಸ್. ಒಡೆಯರ್ ರವರ ಪ್ರಕಯಶನದೆೊಂದಿಗೆ ಸ್ೆಪೆಟಂಬರ್ ೧೯೭೫ ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡಿದರು. ಈ 

ಪ್ುಸತಕವು ವಿಜ್ಞಯನದ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲೆೊಲಂದಯದ ಅಂತರಕ್ಷ ರಯಕೆಟಿಟನ ತಯಯರ ಇತಯಾದಿ ಹಲ್ವು 

ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ೆೊಾಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಲ ಮ್ುಖಪ್ುಟಕೆೆ ಯಯವುದೆೀ ಚ್ಚತರಗಳಿಲ್ಲದಿದುರೊ ಕೊಡ ಪ್ುಸತಕದ 

ಪ್ುಟಗಳನುಾ ತಿರುವಿ ಹಯಕಿದಂತೆ ಚ್ಚತರಗಳು ತಯವ್ಯಗಿಯೀ ಬರುತತವ್ೆ. ರಯಕೆಟಟ ತಯಯರಗೊ ಮ್ುನಾ ಅದರ 

ಪ್ರಕಲ್ಪನ್ೆಯನುಾ ತಿಳಿಯಲ್ು ಅಂದರೆ ರಯಕೆಟಿಟನ ಮಯದರ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಬಲ್ೊನ್ ಪ್ರಯೊೀಗಗಳು. 

“ಬಲ್ೊನ್ ಪ್ರಯೊೀಗಗಳು ಸಹ ರಯಕೆಟಿಟನಂತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಲ್ೊನ್ ಅನುಾ ಗಯಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದಯಗ,  

ಅದರ ಮ್ುಂತುದಿಯು ಗಯಳಿಯಲ್ಲಲ ಮ್ತುತ ಹಿಂತುದಿಯು ನಮ್ಮ ಕೆೈಯಲ್ಲಲ ಇರುತತದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆೈ ಬಿಟಟರೆ ಅದು 

ಗಯಳಿಯಲ್ಲಲ ಮೆೀಲೆ ಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಈ ವಿಮಯನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ು ಹಕಿೆಗಳಿಗೊ, ಹಯಗೆಯೀ ರಯಕೆಟಟ 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ು ಬಲ್ೊನ್ ಪ್ರಯೊೀಗಗಳು ಹಯಗೆೀ ಇದಯದ ನಂತರ ರಯಕೆಟಟ ತಯಯರಯ ಕುರತು ತಿಳಿಯುತೆತೀವ್ೆ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಈ ರೀತಿ 

ರಯಕೆಟಿಟನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಯಗಗಳು ರಯಕೆಟಟ ತಯಯರಯಲಯಲದ ಅಭವೃದಿಾಯ ಕುರತು ತಿಳಿಸುವರು. 

ಇದೆಲ್ಲದರ ನಂತರ ಜಗತಿತನ ದೆೊಡಿಣ ಿ ಎನಸಿಕೆೊಂಡ ಅಮೆೀರಕಯದ ನ್ಯಸ್ಯ ಎಂಬ ಬಯಹಯಾಕಯಶ 

ಸಂಶೆ ೀಧನ್ಯ ಸಂಸ್ೆೆಯು ಮದಲ್ ಬಯರಗೆ ಮಯನವ ಸಹಿತ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಯನುಾ ಚಂದರನ ಮ್ಡಿಲ್ಲಗೆ ಸ್ೆೀರಸಿ ದೆೊಡ ಿ

ಸ್ಯಧನ್ೆ ಮಯಡಿತು. ಹಿೀಗೆ ಒಟುಟ ೧೭ ಅಪ್ಲೆೊೀ ಯಯತೆರಗಳನುಾ ಕೆೈಗೆೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಕುರತು ವಿವರವ್ಯಗಿ 

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಬಂದ ಅರವ್ೆಂದರೆ ನನಗೆ ರಯಕೆಟಟ ವಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕಿತ ಇದಿುತು. ಹಯಗೆೀ 
ನನಗೆ ರಯಕೆಟಟ ನನಾದೆೀ ಆದ ಕಲ್ಪನ್ೆಗಳಿಂದ ಕೊಡಿತುತ ಹಯಗೊ ನನಗೆ ಹಲ್ವು ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲ್ಲ. 
ಉದಯಹರಣೆಗೆ ರಯಕೆಟಟ ಕೆೀವಲ್ ಇಂಧನವಲ್ಲದೆ ಅನಲ್ಗಳಿಂದಲ್ೊ ಸಹ ಚಲ್ಲಸುತತದೆ. ಹಿೀಗೆ ನನಾ ಕಲ್ಪನ್ೆಗೆ 

ವಿರುದಾವ್ಯದ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಹಲ್ವು ಅಂಶಗಳನುಾ ನ್ಯನು ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡೆ. ಅದೆೀ ನೀವು ಸಹ ರಯಕೆಟಟನ ಕುರತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಯಹಿತಿಯನುಾ 
ಈ “ಅಪ್ಲೆೊೀ  ಯಯತೆರಗಳು” ಎಂಬ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರ.  

 

 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ನ್ಯ ತಿಳಿದೆ ರಯಕೆಟ್ ಬಗೆ ೆ

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಶೆರೀಯಸ್. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೯ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 



34 

ದಶಥನ್ ಕೆ ಆರ್  

ಕನಾಡದ ಜ್ಞಯನಪ್ತೀಠ ಪ್ರಶಸಿತ ವಿಜೆೀತ ಸ್ಯಹಿತಿಗಳಲೆೊಲಬಬರಯದ ಶಿವರಯಮ್ ಕಯರಂತರು “ನಡೆದಯಡುವ ವಿಶವಕೆೊೀಶ”, “ಕಡಲ್ ತಿೀರದ 

ಭಯಗಥವ” ಎಂಬೆಲಯಲ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆೊಂದಿರುವ ವಾಕಿತ. ನವೀದಯ ಸ್ಯಹಿತಾದ ಕಯಲ್ಘಟಟದಲ್ಲಲ ಕಂಡುಬಂದ ಅನ್ೆೀಕ ಶೆರೀಷ್ಟ್ ್ಸ್ಯಹಿತಿಗಳಲ್ಲಲ ಇವರು 

ಮ್ುಂಚೊಣಿಯಲ್ಲಲದು ಪ್ರಮ್ುಖ ಸ್ಯಹಿತಿ. ಕವಿ, ಕಯದಂಬರಕಯರ, ನ್ಯಟಕಕಯರ, ಅನುವ್ಯದಕ, ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಬರಹಗಯರ ಹಿೀಗೆ ಕನಾಡ ಸ್ಯಹಿತಾದ 

ಎಲಯಲ ಪ್ರಕಯರಗಳಲ್ೊಲ ಕಯರಂತರ ಪಯತರ ಗಣನೀಯವ್ಯದದುು. ಸುಮಯರು ನ್ಯಲ್ುೆ ನೊರಕೊೆ ಹೆಚುಿ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ರಚ್ಚಸಿದಯುರೆ. ಜ್ಞಯನಪ್ತೀಠ 

ಪ್ರಶಸಿತ, ಪ್ದಮಭೊಷ್ಟ್ಣ ಪ್ರಶಸಿತ, ಕೆೀಂದರ ಸ್ಯಹಿತಾ ಅಕಯಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸಿತ, ಪ್ಂಪ್ ಪ್ರಶಸಿತ ಹಿೀಗೆ ಹಲ್ವ್ಯರು ಉನಾತ ಪ್ರಶಸಿತಗಳಿಗೆ ಕಯರಂತರು 

ಪಯತರರಯಗಿದಯುರೆ. ಪ್ರಸರದ ಉಳಿವಿಗಯಗಿ ಹೆೊೀರಯಟದ ನ್ಯಯಕತವವನೊಾ ವಹಿಸಿದುರು. ಸ್ಯಮಯಜಕ ಚಳುವಳಿಗಳಲ್ೊಲ ಕಯರಂತರು 

ಸಕಿರಯವ್ಯಗಿ ಪಯಲೆೊೆಂಡಿದುರು.  

ಈ ಭೊ ಗರಹದಲ್ಲಲ ನ್ಯವು ಸ್ಯಕಷ್ಟ್ುಟ ಜೀವ ಪ್ರಭೆೀದಗಳನುಾ ಕಯಣಬಹುದು. ಈ ಜೀವಸೃಷ್ಟ್ಟಯ ಸ್ೆೊಬಗು ಸವಿಯಲ್ು ಹೆೊರಟರೆ ನಮ್ಮ 

ಕುತೊಹಲ್, ಅಚಿರಗಳು ಜಯಗೃತಗೆೊಂಡು ಒಮೆಮಲೆೀ ನಮ್ಮ ಕಣಮನ ತಣಿಸುತತವ್ೆ. ಈ ಭೊಮಿಯಲ್ಲಲ ನ್ೆಲ್, ಜಲ್ ಮ್ತುತ ಅಕಯಶಗಳಲ್ಲಲ 

ವ್ಯಸಿಸುವ ಲ್ಕ್ಯಂತರ ಪಯರಣಿ ಪ್ರಭೆೀದಗಳಿವ್ೆ. ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದಷ್ಟ್ಟನುಾ ಆರಸಿ ಅವುಗಳನುಾ ಇತರರಗೊ ತಿಳಿಸಿಕೆೊಡುವ ಕೆಲ್ಸವನುಾ 

ಅನ್ೆೀಕ ಜನರು ಅನ್ೆೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಮಯಡುತಯತರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ಬರಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಯವಿ ಮಯಧಾಮ್. ಈ ರೀತಿಯ ಬರಹಗಳನುಾ ಬರೆಯಲ್ು 

ಸ್ಯಕಷ್ಟ್ುಟ ಸಂಚರಸಬೆೀಕಯಗುತತದೆ, ಪಯರಣಿಗಳನುಾ ತಿೀರ ಸನಹದಿಂದ ಗಮ್ನಸಬೆೀಕಯಗುತತದೆ. ಆದರೆ ಕಯರಂತರು ಹೆಚುಿ ತಿರುಗದೆ ಪ್ತಿರಕೆ, 

ನಯತಕಯಲ್ಲಕ ಹಯಗೊ ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಲ ಓದಿ ಅದನ್ೆಾಲಯಲ ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗರಹಿಸಿರುವುದು ವಿಶೆೀಷ್ಟ್. 

ಪಯರಣಿ ಪ್ರಪ್ಂಚ, ಹೆಸರೆೀ ಹೆೀಳುವಂತೆ ಸಹಸ್ಯರರು ಪಯರಣಿಗಳ ಬಗೆೆ ಅರವು ಮ್ೊಡಿಸುವ ಸಲ್ುವ್ಯಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ುಸತಕ. ಕಯರಂತರು 

ಓದುಗರಗೆ ಪ್ುಸತಕದಲೆಲೀ ವಿಭನಾ ಪಯರಣಿಗಳ ಆಕಯರ, ಜೀವನಶೆೈಲ್ಲ, ಆಹಯರ ಪ್ದಾತಿ, ಅವುಗಳು ವ್ಯಸಿಸುವ ಭೌಗೆೊೀಳಿಕ ಪ್ರದೆೀಶ, 

ಲೆೈಂಗಿಕತೆ, ಮಯಂಸ್ಯಹಯರಗಳ ಭೆೀಟೆಯಯಡುವ ರೀತಿ, ಭೆೀಟೆಯಿಂದ ತಪ್ತಪಸಿಕೆೊಳುಲ್ು ಸಣಿ-ಪ್ುಟಟ ಪಯರಣಿಗಳ ಆಕಯರ, ಬಣಿಗಳಲ್ಲಲ 

ಹೆೊಂದಿಸಿಕೆೊಳುುವ ಬಗೆ, ಕೆಲ್ವು ಪಯರಣಿಗಳಲ್ಲಲ ಗುಂಪ್ನುಾ ನಭಯಯಿಸುವ ನ್ಯಯಕ ಪಯರಣಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಾ, ಗಂಡು ಹೆಣುಗಿಳು ಕೊಡುವ್ಯಗ 

ಅನಾಲ್ಲಂಗಿಯನುಾ ಆಕಷ್ಟ್ಥಸಲ್ು ಮಯಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಸಂತಯನ ಪ್ಡೆಯುವ ಮ್ತುತ ಅದನುಾ ಪೀಷ್ಟ್ಸುವ ವಿಧಯನ, ಹಿೀಗೆ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷ್ಟ್ಯವನುಾ ಸವಿವರವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಿಟದಯುರೆ. 

ಕಯರಂತರು ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ರಚ್ಚಸುವಲ್ಲಲ ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸಿರುವ ಬರವಣಿಗ ಶೆೈಲ್ಲ ತುಂಬಯ ಸರಳ ಮ್ತುತ ಆಕಷ್ಟ್ಥಕವ್ಯಗಿದೆ. ಅವರ 

ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ ಅನ್ೆೀಕ ಶಬುಗಳು ಕನ್ಯಥಟಕದ ಕರಯವಳಿ ತಿೀರದ ಜನರ ಆಡುಭಯಷೆಯಲ್ಲಲ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದನುಾ ಗಮ್ನಸಬಹುದು. 

ಕಯರಂತರು ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗಳ ಮಯಹಿತಿಗಳನುಾ ಕಲೆ ಹಯಕುವಲ್ಲಲ ಶರದೆಾ, ಶರಮ್ಗಳನುಾ ವಹಿಸಿರುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಅದನುಾ ಒಂದು ಆಕಷ್ಟ್ಥಣಿೀಯ 

ಪ್ುಸತಕವನ್ಯಾಗಿ ರಚ್ಚಸುವುದರ ಕಡೆಗೊ ಹೆಚುಿ ಕಯಳಜ ವಹಿಸಿರುವುದು ಪ್ುಸತಕದ ಬರವಣಿಗೆಯ ಶೆೈಲ್ಲಯನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದಯಗ ತಿಳಿದು ಬರುತತದೆ.  

ಕಯರಂತರು ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಸಂಗರಹಿಸಿರುವ ಸಹಸ್ಯರರು ಜೀವಿಗಳ ವಣಥನ್ೆಯನುಾ ಪ್ರತಿನಧಿಸಿ ಜೆೀನ್ೆೊಾಣದ ಬಗೆೆ ನೀಡಿರುವ ಮಯಹಿತಿಯನುಾ 

ಪ್ರಸುತತ ಪ್ಡೆಸುತೆತೀನ್ೆ.  

ಜೆೀನ್ೆೊಾಣವನುಾ ಕುರತು ವಿವರಸುವ್ಯಗ ಕಯರಂತರು ಜೆೀನ್ೆೊಾಣಗಳಲ್ಲಲ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಜಯತಿಗಳು, ಮ್ತುತ ಯಯವ ಜಯತಿಯ ಹುಳುಗಳು ಹೆೀಗೆ 

ಜೀವನ ನಡೆಸುತತವ್ೆ, ಹೆೀಗೆ ತಯವು ನ್ೆಲೆಸಲ್ು ಆಶರಯಗಳನುಾ ನಮಿಥಸಿಕೆೊಳುುತತವ್ೆ. ಎಂಬೆಲಯಲ ಸಂಗತಿಗಳನುಾ ತಿಳಿಸಿಕೆೊಟಿಟದಯುರೆ, ಕೆಲ್ವು 

ಜಯತಿಯವು ಗೊಡು ಕಟಿಟದರೆ, ಇನೊಾ ಕೆಲ್ವು ಜಯತಿಯವು ಮ್ರದ ಬಿರುಕಗಳಲ್ಲಲ ಬಿಡಯರ ಹೊಡುತತವ್ೆ, ಕೆಲ್ವು ಜಯತಿಯವು ಇಲ್ಲಗಳು ಬಿಟುಟ 

ಹೆೊೀದ ಬಿಲ್ಗಳಲ್ಲಲ ವ್ಯಸಿಸುತತವ್ೆ, ಹಕಿೆಗಳು ಬಿಟುಟ ಹೆೊೀದ ಗೊಡುಗಳಲ್ಲಲ ವ್ಯಸಿಸುವ ಜಯತಿಗಳೂ ಇವ್ೆ, ಇನೊಾ ಕೆಲ್ವು ಸಮ್ೊಹಿಕವ್ಯಗಿ 

ಇರದೆ ಒಂಟಿಯಯಗಿ ಜೀವಿಸುತತವ್ೆ. ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಲ ಎಂತೆಂತಹ ಜಯತಿಗಳ ಹುಳುಗಳಿವ್ೆ, ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಲಯ ವ್ಯತಯವರಣಕೆೆ ಹೆೀಗೆ 

ಸಪಂದಿಸುತತವ್ೆ ಎಂಬುದನುಾ ವಿವರಸಿದಯುರೆ, ನಮ್ಮ ದೆೀಶದಲ್ಲಲ ಜೆೀನನುಾ ತಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಯಗಿ, ಸಮಯಜಕಯೆಗಿ ಕೊಡಿಡುವ ನ್ೆೊಣಗಳಂತೆ 

ಯಯದಗಿರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಪಯರಣಿ ಪ್ರಪ್ಂಚ  



35 

ಚಳಿಯಿರುವಂತಹ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಲ ಇರುವ ನ್ೆೊಣಗಳು ಕೊಡಿಡುತತವ್ೆ. ಚಳಿ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಲರುವಂತ ಜೆೀನ್ೆೊಾಣಗಳು ಶಿೀತ ಅಧಿಕವ್ಯದಯಗ 

ಹುದುಗಿಕೆೊಳುುವವು. ವಸಂತ ಋತು ಆರಂಭವ್ಯದಯಗ ಅವು ಗೊಡಿಂದ ಹೆೊರ ಬಂದು ಸಸಾಗಳಿರುವ ಪ್ರದೆೀಶಗಳನುಾ ಹುಡುಕಿ ಅಂತಹ 

ಜಯಗಗಳಲ್ಲಲ ತಮ್ಮ ಹೆೊಸ ಗೊಡು ನಮಿಥಸಿಕೆೊಳುುತವ್ೆ. ಅಂತಹ ಹೆೊಸ ಗೊಡುಗಳಿಗೆ ಹೆೊೀದ ಹೆಣುಿ ನ್ೆೊಣ ಆ ಗೊಡಿನ ಒಂದು ಜಯಗದಲ್ಲಲ 

ತನಾ ಮಟೆಟಗಳನುಾ ಇರಸಲ್ು ಪಯರರಂಭಸುತತದೆ. ಆ ಮಟೆಟಗಳಿಂದ ಹುಳುಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ಕೆೊೀಶಜೀವಿಗಳು, ಆನಂತರ ಮಯಪ್ಥಟುಟ 

ಪಯರಯಸೆ ಜೆೀನ್ೆೊಾಣಗಳೂ ಆಗುತತವ್ೆ. ಅವು ಕೆಲ್ಸಗಯರ ಹೆಣುಿ ಹುಳುಗಳು, ಅವು ಬಂಜೆಯಯಗಿರುತತವ್ೆ. ಆ ಬಂಜೆ ಹೆಣುಿಗಳು ತಮ್ಮ 

ಮ್ಹಯತಯಯಿಯಯದ ರಯಣಿನ್ೆೊಣ, ಮ್ುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಇರಸುವ ತನಾ ಸಂತತಿಗಯಗಿ ತಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಹೆೊರಡುವ ಒಂದು ತರದ 

ಮೆಣದಿಂದ ಕಣಗಳ ಜೆೀನು ತಟಿಟಯನುಾ ರಚ್ಚಸುತತವ್ೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಲ ತಮ್ಮ ಸಮಯಜದ ಮ್ರಗಳನುಾ ಸ್ಯಕುತತವ್ೆ. ಅವಕೆೆ ಹೆೊರಗಿನಂದ 

ಆಹಯರವನುಾ ಹೆೊತುತ ತಂದು ಒದಗಿಸುತತವ್ೆ. ಇಂತಹ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ರಯಣಿ ಹುಳು ಒಂದೆೀ ಕಡೆ ಸದಯ ಮ್ಲ್ಗಿದುು ಮಟೆಟ ಇರಸುತತಲೆೀ 

ಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೆೊಡಿ ತಟಿಟಯಲ್ಲಲ 60,000ದಷ್ಟ್ುಟ ನ್ೆೊಣಗಳು ಇರುವುದುಂಟು. ಇದರಂದ ಅವುಗಳ ಸಮಯಜ ತುಂಬಯ 

ದೆೊಡಿದಯಗುತತದೆ. ಅಲ್ಲಲ ಗಂಡು ಹೆಣುಿಗಳ ಲ್ಲಂಗಬೆೀಧ ಸಂತತಿ ಕಯಣಿಸತೆೊಡಗುತತದೆ. ಆಗ ಬಂಜೆ ಹುಳುಗಳು ಸ್ಯಯುತತವ್ೆ. ಅಲ್ಲಲ ಹುಟಿಟದ 

ಗಂಡು ಹೆಣುಿಗಳು ಜೆೊೀಡಿಯಯಗುತತವ್ೆ. ಜೆೊೀಡಿಯಯದ ಗಂಡು ಹುಳು ಸತುತ ಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಹೆಣುಿ ಹುಳು ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಯಿಸುತತದೆ. ಅದು 

ದೊರಕೆೆ ವಲ್ಸ್ೆ ಹೆೊೀಗಿ ಅನುಕೊಲ್ ಆಹಯರ ಸಿಗುವ ಕಡೆ ಸ್ೆೀರ ತಿಂದು ತನಾ ದೆೀಹ ಬೆಳ್ೆಸುತತವ್ೆ. ಇಂತಹ ರಯಣಿ ಹುಳುಗಳು ಒಂದು 

ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ಎಂಟರಂದ ಹತುತ ಇರುತತವ್ೆ. ಆ ಸಮಯಜ ವಿಪ್ರೀತ ದೆೊಡಿದಯಗುವ ಸಂದಭಥ ಬಂದಯಗ, ಅಲ್ಲಲನ ರಯಣಿ ಹುಳುಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದು 

ಅಕೆಪ್ಕೆದ ತನಾ ಸ್ೆೊೀದರ ಹೆಣುಿಗಳನುಾ ಹುಡುಕಿ, ಅದನುಾ ಕೆೊಂದು, ತಯನ್ೆೀ ಸಮಯಜದ ರಯಣಿಯಯಗುತತದೆ. ಕೆಲ್ಸಗಯರ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ 

ರಯಣಿಯನುಾ ಸ್ಯಕುವ ಕೆಲ್ಸವಿದೆ. ಸಮಯಜದ ಮ್ರಗಳನುಾ ಬೆಳ್ೆಯಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವಿದೆ. ಆಹಯರ ಸಂಗರಹ ಮಯಡುವ ಕೆಲ್ಸವಿದೆ. ಅದರ 

ಜೆೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಗೊಡಿನ ಕಣಗಳನುಾ ಚೆೊಕೆಟವ್ಯಗಿರಸುವ ಕೆಲ್ಸವೂ ಇದೆ. ಈ ಕೆಲ್ಸಗಯರ ಹುಳುಗಳ ಆರಂಭದ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಅವುಗಳ 

ತಲೆಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ್ಟ ಆಹಯರವನುಾ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲ ಗರಂರ್ಥಗಳು ಕಯಣಿಸುತತವ್ೆ. ಆ ಆಹಯರವನುಾ ಅವು ಮ್ರಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ, 

ಅವನುಾ ಬೆಳ್ೆಸಬೆೀಕು. ಮ್ುಂದೆೊಂದು ದಿನ ಅವುಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಲ ಮೆೀಣವನುಾ ನಮಿಥಸುವ ಗರಂರ್ಥಗಳು ಹೆೊಟೆಟಯ ಕೆಳಗೆ ಕಯಣಿಸುತತವ್ೆ. 

ಅದರ ನ್ೆರವಿನಂದ ಅವು ತಟಿಟಯನುಾ ರಚ್ಚಸುತತವ್ೆ. ಹೆೊರಗಿನಂದ ತಮ್ಮ ಗೆಳ್ೆಯರು ತರುವ ಮ್ಧು, ಪ್ರಯಗಗಳನುಾ ಪ್ಡೆದು ಜೆೀನನ್ಯಾಗಿ 

ಪ್ರವತಿಥಸುವ ಕೆಲ್ಸ ಅವಕೆೆ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಎಂದರೆ, ಯಯವುದೆೀ ಕೆಲ್ಸಗಯರ ಹುಳು ಮಯಡಲ್ಲರುವ ಕೆಲ್ಸ ಅದರ ಸಮಯಜದ 

ಕಯಲ್ಕಯಲ್ದ ಅವಶಾಕತೆಗಳನುಾ ಅವಲ್ಂಬಿಸಿದೆ. ಈ ಹುಳುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮ್ಯ ತಟಿಟಯಲ್ಲಲ ಅಡಯಿಡುತಯತ, ಸಮಯಜದ ಅವಶಾಕತೆ ಏನ್ೆೀನು 

ಎಂಬುದನುಾ ತಿಳಿಯುವುದರಲೆಲೀ ಕಳ್ೆಯುವುದು. 

ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಗಯರ ನ್ೆೊಣ ಹುಟಿಟದ ಕೆಲ್ವ್ೆೀ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಗೊಡನುಾ ಬಿಟುಟ ಹೆೊರಗೆ ಹಯರಯಡುತಯತ, ಸುತತಲ್ಲನ ಆವರಣ ಎಂಥದು ಎಂದು 

ತಿಳಿಯುವುದರಲ್ಲಲ ಕಳ್ೆಯುತತದೆ. ಮ್ುಂಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಲ ಅದು ಆಹಯರ ಸಂಗರಹ ಮಯಡುವ ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ಹೆೊೀಗುತತದೆ, ಆಹಯರ ಪ್ಡೆದು 

ಮ್ರಳಿದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಹೊ ಇಂಥದೆೀ ಜಯಗದಲ್ಲಲ ಇದೆ ಎಂದು ಕುಣಿತದ ಒಂದು ಸ್ಯಂಕೆೀತಿಕ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಲ ತನಾ ಗೆಳ್ೆಯರಗೆ ತಿಳಿಸುತತದೆ. 

ತಯನ್ೆರಗಿದ ಹೊವಿನ ವ್ಯಸನ್ೆ ಮ್ತುತ ಆಹಯರದ ಸುಳಿವನುಾ ತೆೊೀರಸಿದರೆ, ಕುಣಿತದ ವಿವಿಧ ಗತಿಗಳು ಅದು ಸಿಗುವ ದಿಕೆನುಾ ಸೊಚ್ಚಸುತತವ್ೆ.  

ರಯಣಿ ಹುಳದ ಮೆೀಲೆ ಆ ಸಮಯಜದ ಸಂಖ್ೆಾ ಹೆೊಂದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಹುಳು ಇದುಲೆಲೀ ಇದುು ದಿನಕೆೆ 1,500ರಷ್ಟ್ುಟ ತತಿತಗಳನುಾ ಇರಸಬಹುದು. 

ಅದು ಇರಸುವ ತತಿತಗಳಲ್ಲಲ ಎರಡು ತೆರನವಿವ್ೆ. ಒಂದು ತೆರನ ತತಿತಯಿಂದ ಹೆಣುಿ ರಯಣಿಗಳೂ ಮ್ತುತ ಕೆಲ್ಸಗಯರ ಹುಳುಗಳೂ ಹುಟಿಟದರೆ, 

ಇನ್ೆೊಾಂದು ತೆರನಂದ ಗುಂಡು ಹುಳುಗಳು ಹುಟಟಬೆೀಕು, ಈಗಿನ ರಯಣಿ ಮ್ುದಿಯಯದರೆ, ಮ್ುಂದಿನ ರಯಣಿ ಈಗಯಗಲೆೀ ಹುಟಿಟದ ಒಂದು ಹೆಣುಿ 

ನ್ೆೊಣದಿಂದಯಗಬೆೀಕು. ನ್ಯಳ್ೆದಿನ ರಯಣಿಯಯಗಬಹುದಯದ ಹೆಣುಿ ನ್ೆೊಣವನುಾ ಕೆಲ್ಸಗಯರ ಹುಳುಗಳು ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ ಆಹಯರವನುಾ ತಿನಾಲ್ು ಕೆೊಟುಟ 

ಸ್ಯಕುತತವ್ೆ. ಆ ರಯಣಿ ಮ್ುಂದೆೊಂದು ದಿನ ಹಳ್ೆಯ ರಯಣಿಯನುಾ ಓಡಿಸಬೆೀಕು. ಇಲ್ಲವ್ೆ ಅದೆೀ ರಯಣಿ ತಯನ್ಯಗಿ ಇತರ ಗಂಡು ನ್ೆೊೀಣಗಳ 

ಜತೆಯಲ್ಲಲ ಇನ್ೆಾಲ್ಲಲಗಯದರೊ ಹಯರುತಯತ ಹೆೊೀಗಬೆೀಕು. ಹಯರುತಯತ ಹಯರುತಯತ ಅಂತರಕ್ಷದಲ್ಲಲ ಒಂದು ಗಂಡನುಾ ಕೊಡಿ, ಭೊಮಿಗೆ ಬಂದು, 

ಇನ್ೆೊಾಂದೆೀ ಗೊಡನುಾ ಅದು ರಚ್ಚಸಬಹುದು. ಅದರ ಜತೆಗೆ ಸಮಯಜವನುಾ ಬಿಟುಟ ಹೆೊರಡುವ ಇತರ ಯಯವತುತ ಹುಳುಗಳು , ಮ್ುಂದಿನ 

ನ್ೆಲೆಯನುಾ ಅರಸಿ, ಹೆೊಸ ತಟೆಟಯನುಾ ಕಟುಟವ ತನಕ ಬೆೀಕಯಗುವ ಯಯವತುತ ಜೆೀನನುಾ ತಮ್ಮ ಹೆೊಟೆಟಯ ಒಂದು ಮ್ಗುೆಲ್ಲ್ಲಲ ಹೆೊತುತ 

ತರುತತವ್ೆ.  
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ಹಿೀಗೆ ಕಯರಂತರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಯರಣಿಗಳನೊಾ ಸವಿವರವ್ಯಗಿ ವಣಿಥಸುವ ಮ್ೊಲ್ಕ 

ಓದುಗರಗೆ ಓದಿನ ಸವಿಯನುಾ ಉಣಬಡಿಸಿದಯುರೆ. ಜೆೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಚ್ಚತರಗಳನುಾ 

ಸ್ೆೀರಸಿರುವುದರಂದ ಓದುಗರಗೆ ಆ ಪಯರಣಿಗಳ ಬಯಹಾ ತೆೊೀರಕೆಯ ಬಗೆೆ ಒಂದು 

ಸುಳಿವು ನೀಡಿದಯುರೆ. ಇದರೆೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಜೀವನಶೆೈಲ್ಲ ಮ್ತುತ ಅವುಗಳನುಾ 

ಕಯರಂತರು ವಣಿಥಸಿರುವಂತೆ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೆೊಳುಲ್ು ಸಹಯಯವ್ಯಗುತತದೆ. 

ಪಯರಣಿ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಪ್ುಸತಕವು ಪಯರಣಿಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯ ಬಯಸುವವರಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ ುೆಯ 

ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ಎನುಾವುದರಲ್ಲಲ ಸಂದೆೀಹವಿಲ್ಲ. ಇವರ ಕೆಲ್ವು ಕಯದಂಬರಗಳ ಬಗೆ ೆ

ಕೆೀಳಿದೆು, ಆದರೆ ಓದುವ ಅವಕಯಶ ದೆೊರೆತಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಪಯರಣಿ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಪ್ುಸತಕವು ನ್ಯನು ಓದಲ್ು ಆರಸಿಕೆೊಂಡ ಮದಲ್ ಕಯರಂತರ ಪ್ುಸತಕ. 

ನ್ಯನು ಈ ಪ್ುಸತಕ ಓದುವ ಮ್ುನಾ ಇದು ಮ್ಕೆಳಿಗಯಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ುಸತಕ ಎಂದು ಭಯವಿಸಿದೆು. ಆದರೆ ಇದು ಕೆೀವಲ್ ಮ್ಕೆಳಿಗಯಗಿ ಅಲ್ಲದೆ 

ಪಯರಣಿಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯುವ ಆಸಕಿತ ಇರುವ ಎಲ್ಲರಗೊ ರಚ್ಚಸಿಲಯಗಿದೆ. ಸಣಿ ಕಿೀಟಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೆೈತಾ ತಿಮಿಂಗಿಲ್ಗಳಂತಹ ಪಯರಣಿಗಳ 

ಜೀವನ ಶೆೈಲ್ಲಯ ಮಯಹಿತಿಯನುಾ ಒಂದೆಡೆ ಕಲೆ ಹಯಕಿರುವುದು ಅಸ್ಯಧಯರಣ ಕೆಲ್ಸ ಎಂದರೆ ತಪಯಪಗಲಯರದು. ಸ್ಯವಿರಯರು ಪಯರಣಿಗಳ 

ಮಯಹಿತಿಯನುಾ ಕಯರಂತರು ವಿವಿಧ ಮ್ೊಲ್ಗಳಿಂದ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಬರೆದು ಓದುಗರಗೆ ಸ್ಯವರಸಾಪ್ೂಣಥವ್ಯಗಿ ಬರೆದು ಕೆೊಟಿಟದಯುರೆ. ನ್ಯವು 

ಕೆೀವಲ್ ಕಣಿಂಿದ ನ್ೆೊೀಡಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಯಯರಂದಲೆೊೀ ಕೆೀಳಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಪಯರಣಿಗಳ ಪ್ರಚಯವನುಾ ನೊರು ಪ್ಟುಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಯಯಥವನುಾ 

ಈ ಪ್ುಸತಕ ಮಯಡುತತದೆ. ಪಯರಣಿ ಪ್ತರಯರಯಗಿದುರೆ ಪಯರಣಿಗಳ ಗುಣಗಳನುಾ ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡು ಮ್ುಂದೆ  ಅವುಗಳನುಾ ಕಂಡಯಗ ಅವುಗಳ ಜೆೊತೆ 

ಒಡನ್ಯಟ ಬೆಳ್ೆಸುವುದು ಸುಲ್ಭವ್ಯಗಬಹುದು.  
 

 ಪ್ರಚಯ: 

ನ್ಯನು ದಶಥನ್ ಕೆ ಆರ್, ಮ್ೊಲ್ತಃ ಮ್ಂಡಾ ಜಲೆಲ ನ್ಯಗಮ್ಂಗಲ್ ತಯಲ್ೊಲಕಿನ ಕೆೊಣನೊರು ಎಂಬ 
ಗಯರಮ್ದವನು. ವಾವಸ್ಯಯ ನನಾ ಕುಟುಂಬದ ಮ್ುಖಾ ಕಸುಬು. ನ್ಯನು ಮೆೈಸೊರು 
ವಿಶವವಿದಯಾಲ್ಯದಿಂದ ವಿಜ್ಞಯನದ ಸ್ಯಾತಕ ಪ್ದವಿ ಹಯಗೊ ರಸ್ಯಯನ ಶಯಸರದ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿ 
ಪ್ಡೆದಿದಯುನ್ೆ. ಪ್ರಸುತತ ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಂೌಂಡೆೀಶನ್ ಯಯದಗಿರಯಲ್ಲಲ ಅಸ್ೆೊೀಸಿಯೀಟ್ ಆಗಿ ಕಯಯಥ 
ನವಥಹಿಸುತಿತದೆುೀನ್ೆ. ಓದುವುದು, ಹಯಡು ಕೆೀಳುವುದು ಮ್ತುತ ಹಯಡುವುದು, ಸ್ೆೊಪೀಟ್ಿಥ ಮ್ತುತ ಸಿನ್ೆಮಯ 
ನ್ೆೊೀಡುವುದು ನನಗಿರುವ ಹವ್ಯಾಸಗಳು.  
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विनोद पाखरे 

िे कुछ केहना तो चाहते है मगर हम समझ नही ंपाते 

बच्चों की बचपन की बाल बोली,तुतली बोली ककन्हे पसदं नही आती। उसमें एक मनमोहक और आकर्शक र्क्ती 
होती है । उसी तरह बच्चे जब भाषा सीखने के ओर बढ़ते देख लें तो बहुत ही विस्मयता ददखाई देती है।  
यह कृष्णकुमार जी के ”बच्चे की भाषा और शर्क्षक” ककताब जजसका अनुिाद सुधा हेगड ेआडुकल जी द्िारा 
शलखखत” मगुविन भाषे मत्त ुशर्क्षक” ककताब  की सशमक्षा की गयी है। यह ककताब न्यार्नल बुक ट्रस्ट द्िारा -
१०२४ में प्रकाशर्त हुई है जजसका मलू्य ९० रूपये है। 
 
भाषा कहने पर हर एक के मन में उमड़ता है कक यह एक बहुत बड़ा अध्याय है जो कक हमें समझ में नही ंआता। 
हम इस भाषा नाम से परे है। ककतना भी जानो कम ही लगता है। सामान्य रूप से देखा जाय तो भाषा अपने ददन 
प्रतत काम काज में, अपने अिश्यकताओं की पूतत श के शलए अपनाने िाला एक साधन है। भाषा इसके अलािा 
सोचने, समझने, अनुभि पाने,दक्षता प्राजतत के शलए ,रुचच ,प्रततकिया करने के शलए भाषा का स्थान सराहनीय है। 
प्राखण जगत के शलए भाषा अतनिायश है। इसशलए बच्चो में बचपन से ही भाषा का बीज अनुभि और प्रयोग के रूप 
में बोया जाना चादहए। दतुनया के बारे में जानना हर ककसी को अशभलाषा होती है िह केिल भाषा से ही संपूणश 
होता है। साथ ही और एक बात महत्िपूणश है की सीखने-सीखाने की प्रकिया में दबाि या जबरदस्ती लागू नही 
होती। िह मकु्त और स्ियं पे्रररत का काम होता है। सीखने सीखने की प्रकिया में धनात्मक अिधारणा बनाना 
जरूरी है। बच्चों को न करने के शलए बताने से बेहतर है की यह कर िह कर कहने से रुपांतर करिाना। आरंभ से 
ही बच्चे खेल कुद से पले हुए होते है तो सीखने के शलए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते है। शर्क्षक होने के 
नात ेबच्चों की पसंद—नापसंद ,िह कैसा सीखना चाहता है, उसकी पाररिाररक व्यिस्था जानना और उसके अनुसार 
पढ़ाने की प्रकिया का योजना बनाना जरूरी है। 
 
भाषा सीखने और सीखाने के प्रकिया में भाषाई कौर्लों के जरीए जाना बहुत एहम है। बच्चा जन्म लेते ही अपनी 
अिश्यकता को रोने के साथ व्यक्त करता है साथ ही दसूरों द्िारा कहे गए र्ब्द सनने लगता है बाद में िह 
सुनकर समझना और बोलकर व्यक्त करना सीखता है। आरंभ में बच्चे को बहुत सारे मौके सुनने के शलए देना 
चादहए। जजतना सुनता है उतना र्ब्द ग्रहन कर लेता है। उसके पररिेर् से संबंचधत विचार को विस्तररत होना भी 
आिश्यक है। सुनने के उपरातं ही िह बच्चा उसे अपनाके बोलना रु्रु करता है। प्रयोग या अन्िय उसे भाषा की 
मजबूती की ओर ले जाता है। असल में देखा जाय तो बोले जाने िाले उन र्ब्द और उन चचजों के बीच कोई संबंध 
नही होता। अपनी आिश्यकता के पूती के शलए उन दोनों के बीच संबंध जोड़ना ही भाषा की संरचना है। सुनने और 
बोलने के शलए बच्चों को बहुत सारा अिसर, मौके देने चाहीए साथ ही उसे व्यक्त करने की आजादी देनी चाहीए। 
साथ ही उनकी बात को भी मान्यता दी जानी चाहीए ताकक िह न रुके। साथ ही अपने जीिन में इसका प्रयोग 
होना अतनिायश है, तभी इसका धडृडकरण बन जाता है। भाषा को तनत्य जीिन के अनुभि के साथ जोड़ना और उसे 
तनरंतरता के साथ जोड़ना बेहद जरूरी है। इस कायश में स्ियमानुभि ,स्व्यंरुची होना जरूरी है। हर एक बच्चे की 
अलग अलग दक्षता होती है। िह उसे पूरा करने में बच्चा उस्तुक होता है। हम उसी दक्षता को इस भाषा विकास 
के शलए उन्हे अनेक प्रभािर्ाली गततविचधयों  के जररए अपनाया जा सकता है, िरन उसकी क्षमता खाली ही या 
तो िैसे ही चली जाएगी। भाषा का विकास की ओर एक नजर डाली जाए तो िह पहले इर्ारों से बाद में उपनामों 
से एक या दो अक्षरों से अधुरें र्ब्दों से तत्पच्छात र्ब्द तथा िाक्य से  पूणश बनते जाता है। प्रश्न पूछना या प्रश्न 

विजयपुरा जजल्ला संस्था 

तुतली बोली से  
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के उत्तर के बारे में सोचना भी बढ़ते भाषा की तनर्ानी है। 
 
बच्चों में बहुत उस्तुकता होती है जैसे दसूरों को अपने ओर या अपने काम की ओर आकशर्शत करना, तनररक्षण 
करना, खेलना, बात ेकरना, वििरन करना, भाि प्रकट करना आदी हैं तो इसे भाषा के साथ जोड़ना जरूरी है। साथ 
ही इन्हे बहुत सारे आकषशक गततविचधयााँ, खेलों से रचाना चाहीए। बोलना भी यह एक साधन है जजसके जररए 
बच्चा सुनी हुई और संपाददत विषय को व्यक्त करें ।बच्चा आरंभ में अपने बारे में आप ही बात करता है। बोलना, 
सुनने िाले का ध्यान कें दित करना साथ ही र्ब्द और िाक्यों के सहारे अपने अनुभि, विचार जोड़ते या बुनते 
जाना है। मुक्त रूप से अपने विचार, जो भी हो उसे प्रस्तुत करने के शलए मौके शमलने चाहीए और हम उतनी ही 
समाधान से उसे सुनना भी चाहीए। जब उस बात को िही न रुकिाते हुए आगे की ओर बढ़ाना भी एक प्रकिया है 
जजससे ढंूडना, अंदाज लगाना, संबंध जोड़ना, कारण देना, जोड़ना आदी भाषा के िजै्ञानीक विधाओं का विकास 
कराता है। कहानी तथा चचत्रों की मदद लेते हुए इन कौर्लों का भरपूर विकास देखने शमलता है। 
 
पढ़ना कौर्ल को देखा जाय तो पढ़ना यानी केिल शलपीचचह्नों को पहचानना नहीं है उसे अथशग्रहन करके उस शलवप 
से अपने अनुभि को जोड़ते, संबंध को स्थावपत करना ही पढ़ना है। इस किया में हाथ, आाँख, मजस्तष्क, जजव्हा 
आदी का प्रयोग होता है। पढ़ते पढ़ते उन र्ब्दों के अथश िाक्यों के साथ जुड़ने से हम पाये हुए पूिाशनुभि के साथ 
जुड़ जाने और उसकी मूतश रुप प्रकट होने की किया है। पढ़ने के शलए बच्चों को ककताब, कथा, कहातनयााँ, गीत, 
चचत्र आदी उपलजब्द कराना है जजसके द्िार िे पढ़ने के प्रती उस्तुक हों। पढ़े हुए सामग्री, विषय पर चचाश करना भी 
आिश्यक है। तत्पच्छात बच्चे उस पर बात करते हुए आपस में चचाश करते है यह पढ़ने की प्रकिया का अगला 
भाग है। हर एक र्ब्द में तीन महत्ि अंर् होते है जो कक िणश, ध्िनी, और अथश बच्चा उसे समझना चाहीए। 
 
शलखना अशभव्यजक्त का ही एक रूप है। बोलने की किया का अगला भाग ही शलखना है। शलखना भी एक प्रकार से 
अपने आप से बात करना ही है। शलखने के प्रती शर्क्षक बच्चों में यह धोरना बनाए रखे की मैं शलखते हुए अनेक 
लोगों के साथ बात कर रहा/रही हूाँ। आरंशभक लेखन को देखते समय अपने आस पास के पररिेर् में उपलजब्द 
िस्तुएाँ र्ब्दों से रु्रु करते हुए बच्चों को िह बहुत नजदीक और मौजुदा का आभास होना चाहीए। चचत्र तनकालना 
भी एक प्रकार का लेखन कौर्ल है। शलखने की किया को यांत्रत्रक रूप में न बनाकर मुक्त के ओर प्राविधान देना 
है। साथ ही पढ़नेिाले का ध्यान आकशर्शत करना, इसके द्िारा हम क्या समझाना यह त्रबदं ुउसमें सजममशलत होनी 
चाहीए। इससे संबंचधत एक गतीविचध भी कर सकत ेहै जैसे की र्ब्द अंताक्षरी जो की आरंभ, मध्य और अंततम 
अक्षरों से र्ब्दों की रचना कर सकते है। 
 
बच्चा बाहर की दतूनया से संपकश  जताने के शलए अपनी भाषा को प्रभािर्ाशल के रूप में बनाने के शलए हर कौर्ल्य 
के ढ़ेर सारे गततविचधयााँ उसे मदद साबीत होते हैं। कोई भी कौर्ल बच्चों में विकास करने से पहले उसका महौल 
तैय्यार करना जरूरी है साथ ही एक कौर्ल दसूरे कौर्ल के साथ जोड़ -मोड़ सकते है। उस पररिेर् में बच्चों को 
अनुभि प्राजतत कराना जरूरी है। कक्षा में पहले कोई भी कौर्ल आरंभ हो सकता है उसे बाकी के कौर्लों के ओर 
ले जाना है। 
 
यह ककताब अपने विद्यालय में भाषा तथा अन्य विषय पढ़ाने के प्रती शर्क्षकों की धोरना और कायश को मजबूत 
तथा धनात्मक रूप से समझने और उसे ले जानी की पूरी सोच इस में बहुत सुंदर अंर्ों से ददया गया है। कक्षा के 
गततविचधयों को अपनाने के साथ इन कौर्लों का अन्िय और उससे भाषा की सींचाई ददखाई देती है। बच्चों के 
साथ काम करने िाले हर एक व्यक्ती इस ककताब को समझना जरुरी है इस तरह मेरा मानना है।   
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ಪ್ರಚಯ: 

ನ್ಯನು ವಿನ್ೆೊೀದ ಪಯಖರೆ. 2018ರಲ್ಲಲ ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಂೌಂಡೆೀಶನ್ ಸ್ೆರದುು, ಪ್ರಸತತ 
ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಲೆಲಯ ಬಸವನ ಬಯಗೆೀವ್ಯಡಿ ಬಯಲಕನಲ್ಲಲ ಹಿಂದಿ ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕಿತಯಯಗಿ 
ಕಯಯಥನವಥಹಿಸುತಿದುು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಲ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿ ಹಯಗೊ ಬಿ.ಇಡಿ. ಪ್ದವಿ 
ಪ್ಡೆದಿರುತೆತೀನ್ೆ. ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಕವನ, ಕಥೆಗಳನುಾ ಓದುವುದು. ಈಜುವುದು, ಡಯನಿ.  
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ಶಿರೀದೆೀವಿ  

ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು : ಕರಡಿ ಮ್ತುತ ಪ್ರಯಯಣಿಕರು  

ಒಬಬ ಹುಡುಗಿ ಮ್ತತವಳ ಗೆಳತಿ ಕಯಡಿನಂದಯಚೆಗೆ ವಿಶಯಲ್ ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ಲಲ ಅನುಭವ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ತಿೀಮಯಥನಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ ಗಳನುಾ 

ಧರಸಿ ಪ್ರಯಯಣಿಕರ ಚ್ಚೀಲ್ಗಳನುಾ ಹೆಗಲ್ಮೆೀಲೆ ಇಟುಟಕೆೊಂಡು ವಿಶಯಲ್ವ್ಯದ ಪ್ರಪ್ಂಚಕೆೆ ತಲ್ುಪ್ಲಯರಂಭಸಿದರು.  

ನ್ಯವಿಬಬರೊ ಜೆೊತೆಗಿದೆುೀವ್ೆ ಯಯವುದೆೀ ಪಯರಣಿಗಳು ಬಂದರೊ ಹೆದರಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬಬಳು ಹೆೀಳುತಯತಳ್ .ೆ ಇಬಬರು ಬಯಲ್ು ಪ್ರದೆೀಶ ದಯಟಿ 

ಬೃಹತಯತದ ಕಯಡಿನ್ೆೊಳಗೆ ಪ್ರವ್ೆೀಶಿಸುತಯತರೆ.  ಒಂದು ದೆೊಡಿ ಪದೆಯಲ್ಲಲ ಕಪಯಪದ ಕರಡಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನಂತು ಬಿಟಿಟತು. ಅವರಗೆ 

ಬಹಳ ಭಯ ಆಗಿ ಕಯಲ್ುಗಳು ನಡುಗಲ್ು ಶುರು ಆದವು. ಒಬಬ ಹುಡುಗಿ ಗಿಡ ಏರ ಕುಳಿತು ಬಿಟಟಳು, ಇನ್ೆೊಾಬಬಳು ನ್ೆಲ್ದ ಮೆೀಲೆ ಸತತ ಹಯಗೆ 

ಮ್ಲ್ಗಿ ಬಿಟಟಳು. ಕರಡಿ ಅವಳ ಕಿವಿಯಲ್ಲಲ ಬಂದು ಹೆೀಳಿತು ಏನ್ೆಂದರೆ “ಕಷ್ಟ್ಟಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಪ್ರಯರಯಯಗುವ ಸ್ೆಾೀಹಿತರನುಾ ನಂಬಬೆೀಡ ಎಂದು 

ಹೆೀಳಿ ಮಿೀನು ಹಿಡಿಯಲ್ು ಹೆೊೀಯಿತು.  

ಆವ್ಯಗ ಅವಳ ಗೆಳತಿ ಗಿಡದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಕರಡಿ ನನಾ ಕಿವಿಯಲ್ಲಲ ಏನು ಹೆೀಳಿತು ಎಂದು ಎಂದು ಸ್ೆಾೀಹಿತಳಿಗೆ ಕೆೀಳಿದಳು. ಆವ್ಯಗ 

ಅವಳು ನನಗೆ ಬುದಿಾ ಮಯತು ಹೆೀಳಿತು ಏನ್ೆಂದರೆ ಕಷ್ಟ್ಟಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಪ್ರಯರಯಯಗುವ ಸ್ೆಾೀಹಿತರನುಾ ನಂಬಬೆೀಡ ಎಂದು ಹೆೀಳಿತು ಎಂದು 

ಅವಳ ಗೆಳತಿಗೆ ಹೆೀಳಿದಳು.  ಕರಡಿ ಬಂದ ಮೆೀಲೆ ಒಬಬಳು ಮಯತರ ಗಿಡ ಏರ ಕುಳಿತು ಬಿಟಟಳು. ಅದು ಸರ ಅಲ್ಲ ಹೆೀಗೆಂದರೆ ಇಬಬರು ಒಟಿಟಗೆ 

ಕಯಡಿನಲ್ಲಲ ಪ್ರಯಯಣ ಮಯಡುತಿತದುರು. ಕರಡಿ ಬಂದ ಮೆೀಲೆ ಇಬಬರು ಒಂದೆೀ ತಿೀಮಯಥನ ಮಯಡಿ ಗಿಡದ ಮೆೀಲೆ ಇಬಬರು ಹೆೊೀಗಿ 

ಕುಳಿತುಕೆೊಳುಬೆೀಕಿತುತ.  

ಉದಯ– ನ್ಯನು ನನಾ ಗೆಳತಿ ಹೆೊಲ್ಕೆೆ ಹೆೊೀಗಿದೆುವು. ಆವ್ಯಗ ಒಂದು ಕುರ ನನಗೆ ಗುದುಲ್ು ಬಂತು ಆದರೆ ನನಗೆ ಯಯವ ಸಹಯಯ ಮಯಡದೆ 

ಮ್ತೆತ ಕುರ ಮ್ುಂದೆ ದಬಬಲ್ು ಶುರು ಮಯಡಿದಳು. ಆಗ ನನಗೆ ಭಯ ಆಯಿತು. ಅವಳು ನನಗೆ ಬಿಟುಟ ಓಡಿ ಹೆೊೀಗಿದಳು. ಅದಕೆೆ ಕಷ್ಟ್ಟ 

ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಪ್ರಯರಯಯಗುವ ಸ್ೆಾೀಹಿತೆ ಅಥವ್ಯ ಸ್ೆಾೀಹಿತನನುಾ ನಂಬಬಯರದು.  

ಒಟಯಟರೆ ನನಾ ಅನಸಿಕೆ- ಕಥೆ ಅದುುತವ್ಯಗಿತುತ. ಕತೆ ತುಂಬಯ ಚೆನ್ಯಾಗಿತುತ. ಕಥೆಯಲ್ಲಲನ ಪಯತರಗಳು ಸನಾವ್ೆೀಶಗಳು ತುಂಬಯ ಚೆನ್ಯಾಗಿವ್ೆ. 
ಒಂದೆೀ ಬೆೀಜಯರು ಆಯುತ ಏನ್ೆಂದರೆ ಕರಡಿ ಬಂದಯಗ ಒಬಬಳ್ೆೀ ಗಿಡ ಏರ ಕುಳಿತುಬಿಟಟಳು ಇನ್ೆೊಾಬಬಳು ಕೆಳಗೆ ಉಳಿದು ಬಿಟಟಳು. ಆಗ 
ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಯ ಬೆೀಜಯರಯಯಿತು. ನನಾ ಗೆಳತಿ ಇಂತವಳ್ಯ, ಕಷ್ಟ್ಟಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಸಹಯಯ ಮಯಡದೆ ಇವಳು ಎಂಥಹ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಸಹಯಯ 
ಮಯಡುವಳು ಎಂದು ಬೆೀಜಯರಯಯಿತು. ಆಗ ಅವಳ ಸ್ೆಾೀಹಿತಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀದರೆ ಚೆನ್ಯಾಗಿರುತಿತತುತ. ಎಂದು ಮ್ನಸಿಿಗೆ ನ್ೆೊೀವು 
ಆಗಿರಬಹುದು.  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಕರಡಿ ಮ್ತುತ ಪ್ರಯಯಣಿಕರು  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಶಿರೀದೆೀವಿ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೯ನ್ೆೀ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 
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A ray of hope for the 

Anil ausha  

It is a well-known fact that education is the catalyst in unfree people from their plethora of  exploitations. 

Robust policies, wherewithal spent by the state on education resulted in a substantial increase in the enrol-

ment of  the children in the schools. Despite an increase in the enrolment it hasn’t yielded in achieving the 

learning outcomes of  the children at large. One of  the greatest barriers for the same is the pedagogy which 

has been practised in the schools. Predominantly, the pedagogy is practised is that of  traditional and colonial 

in nature. We, being in the field for the last several years confirm that the prevalent pedagogy practised 

across schools is colonial and traditional. It is, in this scenario, one has to put closure attention towards Pau-

lo Freire and his work. The Pedagogy of  the oppressed one such book which rays the hope for the oppressed 

to design their pedagogy and liberate themselves from the exploitation. That’s why it’s been called libertari-

an education. One has to read the book by taking the context in which it was written, it reflects Brazil in 

1960 where most of  the people were not accessed the education. Nevertheless, it is still relevant for both the 

third world and the first world countries.  

  

The pedagogy of  the oppressed book has four chapters. In the first chapter Freire divulges the need for the 

pedagogy of  the oppressed. In the second chapter he critiques the ‘banking concept of  education’ and pro-

poses the problem-posing education, in the third chapter, he explains about the reading world and word and 

themes to understand the world and in the fourth chapter, he examines the characteristics oppressor peda-

gogy and that of  oppressed pedagogy. 

 

As Marx asserted, hitherto the history of  society is the history of  the class struggle. Always a minority ex-

ploits and dominates the majority. For Freire as the world has been divided into oppressor and oppressed in 

the process we witness dehumanization, here dehumanization happened for both the oppressed and the op-

pressors. Hence, the pedagogy has to discard this dehumanization and establish humanization where the 

world is free from the class consciousness in other words a classless society. For Freire, this herculean task 

only possible by oppressed not with the oppressors. He gives the justification for the same, because always 

the oppressors by nature see the oppressed as ‘things’ and things have no rights and they (oppressors) see 

themselves as humans hence, this consciousness never allows them to liberate the oppressed.   

 

The system of  oppression is so profound that it internalizes both the oppressors and the oppressed into the 

system. Though oppressed can get off  the exploitation s/he may become the oppressor by virtue of  being in 

BALLARI DI 

oppressed 



42 

the oppressive system. in schools as we witness the students who later become teacher uses same oppressive 

pedagogy in the classroom. It can well suited to the caste system. As Ambedkar rightly divulges that the 

caste system is perpetuated graded inequality and the division of  labourers, within the caste, the lower caste 

who emancipate him/herself  become sup-oppressor and one wonder why this happens? even though the 

person well aware of  the exploitation of  the caste turns out to be exploiter. The answer lies in the Freire’s 

theory where the oppressed idealize the oppressor hence, post-liberation indulges in exploitation. The op-

pressor ‘housed’ within the oppressed leads to take the former’s position and become the oppressor. To 

avoid this ambiguity and dichotomy Freire proposes the pedagogy that liberates the oppressed and also the 

oppressor (who internalize the domination, exploitation and perpetuate the violence on the oppressed 

thereby become dehumanized).    

 

Active Depositors and Passive Depositories  

The prevalent pedagogy practised in the schools what Freire calls as ‘banking concept of  education’ and this 

education always works in the interest of  the dominant/oppressor. The banking concept of  education sees 

students as empty, passive boxes who can be ‘filled’ with alien information and teacher as the one who ‘fill’ 

it. In the banking concept of  education, teachers are depositors and students are depositories. The students 

know nothing and the teacher know everything. This perception led to the mechanization of  filling the in-

formation in the heads of  the children. 4*4=16 and India’s capital Delhi doesn’t construct any meaning to 

the real life of  the students. This pedagogy is anti-dialogic therefore doesn’t reflect, examine the real life of  

the learner. The aloofness of  content makes the oppressed unconscious of  their reality, mythicize and anes-

thetize them and convince them that domination is natural.  

 

Problematizing the education 

As opposed to the banking concept of  education the book proposes the dialogic and problem-posing peda-

gogy as the true radical libertarian education. The concept elucidates that here there is no teacher no stu-

dent all are teachers and all are students. The teacher teaches and at the same time learns and the learner 

learns at the same time teaches. The oppressed through their praxis (critical to) liberate themselves and the 

oppressor. The teachers in the problem-posing education problematize reality through dialogue. In problem

-posing education, the teacher should have belief  and the trust in the students and their knowledge and their 

ability to reason. To be called as good pedagogy Freire tells that the teacher must love, have trust, sympa-

thize, disclosing humility are necessary conditions to create the critical thinkers. 

In the problematization of  education, the teacher (Freire calls them as revolutionaries) problematize the re-

ality in which the students are living, dialogue with them and construct their being in the reality. It is 

through critical reflection the action follows. In this type of  education, the theory and practice and the re-

flection and action go simultaneously.     

Freire gives the instances of  Che Guevara and Fidel Castro wherein the emancipation of  authoritarian regi-

ment of  Cuba and Chile both of  them used to love, trust on the peasants’ knowledge and through the         
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dialogue they educated the peasants and thereby overthrown the authoritarian regiment. 

    

Characteristics of  oppressors’ and oppressed pedagogy 

In the last chapter of  the book, it talks about the characteristics of  the oppressor’s pedagogy and the op-

pressed pedagogy. The oppressor’s pedagogy through Conquest (its sole objective is to win the ‘other’ by in-

dulging in the violence), divide and rule (the oppressor always divide the oppressed and break their solidari-

ty to continue the domination), manipulation (through various efforts the oppressor manipulate the op-

pressed and make-believe them that the oppressor loves them and whatever they do they do for a larger in-

terest) and cultural invasion (by imposing the elite culture through various mediums like education and art 

they make-believe the oppressed that elite culture is prevalent culture) always tries to keep alive the domina-

tion on the oppressed. But the pedagogy of  the oppressed through cooperation (as opposed to the con-

quest), unity (as opposed to divide and rule), organization (instead of  manipulation) and cultural synthesis 

(by problematizing the cultural invasion) reject the domination inject the humanization.   

   

Current scenario 

At the contemporary times too ‘The banking concept of  education’ is prevalent and ubiquitous. The peda-

gogy echoes with the banking concept of  education. In the neoliberal era through the proliferation of  pri-

vate and corporate schools thereby making the education corporatized. The students’ ‘achievements’ largely 

attributed to the ability of  the learner to reproduce the information in the examination. The students’ criti-

cal thinking, ability to reason, respect for their prior knowledge, real-life instances trivialized and achieving 

the employment in an MNC is signified. The public schools too heavily echoing the banking concept of  edu-

cation. There is not much dialogue between the teacher and the students, alienating information contained 

in the textbooks, standardization of  marks and examinations, and the learners have been reduced to passive 

receivers and teacher as senders. Teachers are not considered as learners and students as teachers. There is 

minimal attention has been given to the search, exploration and spirit of  critical thinking. The manifestation 

of  banking education what Sir Ken Robinson questions, do schools kill creativity? in his famous TED 

talk.        

 

Conclusion 

Freire heavily influenced by Hegel and Karl Marx and hence received much criticism from the conservators 

and his libertarian education labelled as anti-Christian. For me, though influenced by Hegel and Marx his 

ideas resonate with Gandhian idea of  pedagogy where Gandhi too listened to people, trusted people’s 

knowledge had a dialogue with them. And Gandhian schools and pedagogy resembled with that of  Freire’s. 

What the pedagogy of  the oppressed proposes largely absent in our daily experiences in the schools. As ar-

ticulated before in this review as we being in the field our efforts should be in the direction as the book di-

rects. The love for the students, respecting their knowledge, dialogue with students are to be given para-

mount importance. Pedagogy of  the oppressed is a must-read for the people who believe in the equality,   
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justice and liberty and caste and classless society. it Is a must-read for those who work and to those who are 

interested in education. It is not only ideal to implement Freire’s pedagogy to achieve what our NEP-2020 

envisages but an urgent need.  

 

 

 
Introduction: 

I am Anil. I have been working with the foundation for the past three years, I 

have joined the foundation as an associate in 2017. I did my PG (MA in Develop-

ment) from Azim Premji University. Now I am placed in Kudligi block in Ballari 

district. My hobbies include reading, cooking and watching movies.   
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ರುಕಯಿನ  

ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು ವಿಶವದಲ್ಲಲ ಜೀವ್ಯಂಕುರ ಎಂದು?. ಎಮ್. ಎನ್. ಚ Àಡಿಬಯಳ್  ೆ ಪೀಲೆಿೆ ಅನುವ್ಯದ ಮಯಡಿದವರು ಡಯ. ಎನ್.ಎ. 
ನೀಲಯರವರು.,  ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಇರುವ ಪ್ುಟಗಳಸಂಖ್ೆಾ 112 ಮ್ತುತ ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಬೆಲೆ 70 ರೊಪಯಯಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕ 2012 ರಲ್ಲಲ ಪ್ತರಂಟ್ 
ಆಗಿದೆ, ಈ ಪ್ುಸತಕ ಮ್ೊರನ್ೆ ಮ್ುದರಣ ಆಗಿದೆ. 
 

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ 10 ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವ್ೆ, ಇವು ಯಯವುದು ಎಂದರೆ, ಜೀವ ಎಂದರೆೀನು, ವಿಶವ, ಕಟಟಡದ ಇಟಿಟಗೆ, ಮ್ಣಿಿನಕಣದಿಂದ ಜೀವದಅಣು, 
ಜೀವೀತಪತಿತ, ಜೀವರಸ ತಯಯರಕೆ ಮದಲ್ಹೆಜೆಾಗಳು, ವಂಶವೃಕ್ಷ, ನ್ಯವ್ೆೀನು ಒಬೆೊಬಂಟಿಗರಲ್ಲ, ಕೆೊನ್ೆೀದು ಶಬಾಕೆೊೀಶ. ಇವು ಎಲಯಲ 
ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಕುರತು ಮಯಹಿತಿಯನುಾ ನೀಡಿದಯುರೆ. ಶಬಾಕೆೊೀಶದಲ್ಲಲ ಹೆೊಸಹೆೊಸ ಶಬಾಗಳ ಅಥಥವನುಾ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮ್ುಖ್ಯಂತರ ತಿಳಿಸಿದಯುರೆ. 
 

ಮ್ುಖಪ್ುಟಕೆೆ ಮ್ತುತ ಹೆಡಿಿಂಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಏನು ಎಂದರೆ; ವಿಶವದ ಜೀವ್ಯಂಕುರ ಎಂದು? ಎಂತು? ಈ ಹೆಡಿಿಂಗೆ ಹೆೀಗೆ ಇದೆ ಅದೆೀ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ವಿಶವದಲ್ಲಲ ಯಯವರೀತಿಇಂದ ನ್ಯವು ಇರುತಿತದೆುವು ಎಂದು. ಮ್ತುತ ಜೀವಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ಬೆಳ್ೆಯುತಿತದಯುರೆ ಎಂದು ಈ ಚ್ಚತರದ 
ಮ್ುಖ್ಯಂತರ ಹೆೀಳಲ್ು  ಪ್ರಯತಾ ಮಯಡಿದಯುರೆ, ಮ್ತುತ ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ನ್ಯನು ವಿಶವ ಎಂಬ ಪ್ದದ ಬಗೆೆ ಒದಿದೆುೀನ್ೆ. ಈ ವಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಲ ವಿಶವದಲ್ಲಲ 
ಜೀವಿಗಳು ಹೆೀಗೆ ಇರುತಿತದಯುರೆ ಎಂದು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ ಹೆೀಳಿದಯುರೆ. ಹಯಗು ಚ್ಚತರದಮ್ುಖ್ಯಂತರ ಕೊಡ ಅಥಥ ಮಯಡಿಸಲ್ು ಪ್ರಯತಾ 
ಮಯಡಿದಯುರೆ. ಹಯಗು ವಿಶವದಲ್ಲಲ ಯಯವರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಆಗಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಯುರೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಮ್ನುಷ್ಟ್ಾರು ಹೆೀಗೆ ಹುಟಿಟದಯುರೆ ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದಯುರೆ. ಮದಲ್ು ನೀರನಲ್ಲಲ ಇದುಜೀವಿಗಳು ಹುಟಿಟದಯುವ್ೆ, ಉಬಯವ್ಯಸಿ ಜೀವಿಗಳು ಹುಟಿಟದಯುವ್ೆ, ನಂತರ ಮ್ರದಮೆೀಲೆ ಏರ ಕೊರುವ 
ಜೀವಿಗಳು ಹುಟಿಟದವು. ಕೆೊನ್ೆಯದಯಗಿ ಕೆೊೀತಿಯ ಮ್ುಖ್ಯಂತರ ಮ್ನುಷ್ಟ್ಾರು ಹುಟುಟತಯತರೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಶೆೈಲ್ಲ ಸವಲ್ಪಕಷ್ಟ್ಟವ್ಯಗುತತದೆ. ಒಂದು 
ಮ್ತುತ ಎರಡನ್ೆೀ ತರಗತಿಯವರಗೆ ಓದಿದ ನಂತರ ಅಥಥವ್ಯಗಲ್ು ಸವಲ್ಪಕಷ್ಟ್ಟವ್ಯಗುತತದೆ. ಯಯವ ರೀತಿಎಂದರೆ ಮೆೀಲೆ ಕೆೊಡುವ ಅಥಥ ಬೆೀರೆ 
ಒಳ ಅಥಥನ್ೆ ಬೆೀರೆದಯಗಿರುತತದೆ. ಮ್ತುತ ವಿಶವ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಯಯಗಲ್ು ಕಯರಣ ಏನುಎಂದರೆ; ನ್ಯವು ಕಸಕಡಿಿಗಳು ಸುಡುವುದರಂದ 
ಮಯಲ್ಲನಾ ಉಂಟುಆಗುತತದೆ. ಮ್ತುತ ಚರಂಡಿ ನೀರು ರಸ್ೆತಯಲ್ಲಲ ಬಿಟುಟ ರಸ್ೆತಯಲ್ಲಲನಡೆಯಲ್ೊ ಕೊಡ ಕಷ್ಟ್ಟವಗುತತದೆ. ಅದಕೆೆ ನೀವು ಯಯರೊ ಈ 
ರೀತಿಯ ತೆೊಂದರೆಗಳನುಾ ಇದುರೆ ಪ್ಂಚಯಯಿತಅವರಗೆ ಹೆೀಳಿ ಎಂದು ಕೊಡ ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ವಿವರಣೆಇದೆ. ಮ್ತುತ ಈ ರೀತಿಯ 
ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳನುಾ ತಡೆಗಟಟಲ್ು ಪ್ರಯತಾಮಯಡಿ ಎಂದು ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಹೆೀಳಿದಯುರೆ. ನೀವೂಸಹ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಿದರೆ ಇನೊಾ ಕೆಲ್ವು 
ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುಾ ತಿಳಿಯಬಹುದು.  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ವಿಶವದಲ್ಲಲ ಜೀವ್ಯಂಕುರ ಎಂದು? 

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ರುಖ್ಯಿನ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೮ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ 
ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 

 

 

ಎಂತು?  
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ಗಣಪ್ತಿ ಭಟ್  

ಲೆೀಖಕರ ಪ್ರಚಯ: 

ನ್ೆೀಮಿಚಂದರ ಅವರು ಕನಾಡದ ಪ್ರಮ್ುಖ ಲೆೀಖಕರಲ್ಲಲ ಒಬಬರು. ತಂತರಜ್ಞಯನದಲ್ಲಲ ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆದ ಇವರು, ವೃತಿತಯಿಂದ ಹೆಚ್ ಎಎಲ್ ನಲ್ಲಲ 

ಅಧಿಕಯರಯಯಗಿದಯುರೆ.  ಪ್ರವೃತಿತಯಿಂದ ಉತತಮ್ ಬರಹಗಯರರು. ಪ್ರವ್ಯಸದ ಆಸಕಿತ ಹೆೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆೀಶ-ವಿದೆೀಶಗಳಲ್ಲಲ 

ಸಂಚರಸಿದಯುರೆ. ಸಣಿ ಕಥೆ, ಪ್ರವ್ಯಸ ಕಥನ, ಖ್ಯಾತ ಮ್ಹಿಳ್ಯ ವಿಜ್ಞಯನಗಳ ಜೀವನ-ಸ್ಯಧನ್ೆ ಹಿೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಯರದ ಕೃತಿಗಳನುಾ ಇವರು 

ರಚ್ಚಸಿದಯುರೆ. ಪ್ತಿರಕೆಗಳಿಗೆ ಹಲ್ವ್ಯರು ಲೆೀಖನಗಳನುಾ ಬರೆದಿದಯುರೆ, ಬರೆಯುತಿತದಯುರೆ. 

ಒಂದು ಶಯಾಮ್ಲ್ ಸಂಜೆ, ನ್ೆೊೀವಿಗದಿುದ ಕುಂಚ, ನಮ್ಮಕತೆ, ಒಂದು ಕನಸಿನ ಪ್ಯಣ, ಸ್ಯಹಿತಾ ಮ್ತುತ ವಿಜ್ಞಯನ, ಥಯಮ್ಸ್ ಅಲಯವ ಎಡಿಸನ್, 

ಬೆಳಕಿನ್ೆೊಂದು ಕಿರಣ ಮೆೀರಕೊಾರ, ಮ್ಹಿಳ್ಯ ಅಧಾಯನ, ಬೆಳಗೆರೆ ಜಯನಕಮ್ಮ, ಯಯದ್ ವಶೆೀಮ್ ಹಿೀಗೆ 26ಕೊೆ ಹೆಚುಿ ಪ್ುಸತಕಗಳು ಇವರ 

ಲೆೀಖನಯಿಂದ ಮ್ೊಡಿಬಂದಿವ್ೆ. 

ಕನ್ಯಥಟಕ ಸ್ಯಹಿತಾ ಅಕಯಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸಿತ, ಆಯಥಭಟ ಪ್ರಶಸಿತ, ರತಾಮ್ಮ ಹೆಗೆಡೆ ಪ್ರಶಸಿತ, ಗೆೊರೊರು ಪ್ರಶಸಿತ ಮ್ುಂತಯದವು ಇವರ 

ಸ್ಯಹಿತಾವನುಾ ಅರಸಿ ಬಂದ ಪ್ರಶಸಿತಗಳು.  

ಕೃತಿ ಪ್ರಚಯ 

ಇದೆೊಂದು ಪ್ರವ್ಯಸ ಕಥನ. ಖಂಡಗಳ್ಯಚೆಯ ಖಂಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೀರಕಯದ ‘ಪೆರು’ವಿನ ಕುರತ ಕೃತಿ. ಸ್ಯಮಯನಾ ಪ್ರವ್ಯಸಿಗನ ಮೆೀಲೆೊಾಟದ 

ಬರಹವಿದಲ್ಲ. ಬದಲಯಗಿ ಆ ದೆೀಶದ ಕುರತಂತೆ ಮ್ುಂಚೆಯ ಸ್ಯಕಷ್ಟ್ುಟ ತಿಳಿದು, ಆಸ್ೆಪ್ಟುಟ ಹೆೊೀದ ಅನ್ೆವೀಷ್ಟ್ಕಿಯ ಅನುಭವ ಕಥನ. 

ಓದುಗನಗೆ ತಯನ್ೆೀ ಆ ನ್ೆಲ್ದಲ್ಲಲ ಸಂಚರಸಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಉತತಮ್ ಬರಹ. ಪೆರುವಿನ ಐತಿಹಯಸಿಕ ಹಯಗೊ ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ಶಿರೀಮ್ಂತಿಕೆ, 

ಭೌಗೆೊೀಳಿಕತೆ, ಪ್ರಸುತತ ಸನಾವ್ೆೀಶ, ಬಡತನ, ರಯಜಕಿೀಯ, ಭಯರತದೆೊಂದಿಗಿನ ಸ್ಯಮ್ಾತೆ, ಭಯರತಿೀಯರ ಮೆೀಲ್ಲನ ಪ್ತರೀತಿ ಇವ್ೆಲ್ಲವನುಾ 

ನವಿರಯಗಿ ಚ್ಚತಿರಸಿದ ಸುಂದರ ಕೃತಿ. 

 

ಪ್ುಸತಕ ಆಯೆಯ ಹಿನ್ೆಾಲೆ: 

ಹೆೊಸ ಪ್ರದೆೀಶ, ಜನ-ಸಂಸೃತಿ, ಪ್ರಂಪ್ರೆ ಇವುಗಳ ಕುರತು ತಿಳಿದುಕೆೊಳುುವುದೆಂದರೆ ನನಗೆೀನ್ೆೊೀ ಕೌತುಕ. ದೊರದಲ್ಲಲರುವ ಪ್ರದೆೀಶ, 

ಅಲ್ಲಲನ ವಿಶೆೀಷ್ಟ್ತೆ, ಜನ-ಜೀವನ, ಸ್ಯಧನ್ೆ ಏನರಬಹದು ಎಂಬ ಕುತೊಹಲ್, ನನಾ ‘ಪ್ರವ್ಯಸ ಕಥನ’ಗಳ ಓದಿಗೆ ಪೆರೀರಣೆಯಯಗಿದೆ. ಹಯಗಯಗಿ 

ಪೆರುವಿನ ಕುರತು ಬರೆದ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಆಯೆ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡೆ. ನ್ೆೀಮಿಚಂದರರ ಬರವಣಿಗೆ, ವಿಷ್ಟ್ಯ ಪ್ರಸುತತಿಯ ಆಕಷ್ಟ್ಥಕ ಶೆೈಲ್ಲ, ಅವರ 

ಕೃತಿಯ ಆಯೆಗೆ ಕಯರಣವ್ಯಯುತ. 

ಓದಿದ ಸ್ಯಹಿತಾದ ಸ್ಯರಯಂಶ 

ಲೆೀಖಕರು ‘ನ್ಯಸ್ಯೆ ರೆೀಖ್ೆಯ’ ಕುರತ ಪ್ುಸತಕವಂದನುಾ ಓದಿ ಪೆರುವಿನ ಕುರತು ಆಸಕಿತ ತಳ್ೆಯುತಯತರೆ. ನಂತರ ಈ ದೆೀಶದ ಕುರತು ಹಲ್ವು 
ಮಯಹಿತಿಗಳನುಾ ಸಂಗರಹಿಸುತಯತರೆ. ಈ ಪ್ರಕಿರಯ ಪೆರುವಿಗೆ ಹಯರುವ ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ರೆಕೆೆಗಳನುಾ ಕಟುಟತತವ್ೆ. ಕನಸು ನನಸ್ಯಗಿ ಅವರು 
ಪೆರುವನುಾ ತಲ್ುಪ್ುತಯತರೆ.  ಲೆೀಖಕರ ಸಹೆೊೀದೆೊಾೀಗಿ ಮಯಲ್ತಿಯವರು ಪ್ರವ್ಯಸಕೆೆ ಜೆೊತೆಯಯಗುತಯತರೆ.  

ಲೆೀಖಕರು, ಅಮೆೀರಕಯದಿಂದ ಪೆರುವಿನ ರಯಜಧಯನ ಲ್ಲೀಮಯಕೆೆ ಪ್ರಯಯಣ ಬೆಳ್ೆಸುತಯತರೆ. ಲ್ಲೀಮಯ, ರಯತಿರ ಮಿಣುಕುಬೆಳಕಿಂದ ಆಗಸದಿಂದಲೆೀ 
ಆಪಯಾಯವ್ಯಗುತತದೆ. ತನಾ ನ್ೆಲ್ಕೆೆೀ ಬಂದಿಳಿಯುತಿತರುವ  ಅನುಭವ ಅವರಗೆ. ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕಿನಲ್ೊಲ ದೆೀಶದ ಸಿೆತಿ ಕಂಡುಕೆೊಳುಬಹುದಲ್ಲವ್ೆೀ 
ಎಂಬ ಉದಯೆರದಿಂದಲೆೀ ತನಾ ಕನಸಿನ ನ್ೆಲ್ಕೆೆ ಬಂದಿಳಿಯುತಯತರೆ. ಯಯವುದೆೀ ‘ಪ್ರವ್ಯಸ’ ಏಪ್ಥಡಿಸುವ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಸಹಯೊೀಗವಿಲ್ಲದೆ, 
ಸವತಂತರವ್ಯಗಿ ದೆೀಶ ಸುತುತವ ಇರಯದೆ ಇವರದುು. ಕಡಿಮೆ ಖಚ್ಚಥನಲ್ಲಲ ಹೆಚುಿ ಕನಸನುಾ ದೆೊೀಚುವ ಹಂಬಲ್! ಹಯಗಯಗಿ ಅಲ್ಲಲನ ಸ್ಯವಥಜನಕ 

ಬಯಗಲ್ಕೆೊೀಟೆ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಪೆರುವ್ೆಂಬ ಪ್ರಮಯಪ್ತ 
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ಸ್ಯರಗೆಯ ಮ್ೊಲ್ಕ ಪ್ರಯಯಣಕೆೆ ಬೆೀಕಯದ ಏಪಯಥಟುಗಳನುಾ ಮಯಡಿಕೆೊಳುುತಯತರೆ. ಇದಕಯೆಗಿ ಸೆಳಿೀಯ ಪ್ರವ್ಯಸಿ ಏಜಂಟರ ಸಹಕಯರ 

ಪ್ಡೆಯುತಯತರೆ. 

ಲ್ಲೀಮಯದಲ್ಲಲ ಈಗ ತಯನ್ೆ ಉತಖನನವ್ಯಗುತಿತರುವ ನವ್ೆೀಶವನುಾ ಸಂದಶಿಥಸುತಯತರೆ. ಸ್ಯವಿರಯರು ವಷ್ಟ್ಥದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ತರಮಿಡ್ ಅದಯಗಿರುತತದೆ. 

ನಂತರ ಅಲ್ಲಲನ ಜನಜೀವನ ಅರಯಲ್ು, ಸೆಳಿೀಯ ಮಯರುಕಟೆಟ, ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಲ ಸುತಯತಡಿ ನ್ಯಸ್ಯೆಕೆೆ ಬಸಿಿನಲ್ಲಲ ಪ್ರಯಯಣ 

ಬೆಳ್ೆಸುತಯತರೆ. 

‘ನ್ಯಸ್ಯೆ’ ಲ್ಲೀಮಯದಿಂದ 400 ಕಿ.ಮಿೀ. ದೊರದ ಐತಿಹಯಸಿಕ ಸೆಳ. ಲ್ಲೀಮಯದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕಿೆರುವ ಪ್ಶಿಿಮ್ ಕರಯವಳಿಯಂಚ್ಚನ 

ಮ್ರುಭೊಮಿಯಿದು. ಕಿಲೆೊೀಮಿೀಟರೊ ೆ ಉದುವ್ಯದ, ನ್ೆಲೆದ ಮೆೀಲೆ ಎಳ್ೆದ ಗೆರೆಗಳು, ವಿಸ್ಯತರದಲ್ಲಲ ರಚ್ಚಸಿದ ಪಯರಣಿ, ಕಿೀಟ, ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಬೃಹ  

ಚ್ಚತರಗಳ ವಿಸಮಯ ಇಲ್ಲಲ ಕಂಡುಬರುತತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಆಕಯರ ಪ್ರಚಯವ್ಯಗುವುದು ಆಕಯಶದೆತತರಕೆೆ ಏರದಯಗ ಮಯತರ! ಸ್ಯವಿರಯರು 

ವಷ್ಟ್ಥಗಳ ಹಿಂದೆಯೀ ಕರಯರುವಕಯೆದ ರೆೀಖ್ೆಗಳಿಂದಯದ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚ್ಚಸಿದಯುದರೊ ಹೆೀಗೆ? ಇವುಗಳನುಾ ಯಯಕೆ ರಚ್ಚಸಲಯಯಿತು? ಎಂಬುದು 

ವಿಜ್ಞಯನಗಳು, ಇತಿಹಯಸಕಯರರನಾ ಕಯಡಿದ ಪ್ರಶೆಾಗಳು. 

ಇಂತಹ ಕುತೊಹಲ್ವನಾಟುಟಕೆೊಂಡೆೀ ಲೆೀಖಕರು, ‘ನ್ಯಸ್ಯೆ’ ಸುತಯತಡುತಯತರೆ. ವಿಮಯನವ್ೆೀರ ಬಯನಂಗಳದಿಂದ ನ್ೆಲ್ದ ಮೆೀಲ್ಲನ ಚ್ಚತಯತರವನುಾ 

ವಿೀಕ್ಷಿಸುತಯತರೆ. ನೊರಯರು ಕಿಲೆೊೀಮಿೀಟರ್ ವಿಸ್ಯತರದಲ್ಲಲ ಹರಡಿಕೆೊಂಡ ರೆೀಖ್ೆಗಳನುಾ ಹಲ್ವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತಿತರುವ, ಇತಿಹಯಸಜ್ಞೆ 

ಮ್ರಯಯ ರೆೀಕಿಯವರನುಾ ಹುಡುಕಿ ಹೆೊೀಗುತಯತರೆ. ಸೆಳಿೀಯ ಇತಿಹಯಸವನುಾ ಅರಯುವ ಪ್ರಯತಾ ಮಯಡುತಯತರೆ. ಅದುುತವಂದನುಾ 

ನ್ೆೊೀಡಿದ ಅನುಭವದಿಂದ ಪ್ುಳಕಿತರಯಗುತಯತರೆ. 

ನ್ಯಸ್ಯೆದ ವಿಸಮಯವನುಾ ಕಣುತಂಬಿಕೆೊಂಡು ಲೆೀಖಕರು ಅರೀಕಿಪಯಕೆೆ ಪ್ರಯಯಣ ಬೆಳ್ೆಸುತಯತರೆ. ಪೆರುವಿನ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಲರುವ ಪ್ರಮ್ುಖ 

ನಗರವಿದು. ಸ್ಯ.ಶ. 1540ರಲ್ಲಲ ಕಟಟಲ್ಪಟಟ ಪಯರಚ್ಚೀನ ನಗರ. ಸಮ್ುದರ ಮ್ಟಟದಿಂದ ಎತತರದಲ್ಲಲದುು, ಜೀವಂತ ಜಯವಲಯಮ್ುಖಿ ಪ್ವಥತಗಳ 

ಮ್ಡಿಲ್ಲ್ಲಲ ಶಯಂತವ್ಯಗಿ ನ್ೆಲೆಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಲ ಆಗಯಗ ಪ್ರಬಲ್ ಭೊಕಂಪ್ಗಳು ಆಗುತತವ್ೆ, ಜಯವಲಯಮ್ುಖಿ ಯಯವ್ಯಗ ಸ್ೆೊಪೀಟವ್ಯಗುತತದೆ 

ಹೆೀಳಲಯಗದು. ಜನ ಮಯತರ ಯಯವುದಕೊೆ ಚ್ಚಂತಿಸದೆ ತಣಿಗೆ ಬದುಕು ನಡೆಸಿದಯುರೆ. ಈ ವಿಸಮಯದಲೆಲೀ ಇಲ್ಲಲನ ಕಯಾಥೆಡರಲ್ ಊರನುಾ 

ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ, ಇಂಕಯ ಜನರ ಪ್ರಮ್ುಖ ಮ್ತುತ ಪ್ವಿತರ ಸಳೆವ್ಯದ ಕುಸ್ೆೊೆಕೆೆ ಪ್ರಯಯಣ ಬೆಳ್ೆಸುತಯತರೆ. 

 ‘ಕುಸ್ೆೊೆ’ ಆಂಡಿಸ್ ಪ್ವಥತ ಶೆರೀಣಿಯ ಕಣಿವ್ೆಯಲ್ಲಲನ ಪ್ುರಯತನ ನಗರ. ಸ್ಯ.ಶ. 1100ರಲ್ಲಲ ಸ್ಯೆಪ್ತತವ್ಯದದುು. ಇಂಕಯಗಳ ರಯಜಧಯನ. ಅಷೆಟೀ 

ಅಲ್ಲ ಪ್ವಿತರ ಯಯತಯರಸಳೆ. ಇಂದು ಕೊಡ ಇಲ್ಲಲ ಪೆರುವಿನ ಮ್ೊಲ್ ನವ್ಯಸಿಗಳ್ಯದ ‘ಕೆಚುವ್ಯ’ಗಳು ಹೆಚಯಿಗಿದಯುರೆ. ಆದರೆ ಅವರು 

ಅನುಸರಸುವ ಧಮ್ಥ ಅವರ ಮ್ೊಲ್ ಧಮ್ಥವಲ್ಲ. ಕಯರಣ ಸ್ೆಪೀನನ ದಯಳಿಕೆೊೀರರು ಇಲ್ಲಲನ ಸಂಪ್ತತನಾಷೆಟೀ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಮ್ೊಲ್ 

ಸಂಸೆøತಿಯನುಾ ನ್ಯಶಮಯಡಿ, ಬಲ್ವಂತದ ಮ್ತಯಂತರ ಮಯಡಿದುರು. ಇಂಕಯಗಳ ರಕತಬಸಿದ ನ್ೆಲ್ದಲ್ಲಲನ ಓಡಯಟ, ಇವರ ಸ್ಯಮರಕ 

ನ್ಯಶಪ್ಡಿಸಿ, ಅವ್ೆೀ ಕಲ್ುಲಗಳಲ್ಲಲ ಅಡಿಪಯಯ, ಗೆೊೀಡೆ ಕಟಿಟ ಎದುು ನಂತ ಚಚ್ಥ, ಜನರ ಬಡತನ ಲೆೀಖಕರ ಮ್ನಸಿನುಾ ಕಲ್ಕುತತದೆ. ತಮ್ಮ 

ದೆೀವ್ಯಲ್ಯ, ಅಲ್ಂಕಯರವಷೆಟೀ ಅಲ್ಲ ಮ್ೃತಶರೀರಕೊೆ ಚ್ಚನಾ ಸುತುತವ ಶಿರೀಮ್ಂತಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಲತುತ. ತಮ್ಮಷ್ಟ್ಟಕೆೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನುಾ ಆರಯಧಿಸಿ 

ಬದುಕಿದುರು. ಆದರೆ ಇಂದು, ಪ್ರಕಿೀಯರ ಸ್ಯವಥಥಕೆೆ, ಕೌರಯಥಕೆೆ ಬಲ್ಲಯಯಗಿದುರ ಸ್ಯಕ್ಷಿಗಳು ಮಯತರ ಲೆೀಖಕರಗೆ ಎಲೆಲಲ್ೊಲ ಕಂಡವು.  

ಇಂಕಯಗಳು ಪ್ರಶರಮಿಗಳ್ಯಗಿದುರು. ಕಡಿದಯದ ಪ್ವಥತಗಳಿರುವ ಈ ಪ್ರದೆೀಶವ್ಯದಲ್ಲಲ ಕೃಷ್ಟ್ ಯೊೀಗಾವ್ಯದ ಸಮ್ತಟುಟ ಜಯಗವಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆೀನಂತೆ ಬೆಟಟವನ್ೆಾ ಕಡಿದು ಮೆಟಿಟಲ್ು ನಮಿಥಸಿ ಅಲ್ಲಲ ಬೆೀಸ್ಯಯ ಮಯಡಿದರು. ಅದಕೆೆ ಸ್ಯಕ್ಷಿಯಯಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದೆೀ ಇಂಕಯ 

ಟೆರೆಸ್ ಗಳು. ಉರುಬಂಬಯ ನದಿಯಿಂದ ನೀರಯವರ ವಾವಸ್ೆೆಯನುಾ ಕೊಡ ಅವರು ಮಯಡಿಕೆೊಂಡಿದುರು. ಇದನ್ೆಾಲ್ಲ ನ್ೆೊೀಡುತಯತ 

ಅವಿಸಮರಣಿೀಯ ಅನುಭವ ತಮ್ಮದಯಗಿಸಿಕೆೊಳುುತಯತರೆ. ಸೆಳಿೀಯ ಮಯರುಕಟೆಟಯಲ್ಲಲ ಓಡಯಡಿ, ಸ್ೆಾೀಹದಿಂದ ಬೆರೆತು ಒಂದಷ್ಟ್ುಟ ಸೆಳಿೀಯ 

ಕುಶಲ್ವಸುತ ಖರೀದಿಸಿ ವ್ಯಸತವಾಕೆೆ ಹಿಂದಿರುಗುತಯತರೆ. 

ಮಯರನ್ೆ ದಿನ, ಲೆೀಖಕರ ಪಯಲ್ಲನ ಕನಸಿನ ದಿನ. ಜಗತಿತನ ಅದುುತ ನಮಯಥಣಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದಯದ ‘ಮಯಚು-ಪ್ತಚು’ವನುಾ ನ್ೆೊೀಡಹೆೊರಟ 

ದಿನವದು. ‘ಮಯಚು-ಪ್ತಚು’ ಶತಮಯನಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ ಅಜ್ಞಯತವ್ಯಗಿದು ಇಂಕಯ ಜನರ ಅದುುತ ನಗರ. ಮ್ುಗಿಲ್ಲಗೆ ತಿವಿಯುವ ಚೊಪಯದ 

ಪ್ವಥತಗಳ ಎತತರದಲ್ಲಲ ನಮಿಥತವ್ಯದ ಅಚಿರ! ಸೊಯಥ ದೆೀವನಗೆ ಇಂಕಯಗಳು ಇಲ್ಲಲ ದೆೀವ್ಯಲ್ಯ ಕಟಿಟ ಆರಯಧಿಸಿದರು. ಅದುುತ 

ನಗರವಂದನೊಾ ನಮಿಥಸಿದರು. ಇದು ಈಗ ಇತಿಹಯಸ. ಈ ಎತತರಕೆೆ ಭಯರವ್ಯದ ಕಲ್ುಲಗಳನುಾ ಎಲ್ಲಲಂದ, ಹೆೀಗೆ ತಂದರು? ಭೊಕಂಪ್ಕೊೆ 

ಕುಸಿಯದಂತಹ ನಮಯಥಣ ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿದುು ಹೆೀಗೆ? ಎಂಬುದು ಮಯತರ ನಮ್ಮನುಾ ಕಯಡುವ ವ್ಯಸತವ. ಲೆೀಖಕರು ಈ ಅದುುತವನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿ 
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ಮ್ೊಕವಿಸಿಮತರಯಗಿ, ಇನ್ೆೊಾಮೆಮ ಬರುವ ಸಂಕಲ್ಪಮಯಡಿ ಮ್ರಳಿದರು. ನಂತರ ಹಯರದುು ಇಕಿಟಸ್ ಗೆ. 

ಇಕಿಟಸ್ ಪೆರುವಿನ ಉತತರ ಪ್ೂವಥಭಯಗದಲ್ಲಲರುವ ಅಮೆಜಯನ್ ಪಯತರದ ಸುಂದರ ನಗರ. ಅಮೆಜಯನ್ ನದಿಯ ಅಗಯಧತೆ, ಕಯಡಿನ 

ವಿಸಮಯಗಳನುಾ ಕಣಯರಿೆ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಲ್ು ಲೆೀಖಕರು ಇಲ್ಲಲಗೆ ಬಂದಿದುರು. ಅಮೆಜಯನ್ ನದಿಯಲ್ಲಲ ಅಲೆದರು. ಕಯಡಿನಲ್ಲಲ ತಿರುಗಿ, ರಯತಿರ 

ಕಳ್ೆದರು. ಅನಕೆೊಂಡ ಹಯವು, ಬಣದಿ ದೆೊಡಿ ಗಿಳಿ, ಗುಲಯಬಿ ಡಯಲ್ಲಿನ್, ನದಿ ಪಯತರದ ಜನರ ಜೀವನವನುಾ ಪ್ರತಾಕ್ಷ ಕಂಡು ಅರತುಕೆೊಂಡರು. 

ನಂತರ ಲ್ಲೀಮಯಕೆೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮ ಪೆರುವಿನ ಪ್ರಯಯಣ ಮ್ುಕಯತಯಗೆೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಯಯಣದಲ್ಲಲ ಎಲೆಲಲ್ೊಲ ಜನ ಇವರನುಾ ಅಚಿರಯಿಂದ 

ನ್ೆೊೀಡುವುದು, ಇಂಡಿಯಯ, ಗಯಂಧಿ, ಹಿಂದೊ, ಐ ಲೆೈಕ್ ಇಂಡಿಯಯ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕೊಗುವುದು, ಮಯತನ್ಯಡಿಸುವುದು, ಫೀಟೆೊೀ 

ತೆಗೆಸಿಕೆೊಳುುವುದು ನಡೆದೆೀ ಇತುತ. ಇದೆೀ ಹೆಮೆಮ, ಕನಸುಕಂಡ ಲೆೊೀಕಕೆೆ ಹೆೊೀಗಿ-ಬಂದ ಧನಾತಯ ಭಯವದೆೊಂದಿಗೆ ಲೆೀಖಕರು ಭಯರತದ ಕಡೆ 

ಮ್ುಖಮಯಡಿದರು. 

ನ್ಯನ್ೆೀನು ಪ್ಡೆದುಕೆೊಂಡೆ.. 

ಸ್ಯಮಯನಾ ಓದುಗನ್ಯಗಿ ‘ವಿಮ್ಶೆಥ’ ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಲಯರದು. ಅದು ಸ್ಯಧುವೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಓದಿನಂದ ನ್ಯನ್ೆೀನು ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡೆ? ಎಂಬ 

ಕುರತ ಸವ-ಅವಲೆೊೀಕನ ಮಯತರ ಮಯಡಬುದಯಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಚ್ಚಕೆ ಪ್ರಯತಾವನುಾ ಮಯಡುತೆತೀನ್ೆ.. 

ಲೆೀಖಕರು ಕೆೀವಲ್ ಪ್ರವ್ಯಸಿಗರಯಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಅವರು ಆ ಪ್ರದೆೀಶದ ಕುರತು ಮ್ುಂಚೆಯೀ ಸ್ಯಕಷ್ಟ್ುಟ ತಿಳಿದು ನಂತರ ಪೆರುವಿಗೆ ಬಂದಿದುರು. 

ಹಯಗಯಗಿ ತಯವು ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡಿದು ವಿಷ್ಟ್ಯಕೆೆ ತಯಳ್  ೆಹಯಕುತಿತದುರು. ಸವತಃ ಆ ನ್ೆಲ್ದಲ್ಲಲ ಓಡಯಡಿ ಅಲ್ಲಲನ ಜನಜೀವನ, ಇತಿಹಯಸ ಎಲ್ಲದಕೆೆ 

ಪ್ರತಾಕ್ಷದಶಿಥಗಳ್ಯದರು. ಸೆಳಿೀಯ ಮಯಹಿತಿ, ಆ ಕುರತ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಹೆೊೀದಲೆಲಲ್ಲ ಸಂಗರಹಿಸಿದರು. ಹಿೀಗಯಗಿ ಇಡಿೀ ಪ್ರವ್ಯಸ ಕಥನ 

ಇತಿಹಯಸ, ಇಲ್ಲಲನ ಜನ-ಜೀವನ ಅನುಭವಿಸಿದ-ಅನುಭವಿಸುತಿತರುವ ವಿದಾಮಯನಗಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ಬೆರತು ಸ್ಯಗಿದೆ. ಹಯಗಯಗಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ಪೆರು ಗತ

-ಪ್ರಸುತತದಲ್ಲಲ ಸ್ೆರೆಯಯಗಿದೆ. ಇದರಂದ ಇತಿಹಯಸ, ಭೌಗೆೊೀಳಿಕತೆ, ನ್ಯಗರಕತೆಗಳ ಕುರತಯಗಿ ನನಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂದಷ್ಟ್ುಟ ವೃದಿಾಸಿದೆ 

ಎಂಬುದು ನನಾ ಭಯವನ್ೆ. 

ಭೌಗೆೊೀಳಿಕವ್ಯಗಿ - ಪೆರು ದಕ್ಷಿಣಯಧಥ ಗೆೊೀಳದಲ್ಲಲದೆ. ಪ್ಶಿಿಮ್ ಕರಯವಳಿ ಹೆೊಂದಿರುವ ದೆೀಶದಲ್ಲಲ ಆಂಡಿಸ್ ಪ್ವಥತಶೆರೀಣಿ ಹಯದು ಹೆೊೀಗಿದೆ. 

ಕರಯವಳಿ, ಮ್ರುಭೊಮಿ, ಪ್ವಥತಶೆರೀಣಿ, ಜಯವಲಯ ಮ್ುಖಿ, ಹಿಮ್ನದಿ, ದಟಟಕಯಡು ಹಿೀಗೆ ಪಯಕೃತಿಕ ವ್ೆೈವಿಧಾತೆಗಳು ಮೆೀಳ್ ೈೆಸಿವ್ೆ. ಭಯರತದಲ್ಲಲ 

ಕೊಡ ಜೀವಂತ ಜಯವಲಯಮ್ುಖಿ ಹೆೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪಯಕೃತಿಕ ವ್ೆೈವಿಧಾತೆಗಳಿವ್ೆ. ಇದು ಈ ದೆೀಶದ ಕುರತು ನನಾ ಕುತೊಹಲ್ವನುಾ 

ಇಮ್ಮಡಿಗೆೊಳಿಸಿತು. ಹಯಗೆಯೀ ಇಲ್ಲಲಯ ಜನ ಪ್ರಕೃತಿಯನುಾ ಆರಯಧಿಸಿದುರು. ನೀರು, ಗಯಳಿ, ಭೊಮಿ, ಬೆಟಟವನುಾ ಪ್ೂಜಸಿದುರು. ಸೊಯಥನಗೆ 

ದೆೀವ್ಯಲ್ಯ ಕಟಿಟದುರು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಯಧನ್ೆಯಲ್ೊಲ ಭಯರತದೆೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಮ್ಾವಿದೆ. ಹಯಗೆಯೀ ನಮ್ಮ ನ್ಯಗರು ಕಲ್ುಲಗಳಂತ, ತಳಿಕೆ 

ಹಯಕಿಕೆೊಂಡ ಹಯವಿನ ಕೆತತನ್ೆಯ ಕಲ್ುಲಗಳು ಬಹಳ ಕಂಡುಬರುತತವ್ೆ. ಇವು ಆಫ್ರರಕಯದ ಇಜಪ್ತನಲ್ೊಲ ಕಂಡುಬಂದಿದುರ ಬಗೆೆ ಓದಿದುು ಇಲ್ಲಲ 

ಜ್ಞಯಪ್ಕಕೆೆ ಬಂತು. 

ಈ ಸ್ಯಮ್ಾತೆ ಹೆೀಗೆ ಎಂದು ನ್ೆೊೀಡುವ್ಯಗ, ಕೆೊೀಟಯಾಂತರ ವಷ್ಟ್ಥಗಳ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆೀರಕಯ, ಆಫ್ರರಕಯ ಮ್ತುತ ಭಯರತ ಒಂದೆೀ 

ಭೊಭಯಗವ್ಯದ ಗೆೊಂಡಯವನ ಖಂಡವ್ಯಗಿತುತ ಎಂಬುದನುಾ ಭೊಗೆೊೀಳಶಯಸರ ಹೆೀಳುತತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸುತತ ಓದುವ ಇತಿಹಯಸ ಹತುತ ಸ್ಯವಿರ 

ವಷ್ಟ್ಥಗಳ್ಯಚೆ ನ್ಯಗರಕತೆಯಿರಲ್ಲಲಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಯರುತತದೆ. ಹಯಗಯದರೆ ಖಂಡಯಂತರಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಸಹಸಂಬಂಧ, ಸ್ಯಮ್ಾತೆಯ ಗುಟೆಟೀನು 

ಎಂಬುದಂತು ನನಾನುಾ ಕಯಡಿದೆ. 

ಪ್ುರಯತನ ನ್ಯಗರಕತೆಗಳ್ೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯನುಾ ಆರಯಧಿಸಿದುು ಕಂಡುಬರುತತದೆ. ಈ ಬದುಕು ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿದ ಕೆೊಡುಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದಕೆೆ 

ವಿಧೆೀಯರಯಗಿ ಬದುಕಿದುರು. ಹಯಗಯಗಿಯೀ ನ್ಯವು ಇಂದೊ ಉಸಿರಯಡುತಿತದೆುೀವ್ೆ. ಇಲ್ಲಲನ ಇಂಕಯಗಳು ಕೊಡ ಪ್ರಕೃತಿಯನುಾ ಆರಯಧಿಸಿದುರು. 

ಭೊಮಿ, ನೀರು, ಪ್ವಥತ, ಪ್ರಸರವನುಾ ಹಯಳು ಮಯಡದೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದುರು. ಬೆೀಟೆಯನುಾ ಅತಿಯಯಗಿ ನಯಂತಿರಸಿದುರು. ಪ್ರಸರದ ನಡುವ್ೆ 

ಪ್ರಸರದಲ್ಲಲ ಒಂದಯಗಿ ಬದುಕಿದರು.  

ಪಯರಚ್ಚೀನ ನ್ಯಗರಕತೆಯ ನಮಯಥಣಗಳ್ೆಲ್ಲ ಸ್ಯವಿರಯರು ವಷ್ಟ್ಥಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೆೊೀಪ್ಗಳನುಾ ಮಿೀರ ದೃಢವ್ಯಗಿ ನಂತಿರುವುದು 

ಇನ್ೆೊಾಂದು ಅಚಿರ. ಭಯರತದಲ್ಲಲನ ದೆೀವ್ಯಲ್ಯಗಳು, ಸೊತಪ್ಗಳು, ಕೆೊೀಟೆ-ಕೆೊತತಲ್ಗಳು, ಈಜಪ್ತತನ ಪ್ತರಮಿಡ್, ಕಯಂಬೆೊೀಡಿಯಯ 

ಅಂಕೆೊೀರವ್ಯಟ್, ಗಿರೀಕ್, ಇರಯಕ್-ಸಿರಯಯದಲ್ಲಲನ (ಕೆಲ್ವು ವಷ್ಟ್ಥಗಳ ಕೆಳಗೆ ದುರುಳರು ಉರುಳಿಸುವವರೆಗೆ) ಸ್ಯಮರಕಗಳು ಇದಕೆೆ 

ಉದಯಹರಣೆಯಯಗಿವ್ೆ. ಅಂತೆಯ ಪೆರುವಿನ ನ್ಯಸ್ಯೆ ಗೆರೆಗಳು, ಮಯಚು-ಪ್ತಚು ಕೊಡ. ಇವು ಪಯರಚ್ಚೀನ ನ್ಯಗರೀಕರು ಪ್ರಕೃತಿಯನುಾ ಎಷ್ಟ್ುಟ 
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ಅದುುತವ್ಯಗಿ ಅರತಿದುರು ಎಂಬುದನುಾ ತಿಳಿಸಿತು. ಅವರ ತಂತರಜ್ಞಯನ ಎಷ್ಟ್ುಟ ಮೆೀಲ್ಮಟಟದಿುತುತ ಎಂಬುದನುಾ ಯೊೀಚ್ಚಸುವಂತೆ ಮಯಡಿತು.  

ಇನ್ೆೊಾಂದು ಮ್ಹತವದ ವಿಚಯರ; ಪ್ುರಯತನ ಖಗೆೊೀಳ ಮ್ತುತ ಗಣಿತ ಜ್ಞಯನ. ಇಂದು ನ್ಯವು ಎಷೆಟೀ ಮ್ುಂದುವರೆದಿದೆುೀವ್ೆ ಎಂದುಕೆೊಂಡರು 

‘ಅವರ ಖಗೆೊೀಳ ಅಧಾಯನ’ದ ಕುರತು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದುು ಅತಾಲ್ಪ ಮಯತರ ಎನಸುತತದೆ. ಇಂಕಯಗಳ ಖಗೆೊೀಳ ಜ್ಞಯನವನುಾ ಅವರ ಹಬಬ, 

ಅವರು ನಮಿಥಸಿದ ಸ್ಯಮರಕಗಳಲ್ಲಲ ನ್ೆೊೀಡಬಹುದು. ಪೆರುವಿನ ಮ್ೊಲ್ ನವ್ಯಸಿಗಳು ಜೊನ್ 21ರಂದು ಸೊಯಥನ ಹಬಬ ‘ಇಂತಿರೆೀಮಿ’ 

ಆಚರಸುತಯತರೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣಯಧಥಗೆೊೀಳದ ಸಂಕಯರಂತಿ. ಈ ದಿನ ಇನ್ಯೆನ ಮ್ುಖ (ಬೆಟಟದಲ್ಲಲ ಮ್ೊಡಿಸಿದ ಬೃಹ  ಮ್ುಖ) ಭಯಗದಲ್ಲಲ 

ಸೊಯಥ ಹೆೊಳ್ೆಯುತಯತನ್ೆ. ಸೊಯಥನನುಾ ಕಟಿಟ ಹಯಕುವ ಸಳೆ ‘ಇಂತಿಹಯನ’, ನ್ಯಸ್ಯೆದ ಬೃಹ  ಪ್ರಮಯಣಬದಾ ಚ್ಚತರಗಳು ಕೊಡ ಇವರ 

ಖಗೆೊೀಳ ಜ್ಞಯನಕೆೆ ಪ್ುರಯವ್ೆಗಳು ಎನುಾತಯತರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವರು ಏನು ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡಿದುರು ಎಂಬುದು ಮಯತರ ನಗೊಢವ್ಯಗಿಯೀ 

ಇದೆ. 

ಇಂಕಯಗಳು ಧಯರಯಳವ್ಯಗಿ ಚ್ಚನಾವನುಾ ಬಳಸಿದುರು. ಅವರ ದೆೀವ್ಯಲ್ಯ, ಮ್ೃತರನುಾ ಸುತತಲ್ು ಹಿೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವರು ಚ್ಚನಾ ಬಳಸಿದರು. 

ಚ್ಚನಾ ಆ ಮ್ಣಿಿನಲ್ಲಲ ಧಯರಳ ಸಿಗುತಿತದುುದು ಇದಕೆೆ ಕಯರಣ. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ೆಾಂದೊ ಶೆ ೀಷ್ಟ್ಸಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐದು ಶತಮಯನಗಳ 

ಹಿಂದೆ, ಯುರೆೊೀಪ್-ಸ್ೆಪೀನ್ ನ ಅನ್ೆವೀಷ್ಟ್ಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಲ ಈ ನ್ಯಡಿಗೆ ಕಯಲ್ಲಟಟ ದುಷ್ಟ್ಟರು ಈ ಮ್ುಗಾರನಾ, ಇಲ್ಲಲನ ಸಂಪ್ತತನಾ ಲ್ೊಟಿ ಹೆೊಡೆದು 

ಬಿಟಟರು. ಚ್ಚನಾವನುಾ ದೆೊೀಚ್ಚದುಷೆಟೀ ಅಲ್ಲ ಚ್ಚನಾದಂತಹ ಸಂಸೃತಿಯನುಾ ನ್ಯಶಪ್ಡಿಸಿದರು. ಈ ನ್ೆಲ್ವನುಾ ರಕತದಲ್ಲಲ ತೆೊಯಿಿಬಿಟಟರು. ಎಷೆಟಂದರೆ 

ಹತುತ ಕೆೊೀಟಿ ಇದು ಇಂಕಯಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ ಒಂದು ನೊರು ವಷ್ಟ್ಥದಲ್ಲಲ, ಆಕರಮ್ಣ, ಇವರು ತಂದ ರೆೊೀಗದಿಂದ 1.3 ಕೆೊೀಟಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು. 

ಇದುವರನುಾ ಬಲ್ವಂತದಿಂದ ಮ್ಂತಯಂತರಸಿದರು, ಒಪ್ಪದವರನುಾ ಸ್ಯಯಿಸಿಬಿಟಟರು. ಅವರ ಸಂಸೃತಿಯನ್ೆಾೀ ನ್ಯಶಮಯಡಿ ತಮ್ಮ ಧವಜ 

ಸ್ಯೆಪ್ತಸಿದರು. ಭಯಷೆ ಕೊಡ ಇವರದೆುೀ. ಅಲ್ಲಲಯ ಜನ ತಮ್ಮ ನ್ಯಡಿನಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಿೀಯರಂತೆ ಬಡತನದಲ್ಲಲ ಬದುಕುತಿತದಯುರೆ. ಇಂದಿಗೊ 

ಯುರೆೊೀಪ್-ಅಮೆೀರಕಯದ ಕಂಪ್ನಗಳು ಅಲ್ಲಲನ ಪಯಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ತುತ, ಲೆೊೀಹ, ಅರಣಾ, ವನಾಜೀವಿಗಳನುಾ ದೆೊೀಚುತಿತವ್ೆ. 

ಈ ಮೆೀಲ್ಲನ ವಿಚಯರವನುಾ ಓದುವ್ಯಗ ತುಂಬ ಖ್ೆೀದವ್ಯಯಿತು. ಯುರೆೊೀಪ್ತಯನಾರು ಹೆೊೀದಲೆಲಲ್ಲ ಇದನ್ೆಾೀ ತಯನ್ೆ ಮಯಡಿದುು. ಅಮೆೀರಕಯ, 

ಆಸ್ೆರೀಲ್ಲಯಯ, ಭಯರತವೂ ಸ್ೆೀರದಂತೆ ಏಷಯಾ ರಯಷ್ಟ್ರಗಳು, ಆಪ್ತರಕಯದಲ್ೊಲ ಅಲ್ಲಲನ ಮ್ೊಲ್ ಸಂಸೃತಿಗೆ ಕೆೊಡಲ್ಲಯಿಟುಟ, ತಮ್ಮ ಲಯಭ 

ಪ್ಡೆದರು. ಇಂದಿಗೊ ಅದನ್ೆಾೀ ಮ್ುಂದುವರೆಸಿದಯುರೆ ಕೊಡ. ಯುರೆೊೀಪ್ತನ್ಯಚೆ ಇರುವವರು ನ್ಯಗರಕರೆೀ ಅಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನ್ೆೊೀಡಿದರು. 

ಅವರಗೆ ನ್ಯಗರಕತೆಯ ಪಯಠ ಹೆೀಳಿದರು. ಅವರ ಇತಿಹಯಸ ಬರೆದರು. ನ್ಯಗರಕತೆ ಉದಯಿಸಿದೆುೀ ಯುರೆೊೀಪ್ಲ್ಲಲ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿದರು.  

ನಜವ್ಯಗಿ ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ ಯುರೆೊೀಪ್ತಯನಾರು ಬರುವುದಕಿೆಂತ ಮ್ುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಸೃತಿಗಳು ಶಿರೀಮ್ಂತವ್ಯಗೆೀ ಇದುವು. (ಎಲ್ಲ 

ಯುರೆೊೀಪ್ತಯನ್ ರು ಅಂತ ಸ್ಯಮಯನಾೀಕರಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ೆವೀಷ್ಟ್ಕರ ಸ್ೆೊೀಗಿನಲ್ಲಲ ಬಂದವರು, ಅವರನುಾ ಬೆಂಬಲ್ಲಸಿದವರು ಎಂದು 

ತಿಳಿಯಬಹುದು). ಇವರನುಾ ಲ್ೊಟಿ ಹೆೊಡೆದು ಬಡತನಕೆೆ ನೊಕಿದರು. ಅವರಲ್ಲಲ ಒಡಕು ಮ್ೊಡಿಸಿ ಇವರು ದೆೊೀಚ್ಚದರು. ಅವರ 

ಸಂಸೃತಿಯನುಾ ಹಿೀಗಳ್ೆದು ಪಯರಂಪ್ರಕ ಜ್ಞಯನವನುಾ ಅಳಿಸಿಹಯಕಿದರು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಯನದಿಂದ ನೀವು ಈ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಲದಿುೀರ ಎಂದು 

ಬಿಂಬಿಸಿದರು.  ತಮ್ಮ ನ್ೆೀರಕೆೆ ಇವರ ಇತಿಹಯಸ ಬರೆದರು. ಅವರಲ್ೊಲ ಒಳ್ ುೆಯವರದುರು, ಇದನುಾ ಅವರು ವಿರೆೊೀಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ 

ಬಲ್ವಿರಲ್ಲಲ್ಲ.  

ಒಂದು ನ್ೆಲ್ದ ಸಂಸೃತಿಯನುಾ ಆಕರಮಿಸುವ ಪ್ರಕಿೀಯತೆ ಹೆೀಗೆ ಅದನುಾ ಹೆೊಸಕಿ ಹಯಕುತತದೆ ನ್ೆೊೀಡಿ. ನಮ್ಮ ನ್ೆಲ್ವನುಾ ಕೊಡ 

ಪ್ರಕಿೀಯತೆ ಶೆ ೀಷ್ಟ್ಸಿದುು ಹಿೀಗೆ ಅಲ್ಲವ್ೆ. ಇಂದಿಗೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ವಿಚಯರದ ಬಗೆೆ ಕಿೀಳರಮೆ. ನಮ್ಮ ಕುರತು ತಿಳಿಯಲ್ು ಓದುವ 

ಸ್ಯಹಿತಾ ಬೆರೆೊಬಬರು ಬರೆದಿದುು. ಅದಕೆೆ ವಸುತನಷ್ಟ್ತ್ೆಯ ಹಣೆಪ್ಟಿಟ. ಪಯರಚ್ಚೀನ ಜನರು ಈಗಿನಷ್ಟ್ುಟ ಬುದಿಾವಂತರರಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಬ ಧೆೊೀರಣೆ. 

ಯಯಕೆಂದರೆ ನ್ಯವು ಓದಿ ಬೆಳ್ೆದಿದುು ಡಯವಿಥನ್ ನ ವಿಕಯಸವ್ಯದ. ಹಯಗಯಗಿ ಅವರಗಿಂತ ನ್ಯವು ವಿಕಯಸವ್ಯದವರು ಎಂಬ ಭಯವ. ಹಯಗಯಗಿ 

ಇಂದಿಗೊ ನಮ್ಗೆ ಪಯರಚ್ಚೀನ ನ್ಯಗರಕತೆ, ಅವರ ಜ್ಞಯನವನುಾ ಅರಯಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿಲ್ಲ. ಇದಕೆೆ ಮ್ೊಲಯಧಯರಗಳ ಕೆೊರೆತೆಯೊ ಒಂದು 

ಕಯರಣ. ಅದರ ಜೆೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟ್ಟಕೆೊೀನವೂ ಕಯರಣ ಎಂಬುದು ಈ ಸ್ಯಹಿತಾವನುಾ ಓದುವ್ಯಗ ನನಗನಸಿತು.  

ನ್ಯಸ್ಯೆದ ಮೆೈಲ್ುಗಟಟಲೆ ವಿಸ್ಯತರವ್ಯದ ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ಅವರು ಹೆೀಗೆ ರಚ್ಚಸಿದರು? ಯಯಕೆ ರಚ್ಚಸಿದರು?, ಈಜಪ್ತತನ ಬೃಹ  ಪ್ತರಯಮಿಡ್ ನ 
ಹಲ್ವು ಟನ್ ತೊಕದ ಕಲ್ಲನುಾ ಎಲ್ಲಲಂದ ತಂದರು, ಹೆೀಗೆ ತಂದರು, ಹೆೀಗೆ ಏರಸಿದರು? ಎಲೆೊಲೀರದ ಕೆೈಲ್ಸ್ಯನ್ಯಥ ದೆೀವ್ಯಲ್ಯವನುಾ ಹೆೀಗೆ 
ರಚ್ಚಸಿದರು ಹಿೀಗೆ ಜಗತಿತನ ಪಯರಚ್ಚನ ಅದುುತಗಳನುಾ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವ್ಯಗಿಯೊ ಇದು ಹಯಗೆ ಅರಯಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹಲ್ವ್ಯರು 
ಯೊೀಚನ್ೆಗಳು ನನಾಲ್ಲಲ ಮಳ್ೆಯಲ್ು ಈ ಓದು ಕಯರಣವ್ಯಯುತ. ಪೆರು ಪ್ರಮಯಪ್ತವ್ೆನಸಿತು. ಇದಕಯೆಗಿ ಲೆೀಖಕಿ ನ್ೆೀಮಿಚಂದರ ಅವರಗೆ 
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಓದಿ, ಬರೆಯಲ್ು ಅವಕಯಶ ಒದಗಿಸಿದ ಬಯಲ್ು ತಂಡಕೆೆ ಧನಾವ್ಯದಗಳು.. 
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ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಗಣಪ್ತಿ ಭಟ್. ಕಳ್ೆದ ಐದು ವಷ್ಟ್ಥಗಳಿಂದ ಂೌಂಡೆೀಶನ್ ನಲ್ಲಲ 
ಕಯಯಥನವಥಹಿಸುತಿತದೆುೀನ್ೆ. ಪಯರರಂಭದ ಎರಡು ವಷ್ಟ್ಥ ಕಲ್ಬುಗಿಥಯ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಲ 
ಕಯಯಥನವಥಹಿಸಿದುು, ಪ್ರಸುತತ ಬಯಗಲ್ಕೆೊೀಟ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಲ ಕಯಯಥನವಥಹಿಸುತಿತದೆುೀನ್ೆ.  
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ಮೌನ್ೆೀಶ 

ನ್ಯನು ತುಂಬಯ ಪ್ುಸತಕ ಓದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಲ ನನಗೆ ತುಂಬಯ ಇಷ್ಟ್ಟವ್ಯದ ನೀತಿಕಥೆಗಳು ಎಂಬ ಪ್ುಸತಕ ನನಗೆ ತುಂಬಯಇಷ್ಟ್ಟವ್ಯಯಿತು ಅದರಲ್ಲಲ 
ತುಂಬಯ ಚೆನ್ಯಾಗಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಇವ್ೆ ಆ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ 16 ಪ್ುಟಗಳಿವ್ೆ. ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ 5 ಕಥೆಗಳಿವ್ೆ ಅದರಲ್ಲಲ ಕಥೆಗಳು ಮ್ತುತ ಒಳಗಿರುವ 
ಚ್ಚತರಗಳು ನ್ೆೊೀಡಲ್ು ಬಹಳ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ಕಯಣುತತದೆ. ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದೆರಸ್ಯಕು ನಗು ಬರುತತದೆ. ಕಥೆಗೆ ತಕೆಚ್ಚತರಗಳಿರುತತದೆ. ಆ 
ಪ್ುಸತಕದಬೆಲೆ ಕೆೀವಲ್ 30 ರೊ ಮಯತರ ಮ್ತುತ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಬರೆದವರು ವ್ಯಸನ್ ಪ್ಬಿಲಕೆೀಷ್ಟ್ನ್ ಎಂಬ ವಿಭಯಗ ಈ ಪ್ುಸತಕ ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ 
ಸ್ಯಕು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಗಲ್ಲ ಒಂದು ಚ್ಚತರ ಮೀಡುತತದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ವಿಳ್ಯಸ ಡಯ|| ಟಿ.ಸಿ.ಎಂ. ರಯಮ್ನ್ ರಸ್ೆತ (ಗೊಡ್ಿ ರೆಡ್ ರಸ್ೆತ) 
ಬೆಂಗಳೂರು-560053. ಇವರು 25ಕಿಂತ ಹೆಚುಿ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಬರೆದಿದರೆ. ಈ ನೀತಿಕಥೆ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ನ್ಯನು ಓದಿದ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ತೆೊೀಳ 
ಬಂತು ತೆೊೀಳ ಬಂತು ಎಂಬ ಪ್ುಟಟ ಕಥೆಯನುಾ ಓದಿದೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಕುರಕಯಯುವವ ಮ್ೊಖಥನ್ಯದ ಹೆೀಗೆದರೆೀ ಅವನು ಕುರ ಕಯಯುವವ 
ತೆೊೀಳ ಬಂತು ತೆೊೀಳ ಬಂತು ಎಂದು ಅಲ್ಲಲನ ಜನರಗೆ ಸುಳು ಸುಳು ಹೆೀಳಿ ತನಾ ಕಡೆ ಕರೆಸಿಕೆೊಳುುತಿದು ಒಂದುದಿನ ಒಂದುದಿನ ನಜವ್ಯಗಿ 
ತೆೊೀಳ ಬಂದು ಒಂದು ಕುರಮ್ರಯನುಾ ತೆಗೆದುಕಂಡುಹೆೊೀಯಿತು ತೆೊೀಳ ಬಂತು ತೆೊೀಳ ಬಂತು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ ಯಯರು ಜನರು ಬರಲ್ಲಲ್ಲ 
ಅದಕಯೆಗಿ (ನ್ಯವು ಯಯವತೊತ ಸುಳುು ಹೆೀಳಬಯಋದು ಸುಳುು ಹೆೀಳಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಯಯಮಯಡಲ್ು ಯಯರೊ ಬರುವುದಿಲ್ಲ) ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ 
ನ್ಯನು ಕಥೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದಿರುವ ಅಂಶಗಳು..ಚತುರತೆಗೆಲ್ುಲತತದೆ, ಪ್ದೆ ಪ್ದೆ ಸುಳುು ಹೆೀಳಿದರೆ ಸತಾವನುಾನುಡಿದರೊ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ 
ಒಗೆಟಿಟನಲ್ಲಲ ಬಲ್ವಿದೆ ಒಳ್ ುೆಯತನವ್ೆೀ ಒಳಿತು, ಮಯಡುವ ಮ್ುನಾ ಯೊೀಚಹಿಸು, ಸ್ಯವಥಥವುದುಖಃವನುಾ ಕೆೊಡುತತದೆ. 

 

ನ್ಯನು ಮ್ತುತ ಅಣ ಹೆೊಲ್ಕೆೆ ಹೆೊೀಗಿದೆವು ಹೆೊಲ್ಲ್ಲಲ ನ್ಯನು ಎರಡುಬಯರ ಹಯವು ಬಂತು ಹಯವು ಬಂತು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದೆ. ಸುಳು ನಮ್ಮಣ ಿ
ಎರಡು ಬಯರ ಹಂಜದ ಭಯಬಿೀರದ ಸಂಜೆಯ ಸಮ್ಯಲ್ಲಲ ಒಂದುನಜವ್ಯದ ಹಯವು ನಮ್ಮಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಅಣಿ ಹಯವು ಸರ ಹಯವು ಸರ 
ಎಂದ ಹೆೀಳಿದ ನಮ್ಮಣಿ ಸುಳುು ಹೆೀಳಿದನ ಅಂತ ಸರಲ್ಲಲ್ಲ ಅಣಿ ಕಯಲ್ುಗಳ ಮೆೀಲೆ ಹಯವು ಹೆೊೀಯಿತು ಅದಕಯೆಗಿ, 

        ಯಯರು ಸುಳುುಹೆೀಳಬೆೀಡಿ! 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ತೆೊೀಳ ಬಂತು ತೆೊೀಳ! 

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಮೌನ್ೆೀಶ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ 
ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 
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SWAMI VIVEKANDA’S 

NISHANTH U 

Education is one of  the most important thing in people's life. Whether it is to attain a higher value in the so-

ciety or in spiritual pursuits or even in making one's contribution to the nation building. In the book 

"Education" T.S Avinashilingam compiles different philosophical ideas on education from the speeches and 

writings of  Swami Vivekananda. Swami ji is a great personality and a social reformer whose thoughts and 

ideas on education are relevant even in modern era. T.S Avinashilingam wrote this book in Trichi jail as he 

imprisoned for a satyagraha. He was an Indian lawyer, politician, freedom fighter and Gandhian. He was al-

so a renowned social reformer and follower of  Ramakrishna mission who came under the influence of  Swa-

mi Vivekananda. Avinashilingam also worked for the upliftment of  untouchables and campaigned for wid-

ow remarriage. While Dalits and low caste Hindus were not permitted to study in most schools at that time, 

Avinashilingam admitted children of  all castes in his school. In the book, education does not stand for any 

academic degrees instead signifies Man-making process. Which means the overall physical mental and spir-

itual development of  human beings. The book is full of  motivational thoughts which covers Vivekananda's 

philosophy of  education, the goal, means and the whole purpose of  education. It also focuses on the rele-

vance of  religious education and education for women. In the modern world where education is merely de-

voting for academic degrees and mechanical teaching methods, this book will act as a guide for every teach-

er, students and all the other educationists. Vivekananda realises that our moral and religious values are de-

stroying due to the materialistic ways of  life. The idea of  humanity is conflicting with different social evils. 

The only solution for all these is education. Which according to him is the awakening of  man's spiritual self. 

 

The book tries to bring out the very essence of  education by defining it as "Education is the manifestation 

of  perfection already in a man". In the initial part of  the the book the author tries to elaborate the meaning 

of  this definition. He says all the knowledge is inherent in man and what needed is to unveil it or discover 

ourselves by taking the cover off  our own soul. Author gives different illustrations to prove his idea of  "self-

learning" and a teacher can only influence it by creating different situations. But learning happens within 

and no knowledge comes from outside.  

The author also emphasis on the importance of  a positive environment in this process of  self-discovery. Ac-

cording to Vivekananda Man-making means rousing man to the awareness of  his true self. It is a harmoni-

ous development of  the body, mind, and soul. Author tries to bring the link between concentration and 

brahmacharya. He says education can only be achieved through concentration and concentration is achieved 

by being pure or brahmachari. Author stresses on terms like detachment, liberation and giving up              

YADGIR DI 
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materialistic way of  life to attain the highest degree of  concentration. In the later part author describes edu-

cation is the process by which character is formed. He says A man becomes what he thinks. Some vedantic 

ideas such as role of  pleasure and plain in life can be observed in this part. The linkage between thoughts, 

actions, habits and how they contribute to character building is explained here. The book also focuses on 

personality development and significance of  yoga. The different qualities of  teachers like service mind, sacri-

fice, renunciation, knowledge, purity in thought, speech and act, motive etc. as well as the qualities of  a 

good student such as giving up desires for gain, control over senses, endurance, desire to be free, thrust for 

knowledge, faith in the teachers etc. are described in the book. Vivekananda says that religion is the inner-

most core of  education. In the book it is not promoting any particular kind of  religion instead it tries to 

bring out the essential of  all religion such as faith in God, ideal of  service, ethical and moral values, Arts, 

music, fearlessness, love, respect etc. According to the book believing in god means believing in himself. Vi-

vekananda's views on education for women is also explained in the book. The kind of  education women 

needed, the objectives of  female education, and the subject matters to be introduced to women also ex-

plained in the book with illustrating some great female personalities as examples. Some other important as-

pects of  human life such as duty is also explained in a very interesting manner in this book. 

 

If  I say the author has overemphasized the role of  spiritual development and neglected the material side it 

would be a misinterpretation of  Vivekananda's philosophy of  education because in many parts of  the book 

the author repeatedly stresses on need for the education of  poverty, unemployment, and ignorance. Viveka-

nanda says it is important to have technical education and develop industries so that men, instead of  seeking 

service, may earn enough themselves. But at the same time, we should not lose our individuality. The indi-

viduality of  India lies in spiritual culture. So, there is a need for a balanced education including both scien-

tific attitude of  the west and spirituality of  our country. According to this book education must be planned 

in such a manner which promotes youth to contribute to the material progress of  the country without com-

promising our spiritual heritage.  

 

The language used in the book is so powerful and motivational. The questions like are we just living for 

stomach and sex? Provoking readers mind. However, some terms like renunciation are difficult to under-

stand as well as to practice in modern world unless one actually feels it. The concept of  values which ex-

plained in the book is very relevant in today's world. The importance of  education for life is described in this 

book. Avinashilingam has tried to bring here most of  the ideas of  Vivekananda on Education. 

 

Vivekananda believed that it is only through education equality can be achieved. Society will be reformed 

when everyone gets educated since individuals are the constituents of  society. The educated Indians should 

be able to harmonize the traditional values of  India with the new values brought through science and tech-

nology. So, in schools along with the formal education, moral and spiritual education has also been provid-

ed. So, its time build a strong nation through building powerful people. I suggest all to read this book. You 

can complete this book in just a span of  a day. It is a short book with vast ideas. 

 

Arise, awake and stop not till the goal is reached. 
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 Introduction:  

I’m Nishanth U from Kasaragod, Kerala. I finished my B.Sc Geography at 

Kannur University, Kerala and M.Sc Geography at University of  Mysore. 

My hobbies include reading books, watching movies, playing and watching 

sports, travelling and Yoga.  

I have recently joined as an Associate in Yadgir. 
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ಹರಪ್ತರಯ ಜೆ  

ಹಿಟಲರ ಾ ನ್ೆಲ್ದಿಂದ ಗಯಂಧಿಯ ನ್ೆಲ್ಕೆೆ ಬಂದ ಪ್ುಟಟ ಯಹೊದಿ ಬಯಲೆ ಹಯಾನ್ಯಳ ಕಥೆಯಿದು. ಮ್ುಗಾ ಹಯಾನ ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಅನತಯ ಆದರೊ 

ತನ್ೆೊಾಳಗಿದು ಹಯಾನ್ಯಳನುಾ ಹಯಗೆ ಉಳಿಸಿಕೆೊಂಡಿದುಳು. ಕಥೆಯ ಬೆನುಾಹತಿತ, ಯಹೊದಿಗಳ ಬೆನುಾಹತಿತ ಹೆೊೀಗಿ, 60 ಲ್ಕ್ಷ ಜನ ಯಹೊದಿಗಳು 

ಹಿಟಲರ ಾ ಮ್ುಷ್ಟ್್ಯಲ್ಲಲ ನಡುಗಿದ ಹಿನಾಲೆಯಲ್ಲಲನ ಈ ಕಯದಂಬರಯನುಾ ಬರೆದವರು ಲೆೀಖಕಿ ನ್ೆೀಮಿಚಂದರ. ಈ ಕಯದಂಬರಯ ಹೆಸರು ಯಯದ್ 

ವಶೆೀಮ್. ಇದು ಮದಲ್ು ಪ್ರಕಟಗೆೊಂಡದುು 2007ನ್ೆೀ ಇಸವಿಯಲ್ಲಲ. ಜೆರುಸಲೆಂನ ಗೆೊೀಳು ಗೆೊೀಡೆ ಮ್ುಖ ಚ್ಚತರವನುಾ ಹೆೊಂದಿರುವ ಈ 

ಪ್ುಸತಕದ ಪ್ರಕಯಶಕರು ನವಕನ್ಯಥಟಕ ಪ್ಬಿಲಕೆೀಷ್ಟ್ನ್, ಹಯಗೊ ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಬೆಲೆ 240 ರೊಪಯಯಿ. 

ಬೆಂಗಳೂರನ ಗೆೊೀರಪಯಳಾದಲ್ಲಲನ ಸಮಶಯಣದಲ್ಲಲ ಲೆೀಖಕಿ ಯಹೊದಿಯರ ಸಮಯಧಿಯನುಾ ಕಂಡಿದುಳು. ಈ ಕಥೆಯ ಹುಟಿಟಗೆ ಇದೆೀ ಕಯರಣ. 

ಅನತಯ ಹಯಗು ವಿವ್ೆೀಕರ ಮಯತುಗಳಲ್ಲಲ ಇಡಿೀ ಕಥೆಯನುಾ ನ್ಯವು ಕಯಣಬಹುದು. ಹತುತ ವಷ್ಟ್ಥದ ಮ್ುಗಾ ಹಯಾನ ತನಾ ತಂದೆಯೊಡನ್ೆ ನ್ಯಜಯ 

ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ತಪಸಿಕೆೊಂಡು ಭಯರತಕೆೆ ಬಂದದುು; ಭಯμÉ, ಸಂಸೆøತಿ, ಆಚರಣೆ ಬೆೀರೆಬೆೀರೆ ಇದುರೊ ಅದರೆೊಂದಿಗೆ ತನಾನುಾ 

ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡವಳು. ಸದಯ ತಯಯಿಯ ಮ್ಡಿಲ್ು ಸ್ೆೀರುವ ತವಕದಲ್ಲಲ ಇದು ಪ್ುಟಟ ಬಯಲೆಯ ಬಯಲ್ಾವು ಹೆೀಗಿತುತ ಎಂಬುದನುಾ ನ್ಯವು ಇಲ್ಲಲ 

ಕಯಣಬಹುದು. ದೆೀವರನ್ಯಮ್ವನುಾ ಹೆೀಳಬಯರದು, ಯಯವುದೆೀ ಪ್ಟ ಇಟುಟ ಪ್ೂಜಸಬಯರದು ಎಂಬ ಆಚರಣೆ ಯಹೊದಿಯರದುು. ಆದರೆ 

ಭಯರತಿೀಯ ಸಂಸೆøತಿ ವಿಭನಾ. ಈ ಆಶಿಯಥದಿಂದ ಪ್ುಳಕಗೆೊಂಡ ಹಯಾನ್ಯಳ ಮಯತುಗಳು ಅವಳ ಮ್ುಗಾ ಪ್ರಶೆಾಗಳನುಾ ನ್ಯವು ಇಲ್ಲಲ 

ಕಯಣಬಹುದು. ಎರಡನ್ೆೀ ಮ್ಹಯಯುದಾ ಎಂದು ಕೆೊನ್ೆಯಯಗಬಹುದು? ತನಾ ತಯಯಿ,ಅಕೆ-ತಮ್ಮನನುಾ ಎಂದು ಕಯಣಬಹುದು ಎಂಬ 

ತವಕದಲ್ಲಲ ಇದುವಳಿಗೆ ಆಘಾತವ್ಯದದುು ತನಾ ತಂದೆಯ ಸ್ಯವು. ಒಂಟಿಯಯದ ಹದಿಮ್ೊರರ ಈ ಬಯಲೆಯು ಮ್ುಂದೆ ಭಯರತಿೀಯಳ್ಯದದುು 

ಹಯಗೆಯೀ ಅದಕೆೆ ಕಯರಣರಯದವರ ಬಗೆೆ ನ್ಯವು ಇಲ್ಲಲ ನ್ೆೊೀಡಬಹುದು. ಬೆೀರೆ ಧಮ್ಥದವರು ಎಂಬ ಕಯರಣಕೆೆ ಸವಂತ ನ್ಯಡಿನಂದ 

ಹೆೊರಹಯಕಲ್ಪಟಟ ಈ ಬಯಲೆಯನುಾ ಭಯರತಿೀಯ ಸಂಸೆøತಿಯು ತನಾವಳನ್ಯಾಗಿಸಿಕೆೊಂಡ ಬಗೆೆ ಲೆೀಖಕಿ ತಿಳಿಸಿದಯುರೆ.  

ಎದುರು ಮ್ನ್ೆಯ ಮದಲ್ಲಯಯರು ತಮಿಳು ಮಯತಯಡುತಿತದುರು, ತರಗುಪೆೀಟೆ ಶೆಟಟರ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ ತೆಲ್ುಗು, ಇದೆಂಥ ವಿಚ್ಚತರ 

ದೆೀಶ? ಇಲ್ಲಲ ಭಯಷೆಗಳ್ೆಷ್ಟ್ುಟ? ಜಯತಿಗಳ್ೆಷ್ಟ್ುಟ? ಧಮ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟ್ುಟ? ಜನರನುಾ ಕಯಪಯಡಲ್ು ಒಬಬ ದೆೀವರಗೆಲ್ಲಲ ಸ್ಯಧಾ? ಅದಕೆೆ 

ಇರಬೆೀಕು ಇವರಗೆ ಮ್ುಕೆೊೆೀಟಿ ದೆೀವರುಗಳು. 

ಗುಂಗುರು ಕೊದಲ್ಲನ ಹಯಲ್ಲನ ಹೆೊಳಪ್ುಳು ಹಯಾನ ಬೆಂಗಳೂರನ ಗೌಡರ ಮ್ನ್ೆಯ ವಿವ್ೆೀಕನ ಮ್ಡದಿಯಯಗಿ, ಸವಂತ ಮ್ಗಳಂತೆ ಸ್ಯಕಿದ 

ಪ್ತರೀತಿಯ ಅತೆತಗೆ ಋಣಿಯಯಗಿ ಅನತಯಳ್ಯದಳು. ಎಲ್ಲರೊ ಆಕೆ ಹೆೊರದೆೀಶದವಳು ಎಂಬುದನುಾ ಮ್ರೆತಿದುರೊ ಅನತಯ ಮಯತರ ತನ್ೆೊಾಳಗಿನ 

ಹಯಾನ್ಯಳನುಾ ಮ್ರೆತಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಯಗೆಯೀ ತನಾ ಕುಟುಂಬವನುಾ ಸ್ೆೀರುವ ತವಕವನುಾ ಕೊಡ ಮ್ರೆತಿರಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಬುದನುಾ ಲೆೀಖಕರು 

ಭಯವನ್ಯತಮಕವ್ಯಗಿ ವಿವರಸಿದಯುರೆ. ತನಾ ಮ್ಗನಗೊ ತನಾ ಹುಟಿಟನ ರಹಸಾವನುಾ ಹೆೀಳದ ಹಯಾನ್ಯಳು ಅವನಗೆ ಉತತಮ್ ವಿದಯಾಭಯಾಸ 

ನೀಡಬೆೀಕೆಂದು ಪ್ರತಪ್ತಸಿದಳು. ಆರು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ತನಾವರನುಾ ಹುಡುಕುವ ತವಕವನುಾ ತನಾ ಗಂಡನಗೆ ಆಕೆ ತಿಳಿಸಿದಳು. ಅನತಯಳ 

ಒಳಗಿನ ಹಯಾನ್ಯಳನುಾ ಕಂಡು ದಿಗಯುರಂತನ್ಯದ ವಿವ್ೆೀಕ ಅವಳನುಾ ಜಮ್ಥನಗೆ ಕರೆದೆೊಯುನು. ಡಕಯವ್ ನ್ಯಜ ಕಯಾಂಪ್ತನಲ್ಲಲ ತನಾವರಗಯಗಿ, 

ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಮಯಹಿತಿಗಯಗಿ ಹಯಾನ್ಯ ಹುಡುಕಿದಳು.  

ಉಹುಂ. ಇಲ್ಲ. ರೌದರ ಕ್ಷಣಗಳ ನ್ೆನಪ್ೂ ಬಯರದಂತೆ ಕೌರಯಥದ ಇತಿಹಯಸವನ್ೆಾಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ಸ್ಯರಸಿಟಟ ಸವಚಛತೆ ಇಲ್ಲಲ. 

ನ್ಯಜ ಕಯಾಂಪ್ಾಲ್ಲಲ ಬಲ್ಲಯಯದವರ ಮಯಹಿತಿಗಳು ಅಮೆೀರಕಯದಲ್ಲಲ ಸಿಗುವುದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆಕೆ ಅಮೆೀರಕಯಗೆ ಹೆೊೀದಳು. ವ್ಯಶಿಂಗಟನ್ 
ಡಿ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಲನ ಹೆೊೀಲೆೊೀಕಯಸಟ ಮ್ೊಾಸಿಯಂನಲ್ಲಲ ಅವಳ ಚಡಪ್ಡಿಕೆ ಹಯಗೊ ಭಯವನ್ೆಗಳನುಾ ಲೆೀಖಕರು ವಿವರಸಿದಯುರೆ. 

ಮ್ಂಡಾ  ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಹಯಾನ್ಯಳ ಕಂಗಳಲ್ಲಲ: ಭಯರತ ಮ್ತುತ ನ್ಯಜ ನ್ಯಡು  
- ಇತಿಹಯಸದ ಪ್ುಟಗಳನುಾ ತಿರುವುತಯತ ..  
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ಅಮೆರಕನಾರು ತಮ್ಮ ಕೌರಯಥದ ಇತಿಹಯಸವನುಾ ಅಷ್ಟ್ುಟ ಸಮ್ಗರವ್ಯಗಿ ಬಹುಶಹ ದಯಖಲ್ಲಸಲಯರರು. ತಯವು ಕೆೊಂದು ಮ್ುಗಿಸಿದ 

ಸಳೆಿೀಯ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಯನಾರ ಇತಿಹಯಸವನುಾ ಇಷ್ಟ್ುಟ ಅದುುತವ್ಯಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲಯರರು. ಆದರೆ ನ್ಯಜ ಕಥೆಯನುಾ ಪ್ುನಃ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿ 

ನಲ್ಲಲಸಿದಯುರೆ ದೆೊಡಿ ಸಂಗರಹವ್ಯಗಿ. 

ಅಲ್ಲಲಂದ ಅವರ ಪ್ಯಣ ಸ್ಯಗಿದುು ನ್ೆತತರು ಹತಿತದ ನ್ೆಲ್ ಇಸ್ೆರೀಲ್ಲಗೆ, ಅಲ್ಲಲಂದ ಜೆರುಸಲೆಂನ ಯಯದ್ ವಶೆೀಮ್ ಗೆ. ನ್ಯಜ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಲ ಹತರಯದ 

6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಯಹೊದಿಗಳಿಗೆ ಶರದಯಾಂಜಲ್ಲ ಅಪ್ತಥಸುವ ತಯಣ ಅದು. ತನಾವರನುಾ ಹುಡುಕುತಿತದು ಹಯಾನ್ಯಳಿಗೆ ಕೆೊನ್ೆಗೊ ಸಿಕಿೆದಳು ಆಕೆಯ 

ಅಕೆ ರೆಬೆಕಯೆ! ಅಲ್ಲಲಂದ ಪಯರರಂಭವ್ಯಯಿತು ಕಥೆ-ರೆೊೀದನ್ೆ. ಮ್ುಂದೆ ನಡೆದಿದೆುಲಯಲ ಡಕಯವ್ ಕಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಕೊರರ-ವಿಕೃತ ಘಟನ್ೆಗಳು. 

ಇದು ಸತಾವ್ೆೀ? ಆ ರೆೊೀಧನ್ೆಯು ಮೆೈ ನಡುಗಿಸುವಂತದುು. ನ್ಯಜ ಕಯಾಂಪ್ತನಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಕೌರಯಥ ಒಂದೆೀ ಎರಡೆೀ?  ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆರಡಿಿನ 

ಆಸ್ೆಗೆ ಹೆಣುಿಮ್ಕೆಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೌರಯಥ ಹೆೀಳತಿೀರದು. ನ್ಯಜ ವ್ೆೈದಾರ ಪ್ರಯೊೀಗಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಲಯಯದ ಹೆಣುಿಮ್ಕೆಳ ಕಥೆ ಹೆೀಳಲ್ು 

ಅಸ್ಯಧಾ. ಸ್ಯವಿನ ಕೊಪ್ದಲ್ಲಲದುರೊ ಅವರೆೊಳಗಿನ ಒಡನ್ಯಟ ಮ್ನಕಲ್ಕುವಂತಿತುತ, ಅಲ್ಲಲಯೊ ಪ್ತರೀತಿ ಇತುತ. ಇಷೆಟಲಯಲ ಕೌರಯಥ ನಡೆದ 

ಮಯಹಿತಿ ಡಕಯವ್ ನ ಜನರಗೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲ್ಲ ಎನುಾವುದು ಆಶಿಯಥ. 

ಇಲ್ಲ ನ್ಯನು ಅಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೆೀಳಬೆೀಕು ನನಾವರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ೆಾಲ್ಲ. ನ್ೆನಪ್ುಗಳು ಕಡೆ ಕಡೆದ ಹಯಲಯಹಲ್ವನುಾ ಇಂದು 

ಕುಡಿದು ಜೀಣಿಥಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು.  

ಶಯಂತಿಯ ನ್ಯಡೆಂದು ಸ್ಯರುವ ಜೆರುಸಲೆೀಂನಲ್ಲಲನ ಕೊರರತೆಗಳು ಇಲ್ಲಲ ಬಿಚ್ಚಿಕೆೊಳುುತತದೆ. ಪಯಾಲೆೀಸಿತೀನಯರ ನ್ಯಡಿನಲ್ಲಲ ಆಶರಯ ಪ್ಡೆದ 

ಇಸ್ೆರೀಲ್ಲಯರು ಇಂದು ಹೆೀಗೆ ಪಯಾಲೆಸಿತೀನಯರನುಾ ಬಗುೆಬಡಿಯುತಿತರುವರು ಎಂಬುದನುಾ ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ನ್ಯವು ಕಯಣಬಹುದು. 

ಅಲ್ಲಲಯವರೆಗೊ ಆಕೆಯಲ್ಲಲದು ಭಯವನ್ೆ ಭಯರತ ತನಗೆ ಆಶರಯ ನೀಡಿದ ನ್ಯಡು ಹಯಗು ಜಮ್ಥನ-ಇಸ್ೆರೀಲ್ ಅವಳ ಜನಮಭೊಮಿ ಎಂದು. ಆದರೆ 

ಆಕೆಗೆ ಅರವ್ಯಗಿದುು ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಲ ಏಕತೆಯನುಾ ತೆೊೀರುವ ಭಯರತ ಉತುತಂಗದಲ್ಲಲದೆ ಎಂದು. ಹಯಾನ್ಯಳ ತಯಯಿ, ತಮ್ಮ ಏನ್ಯದರು? ಅವಳ 

ಮ್ಗನಗೆ ಆಕೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸತಾ ತಿಳಿಯುತತದೆಯೀ? ಹಯಾನ್ಯಳ ಬದುಕು ಮ್ುಂದೆೀನ್ಯಯಿತು ಎಂಬುದನುಾ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ನ್ಯವು 

ತಿಳಿಯಬಹುದು.  

ಎಲ್ಲಲಯೊ ಇದು ಒಂದು ಕಯಲ್ಪನಕ ಕಥೆ ಎಂದು ತೆೊೀರಸದೆ ತಯವು ಓದಿದ ಒಬಬ ಯಹೊದಿ ವಿಜ್ಞಯನ ಹಯಗೊ ಅವನ ಮ್ಗಳ ಕಥೆಯನುಾ 

ಬಹಳ ಭಯವನ್ಯತಮಕವ್ಯಗಿ ಲೆೀಖಕರು ವಿವರಸಿರುವರು. ಯಯರೊ ಗಮ್ನಸಿರದ ರಸ್ೆತಬದಿಯ ಸಮಶಯಣದ ಒಂದು ಮ್ೊಲೆಯಲ್ಲಲನ ಯಯವುದೆೀ 

ಗೆೊೀರ ಹಯಗೊ ಅಲ್ಲಲನ ಹಿೀಬೊರ ಭಯಷೆ ಲೆೀಖಕರನುಾ ಸ್ೆಳ್ೆದ ಬಗೆಯೀ ವಿಶೆೀಷ್ಟ್. ವಿಜ್ಞಯನದ ಕಿೀನ್ ಅಬಿವ್ೆೀಥಷ್ಟ್ನ್ ಎಂದರೆ ಇದೆೀ ಇರಬೆೀಕು. 

ಭಯರತಿೀಯ ಸಂಸೃತಿಯು ಜಗತಿತನಲ್ಲಲಯೀ ಏಕೆ ವಿಭನಾವ್ಯದದುು? ಭಯರತ ನನಾ ಹೆಮೆಮ ಏಕೆ? ಎಂಬ ವಿಚಯರಗಳು ಮ್ನಸಿಿಗೆ ಮ್ುದ 

ನೀಡುತತದೆ. ಎರಡನ್ೆೀ ಮ್ಹಯಯುದಾದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಭಯರತ ಯಹೊದಿಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಆಸರೆಕೆೊಟಿಟತುತ? ಹಿಟಲರ್ ಏಕೆ ನರಹಂತಕನ್ಯದನು? 

ಧಮ್ಥ-ಜಯತಿಯ ವಿಚಯರಗಳಿಂದ 60 ಲ್ಕ್ಷ ಯಹೊದಿಗಳನುಾ ಜಗತುತ ಕಳ್ೆದುಕೆೊಂಡ ವಿಚಯರಗಳು ಮ್ನಕಲ್ಕುವಂತಿತುತ. ಆ ಕೊರರತೆಯನುಾ 

ಜಗತುತ ನ್ೆೊೀಡಿತುತ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ನ್ೆೊೀವಿನ ವಿಚಯರ. ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಸಣಿ ಗೆೊಂಬೆಗಯಗಿ ಕಚಯಿಡುವ ಅಕೆ ತಂಗಿಯರು ಒಮೆಮಲೆೀ ದೊರವ್ಯಗಿ 

ತದನಂತರ ಒಬಬರಗೆೊಬಬರು ಪ್ರತಪ್ತಸುವ ಬಗೆಯನುಾ ಸೊಕ್ಷಮವ್ಯಗಿ ವಿವರಸಿದಯುರೆ.  ಭಯರತದಲ್ಲಲನ ಪ್ುಟಟ ಹಯಾನ್ಯಳ ಸಿತೆಿ ನಮ್ಮ 

ಮ್ನಕಲ್ಕುವಂತೆ ಮಯಡಿದುರೆ ಮ್ತೆೊತಂದೆಡೆ ನ್ಯಜ ಕಯಾಂಪ್ತನ ಮ್ೃತುಾ ಕೊಪ್ದಲ್ಲಲನ ಆ ಪ್ುಟಟ ರೆಬೆಕಯೆಳ ಸಿೆತಿ ಮೆೈನಡುಗಿಸುವಂತಿತುತ. 

ಇದನ್ೆಾಲಯಲ ಎಳ್  ೆ ಎಳ್ೆಯಯಗಿ ಲೆೀಖಕರು ವಿವರಸಿದಯುರೆ. ನ್ಯವು ಎಷ್ಟ್ುಟ ಅದೃಷ್ಟ್ಟಶಯಲ್ಲಗಳು! ನಮ್ಗೆ ಒಲ್ಲದ ಬದುಕಿಗಯಗಿ ನ್ಯವು ಸದಯ 

ಋಣಿಯಯಗಿರಬೆೀಕು ಎಂಬುದನುಾ ಈ ಪ್ುಸತಕವು ನಮ್ಗೆ ಮ್ನಗಯಣುವಂತೆ ಮಯಡುತತದೆ. ಹಳ್  ೆ ಮೆೈಸೊರು-ಬೆಂಗಳೂರನ (1930-40) 

ವಿಚಯರಗಳು-ನಮ್ಮ ಊರನ ಹಯಗು ಜನರ ಬಗೆಗೆ ಅಚಿರ ಮ್ೊಡಿಸುವುದು. ಬಿರಟಿಷ್ಟ್ರು ಯಯರನುಾ ಒಂದಯಗಿರಲ್ು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಯವು 

ದೆೀಶವನುಾ ಬಿಡುವ್ಯಗ ಏನ್ಯದರೊ ಒಂದು ಕುತಂತರ ಮಯಡಿರುವರು. ಇಂದು ಹೆೀಗೆ ಭಯರತ ಮ್ತುತ ಪಯಕಿಸ್ಯತನ ವ್ೆೈಷ್ಟ್ಮ್ಾದಿಂದ 

ಕೊಡಿರುವುದು ಹಯಗೆಯೀ ಅಲ್ಲಲ ಇಸ್ೆರೀಲ್ ಹಯಗೊ ಪಯಾಲೆಸಿತೀನ್. ಎಂದು ಒಂದಯಗುವುವೀ ಈ ದೆೀಶಗಳು? ಇಡಿೀ ಜಗತುತ ಎಂದು 

ಒಂದಯಗುತತದೆೊೀ ತಿಳಿಯದು. 

ಇದೆೊಂದು ಕಯಲ್ಪನಕ ಕಥೆಯಯದರೊ ಸಹ ಲೆೀಖಕರು ಯಹೊದಿಗಳ ಬೆನುಾಹತಿತ ಜಮ್ಥನ, ಆಂಸಟಡಯರೆಮ್, ಅಮೆೀರಕಯ ಜೆರುಸಲೆೀಮ್, 
ಮ್ುಂತಯದ ಸಳೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಲನ ನ್ೆೈಜಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ಸವಿಸ್ಯತರವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಮೆೈನವಿರೆೀಳಿಸುತತದೆ. ಸವತಃ ನ್ಯವ್ೆೀ ನ್ಯಜ 
ಕಯಾಂಪ್ತನಲ್ಲಲರುವ್ೆವೀ ಎಂದು ಭಯಸವ್ಯಗುವಷ್ಟ್ಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಈ ಕಯದಂಬರ ನಮ್ಮನುಾ ಮೆೈಮ್ರೆಯುವಂತೆ ಮಯಡುತತದೆ. ಯಹೊದಿಗಳು, 
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ಕಿರಶಿಿಯನಾರು, ಅರಬಬರು, ಪಯಾಲ್ಸಿತೀನಯರು, ಇಸ್ೆರೀಲ್ಲಯನಾರೆಲ್ಲರ ವಿಚಯರಗಳನುಾ ತಿಳಿಯುತಯತ ಹೆೊೀಗುತೆತೀವ್ೆ. ಹಿಟಲರ್ 1945ರಲ್ಲಲ ಸತಿತದುರೊ 

ಎಲೆೊಲೀ ಮ್ತೆತ ಹುಟಟಬಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಡುವ್ೆ, ಎಲ್ಲಲ ಕೊಡ ಹುಟಿಟಬಿಡಬಲ್ಲ. ನಮಮಳಗೆ ಜನಸಿ ಬಿಡಬಲ್ಲ. ಹಿಟಲರನನುಾ ತಡೆಹಿಡಿವ ಹೆೊಣೆ ನಮ್ಮದು 

ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಹಿನ್ೆಾಲೆಯಲ್ಲಲ ಈ ಕಯದಂಬರ ರಚ್ಚತವ್ಯಗಿದೆ. ಯಹೊದಿಗಳು ಯೀಸುವಿನ ಕೆೊಲೆಗೆ ಮ್ುಖಾ ಪಯತರವಹಿಸಿದುರು ಎಂಬ 

ವಿಚಯರ ಹಯಗೊ ಅವರು ದೆೀಶದೆೊರೀಹಿಗಳು ಎಂಬ ಹಣೆಪ್ಟಿಟ ಅವರ ಮಯರಣಹೆೊೀಮ್ವನುಾ ಮಯಡಿಸಿತುತ. ಯಯರೆೊೀ ಮಯಡಿದ ತಪ್ತಪಗೆ 

ಮ್ತಯಾರಗೆೊೀ ಶಿಕ್ೆ ಅಲ್ಲವ್ೆೀ? ಆದರೊ ನ್ಯಜ ಕಯಾಂಪ್ುಗಳಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಕೊರರತೆಯ ಬಗೆೆ ಹಿಟಲರನಗೆ ನಜವ್ಯಗಿಯೊ ಮಯಹಿತಿ ಇತೆತೀ? ಎಂಬುದು 

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಟ ದೆೀಶಪೆರೀಮಿ ಎನಸಿದ ಹಿಟಲರ್ ಇಷ್ಟ್ೊಟ ಜನರ ಮಯರಣಹೆೊೀಮ್ವನುಾ ಮಯಡಿಸುವಷ್ಟ್ುಟ ಕೊರರನ್ೆೀ ಎಂಬುದು 

ನನಾನುಾ ಕಯಡುತಿತರುವ ಪ್ರಶೆಾ.  

ಕುತೊಹಲ್ ಹಯಗೊ ಆಶಿಯಥಭರತವ್ಯದಂತಹ ಈ ಲೆೀಖನವು ಮ್ುಗಾ ಹಯಾನ್ಯಳ ಬಯಲ್ಾದಲ್ಲಲ ನನಾನುಾ ಎಷ್ಟ್ುಟ ನಗೆಗಡಲ್ಲನಲ್ಲಲ ತೆೀಲ್ಲಸಿತೆೊತೀ, 

ನ್ಯಜ ಕಯಾಂಪ್ತನ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯುತಯತ ಅಷೆಟೀ ಅಳಿಸಿತು ಕೊಡ.  ಇತಿಹಯಸದ ಆಳಕೆೆ ಹೆೊಕಿೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಅದುಬತವ್ಯಗಿ ವಿಮ್ಶಿಥಸಿರುವ 

ಲೆೀಖಕಿಯ ಈ ಪ್ುಸತಕವು ಇತಿಹಯಸದ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯಲ್ು ಕೌತುಕ ಇರುವವರಗೆ ಸೊಕತ. ಇತಿಹಯಸದ ಒಂದು ಮ್ುಖ ತಿಳಿದಿರುವ ನಮ್ಗೆ 

ಮ್ತೆೊತಂದು ಮ್ುಖ ತಿಳಿಯಲ್ು ಹಯಗೆಯೀ ಅದನುಾ ಹೆೀಗೆ ನ್ಯವು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮಯಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ುಸತಕದಿಂದ 

ತಿಳಿಯುತತದೆ. ಸರಳ ಭಯಷೆ ಹಯಗೊ ಯಹೊದಿಗಳ ಕುರತಯದ ಮ್ಹತತರವ್ಯದ ಮಯಹಿತಿಗಳು, ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ನ್ಯವು ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ 

ಕಯಣಬಹುದು. ಯಯವುದೆೀ ವಿಚಯರವನುಾ ಸರ ಎಂದು ಭಯವಿಸುವ ಮದಲ್ು ಅಲ್ಲಲನ ಸೊಕ್ಷಮ ವಿಚಯರಗಳನುಾ ಮ್ನಗಯಣುವುದು ಅನವ್ಯಯಥ. 

ಒಟಯಟರೆ ಕುತೊಹಲ್ದಿಂದ ಕಟು ಸತಾದೆಡೆಗೆ ಕೆೊಂಡೆೊಯುಾವ ಈ ಯಯದ್ ವಶೆೀಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಬಬರು ಓದಲೆೀ ಬೆೀಕಯದದುು. 

 

ಪ್ರಚಯ: 

ನ್ಯನು, ಹರಪ್ತರಯ ಜೆ. ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಂೌಂಡೆೀಷ್ಟ್ನ್ ನ ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆಯೆಲ್ಲಲ ಕಳ್ೆದ 5 
ವಷ್ಟ್ಥಗಳಿಂದ ಕಯಯಥ ನವಥಹಿಸುತಿತರುವ್ೆ. ನ್ಯನು ರಸ್ಯಯನಶಯಸರದಲ್ಲಲ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿ 
ಪ್ಡೆದಿರುವ್ೆ. ನನಗೆ ಚ್ಚಕೆಂದಿನಂದಲ್ೊ ಕನಾಡ ಭಯಷೆ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಿ ಒಲ್ವು. ಸಣಿ ಕಥೆಗಳನುಾ ಹೆಚಯಿಗಿ 
ಓದುತಿತದು ನ್ಯನು, ನನಾ ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಭಯಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಯಲೆೀಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಇಂಗಿಲೀಷ್ 
ಕಯದಂಬರಗಳನುಾ ಓದುತಿತದೆು. ನನಗೆ ಹೆಚುಿ ಪ್ತರಯವ್ಯದ ಲೆೀಖಕರು: ಪ್ೂಣಥಚಂದರ ತೆೀಜಸಿವ ಹಯಗೊ 
ನ್ೆೀಮಿಚಂದರ. ಸರಳ ಭಯಷೆ ಹಯಗು ಕುತೊಹಲ್ಭರತವ್ಯದ ಇವರ ಲೆೀಖನಗಳು ನನಾನುಾ ಬಹಳವ್ಯಗಿ 
ಆಕಷ್ಟ್ಥಸಿದೆ. ಇವರ ಕೃತಿಗಳನುಾ ಓದುವ್ಯಗ ಇವರು ನಮಮಂದಿಗೆೀ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತಿತರುವರು 
ಎಂದು ಭಯಸವ್ಯಗುತತದೆ ಹಯಗು ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ನನ್ೆೊಾಳಗೆ ಧನ್ಯತಮಕ ವಿಚಯರಗಳನುಾ 
ಮ್ೊಡುವಂತೆ ಮಯಡಿದೆ. ಹಯಗೆಯೀ ಬದುಕನುಾ ಬದಲ್ಲಸುವ ಹಯಗು ಭದರಗೆೊಳಿಸುವ ರೀತಿಗಳನುಾ 
ಕಂಡುಕೆೊಳುುವಂತೆ ಮಯಡಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪಯಪಗಲಯರದು. 



58 

ಅಭಷೆೀಕ್ ಕುಮಯರ  

ಪ್ುಸತಕ ವಿಮ್ಶೆಥ  

ನ್ಯನು ಪ್ರಚಯಿಸುತಿತರುವ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು ‘ನವಿಲ್ುಗರ’.  

ಲೆೀಖಕರ ಪ್ರಚಯ : ನವಿಲ್ುಗರ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಎ.ಆರ್.ಮ್ಣಿಕಯಂ  ರವರು ಬರೆದಿದಯುರೆ. ಇವರು ಮ್ಂಡಾ ಜಲೆಲಯ ನ್ಯಗಮ್ಂಗಲ್ 

ತಯಲ್ೊಕಿನ ಆಯಿತನಹಳಿು ಎಂಬ ಗಯರಮ್ದಲ್ಲಲ ಜನಸಿದರು. ‘ಉಭಯ ಕುಶಲೆೊೀಪ್ರ ಸ್ಯಂಪ್ರತ’, ‘ಹಯಡು ಹುಟಿಟದ ಸಮ್ಯ’, ‘ಈ 

ಗುಲಯಬಿಯು ನನಗಯಗಿ’, ‘ಭಯವ ತಿೀರಯಯನ’, ‘ನನಾ ಹಯಡು ನನಾದು’, ‘ಕಲ್ುಲ-ಸಕೆರೆ’, ಇವರ ಪ್ರಮ್ುಖ ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳು. ‘ಅಮ್ಮ ಹೆೀಳಿದ 

ಎಂಟು ಸುಳುುಗಳು’ ಇವರ ಜನಪ್ತರಯವ್ಯದ ಕೃತಿ. 

ಪ್ರಕಯಶನ : ನವಿಲ್ುಗರ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ನೀಲ್ಲಮಯ ಪ್ರಕಯಶನ ಮ್ುದಿರಸಿದುು, ಇದರ ಬೆಲೆ ₹150. 

176 ಪ್ುಟಗಳನುಾ ಹೆೊಂದಿದೆ. ಪ್ುಸತಕದ ಮದಲ್ ಮ್ುದರಣವು 1-1-2019 ರಂದಯದರೆ, ಹತತನ್ೆೀ ಮ್ುದರಣವು 25-1-2020 ರಂದು ಆಗಿದೆ. ಈ 

ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಎಲಯಲ ಚ್ಚತರಗಳೂ ಸಹ ಅಂತಜಯಥಲ್ದಯುಗಿದೆ.  

ನನಾ ಕಣುಮಂದೆ ಹಲ್ವು ಕುಟುಂಬಗಳಿವ್ೆ. ಎಲ್ಲರೊ ಶಿರೀಮ್ಂತರೆೀ. ಎಲ್ಲರೊ ಲ್ಕ್ಯಧಿಪ್ತಿಗಳ್ೆೀ. ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೊ ಎರೆಡೆರೆಡು ಕಯರು, 

ಎರೆಡೆರೆಡು ಸ್ೆೈಟು, ಎರೆಡೆರೆಡು ಮ್ನ್ೆ, ಆದರೊ ಜನಕೆೆ ಖುಷ್ಟ್ಯಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಅಥವ್ಯ ಕಚೆೀರಯಲ್ಲಲ ಜನ ಜಯಸಿತಯಯದರೆ 

ಸಂಸ್ಯರದ ಹಯಗೊ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಶಕಿತ ಹೆಚಿಬೆೀಕು. ಉಹೊಂ, ಹಯಗಯಗುತಿತಲ್ಲ. ಕಿರಕಿರ ಹೆಚಿತೆೊಡಗಿದೆ, ಹಣ ಜಯಸಿತಯಯದಯಗ ಕಷ್ಟ್ಟಗಳು 

ಕಡಿಮೆಯಯಗುತಿತಲ್ಲ. ಕಂದಕಗಳು ಸೃಷ್ಟ್ಟಯಯಗುತಿತವ್ೆ! 

ಎಲ್ಎಲಯ, ಇದೆೀನ್ಯಗಿ ಹೆೊೀಯುತ? ‘ನ್ೆಮ್ಮದಿ’ ಎಂಬ ಮಯಯಯಮ್ೃಗ ಅದೆಲ್ಲಲ ಅಡಗಿಕೆೊಂಡಿತು ಎಂದು ಮ್ನ್ೆಯೊಳಗೆೊಮೆಮ (ಮ್ನಸುಿಗಳನೊಾ 

ಒಮಮಮೆಮ) ಇಣುಕಿ ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ ಕಯಣಿಸಿದು ಅಮ್ಮನ ಕಣಿಿೀರು, ಅಜಾನ ನಟುಟಸಿರು, ಮ್ಕೆಳ ಬಿಕೆಳಿಕೆ! ಒಂದೆೊಂದು ಕಥೆ, ಒಂದೆೊಂದು 

ಮ್ನದೆೊಳಗೆ ಹನ್ೆೊಾಂದು ವಾಥೆ..  

ಪ್ುಣಾಕೆೆ, ಕಷ್ಟ್ಟಗಳ್ೆಂಬ ಕಗಯೆಡಿನ ದಯರಯಲ್ಲಲ ನಡೆಯುತಿತದಯುಗಲೆೀ ಕಯಳಿದಯಸನಂಥ ಕವಿಯೊ, ಕಣಥನಂಥ ಮ್ನಸಿಿನ ಕಲ್ಲಯೊ, ಕೃಷ್ಟ್ಿನ್ೆಂಬ 

ನವಿಲ್ುಗರಯೊ ಜೆೊತೆಯಯದರು. ‘ಕಷ್ಟ್ಟಗಳು ಸ್ಯಕು, ಖುಷ್ಟ್ಯಷೆಟೀ ಬೆೀಕು’ ಎಂದು ಪಯರರ್ಥಥಸುತತಲೆೀ, ಅಲ್ಲಲ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆೊಂಡ ಕಥೆಗಳನ್ೆಾೀ 

ದೆೊರೆಗಳಂಥ ನಮ್ಮ ಮ್ುಂದೆ ಹೆೀಳಿಕೆೊಂಡಿದೆುೀನ್ೆ; ಆಸ್ೆಯಿಂದ ಪ್ತರೀತಿಯಿಂದ...  

ಇದು ಎ. ಆರ್. ಮ್ಣಿಕಯಂ  ರವರ ಮಯತು. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಅವರು ಲೆೀಖನದೆೊಂದಿಗೆ ತಯವು ಆಲ್ಲಸಿದ ಕಥೆಗಳನುಾ ವಾಕತ ಪ್ಡಿಸಿದಯುರೆ. 

‘ರಯಜನ ಕಥೆ’ ಎಂಬ ಲೆೀಖನವನುಾ ಅದುುತವ್ಯಗಿ ವಿವರಸಿದಯುರೆ. ಈ ಲೆೀಖನದಲ್ಲಲರುವ ಎಲಯಲ ಚ್ಚತರಗಳೂ ಸಹ ಅಂತಜಯಥಲ್ದಯುಗಿದುು, ಬರೆದ 

ಲೆೀಖನ ಮ್ತುತ ಚ್ಚತರಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೆೊಂದಿವ್ೆ.  

ಪ್ುಸತಕ ಓದಿ ನವಿಲ್ುಗರ  

ಆಗಿ ನೀವೂ ಕೊಡ ಶೆರೀಷ್ಟ್ವ್್ಯದ ಗರ  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ನವಿಲ್ುಗರ 
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 ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಅಭಷೆೀಕ್. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೯ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ 
ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 
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Nagaraju K H  

I chose to read a little penguin book that contains three essays that draw on Baldwin's own experiences in an 

America violently divided by race, essays - Dark Days, The Price of  the Ticket, and The White Man's Guilt. 

 

The dark days mainly serves to characterize the state of  the US in a way that initially clashes with the essay’s 

title. When someone says, these days are dark you expect that things have gotten worse, but Baldwin cor-

rectly points out that days for black Americans have been dark for several hundred years by this point.  

 

Baldwin noticed that how white people were treating Black people and many of  them were very poor and 

they were suffering from lack of  food. At first, he thought that he was from a very poor family but all their 

neighbors were also poor in Harlem, the black neighbourhood he grew up in. 

 

Baldwin learned to give respect from elders and talks about how learning will happen in children when 

someone helps children to build confidence and love them. He says that the difference between the Educa-

tion which words starts from ‘E’ and ‘e’. He also notes that he got opportunities to become a good citizen 

through his parents, family members & friends.  

 

When Baldwin grew up, he noticed many changes had happened such as before the war, both White and 

Black people were located in the same area called Harlem. But after the second world war, most of  the Black 

people stayed in Harlem. He noticed that many people located in Harlem were all from different communi-

ties, coming different places of  the world. At the same time, many educational institutions were opened by 

and for White people, but there no education institution for Black people. Here, clearly we can understand 

how White people have and are discriminating Black people. 

  

Baldwin thought himself  that as lucky when compared to other students because he has a good support 

from his family for his studies. He says that many of  the teachers he had while he was in school were white 

people (as there were very few Black people who could become teachers) and they were helping and moti-

vated him. 

 

Baldwin stated that the education system of  America was completely designed that to spoil Black children. 

They were not giving much importance to them due to this reason they started republic education system 

and given more importance to Black children’s education.  

  

Baldwin got experienced that many people involving in crime but those from the white community were 

getting excused, but others were getting punishments as there is no proper judgment in the country. 

 

The second essay The Price of  the Ticket basically explains the historical formation of  Baldwin's life. In this 

essay, he explains how he got opportunities to become aware of  the political, moral, and intellectual com-

plexities of  the modern world. This opportunity seems particularly important since so much of  Baldwin’s 

work revolves around this. 

 

He intertwined with volatile racial issues and events that frequently excite a greater degree of  passion than 

useful insight in his life. Many changes were emerged in his life compared to the dark days of  his life and he 

got opportunities as an editor as well as a writer and he was getting 15 to 20 dollars and bonus as well. 

 

He writes, 

Kalaburagi DI 

Dark days 
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The middle passage was as foul as my own and as dishonorable on the part of  those responsible for 

it. But the Irish became white when they got here and began rising in the world, whereas I became 

black and began sinking. 

Which means that Irish people also got a chance to develop but not Black people. 

 

In The White Man’s Guilt essay Baldwin mainly focused on to get across that the history of  Blacks and 

White Americans draws a thick line between their statuses in society. He writes, 

 

It seems that their pasts have inevitably made them the way they are today. 

 

White Americans may not notice they still treat Black people differently just since their skin is a different col-

or than theirs. But Baldwin, being Black, “had firsthand experience that the color of  his skin has prevented 

white Americans from treating him equally.”  

 

The history of  discrimination against Blacks has made these white men think that they are in power. Since 

they were a higher class in society in the past, they feel they must still live like this today. As Baldwin states,  

 

They are hiding behind a curtain of  guilt and lies. They have isolated Blacks and made them feel like 

they are a different human species, which made Some Black people believe their lives would be bet-

ter if  they were white. 

 

The essays are a reflection of  Baldwin, who thinks that “a lot of  white people are constantly defending 

themselves against a historical record that says that they’re evil – or at least that they themselves declare that 

they’re evil. They see the history of  slavery, colonization, or the conquest of  the Americas, and they worry 

that people are going to accuse them personally.” 

 

 

 

 

Introduction: 

I am Nagaraju, I have done Msc in physics and BEd, currently working as an 

ECE resource person at Azim Premji Foundation, Kalaburgi. I have 6 years of  

experience, as a teacher, physics lab instructor. I also worked as a softskill 

trainer at Don bosco tech society and counselor for UNDP project. 

My hobbies are watching motivational videos, reading, and  playing cricket. 
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ಡಯ.ಹೆಚ್.ಮ್ಹದೆೀವಸ್ಯವಮಿ.  

ಕೆ. ಪ್ತ. ಪ್ೂಣಥಚಂದರ ತೆೀಜಸಿವಯವರು ಬರೆದಿರುವ “ಪ್ರಸರದ ಕಥೆ”ಎಂಬ ಪ್ುಸತಕವು ಪ್ರಸುತತದಲ್ಲಲ ಓದುಗಯರಗೆ ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ 

ಆಧಯರ. ಈ ಪ್ುಸತಕವು ಸುಮಯರು 2017ನ್ೆೀ ವಷ್ಟ್ಥಕೆೆ ಮ್ೊವತತನ್ೆ ಮ್ುದರಣಗೆೊಂಡಿರುವುದು ಇದರ ಓದುವಿನ ಮೌಲ್ಾವನುಾ ಪ್ರದಶಿಥಸುತತದೆ. 

141 ಪ್ುಟಗಳನುಾ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. 14 ಕಥೆಗಳನುಾ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತತದೆ. ಈ 14 ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತತಮ್ುತತಲ್ಲನ ಪಯರಣಿಗಳ್ಯದ ಹಯವುಗಳು, 

ಮಲ್, ಮ್ಂಗಗಳು, ನ್ಯಯಿ, ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ಗಿಜೊಕ,ಕಯಡುಹಂದಿ, ಇನೊಾ ಹಲ್ವು ಪಯರಣಿಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ವಿಷ್ಟ್ಯ ವಸುತಗಳನುಾ ಪ್ರಚಯಿಸುವ 

ಕೆಲ್ಸವನುಾ ಮಯಡಿರುತಯತರೆ.  ನಮ್ಮ ಕಣಿಿಗೆ ಕಯಣದ ಸೊಕ್ಷಮ ವಿಚಯರಗಳನುಾ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಹಿನಾಲೆಯಲ್ಲಲ ನಮ್ಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಯತ ಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಈ 

ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ಕಯಡುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಹೆೊೀದರೆ, ಕಯಡುಪಯರಣಿಗಳು ಅವನತಿಯತತ ಸ್ಯಗಿದರೆ ಪ್ರಸರದಲ್ಲಲ ಮಯನವನ ಬದುಕು ಸಮಶಯನಕಿೆಂತ 

ಭೀಕರವ್ಯಗಿರುತತದೆ ಎಂಬ ಎಚಿರಯ ಸಂದೆೀಶವನುಾ ಮಯನವನ ಕುಲ್ಕೆೆ ಗಂಭೀರವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸುತತದೆ. ಪ್ರಸರವನುಾ ದವಂಸ ಮಯಡಿದಯಗ 

ಅಲ್ಲಲನ ರಹಸಾ, ಗೌಪ್ಾತೆ, ಅದುುತಗಳನುಾ ನಮ್ಮ ಮ್ುಂದಿನ ಜನ್ಯಂಗದವರು ವಂಚ್ಚತರಯಗುತಯತರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ 

ಪಯಠಗಳ ಸಂದೆೀಶವನುಾ ನೀಡುತತದೆ.  

 ಕೆ. ಪ್ತ. ಪ್ೂಣಥಚಂದರ ತೆೀಜಸಿವಯವರು ತಯವು ಪ್ರಸರವ್ಯದಿಯಯಗಿ ಬದಲಯವಣೆಯಯದ ಪ್ರಯನುಾ ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸಿದಯುರೆ. ಅವರು ಚ್ಚಕೆ 

ಮ್ಕೆಳ್ಯಗಿದಯಗ ಅವರ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಮ್ತುತ ಸುತತಮ್ುತತಲ್ಲನ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಅಂದರೆ; ಸುತತಲ್ಲನ ಪ್ರಸರದಲ್ಲಲ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ಗೊಡು ಕಟುಟವ 

ಕೌಶಲ್ಗಳ ವಿೀಕ್ಷಣೆ, ಮ್ರಕೆೆ ಹತಿತಕೆೊಳುುತಿತದು ಕಂಬಳಿಹುಳುಗಳ ದಂಡು ಸ್ೆೈನಾಗಳ ಪ್ರ, ಮ್ುಟಿಟದರೆ ಮ್ುನಸ್ೆೊಪ್ತಪನ ವ್ೆೈಶಿಷ್ಟ್ಟತೆಗಳ ವಿೀಕ್ಷಣೆ, 

ಇಲ್ಲಗಳು ಬಿಲ್ದಲ್ಲಲ ವ್ಯಸ ಮಯಡುವ ಕಲೆ ಜೆೊತೆಗೆ ಅಪಯಯದಿಂದ ಬದುಕುವ ಕಲೆಗಳು, ಅವರು ಚ್ಚಕೆಂದಿನಲ್ಲಲ ಗಮ್ನಸಿದ ಈ ಎಲಯಲ 

ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಜೆೊತೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಯಗಿದ ಸ್ಯಪನಯಲ್ ಜಯತಿಯ ನ್ಯಯಿಯ ಪೆರೀರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಸರ ಪೆರೀಮಿಯಯಗಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿದೆ ಎಂಬ 

ಅನುಭಗಳ ಹಂಚ್ಚಕೆಯನುಾ ಈ ಗರಂಥದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ು ಸಹಯಯವ್ಯಗುತತದೆ. ಪ್ರಸರ ಪಯಠಗಳನುಾ, ಪ್ುಸತಕದ ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ 

ಅಥವ್ಯ ಓದಿದರೆ ಪ್ರಸರವ್ಯದಿಯಯಗಿ ಬೆಳ್ೆಯಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸರದ ಪಯಠಗಳನುಾ ಪ್ರಸರದ ಜೆೊತೆ ಬೆರೆತು ಸವ-ಅನುಭವದಿಂದ 

ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುಾ ಅಥಥಮಯಡಿಕೆೊಂಡಯಗ ಮಯತರ ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗುತತದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವದ ಸಂದೆೀಶವನುಾ ಈ ಕೃತಿಯು ಓದುಗಯರಗೆ ಕಥೆಗಳ 

ಮ್ೊಲ್ಕ ಮೌಲ್ಾಗಳನುಾ ತಿಳಿಸುವುದೆೀ ಇದರ ಮ್ಹತವವ್ಯಗಿದೆ. ಮಯನೀಟರ್ ಎಂಬ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಕಯಡಿನಲ್ಲಲ ಉಡದ ಬದುಕಿನ ಚ್ಚತರಣವನುಾ 

ಸರಳ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸುತಯತರೆ. ಕಯಫ್ರತೆೊೀಟದಲ್ಲಲದು ಯೊರೆೊೀಪ್ತಯನ್ ದೆೊರೆಗಳು ಊಡವನುಾ ಆಹಯರವ್ಯಗಿ ಬಳಸುತಿತದು ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುಾ 

ಪ್ರಸ್ಯೆಪ್ತಸಿದಯುರೆ. ಹಕಿೆಗಳ ಫೀಟೆೊೀ ತೆಗೆಯುವ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಆಗುತಿತದು ಅನ್ಯಹುತಗಳ ಮೆೀಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ುಲತತದೆ. ಉಡಗಳು 

ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಆಹಯರಕಯೆಗಿ ಹಕಿೆಗಳ ಮಟೆಟಗಳನುಾ ಕದಿಯುವ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಹಕಿೆ ಮ್ರಗಳಲ್ಲದೆ ಹುಳುಹುಪ್ಪಟೆಗಳನುಾ, ಗೆದಿುಲ್ು, ಇರುವ್ೆ 

ಇವುಗಳನುಾ ಆಹಯರವ್ಯಗಿ ಸ್ೆೀವನ್ೆ ಮಯಡುವುದನುಾ ಇಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸಿದಯುರೆ. ಜೆೊತೆಗೆ ಅದರ ಸ್ಯಮ್ಥಾಥವನುಾ ವಿವರಣಯಮಕವ್ಯಗಿ ವಿಶೆಲೀಷ್ಟ್ಣೆ 

ಮಯಡಿರುವುದು ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಧಯನವ್ಯಗಿ ಕಯಣುತತದೆ. ಜೆೊತೆಗೆ ಉಡಗಳು ಭೊಕಂಪ್ಗಳಿಂದ ವಿನ್ಯಶವ್ಯದ ವಿಷ್ಟ್ಯವನುಾ ಪ್ರಸ್ಯತಪ್ 

ಮಯಡಿರುತಯತರೆ. “ಕಿವಿಯೊಡನ್ೆ ಒಂದು ದಿನ” ಎಂಬ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ವಿದಯಾವಂತರಯದರೊ ಕೊಡ ಮಯಂಸಹಯರ ಊಟಕಯೆಗಿ ಶಿಕಯರ 

ಹೆೊೀಗುವುದರ ಬಗೆೆ ಮ್ತುತ ಅವರ ಪ್ಲ್ಲಟಗಳ ಚ್ಚತರಣವನುಾ ಮ್ನ್ೆೊೀಗತ ಮಯಡಿಸುವ ಶೆೈಲ್ಲಯು  ಚೆನ್ಯಾಗಿದೆ.  

“ಮಯಸಿತ ಮ್ತುತ ಬೆೈರ” ಎಂಬ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಮಯನವರು ವಲ್ಸ್ೆ ಬಂದು ತೆೊೀಟದಲ್ಲಲ ಜೀವನ ನಡಿಸುತಿತದು ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುಾ ಮ್ನಮ್ುಟುಟವಂತೆ 

ಲೆೀಖಕರು ಮಯಡಿದಯುರೆ. ಇಲ್ಲಲ ಆಧುನಕತೆಯಿಂದ ದೊರ ಉಳಿದು ಕಯಯಕವ್ೆೀ ಕೆೈಲಯಸ ಎಂಬ ತತವದಲ್ಲಲ ದುಡಿಯುವ ತೆೊೀಟದಲ್ಲಲ 

ದುಡಿಯುವ ವಗಥ, ಅವರಗೆ ಯಯವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಿಷ್ಟ್ಯವ್ೆೀ ಗೆೊತಿತಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಇವರಗೆ ಜಯತಿ ಮ್ತ ಎಂಬ ಬಂಧನವ್ೆೀ 

ಇಲ್ಲದೆ ಹಯಗೊ ಕಟುಟಪಯಡುಗಳಿಲ್ಲದ ಜೀವನವನುಾ ಸ್ಯಗಿಸುವ ವಿವರವನುಾ ಉತತಮ್ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸುತಯತರೆ. ಇವರ ವಿವ್ಯಹಕರಮ್ವನುಾ 

ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಯಯವುದೆ ಒಂದು ಜಯತಿಯವರನುಾ ನ್ೆೊೀಡದೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆಯವರನುಾ ಮ್ದುವ್ೆಯಯಗುತಿತದು ಪ್ರಯನುಾ ಲೆೀಖಕರು 

ರಯಯಚೊರು ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ.ೆ  

ಕರುಳುಬಳಿು ಪ್ರಸರದ  
ವಿಸಮಯಗಳು  
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ನ್ಯಜೊಕಯಗಿ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುಾ ತಿಳಿಸಿದಯುರೆ.  

“ಸುಸಿಮತ ಮ್ತುತ ಹಕಿೆಮ್ರ” ಎಂಬ ಕಥೆಯ ಸಂದೆೀಶವು ನನಗೆ ವ್ೆೈಯಕಿತಕವ್ಯಗಿ ಇಷ್ಟ್ಟವ್ಯಗಿದೆ. ವ್ಯಸತವ ಪ್ರಸರದಲ್ಲಲ ಜೀವಸಂಕುಲ್ವನುಾ 

ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹೆೊಣೆಗಯರಕೆಯನುಾ ಆ ಜೀವ ಸಂಕುಲ್ವ್ೆೀ ಮಯಡಬೆೀಕು. ಮಯನವರು ಕೃತಕವ್ಯದ ಪ್ರಸರದಲ್ಲಲ ಪಯರಣಿ-ಪ್ಕ್ಷಿಗಳನುಾ ಸ್ಯಕಿದರೆ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ಅವುಗಳು ಉಳಿಯಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದೆೀಶವನುಾ ಎಳ್  ೆ ಎಳ್ೆಯಯಗಿ ಮ್ನಮ್ುಟುಟವಂತೆ ವಿವರಸಿದಯುರೆ. 

ತಯಯಿ ಮ್ತುತ ಮ್ಕೆಳ ಸಂಬಂಧವನುಾ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಯುರೆ. ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ತಯಯಿಯನುಾ ಕಳ್ೆದುಕೆೊಂಡಯಗ 

ನ್ೆೈಜಗುಣಗಳಿಂದ ಅವು ದೊರಸರಯುತತದೆ. ಅವುಗಳನುಾ ಮಯನವರು ಸ್ಯಕಲ್ು ಪ್ರಯತಾಪ್ಟಟರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮ್ಡಿಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ ಇರಲ್ು 

ಸ್ಯಧಾವಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕೆೆ ತಕೆಂತೆ ತಯಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಜವ್ಯಗಿ ಬರಬೆೀಕಯದ ಹಯರುವ ಮ್ತುತ ಆಹಯರಕರಮ್ವನುಾ ಮ್ರೆತು 

ಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಜೆೊತೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೆೊತಿಗಿನ ಸಹ ಸಂಬಂಧವನುಾ ಕಳ್ೆದುಕೆೊಳುುವ ಕರಮ್ವನುಾ ತಿಳಿಸಿದಯುರೆ. ಲೆೀಖಕರು ಜೀವ ಸಂಕುಲ್ದ 

ಮ್ಹತವವನುಾ ಕಥೆಯ ಮ್ೊಲ್ಕ  ತಿಳಿಸಿಕೆೊಂಡಿರುತಯತರೆ. ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ತಜ್ಞರಯದ ಸಲ್ಲೀಂ ಆಲ್ಲಯವರ ಪ್ುಸತಕದ ಪಯರಮ್ುಖಾತೆಯನುಾ ತಿಳಿಸಿದಯುರೆ. 

ಪ್ಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚುಿ ಹೆಚುಿ ಪ್ುಸತಕಗಳು ಸಮಯಜಕೆೆ ಅವಶಾಕತೆ ಪ್ರಸುತತದಲ್ಲಲದೆ ಎಂಬುದನುಾ ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಉತತಮ್ವ್ಯಗಿದೆ.  

“ಎಂಗಟನ ಪ್ುಂಗಿ” ಎನುಾವ ಕಥೆಯೊ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ್ಟವ್ಯಗಿದೆ. ಕವಿಯು ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಒಂದೆೊಂದು ಸಂದೆೀಶಗಳನುಾ ನೀಡಿರುತಯತರೆ. 

ಅವುಗಳಿಂದ ಮಯನವನ ನ್ೆೈಜ ಬದುಕಿನ ಪ್ಲ್ಲಟಗಳನುಾ ಅಥಥ ಮಯಡಿಕೆೊಳುಲ್ು ಸಹಯಯವ್ಯಗುತತದೆ. ಸ್ಯಂಪ್ರದಯಯಿಕ ಕುಲ್ ಕಸುಬುಗಳ 

ನ್ಯಶ ಹೆೊಂದಿದ ಮೆೀಲೆ ಜನರು ಉದೆೊಾೀಗ ಕಳ್ೆದುಕೆೊಳುುವುದು ಸಹಜ. ಬದುಕಿಗಯಗಿ ಬೆೀರೆ ಉದೆೊಾೀಗಗಳನುಾ ಆಯೆ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡಯಗ 

ಅವರ ಬದುಕಿನ ಚ್ಚತರಣವನುಾ ಲೆೀಖಕರು ಇಲ್ಲಲ ಸರಳ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಲ ತಿಳಿಸಿರುತಯತರೆ. ವಿಚಯರವ್ಯದಿಗಳು ಕೆಲ್ವು ಸಲ್ ಮಯಡುವ ತಪ್ುಪಗಳ ಕಡೆ 

ಗಮ್ನ ತೆೊೀರಸಿರುತಯತರೆ. 

 ಒಟಯಟರೆ “ಪ್ರಸರದ ಕಥೆ” ಎನುಾವ ಪ್ುಸತಕವು ಉತತಮ್ವ್ಯಗಿದೆ. ಓದುಗಯರರಗೆ ಈ ಪ್ುಸತಕವು ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕತೆಗಳನುಾ ಅಥಥ ಮಯಡಿಕೆೊಳುಲ್ು 
ಸಹಯಯವ್ಯಗುತತದೆ. ಕಥೆಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಮಯನವ ಮ್ತುತ ಪಯರಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಾಯುತವ್ಯದ ಸಹಸಂಬಂಧಗಳನುಾ ವಿವರಸುತತದೆ. ಈ 
ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಪ್ರತಿಯೊಬಬರೊ ಓದಬೆೀಕಯಗಿದೆ. ಮಯನವನಗೊ ಮ್ತುತ ಪ್ರಕೃತಿಗೊ ಇರುವ ಕರುಳು ಬಳಿುಯ ಸಂದೆೀಶಗಳನುಾ ಉತತಮ್ವ್ಯಗಿ 
ಲೆೀಖಕರು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಲ ಯಶಸಿವಯಯಗಿರುತಯತರೆ. 14 ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ ನ್ೆೈಜ ಸಂದೆೀಶಗಳನುಾ ಅಥಥಮಯಡಿಸುತತದೆ. ಒಟಯಟರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಉತತಮ್ 
ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಿದ ಖುಷ್ಟ್ಯಯಗಿದೆ. 

ಪ್ರಚಯ: 

ಡಯ.ಹೆಚ್.ಮ್ಹದೆೀವಸ್ಯವಮಿ ಚಯಮ್ರಯಜನಗರ ಜಲೆಲಯ ಯಳಂದೊರು ತಯಲ್ೊಕಿನ ಯರಗಂಭಳಿು 
ಗಯರಮ್ದಲ್ಲಲ ರೆೈತ ಕುಟುಂಬ ಹಿನಾಲೆಯ ಪ್ರಸರದಿಂದ ಬಂದವನು. ಮೆೈಸೊರು ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯದಲ್ಲಲ 
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ರಯಯಯಚೊರು ಜಲೆಲಯ ಒಂದು ಅಧಾಯನ (1853-1956) ಈ ವಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಲ ಪ್ಡೆದಿರುತೆತೀನ್ೆ ಹಯಗೆೀಯ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಶಯಸರದಲ್ಲಲ ಎಂ.ಇ.ಡಿ ಪ್ದವಿಯನುಾ ಪ್ಡೆರುತೆತೀನ್ೆ. ಕೆಂಬಯವಿ ಒಂದು ಸ್ಯಂಸೆøತಿಕ ಅಧಾಯ£ 

ಎಂಬ ಒಂದು ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಬರೆಯಲಯಗಿದೆ. ಸುಮಯರು 20 ಲೆೀಖನಗಳನುಾ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ತುತ 
ಅಂತರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಟಟದಲ್ಲಲ ವಿಷ್ಟ್ಯಮ್ಂಡನ್ೆಯನುಾ ಮಯಡಿರುತೆತೀನ್ೆ.ಪ್ರಸುತತವ್ಯಗಿ 
ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಪೌಂಡೆೀಷ್ಟ್ನ್ ನಲ್ಲಲ ಇತಿಹಯಸ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕಿತಯಯಗಿ ಸಿಂಧನೊರು 
ತಯಲ್ೊಕಿನಲ್ಲಲ ಕತಥವಾವನುಾ ನವಥಹಿಸುದೆುೀನ್ೆ. ನನಾ ಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಹವ್ಯಾಸವ್ಯಗಿ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ 
ಓದುವುದು ಹಯಗೆೀಯ ಲೆೀಖನಗಳನುಾ ಬರೆಯುವುದು. 
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ತಿರವ್ೆೀಣಿ. ಶಂಕರ. ಪ್ಟಟಣಶೆಟಿಟ.  

ಕನಷ್ಟ್ ್ದುಡಿಮೆ – ಗರಷ್ಟ್ ್ಫಸಲ್ು 

MINIMUM INVESTMENT-MAXIMUM PROFIT 

ಇದು ಫುಕೆೊೀಕಯ ರೊಪ್ತಸಿದ ಕೃಷ್ಟ್ ಪ್ದುತಿಯ ಮ್ೊಲ್ಮ್ಂತರ 

ಪ್ುಸತಕಗಳು: One straw revolution and the natural way of  farming. 

ಲೆೀಖಕರು: ಫುಕೆೊೀಕಯ 

ಕನಾಡಕೆೆ ಅನುವ್ಯದ: ಕೆ.ಪ್ತ.ಪ್ೂಣಥಚಂದರ ತೆೀಜಸಿವ 

ಪ್ುಸತಕ: ಸಹಜ ಕೃಷ್ಟ್. 

ಪ್ರಕಯಶಕರು: ಜನಪ್ದ ಸ್ೆೀವ್ಯ ಟರಸ್ಟ, ಪ್ರಕಯಶನ ವಿಭಯಗ, ಮೆೀಲ್ುಕೆೊೀಟೆ, ಜಲಯಲ: ಮ್ಂಡಾ 

 

ಈ ಮೆೀಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಫುಕೆೊೀಕಯ ಬರೆದಿರುವ ಎರಡು ಪ್ುಸತಕಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನಾಡ ಅನುವ್ಯದವ್ೆೀ ಸಹಜ ಕೃಷ್ಟ್ ಪ್ುಸತಕ. ಜಪಯನ್ ಶಿಕೆೊೀಕು 

ದಿವೀಪ್ದ ಪ್ುಟಟ ಹಳಿುಯಲ್ಲಲ ಜನಸಿದ ಫುಕೆೊೀಕಯ ಮ್ೊಲ್ತಃ ಮೆೈಕೆೊರೀ ಬಯೊೀಲ್ಜಸ್ಟ ಸಂಶೆ ೀಧನ್ಯ ವಿದಯಾರ್ಥಥ, ಹೆೈಬಿರಡ್ ತಳಿಗಳ 

ಉತಯಪದನ್ೆಯ ಮ್ೊಲ್ಕ ಕೃಷ್ಟ್ ರಂಗದಲ್ಲಲ ಮ್ಹಯ ಕಯರಂತಿಯನುಾಂಟು ಮಯಡಿದ ಶೆರೀಷ್ಟ್್ ವಿಜ್ಞಯನ ಕುರೆೊೀಸ್ೆೊೀವ್ಯ ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಟ್ಾನೀತ. 

ಆಧುನಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಪ್ದುತಿಯ ಬಗೆೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತಳಿಗಳ ಬಗೆೆ ಬರಮ್ನೀರಸಗೆೊಂಡ ಫುಕೆೊೀಕಯ ತನಾ ವೃತಿತ ರಂಗವನ್ೆಾ ತಾಜಸಿ ತಂದೆಯ 

ಜಮಿೀನನಲ್ಲಲ 30 ವಷ್ಟ್ಥಗಳಕಯಲ್ ಹೆೊರ ಜಗತಿತನ ಸಂಪ್ಕಥ ಕಳ್ೆದುಕೆೊಂಡು ತಪ್ಸಿಿನಂತೆ ಕೃಷ್ಟ್ಯಲ್ಲಲ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡು ತಮ್ಮದೆೀ ಆದ 

ವಿಶಿಷ್ಟ್ಟ ವಿಭನಾ ಕೃಷ್ಟ್ ಪ್ದುತಿಯನುಾ ಅನ್ೆವೀಷ್ಟ್ಸಿದರು. ಅವರು ಅದಕೆೆ ನೀಡಿದ ಹೆಸರು DO NOTHING AGRICULTURE/ ನ್ೆೈಸಗಿಥಕ ಕೃಷ್ಟ್. 

ಮ್ನುಷ್ಟ್ಾನ ಅಹಂಕಯರದ ಒಂದು ರೊಪ್ ಭೊಮಿಯನುಾ ಅನಗತಾವ್ಯಗಿ ಛಿಧರಗೆೊಳಿಸುತಯತ ಹೆೊೀಗಿ ಅದನುಾ ಉಳುಮೆ ಎಂದು 

ಕರೆಯುವುದು. 

ಇದು ಫುಕೆೊೀಕಯ ಅವರು ಸ್ಯಂಪ್ರದಯಯಕ/ಆಧುನಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಪ್ದುತಿಗೆ ನೀಡುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ವನದಲ್ಲಲನ ಗಿಡ, ಮ್ರ, ಬಳಿುಗಳಿಗೆ ನೀರು-

ಗೆೊಬಬರ ಹಯಕದೆಯೀ, ಗುಂಡಿತೆೊಡಿ ನ್ಯಟಿ ಮಯಡದೆೀ ಹುಲ್ುಸ್ಯಗಿ ಸ್ೆೊಂಪಯಗಿ ಬೆಳ್ೆಯುವುದಿಲ್ಲವ್ೆ? ಇದರಂದ ಪೆರೀರಣೆ ಪ್ಡೆದ ಫುಕೆೊೀಕಯ 

ಉತುತವುದು, ಬಿತುತವುದು, ಗೆೊಬಬರ ಹಯಕಿ ಪೀಷ್ಟ್ಣೆ ಮಯಡುವುದೆಲ್ಲ ನರಥಥಕ, ನಷ್ಟ್ರಯೊೀಜಕ ದುಂದುವ್ೆಚಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ್ೆಂದು 

ನಧಥರಸಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವ್ಯಗಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಮಯಡುವ ಮಯಗಥವನುಾ ಕಂಡುಕೆೊಂಡು ಅಧಿಕ ಇಳುವರ ಪ್ಡೆಯುತಯತರೆ. 

ಮ್ಕಿೆ-ಕಯ-ಮ್ಕಿೆ ಎಂಬಂತೆ ಸಹಜ ಕೃಷ್ಟ್ಯ ಅನುಕರಣೆ ತಪ್ುಪ ಎಂಬ ಎಚಿರಕೆಯನುಾ ನೀಡುತಯತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸರದ ಸೊಕ್ಷಮಗಳನುಾ ಸರಯಯಗಿ 

ಅರಯದೆಯೀ ಸಹಜ ಕೃಷ್ಟ್ಗೆ ಕೆೈಹಯಕಬೆೀಡಿ ಎಂಬ ಎಚಿರಕೆಯನುಾ ನೀಡುತಯತರೆ ಫುಕೆೊೀಕಯ. ಕೆೀವಲ್ ಅಧಿಕ ಇಳುವರ ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುಿ ಹಣ 

ಮಯಡುವುದಷೆಟ ಈ ಕೃಷ್ಟ್ ಪ್ದುತಿಯ ಉದೆುೀಶವಲ್ಲ, ಇದರ ಮ್ೊಲ್ಕ ರೆೈತನ ಸವಥತೆೊೀಮ್ುಖ ಏಳಿಗೆ ಸ್ಯಧಿಸಲ್ು ಸ್ಯಧಾ ಅಂತಯರೆ 

ಫುಕೆೊೀಕಯ. 

ಸಹಜ ಕೃಷ್ಟ್ಗೆ ಉದಯಹರಣೆಯಯಗಿ/ಮಯದರಯಯಗಿ ಭತತ ಬೆಳ್ೆಯುವುದನುಾ ಮ್ತುತ ಕಿತತಳ್  ೆತೆೊೀಟದ ನವಥಹಣಯ ವಿಧಯನವನುಾ ವಿವರಸುತಯತ 

ಸ್ಯಗುತಯತರೆ, ಆದರೆ ಆ ವಿವರಣೆ ಯಯವುದಕೊೆ ಸ್ಯಲ್ದು,ಇನೊಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯ ಅಗತಾವಿತುತ ಎನಸುತಿತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕೆೆ 

ಉತತರದಯಯಿಯಯಗಿ ಲೆೀಖಕರು ಮ್ೊಕಪ್ರತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನುಾ ಮ್ತುತ ಅವುಗಳ ಕನಾಡ ಅನುವ್ಯದಗಳ ಹೆಸರುಗಳನೊಾ ಕೊಡ 

ಯಯದಗಿರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ 

ಆಧುನಕ ಜಗತಿತನ ಪ್ುರಯತನ 
ಕೃಷ್ಟ್ಕ ಫುಕೆೊೀಕಯ  
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ನೀಡಿರುವುದು ಅತಾಂತ ಸಮ್ಂಜಸವ್ೆನಸುತತದೆ. ಒಟಿಟನಲ್ಲಲ ಈ ಪ್ುಸತಕವು ಫುಕೆೊೀಕಯರ ಮ್ತುತ ಅವರ ಕೃಷ್ಟ್ ಪ್ದುತಿಯ ಸರಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ 

ಪ್ರಚಯ ಎನಾಬಹುದು. 

ಆಧುನಕ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಕೃಷ್ಟ್ಯಿಂದ, ಎಗಿೆಲ್ಲದ ರಯಸ್ಯಯನಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭೊಮಿಯು ಬರಡಯಗಿ ನಷ್ಟ್ರಯೊೀಜಕವ್ಯಗುತಿತರುವ ಇಂತಹ 

ಸಂದಭಥದಲ್ಲಲ ಫುಕೆೊೀಕಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಪ್ದುತಿಯು ಭವಿಷ್ಟ್ಾದ ಒಂದು ಆಶಯಕಿರಣದಂತೆ ಭಯಸವ್ಯಗುತತದೆ. ಕೃಷ್ಟ್ ಮಯಡುತಿತರುವ ಹಯಗೊ ಕೃಷ್ಟ್ಯ ಬಗೆ ೆ

ಆಸಕಿತ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬಬರೊ ಕೊಡಯ ಓದಲೆೀಬೆೀಕಯದ ಪ್ುಟಟ ಕೃತಿ ಈ “ಸಹಜ ಕೃಷ್ಟ್” ಪ್ುಸತಕ. 

ತಮ್ಮ ಜಮಿೀನನಲ್ಲಲ ಸಹಜ ಕೃಷ್ಟ್ ಮಯಡಬೆೀಕೆಂಬ ಆಸಕಿತ ಉಳುವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಯಹಿತಿಗಯಗಿ ಸಂತೆೊೀಷ್ಟ್ ಕೌಲ್ಗಿ ಅನುವ್ಯದ ಮಯಡಿರುವ 
“ಒಂದು ಹುಲ್ಲಲನ ಕಯರಂತಿ” ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಮ್ತುತ ಇಂಗಿಲೀಷ್ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಲರುವ “ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವ್ೆ ಆಫ್ ಂಯಮಿಥಂಗ್” (NATURAL WAY OF 
FARMING)” ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಬಹುದು.  

ಪ್ರಚಯ:  

ನನಾ ಹೆಸರು ತಿರವ್ೆೀಣಿ.ಶಂಕರ.ಪ್ಟಟಣಶೆಟಿಟ. ನ್ಯನು ಓದಿದುು ಬೆಳ್ೆದದುು ಬಯಗಲ್ಕೆೊೀಟ ಜಲೆಲಯಲ್ಲಲ. ನನಾ 

ಪಯರಥಮಿಕ ಹಯಗೊ ಪೌರಢ ಶಯಲಯ ಶಿಕ್ಷಣವನುಾ ವಿವ್ೆೀಕಯನಂದ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ಮ್ುಗಿಸಿ ಪ್ತ.ಯು.ಸಿ, ಡಿಗಿರ 

ಹಯಗೊ ಎಮ್.ಎ ಯನುಾ ಬಯಗಲ್ಕೆೊೀಟೆಯ ಎಸ್.ಆರ್.ಎನ್ ಕಯಲೆೀಜನಲ್ಲಲ ಮ್ುಗಿಸಿದೆುೀನ್ೆ. 

ಬಿ.ಎಡ್ ನುಾ ಇಲ್ಕಲ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಕಂಠ ಕಯಲೆೀಜನಲ್ಲಲ ಮ್ುಗಿಸಿದೆುೀನ್ೆ.  

ನನಗೆ ಶಯಲಯ ದಿನಗಳಿಂದಲ್ು ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮದ ಮದಲ್ು ಕಥೆ 
ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಓದುತಿತದೆು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಕಯದಂಬರಗಳನುಾ ಓದಲ್ು ಪಯರರಂಭಸಿದೆ. ಆ 
ಸಂದಭಥದಲ್ಲಲ ಲ್ಭಾವಿದು ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಓದುತಿತದೆು. ಇತಿತಚೆಗೆ ಹೆಚಯಿಗಿ ಪ್ೂಣಥಚಂದರ ತೆೀಜಸಿವ ಅವರ 
ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ.  
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ಮ್ಂಜುಳ್ಯ ಗಣೆೀಶ್ ಸೊದಿ 

ಗಯಂಧಿೀಜ ಅವರ ಪ್ರಕಯರ ಆದಶಥ ಗಯರಮ್ವ್ೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳಿುಯು ಯಯರ ದಯಸಾಕೊೆ ಒಳಪ್ಡದೆ ಸವತಂತರೆದ ಮ್ೊಲ್ಕ ಎಲಯಲ 

ರಂಗದಲ್ೊಲ ಸ್ಯವವಲ್ಂಬನ್ೆಯ ಜೀವನವನುಾ ನಡೆಸುವುದಯಗಿದೆ. ಸವದೆೀಶಿ ಅಥವ್ಯ ಸೆಳಿೀಯವ್ಯಗಿ ಸಿಗುವ ಎಲಯಲ ರೀತಿಯ ವಸುತಗಳನುಾ 

ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು ಆರ್ಥಥಕ ಮ್ಟಟವನುಾ ಸುಧಯರಸುವುದಯಗಿದೆ. ಜೆೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಲನ ಸಂಸೃತಿಯ ಆಚರಣೆಗೆ ಪಯರಮ್ುಖಾತೆಯನುಾ ನೀಡುವುದು ಆ 

ಮ್ೊಲ್ಕ ಸ್ಯಮಯಜಕವ್ಯಗಿ ಸಬಲ್ರಯಗುವುದು - ಇದು ಗಯಂದಿೀಜಯವರು ಕಂಡ ಆದಶಥ ಗಯರಮ್ದ ಕೆಲ್ವು ಅಂಶಗಳ್ಯಗಿವ್ೆ.    

ಆದರೆ ಇತಿತೀಚ್ಚನ ದಿನಮಯನಗಳಲ್ಲಲ ಪಯಶಿಛಮಯತಾ ರಯಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ವಿದೆೀಶಿಯರ ದಯಳಿಯಿಂದಯಗಿ ಜನರು ಉತಪದನ್ೆಯ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಯರಮ್ುಖಾತೆಯನುಾ ನೀಡಿ ಸಂಪಯದನ್ೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲ್ವನುಾ ತೆೊೀರುತಿತರುವರು. ಲಯಭದ ವಿಷ್ಟ್ಯಕಯೆಗಿ ಒತುತ ನೀಡುತಯತ 

ಬಂಟವ್ಯಳ ಶಯಹಿಯವರು ಕಯಮಿಥಕ ವಗಥದ ಮೆೀಲೆ ಅತಿಯಯದ ಮಯನವ ಶಕಿತಯನುಾ ಹಿೀನ್ಯಯವ್ಯಗಿ ಬಳಸಿಕೆೊಳುುತಿತರುವುದು, ಕೊರರವ್ಯಗಿ 

ವತಿಥಸುತಿತರುವುದು, ದಬಯಬಳಿಕೆಯನುಾ ನಡೆಸುವುದರ ಮ್ೊಲ್ಕ ನಗರಗಳ ಅಭವೃದಿಾಯನುಾ ಕಯಣಬಹುದಯಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದರಂದಯಗಿ 

ಗಯರಮ್ಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚ್ಚನಲ್ಲಲ ಸಂಸೃತಿ, ಆಚಯರ-ವಿಚಯರಗಳ್ೆಲಯಲ ನ್ಯಶಿಸಿ ಹೆೊಗುತಿತವ್ೆ, ಮಯನವಿಯ ಅಂಶಗಳು ಕಣಮರೆಯಯಗುತಿತವ್ೆ. 

ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಲನ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ಗಳ ಸರಯಯದ ಬಳಕೆಯಯಗದೆ, ಅಲ್ಲಲನ ಕಚಯಿವಸುತಗಳನುಾ ನಗರಯಭವೃದಿಾಗೆ ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು ಗಯರಮ್ಗಳ 

ಅಭವೃದಿಾಯನುಾ ಕುಂಠತ ಗೆೊಳಿಸಿವ್ೆ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಲನ ಕೆೀಲ್ವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಯರಮ್ಗಳನುಾ ತೆೊರೆದು ನಗರಗಳತತ ಆರ್ಥಥಕ ಲಯಭಕಯೆಗಿ 

ಪ್ಯಣ ನಡೆಸುತಿತರುವರು. ಇದರಂದಯಗಿ ಗಯರಮ್ಗಳ ಸಂಸೃತಿ, ಆಚಯರ ವಿಚಯರ, ನ್ಯವು- ನಮ್ಮವರು, ಬಂಧು ಭಯಂದವರು ಎನುಾವಂತಹ 

ಕುಟುಂಬದ ಮ್ನ್ೆೊೀಭಯವ ಜನರಲ್ಲಲ ಕಯಣಲ್ು ಅಸ್ಯಧಾವ್ಯಗುತಿತದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಲ ಕೆೊಲೆ, ಸುಲ್ಲಗೆ, ದರೆೊೀಡೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

ಹೆಚಯಿಗಿತಿತವ್ೆ, ಇವ್ೆಲ್ಲವನುಾ ವಿರೆೊೀಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೆೀಶ ಅಭವೃದಿಾಯನುಾ ಕಯಣಬೆೀಕಯದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳಿುಯು ಆದಶಥ ಗಯರಮ್ವ್ಯಗಿ 

ಮಯಪಯಥಡಯಗಬೆೀಕು  

 ಗಯಂಧಿೀಜಯವರ ಪ್ರಕಯರ ಗಯರಮ್ ಸವರಯಜಾವ್ೆಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಪ್ೂಣಥವ್ಯದ ಪ್ರಜಯರಯಜಾ, ತನಾ ಜೀವನದ ಅವಶಾಕತೆಗಳನುಾ ಅದು 

ಸವತಂತರೆವ್ಯಗಿ ಪ್ೂರೆೈಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಯವವಲ್ಂಬನ್ೆ ಆಧಯರದ ಮೆೀಲೆ ಜವನವನುಾ ಸ್ಯಗಿಸುವುದು, ಹಳಿು ಹಳಿುಗಳ ನಡುವ್ೆ ಪ್ರಸಪರಯವಲ್ಂಬನ್ೆ 

ಅನುಸರಸುವುದು, ಆಹಯರಕಯೆಗಿ ಬೆಳ್ೆಗಳನುಾ ಬೆಳ್ೆಯುವುದು, ಬಟೆಟಗಯಗಿ ಹತಿತಯನುಾ ಬೆಳ್ೆಯುವುದು, ಧನ-ಕರುಗಳಿಗೆ ಕಯವಲ್ನುಾ 

ನೀಡುವುದು, ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಆಟದ ಬಯಲ್ಲನ ವಾವಸ್ೆೆಯನುಾ ಮಯಡುವುದು, ಮ್ನರಂಜನ್ೆಗಯಗಿ ಸೆಳವನುಾ ನಗದಿ ಪ್ಡಿಸುವುದು, ಇವ್ೆಲ್ಲವೂಗಳಿಗೆ 

ಜಮಿೀನನುಾ ಮಿೀಸಲ್ಲಡುವುದು. ಇಷೆಟಲಯಲ ಪ್ೂರೆೈಸಿದ ಮೆೀಲೆ ಹಣಕಯೆಗಿ ಆಥವ್ಯ ಲಯಭಕಯೆಗಿ ಬೆಲೆಯನುಾ ಬೆಳ್ೆಯಬೆೀಕು. ಪ್ರತಿ ಹಳಿುಯಲ್ೊಲ 

ರಂಗಮ್ಂದಿರ, ಶಯಲೆ,ಸಭಯಂಗಣ, ಶುಧಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಕರೆ, ಬಯವಿ, ನದಿಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ನೀರು ಪ್ೂರೆೈಕೆ ಆಗಬೆೀಕು, ಮ್ೊಲ್ 

ಶಿಕ್ಷಣವನುಾ ಕೊಡ ಕಡಯಿಯವ್ಯಗಿ ಎಲಯಲ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ನೀಡಬೆೀಕು. ಜಯತಿಬೆೀದವನುಾ ಮಯಡದೆ ಸತಾ-ಅಹಿಂಸ್ೆ ಮ್ತುತ ಸಹಕಯರ ತತವಗಳ 

ಮ್ೊಲ್ಕವ್ೆೀ ಹಳಿುಗಳು ಆದಶಥ ಗಯರಮ್ವ್ಯಗುವವು.  

ಹಳಿು ಹಳಿುಯಲ್ಲಲ ಐದು ಜನ ಪ್ರಮ್ುಖ ಮ್ುಂಖಡರ ಗಯರಮ್ ರಕ್ಷಕ ಪ್ಡೆಗೆ ಅಧಿಕಯರ ವ್ಯಾಪ್ತತಯನುಾ ನಡೆಸುತಿತರಬೆೀಕು, ತನಾ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವ 
ತನಾ ಗಯರಮ್ದ ಗೌರವ ಎರಡುಯು ಕೊಡ ಒಂದೆೀ ಆಗಿರಬೆೀಕು - ಈ ರೀತಿಯಯದ ಗಯರಮಯಸವರಯಜಾವನುಾ ಗಯಂಧಿೀಜಯವರು ಕಂಡಿದುರು.  

 

ಪ್ರಚಯ: ಮ್ಂಜುಳ್ಯ ಅವರು ಕಲ್ಬುರಗಿ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಲ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ವಾಕಿತ ಆಗಿ ಕಯಯಥನವಥಹಿಸುತಿತದಯುರೆ. 

ಕಲ್ಬುರಗಿ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ನನಾ ಆದಶಥ ಗಯರಮ್  
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Feedback from our 

readers 
Nirmala Bali  

(On C N Ranganath’s review on Chomana Dudi)  

 

Namaste Sir  

Good Morning  

I wish you a nice day. 

My day started by reading your article 'ದುಡಿಯ ಬಡಿತವೇ ಚೋಮನ ಪ್ರ ತೋಕಾರ'. 
I felt very happy and impressed about your writing skills. 

It's an attractive, thought provoking to this society where still caste system is prac-

ticed. And a good lesson to all of  us to change a bit in our own villages for down-

trodden people. 

  

I admire Karanth Ajja very much just because of  his sharp and rational writings. 

Now ur article made me to read more.  

Your feedback motivates our writers. Please do share written feedback on any 

of the bayalu write-ups or art across our issues.  
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