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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 features books around education and pedagogy by scholars like Maria 

Montessori and Kamala Mukund; adventure, Kannada literature, children’s literature and bi-

ographies about incredible mathematician Paul Erdos and revolutionary writings like 

‘Annihilation of  Caste’ by Ambedkar.  

The cover for this volume is a part of  a beautiful 18-piece artwork designed by Muzammil Ma-

haldar. He is a long-time contributor to Bayalu whose work is featured across our Bayalu is-

sues.  

 

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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ತೆೀಜೆೊೀ-ತುಂಗಭದಯರ      

ಸೊಿತಿಿ ಹೆಚ್. ಕೆ.  

ಬಯಲ್ು ಇ-ಮಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 2020ಕೆೆ 100ನ್ೆೀ ಸಂಚ್ಚಕೆಯತಯತ ಸ್ಯಗುತಿತರುವುದರ ನ್ೆನಪ್ತಗೆ ಫೌಂಡೆೀಶನ್ ನ ಸದಸಾರಗೆ ಒಂದ್ುಟ 

ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ನೀಡಿ, ಅದರಲ್ಲಲ ತಮ್ಗಿ್ಟವ್ಯಗುವ ಒಂದು ಪ್ುಸತಕವನುಾ     ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡು ಅದರ ಬಗೆೆ ತಮ್ಮ ಅನಸಿಕೆ 

ಅಭಪಯರಯಗಳನುಾ ಬರೆಯಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೀಳಿದಯಗ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಹುಡುಕಯಟ ನಡೆಯಿತು.  

ಆಗ ನ್ೆನಪ್ತಗೆ ಬಂದದುು “ತೆೀಜೆೊೀ-ತುಂಗಭದಯರ” ಕಯದಂಬರ. ಚಂದನ ವ್ಯಹಿನಯಲ್ಲಲ ಬರುವ “ಥಟ್ ಅಂತ ಹೆೀಳಿ” ಕಯಯಿಕರಮ್ದಲ್ಲಲ ಈ 

ಕಯದಂಬರಯ ಹೆಸರು, ಲೆೀಖಕರ ಹೆಸರು ಮ್ತುತ ಅಲ್ಿ ಪ್ರಮಯಣದ ವಿವರಣೆ ಕೆೀಳಿದೆುನು. ಆನಂತರ ಕಯದಂಬರಕಯರರ ಪ್ರಚಯವನುಾ 

ಓದಿದೆ.  

ತೆೀಜೆೊೀ-ತುಂಗಭದಯರ ಕಯದಂಬರಯನುಾ ಸುಲ್ಭ ಮ್ತುತ ಸರಳ ಭಯಷೆಯಲ್ಲಲ ನ್ೆೈಜ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ಆಧರಸಿ ಬರೆದು ನಮ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ 

ಬರಹಗಯರರ ಹೆಸರು ವಸುಧೆೀಂದರ.  ಈ ಕಯದಂಬರಯು 2019ರಲ್ಲಲ ಮದಲ್ು ಮ್ುದರಣಗೆೊಂಡು 2020ರ ಹೆೊತಿತಗೆ ಐದನ್ೆೀ ಮ್ುದರಣವನುಾ 

ತಂದಿದೆ. ಛಂದ ಪ್ುಸತಕ ಎನಾವ ತಮ್ಮದೆೀ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ರಕಯಶನದ ಮ್ೊಲ್ಕ ಈ ಕಯದಂಬರ ಮ್ುದರಣಗೆೊಳುುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಹೆೊಸ 

ಬರಹಗಯರರ ಕನಾಡ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಯುರೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಬೆಲೆ 380 ರೊಪಯಯಿಗಳು.  

ಇವರು ಐ. ಟಿ ಉದೆೊಾೀಗಿಯಯಗಿ ಸುಮಯರು 20 ವ್ಿಗಳ ಕಯಲ್ ಸ್ೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಲಸಿದ ನಂತರ ಕನಾಡ ಸ್ಯಹಿತಾ ಲೆೊೀಕದಲ್ಲಲ ತಮ್ಮನುಾ ತಯವು 

ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಯುರೆ. ಇವರಂದ ರಚ್ಚಸಲ್ಿಟಟ ಕಥಯಸಂಕಲ್ನಗಳು – ಮ್ನೀಷೆ, ಯುಗಯದಿ, ಚೆೀಳು, ವಿ್ಮ್ ಭನಾರಯಶಿ, ಮೀಹನ ಸ್ಯವಮಿ, 

ಹಂಪ್ತ ಎಕೆಿರೆಸ್; ಕಯದಂಬರಗಳು - ಹರಚ್ಚತತ ಸತಾ, ತೆೀಜೆೊೀ-ತುಂಗಭದಯರ; ಹಯಗೊ ಲ್ಲ್ಲತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು – ಕೆೊೀತಿಗಳು, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂದೆರ 

ನನಗಿ್ಟ, ರಕ್ಷಕ ಅನ್ಯಥ, ವಣಿಮ್ಯ, ಐದು ಪೆೈಸ್ೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ.  ಇವರು ಅನುವ್ಯದಕರಯಗಿಯು ತೆಲ್ುಗಿನ ಶಿರೀರಮ್ಣರ ತೆಲ್ುಗಿನ ಕಥೆಯನುಾ 

ಕನಾಡದಲ್ಲಲ “ಮಿಥುನ” ಎಂದು ಮ್ತುತ ಇಂಗಿಲೀಷ್ ನ ಜಯನ್ ಕಯರ್  ಅವರ “ಎವರೆಸ್ಟ” ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಕನಾಡಕೆೆ ತಂದಿದಯುರೆ.  

ವಸುಧೆೀಂದರರವರು ಕನಾಡ ಸ್ಯಹಿತಾ ಲೆೊೀಕಕೆೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆೊಡುಗೆಗೆ – ಕನ್ಯಿಟಕ ಸ್ಯಹಿತಾ ಅಕಯಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸಿತ, ದ.ರಯ ಬೆೀಂದೆರ ಕಥಯ 

ಪ್ರಶಸಿತ, ಮಯಸಿತ ಕಥಯ ಪ್ರಶಸಿತ, ಡಯ. ಯು.ಆರ್ ಅನಂತಮ್ೊತಿಿ ಪ್ರಶಸಿತ, ಬೆಸಗರಹಳಿು ರಯಮ್ಣಣ ಪ್ರಶಸಿತ, ವಸುದೆೀವ ಭೊಪಯಲ್ಂ ದತಿತ ಪ್ರಶಸಿತ, 

ವಧಿಮಯನ ಉದಯೊೀನುಮಖ ಪ್ರಶಸಿತ, ಸ್ೆೀಡಂನ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತ, ಕಥಯರಂಗಂ ಪ್ರಶಸಿತ ಮ್ತುತ 2020ರಲ್ಲಲ ತೆೀಜೆೊೀ ತುಂಗಭದಯರ ಕಯದಂಬರಗೆ 

ಚಡಗ ಕಯದಂಬರ ಪ್ರಶಸಿತ ಲ್ಭಸಿವ್ೆ. 

“ತೆೀಜೆೊೀ-ತುಂಗಭದರ”- ಹೆಸರೆೀ ಹೆೀಳುವಂತೆ ಈ ಕಯದಂಬರಯು 2 ನದಿ ತಿೀರದ ಆಗು-ಹೆೊೀಗುಗಳನುಾ ತೆರೆದಿಡುತತದೆ. ತುಂಗಭದೆರಯ ಬಗೆ ೆ

ತಿಳಿದಂತೆ ತೆೀಜೆೊೀ ನದಿಯ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಯಲ್ು ಹಯಗೊ ನದಿ ಹರಯುವ ಸೆಳ ಮ್ತುತ ಅಲ್ಲಲ ನಡೆದಿರುವ ವಿಚಯರಗಳನುಾ ತಿಳಿಯುವ ಕುತೊಹಲ್ 

ಮ್ೊಡಿತು. ಈ ಕುತೊಹಲ್ ನನಾನುಾ ಕಯದಂಬರಯ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಯಹಿತಿಯನುಾ ಪ್ಡೆದುಕೆೊಳುಲ್ು ಅಂತಜಯಿಲ್ದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಯಗುವಂತೆ 

ಮಯಡಿ ಪ್ುಸತಕದ ಬಗೆೆ ಅನ್ೆೀಕ ಲೆೀಖಕರು ಹಯಗೊ ಹವ್ಯಾಸಿ ಓದುಗರು ವಾಕತಪ್ಡಸಿದ ವ್ಯಕಾಗಳನುಾ ಓದುತಿತರುವ್ಯಗ ಮ್ನಸುಿ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ 

ಆಯುುಕೆೊಳುಲ್ು ನಧಿರಸಿತುತ. ನಂತರ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಲ್ು ಆರಂಭಸಿದೆ.  

ನನಾ ಕಛೆೀರಯ ಕೆಲ್ಸದ ಸಮ್ಯದ ಹೆೊರತಯಗಿ ಕೆೀವಲ್ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಈ ಕಯದಂಬರಯನುಾ ಓದಿ ಮ್ುಗಿಸುತೆತೀನ್ೆಂದು ನ್ಯನು 

ಆಲೆೊೀಚ್ಚಸಿರಲ್ಲಲಲ್ಲ. ಇದಕೆೆ ಪ್ರಮ್ುಖ ಕಯರಣವ್ೆಂದರೆ, ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಯಾಯದ ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಹೆೀಳಿರುವ ಘಟನ್ೆಗಳು 

ಮ್ುಂದೆ ಏನ್ಯಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೊಹಲ್ದ ಎಳ್ೆಯನುಾ ತೆರೆದಿಡುತತವ್ೆ ಹಯಗೊ ಲೆೀಖಕರು ಬಳಸಿರುವ ಸರಳವ್ಯದ ಭಯಷೆಯು ಕೊಡ 

ಪಯರಮ್ುಖಾತೆಯನುಾ ಪ್ಡೆಯುತತದೆ. 

ಈ ಕಯದಂಬರಯು, ಸುಮಯರು 5/6 ಶತಮಯನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಘಟನ್ೆ ಅಂದರೆ, 1492 ರಂದ 1518ರಲ್ಲಲ ಭಯರತದ ವಿಜಯನಗರ, ಗೆೊೀವ್ಯ 
ಮ್ತುತ ಪೀಚುಿಗಲ್ ನ ರಯಜಧಯನ ಲ್ಲಸಬನ್ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಲ ನಡೆದ ರಯಜಕ್ಸೀಯ, ಸ್ಯಮಯಜಕ ಮ್ತುತ ವ್ೆೈಯಕ್ಸತಕ ನ್ೆೈಜ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ಕಣಣ 

ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ 

ಕಯದಂಬರಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ನ್ೆೊೀಟ  
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ಮ್ುಂದೆಯ್ಕೀ ತಂದಿಡುತತದೆ. ಪೀಚುಿಗಲ್  ದೆೀಶದ ಲ್ಲಸಬನ್ ನ ತೆೀಜೆೊೀ ನದಿಯ ದಡದಿಂದ ಆರಂಭವ್ಯಗುವ ಕಥೆಯು ವಿಜಯನಗರದ 

ತುಂಗಭದಯರ ನದಿ ತಿೀರಗಳಲ್ಲಲ ಸ್ಯಗಿ ಕಯದಂಬರಯ ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಗೆೊೀವ್ಯದಲ್ಲಲ ಲ್ಲೀನವ್ಯಗುವುದನುಾ ಸ್ಯವರಸಾಕರವ್ಯಗಿ ಅದರಲ್ಲಲ ಬರುವ 

ಪಯತರಗಳ ಜೀವನದ ನ್ೆೈಜ ಘಟನ್ೆಯೊಂದಿಗೆ ದೃಶಿಾೀಕರಸಿದಯುರೆ.   

ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ನಜೀಿವ ವಸುತಗಳ್ಯದ ನದಿ, ಕಲ್ುಲ-ಬಂಡೆ, ಮೀಡಗಳಿಗೊ ವಾಕ್ಸತಗಳಷೆಟೀ ಜೀವಂತಿಕೆ ಮ್ತುತ ಪಯರಮ್ುಖಾತೆಯನುಾ 

ನೀಡಿರುವುದು ಇದರ ವಿಶಿ್ಟತೆಯಯಗಿದೆ. ಈ ವಿಶಿ್ಟತೆಯು ನನಾನುಾ ಕಯದಂಬರಯ ಒಂದು ಭಯಗವ್ಯಗಿ ಮಯಡಿ ಓದಿಸಿತು. ಆ ವಸುತಗಳು ಸಹ 

ವಿವಿಧ ಭಯವನ್ೆಗಳನುಾ ವಾಕತಪ್ಡಿಸುತತವ್ೆ ಎಂಬ ಅವರ ಪ್ರಕಲ್ಿನ್ೆ ಮ್ನಮ್ುಟುಟವಂತಿದೆ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ “ಸತಾವನುಾ ಅರುಹಿದರೊ ಅಥಿ 

ಮಯಡಿಕೆೊಳುುವ ಯೊೀಗಾತೆ ಮ್ನು್ಾರಗಿಲ್ಲವ್ೆಂದು ನದಿ-ಬೆಟಟಗಳು ಮೌನಗಳ್ಯದವ್ೆ?”. ಈ ಮ್ೊಲ್ಕವ್ಯಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನುಾ ಮ್ನು್ಾರಂತೆಯ್ಕೀ 

ನ್ೆೊೀಡಬೆೀಕೆಂಬ ಸಂದೆೀಶವನುಾ ನೀಡಿದಯುರೆ.  

ಬಹು ದೊರದ ಲ್ಲಸಬನ್ ನ ತೆೀಜೆೊೀ ಮ್ತುತ ವಿಜಯನಗರದ ತುಂಗಭದರ ಈ ಎರಡು ನದಿಗಳ ನಡುವ್ೆ ನಡೆಯುವ ರಯಜರುಗಳ ಸ್ಯಮಯರಜಾದ 

ವಿಸತರಣೆ, ಸಂಪ್ತಿತನ ದುರಯಸ್ೆ, ಮ್ತಯಂತರ ಮ್ತುತ ಮ್ತಯಂತರದ ಸಂದಭಿದಲಯಲಗುವ ಮಯರಣಹೆೊೀಮ್ ಇವುಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಮ್ತ-ಧಮ್ಿದ 

ಭೆೀದವಿಲ್ಲದ ಮ್ತುತ ಸ್ಯವಥಿವಿಲ್ಲದ ಪ್ತರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶಯವಸ, ಸ್ೆಾೀಹ, ಸಹಕಯರ ಮ್ನ್ೆೊೀಭಯವ ಎಲ್ಲವೂ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಸಮಿಮಳಿತವ್ಯಗಿವ್ೆ 

ಹಯಗೊ ಓದುಗರ ಮೈ ನವಿೀರೆೀಳಿಸುತತವ್ೆ. ರಯಜ, ರಯಜಾ ಮ್ತುತ ಸ್ಯಮಯರಜಾಗಳ ಮ್ಧಾದಲ್ಲಲ ಸಿಲ್ುಕ್ಸಕೆೊಡಿರುವ ಜನರ ಸಂಕ್ಟಗಳನುಾ 

ಹೆೀಳಿರುವ ರೀತಿ ಎಂಥವರನುಾ ತಲ್ಲಣಗೆೊಳಸುತತದೆ. ಈ ಪ್ರದೆೀಶಗಳ ಜನರನುಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಯವಥಿದ ರಯಜಕ್ಸೀಯ, ವ್ೆೈಯಕ್ಸತಕ ಜೀವನ ಮ್ತುತ 

ಧಮ್ಿದ ಸಲ್ುವ್ಯಗಿ ನಡೆಸಿಕೆೊಂಡಿರುವ ವಿಚ್ಚತರ ರೀತಿ-ನೀತಿಯನುಾ ಸವಿಸ್ಯತರವ್ಯಗಿ ಓದುಗರ ಮ್ುಂದಿಟುಟ ಅವರನುಾ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗೆ 

ಒಳಪ್ಡಿಸುತತದೆ. ಈ ರೀತಿ-ನೀತಿಗಳನುಾ ಪಯಲ್ಲಸುವಲ್ಲಲ ಮ್ತುತ ಪಯಲ್ಲಸದಿದುಲ್ಲಲ ಉಂಟಯಗುವ ತೆೊಂದರೆಗಳನುಾ ಮ್ತುತ ಜನರ ಮ್ನಸಿಿನ 

ತುಮ್ುಲ್ಗಳನುಾ ಅಭವಾಕತಪ್ಡಿಸಿರುವ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆ ಹಯಗೊ ಮಯಹಿತಿಯನುಾ ಸಂಗರಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮ್ುಂದೆ ಇಟಿಟರುವ ಕಯದಂಬರಯನುಾ 

ಓದದೆೀ ಇರಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಿಲ್ಲ. 

ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಬರುವ ಪ್ರಮ್ುಖ ವಾಕ್ಸತಗಳು – ಮಯಾನುಾಯಲ್, ಇಸಬೆಲಯಲ, ಗೆೀಬಿರಯಲ್, ಬೆಲಯಲ, ಆಂಟೆೊೀನಯೊೀ, ಬೆಲಯಾಮ್, 

ಜಯಕೆೊೀಮ್, ಅಲ್ೊಬಕ್ ಿ, ಅಗೆವೀದ, ಪ್ಂಪಯಪ್ತಿ, ತೆಂಬಕೆ, ಮಯಪ್ಳರ ನ್ಯಯಕ, ಈಶವರ, ಕೆೀಶವ, ಹಂಪ್ಮ್ಮ, ಚಂಪ್ಕೆ, ಗುಣಸುಂದರ 

ಸುಂದರವವ, ಅಡವಿಸ್ಯಮಿ, ಅಂಣಂಭಟಟರು, ಕೃ್ಣದೆೀವರಯಯ, ಕಂಬಯಾ, ತಿಮೋಜ, ಅಹಮ್ದ್ ಖಯನ್ (ಅಮ್ಮದಕಣಯಣ). 

ಇಲ್ಲಲ ರಯಜ-ರಯಣಿ, ಮ್ಂತಿರಗಳ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಯಮಯನಾ ವಾಕ್ಸತಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಹೆಚುಿ ಸಮ್ಯ ಮ್ನದಲ್ಲಲ ಉಳಿಯುತತವ್ೆ. ಇದಕೆೆ ಕಯರಣ 

ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ನ್ೆೊೀವು-ನಲ್ಲವು, ಕ್ಟ-ಸುಖಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಪ್ರತಿ ನತಾ ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಮ್ತುತ ಜನರ ನಡುವ್ೆ ನಡೆಯುವ 

ಹೆೊಯಯುಟದ ಪ್ರತಿೀಕದಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ಟಗಳ್ ೀೆ ಹೆಚುಿ ಎಂದು ಪ್ರತಪ್ತಸುವ ಸ್ಯಮಯನಾ ಜನರಗೆ ಗೆೀಬಿರಯಲ್ ಮ್ತುತ ಹಂಪ್ಮ್ಮ 

ಎದುರಸಿದ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳು, ಅವುಗಳನುಾ ಸಿವೀಕರಸುವ ಛಲ್ ಮ್ತುತ ಜೀವನವನುಾ ಬದುಕಲ್ು ನಡೆಸಿದ ಹೆೊೀರಯಟಗಳು ಬದುಕಲ್ು 

ಪೆರೀರೆೀಪ್ಣೆಯನುಾ ನೀಡುತತದೆ.   

“ರಯಜಕ್ಸೀಯವ್ೆಂಬ ಪ್ಗಡೆಯಯಟದಲ್ಲಲ ಜನಸ್ಯಮಯನಾನ್ೆಂಬ ಆಟದಕಯಯಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದೆೀ ಪ್ವ್ಯಡವ್ಯಗಿರುತತದೆ”. ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಲ್ು 

ಇಡಿೀ ಕಯದಂಬರಯ ಅಂತರಯಳವನುಾ ಹೆೊಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಇನುಾ ಕೆಲ್ವು ಸ್ಯಲ್ುಗಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡುವುದಯದರೆ-  

 “ಸಮ್ುದರದಲ್ಲಲ ಈಜಲ್ು ಬಲ್ಲ ಪಯರಣಿಗಳ್ೆಲಯಲ ಸಮಯನರು. ಯಯವ ಜೀವಿಯಯದರೊ ಹೆೊಟೆಟ ತುಂಬ ತಿನಾಬಹುದು, ಅದಕಯೆಗಿ 

ಹೆೊೀರಯಡಬಹುದು. ಯಯವ್ಯಗ ಹೆೊಟೆಟ ತುಂಬಿತೆೊ, ನ್ೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ತಣಣಗೆ ಇದುು ಬಿಡಬೆೀಕು. ಸ್ಯಮಯರಜಾ ಕಟುಟವುದಯಗಲ್ಲ, ರಯಜಾ 

ವಿಸತರಸುವುದಯಗಲ್ಲ, ಸಂಪ್ತುತ ಗಳಿಸುವುದಯಗಲ್ಲ - ಯಯವುದೊ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲಯಲ ಭೊಮಿಯ ಮೀಲೆ ಮಯತರ. ಅದಕೆೆ ನ್ಯನು ಸವಗಿವಿದುರೆ ಅದು 

ಸಮ್ುದರದಲ್ಲಲಯ್ಕೀ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದುು” 

“ಸವಗಿ-ನರಕ ಅನುಾವುದು ಅವರವರ ವ್ೆೈಯಕ್ಸತಕ ಸಂಗತಿಗಳು. ಇಬಬರ ಸವಗಿ ಮ್ತೆೊತಬಬರ ನರಕವ್ಯಗಬಹುದು. ಇಬಬರ ನರಕ ಮ್ತೆೊತಬಬರ 

ಸವಗಿವ್ಯಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಿೆತಿ ಮ್ತುತ ಗುರಯನುಾ ಆಧರಸಿ ನ್ಯವು ಸವಗಿ-ನರಕಗಳನುಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು” – ಈ ಸ್ಯಲ್ುಗಳು 

ಮ್ತಯಂತರದಿಂದ ಆದ ಮಯನಸಿಕ, ದೆೈಹಿಕ ಹಿಂಸ್ೆಗಳು, ಸಂಪ್ತುತ ಧಮ್ಿ-ಜಯತಿಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಮ್ನು್ಾರನುಾ ಅಳಿದು ತೊಗಿ ಶೆ ೀ್ಣೆಗೆ 

ಒಳಪ್ಡಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನುಾ ತಿಳಿಸುತತವ್ೆ. 

ಇದೆೀ ರೀತಿಯಯಗಿ ಕಯದಂಬರಯ ಆಳವನುಾ ಅಭವಾಕತಪ್ಡಿಸಿರುವ ಅನ್ೆೀಕ ಹೆೀಳಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಮ್ೊಡುವ ಪ್ರಶೆಾಗಳಿಗೆ 
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ಉತತರವನುಾ ಹುಡುಕಲ್ು ಬಯಸುವುದು ಮ್ತುತ ಯಯವ ಹೆೀಳಿಕೆಗೆ ನ್ಯವು ಬದುರಯಗಿದೆುೀವ್ೆಂದು ಅರಯಲ್ು ಸಹಯಯಕವ್ಯಗಿದೆ. 

• “ಧಮ್ಿಕೆೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾತೆ ಕೆೊಡುತಿತೀರೆೊೀ, ಅಥಿಕೆೆ ಹೆಚುಿ ಆದಾತೆ ಕೆೊಡುತಿತರೆೊೀ”  

• “ಬದುಕ್ಸಗಯಗಿ ಧಮ್ಿವೀ ಅಥವ್ಯ ಧಮ್ಿಕಯೆಗಿ ಬದುಕೆೊೀ” 

• “ಜೀವ ಮ್ುಖಾನ್ಯ? ಇಲ್ಲ ಧಮ್ಿ ಮ್ುಖಾನ್ಯ?”  

• “ಹಣದ ಮಯತು ಬಂದಯಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳೂ, ಎಲ್ಲ ಧಮ್ಿಗಳೂ, ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಾಗಳೂ ಹೆೊಸ ಅಥಿವನುಾ ಪ್ಡೆದುಕೆೊಳುುತತವ್ೆ” 

• “ರೊಢಿಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೆೊಂಡ ಜನರು ತಮ್ಗೆ ಇ್ಟವ್ಯದದುನುಾ ಧಮ್ಿವ್ೆಂದು ಸಿವೀಕರಸಿ ಬಿಡುತಯತರೆ”  

• “ಅಂತರಂಗದ ಧಮ್ಿವ್ೆೀ ಎಲ್ಲಕೊೆ ಮಿಗಿಲಯದದುು”  

• “ಧಮ್ಿಗಳ ವಿ್ಯ ಯಯವತೊತ ಸಂಕ್ಸೀಣಿವ್ೆನಾಸುತೆತ. ಇಡಿೀ ಜಗತಿತಗೆ ಒಂದೆೀ ಧಮ್ಿವಿದುರೆ ಚೆನ್ಯಾಗಿತುತ. ಹಿೀಗೆ ಒಬಬರನ್ೆೊಾಬಬರು 

ಅಧಮಿಿಗಳ್ೆಂದು ಜರದು ಬಡಿದಯಡುವ ಸಂದಭಿ ಇರುತಿತರಲ್ಲಲ್ಲ”  

• “ದೆವೀ್ವ್ೆನುಾವುದು ಗಯಳಿಗಿಂತಲ್ೊ ವ್ೆೀಗವ್ಯಗಿ ಚಲ್ಲಸುತತದೆ. ಅದೊ ಯುವ ಮ್ನಸುಿಗಳಿಗೆ ಧಮ್ಿದೆವೀ್ದ ಬಿೀಜವನುಾ ಬಿತಿತದರೆ 

ತಿೀರತು, ಯಯರೊ ನರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಕೆೊಲೆ-ಸುಲ್ಲಗೆಗಳ ಕಯಳಿಚೆಯಿಗಿ ಮಯಪ್ಿಡುತತದೆ” 

 ಈ ಮೀಲ್ಲನ ಎಲ್ಲವೂ ಧಮ್ಿಕೆೆ ನ್ಯನ್ಯಥಿಗಳನುಾ ಮ್ತುತ ಮ್ನು್ಾರ ಅವಶಾಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವ್ಯಗಿ ಬದಲಯಗುತತವ್ೆ ಎಂಬುದಕೆೆ 

ಉದಯಹರಣೆಗಳು ಮ್ತುತ ಇವುಗಳು ಪ್ರಸುತತ ದಿನಗಳಿಗೊ ಅನವಯವ್ಯಗುತತವ್ೆ. 

ಸ್ಯಮಯನಾ ಮ್ನು್ಾನ ಅಸ್ಯಮಯನಾ ಅಂತರಂಗದ ಮಯತುಗಳು ಎಂತಹವರ ಮ್ನಸಿನುಾ ಕಲ್ುಕುವಂತೆ ಮಯಡುತತವ್ೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ 

ಓದುಗರನುಾ ವಿಮ್ಶಯಿತಮಕವ್ಯಗಿ, ತಯಕ್ಸಿಕವ್ಯಗಿ ಆಲೆೊೀಚ್ಚಸುವಂತೆ ಮಯಡುತತದೆ. 

• “ಹಸಿವ್ೆ ಎನುಾವುದು ದೆೀಶಪೆರೀಮ್ಕ್ಸೆಂತಲ್ೊ ಹೆಚುಿ ಸತಾವ್ೆನಸುತತದೆ. ಜೀವಂತ ಬದುಕುವುದು ನನಾಂತಹ ಸ್ಯಮಯನಾನಗೆ ಎಲ್ಲ 

ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತಲ್ೊ ಮ್ುಖಾ” 

• “ಮ್ನು್ಾನಗೆ ಸಿಗಬೆೀಕಯದ ಮ್ೊಲ್ಭೊತ ಸ್ಯವತಂತರಯಗಳನುಾ ಕಸಿದುಕೆೊಳುುವುದು ಈ ಜಗತಿತನ ಅತಾಂತ ದೆೊಡಡ ಕೌರಯಿ” 

• “ಏನು ಮಯಡಿದರೆೀನು, ಕೆೊನ್ೆಗೊ ಸ್ಯವಿನ ಮ್ುಂದೆ ಎಲ್ಲರೊ ಶರಣಯಗಲೆೀ ಬೆೀಕಲ್ಲವ್ೆೀ? ಮೀಲ್ು- ಕ್ಸೀಳಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನೊಾ ಸಮಯನವ್ಯಗಿ 

ಕಯಣುವದು ಸ್ಯವು ಮಯತರ” 

• “ಇರುವ್ೆಯ್ಕೀ ಆಗಲ್ಲ, ಹುಳವ್ೆೀ ಆಗಲ್ಲ, ಹಯವ್ೆೀ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ಶುವ್ೆೀ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಮ್ನು್ಾನ್ೆೀ ಆಗಲ್ಲ - ಎಲಯಲ ಜೀವವೂ ಆ 

ಭಗಮ್ಂತನ ಅಪ್ರೊಪ್ದ ಕಲಯಕೃತಿಗಲಯಗಿರುತತವ್ೆ. ಅಂತಹ ಕಲಯಕೃತಿಗಳನುಾ ಮ್ುಕುೆಗೆೊಳಿಸುವ ಹಕುೆ ಯಯವ ಮ್ನು್ಾನಗೆ ಇರಲ್ು 

ಸ್ಯಧಾ? “  

  ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ಈ ಕಯದಂಬರಯನುಾ ಓದಿದ ನಂತರ ಕೆೀವಲ್ ರಯಜಕ್ಸೀಯ ಲಯಭಕಯೆಗಿ, ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಸ್ಯಮಯರಜಾಗಳ ಮೀಲೆ ಹಿಡಿತ 
ಸ್ಯಧಿಸಿ ಸಂಪ್ತತನುಾ ಗಳಿಸುವ ರಯಜರುಗಳ ದುರಯಸ್ೆಯ ನಡುವ್ೆ ಮ್ುಗು ಜೀವಗಳು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಸಂಕ್ಟವನುಾ, ಲ್ಲಸಬನ್ ನಲ್ಲಲನ ಧಮ್ಿದ 
ಕಯರಣಕಯೆಗಿ ಅಲೆಮಯರಗಳಂತೆ ದೆೀಶದಿಂದ ದೆೀಶ ಸುತುತವ ಯಹೊದಿಗಳ ಮ್ತಯಂತರ ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ ಭಯರತದಲ್ಲಲದು ಲೆಂಕತನ, 
ಸತಿಸಹಗಮ್ನ ಪ್ದುತಿಯ ಕರಯಳ ಮ್ುಖ, ಯಯರ ಯಯರದೆೊೀ ಕಯರಣಕಯೆಗಿ ಹೆಣಣನುಾ ಬಲ್ಲಪ್ಶುವನ್ಯಾಗಿಸುವ ಹಯಗೊ ನಮ್ಮ ದೆೀಶದ 
ಸಂಪ್ತುತ, ಐಸಿರ – ವ್ೆೈಭೆೊೀಗವನುಾ ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಲ್ು ಎಲ್ಲರೊ ಕಯದಂಬರಯನುಾ ಓದಬೆೀಕು.  

ಪ್ರಚಯ: 

ನ್ಯನು ಸೊಿತಿಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪ್ರಸುತತ ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆಯ ನ್ಯಗಮ್ಂಗಲ್ ತಯಲ್ೊಲಕ್ಸನಲ್ಲಲ ವಿಜ್ಞಯನ ವಿ್ಯ 
ಹಯಗೊ ಆರಂಭಕ ಕನಾಡ ಮ್ತುತ ಗಣಿತ ವಿ್ಯದಲ್ಲಲ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕ್ಸತಯಯಗಿ ಕಳ್ೆದ ಒಂದು ವ್ಿದಿಂದ 
ಕಯಯಿನವಿಹಿಸುತಿತದೆುೀನ್ೆ. ನನಾ ನ್ೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಗಳು – ಚ್ಚತರಕಲೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಛಯಯಯಗರಹಣ. ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ 
ಓದುವ ವಿಚಯರಕೆೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರಚಲ್ಲತ ವ್ೆೈಜಯನಕ ಲೆೀಖನಗಳು, ವಿವ್ೆೀಕಯನಂದರ ಪ್ುಸತಕಗಳು, ಪ್ರಸರ 
ಮ್ತುತ ಪ್ುರಯಣದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ುಸತಕಗಳು.   

E-mail: spurthi.hk@azimpremjifoundation.org 
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ಗೌಸಬಯಬಯ 

ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದುವ ಪ್ುಸತಕದ ಹುಳುಗಳ್ೆೀ, ಓದಿ ಚ್ಚತರ ವಿಚ್ಚತರ ಮಯಹಿತಿಯನ್ೆೊಾಳಗೆೊಂಡ ಅದೃಶಲೆೊೀಕದ ಅಗೆೊೀಚರ ಜೀವಿಗಳು ಎಂಬ 

ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಡಯ|| ನ್ಯ ಸ್ೆೊೀಮೀಶವರ ರವರು ಬರೆದಿದಯುರೆ. 

ಈ ಪ್ುಸತಕವು ಅತಿಯಯಗಿ ಹೆೊಸ ಜೀವಿಗಳ ವಿವರಣೆಯನುಾ ನೀಡಿದಯುರೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಸೊಕ್ಷಮಜೀವಿಗಳ ವಿವರಣೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಆದಾತೆಯನುಾ ನೀಡಿದಯುರೆ. 

ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಮದಲ್ನ್ೆಯ ಮ್ುದರಣ ೨೦೧೦ ರಲ್ಲಲ, ಎರಡನ್ೆಯ ಮ್ುದರಣ ೨೦೧೨ ರಲ್ಲಲ, ಮ್ೊರನ್ೆ ಮ್ುದರಣ ೨೦೧೬ ರಲ್ಲಲ ಮಯಡಿದಯುರೆ.  

ಒಟುಟ ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ೧೨೦ ಪ್ುಟ ಗಳನುಾ ಹಂದಿದೆ. ನಂತರ ಹತುತ ರೀತಿಯ ವಿಭನಾ ರೀತಿಯ ವಿ್ಯಗಳನುಾ ಒಳಗೆೊಂಡಿವ್ೆ. ಈ 

ಪ್ುಸತಕದಬೆಲೆ ಸುಮಯರ ೧೦೦ ರೊಪಯಯಿಗಳು. 

ಮ್ುಖಪ್ುಟದ ಚ್ಚತರದ ವಿನ್ಯಾಸವನುಾ ನವಕನ್ಯಿಟಕ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಯುುಕೆೊಳುಲಯಗಿದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲನ ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ಲೆೀಖಕರು ಸಂಗರಹ 

ಮಯಡಿದಯುರೆ. ಪ್ರಕಯಶಕರು ನವಕನ್ಯಿಟಕ ಪ್ಬಿಲಕೆೀಶನ್ ಪೆೈವ್ೆೀಟ್  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ ರವರು.  

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲನ ೧೦ ವಿ್ಯಗಳಲ್ಲಲನ ಒಂದು ವಿ್ಯವನುಾ ಸಂಪ್ೂಣಿವ್ಯಗಿ ಓದಿದೆುೀನ್ೆ. ಭೊಮಿಯುಗಮ್ ಎಂಬ ವಿ್ಯವು ನನಗೆ ತುಂಬ 

ಇ್ಟವ್ಯಯಿತು. ನ್ಯವು ಸಮಯಜ ವಿಜ್ಞಯನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಭೊಮಿಯ ಉಗಮ್ದ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿ್ಯಗಳನುಾ ಚಚೆಿ ಮಯಡಿ, ವಿಡಿಯೊೀಗಳನುಾ 

ನ್ೆೊೀಡಿ ತಿಳಿದುಕೆೊಳುುತಿತದೆುವು. ಅದರ ಆಧಯರದ ಮೀಲೆ ಇನೊಾ ಮಯಹಿತಿಗಳನುಾ ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಲ್ು ಆಸ್ೆಯಯಯಿತು. ಈ ವಿ್ಯಗಳನುಾ 

ಓದಿದ ನಂತರ, ಭೊಮಿಯ ಮೀಲೆ ಜೀವಿಗಳ ವಿಕಯಸ, ಭೊಮಿಯ  ಉಗಮ್ದ ಕೆಲ್ವು ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಕಯರಣಗಳನುಾ ತಿಳಿಯಲ್ು 

ಸ್ಯಧಾವ್ಯಯಿತು. 

ಮ್ುಖಪ್ುಟದ ಚ್ಚತರಕೊೆ ಮ್ತುತ ಒಳಗಿನ ಮಯಹಿತಿಗೊ ಅಂತರಯಳದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಭೊಮಿಯ ಜೀವರಯಶಿಯ ಹುಟುಟಎಂಬ 

ವಿ್ಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲ್ವು ಮ್ಹಯಸ್ೆೊಿೀಟದ ಚ್ಚತರವನುಾ ಮ್ುಖಪ್ುಟದಲ್ಲಲ ನೀಡಿದಯುರೆ. ನೀವು ೭ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯ ಭಯಗ ಎರಡರಲ್ಲಲನ 

ನಕ್ಷತರಪ್ುಂಜಗಳು ಎಂಬ ಪಯಠವನುಾ ಓದುವ ಸಲ್ುವ್ಯಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಯಹಿತಿಗಯಗಿ ಅದೃ್ಾಲೆೊೀಕದ ಅಗೆೊೀಚರ ಜೀವಿಗಳು ಎಂಬ 

ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಬಹುದು. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವು ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ವಿಜ್ಞಯನ ಪ್ದಗಳನುಾ ಬಳಸಿದಯುರೆ. ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಈ 

ಪ್ುಸತಕವನುಾ ೬ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮ್ುಂದೆ ಯಯರಯದರೊ ಓದಬಹುದು. ಈ ಕರೆೊೀನ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಿದರೆ ವ್ೆೈರಸ್, 

ಬಯಾಕ್ಸಟೀರಯ, ಶೆೈವಲ್ ಮ್ುಂತಯದವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮ್ತೊತ ರೆೊೀಗಗಳನುಾ ಉಂಟು ಮಯಡುತತವ್ೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗುತತದೆ. 

ಡಯ|| ನ್ಯ ಸ್ೆೊೀಮೀಶವರರವರು ಹಲ್ವ್ಯರು ರೀತಿಯ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಬರೆದಿದಯುರೆ, ಅವುಗಳ್ೆಂದರೆ "ನ್ೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕ್ಸಗೆ ಲೆೈಂಗಿಕ ಸವಚಿತೆ", 

"ಹುಲ್ಲಯ ಜೆೊತೆ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಲ", "ನಮ್ಮಆಹಯರ ಹೆೀಗಿರಬೆೀಕು", "ಜ್ಞಯನ್ೆೀಂದಿರಯಗಳು", "ಹುಲ್ಲಯಬೆನ್ೆಾೀರ", "ದಾಹಿಕ ಸವಚಿತೆ". 

ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ನ್ಯವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೊ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ಓದಿ, ಇಂತಹ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಓದಿ ಬುದಿಿವಂತರಯಗಿ. 

ಪ್ುಸತಕದ ಮಯಹಿತಿ-ನೀವೂ ಆಗಿ ಸ್ಯಹಿತಿ, 

ಧನಾವ್ಯದಗಳು 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಅದೃಶಾ ಲೆೊೀಕದ ಅಗೆೊೀಚರ 
ಜೀವಿಗಳು 
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ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಗೌಸಬಯಬಯ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೯ನ್ೆೀ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 
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What did you ask at school 

Ranganath  

The book “What did you ask at School Today?” written by Kamala Mukund unravels the considerations 

with which any teacher needs to be engaged in order to create impactful learning environment for higher 

order cognitive abilities. Book deals with the child psychology right from infancy to adolescence and guide 

teachers to understand these aspects as teacher is the center point in improving the metacognitive abilities 

like planning, abstracting, thinking, spatial understanding of  learners. That is why “You” in the book title is 

none but the teacher. This book serves as handbook for teachers to understand children psychology to initi-

ate or carry effective pedagogical practices in the school environment. To make this happen Kamala 

Mukund discussed biological, psychological, environmental, moral aspects of  child learning ranging from 

how brain works, to learning, to moral development, to intelligence, to emotions and so on.  

While discussing chapter one on brain, evolution, and schooling Kamala Mukund explicitly talks about what 

a child brain could accomplish and what the situation is now. Brain is wired with innate and non-innate skills 

so as to prepare human beings to cope with the world beginning from the infancy. Basic example of  innate 

skill is language learning by child's own observation, filtration, thought processing, guidance from adults. 

However, author mentions that human brain is specialized to learn non-innate skills like higher order cogni-

tive abilities which a school intended to satisfy for children. Here exists a gap. Human brain has the poten-

tial, but the reality does not allow to reach there as the pedagogical practices adopted by teachers are not in 

alignment with the requirements of  a brain. To specify in biological terms, cerebral cortex part of  the brain 

make non-innate learning possible but teachers in India does not know how to tap this part of  the brain.  

 

Chapter one, as discussed above, uses many of  scholarships to say how human brain is evolved to learn 

more non-innate skills. Moving to second chapter would realize us that motivation to learn non-innate 

learning is less than innate learning. For example, a child’s interest in learning the grammar part of  the lan-

guage is much lesser than learning the language itself  through speaking. From evolutionary point of  view 

one question would arise that when our brain can evolve to equip the non-innate skills why the motivation 

part of  it is not evolved simultaneously as the same seems to be evolved for learning the innate skills. Since 

author confined to psychological aspects of  child learning space would be a constraint for her to explain bio-

logical explanation of  this asked question. 

 

In most of  the chapters wherever author discussed scholarships on psychology of  learning she has not taken 

normative approach towards discussed topics. The book discusses on the overall work done all over the 

world on psychology and pedagogy, but author has nowhere mentioned what is right or wrong. However, 

she had her own conscience of  what works carried across the world would work for Indian context and this 

conscience seems to be because of  she herself  is a teacher cum researcher on the field of  child learning.  

 

One such scholarship is on Intelligence. As she was discussing different definitions and understanding of  the 

research on this theme, it spelled out that equating Intelligent Quotient (IQ) with intelligence is fairly ac-

ceptable provide the defining characteristics of  intelligence are holistic and cover wide aspects. How far it is 

acceptable to believe that increase in IQ makes any child intelligent and helps to become successful.  

Yadgir DI 

Today? 
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A person need not to have higher IQ to be successful but need to have just above the average per-

son's IQ. In other words, one does not have to be smartest to be intelligent but need to smart 

enough to be an intelligent (Gladwell Malcom, 2008).  

Outliers book written by Malcom Gladwell depicts the stories of  how many people with high level IQ failed 

to be intelligent and became unsuccessful. For example, a person named Christopher Langan from America 

failed in his carrier despite having IQ marks at 194 much more than Albeit Einstein. Langan was good at 

solving the problems but that was not sufficient for him to compete with world as he had no practical intelli-

gence to apply his knowledge. Hence, I feel author emphasis on equating IQ with intelligence might not be 

in equilibrium with reality.  

 

Overall, if  anyone wants to understand how psychology of  children impacts on pedagogy of  teacher in the 

school environment, they will get great deal of  knowledge and wisdom by reading this book. Few details 

need to be modified to the present conditions as discussed above but to understand fundamentals of  chil-

dren psychology and pedagogy reading Kamala Mukund's book is strongly recommended. 
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ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ತುತ ಜೀವನ  

ರಯಜಶೆೀಖರ್ 

ವಿಶವ ಪ್ಯ೯ಟನ್ೆ ಮಯಡಿದಯಗ ಎಲಯಲ ದೆೀಶದಲ್ುಲ ಕೊಡ ಮ್ನು್ಾನು ಉತತಮ್ವ್ಯಗಿ ಬಯಳಲ್ು                                                 

ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆಯುತಯತನ್ೆ, ಬಹಳ್ುಟ ಜನರು ಕಯಲೆೀಜಗಳು ಮ್ತುತ ವಿಶವವಿದಯಾಲ್ಯಗಳು ಮ್ನು್ಾನನುಾ ಸಂಸ್ಯೆರವಂತನನ್ಯಗಿ ಮಯಡಿ 

ಗೆೊಂಬೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಎರಕ ಹೆೊಯುು ತಯಯರಸುವ ಕಯಖಯ೯ನ್ೆಗಳ್ಯಗಿವ್ೆ ಎಂದು ಭಯವಿಸುತಯತರೆ. ಜನರ ಮ್ುಖಾ ಗುರ ಒಂದೆೀ 

ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ಯಯವದೆೀ ತೆೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೀವನವನುಾ ಸ್ಯಗಿಸುವುದು ಆದರೆ ನಜ ಜೀವನಕೆೆ ಇನಾ್ುಟ ವಿಶಯಲ್ವ್ಯದ ಮ್ತತ್ುಟ 

ಮ್ಹತವದ ಸ್ಯನೆವಿದೆ. ನ್ಯವು ತುಂಬಯ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರಯಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಲ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆ -ಸಂವ್ೆೀದನ್ೆಗಳ 

ಸಂಯೊೀಜನ್ೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆೊೀದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಪ್ರಪ್ೂಣ೯ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ, ಜೀವನವನುಾ ಹತುತ ಹಲ್ವು ವಿಧಗಳ್ಯಗಿ 

ರೊಪ್ಗೆೊಂಡಿವ್ೆ. ನಜ, ಪ್ರತಿಯೊಬಬರಲ್ಲಲಯೊ ಅನ್ೆೀಕ ಆಯಯಮ್ಗಳಿವ್ೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತಯಾಸಗಳಿಗೆ ಒತುತಕೆೊಟುಟ ಅವುಗಳ 

ಪೆೈಕ್ಸ ಯಯವುದೆೊೀ ಒಂದು ಮಯದರಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ್ ಕೆೊಡುವುದು ಸರಯಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ೆೀಕ ಬಿಕೆಟುಟಗಳಿಗೆ ದಯರ 

ಮಯಡಿಕೆೊಡುತತದೆ.  

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಈ ಪ್ುಸತಕವು ಜ.ಕೃ್ಣಮ್ೊತಿ೯ಯವರ “ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ತುತ ಜೀವನ” ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನುಾ ಕುರತು ಸ್ಯಂಪ್ರದಯಯಿಕ ವಿಚಯರಗಳನುಾ 

ಸಂಪ್ೂಣ೯ವ್ಯಗಿ ನರಯಕರಸಿ ಹೆೊಸ ಸ್ಯಧಾತೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮ್ನ ಹರಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಲ ಬರುವ ಒಂದನ್ೆೀಯ ಅಧಯಾಯವ್ೆೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ತುತ 

ಜೀವನ ಈ ಒಂದು ಅಧಯಾಯವು ೮ ಪ್ುಟಗಳಲ್ಲಲ ಬರೆಯಲಯಗಿದೆ ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಇನುಾ ಹಲ್ವ್ಯರು ವಿಚಯರಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿದಯುರೆ ಈ ಪ್ುಸತಕದ 

ಒಟುಟ ಪ್ುಟಗಳು ೧೦೩ ಎಲಯಲಅಧಯಾಯಗಳು ಓದುವದಕೆೆ ತುಂಬಯ ಆಸಕ್ಸತದಯಯಕವ್ಯಗಿವ್ೆ ಆದರೆ ಸಮ್ಯದ ಅಭಯವದಿಂದಯಗಿ ಎಲಯಲ 

ಅಧಯಾಯಗಳನುಾ ಓದುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗುತಿತಲ್ಲ. ಮ್ುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಲ ಎಲಯಲ ಆಧಯಾಯಗಳನುಾ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಜೆೊತೆಗೆ ವಿ್ಯದ 

ಆನುಭವವನುಾ ಹಂಚ್ಚಕೆೊಳುುತೆತೀನ್ೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ  ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ುದರಣವು ೨೦೦೩ ರಲ್ಲಲ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಬೆಲೆ ೮೫ ರೊಪಯಯಿಯಯಗಿದೆ 

ಪ್ುಟಗಳು ಆಕ್೯ಕವ್ಯಗಿ ಗುಣಮ್ಟಟದಿಂದ ಕೊಡಿವ್ೆ. 

ಮ್ನು್ಾನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೆೊತೆ ಜೆೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಯೆರವು ಕೊಡ ಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿದೆ ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ಉತತಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಲ ಜೀವನ ನಡೆಸಲ್ು ಎರಡು 

ಅಂಶಗಳು ಕೊಡ ಪ್ರಮ್ುಖವ್ಯಗಿವ್ೆ.  

ಶಿಕ್ಷಣವು ಸಮಯಜದ ಕಟುಟ ಪಯಡುಗಳಿಗೆ ಕಡುವಿಧೆೀಯನ್ಯಗಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಅದರೆೊಂದಿಗೆ ನಕಟವ್ಯದ ಸಂಬಂಧ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಯಮ್ರಸಾವನುಾ 
ಹೆೊಂದಿರುವ ವಾಕ್ಸತಗಳನಾ ರೊಪ್ತಸಬಯರದು. ಬದಲಯಗಿ ಮ್ುಂದಯಲೆೊೀಚನ್ೆ ಅನ್ೆವೀ್ಣೆ ಹಯಗೊ ಸವ ಜ್ಞಯನದಿಂದ ಉಂಟಯಗುವ ನೀಜವ್ಯದ 
ಮೌಲ್ಾಗಳನುಾ ಕಂಡುಕೆೊಳುಲ್ು ನ್ೆರವ್ಯಗಬೆೀಕು. ಬದುಕ್ಸನ ಪ್ಯಣ ನ್ೆಡಿಯುತಿತರುವ್ಯಗಲೆ ನಮ್ಮನುಾ ನ್ಯವು ನ್ಯಶಮಯಡಿಕೆೊಳುುತಿತದುರೆ, 
ಕಲ್ಲಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಯಗುವ ಪ್ರಯೊೀಜನ್ೆಯಯದರು ಏನು? ಪ್ರಸುತತ ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ಅನ್ೆೀಕ ರೀತಿಯ ಗೆೊಂದಲ್ಗಳು ವ್ಯಗಯವದಗಳು 
ಉಂಟಯಗುತಿತವ್ೆ. ಆದುರಂದ ಮ್ಕೆಳನುಾ ಪೀಷಿಸುತಿತರುವ ನ್ಯವ್ೆಲ್ಲರು ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಯೆರವನುಾ ಕಲ್ಲಸುವುದು ತುಂಬಯ ಮ್ಹತವದಯುಗಿದೆ. 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವ್ಯಗಿ, ರಯಜಕ್ಸೀಯವ್ಯಗಿ, ಸ್ಯಮಯಜಕವ್ಯಗಿ ವಾವಸ್ೆೆಗಳು ತಯನ್ಯಗೆೀ ಬದಲಯಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಲ ಅವಶಾಕವ್ಯದ 
ಪ್ರವತ೯ನ್ೆಯಯದಯಗ ಮಯತರವ್ೆೀ ಅವು ಬದಲಯಗುತತವ್ೆ. ಒಟಿಟನಲ್ಲಲ ಹೆೀಳುವುದಯದರೆ ಇಲ್ಲಲ ವಾಕ್ಸತಯ್ಕೀ ಎಲ್ಲಕ್ಸೆಂತ ಮ್ುಖಾ ವಾವಸ್ೆೆಯಲ್ಲ. 
ಆದುರಂದ ತನಾ ಅಂತರಂಗದ ಸಮ್ಗರ ವತ೯ನ್ೆಯನುಾ ಅಥ೯ಮಯಡಿಕೆೊಳುುವ ತನಕ ಯಯವುದೆೀ ವಾವಸ್ೆೆಯು ಸಮಯಜಕೆೆ ಶಯಂತಿ ಮ್ತುತ 
ಕರಮ್ಬದುತೆಗಳನುಾ ತರುವದಿಲ್ಲ. ಧಿೀಘ೯ಕಯಲ್ ಉಳಿಯಬಲ್ಲ ಮೌಲ್ಾಗಳನುಾ ಕಂಡುಕೆೊಳುುವ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಮ್ಮಗೆ ನ್ೆರವು 
ನೀಡಬೆೀಕು ಜೀವನದ ಸಮ್ಗರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಇಲ್ಲದೆೀ ಹೆೊೀದಯಗ ನಮ್ಮ ವ್ೆೈಯಕ್ಸತಕ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳು 
ಇನಾ್ುಟ ವಿಸ್ಯತರವ್ಯಗುತತವ್ೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮ್ುಖಾ ಉದೆುೀಶವು ಕೆೀವಲ್ ವಾಕ್ಸತಗಳನುಾ ಸುಕ್ಷಿತರನ್ಯಾಗಿ ಮಯಡಿ ಅವರಗೆ ಉದೆೊಾೀಗ 
ದೆೊರಕ್ಸಸಿಕೆೊಡುವುದಲ್ಲ, ವಾಕ್ಸತಗಳನುಾ ಸಂಸ್ಯೆರವಂತರನ್ಯಾಗಿ ಮಯಡುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣವ್ೆಂದರೆ ಮ್ನಸಿಿಗೆ ಕೆೀವಲ್ ತರಬೆೀತಿ ನೀಡುವ 
ಕೆಲ್ಸವಲ್ಲ. ತರಬೆೀತಿಯು ವಾಕ್ಸತಗೆ ಪ್ರಣತಿಯನುಾ ನೀಡುತತದೆಯ್ಕೀ ಹೆೊರತು ಸಮ್ಗರತೆಯನುಾ ನೀಡುವದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಹಳ ವಾಕ್ಸತಗಳಿಗೆ 

ಕಲ್ಬುರಗಿ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆ 
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ಮ್ತದಯನ  

ಭೀಮ್ಸ್ೆೀನ್ ರಯವ್ 

ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡ ಪ್ುಸತಕ:- ಮ್ತದಯನ.   

ಲೆೀಖಕರು:- ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೆೈರಪ್ಿ. 

 

ನ್ಯನು ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡು ಓದುವ್ಯಗ ಪ್ರಸುತತ ರಯಜಕ್ಸೀಯ ವಾವಸ್ೆೆಗೊ ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲನ ಹಲ್ವ್ಯರು ವಿ್ಯಗಳನುಾ 

ಓದುವ್ಯಗ ಎರಡರಲ್ಲಲಯೊ ಸ್ಯಮ್ಾತೆ ಇರುವುದು  ಕಯಣುತತದೆ. ರಯಜಕ್ಸೀಯವ್ಯಗಿ ಅಧಿಕಯರದಲ್ಲಲದು ಒಬಬ ವಾಕ್ಸತಯು ಹೆೀಗೆಲಯಲ 

ನಡೆದುಕೆೊಳುುತಯತನ್ೆ ಮ್ತುತ ವತಿಿಸುತಯತನ್ೆ  ಎನುಾವುದಕೆೆ ಈ ಪ್ುಸತಕ ಸ್ಯಕ್ಷಿಯಯಗಿದೆ. ಅಧಿಕಯರದ ಅಮ್ಲ್ಲನಲ್ಲಲ ನನಾವರು ತನಾವರು ಎಂಬ 

ವ್ಯಾಮೀಹ ಮ್ರೆಯುವುದು, ತಯನು ಮಯಡಿದೆುೀ ಸರ ಎನುಾವುದು, ಮಿತರರನುಾ ಶತುರಗಳಂತೆ ಕಯಣುವುದು ಸಹಜ. ರಯಜಕ್ಸೀಯ 

ಡೆೊಂಬರಯಟದಲ್ಲಲ ಸಂಬಂಧವನುಾ ಬೆಳ್ೆಸುವ ಮ್ೊಲ್ಕವ್ಯದರೊ ತಮ್ಮ ಸ್ಯವಥಿವನುಾ ಮರೆಯುವುದು. ಕೆೊನ್ೆಯವರೆಗೊ ತಯವ್ೆೀ ರಯಜಕ್ಸೀಯ 

ಅಧಿಕಯರವನುಾ ಹೆೊಂದಬೆೀಕು, ತಮ್ಮ ವಂಶಸೆರೆೀ ರಯಜಕ್ಸೀಯ ಅಧಿಕಯರದಲ್ಲಲ ಮ್ುಂದುವರಯಬೆೀಕು ಎನುಾವ ವ್ಯಾಮೀಹ ಹೆಚಯಿಗಿರುತತದೆ 

ಎಂಬುದು ಈ  ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಮ್ುಖವ್ಯಗಿ ಕಯಣಿಸಿಕೆೊಳುುತತವ್ೆ. 

ನ್ಯನು ಇಲ್ಲಲ ಒಬಬ ಓದುಗನ್ಯಗಿ ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಹೆೀಳುವ ಪ್ರಮ್ುಖ ಅಂಶವ್ೆಂದರೆ ಶಿವಪ್ಿ  ಎಂಬ ಒಬಬ ಹಳಿು ವ್ೆೈದಾ ತನಾ ಇಡಿೀ 

ಜೀವಮಯನವನ್ೆಾೀ ಹಳಿು ಜನರ ಆರೆೊೀಗಾಕೆೆ, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮಿೀಸಲ್ಲರಸಿದುು ನಜವ್ಯಗಿ ಸಮರಸುವಂತಹದುು. ಅವರು ಇಡಿೀ 

ವ್ೆೈದಾಲೆೊೀಕಕೆೆ ಆದಶಿಪಯರಯರು. ಯಯವುದೆೀ ಫಲಯಪೆೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರ ಆರೆೊೀಗಾ ಪ್ರಮ್ುಖ ಎಂದು ಜೀವನವನುಾ ಸ್ಯಗಿಸಿದಂತವರು. 

ಅವರ ವೃತಿತಯ ಬಗೆೆ ತಯಯಿಯ ವಿರೆೊೀಧದ ಮ್ಧೆಾಯು ಈ ವೃತಿತಯನುಾ ತುಂಬಯ ಗೌರವದಿಂದ ನ್ೆೊೀಡಿಕೆೊಂಡವರು. ಇತರ ವ್ೆೈದಾರಂತೆ 

ವೃತಿತಯಲ್ಲಲ ಪ್ಟಟಣವನುಾ ಸ್ೆೀರ ಸಂಪಯದನ್ೆ ಮಯಡಬೆೀಕೆನುಾವ ಆಸ್ೆಯು ಅವರಗಿರಲ್ಲಲ್ಲ. ಸಂಪಯದನ್ೆಗಯಗಿ ವೃತಿತಯನುಾ ಎಂದೊ 

ಮಯಡಿದವರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಎದುು ಕಯಣಿಸುತತದೆ. 

ವೃತಿತಯಲ್ಲಲ ತುಂಬಯ ಗುತಿಿಸಿಕೆೊಂಡು ಜನರ ಪ್ತರೀತಿ-ವಿಶಯವಸಗಳಿಸಿದ ವಾಕ್ಸತಯೊಬಬನನುಾ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯನನ್ಯಾಗಿ ಪ್ಡೆದರೆ ರಯಜಕ್ಸೀಯ ಲಯಭ 

ಪ್ಡೆಯಬಹುದು ಎನುಾವ ಎರಡು ರಯಜಕ್ಸೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಮ್ುಖಂಡರು ರಯಜಕ್ಸೀಯವ್ಯಗಿ ತಯವು ತುಂಬಯ ಬಲ್ಲ್ಠವ್ಯಗಿ ಬೆಳ್ೆಯಬಹುದು ಎಂದು 

ಶಿವಪ್ಿನವರ ಜೆೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳ್ೆಸುವ ಮ್ೊಲ್ಕ ಅವನ ಸಹೆೊೀದರಯ ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಲ ತಮ್ಮ ಬಗೆೆ ಒಳ್ ುೆಯ ಭಯವನ್ೆ ಬರುವಂತೆ ನಟಿಸಿ, 

ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಗಳು ಒಳ್ ುೆ ಜೆೊೀಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ಯತಪ್ತಸುವ ಮ್ೊಲ್ಕ ಅವನ ಪ್ರತಿಷೆಟಯನುಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಯವಥಿಕೆೆ ಬಳಸಿಕೆೊಳುುವುದು 

ಎದುು ಕಯಣುತತದೆ. ಶಿವಪ್ಿನವರಗೆ ಹುಡುಗಿ ಇ್ಟವ್ಯಗಿದುರೊ ಸಹ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನ್ೆೊೀ ದುರುದೆುೀಶವಿದೆ ಮ್ತೆತ ರಯಜಕ್ಸೀಯ ಲೆಕಯೆಚಯರವಿದೆ 

ಎಂದು ಅರತುಕೆೊಂಡು ಅವರು ಅದಕೆೆ ಹೆಚುಿ ಒತುತ ಕೆೊಡದೆೀ ತಮ್ಮ ವೃತಿತ ಹೆಚುಿ ಪಯರಧಯನಾತೆ ಕೆೊಟಿಟರುವುದು ಕಯಣುತತದೆ. 

ರಯಜಕ್ಸೀಯ ಪ್ರವ್ೆೀಶಿಸುವಂತೆ ಎಷೆಟೀ ಬಯರ ಒತಯತಯಿಸಿದರೊ ಒಪ್ಿದ ಶಿವಪ್ಿನವರು ನಧಯನವ್ಯಗಿ  ರಯಜಕ್ಸೀಯದಲ್ಲಲ ಆಸಕ್ಸತ ಉಂಟಯಗಿ 
ಅವರೊ ರಯಜಕ್ಸೀಯವನುಾ ಪ್ರವ್ೆೀಶಿಸಲ್ು ನದಿರಸಿ ಮ್ತ ಪ್ರಚಯರಕಯೆಗಿ ಜನರ ಮ್ದೆಾ ಹೆೊೀಗಲ್ು ಪಯರರಂಭಸುತಯತರೆ. ಆಗ ಅವನಗೆ ಹಳಿುಯ 
ಜನರ ಆರೆೊೀಗಾದ ಕಡೆಗೆ ಗಮ್ನ ಹರಸದೆೀ ಇರುವುದು ಕೆಲ್ ಜನರು ತಿೀವರ ಕಯಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ಲ ಕೆಲ್ವು ಜನರ ಅಸುನೀಗುತಯತರೆ ಅದು 
ಶಿವಪ್ಿನವರ ಮೀಲೆ ವಾತಿರಕತವ್ಯದ ಪ್ರಣಯಮ್ ಬಿೀರುತತದೆ. ಇದೆೀ ಸಮ್ಯ ಅವರ ತಯಯಿ ಕಯಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ಲ ಅಸುನೀಗುತಯತರೆ. 
ರಯಜಕ್ಸೀಯ ಡೆೊಂಬರಯಟದಲ್ಲಲ ವಿೀರೆೊೀಧ ಪ್ಕ್ಷದವರ ಜಯವ್ಯಗುತತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಶಿವಪ್ಿನವರ ಮೀಲೆ ತುಂಬಯ ಪ್ರಭಯವ ಬಿೀರ ರಯಜಕ್ಸೀಯ 
ಚದುರಂಗದಯಟವನುಾ ತಿಳಿಯುವಷೆೊಟತಿತಗೆ ಕಯಲ್ ಮಿಂಚ್ಚಹೆೊೀಗಿರುತತದೆ.  

ರಯಜಕ್ಸೀಯದ ಆಟದಲ್ಲಲ ಸ್ೆೊೀಲ್ನುಾ ಅನುಭವಿಸುತಯತನ್ೆ. ಆ ಸ್ೆೊೀಲ್ು ಅವನಗೆ ಜೀವನದ ಪಯಠವನುಾ ಕಲ್ಲಸುತತದೆ. ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲವನುಾ ಬಿಟುಟ 
ತಮ್ಮ ವ್ೆೈದಾಕ್ಸೀಯ ವೃತಿತಯನುಾ ಮ್ುಂದುವರಸುತಯತ ಅದರಲ್ಲಲಯ್ಕೀ ಉಳಿದು ಬಿಡುತಯತರೆ.  

ರಯಯಚೊರ್ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ
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ಶಿವಪ್ಿನ ಬಯಳಿಂದ ರಂಗಲ್ಕ್ಷಿಮ ದೊರವ್ಯದ ಮೀಲೆ ಶಿವಪ್ಿ ತನಾ ವೃತಿತಯನ್ೆಾೀ ತುಂಬಯ ಗೌರವದಿಂದ ನ್ೆೊೀಡಿಕೆೊಂಡು ಬಡ ಬಗೆರಗೆ 

ಉಚ್ಚತವ್ಯಗಿ ಶುಸೊರಷೆಗಳನುಾ ಮಯಡುತಯತ ಯಯರಂದಲ್ೊ ಹಣವನುಾ ಪ್ಡೆಯದೆೀ ಔ್ಧದ ಖಚ್ಚಿಗೆ ಮಯತರ ಹಣವನುಾ ಪ್ಡೆಯುತಿತದು. ಈ 

ಮ್ುಂಚೆ ಸ್ಯಕ್ುಟ ಬಯರ ಚುನ್ಯವಣೆಗೆ ನಲ್ುಲವಂತೆ ಕೆೀಳಿಕೆೊಂಡರೊ ಒಪ್ಿದೆೀ ಇದು ವಾಕ್ಸತ ಚುನ್ಯವಣೆಗೆ ನಲ್ಲಲ್ು ಒಪ್ತಿ ಸ್ೆೊೀಲ್ುಣುಣತಯತನ್ೆ. 

ಚುನ್ಯವಣೆ ಎನುಾವ ಮಯಯ್ಕ ಅವನ ಬದುಕ್ಸನಲ್ಲಲ ಆಟವ್ಯಡುತತದೆ. ಅದರ ಮ್ುಂದೆ ಅವನ ಆದಶಿ, ಕತಿವಾ ನಷೆಠ, ಎಲ್ಲವೂ 

ಮಯಯವ್ಯಗುತತವ್ೆ. ಚುನ್ಯವಣೆ ಅವನ ಬದುಕ್ಸನಲ್ಲಲ ಸ್ಯಕ್ುಟ ಬದಲಯವಣೆಗಳನುಾ ತಂದಿದುು ನಮ್ಗೆ ನ್ೆೊೀಡಲ್ು ಕಯಣಸಿಗುತತದೆ. 

ರಂಗಲ್ಕ್ಷಿಮ ಮ್ತುತ ಅವಳ ಭಯವನ ಸಂಬಂಧ ಬಹಳ ದಿನ ನಡೆಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಕೆಲ್ ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಂಗಲ್ಕ್ಷಿಮ ತನಾ ಜೀವನವನುಾ ತಯನು 

ನ್ೆೊೀಡಿಕೆೊಂಡು, ತನಾ ನಸಿ ಕೆೊೀಸಿ ಮ್ುಗಿಸಿ, ಮ್ುಂದೆ ಶಿವಪ್ಿನ್ೆೊಂದಿಗೆ ಅವಳು ಒಂದಯಗಿ ಕಥೆಯನುಾ ಸುಖಯಂತಾಗೆೊಳಿಸಿರುವುದು 

ತುಂಬಯ ಖುಷಿ ತರುವ ಸಂಗತಿ. 

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವು ಪಯತರಧಯರಗಳ ಬಗೆೆ ಅಂದರೆ ಉಪ್ ಪಯತರಧಯರಗಳ ಬಗೆೆ  ತುಂಬಯ ವಣಿನ್ೆ ಮ್ತುತ ಅವರ ಬಗೆೆ ಅಷೆೊಟಂದು ವಿವರಣೆ 
ಬೆೀಕ್ಸತಯತ? ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಪ್ರಶೆಾ.  ಮ್ತೆತ ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಬಳಸಿರುವ ಕೆಲ್ವು ಪ್ದ ಪ್ರಯೊೀಗಗಳು, ಉಧಯಹರಣೆಗೆ ಬೆೈಗಳು ಅವುಗಳು 
ಅಷೆೊಟಂದು ಪ್ರಮಯಣದಲ್ಲಲ ಬಳಸಬಹುದಯ? ಮ್ತೆತ ಇಲ್ಲಲ ಬಳಸಿರುವ ಕೆಲ್ವು ಪ್ದಗಳು ಅಲ್ಲಲಯ ಪ್ರದೆೀಶಕೆೆ ತಕೆಂತೆ ಸರ ಇರಬಹುದು, ಎಲಯಲ 
ಪ್ರದೆೀಶದ ಜನರು ಓದಿ ಅಥಿಮಯಡಿಕೆೊಳುಲ್ು ಸ್ಯದಾವ್ಯಗುವಂತಿರಬೆೀಕು ಎಂಬುದು ನನಾ ಅಭಪಯರಯ.  

ಪ್ರಚಯ: 

 ಭೀಮ್ಸ್ೆೀನರಯವ್ ಹೆಚ್.ಕುಲ್ೆಣಿಿ ಮ್ೊಲ್ತಃ ಯಯದಗಿರ ಜಲೆಲ, ಸುರಪ್ುರ ತಯಲ್ೊಕ್ಸನ ತಿಂಥಣಿ 
ಗಯರಮ್ದವರು. ವಿದಯಾಹಿತೆ ಎಂ.ಎ ಸುಮಯರು 2002-2003 ನ್ೆೀ ಸ್ಯಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಎ.ಎಲ್.ಪ್ತ ಕಯಯಿಕರಮ್ದಲ್ಲಲ 
ಭಯಗವಹಿಸುವ ಮ್ೊಲ್ಕ ಫೌಂಡೆೀ್ನ್ ಗೆ ಪ್ರವ್ೆೀಶಿಸಿ, ನಂತರ ಬಯಲ್ಸ್ೆಾೀಹಿ ಶಯಲೆ ಕಯಯಿಕರಮ್ದಲ್ಲಲ 
ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡು ಸುಮಯರು 17 ವ್ಿಗಳ ಕಯಯಯಿನುಭವವನುಾ ಹೆೊಂದಿದೆುೀನ್ೆ. ಪ್ರಸುತತ ದೆೀವದುಗಿ 
ತಯಲ್ೊಕ್ಸನಲ್ಲಲ ಗಣಿತ ತಂಡದಲ್ಲಲ ಕಯಯಿನವಿಹಿಸುತಿತದೆುೀನ್ೆ. ನನಗಿರುವ  ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಹಯಡು ಹಯಡುವುದು, 
ಚೆಸ್ ಆಡುವುದು, ಓದುವುದು. 

Email: bheemsenrao.k@azimpremjifoundation.org 
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ಭೊಮಿಕಯ  

ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು: ಝಯನಿ ರಯಣಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೀಬಯಯಿ  

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು ಝಯನಿರಯಣಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಯಯಿ. ಲೆೀಖಕರು: ಡಯ. ನರುಪ್ಮಯ, ಪ್ರಧಯನ ಸಂಪಯದಕರು: ಪರ ಎಲ್.ಎಸ್. 

ಶೆೀ್ಗಿರರಯವ್, ಪ್ರಕಟವ್ಯದ ವ್ಿ: ೨೦೦೦, ಒಟುಟ ಪ್ುಟಗಳು: ೪೮, ಪ್ುಸತಕದ ಬೆಲೆ: ೨೦ ಪ್ರಕಯಶಕರು ಹಕುೆಗಳು ಮ್ುದರಣಗಳು: ಪ್ರಥಮ್ 

ಮ್ುದರಣ ೨೦೦೦, ಎರಡನ್ೆೀ ಮ್ುದರಣ ೨೦೦೧, ಮ್ೊರನ್ೆೀ ಮ್ುದರಣ, ನ್ಯಲ್ೆನ್ೆೀ ಮ್ುದರಣ, ಐದನ್ೆೀ ಮ್ುದರಣ ೨೦೦೫, ಆರನ್ೆೀ ಮ್ುದರಣ 

ಅಕೆೊಟೀಬರ್ ೨೦೦೭, ಏಳನ್ೆೀ ಮ್ುದರಣ ನ್ೆೀವ್ೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ ಎಂಟನ್ೆೀ ಮ್ುದರಣ ೨೦೧೨ ಒಂಬತತನ್ೆೀ ಮ್ುದರಣ ಅಕೆೊಟೀಬರ್ ೨೦೧೫.  

ಮ್ುಖಪ್ುಟ ಚ್ಚತರಕೊೆ ಶಿೀಷಿಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವ್ೆೀನು ಎಂದರೆ ಮ್ುಖಪ್ುಟದಲ್ಲಲನ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಲ ಝಯನಿ ರಯಣಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೀಬಯಯಿಯ ಚ್ಚತರವಿದೆ. 

ಮ್ತುತ ಶಿೀಷಿಿಕೆ ಝಯನಿರಯಣಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಯಯಿ ಎಂದು ಇದೆ. ಮ್ುಖಪ್ುಟದಲ್ಲಲನ ಚ್ಚತರವನುಾ ನ್ಯವು ಗಮ್ನಸಿದಯಗ ಝಯನಿರಯಣಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಯಯಿಯ 

ಮ್ುಖದಲ್ಲಲ ಕೆೊೀಪ್ ಶೌಯಿ, ರೆೊೀ್ ಕರುಣೆ ಇದೆಲ್ಲವನೊಾ ಗಮ್ನಸಬಹುದು. ಕಥೆಯಲ್ಲಲರುವ ಚ್ಚತರಗಳಿಗೊ ಮ್ತುತ ವಿ್ಯಕ್ಸೆರುವ 

ಸಂಬಂಧವ್ೆೀನ್ೆಂದರೆ ಕಥೆ ಮ್ತುತ ಸಂದಭಿದ ಚ್ಚತರಕೊೆ ಹೆೊಲ್ಲಕೆ ಹೆೊಂದಿರುತತದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಗಮ್ನಸಬಹುದು. ಝಯನಿರಯಣಿ 

ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಯಯಿ ಬಿರಟಿ್ರನುಾ ತೆೊಲ್ಗಿಸಲ್ು ನಮ್ಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಿದರು. ಮ್ತುತ ಹೆಣುಣ ಮ್ಕೆಳ್ೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಲ ಶೌಯಿ ಕೆೊೀಪ್ವಿರಬೆೀಕೆಂದು 

ತಿಳಿಯುತತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ನಮ್ಮ ದೆೀಶಕೆೆ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳು ಬಂದರೆ ಹೆೀಗೆ ಈಡೆೀರಸಬೆೀಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತತದೆ. ಇವರ ಕೆಲ್ವಂದು 

ಮೌಲ್ಾಗಳನುಾ ಜೀವನಕೆೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು.  

ಝಯನಿರಯಣಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಯಯಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೆೊತೆಗೆ ಯುದಿ ವಿದೆಾಯಲ್ಲಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ಸತ ಇತುತ. ಕಸರತುತ ಕುಸಿತ ಮಯಡುವುದು ಕತಿತವರಸ್ೆ 

ಬಂದೊಕ್ಸನಂದ ಗುರ ಸ್ಯಧಿಸುವುದು, ಕುದುರೆ ಸವ್ಯರ ಮ್ುಂತಯದವುಗಳಲ್ಲಲ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ಸತ ತೆೊೀರತೆೊಡಗಿದಳು. ಕುದುರೆ ಸವ್ಯರ 

ಅವಳಿಗೆ ಅತಾಂತ ಪ್ತರೀತಿಯ ಹವ್ಯಾಸವ್ಯಗಿತುತ . ಅವಳು ತುಂಬಯ ಚತುರಳ್ಯಗಿದುಳು. ನ್ಯನು ಅವಳ ರೀತಿ ಯುದಿ ವಿದೆಾಯಲ್ಲಲ ಆಸಕ್ಸತ 

ತೆೊೀರಸಬೆೀಕೆಂದು ಅನಸಿತು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಯಯವುದೆೀ ಒಂದು ಸಮ್ಸ್ೆಾ ಬಂದರೆ ಅದನುಾ ಹೆೀಗೆ ಎದುರಸಬಹುದು ಎಂದು 

ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಬಹುದು.  

ಮ್ೊವರು ಕ್ಸಶೆ ೀರರೆ ಅವರಲ್ಲಲ ಒಬಬಳು ಝಯನಿರಯಣಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಯಯಿ ಉಳಿದಿಬಬರು  ಹಿರಯ ಹುಡುಗರು ಮ್ೊವರು ಸ್ೆೀರ ಕುದುರೆ ಸಿಧೆಿಯನುಾ 
ಏಪ್ಿಡಿಸಿದರು. ಹುಡುಗರಲ್ಲಲ ಒಬಬನು “ ನ್ೆೊೀಡಯತ ಇರ ಕುದುರೆ ಸವ್ಯರಯಲ್ಲಲ ನಮಿಮಬಬರನೊಾ  ಹೆೀಗೆ ಸ್ೆೊೀಲ್ಲಸುತಯತನ್ೆ ಎಂದು ಕುದುರೆ 
ವ್ೆೀಗವನುಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ. ಎರಡನ್ೆಯ ಹುಡುಗ ಲ್ಗಯಮ್ನುಾ ಜೆೊೀರಯಗಿ ಎಳ್ೆದ ಓಡಲ್ು ಹೆೊೀಗಿ ಕುದುರೆ ಕಲೆೊಲಂದನುಾ ಎಡವಿ ಸವ್ಯರರನುಾ 
ಕೆಳಗೆ ಬಿೀಳಿಸಿತು. ಆಗ ಝಯನಿರಯಣಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಯಯಿ ಆತನಗೆ ಉಪ್ಚಯರ ಮಯಡಿದಳು. ಅವಳು ಗೆಲ್ುಲವುದನ್ೆಾೀ ಬಿಟುಟ ಹುಡುಗನಗೆ ಉಪ್ಚಯರ 
ಮಯಡುವುದು ನನಗೆ ಇ್ಟವ್ಯಯಿತು.  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಝಯನಿ ರಯಣಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೀಬಯಯಿ  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಭೊಮಿಕಯ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೯ನ್ೆೀ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 
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From caves to cyborgs  

Rajesh S Mahantmath 

We are curious animals. Each and every one of  us wonders:  Who are we? How did we manage to overcome 

the forces of  nature and dominate other species? How did we progress from searching for food to producing 

food and building monuments? How did we come up with the ideas of  god, language, money, nation, rights, 

duties, -isms, faiths? What would be our future?  

Israeli historian and public intellectual Dr Yuval Noah Harari makes a brilliant attempt to provide us answers 

to these questions in his epic account of  our journey from the Stone Age to the smart phone age in his 

‘Sapiens – A Brief  History of  Humankind’ published by Vintage in 2015. He mentions four milestones in 

this journey, namely: 

Around 70,000 years ago began the Cognitive Revolution when Sapiens spread out of  Africa to distant 

lands. Their imagination enabled them to invent languages, make tools and artefacts, come up with ide-

as of  faiths and identities, cook and enjoy a variety of  foods.  

Sapiens changed from being nomadic hunter gatherers to farmers – sowing seeds, cultivating crops, do-

mesticating animals and living in settlements. This is termed as the Agricultural Revolution which hap-

pened sometime around 12,000 years ago. It led to the rise of  kingdoms, witnessed the emergence of  

religions and the   evolution of  trade and commerce. 

Gradually, different human cultures aggregated, kingdoms expanded to empires and different geographies 

were connected by economic, religious, cultural and political ties which Harari has termed as ‘The Uni-

fication of  Humankind’. 

Some 500 years ago we started doubting whether the things we believed we knew were correct and true. 

We began discovering new facts and invented new tools and techniques that would make our life more 

comfortable. This was the Scientific Revolution. 

 

Throughout the book Harari uses the term ‘Sapiens’ to denote members of  the species Homo Sapiens. He 

thinks it is immodest of  us to call ourselves Homo sapiens (wise man) and as we read the book makes us feel 

guilty about how much we have wronged our fellow beings and the environment through the millennia. He 

states that tolerance is not a Sapiens trademark and justifies it with examples of  racial, gender and religious 

discrimination in different parts of  the world. He also points out that Sapiens have been successful not just 

because they possessed big brains; but, because they were able to cooperate with each other on a large scale, 

learn together, collect, share and store information, pass it on to others and build upon it. The author says 

that the ability to create myths, convince large number of  people to believe those myths and gain their co-

operation in performing complex tasks sets Sapiens apart from other animals who exhibit social coopera-

tion. However, it would be interesting to see how many readers would be willing to accept human ideas and 

institutions as myths. 

The author argues that our hunter gatherer ancestors did not have to toil as hard to collect food as the Sapi-

ens who started farming and hence were much better off. He mentions that agriculture led to rigid hierar-

chical patterns in societies and gradually to kingdoms. Most of  us may want to disagree with this as we can 

very well imagine the hardships such as danger of  conflict with wild animals and competition from other 

groups, that hunter gatherers may have faced. On the other hand, we cannot underestimate the after-effects 

of  agricultural revolution such as availability of  sufficient food, development of  social systems, languages, 

trade, technology and culture. 

For most of  history the earth was actually a galaxy of  isolated human worlds, unlike today’s interconnected 

and interdependent world. Harari explains how money played an important role in shaping our history – by 

uniting people from diverse areas in to cooperating with each other and also by tempting people to compro-

mise with their sacred values, wage wars, bribe others, betray their lords and so on. Imperial governments 

Vijayapura DI 

and beyond…  
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were also an important factor in uniting people and convincing them to identify themselves with one or the 

other imperial nation. Religions which had large number of  followers and the ability to legitimise social and 

political orders were the third great unifiers of  humankind.  

Somewhere around five centuries ago we humans realized - that we do not yet have answers to some of  the 

most important questions, - that the things we thought we knew could be wrong and – that we need to re-

look our hard held notions and search for the right answers. This realization triggered the Scientific Revolu-

tion which would have far reaching implications on the fate of  all life on earth. Harari claims that though 

science continues to attempt to make our lives more and more comfortable, the ‘Gilgamesh Project’ – an at-

tempt “to give humankind eternal life’ remains the leading project of  the Scientific Revolution. We may not 

become immortal but we can become a-mortal. He warns that this amortality may not assure us more hap-

piness. He suggests that our lives today may be worse overall than those of  our ancestors 15000 years ago. 

In the concluding chapters the author turns philosophical and wonders whether the increase in our scientific 

knowledge and technological prowess has really been able to decrease our own suffering and improve our 

well-being. He is worried that the situation of  other living beings is deteriorating more rapidly than ever be-

fore and speculates about our future. He mentions bionic ears and limbs and states that we are being turned 

into cyborgs and wonders how artificial intelligence and biotechnology will change our species. In the After-

word, he warns that it could be a matter of  time before our amortality turns us in to self-made gods who 

can do more harm than good to themselves and their fellow beings. 

Sapiens is one of  the best non-fiction books that I have read in recent times. Harari draws across various dis-

ciplines from ethics to economics and Buddhism to bio-engineering and skilfully presents his points with the 

help of  historical facts, photos, maps and diagrams and attempts to keep us entertained with a number of  

interesting historical stories. He boldly challenges our convictions and enlightens us by providing new in-

sights into how historical events have transformed us from insignificant beings to the dominant species on 

this planet. Not that everything in this book is accurate, but, nevertheless, it is interesting and provocative, 

inspiring readers to come up with questions and reflect upon the possibilities. It has been read, appreciated 

and recommended by the likes of  Bill Gates, Mark Zuckerberg and Barack Obama. Hope you too enjoy 

reading it. 

 

 

Introduction: 
 Rajesh S Mahantmath joined the Foundation as a Fellow in December 2014. After 

completing the Fellowship, he worked actively as a Science Resource Person. Pres-

ently, he is working in Muddebihal Block of  Vijayapura District. Prior to joining 

the Foundation, he has taught at the pre-university level for eight years and 

worked in the pharmaceutical industry for three years. He has contributed many 

articles to Bayalu. His reading interests include non-fiction, philosophy, science 

and history. 
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ಪ್ದಮ  

ಕೆನ್ಯಾಯಿಯ ಜಯಡಿನಲ್ಲಲ ... ಇದೆೊಂದು ಕಯಲ್ಿನಕೆೀತರ ಕಥೆಯಯಗಿದೆ. 

                 

ಈ ಕಥೆಯ ಮ್ುಖಪ್ುಟದ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಲ ಹೆಜೆಿ ಗುರುತನುಾ ನ್ಯವು ನ್ೆೊೀಡಬಹುದು ಹಯಗೊ ಅದನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿ ಹೆದರುತಿತರುವ ಕಪೆಿ ಚ್ಚತರ 

ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲರುವ ಎಷೆೊಟ ಕಥೆಯನುಾ ಹೆೀಳುವಂತಿದೆ. 

ಈ ಕಥೆಯ ಲೆೀಖಕರಯದ ಕೃಪಯಕರ-ಸ್ೆೀನ್ಯನಯವರ ಹೆಸರು ಕೆೀಳಿದ ಕೊಡಲೆೀ ನಮ್ಗೆ ನ್ೆನಪಯಗುವುದು ವನಾಜೀವಿ ಛಯಯಯಗಯರಹಣದಲ್ಲಲ 

ಅತಿ ಪ್ರಮ್ುಖ ಹೆಸರು ಮಯಡಿದವರು. ಹಯಗೊ ಇವರು ಪ್ರಮ್ುಖ ಪ್ರಸರ ತಜ್ಞರು. ಈ ಪ್ುಸತಕ ಓದಿದಯಗ ಹೆಚುಿ ಮ್ನವರಕೆಯಯಗುತತದೆ. “ದಿ 

ಪಯಾ್ ” ಸ್ಯಕ್ಷಯಚ್ಚತರಕೆೆ ಗಿರೀನ್ ಆಸೆರ್ ಪ್ರಶಸಿತ ದೆೊರಕ್ಸದೆ. ಇವರ ಇನ್ೆೊಾಂದು ಪ್ುಸತಕ “ಸ್ೆರೆಯಲ್ಲಲ ಕಳ್ೆದ 14 ದಿನಗಳು” ಇದರಲ್ಲಲ ಇವರು 

ಕಯಡುಗಳು ವಿೀರಪ್ಿನ್ ಇವರನುಾ ಅಪ್ಹರಸಿದಯಗ ನಡೆದ ಘಟನ್ೆಗಳು ಹಯಗೊ ವಿೀರಪ್ಿನ್ ಬಗೆೆ ಎಲಯಲ ವಿವರಗಳು ನಮ್ಗೆ ದೆೊರೆಯುತತವ್ೆ. 

ಕಯಡಿನಲ್ಲಲ ನಡೆಯುತಿತರುವ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ವಿವರಸುತಿತರುವ್ಯಗ ಅದಕೆೆ ಪ್ೂರಕವ್ಯಗಿ ಮ್ೊಡಿಬಂದಿರುವ ಚ್ಚತರಗಳು ಇನೊಾ ಹೆಚುಿ ಕುತೊಹಲ್ 

ಮ್ತುತ ಅಥಿವನುಾ ಕಟಿಟಕೆೊಡುತತವ್ೆ. ಅದರಲ್ೊಲ ‘ಪ್ಟದಲ್ಲಲ ವಿರಮಿಸುತಿತದು ಕಪೆಿ’ಯ ಚ್ಚತರವಂತೊ ಬಹಳ ಅದುುತವ್ಯಗಿ ಮ್ೊಡಿಬಂದಿದೆ. 

ಇದರಲ್ಲಲರುವ ಎಲಯಲ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ರವಿ ಕುಮಯರ್ ಜ. ಯವರು ಚ್ಚತರಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಅನ್ಯವರಣಗೆೊಳಿಸಿರುವುದು ಕಣಿಣಗೆ ಕಟುಟವಂತಿದೆ. ಈ 

ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ರಕಯಶನದವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಯುರೆ. 181 ಪ್ುಟಗಳ ಈ ಪ್ುಸತಕವು 21 ಅಧಯಾಯಗಳನುಾ ಹೆೊಂದಿದೆ. 

          

“ಕೆನ್ಯಾಯಿಯ ಜಯಡಿನಲ್ಲಲ...” ಎಂಬ ಶಿೀಷಿಿಕೆಯ್ಕೀ ನಮ್ಗೆ ಕುತೊಹಲ್ ಹುಟಿಟಸುವಂತಹದುು ಮ್ತುತ ನ್ಯಯಿಗಳ ಬಗೆೆ ಸಂಪ್ೂಣಿ 

ಮಯಹಿತಿಯನುಾ ಕೆೊಡುವ ಪ್ುಸತಕ ಎನಸದೆೀ ಇರದು. ಅದು ಸ್ಯಧಯರಣ ನ್ಯಯಿ ಅಲ್ಲ ಕೆನ್ಯಾಯಿ ಏನದು ಕೆನ್ಯಾಯಿ? ಇದನುಾ 

ತಿಳಿಯಬೆೀಕಯದರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಲೆೀಬೆೀಕು.  

ಈ ಕೃತಿಯ ಕಥೆಯೊಂದರ ಶಿೀಷಿಿಕೆ ‘ಇಲ್ಲಲ ಯಯರು ಮ್ುಖಾರಲ್ಲ; ಯಯರು ಅಮ್ುಖಾರಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿರುವಂತಹದನುಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಲಯೊ 

ಇರಬೆೀಕಯದ ಒಂದು ಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಲನ ಕಥೆಗಳ ಪಯತರಧಯರಗಳು: ಮ್ಳ್ ,ೆ ಗಯಳಿ, ಕಯಡು, ಆನ್ೆ, ಕಪೆಿ, ನವಿಲ್ು, ಕಯಡುನ್ಯಯಿ 

ಜೆೊತೆಗೆ ನರೊಪ್ಕರು, ಮಯದ, ಬೆೊಮ್ಮರು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲರೊ ನ್ಯಯಕರೆ ಅಥವ್ಯ ಎಲ್ಲರೊ ನ್ಯಯಕರಲ್ಲ ಎನಸುತತದೆ.  

ಲೆೀಖಕರಯದ ಕೃಪಯಕರ ಮ್ತುತ ಸ್ೆೀನ್ಯನಯವರು ಬಂಡಿಪ್ುರದ ಕಯಡಿನ ಮ್ಗುೆಲ್ಲ್ಲಲ ಭೊಮಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಕಯಡುನ್ಯಯಿಗಳ ಅಧಾಯನಕಯೆಗಿ 

ಅಲೆಲೀ ನ್ೆಲೆಸುತಯತರೆ. ಅಲ್ಲಲ ಬಿೀಡಯಗಿದು ಜಯಗವನುಾ ಹುಲ್ುಲಗಯವಲಯಗಿ ಮಯಡುತಯತರೆ, ಅಲ್ಲಲಗೆ ಭೆೀಟಿ ಕೆೊಡುವ ಪಯರಣಿ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಕಥೆಗಳನುಾ 

ಓದುವ್ಯಗ ನ್ಯವು ಅವರ ಜೆೊತೆಗೆ ಕಯಡಿನಲ್ಲಲದೆುೀವ್ೆಂಬ ಅನುಭವ ಬರುತತದೆ. ಕಪೆಿಯ ಮ್ತುತ ನವಿಲ್ಲನ ನಡವಳಿಕೆಗಳನುಾ ಕುತೊಹಲ್ವ್ಯಗಿ 

ಬರೆಯಲಯಗಿದೆ. ಕಯಡಿನ ಸುತತ ಮ್ುತತಲ್ಲನವರು ಇವರನುಾ ನಧಿ ಹುಡುಕುವವರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಇವರನುಾ ಹೆೊಡೆದೆೊಡಿಸಲ್ು ತಮ್ಮಲ್ಲರುವ 

ಎಲಯಲ ಆಯುಧಗಳನುಾ ಹಿಡಿದು ತರುವುದು ಆ ಘಟನ್ೆಯನುಾ ಓದುವ್ಯಗ ಏನ್ಯಗಿ ಬಿಡುವುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಉಂಟಯಗುತತದೆ.  

ನಮ್ಮ ಸಕಯಿರಗಳು ನ್ಯಗರೀಕತೆಯ ಹೆಸರನಲ್ಲಲ ಹೆೀಗೆ ಒಂದು ಸಂಸೃತಿಯನ್ೆಾೀ ನ್ಯಶ ಮಯಡುತಿತವ್ೆ ಎಂಬುದಕೆೆ ಮ್ರಷಿಯಯನ ದೆೀಶದ 
ಮಿೀನುಗಯರರ ಕಥೆಯ್ಕೀ ಸ್ಯಕ್ಷಿಯಯಗುತತದೆ. ನ್ಯವ್ೆಲ್ಲರೊ ಮ್ನು್ಾರ ಆಚರಣೆಗಳು ಹಯಗೊ ಪಯರಣಿ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೆೊಂದು 
ಕಥೆಗಳನುಾ ಕೆೀಳಿರುತೆತೀವ್ೆ, ಹಯಗೆೀ ಇಲ್ಲಲ ಕೊಡ ತೆೊೀಳಗಳನುಾ ಕೆೊಲ್ಲಬೆೀಡಿ ಎಂದು ಹೆೀಳುವ ಅಲೆಮಯರ ಕುರಗಯಯಿಗಳು ಹೆೀಳುವ ಕಥೆಯು 
ಹೆೀಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ೂವಿಜರು ಹೆೀಗೆ ಪಯರಣಿ ಮ್ತುತ ಮ್ನು್ಾರು ಸಹ ಜೀವನ ನಡೆಸಲ್ು ಮ್ತುತ ಸಂತತಿ ಉಳಿವಿಗಯಗಿ ಕಟಿಟದು ಕಥೆಗಳು ಯಯವ 
ವಿಜ್ಞಯನದ ತಯಕ್ಸಿಕ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗೊ ಮಿೀರದ ಕಥೆಗಳ್ಯಗಿ ಉಳಿದಿವ್ೆ ಎಂದು ಅನಸದೆೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೆೀಖಕರು ತೆೊೀಳಗಳ ಬಗೆ ೆ
ಇಂದು ಸ್ಯಕ್ಷಯಚ್ಚತರ ಮಯಡಬೆೀಕೆಂದು ಕಯಡಿನಲ್ಲಲ ತಿರುಗಯಡುತಿತರುವ್ಯಗ ಅವರು ಸಂಧಿಸುವ ಅಲೆಮಯರ ಕುರಗಯಯಿಗಳ ಬಳಿ ತೆೊೀಳಗಳ ಬಗೆ ೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆ  

ಕೆನ್ಯಾಯಿಯ ಜಯಡಿನಲ್ಲಲ...  
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ವಿ್ಯ ಪ್ರಸ್ಯತಪ್ತಸಿದಯಗ ಅವರು ಮೌನವ್ಯಗಿ ಸ್ಯಗುತಯತರೆ ನಂತರ ಸವಲ್ಿ ಸಮ್ಯದ ನಂತರ, 

 “ಅವುಗಳನುಾ ಸ್ಯಯಿಸಬಯಾಡಿರ”  

“ನೀವು ತೆೊೀಳ ಹೆೊಡೆಯೊೀರಯದೆರ ನಮ್ಮ ಕೊಡ ಮಯತಯಡಂಗಿಲ್ಲರೀ”  

ಎಂದು ಹೆೀಳುತಯತರೆ. ಲೆೀಖಕರಗೆ ಕುರಗಳನುಾ ಕದೆೊುಯುಾವ ತೆೊೀಳಗಳ ಬಗೆೆ ಇವರಗೆೀಕೆ ಇಷೆೊಟಂದು ಕಯಳಜ ಎಂದು ಅವರಗೆ ಗೆೊಂದಲ್ 

ಮ್ೊಡತತದೆ. ನಂತರ ಅವರು ತೆೊೀಳಗಳನುಾ ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ ಕುರಗಯಯಿಗಳ ಕಥೆ ಓದಿದಯಗ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಎಲ್ಲರ 

ಉಳಿವಿಗಯಗಿ ಹೆೀಗೆಲಯಲ ಕಥೆಗಳನುಾ ಕಟಿಟದಯುರೆ ಎಂದು ಅನಸದೆ ಇರಲಯರದು. ಲೆೀಖಕರು ಅಮೀರಕನಾರು ಹೆೀಗೆ ತೆೊೀಳಗಳ ನಮ್ೊಿಲ್ನ್ೆ 

ಮಯಡಿದರು ಹಯಗೊ ಪ್ರಸರ ಜಯಗೃತಿ ಮ್ೊಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಭಾಯಯರಣಾಗಳ ಪ್ುನರುಜಿೀವನಕೆೆ ಅವರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಗೆಗ ನಲ್ುಕದ್ುಟ ಹಣವನುಾ 

ವಾಯಿಸಿದರೊ ಪ್ರಯೊೀಜನವ್ಯಗಲ್ಲಲ್ಲ ಅ್ಟರೆೊಳಗೆ ಕಯಲ್ ಮಿೀರತುತ ಎಂದು ಹೆೀಳುತಯತರೆ. ಒಂದು ಗಯಢವ್ಯದ ರಯತಿರಯೊಂದು ದಿನ ಹುಲ್ಲಯ 

ಘಜಿನ್ೆ, ಆನ್ೆಗಳು ಘೀಳಿಡುವುದು ಆಗ ಕಡವ್ೆಯೊಂದರ ದಿೀನ ಸಿೆತಿಯ ಕೊಗು ಲೆೀಖಕರ ನದೆುಯನ್ೆಾೀ ಕೆಡಸಿ ಕುತೊಹಲ್ ಮ್ೊಡಿಸಿತುತ. 

ಬೆಳಗೆೆ ಎದುು ಹುಲ್ಲಯ ಜಯಡನುಾ ಹಿಡಿದು ಹೆೊೀದಯಗ ಹುಲ್ಲಯ ಹೆಜೆಿ ಗುರುತುಗಳನುಾ ಪ್ರೀಕ್ಷಸಲ್ು ಕುಳಿತಯಗ ಅಲೆಲೀ ಬಿದಿುದು ಅಂದರೆ ಬೆೊರಲ್ು 

ಬಿದು ಕಪೆಿಯನುಾ ಸರಯಯಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಮ್ುಂದೆ ನಡೆಯುತಯತರೆ. 

  ಕಯಡುನ್ಯಯಿಯ ಜಯಡು ಹಿಡಿದು ಹೆೊೀಗುವ್ಯಗ ಅವರಗೆ ಏನ್ೆಲಯಲ ಅನುಭವಗಳ್ಯಗುತಿತದುವು ಎಂಬುದನುಾ ಅವರ ಮಯತುಗಳಲ್ಲಲ ಕೆೀಳ್ೂೆೀಣ. 

“ನ್ಯವು ಕಯಡುನ್ಯಯಿಗಳ ಅಧಾಯನವನುಾ ಬಂಡಿಪ್ುರದ ಕಯಡಿನಲ್ಲಲ ನಡೆಸುತಿತದುರೊ. ಸುತತಮ್ುತತಲ್ಲನ ಎಲ್ಲ ಕಯಡು ನ್ಯಯಿ ಗುಂಪ್ುಗಳನುಾ 

ವಿವರವ್ಯಗಿ ಪ್ರಚಯ ಮಯಡಿಕೆೊಳುುವುದು ಅಗತಾವ್ಯಗಿತುತ. ಆ ಗುಂಪ್ುಗಳಲ್ಲಲರುವ ನ್ಯಯಿಗಳ ಸಂಖೆಾ, ಗುಂಪ್ತನಲ್ಲಲ ಗಂಡು ನ್ಯಯಿಗಳ 

ಅನುಪಯತ, ವಯಸುಿ. ಗುಂಪ್ತನಲ್ಲಲ ಅವುಗಳ ಸ್ಯನೆಮಯನ, ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂದಗಳು, ಅವು ಅಧಿಕಯರ ಹಿಡಿದಿರುವ ಪ್ರದೆೀಶದ 

ವಿಸಿತಣಿ, ಅವು ಮ್ರಮಯಡಲ್ು ಅಲ್ಲಲ ಲ್ಭಾವಿರುವ ಸೊಕ್ಷಮ ಸೆಳಗಳ ಪ್ರಚಯ ಹಯಗೊ ಗುಂಪ್ತನಲ್ಲಲ ಪ್ರತಿ ನ್ಯಯಿಗಳ ಸ್ಯೆನಮಯನವನುಾ 

ಅರತಿರಬೆೀಕ್ಸತುತ.”  ಇದನುಾ ಲೆೀಖಕರು ಒಂದು ಪಯರಣಿಯ ಬಗೆೆ ಪ್ೂಣಿವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಯಬೆೀಕಯದರೆ ಏನ್ೆಲಯಲ ಅರತಿರಬೆೀಕು ಎಂಬುದನುಾ ಬಹಳ 

ವಿವರವ್ಯಗಿ ವಿವರಸಿರುವನುಾ ನ್ಯವು ಇಲ್ಲಲ ಕಯಣಬಹುದು. ಇದನುಾ ಓದಿದಯಗ ತಿಳಿಯುತತದೆ ಒಂದು ಪಯರಣಿಯ ನಡೆಯನುಾ ಅಂದಯಜಸಲ್ು 

ಏನ್ೆಲಯಲ ಮಯಹಿತಿಗಳನುಾ ತಿಳಿದಿರಬೆೀಕು ಎಂಬುದು ಈ ಪ್ುಸತಕದಿಂದ ತಿಳಿಯುತತದೆ. ಇದೆೊಂದು ಪಯರಣಿಗಳ ಅಧಾಯನ ನಡೆಸಲ್ು ಒಂದು 

ಮಯಗಿದಶಿಿ ಪ್ುಸತಕವ್ಯಗಿ ಕೊಡ ನ್ೆೊೀಡಬಹುದಯಗಿದೆ.  

  ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ಕೆೊೀಶ ಓದಿಯ್ಕೀ ಕಯಡನುಾ ಸುತಿತ ಬಂದ ಅನುಭವ ನಮ್ಮದಯಗುತತದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಬರುವ ಎಲಯಲ ಅಧಾಯಗಳಲ್ಲಲಯೊ 
ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿ್ಯದ ಆಳ ಅರವಿನ ಜೆೊತೆಗೆ ಕೆೊನ್ೆಯವರಗೊ ನಮ್ಮ ಕುತೊಹಲ್ವನುಾ ಹಿಡಿದಿಡುತತದೆ. ಇದನುಾ ಓದಿ ಮ್ುಗಿಸಿದಯಗ 
ಎಷೆೊಟೀ ಕಯಡುಗಳನುಾ ನ್ಯವು ಸೊತಯತಡಿ ಜೆೊತೆಗೆ ಎಷೆೊಟೀ ಕೆೀಳರಯದ ಪಯರಣಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಆಳವ್ಯದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮ್ೊಡುವುದು. 
ನಮ್ಮಲ್ಲಲ ಎಷೆೊಟೀ ಜನರಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ್ಯಗಿ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ೆೀ ಇಲ್ಲ ಇದನುಾ ಓದಿಯಯದರೊ ಆ ಅನುಭವಗಳನುಾ ಈ 
ಪ್ುಸತಕದಿಂದ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು.  

ಪ್ರಚಯ: 

 ಕನಾಡ ಭಯಷಯ ಗುಂಪ್ತನಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸ ನವಿಹಿಸುತಿತದೆುೀನ್ೆ. ಎರಡು ವ್ಿದ ಮ್ಕೆಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 16 ವ್ಿದ 
ಮ್ಕೆಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಕಲ್ಲಯುತಯತ ಕಲ್ಲಸಿದುು ಹನ್ೆಾರಡು ವ್ಿಗಳು. ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಕಥೆ ಹೆೀಳುವುದು, ಪ್ುಸತಕ 
ಓದುವುದು, ಕರ ಕುಶಲ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುವುದು ನನಾ ಆಸಕ್ಸತಯ ವಿ್ಯಗಳ್ಯಗಿವ್ೆ. ಮ್ಕೆಳ 
ಒಡನ್ಯಟದಲ್ಲಲರುವುದು ನನಗೆ ಅಚುಿಮಚುಿ. 

Email: padma.gt@azimpremjifoundation.org 
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ಪ್ಲ್ಲವಿ.ಆರ್.  

ಪೀಲ್ಲಷ್ ಲೆೀಖಕ ಸ್ಯಲವೀಮಿರ್ ಬರೆದ "ದಿ ಲಯಂಗ್ ವ್ಯ್ " ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಿ ಸಂಗರಹವ್ಯಗಿ ಕನಾಡದಲ್ಲಲ ಮ್ಹಯಪ್ಲಯಯನವನುಾ 

ವಾಕತಪ್ಡಿಸಿರುವವರು ಕೆ.ಪ್ತ.ಪ್ೂಣಿಚಂದರ ತೆೀಜಸಿವ. ಕ್ಸರಸತನ ನಂತರದ ಎರಡನ್ೆ ಸಹಸರಮಯನದ ಅಂತಾದ ಹಯಗೊ ಇಪ್ಿತತನ್ೆ ಶತಮಯನದ 

ಅಂತಾದಲ್ಲಲ, ಆ ಶತಮಯನದಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಪ್ರಮ್ುಖ/ವಿಶೆೀ್ ವಿ್Àಯಗಳನುಾ ಕುರತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವ್ಯಗಿ ಬರೆದ ಹಲ್ವ್ಯರು ಪ್ುಸತಕ ಗಳಲ್ಲಲ 

'ಮ್ಹಯಪ್ಲಯಯನ'ವೂ ಒಂದು. 

ಸ್ೆೊೀವಿಯತ್ ವಕೊೆಟದ ದಬಯಬಳಿಕೆಯಿಂದಯಗಿ ಸಮ್ತಯವ್ಯದದ ಹೆಸರನಲ್ಲಲ   ಅನವ್ಯಯಿವ್ಯಗಿ ಶೆ ೀ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಯದ ಲ್ಕ್ಷಯಂತರ ಜನರ 

ಜೀವನದ ಮಿಡಿತವನುಾ ಊಹಿಸಲ್ಣಿಯಯಗಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ಸಡಿಯಯಗಿ 'ಮ್ಹಯಪ್ಲಯಯನ' ಓದುಗನ ಮ್ುಂದೆ ಚ್ಚತಿರಸುತತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಆ 

ದೌಜಿನಾ ದಿಂದ ತಪ್ತಿಸಿ ಕೆೊಳುಲ್ು ಕೆಲ್ವು ಸಮಯನ ಮ್ನಸೆರು ಪ್ಡುವ ಪಯಡು ಹಯಗು ಅಲ್ಲಲಂದ ಪ್ಲಯಯನಗೆೈದು ಸವತಂತರ ಬದುಕ್ಸಗಯಗಿ 

ಪ್ರಯಯಣದುದುಕೊೆ ಮಯಡುವ ಸ್ಯಹಸ ಸಂಘ್ಿಗಳನುಾ ಎಳ್  ೆಎಳ್  ೆಯಯಗಿ ತೆರೆದಿಡುತತದೆ.  

ಪೀಲೆಂಡಿನ ಸ್ೆೈನ್ಯಾಧಿಕಯರಯಯಗಿದು ಸ್ಯಲವೀಮಿರ ಾನುಾ ಸ್ೆೊೀವಿಯತ್ ನ ಸಮ್ತಯವ್ಯದಿಗಳು ಎರಡನ್ೆೀ ಮ್ಹಯಯುದಿದದಲ್ಲಲ ಬಂಧಿಸಿ ಉತತರ 

ಸ್ೆೈಬಿೀರಯಯದ ಶಿಬಿರ ಒಂದಕೆೆ 25 ವ್ಿಗಳ ಶರಮ್ಶಿಬಿರದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ದೊಡುತಯತರೆ, ಅಲ್ಲಲಂದ ಹೆೊರಬಂದು ಸವತಂತರವ್ಯಗಿ ಬದುಕುವ 

ಆಶಯದಿಂದ ಮಯಡುವ ಯೊೀಚನ್ೆ ಮ್ತೊತ ಯೊೀಜನ್ೆ, ಹಯಗು ಅದರ ಪ್ರಣಯಮ್ಗಳ ಒಟುಟ ಅನುಬವವ್ೆೀ 'ದಿ ಲಯಂಗ್ ವ್ಯ್ '.  

ಆ ಶರಮ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಲ ಬದುಕು ದುಗಿಮ್ವ್ಯಗಿಯೊ, ಅಲ್ಲಲನ ನಯಮ್ಗಳು ಅಲ್ಲಲಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಯಗಿ ದೊಡಲ್ಿಟಟವರಗೆ ಕೊರರವ್ಯಗಿಯೊ 

ಪ್ರಣಮಿಸುತತದೆ ಆದರೊ ಸಿಕ್ಸೆಬಿದುರೆ ಮ್ರಣಕೆೆ ತುತಯತಗುವ ಭಯದಿಂದಯಗಿ ಯಯರೊ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಯರಯಗಲ್ು ಪ್ರಯತಿಾಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 

ಸ್ಯಲವಮಿರ್ ಅಲ್ಲಲಂದ ಹೆೀಗಯದರೊ ಹೆೊರ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಯತಾದಲ್ಲಲ ಯಯರಯದರೊ ಜೆೊತೆಗಯರರು ದೆೊರೆಯುವ ಆ್ಯದಲ್ಲಲ 

ಹುಡುಕಯಡುತಿತರುವ್ಯಗಲೆೀ, ಅಪ್ರಯದಗಳ ಹೆಸರನಲ್ಲಲ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಯಯಗಿದು ಹಲ್ವ್ಯರು ವಿದೆೀಶಿಯರು ಅಲ್ಲಲಂದ ಹೆೊರನಡೆಯುವ ಮ್ನಸುಿ 

ಮಯಡುವರೆಂಬ ಸುಳಿವನಾರತು, ಎಲ್ಲರನುಾ ಒಗೊಡೆಿಸಲ್ು ಪ್ರಯತಿಾಸುತಯತನ್ೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಲೆಲೀ ಗೌಪ್ಾವ್ಯಗಿ ಚಚೆಿನಡೆಸುತತಲೆೀ 7 ಜನರ 

ತಂಡವನುಾ ರಚನ್ೆಮಯಡಿಕೆೊಳುುತಯತನ್ೆ. ಅಲ್ಲಲ ಜೆೊತೆಯಯದವರೆೀ ಮ್ಕೆೊೀಸಿೆ, ಕೆೊಲೆಮನ್ೆೊೀಸ್, ಪಯಲೆೊೆೀವಿಚ್, ಯುಜೀನ್ ಜಯರೆೊ, 

ಮಯಚ್ಚಿಂಕೆೊೀವ್, ಸಿಮತ್. 

ಅವರ ಪ್ಲಯಯನಕೆೆ ಪ್ರೆೊೀಕ್ಷ ಸಹಕಯರ ನೀಡಿದವರು, ಆ ಶರಮ್ ಶಿಬಿರದ ಕಮಯಂಡರ್ ಉ್ನ್ೆೊೀವ್ ನ ಹೆಂಡತಿ, ಒಂದೆೊಂದು 

ವಿ್ಯಗಳಲ್ಲಲಯೊ ಪ್ಲಯಯನದ ಯೊೀಜನ್ೆಯ ಸಿದತಿೆಮಯಡಿಕೆೊಳುುವ ಅವರ ರೀತಿ ಬುದಿಿವಂತಿಕೆಯನುಾ ತಿಳಿಸುತತದೆ. 

ಸಮಯನ ಮ್ನಸೆರ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಕಟಿಟಕೆೊಂಡ ತಂಡ ಒಂದೆೊಳ್ ುೆ ಸಮ್ಯವನುಾ ಯೊಚ್ಚಸಿ, ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಯರಯಗಲ್ು ತಯಯರ ನಡೆಸುತಯತರೆ, 
ಆ ತಯಯರಯ ಹಂತಗಳ್ೆೀ ರೆೊೀಚಕ ಅನುಭವಗಳನುಾ ತೆರೆದಿಡುತತವ್ೆ, ಉತತರ ಸ್ೆೈಬಿೀರಯಯದ ಹಿಮ್ಉದುರುವಿಕೆ ಯಿಂದ ತಮ್ಮನುಾ 
ರಕ್ಷಿಸಿಕೆೊಳುಲ್ು ಪ್ರಯಯಣಕೆೆ ಬೆೀಕಯಗುವ ಅವಶಾಕತೆಗಳನುಾ ಒದಗಿಸಿಕೆೊಳುಲ್ು ಪ್ಲಯಯನಕಯೆಗಿ ಸಜಯಿದಗುಂಪ್ು ಮಯಡುವ ಪ್ರಯತಾಗಳು 
ಓದುಗನಲ್ಲಲ ವಿಭನಾ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಮ್ೊಡಿಸುತತವ್ೆ, ಅಲ್ಲಲನ ಜನರಗೆ ನೀಡುತಿತದು ಆಹಯರ ಒಂದು ದಿನಕೆೆ ಕೆೀವಲ್ 400 ಗಯರಂ ಬೆರಡ ಜೆೊತೆಗೆ 
ಬೆಳಗೆೆ ಕಯಫಿ ಮ್ಧಯಾಹಾ ಸ್ಯಂಬಯರು, ಸಂಜೆಗೊ ಕಯಫಿ ಕೆೊಡುತಿತದುರು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲನ ಅಧಿಕಯರಗಳು ಮಯಂಸ್ಯಹಯರ ಸ್ೆೀವಿಸುತಿತದುರು, ಈ 
ಗುಂಪ್ು ಪ್ರಯಯಣಕೆೆ ಬೆೀಕಯದ ಬಟೆಟಗಳಿಗಯಗಿ ಆ ಅಧಿಕಯರಗಳು ಮಯಂಸ ತಿಂದು ಬಿಸ್ಯಡಿದುಂತಹ ಜಂಕೆಯ ಚಮ್ಿವನುಾ ಒಟುಟ ಗೊಡಿಸಿದುರು. 
ಹಿಮ್ದಲ್ಲಲ ಜಯರುವ ಸಿೆಗಳ ತಯಯರಕೆ ಮಯಡುವ್ಯಗ ಬಟೆಟ ಹೆೊಲೆದುಕೆೊಳುಲ್ು ಸವತಃ ದಬಬಳಗಳ ತಯಯರಕೆಯನುಾ ಮಯಡಿಕೆೊಳುುತಯತರೆ, 
ಹಿೀಗೆ ಯಯವಸ್ೌಲ್ಭಾವೂ ದೆೊರೆಯದ ಜಯಗದಲ್ಲಲಯೊ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ಗಳನುಾ ಹೆೊೀಂದಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನುಾ ಕಂಡಯಗ, ಅವರಗಿದು ಸವತಂತರ 
ಬದುಕ್ಸನ ಹಂಬಲ್, ಅದಕಯೆಗಿ ಏನನುಾ ಬೆೀಕಯದರೊ ಮಯಡುವ ಅವರ ಧೃಡ ನಶಿಯ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗಳಲ್ಲಲ ಎಷಿಟದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶೆಾ 
ಮ್ನದಲ್ಲಲ ಮ್ೊಡುತತದೆ. 

ಯಯದಗಿರ  ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ 

ಮ್ಹಯಪ್ಲಯಯನ  
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ಶಿಕ್ಷೆಗಯಗಿ ದೊಡಲ್ಿಟಿಟದು ಜನರಗೆ ಯಯವುದೆೀ ರೀತಿಯ ಬಯಹಾಸಂಪ್ಕಿವ್ಯಗಲ್ಲ ವಿ್ಯವ್ಯಗಲ್ಲ ದೆೊರೆಯದಿದಯುಗ, ಕಮಯಂಡರ ಾ ಮ್ನ್ೆಗೆ 

ರೆೀಡಿಯೊ ರಪೆೀರಗೆಂದು ಹೆೊೀಗುತಿತದು ಸ್ಯಲವಮಿೀರ್ ನನುಾ ಅವರವರ ಪಯರಂತಾದಬಗೆ ೆ ಏನ್ಯದರೊ ತಿಳಿದರೆ ಹೆೀಳು ಎಂದು ದಯರಯಲ್ಲಲ 

ಸಿಕೆವರೆಲ್ಲರೊ ಪ್ತೀಡಿಸುತಯತರೆ, ಅವರ ಮ್ನಸಿೆತಿಯನುಾ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ೂಣಿ ಬದುಕು ತಂತರಜ್ಞಯನದ ಮೀಲೆ ಅವಲ್ಂಬಿಸಿರುವ್ಯಗ 

ಹೆೊೀಲ್ಲಸುವುದನುಾ ಊಹಿಸಲ್ೊ ಸ್ಯಲ್ದು. 

ಕಯಮ್ಂಡರ ಾ ಹೆಂಡತಿಯ ಉತತಮ್ ಮಯಗಿದಶಿನದಲ್ಲಲ ಸಜಯಿದ ಪ್ಲಯಯನದ ಗುಂಪ್ು ಒಂದೆೊಳ್ ುೆ ಸಮ್ಯವನುಾ ನಶಿಯಿಸಿಕೆೊಂಡು 

ಕಯಾಂಪ್ ನಂದ ಪ್ಲಯಯನಗೆೈಯುಾತಯತರೆ, ಅದರ ಸುತತ ಇದು ತಂತಿಬೆೀಲ್ಲ, ಮ್ರದದಿಮಿಮಗಳ ದೆೊಡಡ ಗೆೊೀಡೆಗಳನುಾ ಎರಡೆರಡು ಹಂತದಲ್ಲಲ 

ದಯಟುವಪ್ರ ಕಣಣಮ್ುಂದೆ ಊಹಿಸಿಕೆೊಳುುವ್ುಟ ಸಿ್ಟವ್ಯಗಿ ವಾಕತಪ್ಡಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೌಶಲ್ಾವನೊಾ ತೆೊೀರುತತದೆ. 

ಉತತಮ್ ತಯಯರಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವ್ಯದ ಪ್ಲಯಯನದ ಯೊೀಚನ್ೆ ಕಯಯಿರೊಪ್ಕೆೆ ಬರತೆೊಡಗಿತುತ, ಈ ಪ್ಲಯಯನದ ರೆೊೀಚಕತೆ 

ಅಡಗಿರುವುದು ಅವರ ಪ್ರಯಯಣದಲ್ಲಲಯ್ಕೀ ಆದರೆ ಪ್ರಯಯಣದಲ್ಲಲ ಅವರ ಅನುಭವಗಳು, ಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿ ಭೌಗೆೊೀಳಿಕವ್ಯಗಿ ಇರುವಂತಹ 

ಭನಾತೆಗಳು, ವ್ಯಯುಗುಣದಲ್ಲಲನ ಬದಲಯವಣೆಗಳು, ನದಿ, ಬೆಟಟ, ಗುಡಡ, ಪ್ವಿತ, ಕಣಿವ್ೆ, ಏರು-ತಗುೆ, ಸರೆೊೀವರ, ಜನಜೀವನ, ಅವರ 

ಸಂಸೃತಿ, ಆಹಯರ ಪ್ದಿತಿ, ವಿಭನಾ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಲನ ಜನರಬದುಕನುಾ ಒಂದೆೀ ಪ್ರಯಯಣದಲ್ಲಲ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಅವರ ಸ್ಯಹಸ, ಸವತಂತರದ 

ಹಪ್ಹಪ್ತಯ ಮ್ುಂದೆ ಸಣಣದೆನಸಿದರೊ ಅಮೀಘವ್ೆನಸುತತದೆ. 

ಕಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀಡುತಿತದು 400 ಗಯರಂ ಬೆರಡಡನ್ೆಾೀ ಅಲ್ಿಸವಲ್ಿ ಉಳಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಡಿಟುಟಕೆೊಳುುತಿತದು ಬೆರೀಡಡನ್ೆಾೀ ಪ್ರಯಯಣದ ಆರಂಭದ 

ಕೆಲ್ವು ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ತಿನುಾತಿತದುರು, ಆದರೆ ನಂತರದ ಅವರ ಪ್ರಯಯಣದ ಎಷೆೊಟೀ ತಿಂಗಳುಗಳಕಯಲ್ ಕೆೀವಲ್ ಸಿಕೆ ಸಿಕೆ ಪಯರಣಿಗಳನುಾ 

ಕೆೊಂದುತಿನುಾತಿತದುರು. ರಷಯಾ ಗಡಿ ದಯಟಿದ ನಂತರದ ಪ್ರಯಯಣದುದುಕೊೆ ದಯರಹೆೊೀಕರಂದ ಸಿಗುವ ಸಿಂದನ್ೆ, ಒಬಬ ವಾಕ್ಸತ ಮ್ತೆೊತಬಬ ವಾಕ್ಸತಗೆ 

ನೀಡುತಿತದು ಗೌರವ, ಕಯಳಜಗಳು, ಸಮ್ತಯವ್ಯದದ ಸಂಕೆೊೀಲೆಯಿಂದ ಹೆೊರಬಂದ ನಂತರ ಮ್ತೆತ ಮ್ನು್ಾತವದಮೀಲೆ ನಂಬಿಕೆ 

ಮ್ೊಡುವಂತೆ ಮಯಡುತತವ್ೆ.  

ಈ ವಿ್ಯಗಳನುಾ ಅವರ ಅನುಭವಗಳನುಾ ಓದುವ್ಯಗ ಸ್ಯವಿರಯರು ವ್ಿಗಳ್ುಟ ಹಿಂದಿನ ಘಟನ್ೆಯಂತೆ ಕಂಡರೊ, ಕೆೀವಲ್ 80 ವ್ಿಗಳ 

ಹಿಂದಿನ ಘಟನ್ೆ ಎಂದು ನಂಬಲ್ೊ ಅಸ್ಯಧಾವ್ೆನಸುತತದೆ. 

ರಷಯಾವನುಾ ದಯಟುವವರೆಗೊ ಅವರಗಿದು ಭಯ ರಷಯಾಗಡಿ ದಯಟುವ್ಯಗ ವಹಿಸಿದು ಎಚಿರಕೆಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರನೊಾ ಗೊಢವ್ಯಗಿ ಕಯಣುವಂತಿದೆ, 

ಕಯಲ್ಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಲಯ್ಕೀ ಉತತರ ಸ್ೆೈಬಿೀರಯಯದಿಂದ ಹೆೊರಟು ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಅಂತಾಕಂಡ ಆ ಪ್ರಯಯಣ 8 ರಂದ 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಯಲ್ 4000 

ಮೈಲ್ು (6400 ಕ್ಸ.ಮಿೀ.) ಮಿೀರದ ಪ್ರಯಯಣವ್ೆಂದು ತಿಳಿದಯಗ ಅದು ಕೆೀವಲ್ ಸೆಳಗಳ ಬದಲಯವಣೆಗೆ ಕಯರಣವ್ಯಗದೆ, ಪ್ರಯತಂತರ 

ಬದುಕ್ಸನಂದ ಸ್ಯವತಂತರ ಬದುಕ್ಸನ ಕಡೆಗೆ, ನರಯಸ್ೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ಸನ ಅಪೆೀಕ್ಷೆಯಕಡೆಗೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತಾದಿಂದ ಆರಂಭದ ಕಡೆಗೆ 

ಸ್ಯಗಿದ ಪ್ರಯಯಣವದು.  

ಉತತರ ಸ್ೆೈಬಿೀರಯಯದ ಕಟುಚಳಿಯ ಹಿಮ್ದುರುವ ಪ್ರದೆೀಶದಿಂದ ಆರಂಭವ್ಯಗಿ ರಷಯಾದಿಂದ ಹೆೊರಗೆ ಹೆೊೀಗುವ ಉದೆಿೀಶದಿಂದ ಸ್ಯಗಿದ 

ಪ್ರಯಯಣ, ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ೆೈಬಿೀರಯಯದ ಬೆೈಕಯಲ್ ಮ್ಹಯಸರೆೊೀವರವನುಾ ದಯಟಿ, ರಷಯಾಗಡಿಯಲ್ಲಲದು ಕಠಿಣ ಭದರತೆಯನೊಾ ಬೆೀಧಿಸಿ, ಬದುಕ್ಸನಲ್ಲಲ 

ಎಂದೊ ಅನುಭವಿಸದ ಬರಬಿಸಿಲ್ಲನ ಅನುಭವ ಮ್ಂಗೆೊೀಲ್ಲಯಯದಲ್ಲಲ ಗೆೊೀಬಿ ಮ್ರುಭೊಮಿಯಲ್ಲಲನ ಪ್ರಯಯಣ, ನೀರಗಯಗಿ 

ಹಯತೆೊರೆಯುವ್ಯಗ ಓಯಸಿಸನುಾ ಕಂಡು ಸಂತಸ ದಿಂದ ಕುಣಿದಯಡಿದ ಆ ಸನಾವ್ೆೀಶಗಳನುಾ ದಯಟಿ ಕಯಲ್ಾಡಿಗೆಯಲೆಲೀ ಟಿಬೆೀಟ್ ನ ಪ್ರಸೆಭೊಮಿ 

ಏರುತತಲ್ೊ, ಇದಿರಯದ ಅದೆಷೆೊಟೀ ಸರೆೊೀವರಗಳನುಾ ಕಂಡು ಅಚಿರಪ್ಡುತತ ಎತತರಕೆೆ ಹೆೊೀದಂತೆ ಅಡಡಗಟಿಟದ ಅತಿೀ ಕಡಿದಯದ ಪ್ವಿತ 

ಶೆರೀಣಿಗಳನುಾ ಏರಲ್ು ಪ್ಟಟ ಅರಸ್ಯಹಸ, ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಹಿಮಯಲ್ಯ ಪ್ವಿತ ಶೆರೀಣಿಯನೊಾ ದಯಟಿ, ಕಣಿವ್ೆ  ಕಂದರಗಳನುಾ ಮಿೀರ ಭಯರತದ 

ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಕಯಲ್ಲಟುಟ ತಯವು ಸವತಂತರರೆಂದು ಹ್ಿ ಪ್ಟಟ ಕ್ಷಣ, ಓದುಗನಗೆ ತಯನ್ೆೀ ಗೆದು ಅನುಭವ ಹಯಗು ಭೊಮಿಯ ಅಚಿರಯನುಾ ಒಂದೆೀ 

ಪ್ರಯಯಣದಲ್ಲಲ ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ಅದುುತವ್ೆನಸುತತವ್ೆ. 

ಈ ಪ್ರಯಯಣದ ಅಂತಾವನುಾ ಕಂಡಯಗ, ಸವದೆೀಶದಲೆಲೀ ಇದುು ಸವತಂತರವನುಾ ಅನುಭವಿಸಲಯರದ ಪ್ರಜೆಗಳ್ೂೆಂದು ಕಡೆಯಯದರೆ, 

ವಿದೆೀಶದಿಂದಲೆೀ ಮ್ತೆೊತಂದು ರಯ್ರಕೆೆ ಕಯಲ್ಲಟಯಟಕ್ಷಣ ಬದುಕ್ಸನ ಸ್ಯತಂತರಯವನುಾ ಕಲ್ಲಿಸಿಕೆೊಳುುವವರು ಮ್ತೆೊತಂದೆಡೆ. ಭಯರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಲದು 

ಸ್ೆೈನಕಪ್ಡೆ ಅವರನುಾ ನಡೆಸಿಕೆೊಳುುವರೀತಿ ಅವರಗೆ ವಿಶೆೀ್ವ್ಯಗಿ ಕಯಣಿಸಿತು. ಆದರೊ ತಮ್ಮನುಾ ತಯವು ನ್ಯಗರಕ ಸಮಯಜವ್ೆಂದು 

ಅಣೆಪ್ಟಿಟ ಹೆೊಂದಿರುವ ಸಮಯಜಕೆೆೀಕೆೊ ಈ ಆಚರಣೆ ಅನ್ಯಗರಕವ್ಯಗಿ ಕಂಡಿತು. 
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ಪ್ರಚಯ: 

 ಪ್ಲ್ಲವಿ.ಆರ್. 

ಮ್ೊಲ್ತಃ- ಮ್ಂಡಾ ಜಲೆಲ, ಮ್ಂಡಾ ತಯಲ್ೊಕು, ಉಪ್ಿರಕನಹಳಿು. 

ವಿದಯಾಭಯಾಸ- ಭೊಗೆೊೀಳಶಯಸರ  ಸ್ಯಾತಕೆೊತತರ ವಿಜ್ಞಯನ ಪ್ದವಿ. ಭೊಗೆೊೀಳಶಯಸರ ಅಧಾಯನ ವಿಭಯಗ, 

ಮಯನಸಗಂಗೆೊೀತಿರ, ಮೈಸೊರು ವಿಶವವಿದಯಾಲ್ಯ.  

ಅಸ್ೆೊೀಸಿಯ್ಕಟ್, ಸುರಪ್ುರ, ಯಯದಗಿರ.   

Email: pallavi.r@azimpremjifoundation.org 
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ಮ್ಹೆೀಶ್ 

ನ್ಯನು ಒಂದು ಕಥೆಯನುಾ ಓದಿದೆುೀನ್ೆ. ಆ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ನ್ಯಲ್ುೆ ಮ್ಂದಿ ಗೆಳ್ೆಯರು. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಒಬಬರಗೆೊಬಬರು ಸಹಯಯ 
ಮಯಡುತಯತರೆ. ಬೆೀಟೆಗಯರ ಕಯಡಿಗೆ ಬೆೀಟೆಯಯಡಲ್ು ಬಂದ. ನ್ಯಲ್ುೆ ಮ್ಂದಿ ಗೆಳ್ೆಯರು ಕಯಡಿನಲ್ಲಲ ಇದುರು. ನ್ಯಲ್ುೆ ಗೆಳ್ೆಯರ ಹೆಸರು ಆಮ, 
ಇಲ್ಲ, ಜಂಕೆ, ಕಯಗೆ. ಬೆೀಟೆಗಯರ ಬೆೀಟೆಯಯಡಲ್ು ಬಂದ. ಕಯಗೆ ಯಯವ ಸಹಯಯ ಮಯಡುತತದೆ ಎಂದರೆ ಬೆೀಟೆಗಯರ ಯಯವ ದಯರಯಲ್ಲಲ 
ಬರುತಯತನ್ೆ ಎಂದು ನ್ೆೊೀಡುತತದೆ. ಬೆೀಟೆಗಯರ ಆಮ, ಜಂಕೆ ಹಿಡಿದು ಬಲೆಯಲ್ಲಲ ಹಯಕುತಯತನ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ನ್ೆೊೀಡಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳ್ೆಯರು ಬಲೆಯಲ್ಲಲ 
ಸಿಗಯಬಿದಯುರೆ ಎಂದು ಆಗ ಬಲೆಯನುಾ ಕಡಿತು. ಆ ನಂತರ ಎಲ್ಲರು ಒಟಿಟಗೆ ಇರಬೆೀಕು ಎಂದು ಹೆೀಳುತಯತ ಒಗೆಟಿಟನಲ್ಲಲ ಬಲ್ವಿದೆ. ಎಂಬುದಯನು 
ನೀತಿ ತಿೀಳಿದುಕೆೊಂಡೆನು. ಕಯಡಿನಲ್ಲಲ ಬೆೀಟೆ ಆಡುವುದು ತಪ್ುಿ ಎಂದು ನ್ಯನು ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡೆನು.       

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ನ್ಯಲ್ುೆ ಮ್ಂದಿ ಗೆಳ್ೆಯರು  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಮ್ಹೆೀಶ್. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೭ನ್ೆೀ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 
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ರವಿಚಂದರ.ವಿ.  

ರಯಮಯಯಣ, ಮ್ಹಯಭಯರತ ಮ್ತುತ ಭಯಗವತಗಿೀತೆ ನಮ್ಮ ದೆೀಶದ ಪ್ವಿತರ ಗರಂಥಗಳ್ಯಗಿ ಕಯಲ್ ಕಯಲ್ದಿಂದಲ್ೊ ಜನಮ್ನಸಕೆೆ ಅರವಿನ 

ಬೆಳಕನುಾ ಹರಸುತತ ಬಂದಿರುವ ಅಲೌಕ್ಸಕ ನ್ೆಮ್ಮದಿಯ ತಯಣಗಳ್ಯಗಿವ್ೆ. ಈ ಗರಂಥಗಳನುಾ ಓದುವುದರಂದ ದೆೊರೆಯುವ ಮಯನಸಿಕ ಶಯಂತಿ 

ವಣಿಿಸಲಯಗದು. ಪ್ರೆೊೀಪ್ಕಯರ ಬದಿು, ದೆೀಹದಂಡನ್ೆ, ಸ್ಯವಥಿರಹಿತ ವಿವ್ೆೀಕ ಮದಲಯದ ಉನಾತ ವಿಚಯರಧಯರೆಗಳಿಂದ ಮ್ನು್ಾ 

ಮ್ುಟಟಬೆೀಕಯದ, ಮ್ುಟಟಬಹುದಯದ ಉನಾತ ಶಿಖರದೆತತರವನುಾ ಈ ಗರಂಥಗಳು ಅನನಾವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೆೊಡುತತವ್ೆ. ಹಿೀಗೆಯ್ಕೀ ಬೆೀತಯಳ-

ವಿಕರಮ್ನ ಕತೆಗಳು ಬದುಕ್ಸನ ವಿವಿಧ ಸಂದಭಿಗಳಲ್ಲಲ ಮ್ನು್ಾ ಎದುರಸುವ ಸಂದಿಗುತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಹಯರವನುಾ ಕತೆ-ಪ್ರಶೆಾ-ತಕಿಬದು 

ಉತತರಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಒದಗಿಸುತತವ್ೆ; ವಿವ್ೆೀಕದ ನಧಯಿರಗಳನುಾ ಕೆೈಗೆೊಳುಬೆೀಕಯದ ಅಗತಾವನುಾ ಪ್ರತಿಪಯದಿಸುತತವ್ೆ. ಪ್ಂಚತಂತರ 

ಕತೆಗಳಂತೊ ಮ್ನು್ಾನ ಸವಭಯವವನುಾ ಪಯರಣಿಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತತ ಉತತಮ್ ಬದುಕ್ಸನ ಅನ್ೆೀಕ ಮೌಲ್ಾಗಳನುಾ 

ತಿಳಿಸಿಕೆೊಡುತತವ್ೆ. ತೆನ್ಯಲ್ಲ ರಯಮ್, ಬಿೀರಬಲ್ ಮದಲಯದ ಜಯಣರ ಕತೆಗಳು ಭರಪ್ೂರ ಮ್ನ್ೆೊೀರಂಜನ್ೆ ಒದಗಿಸುತತಲೆೀ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳನುಾ 

ವಿವಿಧ ಮ್ಗಲೆ್ುಗಳಿಂದ ನ್ೆೊೀಡುವ ಪ್ರಪಯಠವನುಾ ಬೆಳ್ೆಸುತತವ್ೆ. 

ಮ್ಕೆಳಲ್ಲಲ, ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಲ ಓದುವ ಅದಮ್ಾ ಉತಯಿಹವನುಾ ತಂದು ತನೊಮಲ್ಕ ಅವರ ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಅನ್ೆೀಕ ಉನಾತ ಮೌಲ್ಾಗಳನುಾ 

ಶಯಶವತವ್ಯಗಿ ಬಿತಿತ ಅವರ ಬದುಕು ಉದಯುರವ್ಯಗಲ್ು ಕಯರಣವ್ಯಗುವ ಈ ಕೃತಿಗಳನುಾ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಇದೆೀ ಬಗೆಯ 

ಕೆೈಂಕಯಿ ಸ್ಯಧಿಸುವ ಜಯತಕ ಕಥೆಗಳು ಮದಲಯದ ಕೃತಿಗಳನುಾ ಸಂಗರಹಿಸಿ ಸರಣಿಯೊೀಪಯದಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಯುರೆ. ಮ್ಕೆಳ ಮ್ನಸಿನುಾ 

ಆಕಷಿಿಸುವ ರೆೀಖಯಚ್ಚತರಗಳು ಈ ಕೃತಿಗಳ ಇನೊಾಂದು ವಿಶೆೀ್. ಸರಳ ನರೊಣೆಯತತಲೆೀ ನಮ್ಮ ಆದಾತೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ಬಿನಾಹ. 

ಈ ಸರಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮ್ನ್ೆಗಳಲ್ಲಲ ಸಂಗರಹಗೆೊಂಡು ಮ್ನ್ೆಯ ಮ್ಕೆಳ ವಾಕ್ಸತತವ ವಿಕಸನಕೆೆ ನ್ೆರವ್ಯದರೆ ಅದುವ್ೆ ನಮ್ಗೆ 

ಸ್ಯಥಿಕ ಎಂದು ಪ್ರಕಯಶಕರು ವಾಕತ ಪ್ಡಿಸಿದಯರೆ. 

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಈ ಪ್ುಸತಕವು ವಸಂತ ಪ್ರಕಯಶನ ಅವರ “ಅಜಿ ಹೆೀಳಿದ 101 ಕಥೆಗಳು” ಮ್ಗುವಿನ ಜೀವನದ ಯಶಸಿಿಗೆ ಭದರ ಬುನ್ಯದಿ ಹಯಕುವ 

ನೀತಿ, ಶಿಸುತ, ಮೌಲ್ಾಗಳನುಾ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಥೆಗಳ್ಯಗಿವ್ೆ. ಅದರಲ್ಲಲ ಬರುವ 25 ಕತೆಗಳನುಾ ಓದಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ುಟಗಳಲ್ಲಲ ನನಾ ಅನಸಿಕೆಗಳನುಾ 

ಬರೆಯಲಯಗಿದೆ.  ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಇನುಾ ಹಲ್ವ್ಯರು ಕಥೆಗಳಿದುು ಅನ್ೆೀಕ ವಿ್ಯಗಳು ತಿಳಿಸಿವ್ೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕ ಒಟುಟ 160 ಪ್ುಟಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದೆ. 

ಇದರಲ್ಲಲಯ ಎಲಯಲ ಕಥೆಗಳು ಓದುವುದಕೆೆ ತುಂಬಯ ಆಸಕ್ಸತದಯಯಕವ್ಯಗಿವ್ೆ. ಆದರೆ ಸಮ್ಯದ ಆಭಯವದಿಂದಯಗಿ ಎಲಯಲ ಕಥೆಗಳು 

ಓದುವುದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗುತಿತಲ್ಲ ಮ್ುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಲ ಎಲಯಲ ಕಥೆಗಳನುಾ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಜೆೊತೆಗೆ ವಿ್ಯದ ಆನುಭವವನುಾ ಹಂಚ್ಚಕೆೊಳುುತೆತೀನ್ೆ. 

ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ುದರಣವು 2014 ರಲ್ಲಲ ಆಗಿದುು, ಇದರ ಬೆಲೆ 120 ರೊಪಯಯಿಯಯಗಿದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕ ಪ್ುಟಗಳು 90 ಜಎಸ್ಎಂ ಮಯಾಪ್ 

ಲ್ಲಥೊ ಕಯಗದದಿಂದ ಸಿದುಗೆೊಂಡಿದುು ಆಕ್೯ಕವ್ಯಗಿ ಗುಣಮ್ಟಟದಿಂದ ಕೊಡಿವ್ೆ. ಅಕ್ಷರ ಜೆೊೀಡಣೆ ಮ್ತುತ ಪ್ುಟ ವನ್ಯಾಸ ವಸಂತ ಪ್ರಕಯಶನ 

ಹಯಗೊ ಮ್ುಖಪ್ುಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ರೆೀಖಯಚ್ಚತರಗಳು ಮ್ತುತ ಮ್ುದರಣ ಕಯಯಿವನುಾ ಮ್ನ್ೆೊೀಜ್ ಪ್ಬಿಲಕೆೀ್ನ್ಿ ರವರು ಕೆೈಗೆೊಂಡಿದಯುರೆ.   

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಪ್ರಮ್ುಖ ಕಥೆಗಳು ಇಂತಿವ್ೆ ಕತೆತಗೆ ನ್ಯಯಿಯ ಬುದಿು, ಕಷಯಟಜಿತ ಹಣ, ಬಯಯುಮಚುಿ ಎಂದ ತೆೊೀಳ, ಒಡೆಯನಗೆ ಗೆೊತುತ 
ಆಸಿತಯ ಬೆಲೆ, ಮ್ುದಿತೆೊೀಳನೊ ನರಪೆೀತಲ್ ನ್ಯಯಿಯೊ, ತಯಯಿಯ್ಕೀ ಅತುಾತತಮ್ ಗುರು, ಸ್ೆೊೀಮಯರ ಕಯಗೆ, ಕೆೊೀತಿಯ 
ನ್ಯಾಯಯಲ್ಯದಲ್ಲಲ, ದೆೀವರು ಕಟಿಟಲ್ಲ ಅನಾಬೆೀಡಿ, ಕೆೊೀತಿ ಬುದಿು, ಮಲ್ ಓಡಿದುು ಯಯಕೆ? ಬಚ್ಚಿಟಟ ಹಣ ನರುಪ್ಯೊೀಗಿ, ಸಿಂಹನೊ ತೆೊೀಳನ 
ಚಮ್ಿವೂ, ಕ್ಟದಲ್ಲಲರುವ್ಯಗ ಧೆೈಯಿಗೆಡಬೆೀಡಿ, ಹೊತಿಟಟ ನಧಿ, ಶತುರವನುಾ ನಂಬಬೆೀಡಿ, ಎಲ್ಲರನುಾ ಎಲಯಲ ಕಯಲ್ದಲ್ೊಲ ವಂಚ್ಚಸುವುದು 
ಅಸ್ಯಧಾ, ನ್ಯಯಿಯ ಮ್ುಗಿಯದ ಆಸ್ೆ, ಪ್ರಪ್ೂಣಿ ತಿೀಪ್ುಿ, ಐಕಾದಿಂದ ಏಳು ಆನ್ೆೈಕಾದಿಂದ ಬಿೀಳು, ಗಂಟೆಯ ಕೆೊೀತಿ, ಚ್ಚಕೆ ಮಿೀನು 
ಕಲ್ಲಸಿದ ಪಯಠ, ಅಶಯವರೆೊೀಹಿ ಮ್ತುತ ಅವನ ಸ್ಯಕು ಪಯರಣಿಗಳು, ಕತೆತಯ ಚಮ್ಿ ಹೆೊದು ಬಯಲ್ಕ್ಸ ಹಯಗೊ ಕೆೊೀತಿಯೊ ಬಲೆಯೊ ಹಿೀಗೆ 
ಅನ್ೆೀಕ ಕಥೆಗಳನುಾ ಓದಿದಯಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿರುವುದೆೀನ್ೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಯು ಮ್ಕೆಳ ಮ್ನರಂಜನ್ೆ, ಮ್ನಸೊರೆಗೆೊಳುುವ, 
ಹಯಸಾಭರತ ಹಯಗೊ ಮ್ಕೆಳ ನ್ೆೈತಿಕತೆಯ ಕಥೆಗಳ್ಯಗಿವ್ೆ. ಈ ಕಥೆಗಳು ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಸಿೀಮಿತವ್ಯಗಿರದೆ ನಮ್ಮ ವೃತಿತ ಜೀವನ ಹಯಗೊ 

ಕಲ್ಬುರಗಿ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಅಜಿ ಹೆೀಳಿದ 101 ಕಥೆಗಳು  
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ವ್ೆೈಯಕ್ಸತಕ ಜೀವನಕೊೆ ಮಯಗಿದಶಿಿಯಯಗಿವ್ೆ ಎನಾಬಹುದು.  

Introduction: 

Done MSW and Bped. currently working as a ECE resource person at Azim-

Premji Foundation Kalaburgi, I have a 8 years of  experience , as a Program coor-

dinator and  Community  organisore  at Community  Development Foundation 

Bangalore, Kalike Tata trust Yadagiri and Makkala  Jagriti Bangalore 

My hobbies are watching cricket & motivational videos, playing cricket.  

Email: ravichandra@azimpremjifoundation.org 
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Assumption is the biggest 

Aswini ravula 

(My view of  Montessori, A Modern Approach by Paula Polka Lillard) 

The greatest crime that society is committing is that of  wasting the money it should spend for its 

children, of  dissipating it to destroy them….when wasteful society has urgent need of  money, it 

takes it from the schools and especially from the infant schools that shelter the seeds of  human 

life….This is humanity’s worst crime and greatest error. 

The book guides the reader on Montessori approach; it is origin, philosophy, method, its need, and its meth-

od in imparting the skills of  reading and writing. 

I chose this book due to my interest in knowing different methods of  education and this is approach address-

es the most sensitive and important stages of  a man’s life. 

The book starts with Paula Polk Lillard’s exposure to and experience with Montessori way of  education in 

which she described her initial under estimation of  the method, how she got introduced to it and her jour-

ney with it. 

We could see four phases in first chapter– Arrival, Animadversion, Acceptance and Adaptation. The chapter 

showed how Montessori arrived at this approach, how it was received; the criticism, comment, the social 

scenario’s that led to its acceptance as the apt approach and how it got adapted. Her approach is not wel-

comed easily and was considered impractical and not related to real life environment. There were research-

ers in the stream of  psychology that were not on the same lines of  her thoughts. There arrived such circum-

stances that Montessori approach is seen as the right approach to save the education system from degrading 

further. The first chapter Historical introduction to Montessori tracks the origin of  Montessori method. In 

doing so, writer didn’t give the list of  dates or incidents that lead to creation of  this method or that hap-

pened on the way of  this approach’s acceptance, rather it mentioned the circumstances and their im-

portance in shaping this method. A reader could take information on other approaches to education so that 

they could study them further if  interested. 

Second chapter explains in detail the philosophy of  Montessori on children. She believed in the inborn pow-

ers child and set facilitating to their development as her sole goal. Her philosophy quite credible with real 

time examples. Rather than being Montessori’s philosophy, it would give a deep understanding of  children’s 

learning phases and the factors that hinder them. It surprised me to know that those aspects which we be-

lieve to help in child’s development are the factors that retard it. 

Third chapter is about the method of  it. The readers might feel disappointed to see no fixed format of  

teaching being suggested here. It throws light on how every aspect of  the learning facility must be prepared 

and arranged to facilitate self-learning with teachers as facilitators. It explains at length on all aspects of  envi-

ronment, how the teacher should facilitate the learning. 

Fourth chapter is most important one among all the chapters. This talks of  one of  the important and left 

passive stakeholders in system of  education; Parents. I could get immersed in this chapter as it is one of  the 

aspects, I am interested in. A child is poured with all the distorted notions of  society and life and education 

Yadgir DI 

mistake…  
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when an adult starts influencing the child with his assumptions, ideas, fears and how all these create a con-

flict between the child’s natural instincts to learn and the parents assumptions that drag them away from un-

derstanding the real life.  

The next two chapters are more of  technical details and logical observations. One talks about imparting of  

necessary skills to start writing and reading like different activities to make the child to get habituated to 

hold a pen or pencil and write and introduction of  sounds and from there up to reading of  texts. 

The techniques of  paragraph reading, skimming won’t work with books like these in which each sentence 

gives you one or the other information and knowledge. The syntax is a bit tricky to decode on first reading, 

so at times it calls for re-reading of  the same paragraph to get the essence of  it. This can’t be a choice for 

those who chose to read it as they chose a novel. 

This book points out all the assumptions that adults generate about kids. To start with,  

We ought to consider the child and the adult merely as successive phases in the individual’s life. We 

ought rather to look upon them as two different forms of  human life, going on at the same time, 

and exerting upon one another a reciprocal influence. 

It clears our assumption that childhood is a small stage before adulthood and doesn’t hold much importance 

except get fed with food and some play activities. Rather Montessori considered a child as “formative influ-

ence on the adult world”. 

Another assumption is that the adult must help the child to grow into a responsible, knowledgeable adult, 

for that Montessori says 

The adult has not to help baby to form itself, for this is nature’s task, but he must show a delicate re-

spect for its manifestations, providing it with what it needs for its making and cannot procure for it-

self. 

We usually assume that children disorder everything, but Montessori says, ‘need for order in environment’ is 

one of  the characters of  child’s learning period and that “The child’s love of  order is based on a vital need 

for a precise and determined environment.” 

We believe that children just play to pass time or because they don’t have to take anything seriously, and that 

the child is in need of  continuous help but Montessori believes otherwise, she says “Children work for the 

sake of  process, adults work to achieve an end. Children use the environment to improve themselves; adults 

use themselves to improve the environment. The child seeks no assistance in his work. He must accomplish 

it by himself.” 

Acknowledgement and appreciation encourage a child to achieve more is a wrong assumption according to 

Montessori even a look at the child can disturb the child when in work or in activity, the child needs absolute 

inattention of  people around him to learn on his own. 

The one of  the mistakes that an adult does is that “He sees in the child a different and useless creature and 

he keeps him at a distance; or else through what is called education, he endeavors to draw him prematurely 

and directly into forms of  his own life….” 

The conflict between grown up and child begins when the child starts doing things on his own and grown 

ups start to develop an irresistible instinct to defend themselves from the child. It is an unconscious feeling 

of  fear of  disturbance by an unreasoning creature. And with the intention to drag the child in their path 

which conflicts with the child’s interest the parent, even though he truly loves his child, is in the danger of  

becoming his first enemy. 

Montessori gave special place to mothers. She made them an active partner in the education. With this she 

was able to connect the three important stake holders of  education Student – teacher/facilitator – parent. 



 33 

The usual method of  paragraph reading, skimming doesn’t work with this book. It is written in a very or-

ganic manner which slows down the flow of  reading. At times we get re-read the same paragraph to get its 

essence. Almost every sentence of  the book is loaded with one or the other thought-provoking knowledge 

or information. 

Introduction: 

 Hi, I am Aswini Ravula. I am from Andhra Pradesh. I did M.A. English and after a 

wandering around many things and in a short span of  time. I decided to take up a 

job in the field of  Localisation. Then, I didn’t know that I could be an example to 

say that learning your mother tongue can give you an IT job with decent salary 

and that being an arts student I have more options, not just teaching. Though I 

enjoyed the job, I had to compromise on few things to continue to it, so I gave up 

the job and fortunately got the opportunity to be part of  Azim Premji foundation. 

Now my exploration of  the field of  education started and I believe it would take 

me in the path I would love to go.  

Email: aswini.ravula@azimpremjifoundation.org 
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ಹುಸ್ೆೀನ್ 

ನ್ಯನು ಪ್ರಚಯಿಸುತಿತರುವ ಪ್ುಸತಕ ಹೆಸರು ‘ನಮ್ಮ ಆಹಯರ ಮ್ತುತ ನ್ಯವು’. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ನಮ್ಮ ಭಯರತದಲ್ಲಲ ಯಯವ ಆಹಯರವನುಾ 
ಸ್ೆೀವುಸುತಿತದೆುೀವ್ೆ ಎಂದು ಗೆೊತಯತಗಿದೆ. ಆಗ ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ನಮ್ಮ ರಯಜಾ ವಿಭಗದಲ್ಲಲ ಎಂತಹ ಆಹಯರವನುಾ ಸ್ೆೀವುಸುತಯತರೆ ಎಂದು 
ಗೆೊತಯತಗಿದೆ. ಹಯಗೊ ಇದರಲ್ಲಲ ಯಯವ ಸಮ್ಯಕೆೆ ಯಯವ ತರಹದ ಊಟವನುಾ ಮಯಡುತಯತರೆ ಎಂದು ಕೊಡ ಇದೆ. ಪ್ೂಣಿವ್ಯಗಿ ಬರೆದಿುರೆ. 
ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಬರೆದವರಗೆ ಒಂದು ಪಯರಸಿಸಿಿ ಕೊಡ ಸಿಕ್ಸೆದೆ. ಈ ಪಯರಸಿಸಿಿವನುಾ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಇವರು ನಮ್ಮ ಭಯರತವನುಾ ತಿರಗಯಡಿ ಯಲ್ಲ 
ಕಡೆನು ಆಹಯರವನುಾ ಬರೆದಿದಯುರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಆಹಯರ ಮ್ತುತ ನ್ಯವು ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಬರೆ ರಯಜಾ, ವಿಭಗದ ಮಯತರ ಇದೆ. ನ್ಯನುಗೆ 
ಒಂದು ಪ್ರಶೆಾ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಎಂದರೆ ಇವರು ಮಯತರ ನಮ್ಮ ಆಹಯರವನುಾ ಎಂದಯಗ ನಮ್ಮ ಜಲೆಲದು ಕೊಡು ಇರಬೆೀಕು ಎಂದು ನ್ಯನು 
ಏಚನ್ೆಯನುಾ ಮಯಡಿದೆ ಆಗ ನನಗೆ ಗೆೊತಯತಯಿತು ಇವರು ನಮ್ಮ ಜಲೆಲದು ಬರೆದಿದೆರ ಈ ಪ್ುಸತಕ ಬಹಳ ದೆೊಡಡದು ವ್ಯಗುತಿತತುತ ಎಂದು 
ಗೆೊತಯತಗಿದೆ. ಇವಕಯೆಗಿ ಇವರು ರಯಜಾ ಮ್ತುತ ವಿಭಗದ ಮಯತರ ಬರೆದಿದಯುರೆ. ನ್ಯವು ಕೆೀಳರ ಕಡೆಗೆ ಬರೆ ಮಿೀನುಗಳನುಾ ತಿನುಾತಯರೆ ಆದರೆ 
ಅದು ಬೆೀರೆಯವರಗೆ ಇ್ಟಲ್ಲಂದು ಇರಬಹುದು ಅದಕಯೆ ನ್ಯವು ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಹೆೊಡಬೆೀಕು.  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ನಮ್ಮ ಆಹಯರ ಮ್ತುತ ನ್ಯವು  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಹುಸ್ೆೀನ್. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೭ನ್ೆೀ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 
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ಹರೀಶ್ ಕೆ. ಆರ್. 

ಮೀಲ್ಲನ ಸ್ಯಲ್ು ಏನು ಎಂದು ಯೊೀಚ್ಚಸುತಿದಿುೀರ? ಇದೆೊಂದು ಕಥೆಯ ಶಿೀಷಿಿಕೆ. ಈ ಕಥೆಯನುಾ ಬರೆದವರು ಮ್ಹಯಂತೆೀಶ ನವಲ್ಕಲ್. 

ಇವರು ಮ್ೊಲ್ತಃ ರಯಯಚೊರು ಜಲೆಲಯ ಸಿರವ್ಯರ ತಯಲ್ೊಕ್ಸನ ನವಲ್ಕಲ್ಲಲನವರು. ಬಿ.ಎಸಿಿ ಅಗಿರ ಪ್ದವಿೀಧರರಯದ ಇವರು ಸದಾ 

ಕಲ್ಬುಗಿಿಯ ಲೆೈವಿಲಹುಡ ರಸ್ೆೊೀಸ್ಿ ಸ್ೆಂಟರನ ಬಿಜೆನಸ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ರೆೀಟಿಂಗ್ ಯುನಟ್ ನ ಮ್ುಖಾಸೆರಯಗಿ ಕಯಯಿನವಿಹಿಸುತಿತದಯುರೆ. ತಮ್ಮ 

ಬಿಡಿ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಕರಮ್ಣ ಕಥಯಪ್ುರಸ್ಯೆರ, ಪಯಪ್ು ಪ್ುರಸ್ಯೆರ ಮ್ತುತ ಎರಡುಸಲ್ ಗುಲ್ಬಗಯಿ ವಿಶವವಿದಯಾಲ್ಯದ ಜಯತಿೀಥಿ 

ರಯಜಪ್ುರೆೊೀಹಿತ ದತಿತ ಕಥಯಸಿಧೆಿಯಲ್ಲಲ ಚ್ಚನಾದ ಪ್ದಕ ಪ್ುರಸ್ಯೆರ ಹಯಗೊ ಪ್ರಜಯವ್ಯಣಿ ಕಥಯ ಸಿಧೆಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಥಮ್ ಬಹುಮಯನವನುಾ 

ಪ್ಡೆದಿದಯುರೆ.  

“ನೀರನ ನ್ೆರಳು”, “ಭಯರತ ಭಯಗಾವಿಧಯತ ಕಥಯ ಸಂಕಲ್ನಗಳು” ಹಯಗೊ “ನ್ಯನು ಚಂದರಗುಪ್ತ”ನ್ೆಂಬ ಮೌಯಿ ನ್ಯಟಕಗಳು ಪ್ರಕಟವ್ಯಗಿವ್ೆ. 

ಮ್ಹದೆೀವ ಹಡಪ್ದ ಅವರ ನದೆೀಿಶನದಲ್ಲಲ ಮ್ೊಡಿಬಂದ ಈ ನ್ಯಟಕ ಈಗಯಗಲೆೀ ನೊರಯರು ಪ್ರದಶಿನಗಳನುಾ ಕಂಡಿದೆ. ‘ಬುದು ಗಂಟೆಯ 

ಸದುು’ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಿದುವ್ಯಗಿದೆ. ಬೆಸಗರಹಳಿು ರಯಮ್ಣಣ ಕಥಯ ಪ್ರಶಸಿತ, ದೆಹಲ್ಲ ಕನ್ಯಿಟಕ ಸಂಘದ ನೃಪ್ತುಂಗ ಪ್ುರಸ್ಯೆರ, ಉರಲ್ಲಂಗ ಪೆದಿು 

ಪ್ುರಸ್ಯೆರ, ಪಯಪ್ು ಪ್ುರಸ್ಯೆರ, ಹಯಗೊ ಗುಲ್ಬಗಯಿ ವಿಶವವಿದಯಾಲ್ಯದ ರಯಜೆೊಾೀತಿವ ಪ್ುಸತಕ ಬಹುಮಯನಗಳಿಗೆ ಭಯಜನರಯಗಿದಯುರೆ.  

ಇತಿತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವ್ಯದ ಇವರ ಕಥಯ ಸಂಕಲ್ನ “ಕಯಗೆ: ಒಂದು ದೃಶಾ ಮ್ೊರು ಸಿಶಿ”, ಅಮ್ರೆೀಶನುಗಡೆೊೀಣಿ, ಚ್ಚದಯನಂದಸ್ಯಲ್ಲ ಮ್ತುತ 

ಮ್ಹಯಂತೆೀಶ ನವಲ್ಕಲ್, ಈ ಮ್ೊರು ಕವಿಗಳು ಬರೆದಿರುವ ಕಥೆಯನುಾ ಒಟುಟಮಯಡಿ ಸಂಕಲ್ನರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಹೆೊರತರಲಯಗಿದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಕಯಯಿಕರಮ್ಕೆೆ ನ್ಯನು ಕೊಡ ಹಯಜರದೆು. ಇದೆೊಂದು ಹೆೊಸ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೊೀಗವ್ಯಗಿದೆ- ಅಂದರೆ ಮ್ೊರು ಜನರು ಒಟಿಟಗೆ 

ಇದಯುಗ ನ್ೆೊೀಡಿದ ಒಂದು ದೃಶಾವನುಾ ಆಧಯರವ್ಯಗಿ ಇಟುಟಕೆೊಂಡು ಅದನ್ೆಾ ಒಂದು ಪೆರೀರಣೆಯಯಗಿಸಿ ಮ್ೊರು ಜನರೊಕೊಡ ಕಥೆಯನುಾ 

ಬರೆದಿದಯುರೆ, ಬರೆದಿರುವ ಕಥೆಯು ವಿಭನಾವ್ಯಗಿದೆ. ನ್ೆೊೀಡಿದ ದೃಶಾ ಒಂದೆ, ಅದು ಕಲ್ಬುಗಿಿಯ ರೆೈಲೆವೀ ನಲಯಿಣದಲ್ಲಲ ಓವಿ ವಾಕ್ಸತಯು ಒಂದು 

ಕಯಗೆಯನುಾ ತನಾ ಹೆಗಲ್ಮೀಲೆ ಕೊರಸಿಕೆೊಂಡು ಹೆೊರಟಿದುನಂತೆ. ಇದನ್ೆಾೀ ಆಧಯರವ್ಯಗಿಸಿ ಮ್ೊರು ಜನ ಕಥೆಯನುಾ ಬರೆದು ಒಟುಟಗೊಡಿಸಿ 

ಪ್ರಕಟಿಸಿದಯುರೆ, ಅದುವ್ೆೀ ‘ಕಯಗೆ’. 

ಈ ಮ್ೊರು ಕಥೆಗಳನುಾ ನ್ಯನು ಓದಿದೆುೀನ್ೆ. ಈ ಮ್ೊರೊ ಕಥೆಗಳು ಅದುುತವ್ಯಗಿ ಮ್ೊಡಿಬಂದಿವ್ೆ. ನ್ೆೊೀಡಿರುವ ದೃಶಾ ಒಂದೆೀಯಯದರೊ 

ಅದನುಾ ಆದಯರವ್ಯಗಿಟಟಕೆೊಂಡು ಮ್ೊರು ಜನರು ಬರೆದಿರುವ ರೀತಿ ಮ್ನು್ಾನ ಸೃಜನಶಿೀಲ್ತೆ ಮ್ತುತ ವಿಭನಾತೆಯನುಾ ತೆೊೀರುತತದೆ. 

ಹಯಗಯಗಿಯ್ಕೀ ಈ ಕಥಯ ಸಂಕಲ್ನ ವಿಶಿ್ಟ ಪ್ರಯೊೀಗದ ಸ್ಯಲ್ಲನಲ್ಲಲ ನಲ್ುಲತತದೆ. ಈ ಮ್ೊರು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ ಮ್ಹಯಂತೆೀಶ ನವಲ್ಕಲ್ ಬರೆದಿರುವ 

‘ಪ್ಡುವಣ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಯಡಮ್ುರ ಶಂಖದವನಯೊ’ ಎಂಬ ಕಥೆಯನುಾ ಇಟುಟಕೆೊಂಡು ಇದರ ಬಗೆಗೆ ನನಗನಸಿದುನುಾ ಬರೆಯುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 

ಈ ಕಥೆಯ ಶಿೀಷಿಿಕೆಯ್ಕೀ ಒಂದು ವಿಶಿ್ಟವ್ಯಗಿದೆ, ಕಥೆಯ ಹೆಸರನುಾ ಕೆೀಳಿದ ಕೊಡಲೆ ಇದನುಾ ಓದಬೆೀಕ್ಸನಸಿತು. ಕಥೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಲ ಕಯಗೆ 
ಕಪ್ುಿ ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದರ ಮ್ೊಲ್ಕ ಹೆೊೀರಯಟದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಕಪ್ುಿ ಪ್ಟಿಟಯನುಾ ಕಟುಟವುದು ಮ್ತುತ ಬಂಡವ್ಯಳಶಯಹಿಗಳ ವಿರುದ ಿ
ಹೆೊೀರಯಟದ ಪ್ರತಿೀಕವ್ಯಗಿಸಿದಯುರೆ. ಇಡಿೀ ಕತೆಯಲ್ಲಲ ಕಯಗೆ ಮ್ತುತ ಬಂಡವ್ಯಳಶಯಹಿಗಳ ವಿರುದಿದ ಹೆೊೀರಯಟವನುಾ ಹೆೊೀಲ್ಲಕೆ ಮಯಡುತತಲೆೀ 
ಸ್ಯಗುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಸ್ಯಂಪ್ರದಯಯಿಕ ಪ್ದುತಿಯ ಕೆಲ್ವು ಮ್ಜಲ್ುಗಳನುಾ ಕೆದಕ್ಸದಯುರೆ ಎನಸುತತದೆ. ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಕಯಗೆಯನುಾ 
ಅಪ್ಶಕುನದ ಪ್ರತಿೀಕವ್ಯಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಲ ಕಥೆಯ ನ್ಯಯಕನು ಗಯಯಗೆೊಂಡ ಕಯಗೆಯನುಾ ಮ್ನ್ೆಗೆ ತಂದು 
ಸ್ಯಕುತಯತನ್ೆ ಆದರೆ ಅದನುಾ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಸ್ಯಕಬಯರದೆಂಬ ಮ್ನ್ೆಯವರ ವಿರೆೊೀಧ ಎದುರಯಗುತತದೆ. ಈ ಹೆೊೀರಯಟದಲ್ಲಲ ಕಯಗೆ ಇನಾ್ುಟ 
ಗಯಯಗೆೊಂಡು ಬಡಕಲಯಗುತತದೆ. ಇದರ ಜೆೊತೆಜೆೊತೆಗೆ ಬಂಡವ್ಯಳಶಯಹಿಗಳ ವಿರುದಿದ ದಂಡಕಯರಣಾ ಹೆೊೀರಯಟದಲ್ಲಲ ಕಥೆಯ ನ್ಯಯಕ 
ವಿದಯಾರ್ಥಿ ಸ್ೆೈನಾವನುಾ ಕಟಿಟ ಸ್ೆೊೀತಿದುು ಕಯಣಬಹುದು. 

ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಈ ಕಥೆಯನುಾ ಓದುವ್ಯಗ ತಕ್ಷಣಕೆೆ ನ್ೆನಪಯದದುು ನ್ಯನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಯಗೆಯನುಾ ಕಂಡ ರೀತಿ ಮ್ತುತ ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ಅದರ 
ಸ್ಯೆನ ಮಯನಗಳನುಾ. ಕಯಗೆಯೊ ಅಪ್ಶಕುನದ ಪ್ರತಿೀಕವ್ಯಗಿ ಬಿಂಬಿತವ್ಯಗಿದೆ. ಕಯಗೆಯ ಹಿಂಡನುಾ ನ್ೆೊೀಡಬಯರದು ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ 

ರಯಯಚೊರ್ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಕಯಗೆ ನ್ೆಲೆ:  
ತನಾದಲ್ಲದ ತಪ್ತಿಗೆ ಹೆೊಣೆಯಯರು?  
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ಸ್ಯವ್ಯಗುತತದೆ; ಕಯಗೆಯು ಕನಸಿನಲ್ಲಲ ಬರಬಯರದು, ಬಂದರೆ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಕೆಡುಕಯಗುತತದೆ; ಕಯಗೆಯನುಾ ಸ್ಯಕಬಯರದು, ಮ್ನ್ೆಗೆ 

ಒಳಿತಯಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನುಾತಯತರೆ. ಒಟಿಟನಲ್ಲಲ ಕಯಗೆ ಅಪ್ಶಕುನದ ಪ್ರತಿೀಕವ್ಯಗಿಯ್ಕ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸವಲ್ಿ ಆಳವ್ಯಗಿ ಯೊೀಚ್ಚಸಿದರೆ ಕಯಗೆಯಿಂದ 

ನಮ್ಗಯದ ಅನ್ಯನುಕೊಲ್ಕ್ಸೆಂತ ಅನುಕೊಲ್ಗಳ್  ೆ ಹೆಚುಿ. ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಹಿಂದೊ ಸಂಪ್ರದಯಯದಲ್ಲಲ ಸತತವರಗೆ ಪ್ತಂಡ ಪ್ರಧಯನ 

ಮಯಡುವುದು ವ್ಯಡಿಕೆ, ಪ್ತತೃ ಪ್ಕ್ಷದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಕಯಗೆಯ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಸತತವರು ಬರುತಯತರೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರಗೆ ಪ್ತರಯವ್ಯದ 

ತಿನಸುಗಳನುಾ ಮಯಡಿ ಇಡುವುದು ಪ್ದುತಿ. ಈ ವ್ಯಡಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಕಯಗೆಯು ಪ್ತಂಡ ಪ್ರಧಯನದದಿನ ಬರಬೆೀಕು ಮ್ತುತ ತಿನಸುಗಳನುಾ 

ಸ್ೆೀವಿಸಬೆೀಕು, ಇಲ್ಲವ್ಯದರೆ ನ್ಯವು ಮಯಡಿರುವ ಪ್ೂಜೆ ಫಲ್ಲಸಿಲ್ಲ, ಹಿರಯರು ನಮ್ಮ ಮೀಲೆ ಮ್ುನಸಿಕೆೊಂಡಿದಯುರೆ ಎಂದು ಹೆೀಳುತೆತೀವ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ 

ಕಯಗೆಯು ನಮ್ಮ ವಂಶದ ನಂಟನ್ಯಗಿ ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ ಹಿರಯರ ಪ್ರತಿೀಕವ್ಯಗಿ ಇರುತತದೆ. ಇದಕೆೆ ಪ್ೂಜೆ ಪ್ುನಸ್ಯೆರಗಳು ಕೊಡ ನಡೆಯುತತದೆ. 

ಆದರೆ ಪ್ತಂಡ ಪ್ರದಯನದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಬಿಟಟರೆ ಬೆೀರೆ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಇವುಗಳನುಾ ಅಪ್ಶಕುನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವ್ಯಗಿಯ್ಕೀ ನ್ೆೊೀಡಲಯಗುವುದು.  

ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಲ ಕಯಗೆಯನುಾ ಮ್ನು್ಾನ ಸ್ೆಾೀಹ ಜೀವಿಯ ಪ್ರತಿೀಕವ್ಯಗಿ ಈ ಕಥೆಯ ನ್ಯಯಕ ನ್ೆೊೀಡಲ್ು ಇ್ಟಪ್ಡುತಯತನ್ೆ ಮ್ತುತ ಆ 

ಪ್ರಯತಾದಲ್ಲಲಯೊ ಇರುತಯತನ್ೆ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಯತಾಕೆೆ ಮ್ನ್ೆಯವರ ವಿರೆೊೀಧ ತಿೀವರವ್ಯಗಿರುತತದೆ. ಕತೆಯ ನ್ಯಯಕ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ 

ಇಲ್ಲದಿರುವ್ಯಗ ಕಯಗೆಗೆ ಚ್ಚತರಹಿಂಸ್ೆಯನುಾ ಕೆೊಡುತಯತರೆ ಮ್ತುತ ಇನಾ್ುಟ ಗಯಯಗೆೊಳಿಸುತಯತರೆ. ಇನ್ೆೊಾಂದೆಡೆ ಕಥೆಯ ಕಯಗೆಯು ಕತೆಯ 

ನ್ಯಯಕನನುಾ “ನನಾ ಈ ಕೆಟಟ ಪ್ರಸಿೆತಿಗೆ ನೀನ್ೆ ಕಯರಣ” ಎಂದು ದೊರುತಿತರುತತದೆ. ನ್ಯನು ಹೆೀಗೆೊೀ ಆರಯಮ್ವ್ಯಗಿ ಇದೆು, ನೀನು ನನಾನುಾ 

ಮೀಸದಿಂದ ಕರೆದು ರಣಹದಿುಗೆ ಸಿಕ್ಸೆಸಿ ನನಾ ಒಂದು ರೆಕೆೆ ಮ್ತುತ ಒಂದು ಕಣಣನುಾ ಕಳ್ೆದುಕೆೊಳುುವಂತೆ ಮಯಡಿದೆ. ಹಯಗೆ ನನಗೆ 

ಉಪ್ಚರಸುವ ನ್ೆಪ್ದಲ್ಲಲ ಮ್ನ್ೆಗೆ ಕರೆತಂದು ನನಾನುಾ ಪ್ಂಜರದಲ್ಲಲ ಕೊಡುಹಯಕ್ಸ ನಮ್ಮ ಮ್ನ್ೆಯವರಂದ ನನಗೆ ಇದು ಇನ್ೆೊಾಂದು ಕಣಣನುಾ 

ಕಸಿದುಕೆೊಂಡೆ ಮ್ತುತ ಇನೊಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಯಯಗಳ್ಯಗುವ ಹಯಗೆ ಮಯಡಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಾಂದಲೆೀ ಎಂದು ದೊರತು.  

ಈ ಕಡೆ ಕಯಗೆ ಗಯಯಗೆೊಳುುವುದು ಅದಕೆೆ ಚ್ಚತರಹಿಂಸ್ೆಕೆೊಡುವುದು ಮ್ುಂದುವರೆದರೆ. ಇತತ ಕಥಯ ನ್ಯಯಕನ ನ್ಯಲ್ಕುೆ ಜನ ಕರ ಬಣಣದ 

ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳು ನ್ಯಯಕನ ಮಯತುಗಳಿಂದ ಪೆರರೆೀಪ್ತತರಯಗಿ ದಂಡಕಯರಣಾ ಹೆೊೀರಯಟದಲ್ಲಲ ಭಯಗಿಯಯಗಿ ಸಂಶಯಯಸಿದವ್ಯಗಿ 

ಕೆೊಲೆಯಯಗಿರುತಯತರೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಕಯಗೆಯ ಕೆಟಟ ಪ್ರಸಿೆತಿಗೆ ಮ್ತುತ ನ್ಯಲ್ುೆ ಜನ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಯವಿಗೆ ಪ್ರೆೊೀಕ್ಷವ್ಯಗಿ ಕಥಯ ನ್ಯಯಕನ್ೆ 

ಕಯರಣನ್ಯದಂತೆ ಬಿಂಬಿತವ್ಯಗಿದೆ.  

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಕಥೆಯ ನ್ಯಯಕನನುಾ ಸಂಪ್ರದಯಯ ವಿರೆೊೀಧಿಯಯಗಿ, ಕಥಯನ್ಯಯಕನ ಮ್ನ್ೆಯವರನುಾ ಸಂಪ್ರದಯಯ ಪಯಲ್ಕರಯಗಿ ಮ್ತುತ 

ಬೆಕೆನುಾ ಮಿಲ್ಲಟರ ಸ್ೆೈನಾದ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಯಗಿದೆ. ಈ ಕತೆಯನುಾ ಓದುವ್ಯಗ ಕೆಲ್ವಂದು ಸಲ್ ತಿೀರ ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿದೆ ಎನಸಿದರೊ 

ಅದರಲ್ಲಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕಗಳ್ಯಗಿ ಬಳಸಿರುವ ಸಂದಭಿಗಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ ಈ ಕತೆಯ ಒಳಗೆ ಸ್ಯಕ್ುಟ ಅಂಶಗಳು ಸ್ೆೀರಕೆೊಂಡಿವ್ೆ 

ಎನಸುತತದೆ. ಹಯಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಬಳಸಿರುವ ಭಯಷೆ, ನರೊಪ್ಣಯ ಶೆೈಲ್ಲ, ಕಥೆ ಕಟುಟವ ರೀತಿ, ನದಶಿನಗಳು ಅತಾದುುತವ್ಯಗಿವ್ೆ.  

ಈ ಕಯಗೆ ಕತೆಯನುಾ ಓದುತಿತರವ್ಯಗ ನಡುವ್ೆ ಕೆಲ್ವು ಸಂಗತಿಗಳು ನ್ೆನಪಯಗುತಿತದುವು.  

ಹಿಂದೊ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಲ್ಲಲ ಕಯಗೆಯನುಾ ಶನ್ೆೀಶವರನ ವ್ಯಹನ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತೆತೀವ್ೆ. ಅಂದರೆ ಕಯಗೆಯೊ ಕೊಡ ಅಥಯಿತ್ 

ದೆೀವರು ಅಲ್ಲವ್ೆೀ. ಹಯಗೆ ವಿ್ುಣವಿನ ವ್ಯಹನ ಗರುಡ, ್ಣುಮಕನ ವ್ಯಹನ ನವಿಲ್ು, ಶಿವನ ವ್ಯಹನ ನಂದಿ ಇವುಗಳನುಾ ದೆೀವರೆಂದು 

ಜನರು ಪ್ೂಜಸುತಯತರೆ. ಆದರೆ ಕಯಗೆಯನುಾ ದೆೀವರೆಂದು ಜನ ಒಪ್ುಿವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಲ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಶನ್ೆೀಶವರ ಮ್ತುತ ಯಮ್ 

ಭಯದ ಪ್ರತಿೀಕದ ದೆೀವರುಗಳು. ಶನ್ೆೀಶವರನ್ೆಂದರೆ ಕಂಟಕ-ಶಯಪ್ ಎಂದೊ ಹಯಗೊ ಯಮ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಯವು, ಭಯ ಎಂದು 

ಬಿಂಬಿತವ್ಯಗಿರುವ ಕಯರಣದಿಂದಲೆ ಏನ್ೆೊೀ ಆ ದೆೀವರುಗಳ ವ್ಯಹನಗಳೂ ಕೊಡ ಭಯದ ಮ್ತುತ ಅಪ್ಶಕುನದ ಪ್ರತಿೀಕವ್ಯಗಿ 

ನಲ್ುಲತತವ್ೆ. ಆದರೆ ವಿ್ುಣ, ಶಿವ ಮ್ತುತ ್ಣುಮಕರು ಭಕ್ಸತ ಮ್ತುತ ವರ ಹಯಗು ಪ್ತರೀತಿಯ ಪ್ರತಿೀಕವ್ಯಗಿರುವುದರಂದ ಅವರ ವ್ಯಹನಗಳು 

ಕೊಡ ಅವರಂತೆ ಎಂದು ಜನ ಪ್ೂಜಸುತಯತರೆ. ಕೆೊೀಳಿ ಬೆಳಗಿನೆ ಜಯವ ಕೊಗುತತದೆ ಮ್ತುತ ಇದರಂದ ಯಯವುದೆೀ ತೆೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 

ಆದರೆ ಕಯಗೆಯು ಬಯರಹಿಮ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಕೊಗುತತದೆ ಮ್ತುತ ಜನರನುಾ ಬೆೀಗ ಎಚಿರಸುವುದು ಕೆೊೀಳಿಗಿಂತ ಮದಲ್ು ಕಯಗೆಯ್ಕೀ, ಆದರೊ 

ಜನರು ಕಯಗೆಯನುಾ ಅಪ್ಶಕುನ ಎಂದು ಕರೆಯುತಯತರೆ. 

ಈ ಕಥೆಯನುಾ ಆಳವ್ಯಗಿ ನ್ೆೊೀಡಿದಯಗ ಈ ಕೆಟಟ ವಣಿಬೆೀದ ನೀತಿ ಮ್ನು್ಾನಂತೆ ಪಯರಣಿ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳನೊಾ ಬಿಟಿಟಲ್ಲ ಎಂದು ಕಯಣುತತದೆ, ಈ 
ಕಯರಣದಿಂದಲೆೊೀ, ಶನ್ೆೀಶವರನ ವ್ಯಹನವ್ಯದ ಕಯರಣದಿಂದಲೆೊೀ ಕಯಗೆ ಅಪ್ಶಕುನದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವ್ಯಗಿಯ್ಕೀ ಉಳಿದಿದೆ. ತನಾದಲ್ಲದ ತಪ್ತಿಗೆ 
ಹೆೊಣೆಯಯಗಿದೆ. 
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ಪ್ರಚಯ: 

ಇವರು ಮ್ೊಲ್ತಹ ಹಯಸನ ಜಲೆಲ ಅರಕಲ್ಗೊಡು ತಯಲ್ೊಕ್ಸನ ಕಬಬಳಿಗೆರೆ ಗಯರಮ್ದವರಯಗಿದಯುರೆ. ಕನಾಡ 

ವಿ್ಯದಲ್ಲಲ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿ ಮ್ತುತ ಬಿ.ಎಡ ಅನುಾ ಮೈಸೊರು ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯದಲ್ಲಲ 
ಪ್ೂಣಿಗೆೊಳಿಸದ ಇವರು, ಎನ್.ಇ.ಟಿ, ಎಸ್.ಎಲ್.ಇ.ಟಿ ಮ್ತುತ ಟಿ.ಇ.ಟಿ ಯಲ್ಲಲಯೊಕೊಡ ತೆೀಗಿಡೆಯನುಾ 
ಹೆೊಂದಿದಯುರೆ. 2014 ರಲ್ಲಲ ಅಸ್ೆೊೀಸಿಯ್ಕೀಟ್ ಆಗಿ ಅಜûೀ ೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಫೌಂಡೆೀಶನ್ ಗೆ ಸ್ೆೀರದ ಇವರು 
2016 ರಲ್ಲಲ ದಿೀಪ್ತಕಯ ಎಂಬುವರ ಜೆೊತೆ ವಿವ್ಯಹ ಕೊಡ ಆಗಿದೆ. ಸದಾ ಇವರು ಅಜûೀ ೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ 
ಫೌಂಡೆೀಶನ್ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆ ರಯಯಚೊರನಲ್ಲಲ ರಯಯಚೊರು ತಯಲ್ೊಕ್ಸನ ಸಂಯೊೀಜಕರಯಗಿ ಹಯಗೊ 

ಆರಂಭಕ ಗಣಿತ ಮ್ತುತ ಆರಂಭಕ ಕನಾಡ ವಿ್ಯದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸವನುಾ ನವಿಹಿಸುತಿತದಯುರೆ. ಇವರಗೆ ಟಯರವ್ೆಲ್ 

ಮಯಡುವುದು, ಕ್ಸರಕೆೀಟ್ ಆಡುವುದು, ಪ್ತೆತೀದಯರ ಕಯದಂಬರಗಳನುಾ ಓದುವುದು ಮ್ತುತ ಅವ್ಯಡಿ 

ಸಿನಮಯಗಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಯ ಇ್ಟ. ಜೆೊತೆಗೆ ಆಗಯಗ ಕವನಗಳನುಾ ಮ್ತುತ ಲೆೀಖನಗಳನುಾ 
ಬರೆಯುವ ಅಭಯಾಸವಿದೆ.  

Email: harish.kr@azimpremjifoundation.org 
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ಭವ್ಯನ 

ನ್ಯನು ಪ್ರಚಯಿಸಿ ತಿತರುವ ಪ್ುಸತಕ ನಗ್ ನಗಯತ ವಿಜ್ಞಯನ ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಶಿೀಷಿಿಕೆ ಅತುಾತತಮ್ವ್ಯಗಿದೆ ಕಯರಣ ಶಿೀಷಿಿಕೆಗೆ ತಕೆ ಹಯಗೆ 

ಮ್ುಖಪ್ುಟವನುಾ ರಚ್ಚಸಿದಯುರೆ. ಮ್ುಖಪ್ುಟದಲ್ಲಲ ಒಬಬ ವಿಜ್ಞಯನ ನಗ್ ನಗಯತ ತನಾ ಪ್ರಯೊೀಗಯಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಪ್ರಯೊೀಗ ಮಯಡುತಿತರುವ ದೃಶಾವನುಾ 

ಅದುುತವ್ಯಗಿ ಬಿಡಿಸಿದಯುರೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ರಚನ್ಯಕಯರರಯದ ಶರಣಬಸವ್ೆೀಶವರ ಅಂಗಡಿ ಹಯಗೊ ಟಿ ಆರ್ ಅನಂತರಯಮ್ು ರವರು 

ರಚ್ಚಸಿದಯುರೆ. ಪ್ುಸತಕದ ಬೆಲೆ 140 208 ಪ್ುಟಗಳಲ್ಲಲ ಇದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಮದಲ್ ಮ್ುದರಣ 2013 ರಂದು ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ 

ವಿಪ್ರಪ್ರದಯರಗಳನುಪ್ರಹಯರಗಳನುಾ ಪ್ರಶೆ ಾೀತತರ ದ ರೀತಿ ಬರೆದಿದಯುರೆ ಹಯಗೊ ವಿ್ಯಕೆೆ ತಕೆ ಹಯಗೆ ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ಸಹ ನ್ಯವು 

ಕಯಣಬಹುದು. ಪಯರಣಿಗಳು ಏಕೆ ಮಯತನ್ಯಡಲಯರವು? ಮ್ಳ್  ೆ ಬಿದಯುಗ ಮ್ಣಿಣನ ವ್ಯಸನ್ೆ ಬರುವುದೆೀಕೆ? ಮ್ತುತ ಬಿಕೆಳಿಕೆ ಬರುವುದೆೀಕೆೀ ? 

ಮ್ುಂತಯದ ಸಹಜ ಪ್ರಶೆಾಗಳಿಗೆ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಪ್ರಹಯರವನುಾ ಲೆೀಖಕರು ವಾಕತ ಪ್ಡಿಸಿದಯುರೆ.  

ನನಾ ನ್ೆಚ್ಚಿನ ವಿ್ಯವ್ೆಂದರೆ ಪ್ುರ ಎಣೆಣಯಲ್ಲಲ  ಕರ ದಯಗ ಉಬುಬವುದೆೀಕೆ? ಇದು ಕೊಡ ನಮ್ಮ ದಿನನತಾ ಕಯಡುವ ಪ್ರಶೆಾ. ಈ ಪ್ರಶೆಾಗೆ ಉತತರ 

ಇಲ್ಲಲದೆ. ಪ್ುರ ಎಣೆಣಯಲ್ಲಲ ಕರ ದಯಗ ಉಬುಬವುದೆಕೆ ಎಂದರೆ ಪ್ುರಯ ಹಿಟಿಟಗೆ ಕಲ್ಲಸಿದ ನೀರು ಪ್ುರ ಉಬಬಲ್ು ಕಯರಣ. ಪ್ುರ ಕರಯುವ 

ಬಯಣಲೆಯಲ್ಲಲ ಕಯಯ್ಡಡ ಎಣೆಣಯ ಉ್ಣತೆ ಸುಮಯರು 150 ಡಿಗಿರ ಸ್ೆೀ. ಗಳಿರುತತವ್ೆ. ನೀರನ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು 100ಡಿಗಿರ ಸ್ೆೀ ಅದಕ್ಸೆಂತ ಅಧಿಕ 

ತಯಪ್ಮಯನದಲ್ಲಲ ನೀರು ಆವಿಯಯಗುತತದೆ. ಆದುರಂದ ನ್ಯವು ಚಪ್ಿಟೆಯಯಗಿ ಲ್ಟಿಟಸಿದ ಪ್ುರ ಹಿಟಟನುಾ ಎಣೆಣಯಲ್ಲಲ ಕರದರೆ. ಹಿಟಿಟನ ಪ್ದರುಗಳ 

ನಡುವ್ೆ ನೀರನಂಶ ಆವಿಯಯಗಿ ಪ್ದರುಗಳ ನಡುವ್ೆ ಬಯರದಿರುವುದರಂದ ಪ್ುರ ಉಬಿಬಕೆೊಳುುತತದೆ . ಹಿತಿತನಲ್ಲಲರುವ ನೀರನಂಶ ಉಗಿಯಯಗಿ 

ಬದಲಯಗುತತದೆ. ಈ ರೀತಿ ವಿ್ಯಗಳನುಾ ಅಚುಿ ಕಟಯಟಗಿ ವಿವರಸಿದಯುರೆ. ಈ ವಿ್ಯ ಕಲ್ಲತ ನಂತರ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆೊಸ ಅನುಭವ 

ಮ್ೊಡಿತು. ಅದೆೀನ್ೆಂದರೆ ನ್ಯನು ಒಂದು ದಿನ ಪ್ುರ ಕರಯುವ್ಯಗ ನನಾ ಅಮ್ಮನ ಜೆೊತೆ ಈ ವಿ್ಯಗಳನುಾ ಹಂಚ್ಚಕೆೊಂಡಯಗ  ನನಗೆ 

ತುಂಬಯ ಖುಷಿಯಯಯಿತು. ನೀವು ಈ ತರಹದ ಅನುಭವ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಈ ಪ್ುಸತಕ ಓದಿ.  

ನ್ಯನ್ ಮದಲ್ು ವಿಜ್ಞಯನ ತುಂಬಯ ಕ್ಟ ಇರುತತದೆ. ಅದನುಾ ಕಲ್ಲಯುವುದು ಸುಲ್ಭವಲ್ಲ. ಮ್ತುತ ವಿಜ್ಞಯನ ಅಂದೆರ ಪ್ರಯೊೀಗಯಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಅಷೆಟೀ 

ಕಲ್ಲಯುವುದು ಎಂಬ ಭಯವನ್ೆ ನನಗಿತುತ. ಆದರೆ ಈ ನಗ್ ನಗಯತ ವಿಜ್ಞಯನ ಪ್ುಸತಕ ಓದಿದ ನಂತರ “ ಅರೆ ವಿಜ್ಞಯನ ಅಂದೆರ ಇ್ುಟ ಸುಲ್ಭನ್ಯ” 

ಎಂಬ ಭಯವನ್ೆ ಹುಟಿಟತು. ಆದುರಂದ ನೀವು ಸಹ ಈ ಪ್ುಸತಕ ಓದಿ ಇಂತಹದೆುೀ ಅನುಭವಗಳನುಾ ನಮ್ಮದಯಗಿಸಿಕೆೊಳಿು.  

 

          ಧನಾವ್ಯದಗಳು  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ನಗ್ ನಗಯತ ವಿಜ್ಞಯನ 

ಪ್ರಚಯ: 

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

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು ಗಡಿಯಯರದ ಕಥೆ. ಅಲ್ಲಲ ಮದಲ್ಲನ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಗಡಿಯಯರ ಇಲ್ಲದೆ ಯಯವ ರೀತಿ ಸಮ್ಯವನುಾ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತಿತದುರು ಎಂದರೆ ಮ್ುಂಜಯನ್ೆ ವ್ೆೀಳ್ೆಯಲ್ಲಲ ಸೊಯಿ ಉದಯದ ಮ್ೊಲ್ಕ ಒಂದು ಒನಕೆಯನುಾ ಇಟುಟ ಆ ಒನಕೆಯ ನಡುವ್ೆ 
ನ್ೆರಳು ಬಂದಯಗ ೧೨ ಗಂಟೆಯಯಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮ್ಯವನುಾ ಕಂಡುಕೆೊಳುುತಿತದುರು. ಇದೆ ರೀತಿ ರಯತಿರ ಹೆೊತುತ ಹೆೀಗೆ ಸಮ್ಯವನುಾ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತಿತದುರು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಪೆಲೀಟ್ ನಲ್ಲಲ ನೀರನುಾ ಹಯಕ್ಸ ಚಂದರನ ನ್ೆರಳಿನ ಮ್ೊಲ್ಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತಿತದುರು. ಈ ರೀತಿ 
ಮಯಡಿಕೆೊಂಡು ಮ್ುಳಿುನ ಗಡಿಯಯರವನುಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದುರು.    

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಗಡಿಯಯರದ ಕಥೆ 

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಪ್ಂಚಯಕ್ಷರ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೯ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ 
ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 
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ಮಯರುತಿ ಡಿ. 

‘ವಿಚಯರ’, ‘ಜ್ಞಯನ’ ಎಂಬ ವಿ್ಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಚಚ್ಚಿಸುವ್ಯಗ ಒಂದು ಕಥನವನುಾ ಉದಯಹರಸಿದರು. 

“ಕೆೊರಚ ಬುಡಕಟಿಟನ ಕುಲ್ಕಸುಬು ಬುಟಿಟ ನ್ೆೀಯುವುದು. ಆ ವಾಕ್ಸತ ಒಮಮ ಕಯಡಿನಲ್ಲಲ ಬುಟಿಟ ನ್ೆೀಯಲ್ು ಬೆೀಕಯದ ಕಡಿಡ(ಬಳಿು)ಯನುಾ 

ಕತತರಸುತಿತದು, ಮ್ರಕೆೆ ಸುತಿತದು ಬಳಿುಯನುಾ ನ್ೆಲ್ದಿಂದ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಗೆೀಣು ಬಿಟುಟ ಕತತರಸುತಿತದು, ಆತನನುಾ ಏತಕಯೆಗಿ ಒಂದು ಗೆೀಣು ಬಳಿು 

ಬಿಟುಟ ಕತತರಸುವ್ೆ? ನ್ೆಲ್ಕೆೆ ಸಮ್ನ್ಯಗಿ ಕತಿತರಸಿದರೆ ನನಗೆ ಹೆಚುಿ ಬಳಿು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವ್ೆೀ ಎಂಬ ‘ನ್ಯಗರೀಕ’ ಎಂದು ಹೆೀಳಿಕೆೊಳುವ ಪ್ರಶೆಾಗೆ 

ಅವನು ನ್ಯಚ್ಚಗೆಯಯಗುವಂತೆ ಆ ಬುಡಕಟುಟ ವಾಕ್ಸತಗೆ ಅದು ನನಾ ಮ್ಕೆಳು, ಮಮ್ಮಕೆಳು, ಮ್ರಮ್ಕೆಳಿಗಯಗಿ ಎಂದು ಉತತರಸಿದ. ಈ ಕಥನದ 

ಮ್ುಂದುವರೆದು ಅವರು ಇನ್ೆೊಾಂದು ಎಳ್ೆಯನುಾ ಸ್ೆೀರಸಿದರು. ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತರ ಗಿಡ(ಮ್ರ)ದ ಬೆೀರುಗಳಿಗೆ ಕೆೈಯಯಕ್ಸ ಕ್ಸೀಳುತತದೆ ಎಂದು” ಈ 

ಮೀಲ್ಲನ ಕಥನದಲ್ಲಲನ ಎರಡು ಮಯದರಗಳು ನನಾನುಾ ಚ್ಚಂತನ್ೆಗೆ ಹಚ್ಚಿತು. ಆಧುನಕತೆ, ವ್ೆೈಚಯರಕತೆ ಮ್ತುತ ನ್ಯಗರೀಕತೆ ಎಂದು ಹುಸಿ 

ಭರಮಯಲ್ಲಲದು ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಲ ನಜವ್ಯದ ವಿಚಯರ ಯಯವುದು? ಜ್ಞಯನ ಯಯವುದು? ಬುಡಕಟುಟ ವಾಕ್ಸತಯ ಭವಿ್ಾದ ಚ್ಚಂತನ್ೆಯ್ಕ? ಅಭವೃದಿಿಯ 

ಸಂಕೆೀತವ್ಯದ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತರದ ಚ್ಚಂತನ್ೆಯ್ಕೀ? ಹಯಗಯದರೆ ಈ ಶತಮಯನದ ಮಯದರಗಳು ಯಯವುವು? ಎಂದು. 

ಯೊರೆೊೀಪ್ ನ ಜ್ಞಯನಪ್ವಿದಿಂದ ಮ್ುನ್ೆಾಲೆಗೆ ಬಂದ ವಿಜ್ಞಯನ, ಸಮಯಜವಿಜ್ಞಯನ ಮ್ತುತ ಮಯನವಿಕಗಳ ಪ್ರಣಯಮ್ದಿಂದ ‘ಜ್ಞಯನ’ ಎನುಾವುದು 

ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯಗಳ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಪಯರಡೆ್ ಟ’ ಎಂದು ಭಯವಿಸುವ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತತವಪ್ದಕಯರರ, ಸಂತರ, ಸ್ಯಮಯನಾ ಜನರ, 

ರೆೈತರ, ಕಲಯವಿದರ, ಸೃಜನಶಿೀಲ್ರ ನರಯಕಯರ ಜ್ಞಯನವನುಾ ಎಲ್ಲಲಡಬೆೀಕು ಮ್ತುತ ಅದನುಾ ಹೆೀಗೆ ಅಥೆೈಿಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು ಎಂಬ ತಲ್ಲಣಗಳು 

ಉಂಟಯಗುತತವ್ೆ. 

“ಜ್ಞಯನ ಅನ್ೆೊಾೀದು ಇರೆೊೀದು ಬರೀ ತಲೆಯಲ್ಲಲ್ಲ. ಮೈಯಲ್ಲಲ ಇದೆ, ಕೆೈಯಲ್ಲಲ ಇದೆ, ಕಣಣಲ್ಲಲ ಇದೆ, ಕಯಲ್ಲ್ಲಲ ಇದೆ. ಈ ತಂತರಜ್ಞಯನವ್ೆಲ್ಲ 

ಬರೆೊೀದು ದೆೀಹದ ಒಳಗಿರುವ ಜ್ಞಯನದಿಂದ ಇವತಿತಗೊ ಒಬಬ ಬಂಗಯರದ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡೆೊೀನಗೆ ಕಣಣಲ್ಲಲ ಜ್ಞಯನ ಇರುತೆತ, ಒಬಬ ಕುಂಬಯರ 

ಮ್ಡಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡೆೊೀನು, ಮ್ರದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡೆೊೀನು ಎ್ುಟ ಸೊಕ್ಷಮವ್ಯಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುತಯತನ್ೆ ಇವ್ೆಲ್ಲವೂ ಜ್ಞಯನವ್ೆೀ. ಅದನುಾ 

ಜ್ಞಯನವ್ೆೀ ಅಂತ ತಿಳಿದರೆ ಆ ಜ್ಞಯನ ನಮ್ಮ ಇಡಿೀ ದೆೀಹದಲ್ಲಲ ಇರುತೆತ” ಎಂದು ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮ್ೊತಿಿಯವರು ಹೆೀಳುತಯತರೆ. ಹಿೀಗೆ 

ಜ್ಞಯನವ್ೆಂಬುದು ಯೊನವಸಿಿಟಿಯಲ್ಲಲ (ವಸ್ಯಹತು ಸೃಷಿಟ) ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಸಮಯಜದ ಸಮ್ುದಯಯದ ಸಮ್ಷಿಠಯ ಕೆೊಡುಗೆಯೊ ಆಗಿದೆ. 

ಇಂದು ಅಭವೃದಿಯಿ, ಆಧುನಕತೆಯ, ವ್ೆೈಚಯರಕತೆಯ ಭರಮಯಲ್ಲಲ ಮ್ುಳುಗಿ, ಭೆೊೀಗ ಸಮಯಜ ನಮಯಿಣಕಯೆಗಿ ಹಯತೆೊರೆಯುವುದಕೆೆ 

ಕಯರಣಗಳನುಾ ಹುಡುಕ್ಸದರೆ, ಸಮಯಜಕೆೆ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲ್ವ್ಯಗಿ ಪ್ರಣಯಮ್ ಬಿೀರುವ ದೃಶಾಮಯಧಾಮ್ಗಳು ಭಯರತವನುಾ ಏಕಮ್ುಖ 

ಸಂಸೃತಿಯ, ಏಕಮಯದರ ಪ್ರಭುತವವನುಾ (ಪ್ರಜಯಪ್ರಭುತವದ ಬದಲ್ು ಏಕವಾಕ್ಸತ ಪ್ರಭುತವ) ಪೀಷಿಸುವುದಯಗಿದೆ. ಜೆೊತೆಗೆ ಕೆಲ್ವು ರಯಜಕ್ಸೀಯ 

ವಾಕ್ಸತಗಳು ಅವರನುಾ ತಮ್ಮ ತೆಕೆೆಯಲ್ಲಲ ಹಿಡಿದು ಆಡಿಸುವ ಸವ್ಯಿಧಿಕಯರಯಯಗಿ ಹರದು ಬರುವ ಬಂಡವ್ಯಳ/ಗಯರ ಇಂತಹ ತಲ್ಲಣಗಳ ಬಗೆ ೆ

ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಅಜ್ಞಯತನ್ೆೊಬಬನ ಆತಮಚರತೆರ: 
ಈ ಸಂದಭಿದ ಓದು ಮ್ತುತ ವಿಶೆಲೀ್ಣೆ 

ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು: ಅಜ್ಞಯತನ್ೆೊಬಬನ ಆತಮಚರತೆರ, ಪ್ರಕಯರ: ಕಯದಂಬರ, ಕತೃಿ: ಕೃ್ಣಮ್ೊತಿಿ ಹನೊರು, ಪ್ರಕಟಣೆ ವ್ಿ: 

2012, ಪ್ರಕಯಶಕರು: ಅಂಕ್ಸತ ಪ್ರಕಶನ, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-04,  

ಕಯದಂಬರಯ ವಸುತ ತಂತರ: ಈ ಕೃತಿಯು ಟಪ್ುಿ ಸುಲಯತನನ ಕಯಲ್ದ ಒಬಬ ದಳವ್ಯಯಿಯ(ಸ್ೆೈನಕ) ಕತೆಯ್ಕಂದು 

ಆರಂಭವ್ಯಗುವ ಈ ಕಥಯನಕ ಇತಿಹಯಸ, ದಂತಕತೆ, ಜಯನಪ್ದ, ಕಯವಾಮ್ಯ ಸ್ೌಂದಯಿವನ್ೆಾಲ್ಲ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಆ 

ದಳವ್ಯಯಿಯ ಆತಮಕತೆಯನುಾ ಈ ಕಯದಂಬರ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಪ್ರಯತಾ ಮಯಡಿದೆ. ಇದಕೆೆ ಆಕಯರವ್ಯಗಿ ಆ ದಳವ್ಯಯಿಯು 

ಬರೆದಿರುವ ದಫತರನುಾ ಬಳಸಿಕೆೊಳುಲಯಗಿದೆ.  
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ಎಚಿರಕೆ ವಹಿಸಿ ಭಯರತದ ನಜವ್ಯದ ಬಹುಸಂಸೃತಿಯ ಮಯದರಗಳನುಾ ಸೃಜನಶಿೀಲ್ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಮಯಡಬೆೀಕಯಗುತತದೆ. 

 ಮೀಲ್ಲನ ಅಂಶಗಳಿಗೊ ನನಾ ಲೆೀಖನಕೊೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ನಮ್ಗೆ ಅನಸುತಿತರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಅಂಶಗಳ್ ೀೆ ನನಾ 

ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಪೆರೀರಕ. ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ಚರತೆರಯನುಾ ಪ್ರಭುತವದ ಮಯದರಯಲ್ಲಲ ಯುದವಿನುಾ ವಿೀರತವ ಎಂದು ಚ್ಚತಿರಸುವ ಚರತಯರಕಯರರು 

ಸ್ಯಮಯನಾ ವಾಕ್ಸತಯ ಚರತೆರಯನುಾ ನಮ್ಗೆ ಕಯಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಯ: ಪ್ರಭುತವದ ಮಯದರಯಯಗಿ ರಯಮ್ನನುಾ ಚ್ಚತಿರಸಿ ದೆೀವರು ಮಯಡಿದಯುರೆ 

ವಿನಃ ಆತನನುಾ ಸ್ೆೀವಕನ್ಯಗಿ ಚ್ಚತಿರಸಿ ಜನಭಕತನನ್ಯಾಗಿ ಮಯಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪ್ರಣಯಮ್ವೀ ಏನ್ೆೊೀ ಇವತುತ ಕುಚ್ಚಿ ಏರದ ರಯಜಕಯರಣಿಗಳು 

ಸಹ ಪ್ರಭುತವ ಮಯದರಯನಾ ಅನುಸರಸುತಿತದಯುರೆ. 

 ಈ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟಗೆೊಂಡ ಕೃ್ಣಮ್ೊತಿಿ ಹನೊರು ಅವರ ‘ಅಜ್ಞಯತನ್ೆೊಬಬನ ಆತಮಚರತೆರ’ ಕಯದಂಬರ ಕಯಲ್ದ ಮ್ತುತ 

ಚರತೆರಕಯರರ ತುಳಿತಕೆೆ ಸಿಕ್ಸೆ ಮ್ರೆಯಯದ ಅಜ್ಞಯತನ್ೆೊಬಬನ/ಜನಸ್ಯಮಯನಾರ ಬವಣೆಗಳನುಾ ಹೆೀಳುವ ಒಂದು ಐತಿಹಯಸಿಕ 

ಕಯದಂಬರಯಯಗಿದೆ. ಈ ಕಯದಂಬರಯ ರಚನ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಹನೊರು ಅವರ ‘ಈ ಕಯದಂಬರಯ ಹಿನ್ೆಾಲೆಯಲ್ಲಲ’ ಎಂಬ ಮಯತಿನಲ್ಲಲ 

ಕೆೀಳುವುದಯದರೆ “ಕನ್ಯಿಟಕದ ಮ್ಧಾಭಯಗವ್ೆನಸುವ ಚ್ಚತರದುಗಿ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಲ ನ್ಯನು ಜಯನಪ್ದ ಕ್ಷೆೀತರಕಯಯಿದಲ್ಲಲದಯುಗೆೆ ಅನುಭವಕೆೆ ಬಂದ 

ಐತಿಹಯಸಿಕ ವಿವರಗಳು ನ್ಯವು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಲ ಓದುವ, ಬೆೊೀಧಿಸಿದ ಪ್ಠಾ ವಿವರಗಳಿಗಿಂತ ಬೆೀರೆಯ್ಕೀ ಆಗಿದುವು. ಅವ್ೆಲ್ಲವೂ ಯುದಿವನುಾ 

ಪ್ರಯಕರಮ್ ಇಲ್ಲವ್ೆೀ ವಿಜಯದ ಸಂಕೆೀತವ್ಯಗಿ ಭಯವಿಸುವುದಕ್ಸೆಂತ ತಮಮಲ್ಲರ ಬದುಕ್ಸನ ಪ್ಡಿಪಯಟಲ್ು ಮ್ತುತ ದುರಂತ ಸಂಗತಿಯಯಗಿ 

ವಿವರಸಿದೆುೀ ಹೆಚಯಿಗಿತುತ” ಎಂದು ಕಯದಂಬರಯ ಮ್ಹತವ ಮ್ತುತ ಓದಿನ ಮಯದರಯನುಾ ತಿಳಿಸುತಯತರೆ. 

 ಕಯವ್ೆೀರಪ್ುರದ ಸುಲೆೀಮಯನ್ ಸ್ಯಬರ ಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲ ದೆೊರೆತ ಕುದುರೆ ದೆೀಸಿಗಯಾನ ದಫತರು ಮ್ತುತ ಅದನುಾ ಮ್ುಂದೆ ಗಮ್ಕದ 

ಗಣಪ್ಯಾನು ಮಯಡಿದ ನಕಲ್ು ಪ್ರತಿಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಕ್ಷೆೀತರಕಯಯಿದ ಅನುಭವದ ಆಧಯರದಲ್ಲಲ ಕಯದಂಬರ ರಚ್ಚತವ್ಯಗಿದೆ. ಗಮ್ಕದ 

ಗಣಪ್ಯಾನು ಸನಾವ್ೆೀಶಕೆೆ ತಕೆಂತೆ ಆ ದಫತರನಲ್ಲಲ ರೆೀಖಯಚ್ಚತರವನುಾ ಬಿಡಿಸಿದಯುನ್ೆ. ಅದನುಾ ಹನೊರು ಅವರು ಬರಹದಲ್ಲಲ ನರೊಪ್ತಸಿದಯುರೆ.  

 ಸಮಯಜವಿಜ್ಞಯನಕೆೆ ಅದರಲ್ೊಲ ಇತಿಹಯಸಕೆೆ ಘಟನ್ೆ ಮ್ತುತ ಕಯಲ್ ಮ್ುಖಾವ್ಯದರೆ ಮಯನವಿಕಕೆೆ ನರೊಪ್ಣೆ ಮ್ುಖಾ. ಅಂತಹ 

ಪಯರಮಯಣಿಕ ನರೊಪ್ಣೆಯನುಾ ನ್ಯವು ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಕಯಣಬಹುದು. ಕುವ್ೆಂಪ್ುರವರ ‘ಮ್ಲೆಗಳಲ್ಲಲ ಮ್ದುಮ್ಗಳು’ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ 

ಗುತಿತಯ ಪ್ರಯಯಣದಲ್ಲಲ ಕಯದಂಬರ ವಿಸತರಸುತಯತ ಹೆೊೀದರೆ ಇಲ್ಲಲ ದಳವ್ಯಯಿ ಪ್ರಯಯಣದಲ್ಲಲಯ್ಕೀ ತನಾ ಇಂದಿನ, ಹಿಂದಿನ ಚರತೆರಯನುಾ 

ಹೆೀಳುತಯತ ಸ್ಯಗುವ ನರೊಪ್ಕನ್ಯಗಿದಯುನ್ೆ. ಹೆೈದರ್ ಮ್ತುತ ಟಿಪ್ುಿವಿನ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲನ ದಳವ್ಯಯಿಯ್ಕೀ ಈ ಕಯದಂಬರಯ ಕೆೀಂದರ ವಾಕ್ಸತ. ಅವನ 

ಪ್ರಯಯಣ ಸ್ಯಗಿದಂತೆ ಒಂದು ಸೆಳಿೀಯ ಪ್ರದೆೀಶದ ಚರತೆರಯ್ಕೀ ಅನ್ಯವರಣಗೆೊಳುುತತದೆ. ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗೆ ಚರತೆರಗಳು ಚ್ಚತಿರಸಿದ ಅಧಿಕಯರದ 

ವಿರಯಟ ಕಥನಕೆೆ ಈ ದಳವ್ಯಯಿಯ ಚರತೆರ ವ್ಯಸತವ ಕಥನಕೆೆ ಕರೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಕಥನದ ಮ್ಧಾದಲ್ಲಲ ಬರುವ 

ಜನಸಮ್ುದಯಯದವರ ಕಯವ್ಯಾತಮಕ ಪ್ದಾಗಳು ಕಯದಂಬರಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಯವಾದ ಗುಣವನುಾ ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಜೀವನದ ತತವವನುಾ 

ಸ್ಯರುತತವ್ೆ. 

 ಕಯದಂಬರಯ ಪಯರರಂಭದಲ್ಲಲ ದಳವ್ಯಯಿ ಟಿಪ್ುಿವಿನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ಜೀವಂತ ಹುಲ್ಲಯನುಾ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ು ಅರಣಾಕೆೆ ಬಂದು 

ಆದಿವ್ಯಸಿಗಳ ಸಹಯಯ ಕೆೀಳುತಯತನ್ೆ. ಅಲ್ಲಲ ಸ್ೆೀರದ ಆದಿವ್ಯಸಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮ್ನ್ೆದೆೀವರನುಾ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಲಕೆೆ ಬಂದಿದಯುರೆ ಎಂದು 

ಕೆೊೀಪ್ಗೆೊಂಡರು ನಂತರ ದೆೀವರ ಅಪ್ಿಣೆಯ ಮೀಲೆ ನಧಯಿರವ್ಯಗಲ್ಲ ಎನುಾತಯತರೆ. ದೆೀವರು ಮೈ ಮೀಲೆ ಬಂದ ಪ್ೂಜಯರಯ ಮಯತುಗಳು 

ಹಿೀಗಿವ್ೆ 

ಬಂದದೆೀ ನ್ಯಡಿನಂದ 

ಗುಂಡು ಮಿೀಸ್ೆಯ ದಂಡು 

ನ್ೆಲ್ ಮ್ಳ್ೆಗರೆವುದೆೀ 

ಆಕಯಶದಲ್ಲ ತೆೊರೆ ಹರವುದೆೀ 

ಕಯಡು ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಪ್ಂಜರವುಂಟೆೀ 

ಕಲ್ಲೀಕ ಬಂತು 

ಕಲ್ಲಕೆ ಬಂತು 
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ಕುಲ್ ನೊರೆಂಟಯಯುತ 

ಮ್ನ ಬೆೀರಯಯಿತು 

ಮ್ದುು ಸಿಡಿದು  

ಮಯಳಿಗೆಯು ಬಿದುು  

ರಕತ ಚೆಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲ ಏರು ಪೆೀರು . . . . (* ಪ್ು – 18) 

 

ಮೀಲ್ಲನ ಆದಿವ್ಯಸಿಯ ಪ್ೂಜಯರ ಮಯತನುಾ ಗಮ್ನಸಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದಿವ್ಯಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಸರಯ್ಕೀ? ನಗರದ ಆಧುನಕತೆಯು 

ಪ್ರಕೃತಿ ನ್ಯಶಮಯಡಿ ನಮ್ಮ ಅವನತಿಯನುಾ ನ್ಯವ್ೆೀ ತೆೊೀಡಿಕೆೊಂಡಂತೆ, ಜೆೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಯರವಗಿದವರು ಮ್ನು್ಾರನುಾ ಅಲ್ಲದೆ ಪಯರಣಿಗಳ 

ಮೀಲ್ು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭುತವ ಸ್ಯಧಿಸುವ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುವಂತಿದೆ ಎನಸುತತದೆ. ಸ್ೆರೆಸಿಕೆ ಹುಲ್ಲಯನುಾ ಟಿಪ್ುಿವಿನ ಅರಮ್ನ್ೆಯ ಅಂಗಳದ 

ಪ್ಂಜರದಲ್ಲಲಟುಟ ಆಹಯರವ್ಯಗಿ ಪಯರಣಿಗಳ ಮಯಂಸದ ಜೆೊತೆಗೆ ಕಳುಕಯಕರನುಾ, ಶತುರಗಳನುಾ, ದರೆೊೀಡೆಕೆೊೀರರನುಾ ಪ್ಂಜರದೆೊಳಕೆೆ 

ದೊಡುವ ಕೆಲ್ಸವನುಾ ನವಿಹಿಸುತಿತದೆು ಎಂದು ದಳವ್ಯಯಿ ವಾಸನಪ್ಡುತಯತನ್ೆ. 

ದಳವ್ಯಯಿ ತನಾ ತಂದೆಯ ಬಗೆ ೆಮದಲ್ು ವಿರೆೊೀಧ ವಾಕತಪ್ಡಿಸುವ ವಾಕ್ಸತತವನ್ಯದವನು, ತಂದೆ ಬೆೀಡವ್ೆಂದರು ಹೆೈದರ ಾ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಸ್ೆೈನಾಕೆೆ 

ಸ್ೆೀರದ. ಅವನ ತಂದೆಯು ಸಹ ಹೆೈದರ ಾ ಹತಿತರ ಚಯಕರ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡು ಇದುವನ್ೆ. ತಪ್ುಿ ಮಯಡಿದವರನುಾ, ದರೆೊೀಡೆಕೆೊೀರರನುಾ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ 

ಅಂದರೆ ಅವರ ಕೆೈ ಕಯಲ್ು ಕತತರಸುವ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುತಿತದು ಇಂತಹ ಕೊರರ ಅವಮಯನವಿೀಯ ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ಬೆೀಸತುತ ಪ್ಶಯಿತಯಪ್ ಪ್ಡುತಿತದುನು. 

ಇಂತಹ ಸಿೆತಿ ಕಂಡ ದಳವ್ಯಯಿ ಕೆೊನ್ೆಗೆ ತನಾ ತಂದೆಯ ಬಗೆೆ ಮ್ೃದು ಸವಭಯವದವನ್ಯದನು ಆದರೆ ಅವನ ತಂದೆ ಕಯವ್ೆೀರ ನದಿಗೆ ಬಿದುು 

ಆತಮಹತೆಾ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡ.  

ಟಿಪ್ುಿ ಖಯವಂದರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ದಳವ್ಯಯಿ ಹರದನಪ್ುರ – ಕನಕಗಿರಯಲ್ಲಲ ನಡೆಯುತಿತದು ಧಮ್ಿಗಲ್ಭೆಯನುಾ ನಯಂತಿರಸಲ್ು ಹತಯತರು 

ಸ್ೆೈನಕರೆೊಡನ್ೆ ಬಂದು ಕಯಡಿನಲ್ಲಲ ವಿಶರಮಿಸುತಿತದು. ಆಹಯರ ತರಲ್ು ಹೆೊೀದ ಸ್ೆೈನಕರು ಮಯಡಿದ ತರಲೆ ಆ ಹಳಿುಯಲೆಲೀ ಜೀತಕೆೆ 

ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಯಡಿತು. ಹಿೀಗೆ ಸ್ೆೈನಕರಂದ ಚದುರ ಒಬೆೊಬಂಟಿಯಯದ ದಳವ್ಯಯಿ ನ್ೆಲ್ಲಲತೆೊರೆಯಲ್ಲಲ ಕುದುರೆ ಸಮೀತ ಬಿದುು ನಂತರ 

ಕತಯತಳ್  ೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದುು ತನಾ ಕತಿತಯಿಂದಲೆೀ ಕ್ಸಬೆೊಬಟೆಟಗೆ ಆದ ಗಯಯದಿಂದ ಕಯವ್ೆೀರಪ್ುರದಲ್ಲಲ ವ್ೆೀ್ಮ್ರೆಸಿಕೆೊಂಡು ಭಕ್ಷುಕನ್ಯಗಿ, 

ಗೆೊರವನ್ಯಗಿ, ಕುದುರೆ ದೆೀಸಯಾನ್ಯಗಿ ಕಯಲ್ ಕಳ್ೆಯಬೆೀಕಯಯಿತು. 

ಹಿೀಗೆ ಮಯರುವ್ೆೀ್ದಲ್ಲಲ ಇರುವುದಕೆೆ ಕಯರಣ ದಳವ್ಯಯಿಯ್ಕೀ ಹೆೀಳುತಯತನ್ೆ. “ಅರಮ್ನ್ೆಯ ಸ್ೆೈನಕರ ಬಗೆೆ ಯಯರಗೆ ತಯನ್ೆೀ ಗೌರವವಿದೆ? 

ಲ್ೊಟಿಕೆೊೀರರು, ಅತಯಾಚಯರಗಳು, ಕತಿತಹಿಡಿದ ನತಾ ಕಟುಕರು ಎಂದೆೀ ಖಯಾತಿಗಳಿಸಿರುವ ನ್ಯವು ಒಂಟಿಯಯಗಿ ಸಿಕ್ಸೆದರೆ ಗುಂಪ್ತನಲ್ಲಲ 

ಸಿಕೆಕೆೊಂಡ ಹಯವ್ೆೀ ಸರ” (* ಪ್ು – 65) ಎಂದು ಜನರ ಆಕೆೊರೀಶಕೆೆ ಒಳಗಯಗಿದುರು ದಳವ್ಯಯಿ ಮ್ತುತ ಸ್ೆೈನಕರು. ಏಕೆಂದರೆ ಯುದದಿ 

ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ ಲ್ೊಟಿ ಹೆೊಡೆಯುವುದು, ಕಂದಯಯಕೆೆ ಹೆೊೀದ ಸಮ್ಯದಲ್ಲಲ ಹಳಿುಯ ಜನರನುಾ ಸುಲ್ಲಗೆ ಮಯಡುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಚಂದುಳು 

ಹೆಂಗಸರನುಾ ತಂದು ರಖಯವು(ಸೊಳ್ )ೆ ಆಗಿ ಬಳಸುತಿತದುರು. ಹಿೀಗೆ ಕಂದಯಯ ಕೆೊಡಲ್ು ಆಗದ ಜನ ತಮ್ಮ ಹೆಣುಣ ಮ್ಕೆಳನ್ೆಾೀ ದಳವ್ಯಯಿಗೆ 

ಒಪ್ತಿಸುತಿತದುರು. ಅದರಂತೆ ದೆೊಂಬಿದಯಸನ್ೆೊಬಬ ತನಾ ಮ್ಗಳನುಾ ಈ ಕಯದಂಬರಯ ದಳವ್ಯಯಿಗೆ ಕೆೊಟಿಟದು. ಆಕೆ ಈತನನುಾ 

ಮ್ದುವ್ೆಯಯಗು ಎಂದು ಒತಯತಯಿಸಿದರು ಅವನು ಕೆೀವಲ್ು ರಖಯವು ಆಗಿ ಬಳಸುತಯತ ಶೆ ೀಷಿಸುತಿತದುನು. ಇವನ ಕಯಟ ತಯಳಲಯರದೆ ಮ್ೊರು 

ತಿಂಗಳ ಬಸಿರಯದ ಅವಳು ದಳವ್ಯಯಿಯ ವಠಯರ ಬಿಟುಟ ದೆೀಶಯಂತರ ಬಂದು ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಮಯರಗುಡಿಯಲ್ಲಲ ಆಶರಯ ಪ್ಡೆಯುತಯತಳ್ .ೆ ತಂದೆ, 

ತಂಗಿಯರು, ದಳವ್ಯಯಿ ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಹೆತತ ಮ್ಗನಂದಲ್ೊ ದೊರವ್ಯಗಿ ತನಾ ನ್ೆೊೀವನುಾ ವ್ೆೀ್ಮ್ರೆಸಿಕೆೊಂಡು ಕಂಗೆಟುಟ ಬಂದ 

ದಳವ್ಯಯಿಯಲೆಲೀ ತನಾ ಕತೆ ಹೆೀಳುತಯತಳ್ .ೆ 

ಪ್ರಭುತವ ಮ್ತುತ ಅವರ ಹಿಂಬಯಲ್ಕರ ಬಗೆೆ ಜನರಗೆ ಆಕೆೊರೀಶವಿತುತ. ಅಲ್ಲಲನ ಭೆೊೀಗ ಅಧಿಕಯರವನುಾ ಕಡೆಗಣಿಸುತಿತದುರು. ಸ್ೆೈನಕರೆಂದರೆ ಹೆಣುಣ 
ಕೆೊಡುತಿತರಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅರಮ್ನ್ೆಯ ಚಯಕರ ಬಗೆೆ ಅಸಹನ್ೆ ಇತುತ. ಕಯವ್ೆೀರ ಪ್ುರದ ಅಗಿಾಮ್ಂಡಲ್ ಜಯತೆರಯಲ್ಲಲ ಬಿದಿರನ ಕ್ಸರೀಟಕೆೆ 
ಅಲ್ಂಕಯರ ಮಯಡಿ ಬಣಣದ ಬಟೆಟಯ ದಯಳ, ಚೆಂಡು ಬೆೀಗಡೆ ಕಟಿಟ ಅದಕೆೆ ಬೆಂಕ್ಸ ಹಚ್ಚಿ, “ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಿಳಿಸುತಿತದು ಜನಸಮ್ೊಹ ತಮ್ಮ 
ಪ್ುಟಿಟಯಲ್ಲಲದು ರಯಗಿ ಜೆೊೀಳ ಕಬುಬ ನವಣೆ ಸ್ಯಮ ಆಕಿ ದವಸವನುಾ ಹಿಡಿಹಿಡಿಯಯಗಿ ಬೆಂಕ್ಸಗೆ ಎರಚುತಿತದುರು ಇಕಯ ನಮ್ಮ ಭಯಗ, ಇಗೆೊೀ 
ಕಂದಯಯ, ಹಿಡಿ ನಮ್ಮ ಋಣ ಉಂಡು ಉರದು ಬೊದಿಯಯಗು ಎಂದರು” (* ಪ್ು – 70) ಹಿೀಗೆ ಆ ಜನಸಮ್ುದಯಯ ತನಾ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಲ ಜನ 
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ವಿರೆೊೀಧ ಪ್ರಭುತವದ ಬಗೆೆ ಅಸಹನ್ೆಯನುಾ ಹೆೊರಹಯಕ್ಸ ನ್ಯವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೆೊಂದಿದೆವು ಎಂದು ಸಂಭರಮ್ ಪ್ಡುತಯತರೆ.  

 ದಳವ್ಯಯಿಯು ಹೆೈದರನ ನ್ೆೀತೃತವದಲ್ಲಲ ಚ್ಚತರದುಗಿ ಕೆೊೀಟೆಯನುಾ ಆಕರಮಿಸುವ್ಯಗ ನಡೆದ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ಹೆೀಳುತಯತನ್ೆ. ಯುದಿದ 

ರಯತಿರ ಸ್ೆೈನಕರ ಬಿಡಯರದ ಚ್ಚತರಣ, ಅವರ ಯುದಿ ಉತಯಿಹ ಅಲ್ಲದೆ ಎದುರಗಿರುವ ಸ್ಯವು ಆ ಸ್ೆೈನಕರನುಾ ಮ್ೃಗಗಳನ್ಯಾಗಿ ಮಯಡಿದುವು. 

“ಹಗಲ್ು ಯುದಿದ ಗೆೊೀಳ್ಯಟದಂತೆಯ್ಕೀ ರಯತಿರಯು ಬಿಡಯರಗಳಲ್ಲಲ ನರಳ್ಯಟ ಕೆೀಳಿ ಬರುತಿತತುತ. ನರಳ್ಯಟ ಗಂಡಸರದುಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರದುು! ಈ 

ಹೆಂಗಸರೆಲಯಲ ಹಿಂದಿನ ಹೆೊಡೆದಯಟಗಳಲ್ಲಲ ಸ್ೆರೆ ಹಿಡಿದು ತಂದವರು, ಸಿೀಮ ಗೆದುರೆ ಸ್ೆೈನಕರು ಸರದಯರರು ಮದಲ್ು ಕೆೈ ಹಯಕುತಿತದುುದೆೀ 

ಹೆಂಗಸರಗೆ, ಅರಸರು ಕಣುಣ ಹಯಕುತಿತದುುದು ಭಂಡಯರಕೆೆ ಗೆದು ರಯಜಾದ ರಯಣಿಯರು ಕೆೈಗೆ ಸಿಗುತಿತರಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಳದಿ ಸಿೀರೆ ಉಟುಟ ನಂಬೆೀಹಣುಣ, 

ಎಲೆಅಡಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಕ್ಸ ಪಯಲಯಗುತಿತದುರು. ಬೆಂಕ್ಸಗೆ ಹಚಿಲ್ು ಬೆೀಕಯದ ಎಣೆಣ ಸ್ೌದೆಯ ಜಮಯವಣೆ ತಡವ್ಯದರೆ ಅರಮ್ನ್ೆಯ ಸುತಿತನ 

ಬಯವಿಗೆ ಹಯರುತಿದುರು. ಬಯವಿ ಎ್ುಟ ಜನ ಹೆಂಗಸರನುಾ ಹಿಡಿಸಿೀತು. ಉಳಿದ ರಯಣಿಯರು ಕೆೊೀಟೆಯ ತೆನ್ೆಯನ್ೆಾೀರ ಕಂದಕದ ನೀರನ 

ಪಯಲಯಗುತಿತದುರು” (* ಪ್ು – 136) ಹಿೀಗೆ ಯುದಿದ ಹಿಂದಿನ ರಯತಿರಯ ಕರಯಳ ದೃಶಾಗಳನುಾ ಆ ದಳವ್ಯಯಿ ನ್ೆನ್ೆಸಿಕೆೊಳುುತಯತನ್ೆ. ಹೆಣುಣಮ್ಕೆಳ 

ಸ್ಯವಿನಲ್ುಲ ಸಂಭರಮ್ಕಯಣುವ ನಮ್ಮ ಸಮಯಜದಿಂದ ಒಬಬ ಮ್ಹಿಳ್  ೆಆ ಬೆಂಕ್ಸಕೆೊಂಡದಿಂದ ತನಾ ತಂದೆ ತಯಯಿಯ ಜೆೊತೆಗೆ ತಪ್ತಿಸಿಕೆೊಂಡು 

ಹೆೊೀಗುವುದನುಾ ಕಯದಂಬರ ಚ್ಚತಿರಸುತತದೆ. ಹಿೀಗೆ ಪ್ರಭುತವ ಅಧಿಕಯರ ಮ್ತುತ ವಗಿಗಳು ಹೆಣಣನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದ ಮಯದರಯನುಾ ಈ 

ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಕಯಣಬಹುದು.  

ಸ್ೆೈನಕರು ಯುದದಿಲ್ಲಲ ಮ್ಡಿದರೆ ವಿೀರಮ್ರಣ, ದೆೀವಕನ್ೆಾಯರು ದೆೀವಲೆೊೀಕಕೆೆ ಕೆೊಂಡೆೊಯುಾವರು ಎಂದು ಚ್ಚತಿರಸಿದ ಕಥನಕೆೆ ವಿರುದಿವ್ಯಗಿ 

ಸ್ೆೈನಕರ ಮ್ನಸಿತೆಿ ಇತುತ. “ಆಳುವವರಗೆ ಮ್ಂತಿರಮಯನಾರಗೆ ಅರಮ್ನ್ೆಯ ಪ್ಲ್ಲಂಗ ಸುಖವ್ೆನಸಬಹುದು ಆದರೆ ನ್ಯವು ಅವರ ಪ್ಲ್ಲಕ್ಸೆ 

ಹೆೊರುವ ಬಡ ಹೆೊೀರಗಳು ಹಗ ೆ ಕಟಿಟಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು ಭಯರ ಎಳ್ೆಯಬೆೀಕು ಮ್ುಂಭಯರ, ಹಿಂಭಯರ ಎಷಯಟದರೊ ಸರ ಎಳ್ೆಯದಿದುರೆ 

ಬಯರುಕೆೊೀಲ್ಲನ ಏಟು, ಎಷಯಟದರೊ ಗಯಡಿಯ ಮೀಲೆ ಕುಂತವನು ಯಜಮಯನ, ಕತಿತ ಹಿಡಿದವನ ಕೆೈಯಲ್ಲಲ ಸಿಕ್ಸೆದ ಕೆೊೀಳಿಯದೆೀನು ಆಟ? 

ಪ್ುಕೆ ಒದರ ಕಯಲ್ು ಬಡಿಯುವುದು ಬಿಟುಟ ಬೆೀರೆೀನುಂಟು?”(* ಪ್ು- 139) ಹಿೀಗೆ ಸ್ೆೈನಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನುಾ, ಸ್ಯವನುಾ ಬಗೆದು ಪ್ರಭುತವವನುಾ 

ಶಪ್ತಸುತತ ಇರುವ ವ್ಯಸತವ ದಿಕೆನ್ೆಾೀ ಬದಲ್ಲಸಿದರು ನಮ್ಮ ಆಧುನಕ ವಿದಯಾವಂತರು. 

ದಳವ್ಯಯಿಯು ಹೆೈದರ್ ಮ್ತುತ ಟಿಪ್ುಿ ಸ್ಯಯುವ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ ಆಡಿದ ಮಯತು ಇದು ಸಿೆತಿಯನುಾ ವಿವರಸುತಿತದುರೆ ಪ್ರಭುತವದ ಭೆೊೀಗ 

ಜೀವನವು ಸ್ಯವಿನ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ ಸುಖ ಜೀವನವನುಾ ಹರಸುವಂತೆ ಕಯಣುತತದೆ. ಖಯವಂದರಗೆ ನಂಬಿಕಸ ೆಬಂಟನ್ಯಗಬೆೀಕು ಸ್ಯಧಾವ್ಯದರೆ 

ಈ ಭೊಮಿಯನ್ಯಾಳುವ ದೆೊರೆಯಯಗಬೆೀಕು ಎಂಬ ಭರಮಯಲ್ಲಲ (ಈಗ ನ್ಯವು ಹೆೊೀಗುವ ಅಭವೃದಿಿ ಎಂಬ ಭರಮ) ತೆೀಲ್ಲ ತನಾ ನಂಬಿದ 

ಹೆಂಡತಿಗೊ ಸುಖ ಕೆೊಡದೆ ಇಟುಟಕೆೊಂಡವರಗೊ ಕಯಟಕೆೊಟುಟ ಯುದಿದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ ಲ್ೊಟಿ ಹೆೊಡೆದ ರತಯಾಭರಣಗಳು, ಒಡವ್ೆ 

ವಸರಗಳನುಾ ನಶರಯೊೀಜಕವ್ಯಗಿ ಪೆಟಯರಯಲ್ಲಲ ಕೊಡಿಟಟ ಈತ ಕಯವ್ೆೀರಪ್ುರದಲ್ಲಲ ಮಯರುವ್ೆೀ್ದ ಜೀವನ ದೊಕುವ ಸಿೆತಿಗೆ ಬರಬೆೀಕಯಯಿತು. 

ನ್ಯಲ್ೆನ್ೆಯ ಮೈಸೊರು ಕದನದಲ್ಲಲ ಕಂಪ್ನ ಸಕಯಿರದಿಂದ ಟಿಪ್ುಿ ಮ್ರಣ ಹೆೊಂದಿದುನುಾ ಕೆೀಳಿ ತನಾ ಹೆಂಡತಿಯನುಾ ಕಯಣುವ ಆಸ್ೆಯಿಂದ 

ಹೆೊೀದ ದಳವ್ಯಯಿಗೆ ಒಂದು ಆಘಾತ ಕಯದಿತುತ. ಗಂಡನಂದ ದೊರಯದ ದಳವ್ಯಯಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಬುದಿಿಭರಮ್ಳ್ೆಯಯಗಿ ದಳವ್ಯಯಿಯ್ಕೀ 

ತಂದಿದು ಜೀವಂತ ಹುಲ್ಲಗೆ ಆಹಯರವ್ಯಗಿಬಿಟಿಟದುಳು. ತನಾ ಹೆಂಡತಿಯ ಕಳ್ೆೀಬರವನುಾ ಮ್ಣುಣ ಮಯಡಿ ಟಿಪ್ುಿವಿನ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡಿಟಟ  ಕಂಪ್ನಯ 

ಸ್ೆೈನಕ ಟಿಪ್ುಿವಿನ ಕತಿತಯಿಂದ ನರಳ್ಯಡುತಯತ ಬಿದಿುರುವ್ಯಗ ಅವನನುಾ ಹೆೊತುತ ತಂದು ಔ್ಧಿ ಮಯಡಿಸಿ ಜೀವದಯನ ಮಯಡಿ 

ಮಯನವಿೀಯತೆಯ ಲೆೊೀಕಜ್ಞಯನ ಮರೆಯುತಯತನ್ೆ. ಅಧಿಕಯರ ಕೆೀಂದರ ಶಿರೀರಂಗಪ್ಟಟಣದ ಅವಸ್ೆೆ ಕಂಡ ದಳವ್ಯಯಿ ಮ್ತೆತ ಕಯವ್ೆೀರಪ್ುರಕೆೆ 

ಬರುತಯತನ್ೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಯರ ಕೆೀಂದರ ಬಿಟುಟ ಬಂದರು ಆ ಅಧಿಕಯರದ ಕತಿತ ಮಯಡಿದ ನಂಜು ಅವನ ದೆೀಹ ಮ್ನಸಿನುಾ ತಿನುಾತತಲೆೀ ಇತುತ 

ಇಂತಹ ದಳವ್ಯಯಿ ಕೆೊನ್ೆಗೆ ಕುದುರೆ ದೆೀಸಿಗಯಾನ್ಯಗಿ ಈಶವರಗುಡಿಯಲ್ಲಲ ನ್ೆಲೆ ನಂತು ತನಾ ಆತಮ ಚರತೆರಯನುಾ ಬರೆಯುತಯತನ್ೆ. ಆದರೆ 

ತಯನು ಮಯಡಿದ ಕೌರಯಿ, ದಪ್ಿ, ಅತಯಾಚಯರ, ಹಿಂಸ್ೆಯಿಂದ ನ್ೆೊಂದು ಇದನುಾ ಯಯರು ಓದಬಯರದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಯಪ್ತಸಿಕೆೊಳುುತಯತನ್ೆ 

ಮ್ತುತ ತನಾ ನಜನ್ಯಮ್ವನುಾ ಹೆೀಳದೆ ಹೆೀಸಿಗೆ ಪ್ಟುಟ ಅಜ್ಞಯತನ್ಯಗಿ ಅಲೆಲೀ ಲ್ಲಂಗೆೈಕಾನ್ಯಗಿ ಸಂತನ್ಯಗುತಯತನ್ೆ. 

ದನ ಇಲ್ಲದವರಗೆ ದನ ಕೆೊಟಟ ಈ ಕಯದಂಬರ ಆಚೆಗಿಟಿಟದು ಸಂಬಂಧಿಕರನುಾ ಒಳಗೆ ಕರೆದ ಕಥನವೂ ಹಯಗಿದೆ. ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ 
ವಸ್ಯಹತುಶಯಹಿ ಸೃಷಿಠಸಿದ ಚರತೆರಗೆ ಎದುರಯದ ಒಂದು ಸೆಳಿೀಯ ಚರತೆರಯಯಗಿದೆ. ಪ್ಶಿಿಮ್ದ ಓದುವಿಗೆ ವಿರುದಿವ್ಯದ ಓದು ಈ 
ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲದೆ.  
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ಕೆೊನ್ೆ ಟಿಪ್ಿಣಿ: 

1. ಯು.ಆರ್ ಅನಂತಮ್ೊತಿಿ: “ಇಂಡಿಯಯದಲ್ಲಲ ನ್ಯವು ತುಂಬಯ ‘ಕ್ಸರಟಿಕಲ್’ ಆಗಿಬೆೀಿಕು, ಹಯಗಯದಯಗ ಮಯತರ ಡೆಮಯಕೆರಸಿಗೆ ಅಥಿ 

ಬರುತೆತ”. - ಸಂ. ಡಯ. ನತಯಾನಂದ ಬಿ ಶೆಟಿಟ - ಲೆೊೀಕಜ್ಞಯನ - ಪ್ರಸ್ಯರಯಂಗ, ತುಮ್ಕೊರು ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯ- ಮೀ-ಆಗಸ್ಟ-2014 ಪ್ು-09 

*  ಕೃ್ಣಮ್ೊತಿಿ ಹನೊರು: ‘ಅಜ್ಞಯತನ್ೆೊಬಬನ ಆತಮಚರತೆರ’ ಕಯದಂಬರಯ ಭಯಗಗಳು 

ಪ್ರಚಯ: 

ಮಯರುತಿ.ಡಿ ಅವರು ಕಳ್ೆದ ನ್ಯಲ್ುೆ ವ್ಿಗಳಿಂದ ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಫೌಂಡೆೀ್ನ್, ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ 
ಸಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಲ ಕನಾಡ ಭಯಷಯ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕ್ಸತಯಯಗಿ ಕಯಯಯಿನವಿಹಿಸುತಿತದಯುರೆ. ಇವರು ಪಯರಥಮಿಕ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೆೊತೆಗೆ ಕನಾಡ ಭಯಷಯ ವಿ್ಯಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಯಕ್ಟ ಕಯಯಯಿಗಯರಗಳನುಾ ನಡೆಸಿದಯುರೆ. 
ಇವರು ತುಮ್ಕೊರು ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯದಿಂದ ಕನಾಡ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿ ಮ್ತುತ ಬಿ.ಎಡ ಪ್ದವಿಯನುಾ 
ಪ್ಡೆದಿದಯುರೆ. ಸದರ ವಿಶವವಿದಯಾಲ್ಯದ ಪ್ದವಿ ಕಯಲೆೀಜುಗಳಲ್ಲಲ 6 ವ್ಿಗಳ ಕಯಲ್ ಕನಾಡ 

ಉಪ್ನ್ಯಾಸಕರಯಗಿ ಕಯಯಯಿನವಿಹಿಸಿದಯುರೆ. ಜೆೊತೆಗೆ ರಯಜಾ ಮ್ತುತ ರಯ್ರ ಮ್ಟಟದ ವಿಚಯರ 
ಸಂಕ್ಸರಣದಲ್ಲಲ ಲೆೀಖನಗಳನುಾ ಮ್ಂಡಿಸಿದಯುರೆ.  

Email: maruthi.d@azimpremjifoundation.org 
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ಅಬುುಲ್ ಎ 

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಪ್ುಸತಕ ರಂಗಣಣ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲರುವ ಕಥೆ ಬರೆದವರು ಆರತಿ ಆನಂದ ನವನೀತ ಮ್ತುತ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲನ ಸುಂದರವ್ಯದ 

ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ಬಿಡಿಸಿದ ವಾಕ್ಸತ ಎಂದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕವಿತಯ ಸಿಂಘ್ ಕಯಳ್  ೆಮ್ತುತ ಇದನುಾ ಅನುವ್ಯದ ಮಯಡಿದವರು ಎಸ್ ದಿವ್ಯಕರ್ ಈ 

ಪ್ುಸತಕ ನಜವ್ಯಗಿ ಇಂಗಿಲೀ್ಾಲ್ಲಲ ಬರೆಯಲಯಗಿತುತ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಒಟುಟ ಬೆಲೆ ರೊ. ೧೩೫ ಇದು ಆರತಿ ಆನಂದ ನವನೀತ ಅವರ ಸಣಣ 

ಪ್ರಚಚಯ ಸುಗಂಧ ದರವಾಗಳನುಾ ತಯಯರಸುವ ಬಹು ರಯಷಿರಯ ಕಂಪ್ನಯೊಂದರಲ್ಲಲ ಮಯಕೆಿಟಿಂಗ ಅಧಿಕಯರ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ 

ಸೊಿತಿಿಯಯಗಿರಬೆೀಕು. ಅವರ ಇಬಬರ ಹೆಣುಣ ಮ್ಕೆಳು ನೀನು ಇದನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದಿುಯ? ಎಂಬ ದಿವ ಭಯಷಯ ಪ್ುಸತಕದ ನಂತರ 

ತೆೊಲ್ಲಕಯಗೆಂದೆಂದೆ ಅವರು ರಚ್ಚಸಿಕೆೊಳುುವ ಎರಡನ್ೆ ಪ್ುಸತಕ ಇದು. ಇದು ಕವಿತಯ ಸಿಂಘೆ ಕಯಳ್ೆಯವರ ಪ್ರಚಯ ಕವಿತಯ ಸಿಂಘೆ 

ಕಯಳ್ೆಯವರ ಚ್ಚತರದಲ್ಲಲ ಎದುು ಕಯಣುವ ರೆೀಖೆಗಳಿವ್ೆ ಲ್ವಲ್ವಿಕೆಯ ಬಣಣಗಳಿವ್ೆ. ಇತಿತಚೆಗೆ ಅವರು ಬರೆದು ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ರಚ್ಚಸಿರುವ ಹೆೊಸ 

ಬಗೆಯ ಪ್ುಸತಕ “my face book friends” ಇದಕಯೆಗಿ ಅವರಗೆ ಅತುಾತತಮ್ ಮ್ಕೆಳ ಪ್ುಸತಕ ೨೦೧೨ರ ದಶಿನ್ ರಯಷಿರಯ ಪ್ರಶಸಿತ ಲ್ಭಸಿದೆ. 

ಇದು ಎಸ್ ದಿವ್ಯಕರ್ ಕನಾಡದ ಪ್ರಖಯಾತ ಲೆೀಕಖಕರು ಮ್ತುತ ಅನುವ್ಯದಕರು ಅನ್ೆೀಕ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ರಯ್ರ ಮ್ಟಟದ ಪ್ರಶಸಿತಗಳನುಾ 

ಪ್ಡೆದಿರುವರು, ಇದರ ಕೆೊನ್ೆಯ ಮಯತು ಇದರ ಮ್ುಖಪ್ುಟ ತುಂಬಯ ಸುಂದರವ್ಯಗಿದೆ.  

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ವಶ್ುಟ ವಿ್ಯಗಳನುಾ ನ್ಯನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಬಹುದು.  

ನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲರನುಾ, ಎಂಥವರನುಾ ಸಹ ಸಹಯಯ ಮಯಡುತತಲೆೀ ಇರಬೆೀಕು.  

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ನ್ಯವು ಯಯವುದೆೀ ವಸುತವನುಾ ಏನನ್ಯಾದರು ಕೊಡ ಅದರ ಬಗೆ ೆ

ಪ್ರಚಯಿಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಬರವಣಿಗೆಯ ತುಂಬಯ ಸುಲ್ಭವ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಪ್ುಟಟ ಆನ್ೆ ರಂಗಣಣ ದೆೊೀಭಘಾಟಿನ ಬಳಿ ಇರುವನು ತನಾ ಗೆಳತಿಯರ ಬಣಣ ಹಚ್ಚಿಕೆೊಂಡ ಉಗುರುಗಳನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿ ಮೀಹಗೆೊಂಡನು 

ಅವನಗೆ ತನಾ ಉಗುರುಗಳಿಗೊ ಬಣಣ ಹಚ್ಚಿಕೆೊಳುಬೆೀಕೆಂದು ಆಸ್ೆ ಆದರೆ ಆನ್ೆ ನ್ೆೈಲ್ ಪಯಲ್ಲಷ್ ಹಚ್ಚಿಕೆೊಳುುವುದು ಯಯರಯದರು 

ನ್ೆೊೀಡುವುದುಂಟೆ ಪ್ರಕಯಶ ಮಯನವದ ಲ್ವಲ್ವಿಕೆಯ ಬಣಣಗಳಿನಂದ ಕುಡಿದ ರಂಗಣಾ ಒಂದು ಮ್ನಮಹಕ ಪ್ುಸತಕ. 

ಧನಾವ್ಯದಗಳು 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ರಂಗಣಣ 

ಪ್ರಚಯ: 

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



 48 

A crazy mathematician’s life 

Ronald Royan 

What is life for a man who loved numbers more than anything in this world? The Man Who Loved Only 

Numbers is a biography of  the famous mathematician Paul Erdos written by Paul Hoffman. The book was 

published on July 15, 1998, by Hyperion Books as a hardcover edition. A paperback edition appeared in 1999. 

The book has been published in 15 different languages. 

The book is mostly written without much technical detail and can be read by anyone without a mathemati-

cal background. Hoffman does give some relatively simple examples of  mathematical problems throughout 

the book (like Cantors Diagonal Argument) to illustrate some of  the ideas in modern mathematics. Though 

the books contain 20% of  higher order mathematics, a large part of  the book revolves around life of  Erdos 

(Who lived from March 26, 1913 to September 30, 1996) and encounters of  Erdos with other mathemati-

cians in past and present including Ronald Graham, Carl Friedrich Gauss, Srinivas Ramanujan and G.H. Har-

dy. Hoffman also tries to give examples of  what mathematics is and why he views it is important, and why 

many mathematicians such as Erdos devote their whole lives to mathematics. It also contains some history 

of  Europe and the United States of  Erdos time. 

Erdos spoke English well and fast, but his pronunciation was unique—it was difficult for some peo-

ple to understand, especially the first time. When he allowed himself  to talk about things other than 

mathematics, he used a language of  his own: women were “bosses”, children were “epsilons”, and 

alcohol was “poison”. He loved children, the younger the child was, the deeper was his connection. 

With more than 484 coauthors, Erdos collaborated with more people than any other mathematician 

in history. Those lucky 484 are said to have an Erdos number 1, a code phrase in the mathematics 

world for having written a paper with the master himself. 

An important person in Erdos’ life was Ronald Graham, who handled many of  Erdos affairs—such as mak-

ing sure that the visa on his passport was up to date, and managing his income, which dribbled in from four 

continents. “I signed his name on checks and deposited them,” Graham said. “I did this so long I doubted 

the bank would have cashed a check if  he had endorsed it himself.” In 1970 Graham bet Erdos that he could-

n’t stop taking amphetamines (an addictive drug) for a month. Erdos accepted the challenge and went cold 

turkey for thirty days. After Graham paid up—and wrote the $500 off  as a business expense—Erdos said,  

You’ve showed me I’m not an addict. But I didn’t get any work done. I’d get up in the morning and 

stare at a blank piece of  paper. I’d have no ideas, just like an ordinary person. You’ve set mathemat-

ics back a month. 

 He promptly resumed taking pills, and mathematics was better for it. Back in the early 1950s Erdos started 

spurring on his collaborators by putting out contracts on problems he wasn’t able to solve. By 1987 the out-

standing rewards totaled about $15,000 and ranged from $10 to $3,000, reflecting his judgment of  the prob-

lem’s difficulty. 

He was twenty-one when he buttered his first piece of  bread, his mother or a domestic servant having al-

ways done it for him. “I remember clearly,” he said. “I had just gone to England to study. It was teatime, and 

bread was served. I was too embarrassed to admit I had never buttered it. I tried. It wasn’t so hard.” He was 

Yadgir DI 
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just like a bird who did not stick to one place he always wanted to explore and work with many mathemati-

cians and never worked in one place for more than two years. Though he had medical complications in dif-

ferent regards. He enjoyed being in love with numbers. 

 His mother was a big part of  his life. She was always on his mind, and he phoned her every day from every-

where. “Erdos mama” was famous in the mathematical world. “No son loved his mother more than Paul,” 

said John Selfridge. “I got to know her well during the spring of  1966. She was a kind woman. We called her 

Anyuka [not “mother” but “mommy”] like Paul. … When Paul died, I went to his funeral in Budapest. I 

hate funerals, but I am glad I went. The official memorial service … was one of  the largest ever held in Hun-

gary, with more than five hundred people in attendance, as if  it were the funeral of  a head of  state.” A great 

book indeed – especially the beginning chapters that are a must-read for anyone to get a glimpse on such a 

crazy mathematician’s life whose name is Paul Erdos.  

Introduction: 

Ronald has taught maths for 6 years in different schools in Bangalore. He is 

also a part of  an institute called ‘Ignium’ that empowers underprivileged 

teens and youth by offering them different courses that would help them 

in their vocation. He has joined the Foundation last year and has been a 

part of  Maths team in Yadgir block.  

He enjoys playing football and badminton, and watching cricket.  
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ಚಯಂದಪಯಷಯ 

ನ್ಯನು ಮ್ೊರು ಕಥೆಗಳನುಾ ಓದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಲ ನ್ಯನು ಕಯಗೆ ಮ್ತುತ ಇರುವ್ೆ ಕಥೆಯನುಾ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ಅನಸಿತು. ಅದರಲ್ಲಲ ನನಗೆ ಏನು ಚೆನ್ಯಾಗಿ 
ಅನಸಿತು ಎಂದರೆ ಕಯಗೆ ಇರುವ್ೆಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಲ ಹೆೊೀಗಿತುತ. ಆವ್ಯಗ ಒಬಬ ರೆೈತ ಬಂದು ಆ ಇರುವ್ೆಗೆ ಕಯಪಯಡಿದನು. ಅದು ನನಗೆ 
ಇ್ಟವ್ಯಯಿತು. ಮ್ತುತ ಆಗ ರೆೈತ ಕಯಗೆಗೆ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೆೊಟಿಟದುನು ಅದು ನನಗೆ ಇ್ಟವ್ಯಯಿತು. ಅದರಂತೆ ನ್ಯನು ಬೆೀರೆಯವರಗೆ 
ಕಯಪಯಡಬೆೀಕು, ಕಯಗೆಯಹಯಗೆ ಮೀಸಮಯಡಬಯರದು ಅದು ನನಗೆ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ಅನಸಿತು. ಕಥೆಯು ಸುಲ್ಭ ಇತುತ ಮ್ತುತ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ರೆೈತ 
ಒಳ್ ುೆಯ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡಿದನು. ಹೆೀಗೆ ನ್ೆೊೀಡಿದನು ಎಂದರೆ ಆ ರೆೈತ ತನಾ ಹೆೊಲ್ದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುತಿತದುನು ಆಗ ಇರುವ್ೆಯ ಶಬು ಆ 
ರೆೈತನಗೆ ಕೆೀಳಿಸಿತು. ಆಗ ಆ ರೆೈತ ಬಂದು ಇರುವ್ೆಯನುಾ ಕಯಪಯಡಿದನು. 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಕಯಗೆ ಮ್ತುತ ಇರುವ್ೆ 

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಚಯಂದಪಯಷಯ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ 
೮ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 
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ರಶಿಮ ಹೆಚ್. ಎಸ್. 

‘ತೆರೆದಮ್ನ’ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ನ್ಯವು ಏಕೆ ಓದಬೆೀಕು? ಇದು ಯಯವ ರೀತಿ ಇತರ ಪ್ುಸತಕಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶೆೀ್ವ್ಯಗಿದೆ? ನ್ಯನು ಏಕೆ ಇದೆೀ 

ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಿದೆ ಮ್ತುತ ಪೆರೀರೆೀಪ್ತಸಲ್ಿಟಟ ಅಂತಹ ವಿಶೆೀ್ ಅಂಶಗಳು ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಏನವ್ೆ? ಎಂಬಂತಹ ಮ್ೊಲ್ಭೊತ ಪ್ರಶೆಾಗಳು 

ನಮ್ಮಲ್ಲಲ ಮ್ೊಡಿದರೆ ಸ್ಯಕು, ಅದನುಾ ‘ವ್ೆೈಚಯರಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ’ ಎಂದರೆ ತಪಯಿಗಲಯರದು. ನ್ಯನು ಇದೊವರೆಗೆ ಓದಿದ ಪ್ುಸತಕಗಳಲ್ಲಲ 

ಪಯರಯೊೀಗಿಕವ್ಯಗಿ ನ್ೆೀರವ್ಯಗಿ ಮ್ತುತ ಸತಾವ್ಯಗಿ ಕಂಡುಕೆೊಂಡ ಅದೆಷೆೊಟೀ ತಯತಿವಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ತೆರೆದುಕೆೊಂಡಿವ್ೆ. ಅಂತಹ 

ಕೆಲ್ವು ವಿ್ಯಗಳನುಾ ಮಯತರ ತೆರೆದ ಮ್ನಸಿಿನಂದ ಇಲ್ಲಲ ಉಲೆಲೀಖಿಸಲ್ು ಇ್ಟಪ್ಡುತೆತೀನ್ೆ. 

1992ರಲ್ಲಲ ಕನ್ಯಿಟಕ ಸ್ಯಹಿತಾ ಅಕಯಡೆಮಿಯ ಬಹುಮಯನವನುಾ ತನಾ ಮ್ುಡಿಗೆೀರಸಿಕೆೊಂಡ “ತೆರೆದ ಮ್ನ”ದ ಕತೃಿ ಡಯ. ಎಚ್. 

ನರಸಿಂಹಯಾನವರು. ವಿಚಯರವ್ಯದಿ, ಗಯಂಧಿವ್ಯದಿ, ಮಯನವತಯವ್ಯದಿ, ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞ, ಭೌತವಿಜ್ಞಯನಯಯದ ಇವರು ‘ಯಯವುದೆೀ ವಿ್ಯ ಮ್ತುತ 

ಸಂಗತಿಗಳನುಾ ಸುಖಯಸುಮ್ಮನ್ೆ ಒಪ್ತಿಕೆೊಳುಬಯರದು’, ಎಂಬ ಧೆಾೀಯವನುಾ ಹಯಕ್ಸಕೆೊಟಟವರು. ಸ್ಯಮಯನಾ ಮ್ನು್ಾರಯದ ನ್ಯವು ಹೆೀಳುವುದು 

ಒಂದು ಮಯಡುವುದು ಮ್ತೆೊತಂದಯದರೆ, ತಯನು ಹೆೀಳಿದಂತೆಯ್ಕೀ ನಡೆದ ವಾಕ್ಸತ ನಮಮಲ್ಲರ ನ್ೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್. ಎನ್ ರವರು.  

ಎಚ್. ಎನ್ ರವರು ಹಯಕ್ಸಕೆೊಟಟ ಸ್ಯಕ್ುಟ ಪ್ರಕಲ್ಿನ್ೆಗಳಲ್ಲಲ ಬೆೊೀಧನ್ೆ ಮ್ತುತ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಲ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ 

ಮ್ನ್ೆೊೀಭಯವನ್ೆಯನುಾ ಬೆಳ್ೆಸಬೆೀಕೆಂಬುದು” ಪ್ರಮ್ುಖ ಪ್ರತಿಪಯದನ್ೆಯಯಗಿತುತ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳು, ಆಯೊೀಗಗಳು, ನೀತಿಗಳು 

ಪರೀತಯಿಹಿಸುವಂತಹ ಶಿಫಯರಸ್ಯಿಗಿರುವುದನುಾ ಗಮ್ನಸಬೆೀಕಯಗುತತದೆ. ತನಾ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಯವ್ಯಗಲ್ೊ ಪ್ರಶಿಾಸುವಂತಿರಬೆೀಕು. ತಕಿ 

ಮ್ತುತ ಸಂವ್ಯದದಿಂದ ಕೊಡಿದ ಮಯತುಕತೆಗಳು ವ್ೆೈಚಯರಕತೆಗೆ ದಯರಮಯಡಿಕೆೊಡುತತವ್ೆ ಎನುಾವ ಮ್ೊಲ್ಕ ಅಂತಹ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗಳನುಾ 

ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಲ ಭರಸಲ್ು ಅಗತಾವ್ಯದ ವಿಚಯರಗಳನುಾ ಸೃಷಿಟಸುತಿತದುರು. ಆದಿಮಯನವನಗೆ ಯೊೀಚ್ಚಸುವ ಶಕ್ಸತಯು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಕಯರಣ 

ಭೊಕಂಪ್, ಮಿಂಚು ಗುಡುಗುಗಳಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಘಟನ್ೆಗಳು ಭಯವನುಾಂಟು ಮಯಡಿ ಮ್ೊಢನಂಬಿಕೆಗಳತತ ಮ್ುಖ ಮಯಡುವಂತಯದನು. 

ಆದರೆ ಇಂದು ಅದರ ಅಗತಾವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನುಾ ತಿಳಿಯುವುದು ಉತತಮ್.  

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿ್ಯ ಮ್ತುತ ಪ್ರಕಲ್ಿನ್ೆಗಳನುಾ ವ್ೆೈಚಯರಕ ನ್ೆಲೆಗಟಿಟನಲ್ಲಲ ಅಥೆೈಿಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬಬರೊ ನ್ೆೀರ 

ದೃಷಿಟಕೆೊೀನವುಳುವರಯಗಿದುು ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಸತಾವನುಾ ಅಥಿಮಯಡಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು ಎನುಾತಯತರೆ. ಖಯದಿ ಜುಬಯಬ, 

ಪೆೈಜಯಮ್, ಒಂದು ದಿಂಬು, ಒಂದು ಚಯಪೆ, ಒಂದು ಕೆೊಠಡಿ ಇದಿ್ಟನ್ೆಾೀ ಹೆೊಂದಿದುಂತಹ ಸರಳ ಮ್ತುತ ಸಜಿನಕೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ಸದ ಸರಳ 

ವಾಕ್ಸತತವವನುಾ ಹೆೊಂದಿದು ಇವರು, ಉನಾತ ವ್ಯಾಸಂಗವನುಾ ಮಯಡಿದುು ಅಮೀರಕಯದಲ್ಲಲ. ಹಯಗಯಗಿ ಅಮೀರಕಯ ಮ್ತುತ ಭಯರತದ ವಾವಸ್ೆೆಯನುಾ 

ಕುರತು “ಅಮೀರಕದ ಹಿರಮ - ಮೀಲ್ಲವಚಯರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುವುದರಲ್ಲಲದೆ. ತದಿವರುದುವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮ ದೆೀಶದಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸಗಯರರಗಿಂತ 

ಮೀಲ್ಲವಚಯರಕರೆೀ ಹೆಚಯಿಗಿದಯುರೆ” ಎನುಾತಯತರೆ.  

ಪ್ವ್ಯಡಗಳನುಾ, ಪ್ವ್ಯಡ ಪ್ುರು್ರನುಾ, ತಯನು ದೆೀವಮಯನವರೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೆೊಂಡವರನುಾ ಮ್ುಕತವ್ಯಗಿ ವ್ೆೈಚಯರಕ ಜ್ಞಯನದ ಬೆಳಕ್ಸನಂದ 

ನ್ೆೊೀಡಿದಯುರೆ. ಇಂತಹ ಭಂಜಕರನುಾ ಇವರು ವ್ೆೈಚಯರಕ ನ್ೆಲೆಗಟಿಟನಲ್ಲಲ  ಬಹಿರಂಗವ್ಯಗಿ ಸ್ಯದರಪ್ಡಿಸಲ್ು ಕರೆ ನೀಡಿದಯಗ ಅವರುಗಳು 

ಯಯರೊ ಸಹ ಬಯರದೆೀ ಇದುುದು ವಿಜ್ಞಯನದ ನಯಮ್ ಶ ನಾದಿಂದ ಏನನುಾ ಸೃಷಿಟಸಲಯಗದು ಎಂಬುದನುಾ ಎಲ್ಲರೊ 

ಒಪ್ತಿಕೆೊಳುುವಂತಯಯಿತು. ಹೆಚ್. ನರಸಿಂಹಯಾನವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯದ ಕುಲ್ಪ್ತಿಗಳ್ಯಗಿದಯುಗ ಜೀವವಿಜ್ಞಯನಗಳು, 

ಬಯಹಾಕಯಶ ವಿಜ್ಞಯನಗಳು, ಭೌತವಿಜ್ಞಯನಗಳು, ಸಂವಿಧಯನ ತಜ್ಞರುಗಳು ಮ್ತುತ ಇತರ ಪ್ರಮ್ುಖರೆೊಂದಿಗೆ ಸ್ೆೀರ ಪ್ವ್ಯಡಗಳು ಮ್ತುತ 

ಮ್ೊಢನಂಬಿಕೆಗಳನುಾ ಪ್ರಶಿೀಲ್ಲಸುವ ಸಮಿತಿಯನುಾ ರಚನ್ೆ ಮಯಡಿದುು ದೆೀಶದ ಇತಿಹಯಸದಲೆಲೀ ಮದಲೆನಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯ ಉದೆುೀಶ 

ಬಹಿರಂಗವ್ಯಗಿ - ಶ ನಾದಲ್ಲಲ ಬೆೀಡಿದ ವಸುತಗಳನುಾ ನೀಡುವುದು, ಪ್ೂಜೆ ಪ್ುನಸ್ಯೆರಗಳಿಂದ ಮ್ಳ್ೆಯನುಾ ಬಿೀಳಿಸುವುದು ಇಂತಹ 

ಅಥಿವಿಲ್ಲದ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿರುದಿ ಮ್ುಕತವ್ಯದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಲ ಧನಎತಿತದರು. ಇ್ಟಕೆೆೀ ನಲ್ಲದೆ ಶಿರೀ ಸತಾಸ್ಯಯಿಬಯಬಯರವರಗೆ ನುಣುಚ್ಚಕೆೊಳುುವ 

ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ತೆರೆದಮ್ನ 
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ಪ್ರಯತಾ ಹಯರಕೆಯ ಉತತರ ಬೆೀಕಯಗಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಲ ಪಯರಮಯಣಿಕತೆಯ್ಕೀನ್ಯದರೊ ಇದುರೆ ನ್ೆೀರವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಮ್ುಂದೆ 

ಬಹಿರಂಗವ್ಯಗಿ ಚಚ್ಚಿಸಿ, ಮಯತಿನ ಸತಾವನುಾ ಸ್ಯಭೀತುಪ್ಡಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಸವ್ಯಲ್ನುಾ ಹಯಕ್ಸದಯುರೆ. ಇದು ಅವರು ಸಮಯಜಕೆೆ ನೀಡಿದಂತಹ 

ಎಚಿರಕೆಯ ಆಶಯವ್ಯಗಿದೆ. 

ವಿದಯಾರ್ಥಿ ಮ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವ್ೆ ಆತಿೋಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿರಬೆೀಕೆಂದೊ, ಮ್ುಕತವ್ಯದ ಮಯತುಕತೆಗೆ ಭಯಷೆಯು ಎ್ುಟ ಮ್ುಖಾವ್ೆಂಬುದನುಾ 

ವಿವರಸಿದಯುರೆ. ಹಯಗೆಯ್ಕೀ ಶಿಕ್ಷಕ ಮ್ತುತ ಪ್ಠಾಕರಮ್ದ ನಡುವ್ೆ ಇತರರು ನಗಧಿಪ್ಡಿಸದೆ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಗತಾತೆಗನುಗುಣವ್ಯದ ಆಯ್ಕೆಗೆ 

ಮ್ುಕತ ಅವಕಯಶಗಳಿರಬೆೀಕು. ಆಗ ಮಯತರ ನ್ಯವು ಅಂದುಕೆೊಂಡಂತೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತತಮ್ವ್ಯಗಿರುತತವ್ೆ ಎಂದಿದಯುರೆ.  

ಅಂತೆಯ್ಕೀ ಅಲ್ಲಲನ ಅಧಯಾಪ್ಕರಗೆ ರುಜು ಮಯಡುವ ಪ್ದಿತಿ ತೆಗೆದುಹಯಕ್ಸದರೆ ಅಶಿಸಿತಗೆ ಹಯದಿಯಯಗುತತದೆ ಎಂದು ಕಯಲೆೀಜನ ಆಡಳಿತ 

ಮ್ಂಡಳಿಯವರೆೊಬಬರು ಹೆೀಳುತಯತರೆ. ಆಗ ನರಸಿಂಹಯಾನವರು “ಶಿಸುತ ಬೆೀಕು ಸ್ಯರ್, ಆದರೆ ಹೆೊರಗಿನಂದ ಹೆೀರಬಯರದು. ಪ್ರತಿಯೊಬಬನಗೆ 

ತುಂಬಯ ಮ್ುಖಾ ಸವಯಂ ಶಿಸ್ೆತೀ” ಎನುಾತಯತ ಸಹಿ ಹಯಕುವ ಪ್ದಿತಿಯನುಾ ತೆಗೆದುಹಯಕ್ಸ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಯರದ ಮೀಲೆ ಆಸಕ್ಸತ ಮ್ತುತ 

ಪ್ತರೀತಿಯಿಂದ ಮಯಡುವ ಕೆಲ್ಸಕೆೆ ದಯರಮಯಡಿಕೆೊಡುತಯತರೆ. 

 ವ್ೆೈಚಯರಕತೆ ಮ್ತುತ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕತೆಗಳಿಗೆ ಪಯರಮ್ುಖಾತೆ ನೀಡಿದ ಎಚ್. ಎನ್ ಅವರಗೆ ಕೆೀವಲ್ ಗಂಭೀರವ್ಯದ ವಿ್ಯಗಳ ಮೀಲೆ 

ಆಸಕ್ಸತಯಿದೆ ಎನುಾವಂತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಮಯನವತಯವ್ಯದಿಯೊ ಹೌದು. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲನ ಕೆಲ್ವು ಸಂಗತಿಗಳನುಾ ಪ್ರಚಯಿಸುವ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ 

ತಿಳಿಹಯಸಾವು ಸ್ೆೀರಹೆೊೀಗಿದೆ. ಇದು ಓದುಗನಲ್ಲಲ ರಸತನಮಯತೆಯನುಾ ಉಂಟುಮಯಡುತತದೆ. ಕೊದಲ್ು ಕತತರಸಲ್ು ಭಯನುವ್ಯರ ರಜೆ 

ಬೆೀಕೆಂಬುದು, ಬೆಳಗಿನ ಯೊೀಗಕೆೆ ತಡಮಯಡುವ ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡ, ವಿದಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಗಳದ ನಡುವ್ೆ ಬಂದ ‘ದಂ’ 

ಇತಯಾದಿಗಳು. 

ರಯ್ರದ ವಿಚಯರಕೆೆ ಬಂದಯಗ ಸ್ಯವತಂತರಯಕಯೆಗಿ ‘ಕ್ಸವಟ್ ಇಂಡಿಯಯ’ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಲ ಧುಮ್ುಕ್ಸದರು. ಯರವ್ಯಡ ಜೆೈಲ್ು ಸ್ೆೀರ ದೆೀಶದ 

ಒಳಿತಿಗಯಗಿ ಅಲ್ಲಲನ ಮ್ಣುಣ ಮಿಶಿರತ ಜೆೊೀಳದ ರೆೊಟಿಟಯನ್ೆಾೀ ತಿಂದು ಖುಷಿಪ್ಟಟರು. ಇದು ಅವರಲ್ಲಲನ ಕಯಳಜಯನುಾ ಗುರುತಿಸುವ 

ಅಂಶವ್ಯಗಿದೆ.  

ಹಿೀಗೆ ನರಸಿಂಹಯಾನವರು ಸಮಯಜ, ರಯ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದಯಾರ್ಥಿ, ಅಧಯಾಪ್ಕ, ವಿಜ್ಞಯನ, ವ್ೆೈಚಯರಕತೆ ಇತಯಾದಿ ವಿಚಯರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಲೆೀಖನಗಳನುಾ ಭನಾ-ಭನಾ ನ್ೆಲೆಗಳಲ್ಲಲ, ಸಂದಭಿಗಳಲ್ಲಲ ಬರೆದು ಸಂಗರಹಿಸಿದ ಪ್ುಸತಕ “ತೆರೆದ ಮ್ನ”. ಇದು ಸವ ಅನುಭವಗಳನುಾ 
ತನ್ೆೊಾಡಲ್ಲ್ಲಲ ತುಂಬಿಕೆೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಸತಯ ಪ್ರಶೆಾಗಳಿಗೆ, ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗಳಿಗೆ ಮ್ುಕತವ್ಯಗಿ ತೆರೆದುಕೆೊಂಡಿರುವುದರಂದ ಭಯಷೆಯು ತುಂಬಯ 
ಸರಳವ್ೆನಸುತತದೆ. ಕೆೊನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಕುರತು ಹೆೀಳಲೆೀಬೆೀಕಯದ ಒಂದು ಮಯತೆಂದರೆ, ಇದೆೊಂದು ಸಮಯಜಕ್ಸೆಡಿದ 
ಕೆೈಗನಾಡಿಯಂತಿದೆ.  

ಪ್ರಚಯ: 

 ರಶಿಮ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಇವರು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಫೌಂಡೆೀಶನ್ ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಲ ಕಳ್ೆದ 
ಎರಡುವರೆ ವ್ಿಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕ್ಸತಯಯಗಿ ಕಯಯಿನವಿಹಿಸುತಿತದಯುರೆ. ಇವರು ಮೈಸೊರು 
ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯದಿಂದ ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಫಿಲ್., ಬಿ.ಎಡ ಪ್ದವಿಯನುಾ ಮ್ತುತ ಪ್ತ.ಜ.ಡಿ.ಎಂ ಪ್ದವಿಯನುಾ 
(ಮಯಾನ್ೆೀಜೆಮಂಟ್) IGNOU ದಿಂದ ಹೆೊಂದಿದಯುರೆ. ಇವರು ಮೈಸೊರು ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯದ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ 
ಕೆೀಂದರ ಮ್ತುತ ಪ್ದವಿ ಕಯಲೆೀಜುಗಳಲ್ಲಲ ಪಯರಧಯಾಪ್ಕರಯಗಿ ಕಯಯಿನವಿಹಿಸಿದ ಹಲ್ವು ವ್ಿಗಳ 
ಅನುಭವವನುಾ ಹೆೊಂದಿದಯುರೆ. ಇವರಗೆ ಸಂಶೆ ೀಧನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಹೆಚುಿ ಆಸಕ್ಸತಯಿದುು ಹಲ್ವು ಲೆೀಖನಗಳನುಾ 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದಯುರೆ. 

Email: Rashmi.hs@azimpremjifoundation.org 
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ಸುದಶಿನ್ ಕೆ. 

(ಕೆ.ಪ್ತ.ಪ್ೂಣಿಚಂದರ ತೆೀಜಸಿವಯವರ ಪ್ರಸರದ ಕತೆಗಳು ಪ್ುಸತಕದ ವಿಮ್ಶೆಿ) 

                            

ಬಹುಶಃ ಯಯವ ಲೆೀಖಕನಗೊ ಅವನ ಪಯತರಗಳು ಹಿೀಗೆ ಕಥೆಯಿಂದೆದುು ಬಂದು ಲೆೀಖಕರನ್ೆಾೀ “ಇ(ವಿ)ಚಯರಣೆ” ಮಯಡಿಲ್ಲವ್ೆಂದು ತೆೊೀರುತತದೆ, 

ಎಂದು ಪ್ೂ.ಚಂ. ತೆೀಜಸಿವಯವರು ತಯವು ಹದಿನ್ೆೈದು ವ್ಿದ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ‘ಕವ್ಯಿಲೆೊೀ’ ಕಯದಂಬರಯ ಬಗೆೆ ನ್ೆನಪ್ತಸಿಕೆೊಳುುವ ವಿಚಯರ 

ಈ ಪ್ರಸರದ ಕಥೆಗಳು ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಹಯಗೆಯ್ಕೀ ಬಂದುಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಹಯಗೆಯ್ಕೀ ಆ ಕವ್ಯಿಲೆೊೀವನುಾ ನ್ಯವೂ (ಓದಿದವರಗೊ) 

ನ್ೆನಪ್ತಸಿಕೆೊಳುುವಂತೆ ಮಯಡುತತದೆ. ಅಲ್ಲದೆೀ ಈ ‘ಪ್ರಸರದ ಕಥೆಗಳು’ ಬರೀ ಪ್ರಸರದುಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುತತಮ್ುತತಲೆೀ ನಡೆಯುವಂತಹ 

ವಿಚಯರಗಳು, ಅದನುಾ ಒಳಹೆೊಕುೆ ನ್ೆೊೀಡುವ ಮ್ನಸೆಿತಿಬೆೀಕಷೆಟೀ... 

ಲೆೀಖಕರು ಮ್ಲೆನ್ಯಡಿನ ತಮ್ಮ ಮ್ನ್ೆಯ ಸುತತಮ್ುತತಲ್ಲನ ಅನುಭವಗಳನುಾ ವಿವರಸುತಯತ ಹೆೊೀಗುವ ಈ ಕಥೆಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಲ ಬರುವ 

ಅನ್ೆೀಕ ಘಟಕಗಳು ಮ್ನಸಿಿಗೆ ಹತಿತರವ್ಯಗುವುದಲ್ಲದೆೀ, ಮೀಜನುಾ ನೀಡುತತಲೆೀ ಓದುಗನನುಾ ತನಾ ಸುತತಲ್ಲನ ಜಗತತನುಾ ಒಮಮ ಸೊಕ್ಷಮವ್ಯಗಿ 

ಗಮ್ನಸುವಂತೆ ಮಯಡುತತದೆ. ಅದರ ಚ್ಚಕೆ ಚ್ಚಕೆ ಎಳ್ೆಗಳು ಇಲ್ಲಲ ನಮ್ಮನುಾ ಯೊೀಚನ್ಯ ಲ್ಹರಗೆ ಹಯಗೊ ಅದನ್ೆೊಾೀದುವಂತೆ ಮಯಡುವ 

ಯೊೀಜನ್ಯ ಲ್ಹರಗೆ ಒಯುಾವುದಂತೊ ಖಂಡಿತಯ.. 

ಕೆರೆಯ ದಡದಲ್ಲಲ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಅವರು ಹಿೀಗೆ ಸನಾವ್ೆೀಶವನುಾ ಹೆೀಳುತಯತ ಹೆೊೀಗುತಯತರೆ- “ಮನ್ೆಾ ಬಯಗಿಲ್ು ದಯಟುವ್ಯಗ ಹೆೊಸಲ್ು ನನಾ ಹಣೆಗೆ 

ಮಲ್ಲಗೆ ತಯಗಿದುಕೆೆ ತಲೆ ಸುತಿತಬಂದು ಕಯಲ್ುಗಂಟೆ ಕುಳಿತು ಸುಧಯರಸಿಕೆೊಂಡಿದೆು, ಕೆರೆಯ ದಯರಯಲ್ಲಲ ಹೆೊೀಗುವ್ಯಗ ಮ್ರದ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ 

ಈ ಮ್ರಕುಟುಕನ ಹಕ್ಸೆ ಬಡಬಡ ಮ್ರಕೆೆ ತಲೆ ಚಚುಿವುದನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿ ನನಗೆ ತಲೆ ಸುತಿತದಂತಯಯುತ, ಆ ಹಕ್ಸೆ ತಲೆಯೊಳಗಿನ ಮಿದುಳಿನ 

ಕತೆ ಏನು? ಅಲ್ಲಲ ರಕತಸ್ಯರವ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಯಯದೆೀ ಉಳಿದಿರುವುದು ಹೆೀಗೆ? ಮ್ರದೆೊಳಗೆ ಹುಳುಗಳು ಇಂತಹ ಕಡೆಯ್ಕೀ ಇದೆ ಎಂದು 

ಅಲ್ಲಲಯ್ಕೀ ತೊತು ಹೆೊಡೆಯಬೆೀಕೆಂದು ಅದಕೆೆ ತಿಳಿಯುವುದಯದರೊ ಹೆೀಗೆ? ಇದನ್ೆಾಲಯಲ ಯೊೀಚ್ಚಸಿದ್ುಟ ನನಾ ಸುತತಮ್ುತತಲ್ ಪ್ರಸರ 

ರಹಸಾಮ್ಯವ್ಯಗಿಬಿಡುತತದೆ. ಅಗತಾ ಇರುವ್ುಟ ತಿಳಿದು ಮಿಕ್ಸೆದುನುಾ ಅಚಿರಯಿಂದ ನ್ೆೊೀಡುತಯತ ಇರುವುದು ಒಳಿತು”.  

ಹಯಗೆೀಯ್ಕೀ ಇದರಲ್ಲಲ ಅವರು ವಣಿಿಸುವ ಡೆೊಂಗರು ಕಪೆಿಯ ಮ್ೊತರದ ಪ್ತಚಕಯರಯಿಂದ ಅವರ ಆಪ್ತ ಕ್ಸವಿ (ನ್ಯಯಿ)ಯ 

ಜಹೆವೀಂದಿರಯಗಳಿಗಯದ ದಯಳಿ, ಓಟುರಕ ಆಮಯ ವ್ಯಸನ್ೆಯ ದಯಳಿ ಮ್ತುತ ಹಂದಿಮ್ರಗಳ ಕೊಗಿನಂದ ಹೆದರದ ಸನಾವ್ೆೀಶಗಳು  ಪಯರಣಿಗಳ 

ರಕ್ಷಣಯತಂತರಗಳನುಾ ತಮಯಷೆಯಯಗಿಯ್ಕೀ ವಿವರಸುತತದೆ.   

ನ್ಯಟಿ ವ್ೆೈದಾ ಬಲ್ಲವರೊ ಮಯರನಂತೆ ತಮ್ಮ ವ್ೆೈದಾಕೆೆ ಅನ್ೆೀಕ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಗಳನುಾ, ಧಯಮಿಿಕತೆಯನೊಾ ತಳುಕು ಹಯಕ್ಸರುವುದರಂದ 

ವಿಜ್ಞಯನಗಳಿಗೆ ಇವರನುಾ ಹಿಯಯಾಳಿಸುವುದು ಸುಲ್ಭವ್ಯಗಿದೆ, ಇದರೆೊಡನ್ೆ ನ್ಯಟಿಮ್ದುು ತಿಳಿದ ಮಯರನಂಥವರಗೆ ತಮ್ಮ ಮಯತನುಾ 

ಇತರರು ಗಂಭೀರವ್ಯಗಿ ಪ್ರಗಣಿಸಿ ಆಗ ಬೆೀಕಯದುು ಏನೊ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುಾ ತಮಮಂದಿಗೆೀ ಗೆೊೀರಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು 

ಹೆೊೀಗಲ್ು ಎಂದೆೊೀ ಅವರು ತಯಯಾರಯಗಿದಯುರೆ. ಮ್ನುಕುಲ್ವನುಾ ಕಯಡುತಿತರುವ ಅನ್ೆೀಕ ಮಯರಣಯಂತಿಕ ರೆೊೀಗಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಯಡಿನ 

ಔ್ಧಿಗಳ ಬಗೆೆ ಗೆೊತಿತದೊು ಯಯರಗೊ ಹೆೀಳದೆೀ ಅನ್ೆೀಕರು ಸತೆತೀ ಹೆೊೀಗಿದಯುರೆ, ಇದರಂದ ಅಪಯರ ನ್ಟವ್ಯಗಿದೆಯ್ಕಂದು ನ್ಯನು ದೃಢವ್ಯಗಿ 

ನಂಬಿದೆುೀನ್ೆ. ಮ್ನು್ಾ ಚಂದರಮ್ಂಡಲ್ಕೆೆ ಹೆೊೀಗಿ ಬಂದರೊ, ಕ್ಷುದರ ಬುದಿು, ಅಂಧ ಶರದೆಗಿಳನುಾ ಮಿೀರಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿಲ್ಲ. ಮಯರ ಅಂದು ಆ 

ಬಿೀಳನುಾ ಕಟಿಟಹಯಕ್ಸ ಅದು ಕಯಲ್ಲನಂದ ತಲೆಯವರೆಗೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಔ್ಧಿಯ್ಕಂದು ಹೆೊಗಳಿದನ್ೆೀ ಹೆೊರತು ಅದು ಯಯವುದಕೆೆ 

ಔ್ಧಿಯ್ಕಂದು ಕರಯರುವಕಯೆಗಿ ಹೆೀಳಲ್ಲಲ್ಲ. (ಮ್ೊಲ್ಲಕೆ ಬಳಿುಯ ಸುತತ) 

ಪ್ೂ.ಚಂ.ತೆೀ ಯವರ ಈ ಕತೆಗಳ ಸಂಗರಹದಲ್ಲಲ ಹಯವುಹಿಡಿಯುವವರ ಮ್ನಸಿೆತಿ ಮ್ತುತ ನಂಬಿಕೆಗಳು ವಿಜ್ಞಯನಗಳನ್ೆಾೀ ಯೊೀಚ್ಚಸುವಂತೆ 

ಯಯದಗಿರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಪ್ರಕೃತಿ ಮ್ತುತ ನ್ಯನು  
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ಮಯಡುತತವ್ೆ ಎಂಬುದನುಾ, ರಯಜರ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಉಡುಗಳನುಾ ಕೆೊೀಟೆಹತತಲ್ು ಬಳಸುತಿತದುರೆಂಬುದನುಾ ಅಜಕಿತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ಅವರಗೆ ಅದರ 

ಹಿಡಿತದ ಅರವ್ಯದ ಸನಾವ್ೆೀಶ, ಯಯವ ಪಯರಣಿಯನುಾ ಬೆೀಕಯದರೊ ಅದರ ಇರುವನುಾ ಪ್ತೆತ ಮಯಡಿ ಬೆೀಟೆಯಯಡಿ ತಿಂದುಹಯಕುವಂತಹ 

ಶಿಕಯರ ಜನಗಳ ಪ್ರಚಯ ಹಯಗೊ ಅವರ ತಂತರಗಳು, ಬಳಸದೆೀ ಅದಲ್ು ಬದಲಯಗಿ ಇಟಟ ಚಪ್ಿಲ್ಲಗಳನುಾ ದೆೈಯ್ಕೈದ ಮಟುಟ ಎಂದು ತಿಳಿದು 

ನ್ಯಯಿಯು ಮ್ುಟಟದೆೀ ಇದುದುಕೆೆ ಮ್ನ್ೆಕೆಲ್ಸದವ ನೀಡುವ ತಯಕ್ಸಿಕ ಉತತರಗಳನುಾ ಒಪ್ತಿಕೆೊಳುುವ ಹಂತಕೆೆ ಬರುವ ಲೆೀಖಕರ ಧಯಟಿ 

ನಮ್ಗೊ ಯೊೀಚ್ಚಸುವಂತೆ ಮಯಡುತತದೆ. 

ಮಯಸಿತ ಮ್ತುತ ಭೆೈರರ ಬಗೆ ೆಹೆೀಳುವ್ಯಗ, ಯಯವುದೆೊೀ ಬಿೀದಿನ್ಯಯಿಯನುಾ ಸ್ಯಕ್ಸದ ಹಂದಿಯ ಬೆೀಟೆಗಯರ ಅವನು ಹಂದಿಹೆೊಡೆಯಲ್ು ಇಟಟ 

ಸಿಡಿಮ್ದುನುಾ ತಿಂದು ಸ್ಯಯುವಂತೆ ಒದಯುಡುವ್ಯಗ ಅದರ ಸಂಸ್ಯೆರದ ಕಡೆಗೊ ಗಮ್ನ ಕೆೊಡದೆೀ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಂದಭಿ ಲೆೀಖಕರು 

ಇವನ್ೆಂತಹ ನ್ೆರುಣ ವಾಕ್ಸತ ಅಂದುಕೆೊಳುುವ್ಯಗಲೆೀ ಅದರ ಸ್ಯವಿನ ಸೊತಕವಿದೆ ನನಗೆ ಎಂದಯಗ ಆತನ ವಾಕ್ಸತತವದ ಬಗೆೆ ಗೆೊಂದಲ್ಕೆೆ 

ಬಿೀಳುವ ಪ್ರ ಕಣಯಣಲ್ಲಯನುಾ ತೆೀವವ್ಯಗಿಸುತತವ್ೆ.   

ಮ್ಗಳ ಒತಯತಯಕಯೆಗಿ ತಯಯಿ ಹಕ್ಸೆಯಿಂದ ದೊರಯದ ಹಕ್ಸೆಯ ಮಟೆಟಗಳನುಾ ಗೊಡಿನಂದ ತಂದು ಅದನುಾ ಬಲ್ಲಬನ ಸಹಯಯದಿಂದ 

ಕಯವುಕೆೊಟುಟ ಮ್ರಯಯಗಿಸುವ ಪ್ರಯತಾದಲ್ಲಲ ಗೆದುರೊ, ಅದರ ಸ್ಯಕುವಿಕೆಯ ಪ್ರಯತಾದಲ್ಲಲ ಆದ ಸ್ೆೊೀಲ್ು ಇದರಲ್ಲಲನ ಸ್ೆೊಗಸ್ಯದ ಒಂದು 

ಭಯಗ. ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಲ ಅವರು ಕಂಡುಕೆೊಂಡ ಒಳಹುಗಳ್ೆಂದರೆ ಕೃತಕವ್ಯಗಿ ಸ್ಯಕ್ಸದರೊ ಅದರ ತಯಯಿ ನೀಡಬಹುದಯದ ನ್ೆೈಜ 

ತರಬೆೀತಿಯನುಾ ಮ್ನು್ಾರು ನೀಡಲಯದಿೀತೆೀ, ಅದರ ಆಹಯರ ಪ್ದುತಿಯ ಅರವು ನಮ್ಗಿದಿುೀತೆ, ಹೆೀಗೆ ಹಯರಬೆೀಕು ಎಂಬು ಶಿಕ್ಷಣವನುಾ 

ತಿಳಿಸಿಕೆೊಡಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ೆೀ ಎಂದು ಚ್ಚಂತಿಸುವಂತೆ ಮಯಡುತಯತ ಹಕ್ಸೆಯ ಫೀಟೆೊೀ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಸೆಂತಲ್ೊ ಅದನುಾ ಸ್ಯಕುವುದು ನೊರುಪ್ಟುಟ 

ಕ್ಟ ಎಂಬುದನುಾ ಮ್ನವರಕೆ ಮಯಡಿಸುತತದೆ. ಇದನ್ೆಾಲಯಲ ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ ಪ್ಕೃತಿಯ ಎಂತಹ ಒಂದು ಜಟಿಲ್ಜಯಲ್ ಎಂಬ ಅರವ್ಯಗಿದುನುಾ 

ಸುಸಿಮತ ಮ್ತುತ ಹಕ್ಸೆಮ್ರಯಲ್ಲಲ ಆಪ್ತವ್ಯಗಿಸುತಯತರೆ. 

ಪಯರಣಿ-ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ಅಸ್ಯಧಯರಣ ಸನಾವ್ೆೀಶದಲ್ಲಲ ಅಸ್ಯಧಯರಣವ್ಯಗಿ ವತಿಿಸಿದ ಸಂದಭಿಗಳನುಾ ಇತಿಹಯಸದೆೊಂದಿಗೆ ಸಮಿೀಕರಸುತಯತ ಹಕೆ-

ಬುಕೆರ ಮೀಲೆ ತಿರುಗಿಬಿದು ಮಲ್ವನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿ ಇದು ಗಂಡುಮಟಿಟದ ನ್ೆಲ್ವ್ೆಂದು ತಿೀಮಯಿನಸಿ ವಿಜಯನಗರ ಸ್ಯಮಯರಜಾ ಸ್ಯೆಪ್ನ್ೆಗೆ 

ಕಯರಣವ್ಯದುದುನುಾ ಉದಯಹರಣೆಯಯಗಿ ನೀಡುತಯತ ಲೆೀಖಕರಗೆ ಇದಿರಯದ ಕಯಡುಕೆೊೀಳಿಯೊಂದು ನುಗಿೆಬಂದು ಬಿದುು ಉರುಳ್ಯಡಿ ಸತತಂತೆ 

ನಟಿಸಿ ಎದುು ಓಡಿದುನುಾ ದೆವವದ ಕೆೊೀಳಿ ಎಂದು ಭಯವಿಸಿದ ಕೆಲ್ಸದವನನುಾ ಕಂಡು, ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮ್ಮ್ಿವನುಾ ತಿಳಿಯಲ್ು ಹೆೊೀದಯಗ 

ಅದರ ಮಟೆಟಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅದು ಹಯಗೆ ಮಯಡುತಿತತೆತಂಬುದನುಾ ಕಂಡುಕೆೊಂಡು, ಅದರ ಅನವಯವನುಾ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಗೊಡುಗಳನುಾ 

ಕಂಡುಕೆೊಳುಲ್ು ಕಯರಣವ್ಯದ ಕತೆಯನುಾ ತಿಳಿಸುತಯತ, ವಿದಯಾರಣಾರೊ ಮಲ್ ಹಯಗೆ ಮಯಡಿದಕೆೆ ಕಯರಣ ಹುಡುಕಬಹುದಿತುತ ಆಗ ನಜವ್ಯದ 

ವಿಚಯರ ತಿಳಿಯುತಿತತುತ ಎಂದು ಹೆೀಳುತತಲೆೀ, ಪಯರಣಿಗಳ ವತಿನ್ೆಯನುಾ ಸ್ಯಂಧಭಿಕವ್ಯಗಿ, ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕವ್ಯಗಿ ವಿಚಯರಮಯಡುವಂತಹ ಕಡೆಗೆ 

ಮ್ನ್ೆೊೀಜ್ಞವ್ಯಗಿ ಸ್ೆಳ್ೆಯುತಯತರೆ (ಕುಕುೆಟ ಪ್ತಶಯಚ).  

ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಲೆೀಖನಗಳಲ್ಲಲ ಧಯಮಿಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಹಿಂದೊ-ಮ್ುಸಿಲೀಂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅದರಲ್ಲಲನ ಪೌರಯಣಿಕ ಕಥೆಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಲನ ಸಹ 

ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕಯಲ್ಕರಮೀಣ ಮ್ನು್ಾ ಅದನುಾ ಬಳಸಿಕೆೊಳುುತಿತರುವ ರೀತಿಗಳ ಬಗೆೆ, ಜನರ ಮೌಢಾತೆಯ ಬಗೆೆ ತಣಣಗೆ ವಾಂಗಾವ್ಯಡುತಯತ 

ತಮ್ಮ ನಲ್ುವುಗಳನುಾ ಅವಾಕತವ್ಯಗಿಯ್ಕೀ ವಾಕತಪ್ಡಿಸುವುದನುಾ ಕಯಣಬಹುದು. ಇದಕೆೊೆಂದು ಉದಯಹರಣೆ ಎಂದರೆ, ಶಿವಪ್ೂಜೆಗೆ ಕರಡಿಗೆ 

ಬಿಟಟರು ಎಂಬುದನುಾ ಶಿವಪ್ೂಜೆಗೆ ಕರಡಿಬಿಟಟರು ಎಂಬಂತೆ ಬದಲಯಯಿಸಿ ಕರಡಿಯ ಮೀಲೆ ಆರೆೊೀಪ್ ಹೆೊರಸಿರುವುದು, ಪ್ರವ್ಯದಿ 

ಮ್ಹಮ್ಮದರನುಾ ಶತುರ ಸ್ೆೈನಕರಗೆ ಹಿಡಿದುಕೆೊಡಲ್ು ಪ್ರತಿಾಸಿತು ಎಂಬ ಕಯರಣಕೆೆ ಓತಿಕಯಾತದ ಮೀಲೆ ಮ್ುನಸಿಕೆೊಂಡ ಪಯಾರಯನ ಮ್ನಸಿೆತಿ, 

ಬೆಕುೆ-ಗೊಬೆ-ನರ-ಉಡುಗಳ ಮೀಲ್ಲನ ಶಕುನದ ವಿಚಯರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ ವ್ೆೈಚಯರಕವ್ಯಗಿ ಚ್ಚಂತನ್ೆಗಯಗಿಯ್ಕೀ ಬಂದು 

ಹೆೊೀಗುತತವ್ೆ.  

ಒಟಿಟನಲ್ಲಲ ಈ ಕಥೆಗಳ ಸ್ಯರ ಇಷೆಟೀ.. ಎಂದು ನ್ಯನು ಹೆೀಳಲ್ು ಇಲ್ಲಲ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಲನ ಕತೆಗಳು ಮ್ತುತ ವಿಚಯರಗಳು ಹಯಸಾ, 

ವಿಡಂಬನ್ೆ, ಕೌತುಕ, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸನಾವ್ೆೀಶಗಳು, ಪ್ರಸರದ ಸೊಕ್ಷಮತೆಗಳ ಸುತತಲೆೀ ನಡೆಯುವುದರಂದ ಇದು ಅತಿೀತವ್ಯದುದು ಮ್ತುತ 

ಅನಂತವ್ಯದುದು.  

ಇದರಲ್ಲಲನ ಪ್ರತಿ ಸ್ಯಲ್ುಗಳನುಾ ಅನುಭವಿಸಿ ಮ್ತುತ ಆಲೆೊೀಚ್ಚಸುತಯತ ಓಡಿದದರಷೆಟೀ ಇದರ ಸ್ಯವದ ತಿಳಿಯುವುದು. ಇದರಲ್ಲಲನ ಪ್ರತಿ 

ಪಯತರಗಳೂ, ಪ್ರತಿ ಸನಾವ್ೆೀಶಗಳೂ, ಪ್ರತಿ ಪಯರಣಿ-ಪ್ಕ್ಷಿಗಳೂ ಒಂದು ಅಲೌಕ್ಸಕ ಅಂಶವ್ಯಗಿ ನಮಮಡನ್ೆಯ್ಕೀ ಒಂದ್ುಟ ಕಯಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಲ 
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ಪ್ಯಣಿಸತಿತರುವ ಹಯಗೆ ಅನುಭವವ್ಯಗುತತದೆ.  

ಈ ವಿಮ್ಶೆಿಯ ಮದಲ್ಲೆಲೀ ಹೆೀಳಿದಂತೆ ಈ ಕಥಯ ವೃಕ್ಷದ ಹೊ-ಹಣುಣಗಳ ಪ್ರತಿ ಗೆೊಂಚಲ್ಲನ ಒಳಹೆೊಕುೆ ಅದರ ರುಚ್ಚಯನುಾ ಅರಯುವ 
ಮ್ನಸಿೆತಿ ಬೆೀಕಷೆಟೀ…..  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಸುದಶಿನ್, ಮ್ೊಲ್ತಃ ಮ್ಲೆನ್ಯಡಿನ ಹೆಬಯಬಗಿಲ್ು ಶಿವಮಗ ೆಜಲೆಲಯವನ್ಯದ ನ್ಯನು 
ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಫೌಂಡೆೀಶನ್, ಯಯದಗಿರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆಯೆಲ್ಲಲ ಕಳ್ೆದ 5 ವó್ ಿಗಳಿಂದ 
ಕಯಯಿನವಿಹಿಸುತಿತದೆುೀನ್ೆ. ನ್ಯನು ಸಸಾಶಯಸರದಲ್ಲಲ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿಯನುಾ ಕುವ್ೆಂಪ್ು 
ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ಡೆದಿದೆುೀನ್ೆ. ಸಹಜವ್ಯದ ಸ್ೆಾೀಹ ಸಂಪಯದನ್ೆ, ಪ್ರವ್ಯಸ ಮಯಡುವುದು, 
ಕನಾಡ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಓದುವುದು, ತೆೊೀಚ್ಚದಯಗ ಗಿೀಚುವುದು ನನಾ ಆಯು ಹವ್ಯಾಸಗಳು.. 
ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಲ ನನಗೆ ಗಯಢವ್ಯಗಿ ಕಯಡಿದುು ಪ್ೂಣಿಚಂದರ ತೆೀಜಸಿವಯವರ ಬರಹಗಳು- ಜೀವನದ 
ಜೀವಿಗಳ ನಡುವಿನ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ಸೊಕ್ಷಮವ್ಯದ ವಿಚಯರಗಳಿಂದ ಮೀಹಕವ್ೆನಸುವಂತೆ 
ಕಟಿಟಕೆೊಡುವ ಅವರ ರೀತಿ ಆಪ್ತವ್ೆನಸಿದೆ. 

Email: sudarshan.k@azimpremjifoundation.org 
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ರೆೀಣುಕ 

ನ್ಯನು ಇತಿತೀಚೆಗೆ ಬರುತಯತ ಹೆಚುಿ ಪ್ುಸತಕ ಓದಿತಯತ ಹೆೊೀಗುತಿತದೆುೀನ್ೆ. ಕೆೊರೆೊೀನ್ಯ ಬಂದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ ಓದಲ್ು ಹೆಚುಿ ಮಯಡಿದೆುೀನ್ೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಶಯಲೆಗಳು ಬಂದ್ ಆದ ಕಯರಣ ಸಲ್ುವ್ಯಗಿ ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. ನ್ಯನು ತುಂಬಯ ಕಥೆಗಳನುಾ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಲ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೆೀಳಲ್ು 

ಇ್ಟಪ್ಡುತೆತೀನ್ೆ.  

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು "ಪ್ುಟಯಣಿ ಐ". ಈ ಕಥೆಯನುಾ ಬರೆದವರು ಸುನೀತ ನ್ಯಮಿೀಪ್ತ, ಚ್ಚತರಗಳು ಸ್ಯಯಯನ ಮ್ುಖಜಿ, 

ಅನುವ್ಯದ ದಿೀಪಯ ಗಣೆೀಶ್. 

ಈಪ್ುಸತಕದ ಬೆಲೆ ೧೬೦ ಹಯಗು ಪ್ುಟಗಳು ೧೫. ಸುನತ ನ್ಯಮಿೀಪ್ತ ರವರ ಕ್ಸರುಪ್ರಚಯ ಹೆೀಳಲ್ು ಇ್ಟ ಪ್ಡುತೆತೀನ್ೆ. ಸುನೀತ 

ನ್ಯಮಿೀಪ್ತಯವರು ಅಂತರಯಷಿರಯ ಬಯಾಕ್ಸಟೀರಯ ಪ್ರಣಿತೆ, ಕವಿತೆ, ಕಥೆ, ಪಯ್ಾಂಟಸಿ ಎಲ್ಲವನೊಾ ತಮ್ಮ ಪ್ದ ಚಯತುಯಿದಿಂದ  

ಸುಂದರಗೆೊಳಿಸುತಯತರೆ. ಈಗಯಗಲೆೀ ಹಲ್ವ್ಯರು ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ರಚ್ಚಸಿದಯುರೆ. 

ಸಯಯನ ಮ್ುಖಜಿಯವರ ಕ್ಸರುಪ್ರಚಯ ಹೆೀಳಲ್ು ಇ್ಟಪ್ಡುತೆತೀನ್ೆ. ಸಯಯನ ಮ್ುಖಜಿರವರು ಕಲ್ೆತಯತದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಟ್ಿಿ 

ಕಯಲೆೀಜನಲ್ಲಲ ಕಲ್ಲತು, ಬೆಂಗಳೂರನಲ್ಲಲ ಜಯಹಿರಯತಿನ ಸಂಸ್ೆೆಗಯಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡುತಿತದಯುರೆ, ಅವರಗೆ ಚ್ಚತರಬಿಡಿಸುವುದು ತುಂಬಯನ್ೆೀ ಇ್ಟ. 

ದಿೀಪಯ ಗಣೆೀಶ್ ರವರ ಕ್ಸರುಪ್ರಚಯ ಹೆೀಳಲ್ು ಇ್ಟಪ್ಡುತೆತೀನ್ೆ. ದಿೀಪಯ ಗಣೆೀಶ್ ರವರು ದಿ ಹಿಂದೊ ಪ್ತಿರಕೆಯಲ್ಲಲ ಸ್ೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಲಸುತಿತದಯುರೆ. 

ಅನುವ್ಯದ ಅವರಗೆ ಪ್ತರಯವ್ಯದ ಕೆಲ್ಸ. ಇತಿತೀಚೆಗೆ ಮೀರುಗಯಯಕ್ಸ ಗಂಗೊಬಯಯಿ ಹಯನಗಲ್ಲಲನ ಮೀಲೆ ಅವರು ಬರೆದಪ್ುಸತಕ ಪ್ರಕಟವ್ಯಗಿದೆ. 

ಈ ಕರ್ಥಯಲ್ಲಲ ಇರುವ ವಿ್ಯಹೆೀಳಲ್ು ಇ್ಟಪ್ಡುತೆತೀನ್ೆ, ಪ್ುಟಯಣಿ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಬರುವ ಪಯತರಗಳು ಅದಿತಿ, ಮ್ಂಗಕೆ, ಕೆಂದಿ, ಸುಂದರ. 

ಕೆಂದಿ ಎಂದು ವಬಬ ವಾಕ್ಸತ, ಆ ವಾಕ್ಸತ ಕಂಪ್ೂಾಟರನು ಉಪ್ಯೊೀಗಿಸುತಿತದು. ಆ ಕಂಪ್ೂಾಟರನಂದ "ಪ್ುಟಯಣಿ ಐ" ಹೆೊರಗೆ ಬಂತು ಹೆೊರಗೆ ಬಂದ 

ನಂತರ ಅದರ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತು ಮ್ುದಯುಗಿ ಹೆೀಳಿತು. ಕಂದಿ ಸ್ಯಹೆೀಬರೆ ಏನು ಮಯಡುತಿತದಿುೀರ? ನ್ಯನು ನಮ್ಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲೆೀನು? 

ಎಂದು ಕೆೀಳಿತು. ಇಲ್ಲ ಪ್ುಟಯಣಿ ಐ ನನಗಿದು ಮಯಡಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಾಮ್ನಸೆನ್ಯಗಿ ಕೆಂದಿ ಉತತರಸಿತು. ಕೆಂದಿ ಮಯಡುವ 

ಕೆಲ್ಸವ್ೆಂದರೆ; ಉದುುದು ಪ್ದಗಳನುಾ ಹುಡುಕ್ಸ ತೆಗೆಯುತಿತತುತ. 

ಪ್ುಟಯಣಿ ಐ ಮ್ುಖ ಮ್ುರದು ಸುತತ ಮ್ುತತ ನ್ೆೊೀಡಿತು ಕಣಿಣಗೆ ಅಧಿತಿ ಕಂಡಳು. ಅವಳ ಮ್ುಖವನುಾ ಪ್ುಸತಕದೆೊಳಗೆ ಉದುಗಿಸಿದುಳು ಹಯಗೊ 

ಸುಂದರ ಚ್ಚತರಬಿಡಿಸುತಿತದುಳು. 

ಆದರೆ ಮ್ಂಗಕೆ ಸುಮ್ಮನ್ೆ ಕುಳಿತಿದುಳು ಆಕೆ ಏನೊ ಮಯಡುವಂತೆ ಕಯಣಲ್ಲಲ್ಲ. ಮ್ಂಗಕೆನ  ತೆೊಡೆಯ ಮೀಲೆ ಬಂದು ಪ್ುಟಯಣಿ ಐ 

ಕುಳಿತುಕೆೊಂಡಿತು. ಆದರೊ ಕೊಡ ಕಣುಣ ತೆಗೆದು ಮ್ಂಗಕೆ ನ್ೆೊೀಡಲೆೀ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಧಯಾನದಲ್ಲಲದುಳು ಇದೆೀ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೊ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ 

ಕೆಲ್ಸದಲೆಲೀ ಮ್ಗಾರು ಸಿಟುಟ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಗೊ ಬುದಿಕಿಲ್ಲಸಿ ತಮಯಷೆ ನ್ೆೊೀಡಲ್ು ನಧಿರಸುತಯತಳ್ .ೆ ಎಲಯಲ ಬಯಯಿಂದ ಶಬುಗಳ್ೆೀ ಮಯಯ. 

ಇದಯದುದೆುೀ ಕೆೊೀಲಯಹಲ್ವೀ ಕೆೊೀಲಯಹಲ್. ಸುನೀತಿ ನ್ಯಮಿೀಪ್ತ ಓದುಗರನುಾ ಯೊೀಚನ್ೆಗೆ ಹಚುಿತಯತರೆ. 

ಈಕಥೆಯಲ್ಲಲ ನನಗೆ ಏನು ಅನಸಿತು ಎಂದರೆ ನ್ಯನು ಬೆೀರೆ ದೆೀಶಕೆೆ ಹೆೊೀದರೆ ಮ್ತೆತ ಮ್ರಳಿ ನನಾ ದೆೀಶಕೆೆೀ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಗೆಳ್ೆಯರ 
ಜೆೊತೆಗೆ ಸಂತೆೊೀ್ದಿಂದ ಆಟವನುಾ ಆಡಿ ಮ್ತೆತ ಮ್ರಳಿ ಅದೆೀ ದೆೀಶಕೆೆೀ ಹೆೊೀಗಬೆೀಕು ಎಂದು ಅನಸಿತುತ. 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಪ್ುಟಯಣಿ ಐ 



 58 

 
ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ರೆೀಣುಕ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೯ನ್ೆೀ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆುೀನ್ೆ. 
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Hasiru Honnu 

Lohith H. N. 

About the Author: Bengaluru Gundappa Lakshmi Narayana Swamy also known as BGL Swamy, was an Indi-

an botanist and Kannada writer who served as professor and head of  the department of  Botany and as Prin-

cipal of  Presidency College, Chennai. 

 

This book is a guide in identifying and learning about trees and plants. The author, who is a professor of  

Botany, uses the opportunity to introduce the rich biodiversity of  South India.  

“College students of  Botany take on a scientific tour with their teachers for the identification and collection 

of  botanical specimens. Author explains the world of  botany in the light of  a wider understanding. He de-

scribes the externals of  a specimen with vivid precision and technical detail. The book thus unfolds richness 

and the endless variety of  the botanical world and the ways in which it helps humans.” The narrative is rich 

with plant descriptions that are easy to remember. Person with no science background can easily understand 

as it is explained in simple understandable language. Swami describes the beauty of  nature in the forests that 

he saw as a treasure the precious flora and fauna of  the forest, the humour, and the jungles. The book has 

won the Kendra Sahitya Academy Award by the Government of  India. 

Raichur DI 

Introduction: 

 Lohitha HN has an MTech postgraduate in Computer Network Engineering from 

Visvesvaraya Technological University Belagavi having professional experience of  

around 16 years of  professional experience across various domains service sector, 

software development and academics. Currently working as Science RP at Raichur 

DI in Azim Premji Foundation. Hobbies include travelling, exploration, music and 

movies.  

Email: lohitha.n@azimpremjifoundation.org 
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Annihilation of Caste 

Hema Bullapura  

Reflection on book Annihilation of  Caste by Ambedkar B R   

Arundhati Roy introduces this extensively annotated edition of  Annihilation of  Caste in The Doctor 

and the Saint examining the persistence of  caste in modern India, and how the conflict between 

Ambedkar and Gandhi continues to resonate. Roy takes us to the beginning of  Gandhi’s political ca-

reer in South Africa where his views on race, caste and imperialism were shaped. She tracks 

Ambedkar’s emergence as a major political figure in the national movement and shows how his 

scholarship and intelligence illuminated a political struggle beset by sectarianism and obscurantism. 

Roy breathes new life into Ambedkar’s anti-caste utopia and says that without a Dalit revolution In-

dia will continue to be hobbled by systemic inequality. 

Anyone who wants to have some idea about the derogatory practice of  caste in India, should start from 

here. It is a good piece on the dynamics between Gandhi and Ambedkar. The tract itself  is very well written. 

Pointed focus on things which seem common sense now, only because Ambedkar had the guts to put it out 

then. To see so much change is heartwarming but there are certainly areas where there has been no pro-

gress.  

Annihilation of  Caste is a crucially important 20th century document (it was written in 1936) - especially for 

India where the suffering of  people stigmatized by this appalling human practice continues. This is, of  

course, despite the official ban on caste discrimination. Dr B R Ambedkar was one of  the great men of  the 

20th century, on a level platform with Mandela and Dr Martin Luther King. His emergence from the lowliest 

position as an 'Untouchable' to the man who wrote the Constitution for the newly independent India is a 

truly astounding story. Annihilation of  Caste was after Dr Ambedkar was invited to speak on the subject at 

an influential event but was never given because he was asked to withdraw elements! He refused. 

in Indian society continue unabated despite the official political situation. Murder, rape, prejudice, and phys-

ical attacks continue every second of  the day in India. And it is getting worse with the rise of  the Hindu 

right-wing views at the moment. Of  course, caste issues also exist elsewhere - including Nepal, as Roy points 

out. Her document coming out at this time reflects a courageous independent standpoint that is as laudable 

as it is rigorously researched. 
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