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ಸಾರಾಂಶ:  ಮಾನ್ವನು ತನ್ನ  ಭಾವನೆಗಳ್ಳಗೆ ರೂಪವನುನ  ಕಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಸಂಸಕ ೃತಿಯ 

ಮುದ್ರರ  ಬಲವಾಗಿರುತತ ದ್ರ. ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯಡಿನ್ ನ್ಯಟಕ, ಗಿೀತೆ, ಶ್ಲಪ , ಮೊದ್ಲಾದ್ ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಲಯೂ ಪರಿಣಾಮ 

ಉೇಂಟಾಗುತತ ದ್ರ. ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು  ಮೊತತ  ಆ ಕಾಲದ್ಲೆ್ಲ  ಬದುಕಿರುವವರ ಮೇಲೂ ಕಾಣಿಸುತತ ದ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಒೇಂದು ಜನ್ಯೇಂಗದ್ ತನ್ನ  

ತನ್ವನುನ  ವಿಶ್ಷ್ಠ ವಾಗಿ ಉಳ್ಳಸುವ ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ವಿಚಾರದ್ಲೆ್ಲ  ಹೆಮೆ್ಮ  ಪಡುವುದು ಸ್ನಾ ಭಾವಿಕ. ಒೇಂದು ಜನ್ವಗಗ, ಇನ್ನ ೇಂದು 

ಜನ್ವಗಗದಿೇಂದ್ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ರಯೇಂಬುದ್ನುನ  ಗುರುತಿಸಿ, ತೀರಿಸಬಲೆ  ಶಕಿತ  ಸಾ ರೂಪವೇ ಸಂಸಕ ೃತಿ. ಹಾಗೇ ಒೇಂದು 

ಸಂಸಕ ೃತಿಯಲೆ್ಲ  ಅದಿಿ  ಬೆಳೆದ್ವನಿಗೆ ತನ್ನ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಅರಿವು ಆಗದೇ ಹೀದ್ರೂ ಪರಕಿೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನುನ  ಕಂಡಾಗ ತನ್ನ  

ಜಿೀವನ್ದ್ ರಿೀತಿ ನಿೀತಿಗೂ ಅಭಿರುಚಿಗೂ ಅನ್ಾ ರದ್ಕ್ಕಕ  ಇರುವ ಅೇಂತರವು ಅವರ ಮಾತು, ನ್ಡತೆ, ಮಾನ್ಸಿಕ ತಿೀಮಾಗನ್ಗಳಲೆ್ಲ  

ಹಡೆದು ಕಾಣುತತ ದ್ರ.ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಇದಿ್  ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇೇಂದಿಗೆ ಅಳ್ಳವಿನ್ತತ  ಹೀಗುತಿತ ರುವುದು ನ್ಮೆ  ದುರ್ಧಗವ. 

ಅತಿೀ ಪುರಾತನ್ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಎೇಂದ್ರೆ ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿ. ಅದ್ನುನ  ಉಳ್ಳಸಿಕಳಿ ಲು ನ್ಯವು ಎಷ್ು ರಮಟ್ಟು ಗೆ ಪರ ಯತಿನ ಸುತಿತ ದಿ್ರ ೀವೆ 

ಎೇಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ . 

ಮುಖ್ಯ  ಪದಗಳು- ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕ ೃತ ,ಸಂಸ್ಕ ೃತಯ ಮುದ್ರರ . 

ಪೀಠಿಕೆ: 

 

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಎೇಂಬುದ್ಕೆಕ  ಒಬ್ಬೊ ಬೊ ರು ಒೇಂದೇಂದು ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನ್ ನಿೀಡಿದಿ್ದ ರೆ. ಅದ್ರಲೆ್ಲ  ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತರು 

ಹೇಳ್ಳರುವಂತೆ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಎೇಂಬುದು ಒೇಂದ್ರರಡು ದಿನ್ಗಳಲೆ್ಲ  ಮೊಳೆತು, ಚಿಗುರಿ, ಹೂಬಿಟ್ಟು  ಫಲವನಿನ ೀಯುವ ಘಟನೆಯಲೆ . 

ಬದ್ಲು, ಅನೇಕ ಶತಮಾನ್ಗಳಲೆ್ಲ  ಅಲೆ್ಲನ್ ಜಿೀವನ್ವು ನ್ಡೆದು ಬಂದುದ್ರ ಪರಿಣಾಮದ್ ಫಲ. ಜನ್ರ ಊಟ, ಪಾಠ, ಉಡುಗೆ, 

ತಡುಗೆ, ನಂಬಿಕೆ, ತತಾ ಜ್ಞಾ ನ್ ಇವೆಲೆಾ  ಅವರ ಒಟ್ಟು  ಬದುಕಿನ್ ಸ್ನರಸವಗಸಾ ವಾಗುತತ ದ್ರ. ಇವು ಬಹುವಾಗಿ ಜನ್ಗಳ ಅನುಸರಿಸಿ 

ಬಂದಿರುವ ಮತ, ನಂಬಿಕೆಗಳ್ಳೇಂದ್ ಹುಟ್ಟು , ಬಂದ್ವು. ಪರಂಪರೆಯೇಂದ್ ಮೂಡಿ, ಬೆಳೆದು ಒೇಂದು ಬಗೆಯ 

ಸಂಪರ ದ್ದಯಕತೆಯೇಂದ್, ಅನುಕರಣೆಯೇಂದ್, ಆಚರಣೆಯೇಂದ್ ಬಂದು ಬದುಕುವಂಥವು. 

 

ಮಾನ್ವನು ತನ್ನ  ಭಾವನೆಗಳ್ಳಗೆ ರೂಪವನುನ  ಕಡಲು ನೆರವಾಗುವ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಮುದ್ರರ  

ಬಲವಾಗಿರುತತ ದ್ರ. ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯಡಿನ್ ನ್ಯಟಕ, ಗಿೀತೆ, ಶ್ಲಪ , ಮೊದ್ಲಾದ್ ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಲಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಉೇಂಟಾಗುತತ ದ್ರ. 

ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು  ಮೊತತ  ಆ ಕಾಲದ್ಲೆ್ಲ  ಬದುಕಿರುವವರ ಮೇಲೂ ಕಾಣಿಸುತತ ದ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಒೇಂದು ಜನ್ಯೇಂಗದ್ ತನ್ನ  ತನ್ವನುನ  

ವಿಶ್ಷ್ಠ ವಾಗಿ ಉಳ್ಳಸುವ ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ವಿಚಾರದ್ಲೆ್ಲ  ಹೆಮೆ್ಮ  ಪಡುವುದು ಸ್ನಾ ಭಾವಿಕ. ಒೇಂದು ಜನ್ವಗಗ, ಇನ್ನ ೇಂದು 

ಜನ್ವಗಗದಿೇಂದ್ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ರಯೇಂಬುದ್ನುನ  ಗುರುತಿಸಿ, ತೀರಿಸಬಲೆ  ಶಕಿತ  ಸಾ ರೂಪವೇ ಸಂಸಕ ೃತಿ. ಹಾಗೇ ಒೇಂದು 

ಸಂಸಕ ೃತಿಯಲೆ್ಲ  ಅದಿಿ  ಬೆಳೆದ್ವನಿಗೆ ತನ್ನ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಅರಿವು ಆಗದೇ ಹೀದ್ರೂ ಪರಕಿೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನುನ  ಕಂಡಾಗ ತನ್ನ  

ಜಿೀವನ್ದ್ ರಿೀತಿ ನಿೀತಿಗೂ ಅಭಿರುಚಿಗೂ ಅನ್ಾ ರದ್ಕ್ಕಕ  ಇರುವ ಅೇಂತರವು ಅವರ ಮಾತು, ನ್ಡತೆ, ಮಾನ್ಸಿಕ ತಿೀಮಾಗನ್ಗಳಲೆ್ಲ  

ಹಡೆದು ಕಾಣುತತ ದ್ರ. 

 

 ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ಇದಿ್  ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇೇಂದಿಗೆ ಅಳ್ಳವಿನ್ತತ  ಹೀಗುತಿತ ರುವುದು ನ್ಮೆ  ದುರ್ಧಗವ. ಅತಿೀ ಪುರಾತನ್ 

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಎೇಂದ್ರೆ ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿ. ಅದ್ನುನ  ಉಳ್ಳಸಿಕಳಿಲು ನ್ಯವು ಎಷ್ು ರಮಟ್ಟು ಗೆ ಪರ ಯತಿನ ಸುತಿತ ದಿ್ರ ೀವೆ ಎೇಂಬುದು 

ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ . 

 

ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯ ಅಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು: 

     ಭಾರತಕೆಕ  ಬಂದ್ ಐರೀಪಾ ನ್ನ ರು ಕವಲ ನ್ಮೆ ನುನ  ಆಳ್ಳದ್ಷ್ಠ ೀ  ಅಲೆದ್ರ  ಅವರ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನುನ  ನ್ಮಗೆ 

ಬಳುವಳ್ಳಯನ್ಯನ ಗಿ ಕಟ್ಟು  ಹೀದ್ರು. ಅದ್ನುನ  ಅನುಸರಿಸುವ ನ್ಮೆ  ಜನ್ರು ಇತಿತ ೀಚಿನ್ ದಿನ್ಮಾನ್ಗಳಲೆ್ಲ  ಅದ್ನುನ  

ಹೆಚಾಾ ಗಿಯೇ ಉಪಯೀಗಿಸುತಿತ ದಿ್ದ ರೆ. 

 

ಬಾರತಿೀಯರ ಮೇಲ್ಲ ಪರಾಕಿಯರ ಆಕರ ಮಣದಿೇಂದ್ದಗಿ ನ್ಯವು ಅವರ ಮನ್ಮೊೀಹಕ ಸಂಸಕ ೃತಿಗೆ ಆಕಷ್ಗಣೆಗೇಂಡು 

ನ್ಮೆ  ಜನ್ ನ್ಮೆ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯನುನ  ಕೇಂಚ ಕೇಂಚ ಮರೆಯುತಾತ  ಬಂದ್ರು. 
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ಪೆರಾಕಿಯರು ಅವರ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನುನ  ನ್ಮೆ್ ೇಂದ್ ಒತಾತ ಯ ಪೂವಗಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಿು , ಅಕಸೆ್ನ ತಾತ ಗಿ 

ಮಾಡದೇ ಹೀದ್ರೆ ಅತಿೀ ಕ್ಕರ ರವಾದ್ ಶ್ಕೆೆ  ನಿೀಡುವುದು. ಇವುಗಳು ಅೇಂದಿನ್ ಕಾರಣಗಳ್ಳದ್ರೆ, ಇವತಿತ ನ್ ದಿನ್ಮಾನ್ಗಳಲೆ್ಲ  

ನ್ಮೆ ವರೇ ಪರರ ಸಂಸಕ ೃತಿಗೆ ತಮೆ ನುನ  ತಾವು ತಡಗಿಸಿಕೇಂಡರು. ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ್ಳಗೆ ವಲಸೆ ಹೀಗುವ ಜನ್ ಮತೆತ  ನ್ಯಡಿಗೆ 

ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಸಂಪೂಣಗವಾಗಿ ಪರಾಕಿಯರಾಗಿ ಹೇಂತಿರುಗುತಾತ ರೆ. ಕಾರಣ ಕಳ್ಳದ್ರೆ ʼಟ್ರ ೇಂಡ್ʼ ಎನುನ ವ ಯುವ ಪೀಳ್ಳಗೆ. 

 

ನ್ಮೆ  ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿೀಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಷ್ಠ ೀ ನ್ಮೆ್ ೇಂದ್ ದೂರವಾಗುತಿತ ಲೆ  ಬದ್ಲ್ಲಗೆ ಕಲ್ಲಯೂ ಕ್ಕಡಾ 

ನ್ಮೆ್ ೇಂದ್ ದೂರವಾಗುತಿತ ದ್ರ. ಕಾರಣ ಏನ್ಯದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೇ ಪರಿಣಾಮ ಒೇಂದೇ ನ್ಯವು ನ್ಮೆ  ತನ್ವನುನ  

ಕಳೆದುಕಕ ೇಂಡು ಬದುಕುತಿತ ದಿ್ರ ೀವೆ. 

 

ನಮ್ಮ  ದೇಶಿಯ ಸಂಗೀತದ ಸೊಗಡು ಈಗ ಎಲಿ್ಲದೆ?   

  ಕಲೆ ಎಲಿ್ಲ  ಉಳಿದಿದೆ? 

  ಮ್ಕಕ ಳ ಆಟಗಳು ಎಲಿ್ಲ  ಹೀದವು? 

   ನಾಟಕಗಳ ಗೀಳು ಎಲಿ್ಲ  ಕಣ್ಮ ರೆಯಾದವು? 

  ಜನಪದಿೀಯ ಹಾಡುಗಳು ಎಲಿ್ಲ  ಉದುಗ ಹೀದವು? 

 

ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಗಳು ಭಾರತಿೀಯರ ತವರುಮ್ನೆಗಳಾಗದದ ವು. ಅವುಗಳು ಈಗ ಎಲಿ್ಲ  ಮ್ರೆಯಾದವು. 

ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ  ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯನ್ನು  ಮ್ರೆಯುತ್ತಾ  ಹೀದರೆ ಮುಂದುಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ  ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯ 

ಬಗೆೆ  ಅದು ಹಾಗತ್ತಾ , ಇದು ಹೀಗತ್ತಾ  ಎುಂಬಂತೆ ಅಜಿ್ಜ ಯ ಕಥೆಯನ್ನು  ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವುದು ತ್ತುಂಬಾ 

ದೂರ ಏನೂ ಇಲಿ್ . 

 

ನಮ್ಮ  ನಾಡಿನ ಮಖಂಡರು ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯನ್ನು  ಕುರತ್ತ ಉದುದ ದ್ದದ  ಭಾಷಣ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು  

ನಾವು ಕೇಳುತಿಾ ದೆದ ೀವೆ. ಆದರೇ, ಅದನ್ನು  ಉಳಿಸ್ಲು, ಚೇತರಸ್ಲು, ಎಷಠ ರ ಮ್ಟಿ್ಟ ಗೆ ಪರ ಯತು  ಮಾಡುತಿಾ ದ್ದದ ರೆ?.   

 ಇನ್ನು ಳಿದಂತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇುಂದರ ಗಳು ಎಷಠ ರ ಮ್ಟಿ್ಟ ಗೆ ಸುಂಸ್ಕ ೃತಿಕ ಕಾಯಭಕರ ಮ್ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿ ಮ್ಕಕ ಳಲಿ್ಲ  

ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತಿಾ ದ್ದದ ವೆ? 

 

 ಎಷಿ್ಟ  ಜನರ ಮ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಮ್ಕಕ ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ  ನಮ್ಮ  ಸಂಸ್ಕ ೃತಿಯ ಬಗೆೆ  ಮ್ನವರಕೆಗೊಳಿಸುತಿಾ ದ್ದದ ರೆ? 

ಇವೆಲಿ್ವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿ್ಲ  ಉತಾ ರವಿಲಿ್ . 

 

ಇವತಿತ ನ್ ದಿನ್ ವಿದ್ದಾ ವಂತ ಮಧ್ಾ ಮ ತರಗತಿಯವನ್ ಮನೆಯನುನ  ಹಕಕ ರೆ  ಅವನು ಬಳಸುವ ವಸುತ , 

ತಡುವ ಬಟ್ು , ಇರುವಮನೆ ದೇಶ್ಯವಾದ್ರೂ ದೇಶ್ಯದ್ಲೆವಾದ್ ಚಿತರ , ಕೆತತ ನೆ, ಶೈಲ್ಲಗಳೆನಿಸದ್ ಹಸತನ್ವನುನ  

ತೀರಿಸಬೇಕೆ? ಅಥವಾ ಸೊಗಸುಗಾರಿಕೆ, ಅಲಂಕಾರಿಕಯಲೆದ್ ಬ್ಬೀಳುವಸುತ ಗಳೇ ತುೇಂಬಿರಬೇಕೆ? ನ್ಮೆ  ಹಳೆಯ 

ವಸುತ ಗಳಲೆ್ಲ  ಅಲಂಕಾರಿಕತೆ ಇಲೆವೆೇಂದು ಇದ್ರ ಅಥಗವೇ? ಅಥವಾ ಅಲೆ್ಲದಿ್  ಸೊಗಸನುನ  ಮ್ಮಚಾ ಲಾರದ್ 

ಮಹಾನುಭಾವ ಈತ ಎೇಂದು ಅಥಗವೇ?. 

 

ಈ ರಿೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯವೆ ನ್ಮೆ ದ್ನುನ  ನಿಲಗಕೆಿ ಸಿ ಬೇರೆಯವರ ವಸುತ ಗಳನುನ  ವಾಾ ಮೊೀಹಸಿದ್ರೆ, ನ್ಮೆ  ತನ್ವನುನ  

ಕಾಪಾಡುವರಾರು? ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಾತ  ಹೀದ್ರೆ ನ್ಮೆ ಲೆ್ಲ  ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಎೇಂಬ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳೇ ಉಳ್ಳಯುತತ ವೆ ಹರತು 

ಅದ್ಕೆಕ  ಉತತ ರಗಳು ನ್ಮೆ ಲೆ್ಲ  ಸಿಗುವುದಿಲೆ . 

 

 ನ್ಮೆ  ನ್ಯಡಿನ್ಲೆ್ಲಯೇ ಹುಟ್ಟು , ನ್ಮೆ  ಹರಿಯರಿಗೆಲೆಾ  ರುಚಿಸಿ, ಉಳ್ಳದು ಬಂದ್ ಅನೇಕ ರಿೀತಿಯ ಕೆತತ ನೆ, ಚಿತರ , 

ರೂಪ, ಆಕಾರ, ಪರ ತಿರೂಪಗಳು ಸ್ನವಿರಾರು ಇರುವಾಗ ಅವೇಂದೂ ಇೇಂದಿನ್ ನ್ಮೆ  ಕಣಿಿ ಗೆ ಸೊಗಸ್ನಗಿ ಕಾಣುತಿತ ಲೆ  

ಎೇಂದು ಅಥಗವೇ? ಮುೇಂಬೈ ಒೇಂದ್ರ ಶಾಲ್ಲಯಲೆ್ಲ   ಡಾರ ಯೇಂಗ್ ಪಾಠಕೆಕ  ಡಿಸೈನ್, ಪರ ತಿರೂಪಗಳನುನ  ಬರೆಯಲು 

ಕಡುವ ಆದ್ಶಗಗಳೆಲೆವೂ ಪರದೇಶದ್ವು. ನ್ಮೆ  ಹೆಣಿು ಮಕಕ ಳ ಕಸೂತಿಗೆ ಆರಿಸಿಕಳಿು ವ ಚಿತರ ಗಳಲೆ್ಲ ವೂ 

ದೇಶ್ಯವಾದ್ವು. ಅವರುಗಳ ದೇಶ್ೀಯ ಕಸೂತಿ, ವಿನ್ಯಾ ಸ, ಪರ ತಿರೂಪಗಳು ಅವರಲೆ್ಲ  ಕಾಲಮಾನ್ದಿೇಂದ್ ಬೆಳೆದು 

ಬಂದ್ ಎಲ್ಲ, ಬಳಿ್ಳ , ಹೂಗಿಡಗಳ್ಳೇಂದ್ಲೂ, ಅವುಗಳ ಬಣಿ ಗಳ್ಳೇಂದ್ಲೂ ಉೇಂಟಾದ್ವು.. ನ್ಮೆ  ನೆಲಗಟ್ಟು , ಆವರಣ 

ಬಣಿ ಗಳ್ಳೇಂದ್ಲೂ, ಉೇಂಟಾದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಈಗಿನ್ ಒಡವೆ, ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸುತ ಗಳು ನ್ಮೆ  ನ್ಯಡಿನ್ಲೆ್ಲ  ಜನೆ್  

ತಾಳ್ಳದಂತವಲೆ .  

 

ನ್ಮೆ  ದೇಶದ್ಲೆ್ಲ  ಇೇಂದು ಇಷ್ು ಲೆಾ  ದೇಶ್ಯ ವಸುತ , ಶೈಲ್ಲಗಳು ಆಗಿಹೀಗಿ ನ್ಮೆ  ಮನ್ನ ಣೆಯನುನ  

ಬಾಯಿ ರೆಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತಿತ ವೆ. ನ್ಮೆ  ಸ್ನವಗಜನಿಕ ಕಟು ಡಗಳನುನ  ಕಟ್ಟು ತಿತ ರುವುದು ನ್ಮೆ  ನ್ಯಡಿನ್ಲೆ್ಲ ೀ ಆದ್ರೆ 

ಅವುಗಳನುನ  ಕಟು ಲು ಅನುಸರಿಸುತಿತ ರುವ ವಾಸುತ  ರೇಖೇ, ಶೈಲ್ಲ, ಸತ ೇಂಭ, ಮೊದ್ಲಾದ್ವುಗಳೆಲೆಾ  ರೀಮ್, ಗಿರ ೀಕ್ 

ದೇಶಗಳ್ಳೇಂದ್ ಆಗಮ್ಸಿದಿ್ ವು. ಅವುಗಳನುನ  ನ್ಯವು ಬಳಸುತಿತ ರುವ ರಿೀತಿಯೂ ಅಭಿರುಚಿಗೆಟು  ದ್ದರಿ.  

ನ್ಮೆ ಲೆ್ಲರುವ ಶೈಲ್ಲಗಳೆೇಂದೂ ನ್ಮೆ  ನ್ಮೆ  ಸ್ನವಗಜನಿಕ ಮಂದಿರಗಳ್ಳಗೆ ಬಾರವೆ? ನ್ಯವು ಅನ್ಾ ರಿೇಂದ್ 

ಎರವಲುಗಳನುನ  ಕಳಿು ತಿತ ರುವ ಕಮಾನು, ಸತ ೇಂಭ, ಶ್ಖ್ರಗಳನುನ  ಅವುಗಳ ಹನೆನ ಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಳಸುತಿತ ರುವುದ್ರಿೇಂದ್ 
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ಆ ಶೈಲ್ಲಗಳ ಸೊಗಸನುನ  ನ್ಯವು ತೀರಿಸುವವರಾಗಿದಿ್ರ ೀವೆ. ಅೇಂಥ ಪರ ಯೀಗಗಳು ನ್ಮೆ  ಅಭಿರುಚಿ ಹೀನ್ತೆಯನುನ , 

ಅರಸಿಕತನ್ವನುನ  ಮಾತರ  ಸ್ನರುತಿತ ವೆ.  

 

 ಸಂಸಕ ೃತಿ ಬಹು ಮಟ್ಟು ಗೆ ಅನುಕರಣೆಯೇಂದ್ಲೇ ಉಳ್ಳಯುವ ಜಿೀವನ್ದ್ ಮ್ರುಗು ಎೇಂದಿ್ದ ಯತು. ಅದೇನೆ 

ಅದ್ರ ಕರತೆ. ನ್ಮೆ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯನುನ  ಅರಿತು ಬಳಸುವ, ಬೆಳೆಸುವ, ಅದ್ರ ಅಥಗ ಸೊಬಗುಗಳನುನ  ತಮೆ  

ಜನ್ಗಳ್ಳಗೆ ತಿಳ್ಳಸುವ ಪರ ಯತನ ಗಳು ನ್ಮೆ ಲೆ್ಲ  ಸ್ನಗದ್ರಯೇ ಸಾ ೇಂತವಾದ್ ಅಭಿರುಚಿಗಳೂ, ನ್ಮೆ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಮೇಲ್ಲನ್ 

ಗಾಢ ಮಮತೆಯೂ ಬೆಳೆಯಲಾರದು.  

 

ಈ ಪರ ಯತನ ವನುನ , ಯೂರೀಪನ್ ಹಲವುಗಳು ಬಹು ಚೆನ್ಯನ ಗಿ ಮಾಡುತಿತ ವೆ. ಅವರು ತಮೆ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ 

ವಿವಿಧ್ ಮುಗಳನುನ  ತೀರಿಸುವ ಗರ ೇಂಥ, ಮೂಾ ಸಿಯಂಗಳನುನ  ನಿಮ್ಗಸಿದಿ್ದ ರೆ. ಅದ್ರಂತೆ, ಅನ್ಾ  ಜನ್ಯೇಂಗಗಳ 

ಸಂಸಕ ೃತಿಗಳನುನ  ಅಭಾ ಸಿಸಲು ಪರ ಯತನ  ಮಾಡುತಿತ ದಿ್ದ ರೆ. ಈ ವಿಷ್ಯದ್ಲೆ್ಲ  ಅವರು ನ್ಡೆಸುತಿತ ರುವ ಸಂಶೀಧ್ನೆ, 

ಅನೆಾ ೀಷ್ಣೆ, ಕ್ಕಡಿಸಿರುತಿತ ರುವ ವಸುತ  ವಿಶೇಷ್ಗಳು ಅವರ ಪರ ಯತನ ಕೆಕ  ಸ್ನಕೆಿಯಾಗಿವೆ.  

 

ನ್ಯವೆಗ, ಇೇಂಗೆೆ ೀೇಂಡ್ ಮೊದ್ಲಾದ್ ದೇಶದ್ವರು ಕ್ಕಡಿ ಹಾಕಿರುವ ತಮೆ  ತಮೆ  ದೇಶ್ಯ ಒಡವೆ, ವಸುತ ಗಳ 

ಅಲಂಕಾರತೆಯನುನ  ಕಾಣುವಾಗ ಇಲೆ್ಲೇಂದ್ ಹೀದ್ ಪರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ, ನ್ಮೆ ಲೆ್ಲ  ಇೇಂಥವುಗಳನುನ  ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲೆವೆ 

ಎನಿಸುತತ ದ್ರ. 

 

ಬಿರ ಟ್ಟೀಷ್ ಮೂಾ ಸಿಯಮ್, ಎಮ್್ಟರಡೇಮ್ನ್ ಟ್ರರ ಪೆನ್ ಮೂಾ ಸಿಯಂ, ಪಾಾ ರಿಸ್ಿ ನ್ ಮುಾ ಸಿಗಿಮ್ಮ ಕೀಪನ್ 

ಹೇಗ್ ನ್ಯಾ ಷ್ನ್ಲ್ ಮೂಾ ಸಿಯಮ್ ಗಳಲೆ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸಕ ೃತದ್ ಪಾರಂಪಾರಿಕ ವಸುತ ಗಳನುನ  ನ್ೀಡಿದ್ರೆ ನ್ಮಗೆ 

ವಿಸೆ ಯವಾಗುತತ ದ್ರ. ನ್ಮೆ  ಕೆತತ ನೆ, ಶ್ಲಪ , ಕಸೂತಿ, ಮೊದ್ಲಾದುವಗಳಲೆ್ಲ  ಬಳಸಿರುವ ಅಲಂಕಾರಗಳನುನ  ನ್ಯವು 

ಬರೆಸಿದ್ಲೆ್ಲ , ಲಕೆಾ ೇಂತರ ಸುೇಂದ್ರ ಮಾದ್ರಿಗಳನುನ  ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ನ್ಯವು ಅೇಂತಹ ಪರ ಯತನ  

ಮಾಡುತಿತ ದಿ್ರ ೀವೆಯೇ? ನ್ಮೆ ಲೆ್ಲ  ಯಾವ ವಸುತ  ಸಂಗಾರ ಹಾಲಯಗಳಲೆ್ಲ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಬಗೆೆ  ಚಿತಿರ ಸಿದಿ್ರ ೀವೆ, 

ರಚಿಸಿದಿ್ರ ೀವೆ?  

 

ನ್ಮೆ  ಶಾಲ್ಲಗಳಲೆ್ಲ  ಅದ್ಕೆಕ  ಸಹಾಯಕವಾದ್ ಚಿತರ  ಶ್ಕ್ಷಣವಿದ್ರಯೇ? ನ್ಮೆ  ಕಸುಬುದ್ದರರ ಮುೇಂದ್ರ ಅವರ 

ಕಸುಬಿಗೇಂದು ದೇಶ್ಯ ಸೂಪ ತಿಗ ಬರುವಂಥಹ ವಾ ವಸಿಿ ತ ಮಾಗಗದ್ಶಗನ್ವಿದ್ರಯೇ? ನ್ಮೆ  ಸಿವಿಲ್ 

ಇೇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ್ಳಗೆ ವಾಸುತ  ಶೈಲ್ಲಯ, ಸೇಂದ್ಯಗಶಾಸತ ರದ್ ಅರಿವನ್ಯನ ದ್ರೂ ಇದ್ರಯೇ?. 

ಹೀಗೆ ನ್ಯವು ನ್ಮೆ  ಸಂಸಕ ೃತಿಯ ಬಗೆೆ  ಬರೆಯುತಾತ  ಹೀದ್ರೆ ನ್ಮೆ  ಮುೇಂದ್ರ ಕವಲ ಪರ ಶ್ನನ ಗಳೇ ಸಿಗುತತ ವೆ ಹರತು 

ಅದ್ಕೆಕ  ಪೂರಕವಾದ್ ಉತತ ರಗಳು ನ್ಮಗೆ ಲಭಿಸುವುದಿಲೆ .  

 

ಉಪಸಂಹಾರ: 

 ನ್ಯನು ಈ ಹೇಂದ್ರ ತಿಳ್ಳಸಿದಂತೆ ನ್ಮೆ  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಎನುನ ವುದು ಕವಲ ಆಚಾರಗಳಲೆ , ಅದು ನ್ಮೆ  ಜನ್ರ 

ಜಿೀವನ್ಯಡಿ. ಕಲ್ಲ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಎನುನ ವದು ನ್ಮೆ  ಬದುಕು. ನ್ಮೆ ಲೆ್ಲ  ಯಾವುದ್ಕುಕ  ಕರತೆ ಇಲೆ  ಎೇಂಬ ಅೇಂಶ 

ಎಲೆರಿಗೂ ತಿಳ್ಳದೇ ಇದ್ರ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸದುಪಯೀಗವಾಗುತಿತ ಲೆ . ಅಜಂತ ಎಲೆ್ೀರದಂತಹ ಕಲ್ಲ, ತಾಜ್ ಮಹಲ್ 

ಅೇಂತಹ ವೈಭವ ಕಟು ಡ, ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬಿೀಡು, ಹಂಪ ಯಂತಹ ವಾಸುತ  ಶ್ಲಪ ಗಳು ಉದ್ದಹರಣೆ ನಿೀಡುತಾತ  

ಹೀದ್ರೆ ಪುಟಗಳೇ ಸ್ನಲದು. ಅವುಗಳನುನ  ನ್ಯವು ಇೇಂದಿಗೆ ಉಳ್ಳಸಿಕಳಿು ವಲೆ್ಲ  ಎಷ್ು ರಮಟ್ಟು ಗೆ ಸಫಲರಾಗಿದಿ್ರ ೀವೆ 

ಎನುನ ವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಾ . ಸಂಸಕ ೃತಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಜನ್ಪದ್, ಬಿದಿರಿ ಕಲ್ಲ, ಕಿನ್ಯನ ಳದ್ ಕಿೀಲು ಗೇಂಬೆ, ಚನ್ನ ಪಟು ನ್ದ್ 

ತದ್ಲು ಗೇಂಬೆ ಇವುಗಳು ಅೇಂತರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಮಟು ದ್ಲೆ್ಲ  ಪರ ಸಿದಿಿ  ಹೇಂದಿತಂಹ ಕಲ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಅದ್ರಿೇಂದ್ 

ಎಷ್ು ೀ ಜನ್ರ ಜಿೀವನ್ ಸ್ನಗುತಿತ ತುತ . 

 

 ಆದ್ರೆ ಇವತಿತ ನ್ ದಿನ್ ಅವುಗಳೆಲೆಾ  ಎಲೆ್ಲ  ಹೀದ್ವು? ಅವುಗಳನುನ  ಮಾಡುವವರಿಲೆವೀ ಅಥವಾ 

ಕೇಂಡುಕಳಿು ವವರಿಲೆವೀ ಒೇಂದೂ ತಿಳ್ಳಯದು. ಪರದೇಶದ್ ವಾಾ ಮೊೀಹದಿೇಂದ್ ನ್ಮೆ  ಯುವಕರು 

ಉಧ್ಾ ೀಗಕಾಕ ಗಿ ಫಾರಿೀನ್ಗಳು ಎೇಂದೂ ಸುತಾತ ಡುತಿತ ದಿ್ದ ರೆ. ʼಹತತ ಲ ಗಿಡ ಮದಿ್ ಲೆ ʼ ಎೇಂಬ ಗಾದ್ರ ಮಾತಿನಂತೆ ನ್ಮೆ  

ಸುತತ ಮುತತ ನೇ ಎಷ್ಠ ೀ ದುಡಿಮ್ಮಗಳು ನ್ಮೆ  ಕಣಿ  ಮುೇಂದಿದಿ್ದ ರೂ ನ್ಮಗೆ ಕಾಣುತಿತ ಲೆ .  

 

 ನ್ಮೆ  ವಿಶಾ  ವಿದ್ದಾ ಲಯಗಳು ಇೇಂದು ಕವಲ ಡಿಗಿರ  ಸೆಟ್ಟಗಫಿಕಟ್ ಗಳನುನ  ಹಂಚುವ ಮನೆಗಳ್ಳಗಿವೆ. 

ಅವುಗಳಲೆ್ಲ  ನ್ಯಳೆಯ ದಿನ್ ಕೆಲಸ ದರಕಿಸಿಕಡಬಲೆ  ಡಿಗಿರ ಗಳ್ಳಗೆ ಇರುವ ಗೌರವ, ಸ್ನೇಂಸಕ ೃತಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳ್ಳಲೆ . 

ನ್ಯವು ವಿಶಾ  ವಿದ್ದಾ ಲಯಗಳ ಮದ್ರಿಯನ್ನ  ಪಾಶಾಾ ತಾ ರಿೇಂದ್ ಕಲ್ಲತುದೇನ್ೀ ನಿಜ. ಆದ್ರ, ಅವರು ಸ್ನಸಕ ೃತಿಕ 

ವಿಷ್ಯಗಳ ಭೀಧ್ನೆಗಾಗಿ  ಮಾಡಿರುವ ಏಪಾಗಟ್ಟ, ನ್ಡೆಸುವ ಸಂಶೀಧ್ನೆ, ಒದ್ಗಿಸಿರುವ ಗರ ೇಂಥ, ನೇಮ್ಸಿರುವ 

ಪಾರ ಧ್ಯಾ ಪಕರ ವಗಗ ಇವಗಳನುನ  ನ್ಯವು ಅನುಸರಿಸುತಿತ ಲೆ . ಜನ್ ಜಿೀವನ್ದ್ ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಧ್ಮಗ, ತತಾ ಜ್ಞಾ ನ್ ಇವೇ 

ಮೊದ್ಲಾದ್ವುಗಳ್ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವ ʼಜ್ಞಾ ನ್ಕಾಕ ಗಿ ಜ್ಞಾ ನ್ʼ ಎೇಂದು ಬರುವ ಜ್ಞಾ ನ್ ಭಿಕೆು ಗಳ್ಳಗೆ ನ್ಯವು ತೀರಿಸಿದ್ 

ದ್ದರಿಗಳು ತಿೀರಾ ಕಡಿಮ್ಮ.  

 

 ಈ ನ್ಮೆ  ವಿಶಾ  ವಿದ್ದಾ ಲಯಗಳಂತೆಯೇ, ಸ್ನೇಂಸಕ ೃತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲೆ್ಲ  ನ್ಮೆ  ಮೂಾ ಸಿಯಂ ಗಳು 

ಮಾಡಿರುವ ಮತುತ  ಮಾಡುತಿತ ರುವ ಕೆಲಸಗಳು ತಿೀರಾ ಕಡಿಮ್ಮ. ಪಾಶಾಾ ತಾ  ಮೂಾ ಸಿಯಂಗಳಲೆ್ಲ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿರುವ 
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ಗರ ೇಂಥಗಳು, ನ್ಡೆಸಿರುವ ಸಂಶೀಧ್ನೆಗಳು, ಸ್ನವಗಜನಿಕ ತಿಳ್ಳವನುನ  ಹೆಚಿಾ ಸಲು, ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಸಲು 

ಪರ ಕಟ್ಟಸುತಿತ ರುವ ಸ್ನವಿರಾರು ಅಗೆ ದ್ ಚಿತರ ಗಳು ನ್ಮೆ ಲೆ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವುದು ತುೇಂಬಾ ಕಡಿಮ್ಮ. ನ್ಮೆ  ನ್ಯಡಿನ್ಲೆ್ಲ  

ಇಷ್ಟು  ದಡಡ  ಸ್ನೇಂಸಕ ೃತಿಕ ಸಂಪತಿತ ದಿ್ ರೂ ನ್ಮೆ  ಮೂಾ ಸಿಯಂಗಳು ಚೈತನ್ಾ  ಶೂನ್ಾ  ಸಂಗಾರ ಹಾಲಯಗಳ್ಳಗಿವೆ. 

 

ಆಕಾರ ಗರ ಾಂಥಗಳು:  

೧) ಕನ್ಯಗಟಕ ಸಂಸಕ ೃತಿ         -ದೇವುಡು 

೨) ಕನ್ನ ಡ ಸಂಸಕ ೃತಿ ನ್ಮೆ  ಹೆಮೆ್ಮ     -ದೇಜಗೌ 

೩) ಸೂಯಗ ಸಂಸಕ ೃತಿ    - ಬರಗೂರು ರಾನ್ಮಚಂದ್ರ ಪಪ  

೪) ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಲೇಖ್ನ್ಗಳು  - (ಸಂಪಾದ್ಕಿ) ಬಿ ಮಾಲ್ಲನಿ ಮಲಾ  

೫) ಸಂಸಕ ೃತಿ ಶರ ಮ ಮತುತ  ಸೃಜನ್ ಶ್ೀಲತೆ - ಬರಗೂರು ರಾನ್ಮಚಂದ್ರ ಪಪ  

೬) ಕನ್ನ ಡ ಪರ ಜ್ಞಾ     - ಬರಗೂರು ರಾನ್ಮಚಂದ್ರ ಪಪ ೭) 
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