
 

For More Details Visit   www.tumbe.org                                           Page | 13  

 

Tumbe    International e-Magazine 

                                                     A Multilanguage Magazine 

 
Issue-1                                   
Volume-2                                      
Jan-June : 2019 

 

ISSN : 2581-7728 

 

ಊರುಕೇರಿ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರ ಜೆ್ಞ  

ಪ್ರರ . ಅಜಿತ್ಕುಮಾರ್ 

ಸಹ ಪ್ರಾ ಧ್ಯಾ ಪಕರು, 

ಕನ್ನ ಡ ವಿಭಾಗ, ಸ.ಪಾ .ದ. ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು. 

 ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಕ್ಷ ೇತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಡಾ. ಸಿದಧ ಲ್ಲಿಂಗಯ್ಾ ನ್ವರು ಪಾ ಮುಖರಾದವರು. ಬಿಂಗಳೂರಿನ್ ಮಾಗಡಿ 

ಸಮೇಪದ ಮಂಚನ್ಬಲೆ ಇವರ ಊರು. ಸಮಾಜದ ಕ್ಳಸತ ರದ ಸಮುದಾಯ್ದ ನೇವನ್ನನ  ಹಾಡನ್ನನ ಗಿಸಿ, 

ಇತ್ರರ ಕಿವಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸಿ, ಕಣ್ತತ ರೆಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ `ದಲ್ಲತ್ ಕವಿ’ ಎನ್ನನ ವ ಅಭಿದಾನ್ ಇವರಿಗೆ 

ಅನ್ವ ರ್ಥವಾಗಿದೆ. 

 ಸಿದಧ ಲ್ಲಿಂಗಯ್ಾ ನ್ವರು ಬಿಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದಾಾ ನಿಲಯ್ದ ಕನ್ನ ಡ ಅಧ್ಾ ಯ್ನ್ ಕಿಂದಾ ದಲಿ್ಲ  

ಸಂಶೇಧ್ನ್ನ ಸಹಾಯ್ಕರಾಗಿ, ಅಧ್ಯಾ ಪಕರಾಗಿ, ಮುಖಾ ಸಥ ರಾಗಿ, ವಿಧ್ಯನ್ ಪರಿಷತ್ ಸದಸಾ ರಾಗಿ, ಕನ್ನ ಡ 

ಅಭಿವೃದಧ  ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ, ಕನ್ನ ಡ ಪುಸತ ಕ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷರಾಗಿ ರಚನ್ನತ್ಮ ಕ ಕತ್ಥವಾ  

ನಿವಥಹಿಸಿ ಶ್ಾ ವಣಬಳಗೊಳದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಕನ್ನ ಡ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಸಮ್ಮ ೇಳನ್ದ ಅಧ್ಾ ಕ್ಷತೆಯ್ 

ಗೌರವವನ್ನನ  ಪಡೆದದಾಾ ರೆ. ನೃಪತುಿಂಗ ಪಾ ಶ್ಸಿತ  ಹಾಗೂ ನ್ನಡೇಜ ಗೌರವಕೂೂ  ಭಾಜನ್ರಾಗಿದಾಾ ರೆ. 

 `ಹೊಲೆಮಾದಗರ ಹಾಡು’ ಕವನ್ ಸಂಕಲನ್ದಿಂದಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಕೃಷಿ, 

ಸಾವಿರಾರು ನ್ದಗಳು, ಕಪುು  ಕಾಡಿನ್ ಹಾಡು, ಮ್ರವಣಿಗೆ, ಏಕಲವಾ , ನೆಲಸಮ, ಹಕಿೂ ನೇಟ, ಗ್ರಾ ಮದೇವತೆ 

ಮೊದಲಾದ ಅನ್ನ್ಾ  ಕೃತಿಗಳನ್ನನ  ಕನ್ನ ಡಕ್ೂ  ಕೊಟಿ್ಟ ದೆ. ತ್ನ್ನ  ಸಮುದಾಯ್ದ ಅನ್ನಭವವನ್ನನ  ಕಾವಾ ವಾಗಿಸಿ, 

ಕಾವಾ  ಕ್ಷ ೇತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಸಂಚಲನ್ ಉಿಂಟುಮಾಡಿದ ಸಿದಧ ಲ್ಲಿಂಗಯ್ಾ ನ್ವರಿಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಾ  ಕ್ಷ ೇತ್ಾ  ಶ್ಾ ೇಮಂತ್ವಾಗಿದೆ. 

 ಡಾ. ಸಿದಧ ಲ್ಲಿಂಗಯ್ಾ ನ್ವರು ತ್ಮಮ  ಆತ್ಮ ಚರಿತೆಾ ಯ್ನ್ನನ  `ಊರುಕರಿ’ ಎನ್ನನ ವ ಹೆಸರಿನಿಿಂದ 

ಪಾ ಕಟ್ಟಸಿದಾಾ ರೆ. ಇದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾ ಕಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಗಮನ್ 

ಸೆಳೆಯುತ್ತ ದೆ. ಪಾ ಸ್ತತ ತ್  ಲೇಖನ್ದಲಿ್ಲ  `ಊರುಕರಿ ಮತುತ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾ ಜೆ್ಞ ’ ಎನ್ನನ ವ ವಿಷಯ್ದಲಿ್ಲ  

ಕ್ಲವಿಂದು ಪಾ ಮುಖ ಅಿಂಶ್ಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸಲು ಪಾ ಯ್ತಿನ ಸಲಾಗಿದೆ. ಇಿಂಗಿಿ ೇಷ್ನ್ ಂಿಂuಣo 

ಂ iogಡಿಚಿಠಿhಥಿಗೆ ಸಂವಾದಯಾಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಚರಿತೆಾ  ಎಿಂದರೆ ತ್ಮಮ  ಜಿೇವನ್ ಚರಿತೆಾ ಯ್ನ್ನನ  ತಾವೇ 

ಬರೆಯುವುದು. ಇಿಂತ್ಹ ಬರಹಗಳಲಿ್ಲ  ಸವ ಪಾ ಶಂಸೆ, ವಾ ಕಿತ ತ್ವ ದ ವೈಭವಿೇಕರಣವೂ ನ್ಡೆಯ್ಬಹುದು. ಆದರೆ 

`ಊರುಕರಿ’ ಕೃತಿಯು ಇದಕ್ೂ  ಅಪವಾದವಿಂದರೆ ತ್ಪ್ರು ಗಲಾರದು. ಇಲಿ್ಲನ್ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾದ ಪಾ ಸಂಗಗಳ 

ನಿರೂಪಣಾ ಕಾ ಮ, ಯಾವುದೇ ಕೃತ್ಕತೆ ಇಲಿದ ಭಾಷಾ ಪಾ ಯೇಗ, ಸಹೃದಯ್ರಿಗೆ ಆಪತ ವನಿಸ್ತತ್ತ ದೆ. 

ಆತ್ಮ ಚರಿತೆಾ ಯ್ಲಿ್ಲ  ಲೇಖಕರು ತ್ಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಲಾ , ಉದಾ ೇಗ, ಬದುಕಿನ್ ವಿವಿಧ್ ಘಟಿ ಗಳು, 

ರಸಗಳಗೆಗಳು, ಸೆನ ೇಹಿತ್ರು ಹಿೇಗೆ ವೈವಿಧ್ಾ ಮಯ್ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಕೊಡುತಾತ ರೆ. ಇಿಂತ್ಹ ವಿವರಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಮಾಜದ ಸಿಥ ತಿ-ಗತಿಯ್ನ್ನನ  ತೇರಿಸ್ತವ ಮತುತ  ಅಲಿ್ಲ  ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಬದಲಾವಣ್ತಗಳನ್ನನ  ಹೇಗೆ 

ಸಾಧ್ಾ ವಾಗಿಸಬಹುದೆಿಂಬುದನ್ನನ  ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ ತೇರಿಸಿಕೊಡುತಾತ ರೆ. ಸಿದಧ ಲ್ಲಿಂಗಯ್ಾ ನ್ವರು ವೈಯ್ಕಿತ ಕ 

ನೆಲೆಯ್ಲಿ್ಲ  ಮತುತ  ತ್ಮಮ  ಸಂಪಕಥಕ್ೂ  ಬಂದ ಇತ್ರರ ವಾ ಕಿತ ತ್ವ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಿಂತ್ಗಥತ್ವಾದ `ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಾ ಜೆ್ಞ ’

ಯ್ನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಳಗಿನ್ ವಿವರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನ್ಗ್ರಣಿಸ್ತತಾತ ರೆ. 

 ಬಿಂಗಳೂರಿನ್ ಹಲವಾರು ಬಡಾವಣ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಬಡ ವಿದಾಾ ಥಿಥಗಳಗ್ರಗಿ ಉಚಿತ್ ಸಂಜ್ಞ ತ್ರಗತಿಗಳನ್ನನ  

ನ್ಡೆಸ್ತವುದು. ಇದರಿಿಂದ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ವನ್ನನ  ತಿಳಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷರಕಾಾ ಿಂತಿಯ್ ಪಾ ಕಿಾ ಯೆಯ್ ಒಳಗಡೆ 

ತಡಗಿಸಿಕೊಳುು ವುದು. 
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 ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ ಅಿಂತ್ಸಿತ ನ್ ಹಂಗು ಇಲಿದೆ ಎಲಿರೊಳಗೊಿಂದಾಗುವ, ಶ್ಾ ೇಮಂತಿಕ್ಯ್ ಪಾ ದಶ್ಥನ್ವಿಲಿದೆ 

ಸಹಜ ಜಿೇವನ್ ನ್ಡೆಸ್ತವುದೂ ಬದಲಾವಣ್ತಗೆ ಹಾತರೆಯುವ ವಾ ಕಿತ ತ್ವ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದೆ. ಬಿೇದಯ್ಲಿ್ಲ  

ನಿದೆಾ , ಬಸ್ಸಿಾ ಿಂಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ನಿದೆಾ , ಬಿೇದಯ್ಲಿ್ಲ  ಊಟ ಮೊದಲಾದ ಪಾ ಸಂಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಾ ರಲಿ್ಲ  ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವವ ಸ 

ಹೆಚಿಿ ಸ್ತವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದೆ. 

 ಸಮಸಮಾಜದ ಆಶ್ಯ್ ಉಳು ವರಲಿ್ಲ  ವೈಚಾರಿಕ ಪಾ ಜೆ್ಞ ಯು ಸದಾ ಎಚಿ ರವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಸಿದಧ ಲ್ಲಿಂಗಯ್ಾ ನ್ವರ ಊರುಕರಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಮತೆತ  ನ್ಮಮ  ದೇವತೆಯ್ ಪಾ ಸಂಗ, ದೇವಾಲಯ್ ಪಾ ವೇಶ್ದ ಪಾ ಸಂಗ, 

ದೇವರು ಕೊಿಂಡಕ್ೂ  ಬಿದಾ ದುಾ , ಜ್ಾ ೇತಿಷಿಯ್ ಮಗಳು, ಕತೆತ  ಮತುತ  ಧ್ಮಥ, ಜಾತಿಯ್ ವಿಷ ಕುಡಿದವರು, 

ಇಿಂತ್ಹ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನ್ಾ ರ ಬದುಕು ಹಸನ್ನಗಲು ಮೌಢ್ಾ ಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಿಂದೇ ದಾರಿ ಎಿಂದು 

ಪಾ ತಿಪ್ರದಸ್ತತಾತ ರೆ.  

 ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ್ ಅಸಮಾನ್ತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ದಪಥವೂ ಕಾರಣವಾಗಿದುಾ  ಅದನ್ನನ  ಹೊೇಗಲಾಡಿಸಲು, 

ಲಂಚ/ಭಾ ಷಿಾ ಚಾರದ ವಿರುದಧ ದ ಮನೇಭಾವ ಪಾ ದಶ್ಥಸಿದ ಪಾ ಸಂಗಗಳಾದ ಜೇಬಿನಿಿಂದ ಕೈತೆಗಿ, ಕವಿತೆಯ್ 

ಲಂಚ ಮೊದಲಾದವುವನ್ನನ  ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. 

 ಬಡತ್ನ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಡಜಿೇವನ್ಗಳು ನ್ಲುಗುವ ಸಾಲದ ಮಗು, ಬಿಂಕಿ ಹಚಿಿ ಕೊಿಂಡವರು 

ಮೊದಲಾದ ಪಾ ಸಂಗಗಳನ್ನನ  ಕಟಿ್ಟ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ನ್ಮಮ  ಸಮಾಜದಲಿ್ಲನ್ ಶೇಷಣ್ತಯ್ ಭಿೇಕರ 

ಮುಖಗಳನ್ನನ  ಪರಿಚಯಿಸ್ತತಾತ ರೆ. ಆಡಂಬರದ ವಿವಾಹದ ಬದಲು ಸರಳ ವಿವಾಹದ ಏಪ್ರಥಡಿಗೆ 

ಮನ್ಸ್ತು  ಮಾಡಬೇಕು ಎಿಂದು ಉನ್ನ ತ್ ಹುದೆಾ ಯ್ಲಿ್ಲರುವವರ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಗೌರವದ 

ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲರುವವರು ಸರಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿರುವುದನ್ನನ  ಉಲಿೆೇಖಿಸ್ತತಾತ ರೆ. ಅದಕ್ೂ  ಸಾಕಿಷ ಗಳಾಗಿದಾ  

ಕ್.ಎಚ್.ರಂಗನ್ನಥ್, ಪೂಣಥಚಂದಾ  ತೇಜಸಿವ  ಮೊದಲಾದವರನ್ನನ  ನೆನ್ಪಿಸಿಕೊಳುು ತಾತ ರೆ. 

 ಆತ್ಮ ಹತೆಾ ಯಂತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಜಾಣ್ತಮ ಯಿಿಂದ ನಿವಥಹಿಸ್ತವ ಸಿದಧ ಲ್ಲಿಂಗಯ್ಾ ನ್ವರಲಿ್ಲದಾ  

ಸಮಾಜಮುಖಿ ಜಿೇವಪರ ಪಾ ಜೆ್ಞ  ಮತೆತ  ಮತೆತ  ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುು ತ್ತ ದೆ. ನ್ನಟಕದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಬದಲಾವಣ್ತ ಸಾಧ್ಾ  ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಪಾ ಸನ್ನ  ಅವರ ರಂಗಚಟುವಟ್ಟಕ್ಗಳನ್ನನ  ಉಲಿೆೇಖಿಸ್ತತಾತ ರೆ. 

 ಕಾಳೇಗೌಡ ನ್ನಗವಾರ ಕ್ಷಷ ರಿಕನಿಗೆ ಸವ ಿಂತ್ ಅಿಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಲ ತೆಗೆಸಿಕೊಡುವುದು, 

ದಲ್ಲತ್ನಬಬ ನಿಗೆ ಹೊೇಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದು ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯಿಿಂದಲೇ 

ಒಡಮೂಡಿರುವುದು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ಕಂಡುಕೊಳು ಬಹುದು. 

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣ್ತಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲಿ್ಲರುವವರು ಕಾರಣರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನನ ವುದನ್ನನ  ತಿಳಸಲು 

ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಶ್ಾ ೇಣಿಯ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ, ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದಾ , ಡಾ. ಮುಡಬಿ ಹಾಗೂ ಕ್.ಎಿಂ.ಕೊೇಟ್ಟ 

ಎನ್ನನ ವವರು ಬಸಿು ನ್ಲಿ್ಲ  ಪಾ ಯಾಣಿಸ್ತವಾಗ ಬಡವರ ಬಗೆಗೆ ವಾ ಕತ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಳಜಿಯ್ನ್ನನ  ಉಲಿೆೇಖಿಸ್ತತಾತ ರೆ. 

 ಈ ಕೃತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಸಮಾಜದಲಿ್ಲದಾ  ವಿಕೃತಿಯ್ ಜಾತಿಯ್ ವಿಷ ಕುಡಿದವರು, ಜಾತಿಯ್ ಕಾರಣಕಾೂ ಗಿ 

ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದುಾ  ಇತಾಾ ದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನನ  ಪಾ ಸಾತ ಪಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಚಿ ರವನ್ನನ  

ಒಡಮೂಡಿಸಲು ಪಾ ಯ್ತಿನ ಸಿದಾಾ ರೆ ಮತುತ  ಆತ್ಮ ಕತೆ ವೈಯ್ಕಿತ ಕ ನೆಲೆಗಟಿ್ಟ ನಿಿಂದ ಸಾಮುದಾಯಿಕ 

ಚೌಕಟಿ್ಟ ನೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿರುವುದನ್ನನ  ಕಾಣಬಹುದು. 

 ಹಿೇಗೆ ಆತ್ಮ ಕತೆಯಿಂದು ಸಮಾಜ ಕಾ ಮಸಬೇಕಾದ ಗತಿಯ್ನ್ನನ  ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ ನಿದೇಥಶ್ಸಿರುವುದನ್ನನ  

ಕೃತಿಯ್ಲಿ್ಲ  ಕಾಣಬಹುದು. 

http://www.tumbe.org/

