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’ಸ ತಿ

V ISITORS

ಸ ತಿ; ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿ’- ಭಿನನ್ ಚಿಂತನೆಯ ಕೃತಿ
ಪ ಬ್ ದಾ ಗ ೆ ಇ ವ ರ ೇ ಹೊಣ ೆಗ ಾರರು

ಮಕಕ್ಳನುನ್ ಹದುದ್ಬ ತ್ನ ಲ್ಡದ

ೕಷಕರು

ಗೊ ಂದಲದ ಗೂಡಗುತಿತ್ರ ುವ ಯುವಜನತೆ
ಕೇಸರಿಕರಣಗೊ ಳುಳ್ತಿತ್ರ ುವ ಕರಾವ

ೕ ಸರು

ಗೃಹ ಸಚಿವರು
Votes so far: 0
Poll closed

I NT ER ES T I NG P HO T O S O F T HE DA Y

ಭಾನುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ ೨೯ರಂದು ಬೆ ಗೆಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಯ್ ಪರಿಷತಿತ್ನ ಲ್ ಎಸ್.ಎನ್.
ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರ ” ೕದನ್ ಇನ್ ಸ್ ಬೆಲ್ೖಂಡೆನ್ಸ್” ಕೃತಿಯ ಕನನ್ಡಾನುವಾದ ”ಸ ತಿ
ಸ ತಿ; ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿ” ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ ದೆ .
ಕನನ್ಡಿಗರಾದ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥರು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗ ಂದ ಬೆ ಜ್ಯಂನ ಗೆಂಟ್

ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯದ ಲ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿಗಳ ತುಲನಾತಮ್ಕ ಅಧಯ್ಯನ ಭಾಗದ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿದಾದ್ರೆ .

ಭಿನನ್ ಮಾನವ ಸಂಸಕ್ೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪಯಾರ್ಯವಾದ ದೃ ಟ್ ಕೋನ ಂದು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟಿಟ್ ನ ಲ್
ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ್ ಕೈಗೊಂಡಿದಾದ್ರೆ . ಅದರ ಫಲಶುರ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಪುಸತ್ಕ ಹೊರಬಂದಿದೆ .
ಪಾಶಾಚ್ತಯ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿ ಚಿಂತಕರ ಪರ್ಕಾರ, ಎಲಾಲ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿಗಳು ಒಂದಿಲೊಲ್ಂದು ಪರ್ಕಾರದ ರಿ ೕಜನ್
ಅನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ವೆ ; ರಿ ೕಜನ್ ಗಳು ಇಲಲ್ದ ಸಂಸಕ್ೃತಿಗಳೇ ಇಲಲ್. ಆದರೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥರು
ಪಾಶಾಚ್ಯ್ತಯ್ರ ಗರ್ ಕೆಯನುನ್ ಅಲಲ್ಗೆಳೆಯುತಾತ್’ ರಿ ೕಜನ್ ಸಾಂಸಕ್ೃತಿಕ ಸಾವರ್ತಿಕವಲಲ್’ ಎಂದು

ವಾದಿಸುತಾತ್ರೆ . ಅವರ ವಾದವು ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಗೆ ಕಿರ್ ಚ್ ಯನ್ ಥಿಯಾಲಜಿಯು ಎಲಾಲ್

ಸಂಸಕ್ೃತಿಗಳು ಒಂದಿಲೊಲ್ಂದು ಪರ್ಕಾರದ ರಿ ೕಜನುನ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪಾ ಚ್ ಮ ಾತಾಯ್ರು
ಗರ್ ಕೊಳುಳ್ ವಂತೆ ಹಾಗು ಅದರಿಂದುಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ಎಂಬ ಪರ್ಶೆನ್ಯ ಕುರಿತು ತೀರಾ
ತಕರ್ಬದಧ್ವಾಗಿ, ಹಾಗು

ವರಣಾತಮ್ಕವಾಗಿ ಚಚಿರ್ ದಾದ್ರೆ . ಭಾರತದ ಇಂದಿನ ಸಂದಭರ್ದ ಲ್ ಕೂಡ
ಹಲವಾರು ಬಗೆ ಹರಿಯದ ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಅಥೆಯ್ೖರ್ ಕೊಳಳ್ ಲು ಈ ಪುಸತ್ಕ ನೆರವಾಗುತತ್ದೆ .

೫೭೨ ಪುಟಗಳ ಈ ಪುಸತ್ಕದ ಲ್ ಒಟುಟ್ ನಾಲುಕ್ ಭಾಗಗ ವೆ ; ೧೨ ಅಧಾಯ್ಯಗ ವೆ.

ದಲನೆಯ

ಅಧಾಯ್ಯದ ಲ್ ರಿ ಜನಿನ್ನ ದಾವ್ಂಸರ ಲ್ ಇರುವ ಅಸಂಗತತೆಯನುನ್ ಲೇಖಕರು ಎತಿತ್ ತೋರಿಸುತಾತ್ರೆ.
೨,೩, ೪ನೇ ಅಧಾಯ್ಯಗಳು ರಿ ಜನುನ್ ಎಲಾಲ್ ಸಂಸಕ್ೃತಿಗ ಗೂ ಸಾಮಾನಯ್ವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂಬ
ಧೋರಣೆಯ ಉಗಮ,ಮತುತ್

ಕಾಸ ಹೇಗಾಯಿತು? ಪರ್ಪಂಚದ ತುಂಬೆಲಾಲ್

ಂದೂಯಿಸಂ,

ಂಟೋಯಿಸಂ ಇತಾಯ್ದಿ ರಿ ಜನ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಸೃ ಟ್ ಯಾದವು ಎಂಬುದರ ಐತಿಹಾ ಕ
ಅವಲೋಕನವಾಗಿದೆ .

೫,೬, ೭ನೇ ಅಧಾಯ್ಯಗಳು ರಿ ಜನಿನ್ನ ಕುರಿತ ಆಧುನಿಕ ದಾಧ್ಂತಗಳು ಥಿಯಾಲಜಿಗಳನುನ್ ತಿರಸಕ್ರಿ

ವೈಜಾನ್ನಿಕ ಧಾನದ ಲ್ ರಿ ಜನಿನ್ನ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್ ನಡೆಸುತಿತ್ವೆಯೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇ ಕೆಯಿದದ್ರೂ ಕೂಡ

ಅವು ಮೂಲತಃ ಥಿಯಾಲಜಿಯದೇ ಸೆಕೂಯ್ಲರ್ ರೂಪಗಳು ಎಂಬುದನುನ್ ನಿದೇರ್ ಸುತತ್ದೆ.
೮,೯, ೧೦ನೇ ಅಧಾಯ್ಯಗಳ ಲ್ ಲೇಖಕರು ರಿ ಜನಿನ್ನ ಕುರಿತು ದಾಧ್ಂತವನುನ್ ಕಟುಟ್ ವ ಪರ್ಯತನ್ಕೆಕ್,
ತೊಡಗುತಾತ್ರೆ .

೧೧ ಮತುತ್ ೧೨ನೇ ಅಧಾಯ್ಯಗಳ ಲ್ ರಿ ಜನ್ ಇಲಲ್ದ ಸಂಸಕ್ೃತಿಗ ಗೂ ಅದು ಇರುವ

ಸಂಸಕ್ೃತಿಗ ಗೂ ನಡುವೆ ತುಲನಾತಮ್ಕ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಸಾಧಯ್ತೆಯನುನ್
ಶೋಧಿಸುತಾತ್ರೆ .
ಪುಸತ್ಕದ ಮುಖಪುಟದ ಆಯೆಕ್ಯನುನ್ ಎಷುಟ್ ಎಚಚ್ ರಿಕೆಯಿಂದ ಆಯೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾದ್ರೆ ಅಂದರೆ

ಪುಸತ್ಕದ ಹೂರಣವನುನ್ ಚಿತರ್ವೇ ಡಿದಿಟುಟ್ ಕೊಂಡಿರುವಂತಿದೆ .ಇದು ಮೂಲತ ನರ ಂಹನ
ಚಿತರ್.ಲುಡು ಕೋ ವಾಥೆರ್ಮಾ ಎಂಬ ಇಟ ಪರ್ವಾ ೧೫೦೫ರ ಲ್ ಕಾಯ್ ಕಟಿನ ರಾಜನನುನ್ ಭೇಟಿ

ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನು ಪೂಜಿಸುತಿತ್ದದ್ ನರ ಂಹನನುನ್ ಕಂಡು ತಾನು ಅಥೈರ್ ಕೊಂಡಿದದ್ನುನ್ ತನನ್
ಪರ್ವಾ ಕಥನದ ಲ್ ವರಿ ದದ್ನು. ಅದನುನ್ ಓದಿ ಜಮರ್ನ್ ಚಿತರ್ಕಾರನೊಬಬ್ನು ಚಿತಿರ್ ದ ಚಿತರ್ ದು.
೧೬ನೇ ಶತಮಾನದ ಲ್ ಐರೋಪಯ್ರು

ಟಟ್

ದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿಯನುನ್

ಸಂಧಿ ದಾಗ ಅವರು
ರ್ಟೆಸಾಟ್ ಂಟ್ ಕಿರ್ ಚ್ ಯಾನಿಟಿಯ ಕಣಿಣ್ಂದ ಎ ಲ್ನ ಆಚರಣೆಗಳನುನ್
ೕ ದರು.ಅವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂತಿರ್ ಪೂಜೆಯು ಪಾರ್ಚೀನ ಪೇಗನನ್ರ ಮೂತಿರ್ ಪೂಜೆಯಂತೆ

ಪಾಪವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೋಷಪೂಣರ್ವಾಗಿ ಕಂಡಿತಲಲ್ದೆ , ಅದು ಡೆ ಲಲ್ನ ಪೂಜೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಭಾ ದರು. ಆ ಮೂತಿರ್ಯ ಕೀರಿಟವನುನ್ ಕಾಯ್ಥೋ ಕ್
ೕಪನ ಕಿರೀಟಕೆಕ್ ಹೋ ಸುವುದೂ
ಗಮನಾಹರ್.
ಈ ದವ್ತೂಪ್ಣರ್ ಕೃತಿಯನುನ್ ಕುವೆಂಪು ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯದ ’ಸಥ್ ಯ ಸಂಸಕ್ೃತಿಗಳ ಅಧಯ್ಯನ

ಕೇಂದರ್’ದ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿರುವ ರಾಜರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಕನನ್ಡಕೆಕ್ ಅನುವಾದಿ ದಾದ್ರೆ . ಹೆಗೊಗ್ೕಡಿನ ಅಕಷ್ರ

…blogspot.com/2010/…/blog-post.html

ಅವಧಿ

ಜಯ ರ್ೕ ಕಾಲಂ: ಸರಳ ಚಂದ ಧಾರವಾ …
- @@@ ಸುವಣರ್ ವಾ ನಿಯ ಲ್ ಲಕುಮಿ
ಅಪಪ್ಟ ಗಾರ್ಮೀಣ ಸೊ ಗಡಿನ
ಧಾರವಾ .ತಾಜಾ ಪರ್ತಿಭೆಗಳು ಕಾಣುತೆತ್.
ಲಕುಮಿ ಪಾತರ್ಧ ಾರಿ ಹುಡುಗಿಯ ಮುಗಧ್ ರೂಪ
ಮನ ಸೆಳ ೆಯುತತ್ದ ೆ. ವಾಸತ್ವ ಚಿತರ್ಣ ಇರುವ ಈ
...
3 hours ago

ಸಂಪದ - 'ಹೊಸ ಚಿಗುರು, ಹಳೆ ಬೇರು'

ಹೊ ಸ ಬಾ ಗೆ ನೀ ಜೊತೆಯಾದೆ; ಹೊ ಸ
ಆನಂದ ನೀನಿಂದು ತಂದೆ...... *'ಹೃದಯದೊ ಡತಿ'ಗೆ,* *ಹೃದಯವೆ ಬಯ ದೆ
ನಿನನ್ ನ ೇ** .. **ತೆರೆಯುತ ಕನ ನ
ಕಣಣ್ನ ೇ**..* *ದಿನ ಡೀ ನಿನನ್ ಯಾ**
**ನೆನಪನೇ ನೇಯುವೇ**..* *ಸೆಳ ೆತಕೇ
ಸೊ ೕಲುತಾ **ನಾ** ..**ಸನಿಹಕೇ ಕಾಯು...
4 hours ago

ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಜೋಯಪಪ್ ಮಾಸಟ್ರ ಶಾಲಾ ಸರಣಿ: ಗೂಬೆ
ಡಿದ ಹುಡುಗ, ಬೆಕುಕ್ ತಂದ ಹುಡುಗಿ ಮಕಕ್ಳು ಯಾವತೂತ್ ಕುತೂಹ ಗಳ ೇ . ಸಾಹಸ
ಪಿರ್ಯರಂತೂ ಹೌದೇ ಹೌದು. ಜೇನು
ಕೀಳಬಲಲ್ರ ು, ರಜೆಯ ಲ್
7 hours ago

ಕಾಸವಾದ

" ಆ ಮತೊ ತ್ಂದು ಬಾಗಿಲು " - "ಸವ್ಲಪ್ ಹೊ ತುತ್,
ಇನೆನ್ ೕ ನು ಚಿಕಕ್ಮಮ್ ಬಂದೇ ಬಿಡಾತ್ರ ೆ" ಅಂದಳು
ಆ ಹುಡುಗಿ. ಆಕೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು
ಹದಿನಾರು ವಷರ್ದವಳಂತೆ ಕಂಡಳು. ನಟೆಟ್ಲ್
ಸುಮಮ್ನೇ ಕೂತ. "ಅ ಲ್ವರೆಗೆ ನಾ ಬೂರ್
ಮಾತ...
23 hours ago

ನೆನಪಿನ ಪುಟಗಳು

ಕಷ್ಮೆಯಿರ ... - ಗೆಳ ೆಯ, ನೆನಪಿನ ಪುಟದ
ಜೊತೆಯಾದ ನೀನು, ನೊ ೕವು ನ ನ ಲ್
ಬಾಗಿಯಾದೆ, ನಿನನ್ ಸೆನ್ೕ ಹಕೆಕ್ ನಾ ಎಷುಟ್
ಹುಚಿಚ್ಯಾಗಿರುವೆಯೆಂದರೆ, ನಿನನ್ ನೆನಪಿಸದ
ದಿನ ಕಷ್ಣ ಲದಾಗಿದೆ ನೊ ೕವ ಸ
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ದಿನ ಕಷ್ಣ ಲಲ್ದ ಾಗಿದ . ನ ೂ ೕವ ಲ್ ಸ...
5 days ago

ಸಲಾಲ್ಪ

ಹೇ ರಾಮ್! - *‘ದೇಶ
ರ್ೕ ಮಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಓವರ್ ವಯ್ಕಿತ್
ಬಡತನದ ಲ್ದದ್ರ ೆ ಅವನು ತಪುಪ್ಗ ಾರ; ದೇಶ
ಬಡತನದ ಲ್ದ ಾದ್ಗ ಓವರ್ ವಯ್ಕಿತ್
ರಿವಂತಿಕೆಯ ಲ್ದದ್ರ ೆ ಆ ವಯ್ಕಿತ್ ಒಬಬ್ ಪಾಪಿ’*
ಎಂದು ಚೀನಾ ದೇಶ...
1 week ago

1 CO M M ENT S :
sunaath said...
ಸುರಗಿ,

ಒಂದು ಅಪೂವರ್ ಸಂಶೋಧನ ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟಟ್ ದದ್ಕಾಕ್ಗಿ ಧನಯ್ವಾದಗಳು. ಕೃತಿಯ

ತಿರುಳನುನ್ ಓದುತಿತ್ದದ್ಂತೆ, ತುಂಬ ಆಸಕಿತ್ ಮೂಡಿತು.
AUGUST 28, 2010 4:15 AM
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Older Post

TuLu Studies
250. From ‘OLA SAVARI’ to
‘VARASARI’ - A decorated Bhoota
(Spirit) with attendants, [Courtesy:
:www.Mangalore.com] Words, in
any language, are outcome of an
idea, experience (mental and
physic...
1 week ago

BILIMALE
A journey of eternal return by HS
Shivaprakash - Ki. Ram. Nagaraj,
the distinguished Kannada
scholar, is no more. However, not
even death can silence the voice
of this extraordinary human being
who held s...
2 weeks ago

ಮೌನಿ.....

“ಅನನ್”ದ “ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ ”ಕಾಕ್ಗಿ ಹೊ ೕರಾಟ . . .!!
ನೆನ್ ಒಬುರ್ ಕೇ ದುರ್.ಒಬಬ್ ಮನುಷಯ್ನಿಗೆ
ದಿನಕೆಕ್ ಎಷುಟ್ ಕೇಜಿ ಅಕಿಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ. .?. ಏ. .
.!!, ಅದೇನು ಒಂದಧರ್ ಕೇಜಿ ದಿನಕೆಕ್, ಅಂತ
ನಾವು ಅಂದಾಜು ಲೆಕಕ್ ಬಿಟೆಟ್ವು.ಆದೆರ್ ಅವರ್...
2 weeks ago

ಬೊಗಳೆ - ರಗಳೆ

ಸಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಕರ್ಮಗೊ ಸಲು ಆಗರ್ಹ (ಬೊ ಗಳೂರು ರದಿದ್ ಸಹೊ ೕದರರ
ಬುಯ್ರೊ ೕದಿಂದ) ಬೊ ಗಳೂರು, ಜು. 02ಬಳಾಳ್ರಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿ ದಂತೆ ಕಳ ೆದ
ಅರುವತುತ್ ವಷರ್ಗ ಂದ ತೀವರ್ವ ಾಗಿ ಭೂಮಿ
ಕೊರೆದು ಕೊರೆದು ದುಡುಡ್
ಮಾಡಿಕೊಂಡವರೆಲ...
4 weeks ago

ಬಾನಾಡಿ

Wishes ... - A Government
Department Spending Money on a
Private Media Is itn't wasting tax
payers money? (BND)
4 weeks ago

ಕಡಲ ತೀರ

ಕೈ (ಹಣೆ) ಬರಹ ... - ಮಕಕ್ಳ ಕೈ ಬರಹ
ಸುಂದರವಾಗಲೆಂದು ದಿನಾ ಒಂದು ಪುಟ ಕಾಪಿ
ಬರೆಯಲು ಕನನ್ ಡ ಟೀಚರು ಹೇ ದದ್ರ ು. ಗುಂಡು
ಗುಂಡಗೆ ಬರೆದ ಸುರೇಶನಿಗೆ ಟೀಚರು ಹತತ್ರ ಲ್
ಹತುತ್ ಅಂಕ ನೀಡೊ ೕದಲಲ್ದ ೆ ಲಾಯ್ಕೊಟ್ೕ ಕಿಂಗ್...
2 months ago

Pakashale
Dinner Rolls / Pav Buns *INGREDIENTS:* 3 cups Bread
flour 1packet active dry yeast 1/2
cup warm water 1 tsp Sugar 1 tsp
salt 1 cup warm milk 2 tblsp
melted butter 2 cloves ...
4 months ago

ಅನಿವಾ

ಬೆಂಗಳೂರು – ಹುಡುಗಿ - ಹೊ ೕದ ಸಲ
ನಿನನ್ ನುನ್ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಾವು ಹೇಗಿದೆದ್ವು?
ಎಲಾಲ್ ಹೇಗಿತುತ್? ಮರೆತೇ ಹೊ ೕಗಿದೆ. ಅಂತಹ
ದಿನಗ ವು. ದೂರದಿಂದಲೇ ಮಾತಾಡುತಿತ್ದ ೆದ್ವು.
ಆದರೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಚಂದವೇ
ಬೇರೆ ತಾನೆ? ಇದ...
5 months ago

ನನನ್ದಲಲ್ದ ಕ ತೆ

ಹೆಸರಿಟಟ್ದಿನ - ವರವರರಾವು(ತೆಲುಗು )
೧ಹೇಳಹೆಸರಿಲಲ್ದವರಕಾರ್ಂತಿ ೕರರನಾಗಿ ದ
ರೆಸುಮಮ್ನಿರುವುದೇ ದೇಶ ೕರರಿಗೊ ಂದು
ಚರಿತೆರ್ ಬೇಕುಕಾಡುಮಾನವರೆಲಲ್ ಸೇರಿಲಾಠಿ
ಕಲುಲ್ ಸುಣಣ್ ಮೆಂಟು ಕಲ ಕಟಿಟ್ದ ಾಕಷ್ಣಕೆಕ್
ಅದು...
7 months ago

raitapy
ಬಿಟಿ ನಿಷೇಧ- ಪಾಲೊ ೕ ಅಪ್ - ಸುದಿದ್
ಕನನ್ ಡಪರ್ಭದ ಲ್ 7 months ago
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