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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 . 



 3 

 

[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 a majority of  reviews written by students of  Azim Premji 

School. They have read and written about books around science, social skills and prominent 

figures in history. There is also an interesting collection of  reviews by members on experi-

mental schooling like ‘Totto-chan’, children’s literature like ‘The Famous Five’ and on Gandhi-

an values.  

 

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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A genius, in his own words 

Roshan Sawhil  

It’s not often that you come across someone who has a lot of  anecdotes to share about their life and each of  

most of  those anecdotes makes you laugh, keeps you curious and causes you to marvel at the brilliance of  

this person who almost every time surprises you having done something in the most common of  situations, 

something the likes of  which you never would have heard before and in fact never even thought someone 

was capable of  doing it. And this is exactly what you must expect from Richard Feynman’s “Surely you’re 

joking, Mr Feynman”.  

Richard P. Feynman (1918–1988) was an American theoretical physicist who won a Nobel prize in Physics for 

his work in quantum electrodynamics, was part of  the Manhattan Project that built the first nuclear bomb 

during WWII, delivered a series of  special lectures at Caltech that were so outstanding that their audio re-

cordings were converted into three volumes of  classic physics textbooks, and towards the end of  his remark-

able career, while on the commission, almost single handedly figured out the key problem with NASA’s 

Challenger space mission that had lead to its failure. And during all that while, throughout his extraordinary 

life, he picked locks, faked languages, ridiculed authority, played bongos and became known to his col-

leagues as half  genius, half  buffoon. 

This book was a result of  Feynman’s conversations over a period of  years with his friend and colleague 

Ralph Leighton, that was taped and subsequently converted into written form by Leighton himself. Hence, 

the book is in the first person, allowing the readers to experience Feynman’s narration in the cheerful, ener-

getic, amusing and eccentric manner that he was known for. 

The book is divided into five parts, each containing a number of  chapters covering incidents from different 

times in Feynman’s life. Further, each chapter revolves around one setting or one short period of  time that 

involved a unique experience of  Feynman’s. 

Part 1 contains events from Feynman’s childhood in a small town called Far Rockaway on the outskirts of  

New York. We get to see here how intensely curious he was right from his early days. From fixing old radios 

in his home laboratory when he was just twelve, to becoming popular in his school as the smart guy who 

solves puzzles and riddles, to inventing his own intuitive symbols for commonly used mathematical func-

tions—Feynman’s idiosyncrasies that sprang right from his childhood days, his original way of  looking at the 

world, have been narrated in the finest manner. 

His urge to always seek new ways of  doing the old things never gets dulling. When working at his aunt’s ho-

tel he once tried to invent a new way of  handling trays while cleaning the dining tables, and a new way of  

slicing beans in the kitchen with a knife stuck in the table. In his narration, Feynman does admit his failures 

at these tasks and the subsequent bashing that he received from his boss. He confesses, “innovation is a very 

difficult thing in the real world”. But the spirit of  his narration never indicates the slightest suppression of  

the inventiveness of  his mind. He was always on the lookout for novel ways.  

He seems to have fun while narrating the many dubious things he did, almost as much fun as he might have 

had while he actually did them. Whether it be his mastering of  the art of  speaking gibberish and sounding 

like Italian when cursing or his incredible skill of  writing essays containing nothing but entirely made up 

stuff  in his philosophy course and still getting away with good grades. He makes it all sound not just okay 

but almost inspires the reader to try something of  the sort themselves for the fun of  it. 

Part 2 comprises of  events from Feynman’s days as a postgraduate at Princeton. He doesn’t shy away from 

recounting some of  the not-so-remarkable things he did in his time at the university. Once he ran an experi-

ment in the world famous cyclotron lab of  the university that had nothing to do with the cyclotron and end-

ed up breaking a large glass water tank to the dismay of  his professors. As unremarkable as such an event 

might sound, it still gives us a peek at the uncanny curious nature that has so much become associated with 

Mandya DI 

A review of ‘Surely you’re joking, Mr. feynman!’ 
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Feynman’s very identity.  

Feynman also shares the prejudices he had about various ideas. Hypnosis being one of  them. He also shares 

the experiences that caused him to form some strong prejudices, such as the one he had while discussing 

with a group of  philosophers. He ended up concluding that philosophers’ discussions always end up in cha-

os. 

Part 3 is all about Feynman’s role in the infamous Manhattan project that built the first ever nuclear bomb 

during WWII. He describes how he naively wanted to do something patriotic when the war broke out and 

ultimately ended up being invited to build the bomb.  

His childlike curiosity is seen vividly in this part when he narrates the incident in which he, inspired by a 

reading about the acute sense of  smell of  dogs, decided to test his own sensitivity to smell by smelling his 

own footprints. The reader is compelled to picture a young Feynman crawling over the floor of  his house, 

sniffing it carefully, trying to locate his own footprints only to conclude that “the dog is much better than I 

am”.  

Feynman further details the events that occurred once the Manhattan project commenced at Los Alamos—

the great men that he felt honoured to work with, the trouble he had exchanging letters with his wife who’d 

scribble in them codes without the the keys and so on. He also includes minute details such as the fact that 

when he had to choose his dormitory, he chose the one that looked right across the girls’ dormitory, which 

tell us about the quirky side of  Feynman’s persona. 

And there are other incidents Feynman narrates such as the one in which he tried to keep the dormitory for 

himself  (while it had to be shared with one more person) by spreading out his wife’s gown and slippers, 

making it appear as though someone else was staying there, and the consequences of  it, that I believe are so 

subtle to understand and also funny that you’d have to read Feynman’s words alone to grasp them in their 

entirety. Any other style of  narration of  the same incidents would certainly have missed something substan-

tial. It goes to shows how good a narrator Feynman is.   

Part 4 is a narration of  incidents from Feynman’s time at Cornell as professor of  theoretical physics. In a 

light-hearted manner he recalls the first time he arrived at Ithaca, he couldn’t find a hotel room and so wan-

dering around hopelessly, he considered for a moment spending the night sleeping inside a large pile of  dry 

leaves in a park but gave up the idea for he did not want to be caught doing something silly. 

He describes the struggle he had to undergo in balancing the effort he had to put in designing and running 

the courses for students, and in trying to do his own research. As he climbs out of  the depression he realises, 

“I have no responsibility to be like they expect me to be. It’s their mistake, not my failing”. Profound 

thoughts such as these mentioned throughout the book add some depth to the book’s content. 

Part 5, the final part, is a chronicling of  Feynman’s visit to Japan for an international meeting of  theoretical 

physicists, among other things. Wherever he went, Feynman would definitely choose to experience the new, 

the different, the bizarre. For instance when he was stationed at an American-style hotel in Japan, he insisted 

he’d rather shift to a Japanese-style hotel and experience the Japanese culture however discomforting it 

might be. He mentions subtle details such as his courageous act of  eating what he thought was an octopus 

egg in order to experience the Japanese culture fully only to find out later that it was just a chestnut.  

He further shares some trouble he faced once in understanding complicated theories and how he managed 

to overcome the problem by reading every line and checking every equation and ended up coming up with a 

new law of  Physics. In many such similar occasions Feynman doesn’t seem to be afraid of  revealing his prob-

lems, some of  which might even make him appear as not-so-smart. He says he might appear slow to some 

people especially because he’d ask a lot of  “dumb questions”. What makes it all interesting is how almost 

every time he comes on top of  the problem and overcomes the issue in an eccentric and almost always, fun-

ny manner. 

The book is full of  amusing anecdotes only a handful of  which I’ve given you a glimpse of  here. Some of  

them being profound and some simply silly. The last thing you must experience while you read the book 

would be boredom. I believe the book in some way has the potential to awaken the creative, brash and mis-

chievous self  in the reader. 

I was recommended this book by a friend of  mine during my early undergraduate days. And I’m glad that I 

read it early on. Besides inspiring me to take up Physics as a career, it made me realise how much fun one 

can have in the most mundane of  situations with just a lit original thought (and a little bit of  courage). And 
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I’m certain you’ll feel the same when you read the book.  

Introduction:  

Roshan Sawhil is a resource person at the Mandya DI of  the foundation. He 

did his postgraduate degree in Physics and has a great passion for science ed-

ucation.   

Email: roshan.sawhil@azimpremjifoundation.org 
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ಸಿದದಲ್ಲಂಗ  

ಈ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಏನು ನಡೆಯುತೆ್ತ  ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ  ಮನುಷ್ಯ ನು ಇರುತೆ್ತನೆ ಅವನಿಗೊಬ್ಬ ಳು ಮಗಳು ಇರುತೆ್ತಳೆ 
ಅವಳ ಹೆಸರು ಸುಜಾತ. ಒಂದು ದಿನ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ಒಂದು ಜಗತೆನುು  ನಾಶಮಾಡುವ ಹೆಂಡಿಟ್ರ ೋಟ್ ಸಿಗುತೆದೆ  
ಇವನ ತಲೆಯಲಿ್ಲ  ಬಿರುಗಾಳಿ ಯಂತಹ ಪಿ್ಲ್ ಯ ನ್ ಒಳೆಯುತೆದೆ. ಆದರೆ ಇದನುು  ನೋಡಿದ ಸುಜಾತ್ತಳಿಗೆ 
ತಂಬಾಭಯವಾಗುತೆದೆ. ಅಪ್ಪ ನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಹೋಗುತೆ್ತಳೆ, ಆದರೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಮಾನವ ಮಗಳನುು  ಬ್ಡಿದು 
ಬ್ಡಿದು ಮಾಡುತೆ್ತನೆ. ಹೆಂಡಿಟ್ರ ೋಟ್ ಅನುು  ಮರಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಶುರುಮಾಡುತೆ್ತನೆ ಒಂದೇ ಒಂದೆ ಮರಗಳು 
ಮಾಯವಾಗುತೆ್ತ . ಸುಜಾತ ತಕ್ಷಣವೆ ತನು ಊರಿನ ಜನರನುು   ಕರೆದುಕಂಡು ಬಂದು ತನು  ತಂದೆಯನೆು ೋ ಬ್ಡಿದು 
ಸಾಯಿಸುತೆ್ತಳೆ. ಅವನ ಕೈಲ್ಲದದ  ಹೆಂಡಿಟ್ರ ೋಟ್ ಸುಜಾತ್ತಳ ಮೇಲೆ ಬಿೋಳುತೆದೆ, ಸುಜತ್ತಳು ಸತೆ  ಹೋಗುತೆ್ತಳೆ. 
ಸುಜಾತ ಹಿಡಿಜಗತೆನುು  ಸುಟ್ಟಟ ಹೋಗುವುದನುು  ತಪ್ಪಪ ಸಿದಳು. ಇಷ್ಡು  ನಡೆಯಿತ. 

ಈ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಇಷ್ಟ ವಾದ ಪ್ಲ್ತರ  ಯಾವುದೆಂದರೆ ಸುಜಾತ. ಏಕಂದರೆ ಅವಳು ಜಗತೆನುು  ಸುಟ್ಟಟ  
ಹೋಗುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಪ ಸಿದಳು ಅದಕೆ್ಕ  ಈ ಪ್ಲ್ತರ  ಇಷ್ಟ ವಾಯಿತ. 

  

ಈ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಬ್ರುವ ಪ್ಲ್ತರ ಗಳು:  ದುಷ್ಷ ಮಾನವ ಮತೆ  ಸುಜಾತ. 

 

ಇಷ್ಟ ವಾಗದ ಪ್ಲ್ತರ  : ದುಷ್ಟ ಮಾನವ ಇವನು ಹಿಡಿೋಪ್ರ ಪಂಚವನುು  ನಾಶಮಾಡಲು ಹರಟಿದದ  ಅದನುು  ಅವನ 
ಮಗಳು ತಡೆದಳು  
 

ಅಭಿಪ್ಲ್ರ ಯ: ಯಾವತೆ  ನಮಮ  ಪ್ರಿಸರವನುು  ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತಿದೆದ ೋವೆ ಅದನುು  ನಾವು ತಡೆಯಬೇಕು, 
ಪ್ರಿಸರ ಬೆಳೆಸೋಣ. ಯಾರಾದರೂ ಮರಗಳನುು  ಕಢಿಯಲು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಕೆ  ಬುದಿಿ  ಕಲ್ಲಸಬೇಕು. 
ಮರಗಳನುು  ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಇಲಿ್ದಿದದ ರೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾ ಗುತೆದೆ. 

 

ಈ ಕಥೆಯ ನಿೋತಿ: ಮರಗಳನುು  ಬೆಳೆಸೋಣ ನಮಮ  ಭೂಮಿಯನುು  ಉಳಿಸೋಣ. 

 

ಬೇರೆಯವರು ಈ ಕಥೆಯನುು  ವೋದಬೇಕು ಏಕ್ಕಂದರೆ ನಮಮ  ಭೂಮಿಯ ಬ್ಗೆೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು. 
ಮತೆ  ನಮಮ ಪ್ರಿಸರದ ಬ್ಗೆೆ  ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ನಮಮ ಗಿಡಮರಗಳನುು  
ಕಡಿಯುತೆಿದಾದ ಗದನುು  ತಡೆಯಬೇಕು. ನಮಮ  ಪ್ರಿಸರ, ಜಗತೆ , ಪ್ಲ್ರ ಣಿಗಳು, ಜಿೋವಿಗಳು, ನಾಶವಾಗುವುದನುು  
ತಡೆಯಬೇಕು ಮತೆ  ಯಾವುದೇ ವನಯ ಜಿೋವಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಅಂಶಗಳನುು  ತಿಳಿದುಕಳಳ ಲು ಈ 
ಕಥೆಯನುು  ಓದಬೇಕು. 

 

ಈ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ದುಷ್ಟ ಮಾನವನ ಪ್ಲ್ತರ  ಇಲಿ್ದಿದದ ರೆ ಸುಜತ್ತಳು ಇರುತೆಿದದ ಳು, ಹಾಗೆ ಸುಜಾತ್ತಳಿಗೆ ಅಜಿಿ  
ಇರಬೇಕಿತೆ .  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ದುಷ್ಟಮಯನವ  
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ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಸಿದದಲ್ಲಂಗ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೭ನ್ೆೀ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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ಚೆೀತನಕುಮಯರ ಹಿರೆೀಮ್ಠ  

ಬಿರಟಿಷ್ ಸ್ಯಮಯರಜಾದ ಪಯರರಂಭಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಕೆೈಗಯರಕಯ ಕಯರಂತಿ ತನಾ ಮದಲ್ ಹೆಜೆೆ ಇಡಲ್ು ಶುರು ಮಯಡಿದಯಗ ನರಭಕ್ಷಕಗಳ 

ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ನ್ಯವು ಗಮ್ನಸಬಹುದು. ಈಗ ಜನಸಂಖ್ೆಾ ಪ್ರಮಯಣ ಹೆಚುಿತಯತ ನಗರಗಳು ಹೆಚುಿತಯತ ಕಯಡಿನ ಪ್ರಮಯಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತಯತ 

ಹೆೊದಂತೆ ಕಯಡಿನ ಮೌಂಸಹಯರ ಪಯರಣಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಒತತಡಕೆೆ ಸಿಲ್ುಕ್ಕಕೆೊಂಡವು.  

 

ಕೆ. ಪ್ತ. ಪ್ಯಣಯಚಂದರ ತೆೀಜಸಿವ ಅವರು ಬರೆದ ಬೆಳುಂದೊರನ ನರಭಕ್ಷಕ (ಕಯಡಿನ ಕಥೆ ಭಯಗ-1) ಇದು ಕೆನ್ೆತ್ ಆಂಡಸಯನ್ ಅನುಭವಗಳ 

ಸಂಗರಹ ರೊಪಯಂತರವ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಕಯಡು ಪಯರಣಿಗಳು ನರಭಕ್ಷಕರಯಗಳು ಅನ್ೆೀಕಯನ್ೆೀಕ ವಾವಕ್ಕತಕ ಕಯರಣಗಳನುಾ ಕಯಬೆಯಟ್ 

ಮ್ತುತ ಆಂಡಸಯನ್ ಅವರು ಹೆೀಳಿದಯದರೆ.ಆದರೆ ಲೆೀಖಕರು ಮೆೀಲೆ ಹೆೀಳಿದೆ ಚಯರತಿರಕ ಸಂದಭಯ ಮ್ೊಲ್ಭೊತ ಕಯರಣ ಎಂದಿದಯದರೆ. 

   

ಬೆಳುಂದೊರನ ನರಭಕ್ಷಕ ಇದು ಆಂಡಸಯನ್ ಅನುಭವಗಳ ಸಂಗರಹದ ರೊಪಯಂತರವ್ಯಗಿದದರು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಲ ಲೆೀಖಕರು ವಣಿಯಸಿರುವ 

ಕಯಡು , ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ ಬರುವ ಕಯಡಿನ ಅನ್ೆೀಕ ಪಯತರಗಳು ,ಕಯಡಿಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೆೊಂಡಿರುವ ಊರನಲ್ಲಲ ವ್ಯಸಿಸುವವರ ಜೀವನ, 

ಇವ್ೆಲ್ಲವಯಗಳನುಾ ಅದುುತವ್ಯಗಿ ಚ್ಚತಿರಸಿದಯದರೆ. ಸ್ಯಹಸಮ್ಯ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಓದುವವರಗೆ ಹೆೀಳಮಯಡಿಸಿದ ಪ್ುಸತಕಗಳ್ಯಗಿವ್ೆ. 

 

ಕಯಡಿನ ಕಥೆ ಭಯಗ-1 ರಲ್ಲಲ ಮ್ೊರು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಕಯಡಿನಲ್ಲಲ ನರಭಕ್ಷಕನ ಅಟಟಹಯಸ ಮ್ತುತ ಸಂಹಯರವನುಾ ವಿವರವ್ಯಗಿ ಚ್ಚತಿರಸಿದಯದರೆ. ಕೆನ್ೆತ್ 

ಆಂಡಸಯನ್ ಅವರ ಬೆೀಟೆ ಮಯಡುವ್ಯಗ ಅವರ ಮ್ುಂದಯಲೆೊೀಚನ್ೆ, ತಿಕ್ಷ್ಣಯೊೀಚನ್ೆ, ಓದುವವರಗೆ ರೆೊೀಮಯಂಚನ ಉಂಟುಮಯಡುತತದೆ. 

ಇದರಲ್ಲಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಣಕೆೆ ಜೀವ ಬಂತೆ? ಎನುಾವ ಸನಾವ್ೆೀಶ ಹಿೀಗೆದೆ. 

 

ನರಭಕ್ಷಕನನುಾ ಸಂಹರಸುವ ಯೊೀಜನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಒಂದು ಸನಾವ್ೆೀಶವಿದು ಭಯಭೀತರಯಗಿ ಗಡಗಡ ನಡುಗುತಿದದ ಗಂಡಸೊ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೊ 

ಬಯಗಿಲ್ು ಜಡಿದು ಗುಡಿಸಿಲ್ಲನ ಮ್ುಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಲ ಕುಳಿತಿದದರು ನನಾನುಾ ಕಂಡವರೆ ಗೆೊಳ್ೂೆೀ ಎಂದಳುತಯತ ನಡೆದನುಾ ಹೆೀಳಿದರು. 

 

ಇಗಯಗಲೆ ಹುಲ್ಲಯ ಕೆೈಗೆ ಸಿಕುೆ ಸತತವನ ಹೆಂಡತಿಯೊ ಈತನ ಹೆಂಡತಿಯೊಡನ್ೆ ಇವನ ಗುಡಸಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಮ್ಲ್ಗಲ್ು ಬಂದಳಂತೆ. ಹುಲ್ಲಯ 

ಕೆೈಲ್ಲ ಸತತವನ ಹೆಂಡತಿ ಈ ದಂಪ್ತಿಗಳ್ೂೆಡನ್ೆ ಅಕೆಪ್ಕೆದಲ್ಲಲ ಮ್ಲ್ಗಲ್ು ನ್ಯಚ್ಚ ಗುಡಿಸಲ್ಲನ ಒಳಭಯಗದಲ್ಲಲ ಕೆೊಂಚ ದೊರದಲ್ಲಲ 

ಮ್ಲ್ಗಿದದಳಂತೆ. ಆಗುಡಿಸಲ್ು ಅಷೆಟೀನೊ ದೆೊಡಿದಲ್ಲ. ಅವಳು ಒಂದುಗಜ ದೊರದಲ್ಲಲ ಮ್ಲ್ಗಿದದಳ್ೆನಾಬಹುದು. ಗುಡಿಸಲ್ಲಗೆ ಗೆೊೀಡೆಗಳ 

ಬದಲಯಗಿ ಕಟುಟವ ಅಡಿ ತಡಿಕೆಗಳನುಾ ನ್ೆಲ್ಕೆೆ ತಯಗಿಸದೆ ಕೆೊಂಚ ಮೆೀಲೆ, ಗೆದದಲ್ು ಹಿಡಿಯದಿರಲೆಂದು ಕಟಿಟರುತಯತರೆ.ಆದದರಂದ ಗುಡಸಲ್ಲನ 

ಅಡಿ ತಡಿಕೆಗಳಿಗೊ ನ್ೆಲ್ಕೊೆ ನಡುವ್ೆ ಜಯಗ ಇರುತತದೆ. ನರಭಕ್ಷಕ ಯಯವ್ಯಗ ಅಲ್ಲಲಗೆ ಬಂತು? ಏಕೆ ಬಂತು? ಗೆೊತಿತಲ್ಲ. ಅಂತೊ ಅಲ್ಲಲಗೆ ಬಂದ 

ಅದಕೆೆ ಗುಡಿಸಿಲ್ಲನ ಅಡಿ ಇರುವ ಬಿರುಕ್ಕನಂದ ಅಲ್ಲಲ ಮ್ಲ್ಗಿದದ ಹೆಂಗಸು ಕಂಡಿದೆ. ತನಾ ಮ್ುಂಗಯಲ್ೊಗಳನುಾ ಒಳಗೆಹಯಕ್ಕ ತನಾ ಉಗೊರನಂದ 

ಅವಳನಾ ಹೆೊರಗೆಳ್ೆದಿದೆ. ಇದದಕ್ಕೆದದಂತೆ ಉಕ್ಕೆನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಹೆದರ ಹೌಹಯರದ ಹೆಂಗಸು ಭೀಕರವ್ಯಗಿ ಚ್ಚೀರತೆೊಡಗಿದಳು. ಇಬಬರೊ 

ದಂಪ್ತಿಗಳು ಎಚಿರವ್ಯಗಿ ನ್ೆೊೀಡಿದಯದರೆ! ಎಂಥದೆೊೀ ಕತತಲ್ಲೆಲ ಹೆೊರಗೆಳ್ೆಯುತಿತದೆ ! ಹುಲ್ಲ ಆಹೆಂಗಸಿನ ತಲೆ, ಕುತಿತಗೆಗಳನುಾ ಹೆೊರಗೆ 

ಎಳ್ೆದು ಅವಳನುಾ ಕೆೊಂದೆ ಬಿಟಿಟತು. ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳ ಕೊಗು ಮೆೀರೆ ಮಿರತುತ. ಇವುಗಳ್ೆಲ್ಲದರಂದ ಬೆೀಸತತ ಹುಲ್ಲ ತನಾ ಶ್ಕಯರಯನುಾ ಅಲೆಲೀ 

ಬಿಟುಟ ಹೆೊೀಯಿತು. ಹೆೊರಕೆೆ ಎಳ್ೆದಕೆೊಂಡ ರಭಸಕೆೆ ಆಕೆಯ ಮ್ೊಲೆಗಳು ಸಿಗಿದು ಪ್ಕೆೆಲ್ುಬು ಕಯಣುವವರೆಗೆ ಹರದಿದದವು.  

ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆ  

ಕಯಡು ಬಿಟುಟ ನ್ಯಡಿಗೆ ಬಂದ ನರಭಕ್ಷಕ  
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ಆಗ ನ್ಯನು ಹೆಂಗಸು ಸತಿತರುವ ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಲ ಮ್ತುತ ಸ್ಯಟನಲ ಇನ್ೆೊಾಂದು ಪ್ಕೆದ ಗುಡಿಸಿನಲ್ೊಲ ಕಯದು ಕುಳಿತು ಆ ನರಭಕ್ಷಕನನುಾ 

ಮ್ುಗಿಸಬೆೀಕೆಂದು ತಿೀಮಯಯನಸಿದೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ನರಭಕ್ಷಕನ ನತಯನ್ೆ ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ ಅದು ರಯತಿರಯಯಗುವವರೆಗೊ ಕಯಯದೆ 

ಹಯಡುಹಗಲ್ಲೆಲ ಮ್ತೆತ ಆ ಗುಡಿಸಿಲ್ುಗಳ ಮೆೀಲೆ ಧಯಳಿ ಮಯಡಿ ತಯನು ಕೆೊಂದ ಶ್ಕಯರಯನುಾ ಹೆೊತೆೊತಯುಾವ ಸ್ಯಧಾತೆ ಇತುತ.  

ಮ್ೊರು ಗಂಟೆಗಳು ಕಳ್ೆಯಿತು.ಹುಲ್ಲಯ ಸುಳಿವ್ೆ ಇಲ್ಲ! ಸ್ಯಧಯರಣವ್ಯಗಿ ಹುಳಿಗಳು ಸುಮಯರು ರಯತರ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 

ಶ್ಕರಯನುಾ ಕಬಳಿಸಲ್ು ಹಿಂದಿರುಗುತತವ್ೆ.ಚ್ಚರತೆಗಳು ಇನುಾ ಬೆೀಗ ಬರುತತವ್ೆ! ನ್ಯವು ಕಯಯುತಿತದದ ಹುಳಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶ್ಕರಯನುಾ ಹಿಂದಿರುಗಿ 

ಬಂದು ತಿನಾಬೆೀಕೆಂಬುದನ್ೆಾ ಮ್ರೆತೆೀ ಬಿಟಟವ್ೆೀನ್ೆೊೀ ಎಂದು ಯೊೀಚ್ಚಸಿದೆ. ಅಷ್ುಟ ಹೆೊತಿತಗೆ ಸರಯಯಗಿ ಕತತಲ್ಲ್ಲಲ ನನಾ ಕೆನ್ೆಾಗೆ ಏನ್ೆೊೀ ತಣಣಗೆ 

ತಗುಲ್ಲದಂತಯಯುತ. 

 

 

 

 

 

 

 

ಮ್ೃತ ಹೆಂಗಸಿನ ಕಯಲ್ುಗಳು ಮೆಲ್ಲಗೆ ನನಾ ಕೆನ್ೆಾಯನುಾ ತಟಿಟದವು! ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಶಬದವು ಇಲ್ಲ! ಮ್ತೆತ ಕಯಲ್ುಗಳು ಅಲಯಲಡಿದವು! ಶವ 

ಸಜೀವವ್ಯಗುತಿತೀದೆ! ನನಗೆ ಗಯಬರಯಯಯುತ.ಕೆೊೀವಿಯನುಾ ಟಯಚಯನುಾ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಆ ಅಲ್ಲಡುವ ಹೆಣದ ಪ್ಕೆದಿಂದೆದುದ 

ಓಡಬೆೀಕು ,ಅಷ್ಟರಲ್ಲಲ ಮ್ತೆತ ನನಾ ವ್ಯಸತವಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಿಮ್ಮರಳಿತು.ಆ ಕಯಲ್ೊ ಅದರ ವ್ಯರಸುದದರು ಮ್ತೆತ ಸಜೀವಗೆೊಂಡಿಲ್ಲ! ನರಭಕ್ಷಕ ಅದನುಾ 

ಸಜೀವಗೆೊಳಿಸಿದಂತೆ ಅಲಯಲಡಿಸುತಿತದೆ! ಶವದ ಅಲ್ುಗಯಟದ ಕಯರಣ ನನಾ ತಲೆಗೆ ಹೆೊಳ್ೆಯುವ ಹೆೊತಿತಗಯಗಲೆೀ ಭಯದಿಂದ ಬೆವರ ನನಾ 

ಮೆೈಯೆಲಯಲ ತೆೊಯುದ ಒದೆದಯಯಗಿತುತ!  

 

ಇತರದ ಹಲ್ವು ಸನಾವ್ೆೀಶಗಳು ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲವ್ೆೀ... ಹಿೀಗೆ ಓದುವ್ಯಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಹಳ್ೆಯದು ನ್ೆನಪಯಯಿತು. ನ್ಯನು ಬೆಳಗಯವಿಯ 

ರಯಣಿ ಚೆನಾಮ್ಮ ವಿಶವವಿದಯಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಓದುತಿತರುವ್ಯಗ ವಿಟಿಯು ನಲ್ಲಲ ಹುಲ್ಲಯು ನ್ಯಯಿಯನುಾ ಎಳ್ೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀಗುವ ದೃಶಾ 

ಜಯಲ್ತಯಣದಲ್ಲಲ ಹರದಯಡಿತುತ. ಅದೊ ನಮ್ಗೊ ಕೊಡ ಭಯವನುಾ ಸೃಷ್ಢಿಸಿತುತ. 

 

ಒಟಯಟರೆೀಯಯಗಿ ಈ ಪ್ುಸತಕ ಓದಿದಯಗ ಈ ನರಭಕ್ಷಕನ ಹುಟಿಟಗೆ ನ್ಯವ್ೆೀ ಕಯರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶೆ, ಆಕಯಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ನ್ಯವು ಕಯಡಿನುಾ 

ನ್ಯಶಮಯಡುತಿದೆದೀವ್ೆ. ಇದರಂದಯಗಿ ಕಯಡು ಪಯರಣಿಗಳು ನ್ಯಡಿಗೆ ಬಂದು ಮ್ನುಷ್ಾರನುಾ, ಸ್ಯಕು ಪಯರಣಿಗಳನುಾ ಬೆೀಟಿಯಯಡುತಿತವ್ೆ.   

ಒಟಿಟನಲ್ಲಲ ಮೌಂಸಹಯರ ಪಯರಣಿಗಳನುಾ ನರಭಕ್ಷಕನ್ಯಗಲ್ೊ ಕಯರಣಿಕತಯರು ನ್ಯವ್ೆೀ ಎಂದು..! 
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ಪ್ರಚಯ: 

ಚೆೀತನಕುಮಯರ ಹಿರೆೀಮ್ಠ ನ್ಯನು ಜುಲೆೈ 2019 ರಲ್ಲಲ ವಿಜಯಪ್ುರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆ ಅಜೀಂ ಪೆರೀಮ್ಜ 
ಪೌಂಡೆೀಶನಲ್ಲಲ  ಗಣಿತದ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕ್ಕತಯಯಗಿ ಕಯಯಯ ಪಯರರಂಭಸಿದೆ. ಎರಡೊವರೆೀ ವಷ್ಯ 
ಪ್ತಯು ಕಯಲೆೀಜನಲ್ಲಲ ಗಣಿತ ಉಪ್ನ್ಯಾಸಕನ್ಯಗಿ ಕಯಯಯ ನವಯಹಿಸಿದೆದೀನ್ೆ. ನನಗೆ ಗಣಿತವ್ೆಂದರೆ 
ಬಹಳ ಇಷ್ಟವ್ಯದ ವಿಷ್ಯ.  

Email: chetanakumar.hiremath@azimpremjifoundation.org 
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ಐಶವಯಯ  

ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ಸಿಂಹ ಮ್ತುತ ಹುಲ್ಲ 

ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಬರುವ ಪಯತರಗಳು: ಸಿಂಹ, ಇಲ್ಲ ಮ್ತುತ ಬೆೀಟೆಗಯರ. 

ನಧಿಯಷ್ಟಪಯತರದ ಕುರತು ಅಭಪಯರಯ: ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಸಿಂಹಕೆೆ ಬಹಳದುರಹಂಕಯರವಿತುತ, ಕೆೊೀಪ್ವಿತುತ, ನ್ಯನ್ೆೀ ಬಲ್ಶಯಲ್ಲ, ನ್ಯನ್ೆೀ 
ಧೆೈಯಯವಂತ ಎಲ್ಲರೊ ನನಾ ಮಯತು ಕೆೀಳ ಬೆೀಕು ಎಂದು ತಂಬಯ ಜಂಭವಿತುತ, ಆದರೆ ತಯನ್ೆೀ ಒಂದುದಿನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಲ ಸಿಲ್ುಕ್ಕದಯದಗ ತನಾ 
ಎಲಯಲ ಜಂಭವನುಾ ಮ್ರೆತು ಕಯಪಯಡಿಕಯಪಯಡಿ ಎಂದು ಕೊಗುತಿತತುತ. ಆದರೆ ಒಂದು ಚ್ಚಕೆಪಯರಣಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಇಂದ ತನಾ 
ಪಯರಣಉಳಿಯಿತಲಯಲಎಂದು ನ್ಯಚ್ಚಕೆ ಪ್ಟಿಟತು, ಕಯರಣ ನ್ಯನು ಇಲ್ಲಗೆ ತೆೊಂದರೆ ಕೆೊಟಟರೊ ಸಹ ಇಲ್ಲಯು ನನಾನುಾ ಕಯಪಯಡಿತಲಯಲ ಎಂದು 
ನ್ಯಚ್ಚಕೆ ಪ್ಟಿಟತು, ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಇಲ್ಲಯು ತನಾಪಯರಣನವನುಾ ತೆಗೆಯಲ್ು ಯೊೀಚ್ಚಸಿದ ಸಿಂಹವನುಾ ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಇಲ್ಲಯು ಯೊಚ್ಚಸಿತು ಆದರೆ 
ಇಲ್ಲಯು ಸಿಂಹವನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿ ಹಯಸಾಮಯಡಬಹುದಿತುತ, ಅದನುಾ ಬಿಟುಟ ಪಯರಮಯಣಿಕಥೆಯಿಂದ ಸಿಂಹವನುಾ ರಕ್ಷಿಸಿತು. 

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ಬಯಟೆಗಯರನ ಪಯತರ ಇಲ್ಲದಿದದರೆ ಸಿಂಹಕೆೆ ತನಾ ತಪ್ತಪನ ಅರವ್ಯಗುತಿತರಲ್ಲಲ್ಲ. ಮ್ತುತ ಇಲ್ಲ ಮ್ತುತ ಸಿಂಹ ಗೆಳ್ೆತನವನುಾ 
ಮಯಡಿಕೆೊಳುಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗುತಿತರಲ್ಲಲ್ಲ. 

 

ನನಾ ಅನಸಿಕೆ 

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲನನಗೆ ಇಲ್ಲಯ ಪಯರಮಯಣಿಕಥೆಯು ಇಷಯಟಯಿತು ಕಯರಣ, ಇಲ್ಲಯು ಯಯವತರ ಸಿಂಹವನುಾ ರಕ್ಷಿಸಿತು ಅದೆೀರೀತಿ ನ್ಯವು ನಮ್ಮ 
ಗೆಳ್ೆಯಗೆಳತಿಯರು ಸಂಭಂಧಿಕರು ಯಯವುದೆೀ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಲ ಇದದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಿದದರೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಬೆೀಕು. 
ಸಮ್ಸ್ೆಾಯನುಾ ಪ್ರಹಯರಮಯಡಬಹುದು. ಸಹಯಯಮಯಡಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಿದದರೆ ಇರಲ್ಲಬಿಡು ನಮ್ಗೆೀನು ಎಂದು ಯೊೀಚ್ಚಸಿ ಅವರನುಾ 
(ಕಷ್ಟದಲ್ಲಲರುವವರನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿ ಹಯಸಾಮಯಡಬಯರದೆಂದು ತಿಳಿಯಿತು). 

 

                         ಧನಾವ್ಯದಗಳು 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಸಿಂಹ ಮ್ತುತ ಇಲ್ಲ  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಐಶವಯಯ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೭ನ್ೆೀ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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ಮ್ಂಜುನ್ಯಥ 

ನ್ಯನು ಓದಿರುವ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು- ಕನಾಡ ನಬಂಧ ಗಳು ಇದು ಪ್ತ ಸಿ ಶಯಬಯದಿ ಮ್ಠ ಬುಕ್ ಡಿಪೀ ರವರು ಮ್ುದಿರಸಿದಯದರೆ, ಇದರಲ್ಲಲ ನನಗೆ 
ಇಷ್ಟವ್ಯದ ನಬಂಧ ವ್ೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಬಬಗಳು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವ್ಯಗಿದೆ. ಮ್ತುತ ಇದರಲ್ಲಲ ಇರುವುದೆೀನ್ೆಂದರೆ, ಎಲಯಲ ಹಬಬಗಳ ವಿಶೆೀಷ್ತೆ ಇದೆ. 
ಮ್ತುತ ಇದರಲ್ಲ್ಲ ಹಬಬಗಳನುಾ ಹೆೀಗೆ ಆಚರಸುತಯತರೆ ಎಂಬುವುದರಬಗೆೆ ಕೊಡ ಕೆೊಟಿಟದಯದರೆ. ಮ್ತೊತ ಈ ಹಬಬಗಳು ಹಳ್ೆೀ ಕಯಲ್ದಿಂದ 
ಬಂದಿದೆ. ಮ್ತುತ ಹಬಬಕೆೆ ಎನ್ೆಲಯಲ ಸಿಹಿ ಮಯಡುತಯತರೆ ಎಂಬುದೊ ಕೊಡ ಇದರಲ್ಲಲ ಕೆೊಟಿಟದಯದರೆ. ಮ್ತುತ ಜನವರ 26, ಆಗಸ್ಟ 15, ಅಕೆೊಟೀಬರ್ 
2, ನವಂಬರ್ 1 ಮ್ತುತ 14 ಮ್ುಂತಯದವುಗಳ್ೆಲಯಲ, ರಯಷ್ಢರೀಯಹಬಬಗಳ ಇರುತುತವ್ೆ. ಅದಕೆೆ ನ್ಯನು ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ನಮ್ಮ 
ಹಬಬಗಳನುಾನತೆಗೆದುಕೆೊಂಡೆನು. ಇದರಲ್ಲಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವ್ಯಗಿದುದ ಎನು ಎಂದರೆ ಹಬಬಗಳಲ್ಲಲ ವಿಷೆೀಶತೆ ಇಷ್ಟವ್ಯಯಿತು. ಮ್ತುತ ನಮ್ಮ 
ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಲ ಹಬಬಗಳು ಹೆೀಗೆ ಆಚರಸುತಯತರೆ ಎಂದರೆ, ಬೆೀರೆ ಬರೆ ಜಯತಿ ಧಮ್ಯದವರು ಒಂದೆೊಂದು ರೀತಿ ಹಬಬವನುಾ ಆಚರಸುತಯತರೆ. ಮ್ತುತ 
ಹಬಬಗಳಲ್ಲಲ ವಿಶೆೀಷ್ವ್ೆೀನು ಎಂದರೆ ಮದಲ್ು ದೆೀವರಗೆ ಲಯಬಯನ್ ಅಂತ ಹಯಕುತಯತರೆ. ಅನಂತರ  ಊಟಮಯಡುತಯತರೆ. 

 

                      ಧನಾವ್ಯದಗಳು  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ನಮ್ಮ ಹಬಬಗಳು  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಮ್ಂಜುನ್ಯಥ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೮ನ್ೆೀ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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ಕಯವ್ೆೀರ  

ಹೆಸರು: ಕಾವೇರಿ  

ತರಗತಿ: ೭ ನೆ  

ದಿನಾಂಕ: ೦೬/೧೨/೨೦೨೦ 

 

ಪುಸ್ತ ಕದ ಹೆಸ್ರು: ಆಟವೇ ಪ್ಲ್ಠ ವಾಗಬ್ಹುದು ಹೇಗೆ?  

ಲೇಖಕರ ಹೆಸ್ರು: ಡಾ. ಕಿಕೆ್ಕ ೋರಿ ವಿೋರನಾರಾಯಣ  

ಸಂಪಾದಕರ ಹೆಸ್ರು: ಡಾ. ಸಿ.ಆರ್. ಚಂದರ ಶೇಖರ್  

ಪುಸ್ತ ಕದ ನಂಬರ್: ೦೫೭೨  

ಪುಸ್ತ ಕದ ಬೆಲೆ: ೫೦ ರೂಪ್ಲ್ಯಿ  

ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಬ್ರುವ ಪ್ಲ್ತರ ಗಳ ಹೆಸರು: ತಂದೆ, ತ್ತಯಿ, ಮಗು.  

ನಿದಿಿಷ್ಟ  ಪ್ಲ್ತರ ದ ಹೆಸರು: ಈ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ತನು  ಮಗು ಸಮಾಜದ ಉನು ತ ಉದೆದ ಯನುು  ಪ್ಡೆಯಲು ಬೇಕ್ಕಂದು 
ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಆಗಿತೆ . ಈ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಮಗು ತನು  ತಂದೆಯ ಮಾತನುು  ಉಳಿಸಿ ಕಂಡಿದಾದ ನೆ. ಎಂದು ತ್ತಯಿಗೆ 
ತಂಬಾ ಹೆಮ್ಮಮ  ಆಯಿತ. ಮತೆ  ಸಂತೋಷ್ವಾಯಿತ. ಈ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಲ್ತರ  ಇರದಿದದ ರೆ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ 
ರಿೋತಿಯ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಆಗುತೆಿತೆ . :-  ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ  ಇರದಿದದ ರೆ ಮಗು ಸ್ಮಾಜದ ಉನ್ನ ತ್ 
ಉದೆದ ಯನ್ನನ  ಪಡೆಯುತ್ತತ ರಲ್ಲಲಿ್ .  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಆಟವ್ೆೀ ಪಯಠ ವ್ಯಗಬಹುದು ಹೆೀಗೆ?  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಕಾವೇರಿ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ 
೭ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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This artwork was created by Sudarshan K (Yadgir DI) to accompany his review of the book 

‘Parisarada Kathe’ by Poornachandra Tejaswi published in volume 3 of the 100th edition.   
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ಶ್ವಣಣನ್ಯಯಕ ಎಂ. ಹಯಡಾ                                               

ಪ್ುಟಟಪ್ಪನವರ ನ್ಯಲ್ುೆ ವಿಚಯರೆೊೀಪ್ನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಲ “ಆತಮಶ್ರೀಗಯಗಿ ನರಂಕುಶ ಮ್ತಿಗಳ್ಯಗಿ” ಎಂಬ ಉಪ್ನ್ಯಾಸದ ಬಗೆೆ ನ್ಯನು  ಇಲ್ಲಲ 

ನಮಮಡನ್ೆ   ಲೆೀಖನ ಪ್ರಚಯ ಮಯಡುವುದರೆೊಂದಿಗೆ ಚಚ್ಚಯಸುತೆತೀನ್ೆ. ಕುವ್ೆಂಪ್ುರವರು ಈ ಉಪ್ನ್ಯಾಸ ನೀಡಿರುವ ಸಂದಭಯ ಸ್ಯವತಂತರ 

ಪ್ಯವಯದ ಪ್ರಸಿತೆಿಯಲ್ಲಲ ವಿದಯಾರ್ಥಯಗಳನುಾ ಮ್ತುತ ಯುವ ಜನರನುಾ ಕುರತು ಮಯತನ್ಯಡಿರುವುದಯಗಿದೆ ಅವರ ಈ ಉಪ್ನ್ಯಾಸದ ಮ್ುಖಾ 

ಉದೆದೀಶ ಜನರಲ್ಲಲ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ದೃಷ್ಢಟಿ ಮ್ತುತ ವಿಚಯರ ಬುದಿದಗಳನುಾ 

(ವ್ೆೈಚಯರಕತೆಯನುಾ) ಪ್ರಚೆೊೀದಿಸುವುದಯಗಿದೆ ಅವರ ಈ ಸೊಕ್ಷ ದೃಷ್ಢಟಕೆೊೀನವನುಾ ಸ್ಯಹಿತಾ ಕೃಷ್ಢಯಲ್ಲಲ ಗುರುತಿಸುವುದಯದರೆ ಬೆಟಟ-ಗುಡಿದ 

ಹಯಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣುಣ ತುಂಬಿಕೆೊಳುತತವ್ೆ ಅವರ ವಿಚಯರಗಳು. 

ಆರಂಭದಲ್ಲಲಯೆೀ ಕುವ್ೆಂಪ್ುರವರು ‘ನರಂಕುಶ ಮ್ತಿ’ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಸ್ೆೊಗಸ್ಯಗಿ ಹೆೀಳುತಯತರೆ ಅದು “ಸಂಯಮ್ 

ಪ್ಯಣಯವ್ಯದ ಬುದಿಿ ಸ್ಯತವಂತರವ್ೆ ನರಂಕುಶ ಮ್ತಿ”  ಎಂಬುದಯಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೆೊೀಚನ್ೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತತವಿರುವ ಗಡಿಯನುಾ ಮಿೀರ 

ಬೆಳ್ೆಯಬೆೀಕು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಯದಿಸುವರು.  

ಅವರು ಈ ದೆೀಶದ ಸಿೆತಿಯನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿ  ನ್ೆೊಂದು ಬಹಳ ಚಯರತಿರಕವ್ಯಗಿ ಮ್ತುತ ಸ್ಯಮಯಜಕವ್ಯಗಿ ಮಯತನ್ಯಡುವರು 

ಮ್ನುಷ್ಾನನುಾ -ಮ್ನಷ್ಾನ್ಯಗಿ ಏಕೆ ನ್ೆೊೀಡುತಿತಲ್ಲವ್ೆಂದು ಪ್ರಶೆಾ ಮಯಡುವರು ಜೆೊತೆಗೆ ಆಚಯರ-ವಿಚಯರದ ಹೆಸರನಲ್ಲಲ ಮಯಡುತಿತರುವ 

ಆನ್ಯಾಯ-ಅಮಯನುಷ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನುಾ ಬಹಳ ಹರತವ್ಯದ ಮಯತುಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ಪ್ರಶ್ಾಸುವರು. 

 ಈ ಉಪ್ನ್ಯಾಸವನುಾ  ನ್ಯನು  ಪ್ರಸುತತ ಓದುವ್ಯಗ ಭಯರತ ಹೆಚುಿ ಏನು ಇನೊಾ  ಸಹ ಬದಲಯವಣೆಯನುಾ ಹೆೊಂದಿಲ್ಲವ್ೆಂದು  ನನಾ 

ಅನುಭವಕೆೆ ಬರುತಿತದೆ ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶೆ ಷ್ಣೆಯ ಮಯಗಯವ್ಯದರೆ ಪ್ಟಟಣಗಳಲ್ಲಲ ಅದು ಪ್ರೆೊಕ್ಷ ಮಯದರಯಲ್ಲಲ ಇರುವುದನುಾ 

ನ್ಯವು ನ್ೆೊೀಡಬಹುದು.  ಆ ವಿಚಯರದ ಚಚೆಯಯನುಾ ಸಂದಭಯದ ಅನುಸ್ಯರವ್ಯಗಿ ಮ್ುಂದೆ ಚಚ್ಚಯಸ್ೆೊಣ. 

ಅಂದು-ಇಂದು ಸತಾ ಹೆೀಳುವವರನುಾ ಬಯಯಿ ಮ್ುಚ್ಚಿಸುವವರು ಇರುವುದನುಾ ನ್ಯವು ಹಲ್ವು ಸ್ಯಕ್ಷಿಗಳ ಮ್ೊಲ್ಕ ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಬುಹುದು.  

ಕುವ್ೆಂಪ್ುರವರು ನೀಡುವ ಕೆಲ್ವು ನದಶಯನಗಳಲ್ಲಲ  ನ್ಯನು ಒಂದನುಾ ವಿವರಸುವ್ೆನು, 

ಮ್ತಭಯರಂತಿಯೊ  ಮ್ತುತ ಮೌಢ್ಾವಯ ವ್ೆೈಜ್ಞಯನಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ಮ್ಹಯಕಂಟಕಗಳ್ಯದವು ಎಂಬುದಕೆೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಯೊೀನ ಘಟನ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಈಗೆ 

ವಿವರಸುವರು. “ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಯೊ ಎಂಬಯತನು ದೊರದಶಯಕ ಯಂತರವನುಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಗರಹ, ಚಂದರ, ತಯರೆಗಳನುಾ  ನ್ೆೊೀಡಿ ಪ್ರಕ್ಷಿೀಸಿದುದರ 

ಫಲ್ರೊಪ್ವ್ಯಗಿ ಭೊಮಿ ಇತರ  ಗರಹಗಳಂತೆ ಸೊಯಯನ ಸುತತ ಸುತುತತತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯೊೀಗಪ್ಯವಯಕವ್ಯಗಿ ಸಿದಯಿಂತ ಮ್ಂಡಿಸಿದನು ಆದರೆ 

ಕೆೈಸತ ಸಂಪ್ರದಯಯಕೆನುಸ್ಯರವ್ಯಗಿ ಭೊಮಿ ಜಗತಿತನ ಕೆೀಂದರಸ್ಯೆನ ಸೊಯಯ ನಕ್ಷತರಗಳ್ೆಲ್ಲ ಭೊಮಿಯ ಸುತತ ಸುತುತತತವ್ೆ, ಆ ಕಯರಣದಿಂದಲೆೀ 

ಕೆೈಸತ ಗುರುಗಳು ಗೆಲ್ಲಲ್ಲಯೊೀನನು ಪಯಪ್ತಯೆಂದು ಸ್ಯರ ವಿಚಯರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಿದರು”  ಮ್ತುತ  ಜೀವಂತ ಸುಡುವುದಯಗಿ ಹೆೀಳಿ ಬಯಯಿ 

ಮ್ುಚ್ಚಿಸಿದರು ನಂತರ ಕಯಲ್ ಘಟಟದಲ್ಲಲ ಅವನ ಸಿದಯದಂತ ಬೆಳಕ್ಕಗೆ ಬಂದಿತು. ನ್ಯನು ಉಲೆಲೀಖಿಸುತಿತರುವ ಉದೆದೀಶ ನಮ್ಮ ಸುತತ ಅನ್ೆೀಕ ಈ 

ರೀತಿಯ ಘಟನ್ೆಗಳು ನಡೆಯುತಿತರುತತವ್ೆ ಅಧಿಕಯರಶಯಹಿವಗಯದ ಮ್ುಂದೆ ಹೆೀಳಲಯಗದೆ ಅತಾಂತ ಕಠೆೊೀರ ಸತಾಗಳು ಸಹ ನ್ಯಶವ್ಯಗುತಿತವ್ೆ. 

ಇಂದು  ಧಮ್ಯ ರಯಜಕ್ಕೀಯದ ಒಳಗೆ ಸ್ೆೀರ ಕಟಟಕಡೆಯ ವಾಕ್ಕತಯನುಾ ಮ್ುಕುೆತಿತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಭಯಸವ್ಯಗುತಿತದೆ ಯಯವುದೆ ಕಯಯಿದೆ-

ಕಯನೊನು ತಿಳಿಯದೆ ಒಕೆಲ್ುತನ ಮಯಡುತಿತರುವವನ ಮೆೀಲೆ ದಬಯಬಳಿಕೆಯಯಗಿದೆ ತಂತರಜ್ಞಯನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನಲ್ಲಲ 

ಶ್ರೀಸ್ಯಮ್ನಾನ ಬದುಕ ದುಗುಡವ್ಯಗಿದೆ.   

ಪ್ತಿರಕಯ ಮಯಧಾಮ್ದ  ಬಗೆೆ ಪ್ುಟಟಪ್ಪನವರು “ಸ್ಯಮ್ನಾ ಜನರು ಪ್ತಿರಕೆ ಎಂದರೆ ವ್ೆೀದಸಮ್ವ್ಯಗಿದೆ, ಪ್ತಿರಕೆಗಳಲ್ಲಲ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ಏನನುಾ 

ಬೆೀಕಯದರೊ ನಂಬುತಯತರೆ ಆದರೆ ಪ್ತಿರಕೆಗಳು  ಸಹ ಹೆೀಗೆ ಮೀಸ ಮಯಡುತತವ್ೆ ಎಂದು ಜನರಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮಯತನ್ಯಡುತಯತರೆ 

ಯಯದಗಿರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

ಆತಮಶ್ರೀಗಯಗಿ ನರಂಕುಶ ಮ್ತಿಗಳ್ಯಗಿ  
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ನ್ಯನು ಇದನುಾ ವ್ೆೈಯಕ್ಕತಕವ್ಯಗಿ ಇನಾಷ್ುಷ ಸಮ್ಮತಿಸುತೆತೀನ್ೆ. 

ಎಲಯಲ ಮಯಧಾಮ್ದಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವರದಿ/ ಕಯಯಯಕರಮ್ದ ಬಗೆ ೆ ನನಾ ವಿರೆೊೀಧವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲ್ವು ಸಿದಯಂಿತಗಳು ಮ್ತುತ ಅಜೆಂಡಯಗಳನುಾ 

ಜನರಗೆ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವ ಹಯಗೆ ಭತತರಸುತಿತವ್ೆ ಮ್ತುತ ಸ್ಯಮ್ನಾನ ಬದುಕನುಾ ಗೌರವಿಸುವ ಕಯಲ್ ದೊರವ್ಯಗುತಿತದೆ ಇಂದು ಜನರಲ್ಲಲ ಕೆೊಳುು

- ಭಯಕೊ ಸಂಸೆøತಿಯನುಾ ರೊಪ್ತಸಿ ಅತೃಪ್ತ ಜೀವನವನುಾ ಜನರಲ್ಲಲ ಬೆಳ್ೆಸುತಿತವ್ೆ. 

 ಮಯಧಾವi ನ್ಯಾಯಯಂಗವ್ಯಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡಬೆೀಕು ರಯಜಕ್ಕೀಯ ಮ್ತುತ ಧಯಮಿಯಕ ಕ್ಷೆೀತರದ ಒತತಡಕೆೆ ಒಳಗಯದರೆ ಅದು ಪ್ರಜಯಪ್ರಭುತವದ 

ಕೆೊಲೆಯ ಉನ್ಯಾರವ್ೆೀ ಎಂದು ನ್ಯನು  ಭಯವಿಸುತೆತೀನ್ೆ.   

 

ಪ್ುಟಟಪ್ಪನವರಂದ ಯುವಕರಗೆ ಕರೆ  

ಯುವಕರು ಯಯವ ಕೆಟಟ ಸಂಪ್ರದಯಯದ ಸಂಕೆೊಲೆಗೊ ಸಿಕ್ಕೆಕೆೊಳುಭಯರದು  ಯಯವ ಒಂದು ಪ್ಂಥದ ಇಕೆಟಿಟಗೊ ಒಳಗಯಗಬಯರದು 

ಸವಯರಗೊ ಒಳಿತನುಾ ಸ್ಯರುವ ಉದಯರ ದಶಯನವನುಾ ಕಟಿಟಕೆೊಂಡು ಬಯಳಬೆೀಕು ಜಯತಿ ಮ್ತ ದೆೀಶ ಕಯಲ್ಗಳ ಗಡಿಯನುಾ ಮಿೀರ 

ಜೀವನವನುಾ ಪ್ಯಣಯವ್ಯಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೆೀಕು.  

ಗಯರಮ್/ಹಳಿು ಜೀವನದ ಸುಖದ ಬಗೆೆ ಮಯತನ್ಯಡುತಯತರೆ ಯುವಕರು ನ್ಯಗರಕತೆಯ ಮೆರುಗಿಗೆ ಮ್ನಸ್ೆೊೀತು ಪ್ಟಟಣಗಳನುಾ 

ಸ್ೆೀರುತಿತರುವುದರ ಬಗೆೆ ಕಳವಳ ವಾಕತಪ್ಡಿಸುವರು. 

ಯುವಕರು ಸಂಪಯದನ್ೆ ಮಯಡುವ ಸ್ಯಮ್ಥರಯವನುಾ ಪ್ಡೆಯುವ ಮದಲೆ ಮ್ದುವ್ೆ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡಲ್ಲಲ ಅವರಗೆ ಮ್ತುತ ದೆೀಶಕೆೆ ಆಗುವ ಹಯನ 

ಬಗೆೆ ಚಚ್ಚಯಸುತಯತರೆ. 

ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ಇಡಿೀ ಲೆೀಖನವನುಾ ನ್ಯನು ಓದುವ್ಯಗ ಪ್ುಟಟಪ್ಪನವರಗೆ ಮ್ನುಷ್ಾ “ಮ್ನಜ ಮ್ತ ವಿಶವಪ್ಥವ್ಯಗಬೆೀಕು” ನ್ಯವ್ೆೀಲ್ಲರು 

ಗಡಿಗಳನುಾ ದಯಟಿ ವಿಶವ ಮಯನವರಯಗಿ ಬೆಳಯಬೆೀಕು ಎಂಬುದಯಗಿ ವಿವರಸುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಈ ದೆೀಶದ ಅಭವೃದಿಿ ಯುವಕರಂದ ಮಯತರ 

ಸ್ಯಧಾವ್ೆಂದು ಅವರು ಪ್ರಭಯವಿಸುತಯತರೆ ಸ್ಯಹಿತಾದ ವಿದಯಾರ್ಥಯಯಯದ ನನಗೆ ಕುವ್ೆಂಪ್ು ಒಬಬ ಕವಿಯೆಂದು ನ್ಯನು ಭಯವಿಸಲಯರೆ ಅವರು 

ಕಟಟಕಡೆಯ ವಾಕ್ಕತಯ ಬಗೆ ೆಮಯತನ್ಯಡುವ ಚ್ಚಂತಕ ‘ಸವಯರಗೊ ಸಮ್ಬಯಳು ಸವಯರಗೊ ಸಮ್ಪಯಲ್ು’ ಎಂದು ಸ್ಯಹಿತಾದ ಮ್ೊಲ್ಕ ಜನರಲ್ಲಲ 

ವಿಚಯರವನುಾ ಬಿತಿತದ ವಿಚಯರವ್ಯದಿ.  

ಉಪ್ನ್ಯಾಸದಲ್ಲಲ ಸ್ಯಕಷ್ುಟ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ ಕುವ್ೆಂಪ್ು ಚಚ್ಚಯಸುತಯತರೆ ನನಗೆ ಅಥಯವ್ಯದ ಮ್ತುತ ಪ್ತರಯವ್ಯದ ಮ್ುಖಾ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ ನಮ್ಮ 
ಗಮ್ನಕೆೆ ತಂದಿರುವ್ೆ  ಲೆೀಖನವನುಾ ಚಚ್ಚಯಸುವ್ಯಗ ನನಾ ವ್ೆೈಯಕ್ಕತಕ ಅಭಪಯರಯಗಳನುಾ ಸ್ೆೀರಸಿರುತೆತೀನ್ೆ ಇವು ನನಾ ಅನುಭವಗಳು ಅಷೆಟ, 
ಎಲ್ಲರು ಒಪ್ಪಲೆಬೆೀಕು ಎಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಅವರ ಇಚೆಿಯ ವಿಷ್ಯ.  ಜೆೊತೆಗೆ ನ್ಯನು ಪ್ುಸತಕವನುಾ  ಪ್ರಚಯಿಸಿರುತೆತೀನ್ೆ ವಿಮ್ಶಯ 
ಕಯಯಯದಲ್ಲಲ ತೆೊೀಡಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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ದೆೀವನೊರ ಮ್ಹಯದೆೀವರ ಪ್ುಸತಕಗಳು ಓದುವುದೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಅವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಪ್ತಿರಕೆ 
ಓದುವುದು, ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವುದು, ಮ್ತುತ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಜಯಲ್ತಯಣಗಳಲ್ಲಲ ವಿವಿಧ ಪ್ರಚಲ್ಲತ 
ವಿದಾಮಯನಗಳಲ್ಲಲ ಪಯಲ್ುಗೆೊಳುುವುದು. 

Email: shivannanayaka.m@azimpremjifoundation.org 
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ದೆೀವರಯಜ  

ಹೆಸರು: ದೆೀವರಯಜ  

ದಿನ್ಯಂಕ: 05/ 12 / 2020 

ತರಗತಿ: 9th  

ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು ನವಿಲ್ುಗರ ನನಗೆೊಂದು, ನನಗೊ ಒಂದು. ಈ ಎಲಯಲ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ ಬರೆದವರು. ಎ. ಆರ್. ಮ್ಣಿಕಯಂತ್ ಹಯಗೊ ಇವರು 

ಖ್ಯಾತ ಲೆೀಖಕರಲ್ಲಲ ಒಬಬರು. ಈ ಅದುುತ ಪ್ುಸತಕದ ಮದಲ್ ಮ್ುದರಣ ೧/೧/೨೦೧೯. ಇದರಲ್ಲಲ ೧೭೬ ಪ್ುಟಗಳನುಾ ಹೆೊಂದಿದುದ. ಮ್ುಖಪ್ುಟ 

ಬಹಳ ಸುಂದರವ್ಯಗಿ ನೀಡಿದಯದರೆ. ಅದರಲ್ಲಲ ನವಿಲ್ುಗರಯ  ಚ್ಚತರ ನೀಡಿದಯದರೆ ಮ್ತುತ ಮ್ಗುವಿನ ಚ್ಚತರ ನೀಡಿದಯದರೆ. ಹಯಗೊ ಇದರ 

ಫೀಟೆೊೀಗಯರಫ್ ಸತಿೀಶ್ ಬಸವರಯಜ್ ಮ್ತುತ ಇದರ ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ಇಂಟನ್ೆಯಟ್ ನಂದ ಆರಸಿಕೆೊಳುಲಯಗಿದೆ.  ಎಲಯಲ ವಿಷ್ಯಗಳನುಾ 

ಒಳಗೆೊಂಡಿದುದ ೧೫೦ರೊಪಯಯಿಗಳನುಾ ಕೆೊಟುಟ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಬಹುದು.  

ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಒಳ ಪ್ುಟಗಳಲ್ಲಲ ಬಹಳ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ತೆೊೀರಸಿದಯದರೆ ಇದರಲ್ಲಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವ್ಯದ ಎರಡು ಘಟನ್ೆ ಗಳ್ೆಂದರೆ ರೌಡಿ ಆಗಿದದವನು 

ರಯಲ್ ಹಿೀರೆೊೀ ಆಗಿ ಬಿಟಟ, ಹಯಗೊ ೩ ನ್ೆ ಕಯಲಸ್ ಗೆ ಶಯಲೆ ಬಿಟಟರು ಪ್ದಮಶ್ರೀ ಪ್ಡೆದ ಕವಿರತಾ ಅನಸಿಕೆೊಂಡ.!! ಮದಲ್ನ್ೆಯದಯಗಿ ರೌಡಿ 

ಆಗಿದದವನೊ ರಯಲ್ ಹಿೀರೆೊೀ ಆಗಿ ಬಿಟಟ! ಒಂದು ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ರೌದಿಯಯಗಿದದ ವನು. ನಂತರ ರಯಲ್ ಹಿೀರೆೊೀ ಆಗಿ ಬದಲಯದ ಕಥೆ ಕೆೀಳಿ.  

ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಲ ಪ್ರಮ್ುಖವ್ಯಗಿ ಒಂದು ಕೆಟಟ ಮ್ನಸಿೆತಿ ಇರುವ ಅಖಿಲೆೀಶ್ ಎಂಬ ರೌಡಿ ನರಂತರ ಪ್ರಯತಾದಿಂದಯಗಿ ತನಾ ಕೆಟಟ 

ವಾಕ್ಕತತವವನುಾ ಬಿಟುಟ ದೆೀಶದ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ಫುಟಯಬಲ್ ಕ್ಕರೀಡಯ ಪ್ಟುವ್ಯಗಿ ಬೆಳಕ್ಕಗೆ ಬಂದ. ಅದೆೀ ರೀತಿಯಯಗಿ ಮ್ೊರನ್ೆೀ ಕಯಲಸ್  ಗೆ ಶಯಲೆ 

ಬಿಟಟರು ಪ್ದಮಶ್ರೀ ಪ್ಡೆದ.! ಕವಿರತಾ ಅನಸಿಕೆೊಂಡ! ಶ್ೀಷ್ಢಯಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ ಹಳದರ್ ನ್ಯಗ್ ಎಂಬಯತ ೩ ನ್ೆ ಕಯಲಸ್ ಗೆ ಶಯಲೆಯನುಾ ಬಿಟಟರು 

ಜಯನಪ್ದ ಶೆೈಲ್ಲಯನುಾ ತನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಅಳವಡಿಸಿ ಕೆೊಂಡಿದಯದನ್ೆ.  ಈತನು ಪ್ದಮಶ್ರೀ ಪ್ಡೆದು ! ಕವಿರತಾ ಅನಸಿಕೆೊಂಡ.  

ಈ ಎರಡು ಘಟನ್ೆಯನುಾ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಮ್ಗೆ ಅನಸಿದುದ ಏನ್ೆಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಲ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಕಲೆ ಇರುತತದೆ. ಅದನುಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಲ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡರೆ ನ್ಯವು ಎತತರ ಮ್ಟಟಕೆೆ ಬೆಳ್ೆಯಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗುತತದೆ. . ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಲೆಯನುಾ ಬಿಟುಟ ತಪ್ುಪ ದಯರಯಲ್ಲಲ 

ನಡೆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಪ್ಯೊೀಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಲೆಯನುಾ ಇನೊಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೆೊಂಡ ರೆ ನ್ಯವು ಬೆಳ್ೆಯಲ್ು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗುತತದೆ. 

ಅದಕೆೆ ನೀವು ಈ ಪ್ುಸತಕ ಓದಿ.  

 

        ಧನಾವ್ಯದಗಳು  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ನವಿಲ್ುಗರ ನನಗೆೊಂದು, ನನಗೊ ಒಂದು  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ದೆೀವರಯಜ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ 
ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೯ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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The metamorphosis 

tejaswini 

“As Gregor Samsa awoke one morning from uneasy dreams, he found himself  transformed in his 

bed into an enormous insect.” 

The opening lines of  Franz Kafka’s The Metamorphosis is one of  the most famous in all literary history. The 

opening of  the story creates curiosity in the minds of  the readers. 

Plot summary 

Gregor Samsa, the protagonist of  the story is a traveling salesman. He is the sole breadwinner in the family, 

and he does not like his work. Just to clear his father’s debt he works in a stressful environment. He wakes 

up one morning and finds that he has transformed into huge vermin. Gregor is worried about being late to 

his work, about his commitments, and the family’s future. He finds it hard to get up from his bed with his 

newly transformed body. By this time a clerk from his office visits Gregor’s home to warn him about the 

consequences he must face for being late to his duty. With much difficulty Gregor opens his room door his 

family members are shocked to see the transformed Gregor. Without enquiring what happened to Gregor 

his father Mr. Samsa chases Gregor back to his room. Gregor’s mother avoids the sight of  Gregor. His sister 

Grete in the initial days takes care of  her transformed brother. 

As days pass Gregor’s family finds it difficult to manage their life. Gregor overhears the family talking about 

their finances and determining that they will have to go back to work, now that he can no longer provide for 

them. Gregor feels upset and sorry that he can't support them anymore. About a month passes and Grete 

finds Gregor as an added burden to her family. Gregor gets severely hit by his father who angrily hurls apples 

on Gregor. His family members are exhausted from working, and Gregor feels neglected. The family takes 

on three lodgers for additional income, and Gregor feels even more ignored. When the lodgers discover that 

there are huge vermin in the house, they scold Mr and Mrs Samsa for the unhygienic maintenance and leave 

the house without making payment. Gregor understands that he is no longer wanted by his family. He hears 

Grete complaining to her parents that Gregor has ruined their life. All these things make Gregor to lose in-

terest in his life. He isolates himself  in his room and dies of  starvation. Mr Samsa’s family feel relieved and 

take a tram ride out to the countryside and discuss about their future.  

Review 

This story is told from the third-person perspective. Narrator focuses primarily on the thoughts and feelings 

of  the protagonist. The author of  the work has used a simple language which is understood easily.  

The story “The Metamorphosis” is a disturbing tale of  a of  a travelling salesman who turns into a bug. 

Readers will have a question, why and how did the metamorphosis happen but readers won’t find reason for 

the metamorphosis mentioned in the story. Kafka begins the story from a fantastical situation and moves to-

wards reality from there. The changing into a bug is a metaphor. Probably Kafka has used this metaphor for 

an illness.  

As the story begins, Gregor without dwelling on why or how he transformed tries to cope up with his life as 

an insect. It is interesting to read further on how Gregor will manage to fit in his new lifestyle. It is im-

portant to understand that Gregor has transformed physically into an insect, but he still thinks like a human 

Yadgir DI 
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and he still retains emotions in him. Hence, Mikhal Bakhtin, a Russian critic calls this an “unfinished meta-

morphosis”, as despite transformation as an insect, Gregor thinks like a human being.  

Readers rarely find the emotions like love and affection in the story. Though there is a considerable transfor-

mation happening in their son’s life Mr and Mrs Samsa are not concerned about it. Gregor’s family members 

never feel sad for his transformation. They are only worried about the financial repercussions they will have 

to face.     

The theme of  family dysfunction gets highlighted throughout the story. Initially, Gregor thinks that others 

will step in to help. He narrates, 

 

…the others now believed that there was something the matter with him and were ready to help 

him…He felt integrated into human society once again… 

 

However, he begins to realize the limits of  his relationship with his family. His family had grown dependent 

on him and appear unable to maintain a relationship with him outside the confines of  their established rela-

tionship. Gregor’s family uses him for financial reasons, because he was the sole breadwinner. After transfor-

mation his father becomes extremely abusive. His mother avoids seeing Gregor. After some time even his 

sister Grete considers Gregor as a burden. Isolation is another major theme in the story, Gregor is isolated in 

many ways. Even before the transformation Gregor was isolated. He would leave his home before sunrise 

and would return late in the night. Readers never come across Gregor’s friends and other close relations. He 

was isolated from himself; he did not even care about himself. He focused more on clearing off  his father’s 

debt. He worked selflessly, even his earnings did not belong to him. Upon Gregor’s transformation, his fami-

ly does not recall the sacrifice of  Gregor. 

Thus, Kafka’s Metamorphosis is short and significant work. this work highlights the theories like existential-

ism. The boundless imagination makes the work unique. The protagonist meets a tragic end in this story, 

but I feel death was a kind of  liberation for Gregor; he could end his stressful and cold life through death.  

In a nutshell, my opinion about the novella is that Franz Kafka's “The Metamorphosis” is a magnum opus. I 

felt this work is a significant one yet short, readers can finish this book in a short span. This novella is an in-

teresting work interweaving the themes of  isolation, the burden of  responsibility and alienation. I feel not 

just the protagonist of  the work underwent a drastic change but even his family members did change in the 

course of  the novella. This novella might seem disturbing in the beginning but it is among the books that 

leave the readers with a deep feeling of  existential despair. 

Introduction: 

I have completed Postgraduation in English Literature from Manasagangothri, 

UOM.  Drawing, listening to music and reading short stories, sonnets and novels 

are my interests.  

Email: tejaswini.s@azimpremjifoundation.org 
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ನ್ಯಗರತಾ 

ಈ ಕಥೆಯು ಒಂದು ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲನ ಕಥೆ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರೆಂದರೆ “ದಿನಕೆೊೆಂದು ಕಥೆ” ಈ ಪ್ುಸತಕಕೆೆ ನ್ಯನು ಕೆೊಡುವ ಶ್ೀಷ್ಢಯಕೆ ಎಂದೆರ 

“ಮ್ಜಭೊತ ಕಥೆಗಳು” ಮ್ತುತ ಪ್ುಸತಕದ ಮ್ುಖಪ್ುಟದಲ್ಲಲ ಒಬಬ ಮ್ನುಷ್ಾ ಭಯಂಕರವ್ಯದ ಕಥೆಯನುಾ ಹೆೀಳುವಂತಿದೆ. ಹಯಗಯಗಿ ಈ ಪ್ುಸತಕಕೆೆ 

ನ್ಯನು ನೀಡಿದ ಶ್ೀಷ್ಢಯಕೆ ಸರಯಯಗಿಯೆೀ ಇದೆ ಎಂದೆನಸುತಿತದೆ. ಪ್ುಸತಕದ ಲೆೀಖಕರೆಂದರೆ ಅನುಪ್ಮಯ ನರಂಜನ ಪ್ರಕಯಶಕರು ಡಿ. ವಿ. ಕೆ. 

ಮ್ೊತಿಯ ಮ್ತುತ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ ಚ್ಚತರಕೆೆ ತಕೆ ಹಯಗೆಯೆೀ ಕಥೆ ಇದೆ.ಹಯಗೆ ಕಥೆಗೆ ತಕೆ ಹಯಗೆಯೆೀ ಚ್ಚತರಗಳಿವ್ೆ. ಆದರೆ ಚ್ಚತರಗಳು 

ಜಯಸಿತಯಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇವ್ೆ. 

ನ್ಯವು ಕಥೆಗಳನುಾ ಓದುವ್ಯಗ ಗಮ್ನವಿಟುಟ ಓದಿದರೆ ಎಲಯಲ ಅಥಯವ್ಯಗುತತದೆ. ಎಲೆೊಲೀ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನ್ೆೊೀಡುತಯತ ಓದಿದರೆ ಎಲಯಲ ಕಥೆ 

ತುಂಬಯ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ಅಥಯವ್ಯಗುತೆತ.  

ಹಯಗೆಯೆೀ ಈ ಕತೆಯಲ್ಲಲ ಒಟುಟ ಪಯತರಗಳ್ೆಂದರೆ ಆರು ಪಯತರಗಳು ಅವುಗಳ ಹೆಸರೆಂದರೆ ರೆೈತನ ಹೆಂಡತಿ, ಬಯವಿಯ ಭೊತ, ರಯಜಾದಲ್ಲಲನ 

ರಯಜನ ಮ್ಗಳು, ಮ್ತೆೊತಂದು ರಯಜಾದಲ್ಲಲನ ರಯಜನ ಮ್ಗಳು, ಶ್ರೀಮ್ಂತ ರಯಜ 

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲನ ಒಂದೆೊಂದು ಸಂದಭಯದಲ್ಲಲ ತಮಯಷೆಯಯಗಿದೆ/ಹಯಸಾಮ್ಯವ್ಯಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದೆೊಂದು ಸಂದಭಯದಲ್ಲಲ 

ಭಯಯನಕವ್ಯಗಿದೆ. ಪ್ತರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಏನು? ಎನುಾವುದನುಾ ತಿಳಿಸುತತದೆ.  

ನ್ಯವ್ೆೀನ್ಯದರೊ ಮಯಡಬೆೀಕಯದರೆ ಅದಕೆೆ ಸರಯಯಗಿ ನಧಯಯರ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡಬೆೀಕು.  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ದಿನಕೆೊೆಂದು ಕಥೆ  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ನ್ಯಗರತಾ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ 
ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೮ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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ಭಯಗಪ್ಪ 

ನ್ಯನು ಆಯೆೆ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡಿರುವ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು ಲ್ೊಯಿ ಪಯಶಿರ್ ಇವರು ಪ್ರಸಿದಿ ವಿಜ್ಞಯನ ಇದನುಾ ಬರೆದವರು ಬಿ. ಆರ್.  ಸುಹಯಸ್. 
ಇದರ ಪ್ರಕಯಶಕರು ಸಪ್ಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್. ಇದರ ಬೆಲೆ ₹೨೦. ಮದಲ್ ಮ್ುದರಣ ೨೦೦೧ ರಲ್ಲಲ ಆಯಿತು. ಮ್ತುತ ಇದರಲ್ಲಲ ೪೬ ಪ್ುಟಗಳಿವ್ೆ. 
ಮ್ುಖಪ್ುಟ ಮ್ತುತ ಒಳಗಿರುವ ವಿಷ್ಯಕೊೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹೆೀಗೆಂದರೆ ಒಳಗಿನ ವಿಷ್ಯ ಲ್ೊಯಿ ಪಯಶಿರ್ ಬಗೆ ೆ ಇರುವುದರಂದ 
ಮ್ುಖಪ್ುಟದಲ್ೊಲ ಅವರ ಭಯವಚ್ಚತರವಿದೆ. ಮ್ತುತ ಒಳಗಿರುವ ಚ್ಚತರ ಮ್ತುತ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆರುವ ಸಂಬಂಧ ಹೆೀಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅವರ ಕೆಲ್ವು 
ದುಖಃಕರ ಸನಾವ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಲರುವ ಚ್ಚತರಗಳನುಾ ಅವರು ನ್ೆೊೀವು ಭರತವ್ಯಗಿ ಬಿಡಿಸಿದಯದರೆ. ಅವರ ದುಃಖಕರವ್ಯದ ಘಟನ್ೆಯೆಂದರೆ ಅವರು 
ತಮ್ಮ ಮ್ಕೆಳನುಾ ಕಳ್ೆದುಕೆೊಂಡರು. ಇವರು ಕೆಲ್ವಷ್ುಟ ಸಂಶೆ ೀಧನ್ೆ ಮಯಡಿದಯದರೆ ಇವರು ದಯರಕ್ಷಯರಸ ಹೆೀಗೆ ಮಯಡುತಯತರೆ ಎಂದು 
ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಇವರು ರೆೀಬಿಸ ರೆೊೀಗಕೆೆ ಲ್ಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಇವರು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರನಲ್ಲಲ ಪಯಶಿರೀಕರಣ ಎಂಬ ಸಂಶೆ ೀಧನ್ೆ 
ಮಯಡಿದರು. ಇದರಂದ ಅವರಗೆ ಹಲ್ವ್ಯರು ಪ್ರಶಸಿತಗಳು ಲ್ಭಸಿವ್ೆ. ಇವರಗೆ ವಿಜ್ಞಯನದ ಮೆೀಲೆ ಎಷ್ುಟ ಹಂಬಲ್ವಿತುತ ಎಂದು ಲೆೀಖಕರು 
ಒಂದು ಘಟನ್ೆಯನುಾ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ವಿವರಸಿದಯದರೆ. ಘಟನ್ೆ ಏನ್ೆಂದರೆ ಅವರು ಲ್ಕವಕೆೆ ಒಳಗದರೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಯನದ ಸಂಶೆ ೀಧನ್ೆಯನುಾ 
ನಲ್ಲಲಸಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆಯನುಾ ನ್ಯವು ಹೆೀಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಬಹುದು ಎಂದರೆ ನ್ಯವು ಅವರ ತರಹ ವಿಜ್ಞಯನದ ಆಸಕ್ಕತ ಬೆಳ್ೆಸಿಕೆೊಳುಬಹುದು. 
ಮ್ತುತ ಅವರ ವಿದಯಾಭಯಾಸವನುಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಲ ಸರಳ ಪ್ದಗಳಿಂದ ಬರೆದಿದಯದರೆ. ಇದನುಾ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ 
ಅಥಯವ್ಯಗುತತದೆ.  

ಇದನುಾ ನೀವು ಕೊಡ ಓದಿ. 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಲ್ೊಯಿ ಪಯಶಿರ್  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಭಯಗಪ್ಪ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ 
ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೮ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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ನ್ಯಗಯನಂದ ಜ. ವಿ. 

ನೀನು ಯಯವುದಯದರೊ ಪ್ುಸತಕದ ರವಯಾ ಬರಬೆೀಕು ಅಂತ ಕೆೀಳಿದಯಗ ನನಾಂತವನ ಪಯಲ್ಲಗೆ ಇದೆೊಂದು ಹುಚುಿ ಸ್ಯಹಸ ಅಂತಲೆೀ ಅನಸುತ,  

ನ್ಯನು ರವಯಾ ಮಯಡಬೆೀಕು ಅಂದುಕೆೊಂಡ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಹೆೀಳಬೆೀಕಯದ ವಿಷ್ಯವನುಾ ಆಕಯರವ್ಯಗಿ, ಒಪ್ಪ-ಓರಣವ್ಯಗಿ ಈಗಯಗಲೆೀ 

ಹೆೀಳಿಯಯಗಿದೆ, ಇನುಾ ನ್ಯನು ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಬಗೆೆ ಏನು ಬರೆದು ಕಡಿದು ಕಟೆಟ ಹಯಕಬೆೀಕು ಅಂತ ಗೆೊತಯತಗಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನೊಾ ಮಿೀರ ನ್ಯನು 

ಲೆೀಖಕ ಅಂತ ಅನಾಸಿಕೆೊಳುಲೆೀಬೆೀಕು ಎಂಬ ಧಯವಂತದಲ್ಲಲ ಪ್ುಸತಕದ  ಬಗೆೆ ಹುಚುಿಚಯಿಗಿ ಏನ್ೆೀನ್ೆೊೀ ಬರೆದು ಪ್ುಸತಕದ ಮ್ೊಲ್ ಆಶಯ 

ಕುಲ್ಗೆಡಿಸಿ ಬಿಟಟರೆ ಏನು ಮಯಡೆೊೀದು ಎಂಬ ಹಯಳ್ಯದ ಭಯ ಬೆೀರೆ,   

ಇದಲ್ಲವನುಾ ಬದಿಗಿಟುಟ ಪ್ುಸತಕ ರವಯಾ ಅಂತ ಬರೆೊೀಯೊೀಕೆ ಶುರುಮಯಡಿದರೆ; ಒಂದು ದಯರ, ಪ್ುಸತಕ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಲರುವ ಪ್ರಮ್ುಖ 

ವಿಚಯರಗಳನುಾ ಹೆಕ್ಕೆ  ಬರೆಯುವುದು,  ಆದರೆ ನನಾಂತಹ ಅಲ್ಪಮ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ ದಕೆೊೆೀದೆೀ ಸವಲ್ಪವ್ಯದರೆ ಏನನುಾ ಹೆಕ್ಕೆ ಬರೆಯೊೀದು ನೀವ್ೆೀ 

ಹೆೀಳಿ, ಇನ್ೆೊಾೀಂದು ದಯರ,  ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಇದದ ವಿಚಯರವನುಾ ಓದಿ ನನಾ ಮೆೀಲೆ ಏನು ಪ್ರಣಯಮ್  ಬಿೀರತು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ ೆಬರೀಬೆೀಕು. 

ಆದರೆ ಅಷ್ುಟ ಗಯಢ್ ಪ್ರಣಯಮ್ ಬಿೀರಸಿಕೆೊಳುುವಷ್ುಟ ಓದುವುದು ಹೆೀಗೆ ಎಂಬುದೆೀ ಗೆೊತಿತಲ್ಲ. ಸದಾಕೆೆ ಈ ತರಹದ ಗೆೊಂದಲ್ ಮ್ಧೆಾ 

ಬಿೀಳಬಯರದು ಎಂಬ ಕಯರಣಕೆೆ ನ್ಯನು ಪ್ುಸತಕ ರವಯಾ ಮಯಡುತೆತೀನ್ೆ ಎಂದು ಹೆೀಳದೆೀ ಬದಲ್ಲಗೆ ಈ ಲೆೀಖನದಲ್ಲಲ ಮ್ೊಲ್ಕ ಒಂದು ಪ್ುಸತಕದ 

ಪ್ರಚಯ ಮಯಡಿತೀನ ಅಂತಷೆಟೀ ಹೆೀಳಬಲೆಲ. 

 ನನಾನುಾ ಯಯರಯದರೊ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಯಯವುದರ ಬಗೆೆ ಭಯ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದರೆ, ಪಯರಯಶಃ ನನಾ ಉತತರ, ನನಾ ಬಲ್ವ್ಯದ 

ನಂಬಿಕೆಗಳನುಾ ಅತಾಂತ ತಯಕ್ಕಯಕ ಕಯರಣ ನೀಡಿ ಅದನುಾ ಅಲಯಲಡಿಸುವವರನುಾ ಕಂಡರೆ ಆ ಜಯಗದಿಂದ ಎದುದ ಓಡಿಹೆೊೀಗುವಷ್ುಟ ಭಯ 

ಎಂದು ಹೆೀಳಿಯಯನು...ಈ ಕೆಲ್ಸವನುಾ ಒಬಬ ವಾಕ್ಕತ ಮಯಡಿದದರೆ ಹೆೀಗೆೊೀ ತಪ್ತಪಸಿಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀಗುತಿತದೆದನ್ೆೊೀ ಏನ್ೆೊೀ, ಆದರೆ ನನಾ ಮ್ೊಲ್ 

ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ೆಾೀ ತಯಕ್ಕಯವ್ಯಗಿ ಅಲಯಲಡಿಸಿ ಭಯದ ಬುಡಕೆೆ ಬಿೀಸಿನೀರು ಬಿಟಟದುದ ಒಂದು ಪ್ುಸತಕ ಮಯರೆರ......... 

ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ನ್ಯವು ಮ್ಂಗನಂದ ಮಯನವರಯದೆವಯ ಎಂಬ ಡಯವಿಯನ್ ನ ವ್ಯದವನುಾ ಇಟುಟಕೆೊಂಡು ಹೆೀಳಿಕೆೊಟಟರಯದರೊ ಮಯನವ 

ವಿಕಯಸದಲ್ಲಲ ನಮಮಟಿಟಗೆ ಉಳಿದ ಬಲ್ಶಯಲ್ಲ ಮ್ಂಗಗಳು ಎಲ್ಲಲ ಹೆೊೀದವು ಎಂಬುದಕೆೆ ಉತತರ ನೀಡಲ್ಲಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಲೆೀಖಕ ಈ 

ಮಿಸಿಿಂಗ್ ಲ್ಲಂಕ್ ಅನ್ೆಾೀ ಹಿಡಿದು ಮಯನವ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬುಡಕೆೆ ಬಿಸಿನೀರುಕಯಯಿಸಿದಯದನ್ೆ....... 

ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಲ ಲೆೀಖಕನ ಮದಲ್ ತಯಕ್ಕಯಕ ಪ್ರಶೆಾ, ನಮ್ಮನುಾ ಮ್ತುತ ಒಂದು ಚ್ಚಪಯಪಂಜಯನುಾ ಒಂದು ಅಜ್ಞಯತ ಸೆಳ ಒಂದಕೆೆ 

ಬಿಟುಟ ಬಿಡಿ…...ನಮ್ಮಲ್ಲಲ ಯಯರು ಮದಲ್ು ಸವ್ೆೈಯವ್ ಆಗುತಯತರೆ ಎಂಬುದನುಾ ಗಮ್ನಸಿದರೆ, ವ್ೆೀಗವ್ಯಗಿ ಮ್ರಹತುತವ, ಆಹಯರವನುಾ 

ಹುಡುಕ್ಕ ತಿನುಾವ, ಚಳಿ, ಮ್ಳ್  ೆ ಗಯಳಿಗೆ ಹೆೊಂದಿಕೆೊಂಡು ಚ್ಚಂಪಯಂಜ ಹೆೀಗೆೊೀ ಬದುಕ್ಕ ಬಿಡುತತದೆ ಆದರೆ ಈ ಹೆೊೀಮೀ ಸ್ೆೀಫಿಯನ್ 

ಎನಾಸಿಕೆೊಳುುವ ಮ್ನುಷ್ಾ ಮಯತರ ದಿಕುೆ ದೆೊೀಚದೆೀ ಸ್ಯಯುತಯತನ್ೆ ಅಲ್ಲವ್ೆೀ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಅತಾಂತ ನಕೃಷ್ಟ ಅನಾಸಿಕೆೊಂಡ ಹೆೊೀಮೀ 

ಸ್ೆೀಪ್ತಯನ್ ಇತಿಹಯಸದಲ್ಲಲ ಅತಾಂತ ಬಲ್ಲಷ್ಟ ಅನಾಸಿಕೆೊಂಡಿದಯದರೊ ಹೆೀಗೆ? ಲೆೀಖಕ ಈ ಮೆೀಲ್ಲನ ತಯಕ್ಕಯಕ ಪ್ರಶೆಾಯನ್ೆಾೀ ಇಟುಟಕೆೊಂಡು 

ಬಹುತೆೀಕ ಪ್ುಸತಕದುದದಕೊೆ ಈ ನಕೃಷ್ಟ ಹೆೊೀಮೀಸ್ೆೀಪ್ತಯನ್ ಹೆೀಗೆ ಬಲ್ಲಷ್ಠ ಹೆೊೀಮೀಸ್ೆೀಪ್ತಯನ್ ಆದ ಎಂಬುದನ್ೆಾೀ ವಿವರಸುತಯತನ್ೆ. 

ಹೆೊೀಮೀಸ್ೆೀಪ್ತಯನ್ಿ ಜೆೊತೆಗೆ  ಬದುಕ್ಕದ  ಹೆೊೀಮೀ ನಯಯಂಡರಯ ತಲ್ಿ,  ಹೆೊೀಮೀಸ್ೆಲೆನಿಸ್,  ಹೆೊೀಮೀ ಎರೆಕಟಸ್,  ಹಿೀಗೆ 

ಹೆೊೀಮೀಸ್ೆಪ್ತಯನ್ ಗಿಂತಲ್ೊ ಬಲ್ವ್ಯದ,  ಶಕ್ಕತಯುತವ್ಯದ  ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲಲ ಹೆೊೀದವು ಎಂಬ  ಪ್ರಶೆಾಗೆ  ಸವಿಸ್ಯತರ ಉತತರ ನೀಡುತಯತ  

ವಿಕಯಸದ ಯಯವುದೆೊೀ ಹಂತದಲ್ಲಲ ಹೆೊೀಮೀಸ್ೆೀಪ್ತಯನ್ ಆದ ಈ ನಕೃಷ್ಟ ಮಯನವ  ಜೀನ್ ಮ್ುಾಟೆೀಷ್ನ್ ಕಯರಣಕಯೆಗಿ ಭಯಷೆಯನುಾ ಹೆೀಗೆ 

ಸೃಜಸಿ  ಕೆೊಂಡ  ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಲ ಹಿೀಗೆ ಸೃಜಸಿದ ಭಯಷೆಯಿಂದ ಕಥೆಗಳನುಾ  ಕಟಿಟ ಹೆೀಳುತಯತ  ಜನರನಾ ಲ್ಕ್ಷಲ್ಕ್ಷ ಒಂದುಗೊಡಿಸಿ ಹೆೀಗೆ ಉಳಿದ 

ಸಹ ಮಯನವರನುಾ ಕೆೊಂದ ಎಂದು ಲೆೀಖಕ ತಯನ್ೆೀ ಎತಿತದ ಪ್ರಶೆಾಗೆ ಉತತರ ನೀಡುತಯತನ್ೆ. 

ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ 

ಸ್ೆೀಪ್ತಯೆನ್ಿ: ರವಯಾ ಅಲಯಲ ರೀವಿಸಿಟ್  
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ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಈ ಯಶಸಿಿಗೆ ಕಯರಣ ನಮ್ಮ ದೆೈಹಿಕ ಸ್ಯಮ್ಥರಯವಲ್ಲ ಬದಲ್ಲಗೆ ಮೆದುಳಿನ ವಿಕಯಸ ಹಯಗೊ ಮಯನವನ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸಪರ 

ಸಹಕಯರವ್ೆೀ ಕಯರಣ ಎಂದು ಹೆೀಳುತಯತ ಇಡಿೀ ಪ್ುಸತಕದುದದಕೊೆ ಈ ‘ಮಯನವ ಸಹಕಯರ’ ಹೆೀಗೆ ನಕೃಷ್ಟ ಹೆೊೀಮೀಸ್ೆೀಪ್ತಯನ್ ಬಲ್ಲಷ್ಟ 

ಹೆೊೀಮೀಸ್ೆೀಪ್ತಯನ್ ಆಗಿಸಿ ಬಿಟಿಟತು ಎಂಬುದನುಾ ವಿವರಸುತಯತನ್ೆ ಹಿೀಗೆ ವಿವರಸುತಯತ ನ್ಯವು ಕಟಿಟಕೆೊಂಡ ಧಮ್ಯ, ಪ್ರಜಯಪ್ರಭುತವ, 

ಸಕಯಯರ, ದೆೀಶ,  ಮ್ುಂತಯದ ಕಲ್ಪನ್ೆಗಳು  ಕೆೀವಲ್ ತಮಮಳಗೆ “ಮಯನವ ಸಹಕಯರ”ಉಂಟು ಮಯಡಿಕೆೊಳುಲ್ು ಭಯಷೆಯ ಮ್ೊಲ್ಕ 

ಕಟಿಟಕೆೊಂಡ ಕಥೆ  ಎಂದು ಹೆೀಳುತಯತನ್ೆ. ಇದನುಾ ಕೆೀಳಿದ ನನಗೆ.. ಆಗಿೀಗ ಕಷ್ಟ ಬಂದಯಗಲೆಲ್ಲ ದೆೀವರಗೆ ದಂಡ ಹೆೊಡೆಯುತಿತದದ ನ್ಯನು 

ಮ್ನುಷ್ಾನಗೆ ಅವನ ಈ ಕಥೆ ಹೆೀಳುವ ಈ ಗುಣವ್ೆೀ ಅವನನುಾ ಈ ಹಂತಕೆೆ ತಂದು ನಲ್ಲಲಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದೆೊಡನ್ೆ ನನಾ ದೆೀವರ ಕಲ್ಪನ್ೆಗೊ 

ಕೆೊಡಲ್ಲ ಏಟು ಬಿದಿದದೆ ಇಂತಹ ಸುಮಯರು ನನಾ ಬಲ್ವ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗಳನುಾ ಬುಡಸಹಿತ ಅಲಯಲಡಿಸಿದೆ ಈ ಪ್ುಸತಕ… ಆದರೆ ಇಲ್ಲಲ ಅದನ್ೆಾಲ್ಲವನುಾ 

ಹೆೀಳಲ್ು ಪ್ುರುಸ್ೆೊತಿತಲ್ಲ ಸ್ಯದಾವ್ಯದರೆ ಪ್ಯಣಯಪ್ುಸತಕ ನೀವ್ೆೀ ಓದಿ  

ಪ್ುಸತಕ - ಸ್ೆೀಪ್ತಯನ್ (ಎ ಬಿರೀಫ್ ಹಿಸಟರ ಆಪ್ ಮಯಾನ್ ಕೆೈಂಡ್) ಲೆೀಖಕ - ನ್ೆೊವ್ಯನ್ ಹರಯರೆ 

Introduction: 

Nagananda has been working with the Foundation for the last 6 years 

in Mandya South block of  Mandya district.  

Email: nagananda.gv@azimpremjifoundation.org 
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ಮ್ಲ್ಲಮ್ಮ 

ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು: ನರ ಮ್ತುತ ದಯರಕ್ಷಿ ಹಣುಣ  

ಪ್ರಕಯಶಕರು: ಪ್ತರಸಮ್  

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಹಲ್ವ್ಯರು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಲ ನರ ಮ್ತುತ ದಯರಕ್ಷಿ ಹಣುಣ . ನನಗೆ  ತುಂಬಯ ಇಷ್ಟವ್ಯಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಥೆಯು ನತಿಯುತ 

ಕಥೆಯಯಗಿದುದ ಮ್ನಮೀಹಕ ವ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ನರ ಒಂದು ದಯರಕ್ಷಿ ಹಣಣನುಾ ಪ್ಡೆದುಕೆೊಳುಲ್ು ಎಷೆಟಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಪ್ಡುತತದೆ. ಮ್ತುತ ಅದಕೆೆ 

ದಯರಕ್ಷಿ ಹಣುಣ ಸಿಗದಿದಯದಗ ಆದ ಅನುಭವವನುಾ ತಿಳಿಸುತತದೆ.  

ನರ ಒಂದು ಜಯಣ ಪಯರಣಿಯೊ ಹೌದು. ಮೀಸ ಮಯಡುವ ಪಯರಣಿಯೊ ಹೌದು. ಮೀಸ ಹೆೊೀಗುವ ಪಯರಣಿಯೊ ಹೌದು.  ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ 

ನರಯು ಮೀಸ ಮಯಡುತಯತ ? ಮೀಸ ಹೆೊೀಗುತಯತ ? ಅಥವ್ಯ ನರಯಸ್ೆಯಯಗುತತ ದೆಯೊೀ? ತಿಳಿಯೊೀಣ ಬನಾ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ ನರಯ ಪಯತರ 

ಪ್ರಮ್ುಖವ್ಯಗಿದೆ. ಹಿೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನರ ಅದು ಕಯಡಿನ ಮ್ಧೆಾ ಹೆೊೀಗುತತದೆ. ಅದಕೆೆ ತುಂಬಯ ಹಸಿವು ಸಹ ಆಗಿತುತ. ಹಿೀಗೆ 

ಹೆೊೀಗುತಿತರುವ್ಯಗ ಒಂದು ದಯರಕ್ಷಿ ಹಣಿಣನ ಕಡೆ ಹೆೊೀಗುತತದೆ.  ಈ ಹಣಣನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿದ  ತಕ್ಷಣ ಆ ಹಣುಣ ಎಷೆಟಲ್ಲ ರುಚ್ಚಕರವ್ಯಗಿ ರಬಹುದು 

ಎಂದು ಬಯಯಿ  ಚಪ್ಪರಸಿ ತು. ಆ ಹಣಣನುಾ ತಿನುಾವ ಆಸ್ೆ ಹುಟುಟತತದೆ. Aa ಹಣಣನುಾ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ತುಂಬಯ ಅಂದರೆ ತುಂಬಯ ಕಷ್ಟ ಪ್ಡುತತದೆ. ಆ 

ಹಣುಣ ಸಿಗದೆ ನರಯಶೆ ಯಯಗಿ ಆ ಹಣುಣ ಹುಳಿಯಯಗಿರ ಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮ್ನ್ೆಯ ಕಡೆ ಹೆಜೆೆ ಹಯಕ್ಕತು.  

  ಈ ಕಥೆಯನುಾ ಓದಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದ ವಿಷ್ಯಗಳ್ೆಂದರೆ ಒಂದು ವಸುತವಿನ ಮ್ಹತವ ತಿಳಿಯದೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹಗುರವ್ಯಗಿ 

ಮಯತನ್ಯಡಬಯರದು. ಇಲ್ಲಲ ನರಗೆ ದಯರಕ್ಷಿ ಹಣುಣ ಸಿಗದೆ ಅದು ನರಯಸ್ೆಯಯಗುತತದೆ. ಆಗ ಆ ಹಣುಣ ಹುಳಿಯಯಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಪ್ುಪ 

ಅಭಪಯರಯ ತಿಳಿದು ಕೆೊಳುುತತದೆ.  ಇದು ತಪ್ುಪ ಆದರೆ ನರ ಪ್ರಯತಾ ಪ್ಟಟದುದ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದರ ಬಗೆೆ ಹಗುರವ್ಯದ ಅಭಪಯರಯ ತಿಳಿದು 

ಕೆೊಳುುವುದು ತಪ್ುಪ.  

ನ್ಯನು ಈ ಕಥೆಯನುಾ ಓದುವ್ಯಗ ನರ ಮಯತನ್ಯಡಿರುವುದು ಆಶಿಯಯ ಎನಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ನ್ಯನು ನನಾ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ನರ 
ಮಯತನ್ಯಡುವುದನುಾ ಇದುವರೆಗೊ ನ್ೆೊೀಡಿಯೆೀ ಇಲ್ಲ .  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ನರ ಮ್ತುತ ದಯರಕ್ಷಿ ಹಣುಣ  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಮ್ಲ್ಲಮ್ಮ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ 
ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೯ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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ಜಗದೆೀವಿ ಕೆೊೀನ್ೆರ್  

ಅಥಯ ಮಯಡಿಕೆೊಳುುವುದು ಹೆೀಗೆ ನಮ್ಮಸುತತಲ್ಲನ ಪ್ರಸರವನುಾ  ನಮೆಮಲ್ಲರ ದಿನನತಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಲ ಕಯಣಸಿಗುವ ಅದೆಷೆೊಟೀಘಟನ್ೆಗಳನಾ 

ನ್ಯವು ಕೆಲ್ವೊಮೆಮ ಸುಕ್ಷಮವ್ಯಗಿ ಅವಲೆೊಕ್ಕಸದೆ  ಮ್ುಂದೆ ನಡೆದುಬಿಡುತೆತೀವ್ೆ, ಪ್ತರೀಯ ಓದುಗರೆ ನ್ಯನು ಹೆೀಳಹೆೊರಟಿರುವುದು ಜ್ಞಯನಪ್ತೀಠ 

ಪ್ುರಸೃತರಯದ ಡಯ|| ಚಂದರಶೆೀಖರ್ ಕಂಬಯರವರು ಬರೆದ ‘ಸಿಂಗಯರೆವವ ಮ್ತುತ ಅರಮ್ನ್ೆ’ ಎಂಬ ಕಯದಂಬರಯ ಬಗೆೆ, ಈ ಕಯದಂಬರಯು 

ಸತಾಘತನ್ೆಯ ಸುರಳಿಯಯಗಿದುದ ಒದುಗರ ಮ್ನಸಿನ ಅಂತರಯಳದಲ್ಲಲ ಹುದುಗಿರುವ ಭಯವನ್ೆಗಳನುಾ ಬಡಿದೆಬಿಬಸುವಂತಹ ಸತಾ-

ಸುಕ್ಷಮವಿಚಯರಗಳು ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಡಯ|| ಚಂದರಶೆೀಖರ್ ಕಂಬಯರವರು  ಉಲೆಲಖಿೀಸಿದಯದರೆ. 

ನ್ಯವು-ನವ್ೆೀಲಯಲ ರಯಜ, ರಯಣಿ, ಅರಮ್ನ್ೆ, ಇಂತಹ ಸ್ಯಕಷ್ುಟ ಕಥೆಗಳನಾ ಬಯಲ್ಾದಿಂದ ಇಲ್ಲಲಯವರೆಗು ಕೆೀಳುತತಲೆ ಬರುತಿತದೆದವ್ೆ. ರಯಜ, ರಯಣಿ, 

ಅರಮ್ನ್ೆ, ಆಳು-ಕಯಳು, ಏಂದಯಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ್ೆಗೆ ಬರುವುದು ರಯಣಿಯರ ಸುಂದರವ್ಯದ ಬದುಕು, ಅರಮ್ನ್ೆಯ ಸ್ೌಕಯಯಯುತ 

ಜೀವನ, ಇವುಗಳನ್ೆಾೀ ನ್ಯವು ಕಥೆಯಭಯಗದಲ್ಲಲ ಮ್ುಕಾವ್ಯಗಿ ನ್ೆೊಡೆೊದು ಆದರೆ ಈ ಅರಮ್ನ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಇರುವ ಇನ್ೆೊಾಂದು ನ್ೆೊೀಟ, 

ರಯಣಿಯರ ಮ್ನಸಿನ ಅಂತರಯಳ, ರಯಜರ ಮ್ನಸಿೆತಿ ಎಲ್ಲವನುಾ ಕುಲ್ಂಕೊಷ್ವ್ಯಗಿ ನಡೆದ ಘಟನ್ೆಗಳು ಒದುಗರ ಕಣಣಮ್ುಂದೆ 

ಪ್ರತಾಕ್ಷವ್ಯಗುವಂತೆ ಬರೆದಿದಯದರೆ. ಕೆೀವಲ್ ಅರಮ್ನ್ೆ ಹೆೊಕುೆ ಅಲ್ಲಲನ ವ್ೆೈಭೆೊೀಗಗಳನುಾ ನ್ೆೊಡದೆ ಅಲ್ಲಲ ವ್ಯಸಮಯಡುವ ರಯಣಿಯರ 

ಜೀವಂತಹೃದಯದ ಅಂತರಯಳವನುಾ ಹೆೊಕುೆನ್ೆೊೀಡುವುದು ಮ್ುಖಾ ಎಂಬುದು ಅಥಯವ್ಯಗುತತದೆ ಈ ಕಯದಂಬರಯನುಾ ಓದಿದ ಮೆೀಲೆ. 

ಸಿಂಗಯರೆವವ, ಸಿನಂಗವವ, ಸಿಂಗಯರೆವವನ ತಂದೆ, ಅರಮ್ನ್ೆಯ ಆಳ್ಯದ ಮ್ಯಯಯ ಮ್ತುತ ಸಿಂಗಯರೆವವನ ಎರಡನ್ೆಯ ಗಂಡನ್ಯದ ದೆೀಸ್ಯಯಿ 

ಈ ಎಲಯಲ ಪಯತರಗಳು ಕಯದಂಬರಯ ಮ್ುಖಾ ಭುಮಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಕಂಡುಬರುತತವ್ೆ. 

ಮ್ಳ್ೆಗಯಲ್ದ ಮ್ಳ್ೆಯ ಸ್ೆಳಕು, ಸೊಸಿಬರುವ ಆಷಯಢ್ದಗಯಳಿ, ಕಯಲ್ಲಗಂಟುವ ಹಸಿಮ್ಣುಣ, ಮೀಡಗಳ ಮ್ರೆಯಲ್ಲಲ ಸೊಯಯ ಅಡಗುವ, 
ಹೆೊೀರಬರುವ ಕಣಣ ಮ್ುಚಯಿಲೆಆಟ ಇವ್ಯಾವು ಅರಮ್ನ್ೆಯಲ್ಲಲದದವರ (ಹೆಣುಣಮ್ಕೆಳ) ಪಯಲ್ಲಗೆ ಇರಲೆ ಇಲಯಲ, ಅರಮ್ನ್ೆಯ ಹವಮಯನ ನ್ೆೊೀಡಿ 
ಹೆೊರಗೆ ಯಯವ ಋತುಮಯನ ಇದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳುವುದು ಸ್ಯದಾವಿರಲ್ಲಲಯಲ, ಅರಮ್ನ್ೆಯ ಒಳಗೆೊಂದು ಹವಮಯನ, ಹೆೊರಗೆೊಂದು 
ಹವಮಯನ! ಅರಮ್ನ್ೆ ಊರನ ಮ್ದಾ ಇದದರು ಕೆೊಡ ಪ್ರಕ್ಕಯವ್ಯಗಿತುತ ಅದಕಯೆಗಿಯೆ ಅನಸುತೆತ ಅರಮ್ನ್ೆ ಅದೆೊಂದು ದಂತಕಥೆಯಯಗಿ 
ಉಳಿದುಬಿಟಿಟರಬೆೀಕು. 

ಹೆಣಿಣನ ಮ್ನಸು ಹೊ ಇದದಂತೆ ಏನುಾತಯತರೆ, ಆದರೆ ಹೊ ಒಮೆಮ ನಲ್ುಗಿ ಬಯಡಿದರೆ ಮ್ತೆತ ಮ್ರಳಿ ಅದೆ ಹೊ ಅರಳಲಯರದು ಏಂಬ ಸತಾ 

ಅರಯದೆ ಅದೆಷೆೊಟಜನರು ಹೆೀಣಿಣನ ಮ್ನಸ್ೆಂಬ ಹೊ ಬಯಡುವಿಕೆಗೆ ಕಯರಣರಯಗುತಯತರೆ ಇಲ್ಲಲಯು ಕೊಡ ಸಿಂಗಯರವವನ ಮ್ನಸಿನ ಮೆೀಲೆ 

ಅದೆಷ್ುಟಘಾಸಿಗಳು ನಡೆದಿವ್ೆ 11 ನ್ೆೀ ವಯಸಿಿನಲ್ಲಲ ಮ್ದುವ್ೆ ಅದು ಕ್ಷಯ ರೆೊೀಗದ ವರನಜೆೊತೆ,ತಂದೆಯ ದುರಯಸ್ೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಯರವವನ 

ಬದುಕು ನರಕವ್ಯಗಲ್ು ಕಯರಣವ್ಯಯಿತು. 

‘ರಯಜ(ದೆೀಸ್ಯಯಿ) ಎನುಾವ ಪ್ಟಟ ಸಂಬಂಧಗಳನುಾ ಕಯಪಯಡುವ ಪ್ತರೀತಿಯ ಬಂಧವ್ಯಗಿರಬೆೀಕೆ ಹೆೊರತು ಇರೆೊಸಂಬಂಧಗಳನಾ ಕಟಿಟಹಯಕ್ಕ 

ದಬಯಬಳಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಬಂಧನವ್ಯಗಬಯರದು’ ಬಡಕಲ್ು ದೆೀಹವ್ಯದರು ಕೊಡ ದೆೀಸ್ಯಯಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ ಗಮ್ಮತಿತನಂದ ಮ್ನ್ೆ ಮ್ತುತ ಮ್ನಸುಿ 

ಆಳಿದರೆ ಎನ್ೆಲಯಲ ಪ್ರಭಯವಗಳು ಬಿರುತತವ್ೆ ಎಂಬುದನುಾ ಡಯ|| ಚಂದರಶೆೀಖರ್ ಕಂಬಯರವರು ಈ ಕಯದಂಬರಯಲ್ಲಲ ಮ್ನಮ್ುಟುಟವಂತೆ 

ನ್ೆೈಜಘಟನ್ೆಯನುಾ ಬರಹದ ರೊಪ್ದಲ್ಲಲ ಓದುಗರಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದಯದರೆ. 

ಕಯದಂಬರಗಳನಾ ಓದಲ್ು ಬೆಸರಸಿಕೆೊಳುುತಿತದದ ನನಗೆ, ಸಮ್ಯವನುಾ ಮಯಡಿಕೆೊಂಡು ಕಯದಂಬರಗಳನುಾ ಓದಲೆೀಬೆಕೆಂಬ ಹವ್ಯಾಸ 
ಬೆೀಳ್ೆದದುದ ಈ ಕಯದಂಬರ ಓದಿದಮೆೀಲೆಯೆ. ನವು ಒಮೆಮ ಓದಿನ್ೆೊೀಡಿ ಜಯನಪ್ದ ಶೆೈಲ್ಲಯ ಬರಹಗಳಮೆೀಲೆ ನಮ್ಮ ಓದಿನ ಆಸಕ್ಕತಯನುಾ 
ಯನುಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಲ ಸಂಶಯವ್ೆೀಇಲಯಲ. 

ಯಯದಗಿರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ 

ಸಿಂಗಯರೆವವ ಮ್ತುತ ಅರಮ್ನ್ೆ  
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ಲೆೀಖಕರ ಪ್ರಚಯ 

ಈ ಕಯದಂಬರಯ ಲೆೀಖಕರು ಡಯ|| ಚಂದರಶೆೀಖರ್ ಕಂಬಯರವರು, ಇವರು 1937 ನ್ೆೀ ಜನ್ೆೀವರ 2, ಬೆೀಳಗಯವಿ ಜಲೆಲಯ ಹುಕೆೆರ ತಯಲ್ೊಲಕ್ಕನ 

ಘೊೀಡಗೆರೆಯಲ್ಲಲ ಜನಸಿದರು, ಇವರು ಹಂಪ್ತ ಕನಾಡ ವಿವಿಯ ಮದಲ್ ಕುಲ್ಪ್ತಿಯಯಗಿ ಕಯಯಯನವಯಹಿಸಿದಯದರೆ, 1968-69 ರಲ್ಲಲ ಚ್ಚಕಯಗೆೊ 

ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಕನಾಡ ಅದಯಾಪ್ಕರಯಗಿ ಸ್ೆೀವ್ೆ ಸಲ್ಲಲಸಿದಯದರೆ. 

ಚ್ಚಕಯಗೆೊ,ಬಲ್ಲಯನ್,ಮಯಸ್ೆೊೆ,ಜಪಯನ್ ಮ್ುಂತಯದೆಡೆಗಳ ಕೆಲ್ವು ವಿಶವವಿದಯಾನಲ್ಯಗಲ್ಲ್ಲಲ ಜಯನಪ್ದ & ರಂಗಭೊಮಿ ಕುರತು 
ಉಪ್ನ್ಯಾಸಗಳನುಾ ನೀಡಿರುವ ಹೆೀಗೆಳಿಕೆ ಇವರದು, ಜಯನಪ್ದ ಸ್ೆೊೀಗಡನುಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ ಮೆೈದಯಳಿಸಿಕೆೊಂಡು ಬಂದಿರುವ 
ಚಂದರಶೆೀಖರ್ ಕಂಬಯರವರು ಹಲ್ವು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸಂಗಮ್ದಿಂದ ಅಕಯಡೆಮಿ ರತಾ ಪ್ರಶಸಿತ, ಜ್ಞಯನಪ್ತೀಠ ಪ್ರಶಸಿತ, ದೆೀವರಯಜ ಅರಸ್ ಪ್ರಶಸಿತ 
ಹಿೀಗೆ ಸ್ಯಕಷ್ುಟ ಪ್ರಶಸಿತಗಳು ಮ್ತುತ ಸನ್ಯಮನಗಳನುಾ ತಮ್ಮ ಮ್ುಡಿಗೆರಸಿಕೆೊಂಡಿದಯದರೆ. 

ಪ್ರಚಯ: 

ಜಗದೆೀವಿ ಕೆೊೀನ್ೆರ್ ಅವರು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ ಪೌಂಡೆಷ್ನ್ ನ ಇ.ಸಿ.ಇ ತಂಡದ ಸದಸಾರು. ಪ್ರಸುತತ 

ಸುರಪ್ುರ ತಯಲ್ೊಲಕ್ಕನಲ್ಲಲ ಬರುವ ಎರಡು ಸಕಯಲ್ೆಳ್ೂೆಟಿಟಗೆ ಕೆೀಲ್ಸ ಮಯಡುತಿತದುದ ಶ್ಕ್ಷಣದ 

ಅಭವೃದಿದಕ್ಷೆೀತರಗಳಲ್ಲಲ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡಲ್ು ಉತುಿಕರಯಗಿದಯದರೆ. 
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Adventures on the treasure island! 

Lloyd Vicky D’Souza 

The famous five is a series of  fiction novels by Enid Mary Blyton which depicts the English cultural scenario 

of  the 1950’s. These novels are filled with mystery and present to the readers, young fictious characters, who 

are always entangled in some or the other adventures, the characters are Julian a well-built adolescent, Dick 

his younger brother and Anne their younger Sister. Georgina who prefers to be called as George as she 

wants to be considered as a boy is their cousin. She has a dog by the name Timothy, Timmy for short. All 

the four in the novels, are in their teens and hence arouse a great interest of  reading to the young readers. 

These novels were so famous that 21 series were authored in between 1942 to 1963. 

I consider these novels apt for teenagers. In the Indian context the readers need to have a prior reading expe-

rience to enjoy these books as the readers need to understand it in context and have an imagination that 

suits the context. The novels capture our imagination and has a very good sequence of  unfolding the sus-

pense. It helps in enhancing the higher order thinking of  the readers. I would like to share a short review on 

Five on a Treasure Island which is the first book in The Famous Five series. 

Julian Dick and Anne go to a village called Kirrin, where their cousin Georgina, whom they have never met 

until then, lives with her mother and father. She loves to be addressed as George as she would like herself  to 

be a boy. She has a dog named Timothy, (Timmy) who has been taken care of  by a fisher boy secretly, as her 

father will not allow her to keep pets. George was lonely for the entire life until then and now is apprehen-

sive of  living with the others. But slowly she takes a liking towards the cousins as she shares her secret of  

having a dog and she takes them to her Island, the Kirrin Island.  

Close to the island they see a wrecked ship sunk in the sea. This ship belonged to Georges great-great-great 

grandfather to whom the island, the castle on it and the village belonged. One night a huge storm blows up 

and the shipwreck is thrown out of  the waters and is settled on the nearby rocks. The Five go there to inves-

tigate the ship. They find nothing but an old box in the captain’s cabin. They bring the box back with them 

to the kirrin cottage and try to open it, but it wouldn’t budge, so, they throw the box from a height and it 

breaks open. Quentin, George’s father, finds about it and scolds the children and confiscates the box from 

them. The detectives not willing to concede, steals into the uncle’s room and find a map in the box. Upon 

close observation they understand that it is the map of  the ruined castle on the Kirrin Island and it pointed 

to some INGOTS in the dungeon region. On further research they find that Ingots meant gold. All the four 

are aroused as they have stumbled upon a treasure hunt and would love to solve the mystery of  the IN-

GOTS. They quickly trace the map and replace it in Uncle Quentin’s room.  

The children find out that the box is bought by an antique collector and has proposed to buy the island. The 

children realize that the Antique collector has found out the secret of  the map and is after their ancestral 

gold. Therefore, the children make up their mind to solve the mystery before the antique collector finals the 

deal with their uncle. They go to the Island with their uncle and aunt’s permission to spend a week there. 

On the island the five-start searching for the entrance of  the dungeons but fail to find it. Timmy while chas-

ing a rabbit accidentally falls down a hole and they realize that it is the entrance to the dungeon. They follow 

the map into the dark, frightening dungeon and find the INGOTS. But their joy is short lived as the bad men 

arrive, find the INGOTS and trap George and Julian. In order to capture the other two children they force 

George to write a note addressing Anne and Dick to come to the dungeon, but as George had signed the 

Yadgir DI 
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note as Georgina which she hates to be called as, Dick smells foul and doesn’t go to the dungeon. However, 

the men seal the entrance of  the dungeon and take the rows of  George’s boat so that the children be 

trapped on the island until they return with another boat to shift the gold. 

Dick and Anne find that Julian, and George are trapped in the dungeon and find a way to enter the dun-

geons through the shaft and release them from the room of  INGOTS and they wait there in hiding. As the 

men come to take the gold they are taken by surprise as the children trap them in the same room and escape 

the Island. They tell the entire story to Uncle Quintin and Aunt Fanny, who in return inform the police. The 

thugs are nabbed and the gold which is legally George’s family’s is returned to them. The adventure also 

strengthens the bond between the children especially George who used to live alone. She also gets to keep 

Timmy with her and goes to the same boarding school where Anne goes and guess what? The school also 

allows to keep their pets. 

Introduction:  

Vicky is from the Udupi district of  Karnataka. He has a PhD, MSW from Manga-

lore University. He has been with the Foundation for the last year and works 

with the English team. He loves seafood and Mangalore-style cuisine and enjoys 

listening to music and singing. He can be found in Saidapur TLC, Yadgir either 

jovially teasing someone or reading Famous Five novels on the sly.  

Email: lloyd.vicky@azimpremjifoundation.org 
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ರೆೀಣುಕಯ ಕಂಬಯರ  

ದಿನ್ಯಂಕ : ೪/೧೨/೨೦೨೦ 

ಪ್ುಸತಕದ ಕುರತು ವಿಮ್ಶೆಯ:  

ನನಾ ಆಯೆೆಯ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು “ಮ್ನಸುಿ ಮಯತಯಡಿತು” ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಎ.ಅರ್. ಮ್ಣಿಕಯಂತ್ ಅವರು ರಚ್ಚಸಿದಯದರೆ. ನೀಲ್ಲಮಯ 

ಪ್ರಕಯಶಕರು ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಪ್ರಕಯಸಿಸಿದುದ, ಇದು ೨೦೧೫ ರಲ್ಲಲ ಮದಲ್ ಮ್ುದರಣಗೆೊಂ ಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಲ ೧೭೬ ಪ್ುಟಗಗಳಿ ವ್ೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 

೧೩೦ ರೊಪಯಯಿಗಳು.  

ಈ ಪ್ುಸತಕ  ನ್ೆೊೀಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೆೀಷ್ ಎನಸುತತದೆ. ಅದೆೀನ್ೆಂದರೆ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದುವ ಮ್ುಂಚೆ ಮ್ುಖಪ್ುಟದಲ್ಲಲ ಚ್ಚತರದ ವಿವರ 

ಮ್ತುತ ಶ್ೀಷ್ಢಯಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧವ್ೆೀ ಇಲ್ಲ ಎನಸುತತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ುಸತಕ ಓದಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಯುತತದೆ. ಅದೆೀನು ಅಂತಿೀರಯ? 

ಒಂದು ಸಲ್ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಿ ನ್ೆೊೀಡಿ . ನಮ್ಗಹಿ ಹಿೀಗೆ ಅನಸಬಹುದು.  

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ೩ ವಾಕ್ಕತಗಳ ಜೀವನದ ಮ್ಹತತರ ಘಟನ್ೆಗಳನುಾ ವಿವರಸಿದಯದರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆೀಖನದಲ್ಲಲ ಅವರ ಫೀಟೆೊೀಗಳು ಇವ್ೆ. ಈ 

ಪ್ುಸತಕವು ನಮ್ಮ ಆತಮಸ್ೆೆೈಯಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ು ಉಪ್ಯೊೀಗಕಯರ ಯಯಗಿದೆೀ. ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಸುವ ಬೆೀಕಯಗಿರುವ ಸಹನ್ೆಯನುಾ ತಿಳಿಯುತತದೆ. 

ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಹೆೀಳುವುದಯದರೆ – ಈಗಿನ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ಮಯಕ್ಿಯ ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೊ ಅಥವ್ಯ ಫೆಲಯದರೆ ಸ್ಯಯಲ್ು 

ಹೆೊೀಗುತಯತರೆ.   ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಗಣೆೀಶ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಕತಯ ಬಗೆೆ ನೀಡಿದಯದರೆ. ಅವರು ಐ ಐ ಎಸ್ ಮಯಡುವ ಸಲ್ುವ್ಯಗಿ ವ್ೆೀಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲ್ಸ 

ಮಯಡಿ ಆರು ಸಲ್ ಫೆೀಲಯಗಿ ಏಳನ್ೆೀ ಸ್ಯಲ್ಕೆೆ ಎಕಯಿಮ್ ಪಯಸ್ ಆಗಿರುತಯತರೆ. ಇವರಲ್ಲಲ ಇರುವಂತಹ ತಯಳ್ ಮೆ ನ್ಯನು ಸ್ಯಧಿಸಿ ತಿೀರುತೆತೀನ್ೆ 

ಎಂಬ ಛಲ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ೆೊಾಂದು ಕೆಲ್ಸಕೊೆ ನ್ಯಂದಿಯಯಗುತತದೆ. ಇದರಲ್ಲಲ ಇನೊಾ ಹಲ್ವು ಲೆೀಖನಗಳಿವ್ೆ. ಅವುಗಳ್ೆಂದರೆ ಚುರುಮ್ುರ 

ಮಯರುವವನ ಮ್ಗಳು ಚ್ಚನಾದ ಪ್ದಕವಯ , ವ್ೆೈರ ಮ್ತುತ ವಿಧಿಯನುಾ ಸ್ೆೊೀಲ್ಲಸಿದ “ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಕಂಗ್” ಬಿರು ಬಿಸಿಲ್ಲನಲ್ಲಲ ಮ್ನಸು 

ಮಯತಯಡಿತು ಇತಯಾದಿ.  

ಈ ಪ್ುಸತಕ ನನಾ ರಯಲ್ ಲ್ಲೀಫ್ ನಲ್ುಲ ಸಹಯಯಕವ್ಯಗಿದೆ. ನನಾ ಅಕೆನೊ ಸಹ ಎಕಯಿಮ್ ನಲ್ಲಲ ಕಡಿಮೆ ಮಯಕ್ಿಯ ಬಂತೆಂದು ಕೆೈಯನುಾ 

ಬೆಲೀಡ್ ನಂದ ಕೆೊಯುದಕೆೊಂಡಳು. ಆಗ ಸವಲ್ಪ ದಿನ ನ್ಯನು ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಅವಳಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮದಲ್ು ಅವಳು ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಇಷ್ಟ 

ಪ್ಡಲ್ಲಲ್ಲ.  ನಂತರ ಎಲಯಲ ಓದಿದ ಮೆೀಲೆ ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ತುಂಬಯ ಇಷ್ಟ ಪ್ಟಟಳು.  

 ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಬಗೆ ೆ ಹೆೀಳುವುದಯದರೆ, ಒಬಬ ವಾಕ್ಕತ ಮಯಡುವ ತಪ್ುಪ ಸರಗಳನುಾ ವಿವರಸಿದಯದರೆ. ನ್ಯವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಯಧನ್ೆ 
ಮಯಡಬೆೀಕು ಅದಕೆೆ ಅಷ್ುಟ ತಯಳ್ ಮೆ ಬೆೀಕು. ಎಲ್ಲವನೊಾ ವಿವರಸಿದಯದರೆ.  ಈ ರೀತಿ ಈ ಪ್ುಸತಕ ಎಲ್ಲರಗೊ ಉಪ್ಯೊೀಗಕಯರ ಯಯಗಿದೆ. 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಮ್ನಸುಿ ಮಯತಯಡಿತು  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ರೆೀಣುಕಯ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ 
ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೯ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 



 38 

ರಯಘವ್ೆೀಂದರ ಹೆೀಳ್ೆಯ ಜ  

ಮಿತಯರ ವ್ೆಂಕಟಯರಜರ ‘ಹಕ್ಕೆ ಮ್ತುತ ಅವಳು’ ಕಥಯಸಂಕಲ್ನ - ಕುಂದಗನಾಡದ ಸ್ೆೊಗಡಿನ ಪಯರತಿನಧಿಕ ಪಯತರಗಳು ಮ್ತುತ ಪ್ರಂಪ್ರೆಗಳ 

ಒಂದು ಮ್ುಖ್ಯಮ್ುಖಿ. 

ಪಯರಯಃ ವ್ೆೈದೆೀಹಿಯವರ ನಂತರ ಒಂದು ವರತದಂತೆ ಕೆೊೀಟ, ಕುಂದಯಪ್ುರ ಪ್ರಸರವನ್ೆಾೀ ಕೆೀಂದರವ್ಯಗಿಟುಟಕೆೊಂಡು ಹಯಗೊ ಅಲ್ಲಲನ 

ಉಸುರನಲ್ಲಲ ಬೆರೆತುಹೆೊೀದ ಪಯತರಗಳನ್ೆಾೀ ಮ್ುನ್ೆಾಲೆಯಯಗಿಟುಟಕೆೊಂಡು ಇದಕೆೆ ಕುಂದಣವಿಟಟಂತೆ ಅಲ್ಲಲನ ಆಡುಭಯಷೆಯನ್ೆಾೀ ಅಭವಾಕ್ಕತ 

ಮಯಧಾಮ್ವ್ಯಗಿ ಬಳಸಿಕೆೊಂಡು ಕಥೆಗಳನುಾ ಬರೆಯುತಯತ ಬಂದವರು ಶ್ರೀಮ್ತಿ ಮಿತಯರ ವ್ೆಂಕಟಯರಜ್. ದೊರದ ಮ್ುಂಬಯಿಯಲ್ಲಲ 

ವ್ಯಸವ್ಯಗಿದದರೊ ಮ್ಣಿಣನ ವ್ಯಸನ್ೆಯನುಾ ಬಿಡದೆ ಬಹುಕಯಲ್ ಉಳಿಯುವ ಶೆರೀಷ್ಠ ಕಥೆಗಳನುಾ ಕನಾಡ ಸ್ಯರಸವತ ಲೆೊೀಕಕೆೆ ದೆೀಣಿಗೆಯಯಗಿ 

ನೀಡಿದವರು ಇವರು. ‘ರುಕುಮಯಯಿ’, ‘ಮಯಯಕದ ಸತಾ’ ಎಂಬ ಕಥಯ ಸಂಕಲ್ನಗಳು ಹಯಗೊ ‘ಪಯಚ್ಚಗಟಿಟದ ಪಯಗಯರ’ ಕಯದಂಬರಗಳ 

ಕೆೊಂಡಿಗಳಂತೆಯೆೀ ‘ಹಕ್ಕೆ ಮ್ತುತ ಅವಳು’ ಸಂಕಲ್ನದ ಕಥೆಗಳೂ ಮ್ುಂದುವರಯುವುದನುಾ ನ್ಯವು ಕಯಣಬಹುದು. “ಕಣಿಣಗೆ ಕಟಿಟದಂತೆ 

ಬರೆಯುವುದು”, “ಜೀವಂತ ಪಯತರಗಳು”, “ತನಾಷ್ಟಕೆೆ ತಯನ್ೆೀ ಓದಿಸಿಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀಗುವುದು” ಇವ್ೆೀ ಮದಲಯದ ಮಯತುಗಳು ಈ ಲೆೀಖಕ್ಕಯ 

ವಿಚಯರದಲ್ಲಲ ಕ್ಕಲೀಷೆ ಎನಾಸುವುದಿಲ್ಲ; ಉತೆರೀಕ್ಷೆಯೊ ಎನಾಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಥೆಯ ಒಳ ಹೆೊಕುೆ, ಪಯತರಗಳ ಪ್ರಕಯಯ ಪ್ರವ್ೆೀಶ ಮಯಡಿ, 

ಸನಾವ್ೆೀಶದ ಔಚ್ಚತಾವನುಾ ಮ್ುಕಯೆಗದಂತೆ ಒಂದೆೀ ಹದದಲ್ಲಲ ಮ್ುಪ್ುಪರಗೆೊಳುುವಂತೆ ಚ್ಚತಿರಸುವ ಇವರ ಕಥಯ ನ್ೆಯೆೆ ಬೆರಗು ಹುಟಿಟಸುತತದೆ. 

ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಕಯದಂಬರಯ ಹದವನುಾ ತರುವ, ಕವಿತೆಯ ಲಯಲ್ಲತಾವನುಾ ಮ್ೊಡಿಸುವ, ಪ್ರಬಂಧದ ಸವಚಛಂದತೆಯನುಾ ಪ್ರಚಯಿಸುವ ಇವರ 

ಬರೆವಣಿಗೆ ಅನ್ಯಾದೃಶವ್ಯದುದು. 

ಪ್ರಸುತತ ‘ಹಕ್ಕೆ ಮ್ತುತ ಅವಳು’ ಕಥಯ ಸಂಕಲ್ನ ಮಿತಯರ ಅವರ ಎರಡನ್ೆಯಕೃತಿ. 1997ರಲ್ಲಲ ಪ್ರಕಟಿತವ್ಯದ ಈ ಕೃತಿಯು ಅಂಕ್ಕತ 

ಪ್ುಸತಕದವರಂದ ಪ್ರಕಯಶ್ತವ್ಯಗಿದೆ. 2001 ರಂದ 2003 ರವರೆಗೆ ಮ್ಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಪ್ದವಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಪ್ಠಾವ್ಯಗಿತುತ. ಈ 

ಸಂಕಲ್ನದಲ್ಲಲ ‘ಒಂದು ಒಸಗೆ ಒಯುಾವುದಿತುತ’, ‘ಕತಿ ಹೆೀಳ್ ಪಯರಕೆ’, ‘ಹಕ್ಕೆ ಮ್ತುತ ಅವಳು’, ‘ಕೆೊಂಡಿ ಕಳಚ್ಚದಯಗ’, ‘ಇಲೆೊಲಬಬಳು ಸಿೀತೆ’, 

‘ಸಮ್ಯವನುಾ ನ್ೆೀಯದ ಮ್ಗೆ’, ‘ನ್ಯಗಮ್ಮನ ಮ್ನ್ೆಯ ಸಣಣ ಗೆೀಟು’, ‘ಅಲೆಲೀ ಇರು’, ‘ಅಟಮ್ಟಟ ತನಾ ದೆೀವಿ’ ಹಯಗೊ ‘ಬೆೊಳುದ ಸಂಕ’ 

ಸ್ೆೀರದಂತೆ ಒಟುಟ ಹತುತ ಕಥೆಗಳಿದುದ ಆಶಯ, ತಂತರ, ಸನಾವ್ೆೀಶ ಚ್ಚತರಣ, ಪಯತರಗಳ ಮ್ನ್ೆೊೀಧಮ್ಯಗಳ ಹಿನ್ೆಾಲೆಯಲ್ಲಲ ಹೆೀಳುವುದಯದರೆ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದೊ ಒಂದಕ್ಕೆಂತ ಒಂದು ಭನಾವ್ಯಗಿವ್ೆ. ಜೆೊತೆಗೆ  ಕಥೆಗಯತಿಯಯ ಸೊಕ್ಷಮ ನರೀಕ್ಷಣ ಸ್ಯಮ್ಥರಯ, ಸ್ೆೊವೀಪ್ಜ್ಞತೆ, ಸಕಯರಯತಮಕ 

ದೃಷ್ಢಟಕೆೊೀನಗಳು ಎದುದ ಕಯಣುತತವ್ೆ. ಬಹುಕಯಲ್ ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಲ ಉಳಿಯುವ ಕಥೆಗಳಿವು. 

‘ಒಂದು ಒಸಗೆ ಒಯುಾವುದಿತುತ’ ನಜಕೊೆ ನವೊಾೀತತರ ಕಯಲ್ಘಟಟದ ಒಂದು ಶೆರೀಷ್ಠ ಕಥೆ. ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ಪ್ರತಾಕತ ರೆನಾಸಿಕೆೊಂಡವರ ಬಗೆೆಯೊ 
ಸಹಯನುಭೊತಿ ಬರುವಂತೆ ಬರೆಯುವುದು ಸುಲ್ಭದ ಮಯತಲ್ಲ. ‘ಹಕ್ಕೆ ಮ್ತುತ ಅವಳು’ ಕಥೆಯ ನ್ಯಯಕ್ಕ ಯಯವುದೆೀ ಸಿರೀವ್ಯದದ ಅಬಬರವಿಲ್ಲದೆ 
ಸ್ಯವತಂತರಯಕಯೆಗಿ ಹಂಬಲ್ಲಸುವ ರೀತಿ ಮ್ನ್ೆೊೀಜ್ಞವ್ಯಗಿದೆ. ಮ್ಹಿಳ್ಯಲೆೊೀಕವನುಾ ಅದರ ಎಲ್ಲ ನ್ೆೈಜತೆಗಳ್ೂೆಂದಿಗೆ ಅನ್ಯವರಣಗೆೊಳಿಸಿ 
ಬದುಕನುಾ ಹಸನ್ಯಗಿಸುವ ಗುಣವನುಾ ನ್ಯವು ‘ನ್ಯಗಮ್ಮನ ಮ್ನ್ೆಯ ಸಣಣ ವಠಯರ’ದಲ್ಲಲ ಕಯಣಬಹುದು. ‘ಇಲೆೊಲಬಬಳು ಸಿೀತೆ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ 
ತುಂಬಿರುವ ಸೊಕ್ಷಮ ವಿವರಗಳು ಅಥಯಪ್ಯಣಯವ್ಯಗಿದುದ ಒಂದು ಸಣಣ ಮಯತಿನಲ್ಲಲ ಇಡಿೀ ಜಗತತನುಾ ತೆೊೀರಸುವ ಪ್ರ ವಿಶ್ಷ್ಟ ಎನಾಸುತತದೆ. 
ಮಿಕುೆಳಿದಂತೆ ‘ಸಮ್ಯವನುಾ ನ್ೆೀಯದ ಹಗೆ’ ನಗರ ಸಂಸೆøತಿಯ ಯಯಂತಿರಕತೆಯನುಾ ಬಿಂಬಿಸಿದರೆ ‘ಕತಿ ಹೆಳ್ ಪಯರಕೆ’ ದ ಪಯವಯತಿ ಕಥೆ 
ಹೆೀಳುತತಲೆೀ ತನಾ ಬದುಕ್ಕನ ಹಳವಂಡಗಳಿಗೆ ಅಸಹಯಯಕಳ್ಯಗಿ ನಲ್ುಗುವುದನುಾ ಕಯಣಬಹುದು. ಅದೆೀರೀತಿ ‘ಕೆೊಂಡಿ ಕಳಚ್ಚದಯಗ’ ಕಥೆಯಲ್ಲಲ 
ಬಯಂಧವಾದ ಎಳ್ೆಗಳು ಕಯಲ್ದ ಉಸುಕ್ಕನಲ್ಲಲ ಹೆೀಗೆ ದುಬಯಲ್ಗೆೊಳುುತತವ್ೆ ಎಂಬುದು ಹೃದಾವ್ಯಗಿ ಚ್ಚತಿರಸಲ್ಪಟಿಟದೆ. ಇನುಾ ‘ಅಲೆಲೀ ಇರು’, 
‘ಅಟಮ್ಟಟ ನನಾ ದೆೀವಿ’, ‘ಬೆೊಳುದ ಸಂಕ’ ತಿೀರಯ ವಿಭನುಾವ್ಯದ ಕಥೆಗಳು. ಕನಾಡದ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಲ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು ವಿರಳ ಎನಾಬಹುದು. 
ಮ್ನ್ೆೊೀವಿಶೆಲೀಷ್ಣಯತಮಕ ನ್ೆಲೆಯಲ್ಲಲಯೊ ಇವು ತೆರೆದುಕೆೊಳುಲ್ು ಸಶಕತವ್ಯಗಿವ್ೆ. ಇಲ್ಲಲ ಬರುವ ಪಯತರಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಕತತವವನುಾ ಮಿೀರ 
ಬೆಳ್ೆಯುವ ಪ್ರ ಅದುುತವ್ಯಗಿದೆ. ಬೆೊಳುದ ಸಂಕವ್ೆೀ ಒಂದು ಪಯತರವ್ಯಗಿ ಕಥಯ ಹಂದರದ ಸ್ಯಕ್ಷಿಪ್ರಜ್ಞೆಯಯಗಿ ನಲ್ುಲವ ತಂತರವಂತೊ 

ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆ  

ಹಕ್ಕೆ ಮ್ತುತ ಅವಳು  
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ವಿಶೆೀಷ್ವ್ಯದುದಯಗಿದೆ. ಈ ಎಲಯಲ ಕಥೆಗಳಿಗೊ ಜೀವನ್ಯಡಿಯಯಗಿ ಕುಂದಗನಾಡದ ಸರಯಗ ಓಟ ಅವುಗಳ ಘನತೆಯನುಾ ಇಮ್ಮಡಿಗೆೊಳಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರಸರಕೆೆ ತಕೆ ಭಯಷೆ, ಭಯಷೆಗೆ ತಕೆ ಪಯತರ, ಪಯತರಕೆೆ ತಕೆೆ ಸನಾವ್ೆೀಶ, ಸನಾವ್ೆೀಶಕೆೆ ತಕೆ ಸಂಭಯಷ್ಣೆ, ಸಂಭಯಷ್ಣೆಗೆ ತಕೆ ಸಂವಿಧಯನ 

ಹಿೀಗೆ ಸ್ಯವಯವ ಶ್ಲ್ಪದ ಪ್ರಣಯಮ್ ತಿೀವರತೆ ಕಥಯ ಸಂಕಲ್ನದುದದಕೊೆ ಕಯಣ ಸಿಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕಥೆಗಯರರ ಕತೃಯತವಶಕ್ಕತಯೊ 

ನಚಿಳಗೆೊಳುುತತದೆ. 

ಒಟುಟ 130 ಪ್ುಟಗಳ ಈ ಸಂಕಲ್ನದಲ್ಲಲ ಲೆೀಖಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಬಯಲ್ಾ ಹಯಗೊ ಹದಿಹರೆಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಕಂಡ ಪಯತರಗಳನುಾ ಮ್ತುತ ಕಡಲ್ತಡಿಯ 
ಕುಂದಯಪ್ುರದ ಪಯರಕೃತಿಕ ಸ್ೆೊಬಗಿನ ದಟಟ ಛಯಯೆಯನುಾ ಕಟಿಟಕೆೊಡುತಯತರೆ. ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಒಳಗಿದುದಕೆೊಂಡೆೀ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಚೌಕಟಟನುಾ 
ಮಿೀರುವ, ನಗರ ಕೆೀಂದಿರತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಲದೊದ ಗಯರಮಿೀಣ ಸ್ೆೊಗಡನುಾ ಉಳಿಸಿಕೆೊಳುುವ, ಆಧುನಕತೆಯ ಸಪಶಯದಲ್ಲಲಯೊ 
ಸ್ಯಂಪ್ರದಯಯಕ ಸ್ೆೊಗಸನುಾ ಬಿಟುಟಕೆೊಡದ ಸಮ್ನವಯ ದೃಷ್ಢಟಯ ಬರೆವಣಿಗೆ ಮಿತಯರ ಅವರದು. ಕಥೆಯ ನ್ೆಯೆೆ, ಕಥಯ  ಹಂದರದ 
ಸಂಯೊೀಜನ್ೆ, ಪಯತರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಶೆೈಲ್ಲಯ ಅನನಾತೆ, ಬದುಕನುಾ ಕಥೆಗೆ ಬಸಿಯುವ ಪ್ರಗಳು ಸ್ೆೊೀಜಗ ಹುಟಿಟಸುತತವ್ೆ. ಲೆೀಖಕ್ಕ ತಯನು 
ಆಡಿ ಬೆಳ್ೆದ ಸ್ಯಂಸೆøತಿಕ ಆವರಣವನುಾ ಎಷ್ುಟ ಹಚ್ಚಿಕೆೊಂಡಿದಯದರೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವ್ಯಕಾವೃಂದ ಓದುವುದರಲೆಲೀ ನಮ್ಮ ಅರವಿಗೆ 
ಬರುತತದೆ. ಕಥೆಯ ಓಘವನುಾ ನ್ೆೊೀಡುವ್ಯಗ ಶ್ವ್ಯರಯಮ್ ಕಯರಂತರ ಕಯದಂಬರಗಳು, ವ್ೆೈದೆೀಹಿಯವರ ಕಥೆಗಳು, ವರಲ್ಕ್ಷಿಮ ಹೆೊಳುರ 
ಬರೆಹಗಳು, ಚಂದರಶೆೀಖರ ಚಡಗರ ಸ್ಯಹಿತಾ, ಜ ಕೆ ಐತಯಳರ ಕಥೆಗಳು ಬಿಟೊಟ ಬಿಡದೆ ನ್ೆನಪಯಗುತತವ್ೆ. ಅಂದರೆ ಕಥೆಗಯತಿಯ ಸೆಳಿೀಯವ್ಯಗಿ 
ತಮ್ಮ ಮೆೀಲೆ ಪ್ರಭಯವ ಬಿೀರದ ಹಿರಯರಂದ, ಸಮ್ಕಯಲ್ಲೀನರಂದ ಪ್ರಭಯವಕೆೊೆಳಗಯಗಿ ಸ್ಯಹಿತಾ ಕ್ಷೆೀತರದಲ್ಲಲ ತನಾದೆೀ ಹೆಜೆೆ ಗುರುತುಗಳನುಾ 
ಮ್ೊಡಿಸಿರುವುದು ಸಪಷ್ಟವ್ಯಗುತತದೆ. ಕನಾಡಕೆೊೆಬಬರು ವಿಶ್ಷ್ಟ ಸಿರೀ ಸಂವ್ೆೀದನ್ೆಯ ಕಥೆಗಯರರು ದೆೊರೆತಿರುವುದೊ ಸಹ ಅರವಿಗೆ ಬರುತತದೆ. 
ಅಂತೆಯೆೀ ಅವರ ಮ್ುಂದಿನ ಬರೆಹಗಳ ಬಗೆೆ ಕುತೊಹಲ್ವನೊಾ ಮ್ೊಡಿಸುತತದೆ. ಎಲ್ಲಲಯೊ ಉಪ್ದೆೀಶಯತಮಕವ್ಯಗದೆ, ನೀತಿಪಯಠದಂತಿರದೆ 
ಅತಾಂತ ಸಹಜ ಆವರಣದಲ್ಲಲ ಕಥೆಯನುಾ ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ತಂತರಗಯರಕೆ ಮ್ತುತ ಅದಕೆೆ ಪ್ಯರಕವ್ಯಗ ಕುಂದಗನಾಡದ ರಕತದಯನ ಒಟುಟ ಕಥಯ 
ಪ್ರಕ್ಕರಯೆಯಲ್ಲಲ ನಣಯಯಯಕ ಪಯತರವಹಿಸಿರುವುದನುಾ ಕಯಣಬಹುದಯಗಿದೆ. ತನಾದೆೀ ಮ್ಟಟದಲ್ಲಲ ತವರು ನ್ೆಲ್ದ ಗಂಧ ಗಯಳಿ ಪ್ಸರಸುವ 
ಲೆೀಖಕ್ಕಯ ನಸಪøಹ, ಪಯರಮಯಣಿಕವ್ಯದ ಈ ಅಭವಾಕ್ಕತ ಅವರ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಕಯಳಜ ಮ್ತುತ ಬದಿತೆಯ ಪ್ರತಿೀಕವ್ಯಗಿರುವುದೊ ಅಷೆಟೀ ಸತಾ. 

ಪ್ರಚಯ: 

ರಯಘವ್ೆೀಂದರ ಹೆೀಳ್ ೀೆಯಯವರು ಮ್ೊಲ್ತಃ ಉಡುಪ್ತ ಜಲೆಲಯ ಕೆೊೀಟದವರು. ಕಳ್ೆದ ಐದು 

ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ಫೌಂಡೆೀಷ್ನ್ ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆಯಲ್ಲಲ ಕನಾಡ ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ 

ವಾಕ್ಕತಯಯಗಿ ಕಯಯಯ ನವಯಹಿಸುತಿತದಯದರೆ. ಇದಕೊೆ ಮದಲ್ು ಇವರು ಉಡುಪ್ತಯ ಡಯ. ಟಿ. 

ಎಂ. ಎ. ಪೆೈ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮ್ಹಯವಿದಯಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ ಕನಾಡ ಬೆೊೀಧನಶಯಸರದ ಪಯರಧಯಾಪ್ಕರಯಗಿ 

ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡಿರುತಯತರೆ. ವಿದಯಾರ್ಥಯ ದೆಸ್ೆಯಿಂದಲ್ೊ ಬರೆವಣಿಗೆ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸ. 

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

‘ಶ್ಕ್ಷಣ ಶಯಸರದ ಗುರುವರೆೀಣಾ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟವ್ಯಗಿವ್ೆ. ಹಯಗೆಯೆೀ ‘ಸ್ಯರಥಾ’, 

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

ಕಯಯಯಗಳಲ್ಲಲಯೊ ನ್ೆರವ್ಯಗಿರುತಯತರೆ. ಕವನರಚನ್ೆ ಇವರ ಮ್ುಖಾ ಆಸಕ್ಕತಗಳಲೆೊಲಂದು. 

ಭಯವಗಿೀತೆ, ಹನಗವಿತೆ, ನವಾಕವಿತೆಗಳ ರಚನ್ೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಡುಭಯಷೆ ಕುಂದಯಪ್ರ 

ಕನಾಡದಲ್ಲಲಯೊ ಕವಿತೆಗಳು, ಬರೆಹಗಳನುಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುತಯತರೆ. ಗಯಯನ, ಪಯರಚ್ಚೀನ 

ಕಯವಾಗಳ ವ್ಯಚನದಲ್ಲಲಯೊ ಇವರಗೆ ಒಲ್ವಿದೆ.  ನಮ್ಮ ಬಯಲ್ು ಸಂಚ್ಚಕೆಗೊ 

ನಯತವ್ಯಗಿ ಬರೆಯುತತ ಬಂದಿರುತಯತರೆ.  
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ಸ್ಯಬರೆಡಿಿ ಏಸ್. 

ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲನ ಕಥೆ ಹೆಸರು : ಅತಾಂತ ಅಪಯಯದ ಪಯರಣಿ 

ಕಥೆಯಲ್ಲಲನ ಪಯತರದಲ್ಲಲನ ಸಂಖ್ೆಾ ಮ್ತುತ ಹೆಸರು : ಬಯರಹಮಣ, ಇವನ ಹೆಂಡತಿ, ಇವರ ಮ್ಗ, ಕೆೊೀತಿ, ಹುಲ್ಲ, ಹಯವು ಮ್ತುತ ಅಕೆಸ್ಯಲ್ಲಗ.  

ಬೆಲೆ : ₹ 135 

ಪ್ುಟ ಸಂಖ್ೆಾ : 79 ಪ್ುಟ 

ಮ್ುಖಪ್ುಟಕೊೆ ಮ್ತುತ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರಗೊ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ : ಈ ಕಥೆ ಹೆಸರು ಮ್ತುತ ಮ್ುಖಪ್ುಟಕುೆ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ೆಂದರೆ ಮ್ುಖಪ್ುಟ 

ಮ್ತುತ ಕಥೆ ಹೆಸರು ಹೆೊಂದಯಣಿಕೆ. ಇದೆ ಚ್ಚತರಗಳು ಕೊಡ ಚೆನ್ಯಾಗಿದೆ. 

ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಚ್ಚತರ ಬರೆದಿರುವಂತ ಹಯಗೊ ಕಥೆ ಬರೆದಿರುವಂತದು ಹೆೊಂದಯಣಿಕೆ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ಚ್ಚತರಗಳು ತುಂಬಯ ಚೆನ್ಯಾಗಿವ್ೆ. ಈ 
ಕಥೆಯನುಾ ಎಲ್ಲರು ಓದಬಯರುದು 1ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಿಂದ 6ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯವರು ಓದಬಹುದು.  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಪ್ಂಚತಂತರದ ಅತಾಂತ ಒಲ್ವಿನ ಕಥೆ  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಸ್ಯಬರೆಡಿಿ ಏಸ್. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ 
ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೯ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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Totto-Chan- A Beautiful Journey of  

Schooling 

Mary Carolin 

Totto-chan is a beautiful book published in the year 1981. The author of  the book is Tetsuko Kuroyanagi. 

The author of  this book is a famous Japanese actor. She is also UNICEF Goodwill Ambassador and a board 

member of  the Worldwide Fund for Nature. This book has been translated to English by Dorothy Britton. 

She is an author, poet, and a composer. She is known for her translations, that is from Japanese to English 

and she also drafts stories of  her known in either languages.  

The book ‘Tottochan - The Little Girl at the Window’, is a non-fiction and it revolves around the author her-

self  and her experience with a school in Japan named, Tomoe. The story starts with the author being re-

moved out of  her previous school and joining a new school. 

The author loves the way the new school treats her, especially the head master of  the school. The child is 

young, she grows with the school, and she compares between these two schools and likes the second school 

much better than the first because of  the ways or the principles with which the school works. For example, 

the school does not have definite subjects in which the students should work on, instead they are exposed to 

all the subjects and from them the children they themselves figure out their interests and field of  choice but 

with interconnecting it with other subjects as well. 

 Then the school has some physically challenged children as well with whom the author gets too attached 

with and she makes friends with all the class children in her school as there are no barriers between them in 

terms of  age. There is involvement of  parents as well in the school’s curriculum, where parents are in-

formed about the children’s needs. The school headmaster also cares for the overall development of  the chil-

dren rather than treating them as just academicians at school. He tries to give the students different practical 

exposures for them to understand things by hands on experience. For example, there was an incident where 

children were taken for nature walks and were taught about different things like pollination with the help of  

organisms like bees. The children could see that happening in the fields and were able to connect to different 

aspects of  plant ecology even though it wasn’t explicit that they were going to learn plant ecology through 

this nature walk. Then in another incident he called a farmer to the school to teach children about agricul-

ture. This also taught the children to grow their own plants and that in return taught them to live with the 

environment. The author has felt that her school headmaster's ideology on education was quite different 

from that of  the traditional methods that are followed in many schools and she felt that her experience with 

the school was short yet very memorable in her life. She has also highlighted the point that she was titled as 

mischievous in her previous school, but Tomoe was different where all children were accepted as they are 

and were educated and were given an all round development rather than being excluded. She has also met 

most people of  her school and she feels that grief  of  losing her school because of  the wars that took place 

before. This was difficult for her and her friends because wars are between countries but people and children 

of  the country face serious issues when we think about those. Peace is also one of  the aspects that the 

school had taught children at Tomoe.  

I have tried to shorten the book into a concise summary in the above paragraphs. I felt that as the book was 

a non-fiction, it is an exceptionally good book in terms of  the educational perspective. The book wanted to 

convey the message that schooling, when given in a liberal and learner-centered way it can capture and 
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and modify a child’s behavior and thoughts. The book is also written in a well-structured manner where the 

flow of  the story is continuous. I have given importance to this point because not all non-fictions can be 

structured and connected to like this book, because there might have many incidents that happened but then 

the author has made it simple and clear for the readers to travel through her life and it makes the reader feel 

the experiences of  her life. 

I would recommend all educationists as well as everyone else to read this book, as it is a beautiful book 

to understand schooling, as for all of  us schooling is a huge part of  our life. We stay in schools and spend 

more time in classrooms, with teachers and friends and the school’s vicinity feels like our own when we re-

flect on it after many years. I think by reading this book, we all would all have a time travelling experience 

back to our schools. Schooling is an enjoyable experience and is a very emotional part of  our lives after its 

completed and reading this book could bring all those waves back.  

Introduction:  

My name is Mary Carolin. I pursued my BSc. Biology programme from Azim 

Premji University with a minor in education. I am interested in education and 

would like to explore the field of  special education in future. 

I am very talkative and straightforward person to the people I am comfortable 

with and I like to know people and understand them. Other than this, I love my 

family and animals especially. I have a special bond with animals and would also 

like to build a shelter home for them in future. 

I like to stay positive and spread positivity as well. 

Email: mary.carolin@azimpremjifoundation.org 
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ಸಿಂಧು ನರಸಯಾನ್ೆೊೀರು 

ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು :- ಸಿಂಹದ ಚಮ್ಯದೆೊಳಗೆ ಕತೆತ  

ಪ್ರಕಯಶಕರು :- ಪ್ತರಸಮ್  

ಕಥೆಯಲ್ಲಲರುವ ಪಯತರಗಳ್ೆಂದರೆ :- ಕತೆತ, ಜೀಬಯರ, ಚ್ಚರತೆ, ಜರಯಫೆ, ಕೆೊೀಳಿಗಳು, ಊರನ ಜನರು ಮ್ತುತ ಸಿಂಹದ ಕಂಬಳಿ.  

ಒಟಯಟರೆ ವಿಮ್ಶೆಯ :- ಸಿಂಹದ ಚಮ್ಯದೆೊಳಗೆ ಕತೆತ ಪ್ುಸತಕದ ವಿಮ್ಶೆಯ. ಕತೆತ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆೊಳದ ಬಳಿ ಹೆೊೀಗಿ ತನಾ ಬಿಂಬವನುಾ 

ನ್ೆೊೀಡಿಕೆೊಳುುತಿತತುತ. ನನಾ ಬಿಂಬ ಬೊದು ಬಣಣದಲ್ಲಲದೆ. ಎಂದು ಬೆೀಜಯರು ಆಯುತ. ನ್ಯನು ಜೀಬಯರ ತರಹ ಪ್ಟೆಟಗಳಿದೆರ ಎಷ್ುಟ ಚೆನ್ಯಾಗಿ 

ಕಯಣುತೆತೀನ್ೆ. ಅಥವ್ಯ ಜರಯಫೆಯ ತರಹ ಸುಂದರವ್ಯದ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿದಿದದೆರ ಎಲ್ಲರೊ ನನಾನುಾ ಇಷ್ಟಪ್ಡುತಿತದದರು ಎಂದು ನಟುಟಸಿರು ಬಿಟಿಟತು.  

ಹಿೀಗೆ ಕತೆತ ಕನಸು ಕಯಣುತತಲೆೀ ನಧಯನವ್ಯಗಿ ಮ್ನ್ೆಗೆ ಹೆೊೀಗುವ್ಯಗ ದಯರಯಲ್ಲಲ ಸಿಂಹದ ಚಮ್ಯದಿಂದ ಮಯಡಿದ ಕಂಬಳಿಯನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿತು. 

ಕಂಬಳಿಯನುಾ ತನಾ ಮೆೈ ಮೆೀಲೆ ಹಯಕ್ಕಕೆೊಂಡು ಊರೆಲಯಲ ಅಲೆಯುತಿತತುತ. ಪಯರಣಿಗಳು, ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ಹೆದರ ಓಡಿಹೆೊೀದವು ನರ ಕತೆತಯನುಾ 

ನ್ೆೊೀಡಿ ಹೆದರದೆ ಕತೆತಯ ಹಿಂದೆ ಹೆೊೀಗುತಿತತುತ. ಹಳಿುಯವರು ಬಂಗಯರದ ಚಮ್ಯದಿಂದ ಮಯಡಿದ ಸಿಂಹವನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿ ಹೆದರದರು. ಆವ್ಯಗ 

ಕತೆತಗೆ ಸಂತೆೊೀಷ್ ಉಕ್ಕೆಬಂತು. ಅದು ಉತತರಸಲ್ು ತನಾ ಬಯಯಿಯಿಂದ ಹಿ-ಹಯಹಿ-ಹಯ ಎಂದು ಶಬದ ಮಯಡಿತು. ನರ ಜೆೊೀರಯಗಿ 

ನಗತೆೊಡಗಿತು. ಅಯೊಾೀ ಮ್ೊಖಯ ಕತೆತ ನನಾನುಾ ಯಯರು ಸಿಂಹ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನರ ಕತೆತಗೆ ಹೆೀಳಿತು. ಕತೆತ ನರ ಹೆೀಳಿದುದ ಸರ 

ಎಂದು ಹೆೀಳಿತು. ನ್ಯನು ನ್ಯನ್ಯಗಿದದರೆ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ಕಯಣುತೆತ ಎಂದು ಕತೆತ ಯೊೀಚ್ಚಸಿತು. 

ಈ ಪ್ುಸತಕ ಓದಿದರೆ ಯಯವುದೆೀ ಒಂದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮ್ತುತ ವಸುತವಿಗೆ ಅದರದೆೀ ಆದ ಒಂದು ಪಯರಮ್ುಖಾತೆ ಇರುತತದೆ. ಅದನುಾ ಮ್ರೆತರೆ 

ನ್ಯವು ಬೆೀರೆಯವರಗೆ ಚೆನ್ಯಾಗಿ ಕಯಣುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇತರರಗೆ ಈ ಪ್ುಸತಕ ಓದಲ್ು ನನಾ ಸಲ್ಹೆ:- ಸಿಂಹದ ಚಮ್ಯದೆೊಳಗೆ ಕತೆತ. ಈ ಕಥೆ ಓದಿದರೆ ನ್ಯನ್ೆೀ ಮೆೀಲ್ು ಮ್ತುತ ನನಾನುಾ ಇಷ್ಟ 

ಪ್ಡುತಯತರೆ ಎಂದು ಯೊೀಚ್ಚಸದೆ ಯಯವ ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡಬಯರದೆಂದು ಈ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದಿ ನ್ಯವ್ೆಲ್ಲರೊ ತಿಳಿಯೊಣ.   

ನನಾ ಅಭಪಯರಯವ್ೆಂದರೆ ಎಲಯಲರು ಈ ಪ್ುಸತಕ ಓದಿ ನಮ್ಮದೆೀ ಆದ ಕವನಗಳು, ಲೆೀಖನಗಳು, ಹಯಡುಗಳು, ಕಥೆಗಳು ಮ್ತುತ ಪ್ರಬಂಧಗಳನುಾ 
ಬರೆದು ನಮ್ಮದೆೀ ಆದ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ರಚನ್ೆ ಮಯಡಬಹುದು.  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಸಿಂಹದ ಚಮ್ಯದೆೊಳಗೆ ಕತೆತ  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಸಿಂಧು ನರಸಯಾನ್ೆೊೀರು. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ 
ಪೆರೀಮ್ ಜ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೯ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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ಹಸಿೀನ್ಯ 

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು ಥಯಮ್ಸ್ ಅಲಯವ ಎಡಿಸನ್. ಡಯ. ಬಿ. ಎಂ. ಹೆೀಮಯದೆೀವಿ ಪ್ರಧಯನ ಸಂಪಯದಕರು ಪರ. ಎಲ್. ಎಸ್. 

ಶೆೀಷ್ಗಿರರಯವ್. ಇದರ ಮ್ುಂದೆ ಥಯಮ್ಸ್ ಅಲಯವ ಎಡಿಸನ್ ಇವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಬಲ್ಬ ಜೆೊತೆ ಅವರ ಫೀಟೆೊೀ ಹಯಕ್ಕದಯದರೆ. ಮ್ತೆತ ಇದರ 

ಪ್ುಟಗಳ ಸಂಖ್ೆಾ 48 ಮ್ತೆತ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹20 ರೊಪಯಯಿ ಇದೆ.  

ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ುದರಣ : 2001, ಏಪ್ತರಲ್ 2004, 8ನ್ೆೀ ಮ್ುದರಣ ಅಕೆೊಟೀಬರ್ 2015 ಇದರ ಮ್ುಖಪ್ುಟ ಚ್ಚತರ ಇಳಿಸಿದವರು ಸೃಜರ್ 
ಅಡ್ಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಜನನ 1847 ಫೆಬರವರ 11ರಂದು ಜನಸಿದೆ. ಇವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕೆಂಪ್ು ಬಲ್ಬ ನಂದ ಅವರ ಉಪ್ಯೊೀಗ 
ಮಯಡುತಯತರೆ. ಇದರಂದ ಕೊಡ ದುರುಪ್ಯೊೀಗ ಆಗ ಬಹುದು. ಆವ್ಯಗ ತುಂಬಯ ಸಹಯಯ ಆಗುತಿತತುತ. ಏಕೆಂದರೆ ಆವ್ಯಗಿನ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಬಲ್ಬ 
ಇರ ಇಲ್ಲ ಇದಕೆೆ ಯಯರು ಯಯರು ಸಿೀಮೆಎಣೆಣ ಬಳಸತಿಂದರು. ಅವರಗೆ ತುಂಬಯ ಸಹಯಯ ಆಗುತಿತತುತ. ಮ್ತುತ ಇದರ ಹರೆದ ನ್ಯವು ಹಿಡಿದರೆ 
ಶಯಕಯ ತುಂಬ ಒರತೆ ಇವರು ಮಯಡಿದ ಬಲ್ಬ್ ನಂದರೆ LED ಬಲ್ಬ ಕೊಡ ತರಸಲ್ು ಬಳಸಿದಯದರೆ. ಇವ್ಯಗಿನ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ 
ತುಂಬಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತತದೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬ ಬಹಳ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತೆತ ಇಂದರದ ಮ್ುಂದೆ ಬರುತಿತದೆ.  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಥಯಮ್ಸ್ ಅಲಯವ ಎಡಿಸನ್  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಹಸಿೀನ್ಯ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ 
ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೮ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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Children’s Knowledge Bank:  

A Tonic for a child's brain 

Susmitha Kondagorla  

Title: Children’s Knowledge Bank (A Tonic for a child's brain) 

Author: DR.C. L GARG is a former scientist who holds an M. Sc. and a PhD. Degree. He worked in Defence 

Science centre and also with the Government of  India. 

What was the book about?                                                                                                          

Children run on curiosity as bikes run on petrol. Neurological study says that curiosity opens the doors for 

learning by activating the information receptors in our brains. Children ask questions very often to under-

stand various aspects of  life which they notice happening around them. The aim of  this book is to help chil-

dren resolve their query in the streams of  ‘General Knowledge’, ‘Science and Technology’, ‘Human Body, 

‘Earth Science’, Medicine’, ‘Invention and Discoveries’,...etc. The book has related colour pictures to each 

topic mentioned in it. Which enables the children to understand and remember the content well. 

What did I like about the book? 

I like that the book has chosen very close questions that would arise in a child's’ mind. Like how milk turns 

into curd, do plants breath, why we get cold, what causes pimples,... etc. As the title (Children’s Knowledge 

Bank) suggests, the book is made in such a way to act as a bank of  knowledge. It will be a power-boosting 

Tonic for the Children’s brain. Publisher fully illustrate the book in colour, which makes even an adult turn 

to a curious child. 

 

When one writes a book he/she must think like a reader than like a writer. Most people very often choose 

and buy books based on their cover page. DR. C. L Garg has done a magnificent job making the cover page 

excellent for this book. The moment one looks at the Cover page, he/she will feel the urge to go through 

the book and earn the knowledge they desire. The writer shows 12 different topics with the most related col-

our images chosen on the cover page. I picked the book the moment I saw it on the strength of  the cover 

page. 

 

The writer has done a prominent role in answering the questions by keeping his point straight and narrow. 

Under the ‘Medicine’ section there is a question asking ‘What causes a heart attack?’ [PP:190] The writer 

gave the most information possible in fewer paragraphs. He mentioned who studied heart, what is the pur-

pose of  heart, how it functions and what causes a heart attack. Usually, most of  the book doesn’t give the 

additional information needed to the related topic. But, DR. C. L Garg explained other related causes

(rheumatic fever, congenital factors) besides atherosclerosis which most books don’t mention. Even Google 

gave only atherosclerosis when I asked it for the sources of  a heart attack. So, I’d like to rate it 4.5 upon 5. 

 

Parts I didn’t like? 

The book has chosen a few topics which are not a part of  children's basic question-bank like what are mete-

orites, how is artificial insemination done, what is a Black Box?... etc. Children will find something interest-

ing when they understand it or desire to understand. When a Topic like artificial insemination or meteorites 

come, they find it difficult to understand. When they don’t understand it they lose interest in continue read-

ing further. Eventually, the child will end up closing the book out of  the guilt that he can not understand. 

Yadgir DI 
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Introduction:  

Susmitha is from Warangal district of  Telangana. She has completed 

her BSc. Honours in Physics from Azim Premji University. She en-

joys running, painting, gardening and writing. She is also interested 

in flying, swimming, driving, dancing and photography.  

Email: susmitha.kondagorla@azimpremjifoundation.org 
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ಶ್ವಕುಮಯರ್ ಎಂ.  

ದಿನ್ಯಂಕ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 31 2019 ರಂದು ತಿಂಥಣಿ ಜೆೈವಿಕ ಕೆೀಂದರ ಸುರಪ್ುರದಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಗಯಂಧಿ ಮ್ತುತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಉಪ್ನ್ಯಾಸ ಕಯಯಯಕರಮ್ವು ಈ 

ಪ್ುಸತಕವನುಾ ಓದುವಂತೆ ಮಯಡಿತು. ಅರವಿಂದ ಚೆೊಕಯೆಡಿ ರವರ ಜೆೊತೆಗಿನ ಮಯತುಕತೆಯು ಪ್ುಸತಕದ ಬಗೆಗಿನ ಆಸಕ್ಕತಯನುಾ ಕೆರಳಿಸಿ 

ಪ್ುಸತಕದ ತಯಯರ ಮ್ತುತ ಅನ್ೆವೀಷ್ಣೆಗಳನುಾ ತಿಳಿದು ಒದಲೆೀಬೆೀಕೆಂಬ ಕುತೊಹ¯ವನುಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. 

ಅರವಿಂದ ಚೆೊಕಯೆಡಿ ರವರು ಪ್ುಸತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಯದ ಕೆ¯ವ್ೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ನನಾ ವಿಳ್ಯಸಕೆೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೊ ಸಹ ಕೆೊೀವಿಡ್ 

ಪ್ರಭಯವ ದಿಂದ ಪ್ುಸತಕ ನನಗೆ ಸಿಗ¯ುು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳ್ೆದವು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ೆೆಯ ರಂಗನ್ಯಥ್ ಬೆನಕಟಿಟ ರವರು ಪ್ುಸತಕ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು 

ಪೀನ್ಯಯಿಸಿದಯಗ ಗಯಂಧಿ ಮೌಲ್ಾಗಳ ನಡುವಿನ ಮೌನ ಪ್ುಸತಕವು ನನಾ ಜೆೊತೆ ಮಯತನ್ಯಡುತಯ ಪಯರರಂಭಮಯಡಿತು. 

ಈ ಪ್ುಸತಕವು ದಿನ್ಯಂಕ 30-01-2020 ರಂದು ಬೆಳತಂಗಡಿ ಯಲ್ಲಲ ನಡೆದ ಕಯಯಯಕರಮ್ದಲ್ಲಲ ಶ್ರೀ ಭೆೊೀಜರಯಜ ಹೆಗಡೆರವರು ಹಯಗು ಪ್ಯಜಾ 

ಬಿಷ್ಪ್ ಲಯರೆನಿ ಮ್ುಕುೆಯಿ ರವರ ನ್ೆೀತೃತವದಲ್ಲಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಯಯಿತು. 

ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರೆ ಸೊಚ್ಚಸುವಂತೆ ಗಯಂಧಿ ಮೌಲ್ಾಗಳ ನಡುವಿನ ಮೌನ ಪ್ುಸತಕ ಗಯಂಧಿ ಬದುಕ್ಕದ 79 ವಷ್ಯಕೆೆ 79 ಬಗೆಗಿನ ಘಟನ್ೆಯನುಾ 

ಮೌಲ್ಾಗಳ ಮಯಲೆಯಯಗಿ ಸಂಯೊೀಜಸಿ ಕಲಯತಮಕವ್ಯಗಿ ಪಣಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಓದುಗ ಆಸಕ್ಕತಯನುಾ ಉಳಿಸಿಕೆೊಳುುವಂತೆ ದಯರ ಮಯಡಿದಯದರೆ, 

ಗಯಂಧಿಯ ಕುರತ ಜೀವನದ ಪ್ರಸ್ಯೆಪ್ ಹಯಗು ವಿಷ್ಯದ ವಿವರಣೆ ಸಂದಭಯಕೆೆ ತಕೆ ಆಧಯರಗಳ ಸಮೆೀತ ಸಮ್ತಿಯಸಿಕೆೊಂಡಿರುವುದು 

ಲೆೀಖಕರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಗಟಿಟತನದ ಅರವ್ಯಗುತತದೆ.  

ಗಯಂಧಿ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಮ್ಗುೆಲ್ುಗಳನುಾ ವಿಮ್ಶಯಯತಮಕವ್ಯಗಿ ನ್ೆೊೀಡಿ ಅದರಲ್ಲಲರುವ ವಿಶೆೀಷ್ಗಳನುಾ ಸರಳವ್ಯಗಿ ತೆರೆದಿಡುವ ಪ್ುಸತಕವು 
ಗಯಂಧಿಯನುಾ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಯನದ ಕೆೊನ್ೆಯ ಕೆೊಂಡಿಯಯಗಿ ಉಲೆಲೀಕ್ಕಸುತಯತ ಗಯಂಧಿಯಲ್ಲಲ ವ್ಯಾಸನ ಸಮ್ಗರತೆ ವ್ಯಲ್ಲೀಕ್ಕಯ ತನಮಯತೆ, 
ಮ್ಹಯವಿೀರನ ಅಹಿಂಸ್ೆ, ಬುದದನ ಪ್ತರೀತಿ, ಕಬಿೀರನ ಮಯದಯವತೆ, ಅ¯ು ಲ್ಮ್ನ ತಿೀಕ್ಷಣತೆ, ಬಸವಣಣನ ಸಪಷ್ಟತೆ, ಮಿೀರಯ ಭಯಯಿಯ ಶರಧೆದ, 
ಶರೀಫನ ತಯತಿವಕತೆ ನ್ಯರಯಣಗುರುಗಳ ಕಳಕಳಿ ಎಲ್ಲವನುಾ ಗುರುತಿಸಲ್ು ಸ್ಯಧಾ ಎಂದು ಹೆೀಳಿರುವುದು ಅತಿಶಯೊೀಕ್ಕತಯಯಗಿ ಪಯರರಂಭದಲ್ಲಲ 
ಕಂಡರೊ ಸಹ 79 ಲೆೀಖನಗಳನುಾ ಓದುವಷ್ಟರಲ್ಲಲ ಓದುಗ ತನಾಂದ ತಯನ್ೆ ಮೆೀಲ್ಲನ ಹೆೀಳಿಕೆಯನುಾ ಒಪ್ುಪವಂತೆ ಗಯಂಧಿ ನಮ್ಮನುಾ 
ಆವರಸಿಕೆೊಂಡು, ಲೆೀಖಕರ ಮಯತುಗಳು ಸತಾಕೆೆ ಹತಿತರವ್ಯಗುತಯತ ಸ್ಯಗುತತವ್ೆ ಹಯಗು ಗಯಂಧಿಯ ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಅನುಮಯನಗಳು 
ದೊರವ್ಯಗುತಯತ ಗಯಂಧಿಯ ಮೌ¯ು ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಮೌನದ ಮಯತುಗಳು ಕೆೀಳಿಸುವಂತಯಗುತತವ್ೆ. 

ಜಗತಿತನ ಅತಾಂತ ಶೆರೀಷ್ಟ ಬಲ್ಲಷ್ಟ ನ್ಯಯಕರಲ್ಲಲ ಗಯಂಧಿ ಎಲ್ಲರಗಿಂತ ಹೆೀಗೆ ಸವಯಶೆರೀಷ್ಟರು ಎನುಾವುದನುಾ ಪ್ರತಿಹಂತದ ನರೊಪ್ಣೆಯಲ್ಲಲ 

ಕಯಣಸಿಗುವಂತೆ ಮಯಡಿರುವ ಪ್ುಸತಕವು ಗಯಂಧಿಯ ಸಮ್ಗರ ವಾಕ್ಕತತವವನುಾ ಬಯ¯ು ಯ ಯೌವನ, ವೃತಿತ ಸವತಂತರ ಸಂಗಯರಮ್ವ್ೆಂಬ ರೊಡಿಗತ 

ಸರಣಿಯಯಗಿ ವಿಭಯಗಿಸದೆ ಗಯಂಧಿಯ ಜೆೊತೆ ಘಟಿಸಿದ ಸ್ಯವರಸಾಕರ ಸಂಧಭಯಗಳನುಾ ಯಯವುದೆೀ ಮಯದರ ಸರಣಿಗೆ ಹೆೊಂದಿಸದೆ ಪ್ರತಿ 

ಲೆೀಖನದಲ್ಲಲ ತನಾದೆ ಆದ ಹೆೊಸ ಸಂವ್ೆೀದನ್ೆ ಉಂಟಯಗುವಂತೆ ಮಯಡಿದಯದರೆ ಇದು ಓದುಗನಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೆೀಖನವನುಾ ನ್ೆೊೀಡಿ ತಿಳಿಯುವ 

ತವಕವನುಾ ಸೃಷ್ಢಟಸಿದೆ. 

ದೆೀವರನುಾ ನಂಬುವುದೆಂದರೆ... ಎನುಾವ ಲೆೀಖನದಿಂದ ಪಯರರಂಭ ವ್ಯಗುವ ಕೃತಿಯು ಕಸೊತರ ಬಯ ರವರ ಆರೆೊೀಗಾದ ಕುರತಯಗಿ ದನದ 
ಮಯಂಸದ ಟಿೀ ಸ್ೆೀವನ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಸ್ಯವಮಿೀಜ ಸ¯ಹೆಯನುಾ ಸಿವೀಕರಸದೆ, ಗಯಂಧಿ ನ¯ುುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಯರಣಗಳನುಾ ಇಂದಿನ ಸಮಯಜದ 
ಪ್ರಸಿೆತಿಗಳಿಗೆ ಅವಲೆೊೀಕ್ಕಸಿ ದೆೀವರಲ್ಲಲನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಲ ದೆೀವರು ಇರುತಯತನ್ೆ, ಮ್ನುಷ್ಾನ್ೆೊಳಗಣ ದೆೀವರ ನಜವ್ಯದ ರೊಪ್ವ್ಯಗಿದೆ ಎನುಾವ 
ಅಂಶವು ಗಯಂಧಿಯ ಅಚ¯ ನಂಬಿಕೆಯ ದಶಯನ ಮಯಡಿಸುತತದೆ.  

ಎರಡನ್ೆೀ ಲೆೀಖನವು ಗಯಂಧಿಜೀಯ ಧೆೈಯಯ ಗಯಂಧಿಯ ಹದಿಹರಯದಲ್ಲಲ ವತಿಯಸಿದ ಸಹಜ ಲೆೈಂಗಿಕ ಉದಿವಗಾತೆಯ ಕುರತಯದರೊ ಸಹ 
ತನಾ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೆೊತೆ ನ್ೆಡೆದುಕೆೊಂಡ ರೀತಿಯ ಆತಮವಲೆೊೀಕನವು ಸ್ಯಮಯನಾ ಮ್ನುಷ್ಾನಗೊ ಮ್ತುತ ಗಯಂಧಿಗೊ ಇರುವ ಅಂತರವನುಾ 

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಗಯಂಧಿ ಮೌಲ್ಾಗಳ ನಡುವಿನ  

ಮೌನ  
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ತಿಳಿಸುತತದೆ ಹಯಗು ಸ್ಯಮಯನಾನಗೊ ಮ್ಹಯತಮನಗೊ ಇರುವ ಮ್ನಸಿನ ಶುದದತೆಯನುಾ ಕಣಿಣಗೆ ಕಟುಟವಂತೆ ಮಯಡಿದೆ. ನಂತರದ ಹಯಸಾದಿಂದ 

ಹಯಸ-ಭಯಸ ಲೆೀಖನವು, ಗಯಂಧಿಯ ಹಯಸಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಹಜತೆ ಹಯಗು ಹಯಸಾದಿಂದ ಯಯರಗೊ ಹಯನಮಯಡದ ಚಯತುಯಯವನುಾ ಪ್ತೀಟಿೀಲ್ು 

ಚೌಡಯಾನವರು ಹಯಗು ನ್ಯರಯಯಣಗುರುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸಂಗದೆೊಂದಿಗೆ ವಿವರಸಿ, ಗಯಂಧಿೀಜ ತಮ್ಮನುಾ ತಯವು ಹಯಸಾ 

ಮಯಡಿಕೆೊಳುಬಲ್ಲವರಯಗಿದದರು, ಯಯರಗೆ ಈ ಸ್ಯಮಯಥರಯವಿರುತತದೆ ಅವರ ಆತಮಸ್ೆೆೈಯಯವನುಾ ಜಗತಿತನಲ್ಲಲ ಯಯರು ಕಸಿಯಲಯಗುವುದಿಲ್ಲ 

ಎನುಾವ ಮಯತು ಅತಾಂತ ಪಯರಮಯಣಿಕ ಹಯಗು ಶಕ್ಕತಯುತ ಗಯಂಧಿಯ ಸವಭಯವವನುಾ ಗುತಿಯಸಿದೆ. 

ನಂತರದ ಲೆೀಖನಗಳು ‘ಸತಯಾಗರಹಿಗೆ ಸತಯಾಗರಹದ ಬಿಗಿತ’ ‘ತಯರತಮ್ಾ ಸಲ್ಲದು’ ಹಿೀಗೆ ಅತಾಂತ ತಿೀಕ್ಷ್ಣ ಹಯಗು ವಿಶೆೀಷ್ವ್ಯದ 

ಶ್ೀಷೆಯಕೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮ್ನ ಸ್ೆಳ್ೆಯುತಯತ ಸ್ಯಗಿದೆ. ‘ಅವಶಾಕತೆ ಇದೆಯೆೀ’ ‘ತಿರುಗುಬಯಣ’ ಗಯಂಧಿಯ ಹಯಸಾ ಮ್ತುತ ಕೆಲ್ಸ ಸ್ಯಧಿಸುವ 

ಗುಣವನುಾ ವಿವರಸಿದರೆ ‘ಮ್ಹಯತಮ ಮಯಡಿಕೆೊಟಟ ಚಪ್ಪಲ್ಲ’ ಸಮಟ್ ಎನುಾವ ಜೆೈಲ್ು ಅಧಿಕಯರಯ ದುರಹಂಕಯರ ಗುಣವನುಾ ಬಿಡಿಸಲ್ು 

ಕೆೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಮಯಡಿಕೆೊಡುವುದು ಹಯಗು ಈ ಪ್ರಕ್ಕರಯೆಯಿಂದ ಆತ ಬದಲಯಗುವ ಪ್ರ ಗಯಂಧಿೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಕರಯೆಗೆ ಇರುವ 

ದೊರದೃಷ್ಢಟ ಹಯಗು ತಯಳ್ ಮೆಯನುಾ ಪ್ರಚಯಿಸುತತದೆ.     

‘ಕೆೀಳಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು’ ಎನುಾವ ಲೆೀಖನವು ಗುರುಭಕ್ಕತಯನುಾ ಹಯಗು ಗೆೊೀಖಲೆಯವರ ಬಗೆೆ ಇದದ ಗೌರವವನುಾ ಅತಾಂತ ಆಸ್ೆೆಯಿಂದ ಗಯಂಧಿ 

ಹೆೀಗೆ ನ್ೆಡೆದರು ಎಂಬುದನುಾ ಸರಳವ್ಯಗಿ ವಿವರಸಿ ಗೆೊೀಖಲೆಯವರು ದೆೀಶ ಸುತಿತ ಬಯ ಎನುಾವ ಸೊಚನ್ೆಗೆ ಯಯವುದೆೀ ಮ್ರು ಮಯತಯಡದೆ 

ದೆೀಶವನುಾ ಸುತಿತ ಬಂದಿದುದ, ಗಯಂಧಿೀ ಗುರುನಷೆಠಯಲ್ಲಲನ ಕಯಳಜ ಪ್ರಶಯಾತಿೀತ ವ್ಯಗಿದುದ. ಇಂದಿನ ಸಮಯಜದಲ್ಲಲ ಕೆೀಳಿಸಿಕೆೊಳುುವುದು 

ಕಯಣೆಯಯಗಿರುವುದನುಾ ಪ್ರಸ್ಯತಪ್ತಸಿರುವುದು, ಕೆೀಳುವುದರ ಮ್ಹತವವನುಾ ಗಯಂಧಿ ನ್ೆೊೀಡಿದ ಬಗೆಯನುಾ ತೆೊೀರಸಿದೆ. 

‘ನನಾ ಸಮ್ಯ ಬಂದಿದೆ' ಎನುಾವ ಕೆೊನ್ೆಯ ಲೆೀಖನವು ಕಸೊತರ ಬಯ ಮ್ೃತ ದೆೀಹ ಹೆೊತಿತ ಉರಯುವುದನುಾ ನ್ೆೊೀಡುತಯತ ಆರುಗಂಟೆಯ ಕಯಲ್ 

ದೆೊಣೆಣ ಊರಕೆೊಂಡು ನಂತವರ ಬಳಿ ಯಯರೆೊೀ ಇನೊಾ ಹೆೊೀಗಬಹುದಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆೀಳಿದಯಗ ಇಲ್ಲ ಇದು 62 ವಷ್ಯಗಳ ದಯಂಪ್ತಾದ 

ಕೆೊನ್ೆಯ ಭೆೀಟಿ ಎನುಾವ ಸನಾವ್ೆೀಶ ಗಯಂಧಿ ಕಸೊತರಬಯರನುಾ ಪ್ತರೀತಿಸಿದ ಬಗೆ ತಿಳಿಯುತತದೆ. ಕಸೊತರ ಬಯರವರಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಯವುದೆೀ 

ಮ್ಹಿಳ್  ೆ ಬಯಸುವ ಯಯವುದೊ ಸಿಗದ ಹಯಗೆ ಗಯಂಧಿಜೀ ಮಯಡಿದದರು. ಆದರೊ ಕಸೊತರಬಯ ದುಃಖಿಸಲ್ಲಲ್ಲ ದುಬಯಯವನ್ೆಯನುಾ 

ಬೆಳಸಿಕೆೊಳುಲ್ಲಲಲ್ಲ, ಎನುಾವುದು ಕಸೊತರಬಯರವರ ಅಪ್ಯಣಯಭಯವನುಾ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಹಯಗೆೀಯೆ ಕಸೊತರಬಯ ರವರನುಾ ಗಯಂಧಿೀಜೀಯವರು 

ನಡೆಸಿಕೆೊಂಡ ರೀತಿ ಆದಶಯ ಭಯರತಿೀಯ ನ್ಯರಗಿರುವ ಬಂಧನದಂತೆ ಇತುತ ಅದನುಾ ಒಪ್ಪಲ್ು ಸ್ಯಧಾವಿಲ್ಲ, ಎನುಾವುದನುಾ ಹರಲಯಲ್ ಗೆ 

ಪ್ರತಿಕ್ಕರಯಿಸುವ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಲ, ಗಯಂಧಿ ಕಸೊತರಬಯ ಇಲ್ಲದ ಜಗತಿತನಲ್ಲಲ ನ್ಯನ್ೆೀಕೆ ಬದುಕ್ಕರಲ್ಲ, ಅವಳು ನನಾ ಗುರಗೆ ಭದರವ್ಯಗಿ ನನಾ ಹಿಂದೆ 

ನಂತಿದದಳು, ಎನುಾವ ಮ್ೊಲ್ಕ ಗಯಂಧಿಯಲ್ಲಲನ ಕಸೊತರ ಬಯರವರಗೆ ಇದದ ವಿಶೆೀಷ್ ಸ್ಯನೆವನುಾ ಸ್ಯರದಯದರೆ.  

 

ಈ ಪ್ುಸತಕವು ಉತತಮ್ ಸ್ಯವದಿಷ್ಟ ಭೆೊೀಜನದ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಲ ಯಯವುದು ರುಚ್ಚಯಯಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳುವ್ಯಗ ಗೆೊಂದ¯ಕೆೆ ಸಿಲ್ುಕುವಂತೆ, 79 

ಲೆೀಖನಗಳು ಅದರದೆದ ಆದ ವಿಶೆೀಷ್ತೆಗಳನುಾ ಹೆೊಂದಿವ್ೆ. ಈ ನಟಿಟನಲ್ಲಲ ಎಲ್ಲ ಲೆೀಖನಗಳನುಾ ವಿವರಸಿದರೆ ಪ್ುಸತಕವನುಾ ನೀವು ಕೆೊಂಡು 

ಓದುವ ಆಸಕ್ಕತಯೆ ಕಳ್ೆದುಹೆೊೀಗಬಹುದು! ಆದದರಂದ ಆಯದ ಕೆ¯ವು ಲೆೀಖನಗಳನುಾ ಮಯತರ ಪ್ರಸ್ಯೆಪ್ತಸಿ ಮಯತನ್ಯಡಿದೆದೀನ್ೆ 

ಲೆೀಖಕರು ಗಯಂಧಿೀಜೀಯ ಕುರತು ಕೆೊೀಟಿಗಟಟಲೆ ಪ್ುಟ ವಿಶವದ ಲೆೀಖಕರು ವಿದಯವಂಸರು ಈಗಯಗಲೆ ಬರೆದಿದದರು, ಬರೆಯುವುದು 

ಮ್ುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನುಾವುದರೆೊಂದಿಗೆ ಗಯಂಧಿೀ ಎನುಾವ ಮ್ಹಯಸ್ಯಗರದಲ್ಲಲ ಬೆೊಗಸ್ೆ ನೀರನುಾ ನಮ್ಮ ಮ್ುಂದೆ ಇರಸಿದೆದೀನ್ೆ ಎನುಾವ 

ಭಯವದೆೊಂದಿಗೆ ಸಮಯಪ್ತತ ಮಯಡಿದಯದರೆ. 

ಪ್ರಸ್ಯೆವನ್ೆಯಲ್ಲಲ ಈ ಪ್ುಸತಕ ಹೆೊರಬರಲ್ು ಕಯರಣಿಕತಯರಯದ ಎಲ್ಲರನುಾ ನ್ೆನ್ೆಯುವ ಮ್ೊಲ್ಕ ಧನಾವ್ಯದಗಳನುಾ ಸಲ್ಲಲಸಿದಯದರೆ. ಬೆನುಾಡಿಯ 

ಪೆರೀರಣೆಯ ಮಯತುಗಳನುಾ ಸಮ್ಪ್ಯಕವ್ಯಗಿ ಚನಾಬಸವ ಹೆಡೆರವರು ಬರೆದಿದಯದರೆ, ಗಯಂಧಿ ಅಥಯವ್ಯಗದ ಓಗಟಯಗಿ ಉಳಿದ ಮ್ಹಯತಮ 

ಎನುಾತತ, ಚೆೊಕಯಡಿರವರ ಪ್ರಶರಮ್ವನುಾ ರಯಷ್ರಪ್ತತನಗೆ ಗೌರವಸಲ್ಲಲಸಿದಂತೆ ಎಂದಿರುವುದು ಶಯಲಘನೀಯ ಅಂಶವ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ 

ಮ್ುಖಪ್ುಟ ವಿನ್ಯಾಸವನುಾ ಶ್ರೀಕಂಠಮ್ೊತಿಯರವರು ರಚ್ಚಸಿದುದ, ಗಯಂಧಿ ಧಯಾನಸ ೆ ಸಿೆತಿಯ ಮ್ೊಖ ಭಯವವನುಾ  ಬಳಸಿರುವುದು 

ಪ್ರಣಯಮ್ಕಯರಯಯಗಿದೆ.  1/8 ಡೆೀಮಿ ಗಯತರದ ಮಯಾಪ್ ಲ್ಲತೆೊ ಹಯಳ್ೆಗಳು ಪ್ುಸತಕದ ಚಂದವನುಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಒಟುಟ 188 ಪ್ುಟಗಳನುಾ 

ಹೆೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ುಸತಕವು ರೊಪ್ ಪ್ರಕಯಶನವು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಅಪ್ರೊಪ್ದ ಕೃತಿಯಯಗಿದೆ. ಕೃತಿಯ ಬೆಲೆಯು ಸಹ 150 ರೊಪಯಯಿ 

ನಗದಿಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದೆ. ಪ್ುಸತಕದ ಬೆಲೆಯು ಅದರ ಗುಣಮ್ಟಟ ಹಯಗು ಜ್ಞಯನ್ಯತಮಕ ಮೌಲ್ಾಕೆೆ ತಕೆದಯಗಿದೆ. 
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ಲೆೀಖಕರ ಕುರತು:  

ಅರವಿಂದ ಚೆೊೀಕಯಡಿರವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನಾಡ ಜಲೆಲಯ ಸುಳಾ ತಯಲ್ೊಕ್ಕನ ಚೆೊಕಯಡಿರವರು ಇವರು 1975ರ 
ಡಿಸ್ೆಂಬರ್ 21 ಜನಸಿದರು ವಿದಯಾರ್ಥಯ ಹಂತದಲ್ಲಲ ದಿವೀತಿಯ ಪ್ತಯುಸಿ ರಯಜಾಮ್ಟಟದ ಚ್ಚನಾದ ಪ್ದಕ 
ಗಳಿಸಿರುವ ಇವರು, ಇತಿಹಯಸ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಲ ಸ್ಯಾತಕೆೊೀತತರ ಪ್ದವಿಯನುಾ ಗಳಿಸಿದಯದರೆ. ವೃತಿಯಲ್ಲಲ 
ಶ್ಕ್ಷಕರಯಗಿ ಮ್ುರಯಜಯ ದೆೀಸ್ಯಯಿ ವಸತಿ ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ಸಮಯಜ ವಿಜ್ಞಯನ ಶ್ಕ್ಷಕ ಹುದೆದಯಲ್ಲಲ ಸ್ೆೀವ್ೆ 
ಸಲ್ಲಲಸುತಿತದಯದರೆ. 60ಕೊೆ ಹೆಚುಿ ಪ್ುಸತಕಗಳನುಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಇವರು, ಇಲ್ಲದ ತಿೀರದಲ್ಲಲ ಪ್ುಸತಕಕೆೆ 
ಕನ್ಯಯಟಕ ಸ್ಯಹಿತಾ ಅಕಯಡೆಮಿಯ ಪ್ುರಸ್ಯೆರ ದೆೊರತಿದೆ. ಬದುಕ್ಕಗಯಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕೃತಿಗೆ ಕನಾಡ ಸ್ಯಹಿತಾ 

ಪ್ರಷ್ತಿತನ ಅರಳು ಪ್ರಶಸಿತ ದೆೊರತಿದೆ. ಪ್ರಸುತತ ವಿವಿಧ ಪ್ತಿರಕೆಗಳ ಅಂಕಣಕಯರರಯಗಿಯು ಹಯಗು ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಯಖ್ೆ ಮ್ತುತ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕ್ಕತಗಳ್ಯಗಿ ಕಯಯಯ ನವಯಹಿಸುತಿತದಯದರೆ. 

ಲೆೀಖಕರ ಸಂಪ್ಕಯ: 9740688698  

ಪ್ರಚಯ: 

ಶ್ವಕುಮಯರ್ ಅವರು ಸಂಪ್ನೊಮಲ್ ವಾಕ್ಕತಯಯಗಿ ಸುರಪ್ುರ, ಯಯದಗಿರ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆಯೆಲ್ಲಲ ಕಳ್ೆದ 8 
ವಷ್ಯದಿಂದ ಕೆಲ್ಸ ನವಯಹಿಸುತಿತದಯದರೆ.  ಚ್ಚತರಕಲೆ ಮ್ತುತ ಅನಮೆೀಶನ್ ಜೆೊತೆಗೆ ಇವರ ಆಸಕ್ಕತ ಮ್ತುತ 
ಕೆಲ್ಸ. ಶ್ಕ್ಷಕರ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಬಗೆೆ ಪ್ರಣಿತಿ ಹೆೊಂದಿರುವ ಇವರು ಅನ್ೆೀಕ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಚ್ಚತರ ಕಲಯ ಪ್ದಶಯನ 
ಸಂಘಟಿಸಿದಯದರೆ. ಮ್ುಖಾ ಶ್ಕ್ಷಕರ ತರಬೆೀತಿ ಪ್ರಕ್ಕರಯೆಗಳಲ್ಲಲ ಸಕ್ಕರಯವ್ಯಗಿದುದ ಭಯಷೆ ಮ್ತುತ ಗಣಿತ 
ಕಯಯಯಕರಮ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕ್ಕರಯಯಶ್ೀಲ್ರಯಗಿದಯದರೆ. ಸದಾದಲ್ಲಲ ಸುರಪ್ುರದಲ್ಲಲ ನ್ೆಲೆಸಿದಯದರೆ.  

Email: shivakumar.m@azimpremjifoundation.org 
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ದೆೀವರಯಜ್ 

ನ್ಯನು ಓದಿದ ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು ಅಶೆ ೀಕ ರಯಷ್ರ ಧವಜದಲ್ಲಲ ಇರುವ ಚಕರ ಅದು ಅಶೆ ೀಕಚಕರ ಭಯರತದ ಮಟಟ ಮದಲ್ ಸ್ಯಮಯರಜಾ ಎಂದರೆ 
ಅದು ಮೌಯಯ ಸ್ಯಮಯರಜಾ ಈ ಸ್ಯಮ್ಾ ಚಂದರಗುಪ್ತಮೌಯಯ, ಬಿಂದುಸ್ಯರ ಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿ ಅಶೆ ೀಕ, ಅಶೆ ೀಕನ ಉಜುೆ ಶ್ಲ್ಪ ಕಂಡುಬಂದಿದುದ 
ಕನಗನಹಳಿುಯಲ್ಲಲ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮ್ತುತ ಸನಾತಿಯಲ್ಲಲ ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಶೆ ೀಕನ ಪ್ಯಣಯ ಹೆಸರು ದೆೀವನ್ಯಂಪ್ತರಯ ಪ್ತರಯದಶ್ಯ 
ಅಶೆ ೀಕ ದೆೀವನ್ಯಂಪ್ತರಯ ಪ್ತರಯದಶ್ಯ ಇಂದು ರಯಯಭೊಮಿ ಮ್ಸಿಿ ಸಿಕ್ಕೆದೆ ಅಶೆ ೀಕನು ಅಧಿಕಯರಕೆೆ ಬಂದ ಎಂಟನ್ೆ ವಷ್ಯದಲ್ಲಲ ಅಶೆ ೀಕ 
ಕಳಿಂಗ ರಯಜು ಮೆೀಲೆ ಯುದಿ ಸ್ಯರದ ಆ ಯುದಿದಲ್ಲಲ ಒಂದು ಲ್ಕ್ಷ ಜನ ತಿೀರಕೆೊಂಡರು. ಮ್ತುತ ಒಂದು ಲ್ಕ್ಷ ಜನ ಗಯಯಗೆೊಂಡರು. 
ಆಗಿನಂದ ಅಶೆ ೀಕ ಯುದಿ ಮಯಡಬಯರದೆಂದು ನಧಯರಸಿದ ಅಶೆ ೀಕನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಿಂದುಸ್ಯರ  ಅಶೆ ೀಕ ಬೌದಿ ಧಮ್ಯ 
ಸಿವೀಕರಸಿದನು ಬಿಂದುಸ್ಯರ ತಿೀರಕೆೊಂಡ ಮೆೀಲೆ ಅಶೆ ೀಕ ಪಯಟಲ್ಲಪ್ುತರ.  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಅಶೆ ೀಕ  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ದೆೀವರಯಜ್. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ 
ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೭ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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ಸ್ಯನಯಯ ಮಿಜಯಯ  

ಪ್ುಸತಕದ ಹೆಸರು ಗಡಿಯಯರದ ಕಥೆ ಈ ಪ್ುಸತಕ ಬರೆದವರು ಎಂ. ಎಸ್. ಚಂದರಶೆೀಖರ ಅಯಾರ್. ಈ ಪ್ುಸತಕ ನವಕನ್ಯಯಟಕ ಪ್ರಕಯಶನದಿಂದ 

ಇರುವುದು ಮ್ತುತ ಈ ಪ್ುಸತಕ ನವಕನ್ಯಯಟಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕಯಶಕರು ಮ್ುಖಪ್ುಟದಿಂದ ಇದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಬೆಲೆ 40 ರೊಪಯಯಿ. 

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ವಿಷ್ಯ ಇರುವುದು ಒಂದೆೀ ಆದರೆ ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಅದರ ಬಗೆ ೆ ಇದೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಗಡಿಯಯರಗಳು 

ಹೆೀಗಿರುತತವ್ೆ ಮ್ತುತ, ಆವ್ಯಗಿನ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಲ ಟೆೈಮ್ ಅನುಾ ಯಯವರೀತಿ ನ್ೆೊೀಡುತಿತದದರು ಅದರ ಬಗೆೆ ಇದೆ. 

ಈ ಪ್ುಸತತಕದಲ್ಲಲ 72 ಪೆೀಜ್ ಗಳಿವ್ೆ. ಈ ಪ್ುಸತಕದ ಮ್ುಖಪ್ುಟಕೆೆ ಮ್ತುತ ಅದರ ಚ್ಚತರ ಮ್ತುತ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆರುವ ಸಂಬಂಧ  ಚ್ಚತರದಲ್ಲಲ 

ಗಡಿಯಯರಗಳ ಚ್ಚತಿರದೆ. ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಲನೊ ಹಯಗೆೀ ಗಡಿಯಯರ ಇದೆ. 

 

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಮ್ತುತ ಚ್ಚತರಕ್ಕೆರುವ ಸಂಬಂಧ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಲ ಯಯವರೀತಿ ಇದೆ, ರೀತಿ ಚ್ಚತರ ಇದೆ. ಚ್ಚತರದಲ್ಲಲ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಲ 

ಯವುದು ಇದೆ, ಅದೆೀ ರೀತಿ ಚ್ಚತರಗಳಿವ್ೆ.  

 

ಈ ಪ್ುಸತಕದಲ್ಲಲ ಅವ್ಯಗಿನ ಕಯಲ್ದ ಗಡಿಯಯರ ಹೆೀಗಿರುತತದೆ ಮ್ತುತ ಇವ್ಯಗಿನ ಗಡಿಯಯರ ಹೆೀಗಿರುತತವ್ೆ. ಎಂದರೆ X ರೀತಿಯಯಗಿ ಕಪ್ಪನುಾ 
ಇಟುಟ ಟೆೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತಿತದದರು. ಇವ್ಯಗಿನ ಕಯಲ್ದೆೊಳಗೆ ಟಿಜಟಲ್ ರೀತಿಯ X ಗಡಿಯಯರಗಳಿವ್ೆ. ಮ್ತುತನ್ಯನು X ಈ ರೀತಿಯ 
ಗಡಿಯಯರಮಯಡಲ್ು ಪ್ರಯತಿಾಸಿದೆಆದರೆ ಅದು ಸರಯಯಗಿ ಆಗಲ್ಲಲ್ಲ. ಈ ಗಡಿಯಯರಮಯಡಲ್ು ನೀವಯ ಪ್ರಯತಿಾಸಬಹುದು.  
 

ನ್ೆೊೀಟ್: ಈ ಲೆೀಖನದಲ್ಲಲ X ಮಯಕ್ಯ ಹೆೊಂದಿರುವ ಜಯಗದಲ್ಲಲ, ಸ್ಯನಯಯ ಅವರು ಗಡಿಯಯರದ ಚ್ಚತರವನುಾ ಬಿಡಿಸಿದಯದರೆ. 
ಅವರ ಲೆೀಖನದ ಚ್ಚತರ ಮ್ುಂದಿನ ಪ್ುಟದಲ್ಲಲ ಇದೆ. ತಪ್ಪದೆ ಅದನೊಾ ನ್ೆೊೀಡಿ.  

ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜೀ ಸೊೆಲ್, ಯಯದಗಿರ  

ಗಡಿಯಯರದ ಕಥೆ  

ಪ್ರಚಯ: 

ನನಾ ಹೆಸರು ಸ್ಯನಯಯ ಮಿಜಯಯ. ನ್ಯನು ಅಜೀಮ್ ಪೆರೀಮ್ ಜ 
ಶಯಲೆಯಲ್ಲಲ ೮ನ್ೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲಲ ಓದುತಿತದೆದೀನ್ೆ. 
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qÁ. ºÀAzÁæ¼À UÀ«¹zÀÝ¥Àà  

gÁªï§ºÀzÀÆÝgï, PÉ.«. CAiÀÄågï, ZÀzÀÄgÀAUÀ, ±ÁAw£ÁxÀ zÉÃ¸Á¬Ä, PÀÄªÉA¥ÀÄ, wæªÉÃtÂ, ²æÃPÀÈµÀÚ D®£ÀºÀ½î, UÀÆgÀÆgÀÄ gÁªÀÄ¸Áé«Ä 

CAiÀÄåAUÁgï, UÀ¼ÀUÀ£ÁxÀgÀÄ, ±ÁAvÀgÀ À̧, ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ, § À̧ªÀgÁd PÀnÖÃªÀÄ¤, D£ÀPÀÈ, ªÀiÁ¹Û ªÉAPÀmÉÃ±À CAiÀÄåAUÁgï, J¸ï, J¯ï, 

¨sÉÊgÀ¥Àà, vÀgÁ À̧Ä, AiÀÄÄ. Dgï. C£ÀAxÀªÀÄÆwð, ¦. ®APÉÃ±À, JA. J¸ï. ¥ÀÄlÖtÚ CªÀÄgÉÃ±À £ÀÄUÀrÃtÂ, ªÉÆUÀ½î UÀuÉÃ±À, PÀÄA. «ÃgÀ s̈ ÀzÀæ¥Àà, 

C£ÀÄ¥ÀªÀÄ ¤gÀAd£À, zÉÃªÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ, PÉÆqÀV£À UËgÀªÀÄä, VÃvÁ£ÁUÀ s̈ÀÆµÀt ªÀÄÄAvÁzÀ PÁzÀA§jPÁgÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß, 

PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄvÀÛ ¨É¼ÉzÀ £Á£ÀÄ EzÀÄªÀgÉUÀÆ ¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀÄªÀgÀ PÉ®ªÀÅ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß, PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ N¢zÉÝ. §ºÀ¼À ¢

£ÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ PÀxÉ, PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß ºÉZÀÄÑ C¨sÁå¸À ªÀiÁrgÀ°®è. vÉÃd¹éAiÀÄªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀxÉ, PÁzÀA§jUÀ¼À°è vÀÄA¨Á UÀºÀ£ÀªÁzÀ 

«µÀAiÀiÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÁÛ«PÀ À̧¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀtÂÚUÉ qsÁ¼ÁV PÀnÖPÉÆqÀÄªÀAvÉ §gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ JAzÀÄ F ªÀÄÄAZÉ N¢zÁUÀ 

£À£Àß UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢vÀÄÛ. £ÀªÀÄä CfûÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃµÀ£ï£ÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀ vÀgÀÄwÛgÀÄªÀ §AiÀÄ®Ä £ÀÆgÀgÀ À̧AaPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ À̧é-

D¸ÀQÛAiÀÄ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ PÀÄjvÀÄ «ªÀÄ±ÉðAiÉÆAzÀ£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä À̧Æa¹zÁUÀ £À£ÀUÉ xÀlÖ£ÉÃ £É£À¥ÁzÀzÀÄÝ ¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀÄªÀgÀÄ. D 

£É¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E°è vÉÃd¹éAiÀÄªÀgÀ `C§ZÀÆj£À ¥ÉÆÃ¸ÁÖ¦üÃ¸ï’ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌªÀiÁrPÉÆAqÉ. F PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DAi ÉÄÌ 

ªÀiÁrPÉÆ¼Àî°PÉÌ PÁgÀt ¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀÄªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛªÉÄä NzÀ É̈ÃPÀÄ J¤¹ CªÀgÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌªÀiÁrPÉÆArgÀÄªÉ. 

EzÉÆAzÀÄ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀªÁVzÀÄÝ MlÄÖ 7 PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. ‘ºÉÆ À̧ ¢UÀAvÀzÀ PÀqÉUÉ‘ EzÀgÀ°è vÉÃd¹éAiÀÄªÀgÀÄ £ÀªÀå ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ, 

M½vÀÄ PÉqÀPÀÄUÀ¼À §UÉUÉ, £ÀªÀå ¸Á»vÀåzÀ°è CvÀåªÀ±ÀåªÁzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À §UÉÎ, vÁªÀÅ É̄ÆÃ»AiÀiÁ CªÀjAzÀ ¥Àæ s̈Á«vÀgÁzÀ §UÉÎ 

«ªÀj¹zÁÝgÉ .C§ZÀÆj£À ¥ÉÆÃ¸ÁÖ¦üÃ À̧Ä ¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀÄªÀgÀ GvÀÛªÀÄªÁzÀ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀªÁVzÉ. F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è §gÀÄªÀ 

PÀxÉUÀ¼ÀÄ, C§ZÀÆj£À ¥ÉÆÃ¸ÁÖ¦üÃ¸ÀÄ, CªÀ£Àw, PÀÄ© ªÀÄvÀÄÛ EAiÀiÁ®, vÀÄPÉÆÌÃf, qÉÃgï qÉ«¯ï ªÀÄÄ À̧Û¥sÁ, vÀ§gÀ£À PÀxÉ, vÀåPÀÛ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß 

M¼ÀUÉÆArzÉ. 

C§ZÀÆj£À ¥ÉÆÃ¸ÁÖ¦Ã¸ï ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ J¯Áè PÀxÉUÀ¼ÀÄ EµÀÖªÁUÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ NzÀ É̈ÃPÀÄ J¤¸ÀÄªÀAvÀªÀÅ. £ÀªÀÄäUÀ¼À PÀÄlÄA§ 

ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ « À̧ÛgÀuÉ vÀgÀ É̈¼É¢gÀÄªÀ À̧ªÀiÁdzÀ ¥Àr¥Ál®Ä, UÉÆAzÀ® ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥À®UÀ¼À PÀ À̧gÀvÀÄÛUÀ¼ÉÃ E°è£À ‘vÀÄPÉÆÌÃf’, ‘C§ZÀÆj£À 

¥ÉÆÃ¸ÁÖ¦Ã¸ï’ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀxÉUÀ¼À°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. ‘PÀÄ© ªÀÄvÀÄÛ EAiÀiÁ®’, ’vÀåPÀÛ’, `vÀ§gÀ£À PÀxÉ’ wÃgÀ D É̄ÆÃZÀ£ÉUÉ ºÀZÀÄÑªÀAxÀ P ÀxÉUÀ¼ÁVªÉ. 

 

ªÉÆzÀ® PÀxÉ ‘C§ZÀÆj£À ¥ÉÆÃ¸ÁÖ¦üÃ¸ÀÄ’ 

F PÀxÉAiÀÄ ªÀÄÄRå D±ÀAiÀÄ«µÀÄÖ; C§ZÀÆgÉA§ ¥ÀÄlÖ ºÀ½îUÀÆ, zÀÆgÀzÀ ¢°èUÀÆ £ÀqÀÄªÉ KPÉÊPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ªÀiÁzsÀåªÀÄªÉ¤¹PÉÆArzÀÝ 

¥ÉÆÃ¸ÁÖ¦üÃ¸ï ºÉÃUÉ É̈ÆÃ§tÚ£À C«ªÉÃPÀvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃ¬ÄvÀÄ JA§ÄzÀÄ E°è awævÀªÁVzÉ. OzÉÆåVPÀ £ÉÊwPÀvÉ E®è¢zÀÝgÉ 

K£ÁUÀÄvÀÛzÉA§ÄzÀPÉÌ F PÀxÉ GvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ. 

PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ, WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, zÀÄBR zÀÄªÀiÁä£ÀUÀ¼ÀÄ, HgÀªÀgÀ ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ, UÀ̄ ÁmÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ 

¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. C§ZÀÆgÉA§ ¸ÀtÚ Hj£À°è ‘¨ÉÆÃ§tÚ’ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ¸ïÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï DV PÁAiÀÄð 

¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ErÃ Hj£À°è vÀPÀÌ ªÀÄnÖUÉ EAVèµï£ÀÄß NzÀ§®è ªÀåQÛ FvÁVzÀÝ. ªÀiÁZÀªÀÄä JA¨ÁPÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁªÉÃjAiÀÄ£ÀÄß 

EvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr ªÀÄ£É C½AiÀÄ£À£ÁßV ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. AiÀiÁªÀÅzÉÃ PÉlÖ ZÀlUÀ½®èzÀ É̈ÆÃ§tÚ ¸À s̈Àå ªÀåQÛAiÉÄÃ. DzÀgÉ CªÀ¤UÉ 

¥ÉÆÃ¸ïÖ D¦üÃ¹UÉ §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£Éß®è MqÉzÀÄ NzÀÄªÀ RAiÀiÁ° FvÀ£ÀzÀÄ. §AzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£Éß®è ‘eÁfPÁ¬Ä’ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÁPÀÄªÀ ªÀ åªÀ Ȩ́Û 

ªÀiÁrzÀÝ. §AzÀªÀgÉ®è vÀªÀÄUÉÃ£ÁzÀgÀÆ ¥ÀvÀæ«zÉAiÀÄ JAzÀÄ D ¥ÉnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÀPÁr, ºÁUÉ É̈ÃgÉAiÀÄªÀgÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß N¢ ªÀÄeÁ 

vÉUÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¥Àj¥Ál ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. ‘CfÃd’ JA¨ÁvÀ¤UÉ §AzÀ PÀªÀgÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ, CzÀgÀ°èzÀÝ £ÀUÀß ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ avÀ æªÀ£ÀÄß 

£ÉÆÃr É̈ÆÃ§tÚ£À ªÀÄ£À±ÁAw PÉqÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ wæ±ÀAPÀÄ ¹ÜwVlÄÖPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. CvÉÛ ªÀiÁZÀªÀÄä, C½AiÀÄ vÀ¤ßAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀÆgÀ 

ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ, ªÀÄUÀ½UÉ E®è À̧®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É wgÀ¸ÁÌgÀ GAmÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É. 

ರಯಯಚೊರು ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ

¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀÄªÀgÀ C§ZÀÆj£À  

¥ÉÆÃ¸ÁÖ¦üÃ¸ÀÄ PÀÈwAiÀÄ «ªÀÄ±Éð 
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EzÀgÀ ªÀÄzsÉå É̈¯ÁAiÀÄzÀ JA¨ÁvÀ¤UÉ §AzÀ ¥ÀvÀæ¢AzÀ É̈ÆÃ§tÚ ¥sÀfÃwUÉ ¹®ÄQºÁQPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. ºÁUÁUÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ UÀ¯ÁmÉ 

ªÀiÁrzÁUÀ K£ÁzÀgÀÆ À̧§Æ§ÄPÉÆlÄÖ, E®èªÉ ¨Á¬ÄªÀiÁr D À̧AzÀ̈ sÀðzÀ°è ¥ÁgÁUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀgÀÆ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è d£ÀgÀ xÀ½vÀPÉÌ 

M¼ÀUÁV M§â£ÉÃ HgÀÄ ©qÀ É̈ÃPÁzÀ C¤ªÁAiÀÄð ¥Àj¹Ûw É̈ÆÃ§tÚ¤UÉ MzÀV§gÀÄvÀÛzÉ. 

 

JgÀqÀ£ÉÃ PÀxÉ `CªÀ£Àw’ 

PÀ É̄AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄªÀ ºÁUÀÆ D¸Áé¢ À̧ÄªÀ ±ÀQÛ E®è¢gÀÄªÀ ºÀ½îUÀgÀ £ÀqÀÄªÉ UËjAiÀÄ ¸ËAzÀAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆgÁZÁjAiÀÄ PÀ¯ÉAiÀÄÄ CªÀ£Àw 

ºÉÆAzÀÄªÀÅzÀgÀ §UÉÎ F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉuÉ¢zÁÝgÉ. E¸Áè¥ÀÄgÀ, EvÁÛªÀgÀ, eÉÆÃUÀw¥ÉÃmÉ, ªÀiÁ®ÆgÀÄ F £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ 

WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀ PÀxÉ¬ÄzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ vÀ¯É PÉr¹PÉÆ¼ÀîzÉ, AiÀiÁªÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß §AiÀÄ¸ÀzÉ, AiÀiÁgÉÆA¢UÀÆ zÀ¤ JvÀÛzÉ 

§zÀÄPÀÄªÀ d£À F ºÀ½îAiÀÄªÀgÀÄ. E¸Áè¥ÀÄgÀzÀ À̧ÆgÁZÁj ªÀÄvÀÄÛ EvÁÛªÀgÀzÀ ¸ÀÄ§âtÚ£À ºÉAqÀw UËj F PÀxÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ. 

ºÉAqÀwUÉ ¦ÃqÉ vÀUÀÄ° HgÀÄ ©qÀ¯ÁUÀzÉ §¼À®ÄwÛzÀÝ À̧ÄgÁZÁj MAzÀÄ PÀqÉAiÀiÁzÀgÉ. À̧ÄvÀÛ ºÀ½îAiÀÄ¯ÉèÃ Cw À̧ÄAzÀjAiÀiÁVzÀÝgÀÄ vÀ£Àß 

¸ËAzÀAiÀÄðzÀ ¥Àj«®èzÉ ¸ÁAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ vÀ£Àß ºÀ À̧Ä ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄgÀÄUÀÄvÀÛ UÀAqÀ ¸ÀÄ§âtÚ£À eÉÆvÉ ¨Á¼ÀÄwÛgÀÄªÀ UËj ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ. 

»ÃUÉ J®ègÀ£ÀÄß EPÀÌmÁÖzÀ ««zsÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ PÀxÉ ºÉuÉ¢gÀÄªÀÅzÀÄ F PÀxÉAiÀÄ ºÀAzÀgÀªÁVzÉ. F PÀxÉAiÀÄ°è ¸ÀÄgÀ À̧ÄAzÀjAiÀiÁzÀ 

UËj, ¸ÀÄ§âAiÀÄå£À ºÉAqÀw, ªÀÄzÀÄªÉAiÀiÁV £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß ºÀqÉ¢zÀÄÝ, ±ÉÊ À̧ªÀªÀ¸ÉÜAiÀÄ°èAiÉÄÃ wÃjPÉÆ¼ÀÄîwÛgÀÄvÀÛzÉ. 

ªÀÄ¼ÉUÁ®zÀ°è ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ d¤ À̧ÄwÛzÀÝjAzÀ »ÃUÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÄ UËj §UÉ¢zÀÝ¼ÀÄ. À̧Ä§âAiÀÄå¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ UÀÄ¥ÀÛ gÉÆÃUÀ«zÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 

¸ÁAiÀÄÄwÛªÉ JAzÀÄ CªÀjªÀgÀÄ Hj£À°è £ÀUÉAiÀiÁqÀÄvÀÛ°gÀÄvÁÛgÉ. ºÉÃUÉ £ÉÆÃrzÀgÀÆ À̧ÄágÀzÀÆæ¦AiÀiÁzÀ UËj CzÀÄ ºÉÃUÉ ¸ÀÄ§âAiÀÄå£À£ÀÄß 

ªÀÄzÀÄªÉAiÀiÁzÀ¼ÉÆÃ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ PÀxÉUÁgÀgÀÄ UËjAiÀÄ£ÀÄß zÉÆÃµÀªÀÄÄPÀÛ¼ÁV £ÀªÉÄäzÀÄjUÉ ¤°ȩ̀ ÀÄvÁÛgÉ. EAvÀºÀ UËjAiÀÄ ªÉÄÃ É̄ 

UÀAqÀ£ÁzÀ À̧Ä§âAiÀÄå£ÀÄ zÉÆÃµÀzÀ ºÉÆgÉ ºÉÆj¹ CªÀ½UÉ ªÉÊzÀåªÁUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀÄgÀÄµÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß 

avÀætªÀ£ÀÄß ©A©¹zÁÝgÉ. 

 

ªÀÄÆgÀ£ÉÃ PÀxÉ; `PÀÄ© ªÀÄvÀÄÛ EAiÀiÁ®’ 

¨ÉÊgÀ¥ÀÄgÀzÀ°è ¨ÁAiÀÄªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ M©æ£ï «oÀ®gÁAiÀÄ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ. EAiÀiÁ® AiÀiÁgÉÆÃ zÀÄµÀÌ«ÄðUÀ¼À CvÀÛ÷åZÁgÀPÉÌ §°AiÀiÁV ¥Áæt 

PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ¼É. F avÀætzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ À̧ÄÛvÀ ¢£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è £ÉqÉAiÀÄÄªÀ CvÁåZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀgÀÄªÀAvÉ F PÀxÉAiÀÄ 

M¼À£ÉÆÃlUÀ½ªÉ. agÀAiÀiËªÀé£ÀzÀ F ¸ÀÄAzÀgÀ PÀ£ÉåAiÀÄ ¸Á«UÉ Cw ¸ÀAPÀl ¥ÀlÖªÀgÉAzÀgÉ ¨ÁAiÀÄªÀÄä, M©æ£ï ªÀÄvÀÄÛ PÀÄ© qÁPÀÖgÀ. PÀÄ© 

qÁPÀÖgÀ Er ¨ÉÊgÀ¥ÀÄgÀzÀ¯ÉèÃ Cw §Ä¢ÝªÀAvÀ. ºÁUÉ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀ PÀµÀÖ À̧ÄRUÀ¼À£ÀÄß, C£ÁåAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄgÀÄUÀÄªÀ ªÀåQÛAiÀiÁV 

¤®ÄèvÁÛ£É. ‘M¼ÉîAiÀÄ’ PÉÊ UÀÄt ºÉÆA¢zÀ qÁPÀÖgï PÀÆqÀ DV F PÀvÉAiÀÄ°è PÁtÂ¹PÉÆArzÁÝ£É. EAiÀiÁ® HgÀ gÁdQÃAiÀÄPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ 

JAzÀÄ ºÉÃUÉÆÃ PÀÄ©UÉ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. F PÉÆ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß Hj£À §qÀ ºÀªÀiÁ®gÀ ªÉÄÃ É̄ ºÁPÀÄªÀ ¸ÀAa£À°ègÀÄvÁÛgÉ HgÀ »jAiÀÄ 

gÁªÀÄgÁAiÀÄ. À̧vÀå w½AiÀÄÄªÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ É̄Ã ºÀªÀiÁ®gÀÄ gÁvÉÆæÃ gÁwæ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀÄªÀ ¥À¯ÁAiÀÄ£ÀªÁ¢vÀ£ÀªÀ£ÀÄß E°è 

PÁt§ºÀÄzÀÄ. EAiÀiÁ®¼À PÉÆ¯É NzÀÄUÀgÀ°è CªÀåPÀÛ £ÉÆÃªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀAvÀÆ RArvÀ. CeÁÕ£ÀPÀÆÌ, ¸ÁéxÀðPÀÆÌ C£Á¢PÁ®¢AzÀ®Æ 

ªÀÄÄUÀÞgÀ §°UÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ É̄Ã §gÀÄwÛªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß F PÀxÉ £É£À¦UÉ vÀgÀÄvÀÛzÉ. 

 

£Á®Ì£ÉÃ PÀxÉ; `vÀÄPÉÆÌÃf’ 

F PÀxÉAiÀÄÄ, UÀAqÀ-ºÉAqÀwAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄä dUÀ¼ÀPÁÌV ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß ªÀiÁzsÀåªÀÄªÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, vÀªÀÄä vÀ¥ÀÄàUÀ½UÁV ¥ÀgÀ À̧àgÀ DgÉÆ¥À-

¥ÀævÁågÉÆÃ¥ÀUÀ¼À°è vÉÆqÀV PÉ® À̧zÀ §UÉÎ D À̧QÛ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjAzÀ ¤AzÀ£ÉUÉ M¼ÀUÁV CzÀjAzÀ ¥ÁoÀ PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÁVzÉ.  

vÀÄPÉÆÌÃf M§â zÀfð. UÀÄgÀÄUÀ½î JA§ ºÀ½îAiÀÄ°è zÀfðAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄªÀ FvÀ PÁ®zÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ vÀPÀÌAvÉ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß «©ü£ÀßªÁV 

ºÉÆ°zÀÄ PÉÆqÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ Hj£À d£ÀjUÉ ¦æÃw ¥ÁvÀæ£ÁVzÁÝ£É. EªÀ£ÀÄ ºÉÆ°zÀ §mÉÖUÀ¼É®è À̧jAiÀiÁV C¼ÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ d£ÀjAzÀ 

MAzÀÄ zÀÆgÀÄ E®èzÀAvÉ d£ÀgÀ ZÀªÀÄðzÀ eÉÆvÉ §mÉÖUÀ¼ÀÄ CZÀÄÑPÀmÁÖV ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ©qÀÄwÛzÀÝªÀÅ. vÀ£Àß D¹Û, vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß 

¤®ðQë¹ vÀÄPÉÆÌÃf M§â «zsÀªÉAiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¨Á¼ÀÄ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ¸ÀgÉÆÃd¼À CzÀÈµÀÖªÉÇÃ K£ÉÆÃ ªÀÄzÀÄªÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ vÀÄPÉÆÌfAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ 

ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¥Àæ¹¢Þ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. UÀAqÀ ºÉAqÀwUÉ ªÀÄÆgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ ºÉÆ°AiÀÄÄªÀÅzÉÃ PÁAiÀÄPÀ. EªÀgÀ ¸ÀÄR- À̧A¸ÁgÀPÉÌ ªÀÄUÀÄ §AzÁzÀ 

ªÉÄÃ É̄ ¥ÀjuÁªÀÄ vÀÄPÉÆÌfAiÀÄ ºÉÆ°UÉ ªÁå¥ÁgÀzÀ ªÉÄÃ É̄ ¥ÀæwPÀÆ® ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. UÀÄgÀÄUÀ½î ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀ ¨sÁgÀvÀzÉÆA¢UÉ 

«PÁ¸ÀUÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝ ºÀ½î C°è£À zÀeÉð vÀÄPÉÆÌÃf, DzsÀÄ¤PÀvÉUÉ vÀPÀÌAvÉ ºÉÆ¸À ºÉÆ¸À §UÉAiÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄ°è §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ É̄zÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. 
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DzsÀÄ¤PÀvÉAiÀÄ ¢QÌ£À°è ªÀÄ£ÀÄµÀågÀ ªÀÄ£ÀzÀ £ÀqÉAiÀÄ£ÀÄß F ¥ÀæPÁgÀªÁV ¯ÉÃRPÀgÀÄ ©A©¹zÁÝgÉ. zÀeÉð vÀÄPÉÆÌÃfUÉ C£ÀÄAiÀiÁ¬ÄAiÀÄAvÀºÀ 

ºÉAqÀw ¹PÀÄÌ ¸ÀÄR À̧A¸ÁgÀ CªÀgÀzÁVvÀÄÛ. CªÀjUÉ ªÀÄPÀÌ½®èzÉÝÃ CªÀgÀ zÉÆqÀØ aAvÉAiÀiÁVvÀÄÛ. §AiÀÄ¹-§AiÀÄ¹ PÉÆ£ÉUÀÆ MAzÀÄ UÀAqÀÄ 

ªÀÄUÀÄªÁ¬ÄvÀÄ. D ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß ¤¨Á¬Ä À̧ÄªÀ°è UÀAqÀ-ºÉAqÀwAiÀÄgÀ Ȩ́uÉ¸ÁlzÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼ÀÄ, M§âjUÉÆ§âgÁVzÀÝ CªÀgÀÄ À̧zÁPÁ® 

M§âgÀ£ÉÆß§âgÀÄ ¤A¢¸ÀÄvÀÛ vÀªÀÄä dUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆzÀ°¸ÀÄvÀÛ §AiÀÄ¹ ¥ÀqÉzÀ ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß PÀqÉUÀtÂ À̧ÄªÀAvÁVzÀÝgÀÄ. MªÉÄä AiÀiÁgÉÆÃ 

M§â PÁæ®gï£À qÉæöÊªÀgï, ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß Dr À̧ÄªÀAvÉ JwÛPÉÆAqÀÄ PÀÄ®PÁ® PÀtägÉAiÀiÁzÁUÀ UÀAqÀ-ºÉArj§âgÀÄ ¢UÁâAvÀgÁV, ¢PÀÄÌ 

vÉÆÃZÀzÁV M§âgÀ ªÀÄÄRªÀ£ÉÆßÃ§âgÀÄ £ÉÆÃqÀzÀAvÀ C¥ÀgÁ¢ü ªÀÄ£ÉÆÃ s̈ÁªÀªÀ£ÀÄß C£ÀÄ¨sÀ«¸ÀÄªÀ ªÉÃ¼ÉUÉ ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß PÀgÉzÉÆAiÀÄÝ PÁgï£À 

qÉæöÊªÀgï ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ §gÀÄªÀÅzÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. PÀ¼ÉzÉÃ ºÉÆÃAiÀÄÄÛ J£ÀÄßªÀ ªÀÄUÀÄ ªÀÄvÉÛ ¹UÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄUÀÄ«£À É̈ É̄AiÀÄ£ÀÄß 

PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. ªÀiÁ£ÀªÀ À̧A§AzsÀUÀ¼À ªÀiË®åzÀ §UÉÎ F PÀxÉAiÀÄ É̈¼ÀPÀÄ ZÉ°èzÉ. 

 

LzÀ£ÉÃ PÀxÉ; `qÉÃgï qÉ«¯ï ªÀÄÄ¸ÁÛ¥sÁ’ 

EzÉÆAzÀÄ ®WÀÄ ºÁ¸Àå «Ä²ævÀ PÀxÉAiÀiÁVzÉ. PÉÆÃªÀÄÄ ¸ËºÁzÀðvÉ EgÀzÀ Hj£À PÁ¯ÉÃf£À°è ªÀÄÄ¸ÁÛ¥sÁ JA§ AiÀÄÄªÀPÀ ¸ÉÃjPÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É. 

§jÃ »AzÀÄUÀ¼ÉÃ vÀÄA©zÀÝ D PÁ¯ÉÃf£À°è ªÀÄÄ¸ÁÛ¥sÁ M§â£ÉÃ ªÀÄÄ¹èA. UÀuÉÃ±À ºÀ§â ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆºÀgÀA ºÀ§âzÀ ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄªÀ 

PÉÆÃªÀÄÄ UÀ®¨sÉ »AzÀÆ ªÀÄÄ¹èA ªÀÄzsÉå zÉÆqÀØ PÀAzÀPÀªÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV ªÀÄÄ¸ÁÛ¥sÁ£À£ÀÄß J®ègÀÄ zÀÆgÀ EqÀ®Ä 

¥ÀæAiÀÄwß À̧ÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ UÀuÉÃ±À£À ºÀ§âzÀ ¢£À DzÀ WÀl£ÉAiÉÆAzÀÄ ªÀÄÄ¸ÁÛ¥sÁ£À£ÀÄß J®ègÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀÄvÀÛzÉ. UÀuÉÃ±À£À ºÀ§âzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ 

¥ÀAf£À PÉÆ½î¬ÄAzÀ §¸ÀªÀ£À ¨É¤ßUÉ ¥ÀAf£À PÉÆ¼ÀªÀÅ vÁV §¸ÀªÀ C¥ÁAiÀÄzÀ°èzÁÝUÀ ªÀÄÄ¸ÀÛ¥sÁ CªÀ¤UÉ À̧ºÁAiÀÄ ¤Ãr C¥ÁAiÀÄ¢AzÀ 

¥ÁgÀÄªÀiÁr J®ègÀ ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß UÉ®ÄèvÁÛ£É. eÁwVAvÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì zÉÆqÀØzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ C®èUÀ½AiÀÄÄªÀAw®è.  

PÁ É̄Ãeï AiÀÄÆ¤AiÀÄ£ï ¢£ÀzÀAzÀÄ ªÀÄÄ À̧Û¥sÁ eÁzÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ ¨sÀgÀzÀ°è CZÁvÀÄAiÀÄð¢AzÀ ±ÁSÁºÁjAiÀiÁzÀ PÁå¥ÀÖ£ï gÁªÀiÁ£ÀÄdA vÀ£Àß 

eÉÃ©£À°è vÁ£ÉÃ ªÉÆmÉÖºÉÆqÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁr©qÀÄvÁÛ£É. ¸ÁégÀ À̧åPÀgÀ ºÁ À̧å ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £Á«°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÀxÉAiÀÄ ¥ÁægÀA s̈ÀzÀ°è 

wgÀ¸ÀÌöÈvÀ£ÁVzÀÝ ªÀÄÄ¸ÀÛ¥sÁ À̧ªÀÄAiÀÄ ¥ÀæeÉÕ-eÁtvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÁ À̧å¢AzÀ J®ègÉÆ¼ÀUÉÆAzÁV©qÀÄvÁÛ£É. EzÀ£ÀÄß N¢zÀ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ C§ÄÝ¯ï 

PÀ¯ÁAgÀ fÃªÀ£ÀzÀ PÀvÉ £É£À¥Á¬ÄvÀÄ. C§ÄÝ¯ï PÀ¯ÁAgÀ vÀAzÉ PÀÆqÀ ªÀÄÄ¹èA DVzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆAqÀPÉÌ ©zÀÝ «UÀæºÀªÀ£ÀÄß JwÛ HgÀ d£ÀgÀ 

¦æÃwUÉ ¥ÁvÀægÁVzÀÝ£ÀÄß E°è À̧äj¹PÉÆ¼Àî§ºÀÄzÁVzÉ. 

 

DgÀ£ÉÃ PÀxÉ; `vÀ§gÀ£À PÀxÉ’ 

©ænµÀ D½éPÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ§gÀ£ÉA§ ªÀåQÛ ¥ÀzÀÄUÉgÉ Hj£À°è ¸ÀgÀPÁjÃ £ËPÀgÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀÄAPÀ ªÀ À̧Ä°AiÀÄ PÉ®¸À vÀ§gÀ£ÀzÀÄ. 

¨sÁgÀvÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ¹UÀÄªÀ ºÉÆwÛUÉ vÀ§gÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄ¤ì¥Á°nAiÀÄ dªÁ£À£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EªÀ£À ºÀÄzÉÝ AiÀiÁªÀÅzÉAzÀÄ wÃªÀiÁð¤ À̧ÄªÀ 

ºÉÆwÛUÉ vÀ§gÀ ¤ªÀÈwÛAiÀÄ À̧«ÄÃ¥ÀPÉÌ §A¢gÀÄvÁÛ£É. vÀ§gÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¸ÀPÀÌgÉ PÁ¬Ä É̄ §AzÀÄ PÁ¬Ä¯É ªÁ¹AiÀiÁUÀ®Ä vÀ§gÀ À̧ÄªÀiÁgÀÄ 

zÀÄqÀÄØ ¸ÀÄjAiÀÄ É̈ÃQgÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÁÌV DvÀ vÀ£Àß ¥Áæ«qÉAmï ¥sÀAqï C£ÀÄß «vï qÁæ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉtUÀÄvÁÛ£É. ©ænµÀgÀ DqÀ½vÀzÀ°è J®èªÀÅ 

¸ÀjAiÀiÁV ²¹Û¤AzÀ EzÀÝ DqÀ½vÀ ¸ÀévÀAvÀæ ¹PÀÌ £ÀAvÀgÀ §gÀUÉlÄÖ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. vÀ§gÀ ¢£À gÁwæ C É̄zÀgÀÄ Cfð ªÉÄÃ É̄ Cfð ºÁQzÀgÀÄ 

zÀÄqÀÄØ ¹UÀzÉÃ DvÀ£À ºÉAqÀw À̧vÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ¼É. PÉÆ£ÉUÉ vÀ§gÀ ºÀÄZÀÑ£ÁUÀÄvÁÛ£É.  

vÀ§gÀ£À PÀxÉAiÀÄ°è §gÀÄªÀ vÀ§gÀ£À ¥ÁvÀæ D PÀxÉ §gÉ¢gÀ§ºÀÄzÁzÀ PÁ®zÀ »AzÀPÀÆÌ, ªÀÄÄAzÀPÀÆÌ £ÀªÀÄäzÉÃ gÁdQÃAiÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ 

ZÀjvÉæUÀ¼À ¥ÀÄ£ÀgÁªÀvÀð£É vÀgÀ UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÉÛ. EªÀwÛUÀÆ À̧gÀPÁj PÀZÉÃjUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ E½zÀÄ ¸ÀªÉzÀ ZÀ¥Àà°AiÀÄ°è ¸ÁägÀPÀªÁV C½zÀÄ 

ºÉÆÃzÀªÀgÉµÉÆÖÃ..? eÁw¥ÀzÀÝwAiÀÄ C¸ÀºÀå¢AzÀ «±Á®ªÁzÀ §qÀªÀ §°èzÀgÀ £ÀqÀ«£À CAvÀgÀ, zÉÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃªÀPÀ JA§ D¼ÀÄªÀ ¥ÀæªÀÈwÛ 

ªÀÄvÀÄÛ D½¹PÉÆ¼ÀÄîªÀªÀgÀ vÁPÀ¯ÁlUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ £ÀAvÀgÀ CzÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀªÁV zÀÄqÀÄØ ªÀÄvÀÄÛ CPÀëgÀ JgÀqÀÆ E®èzÀªÀgÀÄ 

¸ÀgÀPÀÄUÀ¼ÀAvÁVzÀÝ£ÀÄß ‘vÀ§gÀ’ £ÀªÀÄä PÀtÚªÀÄÄAzÉ ºÀZÀÑ½AiÀÄzÉ ¤AvÀÄ©qÀÄvÁÛ£É. 

 

K¼À£ÉÃ PÀxÉ; `vÀåPÀÛ’ 

«©ü£Àß D É̄ÆÃZÀ£É ºÉÆA¢gÀÄªÀ ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉuÉAiÀÄ¯ÁVzÉ. F PÀvÉAiÀÄ GzÀÝPÀÆÌ ‘£Á£ÀÄ’ JA¨ÁvÀ vÀ£Àß HgÀÄ, vÀ£Àß 

AiÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, vÀ£ÀUÀÆ ¨ÉÃgÉAiÀÄªÀjUÀÆ EgÀÄªÀ CAvÀgÀ, ¨ÉÃgÉAiÀÄªÀgÀÄ vÀ£Àß£ÀÄß «avÀæªÁV £ÉÆÃqÀÄªÀ ¥Àj J®èªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄªÀ 

¥Àj ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV  

MqÀªÀÄÆr¹zÁÝgÉ. ºÉÆ°AiÀÄÄvÁÛ ©ZÀÄÑvÁÛ §mÉÖAiÀÄ£ÀÄß, §zÀÄPÀ£ÀÆß ¸ÀºÀ¤ÃAiÀÄªÁV¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ£ÀÄßªÀÅzÀgÀ ºÀÄqÀÄPÁlzÀ £ÀqÀÄªÉAiÉÄÃ 
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ªÀÄÆgÁ§mÉÖAiÀiÁUÀÄªÀ ºÀAvÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄªÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ. ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À MvÁÛAiÀÄªÁV É̈ Ȩ́AiÀÄÄªÀ C¤ªÁAiÀÄðvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÀÄµÀå 

¸ÀÈ¶Ö¹PÉÆArzÁÝgÀÄ KPÉA§ÄzÉ E°è£À ¥Àæ±Éß? vÀÄPÉÆÌÃf PÀxÉAiÀÄ CAvÀå ªÀÄ£ÀÄµÀåjUÉ ªÀÄ£ÀÄµÀågÀ ªÉÄÃ°£À £ÀA©PÉ, C¥À£ÀA©PÉUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À 

vÉÆAiÀiÁÝlzÀAwzÉ. F PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß NzÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀAvÉ ²æÃPÀÈµÀÚ D®£ÀºÀ½îAiÀÄªÀgÀÄ §gÉzÀ ‘PÁqÀÄ’ PÁzÀA§jAiÀÄ §gÀÄªÀ QnÖ ¥ÁvÀæPÀÆÌ ªÀÄvÀÄÛ 

‘vÀåPÀÛ’ PÀxÉAiÀÄ°è §gÀÄªÀ QnÖAiÀÄ ¥ÁvÀæPÀÆÌ ¸ÁªÀÄåvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀævÀÄåvÀÛgÀªÀ£ÀÄß CgÀV¹PÉÆ¼Àî̄ ÁUÀzÀ §Ä¢ÞªÀAvÀ zÉÆq ÀØªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è 

ªÀåPÀÛ-CªÀåPÀÛUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À wPÁÌlzÀAwzÉ. ¤AvÀ°èAiÀÄ ZÀ®£É, ZÀ®£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ¤¯ÁÝt. s̈ÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ C¯ËQPÀvÉAiÀÄ C¨sÁªÀªÀ£ÀÄß vÀåPÀÛ 

PÀxÉAiÀÄ°è ¤gÀÆ¦¹zÁÝgÉ. 

MmÁÖgÉAiÀiÁV F ¥ÀÄ À̧ÛPÀzÀ PÀÄjvÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, F PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£À fÃªÀ£ÀzÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄd®ÄUÀ¼À£ÀÄß À̧ÄwÛ¹, fÃªÀ£Á£ÀÄ s̈ÀªÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃqÀÄªÀÅzÀgÉÆA¢UÉ vÉÃd¹égÀªÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è £À«Ã£ÀvÉAiÀÄ ¹éÃPÁgÀ, PÁgÀt, ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀ HºÉUÀ¼ÀAvÉ PÀxÉUÀ¼À°è C®è° 

ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. ªÉÆzÀ® ¨Áj N¢zÁUÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ §jÃ C¸Áé¢ü¹zÀgÉ; £ÀAvÀgÀzÀ N¢£À°è É̄ÃRPÀgÀ s̈ÁµÉAiÀÄ §UÉV£À zsÉÆÃgÀuÉ, 

ºÉÆ À̧ D±ÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ, £À«Ã£À aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, jÃw-¤ÃwUÀ¼À CxÀðUÀ¼À£ÀÄß CgÀV¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛ £ÀªÀÄä£ÀÄß ªÁ¸ÀÛ«PÀ ¸À¤ßªÉÃ±ÀUÀ¼À PÀqÉUÉ 

ªÀÄÄRªÀiÁr À̧ÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÉÆÛªÉÄä ¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹éAiÀÄªÀgÀ `C§ZÀÆj£À ¥ÉÆÃ¸ÁÖ¦üÃ¸ÀÄ’ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß N¢ §gÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À 

PÀ°à¹zÀÝPÁÌV J®èjUÀÆ zsÀ£ÀåªÁzÀUÀ¼ÀÄ. 

 

ಪ್ರಚಯ: 
qÁ. ºÀAzÁæ¼À UÀ«¹zÀÝ¥Àà CªÀgÀÄ §¼Áîj f É̄èAiÀÄ ºÀUÀj É̈ÆªÀÄä£ÀºÀ½î vÁ®ÆèQ£À KtÂV UÁæªÀÄzÀ°è 20-07
-1979gÀAzÀÄ ºÀAzÁæ¼À ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀAzÁæ¼À ªÀÄÄgÀÄqÀªÀÄä JA§ zÀA¥ÀwUÀ¼À 4£ÉÃ ªÀÄUÀ£ÁV 
d¤¹zÀgÀÄ. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ KtÂVAiÀÄ°è ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. ºÉÊ¸ÀÆÌ¯ï ²PÀëtªÀ£ÀÄß 
ºÀÆ«£ÀºÀqÀUÀ° vÁ®ÆèQ£À ¸ÉÆÃªÉÃ£ÀºÀ½îAiÀÄ°è ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. ¦AiÀÄÄ¹ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀzÀ« ²PÀëtªÀ£ÀÄß 
ºÀÆ«£ÀºÀqÀUÀ°AiÀÄ°è ªÀÄÄV¹zÀgÀÄ. 2004 gÀ°è JA.J. ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ 2009 gÀ°è qÁPÀÖgÉÃmï 
¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¶×vÀ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ. eÉÆvÉUÉ 2006gÀ°è PÀ£ÀßqÀ 
«±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÀÄ»¼Á CzsÀåAiÀÄ£À «¨sÁUÀ¢AzÀ ªÀÄ»¼Á CzsÀåAiÀÄ£À ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ r¥ÉÆèªÀiÁ 
¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß À̧ºÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÁÝgÉ. EªÀgÀ ¸ÉÃªÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤ À̧ÄªÀÅzÁzÀgÉ 1. GvÀÛgÀ PÀ£ÁðlPÀzÀ 
ºÀ£ÉÆßAzÀÄ f É̄èUÀ½UÉ À̧A§A¢ü¹zÀ `ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ¸ÀAUÀæºÀ, ¸ÀAgÀPÀëuÉ, À̧ÆaÃPÀgÀt, zÁR°ÃPÀgÀt ºÁUÀÆ 
PÀA¥ÀÆåljÃPÀgÀt’ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è `PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ’gÁV 2005 jAzÀ 2010gÀ ªÀgÉUÉ 
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. 2. PÀ£ÀßqÀ G¥À s̈ÁµÁ À̧AUÀæºÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è PÉëÃvÀæ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÁV 2010-11gÀ°è, 
3. PÀ£ÀßqÀ PÁ¥Àð¸ï ¤ªÀiÁðt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è `PÀAmÉAmï qÉªÀ®¥ï’gÁV 2011-12gÀ°è, PÀ« À̧ªÀðdÕ£À 
¸ÀªÀÄUÀæ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÀluÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è, `¸Á»vÀå À̧AUÀæºÀPÁgÀ’gÁV 2012-13gÀ°è PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß 
¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. 2006 jAzÀ 2016gÀ ªÀgÉUÉ ²æÃ PÉÆ°è £ÁUÉÃ±ÀégÀgÁªï UÀAUÀAiÀÄå À̧gÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð 
PÁ É̄ÃdÄ ºÁUÀÆ ²æÃ UÀ«¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è 10 ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® G¥À£Áå À̧PÀgÁV Ȩ́ÃªÉ ¸À°
è¹zÁÝgÉ. 2015-16 ºÁUÀÆ 2016-17£ÉÃ ¸Á°£À°è AiÀÄÄf¹¬ÄAzÀ ¥ÉÆÃ¸ïÖ qÁPÉÆÖgÀ¯ï ¥sÀ É̄ÆÃ²¥ïUÉ 
DAiÉÄÌAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À PÁ® `PÀ£ÀßqÀ ºÀ À̧Û¥ÀæwUÀ¼À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À’ JA§ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ É̄ 
«±ÉÃµÀ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉ¹zÁÝgÉ. EªÀÅUÀ¼À®èzÉ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄ ºÀA¦AiÀÄ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ ««zsÀ 
«±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ ¥Àæw¶×vÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ À̧A±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ 
35QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀl¥Àr¹zÁÝgÉ. ºÀA¦ PÀ£ÀßqÀ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ¥Àæ¸ÁgÁAUÀ¢AzÀ 
`¨ÉÊUÀÄ¼ÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼É’, zÀ°vÀ CzsÀåAiÀÄ£À À̧A¸ÉÜ, ºÉÆ¸À¥ÉÃmÉ ªÀw¬ÄAzÀ `PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è £ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ 
®AiÀÄzÀ ¤ªÀðZÀ£À’ JA§ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlUÉÆArªÉ. ²æÃ UÀ«¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¥ÀzÀ« PÁ É̄Ãf¤AzÀ 
ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ°è ªÀÄAr¹zÀ ««zsÀ É̄ÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¹ 
`¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ¹ÛçÃ ¸ÀAªÉÃzÀ£É’ JA§ UÀæAxÀzÀ À̧A¥ÁzÀPÀgÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. 
ºÁUÀÆ gÁdå, gÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ°è ««zsÀ «ZÁgÀ À̧AQgÀt, PÀªÀÄäl, ¸ÀªÉÄäÃ¼À£À, 
PÁAiÀiÁðUÁgÀUÀ¼À°è ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 50QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¹zÁÝgÉ. ¥Àæ À̧ÄÛvÀ 2017 jAzÀ ¥Àæw¶×vÀ 
CfûÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiïfÃ ¥sËAqÉÃµÀ£ï£À°è PÀ£ÀßqÀ À̧A¥À£ÀÆä® ªÀåQÛAiÀiÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè À̧A¸ÉÜAiÀÄ°è 
PÁAiÀÄð¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝgÉ. 
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ಬಯಗಲ್ಕೆೊೀಟೆ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆೆ 

PÀPÀgÀ£À AiÀÄÄUÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ 

ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ PÀxÉUÀ¼À «ªÀÄ±Éð 

¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀjZÀA iÀÄ: qÁ. É̈ À̧UÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ 1938 ªÉÄÃ 18gÀAzÀÄ ªÀÄAqÀå f¯ÉèAiÀÄ É̈ À̧UÀgÀºÀ½îAiÀÄ°è d¤¹zÀgÀÄ. EªÀgÀ  vÁ¬Ä 

zÉÆqÀØvÁAiÀÄªÀÄä vÀAzÉ aPÀÌ J É̄èÃUËqÀ. zÀ°vÀ §AqÁAiÀÄ ¸À»vÀåzÀ ªÀÄÄAZÀÆtÂ PÀ« ºÁUÀÄ É̄ÃRPÀgÁVzÁÝgÉ. vÀªÀÄä°èzÀÝ ¥Àæw s̈É, ±ÀQÛ, 

ZÉÊvÀ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß UÁæ«ÄÃt À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ £ÉÆÃªÀÅ, £À°ªÀÅ, ±ÉÆÃµÀuÉUÉ, CeÁÕvÀPÉÌ ¸ÀàA¢¸ÀÄvÀÛ¯ÉÃ EzÀÄÝ , MAzÉqÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¸Áé¸ÀÜöåzÀ PÀqÉUÉ 

UÀªÀÄ£À ºÀj¹zÀgÉ ªÀÄvÉÆÛAzÉqÉ ¥ÀæªÀÈwÛ¬ÄAzÀ É̄ÃRPÀgÁV ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸Áé À̧ÜöªÀ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀÄªÀ  PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£ÀºÀj¹, UÁæ«ÄÃt 

§zÀÄQ£À £ÉÊd avÀætªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä PÀxÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ºÉÃ½zÁÝgÉ. 

PÀPÀgÀ£À AiÀÄÄUÁ¢ PÀxÉAiÀÄ°è PÀPÀgÀ£ÉÃ F PÀxÉAiÀÄ ªÀÄÄRå ªÀåQÛ ºÁUÀÄ PÀxÉAiÀÄ ¥ÁvÀæzÁj, F ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ À̧gÉÃ ºÉÃ¼ÀÄªÀ ºÁUÉ F ªÀåQÛ 

¸ÀªÀiÁdzÀ°è CvÀåAvÀ PÉ¼À À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ §qÀªÀgÀ ¥Àæw¤¢üAiÀiÁVzÁÝ£É.  ¸ÀªÀiÁdzÀ°è vÀ¼À À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ, 

zsÁ«ÄðPÀ avÀæt ªÀÄvÀÄÛ ²æÃªÀÄAvÀjAzÀ ºÁUÀÄ ªÉÄÃ®éUÀðzÀªÀjAzÀ §qÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É DUÀÄªÀ ±ÉÆÃµÀuÉ, CªÀgÀ £ÉÆÃªÀÅ, eÁw ªÀåªÀ Ȩ́Ü ªÀÄvÀÄÛ 

§qÀªÀgÀ C À̧ºÁAiÀÄPÀvÉ F J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß É̄ÃRPÀgÀÄ F PÀxÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ J¼É J¼ÉAiÀiÁV ©aÑlÖzÁÝgÉ, EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ F J¯Áè 

ªÀåªÀ Ȩ́ÜUÀ¼À «gÀÄzÀÞ DPÉÆæÃ±ÀzÀ zÀ¤ JvÀÄÛªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ F ªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞ PÁæAwAiÀÄ PÀºÀ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß H¢zÁÝgÉ. 

PÀPÀgÀ §qÀªÀ£ÁzÀgÀÆ, MAzÀÄ ºÉÆwÛ£À HlPÉÌ UÀw E®è¢zÀÝgÀÆ PÀÆqÀ zÀtÂAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÉAV£À vÉÆÃlzÀ°è J¼À¤ÃgÀÄ PÀAqÀgÀÆ À̧ºÀ 

CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  QvÀÄÛ; PÀzÀÄÝ PÀÄrAiÀÄzÉÃ ¨ÁAiÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀtÂ«£À°è ºÁUÉ vÀ£Àß PÉ® À̧zÀ°è ¤gÀvÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. E°è §qÀªÀgÀ ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ, 

£ÁåAiÀÄ, ªÉÆÃ À̧ PÀ¥ÀlvÀ£À«®èzÀ ªÀåQÛvÀé ªÀÄÄAvÁzÀ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. PÀPÀgÀ£ÀÄ §qÀªÀ£ÁV À̧éAvÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢®èªÁzÀgÀÆ 

DPÁ±À¢AzÀ E¼ÉUÉ ©Ã¼ÀÄªÀ ªÀÄ¼ÉUÁV ¸ÀzÁ ºÀ¥ÀºÀ¦¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É. ErÃ HjUÉ ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉÃ £Á É̄ÌöÊzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÉÃ GgÀÄ½ªÉ, PÉÆ£ÉÃ ¥ÀPÀ ë 

HjUÉ ªÀÄ¼É §AzÀgÉ PÀÈ¶ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ DgÀA s̈ÀªÁV vÀ£Àß zÀtÂAiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ Hj£À ²æÃªÀÄAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÁPÀj PÉ®¸À 

¹UÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀÌ½UÉ Hl zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ CªÀ£À ªÀÄºÀzÁ¸É. 

PÀxÉAiÀÄ°è §A¢gÀÄªÀ ºÁUÉ “ªÀÄzÀÄªÉ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ £ËPÀjAiÀÄ°è À̧A§¼ÀQÌAvÀ VA§¼À ºÉZÀÄÑ” J£ÀÄßªÀ ªÀiÁw£À À̧AzsÀ s̈ÀðzÀ°è CA¢£À PÁ®zÀ 

¸ÁªÀiÁfPÀ ºÁUÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è MAzÀÄ ¦qÀÄUÁVgÀÄªÀ ®AZÀPÉÆÃgÀvÀ£ÀzÀ PÀÄjvÀÄ PÀxÉAiÀÄ°è ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÁ À̧ÛªÀ 

ªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ°èzÁÝgÉ. ºÁUÀÄ PÀPÀgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ºÉÆ É̄AiÀÄ eÁwAiÀÄªÀ£ÁV ºÀÄnÖgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £É£ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀÄPÀ¥ÀqÀÄvÁÛ£É. 

AiÀiÁPÉAzÀgÉ HgÀ eÉÆÃ¬Ä¸ÀjUÁzÀgÉ zÉÃªÀgÀ ¥ÀÆeÉ, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄÄAvÁzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À°è ©nÖAiÀiÁV zsÀªÀ¸À-zsÁ£Àå ¹UÀÄvÀÛzÉ, F ¥ÀÄtå 

£À£ÀUÉ ªÀÄÄA¢£À d£ÀäzÀ¯ÁèzÀÆ §gÀ°, ªÀÄÄA¢£À d£ÀäzÀ°èAiÀiÁzÀgÀÆ eÉÆÃ¬Ä À̧gÀ eÁwAiÀÄ°è ºÀÄlÖ° JAzÀÄ zÉÃªÀgÀ°è ¥ÁæxÀð¹PÉÆ¼ÀÄîvÁÛ£É.  

¸ÀªÀiÁdzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÀºÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, PÉ¼ÀªÀUÀðzÀªÀgÀ ±ÉÆÃµÀuÉ, C À̧àø±ÀåvÉAiÀÄAvÀºÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¼À À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀÄ 

J¤¹PÉÆArgÀÄªÀ d£ÀgÀÄ MAzÀÄ jÃwAiÀÄ°è vÁªÉÃ N¦àPÉÆArzÁÝgÉ, HgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ À̧ªÀiÁgÀA s̈ÀUÀ¼À°è HlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ 

ºÉÆgÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ ªÀÄÆ¯ÉAiÀÄ°è  ¨ÉÃgÉAiÀÄªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ É̄ vÁªÉÃ ºÉÆÃV D À̧Ü¼ÀzÀ°è HlPÉÌ PÀÆgÀÄªÀÅzÀÄ EvÁå¢. 

PÀxÉAiÀÄ MAzÀÄ ¸ÀAzsÀ s̈ÀðzÀ°è; Hj£À°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀAvÀºÀ ªÀÄzÀÄªÉ HlzÀ°è HgÀ UËqÀgÀÄ ºÉÃ½zÀAvÉ “HgÀ ºÉÆ¯ÉÃjUÉ®è PÉÆ£ÉÃ 

¥ÀAQÛÃ° Hl ºÁQÛÃ« PÀ£À¥À” JA§ ªÀiÁw£À°è vÀ¼À À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ ¸ÁÜ£À-ªÀiÁ£À, CªÀjVgÀÄªÀ UËgÀªÀ EvÁå¢ ºÀ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À 

PÀÄjvÀÄ £ÁªÀÅUÀ¼É¯Áè aAw À̧¨ÉÃPÁVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ F ªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ±ÉÆÃµÀuÉUÉ M¼ÀUÁUÀÄªÀ d£ÀgÀÄ §AqÁAiÀÄ K¼À É̈ÃPÁVzÉ JA§ 

PÁæAwAiÀÄ PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ.  

PÀxÉAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉzÀAvÉ, eÉÆÃ¬Ä¸ÀgÀ vÁ¬Ä AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä£ÀªÀgÀ£ÀÄß ¨Á«UÉ ©zÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß gÀPÀëuÉ ªÀiÁqÀ®Ä eÉÆÃ¬Ä¸ÀgÀÄ ºÉÃ½zÁUÀ, 

PÀPÀgÀ£ÀÄ ¨ÉÃqÀ zÀtÂAiÀÄgÉ £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §gÀÄªÀÅzÉ! CzÀgÀ®Æè ¤ªÀÄäAvÀºÀ ªÉÄÃ®Ä eÁwAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄäAvÀºÀ ºÉÆ¯ÉAiÀÄgÀÄ 

ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÉÃ? ¸ÁzsÀå«¯Áè JAzÀÄ ºÉÃ½zÁUÀ K£ÁUÉÆ¢®è M¼ÀUÉ ¨Á JAzÀÄ PÀgÉzÁUÀ PÀPÀgÀ£ÀÄ vÀÄA¨Á ªÀÄÄdÄUÀgÀ¢AzÀ¯ÉÃ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ 

ºÉÆÃV eÉÆÃ¬Ä¸ÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß ¨Á«¬ÄAzÀ ªÉÄÃ¯ÉvÀÛ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ «¥sÀ®£ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV vÁ£É ¨Á«AiÀÄ°è ¥Áæt©qÀÄvÁÛ£É. 
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PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀPÀgÀ£À ¥Áæt ºÉÆÃzÁUÀ G½zÀ eÉÆÃ¬Ä¸ÀgÀÄ PÀPÀgÀ¤UÉ §AzÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀ ¸ÁªÀ®è, ¨ÁæºÀät eÁwAiÀÄ ªÀåQÛAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß 

G½¸À®Ä vÀ£Àß ¥ÁætªÀ£Éß ©nÖzÁÝ£É, CªÀ¤UÉ À̧éUÀð ¹UÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄßªÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ vÀ¼À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß ¤®ðPÀëöå ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, 

±ÉÆÃµÀuÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ E°è PÁt§ºÀÄzÀÄ, EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ M§â ¸ÁªÀiÁ£Àå, vÀ¼À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀåQÛ M§â ªÉÄÃ¯ÁÓwAiÀÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ 

¥ÀæªÉÃ±À ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EgÀÄªÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ ºÁUÀÄ PÁæAwAiÀÄ £ÁA¢AiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü À̧ É̈ÃPÀÄ JA§ ¸ÀAzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß 

¤ÃrzÁÝgÉ. E°è PÀPÀgÀ£ÀÄ PÉÃªÀ® vÀ¼À À̧ªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¥Àæw¤¢ü CµÉÖ. 

¥ÀæeÁ¥Àæ s̈ÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ 

¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁAPÉÃwPÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Àæ À̧ÄÛvÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è ºÁUÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåªÀ Ȩ́ÜAiÀÄ°è ¥ÀæeÁ¥Àæ s̈ÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ 

¸ÁA«zsÁ¤PÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÄÝ, F ªÀiË®åUÀ¼À C£ÀÄ¸ÀgÀuÉAiÀÄ PÉÆgÀvÉ¬ÄAzÀ À̧ªÀiÁdzÀ°è ºÁUÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è DUÀÄªÀ CgÁdPÀvÉ 

ªÀÄvÀÄÛ C¥ÁAiÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ZÀað¹zÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢üÃf CªÀgÀÄ C£ÀÄ¸Àj¹ ¥Àæw¥Á¢¹zÀ ªÀiË®åUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À C¼ÀªÀrPÉAiÀÄ 

CUÀvÀåvÉ PÀÄjvÀÄ w½¹zÁÝgÉ. 

ªÀÄAUÀUÀ¼À£ÀÄß Dr¸ÀÄªÀªÀ£À£ÀÄß ºÁUÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¸ÉÖÃµÀ£ïUÉ PÀgÉ vÀAzÁUÀ D ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄAUÀUÀ¼À zÀÈ¶Ö ªÀiÁvÀæ zsÀÆ¼ÀÄ 

»r¢zÀÝ UÁA¢üÃf, £ÉÃvÁf ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ s̈Áµï ZÀAzÀæ¨sÉÆÃ À̧ CªÀgÀ ¥sÉÆÃmÉÆÃ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀÄ½wgÀÄvÀÛªÉ, CAzÀgÉ F ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀåQÛUÀ¼À 

ªÀåQÛvÀé, CªÀgÀÄ C£ÀÄ À̧j¹gÀÄªÀ DzÀ±ÀðUÀ¼ÀÄ zsÀÆ¼ÀÄ »rzÀÄ ªÀÄÆ É̄ ¸ÉÃjªÉ, £ÁªÀÅ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä fÃªÀ£ÀzÀ°è C£ÀÄ¸Àj¹ C£ÀéAiÀÄ 

ªÀiÁrPÉÆ¼Àî̈ ÉÃPÀÄ JA§ ¸ÀAzÉÃ±ÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ PÀxÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÁÝgÉ. UÁA¢üÃf CªÀgÀÄ ºÉÃ½gÀÄªÀ ºÁUÉ ±ÁAw, ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ 

C»A Ȩ́AiÀÄAvÀºÀ ªÀiË®åUÀ¼À PÀÄjvÀÄ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁAPÉÃwPÀªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ w½¹zÁÝgÉ. PÀxÉAiÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ‘ªÀÄAZÀ’¤UÉ ¥ÉÆÃ°Ã¸ÀgÀÄ 

¯Áp¬ÄAzÀ §®ªÁV MAzÉÃ À̧ªÀÄ£É ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÁUÀ ªÀÄAZÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ°Ã¸ÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ°è ¥ÀæwPÁgÀ ªÀÄqÀÄªÀÅ¢®è, DUÀ D 

ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄAUÀUÀ¼ÀÄ JzÀÄjUÉ EgÀÄªÀ mÉÃ§¯ï ªÉÄÃ¯É ¸Á¯ÁV ±ÁAvÀ jÃwAiÀÄ°è PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ w½AiÀÄÄªÀÅzÉÃ£ÉAzÀgÉ 

£ÁåAiÀÄªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä »A¸É MAzÉÃ ªÀiÁUÀðªÀ®è, §zÀ°UÉ ±ÁAvÀ jÃwAiÀÄ ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ®Æ £ÁªÀÅ C£ÁåAiÀÄªÀ£ÀÄß JzÀÄj¹ 

£ÁåAiÀÄªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß É̄ÃRPÀgÀÄ w½¹zÁÝgÉ. ªÀÄÄRåªÁV UÁA¢üÃfAiÀÄªÀgÀ DzÀ±ÀðUÀ½UÉ, ªÀiË®åUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ 

CA¨ÉÃqÀÌgï CªÀgÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ°è C¼ÀªÀr¹gÀÄªÀ CA±ÀUÀ½UÉ F PÀxÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀÄfÃªÀ ¤ÃrzÁÝgÉ. 

ಪ್ರಚಯ: 
ºÀjÃ±À J¸ï r—CfÃA ¥ÉæÃªÀiïf ¥sËAqÉÃ±À£ï, f¯Áè ¸ÀA Ȩ́Ü ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ªÀ®AiÀÄ 

E°è PÀ¼ÉzÀ ªÀÄÆgÀÄªÀgÉ ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ «µÀAiÀÄzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃ£É. 
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Review of ‘experience and education’ by 
john Dewey 

Nirmala D 

 

“Cumulative role of  Experience, Nature of  Freedom, clear purpose, Social control, Subject-matter’s in Edu-

cation”  

John Dewey the most influential of  all American philosophers, acknowledged to be the pre-eminent educa-

tional theorist of  the twentieth century.   Through this book, Dewey reformulated his ideas as a result of  his 

intervening experience with the progressive schools and in the light of  the criticisms his theories had re-

ceived.  

Education and Experience is a major contribution to educational philosophy. It is a clear analysis of  both 

“traditional” and “progressive” education. The traditional school relied upon Subjects or the cultural herit-

age for its content. The “new” school has exalted the learner’s impulse, interest and the current problems of  

a changing society.   

Here in this book author conveying the purpose of  education clearly and about need of  new philosophy of  

education. Before that look into our current education system, the required subject-matter, the methods of  

learning and behaving are foreign to the existing capacities of  the young. Learning traditional schools means 

acquisition of  what already is incorporated in books and in the heads of  elders, from this, there has no di-

rective value for the experience of  the immature. A positive and constructive development of  learner’s own 

basic idea depends upon having correct idea of  experience. Hence Knowledge of  past (experience) need to 

be translated into a potent instrumentality for dealing with the future. New education emphasizes the free-

dom of  the learner and it will promote the intellectual and moral development of  the young. 

The New philosophy of  education is committed to some kind of  empirical and experimental philosophy. To 

know the meaning of  empiricism we need to understand what experience is. No experience lives and dies to 

itself, every experience lives on in further experiences. The quality of  any experience has two aspects, there 

is an immediate aspect of  agreeableness or disagreeableness and there is its influence upon later experiences. 

So that, A philosophy of  education based upon a philosophy of  experience. Here author emphasis that, co-

herent theory of  experience, afford positive direction to selection and organization of  appropriate educa-

tional methods and materials, is required by the attempt to give new direction to work of  schools. As it is 

matter of  growth it should come on – line in schools. 

In the part of  criteria of  experience author expands that, what do holds the continuum of  experience ( every 

experience both takes up something from those which have gone before and modifies in some way the qual-

ity of  those which come after ), its role in forming attitudes of  , humane methods, basic sensitivities and 

Kalaburagi DI 



 63 

how discrimination nature is inherent with earlier different experiences.  

One’s educative process can be identified with growth, growth as developing not only physically but intellec-

tually and morally is one exemplification of  the principle of  continuity. Every experience is a moving force, 

it can be judged only on ground of  what it moves toward and into.  

Those who are looking ahead to a new movement in education, in this volume actual needs of  ground, 

problems and possibilities to overcome those been described. It is bringing the deeper issues of  education; 

one needs to understand them to contribute better to education.     

When I have started to read this book, I was very curious, as this book’s title say’s “Experience and Educa-

tion” how these two are related to each other, how does it help in learning process and all,   once after read-

ing this book many things I could reflect myself  with my experiences on current teaching learning process-

es, what kind of  experiences one must offer to the young and about how important they are to develop fur-

ther in their career. I do suggest to read this book for One who works with education sector.   

Introduction:  
My name is Nirmala. D. I pursued M.Sc. (Mathematics) from Bangalore 

University. Currently am working for Kalaburagi South block on Early 

Language and Mathematics. Interested in singing, I enjoy reading Non - 

Fictions.   

Experience and education, John Dewey,  

Copyright @1938 by Kappa Delta Pi, 

First edition in 2015 by Free press, 
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Savitribai Phule: Journey of a trailblazer 
(An azim Premji university publication) 

Vidyashree S S 

“AWAKE ARISE AND EDUCATE SMASH TRADITIONS LIBERATE” 

Savitribai Phule is a story that focus on Education and cast or creed. There was a time only Brahmin use to 

get an education. In 1832 January 3rd Savitribai Phule was born. She was very brave and interesting girl in all 

her activities. At the age 9 she got married to Jotirao Phule. Jotirao Phule is widely revered for his revolu-

tionary work of  social reform and education. He thought Savitribai Phule was an equal partner in each of  

his ventures of  social reforms. Savitribai was a woman ahead of  her times, in thought and action, with the 

courage and sensitivity to lead a life defined by choices often ridiculed or aggressively opposed by society 

and its institutionalized ways. 

Together the couple started a school for girls (widely considered the first school for girls) a space for equali-

ty, where there is no discrimination was allowed.  They both believed that education is the remedy for back-

ward thinking and for creating equal opportunity. They also started adult education, giving shelter for ex-

ploited widows, which means thousands of  women were living their leaves independently. 

" Savitribai Phule is an important figure in history, and very special to all of  us at The Storytellers Collective. 

It is not only her story that inspires, but the beautiful narration by the team at Azim Premji University. 

After the making of  the book, and while pondering over how we can make India’s narrative arts a learning-

tradition, it is Savitribai’ s novels reached out to us, encouraging us to create a program for young aspiring 

teachers and children who could learn – without any barriers to economic conditions, caste or creed. 

I hope this story can make place in your heart.  

 

 

Introduction: 

My Name is Vidyashree S S working as ECE facilitator in Azim Premji school 

since 2019 august. my hobbies are dancing, travelling and drawing.  

Azim Premji school, Kalaburagi 
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ZÉÊvÀ£Àå J¸ï  

¯ÉÃRQAiÀÄ QgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ:- £ÉÃ«ÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è CzÀgÀ®Æè ªÀÄ»¼Á ¸Á»vÀåzÀ°è §ºÀ¼À ¥ÀæªÀÄÄRgÁzÀªÀgÀÄ. «eÁÕ£À 

ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ°è CªÀgÀÄ ªÀiÁrgÀÄªÀ ¸ÁzsÀ£É É̈gÉUÀÄ ªÀÄÆr À̧ÄªÀAvÉ EzÉ. PÀ£ÀßqÀ ¥ÀæªÁ¸À ¸Á»vÀåPÉÌ EªÀgÀÄ ¤ÃrgÀÄªÀ PÉÆqÀÄUÉ vÀÄA¨Á 

¨É¯ÉAiÀÄÄ¼ÀîzÁVzÉ. EªÀgÀÄ dÄ É̄Ê 16, 1959 gÀ°è avÀæzÀÄUÀðzÀ°è d¤¹zÀgÀÄ. vÀAzÉ ¥ÉÆæ. f UÀÄAqÀtÚ vÁ¬Ä wªÀÄäPÀÌ. ªÉÄÊ À̧Æj£À  £ÁåµÀ£À¯ï 

E£ï¹ÖlÆåmï D¥sï JAf¤AiÀÄjAUï ¤AzÀ © J ¥ÀzÀ«. É̈AUÀ¼ÀÆj£À E£ï¹ÖlÆåmï D¥sï ¸ÉÊ£ïì¤AzÀ JA.J¸ï. ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀÄ JZï J 

J¯ï PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è C¢üPÁjAiÀiÁV PÉ® À̧ ¤ªÀð»¹zÁÝgÉ. EªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÉÊ²µÀÖöå §gÀºÀUÁwð. 

 

 

£ÉÃ«ÄZÀAzÀæ CªÀgÀ ‘¥ÉgÀÄ«£À ¥À«vÀæ PÀtÂªÉAiÀÄ°è PÀÈwAiÀÄÄ’ ¥ÀæªÁ À̧ PÀxÀ£ÀªÁVzÉ. CªÉÄÃjPÀ PÀÄjvÀÄ ºÀvÁÛgÀÄ ¥ÀæªÁ À̧ PÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è 

¥ÀæPÀlªÁVªÉ DzÀgÉ zÀQët CªÉÄÃjPÁzÀ ¥ÉgÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÀæªÁ À̧ PÀxÀ£ÀªÉÇAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¥ÀæPÀlªÁzÀÄzÀÄ £ÉÃ«ÄZÀAzÀæ 

CªÀjAzÀ É̄Ã, EzÀgÀ°è ªÁ À̧ÛªÀªÀ£ÀÄß PÀtÂÚ£À ªÀÄÄAzÉ vÉgÉ¢qÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁÝgÉ. EzÀÄ MAzÀÄ «²µÀÖªÁzÀ ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£ÀªÁVzÀÄÝ, 

ªÀÄ£ÀÄµÀå£À £ÁUÀjÃPÀvÉAiÀÄ PÀÄjvÀ Cj«£À ¥Àj¢üAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀÄvÀÛzÉ. 

 

£ÉÃ«ÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä «²µÀÖªÁzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è ¥ÀæªÁ À̧ªÀ£ÀÄß PÀxÀ£ÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ¯ÉèÃ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. J®Æè EwºÁ À̧zÀ 

zÁR É̄AiÉÄAzÁUÀ°Ã CxÀªÀ ¥ÀæªÁ¸À ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À G É̄èÃR J¤¸ÀÄªÀÅ¢®è. PÀÈwAiÉÆ¼ÀUÉ CªÉÄÃjPÀzÀ §AqÀªÁ¼À ±Á» ºÁUÀÆ J®ègÀ£ÀÆß vÀ£Àß 

ªÀÄÄ¶× M¼ÀUÉ »rzÀÄPÉÆ¼Àî É̈ÃPÉA§ ºÀ¥ÀºÀ¦ À̧Ä«PÉAiÀÄ£ÀÄß vÀtÚ£É zÀ¤AiÀÄ°è RAr À̧ÄvÀÛ É̄Ã ¥ÉgÀÄ«£À ²æÃªÀÄAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄvÁÛgÉ. ¸Á«gÁgÀÄ 

ªÀµÀðUÀ¼À s̈ÀªÀå ¸ÁA À̧ÌøwPÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ, QvÀÄÛ w£ÀÄßªÀ §qÀvÀ£ÀªÉA§ ªÁ À̧ÛªÀ ¸ÀªÁð¢üPÁgÀzÀ zÉÆÃgÀuÉ¬ÄAzÀ ¨É¸ÀvÀÄÛ ¥ÀæeÁvÀAvÀæzÀ 

D±ÁªÁ¢ £É É̄AiÀÄ PÀqÉUÉ ©lÖ PÀtÄÚUÀ½AzÀ ¤jÃQë À̧ÄwÛgÀÄªÀ £ÁqÀÄ ¥ÉgÀÄ.   

¥ÉgÀÄ JA§ §qÀ zÉÃ±ÀzÀ ºÀÈzÀAiÀÄªÀAvÀ d£ÀgÉÆA¢V£À ºÀÈzÀAiÀÄ¸Àà²ð C£ÀÄ s̈ÀªÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ EzÀÄ 21 CzsÁåAiÀÄUÀ¼À°è ºÀgÀ«UÉÆArzÉ. 

¥ÉgÀÄ«£À PÀtÂªÉUÉAzÀÄ £ÉÃ«ÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀºÉÆÃzÉÆåÃV ªÀiÁ®wAiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀlÄ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®è¢zÀÝgÀÆ, CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ 

zÉÃ±ÀUÀ¼À®Æè À̧Ä½zÁr, ¥ÀæªÁ À̧zÀ°è JzÀÄgÁUÀÄªÀ ¨sÁµÉAiÀÄ vÉÆqÀPÀ£ÀÄß, PÉÊ ¨Á¬Ä ¸À£ÉßUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¤¨sÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ CzÉÃ jÃw 

DºÁgÀzÀ À̧ªÀÄ Ȩ́åUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀqÉ £ÀªÀÄä Hj£ÀzÉÃ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß, £ÀªÀÄä d£ÀgÀAvÉAiÉÄÃ DzsÀj¸ÀÄªÀ, ¦æÃw À̧ÄªÀ 

¸ÉßÃºÀ s̈ÁªÀ vÉÆÃgÀÄªÀ d£ÀgÀ£ÉßÃ ¨sÉÃn ªÀiÁrzÀ ¥Àæ À̧AUÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRQ CªÀgÀÄ E°è ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀªÁV ªÀtÂð¹zÁÝgÉ. ªÀÄ£ÀÄµÀå ªÀÄ£ÀÄµÀå£À 

£ÀqÀÄªÉ ¸ÀA¥ÀPÀðªÁUÀ®Ä ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÄRåªÁUÀÄªÀÅ¢®è, ªÀÄ£ÀÄµÀå£À s̈ÁªÀ£ÉUÀ¼ÉÃ ¸ÀAªÁzÀªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÃ«ÄZÀAzÀæ CªÀgÀ 

¥ÀæªÁ¸À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß NzÀÄªÁUÀ ªÀÄÄRåªÁV ªÀÄ£ÀªÀjPÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. MAzÀPÀëgÀ »Ã§Ææ ¨ÁgÀzÉÃ E¸ÉæÃ¯ï£À°è, CgÉÃ©Pï w½AiÀÄzÉÃ 

¥Áå É̄ Ȩ́ÖÃ£ï£À°è, ¸Áàöå¤µï CjAiÀÄzÉÃ ¥ÉgÀÄ«£À°è, ¥sÉæAZï ¨ÁgÀzÉÃ ¥ÁåjÃµï£À°è C°è£À d£ÀgÉÆqÀ£É É̈gÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ zÉÃ±À PÁ®zÀ 

UÀrUÀ¼ÁZÉUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ MAzÉÃ JA§ÄzÀ£ÀÄß EªÀgÀ PÀÈwAiÀÄ°è PÁt§ºÀÄzÀÄ.  

CµÉÖÃ C®èzÉÃ ¥ÉgÀÄ«£À d£ÀgÀÄ vÉgÉzÀ ºÀÈzÀAiÀÄzÀªÀgÀÄ ¦æÃw Ȩ́ßÃºÀPÉÌ PÉÆgÀvÉ E®èzÀªÀgÀÄ, C°ègÀÄªÀ d£ÀgÀ ªÉÃµÀ s̈ÀÆµÀt ¸ÀgÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, 

MAzÀÄ jÃw EzÀÄÝzÀÝgÀ°èAiÉÄÃ vÀÈ¦Û¥ÀqÀÄªÀAvÀºÀ ªÀÄ£À À̧Äì G¼ÀîªÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ PÀÈw NzÀÄªÀ°è w½zÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ¥ÉgÀÄ«£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ 

¹ÜwUÀwUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ F PÀÈwAiÀÄ°è w½¹zÁÝgÉ. ¥ÉgÀÄ«£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ dUÀwÛ£É®è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀAvÉ vÀªÀÄä ºÀPÀÄÌUÀ½UÁV ZÀjvÉæAiÀÄÄzÀÝPÀÆÌ 

ºÉÆÃgÁrzÁÝgÉ. ¥ÉgÀÄ«£À gÁdQÃAiÀÄ C¹ÜgÀvÉAiÀÄ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°èAiÀÄÆ gÁdQÃAiÀÄzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀ»¹zÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¸À§ºÀÄzÀÄ. 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ gÁdQÃAiÀÄªÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉÃ²¸ÀÄªÀ°è CªÀPÁ±À«zÉ. C°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ «ªÁºÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV ¥ÉæÃªÀÄ «ªÁºÀUÀ¼ÉÃ DVªÉ, ¥ÉÆÃµÀPÀgÀ£ÀÄß 

£ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîªÀ dªÀ¨ÁÝjAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀªÀÄä EZÉÑAiÀÄAvÉ fÃªÀ£À À̧AUÁwAiÀÄ£ÀÄß DAiÀÄÄÝPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ÁévÀAvÀæ ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß 

w½¸ÀÄvÁÛ s̈ÁgÀvÀ zÉÃ±ÀzÉÆA¢UÉ À̧«ÄÃPÀj À̧ÄvÁÛ ¨sÁgÀvÀzÀAvÀºÀ zÉÃ±ÀUÀ¼À°è ¥ÉæÃªÀÄ«ªÁºÀUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄªÀÅzÀÄ PÀrªÉÄ JA§ÄzÁV ºÁUÀÆ 

ಮ್ಂಡಾ ಜಲಯಲ ಸಂಸ್ೆ ೆ 

¥ÉgÀÄ«£À ¥À«vÀæ PÀtÂªÉAiÀÄ°è - MAzÀÄ 

«ºÀAUÀªÀÄ £ÉÆÃl  



 66 

¨sÁgÀvÀzÀAvÉ ¥ÉgÀÄ PÀÆqÀ §qÀ gÁµÀÖçªÁzÀgÀÆ EAvÀºÀ £ÁUÀjÃPÀvÉ¬ÄAzÀ JzÀÄÝ PÁtÄvÀÛzÉ JAzÀÄ É̄ÃRQAiÀÄªÀgÀÄ w½¹zÁÝgÉ. 

 

¥ÉgÀÄ«£À d£ÀgÀ £ÀqÉ-£ÀÄr, DZÁgÀ-«ZÁgÀUÀ¼ÀÄ, CªÀgÀ HmÉÆÃ¥ÀZÁgÀUÀ¼ÀÄ, GqÀÄUÉ vÉÆqÀÄUÉ, PÀgÀPÀÄ±À®PÀ É̄, ªÀÄgÀÄ s̈ÀÆ«ÄAiÀÄ°è ºÀgÀr 

¤AvÀ gÀºÀ À̧åªÀÄAiÀÄ zÉÊvÀå avÀæUÀ¼ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ À̧A À̧ÌøwAiÀÄ avÀætªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. £ÉÃ«ÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ 

CªÉÄeÁ£ï PÁr£À C É̄zÁl, CªÉÄÃeÁ£ï £À¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É «ÄÃ£ÀÄ »rªÁl, CªÉÄeÁ£ï£À°è FUÀ®Æ É̈vÀÛ̄ É §zÀÄPÀÄªÀ ªÀÄÆ® ¤ªÁ¹UÀ¼À 

fÃªÀ£À PÀæªÀÄªÀ£ÀÄß NzÀÄUÀ£À PÀtÚ ªÀÄÄAzÉ vÀA¢qÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÁÝgÉ. DAvÀjPÀë¢AzÀ ªÀiÁvÀæ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ £Á¸ÁÌUÉgÉUÀ¼ÀÄ, 

zÉÊvÀåavÀæUÀ¼ÀÄ, ¥ÁæaÃ£À ¥ÉgÀÄ«UÀgÀ CzÀÄãvÀ PÀ®à£Á±ÀQÛAiÀÄ£ÀÆß, eÁå«Äw eÁÕ£ÀªÀ£ÀÆß C£ÁªÀgÀtUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ. £Á¸ÁÌ UÉgÉUÀ¼À G½«UÉ 

PÁgÀtªÁzÀ «eÁÕ¤ ªÀÄjAiÀiÁ gÉÃQAiÀiÁ PÀxÉ, ¥ÀgÀÄ«£À ªÀÄ»¼Á ºÉÆÃgÁlUÁwð J°£Á¼À PÀxÉ, ¸ÀAvÀ PÁågÉÆÃ°£Á ªÉÆ£É¹ÖçAiÀÄ 

¤UÀÆqsÀvÉ E£ÀÆß ªÀÄÄAvÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ F ¥ÀæªÁ À̧ PÀxÀ£À MªÉÄä À̧ºÀÈzÀAiÀÄ£À£ÀÄß ¥ÉgÀÄ«UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀ 

GAlÄªÀiÁr ªÉÄÊªÀÄgÉ À̧ÄvÀÛªÉ.  

 

£ÉÃ«ÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ F PÀÈwAiÀÄ°è §¼À¹gÀÄªÀ s̈ÁµÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ ¨sÁµÉAiÀiÁVzÉ. EzÀÄ NzÀÄUÀjUÉ É̈Ã À̧gÀ GAlÄªÀiÁqÀzÉÃ vÁ£ÁVAiÉÄÃ D 

PÀÈw N¢¹PÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ s̈ÁµÉ §¼À¹zÁÝgÉ. EªÀgÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è CµÉÆÖAzÀÄ QèµÀÖvÉ, À̧AQÃtðvÉUÀ¼ÀÄ E®è. vÀªÀÄä «²µÀÖªÁzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è 

¥ÀæªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß PÀxÀ£À ªÀiÁzÀjAiÀÄ É̄èÃ «ªÀj À̧ÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ §gÉªÀtÂUÉ ©ü£ÀßªÁzÀ ±Á©üÝPÀ ªÀtð£É¬ÄAzÀ PÀÆrzÀÆÝ ºÁUÉAiÉÄÃ 

PÉ®ªÀÅ À̧® ºÁ¸Àå ¥ÀæeÉÕ¬ÄAzÀ PÀÆrzÀÄÝ eÉÆvÉUÉ C®è°è UÁæ«ÄÃt ¸ÉÆUÀr£À ¥ÀzÀUÀ¼À §¼ÀPÉ¬ÄAzÀ ¸ÀgÁUÀªÁV N¢¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ.  

MmÁÖgÉAiÀiÁV £ÉÃ«ÄZÀAzÀæ CªÀgÀÄ ‘¥ÉgÀÄ«£À ¥À«vÀæ PÀtÂªÉAiÀÄ°’è ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£ÀzÀ°è ¥Á±ÁåvÀå dUÀwÛ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆlÄÖ PÀ£ÀßqÀ 

¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ²æÃªÀÄAvÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀgÀ eÉÆvÉUÉ C£Àå ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆqÀÄªÀ PÉ®¸À ªÀiÁrzÁÝgÉ. vÀªÀÄä C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ DAiÀiÁ 

zÉÃ±ÀUÀ¼À d£ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ À̧ªÀiÁdzÀ ©ü£Àß-«©ü£Àß £É É̄UÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ D¼ÀªÁV ZÀZÉðªÀiÁrzÁÝgÉ. F PÀÈw¬ÄAzÀ É̈ÃgÉ zÉÃ±ÀzÀ À̧A À̧ÌøwAiÀÄ 

eÉÆvÉUÉ C°èAiÀÄ EwºÁ À̧, ¨sÀÆUÉÆÃ¼À »£Àß É̄UÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä À̧ºÁAiÀÄPÀªÁVzÉ. C°èAiÀÄ d£ÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, gÁdQÃAiÀÄ, zsÁ«ÄðPÀ, 

DyðPÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À ¸ÀA À̧ÌøwUÀ¼À£ÀÄß CxÀð¥ÀÆtðªÁV PÀnÖPÉÆqÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. PÁ®zÉÃ±ÀUÀrUÀ¼ÁZÉUÀÆ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ 

¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÀÄµÀå£À ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ¨ÁAzsÀªÀåzÀ É̈¸ÀÄUÉAiÀÄ §UÉÎ CjAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.  

F PÀÈwAiÀÄÄ ªÉÊ«zsÀåªÀÄAiÀÄ §zÀÄQ£À ¸ÀA À̧ÌøwUÀ¼À£ÀÄß D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ NzÀ®Ä, ¥ÀjZÀ¬Ä¹PÉÆ¼Àî®Ä  C®è°è £ÀªÀÄä ¸ÀA À̧ÌøwUÀ¼ÉÆA¢UÉ  À̧ªÀÄPÁ°

Ã£ÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ£Àß ºÉÆÃ°¹ vË®¤PÀªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ®Ä £À£ÀUÉ ¸ÀºÀPÁjAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. F PÀÈwAiÀÄÄ £À£ÀUÉ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ RÄ¶ ¤ÃrzÉ. 

¥ÀÄ À̧ÛPÀzÀ°ègÀÄªÀ ¥ÉÆÃmÉÆÃUÀ¼ÀAvÀÄ £À£Àß UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸É¼É¢zÉ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉA§ D¸ÉUÉ ºÉÆvÀÄÛ PÉÆnÖzÉ. PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß NzÀÄªÀAvÀ 

¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C°èAiÀÄ ¸ÀÜ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÉÃ £ÉÆÃrzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀ GAlÄªÀiÁrvÀÄ. EzÀÄ EwºÁ¸À ¥ÀæeÉÕAiÀÄÄ¼ÀîªÀgÀÄ NzÀ É̄Ã É̈ÃPÁzÀ PÀÈwAiÉÄAzÀgÉ 

§ºÀÄ±ÀB vÀ¥ÀàUÀ¯ÁgÀzÀÄ J¤ À̧ÄvÀÛzÉ.  

 

 

¥ÀjZÀAiÀÄ:- ZÉÊvÀ£Àå J¸ï CªÀgÀÄ CfÃªÀiï ¥ÉæÃªÀiï f ¥sËAqÉÃµÀ£ï ªÀÄAqÀå f¯Áè ¸ÀA Ȩ́ÜAiÀÄ°è PÀ¼ÉzÀ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® 

ªÀåQÛAiÀiÁV PÁAiÀÄð¤ªÀð» À̧ÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀÄ ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ¢AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. 

EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ©qÀÄ«£À ªÉÃ¼ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ «ZÁgÀUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ PÀxÉ, PÁzÀA§jUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄªÀ ºÀªÁå À̧ªÀ£ÀÄß ¨É¼À¹PÉÆArzÁÝgÉ. 
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