
  October-2020     Nesaru Tingalole       Vol.XXXVIII - 10 
 

 

Pages 24 



2 
 

Discussion of National Education Policy-2020 of  

Government of India

 Mysore Association had organized an online discussion on National Education Policy-2020 

of Government of India for its members and well-wishers. The event was held at Google 

meet on September 19, 2020 at 6.00 pm. There were about 25 enthusiastic participants who 

participated in this discussion.  

Dr. Manjunath moderated the discussion to ensure thoughtful discussion on the topic. Mr. 

Ashwin Shridhar and Dr. Shankarling introduced the topic to the audience and highlighted the 

following Salient features of the policy 

1. The New Education Policy (NEP) replaces the 10+2 structure of school curriculum by 

a 5+3+3+4 curricular structure corresponding to ages 3-8, 8-11, 11-14, and 14-18 

years respectively. 

2. The NEP puts focus on students’ mother tongue as the medium of instruction even as 

it sticks to the ‘three language formula’ but also mandates that no language would be 

imposed on anyone.  

3. No hard separation of streams for students There will be no rigid separations   

between arts and sciences, between curricular and extra-curricular activities, between 

vocational and academic streams.  

4. The mandated content will focus on key concepts, ideas, applications, and problem-

solving. Teaching and learning will be conducted in a more interactive manner 

5. Curriculum content will be reduced in each subject to its core essentials, and make 

space for critical thinking and more holistic, inquiry-based, discovery-based, 

discussion-based, and analysis-based learning. 

6. The National Institute of Open Schooling (NIOS) and State Open Schools will also 

offer A, B and C levels that are equivalent to Grades 3, 5, and 8 of the formal school 

system; secondary education programs that are equivalent to Grades 10 and 12; 

vocational education courses/programs 

7. Nutrition and health cards, regular health check-ups for school students 

8. The planning and implementation of early childhood care and education curriculum 

(ECCEC) will be carried out jointly by the Ministries of HRD, Women and Child 

Development (WCD), Health and Family Welfare (HFW), and Tribal Affairs. 

9. Students will get 360-degree holistic report card, which will not only inform about the 

marks obtained by them in subjects, but also their skills and other important points. 

10. In order to reduce the importance and stress of board exam, exam will be conducted in 

two parts: Objective and descriptive. Exam can be conducted twice a year. Board 

exam should promote knowledge application rather than rote learning. 

……Continued on page no.23 



3 
 

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ 
 

UË. ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ: 

qÁ. eÉÆåÃw ¸ÀwÃ±ï 

*** 

 

¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀÄAqÀ½: 

qÁ. ªÀÄAdÄ£Áxï 

PÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀAiÀÄå 

£ÁgÁAiÀÄt £À«¯ÉÃPÀgï 

UÀt¥Àw ±ÀAPÀgÀ°AUÀ 

¤Ã®PÀAoÀ 

*** 

 

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥Àæw¤¢ü 

JA. J. J£ï. ¥Àæ¸Ázï 

*** 

 

£ÉÃ¸ÀgÀÄ«£À°è ¥ÀæPÀlªÁUÀÄªÀ 

§gÀºÀUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¯ÉÃRPÀgÉÃ 

dªÁ¨ÁÝgÀgÀÄ. C°è ªÀÄÆr 

§AzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ 

dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ®è. 

  - ¸ÀA. 

The views expressed by 
the contributors in this 
journal are theirs and 
not of the Association 
and the Association is 
not in anyway 
responsible for the 
same. 

- Ed. 
**** 

  

 ¸ÀA¥ÀPÀð «¼Á¸À: 

£ÉÃ¸ÀgÀÄ 

ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ C¸ÉÆÃ¹AiÉÄÃµÀ£ï 

393, ¨sÁªÀÅ zÁf gÀ¸ÉÛ, 

ªÀiÁlÄAUÀ 

ªÀÄÄA§¬Ä – 400 019. 

24024647 / 24037065 

Email: 
Mysoreassociation.mumbai 

@gmail.com 

Website: 
www.mysoreassociation.in 

 

£ÉÃ¸ÀgÀÄ wAUÀ¼ÉÆÃ¯É 

¸ÀA¥ÀÅl 45                            CPÉÆÖÃ§gï-2020                                 ¸ÀAaPÉ 10 

ಡಾ. ಗುರುರಾಜ ಶ್ಾಾಮಾಚಾರ್ಯ ಆಮೂರ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಆಮೂರ ಎಂದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತ್ರು. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ 

ಸಾಹಿತ್ಾದ ಅಗರಮಾನ್ಾ ಹಿರಿರ್ ವಿಮರ್ಯಕರಾದ ಆಮೂರರವರು ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಿದ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ುು ಸಂಸಕೃತ್ ಭಾಷೆರ್ ಪರಖಾಂಡ ಪಂಡಿತ್ರಾಗ್ಲದದರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾವನ್ುನ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್್ ಮೂಲ್ಕ ಇತ್ರ ಭಾಷಾ ಜಗತ್ತುಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ಾು ಬಂದಿದ್ಾದರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ 

ಪರಿಷತ್ುು ಇತ್ತುೇಚೆಗಷೆೆ ನ್ೃಪತ್ುಂಗ ಪರರ್ಸ್ತುರ್ನ್ುನ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತತ್ುು.  

ಜಿ.ಎಸ್.ಆಮೂರರವರು 1925ರಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಿರ್ ಬೂಮಮನ್ ಹಳ್ಳಿರ್ಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸ್ತದರು. ಆಮೂರ ಎನ್ುನವುದು ಇವರ ಮನೆತ್ನ್ದ ಹಸರಂತೆ. ಬಾಲ್ಾದಿಂದಲ್ಲೇ ಪುಸುಕ 

ಓದುವ ಪರವೃತ್ತುರ್ನ್ುನ ಬಳೆಸ್ತಕೂಂಡಿದದರು. ಹಿೇಗಾಗ್ಲ ಅವರು ಮುಂದ ಸಾಹಿತ್ಾವನೆನೇ 

ತ್ಮಮ ಆಸಕ್ತುರ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ಾನಗ್ಲಸ್ತಕೂಂಡರು.  

ಆಮೂರರ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಯ ಜಿೇವನ್ದಲ್ಲಿ ಇಬಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ುನ 

ವಹಿಸುತ್ಾುರೆ. ಹುಚುುರಾವ್ ಬಂಗೆೇರಿ ಮಾಸೆರ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್. ಜಿ. ಗುತ್ುಲ್ ಮಾಸೆರ್. 

ಒಬಬರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತು ಹುಟ್ಟೆಸ್ತದರೆ, ಇನೊನಬಬರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಾದಲ್ಲಿ 

ಆಸಕ್ತು ಹುಟ್ುೆವುದಕಕ ಪ್ರೇರೆೇಪಣೆ ಆದರು.  

ಮುಂಬಯಿ ವಿರ್ವವಿದ್ಾಾಲ್ರ್ದಿಂದ ಬಿ.ಎ, ಎಂ.ಎ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೂಂಡ ನ್ಂತ್ರ ಅವರು 

ಬರೆದು ಸಲ್ಲಿಸ್ತದ 'ದ ಕನೆೆಪ್ಟ  ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ'  ಎಂಬ ಸಂಶೂೇಧನ್ಾ ಪರಬಂಧಕಕ ಕನ್ಾಯಟ್ಕ 

ವಿರ್ವ ವಿದ್ಾಾಲ್ರ್ದಿಂದ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತತ್ು. 

 ಗದುಗ್ಲನ್ ಜಗದುದರು ತೊೇಂಟ್ದ್ಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲ್ಲೇಜಿನ್ಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಪನ್ಾಾಸಕ ವೃತ್ತು 

ಪಾರರಂಭಿಸ್ತ, ನ್ಂತ್ರ ಧಾರವಾಡ ಕನ್ಾಯಟ್ಕ ವಿರ್ವವಿದ್ಾಾಲ್ರ್, ಅನ್ಂತ್ರ ಔರಂಗಾಬಾದ್ 

ಮರಾಠವಾಡ ವಿರ್ವವಿದ್ಾಾಲ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಅಧಾಾಪನೆರ್ ಸೇವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತ, 1988ರಲ್ಲಿ 

ನಿವೃತ್ುರಾದರು.  

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ುು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾ ವಿಮಶಯರ್ಲ್ಲಿ ಗಮನ್ಾಹಯ ಸಾಧನೆಗೆೈದ ಆಮುರ ಅವರು 

ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ್ಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ವಿಮಶ್ಾಯ ಕೃತ್ತಗಳನ್ುನ ರಚಿಸ್ತದ್ಾದರೆ. ದಿ ಕಾನೆೆಪ್ಟ ್ ಆಫ್್ ಕಾಮಿಡಿ, 

ಮನೊೇಹರ ಮಳಗಾಂವ್್ಕರ್, ಆದಾರಂಗಾಚಾರ್ಯ, ದಿ ಕ್ತರಟ್ಟಕಲ್ ಸೆಕರಮ್, ಇಮೇಜಸ್್ 

ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರಷನ್ ್, ಎ.ಎನ್್.ಕೃಷಣರಾವ್್, ಕ್ತರಯೇಷನ್ ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಾರನ್ ್ ಕ್ತರಯೇಷನ್ ್, 

ದತ್ಾುತೆರೇರ್ ರಾಮಚಂದರಬೇಂದರ, ಪಸಯಷನ್ ್ ಆಫ್್ ಮಾಡನ್ಯ ಲ್ಲಟ್ರೆೇಚರ್ ಇತ್ಾಾದಿ. 

ಅಮರಿಕರ್ ಸುಪರಸ್ತದಧ ಪಂಡಿತ್ ಪಿೇಟ್ರ್ ನ್ಝರತ್ ಅವರು ಡಾ. ಆಮೂರ ಅವರನ್ುನ 

'ಭಾರತ್ದ ಪರಥಮ ದರ್ಜಯರ್ ವಿಮರ್ಯಕರೆಂದು' ವರ್ಣಯಸ್ತದದನ್ುನ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರಿಸಬಹುದು.  

ಜಿ. ಎಸ್. ಅಮೂರರವರು ಕನ್ನಡ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಎಲ್ಿ ಪರಕಾರಗಳನ್ುನ 

ಕೈಗೆತ್ತುಕೂಂಡು, ಅಲ್ಲಿನ್ ವಿಷರ್ಗಳನ್ುನ, ತ್ಮಮ ವಿಮಶಯರ್ ಮೂಲ್ಕ ನಿಖರವಾಗ್ಲ 

ಚಚಿಯಸ್ತದ್ಾದರೆ. ಅಮೂರರವರು ವಿಮಶ್ಾಯ ಪರಕಾರಕಕ ಹೂಸ ರೂಪು ರೆೇಷೆರ್ನ್ುನ 

ಕೂಟ್ಟೆದ್ಾದರೆ ಅಂದರೆ ಉತೆರೇಕ್ಷಯಾಗಲಾರದು.  

. . . . . ಮುಂದುವರೆರ್ುವುದು ಪುಟ್ 5 ಕಕ 
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ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ುುಗಳ, ಕೂಲೆ ಸ್ುಲ್ಲಗೆಗಳ 
ತಲ್ಿಣ ಸ್ೃಷ್ಟಟಯಾಗಿದುು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕಿಕೂಿಂಡಿರುವ ಹೆಸ್ರುವಾಸಿ, ಯಶಸಿಿ ಕಲಾವಿದರುಗಳು, 
ವಯವಹಾರಸ್ಥರು ನಮಮ ಯುವಜ್ನತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ವಾರು ರೇತಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೇರದ್ಾುರೆ. ಇವರುಗಳು ಬಾಹಯ 
ಪ್ರಪ್ಿಂಚಕೆ ತೊೇರದ ಯಶಸ್ಸಿಿನ ಬಿಂಬ, ನಮಮ ಯುವಕ ಯುವತಯರನುು ಇದೇ ಜೇವನ ಶೈಲ್ಲಯತು ಆಕಷ್ಟಿಸಿ, 
ಇವರನ್ುೇ ಆದಶಿಪ್ಾರಯರನ್ಾುಗಿ ಇಟ್ುಟಕೂಿಂಡು, ತಮಮ ಕನಸ್ುಗಳನುು ಹೆಣೆದುಕೂಿಂಡಿರುವ ಬಲೆ ನಮಮ ಸ್ುತುಲ್ೂ 
ನ್ೂೇಡ ಸಿಗತುದ. ಈ ರೇತಯ ಥಳುಕಿನ ಜೇವನ ನಮಮ ಸ್ಮಾಜ್ವನುು ಈ ರೇತ ಆವರಸಿಕೂಿಂಡಿದ್ಾುದರೂ ಹೆೇಗೆ 
ಎಿಂಬ ವಿಶಿೇಷ್ಟ್ಣೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗುತುದ. 

ಒಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನುು ನ್ಾಶಗೊಳಿಸ್ಲ್ು ಮದುುಗುಿಂಡುಗಳೆೇ ಬೇಕಿಂದಿಲ್ಿ. ಕೇವಲ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನ್ೈತಕ 
ಮೌಲ್ಯಗಳನುು ಕಲ್ುಷ್ಟತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನಮಮ ಎಣಿಕಗೆ ಮೇರದ ಗತಯಲ್ಲಿ ಅವನತಯತು ಸಾಗುತೆುೇವೆ ಎಿಂಬುದು 
ಬಹಳ ಸ್ೂಕುವಾದ ಹೆೇಳಿಕ. ಈಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ದಧತಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ್ ತಾಿಂತರಕ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮಾತರ ಬೂೇಧನ್ಗೆ 
ಒಳಪ್ಡುತುವೆ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಯ ನ್ನಪಿನ ಶಕಿುಯ ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲ್ಭ್ಯವಾದ 
ಅಿಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉನುತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಹಿತೆಯನುು ನಧಿರಸ್ಲಾಗುತುದ. ಜೇವನಕೆ ಅಗತಯವಾದ 
ಆಲೊೇಚನ್ಾ ಶಕಿುಯ ಬಳವಣಿಗೆ, ಸ್ರ ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸ್ವನುು ಅರತುಕೂಳುುವ ಶಕಿು, ಸ್ವಾಲ್ುಗಳನುು 
ಧೈಯಿದಿಿಂದ ಎದುರಸ್ುವ ಶಕಿು, ಸೂೇಲ್ನುು ಒಪಿು ಮರು ಪ್ರಯತುವನುು ಗುರ ಮುಟ್ಟವವರಗೆ ಮುಿಂದುವರೆಸ್ುವ 
ಶಕಿು ಇವೆಲ್ಿವನುು ನಮಮಶಿಕ್ಷಣ ವಯವಸಥ ಸ್ಿಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಮ ಈಗಿನ ಪಿೇಳಿಗೆ 
ತಮಮಬದುಕಿನ ಕಲೆಯನುು ತಮಮ ಪ್ರಸ್ರದಿಿಂದ ಕಲ್ಲಯಬೇಕಾಗಿದ. 

ಇನುು ನ್ಾವಪ ಪ್ರಸ್ರದತು ಗಮನ ಹರಸಿದರೆ ನ್ಾವಪ ನಮಮ ಕಿರಯರಗೆ ಯಾವ ರೇತಯ ವಾತಾವರಣವನುು 
ಆದಶಿವಾಗಿ ನೇಡುತುದುೇವೆಿಂಬ ಅರವಪ ಮೂಡುತುದ. ನ್ಾವಪ ನೇವಪ ಯಶಸ್ಿನುು ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಗುರುತಸ್ುವಪದು 
ಬಾಹಯ ಪ್ರಪ್ಿಂಚದ ಮಾನದಿಂಡವಾದ ಹಣ, ಸ್ಿಂಪ್ತುು, ಅಧಿಕಾರ, ಸ್ನ್ಾಮನ, ಪ್ದಕ ಮತುು ಅಿಂತಸಿುನಿಂದ. ಈ 
ಮಾಪ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಚುು ಅಿಂಕ ಪ್ಡೆದವರನುು ಯಶಸಿಿ ಎಿಂದು ಗುರುತಸ್ುತೆುೇವ. ಸ್ಮಾಜ್ದ ಮನುಣೆ, 
ಸ್ುತುಮುತುಲ್ಲನವರ ಗುರುತಸ್ುವಿಕ, ಇತರರ ಒಪಿುಗೆ ಎಲ್ಿವೂ ಜೇವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಿಂಗವಾಗಿರವಪದರಿಂದ ನಮಮ 
ಕಿರಯರು ಒತುಡಪ್ೂವಿಕವಾಗಿ ಚಿಕೆ ವಯಸಿಿನಿಂದಲೆೇ ಬಾಹಯ ಜ್ಗತುನ ಯಶಸಿಿಗೆ ಪೈಪೂೇಟಿ ನಡೆಸಿ, ಯಾವಪದೇ 
ಮಾಗಿವಾಗಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಿನುು ಪ್ಡೆಯಬೇಕಿಂಬ ಮನಸಿಥತಯಲ್ಲಿ ಮುನುಡೆಯುವ ಪ್ರಸಿಥತ ಎದುರಾಗಿದ. ಇದು 
ಕೇವಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತರಕೆ ಮಾತರ ಸಿೇಮತವಾಗದ ಕಿರೇಡೆ, ಸ್ಿಂಗಿೇತ, ನಟ್ನ್, ಸಾಹಿತಯ ಎಲ್ಿ ಕ್ಷೆೇತರಗಳಿಗೂ ವಾಯಪಿಸಿ 
ಸ್ಹಜ್ವಾದ ಬದುಕು ಕೃತಕವಾಗಿ ಬಟಿಟದ. ಇದರ ಪ್ರಣಾಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿತಗೊಿಂಡು, ನ್ಾನು ನನುದಿಂಬ ಸಾಿಥಿ 
ಹೆಚಿು, ಪೈಪೂೇಟಿಯ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿಕೂಚಿು ಹೊೇಗಿ, ನಮಮರನ್ುಲ್ಿ ದೂರಮಾಡಿಕೂಿಂಡು, ಒಿಂಟಿತನ ನವಾರಣೆಗೆ, 
ಅಪ್ರಾಧಿ ಭಾವನ್ಯನುು ಮಟ್ಟಲ್ು, ಮಾದಕ ದರವಯ, ಮಾದಕ ವಸ್ುುಗಳ ಆಶರಯ ಪ್ಡೆಯಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಿಥತ 
ನಮಾಿಣಗೊಿಂಡಿದ. 
ಹಾಲ್ಲ ಪ್ರಸಿಥತಯನುು ಗಮನಸೂೇಣ. ನಮಮ ಕಿರಯರು ಆದಶಿಪ್ಾರಯರಾಗಿ ನ್ೂೇಡುವಪದು ಯಶಸಿಿೇ 
ತಾರಾಮಣಿಗಳನುು, ಕಿರೇಡಾಪ್ಟ್ುಗಳನುು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೆೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ, ಹೆಸ್ರು ಮಾಡಿದರನುು. ತಮಮ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ 
ಹತುರವಾದರನುು. ಇತುೇಚಿನ ಆತಮಹತೆಯ ಅಥವಾ ಕೂಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ುು ಸೇವನ್ಯ 
ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕಿರುವ ಬಹುತೆೇಕರು ಯಶಸ್ುಿ ಕಿಂಡಿರುವವರೆೇ. ಈ ಯಶಸಿಿೇ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿದು ಅತೃಪ್ುತೆಗೆ  

ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು? ಸಾವಿರಾರು ಜ್ನರಲ್ಲಿ ತಮಮ ಪ್ಾತರಗಳ ಮೂಲ್ಕ, ಜಾಹಿೇರಾತುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಒಳೆುಯ 
ಸ್ಿಂದೇಶ ಸಾರದವರು ತಮಮ ನಜ್ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸಿದುು ಯಾವ ನೇತ? ಇವರ ಸ್ಿಂದೇಶಗಳೆಲ್ಿ ನಟ್ನ್ಯಷ್ಟೇ  

ಆದರೆ ನಮಮ ಕಿರಯರು ಇವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವಪದನುು ನಲ್ಲಿಸ್ುವಪದು ಹೆೇಗೆ? 

ದೃಷ್ಟಟಯಿಂತೆ ಸ್ೃಷ್ಟಟ. ಈವರೆಗೂ ಪ್ಡೆದ ಕೃತಕ ಆದಶಿ ಸಾಕು. ಯಾರು ಹಿತವರು ನನಗೆ ಎಿಂಬ ಹೆೇಳಿಕಯಿಂತೆ ಆದಶಿ 
ಪ್ಾರಯರು ಯಾರು ಎಿಂದು ಪ್ಪನಃಪ್ರಶಿೇಲ್ಲಸ್ುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದ. ದೇಶದ ಸ್ುಭ್ದರತೆ ಕಾಪ್ಾಡುಲ್ು, ತಮಮ 
ಜೇವನವನ್ುೇ ಮುಡಿಪ್ಾಗಿಡುವ ಸೈನಕರು, ಪ್ರಸ್ರವನುು ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ು ತಮಮ ಪ್ರಶರಮದಿಿಂದ ಮರ ನ್ಟ್ಟವರು, ಬಾವಿ 
ತೊೇಡಿದವರು, ಅನು ನೇಡುವ ಕೃಷ್ಟಕರು, ಸ್ಿಂತರಸ್ುರ ಸೇವೆಗೆೈದವರು, ಆರೊೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ಣ ತೊಟ್ಟವರು, ಸ್ಿಂಘ 
ಸ್ಿಂಸಥಗಳನುು ಕಟಿಟ ಬಳೆಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜ್ನರಗೆ ಉದೂಯೇಗ ಕಲ್ಲುಸಿ ಹಲ್ವರ ಬಾಳನುು ಬಳಗಿಸಿದವರು,  

 



5 
 

 

ಸ್ವಾಲ್ುಗಳನುು ಎದುರಸಿ ಯಶಸಿಿನ ಮಟಿಟಲೆೇರದರೂ, ತಮಮ ಮೂಲ್ವನುು ಮರೆಯದ ಸಾಮಾಜಕ ಕಳಕಳಿ 
ಮರೆದವರು ಆದಶಿಪ್ಾರಯರಲ್ಿವೆೇ? ಆದರೆ ನಮಮ ದಿನವಹಿ ಚಟ್ುವಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳಬರುವಪದೇ ಇಲ್ಿ. 
ನ್ಾವಾಗಿ ನ್ಾವಪ ಹುಡಕಿದರೆ ಮಾತರ ಸಿಗುತುದ. ಅದೇ ಹಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಿಂದ ತಮಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೂಳುಲ್ು ಪ್ರಭಾವಿೇ 
ವಯಕಿುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೂಿಂಡು ನೇಡುವ ಸ್ಿಂದೇಶಗಳಿಗೆೇನೂ ಕೂರತೆ ಇಲ್ಿ. ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಯಾವಪದು ನಮಮ ಮುಿಂದ 
ಬಿಂಬಸ್ುತುದೂೇ ಅದು ಮನಸಿಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚುು ಪ್ರಭಾವ ಬೇರುತುದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಕರಣಿೇಯ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುು 
ನಮಮ ಮನಸಿಿನ ಮುಿಂದ ತಿಂದುಕೂಳುಲ್ು ಸ್ಹಕಾರಯಾಗುವಿಂತಹ ಸ್ತಿಿಂಗವನುು ನ್ಾವಪ ಬಳೆಸಿಕೂಳುಬೇಕು. 

ಉತುಮ ಗುಣ ನಡತೆಗೆ ಜಾತ ಭೇದಗಳಿಲ್ಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ತಾರತಮಯವಿಲ್ಿ, ಪ್ದವಿ ಅಿಂತಸ್ುುಗಳ ಸ್ಿಂಕೂೇಲೆಗಳಿಲ್ಿ. 
ಆದರೂ ನಮಗೆೇ ಗೊತುಲ್ಿದ, ನಮಮ ಮನ್ೂೇಭಾವವನುು ಬಳೆಸಿಕೂಿಂಡು ಬಟಿಟರುತೆುೇವೆ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ 
ಇಬಬರು ಮಕೆಳಿದುು ಒಬಬ ಚೆನ್ಾುಗಿ ಓದಿ ವಿದೇಶಕೆ ತೆರಳಿ ಕೈ ತುಿಂಬಾ ಸ್ಿಂಬಳ ತರುತಾುನ್ಿಂದು ಕೂಳಿು. ಇನ್ೂುಬಬ 
ಬುದಿುವಿಂತನ್ಾರೂ, ಕಲ್ಲಕ ಮುಗಿಸಿ ಸಾಧಾರಣ ಕಲ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಪೂೇಷ್ಟ್ಕರ ಜ್ವಾಬಾುರ 
ವಹಿಸಿಕೂಳುುತಾುನ್ಿಂದುಕೂಳಿು.ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ ನಮಮ ವತಿನ್ ಹೆೇಗಿರುತುದ ಎಿಂದು ಊಹಿಸಿಕೂಳಿು.ನ್ಾವಪ ಸ್ದ್ಾ 
ವಿದೇಶಿೇ ಮಗನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತುರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾತುಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿೇ ಜೇವನ ಶೈಲ್ಲಯನುು ಹಾಡಿ 
ಹೊಗಳುತುರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟ್ುಟ ಬಾರ ಪೂೇಷ್ಟ್ಕರ ಜ್ವಾಬಾುರಯನುು ನವಿಹಿಸ್ುವ ಮಗನ ಗುಣವನುು 
ಹೊಗಳುತೆುೇವೆ? ಎಷ್ಟ್ುಟ ಬಾರ ನಮಮ ನ್ಲ್, ಜ್ಲ್, ಸ್ಿಂಸ್ೆೃತಯನುು ಮರೆಸ್ುತೆುೇವೆ? ಒಳೆುಯದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ 
ಇರಲ್ಲ ಅದನೂು ಗುರುತಸ್ಲ್ು ನಮಮ ಮನ್ೂೇಭಾವ ಬಲಾಗಬೇಕು. ಗುರುತಸಿದ ನಿಂತರ ಈ ಆದಶಿಗಳನುು ಪ್ಸ್ರಸಿ 
ಯುವಪಿೇಳಿಗೆಯವರಗೆ ಮಾದರಯಾಗುವಿಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸ್ೃಷ್ಟಟಯಾಬೇಕು. 

ಜೇವನದ ಯಶಸ್ುಿ ಸ್ಿಂತೃಪಿು ಹಾಗೂ ಆನಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿಂತದ, ನಮಮ ಬಳಿ ಇರುವ ವಸ್ುುಗಳಿಿಂದಲ್ಿ ಎಿಂಬ 
ಅರವವನುು ಸ್ಣಣ ವಯಸಿಿನಿಂದಲೆೇ ಮೂಡಿಸ್ುವ ಪ್ರಯತುಗಳು ದೂಡಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದರೆೆ  ಮಾತರ 
ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧಯ. ಭ್ಗವದಿಗೇತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿರುವಿಂತೆ ಶರೇರಕಿೆಿಂತ ಮನಸ್ುಿ ದೂಡಡದು. ಮನಸಿಿಗಿಿಂತ ಬುದಿಧ 
ದೂಡಡದು. ಉತುಮ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನ್ಗೆ ಉನುತ, ಉದ್ಾತುವಾದ ಗುರ ಇರಬೇಕು.ಈ ರೇತಯ ಹಿತವಾದ 
ಆಯ್ಕೆಗಳನುು ನಮಮ ಮುಿಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗಯವರು ತಮಮ ಕನಸಾಗಿಸಿಕೂಿಂಡು, ಅದನುು ನನಸಾಗಿಕೂಳುುವ 
ಪ್ರಯತುಪ್ೂವಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳತು ದ್ಾಪ್ಪಗಾಲ್ು ಇಡುವ ವಾತಾವರಣವನುು ಸ್ೃಷ್ಟಟ ಮಾಡುವತು ನಮಮ ಗಮನ 
ಹರಸೂೇಣವೆೇ? 

ಪುಟ್ 3 ರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ. . . 

"ಒಂದು ಕೃತ್ತರ್ನ್ುನ ವಿಮಶಿಯಸುವಾಗ ಆ ಕೃತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ಏನಿದ? ಏಕ್ತದ? ಎಂದು ವಿಮಶಿಯಸಬೇಕೇ ವಿನ್ಃ ಏನಿಲ್ಿ, 
ಏನಿರಬೇಕ್ತತ್ುು ಎಂದು ಹುಡುಕುವುದು ವಿಮರ್ಯಕನ್ ಕಲ್ಸವಾಗಬಾರದು ಮತ್ುು ವಿಮರ್ಯಕನ್ಾದವನ್ು ಅಂತ್ಃ 
ಚಕ್ಷುಗಳನ್ೂನ ತೆರೆದು ಪೂವಾಯಗರಹ ಪಿೇಡಿತ್ನ್ಾಗದ ಕೃತ್ತಯೊಡನೆ ಅನ್ುಸಂಧಾನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ುನವುದೇ ಅಮೂರರ 
ಖಚಿತ್ ಅಭಿಪಾರರ್ವಾಗ್ಲತ್ುು" ಎನ್ುನವುದನ್ುನ ಎಲ್ಲೂಿೇ ಓದಿದ ನೆನ್ಪು. ಅಂದರೆ ಒಬಬ ವಿಮರ್ಯಕನ್ಾದವನ್ು, ಒಂದು 
ಕೃತ್ತರ್ನ್ುನ ಯಾವ ರಿೇತ್ತರ್ಲ್ಲಿ ವಿಮಶಿಯಸಬೇಕು, ಅವನ್ ವಿಮಶಯರ್ ದೃಷಿೆ ಯಾವ ದಿಕ್ತಕನ್ಲ್ಲಿ ಹೂೇಗಬೇಕು, 
ಅನೊನೇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತ್ತಳ್ಳಸ್ತಕೂಟ್ಟೆದ್ಾದರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾರಧಾಾಪಕರಾಗ್ಲ ಕಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತುದದರೂ, ಡಾ. ಅಮೂರ 
ತ್ಮಮ ಕನ್ನಡತ್ನ್ವನ್ುನ ಬಿಟ್ುೆಕೂಡದೇ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾಕೂಕ ಸಮಾನ್ವಾದ ನ್ಾಾರ್ವನ್ುನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತದರು. ತ್ಮಮದೇ 
ಆದ ವಿಮಶ್ಾಯ ಪರಂಪರೆರ್ನ್ುನ ರೂಢಿಸ್ತಕೂಂಡರು. ಅಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಬಗೆೆ ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ 
ಹೂಂದಿದದ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ವಿಮಶ್ಾಯ ಗರಂಥಗಳನ್ುನ ರಚಿಸ್ತದ್ಾದರೆ.್ ‘ಮಹಾಕವಿ ಮಿಲ್ೆನ್’,್ ‘ಕೃತ್ತ 
ಪರಿೇಕ್ಷ’,್‘ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ್ ಕಥೆ-ಕಾದಂಬರಿ’,್‘ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿರ್ ಬಳವರ್ಣಗೆ’,್‘ಅ.ನ್. ಕೃಷಣರಾರ್ರು’,್‘ಅಥಯಲ್ಲೂೇಕ’,್
‘ಭುವನ್ದ ಭಾಗಾ,್ ‘ವಾವಸಾರ್’,್ ‘ಕಾಮಡಿ’ ಮುಂತ್ಾದವು. ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ತಕಕ ಪರರ್ಸ್ತು, ಪುರಸಾಕರಗಳು ಹತ್ುು 
ಹಲ್ವು. ಅಮೂರರಿಗೆ ಪಂಪ ಪರರ್ಸ್ತು, ಕೇಂದರ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರರ್ಸ್ತು, ರಾಜಾ ಸಾಹಿತ್ಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರರ್ಸ್ತು, ಬೇಂದರ 
ಪರರ್ಸ್ತು, ಮಾಸ್ತು ಪರರ್ಸ್ತು, ಮಾಳವಾಡ ಪರರ್ಸ್ತು, ಭಾರತ್ತೇರ್ ಭಾಷಾ ಪರಿಷತ್ತುನ್ ಪರರ್ಸ್ತುಗಳಂತ್ಹ ಅನೆೇಕ ಗೌರವಗಳು 
ಸಂದಿವ. "ಸಮಚಿತ್ು ಸಮಭಾವದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಾದ ಯಾವ ಪರಕಾರಕೂಕ ಅಂಟ್ಟಕೂಳಿದೇ ಸಾಹಿತ್ತ ಮತ್ುು ಸಾಹಿತ್ಾವನ್ುನ 
ಒಂದಂತ್ರದ ದೂರದಲ್ಲಿದುದ ತ್ಮಮ ಓದು ಮತ್ುು ಅಧಾರ್ನ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ತ್ೂಗ್ಲ ನೊೇಡಿದವರು ಆಮೂರ ಅವರು 
ಎಂದು ಹಿರಿರ್ ಸಾಹಿತ್ತ ಸತ್ತೇರ್ ಕುಲ್ಕರ್ಣಯ ಅಮೂರರ ಒಟ್ುೆ ವಾಕ್ತುತ್ವವನ್ುನ ಬರ್ಣಣಸ್ತರುವುದನ್ನ ನೊೇಡಬಹುದು. ಜಿ. 
ಎಸ್. ಆಮೂರ ಅವರು ಸಪ್ೆಂಬರ್ 28, 2020ರಂದು ನ್ಮಮನೆನಲ್ಿ ಅಗಲ್ಲದ್ಾದರೆ. ಇಂತ್ಹ ಮಹಾನ್ ಹಿರಿರ್ 
ಚೆೇತ್ನ್ವನ್ುನ ನ್ಾವಿಂದು ಕಳೆದುಕೂಂಡಿದದೇವ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಾ ಸಾಧನೆ ಚಿರಕಾಲ್ ನ್ಮಮ ನ್ಡುವ 
ಇರುತ್ುದ. ಅವುಗಳನ್ುನ ಓದಿ ನ್ಾವು ಮಾಗಯದರ್ಯನ್ವನ್ುನ ಪಡೆದುಕೂಳಿಬಹುದು.  ಅವರಿಗೆ ನ್ಮಮ ಭಾವಪೂರ್ಯ 
ರ್ೃದ್ಾಧಂಜಲ್ಲರ್ನ್ುನ ಅಪಿಯಸುತ್ತುದದೇವ. 
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ಹಲ್ವಾರು ಪಿಡುಗುಗಳು ಚಿೇನ್ಾದಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟವೆ. ಇಿಂದಿನ ಕೂರೊೇನ್ಾ ಪಿಡುಗನುು ಬಡಿ. ಇತಹಾಸ್ದಲ್ಲಿ 

ಅತ ಮಾರಕವಾದ ಪಿಡುಗುಗಳು ಚಿೇನ್ಾದಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟ ಜ್ಗತುಗೆೇ ಹರಡಿವೆ. ಪಿೇಗ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಸಾವಪ 

ಎಿಂದು ಹೆಸ್ರಾದ ಪಿಡುಗು, ಏಷ್ಟಯಾ, ಆಫ್ರರಕಾ, ಯುರೊೇಪ್ ನ್ಲಾಿ ಹರಡಿ, 1346 ರಿಂದ 1353 ರವರೆಗೆ 8 ರಿಂದ 

20 ಕೂೇಟಿ ಮಿಂದಿಯನುು ಕಬಳಿಸಿತು ಎಿಂದು ಇತಹಾಸ್ಕಾರರು ಅಿಂದ್ಾಜ್ು ಹಾಕಿದ್ಾುರೆ. ಜ್ಗತುನಲ್ಲಿ 6, 14, 19 

ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಪಿಡುಗುಗಳು ಚಿೇನ್ಾದಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಹುಟಿಟದುವಪಗಳು ಎಿಂದು ಕಾರ್ಕಿ ವಿಶಿವಿದ್ಾಯಲ್ಯದ 

ಪ್ಾರಧಾಯಪ್ಕ ಮಾರ್ಕಿ ಅಚಮನ್ ಐಲೆೇಿಿಂಡ್, ಅವರು ನ್ೇಚರ್ ಜ್ಜನ್ಟಿರ್ಕ  ಪ್ತರಕ 2010 ರಲ್ಲಿ ಹೆೇಳಿದ್ಾುರೆ. 

ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಹೆೇಳುವಪದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪಿೇಗು, ಚಿೇನ್ಾದಲ್ಲಿ  ಹುಟಿಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೇಗಿದು ಹಡುಗುಗಳ ಮೇಲ್ಲದು 

ನ್ಾವಿಕರಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಗಳಿಗೂ ತಗಲ್ಲ, ಬೇರೆಡೆ ಎಲಾಿ ಹರಡಿದವಪ. WHO ಅಿಂದರೆ ವಿಶಿ ಆರೊೇಗಯ ಸ್ಿಂಸಥಯ 

ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ 100 ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿೇನ್ಾದಿಿಂದ ಹರಡಿದ ಪಿಡುಗುಗಳಲ್ಲಿ 1918 ರ ಪಿೇಗು, 1957 ರ ಪ್ೂಿಯ, 

ಹಾಗೂ 2020 ರ ಕೂರೊೇನ್ಾಗಳು ಇವೆ. 

1957-59 ರ ಪಿಡುಗಿಗೆ ಯುರೊೇಪಿನವರು, ಏಷ್ಟಯಾ ಪ್ೂಿಯ ಎಿಂದು ಕರೆದರು. ಏಕಿಂದರೆ ಆಗ ಅವರಗೆ ಚಿೇನ್ಾ ಕೇವಲ್ 

ಏಷ್ಟಯಾವಾಗಿತುು. ಈ ವೆೈರಸ್ ಗಾಿಿಂಗೂೆ ಪ್ಾರಿಂತಯದಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟ, 1957 ರಲ್ಲಿ ಹಾಿಂಗ್ ಕಾಿಂಗ್, ಸಿಿಂಗಪ್ೂರಗೆ 

ಹರಡಿ, ಯೂರೊೇಪ್, ಅಮೇರಕಾಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತು. 1918 ರಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಪಿಡುಗಿಗೆ ಸಾುನಷ್ ಪ್ೂಿಯ ಎಿಂದು 

ಹೆಸ್ರಾಯಿತು. ಏಕಿಂದರೆ ಜಾಗತಕ ಮಹಾಯುದಧ 1 ರಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿೇನ್ಾದಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟ ಫ್ರಲ್ಲಫೈನ್  ಗೆ 

ರವಾನ್ಯಾಗಿತುು. ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಸುೇನ್ ಗೆ ಬಿಂದಿತುು. ಈ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಆಗ ತಾನ್ೇ ನಡುಗಿದು ಜ್ಗತುು, ತಲ್ಿಣಿಸಿ 5 

ಕೂೇಟಿ ಮಿಂದಿಯನುು ಕಳೆದುಕೂಿಂಡಿತು. ಸ್ುಮಾರು 50 ಕೂೇಟಿ ಜ್ನರಗೆ ಈ ಸೂೇಿಂಕಾಗಿತುು. ಆಗ ನಮಮ 

ತಿಂದಯವರಗೆ ಇನೂು 13 ವಯಸ್ುಿ. ಅವರು ಹೆೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹಳಿುಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ್ುಟ ಜ್ನ ತುಪ್ ತುಪ್ 

ಸಾಯುತುದುರು. ಅಳುವಪದಕೆೇ ಜ್ನರಗೆ ಆಗುತುರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ತು ಮಿಂದಿಯನ್ುಲಾಿ ಒಿಂದು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೂಿಂಡು, 

ತೊೇಟ್ಕೆ ಹೊೇಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಚಿತೆಯ ಮೇಲ್ಲಟ್ುಟ, ಸ್ಿಂಸಾೆರ ಮಾಡುತುದುರಿಂತೆ. ಉಳಿದವರು ಕಲ್ವರೆೇ. ಅದರ 

ಹಿಿಂದಕೆ 1982 ರಲ್ಲಿ, ಬಿಂದ ಪಿಡುಗಿನಲ್ಲಿ ನಮಮ ಅಜ್ೆನವರ ತಿಂದ, ತಾಯಿ, ಚಿಕೆಪ್ು, ಚಿಕೆಮಮ ಎಲ್ಿರೂ 

ತೇರಕೂಿಂಡು 4 ವಷ್ಟ್ಿದ ನಮಮ ಅಜ್ೆನನುು, ಅವರ ಅಕೆ, ಚಿಕೆನ್ಾಯಕನ ಹಳಿುಗೆ ಕರೆದುಕೂಿಂಡು ಹೊೇಗಿ ವಷ್ಟ್ಿದ 

ತನಕ ಸಾಕಿ ಮತೆು ಬಳಿಗೆರೆಗೆ ತಿಂದು ಬಟ್ಟರಿಂತೆ.  

1918 ರ ಪಿಡುಗು ಹೆೇಗೆ ಬಿಂತೆಿಂದು ಈಗ ಸ್ಿಂಶೂೇಧನ್ಯಾಗಿದ. ಮಹಾಯುದಧದಲ್ಲಿ, ಬರಟಿಷ್ಟ್ರಗೆ ಅನುವಾಗದಿಂದು 

96,000 ಚಿೇನ್ಾದಿಿಂದ ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಕೂಲ್ಲಗಳನುು ತಿಂದು, ಬರಟಿಷ್ ಸೈನಯದೂಡನ್ ಬಟಿಟದುೇ ಇದಕೆ 

ಕಾರಣವೆಿಂದು ತಳಿದಿದ. ಚಿೇನ್ಾದಲ್ಲಿ 1917ರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವಪದಕೆ ತೊಿಂದರೆಯಾಗುವ ಪಿಡುಗು ಉತುರದಲ್ಲಿ 

ಹರಡಿತೆುಿಂದು ದ್ಾಖ್ಲೆ ಇದ. 

ಆದರೆ ಈಗ 2002 ರಲ್ಲಿ ಮತುು 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿರುವ ಕೂರೊೇನ್ಾ ಪಿಡುಗು ಚಿೇನ್ಾದ ವಪಹಾನ್ ಪ್ಾರಿಂತಯದಲ್ಲಿ 

ಹುಟಿಟ ಹರಡಿದ, ಎಿಂಬುದನುು ಚಿೇನ್ಾವೆೇ ಅಲ್ಿಗಳೆಯುತುಲ್ಿ.  

ಏಕ ಹಿೇಗೆ? 

ನ್ಾನ್ೇ ಹಲ್ವಾರು ಬಾರ, 1993 ರಿಂದ 2005 ರವರೆಗೆ ಚಿೇನ್ಾಕೆ ಭೇಟಿ ಇತುದುೇನ್. ನ್ಾನು ಕೇವಲ್ 

ಸ್ಸಾಯಹಾರಯಾಗಿರುವಪದನುು ಕಿಂಡು, ನನು ಚಿೇನ ಗೆಳೆಯರಗೆ ತುಿಂಬಾ ಸೂೇಜಗ. ನೇನು ಇಿಂತಹ ಊಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 

ನನಗೆ ಹೆೇಗೆ ಪೂರೇಟಿೇನ್ ದೂರಕುತುದ? ಎಿಂದು ಅವರ ಪ್ರಶು. ಆಗ ನ್ಾನು, "ಆನ್ಗೆ ಹುಲೆಿೇ ತಿಂದು ಪೂರೇಟಿೇನ್ 

ದೂರಕಿದ" ಎಿಂದು ಮರು ಪ್ರಶು ಹಾಕುತುದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೆಸೂಟೇರೆಿಂಟ್ ಗೆ ಹೊೇದರೂ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಿಂಜ್ರ ಹಾಗೂ 

ನೇರನ ಪ್ಿಂಜ್ರಗಳ ಸಾಲೆೇ ಇರುತುತುು. ಹೊೇದವರು ಮೊದಲ್ು, ಪ್ಿಂಜ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಾರಣಿಗಳನುು 

ತೊೇರ, ಅದನುು ನ್ೂೇಡಿಯ್ಕೇ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟಟ ತೊಳೆಸ್ುತುತುು. ಆದರೆ ಚಿೇನಯರು ಯಾವ ಪ್ಾರಣಿಯನ್ಾುದರೂ 

ತನುುತಾುರೆ.  
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ಅವರು ಹೆೇಳುವ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ "ನಮಮನುು ಯಾವ ಪ್ಾರಣಿ ತನುುತೊುೇ, ಅವಪಗಳನುು ಬಟ್ುಟ ಮಕೆವನ್ುಲಾಿ ನ್ಾವಪ 
ತನುುತುೇವಿ". ಚಿೇನಯರಗೆ, ಈ ಪ್ಾರಣಿಗಳಲ್ಿದಿದುರೆ ಊಟ್ವೆೇ ರುಚಿಯಾಗುವಪದಿಲ್ಿ. ಜರಳೆ, ಇಲ್ಲ, ಹಲ್ಲಿ, 
ಮಡತೆಗಳನ್ುಲಾಿ ಉಪಿುನಕಾಯಿ ಹಾಕುತಾುರೆ. ಕಪ್ಟ್, ಕಾಡುಹಿಂದಿ, ಹಾವಪ ಇವೆಲಾಿ ಇಷ್ಟ್ಟವಾಗುವ ಜೇವಿಗಳು. 

ಇದನ್ುಲಾಿ ಮಾರುವಪದಕೆ ಅನ್ೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟಟಗಳೆೇ ಚಿೇನ್ಾದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಈ ಪ್ಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಬಲೆಯೂ ಹೆಚುು. 2020 

ರ ಜ್ನವರಯಲ್ಲಿ ಚಿೇನ್ಾ ಸ್ಕಾಿರ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟಟಗಳನುು ಮುಚಿುದರು. ಪ್ಾರಣಿಗಳಿಿಂದ ಸೂೇಿಂಕು, ಮಾನವರಗೂ 

ಹರಡುವಪದಿಂದು ತಳಿಯಲ್ು, ಚಿೇನ್ಾದವರಗೆ ಸಾವಿರಾರು ವಷ್ಟ್ಿಗಳೆೇ ಆಗಿವೆ. ವಪಹಾನ್ ಪ್ಾರಿಂತಯದಲ್ಲಿ 2019 ರಿಂದ 

ಮೊದಲಾದ ಕೂರೊೇನ್ಾ ಪಿಡುಗನುು ನಯಿಂತರಣ ಮಾಡಲೊೇಸ್ುಗ ಚಿೇನ್ಾ ಸ್ಕಾಿರಕೆ $78 ಬಲ್ಲಯನ್ ಖ್ರ್ಾಿಗಿದ 

ಎಿಂದು ಅಿಂದ್ಾಜ್ು ಹಾಕಲಾಗಿದ. 

ಈ ಪ್ಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಿಂಟ್ುವ ಕಲ್ವಪ ವೆೈರಸ್ ಗಳು ಆ ಪ್ಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ತೊಿಂದರೆ ಮಾಡದ, ಮಾನವರನ್ುೇ 

ಹುಡುಕುತುವೆ ಎನುುವಪದೂ ಈಗ ಗೊತಾುಗಿದ. ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ವಾಸ್ ಮಾಡುವ ಕಪ್ಟ್-ಬಾವಲ್ಲಗಳು ಈ 

ವೆೈರಾಣುಗಳನುು ಹೊತುು ಹಾರಾಡುತುರುತುವೆಯಾದರೂ ಅವಪಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ತಗಲ್ುವಪದಿಲ್ಿ. ಆದರೆ 

ಅದೇ ಬಾವಲ್ಲಗಳು, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ, ಈ ವೆೈರಾಣುಗಳು ಆ ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಬನ್ುೇರ, ಅವಪಗಳ 

ಜ್ಜೂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟಟಗಳಿಗೆ ಬರುತುವೆ. ಅವಪಗಳನುು ಉಿಂಡ ಮಿಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸೂೇಿಂಕಾಗುತುದ.  

ಚಿವೆಟ್ ಬಕುೆಗಳು, ಚಿೇನ್ಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂದಿ ಇಷ್ಟ್ಟಪ್ಟ್ುಟ ತನುುವ ಪ್ಾರಣಿ. ಇದು ಸ್ುನಯ ಪ್ಾರಣಿಯಾಗಿದುು, ಮಾನವ 

ದೇಹಕೆ ಹತುರವಾಗಿದ. ಈ ಕಾಡು ಬಕುೆಗಳಿಗೆ ಅಿಂಟಿದ ಸೂೇಿಂಕು, ವಪಹಾನ್ ಪ್ಾರಿಂತ್ ದಲ್ಲಿ ಹರಡಿತು ಎನುುವಪದು 

ಚಿೇನ್ಾ ಸ್ಕಾಿರದ ಅಿಂದ್ಾಜ್ು.  

ಕೂಳಕನುು ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಕೂಳಕನುು ತನುಬೇಡ ಎಿಂದು ನಮಮ ಹಿರಯರು ಹೆೇಳುವ ಮಾತನ ತಥಯ ಈಗ 

ಅರವಾಗುತುದ. ಬೌದಧರು ಚಿೇನ್ಾ, ಜ್ಪ್ಾನ್, ಥಾಯ್ ಲೆೇಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ತಮಮ ಧಮಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರೂ 

ಕೂಡ, ಚಿೇನಯರಗೆ ಮಾಿಂಸ್ ತನುಕೂಡದು ಎಿಂಬ ನಡೆವಳಿಕ ಅವರಗೆ ಕಲ್ಲಸ್ುವಪದು ಆಗಲೆೇ ಇಲ್ಿ. 

ಈಗ ಚಿೇನ್ಾ 250 ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ನಿಂತರ ಮತೆು ಒಿಂದು ಶಕಿುಶಾಲ್ಲ ದೇಶವಾಗಲ್ು ಬಯಸ್ುತುದ. ಅದಕಾೆಗಿ ಹೆರ್ಾುಗಿ 

ಹಣವನುು ಖ್ಚುಿ ಮಾಡುತುದ. Bio ಯುದಧ ಎಿಂದು ಮೊದಲ್ು ಜ್ಮಿನರು, ಅನಿಂತರ ಅಮೇರಕನುರು, ಕಳೆದ 80 

ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ಕಾಲ್ದಿಿಂದ ತುಡಿಯುತುರುವಪದನುು ಕಿಂಡು, ಚಿೇನ್ಾ ಈ ವೆೈರಾಣುಗಳನ್ುೇ ಒಿಂದು ಅಸ್ರವಾಗಿ ಬಳಸ್ುವ 

ಹವಣಿಕಯಲ್ಲಿ ಇದ ಎಿಂದು, ಬಹು ಮಿಂದಿಯ ಎಣಿಕ. ವಪಹಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕಾೆಗಿ ಒಿಂದು ಸ್ಿಂಶೂೇಧನ್ಾ ಕೇಿಂದರವೂ 

ನಡೆಯುತುದ.  

ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲಾಿ ಅಸ್ರಗಳೂ ಕೂಡ ತರುಗು ಬಾಣಗಳೆೇ ಆಗುತುವೆ. ನೇನು ಬೇರೆಯವರನುು ಬಡಿಯಲ್ು 

ಬಿಂದ್ಾಗ ಆ ಬಡಿಗೆ ನನಗೂ ಏಟ್ು ಕೂಡುತುದ ಎನುುವಪದನುು ಮರೆಯಕೂಡದು. 

ಈಗ ನಮಮಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ಯುವ ಜ್ನ್ಾಿಂಗಕೆ ಪ್ಾಶಾುತಯರನುು ನ್ೂೇಡಿ, ಮಾಿಂಸಾಹಾರಗಳಾಗುವ ಆತುರ ಇದ. ಆದರೆ 

ಇನ್ೂುಿಂದು ಪ್ಾರಣಿಯನುು ನ್ಾವಪ ತಿಂದ್ಾಗ, ಅದರ ವಿಷ್ಟ್ಗಳು, ಹಾಮೊೇಿನುಗಳು, ಟ್ಾಕಿಿನ್ ಗಳು ಕೂಡ ನಮಮ 

ಹೊಟ್ಟಟಯನುು ಸೇರುತುವೆ ಎನುುವಪದನುು ಮರೆಯಬಾರದು. ಈಗ ನೇರನಲ್ಲಿಯ್ಕೇ ನ್ಾವಪ ಬಳಸ್ುವ ವಿಷ್ಟ್ಗಳನ್ುೇ 

ಬಡುವಾಗ, ಆ ನೇರನಲ್ಲಿರುವ ಮೇನುಗಳು  ವಿಷ್ಟ್ವಾಗುತುವೆ. ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಸ್ಿಭಾವ-ನಡೆವಳಿಕ ಅವಪಗಳಲ್ಲಿರುವ 

ಹಾಮೊೇಿನ್ ಗಳಿಿಂದ ಆಗುತುವೆ. ಈಗ ಬಕುೆ-ಹುಲ್ಲ-ಚಿರತೆಗಳು, ಅವಪಗಳ ಹಾಮೊೇಿನ್ ಗಳಿಿಂದ ಅಷ್ಟ್ುಟ 

ಆಕರಮಗಳಾಗಿರುತುವೆ. ಅದನುು ತಿಂದ್ಾಗ ಆ ಹಾಮೊೇಿನುಗಳು ನಮೊಮಳಗೆ ಸೇರ ನಮಮನುು ಒಿಂದು ಹುಲ್ಲಯೇ, 

ಚಿರತೆಯ ರೇತಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ುತುದ. 

ಮಾನವ ಜ್ನಮ ದೂಡಡದು ಎಿಂದು ದೇವರನ್ಾಮ ಹಾಡಿ ಬಟ್ಟರೆ, ಕತೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಅದನುು ನಮಮ 

ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊೇರಬೇಕು. 

 

•  
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ಉಭ್ಯ ಕಾಮ   ಸಿಲ್ಲಿಯಾ ಒಬಬ ಉಭ್ಯ ಕಾಮ. ಲೆಸಿುಯನ್ ಗುಿಂಪ್ಪಗಳು ಮಾಡಿಕೂಿಂಡಿರುವ ಸ್ಿಂಘ 

ಸ್ಿಂಸಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಯಾಶಿೇಲೆ. ಇತುೇಚೆಗೆ ಭಾರತ ಸ್ುತುಬಿಂದಿದು ಅವಳಿಗೆ ಮೈಸ್ೂರು ತುಿಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿತುು. "ಐ ವಪಡ್ 

ಲ್ವ್ ಟ್ು ಗೊೇ ಬಾಯರ್ಕ" ಎಿಂದಳು. "ನ್ಾನು ಅಲ್ಲಿನ ಬಡತನದ ಬಗೆಗ ತುಿಂಬಾ ಕೇಳಿದು. ತುಿಂಬಾ ಡಿಪರಸಿಿಂಗ್ ಆಗಿತುು. 

ಆದರೆ, ಮುಿಂಬೈಯ ಸ್ಬಬಿನ್ ಟ್ಟರೇನುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊೇದ್ಾಗ, ಚೊೇಪ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರೆೈಲ್ುಕಿಂಬಗಳ ಪ್ಕೆ ವಾಸಿಸ್ುವ 

ಜ್ನರನುು ಕಿಂಡು ಬೇರೆಯ್ಕೇ ಅನುಭ್ವವಾಯಿತು.  ಅವರು ಅಷ್ೂಟಿಂದು ಅಸ್ುಖಿಗಳು ಅನುಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ನ್ಾವಪ ನಮಮ 

ಕಾನ್ಿಪ್ಟ ಆಫ್ ಪ್ಾವಟಿಿ ಅವರಗೆ ಆಫಿೈ ಮಾಡೆುೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರೂ ಅದನ್ುೇ ಬಡತನ ಅಿಂತ ತಳಿದಿರ ಾುರೆ 

ಅನುಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವರ ಪ್ಪಟ್ಾಣಿ ಮನ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ತೂಗುತುದು ಬಣಣ ಬಣಣದ ಕಾಯಲೆಿಂಡರ್ ಗಳು ವಿಚಿತರ" ಎಿಂದಳು. 

"ನ್ಾನ್ೂಬಬ ಬೈ ಸಯಕುಯಯಲ್" ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿಕೂಿಂಡಾಗ ಸಿಲ್ಲಿಯಾ ಒಿಂದು ಸ್ಿಂಜ್ಜಯ ಪ್ರಚಯದಲ್ಲಿ ಇಿಂಥಾ 

ವೆೈಯಕಿುಕ ವಿಷ್ಟ್ಯ ಹೆೇಳಿದ ಬಗೆಗ ಅಚುರಯಾಯಿತು. "ಅದೇನ್ೂೇ ನನಗೆ ಹೆೇಳಬೇಕನಸಿತು ಹೆೇಳಿದ" ಎಿಂದಳು. ಇದು 

ಒಿಂದು ರೇತಯ ಮಾಿಂತರಕ ಅನುಭ್ವ. ನ್ಾನಗಲ್ೂ ನನು ಬಾಯ್ ಫರಿಂಡ್ ಜ್ಜೂತೆ ಇದುೇನ್. ಆದರೆ, ಯುರೊೇಪಿಗೆ 

ಒಿಂದು ಕಾನ್  ಫರೆನಿಗೆ ಹೊೇದ್ಾಗ ಈ ಅನುಭ್ವ ಆಯಿತು. ನ್ಾನು ಭೇಟಿಯಾದ ಆ ಹೆಣುಣ ಎಿಂಥಾ ಜೇವಿಂತ ವಯಕಿು 

ಗೊತೆುೇ? ಅವಳೊಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದು ವಿಶೇಷ್ಟ್  ಸ್ಿಂಬಿಂಧ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈ ರೇತಯ ಹೆಣುಣ-ಹೆಣಿಣನ ಸ್ಿಂಬಿಂಧ "More 

compassionate, less violent, more fulfilling" ಎಿಂಬುದರ ಅರವಪ ನನಗಾಯಿತು" ಎಿಂದಳು. "ನಮಮ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೇತ ಸ್ಲ್ಲಿಂಗ ಕಾಮ ಗುಿಂಪ್ಪಗಳಿದ್ಾುರಾ" ಎಿಂದು ಕುತೂಹಲ್ ತೊೇರಸಿದಳು.  

‘ಅಡಿಗೆ ಮನ್’   ಸ್ೂ ಯಾಯನ್ ಯಾಯಲ್ಡರ್ ಸ್ನ್ ಕಿರಯ್ಕೇಟಿವ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸಥ ಮಕೆಳಿಗಾಗಿ ಕತೆಗಳನುು 

ಹೆೇಳುವಪದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿೇಣೆ   ಈಕ ಒಿಂದು ದಿನ ಡನ್ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಮ ಮನ್ಗೆ ಕರೆದರು   ಎಲೆಿಲ್ೂಿ ಹಸಿರೆೇ 

ಹಸಿರಾಗಿದು ಡನ್ ಬಾರ್ ಕಣಿಣಗೆ ಹಬಬ   ಅವರ ಮನ್ಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಥಾಯ್ ಅಡಿಗೆಯ ರುಚಿ ತೊೇರಸಿದರು   ಅವರ 

ಇಿಂಡೊೇನ್ೇಷ್ಟಯನ್ ಪ್ಪಟ್ ಗಳ ಅದುುತ ಸ್ಿಂಗರಹ ತೊೇರಸಿದರು   ಅವರ ಪಿರೇತಯ ನ್ಾಯಿ ಬೇಲ್ಲಯಡನ್ ಹತುರವೆೇ 

ಇದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ುತಾುಟ್ಕೆ ಕರೆದುಕೂಿಂಡು ಹೊೇದರು   ಅವರಗೆ ಭಾರತವೆಿಂದರೆ ಅಚುುಮಚುು   ಅವರ 

ಮೂರನ್ಯ ಮಗಳು ಕೂಡ ದತುು ತೆಗೆದುಕೂಿಂಡಿರುವ ಭಾರತೇಯಳೆೇ   ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ುತಾುಡಬೇಕಿಂದಿರುವ 

ಕನಸ್ುಗಳನುು ಹಿಂಚಿಕೂಿಂಡರು   

ಸಾಲ್ುಸಾಲಾಗಿ ಚೆರಿ ಬಾಿಸ್ಮ್ ಮರಗಳು ಅರಳಿನಿಂತ ಅವರ ರಸುಯಿಂಚಿನಲ್ಲಿದು ಮನ್ಯಿಂದನುು ಚಿೇನೇ 

ವಾಯಪ್ಾರಯಬಬ ಕೂಿಂಡಿದು   ಫರಿಂಚ್ ಶೈಲ್ಲಯ ಸೂಬಗಿನ ಮನ್ಯನುು ಉರುಳಿಸಿ, ಗಾಢ ಬಣಣಗಳು ಹಚಿುದು 

ಕಣುಣ ಕುಕುೆವ ಮನ್ಯಿಂದನುು ಕಟಿಟಸಿದ   ಅದು ತನು ಪ್ರಸ್ರದೂಿಂದಿಗೆ ಹೊಿಂದದ ಢಾಳಾಗಿ ಕಾಣುತು ನಿಂತತುು   

ಅಿಂಥಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ಟ ಮನ್ಯನುು ಏಕ ಒಡೆದನ್ಿಂದು ಕೇಳಿದ್ಾಗ ಅವನತು ವಿವರಣೆ ಹಿೇಗಿತುು   ’ಮನ್ಯ ಜೇವಾಳ ಇರುವಪದು 

ಅದರ ’ಕಿಚನ್ ಸಿಲ್ಮ’ನಲ್ಲಿ   ಅಷ್ಟ್ುಟ ವಷ್ಟ್ಿ ಬೇರೆ ಜ್ನ ವಾಸಿಸಿದ ಈ ಮನ್ಯ ಕಿಚನ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಡಿಯನ್ ಅಡಿಗೆ 

ವಾಸ್ನ್ ಮನ್ ಮಾಡಿ ಬಟಿಟತುು   ಅದು ಪ್ೂತಿ ಹೊೇಗಬೇಕಾದರೆ, ಅದನುು ಪ್ೂತಿ ಒಡೆದು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟದ ವಿಧಿಯಿಲ್ಿ, 

ಇಲ್ಿದ, ನ್ಾವಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರೆ ಅದು ಪ್ೂತಿ ನಮಮ ಮನ್ ಅನುಸ್ುವಪದೇ ಇಲ್ಿ"  

ಈ ’ಫನ್ಾಮನನ್’ ವಾಯಿಂಕೂೇವರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಿಲ್ೂಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಐತಹಾಸಿಕ ದೃಷ್ಟಟಯಿಿಂದ ಚೆಲ್ುವಿನ 

ದೃಷ್ಟಟಯಿಿಂದ ಮತುು ಸಾಿಂಸ್ೆೃತಕ ದೃಷ್ಟಟಯಿಿಂದ ವಾಯಿಂಕೂೇವರ್ ನ ಕೇಿಂದರ ಬಿಂದುವಾದ ಗಾರಯನ್ ವಿಲ್ ಐಲೆಿಂಡಿನ 

ಆಕಷ್ಟ್ಿಕ  ವಾಟ್ರ್ ಫರಿಂಟ್ ಸ್ುತುಮುತು ಈಗ ಕುರೂಪಿಯಾದ ಭ್ೂತಾಕಾರದ ಸೆೈಸೆೇಪ್ರ್ ಗಳು ನ್ಾಯಿಕೂಡೆಗಳಿಂತೆ 

ಎದಿುವೆ, ಸಾವಿರಾರು ಜ್ನಕೆ ವಸ್ತ ಒದಗಿಸ್ುವ ಈ ಕಾಿಂಡೊಮನಯಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇತುೇಚೆಗೆ ದ್ಾಳಿ ಇಟಿಟರುವ 

ಹಾಿಂಗ್ ಕಾಿಂಗ್ ವಾಯಪ್ಾರಗಳ ಸ್ೃಷ್ಟಟ   ಹಿೇಗಾಗಿ ಊರು ತುಿಂಬಾ ಇರುವ ಸ್ದಭಿರುಚಿಯ ಯುರೊೇಪಿಯನ್ ಶೈಲ್ಲಯ 

ಕಟ್ಟಡಗಳನುು ಉರುಳಿಸಿ, ಕಣುಣಕುಕುೆವ ಆಧುನಕ ಕಟ್ಟಡಗಳನುು ಇವರು ಕಟಿಟಸ್ುತುದ್ಾುರೆ   

•  
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 ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು ಮಿಂತರದಿಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಕ್ಷರ – ಮಿಂತಾರಕ್ಷರ   ಮಿಂತೆರೇನ ಹಿತೊೇಕು – “ಮನನ್ಾತ್ 

ತಾರಯಕೇ ಇತಮಿಂತರ” ಅಿಂದರೆ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂತರದ ಹಿರಮಯ ಬಗೆಗ ಯೇಚಿಸಿದರೆ ಅನುಮಾನಗಳು 

ಮಾಯವಾಗಿ; ಸ್ರಯಾದ ತಳಿವಳಿಕ ಬರುತುದ ಎಿಂಬ ಸ್ೂಚನ್ ಇದ  

ಹುಡುಗನ್ಾದ್ಾಗಿನಿಂದ ನ್ಾನು ಬಳಗೆಗ ಎದ್ಾುಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೂಳುುತುರುವ ಪ್ಾರಥಿನ್ – “ಉತುಷ್ಟ್ಠ ಉತುಷ್ಟ್ಠ 

ಗೊೇವಿಿಂದ  ಉತುಷ್ಟ್ಠ ಉತುಷ್ಟ್ಠ ಗರುಡಧಿಜ್; ಉತುಷ್ಟ್ಠ ಉತುಷ್ಟ್ ಕಮಲಾಕಾಿಂತ  ಕರೈಲೊೇಕಯಿಂ ಮಿಂಗಳಿಂ ಕುರು” - 

ಅದರ ಅಥಿ; ನನಗೆ ದೇಹಲ್ಸ್ಯವಿಲ್ಿದ; ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಗಾಬರ ಅಲ್ಿದ ಅನುಮಾನಗಳಿಲ್ಿದ; ಜೇವನ ತೃಪಿು ಮತುು 

ಶಾಿಂತ ಇರುವಿಂತೆ ಪ್ಾರರ್ಥಿಸ್ುವಪದು  

ಮೇಲೆ ಸ್ೂಚಿಸಿದ ಪ್ರಸಿಥತಯನುು ಸ್ದ್ಾನಿಂದ ಸ್ುಖ್ ಜೇವನ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು  

ಹಿೇಗಿರುವಾಗ  ಬಗೆಗ ಯೇಚಿಸಿ ಸ್ದ್ಾನಿಂದ ಸ್ುಖಿ ಪ್ಡೆಯುವ ಮಾಗಿ ಪ್ಡೆಯುವ ಆಸ ನನಗಿದ  

  ನರಾಕಾರ ಬರಹಮ ಸ್ಮಾನವಾದ ನದಶಿನಗಳು 

ಯಾವ ಕಾಲ್ಕೂೆ; ನರಿಂತರ; ಕಾಯಾಿಚರನ್ಯನುು 

ಎಲಾಿ ಜಾಗಗಳಲ್ೂಿ; ಬೇರೆ ಯಾರ ಸ್ಹಾಯವನೂು 

ಪ್ಡೆಯದ ನಡೆಸ್ುವ ಶಕಿು ಪ್ರಪ್ಿಂಚದಲ್ಲಿ 

ಎಲೆಿಲ್ೂಿ ಇರುವ ATOM ನ ಒಳಗೆ PROTONS & 

ELECTRONS ಗಳು ಕಡೆ ಇಲ್ಿದ ಸ್ುತುುತುರುವ 

ಶಕಿುಯು ಕೂಡ ನರಾಕಾರ ಶಕಿು 

ಪ್ರಪ್ಿಂಚದಲ್ಲಿ  ಎಲೆಿಲ್ೂಿ ಇರುವAtom ನ ಒಳಗೆ 

Protons & Elecrons ಗಳು ಕಡೆ ಇಲ್ಿದ, 

ಸ್ುತುುತುರುವ ಶಕಿುಯು ಕೂಡ ನರಾಕಾರ ಶಕಿು 

  ಸಾಕಾರ ಬರಹಮ   

  - ಪ್ರಕೃತ ಪ್ರತಯಿಂದು ಅಣು (ATOM) ವೂ ಸಾಕಾರ ಬರಹಮರಿಂತೆ 

ಕಲ್ಸ್ಗಳನುು ಮಾಡುತುದ   

  - ಪ್ರಕೃತ  

ಸಾಕಾರ ಬರಹಮರಿಂದ ಭಾನುಮಿಂಡಲ್ ಪ್ಿಂಚಭ್ೂತಗಳು 

ಇತಾಯದಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿದ    

ATOM ಗಳು ಸೇರ MAKEULAS ಆಗಿ ಕಲ್ಸ್ 

ನಡೆಯುತುದ 

 

 ವೃಕ್ಷ  

ಊಧರಿ ಮೂಲ್ಮಧ   ಶಾಖ್ ಮಶಿಕ ಪ್ಾರಹುರವಯಯಮ್ ಛಿಂದ್ಾಿಂಸಿ ಯನುು ಪ್ಣಾಿನ ಯಾಸ್ುಿಂ ವೆೇದ ಸ್ವೆೇದವಿತೆ 

Bhagavat Gita Chapter:  

With roots above and branches below, the ASHWATHA is said to be indestructible 

whose leaves the Vedas are he who know this is a Veda Knower. 

ಮರದ ಬೇಜ್ವಪ ಮೊಳಕ ಪ್ಡೆದ್ಾಗ, ಒಿಂದು ಕಾಿಂಡದ ನಿಂತರ, ಎರಡು ಪ್ಪಟ್ಟ ಎಲೆಗಳಿಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ುತುದ   ಅದು 

ಮರವಾದ್ಾಗ ಒಿಂದೇ ಕಾಿಂದವಿದುು ಹಲ್ವಾರು ಕೂಿಂಬ, ರೆಿಂಬಗಳು, ಎಲೆಗಳೂ ಬಳೆಯುತುವೆ   ಒಿಂದೇ ಕಾಿಂಡದ 

ಮೂಲ್ಕ ಬೇರುಗಲ್ು ಆಹಾರವನುು ಎಲ್ಿ ಎಲೆಗಳಿಗೂ ಒದಗಿಸ್ುತುದ   ಅದೇ ರೇತ ಭ್ಗವಿಂತ ( ) ಎಲಾಿ ದೇಶಗಳ 

 ಎಲಾಿ ಜ್ನರ ಆಧಾಯತಮಕ ಬಳೆವಣಿಗೆ ಕಲ್ಲುಸ್ುತಾುನ್    
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“ಪ್ೂಣಿಮದ ಪ್ೂಣಿಮದಿಂ| ಪ್ೂಣಾಿರ್ಕ ಪ್ೂಣಿ 

ಉದಚುಕ || 

ಪ್ೂಣಿ ಸ್ಯ  ಪ್ೂಣಿ ಮಾದ್ಾಯ | ಪ್ೂಣಿ ಮೇನ್ಾ 

ವಶಿಷ್ಟ್ಯಕ ||” 

ಎನುವ ಶಾಿಂತ ಪ್ಾಠದಿಿಂದ ವೆಕಾೆಯನ್ 

ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು   

ಈ ಶೂಿೇಕದಲ್ಲಿ ಪ್ೂಣಿಮದ; ಪ್ೂಣಾಿರ್ಕ; ಪ್ೂಣಿಸ್ಯ 

ಪ್ದಗಳು ನರಾಕಾರ ಬರಹಮ   ಗೆ ಸ್ಲ್ುಿತುದ   ಮತುು 

ಪ್ೂಣಿ ಪ್ದವಪ ಸಾಕಾರಬರಹಮ; ಪ್ರಕೃತ; ಕೂೇಟ್ಾಯಿಂತರ 

ಅಣುಗಳು, ಜೇವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ನರಾಕಾರ ಬರಹಮರಗೆ 

ಸ್ಲ್ುಿತುದ   

ಅಿಂದರೆ ಎಲೆಿಲ್ೂಿ   ನರಾಕಾರ ಬರಹಮ 

ವಾಯಪಿಸಿದ್ಾುರೆ   

  ನರಾಕಾರ ಬರಹಮ ರ ಅಪ್ಾರ ಶಕಿುಯು 

ಪ್ರತಯಿಂದು ಸಾಕಾರಬರಹಮರಲ್ಿದ ಎಲಾಿ 

ಪ್ದ್ಾಥಿಗಳು, ಎಲಾಿ ಜೇವಿಗಳಲ್ೂಿ ಪ್ರವೆೇಶಿಸಿದ   

 

 

➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢➢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಭಾನುಮಿಂಡಲ್ 

 

-ಸಾಕಾರಬರಹಮರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ಲವಚಾರಕ 

 

ವಿಷ್ಟ್ುಣ-ಸ್ಿಂರಕ್ಷಕ-ದಶಾವತಾರ-ವೆೇದ, ಉಪ್ನಷ್ಟ್ತ್ 

 

ಪ್ರಕೃತ – 84 ಲ್ಕ್ಷ ಜೇವರಾಶಿಗಳು    

ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಟ್ಯ ಬಹಳ ಬುದಿಧವಿಂತ 

 

ಶಿವ ಶುಭ್ವನುುಿಂಟ್ು ಮಾಡುವವ 

 

ಬರಹಮ ಸ್ೃಷ್ಟಟಕತಿ 

 

❖ ಮತೊುಬಬರನುು ಬದಲಾಯಿಸ್ುವ ಪ್ರಯತು ಬಟ್ುಟ     ನೇನು ಬದಲಾದರೆ     ಅದು ಪ್ರಪ್ೂಣಿತೆ  

❖ ಜ್ನ ಹೆೇಗಿದ್ಾುರೊೇ    ಹಾಗೆಯ್ಕೇ ಸಿಿೇಕರಸಿದರೆ      ಅದು ಪ್ರಪ್ೂಣಿತೆ   

❖ ಪ್ರತಯಬಬರೂ    ಅವರ ದ್ಾರಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ರಯಿದ್ಾುರೆ    ಎಿಂದು  ತಳಿದರೆ     ಅದು ಪ್ರಪ್ೂಣಿತೆ 

❖ ಎಲ್ಿರೊಿಂದಿಗೂ ಹೊಿಂದ್ಾಣಿಕಯಿಿಂದ ನೇನೂ ಹೊರಟ್ರೆ     ಅದು ಪ್ರಪ್ೂಣಿತೆ  

❖ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನೇನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ುವಪದನುು ಬಟ್ಟರೆ     ಅದು ಪ್ರಪ್ೂಣಿತೆ 

❖ ನೇನು ಮಾಡುತುರುವ ಕಲ್ಸ್ದಿಿಂದ ನನಗೆ ಆತಮವಿಶಾಿಸ್ ಮತುು ಶಾಿಂತ ಸಿಕೆರೆ      ಅದು ಪ್ರಪ್ೂಣಿತೆ 

❖ ನನು ಜಾಣೆಮ ಹಾಗೂ ಶಕಿುಯನುು ಪ್ರದಶಿಿಸ್ುವಪದನುು ನಲ್ಲಿಸಿದರೆ     ಅದು ಪ್ರಪ್ೂಣಿತೆ  

❖ ಮತೊುಬಬರು ನನುನುು ತೆಗಳಿದ್ಾಗ ಸಿಿೇಕರಸ್ುವ ಗುಣವಿದುರೆ      ಅದು ಪ್ರಪ್ೂಣಿತೆ 

❖ ನನುನುು ಬೇರೆಯವರೊಿಂದಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿಕೂಳುುವಪದನುು ಬಟ್ಟರೆ      ಅದು  ಪ್ರಪ್ೂಣಿತೆ   

❖ ನನುಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭ್ರವಸ ಇದುು ಶಾಿಂತನ್ಾಗಿ ಇರಲ್ು ಸಾಧಯ ವಾದರೆ       ಅದು  ಪ್ರಪ್ೂಣಿತೆ   

❖ ನೇನು ನನು ಜೇವನದ ಅವಶಯಕತೆ ಮತುು ಬೇಕು" ಗಳನುು ಬೇಪ್ಿಡಿಸಿ ನ್ೂೇಡಲ್ು ಶಕುನ್ಾಗಿ "ಬೇಕು"ಗಳನುು ತಾಯಗ 

ಮಾಡಿದರೆ      ಅದು  ಪ್ರಪ್ೂಣಿತೆ  ಇನ್ೂುಿಂದು ಪ್ರಮುಖ್ ಅಿಂಶ 

❖ ಪ್ರತಯಿಂದು ವಸ್ುು ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಿಂದಲೆೇ ಸ್ುಖ್-ಸ್ಿಂತೊೇಷ್ಟ್ ಸಿಗುವಪದಿಂದು ನಿಂಬುವಪದನುು ಬಟ್ಟರೆ      ಅದು 

ಪ್ರಪ್ೂಣಿತೆ 

ನಮಮಲ್ಿರಗೂ ಪ್ರಪ್ೂಣಿ ಜೇವನ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಿಂತ ಹಾರೆೈಕ   
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ಈಗ 73 ವಷಯದ ಹಿಂದ ನ್ಮಗೆ ಸಾವತ್ಂತ್ರಾ ಸ್ತಕ್ತಕತೆಂತ್ು ನ್ಾವಲ್ಿರೂ ತ್ತಳ್ಳದಿದದೇವ. ಏಕಂದರೆ ನ್ಮಮ 

ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಳದರಂದು ಸಾವತ್ಂತ್ರಾವಂದರೆ ಪರಕ್ತೇರ್ರ ಆಡಳ್ಳತ್ದಿಂದ ನ್ಾವು ಪಾರಾದರೆಂಬುದು. ಇದು 

ದಿಟ್ವೇ? 

ಸಾವತ್ಂತ್ರಾಕಾಕಗ್ಲ ಹೂಡೆದ್ಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಹಚಿುನ್ ಮಂದಿ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ವಿದ್ಾಾಭಾಾಸದಿಂದ ಅರ್ಣಯಾದವರೆೇ. ಈ 

ಮಂದಿರ್ಲ್ಲಿ ಕಲ್ವರು, ಬಿರಟ್ನಿನನ್ಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿ ಬಳೆದವರು. ಅವರಿಗೆ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಆಡಳ್ಳತ್ ರಿೇತ್ತ ಅತ್ತ 

ಉತ್ುಮವನಿಸ್ತತ್ುು. ಗಾಂಧಿ ಏನೆೇ ಹೇಳ್ಳದರೂ ಕೂಡ, ಅವರಿಗೆ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ರನ್ುನ ಕಂಡರೆ ಗೌರವವಿತ್ುು. ನೆಹರೂ 

ಅವರಿಗಂತ್ೂ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ನ್ಾಾರ್ ತ್ತೇಮಾಯನ್ವೇ ಅತ್ತ ಶರೇಷಠ ನ್ಾಾರ್ವಾಗ್ಲತ್ುು. 

ಆದದರಿಂದಲ್ಲೇ, ನ್ಮಮನ್ುನ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ರವರು ಬಿಟ್ುೆ ಹೂೇದರೂ ಕೂಡ, ಅವರು ಮಾಡಿಟ್ೆ ಕಾನ್ೂನ್ುಗಳನೆನೇ 

ಮುಂದುವರೆಸ್ತಕೂಂಡು 70 ವಷಯಗಳು ಸಂದಿವ. ನ್ಮಮ ಸ್ತವಿಲ ರಿೇತ್ತಯಾಗಲ್ಲ ಕ್ತರಮಿನ್ಲ ರಿೇತ್ತಯಾಗಲ್ಲ 

ಜಮಿೇನ್ು ವಾವಹಾರವಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಿವೂ ಇಂದು ಬಿರಟ್ಟಷ್ ನ್ವರು ಮಾಡಿಟ್ೆ ರಿೇತ್ತರ್ಲ್ಲಿಯೇ ನ್ಡೆರ್ುತ್ತುದ. 

ನ್ಮಮ ಸಂವಿಧಾನ್ವೂ ಕೂಡ ಬಿರಟ್ನ್, ಅಮರಿಕಾ, ಐಲ್ಲಯಂಡ ಗಳ ಸಂವಿಧಾನ್ಗಳ ನ್ಕಲಾಗ್ಲದ.  

ಅಂಬೇಡಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಯಾವ ಹಿಂದೂ ಬಗೆರ್ೂ ಕೂಡ ಹೂರತ್ಾದದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ದೇರ್ದ ಯಾವ 

ನ್ಡೆವಳ್ಳಕರ್ೂ ಅವರಿಗೆ ಒಗೆದಿದದರಿಂದ, ಸಂವಿಧಾನ್, ಅಭಾರತ್ತೇರ್ವಾಗ್ಲ ಬರೆರ್ಲಾಯಿತ್ು.  

ಎಷೆರಮಟ್ಟೆಗೆ ನ್ಾವು ನ್ಮಮನ್ುನ ಎಷೆರಮಟ್ಟೆಗೆ ಬುದಿಧ ಭರಮಣೆ ಮಾಡಿಕೂಂಡಿದದೇವಂದರೆ ಮೊದಲ್ನೆರ್ 

ಮಹಾರ್ುದಧದ ನ್ಂತ್ರ ವಿಮಾನ್ ಪರಯಾರ್ ಮೊದಲಾಯಿತ್ು. ಆಗ ಅಂತ್ರರಾಷಿರೇರ್ ವಿಮಾನ್ ಸಂಚಾರ 

ಸಂಸೆ, ಪರತ್ತಯೊಂದು ದೇರ್ವೂ ತ್ನ್ನ ವಿಮಾನ್ಗಳನ್ುನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಕ್ಷರಗಳ್ಳಂದ ಗುರುತ್ತಸ್ತಕೂಳಿಲ್ಲೇಬೇಕು 

ಎಂದು ಕಟ್ುೆ ಮಾಡಿತ್ು. ಆಗ್ಲನ್ ಭಾರತ್ದ ವೈಸ್ ರಾಯ್ ರವರು 1929 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ತೇರ್ ವಿಮಾನ್ಗಳನ್ುನ 

VR ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳ್ಳಂದ ಗುರುತ್ತಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ತ್ತ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇರೆಗೆ, ಭಾರತ್ದ ಎಲಾಿ 

ವಿಮಾನ್ಗಳೂ ಕೂಡ, ಇಂಡಿರ್ನ್ ಏರ್ ಲ್ಲೈನ್ , ಇಂಡಿಗೊೇ ಏರ್ ಲ್ಲೈನ್ , ರ್ಜಟ್ ಏರ್ ಲ್ಲೈನ್ , ಸವೈಸ್ ಏರ್ 

ಲ್ಲೈನ್ , ಎಲ್ಿವೂ ತ್ಮಮ ಹಸರಿನ್ ಮುಂದ VR ಅನ್ುನ ಬರೆರ್ುತ್ುವ. ಹಿೇಗಾಗ್ಲ ಇಂಡಿರ್ನ್ ಏರ್ ಲ್ಲೈನ್  / 

ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಮಾನ್ಗಳ ಮೇಲ್ಲ VR AIR INDIA ಎಂದು ಬರೆರ್ಲಾಗುತ್ುದ. ಆದರೆ "VR ಎಂದರೆ 

ಏನ್ು?" ಎನ್ುನವ ಪರಶನರ್ನ್ುನ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಕೇಳ್ಳಲ್ಿ. ಹುಡುಕ್ತದ್ಾಗ, ಬಂದ ತ್ತಳ್ಳವು,್ ’VR ಎಂದರೆ 

VICE್ ROY’್ ಎಂದು. ಹಿೇಗೆ ಸಾವತ್ಂತ್ರಾ ಸ್ತಕಕ ಮೇಲ್ೂ ನ್ಾವು VICE ROY ನ್ ಕಳಗೆ ಕಲ್ಸ 

ಮಾಡುತ್ತುದದೇವ.  

ಎಲಾಿ ಕಾನ್ೂನ್ುಗಳೂ ಅವರದದೇ. ಹಿೇಗಾಗ್ಲ ನ್ಮಮಲ್ಿರ ತ್ಲ್ಲ ಮಾಸುವ ಕಲ್ಸವನ್ುನ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ರವರು 

ಮಾಡಿದರೆಂದು, ಅವರನ್ುನ ತೆಗೆಳುವುದು ಸರಿರ್ಲ್ಿ. ನ್ಮಮ ಕೈಗೆೇ ಆಡಳ್ಳತ್ ಸ್ತಕಕ ಮೇಲ್ಲ, ಈ ಸಾವತ್ಂತ್ರಾಕಕ 

ಹೂಡೆದ್ಾಡಿದ ವಿೇರರು ಮಾಡಿದದೇನ್ು? 

ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಹಳೆರ್ ಕಾನ್ೂನ್ುಗಳನ್ುನ ಈಗ್ಲನ್ ಸಕಾಯರ ರದುದ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ 

ಅವುಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸ್ತ ಹರ್ ಮಾಡುವ ಮಂದಿ ಇರುವಾಗ ಆ ಕಾನ್ೂನ್ುಗಳು ರದ್ಾದದರೂ, ಬಾಯಿ 

ಬಡಿದುಕೂಳುಿವುದು ನಿಲ್ುಿವುದಿಲ್ಿ. 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಮುನ್ುನಡಿರ್ಲ್ಲಿೇ ಎಲ್ಿ ಜನ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸ್ತವಿಲ ಕೂೇಡ ಅನ್ವರ್ ಮಾಡುವುದೇ ರಾಷರದ 

ಉದದೇರ್" ಎಂದು ಸಾರಿದದರೂ ಕೂಡ, ಸವೂೇಯಚಛ ನ್ಾಾಯಾಲ್ರ್ ಎರಡು ಬಾರಿ, ರ್ೂನಿರ್ನ್ ಸಕಾಯರಕಕ, 

ರ್ೂನಿಫಾಮಯ ಸ್ತವಿಲ ಕೂೇಡ, ಮಾಡಿ ಎಂದು ಆದೇರ್ ನಿೇಡಿದದರೂ ಕೂಡ, ಯಾರೂ ಇದದಕಕ ಕೈ 

ಹಾಕ್ತಲ್ಿ. 
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ಎಲಾಿ ಮಾದಕ ಪದ್ಾಥಯಗಳನ್ುನ ಕೂಡ ಸಕಾಯರ ಮಾರಲ್ು ಬಿಡಕೂಡದು, ಎಂದಿದದರೂ ಕೂಡ, ಸಕಾಯರ 
ತ್ಾನೆೇ ಮಾದಕ ಪದ್ಾಥಯಗಳನ್ುನ ಮಾರಲ್ು ಮುಂದ್ಾಗ್ಲದ.  

ಇಂತ್ಹ ಸಾವತ್ಂತ್ರಾವಿೇರರು, ಏನ್ು ಮಾಡಲ್ು ಬೇಡವಂದು ತ್ಾವೇ ಬರೆದಿದದರೂ ಕೂಡ, ಅದರ 

ವಿರುದಧವಾಗ್ಲಯೇ ನ್ಡೆದರು. 

ಪರದೇರ್ಗಳೊಡನೆ ವಾವಹಾರ ನ್ಡೆಸಲ್ು, ಚಾರ್ಕಾನಿೇತ್ತ ಬೇಕು. ಇಂದು ಕಾಶಿಮೇರದಲ್ಲಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ 

ಚಿೇನ್ಾದೂಡನೆಯಾಗಲ್ಲ, ಜವಹರಲಾಲ ನೆಹರೂ ರವರಿಗೆ ವಾವಹಾರ ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಚಾಕಚಕಾತೆ ಏನ್ೂ 

ಇರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಿದಿದದರಿಂದ ಟ್ಟಬಟ್ ಮೇಲ್ಲ ಚಿೇನ್ಾದ ಮೇಲಾಡಿತ್ ಇದ ಎಂದು ಒಪಿೆಕೂಂಡಿತ್ುು. ಅದರ ಪರಭಾವ 

ಈಗ ನ್ಮಮ ಮೇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತುದ.  

ICS ಎಂಬ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ನ್ವರು ತ್ಮಗೆ ಒಗುೆವಂತೆ ಒಂದು ಕಾರಕೂನ್ರ ಗುಂಪನ್ುನ ಅರ್ಣ 

ಮಾಡಿಟ್ುೆಕೂಂಡಿದದರು. ಇವರಿಗೆ ಮೊಗಲ ಸಾಮಾರಜಾದಲ್ಲಿ "ಸುಭೇದ್ಾರ್" ಎಂದು ಕರೆರ್ುತ್ತುದದದದನ್ುನ 

ಮಾಪಾಯಡು ಮಾಡಿ, Deputy Commissioner ಎಂದು ಮಾಡಿದದರು. ಇದೇ ಏಪಾಯಡನ್ುನ ಸಾವತ್ಂತ್ರಾದ 

ಬಳ್ಳಕವೂ ನ್ಮಮ ಸಕಾಯರಗಳು ಮುಂದುವರೆಸ್ತಕೂಂಡು ಹೂೇದವು. ಇವರುಗಳು ಮಂದಿರ್ನ್ುನ ಹಿೇರುವುದನ್ುನ 

ಹಿಂದಿನ್ಂತ್ವರ ಅಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಸ್ತಕೂಂಡು ಬಂದರು. 

ಇನ್ುನ ಹಿಂದಿನ್ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ತ್ಮಮ ಮಂತ್ತರಗಳನ್ೂನ, ಸಭಿಕರನ್ೂನ, ತ್ಮಗ್ಲಂತ್ 

ಬುದಿಧವಂತ್ರಾದವರನ್ುನ ಮಾತ್ರ ನೆೇಮಿಸ್ತಕೂಳುಿತ್ತುದದರು. ಆದರೆ ಸಾವತ್ಂತ್ರಾದ ಬಳ್ಳಕ ಎಲ್ಿವೂ ಜಾತ್ತರ್ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲ ಮಿೇಸಲಾತ್ತ ಹೂಂದಿದದರಿಂದ, ತ್ಮಗ್ಲಂತ್ ದಡಡರನೆನೇ ನೆೇಮಿಸ್ತಕೂಳುಿವುದು 

ಮೊದಲಾಯಿತ್ು. ಏಕಂದರೆ, ತ್ಮಮ ಊಳ್ಳಗದವರು ತ್ಮಗ್ಲಂತ್ ಬುದಿಧವಂತ್ರಾದರೆ, ತ್ಮಮನ್ುನ ಕ್ತತ್ುು 

ಹಾಕಬಹುದಂಬ ಹದರಿಕಯಿಂದ, ಇದರಿಂದ್ಾಗ್ಲ, ಬುದಿಧವಂತ್ರ್ಾಾರೂ ಈ ಕಲ್ಸಕಕ ಬರಲ್ಲಲ್ಿ. 

ಬಿರಟ್ಟಷರಾದರೊೇ, ಆ ಬಿರಟ್ನ್ ರಾಜರಿಂದ ನೆೇಮಕಗೊಂಡ, ತ್ಜ್ಞರಾದವರನ್ುನ, ಆಡಳ್ಳತ್ಕಕ ವೈಸ್ ರಾಯ್ 

ಎಂದು ಮಹನಿೇರ್ರನ್ುನ ತ್ರುತ್ತುದದರು. ಆ ಪದಧತ್ತ ರದ್ಾದಗ್ಲ ಮತೆು ಮೊಗಲ ಸಾಮಾರಜಾದ 

ಅನ್ುಕರಣೆಯಿಂದ್ಾಗ್ಲ, ಅದೇ ಮನೆತ್ನ್ದವರು ಅಧಿಕಾರಕಕ ಬರುವುದ್ಾಯಿತ್ು. 

ಹಿೇಗೆ, ಮನೆತ್ನ್ದವರೆೇ ಅಧಿಕಾರಕಕ ಬರುವಾಗ, ಪಟ್ೆಕಕೇರಿದವನ್ು ಬುದಿಧವಂತ್ನೊೇ ಆ ದಡಡನ್ ಹಿಂದ 

ಪ್ೇಷೆವಗಳು ಇರುತ್ತುದದವುದರಿಂದ ಆಡಳ್ಳತ್ ಮುಂದುವರೆದುಕೂಂಡು ಹೂೇಗುತ್ುದ ಎನ್ುನವುದಷೆೆೇ ಭರವಸ. 

ಬಿರಟ್ಟಷ್ ರವರ ಮೇಲ್ಲ ಸಾವತ್ಂತ್ರಾ ಹೂೇರಾಟ್ಗಾರರ ದೂಡಡ ಆಪಾದನೆ ಎಂದರೆ, ನ್ಮಮ ದೇರ್ವನ್ುನ 

ದೂೇಚಿಕೂಂಡು, ಬಿರಟ್ನ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಂಡು ಹೂೇಗುತ್ತುದ್ಾದರೆ ಎಂಬುದು. ಈಗ ಸಾವತ್ಂತ್ರಾದ ನ್ಂತ್ರ 

ನ್ಡೆರ್ುತ್ತುರುವುದು ಏನ್ು? ಎಲ್ಿರೂ ಸ್ತವಸ್ ಬಾಾಂಕ್, ಮಾಾನ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಲಂಡ ಬಾಾಂಕ್ ಗಳನೆನೇ 

ತ್ುಂಬುತ್ತದ್ಾದರೆ. ಈಗ್ಲನ್ ಮಲ್ಾ, ನಿೇರವ್ ಮೊೇದಿ ರ್ವರು ಕೂಡ ಈಗಲ್ೂ ಇದನೆನೇ ಮಾಡುತ್ತುದ್ಾದರೆ. ಇನ್ುನ 

ಭಾರತ್ದ ಬಾಾಂಕ್ ಗಳನೆನೇ ದೂೇಚಿ ಹೂರಗೆ ತ್ುಂಬುತ್ತುದ್ಾದರೆ. ಹಿೇಗಾಗ್ಲ ಈ 73 ವಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ೂ 

ಬದಲಾಗಲ್ಲಲ್ಿ.  

ಬಹಳ ಹಿಂದ, ತ್ಕ್ಷಶಿಲಾ, ನ್ಲ್ಂದ್ಾ ವಿರ್ವ ವಿದ್ಾಾಲ್ರ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲರ್ುವುದಕಾಕಗ್ಲ ಅನೆೇಕ ವಿದೇಶಿರ್ರು 

ಬರುತ್ತುದದರೆಂದು ಕೇಳ್ಳದದೇವ. ಆದರೆ ಈಗ ನ್ಮಮ ತ್ಂದ ತ್ಾಯಿಗಳನ್ುನ ಚಿಕಕಂದಿನ್ಲ್ಲಿಯೇ ತ್ಮಮ 

ಮಕಕಳನ್ುನ ಬಿರಟ್ನ್, ಅಮರಿಕಾಗೆ ಕಳ್ಳಸಲ್ು ಅರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತುದ್ಾದರೆ. 

ಆದದರಿಂದ ಈಗ 100 ವಷಯಗಳ ಹಿಂದ ನ್ಮಗೆ ಏನ್ು ಗುರಿಯಿತೊುೇ, ಅದೇ ಗುರಿ ಇಂದೂ ಸಾಗುತ್ತುದ. ಇದಕಕ 

ಕಾರರ್ರ್ಾಾರು ಎಂದು ಕೇಳ್ಳದರೆ, ಸ್ತಗುವ ಉತ್ುರ ನ್ಮಮ ಸಾವತ್ಂತ್ರಾದ ನ್ಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರವನ್ುನ ಕೈಗೊಂಡ 

ಪರಭೃತ್ತಗಳೆೇ ಎನ್ುನವುದು.  

 

•  
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Om

An English Translation 

                M.A.N.Prasad 
 

Chapter 2 
 

Sānkhya Yoga 
 

Sanjaya said:               Then, addressing Arjuna, wrapped in compassion and grief stricken, 
                                        With scared and tearful eyes, Lord Krishna said thus.                          -      1 

 
Lord Sri Krishna said:   Oh, Arjuna, in this trying hour, what makes you think like this?  It does not befit 

The actions of a valiant one, will not take you to heaven or get you fame         -     2 

Don’t give in to this impotence; it does not befit you, O’Parantapa 
Give up this weak heartedness and get ready for the battle        -        3 

 
Arjuna said                   O’ Madhusudana, how could I shoot an arrow at grand sire Bheeshma 

Or, preceptor Drona?  Both of them are venerable, O’ destroyer of foes       -     4 
 

I think that begging for alms is better than killing such great preceptors, 
Because, killing them will make me enjoy wealth and comforts coated with blood.       -   5 

 
We do not know what is right, to fight or not to fight, and weather we will win or lose, 

Drutarashtra’s sons, our dear ones whom we do not wish to kill and live, are in front of us     -   6 
 

Therefore, stricken as I am with cowardice and 
Confused about what is right, I seek your guidance. 

Pray tell me a clear and safe course of action, for I am 
Your disciple and one who has surrendered to you          -    7 

 
Because, even if I were to get a prosperous and flawless 

Kingdom on earth, and overlord-ship of divinities, 
I do not see a remedy which will relieve me of 

My grief that has made my senses so barren           -     8 
 

Sanjaya said:               O’ king, having said this, Arjuna clearly told Sri Krishna that 
He would not fight this war and lapsed into silence                     -        9 

 
O’ Drutarashtra - great among Bharatha clan – Sri Krishna the Immanent One, 

Said this smiling to Arjuna, grief stricken in the midst of the two armies          -    10 
 

Lord Sri Krishna said:    O’ Arjuna, you are grieving for those who do not deserve it, 
You are talking like a scholar, but you should know that 

Scholars do not grieve about those who are living or dead.                -        11 
 

It is not that I, you or these kings were not there at any time in the past, 
Nor is it that we all will not be there any time in future               -           12 

 
Just as the body undergoes changes like childhood, youth and old age, the soul 

Undergoes a change of the body.   The learned and wise are not disturbed by this.         -      13 
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O’ Kunti’s son, matters connected with senses which deal with heat, cold, pleasures and 

Sorrows are impermanent and transitory.  Therefore Arjuna, please bear with them    -   14 
 

Because, O’ best among men, for the brave who treats pleasure and pain alike, 
These senses and objects do not cause any grief. He is fit for liberation                -       15 

 
There is nothing like a ‘not good thing’ and there is no dearth of good things, 

The wise and knowledgeable know the principle of both these things.         -      16 
 

That which pervades the entire universe and is immanent in all things, you must 
Understand is Indestructible, nobody can destroy this indestructible.         -     17 

 
The bodies of this indestructible, immeasurable and eternal soul called ‘Jeevatma’ 

Are said to be perishable. Therefore, Arjuna of Bharatha clan, you fight your war     -   18 
 

One who thinks that the soul kills, or one who thinks it dies, are both ignorant, 
Because, the soul does not kill anybody, nor can it be killed by anyone         -      19 

 
The soul is never born, nor dies, or was there in the past and 

Will not be there in the future, it is birth less, eternal, permanent, 
Ancient and indestructible, though the body could be destroyed        -     20 

 
O’ Partha, how could the one who understands this soul 

Which is indestructible, eternal, devoid of birth and cannot be 
Worn out, kill someone or get someone killed          -           21 

 
Just as a man discards a worn out garment and wears a new one, 

The soul or ‘jeevatma’ discards the old body and enters a new one            -          22 
 

Weapons cannot pierce this soul, and fire cannot burn it, 
Water cannot soak it, nor wind could dry it             -        23 

 
Because, this soul is un-cleavable, un-burnable, un-soakable and un-dryable. 

It is undoubtedly eternal, all pervading, unchangeable, permanent and ancient.      -   24 
 

It cannot be perceived by the senses or fathomed by the mind and is devoid of changes, 
Therefore, understanding this truly, your grieving does not befit you.             -         25 

 
Considering for a moment that you believe the soul keeps being born and dies, 

Even then, your grieving like this does not befit you.                           -       26 
 

Because, those who are born are bound to die and those who die are bound to be reborn, 
Therefore, grieving for something that you can do nothing about, does not befit you.     -   27 

 
O’ Arjuna, all beings are without a body before birth and have no body after death. 

It is only in between that they have a body. Why should one worry about it?      -          28 
 

One great man looks at it as a wonder;   another explains the philosophy of this wonder, 
Yet another listens to it as a wonder and another one, despite listening does not understand it     - 29 

 
The soul is present in all beings always and cannot be destroyed. Therefore, 

You do not have to grieve for all the beings, O Arjuna.                     -     30 
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You should shed your fear, looking at the righteous duties prescribed to you, because, 
There could be nothing more righteous and noble for a Kshatriya than waging a just war.      -     31 

 
O’ Arjuna, only the lucky among Kshatriyas get the opportunity to participate in a war of this kind, 

Which is like the gateway of heaven opening up and this has come to you on its own.      -     32 
 

Should you decide not to wage this just and righteous war, you will lose out 
The lofty principles upheld by your clan, as also your fame and commit a great sin      -     33 

 
People will talk for a long time about your loss of fame and fall from grace,  

For an honourable gentleman, such a disgrace is worse than death                    -      34 
 

You will lose your stature in the eyes of those who held you in high esteem, 
Those valorous men will think that you absconded from the battle field out of fear         -   35 

 
Your enemies will decry your prowess and even say the unsayable things about you 

Could there be anything more unpleasant and unfortunate than that?              -        36 
 

Should you be killed in the war, you will attain the heaven, should you be victorious, 
You will enjoy the royal pleasures on this earth. Therefore, rise deciding to wage the war.   -    37 

 
When you consider alike victory or defeat, gain or loss, and pleasure or pain and 

Get ready for waging the war, you will not incur any sin in fighting such a war.      -   38 
 

O’ Arjuna, I have told you these wise words through the path of ‘Sankhya’ or enlightenment, 
Let me now tell you the same through the path of ‘Karmayoga’ or the cause and effect, 

So that, when you view things through it, you can break free from the bonds of ‘karma’         -   39 
 

When you practice ‘Nishkāmakarama’ - that is doing action without bothering about results – 
Neither the prior nor the later actions will matter, even the slightest effort in this 

Will protect you from the cycle of birth and death               -     40 
 

O’ Arjuna, the mind of a ‘Karmayogi’ is singularly focussed, where as 
The mind of those desirous of the fruits of their actions, are full of diverse things   -   41 

 
O’ Arjuna, men desirous of only the fruits of their action consider 

Reaching heaven as their supreme goal, and nothing greater than that. 
These ignorant ones talk highly of actions that get you wealth and pleasure   -  42 & 43 

 
Those who are carried away by such talks, and those interested in wealth and pleasure, 

Will not be able to keep their mind steadily focussed on the Almighty           -      44 
 

O’ Arjuna, the Vedas explain how the ‘Trigunas’ affect all actions. 
Therefore you should be the one following ‘Nishkāmakarama’, which is free from Trigunas, 

Be indifferent to pleasure or pain, and free from acquiring or protecting things, 
Introspect on your soul and constantly focus your mind on the Almighty.       -        45 

 
When a man has huge reservoirs over flowing, of what use are 

Small ponds and lakes. Similarly, for a Brahmin who has attained 
Knowledge about ‘Bramha tatva”, Vedas are of no use          -      46 
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You have the authority only to work and never on the results thereof, 

Do not become desirous of the results and the cause for it, 
Nor may you get interested in inaction         -       47 

 
O’ Dhananjaya, steadily practice yoga, give up being interested in things and 
Develop equanimity, by viewing achievements and non-achievements alike. 

This equanimity is called yoga.             -       48 
 

Attachment and desire are much inferior to this yoga of equanimity. 
Therefore seek shelter under the yoga of equanimity, because 

Those who hanker after the results are indeed a poor lot        -   49 
 

One with equanimity leaves behind both sins and merits in this world. 
Therefore try and develop Yoga of equanimity, because 

That is the intelligent way for liberation from the bonds of karma       -     50 
 

Because, the wise ones with equanimity, disregard the fruits of their actions, 
And attaining liberation from the cycle of birth and death, 

Reach the nectarine ‘Paramapada’.                 -        51 
 

When you cross over this mire in your mind, caused by illusory emotions 
Then you shall become detached about whatever you have heard or will hear.      -    52 

 
When your mind, confused by the various concepts you have heard, gets focussed on 
The Almighty firmly and steadily, you will then attain the yoga of equanimity      -    53 

 
Arjuna said:          O’ Keshava, what are the distinguishing features of one who has attained 

The state of ‘Samādhi’.  How does this ‘Sthitaprajnya’- whose mind is 
Always balanced and not disturbed - speak, sit and walk?         -       54 

 
Lord Sri Krishna said:        O’ Partha, when one relinquishes all the desires and wants 

In his mind and focusses on the soul and is content with it, 
He is said to have attained a stable mind.               -       55 

 
One who is not disturbed when miseries befall, or has no desires 

When happiness comes, who is free from desires, fear, 
Anger and such, that saintly one is said to be of a stable mind.     -     56 

 
One who is detached from all things and does not get elated or despises upon 

Attaining good or not so good things, such a person is of stable mind.               -          57 
 

Like a tortoise withdraws into its shell, when he withdraws all his sense organs from 
Objects that stimulate them, his mind is said to have become stable.              -      58 

 
One might have withdrawn the sense organs, but yet the desire might be lingering on. 

In a ’Sthithaprajnya’, due to his realization of God, the desires cease to exist           -      59 
 

These sense organs, which are troublesome by nature, will steal away 
By force, the intellect of even an intelligent and industrious man.            -      60 

 
You should control all these sense organs and focus your mind on Me, because, 

Only that person who has his senses under his control can have a stable mind.     –    61 
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When a person thinks of desirable objects, he develops an interest in them, which 

Gives birth to a desire to attain them and ends in anger when he is unable to do so.     - 62 
 

Anger leads to a foolish lack of wisdom, 
Lack of wisdom leads to decline in memory, 

Decline in memory weakens one’s mental prowess and 
Causes one to flounder in his path of progress.          -       63 

 
But the one who has his intellect in his control, 

Is free from attachments and dislikes, 
Has his senses in control and enjoys the objects 

Keeping his intellect clear and pleasant.            -      64 
 

When the intellect attains such a purity, all his miseries will fade away and 
The mind of one in such a pleasant state will soon focus firmly on the Almighty         -     65 

 
The mind of one, who has not been able to control his senses and intellect, 

Nor has strived for it, will not be stable or have faith in god. 
How could such a person have peace or happiness?             -       66 

 
Because, just as wind blows astray a boat sailing on water, attachment to sensory objects 

Will steal away the mind of such a person who does not strive to control his mind.         -     67 
 

Therefore, O’ valiant one, that person, whose sense organs have been controlled 
And which do not get provoked by the sense objects, will have a stable mind.          -   68 

 
When it is night for all beings, the ‘Sthithaprajnya’ who has realized god is awake, 

And when all beings are awake enjoying transient pleasures of the senses, 
It is night for the saint philosopher                       -      69 

 
Just as the wide, full sea is not disturbed by many streams flowing into it and remains peaceful, 

A person with stable mind is not disturbed by the sensory pleasures and remains peaceful.      -  70 
 

One who forsakes all desires and aspirations and gives up ego and haughtiness, 
Who remains unattached in all actions, attains peace.                               -      71 

 
O’ Arjuna, this is the true state of a “Bramhagnyani”- one who has realized the ultimate truth. 

He will not de deluded and shall remain steadfast till the end and attain ‘Bramhananda’.      -    72 
 

Notes 
Nishtā  –  refers to a well-developed state of effort.  It can be broadly translated as devotion 
 
Gnyānayoga –   being totally immersed in the Almighty, understanding that all our actions are 

prompted      by the three gunas and having no ego as its doer. This is also known by 
other terms such as Sanyāsa or Sānkhya yoga, etc. 

 
Nishkāmakarma - Doing actions as a service to the Almighty, without any desire and expectation 

of its fruits or outcome, with a mind that looks at everything equally. This is also 
known as ‘Samatva Yoga’, ‘Buddhi Yoga’, Karma Yoga’, ‘Matkarma’, etc.  
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Knowledge and Training are continuously expanding and do not remain static. 
In India, the objectives of Education were first formulated by the British Regent, Lord 
Macaulay. His objective was to produce an army of Servants to serve and enhance 
the needs and values of the British Empire. After independence, although many 
Research Institutions were established, the principles on which our Education policy 
stood did not materially change. Instead of looking at the needs of the Country, it was 
an effort to mimic the procedures in the West. 
Universities were established not as tools of Research, but to offer Paper certificates 
which would be useful in gaining a monthly pension throughout Life.  Universities 
never involved themselves in Research, although they continued to dole out 
Doctorates.  As they had to administer a great number of affiliated Colleges, they 
remained just ADMINISTRATIVE UNITS. 
The NEP 2020 announced by Ministry of Education, is a welcome move for the 
countrymen. It emphasizes on holistic multidisciplinary education for future nation’s 
stakeholders 
There are several salient features or objectives of the announced National education 
policy apart from what is clearly evident in its documentation and which are in 
perfect harmony with Government’s previous initiatives since 2014. 
Self – reliant India  or ATMA NIRBHAR BHARAT: First objective of the NEP is to 
device and implement robust solutions to its own problems that are in harmony with 
different programs and initiatives of Government of India – make in India, skill 
India, start-up India and latest being Atma-Nirbhar India. 
This Education Policy has not come out of a Blue sky all of a sudden If we look back 
at these schemes, we will find that these were initiated in phases since 2014 but with 
common goal that is to promote entrepreneurship over jobs. The current Covid19 
crisis has proved the validity and necessity of such self-reliant society and it also 
aimed in redirecting an unemployed youth to find employment through a self-
sustained skill-based model. Kasturi Rangan Committee was set up in 2016 to 
prepare a Draft  
If we look at section 3, 4 and 7 of School education along with 10.8 article of NEP 
document, skill education is given prime importance in school and higher education. 
It is to be induced at school level from pre-school to class 12th and it aims to 
empower each student in one vocational skill.  
Continuing to Higher Education, it aims to increase the Gross Enrolment Ratio in 
higher education including vocational education from 26.3% (2018) to 50% by 
2035. 
Related Regulatory body - A National Committee for the Integration of Vocational 
Education (NCIVE) will be constituted to set framework. 
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Sustainable development goals: UN defined 17 sustainable development goals with 
SDG4 as primarily education as well-defined tool in 2015. Article 7.12 talks of 
constituting Samajik Chetna Kendra, that will include activities for society and 
provide social cohesive environment at schools. 
Article 10.3 and 10.6, talks of crucial responsibilities of Higher Education Institutes 
in community engagement, support for school system as well as value-based 
education and environmental education. The Holistic development of an individual is 
aimed through positive inclusive education from school education to higher 
education and not only limiting to specific subjects but extended to climate, culture, 
values and environment awareness. It is further equated to Global Citizenship 
Education (GCED), a response to contemporary global challenges, understand global 
challenges and solve them. The intention is to prepare the students think and adopt a 
eco-friendly lifestyle since the primary level of education. 
Education as Economy booster: Section 17 of NEP stresses upon knowledge economy 
in terms of promoting cultural heritage, increasing GER in Higher Education, 
aspiring more and more youth to pursue higher education, creating a pool of 
talented and skilled youth who aspire to build the nation and boost national 
economy, imbibing technology solutions and digitally empowered HEIs. GDP of 6% 
to be invested for achieving these goals. Since knowledge economy is interrelated to 
society, this brings multitudes of socio- economic improvements. Stress on vocational 
studies and support through funding, incubation canters reinforce boosting 
economy through entrepreneurship. 
Internationalisation of Higher Education: Internationalisation of HE is added first 
time to Education policy of India. It targets on creating India as a knowledge hub 
attracting foreign nationals and to promote research collaboration and student 
exchanges between Indian institutions and global institutions through organised 
efforts. Exchange of Credits between foreign universities and home institutes will be 
permitted, to be counted for the award of a degree in appropriation as per HEI. This 
is a multi-beneficiary significant reform that should benefit in seamless education 
and industrial jobs across the globe. 
It will also boost international business relations in not only education but in support 
services and other sectors also as the passed-out students would have become more 
aware with Indian culture, socio-economic diversity, trade regulations, industry 
strengths and many more.  
More than all there will be competition in excelling, with more and more 
International Educational centres being established here. 
Digitalized pedagogy and classrooms: The initiative of digital India and current crisis 
of pandemic has been the motive behind the need and creation of digital libraries, 
digital content, digital pedagogy and classrooms, online teaching and learning of 
different languages in NEP 2020. 
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Sec 23 and 24 gives details of integrating technology through a dedicated unit for 
planning and development of digital infrastructure, digital content and capacity 
building of institutes in technology to look after the e-education needs of both school 
and higher education and to make India a digitally empowered society and 
knowledge economy. Main challenge here is the scale at which internet connectivity, 
technological devices and infrastructure needs to be developed and implemented. 
Regulatory body - An autonomous body, the National Educational Technology Forum 
(NETF), is proposed to provide a platform to facilitate decision making on the 
induction, deployment, and use of technology, as well as the opportunity to consult 
and share best practices. 
A layered Accreditation system: A new layered accreditation system for on campus 
and for online distance learning (ODL), infrastructure for quality degree granting 
institutes and universities, autonomy to faculty and institutes defines NEP2020 in 
21st century for India. The layered Accreditation system will differentiate between a 
degree granting stand-alone college and a wholesome University.  
Affiliation system is to be stopped and teaching and research forms two major 
activities in an institute. Accreditation should be able to set standards in quality of 
infrastructure, faculty, technology, GER, research facilities. 
Equipping teachers with latest technology and education methodology: There are 
several initiatives that are introduced specifically for training of teachers in school 
and higher education. One is to train them in digital technology with the help of 
nationwide agencies and centers in each district. It also mentions higher 
remuneration for the teachers to attract best talents to the industry. The main other 
development is introducing courses in education via B.Ed. and a mandatory certified 
education in teaching pedagogy during Ph.D. enrolment for aspiring professors. A 
good research student may not be a good teacher also. They need to be educated on 
the methodology and tools of knowledge transfer hence this is a very promising step. 
There are many features that have been inserted in NEP, however implementation 
will have its own challenge in terms of funding, best in class resources and the huge 
scalability. A major sector is assessments which remain bit underrated in present NEP 
2020. There is no clear route to erase rote learning and stress on applied knowledge 
test and a practice of strictly no plagiarism. Let’s support the policy and keep giving 
feedbacks on further scope of improvements and checkmarks required to avoid 
malpractice of any kind. 
But let us not forget the role of a Teacher, who has to be ahead in the Learning curve 
and not tell the student to simply sit down. gone are the days of a Teacher or a 
lecturer living his entire life on a few sheets of prepared Notes. 
More than all, it is the Parents, who actually need to make themselves aware of the 
Skills Training available, to enhance the lives of their Wards. 

•  
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Swami Kesavananda Bharati, Head of Edneer Mutt at Kerala's Kasaragod, passed away on 
Sunday, he had visited and sung Bhajans at the Mysore association in 2005. The demise of the 
prominent spiritual leader was mourned by different sections of people. Bhajans at the 
Mysore association. Prime Minister Narendra Modi to Vice President M Venkaiah Naidu 
condoled the death of the seer. However, most of the tributes paid to the spiritual leader were 
underlined by the discussion of the most famous case of Indian constitutional history named 
after Swami Kesavananda Bharati. 

According to famous British jurist and historian Granville Austin, eleven days before Swami 
Kesavananda Bharti took charge of the Mutt in 1970, he challenged the Kerala government’s 
attempt under the two-state land reform acts to impose restrictions on the management of 
church property. 

Austin writes in his magnum opus 'Working a Democratic Constitution' that a local lawyer 
wrote to JB Dadachanji, the famous Supreme Court lawyer, who in turn shared the letter with 
famous jurist NA Palkhivala who agreed to take the case as he felt that the case could lead to 
important Supreme Court judgments. 

Dadachanji and Palkhivala convinced Swami Kesavananda Bharti into fighting the case under 
Article 29 of the Constitution, concerning the right to manage the religiously owned property 
without government interference. 

As pointed out by Austin, the grander issues of Parliaments’ power to amend the Constitution 
arose as court proceedings evolved. The hearing of the case lasted for more than seventy days, 
making it the longest heard case in India's constitutional history, decided by 13 judges – the 
largest bench ever to sit in the Supreme Court to date. 

Kesavananda Bharati’s petition also resulted in a judgment that made it nearly impossible for 
any future government to amend the Constitution in a manner that it takes away its 
democratic essence and its highest regard for the fundamental rights of the citizens. 

It is important to understand that Article 368 empowers Parliament to amend the 
Constitution without any exception whatever: this was what second Chief Justice of India M 
Patanjali Sastri ruled in 1952, which was an introduction to the never-ending ‘supremacy’ 
battle between judiciary and executive. However, 15 years later, in another landmark 
judgment commonly known as ‘Golaknath’ case, the Supreme Court reversed its earlier 
judgment. 

The constitution bench headed by Chief Justice Koka Subba Rao held that Parliament does not 
have unfettered and unlimited power to amend and Parliament could not curtail any of the 
Fundamental Rights in the Constitution. 

However, a decade later, it was in ‘Kesavananda Bharati’ case that the Supreme Court held 
that while Parliament can amend the fundamental right to an extent that is required in “public 
interest” but at the same time “freedom of the individual needs to be preserved for all times to 
come and that it could not be amended out of existence”. 

In the 703-page judgment with a thin majority of 7:6, the apex court held that Parliament 
could amend any part of the Constitution so long as it did not alter or amend “the basic 
structure or essential features of the Constitution.” 
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Supreme Court in its judgment on April 24, 1973 said, “The basic structure of the Constitution 
is inviolable, and cannot be amended by Parliament”. 

The Court held that any part of the Constitution is permissible only to the extent that the basic 
structure of the Constitution does not adversely get affected, 

Justice HR Khanna had remarked in the judgment, “The power of amendment...does not 
include the power to abrogate the Constitution nor does it include the power to alter the basic 
structure or framework of the Constitution.” 

The importance of basic structure doctrine can be gauged from what India’s one of the most 
respected judges VR Krishna Iyer had said about it, “While infallibility is no attribute of a 
Constitution, its fundamental character and basic structure cannot be overlooked. Otherwise, 
the power to amend may include the power to repeal. This is a reductioadabsurdem. By a 
stroke of judicial creativity, the amendatory provision of Article 368 was justly handcuffed in 
Kesavananda Bharati. 

The fallout of judgment was grave. The judgment did not go well with the Indira Gandhi-led 
government at the Centre and it decided to supersede three judges — JM Shelat, AN Grover 
and KS Hegde — who were in line to be appointed Chief Justice of India (CJI) after Justice 
Sikri. Instead, it appointed Justice AN Ray, who had dissented against the majority verdict, as 
the next CJI. 

While the judiciary and senior-most judges had to suffer at the hands of the executive because 
of their judgment, the fact remains that if they would not have formulated the basic structure 
doctrine, India would have surely degenerated into a totalitarian State.  Along with that, the 
Constitution would have lost its supremacy. 

Eminent jurist HM Seervai in his magnum opus “Constitution of India,” says that the basic 
structure doctrine preserved the Indian democracy from the onslaught of the totalitarian 
tendencies that were hellbent at subverting the Constitutional supremacy. 

That this was due to a kannadiga is something we should all remember. 

ರಾಷಿರೇರ್ ರಾಮಾನ್ುಜನ್ ಗರ್ಣತ್ ಕಿಬ್ ನ್ ವತ್ತಯಿಂದ ಗರ್ಣತ್ ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ ವಾಕ್ತುಗಳ ಸೆರ್ಧಯ-2020 

ರಾಷಿರೇರ್ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷರ್ ಸಂಸೆರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ತ ನಿತ್ತನ್ಾ ರ್ುಕಿ ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ ವಾಕ್ತುಯಾಗ್ಲ ಆಯಕ 

ರಾಷಿರೇರ್ ರಾಮಾನ್ುಜನ್ ಗರ್ಣತ್ ಕಿಬ್ ನ್ ವತ್ತಯಿಂದ ಆಗಸ್  28 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ ಆನ್ ಲ್ಲೈನ್ (online) ನ್   

ಮುಖಾಂತ್ರ ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ ವುಕ್ತುಗಳ ಗರ್ಣತ್ ಬೂೇಧನ್ಾ ಪರತ್ತಭಾ ಸೆರ್ಧಯರ್ನ್ುನ ಆಯೊೇಜಿಸ್ತದುದ, 2020-2021 ನೆೇ 

ಸಾಲ್ಲನ್ ರಾಷಿರೇರ್ ಸಂಪನ್ೂಮಲ್ ವಾಕ್ತುಯಾಗ್ಲ ವಡಾಲ್ದ ರಾಷಿರೇರ್ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷರ್ ಸಂಸೆರ್ (NKES) ಸಹಶಿಕ್ಷಕ್ತ 

ನಿತ್ತನ್ಾ ರ್ುಕಿರವರು ಆಯಕಗೊಂಡಿರುತ್ಾುರೆ. ಸೃಜನ್ಶಿೇಲ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ತಯಾಗ್ಲರುವ ಇವರು ಕಳೆದ 18 ವಷಯಗಳ್ಳಂದ ರಾಷಿರೇರ್ 

ಸಂಸೆ (NKES) ನ್ಲ್ಲಿ ಸಹಶಿಕ್ಷಕ್ತಯಾಗ್ಲ ಗರ್ಣತ್ ಮತ್ುು ವಿಜ್ಞಾನ್ ವಿಷರ್ವನ್ುನ ಬೂೇಧಿಸುತ್ುಲ್ಲದುದ, ಶಿಕ್ಷರ್ ಇಲಾಖೆರ್ು ಜರುಗ್ಲಸುವ 

Inspire Award, ವಿಜ್ಞಾನ್ ಪರಕಲ್ೆ (Science Project), ಹಾಗೂ ಬೂೇಧನೊೇಪಕರರ್ (Teaching Aid) ಸೆರ್ಧಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಭಾಗವಹಿಸ್ತ, ಹಲ್ವಾರು ಬಾರಿ ರಾಜಾಮಟ್ೆದ ಹಾಗೂ ರಾಷರಮಟ್ೆಕಕ ಆಯಕಗೊಂಡ ಬಹುಮುಖ ಪರತ್ತಭರ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ತ ಇವರು.  

ಶ್ಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತ್ತರ್ ಅಧಾಕ್ಷರಾದ ಶಿರೇ ಪಾಥಯಸಾರರ್ಥ ನ್ಾರ್ಕ್, ಕಾರ್ಯದಶಿಯಗಳಾದ ಶಿರೇ ಸುರೆೇಶ್ ಹಾಗೂ ರ್ಶಿಕಾಂತ್ ರ್ಜೂೇಷಿ, 

ಕೂೇಶ್ಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಭವಾನಿ ಭಾಗಯವ, ಸದಸಾರಾದ ಶಿರೇ ಅನ್ಂತ್ ಬನ್ವಾಸ್ತ ಹಾಗೂ ಪದಮಜಾ ಬನ್ವಾಸ್ತ ಶ್ಾಲಾ ಕಾರ್ಯತ್ಂತ್ರದ 

ಸಲ್ಹಗಾತ್ತಯ ಶಿರೇಮತ್ತ ಸರೊೇಜರಾವ್ ಹಾಗೂ ಶ್ಾಲಾ ಮುಖೊಾೇಪಾಧಾಾಯಿನಿ, ಶಿರೇಮತ್ತ ಉಮಾಮಹೇರ್ವರಿ ರ್ವರು ಈ ಮಹೂೇನ್ನತ್ 

ಸಾಧನೆಗೆೈದ ಶಿರೇಮತ್ತ ನಿತ್ತನ್ಾ ರ್ುಕಿರನ್ುನ ಅಭಿನ್ಂದಿಸ್ತದ್ಾದರೆ.  
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Continued from page no. 2…. 

11. Students of class 6 and onwards will be taught coding in schools as a part of 21st 

century skills 

12. Sanskrit will be offered at levels of schools and in higher education 

13. Other Indian classical languages as well as foreign languages will be offered in 

secondary stage. 

NKES high school head Mistress Smt. Umamaheshwari, NKES primary school head 

mistress, Smt. Renis and NKES junior college Principal Mrs. Saroja Rao welcomed the new 

education policy and stressed on the different obstacles in implementing the policy. Mr. 

Parthasarathy, President of NKES  expressed his happiness for the government move 

towards the new education policy and discussed on various preparation like new 

infrastructure, new skilled teachers for  newly introduced faculty, training of existing 

teachers to adapt to new teaching methods, etc required  for the implementation of new 

education policy. President of Mysore Association and Vice-president of NKES K. Kamala, 

highlighted the essence of the policy and stressed on the collaboration of educational 

institutions with cultural organisations. Mr. Anant Banawasi discussed the effect on New 

education policy for higher education.  Shri Manjunathaih also expressed his happiness to 

the central government’s initiative on education after about 35 years and highlighted the 

importance of co-curricular and extra-curricular activities in education. Dr. Manjunath 

summarised the discussion and emphasized to focus on teachers unlearn the past teaching 

methods and adopt to the new teaching methods to make this Government policy 

successfully implanted. 
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