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ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಂದ ೇಶ       ಶ್ರೇವತ್ಸ ರಾಮನಾಥನ್ 
ಯುಗಾದಿ     ಲ ೇಖನ   ರ ೇಖಾ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಬಂತ ೈ ಬಂತ ೈ ಯುಗಾದಿ   ಕವನ    ಕ .ಎಲ್.ಸುಬಬಲಕ್ಷಮಮಮ 
ಯುಗಾದಿ    ಕವನ    ಸಂಧ್ಾಯ ಹ ೊನನವಳ್ಳಿ 
ಹಳ  ಬ ೇರು-ಹ ೊಸ ಚಿಗುರು ಲ ೇಖನ    ಸಂಧ್ಾಯ ಹ ೊನನವಳ್ಳಿ 
ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು    ಕವನ    ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ವ ಂಕಟರಾಮು 
ಇತಿಹಾಸದ ಉಪ್ಯುಕತ ಪಾಠಗಳು ಲ ೇಖನ    ಹರಿಚರಣ್ ಮೈಲಾರಯಯ 
ಬ ೇರು-ಚಿಗುರು   ಕವನ    ಪ್ೂರ್ಣಿಮಾ ಸುಬರಹಮಣ್ಯ 
ರಜ ಯ ಮಜಾ    ಮಕಕಳ ಚಿತ್ರಕಲ   ಅನಘ ಪ್ರಸಾದ್ 
  



 

 

 
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನನಡ ಸಂಘದ ಸದಸಯರಿಗೆ ನನನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯುಗಾದಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು, 
 

.... ಹೆೊಸ ವರುಷಕೆ, ಹೆೊಸ ಹರುಷವ..  ಹೆೊಸತು ಹೆೊಸತು ತರುತಿದೆ .. ಎನುನವ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನನಡ ಸಂಘವು ಪ್ರತಿ ವಷಷ ಹೆೊಸ 

ತರಹದ ಕಾಯಷಕರಮಗಳನುನ ಪ್ರಸುುತಪ್ಡಿಸುತಿುದೆ. ಕರ್ಾಷಟಕದ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಸಾಮ್ಾರಟರಾದ ದಿ।। ಶ್ರೀ 
ಅನಂತಸಾಾಮಿಯವರ ಪ್ುತಿರಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನತಾ ಮತುು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಅನಂತಸಾಾಮಿ ನಮಮ ಯುಗಾದಿ ಕಾಯಷಕರಮಕೆೆ ಬಂದು 
ಅವರ ಸುಶ್ಾರವಯ ಸಂಗೀತದಿಂದ ನಮಮನುನ ಮನರಂಜಿಸಲ್ಲದಾಾರೆ. ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯ ಗೆೊೀಷ್ಠ ಿಸದಸಯರಿಂದ ಹಳೆಗನನಡದ ರ್ಾಟಕ. ಎಲ್ ಿಹೆೊಸ 

ಹೆೊಸ ತರಹದ ಕಾಯಷಕರಮಗಳು...  
 

ನಮ್ಮಮಲ್ಿರಿಗೊ ಈಗಾಗಲೆೀ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ, ಹೆೊರರ್ಾಡು ಕನನಡಿಗರ ಅತಿ ದೆೊಡಡ ಸಂಸೆಯೆಾದ "ಅಮ್ಮರಿಕಾ ಕನನಡ ಕೊಟಗಳ ಆಗರ" - 

ಅಕೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕನನಡ ಸಂಘದ ಜೆೊತೆಗೊಡಿ ನಮಮ ಡಲಾಿಸ್ ನಲ್ಲ ಿಅಕೆ ಸಮ್ಾವೆೀಶವನುನ ನಡೆಸುತಿುದಾಾರೆ. ಈ ಸಮ್ಾವೆೀಶಕೆೆ ಮ್ಮೈಸೊರಿನ 

ಮಹಾರಾಜರಾದ ಶ್ರೀ ಯದುವೀರ ಕೃಷಣದತು ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು, ಪ್ರಖ್ಾಯತ ವಜ್ಞಾನ ಸಿ.ಎನ್. ಆರ್. ರಾವ್ ಮತುು ಧಮಷಸೆಳದ 

ಧಮ್ಾಷಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ವೀರೆೀಂದರ ಹೆಗಗಡೆಯವರನುನ ಆಹಾಾನಸಲಾಗದೆ. ಅಕೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರ ಜೆೊತೆಗೆ ಮಹಾರಾಜರನುನ ಆಹಾಾನಸಲ್ು 
ಹೆೊೀಗುವ ಅವಕಾಶ ಭಾಗಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕೆತುು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ು ಸಂತೆೊೀಷವಾಗುತಿುದೆ.  
 

ಕಳೆದ ಒಂಬತುು ಸಮ್ಾವೆೀಶಗಳಿಗಂತ ವಭಿನನವಾಗ, ವಜೃಂಭಣೆಯಂದ ಡಲಾಿಸ್ ಕನನಡ ಕುಟುಂಬದವರ ಮುಂದಾಳತಾದಲ್ಲಿ  "ಅಕೆರೆಯ 

ಹತುು-ಸಾರ್ಷಕ ಹೆೊತುು" ಎಂದು ಹತುರ್ೆಯ ಸಮ್ಾವೆೀಶವನುನ ನಡೆಸಲ್ು ನಮ್ಮಮಲ್ಿರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಅತಯಗತಯ. ಈ ಸಮ್ಾವೆೀಶವನುನ 
ಯಶಸಿಾಯಾಗ ನಡೆಸಲ್ು ನಮಮ ತನು, ಮನ ಹಾಗು ಧನ ಸಹಾಯ ಬಹಳ ಮುಖಯ. ನಮಮ ಊರಿನಲ್ಲ ಿಇಂತಹ ಒಂದು ದೆೊಡಡ ಕನನಡ 

ಸಮ್ಾವೆೀಶ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದಿಲ್,ಿ ಇನುನ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಮತೆು ಯಾವಾಗ ದೆೊರೆಯುತುದೆ  ಎಂದು ಗೆೊತಿುಲ್.ಿ 

ಅತುಯನನತ ಮಟಟದಲ್ಲ ಿಈ ಸಮ್ಾವೆೀಶವನುನ ನಡೆಸಲ್ು ಹಣದ ವೆಚಚ ಬಹಳ ಇರುವುದರಿಂದ, ರ್ಾವೆಲ್ಿರೊ ನಮಮ ಶಕಾಾನುಸಾರ ಧನ 

ಸಹಾಯವನುನ ಮ್ಾಡಿದಾಲ್ಲ ಿಹನ ಹನಗೊಡಿದರೆ ಹಳಳ .. ತೆರ್ೆ ತೆರ್ೆಗೊಡಿದರೆ ಬಳಳ ಎನುನವಹಾಗೆ  ಈ ವೆಚಚವನುನ ಹಂಚಿಕೆೊಳಳಬಹುದು. 
ದಯವಟುಟ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಔದಾಯಷತೆಯಂದ ಸಹಕಾರ ಮ್ಾಡಿ ಎಂಬ ನನನ ಮನವ. Registration package ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡರೆ 
ನಮಗೆ ಹೆೊೀಟೆಲ್ room ಮತೆು VVIP ಸಿೀಟಂಗ್ ಹಾಗು ಸಮ್ಾವೆೀಶಕೆೆ ಬರುವ ಪ್ರಸಿದಧ ವಯಕ್ಕುಗಳ ಜೆೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭೆೊೀಜನ ಮುಂತಾದ 

ವಯವಸೆೆಗಳು ಲ್ಭಯವಾಗುತುದೆ.  ದಯವಟುಟ ಇದರ ಬಗೆಗ ವಚಾರ ಮ್ಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ.  

 
ಯುಗಾದಿ ಹಬಬದ ಈ ಕಾಯಷಕರಮದ ನಂತರ ರ್ಾವೆಲ್ಿರೊ ಅಕೆ ಸಮಿತಿ ಕೆಲ್ಸಗಳಲ್ಲ ಿತೆೊಡಗಬಿಡುತೆುೀವೆ, ಇನುನ ೫ ತಿಂಗಳು ಡಲಾಿಸ್ 

ಕನನಡ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಿರೊ ಒಟಾಟಗ ಸೆೀರಿ, ಸಂತೆೊೀಷ ಸಂಭರಮಗಳಿಂದ ಕಾಯಷನವಷಹಿಸೆೊೀಣ.. ಮಜಾ ಮ್ಾಡೆೊೀಣ! 

 

ವತ್ಸ ರಾಮನಾಥನ್  

 

 

 

 

 



 

 

ಯುಗಾದಿ  
 ರೇಖಾ ಪರಕಾಶ್ 



 

  

 

§AvÉÊ §AvÉÊ AiÀÄÄUÁ¢ 

vÀAvÉÊ vÀAvÉÊ ºÉÆ¸ÀªÀgÀÄµÀªÀ, ºÉÆ¸À ºÀgÀÄµÀªÀ, 

¥À®è«¸ÀÄwzÉ ¥ÀæPÀÈw £ÀªÀ aUÀÄgÀ£ÀÄ ºÉÆvÀÄÛ 

¸ÁgÀÄwzÉ ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ £ÀªÀ fÃªÀ£ÉÆÃvÁìºÀ ¤£ÀßAiÀÄ ¸ÀévÀÄÛ 

J¯Éè®Æè ºÀZÀÑºÀ¸ÀÄj£À ªÀÄ£ÉÆÃ¯Áè¸ÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ 

ªÀiÁªÀÅ ¨ÉÃªÀÅUÀ¼À vÉÆÃgÀt 

ªÀÄ£ÉªÀÄ£ÉAiÀÄ®Äè WÀªÀÄ WÀ«Ä¸ÀÄwzÉ ºÀÆgÀt 

VÃvÉ EzÀ£ÉÃ ¸ÁgÀÄwzÉ ¸ÀÄR zÀÄBR ¸ÀªÉÄÃPÀÈvÁé 

fÃªÀ£À ¨ÉÃªÀÅ ¨É®èUÀ¼À ¸À«Ää±Àæt 

EzÀÄ ¸ÀvÀå EzÀÄ ¸ÀvÀå! 

²ªÀ£À ¸ÀägÀuÉ ªÀiÁqÀÄ ¤vÀå¤vÀå!! 

 

 

 

 

 
 
 
 

§AvÉÊ §AvÉÊ AiÀÄÄUÁ¢ 

 

ಕೆ. ಎಲ್. ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಮಮ 

ಕೆ. ಎಲ್. ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಮಮ 

 

ಬಂದಿತು ಬಂದಿತು  ಶುಕ ಿಪ್ಕ್ಷದ ಪಾಡಯದ ದಿನ  

ಕಂಡಿತು ಎಲೆಿಡೆ ಬೆೀವನ ಸೆೊಪ್ುು ಮತುು ಮ್ಾವನ ತೆೊೀರಣ  

 

ಚೆೀತೆೊೀಹಾರಿ ವಸಂತ ಋತುವನ ಪ್ುನರಾಗಮನ  

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲ ಿರ್ೆೊೀಡಲ್ು ಎಲ್ಿವೂ ನೊತನ, ನವ ನವೀನ  

 

ಎಲೆಿಲ್ೊ ಿಸುಂದರ ವಣಷಮಯ ರಂಗೆೊೀಲ್ಲಗಳು ಸೆಳೆಯಲ್ು ಕಣಮನ  

ಮರ್ೆಯವರೆಲಾ ಿಹೆೊಸ ಬಟೆಟ ತೆೊಡುವರು, ಮ್ಾಡಿ ತೆೈಲಾಭಯಂಜನ 

 

ಪ್ೂಜೆ ಆರತಿ ತಿೀರ್ಷದ ನಂತರ ಅತಿ ಮುಖಯ ಬೆೀವು ಬೆಲ್ ಿಸೆೀವನ 

ಇನುನ ಕಾಯಲ್ಸಾಧಯ ತಿನನಲ್ು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಒಬಬಟುಟ ಮ್ಾವನಕಾಯ ಚಿತಾರನನ  
 

ಸಾಯಂಕಾಲ್ ಪ್ುಟಟ ಮಕೆಳಿಗೆ ಆರತಿ ತದನಂತರ ಪ್ಂಚಾಂಗ ಪ್ಠಣ ಶರವಣ  

ದೆೀವರು ಮತುು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮನ ಹಾಗೊ ಬಾನನಲ್ಲ ಿಬಿದಿಗೆ ಚಂದರನ ದಶಷನ  

 

ಹಿೀಗರುತುದೆ ರ್ೆೊೀಡಿ ಹೆೊಸ ವಷಷಕೆೆ ನಮಮ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ಆಹಾಾನ  

ಸಂತಸ ಸಂಭರಮ ತರುವುದು ರ್ೆೊೀಡಿ ನಮಮ ಯುಗಾದಿಯ ಆಗಮನ  

 

 

 

 

 

AiÀÄÄUÁ¢ 

 

ಸಂಧ್ಾಾ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ 



 

 

"ಶತಾಯುರ್ವಜ್ರದ ೇಹಾಯಾ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಕರಾಯಚ ಸರ್ಾವರಿಷ್ಠ ವಿನಾಶಾಯ ನಂಬಕಂದಳಭಕ್ಷಣಂ" ಎಂದು ಹೆೀಳುತಾು ಬೆೀವು ಬೆಲಿ್ ಹಂಚಿ ತಿಂದು, ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ 

ಬರುವ ಸುಖ-ದುುಃಖಗಳು, ಏರು-ಪೆೀರುಗಳು, ಸೆೊೀಲ್ು-ಗೆಲ್ುವುಗಳು, ಒಳಿತು-ಕೆಡುಕುಗಳು ಮತುು ಹಿಗುಗ-ಕುಗುಗಗಳನುನ ಸಮ್ಾನ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಾೀಕರಿಸುತಾು, ನೊರು 
ಕಾಲ್ ಆರೆೊೀಗಯವಂತರಾಗ ಬಾಳಿರೆಂದು ಸಾರುವ ಹಬಬ ಯುಗಾದಿ. ಪ್ರಕೃತಿದೆೀವಯ ಮಡಿಲ್ಲ್ಲ ಿಕಾಣುವ ಹೆೊಸ ಎಲೆಗಳು, ಮೊಗುಗಗಳು, ಬಿೀಸುವ ಹೆೊಸ ಗಾಳಿ, 

ಬಿೀರುವ ಹೆೊಸ ಹೆೊಂಗರಣ, ಭೃಂಗಗಳ ಗೀತೆ, ಹಕ್ಕೆಗಳ ಇಂಚರ, ಕೆೊೀಗಲೆಯ ಮಧುರ ಗಾನ, ಒಂದೆೀ ಎರಡೆೀ? ಎಲಿ್ವೂ ನಯನ ಮರ್ೆೊೀಹರ, 

ಕಣಾಷನಂದಕರ. ಒಂದೆೀ ವಾಕಯದಲ್ಲ ಿಹೆೀಳುವುದಾದರೆ, ಗಡ ಮರಗಳ ಹಳ ೀೆ ಬೆೀರಿನಂದ ಹೆೊಸ ಚಿಗುರು ಮೊಡುವ ಸುಂದರ ಸಮಯ.  

 

ಆದರೆ ಈ ಬೆೀರು, ಚಿಗುರು ಕೆೀವಲ್ ಗಡ ಮರಗಳಿಗೆೀ ಅನಾಯಸುವುದೆೀಕೆ? ಕೆೀವಲ್ ಯುಗಾದಿಯ ಸಮಯಕೆೆೀ ಮಿೀಸಲೆೀಕೆ? ನಮಮ ದಿನನತಯದ ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ, 

ನಮಮ ಸುತುಮುತುಲ್ಲನಲೆಿೀ ನಡೆಯುವ ಎಷೆೊಟೀ ಘಟರ್ೆಗಳಲ್ಲ,ಿ ಒದಗುವ ಸಂದಭಷಗಳಲ್ಲ ಿರ್ಾವು ಈ "ಹಳ ೀೆ ಬೆೀರು ಹೆೊಸ ಚಿಗುರಿನ" ಉದಾಹರಣೆಗಳನೊನ, 
ಸಾದೃಶಯಗಳನೊನ ಖಂಡಿತ ಕಾಣಬಹುದು. ನಮಮ ಬಾಳಿನ ಹಳೆಯ ರ್ೆನಪ್ುಗಳ ೀೆ ಹಳ ೀೆ ಬೆೀರುಗಳು. ನಮಮ ರ್ಾಳಿನ ಸುಂದರ ಕನಸುಗಳ ೀೆ ಹೆೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು. 
ರ್ಾವು ನಮಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಕಲ್ಲತಿದೆಾಲಾ ಿಹಳ ೀೆ ಬೆೀರು. ರ್ಾವು ಕಲ್ಲತಿದಾನುನ ನಮಮ ಮಕೆಳಿಗೆ ಹೆೀಳಿಕೆೊಟುಟ ಅವರು ಅದನುನ ಪಾಲ್ಲಸಿದಾಗ ಅದು ಹೆೊಸ ಚಿಗುರು. 
ಅರ್ಾದಿ ಕಾಲ್ದಿಂದಲ್ೊ ನಮಮ ಋಷ್ಠ ಮುನಗಳು ಬೆೊೀಧಿಸಿರುವ ಸಿದಾಧಂತಗಳನೊನ, ತತಾಗಳನುನ, ನೀತಿಗಳನೊನ ನಮಮ ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡು 
ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ವೆೈಜ್ಞಾನಕ ಜ್ಞಾನವನುನ ಅನಾಯಸಿ, ಯಶಸಿಾಯಾಗ ಬಾಳ ಾೆ ನಡೆಸುವುದು  "ಹಳ ೀೆ ಬೆೀರು, ಹೆೊಸ ಚಿಗುರು" ಅಲೆಾೀ?   

 

ದೃಢವಾಗ ಬೆೀರೊರಿದ ಹೆಮಮರದಲಿ್ಲ  ಪ್ರತಿ ವಸಂತದಲ್ೊ,ಿ ನೊರಾರು ಹಣೆಣಲೆಗಳ ನಡುವೆ, ಹತಾುರು ಚಿಗುರೆಲೆಗಳು ಕಾಣುವಾಗ, ಮುತುಜಿಯಿ ತೆೊಡೆಯ ಮ್ಮೀಲೆ 
ಕೊತ ಮುದಾಾದ ಮರಿಮಗುವನ ಚಿತರ ರ್ೆೊೀಡಿದಾಗ, ಪರರಢತೆ ಮತುು ಮುಗಧತೆ ಇವೆರಡೊ ಅಕೆಪ್ಕೆದಲೆಿೀ ಕಂಡಾಗ ವಸಮಯದಿಂದ ನನಗನನಸಿದುಾ "ಇದು 
ಖಂಡಿತ ಹಳ ೀೆ ಬೆೀರು, ಹೆೊಸ ಚಿಗುರು".  
 

ಹೆೊಸ ಮದುಮಗಳು ತನನ ಅಮಮ, ಅಜಿಿಯರಿಂದ ಕಲ್ಲತ ನಳಪಾಕ ಮೊದಲ್ಬಾರಿಗೆ ಇಳಿಸಿ, ಅದಕೆೆ ಅನನಯವಾಗ ರ್ಾಮಕರಣ ಮ್ಾಡಿ, ಹೆೊಚಚ ಹೆೊಸ ಪ್ರಿಯಲ್ಲ ಿ

ತನನ ಗಂಡನ ಮುಂದೆ ಸೆೊಗಸಾಗ ಪ್ರಸುುತಪ್ಡಿಸಿ ಹಿಗಗದಾಗ, ತಕ್ಷಣ ನನಗನನಸಿದುಾ "ಇದೆೊೀ ರ್ೆೊೀಡಿ ಹಳ ೀೆ ಬೆೀರು, ಹೆೊಸ ಚಿಗುರು".  
 

ವದೆೀಶದಲಿ್ಲರುವ ಎಂಟು ವಷಷದ ತುಂಟ ಬಾಲ್ಕ, ಶರದೆಧಯಂದ ವೆೀದ ಮಂತರ ಪ್ಠಣ ಮತುು ಸಂಧ್ಾಯವಂದರ್ೆ ಮ್ಾಡುವುದನುನ ರ್ೆೊೀಡಿದಾಗ, ಆಶಚಯಷದಿಂದ 

ನನಗನನಸಿದುಾ "ಇದೆೀ ಅಲೆಾೀ ಹಳ ೀೆ ಬೆೀರು, ಹೆೊಸ ಚಿಗುರು".  
 

ನಣಾಷಯಕ ಶಸರಚಿಕ್ಕತೆೆ ಮ್ಾಡಲ್ು ಹೆೊರಡುವ ಮುನನ, ಹೆಸರಾಂತ ವೆೈದಯಕ್ಕೀಯ ವಶಾವದಾಯನಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ ಉತಿುೀಣಷರ್ಾಗರುವ ಯುವ ವೆೈದಯ, ಗಣಪ್ತಿ 

ವಗರಹಕೆೆ ನಮಿಸಿ ಆತಮವಶ್ಾಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೆಜೆ ಿಇಡುವುದನುನ ಕಂಡಾಗ, ಸಂತೆೊೀಷದಿಂದ ನನಗನನಸಿದುಾ "ಇದು ಹಳ ೀೆ ಬೆೀರು ಹೆೊಸ ಚಿಗುರು ಅಲೆಾೀ 
ಮತೆುೀನು?".  

 

ಅತಯಂತ ಉನನತ ಮಟಟದ ವಜ್ಞಾನಯು, ಅತಿ ಮುಖಯವಾದ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಉಪ್ಗರಹ ಉಡಾವಣೆಯ ದಿನದಂದು ತನನ ತಾಯ ತಂದೆಯರ ಚರಣಸುಶಷ ಮ್ಾಡಿ 

ಆಶ್ೀವಾಷದ ಪ್ಡೆದು ತನನ ಕಾಯಷಸಿದಿಧಯತು ಕ್ಕರುನಗೆ ಹೆೊತುು ಹೆೊರಟಾಗ, ನಸೆಂಶಯವಾಗ ನನಗನನಸಿದುಾ "ಇದು ನೊರಕೆೆ ನೊರು ಹಳ ೀೆ ಬೆೀರು, ಹೆೊಸ 

ಚಿಗುರು".  
 

ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಸಾದೆೀಶವನುನ ತೆೊರೆದು ವದೆೀಶಕೆೆ ಬಂದು, ನಮಮ ಡಾಲ್ಸ್ನಂತಹ ಊರಿನಲ್ಲ ಿರ್ೆಲೆಸಿರೆೊೀ ಯುವಪ್ೀಳಿಗೆಯ ಕನನಡಿಗರು "ಕನನಡ ಸಾಹಿತಯ 
ಗೆೊೀಷ್ಠಟ" ಸುಸೊತರವಾಗ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಉತಾೆಹದಿಂದ ಕನನಡ ಸಂಘವೆಂಬ ಸಸಿಯನುನ ರ್ೆಟುಟ, ನೀರೆರೆದು ಪೀಷ್ಠಸಿ ಹೆಮಮರವಾಗ ಬೆಳೆಸಿ, ಮಲ್ಲಗಿೆಯ ಕಂಪ್ನುನ 
ಎಲೆಿಡೆ ಪ್ಸರಿಸುತಿುರುವಾಗ, ಕನನಡ ರ್ಾಡು, ಭಾಷೆ ಮತುು ಸಾಹಿತಯಗಳನುನ ಹಿರಿಯರು ಕ್ಕರಿಯರು ಕೊಡಿ ಸಂಭರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತಿುರುವಾಗ, ಹೆಮ್ಮಮಯಂದ 

ನನಗನನಸಿದುಾ ....... "ಇದುವೆೀ ಹಳ ೀೆ ಬೆೀರು, ಹೆೊಸ ಚಿಗುರು".  
 

ಹಳ ೀೆ ಬೆೀರುಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಠಟದೆ. ಹೆೊಸ ಚಿಗುರುಗಳು ಚಿಗುರಲ್ು ಯುಗಾದಿಯೀ ಆಗಬೆೀಕಾಗಲ್.ಿ ಬೆೀರುಗಳಂತೆ ರ್ಾವು 
ಯಾವಾಗಲ್ೊ  ಭೊಮಿಯಲ್ಲ ಿಸಿೆರವಾಗ ನಂತು, ಚಿಗುರೆಲೆಗಳಂತೆ ಯಾವಾಗಲ್ೊ ಆಕಾಶದತು ರ್ೆೊೀಡುತಾು ಎತುರವಾಗ ಬೆಳೆಯಬೆೀಕು. ಇದು ಸತತವಾಗ 

ನರಂತರವಾಗ ಸಾಗಬೆೀಕು. ಆಗಲೆೀ ಬದುಕು ಸಾರ್ಷಕ.  

ಹಳ ೇ ಬ ೇರು - ಹ ೊಸ ಚಿಗುರು  

 

ಸಂಧ್ಾಾ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ 



  

"ಕರ್ ನ ೊ ನಗರ " (ನದಿ ನೇರಿನ ಹರಿರ್ು) 
 

ಗುರುಪರಸಾದ್  

ಎನ್^ಕ   (Enka), ಜಪಾನನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಸಂಗೀತ ಶ್ೆೈಲ್ಲ. ಅರ್ಷಪ್ೂಣಷ ಸಾಲ್ುಗಳು ಹಾಗೊ ಭಾವಪ್ೂಣಷ ಗಾಯನ ಈ 
ಶ್ೆೈಲ್ಲಯ ಹೆಗುಗರುತು. ಕನನಡದ ಭಾವಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಹತಿುರ ಎನನಬಹುದು. ಹಿಬರಿ ಮಿಸೆೊರ ಸುಪ್ರಸಿದಧ ಎನ್^ಕ ಹಾಡುಗಾತಿಷಯರಲ್ಲಿ 
ಒಬಬರು. ಇವರು ಹಾಡಿರುವ "ಕವ ರ್ೆೊ ನಗರೆ" (ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು) ನನನ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಮತಳ ರ್ೆಚಿಚನ ಹಾಡು.   
https://www.youtube.com/watch?v=d_Ns_B23LT0 
ಈ ಹಾಡಿನ ಭಾರ್ಾನುರ್ಾದ ಇಲ್ಲಿದ . 
 

ಬದುಕ ಂದರ  ಹೇಗ ೇ ಅಲಿ್ರ್ ೇ  

ಅರಿವಿಗ  ಬಾರದು ನಡ ದು ಬಂದ ಹಾದಿ  

ಹಂತಿರುಗಿ ನ ೊೇಡಿದರ  ಅಗ ೊೇ ಅಲಿ್ಲ ದೊರದಲ್ಲ ಿ 

ನನೊೂರಿನ ಕಿರು ಬೇದಿ  

 

ಬದುಕ ಂದರ  ಹೇಗ ೇ ಅಲಿ್ರ್ ೇ  

ಯುಗ ಯುಗಾದಿ ಹರಿಯುತಿರುರ್ ನದಿ ನೇರಿನ ಜಾಡು   
ಹಳಳ ಕ ೊಳಳಗಳ ತಿರುರ್ು ಮುರುರ್ುಗಳ  

ನಕ್ಷ ಯಿರದ ಮೇಡು  
 

ಬದುಕ ಂದರ  ಹೇಗ ೇ ಅಲಿ್ರ್ ೇ 

ಕ ೊನ ಯಿಲ್ಿದ  ಹರಡಿಕ ೊಂಡ ನೇಲ್ ಬಾನನುನಾಾದ  

ಹರಿರ್ ತ ೊರ ಯ ಉದರದಿಂದ  

ಜ್ುಳು ಜ್ುಳು ನನಾದ  

 

ಬದುಕ ಂದರ  ಹೇಗ ೇ ಅಲಿ್ರ್ ೇ 

ಎಡ ಯಿಂದ ಡ ಗ  ನಲಿ್ದ ಓಟ  

ಜೇರ್ಕ  ಜೇರ್ ಜ ೊತ ಜ ೊತ ಯಾಗಿ 

ಕನಸುಗಳ ಹುಡುಕಾಟ 

 

ಬದುಕ ಂದರ  ಹೇಗ ೇ ಅಲಿ್ರ್ ೇ 

ಮಳ ಯಲ್ಲ ನ ಂದು ತ್ುಂಬದ ಕ ಸರು 
ಕಾರ್ೇವಡ ಸರಿದು ಬ ಳಕು ಸುರಿರ್ುದ  

ಕಾಯುತ್ ಕೊರುರ್ ಹಸಿರು  
  

ಬದುಕ ಂದರ  ಹೇಗ ೇ ಅಲಿ್ರ್ ೇ 

ನದಿ ನೇರಿನ ಜಾಡು   

ನಕ್ಷ ಯಿರದ ಮೇಡು 

https://www.youtube.com/watch?v=d_Ns_B23LT0


 
ಹರಿಚರಣ್ 

 

ಇತಿಹಾಸದ  ಉಪಯುಕತ  ಪಾಠಗಳು 

 
ಯುಗಾದಿಯು ಹೆೊಸ ಸಂವತೆರದ ಸಂಕೆೀತವಾಗ, ಪ್ಂಚಾಂಗ ಶರವಣದೆೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತುದೆ. ಮನುಷಯನಗೆ ಸಾಾಭಾವಕವಾಗ 
ಭವಷಯದ ಬಗೆಗ ಕುತೊಹಲ್ವರುವದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ರ್ಾವು ಮುಖಯವಾಗ ಇಲ್ಲ ಿಮ್ಾಡಬೆೀಕಾದುದುಾ ಸಾವಮಶ್ೆಷ. ರ್ಾವು ಇಲ್ಲಯಿವರೆಗೊ 
ನಡೆದುಬಂದ ಹಾದಿ ಎಂತಹದು, ರ್ಾವು ಕಲ್ಲತ ಪಾಠ, ನಮಮಲ್ಲ ರ್ಾವು ತಂದುಕೆೊಳಳಬೆೀಕಾದ ಪ್ರಿವತಷರ್ೆ ಇದೆಲ್ಿವೂ ಸಾವಮಶ್ೆಷಯ 
ಭಾಗವಾಗುತುದೆ. ಈ ನಟಟನಲ್ಲ ಿರ್ಾನು ನಮಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಉಪ್ಯುಕುವಾದದುಾ ಏನರಬಹುದು, ಅದು ಸಾರುತಿುರುವ 
ಸಂದೆೀಶವೆೀರ್ೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ು ಹೆೊರಟಾಗ ನನಗೆ ದೆೊರೆತ ಪ್ುಸುಕ “ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠಗಳು”. 
 

ನಮಮ ಕಾಲ್ದ ಶ್ೆರೀಷ ಿಇತಿಹಾಸಗಾರರಲ್ಲ ಿವದಾತ್ ದಂಪ್ತಿಗಳಾದ ವಲ್ ಡುಯರಾಂಟ್ ಮತುು ಏರಿಯಲ್ ಡುಯರಾಂಟ್  ಶ್ೆರೀಷ ಿಪ್ಂಕ್ಕುಗೆ 
ಸೆೀರಿದವರು. ಅವರು ತಮಮ ಜಿೀವಾವಧಿಯ ಧಿೀಘಷಕಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಶ್ೆ ೀಧರ್ೆಗೆ ತೆತುು “ರ್ಾಗರಿಕತೆಯ ಕಥೆ “ ಎಂಬ 

ಬೃಹತೆಂಪ್ುಟವನುನ ಕೆೊಟಟದಾರೆ. ಅದು ಹರ್ೆೊನಂದು ಸಂಪ್ುಟಗಳಾಗ ಹೆೊರಬಂದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವಾಗ “ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠಗಳು” 

ಎಂಬ ಕೃತಿಯನುನ ಹೆೊರ ತಂದರು. ವೆೀದಕಾಲ್ದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಅದರ ಇಡಿ ಮಹತಾ ಹಾಗು ತಿರುಳನುನ ಉಪ್ನಷದ್ ಪ್ರತಿನಧಿಸಿದೆೊಯೀ, 
“ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠಗಳು” ಕೊಡ ಅದರಂತೆಯೀ. 
 

 ಮೊದಲ್ಲಗೆ ನಮಗೆ ಎಷಟರ ಮಟಟಗೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೆೊತುು? ಅರ್ವಾ ಇತಿಹಾಸವು ಎಲ್ಿರು ಸಮಮತಿಸಲಾಗದ ಕಟುಟ 
ಕಥೆಯೀ? ಯಾವುದೆೀ ಗತಕಾಲ್ದ ಘಟರ್ೆಯ ಬಗೆಗ ನಮಮ ಅರಿವು ಅಪ್ೂಣಷ. ನಷೃಷಟವಲ್ದಿ, ಇಬಬಗೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತುು ಪ್ಕ್ಷಪಾತ 

ಇತಿಹಾಸಗಾರರಿಂದ ಮುಸುಕುಗೆೊಂಡು ಹಾಗು ಪಾರಯಶುಃ ನಮಮದೆೀ ದೆೀಶ್ಾಭಿಮ್ಾನ ಅರ್ವಾ ಧಮಷ ಪ್ಕ್ಷಪಾತದಿಂದ 
ತಿರುಚುಗೆೊಂಡಿರುತುದೆ. ಬಹುತೆೀಕ ಇತಿಹಾಸವು ಊಹೆ ಮತೆು ಉಳಿದದುಾ ಪ್ೂವಾಷಗರಹ.  

 

ತನನ ದೆೀಶ, ಜರ್ಾಂಗ, ಮತ ಅರ್ವಾ ವಗಷದ ಪ್ಕ್ಷಪಾತವನುನ ಮಿೀರಿ ನಂತ ಇತಿಹಾಸಗಾರನು ಕೊಡ ತನನ ವಷಯದ ಬಗೆಗ ಬೆೀಕಾಗರುವ 

ಸಾಮಗರ ಮತೆು ಅವನ ಭಾಷಾ ವಶ್ೆೀಷಣೆಗಳ ಸೊಕ್ಷಮಗಳಿಂದ ಮೊೀಸ ಹೆೊೀಗುತಾುರ್ೆ. ಈ ಎಲ್ಿ ಕುಂದುಕೆೊರತೆಗಳನುನ ಗುರುತಿಸಿ 

ವನಮರತೆಯಂದ ಮುಂದುವರೆದಿದಾಾರೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲ.ಿ ಕೆೀವಲ್ ೧೦೪ ಪ್ುಟಗಳಲ್ಲ ಿಇತಿಹಾಸದಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪ್ಯುಕು ವಷಯ ಇದರಲ್ಲ ಿ

ಅಡಕವಾಗದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಚಿಕೆ ಪ್ರಿಚಯ ಈ ಲೆೀಖನ. ಇದರಲ್ಲ ಿವಷಯ ದೆೊೀಷಗಳು ಹಾಗು ಭಾಷಾ ನೊಯನತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ 
ಅದು ನನನ ಇತಿಮಿತಿ. 

 

ಮನುಷಯನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲ ಿಒಂದು ಅಲ್ುಕಾಲ್ದ ರ್ೆಲೆ ಮತುು ಅದರ ಮೊದಲ್ರ್ೆಯ ಪಾಠ ನಮರತೆ. ಯಾವುದೆೀ ಧೊಮಕೆೀತು 
ನಮಮ ಭೊಮಿಗೆ ಹತಿುರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗರಹದ ಚಲ್ನವಲ್ನಗಳನುನ ಏರುಪೆೀರು ಮ್ಾಡಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಇರ್ಾಯವುದೆೊೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ 

ವಕೆೊೀಪ್ ನಮಮ ಭೊಮಿಯನುನ ಅಸುವಯಸು ಮ್ಾಡಬಹುದು. ಆದರೊ ಇದೆಲಾ ಸಾಧಯತೆಗಳನುನ ಸಿಾೀಕರಿಸಿ ಬರಹಾಮಂಡದ ಕಡೆಗೆ ದಾಪ್ುಗಾಲ್ು 
ಹಾಕುತೆುೀವೆ. ಇಲ್ಲ ಿಪಾಯಸೆಲ್ನ ಮ್ಾತು ರ್ೆರ್ೆಯಬಹುದು ”ಇಡಿೀ ಬರಹಾಮಂಡವು ಅವನನನ ನುಚುಚ ನೊರು ಮ್ಾಡಿದರು, ಮನುಷಯನು 
ಯಾವುದರಿಂದ ಕೆೊಲ್ಿಲ್ುಟಟರುತಾುರ್ೆೊೀ ಅದಕ್ಕೆಂತ ಶ್ೆರೀಷ ಿವಾಗರುತಾುರ್ೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಗೆ ಅವನ ಸಾವನ ಅರಿವರುತುದೆ. ಆದರೆ 
ಬರಹಾಮಂಡಕೆೆ ಅದರ ವಜಯದ ಬಗೆಗ ಏನು ಅರಿವರುವುದಿಲ್”ಿ. ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂದಿಗೆ ಭೊಗೆೊೀಳದ ಪಾರಬಲ್ಯ ಕ್ಷಿೀಣಿಸುತುದೆ. 
ಪಾರದೆೀಶ್ಕ ಪಾರಂತಯದ ರ್ೆಲ್ಹರಹು ವಯವಸಾಯ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅರ್ವಾ ವಾಣಿಜಯಕೆೆ ಒದಗಬಂದರೊ, ಆ ಸಾಧಯತೆಯನುನ ಸತಯಸಂಗತಿ 

ಮ್ಾಡುವುದು ರ್ಾಯಕರ ಕಲ್ುರ್ಾಶಕ್ಕು ಹಾಗು ಉದಯಮಶ್ೀಲ್ತೆ. ಮನುಷಯನಂದ ರ್ಾಗರಿಕತೆಯೀ ಹೆೊರತು ಭೊಮಿಯಂದ ಅಲ್.ಿ  



 

ಇತಿಹಾಸವು ಜಿೀವವಜ್ಞಾನದ ತುಣುಕು, ಮನುಷಯ ಜಿೀವನ ಸಹಸಾರರು ರ್ೆಲ್ ಹಾಗು ಸಮುದರ ಜಿೀವರಾಶ್ಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ. ಯಾವುದೆೊ 

ಒಂದು ದಟಟ ಅರಣಯಕೆೆ ಕಾಲ್ಲಟಟರೆ ಗೆೊತಾುಗುವುದು ರ್ಾವು ಅಲ್ುಸಂಖ್ಾಯತ ಜಿೀವ ರಾಶ್ಗಳಲ್ಲ ಿಒಬಬರು ಹಾಗು ನಮಮ ಜಿೀವನ ಎಷುಟ 
ದುಬಷಲ್ವೆಂಬುದು. ಆದಾರಿಂದ ಜಿೀವವಜ್ಞಾನದ ನಯಮಗಳು ಇತಿಹಾಸದ ಮೊಲ್ಭೊತ ನಯಮಗಳು. ಇದರಲ್ಲ ಿಮೊದಲ್ರ್ೆಯ ಪಾಠ, 

ಬದುಕು ಒಂದು ಸುಧ್ೆಷ. ಇಲ್ಲ ಿಸುಧ್ೆಷ ಎಂಬುದು ಜಿೀವನದಲ್ಲನಿ ವಾಯಪಾರವಲ್ಿ, ಜಿೀವನದ ವಾಯಪಾರವೆೀ -ಆಹಾರ ಸಮೃದಿಧಯಂದ ಇರುವಾಗ 

ಶ್ಾಂತಿ; ತಿನುನವ ಬಾಯ ಆಹಾರವನುನ ಮಿೀರಿದಾಗ ಹಿಂಸೆ. ಪಾರಣಿಗಳು ಒಂದರ್ೆೊನಂದು ಮುಜುಗರವಲ್ಿದೆ ತಿನುನತುದೆ; ರ್ಾಗರಿೀಕ 

ಮನುಷಯರು ಒಬಬರರ್ೆೊನಬಬರು ಕಾನೊನನ ವಯವಹಾರದಲ್ಲ ಿತಿನುನತಾುರೆ. 
 

ಇತಿಹಾಸದ ಎರಡರ್ೆೀ ಜಿೀವವಜ್ಞಾನದ ಪಾಠವೆಂದರೆ ಬದುಕು ಒಂದು ಆಯೆ. ಆಹಾರ ಅರ್ವಾ ಸಂಗಾತಿಯ ಅರ್ವಾ ಅಧಿಕಾರದ 

ಸುಧ್ೆಷಯಲ್ಲ ಿಕೆಲ್ವು ಜಿೀವಗಳು ಗೆಲ್ುಿತುವೆ ಮತೆು ಕೆಲ್ುವು ಸೆೊೀಲ್ುತುವೆ. ಉಳಿವನ ಈ ಸುಧ್ೆಷಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವರು ಬೆೀರೆಯವರಿಗಂತ ಹೆಚುಚ 
ಶಕುರಾಗರುತಾುರೆ. ಸಮ್ಾನತೆಯ ಕಲ್ುರ್ಾಲೆೊೀಕ ಜಿೀವಶ್ಾಸರದಲ್ಲ ಿನಲ್ತಿಕೆದಲ್.ಿ ಈ ಅಸಮ್ಾನತೆ ಸಾಾಭಾವಕ ಮ್ಾತರವಲ್ಿ ಅದು 
ಜನಮಜಾತ ಹಾಗು ರ್ಾಗರಿಕತೆಯ ಜಟಲ್ತೆಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತುದೆ. 
 

ಇತಿಹಾಸದ ಮೊರರ್ೆೀ ಜಿೀವವಜ್ಞಾನದ ಪಾಠ - ಜಿೀವವು ವಂಶವನುನ ವೃದಿಧಗೆೊಳಿಸಬೆೀಕು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲ ಿಯಾವ ಜಿೀವರಾಶ್ಗೆ 
ಸಮೃದಧವಾಗ ಪ್ುನರುತಾುದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಯಷವರುವುದಿಲ್ಿವೀ ಅದಕೆೆ ಉಪ್ಯೀಗವಲ್.ಿ ಅವಳಿಗೆ ಗುಣಮಟಟಕ್ಕೆಂತ ಪ್ರಮ್ಾಣವೆೀ ಆದಯತೆ. 
ಅವಳಿಗೆ ವಂಶವು ಒಬಬ ವಯಕ್ಕುಗಂತ ಮುಖಯವಾಗುತುದೆ, ರ್ಾಗರಿಕತೆ ಹಾಗು ಬಬಷರತೆಯ ನಡುವೆ ಯಾವುದೆೀ ತಾರತಮಯ ಮ್ಾಡುವುದಿಲ್.ಿ 

ಹೆಚಿಚನ ಜನ ಪ್ರಮ್ಾಣದೆೊಂದಿಗೆ ರ್ಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂಸೃತಿಯು ಇಳಿಮುಖಗೆೊಳುತುದೆ ಹಾಗು ಕಡಿಮ್ಮ ಜನ ಪ್ರಮ್ಾಣದೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಸೃತಿಯು ಉತೃಷಟವಾಗರುತುದೆ ಎಂಬುದು ಅವಳ ಗಣರ್ೆಗೆ ಬಾರದು. ಹಿೀಗೆ ಇತಿಹಾಸದಂತಹ ಹಾಸಯಗಾರ ಮತೆೊುಬಬನಲ್ಿ.  
 

ಸಮ್ಾಜವು ಆದಶಷದ ಮ್ಮೀಲೆ ನಮ್ಾಷಣವಾಗುವುದಿಲ್,ಿ ಅದು ಮನುಷಯನ ಸಾಭಾವ ಮತೆು ಅವನ ರಚರ್ೆಯಂದಿಗೆ ರೊಪ್ಗೆೊಳುಳತುದೆ. 
ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ರಚರ್ೆ ಎಂತಹದು ಹಾಗು ಅವನ ಸಾಭಾವವು ಇತಿಹಾಸದೆೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗದೆಯೀ? ಎಂಬುದು ಸಾಮ್ಾನಯ ಪ್ರಶ್ೆನ. 
ಮನುಷಯನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜೆೈವಕ್ಕೆಂತಲ್ೊ ಸಾಮ್ಾಜಿಕವಾದುದು. ಈ ಸಾಮ್ಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತೆು ಹೆೊಸತನದ ಅರ್ೆೊಯೀನಯ 
ಕ್ಕರಯಯಂದ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಹೆೊಸತನವು ಬುದಿಧಶಕ್ಕುಯ ಉತುತಿು, ಅದು ಪ್ರಬಲ್ವಾಗ ಇರುವುದಲ್ಿದೆ ವರ್ಾಶಕಾರಕವು ಆಗಬಹುದು. 
 

ರ್ೆೈತಿಕತೆ ಅರ್ವಾ ಮ್ಾನವೀಯ ಮ್ರಲ್ಯಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಕೆೆ ಅನುಗುಣವಾಗ ಒಂದಷುಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ ಹೆೊಂದಿವೆ. ಬಹುಶ: 

ಪ್ರತಿ ದೆೊೀಷವು ಯಾವುದೆೊ ಒಂದು ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಸದುಗಣವಾಗದುಾ ಒಬಬ ವಯಕ್ಕು, ಕುಟುಂಬ ಅರ್ವಾ ಒಂದು ಗುಂಪ್ನ ಉಳಿಯುವಕೆಗೆ ಅತಯವಶಯ 
ವಾಗದಿಾರಬಹುದು. ಮನುಷಯನ ಪಾತಕಗಳು ಅವನ ಪ್ತನದ ಕಳಂಕವಲ್ಿದೆ ಅವನ ಏಳಿಗೆಯ ಕುರುಹುಗಳಾಗರಬಹುದು. ರ್ಾವು ಪ್ದೆೀ 
ಪ್ದೆೀ ರ್ೆನಪ್ು ಮ್ಾಡುಕೆೊಳಳಬೆೀಕಾದುಾ ಏರ್ೆಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವನುನ ಬರೆದಿರುವದಕುೆ ಅದು ನಡೆದದಾಕೊೆ ವಯತಾಯಸವರುವುದು; 
ಇತಿಹಾಸಗಾರನು ಅಸಾಧ್ಾರಣವಾದುದನುನ ದಾಖಲ್ಲಸುವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಾರಸಯವಾದುದುಾ ಮತುು ಅನನಯಸಾಧ್ಾರಣ. 

ಆದಾರಿಂದ ರ್ಾವು ನಮಮ ಕಾಲ್ದ ರ್ೆೈತಿಕ ಅಸಡೆಡಯನುನ ಅದರ ಕ್ಷಿೀಣತೆ ಇಲ್ಿವೆೀ ಕೃಷ್ಠ ಆಧ್ಾರಿತ ಸಮ್ಾಜದಿಂದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಆಧ್ಾರಿತ 

ಸಮ್ಾಜದ ಸಂತೆೊೀಷಕರ ಮ್ಾಪಾಷಟು ಹೆೊಂದುತಿುರುವ ಸಸುನ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗ ಹೆೀಳಲ್ು ಸಾಧಯವಲ್.ಿ 

 

ಯಾವ ಒಬಬ ಮನುಷಯನೊ, ಎಷೆಟೀ ಬುದಿಧವಂತನು ಅರ್ವಾ ಬಹುಶುರತರ್ಾಗದಾರು, ಒಂದು ಜಿೀವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ೂಣಷ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆೊಂದಿದುಾ 
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತೆು ಸಾಮ್ಾಜಿಕ ಸಂಸೆೆಯ ಬಗೆಗ ನಸೆಂದೆೀಹವಾದ ತಿೀಮ್ಾಷನದಿಂದ ನಲ್ಷಕ್ಷಿಸಲ್ು ಸಾಧಯವಲ್ಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು 
ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಯೀಗಶ್ಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶತಮ್ಾನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಪ್ರಯೀಗದ ವವೆೀಕ ಸಾರ. ಹಿೀಗಾಗ ಒಬಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ 

ಕಾರಂತಿವಾದಿಯಷೆಟೀ ಅಮೊಲ್ಯನು - ಪಾರಯಶುಃ ಇನುನ ಹೆಚಾಚಗ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆೀರು ಕಸಿಗಂತ ಪ್ರಮೊೀಚಛ. ಹೆೊಸ ವಚಾರಗಳನುನ ಎಲ್ಿರ  



 

 

  

 

¨ÉÃjUÉ £À®ªÀvÀÄÛ   aUÀÄjUÉÆÃ £À®«vÀÄÛ 

J¼É©¹°UÉ n¹¯ÉÆqÉzÀÄ  J¼É©¹°UÉ n¹¯ÉÆqÉzÀÄ 

ºÉÆ«ÄävÀÄÛ G¹gÀÄ!   aªÀÄÄäwvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ! 

 

D¼ÀPÉÌ ªÉÄÊAiÀÄÆj   DUÀ¸ÀPÉ ªÉÄÊzÉÆÃj 

ªÀÄtÚ¸ÁgÀªÀ »Ãj   vÀ£Àß EgÀÄ«PÉ ¸Áj 

C¹ÛvÀé vÀªÀPÀ!    CªÀPÁ±À ¥ÀÄ¼ÀPÀ! 

 

¨É¼ÀQUÉ ºÁvÉÆgÉªÀÅzÀ®è,   ªÀÄtÂÚ£À ¸Àà±Àð ¨ÉÃqÀÄªÀÅ¢®è, 

£É®zÁ¼ÀzÀ° £ÉÆÃAvÀÄ  ¤Ã®zÀ° £À°zÁr 

£É¯É¤AvÀ ªÀÄÈzÀÎAzsÀ!   ¸ÀÆ¸ÀÄªÀÅzÀÄ ºÀÆUÀAzsÀ! 

 

ZÉÊvÀæ¥ÀxÀ ZÁgÀtPÉ 

«¼ÀA©¸ÀzÉ ªÀÄvÀÆÛ, 

AiÀÄÄUÁ¢ §A¢vÀÄÛ! 

 

ºÉÆ¸ÀaUÀÄgÀÄ - ºÀ¼É¨ÉÃgÀÄ 

¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀÄºÀvÀÄÛ! 

EzÀÄ, £À°ªÀ ºÉÆvÀÄÛ!! 

 
 

ಬೇರು-ಚಿಗುರು  ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸುಬ್ರಹಮಣ್ಾ  

ಉಪ್ಯೀಗಕಾೆಗ ಕೆೀಳಬೆೀಕು. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಿರ ಆಕ್ೆೀಪ್ಣೆ, ವರೆೊೀಧದ ಬೆಂಕ್ಕಯಲ್ಲ ಿಬೆಂದು, ಬದುಕ್ಕ ಉಳಿದು ಮನುಕುಲ್ವನುನ 
ಸೆೀರಬೆೀಕು.  ಹಳೆಯದು ಹೆೊಸದನುನ ಪ್ರತಿಭಟಸಬೆೀಕು ಹಾಗು ನವೀನವು ಹಳೆಯದನುನ ಪ್ರಚೆೊೀದಿಸಬೆೀಕು, ಈ ಬಿಗತದ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಕ್ಕರಯಾತಮಕ ಕಷಷಕ ಶಕ್ಕು, ಉತೆುೀಜಿತ ಅಭಿವೃದಿಧ, ಮೊಲ್ಭೊತ ಐಕಯತೆ ಹಾಗು ಸಮಸುದ ಚಲ್ರ್ೆ. 
 
ಒಬಬ ಮನುಷಯನು ಅದೃಷಟವಂತರ್ಾಗದಾರೆ, ಅವನ ಬದುಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಅವನಗೆ ಸಾಧಯವಾದಷುಟ ಅವನ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಪಾರಪ್ು ಹೆೊಂದಿ 

ಅವನ ಮಕೆಳಿಗೆ ತಲ್ುಪ್ಸಲ್ು ಸಾಧಯವಾಗುವುದು . ಅವನ ಕಡೆಯ ಉಸಿರಿನಲ್ಲ ಿಅವನಗೆ ಕೃತಜ್ಞಾಭಾವ ಬರುವುದು, ಈ ಅಕ್ಷಯ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯು ನಮಮ ತಾಯಯಂತೆ ಪೀಷ್ಠಸುವುದು ಮತೆು ಸಿೆರವಾದುದು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಹಿೀಗಾಗ ರ್ಾವು ನಮಮ ಎಲ್ ಿಪ್ೂವಷಕರು 
ನಮಗೆ ಕಲ್ಲುಸಿಕೆೊಟ್ಟ ಸಂಸಾೆರಗಳನುನ ಸಮರಿಸುತು, ಶರದಾಧಜಾಡಯವಲ್ಿದೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯೀಣ. 

 



 

 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                             
ಅನಘ ಪರಸಾದ್  

 ರಜೆಯ ಮಜಾ  


