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���ೕ� ಕ��ನಂ� �ಗೂ 1957 ರ ಪ��ಕರಣ ಹಕು�  ���, ಪ�ಕರಣ 52 (1)

(zb) ಪ��ರ ಮುದ�ಣ ಪ��ಯನು�  ಓದಲು ಅಸಮಥ��ದವ��� �ತ � �ತ�ಸಲು

ತ��ಸ���. ಮೂಲ ಪ�ಕಟ��ಂದ ಸುಲಭ�� ಲಭ� �ಗುವ �ೖ��

ಪ�ವ��ಸಲ� ಟ�  ಈ �ಸ�ಕ/ �ೖ� ಧ� �ಮುದ�ಣವನು�  ಬಳಸಲು ಮುದ�ಣ ಪ��ಯನು�

ಓದಲು ಅಸಮಥ��ದವ�� �ತ � ಅನುಮ���. ಇದರ ���ನ ಪ��ಗಳ ತ���

ಅಥ� ��ನ�  ಮುದ�ಣ ಪ��ಯನು�  ಓದಲು ಸಮಥ��ದ ���ೕ ಆಗ�

ಇದನು�  �ತ�ಸು�ದು ಅಥ� �ೕ� ���ೕ �ೕ�ಯ ��ಜ� - ���ರ�� ಈ

�ಸ�ಕ/ �ೖ� ಧ� �ಮುದ�ಣದ ಬಳಸು��ಯನು�  ಕಟು� ���� ��ೕ�ಸ���. ��

ಬಳಸುವವರ �ರುದ�  �ನೂ�ತ� ಕ�� ಕ�ಣ ಕ �ಮಗಳನು�  �ೖ�ೂಳ��ಗು�ದು.
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ಮುನು� �

��ಢ��ಯ� ಅ��ಸ �ಡು��ರುವ ��ೕಷ �ೕತನ �����ಗ��� ಈ
ಪಠ� �ಸ�ಕವನು� �ದ� ಪ�ಸ���. ��ನ ಮತು�  ಗ�ತ �ಷಯಗ�� ಪ��ಯ��
�����ಗಳು ಇ���ದ� �ಜ� �ಸ��, ಸ�ಜ�ಸ�� ಮತು�  ಅಥ��ಸ��- ಈ ಮೂರು
�ಷಯಗಳ� ���ದರೂ ಎರಡು �ಷಯಗಳನು�  ಆ�����ೂಳು� ವ
ಅವ�ಶವನು�  �ೕಡ���. ಇ�ಗಳ� ಸ�ಜ�ಸ�� ಪಠ� �ಷಯ� ಒಂ���. 2015
�ೕ ��ನ� �ದ� ಪ��ದ ಹತ��ೕ ತರಗ� ಪಠ� �ಸ�ಕ� ‘���ಕ ಬದ�ವ� ಮತು�
ಅ�ವೃ��’ ಎಂಬ �ೕ���ಯ�ಯ� ���ಕ ಬದ�ವ�ಯ ��ಧ
ಮಜಲುಗಳನು�  �����ಗಳು ಅ�ೖ���ೂಳ� ಲು �ರ��� �ಗೂ ಎಂಟ�ೕ
ತರಗ�ಯ� ‘ಸ�ಜ�ಸ��’ವನು�  ಪ�ಚ�ಸ���. ಈಗ 2016 �ೕ ��ನ
ಒಂಬತ��ೕ ತರಗ�ಯ ಸ�ಜ�ಸ�� ಪಠ� �ಸ�ಕ� ‘�ರ�ೕಯ ಸ�ಜ’ ಎಂಬ
�ೕ���ಯ�ಯ� ಪ�ಕಟ�ಗು���. ಇದು 2005 ರ ����ೕಯ ಪಠ� ಕ �ಮ
�ಕ��ನ�ಯ� �ಗೂ ಪಠ� ವಸು� �� ಅನುಗುಣ�� ರಚ����. ಈ
ಪಠ� ದ�ರುವ ಅ��ಯಗಳು �����ಗಳ� �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ ಪ�ಕಲ� �ಗಳನು�
ಅಥ����ೂಳ� ಲು �ರ�ಗ��.

ಹತು�  ಅ��ಯಗಳ�ೂ�ಳ�ೂಂಡ ಈ ಪಠ� �ಸ�ಕದ� �ಷಯ ಮಂಡ�ಯನು�
ಸಂ�ಪ���, ಸರಳ�� �ರೂ�ಸ���. ಹಂತಹಂತ�� �����ಗಳ ಸ� ಯಂ ಕ���
ಉ��ೕಜನ �ೕಡುವಂ� ಮತು�  ಅವರ� ಸ� ಯಂ�ಂತ� �ಳಸಲು ��ೕರಕ�ಗುವಂ�
ಪಠ� �ಸ�ಕವನು�  ರ�ಸ���. ಪ�� ಅ��ಯದ �ೂ�ಯ� �ೕ�ರುವ ಅ��ಸಗಳು
�����ಗಳ� ಚ�� ಮತು�  ��ರ ��ಮಯದಂತಹ ಚಟುವ��ಗಳ�
�ಗವ�ಸುವ ಅವ�ಶವನು�  ಒದ�ಸುತ��.

ಈ ಪಠ� �ಸ�ಕವನು�  �ದ� ಪ�ಸುವ� ಸಹಕ��ದ ಪಠ� �ಸ�ಕ ರಚ� ಸ��ಯ
ಅಧ� ���, ಸದಸ� ��, ಪ��ೕಲಕ��, ಪಠ� �ಸ�ಕಗಳನು�  ಸುಂದರ�� ಮು���ದ
ಮುದ�ಕ�� �ಗೂ ಈ �ಯ�ದ� ಸಹಕ��ದ ಸಮಸ��ಗೂ ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ
ಸಂಘದ ಪರ�� ಕೃತಜ� �ಗಳನು�  ಸ�ಸು��ೕ�. �����ಗಳು ಪಠ� �ಸ�ಕದ ಮೂಲಕ
��ೕರ� ಪ�ದು, ���ಕ ಪ�ಸರದ ಗು�ತ� ಕ �ಲ� ಗಳನು�  ರೂ���ೂಂಡು
ಉತ�ಮ ಪ��ಗ��

ರೂ��ೂಳ� �ಂದು ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ� ಆ�ಸುತ��.



�. ಬರಗೂರು �ಮಚಂದ�ಪ� , ಅಧ� �ರು, �ಜ�  ಪಠ� �ಸ�ಕ ಪ�ಷ� ರಣ
ಸ��ಗಳು, ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ, �ಂಗಳೂರು.

��ೕಂದ� ಕು��, ವ� ವ��ಪಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ (�)
�ಂಗಳೂರು.
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ಅಧ� �ರ ನು�

ಸ�ಜ�ಸ��� ಸ�ಜ��ನಗಳ� ಅತ� ಂತ ಕುತೂಹಲ��ಯೂ �ಗೂ
ಆಸ���ಯಕ� ಆದ �ಷಯ���. ಸ�ಜ, ಸಂಸ� ೃ�, ಕುಟುಂಬ, ಧಮ�,
ಮಗು�ನ �ಳವ��, �ಂಗ�ರತಮ� , �ಲ��ತ ಜನಸಮು�ಯಗಳು, �ಗ�ೕಕರಣ,
��, �ದ�ದ �ಷಯಗಳನು�  ಸ�ಜ�ಸ��� ಕೂಲಂಕುಷ�� ಅಧ� ಯನ
�ಡುತ��. ಇದ�ಂ�� ಸ�ಜದ ಸೂ���ದ ��ರಗಳು ನಮ�  ಅ��� ಬರುತ��.
ಇದು ಏಕ�ಲದ� ಸ�ಜ�ಸ��ವನು�  �ಠ �ಡುವ ಅ��ಪಕರ� ಮತು�  ಅಧ� ಯನ
�ಡುವ �����ಗಳ� ಸ�ಜ����ೕಯ ಪ���ಯನು�  ��ಸುತ��. ಈ ಪ���ಯು
ಪ���ಂದು ���ಕ �ದ� �ನವನು�  ���ೕ ���ಗ�ಹ�ಲ� �
ಸಮ�ೂೕಲನ�ಂದ �ೖ��ಕ�� ಗ ��ಸಲು �ರ�ಗುತ��.

�ರ�ೕಯ ಸ�ಜ� �ೖ�ಧ� ಮಯ���. ಒಂದು ಪ��ೕಶದ ಜನರ ಸಂಸ� ೃ�
ಮ�ೂ�ಂದು ಪ��ೕಶದ ಜನ�� ��ತ ��� �ಣಬಹುದು. ಒಂದು ಧಮ�ದ
ಆಚರ�ಯು ಮ�ೂ�ಂದು ಧಮ�ದ ಆಚರ��ಂತ ��ನ� ��ರುತ��. ಉಡು�, ��,
ಆ�ರ ಪದ� �, �ೕವನ��ನ, ಆ� ��ೂೕ�ಕ ಪ��ೕಶದ ಲ�ಣಗಳನು�
ಆಧ��ರುತ��. �ೕ�ನ �ಷಯಗಳು ಬಹಳ ಸಂ�ೕದ��ೕಲ ಮತು�
ಸೂ����ರುತ��. ಇ�ಗಳನು�  ಸ��� ಅಥ����ೂಳ� �ದ� � �ರ�ೕಯ
ಸ�ಜದ ಐಕ� � ಮತು�  ಸಮಗ��� ದ��ಯುಂಟು �ಡುತ��.

�� �ನಗ�ಂದ�ೕ �����ಗಳು ಸ�ಜವನು�  ಸ���
ಅಥ����ೂಳು� ವ ತರ�ೕ�ಯನು�  �ೂಂದು�ದು ಅವಶ� ಕ. ಇದು ಆ�ೂೕಗ� ಕರ
�ೖ��ಕ ವ� ��ತ� ವನು�  ರೂ�ಸುತ��. ಈ ದೃ���ಂದ ��ಢ�ಲ ಹಂತ�ಂದ ಮಕ� ��
ಸ�ಜ�ಸ��ವನು�  ಪ�ಚ�ಸುವ �ಲಸವನು�  �ಡು��ರು�ದು ��ಗ�ಹ�.

��ಢ�� �����ಗ��� �ಠವನು�  ಬ�ಯು�ಗ ಎಚ� ��ಯನು�
ವ�ಸ���. ಕಷ� ಕರ�ದ ಪ�ಕಲ� �ಗಳನು�  ಸರಳ ��ಯ� �ೕಳಲು
ಪ�ಯ��ಸ���. ಅಗತ� �ರು�� ಸಮ��ೕನ ಉ�ಹರ�ಗಳನು�  �ೕಡ���.
�ರಕ�ದ �ತ �ಗಳನು�  ಬಳ� ಆಕಷ�ಕ�ದ �ಟ ���ಸವನು�
ಅಳವ���ೂಂ���. ಇದನು�  �ಯ�ರೂಪ�� ತರಲು �ಜ�  ಪಠ� �ಸ�ಕ ಪ�ಷ� ರಣ
ಸ��ಗಳ ಅಧ� ��ದ �. ಬರಗೂರು �ಮಚಂದ�ಪ� , ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘದ
��ೕ�ಶಕ��, �ಬ� ಂ�ಯವ��, ಸ�ಜ�ಸ�� ಪಠ�  �ಸ�ಕ ರಚ� ಸ�� ಸದಸ� ರ
ಸಹ�ರವನು�  ಮ�ಯಲು �ಧ� �ಲ� . ಈ �ಸ�ಕ� ಸರಳ�� �ಗೂ �ೂಕ���
ರೂ��ೂಂ�� ಎಂದು �� ನಂ���. ಇದನು�  ಮತ�ಷು�  ಚಂದ�ೂ�ಸುವ
���ೕ ಸಲ�ಗ�� ನಮ�  ��ಗತ��.



�. ಲ��ೕಪ� �. �., ಅಧ� �ರು, ಸ�ಜ�ಸ�� ಪಠ� �ಸ�ಕ ರಚ� ಸ�ತ
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ಪಠ� �ಸ�ಕ ರಚ� ಸ��

ಸಲ� ಮತು�  �ಗ�ದಶ�ನ: �. ಬರಗೂರು �ಮಚಂದ�ಪ� , ಅಧ� �ರು, �ಜ�
ಪಠ� �ಸ�ಕ ಪ�ಷ� ರಣ ಸ��ಗಳು, ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ, �ಂಗಳೂರು.

��ೕ ��ೕಂದ� ಕು��, ವ� ವ��ಪಕ ��ೕ�ಶಕರು, ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ,
�ಂಗಳೂರು.

ಅಧ� �ರು: �. ಲ��ೕಪ� �. �., ����ಪಕರು, ಸ�ಜ�ಸ�� ��ಗ, �. ��.
�. ಗೃಹ ��ನ ��ೕಜು, �ಂಗಳೂರು.

ಸದಸ� ರುಗಳು: �. ಆ���ಯಣಪ�  ಎ�. ಎ., ಸ�ಯಕ ����ಪಕರು,
ಸ�ಜ�ಸ�� ��ಗ, ಸ��� ಪದ� ��ೕಜು, ಸೂ���, �ಂಗಳೂರು ���ಂತರ
��.

�. �ೕ��� �., ಸ�ಯಕ ����ಪಕರು, ಸ�ಜ�ಸ�� ��ಗ,
ಮ��� ಮ�� ಕ�, ��ಜ�  ಮತು� �ವ�ಹ� ��ೕಜು, �ಂಗಳೂರು.

��ೕ �ಗ�ಜು ಆ�. �., ಉಪ��ಸಕರು, ಸ�ಜ�ಸ�� ��ಗ, ಎ�. ಎ�.
ಎ�.

ಕ� ಮತು�  ��ಜ�  ಮ����ಲಯ, �ೂೕ�, �ಂಗಳೂರು.

��ೕ �. �. �ಸು�, ಸಹ��ಕರು, ��ೕ�ನಂದ ��ಜನ ��ಢ��, ����
ರಂಗನ �ಟ� , ಯಳಂದೂರು �ಲೂ� ಕು, �ಮ�ಜನಗರ ��.

��ೕ �. ಎಂ. ��ನಕ�, ಸಹ��ಕರು, ಸ��� ��ಢ��, ಚಂ�ವರ, �� �.
ಮಧು�� �ೖ��ಕ ��.

ಪ��ೕಲಕರು: �. ಗುರು�ಂಗಯ�  ಎಂ., ����ಪಕರು, ಸ�ಜ�ಸ�� ��ಗ,
ಕು�ಂ� �ಶ� ���ಲಯ. �ನಸ����, �ವ�ಗ�  �ಗೂ ಸದಸ� ರು, ಕ��ಟಕ �ಜ�
�ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ ಆ�ಗ, �ಂಗಳೂರು.

��ೕಮ� �ಗಮ� �., ಉಪ��ೕ�ಶಕರು, ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ,
�ಂಗಳೂರು.



�ಯ�ಕ �ಮ ಸಂ�ಜಕರು: ��ೕಮ� ಎ�. ಎ�. �ಮ� , ಸ�ಯಕ
��ೕ�ಶಕರು, ಕ��ಟಕ ಪಠ� �ಸ�ಕ ಸಂಘ, �ಂಗಳೂರು.
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ಪ���

 

ಅ��ಯ �ೕ���
1. �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ� ��ಧ�ಯ� ಏಕ� (Indian Society- Unity in

diversity)
2. ಧಮ� �ರ�ೕ�� (Secularism)
3. �� ಪದ� � (Caste System)
4. �ರತದ ��ಮಗಳು (Indian Villages)
5. ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳು (Nomadic Groups)
6. �ರತದ ���ಕ ಸಮ�� ಗಳು (Social Problems of India)
7. �ರ�ೕಯ ಸಂ��ನ ಮತು�  ಅಸ�ನ� (Indian Constitution and

Inequality)
8. �ರ�ೕಯ ���ಕರು (Indian Workers)
9. �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ �ೕ� �ಗ�ೕಕರಣದ ಪ��ವ (Impact of

Globalization on Indian Society)
10. �ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು (Indian Sociologists)

 



CREATED BY JUTOH - PLEASE REGISTER TO REMOVE THIS LINE

ಸ�ಜ�ಸ�� ಪಠ�  �ವರ

ಅ��ಯ- 1 �ರ�ೕಯ ಸ�ಜ ��ಧ�ಯ� ಏಕ� (Indian Society- Unity in
diversity)

1. �ೕ��

2. ��ೂೕ�ಕ �ೖ�ಧ� �

3. �ಂಸ� ೃ�ಕ �ೖ�ಧ� �

4. �� �ೖ�ಧ� �

5. ���ಕ �ೖ�ಧ� �

ಅ��ಯ- 2 ಧಮ� �ರ�ೕ�� (Secularism)

1. �ೕ��

2. ಧಮ� �ರ�ೕ��ಯ ಅಥ�

3. �ರತದ� ���ಕ ��ಧ��ಯ ಇ��ಸ

4. �ರ�ೕಯ ಸಂ��ನ ಮತು�  ಧಮ� �ರ�ೕ��

5. ಧಮ� �ರ�ೕ�� ಎದು�ಸು��ರುವ ಸ�ಲುಗಳು

ಅ��ಯ- 3 ��ಪದ� � (Caste System)

1. �ೕ��

2. �� ಪದ� �ಯ ಅಥ� ಮತು�  ಲ�ಣಗಳು

3. ಅಸ� ೃಶ� �

4. ಪ�ಗ�� ಅ����ರುವ ��

ಅ��ಯ- 4 �ರತದ ��ಮಗಳು (Indian Villages)



1. �ೕ��

2. �ರ�ೕಯ ��ಮದ ಲ�ಣಗಳು

3. ��ಮ ಮತು�  ನಗರಗಳ ನಡು�ನ ����ಸ

4. ಬದ�ಗು��ರುವ �ರ�ೕಯ ��ಮಗಳು

5. ���ೕಣ ಸಮ�� ಗಳು

6. �ೖತರ ಆತ� ಹ��- �ರಣಗಳು

ಅ��ಯ- 5 ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳು (Nomadic Groups)

1. �ೕ��

2. ಅ���ಗಳು ಎಂದ� �ರು

3. ಅ��� ಸಮು�ಯದ ಲ�ಣಗಳು

4. ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳ ಸಂಸ� ೃ� ಪ�ಚಯ-ಹ��  ��� , ಹಂ��ೂೕ�,
���ೕ��ತರು, �ೂಂ��ಸರು.

5. ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳು ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಮ�� ಗಳು

6. ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳ ಸಂಘಟ�

ಅ��ಯ- 6 �ರತದ ���ಕ ಸಮ�� ಗಳು (Social problems of India)

1. ಅನ�ರ�

2. ಬಡತನ ಮತು�  �ೕತಪದ� �

3. ಮ��ಯರ �ೕ�ನ �ಜ�ನ�

4. ಮಧ� �ನ ಮತು�  �ದಕ ದ�ವ� ಗಳ ವ� ಸನ

5. ���ಕ ಕಲಹ

ಅ��ಯ- 7 �ರ�ೕಯ ಸಂ��ನ ಮತು�  ಅಸ�ನ� (Indian Constitution
andInequality)



1. �ೕ��

2. ಪ��ಷ�  �� ಮತು�  ಬುಡಕಟು� ಗ�� �ೕ�ರುವ �ಲಭ� ಗಳು

3. ಮ��ಯರ ಸಬ�ೕಕರಣ ಮತು�  �ನೂನುಗಳು

4. ಅಲ�  ಸಂ��ತರ ರ��ತ� ಕ ಕ �ಮಗಳು

5. �ೖಂ�ಕ ಅಲ� ಸಂ��ತರು

ಅ��ಯ- 8 �ರ�ೕಯ ���ಕರು (Indian Workers)

1. �ೕ��

2. ���ಕರು ಎಂದ� �ರು?

3. ���ಕರ �ಧಗಳು- ಕೃ� ಮತು�  �ೖ��� ���ಕರು

4. ���ಕರು ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಮ�� ಗಳು

5. ���ಕ ಚಳುವ�ಗಳು ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತು�  ಅ�ನುಕೂಲಗಳು

6. �ಲ ���ಕರು

ಅ��ಯ- 9 �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ �ೕ� �ಗ�ೕಕರಣದ ಪ��ವ (Impact of
Globalization on Indian Society)

1. �ೂಸ ಆ��ಕ �ೕ�

2. �ಗ�ೕಕರಣ- ಅಥ�, ಲ�ಣಗಳು

3. ಉ��ೕಕರಣ- ಅಥ�, ಲ�ಣಗಳು

4. �ಸ�ೕಕರಣ- ಅಥ�, ಲ�ಣಗಳು

5. �ಗ�ೕಕರಣದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತು�  ಅ�ನುಕೂಲಗಳು

ಅ��ಯ- 10 �ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ನರು (Indian Sociologists)

1. �. ಎ�. ಘು� �

2. ಎ�. ಎ�. ��ೕ���



�
3. ��ೕಮ� ಇ�ವ� ���

4. ��ೕಮ� � �ವ�ತಮ�

5. ��. �ೂೕಗ� ಶಂಕ�
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ಅ��ಯ- 1 �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ� ��ಧ�ಯ� ಏಕ� (Indian
Society- Unity in diversity)

 

ಕ��ಂಶಗಳು:

1. �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ�ನ ಏಕ�ಯನು�  ��ಯು�ದು.
2. ��ೂೕ�ಕ �ೖ�ಧ� � ಇ� ಎಂಬುದನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡು�ದು.
3. ಸ�ಜದ�ನ �ಂಸ� ೃ�ಕ ��ನ� �ಯನು�  ಅ�ಯು�ದು.
4. ��ಗಳ ಮಹತ� ವನು�  ��ದು ಚ��ಸು�ದು.

 
1.1 �ೕ��:

ಮಕ� �ೕ, �ೕ� �ಮ�  ��ಯ�ನ �� ೕ�ತರನು�  ಗಮ��. �ೕ�ಲ� ರೂ ಒಂ�ೕ
ಮ��ಂದ, ಒಂ�ೕ ಊ��ಂದ, ಒಂ�ೕ ಸಮು�ಯ�ಂದ ಬಂ�ಲ� . �ೕ� �ೕ�
ಕ��ಂದ ಬಂದು ಒಂ�ೕ ��ಯ� ಅಕ�  ಪಕ�  ಕು�ತು, �ಠ �ೕಳು��ೕರ. ಆಟ
ಆಡು�ಗ �ೂ�ಯ� ಆಡು��ೕರ. ��ದರೂ ಜಗಳ�� ಬಂದ� ಒ��� ಗ��
�ಡು��ೕರ. �ೂ�ಯ� ಊಟ �ಡು��ೕರ. ಇ�ಲ� ವನು�  ಗಮ��ದ� �ಮ�
��ಲ� ರೂ ಒಂ�� ಇ�� ಎಂಬ �ವ� ಕಂಡು ಬರು��ಲ� �? ಇದ��ೕ ��
��ಧ�ಯ� ಏಕ� ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�. ಅಂದ� ಏಕ�ಯು ��ಲ� ರೂ ಒಂದು
ಎಂಬ �ವ�ಯನು�  ಸೂ�ಸುತ��. �ರತ� ಬಹುಸಂಸ� ೃ� ��ಧ� ಮತು�
ಏಕ�ಯ�ೂ�ಳ�ೂಂಡ ಬಹು�ಧ ಸ�ಜ���. ನಮ�  �ೕಶದ� ಎ��ೕ ಧಮ�ಗಳು,
��ಗಳು, ��ಗಳು, ��ನ� �, ��ೂೕ�ಕ �ೖ�ಧ� �, ಜ�ಂಗ, ಬುಡಕಟು� ,
���ಕ ಪದ� �ಗಳು, ನಂ��ಗಳು, ಸಂಸ� ೃ� ಆದಶ�, ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ �ೕವನ
��ನದ� ಸ�ನ� ಇ�. ಈ ಒಂ�ಗು��ಯನು�  �� ��ಧ�ಯ� ಏಕ� ಎಂದು
ಕ�ಯು��ೕ�.

�ರತ� ��ಧ�ಯ� ಏಕ�ಯನು�  �ೂಂ�� ಎಂಬುದನು�  ��ಯ�ೕ�ದ�
ಈ �ಳ� ���ರುವ ಅಂಶಗಳನು�  ಅಧ� ಯನ �ಡ�ೕ�ಗುತ��. ಅ� ���ಂದ�

1. ��ೂೕ�ಕ �ೖ�ಧ� �
2. �ಂಸ� ೃ�ಕ �ೖ�ಧ� �
3. �� �ೖ�ಧ� �
4. ���ಕ �ೖ�ಧ� �

 



1.2 ��ೂೕ�ಕ �ೖ�ಧ� �:

�ರತ� 32,87,263 ಚದರ �. �ೕ. ����ಯನು�  �ೂಂ��. �ೂ��
ಜನಸಂ��ಯ� ಎರಡ�ಯ ��ನವನು�  ಪ���. ���ೕರ �ಗೂ ��ಲಯ ತಪ� ಲು
ಪ��ೕಶಗಳು �ೕತ ಪ��ೕಶಗ��ದ� � ����ನದ� �ಪ�ೕತ �ಪ�ನ�ರುತ��.
�ೕರಳದಲ� ಂತೂ ಚ��ಲದ� ಉಷ�  ಮತು�  �ೕತ ಹ�ಗ�ರಡನೂ�  �ಣಬಹುದು.
ಈ�ನ�  �ಗದ� ಮ� �ೕಳು��ದ� �, ����ನದ �ಲ� ಪ��ೕಶಗಳ� ಮ��ೕ
�ಣದ �����.

�ೕ� �ರತದ� �ೂಡ� , �ೂಡ�  �ಡುಗಳು, ಪವ�ತ��ೕ�ಗಳು, ಸಮುದ�ಗಳು,
ಕ��ಗಳು ���ನ ನ�ಗಳು, ಮರುಭೂ� ಮತು�  ಫಲವ��ದ ಪ��ೕಶಗಳು, ಸಮತ��ದ
ಭೂ ಪ��ೕಶಗಳು, ಹ�ರು ಮತು�  ಒಣಭೂ� �ೕ� ತನ�  ��ೂೕ�ಕ �ೖ�ಧ� �ಯನು�
�ೂಂ��. ಇ����  �ೖ�ಧ� �ಗಳನು�  �ೂಂ�ದ� ರೂ ಕೂಡ �ರತ� ���ೕ �ೕದ
�ವ �ಡ� ಎಲ�  �ೕ�ಯ�ಯೂ ��ೂೕ�ಕ �ೖ�ಧ� �ಯನು�  �ಣಬಹುದು.

1.3 �ಂಸ� ೃ�ಕ �ೖ�ಧ� �:

 

 

ಮಕ� �ೕ, �ಮ�  ��ಯ ವ��ಂದ ಪ��ಸ �ೖ�ೂಂ��ರ ಎಂದು
���ೂೕಣ. �ೕ� �ೂಡಗು ��� �ೂೕ�ಗ �ಮ� ��ನ�  �ೕ�ಯ� �ೕ�
ಉ��ರುವ ಮ��ಯರನು� , ಪಂ� �ೂ��ರುವ �ರುಷರನು�  ಮತು�  �ೂಡವರ



ನೃತ� ಗಳನು�  �ೂೕಡು��ೕರ. ���ೕ �ೖಸೂರು ಮತು�  �ಮ�ಜನಗರ ��ಗ��
ಬಂದ� ಅ� ಮಂ����, ��ೕಶ� ರನ �ೕ�ಗಳನು�  �ೕಳು��ೕರ. ���ೕ
�ೖಸೂ�ನ� ಅರಮ�ಯ �ೖಭವ��. ತುಮಕೂ�ನ� �ೂೕ�ಟ, ಪಟ ಕು�ತವನು�
�ೂೕಡು��ೕರ. ದ�ಣ ಕನ� ಡದ� ಯ��ನ, �ಳ��ಯ ‘��ೕ�’ ಎಂಬ
ಜನಪದ�ೕ� ಪ��ರದ �ವ� ಪದಗಳನು�  �ಡು�ದನು�  �ೂೕಡಬಹುದು. �ೂೕ�ರ
��� ಬಂದ� ತಮ� ಮತು�  ಓಲಗದ ಶಬ� ವನು�  �ೕಳು��ೕರ. �ೕ� ಪ���ಂದು
��ಯಲೂ�  ��ನ�  �ಂಸ� ೃ�ಕ �ೖ�ಧ� �ಯನು�  �ಣಬಹುದು.

�ರತದ� �ಜ� �ಂದ �ಜ� �� �ಕಷು�  �ಂಸ� ೃ�ಕ ವ� ��ಸಗ��. ����ನದ
�ೕಷಭೂಷಣ, ನೃತ� , ಆ�ರ ಪದ� � ಒಂದು �ೕ� ಇದ� �, ��ರ ಜನರ ಆ�ರ ಪದ� �,
�ೕಷಭೂಷಣ �ೕ� �ೕ���ರುತ��.

ಬುಡಕಟು�  ಜನರು �ಂಸ� ೃ�ಕ �ೖ�ಧ� �ಯನು�  �ೂಂ���. ಉ�ಹರ��
ಹಂ��ೂೕ� ಅ��� ಸಮು�ಯದ ಜನರು ತ�� �ಂ� ಜ�ಯ ಮುಂ�ಸು
ಸು���ೂಳು� ���. ಮುಂ��ನ ಸುತ� ��ನಕ��� ಮ� �ೕ���ೂಂ�ರು���.
���ೕ ನ�ಲು ಗ�ಯನು�  ಮುಂ��ನ �ೕ� ಅಡ�  ಶಲ� , ��� ಮು��ಯ ಓ�.
�ೖಯ� �ನ� �, ���, �ಳ, ��� ��� , �ಗ�� �ೂೕ�� ��ರು���. ಕ�ಗಳನು�
ಅ�ೕಕ ���ಗಳವ�� �ಡಬಲ� ರು. ಹ�� ��� ಗಳು ಮ��ಂದ ತ��ದ
ಬ��ಗಳನು�  �ೂಡುವರು. ಮ�ಯ �ರಗಳನು�  ���ೂಳು� ವರು.

�ೕ� ಒಂದು ಪ��ೕಶ�ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು ಪ��ೕಶ�� �ೂೕ� �ೂೕ��ಗ ��ಧ
ಸಂಸ� ೃ�, ಉಡು�, ವತ�� �ದ�ಗಳು, �ಲ� ಗಳು, ���ಕ �ಯಮಗಳು,
ಆ����ಸಗಳು, �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು, ನಂ��ಗಳು, ���ಕ ಆಚರ�ಗಳು.
ಮುಂ�ದ�ಗಳ� �ಂಸ� ೃ�ಕ �ೖ�ಧ� �ಯನು�  �ಣಬಹುದು.

1.4 ���ೖ�ಧ� �:

�ರತ ಹಲ� ��ಗಳ ತವರೂರು. ಏ�ಂದ� �ರತದ� ��ಸುವ ಪ��ಯು
�ನು ಇ�� ಪಡುವ ��ಯನು�  ಬಳಸಬಹುದು. ಸಂ��ನದ� ���ೕ ��ಯ
���ೕ �ಬ�ಂಧ�ಲ� . ಆದ� �ಂದ�ೕ ಎ. ಆ�. �ೕ��ರವರು “�ರತವನು�
��ಗಳ ಸಂಗ ��ಲಯ” ಎಂದು ಕ����. ಉ�ಹರ��, ಎಂ�ದರೂ �ೕ�
ರ�ಯ ಮಜವನು�  ಕ�ಯಲು �ಂಗಳೂ�ನಂತಹ ನಗರ ಪ��ೕಶಗಳ� ಇರುವ ಅಣ� ,
ತಮ� , ಅಕ� , �ವ, �ಕ� ಪ� , �ೂಡ� ಪ� ನ ಮ�� �ೂೕಗಲು ಬ� ��� ಣ�� ಬಂದು �ಂತ�,
�ಮ� ಹಲ� ��ಗಳ ಪ�ಚಯ�ಗುತ��. ಒಬ� ನು ಕನ� ಡದ� �ತ��ದ�,
ಮ�ೂ�ಬ�  �ಂ�ಯ� �ತ�ಡು���. ���ೕ ಮಗ�ೂಬ� ನು �ಲು�ನ�
�ತ�ಡು���, ���ೕ �ಲವರು ಇಂ��ೕ�, ತ�ಳು, ಮ��, ಮ��ಳಂ
ಮುಂ�ದ ��ಗಳ� �ತ�ಡು���.



�ರ�ೕಯ ಸಂ��ನ� 8 �ೕ ಅನುಸೂ�ಯ� ಸು�ರು 22 ��ಗಳನು�
ಆಡ��ತ� ಕ ಉ�ಶ��� ಅ�ಕೃತ�� �ೂೕ���. ಅ�ಗ�ಂದ� ಅ���, �ಂ��,
ಗುಜ��, �ಂ�, ಕನ� ಡ, ���ೕ�, ಮಲ�ಳಂ, ಮ��, ಒ��, ಪಂ��,
ಸಂಸ� ೃತ, �ಂ�, ತ�ಳು, �ಲುಗು, ಉದು�, ಮ���, �ೕ��, �ೂಂಕ�, ಸಂ��,
�ೂ�ೂ, �ೖ��, ಮತು�  �ೂೕ��. ಇ�ಗಳ �ೂ�� ಅಂ��ನ ಪ��ರ ಸು�ರು
1652 �� ಂತಲೂ ಅ�ಕ ಆಡು ��ಗಳು �ರತದ��. ಸು�ರು 100 ಕೂ�  ಅ�ಕ
��ಗಳ� ವತ��ನ ಪ���ಗಳು ಮುದ�ಣ�ಗು���. 5000 ಕೂ�  ಅ�ಕ ��ಧ
ಪ���ಗಳು ಮುದ�ಣ�ಗು���.

�ರತದ� �ತ�ಡುವ ��ಗಳನು�  ಪ�ಮುಖ�� �ಲು�  �ಗಗ��
�ಂಗ�ಸ���. ಅ�ಗ�ಂದ�

1. ಇಂ�ೂೕ ಆಯ�� ��ಕುಟುಂಬ
2. ���ಡ ��ಕುಟುಂಬ
3. ಆ���� ��ಕುಟುಂಬ
4. �ೖ�ೂೕ ���ಯ� ��ಕುಟುಂಬ.
5. ಇಂ�ೂೕ ಆಯ�� ��ಕುಟುಂಬ: ಈ ಕುಟುಂಬದ� �ಂ�, ಉದು�,

ಪಂ��, �ಂ��, ಒ��, ಗುಜ��, ಮ��, ಮುಂ�ದ ಉತ�ರ
�ರತದ ��ಗಳ� �����.

6. ���ಡ ��ಕುಟುಂಬ: ಈ ಕುಟುಂಬ�� ದ�ಣ �ರತದ �ಲು�  ಪ�ಮುಖ
��ಗಳು �ೕರುತ��. ಅ�ಗ�ಂದ� ಕನ� ಡ, �ಲುಗು, ತ�ಳು, ಮತು�
ಮ��ಳಂ.

7. ಆ���� ��ಕುಟುಂಬ: ಮುಂ��, ಸಂ��, �ೖ�� ಮುಂ�ದ ��ಗಳು
ಈ ಸಮೂಹ�� �ೕರುತ��.

8. �ೖ�ೂೕ ���ಯ� ��ಕುಟುಂಬ: �ೖ�ೂೕ ���ಯನ�  ��ಗಳನು�
ಈ�ನ�  ವಲಯದ ಬುಡಕಟು� ಗ�� �ೕ�ದ ಜನರು �ತ�ಡು���. ಸಂಪಕ�
���� ಇಂ��ೕ�, ����ೕಯ ���� �ಂ� ಮತು�  ಆ�
ಪ��ೕಶದ�ರುವ ��ಗಳನು�  ಜನರು ಬಳಸು���.
 
�ೕ� �ರತ ಹಲ� ��ಗಳನು�  �ತ�ಡುವ ಜನರ ಗುಂಪನು�

�ೂಂ�ದ� ರೂ, ಎ��ೕ ಸಣ�  �ಟ� �ೂಂದಲಗ�ದ� ರೂ, ಎಲ� ವನೂ�  ಪಕ� �� ಟು� , ��
ಎಲ� ರೂ ಒಂ�ೕ ಎಂಬ �ವ�ಯನು�  �ೂಂ�ರು�ದನು�  �ಣಬಹುದು.

 
1.5 ���ಕ �ೖ�ಧ� �:



�ರತದ� �ಂದೂ, ಮು��ಂ, ��ೖಸ�, ��, �ದ� , �ೖನ, ���, ಧಮ�ಗ��.
2011 ರ ಜನಗಣ�ಯ ಪ��ರ 82.7% �ಂದೂಗಳು, 11.8% ಮು��ಂ, 2.6%
� ���ಯನ� ರು, 2% �ಖ� ರು, 0.7% �ದ� ರು, 0.4% �ೖನರು, 0.3% ���ಗಳು
�ರತದ� ಇ��. �ರತದ� �ಂದೂಧಮ�ದ ಜನರು �ರಮ� , ಗ�ೕಶ,
ಮಂ�ಳಮ� , ಹನು��, ಹು�ಯೂರಮ� , �ರಮ� , �ೖರ�ೕಶ� ರ, ��
ಆಂಜ�ೕಯ �ೕ� ಹಲ�ರು �ೕವರುಗಳನು�  ��ಸು���, �ಗೂ �ಂದೂಗ��
ತಮ� �ೕ ಆದ ಮ�ಚರ�ಗ��. ಇವರು ಸಂ��ಂ�, ಯು��, �ೕ�ವ�, �ವ���
ಮುಂ�ದ ಹಬ� ಗಳನು�  ಆಚ�ಸು���. ��ಯಣ, ಮ��ರತವನು�
�ಂದೂಧಮ�ದವರ ಪ�ತ �ಗ �ಂಥಗ�ಂದು ಕ�ಯು��ೕ�. ಮು��ಮರು ಅ�� ರವರನು�
ಆ��ಸು���, ಇವರ ಪ�ತ � ಗ �ಂಥ ಕು��. ರಂ��, ಬ� �ೕ�, ಈ� ���
ಹಬ� ಗಳನು�  ಆಚ�ಸು���. �ರ�ೕಯ ��ೖಸ�ರು ಏಸು� �ಸ�ರವರನು�  ಆ��ಸು���,
ಇವರು �ೂೕಮ� ���ೂೕ�� ಮತು�  ��ೕ�ಸ� ಂ� ಎಂಬ ಉಪ ಪಂಗಡಗಳನು�
�ೂಂ���. �ೂ�� ��ಧ ಚಚು�ಗಳ� ತಮ� ನು�  �ೂಡ���ೂಂ���. ಇವರು
ಮುಖ� �� � �� ಮ� ಹಬ� ವನು�  ಆಚ�ಸು���. �ರತದ� �ದ� ಧಮ��ದು�  ಇವರ
ಜನಸಂ�� ತುಂ� ಕ�� ಇ�. ಈ ಧಮ�� �ಲ� ಪ��ೕಶಗ�� �ತ �
�ೕ�ತ���. ಈ ಧಮ�ದ ಪಂಥಗ�ಂದ� ಮ��ನ ಮತು�  �ೕನ�ನ.
�ೖನಧಮ�� ಕೂಡ �ರತದ� ಕ�� ಜನಸಂ��ಯನು�  �ೂಂ��. ಇವರು ಉತ�ರ
ಮತು�  ದ�ಣ �ಗಗ�ಡರಲೂ�  ಕಂಡುಬರು���. ಈ ಧಮ�ದ ಪಂಥಗ�ಂದ� �ಗಂಬರ
ಮತು�  ��ೕ�ಂಬರ. �ೕ��ೕ ��� ಮತು�  �� ಧಮ�ದ ಜನರು �ರತದ�
��ಸು����, ಆದ� ಇವರ ಜನಸಂ�� �ರ���ಯ���.

�ೕ� �ರತದ� ಹಲ�ರು �ೕ�ಯ ���ಕ �ೖ�ಧ� �ಯನು�  �ಣಬಹುದು.

�ಮ� ���ರ�: �� ಧಮ�ದ ಸಂ��ಪಕ ಗುರು�ನಕ ಮತು�  ಅವರ ಪ�ತ � ಗ �ಂಥ
ಗ �ಂಥ���

��ಂಶ
1. �ರತ� 32, 87,263 ಚದರ �. �ೕ. ����ಯನು�  �ೂಂ��.
2. �ರತ� �ೂಡ� , �ೂಡ�  �ಡುಗಳು, ಪವ�ತ��ೕ�ಗಳು. ��ಲ�ದ

ಸಮುದ�ಗಳು, ಕ��ಗಳು, ���ನ ನ�ಗಳು, ಮರುಭೂ� ಮತು�  ಫಲವ��ದ
ಪ��ೕಶಗಳು, ಸಮತ��ದ ಭೂ ಪ��ೕಶಗಳು, ಹ�ರು ಮತು�  ಒಣಭೂ� �ೕ�
ತನ�  ��ೂೕ�ಕ �ೖ�ಧ� �ಯನು�  �ೂಂ��.

3. �ೕಶ ಮತು�  �ಜ� ದ ಪ�� ��ಗಳ�ಯೂ ��ನ�  �ಂಸ� ೃ�ಕ �ೖ�ಧ� �ಯನು�
�ಣು��ೕ�.

4. ಎ. ಆ�. �ೕ��ರವರು ‘�ರತವನು�  ��ಗಳ ಸಂಗ ��ಲಯ’ ಎಂದು
ಕ����.



5. �ರ�ೕಯ ಸಂ��ನ� 8 �ೕ ಅನುಸೂ�ಯ� ಸು�ರು 22 ��ಗಳನು�
ಆಡ��ತ� ಕ ಉ�ಶ��� ಅ�ಕೃತ�� �ೂೕ���. ಅ�ಗ�ಂದ� ಆ���,
�ಂ��, ಗುಜ��, �ಂ�, ಕನ� ಡ, ����, ಮಲ�ಳಂ, ಮ��, ಒ��,
ಪಂ��, ಸಂಸ� ೃತ, �ಂ�, ತ�ಳು, �ಲುಗು, ಉದು�, ಮ���, �ೕ��,
�ೂಂಕ�, ಸಂ��, �ೂ�ೂ, �ೖ��, ಮತು�  �ೂ��.

6. ಅಂ��ನ ಪ��ರ �ರತದ� ಸು�ರು 1652 �� ಂತಲೂ ಅ�ಕ ಆಡು
��ಗ��.

7. �ರತದ� �ತ�ಡುವ ��ಗಳನು�  ಇಂ�ೂೕ ಆಯ�� ��
ಕುಟುಂಬ, ���ಡ �� ಕುಟುಂಬ, ಆ���� ��ಕುಟುಂಬ, �ೖ�ೂೕ
���ಯ� ��ಕುಟುಂಬ ಎಂಬು�� �ಂಗ�ಸ���.

8. �ರತದ� �ಂದೂ, ಮು��ಂ, ��ೖಸ�, ��, �ದ� , �ೖನ, ��� ಮತು�  ಯಹೂ�
ಧಮ�ಗ��.
 

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:

1. �ರತ� _______ ಚದರ �. �ೕ. ����ಯನು�  �ೂಂ��.
2. �ರತ ಹಲ� _______ ತವರೂರು.
3. �ರತವನು�  ��ಗಳ ಸಂಗ ��ಲಯ ಎಂದು _______ ಕ�ದರು.
4. �ರತದ ಸಂ��ನ� _______ ಅನುಸೂ�ಯ� 22 ��ಗಳನು�

ಆಡ��ತ� ಕ ಉ�ಶ��� ಅ�ಕೃತ�� �ೂೕ���.

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. ಕ��ಟಕದ �ತೃ ����ದು?
2. �ೖಸೂರು ನಗರ� ��ದ�� ಪ�������?
3. ನಮ�  ����ೕಯ ����ದು?
4. �ಂಸ� ೃ�ಕ �ೖ�ಧ� � ಎಂದ�ೕನು?

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. ��ಧ�ಯ� ಏಕ� ಎಂದ�ೕನು?
2. �ರತದ ���ದರೂ �ಲು�  ��ಗಳ �ಸರನು�  ���.
3. ತುಮಕೂ�ನ ���ದರೂ ಎರಡು ಜನಪದ ಕ�ಗಳನು�  ���.
4. �ರತದ� �ತ�ಡುವ ��ಗಳ �ಲು�  �ಗಗಳನು�  ಪ�� ��.

IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:



1. ��ೂೕ�ಕ �ೖ�ಧ� �ಯ ಬ�� �ಪ� � ಬ���.
2. ���ೖ�ಧ� �ಯನು�  �ವ��.
3. ‘�ರತ� �ೖ�ಧ� �ಯ� ಏಕ�’. ಈ ��ನ ಮಹತ� ವನು�  ���.
4. �ರತದ�ರುವ ಧಮ�ಗಳು ���? ���ದರೂ �ಲು�

ಧಮ�ಗಳನು�  ಎರಡು �ಕ� ದ� ಬ���.

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. �ಮ�  ಮ�ಯ ಹಬ� ದ ಸಂದಭ�ದ� ಆಚ�ಸುವ �ಂಸ� ೃ�ಕ �ೖ�ಧ� �ಯ ಬ��
ಬ�ದು �ಮ�  ��ಕ�� �ೂೕ��.

2. �ಮ�  ಪ�ಸರದ�ನ ���ೖ�ಧ� � ಕು�ತು ಒಂದು ವರ�ಯನು�  �ದ� ಪ��.
 



CREATED BY JUTOH - PLEASE REGISTER TO REMOVE THIS LINE

ಅ��ಯ- 2 ಧಮ� �ರ�ೕ�� (Secularism)

ಕ��ಂಶಗಳು:

1. ಧಮ��ರ�ೕ�� ಎಂದ�ೕನು ಎಂಬುದನು�  ��ಯು��ೕ�.
2. �ರತದ� ���ಕ ��ಧ��ಯ ಇ��ಸ ��ಯು�ದು.
3. ಧಮ� �ರ�ೕ��ಯ� �ರತ ಸಂ��ನದ �ತ �ವನು�  ಅ�ಯು�ದು.
4. ಧಮ� �ರ�ೕ��ಯ ಸ�ಲುಗಳನು�  ��ದು ಚ��ಸು�ದು.

 

2.1 �ೕ��:

�ರತದ ಐಕ� � ಮತು�  �ಗ�ಕರ ಹಕು� ಗಳನು�  ರ�ಸುವ ಸಲು�� ಧಮ�
�ರ�ೕ��ಯನು�  ��� ತರ��ತು. ಮ�ತ�  �ಂ�ೕ�, �ರತದ �ದಲ
ಪ��ನಮಂ��ಗ�ದ ಜವ�ರ�� �ಹರು ಮತು�  ಸಂ��ನ ����ದ �.
�� ��ೕ� ಅಂ�ೕಡ� ರ �ವರು ��ಂತಂತ ��ವ��ಂದಲೂ ಧಮ�
�ರ�ೕ��ಯನು�  �ಂಬ�ಸು�� ಬಂ���. ಏ�ಂದ� �ರತದ� ಏಳು ಪ�ಮುಖ
ಧಮ�ಗಳು ಅ��ತ� ದ��. ಸಂ��ನ� ಎ��  ಧಮ�ಗ�ಗೂ ಸ�ನ�ದ ��ಶಸ��ವನು�
�ೕ��. ���ೕ ಒಂದು ಧಮ�ದ ಜನರು ಮ�ೂ�ಂದು ಧಮ�ದ ಜನರ �ೕ�
��ಬಲ� ವನು�  ��ಸುವಂ�ಲ� . �ೕವಲ ಧಮ� �ತ �ವಲ� � ��ಧ ಬುಡಕಟು� ಗಳು,
��, ಜ�ಂಗಗಳು, ತಮ� �ೕ ಆದ ಆ�ರ ಪದ� �, ಸಂಸ� ೃ� ಆಚರ�ಗಳನು�  �ೂಂ��.
ಈ ಆಚರ�ಗಳನು�  �ರ�ಸು�ದು ಸಹ ನಮ�  ಸಂ��ನದ ಗು����. ಆದುದ�ಂದ
���ೕ ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ��ೕಷ�  ಎಂ�ಗ�ೕ ಮ�ೂ�ಂದು ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ಕ�ಗ�ಸಲು
ನಮ�  ಸಂ��ನದ� ಅವ�ಶ�ಲ� . �ೂೕದರತ� , ಸ�ನ�, ಮತು�  ��ತಂತ �� ಇ� �ರತ
ಸಂ��ನದ ಮೂಲ ತತ� ಗ���. ಈ ಮೂಲ ತತ� ಗ�� ದ���ಗದಂ�
�ೂೕ��ೂಳ� ಲು ಧಮ� �ರ�ೕ�� ತತ� � ಅತ� ಂತ ಅವಶ� ಕ���.

2.2 ಧಮ� �ರ�ೕ�� ಅಥ�:

ಧಮ� �ರ�ೕ�� ಎನು� ವ ಪ�ಕಲ� �ಯು ಇಂ��� ��ಯ secularism
ಎನು� ವ ಪದ�ಂದ ಬಂ��. ಇದು �� �� ��ಯ �ಕೂ� ��� ಎಂಬ ಪದ�ಂದ
ಬಂ��. ���� �ಂತಕ ��� ��ೂೕ� ���� ಎಂಬುವವರು 1851 ರ�
�ಕೂ� ಲ�ಸಂ ಎಂಬ ಪದವನು�  ಬಳ�ದರು. ಅದನು�  ಬಳಸು�ಗ ಅವರು ಧಮ��ಂದ
ಪ���ೕಕ�ದ ���ಕ ವ� ವ�� �ಂದು ಅ��ತ� ದ� ಇರ�ೕ�ಂದು ಬಯ�ದರು.



ಧಮ� �ರ�ೕ�� ಎಂದ�ೕನು?

ಧಮ� �ರ�ೕ�� ಎಂದ� ಪ�ಭುತ�  ಅಥ� ಸ��ರ� ���ೕ ���ಕ
ತತ� ಗಳು, ಮತು�  ಸಂ�� ಗ�ಂದ ದೂರ�ದು�  ಅಥ� ಆ ��ರದ� ತಟಸ� ��ದು�
ಆಡ�ತವನು�  ನ�ಸು�ದು.

���ಕ ��ರಗಳು ಆಡ�ತದ� ತ� �ಕದಂ� ಎಚ� �� ವ�ಸು�ದು.
�ೂ�� �ವ�ಜ�ಕ ಬದು�ನ� ಒಬ� ರ ���ಕ ��ರಗಳು ಮ�ೂ�ಬ� ರ �ರವ
ಮತು�  ಹಕು� ಗ�� ಧ�� ತರದಂ� ವ��ಸು�ದನು�  ಧಮ� �ರ�ೕ�� ಎನು� ���.

ಸರಳ�� �ೕಳ�ೕ�ಂದ� ���ಕ �ಂ�ಯುತ ಸಹ����ೕ ಧಮ�
�ರ�ೕ��. ಉ�ಹರ�� �ರತದ� ಬಹು�ೕಕ ಜನರು �ಂಸ��ಗ����.
���ೕ ಸಸ� ��ಗಳು ಇ��. ಈ ಎರಡು ಆ�ರ ಪದ� �ಗಳನು�  �ರ�ಸು�ದು
ಎರಡು ಗುಂ�ಗಳ ಕತ�ವ� ���.

 

2.3. �ರತದ� ���ಕ ��ಧ��ಯ ಇ��ಸ:

1976 ರ� ��ೕಮ� ಇಂ���ಂ�ಯವರು ಪ��ನಮಂ��ಗ���ಗ
ಸಂ��ನ�� 42 �ೕ �ದು� ಪ�ಯನು�  ತರ��ತು. ಸಂ��ನದ ಪ���ವ�ಯ�
�ರತವನು�  ಧಮ� �ರ�ೕ� �ಷ� � ಎಂದು �ೂೕ�ಸ��ತು. ಇದ�� ಬಹಳ
ಮುಖ� �ದ �ರಣ�ಂದ�, �ರತ� �ದ��ಂದಲೂ ಅ�ೕಕ ಧಮ�, ��,
ಸಂಸ� ೃ�ಯ �ೕ���. �ರತ�� ಬಂದ ಆಯ�ರು, �ಗಲರು, ಹೂಣರು, ಶಕರು,
ಯೂ�ೂೕ�ಯನ� ರು �ದ�ದವರು �ರತದ ���ಕ ಮತು�  �ಂಸ� ೃ�ಕ
�ೖ�ಧ� �� �ರಣ�ದರು. ಅದರ ಫಲ�� �� �ರತದ� ಅ�ೕಕ ಸಂಸ� ೃ�ಗಳನು�
�ಣಬಹುದು.

ಮಕ� �ೕ, �ೕ� ���ಟ ಅ�ೂೕಕನ �ಸರನು�  �ೕ�ರಬಹುದು. ಇವರು 3 �ೕ
ಶತ�ನದ� �ರತವನು�  ಆ�ದ �ೂ�. ತನ�  12 �ೕ �ಸನದ� ಎಲ�  ಧಮ�ಗಳನು�
ಸ�ನ�� �ರ�ಸ�ೕ�ಂದು ������. �ಗಲರ �ೂ��ದ ಆಕ� ರನು ಎಲ�
ಧಮ�ಗಳನು�  ಸ�ನ�� �ಣ�ೕ�ಂಬ ದೃ���ಂದ ‘�� ಇ��’ ಎಂಬ �ೂಸ
ಧಮ�ವ��ೕ ����ದನು. ಮಧ� ಯು�ೕನ �ರತದ� ಸಂತ ಕ�ೕರ, ಸಂತತು���,
�ೕ���, ಗುರು�ನ� �ದ�ದವರು ಎಲ�  ಧಮ�ಗಳ ಉತ�ಮ ತತ� ಗಳನು�
ಒಳ�ೂಂಡ ಸಂ�ೕಶಗಳನು�  ��ದರು.

�ರತದ �ದಲ ��ತಂತ � ಸಂ��ಮ �ೂರತುಪ�� �ೕ� ಸಂದಭ�ಗಳ�
���ೕಷರು �ರ�ೕಯರ ���ಕ ��ರಗಳ� ಮಧ�  ಪ��ೕಶ �ಡ�ಲ� .



�ರತದ ���ಕ ��ದ� ಪರಂಪ� ಮತು�  ಮ�ತ�  �ಂ�ಯವರ
ತತ� ಗ�ಂದ ಪ���ತ��ದ�  ಜವ�� �� �ಹರುರವರು ಧಮ��ರ�ೕ��ಯ
ಪ���ದಕ��ದ� ರು. �ೖ��ಕ ಮ�ೂೕ�ವವನು�  �ೂಂ�ದ�  ಪಂ�� �ಹರುರವರು
ಧಮ��ರ�ೕ� ತತ� �� ಅ��ಯವನು�  ��ದರು.

ಮೂಲಭೂತ��ಗಳು, ಮ�ಂಧರು ಮತು�  �ೂೕಮು��ಗಳು,
ಸುಂದರ�� �ಳು��ರುವ �ರ�ೕಯರನು�  ಧಮ� ಮತು�  �� ಆ�ರದ �ೕ�
�ಭ�ಸಲು ಪ�ಯ���ದರೂ ಸಹ �ರತದ ಜನ��ನ� ರು ಇಂ�ಗೂ ಪರಸ� ರ �ರವ
ಮತು�  ಸಹ����ಂದ �ೕವನ ನ�ಸು��ರು�ದನು�  �ಣಬಹುದು.

 

2.4 �ರ�ೕಯ ಸಂ��ನ ಮತು�  ಧಮ��ರ�ೕ��

ಸಂ��ನ�ೕ �ರತದ ಎ��  �ನೂನುಗ�� ಅ��ಯ���. �ರತ
ಸ��ರ� ���ೕ �ನೂನುನನು�  ��� ತಂದರೂ ಸಹ ಅದ�� �ರ�ೕಯ
ಸಂ��ನವನು�  ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು. ಸಂ��ನ� �ರತದ ����ೕಯ ಉ�ಶಗಳನು�
�ೂೕ���. ಅದರ ಪ��ರ �� ಪ��ಸ��ತ� ಕ, ಸ�ಜ��, ಧಮ� �ರ�ೕ�
ತತ� ಗಳ�ೂ�ಳ�ೂಂಡ ಒಗ� ��ನ �ಷ� ��� ಮುಂದುವ�ಯ�ೕಕು. �ೕ�
ಮುಂದುವ�ಯು�ದು ಅಗತ� ���. ಏ�ಂದ� �ರತದ �ದಲ ಪ��ನಮಂ��
ಜವ�� �� �ಹರುರವರು �ೂೕ��ರುವಂ� ���ಕ �ಷ� �ದ�
ಧಮ��ರ�ೕ� �ೕಶವನು�  ಕಟ� �ೕ���.

ಸಂ��ನದ ಉ�ಶ ಧಮ��ರ�ೕ� ತತ� ದ ಆ�ರದ �ೕ� �ೕಶವನು�
ಕಟು� ���ದ� ರೂ ಸಹ ಸಂ��ನದ� ಅದರ ಪ���ಪ�ರ�ಲ� . ಆದ� 1976 ರ�
ಸಂ��ನದ ಪ���ವ�� �ದು� ಪ�ಯನು�  ತಂದು ಅದರ� ಧಮ��ರ�ೕ� ಎಂಬ
ಪದವನು�  �ೕ�ಸ��ತು. �ೕ� �ರತ ಸಂ��ನದ �ದಲ �ಟದ��ೕ
�ಣಬಹುದು. ಅ�ೕ�ಂದ� “�ರತದ ಜನ�ದ �� �ಣ��ಸು��ೕ�ಂದ�,
�ರತವನು�  ಸ�ಜ��, ಪ��ಸ��ತ� ಕ, ಧಮ��ರ�ೕ�, ಪರ���ರ�ಳ�
ಗಣ�ಜ� �� ರೂ���ೂಳು� ��ೕ�. ���ೕ ಸಂ��ನದ ಅನು�� ೕಧ-2 ರ�
ಪ��ಗ�� ಅವರವರ ಧಮ�ವನು�  ಆಚ�ಸುವ ಅವ�ಶವನು�  �ೕಡ���. ಈ
ಅನು�� ೕದ� �ರತದ ���ೕ ಪ��ಯು ತನ� ಇಷ�  ಬಂದ ಧಮ�ವನು�
ಅನುಸ�ಸುವ ಹಕ� ನು�  �ೕ��. �ೂ�� ಅನು�� ೕದ 28 ರ ಪ��ರ ಸ��ರದ ವ��ಂದ
ನ�ಯುವ ���ೕ ಸಂ�� ಯ� ���ಕ ಆಚರ�ಗಳನು�  �ಡುವಂ�ಲ� . ಇದ��
�ರಕ�� ಉಚ� ���ಲಯ� ಅ�ೕಕ �ನೂನುಗಳನು�  �ೂರ���. ಈ ಎಲ�
ಅಂಶಗ�ಂದ ��ದು ಬರು���ಂದ� �ರತದ� ಧಮ��ರ�ೕ��� ಭದ��ದ
ಅ��ಯವನು�  ���.



�ಮ� ���ರ�: �. �. ಆ�. ಅಂ�ೕಡ� ರ �ವರನು�  �ರತ ಸಂ��ನದ
��ಮಹ

ಎಂದು ಕ�ಯು���.

 

2.5 ಧಮ��ರ�ೕ�� ಎದು�ಸು��ರುವ ಸ�ಲುಗಳು:

ಮಕ� �ೕ ಈ�ಗ�ೕ �ೕ� ಧಮ��ರ�ೕ�� ಎಂದ�ೕನು? ಮತು�  �ರತದ�
ಧಮ��ರ�ೕ��ಯ ಇ��ಸವನು�  ��ದು�ೂಂ��ರ, �ೂ�� �ರತದ
ಸಂ��ನದ ಮೂಲ ಅ��ಯ�ೕ ಧಮ� �ರ�ೕ�� ಆ�ರದ �ೕ�
ರೂ��ೂಂ�� ಎಂಬುದು �ಮ� ����. ಇ����  ಇದ� ರೂ ಸ� �ಲ� ��
�ರತದ� ���ಕ ಸಂಘಷ� ಮತು�  �ಂಸ� ೃ�ಕ ಘಷ��ಗಳು ತ��ೂರು��ೕ�.
�ೕವಲ �ರತದ� �ತ �ವಲ� , �ಶ� �ದ� ಂತ ಧಮ��ರ�ೕ��ಯು ಸ�ಲುಗಳನು�
ಎದು�ಸು���. ಅಂತಹ ಧಮ��ರ�ೕ��ಯ ಸ�ಲುಗಳು ���ಂದ�.

1. ಮತ��ಂ�ನ �ಜ�ರಣ
2. �ೖ��ಕ ಮ�ೂೕ�ವದ �ೂರ�
3. ಬಡತನ ಮತು�  �ರು�ೂ�ೕಗ
4. ���ಕ ಅನ�ರ�
5. �ೂೕಮು�ದ
6. ಧಮ�ದ ತ��  ����ನ

 

ಧಮ� �ರ�ೕ��ಯ ಸ�ಲುಗಳು

1. ಮತ��ಂ�ನ �ಜ�ರಣ:

�ಲ� �ಜ�ೕಯ �ಯಕರು ಒಂದು ಧಮ�ದ ಜನರ �ವ�ಗಳನು�
ಪ����� ಮ�ೂ�ಂದು ಧಮ�ದ ಜನರ �ವ�ಗಳನು�  ಅಲ� ಗ�ಯು�ದರ ಮೂಲಕ
ಜನರ ಓಟನು�  ಗ�ಸು��� ಮತು�  ಸ��ರವನು�  ರ�ಸು���. �ೕ� �ಡು�ದ�ಂದ
�ರ�ೕಯ ಸಂ��ನದ ಧಮ��ರ�ೕ� ತತ� �� ಅ��ಯುಂ�ಗುತ�� ಮತು�  ಜನರನು�
ಧಮ�ದ ಆ�ರದ� �ಭ��, ಪರಸ� ರ ��ೕಷವನು�  ಹುಟು� �ಕು���.

2. �ೖ��ಕ ಮ�ೂೕ�ವದ �ೂರ�:



�ೖ��ಕ ಮ�ೂೕ�ವ ಎಂದ� ���ೕ ��ರವನು�  ಪಂ�ೕಂ��ಯಗಳ
ಮೂಲಕ ಗ ��� ಆ�ರಸ�ತ�� ಪ����ಸು�ದು. ���ಕ ವ� ��ಗಳು ಜನರ�
�ೖ��ಕ ಮ�ೂೕ�ವ ��ಯು�ದನು�  ಇಷ� ಪಡು��ಲ� . �ೖ��ಕ ಮ�ೂೕ�ವ
��ದ� ಜನರು ಪ���ಂದನೂ�  ಪ���ಸು���. ಈ ಪ���ಗ�� ಧಮ�ದ ಮೂಲಕ ಉತ�ರ
�ೂಡಲು �ದ� �ಲ� . ಉ�ಹರ�� ���� ಎಂಬ ���ಯ �ಸರನು�
�ೕ�ರು��ೕ�. ಆ ���ಯು ಭೂ�ಯ ಸುತ� ಸೂಯ� ಸುತು� ��ಲ�  ಬದ��
ಸೂಯ�ನ ಸುತ� ಭೂ�ಯು ಸುತು� ತ�� ಎಂದು �ೖ��ಕ�� ಸತ� ವನು�
ಪ�����ದನು. ಆದ�, �ಲ� ಧ��ಂಧರು ����ನನು�  ���ಲಯ��
ಎ�ದು ��ಯನು�  �ೕಡುವ ಹಂತ�� �ೂೕದರು. �ೕ� ಅ�ೖ��ಕ ಮ�ೂೕ�ವ�
ಧಮ��ರ�ೕ� ತತ� �� ಅ��ಯನು� ಂಟು �ಡುತ��.

3. ಬಡತನ ಮತು�  �ರು�ೂ�ೕಗ:

ಬಡತನ ಮತು�  �ರು�ೂ�ೕಗ ಧಮ��ರ�ೕ� ತತ� ವನು�  ��� ತರಲು
ಅ���ಗುತ�� ಎಂದ� �ಮ� ಆಶ� ಯ��ಗಬಹುದು. ಬಡತನ, �ರು�ೂ�ೕಗ ಮತು�
ಧ��ಂಧ�� �ಕಟ�ದ ಸಂಬಂಧ�ರುತ��. ���ದರೂ ��ಧ ಧಮ�ಗಳ
ನಡು� ���ಕ ಸಂಘಷ� ನ��ಗ ಬಡತನದ�ರುವ �ರು�ೂ�ೕ� ಯುವಕರನು�
ಹುಡು� ���ಕ ಕಲಹ�� ಬಳ��ೂಳ� �ಗುತ��. ತಮ�  ಬಡತನ�� ���ೂೕ
ಧಮ�ದ ಜನ �ರಣ ಎಂದು ಅವರ� �ಲ� �ಜ�ೕಯ �ಯಕರು
ಅನು�ನವನು�  �ತು� ���. ಉ�ಹರ��, ಜಮ��ಯ ಜನರು �ಂದು�ಯು�ದ��
ಯಹೂ�ಯ�ೕ �ರಣ ಎಂದು �ಟ� ರನು ಅಪಪ��ರ ��ದನು. ಯಹೂ�ಗ��
�ೂಂದ� �ೂಡುವ ತಂಡ�� �� �ೖನ� �ನು� ���. �� �ೖನ� �� ಬಡತನದ�ರುವ
�ರು�ೂ�ೕ� ಯುವಕರನು�  �ೕ���ೂಳ� ��ತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ��ದು
ಬರು��ೕ�ಂದ� ಪ�ೂೕ��� ಬಡತನ ಮತು�  �ರು�ೂ�ೕಗಗಳು ಧಮ�ಗಳ
ಒಗ� ಟ� ನು�  ಒ�ಯಲು �ರಣ�ಗಬಹುದು.

4. ���ಕ ಅನ�ರ�:

ಅನ�ರ�ಯ� ಎರಡು �ಧಗ��. ಅ� ���ಂದ� ಓದಲು, ಬ�ಯಲು
ಬರ�ೕ ಇರು�ದು ಮ�ೂ�ಂದು ತನ�  ಸುತ�ಮುತ�ಲ ಸ�ಜದ ಬ�� ಅ��ಲ� �
ಇರು�ದು. ಸುತ�ಮುತ�ಲ ಸ�ಜದ ಅ��ಲ� �ೕ ಇರುವ ವ� ��ಯು ���ಳ�ನ
ಕ��ಯಂ�ರು���. ತನ�  ���ೕ ಸ�, ತನ�  ಧಮ��ೕ ಸ� ಎಂಬ �ವ�ಯನು�
ತ�ಯು���. ಅವ�� ಸ�ಜದ�ರುವ ಬಹುಸಂಸ� ೃ�, ��, ಇ�ಗಳ ಪ�ಚಯ�ೕ
ಇರು��ಲ� . ���ೂೕ ಒಂದು ಧಮ�ದ ಜನರ ಬ�� ತ��  ��ದು�ೂಳು� ���.
ಏ�ಂದ�, ಇತರ ಧಮ�ದ ಜನರ �ೂ� ಅವನು ���ರು��ಲ� . ಆದುದ�ಂದ ಅ�ಗಳ
ಬ�� ���ಗ�ಹ ��ೕಷ �ದ�ದ�ಗಳನು�  ����ೂಳ� ವ �ಧ� � ಇರುತ��.
ಇಂತ� �ವ�ಗ�ಂದ ಧಮ�ಗಳ ನಡು�ನ ��ಧ��� ಧ�� ಉಂ�ಗುತ��.



5. �ೂೕಮು�ದ:

�ೂೕಮು�ದ�ಂದ� ಒಂದು ಧಮ�ದ ಜನ ಮ�ೂ�ಂದು ಧಮ�ವನು�
��ೕ�ಸು�ದು. �ೂ�� ತಮ�  ಧಮ��ೕ ��ೕಷ�  ಇತರ ಧಮ�ಗಳು �ೕಳು ಎಂದು
��ಸು�ದು. ಧಮ��ರ�ೕ� ತತ� � ಎಲ�  ಧಮ�ಗಳನು�  ಸ�ನ�� �ಣುತ��.
ಅದು ���ೕ ಧಮ�ವನು�  �ೕಲು ಅಥ� �ೕಳು ಎಂದು ��ಸು��ಲ� .
�ೂೕಮು�ದ� ಧಮ�ಗಳ ನಡು� ಪರಸ� ರ ��ೕಷವನು�  ಹುಟು� �� ಘಷ���
�ರಣ�ಗುತ��. �ರತದ� ಧಮ��ರ�ೕ� ತತ� �� �ೂೕಮು�ದ� �ೂಡ�
ಸ���ರು�ದನು�  ಗುರು�ಸಬಹುದು.

6. ಧಮ�ದ ತ��  ����ನ:

ಎ��  ಧಮ�ಗ�ಂಥಗಳೂ ಒ��ಯದ��ೕ ಪ����ಸುತ��. ಆದ� �ಲ�
ಧ��ಂಧರು ಧಮ�ಗ�ಂಥಗಳ�ರುವ ಒ��ಯ ��ರಗಳನು�  �ರು� ತ��  ����ನ
�ೕ� ಇತರ ಧಮ�ದ ಜನರನು�  �ೂಲ� ಲು �ಂ�ಸಲು ��ೕ��ಸು���. ಈ �ೕ�
�ಡು�ದ�ಂದ �ರ�ೕಯ ಸಂ��ನದ ಆಶಯಗ�� ಧ�� ಉಂ�ಗು�ದರ
�ೂ�� ಧಮ��ರ�ೕ� ತತ� ಕೂ�  ಅ�ಯ ಉಂ�ಗುತ��. �ೕ�ನ ��ರಗಳನು�
��ದು�ೂಂಡ �ೕ� ನಮ� ಧಮ��ರ�ೕ� ತತ� ದ ಮಹತ�  ಅಥ��ಗುತ��. ನಮ�
�ರತ �ೕಶ� ಸದೃಢ�� ಅ�ವೃ��ಯ ��ಯ� ಮುಂದುವ�ಯ�ೕ�ದ�
��, ಧಮ�, ��, ���ೕ�ಕ� �ದ�ದ �ವ�ಗಳನು�  ಅ��� �ೕ�ಸ�,
ಧಮ��ರ�ೕ� ತತ� ದ ಆ�ರದ� �ೕಶ��ೕಮವನು�  ����ೂಳ� �ೕ�ಗುತ��.

��ಂಶ

1. �ರತದ �ದಲ ಪ��ನಮಂ�� ಜ�ಹರ�� �ಹರು,

2. �ರತದ ಸಂ��ನ ��� �. �� ��ೕ� ಅಂ�ೕಡ� � ರವರು.

3. ���ೕ� �ಂತಕ ��� ��ೂೕ� ���� ಎಂಬುವವರು 1851 ರ�
�ಕೂ� ಲ�ಸಂ ಎಂಬ ಪದವನು�  ಬಳ�ದರು.

4. ಧಮ� �ರ�ೕ�� ಎಂದ� ಪ�ಭುತ�  ಅಥ� ಸ��ರ� ���ೕ
���ಕತತ� ಗಳು ಮತು�  ಸಂ�� ಗ�ಂದ ದೂರ�ದು�  ಅಥ� ಆ ��ರದ�
ತಟಸ� ��ದು�  ಆಡ�ತವನು�  ನ�ಸು�ದು.

5. 1976 ರ� ��ೕಮ� ಇಂ���ಂ�ಯವರು ಪ��ನಮಂ��ಗ���ಗ
ಸಂ��ನ�� 42 �ೕ �ದು� ಪ�ಯನು�  ತರ��ತು.



6. 1976 ರ� ಸಂ��ನದ ಪ���ವ�� �ದು� ಪ�ಯನು�  ತಂದು ಅದರ�
‘ಧಮ��ರ�ೕ�’ ಎಂಬ ಪದವನು�  �ೕ�ಸ��ತು.

7. ಮತ��ಂ�ನ �ಜ�ರಣ, �ೖ��ಕ ಮ�ೂೕ�ವದ �ೂರ�, ಬಡತನ ಮತು�
�ರು�ೂ�ೕಗ, ���ಕ ಅನ�ರ�, �ೂೕಮು�ದ, ಧಮ�ದ ತ��  ����ನ
ಇ�ಗಳನು�  ಧಮ� �ರ�ೕ��ಯ ಸ�ಲುಗಳು ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

8. �ೂೕಮು�ದ�ಂದ� ಒಂದು ಧಮ�ದ ಜನ ಮ�ೂ�ಂದು ಧಮ�ವನು�
��ೕ�ಸು�ದು.

 

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:

 

1. �ರತದ �ದಲ ಪ��ನಮಂ�� _______ .
2. ಧಮ��ರ�ೕ�� ಎಂಬ ಪದ� �� �� ��ಯ _______ ಪದ�ಂದ

ಬಂ��.

3. 1976 ರ� ಸಂ��ನದ ಪ���ವ�� �ದು� ಪ�ಯನು�  ತಂದು _______ ಎಂಬ
ಪದವನು�  �ೕ�ಸ��ತು.

4. ಧಮ��ರ�ೕ� ತತ� ದ ಆ�ರದ�_______ ����ೂಳ� �ೕ�ಗುತ��.

 

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

 

1. �ರ�ೕಯ ಸಂ��ನದ ��ಮಹ �ರು?

2. ಧಮ��ರ�ೕ��ಯನು�  ������.

3. �ಕೂ� ಲ�ಸಂ ಪದವನು�  �ದಲು ಬಳ�ದವರು �ರು?

4. �ೂೕಮು�ದ ಎಂದ�ೕನು?



 

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

 

1. �ೖ��ಕ ಮ�ೂೕ�ವ� ಎಂದ�ೕನು?

2. �ರತ�� ಬಂದ ��ೕ�ಗರು �ರು?

3. ��� �ೂೕ� ರವರ ಪ��ರ ಧಮ� �ರ�ೕ�� ಎಂದ�ೕನು?

4. ಬಡತನ ಎಂದ�ೕನು?

 

IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

 

1. �ರತದ ಸಂ��ನದ ಬ�� ಬ���.

2. �ರತದ� ���ಕ ��ಧ��ಯ ಇ��ಸವನು�  �ವ��.

3. ಬಡತನ ಮತು�  �ರು�ೂ�ೕಗದ ಬ�� ಒಂದು �ಪ� � ಬ���.

4. ಧಮ� �ರ�ೕ��ಯ ಸ�ಲುಗಳನು�  �ವ��.

 

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. �. �� ��ೕ� ಅಂ�ೕಡ� � ರವರ ಬ�� ���ನ ���ಯನು�  �ಮ�
��ಕರ ಬ� �ೕ� ಪ���.

2. ಒಗ� ���ಂ�ಗುವ ಉಪ�ಗಗಳ ಬ�� �ಮ�  ಅ���ಯವನು�  ಬ�ದು
��ಕ�� �ೂೕ��.



CREATED BY JUTOH - PLEASE REGISTER TO REMOVE THIS LINE

ಅ��ಯ- 3 ��ಪದ� � (Caste system)

ಕ��ಂಶಗಳು:

1. �ೕ��.

2. �� ಪದ� �ಯ ಅಥ� ಮತು�  ಲ�ಣಗಳನು�  ��ಯು�ದು.

3. ಅಸ� ೃಶ� �ಯ ಬ�� ���ಯನು�  ��ಯು�ದು.

4. ಪ�ಗ�� ಅ����ರುವ ��- ಅವ�ೂೕಕನ.

5. �� ��ಶ �ೕ�ಗುತ�� ಸ�ಜದ�.

 

3.1 �ೕ��:

�ರ�ೕಯ ಸ�ಜ �� ವ� ವ�� �ಂದ ಕೂ��. ಬಹಳ �ಂ�ನ
�ಲ�ಂದಲೂ ಬಂ�ರುವ ���ಕ ಸಂ�� ���, �� ಪದ� � �ರತ�� �ತ �
�ೕ�ತ��ಲ� . �ರ�ೕಯರು ವಲ� �ೂೕ� ಎ�� �ಸ����ೂೕ ಅ�ಲ�  ��
ಪದ� �ಯನು�  �ೂೕಡಬಹು���, ಉ�ಹರ�� ಜ��, ಬ��, ��ೕಲಂ�,
�ೕ�ಳ. ಮಯ���, ಮುಂ�ದ �ೕಶಗಳ� �� ಪದ� �ಯ ಅ�ೕಕ
ಉ�ಹರ�ಗಳನು�  �ೂೕಡಬಹು���.

�� ಪದ� � ���ಕ ಸ�ರ���ಸದ ಒಂದು ��ಷ�  ರೂಪ���, �ರ�ೕಯ
ಸ�ಜದ� ತುಂ� ಆಳ�� �ೕರೂ�ರುವ �ಟ�  ಪದ� ����, �ರತದ�
ಭೂ�ಯ ಒ�ತನ� ಕೂಡ �� ಪದ� �ಯನು�  ಅವಲಂ���. ���ಕ
ಅಂತರವನು�  ಮತು�  �ೕಲು �ೕಳು ಎಂಬ �ವ� ��ಯ ಪ�ಮುಖ ಲ�ಣ���. ಈ
�ೕ�ಯ ���ಕ ಸಂರಚ�ಯು �ೂಡ� �ದ �ರ�� ನಂ� �ಣು���.

�ಮ�ದು ���ರ�:

�. ಎ�. ಘು� �ರವರು �� ಉಪ��ಗಳು 4000 �� ಂತಲೂ ಅ�ಕ ಇ�
ಎಂ���.

�� ��ಗಳ ನಡು�ನ ಅಂತರ�, ಮ� �ೖ�� ಎಂಬ ಸಂಪ��ಯ, ಆಚರ�
ಮತು�  ಕಟು� �ಡುಗ�ಂದ ತುಂ��. ಈ ಕ�ಣ�ದ ಪ����ಗಳು ಸ�ಜದ� ಒಬ�



ವ� ��ಯ ��ನ�ನವನು�  �ಧ��ಸು��ದ� �.

 

3.2 ��ಯ ಅಥ� ಮತು�  ಲ�ಣಗಳು:

��ಯು ರೂ�, ಸಂಪ��ಯ, ��ಹ, ಕುಟುಂಬ, ಆ�ರ-��ರಗಳ�
�ಸು�ೂ�� �. ಉ�ಹರ��: �ೂೕಡು��ದ� �ೂೕ�� ಗಳ �ಸರನು�  ��ಯ
ಆ�ರದ �ೕ� ಇಟು� �ೂಳು� �ದು, �ರು �ೖಕುಗಳ �ೕ� ತಮ�  �ಸ�ನ ಮುಂ�
�� ಸೂಚಕ �ಸರನು�  �ೂಂದು�ದು ಇಂದು ��ನ� ���.

��ಯ ಅಥ�:

CASTE ಎಂಬ ಇಂ��ೕ� ಪದದ ಕನ� ಡ ರೂ�ಂತರ�ೕ ��. ��� ಎಂಬ
ಪದ� ����� ಮತು�  �ೕಚು��ೕ� ಮೂಲದ ��� ಎಂಬ ಪದ�ಂದ
ಉತ� ����. ��� ಎಂಬ ಪದ�� ಜ�ಂಗ, ತ�, ಅನುವಂ�ೕಯ� ಎಂಬ ಅಥ���.

��ಯ ಲ�ಣಗಳು

�� ವ� ವ�� ಯು ಸಂ�ೕಣ����. ��ಯ ಬ�� ����ನ �ಡುವ
ಬದ�� ಅದರ ಗುಣಲ�ಣಗಳನು�  ��ಯು�ದು ಸೂಕ� ಎಂದು ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� �ದ
�. ಎ� ಘು� � ಅವರು ಅ���ಯ ಪ����. ತಮ�  ‘��� ಅಂ� �ೕ� ಇ�
ಇಂ��’ ಎಂಬ �ಸ�ಕದ� ��ಯ ಗುಣಲ�ಣಗಳನು�  ಗು�����.
ಅ�ಗ�ಂದ�:

��ಯು ಸ�ಜದ �ೂೕಳು �ೂೕ�ದ �ಗ

���ಕ ಏ�- ��ೕ�ಯನು�  ಪ����ಸು�ದು

ಆ�ರದ �ೕ�ನ �ಬ�ಂಧ

���ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ �ೕ�ನ �ಬ�ಂಧ

ಉ�ೂ�ೕಗದ �ೕ�ನ �ಬ�ಂಧ

��ಹದ �ೕ�ನ �ಬ�ಂಧ

 

1) ��ಯು ಸ�ಜದ �ೂೕಳು �ೂೕ�ದ �ಗ:



��ಗಳು ತಮ� �ೕ ಆದ ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  �ೂಂ��. ��ಯ ಸದಸ� ತ� �
ಹು���ಂದ ���ರ�ಗು�ದ�ಂದ ಬದ��ಸಲು �ಧ� �ಲ� . ವ� ��ಯ ಅಹ��,
ಪ���, �ಮಥ� � �ಗೂ ��ಯ ಸದಸ� ರುಗಳ ನಡ�ಯನು�  �ಯಂ��ಸಲು
��ಯನು�  ಬಳ��ೂಳ� �ಗುತ��. ಪ�� ��ಯ ಸದಸ� ರುಗಳು �ಂಸ� ೃ�ಕ��,
�ಜ�ೕಯ��, ಆಡ��ತ� ಕ�� �ನ� �� ಗು����ೂಂ�ರು�ದ�ಂದ ��ಯು
ಸ�ಜದ �ೂೕಳು �ೂೕ�ದ �ಗ���.

2) ಏ�- ��ೕ�ಯನು�  ಪ����ಸು�ದು:

�. ಎ�. ಘು� �ಯವರು �ರತದ� ಸು�ರು �ಲು�  ��ರ�� ಂತಲೂ ಅ�ಕ
�� ಉಪ��ಗ�� ಎಂ���. �ೕಲು-�ೕಳು, ��ೕಷ� -ಕ�ಷ� , ಪ�ತ �-ಅಪ�ತ �,
�ವ�ಗಳು ಜನರ� ಇರು�ದ�ಂದ ಏ�- ��ೕ� ಆ��ತ�� �� ವ� ವ��
ರೂ�ತ���. �ನವ �ನವರ� ಅಸ� ೃಶ� � ಕಂಡುಬರು�ದಲ� � �ೕವರು
�ೕವರುಗಳ ನಡು�ಯು ಏ� ��ೕ� ವ� ವ��ಯನು�  �ಸ��ಸ���.

3) ಆ�ರದ �ೕ�ನ �ಬ�ಂಧ:

ಸ�ಜದ ಎ��  ��ಗಳ�ಯೂ ಆ�ರ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಬ�ಂಧಗ��.
�ರತದ� ಕ�� ಮತು�  ಪ�� ಆ�ರಗ�ಂಬ �ಯಮಗ��. ಪ�� ಆ�ರ ಎಂದ�
ತುಪ� �ಂದ ತ���ದ ಆ�ರ, ಈ ಆ�ರವನು�  ��ಹ� ಣರು ��ೕಕ�ಸ�ೕ�ಂಬ
�ಯಮ. ಕ�� ಆ�ರ ಎಂದ� �ೕ��ಂದ ತ���ದ ಆ�ರ, ಈ ಆ�ರವನು�
ಮದ� ಮ, �ಳ��ದವರು ��ೕಕ�ಸ�ೕ�ಂಬ �ಯಮ��.

4) ���ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ �ೕ�ನ �ಬ�ಂಧ:

���ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ �ೕ� �� ಪದ� �ಯ �ಬ�ಂಧ��. ಈ �ನ� �ಯ�
ಮ�- �ೖ��ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅಥ����ೂ�ೂ�ೕಣ. ��ಹ� ಣ ಮತು�  ಇತ�
�ಲ� �ೕ�� �ಯವ�� �ಳ ��ಯ ಜನರ �ರಳು ಕೂಡ ನಮ�  �ೕ�
�ೕಳ�ರ�ಂಬ �ವ� ಇತು� . �ಗೂ ಅಸ� ೃಶ� ರು ಸ� ���ದ� �ೖ���ಗುತ�� ಎಂಬ
�ವ���. ಈ ಪದ� � ಇವ��ಗೂ ಬದ�ಗ� ಉ���.

5) ಉ�ೂ�ೕಗದ �ೕ�ನ �ಬ�ಂಧ:

ನಮ�  ಸ�ಜದ� ಬಹು�ಲ�ಂದಲೂ �� ಆ��ತ ಉ�ೂ�ೕಗಗಳು
ಅ��ತ� ದ��. ��ಹ� ಣರು- �ೕ�ಧ� ಯನ, ��ೂೕ�ತ� , ��, ಅ��ಪನ, ಚ��ರರು
ಚಪ� � �ೂ�ಯು�ದು, ಕುಂ�ರ- ಮ�� �ಡು�ದು, ಬಡ� ಮರದ �ಲಸ
�ಡು�ದು, ಒಕ� �ಗ ಕೃ� �ಡು�ದು, �� �ಕರು- ಕೂದಲು ಕತ��ಸು�ದು.
ವಂಶ�ರಂಪಯ��� ಬಂದ ಕಸುಬುಗ��ದ� �. �ೕ� ಗು�ಸು�ದು, ಚಮ� ಹದ



�ಡು�ದು, ಸತ� ���ಗಳ ಚಮ� ಸು�ಯು�ದು ಅಸ� ೃಶ� ರು ಅನುಸ��ದ
ಉ�ೂ�ೕಗಗ��ದ� �. ಉ�ೂ�ೕಗದ �ೕ� �ಬ�ಂಧ ಮತು�  ಮ�- �ೖ��ಯ
�ವ� ಇದು� ದ�ಂದ ಅದನು�  ಬದ��ಸಲು ಆಗು��ರ�ಲ� .

6) ��ಹದ �ೕ�ನ �ಬ�ಂಧ:

ತನ�  ��� �ೕ�ದವರನು�  �ತ � ��ಹ�ಗುವ ವ� ವ��  ��ಯ��. ಇ�
ಅಂತ� �� ��ಹಗ�� ಅನುಮ� ಇಲ� . ಇದ�ಂದ �� ವ� ವ��  ಬಲ�� ವರದ��,
�ರುಕುಳ, �ಂ�, ಮ��� �ೕಡು ಹ�� ಕಂಡುಬರು���.

3.3 ಅಸ� ೃಶ� �:

���ಂದ ಉಂ��ರುವ ಅ�ಷ�  ಪದ� ��ಂದ� ಅಸ� ೃಶ� �. ಇದು �ಂದೂ
ಸ�ಜದ�ನ ಅತ� ಂತ ಅವ�ೕಳನ���ದ �ಗೂ ಕಳಂಕ ��ತ�ದ
ವ� ವ�� ���. ಇ�ೂಂದು �ಂಪ���ಕ �ಂದೂ ಸ�ಜದ ಕೂ� ರ ಆಚರ�. ಈ
ಆಚರ�ಯು �ರ�ೕಯರನು�  ಸತತ�� �ೂೕಷ�, ದ����, �ಜ�ನ� , �ಂ��
ತು��ಗುವಂ� ���.

 



 

ಅಸ� ೃಶ� �ಯ ����ಗಳು:

�. �. ಎ�. ಮಜು� �� ಪ��ರ: �ೕ�� �ಯವ�ಂದ
ಪರಂಪ�ಗತ�� ��ಸಲ� ಟ�  ಮತು�  ���ಕ�� �ೕರಲ� ಟ�  ��ಧ ���ಕ
ಮತು�  �ಜ�ೕಯ ಅನಹ��ಗ�ಂದ, �ಬ�ಲ� ಗ�ಂದ ನರಳು��ರುವ ��ಗಳನು�
ಅಸ� ೃಶ�  ��ಗಳು ಎನು� ���.

�. �. ಎ�. ಘು� �ರವರ ಪ��ರ: ಪ��ಷ�  ��ಗಳು ಎಂಬ ಪದ� �ೖಮ�
ಆ�ಗದ ವರ�ಯ� ಉಪ��ಸಲ� ಟು�  ಬಳ�ಯ� ಬಂದ ಪದ���.

��ನ� �� �ೕಳು��ದ� ���ಕ ���ಕ, ಆ��ಕ, �ಜ�ೕಯ.
�ೖ��ಕ ಮುಂ�ದ �ೕವನದ ಎಲ�  �ತ �ಗಳ�ಯೂ ಅ�ೕಕ �ಜ�ನ� ಗ��



ಒಳ��ರುವ ��ಗಳನೂ�  ಅಸ� ೃಶ�  ��ಗಳು ಅಥ� ಪ��ಷ�  ��ಗಳು ಎಂದು
ಕ�ಯು���.

�ರ�ೕಯ ���ಕ ಪ����ಯನು�  ���ೕ���ಗ ಅಸ� ೃಶ�  ��� �ೕ�ದ
ಜನರನು�  �ೕ� �ೕ� �ಜ� ಗಳ� �ೕ� �ೕ� �ಸರುಗ�ಂದ ಕ�ಯು���.
ಉ�ಹರ�� �ೂ�ಯರು, ��ಗರು, ಚಲ��ಗಳು ಸಮ�ರರು, ಮ�ರರು,
ಚ��ರರು, ಮುಂ�ದ ��ಗಳನು�  ಅಸ� ೃಶ� ರು ಎಂದು ಕ�ಯು���.

ಅಲ� � ಅಸ� ೃಶ� ರನು�  ಪಂಚಮರು, ಅ�ಯ�ರು, ತು�ಯಲ� ಟ� ವರು, ಅಂತ� ಜರು,
ಅಂತ� ��ಗಳು, ಹ�ಜನರು, ದ�ತರು ಎಂಬು��ಯೂ ಕ�ಯು���.

�. �. ��ೕ��ರವರು ಪ�� ��ರುವಂ� ಚ��, ���, ��ಂ�,
��, �ೂ�, ��, �ೂೕ�, ದೂಸ�, ಬ��, �ೕ�, �ೕಘ��, ಆ�.
��ಗ�, ಭೂ��, ಮ��, �ಂ� ��ಗಳು ಅಸ� ೃಶ�  ��ಗ��� ಎಂದು
��ಸು���.

 

3.4 ಪ�ಗ�� ಅ����ರುವ ��:

�� ವ� ವ�� ಯು �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ ಪ�ಗ�� ಅ����� ಎಂಬುದನು�  ಈ
�ಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳ ಆ�ರದ �ೕ� ��ದು�ೂಳ� ಬಹುದು.

1. ವ� �� ��ತಂತ�  ಮತು�  ವ� ��ತ�  �ಕಸನ�� ಅ�����:

ವ� ��ಗಳ ��ರ ನಂ��, �ಂತ�, ದೃ���ೂೕನ, ಮುಂ�ದ�ಗಳ �ೕ�
��ಯ ��ತ ಬಲ���, ಅಲ� �. ಅವರ ಆ�ರ, ��ಹ, �ೕಷ-ಭೂಷಣ, ��
ಊ�ೂೕಪ�ರ ಇ�ಗಳ �ೕ� �ಬ�ಂಧ �ೕ��.

ವ� ��ಗತ�ದ ��ರ, �ಂತ��ಂತ. ಆಸ��, ಅ���ಗ��ಂತ
��ೕ���ೕಶಗ��ಂತ ��ಯ ಆ�ೕಶ, �ಯಮ, ��ೕ�ಗ�ೕ ಪ�ಮುಖ��ಗ
ವ� �� ತನ�  �ಮಥ� �ವನು�  �ೂರ�ಡಲು �ದ� �ಲ� . ��ಯು ಕಟು�  �ಡುಗ�ಂದ ವ� ��
��ತಂತ�  �ಟ�ಗುತ��.

2. ಆ��ಕ ಅ�ವೃ��� �ರಕ:

ಪ���ಬ�  ವ� ��ಯೂ ತನ� � ಆದ �ಮಥ� �ವನು�  �ೂಂ�ರು���, ಆದ�
ವೃ��ಗಳನು�  ವಂಶ�ರಂಪಯ����ೕ �ಡು�� ಬಂ�ರು�ದ�ಂದ ಆ��ಕ
�ತ �ದ� ಪ�ಗ� ಅಥ� ಅ�ವೃ���ಗಲು ಅವ�ಶಗಳು ಕ��, �ರಣ



ಕುಲಕಸಬ��ೕ ಮುಂದುವ�ಸ�ೕ�ಂಬ ��ಯ �ಯಮ ವ� ��� ಇಷ� �ಲ� �ದ� ರೂ ಅ�ೕ
ವೃ��ಯ� ಮುಂದುವ�ಯ�ೕಕು. ಆಗ ವ� ��ಯ �ೖಯ��ಕ �ಮಥ� � ಮತು�
ಪ���ಗಳು ವ� ಥ��ಗುತ��.

3. ���ಕ ಪ�ಗ�� �ರಕ:

���ಕ ಪ�ಗ� ಮತು�  ಅ�ವೃ��� ಪ�ಗ�ಪರ ��ರಗಳು ಆಚರ�ಗಳು, ಮತು�
�ಜ�ಗಳು ��� ಬರ�ೕಕು, ಆದ� ��ಯ �ಂಪ���ಕ�, ಮೂಢನಂ��.
ಕಂ��ರಗಳು, ��ಕಟು� �ಡುಗಳು. �� �ಯಮಗ�� �ಢ��
ಅಂ��ೂಂ�ರು�ದ�ಂದ ಆಧು�ಕ ಸ�ಜ�� �ೕ��ರುವ ಪ�ಗ�ಪರ �ಂತ�ಗ��
ಅವ�ಶ�ರು��ಲ� .

4. ����ೕಯ ��ೖಕ� �� �ರಕ:

�ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ ಪರಂಪ�ಯನು�  ಗಮ���ಗ ��ಯು �ರ�ೕಯ
ಸ�ಜವನು�  �ಕ�  �ಕ�  �ೂೕಳುಗ�� �ಭ���. ಬಡವ-��ೕಮಂತ, �ೕಲು-�ೕಳು,
ಸ� ಶ�- ಅಸ� ೃಶ� , ಎಂಬ �ವ�ಗಳನು�  ಜನರ ಮನದ� �ೕರೂ�� ����ೕಯ ��ೖಕ� ��
�ರಕ���.

5. ಆ�ೂೕಗ� ಕರ�ದ ಪ��ಸತ��ಯ �ಳವ��� ಅ��:

ಅಸ�ನ� ಅ�ನ�ೕಯ� ಮತು�  ಸಮೂಹದ ಅ�ೕನ�� ಒತು�
�ೂಡು��ರುವ ��ವ� ವ�� ಯು ಸ�ಜದ�ನ ಜನರ ನಡು� ಕಂದಕಗಳ��ೕ ���ಣ
���.

ಪ�� ಪ�ಭುತ�  ��� ಮತು�  �� ���ಗಳನು�  �ೂೕ���ಗ ಇ�ರಡರ
ಸಂಘಷ�ದ� �� ����ೕ ಉ�ಯು�ದ�ಂದ ��ಯು ಪ��ಸ��ತ� �� ಅ��
ಎನ� ಬಹುದು, ಸ�ನ�ಯ ತತ� ವನು�  �ರುವ ಪ��ಸ��ತ� ಕ ಅಸ�ನ�ಯ �ೕ�
�ಂ�ರುವ ��ಯು ಒಂ�ಗ�ರ�.

 

��ಂಶ

1. ��� ಎಂಬ ಆಂಗ�  ಪದ� ����� ಮತು�  �ೕಚು��ೕ� ಮೂಲದ ��� ಎಂಬ
ಪದ�ಂದ ಬಂ��.

2. ��� ಎಂಬ ಪದ�� ಜ�ಂಗ, ತ�, ಅನುವಂ�ೕಯ� ಎಂಬ ಅಥ���.



3. �. ಎ�. ಘು� � “��� ಅಂ� �ೕ� ಇ� ಇಂ��” ಎಂಬ ಕೃ�ಯನು�
ಬ����.

4. �. ಎ�. ಘು� �ಯವರು �ರತದ� ಸು�ರು �ಲು�  ��ರ�� ಂತಲೂ ಅ�ಕ
�� ಉಪ��ಗ�� ಎಂ���.

5. ಪ�� ಆ�ರ ಎಂದ� ತುಪ� �ಂದ ತ���ದ ಆ�ರ, ಕ�� ಆ�ರ ಎಂದ�
�ೕ��ಂದ ತ���ದ ಆ�ರ.

6. �. �. ಎ�. ಮಜು� �� ಪ��ರ: �ೕ�� �ಯವ�ಂದ
ಪರಂಪ�ಗತ�� ��ಸಲ� ಟ�  ಮತು�  ���ಕ�� �ೕರಲ� ಟ�  ��ಧ
���ಕ ಮತು�  �ಜ�ೕಯ ಅನಹ��ಗ�ಂದ �ಬ�ಲ� ಗ�ಂದ ನರಳು��ರುವ
��ಗಳನು�  ಅಸ� ೃಶ�  ��ಗಳು ಎನು� ���.

 

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:

1. �� ಎಂಬ ಕನ� ಡ ಪದವನು�  ಇಂ��� ನ� _______ ಕ�ಯು���.

2. ��� ಅಂ� �ೕ� ಇ� ಇಂ�� ಈ ಕೃ�ಯನು�  _______ ರವರು
ಬ����.

3. ��ಯು _______ �ಂದ ���ರ�ಗುತ��.

4. �ರ�ೕಯ�� ����ೕಯ�ಯ �ವ�ಯು ���ಲ�  ಎಂದವರು _______ .

 

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

 

1. �� ಎಂದ�ೕನು?

2. �� ��ಶ ಎಂದ�ೕನು?

3. ಬಡ�ಯ �ಲಸ ��ದು?



4. ಪ�ಗ�� ಅ���ಗು��ರು�ದ�� ಒಂದು �ರಣ �ೕ�.

 

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

 

1. ��ಯನು�  ������.

2. ಪಕ�  ಮತು�  ಕ�� ಆ�ರ ಎಂದ�ೕನು?

3. ಅಸ� ೃಶ� � ಎಂದ�ೕನು?

5. �� ��ಶವನು�  ತ�ಗಟ� ಬಹು�ೕ? ಚ���.

 

IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

 

1. ��ಯ ಲ�ಣಗಳನು�  �ವ��.

2. ಅಸ� ೃಶ� �ಯ ಬ�� ಬ���.

3. �� ��ಶದ ಬ�� �ಪ� � ಬ���.

4. ಪ�ಗ�ಯ ಅ��� �� �ವ �ೕ�ಯ� �ರಣ�ಗು���?

 

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. �� ಪದ� �ಯು �ೕಶದ ಅ�ವೃ��� �ರಕ�ೕ ಅಥ� �ರಕ�ೕ ಚ���.
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ಅ��ಯ- 4 �ರತದ ��ಮಗಳು (Indian Villages)

ಕ��ಂಶಗಳು:

1. �ರ�ೕಯ ��ಮಗಳ �ರಂಪ�ಕ ಗುಣ-ಲ�ಣಗಳು.

2. ��ಮ �ಗೂ ನಗರಗಳ ನಡು�ನ ವ� ��ಸಗಳು.

3. ಬದ�ಗು��ರುವ �ರ�ೕಯ ��ಮಗಳು.

4. �ೖತರ ಆತ� ಹ��-ಒಂದು ಸಮ�� .

4.1 �ೕ��:

�ನವನು ವ� ವ�ಯ �ಡು�ದನು�  ಕ�ತ �ೕ� ಆ�ರ��� ಆತ ಒಂದು
ಸ� ಳ�ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು ಸ� ಳ�� ಅ�ಯು�ದು �ೂ��ೂಂ�ತು. ��ರ �ೕವನ
��ರಂಭ��ತು. �ೕ� ಕೃ��� ಒಂ�� ���ದ ಸಮು�ಯಗ�ೕ ��ಮ ಅಥ�
ಹ��ಗಳು ಎ���ೂಂಡ�. �ರತ� ಹ��ಗಳ �ೕಶ. ‘ಹ��ಗಳ ಅ�ವೃ���ಗ� �ೕಶದ
ಅ�ವೃ�� �ಧ� �ಲ� ’ ಎಂದು �ಂ�ೕ�ಯವರು ಅ���ಯ ಪ����.

��� �ರತದ ��ಮಗಳ ಬ��ನ �ಳುವ�� ಅತ� ವಶ� ಕ. ಇಂ�ಗೂ ಸಹ
�ರತದ� ನಗರಗ��ಂತ ��ಮಗಳ��ೕ �ಚು�  ಜನ ��ಸುವರು.

 

 



 

 

4.2 �ರ�ೕಯ ��ಮಗಳ �ರಂಪ�ಕ ಗುಣ- ಲ�ಣಗಳು

1. �ಕ�  �ತ �:



��ಮ� �ತ �ದ� �ಕ� ��ರುತ��. ��ನ� �� ಜನಸಂ��ಯ ಆ�ರದ
�ೕ� ನಗರ �ಗೂ ��ಮಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣ �ಡ�ಗುತ��. ನಮ�  �ೕಶದ� 5000
�� ಂತಲೂ ಕ�� ಜನಸಂ�� ಇರುವ ಸಮು�ಯಗಳನು�  ��ಮಗ�ಂದು
ಕ�ಯ�ಗುತ��. ಆದರೂ �ರತದ� �ಲ�ೕ �ಲ� ಅಂದ� ಹ��ರು ಮ�ಗ�ರುವ
��ಮಗಳೂ ಇ�.

�ಮ�ದು ���ರ�: 2011 ರ ಜನಗಣ�ಯ ಪ��ರ �ರತದ� �ೕ. 68.84 ರಷು�
ಜನರು 5,97,369 ಹ��ಗಳ� ��ಸು����.

2. ಸರಳ� ಮತು�  ���ಕ ಏಕ�:

���ೕಣ ಜನರ �ೕ��ಗಳು ಪ��ತ��ರು�ದ�ಂದ ಅವರ �ೕವನ�
ಅತ� ಂತ ಸರಳ�ದುದು. ಹ��ಗರ ಉ�ೂ�ೕಗ ಕೃ� ಆ�ರು�ದ�ಂದ ಆಡಂಬರದ �ೕವನ
ಇ� ಕಂಡು ಬರ�ರದು. �ೕ�� ಜನರ �ೕವನಕ �ಮ, ಊಟ-ಉಪ�ರ, ಆ�ರ-
��ರ, ಉಡು�-�ೂಡು�ಗಳ� ಏಕರೂಪ� ಕಂಡುಬರುತ��. �ತ, �ತ�ದ ಬದುಕು
��ಸು���. ಸು��ಯ� ��ದ ಧವಸ-�ನ� ಗಳನು�  �ೂೕ�ನ�� ಸಂಗ ���ಟು�  ಇ�ೕ
ವಷ� ಎಚ� ���ಂದ ಬಳಸು���.

3. ಮು�ಮು� ಅಥ� ಅ�ೂ�ೕನ�  ಸಂಬಂಧ:

ಮು�ಮು� ಸಂಬಂಧ ಎಂದ� ಎಲ� �ಗೂ ಎಲ� ರೂ ಪ��ತ��ರು�ದು.
���ಣ ಸಮು�ಯಗಳು �ಕ� ��ರು�ದ�ಂದ ಎಲ� ರೂ ಪರಸ� ರ
ಪ��ತ��ರು���. �ೕ�� ಜನರು ಮು�ಮ� ಸಂಬಂಧಗಳನು�  �ೂಂ�ರು���.
ಪರಸ� ರರನು�  �ತ��ಸು�ಗ ಅಕ� -ತಂ�, ಅಣ� -ತಮ� , ಅ��-�ವ, �ಕ� ಪ� -�ಕ� ಮ�
ಎಂಬು�� ಕ�ಯು���. ಜನರು ಪರಸ� ರ ಸಂಪಕ�ದ�ರು���. ��ೕ�, ಪರಸ� ರ
ಸಹ�ರ, ಆ��ೕಯ� ಇ� ���ೕಣ ಸಮು�ಯದ� ಕಂಡುಬರುತ��.

4. ಅ�ಪ��ಕ ���ಕ �ಯಂತ �ಣ:

���ೕಣ ಜನರ ��ಥ�ಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ���ಕ �ಯಂತ �ಣವನು�
ಸರಳ�ೂ���. ��ಯರ ಆ�, �ೂೕ��ರಗಳು, �ೖ�ಕ �ಯಮಗಳು,
ಸಂಪ��ಯಗಳು, ಪದ� �ಗಳು, ನಂ��ಗಳು, �ಲ� ಗಳು ಜನರ ನಡ�ಯನು�
�ಯಂ��ಸುತ��. ಉ�ಹರ�� ಗಂಡ, �ಂಡ�ಯರ ನಡು� ಜಗಳ ಉಂ��ಗ
ಅವರು ��ಯ ಮುಖಂಡರ ಬ�� �ೂೕಗು���. ಇಂ�ಗೂ ಸಹ ��ಮಗಳ�
ತ��ೂೕರುವ ��ಜ�  ��ದಗಳು �ದಲು ��ಮದ ಮುಖಂಡರ ಬ� ಬರುತ��.
ಅ��ೕ ಅ�ಗ�� ಪ��ರ ಕಂಡು�ೂಳು� ವ ಪ�ಯತ�  �ಡ�ಗುತ��.

5. ಕೂಡು (ಅ�ಭಕ�) ಕುಟುಂಬದ ��ಮುಖ� �:



ಕೃ�� ���ನ ಸಂ��ಯ� ಶ ��ಕರು �ೕ�ಗು���. ��� ��ಮಗಳ�
ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ���� ಕಂಡುಬರುತ��. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಎಂದ� ಮೂರು,
�ಲು�  ತ���ನ ಜನ ಒ��� ಒಂ�ೕ ಮ�ಯ� ��ಸು�ದು. ಮ�ಯ ಎಲ�
ವ� ವ�ರಗಳ� ಯಜ�ನರ�ೕ ಅಂ�ಮ �ೕ��ನ��ರುತ��. ���ೕಯರು
ಮ��ಲಸಗಳ� �ೂಡಗು�ದರ �ೂ�� �ೂಲಗಳ� �ರುಷರಂ� ದು�ಯು���.
ಇ��ೕ�� ���ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳಲೂ�  ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂ�� ಕ���ಗು���.

6. �ಸಗ�ದ ಪ��ವ:

���ೕಣ ಜನರು ��ಗಲೂ �ಸಗ��ೂಂ�� ಸಂಪಕ� �ೂಂ�ರು���.
ಆದ� �ಂದ ಅವರ ನಂ��, ಧಮ�, ಸಂಪ��ಯಗಳ� �ಸಗ�ದ �� ಎದು�
�ಣುತ��. ಭೂ�, ನ�, �ಟ� -ಗುಡ� , ���ಗಳನು�  �ೕವ�ಂದು ��ಸು���.
ಅ�ವೃ��, ಅ�ವೃ��, ಬರ�ಲ, ಇ���ಗ�� ಪ�ಕೃ� �ೕವ� �ರಣ ಎಂದು ���
ಆ�ಯ ಕೃ��� ಹಬ� -ಹ��ನ, ���- ಉತ� ವಗಳನು�  ಆಚ�ಸು���.

7. ಕೃ�ಯ ���ನ� �:

ಕೃ� �ರತದ ಹ��ಗಳ ಮುಖ�  ಉ�ೂ�ೕಗ���. ಅಲ� � ಕೃ�� �ೕ�ದ
�ೕ�ಲು, ಕುಂ�, ಕು��� �� ��ಧ ಉಪಕರಣಗಳನು�  ತ�ರು �ಡುವ
ಬಡ�ಗಳು, ಕ��ರರು, ಚ��ರರು, ��ಗರು, ಮ��ಳರು, ಭಜಂ��ಯವರು,
�ೂೕ�-ತಳ�ರರು ಕಂಡು ಬರು���. ಅಲ� � ಕುಂ���, ನೂಲು�ದು,
�ೕಯು�ದು ಮುಂ�ದ ಉ�ೂ�ೕಗಗಳು ಕಂಡುಬರುತ��. ಹ��ಗರು ಪಶುಸಂ�ೂೕಪ�
�ಗೂ ಹ��ರು ಕರಕುಶಲ ಕ�ಗಳನು�  ����ೂಂ�ರು���. �ೕ�� �ರತ ‘ಹ��ಗಳ
�ಡು, ಕೃ�ಕರ �ೕಡು’ ಎ���ೂಂ��. ‘�ೖತನನು�  �ಷ� �ದ ���ಲುಬು’ ಎಂದು
ಕ�����.

8. ���ೂ�ಯ �ತ �:

��ಮಗಳು �ತ �ದ� �ಕ� � ಆ�ರು�ದ�ಂದ ಜನರ ನಡು� ಪರಸ� ರ ಪ�ಚಯ,
�ೕರ ಸಂಬಂಧ, �ಕಟ �ಂಧವ� ಗ�ರುತ��. ��ಮಗಳ� ���ೂ� ಅತ� ಂತ ಮಹತ� ದ
�ತ �ವ�ಸುತ��. ��ಮಸ� ರು ಪರಸ� ರ �ೂಡು�ದು, ��ದು�ೂಳು� �ದು, ಕಷ� -ಸುಖ,
�ೂೕ�-ನ��ಗಳ� ���ಗು���. ಹಬ� -ಹ��ನ, ��ಹ-�ಮಕರಣ
ಮುಂ�ದ ಸಂದಭ�ಗಳ� ಒ��� ಸಹ�ರ�ಂದ ��ೂ�ಳು� ���.

9. ಧಮ�ಶ ���:

���ೕಣ ಜನರು �ೖ�ೕಶ��ಗಳ� ಅ�ರ�ದ ಶ ��� �ಗೂ
ನಂ��ಯುಳ� ವ��ರು���. ಈ ���ಕ ಶ ����ೕ ಅವರನು�  ಹಲ�ರು



ಆತಂಕಗ�ಂದ ರ��� ಎಂದು ��ಸು���. �� ��ಸುವ �ೕವ�ೕ�ಯರ ���,
ಉತ� ವಗಳನು�  �ಜೃಂಭ��ಂದ ಆಚ�ಸು���. ಉಳ� �ಡು�ಗ, �ತ��
�ಡು�ಗ, �ೖರು �ೕಳು�ಗ, �� ಕ�� �ಡು�ಗ, ಭಗವಂತನ ��
�ಡು���. ಉ�ಹರ�� ಉತ�ರ ಕ��ಟಕದ� ಭೂ�ಯನು�  ��ಸುವ �ೕ�
ಹು���, �ೖದರ�� ಕ��ಟಕದ ಪ��ೕಶಗಳ� ಎಳ� ಮ���  ಹಬ�  �ಗೂ ಹ�ೕ
�ೖಸೂರು �ಗದ� ಸಂ��ಂ� �ನದಂದು ಎತು� ಗ�ಂದ �ಚು�  ��ಸುವ ಹಬ�
ಆಚರ� �ಡು���. ತಮ� ಕೃ�ಯ� ಸ�ಯ �ಡುವ ಎತು� , ದನ- ಕರುಗಳನು� ,
ಕೃ� ಉಪಕರಣಗಳನು�  ��ಸು���.

10. �ಂಪ���ಕ ದೃ���ೂೕನ:

ಹ��ಗರು ಸಂಪ��ಯ, �ಯಮ-���ಗ�� �ಚು�  ಬಧ� ��ರು���. ���
ಅವರು �ೕಗ� ಬದ�ವ�ಗ�� ಒಳ�ಗು��ಲ� . �ೂಸ ��ರಗಳು, ವಸು� ಗಳು
ಮತು�  ಕ �ಮಗಳನು�  ಅವರು ��ಗಲೂ ಸಂಶಯದ ದೃ���ಂದ �ೂೕಡು���.
ಸ�ಜ ��ೂೕ�ಸುವ ���ೕ �ಷಯವನು�  ಅವರು ಒ�� ��ಲ� . ಉ�ಹರ�
ಅಂತ��� ��ಹ. ��� ಇ� ���ಕ ಬದ�ವ� ಮಂದಗ��ಂದ
�ಗುತ��.

 

4.3 ��ಮ �ಗೂ ನಗರಗಳ ನಡು�ನ ವ� ��ಸಗಳು

��ಮ

. ���ೕಣ �ೕವನದ� ಏಕರೂಪ� ಕಂಡುಬರು�ದು.

. ಮು�ಮು� ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಂಡುಬರುತ��.

. ಜನರು ಕೃ� �ಗೂ ಕೃ� ಸಂಬಂ�ತ ಉ�ೂ�ೕಗಗಳ� �ೂಡ�ರು���.

. ವ� ���ಂತ ಕುಟುಂಬ ಮುಖ� .

. ���ೕಣರು ಸಂಪ��ಯ��ಗಳು.

. �ೂೕಕರೂ�, ನಂ��, ಆಚರ�ಗಳು ಜನರ ನಡ�ಯನು�  �ಯಂ�ಸುತ��.

ನಗರ

. ನಗರ�ೕವನ� �ೖ�ಧ� ಮಯ��ರು�ದು.



. �ಧ� �ಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಂಡುಬರುತ��.

. �ೖ��� �ಗೂ �ೕ�ವಲಯದ ವೃ��ಗಳ� �ೂಡ�ರು���.

. ವ� ���ೕ ಪ��ನ.

. ನಗರದ ಜನ ಪ�ಗ�ಪರರು.

. �ನೂನು, �ೕ�� ವ� ವ�� , ���ಲಯಗಳು ಜನರ ನಡ�ಯನು�  �ಯಂ��ಸುತ��.

 

4.4 ಬದ�ಗು��ರುವ �ರ�ೕಯ ��ಮಗಳು

���ೕಣ ಜನರು ಬಹು�ೕಗ� �ೂಸತನ�� ��ದು�ೂಳು� ��ಲ� . ಅವರು
�ೂಂ���ಯ �ೕವನವನು�  ಬಯಸುವವರು. ಸಹಜ�� ಇ� ಅವ�ಶ. ಆದ�
ಇ��ೕ�� ��ಮಗಳಲೂ�  ಬದ�ವ�ಯ �� �ೕಸು���. ಇದ�� �ರಣಗಳನು�  ಈ
�ಳ�ನಂ� �ೕಳಬಹುದು.

1. ��ಣದ ಲಭ� �.

2. ���ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ� ಸಣ� �ತ �ದ �ೖ���ಗಳ ��ರಂಭ.

3. ಸ��ರದ ಅ�ವೃ�� �ಜ�ಗಳು. ಉ�ಹರ�� ಪ��ನ ಮಂ��
���ೕಣ ಸಡ� �ಜ�, ಕೂ��� �ಳು �ಜ�, ಇಂ��
ಆ�ಸ �ಜ� ಇ���

4. ಸಮೂಹ �ಧ� ಮಗಳ ಪ��ವ.

5. ���-ಸಂಪಕ� ವ� ವ�� .

6. �ೖದ� �ೕಯ �ಲಭ� ಗಳು.

7. ಅ��ರ ��ೕಂ��ೕಕರಣ.

 

�ಮ�ದು ���ರ�:

���ೕಣ ಪ��ೕಶಗ�� ನಗರದ �ಲಭ� ಗಳನು�  ಒದ�ಸುವ PURA (Providing
Urban Amenities in Rural Area) ಎಂಬ �ಜ�ಯನು�  �� �ಷ� �ಪ� �.



� �
ಅಬು� � ಕ�ಂರವರು ರೂ����.

�ಮ�ದು ���ರ�:

ಆಡ�ತದ� ���ೕಣ ಜನ�ೕ �ೕರ�� �ಗವ�� ಪ��ಪ�ಭುತ� ವನು�
ಸದೃಢ�ೂ�ಸ�ೕ�ಂಬ ಉ�ಶ�ಂದ 10 �ೕ �ೕ, 1993 ರಂದು ಕ��ಟಕ ಸ��ರ�
“ಕ��ಟಕ ಪಂ�ಯ� �� ಅ��ಯಮ 1993” ಎಂಬ �ಸನವನು�  ���
ತಂ�ತು. ಈ �ನೂ�ನ ಅನ� ಯ ಮೂರು ಹಂತದ ಪಂ�ಯ� �� ಸಂ�� ಗಳು
��� ಬಂದ�.

a. ��ಮ ಮಟ� ದ�- ��ಮ ಪಂ�ಯ�.

b. �ಲೂಕು ಮಟ� ದ�- �ಲೂ� ಕು ಪಂ���.

c. ���  ಮಟ� ದ�- ���  ಪಂ���.

�ೖ��� ��ಂ��ಂ�� ���ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ� ಗಮ�ಹ�
ಬದ�ವ�ಗಳು ಕಂಡುಬರು���.

4.5 ���ೕಣ ಸಮ�� ಗಳು

��ಮಗಳು ಹಲ�ರು ಸಮ�� ಗಳನು�  ಎದು�ಸು���. ಅ�ಗಳು ���ಂದು
���ಣ.

1. ಬಡತನ:

ಜನಸಂ�� ಏ�� ��ಮಗಳ� ಜ�ೕನು �ಭಜ�� �ರಣ�ಗು���. ಆದ� �ಂದ
ಉ��ದ� ಕುಂ�ತ�ೂಂಡು ಬಡತನ ತ� ಎ���. �ಂಪ��ಯಕ �ೕ�ಯ ಪದ� �,
�ರು�ೂ�ೕಗ, ಮ�ಯ ಅ�ವ, �ೕ�ವ� �ಕಯ�ಗಳ �ೂರ�, ���ೕಣ
ಬಡತನವನು�  �����. �ೕ�� �ೕಕಡ 40 �� ಂತಲೂ ಅ�ಕ ���ೕಣ ಜನರು ಬಡತನ
�ೕ��ಂತಲೂ �ಳಮಟ� ದ �ೕವನ ನ�ಸು���. ಆದ� �ಂದ ಸ��ರ ಸಮಗ� ���ಣ
ಅ�ವೃ�� �ಯ�ಕ �ಮ, ಸ� ಯಂ ಉ�ೂ�ೕಗ �ೖ�ೂಳ� ಲು ���ೕಣ ಯುವ ಜನ��
ತರ�ೕ�, ���ೕಣ �ೖ���ಗ�� ಉ��ೕಜನ, ಸ� -ಸ�ಯ ಗುಂ�ಗಳು �ದ�ದ
ಪ��ಮ�� �ಯ�ಕ �ಮಗಳನು�  ��� ತರ���.

2. ಅನ�ರ�:

ಅನ�ರ�ಯು �ರ�ೕಯ ��ಮಗಳ ಒಂದು ಪ�ಮುಖ ಸಮ�� ���.
ಸ��ರ ��ಣದ �ವ���ೕಕರಣ��� ಎ��ೕ ಶ ��ಸು��ದ� ರೂ �ಧ� ��ಲ� . ಏ�ಂದ�



��ಗಳು, ��ಕರ, �ಲ� �ೕಷಕರ ಅಸಹ�ರ, ಮೂಲಭೂತ �ಲಭ� ಗಳ
�ೂರ��ಂ�� ��ಣ ಪ��ರ�� �ೂಂದ��ಗು���. 2011 ರ ಜನಗಣ�ಯ ಪ��ರ
�ೕ. 64 ರಷು�  ���ೕಣ ಜನ ಅನ�ರಸ� ����. �ರತ ಸ��ರ� ��ರ �ರತ,
ಸವ���ಣ ಅ��ನ, ��ಣ ಹಕು�  ��� ಮುಂ�ದ �ಯ�ಕ �ಮಗಳ ಮೂಲಕ
��ಣ ಪ��ರ�� ಶ ��ಸು���.

3. �ಗ�ಕ �ಲಭ� ಗಳ �ೂರ�:

��ಮಗಳ� �ೕ�ದ ��� ಮತು�  ಸಂಪಕ� �ಧನಗಳು, �ೖದ� �ೕಯ,
ಮ�ೂೕರಂಜ�, � �ೕ�, �ಚ�ಲಯ, ಶುದ�  ಕು�ಯುವ �ೕರು, ವಸ�, �ೕ� �ೕಪ,
ಉತ�ಮ ಚರಂ� ವ� ವ�� , ��ಲಯ ಇ��� �ಲಭ� ಗಳ �ೂರ� ಎದು�  �ಣುತ��.
ಇಂ�ಗೂ �ಲ� ಹ��ಗಳ� ರ�� ಬ� ಮಲ�ಸಜ�� �ಡು�ದನು�  �ಣು��ೕ�.
ಇದ�ಂದ ಮುಜುಗರ ಪಡುವಂ�ಗುತ��. ಅಲ� �ೕ ಬಯಲು ಮಲ �ಸಜ��
ಅ��ೂೕಗ� �� �ರಣ�ಗುತ��. ಇದನು�  ತ�ಗಟ� ಲು ಸ��ರ ಸ� ಚ�  �ರ� �ೕಷ�
�ಜ�ಯನು�  ��� ತಂ��.

4. ���ಡ�ತದ �ೂರ�:

ಪಂ�ಯ� �� ವ� ವ��  ��� ಬಂದು ಅ��ರ ��ೕಂ��ೕಕರಣ���.
ಆದರೂ ���ಡ�ತ� ಸಮಥ��� �ಯ� �ವ��ಸು��ಲ� . ಉ�ಹರ��
ಇಂ�ಗೂ ಹ��ಗಳ� ಚರಂ� ವ� ವ�� , �ೕ� �ೕಪ, ���ೕಣ �ೖಮ�ಲ� , ಇ���
�ಲಭ� ಗಳ �ೂರ���. �ೖ����ೂಂಡ �ೂಸ �ಜ�ಗಳು ಸಮಪ�ಕ��
ಅನು��ನ�ೂಳ� �ೕ ಇರಲು ಭ����ರ, ಸ� ಜನಪ��ತಗಳು �ರಣ���.
�ಜ�ೕಯ ಪ��ೕಶ�ಂ�� ಹ��ಗಳೂ �ಮರಸ� , ��ದ���ಂದ
ದೂರ�ಗು���. ಈ ಎಲ�  �ರಣಗ�ಂ�� ���ೕಣ ಜನ�� �ಗ�ೕ�ದ
ಮೂಲಭೂತ �ಲಭ� ಗಳು ಮ�ೕ�����.

5. ���ಕ ಸಮ�� ಗಳು:

ಅ�ನ, ಅನ�ರ�, ಬಡತನಗಳ �ೂ�� ಧೂಮ�ನ, ಮದ� �ನ,
ಜೂಜು���, ವ� ��ರ, �ೂೕ��ತನ, ಅಸ� ೃಶ� � ಇ��� ಸಮ�� ಗಳು ��ಪಕ���.
��ೕಯ� ಮತು�  ಅಸ� ೃಶ� � ���ೕಣ ಜನರನು�  ಇಂ�ಗೂ �ಡು��ರುವ
ಸಮ�� ಗ���.

ಒಂದು ���ಷ�  ��� �ೂೕರುವ ಪ��ತದ ���ಯನು�  ��ೕಯ�
ಎನು� ��ೕ�. ತನ�  ��, ಉಪ��� �ೕ�ದ ಜನ�� �ೂೕರುವಷು�  ��ೕ�, �ರವವನು�
ಇತರ ��ಯವ�� �ೂೕರು��ಲ� . ��ೕಷ� -ಕ�ಷ� , ಉಚ� -�ೕಚ, �ೕಲು-�ೕಳು, ಮ�-
�ೖ�� ಮುಂ�ದ �ರತಮ�  ಆ��ತ ಮ�ೂೕ�ವ��ೕ ಅಸ� ೃಶ� �. ಮ���



ೖ � � ೃ � �
�ಂ�ೕಯವರು ‘ಅಸ� ೃಶ� �ಯ ಆಚರ� �ಂದೂ ಧಮ��� ಅಂ�ದ ಕಳಂಕ’ ಎಂದು
�ೕ���. ಅ�ೕಕ ಮ��ರುಷರು, ಸ�ಜ ಸು�ರಕರು, �ಧು-ಸಂತರು, ಸಂಘ-
ಸಂ�� ಗಳು, ಅಸ� ೃಶ� �ಯ ��ರ�� ಶ �����. ಶತ�ನಗ�ಂದಲೂ �ೂೕಷ��
ಗು���ದ�  ಇವರು ಇತರ�� ಸ� ಸಮ�� �ಲ� ಲು ಅನುಕೂಲ�ಗುವಂ� ಆ��ಕ,
ಆ�ೂೕಗ� , ವಸ�, �ೖ��ಕ �ಲಭ� ಗಳನು�  �ೕಡ�ಗು���.

ಈ ಎಲ�  ಸಮ�� ಗ�ಂದ ��ಮಗಳನು�  ಮುಕ��ೂ�ಸ�ೕ���. ��ಮಗಳು
ಸು�ರ��ದ� �ತ � �ೕಶ ಸು�ರ��ದಂ�. ಆದ� �ಂದ ರ��, ���, �ೕರು
ಸರಬ�ಜು, ��ಣ�ಲಭ� , �ೕ� �ೕಪ, �ಚ�ಲಯ, ಸ� ಚ� � ಮತು�  �ಮ��ೕಕರಣ,
ಗೃಹ���ಣ, ಆ�ೂೕಗ�  �ಯ�ಕ �ಮಗಳು, ಮ�� ಮತು�  ಮಕ� ಳ ಕ�� ಣ, ಪ��ಷ�
��, ಪ��ಷ�  ಪಂಗಡ ಮತು�  �ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ ಏ�� ಸಂಬಂ�ತ
�ಯ�ಕ �ಮಗಳನು�  �ೖ�ೂಂಡು ���ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ ಸ��ಂ�ೕಣ ಅ�ವೃ��,
��ವಲಂ� �ೕವನ ��ಸು�ದರ �ೂ�� �ೕಶದ ಅ�ವೃ��ಯನು�
��ಸಬಹು���.

 

4.6 �ೖತರ ಆತ� ಹ��

ಅಂಕಲ� �ಳ�� �� �ೂೕ�� �ಲೂ� �ನ ಒಂದು ��ಮ. ಅ� ಚಂದಪ�
ಎಂಬ �ೖತ �ಸ��ದ� ನು. ಅವ�� ತಂ��ಂದ ಬಳುವ��� ಬಂದ ಎರಡು ಎಕ�
ಜ�ೕನು ಇತು� . ಕ�ದ ಎರಡು ವಷ�ಗ�ಂದ ಸ��� ಮ��ಗ� ಕೃ�ಯ�
ನಷ� ವನು�  ಅನುಭ��ದ� ನು. ಆದ� �ಂದ �ೂಳ� �� �ೂ�ಸಲು �ಧ���ದನು.
ಈ�ಗ�ೕ ಕೃ��� �ಗೂ ಮಗಳ ಮದು��� ��ಂ�ನ� ಮೂರು ಲ�
ರೂ�� �ಲ ���ೂಂ�ದ� . ��� ಅಂಕಲ�ಯ �ೕ��ೕ��ರ�ದ
�ಹು�ರ �ದ� ಪ� ನವರ ಬ� ಒಂದು ಲ� ರೂ�� �ಲ ಪ�ದು �ೂಳ� ��
�ೂ��ದ. �ೂಳ� ��� �ೕರು ಕ�� ಬಂ�ದ� �ಂದ ಒಂದು ಎಕ�� �ತ � ಕಬು�
�� �� ಉ�ದ ಭೂ�ಯನು�  ವ� ವ�ಯ �ಡ�ೕ �� ಉ��ದ. ಕಬು�
��ದು ಕ��� ಬಂ�ತು. ಆದ� ಸಕ� � ����ಗಳು ಕ��� ಕ�� ದರ �ಗ�
��ದ� �ಂದ ಕಬು�  ಕ�� �ಡ�ಲ� . ಕಬು�  ಒಣಗು�� ಬಂತು. �ಹು�ರ
�ದ� ಪ� ನವರ �ಲ ಬ��, ಚಕ �ಬ�� �ೕ� ಬೃಹ� �ತ �ದ �ಲ�� ಪ�ಣ�ಸುತ��. �ಲ
ಮರು�ವ�ಸುವಂ� �ೂೕ� ��ಂ� �ಂದ ಪ�ೕ ಪ�ೕ �ೂೕ�� ಬರ�ೂಡ�ದ�.
�ಯದ �ೕ� ಬ� ಎ�ದಂ� ವರದ���� ಅ�ಯ �ೕ�ಸು����ಂದು ಮಗಳು
ತವರು ಮ� �ೕ�ದಳು. ಇದ�ಂದ ಕು�� �ೂೕದ ಚಂದಪ�  ಆತ�  ಹ��� ಶರ�ದ. ಚಂದಪ� ನ
ಆತ� ಹ��� �ರಣ�ರು?

�ಮ�ದು ���ರ�:



2012 ರ� �ರತದ� �ಖ�ದ 13,755 �ೖತರ ಆತ� ಹ�� ಪ�ಕರಣಗಳ�
10,486 (76%) ರಷು�  ಪ�ಕರಣಗಳು ಮ��ಷ� �, ಅ�ಭ�ತ ಆಂಧ�ಪ��ೕಶ, ಕ��ಟಕ,
ಮಧ� ಪ��ೕಶ �ಗೂ �ೕರಳ �ಜ� ಗಳ� ನ���.

ಮಕ� �ೕ, �ಮ� �ೂ��ರುವಂ� �ರತ ಹ��ಗಳ �ೕಶ. ಹ��ಗರ ಪ�ಮುಖ
ಉ�ೂ�ೕಗ ಕೃ�. �ೕಶದ ���ಲುಬು ಎಂದು ಕ���ೂಳು� ವ �ೖತನನು�  ‘ಅನ� �ತ’ ಎಂ�ೕ
�ರ�ಸು��ೕ�. ಆದ� ನಮ�ಲ�  ಅನ�  �ೕಡುವ �ೖತ�ಂದು ಆತ� ಹ��� ಶರ�ಗು����.
�ೖತನ ಆತ� ಹ��ಯನು�  ತ�ಯಲು �ಫ��ರು�ದು �ಗ�ಕ ಸ�ಜ�� ����ೕ�ನ
�ಷಯ���. �ೖತರ ಆತ� ಹ�� �ಗ�ಕ �ದ� �ನ���. ��ೕಲಂ�, ಅ�ೕ�ಕ
ಸಂಯುಕ� ಸಂ��ನ, �ನಡ, ಇಂಗ� ಂ� ಮತು�  ಆ�� �ೕ��ಗಳಲೂ�  �ೖತರು ಆತ� ಹ��
���ೂಳು� ����. ಈ �ೕಶಗಳ� �ೖ��� ���ಕ��ಂತಲೂ �ೖತರ ಆತ� ಹ��ಯ
ಪ��ಣ ����ರು�ದು ಕಂಡುಬಂ��. ಆದ� �ರತದ� ನ�ಯು��ರುವ �ೖತರ
ಆತ� ಹ��ಗಳು �ೕಗ�� ��ಯು��ರುವ ಆ��ಕ�� �ನ� ����. ಉತ�ರ �ರತ�� ಂತ
10 ಪಟು�  �ಚು�  �ೖತರ ಆತ� ಹ�� ಪ�ಕರಣಗಳು ದ�ಣ �ರತದ� ಕಂಡು ಬರುತ��.
��ದ� ಆತ� ಹ�� ಎಂದ�ೕನು?

ಒಬ�  ವ� ��ಯು ಉ�ಶ�ವ�ಕ�� ತನ�  �ೕವವನು�  ��ೕ
ಕ�ದು�ೂಳು� �ದನು�  ಆತ� ಹ�� ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�. �ೕವನದ ಒತ�ಡಗಳನು� ,
ಸಮ�� ಗಳನು�  ಎದು�ಸಲು �ಧ� �ಗದ ���ಯುಂ��ಗ ಮನುಷ�  ಆತ� ಹ���
ಶರ�ಗು���. ���ೕ ಸ�ಜ� ಆತ� ಹ��ಯನು�  �ಂಬ�ಸು��ಲ� . ಅದನು�
��ಪ�ಧ ಎಂದು ��ಸುತ��. 2012 ರ� ಜರು�ದ ಒಟು�  1,35,445 ಆತ� ಹ��
ಪ�ಕರಣಗಳ� 13,755 ಪ�ಕರಣಗಳು �ೖತರ ಆತ� ಹ�����. ��ದ� �ೖತ�ೕ�
ಆತ� ಹ�� ���ೂಳು� ���?

 

�ೖತರ ಆತ� ಹ��� �ರಣಗಳು:

1. ಬಡತನ:

�ರತದ �ೖತರು ಬಡವರು. ಜನಸಂ�� ಏ���ಂದ ಅವರ ��� ಬಂ�ರುವ
ಭೂ�ಯು ತುಂಡು ಭೂ���ದು�  ಇದರ� �ೖ��ಕ �ೕ�ಯ ಪದ� �ಯನು�
ಅಳವ�ಸಲು �ಧ� �ಗು��ಲ� . ಬಡವ�ದ� �ಂದ ಸು��ತ ತ�ಯ �ೕಜ,
ರಸ�ೂಬ� ರ, � ���ಶಕಗಳನು�  ಬಳ� �ಡ�ಗ�ೕ ಉತ�ಮ �� ಪ�ಯಲು
ಆಗು��ಲ� . ಇದು ಆತ� ಹ��� �ರಣ�ಗುತ��.

�ಮ�ದು ���ರ�:



ದ�ಣ ಕನ� ಡ ��ಯ �ತೂ� ರು, ಉ��ನಂಗ�, ��� �ಯ� ಆ��ಕ� �ೕಶದ
�ೖಂ� �� ೕ� ಎಂಬ �ೖತ�  ಹುಳು ಪ�����. ಇದು �ಂ�ನಮರ, �ಳು�ಣಸು, ಅಡ�
ಮರ, �� �ೕ�ದಂ� ಹ�ರು ತರ�� �ಡಗಳನು�  �ಂದು �ಕುತ��. 10 �ಂದ 12
ವಷ� ಬದುಕುವ ಇದು 500 ಸಸ�  ಪ��ೕಧಗಳನು�  �ನ� ತ��. ಈ �ೕಟ�� ಕ�ವ�
�ಗದ �ೖತರನು�  ಕಂ����.

2. �� �ೖಫಲ� :

�ರತದ� ನ�ಯುವ ಆತ� ಹ��ಗ�� ಪ��ಹ, ಬರ�ಲ, ಅ�ವೃ�� �ಗೂ
ಅ�ವೃ��ಗಳು ಪ�ಮುಖ �ರಣ���. �ನೂ� � �ರುತಗಳು �ರತದ
ವ� ವ�ಯವನು�  �ಯಂ��ಸುತ��. ಇ� ಅ�ಯ�ತ, ಅ���ತ �ಗೂ ಅ��ಕ���.
ಒಂ�ೂ�� ಅ�ವೃ���� ಅ�ರ ��ಯುಂಟು �ಡುತ��. ಮ�ೂ��� ಹ�
ಮ�ಯೂ ಇಲ� �ೕ ಬರ�ಲ�� �ರಣ�ಗುತ��. ಪ��ಹ, ಅ�ವೃ�� �ಗೂ
ಅ�ವೃ���ಂದ ಆಗುವ �� �ೖಫಲ� �ಂದ �ೕ. 16.81 ರಷು�  ಆತ� ಹ��ಗಳು 2012 ರ�
ನ�ದ�. �ರತದ ಕೃ� ಭೂ�ಯ �ೕ 79.5 ರಷು�  ಭೂ� ಪ��ಹ �ೕ�ತ
ಪ��ೕಶಗಳ��. �ಲ-�ೂೕಲ �� ��ದ �� �ೖ� �ಗು��ಲ� . ಆತನ ದನ-
ಕರುಗ�� �ೕ� ಸಹ �ಗದಂ��ಗ �ೖತ ಹ���ೂಳ�� ಆತ� ಹ��� ಶರ�ಗು���.

3. ���ೕಣ �ಲ:

‘�ರತದ �ೖತರು �ಲದ��ೕ ಹು��, �ಲದ��ೕ ��ದು, �ಲದ��ೕ
�ಯು���’ ಎಂಬ ���. �ರತದ �ೖತನು ಬಡವ�ದ� �ಂದ ಅವ�� ಇರುವ
ಆ�ಯ ಕ��. ಮ�ಯ� ನ�ಯುವ �ಮಕರಣ, ��ಹ, ಹಬ� - ಹ��ನ, ���-
ಉತ� ವ ಮುಂ�ದ�ಗ��� �ಚು�  ಹಣ ಖ��ಗುತ��. ಇದ��� ಆತ �ಲ
�ಡು���. ವ� ವ�ಯ���ಯೂ �ಲ ��, ಉ��-��� ���� �ಯು���.
ಹ��ಗಳ� �ೕ��ೕ��ರರು �ೕಡುವ �ಲ�� ಬ��ಯ ಪ��ಣ ���ಕ �ೕ. 60.
�ಲ�� ಬ��, ಚಕ �ಬ�� �ೕರುತ��. ಆದ� �� �ಫಲ��ಗ �ಲ �ೕ�ಸ�ಗ�ೕ �ೕವ
ಕ�ದು�ೂಳು� ���.

4. �ೂಸ ಆ��ಕ �ೕ�:

ಅಥ��ಸ��ಜ� �ದ ಪ��� ಪ���ಕ �ಗೂ ಜಯ� �ೂೕ� ಅವರು �ೂಸ
ಆ��ಕ �ೕ�ಯ ಫಲ�� �ೕಶದ� ಕಂಡುಬಂದ �ಸ�ೕಕರಣ, ಉ��ೕಕರಣ
ಮತು�  �ಗ�ೕಕರಣಗಳು �ೖತರ ಆತ� ಹ��� ಪ�ಮುಖ �ರಣ��� ಎಂದು ಅ���ಯ
ಪಡು���.

5. �ೂೕಷ�ಣ� �ರುಕ��:



�ೂೕಷ�ಣ� �ರುಕ��ಗಳು �ೖತರ ಆತ� ಹ��� �ರಣ���. �ೖತರ
��ಗ�� ಸ�ಲದ� �ಗ�  �� �ೂ��ಗ ಅವರ ಏ�� ಆಗುತ��. ಆದ� ಆವ��
ಸ�ಲದ� �� �ೂ�ಯು��ಲ� . �ಗೂ ಕೃ� ಉತ� ನ� ಗ�� ��ಯ�ದ ��
�ಗು��ಲ� . ಕಷ� ಪಟು�  ದು�ದ �ೖತ��ಂತ ಮಧ� ವ��ಗ�ೕ �ಲ�ೕ ಗಂ� ಅಥ�
�ನಗಳ� �ಚು�  �ಭ ಗ�ಸು���. �ಲ �ೕ�ಸ�ೕ�ದ ಅ��ಯ��
ಇರು�ದ�ಂದ �ೖತ �ಕ� ಷು�  ��� ಉತ� ನ� ಗಳನು�  �ರು���. ಬಂದ ಹಣ�ಲ�  �ಲ
�ೂಟ� ವ�� �ೂೕಗುತ��. ಇತ� ಖಚು�ಗಳನು�  ���ಸ�ಗ�ೕ �ೖತ ಆತ� ಹ�� ��
��ಯು���. 2012 ರ� �� ಕು�ತ�ಂದ ಆತ� ಹ��� ಶರ�ದವರ ಪ��ಣ �ೕ. 2.65
ರಷು� .

6. ���ಕ �ರಣಗಳು:

2012 ರ� ಮೃತ�ದ �ೖತರ ಆತ� ಹ��� �ರಣ�ದ ���ಕ ಅಂಶಗಳನು�
�ೕ� ಪ�� �ಡ���. �ಟುಂ�ಕ �ರಣಗಳು, ಆ�ೂೕಗ�  ಸಮ�� ಗಳು, �ಣು�  ಮಕ� ಳ
ಮದು�, ಆ�� ��ದ, ಗೃಹ ���ಣ�� ��ದ �ಲ, ���ೕಣ ಋಣ�ರ, ��
ಕು�ಯು��, �ೂಳ� ��ಗಳ �ೖಫಲ�  ಇ���.

7. ಇತ� �ರಣಗಳು:

ಆಧು�ಕ �ೖ�ಕ ತಂತ ��ನ�ಂದ ಹು��ದ �ಶ�ತ� �ೕಜಗಳು
ದು����ರುತ��. ಉ�ಹರ�: BT ಹ�� �ೕಜಗಳು �ಮೂ� �ೕಜಗಳ
ಎರಡರಷು�  ತು����ರುತ��. �ೂ�� � ���ಶಕ, ರಸ�ೂಬ� ರ, ತುಂತುರು
�ೕ�ವ�, ಹ� �ೕ�ವ��� �ಲ �� ��ದ �� �ೖ�ಟುಕ�ೕ �ೂೕ�ಗ
ಇಲ� �ೕ ನಷ� ��ಗ �ೖತ ಆತ� ಹ��ಯ �� ತು�ಯು���. 2012 ರ� �ೂಳ� ��
�ೂ�ಯಲು ��ದ �ಲ �ೕ�ಸ�ಗ�ೕ ಆತ� ಹ�� ���ೂಂಡವರ ಸಂ�� �ೕ. 0.88
ರಷು� .

ಅನ� �ತನ ಆತ� ಹ��� �ರಣಗ�ೕ� ಇದ� ರೂ ಅದನು�  ತ�ಯು�ದು
ಜ����ಯುತ ಸ��ರದ ಕತ�ವ� ��ರುತ��. 2013 ರ� �ರತ ಸ��ರ �ೖತ���
912 ದಶಲ� ರೂ��ಗಳ ���ೕ� �ೂೕ��ತು. ಆದ� �ೖತನ ಮರಣದ ನಂತರ
ಪ��ರ �ೂೕ�ಸು�ದ�� ಂತ ಅತ� ಹ��� �ರಣಗಳನು�  ಕಂಡು��ದು, ಅದನು�
ಪ�ಹ�ಸುವ �ಲಸ�ಗ�ೕಕು. ಅನ� �ತ�� �ೖಯ� �ೕಳುವ, ಆತ� ���ಸ ತುಂಬುವ
�ಲಸ ಆಗ�ೕಕು. ��, �ಲೂ� ಕು, �ೂೕಬ�ಗಳ ಹಂತದ� ಅ���ಗಳ �ೕಮಕ ��
�ೖತ�� ಎಲ�  �ಷಯಗಳ� ಸೂಕ� �ಗ�ದಶ�ನ �ಡುವ ವ� ವ��  ಆಗ�ೕಕು.

��ಂಶ



1. ವ� ವ�ಯ ಕ�ಯನು�  ಕ�ತ �ೕ� �ನವನು ಒಂ�� ��ರ�� ��ಸಲು
��ರಂ��ದ ��ಗಳು ��ಮಗ����ೂಂಡ�.

2. ಕೃ� �ರತದ ಹ��ಗಳ ಮುಖ�  ಉ�ೂ�ೕಗ���.

3. ಬಹು�ೕಕ ���ೕಣರು ಸಂಪ��ಯ��ಗ��ರು���.

4. ���ೕಣ �ೕವನದ� ಮು�ಮು� ಸಂಬಂಧ� ಕಂಡುಬರುತ��.

5. ���ೕಣ ಪ��ೕಶದ� ಸಂಪ��ಯಗಳು, ಪದ� �ಗಳು, ನಂ��ಗಳು, �ಲ� ಗಳು
ಜನರ ನಡ�ಯನು�  �ಯಂ��ಸುತ��.

6. ಅ�ಭಕ� ಕುಟುಂಬ ಎಂದ� ಮೂರು, �ಲು�  ತ���ನ ಜನ ಒ���
��ಸು�ದು.

7. �ಂಪ��ಯಕ �ೕ�ಯ ಪದ� �, �ರು�ೂ�ೕಗ, ಮ�ಯ ಅ�ವ ���ೕಣ
ಬಡತನವನು�  �����.

8. �ೕಕಡ 40 �� ಂತಲೂ ಅ�ಕ ���ೕಣ ಜನರು ಬಡತನ �ೕ��ಂತಲೂ
�ಳಮಟ� ದ �ೕವನ ನ�ಸು��ದ� �, �ೕ. 64 ರಷು�  ಜನ ಅನ�ರಸ� ����.

9. ‘ಹ��ಗಳ ಅ�ವೃ���ಗ� �ೕಶದ ಅ�ವೃ�� �ಧ� �ಲ� ’ ಎಂದು
�ಂ�ೕ�ಯವರು ಅ���ಯ ಪ����.

10. ಸ��ರ ಸಮಗ� ���ಣ ಅ�ವೃ�� �ಯ�ಕ �ಮ, ಸ� ಯಂ ಉ�ೂ�ೕಗ
�ೖ�ೂಳ� ಲು ���ೕಣ ಯುವ ಜನ�� ತರ�ೕ�, ���ೕಣ �ೖ���ಗ��
ಉ��ೕಜನ, ಸ� -ಸ�ಯ ಗುಂ�ಗಳು, �ದ�ದ ಪ��ಮ��
�ಯ�ಕ �ಮಗಳನು�  ��� ತರ���.

11. ಒಂದು ���ಷ�  ��� �ೂೕರುವ ಪ��ತದ ���ಯನು�  ��ೕಯ�
ಎನು� ��ೕ�.

12. ��ೕಷ� -ಕ�ಷ� , ಉಚ� -�ೕಚ, �ೕಲು-�ೕಳು, ಮ�-�ೖ�� ಮುಂ�ದ �ರತಮ�
ಆ��ತ ಮ�ೂೕ�ವ��ೕ ಅಸ� ೃಶ� �.

13. �ೂಸ ಆ��ಕ �ೕ�ಯ ಫಲ�� �ೕಶದ� ಕಂಡುಬಂದ �ಸ�ೕಕರಣ,
ಉ��ೕಕರಣ �ಗೂ �ಗ�ೕಕರಣಗಳು �ೖತರ ಆತ� ಹ��� �ರಣ���.

 



ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ಸೂಕ� ಪದಗ�ಂದ ತುಂ��.

 

1. �ರತ _______ ಗಳ �ೕಶ.

2. ��ಮಗಳ� ವ� ���ಂತ _______ ಮುಖ� .

3. ನಗರದ ಜನರು _______ �ಗೂ _______ ವೃ��ಗಳ� �ೂಡ�ರು���.

4. �ೖತನನು�  _______ ಎಂದು �ರ�ಸು��ೕ�.

 

II. ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���.

 

1. ಕೃ� ಸಂಬಂ�ತ ಉ�ೂ�ೕಗಗ���?

2. ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಎಂದ�ೕನು?

3. ಪಂ�ಯ� �� ವ� ವ��  ��� ಬಂ�ದ� �ಂದ ಆದ ಪ��ಮ�ೕನು?

4. ��ೕಯ� ಎಂದ�ೕನು?

 

IV. ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಮೂರ�ಂದ �ಲು�  �ಕ� ಗಳ� ಉತ���.

 

1. ಹ��ಗಳ� ���ೂ�ಯು �ತ ��ೕನು?

2. ���ೕಣ ಬಡತನ�� �ರಣಗಳನು�  ���.

3. ���ೕಣ ಪ��ೕಶಗಳ� ಕಂಡುಬರುವ ���ಕ ಸಮ�� ಗಳನು�  ಪ�� ��.

4. �ೖತರ ಆತ� ಹ��� �ರಣ�ಗುವ ���ಕ ಅಂಶಗ���?



 

V. ಈ �ಳ�ನ ಪ���ಗ�� ಆರ�ಂದ ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���.

 

1. ‘��ಮಗಳ� ಬದ�ವ�ಯ �� �ೕಸು���.’ ಈ �ೕ��ಯನು�  ಸಮ���.

2. ���ೕಣ ಜನರು ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಮ�� ಗ���?

3. ��ಮ �ಗೂ ನಗರಗಳ ನಡು�ನ ವ� ��ಸ ���.

4. “�ರತದ �ೖತರು �ಲದ��ೕ ಹು��, �ಲದ��ೕ ��ದು, �ಲದ��ೕ
�ಯು���”. ಈ �ೕ��ಯನು�  ಸಮ���.

 

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��:

��ಸುವ ಪ��ೕಶದ� ಕಂಡುಬರುವ ಉ�ೂ�ೕಗಗಳನು�  ಪ����.

��ಸುವ ಪ��ೕಶದ� ಜನ ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಮ�� ಗಳನು�  ಪ�� ��.
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ಅ��ಯ- 5 ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳು (Nomadic Groups)

ಕ��ಂಶಗಳು:

1. ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳು ��� ಎಂಬುದನು�  ��ಯು��ೕ�.
2. ಈ ಸಮು�ಯಗಳ ಲ�ಣಗಳ ಬ�� ಗಮನ ಹ�ಸು��ೕ�.
3. ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳ ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ಪ�ಚ���ೂಳು� ��ೕ�.
4. ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳು �ವ �ೕ�ಯ ಸಮ�� ಗಳನು�  ಎದು�ಸು���
ಎಂಬುದನು�  ��ದು ಚ��ಸು��ೕ�.

5. ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳ� ಇರುವ ಸಂಘಟ�ಗಳ ಬ��
ಅ�ತು�ೂಳು� ��ೕ�.
 

5.1 �ೕ��:

ಮಕ� �ೕ �ೕ� ಅ��� ಎಂಬ ಪದವನು�  �ೕ���? ಇವರು ��
��ೕಶನಗಳ� ಅಥ� ರ�� ಪಕ� ದ� ಗು�ಸಲುಗಳನು�  �����ೂಂಡು ��ಸು���.
�ೕವನ �ವ�ಹ��� ಒಂದು ಸ� ಳ�ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು ಸ� ಳ�� ಬಂದು ��ರ
ಹೂ�ರು���. ಈ ಸಮು�ಯಗ�� ಒಂದು ���ಷ�  �� ಇಲ� . ಇಂದು ಇ�, ��
ಅ�, ��ದು�  ಇ��� ಎನು� ವ ���ಯ� ಅ��� ಕುಟುಂಬಗಳು
�ೕವ�ೂೕ�ಯ��� ಪ��ೕಶ�ಂದ ಪ��ೕಶ�� �ೂೕಗುತ��ೕ ಇರು���. ಇವ��
ಭೂ�, ಊರು, �ೕ� ಎಂಬುದು ಇಲ� . �ನ�ತ�  ಅ�ಯು��ೕ ಇವರ ಮೂಲ
ಕಸು���.

 



 

�ರತದ� ಸು�ರು 10 �ೂೕ��ಂತಲೂ �ಚು�  ಅ���ಗ��� ಎಂದು
ಅಂ��ಸ���. �ೕಶದ ಎ��  �ಜ� ಗಳ� ಕಂಡುಬರು���, ಇವರ ಜನಸಂ��ಯ�
ಮ��ಷ� � �ದಲ ��ನದ�ದ� � ಕ��ಟಕ ಎರಡ�ಯ ��ನದ��.

5.2 ಅ���ಗಳು ಎಂದ� �ರು?

ಉ�ೂ�ೕಗ ಮತು�  �ೕವನ �ವ�ಹ��� ಒಂದು ಪ��ೕಶ�ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು
ಪ��ೕಶ�� ವಲ� �ೂಗುವವ�ೕ ಅ���ಗಳು. ಉ�ಹರ��: �ಳವ, �ೂೕ�,
�ರೂ�, �ೕರ, ���ೕ��ತ, ಹಂ��ೂೕ�, �ೂಂ��ಸ, ಕಟಬು, �ಸ��, ಸ�ೂೕ�,
�ಕ� ��ರ, ��ಗ� ಮುಂ�ದ�. ಅ��� ಪದವನು�  ��ಯ ಆ��ತ��
ತ��ನ� �ಕ� � �ಲು�ನ� �ರುಗು�ೂೕತು, ಮ��ಳಂನ� �ಂ�,
�ಂ�ಯ� ಸಂ��, ಇಂ��ೕ�ನ� ���ಲ� ದವರು, �ೂ��� ಪರಸ� ಳದವರು
ಎಂಬ ��ಧ �ಸರುಗ��.

�ಮ� ���ರ�:

�ೕಶದ ಜನಸಂ��ಯನು�  ಗುರು�ಸಲು ಜನಗಣ�ಯನು�  1881 ರ�
ಆರಂ�ಸ��ತು. ಈ ಜನಗಣ�ಯ� 1929 �� ಬುಡಕಟು�  ಸಮು�ಯಗಳು
�ಖ���.

 



 

5.3 ಅ��� ಸಮು�ಯದ ಲ�ಣಗಳು

1. ��ನ� �� ���ೕ ಒಂದು ಪ��ೕಶದ� ��ಸು��ಲ� :

ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳು ಒಂದು ಪ��ೕಶದ� ��ಸು��ಲ� . ಆ�ರ
ಮತು�  ಉ�ೂ�ೕಗ ಎ� �ೂ�ಯುತ��� ಅ� ��ಸು���. ಇದ�� ಮ�ೂ�ಂದು
�ರಣ ಅವ�� ಆ�� ಇಲ� �ರು�ದು.

2. ಪ���ೕಕ ��:

ಅ��� ಸಮು�ಯ� ಒಂ�ೂಂದು ಪ���ೕಕ ��ಯನು�
�ತ�ಡು���. ಈ ��ಗಳು ಸ� �ೕಯ ��ಗಳ ಪ��ವವನು�  �ೂಂ�ರುತ��.
�ಲ� �� ಅ���ಗಳು ಆಡುವ ��ಯ��ೕ �ತ�ಡು���.

3. ತಮ� �ೕ ಆದ ಸಂಸ� ೃ�:

ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳು ತಮ� � ಆದ ಸಂಸ� ೃ� �ೂಂ�ರುತ��.
�ೂಂ��ಸರ� ಒಂದು �ೕ�ಯ ಸಂಸ� ೃ� ಇದ� � ಹ�� ���ಯರ� ಮ�ೂ�ಂದು ಸಂಸ� ೃ�
ಇರುತ��



4. ��ಷ�  �ರಂಪ�ಕ ಉ�ೂ�ೕಗ:

ಇವ�� ���ಷ�  ಉ�ೂ�ೕಗ�ಲ� . ಅ��� ಸಮು�ಯ �ವ
ಉ�ೂ�ೕಗದ� �ೂಡಗುತ��ೂ ಅದು ಅವರ �ರಂಪ�ಕ ಉ�ೂ�ೕಗ�ಗುತ��.

ಉ�ಹರ�� ಹ�� ���  ಸಮು�ಯದ ಮೂಲ ವೃ�� ���ರ �ಡು�ದು.
ಆಯು��ೕದ ಔಷ�ಗಳನು�  ��ಟ �ಡು�ದು, �� �ೕಡು�ದು, ಇ���.

5.4 ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳ ಸಂಸ� ೃ� ಪ�ಚಯ:

ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳ ಸಂಸ� ೃ� ಪ�ಚಯ �ಳಕಂಡ��.

�ೂಂ��ಸ:

ಮಕ� �ೕ, �ಮ�  ಊ�ನ� ನ�ಯುವ ಸಂ� ���ಯನು�  �ೕ��� ��� ಸಂ�
ಮತು�  �ವ�ಜ�ಕ ಸ� ಳಗಳ� �ಡು �ೕಳು�ದನು�  �ೕ���� ��ನ� �� ಅವ�ೕ
�ೂಂ��ಸರು. ಈ ವೃ�� �ಯಕರ ಪರಂಪ� �ಶ� �����ದುದು. ಇವರು ����
ಕ��ಟಕ, ತ�ಳು�ಡು, �ೕರಳ, ಆಂಧ�ಪ��ೕಶಗಳ� ಕಂಡುಬರು��� �ೖ�ಧ� ಮಯ
ಬ��ಗಳನು�  ಧ��ರು��� ಇವ�� �ೂಂ��ಸರು, �ಣು� �ೕಷದವರು, �ೂೕ� ಬಸವ,
�ರುಮಲರ �ಸರು, ದಂಗ�ಸರು, �ನ� �ಸರು, ಎಂಬ ಇ��� �ಸರುಗ��.
�ೂಂ��ಸರು �ೖಷ� ವ ಸಂಪ��ಯಸ� ರು. �ರುಪ� �ಂಕಟರಮಣ ���ಯ ಭಕ�ರು,
ಸಂಪ��ಯದಂ� ಪ�� ವಷ� ಅ�� ��� ಸ�ಸು���.

�ೂಂ��ಸರು �ಳುಗು�ಗಳ�, �� ಜಗ�ಗಳ�, ��ಲ�ದ
��ಯಂಗಳ�, �ೂಡ�  ಮರಗಳ �ಳ� �ೕ�ಗಳನು�  ���� ��ಸು���.
�ೂಂ��ಸರ� ��ಥ�ಕ ರಕ� ಸಂಬಂಧ ವ� ವ�� ��. ಇವರ ��ಹಪದ� � �ಂ�ನ
�ಲದ� ಎಂಟು �ನಗಳ �ಲ ನ�ದ� ಇಂದು ಎರಡು �ನಗಳು ��ಯುತ��.
�ದಲ �ನಚಪ� ರ �ಸ�� ಎರಡ�ೕ �ನ ಮೂಹೂತ� �ಸ�� ಕಂಡುಬರುತ��. ಇವರು
ಭದ��ಳಮ� , ಉಲೂ� ರಮ� , ಸುಂಕಲಮ� , ಎಲ� ಮ� , ಮ�ಯಮ� , ಕ��ಳಮ�
�ೕವರುಗಳನು�  ��ಸು���, ಈ ಜನರ� �ೂೕಗಗಳು ಕಂಡುಬಂದ� ಸುತ�ಮುತ�ಲ
ಪ�ಸರ�ಂದ, �ತ�ಲ ಅಂಗಳಗ�ಂದ �ಡುಗಳ� �ೂ�ಯುವ ಸಸ� ಗ�ಂದ ಔಷ�ಯನು�
ಮ� ಮದ� ��� ತ����ೂಂಡು ಉಪ��ಸು���. �ೂಂ��ಸರು
���ೕಡು�ದು. �ೕ��ಡು�ದರ ಮೂಲಕ ತಮ�  ಆ��ಕ �ೕವನವನು�
ನ�ಸು���.

���ೕ��ತರು:

ಮಕ� �ೕ �ೕ� ಎಂ�ದರೂ ಸೂತ �ದ �ೂಂ�ಗಳನು�  ಕು�ಸುವ �ಗೂ
ಇರು�ನ� ��ಯ �ೕ� �ಯ �ತ �ಗಳನು�  ಮೂ�ಸುವ, ಮನರಂಜ� �ೕಡು�ದರ



� � �
ಬ�� �ೕ����? ಒಂದು �ೕ� �ೕ�ದ� � ಅಥ� �ೂೕ�ದ� � ಅವರು �ರು ಎಂಬ ಪ���
�ಮ� ಎದು����ೕ? ಅವ�ೕ ���ೕ��ತರು. ಇವರು ���ೕ ಎಂಬ ��ಯ
�ೕನನು�  ��ಯು�ದರ� ���ೕಮರು. ��ತರು ಎಂದ� ��ಯುವವರು. ���ೕ
��ಯ �ೕನನು�  ��ಯುವವ�� ���ೕ��ತರು ಎಂದು ಕ�ಯು���. ಮೂಲ ವೃ��
�ೂಂ���ಸು�ದು, ಕ��ಟಕದ ��ಧ �ಗಗ� ಇವರನು�  �ೂಂ��ಮರು,
���ೕ��ತರು, �ಗ�, �ಯತಕರ, �ೕನು ����ತ� ರು ಇವ�� ಇರುವ ಇತರ
�ವ�ೕಯಗಳು, ಮೂಲದ� ಇವರು ಗಂ� ನ�ಯ ಬಯಲು ಪ��ೕಶದ�
�ಸ��ದ� ರು.

ಅ�ೂೕಕನ �ಲದ� ���ೕ��ತರು ಇದ� �ಂದು ಊ�ಸ���. ಕ�ಂಗ
ಯುದ� ದ� ಈ ಸಮು�ಯದವರು ಯುದ�  �� ಅ�ೕಕ �� �ೂೕ�ಗಳನು�
ಅನುಭ�� ಮುಂ� ಅ�ಂದ ��ಷ� � ಅಂದ� ಇಂ�ನ ಗುಜ��, ಮ��ಷ� �,
�ತೂರ. �ೂ�� �ರ, ಪಂಡ��ರ. ಪ��ೕಶಗ�� ವಲ� ಬಂದು
�ೕವ�ೂೕ�ಯ��� �ೕನು ��ಯು�ದು, �ೂಂ���ಸು�ದನು�
ರೂ���ೂಂಡರು. ಕ ��ೕಣ ಮ�� �ಜ� ದ� �ೖ�ಕ�� �ೕ��ೂಂಡರು, ಮ�ಠ
ಸಂ��ನಗಳು ಪತನ�ದ ನಂತರ ದ�ಣ ಮುಂ�ೖ �ಜ� �ಂದ ಕ��ಟಕ ಮತು�  ಆಂಧ�
�ಜ� ಗ�� ವಲ� ಬಂದು. ತಮ�  ತಮ�  ಮೂಲ ವೃ��ಯನು�  ಅವಲಂ�� �ೕವನ
��ಸು���.

���ೕ��ತರು ಮ��ಷ� �ದ ಸ�� ���ಂದ ಕ��ಟಕದ �ಳ��,
���ರ ��ಯ ಮೂಲಕ ಕನ� ಡ �ಡನು�  ಪ��ೕ��ರು�ದು ಕಂಡು ಬರುತ��.
ತದನಂತರ ಕ��ಟಕ�ದ� ಂತ ಪ�ಸರಣ�ೂಂಡು. �ೂಗಲು�ೂಂ� ಸಂಪ��ಯ ಮತು�
�ೕನು ��ಯುವ ವೃ��ಯ ಮೂಲಕ ನ�, ��, �ೂ�, ಹಳ� ಗಳ ದಡದ�
��ಸು��ರು�ದು ಕಂಡುಬರುತ��. ���ೕ��ತರು �ವ �ವ ಪ��ೕಶಗಳ�
ಅ��ಡುವ�ೂೕ ಆ� ಪ��ೕಶದ ಉಡು� �ೂಡು�ಗ�� �ೂಂ��ೂಳು� ���.

���ೕ��ತರು ಒಂದು ಪ��ೕಶ�ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು ಪ��ೕಶ�� ವಲ� �ೂೕಗುವವರು.
ಸಂಚ�ಸು�ಗ ದನ, ಕರುಗಳ ಮತು�  ಕುದು�ಗಳ, ಒಂ���ನ ��ಗಳ �ೕ� ತಮ�
��ನು ಸರಂ�ಮುಗಳನು�  �ೕ��ೂಂಡು �ೂೕ� ಅಥ� �ವ�ಯ ಮೂಲಕ
�ೂತು� �ೂಂಡು �ೂೕ� ಊರ �ವ� ಧಮ���, ಗು� ಗುಂ�ರ, ಇಲ� �ೕ ಊರ
�ೂರ� ತಮ� �ೕ ಆದ �ೕ�ಗಳ� ಇವರು �ಸ �ಡು���. ಒ�� �ೕ� ��ದ�
ಕ���ಂದರೂ ಎಂಟ�ಂದ ಹ��ೖದು �ನಗಳು ��ಸು���. ಇವರು �ೕನು
�ೂ�ಯುವ ಪ��ೕಶ�� �ೂೕದ� �ೂ�ಯ ದಂ�ಯ� ಮೂರು �ಲು�  �ಂಗಳವ��
�ಸ �ಡು���.

ಸಮು�ಯದ �ಟುಂ�ಕ ವ� ವ��  �ರುಷ ಪ��ನ� �ಯುಳ����. ���ೕಯ��
��ಯ ಪಂ���, ���ಕ �� ��ನಗಳ� ���ೕ ��ನ�ನ



� �
ಕ��ಸ��ಲ� .

���ೕ��ತರು ಮದು� �ಡು�ಗ ���� ರಕ� ಸಂಬಂ�ಕರ�� ಸಂಬಂಧ
��ಸುವರು. ಅಕ� ನ ಅಥ� �ೂೕದರ �ವನ ಮಗಳನು�  ಮದು��ಗುವರು.
ಇವರು ಯು��, ನವ���, ಬ�� ಮು�ಯು�ದು. �ೕ�ವ�, �ೕರುದುಂಬುವ
ಹಬ� , ��ೕರ ಹಬ� , ಸರಸ� � ��, ಬ�ಪದ� �, ಮುಂ�ದ ಹಬ� ಗಳನು�  �ಡುವರು.
ಕ�ಯಮ� , ಹ��  ಕ�ವ� , ಬಂ�ವ� , ದುರಗವ� , ಎಲ� ಮ� , �ೕವರುಗಳನು�  ��ಸುವರು, ಸಣ�
�ಟ�  �ೂೕಗಗ�� ಸ� ತ: �� ಔಷ�ಗಳನು�  ತ����ೂಳು� ��ದ� ರು.

�ೕವನ��� �ರುಷರ ವೃ��ಗ�ಂದ� �ೂಗಲು�ೂಂ��ಟ ಕ�ಕಟು� �ದು,
�ಟಕ ಆಡು�ದು �ೕತ��, �ೕ�, �ೕ��ೕ�, ಬ� �ೕ�ಯು�ದು,
����ಯು�ದು, ಜನಪದ �ಡು��� ಮುಂ�ದ�ಗಳು.

ಹಂ��ೂೕ�ಯರು:

ತ�� ಬಣ� ದ ಮುಂ�ಸು, ಮುಂ���ೂಂದು ��ಶೂಲ, ಮುಂ��ನ ಸುತ�
��ನ ಕ��ಯ �ೂೕ�ೂೕ�, ಕ�� ಪಂ�, ಕ�ಯ �ಲುವಂ�, �ೕ�ಡುವ ಮು��ನ ಸರ,
�ಲುವಂ� �ೕ� ಅಡ�  ಶಲ� , ��� ಕಣ� ಕುಂಡಲ ಮತು�  ��� �ೖಯ� �ನ� �,
��� ��� , �ಗ�� �ೂೕ�� ಇಂತಹ �ೕಷ �ೂ��ರುವ ವ� ��ಯ ಬ�� �ೕ�
�ೕ�ರು��ಲ� �ೕ? �ೕ��� ಎಂ�ದ� ಅವರು �ರು? ಅವ�ೕ ಹಂ�
�ೂೕ�ಯರು. ಇವರು ಮ��ಷ� �ದ ಗ� ಪ��ೕಶ�ದ �ಳ�� ಮೂಲಕ
ಕ��ಟಕ�� ಪ��ೕ���� ಎಂಬುದು ನಂ�����. ಇವ�� ಹಂ��ೂೕ�,
ಡಬ� �ೂೕ�, ನರಸಣ�  �ೂೕ�, ಬ��ರ �ೂೕ�, �ಬಳ �ೂೕ�, �ವ�ೂೕ�, �ೂೕ�
�ರುಷ ಇ��� �ಸರುಗ��.

ಹಂ��ೂೕ�ಗಳು ���ಕ�� �ೕ� �ಂದು�ದವ����, ಇತರ
ಸಮು�ಗ�ೂಂ�� ಮುಕ��� �ಗವ�ಸು��� ಸ�ಜ� ಅವ�ಶ ���ೂ��ಲ�
�ೂೕ�ಲುಗ��, �ೕವ��ನಗ�� ಮುಕ� ಪ��ೕಶ ಈ �ಂ� ಇರ�ಲ� . ಸವ�ೕ�ಯರ
ಮ�ಗ�ಗೂ ಪ��ೕಶ�ರ�ಲ� . ಮ�ಯಂಗಳದ ಮೂ�ಯ� ಆ�ರವನು�  ��
ಅಥ� ಮುತ�ಗದ ಎ�ಯ� �ೕಡು��ದ� ರು. ಸಹ ಪಂ�� �ೂೕಜನ�� ಅವ�ಶ�ರ�ಲ� .
ಹಂ��ೂೕ�ಗಳು ಅ���ಗ��ದು� , ��ಟ��ಂದ�ೕ �ೂ�� �ೂ�ಯು���.
ಗಂಡಸರು ತಮ�  �ಂಪ���ಕ �ೕಷ ಭೂಷಣದ� ಮ�ಮ�� �ೂೕ� ��
�ೕಡು���.

ಹಂ��ೂೕ� ಸಮು�ಯದವರು ನಗರ ಪ��ೕಶ�� ಂತ ���ೕಣ �ಗದ�
���� ��ಸು����. ನಗರಗಳ �ೂಳ�ೕ�ಗಳ� ಅಥ� ಬಯಲು �ಗಗಳ�
ಗು�ರ ಇಲ� � �ಕ�  ಗು�ಸಲುಗಳನು�  ���ೂಂಡು, �ೕವನ �ವ�ಹ�



�ಡು�ದನು�  �ಣಬಹು���. ಇವರು �ೕ�ಗಳನು�  ಸ� �ೕಯ�� �ೂ�ಯುವ
��ರು, �ಂ�ನ �ೂೕ� �ಗೂ ಹರಕಲು ಬ��ಗ�ಂದ ರ�ಸುವರು. ಗು�ಸಲು ಆಥ�
�ೕ�ಗಳನು�  ಗುಂ� ಗುಂ�� ಒಂ�ೕ ಕ� �ಕುವರು. ���� �ೕ�ರುವ
ಪ��ೕಶಗ�ದ ನ�, �ೂೕಡು. ಹಳ� , ��ಯ ಬ�ಗಳ� �ೕ� �ಕು��ದ� ರು. �ಯಂ
ಆ� ���ರಲು, ಆರಂ��ದ ನಂತರ ಸ��ರ �ೕ�ದ ಮ�, ��ೕಶನಗಳ�
��ಸು���. ��ೕಷ�ಂದ� ಈ ಸಮು�ಯ ಜನರು ಗುಂ� ಗುಂ�� ��ಸು���.
�ಲ� ಕ� �ೂೕ� ��ೂೕ� ಎಂಬು���ೕ ಕ�ಯು���. ಊ�ಂದೂ�� ವಲ�
�ೂೕಗು��ರು�ದ�ಂದ ಇದು �ಧ� � ಇಲ� . ಬದ�� ��ಟ�� �ೂೕಗು�ಗ
�ೖಯ�ರುವ ಹಂ� ಅಂದ� �ನ� �ಯನು�  �ೕ�ಯ�ಟು�  �� �ಡು���.
���ಕ ��ಯ ಸಂದಭ�ದ� ಒಂದು ಸ� ಳ �ಗ� �� ����ಕ�� ದುಂಡು
ಕಲ� ನು�  �� �� �ಡು���.

ಹಂ��ೂೕ�ಯರ� ವರದ�� ಪದ� � ಇಲ� . ಗಂಡು ಮತು�  ���ಗೂ ಸ�ನ
ಅವ�ಶ�ತು� . �ರತಮ�  �ರ�ಲ� . ಹಂ��ೂೕ�ಗಳು ��ಹಬ� , �ನ�ವ�,
�ೕ�ವ�, �ವ���, ಹಬ� ಗಳನು�  ಆಚ�ಸು���, ಜನಪದ ಮತು�  �ಟ ಮಂತ �ದ
�ೕ� ನಂ�� ಇತು� ,

ಹಂ��ೂೕ�ಗಳು �ೕವನ��� ��ಟ�ಯ �ೂ��, �ೕ��ಡು�ದು,
ಕೃ�, ಭೂ ಒ�ತನ, ಪಶು�ಲ�, ಮುಂ�ದ �ಲಸಗಳನು�  �ಡು���.

ಇವರ �ತೃ�� ಮ��, ಸ� �ೕಯ�� ಸಂಚ�ಸು�ಗ ಪ��ೕಶ��
ಅನುಗುಣ�� �ೕ� �ೕ� ��ಗಳನು�  �ತ�ಡು���.

ಹ�� - ���

ಮಕ� �ೕ �ೕ� �� ಮು�ದ �ೕ� ರ��ಯ ಪಕ�  ನ�ದು �ೂಗು�ಗ ಅಥ�
�� ೕ�ತರ �ೂ� ಮ�ಯ ಹ��ರ ಆಟ�ಡು��ರು�ಗ ರ��ಯ� �ೂೕ��
���ೂಂಡು �ೖಯ� ಸೂ�, ಕ�ಮ�, ರು���, ದಬ� ಣ, ಕಸೂ� � ��ದು�ೂಂಡು
ಸೂ� �ೕಕವ�  ಸೂ� ಎಂದು ಕೂಗುವರು, ಕೂದಲು �ೂಟ� � �ನ�  �ೂಡು��ೕ� ಎಂದು
ಕೂಗುವರು. �� �ರು�� ಬರು���. ಇನೂ�  �ಲವರು ���ಂದ ಮರದ
�ೕರುಗಳನು�  ತಂದು ���ಗಳು ���ಗುತ�� ಎಂದು �ೕ� �ೕ�ಯ�
ಕು�ತು ��ಟ �ಡು���. �ೕ� �ೕ� �ೕ� ವೃ��ಯ� �ರತ��ರುವ ಜನರನು�
ಗಮ��ರಬಹುದು. ಇವರುಗಳು �ರು ಎಂದು ������? ಇವರುಗಳು ಮ��ರು
ಅಲ�  ಹ�� ���  ಅ��� ಸಮು�ಯದವರು.

�ಮ� ���ರ�



ಹ��  ���  ಸಮು�ಯದವರು �ಂಗಳೂರು, �ಮನಗರ, ತುಮಕೂರು, ಬ���,
�ೂೕ�ರ ಮುಂ�ದ ಕ� ���� ಕಂಡುಬರು���.

ಇವರು ಅ� ಮತು�  ಸಂ�ಣ� ಅ���ಗ����. ರ��ಯ ಪಕ� ದ�
�ೕ�ಗಳನು� , ಗು�ಸಲುಗಳನು�  �����ೂಂಡು �ೕ�, ಕ�ಮ�, ಸೂ�, ಮುಂ�ದ
ವಸು� ಗಳನು�  ��ಟ�� ��ಸು���.

ಹ�� ���ಯರ� �ತೃಪ��ನ ಕುಟುಂಬ ವ� ವ��  ಇರು�ದ�ಂದ �ಣು�  ���ನ
��ನ�ನವನು�  �ೂಂ�ರು���. ಮ�ಯ ಎ��  ಜವ���ಯನು�  ಆ��ೕ
�ವ��ಸು���. ಕುಟುಂಬದ ಮಕ� ಳು ��ಹದ ನಂತರ ಪ���ೕಕ ಮ�ಯ� ��ಸಲು
ಇ��ಸು���. ಒಂದು �ೕ� ಗಂಡ ಅಥ� �ಂಡ� ವಯ��ನ� ಸತ�� ಮ�ೂ�ಂದು
ಮದು� ��ಸು���.

ಹ�� ���ಯರು ಅನ�ರಸ�ರು ��ಂದ� ಒಂದು ಕ� �� �ಲ� � ಒಂದು
ಪ��ೕಶ�ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು ಪ��ೕಶ�� ವಲ� �ೂಗು���, ವಲ� �ೂೕಗು�ಗ
�ೂ�ಯ� ತಮ�  ಮಕ� ಳನು�  ಕ�ದು�ೂಂಡು �ೂೕಗು���. ಒಂದು ಸ� ಳದ� ಗು�ಸಲು
����ದ� ಸು�ರು ಮೂರ�ಂದ �ಲು�  �ಂಗಳು ��ಸು���. ಇದ�ಂದ ಅವರು
��ಣದ ಕ� ಗಮನ ಹ�ಸಲು �ಧ� �ಲ� . ಈ ಆಧು�ಕ �ಲದ� ತಮ�  ಮೂಲಭೂತ
ಅವಶ� ಕ�ಗ�ದ ಊಟ, ಬ�� ಮತು�  ಇರಲು ��ಯನು�  ಹುಡು��ೂಳು� ��ೕ
ಸ����.

ಇವರು �ೕ��ಡು�ದು, �� �ೕಡು�ದು, ಗು��ೖ���, ���ರ
�ಡು�ದು, ಇವರ ಪ�ಮುಖ ವೃ����ದ� �.

�ಮುಂ�, ಎಲ� ಮ� , ��ಕ, ದುಗ�ಮ�  �ೕವರುಗಳನು�  ��ಸು���. ಇವರ�
�ಲ� ��ಹ ಪದ� � ಕಂಡುಬರುತ��.

�ಗ�ೕಕರಣದ ಪ��ವ�ಂ�� ಹ��  ���  ಜನರು �ಜ�ೕಯ��,
ಆ��ಕ��, ���ಕ�� ಬದ����. �ೕ�, ���ರ, �ೂ�� ವ� ವ�ಯ
�ಡು�ದನು�  ರೂ����ೂಂ���. ಸ��ರದ ಸವಲತು�  ಪ�ದು ಒಂದು ಕ� ��
�ಲು� ��ರು�ದನು�  �ಣಬಹುದು.

ಹ��  ��� ಗಳ ಉ��ದ� ಚಟುವ��ಗಳು:

ಹ�� , ���, ಜಲ�ೕ�ಗಳ �ೕ�, ದಬ� ಳ ತ���, ರು���, �ಡಮೂ��
ಔಷ� ಉತ� ನ� , ಮೂ���ೂೕಗ, ಮೂಲ���, �ೂೕಗದ �ಡಮೂ�ಕ ಔಷ�
ತ��� ಇ��� ಇವರ ಉ��ದ� ಚಟುವ��ಗಳು.



5.5 ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳು ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಮ�� ಗಳು

ಅ��� ಸುಮು�ಯಗಳು ಎದು�ಸು��ರುವ ಪ�ಮುಖ ಸಮ�� ಗಳು
���ಂದ�:

1. ಅನ�ರ�

2. ಬಡತನ

3. �ೂಂ���ಯ ಸಮ��

4. �ರು�ೂ�ೕಗ

5. ಚಹ�ಯ ಸಮ��

 

5.6 ಅ��� ಸಮು�ಯದ ಸಂಘಟ�:

ಅ���ಗಳು ಒಂದು ಪ��ೕಶ�ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು ಪ��ೕಶ�� ವಲ�
�ೂೕಗು��ರು���. ವಲ� �ೂೕಗು�ದ�ಂದ ಆ��ಕ ಅ�ವೃ�� ಇಲ� . ಒಂದು ಕ� ��
ಇಲ� . ಸ��� ಸವಲತು� ಗಳು �ೂ�ಯು��ಲ� . ತಮ�  ಮಕ� �� ��ಣ �ೂ�ಸಲು
�ಧ� �ಗು��ಲ� . ಮ��ಲ ಚ��ಲದ� ವಸ� ಸಮ��  ಎದು�ಸು���. �ೕ�
ಸಮು�ಯಗಳ �ೂ�ಯ� ��ಯಲು �ಧ� �ಗು��ಲ� . ಇಂತಹ ಹಲ�ರು
ಸಮ�� ಗಳೂ ಅ���ಗಳ ಸಂಘಟ�� �ರಣ�ದ�.

ಚದು�ರುವ ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳನು�  ಒಂದು ಕ� ತರಲು ಹಲ�ರು
ಸಂಘಗಳನು�  ���ಸ��ತು. 1980 ರ� �ೂೕ� ಸಂಘ. ���ರದ� 1993 ರ�
�����ತರ ���ವೃ�� ಸಂಘ. 1999 ರ� ಕ��ಟಕ �ಜ�  ���ೕ��ತ ���ವೃ��
ಸಂಘವನು�  �ೂೕಂ��ಸ��ತು. �ೕ� ಹಲ�ರು ಸಂಘಗಳು ಅಂ��ಂದ�ೕ
��ರಂಭ�ದ� ಇಂದು ಹಲ�ರು ಸಂಘಟ�ಗಳು ��ರಂಭ���. ���ೕ��ತ,
�ೂಂ��ಸ, ಹಂ��ೂೕ�, ಹ�� ���  ಮುಂ�ದ ಸಂಘಗಳು �ಯ��ವ��ಸು��
ಅವರ ಹಕು� ಗ��� �ೂೕ�ಡು����.

��ಂಶ

1. ಉ�ೂ�ೕಗ ಮತು�  �ೕವನ �ವ�ಹ��� ಒಂದು ಪ��ೕಶ�ಂದ ಮ�ೂ�ಂದು
ಪ��ೕಶ�� ವಲ� �ೂಗುವವ�ೕ ಅ���ಗಳು.



2. ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳು ���ಂದ� �ಳವ, �ೂೕ�, �ರು�, �ೕರ,
���ೕ��ತ, ಹಂ��ೂೕ�, �ೂಂ��ಸ, ಕಟಬು, �ಸ��, ಸ�ೂೕ�, �ಕ� ��ರ,
��ಗ� ಮುಂ�ದ�ಗಳು.

3. �ೂಂ��ಸರು �ಳುಗು�ಗಳ�, �� ಜಗ�ಗಳ�, �ಂಟುಗಳ�,
��ಯಂಗಳ�, �ೂಡ�  ಮರಗಳ �ಳ� �ೕ�ಗಳನು�  ���� ��ಸು���.

4. �ೂಂ��ಸರು ���ೕಡು�ದು ಮತು�  �ೕ��ಡು�ದರ ಮೂಲಕ ತಮ�
ಆ��ಕ �ೕವನವನು�  ನ�ಸು���.

5. �ೂಂ��ಮರು, ���ೕ��ತರು, �ಗ�, �ಯತಕರ, �ೕನು �����ತರು
ಇವ�� ಇರುವ ಇತರ �ಮ�ೕಯಗಳು.

6. ಅ�ೂೕಕನ �ಲದ� ���ೕ��ತರು ಇದ� �ಂದು ಊ�ಸ���.

7. ���ೕ��ತರು �ಡುವ ವೃ��ಗ�ಂದ� �ೂಗಲು�ೂಂ��ಟ ಕ�ಕಟು� �ದು,
�ಟಕ ಆಡು�ದು, �ೕತ��, �ೕ�, �ೕ�ನ �ೕ�, ಬ� ��ಯು�ದು,
����ಯು�ದು, ಜನಪದ �ಡು��� ಮುಂ�ದ�ಗಳು.

8. ಹಂ��ೂೕ�� ಇರುವ ��ಧ �ಸರುಗ�ಂದ� ಹಂ��ೂೕ�, ಡಬ� �ೂೕ�,
ನರಸಣ�  �ೂೕ�, ಬ��ರ �ೂೕ�, �ಬಳ �ೂೕ�, �ವ�ೂೕ�, �ೂೕ�
�ರುಷ ಇ��� ಇವರ �ಸರುಗ���.

9. ಹ�� ��� ಗಳು ಅ� ಮತು�  ಸಂ�ಣ� ಅ���ಗ����.

10. 1980 ರ� �ೂೕ� ಸಂಘ. 1993 ರ� �����ತರ ���ವೃ�� ಸಂಘ 1999 ರ�
ಕ��ಟಕ �ಜ�  ���ೕ��ತ ���ವೃ�� ಸಂಘ ಇ�ಗಳು ಅ���
ಸಮು�ಯಗಳ ಸಂಘಗಳು.

 

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:

 

1. �ರತದ� _______�ಂತಲೂ �ಚು�  ಅ���ಗ���.

2. ���ೕ��ತ ಸಮು�ಯದ �ಟುಂ�ಕ ವ� ವಸ�  _______ಪ��ನ� �ಯುಳ����.



�
3. ಹಂ��ೂೕ�ಯರ� _______ಪದ� � ಇಲ� .

4. ���ೕ��ತ ���ವೃ�� ಸಂಘವನು�  _______ರ� �ೂಂ��ಸ��ತು.

 

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

 

1. ಅ���ಗಳು ಎಂದ� �ರು?

2. ���ೕ��ತರು �ವ ಹಬ� ಗಳನು�  ಆಚ�ಸು���?

3. ಹಂ��ೂೕ�ಯರ� ��� ಸ�ನ ಅವ�ಶ�ತು� ?

4. ಹ�� ��� ಗಳ ಎರಡು ಉ��ದ� ಚಟುವ��ಗಳನು�  ಬ���?

 

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

 

1. �ೂಂ��ಸರು ಎ� ��ಸು���?

2. ���ೕ��ತರ ��ಧ �ಸರುಗಳನು�  ���.

3. ಅ��� ಸಮು�ಯದ ���ದರೂ ಎರಡು ಸಂಘಟ�ಗಳನು�  �ಸ��.

4. ಅ��� ಸಮು�ಯದ ಸಮ�� ಗಳು ���?

 

IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

 

1. ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳ ಲ�ಣಗಳನು�  �ವ��.

2. �ೂಂ��ಸರ ಬ�� ಬ���.



3. ಹಂ��ೂೕ�ಗಳ ಕು�ತು �ಪ� � ಬ���.

4. ಅ��� ಸಮು�ಯಗಳು ���? ಹ��  ���  ಅ���ಗಳ ಬ�� �ಪ� �
ಬ���.

 

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

�� ಸಮು�ಯಗಳು ��ಸುವ ಸ� ಳದ ಬ�� �ಮ�  ಅ���ಯವನು�  ಬ���.

�� ಸಮು�ಯಗಳ ಬ�� ಅಂತ��ಲದ �ರ��ಂದ ���ಯನು�  ಸಂಗ ���.
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ಅ��ಯ- 6 �ರತದ ���ಕ ಸಮ�� ಗಳು (Social problems of India)

ಕ��ಂಶಗಳು:

ರ�ಯ ಬ�� ���ಣ.

ನ ಮತು�  ಅದರ �ರಣಗಳನು�  ��ದು ಚ���ೂೕಣ.

� �ಜ�ನ�  ತ�ಗಟ� ಲು ಇರುವ ಪ��ರ ಕ �ಮಗಳನು�  ಅಧ� ಯನ ��ೂೕಣ.

�ನ�ಂ�ಗುವ �ೂಂದ�ಗಳನು�  ��ದು ಪ��ರ ಕಂಡು�ೂ�ೂ�ೕಣ.

�ಕ ಕಲಹ�� �ರಣ ಮತು�  ಅದರ ��ರ� ಕ �ಮಗಳ ಬ�� ���ಣ.

6.1 ಅನ�ರ�:

�ರತದ ಪ�ಗ�� ಅನ�ರ�ಯು ಪ�ಮುಖ ���ಕ �ರಣ �ಗೂ ಸಮ��
ಎಂದು ��ಸ���. ಯು��ೂ� ೕ ����ನದ ಪ��ರ ವ� ��ಯು �ತ�  �ೕವನದ� ಸರಳ
�ಕ�  ರ�ಸುವ, ಓದುವ �ಗು ಬ�ಯುವ �ಶಲ�  ಇಲ� �ರು��ೕ ಅನ�ರ�.

1991 ರ �ರತದ ಜನಗಣ� ಆ�ಗ� �ವ�ಸುವಂ�, ಓದು ಕ�ಯು�ದರ
�ೂ�� �ರತದ ���ದರೂ ಒಂದು ��ಯನು�  ಅಥ����ೂಳು� ವವನನು�
ಅ�ರಸ�  ಎಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��. �ವ ವ� ��� ಓದಲು ಮತು�  ಬ�ಯಲು
�ಧ� �ಲ� � ಅವರನು�  ಅನ�ರಸ� �ಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��.

2011 ರ ಜನಗಣ� ಪ��ರ �ರತದ� �ೕ. 35.2 ಜನ ಅನ�ರಸ� ���.
ಅನ�ರ�ಯ ಪ��ಣವನು�  ಗಮ���ಗ ಪ��ಷ�  ��, ಪ��ಷ�  ಪಂಗಡ, ಆ���
ಜ�ಂಗ �ಗೂ ಮ��ಯರು ಅನ�ರಸ�  ಗುಂ�ನ���.

ಅನ�ರ�� ಅ�ೕಕ �ರಣಗ���. ಅ�ಗಳ� ಪ�ಮುಖ��
ಜನಸಂ���ೂ� ೕಟ, ����ಯ ��ಥ�ಕ ��ಣ ವ� ವ�� , �ಲ ���ಕ ಸಮ�� ,
����ೕಯ ��ಣ �ೕ�ಯ �ೂರ�ಗಳು �ಗೂ ಇನೂ�  ಹಲ�ರು.

ಇದ�ಂ�� ಬಡವರು, �ೖತರು, ���ಕರು, ಮ��ಯರು ಮತು�
ಅಲ� ಸಂ��ತರ� �ಚು�  ಅನ�ರ� ಕಂಡುಬರುತ��.

6.2 ಬಡತನ ಮತು�  �ೕತ ಪದ� �:



ಬಡತನ� ���ೕಷರ �ಲ�ಂದಲೂ ಕಂಡುಬರು��ರುವ ಪ�ಮುಖ ���ಕ
ಸಮ�����. ��ಥ�ಕ ಅವಶ� ಕ�ಗಳನು�  ಈ�ೕ���ೂಳ��ಗದ �ೕವನಪ�����ೕ
ಬಡತನ ಆ��. ಬಡತನದ ಪ��ಣವನು�  ಅ�ಯುವ �ನದಂಡಗ�ಂದ� ಆ�ರ,
ವಸ�, �ೖದ� �ೕಯ �ಲಭ� ಗಳು, ��ಥ�ಕ ��ಣ ಮತು�  ��� �ಲಭ� ,
ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು ಬಡತನ�� ���ಕ, ಆ��ಕ ಮತು�  �ಜ�ೕಯ �ರಣಗಳನು�
ಗುರು�ಸು���.

1. ���ಕ �ರಣಗಳು:

�� ಪದ� �, �ಂಗ �ರತಮ� , �ೂೕಮು�ದ ಮತು�  ��ಂ�ೕಯ� �ಗೂ ಮ�ೕಯ�
ಇ�ಗಳು �ೕರ�� ���ಕ ಬಡತನ�� �ರಣ���. �� ಪದ� �ಯು ದ�ತ
�ಗೂ �ಂದು�ದ ಸಮು�ಯಗಳನು�  ��ಯ�� �ೂರಕ�ೕ�ದ �ೖಸ��ಕ
ಸಂಪ���ಂದ ವಂ���. ��ೂೕ�ತ�� ಮತು�  ಪ�ಬಲ ��ಗಳು ಅಸಂ��ತ ��
ಸಮು�ಯಗಳನು�  ಭೂ�ತನ�ಂದ ದೂರ�ಟ� �. ಪ��ಮ�� ಭೂರ�ತ
ಸಮು�ಯಗಳು �ರಂತರ�ದ ಬಡತನದ� ನರಳುವಂ��ತು.
��ತಂ���ನಂತರ� ಪ���� ಬದ�ಗ�ೕ ���ೕ ಉ�ದು�ೂಂಡು ಬಂ��. ಇದರ
�ೂ�� �ೂೕಮು�ದ� ಅಲ� ಸಂ��ತ ಸಮು�ಯಗಳನು�  �ಗ�ಕ
ಅವ�ಶಗ�ಂದ ವಂ�� ಅವರನು�  ಬಡತನದ��ೕ ಉ�ಯುವಂ� ���.
��ಂ�ೕಯ�ದದ ��ಬಲ� �ಂ�� ಬಡತನ �ೕ�ಯ ಪ��ಣ� ಈ ಪ��ೕಶಗಳ�
���� ಕಂಡುಬರುತ��.

2. ಆ��ಕ �ರಣಗಳು:

���ೕಷರ ಆಡ�ತ� �ರತದ ಗೃಹ�ೖ���ಗಳನು�  �ಶ��ದ� �ಂದ ಬಡತನದ
ಪ��ಣ� ����ತು. ��ತಂ���ನಂತರ �ೖ���ೕಕರಣ ಮತು�  ಕೃ�ಯ ನಡು�ನ
ಸಮ�ೂೕಲನವನು�  �ಯು� �ೂಳ� ಲು ನಮ�  ಸ��ರಗಳು �ಫಲ�ದ�. ಕೃ� �ಗೂ
���ೕಣ ಅ�ವೃ���� ಹ���ೂಂಡ �ಯ�ಕ �ಮಗಳು ಆಡ�ತದ ಭ����ರ ಮತು�
ಅ�ೖ��ಕ �ಜ�ಗ�ಂದ ��� ಬರ�ಲ� . ಇದ�ಂದ ಬಡತನದ ಪ��ಣ�
���ಗು���.

1992 ರ� �ರತ� ಉ��ೕಕರಣ, �ಗ�ೕಕರಣ ಮತು�  �ಸ�ೕಕರಣ �ೕ�ಗಳನು�
ಅಳವ���ೂಂ�ತು. ಈ �ೕ��ಂ�� ಕೃ��ತ �� ಬಹು����ೕಯ ಕಂಪ�ಗಳ
��ತ�� ���  �ೖತರು ತಮ�  �ಭವನು�  �ಣ��� �ೕಜ ಮತು�  �ೂಬ� ರಗ��
�ೕಡುವಂ��ತು. ಇದು �ೖತರ ಆತ� ಹ��ಗ�� �ರಣ��ತು.

 

3. �ಜ�ೕಯ �ರಣಗಳು:



ಬಡತನವನು�  �ೂೕಗ��ಸಲು ಇರುವ �ಜ�ಗಳನು�  ಪ��ಮ����
��� ತರುವ ಇ��ಶ�� ಸ��ರದ� ಇರದ �ರಣ �ಫಲ�ದ�. ಸ��ರ�
ಬಹು����ೕಯ ಕಂಪ� ��ೕ�ತ ಬಂಡ�ಳ�� �ೕ�ಯನು�  ��ೕ�ೕ�ಸು���.
ಉ�ಹರ��: ��ೕಷ ಆ��ಕ ವಲಯಗಳ ರಚ�ಗ�ಂದ ಉಂ�ಗುವ ���ಕ
ಪ��ಮಗಳನು�  ಊ�ಸಲೂ ಅ�ಧ� . ���ೕಣ ಪ��ೕಶ�ಂದ ವಲ�ಗಳು ���ಗುವ
�ಧ� �ಗ��.

6.3 ಮ��ಯರ �ೕ�ನ �ಜ�ನ� :

�ರ�ೕಯ ಮ��ಯರು ಎದು�ಸು��ರುವ ಹಲ�ರು ಸಮ�� ಗಳ� �ರುಷ
ಪ��ನ ಸ�ಜ� ಎಸಗು��ರುವ �ಜ�ನ� � ಕೂಡ ಒಂದು. ಮ��ಯರ �ೕ�ನ
�ಜ�ನ� � ����ಕ�� ಉ�ದು ��ದು ಬಂ�ರುವ ಸಮ�� . �ೖ��ಕ, ಆ��ಕ,
�ಜ�ೕಯ �ಗೂ ಔ�ೂ�ೕ�ಕ �ತ �ಗಳ� ���ೕಯರ �ೕ� �ಂ��ರಗಳು
ನ�ಯುತ��ೕ ಇ�. �ರತ ಸಂ��ನದ ಪ���ವ�ಯ� ಮ��ಯ�ಗೂ ಮತು�
�ರುಷ�ಗೂ ಸ�ನ ಹಕು� ಗಳನು�  �ೕ�ದರೂ ಸಹ ಮ��ಯರ �ೕ�ನ �ಜ�ನ� �
ಕ����ಲ� . ವರದ�� �ರುಕುಳ, �ೖಂ�ಕ ದುರುಪ�ಗ, ಅಸಭ�  ವತ��,
ವೃ��ಯರ ಅಭದ�� ಇ�ಗಳನು�  �ಟುಂ�ಕ �ಗೂ ���ಕ ��ಗ��ನ�
ಗುರು�ಸಬಹುದು. �ಂಡ� ಅಥ� �ೂ�ಯನು�  ಭೂ� ಣ ಹ��� ಒ���ಸು�ದು,
�ವ�ಜ�ಕ ಸ� ಳಗಳ� ಮತು�  �ಸ��� ಅಸಭ�  ವತ��, ಮ��� ಆ�� �ಲು
��ಕರ�, �ೕ����� �ಗೂ ಆ�� ಎರ� ಹ� ನ�ಸು�ದು ಮ��
�ಜ�ನ� ದ �� ರೂಪಗ���.

ವರದ��:

‘ವರದ��’ ಎಂದ� ��ಹದ ಸಮಯದ� ಉಡು�ೂ��� ವಧು�ನ
ಕುಟುಂಬದವ�ಂದ �� ರೂಪದ� ಅ�ೕ�ಸ�ಗುವ ಸ� ತು� , ���ಭರಣ, ನಗದು
ಅಥ� �ಹನ ಇ���ಗಳು ವರದ��ಯ ರೂಪಗ��ರುತ��. ವರದ��
�ೂಡು�ದು �ಗೂ ��ದು�ೂಳು� �ದು ��ಹ� ಅಪ�ಧ. ವರದ��ಯ
�ರಣ�ಂದ ���ೕಯರ �ೕ� �ಜ�ನ� �ಸಗ�ಗು���ಯಲ� � ಅವರನು�  �ೂೕಷ�,
�ೂ� �ಗೂ �ಂ�ಗ�� ಒಳಪ�ಸ�ಗು���.

 

ವರದ��ಯ ದುಷ� ��ಮಗಳು:

ವರದ�� ���ೕಯರ ����ನ, �ರವ, ��ನ-��ನ�ನವನು�  ಕು��ಸುತ��.
�ಟುಂ�ಕ ಕಲಹ�ೕಪ�ಡುತ��. ���ೕ-�ರುಷರ ನಡು� ಒಡಕು ಉಂ�ಗಲು
�ರಣ���, ಅ�ೖ�ಕ� ಮತು�  �� ಯ� �ಚು� ತ��.



ಪ���ೂೕ�ಯಗಳು:

ವರದ��ಯ �ಡುಗನು�  ��ರ� �ಡಲು �ರತ ಸ��ರ� 1961 ರ�
ವರದ�� ��ೕಧ ���ಯನು�  ���ೂ���. ಈ ���ಯನು�  1986 ರ�
�ದು� ಪ� �� ಮತ�ಷು�  ���ೂ�ಸ���. ವರದ�� �� ಪ�ಕರಣವನು�  ‘�ರತ
ದಂಡ ಸಂ�� �ಗೂ �ರತ ಅಪ�ಧ ��ರ� ಸಂ���’ �ೕಪ���ೂ�ಸ���.
ಈ ��ರ�ಯನು�  ��ೕನು ರ�ತ ಮತು�  ��ರ�ತ ��ಯ�
ನ�ಸಬಹು���. ಮ�� �ಜ�ನ� ವನು�  ತ�ಗಟ� ಲು �ರಂತರ�ದ ಪ�ಯತ� ದ
ಅಗತ� ��. �ರುಷ ಪ��ನ �ಲ� ಗಳನು�  ಹಂತಹಂತ�� ದುಬ�ಲ�ೂ�� ಮ��ಯ
ಹಕು� ಗಳನು�  ಸದೃಢ�ೂ�ಸ�ೕ�ಗುತ��. ಮ�� ��ಣ �ಗೂ ಉ�ೂ�ೕಗದ �ೂ��
ಮಕ�� �ೕಷ� �ೕಂದ�ಗಳನು�  ��ಯ�ೕ�ಗುತ��. ��ಯ ವ� ವ�� � �ಂಗ
ಸಂ�ೕದ�ಯನು�  ಮೂ�ಸುವ ಅಗತ� ��. �ಂಗ ಸ�ನ�ಯ ಪ��ರ, ಉ�ತ
�ನೂ�ನ �ರ�, ಅ�ಯದ ಸಂದಭ�ದ� ತುತು� ರ�� ಕ �ಮ �ೖ�ೂಳ� ಲು
ತರ�ೕ� �ೂಂ�ದ ���ಕ �ೖನ� ದ ಅವಶ� ಕ�, �ಗೂ �ೂ�ಯ�� ಇ�ೕ
�ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�� �ಂಸ� ೃ�ಕ ��, ���ಕ�� �ೂಡ�  ಪ��ಣದ� �ಂಗ
ಸಂ�ೕದ�ಯನು�  ಮೂ�ಸುವ ಅಗತ� ��.

 

�ಣು�  ಭೂ� ಣ ಹ�� ಮತು�  �ಣು�  �ಶುಹ��:

ಆಧು�ಕ ಸ� ತಂತ � �ರತದ ���ೕಯರು ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಮ�� ಗಳ� �ಣು�
ಭೂ� ಣ ಹ�� ಮತು�  �ಣು�  �ಶುಹ�� ಕೂಡ ಅ�ನ�ೕಯ ಪದ� ����.

ಗಭ�ದ�ರುವ ಭೂ� ಣ� �ಣು�  ಭೂ� ಣ��ದು� , ಅದು ತಂ� ��ಯ��
�ೕಡ�ದ� ಅದನು�  ಗಭ�ದ��ೕ �ೂಂದು �ಕು��ೕ �ಣು�  ಭೂ� ಣಹ��. ಆಧು�ಕ
�ೖಧ� �ೕಯ �ತ �ದ�ರುವ ಪ�ೕ� ��ನಗ�ಂದ ��ಯ ಗಭ�ದ�ರುವ
ಭೂ� ಣದ �ಂಗವನು�  ಪ��ಹಚ� ಲು ಇಂದು �ಧ� ���. ಗಂಡು ಮಕ� ಳ ಬಯ�ಯ
���ೕಹ�ಂದ �ಣು�  �ಶುವನು�  ಗಭ�ದ��ೕ �ೂಂದು �ಕುವ ಪ�ಕರಣಗಳು
�ಚು� ���. ಬಡತನ, ವರದ��ಯ �ೕ�, ಅನ�ರ�, ���ೕ ��ೂೕ� �ಲು�ಗಳು,
ಗಂಡುಮಗು�ನ ಬಯ� ಮುಂ�ದ �ರಣಗ�ಂ�� �ಣು�  ಭೂ� ಣ ಹ�� �����.
ಇದರ ಪ��ಮ�� ���ೕ �ರುಷರ �ಂ�ನು�ತದ� ಏರು�ೕರು, �ಂಗ
�ರತಮ� �, ���ನ ಅಪ���ೕಕರಣ ಮುಂ�ದ ದುಷ� ��ಮಗಳುಂ�ಗುತ��.
�ರತ ಸರ�ರ� �ಂಗ ಪ�� ಹಚು� �ದನು�  �ಯಂ��ಸಲು 1994 ರ� ‘ಪ�ಸವ�ವ�
�ಂಗ ಪ�ೕ� ಪ��ಬಂಧಕ ���’ ಯನು�  ��� ತರ��ತು.



ಜನನದ ನಂತರದ� �ಣು�  ಮಗುವನು�  ಹ�� �ಡುವ ಕೂ� ರ ಪದ� ��ೕ �ಣು�
�ಶುಹ��. ಇಂತಹ �ೕಯ ಕೃತ� ಗಳನು�  ತ�ಗಟ� ಲು ಸ��ರ ಪ��ಬಂಧಕ ���ಗಳನು�
���ೂ���. �ಣು�  ಭೂ� ಣಹ�� �ಗೂ �ಣು�  �ಶುಹ��ಗ�ರಡು ��ಹ�
ಅಪ�ಧ���.

6.4 ಮದ� �ನ ಮತು�  �ದಕ ದ�ವ�  ವ� ಸನ:

ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರ ಪ��ರ, ಮದ� �ನ �ಗೂ �ದಕದ�ವ�  ವ� ಸನ ���ಕ
ಸಮ�����. ಎ��  ಔಷ�ಗಳ�ಯೂ �ಗ�ತ ಪ��ಣದ� ಮದ�  ಮತು�  �ದಕ
ವಸು� ಗಳ ಅಂಶ�ರುವ ��ಯ�ಕಗಳನು�  ಬಳಸ�ಗುತ��. ಆದ�, ಅ�ಗಳನು�
ಔಷ�ೕಯ ಗುಣಗ��� ಬಳಸ� ಉ��ದ, ಮನರಂಜ� ಮತು�  ಉನ� ತ����
ಬಳ�ದ� ಅದು ದುರುಪ�ಗ�ಗುತ��. ಆಗ ಇ�ೂಂದು ���ಕ ಸಮ����
ಪ�ವತ�� �ೂಂದುತ��. ಮದ� �ನ ಮತು�  �ದಕ ದ�ವ�  ವಸು� ಗಳ �ೕವ�ಯು
ವ� ��ಯನು�  ದುಬ�ಲನ���ಸು�ದಲ� �ೕ, ಆತನ ನರವ� ವ�� ಯ �ೕ�
ದುಷ� ��ಮವನು� ಂಟು�� ಆತನ �ೖ�ಕ ಶ��ಯನು�  ಕ�� �� �ೖ�ಕ
ಅಧಃಪತನ�� ದೂಡುತ��. ಇದ�ಂದ ವ� ��ಯ �ೂ�� ಸ�ಜ� ಅವನ�ಯ
��ಯನು�  ��ಯುತ��.

�ದಕ ವಸು� ಗಳ ಮತು�  ಮದ� �ನದ ದುರುಪ�ಗ�� ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು
�ಳಕಂಡ �ರಣಗಳನು�  �ೕಡು���. ಅ� ���ಂದ�, ಒತ�ಡ ಮತು�  �ನ� �
��ರ���, ಕುತೂಹಲ���, ಏಕ�ನ� ��ರ�, �ೂೕ�ಂಚ��
ಅನುಭವ���, ��ಯರ ಗುಂ�ನ� ��ಯಲು, ����ೕನ��ಂದ ��ಗಲು,
ಒಂ�ತನವನು�  �ೕಗಲು, �ೖಯ��ಕ ಸಮ�� ಗಳನು�  ಪ�ಹ���ೂಳ� ಲು, ���ಕ
ಅ��ರ��ಂದ ದೂ�ಗಲು ವ� ��ಗಳು �ದಕ ವ� ಸ�ಗ�ಗು���. �ರಂತರ�ದ
���ಕ ��ಣ, ಜನ�ಗೃ�, ಜನಸಹ��ತ� ದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮ�� ಯನು�
ಪ�ಹ�ಸಲು �ಧ� ��.

ಮದ� �ನದ �ರುದ�  ಪ��ರ ಆಂ�ೂೕಲನ:

�ಣ� �ನ��ೕಧವನು�  ��� ತರಲು ಒ���ಸುವ ಉ�ಶಗಳನು�
�ೂಂ�ದ ಹಲ�ರು ಚಳುವ�ಗಳು �ೕ��ದ� ಂತ ನ���. 1995 ರ� ಮದ� �ನದ
�ರುದ�  ನ�ದ ಚಳುವ�ಯ� �ಂ���ಗಳು �ಗೂ ಯುವ ಸಂಘಟ�ಗಳು
�ಗವ��ದ� �. �ಜ� ದ ದ�ತ ಸಂಘಷ� ಸ�� �ಗೂ �ೖತ ಸಂಘಗಳು ನ��ದ
ಪ�ಯತ� ಗಳು ಈ ���ನ� ಗಮ�ಹ� ಚಳುವ�ಗ���. ಸ��ರ� ಕೂಡ ಈ
��ಯ� ಮಧ� �ನ ಸಂಯಮ ಮಂಡ�ಯ �ಯ�ಕ �ಮಗಳ ಮೂಲಕ �ಗೃ�
�ಯ�ಕ �ಮಗಳನು�  ನ�ಸು���.

�ದಕದ�ವ�  ವ� ಸನ:



� � �
ಈ ಶತ�ನದ �ಗ�ಕ ಸ�ಜದ ದುರಂತಗಳ� �ದಕದ�ವ�  ವ� ಸನ�

ಒಂ���. ಅಕ �ಮ�ದ �ದಕ ವಸು� ಗಳ ಬಳ� ಅಥ� ��ೕ�ಕ �ಗೂ
�ನ�ಕ�� ��ಯನು� ಂಟು �ಡುವ �ೕ�ಯ� ��ಯ�ಕ ವಸು� ಗಳು ಬಳ�
�ದಕ ವಸು� ಗಳ ದುಬ�ಳ�. ಶ�ೕರ� ತನ�  �ಯ�ಗಳನು�  ಮುಂದುವ���ೂಂಡು
�ೂೕಗ�ೕ�ದ� �ದಕ ವಸು� ಗಳನು�  �ರಂತರ�� �ೕ�ಸುತ��ೕ ಇರ�ೕ�ದ
ಪ����� �ದಕದ�ವ�  ವ� ಸನ ಎನ� ���.

�ದಕದ�ವ�  ವ� ಸನದ ಲ�ಣಗಳು:

�ಗಲೂ �ೕ�ಸ�ೕ�ಂಬ ಉತ� ಟ ಬಯ� ಪ��

ದಕ ವಸು� �ನ ಪ��ಣ ���ಸುವ ಬಯ�

��ಂದ ಉಂ�ಗುವ ಭ��ಯ ಆನಂದ.

ನ�ಕ, �ೖ�ಕ �ಗೂ ಸ�ಜದ ��ಸ��ಕೂ�  ���ರಕ.

ಪ�� ವಷ� ಜೂ� 26 ರಂದು �ದಕ ವಸು� ಗಳ ದುರುಪ�ಗ ಮತು�
�ದಕವಸು� ಗಳ ಕಳ� �ಗ�ಯ �ರುದ� ದ ಅಂತರ����ೕಯ �ನವ���
ಆಚ�ಸ�ಗು���.

�ದಕವಸು�  ವ� ಸನ�� �ರಣಗಳು/ ��ೕರಕ ಅಂಶಗಳು:

ನ�ಕ �ರಣ: �ದಕ ವಸು� ಗಳ �ೕವ��ಂದ �ನ�ಕ�� ಹಲ� ಬ�ಯ ತೃ��ಯು
�ಯುತ�� ಎಂಬ ಭ���ೂೕಕ� ಒಂದು ಮುಖ�  �ರಣ����.

��ಕ �ರಣ: ���ಕ ಅನುಭವಗಳ ಒತ�ಡವನು�  ಕ�� ���ೂಳು� ವ, �� ೕ�ತರ
ೂಹ� ಕೂಡ ಈ ವ� ಸನ�� ��ೕರ����.

ೕ�ಕ �ರಣ: ����ಟು�  �ಲಸ�ಡುವ �ಲ� ಜನರು, �ಲ� ಹಂತದ �����ಗಳು, ಈ
ಗಳ �ೕವ�ಯ� �ೂಡಗಬಹುದು.

�ದಕವಸು� ಗಳ ಬಳ�ಯ �ಯಂತ �ಣ:

1. ��ಣ �ದಕವಸು� ಗಳ ದುಷ� ��ಮಗಳ ಬ��: ಉತ�ಮ�ದ ��ವ��ಯನು�
�ೕಡುವ ��ಣವನು�  ರೂ�ಸ�ೕಕು. ಸ��ರ, ಸ���ೕತರ ಸ� ಯಂ�ೕ�
ಸಂ�� ಗಳು �ಗೂ �ೕಷಕರು ಇ�ಗಳ� �ಗವ�ಸ�ೕಕು.

2. �ನೂನು ಅನು��ನ: �ದಕ ವಸು� ಗಳ �ೕವ�ಯನು�  �ಯಂ��ಸುವ
�ನೂನನು�  ಕಟು� ���� ���ೂ�ಸುವ ವ� ವ�� �ಗ�ೕಕು.
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3. �ೕಷಕರ �ತ �: ಮಕ� ಳು ತ�� �� ��ಯು��ರು�ದನು�  ಗಮ�� ಅದನು�
ತ��� �ದು� ವ �ಯ��ೂಂ�� ಮ�ಯ� ಒ��ಯ ��ವರಣವನು�
���ಣ �� �ೂಡುವ ಜ����ಯನು�  �ೕಷಕರು �ೂಂ�ರು���.

4. ��ಕರ �ತ �: �ದಕ ವಸು� ಗಳ ದುಷ� ��ಮಗಳ ಬ�� ಹಲ�ರು
ಸಂದಭ�ಗಳ�, ಅ�ಪ��ಕ�� �����ಗ�� �ಳುವ��ಯನು�  ��ಕರು
�ೕಡಬಹುದು.

6.5 ���ಕ ಕಲಹ:

�ರತದ� ��ಧ ಧಮ�ಗ��. �ೕ� �ೕ� ���ಂತಗಳನು�  ನಂಬುವ ಜನರು
�ೕವರ ಅ��ತ� , ಮು��/ �ೕ� ಪ�ಯುವ ��ನಗಳ�, ಸ� ಗ�-ನರಕಗಳ ಕಲ� �, ಆತ� ದ
ಸ� ರೂಪ, �ನಜ�ನ� , �ದ�ದ �ಷಯಗಳ� �ೕ� �ೕ� ನಂ��ಗಳನು�
�ೂಂ���, �� ಪದ� �ಗಳು ಅವರವರ ಧಮ��� ಅನು�ರ�� ನ�ಯುತ��.
ಪ���ಂದು ಧಮ�ದ ಅನು��ಗಳು ತಮ�  ಧಮ�ದ ��ೕಷ� �ಯನು�
ಎ����ಯು���. ಜಗ��ನ ��ಧ ಧ��ವಲಂ�ಗಳು ತಮ�  ತಮ�  ಧಮ�ಗಳ ಬ��
���ಸಗಳನು�  ����ೂಂಡಂ� ಅನ� ಧಮ�ಗಳ ಬ�� �ರ��ರ �ವ�ಯನು�
����ೂಂ���. ಈ �ವ��ೕ ���ಕ ಕಲಹಗ�� �ರಣ�ಗುತ��. ಅನ�
ಧಮ�ಗಳ ಬ��ನ ಸಂ�ೕಹದ ಪ�ವೃ��, ಅನ�  ಧ�ೕ�ಯರ ಬ��ನ ��ೕ�ಸೂ�,
���ಗ�ಹ �ೕ� ಎರಡು ಧ�ೕ�ಯರ ನಡು� ಕಂದಕವನು�  ಉಂಟು�ಡುತ��.

�ರಣಗಳು:

1. ��ೂೕ�ಕ �ರಣಗಳು: ��ಧ ��ೂೕ�ಕ ��ಗಳ� ��ಸುವ �ೕ� �ೕ�
ಧ��ವಲಂ� ಜನರ ಮ�� ���ಕ ಸಂಪಕ�ಗಳು �ಕಟ�� ��ದು
ಬಂ�ರು��ಲ� . ಸಹನ�ೕಲ�ಯ �ೂರ� �ಣುತ��. ಇದ�ಂದ ���ಕ
ಕಲಹ ಏಪ�ಡುತ��.

2. ಮ�ೂೕ�ೖ��ಕ �ರಣಗಳು: ���ಕ ಕಲಹ�� ಮ�ೂೕ�ೖ��ಕ �ರಣ�ೕ
ಅತ� ಂತ ಪ��ನ���. ಜನರ ಮನ��ನ� ಹಲ� ಭ�� �ಗೂ ತ��  ಕಲ� �
ಮೂ�ಸುವ ��ರಗಳು ಪ���ಗಳನು�  ಹುಟು� �ಕುತ��. ಇದ�ಂದ ಅನ�
ಧ�ೕ�ಯರ �ೂ� ಅ�ೂ�ೕನ� �ಯ �ಷಯದ� ಅ�� ಉಂಟು�ಡುತ��.
ಇದರ ಪ��ಮ�ಂದ ���ಕ ಸಂಘಷ� ಏಪ�ಡುತ��.

3. ���ಕ �ರಣಗಳು: ���ಕ ಸಂಪ��ಯಗಳು, ಆಚರ�ಗಳು ಪರಸ� ರ
��ೂೕಧ��ರು�ದ�ಂದ ���ಕ ಅಂತರ �ಚು� ತ��. ಈ
��ೂೕಧ�ವ�ಗಳು ��ನ�  �ಷಯದ�ಯೂ ಕಲಹಗಳನು�
ಹುಟು� �ಕುತ��.



��ರ� ಕ �ಮಗಳು:

��ದ�ಯುತ �ವ� ��ಸು�ದು. �ವ�ಗ�ಹಗಳನು�  �ೂ�ದು
�ಕುವಂತಹ ��ಣ �ೕಡು�ದು, ಸಹನ�ೕಲ�, ��ೕಕ �ಗೂ ಹೃದಯ �ೖ�ಲ� �ಂದ
ಒ��ಯದನು�  ����ೂಳು� ವದನು�  ಕ�ಯ�ೕ�ಂಬ ���ಕ �ಲುವನು�  ಜನರ�
���ೂ�ಸು�ದು, ಅನ� ಮತಗಳನು�  ��ದು�ೂಳು� ವ ಮ�ೂೕ�ವವನು�
��ೕ��ಸು�ದು ಇ�ೕ �ದ�ದ ಕ �ಮಗ�ಂದ ���ಕ ಸಂಘಷ�ವನು�
���ಸಬಹುದು.

1. ����ೕಯ ಚ���ಯನು�  ಪ�ಚುರಪ�ಸು�ದು.

2. ���ಕ ಸಂಪಕ�ವನು�  �����ೂಳು� �ದು.

3. �ೂೕಮುತತ� ಗಳ ತತ� ವನು�  ಆಧ��ದ ಸಂಘಟ�ಗಳನು�  ಕ���ಸು�ದು.

4. ಆ�ೂೕಗ� ಮಯ ಪ�����ಯವನು�  ರೂ�ಸು�ದು.

5. ����ೕಯ ಹಬ� ಗಳು, ಆಚರ�ಗ�� ���ನ ���ನ� � �ೕಡು�ದು.

��ಂಶ

1. 1991 ರ �ರತದ ಜನಗಣ� ಆ�ಗ� �ವ�ಸುವಂ�, ಓದು ಬ�ಯು�ದರ
�ೂ�� �ರತದ ���ದರೂ ಒಂದು ��ಯನು�
ಅಥ����ೂಳು� ವವನನು�  ಅ�ರಸ�  ಎಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��.

2. 2011 ರ ಜನಗಣ� ಪ��ರ �ರತದ� �ೕ. 35.2 ಜನ ಅನ�ರಸ� ���.

3. �� ಪದ� �, �ಂಗ �ರತಮ� , �ೂೕಮು�ದ ಮತು�  ��ಂ�ೕಯ� �ಗೂ
ಮ�ೕಯ� ಇ�ಗಳು �ೕರ�� ���ಕ ಬಡತನ�� �ರಣ���.

4. 1992 ರ� �ರತ� ಉ��ೕಕರಣ, �ಗ�ೕಕರಣ ಮತು�  �ಸ�ೕಕರಣ
�ೕ�ಗಳನು�  ಅಳವ���ೂಂ�ತು.

5. ‘ವರದ��’ ಎಂದ� ��ಹದ ಸಂದಭ�ದ� ಉಡು�ೂ��� ವಧು�ನ
ಕುಟುಂಬದವ�ಂದ ವರನ ಕ�ಯವರು �� ರೂಪದ� ಅ�ೕ�ಸ�ಗುವ
ಸ� ತು� , ���ಭರಣ, ನಗದು ಅಥ� �ಹನ ಇ���ಗಳು ವರದ��ಯ
ರೂಪಗ��ರುತ��.

6. �ರತ ಸ��ರ� 1961 ರ� ವರದ�� ��ೕಧ ���ಯನು�
���ೂ���.



7. �ರತ ಸರ�ರ� �ಂಗ ಪ�� ಹಚು� �ದನು�  �ಯಂ��ಸಲು 1994 ರ�
‘ಪ�ಸವ�ವ� �ಂಗ ಪ�ೕ� ಪ��ಬಂಧಕ ���’ ಯನು�  ��� ತರ��ತು.

 

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:

 

1. ಪ��ಪ�ಭುತ� ದ ಅ��-ಉ�� _______ಯ��ಧ���.

2. ��ಥ�ಕ ಅವಶ� ಕ�ಗಳನು�  ಈ�ೕ���ೂಳ��ಗದ ಪ�����ೕ _______ .

3. �ಂಗ ಪ�� ಹಚು� �ದನು�  �ಯಂ��ಸಲು 1994 ರ� _______ ���ಯನು�
��� ತರ��ತು.

4. ವರದ�� �ೂಡು�ದು �ಗೂ ��ದು�ೂಳು� �ದು _______ ಅಪ�ಧ.

 

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

 

1. ಅ�ರಸ� ರ ಅಥ�ವನು�  ���.

2. ಮ��ಯರ �ೕ�ನ �ಜ�ನ� ವನು�  ���.

3. ಪ�ಸವ �ವ� �ಂಗ ಪ�ೕ� ಪ��ಬಂಧಕ ��� �ವ ವಷ�ದ� ���
ಬಂ�ತು?

4. 2011 ರ ಜನಗಣ�ಯ ಪ��ರ �ರತದ� ಅನ�ರಸ� ರ ಸಂ�� ಎಷು� ?

 

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

 



1. ಅನ�ರ�� ಪ�ಮುಖ �ರಣಗ���?

2. ���ಕ ಕಲಹ�� ��ೂೕ�ಕ �ರಣಗ�ೕನು?

3. �ದಕ ದ�ವ� ಗಳು ಸ�ಜ�� �ೕ� �ರಕ���. ���

4. ಬಡತನದ ಪ��ಣವನು�  ಅ�ಯಲು �ನದಂಡಗಳು ���?

 

IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

 

1. ವರದ��ಯ �ಡುಗನು�  ��ರ� �ಡಲು �ರತ ಸ��ರ� �ೖ�ೂಂ�ರುವ
ಕ �ಮಗ�ೕನು?

2. ಬಡತನ�� ���ಕ �ರಣಗಳನು�  ಪ�� ��.

 

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. ಪ��ಪ�ಭುತ� ದ ಯಶಸು�  �ಗೂ ��ತ ಸಮು�ಯ- ಒಂದು ಚ��ಕೂಟವನು�
ಏಪ���.

2. ಮ�� �ಜ�ನ� ದ ಬ�� ವೃತ� ಪ���ಗ�ಂದ �ಷಯ ಸಂಗ ���.

3. ಸಣ�  �ಗೂ ಗು� �ೖ���ಗಳನು�  ���ಸಲು ಸ��ರದ �ಯ�ಕ �ಮಗಳನು�
�ಮ�  ��ಕ�ಂದ �ೕ� ��ದು�ೂ��.
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ಅ��ಯ- 7 �ರ�ೕಯ ಸಂ��ನ ಮತು�  ಅಸ�ನ� (Indian
Constitution and Inequality)

ಕ��ಂಶಗಳು

1. �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ� ಅಸ�ನ�ಯ �ೕ�-�ೕ�ಯ ಬ�� ���ಣ.

2. ಪ��ಷ�  �� ಮತು�  ಬುಡಕಟು� ಗ�� �ೕ�ರುವ �ಲಭ� ಗಳು ���
ಎಂಬುದನು�  ���ಣ.

3. ಮ��ಯರ ಸಬ�ೕಕರಣ ಮತು�  �ನೂನುಗಳ ಬ�� ಅಥ����ೂ�ೂ�ೕಣ.

4. �ೖಂ�ಕ ಅಲ� ಸಂ��ತರು ಎಂದ� �ರು ಎಂಬ ಬ�� ��� ಕ���ೂೕಣ.

7.1 �ೕ��:

�ೕ�ಳ ತಂ� �ೂಡ�  ಜ�ೕ��ರರು �ೕ� ಪ���ನ ��ನ� ���
ಬರು���. ರ�� �ೕ�ಳ �� ೕ�� ಆದ� ಅವರ ತಂ� ಕೂ� �ಡು���, ರ��
ಪ���ನ ��� ನ��ೕ ಬರು��� ಅಂದ� ��ೕಮಂತರ ಬ� ಹಣ, �ರು, ಬಂಗ� ಎ��
ಇರುತ�� ಅ�ೕ ಬಡವ�� ಎರಡು �ೂ��ನ ಊಟಕೂ�  ಕಷ� . ಇದು ಅಸ�ನ�ಯ
ರೂಪ�� ಉ�ಹರ�. ಅಸ�ನ� ಎಂದ� ಸ�ಜದ� ಸಂಪತು�  ಮತು�  �ಲಭ� ಗಳ
ಅಸ�ನ ಹಂ�� ಇದು ಎ��  ಸ�ಜಗಳ�ಯೂ ಒಂದ��  ಒಂದು �ೕ�ಯ�
ಕಂಡುಬರುತ��.

�ೕ�ಳ ಬ� �� �ಳುವ �ೂಸ �ಸ�ಕ, ��, ಶೂ, ಬ��ಗಳು, ಅಟದ
��ನುಗಳು ಇದ� �, ರ��ಳ ಬ� ಇರು�ದು �ೕ�ಯವರು ಉಪ��� �ನ
��ದ ವಸು� ಗಳು �ೕ�ಳ ತಂ� ��� ಬಂದ� ಮುಖ�  ��ಕರು ಸ� ತಃ ಬಂದು
ಅವರನು�  �ತ��� ��ನ ವ�� �ಡಲು ಬರು��� ಅ�ೕ ರ��ಳ ತಂ� ಬಂದ�
ಅವರನು�  �ತ��ಸಲು ಸಮಯ�ರು��ಲ� . ಇದು ���ಕ �ರವ
��ನ�ನಗಳ ಅಸ�ನ�. ಈ ಅಸ�ನ�ಯನು�  ಸ�ಜದ� ಸ�ರ���ಸ ಅಥ�
ಏ�-��ೕ� ವ� ವ��  ಎಂದು ಕ�ಯು��� ಅಂದ� ವ� ��ಯ ��ಣ, ಉ�ೂ�ೕಗ, ಸಂ�ದ�
ಆ�� ��� ಇ�ಗಳನು�  ಆಧ�� ಅವ�� ಸ�ಜ� ���ಕ ��ನ�ನ
�ರವಗಳನು�  �ೕಡುತ��. ಇ��ೕ ಅಲ� � �ಜ�ೕಯ ಅ��ರ ಬಲಗಳನು�  ಆಧ��
ಅವ�� �ಲಭ�  ಮತು�  ಅವ�ಶವನು�  �ೕಡುತ��. ಇದ�ಂದ ಹಲವ�� �ಚು�
ಅವ�ಶಗಳು �ೂ�ತು ಅವರು ಸಬಲ�ಗು���, ಆದ� �ಲವರು ಅವ�ಶ
ವಂ�ತ�� ದುಬ�ಲ�ಗು���.



ಹಣ ಮತು�  ಅ��ರವನು�  ಬಳ� ಜನರು ಸ�ಜದ ಎ��  ಪ�ಮುಖ
ಅವ�ಶಗಳನು�  ತಮ�  �ೖವಶ ���ೂಳು� ��� �ಗೂ ಅವ�ಶ ವಂ�ತರು
ಅಸ�ನ��ಂದ �ರತಮ� �� ಒಳ�� ���ಕ ಮುಖ�  ����ಂದ ದೂರ
ತಳ� ಲ� ಡು���. ಇದ�� ವಗ� ವ� ವ��  ಎಂದು ಕ�ಯು���. �� ವ� ವ��  ಕು�ತು ಒಂದು
ಉ�ಹರ�ಯ ಮೂಲಕ ��ಯಬಹುದು.

ಮಕ� �ೕ �. �� ��ೕ� ಅಂ�ೕಡ� ರ �ವರು ��ೕಶದ� �����ಸ ಮು��
�ರತದ ಬ�ೂೕಡ ನಗರ�� ಬಂದರು. ಆದ� ಬ�ೂೕಡ �ೖ�� ��� ಣದ� ಅವ��
ತಂಗಲು ವಸ� ಇಲ� � ��ಸು�� �ಂ�ದ� ರು. ಏ�ಂದ� ಬ�ೂೕಡದ�ದ�  ���ೕ
�ೂೕ��ನ� ಇವರು ಅಸ� ೃಶ� ರು ಎಂಬ �ರಣ�� ತಂಗಲು ಅವ�ಶ �ೂಡ�ಲ� . ಅವರು
��� ಧ��ಯ�ಂದು �ೕ��ೂಂಡು ತಂ��ಗ �ಂದೂಗಳು ಅವರ �ೕ� ಹ�
�ಡು��� ಇದನು�  ಸ� ತಃ �� ��ೕ� ಅಂ�ೕಡ� ರ �ವ� ತಮ�  ಆತ�  ಕ�ಯ�
ಬ����. ಇದ�ಂದ ��ದು ಬರು���ಂದ� ಇಂ�ಗೂ ಕೂಡ �� ಪದ� � ಮತು�
ಅಸ� ೃಶ� � ಆಚರ� ಪದ� �ಯು ಒಂದಲ�  ಒಂದು �ೕ� ಅ��ತ� ದ�ರು�ದನು�  �ಣಬಹುದು.
ಈ ಅಸ�ನ�ಯನು�  �ೂೕಗ��ಸಲು ಸಂ��ನ� ಅ�ೕಕ �ಸ�ತ� ಕ
ಪ��ರಗಳನು�  �ೖ�ೂಂ��.

7.2 ಪ��ಷ�  �� ಮತು�  ಬುಡಕಟು� ಗ�� �ೕ�ರುವ �ಲಭ� ಗಳು:

��ತಂತ �� ನಂತರ �ರ�ೕಯ ಸಂ��ನ� ಪ��ಷ�  �� ಮತು�  ಪಂಗಡಗಳ
ಅ�ವೃ���� ಅ�ೕಕ �ಲಭ� ಗಳು ಮತು�  ರ��ತ� ಕ ಕ �ಮಗಳನು�  ಸೂ���. ಇ�ಗಳನು�
46 �ೕ ��ಯ� ಸ� ಷ� �� �ವ�ಸ���. ಅದರ ಪ��ರ �ಜ� � ದುಬ�ಲ ವಗ�ಗಳ
��ೕಷ�� ಅನುಸೂ�ತ �� ಮತು�  ಬುಡಕಟು� ಗಳ ಜನ�ಯ �ೖ��ಕ ಮತು�  ಆ��ಕ
��ಸ��ಗಳನು�  ��ೕಷ �ಗರೂಕ��ಂದ ವೃ���ೂ�ಸತಕ� ದು�  ಮತು�  ಅವರನು�
���ಕ ಅ��ಯ �ಗೂ ಎ��  �ೕ�ಯ �ೂೕಷ��ಂದ ಸಂರ�ಸತಕ� ದು� . ಇದರ
ಆ�ರದ �ೕ� ಪ��ಷ�  �� ಮತು�  ಪಂಗಡಗಳ ಜನ�� �ೕ�ರುವ ಸಂ���ತ� ಕ
ಸವಲತು� ಗಳು ���ಂದ�.

1. 15 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ��, ಧಮ�, �ಂಗ, ಮುಂ�ದ�ಗಳ ಆ�ರದ �ೕ�
�ರತಮ�  �ಡುವಂ�ಲ� .

2. 16 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಉ�ೂ�ೕಗ �ೕಮ��ಯ� ಎಲ�  �ಗ�ಕ�ಗೂ
ಸ�ನ�ದ ಅವ�ಶ.

3. 17 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಅಸ� ೃಶ� � ಆಚರ�ಯನು�  ��ೕ�ಸ���.

4. 23 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಬ���ರದ ದು�� �ನೂನು��ರ.



5. 25 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: �ವ�ಜ�ಕ ಸ� ರೂಪದ ಎ��  �ಂದೂ ���ಕ
ಸಂ�� ಗಳ� �ಂದೂ ಸಮು�ಯದ ಎ��  ವಗ�ಗ�ಗೂ ಮುಕ� ಅವ�ಶಗಳನು�
ಕ����ೂಡು�ದು.

6. 29 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: �ರತದ ���ೕ �ಗ�ಕ ಸಮೂಹ� ತನ� �ೕ ಆದ
��, �� ಮತು�  ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ಸಂರ���ೂಳು� ವ ಹಕ� ನು�  ಪ���. ಮತು�
ಸ��ರ ಮತು�  ಸ��ರ�ಂದ ಅನು�ನ ಪ�ಯು��ರುವ ���ೕ �ೖ��ಕ
ಸಂ�� ಯ�ಯೂ ಪ��ೕಶವನು�  ��ಕ�ಸುವಂ�ಲ� .

7. 164 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಪ��ಷ�  �� ಮತು�  ಪಂಗಡಗಳ ಕ�� ಣ ಮತು�
ಅ�ವೃ���� ಒಬ�  ಮಂ��ಯನು�  �ೕ�ಸತಕ� ದು� .

8. 224 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಅನುಸೂ�ಯ ಪ��ೕಶಗಳ ಮತು�  ಬುಡಕಟು� ಗಳ
ಅ�ವೃ���� ��ೕಷ ಆಡ�ತ ಮತು�  ಸವಲತು� ಗಳನು�  �ೕಡು�ದು.

9. 330 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಪ��ಷ�  �� ಮತು�  ಪಂಗಡಗ�� �ೂೕಕಸ� ಯ�
�ೕಸ�� ಒದ�ಸು�ದು.

10. 332 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: �ಜ� ಗಳ �ಜ�  ಸ�ಗಳ� ��ನಗಳನು�
�ೕಸ�ಡು�ದು.

11. 335 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಪ��ಷ�  �� ಮತು�  ಪಂಗಡಗ�� ��ೕಷ
ಅ���ಗಳನು�  �ೕ�ಸು�ದು. �ೕ�ಗಳು �ಗೂ ಉ�ೂ�ೕಗಗಳ� ಪ��ಷ�
��ಗಳು ಮತು�  ಬುಡಕಟು� ಗ�� ಅವ�ಶವನು�  ಕ��ಸ��ತು.

12. 339 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಪ��ಷ�  �� ಮತು�  ಪಂಗಡಗಳ ಕ�� ಣ ಮತು�
ಅ�ವೃ���� ಆ�ಗವನು�  �ೕ�ಸು�ದು ಮುಂ�ದ�.

 

7.3 ಮ��ಯರ ಸಬ�ೕಕರಣ ಮತು�  �ನೂನುಗಳು:

ಮಕ� �ೕ ಇ��ೕ�� ನ�ದ ಚು�ವ�ಗಳನು�  �ೕ� ಗಮ��ರಬಹುದು.
�ಲೂಕು ಮತು�  ���  ಪಂ���ಗಳ� �ರುಷ�� ಎಷು�  ಅವ�ಶ �ೂ���ೂೕ
ಅ��ೕ ಅವ�ಶಗಳು ಮ��ಯ�ಗೂ �ೂ���. �ಗೂ ತ�ಳು��ನ�
ಜಯಲ�ತರವರು ಮತು�  ಪ��ಮ ಬಂ�ಳದ� ಮಮ� ��ನ��ರವರು
ಮುಖ� ಮಂ���� ಅ��ರ ನ�ಸು����. ಕ��ಟಕ �ಜ�ೕಯದ� �ೂೕ�
ಕರಂ���, ಪ��ೕ� �ೕಸ��, �ೕಟಮ� , ರಮ� , ಅ�� ಕು�ರ���, ��ಣದ�
ಮದ� �ೕ��, ���ದ� �ೕಮ���, ಐಶ� ಯ� �ೖ, �ೕ�� ಪಡು�ೂ�,
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ಅಮೂಲ� , �ರ� �ಷು� ವಧ��, ಸುಮಲ�, � �ೕ�ಯ� �ೖ� �ೕ���, ���
���, �. � ಉ�, ��ನದ� ಕಲ� � �ವ�  �ಗು ಆ�ೂೕ �ಲಕ��, ಬ�
�ಲಕ��, ಉದ� �ಗ��, ಗಗನ���ಯ��, �ಯ��ವ��ಸು����. �ೕ�
ಹಲ�ರು ಮ��ಯರು �ಧ� �� �ಸರು ಗ��ರು�ದನು�  �ೂೕಡುತ��. ಇದನು�
�� ಮ�� ಸಬ�ೕಕರಣದ ಒಂದು �ಗ ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು. ಏ�ಂದ� �ಂ�
ಮ��ಯ�� ���ೕ ಅ��ರ �ೂ�ಯು��ರ�ಲ� . �ರುಷನ ಅ�ೕನ�ಯ�
ಬದುಕು��ದ� ರು. ಮ�ಗಳ� ���ೕ ಫ��ೕ� ಇಲ� � ದು�ಯು��ದ� ರು. �ಲಸ��
�ೂಗು��ರ�ಲ� . ಆದ� ಇಂದು ಸಬ�ೕಕರಣದ ಪ��ವ�ಂ�� ಮ��ಯರು ��ಧ
��ನ�ನಗಳನು�  ಅನುಭ�ಸು���� ಮತು�  ಅ�ೕನ ��ನದ�ರುವವರು ತಮ�
ಹಕು� ಗಳನು�  ಚ��ಸಲು ��ವಲಂ�ಗ�ಗಲು �ಧ� �ಗುತ��.

ಸಬ�ೕಕರಣ ಎಂದ� ಅ��ರ �ೂಡು�ದು ಎಂದಥ� ಅಂದ� ಮ��ಯರನು�
ಸಬಲ�ೂ�ಸಲು ಅ��ರ �ೂಡು�ದನು�  ಸೂ�ಸುತ��.

ಸರಸ� � ಮತು�  ಸು�ಕರ ಇಬ� ರು ಮಕ� ಳು. ಸರಸ� � �ೂಡ� ವಳು 8 �ೕ
ತರಗ�ಯ��� ಮತು�  ಸು�ಕರ 5 �ೕ ತರಗ�ಯ��� ಸು�ಕರ�� ಅವರಮ�
ಪ���ನ ಕು�ಯಲು ಗ�� �ಲು �ೂಡು���. ಆದ� ಸರಸ� �� �ೕರು ��ನ ��
�ಗುತ��. ಸು�ಕರ�� ಅವರಪ�  �ಕ�ೕ� ��� ೕ�, �ೕ� ಮುಂ�ದವನು�
ತಂದು�ೂಟ� � ಸರಸ� �� ಅವನು �ಂದು ಉ��ದು�  ಅಥವ ಅವನು ����ಲ�
�ೕಡ�ಂದು ���ದು�  �ಗುತ��. ಸಂ� ಮ�� �ೂೕ� ��� �ೂ�ಯು�ದು, ಬ��
ಮ�� ಎ��ಡು�ದು. ಅಡು�� ಸ�ಯ �ಡು�ದು. ಸರಸ� �ಯ �ಲಸ�ದ�
�� ೕ�ತ�ೂಂ�� ಆಟ�� ಬಂದು ಓ��ೂಳ� �ದು ಮತು�  ಊಟ �� ಮಲಗು�ದು
ಸು�ಕರನ �ಲಸ. ಸು�ಕರ�� �ೕ�ದ ಕೂಡ�ೕ �ಗುವ �ನು�  �ಸ�ಕ �ಂ� ಇ�
ಸರಸ� � ���ೕ� �ೂೕಗ�ದು ಪ�ಯ�ೕಕು. ಇದು ಗಂಡು ಮತು�  �ಣು�  ಮಗು�ನ
ನಡು� ತಂ� ��ಯರು �ಡುವ �ರತಮ�  ಆದ� �ಂದ ಮಕ� �ೕ ಎ��
ಸ�ಜಗಳ�ಯೂ �ಂಗ �ರತಮ� �ಯನು�  �� �ೂೕಡಬಹುದು ಅದರ�
�ರ�ೕಯ ಸ�ಜದಂತಹ �ಂಪ���ಕ ಸ�ಜಗಳ� ಈ ಅಸ�ನ� ಇನೂ�
���� ಕಂಡು ಬರುತ��.

�ಮ� ���ರ�: �ರುಷ�� ಸ�ಸ�ನ�ದ ಅಂತಸು�  ಮತು�  ಅವ�ಶಗಳನು�
�ೕ� ಮ��ಯ�� ಅ��ರ, ಜವ���, ಮತು�  ���ರ ಪ�� ��ಗಳ�
��ೂ�ೕಳ� ಲು ಅನು� ���ೂಡು��ೕ ಮ�� ಸಬ�ೕಕರಣ.

ತ�ತ�ಂತರ�ಂದ ಮ��ಯರನು�  ದುಬ�ಲರು ಅಶಕ�ರು ಎಂದು ಪ�ಗ��
ಅವರು �ರುಷರ �ೕ� ಅವಲಂ�ತ�� �ೕವನ ನ�ಸುವಂ� �ಯಂ��ಸ�ಗು��ತು� .
ಇಂ�ನ ಆಧು�ಕ ಸ�ಜದ� �ರುಷ�� ಸ�ಸ�ನ�� ���ೕಯರು ಎ��
�ತ �ಗಳಲೂ�  ಮುಂದುವ�ಯು��ದು�  ತಮ�  �ಲ �ೕ� �� �ಂತು ತಮ�
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�ೕವನವನು�  ��ೕ �ಯಂ����ೂಳ� ಲು ಪ�ಯ��ಸು����. ಇದ�� �� ಸಬ�ೕಕರಣ
ಎನ� ಬಹುದು.

ಪ�ಪಂಚ�ದ� ಂತ ಮ��ಯರನು�  ���ೕಯ ದ��ಯ ಪ�� ಎಂದು ಪ�ಗ��
ಅವರನು�  �ೕವಲ ಕುಟುಂಬದ �ವ�ಹ�� �ತ � �ೕ�ತ�ೂ�ಸ��ತು� . 20 �ೕ
ಶತ�ನದ ಆ�ಯ� ����ತ�  �ಷ� �ಗಳ� ಮ�� ಚಳುವ��ರರ ಪ�ಯತ� �ಂದ
ಮತ�ನದ ಹಕ� ನು�  ಮ��ಯ�ಗೂ �ೕಡುವ ಮೂಲಕ ಅಸ�ನ�ಯ �ರುದ�
�ೂೕ�ಟ ಯಶಸು�  �ಣ�ೂಡ�ತು. ಅಂ��ಂದ ಇಂ�ನವ�� ಪ�ಪಂಚದ ��ಧ
�ಗಗಳ� ಮ��ಯರ ಸ�ನ�ಯನು�  ��ಸುವ ದೃ��ಯ� �ೂೕ�ಟಗಳು
ನ�ಯುತ��ೕ ಇ�. �ಂಗ �ರತಮ� �ಯನು�  ���� ಸ�ನ� ��ಸುವ ���ನ�
��ತಂತ �� ಬಂದ ನಂತರ �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ� �ಕಷು�  ಬದ�ವ�
�ಣಬಹು���. ಇದ�� �ರಕ�ದ ��ರಗಳು ಈ �ಳಕಂಡಂ� ಇ�.

�ಶ� ಸಂ�� ಯು 1975 ರ ವಷ�ವನು�  ‘ಅಂತರ����ೕಯ ಮ�� ವಷ�’ ಎಂದು
�ೂೕ�� ಹಲ�ರು �ಯ�ಕ �ಮಗಳು ಮತು�  ಚಟುವ��ಗ�� �ಲ� �ೕ�ತು.
ಇ� ಮ��ಯರ ��ನ�ನ, ಅಂತಸು� , ಆ�ೂೕಗ� , ��ಣ ಮುಂ�ದ�ಗಳನು�  ಉತ�ಮ
ಪ�ಸುವ ದೃ���ಂದ ರೂ�ಸ��ತು� . �ರತ ಸ��ರ� ��ತಂತ �� ನಂತರ �ಶ�
ಸಂ�� ಯ ಎ��  ಅ�ವೃ�� �ಯ�ಸೂ�ಗಳನು�  ಅಳವ���ೂಳು� �ದರ �ೂ��
ಮ�� ಸಬ�ೕಕರಣದ �ಯ�ತಂತ �ಗಳನು�  ��ೕಷ�� ಅಳವ���ೂಂಡು
ಮ��ಯರ ಸ�ನ� ಮತು�  ಸಬ�ೕಕರಣದ ��ಯ� ಶ ��ಸು���. ಇದ��
�ರಕ�� ಹಲ�ರು ಸಂ���ಕ ಕ �ಮಗಳನು�  ರೂ��� ಅ� ���ಂದ�.

1. 14 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ���ೕಯರು �ೕ�ದಂ� ಎ��  �ರ�ೕಯ �ಗ�ಕ��
ಸ�ನ� ಇ�.

2. 15 (1) �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಧಮ�, ��, �� ಸಂಬಂ��ದಂ� ���ೕ
�ರತಮ�  �ಡುವಂ�ಲ� .

3. 15 (2) �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: �ವ�ಜ�ಕ ಸ� ಳಗಳು, ಸಂ�� ಗಳು, ಮತು�
ಪ��ೕಶಗ�� ಪ��ೕಶ ಮತು�  ಬಳ�� �ಬ�ಂಧ �ೕರುವಂ�ಲ� .

4. 15 (3) �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಮ��ಯರು ಮತು�  ಮಕ� ಳ ರ��, ಕ�� ಣ
ಅಥ� ಅ�ವೃ��ಯ ದೃ���ಂದ �ಜ� � ��ೕಷ ಉಪಬಂಧಗಳನು�
�ಡಬಹುದು.

5. 16 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ���ೕ ಸ��ರ/ ಸ��ರದ ಅ�ೕನದ�ರುವ
ಅಥ� ಸ��ರ�ಂದ ಅನು�ನ ಪ�ಯ� ಕ�ೕ�ಗಳ� �ೕಮ���
ಸಂಬಂ��ದಂ� ���ೕಯ�ಗೂ ಒಳ�ೂಂಡು ಎಲ� �ಗೂ ಸ�ನ ಅವ�ಶಗಳು.
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6. 39 (ಎ) �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ���ೕ-�ರುಷ �ೕದ�ಲ� � ಎಲ� �ಗೂ �ೕವನ��

ಅಗತ� �ದ �ಧನಗಳನು�  ಒದ�ಸುವ �ೕ�ಯನು�  ರೂ�ಸು�ದು.

7. 39 (�) �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: �ಂಗ�ೕದ�ಲ� � ಸ�ನ �ಲಸ�� ಸ�ನ
�ೕತನವನು�  �ಗ�ಪ�ಸು�ದು.

8. 42 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಮ�� ಉ�ೂ�ೕ�ಗ�� ಅಗತ� �ದ �ನ�ೕಯ
ಪ����ಗಳನು�  ���ಸು�ದು ಮತು�  ��� ರ� ಮತು�  ಭ�� ಇ��ತರ
�ಲಭ� ಗಳನು�  ಒದ�ಸು�ದು �ಜ� ದ �ೂ�.

9. 46 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ���ೕಯರನು�  ಒಳ�ೂಂಡು ಎ��  ದುಬ�ಲ ವಗ�ಗಳ
�ೖ��ಕ ಮತು�  ಆ��ಕ ��ಸ�� ��ಡು�ದು.

10. 51 (ಎ) �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಮ��ಯರ ಅವ�ೕಳನ�� �ಬ�ಂಧ ಮತು�
ಅಂತಹ ಪದ� � ಆಚರ�ಗಳನು�  ತ� �ಸು�ದು, ಮುಂ�ದ�ಗಳು.

7.4 ಅಲ�  ಸಂ��ತರ ರ��ತ� ಕ ಕ �ಮಗಳು

ಅಲ� ಸಂ��ತರು ಎಂಬ ಪದವನು�  �ೖ��� ಎಂಬ ಇಂ��ೕ� ಪದ��
ಸ�ಸ�ನ�ದ ಪದ�� ಬಳಸು��ೕ�. ಅಲ� ಸಂ��ತರು ಎಂದ� ಸಂ��ಯ� ಕ��
ಇರುವವರನು�  ಅಲ� ಸಂ��ತರು ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�. ಅಥ� ಜನಸಂ��ಯ�
ಅಧ��� ಂತಲೂ ಕ�� ಇರುವ �ಕ� �ದ ಸಂ�� ಅಥ� ಕ�� ಸಂ��ಯ�
ಇರುವಂತವರನು�  ಅಲ� ಸಂ��ತರು ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು.

ಅಲ� ಸಂ��ತರ ರ��ತ� ಕ ಕ �ಮಗಳು ���ಂದ�:

25 (1) �ೕ ��ಯು ಜನರು ತಮ� �ೕ�ದ ಮತವನು�  ಅನುಸ�ಸಲು ಅದನು�
ಪ��ರ �ಡಲು ಸ�ನ ಅವ�ಶವನು�  �ೕಡ���.

26 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಪ���ಂದು ಮತಕೂ�  ���ಕ �ಗೂ �ೕ�ಥ�
ಉ�ಶಗ���

ಸಂ�� ಗಳನು�  ���ಸುವ ಅ�ಗಳನು�  �ವ�ಹ� �ಡಲು ��ತಂತ ��ವನು�  �ೕಡ���.

27 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ���ಕ ಚಟುವ��ಗಳ ಸಂವಧ���
ಅನುಕೂಲ�ಗುವಂ� ಅ�ಗಳ �ಚ� ವನು�  ����ಂದ �����ೂ�ಸ���.

28 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಸಮೂಹಗ�ಂದ ನ�ಸಲ� ಡುವ ��ಣ, ��, ��
ಅಥ� ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ಸಂರ���ೂಳು� ವ ಹಕ� ನು�  �ೕ��.



30 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ: ಅಲ� ಸಂ��ತ ಸಮೂಹಗಳು ಅವರ ಆ��ಯ
ಅನು�ರ �ೖ��ಕ ಸಮೂಹಗಳನು�  ���ಸಲು �ಗೂ ಅ�ಗಳ ಆಡ�ತ �ವ�ಹ�
�ಡಲು ಅವ�ಶ �ೕಡ���. ಮುಂ�ದ�ಗಳು.

7.5 �ೖಂ�ಕ ಅಲ� ಸಂ��ತರು:

ಮಕ� �ೕ ಮ��ರತದ� �ಂಡವ ಮತು�  �ರವರ ನಡು� ಯುದ�
ನ��ತು. ಇಬ� �ಗೂ ��ಯ�ದ �ೕಷ� ನನು�  �ೂಲ� ಲು ��ಗೂ
�ಧ� �ರು��ಲ� . ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ದ� �ೕಷ� ರ ಎದು�� ���ನ �ೕಷ�ೂಟ�
�ಖಂ�ಯನು�  �ಂಡವರು ಕಳು�ಸು���. ಆಗ �ೕಷ� ರು �ಖಂ�ಯನು�  ����
��� �ನು ಒಂದು ���ನ �ರುದ�  ಯುದ� ವನು�  �ಡು��ಲ�  ಎಂದು �ೕ� ತಮ�
�ಣ �ಲು� ಗಳನು�  �ಳ�ಡು���. ಇಂತಹ ಸಂದಭ�ವನು�  �ಯು��ದ�  ಅಜು�ನನು
�ೕಷ� ರನು�  ��ಯುದ�ದ ಸಂಧಭ�ದ� �ೂಲು� ���. ಈ ಕ�ಯು ಮ��ರತದ
�ಲದ�ಯೂ �ೖಂ�ಕ ಅಲ� ಸಂ��ತರು ಇದ� ರು ಎಂಬುದ�� ಉ�ಹರ����.

����, ��ೖ�ನ� ಅಥ� �ವ�ಜ�ಕ ಪ��ೕಶಗಳ� �ೂೕಗು�ಗ �ಂಗ�ನ
�ೕಷ �ೂಟ�  ವ� ��ಗಳು �� �ೕಡು�ದು, ಹಣ �ೂಟ� ವರನು�  ಹರಸು�ದು
�ಡುವಂತಹ ಜನರನು�  �ಣಬಹುದು. �ಮ�  ಮನ��ನ� ಅವರು �ರು? ಏ� �ೕ�
ಇ��? ಈ �ೕಷ �ೂ��ರಲು �ರಣ�ೕನು ಎಂಬ �ದ�ದ ಪ���ಗಳು
ಬಂ�ರಬಹುದು. ಇವ���  �ೖಂ�ಕ ಅಲ�  ಸಂ��ತರು.

��ದ� �ೖಂ�ಕ ಅಲ� ಸಂ��ತರು ಎಂದ� �ರು? ಹು���ಂದ ಗಂಡ��
��ಯು�� ���ನ �ವ�ಗಳನು�  ����ೂಳು� �ದು, ���ನ ಉಡು�ಗಳನು�
�ೂಡು�ದು. ���ೕ ಹು���ಂದ ���� ��ಯು�� ಗಂ�ನ �ವ�, ಉಡು�,
�ದ�ದ�ಗಳನು�  ರೂ���ೂಳು� ���. ಈ ಗುಣಲ�ಣಗಳನು�  �ೂಂ�ರುವವರು
ಕ�� ಜನ. ಅಂದ� ಸ�ಜದ� �ಣು�  ಮತು�  ಗಂಡು ಎಂದು ವ�ೕ�ಕರಣ�ೂಂಡ
ಜನಸಂ��ಯು ��� ಇ�. ಇದರ ಮ�� ಇಂತಹ ಜನರನು�  �ೖಂ�ಕ ಅಲ� ಸಂ��ತರು
ಎಂದು ಕ�ಯು���.

�ೖಂ�ಕ ಅಲ� ಸಂ��ತರನು�  �ೂೕಜ, ���, ಎಂಬ �ಸರುಗ�ಂದ ಕ�ಯು���.
ಆದ� ಈ ಪದಗಳನು�  ಬಳ� ಅವರನು�  ಕ�ಯು�ದು ತ�� . ಆದುದ�ಂದ ಅವರನು�
ತೃ�ೕಯ �ಂ�ಗ�ಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��.

ಈಗ �ೖಂ�ಕ ಅಲ� ಸಂ��ತರನು�  ಕು�ತು ಚ���ಗು���. ಏ�ಂದ� ಅವ��
���ೕ ���ತ ಉ�ೂ�ೕಗ�ಲ� � ��ಟ�ಯ� �ೂಡ���. ಅನ�ರ�, ಬಡತನ,
�ೕರು�ೂ�ೕಗ ಅವರನು�  �ಡುವ ಸಮ�� ���. ಸ�ಜದ� ಮತು�  ಕುಟುಂಬದ�
ಅವ�� �ೂಡ�ೕ�ದಷು�  �ರವನು�  �ೕಡ�ರು�ದನು�  ಕಂಡುಬರುತ��. ಇದ�ಂದ



�ಲ��� �ೕ�ಸರು ಸ��ದ �ಳುವ�� ಇಲ� � �ೖಂ�ಕ ಅಲ� ಸಂ��ತರನು�
�ಂ�ಸುವ, ಬಂ�ಸುವ, ಪ�ಕರಣಗಳು ಪ��ಕಗಳ� ವರ����.

ಇದನು�  ಗಮ��ದ �. �. ಎ�. ��ರ��� �ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ
ಆ�ಗದ ವರ�ಯು �ೖಂ�ಕ ಅಲ� ಸಂ��ತ�� �ೕಸ��, ಉ�ೂ�ೕಗವ�ಶ ಮತು�
�ಜ�ೕಯ ����ದ� ವನು�  �ೕಡ�ೕ�ಂದು ��ರಸು�  ��ದರು. ��ಧ ಸ� ಯಂ
�ೕ� ಸಂ�� ಗಳು �ೖಂ�ಕ ಅಲ�  ಸಂ��ತರು ಮತು�  ಅವರ ಸಮ�� ಗಳನು�  ಕು�ತು ��ನ�
ಜನ�� �ಳುವ��ಯನು�  �ೕಡು���. ಇ��ೕ�ನ �ನಗಳ� �ೖಂ�ಕ ಅಲ� ಸಂ��ತರನು�
ಕು�ತ ಮ�ೂೕ�ವ� ಬದ�ಗು��ರು�ದನು�  ಗು��ಸಬಹುದು.

��ಂಶ

1. �ಂಗ ಅಸ�ನ� ಎಂದ� ಗಂಡು ���ನ ನಡು� ಇರುವ �ೕದ�ವ.

2. 17 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ ಅಸ� ೃಶ� � ಆಚರ�ಯನು�  ��ೕ�ಸ���.

3. �ೖಂ�ಕ ಅಲ� ಸಂ��ತರು ಎಂದ� ಹು���ಂದ ಗಂಡ�� ��ಯು�� ���ನ
�ವ�ಗಳನು�  ����ೂಳು� �ದು. ���ನ ಉಡು�ಗಳನು�  �ೂಡು�ದು.
���ೕ ಹು���ಂದ ���� ��ಯು�� ಗಂ�ನ �ವ�, ಉಡು�,
�ದ�ದ�ಗಳನು�  ರೂ���ೂಳು� ವರು.

4. 39 (�) �ೕ ��ಯ ಪ��ರ �ಂಗ�ೕದ�ಲ� � ಸ�ನ �ಲಸ�� ಸ�ನ
�ೕತನವನು�  �ಗ�ಪ�ಸು�ದು.

5. �ಶ�  ಸಂ�� ಯು 1975 ರ ವಷ�ವನು�  ‘ಅಂತರ����ೕಯ ಮ�� ವಷ�’ ಎಂದು
�ೂೕ���.

6. 25 �ೕ ��ಯ ಪ��ರ �ವ�ಜ�ಕ ಸ� ರೂಪದ ಎ��  �ಂದೂ ���ಕ
ಸಂ�� ಗಳ� �ಂದೂ ಸಮು�ಯದ ಎ��  ವಗ�ಗ�ಗೂ ಮುಕ� ಅವ�ಶಗಳನು�
ಕ����ೂಡು�ದು.

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:

 

1. 17 �ೕ ��ಯು _______ ನು�  ��ೕ���.

2. �ಂಗ ಅಸ�ನ� ಎಂದ� _______ ನಡು� ಇರುವ �ೕದ�ವ.



3. ಮ��ರತದ� _______ ಮತು�  _______ ರವರ ನಡು� ಯುದ�
ನ��ತು.

4. �ಶ�  ಸಂ�� ಯು _______ ವಷ�ವನು�  ‘ಅಂತರ����ೕಯ ಮ�� ವಷ�’
ಎಂದು �ೂೕ���.

 

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

 

ಎಂದ�ೕನು?

ದ 16 �ೕ ��ಯು ಪ�����ರುವ �ಷಯ ��ದು?

�ಯ ಅ�ಯ� ಸ�ನ �ಲಸ�� ಸ�ನ �ೕತನವನು�  �ಗ��ೂ���?

ಣ ಎಂದ�ೕನು?

 

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

 

ಡಕಟು� ಗಳ �ಸರನು�  ಬ���.

ತರು ಎಂದ� �ರು?

ದರೂ ಎರಡು ಮ�� ಪರ �ನೂನುಗಳನು�  ���.

ಸಂ��ತರು �ರು?

 

IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

 

� ಮತು�  ಬುಡಕಟು� ಗ�� �ೕ�ರುವ �ಲಭ� ಗನು�  ಬ���.



ತರ ರ��ತ� ಕ ಕ �ಮಗಳನು�  �ವ��.

ರ ಸಬ�ೕಕರಣದ ಬ�� �ಪ� � ಬ���.

ಎಂದ�ೕನು? �ವ��.

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

ಸಂ��ನ �ೕ�ರುವ ಸಂ���ತ� ಕ �ಲಭ� ಗಳ ಬ�� ���ನ ���ಯನು�  �ಮ�
��ಕರ ಬ� �ೕ� ಪ���.

ಅಸ�ನ�ಯ ��ಧ ಮುಖಗಳನು�  ��ದು. ಅ�ಗಳನು�  �ೂೕಗ��ಸಲು ಪ�ಯ���.

 



CREATED BY JUTOH - PLEASE REGISTER TO REMOVE THIS LINE

ಅ��ಯ- 8 �ರ�ೕಯ ���ಕರು (Indian workers)

ಕ��ಂಶಗಳು:

1. ���ಕರು ಎಂದ� �ರು ಎಂಬುದನು�  ���ಣ.

2. ���ಕರು ದು�ಯುವ �ತ �ವನು�  ಅಧ� ಯನ ��ೂೕಣ.

3. ���ಕರ ಸಮ�� ಗಳು ��� ಅನು� �ದನು�  ಅ��ಣ.

4. ���ಕರ ಚಳುವ�ಗಳು �ವ �ವ �ೕ�ಯ�� ���ಣ.

5. �ಲ ���ಕರ ಬ�� ��� ಪ��ಣ.

8.1 �ೕ��:

��ಗಳು ರ��ಯ� ಸಂಚ�ಸು�ಗ ಅಕ�  ಪಕ�  �ರು� �ೂೕ�ದ� ಅ�ೕಕ
ಸಂಗ�ಗಳು ಕಣ�  ಮುಂ� �ೂೕಚ�ಸುತ��. �ೂಲಗಳ� ಉಳು� �ಡು��ರು�ದು,
ಕ� �ೕಳು��ರು�ದು, �ೂೕ�� ಗಳ� ಸವ�� ಆ� ದು�ಯು��ರು�ದು.
����ಗಳ� ದು�ಯು��ರು�ದು,

ಬಸು� ಗಳ� �� ೕನ�, ���ವ� ಆ�, ಮ�ಗಳ� �ಲಸ �ಡು�ದು, ರ��ಯನು�
ಸ� ಚ�  �ೂ�ಸು��ರು�ದು, �ೕ� ಹಲ�ರು ವೃ��ಯ� �ಯ� �ವ��ಸುವ ಜನರನು�
�ತ�  �ೂೕಡು��ೕ�. ಇವ�ಲ� ರನು�  �� ���ಕರು ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

�ಮ� ���ರ�: ಸ��ರದ ಆ�ೕಶದ ಪ��ರ ���ಕರು �ನದ� 8 ಗಂ�ಗಳು
�ತ � ದು�ಯ�ೕಕು ಮತು�  ಮ�� ���ಕರು ��� 8 ಗಂ�ಯ ನಂತರ
����ಯ� �ಲಸ �ಡುವಂ�ಲ� . ಒಂದು �ೕ� �ಲಸ ಸ� �ತ�ಂದ �ಲಸ ��ದ�
��ೕಕರು ಅವರನನು ಮ�� ಕಳು�ಸುವ ವ� ವ��  �ಡ�ೕಕು.

 

8.2 ���ಕರು ಎಂದ� �ರು?

���ಕರು ಎಂದ� �ೖ�ಕ ಶ �ಮವನು�  ವ� �� ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ� ಕ�ಯನು�
ಈ�ೕ���ೂಳ� ಲು ಹಣ ಅಥ� ವಸು� �ನ ರೂಪದ� ಪ��ಫಲವನು�  ಪ�ಯುವವರನು�
���ಕರು ಎಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��.



 

8.3 ���ಕರ �ಧಗಳು:

 

�ಕರು

���ಕರು

���ಕರ �ಧಗಳನು�  ಹಲ� �ಗಗ�� �ಂಗ�ಸ��� ಅ� ���ಂದ�:

1. ಕೃ� ���ಕರು:

ಕೃ� ���ಕರು ಎಂದ� ಇತರರ ಕೃ� ಭೂ�ಯ� �ಲಸ�� �ೕತನ
ಪ�ಯುವ ಎ��  ���ಕರನು�  ಕೃ� ���ಕರು ಎಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��. ಈ
���ಕರು ಕೃ� ಸಂಬಂ� ಚಟುವ��ಗ�ದ ಕೃ�, ಪಶು ಸಂ�ೂೕಪ�, �ೖನು���,
ಹಂ� ಸ���, �ೂೕ� ಸ��� ಮುಂ�ದ ಚಟುವ��ಗಳ� �ಲಸ �ಡು���.

2. �ೖ��� ���ಕರು:

ಕೃ��ೕತರ ���ಕರನು�  �ೖ��� ���ಕರು ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�. ಈ
���ಕರು ಸಣ� , �ೂಡ� , ಮಧ� ಮ ಮತು�  ಗೃಹ �ೖ���ಗಳ� �ೕತನ���
ದು�ಯುವವ����. ಈ ���ಕರು ಅ� ���ನ ಸಂ��ಯ� ಇ��.
�ವ�ಜ�ಕ ವಲಯ ಮತು�  �ಸ� ವಲಯಗ�� �ೕ�ದ ನಗರ ಮತು�  ���ೕಣ
����ಗಳ� ದು�ಯು����.

8.4 ���ಕರು ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಮ�� ಗಳು:

1. ವಸ�:

��ನ� �� ���ಕರು �ೂಳ�ೕ�ಗಳ� �ಸ�ಡು���. ಏ�ಂದ�
����ಗಳ� �ಲ� ��ೕಕರು ಕ�� �ೕತನ �ೕಡು�ದ�ಂದ ಪ�ಮುಖ
ನಗರಗಳ� ��ಸಲು �ಧ� �ಲ� . ಆ �ೕತನ�ಂದ ಆ�ರ, ಬ��, ವಸ� ಮತು�  ���
�ಚ�  ಇ���ಗಳನು�  �ವ��ಸ�ೕ��ರು�ದ�ಂದ ���ಕರು ಕ�� ��� ಮತು�
�ಕ�  �ಕ�  ಮ�ಗಳ� ��ಸು���.

2. ಕಷ� ಕರ �ಲಸದ ಪ����:



�ೕ� ಸ� ಚ� �ೂ�ಸು�ದು, ��ಯ�ಕ ����ಗಳ� �ಲಸ �ಡು�ದು,
ಪ�� ಕಂಪ�ಯ� �ಲಸ, ಕ��ಣದ ����ಯ� �ಲಸ ಇ��� ����ಯ�
�ಲಸ �ಡುವ ���ಕ�� ಮೂಲಭೂತ ಸಲಕರ�ಗಳನು�  �ೕಡು��ಲ� . ಒಂದು
�ೕ� ಅ�ಗಳನು�  �ೕ�ದರು ಗುಣಮಟ� �ರು��ಲ� . ಇದ�ಂದ ���ಕರು
ಅಸ��ದಂತಹ ���ಗ�� ತು��ಗು���. ಆದ� �ಂದ ����ಯ� �ಲಸ
�ಡುವ ���ಕರ ಪ���� ಕಷ� ಕರ��ರುತ��.

3. ��ೕಕ�ಂದ �ೂೕಷ�:

���ನ ���ಕರು ವಲ� ಬಂದವ��ರು���. ಅವ�� �ಲಸ�ಲ� � ಇರಲು
�ದ� �ಲ� . ಏ�ಂದ� �ೕತನ ಬಂದ� �ೕವನ ಎಂಬಂ���. ಇಂತಹ ಸ���ೕಶವನು�  ಅ�ತ
�ಲ� ��ೕಕರು ���ಕರನು�  �ೂೕಷ�� ಒಳಪ�ಸು���.

4. ��� �ಲಸ ಕ�� ಕೂ�:

�ಲ� ಮ�, ಕಂಪ�, �� ಇ�ಗಳ ಮುಂ� �ಕೂ� �� �ಲಸ �ಡುವವರನು�
�ೂೕಡು��ೕ�. ಇವರು �ಚು�  ಸಮಯ ದು�ದು ಕ�� �ೕತನವನು�  ಪ�ಯು���.
ಇ��ೕ ಅಲ�  ಈ ತರಹದ ಹಲ�ರು ���ಕರು �ಚು�  ಸಮಯ ದು�ದು ಕ��
�ೕತನವನು�  ಪ�ದು �ೕವನವನು�  ನ�ಸು����. ಇಂದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು
ಸಮ�� ��� ಎನ� ಬಹುದು.

5. �ೕವ� ಬಡತನ:

���ಕರು ದು�ಯುವ �ೕತನ ಮಕ� ಳ ��ಣ, ಉತ�ಮ ಆ�ರ, ವಸ�,
�ೖದ� �ೕಯ �ಲಭ�  ಇ�ಗಳನು�  ಪ�ಯಲು �ಧ� �ಗ� ಬರುವ ಸಂಬಳ�� ಂತಲೂ
���ನ ಹಣವನು�  �ಲ ��ರು���. ಇದನು�  �ೕ�ಸಲು �ಧ� �ಗ� �ೕವ�
ಬಡತನ�ಂದ ನರಳು���.

6. ಸಂಘಟ�ಯ �ೂರ�:

���ಕರ� ಪ�ಮುಖ ಸಮ��  ಎಂದ� ಸಂಘಟ�ಯ �ೂರ�. �ಲ�
���ಕರು ತನ�  �ಲಸ, ಮ�, �ಂಡ�, ಮಕ� ಳು, ಸಂಬಳ ಇ�ಗ��
�ೕ�ತ��ರು���. ಅವ�� �ೕವನ ��ಸಲು ಉ�ೂ�ೕಗ �ೕ��ರು�ದ�ಂದ
ಸಂಘಟ�ಯ ಕ� �ೂಗು��ಲ� . ಮ�ೂ�ಂದು ಕ� ಸಂಘಟ�ಯ� �ೂಡ�ದ� �ಲ�
��ೕಕರು �ಲಸ�ಂದ ��ಯು��� ಎಂಬ ಭಯ�ರಬಹುದು. �ೕ� ಹಲ�ರು
���ಕರು ಸಂಘಟ�ಯ ಒಲ� ಇಲ� �ರು�ದ�ಂದ ಸಮ�� ಗಳನು�  ಎದು�ಸು����.

8.5 ���ಕ ಚಳುವ�ಗಳು- ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತು�  ಅ�ನುಕೂಲಗಳು



ಉ��ನನಗ� ಎಂದ� ನ��ಲ� �ಗೂ �ನ�ಗು�ದು �ಂಗಳೂರು. ಈ
ನಗರದ� ಉ���ಸುವ �ದ�  ಉಡು�ಗಳ �ೖ���ಯನು�  �ೂೕ��ಗ ಈ
ಉಡು�ಗಳು ಇ� ���� ತ��ಗು�ದು. ನಗರದ� ��ಸುವ ಬಹು�ೕಕ
ಮ��ಯರು �ದ�  ಉಡು�ಗಳ ����ಗಳ� ದು�ಯು����. ಇ��ೕ�� �ೕಂದ�
ಸ��ರ ಒಂದು �ೕ�ಯನು�  ��� ತಂ�ತು. ಅದು ಏ�ಂದ� �. ಎ�. ಹಣವನು�
ಇನು�  �ಲ�ೕ �ನಗಳ� ಪ�ಯ�ೕಕು. ಇಲ� �ದ� 59 ವಷ�ದ ವ�ಗೂ
ಪ�ಯುವಂ�ಲ�  ಎಂಬ ಆ�ೕಶ �ೂರ��ತು. ಇದ�ಂದ ����ದ�  ���ಕರು
�ಂಗಳೂರು ನಗರದ� ಒಂದು ಬೃಹ� ಚಳುವ�ಯನು�  ��ದರು. ಈ
ಚಳುವ�ಯ� ಸು�ರು ��ರ�� ಂತಲೂ ಅ�ಕ ಸಂ��ಯ ���ಕರು
����ದ� ರು. ಈ �ೕ�ಯನು�  �ೕಂದ� ಸ��ರ �ಪಸು�  ಪ�ಯ�ೕ�ಂದು
ಪ��ಭಟ�� ದುಮು�ದರು. ಇದ�ಂದ �ವ�ಜ�ಕ ಆ�� ���� �ಂ� ���ತು. ಇದ�ಂದ
��� ತ� ಸ��ರ ಈ �ೕ�ಯನು�  �ಪಸು�  ಪ��ತು. ಇಂತಹ ಚಳುವ�ಗಳನು�  ���ಕ
ಚಳುವ�ಗಳು ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು.

���ಕ ಚಳುವ�ಗಳು ಎಂದ� ತಮ�  �ೕ��ಗಳನು�  ಈ�ೕ���ೂಳು� ವ
ಉ�ಶ�ಂದ ��ೕಕರು ಮತು�  ಸ��ರ ��� ತರುವ �ೕ�ಯ �ರುದ�
���ಕರು ಒಟು�  ಗೂ� ನ�ಸುವ ಚಳುವ��ೕ ���ಕ ಚಳುವ�.

ಈ ���ಕ ಚಳುವ�ಗಳು ಎ��  ರಂಗಗಳ�ಯೂ ಕಂಡುಬರುತ��, �ಂ� ಸಣ�
ಪ��ಣದ� ���ಕ ಚಳುವ�ಗಳು ನ�ಯು��ದ� �. ಆದ� ಇಂದು ���ಕರು
ಹಲ�ರು ���ಕ ಸಂಘಗಳನು�  ಕ���ೂಂಡು ಅ�ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ�  ಅಗತ� ಗಳನು�
ಈ�ೕ���ೂಳ� ಲು ಚಳುವ�ಗಳನು�  ನ�ಸು����. �ಷ� �ಮಟ� ದ ಪ�ಮುಖ ���ಕ
ಸಂಘಗ�ಂದ� ಇಂ�ಯ� ��ಷನ� ��ೕ� ಯೂ�ಯ� �ಂ���, �ಂಟ� ಆ�
ಇಂ�ಯ� ��ೕ� ಯೂ�ಯ�, �ಂದು ಮಜದೂ� ಸ�, �ರ�ೕಯ
ಮಜದೂ� ಸಂಘ ಇ���.

���ಕ ಚಳುವ��ಂ�ಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು:

���ಕ ಚಳುವ��ಂ�ಗುವ ಅನುಕೂಲಗಳು ���ಂದ�

1. ಮೂಲಭೂತ ಸವಲತು� ಗಳನು�  ಪ�ಯು���.

2. �ೂೕಷ��ಂದ ಮು��.

3. ���ಕ ಹಕು� ಗಳ ರ��.

4. ���ಕರ ಒಗ� ಟು�  ಪ�ದಶ�ನ.



5. ಬಂಡ�ಳ�ರರ ಅದಃಪತನ�� �ೂ���ಸು�ದು.

���ಕ ಚಳುವ��ಂ�ಗುವ ಅ�ನುಕೂಲಗಳು:

�ವ�ಜ�ಕ ಆ�� ��� �ಶ.

ಉ��ದ� ಮಟ�  ��ಸು��.

ಸಮಯ ವ� ಥ�.

ಗಲ�ಗಳು �ೕ� ರೂಪ ಪ�ದು�ೂಳು� �ದು.

8.6 �ಲ ���ಕರು:

�ವ�� ತ�ಳು��ನ�ರುವ �ಮ�ಥ�ರಂ ��ಯ ಒಂದು ಸಣ�  ಪಟ� ಣ
ಈ ಪಟ� ಣದ ಹ��ರ ಇನು�  ಎರಡು �ಕ�  ಪಟ� ಣಗ�� ಅ� ���ಂದ� �ರುತಂಗ�
ಮತು�  ಸತೂ� ರು. ಈ ಮೂರು ಪಟ� ಣಗಳು ಪ��, �ಂ� ಪಟ� ಣ, ಮತು�  ��ಂ�ಂ�
ಉದ� ಮ�� ಪ��ದ� ���. �ರತದ �ೕ. 90 ರಷು�  ಪ�� ಉ��ದ�ಯು ಇ��ೕ
ಆಗುತ��. ಇ� ಸು�ರು ನಲವತು�  ��ರ ಜನ ���ಕರು ಪ�ತ� ��� ಮತು�  ಒಂದು
ಲ� ಜನ ಪ�ೂೕ��� ದು��ಯ� �ೂಡ��ೂಂ���. ಕ�� ಎಂದರೂ
�ಲ� �ಂದ ಐದು ��ರದಷು�  ಸಂ��ಯ ಹ��ರು ವಯ���ಂತ ಮಕ� ಳು
ದು��ಯ� �ೂಡ��ೂಂ���. ಅ�ೕಕ ಮಕ� ಳು 18 �ೕ ವಯಸು�  ತಲು�ವ
�ೕ�� ಅಸ�ಮ �. �. �ದ�ದ ���ಗ�� ತು��ಗು���. �ೕ� �ೕ�ವ�
ಹಬ� ದ� ಬಳಸುವ ��ನ ಪ��ಯನು�  �ೂೕ�ರ�ೕಕಲ� �ೕ. ��ನ ಪ��ಯನು�
�ೖ��� ಆ�� ಬಳ� ತ��ಸ���. ಅದು ಮಕ� ಳ ಚಮ���
ಅ�ಯ���ದುದು. ಸ�ೕ��ಂದರ ಪ��ರ �ವ��ಯ ಉ�ೂ�ೕಗದ�
�ೂಡ�ರುವ �ೕ. 79.48 ರಷು�  ಮಕ� ಳು ��� �ೂಗು��ಲ� . �� ���ರುವರ ಸಂ��
�ೕ. 9.2% ಇ�. 2014 ರ� �ವ��ಯ� ನ�ದ �ಂ� ಅ�ಹುತದ� ಹಲ�ರು ಜನ
ಮೃತಪಟ� ರು ನೂ�ರು ಮಕ� ಳು ಅಂಗ�ಕಲ�ದರು �ಲ ���ಕ��ೂಸ� ರ �ಲಸ
�� �ೂ�� ಪ�ಶ�� ಪ�ದ �ೖ�� ಸ����ಯವರ ಪ��ರ �ರತದ�ನ ಪ��
ಉದ� ಮ� ಸು�ರು ಒಂದು ಲ� ಜನ ಮಕ� ಳನು�  ತನ� � �ೂಡ���ೂಂ��.
ಎಂ���. ಈ ಉ�ಹರ�ಯು ನಮ� �ರತದ�ರುವ �ಲ ���ಕರ
ಪ����ಯನು�  ��ಸುತ��.

ಅಂತರ����ೕಯ ���ಕ ಸಂಘಟ�ಯ ಪ��ರ:

“�ಲ ���ಕರು ಎಂದ� ದು��ಯ ಒತ�ಡ�� ಒಳ�� �ಚು�  �ಲಸ
�ಡು�� ನಗಣ�  �ೕತನವನು�  ಪ�ಯುವ ಅತ� ಂತ ಅ�ಯ�� �ಲಸಗಳ�



�ೂಡ�ಸಲ� ಡುವ �ೖ��ಕ, �ೖ�ಕ �ಗೂ �ನ�ಕ �ಳವ���ಂದ ವಂ�ತ�ಗುವ
ಮಕ� ಳ ಸಮೂಹ���.

ಯು��� ಪ��ರ:

ಏ�� ಖಂಡದ� �ೕ. 61 ರಷು�  �ಲ ���ಕ�ದ� �, ಆ��ಕ ಖಂಡದ� �ೕ. 30
ರಷು�  �ಲ���ಕ���. ಅ�ೕಕ �ಲ ���ಕರು ಬಡ �ೕಶಗಳ�
�ೕತ�ಳುಗ��, ಒ���ಳುಗ�� ದು�ಯು��ರು�ದು ಕಂಡುಬರುತ��.

�ರತದ ಸಂ��ನ� 14 ವಷ��� ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ ಮಗು�ಂದು
ಸಂ�ದ�ಯ ದೃ���ಂದ �ಲಸ �ಡು��ದ� � ಅಂತಹ ಮಗುವನು�  ದು�ಯುವ
ಮಗು ಎಂದು �����ಸುತ��.

ಮಕ� �ಂದ ದು���ೂಳು� �ದು ���ೕ �ೕಶ�� ಘನ� ತರುವ ��ರವಲ� .
ಇದ�ಂದ ಮಕ� ಳು ��ಣ, ಆ�ೂೕಗ�  ಮತು�  ಆತ�  �ರವದ ಬದು��ಂದ
ವಂ�ತ�ಗು���. �ಲ ���ಕರ ಸಮ�� ಗಳನು�  ���ಸಲು �ೕಂದ� ಸ��ರ,
ಮತು�  �ಜ�  ಸ��ರಗಳು ಅ�ೕಕ �ನೂನುಗಳನು�  ��� ತಂ��. ಇ�ಗಳು
ಸ��� ���ಗುವಂ� �ೂೕ��ೂಳು� �ದು ಎಲ� ರ ಕತ�ವ� ���.

��ಂಶ

1. ���ಕರು ಎಂದ� ಕೃ�, �ೖ���, �ೖನು��� �ದ�ದ ಕ� ತಮ�  �ೖ�ಕ
ಶ �ಮವನು�  ವ� �ಸುತ� ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ� ಕ�ಯನು�  ಈ�ೕ���ೂಳ� ಲು ಹಣ
ಅಥ� ವಸು� �ನ ರೂಪದ� ಪ��ಫಲವನು�  ಪ�ಯುವವರನು�  ���ಕರು
ಎಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��.

2. ���ಕರ ಎರಡು �ಧಗಳು ���ಂದ� ಕೃ� ���ಕರು ಮತು�  �ೖ���
���ಕರು ಅಥ� �ೕ�.

3. ಕೃ� ���ಕರು ಎಂದ� ಇತರರ ಕೃ� ಭೂ�ಯ� �ಲಸ �� �ೕತನ
ಪ�ಯುವ ಎ��  ���ಕರನು�  ಕೃ� ���ಕರು ಎಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��.

4. ���ಕ ಚಳುವ�ಗಳು ಎಂದ� ತಮ�  �ೕ��ಗಳನು�  ಈ�ೕ���ೂಳು� ವ
ಉ�ಶ�ಂದ ��ೕಕರು ಮತು�  ಸ��ರ ��� ತರುವ ಅನುಪ�ಗ
�ೕ�ಯ �ರುದ�  ���ಕರು ಒಟು� ಗೂ� ನ�ಸುವ ಚಳುವ��ೕ ���ಕ
ಚಳುವ�ಗಳು.

5. �ಷ� �ಮಟ� ದ ���ಕ ಸಂಘಗ�ಂದ� ಇಂ�ಯ� ���ನ� ��ೖ�
ಯೂ�ಯ� �ಂ���, �ಂಟ� ಆ� ಇಂ�ಯ� ��ೕ� ಯೂ�ಯ�,



�ಂದು ಮಜದೂ� ಸ�, �ರ�ೕಯ ಮಜದೂ� ಸಂಘ ಇ���.

6. �ರತದ ಸಂ��ನ� 14 ವಷ��� ಂತ ಕ�� ವಯ��ನ ಮಗು�ಂದು
ಸಂ�ದ�ಯ ದೃ���ಂದ �ಲಸ �ಡು��ದ� � ಅಂತಹ ಮಗುವನು�
ದು�ಯುವ ಮಗು ಎಂದು �����ಸುತ��.

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:

 

1. ಕೃ� ಭೂ�ಯ� �ಲಸ�� �ೕತನ ಪ�ಯುವವರನು�  _______ ಎಂದು
ಕ�ಯು���.

2. ಕೃ��ೕತರ ���ಕರನು�  _______ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

3. 2016 �ೕ �ಂಗಳ� �ಂಗಳೂ�ನ� ���ಂ�� �ಕರರು _______ �ೕ�ಯ
�ರುದ�  �ೂೕ�ಟ ��ದರು.

4. �ಂಟ� ಆ� ಇಂ�ಯ� ��ೕ� ಯೂ�ಯ� ಇ�ೂಂದು _______
ಸಂಘಟ�.

 

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

 

1. ಕೃ� ���ಕರು ಎಂದ� �ರು?

2. ಕೃ� ���ಕ�� ಒಂದು ಉ�ಹರ� �ೂ�.

3. �ಲ ���ಕರು ಎಂದ�ೕನು?

4. ಎಷು�  ವಷ�ದ ಒಳ�ನ ಮಕ� ಳನು�  �ಲ ���ಕರು ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

 

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:



 

���ದರೂ ಎರಡು ಸಮ�� ಗಳನು�  ���.

��ಕರು ಎಂದ� �ರು? ಉ�ಹರ� �ೂ�.

�ಕರ ಕು�ತು �ಪ� � ಬ���.

ರುವ ���ದರೂ ಎರಡು ���ಕ ಚಳುವ�ಗಳನು�  ���.

 

IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

 

1. ���ಕರ �ಧಗಳನು�  �ವ��.

2. ���ಕ ಚಳುವ�ಯ ���ದರೂ �ಲು�  ಅನುಕೂಲ ಮತು�
ಅ�ನುಕೂಲಗಳನು�  ಪ�� ��.

3. ���ಕ ಚಳುಚ�ಯ ಬ�� �ಪ� � ಬ���.

4. ���ಕರು ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಮ�� ಗಳು ���?

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. ಕೃ� ���ಕರು �ಡುವ �ಲಸಗಳನು�  ಪ�� ��.

2. �ಮ�  ಸ� �ೕಯ ಪ��ೕಶದ�ರುವ ����� �ೕ� �ೕ�, ���ಕರ
���ಗ�ಗಳನು�  �ಖ�ೕಕ��.
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ಅ��ಯ- 9 �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ �ೕ� �ಗ�ೕಕರಣದ ಪ��ವ (Impact of
Globalization on Indian Society)

ಕ��ಂಶಗಳು:

1. �ೂಸ ಆ��ಕ �ೕ�ಯ ಬ�� ���ಣ.

2. �ಗ�ೕಕರಣದ- ಅಥ�, ಲ�ಣಗಳು.

3. ಉ��ೕಕರಣ- ಅಥ�, ಲ�ಣಗಳು.

4. �ಸ�ೕಕರಣ- ಅಥ�, ಲ�ಣಗಳು.

5. �ಗ�ೕಕರಣದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತು ಅ�ನುಕೂಲಗಳು.

9.1 �ೂಸ ಆ��ಕ �ೕ�:

��ತಂತ �� ಬಂದ �ನ�ಂದ �ರತ� �ಶ� ಆ��ಕ �ೕ�ಯನು�  ಅನುಸ�ಸು��ತು� .
�ಶ� ಆ��ಕ �ೕ� ಎಂದ� �ವ���ಕ ಆ�� ಮತು�  ಸಂಪನೂ� ಲಗಳು ಸ��ರ ಮತು�
�ಸ� ಒ�ತನದ�ರು�ದು. ಆಮದು ಮತು�  ರ��ನ �ೕ� �ಚು�  �ಬ�ಂಧಗಳನು�
�ೂಂ�ರು�ದು. �ರುಕ��ಯ �ೕ� ಸ��ರದ �ಯಂತ �ಣ, ಇ���.

ಇದ�ಂ�� �ರತದ� ಆ��ಕ ಉ��ದ�ಯು �ಚ� ಳ�ಗ�ಲ� . ಸ���
ಒ�ತನದ�ದ�  ����ಗಳು ತಮ�  ಗುಣಮಟ� ವನು�  �����ೂಳ� �ಲ� . ಈ ಎ��
�ರಣಗ��� �ಶ� ಆ��ಕ �ೕ�ಯು �ೕ�� ಒಳ��ತು� . ಅಂದ� 1950- 1990 ರ
ಸಮಯದ� �ರತದ ಬಂಡ�ಳ �ೕ. 3.5 ರಷು�  ��ರ�ಲ� . �ರಣ ಬಂಡ�ಳ
ಹೂ�� ಮತು�  ಉ��ದ� �ೕ� ಇದ�  �ಯಂತ �ಣ. ��ಂದ� ಉ��ದ�ಯ
�ೕ�ನ �ಯಂತ �ಣ�ಂದ ಉ��ದ� ಕು��ತು. ತಂತ ��ನ �ಳವ�� �ಗ�ಲ� .
�ೕಶ�� ಆ��ಕ ನಷ�  ಎದು��ತು. �ರತ ಐ. ಎಂ. �. ಬ� �ರ� ಪ��ಗ ಅದು
�ಗ�ೕಕರಣ �ೕ�ಯನು�  ��� ತರಲು ಸಲ� �ೕ�ತು. ಈ ಸಲ�ಯ ಫಲ��
�ರತ� ಆ��ಕ �ೕ��ಂದನು�  ��� ತಂ�ತು. ಆ �ೕ��ೕ �ೂಸ ಆ��ಕ �ೕ�.
ಆಗ �. �. ನರ�ಂಹ�� ರವರು ಪ��ನ ಮಂ�� ಆ�ದ� ರು ಮತು�  ಮನ�ೕಹ� �ಂ�
ಹಣ�ಸು ಮಂ����ದ� ರು.

9.2 �ಗ�ೕಕರಣದ- ಅಥ� ಮತು�  ಲ�ಣಗಳು:

ಅಥ�:



ಮಕ� �ೕ ರ�ೕಶ. �ೕ�, ರ�ೕಮ ಎಂಬುವರು �ಂಗಳೂ�ನ� ಬ��
ತ��ಸುವ ಕಂಪ� ��ರಂ��ದರು. �ದಲು ಉ��ದ��ದ ವಸು� ಗಳನು�
�ಂಗಳೂ�ನ� ��ಟ �ಡ�ೂಡ�ದರು. ವಷ�ದ� ಉ��ದ� ����ತು.
ಇದ�ಂದ ��ಟನು�  �ೕ� �ಜ� ಗ�ದ �ಂ�, �ೖದ���, �ಹ� ಮುಂ�ದ
ಕ� �ಡ�ೂಡ�ದರು. ಉ��ದ� ���ದಂ� ��ಟ ಮತ�ಷು�  ���ತು� . ಆಗ ತಮ�
��ಟವನು�  ಅ�ೕ��. �ೕ�ದಂತಹ ��ೕಶಗಳ� �ಡ�ೂಡ�ದರು. ಇದ�ಂದ
�ಮ� ಏನು ���ತು? �ೕ� ಇರುವ ಸ� ಳದ� ಉ����ದ ವಸು� ಗಳನು�  �ೕ� �ೕ�
ಸ� ಳ, �ೕಶಗಳ� ��ಟ �ಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ��ಯ�ಲ� �ೕ? ��ದ� � ಈ
ವ� ವ�� ಯನು�  ಏ�ಂದು ಕ�ಯು��ೕ�? ಈ ವ� ವ�� ಯನು�  �� �ಗ�ೕಕರಣ ಎಂದು
ಕ�ಯಬಹುದು. ಅಂದ� ಸ� �ೕಯ ಮಟ� ದ� ಉ����ದ ವಸು� ಗಳನು�  �ಶ� ದ ಇತರ
�ರುಕ��ಯ� ��ಟ �ಡು��ೕ �ಗ�ೕಕರಣ.

�ಗ�ೕಕರಣ ಎಂಬ ಕನ� ಡ ಪದ� ಇಂ��ೕ� ಪದ�ದ Globalisation ನ
ಅನು�ದ���. ಈ �ಗ�ೕಕರಣದ ಬ�� ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು, ಶಬ� �ೂೕಶ, ��ಂ�
ವರ�ಗಳು ತಮ�  �ವರ�ಯನು�  �ೕ��� ಅ� ���ಂದ�.

ಸ�ಜ�ಸ�� �ೂೕ��� ಪದ�ೂೕಶದ ಪ��ರ: “�ಸ�ೕ ಬಂಡ�ಳದ ಘಟಕಗಳ
ಮೂಲಕ �ಗ�ಕ ಆ��ಕ ಚಟುವ��ಗಳನು�  ಸಂ�ಜ� �ಡು����”.

�ಶ�  ��ಂ�ನ ವರ� �ೕ�ರುವಂ�: “ಜಗ��ನ ಅಥ�ವ� ವ�� ಗಳ
ಒಂದುಗೂಡು��ಯ ವ� ವ��  ಎಂ���”.

ಒ����� �ಗ�ೕಕರಣ ಎಂದ� ಉ���ತ �ನ, ��ರಗಳು ಮತು�
��ಗಳು, ಪ�ಪಂಚ��ಂತ ���ರ�ಗು����.

 

�ಗ�ೕಕರಣದ ಲ�ಣಗಳು:

1. �ರುಕ�� �ಸ�ರ�:

�ಗ�ೕಕರಣ �ವ���ಕ�ದುದು. ಸ� �ೕಯ ಮಟ� ದ� ಉ����ದ
ಉತ� ನ� ಗಳನು�  �ೕಶ, ��ೕಶಗಳ� ��ಟ �ಡ�ೕ�ದ� �ರುಕ��ಗಳ �ಸ�ರ�
�ೕ�ಗುತ��. ಇದು �ಗ�ೕಕರಣ�ಂದ �ಧ� �ಗುತ��.

2. ಮುಕ� �ರುಕ��:

ಗ�ಗಳ �ಬ�ಂಧ �ೕಶದ� ಉ���ತ ವಸು� ಗಳನು�  ��ೕಶಗಳ�, ��ೕಶಗಳ�
ಉ����ದ ವಸು� ಗಳನು�  ಸ� �ೕಶದ� ��ಟ �ಡಲು �ಗ�ೕಕರಣ ಮುಕ�



� � �
�ರುಕ�� ವ� ವ�� ಯನು�  ���.

3. ಸರುಕುಗಳ ಲಭ� �:

�ಗ�ೕಕರಣ�ಂದ ಏಕ �ಲದ� ಒಂ�ೕ ಸ� ಳದ� ಜನ�� �ೕ�ದ ಎ��
ಸರುಕುಗಳ ಲಬ� � �ಧ� �ಗುತ��. ವಸು� ಗಳನು�  �ೂಳ� ಲು �ೕ�� �ೂಗುವಂ�ಲ� .
ಉ�ಹರ�: �� ಗಳು, �� ಬ�� ಮುಂ�ದ�.

4. �� �ಯಂತ �ಣ:

ವಸು� ಗಳ ನಡು� �ೖ�ೕ� ಇರು�ದ�ಂದ � ಮುಂದು � ಮುಂದು ಎಂದು
��ೕಕರು ��ಯನು�  �ಯಂತ �ಣ �ಡು���. ��ಂದ� ನನ�  ಕಂಪ�
ಉ����ದ ವಸು� ಗಳು ಖ��ಗ� ಎಂದು �� �ಯಂ��ಸು���.

5. ಆ��ಯ ��ತಂತ �:

ಏಕ �ಲದ� ಎ��  ವಸು� ಗಳು �ೂ�ಯು�ದ�ಂದ �ೂಳು� ವವ�� �ವ
ವಸು� ಗಳನು�  �ೂಳ� �ೕಕು ಎಂಬ ��ತಂತ �� �ೂ�ಯುತ��.

6. ಅಂತರ����ೕಯ ಸಹ�ರ:

ಉ��ದ� ವಸು� ಗಳು �ೕಶ �ೕಶಗಳ ನಡು� ��ಟ�ಗು�ದ�ಂದ ಅಂತರ
����ೕಯ ಸಹ�ರ ಏಪ�ಡುತ��.

9.3 ಉ��ೕಕರಣ- ಅಥ� ಲ�ಣಗಳು:

ಕಮಲಮ�  ಎಂಬುವವರು ಕ��ಣ ����ಯ ��ೕಕ����. ಇವರು
ತಮ�  ����ಯ� ಉ��ದ��ದ ವಸು� ಗಳನು�  �ೕಶ ��ೕಶಗಳ� ರ��
�ಡಲು ಸ��ರದ �ೕ� �ಯಮಗಳು ಅ����ದ� �. ಕಮಲಮ� ನವ�� ತುಂ�
ನಷ� ��ತು. ಇದ�ಂದ �ೕಸತು�  ���� ಮುಚ� ಲು ಮುಂ�ದರು. �ರಣ
ಸ��ರದ �ೕ� �ಯಮಗಳು �ೕ� ಕಮಲಮ� ರವರ ���� �ತ � ಅಲ� . ಹಲ�ರು
����ಗಳು ಮುಚ�  �ೂಡ�ದ�. ಇದ�ಂದ ಸ��ರ�� ಆ�ಯ
ಕುಂ�ತ�ಗ�ೂಡ�ತು. ಇದನ�ತ ಸ��ರ ತನ�  �ಯಂತ �ಣವನು�  ಸ�ಲ�ೂ��
ಮುಕ��� �ೕಶ ��ೕಶಗಳ� ರ�� �ಡಲು ಅವ�ಶ ���ೂ�ತು� . ಇದನು�  ��
ಉ��ೕಕರಣ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�. ಅಂದ� ಆಮದು ಮತು�  ರ��ನ �ೕ� ಇರುವ
�ಬ�ಂಧಗಳನು�  ��ದು ಸುಲಭ�� ಸರುಕು ಮತು�  �ೕ�ಗಳನು�  ಆಮದು ಮತು�  ರ��
���ೂಳು� �ದನು�  ಉ��ೕಕರಣ ಎನು� ��ೕ�.

ಉ��ೕಕರಣದ ಲ�ಣಗಳು:



ಉ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಲ�ಣಗ�ಂದ�:

1. ಪರ�ನ� ಸರ�ೕಕರಣ:

1950 ರ ಸಮಯದ� ಸ��ರ ಉದ� ಮವನು�  ��ರಂ�ಸಲು ಕಟು� ���ನ
ಪರ�ನ� �ೕ�ಯನು�  ���ೂ��ತು� . ಇದ�ಂದ �ೂಸ �ೂಸ ಉದ� �ಗಳು ಉದ� ಮ
���ಸು��ರ�ಲ� . ಇದನ�ತ ಸ��ರ �ೂಸ ಉದ� ಮ �ೖ�ೂಳ� ಲು ಇರುವ ಪರ�ನ�
�ೕ�ಯನು�  ಸರ�ೕಕರಣ�ೂ��ತು� . ನಂತರ ಉ��ದ� ಪ��ಣ ����ತು.

2. ಮುಕ� ಬಂಡ�ಳ �ರುಕ��ಗಳು:

ಉ��ೕಕರಣ �ೕ��ಂದ �ರುಕ��ಗಳು �ಸ�ೕ ಉದ� ಮಗ�ಗೂ
ಮುಕ��ೂಂಡ �ನ� �ಯ� ಬಂಡ�ಳ ಸಂಚಯನ ����ತು. ತನ� �ೕ�ದಷು�
ಬಂಡ�ಳ, �ೕರುಗಳು ಮತು�  �ಲಪತ �ಗಳನು�  ಇತರ�� �ತ�ಸು�ದರ ಮೂಲಕ
ಬಂಡ�ಳ ����ತು.

3. ಸ� ��� ಅವ�ಶ:

ಉ��ೕಕರಣ �ೕ��ಂದ ಉದ� �ಗಳ ನಡು� ಸ� �� ��ರಂಭ��ತು,
ಇದ�ಂದ ವಸು� ಗಳ ಗುಣಮಟ�  ಸು�ರ���ತು� . ಈ ಸ� ���ಂದ ��ನ�
ಜನ�ಗೂ ಗುಣಮಟ� ದ ವಸು� ಗಳು �ೂ�ಯುವಂ��ತು.

4. ಸ� ಂತ ���ರ ��ದು�ೂಳು� �ದು:

�ದಲು ಉದ� ಮಗಳು ಸ��ರದ ಅ�ೕನದ� ಇದ� � ಆಗ ���ೕ
�ೕ��ನ ��ದು�ೂಳ� ಲು �ಧ� �ರ�ಲ� . ಆದ� ಈ �ೕ��ಂದ ಉದ� �ಗಳು ��,
ವಸು� ಗಳ ಉ��ದ� ಮುಂ�ದ�ಗಳ� ಸ� ಂತ ���ರ ��ದು�ೂಳ� ಲು
ಸಹ����ತು.

5. ��ೕ� ��ಮಯ �ೕ� ಸಡ�ೕಕರಣ:

��ೕ� ��ಮಯ �ೕ� ಸಡ�ೕಕರಣ �ೕ��ಂದ ��ೕಕ�� ತನ�  ಕಂಪ��
ಉಪಕರಣಗಳು ಅಗತ� �ದ� � ��ೕ� �ರುಕ���ಂದ ತರಲು ಸ��ರ ಅನುಮ�,
ಪರ���� �ಯ�ೕ��ಲ� . �ರುಕ�� ��� �ೕ�ದ ವಸು� ಗಳನು�  ಆಮದು
���ೂಳ� ಲು ಅವ�ಶ��ತು. ಇದ�ಂದ ಉದ� ಮ ���ಸುವವ�� �ಚು�
�ಭ��ತು.

9.4 �ಸ�ೕಕರಣದ- ಅಥ� ಮತು�  ಲ�ಣಗಳು:



�� ಓ�ಡಲು ರ��ಗಳು �ೕಕು. ರ��ಗಳು ಕಲು�  ಮುಳು� ಗ�ಂದ ಕೂ�ದ� �
�ಂದ�ೕ? ಇಲ� . ��ದ� � �ೕ� ಇರ�ೕಕು? �ಂಬ�ೕಕರಣ��ದ� � �ಂದ ಅಲ� �ೕ?
�ಂಬ�ೕಕರಣ �ಡುವವರು �ರು? ಸ��ರ �ಡ�ೕಕು. ಸ��ರ ಎ��
ರ��ಗಳನು�  �ಂಬ�ೕಕರಣವನು�  �ಂತು ��ಸಲು �ಧ� �ೕ? ಇಲ� . ��ದ� � �ರು
�ಡು���? ಅಂದ� ಸ��ರ �ಸ� ಬಂಡ�ಳ�ರ�� ರ�� �ಲಸವನು�  ವ�ಸುತ��.
�ೕ� �ವ�ಜ�ಕ �ಲಸವನು�  �ಸ�ೕಕರಣ ಎಂದು ಕ�ಯು��ೕ�.

�ವ���ಕ ಉ���ಗಳನು�  �ಸ�ಯವ�� ವ�ಸು�ದು ಎಂದಥ�,
ಸ��ರದ �ಪ� �ದ �ಲ� ��ಗಗಳನು�  ತನ�  ��ತದ� ಇಟು� �ೂಂಡು ಉ��ಲ�
�ತ �ಗಳನು�  �ಸ�ಯವ�� ಅವ�ಶ ಕ����ೂಡ��ತು� .

��ೕ� �� ��ಂ� ರವರ ಪ��ರ: “ಎ��  ಉದ� ಮಗಳನು�  �ಸ�ೕ ವಲಯ��
ವ��ವ� �ಡು��ೕ �ಸ�ೕಕರಣ”.

ಸ�ಜ�ಸ�� �ೂ��� �ಘಂ�ನ ಪ��ರ: “�ಸ� �ಯಂತ �ಣ�� ಎ��  ಬ�ಯ
�ವ�ಜ�ಕ ಒ�ತನದ ಉ���ಗಳನು�  ವ��ವ� �ಡು����”.

�ಸ�ೕಕರಣ ಎಂದ�: �ವ�ಹ� ಮತು�  ಆ�ಯದ ದೃ���ಂದ �ವ�ಜ�ಕ
ಅಥ� ಸ��� ಉ���ಗಳನು�  �ಸ� ಒ�ತನದ ಸಂ�� ಗ�� ವ�ಸು�ದನು�
�ಸ�ೕಕರಣ ಎಂದು ಕ�ಯಬಹುದು.

�ಸ�ೕಕರಣದ ಲ�ಣಗಳು:

1. ಬಂಡ�ಳ ಕೂ� �ೕಕರಣ:

ಸ��ರ �ವ ಕಂಪ�ಯನು�  ನ�ಸಲು �ಧ� �ಗು��ಲ� �
ಅಂತ�ಗಳನು�  �ಸ�ಯವ�� ವ�ಸುತ��. ಇದ�ಂದ ಸ��ರ�� ಆ�ಯ ಬರುತ��.
�ೕ� ���ೕ ಖ��ಲ� � ಸಂಪನೂ� ಲ ಬರು�ದ�ಂದ ಬಂಡ�ಳ
ಕೂ� �ೕಕರಣ�ಗುತ��.

2. ಉ�ೂ�ೕಗ ಅವ�ಶವನು�  ಕ��ಸು�ದು:

�ವ�ಜ�ಕ �ತ �ದ �ಲ� ಉ���ಗಳು ಸ��ದ �ವ�ಹ� ಇಲ� � ನಷ�
ಅನುಭ�ಸು���. ಅಂತಹ ಉ���ಗಳನು�  �ಸ� ಬಂಡ�ಳ�ರ�� ವ��ದ� ಅವರು
���� ಮುಂದುವ���ೂಂಡು ಬರು���. ಇದ�ಂದ ಉ�ೂ�ೕಗ ಸೃ���ಗುತ��.
�ರು�ೂ�ೕ�ಗ�� ಉ�ೂ�ೕಗ �ೂ�ಯುತ��.

3. ಸಂಪನೂ� ಲಗಳ ಸದ� ಳ�:



�ಸ�ೕಕರಣದ� ಸಂಪನೂ� ಲಗಳು ಸ��� ಸದ� ಳ��ಗುತ��. �ರಣ
ಉದ� ��ರನು�  �ಭ ಪ�ಯುವ ಉ�ಶ�ಂದ ಬಂಡ�ಳ ಹೂಡು���. ಆಗ
���ೕ ವಸು� ಗಳು ಅನುಪ�ಗ�ಗದಂ� �ೂೕ��ೂಳು� ���. ಇದ�ಂದ
ಸಂಪನೂ� ಲಗಳ ಬಳ� ಸ��� ಸದ� ಳ� �ಗುತ��.

4. ಪ���� ತಕ�  ಪ��ಫಲ:

�ಸ�ೕಕರಣದ� �ವ ���ಕ�� ಪ��� ಇರುತ��ೂೕ ಅಂತಹ ���ಕ
�ತ � ಬದುಕಲು �ಧ� . ��ಂದ� ಉ����ರನು ತನ�  ಉಧ� ಮದ� �ಯ�
�ವ��ಸಲು �ಮಥ� � ಇರುವ ವ� ��ಯನು�  �ತ � �ಲಸ�� �ೕ���ೂಳು� ���.
ಆದ� �ಂದ ಪ��� ಇದ� � �ತ � �ಸ�ೕಕರಣದ� ತಕ�  ಪ��ಫಲ ಪ�ಯಬಹುದು.

 

9.5 �ಗ�ೕಕರಣದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತು�  ಅ�ನುಕೂಲಗಳು

1. ಉ�ೂ�ೕಗ ಸೃ�� �ಗ�ೕಕರಣ�ಂದ ��ೕ�ಯ ಕಂಪ�ಗಳು ನಮ�  �ೕಶದ�
ಬಂಡ�ಳ ಹೂ� �ಚು�  �ಚು�  ಉ�ೂ�ೕಗಗಳನು�  ಸೃ��ಸುತ��.

2. ಈ ಪ�� ���ಂದ ಬಂಡ�ಳ ಹೂಡುವ ಬಂಡ�ಳ�ರ�� ತಮ� ಇಷ� �ದ
ಪ��ೕಶದ� ಬಂಡ�ಳ ಹೂಡುವ ಅವ�ಶ �ೂ�ಯು�ದ�ಂದ, ಹೂ���
ಮುಕ� ಅವ�ಶ �ೂ�ಯುತ��.

3. ���ಷ�  ಸ� ಳದ� ಉ����ದ ವಸು� ಗಳನು�  ಜಗ���ದ� ಂತ ��ಟ
�ಡು�ದ�ಂದ ಆ ವಸು� ಗಳನು�  �ಗ�ಕ ಮಟ� ದ� ಗುರು�ಸಲು
ಸಹ���ಗುತ��. ಉ�ಹರ� �ೕ�ದ �ೂಂ�ಗಳು, �ರತದ �ದ�
ಉಡು�ಗಳು.

4. �� ಉ����ದ ವಸು� ಗ�� �ಗ�ಕ ಮಟ� ದ� �ರುಕ��
�ೂ�ಯು�ದ�ಂದ �ೕಶ �ೕಶಗಳ ನಡು� ��ದ�ಯುತ�ದ ಸಂಬಂಧ
��ಯುತ��. ಉ�ಹರ� ಅ�ೕ�ಕ ಮತು�  �ರತದ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧ.

5. �ಗ�ೕಕರಣ ಪ�� ���ಂದ �ೂಸ �ೂಸ ಸಂಸ� ೃ�ಗಳ ��ಮಯ�ಗುತ��.

 

ಅ�ನುಕೂಲಗಳು



1. ಬಂಡ�ಳ ಹೂ��� ತಮ� ಅನುಕೂಲ�ಗುವ ಪ��ೕಶ ಆ��
���ೂಳು� �ದ�ಂದ ಆ ಪ��ೕಶದ ಪ�ಸರ �ಶ�ಗುತ��.

2. ಉ��ೕಕರಣ, �ಸ�ೕಕರಣ, �ಗ�ೕಕರಣ �ೕ� �ಯಮಗಳನು�
ಸರ�ೕಕರಣ�ೂ�ಸು�ದ�ಂದ �ೕ� ��ರ ಪದ� �ಗಳು ���ಗು���.

3. ��ೕ� ಕಂಪ�ಗಳು �ರತದ� ಬಂಡ�ಳ ಹೂಡಲು ಬರು�ದ�ಂದ ನಮ�
�ೕಶದ ಸಂಪನೂ� ಲಗಳು ಇತರ �ೕಶಗ�� ಹ�ದು �ೂೕಗುತ��.

4. ಬಹು����ೕಯ ಕಂಪ�ಗ�ಂ�� ನಮ�  �ೕಶದ ಪರ���ರ ಮತು�
��ತಂತ ���� ಧ���ಗುವ �ಧ� � ಇ�.

5. ಬಂಡ�ಳ ��ಗ�� ಅನುಕೂಲ�ಗುತ��.

��ಂಶ

1. ಸ� �ೕಯ ಮಟ� ದ� ಉ����ದ ವಸು� ಗಳನು�  �ಶ� ದ ಇತರ �ರುಕ��ಯ�
��ಟ �ಡು��ೕ �ಗ�ೕಕರಣ.

2. �ಶ�  ��ಂ�ನ ವರ� �ೕ�ರುವಂ� ಜಗ��ನ ಅಥ�ವ� ವ�� ಗಳ
ಒಂದುಗೂಡು��ಯ ವ� ವ�� �ೕ �ಗ�ೕಕರಣ.

3. ಆಮದು ಮತು�  ರ��ನ �ೕ� ಇರುವ �ಬ�ಂಧಗಳನು�  ��ದು ಸುಲಭ��
ಸರುಕು ಮತು�  �ೕ�ಗಳನು�  ಆಮದು ಮತು�  ರ�� ���ೂಳು� ��ೕ
ಉ��ೕಕರಣ.

4. ಪರ�ನ� ಸರ�ೕಕರಣ, ಮುಕ� ಬಂಡ�ಳ �ರುಕ��ಗಳು, ಸ� ��� ಅವ�ಶ,
ಸ� ಂತ ���ರ ��ದು�ೂಳು� �ದು, ��ೕ� ��ಮಯ �ೕ� ಸಡ�ೕಕರಣ
ಇ�ಗಳು ಉ��ೕಕರಣದ ಪ�ಮುಖ ಲ�ಣಗ���.

5. �ಸ�ೕಕರಣ ಎಂದ� �ವ�ಜ�ಕ ಉ���ಗಳನು�  �ಸ�ಯವ��
ವ�ಸು�ದು ಎಂದಥ�.

6. ಸ�ಜ�ಸ�� �ೂ��� �ಘಂ�ನ ಪ��ರ �ಸ� �ಯಂತ �ಣ�� ಎ��  ಬ�ಯ
�ವ�ಜ�ಕ ಒ�ತನದ ಉ���ಗಳನು�  ವ��ವ� �ಡು����.

 

ಅ��ಸ



I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:

 

1. �ಗ�ೕಕರಣ ಎಂಬ ಕನ� ಡ ಪದವನು�  ಇಂ��ೕ� ನ� _______ ಎಂದು
ಕ�ಯು���.

2. ಉ��ೕಕರಣ ಎಂದ� _______ .

3. �ರ�ೕಯ ಅಥ�ವ� ವ�� ಯನು�  _______ ಎಂಬು�� ಕ�ಯ�ಗುತ��.

4. �ಸ�ೕಕರಣ ಎಂದ� _______ �ಸ�ಯವ�� ವ�ಸು�ದು ಎಂದಥ�.

 

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

 

1. �ೂಸ ಆ��ಕ �ೕ� ಎಂದ�ೕನು?

2. �ಸ�ೕಕರಣ�� ಒಂದು ಉ�ಹರ� �ೕ�.

3. �ಗ�ೕಕರಣ ಎಂದ�ೕನು?

4. ಬಂಡ�ಳ �ೂ�ೕ�ೕಕರಣ ಎಂದ�ೕನು?

III. ಎರಡು- ಮೂರು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

1. �ೂಸ ಆ��ಕ �ೕ�ಯ ಬ�� �ಪ� � ಬ���.

2. �ಗ�ೕಕರಣ�ಂ�ಗುವ ಅ�ನುಕೂಲಗ���?

3. ���ದರೂ ಐದು ಸ� �ೕ� ಸರಕುಗಳನು�  �ಸ��.

4. �ಸ�ೕಕರಣದ ಬ�� �ಪ� � ಬ���.

 

I. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

 



1. �ಗ�ೕಕರಣದ ಲ�ಣಗಳನು�  �ವ��.

2. ಉ��ೕಕರಣ ಎಂದ�ೕನು?

3. �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ �ೕ� �ಗ�ೕಕರಣದ ಪ��ವನು�  �ವ��.

4. �ಗ�ೕಕರಣದ ಅನುಕೂಲಗ���?

 

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. �ಮ� ���ರುವ ಸ� �ೕಯ ಕಂಪ�ಯ �ಸರುಗಳನು�  ಪ�� ��.

2. ಗೃಹ �ೖ���ಗಳ ಬ�� �ಮ�  ��ಕರ ಬ� ��� ಪ���.
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ಅ��ಯ- 10 �ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು (Indian Soliologists)

ಕ��ಂಶಗಳು:

1. �. ಎ�. ಘು�� ಯವರ �ಧ�ಗಳ ಬ�� ���ಣ.

2. ಎ�. ಎ�. ��ೕ��ಸರವರ �ಧ�ಗಳ ಬ�� ���ಣ ಇ�ವ�
ಕ��ಯವರ ಪ�ಚಯ ���ೂ�ೂ�ೕಣ.

3. �ವ�ತಮ� ರವರ ಬ�� ��� ಕ���ೂೕಣ.

4. ��. �ೂೕಗ� ಶಂಕ� ರವರ �ಧ�ಗಳ ಬ�� ��ದು�ೂ�ೂ�ೕಣ.

 

10.1 �. ಎ�. ಘು��: (1993-1984)

 

�. ಎ�. ಘು� � (�ೂೕ�ಂದ ಸ��ವ ಘು� �) ಯವರು �ರ�ೕಯ
ಸ�ಜ�ಸ��ರು. ಮ��ಷ� �ದ ��� � ರತ� ��ಯ� ��ಂಬ� 12, 1893 ರಂದು
ಜನ� ��ದರು. �ೂಂ�� �ಶ� ���ಲಯದ� ��ೕಜು ��ಣವನು�  ಮು��ದರು.
ಇವರು ಅತ� ಂತ ಪ����� �������ದ� �ಂದ ಎಂ. ಎ. ಪದ�ಯ� ಪ��ದ� �ದ
“ಕುಲಪ�ಗಳ �ನ� ದ ಪದಕ” ವನು�  ಪ�ದರು. ಘು� �ಯವರ �ೕಖನವನು�  ಓ�ದ
����� ���� ರವರು ಲಂಡ� ನ� ��ೕ� ����� �ೕತನ ಪ�ದು ��ಣ
ಮುಂದುವ�ಸಲು ಘು� �ಯವರ �ಸರನು�  ��ರಸು�  ��ದರು. ನಂತರದ
ಅಧ� ಯನ��� ಇಂ��ಂ�� ಪ��ಣ ���ದ ಇವರು ��ೕ�ಸ� ಎ�. �.
�� �� ಅವ�ೂಂ�� ಒಡ�ಟ ����ೂಂಡರು. �ನವ�ಸ��ಜ�  �ವರ ್�  ರವರ
ಬ�ಯ� ಅಧ� ಯನ �ಡು��ದ� ರು. ಆದ� �ವರ ್�  ರವರು ಆ��ಕ ಮರಣ



�ೂಂ�ದರು. ನಂತರ ��. ಹಡ� � ರವರ �ಗ�ದಶ�ನದ� �. ಎ�. �.
ಅಧ� ಯನವನು�  �ಣ��ೂ��ದರು. �ರತ�� ಆಗ��ದ �ೕ� �ೂಂ��
�ಶ� ���ಲಯದ ಸ�ಜ�ಸ�� ��ಗದ� ಮುಖ� ಸ� ��, ���ಂತ ����ಪಕ��
�ೕ� ಸ��ದರು.

�. ಎ�. ಘು� �ಯವರು �ರತದ� ಸ�ಜ�ಸ��ವನು�  ��ರಂ�ಸು�ದರ�
ಮುಖ�  �ತ � ವ����. ಆದ� �ಂದ ಇವರನು�  ‘�ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ��ದ ��ಮಹ’
ಎಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��.

 

ಸ�ಜ�ಸ���� �. ಎ�. ಘು�� ಯವರ �ೂಡು�ಗಳು:

ೂೕ��ಲ�ಕ� �ೂ�ೖ� ಸಂ�� ಯನು�  ��ರಂ��, �ೂೕ�ಯ��ಕ� ಬು���
ಯನು�  ಆರಂ�ಸು�ದರ ಮೂಲಕ ಸ�ಜ�ಸ���� ಭದ� ಬು��ಯನು�  ��ದರು.

ಯವರು �ರತದ�ನ �� ವ� ವ�� ಯ ಬ�� ಅಧ� ಯನ ����. ��ಯ ಉಗಮ,
��ಯ ಅ��ತ� , �� ಮತು�  ಜ�ಂಗ, �ಜ�ೕಯದ� ��ಯ �ತ � ಮುಂ�ದ�ಗಳ
� ಬ����. �ರತದ ��ಯ ಬ�� ಬ�ದ ‘��� ಅಂ� �ೕ� ಇ� ಇಂ��’
�ಗೂ �ಚು�  ಪ�������.

ಯವರು �ರತದ ���ೕಣ ಸಂಸ� ೃ�ಯ ಬ��ನ ಅಧ� ಯನ� �ಚು�  ಮಹತ� ನು�
�. ಇವರು �ರ�ೕಯ �ೕವ�ಗಳು ಜನರನು�  ಒಗೂ� �ಸುವ� ಪ�ಮುಖ �ತ � ವ�ಸುತ��

ಯವರು �ರ�ೕಯ ಕ� ಮತು�  �ಸು� �ಲ� ದ ಅಧ� ಯನದ� �ಂದು, �ೖನ ಮತು�  �ದ�
ಮತು�  ��ರಕಗ�ಗೂ �ಮ� ���, ಎಂದು ತಮ�  ಸಂ�ೂೕಧ�ಯ ಮೂಲಕ
ು.

�. ಎ�. ಘು� �ಯವರು “���� ಅಂ� �ೕ� ಇ� ಇಂ��”, “�
�ೂ�ಯ� ��ಸ�”, “ಕಲ� � ಅಂ� �ೂ�ೖ�”, “�ಡೂ� �� ��ೖ��”, “�ೕ��
ಇಂ��”, “�ರ�ೕಯ �ಧುಗಳು”, �ೕ� ಹಲ� ಕೃ�ಗಳನು�  ರ�ಸು�ದರ
ಮೂಲಕ ಸ�ಜ�ಸ���� ತಮ�  �ೂಡು�ಯನು�  �ೕ���. 1984 ರ� ಘು� �ಯವರು
�ಧನ �ೂಂ�ದರು.

 

10.2 ಎ�. ಎ�. ��ೕ��� (1961-1999)



 

 

ಎ�. ಎ�. ��ೕ��� ರವರು �ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರು ಮತು�
�ನವ�ಸ��ಜ� ರು. ನ�ಂಬ� 16, 1916 ರಂದು ಕ��ಟಕದ �ೖಸೂರು ��ಯ�
ಜ��ದರು. ತಂ� ಎಂ. ಎ. ನರ�ಂಹ�� �� ರು�� �. ಇವರು �ೂಂ��
�ಶ� ���ಲಯದ� ಎಂ. ಎ. ಎ�. ಎ�. �. ಮತು�  �. ಎ�. �. ಪದ�ಯನು�
ಪ�ದರು. ನಂತರ ಇಂ��ಂ�ನ ಆ��  ಪ�� �ಶ� ���ಲಯದ� ��ಸಂಗ ��ದರು.
ಎ�. ಎ�. ��ೕ��� ರವರು �ತ ��ಯ� ಅಧ� ಯನ�ಂದ �ಚು�
ಜನ��ಯ����.

ಎ�. ಎ�. ��ೕ��� ರವರು �ಹ�ಯ ಸೂ� � ಆ� ಎಕ����  ನ�
ಸ�ಜ�ಸ��ದ ����ಪಕ�� �ೕ� ಸ��ದರು. �ಂಗಳೂ�ನ�ರುವ �ರ�ೕಯ
���ಕ �ಗೂ ಆ��ಕ ಬದ�ವ� (ISEC) ಸಂ�� ಯ ��ಪ� �ಡುವ� �ತ �
ವ��ದರು. �ರ�ೕಯ ಸ�ಜದ ���ಕ ಬದ�ವ� ಕು�ತಂ� ಎಂ. ಎ�.
��ೕ��� ರವರು ಸಂಸ� ೃ�ನುಕರಣ, �����ನುಕರಣ ಮತು�  ಪ�ಬಲ�� ಎಂಬ
ಪ�ಕಲ� �ಯನು�  ಪ�ಚ����.

“��ಜ� ಅಂ� �ೂ�ೖ� ಅ�ಂ� � ಕೂಗ� � ಆ� �� ಇಂ��”
(ದ�ಣ �ರತದ �ೂಡವರ ಧಮ� ಮತು�  ಸ�ಜ) ಇವರ ಪ��ದ�  ಕೃ�. ಈ ಕೃ�ಯ�
�ೂಡವರ ���ಕ ನಂ��ಗಳು, �ಂಸ� ೃ�ಕ ಪದ� �ಗಳ ಕು�ತು ಸಂ�ೂೕಧ�
����.

����ೕಯ ಮತು�  ಅಂತರ����ೕಯ ಮನ� �ಗ��ದ�  ಎಂ. ಎ�.
��ೕ��ಸರವರು 1) ಪದ� ಭೂಷಣ ಪ�ಶ��. 2) �ಸ�� ��ೕ�ಯ� ಪದಕ, 3)
ಶರ� ಚಂದ� �� ��ೕ�ಯ� ಪದಕ. 4) �. �ೂೕ��� �ೕ�ಯ�



��ೂೕ��. 5) � ಎ� ಘು� � ಅ���. 6) ಅ�ೕ��ದ �ೖ� �ಶ� ���ಲಯದ
�ರವ �ಕ� �ೕ� ಪದ�. �ೕ� ಹಲ�ರು ಪ�ಶ��ಗಳನು�  ಗ����.

ಎಂ. ಎ�. ��ೕ��� ರವರ ಕೃ�ಗಳು 1. “���ೕ� ಅಂ� ���� ಇ�
ಇಂ��”. 2. “��ಜ� ಅಂ� �ೂ�ೖ� ಅ�ಂ� � ಕೂಗ� � ಆ� ��
ಇಂ��.” 3. “ಇಂ��� ��ೕ�.” 4. “���� ಇ� �ಡ�� ಇಂ�� ಅಂ�
ಅದ� ಎ�� ೕ�.” 5. “�ೂೕ�ಯ� �ೕಂ� ಇ� �ಡ�� ಇಂ��.” 6.
“�ೂೕ�ಯ��ಕ� ಬುಲ��.” 7. “��ಂಬ�� ��ೕ�.”

ಸ�ಜ�ಸ���� ಎಂ. ಎ�. ��ೕ��� ರವರ �ೂಡು�ಗಳು:

1. �. ಎಂ. ಎ�. ��ೕ��ಸರವರು ಐ. �. ಎ�. ಎ�. ಆ�. (ಇಂ�ಯ� ����
ಆ� �ೂೕ�ಯ� �ೖ�� �ೕಸ��) ನ ���ನ� ��ೂೕ ಆ� �ಯ�
�ವ�����.

2. �ಂಗಳೂ�ನ �ರ�ೕಯ ���ಕ �ಗೂ ಆ��ಕ ಬದ�ವ� (ISEC)
ಸಂ�� ಯನು�  �. �. �. ಆ�. �. �� ರವರ �ೂ�ಗೂ� ������.

3. �ಂಗಳೂ�ನ �ರ�ೕಯ ���ಕ �ಗೂ ಆ��ಕ ಬದ�ವ� (ISEC)
ಸಂ�� ಯ ಜಂ� ��ೕ�ಶಕ�� �ಯ� �ವ�����.

4. ��ಂ�ಸ� � �ಶ� ���ಲಯದ �ೖಮ� �ೕ�ಯ� ��ೂೕ ಸಂ�ೂೕಧಕ��
�ಯ� �ವ�����.

5. ನೂ�  ಇಂ��ಂ� �ಶ� ���ಲಯದ ಸಂದಶ�ಕ ಅ���� �ಯ� �ವ�����.

�ೕ� ಎಂ. ಎ�. ��ೕ��ಸರವರು ಸ�ಜ�ಸ�� �ೂೕಧಕ��, ಸಂ�ೂೕದಕ��,
�ಗ�ದಶ�ಕ�� �ೕ� ಸ����. ಇವರು ನ�ಂಬ� 30, 1999 ರಂದು
�ವಂಗತ�ದರು.

10.3 ��ೕಮ� ಇ�ವ� ಕ��

 



 

�. ಇ�ವ� ಕ��ಯವರು �ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ���. ಮತು�
�ನವ�ಸ���. �. ಎ�. ಘು� �ಯವರ �������ದ� ರು. ಇವರ ತಂ�
��ಗಳು ಬಮ�ದ� ����ಗ ಜ��ದ� �ಂದ ಇವ�� ಬಮ�ದ �ೕವ ನ��ದ
ಇ�ವ� ಎಂಬ �ಸರನು�  �ಮಕರಣ �ಡ���.

�ರತದ ಪ�ಪ�ಥಮ ಮ�� ಸ�ಜ�ಸ���. ���ಕ ಸಂ�� ಗಳು ಮತು�
ಸಮ�� ಗಳನು�  �ನವ�ಸ��, ಮನಃ�ಸ�� ಮತು�  ಸ�ಜ����ೕಯ ದೃ���ೂೕನ�ಂದ
ಅ�ೖ����.

ಕ��ಯವರು �ೂಂ�� �ಶ� ���ಲಯದ� ಸ�ಜ�ಸ�� ಎಂ. ಎ.
ಪದ�ಯನು�  ಪ�ದರು. ಬ��� �ಶ� ���ಲಯದ� �ನವ�ಸ�� �ಷಯದ� �.
ಎ�. �. ಪದ�ಯನು�  ಗ����. ��ದ �ಕ� � ��ೕಜು, �ೕ�� ��ಜು�ೕ�
ಅಂ� �ೕಸ�� ಇ� ��ಟೂ� � ಎಂಬ ��ತ�ೂತ�ರ ��ಣ �ೕಂದ�ದ� ����ಪ���
�ೕ� ಸ��ದ� ರು.

ಇ�ವ� ಕ��ಯವರ ಅಧ� ಯನ �ತ �� ��ಲ�ದುದು. ಇ�ವ�
ಕ��ಯವರು ��ೕಷ�� ಅಧ� ಯನ ��ದ ಸ�ಜ����ೕಯ �ಷಯಗ�ಂದ�
�ರ�ೕಯ ಸ�ಜ, �ರತದ ���ಕ ಸಂ�� ಗಳು, ���ಕ ಮತು�  ಬಂಧುತ� .

�. ಇ�ವ� ಕ��ಯವರು 1) �� �� ಆಗ��ೖ�ೕಶ� ಇ� ಇಂ�� 2)
ಯು�ಂತ, (ಈ ಕೃ�� ���ೕ�ಕ ��ತ�  ಅ�ಡ� ಪ�ಶ�� �ೂ���). 3) ����
ಇ� ಇಂ��, 4) �� ಂ� ಅಂ� �ೕಪ� ಆ� ಮ��ಷ� �, 5) ಪ���� 6)
ಅ� � ಸಂಸ� ೃ� 7) ಸಂಸ� ೃ� �� ��� �ೕ� ಮ�� ��ತ� ದ� ಅ�ೕಕ
ಕೃ�ಗಳನು�  ರ����.



 

10.4 �. �ವ�ತಮ�

�. �ವ�ತಮ� ರವರು �ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ನರು. 1928 ರ�
ಕ��ಟಕದ �ವಣ��ಯ ��ಗ� ಎಂಬ� ಜ��ದರು. ತಂ� �� ಕಡುಬಡವರು.
ಜ��ದ 9 �ಂಗಳ� ತನ�  ತಂ�ಯನು�  ಕ�ದು�ೂಂಡರು. ��ಯ ಸ�ಯ�ಂದ
ಹುಟೂ� �ನ� ��ಥ�ಕ ��ಣ ಮು��ದರು. �ೖಸೂ�ನ ಮ��ಜ ��ೕ�ನ�
���ಕ ತತ� �ನ �ಷಯದ� �. ಎ. �ನ�� ಪದ�ಯನು�  ಮು��ದರು.
�ೖಸೂರು �ಶ� ���ಲಯದ� ಎಂ. ಎ. ಪದ�ಯನು�  ಗ��ದರು. ಅಧ� ಯನದ
ಅವ�ಯ� “� �� ���ಯ� �ೂೕ�� �ಡ�”, ���ಸ� ��ಯಣ�
�ೂೕ�� �ಡ� ಪದಕವನು�  ಪ����. ನಂತರ �ೖಸೂ�ನ��ೕ ಐದು ವಷ�ಗಳ
�ಲ ಅ��ಪನ ವೃ��ಯನು�  ಮುಂದುವ��ದರು. ನಂತರ ಮುಂ�ನ ಉನ� ತ ��ಣ���
ಪ����ತ �ಶ� ���ಲಯ�ದ �ವ��� �ಶ� ���ಲಯ�� �ೕ�ದರು. ಆದ� ಅ�ನ
��ಣ ಅವ�� ತೃ�� �ೕಡದ �ರಣ ��ಣವನು�  ಅಧ��� ಮಟುಕು�ೂ�� ಇಂ��ಂ��
ಪ��ಣ ���ದರು. ಇಂ��ಂ�ನ ��ಂ�ಸ� � ನ�ರುವ ��ೂ�ೕ��
�ಶ� ���ಲಯದ� �ಕ� �ೕ� ಪದ�ಯನು�  ಪ�ದರು.

ಇಂ��ಂ��ಂದ �ರತ�� ಆಗ��ದ ಇವರು �ೖಸೂ�ನ ಮ��� ಮತು�
ಮ��ಜ ��ೕ�ನ� �ೕ� ಸ��ದರು. �ೖಸೂರು �ಶ� ���ಲಯದ ಸ�ಜ�ಸ��
��ಗದ� �ೕಡ� ��, ��ೕ�ಸ� ಆ�, ��ಗದ ಮುಖ� ಸ� ��
�ಯ��ವ���ದರು. ��, �ಷಯ �ರೂಪ� �ೖ�, ��ಢ�ಂತ��
�ಸರು����ದು�  ಎಲ� ರ ���ನ ����ಪ���ದ� ರು.

�. �ವ�ತಮ� ನವರು ಅಧ� ಯನ ��ದ ಸ�ಜ����ೕಯ �ತ �ಗ�ಂದ�
�ೕರ�ೖವ ಮತ, �ರತದ ���ಕ ಸಂರಚ�, ಪ��ಷ�  ��ಗಳು ಮತು�  ಪ��ಷ�
ಪಂಗಡಗಳು, ��ಮ ಸಮು�ಯ, �ೖದ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ�� ಇ���.

�. �ವ�ತಮ� ನವರು ಇಂ�ಯ� �ೂೕ�ಯ��ಕ� �ೂ�ೖ�, �ೂ�ೖ�
�� �� ಇಂ�ಯ� ಸ� �ೕ� (ಯು. ಎ�. ಎ) ಯ ಆ�ೕವ ಸದ�� ��,
ಅ�ೂೕ��ೕಷ� ಆ� �ೂೕ�ಯ� ಅಂ�ೂ�ೕ�����, ಇಂ��ಂ�, �ಸವ� ��ಂ�
ಆ� ಇಂ�� �ೂೕಕ� �ೂೕ��, ಜವ�� �� �ಹರೂ ಯೂ�ವ���,
ಆ� ಇಂ�� �ೕ�� ��ೕ��� �ೂೕ�� �ಂಗಳೂರು,
ಆಂ�ೂ�ೕ���ಕ� ಸ�� ಆ� ಇಂ�� ಇ�ಗಳ� ಸ� �ಯ�� �ಯ�
�ವ���ದರು.



�. �ವ�ತಮ� ನವ�� ಕ��ಟಕ ಸ��ರ�ಂದ ��ೂ� ೕತ� ವ ಪ�ಶ��-1990,
ಕ��ಟಕ ಸ��ರ�ಂದ �. �. ಆ�. ಅಂ�ೕಡ� � ಪ�ಶ��-1992, ಎ�. ಎಂ. �. ಆ�.
�. ಮ�� ��ೕಜು ��� ಪ�ಶ��-1999, ಹಂ� ಕನ� ಡ �ಶ� ���ಲಯ�ಂದ
��ೂಜ ಪ�ಶ��- 2005 ಇವ�� ಬಂದ ಪ�ಶ��ಗಳು.

�ವ�ತಮ� ನವರು ಬ�ದ ಕೃ�ಗಳು 1) �ಜ�ೕಯ ಮತು�  ಧಮ�. 2) ಪ��ಷ�
��ಗಳು ಮತು�  ಪ��ಷ�  ಪಂಗಡಗಳು. 3) ಬುಡಕಟು�  ಸಮು�ಯ ಅ�ವೃ��. 4) �ಶ�
���ಲಯ ಪದ�ೕದರರ ಉ�ೂ�ೕಗ ಸಮ�� ಗಳು. ಮತು�  �ದ�ದ ಬರಹಗಳು.

 

10.5 ��. �ೂೕಗ� ಶಂಕ�

 

�ರತದ ��ತ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರ� ಕ��ಟಕದ ��. �ೂೕಗ� ಶಂಕ� ಕೂಡ
ಒಬ� ����. 1954 �ೕ 5 ರಂದು ಕಲಬುರ� ��ಯ ಅಳಂದ �ಲೂಕು ಅಡಲ�
��ಮದ� ಜ��ದ �ೂೕಗ� ಶಂಕ� ರವರು ಕ��ಟಕ �ಶ� ���ಲಯ�ಂದ ಎಂ. ಎ.
ಪದ�ಯನು�  ಪ�ದರು. ಅವರು �ಕ� �ೕ� ಪದ��� ಮಂ��ದ �ೕವ��ಯರನು�
ಕು�ತ ಅಧ� ಯನ� ಅವ�� ��ೕಷ ಪ����ಯನು�  ತಂದು�ೂ��ತು. �ೖಸೂರು
�ಶ� ���ಲಯದ� ಸ�ಜ�ಸ�� ��ಗದ� �ೕ� ಸ��ದ ಅವರು ಕ��ಟಕದ �ೕ�
�ೕ� �ಶ�  ���ಲಯಗಳ� ಸ�ಜ�ಸ��ದ ಅ��ಪಕ�� �ಯ��ವ�����.
ಮಂಗಳೂರು �ಶ� ���ಲಯದ ಸ�ಜ�ಸ�� ಮತು�  ಸ�ಜ�ಯ� ��ಗವನು�
ಕ�� ರೂ��ದ �ೕ��ಯು ಇವ�� ಸಲು� ತ��.

ಉತ�ಮ ಆಡ�ತ�ರರು ಮತು�  ಸಂ�ೂೕಧಕರು ಆದ �ೂೕಗ� ಶಂಕ� ರವರು
ಕೃಷ�  �ೕಲ� ಂ� �ಜ�ಯ ����ತ�� �ನವ�ಸ� ಕ��ಸುವ �ಯ�ದ�
ಮಹತ�ರ �ತ � ವ��ದರು. ಆ �ಜ�ಯ� ಮುಳುಗ��ದ ನೂ�ರು ಹ��ಯ
ಜನರ ಬದುಕು ಮತು�  ಸಂಸ� ೃ�ಯನು�  ಪ����ಸುವ ಸಲು�� ಮೂ� �ಯಂ ಒಂದನು�



ರೂ��ದರು. ಅವರ ಈ �ಲಸ� �ಗಲು�ೂೕ�ಯ ಸುತ�ಮುತ��ನ ಪ��ೕಶದ ಜನರ�
ಜನ��ಯ�ಯನು�  ಗ��ತು.

��. �ೂೕಗ� ಶಂಕ� ರವರ ಪ���ಯನು�  ಗುರು��ದ �ಂಗಳೂರು �ಶ�
���ಲಯ� ಅವರನು�  �. �. ಆ�. �� ��ೕ� ಅಂ�ೕಡ� � ಅಧ� ಯನ ಮತು�
ಸಂ�ೂೕಧನ �ೕಂದ�ದ ��ೕ�ಕ�� �ಲಸ �ಡಲು ಆ���ಸ��ತು.
ಸಂ�ೂೕಧ� ಮತು�  ಅಧ� ಯನ �ೕಂದ�ದ ��ೕ�ಕ�� �� ��ೕಬರ ಕು�ತ
ಮೂ� �ಯಂ ಒಂದನು�  ರೂ��ದರು. �ೂ�� �ಂದು�ದ ಮತು�  ���ೕಣ
�����ಗ��� ಪ���ೕಕ ಗ �ಂ�ಲಯ ಮತು�  ಕಂ��ಟ� ಕ�� �ೕಂಧ�ಗಳನು�
����ದರು. ಅ��ಪಕ�ದ �ೂೕಗ� ಶಂಕ� ರವರು 45 ಕೂ�  �ಚು�  �����ಗ�� �.
��. �. ಸಂ�ೂೕಧ� �ಗ�ದಶ�ನ ����.

ಇವರ �ೕ�ಯನು�  ಗುರು�� ಕ��ಟಕ ಸ��ರ� ಕ �ಮ�� 1992 ಮತು�
2002 �ೕ ಇಸ�ಯ� ಅಂ�ೕಡ� � ಪ�ಶ��ಯನು�  �ೕ� �ರ���. ಪ�ಸು� ತ
ಉಪಕುಲಪ��� ಕು�ಂ� �ಶ� ���ಲಯದ� �ೕ� ಸ�ಸು����.

ಅವರ ಪ��ದ�  ಕೃ�ಗ�ಂದ� �ೕವ�� ಕ��- ಎ �ೂ��ಲ�ಕ� ಅನ�ೕ��
ಮತು�  �ೂೕ�ಯ� ��ಂಬ� �� ಇ� ಇಂ��. ರೂರ� �ೂ��ಲ�.

 

��ಂಶ

1. �. ಎ�. ಘು� �ಯವರು ಮ��ಷ� �ದ ��� � ನ ರತ� ��ಯ� 12
��ಂಬ� 1893 ರ� ಜ��ದರು.

2. �. ಎ�. ಘು� �ಯವರನು�  �ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ��ದ ��ಮಹ ಎಂದು
ಕ�ಯು���.

3. ಎ�. ಎ�. ��ೕ��ಸರವರು �ಂಗಳೂ�ನ�ರುವ �ರ�ೕಯ ���ಕ
�ಗೂ ಆ��ಕ ಬದ�ವ� (ISEC) ಸಂ�� ಯ ��ಪ�� �ರಣಕತ�����.

4. �. �ವ�ತಮ� ನವರು ಇಂ��ಂ�ನ ��ಂ�ಸ� ರ � �ರುವ ��ೂ�ೕ��
�ಶ� ���ಲಯದ� �ಕ� �ೕ� ಪದ�ಯನು�  ಪ����.

5. ��. �ೂೕಗ� ಶಂಕ� ರವರು 1954 �ೕ 5 ರಂದು ಕಲಬುರ� ��ಯ
ಅಳಂದ �ಲೂಕು ಅಡಲ� ��ಮದ� ಜ��ದರು



6. ��. �ೂೕಗ� ಶಂಕ� ರವರು �ೕವ�� ಕ��- ಎ �ೂ��ಲ�ಕ�
ಅನ�ೕ�� ಮತು�  �ೂೕ�ಯ� ��ಂಬ� �� ಇ� ಇಂ��, ರೂರ�
�ೂ��ಲ�. ಎಂಬ ಕೃ�ಗಳನು�  ರ����.

ಅ��ಸ

I. �� �ಟ�  ಸ� ಳಗಳನು�  ತುಂ��:

1. �. ಎ�. ಘು� �ಯವರು _______ರಂದು ಜ��ದರು.

2. ಎ�. ಎ�. ��ೕ��ಸರವರು ಕ��ಟಕದ _______��ಯ� ಜ��ದರು.

3. �ರತದ ಪ�ಪ�ಥಮ ಮ�� ಸ�ಜ�ಸ��� _______.

4. �ಜ�ೕಯ ಮತು�  ಧಮ� ಕೃ� ಎಂಬ ಬ�ದವರು _______.

 

II. ಒಂದು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. �ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ��ದ ��ಮಹ �ರು?

2. ಎ�. ಎ�. ��ೕ��ಸರವರು ���ದರೂ ಒಂದು ಕೃ� ���.

3. �. �ವ�ತಮ� ನವರು ಬ�ದ ಕೃ�ಗಳು ���?

4. ��. �ೂೕಗ� ಶಂಕರವರು ��ಗ ಜ��ದರು?

 

III. ಎರಡು ಮೂರು �ಕ� ದ� ಉತ���:

1. �. ಎ�. ಘು� �ಯವರ ���ದರು ಎರಡು ಕೃ�ಗಳನು�  �ಸ��.

2. ಎ�. ಎ�. ��ೕ��ಸರವರು ಪ�ಚ��ದ �ೂಸ ಅಧ� ಯನ �ತ �ಗಳು
���?

3. �. �ವ�ತಮ� ನವರು ಅಧ� ಯನ ��ದ ಸ�ಜ����ೕಯ �ತ �ಗಳು
���?

 



IV. ಎಂಟು �ಕ� ಗಳ� ಉತ���:

1. �. ಎ�. ಘು� �ಯವರ �ೂಡು�ಗಳನು�  ���ೕ��.

2. ಸ�ಜ�ಸ���� ಎ�. ಎ�. ��ೕ��� ರವರ �ೂಡು�ಗಳನು�  ���.

3. ��ೕಮ� ಇ�ವ� ಕ�� �ರು? ಸ�ಜ�ಸ���� ಅವರ �ೂಡು�ಗ�ೕನು?

4. ��. �ೂೕಗ� ಶಂಕ� ರವರ ಬ�� �ಪ� � ಬ���.

 

ಸಲ�ತ� ಕ ಚಟುವ��ಗಳು:

1. �ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರ �ಸರುಗಳನು�  ಪ�� ��.

2. ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರ ಕು�ತು ಎ��  �����ಗಳು �ೕ� ಗುಂ� ಚ�� ನ��.

3. �ರ�ೕಯ ಸ�ಜ�ಸ��ಜ� ರ �ವ�ತ �ಗಳನು�  ಸಂಗ ��� ಆಲ� ಂ ತ���.
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