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ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಬಯ ೋಧಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವಾರು. ಒಂದಯೋ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಮಾತೃ 

ಭಾಷಯಯ ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳಿರುತ್ಾಿರಯ. ಶಾಲಯಯ ಮಾಧೆಮದ ಭಾಷಯ ಅನಯೋಕರಿಗಯ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವುದಿಲಿ. ಮಾಧೆಮದ  ಭಾಷಯಯೋ 

ಮಾತೃ  ಭಾಷಯಯಾಗಿರುವಲ್ಲಿಯ  ಕ ಡ ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತ ಭಿನನವಾಗಿದಯ. ಅನಯೋಕರು ಮನಯಯಲ್ಲಿಯ  ಮಾತೃಭಾಷಯ ಬಳಸುವುದಿಲಿ. 

ಈಗ ಪಾಶಾಾತೆ ಸಂಸೃತ್ತ ಮತು ಿಇಂಗಿಿೋಷಿನ ಪರಭಾವ ಎಷಾಾಗಿದಯ ಎಂದರಯ, ನಾವಾಡುವ ಭಾಷಯಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಿೋಿಷಿನ ಪದಗಳಯೋ 

ತುಂಬಿರುತಿವಯ. ಭಾಷಯಯ ಸವರ ಪ ಸಂಸೃತ್ತಯನಯನೋ ಅವಲಂಬಿಸ್ಥರುತಿದಯ. ಸಂಸೃತ್ತಯೋ ನಶಿಸ್ಥಹಯ ೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, 

ಭಾಷಯಯನುನ ಕಲ್ಲಯುವುದ  ಮತುಿ  ಕಲ್ಲಸುವುದ  ಎರಡ  ಕಷ್ಾಕರವಯೋ. ಈಗ ಕನನಡವನ ನ ಸಹ ಇಂಗಿಿೋಷಿನಲ್ಲಿಯೋ  

ತ್ತಳಿಸ್ಥಕಯ ಡಬಯೋಕಾದ ಶಯ ೋಚನೋಯ ಸ್ಥಿತ್ತ ಉಂಟಾಗಿದಯ.  ಕನನಡ, ಮಕಕಳ ಕಿವಿಯಮೋಲಯ ಬಿೋಳುವುದು ಅಪರ ಪವಾಗಿರುವ ಈ 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಲವತ್ಯೈದು ನಮಿಷ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿಕಲ್ಲಸುವುದಯೋನು, ಕಲ್ಲಯುವುದಯೋನು?  

 ಈ ಎಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುನ ದೃಷಿಾಯಲ್ಲಿಟ್ುಾಕಯ ಂಡು ಭಾಷಯಯನುನ ಆದಷ್ುಾ ಜೋವಂತವಾಗಿ ಮಕಕಳ ಮುಂದಿರಿಸುವುದು ಭಾಷಾ 

ಬಯ ೋಧಕರ ಹಯ ಣಯಯಾಗಿದಯ. ಈ ದೃಷಿಾಯಂದ ಪೂವಿ ನಮಿಿತ ಪಠ್ೆ ಪುಸಿಕಗಳು ಅನಯೋಕ ಸಲ ಅರ್ಿಹೋನವಯಂದಯನಸುತಿವಯ. 

ಆದದರಿಂದ ಮಕಕಳ ವಯೋಗುಣ, ಮನಯ ೋಗುಣ ಹಾಗ  ಅವರು ಬಯಳಯಯುತ್ತಿರುವ ವಾತ್ಾವರಣಕಕನುಗುಣವಾಗಿ ಪಠ್ೆವನುನ 

ಸ್ಥದಧಪಡಿಸುವುದಯೋ ಹಯಚುಾ ಸ ಕಿವಾದದುದ.  

 ಉದಾಹರಣಯಗಯ: ಅಕ್ಷರಮಾಲಯ, ಕಾಗುಣಿತ, ಮತುಿ ಒತಿಕ್ಷರಗಳನುನ ಕಲ್ಲತು ಸರಳ ವಾಕೆಗಳನುನ ಓದಲು ಕಲ್ಲತ ಮಕಕಳಿಗಯ 

ಸರಕಾರ ನಗದಿಪಡಿಸ್ಥದ ಪಠ್ೆ ಪುಸಿಕವನುನ ಕಯ ಡದಯ ನಾನು ಬಯೋರಯ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿಯೋ ಪಾಠ್ವನುನ ಆರಂಭಿಸ್ಥದಯ. ಆಗ 

ಮಳಯಗಾಲವಾಗಿತುಿ.  ಮಕಕಳಯ ಂದಿಗಯ ಮಳಯಯ ವಿಷ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರನುನ ಸಂಭಾಷ್ಣಯಯಲ್ಲ ಿತ್ಯ ಡಗಿಸ್ಥದಯ.  ಮಳಯಯ 

ಬಗಯೆ ಅವರ ಅನುಭವವನುನ, ಅನಸ್ಥಕಯಗಳನುನ, ಹಯೋಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಯ ಟಯಾ. ಅವರು ಇಂಗಿಿೋಷ್ನುನ ಬಯರಯಸ್ಥ ಹಯೋಳಿದುದನಯಲಿ, 

ಸರಳವಾದ ಆದರಯ ಕಯಲವು ಹಯ ಸ ಪದಗಳನುನ ಸ್ಯೋರಿಸ್ಥ ಒಂದು ಕನನಡದ ಪಾಠ್ವನುನ ತಯಾರಿಸ್ಥ ಕಯ ಟಾಾಗ ಅವರು 

ಹಷಿಿತರಾದರು. ಅದು ಅವರದಯದೋ ಅನುಭವವಾದದರಿಂದ, ಯಾವ ಒತ್ಾಿಯವಿಲಿದಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದಲು ಕಲ್ಲತರು. 

ಪರತ್ತದಿನವೂ ತರಗತ್ತಗಯ ಬಂದು ತಮಮ ಅಂದಂದಿನ ಅನುಭವಗಳನುನ ಹಂಚಿಕಯ ಂಡರು. ಆ ಪಾಠ್ದ ಬಗಯ ೆ ತಯಾರಿಸ್ಥದ 

ಪರಶಯನಗಳಿಗಯ ಉತ್ಾಾಹದಿಂದಲಯೋ ಉತಿರಗಳನುನ ಬರಯದರು, ಇತರ ಅಭಾೆಸದ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳನುನ ಮಾಡಲು ಪರತ್ತರಯ ೋಧವನುನ 

ತ್ಯ ೋರಲ್ಲಲಿ. ಪಾಠ್ದಯ ಂದಿಗಯ ಕಾಗದದ ದಯ ೋಣಿ  ಮಾಡಲು ಮತು ಿಮಳಯಗಾಲಕಯಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಾಂತ್ಯ ಚಿತರ ಬರಯಯಲು ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕಯ ಟಾಾಗ ಅವರಿಗಯ ಇನ ನ ಸಂತ್ಯ ೋಷ್ವಾಯತು. ಅಲದಿಯ ಮಳಯಗಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಾ  ವಿ. ಕೃ. ಗಯ ೋಕಾಕ, ಸ್ಥದಧಯೆ 

ಪುರಾಣಿಕ, ದಯ ಡಡರಂಗಯೋಗೌಡ, ಬಿ. ತ್ತಪಯಪೋರುದರಪಪ ಮತುಿ ಇತರ ಕವಿಗಳ ಪದೆಗಳನುನ ಓದಿ ಹಯೋಳಿ ಕಯಲವನುನ ಕಂಠ್ಪಾಠ್ 

ಮಾಡಲು ಕಯ ಟಾಾಗಲ  ಸಂತಸದಿಂದಲಯೋ ಸ್ಥವೋಕರಿಸ್ಥದರು.  

ನಮಮದಯ ಂದು ಚಿಕಕ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಾಲಯ. ಒಂದನಯ ತರಗತ್ತಯಂದ ಹನಯನರಡನಯ ತರಗತ್ತಯವಯರಯಗಯ ಒಟ್ುಾ ಅರವತು ಿ

ಮಕಕಳಿದಾದರಯ. ಮಕಕಳು ಹದಿನಯೈದು ವಷ್ಿ ವಯಸ್ಥಾನವರಾಗುವವರಯಗು ಪರಿೋಕ್ಷಯಗಳ ಜಂಜಾಟ್ವಿಲಿ. ಪರತ್ತ ವಷ್ಿವೂ ಬಯೋಸ್ಥಗಯಯ 



ರಜಯಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ  ಅಧ್ಾೆಪಕ ವಗಿದವರು ಒಟಿಾಗಯ ಸ್ಯೋರಿ ಹಂದಿನ ವಷ್ಿ ನಡಯದ ಪಾಠ್ಕರಮ ಮತುಿ ಇತರ 

ಚತುವಟಿಕಯಗಳನುನ ವಿಮಶಾಿ ದೃಷಿಾಯಂದ  ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸ್ಥ ಅವುಗಳ ಕುಂದು ಕಯ ರತ್ಯಗಳನುನ, ಗುಣಗಳನುನ ಮತು ಿ

ಬಯ ೋಧನಯಯಲ್ಲ ಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನುನ ತ್ತಳಿದುಕಯ ಂಡು ಮುಂಬರುವ ವಷ್ಿದ ಪಠ್ೆಕರಮವನುನ ತಯಾರಿಸುವುದು 

ಪದಧತ್ತ.  ಭಾಷಾ ವಿಷ್ಯದ ಚಚಯಿ ಪಾರರಂಭವಾದಾಗ, ಭಾಷಯಯ ಕಲ್ಲಕಯಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಡಯಾಗುವ ಒಂದು  ಮುಖ್ೆ ವಿಷ್ಯ ಬಯಳಕಿಗಯ 

ಬಂದಿತು. ಮಕಕಳು ತಮಮ ಸ್ಯನೋಹತರಯ ಂದಿಗಗಾಗಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ಅಧ್ಾೆಪಕರಯ ಂದಿಗಾಗಲ್ಲ  ಕನನಡದಲ್ಲ ಿ ಇಲವಿಯ  

ಮಾತೃಭಾಷಯಯಲ್ಲ ಿಮಾತ್ಾಡುವುದು ಕಿೋಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ಥ  ತಪಾಪದರ  ಸಹ ಸದಾ ಇಂಗಿಿೋಷಿನಲ್ಲಿಯೋ ಮಾತನಾಡುವ 

ಧ್ಯ ೋರಣಯ. ವಾಸವಿವಾಗಿ ಇದು ಇದಯೋ ಸಲ ಕಂಡು ಬಂದ ವಿಷ್ಯವಯೋನಲಿ. ಹಂದಿನ ಕಯಲವು ವಷ್ಿಗಳಿಂದ ಇದನುನ ತ್ಯ ಡಯದು 

ಹಾಕುವ ಪರಯತನ ಕ ಡ ಮಾಡಿದಯದೋವಯ. ಉದಾಹರಣಯಗಯ- ಮನಯಯಲ್ಲ ಿ ಪೋಷ್ಕರು ಮಕಕಳಯ ಂದಿಗಯ ತಮಮ 

ಮಾತೃಭಾಷಯಯಲ್ಲಿಯೋ ಮಾತನಾಡಬಯೋಕು, ಅದರ ಬಗಯೆ ಗೌರವ ಹುಟ್ುಾವಂತ್ಯ  ಮಾಡಬಯೋಕು, ತಮಮ ತಮಮ ಭಾಷಯಯಲ್ಲಿಯೋ 

ಕಥಯ ಪುಸಿಕಗಳನುನ ಓದಿ ಹಯೋಳಬಯೋಕು ಎಂದಯಲಿ ಹಯೋಳಿದಯವು. ಇಷಯಾಲ ಿಆದರ  ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಮಕಕಳು ತಮಮ 

ಧ್ಯ ೋರಣಯಯನುನ ತೆಜಸಲ್ಲಲ.ಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಷ್ಿ ನಮಮಲಿ ಶಕಿಿಯನುನ ಒಂದುಗ ಡಿಸ್ಥ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನುನ 

ಹಯ ೋಗಲಾಡಿಸಬಯೋಕಯಂದು ತ್ತೋಮಾಿನಸ್ಥದಯವು. ಅದಕಾಕಗಿ ನಾವು ಕಯೈಗಯ ಂಡ ಕಯಲಸಗಳು ಹೋಗಿದದವು:  

ಕಯೋವಲ ತರಗತ್ತಯಲಿಲಿದಯ ಬಯೋರಯ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳು ನಡಯಯುವಾಗ,  ಅಂದರಯ ತ್ಯ ೋಟ್ಗಾರಿಕಯ, ಶಾಲಯ ಸವಚಛಗಯ ಳಿಸುವಿಕಯ, 

ಜಯೋಡಿಮಣಿಿನ ಕಯಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಲಯಯ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ, ತ್ತರುಗಾಡಲು ಹಯ ೋಗುವಾಗ, ಆಟ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸಪರ 

ಕಯೋವಲ  ಕನನಡ ಅರ್ವಾ ಹಂದಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಮಾತ್ಾಡಬಯೋಕಯಂದು ನಣಿಯಸ್ಥದಯವು. ಇದಕಯಕ ಅಧ್ಾೆಪಕರು ಕ ಡ 

ಹಯ ರತ್ಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಈ ನಯಮ ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಸವಲಪ ಕಷ್ಾವಾದರ  ಸಹ ನಧ್ಾನವಾಗಿ ಎಲಿರು ಇದಕಯಕ 

ಹಯ ಂದಿಕಯ ಳಳತ್ಯ ಡಗಿದರು. ಇಂಗಿಿೋಷಿನಲ್ಲಿಯೋ ಮಾತನಾಡುವ ಅಭಾೆಸಬಲದಿಂದ ಮತು ಿ  ಅಜಾಗರ ಕತ್ಯಯಂದ ಇದು 

ಕಯಲವೊಮಮ ದುಬಿಲಗಯ ಂಡದುದ ಉಂಟ್ು. ಆದರಯ ಕ ಡಲಯ ಅದರ ಕಡಯ ಗಮನ ಕಯ ಟ್ುಾ ಅದು  ಮತ್ಯಿ ಚಯೋತರಿಸ್ಥಕಯ ಳುಳವಂತ್ಯ 

ಮಾಡಿದಯವು. ಒಟಿಾನಲ್ಲಿ ಕನನಡ ಮತುಿ ಹಂದಿಯನುನ ಕಯೋವಲ ತರಗತ್ತಯ ಅವಧಿಯಾದ ೪೫ ನಮಿಷ್ಗಳಿಗಯ ಸ್ಥೋಮಿತಗಯ ಳಿಸದಯ 

ಅದರ ವಾೆಪಕ ಬಳಕಯಗಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪಸಬಯೋಕಯಂಬುದಯೋ ನಮಮ ಉದಯದೋಶವಾಗಿತುಿ.  

ಈ ನಟಿಾನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೧, ೧೨ ವಷ್ಿದ ಮಕಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು  ಪಠ್ೆ ಕರಮದ ಅನುಭವವನುನ ಹಂಚಿಕಯ ಳಳಲು 

ಇಷ್ಾಪಡುತ್ಯಿೋನಯ. ಸವಲಪ ಚಯನಾನಗಿಯೋ ಓದಲು ಕಲ್ಲತ ಮಕಕಳಿಗಯ ನಮಮ ಸಂಸೃತ್ತಗಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಾ 

ಸತವಯುತವಾದುದಯದೋನನಾನದರು ಕಯ ಡಬಯೋಎಂಬುದು ನನನ ಬಯಕಯಯಾಗಿತುಿ. ಅದಕಯಕ ತಕಕಂತ್ಯ ನಮಮ ಶಾಲಯಯ ಇತ್ತಹಾಸದ 

ಅಧ್ಾೆಪಕಿಯ    ಭಾರತ್ತೋಯ ಇತ್ತಹಾಸವನುನ ಕಲ್ಲಯುವುದಕಯಕ  ಹನಯನಲಯಯಾಗಿ  ವಿಧ್ಾೆರ್ಥಿಗಳು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥಯಯನುನ 

ತ್ತಳಿದಿರುವುದು ಉತಮಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪಾರಯವನುನ ವೆಕಿಪಡಿಸ್ಥದರು.  ಅದಕಾಕಗಿ ನಾನು ಎ. ಅರ್. ಕೃಷ್ಿ ಶಾಸ್ಥಿಯವರ “ ನಮಿಲ 

ಭಾರತ್ತ” ಎಂಬ ಮಕಕಳ ಭಾರತವನುನ ಕನನಡದ ಮಕಕಳಿಗಯ ಮತುಿ ಹಂದಿಯ ಖ್ಾೆತ ಲಯೋಖ್ಕರಾದ ಅಮೃತಲಾಲ ನಾಗರ್ ರವರು  

ಮಕಕಳಿಗಾಗಿ ಬರಯದ “ಮಹಾಭಾರತ್”  (ಆಯದ ಭಾಗಗಳನುನ) ಅನುನ ಹಂದಿ ಭಾಷಯಯ ಮಕಕಳಿಗಾಗಿ ಪಠ್ೆವನಾನಗಿ ಆರಿಸ್ಥದಯ. 

ಪಾಠ್ವನುನ  ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಭಾರತ್ತೋಯ ಸಂಸೃತ್ತಯಲ್ಲ ಿಮಹಾಭಾರತಕಿಕರುವ ಮಹತವ, ಅದರ ಪಾರಚಿೋನತ್ಯ ಅದರ 

ಮ ಲ ಮಹಾಭಾರತದ  ಗಾತರ, ಭಾಷಯ, ಕವಿ ಇತ್ಾೆದಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಯ ಟಯಾ.  ಈ ಗುಂಪಿನ ಮಕಕಳಿಗಯ ಓದಲು ಬಂದರ  

ಸಹ ಕನನಡವಾಗಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ಹಂದಿಯಾಗಲ್ಲ ಪೂತ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಿಮಾಡಿಕಯ ಳುಳವ ಸ್ಾಮರ್ೆಿವಿರಲ್ಲಲಿ. ಪಠ್ೆದ ಪರತ್ತಯಂದು 



ಪದದ ಅರ್ಿ  ಇಂಗಿಿೋಷಿನಲ್ಲಿ ಹಯೋಳುವುದನುನ ತಪಿಪಸಲು  ಮತ್ಯ ಂಿದು ಉಪಾಯಮಾಡಿದಯವು. ಮಕಕಳಿಗಯ ವಾರಕಯಕರಡು ಸಲ 

ಗರಂಥಾಲಯದ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತಿತುಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಕಳು ತಮಗಯ ಬಯೋಕಾದ ಪುಸಕಿವನುನ ತ್ಯಗಯದುಕಯ ಳುಳವ ಮತುಿ ಬಯೋರಯ 

ಏನಾದರ  ಓದುವ ಅವಾಕಾಶವಿರುತ್ತಿತು.ಿ  ಈ ಬಯೋರಯ ಏನಾದರ  ಓದುವ ಅವಧಿಯ ಕಯಲ ಸಮಯವನುನ ಶಾಂತ್ಾ 

ರಾಮೋಶವರಿಯವರು ಇಂಗಿಿೋಷಿನಲ್ಲಿ ಬರಯದ ಮಹಭಾರತವನುನ ಓದಿ ಹಯೋಳಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಥದಯವು.  ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗಯ ಕಥಯ 

ಚಯನಾನಗಿ ಅರ್ಿವಾಗುತ್ತತಿುಿ.   ಮುಂದಯ ಭಾಷಾ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಅದನಯನೋ ಕನನಡ ಅರ್ವಾ ಹಂದಿಯಲ್ಲ ಿಪಠ್ೆವನಾನಗಿ ಕಯ ಟಾಾಗ 

ಅವರಿಗಯ ಕಷ್ಾವಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಮತುಿ ಅವರು ತರಗತ್ತಯಲ್ಲ ಿಮನಗಯ ಟ್ುಾ ಆಲ್ಲಸುತ್ತದಿದರು. ಅಷಯಾೋ ಅಲಿದಯ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲ ಿ

ಬರುವ ಸಿಳಗಳನುನ ಭ ಪಟ್ದಲ್ಲ ಿಗುರುತ್ತಸಲು, ಅವುಗಳ  ಈಗಿನ ಹಯಸರುಗಳನುನ ತ್ತಳಿದುಕಯ ಳಳಲು ಅವುಗಳ ಪರಸಪರ ದ ರ 

ಮತುಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಿ ಜನರು ಪರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದದ ರಿೋತ್ತ ಇವುಗಳ ಬಗಯೆ ತ್ತಳಿದುಕಯ ಳಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ ಟಯಾವು.  

ತರಗತ್ತಯಲ್ಲ ಿಪಠ್ೆಭಾಗಕಯಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಾಂತ್ಯ  ಭಾಷಾ ಕಲ್ಲಕಯಯ ಅಭಾೆಸಗಳಾದ ಸಮಾನಾರ್ಿಕ, ವಿರುದಾಧರ್ಿಕ ಪದಗಳು, 

ಪರಶಯನಗಳು, ವಾಕೆಪರಯೋಗ,  ವಚನ, ಕಾಲ ಮುಂತ್ಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗಯ ೆಅಭಾೆಸಗಳನುನ ಸ್ಥದಧ ಮಾಡಿ ಕಯ ಡುತ್ತಿದಯದ. ಪಾಠ್ 

ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನುನ ಅವರು ಮನಯಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ಅಭಾೆಸ ಮಾಡಿ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದಿ ತ್ಯ ೋರಿಸುವುದು 

ಬಹು ಮುಖ್ೆವಾಗಿತುಿ. ಒಬಬರು ಓದುವಾಗ ಇತರರು ಗಮನ ಕಯ ಟ್ುಾ ಆಲ್ಲಸುವುದು ಮತು ಿಅವರು ತಪುಪ ಮಾಡಿದದರಯ ಅದನುನ 

ತ್ತದುದವ ಹಯ ಣಯಗಾರಿಕಯಯನುನ ಅವರಿಗಯೋ ಕಯ ಡಲಾಗಿತುಿ.  ಈ ಜವಾಬಾದರಿ ಅವರನುನ ಚಯನಾನಗಿ ಒದುವಂತ್ಯ  ಮತು ಿಆಲ್ಲಸುವಂತ್ಯ 

ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಯರವಾಯತು. 

ಕಲಯಯ ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಣಿನಯಗಳನುನ ಆಧರಿಸ್ಥ ಚಿತರ ಬರಯಯಲು ಪರೋತ್ಾಾಹ ಸ್ಥಗುತ್ತಿತುಿ. ಜಯೋಡಿ 

ಮಣಿಿನಲ್ಲಿಯ  ಸಹ ಅನಯೋಕ ವಸುಿಗಳನುನ ಮಾಡಲು ತ್ಯ ೋಡಗಿದರು ಮಕಕಳು. ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳನುನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಾ 

ಗುಂಪಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಕನನಡ ಇಲಿವಯ ಹಂದಿ ಭಾಷಯಯ  ಬಳಕಯಯಾಗುತ್ತಿತುಿ. ಅಲಿದಯ ವಣಿನಯಗಳನುನ ಆಧರಿಸ್ಥ ಚಿತರ ಮತು ಿ

ಆಕೃತ್ತಗಳನುನ ಸೃಷಿಾಸುತ್ತಿದದ ಕಾರಣ ಆ ವಣಿನಯಯ  ಅವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮನಯ ಮಾಡಿ ಭಾಷಯಗಯ ಒತುಿ  ದಯ ರಕಿತು. ಅವರುಗಳು 

ಬರಯದ  ದುಯೋಿಧನ, ಭಿೋಮ, ಕಣಿರ ಚಿತರಗಳು ಮತು ಿಜಯೋಡಿಮಣಿಿನಲ್ಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಆಕೃತ್ತಗಳು ನಯ ೋಡುವಂತ್ತದದವು.  

ಸಮಯ ಕಳಯದಂತ್ಯ, ದಯವೋಷ್, ಅಸ ಯ, ಕಯ ೋಪವುಳಳ ದುಯೋಿಧನ, ನಸಾಹಾಯಕ ಭಿೋಷ್ಮ,  ನೋತ್ತವಂತ ವಿದುರ, ಸಜಜನಕಯಯ 

ಪಾಂಡವರು, ಪಗಡಯಯ ವೆಸನಕಯಕ ಸ್ಥಕಕ  ಧಮಿರಾಯ, ಸ್ಾಹಸದಭಿೋಮ, ಬಿಲ್ಲವದಯೆಯಲ್ಲಿ ನಷಯ ೆತ್ಯ ೋರಿದ ಅಜುಿನ ಇತ್ಾೆದಿ 

ಪಾತರಗಳು ಮಕಕಳ ಮನಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಿಮನಯ ಮಾಡತ್ಯ ಡಗಿದವು. ಧಮಿರಾಯನ ಜ ಜನ ವೆಸನಕಯಕ ಬಲ್ಲಯಾಗಿ ಸರವಸವವನ ನ 

ಕಳಯದುಕಯ ಂಡ ಪಾಂಡವರು ವನವಾಸಕಯಕ ತ್ಯರಳುವವರಯಗಿನ  ಕಥಯಗಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲಯಗಯ ಅಕಯ ಾೋಬರ್ ತ್ತಂಗಳ ರಜಯ 

ಆರಂಭವಾಯತು. ನಮಮ ಶಾಲಯಯಲ್ಲಿ ಈ ರಜಯ ಶಯೈಕ್ಷಣಿಕ ರಜಯಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುತಿದಯ.  

ಈ ರಜಯ, ವಿದಾೆರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹಯ ಸ ಪಠ್ೆಕರಮಕಯಕ ಸಪಂದಿಸುತ್ತಿದದ ರಿೋತ್ತಯ  ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ ನ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನುನ 

ಅಳವಡಿಸಬಹುದಯಂಬುದರ ಬಗಯೆ ಯೋಚಿಸಲು ನನಗಯ ಅನುವು ಮಾಡಿ ಕಯ ಟಿಾತು. ಈ ಘಟ್ಾದಲ್ಲಿ ಹಳಯಗನನಡ ಮತುಿ ಗಮಕದ 

ಪರಿಚಯವು ಸ ಕಿವಯಂದಯನಸ್ಥತು. ಅದಕಾಕಗಿ ನಮಮ ಶಾಲಯಯ ಸಂಗಿೋತದ ಅಧ್ಾೆಪಕಿಯಂದಿಗಯ, ಚಚಿಿಸ್ಥ ಕುಮಾರವಾೆಸನ 

ಭಾರತದ ಕಯಲವು ಪದೆಗಳನುನ ಸರಳವಾದ ಗಮಕದಲ್ಲ ಿ ಮಕಕಳಿಗಯ ಹಯೋಳಿಕಯ ಡಲು ಕಯೋಳಿಕಯ ಂಡಾಗ ಅವರು ಅತೆಂತ 



ಹುಮಮಸ್ಥಾನಂದ  ಅದನುನ ಕಯೈಗಯ ಂಡರು. ಅದಯೋ ರಿೋತ್ತ ಹಂದಿಯಲ್ಲ ಿರಾಮಧ್ಾರಿ ಸ್ಥಂಹ್ ಅವರ “ ಕುರುಕ್ಷಯೋತರ” ದಿಂದ ಕಯಲವು 

ಪದೆಗಳನುನ ಆರಿಸ್ಥದಯ. ಕಯ ನಯಯಲ್ಲಿ ಎರಡ  ಗುಂಪಿನ ಮಕಕಳಿಗಯ ಆಯಾ ಭಾಷಯಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಕವಾಡಿಸಬಯೋಕಯಂದುಕಯ ಂಡಯ.  

ರಜಯ ಮುಗಿಯತು. ಶಾಲಯ ಪಾರರಂಭವಾಯತು.  ಮತ್ಯಿ ಪಾಠ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿಯವರಯಗಯ ನಡಯದ ಕಥಯಯನುನ 

ಸಂಕ್ಷಿಪಿವಾಗಿ ಅವರಿಂದಲಯೋ ಹಯೋಳಿಸ್ಥದಯ. ಹಾಗ  ಮುಂದುವರಯಸುವಸಲುವಾಗಿ “ವನವಾಸದ  ಕಷ್ಾಕಾಪಿಣೆಗಳ ,  ಅಲ್ಲಿಯ 

ಅನುಭವಗಳ  ಪಾಂಡವರ ದಯೈಹಕ ಬಲ ಮತುಿ ಆತಮಬಲವನುನ ಹಯಚಿಾಸ್ಥದದವು. ಅವರು ತ್ಯೋಜಸ್ಥವಗಳಾಗಿದದರು” ಎಂದು ಹಯೋಳಿದಯ. 

ಕ ಡಲಯ ಮಕಕಳಯಲರಿು “ಥೆೇಟ್ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ” ಎಂದರು. ಒಂದು ನಮಿಷ್ ನನಗಯೋನ  ಅರ್ಿವಾಗಲ್ಲಲಿ. ನಾನಯೋನು ಹಯೋಳಿದಯ 

ಅವರಯೋನು ಹಯೋಳಿದರು ಎಂದು  ನಾನು ಕಕಾಕಬಿಕಿಕಯಾದಯ. ಅದರ ಹನಯನಲಯಯನುನ ಅವರು  ವಿವರಿಸ್ಥದ ನಂತರ  ನನನ ಮನದಲ್ಲ ಿ

ಕರಮವಾಗಿ ನಗಯ, ಆಶಾಯಿ ಮತುಿ ಆನಂದದ ಭಾವಗಳು ಮ ಡಿದವು. ಈಗ ಅವರು ಹಯೋಳಿದುದರ ಅರ್ಿ ತ್ತಳಿಯಲು ಅವರು 

ರಜಯ ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುದನುನ ತ್ತಳಿಯಬಯೋಕಾಗುತಿದಯ. ಈ ವಷ್ಿದ ಶಯೈಕ್ಷಣಿಕ  ಪರವಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮಮ ಶಾಲಯ ಈ ಗುಂಪಿನ  

ಮಕಕಳಿಗಯ “ ಅಡೆವೆಂಚರ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ” ನವರಯ ಂದಿಗಯ ಸ್ಯೋರಿ “ವನವಾಸ”ದ  ಕಾಯಿಕರಮವನುನ ರ ಪಿಸ್ಥತುಿ. ಮಕಕಳು ಹದಿನಯೈದು 

ದಿವಸಗಳ ಸಲುವಾಗಿ “ ಹೆೊನ್ೆೆಮ್ರಡು ” ಗಯ ಹಯ ೋಗಿ ಅಲ್ಲಂಿದ ಲ್ಲಂಗನಮಕಿಕ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲ ಿದಯ ೋಣಿ  ಪರಯಾಣ, ನ ರಾರು 

ಅಡಿ ಆಳದ ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಈಜಾಟ್, ದಿವೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಮತುಿ ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನ ಕಾಡಿನಲ್ಲ ಿವಾಸ ಮತುಿ ತ್ತರುಗಾಟ್ಗಳನುನ ಕಯೈಗಯ ಂಡರು. 

ಅದ  ಅಲಿದಯ, ಅತೆಂತ ಮುಖ್ೆವಾದ “ಏಕಾೆಂತ ವಾಸ” ವೂ ಅದರ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿತುಿ. ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಕಕಳು ಹಲವು ( 

ಹತುಿ ) ಗಂಟಯಗಳ ಕಾಲ ಒಬಯ ಬಂಟಿಗರಾಗಿ, ಯಾರ ಸಂಪಕಿವೂ ಇಲಿದಯ  ವಾಸ ಮಾಡಬಯೋಕಾಗಿತು.ಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನನ ನ 

ಓದುವಂತ್ತರಲ್ಲಲಿ. ರಯೋಡಿಯ ಮುಂತ್ಾದ ಹಯ ತು ಿಕಳಯಯುವ ಸ್ಾಧನಗಳು ಮೊದಲಯೋ ಇರಲ್ಲಲಿ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಯೋಕ ರಿೋತ್ತಯ 

ಸ್ೌಲಭೆಗಳ ನಡುವಯ  ಸುಖ್ವಾಗಿ ಬಯಳಯದ ಮಕಕಳು ಅವುಗಳ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ  ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳಯದ ದಿನಗಳ ಅನುಭವ ಅವರನುನ 

ಪಾಂಡವರ ವನವಾಸದ ಅನುಭವದ  ಹತ್ತಿರಕಯಕ ಕಯ ಂಡಯ ಯದದದವು. ಅಲಿದಯ ಅವರಿಗಯ ಅಪಾರ ಆತಮಬಲ ಮತುಿ ದಯೈಹಕ 

ಬಲವನುನ ಕಯ ಟಿಾದದವು. ಅವರು ಪಾಂಡವರ ವನವಾಸದ ಅನುಭವವನುನ ತಮಮ ವಯಸುಾ ಮತು ಿಸ್ಾಮರ್ೆಿಕಕನುಗುಣವಾಗಿ 

ಚಯನಾನಗಿಯೋ ಅರ್ಿ ಮಾಡಿಕಯ ಂಡಿದದರು. ಇದನಯನಲಿ ಅವರು ಹಯೋಳಿದಾಗ ನನಗಾದ ಆನಂದ ಅಷಿಾಷ್ಾಲಿ. ಪಾಂಡವರು ಅವರಿಗಯ 

ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಿವಾಗುತ್ಾಿರಯಂದು ನಾನು ಕನಸ್ಥನಲ್ಲಿಯ  ಎಣಿಸ್ಥರಲ್ಲಲಿ.  

ಮತ್ಯಿ ಹಂದಿನಂತ್ಯ ಎಲಿ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಗಮಕದ ಅಭಾೆಸವೂ ನಡಯಯತ್ಯ ಡಗಿತು.  ವಿರಾಟ್ಪವಿ ಮತು ಿ

ಕೃಷ್ಿ ಸಂಧ್ಾನದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗಯೆ ಪಾಠ್ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳು ನಾಟ್ಕ ಮಾಡಿಸಲು ಯೋಗೆವಯಂದಯನಸ್ಥ ಕರಮವಾಗಿ ಕನನಡ 

ಮತುಿ ಹಂದಿಯಲ್ಲ ಿ  ನಾಟ್ಕ ರಚಿಸ್ಥ ಅಭಾೆಸ ಮಾಡಿಸಲು ಪಾರರಂಭಿಸ್ಥದಯ. ಮಕಕಳಿಗಯ ಗಮಕ ಮೊದಮೊದಲು  ಸವಲಪ 

ಕಷ್ಾವಯನಸ್ಥದರ   ಆಮೋಲಯ ಉತ್ಾಾಹದಿಂದಲಯೋ ಕಲ್ಲತರು. ಇನುನ ನಾಟ್ಕಕಯಕ ಬಯೋಕಾದ ಪರಿಕರಗಳು ಮತು ಿ ವಯೋಷ್ 

ಭ ಷ್ಣಗಳನುನ ತಯಾರಿಸುವುದು ಉಳಿದಿತುಿ. ಇದಕಯಕ ಒಂದು ಪಿೋರಿಯಡ್ ಸ್ಾಕಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಇವುಗಳನುನ ಮಾಡಲು 

ಬಯೋಕಾಗುವ  ವಸುಗಿಳ ಒಂದು ಸ ಚಿಯನುನ ಸ್ಥದಧಪಡಿಸ್ಥ ಒಬಯ ಬಬಬರಿಗಯ ಒಂದಯ ಂದು ವಸುಿವನುನ ಅಂಗಡಿಯಂದ ತರುವ 

ಜವಾಬಾದರಿಯನುನ ವಹಸ್ಥಕಯ ಟಯಾ. ಅವನಯನಲಿ ತ್ಯಗಯದುಕಯ ಂಡು ಒಂದು ಶನವಾರ ನಮಮ ಮನಯಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯೋರಿದಯವು. ರಟ್ುಾ, ಜರಿಯ 

ಅಂಚುಗಳು, ಚಿನನ, ಬಯಳಿಳ ಮತುಿ ಬಣಿ ಬಣಿದ ಮರಗಿನ ಕಾಗದ, ಅಂಟ್ು, ಮಣಿ, ಕನನಡಿಗಳು ಮುಂತ್ಾದವುಗಳನಯನಲ ಿ

ಉಪಯೋಗಿಸ್ಥ ಕಿರಿೋಟ್,  ತ್ಯ ೋಳುಬಂದಿ, ಮಣಿಕಟಿಾನಲ್ಲಿ ತ್ಯ ಡುವ ಆಭರಣಗಳು, ಕಣಿಕುಂಡಲಗಳು, ಕಾಲ್ಲನ ಕಡಗಗಳು, 

ಬಿಲುಿ ಬಾಣಗಳು ಮುಂತ್ಾದವುಗಳನುನ ಮಾಡಲು ತ್ಯ ಡಗಿದರು. ಅತೆಂತ ಉತ್ಾಾಹದಿಂದ ಒಬಬರಿಗಯ ಬಬರು ಸಲಹಯಗಳನುನ 



ಕಯ ಡುತಿ ಕಯಲಸವನುನ ಮಾಡಿದರು.  ಇದಾದ ನಂತರ ವಯೋಶಭ ಷಯಯ ಸರದಿ. ಮಕಕಳನಯನಲ ಿಕರಯದು ನಡುವಯ  ಅನಯೋಕ ಹಳಯಯ 

ರಯೋಷಯಮ ಸ್ಥೋರಯಗಳನುನ ( ಎಲಿವೂ ತ್ತೋರಿಕಯ ಂಡ ನಮಮ ಅತ್ಯಿಯವರವು)  ರಾಶಿ ಹಾಕಿದಯ. ತಕ್ಷಣ ಗಂಡು ಮಕಕಳ ಮುಖ್ 

ಚಿಕಕದಾಯತು. ಕಯಲವು ಹುಡುಗಿಯರ ಮುಖ್ ಅರಳಿತು. ಕಯೋವಲ ಪಾಶಾಾತೆ ಉಡುಗಯ ಉಡುವ  ಹುಡುಗಿಯರ ಮುಖ್ ಬಿಗಿದು 

ಕಯ ಂಡಿತು. ಎಲರಿಿಗ  ತ್ಾಳಯಮಯಂದಿರಲು ಹಯೋಳಿ, ಅವಯೋ ಸ್ಥೋರಯಗಳನುನ ಸ್ಥೋರಯಯಾಗಿಯ , ಪಂಚಯಯಾಗಿಯ  ಉಡುವುದು 

ಹಯೋಗಯಂದು ತ್ಯ ೋರಿಸ್ಥದಯ. ಜರಿಯ ಅಂಚಿನ ದುಪಪಟ್ಾಗಳನುನ ಉತಿರಿೋಯವಾಗಿ ಉಡುವುದನುನ ತ್ಯ ೋರಿಸ್ಥದಯ. ಆಗ ಬಂದ 

ಉದಾೆರಗಳಿವು: “ ಟಯೋಲರನ ಜಂಜಾಟ್ವಿಲದಿಯ  ಎಷ್ುಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉಡುಪುಗಳನು ಧರಿಸಬಹುದು” “ ಈಗಯೋಕಯ ಜನರು 

ವಯೈವಿಧೆವಿಲದಿ ಷ್ರಟ್ು ಪಾೆಂಟ್ುಗಳನುನ ಮಾತರ ಧರಿಸುತ್ಾಿರಯ? ಆಗಾಗ ಧ್ಯ ೋತರವನುನ ಏಕಯ ಧರಿಸುವುದಿಲಿ?” “ ಸವಲಪ ಹಯ ತು ಿ

ಈ ಉಡುಪುಗಳನುನ ಧರಿಸಲು ಅಡಿಡಯಲ.ಿ ಆದರಯ ಸದಾ ಈ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲು ನನನಂದ ಸ್ಾಧೆವಿಲಿ.” ಒಬಬ 

ಹುಡುಗನಗಂತ  ಧ್ಯ ೋತರ ಉಡುವುದು ಬಹಳ ಇಷ್ಾವಾಯತು. ಅದಾದ ಮೋಲಯ ಶಾಲಯಯ ಯಾವುದಯೋ ಕಾಯಾಿಕರಮದಲ್ಲ ಿ

ಧ್ಯ ೋತರ ಉಡಿಸುವ ಸಂದಭಿ ಬಂದರಯ ಅವನಯೋ ಉಡಿಸುತ್ತಿದದ. ದಯ ಡಡ ಓಲಯಗಳನುನ ಮಾಡುವುದ  ಮತುಿ ಧರಿಸುವುದ  

ಅವನಗಯ  ಬಹಳ ಸಂತಸದ ವಿಷ್ಯವಾಯತು.  

ಅಂತ  ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾಠ್, ಇತರ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳು ಮುಗಿದು ನಾಟ್ಕಗಳನ ನ ಆಡಿಸ್ಥದ ದ ಆಯತು. ಎರಡ  ನಾಟ್ಕಗಳು 

ಚಯನಾನಗಿ ಮ ಡಿಬಂದವು. ನಯ ೋಡಲು ಬಂದ ಪೋಷ್ಕರು, ಶಾಲಯಯ ಹತಚಿಂತಕರ  ಮಚಿಾಗಯ ವೆಕಪಿಡಿಸ್ಥದರು.  ಅದು ಮಕಕಳಿಗಯ 

ಬಹು ದಯ ಡಡ ಪಾರಿತ್ಯ ೋಷ್ಕವಾಯತು.  

ಈ ಕಾಯಿಕರಮದಿಂದಾದ ಲಾಭಗಳನುನ  ಈ ಕಯಳಕಂಡಂತ್ಯ ಪಟಿಾ ಮಾಡಬಹುದು  ಎಂದಯನಸುತಿದಯ: 

 ಕನನಡ ಮತುಿ ಹಂದಿ ಭಾಷಯಯ ವಾೆಪಕವಾದ ಬಳಕಯ. 

 ಮಕಕಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದಲು ಕಲ್ಲತದುದ. 

 ಮಕಕಳ ಪದ ಸಂಪತ್ತನಿ ಬಯಳವಣಿಗಯ. 

 ಆದಿಕಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಹಾಭಾರತ ಮತುಿ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಮೌಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ. 

 ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೌಗಯ ೋಳಿಕ ಜ್ಞಾನ, 

 ಕುಮಾರವಾೆಸನ/ ಅಮೃತಲಾಲ್ ನಾಗರ್  ಅವರ ಪರಿಚಯ. 

 ಗಮಕ ಕಲಯಯ ಪರಿಚಯ. 

 ಚಿತರ  ಮತುಿ ಜಯೋಡಿಮಣಿನಿ ಕಲಯಗಾರಿಕಯಯ ಪರಿಚಯ. 

 ನಾಟ್ಕದ ಮ ಲಕ ಭಾಷಯಯ ಬಳಕಯ ಇನ ನ ಹಯಚುಾ ಗಟಿಾಗಯ ಂಡದುದ. 

 ನಾಟ್ಕವಾಡುವಾಗ ಧವನಯ ವಿಶಯೋಷ್ ಪರಯೋಗ, ರಂಗದ ಮೋಲಯ ಬರುವ ಹಯ ೋಗುವ ರಿೋತ್ತಯ ತ್ತಳುವಳಿಕಯ. 

 ಪಾತರ ಧರಿಸುವ ಕಲಯ. (ಪಾತರಕಯ ತಕಕಂತ್ಯ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವುದು) 

 ನಾಟ್ಕಕಯಕ ಬಯೋಕಾಗುವ ಪರಿಕರಗಳು- ಮುಖ್ವಾಡಗಳು, ಬಿಲು ಿ ಬಾಣಗಳು, ಆಭರಣಗಳು ಇತ್ಾೆದಿಗಳನುನ 

ಮಾಡಲು ಕಲ್ಲತದುದ. 

 ರರ್ದ ಚಲನಯಯನುನ ತ್ಯ ೋರಿಸಲು ನೃತೆದ ನಡಿಗಯಯ ಕಲ್ಲಕಯ. 



 ಗುಂಪಿನ ಇತರರಯ ಂದಿಗಯ ಹಯ ಂದಿಕಯ ಂಡು ಹಯ ೋಗುವುದು. 

 ಹಯಚುಾ ಅಡಿಮ ಇಡಿೋ ಶಾಲಯಯೋ ಒಂದಾಗಿ ಪಾಲುಗಯ ಂಡದದರಿಂದ ಮ ಡಿದ ಏಕತ್ಯಯ ಭಾವ. 

 ಇವಯಲಿವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂತಸ ಮತುಿ ಆತಮವಿಶಾವಸ. 

 

ಇದಯಲಿವು ಮಕಕಳ ಗಳಿಕಯ. ನನನ ಗಳಿಕಯಯ  ಉಲಯಿೋಖ್ನೋಯವಯೋ. ನನನ ಶಿಸ್ಥಿನ ನಯಮಗಳು ಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಬಯೋಸರ 

ಹುಟಿಾಸ್ಥದರ  ಸಹ ಒಟಾಾರಯ ಅವರ ಪಿರೋತ್ತ ವಿಶಾವಸವನುನ ಗಳಿಸ್ಥದುದಯೋ ನನನ ಹಯಮಮ. ಮಕಕಳಯ ಂದಿಗಯ  ಬಯರಯಯುವ ಅವಕಾಶವಯೋ 

ನನನ ಪಾಲ್ಲಗಯ ಹರಿದು. ಈ  ಕಾಯಿಕರಮದ ನಮಿತಿವಾಗಿ ನಾನು ವಚನ ಭಾರತ ಮತು ಿ ಹಂದಿಯ ಮಹಾಭರತವನುನ 

ಓದಿದದಲಿದಯ ದಿನಕರ್ ಮತು ಿಕುಮಾರವಾೆಸನ  ಕಾವೆದ ಭಾಗಗಳನುನ ಮತ್ಯ ಿಮಮ ಓದುವ ಅವಕಾಶ ನನಗಯ ದಯ ರಯತದುದ ನನಗಯ 

ಸಂತಸ ಕಯ ಟಿಾತು. ಇದಯೋ ಕಾಯಿಕರಮವನುನ ಇನ ನ ಸತವಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಮ ಡಿದುದ ಎಲಿ ನನನ 

ಗಳಿಕಯ. 

ಲ್ಲೋಲಾ ಗರಡಿ 

ಅಧ್ಾೆಪಕಿ   ಸ್ಥ. ಎಫ಼. ಎಲ್. 

ಬಯಂಗಳ ರು 

೩೦- ೧೦ – ೨೦೦೦ 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

 PÀ°PÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°¸ÀÄ«PÉ              

PÉ®ªÀA §®èªÀjAzÀ PÀ®ÄÛ, PÉ®ªÀA ±Á¸ÀÛçUÀ¼ÀA PÉÃ¼ÀÄvÀ 

PÀ®ªÀA ªÀiÁ¼ÀàªÀjAzÀ PÀ®ÄÛ, PÉ®ªÀA ¸ÀÄeÁÕ£À¢A £ÉÆÃqÀÄvÀ 

PÉ®ªÀA ¸ÀdÓ£À ¸ÀAUÀ¢AzÀjAiÀÄ¯ï, ¸ÀªÀðdÕ£À¥ÀàAvÉ, PÉÃ 

¼Àà®ªÀA ¥À¼Àî ¸ÀªÀÄÄzÀæªÉÊ ºÀgÀºÀgÀ ²æÃ ZÉ£Àß¸ÉÆÃªÉÄ±ÀégÀ. 

 

PÀ°PÉ JA§ÄzÀÄ ªÀÄÄPÀÛ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ¸ÀºÀdªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¥ÀæQæAiÉÄ. ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß 

¸ÀÄvÀÛ°£À ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀë÷äªÁV UÀªÀÄ¤¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. D ªÀÄÆ®PÀ C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀæ»¹ 

PÀ°AiÀÄÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ PÀ°PÉ £Á£Á ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆÃUÀÄ¼ÀzÀ ºÁqÀÄ, ºÀQÌUÀ¼À G°, 

¥À±ÀÄUÀ¼À zsÀé¤, UÁ½¬ÄAzÀ C®ÄUÁqÀÄªÀ ªÀÄgÀUÀ¼À ¸ÀzÀÄÝ, PÀÄlÄA§zÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ «©ü£Àß ±ÉÊ°AiÀÄ 

¨sÁµÉ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß D°¹ CzÀgÀ ±ÀæªÀt ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÁPï ±ÀQÛUÀ¼ÀÄ «PÀ¹vÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. EzÉÃ jÃw 

C£ÉÃPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ¤¸ÀÄvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÀÛ ªÀÄUÀÄ«£À EvÀgÀ EA¢æAiÀÄUÀ¼ÀÄ 

¥Àæ¢Ã¥ÀÛUÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. »ÃUÉ CzÀgÀ PÀ°PÉ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ¯ÉÃ ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ vÉgÀªÁzÀ 

ªÀÄ£ÀB¥Àl®zÀ ªÉÄÃ¯É F ªÁvÁªÀgÀt vÀ£Àß CZÀÄÑªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ªÀÄV«£À PÀ°PÉ 

²æÃªÀÄAvÀUÉÆ½¸À¨ÉÃPÁzÀgÉ CzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ ªÁvÁªÀgÀt ²æÃªÀÄAvÀUÉÆ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄð. ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ 

MAzÀÄ ªÀµÀðzÀªÀgÉUÉ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß D°¹ ªÀÄUÀÄ vÁ£ÀÄ MAzÉÆAzÉÃ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁqÀ®Ä 

vÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÀUÀ¼ÉAvÉ CzÀgÀ ªÁPï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁ ±ÀQÛ CzÀÄãvÀªÁV ¨É¼ÉzÀÄ ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ 

ªÀÄUÀÄ ¨sÁµÉUÀ¼À£ÀÄß §ºÀÄ ¨ÉÃUÀ PÀ°AiÀÄÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀðåªÀ£ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄUÀÄ«UÉ 

¸ÀgÀÄAiÀiÁzÀÄzÀ£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ. E°è ¸ÀjAiÀiÁzÀzÀÄÝ JAzÀgÉ K£ÀÄ JA§ ¥Àæ±Éß ºÀÄlÄÖvÀÛzÉ. ªÉÆlÖªÉÆzÀ°UÉ 

ªÀiÁvÀÈ s̈ÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄªÀÅzÀÄ, ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ, PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß D°¸ÀÄªÀÅzÀÄ §ºÀÄ ªÀÄÄRå. 

E°èAiÀÄÆ wÃgÀ ªÀÄÄ¢Ý¤AzÀ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ vÉÆzÀ®Ä ¨sÁµÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄUÀÄ 

vÉÆzÀ®ÄªÀÅzÀÄ ̧ ÁªÀiÁ£Àå. DzÀgÉ vÁ£ÀÄ ̧ ÀàµÀÖªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¥ÀÅöàUÀ½®èzÀ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÁßqÀ¨ÉÃPÀÄ. ®AiÀÄ§zÀÞªÁzÀ 

ªÀÄPÀÌ¼À ¥ÀzÀåUÀ¼À eÉÆvÉeÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄÃ d£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß, zÁ¸ÀgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß, ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ 

±ÉÆèÃPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖªÁzÀ GZÁÑgÀuÉAiÉÆA¢UÉ ºÉÃ½PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ ¥ÀæeÁÕ¥ÀÇªÀðPÀªÁV 

ºÉÆ¸À ºÉÆ¸À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¸À¨ÉÃPÀÄ, vÀ£ÀUÉ w½AiÀÄzÀÝ£ÀÄß 

¤¨sÀðAiÀÄªÁV ¥Àæ²ß¹ w½zÀÄPÉÆ¼Àî®Ä ¥ÉÇævÁì»¸À¨ÉÃPÀÄ.  ªÀÄUÀÄ«UÉ EzÉ®è PÀµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä 

¨sÁªÀ£ÉAiÀÄµÉÖÃ. DzÀgÉ EzÉ®èªÀ£ÀÄß ªÀÄUÀÄ JµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤gÁAiÀiÁ¸ÀªÁV PÀ°AiÀÄÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß 

UÀªÀÄ¤¹zÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¤dªÁVAiÀÄÆ ¸ÉÆÃfUÀªÁUÀÄvÀÛzÉ, CµÉÖÃ C®èzÉ £ÀªÀÄä vÀ¥ÀÅöàw¼ÀÄªÀ½PÉAiÀÄ CjªÀÇ 



DUÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ avÀæUÀ½gÀÄªÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ PÀvÉ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ 

zÉÆgÉAiÀÄÄwÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄªÀÅzÀ®èzÉ £Ár£À »jAiÀÄgÀ, LwºÁ¹PÀ ªÀåQÛUÀ¼À, PÀ«UÀ¼À, ¸ÁzsÀÄ 

¸ÀAvÀgÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼À¨ÉÃPÀÄ. CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖAvÉ £ÁlPÀUÀ¼À£ÁßqÀ®Ä CªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ. 

ºÀ§â ºÀj¢£ÀUÀ¼À°è, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è CªÀgÀzÉÃ DzÀ ªÀÄlÖzÀ°è ¥Á®ÄUÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀ  

¨ÉÃPÀÄ. £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß, AiÀÄPÀëUÁ£À §AiÀÄ¯ÁlUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÉÇæÃvÁì»¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀjUÉ £À²¹ 

ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄªÀ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁµÉ PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÉAzÀgÉ DAiÀiÁ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 

¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß w½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ. ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸À¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è. EAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è 

¨É¼ÉzÀ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ EzÉ®èzÀjAzÀ §ºÀÄ zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. EAvÀºÀ ªÀÄPÀÌ½UÉ £ÁªÀÅ PÉÃªÀ® NzÀÄ §gÉAiÀÄ®Ä 

PÀ°¸À§ºÀÄzÉÃ ºÉÆgÀvÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ wgÀÄ½£À ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀÆqÀ ªÀiÁrPÉÆqÀ¯ÁgÉªÀÅ. EAvÀºÀ NzÀÄ §gÀºÀ 

¤gÀxÀðPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁV £À£Àß MAzÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß E°è ºÉÃ¼À§ºÀÄzÀÄ. MªÉÄä 

JAl£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀwAiÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ ¥ÀÅgÀAzÀgÀ zÁ¸ÀgÀ fÃªÀ£ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ, ªÉÆzÀ®Ä 

£ÀªÀPÉÆÃn£ÁgÁAiÀÄt£ÁVzÀÝ ²æÃ¤ªÁ¸À £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄÄAzÉ ºÀjzÁ¸À£ÁzÀ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃ½zÉ£ÀÄ. CªÀgÀ°è 

PÉ®ªÀjUÉ, vÀ£Éß®è ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß zÁ£ÀªÀiÁr ©üPÉëAiÀÄ£ÀßªÀ®A©¹zÀ ¥ÀÅgÀAzÀgÀ zÁ¸ÀgÀ jÃw CxÀðªÁUÀ°®è. 

JµÉÖÃ w½¹ ºÉÃ½zÀgÀÆ CxÀð ªÀiÁrPÉÆ¼ÀîzÉ CªÀgÀÄ ¥ÀÅgÀAzÀgÀ zÁ¸ÀgÀ£ÀÄß ‘J¼ÀîµÀÆÖ §Ä¢Þ¬ÄgÀzÀ 

ªÀÄºÁªÀÄÆRð’£ÉAzÀÄ §UÉzÀgÉÃ ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀA¥ÀvÉÛ£Éß®è zÁ£À ªÀiÁr ¤gÁ¼ÀgÁzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£À¹ÜwAiÀÄ C®à 

¸Àé®à UÀAzsÀªÀÇ CªÀjUÉ DUÀ¯ÉÃ E®è. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £À£ÀUÁzÀ DWÁvÀ¢AzÀ £Á¤£ÀÆß ºÉÆgÀ§A¢®è.  

£ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ°èAiÉÄÃ ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ«®èzÀ EAvÀºÀ ¦Ã½UÉ ¨É¼ÉAiÀÄÄwÛgÀÄªÀÅzÀÄ 

§ºÀÄ «µÁzÀ¤ÃAiÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÃ½zÀ jÃwAiÀÄ£ÀÄß C£ÀÄ¸Àj¹zÀgÉ LzÁgÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«£À ¥ÀzÀ 

¨sÀAqÁgÀ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¨É¼É¢gÀÄvÀÛzÀ®èzÉ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄA¢£À PÀ°PÉ 

PÀµÀÖªÁUÀÄªÀÅ¢®è. CµÉÖÃ C®èzÉ ªÀÄUÀÄ«£À £É£É¦£À ±ÀQÛ, UÀæºÀt ±ÀQÛ ZÉ£ÁßV «PÀ¹vÀUÉÆAqÀzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀÄ 

NzÀÄ PÀ°AiÀÄ®Ä ¹zÀÞªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀQÛ¬ÄAzÀ PÀ°AiÀÄÄvÀÛzÉ.  

E£ÀÄß §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ §gÉÆÃt. LzÀÄ ªÀµÀðQÌAvÀ PÀrªÉÄ ªÀAiÀÄ¹ì£À ªÀÄPÀÌ½UÉ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß 

PÀ°¸ÀÄªÀ CUÀvÀåªÉÃ E®è. NzÀÄ §gÀºÀªÀ£ÀÄß½zÀÄ CªÀgÀÄ PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ, UÀæ»¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ ¨ÉÃPÁzÀ¶ÖzÉ. 

CªÀgÀÄ PÀÄlÄA§zÀ »jAiÀÄjAzÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄªÀ ¢£À¤vÀåzÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½AzÀ, ̧ ÀÄvÀÛ°£À ¥Àj¸ÀgÀ¢AzÀ 

DnPÉ ªÀÄvÀÄÛ DlUÀ½AzÀ ºÀ§âUÀ¼À DZÀgÀuÉUÀ½AzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ. »jAiÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß 

¸ÀÆPÀë÷äªÁV UÀªÀÄ¤¸ÀÄvÁÛgÉ. D ªÀAiÀÄ¹ì£À°è zÉÆqÀØªÀgÀAvÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ¯ÁgÀgÁzÀgÀÆ vÀªÀÄä 

¸ÁªÀÄxÀðåPÀÌ£ÀÄUÀÄtªÁV PÉ®¸ÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄvÁÛgÉ. EzÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ, vÁ£ÀÄ ¸ÀÆPÀë÷äªÁV UÀªÀÄ¤¹zÀÄzÀ£ÀÄß 

MgÉUÉ ºÀZÀÄÑªÀ CªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛzÉ, vÀ£Àß NgÉ PÉÆÃgÉUÀ¼À£ÀÄß w¢ÝPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÉ£ÀÄßªÀ CjªÀÅ ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ, 

CªÀgÀ DvÀä«±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄvÀÛzÉ, CªÀgÀ zÉÃºÀPÉÌ ªÁåAiÀiÁªÀÄªÀ£ÉÆßzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ, §Ä¢ÞAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄvÀÛzÉ, 

J®èQÌAvÀ ºÉZÁÑV vÁ£ÀÆ K£ÉÆÃ ªÀiÁqÀ§¯Éè JA§ ¨sÁªÀ£É ªÀÄ£À¹ìUÉ ªÀÄÄzÀ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ©qÀÄ«£À 

¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è VqÀ ªÀÄgÀUÀ¼À J¯É PÀrØ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀæ»¸ÀÄvÀÛ CªÀÅUÀ¼À «©ü£Àß DPÁgÀUÀ¼À PÀqÉUÉ CªÀgÀ 

UÀªÀÄ£À ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. £ÉÊ¸ÀVðPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß DnPÉUÀ¼ÁV §¼À¹, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £Á£ÁjÃw¬ÄAzÀ eÉÆÃr¹, 

§¼À¹ CªÀÅUÀ¼À UÀÄtzsÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß-  DPÁgÀ, ªÀiÁl, ¨sÁgÀ, ªÀÄÈzÀÄvÀé, PÁptå, §tÚ, UÀAzsÀ JA§AvÀºÀ 

«µÀAiÀÄUÀ¼À®èzÉ CªÀÅ vÉÃ®ÄvÀÛªÉAiÉÄÃ, ºÁgÀÄvÀÛªÉAiÉÄÃ, ªÀÄÄ¼ÀÄUÀÄvÀÛªÉAiÉÄÃ, ªÀÄÄjAiÀÄÄvÀÛªÉAiÉÄÃ, 



¨ÁUÀÄvÀÛªÉAiÉÄÃ, eÁgÀÄvÀÛªÉAiÉÄÃ, §tÚUÉqÀÄvÀÛªÉAiÉÄ, ¨Á¼ÀÄvÀÛªÉAiÉÄÃ, ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛªÉAiÉÄÃ JA§AvÀºÀ £Á£Á 

«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ«®èzÉAiÉÄÃ C£ÁAiÀiÁ¸ÀªÁV UÀæ»¸ÀÄvÁÛgÉ. ¤ÃgÀÄ, ªÀÄtÄÚ, PÉ¸ÀgÀÄ, ªÀÄ¼É 

©¹°£À°è DqÀÄvÀÛ, ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ºÀvÀÄÛvÀÛ, fVAiÀÄÄvÀÛ, £ÉÊ¸ÀVðPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ DqÀÄvÀÛ CªÀgÀÄ C£ÉÃPÀ 

¥ÁæPÀÈwPÀ ¤AiÀÄªÀÄUÀ¼À£ÀÄß (ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ AiÀiÁªÀ PÀqÉUÉ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ KPÉ? J®è jÃwAiÀÄ ºÀ¹  

ªÀÄtÂÚ¤AzÀ DPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß KPÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄªÀÅ¢®è-EvÁå¢) AiÀiÁgÀ ºÉÃjPÉAiÀÄÆ E®èzÉ CvÀåAvÀ ¸ÀºÀdªÁV 

PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ ¥ÀqÀÄvÁÛgÉ. F jÃwAiÀÄ D£ÀAzÀªÀÅ CªÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß ¸Àé¸ÀÜªÁVqÀÄvÀÛzÉ.  F 

PÀ°PÉ CªÀÄÆ®åªÁzÀzÀÄÝ. EzÀPÉÌ £ÁªÀÅ ºÀt ªÉZÀÑ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁV®è. PÉÃªÀ®, ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀÄr®°è 

¸ÀÄgÀQëvÀªÁzÀ ªÀÄÄPÀÛ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀ°à¸À¨ÉÃPÀÄ CµÉÖ. £ÉÊ¸ÀVðPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÛ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è ªÀÄUÀÄ 

PÀ°AiÀÄÄªÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÀAvÀªÁVªÉ. CªÀÅUÀ¼À£Éß®è E°è ¥ÀnÖªÀiÁr ºÉÃ¼À®Ä ̧ ÁzsÀå«®è. DzÀgÉ ªÉÄÃ¯É 

ºÉÃ½zÀÄzÀ£É®èªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ £Á®ÄÌ UÉÆÃqÉUÀ¼À vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀÄÆªÀvÀÄÛ £À®ªÀvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß £Á¯ÁÌgÀÄ 

UÀAmÉUÀ¼À ºÉÆvÀÄÛ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ PÀÆrºÁQ ºÉÃ½PÉÆqÀ§¯ÉèªÉA§ÄzÀÄ JAvÀºÀ ªÀÄÆRðvÀ£ÀªÉA§ÄzÀgÀ 

CjªÁzÀgÉ ¸ÁPÀÄ. £Á£ÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÃ½zÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ ªÀÄUÀÄªÀÅ PÀÄtÂAiÀÄÄvÀÛ, NqÀÄvÀÛ, 

JUÀgÀÄvÀÛ, K¼ÀÄvÀÛ, ©Ã¼ÀÄvÀÛ, PÀÄ½vÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛ, JzÉÝÃ¼ÀÄvÀÛ, PÉÊUÀ¼À£ÀÆßgÀÄvÀÛ, vÀÆUÁqÀÄvÀÛ, ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ 

»rAiÀÄÄvÀÛ, J¼ÉzÁqÀÄvÀÛ, PÀrØ¬ÄAzÀ £É®zÀ°è K£ÉÆÃ §gÉAiÀÄÄvÀÛ E£ÀÆß EAvÀºÀ C£ÉÃPÀ ¯ÉPÀÌ«®èzÀµÀÄÖ 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄîvÀzÉ. F J®è ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À CAUÁAUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV 

¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÉÆA¢ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀðåªÀ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. vÀ£Àß 

¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß EµÀÖ §AzÀAvÉ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄªÀ ¸ÁªÀÄxÀðå vÁ£ÉÃ vÁ£ÁV GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. EAvÀºÀ ªÀÄUÀÄ 

£À£Àß C£ÀÄ¨sÀªÀzÀAvÉ DgÀÄ ªÀµÀðPÉÌ §gÉAiÀÄ®Ä ¹zÀÞªÁVgÀÄvÀÛzÉ. F jÃwAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ 

§gÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ̧ ÀÄ®¨sÀªÁV ºÉÃ½ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÆzÀ°UÉ PÉÃªÀ® gÉÃSÉUÀ¼À£ÀÄß (straight line, slanting 

line, sleeping line, curved line UÀ¼À£ÀÄß) CxÀªÁ PÉÃªÀ® gÀÆ¥À ¸ÁªÀÄå«gÀÄªÀ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ 

ºÉÃ½PÉÆqÀÄªÀ, ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÉßÃ ¥ÀÅlUÀlÖ¯É §gÉ¸ÀÄªÀ ¤ÃgÀ¸ÀªÁzÀ, ¤gÀxÀðPÀªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸Áå¸ÀàzÀªÁzÀ 

PÀ¸ÀgÀvÀÄÛ ªÀiÁr¸ÀÄªÀ CUÀvÀå«gÀÄªÀÅ¢®è. EzÀjAzÀ ªÀÄUÀÄ«£À PÀ°PÉAiÀÄ WÀ£ÀvÉ PÀÄAzÀÄvÀÛzÉ, CzÀgÀ D¸ÀQÛ 

ªÀÄÄgÀÄn ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ºÀAvÀzÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÃ½zÀAvÀºÀ C£ÉÃPÀ 

ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß £ÁlQÃAiÀÄªÁV ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ, 

£ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½¸ÀÄªÀÅzÀÄ, zÉÃºÀPÉÌ ªÁåAiÀiÁªÀÄªÁUÀÄªÀAvÀºÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß 

C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀÅzÀÄ §ºÀÄ ªÀÄÄRå. avÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÇæÃvÁì»¸À¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁgÉÆÃ §gÉzÀ avÀæªÀ£ÀÄß £ÀPÀ®Ä 

ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ®è. vÁ£ÉÃ UÀªÀÄ¤¹zÀ ªÀ¸ÀÄÛ CxÀªÁ fÃ«AiÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß vÁ£ÉÃ vÀ£ÀUÉ w½zÀ jÃwAiÀÄ°è §gÉAiÀÄ®Ä 

¥ÉæÃgÉÃ¦¸À ¨ÉÃPÀÄ. D avÀæ ªÉÆzÀ ªÉÆzÀ°UÉ ªÀÄÆ®zÀAw®è¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ CzÀgÀ §UÉÎ ºÁ¸Àå ªÀiÁqÀzÉ 

ªÀÄUÀÄªÀ£ÀÄß vÀ£ÀßzÉÃ DzÀ jÃwAiÀÄ°è §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÉÇæÃvÁì»¸À¨ÉÃPÀÄ.  EzÀjAzÀ ªÀÄUÀÄ ¸ÀÆPÀë÷äªÁV 

UÀªÀÄ¤¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°vÀÄ ªÀiË°PÀªÁzÀ avÀæ §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀ®èzÉ C¥ÁgÀªÁzÀ DvÀä«±Áé¸ÀªÀ£ÀÄß 

UÀ½¸ÀÄvÀÛzÉ.  ªÀÄUÀÄ CPÀëgÀUÀ¼À gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß UÀªÀÄ¤¹ ¸ÀÄAzÀgÀªÁV §gÉAiÀÄÄªÀzÀÄ, ªÉÄÃ¯É ºÉÃ½zÀ ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ 

MAzÀÄ G¥À ¯Á¨sÀªÀµÉÖ. E¥ÉàvÉÛöÊzÀÄ ªÀµÀð ²±ÀÄ«ºÁgÀ £ÀqÉ¹zÀ £À£Àß C£ÀÄ¨sÀªÀzÀ°è PÀAqÀÄPÉÆAqÀ 

¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ¸ÀvÀå«zÀÄ. £Á£Á ªÀÄÆ®UÀ½AzÀ C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀæ»¹ ¤gÁAiÀiÁ¸ÀªÁV PÀ°AiÀÄÄªÀ 

ªÀÄUÀÄ«£À ±ÀQÛ CUÁzsÀªÁzÀzÀÄÝ. EzÀ£ÀÄß CjvÀÄ £É£À¦£À°èqÀ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ PÀ°¸ÀÄªÀªÀgÀ DzÀå PÀvÀðªÀå. 



‘ªÀÄUÀÄ«UÉ K£ÀÆ UÉÆwÛgÀÄªÀÅ¢®è, £Á£ÀÄ ºÉÃ½zÀÄzÀ£ÀÄß ºÉÃ½zÀAvÉ CzÀÄ PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÀÄ, AiÀiÁªÀ ¥Àæ±ÉßAiÀÄÆ 

CzÀÄ PÉÃ¼ÀPÀÆqÀzÀÄ, PÀ°PÉ PÉÃªÀ® vÀgÀUÀwAiÀÄ°è ªÀiÁvÀæ £ÀqÉAiÀÄ§®ÄèzÀÄ’ JAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄºÁ 

ªÀÄÆRðvÀ£À. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV ¤dªÁzÀ PÀ°PÉ vÀgÀUÀwAiÀÄ ºÉÆgÀUÉÃ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉÃ ²PÀëPÀ£ÀÆ 

¸ÀzÁ PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ C¥ÁgÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß ²PÀëPÀ£ÁzÀªÀ£ÀÄ £É£À¦qÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄÄRåªÁzÀ CA±À. 

17/5/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ಹೊ ಮ್ನಸ್ಸಿನ ವಿಕ್ಸನ (೧೯-೧-೯೮) 

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷಯೋತರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉಂಟಾಗಿರುವ ಸ್ಥತಿ್ತಯು, ಶಿಕ್ಷಣವಯಂದರಯೋನು ಎಂದು ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಕಯೋಳಿಕಯ ಳುಳವ ತುತುಿ 

ಪರಿಸ್ಥಿತ್ತಯನುನಂಟ್ು ಮಾಡಿದಯ. ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನವಯೋ ಶಿಕ್ಷಣವಯಂದು ಕಯಲವರು ತ್ತಳಿದರಯ  ಡಿಗಿರಗಳ ಗಳಿಕಯಯೋ ಶಿಕ್ಷಣವಯನುನವವರು 

ಹಲವರಿದಾದರಯ. ಇನ ನ ಕಯಲವರು ಮಕಕಳ ತಲಯಯನುನ ಒಂದು ಪಾತ್ಯರ ಎಂದು ತ್ತಳಿದು, ಅದರಲ್ಲ ಿ ತಮಗಯ ಬಯೋಕಾದದದನುನ, 

ಬಯೋಕಾದಷ್ುಾ, ಬಯೋಕಾದ ಹಾಗಯ ತುಂಬಿಸಬಹುದು, ಮತು ಿತಮಗಯ ಬಯೋಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಮಮ ನರಿೋಕ್ಷಯಗಯ ತಕಕ ಹಾಗಯ ಮಗು 

ಪರಸುಿತಪಡಿಸಬಯೋಕು ಎಂದು ಬಯಸುವವರ  ಇದಾದರಯ. ಈ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗಯೆ ಇನ ನ ಅನಯೋಕ ಬಗಯಯ ಕಲಪನಯಗಳು 

ಜನರಲ್ಲಿವಯ.  

ಕಳಯದ ಒಂದ ವರಯ ದಶಕಕ ಕ ಹಯಚುಾ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷಯೋತರದಲ್ಲ ಿಕಯಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಈ ಬಗಯಯ ಕಲಪನಯಗಳನುನ ಹಯ ತು ಿ

ತರುವ ಮಾತ್ಾಪಿತರನುನ ಮತ್ಯ ಿ ಮತ್ಯಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವಯಂದರಯೋನು ಎನುನವ ಪರಶಯನ ನನನ ಮನದಲ್ಲಿಿ ಇನ ನ 

ಜೋವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದಯ. 

ಎರಡ ವರಯ,  ಮ ರು ವಷ್ಿದ ಮಕಕಳ ಸ್ಥಿತ್ತಯಂತ  ಅತೆಂತ ಚಿಂತ್ಾಜನಕವಾಗಿದಯ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮ ರುವಷ್ಿ ತುಂಬದ, 

ಮ ರು ಮೊಳ ಕ ಡ ಬಯಳಯಯದ,  ಮಗುವಿನ ಮೋಲಯ ತ್ಾವು ಬಯಸುವ ತಮಮ ಆಸ್ಯಯ ಶಿಕ್ಷಣದ  ಮಣಭಾರವನುನ ಹಯೋರುತ್ಾಿರಯ. 

ಎರಡು  ವಷ್ಿಕಯಕಲಿ, ಆಂಗಿ ಭಾಷಯಯ ಗಂಧವೂ ಇಲದಿ ಮಗುವಿಗಯ, ಆಂಗಿ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲಯ, ವಾರ ತ್ತಂಗುಳಗಳ ಹಯಸರುಗಳನುನ 

ಸಂಖ್ಯೆಗಳನುನ, ಇನ ನ ಏನಯೋನನಯ ನೋ, ಚಾಕಯೋಿಟ್ನದಯ ೋ ಅರ್ವಾ ಇನಾನವುದರದಯ ೋ (ಆಟ್ದ ಸ್ಾಮಾನುಗಳ) ಆಸ್ಯ ತ್ಯ ೋರಿಸ್ಥ 

ಕಲ್ಲಸುತ್ಾಿರಯ. ಇದರಿಂದ ತ್ಾವು ಏನಯ ೋ ಮಹತ್ಾಿದದದನುನ ಮಾಡಿದಯದೋವಯ  ಎನುನವ ಒಣ ಹಯಮಮಯಂದ ಬಿೋಗಿ ಪಯೋಿ ಹಯ ೋಂ ಗಯ 

ಮಗುವನುನ ಸ್ಯೋರಿಸಲು ಬರುತ್ಾಿರಯ. ಆನಂತರ ಒಂದು ವಷ್ಿದಯ ಳಗಯ ಅಂದರಯ, ಆ ಮಗು ಶಾಲಯ ಸ್ಯೋರುವ ಮುನನ 

ಕಲ್ಲಯಬಯೋಕಾದುದನುನ ಊಹಸಲ  ಅಸ್ಾಧೆ. ಅತೆಂತ ಮುದಿದನಂದ ಸ್ಾಕಿದ ತಮಮ ಕಯ ೋಮಲ ಮನಸ್ಥಾನ ಮಗುವಿನ ಮೋಲಯ  

ತಮಗಯೋ  ತ್ತಳಿಯದಂತ್ಯಯೋ  ತಮಮ ಬಯಕಯಯ ಗುರುತರವಾದ ಭಾರವನುನ ಹಯೋರುವಂತಹ  ಕ ರರ ಕಯಲಸ ತಂದಯ ತ್ಾಯಯರು 

ಮಾಡುತ್ತಿದಾದರಯ.  

 

ಎರಡ ವರಯ ಮ ರು ವಷ್ಿದ ಮಕಕಳು ಏನನುನ ಕಲ್ಲಯಬಯೋಕು? ಅವರಿಗಯ ದಯ ಡಡವರು ಏನನುನ ಕಯ ಡಬಯೋಕು? ಎಂಬ ಪರಶಯನ ಸದಾ 

ನನನ ಮನಸಾನುನ ಕಯ ರಯಯುತಲಿಯೋ ಇತು.ಿ ಏಕಯಂದರಯ ಮಾಂಟಯಸಾರಿ ಮತುಿ  ಇತರ ಶಯೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಧ್ಾನಗಳು ಎಷಯಾೋ 

ಜನಪಿರಯವಾಗಿದದರ  ಸಹ ಅವು  ಪರಕೃತ್ತ ಮತುಿ ಪರಿಸರದಿಂದ ಮಕಕಳನುನ  ದ ರವಾಗಿಡುವುದರಿಂದ  ಅಪೂಣಿವಯೋ ಆಗಿವಯ.  

ತನನ ಸುತ ಿಮುತಿಲ್ಲನ  ಪರಿಸರವನುನ ಗಮನಸದಿರುವ ಮತು ಿ ವಸುಗಿಳ, ವಿಷ್ಯಗಳ ಪರತೆಕ್ಷ ಪರಿಚಯವಿಲಿದಿರುವ ಮಕಕಳನುನ 

ಒಂದು ಕಯ ೋಣಯಯಲ್ಲಿ ಕ ಡಿಹಾಕಿ, ನಾವು ಎಷಯಾೋ ಉತಿಮವಾದ ಶಯೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಟ್ದ ಸ್ಾಮಾನುಗಳನುನ(ಪರಿಕರಗಳನುನ) 

ಒದಗಿಸ್ಥದರ  ಅದು  ಸುತಿಲ್ಲನ ಜಗತ್ತಿನಂದ ಪರತ್ಯೆೋಕಪಡಿಸ್ಥರುವುದರಿಂದ , ಸ್ಥೋಮಿತವಾಗಿದುದ  ಅಪೂಣಿವಾಗಿರುತಿದಯ. ಸ್ಾವತ್ತ 



ಪಯಿೋ ಹಯ ೋಮಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕಕಳ ಕಲ್ಲಕಯ ಆಸಕಿಮಿಯ, ಸಂತ್ಯ ೋಷ್ಮಯ ಮತು ಿಅರ್ಿಪೂಣಿವನಾನಗಿ ಮಾಡಲು ಪರಯತನಸ್ಥದ 

ಅನಯೋಕ ಪರಯತನಗಳಲಯ ಂಿದರ ಉದಾಹರಣಯ ಇಲ್ಲಿದಯ: 

 

ಪಯಿೋ ಹಯ ೋಮ್ ಜ ನ್ ತ್ತಂಗಳಿನಲ್ಲಿ  ಆರಂಭವಾಯತು. ಮಕಕಳು ಹಯ ಸ ವಾತ್ಾವರಣಕಯಕ ಹಯ ಂದಿಕಯ ಳಳಲು ಸುಮಾರು 

ಒಂದ ವರಯ ತ್ತಂಗಳು ಬಯೋಕಾಯತು. ಅನಯೋಕ ಮಕಕಳ ಮನಯಯಲ್ಲಿ ತ್ಾಯ ತಂದಯಯರು ಮಕಕಳ ಮನಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಶಾಲಯ ಎಂದರಯ 

ಭಯ ಹುಟಿಾಸುತ್ಾಿರಯ. ಪಯಿೋ ಹಯ ೋಮ್, ಶಾಲಯ ಅಲಿವಯ ಅಲ.ಿ ಅದು ಮನಯಯ ವಾತ್ಾವರಣದ ವಧಿಿತ ರ ಪ. ಆದರ  ಪೋಷ್ಕರು 

“ನೋನು ಹಾಗಯ ಮಾಡಿದರಯ ಮಿಸುಾ ಬಯೈತ್ಾರಯ” ಎಂದು ಹಯೋಳಿ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಭಯ ತುಂಬುತ್ಾಿರಯ. ಆದದರಿಂದ ಮಗು ಪಯಿೋ 

ಹಯ ೋಮ್ ನಲ್ಲ ಿಹಯ ಂದಿಕಯ ಳಳಲು ಸಮಯ ತ್ಯಗಯದು ಕಯ ಳುಳತಿದಯ.  

ಜುಲಯೈ ತ್ತಂಗಳ ಕಯ ನಯ ಹಯ ತ್ತಿಗಯ ಪರಕೃತ್ತ ಮತು ಿಮಾರುಕಟಯಾ ನಾನಾ ಹ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತಿದಯ. ಮನಯಯವರು ಹಬಬಗಳ 

ಸ್ಾವಗತಕಯಕ ಸ್ಥದಧತ್ಯ ಮಾಡಿಕಯ ಳುಳತ್ತಿರುತ್ಾಿರಯ. ಈ ಸಂದಭಿವನುನ ನಾವು ಮಕಕಳ ಇಂದಿರಯಗಳ ವಿಕಾಸಕಾಕಗಿ  

ಉಪಯೋಗಿಸ್ಥದಯವು. ಅನಯೋಕ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳನುನ ಯೋಜಸ್ಥದಯವು. ಇದರ ಕಯೋಂದರ ವಿಷ್ಯ ಹ ವಾಗಿತುಿ. ಪಯಿೋಹಯ ೋಮನಲ್ಲ ಿ

ಇರುವ 

ನಾವು ಐದು ಜನ ದಯ ಡಡವರು (ಮ ವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಇಬಬರು ಸಹಾಯಕಿಯರು) ಇದನುನ ಜಾರಿಗಯ ಳಿಸುವ ಬಗಯಯನುನ  

ಚಚಿಿಸ್ಥದಯವು. 

ಮೊದಲ್ಲಗಯ ಮನಯಯವರ ಹತ್ತಿರ ಮಾತ್ಾಡಿ ಅವರಿಗಯ ನಮಮ ಯೋಜನಯಯನುನ ತ್ತಳಿಸ್ಥ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಕಯ ೋರಿದಯವು. ತ್ಾವು 

ಮಾರುಕಟಯಾಗಯ ಹಯ ೋದಾಗ ಮಕಕಳನ ನ ಕರಯದುಕಯ ಂಡು ಹಯ ೋಗಿ ಅವರ ಗಮನವನುನ ಅಲ್ಲಿಯ ಹ ವುಗಳ ಕಡಯಗಯ ಸ್ಯಳಯಯಲು 

ಕಯೋಳಿಕಯ ಂಡಯವು. ಪರತ್ತ ದಿನವೂ ತ್ಯ ೋಟ್ಕಯಕ ಕರಯದುಕಯ ಂಡು ಹಯ ೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಿಅರಳಲ್ಲರುವ ಮೊಗುೆ, ಅರಳಿರುವ ಮತು ಿಬಾಡಿದ 

ಹ ಗಳನುನ ತ್ಯ ೋರಿಸುತ್ತಿದಯದವು. ಅವುಗಳ ಬಣ ಿಮೃದುತವ, ದಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆಕಾರ,  ಹ ವಿನ ಸುವಾಸನಯ ಇತ್ಾೆದಿಗಳ ಬಗಯ ೆ

ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದಯದವು.   ಲಾಲ ಬಾಗಿಗಯ ಕರಯದುಕಯ ಂಡು ಹಯ ೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಿ ಅರಳಿದ, ಮನಯಯ ತ್ಯ ೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಅನಯೋಕ 

ಹ ಗಳನುನ ತ್ಯ ೋರಿಸುತ್ತಿದಯದವು. 

ಒಂದು ವಾರ ಇದನುನ ಮಾಡಿದ ಮೋಲಯ  ಒಂದು ಹಯ ಸ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಯನುನ ಆರಂಭಿಸ್ಥದಯವು. ಎಲಿ ಮಕಕಳನುನ ಐದಯೈದು ಮಕಕಳ 

ಒಂದಯ ಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಥದಯವು. ಎಲ ಿಮಕಕಳಿಗ  ಅಂಗಯೈ ಅಗಲದ ಚಿೋಲವಾಗುವಷ್ುಾ ಬಟಯಾಯನುನ ಕಯ ಟ್ುಾ ಚಿೋಲ 

ಹಯ ಲ್ಲಯಲು ಪರತ್ಾಾಹಸ್ಥದಯವು. ದಪಪ ಮತುಿ ಮೊಂಡವಾದ ಸ ಜ ಮತುಿ ಬಣಿ ಬಣಿದ ದಾರವನುನ ತಂದಿಟಿಾದಯದವು. ದಾರವನುನ 

ಪೋಣಿಸ್ಥ ಸ ಜಯನುನ ಕಯೈಗಯ ಕಯ ಡುವುದಿಕಿಕಂತ ಮೊದಲು ಅದನುನ ಎಲ್ಲಿ ಹಯೋಗಯ ಹಡಿಯಬಯೋಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮುಟಿಾದರಯ ಅದು ಚುಚುಾತಿದಯ   

ಎಂಬುದನುನ ತ್ಯ ೋರಿಸ್ಥದಯವು. ಮಕಕಳು ಕುತ ಹಲ ಮತುಿ ಆಸಕಿಿಯಂದ ಗಮನಸ್ಥದರು. ಆನಂತರ ಅವರಿಗಯ ಹಯ ಲ್ಲಯುವುದನುನ 

ಹಯೋಳಿಕಯ ಟಯಾವು. ಅವರು ಸಂತ್ಯ ೋಷ್ದಿಂದ ಅದನುನ ಮಾಡಿದರು. ಕಯಲವು ಮಕಕಳು ಹಯಚುಾ ಕಯಲವರು ಕಡಿಮ ಹಯ ಲ್ಲದರು. ಈ 

ಚಟ್ುವಟಿಕಯಯನುನ ನಾವು ಅವರಿಗಯ ಆಸಕಿಿಯರುವಷಯಾ ಹಯ ತು ಿಮಾಡಿಸುತ್ತಿದಯದವು. ಒಂದು ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಮಕಕಳ ಏಕಾಗರ ಆಸಕಿಿಯ 

ಅವಧಿ ಬಲು ಕಡಿಮ ಮತುಿ ಅದು ಒಂದಯ ಂದು ಮಗುವಿಗ  ಬಯೋರಯ ಬಯೋರಯಯಾಗಿರುತಿದಯ. ಆ ಅವಧಿಗಿಂತ ಹಯಚುಾ ಹಯ ತು ಿ

ಮಗುವನುನ ಯಾವುದಯೋ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಯಲ್ಲಿ ತ್ಯ ಡಗಿಸುವುದು ಕ ರರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಯೋಕ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳನುನ ಮುಗಿಸಲು ಬಹಳ 



ಸಮಯ ಹಡಿಸುತ್ತಿತುಿ, ಆಸಕಿಿ ತ್ತೋರಿದ ಮೋಲಯಯ  ಅವರು ಚಟ್ುವಟಿಕಯಯನುನ ಮಾಡುವಂತ್ಯ ಯಾವತ ಿ ಒತ್ಾಿಯಸ್ಥದಿದಲಿ. 

ಅನಾಸಕಿಿ ಮತು ಿಹಂಜರಿಕಯಯರುವ ಮಕಕಳಿಗಯ ಅನಯೋಕ ಉಪಾಯಗಳನುನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅನಾಸಕಿ ಿಮತು ಿಹಂಜರಿಕಯಯನುನ 

ಹಯ ೋಗಲಾಡಿಸ್ಥದ ಮಲಯಯೋ ಅವರಿಗಯ ಈ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಯಲ್ಲ ಿಭಾಗವಹಸುವಂತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದಯದವು.  

ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲರಿ ಚಿೋಲಗಳ  ತಯಾರಾದವು. ಅವು ದಯ ಡಡವರ ದೃಷಿಾಯಂದ ಒಳಯಳಯ ಚಿೋಲಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಂದು 

ಆಯತ್ಾಕಾರದ ಬಟಯಾಯನುನ ಮಡಿಸ್ಥ ಚೌಕಾಕಾರ   ಅರ್ವಾ ಆಯತ್ಾಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಎರಡ  ಬದಿಗಳನುನ ದಪಪ 

ದಾರದಿಂದ ಮಗು ಸ್ಯ ಟ್ಾವಾಗಿ, ದ ರದ ರವಾಗಿ ಹಯ ಲ್ಲದು ಮೋಲಯ ಒಂದು ದಾರ ಕಟಿಾದ ಚಿೋಲ. ಆದರಯ ಅದು ಮಕಕಳು 

ಮಾಡಿದದರಿಂದ ಅದುುತವಾಗಿತು.ಿ ಮತುಿ ಚಿೋಲದ ಕಯಲಸ ನವಿಹಸುತ್ತಿತುಿ.  ಅದು  ಹೋಗಯ ಕಾಣುತ್ತತಿುಿ. ಎಲರಿಿಗ  

ಅವರವರು ಹಯ ಲ್ಲದ ಚಿೋಲವನುನ ಕಯ ಟ್ುಾ ಮರುದಿವಸ ಬರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಯಲ ಹ ಗಳನುನ ತರಬಯೋಕಯಂದು ಹಯೋಳಿ ಕಳಿಸ್ಥದಯವು. 

ಅಷ್ುಾ ಹಯ ತ್ತಿಗಾಗಲಯ ಹ ವುಗಳನುನ ಹಯಚುಾ ಹಯ ತು ಿ ಕಯೈಯಲ್ಲಿ ಹಡಿದುಕಯ ಂಡರಯ ಬಾಡುತಿವಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ಗಮನಕಯಕ 

ಬಂದಿತು.ಿ  

ಮರುದಿವಸ ಎಲರಿ  ಬಹಳ ಖ್ುಶಿಯಂದ ಬಗಯ ಬಗಯಯ ಹ ಗಳನುನ ತ್ಾವು ಹಯ ಲ್ಲದ ಚಿಲದಲ್ಲ ಿತಂದರು. ಅವುಗಳನುನ ನಾವು 

ಒಂದು ಮೋಜನ ಮೋಲಯ ಜಯ ೋಡಿಸ್ಥ ಇಟಯಾವು. ಆಯಾ ಹ ಗಳ ಹಸರುಗಳನುನ ಹಯೋಳಿಸ್ಥದಯವು. ಅವುಗಳನುನ ಮುಟಿಾ, ಮ ಸ್ಥ 

ನಯ ೋಡಿದರು ಮಕಕಳು. ಅವರವರು ತಂದ ಹ ಗಳನುನ ಪೋಣಿಸಲು ನಾವಯಲಿ ಅವರಿಗಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಯವು. ಆನಂತರ ಅವರು 

ಮಾಡಿದ ಹಾರಗಳನುನ ಅವರಿಗಯ ಮುಡಿಸ್ಥ ಅರ್ವಾ ಅವರ ಷ್ರಟ್ುಗಳಿಗಯ ಹಚಿಾ ಅರ್ವಾ ಬಾಗಿಲ್ಲಗಯ ಕಟಿಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಥದಯವು. 

ಕಯಲವುಸಲ ಒಂದು ಪರಕಯಯ ಕಡಿಡಗಯ (ಹಂಚಿ ಕಡಿಡ) ಪೋಣಿಸುವಂತ್ಯ ಮಾಡಿ ಅವರಯ ಂದಿಗಯ ಮನಯಗಯ ಕಳಿಸ್ಥದಯವು. ಅಂದಿನಂದ 

ಮಕಕಳು ಮನಯಯಲ್ಲಿ ಅಜಜಯರಯ ಂದಿಹಯ ಹ ಕಟ್ುಾವಾಗ ಕುಳಿತು ತನಗ  ಪೋಣಿಸಲು ಕಯ ಡು ಎಂದು ಕಯೋಳುತ್ತದಿದರು. ಇದರಿಂದ 

ಆಜಜಯಂದಿರಿಗಯ ಎಷ್ುಾ ಆನಂದವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ಹಯೋಳಬಯೋಕಯ? ಈ ಎಲಿ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳು ಅವರಿಗಯ ಬಹಳ ಆನಂದ 

ಕಯ ಟ್ಾವು. 

ಮುಂದಿನ ವಾರ  ಹ ವಿನಯ ಂದಿಗಯ ಇಂದಿರಯಗಳನುನ ಚುರುಕುಗಯ ಳಿಸುವ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಗಳನುನ ಮಾಡಿದಯವು. ನಾಲುಕ ಬಗಯಯ 

ಹ ಗಳನುನ ಮೋಜನ ಮೋಲ್ಲಟ್ುಾ ಮಕಕಳು ಅವುಗಳನುನ ಮುಟಿಾ, ಮ ಸ್ಥ ನಯ ೋಡುವಂತ್ಯ ಮಾಡಿದಯವು. ಯಾವ ಹ ವು 

ಮೃದುವಾಗಿದಯ? ಯಾವುದು ಒರಟಾಗಿದಯ? (ಅಡಿಕಯ ಹ ವು) ಯಾವುದು ದಯ ಡಡದು? ಯಾವುದು ಚಿಕಕದು? ಯಾವುದಕಯಕ ಹಯಚುಾ 

ದಳಗಳಿವಯ? ಯಾವುದಕಯಕ ಕಡಿಮ ದಳಗಳಿವಯ? ಯಾವುದಕಯಕ ಪರಿಮಳವಿದಯ ? ಯಾವುದಕಯಕ ಇಲಿ? ಯಾವುದಕಯಕ ಮುಳುಳಗಳಿವಯ? 

(ಕಯೋದಗಯ)  ಎಂಬಂತಹ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕಡಯಗಯ ಅವರ ಗಮನ ಸ್ಯಳಯದಯವು. ಇದು ಬಯಳಗಿನ ಚಟ್ುವಟಿಕಯಯಾಗಿತುಿ. ಕಥಯ ಆಲ್ಲಸುವಿಕಯ, 

ಹಾಡು ಹಯೋಳುವುದು, ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು, ಕಾಡುಿಗಳನುನ ಜಯ ೋಡಿಸುವುದು ಇತ್ಾೆದಿ  ಅಲದಿಯ ಅವರಿಗಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು 

ಗಂಟಯ ಮುಕಿವಾಗಿ ಆಡಿಕಯ ಳಳಲು ಸಮಯವಿರುತ್ತಿತುಿ.  



ಮುಂದಿನ ವಾರ  ಎರಡು ಆಟ್ಗಳನಾನಡಿದಯವು. ಮಗುವಿನ ಕಣುಿಗಳನುನ ಬಟಯಾಯಂದ ಕಟಿಾ, ಅರ್ವಾ ಕಯೈಗಳಿಂದ ಮುಚಿಾ 

(ಕಯಲವು ಮಕಕಳು ಕಣು ಿಕಟಿಾಕಯ ಳಳಲು ಇಷ್ಾ ಪಡುವುದಿಲಿ) ಒಂದಯ ಂದಯೋ ಹ ವನುನ ಅವರ ಕಯೈಯಲ್ಲಿಟ್ುಾ ಮುಟ್ಾಲು ಹಯೋಳಿ ಅದು 

ಯಾವುದಯಂಬುದನುನ ಹಯೋಳಲು ಹಯೋಳಿದಯವು. ಕಯೋವಲ ಸಪಶಿದಿಂದ ಅವರು ಹ ವನುನ ಗುರುತ್ತಸಬಯೋಕಿತು.ಿ  

ಮತ್ಯ ಿಂದು ಆಟ್ದಲ್ಲಿ ಕಣುಗಿಳನುನ ಮುಚಿಾಕಯ ಂಡು ಹ ವನುನ ಮುಟ್ಾಲು ಕಯ ಡದಯ ಅದನುನ ಅವರ ಮ ಗಿನ ಬಳಿ 

ಹಡಿಯುತ್ತಿದಯದವು. ಅವರು ಅದನುನ ಆಘ್ರರಣಿಸ್ಥ ಗುರುತ್ತಸಬಯೋಕಿತುಿ. ಈ ಎರಡ  ಆಟ್ಗಳು ಅವರಿಗಯ ಬಲು ಮೊೋಜನದಾಗಿದದವು. 

ಅವರು ಮತ್ಯಿ ಮತ್ಯಿ ಈ ಆಟ್ಗಳನಾನಡಲು ಇಷ್ಾಪಡುತ್ತಿದದರು.  

ತ್ಯ ೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಮಕಕಳು ಹ  ಗಳ ಮೋಲಯ ದುಂಬಿಗಳು, ಇರುವಯಗಳು, ಕಂಬಳಿಹುಳಗಳು, ಚಿಟಯಾಗಳು ಇರುವುದನುನ 

ಗಮನಸ್ಥದದರು. ಆದದರಿಂದ ಸ್ಾಮಾನೆವಾಗಿ ದಯ ರಯಯುವ ಹ  ಗಳು- ಮಲ್ಲಿಗಯ, ಸ್ಯೋವಂತ್ತಗಯ, ಲಾಲಬಾಗಿನಲ್ಲಿ ನಯ ೋಡಲು 

ಸ್ಥಗುವ ತ್ಾವರಯ ಇತ್ಾೆದಿಗಳ ಬಗಯೆ ಮತುಿ ಇರುವಯ, ಚಿಟಯಾ, ಕಂಬಳಿಹುಳ, ದುಂಬಿಗಳ ಬಗಯ ೆಸಣ ಿಸಣಿ ಹಾಡುಗಳನುನ ಕನನಡ 

ಮತುಿ ಇಂಗಿಿೋಷಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸ್ಥ  ಹಾಡಲು ಮತುಿ ಅಭಿನಯಸಲು ಹಯೋಳಿಕಯ ಟಯಾವು.  

ಇಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯೋಜಸದಯ ಇದದ ಒಂದು ಕುತ ಹಲಕರ ವಿಷ್ಯ ನಡಯಯತು. ಒಬಬ ಪೋಷ್ಕರು ತಮಗಯ ಯಾರಯ ೋ ತಂದು 

ಕಯ ಟ್ಾ ನಾನಾ ಬಗಯಯ ಹ ವಿನ ಗುಚಛವೊಂದನುನ ಮಕಕಳು ನಯ ೋಡಲ್ಲ ಎಂದು ತಂದುಕಯ ಟ್ಾರು. ನಾವು ಅದನುನ ಕಯಡದಂತ್ಯ 

ನೋರಿನಲ್ಲ ಿಇರಿಸ್ಥದಯವು. ಅದರಲ್ಲ ಿಒಂದು ದಪಪದಾದ ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಇತುಿ. ಒಂದು ಮಗು ಅದನುನ ಗುರುತ್ತಸ್ಥತು. ನಾವು 

ಅದನುನ ತ್ಯಗಯಯದಯ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಬಿಟಯಾವು. ಮರುದಿವಸ ಬಂದು ನಯ ೋಡಿದಾಗ ಅದು ಆ ಗುಚಛದಲ್ಲದಿದ  ಕಯಲವು ಗಾಿಡಿಯೋಲ 

ಹ ಗಳನುನ ತ್ತಂದುಬಿಟಿಾತುಿ  ಮತುಿ ಇನ ನ ತ್ತನುನತಿಲ್ಲತು.ಿ ಮಕಕಳು ಅದು ಹ ಗಳನುನ ತ್ತನುನವುದನುನ ಅಚಾರಿಯಂದ 

ಗಮನಸ್ಥದರು. ಮತುಿ ಅದು ಮತ ಿ ದಪಪವಾಯತು. ಆಮೋಲಯ ನಾವು ಅದನುನ ಅದು ತ್ತನನಬಹುದಾದ ಕಯಲ ಎಲಯಗಳನುನ ಹಾಕಿ 

ಅದನುನ ಒಂದು ದಯ ಡಡ ಮಡಕಯಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟಯಾವು. ಅದು ಇನ ನ ದಪಪವಾಯತು. ಅದು ಇನುನ ದಪಪವಾಗಲಾರದು 

ಎಂದಯನಸ್ಥದ ಬಳಿಕ ಮಡಕಯಯ ಬಾಯಗಯ ಒಂದು ಬಟಯಾ ಕಟಿಾ ಒಂದುಕಡಯಗಯ ಇಟಯಾವು. ಕಯಲದಿನಗಳ ನಂತರ ನಯ ೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಗ ಡಿತು.ಿ ಹದಿನಯೈದು ಇಪಪತುಿ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಯ ೋಡಿದಾಗ ಅದು ಚಿಟಯಾಯಾಗಿತುಿ. ಅದು ಚಿಟಯಾಯಾದಾಗ ಅದರ 

ಮೈಮೋಲಯ ಕಂಬಳಿ ಹುಳದ ಮೈಮೋಲಯ ಇದದ ಬಣ ಿಮತ ಿವಿನಾೆಸವಯೋ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಕಂಬಳಿ ಹುಳು ಚಿಟಯಾಯಾದ 

ರಿೋತ್ತಯನುನ ನಯ ೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಮಕಕಳಿಗಯ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ದಯ ರಕಿ ಸ್ಥಕುಕ ಬಹಳ ಸಂತ್ಯ ೋಷ್ ಕಯ ಟಿಾತು. 

ನಮಮ ಪಯಿೋಹಯ ೋಂ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನ ನರಯೈವತುಿ ಪುಸಕಿಗಳುಳಳ ಒಂದು ಸಣಿ ಪುಸಿಕಾಲಯವಿತುಿ. ದಿನವೂ ಆಯಾ ಕಯೋಂದರ 

ವಿಷ್ಯಕಯಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಾ ಅನಯೋಕ ಪುಸಿಕಗಳನುನ ಮಕಕಳಿಗಯ ಕಾಣುವಂತ್ಯ ಜಯ ೋಡಿಸ್ಥಡುತ್ತಿದಯದವು. ಮಕಕಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗಯ 

ಬಯೋಕಾದುದನುನ ಎತ್ತಿಕಯ ಂಡು ನಯ ೋಡ ಬಹುದಾಗತುಿ ಮತುಿ ಮನಯಗಯ ತ್ಯಗಯದುಕಯ ಂಡು ಹಯ ೋಗಬಹುದಾಗತುಿ. ಪರತ್ತದಿನ  ಬಯಳಗಯೆ 

ಬಂದ ಕ ಡಲಯ ತ್ಾನು ಹಂದಿನ ದಿನ ತ್ಯಗಯದುಕಯ ಂಡು ಹಯ ೋದ ಪುಸಿಕವನುನ ಹಂತ್ತರುಗಿಸ್ಥ ಆ ದಿನ ತನಗಯ ಯಾವ ಪುಸಿಕ 

ಬಯೋಕಯಂದು ಆಗಲಯೋ  ಹಯೋಳುತ್ತಿತು.ಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಹ ವು, ದುಂಬಿ, ಚಿಟಯಾ, ಕಂಬಳಿ ಹುಳ, ಇರುವಯ, ಮುಂತ್ಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ 

ಪುಸಿಕಗಳು ಅವರನುನ ಬಹಳವಾಗಿ ಆಕಷಿಿಸ್ಥದವು. ಈ ಪುಸಿಕಗಳು ಅವರು ಕಂಡು ತ್ತಳಿದುಕಯ ಂಡ ವಿಷ್ಯಗಳು ಮಾಸದಯ 

ನಯನಪಿನಲ್ಲ ಿಉಳಿಯುವಂತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದದವು. 



ಒಟಿಾನಲ್ಲ ಿಈ ಪರಿಯೋಜನಯ ಎರಡು ಮ ರು ತ್ತಂಗಳ ಕಾಲ ನಡಯದು ಎಲರಿಿಗ  ಖ್ುಶಿಕಯ ಟಿಾತು. ಇದರಿಂದ ಆದ ಲಾಭಗಳನುನ 

ಹೋಗಯ ಹಯೋಳಬಹುದು- 

 ಪರಕೃತ್ತಯನುನ ಸ ಕ್ಷಮವಾಗಿ  ಗಮನಸುವುದು. 

 ಅನಯೋಕ ಹ ಗಳ ಪರಿಚಯ. 

 ಸಪಶಯೋಿಂದಿರಯ ಮತು ಿಘ್ರರಣಯೋಂದಿರಯಗಳ ವಿಕಾಸ.   

 ಚಿೋಲದ ಹಯ ಲ್ಲಗಯ, ಹ ಗಳ ಪೋಣಿಸುವಿಕಯಯಂದ ಮಕಕಳ ಮನಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಸ ಜಯ ಬಗಯೆ ಇದದ ಭಯ ದ ರಾಗಿ 

ತ್ಾನ  ದಯ ಡಡವರಂತ್ಯ ಕಯಲಸ ಮಾಡಬಲಯಿನಯಂಬ ಆತಮವಿಶಾವಸದ ಗಳಿಕಯ. 

 ಹ ವು, ಚಿಟಯಾ , ಇರುವಯ, ದುಂಬಿ, ಗಿಡ ಮುಂತ್ಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗಯ ೆಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರ ಪದ 

ಸಂಪತ್ತನಿ ಮತುಿ ಭಾಷಯಯ ಅಗಾಧ ಬಯಳವಣಿಗಯ.  

 ಕಂಬಳಿ ಹುಳ ಚಿಟಯಾಯಾಗುವುದನುನ ಗಮನಸ್ಥದುದ. 

 ಬಣಿಗಳನುನ ಗುರುತ್ತಸುವಿಕಯ. 

 ಸ್ೌಂದಯಿದ ಕಡಯಗಯ ಗಮನ ಹರಿದದುದ. 

 ತಮಗಯ ತ್ತಳಿದ ವಿಷ್ಯದ ಕನನಡದ ಹಾಡುಗಳನುನ ಕಲ್ಲತದದರಿಂದ ಅವಯೋ ಹಾಡುಗಳನುನ ಇಂಗಿೋಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯುವಾಗ 

ಆ ಭಾಷಯ ವಿದಯೋಶಿ ಎನಸದಯ ಇದುದ ಸುಲಭವಾದದುದ. 

 ಹಯ ಸ ರಿೋತ್ತಯ ಆಟ್ಗಳ ಪರಿಚಯ. 

 ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಚಟ್ುವಟಿಕಯ ಮಾಡುವಾಗ ಇತರರಯ ಂದಿಗಯ ಹಯೋಗಯ ತ್ಾಳಯಮಯಂದ ನಡಯದುಕಯ ಳಳಬಯೋಕು, ಹಯೋಗಯ 

ಸಹಕರಿಸಬಯೋಕು ಎಂಬುದನುನ ಕಲ್ಲತದುದ. 

 ಹ ವುಗಳನುನ ಗಮನಸ್ಥ ತಮಗಯ ತಮಗಯ ತ್ಯ ೋರಿದ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಚಿತರ ಬರಯದದುದ. (ನಾವು ಹ ವು ಹಯೋಗಯ 

ಬರಯಯುವುದು ಎಂದು ತ್ಯ ೋರಿಸದಯ ಇದದ ಕಾರಣ ಮ ವತುಿ ಮಕಕಳು ಮ ವತುಿ ರಿೋತ್ತಯ ಹ ವುಗಳನುನ 

ಬರಯದದುದ.) 

 ಎಲಿರಿಗ  ಎಲಿವನ ನ ಮಾಡಲು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಕಯ ಟ್ಾದದಕಯಕ ಯಾರ  ಜಗಳವಾಡದಯ ತಮಮ ತಮಮ 

ಸರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲು ಕಲ್ಲತದುದ. 

 ಪುಸಿಕಗಳ ಬಗಯೆ ಆಸಕಿಿ ಹುಟಿಾದುದ. 

 ಈ ಎಲಿವುಗಳನುನ ನರಾಯಾಸವಾಗಿ ಕಲ್ಲತು ಆನಂದ ಪಟ್ಾದುದ. 

ಒಂದು  ವಿಷ್ಯವನುನ ಆರಿಸ್ಥದಾಗ ಅದಕಯಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಾ ಸ್ಾಧೆವಾದ ಎಲಿವನ ನ ಅಳವಡಿಸ್ಥದರಯ ಅದು ಬಹಳ 

ಫಲಕಾರಿಯಾಗುತಿದಯ.ಇದಕಯಕ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಈ ಪರಯತನವಯೋ ದಯ ಡಡ ಉದಾಹರಣಯ.  

 

 

 



ªÀÄPÀÌ½UÉ ¥ÀzÀåUÀ¼ÀÄ 

ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ ºÁqÀ£ÀÄß PÉÃ½ ¸À«AiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥Àæ¥ÀAZÀzÁzÀåAvÀ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃªÉ.  vÁ¬Ä eÉÆÃUÀÄ¼À 

ºÁr ªÀÄ®V¸ÀÄªÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ J®è d£ÁAUÀzÀ®Æè PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. eÉÆÃUÀÄ¼ÀzÀ CxÀð ªÀÄUÀÄ«UÉ D¬ÄvÉ 

E®èªÉ J£ÀÄßªÀÅzÀÄ ªÀÄÄRåªÀ®è. CzÀgÀ D±ÀAiÀÄ, ¥ÀzÀUÀ¼À ¯Á°vÀå, gÁUÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£É, ¥Áæ¸À§zÀÞ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, 

®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁqÀÄªÀªÀgÀ D±ÀAiÀÄ EªÀÅUÀ¼À C£ÀÄ¨sÀªÀ J®èjUÀÆ DUÀÄvÀÛzÉ. EzÀPÁÌV §Ä¢Þ ¨É¼ÉzÀªÀgÉÃ 

DUÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ ¨sÁµÉ w½zÀªÀgÉÃ DUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÉÃ¤®è.  

  F eÉÆÃUÀÄ¼À ºÁqÀÄªÀ ¥ÀzÀÞw FUÀ®Æ EzÀÝgÀÆ CzÀÄ ºÉZÀÄÑ PÁ® ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉAiÀÄÄªÀÅ¢®è.  ªÀÄÄAzÉ  D 

¸ÀÜ¼ÀªÀ£ÀÄß n.«., gÉÃrAiÉÆÃ, PÀA¥ÀÇålgï UÀ¼ÀÄ DªÀj¹PÉÆ¼ÀÄîvÀÛªÉ. F ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À°è §gÀÄªÀ 

PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À CxÀð, D±ÀAiÀÄ, ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄ, J¼ÉªÀAiÀÄ¹ì£À ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É 

K£ÁUÀ§ºÀÄzÉA§ÄzÀ£ÀÄß ¤ÃªÉÃ AiÉÆÃa¹ £ÉÆÃr.  

»AzÉ £ÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ°è eÁ£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ, ¥ÀÅgÁt ¥ÀæªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ, §AiÀÄ¯ÁlUÀ¼ÀÄ, 

AiÀÄPÀëUÁ£ÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢, ºÁ¸ÀÄºÉÆPÁÌV ̧ ÉÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ, ̈ sÁµÉAiÀÄ ̧ ËAzÀAiÀÄðzÀ, ®AiÀÄvÁ¼ÀUÀ¼À, UÀA©üÃgÀ 

«µÀAiÀÄUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ, ¥Áæ¸À¥ÀzÀUÀ¼À §¼ÀPÉ £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À §¼ÀPÉ J®èªÀÇ C£ÁAiÀiÁ¸ÀªÁV 

£ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.  AiÀiÁªÀÅzÉÃ M§â zÉÆqÀØªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß DvÀ£À EA¢£À ¨É¼ÉªÀtÂUÉUÉ K£ÀÄ PÁgÀtªÉAzÀÄ PÉÃ½zÁUÀ 

DvÀ vÀ£Àß ¨Á®åzÀ §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ£É. vÁ£ÀÄ aPÀÌªÀ£ÁVzÁÝUÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ©Ã¸ÀÄªÁUÀ EAwAwºÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

ºÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, vÀAzÉAiÀÄªÀgÀÄ ªÀÄºÁ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EAwAvÀºÀ PÀxÉAiÀÄ PÁªÀåzÀ 

AiÀÄPÀëUÁ£À £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ JAzÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £ÁªÉ®ègÀÆ PÉÃ½ÃzÉÝÃªÉ. “ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ºÉÃ½zÀÄÝ 

£ÀÆgÀÄªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ªÀÄgÉAiÀÄÄªÀÅ¢®è” JA§ UÁzÉAiÉÄÃ EzÉ. ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆr¹zÀ UÉgÉ 

§ºÀÄPÁ® G½AiÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ C°è ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ UÉgÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¹ªÀÅzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ PÀvÀðªÀå. 

¸ÀªÀiÁdzÀ°è CAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÉÄÃ¯É ºÉÃ½zÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛ®è. F J®èªÀÅUÀ¼À 

C¨sÁªÀzÀ EA¢£À PÁ®zÀ°è £ÁªÀÅ CªÀ£ÀÄß ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄªÀ £ÀªÀÄäzÉÃ DzÀ zÁj PÀAqÀÄ PÉÆ¼Àî¨ÉÃPÁVzÉ. ErÃ 

¸ÀªÀiÁd CzÀgÀ PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À ºÀj¸À¨ÉÃPÁVzÉ. CzÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆqÀÄªÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÀzÀÞw CxÀªÁ 

¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄªÀÅzÀÄ £ÀªÉÄä®ègÀ DzÀå PÀvÀðªÀå. CzÀÄ MAzÀÄ §ºÀÄ zÉÆqÀØ ¸ÀªÁ®Ä. 

ªÉÆzÀ¯ÉÃ ºÉÃ½zÀAvÉ ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀzÀåUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ §ºÀ¼À D¼ÀªÁzÀzÀÄÝ. ¥ÀzÀåzÀ D±ÀAiÀÄ, ¥Áæ¸À, 

¨sÁµÉ, ®AiÀÄ, ¥ÀzÀUÀ¼À eÉÆÃqÀuÉ, ºÉÆ¸À ¥ÀzÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ J®èªÀÇ C£ÁAiÀiÁ¸ÀªÁV MnÖUÉ DUÀÄvÀÛzÉ. E°è 

£À£Àß MAzÀÄ C£ÀÄ¨sÀªÀªÀ£ÀÄß ºÉÃ¼À®Ä EµÀÖ¥ÀqÀÄvÉÛÃ£É. 

MªÉÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è ºÀvÀÄÛ ºÀ£ÉÆßAzÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¹ì£À ªÀÄPÀÌ½UÉ MAzÀÄ ¥ÀzÀå ºÉÃ½PÉÆqÀÄªÀ ¸ÀAzÀ s̈Àð 

MzÀVvÀÄ. CzÀÄ ªÉÆÃqÀUÀ¼À §UÉÎ, G¼Áî® ªÀÄAUÉÃ±ÀgÁAiÀÄgÀÄ §gÉzÀ ¥ÀzÀåªÁVvÀÄÛ.  

D ¥ÀzÀå »ÃVzÉ: 

gÀ«AiÀÄ QgÀt ¤ÃgÀ ªÉÄÃ¯É 



ºÀUÀ®Ä ºÉÆvÀÄÛ ©zÀÝ ªÉÃ¼É 

¤ÃgÀÄ D«AiÀiÁV ªÉÄÃ®Ä 

ªÉÄÃ®PÉÃjvÀÄ|| 

D«AiÉÄ®è MlÄÖ PÀÆr  

ªÉÆÃqÀªÁ¬ÄvÀÄ. 

 

PÀjAiÀÄ ªÉÆÃqÀ, UÀjAiÀÄ ªÉÆÃqÀ, 

ºÀwÛ ªÉÆÃqÀ, ºÁ¸ÀÄ ªÉÆÃqÀ, 

CvÀÛ EvÀÛ¯É®è 

NqÀvÉÆqÀVvÀÄ|| 

ªÉÆÃqÀPÉÆAzÀÄ ªÉÆÃqÀ vÁV 

UÀÄqÀÄUÀvÉÆqÀVvÀÄ. 

 

UÀÄqÀÄUÀÄ «ÄAZÀÄ vÉÆÃj §gÀ®Ä 

PÀjAiÀÄ ªÉÆÃqÀ vÉÃ° §gÀ®Ä 

vÀA¦£É®gÀÄ ©Ã¸ÀÄwgÀ®Ä 

ªÀÄ¼ÉAiÀÄÄ ¸ÀÄj¬ÄvÀÄ|| 

£É®zÀ ªÉÄÃ¯É £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀÄ  

ºÀjAiÀÄvÉÆqÀVvÀÄ. 

 

£À¢AiÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ ºÀjzÀÄ 

C°è E°è ©zÀÄÝ JzÀÄÝ 

UÀzÉÝUÉ®è ¤ÃgÀÄ ¸ÀÄjzÀÄ 

¨É¼ÉAiÀÄÄ ¨É¼É¬ÄvÀÄ|| 

GAqÀÄ wAzÀÄ «ÄV¸ÀÄªÀµÀÄÖ  

PÁ¼ÀÄ PÉÆnÖvÀÄ|| 

                                           -G¼Áî® ªÀÄAUÉÃ±ÀgÁAiÀÄgÀÄ. 

CzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ N¢ ºÉÃ½zÉ. CzÀgÀ°è CªÀjUÉ w½AiÀÄzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À CxÀð ºÉÃ½ E£ÉÆßAzÀÄ¸À® N¢zÉ. 

CªÀjUÉ CzÀÄ §ºÀ¼À EµÀÖªÁ¬ÄvÀÄ. KPÉAzÀgÉ ªÉÆÃqÀUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV J®èjUÀÆ w½¢gÀÄªÀ 

«µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼À°è ®AiÀÄ§zÀÞªÁV §gÉzÀ PÀ«vÉ EzÀÄ. PÀ« D ªÉÆÃqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ 

jÃwAiÀÄ°è ªÀtÂð¹zÀ jÃw, £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀÄ ©zÀÄÝ JzÀÄÝ ºÀjAiÀÄÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ºÉÃ½zÀ §UÉ ªÀÄPÀÌ¼À 

ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjvÀÄ. DªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ CzÀ£ÀÄß ®AiÀÄ §zÀÞªÁV N¢zÉ. CªÀjUÀÆ CzÀ£ÀÄß 

®AiÀÄ§zÀÞªÁV N¢¹zÉ. DUÀ CªÀgÀÄ D PÀ«vÉAiÀÄ ®AiÀÄPÉÌ, ¥Áæ¸À ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ªÀÄÄUÀÞgÁV 

ºÉÆÃzÀgÀÄ. JgÀqÀÄ ¸À® NzÀÄªÀÅzÀgÀ°è CzÀÄ CªÀjUÉ §ºÀÄ ªÀÄnÖUÉ ¨Á¬Ä¥ÁoÀªÁVvÀÄÛ. CzÁzÀ£ÀAvÀgÀ 



£Á£ÀÄ CªÀjUÉ PÉ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß PÉÃ½zÉ. D ¥ÀzÀå CªÀjUÉ EµÀÖªÁUÀ®Ä PÁgÀt PÉÃ½zÉ. CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ 

CzÀgÀ°è §¼À¹zÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ, ¥Áæ¸À, ®AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ«vÉAiÀÄ «µÀAiÀÄ EµÀÖªÁ¬ÄvÉAzÀÄ ºÉÃ½zÀgÀÄ.  £Á£ÀÄ, D 

¥ÀzÀåzÀ°è PÀ«AiÀÄÄ ªÉÆÃqÀªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ErAiÀiÁzÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ £ÉÆÃr ªÉÆÃqÀ ºÉÃUÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ 

JA§ÄzÀjAzÀ »rzÀÄ CzÀÄ ªÀÄ¼ÉAiÀiÁV ¸ÀÄjzÀÄ, gÉÊvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è PÁ¼ÁUÀÄªÀªÀgÉUÀÆ J®è «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß 

§ºÀÄ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°AiÀiÁV ªÀtÂð¹zÁÝgÉ JA§ÄzÀgÀ PÀqÉUÉ CªÀgÀ UÀªÀÄ£À ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁrzÉ.  

 £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß vÀgÀUÀw¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°èAiÀÄ vÀªÀÄUÉ EµÀÖªÁzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÃ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß, 

VqÀ ªÀÄgÀ, amÉÖ, ºÀQÌ, J¯É, ¸ÀtÚ QÃl, ¸ÀÆAiÀÄð K£À£ÁßzÀgÀÆ ZÉ£ÁßV UÀªÀÄ¤¹ vÀªÀÄUÉ C¤ß¹zÀÝ£ÀÄß §gÉzÀÄ 

vÀ¤ßj JAzÀÄ ºÉÃ½ CªÀjUÉ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¤«ÄµÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÉÆmÉÖ. CªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¸ÀÄªÀ 

£À£Àß GzÉÝÃ±À ZÉ£ÁßV PÉ®¸À ªÀiÁrvÀÄ. CªÀgÀÄ §gÉzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£ÀUÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀªÁ¬ÄvÀÄ. CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ 

vÁªÀÅ Dj¹zÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄlÖzÀ°è ̧ ÁPÀµÀÄÖ D¼ÀªÁV AiÉÆÃa¹ vÀªÀÄäzÉÃ DzÀ ̈ sÁµÉAiÀÄ°è 

¥Áæ¸À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÉßÃ §gÉ¢zÀÝgÀÄ. MA s̈ÀvÀÄÛ ºÀÄqÀÄUÀgÀ°è JAlÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¥ÀzÀåzÀ°è vÀªÀÄä 

¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀgÀÄ ¥ÀzÀåªÉÃ §gÉAiÀÄ ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÃ½gÀ°®è. D PÀ«AiÀÄ ¥ÀzÀåzÀ 

®AiÀÄzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ CµÀÄÖ D¼ÀªÁVvÀÄÛ. EzÀjAzÀ  D JAlÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è M§â¼ÀÄ CA¢¤AzÀ ¥ÀzÀå §gÉAiÀÄÄªÀ 

ºÀªÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹PÉÆArzÁÝ¼É.  »ÃVgÀÄvÀÛzÉ M¼ÉîAiÀÄ ¥ÀzÀåzÀ, ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ°UÉ ºÉÃ½PÉÆqÀÄªÀÅzÀgÀ 

¥Àæ¨sÁªÀ. 

    ºÁqÀ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ ¸ÀàµÀÖ GZÁÑgÀuÉAiÉÆA¢UÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß gÀÆrü¹zÀgÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¨sÁµÉAiÀÄ£ÀÄß 

¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃUÀ PÀ°AiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀgÀ eÉÆvÉUÉ ¥ÀzÀ¯Á°vÀå CªÀgÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£ÀßzÉÃ DzÀ 

¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ©Ãj ¸Á»vÀåzÀ°è gÀÄa ¨É¼É¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄPÀÌ½UÉ ºÉÃ½PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä, 

ºÉÃ½PÉÆqÀÄªÀªÀgÀÄ D£ÀA¢¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ §ºÀÄ ªÀÄÄRå. CªÀgÀ D D£ÀAzÀªÉÃ ªÀÄPÀÌ½UÉ vÀlÄÖvÀÛzÉ. D 

D£ÀAzÀªÉÃ, ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¸ÀzÁ £É£À¦£À°èlÄÖPÉÆ¼ÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß ºÉÃ½PÉÆqÀÄªÁUÀ, 

¥ÀzÀåzÀ ̈ sÁªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀzÀlÄÖ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ zsÀé¤AiÀÄ°è Kj½vÀUÀ¼À£ÀÄßAlÄªÀiÁr, ̈ sÁªÀªÀ£ÀÄß 

ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä ¸ÁAPÉÃwPÀªÁzÀ C©ü£ÀAiÀÄªÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F 

jÃwAiÀiÁV ¥ÀzÀåUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ½PÉÆlÖgÉ ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀÄAvÀæªÀÄÄUÀÞgÁUÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É, DzÀ ¥ÀzÀåUÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ 

§ºÀÄPÁ®zÀªÀgÉUÉ G½zÀÄ CªÀgÀ°è D¸ÀQÛ ºÀÄnÖ¸ÀÄªÀ°è ¸À¥sÀ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

 -°Ã¯Á UÀgÀr 

 

 

 



PÀ°PÉAiÀÄ°è £ÁlPÀzÀ ¸ÁÜ£À 

£ÁlPÀªÀÅ fÃªÀAwPÉ¬ÄAzÀ PÀÆr £ÉÆÃqÀÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É CZÀÑ½AiÀÄzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃgÀÄªÀ ̧ ÀÄAzÀgÀªÁzÀ 

ªÀiÁzsÀåªÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼ÀAvÀÆ £ÁlPÀªÁqÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¤¹ìÃªÀÄgÀÄ. ±ÉÊ±ÀªÁªÀ±ÉÜAiÀÄ°èAiÉÄÃ CªÀgÀÄ CfÓ 

vÁvÀA¢gÀ£ÉÆßÃ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀA¢gÀ£ÉÆßÃ C£ÀÄPÀj¹ vÀªÀÄä £Àl£Á ¸ÁªÀiÁxÀåðªÀ£ÀÄß 

¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ. PÀ°PÉAiÀÄ°è £ÁlPÀzÀ ¸ÁÜ£À ªÀÄºÀvÀé¥ÀÆtðªÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÃ MvÀÛqÀ«®èzÀ ±ÁAvÀ 

ªÀÄ£À¹ì£À ªÀåQÛAiÀÄ PÀ°PÉ ¤gÀAvÀgÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C£ÀAvÀªÁV ¸ÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. PÀ°PÉAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÆ C£ÀAvÀ. 

CªÀÅUÀ¼À°è £ÁlPÀªÀÇ MAzÀÄ. PÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁqÀÄ PÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀgÀ°èD¸ÀQÛ ªÀÄPÀÌ¼À°è ¸ÀºÀdªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ 

F D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ°è CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀgÀÄ ¥ÉÇÃ¶¹, ̈ É¼É¹zÀgÉ ªÀÄÄAzÉ, PÀvÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ, 

PÀvÉ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ, ºÁqÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ, £ÁlPÀ DqÀÄªÀÅzÀÄ F J®è UÀÄtUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ C£ÁAiÀiÁ¸ÀªÁV 

§gÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÇÃ¶¹ ªÀÄPÀÌ¼À ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß «PÁ¸ÀUÉÆ½¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ »jAiÀÄgÀ, ªÀÄÄRåªÁV 

CzsÁå¥ÀPÀgÀ DzÀå PÀvÀðªÀå. ±ÉÊ±ÀªÀzÀ°è vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ£ÉÆßÃ E®èªÉ CfÓ vÁvÀA¢gÀ£ÉÆß C£ÀÄPÀj¹ 

vÉÆÃj¸ÀÄªÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ, ̈ Á®åzÀ°è, MAzÀÄ ̧ ÀtÚ ºÁr£À C©ü£ÀAiÀÄ CxÀªÁ ¥Àæ¸ÀAUÀzÀ C©ü£ÀAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ 

DgÀA¨sÀUÉÆAqÀÄ, «zÁåyð fÃªÀ£ÀzÀ°è, £ÁlPÀ PÀ¯É ¥ÀÅ¶ÖUÉÆAqÀÄ §ÈºÀvÁÛV ¨É¼ÉAiÀÄÄªÀ CªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ. 

£ÁlPÀ M§âgÉÃ ªÀiÁqÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ®è. C£ÉÃPÀgÀÄ PÀÆr ªÀiÁqÀÄªÀ ZÀlÄªÀnPÉ. £ÁlPÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß 

ZÉ£ÁßV UÀæ»¸ÀÄªÀÅzÀÄ, £ÁlPÀzÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À C©ü£ÀAiÀÄ, EvÀgÀ ¥ÁvÀæUÀ½UÉ vÀPÀÌAvÉ ¸ÀàA¢¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¤zÉðÃ±ÀPÀgÀÄ  

ºÉÃ½zÀÄzÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV CjvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Á°¸ÀÄªÀÅzÀÄ, ¥ÁvÀæPÉÌ vÀPÀÌAvÉ vÀ£Àß ¸Àé¨sÁªÀ£ÀÄß vÀvÁÌ®PÉÌ 

ªÀiÁ¥Àðr¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ EvÁå¢ UÀÄtUÀ¼ÀÄ £ÁlPÀPÉÌ CvÁåªÀ±ÀåPÀªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ.  E£ÉÆß§âgÀ EZÉÒ C¤ZÉÒ, 

ZÀlÄªÀnPÉAiÀÄ UÀw, ¸ÁªÀÄxÀðå, ªÀÄ£ÉÆÃ®ºÀjUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£Éß®è UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ½UÉ 

ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ ªÀåQÛ vÀ£Àß ¥ÁvÀæ ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ fÃªÀ£ÀPÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ°AiÀÄ¨ÉÃPÁzÀ CvÀåAvÀ 

ªÀÄºÀvÀézÀ ¥ÁoÀ PÀÆqÀ. £ÁlPÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ aPÀÌA¢¤AzÀ¯ÉÃ EzÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀ CªÀPÁ±À £ÁªÀÅ 

ªÀiÁrPÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ £ÁlPÀUÀ¼À°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÁvÀæ zsÀj¹zÁUÀ DAiÀiÁ ¥ÁvÀæUÀ¼À 

¸Àé¨sÁªÀzÀ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, C©ü£À¬Ä¸À ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.  EzÀjAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸Àé¨sÁªÀUÀ¼À CjªÀÅ 

GAmÁUÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ºÀÈzÀAiÀÄ ªÉÊ±Á®åvÉUÉ C£ÀÄªÀÅªÀiÁrPÉÆqÀÄvÀÛzÉ.  

ªÉÆzÀ®Ä £ÁlPÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£À vÀlÖ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄPÀÌ½UÉ EµÀÖªÁzÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÉßÃ £ÁlPÀPÁÌV 

Dj¸À¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ §ºÀÄ ªÀÄÄRå. »jAiÀÄgÉÃ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß Dj¹ Dr¸ÀÄªÀÅzÀÄ MAzÀÄ vÉgÀªÁzÀgÉ ªÀÄPÀÌ¼À£ÉßÃ 

£ÁlPÀ gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ vÉgÀ. £ÁlPÀªÀ£ÀÄß Dj¹zÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ 

«µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ »£Éß¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ½UÉ w½¹ ºÉÃ½zÀ ªÉÄÃ¯É £ÁlPÀªÀ£ÀÄß N¢ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

CzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ºÉZÀÄÑvÀÛzÉ. £ÁlPÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀÜ¼ÀzÀ, ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ, PÁ®zÀ EvÁå¢UÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w 

PÉÆqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄÄRå. EzÀjAzÀ £ÁlPÀ CªÀjUÉ ºÉZÀÄÑ D¥ÀÛªÁV CªÀgÀ D¸ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ w¼ÀÄªÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß  

ºÉaÑ¸ÀÄvÀÛzÉ.  



MAzÀÄ «µÀAiÀÄªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß, PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß Dj¹zÀ ªÉÄÃ¯É, CzÀ£ÀÄß £ÁlPÀªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄªÁUÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß CzÀgÀ°è 

vÉÆqÀV¸ÀÄªÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ. EzÀjAzÀ  PÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÁlPÀPÉÌ EgÀÄªÀ ªÀåvÁå¸À ªÀÄPÀÌ½UÉ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀÄvÀÛzÉ. 

MAzÀÄ UÀzÀåªÀ£ÉÆßÃ PÀxÉAiÀÄ£ÉÆßÃ £ÁlPÀPÉÌ C¼ÀªÀr¸ÀÄªÁUÀ UÀªÀÄ£ÀzÀ°èqÀ¨ÉÃPÁzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛªÉ. 

ZÀZÉðUÉ CªÀPÁ±À PÉÆlÖ°è, ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ  vÀªÀÄä vÀªÀÄä°èAiÉÄÃ  «ZÁgÀ «¤ªÀÄAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ GvÀÛªÀÄªÁzÀ 

¸À®ºÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ̧ À®ºÉ ̧ ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVgÀ¢zÀÝ°è CzÀ£ÀÄß CªÀgÉÆA¢UÉ ZÀað¸ÀÄªÀÅzÀÄ §ºÀÄ ªÀÄÄRå. 

EzÀjAzÀ CªÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ ©mÁÖUÀ CªÀjUÉ £ÉÆÃªÁUÀÄªÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ ¸À®ºÉ KPÉ ¸Àj JA§ 

«µÀAiÀÄªÀÇ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÁUÀ®Æ EzÉÃ ¤Ãw ElÄÖ PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ M½vÀÄ. 

EzÀjAzÀ £ÁlPÀzÀ «µÀAiÀÄªÀ¸ÀÄÛ«£À PÁ®PÉÌ  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁvÀæPÉÌ vÀPÀÌAvÉ ¨sÁµÉAiÀÄ §¼ÀPÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀÄ 

CªÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃ½zÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÁUÀ DqÀÄ ¨sÁµÉUÀÆ §gÀªÀtÂUÉAiÀÄ 

¨sÁµÉUÀÆ EgÀÄªÀ ªÀåvÁå¸À ºÉZÀÄÑ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖUÀÄvÀÛzÉ. £ÁlPÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ±Á°AiÀiÁUÀ®Ä CzÀPÉÌ ̧ ÀjAiÀiÁzÀ DgÀA s̈À, 

ªÀÄzsÀå ªÀÄvÀÄÛ CAvÀå EgÀÄªÀzÀÄ ªÀÄÄRå . DgÀA¨sÀ ºÉÃUÉ D¸ÀQÛªÀÄAiÀÄªÁV¸ÀÄªÀÅzÀÄ? £ÁlPÀzÀ ZÀgÀªÀÄ ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß 

ºÉÃUÉ PÀlÄÖªÀÅzÀÄ? CAvÀåUÉÆ½¹ªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼ÉÆA¢UÉ ZÀað¹ ¤zsÀðj¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. 

¸ÀA¨sÁµÀuÉ ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°AiÀiÁUÀ®Ä £ÁtÄÚrUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ, J°è, G¥ÀAiÉÆÃV¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß 

CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ vÉÆÃj¹PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ.  aPÀÌ ¥ÀÅmÖ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ¸ÀAzÀ s̈ÀðPÉÌ vÀPÀÌAvÉ £ÁlPÀzÀ°è 

ºÉuÉAiÀÄÄªÀÅzÀjAzÀ CzÀgÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ºÉZÀÄÑªÀÅzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ PÉÆqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÁvÀæUÀ¼À DAiÉÄÌAiÀÄ£ÀÄß CªÀjUÉÃ 

©lÄÖPÉÆqÀÄªÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ°è ºÉÆuÉUÁjPÉAiÀÄ  C£ÀÄ¨sÀªÀªÁV CzÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤ªÀð»¸ÀÄªÀAvÉ 

ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. gÀAUÀ ¸ÀfÓPÉ, gÀAUÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ, ªÉÃµÀ s̈ÀÆµÀtUÀ¼À «£Áå¸À EvÁå¢UÀ¼À°è CªÀgÀ£ÀÄß 

vÉÆqÀV¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀjAzÀ  CªÀgÀ PÀ°PÉ ªÀÈ¢ÞUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. £ÁlPÀ DqÀÄªÁUÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ, £ÁlQÃAiÀÄvÉ, 

C©ü£ÀAiÀÄ, zsÀé¤AiÀÄ Kj½vÀ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß C¨sÀå¹¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. F J®èzÀgÀ PÀ°PÉ ªÀÄPÀÌ¼À°è ²¸ÀÄÛ, DvÀä 

«±Áé¸À, D£ÀAzÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛªÉ.  

GvÀÛªÀÄªÁzÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄPÁÌV ¥ËgÁtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ LwºÁ¹PÀ £ÁlPÀUÀ¼À£ÀÄß 

Dr¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÃ¯É ºÉÃ½zÀ UÀÄtUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ, ªÀÄPÀÌ¼À 

ªÀÄ£ÉÆÃªÀÄlÖPÉÌ vÀPÀÌAvÀºÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß Dj¹ £ÁlPÀªÁqÀ®Ä CzsÁå¥ÀPÀgÀÄ CªÀPÁ±À ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.  

                                                                         °Ã¯Á UÀgÀr 

 

 

 

 

 

 



²PÀëtzÀ°è PÀxÉUÀ¼À ¥ÁvÀæ 

   

PÀxÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃ¼ÀÄªÀ PÀ¯É ªÀiÁ£ÀªÀ¤UÉ ¥ÀæPÀÈwzÀvÀÛªÁV §A¢zÉ. EzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ ªÀAiÀÄ¹ì£À «ÄwAiÀÄÆ 

E®è. ªÀÄPÀÌ¼ÀAvÀÆ PÀxÉ JAzÀgÉ ªÉÄÊAiÉÄ®è Q«AiÀiÁV D°¸ÀÄvÁÛgÉ. F ̧ ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è PÀvÉºÉÃ¼ÀÄªÀªÀgÀ  ºÉÆuÉ 

»jzÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÀxÉAiÀÄ ªÀÄÄRå GzÉÝÃ±À ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀiÁV PÀAqÀÄ §AzÀgÀÆ CzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ 

C£ÉÃPÀªÁVªÉ. PÀxÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV, eÁÕ£Á©üªÀÈ¢Þ, ̈ sÁµÉAiÀÄ ̈ É¼ÀªÀtÂUÉ, £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ, 

§Ä¢Þ ªÀÄvÀÄÛ vÀPÀð ±ÀQÛAiÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ, PÁAiÀÄð PÁgÀtUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ, ªÀåQÛvÀézÀ «PÁ¸À, ªÀiË®åUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ 

EvÁå¢ C£ÁAiÀiÁ¸ÀªÁV DUÀÄvÀÛªÉ. J®èQÌAvÀ ºÉZÁÑV ªÀÄUÀÄ ¸ÀAvÉÆÃµÀ¢AzÀ CgÀ¼ÀÄvÀÛzÉ, D ¸ÀAvÉÆÃµÀ 

ªÀÄUÀÄ«£À ªÀåQÛvÀézÀ ¸ËAzÀAiÀÄðPÉÌ £ÁA¢AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.   

    QèµÀÖªÁzÀ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß PÀvÉAiÀÄªÀÄÆ®PÀ ºÉÃ½zÁUÀ CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ ¸ÀÄUÀªÀÄªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß ¸ÀÄ®¨sÀªÁV UÀæ»¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄUÀªÀÄªÁV ªÀÄÄAzÀÄªÀgÉ¹PÉÆAqÀÄ 

ºÉÆÃUÀ®Ä PÀvÉUÀ¼ÀÄ M¼ÉîAiÀÄ vÀ¼ÀºÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀÄvÀÛªÉ.  ªÁ¸ÀÛªÀªÁV §ºÀ¼À aPÀÌ ªÀAiÀÄ¹ì¤AzÀ¯ÉÃ EzÀÄ 

£ÀqÉAiÀÄ ̈ ÉÃPÀÄ. vÁ¬Ä ªÀÄUÀÄ«UÉ ªÀiÁvÀÄ §gÀÄªÀÅzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAZÉAiÉÄÃ PÀxÉ ºÉÃ¼À®Ä DgÀA©ü¸ÀÄvÁÛ¼É. vÁ¬ÄAiÀÄ 

D ¦æÃw ¥ÀÄgÀ¸ÀìgÀªÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄUÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀiÁw£À PÀqÉUÉ UÀªÀÄ£À PÉÆqÀ®Ä DgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÀÄ 

ºÉÆmÉÖAiÀÄ°ègÀÄªÁUÀ¯ÉÃ UÀæ»¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ C£ÉÃPÀ ¥ÀÄgÁtPÀxÉUÀ½AzÀ w½zÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. DzsÀÄ¤PÀ «eÁÕ£ÀªÀÇ 

CzÀ£ÀÄß ¥ÀÄ¶ÖUÉÆ½¸ÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä zÉÃ±ÀzÀ°è PÀxÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀ £ÀÆgÁgÀÄ §UÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæZÀ°vÀªÁVªÉ. ¥ÀÄgÁu 

±ÀæªÀt, ºÀjPÀxÉ, AiÀÄPÀëUÁ£À, zÉÆqÁØl, §AiÀÄ¯Ál, ¸ÀÆvÀæzÀ UÉÆA¨ÉAiÀiÁl, vÉÆUÀ°£À UÉÆA¨ÉAiÀiÁl, 

avÀæ¥Àl PÀxÉ CfÓ PÀxÉ EvÁå¢. EAzÀÄ EªÀÅUÀ¼ÀÄ CµÁÖV PÀAqÀÄ§gÀÄwÛ®è. EA¢£À ¸ÀªÀÄAiÀiÁ¨sÁªÀzÀ fÃªÀ£À 

±ÉÊ°AiÀÄ°è PÀxÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀ ¥ÀzÀÞwAiÉÄÃ ªÀiÁAiÀÄªÁUÀÄwÛzÉ. C®èzÉ nÃ«AiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÄß PÀxÉ 

PÉÃ¼ÀÄªÀ CªÀPÁ±À¢AzÀ ªÀAa¸ÀÄwÛªÉ. FUÀ ªÀÄvÉÛ “Story Telling” ²©gÀUÀ¼ÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁVzÉ.  

EA¢£À PÀxÉUÁgÀgÀÄ UÉÆA¨ÉUÀ½UÉ, C©ü£ÀAiÀÄPÉÌ, zsÀé¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ vÀAvÀæUÀ½AzÀ 

DPÀ¶ð¸À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ ªÀÄºÀvÀé PÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉAiÉÄ ºÉÆgÀvÀÄ PÀxÉUÀ¼À CAvÀUÀÄðtPÀÌ®è. PÀxÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀ 

PÀ¯É C s̈Áå¸À¢AzÀ CxÀªÁ C£ÀÄPÀgÀuÉ¬ÄAzÀ §gÀÄªÀÅ¢®è. PÀxÉUÁgÀ¤UÉ PÉÃ¼ÀÄªÀªÀgÀ §UÉÎ ¦æÃw ªÀÄvÀÄÛ PÁ¼Àf 

EgÀ¨ÉÃPÀÄ, PÀxÉAiÀÄ CAvÀgÁvÀäzÀ ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. PÀxÉ K£À£ÀÄß ºÉÃ¼À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¸ÀÄwÛzÉ JA§ÄzÀgÀ ¥ÀÆtð 

Cj«gÀ¨ÉÃPÀÄ, CzÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÃ½zÀgÉ D°¸ÀÄªÀªÀgÀÄ UÀæ»¸ÀÄvÁÛgÉ JA§ÄzÀgÀ Cj«gÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀ 

D¸ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÉ »r¢qÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ w¼ÀÄªÀ½PÉ ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV UÀæ»¸ÀÄwÛzÁÝgÉAiÉÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß 

w½AiÀÄ®Ä J°è AiÀiÁªÀ ¥Àæ±Éß PÉÃ¼À¨ÉÃPÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. J°è AiÀiÁªÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ? 

JµÀÄÖ ºÉÆ¸À ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸À¨ÉÃPÀÄ, ºÉÆ¸À ¥ÀzÀzÀ CxÀð ªÀÄUÀÄ«UÉ «±ÀzÀªÁUÀ®Ä K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ 

JA§ÄzÀgÀ eÁÕ£À«gÀ¨ÉÃPÀÄ. F J®è UÀÄtUÀ¼ÀÄ PÉÃªÀ® C£ÀÄPÀgÀuÉ¬ÄAzÀ §gÀÄªÀªÀÅ¢®è.  

 



   PÀxÉUÀ½AzÁUÀÄªÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ¯ÁèzÀgÀÆ CzÀPÉÌ CªÀPÁ±À 

ªÀiÁrPÉÆlÄÖ PÀvÉUÉ CzÀgÀ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄªÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ ºÉÆuÉ CzsÁå¥ÀPÀgÀzÁÝVzÉ. 

   

PÀxÉ ºÉÃ¼ÀÄªÁUÀ UÀªÀÄ£ÀzÀ°èqÀ¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ:    

 ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£ÉÆÃªÀÄlÖªÀ£ÀÄß CjvÀÄ CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ. 

 PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀ zsÁn KPÀvÁ£ÀzÀ°ègÀzÉ PÀvÉAiÀÄ «µÀAiÀÄPÉÌ vÀPÀÌAvÉ Kj½vÀzÀ zsÀé¤AiÀÄ°è 

¨sÁªÀ¥ÀÇtðUÉÆ½¹, ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ C©ü£ÀAiÀÄzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°AiÀiÁV ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ.  

 ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ PÀvÉAiÀÄ°è ºÉÃ½zÉÝ®èªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉAiÀÄzÉ £É£À¦lÄÖPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. C®èzÉ PÀvÉ ¸ÁégÀ¸Àå¥ÀÇtðªÁVzÀÄÝ, 

DPÀµÀðPÀ jÃwAiÀÄ°è ºÉÃ½zÀgÉ CzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ªÉÄ®PÀÄ ºÁPÀÄvÁÛgÉ.  CªÀgÀ F UÀÄt, CªÀgÀ 

ªÀåQÛvÀéªÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄªÀÅzÀgÀ°è ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæªÀ»¸ÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ºÉaÑ¸À®Ä 

C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÀ£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ PÀvÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀªÀgÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ©A©¸ÀÄªÀ 

PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß GvÀÛªÀÄªÁzÀ s̈ÁµÉAiÀÄ°è ºÉÃ¼À¨ÉÃPÀÄ.  

 ºÉÃ¼ÀÄªÀ PÀxÉUÀ¼À°è «µÀAiÀÄzÀ zÀÈ¶Ö¬ÄAzÀ ©ü£ÀßvÉ EgÀÄªÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. ¥ËgÁtÂPÀ, ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ, 

eÁ£À¥ÀzÀ, LwºÁ¹PÀ, §Ä¢ÞªÀAwPÉAiÀÄ, ºÁ¸ÀåzÀ, eÁvÀPÀ, ¥ÀAZÀvÀAvÀæ, ªÉÊeÁÕ¤PÀ, ¸ÀvÀå«µÀAiÀÄzÀ, 

»jAiÀÄªÀåQÛUÀ¼À §zÀÄQ£À «µÀAiÀÄUÀ¼À, »ÃUÉ, ««zsÀ PÉëÃvÀæUÀ½AzÀ Dj¹zÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀjAzÀ 

CªÀgÀ ¥ÀzÀ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÀÛzÉ, eÁÕ£Á©üªÀÈ¢ÞAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ, CªÀgÀ ªÀåQÛvÀé «PÀ¸À£ÀUÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ.  

 ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄÈzÀÄªÁVgÀÄªÀÅzÀjAzÀ £ÁªÀÅ ºÉÃ¼ÀÄªÀ PÀvÉUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É D¼ÀªÁV 

DUÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ »A¸ÉAiÀÄ ªÀtð£É¬ÄgÀÄªÀ, fUÀÄ¥Éì ºÀÄnÖ¸ÀÄªÀ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÉÆÃ¸ÀUÀ¼ÉÃ vÀÄA©gÀÄªÀ, 

ªÀÄvÀÄÛ zÀÄBSÁAvÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è. EzÀjAzÀ CªÀgÀ°è fÃªÀ£ÀzÀ §UÉÎ £ÀPÁgÀvÀäPÀ 

zÀÈ¶ÖPÉÆÃ£À ¨É¼ÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄPÀÌ½UÉ ºÉÃ¼ÀÄªÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄSÁAvÀªÁVgÀÄªÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ 

ªÀÄÄRå. zÀÄBSÁAvÀªÁzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌ¼À°è ¤gÁ±É ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛªÉ.   

 ªÀÄPÀÌ¼À°è, C©ü¬Ä¸ÀÄªÀ PÀ¯É, avÀæ §gÉAiÀÄÄªÀ PÀ¯É, UÉÆA¨É ªÀiÁqÀÄªÀ PÀ¯É, £ÁlPÀªÀ£ÀÄß ¤zÉÃð²¸ÀÄªÀ 

PÀ¯É, ºÁqÀÄªÀ PÀ¯É, ªÀåªÀ¹ÜvÀUÉÆ½¸ÀÄªÀ PÀ¯É, gÀAUÀ¸ÀfÓPÉAiÀÄ PÀ¯É EvÁå¢  C£ÉÃPÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼ÀÄ 

¸ÀÄ¥ÀÛªÁVgÀÄvÀÛªÉ. D ¸ÀÄ¥ÀÛ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉÆ½¸À®Ä PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À¥sÀ®ªÁV §¼À¸À §ºÀÄzÀÄ.  

 ªÀÄPÀÌ½UÉ vÀPÀÌ PÀxÉAiÀÄ£ÀÄß Dj¹ CzÀ£ÀÄß £ÁlPÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÆÃ, UÉÆA¨ÉAiÀiÁlzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÆÃ, 

PÀxÉUÉ ̧ ÀÆPÀÛªÁzÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°èAiÉÆÃ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ UÉÆ½¸À®Ä CªÀPÁ±ÀªÀiÁrPÉÆlÄÖ 

CªÀgÀ ¸ÀÄ¥ÀÛªÁzÀ ¥Àæw¨sÉUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼ÀQUÉ vÀgÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ §ºÀ¼À ªÀÄÄRå. 

 F ªÉÄÃ¯É ºÉÃ½zÀ ZÀlÄªÀnPÉUÀ½UÉ CªÀgÀÄ C£ÁAiÀiÁ¸ÀªÁV NzÀÄªÀ CxÀªÁ UÀæ»¸ÀÄªÀ ªÀÄlÖQÌAvÀ vÀÄ¸ÀÄ 

ªÉÄÃ°£À ªÀÄlÖzÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀÄªÀÅzÀÄ GvÀÛªÀÄ. EzÀÄ CªÀjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄlÖQÌAvÀ ªÉÄÃ°£À ªÀÄlÖPÉÌ 

ºÉÆÃUÀ®Ä CªÀPÁ±ÀªÀiÁrPÉÆlÄÖ÷ CªÀgÀ°è DvÀä«±Áé¸À ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ.   

PÀxÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ¼ÀÄ C¸ÀARåªÁVªÉ. MªÉÄä £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä£ÀÄß CzÀgÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÁUÀ CzÀgÀ 

¥ÀæAiÉÆÃd£ÀzÀ D¼À «¸ÁÛgÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ vÉgÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. CzÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî®Ä,  

PÀxÉUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß DgÀA©ü¹ CzÀ£ÀÄß ¸ÀévÀB PÀAqÀÄPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÉÃ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ zÁj.           

   -°Ã¯Á UÀgÀr    



¥ÀjAiÉÆÃd£É 

 

         MAzÀÄ ¥ÀoÀå ¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ°è C£ÉÃPÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À§UÉÎ ©r ©rAiÀiÁzÀ ̧ ÀAQë¥ÀÛªÁzÀ, ̄ ÉÃR£ÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. 

¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ C¨sÁªÀ¢AzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß, CªÀÅUÀ¼À »AzÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀð w½¸ÀzÉ, fÃªÀ£À¢AzÀ 

¥ÀævÉåÃPÀUÉÆ½¹, PÉÃªÀ® MAzÀÄ ©rAiÀiÁzÀ ¥ÁoÀzÀAvÉ ºÉÃ½PÉÆmÁÖUÀ, CzÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ¤ÃgÀ¸ÀªÁzÀ, AiÀiÁªÀ 

CxÀðªÀÇ PÉÆqÀzÀ, DzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀiÁr ªÀÄÄV¸À¯ÉÃ ¨ÉÃPÁzÀ PÀpt PÉ®¸ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.  EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ s̈ÀðzÀ°è 

¥ÀjAiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ OavÀå¥ÀÇtð.  

   ¥ÀjAiÉÆÃd£É JAzÀgÉ, Dj¹PÉÆAqÀ MAzÀÄ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀÄvÀÛ, ¸ÀAzÀ¨sÀðPÉÌ vÀPÀÌAvÉ, ¸ÁxÀðPÀªÁzÀ EvÀgÀ 

«µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¹, D «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¸ÁzsÀåªÁzÀ ªÀÄnÖUÉ MAzÀÄ ErAiÀiÁzÀ avÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ìUÉ 

ªÀÄÄlÄÖªÀAvÉ ©A©¸ÀÄªÀ MAzÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀß. EAvÀºÀ MAzÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ GzÁºÀgÀuÉ PÉ¼ÀUÉ PÉÆnÖzÉ.   

   

UÉÆÃ«£À ºÁqÀÄ MAzÀÄ ¥ÀjAiÉÆÃd£É: 

 

CzsÁå¥ÀPÀ£À ¥ÀÇªÀð ¹zÀÞvÉ:   

                      ¤gÀAvÀgÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ aAvÀ£ÉUÀ¼ÉÃ CzsÁå¥ÀPÀ£À ªÀÄÆ® §AqÀªÁ¼À. 

AiÀiÁªÀÅzÉÃ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß, MAzÀÄ ¥ÀjAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄPÉÆAqÁUÀ, D «µÀAiÀÄzÀ 

§UÉÎ D¼ÀªÁV aAvÀ£É ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ §ºÀÄ ªÀÄÄRå.   UÉÆÃ«£À ºÁqÀ£ÀÄß CzÀPÁÌV Dj¹PÉÆAqÁUÀ, CzÀgÀ 

ªÀÄÆ®gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÆß, CzÀÄ ºÀÄnÖPÉÆAqÀ   §UÉAiÀÄ£ÀÆß, CzÀgÀ EvÀgÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÆß, CzÀgÀ GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÆß, 

CzÀgÀ zsÀé¤AiÀÄ£ÀÆß ZÀ£ÁßV CxÀðªÀiÁrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. CzÀgÀ §UÉÎ, EvÀgÀ »jAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aAvÀPÀgÀÄ 

§gÉzÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß (GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¥ÀÅ.w.£À., AiÀÄÄ. Dgï. C£ÀAvÀªÀÄÆwð, ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ, 

J¸ï. J¯ï. ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ “vÀ§â°AiÀÄÄ ¤Ã£ÁzÉªÀÄUÀ£É” PÁzÀA§j EvÁå¢.) 

 NzÀÄªÀÅzÀÆ ¸ÀÆPÀÛ. »ÃUÉ ªÀiÁrzÁUÀ, D «µÀAiÀÄzÀ, D¼À ªÀÄvÀÄÛ «ÄwUÀ¼ÀÄ, UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §AzÀÄ, D 

¥ÀjAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ gÀÆ¥À vÁ£ÉÃ vÁ£ÁV ©aÑPÉÆ¼ÀÄîvÀÛzÉ. 

 

GzÉÝÃ±À:    

           PÀ£ÀßqÀ £Ár£À ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ,  

           ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è UÉÆ®ègÀ, ºÀ¸ÀÄUÀ¼À, UÉÆÃªÀiÁ¼ÀzÀ ¸ÁÜ£À, 



           ºÀ¸ÀÄ«£À ¹ÜwUÀw_ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ EAzÀÄ, 

           UÉÆÃ«£À ºÁr£À GzÉÝÃ±ÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÁ±ÀPÉÌ vÀgÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß.  

 

ªÀÄÆ® DPÀgÀUÀ¼ÁV G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 

«µÀAiÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ:            

                           UÉÆÃ«£À ºÁqÀÄ, 

                           ªÀgÀzÉÃ£ÀºÀ½îAiÀÄ UÉÆ®ègÀÄ, 

                           ºÀA¦ «±Àé«zÁå¤®AiÀÄ ¥ÀæPÀn¹zÀ  

                           ¥ÀÅ¸ÀÛPÀ “¥ÀÅtåPÉÆÃn”. 

                                        “¥ÀÅtåPÉÆÃn” £ÁlPÀ ªÀÄvÀÄÛ  

                           “UÉÆÃ«£À ¨Á¼ÀÄ” (ElÖgÉ ¸ÀUÀtÂAiÀiÁzÉ) ºÁqÀÄ, 

                           ºÀ¸ÀÄ«£À §UÉÎ, ¥ÀwæPÉ¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ. 

 

ªÉÄÃ¯É ºÉÃ½zÀ GzÉÝÃ±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÀ  

¸ÁªÀiÁ£Àå ZÀlÄªÀnPÉUÀ¼ÀÄ:     

                        PÀÈµÀÚ£À PÀvÉ,  

                        UÉÆÃ«£À PÀvÉUÀ¼À gÀÆ¥ÁAvÀgÀ, 

                        ¸ÀvÀåzÀ UÉ®Ä«£À PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß D°¸ÀÄ«PÉ. 

                                     GzÁºÀgÀuÉUÉ, UÁA¢üÃf, §ÄzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄzsÁªÀÄÆwðAiÀÄªÀgÀÄ §gÉzÀ 

                        “Kj½vÀzÀ zÁjAiÀÄ°è” ¬ÄAzÀ Dj¹zÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ. 

                        ªÀgÀzÉÃ£À ºÀ½îAiÀÄ°è UÉÆ®ègÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À, 

                        ºÀ¸ÀÄ«£À ¯Á®£É ¥Á®£É ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¹ÜwUÀ¼À  

                        §UÉÎ w¼ÀÄªÀ½PÉ, 



                        ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV ¨Á¬Ä¥ÁoÀ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ, 

                        CzÀ£ÀÄß £ÁlPÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄªÀÅzÀÄ,  

                        £ÁlPÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¸ÀÄªÀÅzÀÄ,  

                        ºÁ°£À    ¥Ë¶ÖPÀvÉAiÀÄ §UÉÎ  w½zÀÄPÉÆAqÀÄ   

                        ¨sÀPÀë÷åUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ªÀÅzÀÄ, 

                        ¸ÁzsÀåªÁzÀgÉ UÉÆÃ±Á¯ÉUÉ MAzÀÄ ¨sÉÃn.  

¨sÁµÁ ZÀlÄªÀnPÉ:          

                         ºÁqÀ£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ 

                         ¥ÀÅ¸ÀÛPÀªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁzÀ GZÁÑgÀuÉAiÉÆA¢UÉ 

                         ¤gÀUÀð¼ÀªÁV NzÀÄªÀÅzÀÄ 

                         ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀ ªÀÄvÀÄÛ «gÀÄzÁÞxÀðPÀ  

                         ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ°AiÀÄÄªÀÅzÀÄ. 

                         ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß «AUÀr¸ÀÄªÀÅzÀÄ, 

                         ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ, 

                         UÉÆ®ègÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¥ÀjZÀAiÀÄ §gÉAiÀÄÄªÀÅzÀÄ EvÁå¢. 

 

¥ÀjAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀ¶ÖgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ £ÁªÀÅ, ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀÌ¼À 

D¸ÀQÛAiÀÄ «ÄwAiÀÄ£ÀÄß CjvÀÄ CzÀPÉÌ vÀPÀÌAvÉ PÀ°PÉAiÀÄ «µÀAiÀÄªÀ£ÀÄß gÀÆ¦¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ. 

                                                                         

°Ã¯Á UÀgÀr 

CzsÁå¥ÀQ   ¹. J¥sï. J¯ï. 

 

 

 



NzÀÄªÀ C¨sÁå¸À  

 

EAzÀÄ «zÁåyðUÀ¼À°è ¥ÀoÉåÃvÀgÀ ¥ÀÅ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄªÀ C¨sÁå¸À £À²¹ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉ. EzÀPÉÌ £Á£Á 

PÁgÀtUÀ½ªÉ. EA¢£À ²PÀët ¥ÀzÀÞw, ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåzÀ §UÉÎ C¸ÀqÉÙ CxÀªÁ C£ÁzÀgÀ, 

¥Á±ÁÑvÀå ¸ÀA¸ÀÌöÈwAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ MAzÀÄPÀqÉAiÀiÁzÀgÉ, n.«. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼ÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß, 

fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß ErAiÀiÁV DªÀj¹PÉÆArgÀÄªÀÅzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄPÀqÉAiÀiÁVzÉ. EAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄPÀÌ¼À°è 

NzÀÄªÀ C¨sÁå¸ÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¸ÀÄªÀ ¤nÖ£À°è w½¢gÀ¨ÉÃPÁzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ:  

N¢£À ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ C£ÀAvÀªÁVªÉ. ««zsÀ ªÁPÀå gÀZÀ£Á «¢ü, ¥ÀzÀ¨sÀAqÁgÀzÀ «¸ÀÛgÀuÉ, ¸ÀàµÀÖ GZÁÑgÀuÉ, 

ªÁPÀå NzÀÄªÀ «¢ü EvÁå¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV, C£ÁAiÀiÁ¸ÀªÁV ªÉÄÊUÀÆqÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ ²PÀëPÀgÀÄ 

¥ÀoÀåªÀ£ÀÄß N¢¸ÀÄªÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GZÁÑgÀuÉ, C®à«gÁªÀÄ, ¥ÀÇtð«gÁªÀÄ EvÁå¢UÀ¼À PÀqÉUÉ ªÀÄPÀÌ¼À UÀªÀÄ£À 

ºÀjAiÀÄÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß N¢zÀ£ÀAvÀgÀ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹ ªÁPÀåUÀ¼À£ÀÄß 

ErAiÀiÁV NzÀ®Ä C¨sÁå¸À ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß AiÉÆÃUÀåªÁzÀ UÀwAiÀÄ°è N¢¸À¨ÉÃPÀÄ. 

§½PÀ ErÃ ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÁUÀªÁV NzÀÄªÀAvÉ £ÉÆÃrPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ. NzÀÄªÀ ¥ÁoÀ ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É 

CUÁzsÀªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¥ÁoÀUÀ¼À£ÀÄß JZÀÑjPÉ¬ÄAzÀ Dj¸ÀÄªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.  

N¢zÀ §½PÀ ªÀÄPÀÌ¼À ªÀÄ£À¹ì£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÃ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£ÀÄ E£ÀÆß 

w½zÀÄPÉÆ¼Àî¨ÉÃPÀÄ JA§ PÀÄvÀÆºÀ® ¨É¼ÉAiÀÄ¨ÉÃPÀÄ. ¥ÀoÀåªÀÅ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄ£ÀzÀ°è 

UÉÆAzÀ®ªÀ£ÀÄßAlÄªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ.  

F jÃwAiÀiÁV N¢zÀ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀÄ£ÀzÀ°è NzÀÄªÀ §UÉÎ DvÀä«±Áé¸À vÁ£ÁVAiÉÄÃ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ 

vÁ£ÁVAiÉÄÃ EvÀgÀ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄªÀ GvÁìºÀ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢£À ¯Á¨sÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. 

 

 

 

 

 

 



ªÀÄPÀÌ½UÁV PÀ°vÀÄ Dr¹zÀ ¸ÀÆvÀæzÀ UÉÆA¨ÉAiÀiÁl 

‘¸ÀÆvÀæzÀ UÉÆA¨ÉAiÀiÁl’ PÀ£ÁðlPÀzÀ CvÀåAvÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ eÁ£À¥ÀzÀ PÀ¯É. MAzÀÄ Cr¬ÄAzÀ 

¸ÀÄªÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄªÀgÉ Cr JvÀÛgÀzÀ, ªÀÄgÀ¢AzÀ ªÀiÁrzÀ UÉÆA¨ÉUÀ½UÉ ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß PÀnÖ 

Dr¸ÀÄªÀÅzÉÃ ‘¸ÀÆvÀæzÀ UÉÆA¨ÉAiÀiÁl’. ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ±ÉÊ°AiÀÄ°è ªÀiÁr Dr¸ÀÄªÀ F 

UÉÆA¨ÉUÀ¼ÀÄ gÀAUÀzÀ°è fÃªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. F PÁgÀt¢AzÀ ¸ÀÆvÀæzÀ 

UÉÆA¨ÉAiÀiÁlªÀ£ÀÄß ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÀÄPÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀÄ ¥ÉæÃPÀëPÀgÀ°è ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ 

£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉA§ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄnÖ¸ÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀºÀd.  

»AzÉ F UÉÆA¨ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀzÀ°è PÉwÛ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÀ®Æ PÉ®ªÀgÀÄ CzÉÃ «zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß 

C£ÀÄ¸Àj¸ÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ F PÁµÀ× ²®à J®èjUÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀªÁV M°AiÀÄÄªÀ PÀ¯ÉAiÀÄ®è. ºÁUÁV 

CzÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ jÃwAiÀÄ°è ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ²æÃ JªÀiï. gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï CªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ vÉÆÃj¹ 

PÉÆlÖgÀÄ. gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÁvÀ ªÀÄÄvÁÛvÀjAzÀ F PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß §¼ÀÄªÀ½AiÀiÁV 

¥ÀqÉzÀÄ, FV£À ¦Ã½UÉAiÀÄªÀjUÉ ¸ÀjºÉÆAzÀÄªÀAvÉ ªÀiÁ¥Àðr¹ ¸ÀÆvÀæzÀ UÉÆA¨ÉAiÀiÁlzÀ 

¥ÀgÀA¥ÀgÁUÀvÀªÁzÀ ±ÉÊ°AiÀÄ£ÀÄß HfðvÀUÉÆ½¹zÁÝgÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ §ºÀÄ ¥Àæ¹zÀÞ 

UÉÆA¨ÉAiÀiÁlUÁgÀgÁzÀ gÀAUÀ£ÁxÀgÁªï CªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ¯ÉUÁV C£ÉÃPÀ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼À£ÀÄß 

¥ÀqÉ¢zÁÝgÉ. zÉÃ±À «zÉÃ±ÀUÀ½UÉ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁr C°èAiÀÄÆ F PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄgÉ¢zÁÝgÉ. £ÁªÀÅ 

(‘PËvÀÄPÀ’ vÀAqÀ) EªÀjAzÀ ¸ÀÆvÀæzÀ UÉÆA¨ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Dr¸ÀÄªÀÅzÀ£ÀÆß 

PÀ°vÉªÀÅ. CªÀgÀÄ F PÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ PÀ°¹PÉÆqÀÄªÀÅzÀ®èzÉ, £ÀªÀÄä UÉÆA¨ÉAiÀiÁlUÀ½UÉ vÀªÀÄä 

zsÀé¤AiÀÄ£ÀÆß ¤Ãr G¥ÀPÀj¹zÁÝgÉ.  

±ÀæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PË±À®åªÀ£ÀÄß ¤jÃQë¸ÀÄªÀ F PÀ¯É §ºÀ¼À PÀÄvÀÆºÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ. ªÉÆzÀ®Ä eÉÃr 

ªÀÄtÂÚ¤AzÀ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀiÁr CzÀjAzÀ ¥Áè¸ÀÖgï D¥sóï 

¥Áåj¹ì¤AzÀ MAzÀÄ CZÀÑ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹PÉÆAqÉªÀÅ. D£ÀAvÀgÀ ºÀÄt¸É »nÖ£À ¸ÀjAiÀÄ°è ªÀÄgÀzÀ 

ºÉÆlÖ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ D CaÑ£À°è vÀÄA© vÉUÉzÀÄ MtV¹zÉªÀÅ. CzÀÄ ZÉ£ÁßV MtVzÀ £ÀAvÀgÀ 

CzÀgÀ PÀtÄÚ, ªÀÄÆUÀÄ, ºÀÄ§Äâ EvÁå¢UÀ¼À£ÀÄß w¢Ý wÃr, ªÀÄgÀ¼ÀÄ PÁUÀzÀ¢AzÀ GfÓ 

£ÀÄtÄ¥ÀÅUÉÆ½¹zÉªÀÅ. D£ÀAvÀgÀ CzÀPÉÌ §tÚªÀ£ÀÄß ºÀaÑzÉªÀÅ. CzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ C¼ÀvÉAiÀÄ JzÉ, 

PÉÊ, PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉÑ£Àß¥ÀlÖt¢AzÀ ºÀUÀÄgÀªÁzÀ ªÀÄgÀ¢AzÀ ªÀiÁr¹ vÀj¹zÉªÀÅ. PÉ®ªÀÅ 

UÉÆA¨ÉUÀ½UÉ CzÉÃ ªÀÄgÀzÀ ºÉÆnÖ¤AzÀ zÉÃºÀzÀ EvÀgÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÉÃ ªÀiÁrzÉªÀÅ. D 

£ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ DAiÀiÁ ¥ÁvÀæUÀ½UÀ£ÀÄ¸ÁgÀªÁV ªÉÃµÀ¨sÀÆµÀtUÀ¼À£ÀÄß 

vÀAiÀiÁj¹ vÉÆr¹zÉªÀÅ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁvÀæPÉÌ vÀPÀÌAvÉ Dr¸ÀÄªÀ C¨sÁå¸À ªÀiÁrzÉªÀÅ.  



¸ÀÆvÀæzÀ UÉÆA¨ÉAiÀiÁlPÉÌ, ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV ªÀÄºÁ¨sÁgÀvÀ, gÁªÀiÁAiÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¥ËgÁtÂPÀ 

PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîvÁÛgÉ. DzÀgÉ £À£ÀUÉ ¥ÀÅtåPÉÆÃnAiÀÄ PÀvÉ Dr¸À¨ÉÃPÉA§ 

D¸É¬ÄvÀÄÛ. ªÀÄÄAa£ÀAvÉ EAzÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÉ £ÀªÀÄä £Ár£À PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄªÀ »jAiÀÄgÀÆ E®è, 

ºÉÃ½zÀgÉ PÉÃ¼ÀÄªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÀÆ E®è. »ÃUÁV ¥ÀÅtåPÉÆÃnAiÀÄ PÀvÉ, ¥ÀÅ¸ÀÛPÀzÀ MAzÀÄ 

¥ÁoÀªÁV ªÀiÁvÀæ G½zÀÄPÉÆArzÉ. ̧ ÀÄªÀiÁgÀÄ ºÀvÀÄÛ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀÄ¹ì£ÉÆ¼ÀUÁV ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 

‘UÉÆÃ«£À ºÁqÀÄ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¨ÉÆªÀÄä£ÀºÀ½îAiÀÄ QAzÀj eÉÆÃV’ UÀ¼À£ÀÄß PÀ°vÀÄPÉÆArgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ 

£À£ÀUÉ¤ß¹vÀÄ. ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ DgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ, £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è F JgÀqÀ£ÀÆß PÀÄjvÀÄ 

¥ÀjAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÀÛ¯ÉÃ EzÉÝÃªÉ. (¥ÀjAiÉÆÃd£ÉAiÀÄ gÀÆ¥À gÉÃµÉUÀ½UÉ £À£Àß 

‘¥ÀjAiÉÆÃd£É’ JA§ ¯ÉÃR£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ) ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ EzÀ£ÀÄß 

¥Á°¹zÀ £ÀAvÀgÀ, EvÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀÌ½UÀÆ EzÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ¸À¨ÉÃPÉ£ÀÄßªÀ £À£Àß GzÉÝÃ±À £À£Àß£ÀÄß 

¥ÀÅtåPÉÆÃnAiÀÄ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆvÀæzÀ UÉÆA¨ÉAiÀiÁlPÉÌ C¼ÀªÀr¸ÀÄªÀAvÉ ªÀiÁrvÀÄ. FUÁUÀ¯É 

£Á£ÁPÀqÉ E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ¥ÀæzÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÉÝÃªÉ.  £ÀªÀÄä ¤jÃPÉëUÀÆ «ÄÃj ªÀÄPÀÌ¼ÀÄ 

»jAiÀÄgÀÆ EzÀ£ÀÄß ªÉÄaÑPÉÆArzÁÝgÉ.  

 

°Ã¯Á UÀgÀr 

¤ªÀÈvÀÛ CzsÁå¥ÀQ   ¹. J¥sóï. J¯ï. 

‘PËvÀÄPÀ’ vÀAqÀ: ¸ËªÀÄå ¨Á¯Áf, ¯ÁªÀtå UÀgÀr, dAiÀÄAw £ÁUÀgÁeï, «zÁå ±ÁA¥ÀÇgï, 

ªÀÄºÉÃ±Àéj, ±Á°¤ gÀªÉÄÃ±ï, ªÀ¤vÀ ±Á¹Ûç ªÀÄvÀÄÛ °Ã¯Á UÀgÀr. 

 

 

 

 

 

 

    


