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                                                               ಸಂಪಾದಕೀಯ 

 

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸೃತಿ, ನರಗರಿಕತೆಯ ವಿಕರಸದ ಕುರಿತು ಅವಲೆ ೀಕನ ಮರಡಿದರಗ ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ 
ಸಂಘಜೀವಿಯರಗಿ ಬ್ದುಕುತರಾ ಬ್ಂದಿದರಾನೆ. ತತವಜ್ಞರನಿ ಅರಿಸ್ರಾಟಲ್ ಹೆೀಳುವಂತೆ “ಮನುಷ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸಮರಜ ಜೀವಿ 
ಮತುಾ ರರಜಕೀಯ ಜೀವಿಯರಗಿದರಾನೆ.” ರರಜಯವನುು, ಸಮರಜವನುು ಮುನುಡೆಸುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯರಗಿ ಸಕರರರತಮಕ 
ಆಯರಮವನುು ಮ ಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೆ ಂದಿದಾ ರರಜಕೀಯ ಎನುುವ ಪರಿಭರಷೆಯು ಕರಲ್ಕಾಮೀಣ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ರವರ್ಥ 
ಆಲೆ ೀಚನೆಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕುು ನಕರರರತಮಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯರಗಿ ಬ್ದಲರಗುತಾ ಬ್ಂದಿದೆ ಎಂಬ್ುದು ನಮಗೆಲ್ಿರಿಗ  
ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಸ್ರಮರಜಕತೆ, ಸ್ರಮರಸಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ವಿಕರಸದಲ್ಲಿ ಮಹತವದ ಪ್ರತಾವನುು ವಹಿಸುತಾವೆ 
ಎಂಬ್ುದು ನಿವಿಥವರದ. 

ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ರಮರಸಯ, ಸ್ೌಹರದಥತೆಯ ವಿಚರರಧರರೆಗಳನುು ಮ ಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭರಷೆ, 
ಭರಷೆಯ ಮ ಲ್ಕ ಸ್ರಹಿತಯ ಯರವರಗಲ್  ಮಹತವದ ಪ್ರತಾವನುು ನಿವಥಹಿಸುತಾ ಬ್ಂದಿದೆ.  

ಇದಂ ಅಂಧತಮಂ ಕೃತ್ನಂ ಜರಯೀತ್ ಭುವನತಾಯಂ I 

ಯದಿ ಶಬ್ರಾಹವಯಂ ಜೆ ಯೀತಿರರನ್ ಸಂಸ್ರರರನ್ ನ ದಿೀಪಯತೆ II 

ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮರಂಸಕ ದಂಡಿಯ ವಿಚರರದಂತೆ ಭರಷೆ ಎನುುವ ಜೆ ಯೀತಿ ಬ್ೆಳಗದಿದಾಲ್ಲಿ ಮ ರು 
ಲೆ ೀಕಗಳೆಲ್ಿ ಅಂಧಕರರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತಿಾದಾವು. ಭರಷೆಯ ಮ ಲ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನುನರಗಿ 
ನಿಂತಿದರಾನೆ. ಈ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರಷೆ, ಭರಷೆಯ ಮ ಲ್ಕ ಸ್ರಹಿತಯ ಮನುಷ್ಯನನುು ಸಂಸ್ರುರಗೆ ಳಿಸುವಲ್ಲ ಿ
ಮಹತವದ ಪ್ರತಾವನುು ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬ್ುದು ವೆೀದಯವರಗುತಾದೆ.  

“ಇವನರರವ ಇವನರರವನೆಂದೆನಿಸದಿರಯಯ, ಇವ ನಮಮವ ಇವ ನಮಮವನೆಂದೆನಿಸಯಯ” ಎಂಬ್ 
ಬ್ಸವಣಣನ ವಿಶವ ಮರನವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಚರರ,  

ಮೊಲೆ ಮುಡಿ ಬ್ಂದಡೆ ಹೆಣೆಣಂಬ್ರು, 

ಮೀಸ್ೆ ಕರಸ್ೆ ಬ್ಂದಡೆ ಗಂಡೆಂಬ್ರು  

ಉಭಯದ ಜ್ಞರನ ಹೆಣೆ ಣೀ ಗಂಡೆ ೀ ನರಸಿಾನರರ್ ? ಎಂಬ್ ಸಿರೀ ಪುರುಷ್ ಸಮರನತೆಯನುು ಸ್ರರಿ ಹೆೀಳುವ 
ಗೆ ಗಗವೆವಯ ವಚನದಲ್ಲಿನ ವೆೈಚರರಿಕ ಪಾಶ್ೆು ಸಂವೆೀದನಶೀಲ್ ಮನಸು್ಗಳನುು ಮಡಿಯುತಾದೆ. ಆಧುನಿಕ 
ಸಂದಭಥದಲ್ಲಿಯ  ಪಾಜರಪಾಭುತವದ ಆಶಯಗಳನುು ಸ್ರಕರರಗೆ ಳಿಸಲ್ು ನರವೆಲ್ಿ ಹೆಣಗರಡುತಿಾರುವ ಸಂದಭಥದಲ್ಲ ಿ
ವಚನ ಸ್ರಹಿತಯ,ದರಸ ಸ್ರಹಿತಯವನೆ ುಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಜೀವಪರ ವಿಚರರಧರರೆಗೆ ಮಡಿದಿರುವ ಎಲ್ಿ ಚಂತಕರ 
ವಿಚರರಧರರೆಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ೆಾೀರಣರದರಯಿಯರಗಿ ನಿಲ್ುಿತಾವೆ.  

“ಅನುಕರ್್ಥ” ತೆೈಮರಸಿಕವು ಈಗರಗಲೆೀ ತಮಗೆಲ್ಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಅಲ್ಯನ್್ ವಿಶವವಿದರಯಲ್ಯದ ಭರಷೆ 
ಹರಗ  ಸ್ರಹಿತಯ ವಿಭರಗದಿಂದ ಪಾಕಟಗೆ ಳುುತಿಾರುವ ಬ್ಹುಭರಷಿಕ ತೆೈಮರಸಿಕ ಪತಿಾಕೆಯರಗಿದುಾ, ಕಲೆ, ಸ್ರಹಿತಯ, 

mailto:anukarsh@alliance.edu.in


ಅನುಕರ್ಷ್ : ತಜ್ಞ - ಪರಿಶೀಲಿತ ತ್ರ ೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರರ ಕೆ                                             ISSN : 2583-2948 
 

ಸಂಪುಟ : ೦೨  , ಸಂಚಿಕೆ : ೦೨  ಎಪ್ರರ ಲ್ – ಜೂನ್ ೨೦೨೨   anukarsh@alliance.edu.in 
    
 

ಸ್ರಂಸೃತಿಕ ಅಧಯಯನ, ಸಮರಜ ವಿಜ್ಞರನ ಮೊದಲರದ ಕ್ೆೀತಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನರ 
ಬ್ರಹಗಳು,ವಿಮಶ್ರಥತಮಕ ಲೆೀಖನಗಳ ಜೆ ತೆಗೆ ಕಥೆ, ಕವಿತೆಗಳಂತಹ ಸೃಜನಶೀಲ್ ಸ್ರಹಿತಯ ಪಾಕರರಗಳಿಗ  ಸಹ 
ವೆೀದಿಕೆಯರಗಿ ಕರಯಥ ನಿವಥಹಿಸುತಿಾದೆ.   

      ಪಾಸುಾತ ಸಂಚಕೆಯು ಕಥೆ, ಕವಿತೆ, ವಿಮಶ್ರಥತಮಕ ಬ್ರಹಗಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಸೃಜನ ಮತುಾ 
ಸೃಜನೆೀತರ ಎರಡ  ಪಾಕರರಗಳ ಸಂಯೀಜನೆಯಿಂದ ಕ ಡಿದುಾ ವೆೈವಿಧಯಮಯ ವಿಚರರಧರರೆಗಳ ಅಭಿವಯಕಾಯನುು 
ಇಲ್ಲ ಿಕರಣಬ್ಹುದರಗಿದೆ. 

  ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹಗಳನುು ಸಹೃದಯಿ ಸ್ರಹಿತಯ ಬ್ಂಧುಗಳರದ ತರವು ಓದಿ ಪಾತಿಕಾಯಿಸಬ್ೆೀಕೆಂಬ್ುದು ನಮಮ 
ಬ್ಳಗದ ವಿನಮಾ ನಿವೆೀದನೆ. ತಮಮ ರಚನರತಮಕ ಸಲ್ಹೆ- ಸ ಚನೆಗಳಿಗೆ  ಸದರ ಸ್ರವಗತ.   

 ಧನ್ಯವಾದಗಳ ೆಂದಿಗೆ,                                                             ಡರ.ವಿವೆೀಕರನಂದ ಸಜಜನ  
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