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C¸ÉÆÃ¹AiÉÄ
Ã±À£ï£

À°è PÀ£ÀPÀzÁ¸À ¢£ÁZÀgÀuÉ
¢£ÁAPÀ 22.11.2020, gÀ«ªÁgÀ ªÉÄÊ À̧ÆgÀÄ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ï£À°è

PÀ£ÀPÀzÁ À̧gÀ d£Àä¢£ÉÆÃvÀìªÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV «zÀÄ¶ ²æÃªÀÄw
±ÁåªÀÄ¯Á ¥ÀæPÁ±ï CªÀjAzÀ PÀ£ÀzÁ¸ÀgÀ PÀÈw ‘ªÉÆÃºÀ£À vÀgÀAVtÂ’AiÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÁZÀ£À
ªÁåSÁå£ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆÃf À̧¯ÁVvÀÄÛ.

PÀ¼ÉzÀ 7-8 wAUÀ½AzÀ PÉÆÃ«qï ¥Àæ̧ ÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉAiÀÄ®Ä À̧gÀPÁgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ vÀqÉ ºÁQzÀÝ£ÀÄß À̧é®àªÀÄnÖUÉ À̧r°¹zÀÝjAzÀ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß
C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ï DªÀgÀtzÀ¯ÉèÃ £ÀqÉ À̧ÄªÀÅzÉAzÀÄ wÃªÀiÁð¤ À̧̄ ÁVvÀÄÛ. CAvÉAiÉÄÃ À̧AeÉ
5.40PÉÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ CzsÀåPÉë PÀªÀÄ¯Á CªÀgÀÄ ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÀÄ. PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ zÀ±ÀPÀPÀÆÌ
«ÄPÀÄÌ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ï PÀ£ÀPÀzÁ À̧ dAiÀÄAwAiÀÄ£ÀÄß ««zsÀ jÃwAiÀÄ°è DZÀj À̧ÄvÀÛ §A¢zÉ
JAzÀÄ w½ À̧ÄvÁÛ F ªÀµÀðzÀ ««zsÀvÉ K£ÉAzÀgÉ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀ£ÀÄß D À̧PÀÛgÀÄ
¸À̈ sÁAUÀtzÀ°è PÀÄ½vÀÄ «ÃQë¹ D° À̧ÄªÀÅzÀ®èzÉ §gÀ̄ ÁUÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ É̄èÃ EzÀÄÝ UÀÆUÀ̄ ï
«ÄÃmï CxÀªÁ ¥sÉÃ¸ï §ÄPï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀÆqÀ £ÉÆÃr D£ÀA¢ À̧§ºÀÄzÁVzÉ JAzÀÄ
w½¹zÀgÀÄ.

²æÃªÀÄw ±ÁåªÀÄ¯Á ¥ÀæPÁ±ï CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ PÀ£ÀPÀzÁ À̧gÀ ¥ÀjZÀAiÀÄªÀ£ÀÄß À̧ÆPÀë÷äªÁV
ªÀiÁrPÉÆlÄÖ AiÀiÁªÀ À̧AzÀ s̈ÀðzÀ°è CªÀgÀÄ ‘ªÉÆÃºÀ£À vÀgÀAVtÂ’AiÀÄ£ÀÄß §gÉ¢gÀ§ºÀÄzÀÄ J£ÀÄßªÀzÀ£ÀÄß w½¹ §ºÀ¼À ¸ÀÄ±ÁæªÀåªÁV ‘CzÀgÀ
ªÉÆzÀ® D SÁå£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁAUÀvÀå ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß ºÁr vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. À̧A¥ÀÇtð PÁªÀå ¸ÁAUÀvÀå ±ÉÊ°AiÀÄ°èzÀÄÝ eÁ£À¥ÀzÀPÉÌ ºÀwÛgÀªÁVgÀÄªÀÅzÀÄ
JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ. ªÀÄÄAzÉ C®è É̄è PÉ®ªÀÅ ZÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀÄvÀÛ ‘ªÉÆÃºÀ£À vÀgÀAVtÂ’AiÀÄ ¥ÀÇtð PÀxÁ s̈ÁUÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹zÀgÀÄ.
PÁ¯ÁªÀPÁ±À«®èzÀjAzÀ ºÉZÀÄÑ s̈ÁUÀzÀ PÁªÀåªÀ£ÀÄß NzÀÄªÀÅzÁUÀ°®èªÉAzÀÆ, PÀxÉAiÀÄ ¸ÁégÀ̧ ÀåªÀ£ÀÄß «ªÀj À̧ÄªÀÅzÀÄ CªÀgÀ GzÉÝÃ±ÀªÁVzÀÄÝ gÀ¹PÀgÀÄ
À̧évÀB PÁªÀåªÀ£ÀÄß N¢ D£ÀA¢ À̧̈ ÉÃPÉAzÀgÀÄ. ²æÃªÀÄw ±ÁåªÀÄ¯Á gÁzsÉÃ±ï ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.

¢£ÁAPÀ 29.11.2020 C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃ±À£ï£À°è PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀ ìªÀªÀ£ÀÄß
DZÀj À̧̄ Á¬ÄvÀÄ. ªÉÆzÀ°UÉ ²æÃªÀÄw eÉÆåÃw s̈Àmï CªÀgÀ UÁAiÀÄ£À«vÀÄÛ.
eÉÆåÃwAiÀÄªÀgÀÄ »AzÀÆ¸ÁÛ¤ UÁAiÀÄ£À ±ÉÊ°AiÀÄ°è ¥ÀjtÂw ¥ÀqÉzÀªÀgÀÄ, ¥ÀÅuÉAiÀÄ
UÀAzsÀªÀð ªÀÄºÁ«zÁå®AiÀÄ¢AzÀ ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. CªÀgÀÄ
ºÉZÁÑV ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ PÀ«UÀ¼À PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÉßÃ Dj¹PÉÆArzÀÝgÀÄ. À̧UÀÎzÀ ¹j
§AvÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ, K½j PÀ£ÀßqÀ d£À, PÀj ªÀÄÄV® vÉÆnÖ®° ªÀÄ®VgÀÄªÀ
ZÀA¢gÀ£À, ªÉÄÃ É̄ ªÀÄÄV® CAUÀ¼À¢, PÀtÄÚ ±ÀÄ s̈ÀªÀ PÁt° ªÀÄÄAvÁV
C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ. vÀAzÉ UÀeÁ£À£À AiÀiÁfAiÀÄªÀgÀ UÀgÀr
AiÀÄ°è ¥À¼ÀVzÀªÀgÀÄ, CªÀgÀÄ ºÁQPÉÆlÖ ªÀiÁUÀðzÀ̄ ÉèÃ ªÀÄÄAzÀÄªÀjAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.
PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ §ºÀ¼À ZÉ£ÁßV PÀ¼ÉUÀÆrvÀÄ.

£ÀAvÀgÀ «zÀÄ¶ ²æÃªÀÄw ±ÁåªÀÄ¯Á gÁzsÉÃ±ï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼ÁzÀ

PÀÄªÀiÁj ªÉÄÊwæ ºÁUÀÆ PÀÄªÀiÁj ªÀÄºÀwAiÉÆqÀ£É PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è
PÀ£ÀßqÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁrzÀgÀÄ. dAiÀÄdAiÀÄ ̈ sÀÄªÀ£ÉÃ±Àéj, CAUÀ¼ÀzÉÆ¼ÀÄ
gÁªÀÄ, PÀ£ÀßqÀ J£É PÀÄtÂzÁqÀÄªÀÅzÉ£ÉßzÉ, LzÀÄ É̈gÀ¼ÀÄ PÀÆr,
PÀ®è£ÁUÀgÀ PÀAqÀgÉ, CªÀÄä ºÀaÑzÉÆAzÀÄ ¢Ã¥À, dAiÀÄºÉÃ PÀ£ÀßqÀ vÁAiÉÄ,
¸ÉÆÃdÄUÀzÀ À̧Æf ªÀÄ°èUÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁr
gÀAf¹zÀgÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ vÀÄA§ ZÉ£ÁßV eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÁr ªÀÄÄAzÉ
vÁ¬ÄAiÀÄAvÉAiÉÄÃ M¼ÉîAiÀÄ PÀ̄ Á«zÉAiÀÄgÁUÀÄªÀ ®PÀëtªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄ
ªÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹PÉÆlÖgÀÄ.

PÁAiÀÄðzÀ²ð qÁ. UÀt¥Àw ±ÀAPÀgÀ°AUï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ZÁ®£É
¤ÃrzÀgÀÄ. ²æÃªÀÄw ®Që÷ä ¹ÃvÁgÁªÀiï ªÀAzÀ£Á¥ÀðuÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ.
F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄªÀÇ ¸ÀºÀ eÁ®vÁtzÀ°è ¥sÉÃ¸ï §ÄPï ªÀÄvÀÄÛ UÀÆUÀ¯ï
«ÄÃmï£À°è ¥Àæ̧ ÁgÀªÁAiÀÄÄÛ.

PÀ£ÀßqÀ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ
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ಈಬಮ ಸಂಕಟ 
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿಯೂ ಂದಲ್ಿ ಂದು ರೀತಿಮಲ್ಲಿ ಈಬಮ 

ಸಂಕಟವನುೂ ಄ಥಳ ಕಸಿವಿಸಿಮನುೂ ಎದುರಸಿಮೀ ಆಯುತ್ಾಯ. ನಭೇ 

ಭುಂದ ಂದಲ್ಿ ಂದು ರಸಿಿತಿ ನಿಮಾಣಳಗಿಮೀ ಅಗುತಾದ. 

ಹೇಭೇ ರಸಿಿತಿ ಯವ ರೀತಿ ಆಯುತಾದ ಄ಂದಯ, 'ಬಿಸಿ ತುೃದ 

ಷಗೆ' ಈಗುಳುವ ಷಗೂ ಆಲ್ಿ. ನುಂಗುವ ಷಗೂ ಆಲ್ಿ. ಕೆಲ್ವಯು 

ಶೂತಾಲ್ಿದ ಶೂತಿಾನಲ್ಲಿ ನಿಭಗೆ ಕಯ ಮಡಫಹುದು. ಭೀಲ್ಲಂದ  ಕಯ ಮಡಿ, ನನು ತೂಂದಯ 

ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಿಲಂದು ಭವಿಸುತಾೀನ ಎಂದು ಕೂಡ ಶೀಳುತ್ಾಯ. ನಿಭಗೆ ಷೌದು ಄ಥಳ ಆಲ್ಿ 

಄ನೂೂೀ ಷಗೆ ಆಲ್ಿ. ಕಸಿವಿಸಿಮಲ್ಲಿ, ಄ೈೀ ಯಳಗಿಲ್ಿ ಬಿಡಿ. ಄ದಯರಿನಿದ ಄ಂತ ನಿೀವಷ 

ನಿಭಗೆ ಈದಯಳದಿಗಲಗಫೀಕು. ಆನುೂ ಕೆಲ್ವಯು ನಿದೀಮಲ್ಲಿಯುವಯನುೂ ಎಬಿಸಿ, ನಿದ 

ಫಂತ್? ಄ಂತ ಕೆೀಳುವರಗೆ ಏನು ಶೀಳಫೀಕು ಄ಂತ ಄ಥಾಳಗುವಷದಿಲ್ಿ. ಆನುೂ 

ಎದುಯುಭನಮವಯು ಏನದಯೂ ಶೂಸದಗಿ ತಿಂಡಿಮನುೂ ಮಡಿದೀಯ, ನಿಭಗೆ ಟೀಸ್ಟ  

ಮಡಿಸಲ್ು ತಂದುಕೊಟುಿ, ಶೀಗಗಿದ ಄ಂತ ನಿಭೇಲ್ಲಿ ಕೆೀಳಿದಗ, ಱೆದಗಿದ, ಷ 

ಱೆಮದಗಿದ ಄ಂತ ಶೀಳಫಹುದು. ಱೆಮದಗಿಲ್ಿದಿದೀಯ,  ಚೆನೂಗಿಲ್ಿ ಄ಂತ ಭುಖದ 

ಭೀರ ಶೂಡೆದ ಷಗೆ ಶೀಗೆ ಶೀಱೂೀದು ಄ಂತ ನಿೀವಷ ಕಸಿವಿಸಿಡಫಹುದು.  

ಆನುೂ ಕೆಲ್ವಯು ಳಯವಿಡಿ ಕೆಲ್ಸಮಡಿ, ಭನುಳಯದ ಯಜೆ ಫಂತಂದಯ ಶಕು. ಅ ದಿನ ಫಳಿಗೆೆ 

ತಡಳಗಿ ಏಳಫೀಕು ಄ಂದುಕೊಂಡಿಯುತ್ಾಯ. ಅದಯ ಅ ದಿನ ಏನದಯೂ ಕೆಲ್ಸ ಫಂದ ಫಯುತಾದ. 

ಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದ ಕೆಲ್ಸ ಮಡಿಾೀರ ಄ಂದ ಶಕು. ಎದೀಭೀರ ಎದೀ ಷಗೆಮೀ. ಄ದು 

ಐದು ನಿಮಿಷದ ಳೂಮೀ ಆಲ್ಿ. ಕೊನಗೆ ನಿಳಾಹವಿಲ್ಿದ ಏಳಫೀಕಗುತಾದ.  

ಭನಮಲ್ಲಿ ಶಚ್ಾಗಿ ಈಬಮ ಸಂಕಟಕೆೆ ಳಗಗುವಷದು ತ್ಯಿಮಂದಿಯು. ಗಂಡ ಭತುಾ 

ಭಕೆಳ ಜಗಳದಲ್ಲಿ, ಯಯ ಯ ವಹಿಸಿ ಮತನಡಫೀಕೆಂದು ಗೊತ್ಾಗದ ೀಚಿಗೆ 

ಸಿಲ್ುಕಿಕೊಳುೆತ್ಾಯ. 

 ಇ ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕುಲಂಷ ಄ವಯ ಈಬಮ ಸಂಕಟ ಕವಿತಮ ಶಲ್ುಗಳು ನನಪಗುತಾದ. 

"ಶೀಳಿದಯ ಷಲಗುವಷದೂೀ ಇ ಄ನುಬವದ ಸವಿಮು 

ಶೀಳದಿಯ ತ್ಳಱಯನೂೀ ಕವಿಮು!" 

ಕುಲಂಷ ಄ವಯ ಇ ಕವನದ ಶಲ್ುಗಳು ಎೂಿಂದು ಄ಥಾಸಣಾಳಗಿದಮಲ್ಿಲೀ?’  

ಆದೀ ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಜ.ಎಸ್ಟ. ಶಿವಯುದೃನವಯ "ಎಲ್ಿ ಕೆೀಳಲ್ಲ ಎಂದು ನನು 

ಷಡುವಷದಿಲ್ಿ, ಷಡುವಷದು ಄ನಿಳಮಾ ಕಭಾಲನಗೆ” ಎಂಫ ಕವನದ ಶಲ್ುಗಳು 

ನನಪಗುತಾದ.  

ಕವೈಕಭಾ ಸಹಜಳದದುೀ ಮತವಲ್ಿ ನಿಯೀಕ್ಷಳದದುೀ ಎನುೂವ ನಿಲ್ುವನುೂ ಜ.ಎಸ್ಟ. 

ಶಿವಯುದೃ ನವಯು ಇ ಕವನದ ಶಲ್ುಗಳ ಭುಖೀನ ವೈಕಾಡಿಸಿದೀಯ.  

ಕವಿಮಲ್ಲಿ ಄ಂತಗಾತ ಳಗಿಯುವ ಭವಗಳನುೂ ಶೂಯಷಕುವಷದು ಎೂಿಂದು ಕಷಿದ ಕೆಲ್ಸ. 

಄ದನುೂ ಄ನುಬವಿಸಿದವರಗೆ ಗೊತುಾ. ಇ ಸುಂದಯ ಄ನುಬವದ ಸವಿಮನುೂ ಯವ ರೀತಿಮಲ್ಲಿ 

ಶೂಯ ಷಕಫೀಕು ಎನುೂವಷದು ಕವಿಗಿಯುವ ಸಭವೈ. ಭವಕೆೆ ತಕೆ ದಗಳು ವರ್ಣಾಸಲ್ು 

ಸಿಗದಿದೀಯ, ಅ ಸುಂದಯ ಄ನುಬವಗಳಿಗೆ ನೈಮ ಸಿಗಫಲ್ುಿದ? ಎದಳಗೆ ಹುದುಗಿಯುವ 

ಭವನಗಳನುೂ ಶೂಯಷಕದೀ ಕವಿಗೆ ಫೀಯ ದರ ಆಲ್ಿ. ಭವಗಳನುೂ ಶೂಯ ಷಕಿದಯ ಎಲ್ಲಿ ಅ 

಄ನುಬವದ ಸವಿಮು ಷಲಗುವಷದೂೀ ಄ನುೂವ ತುಡಿತವಸ ಕವಿಮಲ್ಲಿ ಕಣಫಹುದು. ಂದು 

ರೀತಿಮ ಈಬಮ ಸಂಕಟ ಕವಿಗೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಂತಹ ತಾಡ ಄ಥಳ ಈಬಮಸಂಕಟದ 

ಭೂವಮಲ್ಲಿ ತಿಫಯೂ ಂದಲ್ಿ ಂದು ರೀತಿಮಲ್ಲಿ ಹದಳಗಿ ಫೀಮರೀಫೀಕು. ಆದೀ 

ಫದುಕಲ್ಿಲೀ!. 
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ಅಕಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿಜನಕವಷ (oxygen) ಜಲ್ಜನಕ (Hydrogen) ಜೊತ ವೀರ ನಿೀಯು ಅಯಿತು. ನಿೀಯು 

ಸೂಮಾನ ಕಿಯಣದ ತ್ದಿಂದ ಅವಿಯಗಿ ನಂತಯ ಹೀಡ ಷಗೂ ಭಱಯಗಿ ಬೂಮಿ ಭೀರ ಬಿೀಳುತಾದ. ಭಱ 

ನಿೀರನಿಂದ ೈಯು, ಚೆಾ, ಮಿೀನು, ಕ್ಷಿ, ಪರ್ಣ ಭತುಾ ಭನುಷೈ ರಗಿ ಕರ್ಣಸಿಕೊಳುೆತ್ಾಯ.  ಭನುಷೈ ತನೂ ಅವ 

ಸಯೈಸಿ ಸಿಿತಃ ಜ್ಞ ನಗುವ ವಯಗೂ ಷನಜಾನೇ ಡೆಮುತಿಾಯುತ್ಾನ. ಸಿಿತಃ ಜ್ಞ ನದ ಭೀರ ಆತಯ ಜನರಗೆ 

ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊಡುವ ಮತೂ ಮಡುತ್ಾನ. 

ಆತಿಾೀಚೆಗೆ ವಿಜ್ಞನಿಗಳು ಫಹಳ ರಳೂೀಧನಗಳನುೂ ಮಡಿ ನವಷ ಳಸಿಸುತಿಾಯುವ ಬೂಭಂಡಲ್ದಂತಮೀ ಆಯುವ 

ಆನೂೂ ಎಯಡು ಜಗತುಾಗಳಿಯುವ ಶಧೈತಮನುೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೀಯ. ಆನೂೂ ಎಷುಿ ಜಗತುಾಗಳಿಲೀ ಗೊತಿಾಲ್ಿ. 

಄ಲ್ಿದ ಅಕಶದಲ್ಲಿ ಕಣುವ ನಕ್ಷತಗಳು ಟುಿ ಎಷುಿ ಆಲ ಎನುೂವಷದೂ ಗೊತಿಾಲ್ಿ. ನ ಸಕಲ್ ಕಮಾಗಳನೂೂ 

ನೂೀಡಿಕೊಳುೆವ ಕೆಲ್ಸವನುೂ ಄ದುೆತ ಶಕಿಾಯಿಯುವ ಷಗೂ ವಿಲ್ಳದ ಕಣುು, ಕಿವಿ, ಭೂಗು ಭತುಾ ಭದುಳು 

ಡೆದಿಯುವ ಶಕಯ ಫಹೇ ಗಣೀಶ (ಗಣಗಳ ಇಶ) ನನುೂ ನಿಮಿಾಸಿಯುವಯು. 

ಪರ್ಣಗಳು ಷಗೂ ಭನುಷೈಯ ನಡುಲ ಆಯುವ ವೈತ್ೈಸಲೀನು? 

ಬೂಮಿಮ ಭೀರ ಕಿಮಿ, ಕಿೀಟಗಳು; ಮಿೀನುಗಳು, ಕ್ಷಿಗಳು, ಪರ್ಣಗಳು, ಎಱಿ ಜೀವರಶಿಗಳ ಹತಾ ೮೪ ಲ್ಕ್ಷ 

ಎಂದು ತಿಳಿದು ಫಂದಿದ. ಪರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಭನುಷೈನೀ ಄ಂತೈದ ಜೀವಿ. ಭನುಷೈನಿಗೆ ಮತ (಄ಂದಯ ಫೀಯ ಯವ 

ಪರ್ಣಗೂ ಆಲ್ಿದ) ಄ಯೂೀಕ್ಷ ಜ್ಞನ ಡೆಮುವ ೩ನೀ ಕಣುು ಭತುಾ ಄ದನುೂ ಈೀಗಿಸುವ ಶಕಿಾಮನುೂ 

ಯಮತೇನು ದಮ ಪಲ್ಲಸಿದೀಯ. 

3 ಕಣುುಗಳ ಲೈಶಿಷಿೈಲೀನು? 

ದರಮಲ್ಲಿ ಶೂೀಗುತಿಾಯುಳಗ ಂದು ಪರ್ಣಮು ಎದುರಗೆ ಫಂದಗ, ಂದು ಕರ್ಣುಯುವವಯು ನೂೀಡಿದಗಲ್ೂ 

಄ದು ನಯಿಮಂದು ಗುಯುತಿಸಿಯುತ್ಾಯ. ಎಯಡು ಕರ್ಣುಯುವವಯು ನೂೀಡಿದಗಲ್ೂ ನಯಿಮು ಎಷುಿ ದೂಯದಲ್ಲಿದ 

ಎನುೂವ ವಿಚ್ಯ ಭತುಾ ಄ದಯ ಕತಿಾಗೆ ಟ್ಟಿ ಆಯುವಷದ ಄ಥಳ ಆಲ್ಿಳ ಎನುೂವ ವಿಚ್ಯ ಗಭನಿಸಱಗುತಾದ. 

ನಂತಯ ಕತಿಾಗೆ ಟ್ಟಿ ಆಲ್ಿದಿಯುಳಗ ಬಿೀದಿನಯಿ, ಅ ತಯಹದ ನಯಿಗಳು ಶಮನೈಳಗಿ ಷನಿ ಮಡುವ 

ಶಧೈತಮನುೂ ೩ನೀ ಕರ್ಣುನಿಂದ ಗಭನಿಸಿ, ಅ ನಯಿಯಿಂದ ದೂಯ ಶೂೀಗುವ ತಿೀಮಾನ ಮಡಿ, ಫೀಯ ದರಮಲ್ಲಿ 

ಯರ್ಣಸುವಷದು ಳಡಿಕೆ . ಄ಂದಯ 3 ನೀ ಕರ್ಣುನಿಂದ ಜ್ಞಕ ಶಕಿಾ, ಅರೂೀಚನಶಕಿಾ, ತಿೀಮಾನಿಸುವ ಶಕಿಾ 

ಆತ್ೈದಿಗಳು ಫಯುತಾಲ. 

3ನೀ ಕರ್ಣುನ ಈೀಗಲೀನು? 

3ನೀ ಕರ್ಣುನ, 9 ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿಯುವ ಶಕಿಾಗಳನುೂ ಸರಯಗಿ ಈೀಗಿಸಿ ಸದನಂದ ಸುಖ ಡೆಮುವ ಶಧೈತ 

ಆದ. 

1. ಜ್ಞಕ ಶಕಿಾ - Memory Power. ಹಿಂದ ನಡೆದ ವಿಚ್ಯಗಳ ನನಷ 

2. ಶಧಿಸಫೀಕದ ಗುರಮ ತಿೀಮಾನ - Fixing the Goal to be acheived 

3. ಗುಣ ಡೆಮುವ ವಿವಿಧ ದರಗಳು - Different alternatives to reach goal. 

4. ಸೂಕಾ ದರಮನುೂ ಗುಯುತಿಸುವಷದು - Establishing the right path 
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5. ದರಮಲ್ಲಿ ಫಯಫಹುದದ ಄ಡಚಣಗಳನುೂ ಗುಯುತಿಸುವಷದು - Rodar effect 

6. ಄ಡಚನಗಳಿಂದ ತಪ್ಪೃಸಿಕೊಳುೆವ ಮಗಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಮುವಷದು - Rudder effct 

7. ಚಲ್ಲಸುವ ಲೀಗವನುೂ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡುವಷದು - Anchor effect 

8. ಆತಯಯು ಄ನುಬವಿಸುತಿಾಯುವ ಸುಖ / ದುಃಖಕೆೆ ಕಯಣವನುೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ತ್ನು ಄ವಯ ಕೆಟಿಗುಣಗಳನುೂ 

ಹಿಡಿಮದ, ಄ವಯ ಱೆಗುಣಗಳನುೂ ಄ನುಸರಸಿ ಭುಂದುವಯಸುವ ಶಧೈತ ಆದ.  

9. ಭುಂಜಗತ (foresight) ಷಗೂ ಭನವಿೈಮಾ (fortitude) ಡೆಮುವ ಶಧೈತ.  

ಯಮತೇ ನನಗೆ ಏಕೆ ಭನುಷೈ ಜನೇ ಕೊಟ್ಟಿದೀನ? 

ಇ ಜನೇದಲ್ಲಿ ನನು ದೀವ ಊಣ, ಪ್ಪತೃ ಊಣ, ಊಷಿ ಊಣಗಳನುೂ ಕಱದುಕೊಂಡು ಯಫಹೇನ ಫಗೆೆ ಸವಲ್ೃ 

ಳದಯೂ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಡೆಮರಂದು ಆಲ್ಲಿಯುಲನು. 

"ಊಣ’ ಄ಂದಯ ಏನು? 

ಕನೂಡ ನಿಘಂಟುವಿನ ಕಯ "ಊಣ" ಄ಂದಯ ಶಲ್ , ಹಂಗು, ಈಕಯ. 

"ಊಣ ಄ನುಫಂಧ" ಄ಂದಯ ಸವಾಜನೇದ ರಕೆಚ್ಯ. "ಊಣತಮ" ಄ಂದಯ ದೀವ, ಪ್ಪತೃ, ಊಷಿಗಳಿಗೆ 

ಸಲ್ಿಫೀಕದ ಶಲ್.  

ಭಗುವಿನ ಜನನದಿಂದ ಄ದಯ ತಂದ-ತ್ಯಿ; ಄ಣು-ತಭೇ; ಄ಣು-ತಂಗಿ, ಆತಯ ಸಂಫಂಧಿಗಳಲ್ಿದ, ವೂೀಹಿತಯು, 

ಹಿತೈಷಿಗಳು, ವಿಳಹ ಸಂಫಂಧಿಗಳು ಆತ್ೈದಿಗಱಲ್ಿಯ ಜೊತಮ ಶಲ್ ವೂೀಲ್ ಗಳನುೂ ತಿೀರಸಿಕೊಳುೆವ ಸಂದಬಾ 

ಫಂದಿದ. 

ಜನನ ಷಗೂ ಭಯಣದ ಲೈಶಿಷಿೈಲೀನು? 

ಭನುಷೈ ಜೀವದ ಫಳವರ್ಣಗೆಮನುೂ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ. 

಄ಂತಸುಾ ಶೂಸದಗಿ ಄ಂಟ್ಟಕೊಳುೆವ ಅವಗಳು ಮಮಳಗುವ 

ಳಸನಗಳು 

ಜೀವದ ಅಕಯ 

ಶಿಶು ಸವಾಜನೇದ ಳಸನಗಳು + ನನೂ ಄ೃ ಄ಭೇ 

ಆತ್ೈದಿ (಄ಹಂಕಯ) 

-  

 

ವಿದೈರ್ಥಾ ನನು ಒದಿದೀೀನ (-) ಄ಹಂ ಭವ -  

ಗೃಹಸಿ ನನೂ ಄ಸಿಾಗಳು (-) ಕತೃತವ + ಫೂೀಕುಾತವ   

ವಿಲೀಾ ಯೂೀಕಯ ಫುದಿು + ಘಟ ಸಂತುಾ  ಄ರಷಟ್ 

ಗುಣಗಳು)- 

  

ಲೈರಗಿ +(ತೃಪ್ಪಾ) (ಕತೃಾತವ + ಫೂೀಕುಾತವ) 

- 

 

ಜ್ಞನಿ ಸದನಂದ ಸಿಿತಿ (಄ಜ್ಞನ) _  

ಭಯಣವಷ ಯಳಗ ಫೀಕದಯೂ ಅಗಫಹುದು. ಅ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಜೀವವಷ ತನಗೆ ಄ಂಟ್ಟಕೊಂಡ ಳಸನಗಱೂಂದಿಗೆ 

ಶೂಸ ಶರೀಯದಲ್ಲಿ ಲೀಶ ಮಡಿ ಄ಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಭುಂದುವಯಸುತಾದ. ಜ್ಞನಿಗಳ ಜೀವವಷ ವಿಷುು ಪದ ತಲ್ಷತಾದ. 
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D±ÀæªÀÄ –   ªÀÄoÀ

 

ªÉÆlÖªÉÆzÀ®Ä, £ÀªÀÄä £Ár£À°è ªÀÄPÀÌ¼À «zÁå¨sÁå¸À, 7£ÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ vÀAzÉ vÁ¬Ä 

ªÀiÁr¹, DªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ PÀ°PÉUÁV M§â UÀÄgÀÄ«£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. C°è D ªÀÄUÀÄ, 

16£ÉAiÀÄ ªÀAiÀÄ¹ì£ÀªÀgÉUÉ C°è PÉ®ªÀÅ «zÉåUÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄ, £ÀAvÀgÀ »AwgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉÆÃ E¯Áè ºÉZÀÄÑ PÀ°AiÀÄ®Ä 

PÁ²UÉÆÃ ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. §AzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ, D UÀÄgÀÄ«£À ºÉ¸ÀgÀÄ JµÀÄÖ ºÉZÁÑVgÀÄwÛvÉÆÛÃ, C¶ÖgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EA¢£À 

jÃwAiÀÄ°èAiÉÄÃ, C°èAiÀÄÆ PÀ°PÉUÁV JqÉ ¹UÀÄªÀÅzÀÄ, CµÉÖÃ£ÀÆ ¸À°Ã¸ÁVgÀÄwÛgÀ°®è. KPÉAzÀgÉ D ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß 

¸ÁPÀ®Ä, D UÀÄgÀÄ ºÉaÑ£À PÁ¼ÀÄ, DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛvÀÄÛ. EzÀPÉÌ £ÉgÀªÁV, D UÀÄgÀÄ«£À §½ 

PÀ½¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀÄPÀÌ¼À vÀAzÉUÀ¼ÀÆ zÁ£À ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀgÀ° ¨ÁæºÀätgÀ PÉÆqÀÄUÉ §ºÀ¼À PÀrªÉÄ EzÀÄÝ, 

PÀëwæAiÀÄgÀzÉÝÃ ºÉaÑgÀÄwÛvÀÄÛ. “ªÀ¹µÀ×” £ÀAvÀÆ “ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÉßÃ G¼ÀîªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ”, “ªÀ¹µÀ×” JA§ ©gÀÄzÀÄ 

ºÉÆwÛzÀÝ. CªÀ¤UÉ EAzÀæ£ÉÃ “£ÀA¢¤” JA§ PÁªÀÄzsÉÃ£ÀÄªÀ¤ßwÛzÀÝ.  

¨É¼ÀUÁUÀÄªÀ ªÀÄÄ£ÀßªÉÃ JzÀÄÝ, ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ D PÉÆnÖUÉAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£Éß¯Áè ªÀiÁr, DPÀ¼ÀÄ-PÀgÀÄUÀ½UÉ ªÉÄÃªÀ¤ßvÀÄÛ, 

ºÁ®Ä PÀgÉzÀÄ, UÀÄgÀÄ-¥ÀwßAiÀÄjUÉ EvÀÄÛ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆAiÉÆÃðzÀAiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸Áß£À ªÀiÁr, ¸ÀAzsÁå¢UÀ¼À£ÀÄß 

ªÀÄÄV¹, £ÀAvÀgÀ D DPÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÃ«UÉ PÀ½¹, CA¢£À ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¯ÉAiÀÄ°è wgÀÄ« ºÁQ, UÀÄgÀÄ«£À 

§gÀÄ«UÉ PÁAiÀÄÄvÁÛ PÀÄ½wgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 

FUÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄªÀ ªÀÄPÀÌ¼À PÉÊAiÀÄ°è, vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß ZÉÆPÀÌl ªÀiÁqÀ®Ä, PÀ¸À¥ÉÇgÀPÉAiÀÄ£ÀÄß EvÀÛgÉ, zÉÆqÀØ 

PÉÆÃ¯ÁºÀ®ªÉÃ DUÀÄªÀÅzÀÄ. DzÀgÉ D PÉÆnÖUÉ vÀªÀÄä£ÀÄß “D±Àæ¬Ä¸ÀÄªÀ” MAzÀÄ £É¯ÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ, ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 

£À°«¤AzÀ D PÉÆnÖUÉAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F “D±ÀæAiÀÄ” PÉÌÃ “D±ÀæªÀÄ” JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ §AvÀÄ. FUÀ 

“UÉÆÃvÀæ” zÀ §UÉÎ vÀÄA¨Á ZÀZÉðAiÀiÁUÀÄwÛzÉ. “UÉÆÃvÀæ” ªÉAzÀgÉ “UÉÆÃ-vÀæ”, “UÉÆÃªÀÅUÀ½gÀÄªÀ - ¸ÀvÀæ” 

JAzÉÃ! PÀ£ÀßqÀzÀ°è “DPÀ¼À-PÉÆnÖUÉ”. F D±ÀæªÀÄzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°ègÀÄªÀ DPÀ¼À ºÁ®Ä PÀÄrzÀÄ ¨É¼ÉzÀ 

ªÀÄPÀÌ¼É¯Áè, D vÁAiÀÄA¢gÀ ªÀÄPÀÌ¼ÉÃ.  vÀªÀÄUÉ w½ªÀ¤ßvÀÄÛ ªÀÄvÉÛ E£ÉÆßªÉÄä ºÀÄlÄÖ EvÀÛ, D UÀÄgÀÄªÉÃ “vÀAzÉ” 

JAzÀÄ F ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ D “PÉÆnÖUÉ” AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ£ÉßÃ vÀªÀÄä “w½«£À PÀÄ®” ªÁV ElÄÖPÉÆAqÀgÀÄ. FUÀ “ªÀ¹µÀ×” 

UÉÆÃvÀæªÉAzÀgÉ ªÀ¹µÀ×£À ªÀA±ÀdgÀ®è. DzÀgÉ D ªÀ¹µÀ×£À w½«UÉ “C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀªÀgÀÄ” JAzÀÄ. C°èzÀÝ J¯Áè 

ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ F jÃwAiÀÄ°è MqÀºÀÄnÖzÀªÀgÁzÀgÀÄ. EzÀÄ “D±ÀæªÀÄ” zÀ £É¯É. EAzÀÄ Oxford, Boston 

University UÀ¼À°è N¢zÀªÀgÉ¯Áè, £Á£ÀÄ M§â Oxfordinan  CxÀªÁ Smithsonian JAzÀÄ 

ºÉÃ½PÉÆ¼ÀÄîªÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄÃ £Á£ÀÄ “D UÉÆÃvÀæ” zÀªÀ£ÀÄ JAzÀÄ ºÉÃ½PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ Oxford JAzÀgÀÆ PÀÆqÀ 

“UÀÆ½UÀ¼À PÉÆnÖUÉ” JAzÉÃ. »ÃUÁV ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ D±ÀæªÀÄªÀÇ PÀÆqÀ »A¢£À MAzÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄªÉÃ! 

DzÀgÉ EzÀÄ AiÀiÁgÀ M§â£À ¸ÀévÁÛVgÀ°®è. 

ªÀÄÄAzÉ, ¨ËzÀÞgÀ PÁ®zÀ°è, F D±ÀæªÀÄUÀ¼ÉÃ ºÉaÑ£À gÁd ¸ÀªÀ®vÀÄÛ-¨ÉA§®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ, «ºÁgÀUÀ¼À 

¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄÃ, zÉÆqÀØ «zÁå±Á¯ÉUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £À®AzÁ, vÀPÀë²¯ÁzÀ°è EzÀÝ F D±ÀæªÀÄUÀ½UÉ, ¥ÀgÀzÉÃ±ÀUÀ½AzÀ®Æ 

ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÀ°AiÀÄ®Ä §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀjAzÀ F ±Á¯ÉUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É¬ÄvÀÄ.  

±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄðgÀÄ, vÀªÀÄä zÉÃ±À ¥ÀAiÀÄðl£ÉAiÀÄ°è PÀArzÉÝÃ£ÉAzÀgÉ, ¸À£ÁvÀ£À zsÀªÀÄðzÀ §UÉÎ, d£ÀjUÉ w½ªÀ½PÉ 

PÀrªÉÄAiÀiÁVzÀÄÝzÀÄ. d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ¢£À¤vÀåzÀ PÀªÀÄðzÀ°èAiÉÄÃ vÉÆqÀV, D ¥ÀgÁ«zÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀ 

§UÉ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁVzÀÝgÀÄ.  
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DvÀäeÁÕ£À«®èzÀ ªÀÄ£ÀÄµÀå, E£ÁßªÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÆß CjAiÀÄ®Ä vÀPÀÌªÀ£À®è. ¨ÉÃgÉ «zÉåUÀ¼ÀÄ, “CºÀA” J£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß 

ºÉaÑ¹, «£Á±ÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ CjwzÀÝgÀÄ. EzÀPÁÌV CªÀgÀÄ zÉÃ±ÀzÀ £Á®ÆÌ ªÀÄÆ¯ÉUÀ¼À°è, 

£Á®ÄÌ “±ÁgÀzÁ” ¦ÃoÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁÜ¦¹zÀgÀÄ. “±ÁgÀzÁ” JAzÀgÉ “w½ªÀ£ÀÄß FAiÀÄÄªÀªÀ¼ÀÄ” JAzÀÄ. EzÀÄ 

MAzÀÄ zÉÃªÀvÉ C®è, PÉÃªÀ® MAzÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ, °AUÀzÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ®è. D¢±ÀAPÀgÀ UÀÄj, F ¦ÃoÀUÀ¼ÀÄ 

w¼ÀÄªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀgÀqÀÄªÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÁUÀ° JAzÀÄ. “ªÀÄoÀ” ªÉAzÀgÉ ¸À£Áå¹AiÀÄ “UÀÄr¸À®Ä” JAzÀÄ. ¸À£Áå¹ 

Hj£À°ègÀzÉ, Hj£À ºÉÆgÀUÉÃ EzÀÄÝ, wjzÀÄ-wA§ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¸À£Áå¸Á±ÀæªÀÄzÀ UÀÄj. DzÀÝjAzÀ F “ªÀÄoÀ” 

HgÀ ºÉÆgÀUÉ, ¸ÀA¸ÁgÀ¸ÀÜjAzÀ zÀÆgÀ«zÀÄÝ, AiÀiÁªÀ “£Áå¸À” ªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆ¼Àî¢gÀÄªÀÅzÀÄ ¸À£Áå¸À zsÀªÀÄð. 

DzÀgÉ PÁ®PÀæªÉÄÃtzÀ°è F ªÀÄoÀUÀ½UÉ gÁdjAzÀ zÀwÛAiÀiÁV £É®-ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ §AzÀÄ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî®Ä 

F ¸À£Áå¹UÉ DUÀzÉ, C°è ¸ÀA¸ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ §AzÀÄ £É¯É¹zÀgÀÄ. J°è ¸ÀA¸ÁgÀ¸ÀÜgÀÄ §AzÀÄ £É¯É¸ÀÄvÁÛgÉÆÃ C°è 

“¸ÀA¸ÁgÀ” ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ J¯Áè ªÀÄoÀUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ F ¥ÀjªÁgÀUÀ¼À D¹ÛAiÀiÁV ºÉÆÃVªÉ. F UÀÄgÀÄ«£À 

£ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÀ¥Áà? J£ÀÄßªÀ ¥Àæ±ÉßAiÉÄÃ K¼ÀzÀ ºÁUÉ, FVgÀÄªÀ UÀÄgÀÄ«£À vÀAVAiÀÄ CxÀªÁ vÀªÀÄä£À ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 

CtÂAiÀiÁV ¤AwgÀÄvÁÛgÉ. FUÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è, F ¥ÀjªÁgÀ zsÀªÀÄðPÉÌ ºÉÆgÀvÁVgÀÄªÀ MAzÉÃ MAzÀÄ “ªÀÄoÀ” 

E®è. ºÉÆ¸À ºÉÆ¸À ªÀÄoÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ, D±ÁgÁªÀiï ¨Á¥ÀÅ, gÁªÀiï gÀ»ÃªÀiï, ¤vÁå£ÀAzÀ UÀ¼ÀÄ ªÉÄÊ 

JvÀÄÛwÛzÁÝgÉ. ±ÀÈAUÉÃj ªÀÄoÀzÀ°è ªÀiÁzsÀªÀ «zÁågÀtågÁV §AzÀ £ÀAvÀgÀ, D ªÀÄoÀ, PÀ£ÀÆð®Ä f¯ÉèAiÀÄ 

¨ÁæºÀät PÀÄ®zÀ ªÀÄoÀªÁV ºÉÆÃVzÉ. C°è UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄ£ÉªÁvÉðAiÀÄªÀgÀÄ, UÀÄgÀÄUÀ¼À ¸À®ºÉUÁgÀgÀÄ J®ègÀÆ 

F f¯Éè¬ÄAzÀ¯ÉÃ PÀ¼ÉzÀ 700 ªÀµÀðUÀ½AzÀ §gÀÄwÛzÁÝgÉ. «ÃgÀ±ÉÊªÀ ªÀÄoÀUÀ¼À°è F ¥Àj¥ÁoÀ »A¢¤AzÀ 

§A¢zÉ. CªÀgÀ°èAiÀÄÆ eÁwUÀ½gÀÄªÀÅzÀjAzÀ, FUÀ “ªÀÄrªÁ¼À-ªÀiÁzÀAiÀÄå” ¤UÉ C°è JqÉ E®è.  

FUÀ J¯ÉèqÉAiÀÄ°èAiÀÄÆ, ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¸ÀASÉå J¶ÖzÉ JA§ÄzÀgÀ ªÉÄÃ¯ÉAiÉÄÃ PÀtÂÚgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, £ÀªÀÄä 

PÉÆÃ«Ä£ÀªÀgÀ “ªÀÄoÀ” UÀ¼ÀÄ E®è¢zÀÝgÉ, ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ “ªÀÄoÀ” ªÀ£ÀÄß PÀlÖ®Ä gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. 

»ÃUÁV, MPÀÌ°UÀgÀ ªÀÄoÀ, ªÉÊ±ÀågÀ ªÀÄoÀ, zÉÃªÁAUÀzÀªÀgÀ ªÀÄoÀUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖPÉÆArªÉ. C°è £ÁªÀÅ ºÉÃ½zÀAvÉAiÉÄÃ 

PÉÃ¼ÀÄªÀ, M§â “¸Áé«Ä” AiÀÄ£ÀÄß gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ PÀÆj¸ÀÄvÁÛgÉ. DvÀ¤UÉ ¸À£Áå¸À ¨ÉÃqÀ¢zÀÝgÀÆ ¥ÀlÖ 

¨ÉÃQgÀÄªÀÅzÀjAzÀ, DªÉÄÃ¯É ¨ÉÃgÉ ªÁ¸À£ÉUÀ¼ÀÆ ¤vÁå£ÀAzÀ£À ªÀiÁzÀj CAnPÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. 

»ÃUÁV EAzÀÄ AiÀiÁªÀ ªÀÄoÀUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ w¼ÀÄªÀ½PÉ ¤ÃqÀÄªÀ PÉÃAzÀæUÀ¼ÁV®è. ²æÃ ²æÃ ²æÃ gÀ«±ÀAPÀgÀgÀ 

D±ÀæªÀÄzÀ «±Àé¸ÀÜ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÉÃ JAzÀÄ PÉÃ½zÁUÀ, “¸ÀvÀå¸Á¬Ä¨Á¨Á” CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÀÆ D 

¥ÀÅlÖ¥ÀwðAiÀÄ D±ÀæªÀÄzÀ «±Àé¸ÀÜ JAzÀÄ PÉÃ½zÁUÀ “EzÉAvÀºÀ ¸À£Áå¸À, JAvÀºÀ ªÀÄoÀ” JAzÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ. 

»ÃUÁV £ÀªÀÄä ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw, »AzÉ JAvÁzÀgÀÆ EgÀ°, EAzÀÄ F D±ÀæªÀÄ ªÀÄoÀUÀ¼ÀÄ 

D¹ÛUÀ¼ÁVgÀÄªÀÅzÀAvÀÆ ¢l. ¸À£Áå¹, HgÀ ºÉÆgÀUÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀ HgÀ-ºÀ½îAiÀÄ §½, 3 ¢£ÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 

EgÀ¨ÁgÀzÀÄ, wgÀÄUÀÄvÀÛ¯ÉÃ EgÀ¨ÉÃPÀÄ, J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ¸À£Áå¸À zsÀªÀÄð. EzÀPÉÌ J¢gÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀªÀgÉ¯Áè 

¸À£Áå¹UÀ¼À®è, ¸ÀA¸ÁjUÀ¼ÀÄ. 

ªÀÄÄA§¬ÄAiÀÄ°è PÀÆqÀ EAvÀºÀ ¸ÀA¸ÁgÀ¸ÀÜgÀ ªÀÄoÀUÀ½ªÉ. C°è ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ QQÌjzÀÄ £ÉgÉzÀÄ ¥ÁzÀ¸ÉÃªÉ 

ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄA¢AiÀÄ°è ¥ÁzÀ¸ÉÃªÉ¬ÄAzÀ ªÉÊPÀÄAoÀ PÉÊ¯Á¸ÀUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÉÃ ¹UÀÄvÀÛªÉA§ zÀqÀØ 

£ÀA©PÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄªÀ vÀ£ÀPÀ, EAvÀºÀ ªÀÄoÀUÀ¼À ¨ÉÃ¼É ¨ÉÃAiÀÄÄvÀÛ¯É EgÀÄvÀÛªÉ. 

£ÀªÀÄä £ÀªÀÄä PÀªÀÄðUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä UÀwUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ MzÀUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄä zsÀªÀÄð ¸ÁgÀÄwÛgÀÄªÁUÀ, 

AiÀiÁgÀ PÁ°UÉ ©zÀÝgÀÆ PÀÆqÀ, £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §A¢zÀÝ£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä DUÀÄªÀÅzÉÃ E®è.  
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ಷಸಾಕದ ಯಕ್ಷಣ 
ನನಗೆ ಲ್ಲನ್ ಫೂಲನ್ ಄ವಯ ರಚಮಳದದುೀ ಂದು ವಮಿನರನಲ್ಲಿ. ಸಯಳ ವೈಕಿಾತವದ ಇಕೆ ಕೆನಡದ ಚರತಮನುೂ ಅಳಳಗಿ 

಄ಧೈಮನ ಮಡಿ ಹಲ್ಳಯು ಷಸಾಕಗಳನುೂ ಫಯದಿದೀಯ. ಆವಯ ’ಬಸ್ಟ ವಿಸಲ್’ ಭತುಾ ’ರ್ಥೀ ಡಲ್ರ್ ಡಿೀಮ್ಸ ’ಗಳಿಗೆ ಶಸಿಾಗಳು 

ದೂಯಕಿಲ. ನವಿಫಯು ಕಫಿ ಕುಡಿಮಲ್ು ಂದು ಯಸುೃರಗೆ ಶೂೀದವಷ. ಆವಯು ಭಯತದಲ್ಲಿ ಶರ್ಣುನ ಶಿನಮನಗಳು, ಄ವಳು 

ಎಷುಿ ಭುಂದುವರದಿದೀಱ ಎನುೂವಷದಯ ಫಗೆೆ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ್  ತೂೀರಸಿದಯು. ನನೂ ಄ಲ್ಲಿಮವಯ ಸಂಸೆೃತಿ ರಚಮ 

ಮಡಿಕೊಳುೆತ್ಾ ಮತು ಎರಿಲ್ಲಿಗೊೀ ಶೂೀಯಿತು. 

ನನು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ನನೂನುೂ ಕಡುತಿಾದೀ ಂದು ಳೂ ಕೆೀಳಿದ. ’ಆರೂಿಫಯೀ ಯವೃರಗೆ ಶೂೀಗಿ ಫೀಕದಷುಿ ಶೂತುಾ 

ಕೂತಯ. . . ಇಸ್ಟ ಆಟ್ ಒಕೆ?’ 

ಸವಲ್ೃ ಶೂತುಾ ೀಚಿಸಿ ಄ವಯಂದಯು ’ಐ ರ್ಥಂಸ ಆಟ್  ಅಲ್ ಯೈಟ್. .  .ಷಗೆೀನೂ ತೂಂದಯ ಆಲ್ಿ. ಅದಯ ನನು ಯಳಗಲ್ೂ 

ಂದು ಷಸಾಕ ಕೆೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಶೂೀಗಿಾೀನಿ. ಅಗ ಯಯೂ ಬದರ್ ಮಡುವಷದಿಲ್ಿ". 

’ಆಲ್ಿದಿದೀಲ್ಲಿ’ 

’ನೂೀಡಿ, ಗಂಡಸಯು ಗಂಟಗಟಿಱ ಕಫಿ ಕಪ್ ಹಿಡಿದು ಕೂತು, ಫಂದು ಶೂೀಗುವವಯನುೂ ನೂೀಡುತಿಾದೀಯೂ ಯಯೂ ಏನೂ ಮಿವಿೀಸ 

ಮಡಿಕೊಱೂೆಲ್ಿ. ಅದಯ . . . ನಭಗೂ. . . ಐ ಸಸೀಸ್ಟ ಆಟ್  ಒಕೆ, ಫಟ್, ಐ ಫಿೀಲ್ ವೀಪರ್ ವಿಥ್ ಎ ಫುಸ". 

ಕತಾಲ್ಲ್ಲಿ ಕಷೃ ಷವಷ 
಄ಂದು ಏಶಿಮನ್ ಸಿಡಿೀಸ್ಟ ವಂಟರ್ ಭತುಾ ವಿಭನ್  ಸಿಡಿೀಸ್ಟ ಡಿಪಟ್ಾ ಭಂಟ್ಟನವಯು ವೀರ ’ಎಂಜೆಂಡರಂಗ್ ಳಮನ್ ’ 

(Engendering Voices) ಎಂಫ ವಮಿನರ್ ಏಾಡಿಸಿದೀಯು. ಕೆನಡದ ಫೀಯ ಫೀಯ ಭಗಗಳಿಂದ ಫೀಯ ಫೀಯ ಕ್ಷೀತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ 

ಮಡುವ ಭಹಿಱಮಯು ಭಗವಹಿಸಿದೀಯು.  ತಭೇ ಳೂೀಷಣಮ ಫಗೆೆ ಮತ್ಡಿದಯು. ಭಧೈಹೂದ ವಶನ್ ಶೌತ್ ಏಶಿಯದಲ್ಲಿ 

(ಭಯತ) ಬಲ್ಲೀಳೈಮಯು ಶಚುಾತಿಾಯುವ ಸಭವೈಮ ಫಗೆೆ ಆತುಾ. ಆದಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಡಿದವಳು ಜೊೈೀತಿ ಸಂಘೀರ ಎಂಫ ಮುವತಿ. 

ಆದೀ ಸಭವೈಮ ಭೀರ ಄ಭೀರಕದ ಂದು ಮೂನಿವಸಿಾಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಪಎಚ್.ಡಿ ಮಡಿದವಳು. ಄ವಳು ಫಿಲ್ಲಫಿೀನ್ , ಥೈಱೈಂಡ್, 

ಭಯತ ಹಲ್ಳಯು ದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಳೈಮಯೂಡನ ಎೂಿೀ ಕಲ್ ಕಱದು, ಄ಧೈಮನ ನಡೆಸಿದವಳು. ನೀಪಳದಿಂದ ಹುಡುಗಿಮಯನುೂ 

ಕಲ್ೆತ್ಾ ಭುಂಫಯಿ, ದಹಲ್ಲಗೆ ತಯುವ ಫಗೆೆ, 12-13 ವಷಾದ ಹುಡುಗಿಮರಗೆ ಶಚುಾತಿಾಯುವ ’ಡಿಮೈಂಡ್’ ಫಗೆೆ, ನೀಪಳದ ಕಡು 

ಫಡತನದಿಂದ ಪರಗಲ್ು ಎೂಿೀ ಜನ ಇ ದರ ಹಿಡಿಮುವ ಫಗೆೆ, ಫ ಶಣುು ಇ ವೃತಿಾ ಮಡಿ ಭನಗೆ ಶಕಷುಿ ಹಣ ಕಳಿಸಿದಗ 

಄ವಳಿಗಿಯುವ ಶಭೇಮ ಫಗೆೆ, ಚಿಕೆ ಹುಡುಗಿಮಯನುೂ ಕಯತಂದ ತಕ್ಷಣ ಄ವಯನುೂ ’ಫೀಸ ಡೌನ್’ ಮಡಲ್ು ದಿನಗಟಿಱ ಄ನೂ 

ನಿೀರಲ್ಿದ ಕತಾರ ಕೊೀಣಮಲ್ಲಿಫಂದ್ ಮಡಿ ಄ದಯೂಳಗೆ ಷವಷ ಎವಮುವ ಫಗೆೆ ಮತ್ಡಿದಳು. 

ಳೂೂೀತಾಯ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ಆದಯ ಫಗೆೆ ತುಂಬ ತಹತಹ ಶುಯುಳಯಿತು. ಎಲ್ಿಯೂ ಆದನುೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ು ತಿೀವಳದ ’ಅಕ್ಷನ್’ 

ತಗೆದುಕೊಳೆಫೀಕದ ಄ವಶೈಕತಮ ಫಗೆೆ ತ್ಾಮ ಮಡಿದಯು. ಬಿಸಿ ಏಯುತ್ಾ ಶೂೀಯಿತು. 

’ನಿೀವಷ ಭಯತದಲ್ಲಿ ಆದನುೂ ಸಣಾಳಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ು ಏನು ಮಡಿದಿೀೀರ?’ 

’ಮತೂ ಮಡಿಾದೀಯ. .  ಅದಯ ಸುಲ್ಬವಱಿಂದ ಏನಥಾ?’ 

’ನಭೇ ದೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಕೆಳಿಗೆ ಸವಲ್ೃ ಹಿಂವಯದಯೂ, ನಲಷುಿ ಕಳಜ ವಹಿಸುತಾೀಲ, ನಭೇಲ್ಲಿ ಚೆೈಲ್  ಄ಫೂೈಸ್ಟ ಕನೂನುಗಳು 

ಎಷುಿ ಸಿಿಸಿ  ಅಗಿಲ. .  ." 

’ನಿೀಲೀಕೆ ಇ ಸಭವೈಮನುೂ ಪಸಿಿಟೂೈಶನ್ ಗೆ ಫದಲ್ು, ಚೆೈಲ್  ಄ಫೂೈಸ್ಟ ಎಂದು ರಗರ್ಣಸಿ ತಕ್ಷಣ ಏನದಯೂ ಮಡಬಯದ/’ 

ಜೊೈೀತಿ ಎಲ್ಿಯ ಳೂಗಳನುೂ ನಿಧನಳಗಿ ಕೆೀಳಿದಳು. 

’ನಿೀವಷ ಶೀಳುವಷದಱಿ ಸರ. ಅದಯ ಂದು ವಿಷಮ ೀಚನ ಮಡಿದಿೀೀರ? ಎಲ್ಲಿ ಫೀಡಿಕೆ ಆಯುತಾದೀ ಄ಲ್ಲಿ ಸಯೈಕೆ ಆಯುತಾದ. 

ಆದು ಸಯಳ ಸಿೈ ಎಂಡ್ ಡಿಮೈಂಡ್ ಳೂ. ಇ ಸಭವೈ ತುಂಬ ಶಚ್ಾಗಿಯುವ, ಫಿಲ್ಲಫಿೀನ್  ನಂಥ ರಷಿಗಳಲ್ಲಿ,  ಬಲ್ಲೀಳೈಮಯ 

೭೦% ಄ಷುಿ ಗಿರಕಿಗಳು ಶಿಾಭ ರಷಿಗಳಿಂದ ಫಂದವಯು. ನಿೀವಷ ನಿಭೇ ದೀಶದಲ್ಲಿ ಭಕೆಳ ಫಗೆೆ ಄ಷುಿ ಕಳಜ ವಹಿಸುತಿೀರ. 

ಅದಯ ನಿಭೇ ಗಂಡಸಯನುೂ ಹದಲ್ು ಫೀಯ ದೀಶದ ಬಲ್ಲೀಳೈಮಯ ಹತಿಾಯ ಶೂೀಗುವಷದನುೂ ತಡೆಮಬಯದೀಕೆ? ಆಲ್ಲಿನ ಕನೂನು 
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ನಿಮಿಾಸುವ ಗಂಡಸಯು, ಫೀಯ ದೀಶದ ಭಕೆಳ ಭೀರ ಄ತ್ೈಚ್ಯ ನಡೆಸುವಷದು ಸರಮೀ?’ ಏೂಿೀ ಶೂತುಾ ಗಢ ಮೌನ ಅವರಸಿತು. 

ರಕಿ ವಾತಗಳ ನಡುಲ ಕೈಫಯ 

ಭೈಂಫ್ ನೈಶನಲ್ ಪಸಾ ರಕಿೀ ವಾತಗಳ ನಡುಲ ಹಯಡಿಯುವ ಄ದುೆತ ಄ಬಯಯಣೈ. ಜಗತ಼ಸಿದು ತ್ಣ ಗೆಳತಿ, ನಟಕಕತಿಾ 

ಜೊೀನ್ ಸಲ್ಶಮಂತ ಄ಲ್ಲಿನ ಬೈಂಫ್ ವಂಟರ್ ಅಫ್ ಅಟ್ ಾ ನಲ್ಲಿ ಈಳಿದುಕೊಳೆಲ್ು ಸಿಳ ಫುಸ ಮಡಿಕೊಂಡಿದೀ. ನನೂ ಫ್ೈಸ್  

ತಲ್ುಪ್ಪದ ತಕ್ಷಣ ಄ಲ್ಲಿನ ಜರ್ಜಾ ರಸ್ಟ ಄ವರಂದ ಭಯಳಿ ಫ್ೈಸ್  ಫಂತು. 

’ನಿೀವಷ ಫಯುವಷದು ತುಂಬ ಸಂತೂೀಷ. ಇ ಸಭಮದಲ್ಲಿ ’ಯೈಕ್ಷನ್ ಸಯಿಟ್ಟ ಪಸಿಿವಲ್’ ಕೂಡ ನಡೆಮುತಿಾಯುತಾದ. ನತ್ಾ 

಄ಭೀರಕದ ಭೂರ ಭೂರಯಿಂದ ಫಂದ ಄ನೀಕ ಕವಿಗಳು, ಕತಗಯಯು ಄ದಯಲ್ಲಿ ಭಗವಹಿಸುತ್ಾಯ. ನಿೀವಷ ಂದಯಡು ಕವಿತ ಒದಿದಯ 

ತುಂಬ ಸಂತೂೀಷ’ ಬೈಂಫ್ ನೂೀಡದ ಭಯತಕೆೆ ಭಯಳಬಯದಂದು ಭನಸಿ್ನರಿೀ ಶಥ ಮಡಿಕೊಂಡಿದೀ ನನಗೆ ತುಂಬ 

ಖುಶಿಯಯಿತು. 

ಳೈಂಕೊೀವರ್ ನಿಂದ ಕೈಲ್ ಗರಗೆ ವಿಮನದಲ್ಲಿ ಶೂೀಗಿ ಄ಲ್ಲಿಂದ ಭೂಯು ಗಂಟ ಫಸ್ಟ ಯಣ. ವಿಮನ ನಿಱೀಣದಿಂದರೀ 

಄ತ್ೈಧುನಿಕ ಹಳನಿಮಂತಿತ ಫೂಸಿರ್ ಫಸು್ಗಳು ಯರ್ಣಕಯನುೂ ಹತಿಾಸಿಕೊಳುೆತಾದ. ದರಮುದೀಕೂೆ ಫದಱಗುತಾರೀ 

ಶೂೀಗುವ ರಕಿ ವಾತಗಳ ಄ದುೆತ ಱೈಂಡ್ ವೆೀಪ್ ಗಳು. ಆಳಿಮುತಿಾದೀಂತಮೀ ಸವಲ್ೃಲೀ ದೂಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಭೇನುೂ ದಿಟ್ಟಿಸಿ 

ನೂೀಡುತಿಾದೀ ಜಂಕೆಮಂಥ ಭರೀ ಪರ್ಣಮನುೂ ಡೆೈವರ್ ತೂೀರಸಿದ ಎಚಾಯಸಿದ. ’ಆವಷಗಳು ಎಲ್  ಗಳು. ದ ಡೊೀಂಟ್ ರೈಸ ಄ಸ್ಟ 

ಗೆಟ್ಟಂಗ್ ಟೂ ಕೊಿೀಸ್ಟ ಟು ದಮ್ಸ. . . ದ ಅರ್ ಄ಗೆಸಿವ್.. ವೃಷಲ್ಲೀ ನೌ ದಟ್ ಹೀಸ್ಟ  ಅಫ್ ದಮ್ಸ ಅರ್ ಎಸ್  ಕಿಿಂಗ್. . ’ 

಄ವಷಗಳಿಗೆ ದೂಯದಿಂದರೀ ನಭಶೆಯ ಶೀಳಿ ಬೈಂಫ್ ವಂಟರ್ ಅಫ್ ಅಟ್ ಾ ಕಟಿಡದೂಳಗೆ ನಡೆದಂತ ಕದಿತುಾ ಲಲ್ಕಮ್ಸ ತ, 

ಯೈಕ್ಷನ್ ಸಮಟ್ಟ ಪಸಿಿವಲ್ ನ ಕಮಾಕಭದ ವಿವಯಗಳು, ಅಷವನ. 

ಫಳಗಗೆದುೀ ’ಡಿಸೆವರ್ ಬೈಂಫ್’ ಟೂಯ ್ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಸುತಾಭುತಾ ನೂೀಡಿದೀಯಿತು. ಗೊಂಡೊೀಱದಿಂದ ಸಲ್ೄರ್ ಮೌಂಟನ್ 

ಏರ ಄ಿತಾಯದಿಂದ ಹಿಭದಿಂದ ಭುಚಿಾದ ರಕಿ ಳೀರ್ಣ, ಕಡುನಿೀಲ್ಲ ವರ್ ಮಿಲ್ಲಮನ್ ಸಯೂೀವಯ ಸುತಿಾ ಫಳಸಿ ಶಗಿದೀ ಫೂೀ ಫ್ಲ್  

ನೂೀಡಿದೀಯಿತು. ಬೈಂಫ್ ಂದು ಚಿಕೆ ಉಯು. ಂದು ಮಕೆಾಟ್ ಬಿೀದಿ. ಭೂೈಸಿಮಮ್ಸ ಗಳು, ಄ಂಗಡಿಗಳ ತುಂಬ ನೀಟ್ಟವ್ 

ಆಂಡಿಮನೂಯು ಮಡಿದ ಕಯಕೌಶಲ್ೈದ ವಸುಾಗಳು. ಸಿೆೀ ಶಧನಗಳು. ಚಳಿ ಈಡುಷಗಳು, ಭೀಲ್ ಸಿಯಪ್ ಭತುಾ ಄ದರಂದ ಮಡಿದ 

ತಯಹ ತಯಹ ಮಿಠಯಿಗಳು, ಸವಲ್ೃ ದೂಯದರಿೀ ಬೈಂಫ್ ನೈಶನಲ್ ಪಸಾ ಶಿಪ್ಪಸಲ್ು ಸೂೄತಿಾ ನಿೀಡಿದ ಸಲ್ೄರ್ ಸಿಿಂಗ್. 

ಭಯಳಿ ಫಯುವ ಶೂತಿಾಗೆ ಕಮಾಕಭ ಶುಯುಳಗುವ ಶೂತುಾ. ಟನಲ್ ಮೌಂಟನ್ ಫುಡದಲ್ಲಿದೀ ಕಟಿಡದಲ್ಲಿ ಹದಲ್ು 1 ಗಂಟ 

’ಕೈಫಯ’ ಕಮಾಕಭ. ಄ದಯಲ್ಲಿ ಯಯೂ ಫೀಕದಯೂ ಪರೂೆಳೆಫಹುದು. ಄ಂದಯ ಕೈಫಯ ಮಡಫೀಕೆಂದಿಲ್ಿ!  ಕವಿತ  

ಒದಫಹುದು, ಕತ ಶೀಳಫಹುದು, ಷಡಫಹುದು. . . ಯವ ಕಟುಿಪಡುಗಳಿಲ್ಿದ! 

70-80  ಜನ ಕವಿಗಳು, ಕತಗಯಯು, ನಟಕಕಯಯು ವೀರದೀಯು. ವಿೀಜನ ಭೀರ ಮಿಣುಕುವ ಫಣುಫಣುದ ಸಣು ದಿೀಗಳು. ಸಂಗಿೀತದ 

ಳದೈಗಳು. ರೀಟಸ್ಟ  ಶೌಂಡ್ ಸಿವಿಮ್ಸ. ಂದು ಭೂರಮಲ್ಲಿ ಬಿಮರ್ ಸಯಫರಜು. ರೂೀಹದ ಕುಚಿಾಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಷ ಗುಂಪಗಿ 

ಕೂತು  ಹಯಟುತಿಾಯುವ ಜನ. ನನಂದು ’಄ಭೇನ ಸಿೀಯ’ ಕವಿತಮ ಆಂಗಿಿೀಷ್ ಄ನುಳದ ಒದಿದಗ, ಕನೂಡದಲ್ೂಿ ಒದಲ್ು ಚಂಡ 

ಫೀಡಿಕೆ! 

಄ಂದಿನ ಭುಖೈ ’ಫ್ಾಭಾರ್’ ಟೂರಂಟೂೀದಿಂದ ಫಂದಿದೀ ಲ್ಲಲ್ಲಯೈನ್  ಎರನ್ ಎಂಫ ಕಷೃ ಕವಿ. ಚಿಕೆ ಕೂದಲ್ಲನ, ಶಚೆಾೀನೂ 

ಎತಾಯವಿಲ್ಿದ, ಭಧೈವಮಸಿ್ನ ಲ್ಲಲ್ಲಯೈನ್ ಖ್ೈತ ರೀಖಕಿ. ಜೊತಗೆ ಄ಲ್ಲಿನ ’ಯೈಟಸ್ಟಾ ಅಫ್ ಕಲ್ರ್’ ಸಂವಿಮಲ್ಲಿ ಄ವಳದುೀ 

ಸಕಿಮ ಪತ. 

ಭೈಕು ಹಿಡಿದು ನಿಂತು, ಗಿಟರ್- ಡಂಗಳ ಹಿಭೇೀಳದೂಂದಿಗೆ ಹದಲ್ನೀ ದೈ ಶೀಳಿದಗರೀ ಎಲ್ಿರಗೂ ಯೂೀಮಂಚನ, ಄ವಳ 

಄ಂದಿನ ಕವಿತ ಕೆಲ್ವಷ ದಿನಗಳ ಹಿಂದ ಟೂರಂಟೂೀದಲ್ಲಿನಡೆದ ಂದು ಘಟನಮ ಫಗೆೆ. ಕಷೃ ಮುವಕನೂಫ ಸಣು ಕಳವಷ ಮಡಿದೀ. 

ಕಱದುಕೊಂಡವಯು ದೂಯು ಕೊಟಿಯು. ಸೀಲ್ಲೀಸಯು ಄ವನಿಗಗಿ ಹುಡುಕಲ್ು ಶುಯು ಮಡಿದಯು. ಎಱಿ ಕಷೃ ಮುವಕಯನುೂ ಹಿಡಿದು 

ಶಿೂಸಿದಯು. ಕಷೃ  ಜನಯು ನಡೆಸುತಿಾದೀ ಕಯುಗಳನುೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹುಡುಕಿದಯು. ಯ ೈಪ್ ಸಂಗಿೀತ ಕೆೀಳಿ ಫಯುತಿಾದೀ ಭನಳಗೆ ಄ಧಾ 

ರತಿ ಬಗಿಲ್ು ಫಡಿದು ನುಗಿೆದಯು. ಪಟ್ಟಾ ಮಡುತಿಾದೀ ಕಷೃ ಗುಂಷಗಳನುೂ ಸೀಲ್ಲೀಸ್ಟ ವಿೀಷನಿೂಗೆ ಎಱದೂಮೀಯು. ’ಛೀಸ್ಟ 

ಹಿಮ್ಸ, , ಕೈಚ್ ಹಿಮ್ಸ, , ,  ಬಿೀಟ್ ಹಿಮ್ಸ, , , ಹಿ ಇಸ್ಟ ಬಿೈಸ, ಬಿೈಸ, ಹಿ ಇಸ್ಟ ಬಿೈಸ, ಬಿೈಸ, ಬಿೈಸ. . .’ 

ಲ್ಲಲ್ಲಯೈನ್ ಅಲೀಶದಿಂದ ಷಡುತಾರೀ ಆದೀಳು. ಜನ ಚಪೃಱ ತಟುಿತಿಾದೀಯು. . . ಄ಂದು ರತಿ 2 ಗಂಟಗೆ ಯೂಮಿಗೆ ಶೂೀಗಿ 

ಭಲ್ಗಿದ ಭೀಲ್ೂ ನಿದ ದೂಯ. ಲ್ಲಲ್ಲಯೈನ್ ಕಂಠ ಕಿವಿ ಗುಂಮುೆಡುತಾರೀ ಆತುಾ. ’ಹಿ ಇಸ್ಟ ಬಿೈಸ, ಬಿೈಸ, ಬಿೈಸ. . .’ 
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- ವಯದಿ ನೀಸಯು 

ಕನೂಡ ನಡಿನ ದೀವತ "ತ್ಯಿ ಫನಶಂಕರ" ಎಂದು ತರತಱಂತಯದಿಂದ ನಲಲ್ಿಯೂ ತಿಳಿದಿದೀೀಲ. ಅದಯ ಇ ಫನಶಂಕರ ಯಯು? 

ಎಂಫುದನುೂ ಯಯೂ ಎರ್ಣಸಿ ನೂೀಡುವಷದಿಲ್ಿ. ಯಯೂೀ ಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡೆದ ಂದು ಮಯುತಿಗೆ. ಸಿೀಯ ಈಡಿಸಿ, ಕಿರೀಟ ತೂಡಿಸಿ, 

ಹೂವಿನ ಄ಲ್ಂಕಯ ಮಡಿದುೀ ನಭಗೆ ಕಣುತಾದ. ಅದಯ ಄ವಱೀನೀ ಫನಶಂಕರ? 

ಆದಲ್ಿವನೂೂ ನವಷ ನೂೀಡುಳಗ, ಭಷಭಯತ, ರಮಮಣವನುೂ ತಿಳಿಮಫೀಕು ಭಷಭಯತದ ಶೂತಿಾನಲ್ಲಿ ಭಯತದ 

ಸಯಸವತಿ-ಮಭುನ-ಗಂಗ ನದಿಮ ನಡುಲ ಷಗೂ ಸುತಾಭುತಾ ಆದೀ ರಜೈಗಳ ಶಸರಲ. ಫೀಯ ಫೀಯ ದೀಶಗಳಿಂದ, ರಜಯು ಕೌಯವಯ 

ಕಡೆ, ಪಂಡವಯ ಕಡೆ, ತಭೇ ಡೆಗಳನುೂ ಕಳಿಸಿದುೀದು ಷಗೆಮೀ ಹದಿನಂಟು ದಿನ ನಡೆದ ಇ ಕಳಗದಲ್ಲಿ ಯವ ಯವ ರಜಯು 

ಭಡಿದಯು, ಎಂಫುದನುೂ ಄ಚುಾ ಮಡಿದೀಯ. 

ರಮಮಣ ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ವಿಂಧೈದ ತಂಕಣದಲ್ಲಿ ಕಡುಗಱೀ ಆದುೀದು ತಿಳಿಮುತಾದ. ಇ ’ದಂಡಕಯಣೈ’, ’ಚಿತಕೂಟ’, ’ಊಷೈಭೂಕ’, 

’ಕಿಷಿೆಂದ’ ಎರಿಡೆಮೂ ದಟಿಳದ ಕಡುಗಳಿದುೀ, ಄ಲ್ಲಿ ಕಡಿನ ಜನಯೀ ಆದುೀದು ನಭಗೆ ತಿಳಿಮುತಾದ. "ಳನಯ" ಎನುೂವಷದು 

"ವನನಯ" ಎನುೂವಷದಯ ಕಿರದದ ದ . ಄ವಯೀನೂ ಭಂಗಗಲಗಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಕಡಿನಲ್ಲಿಮೀ ಳಸಿಸುತಿಾದೀ ಇ ಭಂದಿ ತಭೇದೀ ಅದ 

ರಜೈಗಳನುೂ ಅಳುತಿಾದೀಯು. ಅದಯ ಎಲ್ಲಿಮೂ ಯವ ಟಿಣಗಳ ಶಸಯು ಄ವಷಗಳು ಶೀಗಿದೀವಷ? ಎನುೂವಷದಯ ಫಗೆೆ ಏನೂ 

ಕಣುವಷದಿಲ್ಿ. 

ಅದೀರಂದ ಅ ಶೂತಿಾನಲ್ಲಿ ವಿಂಧೈದ ತಂಕು ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಫರಮ ದಟಿಳದ ಕಡುಗಳಿದುೀ, ಹಲ್ಳಯು ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಭನ 

ಮಡಿಕೊಂಡಿದೀಯ. ತ್ಯಿ ಪವಾತಿ ಹಲ್ಳಯು ತಯದಲ್ಲಿ ನಭಗೆ ತೂೀರಕೊಳುೆತ್ಾಱ. ನಭೇ ನಡಿನ ಹಫ, ’ನವರತಿ’ ಇ 

ಂಫತುಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಿ ಂಫತುಾ ಫಗೆಯಗಿ ನಭಗೆ ಕರ್ಣಸಿಕೊಳುೆತ್ಾಱ.  ಫೀಸಿಗೆಮಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಱಿ ಣಗಿ ಫಯಡಗಿ ಬಿಡುತಾದ. 

ಅದಯ ವಣ ಮಸದಲ್ಲಿ ಭಱ ಶೂಮ್ಲ್ು ಹದಱಗಿ, ಹಸಿಯು ಕೊನಗಳು ಡೆಮಲ್ು ಄ರ್ಣಯಗುತಾಲ. ಭುಂದ ಭದದಲ್ಲಿ 

ಚೆನೂಗಿ ಭಱಯದ ಭೀರ ಎಱಿ ಗಿಡ ಭಯಗಳೂ ಹುಲ್ುಶಗಿ ಫಱದು, ನಲ್ಲಱಿ ಹಸಿರಗುತಾದ. ಭಱ ನಿಂತ್ಗ, ಗಳಿಮಲ್ಲಿ ನಿೀರನ 

ಹಫ ಆನೂೂ ಆಯುವಷದರಂದ, ನೀಸರನ ಫಳಕು ಭೂಡಿದಗ, ಅ ಫಳಕು ಹಫಮಲ್ಲಿ ಡೆದು ಭೂಡಿದಗ, ಅ ಫಳಕು ಹಫಮಲ್ಲಿ ಡೆದು 

’ಕಭನ ಬಿಱಿಗಿ’ ಬನಿನಲ್ಲಿ ತೂೀಯುತಾದ. ಆಲ್ಲಿ ಫಳಕು, ಂಫತುಾ ಫಗೆಯಗಿ ತೂೀಯುವಷದರಂದ ತ್ಯಿಮೂ ಕೂಡ. 

ಯಕಾವಣಾ, ಭಯಕತವಲ್ಲಿ, ನಿೀಱಂಬಿಕೆ, ಗೌರ, ಕಳಿ, ಯದ, ದುಗಿಾ ಯಗಿ ಕಣುವ ಇ ತ್ಯಿ ಯದ ಄ಂದಯ ’ತಿಳಿಳಗಿ’ ನಭಗೆ 

ತೂೀರಫಯುತ್ಾಱ. ಇ ಯದಮೀ ಕಂಫರ, ಄ಂದಯ ಗಿಡ-ಭಯಗಳ ದೀವತಯಗಿ, ಄ವಱೀ, ಫನಶಂಕರಯಗಿ ಫಯುತ್ಾಱ. ಇ 

ಫನಶಂಕರ ಎಱಿ ಜೀವ ಜಂತುಗಳನುೂ ಏರ, ಕಡಿನಲ್ಲಿ ಎಱಿ ಭಂದಿಮನೂೂ ಶಕುತ್ಾ ತಿಯುಗುತಿಾಯುತ್ಾಱ.  ಇ ಫನಶಂಕರ, 

ಕೆೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಹಿಯದ ಕಫನುೂ ಹಿಡಿದು, ಅನಗಳನುೂ ತನೂಡೆಗೆ ಕಯಮುತ್ಾಱ. ಸಿಂಹವನುೂ ಏರಯುವ ಇ ತ್ಯಿ ಕಯುಣಳು ತನೂಱಿ 

ಭಕೆಳನುೂ ಭಯುಕದಿಂದ ಶಕುತ್ಾಱ. 

ನವಷ ಭಯತದ ಟ ನೂೀಡಿದಗ ನಭಗೆ ಕಣುವಷದು, ಕಡಲ್ ತಿೀಯದಿಂದ ತುಸು ದೂಯದಲ್ಲಿ ಫಟಿಗಳ ಶಲ್ು ಕಣುತಾದ. ಆದು 

ಡುವಣ ಷಗೂ ಭೂಡಣ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಮೂ ಕಣುತಾದ. ಇ ಭೂಡಣ-ಡುವಣ ಫಟಿ ಶಲ್ುಗಳು ನಿೀಲ್ಗಿರಮಲ್ಲಿ, 

ದೂಡ್ಫಟಿದಲ್ಲಿ ವೀಯುತಾಲ. ಇ ಎಯಡೂ ಫಟಿ ಶಲ್ುಗಳ ಭೀರ ಆಯುವ ನಡೆೀ ಕಯುನಡು. ಇ ಎತಾಯದ ನಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಸಿರಗಿಯುವ 

ನಡೆೀ ಕಯುನಡು. ಕಡಿದೀಯೀ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ನಲ್ಲಮುತಾಲ. ಇಗಲ್ೂ ಕೂಡ, ಕಯುನಡಿನಲ್ಲಿಮೀ ನಭಗೆ ಅನ, ಹುಲ್ಲ, ಚಿಯತ, ಕಡು 

ಕಿಯುಬ್, ಕಯಡಿಗಳು ಸಿಗುವಷದು. ಆವಷಗಳು ಕಿೀಳು ನದಡಿನಲ್ಲಿ ಕಣುವಷದಿಲ್ಿ. ಹಿೀಗಗಿ ಕಯುನಡೆೀ ಕಡಿನ ನಡಗಿದ. 

ಇ ತ್ಯಿಮ ಹದಲ್ ಗುಡಿ ಫನಳಸಿಮಲ್ಲಿ ಕಣುತಾದ. ಫನವವ ನಭೇ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಳಯು ತಯದಲ್ಲಿ ಶಸರಗಿದ. ಇ 

ಫನವವಮೀ ಕದಂಫಯ ರಜಧನಿಯಗಿತುಾ. ಇ ಫನವವಮೀ ಄ಕೆ ಭಷದೀವಿಮ ತವರಗಿತುಾ. ಫನವವಮೀ ಇಗಿನ ಸಿಸಿಾಮಲ್ಲಿದ. 

ಆಲ್ಲಿಮೀ ಭಧುಕೆೀಶವಯ ಗುಡಿಮೂ ಆದ. ಇಗಲ್ೂ ಕೂಡ ಆದು ತಿಲ್ಕಯಣೈ ಕಡಿನಲ್ಲಿ ಆದ. ಇ ಗುಡಿ ಹದಲ್ು ಬದಮಿ ಚ್ಲ್ುಕೈ 

ರಂದ ಕಟಿಱಗಿತುಾ. ಏಕೆಂದಯ ಕಯುನಡಿನಲ್ಲಿಮೀ ಹಟಿಹದಲ್ಲಗೆ ದೀಳಲ್ಮಗಳನುೂ ಕಟುಿವ ಳಡಿಕೆಯಗಿದುೀದು 

ಟಿದಕಲ್ುಿ, ಐಶೂಱ ಗುಡಿಗಳನುೂ ಕಟ್ಟಿದ ಶೂತಿಾನಲ್ಲಿಮೀ ಇ ಫನಶಂಕರಮ ಗುಡಿಮೂ ಕಟಿಲ್ಿಟ್ಟಿದುೀದು. ಚ್ಲ್ುಕೈಯು ತಭೇ 

ಭನಮ ದೀವರಗಿ ಫನಶಂಕರಮನುೂ ಄ಪ್ಪೃಕೊಂಡಯು. ಸಿಂಹಲೀರದ ಇ ತ್ಯಿ ಚ್ಲ್ುಕೈಯನುೂ ಫಡಗು ಷಗೂ ತಂಕಣ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಜಮಬೀರ ಶೂಡೆಸಿ ಭುನುೂಗಿಸಿದಳು. ಆಂತಹ ತ್ಯಿಮ ಗುಡಿಗಳು ಕಯುನಡಿನಲ್ಲಿ ಆನೂೂ ಹಲ್ಳಯು ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಡಿಫಂದವಷ. 

ಶೃಂಗೆೀರಮ ಯದ, ಕೊಲ್ೂಿರನ ಭೂಕಂಬಿಕ, ಶೂಯನಡಿನ ಄ನೂಸಣಾ, ಭೈಸೂರನ ಚ್ಭುಂಡ, ಷಸನದ ಷಸನಂಬ,  

ಕೊೀಱಯದ ಕೊೀಱಯಭೇ ಎಲ್ಿವಸ ಇ ತ್ಯಿಮ ಯೂಗಱೀ. 

ನವರತಿ ಕನೂಡನಡಿನ ವಿಳೀಷ ಹಫ ಆದು ಚ್ಲ್ುಕೈಯ ರಜೈದಲ್ಲಿದ ಗುಜರತ್, ಭಷರಷಿ ಭತುಾ ಅಂಧದಲ್ಲಿ 

ವಿಜೃಂಬಣಯಿಂದ ಆಂದಿಗೂ ಅಚರಸಲ್ೃಡುತಾದ. ಄ದೀ ತಮಿಳುನಡು ಷಗೂ ಕೆೀಯಳದಲ್ಲಿ ಆದೀನೂ ವಿಳೀಷ ಹಫವಲ್ಿ.   

ಆಂದು Enviornment Protection ಎಂಫ ಕೂಗು ಷಕುತಿಾಯುವವಯಱಿ ’ಫನಶಂಕರಗೆ ಜಮ’ ’ಫನಶಂಕರಗೆ ಜಮ’ ಎಂದು 

ಕೂಗಫೀಕು ’ಹಸಿಯೀ ನಭೇ ಈಸಿಯು’ ಎಂಫುದು ಕನೂಡ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಗು. 

ಆಂದು flat ಗಳನುೂ ಕಟುಿವಷದಕೆಗಿ ಄ಂದಿನ ಕೆಯಗಳನೂಱಿ ಆಂಗಿಸುತಿಾಯುವ ರಜಕಯರ್ಣಗಳು ಇ ತ್ಯಿಮನುೂ ಸಜೆ ಮಡುವ 

ಹದಲ್ು ಄ವಳು ಕಲ್ಲಸಿದ ಪಠವನುೂ ಭಯಮಬಯದು . 
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Om

An English Translation 
                M.A.N.Prasad 

Chapter 4 
 

Gnyāna Karma Sanyāsa Yoga 
 

Lord Sri Krishna said:   At the beginning of this ‘Kalpa’ I taught this eternal yoga to Surya, and he in turn   
                                  Taught it to his son Manu, and Manu in turn taught it to king Ikshvāku      -    1 

 
The saintly kings had learnt this yoga which had come to them through generations. 

                  But, O’ Arjuna, for a long time on this earth, this yoga appears to have been lost.        -    2  
 

Since you are my devotee and a dear friend of mine, I am explaining you this ancient yoga,  
              Which is not only very good but, is also a great secret, full of inner meaning.          -      3  

 
Arjuna said:    You were born recently, whereas Surya was born ages ago, at the beginning of this ‘kalpa’. 

                           How am I therefore to understand that this yoga was explained by you to him?        -    4 
 

Lord Sri Krishna said:       O’ Arjuna, many lives of both you and me have been completed. But Arjuna, 
                                        You are not aware of all of them where as I am aware of them all.        -    5 

 
Though I am indestructible, birth less and am the master of all living beings, 

                    I control my nature and through my ‘Yogamāya’ incarnate myself.          -          6 
 

          Whenever ‘Dharma’ is destroyed or disrupted and ‘Adharma’ becomes prominent,  
                  I then incarnate myself on this earth and become visible to all            -      7 

 
To protect and uplift the good, and destroy the evil doers,  

                To re-establish Dharma, I shall take incarnations in each Yuga       -    8 
 

O’ Arjuna, one who understands that this birth of mine and all my activities are for a 
          Divine purpose, will attain me after shedding his mortal body and not be born again        -     9 

 
Having overcome desire, fear and anger, many men have surrendered to me totally,  

And have attained me, by steady devotion free from any expectations 
                   And purification through the penance of knowledge.        -          1 0 

 
O’ Arjuna, I respond to each according to how they worship me. Knowing this,  

            The intelligent men conduct themselves accordingly and follow my path.     -     11 
 

In this world, men worship god desiring for fruits or rewards for their labour. But then,  
             Their labour may produce fruits quickly, but they will not be able to realize me.       -   12 

 
Based on their characters and nature of work, I have made divisions of  

  Brahmana, Vaisya, Kshatriya and Shudra. Though I am the creator of this,  
                             Being indestructible, you could consider me to be in reality not so.               -         13 

 
I am not desirous of the fruits of labour, hence my actions do not afflict me. Those who 

     Understand this truly will also be free from bondage and will not be afflicted by their actions     -     14    
 

Understanding this concept, the early aspirants for liberation acted accordingly. 
              Hence, you too follow the path adopted by your ancestors and carry out your actions      -    15  
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Which action is prescribed and which action is not, has baffled even the great intellects. 

 I shall therefore explain you the principle of action, knowing which you can  
Liberate yourself from the inauspicious, that is the bondage resulting from action       -       16 

 
One should know about actions that are considered as ‘Karma’,  
As also the actions considered ‘Akarma’, one should also know  

Which actions are prohibited – known as ‘Vikarma’,  
                    Because, the pace of karma is very fast.                -     17 

 
All actions performed by one without any ego, with a sense of detachment  
As though one were not its doer, and one who sees detachment or sacrifice 

 In the inactions of the ignorant or the action of others, is a wise one  
Among men and a yogi, who performs all karmas.        -      18 

 
One whose actions bear the approval of the shāstras,  
Which are free from desires, aspirations and intents,  

Whose actions have been incinerated by the fire of knowledge, 
                     Such a person is acknowledged as a Pandita by even the learned ones        -      19 

 
One who is free from this worldly bondage, immersed always in the Almighty, 

 Ever satisfied and happy, free from the desire of fruits of his action,  
                       Though he is actively involved in action, he is truly not doing any ‘karma’.         -      20 

 
One who has conquered his mind, body and senses,  

Who has renounced all things of pleasure and enjoyment,  
Though he is doing actions to keep the body and soul together, 

                           Is free from the flaws of committing any sin.                   -         21 
 

One who is satisfied with whatever naturally comes to him, 
Who is beyond the effects of happiness or sorrow, 

Who is free from envy and looks at success and failure alike,  
                     Such a ‘Karmayogi’ will not be bound by karma, though he performs them.             -    22 

 
One who is unattached, one who has shed his ego,  

One who is constantly thinking of God,  
One who is devoted to performing ‘Yagnyas’,  

      The karmas of such a person do not produce bondage.      -     23 
 

When the appliances used in a Yagnya are ‘Bramha’, the offering is ‘Bramha’, 
The sacrificial fire is ’Bramha’, the offerer is ‘Bramha’, and to whom it is offered is ‘Bramha’, 

                The apt reward for such action by one who is in a “Samadhi” is also ‘Bramha’.           -     24  
 

Some yogis conduct Yagnya to propitiate different divinities very well, 
       Some enlightened ones offer as sacrifice their Yagnya in the sacrificial fire of ‘Parabramha’.  -  25 

 

Some yogis offer their sense of hearing in the sacrificial fire of self-control and  
Gain mastery over them, some others offer their words in the sacrificial fire of senses  

               And destroy them even though they are detached.              –        26 
 

Other yogis offer all the acts of senses and ‘prāna’ in the fire of self-control,  
         Which is rendered shining and lustrous by the knowledge.         -    27 

 
Many others, with the welfare of mankind in view,  
Sacrifice material objects as an offering to the God,  

Similarly, others offer ‘Tapas’ to uphold their ‘dharma’,  
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Some others offer ‘Ashtāngayoga’ as Yagnya, 

Yet others follow non-violent and rigorous penances 
             Reciting God’s name and studying shastras.       -     28 

 
Other yogis offer ‘prāna vāyu’ in ‘apāna vāyu’ and similarly some offer ‘apāna vāyu’ in ‘prāna vāyu’, 

Yogis who are exponents of ‘prānāyāma’ offer by stopping both ‘prāna’ and ‘apāna’,  
Yet others who live on limited food offer ‘prāna’ as sacrifice to ‘prāna’, and all these  

                   Whose sins have been absolved through yagnyas are well versed in yagnyas.      -       29 & 30 
 

O’ Great Kuru Arjuna,  yogis enjoying the nectar of knowledge  
Which is the fruit of yagnya, attain Parabramha, 

For those who do not perform yagnyas, even this world  
                                    Provides no happiness, what to speak of the other world?                   –         31 

 
Thus, different types of yagnyas have been outlined in Vedas and know that  

All of them were created through the acts of mind, body and senses.   
Knowing this truly, and observing detachment, you will be able 

                          To liberate yourself from the worldly bondage.              -         32  
 

O’ Arjuna, yagnya of knowledge is superior to other yagnyas  
Which give you material gains, because, all acts ultimately end in  

                             Knowledge or attainment of knowledge is the aim of all acts.          -           33  
 

Prostrate sincerely, serve well, ask questions to clear your doubts and 
Acquire that knowledge well. Learned ones who know the hidden  

                       Inner meanings will preach you about that knowledge.              -       34 
 

O’ Arjuna, knowing that knowledge you shall not be subjected to  
Illusion, and through it you shall realize the Lord who is the infinite soul,  
                Immanent in all beings and feel the immense bliss.           -    35 

 
Though you might have committed the most sins, if you rely on the sail boat of knowledge 
       You shall undoubtedly overcome all the sins and sail across the ocean of sins       -      36 

 
Just as a glowing fire consumes the fire wood and reduces it into ashes,  

                 The fire of knowledge shall burn away all karmas and reduces them into ashes       -    37 
 

In this universe, undoubtedly there is nothing as sacred as knowledge.  
One who consistently strives to purify his heart and develop equanimity,  

Will begin to experience it over a period of time.         -    38 
 

One who has conquered his senses, regularly practices meditation and has a deep sense of devotion 
                Will acquire knowledge. Then he shall realize God and shall attain great peace.       -      39 

 
The ignorant, who lacks devotion, does not know about God and is doubtful of everything by nature 
     Will be spiritually destroyed. He shall be neither happy here nor happy in the other world     -    40 

 
O’ Dhananjaya, one who looks at all actions with equanimity and treats them 

 As an offering to the Lord, Whose doubts have been destroyed fully by knowledge, 
                   Karma or actions cannot bind such a ‘Jitendriya’ who has conquered his senses         -     41 

 
Therefore O’ Arjuna, concentrate on equanimity; destroy the  

Doubts created by ignorance and deeply seated in your mind with  
                 The sword called knowledge and get ready for the battle.      -      42 
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ನಗೆಹನಿ  

ಆಫಯು  ಸಂತ್ಜಗಳು  ವೀರಕೊಂಡು  ಂದು  ಕರ್  ನಲ್ಲಿ ಬಂಬ್ ಪಿಂಟ್ ಮಡುತಿದೀಯು  
ಫ  ಕೆೀಳಿದ : ಄ಲ್ಿ  ಕಣಯೈ  ಄ಕಶೇತ್  ಬಂಬ್  ಡುಂ  ಎಂದುಬಿಟಿಯ  ಏನ್ ಗತಿ ? 
ಆನೂೂಫ : ೀಚನ  ಮಡಫೀಡ  ಗುಯು, ನನೂ  ಹತ  ಆನೂೂಂದು  ಬಂಬ್  ಆದ.  
************** 
ಅಫಿೀಸರ್- ಯಜೆ ಕೊಡೊಕೆ ಶಧೈವಿಲ್ಿರ. 
ಸಂತ್ - ಶರ್, ನನೂ ಭದುಲ ಶರ್, ಯಜ ಕೊಡದ ಆದೀಯ ಶೀಗೆ ಶರ್? 
ಅಫಿೀಸರ್- ಭದುಲೀನ? ನಿನೂನುೂ ಭದುಲ ಅಗೊೀಕೆ ಭುಂದ  ಫಂದಿಯೂ ಭೂಖಾಳು ಯಯಮೈ? 
ಸಂತ್ - ನಿಭೇ ಭಗಱ ಶರ್. 
********** 

TV ವಯದಿಗಯನೂಫ ಯೈತನ Live ಸಂದಶಾನ ಮಡುತಿಾದೀ. 

ವಯದಿಗಯ: ನಿೀವಷ  ಕುರಗೆ ಏನು ತಿನಿೂಸಿಾೀರ? 

ಯೈತ: ಬಿಳಿಕುರಗೊೀ? ಕಯ ಕುರಗೊೀ? 

ವಯದಿಗಯ: ಬಿಳಿ. 

ಯೈತ: ಹುಲ್ುಿ.... 

ವಯದಿಗಯ: ಭತಾ ಕಯೀದಕೆೆ? 

ಯೈತ: ಄ದಕೂೆ ಹುಲ್ುಿ... 

ವಯದಿಗಯ: ನಿೀವಷ ಇ ಕುರಗಳನೂ ಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾೀರ? 

ಯೈತ: ಕಯೀದನೂೂೀ? ಬಿಱೀದನೂೂೀ? 

ವಯದಿಗಯ: ಬಿಱೀದು... 

ಯೈತ: ಶೂಯಗಿನ ಕೊೀಣಮಲ್ಲಿ.. 

ವಯದಿಗಯ: ಕಯೀದನೂ..? 

ಯೈತ: ಄ದನೂೂ ಶೂಯಗಿನ ಕೊೀಣಮಲ್ಲಿಮೀ... 

ವಯದಿಗಯ: ಭತಾ ಄ವಷಗಳಿಗೆ ಶೂನ ಮಡೊ್ೀದು ಶೀಗೆ? 

ಯೈತ: ಕಯೀದಕೊೆೀ? ಬಿಱೀದಕೊೆೀ...? 

ವಯದಿಗಯ: ಬಿಱೀದಕೆೆ... 

ಯೈತ: ನಿೀರನಿಂದ... 

ವಯದಿಗಯ: ಕಯೀದಕೆೆ...? 

ಯೈತ: ಄ದಕೂೆ ನಿೀರಂದರೀ... 

ವಯದಿಗಯನಿಗೆ ಕೊೀ ನತಿಾಗೆೀರತು, ಕಿಯುಚವಂತೀ ಶೀಳಿದ: ಭೂಖಾ! ಎಯಡಕೂೆ ಂದೀರೀತಿ ಮಡೊೀದು ಄ಂದೇೀರ ದೀ ದೀ 

ಕಯೀದೂ ಬಿಱೀದೂೀ ಄ಂತ್ ಯಕಯೈ ಕೆೀಳಿಾದೀ? 

ಯೈತ: ಯಕಂದ... ಕಷೃ ಕುರ ನಂದು.... 

ವಯದಿಗಯ: ಭತಾ ಬಿಱೀದು...? 

ಯೈತ: ಄ದೂ...ನಂದೀ!... 

ವಯದಿಗಯ ಭೂಛಾಶೂೀದ!!  ಜ್ಞೆ ಫಂದಭೀರ ಯೈತ ಶೀಳಿದ, ಇಗ ಗೂತ್ಾಯಾ? TVಲ್ಲ ನಿೀವಷ ಄ದೀ ಄ದೀ ಸಮಚ್ರನ 

ಭತಾ ಭತಾ ತಿಗಾ ಭುಗಾ ತೂೀಸಿೀಾ ತೂೀಸಿೀಾ ನಭಾರೀ ತಿಂತಿೀಯಱಿ ಅಳಗ ನಭೂೆ ಹಿೀಗೆೀ ಫೀಜರಗತಾ...! 
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 ವನಜಾ ರಾಜನ್ 

"ಶಿೀರಭ ಆಂಡೊೀನೀಶಿಯ"ದಲ್ಲಿ ಸರಸುಮಯು, 18ನಮ ಶತಮನದಲ್ಲಿ "ರಮಮಣ" ವನುೂ ಷನಃ ಕರ್ಥಸಱಯಿತು. 

ಭುಸಿಿೀಮ್ಸ ದೂಯ ಕುಫುಲಸೀನೂೀ (III)  ಸುರಕತಾಯವಯು, ಕವಿ ’ಮಶದಿಷಯ ರಡೆನ್" ಯವರಂದ, ಪಮಶಃ 

ಫಯಸಿಯಫಹುದನೂಱಗಿದ. ಇ ಹಿಂದ, ಆದೀ ಕವಿ, ಜವದ ಮುವರಜನಿಗಗಿ ರವಣ ಷಗೂ ಸಹಸ ಬಹು ಄ಜುಾನನ 

(Rawana and the 1,000 armed Arjuna)  ನಡುಲ, ನಡೆಮಱಯಿತು ಎನುೂವ  ಕದಟ, ಘಷಾಣಮ ಫಗೆೆ 

ಫಯದಿದೀಯು. ಄ದೀ ರೀತಿ Prophet Muhammed  ಯವಯ ಜೀವನದ ಕಥನಕಗಳನುೂ "Seerat Un Nabi" ಎಂಫುದಗಿ 

ಶಸರಸುತ್ಾಯ. ಸವತಃ ಮಶದಿಷಯ (I) ಒವಾ 

ಭುಸಿಿಂ ಅಗಿದೀರದೀರಂದ ಇ ಭೀಲ್ಲನ 

’ತರಫಯಹ’ ಸಹಜಳಗಿ ಄ವಯು ನಿೀಡಿದಯು 

ತಭೇ ಕಥಗಳಿಗೆ.  

ಗೊೀಶವಮಿ ತುಳಸಿೀದಸಯನುೂ "ಅದಿಕವಿ" 

ಳಲ್ಲೇೀಕಿಮವಯ ಄ವತ್ಯಲಂದೀ ಫಹಳ ಭಂದಿ 

ಭವಿಸುತ್ಾಯ. ಳಲ್ಲೇೀಕಿ ಕವಿ ಸಂತನಗುವ 

ಹದಲ್ು ಳಸಿಗಯನುೂ ಲ್ೂಟ್ಟ 

ಮಡುತಿಾದೀನಂದು, ಭುಸಿಿಂ ಜನದ 

ಯಂಯಮ ಄ನುಹೀದನ ಸಹ ಎಂಫ 

ಕಯಣವನುೂ ನಿೀಡಿ, ಹಟಿಹದಲ್ನಮ 

ಶಿೀಭದಮಮಣದ ಕತೃಾ ಗೊೀಶವಮಿಮೀ 

ಎಂಫುದಗಿ, ’ಸುನನ್ ಕಳಿಜಗ’ ಸಹ 

(ಆಂಡೊೀನೀಶಿಮದ ಭವಿ ಸೂಫಿ 

ಭುಖೈಸಿಯು) ಷೃತ್ಾಯ.  

1250 ವಷಾಕೆೆ ಅಯಂಬದರಿೀ ಆಂಡೊೀನೀಶಿಮನೂಯು, ಄ಧಿಕ ಸಂಖೈಮಲ್ಲಿ ’ಆಶಿಂ’ಗೆ ಭತ್ಂತಯಗೊಂಡಿದೀಯು. 

ತಿಂದು ಶಕಯಂಬದಲ್ೂಿ ’ಜವ’ ರಮಮಣ ಫಯಮುವ ಂದು ದುತಿಮನುೂ ಄ನುಸರಸುತಿಾದೀಯು. ಄ವಿದಯೂ 

ಸಹ ’ಮಶದಿಷಯ (II) ಷಗೂ ಭತಿಾತಯ ಭುಸಿಿಂ ಕವಿಗಳು ’ವಿಷುುವಿನ (WISNU) ಄ವತ್ಯಗಳ ವಿಳೀಷಗಳನುೂ 

ಫಯಮುವ ದುತಿಮನುೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲಲ್ಿ. ಶಿೀರಭ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ, ರಜನದವನು ಶೀಗಿಯಫೀಕು, ಄ವನ ನಡೆವಳಿಕೆ, 

ರಜೈಭಯ ಯವ ರೀತಿ ನಡೆಸಫೀಕು ಎಂಫುದನೂಱಿ ವಿಳೀಷಳಗಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನಿೀಡಿದುದನುೂ ’ಭುಸಿಿೀಭರಜರಗೆ’ 

ಕಲ್ಲಸಿಕೊಡಱಗಿತುಾ (ವಿಳೀಷಳಗಿ). ಄ಿೀ ಄ಲ್ಿ, 'Serat Rama' ವನಗಳಲ್ಲಿಮೀ ಳಸ ಮಡಿಕೊಂಡು, ’ಸಂತ’ನ 

ಜೀವನವನುೂ ನಡೆಸುವ ಄ಭಱಮನುೂ ವೈಕಾಡಿಸಿದನನೂಱಗಿದ! ಄ದಕೆೆ ಈತಾಯಳಗಿ, ಲ್ಕ್ಷೇಣನು, "ದೀವಯೀ, ಫಟಿ, 

ಗುಡ್, ಕಡು, ಭೀಡು ಸೃಷಿಿಸಿದಂತಮೀ ಹಳಿೆ-ನಗಯಗಳನುೂ ಸಹ ಸೃಷಿಿಸಿದೀನ. ಅರ್ಥಾಕ, ಪಂಚಿಕ, ಪಯಮತಿಾಕ 

ಎಲ್ಿವಸ ಄ವನದೀ ಸೃಷಿಿ! (Material as well as Spiritual) ’ಕ್ಷತಿಮ’ ನದವನು ರಜನಗಿ, ಜಯಕ್ಷಕನಗಿಮೂ, 

ಷಗೂ "ಸಂತ" ನಗಿಮೂ ಸನೈಸಿಯಗಿಮೂ ಆಯಫಹುದು". ಸಭೂಹ ಗನಗಳು, ಷಡುಗಳು, ವಿತ ಗಂಥಗಳ ಭೂಲ್ಕ 

ಆಂಡೊೀನೀಶಿಮದಲ್ಲಿ ಷರತನ ಕಲ್ದಿಂದಲ್ೂ ’ರಮಮಣ’ವನುೂ ಶೀಳಿ ಕೆೀಳಿ ಅನಂದಿಸುತ್ಾ ಫಂದಿದೀಯ . 925 ಯಲ್ಲಿ 

"ೀಗಿೀಶವಯ’ , 2778 ದೈಗಳನೂೂಳಗೊಂಡ ’ಕೆೀಕವಿನ್’ (KEKAWIN)ರಮಮಣ ಯಚಿಸಿದಯು . 1500 ಯಲ್ಲಿ ’ಸುಂಡ’ 

ದಿವೀಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಱಗರಗಳ ಭೀರ ದಖಲ್ಲಸಲ್ೃಟ್ಟಿತು . 17 ನಮ ಶತಮನದಲ್ಲಿ "ಮತರಮ್ಸ"ನ ರಜ , ಆಶಿಂ ಭತದ 

ಚ್ಯ ಮಡಿದನನೂಱಗಿದ. ಅದಯ ’ಸ ಜಂಡ್ ಡಿಂಗ್’ (Shastra Gendering) ನಲ್ಲಿ ಄ವನು ಫಯದಿಯುವಷದು 

ಏನಂದಯ ಄ವನ ರಜೈದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿಯೂ ಹಱಮ ಕವಿಗಳ ಭೂಲ್ ಗಂಥಗಳನುೂ ಕವಿ ಄ರತಿಯರೀಫೀಕು. ಕಯಣ 

’ಸಂಸೆೃತ’ದಲ್ಲಿಯುವ ಹಿಂದು ಪಚಿೀನ ಗಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಄ಡಗಿಯುವ ’ಜ್ಞನ ಬಂಡಯ’ ದಿಂದರೀ ಸೂೄತಿಾಗೊಂಡ ಕವಿಗಳ 

ಭೂಲ್ಗಂಥಲಂದಿದೀನ. (Kawi Texts). 

ಮಶದಿಷಯ (I) "ಶಿೀರಭನ ಫಗೆೆ ಫಯದಿಯುವ ಕವಿಗಳ ಭೂಲ್ಗಂಥಗಳನುೂ (Kawi Texts) ’ಸೂಫಿ ಶಹಿತೈ’ 
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ಎಂದಿದೀನ. ಄ಿೀ ಄ಲ್ಿ. "ಭೀಭ" (ಸುಸಿ) ಭತುಾ ’಄ಜುಾನ ವಿಳಹವಷ" ಸಹ ಆಶಿಂ ಪಚಿೀನ ಗಂಥಗಳು ಎಂದಿದೀನ. 

17ನಮ ಶತಮನದಲ್ಲಿ ಳಸಿಸಿರ್ ಪಂತೈ" (ಜವ) ದ ಭುಸಿಿೀಂ ವಿದವಂಸಯು ಎಱಿ ಭತದ ಶಧು ಸಂತಯ ಜೀವನ 

ಕಥನಕಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು, ದುತಿಗಳನುೂ ಟುಿಗೂಡಿಸುವ ಕಮಾವನುೂ ಕೆೈಗೆತಿಾಕೊಂಡಯು. ಇ ಫೃಹತ್ ವಿಶವದಲ್ಲಿನ 

’ಚರತ’ಗಳನುೂ ’ವಯತ್ ಕಂಡ’ (Serat Kanda) ಎಂಫುದಗಿ ಶಸರಸಿದಯು. ಆದಯಲ್ಲಿ ರಮಮಣವಸ ವೀಾಡೆಯಗಿದ. 

ಸವಾ ಜವನಿೀಸ್ಟ ದೈಗಳಲ್ಲಿ ’ಶಿೀರಭ’ ನನುೂ (KLING) ಕಯದಿದೀಯ. "ರಭಕಿಿಂಗ್" "ಬಲ್ಲ" ಮಲ್ಲಿ ಳೀಕಡ 93 

ಜನಯು (93%) "ಅಗಭ ಹಿಂದೂ ಧಭಾ" ಭತುಾ ರೂೀಂಫೂಸ (Lombok) , ರಭನ ಕಥಗಳು, ರಮಮಣ ಶಸಸ 

(Ramayana Sasak) ಫಱಯಿತು. The Genealogy given in the book of GENESIS (10:T) - 

accepted by Jews, Christians and Muslims alike -clearly mentions Raamah. The only 

difference is that here he is the great - grandson of Cush (ಕುಶ) not his father. 

(ಇ ರೀಖನವನುೂ ಫಯದವಯು ಪಲೀಾರ್ಜ ದಿೀಳನ್. (Parvez Dewan) ಄ವಯು ಐ.ಎ.ಎಸ್ಟ ಅಫಿೀಸರ್. ನನು 2006 

ಜಕಟಾಗೆ ಶೂೀಗಿದೀಗ, ತಂದ ತಿಕೆಮ ಇ ತುಣುಕು, ಆತಿಾೀಚೆಗೆ ನನೂ ಕೆೈ ವೀರತು. ಕುತೂಹಲ್ಕರ ವಿಷಮಗಳು 

ಶಿೀರಭನ ಫಗೆೆ ನನೂ ಗಭನ ವಱಯಿತು. ನಿಭಗಿಷಿಳಗಫಹುದಂದು ಭವಿಸಿ ಫಯದು ಕಳುಹಿಸಿದೀೀನ.  

ಶೂಸವಯುಷ ಸಂಕಟ, ಕಷಿ ಸಭವೈಗಳಿಂದ ನಿೀಡಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ,  ಬುವನೀಶವರಮು ಜಗತ್ ಯಕ್ಷಕಿ. ಎಲ್ಿಯನೂೂ ಕಪಡು 

ತ್ಯಿ. ನಿನಗೆ ಬಕಿಾಸವಾಕ ನಭಶೆಯಗಳು) 
*************** 

1. ಫಳಗೆೆ ಭನ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ಭಗೂಳು. 

ಅಗ... ಄ಷಿಬುಜ 

2.ಭಕೆಳಿಗೆ ವಿದೈಭೈಸ ಕಲ್ಲಸುವವಳು 

ಅಗ..ಸಯಸವತಿ.. 

3. ಭನಮ ಖಚಿಾನಲ್ಲಿ ದುಡು್ ಈಳಿಸುವಳು 

ಅಗ..ಭಷಲ್ಕ್ಷಿೇ 

4.ಭನಮಲ್ಲಿ ಗೃಹಿರ್ಣ ಯಗಿ ಄ಡಿಗೆ ಮಡುವವಳು. 

ಅಗ...಄ನಸಣಾ. 

5. ಭನಮಲ್ಲಿಮ ಸಭವೈ ಗಳನುೂ ನಿಳರಸುವಳು 

ಅಗ..ಪವಾತಿ . 

6. ಭನಮಲ್ಲಿ ಯರದಯೂ ಏನದಯೂ ತಷೃ ಮಡಿದಯ.. 

ಅಗ.. ದುಗಾ.. 

7. ೀಟಯಿಂದ ತಿ ಏನದಯೂ ತಷೃ ವಸುಾ ತಂದಯ.. 

ಅಗ .. ಕಳಿ ಮತ್.. 

8. ತಿ ದೀವಯು ತವಯು ಭನ ಫಗೆೆ ಏನದಯೂ ಄ಸಂಫದು ಮತ್ಡಿದಯ.. 

ಅಗ..ಭಹಿವಸುಯ ಭದಿಾನಿ 

9.ಗಂಡ  ತಪ್ಪೃ ಏನದಯೂ  ಆನೂೂಫ ಶರ್ಣುನ ಗುಣಗನ ಮಡಿದಯ.. 

ಅಗ..ಯಣಚಂಡಿ.. 

ಱೆಮ ನಶಿೀಫಳನ  ಗಂಡಂದಿಯೀ, ಭನಮಲ್ಲಿ ಮೀ ಕುಳಿತು ದೀವಿಮ 9 ಄ವತ್ಯ ದಶಾನ ಮಡಫಹುದು 
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 ಡ. ಭೀಟ್ಟ ಭಲ್ಲಿಕಜುಾನ 

ದೀಶಿೀಮತ: ಕೆಲ್ವಷ ಭುಮೇತುಗಳು: ದೀಶಿೀಮತ ಕುರತ ಚಚೆಾಗಳು ಇಗಗರೀ ಶಕಷುಿ ನಡೆದಿಲ. ಆವಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಚಿಾನ 

ಚಿಂತನಗಳು ದೀಶಿೀಮತಮನುೂ ಮಗಾ ಄ಥಳ ವಶಹತುಹಿಗೆ ಎದುರಗಿ/ಯಾಮ ಚಿಂತನ ಮದರಮನೂಗಿ ಭಂಡಿಸಿಲ. 

ಆದನುೂ ಕನೂಡದೀೀ ಲ್ಕ್ಷಣವನೂಗಿ ಚಚಿಾಸಿದವಯು ಕೆಲ್ಲೀ ಕೆಲ್ವಷ ಄ರವಿಗಯು ಮತ. ಆವಯ ಚಿಂತನಗಳನುೂ ನಭೇ ಭುಂದಿನ ಚಚೆಾಗೆ 

ಫಳಸಿಕೊಂಡು ದೀಶಿೀಮತಮ ನಿಲ್ುವಷಗಳನುೂ ಭತಾಷುಿ ಹಿಗಿೆಸುವ ಜಯೂರದ. ಅದಯ ಂದು ಸಂಗತಿಮನುೂ ನವಷ ಆಲ್ಲಿಮೀ 

ನಿಚಾಳಗೊಳಿಸಫೀಕು. ಄ದೀನಂದಯ, ದೀಶಿೀಮತ ಕುರತ ಚಿಂತನಗಳು ಶಚುಾ ಕಡಿಯುವಷದು ಶಹಿತೈ ಒದುಗ ಷಗೂ ಄ರವಿಗರಗೆ ಮತ. 

ಶಮಜಕಸಜ್ಞಯು ದೀಶಿಮತಗೆ ಫನುೂ ಮಡಿಮೀ ಕನಾಟಕ/ಭಯತವನುೂ ಬಿಡಿಸಿ ನೂೀಡುವ ಮತೂವನುೂ ಮಡಿದೀಯ. ಆವಯು 

ತಭೇ ಄ರಕೆ ರೀಸಚ್ಾ ಷಗೂ ಒದಿಗೆ ಸಿಡಿ ಫೀಕಗುವ ಚಿಂತನ ಕಭಗಳನುೂ ಕನಾಟಕದ ಕಣೂುೀಟದಲ್ಲಿ ಯೂಪ್ಪಸಿಕೊಳುೆವ 

ಫದಱಗಿ ಎಯವಲ್ು ತಂದ ಮದರಗಳಿಂದ ಡೆದುಕೊಂಡಿದೀಯ. ಆಂತಹ ಒದಿನ ಫಗೆಗಳು ಕನಾಟಕವನುೂ ಄ರಮುವಲ್ಲಿ 

ತೂಡಕಗುತಾಲ ಎಂಫ ದಿಟವಸ ಆನೂೂ ನಭೇರವಿಗೆ ಫಯದೀ ಆಯುವಷದು ವೂೀಜಗದ ಸಂಗತಿಮೀ ಸರ. ಶಹಿತೈ ಒದಿನಲ್ಲಿಮೂ ಆಂತಹ 

ಎಯವಲ್ು ಮದರಗಳದೀ ಭೀಲ್ುಗೆೈ ಎಂಫ ದಿಟವನುೂ ಄ಲ್ಿಗಱಮಲ್ು ಶಧೈವಿಲ್ಿ. ಆಂತವಯ ಕಣುಲ್ಲಿ ಕನೂಡದೀ ಚಿಂತನ 

ಮದರಗಳನುೂ ನರಗೊಳಿಸುವವಯನುೂ ವಿಲ್ಕ್ಷಣ ಄ರವಿಗಯನೂಗಿಮೀ ಗುಯುತಿಸಿದೀಯ. ಆಂತಹ ವಿಯಾಸಗಳು ಚರತಮ ಈದೀಕೂೆ 

ಕಣಸಿಗುತಾಲ ಎನುೂವ ಸಂಗತಿಮನುೂ ನವಷ ಹದರೀ ಪ್ಪೃಕೊಳುೆವಷದೀ ಸರಯದ ನಿಲ್ುವಷ. 

ದೀಶಿೀಮತ ಕುರತ ಳೈಖ್ೈನಗಳು ಕೂಡ ಹಲ್ವಷ ಫಗೆಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಲ. ದೀಶಿೀಳದ ಎಂಫುದು ಮಗಾಕೆೆ ಎದುರಗಿ 

ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೀಯ ಄ಂತಹ ತಿಳಿವಷ ಜನದಿೀಮ, ಬಮೀಯಮ, ಸಿಳಿೀಮಳದದುೀ ಎಂದು ಷಗೂ ದಂಡಿ ತನೂ ಕವೈದಶಾದಲ್ಲಿ 

ದೀಸಿಮನುೂ ನಿದಿಾಷಿ ಬೌಗೊೀಳಿಕ ದೀಶದಲ್ಲಿ ಮತನಡುವ ಈಭ ಎಂದು ವಿವರಸಿದೀನ. ಇ ಫಗೆಮ ನಿವಾಚನಮನುೂ 

ಕೆ.ವಿ.ಎನ್. ಄ವಯು ಮಗಾ ಶೀಕ್ಷಿಯದ ರಕಲ್ೃನ ಎಂದಿದೀಯ. ವಶಹತುಹಿಗೆ ಎದುರಗಿ ಫಱದು ಫಂದ ದೀಶಿೀಳದವನುೂ 

ವಶಹತೂೀತಾಯ ಚಿಂತನ ಮದರಮನೂಗಿ ಗುಯುತಿಸಱಗಿದ. ಇ ಎಯಡೂ ಫಗೆಮ ಳೈಖ್ೈನಕೆೆ ಶೂಯತ್ದ ನರಯಿಂದ 

ದೀಶಿೀಳದವನುೂ ಇಗಿೀನ ಫೀಯೂಂದು ಫಗೆಮಲ್ಲಿ ಗುಯುತಿಸಱಗಿದ. ಄ದೀನಂದಯ, ದೀಶಿೀಮತ ಎಂಫುದು ತನೂತನದ ಹುಡುಕಟದ 

ನರಯಗಿ ಅಯ ಸಭುದಮದ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಸವಂತಿಕೆ ಷಗೂ ಄ಭವೈಕಿಾಮ ಗುಯುತುಗಳನುೂ ಕಂಡುಕೊಳುೆವಷದಗಿದ. ದೀಶಿೀಮತ 

ಎನುೂವಷದು ಸವಂತಿಕೆಮ ನರಯಗಿ ಫಱಮದೀ ಕೆೀವಲ್ ಫದಲ್ಲ ಮದರಯಗಿ ಯೂಗೊಂಡಿದೀರಂದ, ಄ದನುೂ ಄ತೈಂತ ಸಂಕುಚಿತ 

಄ಥಾದಲ್ಲಿ ಫಳಸುವಷದಕೆೆ ಕಯಣಳಗಿತುಾ. ದೀಶಿೀಮತಮ ಕಲ್ೃನ ಫಱದು ಫಂದ ಫಗೆಗಳನುೂ ಇ ಕೆಳಗಿನಂತ ಭೂಯು ಫಗೆಗಲಗಿ 

ಗುಯುತಿಸಫಹುದು; 

1. ಮಗಾ ಶೀಕ್ಷಿಯದ ಚಿಂತನ 

2. ವಶಹತೂೀತಾಯ ಚಿಂತನಕಭ 

3. ತನೂತನದ ಹುಡುಕಟದ ನರ 
 

ಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೀಶಿೀಳದ ಎನುೂವಷದು ಶಂಸೆೃತಿಕ ತನೂತನವನುೂ ಬಿಡಿಸಿ ನೂೀಡುವ ಅರೂೀಚನಕಭ, ರೂೀಕಗಹಿಕೆಮ ಫಗೆಮಂದು 

ಗುಯುತಿಸಫಹುದು. ಇ ಫಗೆಮ ದೀಶಿೀ ಚಿಂತಗಳು ಕವಿರಜಮಗಾಕಯನ ಕಲ್ದಿಂದಲ್ೂ ನಡೆದಿದೀಯೂ ಄ವಷಗಳ ನಡುಲ 

ಶೂಂದರ್ಣಕೆಮನುೂ ಫವಮುವ ಒದುಗಳು ನಡೆಮದೀ ಆಯುವಷದು ಶಂಸೆೃತಿಕ ಄ಪಮಕೆೆ ಕಯಣಳಗಿದ. ಮಗಾಕಯ ಕನೂಡದ 

ಗುಣಗಳನುೂ ಶೀಗೆ ಗುಯುತಿಸಿದೀನ ಎಂಫ ತಿಳಿವನುೂ ಕಂಡುಕೊಳುೆವ ಫದಱಗಿ ಄ವನು ದಂಡಿಮ ಕಳೈದಶಾದಿಂದ ಏನಲ್ಿವನುೂ 

ನಕಲ್ು ಮಡಿದೀನ ಎಂಫ ಅಯೂೀಗಱೀ ತಿೀವಳಗಿ ನಡದಿಲ. ಇ ಫಗೆಮ ಒದು ಕನೂಡತನವನುೂ ಯೂಪ್ಪಸಲ್ು ತೂಡಕಗಿದ 

ಎನುೂವಷದಕಿೆಂತ ಆದೀ ಸರಯದ ಒದುಮಂದು ಪ್ಪೃ ನಡೆದವಯು ಚರತಮುದೀಕೂೆ ಕಣಸಿಗುತ್ಾಯ. 

ನಭೇ ಕೆದ ಭನಮತುಗಳಲ್ಲಿ ದೀಶಿೀಮತ ಯೂಗೊಂಡ ಫಗೆ: ಭರಠಿ ಶಹಿತೈ ಮಿೀಮಂವಮಲ್ಲಿ ಬಲ್ಚಂದ 

ನೀಮಡೆಮವಯು ದೀಶಿೀಳದ ಎಂಫ ಄ರಭ ದವನುೂ ನರಗೊಳಿಸಿದಯು. ಆಂಗಿಿಶಿನ ನೀಟ್ಟವಿಸಮ್ಸ ಎಂಫ ಯೂದಿಂದ ಭರಠಿಮಲ್ಲಿ 

ಇ ದೀಶಿೀಳದ ಎಂಫ ಯೂವನುೂ ಕಡ ತಂದು ಫಳಸಿದಯು. ಆಂತಹ ಅರೂೀಚನ ಕಭದ ಄ಗತೈಕೆೆ ಆಂಗಿಿಷಿನ ಪಫಲ್ೈಲೀ 

ಕಯಣಲಂಫುದು ಗಭನಹಾ ಸಂಗತಿ. ಅದಯ ದೀಶಿೀಳದ ಎಂಫ ವಿಭಾ ಮದರಗಳು ಪಶಿಾಮತೈ ಶಹಿತೈ ಸಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಕಣಲ್ು 

ಶಧೈವಿಲ್ಿ ಎಂಫ ಳದವಸ ಆದ. ದೀಶಿೀಳದ ಎಂಫ ತಿಳಿವಿನ ಮದರ ಪಶಿಾಮತೈಯಲ್ಲಿ ಫಱದಿಯುವಷದು ರಚನಿಕ ಮನವಸಿೀಮ 

ಒದುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ. ಷಗಗಿ ನೀಮಡೆಮವಯು ದೀಶಿೀಳದ ವಿಭಾ ನರಗಳನುೂ ಮನವಸಿೀಮ ೀಯಣ ಷಗೂ 

ಕಣೂುೀಟದಲ್ಲಿ ಯೂಪ್ಪಸಿಕೊಂಡಯಂದು ಶೀಳಱಗಿದ. ಕನೂಡ ದೀಶಿೀಳದದ ಕಲ್ೃನಮು ಆಂತಹ ೀಯಣಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೀಲ್ಿ 

ಎಂಫುದು ಗಭನಹಾ. ಷಗಗಿ ನೀಮಡೆಮವಯ ದೀಶಿೀಳದಲೀನು ಶೂಸ ಫಗೆಮ ಚಿಂತನ ಮದರಮಲ್ಿ ಎನುೂವ ಮತುಗಳೂ 
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ಫಲ್ಳಗಿಮೀ ಕೆೀಳಿ ಫಯುತಾಲ. ಮನವಸಜ್ಞಯ ಕಯ ದೀಶಿೀ ಎನುೂವಷದು ಆಂಡಿಜನಿಮಸ್ಟ ಎಂಫ ಕಲ್ೃನಯಿಂದ ಶಧಿತಳಗಿದ. 

ಬಿಳಿಮರಗೆ ಄ನೈಳದ/ಶೂಯತ್ದ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಅಚಯಣ ಭತುಾ ಚಹಯಗಳನೂೀ ದೀಶಿೀಮ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನೂಗಿ ಯೂಪ್ಪಸಿದೀಯ. ಎತುಾಗೆಗಗಿ 

ಅದಿಳಸಿಗಳು ಈಡುಷ ಷಕಿಕೊಳೆದೀ ಆಯುವ ನರಮನುೂ ಄ವಯ ದೀಶಿೀ ಲ್ಕ್ಷಣವನೂಗಿ ನಗರಕ / ಭುಖೈಳಹಿನಿ ಸಭುದಮಗಳು 

ಗುಯುತಿಸಿಲ. ಄ಂದಯೀನಮುಾ ಮಜಮನ ಸಭುದಮಗಳಿಗೆ ಶೂಯತ್ದ ಆಲ್ಿ ಫೀಯಯದ ಶಮಜಕ – ಶಂಸೆೃತಿಕ ಗುಣಗಱೀ 

ದೀಶಿೀಮ ಚಹಯಗಲಗಿ ನರಗೊಂಡವಷ. ಎತುಾಗೆಗಗಿ ಕನೂಡ ಬಮೀಯಮ ಯಂಯಮನುೂ ಜನದ ಆಲ್ಿ ದೀಶಿೀಮಂದು ಕಯಮಲ್ೂ, 

ಆದು ಫಯಹ ಯಂಯಗೆ ಶೂಯತ್ದದುೀ ಎನುೂವಷದೀ ಕಯಣಳಗಿದ. ನೀಮಡೆಮವಯು ದೀಶಿೀಳದವನುೂ ಕೆೀವಲ್ ಶಹಿತೈ ಒದಿನ 

ಮದರಮನೂಗಿ ಯೂಪ್ಪಸುವಷದಿೀ ಄ಲ್ಿ ಄ದನೂೂಂದು ಶಹಿತೈಕ ಮೌಲ್ೈವನೂಗಿ ಯೂಪ್ಪಸಿದ ಆರದಮನುೂ ಶೂಂದಿದೀಯು. 

ಆಂತಹ ಒದಿನ ಮದರಗಳನುೂ ಹುಟುಿ ಷಕುವಷದರಂದ ನೀಮಡೆಮವರಗೆ ಂದು ನಗೆತ ಸಿಕಿೆತು ಷಗೂ ಄ದನುೂ ಄ವಯು ತಭೇ 

ಐಡೆಂಟ್ಟಟ್ಟ ಕೆೈಸಿಸ್ಟ ಄ನುೂ ನಿೀಗಿಸಿಕೊಳುೆವ ನರಮನೂಗಿಮೂ ಮಡಿಕೊಂಡಯು ಎನುೂವ ಅಯೂೀಗಳಿಲ. ದೀಶಿೀಳದವಷ ಯವ 

ಶಹಿತೈಕ ಹಿರಭ ಷಗೂ ಮೌಲ್ೈವನುೂ ಎತಿಾ ಹಿಡಿಮುತಾದ? ಕೆೀವಲ್ ದೀಶಿೀಳದದಂತಹ ಕಲ್ೃನಗಳನುೂ ಄ನವಯಿಸಿ ಶಹಿತೈವನುೂ 

ಒದುವಷದರಂದ ಸಿಗುವ ಱಬಳದಯೂ ಏನು? ಎಂಫ ಕೆೀಳಿವಗಳು ಎದುರಗಿಲ. ಇ ಕೆೀಳಿವಗಳಿಗೆ ನೀಮಡೆಮವಯ ಹತಿಾಯ ಯವಷದೀ 

ನಿಶಿಾತ ಫದಿಲ್ುಗಳು ಆಯಱಯವಷ ಎನುೂವ ಄ನುಮನಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿಲ. ಆದೂಂದು ರೀತಿಮಲ್ಲಿ ಶಂಸೆೃತಿಕ-ಶಹಿತೈಕ ಖ್ಲ್ಲತನ, 

ಸಂಕುಚಿತ ರಷಿಿೀಮತಮ ಕಲ್ೃನ, ಶಹಿತೈ, ಚರತ ಷಗೂ ಯಂಯಮ ಄ನುಬವದ ಕೊಯತಯಿಂದ ಆಂತಹ ಜೆೀನೂೂೀಣದ 

ಧೂೀಯಣಗಳು ಭೂಡುತಾಲ. ಄ಂದಯ ಜೆೀನೂೂೀಣ ತನೂ ಸಿೀಮಿತತಮಲ್ಲಿಮೀ ಝೀಂಕರಸುತಾ ತರ್ಣವಿನಿಂದ ಆಯುತಾದ. ಆದೂಂದು 

ತೈೀಕತ್ ಭನೂೀಕಲ್ೃನಮನುೂ ಮನವಸದ ೀಯಣ ಷಗೂ ಕಣೂುಟದಿಂಧ ಯೂಪ್ಪಸಿಕೊಂಡಿಯುವಷದೀ ಆಂತಹ ಄ನುಮನಗಳು 

ಹುಟಿಲ್ು ಕಯಣಳಗಿದ ಎಂದು ಄ನಿೂಸುತಾದ. 

ಭಯತಿೀಮತ ಎಂಫ ಏಕಯೂಪ್ಪೀತನ: ಮಜಮನ ಸಂಸೆೃತಿ ಄ಥಳ ಶಹಿತೈ ತನೂನುೂ ಮತ ಄ನುಕರಸುವಂತ 

ತ್ಾಯಿಸುತಾರೀ ತ್ನು ಮಜಮನಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಅಯ ಸಭುದಮಗಳ ಚ್ರತಿಕ ನನಷಗಳನೂೀ ಭಯಮಚುತಾದ. ಆಂತಹ 

ಶಂಸೆೃತಿಕ ಭುಖ್ಭುಖಿಮಲ್ಲಿ, ತನೂತನದ ನರಗಳು ನಶಳಗುವಲ್ಲಿ ವಿಸೇೃ ತಿ ಄ತೈಂತ ಭುಖೈ ಪತವನುೂ ವಹಿಸುತಾದ. 

ತೂಂಬತಾಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಫಂದ ಜ. ಎನ್. ದೀವಿ ಄ವಯ ‘ಅಪಿರ್ ಄ಭೂೀಶಿಯ’ ಎಂಫ ಶೂತಿಾಗೆಮಲ್ಲಿ ಇ ಫಗೆಮ ಚಚೆಾಗಳನುೂ 

ಕಣಫಹುದು. ಭಯತದ ಶೂಸಗಲ್ದ ದೀಶಿೀ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಄ಡಕಳಗಿಯುವ ಶಹಿತೈಕ ವಿದವತನುೂ ಕುರತು ದೀವಿಮವಯು ಄ತೈಂತ 

ತಿೀಕ್ಷುಳಗಿ ಚಚಿಾಸುತಾರೀ, ಅ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಭಯವಷ ಶೀಗೆ ಎದುರಮುಾ ಎಂಫುದನುೂ ಗುಯುತಿಸಿದೀಯ. ಄ದೀನಂದಯ, 

ಸಂಸೆೃತ ಶಹಿತೈ ಯಂಯಮ ಭಧೈಕಲ್ಲೀನ ನಂತಯದ ಸನಿೂಲೀಶದಲ್ಲಿಮೂ ದೀಶಿೀ ನುಡಿಗಳ ಶಹಿತೈಕ ಮಿೀಮಂವಮನುೂ ಶೀಗೆ 

ನಿರಕರಸಲ್ೃಟ್ಟಿದ. ಷಗೂ ಄ಂತಹ ನಿರಕಯಣಮೀ ಅ ನುಡಿಗಳ ಭಯವಿನ ನರಯಗಿ ‘‘learn to forget’’ ಶೀಗೆ ಯೂಢಿಗೊಂಡಿತು 

ಎಂಫುದನೂೂ ವಿವರಸುತ್ಾಯ. ಭತುಾ ಪಶಿಾಮತೈ ಄ಥಳ ಸಂಸೆೃತ ಯಂಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೀಯೂರದ ಬೌದಿುಕ ಅಚಯಣಗಳು 

ಶಂಸೆೃತಿಕಳಗಿ ಫೀಯ ಫೀಯಯಗಿದೀಯೂ, ಄ವಷಗಳ ಎದುಯಲ್ಲಿ ದೀಶಿೀ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿಯುವ ಬೌದಿುಕತ ಎಂತಹ ಹುಸಿ ಸಂಗತಿ ಎಂದು 

಄ವಷಿಕೆೆ ಄ವಷ ಶೀಗೆ ಬಿೀಗುತಿಾದೀವಷ ಎನುೂವಷದನುೂ ಚಚಿಾಸುತ್ಾಯ. ಭಯತದೀಶದ ಶಹಿತೈಕ ಚರತಮನುೂ ಸರಯಗಿ ಯೂಪ್ಪಸಿದಯ, 

ಆಲ್ಲಿಮ ದೀಶಿೀ ನುಡಿಗಳ ಶಹಿತೈಕ ಮಿೀಮಂವ ಏನಲ್ಿ ಬಿಕೆಟುಿಗಳನುೂ ಎದುರಸಿಲ ಎಂಫ ದಿಟವನುೂ ತಿಳಿಮಫಹುದು ಎಂಫ 

ಚಿಂತನಗಳನೂೂ ದೀವಿಮವಯು ತಭೇ ಶೂತಿಾಗೆಮಲ್ಲಿ ಭಂಡಿಸುತ್ಾಯ. ಅದಯ, ದೀವಿಮವಯ ಇ ವಿಸೇೃ ತಿ ಕಲ್ೃನಮ ನಿಗಯಿಯುವಷದು 

ಆಂಡಲ್ಜಸಿಯು ದೀಶಿೀ ನುಡಿಗಳನುೂ ಶೂಯಗಿಟುಿ ಸಂಸೆೃತ ಶಹಿತೈ ಯಂಯಗೆ ಎೂಿಂದು ಭಹತವಕೊಟ್ಟಿದೀಯು, ಄ದರಂದ 

ಶೂಸಗಲ್ದ ನುಡಿಗಳ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಕಸುವಷ ಶೀಗೆ ಭಯವಿಗೆ ಸರಯಿತು ಎಂಫಲ್ಿ ಸಂಗತಿಗಳ ಕಡೆಯಿದ. ಷಗೂ ಳನುಡಿ, ದೀಶಿೀನುಡಿಗಳು 

ಕಣೇಯಯದಯ, ಆದರಂದ ಏನಲ್ಿ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಄ಪಮಗಳು ಅಗಫಹುದು ಎಂಫುದನುೂ ಚಚಿಾಸುತ್ಾಯ. ದೀಶಿೀ ತಿಳಿವಿನ ನಶ 

ಶೀಗಗುತಾಂಫುದು ಆವಯ ಇ ಚಿಂತನಗಳಲ್ಲಿ ಄ಡಕಳಗಿದೀಯೂ, ಭಯತಿೀಮ ಯಂಯ ಷಗೂ ಜ್ಞನಖಗಳ ಷನಯುತ್ಿನದ 

ಹಳಹಳಿಕೆಗೆ ಮತ ಆಲ್ಲಿ ಶಚುಾ ತುಾ ಸಿಕಿೆದ. ಷಗಗಿ ಆವಯ ಇ ಚಚೆಾಗಳು ದೀಶಿೀಮತಮ ನಿಲ್ುವಷಗಳ ಫಗೆಗೆ ನಿಚಾಳಳದ 

ಯವಷದೀ ಶೂಳವಷಗಳನುೂ ಕೊಡಱಯವಷ. ಫದಱಗಿ ದೀಶಿೀ ನುಡಿಗಳ ಕಣೇಯಮ ರಣಭಳಗಿ ಅ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಯುವ ತಿಳಿವಷ 

ಶೀಗೆ ನಶಳಗುತಾ. ಆಂತಹ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಄ಪಮವನುೂ ಕುರತು ದೀವಿಮವಯು ಚಚಿಾಸುತ್ಾಯ. ಆಂತಹ ಄ಪಮಗಳನುೂ ಕುರತು 

ಚಚಿಾಸುವಷದೀ ದೀಶಿೀಮತಮನುೂ ಕುರತು ಚಚಿಾಸಿದಂತಲ್ಿ. ಇ ಚಚೆಾಗಳಿಗೆ ಸಯಕಳಗಿ ಬುತವ ಜಗತಿೀಕಯಣ  ಷಗೂ ಮಜಮನ 

ಸಂಸೆೃತಿಗಳು ಹುಟುಿ ಷಕಿದ ಹಿಂವಮನೂೂ ದೀವಿಮವಯು ಬಿಡಿಸಿ ನೂೀಡಿದೀಯ. ಅದಯ ಇ ಯವ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳೂ ಕೂಡ 

ತನೂತನವನುೂ ಭಯುಯೂಪ್ಪಸುವ ನರಗಲವಷವಷ ಎಂಫುದನುೂ ಎತಿಾ ತೂೀರಸುವ ಗೊೀಜಗೆ ಶೂೀಗುವಷದಿಲ್ಿ. 

ಜ.ಎನ್ .ದೀವಿಮವಯು ದೀಶಿೀಮತಮ ಕಲ್ೃನಮಮನುೂ ಶಂಸೆೃತಿಕ ವಿಸೇೃತಿಮ ನರಮನೂಗಿಮೂ ಗುಯುತಿಸಱಗಿದ. ರಣಭಳಗಿ 
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ಕನೂಡದಲ್ಲಿಮೂ ಶಕಷುಿ ಒದುಗಳು ಫಱದು ಫಂದಿಲ. ಆವಯ ‘ಅಪಿರ್ ಄ಭೂೀಶಿಯ’ ಎಂಫ ಶೂತಿಾಗೆಮ ಚಚೆಾಗಳು ಕೂಡ 

ದೀಶಿೀಮತಮನೂೀ ಫಲ್ಡಿಸುತಾಲ ಎಂಫ ನಂಬಿಕೆಮೀ ಆದಕೆೆ ಕಯಣ. ತೂಂಬತಾಯ ದಶಕದ ನಂತಯ ದೀಶಿಮತ ಕುರತ ಚಚೆಾಗಳಿಗೆ 

ದೀವಿಮವಯ ಇ ಚಿಂತನಗಳಿಂದ ಭತೂಾಂದು ಭಗೆಲ್ು ಸಿಕಿೆದೀಯೂ, ಄ದು ಭಯತಿೀಮತ ಎಂಫ ದೀಶಿೀಳದವನುೂ 

ನರಗೊಳಿಸುವಷದಗಿದ. ಏಕೆಂದಯ, ಗುಜರತಿ ಷಗೂ ಭರಠಿೀ ದೀಶಿೀ ನುಡಿಗಳ ಶಹಿತೈಕ-ಶಂಸೆೃತಿಕ ಕಸುವಷ ಕುರತ ಚಚೆಾಗಳು 

ಸಂಸೆೃತದ ನಯಳರಿ ಗುಯುತಿಸುವ ಸುಳುವಷಗಳು ಇ ಶೂತಿಾಗೆಮಲ್ಲಿ ಄ಡಕಳಗಿಲ. ಷಗಗಿ ಭಯತಿೀಮತ ಎಂಫ ಇ ಶೂದಿಕೆಮ 

ಕಲ್ೃನಮಲ್ಲಿ ಗುಜರತ, ಭಷರಷಿ ಷಗೂ ಕನಾಟಕದ ಚಹಯಗಱೀ ಕಣೇಯಯಗುತಾಲ ಎಂಫ ದಿಟವಸ ನಭೇ ಎೂಿೀ ದೀಶಿೀ 

ಚಿಂತಕರಗೆ ಄ಥಾಳಗಲ್ಲಲ್ಿ. ದೀವಿಮವಯ ಇ ವಿಸೇೃ ತಿಮ ಕುರತ ನಿಲ್ುವಷಗಳು ವಶಹತುಹಿ ಭೂಲ್ದ ಜ್ಞನಶಿಸುಾಗಳ ಪಫಲ್ೈದಿಂದ 

ಭಯತಿೀಮ ಭೂಲ್ದ ಜ್ಞನಶಿಸುಾಗಳು ವಿಸೇೃ ತಿಗೆ ವೀರಲ ಎಂಫ ಹಪಹಪ್ಪಗೆ ಕಯಣಳಗಿಲ ಎಂಫುದಗಿದ. ಆಲ್ಲಿ ಭಯತಿೀಮತ ಄ಂದಯ 

ಸಂಸೆೃತಲಂದಥಾಲೀ ಶೂಯತು ಭಯತದ ಫೀಯ ಫೀಯ ನುಡಿ ಸಭುದಮಗಱಂದಥಾವಲ್ಿ. ಆಂತಹ ವಿಚ್ಯಗಳೂ ಕೂಡ ನಭೇ ಄ರವಿಗೆ 

ಯಕೆ ತ್ಕಲ್ಲಲ್ಿ? ಆಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನುೂ ಄ರಮದೀ ಆಯುವಷದು ಕೂಡ ವಿಸೇೃತಿ ಶೀಗೆ ಅವರಸಿದ ಄ನುೂವದನೂೀ ಸೂಚಿಸುತಾದ. 

ವಶಹತೂೀತಾಯ ಚಿಂತನ ಕಭಕೆೆ ಎದುರಗಿ ದೀಶಿೀಮತ: ತನೂತನದ ನರಗಳನುೂ ಕಱದುಕೊಳುೆವಷದನುೂ ಎಯಡು 

ಫಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಯುತಿಸುತ್ಾಯ. ಸಭುದಮವನೂೀ ತುಂಡು ತುಂಡಗಿಸಿ ಄ದಯ ಗುಯುತುಗಳನೂೀ ನಶ ಮಡುವಷದು ಂದು ಫಗೆಯದಯ, 

ಇಗಗರೀ ನರನಿಂತಿಯುವ ಯವಷದ ಂದು ಭುಖೈಳಹಿನಿ ಸಭುದಮದೂಂದಿಗೆ ಆತಯ ಸಭುದಮಗಳನುೂ ಫಯಸಿ ಅಯ 

ಸಭುದಮಗಳ ಯವಷದೀ ತನಿಮ ಚಹಯಗಳನುೂ ಆಲ್ಿಳಗಿಸುವಷದು ಭತೂಾಂದು ಫಗೆಯಗಿದ. ಹಿೀಗೆ ತ್ನು ಫಯತುಗೊಂಡ 

ಸಭುದಮದ ಗುಯುತುಗಳನೂೀ ತನೂ ಗುಯುತನೂಗಿ ಪ್ಪೃಕೊಳುೆವಷದು ವೂೀಜಗದ ಸಂಗತಿಯಗಿ ಕಂಡಯೂ ಆದುಲೀ ದಿಟ. 

ವಶಹತುಹಿ ಳದಗಳಿಗೆ ತಿಕಿಯಿಸಿದ ನಭೇ ಎೂಿ ಸಂಸೆೃತಿ ತಿಳಿವಿಗಯು ನಭೇ ಸಭುದಮಗಳನೂೀ ಭಯುಮೌಲ್ೈಮನಕೆೆ 

ಗಿೆಸುವ ಄ಗತೈವನುೂ ಗುಯುತಿಸಿದಯು. ಆಂತಹ ನರಗೆ ಭುಖೈ ಕಯಣಲೀ ಅಯ ಸಭುದಮಗಳಲ್ಲಿ ಄ಡಕಳಗಿಯುವ ಶಂಸೆೃತಿಕ 

ಮೌಲ್ೈಗಳನುೂ ಗುಯುತಿಸುವಷದಗಿತುಾ. ಷಗೂ ಅ ಮೌಲ್ೈಗಳು ಶೀಗೆ ಂದು ಸಭುದಮದ ಚಹಯಗಲಗುತಾಲ ಎಂಫುದನೂೂ 

಄ರಮಫೀಕಗಿತುಾ. ಆದನೂೀ ಕೆಲ್ವಯು ವಶಹತೂಾೀತಾಯ ಚಿಂತನಮಂದು ಕಯದಯ ಭತಾ ಕೆಲ್ವಯು ಆದನೂೀ ದೀಶಿೀಳದಲಂದು 

ತಿೀಮಾನಿಸಿದಯು. ಆಂತಹ ಫಡಫಡಿಕೆಗಳನೂೀ ವಶಹತೂಾೀತಾಯ ಚಿಂತನಮ ಫೀಯ ಫೀಯ ಮದರಗಳನೂಗಿ ಗುಯುತಿಸಿದ ನರಗಳೂ ಆಲ. 

ಆವಷಗಳನುೂ ದೀಶಿೀಳದ ಭಟೂೀಪಲ್ಲಟ್ಟನ್ ಷಗೂ ಎಕೆಿಟ್ಟಸಿಮ್ಸ ಎಂಬಿತ್ೈದಿ ಚಿಂತನ ಮದರಗಳನೂಗಿ ಫರ್ಣುಸಿದೀಯ. ಷಗೂ 

ದೀಶಿೀ ಸಭುದಮಗಳನುೂ ಚರತಮುದೀಕೂೆ ಭೂಗಯನೂಗಿಸಱಗಿತುಾ ಎಂದು ಭಟೂೀಪಲ್ಲಟನ್ ಳದವಷ ಶೀಳುತಾದ ಎನುೂವ 

ನಂಬಿಕೆಗಳೂ ಭಂಚೂರ್ಣಗೆ ಫಂದಿಲ. ದೀಶಿೀ ಸಭುದಮಗಳಿಗೆ ಄ವಯದೀ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಄ಭವೈಕಿಾಸುವ ದರಗಲಗಲ್ಲ ಆಲ್ಿ 

ನುಡಿಗಟುಿಗಲಗಲ್ಲ ಆಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಄ದಕೆಗಿ ಇ ಸಭುದಮಗಳು ತಭೇ ಭೀರ ಪಫಲ್ೈವನುೂ ಶಧಿಸಿದವರಗೆ ಎದುರಗಿ 

ಮತನೂಡುವ ಕಸುವನುೂ ಕಱದುಕೊಂಡಿದೀವಷ. ಷಗಗಿ ಄ವಷಗಳು ತಭೇನುೂ ಅಳುವ ಮಜಮನನ ನುಡಿಗಳನುೂ ಫಳಸುತಿಾದೀವಷ 

ಷಗೂ ಅ ನುಡಿಗಳಿಂದರೀ ತಭೇ ಏಱೆಮನುೂ ಫಮಸುತಿಾದೀವಷ. ಆಂತಹ ರವಲ್ಂಫನ ಷಗೂ ಹಂಗಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು, 

ಶಂಸೆೃತಿಕ ಶವಮತಾತಮನುೂ ತಯುವ ಣತೂಟ್ಟಿದೀವಷ ಎನುೂವ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ ಆಂತಹ ಚಿಂತನಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಯುವಷದು ದಿಟ. ಅದಯ 

ಇ ಚಿಂತನಧಯಮನುೂ ತಿನಿಧಿಸುವವಯು ಅರಸಿಕೊಂಡ ಷದಿಗಳು ಮತ ಆನೂೈವಷದೂೀ ಗುರ ಭುಟುಿವ ತುಡಿತದಲ್ಲಿದೀವಷ  

ಎಂಫುದನುೂ ಭಯಮುವಂತಿಲ್ಿ. 

ಆದು ಮಜಮನ ನುಡಿಮ ಏಱೆ ಭತುಾ ಅಸಕಿಾಮನುೂ ಫಱಸುವ ಫಗೆ ಮತಳಗದೀ, ಅಯ ನುಡಿ ಷಗೂ ಸಭುದಮಗಳಿಗೆ 

ರಷಿಿೀಮ/಄ಂತರಷಿಿೀಮ ಄ನನೈತಮನುೂ ಯೂಪ್ಪಸುವ ನರಮೂ ಅಗಿತುಾ. ಇ ನುಡಿಗಳು ತಭೇ ಗಡಿಗೆಯಗಳನುೂ ಹಿಗಿೆಸಿಕೊಳೆಲ್ು 

ಸಂಕಯ ಕಿಮಮನುೂ ಫಂಫಲ್ಲಸುತಿಾದೀಯೂ, ದೀಶಿೀ ನುಡಿಗಳ ಄ಸಿಾತವವನುೂ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಄ವಕಶವನುೂ ಯಳಗಲ್ೂ ಇ 

ಮಜಮನ ನುಡಿಗಳು ನಿರಕರಸುತಿಾದೀವಷ ಎಂಫುದು ಗಭನಹಾ. ಬೌದಿುಕ, ಶಂಸೆೃತಿಕ, ರಜಕಿೀಮ ಷಗೂ ಅರ್ಥಾಕ ಄ನನೈತಮ 

ನರಗಳನುೂ ಕಂಡುಕೊಳುೆವಲ್ಲಿ ದೀಶಿೀನುಡಿಗಳು ಭಹತವದ ಕೆಲ್ಸ ಮಡುತಾಲ ಎಂಫುದೀ ಆಂತಹ ನಿರಕಯಣಗೆ ಕಯಣಳಗಿಯಫೀಕು. 

ದೀಶಿೀ ಸಭುದಮಗಳ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಶವಮತಾತ ನರಗೊಳೆಲ್ು ತ್ಾವಯಗುವ ಯವಷದ ಫಂಫಲ್ವನುೂ ಮಜಮನ 

ಸಭುದಮಗಳು ಕೊಡಱಯವಷ. ಆಲ್ಲಿ ನುಡಿಮ ಹಕುೆ ಆಲ್ಿ ಅಮೆಮ ನಿಲ್ುವಷಗಳು ಕೆೀವಲ್ ಿೀ-ಟಸ್ ಿ ಅಗಿಯುತಾಲ. ಄ವಷ 

ಅಚಯಣಮ ಭಗಳಗುವಷದೀ ಆಲ್ಿ. ಆದುವಯಗೆ ಚಚಿಾಸಿದ ಇ ಳದಗಳು ತ್ತಿವಕಳಗಿ ಆಲ್ಿ ಂದು ಸಿದುಂತಳಗಿ ಸರಯಗಿಮೀ 

ಕರ್ಣಸುತಾಲ. ಅದಯ ಇ ಳದಗಳ ನರಯಿಂದ ಹುಟುಿವ ವಿಭಾ ಮದರಗಳು ಎದುರಸಫಹುದದ ದೀಶಿೀಮತಮ ಸಳಲ್ುಗಱೀನು? 

ಎಂಫ ಕೆೀಳಿವಮ ಶೂಣಗರಕೆಮೀ ಆಲ್ಲಿ ಗೆೈಯು ಷಜರಗಿಯುತಾದ. ಷಗಗಿ ದೀಶಿೀಮತ ಎಂಫ ಚಿಂತನಕಭ ಫದಲ್ಲ ಮದರಯಗಿ 

ಫಱದು ಫಂದಿದ. ಸರಮೀ, ದೀಶಿೀನುಡಿ ಷಗೂ ವಶಹತುಹಿ ನುಡಿಗಳ ನಡುಲ ಸಂಘಷಾದ ನರಯಿತುಾ ಎನುೂವ ಕಡೆಗೆ ಇ ಚಚೆಾಗಳು 

ನಭೇ ಗಭನವನುೂ ವಱಮುತಾಲ. ಅದಯ ಄ಂತಹ ಸಂಘಷಾವನುೂ ತಿಯೂೀಧಿಸುವ ದೀಶಿೀಮತಮ ಷದಿಗಲವಷವಷ ಎಂಫುದನುೂ 
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ಕಂಡುಕೊಳುೆವಲ್ಲಿ ವಶಹತೂಾೀತಾಯ ಚಿಂತನ ಮದರ ವೂೀತಿದ. ನಭೇ ಎೂಿಂದು ಭಂದಿ ವಿಭಶಾಕಯು ಹುಭೇಸಿ್ನಿಂದ ಇ 

ವಶಹತೂಾೀತಾಯ ಚಿಂತನ ಮದರಯಿಂದ ಕನೂಡ ವಿಭಳಾಮನುೂ ಮಡಿದೀಯ. ಅದಯ ಕನೂಡತನ/ದೀಶಿೀಮತಮನುೂ 

ಗುಯುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಆವರಗೆ ಯವಷದೀ ಗೆಲ್ವಷ ಸಿಕಿೆಲ್ಿ. ಕಯಣವಿಿೀ, ಆವಯು ವಶಹತುಹಿಗೆ ಎದುರಗಿ ತಭೇ ವಿಭಾ ಮದರ 

ಷಗೂ ಹತ್ೈಯಗಳನುೂ ಯೂಪ್ಪಸಿಕೊಂಡಯೀ ಶೂಯತು ಕನೂಡದ ಸಂಲೀದನ ಷಗೂ ಸವಂತಿಕೆಮನುೂ ಗುಯುತಿಸುವ ಆರದ ಇ 

ವಶಹತೂೀತಾಯ ಚಿಂತನಗೆ ಗಿೆಕೊಂಡವಯ ಗುರಯಗಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಏಕೆಂದಯ, ಇ ಅರೂೀಚನ ಕಭ ನಹೇಳಗಿಂದ ಫಂದುದಲ್ಿ. ಫ್ನ್  

ಫ್ೈನನ್, ಎಡವಡ್ಾ ವೈದ್, ಭನೂೀನಿ ಄ವಯ ಚಿಂತನ ಷಗೂ ತ್ತಿವಕ ಚ್ೌಕಟುಿಗಳಿಂದ ಇ ವಶಹತೂೀತಾಯ ಚಿಂತನ 

ಯೂಷಗೊಂಡಿಯುವಷದೀ ನಭೇ ಕನೂಡದ ದೀಶಿೀಮತಮ ಚ್ೌಕಟಿನುೂ ಕಟ್ಟಿಕೊಳುೆವಲ್ಲಿ ಄ಡಿ್ಯಗಿದ. ಄ನೈಮದರಗಳನುೂ 

಄ನಭತ್ಾಗಿ ಎಯವಲ್ು ಡೆಮುವಷದರಂದ ನಭೇದೀ ತ್ತಿವಕ ಚ್ೌಕಟುಿ ಷಗೂ ಅರೂೀಚನ ಕಭಗಳನುೂ ಯೂಪ್ಪಸಿಕೊಳೆಲ್ು 

ತೂಡಕುಗಳು ಈಂಡಗುತಾಲ. ಆಂತಹ ಄ಪಮವನುೂ ಗುಯುತಿಸದೀ ಶೂೀಗಿದೀಕೆೆ ಏನು ಕಯಣಲಂದಯ, ಆದಕೆೆ ಶಂಸೇೃತಿಕ ಄ರವಷ 

ಷಗೂ ಎಚಾಯದ ಕೊಯತಮೀ ಕಯಣಳಗಿಯುತಾದ. 

ಕನೂಡತನಲಂಫ ಄ಂತಃಸತವ ಷಗೂ ದೀಶಿೀಮತ: ಂ ತನೂ ಕವೈದ ವಸುಾವನುೂ ಭಷಭಯತ ಷಗೂ ಜನವೀನನ ಭೂಲ್ 

ಷರಣದಿಂದ ಡೆದಿದೀಯೂ, ತನೂ ಅ ಎಯಡೂ ಕವೈಗಳಲ್ಲಿ ಕನೂಡತನವನೂೀ ಭಯದಿದೀನ. ಆಲ್ಲಿ ಕನೂಡತನ ಎನುೂವಷದ ಕೆೀವಲ್ ನುಡಿ 

ಮತವಲ್ಿ. ಄ದು ಄ನುಬವ ಷಗೂ ಸಂಲೀದನಮ ನರಮೂ ಅಗಿದ. ಆಂತಹ ಸಂಲೀದನಮು ಶೀಗೆ ಕನೂಡ ಸಂಸೆೃತಿಮ ಅಕಯವನುೂ 

ಡೆಮುತಾ ಎಂಫುದು ಗಭನಹಾ ಸಂಗತಿ. ನಿಯೂಣ ಮದರ, ನುಡಿಡ್ವ ವಿೈಲ್ ಷಗೂ ಕಥನ ಕಟುಿವ ಫಗೆಗಳೂ ಕೂಡ 

ಕನೂಡದೀಲೀ ಅಗಿಲ. ಇ ನಲ್ಯಹಗಳ ಡಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಯುವ ತಿಳಿವಷ ಏನನುೂ ಶೀಳುತಾಂಫುದು ಭಹತವದ ಸಂಗತಿಯಗಿದೀಯೂ, 

ಕೆೀವಲ್ ಄ದನೂೂಂದೀ ದೀಶಿೀಮತಮ ಗುಣವನೂಗಿ ರಗರ್ಣಸಱಗದು. ಄ನುಬವ ಶಭಗಿ, ಸಂಲೀದನ, ನಿಯೂಣ ಕಭ ಷಗೂ 

಄ವಷಗಳು ಡೆದುಕೊಳುೆವ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಅಕಯಗಳ ನಯವಿನಿಂದ ದೀಶಿೀಮತಮನುೂ ಫರ್ಣುಸಱಗುತಾದ. ಕನೂಡದ ಇ ಄ಂತಃಸತವ ಷಗೂ 

಄ನನೈತಮ ನರಗಳ ನಡುಲ ನಿಯಂತಯಳದ ಶತತೈ / ಚಲ್ನಶಿೀಲ್ತಮನುೂ ಕಣಫಹುದು. ಕವಿರಜಮಗಾಕಯನಿಂದ ಂನವಯಗೆ, 

ಂನಿಂದ ವಚನ ಚಳುವಳಿಗೆ, ಹರಹಯನವಯಗೆ ಄ಲ್ಲಿಂದ ತತವದಕಯಯವಯಗೆ ಷಗೂ ಄ವರಂದ ಫೀಂದ, ದೀವನೂಯಯವಯಗೆ 

ಮತವಲ್ಿದ ಆವತುಾ ಭತುಾ ಯವತುಾ ಕನೂಡದ ಇ ಜೀವವರ ಹರಮುತಾರೀ ಆಯುತಾದ. ಇ ಫಗೆಮ ತಿಳಿವಿನ ನರಗಳನೂೂ 

ದೀಶಿೀಮತ ಎಂದು ಕಯಮಫಹುದು. ಇ ಕಿಮಮಲ್ಲಿಮೀ ಄ಧಿಕೃತ ಶಹಿತೈ ವಸಾಸ್ಟ ಬಮೀಯಮ ಶಹಿತೈ ಎಂಫ ಸಿೀಳುಗಳನೂೂ 

ಗುಯುತಿಸಱಗಿದ. ಶಂಸೆೃತಿಕ ರಜಕಯಣದ ಹುನೂಯದಿಂದ ಆಂತಹ ಸಿೀಳುಗಳನುೂ ನಿಮಿಾಸಲ್ು ಶಧೈಳಗಿದ. ಮಗಾ ಭತುಾ 

ದೀಶಿೀಮಂತಹ ಕಲ್ೃನಗಳು ಄ವತ್ಯ ಡೆದಿಯುವಷದು ಕೂಡ ಆಂತಹ ಕಯಣಗಳಿಂದರೀ. 

ಶೂಸಗಲ್ದ ಶಹಿತೈವಷ ಫಯಹ ಷಗೂ ಬಮೀಯಮ ಶಹಿತೈಗಳ ನಡುಲ ದೂಡ್ ಕಂದಯವನೂೀ ಹುಟುಿಷಕಿ, ಶಹಿತೈದಲ್ಲಿ 

ಭೀಲ್ು-ಕಿೀಳು ಎಂಫ ಡೆೈಕಟಮಿಮನುೂ ಯೂಪ್ಪಸಱಗಿದ. ಕನೂಡತನಲಂಫ ಜೀವವರಮನುೂ ಯಳಗಲ್ೂ ಚಲ್ನಶಿೀಲ್ಗೊಳಿಸುವ 

ಬಮೀಯಮ ಶಹಿತೈವನೂೀ ಄ಲೈದಿಕ, ಜನದಿೀಮ, ಳೀಷಠವಲ್ಿದುೀ ಎಂಬಿತ್ೈದಿಯಗಿ ಫರ್ಣುಸಱಗಿದ.ಇ ಬಮೀಯಮ 

ಶಹಿತೈವನುೂ ಶೂಯಗಿಟುಿ ಫಱದು ಫಂದ ಫಯಹ ಶಹಿತೈವನುೂ ಮತ ಄ಧಿಕೃತ ಶಹಿತೈಲಂದು ತಿಳಿಮಱಗಿದ. ಆಂತಹ ಶಂಸೆೃತಿಕ 

ಸಂಚುಗಳಿಂದ ದಿಟಳದ ದೀಶಿೀಮತಮನೂೀ ನಿರಕರಸುವ ಫಗೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಗಿಲ. ಕಯಣ- ಫಯಹ ಶಹಿತೈವಷ ಄ಧಿಕಯದ ಜಗವನುೂ 

ಡೆದುಕೊಂಡು ಧನ ಯಂಯಯಗಿ ನರ ನಿಂತಿದ. ತನೂತನದ ದಿಟಿ ಚಹಯಗಳನುೂ ಶೂಯಡಿಸುವ ಬಮೀಯಮ ಶಹಿತೈವಷ ಕಿೀಳು, 

಄ಧಿೀನ ಯಂಯಯಗಿ ಯೂಗೊಂಡಿದ. “ಮನವ ಜನಂಗದ ಄ಸಿಾತವವನುೂ ನುಡಿ ನಿಧಾರಸಿದಯ, ನಗರಕ ಸಭುದಮ ಄ಸಿಾತವವನುೂ 

ಫಯಹ ನಿಧಾರಸುತಾದ” ಎಂದು ಶಮಜಕ ನುಡಿಮರಗ ಪ್ಪೀಟರ್ ಡೆನಿಮಲ್  1992:2 ಄ವಯು ಶೀಳುತ್ಾಯ. ಫಯಹ ಯಂಯಮಂದಯ 

ಳೀಷಠಳದದುೀ. ಸುಸಂಸೆೃತಳದದುೀ ಷಗೂ ನಗರಕತಮ ಸೂಚಕಲಂದು ಬಮಿಸಱಗಿದ . ಫಯಹ ಯಂಯಮನುೂ 

ಶೂಂದಿಯುವಷದೀ ಆಂತಹ ಬಭಗಳಿಗೆ ಕಯಣಲಂಫುದು ನಿಚಾಳಳಗಿ ಕಣುತಾದ. 

ಕನೂಡ ಶಹಿತೈದ ವಸುಾ ಷಗೂ ಄ಭವೈಕಿಾಮ ಮದರಗಳು ಸಂಸೆೃತ ಸಂಗತದಿಂದ ಸಿಕಿೆಲ ಎಂಫ ಮತು ಗಟ್ಟಿಯಗಿಮೀ ಕೆೀಳುತಾದ. 

ಎತುಾಗೆಗಗಿ ಂನ ಕವೈದ ಎಯಡು ವಿನೈಸಗಲದ “ಸಸಫಗೆ” ಭತುಾ ‘ಭೃದುಫಂಧ’ ಆವಷಗಳು ಕಭಳಗಿ ಕಳಿದಸನ ‘ಳಸ’ 

ಭತುಾ ‘಄ಥಾ’ ಬೂಮಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಳದಿಯಗಿ ನಿಲ್ುಿತಾಲ. ಕನೂಡ ಶಹಿತೈ ತಿಬಮ ಸವಯೂವನುೂ ಕುರತು ಮತನೂಡುವವಯು, 

ಕುತುಾಕೊೀಟ್ಟಮವಯನೂೂ ಳಗೊಂಡು ಆದೀ ಄ಭಪಮವನುೂ ಶೂಂದಿದೀಯ. ಕನೂಡ ಷಗೂ ಸಂಸೆೃತ ಸಂಲೀದನಗಳ ನಡುವಣ 

ವಿಕಲ್ೃಭನೂತಗಳನುೂ ಗುಯುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಫಹುತೀಕ ಕನೂಡ ವಿಮಾ ರೂೀಕ ವೂೀತಿದಮಂದೀ ಶೀಳಫೀಕು. ಶೂಸಗನೂಡ ಕವೈದ 

ಭೀರ ತತವದಕಯಯು ಮಡಿದ ಭವವನುೂ ಗುಯುತಿಸಿಮೂ ಗುಯುತಿಸದಂತ ನಟ್ಟಸಱಗಿದ. ಬಿ.ಎಂ.ಶಿೀಮವಯ ‘ಆಂಗಿಿಷ್ 
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ಗಿೀತ’ಗಳಿಂದ ಕನೂಡ ದೀಶಿೀ ಕವೈದ ನರಗಳನುೂ ಆಂಗಿಸುವ ಹುನೂಯ ನಡೆದಯೂ, ಄ದುಲೀ ಶೂಸಗನೂಡ ಕವೈಕೆೆ ಫಳಕಿನ ಕುಡಿ 

ಎನುೂವಂತ ಬಿೀಗಱಗಿದ. ರೂೀಕಗಹಿಕೆ ಭತುಾ ದೀಶಿೀ ನರಗಳ ನಡುಲ ಆಯುವ ನಂಟಸಿಾಕೆಮನೂೂ ಕಡೆಗರ್ಣಸಱಗಿದ. ಆದಕೆೆ ಕಯಣಗಳು 

ನಿಚಾಳಳಗಿಲ. ಄ಲೀನಂದಯ- ಸಂಸೆೃತ ಆಲ್ಿ. ಆಂಗಿಿಷಿನ ಪಫಲ್ೈವನೂೀ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಕೊಡು-ಕೊಳುೆವಿಕೆಮ ಮದರಗಱಂದು 

ನಂಬಿಸಱಗಿದ ಷಗೂ ಆಂತಹ ನಿಲ್ುವಷಗಳನೂೀ ಸಭನವಮದ ನರಗಳನೂಗಿಮೂ ಗಹಿಸಱಗಿದ. ಷಗಗಿ ಕನೂಡತನ ಆಲ್ಿ 

ದೀಶಿೀಮತಮ ಳೂಗಳನುೂ ಎದುರಗುವಷದಂದಯ ಸಂಸೆೃತ / ಆಂಗಿಿಷಿನೂಂದಿಗೆ ಶೂಂದರ್ಣಕೆ ಮಡಿಕೊಳುೆವ ಆಲ್ಿ ಄ಂತಹ 

ನುಡಿಗಳಿಂದ ಶಹಿತೈಕ ಮದರಗಳನುೂ ಄ನಭತ್ಾಗಿ ಄ನುಕರಸುವಷದಗಿದ. ಆದು ಕನೂಡ ಶಹಿತೈ ಎದುರಸುತಿಾಯುವ ಬಿಕೆಟಿಗಿ 

ನಭಗೆ ಯವತೂಾ ಄ನಿೂಸಲ್ಲರವೀ? ಯಕೆ? ದೀಶಿೀಮತ ಎಂದಯ ಄ದು ಕೆೀವಲ್ ಶೀಕ್ಷಿತ ನರಯಿಂದ ಗುಯುತಿಸುವಂತಹದೀ? ಄ದು 

ಸಂಸೆೃತಿಗಳ ಚಹಯಗಳನುೂ ಬಿಂಬಿಸುವ ಮದರಮರವೀ?  

ಶಹಿತೈದ ಸವಂತಿಕೆಮ ಸಳಲ್ುಗಳು, ಸಭುದಮದ ಸವಂತಿಕೆಮ ಸಳಲ್ುಗಳೂ ಅಗಿಯುತಾಲ. ಅದಯ ಮಜಮನ ಸಭುದಮದ 

ಳೀರ್ಣೀಕಯಣದ ತಿೀವತ ಶಚ್ಾಗಿ, ಄ಧಿಕಯ ಸಂಫಂಧಗಳು ಭುಂಚೂರ್ಣಗೆ ಫಂದಗ ಸವಂತಿಕೆಮ ಳೂಗಳ ಸವಯೂಲೀ 

ಫೀಯಯಗಿಬಿಡುತಾಲ. ಕನೂಡತನ ಎನುೂವಷದು ಄ದು ದೀಶಿೀಮತಮನುೂ ಳಗೊಂಡು ಮಗಾದತಾ ಶೂಯಳುವ ಕಿಮಮಂದು 

ನಂಬಿಸಱಗಿದ. ಆದೀ ಮತನುೂ ಂನ ಕವೈವನೂೂ ಕುರತು ಶೀಳಱಗುತಾದ. ದಿಟಳಗಿಮೂ ಆದು ಮಜಮನ ನುಡಿಮ 

ಪಫಲ್ೈವನುೂ ಪ್ಪೃಕೊಳುೆವ ಫಗೆಮಂದೀ ಶೀಳಫೀಕು. ಆಂತಹ ಬಿಕೆಟುಿಗಳಲ್ಲಿಮೂ ದೀಶಿೀಮತಮ ಭೂಲ್ಕ ಸಂಸೆೃತಿಮನುೂ 

ಕಟುಿವ ಆಲ್ಿ ಭಯುಯಚಿಸುವ ಶೂಣಗರಕೆಮನುೂ ನಭೇ ಹಲ್ವಷ ಕವಿಗಳು ಶೂತಿಾಯುವಷದು ದಿಟ ಎತುಾಗೆಗಗಿ ಂ, ಄ಲ್ಿಭ, 

ಹರಹಯ, ಕುಮಯಳೈಸ, ನಮವೀನ ಭುಂತ್ದ ಸವಾ ಕವಿಗಱೂಂದಿಗೆ ಫೀಂದ, ಕುಲಂಷ, ಷತಿನ, ದೀವನೂಯ ಭುಂತ್ದ ಸಭಕಲ್ಲೀನ 

ಫಯಹಗಯಯು ವೀರದೀಯ. ಭತಾ ಆನೂೂ ಕೆಲ್ವಷ ಕವಿಗಳು ಮಗಿೀಾಮ ಸಂಸೆೃತಿಮ ಭೂಲ್ಕ ಕನೂಡ ಸಂಸೆೃತಿಮನುೂ ಕಟುಿವಷದೀ 

ತಭೇ ಶೂಣಗರಕೆಮಂದು ತಿಳಿದಿದೀಯ. ಷಗಗಿ ಸಂಸೆೃತ-ಕನೂಡಗಳ ನಡುವಣ ತಿಕೆಟವನುೂ ಶೂಂದರ್ಣಕೆಮ ನರಮಲ್ಲಿ 

ನೂೀಡುವ ಕಭಗಳು ಆಲ್ಲಿ ಭುಂಚೂರ್ಣಗೆ ಫಂದಿಲ. ಎಲ್ಿ ಕಲ್ಕೂೆ ಄ನವಯಿಸುವ ಮನದಂಡಗಳು ನಭೇಲ್ಲಿಲ ಎಂದು ತಿಳಿದವಯು 

ಯವ ಗೊಂದಲ್ವನುೂ ಎದುರಸುವಷದಿಲ್ಿ ಕೆ.ವಿ.ಎನ್. ಆಂತಹ ಗೊಂದಲ್ಗಳ ರಲೀ ಆಲ್ಿದವಯು ಄ನೈಮದರಗಳಿಗೆ ಄ತಿ ಫೀಗ ಮಯು 

ಶೂೀಗುತ್ಾಯ. ಫಯಹಗಯಯು ತಭೇ ಭೀಲ್ಲನ ಄ನೈ ಮದರಗಳ ತ್ಾಮವನುೂ ಕೊಡಹಿದಗರೀ ದೀಶಿೀಮತಮ ಜ್ಞೆಮನುೂ 

ಗಳಿಸಿಕೊಳೆಫಲ್ಿಯು. ಆಂತಹ ಜ್ಞೆಮನುೂ ಗಳಿಸಿಕೊಳೆದ ಕಯಣದಿಂದ ಮಗಾಕಯನ ದಿಟಳದ ಗುರಗಳನುೂ ಄ರಮುವಲ್ಲಿ ನವಷ 

ವೂೀತಿದೀೀಲ. ಕವಿರಜಮಗಾದ ಹುಡುಕಟ ಕನೂಡಕೊೆಂದು ಕವೈ ಭಮನುೂ ಯೂಪ್ಪಸಿಕೊಡುವಷದಗಿತುಾ. ಅ ಕವೈ ಭ 

ರಜಶಿನದ ಭನೂಣಮ ಭಮೂ ಅಗಿಯಫೀಕೆಂಫುದು ಕೃತಿಮ ಅಶಮ. ರಜೈಭನೂಣಮ ಭ ಭತುಾ ಶಹಿತೈ – ಸಂಸೆೃತಿಮ 

ಭಗಳು ಫೀಯ ಫೀಯಯಗಿಯುವಷದಿಲ್ಿ ಆಲಯಡಯ ನಡುಲ ವಿಚಿತ ಶೂಂದರ್ಣಕೆ ಆಯುತಾದ. ಕೆ.ವಿ.ಎನ್. ಇ ಮತುಗಳು ಭೀಲ್ಲನ 

ಳದವನುೂ ಫಂಫಲ್ಲಸುತಾಲ ಄ಿಮಲ್ಿ ದೀಶಿೀಮತಮ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಕೆೀವಲ್ ನುಡಿಗೆ ಸಂಫಂಧಿಸಿದವಷಗಳಲ್ಿ ಎಂಫ ದಿಟವನೂೂ 

ಸೂಚಿಸುತಾಲ. ಕನೂಡ ಶಹಿತೈವನುೂ ಭುಖೈಳದ ಅಧಯವನೂಗಿ ಆಟುಿಕೊಂಡು ಂದು ಯಂಯಮನುೂ ಕಲ್ಲೃಸುವ, ಄ದಯ 

ಫಳವರ್ಣಗೆಮ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನುೂ ಆಂದಿನ ಶಹಿತೈದಲ್ಲಿ ಕಣುವ ಮತೂಗಳನುೂ ನಲೀಕೆ ಮಡಬಯದು? ಎಂಬಿೀ ಕೆ.ವಿ.ಎನ್. 

಄ವಯ ಕೆೀಳಿವ ದೀಶಿೀಮತಮ ಜ್ಞೆಮನುೂ ಫಱಸುವಲ್ಲಿ ಭಹತವದೀಗಿದ. ಕಂಬಯಯು, ಶಿವಕಶಯಂತಹ ಕವಿಗಳು ದೀಶಿೀ ಷರಣ 

ಷಗೂ ಐತಿಹೈಗಳಿಗೆ ಭಯುಳುವ ಕಿಮಮು ಕನೂಡದ ವಿಲೀಕ ಷಗೂ ಸಂಲೀದನಮನುೂ ಯೂಪ್ಪಸುವ ನರಯಗಿದ ಎಂಫುದು 

ಗಭನಹಾ. ಆಂತಹ ಶಂಸೆೃತಿಕ ರಜಕಯಣವಷ ದೀಶಿೀಮತಮನುೂ ಚಲ್ನಶಿೀಲ್ಗೊಳಿಸಫಲ್ಿದು. ಅದಯ, ಶಂಸೆೃತಿಕ ಅಕೃತಿಗಳು 

ಯಯನುೂ ತಿನಿಧಿಸುತಾಲ ಎಂಫುದು ಆಲ್ಲಿ ಭುಖೈಳಗುತಾದ. ಎತುಾಗೆಗಗಿ ಕಂಬಯಯ ಶಹಿತೈದಲ್ಲಿ ಉಳಿಗಮನೈ 

ಸಂಸೆೃತಿಮನುೂ ಶೀಗೆ ಲೈಬವಿಕರಸಱಗುತಾದ ಷಗೂ ಅ ನರಗಳು ಯಯನುೂ ತಿನಿಧಿಸುತಾಲ ಎಂಫ ಕೆೀಳಿವಮು ಭುಖೈಳಗುತಾದ. 

ಬಮೀಯಮ ಯಂಯಗೂ ಫಯಹ ಯಂಯಗೂ ನಿಕಟ ನಂಟನುೂ ಫವಮಫೀಕಗುತಾದ. ಷಗೂ ಅ ನಂಟಸಿಾಕೆಗಳು ಶಮಜಕ 

ಳಸಾವಗಱೂಂದಿಗೆ ಶೀಗಿಯುತಾಲ ಎಂಫುದನುೂ ಭನಗರ್ಣಸಫೀಕಗುತಾದ. ಆಲ್ಿಳದಯ ಇ ಎಯಡೂ ಯಂಯಗಳ ನಡುವಣ ಬಿಯುಕು 

ಆನೂಷುಿ ಈಲ್ಣಗೊಳುೆತಾದ. ಏಕಕಲ್ಕೆೆ ಶೂಯಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳ ಜೊತಗೆ ವಿಯೂೀಧದ ನರಗಳನುೂ ಯೂಪ್ಪಸುವಷದಯೂಟ್ಟಿಗೆ, ಳಗಿನ 

ಸಂಗತಿಗಳ ಜೊತಗೊ ತಿಯೂೀಧದ ತಿಭಗಳನುೂ ಯೂಪ್ಪಸುವಷದು ದೀಶಿೀ ಜ್ಞೆಮಲ್ಲಿ ಭುಖೈಳಗುತಾದ. ಕುಲಂಷ ಄ವಯ ‘ಜಲ್ಗಯ’, 

‘ಶೂದ ತಸಿವ’ ಭುಂತ್ದ ನಟಕಗಳಲ್ಲಿ ದೀವನೂಯಯ ‘ಕುಸಭಬರ’, ‘಄ಮಸ’ ಕತಗಳಲ್ಲಿ ಷಗೂ ಲ್ಂಕೆೀಶಯವಯ ‘ಸಂಕಂತಿ’ 

ನಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಂತಹ ತಿಯೂೀಧದ ನರಗಳು ನಿಚಾಳಳಗಿಕಣುತಾಲ. ಅದಯ ದೀಶಿೀಮ ವಸುಾ ಷಗೂ ಅಶಮವನಿೂಟುಿಕೊಂಡ 

ಕಂಬಯಯ ನಟಕ ಷಗೂ ಕವೈದಲ್ಲಿ ತಿಯೂೀಧಕಿೆಂತ ಶಚ್ಾಗಿ ಸಭಾಣ ಭವಲೀ ಸಬ್ ಮಿಶನ್ ಎದುೀ ಕಣುತಾದ. ಆಂತಹ 

ನಿಲ್ುವಷಗಳು ದೀಶಿೀಮತಮನುೂ ಗುಯುತಿಸುವ ಫಗೆಮಲ್ಲಿಮೀ ಗೊಂದಲ್ವನುೂ ಹುಟ್ಟಿಸುವಷದಿಲ್ಿಲೀ? 

ಶಹಿತೈ ವಿಭಳಾ ಭೂಲ್ಬೂತಳಗಿ ಂದು ಶಂಸೆೃತಿಕ ಅಚಯಣ ಎಂಫುದನುೂ ಭಯಮಬಯದು. ಄ನುಬವ ಭತುಾ ವಿಚ್ಯಗಳ 
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ನಡುವಣ ಶೂಂದರ್ಣಕೆಮನುೂ ಄ವಲ್ಂಬಿಸಿ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಅಚಯಣಮ ಫಗೆಗಳು ಯೂತ್ಳುತಾಲ. ಆಂತಹ ಯೂಗಳಿಗೆ ದೀಶಿಯೂವನುೂ 

ರೀಪ್ಪಸುವಷದಲ್ಿ ಫದಱಗಿ ನಭೇ ಄ನುಬವಗಳನುೂ ನಭೇ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಅಚಯಣಮ ರೀತಿಮಲ್ಲಿಮೀ ಄ಭವೈಕಿಾಸಿದಯ ಮತ ಅ 

಄ನುಬವಗಳು ದೀಶಿಯೂಳಗಿ ಭೈದಳುತಾದ. ಇ ಕಯಣಕೆಗಿಮೀ ವಚನಗಳನುೂ ದೀಶಿಯೂಗಱಂದು ಗುಯುತಿಸಱಗಿದ. ಆಲ್ಿದೀ 

ಶೂೀಗಿದೀಯ ವಚನಗಳು ಕೆೀವಲ್ ಶಮಜಕ ಸುಧಯಣಮ ನಿಲ್ುವಷಗಲಗಿ ಮತ ಆಯುತಿಾದೀವಷ. ತತವದಕಯಯ ಯಚನಗಳು ಄ಚಾದೀಶಿೀ 

ಸಂಸೆೃತಿಮ ಄ಭವೈಕಿಾಗಲಗಿಮೀ ಅಕೃತಿ ಡೆದಿದೀಯೂ ಄ವಷಗಳು ಮಗಾಕೆೆ ಶೂಯತ್ದ ಯಚನಗಲಗಿದೀರಂದ, ಄ವಷ ಯವತೂಾ 

ಭುಖೈಳಹಿನಿಗೆ ಫಯರೀ ಆಲ್ಿ. ಄ಧಿಕಯ ಸಂಫಂಧದ ನಿಲ್ುವಷಗಳು ಯಂಯಮ ಄ಧಿಕೃತತಮನುೂ ಗುಯುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಎೂಿಂದು 

ರಣಭಕರಯಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಡುತಾಲ ಎಂಫುದು ನಭಗೆ ಇಗ ತಿಳಿದಿಯುವ ಸಂಗತಿಮೀ ಸರ. ದೀಶಿೀ ಚರತಗೆ ವಿಭುಖಳಗಿ ಕನೂಡ 

ಶಹಿತೈ ಚರತ ಫಱದು ಫಂದಿದೀರಂದ, ಚರತಮ ಏಕಯೂಪ್ಪೀತನ ಷಗೂ ಏಕಭುಖಿ ಕಥನಗಳನುೂ ಕಟುಿವ ಮದರಗಳು ಕನೂಡ 

ಶಹಿತೈದಲ್ಲಿ ಄ಡಕಳಗಿಲ. ಆಂತಹ ಮದರಗಳನುೂ ಡೆಮುವ ಮನದಂಡಗಳನುೂ ದೀಶಿೀಮತ ಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮತ 

ಯೂಪ್ಪಸಿಕೊಳೆಲ್ು ಶಧೈ. ಶೂಯಗಿನ ಭವಗಳಿಂದ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಸವಂತಿಕೆಮನುೂ ಈಳಿಸಿಕೊಳೆಲ್ು ತಿಫ ಫಯಹಗಯನಿಗೂ 

ದೀಶಿೀಮತಮ ಜ್ಞೆ ಄ತೈಂತ ಄ಗತೈ. ಇ ಳದವನುೂ ರಜೀವ್ ತ್ರನಥ ಄ವಯ ಭುಂದಿನ ಮತುಗಳು ಫಂಫಲ್ಲಸುತಾಲ, ‘ನನಗೆ 

ಶಚುಾ ಭಹತವದೀಂದು ತೂೀಯುವದು ಕನೂಡ ಸಂಲೀದನಮೀ ಶೂಯತು ಕನೂಡ ಭಮಲ್ಿ. ಸವಂತದ ಶಂಸೆೃತಿಕ ರಸಯದಿಂದರೀ 

ಹುಟ್ಟಿ ಫಂದ ಸೃಜನಶಿೀಲ್ ಶಕಿಾಮಿೀ ಸತೈ ಈಳಿದವಷಗಳಲ್ಿ ಎಂದು ಶೀಳುವಂತಿಲ್ಿ. ಶಮನೈಳಗಿ ಫ ವೈಕಿಾ ತನೂ ಸಂಸೆೃತಿಮ 

ರಸಯದಿಂದರೀ ಶಚುಾ ಈತೆಟಳದ ಸಂಲೀದನಮನುೂ ಡೆದುಕೊಳುೆತ್ಾನ. ಕಯಣಲೀನಂದಯ ಄ವನ ಸಂಸೆೃತಿ ಮತ ಄ವನಿಗೆ 

ಳೈಕಳದ, ಸಭಗಳದ ಭತುಾ ಲೈವಿಧೈಸಣಾಳದ ಈದಿೀೀನ ಶಭಗಿಮನುೂ ದಗಿಸಿ ಕೊಡಫಲ್ಿದು’ ಇ ಮತುಗಳನುೂ 

ಫಂಫಲ್ಲಸುವ ಶಹಿತೈಕ ಷರಲಗಳನುೂ ಕನೂಡ ಶಹಿತೈದಲ್ಲಿ ಕಣಫಹುದು. ಎತುಾಗೆಗಗಿ ಫೀಂದ, ಕುಲಂಷ, ಷ.ತಿ.ನ, ಗೊೀಯುಯ, 

ಕೆ.ಎಸ್ಟ.ನ., ಲ್ಂಕೆೀಶ, ತೀಜಸಿವ, ದೀವನೂಯ, ಅಲ್ನಹಳಿೆ, ಫಸಗಯಹಳಿೆ ರಭಣು, ಄ಭಯೀಶ ನುಗುಡೊೀರ್ಣ , ಗಿೀತ್ ನಗಬೂಷಣ, 

ನಗಲೀರ್ಣ, ದು.ನಂ. ಫಳಗಲ್ಲ ಭುಂತ್ದವಯ ಶಹಿತೈದಲ್ಲಿ ಕನೂಡ ಸಭುದಮಗಳ ಸಂಲೀದನ ಷಗೂ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಸವಂತಿಕೆಮ 

ನರಗಳನುೂ ಕಣುವಷದಿಮಲ್ಿ, ಄ಂತಹ ಚಹಯಗಳು ನಿಚಾಳಳಗಿ ಡಿಭೂಡಿಲ ಎಂದೀ ಶೀಳಫೀಕು. ಶಹಿತೈದಲ್ಲಿ ಡಿಭೂಡಿದ 

ಕನೂಡತನವನುೂ ಗುಯುತಿಸುವ ವಿಭಾ ಮದರಗಳು ಮತ ಄ನೈ ಭವದಿಂದ ಕೂಡಿಲ. ಆದೂಂದು ವೂೀಜಗದ ಸಂಗತಿ. ಆವಷಗಳ 

ನಡುಲಮೂ ಕನೂಡತನವನುೂ ಷಗೂ ಄ದಯ ಚಹಯಗಳನುೂ ಗುಯುತಿಸುವ ವಿಭಳಾಗಳೂ ಫಱದುಫಂದಿಲ ಎಂಫುದು ಗಭನಹಾ. 

ಎತುಾಗೆಗಗಿ- ಫೀಂದ, ಭುಳಿಮ ತಿಭೇೃಮೈ, ರಜೀವ್ ತ್ರನಥ, ಕೆ .ವಿ.ನರಮಣ, ತೀಜಸಿವ, ಕೆ.ಜ.ನಗರಜೃ. ಆವಯಲ್ಿ 

಄ತೈಂತ ಭುಖೈಳದವಯು. ವಿಭಳಾಮನುೂ ಶೂಯತುಡಿಸಿ ಶಂಬ ಜೊೀಶಿ, ಷ.ಳಟಿರ್, ಎಂ.ಎಂ.ಕಲ್ಫುಗಿಾ, ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕಯ ಬಟ್, 

ಕೆ.ವಿ.ನರಮಣ, ನೀಗಿನಳ, ಎಚ್.ಎಸ್ಟ.ಶಿೀಭತಿ, ಯಹಭತ್ ತರೀಕೆಯ ಭುಂತ್ದವಯಲ್ಿಯೂ ದೀಶಿೀಮತಮ ಚಿಂತನಗಳನುೂ 

ಫಱಸಿದೀಯ. 

ಆನೂೂ ಕೆಲ್ವಷ ಮತುಗಳು: ಆಡಿೀ ಕನೂಡ ಶಹಿತೈ ಚರತಮುದೀಕೂೆ ಂನ ೀಯಣ ಎದುೀ ಕಣುತಾದ. ಄ಂದಯ ಄ದು 

ಯಳಗಲ್ೂ ಕನೂಡ ಸಂಸೆೃತಿಮಲ್ಲಿ ಄ಂತಯನಿಹಿತಳಗಿದ ಆನ್ ಟನಿ್ಸ ಎಂದಥಾ. ಆಂತಹ ಄ೃಟ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆೀನೂ 

ಕೊಯತಯಿಲ್ಿ. ಅದಯ ಕನೂಡ ದೀಶಿೀಮತಮನುೂ ಯೂಪ್ಪಸುವಲ್ಲಿ ಇ ೀಯಣಮನುೂ ಶೀಗೆ ಫಳಸಿಕೊಳೆಱಗಿದ?ಷಗೂ 

ಸಂಸೆೃತದೂಂದಿಗೆ ಶೂೀರಟ ಂನನುೂ ಷಗೂ ಅ ವಿಚ್ಯಧಯಮನುೂ ತಿನಿಧಿಸಿದಂತಹ ವಚನಕಯಯು, ಹರಹಯ, ಕುಮಯಳೈಸ, 

ತತವದಕಯಯು ಭುಂತ್ದವಯ ಶಹಿತೈಕ ಮದರಗಳನುೂ ಎಷಿಯಭಟ್ಟಿಗೆ ನವಷ ಹಿಂಬಲ್ಲಸಿದೀೀಲ? ಇ ಕೆೀಳಿವಗಳು ತುಂಬ 

ಸುಲ್ಬಳಗಿ ತೂೀರದಯೂ, ಄ವಷಗಳಿಗೆ ಫದಲ್ುಗಳನುೂ ಕಂಡುಕೊಳುೆವಷದು ಕಷಿದ ಸಂಗತಿಮೀ ಸರ. ಕನೂಡ ಶಹಿತೈ ಯಳಗಲ್ೂ 

ಸಂಸೆೃತದೂಂದಿಗೆ ಶೂೀರಟ ನಡೆಸುತಾರೀ ಫಂದಿದೀರಂದ ಇ ಕೆೀಳಿವಗಳು ಄ವಷಗಳದೀ ಅದ ಭಹತವವಿದ ಎಂಫುದನುೂ 

ಭಯಮುವಂತಿಲ್ಿ. 

ಅದಯ, ಶೂಸಗಲ್ದ ಕನೂಡ ಶಹಿತೈ ಸಂಸೆೃತವನೂಿ ಎದುರಸುವಷದಲ್ಿದ, ವಶಹತುಹಿ ಪಫಲ್ೈದಿಂದ ಆಂಗಿಿಷನುೂ 

ಎದುರಸಫೀಕದ ಬಿಕೆಟುಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವಷ. ಆಂಗಿಿಷ್ ಭತುಾ ಅಧುನಿಕತಗೆ ಎದುರಗಲ್ೂ ಕನೂಡ ಶಹಿತೈ ಕಂಡುಕೊಂಡ 

ಷದಿಗಲವಷವಷ? ಷಗೂ ‘ ಹಿಂದ್ ಸವರರ್ಜ’ದಲ್ಲಿಮೀ ಗಂಧಿ ದೀಶಿೀಮತಮ ನರಗಳನುೂ ನಿಚಾಳಳಗಿ ತೂೀರಸಿದೀಯೂ, 

ಅಧುನಿಕತಮನುೂ ಎದುರಗುವ ಫಗೆಗಳನುೂ ಕನೂಡ ವಿದವತ್ ರೂೀಕ ಕನೂಡ ಯಂಯಯಿಂದ ಡೆಮದಿದೀಯೂ ಗಂಧಿಮವರಂದೀಕೆ 

ಡೆಮಲ್ಲಲ್ಿ? ಆವಯ ದೀಶಿೀಮತ ಕುರತ ಚಿಂತನಗಳನುೂ ಕೆೀವಲ್ ಅದಶಾದ ಮದರಗಲಗಿಬಿಟಿಲಸೀ? ಆಲ್ಿ ಫೀಕಂತರೀ ಄ವಯ 

ದೀಶಿೀಮತಮ ನಿಲ್ುವಷಗಳನುೂ ಄ಂಚಿಗೆ ಸರಸಱಮಾ? ಆಲ್ಿ ನಭೇ ಶಂಸೆೃತಿಕ ಶವಮತಾತ ಷಗೂ ಸವಂತಿಕೆಮನುೂ 
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‘Nesaru  Tingalole’, December 2020

ºÁ¢UÀ¼ÁªÀÅªÀÅ? ºÁUÀÆ ‘»Azï ̧ ÀégÁeï’zÀ°èAiÉÄÃ UÁA¢ü zÉÃ²ÃAiÀÄvÉAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ZÀÑ¼ÀªÁV vÉÆÃj¹zÀÝgÀÆ, DzsÀÄ¤PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄgÁUÀÄªÀ
§UÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ «zÀévï ¯ÉÆÃPÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀgÀA¥ÀgÉ¬ÄAzÀ ¥ÀqÉAiÀÄ¢zÀÝgÀÆ UÁA¢üAiÀÄªÀjAzÉÃPÉ ¥ÀqÉAiÀÄ°®è? EªÀgÀ zÉÃ²ÃAiÀÄvÉ PÀÄjvÀ
aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÃªÀ® DzÀ±ÀðzÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÁV ©lÖªÉÇÃ? E®è É̈ÃPÀAvÀ̄ ÉÃ CªÀgÀ zÉÃ²ÃAiÀÄvÉAiÀÄ ¤®ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CAaUÉ À̧j À̧̄ ÁAiÉÄÛ?
E®è £ÀªÀÄä ¸ÁA À̧ÌøwPÀ ¸ÁéAiÀÄvÀÛvÉ ºÁUÀÆ À̧éAwPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀÆ¦¹PÉÆ¼Àî®Ä EªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÀPÀªÁVgÀ°®èªÉÃ? CªÀÅ PÉÃªÀ® gÁdQÃAiÀÄ
ZÀ¼ÀÄªÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ À̧A§A¢ü¹zÀÝªÉÇÃ? JA©vÁå¢ PÉÃ½éUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ E°è JzÀÄgÁUÀÄvÀÛªÉ. EAvÀºÀ PÉÃ½éUÀ½UÉ §zÀ®ÄUÀ¼À£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀ
aAvÀ£Á ªÀiÁzÀjAiÉÆAzÀÄ  FUÀ gÀÆ¥ÀUÉÆ¼ÀÄîwÛzÉ. F ªÀiÁzÀjAiÀÄ£ÀÄß ‘PÀ£ÁðlPÀ NzÀÄ’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯ÁVzÉ.
¥sÁæ£ÁÔ áå £À£ï ‘¢ gÉZïØ D¥ïzÀ Cxïð’, ‘¨ÁèåPï ¹Ì£ï CAqï ªÉÊ ímï ªÀiÁ¸ïÌ; JqÀéqïð ¸ÉÊzï ‘NjAiÀÄAl°¸ÀªÀiï’ ªÀÄ£ÉÆÃ¤, J°AiÀÄmï,
qÉjqÁ, ¥ÀÅPÉÆÃ, gÉÆÃ¯Á ¨Áxïð, ºÉÆÃ«Ä¨Á¨Á, UÁAiÀÄwæ ¹ÖªÁPï CªÀgÀ w¼ÀÄªÀ½PÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀÄvÁÛV PÀ£ÀßqÀPÉÌ ºÉÆA¢¸ÀÄªÀ gÀÆrüUÀ¼ÀÄ
EAVèµï ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀjAzÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä LqÉAnn PÉæöÊ¹ À̧£ÀÄß ¤ÃV¹PÉÆ¼Àî®Ä EAvÀºÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸ÀjzÀgÉÆÃ? E®è.
PÀ£ÀßqÀ aAvÀ£Á ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîªÀ PÀ¸ÀÄªÉÃ E®èªÉA§ wÃªÀiÁð£À¢AzÀ EAvÀºÀ C£ÀåªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄªÀ ºÁ¢ »rzÀgÉÆÃ?
JA§ C£ÀÄªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ PÁqÀÄvÀÛªÉ. F ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ À̧AQÃtðªÁzÀªÀÅ CªÀÅUÀ¼À À̧AQÃtðvÉAiÀÄ£ÀÄß CjAiÀÄ®Ä PÀ£ÀßqÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ
ZÀjvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ N¢UÉ M¼À¥Àr¹zÁUÀ, zÁjUÀ¼ÀÄ ¹UÀÄvÀÛªÉ JA§ £ÀA©PÉ £À£ÀVzÉ. CzÉÃ£É¬ÄgÀ° F PÉÃ½éUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖPÉÆAqÀÄ
ªÀÄgÀÄaAw À̧ÄªÀ CUÀvÀåªÀAvÀÆ EzÉ.

PÀgÉÆÃ£À É̈Ã£É¬ÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ PÀµÁAiÀÄ
EAzÀÄ £ÁªÉ®ègÀÆ PÀAUÁ¯ÁVzÉÝÃªÉ. C¥Àà, £À£ÀUÉ ¸ÉÆÃAPÁzÀgÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÉÃ£ÀÄ? £À£Àß£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆÃ
MAzÀÄ UÀ§Äâ D À̧àvÉæUÉ £ÀÆQ PÀÆr ºÁQzÀgÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß DZÉAiÉÄÃ §gÀ®Ä CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀÄ ©qÀ¢zÀÝgÉ, £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÉÃ£ÀÄ?
£ÀªÀÄä PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄvÀÛfÓAiÀÄªÀgÀÄ vÀÄA¨Á ªÀÄÄAZÉAiÉÄÃ EzÀPÉÌ¯Áè MAzÀÄ ªÀÄzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ »r¢ÝzÀÝgÀÄ. CzÀjAzÀ̄ ÉÃ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß
ZÉ£ÁßV ¸ÁQzÀgÀÄ. CªÀjUÉ w½¢zÀÝ É̈ÃgÀÄ, ©ÃdUÀ½AzÀ MAzÀÄ PÀµÁAiÀÄªÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄj ªÀÄPÀÌ¼ÁzÀ £ÁªÀÅ,
D qÁPÀÖgï F qÁPÀgï JAzÀÄ ºÁgÁr, zÀÄqÀÄØ - §Ä¢üÙ - ªÉÄÊ J®èªÀ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄ PÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝÃªÉ. £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄvÀÛfÓAiÀÄ£ÉßÃ
»A¨Á°¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ.

F PÉ¼ÀV£À É̈ÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀÄè MlÄÖ ªÀiÁr PÉÆ½î

1. ºÀ¹ ±ÀÄAp É̈ÃgÀÄ ................................................... 250 UÁæA
2. Cj²£À ¨ÉÃgÀÄ ....................................................... 250 UÁæA
3. PÀj ªÉÄt¸ÀÄ ........................................................... 100 UÁæA
4. ®ªÀAUÀ ¥ÀÅr ......................................................... 50 UÁæA
5. PÀ̧ ÀÆÛj Cj²£À ........................................................ 50 UÁæA
6. C±ÀéUÀAzsÀ ¥ÀÅr ...................................................... 100 UÁæA
7. vÀÄ¼À¹¥ÀÅr .............................................................. 100 UÁæA
8. ºÀ¹PÀj É̈ÃªÀÅ ........................................................ 100 UÁæA
9. ¨Áæ»ä¥ÀÅr ............................................................... 100 UÁæA
10. vÀÄ¼À¹ - CªÀÄÈvÀ §½î gÀ¸À ............................... 250 ¹¹
11 ¤A¨É ºÀtÄÚ ........................................................... 25

C. ªÉÆzÀ®Ä ¤A É̈ ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß »Ar gÀ̧ ÀªÀ£ÀÄß MAzÀÄ ¥ÁvÉæAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆ½.î
D. ±ÀÄAp ºÁUÀÆ Cj²£À É̈ÃgÀÄUÀ¼À, PÀj É̈ÃªÀÅ J É̄UÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV vÉÆ¼ÉzÀÄ, vÀÄj¬Äj.
E. Mixer grinder£À°è ºÁQ ZÉ£ÁßV F É̈ÃgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀÄtÚUÉ wgÀÄ«.
F. wgÀÄ«zÀ F ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß, ¤A É̈gÀ̧ À, vÀÄ¼À¹ - CªÀÄÈvÀ §½îAiÀÄ gÀ̧ ÀzÀ eÉÆvÉUÉ Ȩ́Ãj¹.
G. EzÀPÉÌ G½zÀ PÀj ªÉÄt À̧Ä, ¨Áæ»ä, C±ÀéUÀAzsÀ, vÀÄ¼À¹, PÀ̧ ÀÆÛj Cj²£À, ®ªÀAUÀ ¥ÀÅrUÀ¼À£ÀÄß Ȩ́Ãj¹ F M É̄AiÀÄ ªÉÄÃ É̄ PÀÄr¹.
H. PÀÄrzÀ PÀµÁAiÀÄªÀ£ÀÄß Dj¹, ªÀÄvÉÛ CzÀ£ÀÄß GvÀÛzÉ Mixer Grinder£À°è wgÀÄ«.
J. wgÀÄ«zÀ PÀµÁAiÀÄªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ MªÉÄä PÀÄ¢¹.
K. DjzÀ ªÉÄÃ É̄ CzÀ£ÀÄß ¹Ã Ȩ́UÀ¼À°è ºÁQr refrigerator£À°è Er.
¥Àæw gÁwæ 30 ¹¹AiÀÄµÀÄÖ PÀµÁAiÀÄPÉÌ ©¹ ¤ÃgÀ£ÀÄß É̈gÉ¹ PÀÄr¬Äj.
4 ªÀÄA¢ EgÀÄªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EµÀÄÖ PÀµÁAiÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ.
PÀµÁAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀÄrAiÀÄÄªÀÅzÀÄ ¤°ȩ̀ À̈ ÉÃr. F ¦qÀÄUÀÄ ªÀiÁj ºÉÆÃUÀÄªÀªÀgÉUÀÆ PÀÄrAiÀÄÄwÛj.
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NEW YEAR’S EVE BINGE
December  31, 2020, at  the Association

Gathering at Association : 7-00 pm
Games organised by the Youth wing

Dance of  Owls by Youth wing

Light Meal at 8-15 pm

Songs, Jokes, Leg Pull
Welcome the New Year at 9-00 pm, at which time the New year arrives

at the Date Line Disperse.

All participants must register at the Association
before 29th Dec. 2020

E-mail: mysoreassociation.mumbai@gmail.com
Tel : 2403 7065

ªÀÄÄA§gÀÄªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ

ZÀ½UÁ®zÀ°è ZÀZÉð - ºÀgÀmÉ
±À¤ªÁgÀ, r Ȩ́A§gï 19, 2020, É̈ÊUÀÄ 6-00PÉÌ

¥ÀÇeÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀjAzÀ ¥sÀ®ªÉÃ£ÀÄ?
What is the benefit of worship?

¤ÃªÀÅ C Ȩ́ÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ïUÀÆ §gÀ§ºÀÄzÀÄ, CAvÉAiÉÄÃ google meet £À°èAiÀÄÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ§ºÀÄzÀÄ.

You may come to the Association or participate on Google Meet also.
Join with Google Meet-https://meet.google.com/joj-fvvi-ekv

Join with Facebook.com
https://www.facebook.com/MysoreAssociation
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