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About Us 

Government First Grade College, Tumkur a pioneer institution and centre of excellence in 

education, was established by the Government of Karnataka in the year 2011. The college has, slowly 

but surely, emerged as first Government First Grade College in Tumkur district. Our college of higher 

learning caters to the intellectual needs of the rural stake holders, and is committed to empowering 

them to deliver their best. The institution is thriving with 3500 students pursuing B.A, B.Com, B.Sc, 

BBM and BCA streams. 

The college has vast campus with rich array of built-structures, and the educational edifice is 

enriched with highly qualified, experienced and passionate faculty members who have excelled in their 

own field of specialization through research and learning. The institution is blessed with committed 

administrative staff members, and above all, with the able leadership and great caliber of the Principal 

Prof. Jagadeesh K S. 

The institution is striving in its mission to carve out nation builders out of enthusiastic students, 

and make them better citizens. Our institution is involving in various activities, and among them, the 

best being the initiation of a college magazine and a bouquet of online Journals under the name of 

TUMBE e-magazine and TUMBE Group of  International Journals from academic year 2017-18 by 

the effort of  Dr. Yogeesh N, Chief Editor & Convener and team. TUMBE aims to cater to the needs 

of the students and researchers in their academic and intellectual prosperity. 

Tumbe Group of International Journal  is a publishing house devoted to the publication of 

high-quality research journals with multidesciplenary. It aims to publish research findings and critical 

perspectives of academicians, scholars, and professionals to advance and refine the understanding of 

the above disciplines. All the journals are peer-reviewed and invite innovative research from experts, 

addressing topical issues in their respective areas. The scope of the journals is interdisciplinary and 

promotes integration across disciplines. Tumbe Group of International Journal intends to serve the 

interests of academicians, professionals, research students, scholars and policymakers by 

disseminating information on pertinent issues in the their interested areas to facilitate decision-making. 

Tumbe International e-Magazine is a general-interest magazine like Freelance writing. It allows 

writer to write any content on their own without much restrictions. Writer can opt any area. 

 We accept submissions from anywhere in the world, but articles must be in English and other 

Indian Languages only. Articles must be previously unpublished. This includes blogs, 

online, and any print media. 
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Mathematical Definition of Googol and Googol Plex 

RAJATHAGIRI D T 

Assistant Professor of Mathematics 

Government First Grade College Tumakuru-572102 

KARNATAKA INDIA 

Abstract: About Mathematical definition of googol and googol plex an American multinational 

technology company .It is the world’s most popular search engine. 

Introduction 

Googol is an American multinational technology company .It is the world’s most popular 

search engine .In 1996 two PhD students at Stanford university, larry page and sergey Brin developed 

a search engine .The Mathematical definition of googol named by milton Sirotta the nephew of the 

American mathematician Edward kasner, who was working with large numbers like 10^100.This 

numbers seemingly infinite number. This number inspired for the search engines name "GOOGOL" 

because infinite amount of information on the web. Mathematical definition of "GOOGOL" is 1 is 

followed by a 100 zeros, 10^100. The Milton Sirotta also suggested another number much larger than 

a "GOOGOL" called "GOOGOLPLEX”, which he described as 1  followed by as many zeros as you 

could write before your hand got tired .The Mathematical definition for a "GOOGOLPLEX" is 1 

followed by a googol of zeros 10^googol . 

    10  000  000  000  000  000  

000  000  000  000  000  000 

000  000  000  000  000  000 

000  000  000  000  000  000 

000  000  000  000  000  000 

000  000  000  000. 

Example for large numbers:  

 The number of sand particle in a playground. 

 The number of protans and Electrons in the entire universe . 

Conclusion: Thanks to Milton Sirotta for her imagination 10^100 =Googol 

Reference: 

1. Joy of Mathematics by Theoni pappas 

2. Google search engine 

http://www.tumbe.org/
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Quotes of TIME and LIFE 

Hanumantharaju L V 

Very nice definition of” TIME” 

 Time is slow when you wait 

 Time is fast when you are late 

 Time is deadly when you are sad 

 Time is short when you are happy 

 Time is endless when you are in pain 

 Time is longer when you free bored 

 Every time, time is determined by your feeling and your psychological condition and not by 

clothes. 

 

 

What is LIFE? 

 

 Life is an opportunity – take it 

 Life is an adventure – dare it 

 Life is a challenger – meet it 

 Life is a mystery – unfold it 

 Life is a tragedy – face 

 Life is a struggle - fight it 

 Life is a promise – fulfil it 

 Life is a journey – complete it 

 Life is a beauty – praise it 

 Life is a puzzle – solve it 

 Life is a sorrow – overcome it 

 Life is a game – play it 

 Life is duty – perform it 

 Life is a song – sing it 

 Life is a love – enjoy it 

 Life is a spirit – raise it 

 Life is a goal – achieve it 

 Life is a gift – accept it 

  

http://www.tumbe.org/
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Why Wetlands are Important to the Environment 

Annapurneshwari. H 

Asst.Prof.Dept. of.Zoology 

I.D.S.G Degree,College, Chikkamagalur. 

Email,ID  ;annapurneshwari3@gmail.com 

Introduction 

Wet lands are amongst the most productive ecosystem on the Earth and provide many   

important  services  to human society. wet land is  the collective term used  for marshes, swamps ,bogs, 

lakes, rivers ,estuaries and oceans. A wet land is a land area that is saturated with water either 

permanently or seasonally. 

 

Wet lands 

 As per the Ramsar Convention definition, wet lands are areas of marsh, fen, petland or 

water, whether natural or artificial, permanent or temporary with water that is static or flowing, fresh, 

brackish or salt including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceeds six 

meters. Wetlands are vital for human survival. Wetlands can thought of as biological supermarkets, 

upon which countless species of plants and animals depend for their survival.  They provide the 

drinking water, water purification, flood storage, transport, recreation, research, education, and climate 

stabilizers.  India has totally 67,429 wet lands covering an area of about 4.1mha.out of these 2,175 are 

natural and 65,254 are manmade. Wet lands in India account for 18.4% of the country’s geographical 

area of which 70% is under paddy cultivation. Across the world, they are getting extinct due to many 

reasons, including anthropogenic and natural processes. Loss of many wetlands is mainly due to 

population growth, urbanization, agricultural activities, deforestation, pollution and climate change. 

With these, Wetlands are permanently destroyed and lose any potential for rehabilitation. 

Importance of wet lands 

  India has a wealth of wetland ecosystem that support diverse and unique habitats .these 

wetlands provide numerous products and services to human being. Goods provided by wet lands 

mainly include pollutant removal and improve water quality, water supply, reduce the impact of floods, 

ground water recharge, reducing erosion, recreational opportunities and providing habitat for several 

wild life species. One of the primary functions of wetland is maintenance of water quality in lakes, 

rivers, streams and ground water through pollutant removal. Wetlands are natural filters that can 

remove, retain or transform variety of pollutants. Through biological and chemical process, wetlands 

http://www.tumbe.org/
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intercept surface runoff and remove or assimilate sediment transport. Some wet lands can act as sinks 

for certain pollutants. Wet lands play major role in breaking down suspended solids   and neutralising 

harmful bacteria. Wet lands remove pollutants such as phosphorous heavy metals and toxins which 

were trapped in the sediments of the wet lands. The most significant benefit of wetland is flood control 

these complex habitats have the potential to collect, store, and slowly release run off and flood water 

gradually over time. Wetland vegetation plays a major role in erosion control.  Wet lands everywhere 

provide important leisure facilities like fishing, bird watching and swimming. Many species of birds, 

fish, mammals, reptiles and amphibians rely on wetland habitat for breeding, foraging, and sheltering. 

 

Different birds in wet lands 

 Wet lands can be thought of as biological super markets they provide drinking water for 

animals; wetlands have also played an important role in providing irrigation and domestic water in 

both rural and urban areas.   Wet land benefit agriculture   ground water recharge, many animals that 

live in other habitats use wet lands for migration or reproduction. wet lands retain water during dry 

periods thus keeping the water table high and relatively stable. 

Threat   to wetlands: The wild life institution of India survey reveals that 50% of wet lands have been 

lost in the five decades. They are disappearing at the rate of 2% to 3% every year. Human influences 

have caused significant changes in the function and quality of many wetlands. Loss of many wetlands 

is mainly due to population growth and urbanization. The urban population has increased eight fold, 

This growth exerted tremendous pressure on wetlands for meeting water and food demand of growing  

population .The major pollutants associated with Urbanization are sediment, nutrients ,road salts 

,heavy metals, waste water from houses and industries alter the ecology of wetland ecosystem. If high 

nutrients level cause extended  eutrophication. Which results in the algal bloom, algal bloom depletes   

dissolved o2 leading to mortality of benthic organism. Excess algae can shade underwater preventing 

photosynthesis and   resulting in death of remaining animals and plants .many of the original wetlands 

are drained and converted to paddy fields. Unrestricted dumping of sewage and toxic chemicals from 

Industries has polluted many fresh water wetlands .over withdrawal of ground water has led to 

salinization of wetlands.           

 

http://www.tumbe.org/
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Polluted wet land 

 Water in most of the rivers, lakes, streams, and ponds has been degraded due to agricultural 

runoff of pesticides and fertilizers and industrial and municipal waste water discharges .untreated 

industrial effluents have become a major threat to the survival of wetlands. Apart from the above major 

threats,   religious ritual wastes,   immersion of idols, introduction of exotic species, and encroachment 

are some of the other dangers threatening the existence of wetlands across the country. Increased air 

temperature, shift in precipitation, increased frequency of storms, droughts, and floods could affect the 

wet lands. 

Wetland   management and conservation: Wet lands are vulnerable to over exploitation due to their 

abundance of fish, fuel, and water. The rate of loss and deterioration of wet lands is accelerating in all 

regions of the world. The pressure on wetlands is likely to intensify in the coming decades due to 

increased demand for land and water as well as climate change.   Wetland management  may be natural   

or manmade, to protect, restore, manipulate or provide for their   functions and values. wet land 

management includes, sediment  removal and erosion  control ,nutrient transformation and removal, 

metal and other pollutant reduction, storm water runoff reduction through infiltration, reduction of 

water temperature, and protection of wetland species. Wetlands are not delineated under any specific 

administrative jurisdiction. The primary responsibility for the management of these ecosystems is in 

the hands of the Ministry of Environment and Forest. Although some wetlands are protected after the 

formulation of Wild life protection Act, the others are in grave danger of extinction. wet land 

conservation in India is indirectly influenced by an array of policy and legislative measure Efforts to 

conserve wet lands in India began in 1987. There are many rules and policies to regulate the wetlands 

they are Ramsar convention in 1971.National    wet land conservation programme (NWCP).The central 

Wetland conservation and management rules (2010).National Environment policy (2006) and National 

plan for conservation of Aquatic Ecosystem (NPCA) 2015.Laws created in the last half century have 

affected to stop the loss of wetlands, but the loss continues. 

Conclusion 

 Wetland ecosystem support diverse and unique habitats. wet lands not only support large 

biological diversity but also provide a wide array of ecosystem goods and services. Wetlands provide 

multiple services including irrigation, domestic water supply, flood control and ground water recharge. 

Unfortunately, they are also ecologically most sensitive ecosystems and are under threat due to 

increased anthropogenic pressures, including pollution, overfishing, siltation, climate change, 

mining, dumping and encroachments. India has a strong framework of laws and policies governing 

wetland conservation.  Still no significant progress has been made on the conservation and wise use of 

wetlands. Only selected wetlands have been protected under the wetland conservation programmes, 

while the remaining ones continue   to be in neglected state. existing   legal   and  institutional   

framework is not adequate to  conserve the wetland resources in the country. Spreading awareness by 

initiating educational programs about the importance of wet lands in local schools, colleges and among 

the general public to safeguard the wetlands from further deterioration in the vicinity of the water 

bodies is necessary to restore already degraded wetlands, conservation and management. 
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Acquire employability in Indian Sinario 

Kiranmae.P.Nagwand, 

Associate professor and Placement Officer, IDSG Govt College, Chikmagalur.577102 

Email: kiranmaeoneplus@gmail.com  mobile; 9448134618 

 

Employability is the ability of a person to get in to a job or profession. . Job may be three types 

as self-employment, ancestral work/business and get job in any private or government sector. 

Everybody or every living thing in the world first wants to get its food. For that it adopts many 

ways that are taught by its experience in its life. Due to many sophisticated methods man can earn and 

live with more protection. Anybody if got some qualification then wants to enter in a job. 

Get in to any profession that needs first the qualities or capabilities of a person. A job or 

profession needs something in you to solve the tasks. So one should know what his qualities are and 

what type of profession or job suits/needs such qualities. But in Indian sinario almost 99% of the 

students in higher education don’t know their qualities and they even don’t have knowledge to select 

the kind of job that suits. After their completion of SSLC, many children face the question as what 

next? To answer this question almost all parents go for opinions from others, friends or the person who 

is model to them. Many of them want to see their children in positions which are “sour fruits” (which 

are unable to reach by them) to them. 

First of all one should know his qualities, based on that he can choose any profession that suits 

him. For example he may have best sight (usually any change in scene, he can identify quickly). He 

may good at making friends (communication power) or he may sing, he may dance ….likewise there 

are so many qualities. If there is a problem in identification of any body’s quality, check the tests that 

are available in many websites, so that one can identify his abilities. It is also very important to choose 

the suitable profession.  

Secondly he may choose any three types of profession as mentioned earlier. You don’t want to 

work under any one, and then choose self-employment; there are many self-employment schemes 

which may sponsor by banks, NGOs, and some private companies. There are so many schemes that 

assist you financially for self-employment. 

          There is no need of any skills for the ancestral work/business because it is established by your 

ancestors, you have their genes, but you may follow their knacks. 

http://www.tumbe.org/
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         Getting job in government sector than private had more value earlier but now a day both has 

equal value. It is necessary for teen in foreign countries to get their own job because they would have 

got out of their home after their sixteen years age. They should work for their daily charges, so they 

seriously think about jobs. In Indian scenario parents are taken care of their children even he/she aged 

forty. This causes carelessness in child and they never think seriously about earning. 

There are so many skills that a job needs, you should get all, so that you can suit in your 

profession. For getting job, some skills are needed like best resume preparation; interview skills, body 

language, leadership qualities, entrepreneurship, communication skill, logical thinking, computer 

knowledge, writing skills, organizing skills, analyzing skills, argue, investigating skills, persuading 

skills, numeracy, co-operating skills ……so on. 

Another problem in Indian children is to work in far away from their native places, even their 

parents don’t want to send them far from them! For example, in Chikmagalur hardly the number of 

jobs or professions is in thousands, and every year from our college, more than one thousand students 

passed out and searching for job. How could all get jobs in Chikmagalur? 

 

Conclusion: getting in to a job or profession in India needs 

1. Know your qualities 

2. Know about the professions/Jobs available in around you. 

3. Know the job that suits your qualities. 

4. Decide which type of profession you want to be. 

5. Select the place, time/shift that you want.  

6. Improve your skills by training for getting in to the job. 

7. Initially don’t expect more money but concentrate on learning the work. 

 

Please don’t work hard but work with like, joy. Because if you like your profession, then there is 

nothing hard to you!!!! 
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TANK CONSTRUCTION AND WOMEN SACRIFICE A ROLE OF KERE 

HONNAMMA IN COORG DISTRICT: A CULTURAL STUDY 

 

ANITHA T 

Research Scholar, 

Department Of History 

Bangalore University, Bangalore-56 

 

         Tank irrigation in Karnataka is an extremely useful historical and cultural survey which is 

primarily concerned with small reservoirs or tanks built over the centuries. From  pre historic to present 

days. As the study points out, tanks are a peculiar feature of the southern peninsula as distinct from the 

northern alluvial plains served by perennial rivers. It is of significance to know now rainwater was 

conserved and used in this part of the country to protect the area from the vagaries of rainfall and 

provide water for irrigation and maintenance of water-table and green environment. The well-being of 

the people depended on it and hence the village community had a vital interest in the construction and 

maintenance of tanks and water management. The study of these traditional practices is great relevance 

not only in understanding life and its organization in those ancient and medieval times but also in 

adopting some of these motivations and methods to sub serve broadly the same purpose in modern 

times excavating tanks or their repair was held as a meritorious duty. So wide and systematic was the 

tank network all over. That one of the commissioners of Mysore, L.B.Bowring says the following  of 

it : “As the country is generally undulating, and intersected by numerous valleys threaded by natural 

water courses, it occurred to the natives many centuries ago, to dam up the supply thus furnished, in 

order to irrigate their fields in the dry season, and in this way, as population increased additional land 

was brought under the plough, a chain of such tanks were formed, gradually increasing in size and 

capacity as the line was prolonged”.  

      In the ancient rulers of Karnataka undertook construction of a large number of tanks and paid 

maximum attention to irrigation, if we see some inscriptions in this context, some inscriptions are 

given information about on tanks. Number of mentioned this, The inscriptions which are to be found 

in thousands throw light on the existence of innumerable tanks from 300 B.C to a 1800 A.D from the 

few examples which follow, it is easy to see now history of o tanks.  

 The Junagadha inscription of Rudradaman of of 150 A.D is the earliest in Indian history which 

gives full details about the history of a reservoir which existed for centuries. 

 The pouramamilla record of 1369 in kadapa district of Andra Pradesh is the only inscription 

which is like a HAND BOOK for builders of tanks. This reservoir was constructed in the reign 

of the second vijayanagar ruler, bukka. 

 Two inscription in betamangala near kolar district in Karnataka give the history of the a famous 

tank in that place which has existed for over 1000 years. And one more is the Raja Gundanahalli 

inscription from kolar district describer the technique followed and materials used in the 

construction of tanks. 

 A Hampi inscription of minister Lakshidhara describes very interesting that  “how he was 

motivated to build tanks and dig wells by the lullabies sung by his mother while feeding him 

with milk”.     
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       Above all, most inscriptions give the correct information of the construction of tank. And 

every aspect of the construction and maintenance of tanks and their different parts such as the 

bund. Material used in its construction, waste- weirs, the depth of water necessary in the tank, 

the motives for their construction. Tank construction should be looked upon as of fundamental 

importance for the prosperity of society, while inscriptions are our major sources for the study 

of tanks in the ancient and medieval periods. In this modern period, their place is taken by 

STATE DOCUMENTS. The most valuable of them is the journal of BUCHANAN relating to 

his journey from madras through the countries of Mysore, canaras  and malabers. And one 

thing source of information is the district GAZETTERS  of Mysore state. The gazetteer of 

Mysore and coorg by LEWIS RICE is an outstanding source of information of tank 

construction. This gazetteer is authentic sources for knowing the state of irrigation in the 

nineteenth century in Karnataka. 

 

          In this study, primarily concerned with small tank. I have not deal with large amount of 

tanks, wells or big dams. Except incidentally, construction of tanks was mostly a private 

enterprise which was carried out under the overall supervision of the village community, which 

rewarded the entrepreneur with land in the AYACUT ( command area). The entrepreneur was 

moved by the motives of profit for himself and his progeny and also by altruism, the village 

community, through its officers, distributed the   tank water to the beneficiaries to their entire 

satisfaction. All these practices of the past need study, this is one such attempt. here I trace the 

story of honnamma , a historical and cultural contribution. In this way I would like to tell about 

A TANK story of KERE HONNAMMA it is one of the sacrifice story of construction of tank.   

 

             The back ground of COORG, the HALERI DYNASTY was an offshoot of keladi 

nayakas also called IKKERI ARASU DYNASTY.  Kodagu was independent of Mysore which 

was hard pressed by enemies, and prince of the ikkeri OR Bednur family succeeded in bringing 

the whole country under his sway, his descendants continuing to be RAJAS of kodagu till 1834. 

The capital was removed in 1681 by muddu raja to MADIKERI. Dodda vira raja and his son 

CHIKKA VEERA RAJA they were famous ruler in haleri dynasty in kodagu.  The coorg 

rebellion of 1837 is said to be a rising of the tulu / arebashe gowdas of amara sulya due to the 

grievance felt in having to pay taxes in money instead of in kind.A man named virappa, who 

pretended to have escaped from the massacre of 1820, tried to take advantage of this to assert 

his claim to be Raja, but the people remained loyal to the British, as they knew that this was a 

hoax and so the attempt failed.however, a few of the people of kodagu. Coorg was the smallest 

province in India, its area is only 1582 square miles.  As a province of British India, it was 

administered by a commissioner, subordinate to the governor general of India through the 

resident of Mysore, who was also officially chief commissioner of coorg.   

 

          According to oral history and legend with a kere honnamma, it is one of the structures 

of the ballad. MALATHE , a small village of coorg district. MALLEGOWDA, he was famous 

person of malathe. He constructed a tank. But there is no water. While the water does not come 

into the tank, he was taken a decision that is; he decides to sacrifice of his niece / son’s wife. 

Her name was HONNAMMA. But he did not know how to tell her about this. His niece  Some 

However knowing the matter of sacrifice.  She would ready to volunteer with self-motivation 

and tolerance to sacrifice of tank. Her husband BOMMANNA He was merchant. So he went 

to a remote place. in-between his father was set of a good Friday in the meantime  had been 

give  honnamma  a  sacrifice to tank.  She was dressed with new clothes and jewellery. Then 

she was taken to the near tank. The villages perform the rituals in the presence of the people. 
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After made rituals perform the storm becomes lighter rain, when it comes to over to fill. She 

has been continuing Ganga pooja at that time Honnamma sinks into the tank. She helped to the 

people who were responded to their own problems. Eventually she was happy to help them. 

Even it goes on and becomes consider of goddess of mercy to the people of that village. So one 

day a drunker asks..” hey honnamma your moth (ninna sollu) has not your moth been hidden 

yet? Even though   honnamma was not  scolded on him. Since then she was silent. So according 

to legend, a deity known as goddess honnamma sacrificed her life for the welfare of the people.  

Thus honnamma became a goddess of people around the dodda malathe village. 

 

           Currently, honnammana kere has become a consider as tourist and holy place. 

Honnammana kere is a tank and holy place in dodda malathe. 6 k.m away from somawarpet 

town of coorg in the state of Karnataka,  India. It is   considered   as the biggest tank in kodagu. 

Now a days honnammana kere identify as a tourist destination. Once a year during the gowri 

festival many newly wedded couples come to visit the tank and pay their offerings, a special 

pooja is conducted and “BAAGINA” which consists of the belongings of goddess honnamma. 

This is one has spiritual as well as historical significance; adjacent to this tank is a temple 

dedicated to the goddess. The tank is surrounded by hills, coffee plantations and manmade 

caves. The tank also offers various opportunities to outdoor activities such as boating and 

fishing. 
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The Mathematics of Aircraft Navigation 

Dr. Vasanthakumari T N 

Assistant Professor of Mathematics 

GFGC, Tumkur 

Aircraft Navigation is the art and science of getting from a departure point to a destination in the least 

possible time without losing your way. If you are a pilot of a rescue helicopter, you need to know the 

following: 

 Start point (point of departure) 

 End point (final destination) 

 Direction of travel 

 Distance to travel 

 Characteristics of type of aircraft being flown 

 Aircraft cruising speed 

 Aircraft fuel capacity 

 Aircraft weight and balance information 

 Capability of on-board navigation equipment 

Some of this information can be obtained from the aircraft operation handbook. Also, if taken into 

consideration at the start of the aircraft design they help an aeronautical engineer to develop a better 

aircraft. 

 

VECTORS: A REMINDER 

A vector quantity has both magnitude and direction. It can be represented geometrically using a line 

segment with an arrow. The length of the vector represents the magnitude drawn to scale and the arrow 

indicates the direction. Velocity is an example of a vector quantity. 

 

AIR SPEED / GROUND SPEED / WIND SPEED 

An aircraft's speed can be greatly enhanced or diminished by the wind. This is the reason for the 

consideration of two speeds: ground speed and air speed. Ground speed is the speed at which an 

aircraft is moving with respect to the ground. Air speed is the speed of an aircraft in relation to the 

surrounding air. Wind speed is the physical speed of the air relative to the ground. Air speed, ground 

speed and wind speed are all vector quantities. The relationship between the ground speed Vg wind 

speed Vw and air speed Va  given by 

Vg =Va +Vw. 

SCENARIO 

Knowledge of aircraft navigation is vital for safety. One important application is the search and 

rescue operation. Imagine that some people are stuck on a mountain in bad weather. Fortunately, with 

a mobile phone, they managed to contact the nearest Mountain Rescue base for help. The Mountain 

Rescue team needs to send a helicopter to save these people. With the signal received from the people 

on the mountain, they determine that the bearing from the helipad (point A) to the mountain (point C) 

http://www.tumbe.org/


         

                                            visit   www.tumbe.org             
12 

Volume- 1 
Issue-2                                                                     
Jul-Dec: 2018 

 

Tumbe   International e-Magazine 

 
ISSN: 2581-7728 

is 054° (i.e. approx. north-east). Also the approximate distance is calculated to be 50 km. As shown 

figure below 

 

Assume that the rescue helicopter can travel at a speed of 100 knots and a 20-knot wind is blowing on 

a bearing of 180°. The knot is the standard unit for measuring the speed of an aircraft and it is equal to 

one nautical mile per hour. 

 
It is defined as follows in SI: 

1 international knot     = 1 nautical mile per hour 

= 1.852 km/hr exactly 

= 1.151 miles/hr approx. 

= 0.514 m/sec approx. 

 

GROUND SPEED AND COURSE 

 

We can quickly and accurately determine the ground speed and course using a sketch to 

visualize the problem as shown in Figure above. Anticipating the effect of wind, the helicopter needs 

to fly on a heading aiming at a point B that is slightly more northerly than the mountain (point C). 

 

Using the cosine rule, we can find the ground speed b as follows: 

c2 = a2 + b2 - 2abcosC 

1002 = 202 + b2 - 2´ 20 ´ bcos126 

b2 - 23.5b - 9600 = 0 

 

Using the standard formula for the solution of quadratic equations and taking the positive root: 

b = 86.7 knots ≈ 45m/ sec.  

Now that we know our ground speed, we can use the sine rule to calculate the heading the 

helicopter should follow. Looking at Figure-1, the heading is equal to the angle B. Hence: 

 

Sin B =
bsinc

c
 

                    =86.7 𝑆𝑖𝑛
126

100
 

      B ≈ 44.7 degrees 

With this result, we can conclude that if the aircraft takes a heading of 044.7° with a speed of 

100 knots under the effect of a wind blowing towards the south with a speed of 20 knots, it 
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Actually reduces the ground speed of the aircraft to 86.7 knots and it travels on a bearing of 054°. 

 

FLIGHT TIME 

 

The flight time is the actual time an aircraft is in the air flying from its departure point to its 

Destination point. The computed flight time (when the speed is assumed to be constant) is given by 

the equation: 

 Time =
distance

Speed
 

 

Since the approximate distance between A and C is 50 km and ground speed is approximately 45 

m/sec, the helicopter will take approximately 18 minutes flight time as calculated below: 

  Time = 50 ×
1000

45
 = 1111.11 Sec ≈ 18 mins 

 

FUEL REQUIREMENTS 

 

The pilot uses the following formula to find the fuel consumed during the flight: 

Fuel Consumed (Liters) = Fuel Consumption Rate (Liters/hour) × Flight Time (Hours) 

 

How much and how fast an aircraft uses fuel is known as the fuel consumption. It varies with 

engine speed and load (and hence how the aircraft is operated). It can be calculated with the 

Information given in the aircraft operation handbook. Assume that the fuel consumption rate of this 

aircraft is 600 litres /hour and it can hold 3200 litres of fuel. Knowing that the helicopter takes 2 

minutes to take off vertically to departure height, 2 minutes to land from approach height (both at its 

base and at the rescue site) and 20 minutes to collect the rescued people at the site with the engine 

running, if the pilot wishes to have fuel for 30 minutes flying time remaining in the tank when they 

return to base to allow for emergencies, what is the maximum time they can spend searching for the 

people. 

 

Time taken from base to point C, 

= 2 + 18 + 2 = 22 minutes 

Time taken on return journey 

= 22 x 2 = 44 minutes 

Time taken in rescuing the people = 20 minutes. 

Therefore, total time = 20 + 44 = 64 minutes 

Since, the pilot wishes to have fuel for 30 minutes flight time, there must be 300 litres of fuel 

left in the tank when the helicopter returns to the base. So, the pilot can only use 2900 litres of fuel to 

complete this task and it will last for 290 minutes, or approximately 4 hours 50 minutes. 

 

Flight Time =
2900

600
   = 4.83 hrs ≈ 290 mins  

 

This gives 290 minutes or approximately 4 .83 hrs to the rescue team to search for the people on the 

mountain before they commence the actual lift. 
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Why do doctors prescribe some medicines after food and before food? 

T. M Sangeetha 

BSc Student, GFGC Tumkur 

 

Food interferes with absorption of many drugs. So the effective amount of drug that enters the 

blood and reaches the site of action, doctors prescribe them to be taken before or after meals. 

Most of the drugs are known to irritate the stomach or increase the acid secretion in the stomach 

that leads to discomfort or pain in the stomach, chest burning and occasionally nausea and vomiting. 

To decrease these side effects, some are taken after food. Most of the drugs are advised to be  taken 

along with the warm plain water. This is to avoid any possible reaction between the active compounds 

in the drugs and milk or curd or tea. 

Sometimes the drug may be known as not to cause any unwanted reaction in empty stomach 

and may need to be fully absorbed by the blood stream. In such cases the drug is advised to be taken 

after the food.  
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Knowledge and Education- At Conjecture 

Dattasmita HV 

Assistant Professor (Guest Faculty),  

Government First Grade College, Tumakuru 

hv.dattasmita@gmail.com 

 

न चौर हार्यम न च राज हार्यम | न भ्रात्रभाज्यम न च भारकारी || 

व्यरे् कृते वर्यते ननतं्य | नवद्या र्नं सवे र्नं प्रर्ानम्  || 

Expl. “Education is the best wealth among all. No one can steal it, no one can snatch it. It cannot be 

divided among the brothers and it’s not heavy to carry. As one consumes or spend, it increases; as one 

shares, it expands.” 

The great Guru’s of India has widely explained, convinced and taught the people of India, the 

real value and perception of education. Swami Vivekananda quotes in their works, “Education is not 

filling the mind with lot of facts. Perfecting the instrument and getting complete mastery of my mind 

[is the ideal of education]”. The symphony of life is beautiful only if the education has the phonetical 

vibration of Knowledge. Though the logical meaning merely the same, the Knowledge is the base for 

Education. The possible phrases to quote, be it, Uneducated, illiterate and Uncultured, knowledge 

never plays a role as education is refining oneself, but not building oneself.  

Consider an instance in human life, when a child is born, the baby will be sensuous enough to 

express the feeling of detachment to the world from its mother. Well, How the knowledge is 

recognizable? Of course the baby is not educated, but the knowledge of being sensuous is amazing to 

know! Education helps to build a house, whereas the knowledge helps to maintain the house and make 

it a home.  

Getting closer to the concept of uneducated people, they might lack the capability to handle the 

problem in a very diplomatic way, they might lack the skill of re-engineering the concept of problem 

and solution. With this, it's very hard to conclude in a word that, uneducated are not knowledgeable. 

Tackling a problem requires the presence of mind and application of the skill and mind synchronously. 

Well, knowledge will not have any such bound in this category.  

Taking up the illiterates, they lack the skill of representing the writing skill. They might not 

have the enough skill to express their words through proper channel. Illiteracy is about being unable 

to read or write which can hardly judge the knowledge of a person. Literacy is required for the healthy 

society and needed to make a country grow. Here, knowledge is completely independent of literacy.  
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Following the rituals or not being able to follow the culture does not define the character or 

personality of a person. It is the level of the knowledge that the person possesses at that particular 

instance. Though the society makes a prime contribution in enriching the knowledge, the question 

remains is, how? 

What is knowledge? And which takes on priority? The conscious, that’s active till the life 

exists, makes a prime component to enhance the knowledge. If a child sees a person reading, the 

conscious of child questions to itself, Should I also read? Or being it a more elaborate, Should I 

understand what I read? When a child asks the first question, the quest is towards education. 

Contrarily, if the question is second, then the quest is towards knowledge. But the question still persists, 

which takes on priority? 

A move towards the second level of understanding the knowledge, it’s the combination of 

character and capability of the mind. The instance can be, Swami Vivekananda, who used to read the 

books and could hold the content of it in mind which could last forever. Can a symbiotic bond between 

mind and soul, could achieve this? Concluding at the second level, knowledge is in the interest of the 

person who can either grab it or retrieve it.  

  The best understanding of the knowledge could be said as: “It is easy to carry the words, but 

difficult to carry the thoughts”. The education lights the way to enrich the knowledge, and never 

betrays it. Serenity in understanding the difference is important to the youth as the education protects 

the career, whereas the knowledge strengthens the soul. When education questions the existence of 

soul, the knowledge embraces the soul with hope. The concept of knowledge passing and sharing is 

far better rather to share a word or two. The human is educated to see the objects, but less 

knowledgeable to understand the object. Education is the propagation from mouth  to mind, whereas 

the knowledge is propagation from mind to soul.  

Let the learning begin with education and end with Knowledge. 

Let the education be knowledge centred.  

Courtesy: Works of Swami Vivekananda, Web Resources 
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DEPARTMENT OF BOTANY : GFGC TUMKUR 

Dr. Fatima-Tu-Zahora-Jabeen 

Assistant professor and HOD   

Dept.of Botany 

GFGC, Tumkur. 

INTRODUCTION 

The Botany Department was established during 2015-16 in this Institution under Tumkur 

University and committed to achieve the academic excellence and promote research towards 

strengthening the students’ competence to fetch more and more opportunities in the field of plant 

science for better understanding of biodiversity and conservation strategies to sustain the life on mother 

earth.  

The Department has identified various thrust areas of research viz. Plant systematics, 

Pharmacognosy, Phytochemistry,  Ethnobotany, Lichenology, etc.  Steps are under way to start a fully-

fledged laboratory in phytochemistry to give impetus to the medicinal plant research.    

Our Vision is “to achieve excellence through high quality education and research relevant to local, 

regional and national needs”. Our Mission is “to provide a student-centered and professions-oriented 

education that bestows academic environment to demonstrate and promote creative, intellectual inquiry with 

positive relationships among students, faculty and staff that enhance the learning experience a fruitful and 

outstanding one for future application in a dynamic world”. 

 
 
 
 
 
 

 
 TEACHING FACULTY OF BOTANY  

Name Date of Joining Qualifications Specialization 

PERMANENT  FACULTY 

1. Dr. Fatima-Tu-Zahora-Jabeen 3-12- 2017  M. Sc., Ph. D. 
Plant Tissue Culture and 

Genetic Engineering 

GUEST FACULTY  

1. Anu, S. K 15-07- 2017 M. Sc. Plant Pathology 

2. Bhavya, S. B 15-07- 2017 M. Sc. Cytogenetics 

3. Pandurangaiah, N 15-07- 2017 M. Sc. 
Crop plant resources and 

utilization 

4. Divya, N 15-07- 2017 M. Sc. Medicinal plants 

5. Sharath, K. P 15-07- 2017 M. Sc. 
Crop plant resources and 

utilization 

 

STRENGTH OF THE DEPARTMENT 

Number of Permanent Faculty 01 

No. of Guest Faculty 05 

Total No. of Students 180 
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Programmers Held During 2017-18 

1. Conducted special lecture on biodiversity conservation and sustainable management on 2017 

2. Cleaning and Planting several samplings in the premises of the college. 

3. Conducted Science Day on 03/03/2018 

4. Visit of IISC Campus on 10-03-2018. 

 

BEST PRACTICES  
 

Innovation in teaching-learning: The use of information and communication Technology (ICT) 

enabled teaching. Web based teaching through power point presentation. Continuous assessment 

through theory and practical tests assignments, seminar, group discussions, Counseling to irregular 

and slow learners; study trips and visits, conducting special lectures and extra- curricular activities.  

etc. 
 

Environment consciousness:  Pond visit for ecology, ecosystem, biodiversity and  pollution studies.   
 

Preparation of Lab Manual: Practical classes are integral part of the syllabus in science subjects. 

Departments have prepared detailed lab manual for helping the students to perform their experimental 

classes more effectively.  
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OTHER BEST PRACTICES TO BE INCORPORATE 
 

 Green campus - To develop Botanical garden in the campus,  Implant green house which houses 

a large variety of medicinal plants and wide variety of plant species, distribute plant saplings to 

students and faculty.  Planting of Peepal, Kadamba, Batvrsaksha tree saplings in the campus by 

chief guests during their visits to the college for various functions to create clean and green campus, 

as these trees give out more oxygen and have wide-spreading foliage, and also facilitate deep 

and sustained ground water percolation.   

 Simple form of groundwater recharge practice which can help to store water naturally in earth 

can be adopted to collect rain water in these pits. Organic fertilizer can be produced by burying 

every day collected biodegradable waste near trees or in a nearby pit so that it becomes manure 

for the trees.   

 Vermicompost plant is to be installed in the campus as an effective method of solid waste 

management. 

 Enumerate and survey all the plants in the campus and give name plate boards on the trees to 

identify them.  

 

CONCLUSION  

The faculty members are involved to rejuvenate the creative and innovative instinct nurture the 

thinking ability to transform the youth into good citizens with unique potential having 

environmental, cultural, social and national sensibilities and fostering excellence through 

collaborative learning coupled with training students in Botanical Sciences and adequately equip 

them to apply themselves meaningfully in any activity requiring botanical expertise.  Training aims 

to provide a wide-spectrum comprehension of the Anatomy, Physiology, Systematics, Plant 

Pathology, Ecology, Biodiversity, Phytochemistry and Ethnobotanical aspects of plants.  Our 

objectives are concerned with maintaining a high level of scientific excellence in botanical research 

to seek out ways of training the students to fit into the demands of a developing country.   More 

and more the old spirit of white-collar job is fast phasing out and Botany has to be made relevant 

to the needs of the individual in particular and the Nation at large. 
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ಟ್ಯೂ ನ್  ನಮ್ಮ ದೇ 

ಶ್ರ ೀಧರ .ಎಸ್  ಓ 

GFGC, Tumkur 

ನಾವೆಲಿರೂ   ರಾಜರಾಗದೇ  ಹೀಗಬಹುದು. 

ಸೈನಿಕರಲಿ್ಲ   ದಿ ಬೆಸ್ು  ಅನಿನ ಸ್ಸಕಳ್ಳ ೀಣ. 

ನಮೆಮ ಲಿರಿಗೆ  ಗುಲಾಬಿಗಳು ಸ್ಸಗದೇ ಹೀಗಬಹುದು. 

ದಾಸವ್ಯಳಗಳ  ಅೇಂದ್ವನುನ   ಆಸಾಾ ದಿಸೀಣ. 

ಜಿೀವನ ಒೇಂದು ಹಾಡಾದ್ರೆ 

ದೇವರು  ಕೇವಲ ಪದ್ಗಳನುನ  ಜ್ೀಡಿಸುತಿಾನೆ... 

ಟ್ಯೂ ನ್  ನಮ್ಮ ದೇ. 
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ಶ್ರ ಮ್ವೇ ಶ್ರ ೀಯಸಿ್ಸ ನ ಮೂಲ 

 ನಾಗೇಶ್. ವಿ. 

ತೃತಿೀಯ ಬಿ.ಎ. 

 

ಸಾಧನೆಯ ಉನನ ತ ಶ್ಖರವೇರಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಸಾಧಿಸುವವನಲಿ್ಲ  ಛಲ, ತಾಳ್ಮಮ , ಸಹನೆ ಮ್ತಿ್ತ  

ರ್ಕಯಾಪರ ವೃತಿತೆ ಇರಬೇಕು. 

ರ್ಕಯಾ ಅಥವ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲಾತಮ ಕತೆ ಮೂಡಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಶ್ರ ಮ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಗ್ರಡವ್ಯದ್ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ದಾಾ ಪರಯುಗದಿೇಂದ್ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲಯುಗದ್ವರೆಗೂ ಶ್ರ ಮ್ದ್ ಅಥವ್ಯ 

ರ್ಕಯಾದ್ ಮ್ಹತಾ  ತಿಳಿಯುತಿದೆ. ಮ್ಹಾಭಾರತದ್ ಯುದಿ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಅಜುಾನನು ತನನ  ಸಹೀದ್ರರನುನ  

ಮ್ಣಿಸ್ಸ ಕಲಿಲು ಇಚಿ್ಚ ಸುವುದಿಲಿ . ಆಗ ಕೃಷ್ಣ  ಅಜುಾನನಿಗೆ ರ್ಕಯಾದ್ ಬಗೆೆ  ಹಿೀಗೆನುನ ವನು 

“ಅಜುಾನ ನಿನನ  ರ್ಕಯ| ನಿೀನು ಮಾಡು ಫಲಾನುಫಲ ನನಗೆ ಬಿಡು”. ಕೃಷ್ಣ ನ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ 

ಇೇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಥವ್ಯ ರ್ಕಯಕದ್ಲಿ್ಲ  ತಲಿ್ಲೀನರಾಗಬೇಕು. ನಂತರದ್ ಸಮ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  ಅದ್ರ 

ಫಲವನುನ  ಅಪೇಕ್ಕಮ ಸಬೇರ್ಕಗದೆ. ಶ್ಕ್ಷಣವು ಯಾವ ದ್ರ್ಜಾಯ ವೂ ಕಿ್ಕಯನಾನ ದ್ರೂ ಉನನ ತ 

ಶ್ಖರವನೆನ ೀರಿಸುವುದು. ಆಧುನಿಕ ರ್ಕಲದ್ಲಿ್ಲ  ಕೆಳ ಪಂಗಡದ್ಲಿ್ಲ  ಜನಿಸ್ಸದ್ ಒೇಂದು ದೇಶ್ದ್ ಸಂವಿಧಾನ 

ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಾ ರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಪೂ ತಿಾ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಶ್ರ ಮ್. 

ಯಾವುದೇ ವೂ ಕಿ್ಕಯು ಯಶ್ಸಿ್ಸ ನ ಹಿಮಾಲಯವೇರಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಕೆಲವೇಂದು ಅಡಚಣೆ, 

ಕಷ್ು ಗಳು ಎದುರಾಗುತಿವೆ. ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ು ಗಳನುನ  ಮೆಟ್ಟು  ನಿೇಂತರೆ ಯಶ್ಸಿ್ಸ ನ ದಾರಿ ತೀರುವುದು. 

ಕೆಲವೇಂದು ಬಾರಿ ಸಾಧಿಸುವುದ್ನುನ  ಪ್ರರ ಣಿ ಅಥವ್ಯ ಕ್ಕೀಟಗಳಿೇಂದ್ಲೂ ಕಲ್ಲಯುವುದುೇಂಟು. 

ಸಗಣಿಯ ಹುಳು ತನನ  ಆಹಾರವನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಮಾಡುವ ರ್ಕಯಾ ಶ್ರ ಮ್ದಿೇಂದ್ ಕೂಡಿರುತಿದೆ. 

ಹುಳುವಿನ ಆಹಾರವು ಅದ್ಕಿ್ಕೇಂತಲೂ ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದ್ಲಿ್ಲದ್ಾ ರೂ ಸಹ ತನನ  ಗೂಡಿಗೆ ಸಾಗಸುತಿದೆ. 

ಹುಳು ತನನ  ಆಹಾರವು ದಿಬಬ ದಿೇಂದ್ ಹಳಳ ಕಿೆ  ಬಿದ್ಾ ರೂ ಮ್ತಿೆ  ದಿಬಬ ಕಿೆ  ಸಾಗಸುವ ಪರಿ 

ಅದುು ತವ್ಯದ್ದುಾ . ಇದ್ರಿೇಂದ್ ತಿಳಿಯುವುದೇನೆೇಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹುಳು ತನನ  ಆಹಾರದ್ ಸಂಗರ ಹದ್ಲಿ್ಲ  

ಶ್ರ ಮಸುತಿದೆಯೀ ಹಾಗೇ ನಾವು ನಮ್ಮ  ಜಿೀವನವನುನ  ರೂಢಿಸ್ಸಕಳಳ ಬೇರ್ಕಗದೆ.  

ಭಾರತದ್ ಚರಿತೆರ ಯನುನ  ನೀಡುವುದಾದ್ರೆ ಇದೊೇಂದು ವೈಭವಯುತವ್ಯದ್ 

ಸಂಪದ್ು ರಿತವ್ಯದ್ ಹಾಗೂ ಆದ್ಶ್ಾಪ್ರರ ಯ ದೇಶ್ವ್ಯಗತಿ್ತ . ಭಾರತವು ಧಮ್ಾಗಳ ತವರೂರು. 

ಜ್ಞಾ ನಿಗಳು, ಸಾಧು-ಸಂತರು ಹಾಗೂ ವಿೀರರ ಜನಮ ನಾಡಾಗದೆ. ಆದ್ರೆ ಇೇಂದು ಭಾರತಕಿೆ  ಏನಾಗದೆ? 

ಎಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದ್ರೂ ಭರ ಷ್ಟು ಚಾರ, ಸೀಮಾರಿತನ, ಆತಮ ಸಾಕ್ಕಮ  ರಹಿತ ಜನಗಳೇ ತ್ತೇಂಬಿದಾಾ ರೆ. 

ಭಾರತವು ಭರ ಷ್ು  ರಾಜಕ್ಕೀಯದ್ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಸಲುಕ್ಕ ನರಳುತಿಿದೆ. ಯಾವುದೇ ವೂ ಕಿ್ಕಯು ತನನ  

ರ್ಕಯಾವನುನ  ಸರಿಯಾದ್ ದಾರಿಯ ಮೂಲಕ ನಿವಾಹಿಸುವ ಪರಿಯೇ ಇಲಿದಂತಾಗದೆ. ಇೇಂದು ವೂ ಕಿ್ಕ  

ತನನ  ರ್ಕಯಾವನುನ  ನಿವಿಾಜಾ ವ್ಯಗ ನಡೆಸಲೊರಟರೆ ಆ ವೂ ಕಿ್ಕಯ ವೂ ಕಿ್ಕತಾ ವು ಅಳಿಸ್ಸ 

ಹೀಗುವಂತಾಗದೆ. ಇೇಂದು ದುಷ್ು  ಶ್ಕಿ್ಕಗಳ ಕೈಕೆಳಗೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವಂತಹ ಅಣೆಬರಹ ನಮ್ಮ  

ಭಾರತರಿ್ಕ ಗದೆ. ದುಷ್ು  ರ್ಕಯಾವು ಯಾವ ಮ್ಟು ವನುನ  ಮುಟ್ಟು ದೆಯೆೇಂದ್ರೆ ಭಾರತಾೇಂಬೆಯನೆನ ೀ 

ಮೊೀಸಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ದೆ. 
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ಹನೆನ ೀರಡನೇ ಶ್ತಮಾನದ್ ಬುದಿಿಜಿೀವಿಯಾದಂತದ್ಹ ಬಸವಣಣ ನವರು “ರ್ಕಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ

”ವೆೇಂದಿದಾಾ ರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ರ್ಕಯಕಕಿ್ಕೇಂತ ಭರ ಷ್ಟು ಚಾರವೇ ಕೈಲಾಸದಂತಿದೆ. ಮಾನವನ ದಾರಿಯು 

ಇೇಂದು ಮೊೀಸ, ವಂಚನೆ, ಅನಾೂ ಯ, ಭರ ಷ್ು ತೆಯ ಕವಲುಗಳಾಗವೆ. ನಮ್ಮ  ಪೂವಾಜರು “ಸರ್ಕಾರಿ 

ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ”ವೆೇಂದು ಹೇಳುತಿಿದ್ಾ ರು. ಇೇಂದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವು ಹಣವಿಲಿದೆ 

ಆಗುವುದಿಲಿ  ಹಾಗೂ ಅದ್ನುನ  ಯೀಚ್ಚಸುವುದು ಕಷ್ು ಸಾಧೂ ವ್ಯಗದೆ. ಎಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದ್ರೂ 

ನಾಟಕ್ಕೀಯ ರ್ಕಯಾಗಳ, ಸೀಮಾರಿತನ ಭಾವನೆಗಳೇ ತ್ತೇಂಬಿ ತ್ತಳುರ್ಕಡುತಿಿವೆ. 

ಭೂಮತಾಯಿಯನುನ  ಮೊೀಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವ ಬಂಡ ಜಿೀವಿಗಳಾಗದೆಾ ೀವೆ ನಾವು. ಹಾಗೆ 

ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ “ಮೂಗಲಿದ್ ಊರಿನಲಿ್ಲ  ಮೂಗರುವವನೇ ಕುರೂಪ್” ಎೇಂಬಂತೆ ಬದುಕುವುದು 

ಉತಿಮ್ವ್ಯಗದೆ. ಭರ ಷ್ು ತೆಯಿೇಂದ್ ಕೂಡಿರುವ ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ನಾವು ಕೂಡ ಭರ ಷ್ು ರಾಗಯೇ 

ಬದುಕುವುದು ನಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ  ಜಿೀವನಕಿೂ  ಶ್ರ ೀಯಸಿ ರವ್ಯದ್ ಸಂಗತಿಯಾಗದೆ. 

ಭಾರತವು ಕೆಲವೇಂದು ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಹೀಲ್ಲಸ್ಸ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದಿಿಯಲಿ್ಲ  ನಾವು 

ಹಿಮುಮ ಕರಾಗದೆಾ ೀವೆ. ನಮ್ಮ  ಹಿನೆನ ಡೆಗೆ ರ್ಕರಣ ಭಾರತವೇ? ಅಥವ್ಯ ಭಾರತಿೀಯರ. ಹಿೇಂದೊೇಂದು ದಿನ 

ಆದ್ಶ್ಾಪೂಣಾರಾಗದ್ಾ  ನಾವು ಇೇಂದು ಆದ್ಶ್ಾರಹಿತರಾಗಲು ರ್ಕರಣವೇನು ? ಯಾವುದೇ 

ಮ್ನುಷ್ೂ ನಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ , ಹೆಚಿ್ಚ  ಸೌಲಭೂ ಗಳು ದೊರತಂತೆಲಿಾ  ಅವನು ಸೀಮಾರಿಯಾಗುತಿಾನೆ. 

ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯಾಗಲ್ಲ, ಅದುು ತ ವೂ ಕಿ್ಕತಾ ವ್ಯಗಲ್ಲ ಹುಟುು ವುದು ಕಷ್ು , ದುುಃಖ ಮ್ತಿ್ತ  

ತಳಮ್ಟು ದಿೇಂದ್. ಯೂರೀಪನುನ  ಆಳಿದ್ ನೂರು ಕದ್ನಗಳ ಸ್ಸೇಂಹವೆೇಂದು ಹೇಳಲೂ ಡುವ 

ನೆಪೀಲ್ಲಯನ್ ಕೂಡ ಬೆಳದ್ದುಾ  ಹಾಗೆಯೇ. ನೆಪೀಲ್ಲಯನ್ ಒಮೆಮ  ತನನ  ತಾಯಿಗೆ ಪತರ  

ಬರೆಯುತಿಾನೆ. “ಅಮ್ಮ  ನಾನು ಒೇಂದು ದಿನದ್ಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತರ  ಒೇಂದು ಊಟವನುನ  

ಮಾಡುತಿೆೀನೆೇಂದು”. ಆದ್ರೆ ಆತ ಮುೇಂದೊೇಂದು ದಿನ ಇಡಿೀ ಯೂರೀಪ್ನ ದೇಶ್ಗಳನುನ  

ವೈಭವಯುತವ್ಯಗ ಆಳಿಾ ಕೆ ಮಾಡಿದ್ನು. ಅವನ ಆ ದಿಗಾ ಜಯಕಿೆ  ರ್ಕರಣ ನಿರಂತರ ಶ್ರ ಮ್ ಮ್ತಿ್ತ  ತನನ  

ರ್ಕಯಾಪರತೆ. 

ನಾವು ಮೇಲೆ ನೀಡಿದಂತೆ ನೆಪೀಲ್ಲಯನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅೇಂಬೇಡಿರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಳದ್ದುಾ  ತಮ್ಮ  

ಪರಿಶ್ರ ಮ್ದಿೇಂದ್ಲೇ. ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವ್ಯ ವಿಜಯವ್ಯಗಲ್ಲ ರಾತರ ೀ ರಾತಿರ  ಆಗಲು 

ಸಾಧೂ ವಿಲಿ . ಹಾಗೇ ಸಾಧಿಸ್ಸದ್ರು ಅದು ಉಳಿಯಲು ಸಾಧೂ ವಿಲಿ . ಆದ್ಾ ರಿೇಂದ್ ನಮ್ಮ  ಯುವಕರಲಿ್ಲ  ಈ 

ರಿೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಬೆಳ್ಮಯುವುದು ಅವಶ್ೂ ಕವ್ಯಗದೆ. ಈ ರಿೀತಿಯ ಭಾವನೆಯಿೇಂದ್ ಯುವಕರ 

ಅಭಿವೃದಿಿಯೇಂದಿಗೆ ದೇಶ್ದ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯು ಆಗುವುದುೇಂಟು. ಸಾಧನೆಯು ಸಾಧಿಸುವ ತನಕ 

ಕಷ್ು ದಾಯಕ. ನಂತರ ಅದ್ರ ಹಾದಿ ಶುಭದಾಯಕವ್ಯಗರುತಿದೆ.  ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ  ಸಾಧನೆಯು 

ಪರಿಶ್ರ ಮ್ದಿೇಂದ್ ಕೂಡಿರಬೇಕೆ ವಿನಃ ಭರ ಷ್ು ತೆ, ಮೊೀಸ, ವಂಚನೆಗಳಿೇಂದ್ಲಿ . ನಾವು ನಮ್ಮ  ಆತಮ  

ಸಾಕ್ಕಮ ಯು ಮೆಚಿ್ಚವಂತೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸ್ಸದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮ್ತಾೂ ರನುನ  ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವ ಪರಿ ಬೇಡ. 
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ಮೈನಾ ಹಕಿ್ಕ  

ಎಸ್. ಆರ್ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು 

ಅಧಿೀಕ್ಷಕರು 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ಥಮ್ ದ್ರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು, ತ್ತಮ್ಕೂರು 

 

ಒೇಂದಾನೇಂದು ರ್ಕಲದ್ಲಿ್ಲ  

ಒೇಂದು ಹಕಿ್ಕ  

ಪುಟು  ಹಕಿ್ಕಯ ಸಾಕ್ಕತಿ್ತ  

ಸಾಾ ಥಾವಿಲಿದ್ ನಿಸಾಾ ಥಾವೆೇಂಬ 

ಸಾಾ ತಂತರ ೂ ವ ನಿೀಡಿತಿ್ತ  

 

ಪುಟು  ಹಕಿ್ಕ ಗೆ 

ಮೈನಾ ಎೇಂದು ಹೆಸರನಿಟ್ಟು ತಿ್ತ  

ಮೈನಾ ಹಕಿ್ಕಯ ಜ್ತೆಯಲ್ಲ 

ವ್ಯಸ್ಸಸುವಲಿ್ಲ  ನಾ ತಬಬ ಲ್ಲ 

ಎೇಂಬುದ್ ಮ್ರೆತಿತಿ್ತ  

 

ಹಕಿ್ಕ ಗಳ್ಮರಡು ಒೇಂದೇ ಗೂಡಲ್ಲೀ 

ವ್ಯಸ್ಸಸುವಲಿ್ಲ  ರ್ಕಲವು ಓಡಿತಿ್ತ  

ಮೈನಾ ಹಕಿ್ಕಯ ರೆಕಿೆಯು ಬಲ್ಲತ್ತ 

ಪರ ಪಂಚ ನೀಡುವ ಬಯಕೆ 

ಮೆಲಿನೆ ಚ್ಚಗುರಡೆದಿತಿ್ತ  

 

ಸಾಕ್ಕದ್ ಹಕಿ್ಕಯು 

ಮೈನಾ ಹಕಿ್ಕಯ 

ಆಸ್ಯಗೆ ಅನುಮ್ತಿ ನಿೀಡಿತಿ್ತ  

ಮೈನಾ ಹಕಿ್ಕಯು ಹಾರುತ ಏರುತ 

ಪಯಣವ ಬೆಳ್ಮಸ್ಸತಿ್ತ  

ಪಯಣದ್ ಹಾದಿಲ್ಲ 

ಗಂಡು ಹಕಿ್ಕಯ ಪರಿಚಯವ್ಯಗತಿ್ತ  

 

ಹಕಿ್ಕ ಗಳ್ಮರಡರ ಪರಿಚಯ 

ರ್ಕಮ್ ರೂಪವ ಪಡೆದು 

ಸಂಸಾರ ನಡೆದಿತಿ್ತ  

ದಿನಗಳು ಕಳ್ಮದು ವರುಷ್ಗಳುರುಳಿ 

ರ್ಕಲದ್ ವೇಗವು ಹೆಚಿ್ಚ ತಿ್ತ  

ಮೈನಾ ಹಕಿ್ಕಯ ಹಾದಿಯ ರ್ಕಯುತ 

ಸಾಕ್ಕದ್ ಹಕಿ್ಕಯು ಕಣಿಣ ೀರಿಡುತಿಿತಿ್ತ  
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ಸಾಕ್ಕದ್ ಹಕಿ್ಕಯ ಹೃದ್ಯವು ನೇಂದು 

ಕ್ಕಮ ೀಣಿಸ ತಡಗತಿ್ತ  

 

ಹಿೀಗರುವ್ಯಗ ಗಂಡು ಹಕಿ್ಕಯು 

ಇನನ ೇಂದು ಹಕಿ್ಕಯ ಸಂಗವ 

ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗತಿ್ತ  

ಮೈನಾ ಹಕಿ್ಕಯ ಬಾಳು 

ಸ್ಪತರ  ಹರಿದ್ ಗ್ರಳಿಪಟದ್ 

ನೆನಪನು ತರುತಿಿತಿ್ತ . 

ಮೈನಾ ಹಕಿ್ಕ ಗೆ ಸಾಕ್ಕದ್ ಹಕಿ್ಕಯ 

ನೆನಪು ರ್ಕಡ ತಡಗತಿ್ತ  

 

ಮೈನಾ ಹಕಿ್ಕಯು  ಮೌನವ 

ತಾಳುತ ಸಾಕ್ಕದ್ ಹಕಿ್ಕಯ 

ಗೂಡಿಗೆ ಮ್ರಳಿತಿ್ತ  

 

ಗೂಡನು ನೀಡಿ ಮೈನಾ ಹಕಿ್ಕಯ 

ಮುಖವು ಬಾಡಿತಿ್ತ  

ರ್ಕರಣವಲಿ್ಲ  ಸಾಕ್ಕದ್ ಹಕಿ್ಕಯ 

ಮೂಳ್ಮಗಳ್ಮಲಿಾ  ಚೆಲಿಾಡಿ ಬಿದಿಾ ತಿ್ತ  

 

ಮೈನಾ ಹಕಿ್ಕಯ ಕಣಣ ಲ್ಲೀ 

ರಕಿದ್ ರ್ಕಲುವೆ ಹರಿದಿತಿ್ತ  

ವೇದ್ನೆ ತಾಳದೆ ಹಾರುತ ಏರುತ 

ಶ್ಕಿ್ಕಯು ಉದುಗ ಕೆಳಕಿೆ  ಬಿದುಾ  

ಮೈನಾ ಹಕಿ್ಕಯ ಕಥೆಯು ಮುಗದಿತಿ್ತ  

 

ಹಕಿ್ಕ ಗಳ್ಮರಡರ ಜಿೀವನ ಕಥೆಗೆ 

ಗೂಡೇಂದು ಜಿೀವಂತ ಸಾಕ್ಕಮ ಯಾಗತಿ್ತ  

ರ್ಕಲವು ಮೂಕ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕನಂತಿತಿ್ತ  
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ಸರ್ಕಾರಿ ದೇಗುಲ 

ಡಾ. ಅಶ್ವಾ ಖ್ ಅಹಮ್ದ್  ಬಿ. ಎ 

ಮುಖೂ ಸಥ ರು ಸಮಾಜಶ್ವಸಿ ರ ವಿಭಾಗ. 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ಥಮ್ ದ್ರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು. 

ತ್ತಮ್ಕೂರು. 

 

ಸರ್ಕಾರಿ ದೇಗುಲವದು, ನಾಮ್ ದೇಗುಲವ್ಯಗಹುದು 

ಭರಿ್ಕದಿಗಳ ದಂಡದು ಮುತಿಿಹುದು ಮುಕಿ್ಕಗೆ 

ಬಹುಮುಖ ಜ್ಞಣೆಮಯ ತೀಪಾಡಿಕೆ 

ಮೃದು ಕಠೀರರಾಗುವರು ಆಗೊಮೆಮ  ಇಗೊಮೆಮ , 

 

ದೇಗುಲವದು ಶ್ವೇಂತಿ ವಿರಾಮ್ಗಳ ತಾಣ 

ವಿರಾಮ್ದ್ ಬಕುತಿ ಪರ ಸಾದ್ಕಿೆ  ಮುಕಿ್ಕ , 

ಗೌರವವದು ಕೆಲಸದ್ ನಿರಿೀಕೆಮ ಯಲ್ಲ 

ನಿರಿೀಕೆಮ ಯ ನೆರಳಲಿ್ಲ  ರ್ಕೇಂಚಾಣದ್ ಕರಾಮ್ತಿ್ತ , 

 

ಮ್ಹಾನ್ ವೂ ಕಿ್ಕಗಳ ಚ್ಚತರ ಮಾತರ  ಚ್ಚತಿವಿಲಿ  

ಆದ್ಶ್ಾ ಮೌಲೂ ಗಳ ಕಟ್ಟು ಹರು ಮೂಟೆ 

ರ್ಕೇಂಚಾಣವದು ಸುಲಭ ಸಂಪಕಾ ಭಾಷ್ಠ 

ಅರಿಯದ್ವ ರ್ಕಯುವ ಸಾಲುಸಾಲು. 

 

ಒೇಂದೊಮೆಮ  ಕಂಡಡನೆ ದುಡಿಡ ನ ಕಂತೆ 

ವತಿಾಸುವರು ಹತಿಿರದ್ ಸಂಭಂದಿಕರಂತೆ 

ಮ್ರೆಯಾಗುವುದು ಸ್ಸಟುು  ಸ್ಸಡುಕು 

ಒಲ್ಲದ್ರೆ ಸಂಸಿಾ ರ ಮುನಿದ್ರೆ ತಿರ ಶಂಕು 

 

ಅಧಿರ್ಕರದ್ ಗತಿ್ತ  ಗತಿಿನಲಿೊೇಂದು ಮ್ತಿ್ತ  

ಮ್ತಿದು ಮ್ರೆಯಿಸ್ಸಹುದು ಮ್ನುಷ್ತಾ  

ಭರ ಷ್ು ಪಡೆ ಬೇರೂರಿ ನಿೇಂತಿಹುದು 

ಭಕಿನಿಗದುವೆ ಶೀಷ್ಣೆಯತಾಪ 

 

ಹಣವೆ ಹುಟುು  ಸಾವುಗಳ ಮುಕಿ್ಕ  ಮಾಗಾ 

ಬಡವರ ಆಕರ ೇಂದ್ನ ಮುಗಲುಮುಟ್ಟು ಹುದು 

ಶೀಷ್ಣೆಯೆ ಮೆರೆಯುತಿಹ ದೇಗುಲವಿದು 

ರಾರಾಜಿಸ್ಸದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದೇಗುಲದ್ ಹಣೆಫಲಕ. 
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ವ್ಯೂ ಕುಲತೆ - ಕಣಿವೆ ಹಕಿ್ಕ  

 

ಡಾ. ಹನುಮಂತರಾಯ ಜಿ 

Lecturer, GFGC, Tumkur 

 

ವ್ಯೂ ಕುಲತೆ 

ಜಿೀವ ದ್ಳುಳ ರಿಯ ನೇಪತೂ ಕಿೆ  

ಸುಲ್ಲಗೆಕೀರನ ಮ್ಹಾ ಸಂಗ್ರರ ಮ್ವೇಂದೆ 

ಹೆದಾಾ ರಿ, ದ್ರರ ಪದಿಯು ಮುಡಿ ಕಳಚ್ಚಯಾಯಿತ್ತ 

ಕೀಮ್ದ್ಲಿ್ಲನ ರ್ಕಳಪುರುಷ್ ಬಂದ್ದ್ದಾ  ಆಯಿತ್ತ 

ಆದ್ರೆ ಕತಿಲ್ಲಗೆ ತೆರೆ ಅರಿಯಲಿೆೀ ಇಲಿ  

 

ಬೀಧಿ ವೃಕ್ಷದ್ಡಿ ಕೂತ ವೂ ಕಿ್ಕಗೆ 

ಕಳುಳ  ಬಗೆದು ಮಾಲೆ ಧರಿಸ್ಸ ನಾಲ್ಲಗೆ ಚಾಚ್ಚ 

ಕೀಡು ಹತಿ್ತ  ನವ ಮಾಸಕಿೆ  ಹಿೇಂದಿರುಗದ್ವನ ನೆನಪು 

ಬಗಲ್ಲನ ಜ್ೀಳಿಗೆಯ ಜಿೀವ ಜಂತ್ತಗಳು 

ಪ್ಳಿಪ್ಳಿನೆ ಕಣ್ಣಣ  ಉದುರಿ ಉಸ್ಸರುಗಟ್ಟು  ಸಾವಿಡುವ ಕ್ಷಣ ಹತಿ್ತ  

 

ಬರ ಹಾಮ ೇಂಡವೆಲಿ  ದ್ಗಕೀರನ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ದ್ಕಿುವ್ಯಗ 

ಸ್ಸೀತೆ, ಸಾವಿತಿರ ಯರೆಲಿಾ  ಉೇಂಡುಬೆರಸ್ಯ ಬೆೇಂದು 

ಕಲೆಗ್ರರನ ಚ್ಚತರ ಪಟದ್ಲಿ್ಲ  ಕೇವಲ ಬಂದಿ ಮಾತರ  

ಜಿೀವ ವ್ಯೂ ಕುಲತೆಗೆ ಕಂಕಣಭಾಗೂ  ಕಟ್ಟು  

ನಡೆಮುಡಿ ಹಾಸ್ಸ ದ್ದರ ಸಾಗಸುವುದೊೇಂದೆ-ಈಗ ಉಳಿದ್ದುಾ . 
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ಕಣಿವೆ ಹಕಿ್ಕ  

ತೂಗುವ ಗ್ರಳಿಗೆ ಮೈಯಡಿಡ  

ಮುಡಿಹಾಸ್ಸನ ಚಲುವತನಕಿೆ  

ಸಂಭರ ಮ್ಗೊೇಂಡು ಹಾಡ ಕಕಿ್ಕ  

ಹಸ ಸೃಷ್ಟು ಲಯಕಿೆ  ಹಾರುವ ಜ್ಞಣತನ 

 

ಮೊೀಡವೆ ನಿನನ  

ಆಲ್ಲೇಂಗನ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಎೇಂಬ ಪರ ಶ್ನ  ಮೂಡಿದೆ 

ಕಣಿವೆ ಹಕಿ್ಕ  ರ್ಕಯುತಿಿದೆ ನೂರು ವಸಂತಗಳನು ಮೀರಿ 

ಉಬಿಬ  ನಿೇಂತ ಮೊಲೆಗಳ ಸಾೇಂಗತೂ ಕಿೆ  

ಕರುಳಕುಡಿ ಜ್ಲಿ್ಲ  ಸುರಿಸ್ಸದೆ 

ಹಾಲ ಹಿೇಂಡುವವನು ಸರದಿ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲದಾಾ ನೆ. 

 

ಧೂಳು ಸುರಿಸ್ಸ ರಂಗೊೀಲೆಗೆ ಸ್ಸದ್ಾ ಗೊೇಂಡಾಗಲೇ 

ಹುಟುು ಕಟು ಲು ತಂದ್ ಸಾಮಾನುಗಳ ಕಮ್ಟುವ್ಯಸನೆ 

ಮೂಗ ಹೆೇಂಡಿ, ಹಾದ್ರಕಿೆ  ಗ್ರಳಿಗೊೇಂದು ಆಹಾಾ ನ 

ಕಣಿವೆ ಹಕಿ್ಕ  ಗೂಡ ತರೆದು ಹಸ್ಸವರಸ್ಸ 

ನೆರೆಮ್ನೆ ಪಟರುಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂದಿಯಾಗತಿ್ತ  

ತೂರುಗ್ರಳಿಯ ಇೇಂಬುತನಕೆ ದೃಷ್ಟು ಬಟ್ಟು ಟುು  

ರ್ಕಮ್ನಬಿಲಿ್ಲಗೆ ತಣಿಣ ೀರ ಎರಚ್ಚ ಸ್ಪತಕ ಮೀರಲು-ರ್ಕಯುತಿಿತಿ್ತ  ಕಣಿವೆಹಕಿ್ಕ . 
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ಚಳಿ - ಹಸ್ಸವು - ಛಲ 

ಅರುಣ ಕುಮಾರ್ .ಹೆಚ್ 

GFGC, Tumkur 

ಚಳಿ 

ಬೆಚಿ ನೆಯ ಹದಿಕೆಯ ಪಕಿ ಕಿೆ  ಸರಿಸ್ಸ 

ಹಗೆಯಾಡುವ ಬಿಸ್ಸ ನಿೀರನು ಮೈಗೆ 

ಸುರಿದು 

ಚ್ಚಮುಚ್ಚಮು ಚಳಿಗೆ ಬಿಸ್ಸ ರ್ಕಫಿಗೆ 

ಮುತಿಿಟುು  

ಎಳ್ಮಬಿಸ್ಸಲ್ಲಗೆ ಮೈಯಡಿಡ ರಲು 

ಭುವಿಗಳಿದಿದೆ ಸಾ ಗಾ 

 

ಹಸ್ಸವು 

ಹಸ್ಸವ್ಯಗಲು ಮಾತೆರ  ಇದೆ ಮ್ಳಿಗೆಯಲ್ಲ 

ಆದ್ರೆ, ಬಿೀದಿಯ ಕನೆಯಲಿ್ಲರುವ 

ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹಸ್ಸವ್ಯಗದಿರಲು ಔಷ್ಧಿ 

ಬೇಕಂತೆ 

 

ಛಲ 

ಬಾಲೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ಮ್ತಿೆ  ಮ್ತಿೆ  ನನನ  ಎಡವಿ 

ಬಿೀಳಿಸುತಿದ್ಾ  ರ್ಕಲುದಾರಿ 

ಕಲ್ಲಸ್ಸಕಟ್ಟು ದುಾ  ಬಿದ್ಾ ರೆ ಎದೆಾ ೀಳುವ ಛಲದ್ 

ಪ್ರಠವನುನ  

ಮುೇಂಜ್ಞವು 

ಮೂಡಕೆ ಕೆೇಂಬಣಣ ವೆರಚ್ಚ 

ಮ್ನೆಯ ಮುೇಂಬಾಗಲ್ಲಗೆ ಎಳ್ಮಬಿಸ್ಸಲನುನ  ಚೆಲಿ್ಲ  

ನೆನೆನ ಯ ಇರುಳನುನ  ಮೆಲಿಗೆ ಸರಿಸ್ಸ 

ಬೆಟು ದ್ ಪಕಿದ್ಲಿ್ಲ  ಇಣ್ಣಕ್ಕಹನು ಭಾಸಿ ರ 
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ಕವನಗಳು : ನಿಸಗಾವೇ ಸಾ ಗಾ -  ಹೂಮ್ನದ್ ಕೀಪ 

 

 

      ಬೈಲೇಶ್ ವಿ.ಕೆ 

 

ನಿಸಗಾವೇ ಸಾ ಗಾ 

 

ಪ್ರ ೀತಿಸು ನಿೀನು ನಿಸಗಾವನುನ  | 

ಆಗ ಪಡೆವೆ ಆನಂದ್ವನುನ  | 

ಪ್ರ ೀಮ್ದ್ ಸುಖಸಾ ಗಾ | 

ಇರುವ ನಿಸಗಾವೇ ಸಗಾ|  ್ವ 

 

ಮುಗಲ ಮ್ಲಿ್ಲಗೆಯು ಮ್ಡಿಲಲಿ್ಲದೆ | 

ಒಲವ ಸುಮ್ವು ಮುಡಿಯಲಿ್ಲದೆ 

ಕಣೆಣ ದುರು ಸನಾಮ ಗಾ | 

ತರುವ ನಿಸಗಾವೇ ಸಾ ಗಾ | 

 

ಒೇಂಟ್ಟತನಕೂ ಜಂಟ್ಟತನಕೂ ಒಡನಾಟ ಬೆಸ್ಯದು | 

ಸದಿಾ ಲಿದೆ ಮುದಾಾ ದ್ ಹಸಗೀತೆ ಹಸ್ಯದು | 

ಸುೇಂದ್ರ ತೇರಲ್ಲ ಸುೇಂದ್ರ ನಿಸಗಾ | 

ಬರುವ ನಿಸಗಾವೇ ಸಾ ಗಾ | 

 

ದೇವಲೊೀಕವಿದು ಪ್ರ ೀಮ್ಲೊೀಕವಿದು | 

ನಿಮ್ಾಲ ಒಲವು ಇಲಿ್ಲ  ತ್ತೇಂಬಿಹುದು | 

ಸದಾ ಹಗಳಿಕೆಯ ಕರಗ| 

ಹತಿಿರುವ ನಿಸಗಾವೇ ಸಾ ಗಾ | 

 

 

 

 

 

http://www.tumbe.org/


         

                                            visit   www.tumbe.org             
11 

Volume- 1 
Issue-2                                                                     
Jul-Dec: 2018 

 

Tumbe   International e-Magazine 

 
ISSN: 2581-7728 

ಹೂಮ್ನದ್ ಕೀಪ 

 

ಬೂದಿ ಮುಚಿ್ಚ ದ್ ಕೆೇಂಡದಂತೆ | 

ಎಲೆಯ ಮ್ರೆಯ ರ್ಕಯಿಯಂತೆ | 

ರ್ಕಗೆಯ ಕಣಣ  ರ್ಕಡಿಗೆಯಂತೆ | 

ಮೊೀಡದ್ ಮ್ರೆಯ ಸ್ಪಯಾನಂತೆ | 

ಹೂಮ್ನದ್ ಕೀಪ | 

 

ಹಿಮ್ದ್ಲಿ್ಲರುವ ಜ್ಞಾ ಲಾಮುಕ್ಕಯಂತೆ | 

ಮ್ದ್ವಿರುವ ಚಂದ್ರ ಮುಖಿಯಂತೆ | 

ಹೂವಿನ ಎದೆಯ ಮುಳಿಳ ನಂತೆ | 

ಕ್ಕಮ ೀರಸಾಗರದ್ ನಂಜಿನಂತೆ | 

ಹೂಮ್ನದ್ ಕೀಪ | 

 

ಹೂಮ್ನದ್ ಕೀಪ| ಪಡೆದಿಲಿ  ರೂಪ| 

ನಿೀಡಬಹುದು ಶ್ವಪ | ಜ್ಞಗೃತರಾಗರಿ ಸಾ ಲೂ  | 

 

 

  

http://www.tumbe.org/


         

                                            visit   www.tumbe.org             
12 

Volume- 1 
Issue-2                                                                     
Jul-Dec: 2018 

 

Tumbe   International e-Magazine 

 
ISSN: 2581-7728 

ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ  ಗುರು 

 

ಎೇಂ.ಬಸವರಾಜು 

ದಿಾ ತಿೀಯ ದ್ರ್ಜಾ ಸಹಾಯಕ 

”ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಗುರು, ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  ತಿಳಿದುಕೇಂಡರ ಸಾಲದು.  ಅನೇಕ 

ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  ಅರಿತ್ತಕೇಂಡಾಗ ಮಾತರ  ಜ್ಞಾ ನ ಲಭೂ ವ್ಯಗುತಿದೆ” 

ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎನುನ ವ ಐದ್ಕ್ಷರದ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣಾವ್ಯದ್ ಬರ ಹಾಮ ೇಂಡವೇ ಅಡಗದೆ.  ವಿಶ್ಾ ದ್ಲಿ್ಲ  

ರ್ಕಣಿಸುವ ಪರ ತಿಯೇಂದು ಮ್ರ, ಗಡ, ಬಳಿಳ , ಹೂಗಳಿೇಂದ್ಲೂ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುನ  

ಪಡೆಯಬಹುದು.  ಕಲ್ಲಯುವ ಹಂಬಲ, ಆತ್ತರ ಯಾರಿೇಂದ್ಲಾದ್ರೂ ಕಲ್ಲಯುವೆನು ಎನುನ ವ ಸರಳ 

ಮ್ನೀಭಾವ, ಅಹಂರ್ಕರವಿಲಿದ್ ಮ್ನಸಿು  ಪರ ತಿ ಕ್ಷಣವೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುನ  ಗರ ಹಿಸಬಲಿದು.  

ಪರ ಕೃತಿಯೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲವ್ಯಗದೆ.  ನಿೀವು ಬೇಸ್ಸಗೆಯಲಿ್ಲ  ಬಿಸ್ಸಲ್ಲನ ತಾಪಕಿೆ  ಸ್ಸಲುಕ್ಕ ಬಳಲ್ಲ 

ಬೆೇಂಡಾದಾಗ ಬಳಲ್ಲಕೆಯನುನ  ತಿೀರಿಸ್ಸಕಳಳ ಲು ಒೇಂದು ಬೇವಿನ ಮ್ರದ್ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಂತ್ತ ನೀಡಿ!  ಅದೇ 

ರಿೀತಿ ಉರಿಯುವ ಬಿಸ್ಸಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಹೇಂಗೆ ಮ್ರದ್ ತಂಪ್ನ ಆಸರೆ ಬಯಸ್ಸ ಹೀಗ.  ನಿಮ್ಗೆ ಪರ ಕೃತಿಯು 

ನಿರಾಶ್ ಮಾಡದು.  ಬೇವಿನ ಮ್ರದ್ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಂತರೆ ಮ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ತಂಪು ನಿೀಡಿ ಹಿಗೆುವುದು.  ಮ್ರದ್ 

ಜ್ತೆ ನಿೀವು ಮಾತನಾಡದಿದ್ಾ ರೂ ಬೇಜ್ಞರು ಮಾಡಿಕಳಳ ದು.  ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ನಿೇಂತರೆ ನಿಮ್ಗೇಂತ 

ತಾನು ಎತಿರ ಎೇಂದು ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗೆುವುದು.  ಮ್ರದ್ ಮ್ನಸಿು  ಪರ ಫುಲಿ .  ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಂಗೆ ಮ್ರ ತನನ  

ಮಾಸಲು ನೇರಳ್ಮ ಬಣಣ ದ್ ಹೂಗಳನುನ  ನಿಮ್ಮ  ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸ್ಸ ಮ್ನಸಿ ನುನ  

ಮುದ್ಗೊಳಿಸುವುದು.  ಈ ಪರ ಕೃತಿಯ ಚಯೆಾಯಿೇಂದ್ ನಮ್ಮ  ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಿಗೆುವುದು.  

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುನ  ಹಿಗೆ ಸ್ಸಕಳಳ ಲು ಪರ ಕೃತಿಗೇಂತ ಬೇರೆ ಗುರು ಇಲಿ .  ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿರಂತರವ್ಯಗ 

ಹಿಗೆ ಸ್ಸಕಳುಳ ವ ವಿಷ್ಯ. 

ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಇೇಂತಹ ಸಣಣ ಪುಟು  ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  ಮ್ಕಿಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕಡುವ ಅನಿವ್ಯಯಾತೆ ಎದುರಾಗದೆ.  ಆಗ ಮ್ಕಿಳಲಿ್ಲ  ಜಿೀವ ಚೈತನೂ  ಹರಿದಾಡಿ, ತಿಳುವಳಿಕೆ 

ಎನುನ ವುದು ಊಟ, ನಿದೆರ ಯಂತೆ ತನನ ಷ್ು ಕಿೆ  ತಾನೇ ನಡೆದುಕೇಂಡು ಹೀಗುವುದು.  ಪರ ಕೃತಿ 

ಹಿಗೆನಿೇಂದ್ ಹಷ್ಾಗೊೇಂಡರೆ ಅದ್ರ ಫಲ, ಪುಷ್ೂ ಗಳು ದಿಾ ಗುಣಿತಗೊಳುಳ ತಿವೆ.  ಅದ್ರ ಗುಣಮ್ಟು ವೂ 

ಹೆಚಿ್ಚ ವುದು.  ಪರ ಕೃತಿಯ ರಹಸಿಯ, ಸೀಜಿಗಗಳು ಹಲವ್ಯರು.  ಅವುಗಳನುನ  ವಿಶಿ್ೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಲು 

ಮಾನವನ ಮೆದುಳು ವಿಫಲವ್ಯಗದೆ.  ದೇವಸಾಥ ನ, ಪೂಜ್ಞಸಥ ಳ, ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಗಳು, 

ಹಣ್ಣಣ ಗಳು ಬೇಗ ಬಾಡುವುದಿಲಿ .  ಇದ್ನುನ  ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ  ಕಣ್ಣಣ ರೆ ಕಂಡು ಹೇಳಿದ್ ಸತೂ .  ಇದು 

ಸೃಷ್ಟು  ನಿಯಮ್.  ಸೃಷ್ಟು ಯ ಪರಿಪೂಣಾತೆ ಅಡಗರುವುದು ಇೇಂತಹ ವಿಚ್ಚತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಎೇಂದ್ರೆ 

ಅತಿಶ್ಯೀಕಿ್ಕಯಲಿ .  ಪರಿಪೂಣಾತೆಯ ನೆಲೆ ಇರುವುದೇ ಪ್ರ ೀತಿ ಎೇಂಬ ಸ್ಪಜಿಗಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ  ಎೇಂದು ನಂಬಿ. 

ಇೇಂತಹ ಅನೇಕ ಪರಿಪೂಣಾತೆಯ ಪರಿಪಕಾ  ಅನುಭವಗಳೇ ನಮ್ಮ ನುನ  ಜ್ಞಾ ನದ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆ 

ಮಾಡುತಿದೆ.  ಸೃಷ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರರ ಣಿಗಳು, ಮ್ನುಷ್ೂ ರು ಸೇರಿಕೇಂಡಿದಾಾ ರೆ.  ಜ್ಞಾ ನ 

ಎಲಿ  ಚರಾಚರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಭಿವೂ ಕಿವ್ಯಗದೆ.  ಇದು ಧಮ್, ಕಮ್ಾ, ಪ್ರ ೀಮ್ಗಳ ಜ್ತೆ ಇದೆ.  ಜ್ಞಾ ನ 

ನಾಲಿ ನೆಯ ಸಾಥ ನದ್ಲಿ್ಲ  ನಿಲಿುವುದು.  ಈ ನಾಲಿು  ವಿಷ್ಯಗಳಲಿ್ಲ   ಕಮ್ಾ ಎೇಂಬ ಪದ್ ಬಹಳ ಪರ ಸ್ಸದಿ್ .  

ಎಲಿರ ನಾಲ್ಲಗೆಯ ಮೇಲೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಪದ್ ನಲ್ಲದಾಡಿರುತಿದೆ.  ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ್ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  

ಕಮ್ಾವನುನ  ಅರಿತ್ತಕೇಂಡಿಲಿ .  ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮ್ಟು  ಕಡಿಮೆಯಾಗದ್ಾ ರೆ ವಿಷ್ಯವನುನ  
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ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗ ಅರಿಯಲಾಗದು.  ಕನನ ಡ ವ್ಯೂ ಕರಣದ್ಲಿ್ಲ  `ಕಮ್ಾ’ ಎೇಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಎೇಂಬ ಅಥಾ 

ಬರುತಿದೆ.  ಇದು ಸರಿ.  ಆದ್ರೆ ಆಧಾೂ ತಿಮ ಕವ್ಯಗ ಕಮ್ಾವನುನ  ಸುಲಭವ್ಯಗ ಅರ್ಥಾಸ್ಸಕಳಳ ಲಾಗದು.  

ಕಮ್ಾದ್ಲಿ್ಲ  ಮುಖೂ ವ್ಯಗ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು.  1) ಪ್ರರ ರಬಾ , 2) ಸಂಚ್ಚತ ಮ್ತಿ್ತ  3) ಆಗಮ.  ಕಮ್ಾವನುನ  

ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬದ್ಲಾಯಿಸಬಹುದು.  ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಕಮ್ಾಗಳನುನ  ಬದ್ಲ್ಲಸಲಾಗದು.  ಕೆಲವು 

ಕಮ್ಾಗಳನುನ  ತಡೆಯುವುದ್ಕಿೂ  ಸಾಧೂ ವಿಲಿ . 

ಮ್ಕಿಳಿಗೆ ಬಾಲೂ ದಿೇಂದ್ಲೇ ಇೇಂತಹ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಹೇಳಿ ವ್ಯಸಿವಿಕತೆಯ ಪರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕಟು ರೆ ಬಂದುದ್ನುನ  ಬಂದಂತೆ ಅನುಭವಿಸ್ಸಕೇಂಡು ಹೀಗಬಹುದು.  ರ್ಕಲ ಕಳ್ಮಯಲು 

ಮ್ಕಿಳಿಗೆ ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳಲಿ್ಲ  ಎಷ್ು ೀ ವಿಶ್ವಲವ್ಯದ್ ಅಥಾಗಳು ಅಡಗವೆ.  ಪರ ತಿನಿತೂ  

ಜಿೀವನವ್ಯಹಿನಿಯಲಿ್ಲ  ಇೇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅಗಣಿತ, ಅಸಂಖೂ .  ವಿಶ್ವಲವ್ಯದ್ ನದಿಯ ದ್ಡದ್ಲಿ್ಲ  

ಒಬಬ  ಮುದುಕ, ತನನ  ಮೊಮ್ಮ ಗನೇಂದಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸುತಿಾಡುತಿಿದ್ಾ .  ಆಗ ನದಿಯು ಉಕಿ್ಕ  

ಹರಿಯುತಿಿತಿ್ತ .  ದ್ಡಕಿೆ  ಅಲೆಗಳು ಅಪೂ ಳಿಸ್ಸದಾಗ ನೂರಾರು ಸಣಣ  ಮೀನುಗಳು ಬಂದು ಬಿೀಳುತಿಿದ್ಾ ವು.  

ಪುಟು  ಬಾಲಕ ತನನ  ಎಳ್ಮಯ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ತನಗೆ ಸಾಧೂ ವ್ಯಗುವಷ್ಟು  ಮೀನುಗಳನುನ  ತೆಗೆದು ನಿೀರಿಗೆ 

ಎಸ್ಯಯತಿಿದ್ಾ .  ಎಲಿಾ  ಮೀನುಗಳನುನ  ಬದುಕ್ಕಸಲು ಸಾಧೂ ವ್ಯಗದಿದ್ಾ ರೂ, ಒೇಂದೆರಡು 

ಮೀನುಗಳನಾನ ದ್ರೂ ಬದುಕ್ಕಸ್ಸದ್ ತೃಪಿ್  ಅವನದು.  ಈ ರ್ಕಯಾ ಮಾಡಲು ಅವನನುನ  ಪ್ರ ೀರಪ್ಸ್ಸದ್ 

ಅೇಂಶ್ ಯಾವುದು?  ನಿಸಿ ೇಂಕೀಚವ್ಯಗ `ತಿಳುವಳಿಕೆ’ ಎೇಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  ಬಾಲೂ ದಿೇಂದ್ಲೇ ಆ 

ಬಾಲಕನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮ್ಟು  ಎತಿರದ್ ಸಾಥ ನದ್ಲಿ್ಲದೆ ಎೇಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾ ನವನುನ  

ವೃದಿಿ  ಮಾಡುತಿದೆ. 

ಪ್ರರ ರಬಿ  ಎೇಂದ್ರೆ ಆರಂಭವ್ಯಗರುವುದು.  ಕಣಿಣ ಗೆ ರ್ಕಣ್ಣವಂತಹುದು.  ಯಾವುದೇ ಕಷ್ು ಗಳು 

ನಮ್ಮ ನುನ  ಮುತಿಿ  ರ್ಕಡಿದಾಗ ಪ್ರರ ರಬಿ  ಕಮ್ಾ ಎೇಂದು ನಾವು ನಿಟುು ಸ್ಸರುವ ಬಿಡುತಿೆೀವೆ.   ಆದ್ರೆ 

ಇೇಂತಹ ಪ್ರರ ರಬಿ  ಕಮ್ಾವನುನ  ಮ್ನುಷ್ೂ  ಸರ್ಕರಾತಮ ಕವ್ಯಗ ಯೀಚ್ಚಸ್ಸ ತನನ  ಸಮ್ಸ್ಯೂ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 

ಕಂಡುಕೇಂಡು ಸಮ್ಸ್ಯೂ ಯನುನ  ನಮ್ಮ  ಹಿಡಿತಕಿೆ  ತಂದು ಕಮ್ಾದ್ಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಪ್ರರ ರಬಿವನುನ  

ಬದ್ಲ್ಲಸಬಹುದು. 

ಸಂಚ್ಚತ ಕಮ್ಾ ನಾವು ಸಾ ೇಂತವ್ಯಗ ಸಂಪ್ರದ್ನೆ ಮಾಡಿರುತಿೆೀವೆ.  ನಾವು ಮಾಡುವ 

ಕಮ್ಾಫಲಗಳಿೇಂದ್ ಇದು ಕಣದಿೇಂದ್ ಪ್ರರ ರಂಭವ್ಯಗ ರಾಶ್ಯಾಗುತಿದೆ.  ಇದ್ರ ಫಲವೂ ಸಹ ಅಷ್ಠು ೀ 

ರಹಸೂ ವ್ಯಗರುತಿದೆ.  ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡದ್ ನೆನಪನುನ  ಕ್ಕತಿ್ತ  ಹಾಕುತಿೆೀವೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ  

ಸಂಚ್ಚತ ಕಮ್ಾವನುನ  ಸುಡಬಹುದು.  ಸಂಚ್ಚತ ಕಮ್ಾವನುನ  ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಮಳ ಯ ಕೆಲಸಗಳಿೇಂದ್ 

ಕಳ್ಮದುಕಳಳ ಬಹುದು.  ನಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ದ್ಟು ವ್ಯದ್ ಅನುಭವಗಳು ಭವಿಷ್ೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ಉೇಂಟಾಗುವ 

ಕಮ್ಾಗಳನುನ  ಹುಟುು ಹಾಕುತಿವೆ. 

ಆಗಮ ಕಮ್ಾ ಎನುನ ವ ಪದ್ವೇ ಸ್ಪಚ್ಚಸುತಿದೆ.  ಆಗಮ್ನ ಎೇಂದ್ರೆ ಮುೇಂದು ಉೇಂಟಾಗುವ 

ಘಟನೆಗಳು.  ಇೇಂದು ಮಾಡಿದ್ ಕಮ್ಾಕಿೆ  ಮುೇಂದೆ ಭವಿಷ್ೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅನುಭವಿಸುವ ಕಮ್ಾಫಲ.  ಹಿೀಗ್ರಗ 

ಇೇಂತಹ ಕಮ್ಾವನುನ  ಆಗಮ ಕಮ್ಾ ಎೇಂದು ಕರೆಯುತಿಾರೆ.  ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವರ 

ವಸಿುವನುನ  ಇೇಂದು ಕಳಳ ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಸ್ಸಕಿ್ಕಹಾಕ್ಕಕಳುಳ ವುದಿಲಿ .  ಮುೇಂದೆ ಭವಿಷ್ೂ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಸ್ಸಕಿ್ಕಹಾಕ್ಕಕಳುಳ ವ ಅೇಂಜಿಕೆ ಮ್ನಸಿ ನುನ  ರ್ಕಡುತಿಿರುತಿದೆ.  ಅದೇ ಭಯದ್ಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ಬದುಕುವಿರಿ. 

ನಾವು ಮಾಡುವ ಪರ ತಿ ಕೆಲಸ, ಕ್ಕರ ಯೆಯೂ ಕಮ್ಾ.  ಈಗ ರ್ಕಫಿ ಕುಡಿಯುವ ವಿಷ್ಯವನೆನ ೀ 

ತೆಗೆದುಕಳಿಳ .  ಬೆಳಿಗೆೆ  ಎದ್ಾ  ಕೂಡಲೇ ರ್ಕಫಿ ಕುಡಿಯದಿದ್ಾ ರೆ ತಲೆ ಸ್ಸಡಿತ ಬರುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ 

http://www.tumbe.org/


         

                                            visit   www.tumbe.org             
14 

Volume- 1 
Issue-2                                                                     
Jul-Dec: 2018 

 

Tumbe   International e-Magazine 

 
ISSN: 2581-7728 

ಖಂಡಿತ.  ಮುೇಂದೆ ಬರುವ ತಲೆನೀವಿನ ಭಯದಿೇಂದ್ ರ್ಕಫಿಯನುನ  ಕುಡಿಯುವ ಕಮ್ಾವನುನ  

ಮಾಡುವುದು! 

ಇೇಂತಹ ಕಮ್ಾವನುನ  ನಿಧಾನವ್ಯಗ ಕಳ್ಮದುಕಳಳ ಬಹುದು.  ಒೇಂದು ದಿನ ರ್ಕಫಿ ಕುಡಿಯದಿದ್ಾ ರೆ 

ತಲೆನೀವು ಬರುವುದು ಖಂಡಿತ.  ಅದ್ನೆನ ೀ ಅಭಾೂ ಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಹ ರ್ಕಫಿ ಇಲಿದೆ ರ್ಕಲ 

ಕಳ್ಮಯುವುದ್ನುನ  ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ತಿದೆ.  ನಾಲಿಾರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ತಲೆನೀವು ದ್ದರವ್ಯಗುವುದು.  

ಇೇಂತಹ ಕಷ್ು ಗಳಿೇಂದ್ ದ್ದರವ್ಯಗಲು ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳು ಉೇಂಟು.  ತಲೆನೀವು ದ್ದರ ಮಾಡಲು 

ಉಸ್ಸರಾಟದ್ ಪ್ರರ ಣ್ಣಯಾಮ್, ಧಾೂ ನವನುನ  ಅನುಸರಿಸ್ಸ ಉತಿಮ್ ಮಾಗಾವನುನ  

ಕಂಡುಕಳಳ ಬಹುದು. 

ಚಟ, ಬಲಹಿೀನತೆಗಳ ಬಗೆೆ  ಆಳವ್ಯಗ ಅಧೂ ಯನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗೆೆ  ತಿಳುವಳಿಕೆ 

ಹೆಚಿ್ಚ ತಿದೆ.  ಆಗ ಚಟ, ಮಾನಸ್ಸದ್ ದ್ರಬಾಲೂ ದಿೇಂದ್ ಹರಬರುವುದು ಮ್ನುಷ್ೂ ನಿಗೆ 

ಸುಲಭವ್ಯಗುತಿದೆ.  ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅರಿತ್ತಕಳುಳ ವ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಪ್ರತರ  ಬಹಳ ಮುಖೂ .  

ಜ್ಞಾ ನ ಮ್ಹತಾ ದ್ ಸಾಥ ನದ್ಲಿ್ಲ  ಇರಬೇಕು.  ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ ಗುರುವು.  ಕೆಲವು ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  

ಅರಿತ್ತಕೇಂಡರ ಸಾಲದು.  ಅನೇಕ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  ಅರಿತ್ತಕೇಂಡಾಗ ಮಾತರ  ಜ್ಞಾ ನ 

ಲಭೂ ವ್ಯಗುತಿದೆ.  ಆದ್ರೆ, ಎಲಿವನುನ  ಅರಿತ ಮಾನವ ಇಲಿ .  ಜ್ಞಾ ನವನುನ  ತಿಳಿದ್ವರ ಮೂಲಕ 

ತಿಳಿದುಕಳುಳ ವುದು ಉತಿಮ್.  ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚಿಾದಂತೆ ಕಮ್ಾದ್ ಪ್ರತರ  ಕುಗೆುತಿಾ  ಹೀಗುವುದು.  

ಕಮ್ಾದಿೇಂದ್ ದ್ದರವ್ಯಗುತಿಾ  ನಿೀವು ಉನನ ತ ಸಾಥ ನಕಿೆ ೀರಲು ಅವರ್ಕಶ್ಗಳು ಹೆಚಿಾ ಗ ದೊರಕುತಿವೆ. 

ಪ್ರರ ಣಿ ಸಂಕುಲಕಿೆ  ಕಮ್ಾ ಒೇಂದೇ ದಾರಿ.  ಪ್ರರ ಣಿಗಳನುನ  ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ಸೃಷ್ಟು ಗೆ ಸೇರಿದುಾ .  

ಪ್ರರ ಣಿಗಳು ಹಸ ಹಸ ಕಮ್ಾಗಳನುನ  ಸೃಷ್ಟು  ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದಿಲಿ .  ಆದ್ರೆ ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಮುಗಿ ತೆ, 

ದೈನೂ , ಮೂಕತೆ ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .  ಅದು ನಮ್ಮ ೇಂತಹ ಹುಲುಮಾನವರಿಗೆ ಸಾಧೂ ವಿಲಿ .  ನಾವು 

ಪ್ರರ ಣಿಗಳಲಿೆೀ ಉನನ ತ ಸಾಥ ನವನುನ  ಪಡೆದ್ವರು.  ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಗೇಂತ ಉತಿಮ್ ಸ್ಸಥ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಇದೆಾ ೀವೆ.  

ಮಾತನಾಡಬಲಿೆವು, ಯಾರನುನ  ಬೇರ್ಕದ್ರೂ ಮ್ರುಳು ಮಾಡಬಲಿ  ವ್ಯಕ್ ಚಾತ್ತಯಾ ಉೇಂಟು.  

ಅಹಂರ್ಕರದ್ಲಿ್ಲ  ನಾವು ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಗೇಂತ ಮೇಲಮ ಟು ದ್ಲಿ್ಲ  ಉಳಿದಿದೆಾ ೀವೆ.  ಮಾನವನು ಹಿೀಗೆ 

ಯೀಚ್ಚಸುತಿಲೇ ನಾವು ಕಮ್ಾವನುನ  ಗಳಿಸ್ಸಕಳುಳ ತಿಾ  ಹೀಗುತಿೆೀವೆ.  ಇೇಂತಹ ಯೀಚನೆಗಳು 

ನಮ್ಮ ನುನ  ಕಮ್ಾ ಸಂಚಯದ್ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಲಿವು. 
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ನನನ ಜಿಿ  & ಪ್ರ ೀತಿ 

ಅನುಶ್ರ ೀ .ಎಸ್ ಹೆಚ್ 

GFGC, Tumkur 

ನನನ ಜಿಿ   

ತಾಯಿಗೇಂತ ಅಜಿಿಯ ಮ್ಮ್ತೆ 

ಹೆಚಿೆ ನಿಸುತಿದೆ....... ನಂಗೆ 

ಏಕೆೇಂದ್ರೆ ಅವಳು ಮೊದ್ಲು 

ತಾಯಿಯಲಿವೇ........ 
 

ಅವಳ ನೆರಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳ್ಮದೆ ನಾನು 

ಅವಳು ಕಟ್ಟು ದ್ ಕತೆಗಳು, ಪದ್ಗಳು 

ಇನುನ  ನನೆನ ದೆಯಲಿ್ಲ  ಜಿೀವಂತವ್ಯಗವೆ.. 
 

ಅವಳು ಮಾಡಿಸ್ಸದ್ ಎಣೆಣ ಸಾನ ನ 

ನನಗ್ರಗ ಅವಳಿಟು ದ್ಾ  ರ್ಕಳಜಿ 

ಅವಳ ಮುಪೂ ಲಿು  ನನಗ್ರಗ 

ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು...... 

ಅವಳ್ತಿ ..... ಕಟ್ಟು ಗೆ ಹರೆ 
 

ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿನಿಸು ಕಟು ರೆ 

ಸ್ಯರಗಲಿ್ಲ ..... ಬಚಿ್ಚ ಟುು  ತರುತಿಿದ್ಾ ಳು 

...... ನನಗ್ರಗ 

ಯಾರ ಬಡಿದ್ರು ಅವಳ್ಮೇಂದು 

ಬಡಿಯಲ್ಲಲಿ ..... ನನಗೆ 
 

ಅವಳು ಎಲೆಅಡಿಕೆ ಜಜಿು ವ ಶ್ಬಾ  

ಇನುನ  ನನನ  ಕ್ಕವಿಯಲಿ್ಲ  ಬಂದು ಕೂಗುತಿದೆ 

ಅವಳ ಕನೆಗ್ರಲದ್ಲಿ್ಲ  ಬೆನೆನ ಲುಬಾಗಲ್ಲಲಿ  

ನಾನು............. 

ಕ್ಷಮಸ್ಸಬಿಡು ಅಜಿಿ ...... ನನನ ನನ  

ಇನನ ೇಂದು ಜನಮ ವಿದ್ಾ ರೆ ನಾ ಹುಟುು ವೆ 

ನಿನನ ........ ಸೇವಕ್ಕಯಾಗ...... 
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ಪ್ರ ೀತಿ 

 

ಪ್ರ ೀತಿ ೀ ಪ್ರ ೀತಿನ 

ಪ್ರ ೀತಿಯಿೇಂದ್ ಪ್ರ ೀತಿಗ್ರಗಯೇ 

ಪ್ರ ೀತಿಗೊೀಸಿ ರ ಪ್ರ ೀತಿಸ್ಸ 

ಪ್ರ ೀತಿಸ್ಸದ್ ಪ್ರ ೀತಿಯನುನ  

ಪ್ರ ೀತಿಯಿೇಂದ್ ಪ್ರ ೀತಿಸ್ಸದ್ಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ೀತಿ ಪ್ರ ೀತಿಯನೆನ  

ಪ್ರ ೀತಿಗೊೀಸಿ ರ ಪ್ರ ೀತಿಸುತಿದೆ. 

ಪ್ರ ೀತಿಸ್ಸದ್ವರು ಪ್ರ ೀತಿಯನುನ  

ಪ್ರ ೀತಿಯಿೇಂದ್ ಪ್ರ ೀತಿಿ  

ಪ್ರ ೀತಿಯನುನ  ಪ್ರ ೀತಿಯಿೇಂದ್ 

ಪ್ರ ೀತಿಮಾಡಿ 

ಪ್ರ ೀತಿನ ಪ್ರ ೀತಿಸುವವರು 

ಪ್ರ ೀತಿಸುತಿಾರೆ 

ಪ್ರ ೀತಿನ ಪ್ರ ೀತಿಯಿೇಂದ್ನೆ 

ಪ್ರ ೀತಿಮಾಡಿ. 
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ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪರ ದೇಶ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಆಯಗ್ರರಿಕೆ ಸಂಸಿ ೃತಿ 

 

ಶ್ರ ೀನಿವ್ಯಸ ಎ.ಜಿ. 

ಉಪನಾೂ ಸಕರು, ಇತಿಹಾಸವಿಭಾಗ, 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ಥಮ್ದ್ರ್ಜಾರ್ಕಲೇಜು, ಹೆಬೂಬ ರು 

ಆಯಗ್ರರಿಕೆ ಎನುನ ವುದು ಇತಿಿೀಚೆಗೆ ಬೆಳ್ಮದು ಬಂದಿರುವ ಒೇಂದು ವೂ ವಸ್ಯಥ ಯಲಿ .  ಅದು 

ಪ್ರರ ಚ್ಚೀನ ಕೃಷ್ಟ ಸಮಾಜದ್ ಒೇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ(ವೂ ವಸ್ಯಥಯಾಗತಿ್ತ ) ಪದ್ಾ ತಿಯಾಗತಿ್ತ .  ಇದು (ಅೇಂತರ್) 

ಇತರ ಕೌಟುೇಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯಾಗತಿ್ತ .ಕೃಷ್ಟಯನುನ  

ಅವಲಂಬಿಸ್ಸರುವ ರೈತಕುಟುೇಂಬಗಳು, ರೈತರನುನ  ಆಶ್ರ ಯಿಸ್ಸ ಬದುಕುವ ಕೈ ಕಸುಬಿನವರು, ಕೈ 

ಕಸುಬಿನವರನುನ  ಆಶ್ರ ಯಿಸ್ಸ ಬದುಕುವ ರೈತಕುಟುೇಂಬಗಳು, ಕತಾವೂ  ಪರ ರ್ಜಾ ಗೆ ಅನುಗುಣವ್ಯಗ ಆಯ 

ಪದಿ್ ತಿ ಪರ ಚಲ್ಲತವ್ಯಗದೆ ಇದೊೇಂದು ಧಾಮಾಕ ಪರ ರ್ಜಾ ಯಾಗತಿ್ತ . 

ಆಯ ಎೇಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಟ ರ್ಕಯಾಗಳಿಗೆ ಬೇರ್ಕದ್ ಸಲಕರಣೆಗಳನುನ  ಒದ್ಗಸುವ, ತಮ್ಮ  ಗ್ರರ ಮ್ಗಳ 

ರಕ್ಷಣೆಯಂತಹ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಮೆಮ  ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳ್ಮದಿದ್ಾ ರಲಿ್ಲ  ಧಾನೂ  ರೂಪದ್ಲಿ್ಲ  ಕಡುವ 

ಪರ ತಿಫಲಕಿೆ  ‘ ಆಯ ‘ ಎನನ ಲಾಗುತಿದೆ. ಆಯ ನಿೀಡುವವರನುನ  ಆಯದ್ ಕುಳ ಎೇಂದು ಕರೆದ್ರೆ, ಆಯ 

ಪಡೆಯುವವರನುನ  ಆಯದ್ವರು ಅಥವ್ಯ ಆಯಗ್ರರರು ಎೇಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿದೆ.ಆಯಗ್ರರರಿಗೆ 

ಜಿಲಿೆಯ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಡದೆಯವರು ಎೇಂದು ಕರೆಯುತಿಾರೆ.ಮ್ನುಷ್ೂ ನು ಜಿೀವನ 

ನಡೆಸುವುದು ಪರಸೂ ರ ಅನಿವ್ಯಯಾವ್ಯದಾಗ ಆಯಗ್ರರಿಕೆ 

ಹುಟ್ಟು ಕೇಂಡಿರಬಹುದು.ಜಿೀವನಾವಶ್ೂ ಕತೆಯ ಪರಿಣ್ಣಮ್ದಿೇಂದ್ ಹುಟ್ಟು ದ್ ವೂ ಕಿ್ಕಗಳು ಕೇವಲ ಚಾಕರಿ 

ವೃತಿಿಗಳಾಗ ಉಳಿಯದೆ ಕಲೆಯಾಗ ಅರಳಿದ್ವು.ಗ್ರರ ಮ್ದ್ ಅಥವ್ಯ ಹಳಿಳ ಯ ಮುಖಂಡನಾದ್ 

ಗೌಡನಿೇಂದ್ ಹಿಡಿದು ತಳವ್ಯರನವರೆಗೆ ಪರ ತಿಯೇಂದು ವೃತಿಿಯವರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ  ಕತಾವೂ ಗಳನುನ  

ನಿವಾಹಿಸುತಿಾ  ಪರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ ತಮ್ಮ ದೇ ಆದ್ ನಿದಿಾಷ್ು  ಜವ್ಯಬಾಾ ರಿಗಳಿರುತಿವೆ.ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸಂಸಿ ೃತಿಯ ಐಕೂ ತೆಗೆ ಎಲಿಾ  ಕಸುಬಿನವರು ಶ್ರ ಮಸುತಿದ್ಾ ರು. 

 ಆಯಗ್ರರರ ¨ಗೆೆ  ಅನೇಕ ಶ್ವಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಸಿಾಪಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿವೆ.ಕೆಲವು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗ 

ಪರ ಸಿಾಪ್ಸ್ಸದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಶ್ವಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಆಯಗ್ರರರ ಗುೇಂಪುಗಳ ಉಲಿೆೀಖ ಸಾಮೂಹಿಕವ್ಯಗ 

ಬಂದಿರುವುದು ರ್ಕಣ್ಣತಿದೆ.ಪಶಿ್ ಮ್ಚಾಲುಕೂ , ಹಯಿಳ ಶ್ವಸನಗಳಲಿ್ಲ  ತೀಟ್ಟಗ, ಕಲಿುಕುಟ್ಟಗ, 

ಕಮಾಮ ರ, ಅಕಿಸಾಲ್ಲಗ, ಬಡಗ, ಕೌಮ ರಿಕ, ಜ್ೀತಿಷ್ಟಗಳ ಪರ ಸಿಾಪ ಒಟಾು ಗ ಕಂಡುಬರುತಿದೆ.ಗ್ರರ ಮೀಣ 

ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  (12) ಹನೆನ ರಡು ಜನ ಆಯಗ್ರರರು ಕಂಡುಬರುತಿಾರೆ.  ಬಣಗ್ರರ (ಪಣಗ್ರರ), ಬಡಗ, 
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ಕಮಾಮ ರ, ಅಕಿಸಾಲ್ಲಗ, ಕುೇಂಬಾರ, ನಾಯಿೇಂದ್, ನಿೀರಗಂಟ್ಟ, ತಳವ್ಯರ, ಅಗಸ, ಛಲವ್ಯದಿ ( ಹಲೆಯ ), 

ಮಾದಿಗ ಎನುನ ವ ಜ್ಞತಿ, ಕಸುಬಿಗೆ ಸೇರಿದ್ ಗುೇಂಪುಗಳು ಮುಖೂ ವ್ಯದ್ವುಗಳು.   

 ಐತಿಹಾಸ್ಸಕ ಸಂಸಿ ೃತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗರುವ ತ್ತಮ್ಕೂರು ಜಿಲಿೆಯ ಗುಬಿಬ  ತಾಲಿೂಕು ಕೇೇಂದ್ರ ದ್ 

ದ್ಕ್ಕಮ ಣಕಿ್ಕರುವ ಅಮ್ಮ ನಘಟು  ಗ್ರರ ಮ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಇೇಂತಹ ಆಯಗ್ರರರ ಸಂಸಿ ೃತಿ ಇನುನ  

ಮುೇಂದುವರೆಯುತಿಾ  ಬರುತಿಿದೆ.  ಗೌಡ, ಪಟೇಲ, ಶ್ವನುಭೀಗ, ಪಣಗ್ರರ, ತಳವ್ಯರ, ತೀಟ್ಟ, 

ನಿೀರಗಂಟ್ಟ, ಅಕಿಸಾಲ್ಲಗ, ಕಮಾಮ ರ, ಅಗಸ, ಕೌಮ ರಿಕರು ಇದಾಾ ರೆ.ಗೌಡ ಮ್ತಿ್ತ  ಪಟೇಲ ಗ್ರರ ಮ್ದ್ ಆಡಳಿತ 

ವೂ ವಸ್ಯಥ ಯನುನ  ಸುಗಮ್ವ್ಯಗ ನಡೆಸುವ ಕತಾವೂ ವನುನ  ಹೇಂದಿದಾಾ ರೆ.ಶ್ವನುಭೀಗ ಇವರಿಗೆ 

ಸಹಾಯಕ ಕೆಲಸವನುನ  ನಿವಾಹಿಸುತಿಾ  ಜಮೀನಿನ ಪ್ರರಿಕತಿ್ತಗಳನುನ  ಬರೆಯುತಿಾರೆ.ಗೌಡನ 

ಕೆಲಸದ್ಲಿ್ಲ  ತಳವ್ಯರ ಮ್ತಿ್ತ  ತೀಟ್ಟ ಹೆಚಿ್ಚ  ನೆರವಿಗೆ ಬರುತಿಾರೆ.ತಳವ್ಯರರು ಹಳಿಳ ಗಳು, ಗ್ರರ ಮ್ಗಳ 

ರಕ್ಷಕರಾಗ “ಗ್ರರ ಮ್ಸೇವೆಯೇ ದೇಶ್ಸೇವೆ” ಎೇಂದು ತಮ್ಮ ನುನ  ಆಕಷ್ಟಾಸ್ಸಕೇಂಡು ಈತನು 

ಪೀಲ್ಲೀಸರಂತೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಿಾ  ಬಂದಿದಾಾ ರೆ. 

 ಶ್ವಕೀಟಾೂ ಚಾಯಾರ ವಡಾಡ ರಾಧನೆಯಲಿ್ಲ  ತಳಾರ ಎೇಂಬ ಪದ್ ಉಲಿೆೀಖಗೊೇಂಡಿದುಾ , 

ಇದ್ಕಿೆ  ರಕ್ಷಕ, ಕತವ್ಯಲ ಎೇಂಬ ಅಥಾಬರುತಿದೆ.ತಳವ್ಯರಿಕೆ ಎೇಂಬುದು ವಂಶ್ಪರಂಪರೆಯಿೇಂದ್ 

ಅೇಂದ್ರೆ ತಾತ, ತಂದೆ, ಮೊಮ್ಮ ಗನಿಗೆ ರವ್ಯನೆಯಾಗುತಿಾ  ಬರುತಿಿದೆ.  ತಳವ್ಯರಿಕೆವೃತಿಿಯನುನ  

ಹೇಂದಿರುವ ಕುಟುೇಂಬಗಳಿಗೆ ತಳವ್ಯರ ಎೇಂಬ ಹೆಸರಿನಿೇಂದ್ ಕರೆಯುವ ವ್ಯಡಿಕೆ ಇದೆ.ಇದು 

ಜ್ಞತಿಸ್ಪಚಕ ಪದ್ವಲಿ . 

 ಅಮ್ಮ ನಘಟು  ಗ್ರರ ಮ್ದ್ಲಿ್ಲ  ತಳವ್ಯರಿಕೆ ಇನುನ  ಜಿೀವಂತವ್ಯಗದೆ.ಇಲಿ್ಲ  ಲ್ಲೇಂಗ್ರಯಿತ ಅಥವ್ಯ 

ವಿೀರಶೈವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯೂ ತರಾಗದಾಾ ರೆ.  (4) ನಾಲಿು  ತಳವ್ಯರ ಕುಟುೇಂಬಗಳಿವೆ.  ಈ ತಳವ್ಯರರಿಗೆ 

ಗ್ರರ ಮ್ದ್ ಜನತೆ ಆಯವನುನ  ನಿೀಡುತಿಾರೆ.ಜ್ತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಮೀನನುನ  ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಿದೆ.  ತಳವ್ಯರಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಕೀಲನುನ  ವಂಶ್ಪ್ರರಂಪಯಾದಿೇಂದ್ ಬಳಸ್ಸಕೇಂಡು ಬಂದಿದಾಾ ರೆ.ಆ 

ಮ್ನೆತನದ್ ಸರದಿ ಮುಗದ್ ನಂತರ ಮ್ತಿೇಂದು ಮ್ನೆತನಕಿೆ  ಕಡುತಿಾರೆ.  ಗೌಡನಿಗೆ ನೆರವ್ಯಗುವುದ್ರ 

ಜ್ತೆಗೆ ಹಬಬ , ಜ್ಞತೆರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲಿಾ  ಮ್ನೆಗಳಿಗೂ ವಿಷ್ಯ ಮುಟ್ಟು ಸುವುದು, ಜ್ಞತಾರ ಖಚ್ಚಾಗೆ 

ಹಣವನುನ  ವಸ್ಪಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು, ನಾೂ ಯಪಂಚಾಯತಿಗಳಿದಾಾ ಗ ತಿಳಿಸುವುದು, ಮ್ತಿ್ತ  ಉನನ ತ 

ವಗಾದ್ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಅೇಂದ್ರೆ ಲ್ಲೇಂಗ್ರಯಿತ ಜನಾೇಂಗದ್ಲಿ್ಲ  ಯಾರಾದ್ರೂ ಮ್ರಣ ಹೇಂದಿದ್ರೆ 

ಅವರನುನ  ಭೂಮಯಲಿ್ಲ  ಹೂಳಲು ತೆಗೆದುಕೇಂಡು ಹೀಗುವುದ್ಕಿೆ  ಮುೇಂಚೆ ತಳವ್ಯರನಿಗೆ ಕಂಚ್ಚ 

ಅಥವ್ಯ ಹಿತಿಾಳ್ಮ ತಟು ಯಲಿ್ಲ  ಊಟಕಿೆ  ಇಡುತಿಾರೆ. ಆ ತಟೆು ಯನುನ  ಆತನಿಗೆ ನಿೀಡುತಿಾರೆ.ಇವರು 

ಇೇಂದಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಕಟ್ಟು ರುವ ಉೇಂಬಳಿ ಭೂಮಯನುನ  ಅನುಭೀಗಸುತಿಾ  ಬಂದಿರುತಿಾರೆ.ಒಟಾು ರೆ 

ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಪ್ರರ ಚ್ಚೀನರ್ಕಲದಿೇಂದ್ಲೂ ಗ್ರರ ಮ್ರಕ್ಷಣೆ, ರ್ಕವಲುಗ್ರರಿಕೆಯನುನ  ಮಾಡಿಕೇಂಡು 
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ಬಂದ್ವರಾಗರುತಿಾರೆ.ಪಣಗ್ರರ ಮ್ತಿ್ತ  ತೀಟ್ಟ ಇಬಬ ರೂ ಊರಿನ ದೇವತಾ ಮ್ತಿ್ತ  ಧಾಮಾಕ 

ರ್ಕಯಾಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುತಿಾರೆ.ಊರಿನ ಯಾವುದೇ ಮ್ನೆಗೆ ದೇವರನುನ  ಕರೆತರುವ್ಯಗ ಗೌಡ, 

ಪಟೇಲರ ಜ್ತೆಗೆ ಪಣಗ್ರರನ ಅನುಮ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇರ್ಕಗುತಿದೆ.ಬಡಿಗ ಮ್ತಿ್ತ  ಕಮಾಮ ರರು ಕೃಷ್ಟ 

ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮುಖೂ ವ್ಯದ್ ಉಪಕರಣ ಮಾಡಿಕಡುತಿಾರೆ.ಅಕಿಸಾಲ್ಲಗರು ಆಭರಣ 

ಮಾಡಿಕಡುತಿಿದ್ಾ ರು.  ಹಾಗೆಯೇ ಅಗಸರ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹುಮುಖೂ ವ್ಯಗವೆ.  ಜ್ಞತೆರ  ಮ್ತಿ್ತ  ದೇವರ 

ಉತಿ ವಗಳಲಿ್ಲ  ದೇವರುಹತಿ್ತ  ಹೀಗುವವರಿಗೆ ಬಟೆು ಯನುನ  ಹಾಸುತಿಾರೆ.  ಪತಿ್ತಗಳನುನ  

ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿಾರೆ.ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಯನುನ  ನಿೀಡಿದೆ. 

 ನಿೀರಗಂಟ್ಟ ಊರಿನ ಆಯಗ್ರರರಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ ಪ್ರತರ  ವಹಿಸುತಿಾರೆ.ಇವರು ಊರಿನ ಕೆರೆಗಳ 

ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡತಿಾರೆ.ಮ್ತಿ್ತ  ತೂಬುಗಳ ನಿವಾಹಣೆ ಮಾಡುತಿಾರೆ.ಕೆರೆಗಳು ತ್ತೇಂಬಿದಾಗ ಬೇಸ್ಸಗೆ 

ರ್ಕಲದ್ಲಿ್ಲ  ತೂಬನುನ  ಎತಿ್ತವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿೀರನುನ  ಗದೆಾ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ಇವರ ಕೆಲಸವ್ಯಗದೆ. 

ಕೀಲಿಾ ರ ( ಹಲೆಯ ) ತೀಟ್ಟ ( ಮಾದಿಗ ), ತಳವ್ಯರನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿಾರೆ.  

ಊರಿನ ಕೆಲಸಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾ ಚಿ ತೆ ರ್ಕಪ್ರಡುತಿಾರೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞತೆರ , ರ್ಕತಿೀಾಕಮಾಸ ಪೂರ್ಜ, ಅಭಿಷೇಕ, 

ವಿಶೇಷ್ ಪೂರ್ಜ ಮುೇಂತಾದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿ್ಲ  ವ್ಯದ್ೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿಾರೆ.ಇವರುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ 

ಉೇಂಬಳಿಯಾಗ ಜಮೀನನುನ  ನಿೀಡಿದೆ.ಕೌಮ ರಿಕರು ಉನನ ತವಗಾದ್ವರ ಮ್ನೆಯ ಬಳಿಹೀಗ 

ಕೌಮ ರವನುನ  ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನುನ  ನಿವಾಹಿಸುತಿಾರೆ.  ಈ ಮೇಲ್ಲನವರಲಿ್ಲ  ಗೌಡ, ಪಟೇಲ, 

ಶ್ವನುಭೀಗ, ಪಣಗ್ರರರನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸ್ಸ ಉಳಿದ್ವರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸಕಿೆ  ಪರ ತಿಫಲವ್ಯಗ ವಷ್ಾದ್ 

ಕನೆಯಲಿ್ಲ  ಸುಗೆರ್ಕಲದ್ಲಿ್ಲ  ತಾವು ಬೆಳ್ಮದ್ ಬೆಳ್ಮಯಲಿ್ಲ   ರ್ಕಳು ಕಡಿಡ ಯನುನ  ನಿೀಡುತಿಾರೆ.  ಅದ್ರಲಿ್ಲ  

ವಿಶೇಷ್ವ್ಯಗ ತೀಟ್ಟ, ಕೀಲಿಾ ರ, ತಳವ್ಯರನಿಗೆ ಪರ ತಿ ಮ್ನೆಯಲಿೂ  ಆಯದ್ ರ್ಕಳನುನ  ನಿೀಡಿದ್ರೆ 

ನಿೀರಗಂಟ್ಟಗೆ ಕೆರೆಯ ಹಿೇಂದಿನ ಜಮೀನಿನವರು ಮಾತರ  ಅಡದೆ ನಿೀಡುತಿಾರೆ.ತಮ್ಮ  ಕತಾವೂ  

ನಿವಾಹಣೆಯಲಿ್ಲ  ಆಯಗ್ರರರು ತಪ್ೂ ದ್ರೆ ಬುದಿಾ ಹೇಳುವುದು ಊರಪರ ಮುಖರಿಗೆ 

ಇರುತಿದೆ.ಆಯಕಡುವಲಿ್ಲ  ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೀನಾಮೇಷ್ ಎಣಿಸ್ಸದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕರ ಮ್ 

ಕೈಗೊಳುಳ ವ ಅಧಿರ್ಕರ ಊರ ಮುಖಂಡರಿಗದೆ.ರ್ಕಳು ಕಡಿಡ ಯ ಜ್ತೆಗೆ ದ್ನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವನುನ  

ನಿೀಡುತಿಾರೆ.  ಆಹಾರ ಧಾನೂ  ಬೆಳ್ಮಯದಿರುವವರು ಆಯಗ್ರರರಿಗೆ ಹಣವನುನ  ನಿೀಡುತಿಲೇ  

ಬರುತಿಿದಾಾ ರೆ.  ಆಯಗ್ರರರಿಗೆ ಅವರು ನಿವಾಹಿಸುವ ಕತಾವೂ ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವ್ಯಗ  ಉೇಂಬಳಿಯಾಗ 

ನಿೀಡಿರುವ ಭೂಮ ಕಂದಾಯರಹಿತವ್ಯಗದೆ.  ಪರ ಸಿುತ ನಗರಿೀಕರಣ, ಯಾೇಂತಿರ ೀಕರಣ, 

ಔದೊೂ ೀಗೀಕರಣ, ಮುೇಂತಾದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿೇಂದ್ ಆಯಗ್ರರಿಕೆ ಸಂಸಿ ೃತಿ ಗ್ರರ ಮ್ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  

ಕಣಮ ರೆಯಾಗುತಿದ್ಾ ರೂ ನಮ್ಮ  ಗ್ರರ ಮ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಅೇಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ನಘಟು  ಗ್ರರ ಮ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಇೇಂದಿಗೂ 

ಆೇಂiÀiಗ್ರರಿಕೆ ಪದಿ್ ತಿ ಜಿೀವಂತವ್ಯಗ ಮುೇಂದುವರೆಯುತಿಿದೆ.ಆಯಗ್ರರರು ಆಹಾರದ್ ಅಗತೂ ರಿ್ಕ ಗ 

ಚ್ಚೇಂತ್ತಸುವಂತಿಲಿ .ಧಾನೂ  ಮ್ತಿ್ತ  ಅಗತೂ  ವಸಿುಗಳ ಕರತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲಿ .  ಆಯಗ್ರರಿಕೆ 

ಎನುನ ವುದು ಕತಾವೂ , ಸೇವೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಪರಸೂ ರ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡುಗೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ನಿೇಂತಿದೆ.ಆಯಗ್ರರಿಕೆ ಪದಿ್ ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರ ತೆಗೆ ಸುಗಮ್ವ್ಯಗ ಜಿೀವನ ನಡೆಸಲು ಒೇಂದು 

ದಾರಿಯಾಗದೆ.ಒೇಂದು ಪರ ಧಾನ ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಆಯಗ್ರರ ಕೂಲ್ಲ ರ್ಕಮಾಕನಾಗ 

ಕಂಡುಬರುವುದಿಲಿ .ಸಂಸಿ ೃತಿಯ ಸಾೇಂಪರ ದಾಯಿಕ ವೃತಿಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿ್ಲ  

ಆಯಗ್ರರ ಪದಿ್ ತಿ ಒೇಂದು ಪರ ಮುಖವ್ಯದುದು. 
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 ಒೇಂದು (ಪರ ದೇಶ್ದ್) ಸಮಾಜದ್ ಸಂಸಿ ೃತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾಮಾಕ ವೂ ವಸ್ಯಥಯು ಸುಗಮ್ವ್ಯಗ 

ನಡೆಯುವಲಿ್ಲ  ಆಯಗ್ರರರು ಪರ ಮುಖ ಪ್ರತರ ವಹಿಸುತಿಾರೆ.ಕೌಟ್ಟಲೂ  ಹೇಳುವಂತೆ ಒೇಂದು 

ರಾಜೂ ವೂ ವಸ್ಯಥ ಯ, ಗೂಢಚಾಯಾ ವಿಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ  ಸನಾೂ ಸ್ಸ, ಜ್ೂ ೀತಿಷ್ಟ, ಸ್ಪಳ್ಮಯರು ಇರುವಂತೆ ಇೇಂತ 

ಕಸುಬುದಾರರು ಹಾಗೂ ಅವರ ವೃತಿಿಗಳು ಪರ ಮುಖ ಪ್ರತರ  ವಹಿಸುತಿಿದ್ಾ ವು.ಸಾವಾಜನಿಕರೇಂದಿಗೆ 

ಮುಕಿವ್ಯಗ ಬೆರೆಯುತಿಾ  ತಮ್ಮ  ಗ್ರರ ಮ್ಗಳಿಗೆ ಒದ್ಗುವ ಆಪತಿ್ತಗಳಿೇಂದ್ ರಕ್ಕಮ ಸುತಿಾ  ತಮ್ಮ  ಗ್ರರ ಮ್ದ್ 

ಹಿತದೃಷ್ಟು  ರ್ಕಪ್ರಡುವಲಿ್ಲ  ತಮ್ಮ ದೇ ಆದ್ ಕಡುಗೆ ನಿೀಡುವುದು ಅತೂ ೇಂತ 

ಗಮ್ನಾಹಾವ್ಯದುದು.ಆಯಗ್ರರರಿಗೆ ನಿಗದಿತವ್ಯಗ ವಷ್ಾದ್ಲಿ್ಲ  ಒೇಂದು ಬಾರಿ ಆಡದೆ ನಿೀಡಿದ್ರೆ 

ಸಮ್ಯ ಸಂದ್ಭಾಕಿನುಸಾರವ್ಯಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪರ ತೊ ೀಕವ್ಯಗ ಧಾನೂ ದ್ ರೂಪದ್ಲಿ್ಲ  

ಪರ ತಿಫಲ ಇರುತಿಿತಿ್ತ .ಉದಾ: ಜ್ೀಳ ಕ್ಕೀಳುವ್ಯಗ-ಜ್ೀಳ, ಶೇೇಂಗ್ರ ಬಿಡಿಸುವ್ಯಗ-ಶೇೇಂಗ್ರ, 

ದ್ನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸುತಿಾರೆ.ವಿಶೇಷ್ವ್ಯಗ ಆಯಗ್ರರರ ಮೇಲೆ ರ್ಕಳಜಿ 

ಇರುತಿೆ .ಆಯಗ್ರರರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ದಾನ ನಿೀಡಿದ್ಷ್ಟು  ಭೂತಾಯಿ ಹೆಚಿ್ಚ  ಬೆಳ್ಮ ನಿೀಡುತಿಾಳ್ಮ ಎೇಂಬ ನಂಬಿಕೆ 

ಇದೆ.ಪರ ಮುಖ ಆಯಗ್ರರರಾದ್ ಬಡಗ, ಅಕಿಸಾಲ್ಲಗ, ಕಮಾಮ ರ, ಅಗಸರೇಂದಿಗೆ ಕೆಳಸಮುದಾಯದ್ 

ಹಲೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಮಾನೂ ತೆ ನಿೀಡುವುದು ವಿಶೇಷ್ವ್ಯಗದೆ. 

 ಒಟಾು ರೆಯಾಗ ಆಯಗ್ರರಿಕೆಯನುನ  ಸೃಷ್ಟು ಸ್ಸಕಟ್ಟು ರುವ ಗ್ರರ ಮೀಣ ಪರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಧುನಿಕ 

ಶ್ಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಗತಿೀಕರಣ, ಉದಾರಿೀಕರಣ, ನಗರಿೀಕರಣದ್ ಪರ ಭಾವದಿೇಂದ್ ಶ್ರ ಮ್ಪರ ಧಾನವ್ಯದ್ 

ಸಮುದಾಯ ಸಂಸಿ ೃತಿ ಮ್ರೆಯಾಗುತಿಿದುಾ  ಸುಖ-ಸಂಸಿ ೃತಿಯ ಸಂಪರ ದಾಯ ಹೆಚಿಾ ಗುತಿಿದೆ.ಇೇಂದು 

ಆಯಗ್ರರಿಕೆ ವೂ ವಸ್ಯಥ  ಅಪಹಾಸೂ ಕಿೂ  ಗುರಿಯಾಗುತಿಿದೆ.ಮ್ನುಷ್ೂ  ಭೂಮ ಮ್ತಿ್ತ  ನೆಲೆಗಳನುನ  

ಕ್ಕತಿ್ತಕೇಂಡು ಹಣವಂತರಾಗರುವ ಸಮಾಜದಿೇಂದ್ ಸಂಸಿ ೃತಿ, ಸಂಪರ ದಾಯ ವಿನಾಶ್ಕಿೆ  

ರ್ಕರಣವ್ಯಗುತಿಿದೆ.ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಗ್ರರ ಮ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಯಗ್ರರಿಕೆ ಪದಿ್ ತಿ ಜಿೀವಂತವ್ಯಗ 

ಮುೇಂದುವರೆದುಕೇಂಡು ಬರುತಿಿರುವುದು ನಮ್ಮ  ಸಂಸಿ ೃತಿಯ ಉಳಿವಿನ ಪರ ತಿೀಕವ್ಯಗದೆ.  

ಆಧಾರ ಗರ ೇಂಥಗಳು 

1. ವಿೀರಶ್ ಬಡಿಗೇರ, ಶ್ವಸನಗಳಲಿ್ಲ  ಆಯಗ್ರರಿಕೆ ಸಂಸಿ ೃತಿ, ಕನನ ಡ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾೂ ಲಯ, ಹಂಪ್, 

2010 

2. ವಿರೂಪ್ರಕ್ಕಮ ಪೂಜ್ಞರಳಿಳ , ಕನಾಾಟಕದ್ಲಿ್ಲ  ತಳವ್ಯರಿಕೆ, ಕನನ ಡ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾೂ ಲಯ, ಹಂಪ್, 2006 

3. ಚ್ಚದಾನಂದ್ಮೂತಿಾ. ಎೇಂ. ಕನನ ಡ ಶ್ವಸನಗಳ ಸಾೇಂಸಿ ೃತಿಕ ಅಧೂ ಯನ, ಸಾ ಪನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, 

ಬೆೇಂಗಳೂರು 2003. 

4. ಕನಾಾಟಕ ಚರಿತೆರ  ಸಂಪುಟ-3, ವಿಜಯನಗರದ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಲವುಗಳು 1997 

5. ತಿಪ್ೂ ೀರುದ್ರ ಸಾಾ ಮ. ಹೆಚ್. ಕನಾಾಟಕ ಸಂಸಿ ೃತಿ ಸಮೀಕೆಮ  ಮೈಸ್ಪರು 2007 

6. ವಿರೂಪ್ರಕ್ಕಮ ಪೂಜ್ಞರಹಳಿಳ , ಬೇಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ನ ಚರಿತೆರ  ಮ್ತಿ್ತ  ಸಂಸಿ ೃತಿ ಕನನ ಡ 

ವಿಶ್ಾ ವಿದಾೂ ಲಯ ಹಂಪ್ 2008 

7. ಮಂಜುನಾಥ ಬೇವಿನಕಟ್ಟು , ವ್ಯಲ್ಲಮ ೀಕ್ಕ ಸಮುದಾಯ, ಕನನ ಡ ವಿಶ್ಾ ವಿದಾೂ ಲಯ, ಹಂಪ್ 

8. ಅಮ್ಮ ನಘಟು ದ್ ಆಯಗ್ರರರಿೇಂದ್ ಪಡೆದ್ ಮಾಹಿತಿ. 
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ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ ಕಥಾ ಸಾಹಿತೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ವಿಧವ್ಯ ಸಮ್ಸ್ಯೂ  

ಡಾ. ಶ್ಾ ೀತಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್ 

ಚ್ಚಕಿ  ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲಯೇ ಗಂಡನನುನ  ಕಳ್ಮದುಕೇಂಡ ಹೆಣ್ಣಣ  ತನನ  ಉಳಿದ್ ಜಿೀವನವನುನ  ಅವನ 

ನೆನಪ್ನಲಿೆ ೀ ಕಳ್ಮಯುವ ವೂ ವಸ್ಯಥ  ಭಾರತದ್ಲಿ್ಲದೆ. ತಲೆಗೂದ್ಲನುನ  ತೆಗೆಸ್ಸಕೇಂಡು ಹೂ ಬತಿಿ  

ಹಸ್ಯಯುತಿಾ  ಒೇಂದು ಹತಿ್ತ  ಊಟ ಮಾಡುತಿಾ  ದೇವರ ನಾಮ್ ಸಮ ರಣೆ ಮಾಡುತಿಾ  

ವಿಧವೆಯಾದ್ವಳು ಜಿೀವನ ಕಳ್ಮಯಬೇಕ್ಕತಿ್ತ . ತನಗೆ ಅರಿವಿಲಿದ್ ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ಮ್ದುವೆಯಾದ್ ಹೆಣ್ಣಣ  

ಬುದಿಿ  ತಿಳಿಯುವ ಮೊದ್ಲೇ ಗಂಡನನುನ  ಕಳ್ಮದುಕೇಂಡಿದ್ಾ ರೂ ವಿಧವೆ ವಿವ್ಯಹವ್ಯಗುವುದ್ನುನ  ಈ 

ವೂ ವಸ್ಯಥ  ಮುಕಿವ್ಯಗ ಸ್ಸಾ ೀಕರಿಸುವುದಿಲಿ . ವಿಧವ್ಯ ಸಮ್ಸ್ಯೂ ಗೆ ರ್ಕರಣಗಳು, ವಿಧವೆಯರ ಜಿೀವನದ್ 

ಸಮ್ಸ್ಯೂ , ವಿಧವ್ಯ ವಿವ್ಯಹದಂತಹ ಸುಧಾರಣ್ಣ ನಿಲುವುಗಳನುನ  ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ ಸಾಹಿತೂ ದ್ಲಿ್ಲ  

ಈ ರಿೀತಿಯಾಗ ರ್ಕಣಬಹುದು. 

1)  ವಿಧವ್ಯ ಸಮ್ಸ್ಯೂ ಗೆ ಪರ ಮುಖ ರ್ಕರಣ ಬಾಲೂ ವಿವ್ಯಹ 

2)  ವಿಧವೆಗೆ ರ್ಕಡುವ ಆಶ್ರ ಯದ್ ಸಮ್ಸ್ಯೂ  

3)  ವಿಧವ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣಕಿೆ  ವಿರೀಧ 

4)  ವಿಧವ್ಯ ವಿವ್ಯಹದ್ ಪರ ಶ್ನ , ಪುನವಿಾವ್ಯಹದಂತಹ ಸುಧಾರಣ ನಿಲುವು 

5)  ವಿಧವೆಯ ಜಿೀವನವನುನ  ಸಾವಿನಲಿ್ಲ  ಪಯಾಾವಸಾನಗೊಳಿಸುವುದು 

6)  ವಿಧವ್ಯ ವಿವ್ಯಹದಿೇಂದ್ ಶ್ರ ೀಯಸಿು  ಲಭಿಸದೆ ತೇಂದ್ರೆಗಳು ಉೇಂಟಾಗುವ ಸಂದ್ಭಾಗಳ 

ವಣಾನೆ 

7)  ಹೆಣಿಣ ನ ಮ್ನೆಯವರು ಆರ್ಥಾಕವ್ಯಗ ದುಬಾಲರಾಗರುವುದು ಮ್ತಿ್ತ  ಗಂಡಿಗೆ ಇರುವ 

ರ್ಕಯಿಲೆಯನುನ  ಮುಚಿ್ಚಟುು  ಮ್ದುವೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಧವ್ಯ ಸಮ್ಸ್ಯೂ ಗೆ ರ್ಕರಣಗಳಾಗವೆ 

 ಬಾಲೂ  ವಿವ್ಯಹವ್ಯದ್ ಹೆಣ್ಣಣ  ವಿಧವೆಯಾಗ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷ್ು  ನೀವುಗಳನುನ , ವೈಧವೂ  

ಹೆಣಿಣ ನ ಸಾಾ ತಂತರ ೂ ಕಿೆ  ಹೇಗೆ ಕಡಿವ್ಯಣ ಹಾಕುತಿದೆ ಎೇಂಬ ಜಿಜ್ಞಾ ಸ್ಯಯನುನ  ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ 

ಸಾಹಿತೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣಬಹುದು. ‘ಮಣ್ಣಕುಹುಳು’ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಐವತಿ್ತ  ವಷ್ಾದ್ ಪುರುಷ್ ಎೇಂಟು 

ವಷ್ಾದ್ ಹುಡುಗಯನುನ  ವಿವ್ಯಹವ್ಯಗುವುದ್ನುನ  ರ್ಕಣಬಹುದು. ಆತನ ಮೊದ್ಲನೆ ಹೆೇಂಡತಿಯ 

ಮ್ಕಿಳು ಇವಳಿಗೇಂತ ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ದೊಡಡ ವರು. ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ತನನ  ಮ್ಕಿಳಿಗೇಂತ ಚ್ಚಕಿ  ವಯಸಿ್ಸ ನ 

ಹುಡುಗಯನುನ  ಮ್ದುವೆಯಾಗುವ ಅಮಾನವಿೀಯತೆ ಇಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣ್ಣತಿದೆ. ಹೆಣಿಣ ನ ಮ್ನೆಯ ಆರ್ಥಾಕ 

ಸಂಕಷ್ು ಗಳು ಎೇಂಟು ವಷ್ಾದ್ ಹುಡುಗಯನುನ  ಐವತಿ್ತ  ವಷ್ಾದ್ ಮುದುಕನಿಗೆ ಮ್ದುವೆ 

ಮಾಡಿಕಡುವಂತೆ ಮಾಡುತಿದೆ. ಇೇಂಥ ವೃದಿ್ವಿವ್ಯಹದ್ ಬಗೆೆ  ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ ರ್ಕದಂಬರಿಗಳು 

ಗಮ್ನಸ್ಯಳ್ಮಯುತಿವೆ. ನಾಲಿು  ಮ್ಕಿಳಿಗೆ ಜನಮ  ನಿೀಡಿದ್ಾ ರೂ ವಿಧವೆಯಾದ್ ಅಜಿಿ  ಮೊಮ್ಮ ಗಳು 

ಶ್ವರದೆಯ ಆಶ್ರ ಯ ಬಯಸ್ಸ ಬರುತಿಾಳ್ಮ. ಇಲಿ್ಲ  ವಿಧವೆಗೆ ಆಶ್ರ ಯದ್ ಸಮ್ಸ್ಯೂ  ರ್ಕಡುತಿದೆ. ಶ್ವರದೆ 

ನೌಕರಿಯಲಿ್ಲದ್ಾ  ರ್ಕರಣದಿೇಂದ್ ತನನ  ಮ್ಕಿಳನುನ  ಸಲಹುವ ಸಾಾ ಥಾ ಉದೆಾ ೀಶ್ದಿೇಂದ್ ಅಜಿಿ ಗೆ ಆಶ್ರ ಯ 

ನಿೀಡುತಿಾಳ್ಮ.  

 ಹೆಣಿಣ ನಿೇಂದ್ಲೇ ಮ್ತಿಬಬ  ಹೆಣಿಣ ಗೆ ಉೇಂಟಾಗುವ ತೇಂದ್ರೆಗಳನುನ  ಈ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  

ರ್ಕಣಬಹುದು. ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿ್ಲ  ತನಗೇಂತ ದೊಡಡ ವರಾಗರುವ ಹಿರಿಯ ಹೆೇಂಡತಿಯ ಮ್ಕಿಳನುನ  ‘ಅಕಿ’ 

ಎೇಂದು ಸಂಬೀಧಿಸಬೇರ್ಕದ್ ಅನಿವ್ಯಯಾತೆ ನಿಮಾಾಣವ್ಯಗುತಿದೆ. ಚ್ಚಕಿ  ವಯಸಿ್ಸ ನಲಿೆೀ 

ವಿಧವೆಯರಾಗ ತವರು ಮ್ನೆಯನುನ  ಆಶ್ರ ಯಿಸ್ಸರುವ ಹೆಣ್ಣಣ ಮ್ಕಿಳು ಚ್ಚಕಿ  ವಯಸಿ್ಸ ನ ಚ್ಚಕಿಮ್ಮ ನ 

ಕಷ್ು  ಸಂಕಷ್ು ಗಳಿಗೆ ರ್ಕರಣರಾಗುತಿಾರೆ. “ಯಜಮಾನಿಕೆ ಎಲಿಾ  ಅವರದೇ, ತನನ ದೇನು ನಡೆಯುತಿಿಲಿ . 

ಅತಿೆಯ ರ್ಕಟಕಿ್ಕೇಂತ ಮಗಲಾದ್ ರ್ಕಟ........ ಕೆಟುು  ತೌರು ಸೇರಿದೆಾ ೀವೆ ಅೇಂತ ಭಾವಿಸುತಿಿರಲ್ಲಲಿ . ತಮ್ಮ  
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ಹಕಿನುನ  ತೌರಲಿೆೀ ಸಾಥ ಪ್ಸ್ಸಕೇಂಡಿದ್ಾ ರು. ತನನ ನುನ  ಊಳಿಗದ್ವಳಂತೆ ನಡೆಸ್ಸಕಳುಳ ತಿಿದ್ಾ ರು.......” 

(ಮಣ್ಣಕುಹುಳು, ಪು. 5) ಇಲಿ್ಲ  ವಿಧವೆಯರಾದ್ ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರಿೇಂದ್ ಬೇರೆ ಮ್ಹಿಳ್ಮ ಕಷ್ು ಕಿೆ  

ಗುರಿಯಾಗುವುದ್ನುನ  ರ್ಕಣಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ‘ಅಕ್ಷರ ಲಕ್ಕಮ ಮ ’ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಧವೆಯಾದ್ ಜಲರ್ಜ 

ಅಗರ ಹಾರದ್ ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರಿೇಂದ್ ಸಂಕಷ್ು ಕಿೆ  ಗುರಿಯಾಗುತಿಾಳ್ಮ. ವಿಧವೆಯಾದ್ ಜಲರ್ಜ ಶ್ರ ೀಕಂಠನನುನ  

ಮ್ದುವೆಯಾಗುವುದ್ನುನ  ತಪ್ೂ ಸಲು ಲಲ್ಲತೆ ನೆರೆಯ ಕುಪೂ ಯೂ ನ ಹೆೇಂಡತಿಯೇಂದಿಗೆ  ಸೇರಿ 

ಹೆಣಗುತಿಾಳ್ಮ. ಇಲಿ್ಲ  ಹೆಣಿಣ ಗೆ ಹೆಣೆಣ  ಶ್ತ್ತರ ವ್ಯಗುವುದ್ನುನ  ರ್ಕಣಬಹುದು. ಜಲರ್ಜ ವಿಧವೆಯಾದ್ 

ರ್ಕರಣದಿೇಂದ್ ಮ್ನೆಯಿೇಂದ್ ಹರಗೆ ಓಡಾಡುವುದ್ನುನ , ವಿದಾೂ ಭಾೂ ಸ ಮುೇಂದುವರೆಸುವುದ್ನುನ  

ಅಗರ ಹಾರದ್ವರು ವಿರೀಧಿಸುತಿಾರೆ. ಮ್ದುವೆಗೆ ಮುನನ  ಅವಳಿೇಂದ್ ನೆರವು ಪಡೆಯುತಿಿದ್ಾ  ಮಂದಿ 

ಅವಳು ವಿಧವೆಯಾದ್ ಮಾತರ ಕಿೆ  ಅವಳ ಪರ ತಿಯೇಂದು ನಡೆಯನುನ  ತಪ್ರೂ ಗ ಅರ್ಥಾಸುತಿಾರೆ. 

ಅಗರ ಹಾರದ್ ಜನರ ನಿೇಂದ್ನೆಯಿೇಂದಾಗ ತಂದೆ ಮ್ನೆಯಿೇಂದ್ಲೂ ಆಶ್ರ ಯ ವಂಚ್ಚತಳಾಗುತಿಾಳ್ಮ. 

ಅಗರ ಹಾರದ್ವರ ಕುತಂತರ ಕಿೆ  ಬಲ್ಲಯಾಗ ಜಲರ್ಜ ಸಾಯುತಿಾಳ್ಮ. ಇಲಿ್ಲ  ಹಸ ಬದುಕನುನ  ಕಟ್ಟು ಕಳಳ ಲು 

ಹರಟ ವಿಧವೆಯ ಬದುಕು ಸಾವಿನಲಿ್ಲ  ಕನೆಗೊಳುಳ ತಿದೆ. 

 ವಿಧವೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಆಶ್ರ ಯದ್ ಸಮ್ಸ್ಯೂ ಯನುನ  ‘ಗಂಗ್ರ-ಗೌರಿ’ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣಬಹುದು. 

ವಿಧವೆಯಾದ್ರೂ ಗಂಗ್ರಳ ಮೇಲೆ ಇಡಿೀ ಮ್ನೆಯ ಜವ್ಯಬಾಾ ರಿ ಬಿೀಳುತಿದೆ. ಕಷ್ು ದ್ ಜಿೀವನ 

ಅನುಭವಿಸುತಿಾ  ಗಂಗ್ರ ಗೌರಿಗೆ ವಿದಾೂ ಭಾೂ ಸ ಕಡಿಸ್ಸ ಶ್ರ ೀಕಂಠನೇಂದಿಗೆ ಮ್ದುವೆ ಮಾಡಿಸುತಿಾಳ್ಮ. 

ಯಾರೂ ಇಲಿದ್ ತನಗೆ ಅಕಿ  ತನನ ೇಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆೇಂಬುದು ಗೌರಿಯ ಆಸ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರ ೀಕಂಠನಿಗೆ ಗಂಗ್ರ 

ತಮೊಮ ಡನೆ ಇರುವುದು ಸಾಧೂ ವಿಲಿ  “ನಿನನ  ಅಕಿನನುನ  ಇನೆನ ಷ್ಟು  ದಿನ ಇಲಿೆ ೀ ಇರಿಸ್ಸಕಳಿಿ  ಹಾಗೆನನ  

ಬೇಡಿೇಂದೆರ .............ನನಗರುವವಳು ಒಬಬ ಳೇ ಅಕಿ ..............ಅವಳೇ ನನನ ನುನ  ಸಾಕ್ಕ ಸಲಹಿ ಇಷ್ಟು  

ದೊಡಡ ವಳನಾನ ಗ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಪ್ೂ ಸ್ಸದಾಾ ಳ್ಮ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾರಿದಾಾ ರೆ ಹೇಳಿ? ಅವಳು 

ಕನೆಯವರೆಗೂ ಇಲಿೆೀ ಇರಬೇಕೂೇಂತ ನನನ  ಆಸ್ಯ” (ಅಕ್ಷತೆ, ಪು. 408) ಗಂಗ್ರ, ಶ್ರ ೀಕಂಠ ಹಾಗೂ 

ಗೌರಿಯ ಮಾತನುನ  ಕೇಳಿಸ್ಸಕೇಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಗೌರಿಯ ಮ್ನೆಯನುನ  ತರೆದು 

ಹೀಗುತಿಾಳ್ಮ. ಜವ್ಯಬಾಾ ರಿ ನಿವಾಹಿಸುವ ಸಂದ್ಭಾ ಬಂದಾಗ ವಿಧವೆಯಾದ್ ಗಂಗ್ರ ಕಷ್ು ಪಟುು  

ನಿವಾಹಿಸುತಿಾಳ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಬಾಳಿನ ಕನೆಗ್ರಲದ್ಲಿ್ಲ  ಆಶ್ರ ಯದ್ ಸಮ್ಸ್ಯೂ  ರ್ಕಡುತಿದೆ. 

 ಬಾಲೂ  ವಿವ್ಯಹವ್ಯದ್ ಪದುಾ  ವಿಧವೆಯಾದ್ ಬಳಿಕ ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷ್ು ಗಳನುನ  ಕುರಿತ್ತ 

‘ಬದುಕು’ ಕಥೆ ಮಾತನಾಡುತಿದೆ. “ಗಂಡ ಸತಿಾಗ ಪದುಾ  ಇನೂನ  ಚ್ಚಕಿವಳು. ಆ ರ್ಕಲ ಬಹಳ ಕೆಟು ದುಾ . 

ಅರಿವು ಬರುವ ಮುನನ ವೇ ಮ್ದುವೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತಿಿದ್ಾ  ರ್ಕಲ. ಪದುಾ  ಗಂಡನಿಗೆ ಮೂರನೆಯ 

ಹೆೇಂಡತಿಯಾಗ ಆ ಮ್ನೆಗೆ ಬಂದ್ದುಾ . ಮ್ನೆ ತ್ತೇಂಬಿದ್ ಮ್ರು ವರುಷ್ವೇ ವಿಧವೆಯಾಗ ಕೂತಳು ಪದುಾ

” (ಅಕ್ಷತೆ 108 ಕಥೆಗಳು, ಪು. 270) ಬಾಲ ವಿಧವೆಯಾದ್ ಪದುಾ  ಗಂಡನ ಹಿರಿಯ ಹೆೇಂಡತಿಯ ಮ್ಗ 

ಗೊೀವಿೇಂದ್ನಿೇಂದ್ಲೇ ಅತಾೂ ಚಾರಕಿೆ  ಒಳಗ್ರಗುತಿಾಳ್ಮ. ವಿಧವೆಯ ಶ್ೀಲವನುನ  ಅಪಹರಿಸಲು ರ್ಕಯುವ 

ಗಂಡಸರ ವತಾನೆ, ಹಾಗೂ ತನನ ದ್ಲಿದ್ ತಪ್ೂ ಗೆ ವಿಧವೆ ನಿೇಂದ್ನೆಗೆ ಒಳಗ್ರಗುವ ರಿೀತಿಯನುನ  ಇಲಿ್ಲ  

ರ್ಕಣಬಹುದು. “ನೆೇಂಟರಿಷ್ು ರೆೇಂಬುವವರು ಯಾರುೇಂಟು ಪದುಾ ಗೆ. ಇದ್ಾ ರೂ ಅವಳನುನ  

ಸೇರಿಸ್ಸಕಳಳ ಬೇಕಲಿ  ಗಂಡ ಸತಿ  ಬಳಿಕ ಗಭಿಾಣಿಯಾದ್ವಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿಮಾನ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿೀತ್ತ? 

ವಿಶ್ವಾ ಸ ಯಾರಿಗದಿಾ ೀತ್ತ? ತಪುೂ  ಅವಳದ್ಲಿವ್ಯದ್ರೂ ಹಳಿಯುವುದು ಹೆಣಣ ನೆನ ೀ ತಾನೆ?” (ಅದೇ. ಪು. 

273) ತನನ  ಕ್ಕರಿಯತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಅತಾೂ ಚಾರವೆಸಗದ್ ಗೊೀವಿೇಂದ್ ಅವಳನುನ  ಮ್ನೆಯಿೇಂದ್ 

ಹರಗೆ ತಳುಳ ತಿಾನೆ. ಆಶ್ರ ಯ ವಂಚ್ಚತಳಾದ್ ವಿಧವೆ ಪದುಾ ಗೆ ಸಾವು ಕನೆಯ ಮಾಗಾವ್ಯಗ 

ಉಳಿಯುತಿದೆ. ಅವಳ ಸಾವನುನ  ತಪ್ೂ ಸ್ಸದ್ ಕೆದಿಲಾಯರು ಪದುಾ ವಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯ ನಿೀಡಿದ್ ರ್ಕರಣಕಿೆ  

ವೂ ವಸ್ಯಥ ಯಿೇಂದ್ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಂಕಷ್ು ಗಳಿಗೆ ನಿೇಂದ್ನೆಗೆ ಒಳಗ್ರಗಬೇರ್ಕಗುತಿದೆ. 
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 ವಿಧವ್ಯ ವಿವ್ಯಹ ಅಧಮ್ಾ ಎೇಂದು ಭಾವಿಸುವ ವೂ ಕಿ್ಕತಾ ಗಳು ಅವಕಿೆ  ರ್ಕರಣಗಳನುನ  

ಬದುಕ್ಕನಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಡಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಶೀಧಿಸುತಿವೆ. ‘ಮ್ನೆ-ಮ್ನ’ ಹಾಗೂ ‘ಮ್ಲಿ್ಲಗೆ 

ಮುಡಿಗೇರಿತ್ತ’ ರ್ಕದಂಬರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾಧಿತವ್ಯಗವೆ. ಮ್ನೆ-ಮ್ನ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  

ವಿಧವೆಯಾದ್ ಜಯಂತಿ, ಆನಂದ್ನನುನ  ಪುನಃ ಮ್ದುವೆಯಾಗುತಿಾಳ್ಮ. ಅವರಿಗೆ ಜನಿಸ್ಸದ್ ಮ್ಗು 

ಸಾವನನ ಪುೂ ತಿದೆ. ‘ಮ್ಲಿ್ಲಗೆ ಮುಡಿಗೇರಿತ್ತ’ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ , ಕೀಮ್ಲ ರಮೇಶ್ನನುನ  

ಕಳ್ಮದುಕೇಂಡು ವಿಧವೆಯಾಗುತಿಾಳ್ಮ. ರ್ಕಲಕರ ಮೇಣ ವಿಧುರ ಒೇಂದು ಹೆಣ್ಣಣ  ಮ್ಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದ್ 

ಮಾಸಿರರೇಂದಿಗೆ ಮ್ರುಮ್ದುವೆಯಾಗುತಿಾಳ್ಮ. ಪುನವಿಾವ್ಯಹದಿೇಂದ್ ವಿಧವೆಯಬಬ ಳ ಜಿೀವನ 

ಸರಿಹೀಯಿತ್ತ ಎನಿಸ್ಸದ್ರೂ ಕೀಮ್ಲ ಜನಮ ನಿೀಡಿದ್ ಮ್ಗು ಸತಿಾಗ ಅದೇ ದುುಃಖದ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಯುತಿಾಳ್ಮ. 

ಕೀಮ್ಲ ಸತಿಾಗ ವೃದಿ್ರಬಬ ರಿೇಂದ್ ‘ಯತೀ ಧಮ್ಾಸಿತ ಜಯಃ’ ಎೇಂದು ಹೇಳಿಸುವಲಿ್ಲ  

ರ್ಕದಂಬರಿ ಕನೆಗೊಳುಳ ತಿದೆ. ಧಮ್ಾ ಎಲಿ್ಲರುತಿದೆಯೀ ಅಲಿ್ಲ  ಜಯವಿರುತಿದೆ ಎೇಂಬ ಅಥಾ ನಿೀಡುವ 

ಆ ಮಾತನುನ  ಗಮ್ನಿಸ್ಸದಾಗ ವಿಧವ್ಯ ವಿವ್ಯಹ ಅಧಮ್ಾ ಎೇಂಬ ನಿಲುವಿರುವುದ್ನುನ  ರ್ಕಣಬಹುದು. 

ವಿಧವೆ ಪುನವಿಾವ್ಯಹವ್ಯದಾಗ ಅವಳ ಬದುಕ್ಕನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ದುರಂತಗಳಿಗೆ ವಿಧವ್ಯ ವಿವ್ಯಹವೇ 

ರ್ಕರಣ ಎೇಂಬ ನಿಲುವನುನ  ರ್ಕಣಬಹುದು. 

 ವಿಧವೆಯಾಗ ಬಾಳುವುದ್ಕಿ್ಕೇಂತ ಸಾವೇ ಉತಿಮ್ ಎೇಂಬ ನಿಲುವು ತಾಳುವ ವಿಧವೆಯರ 

ಜಿೀವನದ್ ಚ್ಚತರ ಣ ‘ಮ್ಲಿ್ಲಗೆ ಮುಡಿಗೇರಿತ್ತ’ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಮುತಿೆೈದೆಯಾಗ ಭಾಗೀರರ್ಥ ಸತಿಾಗ 

ವಿಧವೆಯಬಬ ಳ ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯೆ ಹಿೀಗದೆ. “ಭಾಗೀರರ್ಥ ಪುಣೂ  ಮಾಡಿದಿು , ಮುತಿೆೈದೆ ಸಾವು ಸ್ಸಗಬೇರ್ಕದ್ರೆ 

ಏಳೇಳು ಜನಮ  ಎತಿಿ  ಬಬೇಾಕು ಎೇಂದ್ರು ಮ್ಡಿ ಹೆೇಂಗಸಬಬ ರು. ತಮ್ಮ  ಬವಣೆಯಿೇಂದ್ ಸರಗ 

ಬೆೇಂಡಾದ್ ಅವರನುನ  ಈ ಮಾತ್ತ ಆಡಿಸ್ಸತಿ್ತ .” (ಮ್ಲಿ್ಲಗೆ ಮುಡಿಗೇರಿತ್ತ. ಪು. 13) ವಿಧವೆಯ ನೀವು. 

ಕಷ್ು ಗಳನುನ  ಸಾವಿನಲಿ್ಲ  ಕನೆಗ್ರಣಿಸ್ಸಕಳುಳ ವುದು ಉತಿಮ್ ಎೇಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ತಂದುನಿಲಿ್ಲಸ್ಸದೆ. 

 ಹೆಣಿಣ ನ ಮ್ನೆಯವರು ಆರ್ಥಾಕವ್ಯಗ ದುಬಾಲರಾಗರುವುದು ಹಾಗೂ ಗಂಡಿಗೆ ಇರುವ 

ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ್ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳನುನ  ಮುಚಿ್ಚಟುು  ಮ್ದುವೆ ಮಾಡುವುದು ವಿಧವ್ಯ ಸಮ್ಸ್ಯೂ ಗೆ 

ಪರ ಮುಖ ರ್ಕರಣವ್ಯಗದೆ. ಮ್ನೆ-ಮ್ನ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಸದಾ ರ್ಕಯಿಲೆಯಲಿ್ಲ  ನರಳುವ ಪರ ದಿೀಪನಿಗೆ 

ಮ್ದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಹೀಗತಿಾನೆ ಎೇಂಬ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿೇಂದ್ ಪರ ದಿೀಪನಿಗೆ ಮ್ದುವೆ ಮಾಡಲು 

ಮುೇಂದಾಗುತಿಾರೆ. “ಪರ ದಿೀಪನಿಗೆ ರ್ಕಯಿಲೆ ಎೇಂದು ಹೇಳಿ ಹೆಣ್ಣಣ  ತರುವ ಹಾಗಲಿ  ಹಾಗೆೇಂದು ತಿಳಿದ್ರೆ 

ಹೆಣ್ಣಣ  ಕಡುವವರು ಬೇಕಲಿ ? ವಿಷ್ಯ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತಹ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಚಂದ್ರ ರ್ಕೇಂತ 

ಹುಡುಕುತಿಿದ್ಾ  ಸ್ಸಥ ತಿವಂತರ ಮ್ನೆಯ ಒಳಗುಟುು  ಹರಬಿೀಳುವುದು ತ್ತಸು ಕಷ್ು . ಬಿದ್ಾ ರೂ ಹಣದ್ 

ಬಲ ಕೆಲವಮೆಮ  ಮುಚಿ್ಚಬಿಡುತಿದೆ .................ಪರ ದಿೀಪ ಬಾಲೂ ದಿೇಂದ್ಲೂ ಅಗನ ಮಾೇಂದ್ೂ , ಒಳಜಾ ರ, 

ತಲೆಶೂಲೆ, ಬಾಲಗರ ಹ ಪ್ೀಡೆಗಳಿೇಂದ್ ಬೆಳ್ಮದು ದೊಡಡ ವನಾದ್ವನೆೇಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲಲಿ . 

ಅವರೆಲಿ  ಇರುವ್ಯಗ ಪರ ದಿೀಪ ಚೆನಾನ ಗಯೇ ಓಡಾಡಿಕೇಂಡಿದ್ಾ  ಆದ್ಾ ರಿೇಂದ್ ಅವನಿಗೆ ರ್ಕಯಿಲೆ ಇದೆ 

ಎೇಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅವರು ನಂಬುತಿಿರಲ್ಲಲಿ ” (ಮ್ನೆ ಮ್ನ, ಪು. 37) 

ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿೇಂದ್ ರೀಗಷೆ್  ಗಂಡಿನೇಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಸದ್ ವಿವ್ಯಹದಿೇಂದ್ 

ಜಯಂತಿ ಕೆಲವು ತಿೇಂಗಳುಗಳಲಿೆ ೀ ವಿಧವೆಯಾಗುತಿಾಳ್ಮ. ಅಕ್ಷರ ಲಕ್ಕಮ ಮ  ರ್ಕದಂಬರಿಯ ಜಲರ್ಜಯ 

ಮ್ದುವೆಯನುನ  ಹಿರಿಯರು ಮೊೀಸದಿೇಂದ್ ನಡೆಸ್ಸದ್ ಫಲವ್ಯಗ ಅವಳು ವಿಧವೆಯಾಗುತಿಾಳ್ಮ. “ಈ ದಿನ 

ಯಾವ್ಯಗ ಬರುತಿದೆೇಂದು ಹಂಬಲ್ಲಸುತಿಿದೆ. ಜಲರ್ಜ, ಬದುಕ್ಕರುವ್ಯಗ ಎಲಿಾ  ಸುಖಭೀಗ್ರದಿಗಳನುನ  

ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆನುನ ವ ಆಸ್ಯ ಎಲಿರಿಗೂ ಇರುತಿದೆ ಅಲಿವೇ? ಮಂದ್ವ್ಯದ್ ದಿೀಪದ್ ಬೆಳಕ್ಕನಲಿ್ಲ  ಅವರ 

ಕೆನೆನ  ತೀಯಾ ೇಂತೆ ಕಂಡಿತ್ತ ಅವಳಿಗೆ. ಅವರು ತನನ ೇಂದಿಗೆ ಏನೀ ಮ್ರೆಮಾಚ್ಚತಿಿದಾಾ ರೆ ಎನುನ ವ 

ಅರಿವು ಬಂತ್ತ ಅವಳಿಗೆ. ಜಲರ್ಜ, ಅವರನೆನ ೀ ನೀಡುತಿ  ಒೇಂದು ಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮ ನೆ ಕುಳಿತಳು. 
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ಮ್ತಿೆೀನನನ ೀ ಹೇಳಲು ಸ್ಸದಿ್ಳಾಗುತಿಿರುವ್ಯಗಲೇ ಅವರ ಬಾಹು ಬಂಧನದ್ಲಿ್ಲ  ಬಂಧಿತಳಾಗದ್ಾ ಳು.” 

(ಅಕ್ಷರ ಲಕ್ಕಮ ಮ , ಪು. 41) ಜಲರ್ಜಯನುನ  ಮ್ದುವೆಯಾದ್ ಹುಡುಗನಿಗೆ ತಾನು ಯಾವ್ಯಗ ಸಾಯುತಿೆೀನೆ 

ಎೇಂದು ತಿಳಿದಿದ್ಾ ರೂ ತನನ  ಸಾಾ ಥಾ ಅಭಿಲಾಷ್ಠಗ್ರಗ ಜಲರ್ಜಯ ಬಾಳನುನ  ಕತಿಲೆಗೆ ನೂಕುತಿಾನೆ. ಅವಳ 

ತಂದೆ ಅಚಿ್ಚ ತಭಟು ರು ಮ್ಗಳ ಮ್ದುವೆಯನುನ  ಅನುಕೂಲವ್ಯಗರುವ್ಯಗಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು 

ಎೇಂಬ ನಿಲುವು ತಾಳುತಿಾರೆ. ಹುಡುಗ ರೀಗಷ್ು ನೆೇಂದು ತಿಳಿದಿದ್ಾ ರೂ ಮುಚಿ್ಚಟುು  ಮ್ದುವೆ ಮಾಡುವ 

ಹಿರಿಯರ ಬೇಜವ್ಯಬಾಾ ರಿಯಿೇಂದ್ ಸಿ್ಸ ರೀಯರು ವಿಧವೆಯರಾಗುವ ಸ್ಸಥ ತಿ ಒದ್ಗುತಿದೆ. ‘ಗ್ರಜಿನಬಳ್ಮ’ 

ಕಥೆಯೂ ಇದೇ ವಸಿುವನುನ  ಒಳಗೊೇಂಡಿದೆ. “ನನನ ಣಣ  ಪರ ಸಾದ್ನದು ಒೇಂದು ರಿೀತಿಯ ಪರ ಕೃತಿಯಂತೆ. 

ಒೇಂದ್ಲಿ  ಒೇಂದು ರ್ಕಯಿಲೆಯಿೇಂದ್ ನರಳಿ ನರಳಿ ಬೆಳ್ಮದ್ವನು ಅವನಂತೆ..........ನಾಲಿು  ದಿನ ಹಾಸ್ಸಗೆ 

ಹಿಡಿಯುತಿಿದ್ಾ . ಇೇಂತದೆಾ  ರ್ಕಯಿಲೆಯೆೇಂದು ಯಾವ ಡಾಕು ರರೂ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ . ಅವರಿಗೂ ಅಥಾವ್ಯಗದ್ 

ಗೂಡ ರ್ಕಯಿಲೆಯಾಗರಬೇಕು........ ಈ ಮ್ಧ್ಯೂ  ಯಾರೀ “ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮ್ದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಎಲಿ  

ಸರಿಹೀಗುತಿದೆ” ಎೇಂದು ಅಮ್ಮ ನ ಕ್ಕವಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಸುಗುಟ್ಟು ದ್ರು..........ಅವನು ಬೇಡ ಬೇಡ 

ಎನುನ ತಿಿದ್ಾ ೇಂತೆ ಅತಿಿಗೆ ಮ್ನೆತ್ತೇಂಬಿದ್ಾ ರು...........ತಂದೆ ತಾಯಿಯನುನ  ಎಳ್ಮತನದಿೇಂದ್ಲೇ 

ಕಳ್ಮದುಕೇಂಡು ಅಜಿಿಯ ಆಶ್ರ ಯದ್ಲಿ್ಲ  ಬೆಳ್ಮದ್ ಅನಾಥ ಹುಡುಗ” (ಗ್ರಜಿನ ಬಳ್ಮ. ಪು. 704 ಅಕ್ಷತೆ 108 

ಕಥೆಗಳು) ಪರ ಸಾದ್ನ ತಾಯಿಯ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ಭಾಗೂ  ವಿಧವೆಯಾಗ ಜಿೀವನ ಕಳ್ಮಯಬೇರ್ಕದ್ 

ಸಂದ್ಭಾ ಒದ್ಗುತಿದೆ. 

 ವಿಧವ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ವಿರೀಧಿೀ ನಿೀತಿಗಳು ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ ರ್ಕದಂಬರಿಗಳಲಿ್ಲವೆ. ‘ಅಕ್ಷರ 

ಲಕ್ಕಮ ಮ ’ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಜಲರ್ಜಗೆ ವಿದಾೂ ಭಾೂ ಸ ಕಡಿಸಲು ಬಲಿಾಳರು ಮುೇಂದಾದಾಗ ಸಾ ತಃ 

ಅವಳ ತಂದೆಯೇ ವಿರೀಧಿಸುತಿಾನೆ. “ವಿಧವೆ ಮ್ಗಳನುನ  ಶ್ವಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತಿಿದಾಾ ರೆೇಂಬ ಒೇಂದೇ 

ರ್ಕರಣದಿೇಂದ್ ಊರಲಿ್ಲ  ಮ್ಯಾಾದೆ ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ . ಕೆಲವರ ಮ್ನೆಗೆ ಪೌರೀಹಿತೂ ಕಿೆ  ಕರೆಸುವುದ್ನುನ  

ಬಿಟುು ಬಿಟ್ಟು ದ್ಾ ರು.” (ಅಕ್ಷರಲಕ್ಕಮ ಮ , ಪು. 64) ವಿಧವೆಯಾದ್ ರ್ಕರಣಕಿೆ  ಅವಳು ವಿದೊ  ಕಲ್ಲಯಬಾರದು 

ಎೇಂಬ ನಿಲುವು ಇಲಿ್ಲದೆ. ವಿಧವೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಡಿಸವುದ್ಕಿೆ  ಕುಟುೇಂಬದ್ ಸದ್ಸೂ ರಲಿೆ  ಅಸಮಾಧಾನ 

ಮೊಳಕೆಯಡೆಯುವುದ್ನುನ  ‘ಮ್ನೆ-ಮ್ನ’ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣಬಹುದು. ಜಯಂತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ 

ಓದ್ಲು ನಿಧಾರಿಸ್ಸದಾಗ ಅವಳ ಅಣಣ  ಕೇಶ್ವ ಬೆೇಂಬಲ್ಲಸುತಿಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಮ್ತಿಬಬ  ಸಹೀದ್ರ ಅನಂತ 

“ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲ್ಲತ್ತ ಅವಳೇನು ಉದಿಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅೇಂತ” (ಮ್ನೆ-ಮ್ನ, ಪು. 110) ಎೇಂದು ತನನ  

ಅಸಮಾಧಾನವನುನ  ವೂ ಕಿಪಡಿಸುತಿಾನೆ. ವಿದೊ  ಕಲ್ಲಯಲು ಮುೇಂದಾದ್ ಜಯಂತಿ ಬಂಧು-

ಬಳಗದ್ವರಿೇಂದ್ಲೂ ನಿೇಂದ್ನೆಗೆ ಒಳಗ್ರಗುತಿಾಳ್ಮ. “ಏನಿಲಿ  ಆ ಜನರನುನ ವುದು ನೀಡಿ, ನಮ್ಮ  ಮ್ನೆಗೆ 

ಏನಾಗದೆ? ನಿೀವೇ ನೀಡಿದಿಾ ೀರಲಿ . ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ಕಲುಷ್ಟತ ವ್ಯತಾವರಣ ಇದೆಯೇ? ಮ್ನೆ 

ಅಪವಿತರ ವ್ಯಗುವಂತೆ ಯಾರು ನಡೆದುಕೇಂಡಿದಾಾ ರೆ? ನಾನೇನೀ ರ್ಕಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎೇಂದೆ. 

ಕೇಶ್ವಣಣ  ಕೂಡಲೇ ಒಪ್ೂ ದ್ರು. ಇದು ಒೇಂದು ದೊಡಡ  ತಪ್ೂ ? ನಿೀವೇ ಹೇಳಿ?” (ಅದೇ, ಪು. 138) 

ವಿಧವೆಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ  ಬೆೇಂಬಲ್ಲಸ್ಸದ್ವರೂ ಸಹ ವೂ ವಸ್ಯಥ ಯ ನಿೇಂದ್ನೆಗೆ ಒಳಗ್ರಗುವುದ್ನುನ  

ರ್ಕಣಬಹುದು. ವಿಧವ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಪರ-ವಿರೀಧಿ ನಿಲುವುಗಳು ಇಲಿ್ಲವೆ. ಈ ಎರಡು ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  

ವಿಧವ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನ  ಬೆೇಂಬಲ್ಲಸುವ ನಿಲುವಿದೆ. 

 ವಿಧವ್ಯ ವಿವ್ಯಹದ್ ಪರ ಶ್ನ  ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ ಸಾಹಿತೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣ್ಣತಿದೆ. ‘ಸಾಧಕ’ 

ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಧುರ ನರೇಂದ್ರ ನೇಂದಿಗೆ ವಿಧವೆ ಸುಮ್ತಿಯ ವಿವ್ಯಹ ನಡೆಸುವ 

ಸುಧಾರಣ್ಣವ್ಯದಿ ನಿಲುವನುನ  ರ್ಕಣಬಹುದು. ‘ಅಕ್ಷರಲಕ್ಕಮ ಮ ’ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಜಲರ್ಜಯನುನ  

ಶ್ರ ೀಕಂಠನೇಂದಿಗೆ ಮ್ದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ರಾಮ್ ಒಪ್ೂ ಸುತಿಾನೆ. ‘ಮ್ಲಿ್ಲಗೆ ಮುಡಿಗೇರಿತ್ತ’ 

ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಕೀಮ್ಲೆ ಮಾಸಿರರ ವಿವ್ಯಹ ಜರುಗುತಿದೆ. ಮ್ನೆ-ಮ್ನ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  

ಜಯಂತಿಯ ವಿವ್ಯಹ ಆನಂದ್ನೇಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತಿದೆ. ‘ಗ್ರಜಿನಬಳ್ಮ’ ಕಥೆಯೂ ವಿಧವ್ಯ ವಿವ್ಯಹದ್ 

ಸ್ಪಚನೆಯನುನ  ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕನೆಗೊಳುಳ ತಿದೆ. ‘ಹಸಪಥದ್ತಿ’ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಧವೆಯಾದ್ 

ವೇದಾಳನುನ  ವಿಶ್ಾ ೀಶ್ಾ ರಯೂ  ಮ್ದುವೆಯಾಗಲು ಒಪುೂ ತಿಾನೆ. 
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 ವಿಧವೆಯ ವಿವ್ಯಹ ಹಾಗೂ ಶ್ಕ್ಷಣದ್ ಕುರಿತ್ತ ಪರ ಹಾಗೂ ವಿರೀಧದ್ ನೆಲೆಗಳು ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ 

ಅವರ ಸಾಹಿತೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ವೂ ಕಿವ್ಯಗವೆ. ವಿಧವೆಯ ವಿಚಾರದ್ಲಿ್ಲ  ವೂ ವಸ್ಯಥಯು ಮುಕಿವ್ಯಗ 

ನಡೆದುಕಳಳ ಬೇರ್ಕದ್ ಅವಶ್ೂ ಕತೆಯ ಬಗೆೆ  ಇವರ ಸಾಹಿತೂ  ಮಾತನಾಡುತಿದೆ. ವೂ ವಸ್ಯಥ ಯ 

ನಿಲುವುಗಳನುನ  ಪ್ರತರ ಗಳ ಮೂಲಕ ರ್ಕದಂಬರಿ, ಕಥಾ ಸಾಹಿತೂ  ಸಶ್ಕಿವ್ಯಗ ಅಭಿವೂ ಕಿ್ಕಸುತಿದೆ. 

ಸಿ್ಸ ರೀಯರ ಸಮ್ಸ್ಯೂ ಯಲಿ್ಲ  ಒೇಂದಾದ್ ವಿಧವ್ಯ ಸಮ್ಸ್ಯೂ ಗೆ ಸಿ್ಸ ರೀಯರು ಸೂ ೇಂದಿಸಬೇರ್ಕದ್ ರಿೀತಿಯನುನ  

ಇವರ ಸಾಹಿತೂ  ಒಡಮೂಡಿಸ್ಸದೆ. 

 ಕಡಗನ ಗೌರಮ್ಮ ನವರ ‘ಪುನವಿಾವ್ಯಹ’ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ  ಹುಡುಗ ತಾನು ಪ್ರ ೀತಿಸ್ಸದ್ ಹುಡುಗ 

ಬಾಲವಿಧವೆ ಎೇಂದು ಗೊತಿಾದಾಗ ಮ್ದುವೆಯನುನ  ನಿರಾಕರಿಸುತಿಾನೆ. ನಿೀನು ವಿಧವೆ ಎೇಂದು 

ತಿಳಿದಿದ್ಾ ರೆ ನಿನನ  ಮುಖವನುನ  ಸಹ ನೀಡುತಿಿರಲ್ಲಲಿ  ಎೇಂದು ಹೇಳುತಿಾನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ವೂ ವಸ್ಯಥ ಯ 

ಅರಿವು ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ರತರ ದ್ ವೈಯಕಿ್ಕಕ ಅಭಿಪ್ರರ ಯವ್ಯಗ ಹರಹಮಮ ದೆ. ಇದೇ ರಿೀತಿ 

ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪೂ ನವರ ‘ವಂಶ್ವೃಕ್ಷ’ ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲಯೂ ವಿಧವ್ಯ ವಿವ್ಯಹವನುನ  

ತಳಿಳ ಹಾಕಲಾಗದೆ. ವಿಧವ್ಯ ವಿವ್ಯಹ ನಡೆದ್ರೂ ಆ ವೈವ್ಯಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಎಲಿಾ  ರಿೀತಿಯಿೇಂದ್ಲೂ 

ವಿಫಲವ್ಯಗುವ ಸನಿನ ವೇಶ್ಗಳು ರ್ಕದಂಬರಿಯಲಿ್ಲ  ಸೃಷ್ಟು ಯಾಗವೆ. ಹೆಣಿಣ ಗೆ ಒೇಂದೇ ಬಾರಿ ಮ್ದುವೆ 

ಎೇಂಬ ಸಾೇಂಪರ ದಾಯಿಕ ಮೌಲೂ ವನುನ  ಪರ ತಿನಿಧಿಸುವ ತಿರ ವೇಣಿ, ಕಡಗನ ಗೌರಮ್ಮ , ಭೈರಪೂ , ಇವರ 

ನಡುವೆ ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ ಅವರ ನಿಲುವು ಪರ ಗತಿಗ್ರಮಯಾದ್ದುಾ . ವಿಧವೆಗೆ ಪುನವಿಾವ್ಯಹ, ವಿಧವೆಗೆ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇವರ ಸಾಹಿತೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ವೂ ಕಿವ್ಯಗದೆ. 

 ಆಕರ ಗರ ೇಂಥಗಳು 

1. ಕಥಾವಷ್ಾ-ಸಂ: ಡಾ.ಸಾ.ಶ್ ಮ್ರುಳಯೂ    ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ೀಮ್ಸಾಯಿ ಪರ ರ್ಕಶ್ನ # 845, ಶ್ರ ೀ 

ಗುರುಪರ ಸಾದ್, 4ನೇ ಮುಖೂ ರಸಿ್ಯ , ವಿಜಯನಗರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು, 2007, ಪರ . ಮು. 

2. ಕಲಿಾಗು ಮ್ನಸಿ್ಯ ೀ ಕಲಿಾಗು- ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ೀಮ್ಸಾಯಿ ಪರ ರ್ಕಶ್ನ  # 845, ಶ್ರ ೀ ಗುರುಪರ ಸಾದ್, 4ನೇ 

ಮುಖೂ ರಸಿ್ಯ , ವಿಜಯನಗರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು, 2009, ಪರ . ಮು. 

3. ಕುೇಂಟೆಬಿಲಿೆ  - ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ೀಮ್ಸಾಯಿ ಪರ ರ್ಕಶ್ನ   # 845, ಶ್ರ ೀ ಗುರುಪರ ಸಾದ್, 4ನೇ ಮುಖೂ ರಸಿ್ಯ , 

ವಿಜಯನಗರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು, 2011, ಪರ . ಮು. 

4. ಗುಮಾನಿ-ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ೀಮ್ಸಾಯಿ ಪರ ರ್ಕಶ್ನ # 845, ಶ್ರ ೀ ಗುರುಪರ ಸಾದ್, 4ನೇ ಮುಖೂ ರಸಿ್ಯ , 

ವಿಜಯನಗರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು, 1997, ಪರ . ಮು. 

5. ತಲೆ ತಿರುಕರು -ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ೀಮ್ಸಾಯಿ ಪರ ರ್ಕಶ್ನ   # 845, ಶ್ರ ೀ ಗುರುಪರ ಸಾದ್, 4ನೇ ಮುಖೂ ರಸಿ್ಯ , 

ವಿಜಯನಗರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು, 1980, ಪರ . ಮು. 

6. ಪ್ರ ೀಮಾಭಟ್ 108 ಸಣಣ  ಕಥೆಗಳು-ಸಂ: ಎ.ಎಸ್.ಭಟ್ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ೀಮ್ಸಾಯಿ ಪರ ರ್ಕಶ್ನ  # 845, ಶ್ರ ೀ 

ಗುರುಪರ ಸಾದ್, 4ನೇ ಮುಖೂ ರಸಿ್ಯ , ವಿಜಯನಗರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು, 1998, ಪರ . ಮು. 

7. ಪಂಚಾಮೃತ 108 ಸಣಣ  ಕಥೆಗಳು  - ಸಂ: ಎ.ಎಸ್.ಭಟ್ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ೀಮ್ಸಾಯಿ ಪರ ರ್ಕಶ್ನ  # 845, 

ಶ್ರ ೀ ಗುರುಪರ ಸಾದ್, 4ನೇ ಮುಖೂ ರಸಿ್ಯ , ವಿಜಯನಗರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು, 1978, ಪರ . ಮು.  

8. ಮ್ಡಿ ಮುತಿೆೈದೆ-ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ೀಮ್ಸಾಯಿ ಪರ ರ್ಕಶ್ನ # 845, ಶ್ರ ೀ ಗುರುಪರ ಸಾದ್, 4ನೇ ಮುಖೂ ರಸಿ್ಯ , 

ವಿಜಯನಗರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು, 2001, ಪರ . ಮು. 

9. ಸ್ಸಡಿಮ್ದುಾ -ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ೀಮ್ಸಾಯಿ ಪರ ರ್ಕಶ್ನ # 845, ಶ್ರ ೀ ಗುರುಪರ ಸಾದ್,4ನೇ ಮುಖೂ ರಸಿ್ಯ , 

ವಿಜಯನಗರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು, 1993, ಪರ . ಮು. 

10. ಹಗರಣ -ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ೀಮ್ಸಾಯಿ ಪರ ರ್ಕಶ್ನ  # 845, ಶ್ರ ೀ ಗುರುಪರ ಸಾದ್, 4ನೇ ಮುಖೂ ರಸಿ್ಯ , 

ವಿಜಯನಗರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು, 1994, ಪರ . ಮು. 

11. ಹಸ ಕಡತ -ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ೀಮ್ಸಾಯಿ ಪರ ರ್ಕಶ್ನ # 845, ಶ್ರ ೀ ಗುರುಪರ ಸಾದ್,4ನೇ ಮುಖೂ ರಸಿ್ಯ , 

ವಿಜಯನಗರ, ಬೆೇಂಗಳೂರು, 1991, ಪರ . ಮು.  
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ಮ್ಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಘಟಕದ್ ಮೊದ್ಲ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ್ ವರದಿ : 

 ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ಥಮ್ ದ್ರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು, ತುಮ್ಕೂರು 

ಶ್ರ ೀಮ್ತಿ. ಜ್ೂ ೀತಿಲಕ್ಕಮ ಮ   ಹೆಚ್ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ದಾೂ ಪಕರು, ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ 

ದೃಷಿ್ಟ ಕೀನ/ಧ್ೂ ೀಯ 

ಯುವತಿಯರೆಲಿರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸ್ಪೂ ತಿಾ ಮ್ತಿ್ತ  ಸದೃಢರನಾನ ಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಿೀವನದ್ ವಿವಿಧ 

ಕೆಮ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ನೈಪುಣೂ ತೆಯನುನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

ಉದ್ದ ೀಶ್ 

ಯುವತಿಯರನುನ  ಸಬಲರನಾನ ಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉನನ ತಿೀಕರಣದೊೇಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ 

ಚ್ಚೇಂತನೆ ಮ್ತಿ್ತ  ನಾಯಕತಾ ದ್ ಗುಣಗಳನುನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸುವುದು. 

ಮ್ಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಘಟಕ : ಮೊದ್ಲ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ್ದ್ ವರದಿ 

ಮ್ಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಘಟಕದ್ ಉದೆಾ ೀಶ್ವೇನೆೇಂದ್ರೆ ರ್ಕಲೇಜಿನ ವಿದಾೂ ರ್ಥಾನಿಯರು ಮ್ತಿ್ತ  

ಮ್ಹಿಳಾ ಸ್ಸಬಬ ೇಂದಿಗಳು ಪರ ಸಿುತ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಎದುರಿಸುತಿಿರುವ ಸವ್ಯಲುಗಳನುನ  ಅರಿತ್ತ 

ಸಧೃಡರನಾನ ಗಸುವುದು.  

ದಿನಾೇಂಕ 09.02.2018 ರಂದು ತ್ತಮ್ಕೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ಥಮ್ ದ್ರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜಿನ ಮ್ಹಿಳಾ 

ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಘಟಕ ಮ್ತಿ್ತ  ತ್ತಮ್ಕೂರಿನ ಎ.ಐ.ಎೇಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ (್ೇಂIಒSS)ಗಳ ಸಹಯೀಗದ್ಲಿ್ಲ  

ಶ್ರ ೀಷ್ಟಾಕೆ: “ಮ್ಹಿಳಾ ಸಾಾ ತಂತರ ೂ  ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆ” ಎೇಂಬ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯಾಕರ ಮ್ವನುನ   

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗತಿ್ತ .  ತ್ತಮ್ಕೂರು ಜಿಲಿಾ  ಎ.ಐ.ಎೇಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ನ ಸಂಯೀಜಕರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮ್ತಿ 

ಮಂಜುಳ ಗೊವನರ್ರವರು ತಮ್ಮ  ದಿಕಿೂಚ್ಚ ಭಾಷ್ಣದ್ಲಿ್ಲ  ಎ.ಐ.ಎೇಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ ನ ಉದೆಾ ೀಶ್ಗಳು 

ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ್ ವಿವಿಧ  ಸಮ್ಸ್ಯೂ ಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಸವ್ಯಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ  

ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವಲಿ್ಲ  ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರತರ ವನುನ   ವಿವರಿಸ್ಸದ್ರು. ರ್ಕಯಾಕರ ಮ್ಕಿೆ  ಮುಖೂ  

ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗ ಬಾಗವಹಿಸ್ಸದ್ಾ  ಎ.ಐ.ಎೇಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ನ ಉಪ್ರಧೂ ಕ್ಷರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಹರಿಣಿ ಆಚಾರವರು ತಮ್ಮ  

ಭಾಷ್ಣದ್ಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಿಳ್ಮ ಅಸುರಕ್ಕಮ ತತೆ, ಅಸಾಹಯಕತೆ, ಲ್ಲೇಂಗ ತಾರತಮ್ೂ  ಮುೇಂತಾದ್ 

ಸಮ್ಸ್ಯೂ ಗಳನುನ  ಎದುರಿಸುತಿಿದಾಾ ಳ್ಮ. ಸಾೇಂಪರ ದಾಯಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿೇಂದ್ ಮ್ಹಿಳ್ಮಯು ಒತಿಡಯುತ ಜಿೀವನ ಸಡೆಸುತಿಿದಾಾ ಳ್ಮ ಎೇಂದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು 

ಮುೇಂದುವರೆದು ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರ ಹಕಿು ಗಳಿಗ್ರಗ ಹೀರಾಟ ನಡೆಸ್ಸದ್ ನಾಯಕರು ಮ್ತಿ್ತ  ಸಾಧಕರ 

ನಿದ್ಶ್ಾನಗಳನುನ  ನಿೀಡಿದ್ರು. 

ಪ್ರರ ೇಂಶುಪ್ರಲರಾದ್ ಪರ .ಜಗದಿೀಶ್.ಕೆ.ಎಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ  ಅಧೂ ಕ್ಕಮ ೀಯ ಭಾಷ್ಣದ್ಲಿ್ಲ  

ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರು ಆತಮ ಗೌರವದಿೇಂದ್ ತಮ್ಮ  ಭವಿಷ್ೂ ವನುನ  ಉತಿಮ್ ಪಡಿಸ್ಸಕಳಳ ಬೇಕೆೇಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. 

ಸಮಾಜಶ್ವಸಿ ರ ವಿಭಾಗದ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧಾೂ ಪಕರಾದ್ ಡಾ.ಅಶ್ವಾ ಖ್ಅಹಮ್ದ್ ರವರು 

ರ್ಕಯಾಕರ ಮ್ ನಿರೂಪ್ಸ್ಸದ್ರು. ಮ್ಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಘಟಕದ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಮ್ತಿ್ತ   ಕನನ ಡ 

ವಿಭಾಗದ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧಾೂ ಪಕರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮ್ತಿ ಜ್ೂ ೀತಿಲಕ್ಕಮ ಮ ೀ.ಹೆಚ್ ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ  

ಉಪಸ್ಸಥ ತರಿದ್ಾ  ಅತಿರ್ಥಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಸಭೆಯಲಿ್ಲದ್ಾ ವರನುನ  ಸಾಾ ಗತಿಸ್ಸದ್ರು. ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗದ್ ಸಹ 
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ಪ್ರರ ಧಾೂ ಪಕರಾದ್ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್ರವರು ರ್ಕಯಾಕರ ಮ್ ಯಶ್ಸ್ಸಾ ಗೊಳಿಸ್ಸದ್ರಿ್ಕ ಗ 

ಪರ ತಿಯಬಬ ರನುನ  ಅಭಿನಂದಿಸ್ಸದ್ರು. ತ್ತಮ್ಕೂರಿನ ಎ.ಐ.ಎೇಂ.ಎಸ್.ಎಸ್ನ ರ್ಕಯಾಕತಾರಾದ್ 

ಶ್ರ ೀಮ್ತಿ ರತನ ಮ್ಮ ರವರು ರ್ಕಯಾಕರ ಮ್ದ್ಲಿ್ಲ  ಉಪಸ್ಸಥ ತರಿದ್ಾ ರು. 

ಎರಡನೇ ರ್ಕಯಾಕರ ಮ್ದ್ ವರದಿ 

ಮ್ಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಘಟಕ 

ತ್ತಮ್ಕೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ಥಮ್ ದ್ರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು ಆವರಣದ್ಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಘಟಕ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಐ.ಕೂೂ .ಎ.ಸ್ಸ ಹಾಗೂ ನಾೂ ಕ್ ಸಹಯೀಗದ್ಲಿ್ಲ  ದಿನಾೇಂಕ:8.3.2018 ರಂದು ಅೇಂತರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಮ್ಹಿಳಾ ದಿನವನುನ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ತ್ತಮ್ಕೂರು ಜಿಲಿೆಯ ಪೀಲ್ಲಸ್ ಅಧಿೀಕ್ಷಕರಾದ್ 

(ಸ್ಪಪರಿಡೆೇಂಟ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಲೀಸ್) ಡಾ.ದಿವ್ಯೂ .ವಿ ಗೊೀಪ್ನಾಥ್ ಐ.ಪ್.ಎಸ್ ಮ್ತಿ್ತ  ತ್ತಮ್ಕೂರು 

ಮ್ಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ರ್ಕಯಾಕತಾರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮ್ತಿ ಪ್ರರ ವೇಣಿಯವರನುನ  ಆಹಾಾ ನಿಸಲಾಗತಿ್ತ . 

ಮಾಚ್ಚಾ 08 ಅೇಂತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಮ್ಹಿಳಾ ದಿನವ್ಯಗದು ಜ್ಞಗತಿಕವ್ಯಗ ಪರ ತಿ ವಷ್ಾವು ವಿಶೇಷ್ 

ದಿನವ್ಯಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿಿದೆ. ಮಾಚ್ಾ8ನುನ  ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರಿಗ್ರಗ ಮೀಸಲಾಗರಿಸ್ಸದುಾ  ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  

ಸಾಧನೆಗೈದ್ ನಮ್ಮ  ನಡುವಿನ ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರನುನ  ಗೌರವಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ್ ವಿಶೇಷ್ವ್ಯಗದೆ. 

ಅೇಂತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಮ್ಹಿಳಾ ದಿನ 2018ರ ಘೀಷ್ವ್ಯಕೂ ವ್ಯಗ “ಪರ ಗತಿಗ್ರಗ ಒತಿ್ತ” ಎೇಂಬುದ್ಕಿೆ  ಆದ್ೂ ತೆ 

ನಿೀಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಮುಖೂ  ಉದೆಾ ೀಶ್ವೇನೆೇಂದ್ರೆ ಲ್ಲೇಂಗ ಸಮಾನತೆಯನುನ  ಉತಿೆೀಜಿಸಲು ನಮ್ಮ  

ಸಮುದಾಯ, ಸಹೀದೊೂ ೀಗಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಸ್ಯನ ೀಹಿತರನುನ  ಸಂಘಟ್ಟಸುವ ಮೂಲಕ ರ್ಕಯೀಾನುಮ ಕ 

ಚ್ಚೇಂತನೆಯನುನ  ನಡೆಸುವುದು. 

ಮುಖೂ  ಅರ್ಥತಿಗಳಾಗ ಭಾಗವಹಿಸ್ಸದ್ಾ  ಡಾ. ದಿವ್ಯೂ  ವಿ ಗೊೀಪ್ನಾಥ್ರವರು ಉಧಾಾ ಟನಾ 

ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುತಿ  ಮ್ಹಿಳ್ಮಯರು ಲ್ಲೇಂಗ ಸಮಾನತೆಗ್ರಗ ನಿರಂತರವ್ಯಗ ಜ್ಞಗೃತರಾಗರಬೇಕು. 

ಯುವತಿಯರು ಸ್ಸಕಿ  ಅವರ್ಕಶ್ಗಳನುನ  ಸದುಪಯೀಗ ಪಡಿಸ್ಸಕಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಾಕವ್ಯಗ 

ಸಾಾ ವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು ಎೇಂದು ಯುವತಿಯರನುನ  ಉತಿೆೀಜಿಸ್ಸದ್ರು. 

 ಸಂಪನೂಮ ಲ ವೂ ಕಿ್ಕಯಾದ್ ಶ್ರ ೀಮ್ತಿ ಪರ ವೇಣಿಯವರು ಮಾತನಾಡುತಿಾ  ಮ್ಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿ 

ನಡೆದು ಬಂದ್ ಇತಿಹಾಸ ಮ್ತಿ್ತ  ಅೇಂತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಮ್ಹಿಳಾ ದಿನದ್ ಪ್ರರ ಮುಖೂ ತೆಯನುನ  ಹೇಳಿದ್ರು. 

ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ವಿದಾೂ ರ್ಥಾಗಳ ಜವ್ಯಬಾಾ ರಿ ಮ್ತಿ್ತ  ತಮ್ಮ  ಭವಿಷ್ೂ ವನುನ  ಹೇಗೆ 

ರೂಪ್ಸ್ಸಕುಳಳ ಬೇಕೆೇಂದು ಹೇಳಿದ್ರು.  

ಪ್ರರ ೇಂಶುಪ್ರಲರಾದ್ ಪರ ೀ ಕೆ.ಎಸ್ ಜಗದಿೀಶ್ರವರು ತಮ್ಮ  ಅದ್ೂ ಕ್ಕಮ ೀಯ ಭಾಷ್ಣದ್ಲಿ್ಲ  

ಯುವತಿಯರು ಶ್ರ ೀಷೆ್  ವೊ ಕಿ್ಕಗಳಾದ್ ಮ್ದ್ರ್ತೆರೆಸ, ಕ್ಕತಿೂರುರಾಣಿ ಚೆನನ ಮ್ಮ , ಸಾಲುಮ್ರದ್ ತಿಮ್ಮ ಕಿ , 

ಸ್ಪಲಗತಿಿ  ನರಸಮ್ಮ  ಮುೇಂತಾದ್ವರಂತೆ ಉತಿಮ್ ಪರ ರ್ಜಗಳಾಗಬೇಕೆೇಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇೇಂಗಿ ೀಷ್ 

ವಿಭಾಗದ್ ಸಹಪ್ರರ ದಾೂ ಪಕರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮ್ತಿ ನಾಗರತನ ಮ್ಮ  ಟ್ಟ.ಆರ್ ರವರು ರ್ಕಯಾಕರ ಮ್ದ್ ನಿರೂಪಣೆ 

ಮಾಡಿದ್ರು. ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ದಾೂ ಪಕರಾದ್ ಶ್ರ ೀಮ್ತಿ ರಣ್ಣಕ ರವರು ಅತಿರ್ಥಗಳು 

ಮ್ತಿ್ತ  ಉಪಸ್ಸಥ ತರಿದ್ಾ ವರನುನ  ಸಾಾ ಗತಿಸ್ಸದ್ರು. ಗರ ೇಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗದ್ ಸಹಪ್ರರ ದಾೂ ಪಕರಾದ್ ಎೇಂ. 

ಎನ್. ಎನ್. ಪರ ಸಾದ್ರ ವರು ಮುಖೂ  ಅತಿರ್ಥಗಳನುನ  ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ಸದ್ರು. ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗದ್ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ದಾೂ ಪಕರಾದ್  ಶ್ರ ೀಮ್ತಿ ಜ್ೂ ೀತಿಲಕ್ಕಮ ಮ  ಹೆಚ್ ರವರು ವಂದ್ನಾಪಾಣೆ ಸಲಿ್ಲಸ್ಸದ್ರು.  

ಎಲಿೆೀನ್ ಜ್ಞನಿ ೇಂನ್ ಸಲ್ಲೀಾಪ್: ರವರಂತೆ “ಒಬಬ  ಪುರುಷ್ನಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡಿದ್ರೆ ಒೇಂದು 

ಕುಟುೇಂಬ ಮ್ತಿ್ತ  ಒೇಂದು ಹಳಿಳ ಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡಿದಂತೆ ಆದ್ರೆ ಒಬಬ  ಮ್ಹಿಳ್ಮಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡಿದ್ರೆ ಇಡಿೀ 

ಒೇಂದು ರಾಷ್ು ರವನುನ  ಸಧೃಡಗೊಳಿಸ್ಸದಂತೆ”. ಎೇಂದು ಅಭಿಪ್ರರ ಯಪಟ್ಟು ದಾಾ ರೆ.  
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ಸತೂ  - ನಂಬಿಕೆ 

ಮಾನಸ ಮ್ಹದೇವ್  

"ಮ್ನಸ್ಸಾ ನಿ" 

ಈ ಭೂಮಯ ಮೇಲ್ಲರುವ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲ್ಲ ಗೊತಿಿರುವ ವಿಷ್ಯವೇನೆೇಂದ್ರೆ "ತಾಯಿ ಎೇಂದ್ರೆ 

ಸತೂ , ತಂದೆ ಎೇಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ".... ಇೇಂಥವನು ನಿನನ  ತಂದೆ ಎೇಂದು ತಾಯಿ ತೀರಿಸ್ಸಕಟು ರೆ ಮಾತರ  

ಅವನಿಗೆ ತಂದೆಯ ಸಾಥ ನ, ಆದ್ರೆ ಹೆತಿ್ತ  ಹತಿ್ತ  ಹಾಲೂಡಿಸ್ಸ ಪೀಷ್ಟಸುವ ತಾಯಿ ಎೇಂಬುವಳು 

ಎೇಂದೆೇಂದಿಗೂ ನಿತೂ  ಸತೂ ... ಅದೇ ರಿೀತಿ "ದೇವರು" ಎೇಂಬುದು ತಲೆತಲಾೇಂತರಗಳಿೇಂದ್ ಬಂದಿರುವ 

ಒೇಂದು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ.. ಭಗವಂತನೂ ಸಹ ಮೊದ್ಲ್ಲಗೆ ತಾಯಿಯಿೇಂದ್ ಪರಿಚ್ಚತನಾದ್ವನೇ 

ಆದ್ಾ ರಿೇಂದ್ ಅವನ ಬಗೆೆ  ಅೇಂಥದೊೇಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಲಿರಲಿೂ  ಬೇರೂರಿದೆ... ಹಾಗ್ರಗಯೇ ಅವನು 

ತಂದೆ, ಒೇಂದು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಠು ೀ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ತಾಯಿಯಲಿ ... ಎಷ್ಠು ೀ ದೃಢವ್ಯಗದ್ಾ ರೂ 

ನಂಬಿಕೆಯ ಬುನಾದಿ ಯಾವ್ಯಗ ಬೇರ್ಕದ್ರೂ ಸಡಿಲವ್ಯಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ತಾಯಿ ಎೇಂಬ ಸತೂ ವನುನ  

ಎೇಂದಿಗೂ ಅಳಿಸಲಾಗದು... ಸತೂ ವು ನಂಬಿಕೆಗೇಂತ ಬೇರೆಯೇ ಆಗದ್ಾ ಲಿ್ಲ , ಸತೂ  ತಿಳಿದೊಡನೆ 

ನಂಬಿಕೆಯು ಅಳಿಸ್ಸಹೀಗುತಿದೆ... ಅದೇ ರಿೀತಿ "ತಂದೆಯ" ವಿಷ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವೂ ಸಹ 

ಸತೂ ಕಿೆ  ಹತಿಿರವ್ಯಗದ್ಾ ಲಿ್ಲ  ಅದ್ಕಿೆ  ಬೆಲೆ ಇರುತಿದೆ, ಇಲಿವ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  ಅದು ಬಹು ಬೇಗ 

ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಾಗುತಿದೆ..   

ಯಾವುದೇ ಮ್ಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಬಗೆೆ  ಸಂಪೂಣಾ ವಿಶ್ವಾ ಸವಿರುತಿದೆ.. ತಾಯಿಯು 

ಕಣೆಣ ದುರಿನ ಸತೂ , ಹಾಗ್ರಗಯೇ ನಾವು ಭೂಮಯನುನ  ತಾಯಿ ಎನುನ ವುದು.. ಅವಳ ಬಗೆೆ  

ನಮ್ಗೆಲಿವೂ ತಿಳಿದಿದೆ.. ಅವಳ ಬಗೆೆ  ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದೆಲಿವೂ ಸತೂ .. ಭೂಮಯೆೇಂಬುದು ನಿತೂ  

ಸತೂ ..  ತಾಯಿಯೇ ಸತೂ ವ್ಯದ್ಾ ರಿೇಂದ್ ಅವಳು ಹೇಳುವುದೆಲಿವೂ ನಂಬುವುದೆಲಿವೂ ಮ್ಗುವಿನ 

ಪ್ರಲ್ಲನ ಸತೂ .. ತಾಯಿಯು "ತಂದೆಯ" ಬಗೆೆ  ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮ್ಗು ಅದ್ನುನ  ದೃಢವ್ಯಗ 

ನಂಬುತಿದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಲ್ಲಸುತಿದೆ.. ಹಾಗ್ರಗ ಮ್ಕಿಳಿಗೆ "ತಂದೆಯ" ಬಗೆೆ  ಏನನುನ  ಹೇಳಬೇಕು 

ಎೇಂಬುದು ಬಹು ಮುಖೂ ವ್ಯದ್ ಅೇಂಶ್... ತಾಯಿಗೆ "ತಂದೆಯ" ಬಗೆೆ  ಏನನುನ  ಹೇಳಬೇಕು ಎೇಂಬುದು 

ಸರಿಯಾಗ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.. "ತಂದೆಯ" ಬಗೆೆ  ತಾಯಿಯು ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಸತೂ ಕಿೆ  ಹತಿಿರವ್ಯದ್ದ್ಾ ನೆನ ೀ 

ಹೇಳಬೇಕು.. "ಅವನ" ಶ್ಕಿ್ಕ  ಸಾಮ್ಥೂ ಾಗಳ ಜ್ತೆಗೆ "ಅವನ" ಇತಿಮತಿಗಳನೂನ  ಸಹ.. ಆಗಷ್ಠು ೀ 

ಮ್ಗುವಿಗೆ ತಂದೆಯ ಬಗೆೆ  ಸರಿಯಾದ್ ಸೂ ಷ್ು ತೆ ಸ್ಸಗುತಿದೆ... ಇಲಿವ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  ಮ್ಗುವು "ತಂದೆಯನುನ " 

ಸವಾಶ್ಕಿನೆೇಂದೊೀ ಅಥವ್ಯ ಅಪರ ಯೀಜಕನೆೇಂದೊೀ ತಿಳಿಯುವ ಸಾಧೂ ತೆ ಇದೆ.. ಮ್ಗುವಿನ ಪ್ರಲ್ಲಗೆ 

"ತಂದೆಯೇ" ಸವಾಶ್ಕಿನಾದ್ರೆ, ಮ್ಗುವು ತನನ  ಸೌಖೂ ದ್ ಪರಿಧಿಯನುನ  ಮೀರಲು ಇಚಿ್ಚ ಸುವುದಿಲಿ  

ಹಾಗೂ ತನನ  ಸಾ ೇಂತ ಪರಿಶ್ರ ಮ್ದಿೇಂದ್ ಮ್ತಿ್ತ  ಸಾಮ್ಥೂ ಾದಿೇಂದ್ ಮುನುನ ಗೆುವುದ್ನುನ  

ಕಲ್ಲಯುವುದಿಲಿ ... ಅದು ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗ ತನನ  ತಂದೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವ್ಯಗಬಿಡುತಿದೆ.. 

ಒೇಂದೊಮೆಮ  ಮ್ಗುವು "ತಂದೆಯನುನ " ಅಪರ ಯೀಜಕನೆೇಂದು ಬಗೆದ್ರೆ, ಅದು ಕೌಟುೇಂಬಿಕ 

ಸಾಾ ಸಥ ೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ನಂಬಿಕೆಯನುನ  ಕಳ್ಮದುಕಳುಳ ತಿದೆ ಹಾಗೂ ತಾನು ಮಾಡಿದೆಾ ಲಿವೂ ಸರಿ ಎೇಂಬ 

ಭರ ಮೆಯಲಿ್ಲ  ಅಹಂರ್ಕರದ್ ಗೂಡಾಗುತಿದೆ..    

ಹಾಗ್ರಗ ಈ ವಿಷ್ಯದ್ಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಭೂಮಯು ಒಬಬ  ಪರಿಪೂಣಾ ತಾಯಿ... ಅವಳು 

ಎಲಿವನೂನ  ಎಲಿರನೂನ  ಒೇಂದೇ ರಿೀತಿಯಾಗ ರ್ಕಣ್ಣತಿಾಳ್ಮ... ತನನ  ಮ್ಕಿಳಿಗೆ 
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ಯುಗಯುಗ್ರೇಂತರಗಳಿೇಂದ್ಲೂ ತನನ ಳಗೆ, ತನನ  ಸುತಿ  ಇರುವ ಹಾಗೂ ತನನ ನುನ  ರ್ಕಪ್ರಡಿಕೇಂಡು 

ಬರುತಿಿರುವ ಆ ಪರ ಚಂಡ ಶ್ಕಿ್ಕಯ ಸಾಮ್ಥೂ ಾ ಹಾಗೂ ಮತಿಗಳ ಬಗೆೆ  ರ್ಕಲರ್ಕಲಕಿೆ  ಸರಿಯಾದ್ 

ಮಾಹಿತಿಯನುನ  ಸ್ಪಚೂ ವ್ಯಗ ತಿಳಿಸುತಿಲೇ ಬರುತಿಿದಾಾ ಳ್ಮ... ಆದ್ರೆ ಅದ್ನುನ  ಸರಿಯಾಗ ಅರ್ಥಾಸಲು 

ಅಶ್ಕಿರಾದ್ ಅವಳ ಮ್ಕಿಳಾದ್ ನಾವು ಕೇವಲ, ಅವಳನುನ  ರ್ಕಪ್ರಡುತಿಿರುವ ಶ್ಕಿ್ಕಯ ಬಗೆೆ  ನಮ್ಮ ದೇ 

ವಿವರಣೆಗಳ್ೇಂದಿಗೆ, ವಿಚ್ಚತರ ವ್ಯದ್ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಗಳಿೇಂದ್ ವಿಷಿ್ಠ ೀಷ್ಟಸುತಿಾ  ಪರವ್ಯಗ, ವಿರೀಧವ್ಯಗ 

ಕಚಿಾ ಡುತಿಾ  ಗೊೇಂದ್ಲವನುನ  ಸೃಷ್ಟು ಸ್ಸದೆಾ ೀವೆ.. ಇವೆಲಿಕಿೂ  ಮೂಲ ರ್ಕರಣ ನಮ್ಗೆ ತಾಯಿಯ ಬಗೆೆ  

ಇರುವ ಉದಾಸ್ಸೀನತೆ..  

ತಾಯಿಯು ಮ್ಮ್ತಾಮ್ಯಿ, ಕರುಣ್ಣಮ್ಯಿ.. ಇದ್ರಿೇಂದಾಗಯೇ ಎಲಿ  ಮ್ಕಿಳಿಗೂ 

ತಾಯಿಯಾದ್ ಭೂಮಯ ಬಗೆೆ  ಅಪ್ರರವ್ಯದ್ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರ ೀತಿ, ವಿಶ್ವಾ ಸವಿದೆ... ನಾವು ಅವಳ ಜ್ತೆ 

ಯಾವ್ಯಗಲೂ ಅತಿಯಾದ್ ಸಲ್ಲಗೆಯಿೇಂದ್ ಇರುತಿೆೀವೆ.. ಹಾಗ್ರಗಯೇ ಅವಳ ಮಾತ್ತಗಳ್ಮಲಿವೂ ನಮ್ಗೆ 

ನಂಬುಗೆಯಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದ್ನುನ  ನಾವು ನಮ್ಮ  ಅನುಕೂಲಕಿೆ  ಅರ್ಥಾಸ್ಸಕೇಂಡು ಅದ್ರ 

ಮೂಲಾಥಾವನುನ  ತಿರುಚ್ಚ ಬೇರ್ಕದ್ ಹಾಗೆ ಬಳಸುವುದ್ನುನ  ರೂಢಿಯಾಗಸ್ಸಕೇಂಡಿದೆಾ ೀವೆ.. ಈ 

ರ್ಕರಣಗಳಿೇಂದಾಗಯೇ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟು ಸ್ಸದ್ "ತಂದೆ - ದೇವರು" ಎೇಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮುಖೂ ವ್ಯಗ, 

ನಮ್ಮ ನುನ  ಪರ ತಿ ಘಳಿಗೆಯೂ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಪರೆವ, ಸವಾ ಶ್ಕಿ್ಕಸಾ ರೂಪ್ಣಿಯಾದ್ ಭೂದೇವಿಯನುನ  

ಉಪೇಕ್ಕಮ ಸ್ಸ ನಮ್ಮ  ವಿನಾಶ್ಕಿೆ  ನಾವೇ ದಾರಿ ಮಾಡುತಿಿದೆಾ ೀವೆ..  

ಯಾವುದೇ ಶ್ಕಿ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದಂತೆ ಬಹು ವಿವೇಚನೆಯಿೇಂದ್ ಅದ್ಕಿೆ  ಬೇರ್ಕದ್ 

ಪ್ರರ ಮುಖೂ ತೆಯನುನ  ನಿೀಡಬೇಕು. ಹಾಗಲಿದೇ ಸಾ ಪರ ತಿಷೆ್ಠಯನುನ  ಮೆರೆಯಲು ಹೀದ್ರೆ, ಅದ್ಕಿೆ  ತಕಿ  

ಶ್ವಸಿ್ಸಯನುನ  ತಾಯಿಯಾದ್ ಭೂದೇವಿಯು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಿಲಿ .. ಇದ್ಲಿದೇ ಪರ ಕೃತಿ ಮಾತೆಯ 

ಮೇಲ್ಲನ ನಮ್ಮ  ದ್ರಜಾನೂ  ನಿಲಿದೇ ಹೀದ್ರೆ ನಮ್ಮ  ಗೊೀರಿಯನುನ  ನಾವೇ ತೀಡಿಕೇಂಡಂತೆ! 

ಅದಾಗಲೇ ಎಷ್ು ೀ ಎಚಿ ರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಗಳು ಮೊಳಗವೆ, ಇನೂನ  ರ್ಕಲ ಮೀರಿಲಿವಂದು ಕೂಗ 

ಹೇಳುತಿಿವೆ, ಆದಾಗೂೂ  ಎಚಿೆ ತಿ್ತಕಳಳ ದೇ ಹೀದ್ರೆ ನಮ್ಮ ೇಂತಹ ಮೂಖಾರು ಮ್ತಿಬಬ ರು 

ಸ್ಸಗಲಾರರು...!  

--- ಮಾನಸ ಮ್ಹದೇವ್  

"ಮ್ನಸ್ಸಾ ನಿ" 
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ರ್ಕಯಕ ನಿಷೆ್ಠ , ವರ ತಾಚಾರ, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಮೆರೆದ್ ವಚನರ್ಕತಿಾಯರು. 

ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎೇಂ.ಎ; ಎೇಂ.ಫಿಲ್ 

ಸಹ ಪ್ರರ ಧಾೂ ಪಕರು, ಕನನ ಡ ವಿಭಾಗ, 

ಸ.ದ್.ಪರ .ರ್ಕಲೇಜು, ತ್ತಮ್ಕೂರು. 

ಹನೆನ ರಡನೆಯ ಶ್ತಮಾನ ಕನಾಾಟಕದ್ಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ್ವ್ಯದುದು.ಬಸವಣಣ  ಮ್ತಿ್ತ  ಇತರ 

ಶ್ರಣರಿೇಂದ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಗೆ ಮುನುನ ಡಿ ಬರೆದ್ ರ್ಕಲ. ಸಾಮಾಜಿಕವ್ಯಗ, ಧಾಮಾಕವ್ಯಗ, ಆರ್ಥಾಕವ್ಯಗ, 

ರಾಜಕ್ಕೀಯವ್ಯಗ, ಭಾಷ್ಟಕವ್ಯಗ ಹಲವು ತೆರನಾದ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಗೆ ರ್ಕರಣವ್ಯದ್ ರ್ಕಲ. ಮೇಲು- ಕ್ಕೀಳು, 

ಶ್ರ ೀಮಂತ -ಬಡವ, ಉಚಿ -ನಿೀಚ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಎಲಿಾ  ತರತಮ್  ಭೇದ್ ಭಾವಗಳಿಗೆ ತಿಲಾೇಂಜಲ್ಲ ನಿೀಡಿ, 

ಮುಕಿ  ಸಮಾಜದ್ ಪರಿಕಲೂ ನೆಯಲಿ್ಲಲ್ಲೇಂಗಸಮಾನತೆಯನುನ  ಲ್ಲೇಂಗಪತಿ-ಶ್ರಣ ಸತಿಯ ತಿಳಿವಿನಲಿ್ಲ  

ಸಾರ್ಕರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅದುವರೆಗೆ ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ಎರಡನೆಯ ದ್ರ್ಜಾಗೆ 

ಸ್ಸೀಮತವ್ಯಗದುಾ ,ಸಾಕಷ್ಟು  ಕಟುು  ಪ್ರಡು, ವಿಧಿ, ನಿಬಂಧನೆಗಳ ತೆಕಿೆಯಳಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗದುಾ  

ಕತಿಲರಾಜೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ಏರ್ಕೇಂಗಯಾಗದುಾ  ಬೆಳಕ್ಕನಸವಿಯನುನ  ಅನುಭವಿಸ್ಸದುಾ  ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆದ್ದುಾ  

ವಚನ ಚಳುವಳಿಯರ್ಕಲದ್ಲಿ್ಲ .ಈ ಮಾತ್ತಗಳಿಗೆ ಆ ರ್ಕಲದ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಕಣಿಸ್ಸಕೇಂಡ ವಚನರ್ಕತಿಾಯರ 

ಸಂಖ್ಯೂ ಯೇ ಪರ ಮಾಣ. ದೊಡಡ  ಸಂಖ್ಯೂ ಯಲಿ್ಲ ಅಭಿವೂ ಕಿ್ಕಗೆ ತೆರೆದುಕೇಂಡದುಾ  ಮಾತರ ವಲಿದೆ ಈ 

ಸಿ್ಸ ರೀಯರು ಸಮಾಜದ್ ವಿವಿಧ ಸಿರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ವರಾಗದ್ಾ ರು ಎನುನ ವುದು ಪ್ರರ ಮುಖೂ ವ್ಯದ್ 

ವಿಚಾರವ್ಯಗದೆ. ಇೇಂತಹ ಸಿ್ಸ ರೀಯರ ಚ್ಚಕಿ  ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಡುವುದು ಈ ಬರಹದ್ ಉದೆಾ ೀಶ್ವ್ಯಗದೆ. 

  ವಚನರ್ಕತಿಾಯರಲಿ್ಲ  ಅಕಿಮ್ಹಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ಪರ ಥಮ್ ಸಾಥ ನ ಸಲಿುತಿದೆ. 

ಚೆನನ ಮ್ಲಿ್ಲರ್ಕಜುಾನಯಾೂ  ಎನುನ ವ ಅೇಂಕ್ಕತದಿೇಂದ್ ವಚನಗಳನುನ  ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದ್ಲು 

ಕೌಶ್ಕನೆೇಂಬ ರಾಜನ ಪತಿನ ಯಾಗದ್ಾ ಳು. ಶ್ವಭಕಿ್ಕ -ಜಂಗಮ್ ಸತಿಾ ರಕಿೆ  ಕೌಶ್ಕನಿೇಂದ್ 

ಅಡಚಣೆಯುೇಂಟಾದಾಗ “ ಇಹದ್ ಗಂಡರನಯುಾ  ಒಲೆಯಳಗಕಿು ” ಎೇಂದು ಧಿಕಿ ರಿಸ್ಸ 

ಬಂದ್ವಳು.ಮಾತರ ವಲಿದೆ ಸಾವಿಲಿದ್, ಕೇಡಿಲಿದ್, ರೂಹಿಲಿದ್, ಎಡೆಯಿಲಿದ್, ತಡೆಯಿಲಿದ್, ತೆರಹಿಲಿದ್ 

,ಕುಹಿಲಿದ್ ಚೆಲುವನನುನ , ನಿಭಾಯ, ನಿಸಿ್ಸ ೀಮ್ ಚೆನನ ಮ್ಲಿ್ಲರ್ಕಜುಾನನೆನ ೀ ಪಡೆದ್ ಆಕೆಯು 

ಶ್ರ ೀಶೈಲದ್ಲಿ್ಲ  ಐಕೂ ಳಾದ್ಳು. ‘ರಾಮೇಶ್ಾ ರಲ್ಲೇಂಗ’ಎನುನ ವ ಅೇಂಕ್ಕತದಿೇಂದ್ ನಿಷ್ಟು ರ ವರ ತ, ಸತೂ  

ಶುದಿ್ ತೆಯನುನ  ಪರ ತಿಪ್ರಧಿಸುವ ವಚನಗಳನುನ  ರಚ್ಚಸ್ಸದ್ ಅಕಿಮ್ಮ  ಎನುನ ವ ಅಪೂವಾ 

ವಚನರ್ಕತಿಾಯಿೇಂದ್ ರಚನೆಗೊೇಂಡ ನೂರೈವತಿಾರು ವಚನಗಳು ದೊರೆಯುತಿವೆ. 

ಶ್ರಣರ ಬದುಕ್ಕನಲಿ್ಲರ್ಕಯಕ ವಿಶ್ಷ್ು  ಶ್ಕಿ್ಕಯಾಗದೆ.ಮಾತರ ವಲಿದೆ ಅನುರೂಪ ದಾೇಂಪತೂ ಕಿೂ  

ಉದಾಹರಣೆಯಂತಿರುವ ‘ಸತಿಪತಿಗಳ್ೇಂದಾದ್ ಭಕ್ಕ’  ್ತಯನುನ  ಆಚರಿಸ್ಸದ್ ಆಯಾ ಕಿ್ಕ  ಲಕಿಮ್ಮ  

ಇನನ ೀವಾ ಶ್ರ ೀಷ್ು ವಚನರ್ಕತಿಾಯಾಗದಾಾ ಳ್ಮ. ಇವಳು ಶ್ವಶ್ರಣರ ಪೇಟೆ , ಅೇಂಗಳ 

ಮೊದ್ಲಾದ್ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲಬಿದಿಾ ರುವ ರ್ಕಳುಗಳನುನ  ಆರಿಸ್ಸ ಸಂಗರ ಹಿಸುವ 

ರ್ಕಯಕದ್ಲಿ್ಲತಡಗದ್ಾ ಳು.ಅಲಿೂ  ಅೇಂದಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಕದ್ಷ್ಟು  ಮಾತರ  ಆಯುಾ ಕಳುಳ ತಿಿದ್ಾ ಳು. 

ಸಾಾ ಥಾಕಿೆ  ಪ್ರ ೀರಪ್ಸುವ ಸಂಗರ ಹದಿೇಂದ್ ದ್ದರವಿದ್ಾ ಳು. ರೆಮ್ಮ ವೆಾ  ಎನುನ ವ ವಚನರ್ಕತಿಾ 

ಕ್ಕರ .ಶ್.ಸಾವಿರದ್ ನೂರಅರವತಿರಲಿ್ಲ  ಬದುಕ್ಕದ್ಾ ಳು, ಮ್ತಿ್ತ  ಆಕೆಯು ನೂಲುವ ರ್ಕಯಕವನುನ  

ಮಾಡುತಿಿದ್ಾ ಳು. ‘ಕದಿರರೆಮಮಯಡೆಯ ಗುಮೆಮ ೀಶ್ಾ ರಾ’ಎನುನ ವ ಅೇಂಕ್ಕತವನಿನ ಟುು ಕೇಂಡು ವಚನ 

ರಚನೆಮಾಡಿದಾಾ ಳ್ಮ. ಇವಳ ಕುರಿತ್ತ ಹರಿಹರ, ಪ್ರಲಿುರಿಕೆ ಸೀಮ್ನಾಥ, ಬಸವಣಣ , ಪರ ಭುದೇವ, 
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ಚೆನನ ಬಸವಣಣ  ಮೊದ್ಲಾದ್ವರು ಈಕೆಯನುನ  ಉಲಿೆೀಖಿಸ್ಸದಾಾ ರೆ. ದ್ಲ್ಲತ ವಗಾಕಿೆ  ಸೇರಿದ್ 

ರ್ಕಲಕಣಿಣ ಯ ರ್ಕಮ್ಮ್ಮ ನವರ ವಚನಗಳಿೇಂದ್ ಅವರು ಬುಟ್ಟು , ಚಾಪ್, ಮೊರವನುನ  ಹೆಣೆಯುವ 

ರ್ಕಯಕ ಮಾಡುತಿಾ  ಶ್ವಶ್ರಣರ ಸಾಹಚಯಾದ್ಲಿ್ಲ  ನಿಮ್ಾಲ ಬದುಕು ನಡೆಸುತಿಿದ್ಾ ರುರೆನುನ ವುದು 

ತಿಳಿದುಬರುತಿದೆ. ಪುಣೂ ಸಿ್ಸ ರ ರಚವೆಾ  ನಿಜಶ್ವೇಂತೇಶ್ಾ ರಾ ಎನುನ ವ ಅೇಂಕ್ಕತದ್ಲಿ್ಲ  ಒೇಂದು ವಚನವನುನ  

ರಚ್ಚಸ್ಸದಾಾ ಳ್ಮನುನ ವ ವಿಚಾರವನುನ ವಿದಾಾ ೇಂಸರು ಶೀಧಿಸ್ಸದಾಾ ರೆ.ಈಕೆಯು ವಚನ ಭರ ಷ್ು ರನುನ  

ಸಹಿಸುವುದಿಲಿ ಎನುನ ತಿಾ  ದೇವರ ನಿೀನು ಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಅೇಂತಹವರನುನ  ಬೆರೆ ಅದ್ರೆ ನಾನಂತ್ತ ಅವರ 

ಸಂಗವನುನ  ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಎೇಂದು ಈ ಕೆಳಗನ ವಚನದ್ಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದಾಾ ಳ್ಮ  

        ಬಂರ್ಜಯಾವಿೇಂಗೆ ಕ್ಕಮ ೀರವುೇಂಟೆ? 

        ವರ ತಹಿೀನನ ಬೆರೆಯಲುೇಂಟೆ? 

        ನಿೀಬೆರೆದ್ಡೂಬೆರೆ; ನಾನಲಿೆ  ನಿಜಶ್ವೇಂತೇಶ್ಾ ರಾ 

 ಬಸವಣಣ ನವರ ಮೊದ್ಲ ಪತಿನ  ಗಂಗ್ರಬಿಕೆಯು ‘ಗಂಗ್ರಪ್ರ ಯ ಕೂಡಲಸಂಗಮ್ದೇವ್ಯ’ 

ಎನುನ ವ ಅೇಂಕ್ಕತದಿೇಂದ್ ವಚನಗಳನುನ  ರಚ್ಚಸ್ಸದಾಾ ಳ್ಮ. ಹರಿಹರ,ಭಿೀಮ್ ಕವಿ , ಸ್ಸೇಂಗರಾಜ ,  ಡಕ್ಷರದೇವ 

ಮೊದ್ಲಾದ್ವರ  ಕೃತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಈಕೆಯ ಉಲಿೆೀಖವಿದೆ.ಈಕೆಯು ಕಲಾೂ ಣರ್ಕರ ೇಂತಿ ಜರುಗದ್ ನಂತರ 

ಬಸವಣಣ  ಕೂಡಲಸಂಗಮ್ದ್ ಕಡೆ ನಡೆದ್ರೂ ಈಕೆಯು ಅಲಿ್ಲಯೇ ಜಿೀವಿಸ್ಸದ್ಾ ಳು.ಹುಬಬ ಳಿಳ ಯ ಸಮೀಪ 

ಮ್ಲಪರ ಭಾ ನದಿಯ ದ್್ೇಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಈಕೆಯ ಸಮಾಧಿ ‘ಗಂಗಮ್ಮ ನ ಗುಡಿ’ ಎೇಂದೇ 

ಜನಜನಿತವ್ಯಗದೆ. ಕೇರಳದ್ ಅವಲೂರಿನ ಗೊಗೆವೆಾ  ಶ್ವನಿಗೆ ನಿತೂ  ಧೂಪದ್ 

ವರ ತವನುನ ನಡೆಸುತಿಿದ್ಾ ಳು. ಹೆಣ್ಣಣ  ಇತರರಿಗೆ ಅಧಿೀನಳಲಿ , ಸಾ ತಂತರ ವ್ಯಗ ಜಿೀವಿಸಬಲಿಳು 

ಎನುನ ವುದ್ಕಿೆ  ಈಕೆಯು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗದಾಾ ಳ್ಮ. 

    ಬಾಗೇವ್ಯಡಿಯ ಮಾದಿರಾಜ ಹಾಗೂ ಮಾದ್ಲಾೇಂಬಿಕೆ ಎನುನ ವ ಶ್ವ ಶ್ರಣರ ಮ್ಗಳು 

ನಾಗಲಾೇಂಬಿಕೆ. ಈಕೆಯನುನ  ಅಕಿ  ನಾಗ್ರಯಿ, ಅಕಿನಾಗಮ್ಮ , ನಾಗ್ರಯಕಿ  ಎೇಂದ್ದ ಕರೆಯುತಿಾರೆ. 

ಈಕೆಯ ತಮ್ಮ ನೇ ಬಸವಣಣ . ನಾಗಮ್ಮ ನಿಗೆ ಶ್ವದೇವನ ಜ್ತೆ ಮ್ದುವೆಯಾಯಿತ್ತ. ಇವರಪುತರ ನೇ 

ಚೆನನ ಬಸವಣಣ .ಧಮ್ಾ ರಕ್ಷಣೆಗ್ರಗ ಹೀರಾಟವನೂನ  ಮಾಡಿದ್ ಈಕೆಯ ಅೇಂಕ್ಕತ ಚೆನನ  ಸಂಗಯೂ . 

ನಿೀಲಲೊೀಚನೆ, ನಿೀಲಮ್ಮ  ಎನುನ ವಹೆಸರಿದ್ಾ  ನಿೀಲಾೇಂಬಿಕೆ ಬಸವಣಣ ನವರ ಎರಡನೆಯ 

ಪತಿನ ಯಾಗದ್ಾ ರು. ಇವರಿಗೆ ಬಾಲಸಂಗಯೂ  ಎನುನ ವ ಮ್ಗನಿದ್ಾ ನು. ಈಕೆಯು ‘ಸಂಗಯೂ ’ ಎನುನ ವ 

ಅೇಂಕ್ಕತದಿೇಂದ್ ವಚನಗಳನುನ  ರಚ್ಚಸುತಿಿದ್ಾ ಳು. ರ್ಕಶ್ಮ ೀರಬಳಿಯ ಮಾೇಂಡವಿಯ ಅರಸನ ಮ್ಗಳು 

ನಿಜದೇವಿ. ಶ್ವನು ಇವಳ ಭಕಿ್ಕಯನುನ  ಪರಿೀಕ್ಕಮ ಸ್ಸ ದ್ಯಪ್ರಲ್ಲಸ್ಸದ್ ಹೆಸರ ಬೇಂತಾದೇವಿ. ಈಕೆಯ 

ಅೇಂಕ್ಕತ ಶ್ವ ಎನುನ ವ ಅಥಾನಿೀಡುವ ಬಿೀಡಾಡಿ ಎೇಂದು. ಈಕೆಯಿೇಂದ್ ರಚನೆಗೊಡವುಗಳುಎನನ ಲಾದ್ 

ಜ್ಞತಿ ತಾರತಮ್ೂ  ಮುೇಂತಾಗ ಸಮಾಜ ವಿಮ್ಶ್ಾಯ ಐದು ವಚನಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಮುರಿ್ಕಯಕಿ  ಗದ್ಗ 

ಜಿಲಿೆ ಗೆ ಸೇರಿದ್ವಳು. ಲಕಿುೇಂಡಿಯಲಿ್ಲ  ಜನಿಸ್ಸದ್ ಈಕೆಯ ಗುರು ಅಜಗಣಣ  .ಆತನ ಹೆಸರನೆನ ೀ ತನನ  

ವಚನಗಳಿಗೆ ಅೇಂಕ್ಕತವ್ಯಗ ಬಳಸ್ಸಕಡಿದಾಾ ಳ್ಮ.ಮೊೀಳಿಗೆ ಎೇಂದ್ರೆ ಸೌದೆ ಎೇಂದ್ಥಾ. ರ್ಕಡಿನಿೇಂದ್ 

ಸೌದೆಯನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಸ, ಮಾರಿಬಂದ್ ಹಣದಿೇಂದ್ ದಾಸೀಹ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿಿದ್ಾ  ಮಾರಯೂ  ಹಾಗೂ 

ಮ್ಹಾದೇವಿ ದಂಪತಿಗಳು ರ್ಕಶ್ಮ ೀರದ್ ಸವ್ಯಲಕ್ಷ ರಾಜೂ ದ್ ರಾಜ- ರಾಣಿಯರಾಗದ್ಾ ರು. ಅವರ ಪೂವಾದ್ 

ಹೆಸರು ಮ್ಹದೇವಭೂಪ್ರಲ ಮ್ತಿ್ತ  ಗಂಗ್ರದೇವಿ. ಸುಮಾರು ಎಪೂ ತಿರಷ್ಟು  ವಚನಗಳನುನ  ‘ಎನನ ಯೂ  

ಪ್ರ ಯ ಇಮ್ಮ ಡಿ ನಿುಃಕಳಂಕ ಮ್ಲಿ್ಲರ್ಕಜುಾನ’ಎನುನ ವ ಅೇಂಕ್ಕತದಿೇಂದ್ ರಚ್ಚಸ್ಸದಾಾ ಳ್ಮ.  
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   ಉರಿಲ್ಲೇಂಗಪ್ದಿಾ ಗಳ ಪುಣೂ ಸಿ್ಸ ರೀ ರ್ಕಳವೆಾ  ಹನೆನ ರಡು ವಚನಗಳನುನ  ರಚ್ಚಸ್ಸದಾಾ ಳ್ಮೇಂದು ತಿಳಿದು 

ಬರುತಿದೆ. ‘ಉರಿಲ್ಲೇಂಗ ಪ್ದಿಾ ಗಳರಸ’ ಎನುನ ವುದು ಇವರ ಅಕ್ಕೇಂತವ್ಯಗದೆ. ಈಕೆಯು ರ್ಕಯಕ ಶ್ರ ದಿೆ , 

ಭಕಿನ ಲಕ್ಷಣ, ಅಸಮಾನತೆ ,ವರ ತಾಚಾರಣೆಯ ಕುರಿತಾಗ ವಚನಗಳನುನ  ರಚ್ಚಸ್ಸದಾಾ ಳ್ಮ. ಸ್ಪಳ್ಮ ಸಂಕವಾ  

ಹೆಸರಿನ ವಚನರ್ಕತಿಾಯು ‘ನಿಲಾರಿ್ಜ ೀಶ್ಾ ರ’ ಎನುನ ವ ಅೇಂಕ್ಕತದಿೇಂದ್ ವಚನಗಳನುನ  ರಚ್ಚಸುತಿಿದ್ಾ  

ಈಕೆ ಬಸವಣಣ ನವರ ಸಮ್ರ್ಕಲ್ಲೀನಳಾಗದ್ಾ ಳು. ಈಕೆಯು ನಿಷ್ಠು , ಶ್ರ ದಿೆ , ಭಕಿ್ಕಯಿೇಂದ್ ಕೂಡಿದ್ 

ವರ ತಾಚರಣೆಗೆ ಪರ ಸ್ಸದಿ್ಳಾಗದ್ಾ ಳು. ರಕಮ್ಮ  ಎನುನ ವ ವಚನರ್ಕತಿಾ ಶ್ವಲ್ಲೇಂಗಕಿೆ  ಹೂವಿನದಂಡೆಯ 

ಮ್ಧೂ ದ್ಲಿ್ಲ  ಕೆೇಂಪು ಸ್ಯವಂತಿಗೆ ಹೂವನುನ  ಪ್Ç  ್ೀಣಿಸ್ಸ ಅಪ್ಾಸುವ ವರ ತವನುನ  ಆಚರಿಸುತಿಿದ್ಾ ರು. ಒಮೆಮ  

ಕೆೇಂಪು ಸೇವಂತಿಗೆ ಸ್ಸಗದೇ ಹೀದಾಗ ತನನ  ದೇಹದ್ ಮಾೇಂಸವನೆನ ೀ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯಲಿ್ಲಟುು  

ಅಪ್ಾಸ್ಸದ್ ಈಕೆಯ ಅೇಂಕ್ಕತ  ‘ಶ್ರ ೀಗುರು ಸ್ಸದಿೆ ೀಶ್ಾ ರ’. ‘ಆವರ್ಕಯಕ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒೇಂದೇ 

ರ್ಕಯಕವಯೂ ’ ಎನುನ ವ ಸಾಲನುನ ರಚ್ಚಸ್ಸದ್ ಗಂಗೇಶ್ಾ ರ ಅೇಂಕ್ಕತದ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಎನುನ ವ್ಯಕೆಯು ಶುದಿ್  

ಅೇಂತ:ಕರಣದಿೇಂದ್ ರ್ಕಯಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎೇಂದು ಹೇಳಿದಾಾ ಳ್ಮ. ‘ಶಂಭುಜಕಿೆೀಶ್ಾ ರಾ’ ಈಅೇಂಕ್ಕತದಿೇಂದ್ 

ವಚನಗಳನುನ  ರಚ್ಚಸ್ಸದ್ ಶ್ರಣೆ ಸತೂ ಕಿ  ದ್ಲ್ಲತ ವಗಾಕಿೆ  ಸೇರಿದ್ವಳು. ಶ್ವಮೊಗೆೆಯ 

ಹಿರಜಂಬೂರಿನಲಿ್ಲ  ಜನಿಸ್ಸದ್ ಸತೂ ಕಿ  ಶ್ವಭಕಿರ ಮ್ನೆಯ ಬಾಗಲ್ಲನ ಕಸವನುನ  ಗುಡಿಸುವ 

ರ್ಕಯಕವನುನ  ನಡೆಸುತಿಿದ್ಾ ಳು.  ಅದ್ರಿೇಂದ್ ಸಪ್ರದ್ನೆಯಾದ್ ಹಣ ದ್ಲಿ್ಲ  ದಾಸೀಹಕಿೂ  ವೂ ವಸ್ಯಥ  

ಮಾಡುತಿಿದ್ಾ ಳು. ವೈಚಾರಿಕ ನಿಲುವಿನ ಸತೂ ಕಿ ನ ಬಗೆೆ  ಹರಿಹರನ ರಗಳ್ಮಯಲಿ್ಲ  ಲಕಿಣ ದಂಡೇಶ್ನ 

ಕೃತಿಯಲಿ್ಲ  ಮ್ತಿ್ತ  ಶ್ವೇಂತ ಲ್ಲೇಂಗದೇಶ್ಕದ್ಲಿ್ಲಯೂ ವಿವರಗಳಿವೆ. ಬಾಚರ್ಕಯಕದ್ ಬಸವಯೂ ಗಳ 

ಪುಣೂ ಸಿ್ಸ ರೀ ರ್ಕಳವೆಾ ಯು ಎರಡು ವಚನಗಳನುನ  ಕಮ್ಾಹರ ರ್ಕಳೇಶ್ಾ ರಾ ಎನುನ ವ ಅೇಂಕ್ಕತದ್ಲಿ್ಲ  

ರಚ್ಚಸ್ಸದಾಾ ಳ್ಮ. ಈಕೆಯು ಬಡಗ ವೃತಿಿಗೆ ಸೇರಿದ್ವಳು ಎನುನ ವುದು ಆಕೆಯ ವಚನಗಳಲಿ್ಲ  

ಬಳಕೆಯಾಗರುವ ಶ್ಬಾ ಗಳಿೇಂದ್ ತಿಳಿದು ಬರುತಿದೆ. 

  ಹಿೀಗೆ ವಚನಗಳನುನ  ಅವಲೊೀಕ್ಕಸ್ಸದ್ರೆ ವಚನಯುಗದ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಣ್ಣಣ  ಅದುವರೆಗೆ ತಾನು 

ಅನುಭವಿಸದಿದ್ಾ  ಸಾಾ ತಂತರ ೂ ವನುನ  ಪಡೆದಿರುವುದ್ನೂನ , ಅಭಿವೂ ಕಿ್ಕಸ್ಸರುವುದ್ನೂನ  ರ್ಕಣಬಹುದು. 

ವಚನರ್ಕತಿಾಯರಿೇಂದ್ ರಚನೆಗೊಡ ವಚನಗಳಲಿ್ಲ  ಕತಾವೂ  ನಿಷ್ಠು , ಆಚಾರ ಪ್ರಲನೆ, ರ್ಕಯಕ ನಿಷ್ಠು  

ಮೊದ್ಲಾದ್ ಅೇಂಶ್ಗಳ್ಮ ಮ್ತಿೆ  ಮ್ತಿೆ  ಪರ ತಿಪ್ರದ್ನೆಯಾಗರುವುದು ಕಂಡುಬರುತಿದೆ. ಇದು ಧಾಮಾಕ 

ಕೆಮ ೀತರ ಕಿೆ  ಸ್ಸೀಮತವ್ಯಗದ್ಾ ರೂ ವಿಶ್ವಲವ್ಯದ್ ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿ್ತ  ವಚನರ್ಕತಿಾಯರಿೇಂದ್ ಬಹಳಷ್ು ನುನ  

ಪಡೆಯಬಹುದು.  
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ಗ್ರೇಂಧಿ ಹತೊ ಗೆ ಕನನ ಡ ರ್ಕವೂ ದ್ ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯೆ :  ಗ್ರಢ ನಿರಾಶ್ಯ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ 

ಮ್ತಿೀಯವ್ಯದ್ ಮ್ತುು  ಹಿೇಂಸ್ಯಗೆ ತಿೀವರ  ಪರ ತಿರೀಧವ್ಯಗಿ 

ಡಾ. ಶ್ವಲ್ಲೇಂಗೇಗೌಡ. ಡಿ 

ಕನನ ಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧಾೂ ಪಕರು 

ಸರ್.ಎೇಂ.ವಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಮ್ತಿ್ತ  ವ್ಯಣಿಜೂ  ರ್ಕಲೇಜು 

ನೂೂ ಟೌನ್, ಭದಾರ ವತಿ, ಶ್ವಮೊಗೆ  ಜಿಲಿೆ . 

ಫೀನ್ ಸಂಖ್ಯೂ  : 9448712210 

Email: shivugowda.sinchu@gmail.com 

 

ಬದುಕ್ಕನುದ್ಾ ಕಿೂ  ಹಲಬಗೆಯ ಸತೂ ಶೀಧನೆಯ ಪರ ಯೀಗಗಳಿಗೆ ತನನ ನುನ  ಒಡಿಡ ಕೇಂಡ 

ಗ್ರೇಂಧಿ  ಇೇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢ ವೂ ಕಿ್ಕಯಾಗ ಉಳಿಬಿಟ್ಟು ದಾಾ ರೆ. ಸತೂ ದ್ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರರದ್ಶ್ಾಕವ್ಯಗ 

ಬದುಕ್ಕ ಜಗದ್ ಉದಾಾ ರರಿ್ಕ ಗ ಶ್ರ ಮಸ್ಸದ್ ಗ್ರೇಂಧಿಯ ಸಾವು ಇಡಿೀ ದೇಶ್ಕಿೆೀ ದೊಡಡ  ಆತಂಕವನುನ , 

ನಿರಾಶ್ಯನುನ  ಕವಿಸ್ಸದ್ ಅನುಭವವ್ಯಗದೆ. ಅಹಿೇಂಸ್ಯಯನುನ  ನಿಷೆ್ಠಯಿೇಂದ್ ಪ್ರಲ್ಲಸುತಿಾ , 

ಪರ ತಿಪ್ರದಿಸುತಿಾ  ಬಂದ್ ಗ್ರೇಂಧಿ ಮ್ತಿೀಯವ್ಯದಿಯಬಬ ನ ಗುೇಂಡಿಗೆ ಬಲ್ಲಯಾಗಬೇರ್ಕಗ ಬಂದ್ದುಾ  

ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ಹಿೇಂಸ್ಯಯನುನ , ಕೇಡನುನ  ಅಹಿೇಂಸ್ಯಯಿೇಂದ್, ಪ್ರ ೀತಿಯಿೇಂದ್ ಗೆಲಿುವ ದೊಡಡ  

ಮ್ಹತಾಾ ರ್ಕೇಂಕೆಮ ಯನುನ  ಹೇಂದಿದ್ಾ  ಗ್ರೇಂಧಿ ತಮ್ಮ  ಜಿೀವಿತಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಹಲವು ಪರ ಯೀಗಗಳನುನ  

ನಡೆಸ್ಸ ಯಶ್ಸಿನೂನ  ಕಂಡಿದ್ಾ ರು. ಭಾರತ ಪ್ರಕ್ಕಸಾಥ ನ ಇಬಾು ಗವ್ಯದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿ್ಲ  ಉೇಂಟಾದ್ 

ಕೀಮುಹಿೇಂಸ್ಯಯನುನ  ತಡೆಯುವ ಪರ ಯತನ ದ್ಲಿ್ಲ  ಗ್ರೇಂಧಿೀ ಅನುಸರಿಸ್ಸದುಾ  ಇದೇ ಮಾಗಾವನುನ . 

ಇೇಂಥ ಅಹಿೇಂಸಾವ್ಯದಿಗೆ ಅೇಂತಿಮ್ವ್ಯಗ ಹಿೇಂಸ್ಯಯ ಉತಿರವನುನ  ಈ ದೇಶ್ ನಿೀಡಿತ್ತ. ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  

ಆದ್ಶ್ಾವ್ಯಗ, ದೈವವ್ಯಗ, ಮ್ಹಾತಮ ನನಾನ ಗ ನೀಡುತಿಾ  ಅನುಸರಿಸುತಿಿದ್ಾ  ಈ ದೇಶ್ದ್ ಜನತೆಗೆ 

ಗ್ರೇಂಧಿ ಸಾವು ಅನಿರಿೀಕ್ಕಮ ತ ಆಘಾತವನುನ  ಉೇಂಟುಮಾಡಿತ್ತ. ಅವರ ಸಾವನುನ  ನಂಬುವ ಸ್ಸಥ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಈ 

ದೇಶ್ದ್ ಜನತೆಯಿರಲ್ಲಲಿ .  ಗ್ರೇಂಧಿಯ ಅನಿರಿೀಕ್ಕಮ ತ ಸಾವು ಈ ದೇಶ್ದ್ ನಾನಾ ಮ್ನಸಿು ಗಳಲಿ್ಲ  

ಹುಟುು ಹಾಕ್ಕದ್ ಆತಂಕ, ಆಘಾತಗಳು ದಿಕಿೆಟು  ಅನಾಥತೆಯ ಅನುಭವಗಳಾಗದ್ಾ ವು. ಈ ನಿಟ್ಟು ನಲಿ್ಲ  

ಕನನ ಡ ರ್ಕವೂ  ಗ್ರೇಂಧಿ ಸಾವನುನ  ಅನುಭವಕಿೆ  ತಂದುಕೇಂಡ, ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯಿಸ್ಸದ್ ರಿೀತಿ ಯಾವ ಬಗೆಯದು 

ಎೇಂಬುದು ಕುತೂಹಲರ್ಕರಿಯಾದ್ ಸಂಗತಿಯಾಗದೆ. ಕನನ ಡ ರ್ಕವೂ  ಗ್ರೇಂಧಿ ಸಾವನುನ  ಗ್ರಢ ನಿರಾಶ್ಯ 

ಅನುಭವವ್ಯಗ ರ್ಕಣ್ಣವುದ್ರ ಜ್ತೆಗೇ ಅನಾಥತೆಯ ನೀವನೂನ  ಅನುಭವಿಸ್ಸದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿೇಂಸ್ಯಗೆ, 

ಮ್ತಿೀಯವ್ಯದ್ಕಿೆ , ಕೇಡಿನ ವಿಜೇಂಭಣೆಗೆ ತನನ ದೇ ಆದ್ ಪರ ತಿರೀಧವನುನ  ಒಡುಡ ವ ಕೆಲಸವನೂನ  

ಮಾಡಿದೆ. ಅದೊೇಂದು ವೂ ಕಿ್ಕಯ ಕಲೆಯಲಿ  ಮಾನವಿೀಯ, ನೈತಿಕ ಮೌಲೂ ಗಳ ಕಲೆ ಎೇಂದು ಕೆಲವು 

ಕವಿತೆಗಳು ಆಕರ ೀಶ್ವನುನ  ವೂ ಕಿಪಡಿಸ್ಸದ್ರೆ, ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಕಲಿಲು ಸಾಧೂ ವಿಲಿ  ಅದು ಹಿೇಂಸ್ಯ ಮ್ತಿ್ತ  

ಅಹಿೇಂಸ್ಯಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘಷ್ಾ. ಈ ಸಂಘಷ್ಾದ್ಲಿ್ಲ  ಹಿೇಂಸ್ಯ ಅಹಿೇಂಸ್ಯಯನುನ  ಕೇಂದಿದೆ ಎೇಂದು 

ಮೇಲೊನ ೀಟಕಿೆ  ಭಾಸವ್ಯದ್ರೂ ಅಲಿ್ಲ  ಅಹಿೇಂಸ್ಯಯೇ ಗೆದಿಾ ದೆ. ಅಹಿೇಂಸ್ಯ ಹಿೇಂಸ್ಯಯ ಮುೇಂದೆ ಎದೆಯಡಿಡ  

ಹೆದ್ರದೆಯೇ ನಿೇಂತಿತ್ತ. ಕನೆಗೆ ಹಿೇಂಸ್ಯಯೇ ಮ್ಣಿದಿದೆ, ಸೀತಿದೆ ಎನುನ ತಿಾರೆ. ಇತಿಿೀಚ್ಚನ ಕೆಲವು 

ಕವಿತೆಗಳು ಸಮ್ರ್ಕಲ್ಲೀನ ರಾಜರ್ಕರಣ ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ನುಷ್ರ ರ ಸಾ ಭಾವಗಳನುನ  ವಿಡಂಬಿಸಲು ಗ್ರೇಂಧಿ 

ಸಾವನುನ  ಬಳಸ್ಸಕೇಂಡಿವೆ. ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಗೊೀಡಿೆ  ಕೇಂದ್ದುಾ  ಒೇಂದು ಬಾರಿಯಾದ್ರೆ ಇೇಂದು 

ಪರ ತಿದಿನ ನಾವು ಅವನನುನ  ಕಲಿುತಿಿದೆಾ ೀವೆ ಎೇಂಬ ಆತಂಕವನುನ  ವೂ ಕಿಪಡಿಸುತಿಿವೆ.  ಪು.ತಿ.ನ. ಬೇೇಂದೆರ , 

ಗೊೀವಿೇಂದ್ ಪೈ, ಡಿ.ಎಸ್.ಕಕ್ಕಾ, ಆರ್.ಜಿ.ಹಳಿಳ  ನಾಗರಾಜ್, ಮುೇಂತಾದ್ವರ ಗ್ರೇಂಧಿ ಸಾವನುನ  ಕುರಿತ 

ಕವಿತೆಗಳು ಈ ಬಗೆಯ ಆತಂಕಗಳನುನ  ಅಭಿವೂ ಕಿ್ಕಸ್ಸವೆ. 

http://www.tumbe.org/
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ಪು.ತಿ.ನ. ರ ‘ಗ್ರೇಂಧಿೀಸಿವ’ ಕವಿತೆ ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಅವತಾರಪುರುಷ್ನೆೇಂದು ಕರೆದು ಅವರ 

ವೂ ಕಿ್ಕತಾ ಕಿೆ   ಅಲೌಕ್ಕಕತೆಯನುನ  ಕಲ್ಲೂ ಸುತಿದೆ. ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಕೇಡಿನ ವಿರುದಿ್  ಬಳಕೆಯಾದ್ ಒಳಿತಿನ 

ಅಸಿ ರವ್ಯಗ ಕಂಡಿದಾಾ ರೆ. ಕೇಡು ವಿಜೇಂಭಿಸುತಿಿರುವ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿ್ಲ  ಅದ್ನುನ  ನಿಯಂತರ ಣದ್ಲಿ್ಲಡಲು 

ಆ ದೈವ ಕಳುಹಿಸ್ಸದ್ ರ್ಕರಣಿಕ ಪುರುಷ್ ಗ್ರೇಂಧಿ ಎನುನ ತಿಾರೆ. ಈ ಕವಿತೆ  ನರಲೊೀಕದ್ಲಿ್ಲ  ಅಸುರರ 

ಅಟು ಹಾಸವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ಸರುವ್ಯಗ ಅದ್ನುನ  ಸರಿದ್ದಗಸಲು ಸಾಧೂ ವ್ಯಗದೆ ದುಬಾಲನಾದ್ ಶ್ವ 

ಸದ್ಬ ಲನಾದ್  ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಇಲಿ್ಲ  ಅವತರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತಿಾನೆ. ಇದ್ರಿೇಂದಾಗ ’ಶ್ವ- ಅಶ್ವದ್ 

ಸಮ್ತ್ತಲನೆ’ ಈ ಲೊೀಕದ್ಲಿ್ಲ  ಆಗದಾಾ ಗಲೇ ಆ ವಿಧಿ ಈತನನುನ  ಇಲಿ್ಲೇಂದ್ ಒಯಾ ನು ಏನಿದು ವಿಷ್ಮ್ 

ವಿಲಾಸ? ಎೇಂದು ಗ್ರೇಂಧಿ ಸಾವಿನ ಬಗೆಗೆ ನೀವಿನ ಉದೆಾರ ತೆಗೆಯುತಿದೆ. 

ಹದ್ಗೆಡುವಲು ನರಲೊೀಕದೊಳಾಸುರಶ್ಕಿ್ಕಯ ತ್ತೇಂಬಿ 

ಅದ್ ತೂಗಲು ದುಬಾಲ ಶ್ವ ಸದ್ಬ ಲನಬಬ ನ ತಂದು 

ಒದ್ಗುತಿಿರಲ್ಲೀ ತೂಕಕಿೆ  ಶ್ವ-ಅಶ್ವದ್ ಸಮ್ತ್ತಲನೆ 

ವಿಧಿಯಿೀತನನಯಾ ನಲಾ ಏನಿೀ ವಿಷ್ಮ್ವಿಲಾಸ 

ಲೊೀಕದ್ಲಿ್ಲ  ಅಸುರಶ್ಕಿ್ಕ  ಬಾಳನುನ  ಹದ್ಗೆಡಿಸುತಿಿರಲು ಅದ್ನುನ  ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ದೈವ 

ನಿದೇಾಶ್ನದಂತೆ ಬಂದ್ವನು ಎೇಂದು ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಅಲೌಕ್ಕಕ ನೆಲೆಯಲಿ್ಲ  ಗರ ಹಿಸುವ ಈ ಕವಿತೆ 

ಅದೆಲಿಾ  ಸರಿಯಾಗುತಿಿದೆ ಎನುನ ವ್ಯಗಲೇ ಆ ದೈವ ಅವನನುನ  ಕರೆದೊಯಿಾ ದೆ ಎೇಂದು ಆತಂಕ 

ವೂ ಕಿಪಡಿಸುತಿಾರೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಗ್ರೇಂಧಿಯದು ಹತೊ  ಎೇಂಬುದ್ನುನ  ಒಪೂ ಲೂ, ನಂಬಲೂ ಸಾಧೂ ವ್ಯಗದ್ 

ಮ್ನಸ್ಸಥ ತಿ ಪರ ಕಟವ್ಯಗುವುದ್ನುನ  ಗಮ್ನಿಸಬೇಕು. ದೈವ ನಿಯತಿಯಂತೆ ಧರೆಗೆ ಬಂದ್ವನ ಹತೊ  

ಸಾಧೂ ವೇ? ಎೇಂಬ ನಿಲುವಿನ ಹಿೇಂದೆ ಗ್ರೇಂಧಿ ಹತೊ ಯನುನ  ಒಪ್ೂ ಕಳಳ ಲಾಗದ್ ಪ್ರ ೀತಿಯಿದೆ. ಗ್ರೇಂಧಿಗೆ 

ಸಾವಿಲಿ , ಸಾವು ಯಾರಿೇಂದ್ಲೂ ಸಾಧೂ ವ್ಯಗುವಂತದ್ಲಿ  ಎೇಂಬ ನಿಲುವು ಈ ಕವಿತೆಯಲಿ್ಲ  

ವೂ ಕಿವ್ಯಗುತಿಿದೆ.  

ಗೊೀವಿೇಂದ್ ಪೈ ಅವರ ಇನಿನ ನಿಸು ‘ಮ್ಹಾತಮ  ನಿೀ ಬದುಕಬೇಕ್ಕತಿ್ತ’ ಕವಿತೆ ಗ್ರೇಂಧಿ ಸಾವು 

ಮೂಡಿಸ್ಸದ್ ಅನಾಥತೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅತಂತರ ತೆಯ ಅನುಭವವನುನ  ಕಟ್ಟು ಕಡುತಿದೆ. ದೇಶ್ಕಿೆ  ಒದ್ಗರುವ 

ದುಸ್ಸಥ ತಿಯನುನ , ಜನರ ದುಷ್ು  ವತಾನೆಗಳನುನ  ಟ್ಟೀಕ್ಕಸುತಿಲೇ ಇೇಂಥ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮ ನುನ  

ಉದಿ್ ರಿಸುವವರು ಯಾರು ಎೇಂಬ ಆತಂಕವನುನ  ವೂ ಕಿಪಡಿಸುತಿಿದೆ.  

ಇನಿನ ನಿಸು ನಿೀ ಮ್ಹಾತಾಮ  ಬದುಕಬೇಕ್ಕತಿ್ತ ! 

ಈಗ ಭಾರತಕತೂ ಗತೂ ವಿದೆ ನಿನನ ; 

ಬಿರುಗ್ರಳಿಗೊಲೆವ ಹಡಗಂತಿಹುದಾಸತಿ್ತ , 

ನಿನನ  ಹರತಾರಯೊ  ರವಿನಳದ್ನನ ? 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ಸಾಾ ಥಾಪರರಾಗಹೆವು, ದೇವರಿಲಿೆಮ್ಗೇಂದು 

ಸೀದ್ರತೆ ಇಲಿ , ಮುೇಂದಿನದಿಲಿ  ಗೊಡವೆ; 

ಧಮ್ಾಬಾಹಿರರೆಮ್ಮ ನೆತಿಲ್ಲನಾನ ರೆೇಂದು 

ತೀಚದೆ ಮ್ಹಾತಾಮ  ನಿನಗೇಂತ್ತ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ... 

ಗ್ರೇಂಧಿಯಿಲಿದೆ ಈ ದೇಶ್ ಬಿರುಗ್ರಳಿಗೆ ಸ್ಸಕಿ  ಹಡಗನಂತಾಗದೆ. ದೇಶ್ದ್ಲಿ್ಲ  ನಾಯಕನಿಲಿದ್ ಅತಂತರ ತೆ 

ಸೃಷೆ್ಟಯಾಗದೆ. ಗ್ರೇಂಧಿಯಲಿದೆ ಮ್ತಾೂ ರು ತಮ್ಮ ನುನ  ರ್ಕಪ್ರಡುತಿಾರೆ ಎೇಂಬ ಆತಂಕ ಈ ಕವಿತೆಯಲಿ್ಲ  
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ವೂ ಕಿವ್ಯಗುತಿಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಆತಂಕಗಳು ಭಾರತದ್ ಜನಮಾನಸದ್ ಮೇಲೆ ಬಿೀರಿದ್ಾ  ಗ್ರೇಂಧಿ ವೂ ಕಿ್ಕತಾ ದ್  

ಪರ ಭಾವವನುನ  ಧಾ ನಿಸುತಿವೆ. 

ಗ್ರೇಂಧಿ ಹತೊ ಯನುನ  ಹಿೇಂಸ್ಯ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಹಿೇಂಸ್ಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘಷ್ಾವ್ಯಗ ಗರ ಹಿಸಲಾಗದೆ. ಈ 

ಸಂಘಷ್ಾದ್ಲಿ್ಲ  ಮೇಲೊನ ೀಟಕಿೆ  ಹಿೇಂಸ್ಯ ಗೆದ್ಾ  ಹಾಗೆ ಕಂಡರೂ ಅದು ಅದ್ರ ಜಯವಲಿ . 

ಅಹಿೇಂಸ್ಯಯನುನ  ಕಲಿಲು ಸಾಧೂ ವಿಲಿ  ಎೇಂಬ ನಿಲುವನುನ  ವೂ ಕಿಪಡಿಸಲಾಗದೆ. ಬೇೇಂದೆರ ಯವರ 

‘ಶ್ರ ದಿಾೇಂಜಲ್ಲ’, ‘ಮ್ರಣ’ ಕವಿತೆಗಳು ಈ ಬಗೆಯವು. ಕೀಮುಹಿೇಂಸ್ಯ ಮ್ತಿೀಯವ್ಯದ್ಗಳಂಥ ಹೇಯ 

ಕೃತೂ ಗಳಿಗೆ ತಿೀವರ ವ್ಯದ್ ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯಗಳಾಗ ಈ ಕವಿತೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿವೆ. 

ಹಿೇಂಸ್ಯ ಕನೆಗಹಿೇಂಸ್ಯಯನುನ  ಗುೇಂಡುಹಾಕ್ಕ ಕೇಂದಿತೀ? 

ತನನ  ಕಲೆಯ ಕನೆಗ್ರಣಿಸ್ಸ ಇವಗೆ ಶ್ರಣ್ಣ ಬಂದಿತೀ? 

‘ಅಯೂ  ಇವನು ಅಮ್ರ, ನಾನೆ ತಾನೆ ಸತಿೆ’ ಎೇಂದಿತೀ?  

ಗ್ರೇಂಧಿಯ ಅಹಿೇಂಸಾ ತತಾ  ಹಿೇಂಸ್ಯಗೆ ಹೆದ್ರಿ ಓಡುವುದ್ಲಿ . ಹಿೇಂಸ್ಯಗೆ ಧೈಯಾದಿೇಂದ್ ಎದೆಯಡಿಡ  

ಅದ್ನುನ  ಮ್ಣಿಸುವುದು. ಅದು ಸಾವನುನ  ಕಂಡು ಹೆದ್ರದ್ ದಿಟು ತನ. ಅಹಿೇಂಸಾ ವರ ತಿ ಹಿೇಂಸ್ಯಯನುನ  

ಪರಿವತಿಾಸಲು ಸಾಯಲು ಸ್ಸದಿ್ವಿರಬೇಕು. ಸಾಯಲು ಹೆದ್ರುವವರು ಅಹಿೇಂಸಾವರ ತಿಗಳಲಿ  ಎೇಂದು 

ಗ್ರೇಂಧಿ ಹೇಳುತಿಿದ್ಾ ರು. ಆ  ಶ್ಕಿ್ಕ  ಗ್ರೇಂಧಿಗೆ ಮಾತರ  ಇತಿ್ತ . ಹಾಗ್ರಗಯೇ ಹಿೇಂಸ್ಯಗೆ ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಗೆಲಿಲು 

ಸಾಧೂ ವ್ಯಗಲಿ . ಕನೆಗೆ ಹಿೇಂಸ್ಯಯೇ ಅಹಿೇಂಸ್ಯಯ ರ್ಕಲಬಳಿ ಶ್ರಣ್ಣ ಬಿೀಳುತಿದೆ. ಅಹಿೇಂಸ್ಯಗೆ ಗೆಲವು ಇದೆಾ ೀ 

ಇರುತಿದೆ. ಗ್ರೇಂಧಿಯ ದೇಹವನುನ  ಮಾತರ  ಕಲಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ವೂ ಕಿ್ಕತಾ  ಎೇಂದೆೇಂದ್ದ ಅಮ್ರ. 

ಗ್ರೇಂಧಿ ದೇಹ ಸುಟು  ಬೆಳಕು ಜಗದ್ ತಮ್ವ ಕಳ್ಮದಿದೆ, 

ಗ್ರೇಂಧಿ ಹೀದ್ರೆೇಂಬ ಸುದಿಿ  ಬಾನ ತ್ತೇಂಬಿ ಉಳಿದಿದೆ, 

ಗ್ರೇಂಧಿಗಂಧ ದಿಗ್-ದಿಗಂತ ಕ್ಕೀತಿಾರೂಪ ತಳ್ಮದಿದೆ   

. . . . . . . . . . . . . . .    .      . . . .  

ಬತಿಿ  ಸುಟುು  ಹೀದ್ರನು ಬೆಳಕು ನಂದಿತೆೇಂಬರೆ? 

ಹಾಕ್ಕ ಬತಿಿ  ದಿೀಪವೆತಿಿ  ಇರುವ ಜ್ೂ ೀತಿ ರ್ಕೇಂಬರೆ! 

ಎಣೆಣ  ತಿೀರಿತೆನನ ಬೇಡಿ ಭೇರೆ ನೇಹ ತ್ತೇಂಬರೆ..  

ಹಿೇಂಸ್ಯಯ ನಿರಥಾಕ ಕೃತೂ ಗಳನುನ , ಅದ್ರ ಗೆಲುವೆೇಂಬ ಭರ ಮೆಗಳನುನ  ತಿೀವರ ವ್ಯಗ ವಿರೀಧಿಸುವ ಈ 

ಕವಿತೆ ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಕೇಂದ್ ಹಿೇಂಸ್ಯಗೆ ಸಾವೇ ಹರತ್ತ ಗ್ರೇಂಧಿಗೆ ಸಾವಿಲಿ  ಎೇಂಬ ನಿಲುವಿಗೆ ಬರುತಿದೆ. 

ಗ್ರೇಂಧಿಯ ಹತೊ ಯನೂನ , ಗ್ರೇಂಧಿ ಇನಿನ ಲಿಾ  ಎೇಂಬುದ್ನುನ  ನಂಬದ್ ಈ ಕವಿತೆ ಆ ಕುರಿತ ಆತಂಕ- 

ದು:ಖಗಳನುನ  ನಿರಾಕರಿಸುತಿದೆ. ಆತಂಕ, ದು:ಖ, ಪಶಿ್ವ ತಿಾಪಗಳೇನಿದ್ಾ ರೂ ಹಿೇಂಸ್ಯಗೇ ಹರತ್ತ 

ಅಹಿೇಂಸ್ಯಗಲಿ . ಆತನ ದೇಹ ಸುಟುು  ಜಗದ್ ಕತಿಲನುನ  ತಡೆದಿದೆ, ಆತನ ಸಾವಿನ ಸುದಿಿಯೂ, 

ಕ್ಕೀತಿಾಯೂ ಆರ್ಕಶ್- ದಿಗಂತಗಳನುನ  ಆವರಿಸ್ಸಕೇಂಡಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಕೇಂದ್ ಕೈ ಮಾತರ  

ತನನ  ಕೃತೂ ಕಿೆ  ನರಳಬೇರ್ಕಗದೆ. ಈ ಕವಿತೆ ಗ್ರೇಂಧಿ ಸಾವಿನ ಬಗೆಗೆ ನಿರಾಶ್, ಆತಂಕವನುನ  

ವೂ ಕಿಪಡಿಸುತಿಿಲಿ . ಏಕೆೇಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ್ದ್ ಜನಮಾನಸದ್ಲಿ್ಲ , ಆರ್ಕಶ್- ದಿಗಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಗ್ರೇಂಧಿ 

ಆವರಿಸ್ಸಕೇಂಡಿರುವ್ಯಗ ಗ್ರೇಂಧಿ ಸತಿನೆಲಿ್ಲ ? ಎೇಂದು ಪರ ಶ್ನ ಸುತಿದೆ. ‘ಎಣೆಣ  ತಿೀರಿತೆನನ ಬೇಡಿ ಬೇರೆ ನೇಹ 
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ತ್ತೇಂಬರೆ’ ಎೇಂಬ ಸಾಲು ಗ್ರೇಂಧಿ ವೂ ಕಿ್ಕತಾ ದ್ ಅಮ್ರತಾ ವನೂನ , ಅದ್ನುನ  ಪ್ರ ೀತಿಯಿೇಂದ್ 

ರ್ಕಪ್ಟುು ಕಳಳ ಬೇರ್ಕದ್ ನಮ್ಮ  ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಗಳನೂನ  ಧಾ ನಿಸುತಿಿದೆ. ಇಷ್ು ಕಿೂ  ಗ್ರೇಂಧಿ ಹಿೇಂಸ್ಯಗೆ 

ಹೆದ್ರಿದ್ನೇ? ನರಳಿದ್ನೇ? ಸಾವಿಗೆ ಅೇಂಜಿ ಬದುಕಲು ಹಂಬಲ್ಲಸ್ಸದ್ನೇ? ಆತನ ಮುಖದ್ಲಿ್ಲ  ಆತಂಕ, 

ದು:ಖಗಳು ಇನಿತಾದ್ರೂ ಇಣ್ಣಕುತಿಿದ್ಾ ವೇ? ಇಲಿ . ಹಿೀಗರುವ್ಯಗ ಗ್ರೇಂಧಿ ಸೀತನೆೇಂತ್ತ? ಹಿೇಂಸ್ಯ 

ಗೆದಿಾ ದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ಇದು ನಿಜವ್ಯಗಯೂ ಹಿೇಂಸ್ಯಯ ಸೀಲೇ ಸರಿ. ಬೇೇಂದೆರ  ತಮ್ಮ  ‘ಮ್ರಣ’ 

ಕವಿತೆಯಲಿ್ಲ  ಗ್ರೇಂಧಿಯ ಮ್ರಣವನುನ  ‘ಅದುು ತ ಘಟನೆ’ ಎೇಂದು ಆಶಿ್ಯಾ ವೂ ಕಿಪಡಿಸುತಿಾರೆ. 

ಅದುು ತವು ಅದುು ತವು ವಿಶ್ಾ ಕದುು ತವು 

ಸತೂ  ಶ್ರಣನ ಸಂದ್ಮ್ರಣದ್ದುು ತವು 

ಮ್ಣಿಹ ಸಂದಿತ್ತ; ದೇಹ ಕೆಳಗೆ ಇಟು ; 

ಧ್ಯೂ ೀಯವನೆ ನಕ್ಷತರ  ಮಾಡಿ ಬಿಟು  

ಎೇಂಥ ನಗು! ಎೇಂಥ ಮ್ಗು! ಎೇಂಥ ಮ್ನುಜ! 

ನಮ್ಮ ೇಂತೆ ಕಂಡರೂ ದೇವತನುಜ. 

ಈ ಕವಿತೆ ಗ್ರೇಂಧಿ ಹತೊ ಯನುನ , ಹಿೇಂಸ್ಯಯ ಗೆಲುವನುನ  ನಿರಾಕರಿಸುತಿಿರುವುದ್ಕಿೆ  ಸ್ಪಕಿ  

ಸಮ್ಥಾನೆಯನುನ  ನಿೀಡುತಿಿದೆ. ಗ್ರೇಂಧಿ ಮುಖದ್ಲಿ್ಲ  ಸಾವಿನ-ನೀವಿನ ಯಾವ ಭಾವವೂ, ಹತೊ ಗ್ರರನ 

ಬಗೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಸಟ್ಯು  ಗೊೀಚರಿಸದ್ ರ್ಕರಣ ಅದು ಹತೊ ಯಲಿ . ಹಿೇಂಸ್ಯಯ ಗೆಲುವೂ ಅಲಿ . ದೇಹವನುನ  

ಭೂಮಗೆ ಬಿಟುು  ಧ್ಯೂ ೀಯವನುನ  ನಕ್ಷತರ  ಮಾಡಿ ನಗುತಿಲೇ ಮ್ಗುವಿನಂತೆ ಸಾಗದ್ ಅವನು ಮ್ನುಷ್ೂ ನ 

ಹಾಗೆ ಕಂಡರೂ ಆತನ ಅದುು ತ ಸಾವಿನಿೇಂದಾಗ ದೇವತನುಜನಾಗದಾಾ ನೆ ಎೇಂಬ ಆಶಿ್ಯಾ ಈ 

ಕವಿತೆಯಲಿ್ಲ  ವೂ ಕಿವ್ಯಗದೆ. 

ಗ್ರೇಂಧಿ ಎೇಂಥ ಕಠಿಣ ಅಹಿೇಂಸಾವರ ತಿ ಎೇಂಬುದ್ನುನ  ಅವರ ಸಾವು ಸಾಬಿೀತ್ತಪಡಿಸುತಿದೆ. ಸತೂ , 

ಪ್ರ ೀಮ್, ತಾೂ ಗ, ಕ್ಷಮೆ, ದ್ಯೆಗಳು ಗ್ರೇಂಧಿ ಅಹಿೇಂಸಾ ತತಾ ದ್ಲಿ್ಲ  ಅೇಂತಗಾತವ್ಯಗದ್ಾ ವು. ಇವು ಗ್ರೇಂಧಿ 

ಬದುಕ್ಕನಲಿ್ಲ  ನಿರಂತರವ್ಯಗ ಪರ ಯೀಗಗೊಳುಳ ತಿಿದ್ಾ  ಆದ್ಶ್ಾ ಮೌಲೂ ಗಳಾಗದ್ಾ ವು. ಕೇವಲ ಪರ ಚಾರದ್, 

ತೀರಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳಾಗರದೆ ಉಸ್ಸರಿನೇಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ್ತಹೀಗದ್ಾ  ಜಿೀವನ ಕರ ಮ್ಗಳಾಗದ್ಾ ವು. 

ಹಾಗ್ರಗಯೇ ಗ್ರೇಂಧಿ ತಮ್ಮ  ಹತೊ ಯ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿೂ  ಸಾವಿಗ್ರಗ ಅೇಂಜಿಕೆಯನಾನ ಗಲ್ಲೀ, ಹತೊ ಗ್ರರನ 

ಬಗೆೆ  ಕೀಪವನಾನ ಗಲ್ಲೀ ವೂ ಕಿಪಡಿಸಲ್ಲಲಿ . 

ಎಸ್ಯದ್ ಗುೇಂಡಿಗ್ರ ಕುಸ್ಸದ್ ದೇಹದ್ಲ್ಲ ವಿಮ್ಲ ರಕಿ  ಚೆಲಿ್ಲ  

ಮೀಯಿಸ್ಸತಿ್ತ  ಈ ಜಗದ್ ಮ್ನವನೇ ಶೀಕ ಜಲಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಮುಗದ್ ಕೈಯು ಮುಗದಂತೆಯಿತಿ್ತ ; ನೆಲೆಸ್ಸತಿ್ತ  

ಕ್ಷಮೆಯು ಮೊಗದಿ 

ಎದೆಯಳ್ಮೇಂಥ ತಿಳಿ ಭಾವವಿತಿ್ತ ! ಅದ್ನಾವ ಬಲಿ  ಜಗದಿ? 

ಹೀದ್ ಹೀದ್ನವ ತಾೂ ಗಜಿೀವನದ್ ತ್ತತಿತ್ತದಿಯನೇರಿ. 

ಗ್ರೇಂಧಿ ಸಾವಿನಲಿೂ  ತಾೂ ಗ, ಕ್ಷಮೆ, ಪ್ರ ೀತಿಗಳನೆನ ೀ ಸಾರಿದ್ ಎೇಂಬುದೇ ಆತ ಹಿೇಂಸ್ಯಯನುನ  ಗೆದುಾ ನಿೇಂತ 

ಎೇಂಬುದ್ನುನ  ಧಾ ನಿಸುತಿದೆ. 

 ಗ್ರೇಂಧಿ ಹತೊ ಯನುನ  ಹಿೀಗೆ ಹಿೇಂಸ್ಯ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಹಿೇಂಸ್ಯಯೇಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಾಗಸ್ಸ 

ನೀಡಿದಂತೆಯೇ ಸಮ್ರ್ಕಲ್ಲೀನ ಬದುಕ್ಕನ ಬಿಕಿಟುು ಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ನುಷ್ೂ ನ ಸಣಣ ತನಗಳ ಜ್ತೆಗೆ 

ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಾಗಸುವ ಪರ ಯತನ ವನುನ  ಮಾಡಲಾಗದೆ. ಸಮ್ರ್ಕಲ್ಲೀನ ವ್ಯತಾವರಣದ್ಲಿ್ಲ  

http://www.tumbe.org/


         

                                            visit   www.tumbe.org             
37 

Volume- 1 
Issue-2                                                                     
Jul-Dec: 2018 

 

Tumbe   International e-Magazine 

 
ISSN: 2581-7728 

ಮಾನವಿೀಯತೆ, ನೈತಿಕತೆಗಳು ಅಧ:ಪತನಗೊೇಂಡಿರುವ ಪರಿಸ್ಸಥ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಹತಾಶ್ಗೊೇಂಡ ಮ್ನಸಿು ಗಳು 

ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಗೊೀಡಿೆ  ಕೇಂದ್ದೆಾ ೀ ಒಳ್ಮಳ ಯದಾಯಿತ್ತ, ಇಲಿದಿದ್ಾ ರೆ ಕನಿಷೆ್  ಮಾನವಿೀಯತೆಯೂ 

ಇಲಿದ್ ಜನರನುನ  ಕಂಡು ಗ್ರೇಂಧಿ ನಿಜವ್ಯಗ ಸಾಯುತಿಿದ್ಾ  ಎೇಂಬ ಆತಂಕವನುನ  ವೂ ಕಿಪಡಿಸುತಿವೆ. 

ಗೊೀಡಿೆ  ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಹತೊ ಗೈದು ಅಮ್ರನನಾನ ಗಸ್ಸದ್. ಅವನು ಕೇಂದ್ದುಾ  ಗ್ರೇಂಧಿ ದೇಹವನುನ . 

ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇೇಂದು ಕಲಿುತಿಿರುವುದು ನಿಜವ್ಯದ್ ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ . ಹಾಗ್ರಗ ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಕೇಂದ್ 

ಗೊೀಡಿೆಯೇ ಇಲಿ್ಲ  ಮ್ಹಾತಮ ನಾಗ ಕಂಡಿದಾಾ ನೆ. ಆದ್ರೆ ಇೇಂದು ಅವನಿಗೆ ಹಿೇಂಸ್ಯಯಾಗುವ ಹಾಗೆ 

ಬದುಕುವ ಮೂಲಕ ಅವನನುನ  ನಿಜವ್ಯಗಯೂ ಮುಗಸಲಾಗುತಿಿದೆ ಎೇಂಬ ಆತಂಕ ಹಲವು 

ಕವಿತೆಗಳಲಿ್ಲ  ವೂ ಕಿವ್ಯಗುತಿಿದೆ. ಗೊೀಡಿೆಗೂ ತಾನು ನಿಜವ್ಯದ್ ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಕಲಿಲು ಸಾಧೂ ವಿಲಿ , 

ತಾನು ಕೇಂದ್ ಗ್ರೇಂಧಿಯಳಗೆ ಕಲಲಾಗದ್ ಗ್ರೇಂಧಿಯಬಬ ನಿದಾಾ ನೆ ಎೇಂಬುದು ಗೊತಿಿತಿ್ತ . ಆದ್ರೆ 

ಗ್ರೇಂಧಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳ್ಮೇಂದು ಹೇಳಿಕೇಂಡು ಅವನಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಎಸಗುತಿಿರುವವರು ನಿತೂ ವೂ 

ಅವನನುನ  ಭಿೀಕರವ್ಯಗ ಕಲಿುತಿಿದಾಾ ರೆ. ಇದು ನಿಜವ್ಯಗ ಗ್ರೇಂಧಿಯ ಕಲೆಯಾಗ ರ್ಕಣಿಸುತಿಿದೆ. 

ಮೂಳ್ಮ ಚಕಿಳದೊಳಗೆ ತಾನು ಕಲಿಲಾರದ್ 

ಆತಮ ವೇಂದಿತಿೆೇಂದು  ಕನಿಷೆ್  ಆ 

ಗೊೀಡಿೆ  ಮ್ಹಾತಮ ನಿಗ್ರದ್ರು ತಿಳಿದಿತಿ್ತ  

ಆ ದೇಶ್ಭಕಿ  ಸ್ಪಮ್ ನಿನನ  

ಕುಮ ದ್ರ  ಆತಮ ಕಿೆ  ಗುೇಂಡಿಕಿ್ಕ ರಲ್ಲಲಿ  ನಿನನ  

ಬಿೀಜ್ಞಮ್ಕುರರೆೇಂದು ಬಿೀಗುವ 

ನಾವೆಲಿ  ಗೊೀಡಿೆಮ್ಹಾತಮ  ಕಲಿದೇ 

ಬಿಟ್ಟು ದ್ಾ  ನಿನನ  ಆತಮ ವನುನ  ಎಗರಿಸ್ಸ 

ಧನೂ ರಾಗಬಿಟೆು ವು ! 

 ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ನಿತೂ  ಕಲಿುತಿಿರುವ ಸಮ್ರ್ಕಲ್ಲೀನ ರಾಜರ್ಕರಣಗಳು ಮ್ತಿ್ತ  ಮ್ನುಷ್ೂ ನ 

ಸಣಣ ತನಗಳ ವಿಡಂಬನೆಯನುನ  ಈ ಕವಿತೆ ಸಮ್ಥಾವ್ಯಗ ಮಾಡುತಿಿದೆ. ‘ಮೂಳ್ಮ ಚಕಿಳದೊಳಗೆ ತಾನು 

ಕಲಿಲಾರದ್ ಆತಮ ವೇಂದಿತಿ್ತ’ ಎೇಂಬ ಸಾಲು ಗೊೀಡಿೆ ಗೆ ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  ಕಲಿಲು ಸಾಧೂ ವ್ಯಗಲ್ಲಲಿ  

ಎೇಂಬುದ್ನುನ   ಧಾ ನಿಸ್ಸದ್ರೆ, ‘ನಾವೆಲಿ  ಗೊೀಡಿೆ  ಮ್ಹಾತಮ  ಕಲಿದೇಬಿಟ್ಟು ದ್ಾ  ನಿನನ  ಆತಮ ವನುನ   ಎಗರಿಸ್ಸ 

ಧನೂ ರಾಗಬಿಟೆು ವು!’ ಎೇಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಆತ ಮಾಡದುದ್ನುನ  ಆತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ್ಮೇಂದು 

ಕರೆದುಕಳುಳ ವವರು ಮಾಡಿ ಮುಗಸ್ಸರುವುದ್ನುನ  ಧಾ ನಿಸುತಿಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ  ಗ್ರೇಂಧಿಯನುನ  

ವಿರೀಧಿಸ್ಸದ್ಾ ವರಿಗೇಂತ ಆತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ್ಮೇಂದು ಹೇಳಿಕಳುಳ ತಿಿರುವವರಿೇಂದ್ಲೇ ಗ್ರೇಂಧಿಯ 

ನಿಜವ್ಯದ್ ಕಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎೇಂಬ ಆತಂಕಗಳು ಇಲಿ್ಲ  ವೂ ಕಿವ್ಯಗುತಿಿವೆ. 

ಹಿೀಗೆ ಕನನ ಡ ರ್ಕವೂ  ಗ್ರೇಂಧಿ ಹತೊ ಯ ಘಟನೆಯನುನ  ಎದುರಾಗುತಿಲೇ ಅದು ಈ ದೇಶ್ದ್ 

ಜನಸಮೂದಾಯಕಿೆ  ಉೇಂಟು ಮಾಡಿದ್ ದೊಡಡ  ಆಘಾತದ್ ಅನುಭವಗಳನುನ  ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ದೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದೇಶ್ದ್ ಮ್ತಿೀಯವ್ಯದ್ದ್ ಕೌರ ಯಾವನುನ  ಹಿಡಿದಿಡುತಿಲೇ ಅದ್ಕಿೆ  ತಿೀಕ್ಷಣ ವ್ಯಗ 

ಪರ ತಿಕ್ಕರ ಯಿಸ್ಸದೆ. ಹಿೇಂಸ್ಯಯ ನಿರಥಾಕತೆಯನೂನ , ಅಹಿೇಂಸಾ ತತಾ ದ್ ಶ್ರ ೀಷೆ್ ತೆಯನುನ  ಎತಿಿಹಿಡಿಯುವ 

ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕತೆಯನುನ  ಮೆರೆದಿದೆ. ಅೇಂತಿಮ್ವ್ಯಗ ಗ್ರೇಂಧಿಯ ಮ್ರಣವನುನ  ಕಲೆ ಎೇಂದಾಗಲ್ಲೀ, 

ಗ್ರೇಂಧಿ ಸಾವನನ ಪ್ೂ ದಾಾ ರೆ ಎೇಂಬುದ್ನಾನ ಗಲ್ಲೀ ಒಪುೂ ವ ಮ್ನಸ್ಸಥ ತಿಯನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸದೆ ಆ ದಿವೂ  

ವೂ ಕಿ್ಕತಾ ಕಿೆ  ಸಾವೆಲಿ್ಲ ? ಎೇಂಬ ಪರ ಶ್ನ ಯನೆನ ೀ ಮುೇಂದಿಡುವ ಪರ ಯತನ ಮಾಡಿವೆ. ಮುದುವರಿದು ನಿಜವ್ಯದ್ 

ಗ್ರೇಂಧಿಯ ಕಲೆ ನಡೆಯುತಿಿರುವುದು ಸಮ್ರ್ಕಲ್ಲೀನ ರಾಜರ್ಕರಣದ್ ಸಂದ್ಭಾದ್ಲಿ್ಲ  ಎೇಂಬ  ಸತೂ  

ಸಂಗತಿಯನುನ  ಶೀಧಿಸ್ಸಕಡುವ ಕೆಲಸವನುನ  ಮಾಡಿವೆ. 
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ಬುದಿಿ ಶ್ಕ್ಕು  (Intelligence) ಬಗೆೆ  ನಮ್ಗೆಷಿ್ಟ  ಗೊತುು  ? 

ಡಾ. ಯೀಗಿೀಶ್ ಎನ್ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರರ ಧಾೂ ಪಕರು, ಗಣಿತಶ್ವಸಿ ರ ವಿಭಾಗ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಪರ ಥಮ್ದ್ರ್ಜಾ ರ್ಕಲೇಜು, 

 ತ್ತಮ್ಕೂರು, ಕನಾಾಟಕ, ಭಾರತ 

yogeesh.r@gmail.com  

ಪ್ೀಠಿಕೆ 

ಕಲ್ಲಕೆಯನುನ  ಉತಿೆೀಜಿಸಲು ಶ್ಕ್ಷಕರು ಬಾಹೂ  ಅಭಿಪ್ರ ೀರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಕೆಯತಿ  

ಮ್ಕಿಳನುನ  ತಡಗಸುವರು. ಆದ್ರೆ ಅದ್ನುನ  ಹರತ್ತ ಪಡಿಸ್ಸ ಕೆಲವು ಅೇಂಶ್ಗಳು ಕಲ್ಲಕೆಯ ಮೇಲೆ 

ಪರ ಭಾವ ಬಿೀರುತಿವೆ. ಅವು ನೇರವ್ಯಗ ವಿದಾೂ ರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದ್ಾ ವುಗಳಾಗವೆ. ಅವುಗಳ್ಮೇಂದ್ರೆ - 

ಪಕಾ ತೆ, ಬುದಿಿ ಶ್ಕಿ್ಕ , ಅವಧಾನ, ಶ್ವಲಾವ್ಯತಾವರಣ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮ್ನೀಧೀರಣೆ, ಕೌಟುೇಂಬಿಕ ಹಿನೆನ ಲೆ 

ಮ್ತಿ್ತ  ಆಸಕಿ್ಕ . 

ಬುದಿಿ ಶ್ಕ್ಕು  (Intelligence) 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮ್ನಶ್ವಾ ಸಿ ರದ್ ಪರ ರ್ಕರ ಬುದಿಿ ಶ್ಕಿ್ಕ  ಎೇಂಬುದು ಒೇಂದು ಸಾಮಾನೂ  ಅೇಂಶ್ ಅಥವ್ಯ 

ಹುಟುು ಗುಣ. ಬುದಿಿ ಶ್ಕಿ್ಕ  ಎೇಂದ್ರೆ ಸನಿನ ವೇಶ್ಕಿೆ  ತಕಿೇಂತೆ ಕಲ್ಲಕೆ. ಜ್ಞಾ ನವನುನ  ಬಳಸುವುದಾಗದೆ. 

ಬುದಿಿ ಶ್ಕಿ್ಕಯು ಕಲ್ಲಕೆಯಿೇಂದ್ ಬರುವಂತಹದ್ಾ ಲಿ . ಆನುವಂಶ್ೀಯವ್ಯಗ ಸೇರಿಕಳುಳ ತಿದೆ. ವಿವಿಧ 

ವೂ ಕಿ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗದೆ. 

ಗೇಟಿ್  ಮ್ತುು  ಮ್ತಿು ತರರ ಪರ ರ್ಕರ 

"ಬುದಿಿ ಶ್ಕಿ್ಕ  ಎೇಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಅಹಾತೆಗಳ ಒಟುು  ಸಂಗರ ಹ. ನೆಲೆಗೊೇಂಡ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ  ಗುೇಂಪು 

ಮಾಡುವ ಎಚಿ ರಿಕೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಚಿ್ಚ ಕಟುು ತನದಿೇಂದ್ ಮಾನಸ್ಸಕ ಹಿಡಿತವನುನ  ಸಾಧಿಸುವುದು ಮ್ತಿ್ತ  

ಸಮ್ಸ್ಯೂ ಗಳನುನ  ಬಿಡಿಸುವಲಿ್ಲ  ನವೂ ತೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಚಾತ್ತಯಾಗಳನುನ  ಪರ ದ್ಶ್ಾಸುವುದು." 

ಬುದಿಿ ಶ್ಕಿ್ಕಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರ ತಿಯಬಬ  ವೂ ಕಿ್ಕಯಲಿ್ಲಯೂ 5 ರಿೇಂದ್ 10 ವಷ್ಾದ್ವರೆಗೆ 

ನಿಧಾನವ್ಯಗ ಮ್ತಿ್ತ  10 ರಿೇಂದ್ 18 ವಷ್ಾದ್ವರೆಗೆ ತಿೀವರ ವ್ಯಗ ಬೆಳ್ಮಯುತಿದೆ ಮ್ತಿ್ತ  18 ವಷ್ಾಗಳಿೇಂದ್ 

ಸಂಪೂಣಾವ್ಯಗ ನಿೇಂತ್ತ ಬಿಡುತಿದೆ. ತದ್ನಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಮ್ತಿ್ತ  ಕುಶ್ಲತೆಯನುನ  

ಅಳವಡಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಬುದಿಿ ಶ್ಕಿ್ಕಯು ವಿಶ್ವಲವ್ಯಗ ಬೆಳ್ಮಯುವುದು. 

ಬುದಿಿ ಶ್ಕಿ್ಕಯನುನ  ಅಳ್ಮಯಲು ಜಮ್ಾನ್ ದೇಶ್ದ್ ಟಮ್ಾನ್ (1918) ಎೇಂಬುವರು ಸ್ಪತರ ವನುನ  

ತಿಳಿಸ್ಸದ್ರು. 

100
CA

MA
IQ     IQ  ->  ಬುದಿಿ ಶ್ಕಿ್ಕಯ ಪ್ರರ ಪಿ್ರೇಂಕ 
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                                                   MA ->  ಮಾನಸ್ಸಕ ವಯಸಿು  (Mental age) 

                                                   CA ->  ಹುಟ್ಟು ನಿೇಂದ್ ಬಂದ್ ವಯಸಿು       

     

ಬುದಿಿ ಶ್ಕ್ಕು ಯ ಪ್ರರ ಪ್ರು ೇಂಕ (IQ) ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಹೇಳಬಹುದು. 

0 ರಿೇಂದ್ 20 ಹೆಡಡ ರು 

50 ರಿೇಂದ್ 60 ಮಂಕರು 

70 ರಿೇಂದ್ 80 ಮಂದ್ ಬುದಿಿಯವರು 

90 ರಿೇಂದ್ 100 ಸಾಧಾರಣ 

110 ರಿೇಂದ್ 120 ಬುದಿಿವಂತರು 

120 ರಿೇಂದ್ 130 ಅತಿೀ ಬುದಿಿವಂತರು 

130 ರಿೇಂದ್ 140 ಪರ ತಿಭಾವಂತರು 

140 + ಪರ ತಿಭಾವಂತ ಮೇಧಾವಿಗಳು 

ಈ ವಗೀಾಕರಣವು ಒೇಂದು ವಗಾಕಿೆ , ಗುೇಂಪ್ಗೆ, ಶ್ವಲೆಗೆ, ರಾಜೂ ಕಿೆ , ದೇಶ್ಕಿೆ  ಮ್ತಿ್ತ  ಜಗತಿಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ಸದೆ. 

ತಿೀಮಾಾನ 

ಕೆಲವು ಸಂದ್ಭಾಗಳಲಿ್ಲ  ನಾವು ವೂ ಕಿ್ಕಗಳ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನುನ  ರ್ಕಣ್ಣತಿೆೀವೆ. 

ಯಾವುದೇ ಕೆಮ ೀತರ  ತೆಗೆದುಕೇಂಡರೆ ಆ ಕೆಮ ೀತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ಪರ ಗತಿ ಮ್ತಿ್ತ  ಅಭಿವೃದಿಿಯನುನ  

ಹಾಗೂ ಸಂಶೀಧನೆಗಳನುನ  ಗಮ್ನಿಸಬಹುದಾಗದೆ. ಇದ್ಕಿೆ  ರ್ಕರಣ ನಾವು ಈಗನ ಆಧುನಿಕ 

ಸಮಾಜದ್ಲಿ್ಲ  ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ, ತಾೇಂತಿರ ಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಮ ೀತರ ದ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ಗತಿ ಸಾಧಿಸ್ಸರುವುದು. ಇೇಂತಹ 

ಪರ ಗತಿಗಳನುನ  ನಾವು ರ್ಕಣಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಅದ್ಕಿೆ  ಕೆಲವು ವೂ ಕಿ್ಕಗಳು ರ್ಕರಣರಾಗದಾಾ ರೆ. ಈ ವೂ ತಾೂ ಸವನುನ  

ಗುರುತಿಸಬೇರ್ಕದ್ರೆ ಅದು ಅವರವರ ಬುದಿಿ ಶ್ಕಿ್ಕ  ರ್ಕರಣ. ಅೇಂದ್ರೆ ವೂ ಕಿ್ಕಗಳ ಬುದಿಿ ಶ್ಕಿ್ಕಗೆ 

ಅನುಗುಣವ್ಯಗ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ಸಾಧನೆಗಳ ರ್ಕಯಾಗಳನುನ  ನಾವು ರ್ಕಣ್ಣತಿೆೀವೆ. 

ಉಲಿೆೀಖ ಪುಸು ಕಗಳು 

[1]. Israel, S. (Ed.). (2005). Metacognition in literacy learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.  

[2]. Piaget, J. (2001). The psychology of intelligence. London, UK: Routledge.  

[3]. Skinner, B. F. (1938). The behavior of organisms. New York: Appleton-Century-Crofts. 
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Guidelines for Author                       

All Authors in any areas are invited to submit their original or extended version of previously 

published papers for peer review and publications. Before submitting papers at TUMBE International 

e-Magazine, the authors must ensure that their works in original or refereed form have never 

published anywhere and be agreed upon the entire fraternity of authors. The authors must also agree 

and adhere on originality and authenticity of their own work.  

Tumbe International e-Magazine is a general-interest magazine like Freelance writing. It allows 
writer to write any content on their own without much restrictions. Writer can opt any area. 

 We accept submissions from anywhere in the world, but stories must be in English 
and other Indian Languages only. 

 Stories must be previously unpublished. This includes blogs, online, and any print 
media. 

 In case of overwhelming artwork submission, not all the submitted stories are guaranteed to 

be covered or featured in the publication. Editors reserve all rights on the selection. 

Scope for publish 

Tumbe International Group of Journals accepts all types of papers/Article of all the areas both in 

English and Indian languages with the following types of study. 

 Poems/Rhymes 
 Stories 
 Dramas/Screen play 
 Travel Experience 
 About Place/Person/Plants/Animals 
 Life style 
 Drawings 
 Collection of Comics/Facts 
 Scientific facts/Thoughts/Information’s 
 Thought Provoking /Mathematical Concepts. Etc. 

Structure of Articles 

Final and full length original paper should submit in the following structure. 

Please do your best to format manuscript to be double-spaced, with 1" margins, and 
author name and story title in header along with 1-3 line short description or subtitle about 
your work. 

 Title 
 Author Name and affiliation 
 Short Description(1-3 lines)  

It may be subheading or about your work. 
 Proceed with your own format 

Format:               MS Word(Doc/Docx) 

Title:                    14 font size, Bold  

Sub Headings:    12 font size, Bold 

Other text:           12 font size 
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Tumbe Publishing Policy & Ethics 

We verify the following before acceptance 

1. Originality: Tumbe International e-Magazine adhere Zero percent plagiarism policy. Submitted 

paper must be 100% original. If you are referring any other paper, you should have proper 

permission to use their research and proper reference/citation should be given in paper. 

2. Own Work: We mean your paper should be proper and should be your own work, new 

innovation or further self organized information. 

3. Open Access: Tumbe International e-Magazine is open access platform. All accepted work will 

publish in our periodical Magazine and freely available to all readers. Author should agree to 

provide their work in open access after publication.  

4. Formatting: Your paper must be properly formatted and adhere Tumbe International e-

Magazine standard of paper formatting.  

Review Process  

Tumbe International e-Magazine - follows quick evaluation method. In order to substantially reduce 

the time to publication as compared with traditional journals. Submitted article result will announce 

as soon as possible. Editorial board members will make the final decision. Submit the original article 

without any plagiarism and copyright material 

 Each paper will be reviewed by at least two experts and maximum four. 

 The submission will be allotted immediately to review through online. 

 Reviewers will return the review comments after receiving the paper within 48 hours. 

 Final document will evaluate chief editorial committee whether author modified the 

document as per reviewer suggestion. 

 If satisfied document will forward to Chief Editor to review once again and publish 

otherwise once again document will forward to author for modification. 

 Periodical update will happen as and when your paper accepted. 

 The successful paper without any anomalies will be published within 72 hours. 

 Publication Certificate with author’s photo will be sent to Authors immediately after 

the publication through online by registered Authors mail. 

 Easy submission, Quick and fast publication with No publications charges/ Free and 

Open source publication. 

 Published full length paper can be downloaded anytime and anywhere and also shares 

his paper link through social media. 

 Published paper along with author’s photo will be appearing in the published volume 

and Issue. 

 Proper Citation and reference link will be provided. 
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Quick & Easy online research paper submission & tracking 

o Easy Manuscript Submission process by providing  a user-friendly interface to authors 
o Online Registration for easy login to the scientific researchers. 
o Helps authors to submit their research papers online free to our Journal. 
o The incomplete research papers can be stored and resumed later within the journal 

software. 
o Providing journal authors the facility to suggest reviewers of their choice through the online 

Journal management software. 
o Notifies every time the manuscript receives feedback from the editorial members or the peer 

reviewers. 
o The Research scholars can view the rating and comments given by international editors and 

reviewers. 
o Reviewers can send manuscript revisions easily through the online Journal software with a 

single mouse click 
o Real-time tracking of research articles by email notifications or logging in to the online 

Journal management system. 

Further more,The Author/s mus there by transfer the unlimited rights of publication of the 

submitted paper in whole to TUMBE Group of International Journals/Tumbe International e-

Magazine.The copyright transfer covers the exclusive right to reproduce and distribute the 

article,including reprints,translations, photographic reproductions, microform, electronic form(offline, 

online) or any otherreproductionsof similarnature. 

Note: The Author/s must accepted the above conditions and Rules and Regulations of TUMBE Group 

of International Journals/Tumbe International e-Magazine while on submission of paper by clicking 

the check box. Authors need not to send separate Copyright form. 

Journal Editorial Process as mentioned below as follows 
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