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ದೋವನ್ ರರ ಒಡಲಯಳ ಕಯದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸಕೃತಿ
ಸಂರಚನೆಯ ಸವರ ಪ

ವಿದ್ಯಾ ಸರಸವತಿ
ಸಂಶ ೋಧನಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಎಸ್
ವಿಪಿ ಕನ್ನಡ ಅಧಾಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಮಂಗಳ ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ಮಂಗಳ ರು, ಕನಯಿಟಕ, ಭಯರತ

ವಿದ್ಯಾ ಸರಸವತಿ
ಅರವತತರ ದಶ್ಕದ ಅಂತಾ ಮತುತ ಎಪಪತತರ ದಶ್ಕದ ಆರಂಭದ ಕಯಲ ಭಯರತ ಸಯಂಸಕೃತಿಕವಯಗಿ
ತಲಿಣಕ್ ಕಳಗಯದ ಕಯಲಘಟಟ .ಪರತಿಯಂದು ವಿಚಯರಗಳು ಅದೋ ಎನಿಸದ ಕ್ಷಣದಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕ
ನಿರಂತರ ಬದಲಯವಣೆಗೆ ಒಳಗಯದ ಕಯಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣದಂದ ವಂಚಿತರಯದ
ಸಮುದ್ಯಯ

ಎಚ್ಚೆತತ

ಮತುತ

ತಮಮ

ಅಸ್ಥೆರ

ಅಸ್ಥತತವದ

ಬಗೆೆ

ಒಂದು

ಗೆ ೋಚರಗೆ ಂಡ

ಕಯಲವೆನ್ನಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸ್ಥೆತಾಂತರದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿಯೋ ಕಯಣಿಸ್ಥಕ್ ಂಡದುು 'ದಲ್ಲತ' ಎಂಬ
ಪದ. ಈ ಪದಕ್ಕ ಮ ಲ ಪ್ರೋರಣೆ ಮಹಯರಯಷ್ಟ್ರವೆೋ ಆಗಿದ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪರತಿಯಂದು
ಪಂಥಗಳು ಹುಟುಟವ ಹಂದ ಒಂದು ಸತವಯುತ ಪ್ರೋರಣೆಗಳು ಇದುೋ ಇರುತತವೆ ಎಂಬುದು
ಗಮನಯಹಿ.
ಕನ್ನಡ ಸಯಹತಾದ ಇತಿಹಯಸವನ್ುನ ಮತುತ ಪರಂಪರೆಯನ್ುನ ತಿರುವಿ ಹಯಕಿದ್ಯಗ ದಲ್ಲತರ ಬದುಕು,
ಸಂಸಕೃತಿ ಇವು

ಸಯಕಷ್ಟ್ುಟ ನಿಲಿಕ್ಷಾಕ್ಕ ಒಳಗಯಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತತದ. ಮೋಲವಗಿದ,

ಪರಭುತವದ ದಬ್ಯಾಳಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಲುಕಿ, ಅಸಹಯಯಕತೆಯಂದ ಅಮಯನ್ವಿೋಯವಯಗಿ ಶ ೋಷ್ಟ್ಣೆಗೆ
ಒಳಗಯಗುತತಲೋ

ಬಂದರುವುದು

ಕಯಣಿಸ್ಥಕ್ ಳುುತತದ.

ಇದು

ದಲ್ಲತರನ್ುನ

ಸಯಂಸಕೃತಿಕವಯಗಿ ಗುರುತಿಸದoತೆ ಮಯಡಿದ. ಗತಕಯಲದ ಇತಿಹಯಸದಂದಲ

ಸಮಯಜದಲ್ಲಿ

ಸಮಯಜದ ಬಲ್ಲಷ್ಟ್ಠ

ವಗಿದoದ ಹ ರದ ಡಲಪಟಟ ದಲ್ಲತ ಸಮುದ್ಯಯ ಅವರ ಎಲಯಿ ರಿೋತಿಯ ಅಮಯನ್ವಿೋಯ
ದಬ್ಯಾಳಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಯಗುತತಲೋ ಬಂದದ. ಆದರೆ ಶ ೋಷ್ಟ್ಣೆಯ ಮಧ್ಯಾಯ

ತಮಮದೋ ಆದ ಬದುಕು

ಮುಖಿಯಯದ ಜೋವಸ್ಥಲಯನ್ುನ ದಲ್ಲತ ಜನಯಂಗ ಹ ಂದರುವುದು ಅವರ ಅದಮಾ ಶ್ಕಿತಯನ್ುನ
ಸಂಕ್ೋತಿಸುವಂತಿದ.
ಶ್ತಮಯನ್ಗಳಿಂದಲ
Corresponding Author:

ವಿದ್ಯಾ ಸರಸವತಿ

ಮೋಲವಗಿದವರ ಶ ೋಷ್ಟ್ಣೆ ದಬ್ಯಾಳಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಯಗುತತಲೋ ಬಂದ ದಲ್ಲತ

ಸಮುದ್ಯಯ ತಮಗೆ ತಮಮದೋ ಆದ ಅಸ್ಥತತವ ಇದ ಎಂಬುದನ್ುನ ಮರೆತಂತಿತುತ. ಸಯವತಂತೆ ರಾೋತತರ
ಭಯರತದಲ್ಲಿ ಪರಜಯಪರಭುತವ ವಾವಸ್ಥೆ ರ ಪಿಸ್ಥದ ನ್ಂತರವೂ ದಲ್ಲತರ ಬದುಕಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಚಿೆನ್

ಸಂಶ ೋಧನಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಎಸ್

ಬದಲಯವಣೆಗಳು ಸಯಮಯಜಕವಯಗಿ ಆಗಿಲಿವೆಂಬ ವಯಸತವವನ್ುನ

ವಿಪಿ ಕನ್ನಡ ಅಧಾಯನ್ ಸಂಸ್ಥೆ,

ಕೃತಿಗಳು ವಿಷಯದದಂದ ಚಿತಿರಸುತತವೆ.

ಮಂಗಳ ರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,

ಜಯತಿ ಶರೋಣಿಕರಣ ವಾವಸ್ಥೆಯು ದಲ್ಲತರ ಬದುಕಿನ್ ಚ್ಚೈತನ್ಾವನೆನೋ ಹ ಸಕಿ ಹಯಕುತ್ಯತ ಬಂದದುರ

ಮಂಗಳ ರು, ಕನಯಿಟಕ, ಭಯರತ

ದುರಂತ ಇಂದ ಭಯರತವನ್ುನ ಕಯಡುತಿತದ.
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ಭಯರತಿೋಯ
ಸಮಯಜದ
ಪಟಟಭದರ
ಹತ್ಯಸಕಿತಗಳು
ಜನ್ಸಯಮಯನ್ಾರ ಬದುಕಿನ್ ಕುರಿತು ಆಲ ೋಚಿಸ್ಥದ ಕಯರಣ ಅನೆೋಕ

ಪರಿಚಯಸಲಯಗಿದ. ಈ ಹನ್ನಲಯಲ್ಲಿ ಇಪಪತತನೆೋ ಶ್ತಮಯನ್ದ

ಸಮಸ್ಥಾಗಳು ನಿರಂತರವಯಗಿ ಎದುರಯಗುವಂತ್ಯಯತು. ೧೯೭೦ ರ

ಸಯಹತಾದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ಟವಯಗಿ ನಿಲುಿತತದ .

ಇಪಪತತರ ದಶ್ಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಟದ ದಲ್ಲತ ಸಯಹತಾ ಕನ್ನಡ

ಕಯಲಘಟಟ ಕನ್ನಡ ಸಯಹತಾ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಬಹುಮುಖ್ಾವಯದ
ಕಯಲಘಟಟವಯಗಿದ.ಅದುವರೆಗೆ

ಸಯಮಯನ್ಾವಯಗಿದು

ಭಯರತದ
ಇತಿಹಯಸವನ್ುನ
ಸ ೆಲವಯಗಿ
ಗಮನಿಸ್ಥದ್ಯಗ
ಆರಂಭದಂದಲ ದಲ್ಲತರು ಸಯಮಯಜಕವಯಗಿ ಊರ ಹ ರಗೆ

ಕೃತಿಗಳ

ವಸುತ,ಭಯಷಯಬಳಕ್ ಮತುತ ಕೃತಿಕಯರ ಧ್ಯ ೋರಣೆಗಳು ಎಪಪತತರ
ದಶ್ಕದಂದ

ಸಯಗಿದವು.

ಭಿನ್ನವಯಗುತತ

ಒಂದು

ಕಡೆ

ಜೋವಿಸುತಿತದುರಲಿದ,

ಅಸಪೃಶ್ಾರಂತೆ

ಈ

ಮಟಟದಂದಲ

ಬುದಧಯ

ವಂಚಿತರಯಗಿದುರು. ಹೋಗಯಗಿ ಸಯಹತಾಕ ಕ

ಕಯಲಘಟಟದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತರಲ್ಲಿ ಜಯಗೃತಿ ಮ ಡಿ ಅವರೆಲಿ

ಅಸಪಶ್ಾರಯಗಿ ಉಳಿದ ಇಂತಹ ಸಮುದ್ಯಯಗಳು ಅಭಿವಾಕಿತ

ಸಂಘಟನೆಯ ಕಯಯಿದಲ್ಲಿ ತಮಮನ್ುನ ತೆ ಡಗಿಸ್ಥಕ್ ಂಡರು.

ಸಯವತಂತರ ಪಡೆಯಲು ಪಯಶಯೆತಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿ,ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ

ಇನೆ ನಂದು ಕಡೆ ಮಯರ್ಕ್ಸಿ, ಲ ೋಹಯಯ ಮತುತ ಅಂಬೋಡಕರ್

ಹುಟ್ಟಟದ ಚಳುವಳಿಗಳು ಪ್ರೋರಣೆಯಯದವು.

ವಿಚಯರಧಯರೆಗಳ ಪರಭಯವಕ್ಕ ಒಳಗಯದ ಹ ಸ ಬರಹಗಯರರ ತಂಡ
ಕನ್ನಡ ಸಯಹತಾಕ್ಕ ಪರಿಚಿತವಯಗಿದು ಹಲವು ಬದುಕುಗಳ

ಪೂವಿದ
ಸಯಹತಾದಲ್ಲಿ
ಮೋಲವಗಿದವರ
ಹನೆನಲಯಲ್ಲಿ ಅನ್ುಕಂಪದಂದ ಕಯದಂಬರಿಯ

ಲ ೋಕವನ್ುನ ಮೊದಲ ಬ್ಯರಿಗೆ ತೆರೆದಟ್ಟಟತು.

ಚಿತಿರತಗೆ ಳುುತಿತದು ದಲ್ಲತ, ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಯನ್ಕ್ಕ ತೆರೆದುಕ್ ಂಡಯಗ,

ಭಯರತಿೋಯ ಸಮಯಜವನ್ುನ ಕ ಲಂಕಷ್ಟ್ವಯಗಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸ್ಥದ್ಯಗ
ಮನ್ುಷ್ಟ್ಾನ್ ಅನಯಗರಿಕ ನ್ಡವಳಿಕ್ಗಳು ಅನಯವರಣಗೆ ಳುುತತ

ಸೃಜನಯತಮಕವಯಗಿ ಶ್ತಮಯನ್ಗಳಿಂದ ತನೆ ನಳಗೆ ಹಡಿದಟ್ಟಟದು

ಹ ೋಗುತತವೆ.

ಅದನ್ುನ

ಪರಿಪಯಠವನ್ುನ

ಬಳೆಸಬೋಕಿದ.

ಪದಧತಿಯು

ದ್ಯಖ್ಲಗಳಿಲಿದ ಕಯಲದಂದ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ತೆರೆದುಕ್ ಳುುವ ವರೆಗಿನ್
ಎಲಿ ಸ್ಥೆತಾಂತರಗಳನ್ುನ ಕನ್ನಡ ಕಯದಂಬರಿಗಳು ಅಲಿಲ್ಲಿ

ಭಯರತಿೋಯ ಸಮಯಜ ಪರಬಲ ಶ್ಕಿತಗಳಿಗೆ ಅತಾಂತ ಅನ್ುಕ ಲವಯದ

ದ್ಯಖ್ಲ್ಲಸ್ಥದ. ಕನ್ನಡ ಕಯದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತ ಸಂವೆೋದನೆಗಳ

ಸ್ಥೆತಿಯಯದರೆ, ದುಡಿಯುವ ವಗಿಕ್ಕ ಪರತಿಕ ಲವಯಗಿ ರುವುದು

ಅಭಿವಾಕಿತಗೆ ಹಚುೆ ಪಯರಮುಖ್ಾತೆ ದ ರಕಿಲಿ. ಜಮಿೋನಯುರರ

ಸಹಜವಯಗಿದ. ಹೋಗಯಗಿ ಇದು ಮೋಲವಗಿಕ್ಕ ಮೌಲಾವೆನಿಸ್ಥದರೆ

ಹ ಲಗದುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋತ್ಯದ್ಯಳಯಗಿ ದುಡಿಯುವ,ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ಳವಗಿದವರಿಗೆ ಅಮಯನ್ವಿೋಯ ವಾವಸ್ಥೆ ಎನಿಸ್ಥದ. ಮಯನ್ವನ್

ವಯಲಗ ಊದುವ, ಕಂದೋಲು ಹಡಿಯುವ, ಶ್ವಸಂಸಯಕರಕ್ಕ

ಅಭಿವೃದಧಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವ ಧಮಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರಥಮ

ನೆರವಯಗುವ ಪಯತರಗಳಯಗಿ ಮ ಡಿ ಬಂದದ್ಯುರೆ.

ಚಯರಿತಿರಕವಯಗಿ

ನೆ ೋವನ್ುನ

ಅರ್ೈಿಸುವ

ವರ್ಯಿಶ್ರಮ

ಸಯೆನ್ವನ್ುನ ಕಲ್ಲಪಸಲು ಸಯಧಾವಿಲಿ. ವಿಪಯಯಿಸವೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ

ಅಕ್ಷರರ ಪದಲ್ಲಿ

ಅಭಿಪಯರಯವೆೋನೆಂದರೆ

ಧಮಿ ಮತುತ ಪರಭುತವದ ಪರಸಪರ ಒಪಪಂದಗಳ ಮ ಲಕ

ಮೋಲಯಾತಿಯ

ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ

ಬಂದರ ,

ಸದಾದ

ಪರಶನಗೆ,ಪರತಿಭಟನೆಗೆ

ಪರಜಯಪರಭುತವ

ಒಳಗಯಗಿದ.

ಅಂತಹ

ತಪುಪ

ಕನ್ನಡ ಸಯಹತಾವನ್ುನ ಅವಲ ೋಕಿಸ್ಥದ್ಯಗ ಬಹುತೆೋಕ ಸಯಹತಾ
ಆಶ್ಯಗಳನ್ುನ

ಪರತಿನಿಧಿಸುತತದ.

'ಕಯನ್ ರು

ಅವರ

ಮುಟಟಬೋಡ',

ಭಯರತಿೋಪುರ

'ಹರಿಜನ್'

ಚದುರಂಗರ

ಸಂಸಕೃತಿ,ಪರಧಯನ್

ಕ್ಳಜಯತಿಯ

ಕರಮವಯಗಿದುರ ,

ಈಚಿನ್ವರೆಗೆ

ಮೋಲಯಾತಿಯವರು

ದಲ್ಲತ ಸಂಸಕೃತಿ ಪದವನ್ುನ ಬಳಸಲಯಗಿದ. ಮೋಲಯಾತಿಯ

ಹಗೆಡತಿ',

ಸಯಮಯಜಕ

ಮೌಲಾ

ಆಚರಣೆ,

ಪರಂಪರೆ,

ಸಯಂಸಕೃತಿಕ

ಅಂಶ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಯದ ಸಯಂಸಕೃತಿಕ ಅಂಶ್ಗಳು ದಲ್ಲತರಲ್ಲಿ

ಅನ್ಂತಮ ತಿಿಯವರ

ವೆೈಶಯಖ್

ಸಂಸಕೃತಿ,

ಸಂಸಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಗಳು ಹುಟ್ಟಟಕ್ ಂಡಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿಯೋ

'ಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು', ಬಸವರಯಜ ಕಟ್ಟಟಮನಿಯವರ 'ನಿೋ
ನ್ನ್ನ

ಸಂಸಕೃತಿ,

ದಲ್ಲತ

ಹನೆನಲಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಸಂಸಕೃತಿ,ಪಯಯಿಯ ಸಂಸಕೃತಿ,ವಿಸಮೃತಿ

ಮೋಲವಗಿದ ಲೋಖ್ಕರಿಂದಲೋ ತುಂಬಿದು ಆಧುನಿಕ ಸಯಹತಾದ
ಆರಂಭ ಇವರಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತರ ಬಗೆಗಿನ್ ಪರಸಯತಪಗಳನ್ುನ
ಕಯಣಬಹುದೋ ವಿನ್ಃ ಪರಧಯನ್ ಆಶ್ಯವಯಗಿ ನೆ ೋಡಲು
ಸಯಧಾವಯಗದು.ಕುವೆಂಪು

"ಸಂಸಕೃತಿಯನ್ುನ

ದಮನ್ಕ್ ಕಳಗಯದವರ ಸಂಸಕೃತಿಯನ್ುನ ಮಯನ್ಾ ಮಯಡದ
ಬಂದರುವುದರಿಂದ ದಮನಿತ ವಗಿಕ ಕ ಒಂದು ಸಂಸಕೃತಿ ಇದ
ಎಂದು ಹೋಳುವ ಮತುತ ಮೋಲಯಾತಿಯವರ ಸಂಸಕೃತಿಗಿಂತಲ
ಭಿನ್ನವಯದ ಸಯಂಸಕೃತಿಕ ಅಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಎತಿತ ತೆ ೋರಿಸುವ

ಕಯದಂಬರಿ ಆಧರಿಸ್ಥ ವಿಶಿೋಷ್ಟಸ್ಥದ.
ಮೋಲವಗಿದ

ಲ್ಲಖಿತ

ಸಂಸಕೃತಿ, ಅಧಿೋನ್ ಸಂಸಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಯಯಗಿ ವಿಭಯಗಿಸುವುದು

ಪರತಿಭಟನಯತಮಕವಯದ ದಲ್ಲತರ ಸಯಂಸಕೃತಿಕ ಸಂರಚನೆಯನ್ುನ

ಕೃತಿಗಳು

ಪರಕಟಪಡಿಸ್ಥದ.

ಶಿವರಯಮ ಅಸುಂಡಿ ಅವರು ದಲ್ಲತ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಹೋಳುವ

ಶ ೋಷ್ಟ್ಕರು ಉನ್ನತ ಸಯೆನ್ವನ್ುನ ಅಲಂಕರಿಸ್ಥಕ್ ಂಡರೆ, ಅದನ್ುನ
ಮುಂದುವರೆಸ್ಥಕ್ ಂಡು

ಚಿಂತನೆಯ
ವಸುತವಯಗಿ

ರ ಢಿಯಲ್ಲಿದ.ದಲ್ಲತರಲ್ಲಿ

ಮೊದಲಯದ

ರ ಢಿಗತವಯಗಿ

ತಲಮಯರಿನಿಂದ

ತಲಮಯರಿಗೆ ಸಯಗಿಬಂದ ಆಚರಣೆ, ನ್ಂಬಿಕ್,ಜೋವನ್ ವಿಧಯನ್,

ಕಯದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತರ ಶ ೋಷ್ಟ್ಣೆಗಳು ಕಯಣಿಸ್ಥಕ್ ಳುುತತವೆ.

ಆಹಯರ ಪದಧತಿ ಎಲಿವನ್ುನ ಒಟುಟಗ ಡಿಸ್ಥ ದಲ್ಲತ ಸಂಸಕೃತಿ

ಕ್ೋವಲ ವಸುತವಿಗೆ ಪೂರಕವಯಗಿ ಆಂಶಿಕವಯಗಿ ದಲ್ಲತ ಪಯತರಗಳನ್ುನ
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ಅಂಶ್ಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಥಕ್ ಳುಲಯಗಿದ.ಆದುರಿಂದಲೋ ಈ ಕಯದಂಬರಿಯ

ಉಳಿದರುವುದರಿಂದ ದಲ್ಲತರ ಶ್ರಮ ಸಂಸಕೃತಿ ಇಡಿೋ ಪರಪಂಚಕ್ಕ

ಉದುಕ ಕ ಕಯದಂಬರಿಕಯರರ ವಿವರಣೆ ಮತುತ ಭಯಷೆ,ಪಿರೋತಿ

ಮ ಲ

ಸಂಸಕೃತಿಯ

ಮಯದರಿ ಎಂದು ಹೋಳಬಹುದು"(ಶಿವರಯಮ ಅಸುಂಡಿ,೨೦೧೧,

ಮತುತ ಹಯಸಾ ಇವುಗಳ ಸ್ಥೋಪಿಡೆಯಂದ ವಾಂಜಕ ಶ್ಕಿತಯುಳು
ಸಯಹತಾ

ಕನ್ನಡ ಸಯಹತಾವನ್ುನ ನಯವು ಕ ಲಂಕುಷ್ಟ್ವಯಗಿ ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸ್ಥದ್ಯಗ
ಅದರ ಒಂದು ಭಯಗವಯದ ದಲ್ಲತ ಸಯಹತಾದಲ್ಲಿ ಸಯಂಸಕೃತಿಕ

ದೋಹದ ಆಕಯರ, ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುನ ವಣಿಿಸುವಯಗ ವಿಶೋಷ್ಟ್ವಯಗಿ
ಬದಲಯಗಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ವಿಚಿತರ ವಿಕಯರ ದೈಹಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು
ವಾವಸ್ಥೆ ವಿಕಯರ ರ ಪಗಳಯಗಿ ಹೋಗಿರುತತದ ಎನ್ುನವುದರ ಕಡೆಗೆ
ಓದುಗರ ಗಮನ್ವನ್ುನ ಸ್ಥಳೆದು ಅಂತಹ ಸ್ಥೆತಿಯ ಬಗೆೆ

ಸಂಸಕೃತಿಯ ಎಲಯಿ ಪದರಗಳನ್ ನ ಅನಯವರಣಗೆ ಳಿಸುತತವೆ
ಎನ್ುನವಂತಿಲಿ. ಅದು ಆ ಕಯಲಘಟಟದ ಕವಿಯ ಕಯಲ,ಸಂದಭಿ,
ಹ ಂದರುತತದ.

ಕ್ೋವಲ

ಭಯಷೆಯಂದು

ಕಯಣಿಸುವ ವಾಂಗಾ ವಿಡಂಬನೆಯು ಉದುೋಶ್ಕಯಕಗಿ ಬಂದಲಿ.

ಚಹರೆಗಳು ಅಲಿಲ್ಲಿ ಎದುುಕಯಣಿಸುತತವೆ.ಹಯಗಂತ ಸಯಹತಿಗಳು

ಮನೆ ೋಧ್ಯ ೋರಣೆಗಳನ್ುನ

ಭಯಷೆ

ರ ಪಿತವಯಗಿದ.ಮನ್ುಷ್ಟ್ಾನ್

ಪುಟ೪೨)

ಒಂದು

ವಿಷಯದವನ್ುನ ಮತುತ ಅಂತಹ ವಾವಸ್ಥೆಯ ಬಗೆೆ ಕ್ ರೋಧವನ್ುನ

ಕೃತಿಯ ಮ ಲಕ ಒಂದು ಸಮುದ್ಯಯದ ಬದುಕಿನ್ ಕರಮವನ್ುನ,

ಉಂಟು ಮಯಡಲು ಶ್ಕತವಯಗಿದ. ಈ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಸಯಕವವ

ಆತಾಂತಿಕ ಸತಾ ವನ್ುನ ಅಂತಿಮವಯಗಿ ನಿಧಿರಿಸಲು ಸಯಧಾವಿಲಿ.

ಮತುತ ಅವಳ ಕುಟುಂಬ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಮಕಕಳು, ಸ್ಥ ಸ್ಥ,

ಆದರೆ ಒಂದ ಂದು ದಲ್ಲತ ಕಯದಂಬರಿಗಳು ದಲ್ಲತ ಸಂಸಕೃತಿಯ

ಮೊಮಮಕಕಳು,

ಒಂದ ಂದು ಮುಖ್ವನ್ುನ ಅನಯವರಣಗೆ ಳಿಸುವ ಸಯಧಾತೆ ಇದ.

ಅನ್ುಭವದ

ಮ ಲಕ

ಅದನ್ುನ

ಯಥಯವತ್ಯತಗಿ

ರಿೋತಿ

ಪರಯತಿನಸುತತದ. (ಮ ರು ದಲ್ಲತ

ವಗಿದ ಜನ್ರು ಅವರದೋ ಆದ ಭಯಷೆ, ಆಡು ನ್ುಡಿಯ ಪರಯೋಗ,
ಹ ಂದರುತ್ಯತರೆ.

ಈ

ಎಲಿರ

ಒಂದು

ವಾವಸ್ಥೆಯಳಗಿನ್ ದಲ್ಲತ ಬದುಕಿನ್ ಸ್ಥೆತಿಯನ್ುನ ವಿವರಿಸಲು

ಸಯಮಯನ್ಾವಯಗಿ ಪರಬಲ ವಗಿದಂದ ವಂಚಿತರಯದ ಇನೆ ನಂದು
ನ್ುಡಿಗಟುಟಗಳನ್ುನ

ಹುಂಜ

ಕಯದಂಬರಿಗಳು,ಸಯಹತಾ

ಸಂಗಯತಿ, ಸಂಪುಟ 2ಸಂಚಿಕ್ ೫) ದೋವನ್ ರರು ತಮಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ

ತಮಮ

ಬಳಸ್ಥದ ಭಯಷೆ ಅದು ಅಸಯಯಕ ಸಮುದ್ಯಯ ಇದುವರೆಗೆ

ಕಲಯಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ

ಸಮಯಜಕ್ಕ ನೆೋರವಯಗಿ ಪರತಿಕಿರಯಸಲಯಗದ ಸಂದಭಿದoತಿದ.

ಹಡಿದಡುವ ಪರಯತನವನ್ುನ ಭಯಷೆಯ ಮ ಲಕ ಮಯಡುತ್ಯತರೆ.

ಹಯಗಯಗಿ ಅವರು ಬಳಸ್ಥದ ಭಯಷೆಯು ಸಯಂಪರದ್ಯಯಕವಯಗಿ
ನೆಲನಿಂತ ಪರಧಯನ್ ಸಂಸಕೃತಿಗೆ ಸವಯಲಯಗಿ ರ ಪಿತವಯಗಿದ

ಇದು ಅವರ ಸಯಂಸಕೃತಿಕ ಅನ್ನ್ಾತೆಯನ್ುನ ತಿಳಿಸ್ಥದಂತ್ಯಗುತತದ.
ಪರಬಲವಗಿ ಈಗಯಗಲೋ ರ ಪಿಸ್ಥಕ್ ಂಡ ಪರಧಯನ್ ಸಯಹತಾ

ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಯವಿಲಿ.

ಪರಂಪರೆಗೆ,ಪರಧಯನ್ ಸಂಸಕೃತಿಗೆ ಇದು ಪರತಿ ಸವಯಲಯಗುತತದ.

ಭಯಷೆಯ ಮ ಲಕ ದೋವನ್ ರು ತಮಮ ಸಮುದ್ಯಯದ
ಸಯಂಸಕೃತಿಕ ಅನ್ನ್ಾತೆಯನ್ುನ ಬರವಣಿಗೆ ಮ ಲಕ ಸಮಯಜಕ್ಕ

ಮತುತ ಈ ರಿೋತಿಯ ಹ ಸ ಪರಯೋಗಗಳು ಸಯಂಸಕೃತಿಕ
ಅನ್ನ್ಾತೆಯನ್ುನ ಬಿಂಬಿಸುತತದ.ಇಂತಹ ಹ ಸ ಪರಯೋಗಗಳನ್ುನ

ತೆ ೋರಿಸುವ ಪರಯತನ ಮಯಡಿರುವುದನ್ುನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ನಯವು ದಲ್ಲತ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಣಬಹುದು. ಕೃತಿಕಯರರು ತಮಮ

ಒಂದು ಕಯಲದಲ್ಲಿ ಯಯವುದು ಕನಿಷ್ಟ್ಠ ಅನಿನಸ್ಥತುತ

ಸಮುದ್ಯಯದ ಎಲಯಿ ಅನ್ುಭವಗಳನ್ುನ ಸವತ ತ್ಯವೆೋ ಅನ್ುಭವಿಸ್ಥ
ತಮಮ ಭಯಷೆಯಲಿೋ ಸಯಹತಾದಲ್ಲಿ ತರುವ ಮ ಲಕ ದಲ್ಲತ
ಸಂಸಕೃತಿಯ ಜೋವಂತಿಕ್ಯನ್ುನ ಇಡಿೋ ಸಮಯಜದ ಮುಂದಡಲು

ಸಯಮಯನ್ಾ ಜನ್ರಯಡುವ ಭಯಷೆ ಸಯಹತಾದ ಕ್ೋಂದರಕ್ಕ ತರುವ
ಮ ಲಕ ಪರಧಯನ್ ಭಯಷೆಗೆ ಸವಯಲ ಡುುವ ಪರಯತನವನ್ುನ
ಉದ್ಯತತ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.ಇಂತಹ ಪರಯತನದ

ಪರಯತಿನಸ್ಥದ್ಯುರೆ.

ಮ ಲಕ ಸಂಸಕೃತಿಯ ವಿವಿಧ ಮುಖ್ಗಳನ್ುನ, ಅನ್ನ್ಾತೆಗಳನ್ುನ

ಇಂತಹ

ಪರಯತನವನ್ುನ

ಮಹತವ
ನಯವು

ಪೂಣಿವಯದ
ದೋವನ್ ರ

ಅಂತಹ

ಭಯಷ್ಟಕರನ್ುನ ತೆರೆದಟ್ಟಟರುವುದು ಗಮನಯಹಿ.

ಕಯದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿಗುರುತಿಸಬಹುದು.ಒಡಲಯಳ,ಕುಸುಮಬ್ಯಲಗಳ

ಕನಯಿಟಕದ ಬಿದರಹಳಿು ಪರಕರಣವನ್ುನ ನೆನ್ಪಿಸುವ ದೋವನ್ ರ
ಮಹಯದೋವ ಅವರ ಒಡಲಯಳ ಕಯದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತರ ದ್ಯರುಣ

ಲ್ಲಿ ದೋವನ್ ರರು ಬಳಸುವ ಭಯಷೆ ಒಂದು ಪಯರದೋಶಿಕ ದಲ್ಲತ
ಸಂಸಕೃತಿ
ಬದುಕಿಸ್ಥಕ್ ಂಡ
ಭಯಷೆಯ
ಜೋವಂತಿಕ್ಯನ್ುನ

ಜೋವನ್

ಸ್ಥೆತಿಯನ್ುನ

ಕಯಣಬಹುದು.ಜಯತಿ

ವಾವಸ್ಥೆಯ

ತೆ ೋರಿಸುತತದ.ಒಡಲಯಳದಲ್ಲಿ ಬಳಕ್ಯಯದ ಭಯಷೆ ಕುರಿತು ಬಿ.ಎ

ಮ ಲಕವೆೋ ಸಮಯಜದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿಗೆ ಸರಿಸಲಪಟಟ ಒಂದು ವಗಿ

ವಿವೆೋಕ ರೆೈಯವರ ಹೋಳಿಕ್ಗಳು ಈ ಮುಂದನ್ಂತೆ ವಾಕತವಯಗುತತದ.

ಹಸ್ಥವು ಬಡತನ್ ನಿರುದ ಾೋಗ ಮೊದಲಯದವುಗಳಿಂದಲೋ ಇಡಿೋ

"ಒಡಲಯಳ ದಲ್ಲತ ಹಣೆ ೊಬಾಳ ಮ ಲಕ ದಲ್ಲತ ಬದುಕಿನ್ ಒಂದು

ಸಮಯಜಕ್ಕ ಕಳಂಕಿತರಯಗಿರುವುದನ್ುನ

ಸ್ಥೆತಿಯ ಅನಯವರಣ ಮಯಡಿದ ಕಯದಂಬರಿ. ಮಹದೋವ ಅವರು

ಗುರುತಿಸಬಹುದು.

ದಲ್ಲತ

ಬೋರೆಯವರಿಂದ

ಕಡೆಿಕಯಯ

ಪ್ೂಲ್ಲೋಸರಿಂದ

ತಪಯಸಣೆಗೆ ಳಗಯಗುವ

ಆಡುಭಯಷೆಯನ್ುನ

ಪರಯೋಗಿಸ್ಥದ್ಯುರೆ.

ಸಯಹತಾಕ

ಭಯಷೆಯಯಗಿ

ಸಂಭಯಷ್ಟ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಇಲ್ಲಿ
ವಿವರಣೆ

ವಯಾಖ್ಯಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಪದೋಯ ಭಯಷೆಯಂದರ ಸಯಧಾತೆಗಳನ್ುನ
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ಹಸ್ಥವಿನಿಂದ

ನಯವು ಒಡಲಯಳದಲ್ಲಿ

ತಪಿಪಸ್ಥಕ್ ಳುಲು
ಮ ಟೆಯನ್ುನ

ಬೋಕಯಗಿ

ಕದುುತಂದು

ಸಯಕವವನ್

ಇಡಿೋ
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ಕುಟುಂಬವೆೋ ದಲ್ಲತರ ಬಡತನ್ದ ದ್ಯರುಣ ಸ್ಥೆತಿಯನ್ುನ ಎತಿತ

ಭವಿಷ್ಟ್ಾದ ಆಶಯಕಿರಣವಯಗಿ ನಿಲುಿತ್ಯತನೆ. ಕೃತಿಯ ಆಶ್ಯವನ್ುನ

ತೆ ೋರಿಸುವಂತಿದ. ಸಮಯಜದಲ್ಲಿನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಯನ್ತೆಯಂದ್ಯಗಿ
ಸಂಪತುತ

ಕ್ಲವೆೋ

ಜನ್ರ

ಬಳಿ

ಸಯಕವವನ್

ಕ್ ರೋಡಿೋಕರಣಗೆ ಂಡಿದುು

"ಯಮಧಮಿನೆೋನಯದರ

ಬಹುಜನ್ರು ಬಡತನ್ದ ಬೋಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಯುತಿತದ್ಯುರೆ.ಎರಡರ

ವರಕ್ ಡು...

ಮಯಡುತ್ಯತನೆ.

ದೋವನ್ ರು ಮಹಯದೋವ ಅವರ'ಒಡಲಯಳ' ದಲ್ಲಿ ಬರುವ

ಕಯದಂಬರಿಗಳು ಬಿಂಬಿಸ್ಥವೆ.ಸಯಮಯಜಕ ವಾವಸ್ಥೆ ನೆನ್ಪಿಸುವ ಜತೆಗೆ

ಸಯಕವವ ಪಯತರದಲ್ಲಿ ಸಯಮಾತೆ ಕಯಣಬಹುದು. ವಾವಸ್ಥೆಯ

ಸಮಕಯಲ್ಲೋನ್ ಸಮಯಜದ ವಸುತಸ್ಥೆತಿಯನ್ುನ ಲೋಖ್ಕರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ

ಶ ೋಷ್ಟ್ಣೆಗೆ ಗುರಿಯಯಗುವ ಸಯಕವವ ಮಯತೃಪರಧಯನ್ ವಾವಸ್ಥೆ

ಮಯತೃಪರಧಯನ್

ಪರತಿೋಕವಯಗಿ

ಸಯಮಯಜಕ ವಾವಸ್ಥೆಯನ್ುನ ಎತಿತ ಹಡಿಯುತತವೆ.ದಲ್ಲತತವದ

ಯತನಮಯಡಿದ.ಊರ

ಕ್ ಡುವ

ಹ ರಗೆ

ಮರುಹುಟುಟ

ಬಂದರೆ,

ಅದಕ್ಕ

ಸಯಮಯಜಕ

ವಾವಸ್ಥೆಯನ್ುನ

ಆರಂಭಿಸುವರು.

ಭಯರತಿೋಯ

ಸಮಯಜ

ಆರಂಭವಯಗುವುದು

ಎಂದು

ಹೋಳುವರು.ಅಂತಹ

ಮ ಲ

ನಿವಯಸ್ಥಗಳಿಂದಲೋ

ಹುಟ್ಟಟದವರನಯನಗಿಸ್ಥ

ಹುಟ್ಟಟದುು

ಕರೆದುಕ್ ಂಡು

ಕ್ ೋಳಿ

ಅಮುಖ್ಾವೆನಿಸ್ಥದರ ,
ಅದನ್ುನ

ಸಯಕವವ

ಗೆ

ಹಗಲ್ಲರುಳ

ಹಣೆೊಂಗಯಸದರ

ಗಂಡಸಮಿೋಸ್ಥಿ

ಕಚೆ

೪೪)
ಸಮಯಜದಲ್ಲಿ
ಹಣೊನ್ುನ
ಕಿೋಳೆಂದು
ಗಂಡಸರಿಗಿಂತ ಯಯವುದರಲ ಿ ಕಡಿಮ

ಮೋಲಯಾತಿಯವರು

ಬರುವ

ಹ ೋಗುತ್ಯತಳೆ.

ಆಕಷ್ಟಿಸ್ಥ

ಸಯವಜಿತ" (ದೋವನ್ ರು ಮಹಯದೋವರ ಒಡಲಯಳ, ಪುಟ ಸಂಖ್ಯಾ
ಪರಿಗಣಿಸ್ಥದುರ
ಇರದ ಅವಳ

ದುಡಿಯುತಿತದ್ಯುಳೆ. ದುಡಿಮಯಲ್ಲಿ ಹಣಿೊಗೆ ಯಯವ ರಿೋತಿಯ
ಹಕಿಕದಯೋ ಅದೋ ರಿೋತಿ ಆಸ್ಥತಯಲ್ಲಿಯ

ಮ ಲ ಬುನಯದ ಭದರವಯಗಿರದದುರೆ ಇಡಿೋ ವಾವಸ್ಥೆಯೋ
ಅಲುಗಯಡುತತದ
ಎಂಬುದನ್ುನ
ಮಯಮಿಿಕವಯಗಿ
ಕಯದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ

ನ್ಡೆಸುತ್ಯತಳೆ.

ಕಟೆ ಕಂಡು ಗೆೋದು ಸಂಪಯದನಯ ಭ ಪತಿ. ಆಸ್ಥತ ನ್ನ್ನ ಸಯವಜಿತ

ಕ್ಳಗಿನಿಂದ

ವಾವಸ್ಥೆತವಯಗಿಶ ೋಷ್ಟಸ್ಥಕ್ ಂಡುಬಂದದ್ಯುರೆ.ಭಯರತಿೋಯ

ತಿಳಿಸ್ಥದ್ಯುರೆ.ಒಡಲಯಳ

ಹುಡುಕಯಟ

ಎಂದ್ಯಗ ಏನೆಂದ ಇನೆ ನಂದಸಲ ಅನ್ುನ. ಅಕುಕದ್ಯರನಯ ನಿೋನ್ು?

ಮ ಲನಿವಯಸ್ಥಗಳನ್ುನ ವಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಪಯದದಂದ

ರಯತಿರವರೆಗ

ನಯನ್ು ಆಸ್ಥತಗೆ ಹಕುಕದ್ಯರನಯಗಿದುು ಆಸ್ಥತಯಲ್ಲಿ ಪಯಲು ಇದ

ವಿರುದಧವಯಗಿ

ದೋವನ್ ರರು

ಬಳಿಗೆೆಯಂದ

ಸಯಕವವ

ಹುಡುಕುತ್ಯತಳೆ. ಸಯಕವವನ್ ಮಗ ಸಣೊಯಾ ಆಸ್ಥತ ವಿವಯದ ಎತಿತ

ಮುಕಯತಯಗೆ ಳಿಸುತ್ಯತಳೆ.ವೆೈದಕರು ವಾವಸ್ಥೆಯನ್ುನ ಮೋಲ್ಲನಿಂದ
ರ ಪಿಸ್ಥಕ್ ಂಡು

ಕಳೆದುಕ್ ಳುುವ

ಜೋವಯಳವಯಗಿರುವುದರಿoದ

ಕಯದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಟಟಗೌರಿ ನ್ವಿಲ್ಲನ್ ಚಿತರವನ್ುನ ಕಯಲ್ಲನಿಂದ
ಆರಂಭಿಸ್ಥ
ತಲ
ಬಿಡಿಸುವ
ಮ ಲಕ
ಕ್ಳಕ್ಕ

ಕಯಲದ

ಉತಕಟವಯಗಿ

ಕ್ ೋಳಿಯನ್ುನ

ಬೋರೆಯವರಿಗೆ

ಕಯದಂಬರಿಯಯಗಿದ.

ಮಹತವದ

ಬದುಕನ್ುನ

ಇಲಿವಯಗಿದ.

ಅವನ್ನ್ುನ

ನಿಲುವು ಇದ. ದಲ್ಲತತವದ ಆಶ್ಯಗಳ ಹನೆನಲಯಲ್ಲಿ ದೋವನ್ ರ

'ಒಡಲಯಳ

ಸಂಧಯಾ

ಕ್ ೋಳಿಯನ್ುನ ಹುಡುಕಲು ಮೊಮಮಗ ಶಿವೂನ್ನ್ುನ ಕರೆದರೆ
ಅವನ್ು ಬರುವುದಲಿವೆಂದ್ಯಗ ಅತಿಮಯನ್ುಷ್ಟ್ ಕರ್ಯನ್ುನ ಹೋಳಿ

ಅಸಪೃಶ್ಾರಯಗಿ

ಮೋಲಯಾತಿಯವರ ದ್ಯಸರಯಗಿ ಬದುಕುತಿತರುವ ಗಯರಮಿೋಣ
ದಲ್ಲತರಲ್ಲಿ ತಮಮ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಮೋಲಯಾತಿಯವರ ತಂತರಗಯರಿಕ್
ಕಯರಣವಯಗದ ತ್ಯವೆೋ ಹ ಣೆಗಯರರು ಎಂಬ ಕಮಿ ಸ್ಥದ್ಯಧಂತದ
ಅವರ

ಬದುಕಿನ್

ಪಿರೋತಿಸುತ್ಯತಳೆ. ಸಯಕವವನ್ಲ್ಲಿನ್ ಉತಕಟ ಭಯವನೆ ಮಕಕಳಲ್ಲಿ

ಮುಂದುವರಿದದುರೆ,

ಸಂಪರದ್ಯಯಕ್ಕ

ನಿಲುಿತ್ಯತಳೆ.

ಸಮಯದಲ ಿಸಯಕವವ

ಬಗೆೆ ಲೋಖ್ಕರು ತಮಮ ನಿಲುವನ್ುನ ಪಯತರಗಳ ಮ ಲಕ
ವಾಕತಪಡಿಸ್ಥದ್ಯುರೆ
ಗಯರಮಿೋಣ
ದಲ್ಲತ
ಸಮುದ್ಯಯದ
ಸಮುದ್ಯಯ

ಪಡೆಯಲ್ಲ

ಎನ್ನಬಹುದು.

ನ್ಂಬಿಕ್ ಂಡು ಬಂದ ಸಯಮಯಜಕ ಮೌಲಾಗಳನ್ುನ

ಪರಜ್ಞಯವಂತ

(ದೋವನ್ ರು

ತ್ಯನ್ು ಪಡೆಯಲಯರದುನ್ುನ ಮುಂದನ್ ತಲಮಯರಿನ್ವರಯದರ
ಪಡೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಯಕವವನ್ ಅಪ್ೋಕ್ಷೆ ಎಲಯಿ ದಲ್ಲತರದು ಆಗಿದ

ಕಸ್ಥಯುವ ಕ್ಲಸವನ್ುನ ಒಡಲಯಳ ಕಯದಂಬರಿಕಯರ ಯಶ್ಸ್ಥವಯಯಗಿ

ವಾವಸ್ಥೆಯಲಿೋ

ಅಂತಿೋನಿ.

ಎಂಬುದನ್ುನ ತಿಳಿಸುತತದ. ಸವಗಿ ನ್ರಕದ ಕಲಪನೆ ಏನೆೋ ಇದುರ

ಸಂಪತಿತನ್ ಸಮಯನ್ ಹಂಚಿಕ್ ಪರಯತನವನ್ುನ ಮಯಡಬಹುದು.ಈ

ಸಯಂಪರದ್ಯಯಕ

ಸಯಕು

ಪಡೆಯಬೋಕಯಗಿದು ಸಯೆನ್ವನ್ುನ ಭವಿಷ್ಟ್ಾದಲಯಿದರ

ಸಂಪತತನ್ುನ ದ ೋಚುವ ಕ್ಲಸ ಮಯಡಬೋಕಯಗಿದುು ಆ ಮ ಲಕ

ಒಡಲಯಳ

ಅಷ್ಟ್ುಟ

ಮಹಯದೋವ,ಪುಟ ೩೧) ಎಂಬ ಸಯಕವವನ್ ಮಯತಿನ್ಲ್ಲಿದಲ್ಲತರು

ಇದು ಅಷ್ಟ್ುಟ ಸುಲಭದ ಕ್ಲಸವಲಿ. ಈಗಯಗಲ ಶೋಖ್ರಣೆಗೆ ಂಡ

ವಾಕತಪಡಿಸ್ಥದ್ಯುರೆ.ದೋವನ್ ರರ

ವರ ಕ್ ಡುವುದ್ಯಗಿ ಹೋಳಿದರೆ ನ್ನ್ನ

ಮೊಮಮಗನ್ನ್ನ ನ್ರಲ ೋಕದಲ್ಲಿ ರಯಜ್ ಭಯರ ಮಯಡುವಂತಹ

ಮಧ್ಯಾ ಸಮತೆ ೋಲನ್ ಕಯಪಯಡಬೋಕ್ಂದರೆ ಒಂದೋ ಕಡೆ
ಕ್ ರೋಡಿೋಕರಣಗೆ ಂಡ ಸಂಪತಿತನ್ ಸಮಯನ್ ಹಂಚಿಕ್ ಆಗಬೋಕಿದ

ದಲ್ಲತರು

ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಮಯತುಗಳಲ್ಲಿ

ಹಕಿಕದಯಂದು

ಸಯಕವವ ವಯದಸುತ್ಯತಳೆ. ಸಯಕವವ ಮಗನೆ ಂದಗೆ ಜಗಳವಯಡುವ
ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಕ ಸು ಅಲಿೋ ಮಣಿೊನ್ಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ಯತ

ದುಪಟ್ಟ

ಅವಳ ಸುತತಲೋ ಸುತುತವುದು ಅದರೆ ಳಗಿನ್ ಗಯಢ ಸಂಬಂಧವನ್ುನ

ಕಮಿಷ್ಟ್ನ್ರ್ ದಲ್ಲತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ುನ ಬಿಂಬಿಸ್ಥದರೆ,ಶಿವು ದಲ್ಲತರ

ಸ ಚಿಸುತತದ.ಒಡಲಯಳದ
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ಸಯಕವವನ್ಲ್ಲಿ

ಬದುಕಿನ್

ಬಗೆಗಿನ್
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ಉತಕಟ ಶ್ರದಧಯನ್ುನ ಕಯಣಬಹುದು. ಸಯಕವವ ದುಡಿದು ಆಸ್ಥತ

ರೆ ೋಧಿಸುವುದು, ಕ್ ೋಡಿ ಕಳೆದುಕ್ ಂಡ ಅವಳ ನೆ ೋವು,ನಿರಯಸ್ಥ,

ಮಯಡಿ ಮಕಕಳ ಭವಿಷ್ಟ್ಾಕಯಕಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ಯತಳೆ. ಒಂದು ಜಯನ್ಪದ

ದುಃಖ್ದ ಸಂಕ್ೋತವಯಗಿದ. ಅವಳ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಹುಂಜ ಕಳೆದು

ಹಣಿೊನ್ ಗುಣಗಳಯದ ಮುಗಧತೆ, ಪಿರೋತಿ, ಬೈಗುಳಗಳ ಮ ಲಕ

ಹ ೋಗಿರುವುದು

ಬದುಕು

ಪರಕಟವಯಗುವ ರೆ ೋಷ್ಟ್ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕ ಡಿದ ಸಯಕವವ ತನ್ನ
ಮುಗಧತೆಯ ಕಯರಣದಂದ ಒಂದು ವಾವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ

ಮುಖ್ಾವಯಗಿದ.ಸಯಕವವ

ಎಲಿವನ್ ನ ಕಳೆದುಕ್ ಳುುತ್ಯತಳೆ. ಕ್ ನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು

ಪರಯತಿನಸುವುದು,

ಹುಂಜವನ್ುನ ಕ ಡ.ಹೋಗೆ ದಲ್ಲತ ಮುಗಧತೆ ಜನ್ಪದ ಜಗತಿತನ್ಲ್ಲಿ

ಕಳೆದುಕ್ ಂಡಿದು

ಬಿದುು

ಒಂದು

ದ್ೌಬಿಲಾವಯಗುತತದ.

ಮಣಿೊನ್

ದುಃಖ್ವನ್ುನ

ಗಡಿಗೆಯ

ನಿೋರನ್ುನ

ತನ್ನ

ಕುಳಿತಿರುವುದು,

ಆದುರಿಂದಲೋ

ದೋವಕನಿನಯಯಗುವುದು

ಜನ್ಪದರಿಂದ ಶಿಷ್ಟ್ಟ ಜಗತಿತಗೆ ಬದಲಯವಣೆ ಹ ಂದುತಿತರುವ

ಎಗಿೆಲಿದ

ಶ್ಮನ್ಗೆ ಳಿಸಲು
ಕುಡಿದು

ಪಯರಣ

ಶ್ರಿೋರಕ್ಕ

ಉಸ್ಥರು

ಬಳಕಿಗೆ

ಪರಜವಲ್ಲಸುತತ

ಹಯರಯಡುವ

ಕ ದಲ್ಲನ್

ಉರಿ

ಗಯಳಿಗೆ

ಹ ೋಗಿರುವಷೆಟೋ

ದ ಳಿನ್ಲ್ಲಿ

ತನ್ನ

ತಂದುಕ್ ಳುುವುದು,ಬಂಕಿಯ

ಮಚುೆಗೆಯ ಮೌಲಾವಯದರೆ, ಶಿಷ್ಟ್ಟ ಪರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶ ೋಷ್ಟ್ಣೆಗೆ
ಒಳಗಯದ

ಹ ರಳಯಡಿ

ಕಳೆದು

ಮುಂತ್ಯದ

ಸಂದಭಿಗಳಲ್ಲಿ

ಪಂಚ

ದಲ್ಲತ ಜಗತಿತನ್ ಬದುಕಿನ್ಲ್ಲಿ ದವಂದವಗಳು ಮತುತ ನೆ ೋವುಗಳು

ಮಹಯಭ ತ ಗಳೆ ಂದಗೆ ಅವಳಿಟುಟಕ್ ಂಡಿದು ಗಯಢ ಪಿರೋತಿ,

ಈ ಕಯದಂಬರಿಯ ಮ ಲಕ ಧವನಿತವಯಗಿವೆ.ಕಯದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ

ಸ್ಥನೋಹ ಸಲುಗೆಯ ಸಂಕ್ೋತವಯಗಿದ. ಅವಳ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಹುಂಜ

ಬರುವ

ಕಳೆದುಹ ೋಗಿರುವುದು

ದಲ್ಲತರ ಮುಗಧತೆಗೆ ಸಂಕ್ೋತವಯಗಿದ್ಯುಳೆ. ಸಯಕವವನ್

ಮುಖ್ಾವಯಗಿದ.ಸಯಕವವ

ಚಿಕಕಮಗ ಗುರುಸ್ಥದುು ಕುಟುಂಬದ ಜ ತೆಯಲ್ಲಿದ ಕಂಡೆೋ
ಸವತಂತರ
ಅಸ್ಥತತವ
ಪಡೆದುಕ್ ಳುುವ
ಯತನಮಯಡುತ್ಯತನೆ.ಯಯರಿಂದಲ

ಏನ್ನ್ ನ

ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸದ

ಹ ಸ

ಪರಪಂಚದ ಂದಗೆ

ಆತಿಮೋಯ

ನೆಲಯಲ್ಲಿ

ಸಹವಯಸ,

ಆಲ್ಲಂಗನ್ದಲ್ಲಿ

ರ ಪಿಸ್ಥ

ಎನ್ನಬೋಕು" (ದೋವನ್ ರು ಮಹಯದೋವ ಸಯಹತಾದ ಒಳನೆ ೋಟ,

ಆಚರಣೆಗಳನ್ುನ

ಬಂದದ್ಯುರೆ.ದಲ್ಲತರ

ರ ಢಿಸ್ಥಕ್ ಂಡು

ಸಖ್ಾ,

ಅವಳ ಪರಕೃತಿ ಸಹಜ ಬದುಕಿನ್ ಬಹುದ ಡು ಮಯದರಿಯಯಗಿದ

ಅಪಯರ ಗೌರವವಿತುತ.ದೋವಯಲಯ ಪರವೆೋಶ್ಕ್ಕ ನಿಷೆೋಧವಿದುರ
ಆದ

ಎಗಿೆಲಿದ

ಕ್ ಳುುವುದು, ಜೋವಕ್ಕ ಹ ಸ ಚ್ಚೈತನ್ಾ ತಂದುಕ್ ಳುುವುದು

ಸಂಪರದ್ಯಯನಿಷ್ಟ್ಠ ಭಯರತ ದೋಶ್ದಲ್ಲಿ ಧಯಮಿಿಕ ನ್ಂಬಿಕ್ಗಳಿಗೆ
ತಮಮದೋ

ಧ ಳಿನ್ಲ್ಲಿ

ಪಂಚಮಹಯಭ ತಗಳ ಸೃಷ್ಟಟಯಯದ ಸಯಕವವ ತನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟ್ಟದ
ನೆ ೋವಿನ್ ತಳಮಳದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಆ ಪಂಚ ಮಹಯಭ ತಗಳ

ಹ ಂದಕ್ ಳುುತಿತರುವ ಪಯತರವಯಗಿ ಮ ಡಿಬಂದದ್ಯುರೆ.

ದಲ್ಲತರು

ಹ ೋಗಿರುವಷೆಟೋ

ಕಳೆದುಕ್ ಂಡಿದು ತನ್ನ ಶ್ರಿೋರಕ್ಕ ಉಸ್ಥರು ತಂದುಕ್ ಳುುವುದು,

ಹಡಿಯುವನ್ು. ಸಯಕವವ ಮುಗುತೆಯ ಸಂಕ್ೋತವಯಗಿ ಕಂಡು
ಗುರುಸ್ಥದುು

ಮಣಿೊನ್

ಕಳೆದು

ಬಿದುು ಹ ರಳಯಡಿ ತನ್ನ ದುಃಖ್ವನ್ುನ ಶ್ಮನ್ಗೆ ಳಿಸಲು
ಪರಯತಿನಸುವುದು ಗಡಿಗೆಯ ನಿೋರನ್ುನ ಕುಡಿದು ಪಯರಣ

ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಥಾಗಳ ಬಗೆೆ ಆಸ್ಥೆ ವಹಸದ ಸವತಂತರ ಹಯದ
ಬಂದರೆ,

ಬದುಕು

ಪುಟ ೭೩-೭೪)

ಧಯಮಿಿಕ
ಸಯಂಪರದ್ಯಯಕ

ಮುಂದುವರಿದು ಅವರು ಸಯಕವವನ್ ಹುಸ್ಥತನ್ವಿಲಿದ ಆಡಂಬರ
ರಹತವಯದ ಹ ೋರಯಟಮಯ ಪಯರಮಯಣಿಕ ಬದುಕಿನ್ ಶ್ಕಿತವತ್ಯತದ
ಗಟ್ಟಟ
ವಾಕಿತತವಕ್ಕ
ಯಮಧ ತರು
ಹದರುವುದೋನೆ ೋ

ಆಚರಣೆಗಳನ್ುನ ಮುಂದುವರೆಸ್ಥದoತೆಯೋ ಅವರ ಆಚರಣೆಯು

ಸಹಜವಲಿ. ತಳಸಂಸಕೃತಿಯ ಸತವ, ಚ್ಚೈತನ್ಾದ ಸಂಕ್ೋತವಯದ,

ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲ

ಶ್ಕಿತ ಸವರ ಪಿಯಯದ ಸಯಕವವನ್ ಹರಿಮಗೆ ಯಮದ ತರು

ಮೌಢಾತೆಯನೆನೋ
ಅಸರವನಯನಗಿ

ಮೋಲಯಾತಿಗಳು

ಶ ೋಷ್ಟ್ಣೆಯ

ಉಪಯೋಗಿಸ್ಥವೆ.ದಲ್ಲತರು
ಸಯಗಿರುವುದನ್ುನ

ಕಯದಂಬರಿಯ

ಪರಮುಖ್

ಮ ಲಕ

ಅರಿಯಬಹುದು.

ಅಂಜುವುದು ಸಹಜವೆಂದೋ ತಿಳಿಯ ಬೋಕಯಗುತತದ.ಆದುರಿಂದ

ದೋವನ್ ರರ ಒಡಲಯಳ ಕಯದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಯಲುಗಳನ್ುನ
ಗಮನಿಸ್ಥದ್ಯಗ ಹುಂಜವನ್ುನ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸುಸಯತದರ

ತಪುಪ ಮಯಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕ್ ಡುವ ಅಧಿಕಯರ ಹ ಂದದ
ಭಯಂಕರ ಸವರ ಪದ ಯಮಧಮಿರಯಜನಿಗೆ ಏನ್
ತಪುಪ

ಅವಳ ಛಲ,ಕ್ ೋಪ ತಣೊಗಯಗುವುದಲಿ. ಈಗ ಅವಳು ಮನೆಯ

ಮಯಡದ ಹುಸ್ಥತನ್ದಂದ ಹ ರತ್ಯದ, ಅಪಪಟ ಚಿನ್ನವಯದ

ಮುಂದನ್
ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ
ಕುಳಿತು
ಮೈಕ್ೈಯಲಿ
ಮಣುೊಮಯಡಿಕ್ ಂಡು ಕ್ೈಗೆ ಸ್ಥಗುವಷ್ಟ್ುಟ ಮಣೊನ್ುನ ಬ್ಯಚಿ
ಬ ಗಸ್ಥ ತುಂಬಿಕ್ ಂಡು ನ್ನ್ನ ಕ್ ೋಳಿ ತಿಂದವರ ಮನೆ

ಸಯಕವವ

ಮರ್ಯೊಗೆ ೋ.ನ್ನ್ನ

ಮನೆ

ದೋವರ

ಸತಾ

ಶಯಪ ಹಯಕುತತ, ಬಯುಾತ್ಯತ ಹ

ಹಯಕುವುದು

ಅಷೆಟೋ

ಸಹಜವೆಂದು

ಭಯವಿಸಬೋಕಯಗುತತದ. ಕಳೆದುಹ ೋದ ತನ್ನ ಹುಂಜ ಸ್ಥಗದದುರೆ
ಮನೆದೋವರಿಗೆ ಮಣಸ್ಥನ್ಕಯಯ ಹ ಗೆ ಕ್ ಟುಟ ನ್ನ್ನ ಹಳ

ಇದುುದೋ

ಕ್ರದಲ್ಲಿ ಚಯರಮಯರ ಬ್ಯರಿಸು ಬುಟಯಾನ್' ಎಂದು ಸಯಕವವ

ಉಂಟಯದರೆನ್ನ್ನ ಕ್ ೋಳಿ ಮುರದವರ ಮನೆ ಮುದ ೋಿ ಗಲ ೋ
ಎಂದು

ಸವಯಲು

ಹೋಳುವಲ್ಲಿ ತ್ಯನ್ು ಪಯರಮಯಣಿಕವಯಗಿ ದುಡಿದು ಸಂಪಯದಸ್ಥದ ಆಸ್ಥತ
ನ್ಷ್ಟ್ಟವಯದರೆ ಅದರ ಹ ಣೆಗಯರನಯದ ದೋವರಿಗ
ಶಿಕ್ಷೆ
ಕ್ ಡುವಂತ ಅಧಿಕಯರ ಶ್ಕಿತಯನ್ುನ ಸಯಕವವನ್ಂಥ ತಳಸಂಸಕೃತಿಯ
ಜನ್ ಹ ಂದದ್ಯುರೆಂಬ ಸತಾ ಬಯಲ್ಲಗೆ ಬಂದು ಸಯಕವವನ್ ಧಿೋರ

ಪಟಯಕಿಯಂತೆ

ಮಣೊನ್ುನ ಕರಮಬದಧವಯಗಿ ನಯಲುಕ ದಕಿಕಗೆ ಎರಚುತತ ಆ
ಧ ಳಿನ್ ಮೋಲ ಬಿದುು ಹ ರಳಯಡಿ ನ್ಟ್ಟಕ್ ಮುರಿದು
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ಶಿಕ್ಷೆ

ದೋವರ ಮೋಲ ಭಯರ ಹಯಕುವುದು ಅವಳ ಅಸಹಯಯಕತೆಯನ್ುನ

ತಳಸಂಸಕೃತಿಯ

ತೆ ೋರಿಸುತತದ. ದೋವರು, ದವವ, ಆಚರಣೆಗಳು ಹುಟಟಲು ಈ

ನ್ಡೆಯ ಧಿೋಮಂತ ವಾಕಿತತವ ಪರಜವಲ್ಲಸುತತದ. ದೋವರಿಗ
ಕ್ ಡುವಂಥ

ಅಧಿಕಯರ

ಸಯಕವವನ್ಂತ
ಇಲ್ಲಿಮುಖ್ಾವೆನಿಸ್ಥದ.

ಚ್ಚೋತನ್ಗಳಿಗಿರುವುದು

(ದೋವನ್ ರು

ಮಹಯದೋವ ಸಯಹತಾದ ಒಳನೆ ೋಟ ಪುಟ ೭೮)
ದೋವನ್ ರರ

ಒಡಲಯಳದಲ್ಲಿ

ಪ್ೂೋಲ್ಲಸ್ಥನ್ವರು

ಸಯಕವವನ್

ಅಸಹಯಯಕತೆಯ ಕಯರಣವಯಗಿದ.
ದೋವರ ಹಸರಲ್ಲಿ ಪಯರಣಿ ಬಲ್ಲ ಕ್ ಡುವ ಆಚರಣೆ ದಲ್ಲತರಲ್ಲಿ

ಮನೆಯನ್ುನ ವಿೋರಯವೆೋಶ್ದಂದ ಜಪಿತ ಮಯಡುತಿತರಬೋಕಯದರೆ

ಯರ್ೋಚಛವಯಗಿದ.

ಫೂೋಟೆ ೋದಲ್ಲಿ ಮಲ ಮಯದೋಶ್ವರ ಸಯವಮಿ ಹುಲ್ಲವಯಹನ್ದ
ಮೋಲ
ಕುಳಿತು
ಕಣುಮಚಿೆದ
ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ
ಕಿರುನ್ಗೆ
ಸ ಚಿಸುತಿತದುನ್ು ಎಂದು ಹೋಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾವಯದ

ದ್ಯಖ್ಲ್ಲಸ್ಥವೆ.ದೋವರಿಗೆ ಬಿಟಟ ಪಯರಣಿಗಳನ್ುನ ಬಲ್ಲ ಕ್ ಡದದುರೆ

ಸಂಗತಿಯಯಗುತತದ. ಕಡಲಕಯಯ ಹುಡುಗಯಟದಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿದು
ಪ್ೂೋಲ್ಲಸ್ಥನ್ವರ ವಾಥಿ ಪರಯತನಕ್ಕ ಸಯಕ್ಷಿಯಯಗಿ ಮಯದೋಶ್ವರ
ಕಿರುನ್ಗೆ

ಸ ಸುತಿತರಬೋಕ್ಂಬ

ಧವನಿ

ಹ ರಡುತತದ.ಕಯಡು

ಸಂಸಕೃತಿಯ ಸತತವ ಸಯರದ ಪರತಿೋಕವಯದ ತಳಮ ಲ ಮತುತ
ಶ್ರಮಮ ಲ ಸಂಸಕ ತಿ ಗಳ ಉದ್ಯಧರಕನಯದ ಮತುತ ಆ
ಸಂಸಕೃತಿಗಳ
ನಯಯಕನಯದ
ಆಧಯಾತಿಮಕ
ಶ್ಕಿತಯಯದ
ಮಲಮಯದೋಶ್ವರ ಎತತಪಪನ್ಂಥ ಶಿರೋಮಂತರ ಪರವಯಗಿ ಕ್ಲಸ
ನಿವಿಹಸುತಿತರುವ ಪ್ೂೋಲ್ಲಸ್ಥನ್ವರ ವಾಥಿ ಶ ೋಧಕಿರಯ
ಗಮನಿಸ್ಥದವನಯಗಿ ಕಿರುನ್ಗೆ ಸ ಸುವುದು ಈ ಸಂದಭಿದ
ವಾಂಗಾಕ್ಕ ಹಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಯಗಿದ.
ಒಡಲಯಳದಲ್ಲಿ ಸಯಕವವ ಕ್ ೋಳಿ ಕಳವಯದ್ಯಗ ಹಡಿಶಯಪ ಹಯಕಿ
ಧಯಮಿಿಕ ಬದರಿಕ್ಯಡುುತ್ಯತಳೆ. ಕ್ ೋಳಿಯನ್ುನ ಕಳೆದುಕ್ ಂಡ
ಸಯಕವವ ಮಕಕಳಿಗೆ ಅದನ್ುನ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಸ ಚಿಸ್ಥದರ ,ಆಕ್ಯ
ಮಯತನ್ುನ

ನಿಲಿಕ್ಷಿಸ್ಥ

ತಿರುಗುತಿತದುದನ್ುನ

ಕಂಡು

ತ್ಯನೆೋ

ಹುಡುಕಲು ಯತಿನಸುತ್ಯತಳೆ. ದೋವರಿಗೆ ಬಿಟಟ ಹುಂಜವನ್ುನ
ದೋವರಿಗೆ ಅಪಿಿಸ್ಥಸದದುರೆ ಅಪಚಯರವೆಸಗಿದಂತ್ಯಗುತತದ ಎಂಬ
ಆತಂಕವೂ

ಸಯಕವವನ್ಲ್ಲಿದ.ದೋವರಿಗೆ

ಬಿಟಟ

ಹುಂಜವನ್ುನ

ಯಯರದರ

ಮುಟ್ಟಟದರೆ ತಕಕ ಶಿಕ್ಷೆಯಯಗುತತದ. ಅದನ್ುನ

ಯಯರ

ಮುಟಟಲಯರರು.

ಹ ೋಗಿರಬೋಕು.ಸ್ಥಕ್ಕೋ
ಹುಂಜವನ್ುನ

ಸ್ಥಗುತತದ

ಹುಡುಕುವ

ಸಂಕ್ೋತವಯಗಿದ್ಯುಳೆ.
ಮನ್ುಷ್ಟ್ಾರನ್ುನ

ಇಲಿೋ
ಎಂಬ

ಸಯಕವವ

ಆಚರಣೆಗಳು
ಹದರಿಸಲು

ಎಲ್ಲಿಯೋ

ಮನ್ುಷ್ಟ್ಾನ್

ಬದುಕಿನ್
ರಕ್ಷಣೆಗಯಗಿ,

ಹುಟ್ಟಟಕ್ ಂಡವುಗಳಯಗಿವೆ.

ಒಡಲಯಳದ ಸಯಕವವ ದೋವರ ಹಸರಲ್ಲಿ ಕ್ ೋಳಿಯನ್ುನ ಬಿಟಟರೆ
ಕ್ ೋಳಿಯನ್ುನ ಯಯರ

ಕಯದಂಬರಿಗಳು

ಸ್ಥಟಯಟಗುವನೆoಬ ಆತಂಕಗಳು ದಲ್ಲತರಲ್ಲಿವೆ. ಇದನ್ುನ ಒಡಲಯಳ
ಕಯದಂಬರಿಯ

ಸಯಕವವನ್ಲ್ಲಿ

ಕಯದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ

ದಲ್ಲತರಲ್ಲಿರುವ

ನಿೋಡುತತಲೋ,

ಪರಿಚಯ

ಕಯಣಬಹುದು.ದಲ್ಲತ
ವಿವಿಧ

ಅವುಗಳನ್ುನ

ಆಚರಣೆಗಳ
ಅಲಿಗಳೆಯುವ

ಧ್ಯ ೋರಣೆಯನ್ುನ ತಳೆದದ. ಸಯಂಸಕೃತಿಕ ಅಂಶ್ಗಳನೆ ನಳಗೆ ಂಡ
ಆಚರಣೆಗಳ

ಬಗೆೆ

ದಲ್ಲತರಲ್ಲಿರುವ

ದ್ಯಖ್ಲ್ಲಸ್ಥವೆ.

ಕಯದಂಬರಿಗಳು

ದವಂದವಗಳನ್ುನ
ಬಗೆೆ,

ಮೌಡಾತೆಗಳ

ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿನ್ ಅನಿಷ್ಟ್ಠತೆಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದುಕ್ ಳುುತಿತರುವ
ದಲ್ಲತರು ಹರಿಯರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ುನ ಬಿಡಲಯರದ ಮೌಡಾತೆ,
ಅನಿಷ್ಟ್ಠತೆಗಳನ್ುನ

ಸ್ಥೆತಿಯಲ್ಲಿದ್ಯುರೆ.

ಒಪಿಪಕ್ ಳುಲಯದ

ಪಯರಂಪರಿಕವಯಗಿ ಬಂದ ಸಂಪರದ್ಯಯಗಳನ್ುನ ಅಪಿಪಕ್ ಳುುವ
ಒಂದು ವಗಿ
ಮತೆ ತಂದು

ಇರುವಯಗಲೋ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪರಭಯವದಂದ
ವಗಿ

ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ುನ

ಪರಜ್ಞಯವಂತಗೆ ಳುುತಿತದ.
ದ್ಯಖ್ಲ್ಲಸುವ

ಈ

ಎಲಯಿ

ಕಯದಂಬರಿಗಳು

ಪರತಿ

ಸಂಸಕೃತಿಯನ್ುನ ಕಟುಟವ ನಿಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ ಸಯಗಿವೆ. ಮೋಲಯಾತಿಗಳ
ವಿರುದಧ ಸ್ಥೋಡು ತಿೋರಿಸ್ಥಕ್ ಳುಲು ದಲ್ಲತರಲ್ಲಿ ರ ಢಿಯಲ್ಲಿರುವ
ಪರತಿಬಿಂಬಿಸಲಯಗಿದ.ಈ

ಆಚರಣೆಗಳನ್ುನ

ಇಲ್ಲಿ

ಅಂಶ್ಗಳೆ ಂದಗೆ

ಆಚರರ್ಯತಮಕ

ಸಯಂಸಕೃತಿಕರಣಗೆ ಳುುತಿತರುವುದನ್ುನ

ಎಲಯಿ

ನೆಲಯಲ್ಲಿ
ದಲ್ಲತ

ದಲ್ಲತರು

ಕಯದಂಬರಿಗಳು

ಸ ಚಿಸುತತವೆ.

ಆಶಯಭಯವನೆಯಂದ
ಜನ್ಪದರ

ಇದನೆನಲಿ

ಕದಯಲಯರರೆoಬ ದೃಷ್ಟಟಯಂದಲೋ

ದಲ್ಲತ

ಸಂಸಕೃತಿ

ವಿಶಿಷ್ಟ್ಟವಯಗಿ

ನಿಲಿಲು

ಅವರಲ್ಲಿನ್

ಆಹಯರಪದಧತಿಯು ಕಯರಣವಯಗಿದ. ದಲ್ಲತರು ಆದಮಯನ್ವನ್
ಆಹಯರ

ಪದಧತಿಯನ್ುನ

ಉಳಿಸ್ಥಕ್ ಂಡು

ಬಂದವರು.

ಮಯಂಸಯಹಯರ ದಲ್ಲತರ ಪರಮುಖ್ ಆಹಯರವಯಗಿದುು, ಇದನ್ುನ
ಉಳಿಸ್ಥಕ್ ಂಡು ಬರುವ ಮ ಲಕ ಅವರು ಮ ಲ ಸಂಸಕೃತಿಗೆ
ಹತಿತರವಯಗಿದ್ಯುರೆ.

ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ

ಪರಿಸರಕಕನ್ುಗುಣವಯಗಿ

ಅದನ್ುನ ದೋವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಟರುತ್ಯತಳೆ.ಈ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯ

ಮನ್ುಷ್ಟ್ಾ ಆಹಯರವನ್ುನ ರ ಢಿಗೆ ತಂದದ್ಯುನೆ. ಇದರಂತೆಯೋ

ತಂತರವೂ ಅಡಗಿದ. ಸಯಕವವ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೆ ೋಡಿದರ

ಶ್ರಮ

ಕ್ ೋಳಿ

ಬ್ಯರದದ್ಯುಗ ನ್ನ್ನ ಕ್ ೋಳಿ ತಿಂದವರ ಮನೆ ಮರ್ಯೊಗಲ್ಲ, ನ್ನ್ನ
ಕಡೆ ಸತಾ ಇದುದುೋ ಆದರೆ ನ್ನ್ನ ಕ್ ೋಳಿ ತಲ ಮುರಿದವರ ಮನೆ
ಮುರಿದು ಹ ೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ಪಿಸುತ್ಯತಳೆ. ಕ್ ೋಳಿ ಸ್ಥಗದ ಸಯಕವವ

ಸಂಸಕೃತಿಯನೆನೋ

ಅನಿವಯಯಿವಯದ

ನ್ಂಬಿಕ್ ಂಡ

ಆಹಯರವಯಗಿದ.

ದಲ್ಲತರಿಗೆ
ಹೋಗೆ

ಮಯಂಸ

ದಲ್ಲತರಲ್ಲಿ

ಮುಂದುವರಿಸ್ಥಕ್ ಂಡು ಬಂದ ಆಹಯರ ಪದುತಿಯನ್ುನ ದಲ್ಲತ
ಕಯದಂಬರಿಗಳು ಗಭಿೋಿಕರಿಸ್ಥಕ್ ಂಡಿವೆ.
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'ಒಡಲಯಳ' ಕಯದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲದನ್ಗಳ ಹಸ್ಥವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ

ಆರ್ಥಿಕ

ಸಯಮಯಜಕ

ಶರೋಷ್ಟ್ಠತೆಯ

ಯಯಜಮಯನ್ಾದ

ದಲ್ಲತ

ಸಯಕವವನ್ ಕುಟುಂಬ ಕಳವು ಮಯಡಿದ ಕಡೆಿ ಕಯಯ ತಿನ್ುನತ್ಯತ

ಹಣುೊಗಳನ್ುನ ದೈಹಕವಯಗಿ ಮಯನ್ಸ್ಥಕವಯಗಿ ಶ ೋಷ್ಟಸುತತವೆ .

ಗೌಡರ ಎಮಮ ಬಗೆೆ ಮಯತನಯಡುತತದ.ಅವರಿಗೆ ಎದುರಿಗಿನ್

ಒಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲಿ

ಜಯತಿಯ

ಕುರಿತ್ಯದ

ಪರಿಕಲಪನೆಯು

ಕಡಲಕಯಯಗಿಂತ ದ ರದಲ್ಲಿದು ಗೌಡರ ಎಮಮ ಬ್ಯಯಲ್ಲಿ

ದಲ್ಲತರನ್ುನಬಹುವಿಧವಯಗಿ

ಕಯಡುತತದ.

ಸಯಮಯಜಕವಯಗಿ

ನಿೋರ ರಿಸುತತದ. ಕಯಳಣೊ ಆ ಎತತಪಪನೆ ೋರ ದನ್ದ ಹಟ್ಟಟ ಇಲ್ಲಿ

,ಆರ್ಥಿಕವಯಗಿ ದಲ್ಲತರು ಜಯತಿಯ ಕಯರಣಕ್ಕ ಅವಮಯನ್ಕ್ಕ

ಅಲ್ಲಿರೆ ೋ ದನ್,ಎಮಮ ತ್ಯನೆ ಏನ್ಯಾ; ಸಣೊಯಾ:ಒಂದ ಂದುವಿ

ಒಳಗಯದಂತೆ

ಆನ್ಧರ ಹಟಟದಪಪ ಅವ ಸಯಕವವ ಅಂಥ ಒಂದು ಎಮಮ

ಹಣುೊಗಳನ್ುನ

ಸತಿರೋಗಪಪ.... ನ್ಮಮ ಕ್ೋರಿ ದರಿದರನಯರ

ಸಯಮಯಜಕ ರಚನೆ ಬಹುಮುಖ್ಾವಯದ ಜಯತಿಯ ಘಟಕವು
ದಲ್ಲತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ಥದಂತೆ ತ್ಯರತಮಾವನೆನೋ ಹುಟುಟಹಯಕಿದ

ಒಂಜನ್ ಹಂಗತದ.

ಸಯಕವವನ್ ಮಯತು ಶ್ತಮಯನ್ಗಳಿಂದ ಶ ೋಷ್ಟ್ಣೆಗೆ ಳಗಯದ ದಲ್ಲತರ
ಹಸ್ಥವನ್ುನ

ಸ ಚಿಸುತತದ.

ಮತುತ

ದಲ್ಲತರ

ಪಿರಯವಯದ

ಆಹಯರವೆೋನೆಂಬುದನ್ುನ ಸಂಕ್ೋತಿಸುತತದ.ಒಡಲಯಳ ಸಯಂಸಕೃತಿಕ

ಮೋಲಯಾತಿಯವರ

ಶ ೋಷ್ಟ್ಣೆಯು

ಲ್ಲಂಗಯಧಯರಿತವಯಗಿಯ

ದಲ್ಲತ

ಶ ೋಷ್ಟಸುತತದ.

ಎಂಬ ಅಂಶ್ವನ್ುನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ುನ ಮ ಲಭ ತವಯಗಿ
ಹ ೋಗಲಯಡಿಸಲು ಅಸಯಧಾ ಎಂಬ ಅಂಶ್ ಮನ್ವರಿಕ್ಯಯಗುತತದ.

ಅಂಶ್ವಯದ ಆಹಯರ ಪದಧತಿಯನ್ುನ ಪರಿಚಯಸುವ ಮ ಲಕ
ದಲ್ಲತ ಸಂಸಕೃತಿಯನ್ುನ ಅನಯವರಣಗೆ ಳಿಸ್ಥವೆ.

ಪರಯಮಶ್ಿನ್ ಕೃತಿಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಭಯವ ದಲ್ಲತನ್ ಸಯಂಸಕೃತಿೋಕರಣದ ಮೋಲ ಗಯಢ

1.

ಡಯ.ಭ ಮಿಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಕಯದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತ ಜಗತುತ
ಚ್ಚೋತನ್ಬುರ್ಕ್ ಹೌಸ್ ಮೈಸ ರು 2004.

ಪರಿರ್ಯಮ ಬಿೋರಿದ.ದಲ್ಲತನ್ ಆಂತರಿಕ ಮತುತ ಬ್ಯಹಾ ಒತತಡಗಳು
ಕಯದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ

2. ಮ ರು ದಲ್ಲತ ಕಯದಂಬರಿಗಳು, ಸಯಹತಾ ಸಂಗಯತಿ, ಸಂಪುಟ

ಸಯಂಸಕೃತಿೋಕರಣದ ಒತತಡ ಮತುತ ಪರಭಯವಗಳ ಎಲಯಿ
ಅಂಶ್ಗಳನ್ುನ ಕಯಣದದುರ ಪರಮುಖ್ ಒತತಡ ಪರಭಯವಗಳನ್ುನ

3. ದೋವನ್ ರು ಮಹಯದೋವ, ಒಡಲಯಳ, ನ್ವಯವಲ ಪರಕಯಶ್ನ್,

ಇದಕ್ಕ

ಕಯರಣವಯಗಿವೆ.ದಲ್ಲತ

ಮನ್ಗಯಣಬಹುದ್ಯಗಿದ.ದಲ್ಲತ
ಸಯಂಸಕೃತಿೋಕರಣ
ಹೋಳಬಹುದು.

ಮ ಲ
ಪರಧಯನ್

ಸಂಸಕತಿಗಳನ್ುನ

ಸಂಸಕೃತಿಯ

ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ
ನಯಶ್ವೆಂದೋ

ಸಂಸಕೃತಿಯ

ಕಟ್ಟಟಕ್ ಡುವ

ನ್ಡೆಯುತಿತದ.ಆದರೆ
ನ್ಗರಿೋಕರಣಕ್ಕ

ಸಂಸಕೃತಿಯ

ಪರಜ್ಞಯವಂತ

ಒಳಗಯಗುವುದರಿಂದ

ಅಲಕ್ಷಾಕ್ ಕಳಗಯದ
ಕ್ಲಸ
ವಿದ್ಯವಂಸರಿಂದ
ದಲ್ಲತ

ಸಮುದ್ಯಯ

ಮ ಲ

ಸಂಸಕೃತಿಯ

ನೆಲಗಳನ್ುನ ಅರಿಯಲು ಶ ೋಧನೆ ನ್ಡೆಸಬೋಕಯಗಿದ. ಗಯರಮಿೋಣ
ಪರದೋಶ್ದ ದಲ್ಲತರು ನ್ಗರದ ಬನ್ುನಹತಿತರುವುದರಿಂದ ಅಥವಯ

3, ಸಂಚಿಕ್ ೫

ಮೈಸ ರು 1979.
4. ದೋವನ್ ರು ಮಹಯದೋವ, ದೋವನ್ ರು ಮಹಯದೋವ ಅವರ
ಕೃತಿಗಳು

ದೋವನ್ ರು

ಮಹಯದೋವ

ಪತಿರಕ್

ಪರಕಯಶ್ನ್

ಬಂಗಳ ರು1997.
5. ಡಯ.ವಿರ ಪಯಕ್ಷ ಪೂಜಯರಹಳಿು (ಸಂ) 'ದಲ್ಲತರು ಮತುತ
ಚರಿತೆರ'ಪರಸಯರಯಂಗ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂಪಿ 2005.
6. ಶಿವರಯಮ ಅಸುಂಡಿ, ತಳಸಂಸಕೃತಿ, ಧಯತಿರ ಪುಸತಕ ನ್ಂ ೧೭೦

ನ್ಗರದವರ ಪರಭಯವ ಇವರ ಮೋಲಯಗಿರುವುದರಿಂದ ದಲ್ಲತ

ಮ ರನೆೋ ಕಯರಸ್ ವಿನಯಯಕ ಲೋಔಟ್ ನಯಗರಬ್ಯವಿ,೨ನೆೋ

ಸಂಸಕೃತಿಯ ಬೋರುಗಳ ಅಲುಗಯಡಲಯರಂಭಿಸ್ಥವೆ.

ಹಂತ ಬಂಗಳ ರು.೨೦೧೧.

ಈ ಹನೆನಲಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಲಕ್ಷಿತ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಅಧಾಯನ್ಗಳು

ಲೋಖ್ಕರ ವಿಳಯಸ:

ಹಚುೆ ಮಹತವಕ್ಕ ಒಳಗಯಗುತಿತವೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮಯತೃ
ಪರಧಯನ್ ನೆಲಯ ದಲ್ಲತ ಕುಟುಂಬದ ಳಗೆ ಗಂಡು ಹಣಿೊನ್ ಮಧ್ಯಾ
ನ್ಡೆಯುವ ಯಜಮಯನ್ಾದ ಸವರ ಪ ಒಪಿಪತ ಪರಧಯನ್
ಕುಟುಂಬದ ಳಗೆ ನ್ಡೆಯುವ ಪುರುಷ್ಟ್ನ್ ಯಯಜಮಯನ್ಾ ಕಿಕಂತ
ಭಿನ್ನ ನೆಲಯಲ್ಲಿ ಸಯಗುತತದ . ಸಮಯಜದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆಯುವ
ಶ ೋಷ್ಟ್ಣೆಯ ನೆಲಯಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹಣುೊ ಇಬಾರ ಸಮಯನ್
ನೆಲಯಲ್ಲಿ ಶ ೋಷ್ಟತರು ಆರ್ಥಿಕವಯದ ಬಡತನ್ದಲ್ಲಿ ಶ ೋಷ್ಟ್ಣೆಗೆ
ಪರಮುಖ್ ಕಯರಣವಯಗುತತದ. ಅದು ಇದಕಿಕಂತ ಭಿನ್ನವಯಗಿ
ಲೈಂಗಿಕ ಕಯರಣಕಯಕಗಿ ಹಣುೊ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗೆ ಸಯಮಯಜಕ
ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಶ ೋಷ್ಟ್ಣೆಗೆ ಳಗಯಗುತ್ಯತಳೆ.ಮೋಲಯಾತಿಯವರ,ಮೋಲವಗಿದವರ
~ 101 ~

