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ಆಕಾಶರಾಯ 
ರెూదದ್ಮ್ నర ంహ అవರెూం ಗె ಮాతుకತె 

 
తರ್: . . గుಜ ಜా್రపಪ್ / బుಲె ನ್ ఆಫ್ ಸైనಸ್ಸ್ 

 

ఆರ್.ఎನ್. ఎంದెౕ కರెయలಪ್డు ತ್దದ್ ರెూదದ್ం నర ంహ అవరదు బహుముఖ వಯ್ಕಿತ್తವ್. ఇవర 
ಶైಕಷ್ క ౕవన నಡెదదుದ್ బహుಪాలు ಭారతదಲెಲ್ౕ, అదరలూಲ್ ಬెంగళೂ న ಲ್. ఇవరు 
పೂవರ್-ప ಚ್మ ానపదಧ್ గಳెరడూ సహజವాಗಿ ౕಳై దದ್ అపೂవರ್వಯ್ಕಿತ್తವ್ద 
పರ್ దದ್వరు. ಭారతದెౕశవనుನ್ ాన ెౕతರ್ద ಲ್ సమథರ್ శಕಿತ್ಯాಗಿ రూ ద 
హలವారు ౕజನెగళ ನెౕతృతವ್ వ ద ಹెగಗ್ ಕె ఇవరదు. పರ್సుತ್త, ಬెంగళೂ న 
జవహరಲాಲ್ ನెహరు ಸెంటರ್ ಫాರ್ ಸైం ಕ್ సಚ್ರ್ సంಸెಥ್య ಲ್ ఎಸ್  ఇయರ್-
ఆಫ್-ಸైನ್ಸ್ ರ್ಫెసರ್ ఆಗಿ ಕాయರ್ వರ್ సు ತ್ದ ದా್ರె. 

౨౦౧౭ర జనవ య ಲ್, ‘ಭావನా’ బళగದెూం ಗె ఇవరు, ಬెంగళೂ న తమಮ್ మನెయ ಲ್ 
ౕ ద సు ౕఘರ್ సందశರ್నద దలಭాగద అಕಷ್రరూప ఇ ಲ್ದె. 
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ಬಾಲಯ್ ಕಂಡ ಭಾರತ 
ನಿಮಮ್ ತಂದೆಯವರು ಕನನ್ಡದ ಲ್ ಾನದ ಬಗೆಗ್ ಬರೆದ ಬರೆಹಗಾರರ ಲ್ ದ ಗರು. ಸಂಸಕ್ೃತದ 
ದಾವ್ಂಸರೂ ಆಗಿದದ್ರು. ನೀವು ಾನವನುನ್ ಕ ಯಲು ಅವರದೆದ್ೕ ಪೆರ್ೕರಣೆ ಇದಿದ್ರಬಹುದೇ? 

ರೊದದ್ಂ ನರ ಂಹ (ಆರ್.ಎನ್.): ాన మನెయಲెಲ್ౕ ನెಲె తుತ್. అపಪ್ ఒబಬ್ ಭౌత ా . ರ್ షరు 
అవర ಕಷ್ణ ಧానవనుನ್ ప చ ద నంతరద నగళ ಲ್ నమಮ್ కుటుంబద ಲ್ ఆ ಕಷ್ణ 
పಡెదవరూ, శವ್ ದాಯ್ లయ ಸెౕ  పద  పಡెదవర ಲ್యూ ద గరు. 

ಎ ಲ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಾಲ್? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు ఇಲెಲ್ౕ. ಬెంగళೂ నಲెಲ್ౕ. నమಮ್ అజಜ್, అందರె అపಪ್న తంದెయ తవరు ರెూదದ್ం. 
ರెూదದ್ం ఆగ మదರా న ಪెರ್ ಡె ಸ್ಗె ಸెౕ తుತ್. ఈగ ఆంధರ್పರ್ದెౕశద ಲ್ದె. అదు ఆಗಿన ౖసూరు 
ರాజಯ್ద ౕ య ఆಚె ఇతుತ್. ఆదರె ౖసూరు ౕ య కಡె ఇదದ್ ಪావగడ ంద మತెూತ್ందు కಡె 
ఇదದ್ ಪెనుಕెూండద నడుವె జన సರాగವాಗಿ ఓಡాడు ತ್దದ್రు. ఇ ಲ್న జన బహుತెౕక ఎరడూ 
ಬాಷెగళనుನ್ ಮాతನాడు ತ್దದ್వరు. జయనగర ಸాಮాರ್జಯ್ద ಕెౕందರ್ ಭాగద ಲ್దದ್ పರ್ದెౕశ అదు.  

నమಮ್ అ ಜ್య మ ಟ್ಗె, ఆಗಿన ಭారతద ಲ್ ఎరడు బಗెయ ఆడ త తుತ್. మಹాರాజర ఆ ವ್ಕెయ ಲ್ 
ఇదದ್దದ್నుನ್ ರాజ ౕ  ఎనుನ್ ತ್దದ್రు. అదృషಟ್వంతರెలಲ್ అ ಲ್ ౕ ఇదದ್రు. ౖసూరు అషుಟ್ 
పರ್ ಧ್ಯాಗಿతుತ್. ఇనుನ್ ఉ దవరు అ ಜ್ ಹెౕళು ತ್దದ್ కుం ಣ್ ౕ యవరు. ರ್ షర ರాజಯ್ ఆಕెయ 
మ ಟ್ಗె ఇనూನ್ ఈಸ್ಟ್ ఇం ಯా కంಪె య ಭాగವెౕ ఆಗಿతుತ್. ರాజ ౕ య ಲ್ ఏನా తు, 
కుం ಣ್ ౕ య ಲ್ ఏನా తు ఎంದెలಲ್ ಹెౕళು ತ್దದ್రు. కుం ಣ್ ౕ య ಲ್ ఇదದ್వర బಗెಗ್ ఆಕెಗె సವ್లಪ್ 
అనుకంపವెౕ ఇతుತ್ అ సుతತ್ದె.  

ಪಾಪ, ಅಲಲ್ವೇ! 

ಆರ್.ಎನ್.: జ. ఆ ಕాలద ಲ್ ವాಯ್పకವాಗಿ ఇదದ್ జನా ಪాರ್య అదు. ఈగ నమಗె తಮాಷె 
ఎ ನ್సబహుదు. ఆదರె అదు సతಯ್. ఇదಕెಕ್ ఉದాహరಣె ఎందರె,  ఉతತ್రపರ್ದెౕశద అలಹాಬా న ಲ್ 
ಟాಟా కంಪె య ಲ್ నమಮ್ ಮావ ಕెలస ಮాడు ತ್దದ್రు. వషರ್ಕెూಕ್ ಮ್ ఊ ಗె బంದాగ అవరు 
ಹెౕళು ತ್దుದ್దనుನ್ ಕెౕ దರె ఇ ಲ್నవరు ಹెౕ దంತె ఈ ఊರెౕ సವ್గರ್ ఎ సు ತ್తుತ್. ననನ್ అపಪ್ 
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అమಮ್ం రు, అజಜ್-అ ಜ್ అందు ౖసూ న బಗెಗ್ ಹెౕళು ತ್దದ್ ಹాಗె ನావು ఇం న కನాರ್టకద బಗెಗ್ 
ಹెౕళಲాగదు. ఆ ಕాలద ಲ್ ౖసూ న బಗెಗ್ ఒందు ౕ య ಹె ಮ್ ఇతుತ್… 

… ಹಾಂ. ದುಯ್ಚಛ್ಕಿತ್ ಬಂದ ದಲ ರಾಜಯ್… 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. ಜెూತెಗె ఇనూನ್ హలవು సంగ గ దుದ್వು. ఈ ಹె ಮ್ಗె ఇ ಲ್ಗె బందవరు 
ಹెౕళು ತ್దದ್ ಮాతుగళು ఒగಗ್రಣె ಹాకు ತ್దుದ್వು. ౖసూ ಗె బందవರెలಲ್వరూ, “ఇంతహ ನాడు 
ಬెౕರెలూಲ್ ఇలಲ್” ఎందు ಹెౕళು ತ್దದ್రు.  

ರాషಟ್ರ್ದెూರ್ౕహద ౕಲె ಚారಣెಗె ఒళಗాಗಿదದ್ ಬాలగంಗాధర లకర ఖಟెಲ್య బಗెಗ್ ఒందు 
ಸాವ್రసಯ್కరವాద కಥె ఇದె. అవర పరವాಗಿ ವాద ಮా ద వಕಿౕలరు హమಮ್ದ್ ఆ  ನాನ್. 
అవరు ఆ ಕాలద ಲ್ ఇనూನ್ ಕాంಗెರ್ಸ್ పಕಷ್ద ಲ್ ౕ ఇదದ್రు. ರ್ ಷ್ సరಕారద వಕಿౕలర పರ್ಕార 
సವ್ರాజಯ್ద బಗెಗ್ ಮాతನాడు ತ್దದ್ లకరు ರాషಟ್ರ್ದెూರ್ౕహవనుನ್ ఎసಗಿదದ್రు ఎంద అవరు, 
ಭార ౕయ ಗె తమಮ್నుನ್ ತాವెౕ ఆళలు ఆగువು లಲ್, అదಕెಕ್ ಬెౕಕాద ఆడ త ಕౌశలಯ್ అవ ಗಿలಲ್, 
ఒందు ವెౕಳ  ె ರ್ షర ఆడ త ఇలಲ್ దದ್ರె ఇ ౕ ದెౕశ అಲెూಲ್ౕలకಲెూಲ್ౕలವాగుతತ್ದె ఎనుನ್వುదు ఇ ౕ 
పರ್పంచಕెಕ್ ಗెూ ತ್ದె, ఎందు ವా దದ್రు. ఇదಕెಕ್ ನాನ್రవరు, ఇదు సుళುಳ್. ఏಕెందರె ರ್ ಷ್ 
ౕ యనుನ್ ದా  ౖసూరు ౕ ಗె ಹెూౕదರె అ ಲ್ ಬాంಬెౕ ಪెರ್ ಡె ಸ್ಗಿంతలూ ఉతತ್మವాద 

ఆಡ త ఇరువುదనుನ್ ಕాణబహుదు ఎందు ವా దದ್రు.  

ಆಗ ಆ ಮಟಟ್ದ ಲ್ತುತ್ . 

ಆರ್.ಎನ್.: జ. ఆదರె ఈగ అదు ಹాಗಿలಲ್. బహళ 
బదಲావಣెగಳాಗಿವె. 

ఇర . అపಪ್న బಗెಗ್ ಹెౕళುవುದాదರె, అవరు ఆగ 
ರాజ ౕ య ಭాగವాಗಿదದ್ ಬెంగళೂ న ಸెంటರ್ಲ್ 
ಕాಲెౕ న ಲ್ పద  ఓ దరు. మదుವెಯాಗಿ 
ಬెంగళೂరಲెಲ್ౕ ನెಲె దరు. ఆ ಕాలద ಲ್ పద ಗಿంత ಹెచుಚ್ 
ఓదಬెౕಕాదರె ಹెూరಗె ಹెూౕగಬెౕಕಿతుತ್. ౕಗాಗಿ, అపಪ್ 
అలಹాಬా ಗె ಹెూౕదరు. అ ಲ್ಗెౕ ఎಕెందರె, ఆ 
సమయద ಲ್ అ ಲ್ ౕఘನాద ಸాహ ఇదದ್రు అంత. అ ಲ್ 
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ಮాసಟ್ಸ್ರ್ పద  పಡెదరు. అలಪ್ ಕాల ಕెలసవనూನ್ ಮా , మర దరు. దలు అవరు 
పటూ న ಲ್ ಕಷ್కರాಗಿదದ್రు ఎ సుతತ್ದె. అం న ಕాలద సు ತెూటుಟ್ సಹెూౕದెూಯ್ౕಗಿగళ 

ಜెూತెಗె ఇదದ್ అవర హಳెయ ౕಟెూౕ ఒందు ననನ್ బ ದె. ఆಗಿన ౖసూ న ಲ್ ಟైయనూನ್ 
కటుಟ್ ತ್దದ್రు. ಜెూತెಗె ಪెౕట ధ , ಧెూౕ  ఉ ಟ್రు ತ್దದ್రు. 

ಅಪಪ್ಟ ಮೈಸೂರು ಶೈ  ದಿರಿಸು. . . ರಾಮನ್ ಕೂಡ ಅದನೆನ್ೕ ಬಳಸುತಿತ್ದದ್ರಲಲ್ವೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: . . ರామನ್ కూడ అದెౕ సు ಹాకు ತ್దದ್రు. ఆదರె ಧెూౕ య బద ಗె ಟౌರ್శరు 
ధ సు ತ್దದ್రు. నమಮ್ అపಪ್నూ ಟౌರ್శరు ధ సు ತ್దದ್రు. ఆదರె ಧెూౕ య ౕಲె ಕెూౕటు మతుತ್ ಟై 
ధ సువುదు అందు బహళ ಸాಮానಯ್ವాಗಿతుತ್. ಹెౕಗెూౕ అపಪ್ ಗె ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ న ಲ್ ఉದెూಯ್ౕగ 
ಕಿಕ್తు. తమಮ್ ఇ ౕ ౕవనవనుನ್ అవరు అ ಲ್ ౕ కಳెదరు. అ ಲ್ అవరు ఒందు ವైರ್ಲెಸ್ 

పರ್ ౕಗాలయవనుನ್ ಸ ಥా್ దದ್రు. బహుశః అదు అందు ಭారతద ಲ್దದ್ ಕెలವెౕ ವైರ್ಲెಸ್ 
పರ್ ౕಗాలయగళ ಲ್ ఒంದాಗಿతుತ್.  

ಅವರು ಅದನುನ್ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭಿ ದರು ಎನುನ್ವುದೇನಾದರೂ ನೆನಪಿದೆಯೇ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಪాರ್యశః ౧౯౩౦ర దశకద ಲ್రಬెౕకు. అవరు అలಹాಬా ంద ం రుಗಿదుದ್ 
౧౯౨౯ర ಲ್. అనంతర ఒంದెూౕ ఎరಡెూౕ వషರ್ ఒందు ಶాಲెయ ಲ್ ಪాఠ ಮా దದ್రు. అದాద 

ౕలಷెಟ್ౕ ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ న ಲ್ ಕెలస ಕಿಕ್దుದ್. ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ న ಲ್ ವైರ್ಲెಸ್ తంతರ್ ాన 
కు తు అవరు నಡె ద సంಶెೂౕధನెగళು ౧౯౩౦ర దశకద ఆరంభ ందಲెౕ జన ರ್యವాಗಿదుದ್వು. 
అవరు పರ್ ౕಗాలయవనుನ್ క ಟ್ದెದ್ౕ అలಲ್ದె ಕెలవು సంಶెೂౕధನా పರ್బంధగళనూನ್ పರ್క దದ್రు. 
ఆಗಿన ಕాలద ಲ್ ವైರ್ಲెಸ್ తంతರ್ ానద ಸాధనగళ ಜెూತెಗె ఆటವాడువುదర ಜెూತెಗెౕ అదర 
తతವ್గళనూನ್, అదಕెಕ್ ఆಧారವాద ఇಲెಕెూಟ್ರ್ಮాಯ್ಗెನ್ ಕ್ తతವ್గళనూನ್ అ దದ್ ಕెలವెౕ ಕెలవర ಲ್ 
అవరూ ఒబಬ್రు. ఇಲెಕెూಟ್ರ್ಮాಯ್ಗెನ್ ಕ್ తతವ್గళ బಗెಗ್ ಪాఠవనూನ್ ಮాడు ತ್దದ್రు.  

ಅಂದರೆ ಮಾಯ್ಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಥಿಯರಿಯ ಬಗೆಗ್ಯೇ? 

ಆರ್.ಎನ್.:  ಹౌదు. ಮాಯ್ಕ್ಸ್ವెలಲ್న తతತ್ವ್గళು, అదరలూಲ್ ಮాಯ್ಕ್ಸ್ವెలಲ್న స ౕకరణగళ బಗెಗ್ ಪాఠ 
ಮాడు ತ್దದ್రు. అవరు దుಯ್ತాಕ್ంత వలయగళ బಗెಗ್ ఆగ బರెదుಕెూం దದ್ ನెూౕటుಸ್గళು ననನ್ బ  
ఇವె. ఆగ అవరు ಗెౕಲాಡ್ರ್ ಹానರ್ವెಲ್ ఎంబ అ కನ್ బರెద పುసತ್క ంద ಬెూౕ సు ತ್దದ್రు. 
ವెకಟ್ರ್, అందರె ‘స శ’గళనుನ್ బళ  ಪాఠ ಮాడు ತ್దದ್రు. అం న ರ್ షర పఠಯ್గళ ಲ್ 
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ಸాಧారణವాಗಿ స శగళనుನ್ బళ  ఈ ಪాఠ ಮాడు ತ್ర లಲ್. స శగళనుನ್ బళ ద 
ಶెಲ್ౕషಣెగళనుನ್ అ కನ್ పఠಯ್పುసತ್కగళ ಲ್ బళ దషుಟ್ ಬెౕగನె ರ್ ಷ್ పఠಯ್పುసತ್కగళು 

బళ ర లಲ್.   

ౕಗె, ఒందు బಗెయ ಲ್, మನెయ ಲ್ ಕ್ಸ್ మతుತ್ తుసు గ తద ವాತావరణವెౕ ఇతుತ್ ఎనನ್బహుదు. 
ఈ ವెౕಳెಗె అపಪ್ కనನ್డద ಲ್ బರెయలూ ఆరం దದ್రు. ನాను ಹెూసದాಗಿ ಮా ದెದ್ౕನాదరూ ఇదದ್ರె, 
అదు ఇం ౕయ ంಗ್ ఓ దుದ್ అಷెಟ್.  

ౕಗె, ఒందు బಗెయ ಲ್, మನెయ ಲ್ ಕ್ಸ್  
మతుತ್ తుసు గ తద ವాತావరణವెౕ ఇతుತ್ 

ನಿಮಮ್ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಸಂಸಕ್ೃತವೂ ಗೊತಿತ್ತುತ್. ಅವರು ಬಿರ್ಟಿಷ್ ಕಷ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಕ ತವರು ಎಂದಿರಿ, 
ಹಾಗಿದದ್ ಮೇಲೆ, ಸಂಸಕ್ೃತ ಕ ತದುದ್ ಹೇಗೆ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ನెూౕ . ఒందు దృ ಟ್య ಲ್ నమಮ್దు బలు ಸాంపರ್ದా క కుటుంబ. మನెయ ಲ್ 
సంಧాಯ್వందನె, పೂಜెగళು నಡెయు ತ್దుದ್వು. మನెయ ಲ್రువషుಟ್ మ ಟ್గూ 
ఈ మంతರ್గళనుನ್ ಕెౕళು ತ್ದెದ್వು. అದెలಲ್ ನాವెౕనూ అషుಟ್ 
ఆచ సు ತ್ర లಲ್ವాదరూ, అవುగళ ప చయ నమಗಿతుತ್. మನెయ ಲ್ 
ಕెలవು సంసಕ್ೃతద పುసತ್కగళೂ ఇరు ತ್దుದ್వು. ಶాಲెయ ಲ್ ఎరడు 
ಭాಷెగళనుನ್ క యಬెౕಕాಗಿతుತ್. ఆగ, ఇంಗಿಲ್ಷ್ మతుತ್ సంసಕ್ೃతవనుನ್ 
ఓ దರె అనుకూలವాగు ತ್తుತ್ ఎనుನ್వುదర ಲ್ అనుಮానವెౕ ఇర లಲ್. 
మನెయ ಲ್ కనನ್డవనుನ್ ಹెౕగూ బళ ౕ బళసుತెತ್ౕవలಲ್, అదనుನ್ 

పರ್ತెಯ್ౕకವాಗಿ క యಬెౕಕె ఎనుನ್వುదు ఆಗಿనవర ౕచನె. ನాను అపಪ್ననನ್ సంసಕ್ೃత క యవುదర 
బಗెಗ್ ಕెౕ ದాగ అవరు ಶాಲెయ ಲ್ క యువ సంసಕ್ೃత ಯాతకూಕ್ ಸాలదు ఎం దದ್రు.  

 ననನ್ ಪాರ್థ క ಕಷ್ణవనుನ್ ఆಚాయರ್ ಪాఠಶాಲా (ఎ ఎಸ್) ఎనుನ್వ ಶాಲె ంద ఆరం ದెದ್. 
అదు ಗాం  బಜాರ್న ಲ್ ఆరంభವాಗಿతుತ್. అనంತాಚాರ್ ఎనుನ್వ అదుಭ್త ಕಷ್ಣెూౕదಯ್  ఇదనుನ್ 
నಡెసు ತ್దದ್రు. ಗాం  బಜాರ್ ಮారుకಟెಟ್య ಲ್ అవరు తరಕా  ಮారు ತ್దದ್రు ఎనుನ್వ కಥె ఇದె. 
అద ంద తృపತ್ರాగద అవరు ఒందు ಶాಲెయనుನ್ ಸ ಥా್ సలు శಚ್ దరు. హణ సంగರ್హ 
ಮాడువುదర ಲ್ అవరదుದ್ ఎ ತ್ద ಕై. ఈ ಶాಲె అవరు తరಕా  ಮారు ತ್దದ್ ಜాగద ంಭాగద ಲ್ ౕ 
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ఇతుತ್. ఆ పರ್ದెౕశద ಲ್ సుతತ್లూ ఒం షుಟ್ ಜాగ ఇదದ್ హಳ  ె మನె ందర ಲ್ అదు ఆరంಭా తు. 
పುటಟ್పುటಟ್ ತెంಗಿన మ లు ಹెూ దದ್ ಕెూౕಣెగళ ಲ್ తరగ గళು నಡెయు ತ್దుದ್వು. ఆదರె ఆ 
ಶాಲెయు బలు ౕఘರ್ವాಗಿ ಬెಳెదు ಮాధಯ್ క ಹాగూ ಹైసూಕ್లుగళೂ ಸెౕ ಕెూండవು. ಶాಲె 
ಬెಳెద ಹాಗెలಲ್, పರ್ವెౕశಕెಕ್ ಬెౕ ಕెయూ ಹె ಚ್తు. ౕಗె ಸాకషుಟ್ హణ సంగರ್ ద ఆత ఈగ 
నర ంహರాజರాజ ಕాಲెూౕ  ఇరువ కಡె ದెూడಡ್ದెూందు క ಲ್న కటಟ್డవనూನ್ క ಟ್ టಟ್రు. ನాను 

ರ್కుಯ್ಲెౕశನ್ ముಗಿయువవರెగూ ನాను ఈ ಶాಲెయ ಲ್ ౕ ఇದెದ್.  

అదుಭ್తವాద ಕಷ್కరు ఆ ಶాಲెయ ಲ್ ఇదದ್రు. ఈగ ನెన ಕెూండರె, ఆ ಕಷ್కರెలಲ್రూ బహళ బదಧ್ತె 
ఇదದ್ంథవరు. అదಕెಕ್ అపವాదವె దవరు ఇరಲెౕ ఇలಲ್. ఇంతహ ಶాಲెగళು ఈగ గువುదు 
అపరూప. జ ಹెౕళಬెౕಕెందರె ఎ ఎಸ್ కూడ ఈగ ఆ పరంపರెయనుನ್ ఉ ಕెూం లಲ್.  

నమಮ್ ಕಷ್కరు హలవು బಗెయ ಲ್ షಟ್ వಯ್ಕಿತ್గಳాಗಿదದ್రు. ఇదಕెಕ್ ఆ ಕాలద ಲ್ ದెౕశద ಸాವ್తంతರ್ಯ್ 
కు తు నಡెయు ತ್దದ್ చళುవ గళು, ಹాగూ ఆ ౧౯౪౦ర దశకద ಲ್ నమಮ್ సుతತ್ముతತ್లూ ఇదದ್ 
ರాషಟ್ರ್ಪెರ್ౕమద అಲెయూ ಕారణವాಗಿ ದ್రబహుదు. ఆగ ಗాం  ಜైలు ಸెౕ దದ್రు. నమಮ್ హలవು 
ಕಷ್కరు ದెౕశభకತ್రూ, ರాషಟ್ರ್ವా గళೂ ఆಗಿదದ್రు. అవర ಲ್ ಕెలవరు అతుಯ್తತ್మ ಕಷ್కರాಗಿదದ್వరు 

ననನ್నుನ್ బహళషుಟ್ పರ್ಭా దరు. 

అనంತాಚాರ್ ఎనుನ್వ అదుಭ್త ಕಷ್ಣెూౕదಯ್   
ఇదనుನ್ నಡెసు ತ್దದ್రు. 

ಅವರ ಹೆಸರುಗಳ ೕೆನಾದರೂ ನೆನಪಿದೆಯೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ఖం త. ఎಸ್. ವెంకటರామయಯ್ అంత 
ఒబಬ್ దದ್రు. అవరనನ್ ನాವెలಲ್ ఎಸ್ ఆರ್ అంత 
కರెయు ತ್ದెದ್వು. ఆత ಲెౕఖక కూడ. ఆ ಕాలద ಲ್ 
ఒబಬ್ನెౕ ಕಷ್క హలವారు షయగళనుನ್ 
ಬెూౕ సువುదు అపరూపವెౕನాಗಿర లಲ್. ఇవరు 
ఒందు వషರ್ ఇంಗಿಲ್ಷ್ పರ್బంధ ಲెౕఖనవనూನ್ 
ఇನెూನ್ందు వషರ್ భూಗెూౕళಶాసవనూನ್ మತెూತ್ందు 
వషರ್ద ಲ್ ఆಗాಗెಗ್ ఒం షుಟ್ ಕె ಟ್ರ್యనూನ್ 



7 
This article was first published in Bhāvanā, the mathematics magazine, as Aakaasha Raaya, Roddam Narasimha in 
Conversation and is translated and republished here with permission. 

ಪాఠಮా దದ್రు. అవరు కనನ್డద ಲ್ ಲెౕఖనగళనుನ್ బರెయు ತ್దದ್రు. ఆదರె ానద బಗెಗె అలಲ್. 
ಕెూరవం  అనుನ್వ ఒందు జన ರ್య ಹాసಯ್ప ರ್ಕెಗె ఆಗాಗెಗ್ బರెయు ತ್దದ್రు. అవరు ಬెౕರె ಹెసర ಲ್ 
బರెయు ತ್దದ್రూ బರెదదుದ್ అవರెౕ ఎందు నమಗెలಲ್ ಗెూ ತ್రు ತ್తుತ್. అవ ಗె అదుಭ್తವాద ಹాసಯ್పರ್ ె 
ఇతుತ್. ఆదರె అవర నగు ಮాతರ್ ಕాణలు గు ತ್ర లಲ್. అవరు ంతుಕెూండు ముఖవనుನ್ ఒం షూಟ್ 
ಕెూంಕಿసದె ಜెూౕకుగళనుನ್ ಹెౕళು ತ್దದ್ರె, ನావು ದాಯ್ ರ್గಳెలಲ್ నగు ತ್ದెದ್వು. ఆదರె అవరు ಮాతರ್ 
నగుతತ್ಲెౕ ఇర లಲ್. 

అవరు భూಗెూౕళಶాసవనుನ್ క సు ತ್దದ್ ౕ  ಶెౕషವాಗಿతుತ್. అ ಕాలద ಲ್ భూಗెూౕళ ఎందರె 
ననಗె ఒందు ಬెూౕ ంಗ್ షయ. ఆదರె అదనూನ್ అవరు బలు ಸాವ್రసಯ್కరవನాನ್ಗಿ దದ್రు. 
పುసತ್కద ಲ್ ఇరువುదనుನ್ ಬా ಪాఠ ಮాడಬెౕ  ఎందు ಯాವాగలూ ಹెౕళು ತ್దದ್రు. ఆగ నమಗె, 
డ ಲ್ ಸాಟ್ంಪ್ ఎంబవరు బರెద పರ್పంచద భూಗెూౕళಶాస  ఎనుನ್వ దపಪ್ನెయ ರ್ ಷ್ పರ್కటಣెయనుನ್ 
ఓదಬెౕಕಿతుತ್, ఎందు ననನ್ ನెనపು. ఆ పುసತ್కవనుನ್ ನెూౕ ద కూడಲెౕ ನాను “అ ಯ್ౕ ದెౕవರెౕ, 
ఇ షಟ್నూನ್ ఓదಬెౕಕా?” ఎందు కళవ ದెದ್. ఆదರె అవరదుದ್ అదుಭ್త ಬెూౕధನె. ಯావುದెౕ ದెౕశద 
బಗెಗ್ క సుವాగలూ భూಗెూౕళద న ెయనుನ್ ఎదు ಗಿటుಟ್ಕెూంಡెౕ ಪాఠ ಮాడు ತ್దದ್రు. 
భూమధಯ್ರెౕಖె ఎ ಲ್ದె, సంಕాರ್ం వృతತ್గళು ఎ ಲ್ವె, న -పవರ್తగళು ఎಲెಲ್ ಲ್ವె ఎనుನ್వುదు నమಗె 
సಪ್షಟ್ವాಗಿ ತెూౕరు ತ್దుದ್వು. ಜెూತెಗె ಯావುದెౕ ದెౕశద అ ాంశవనుನ್  అదర హವాగుణ 
ಹెౕಗಿరుతತ್ದె ఎందు ఊ సువంತె సವాಲెూడుಡ್ ತ್దದ್రు. ౕಗె, భూಗెూౕళಶాసదలూಲ್ అవరు 
నమಮ್నుನ್ ంతನెಗె దూడు ತ್దದ್రు. ಸాಮానಯ್ವాಗಿ అదనుನ್ ಯారూ ಹాಗె  క సు ತ್ర లಲ್. బರెౕ 
ಬా ಪాఠ ಮాడಬెౕಕಿతತ್ಷెಟ್. 

ననನ್ బರెవ ಗెయ ౕలూ అవర పರ್ಭావ ದెూడಡ್ದాಗಿతుತ್. పರ್  ವారవೂ ನావು ఒందు ఇంಗಿಲ್ಷ್ 
పರ್బంధ బರెయಬెౕಕಿతుತ್. ಯావ షయ ఎనుನ್వುదనుನ್ అవరు శ ವార ಬెళಗెಗ್ రు ತ್దದ್రు. 
ముం న ఒందు గంಟె ళಗె ನావು అదనుನ್ బರెయಬెౕಕಿతుತ್. ఆగ ననಗెూందు సమಸెಯ್ ఇతుತ್. 
ఉ ದెలಲ್ ದాಯ್ ರ್గళು ಬెౕರె షయగళ ಲ್యూ, ప ౕ ెగళ ಲ್యూ ఉదుದ್దದ್ನెయ పರ್బంధగళనుನ್ 
బರెయు ತ್దದ್రు. ననಗె ಹాಗె ఉదದ್ನెయ ఉతತ್ర బರెయలు ఆగుతತ್ಲెౕ ఇర లಲ್. ಕెౕ ద పರ್ಶెನ್ಗె  
ఉతತ್ర సరళವాಗಿదದ್ರె చుటుಕాಗಿ బರెదు డు ತ್ದెದ್. ౕಗాಗಿ ననಗెూందు అళುಕಿతుತ್. ఇవರెలಲ್ ఇషుಟ್ 
ఉదದ್ನెయ ఉతತ್ర బರెయుವాగ, ನాను చుటుಕాಗಿ బರెయువುద ంద ఖం త ಪాಸాగువು లಲ್ 
ఎందు అందుಕెూండు ಟ್ದెದ್. ನాను ಮాడు ತ್దుದ್దర ಲ್ తಪెಪ್ౕ ದె అంత ననಗె అథರ್ವాగಲెౕ ఇలಲ್. 
అవరు దల ಬా ಗె పರ್బంధ బರెయలు షయ ಕెూటಟ್దుದ್ ನెన ದె. ನావು ౕ య ಲ್ కండ 
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ಯావುದాదరూ దృశಯ್ద బಗెಗ್ బರెయలు ಹెౕ దದ್రు. ನాను అదనుನ್ అಕಷ್రశః ಪా ದెದ್. ఒంದెరడు 
నగళ ంದె రಸెತ್య ಲ್ ఒబಬ್ ಬై కಲ್ సವార ಕెళಗె దుದ್ ಗాయಗెూం దದ್నుನ್ కం ದెದ್. అంథ 

గం ౕరವాಗెౕనూ  అಪాయವాಗಿర లಲ್ . కూడಲెౕ, జన గుంపುಸెౕ  అవ ಗె ನెరవು ౕ దದ್రు. 
ನాను ఆ అపಘಾతవనుನ್ వ ರ್  పರ್బంధ బರె ದెದ್. 

ನాను బರెదదుದ್ ఒంದెరడు పುటగ ಗಿంత ಹె ಚ್ర లಲ್. ಜెూತెಗె ನావು ಫುಲ್ಸెಕ್ౕಪ್ ಹాಳెయ ఎరడూ 
బ య ಲ್ బರెయు ತ್ದెದ್వು. ఇనుನ್ ಕెలవరు బహళషుಟ್ ಹాಳెగళ తుంబ బರె దದ್రు.  ౕಗాಗಿ ననನ್ 
పರ್బంధಕెಕ್ క  అంకగళು బరుతತ್ವె ఎందు నం ಕెూం ದెದ್. ౕషుಟ್ರ್ తరగ ಗె బందకూడಲె 

దలు ం న ವారద పರ್ಶెನ್ಗె బంద ఉతತ್రగళ మಶెರ್ ಮాడు ತ್దದ್రు. అవುగళ ಲ್ ఒಳ ಳె್యదు 
ಯావುవು, ಬెౕడವాదుದ್ ಯావುవು ఎందు ಹెౕళು ತ್దದ್రు. అందు అవరు దలు ಕైಗె ತ್ಕెూండదుದ್ 
ననನ್ పರ್బంధవనుನ್. చుటుಕాಗಿ పರ್బంధ బರె దದ್ಕెಕ್ పರ್శం దరు. అందರె, ననನ್ ಲ್ తపುಪ್ ఏనూ 
ఇర లಲ್ ఎంದా తు! ఇదు ననನ್ ౕಲె ౕ ద ప ಣామ ದెూడಡ್దు. ನాను ంತె ಮాడువುదనుನ್ 

ಲ್ ದె. అవరు ಹెౕ దుದ್. “ನెూౕ . ತాను కండ సతಯ್ సంగ యನెನ್ౕ ఆత ಚెನాನ್ಗಿ వ ದ ದా್ನె. 
ౕవುగಳೂెౕ ఎలಲ್వనూನ್ క ಪ್ ಕెూండు, సుళುಳ್, సుಳ ಳె್ౕ బರె ದ್ౕర. ౕಗె ಮాడಬారదు. మಮ್ 

బరవ ಗె ౕవು కండు అవಲెూౕಕಿ దంತె ఇరಬెౕకు.” 

. . ರామನ್ నమಮ್ ಶాಲెಗె బరువంತె ಮా దూದ್ ఎಸ್ ఆರ್ అవರెౕ. . . ರామನ್ అవరు 
కూడ ఒ ಪ್ ಶాಲెಗె బందరు. 

నమಮ್ ಕಷ್కరు హలవು బಗెయ ಲ್  
షಟ್ వಯ್ಕಿತ್గಳాಗಿదದ್రు 

ಇದು ಯಾವಾಗ? ೧೯೪೫? 

ఆರ್.ఎನ್.: ౧౯౪౫-౪౬ ఇరಬెౕకు. ౧౯౪౭ర ಲ್ ನాను ఇంటರ್ ౕ యಟ್ ಕాಲెౕజు ಸెౕ ದె. ఆగ 
యు యనుನ್ ಹాಗె కರెయు ತ್దದ್రు. ఆదದ್ ంద ఇదు ౧౯౪౫ అథವా ౧౯౪౬రಲెಲ್ౕ ఇరಬెౕకు. 
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ಇದು ಈಗ ಇರುವ ಕಲುಲ್ ಕಟಟ್ಡದ ಲ್ಯೇ ನಡೆದದದ್ಲಲ್ವೇ? ಅದೇ ಜಾಗ ತಾನೆ?  

ఆರ್.ఎನ್.: అದెౕ ಜాగ. . . ರామನ್ బంದాగ ನాವెలಲ್ ಕెలవು పರ್ ౕగ, ನాటక, ఇತాಯ್  ಮా  
ತెూౕ సಬెౕಕಿతుತ್. ನావು ಮా ದెవು కూడ. ఆదರె అవ ತ್న ಶెౕష ఎందರె . . ರామನ್ అవర 
ಭాషణ. అషుಟ್ స ౕప ంద అవరనుನ್ ನాను అದెౕ దల ಬా ಗె ನెూౕ దుದ್. అదువರెగూ 
తರ್గళ ಲ್యಷెಟ್ ನెూౕ ದెದ್. అ ౕఘ ಮాతుಗారరు. ನెರె దದ್ ಕಷ್కరు ದాಯ್ ರ್గ ಗెలಲ್ ౕ  

ಮా ಟ್దದ್రు. ఎలಲ್రూ అవర ಭాషణవనుನ್ ఆಸాವ್ దరలಲ್ದె, అవరు ಹెౕ దದ್ ంద 
పರ್ బಬ್రూ ఏనನాನ್దరూ క దದ್రు. ಪాఠಶాಲెಗె అవరనుನ್ కರెతం దుದ್ ఎಸ್ ఆರ್. ఈ ఘటನె 
ఆಗಿన హలವారు మం య ౕಲె ప ಣామ ౕ తుತ್ ఎందు ననನ್ ಭావನె.  

ಅದೇ ತರಗತಿಯ ಲ್ .ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್ ಕೂಡ ಇದದ್ರಲಲ್ವೇ…? 

ఆರ್.ఎನ್.: జ! ವాసತ್ವాಗಿ ನా బಬ್రూ సహಪా గళು. ನా బಬ್రూ ఒంದెౕ ಶాಲెయ ಲ್ ఓ ದెవು. 
. . ರామನ್ అవర ಭాషణద ವెౕಳ  ెನా బಬ್రూ అ ಲ್ದెದ್వು. ఆదರె .ఎನ್.ఆರ್. ರాವ್ ఎ ఎಸ್

న ಲ್ ಪాರ್థ క ಕಷ್ణ పಡెయ లಲ್. కలుಲ್కటಟ್డ క ಟ್ద ౕలಷెಟ್ అవరు అ ಲ್ಗె ಸెౕ ಕెూండదుದ್. 
ನా బಬ್రూ ಹైసూಕ್ న ಲ್ ఒ ಟ್ಗెౕ ఇದెದ್వು. 

ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲಾಲ್? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹాం. ఒంದెౕ తరగ . ఆదರె ಬెౕರె, ಬెౕರె ಭాగ. ఏಕెందರె, ఆగ ఒందు కనನ್డ 
ಮాధಯ್మద ಭాగವాಗಿదದ್ರె ఇನెూನ್ందు ఇంಗಿಲ್ಷ್ ಮాధಯ್మద ಭాగ. ನాను ఇంಗಿಲ್ಷ್ 
ಭాగద ಲ್ದెದ್, అవరు కనನ್డ ಭాగద ಲ್దದ್రు. ఈగలూ ఇదనుನ್ ననಗె ನెన సు ತ್రుತ ತా್ರె. అదు 
టಟ್ರె ನా బಬ್రూ ಗెಳెయರాಗಿದెದ್వು. న ಮ್బಬ್ర ప చయ ಚెನాನ್ಗಿ ౕ ఇతుತ್. 

. . ರಾಮನ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಷಯವೇನು? 

ఆರ್.ఎನ್.: అవరు హలವారు షయగళ బಗెಗ್ ಮాతನా దరు. అదర ಲ್ అవర అచుಚ್ ಚ್న 
షయవೂ ఇతుತ್. అದెౕ, ‘ఆಕాశ ఏಕె ౕ ಯాಗಿದె?’ ఎంబుదు. 
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. . ರామನ್ అవరనుನ್ ಪాఠಶాಲెಗె కರెతం దుದ್ ఎಸ್ ఆರ್. 

. . ರಾಮನನ್ರ ಭೇಟಿಗೂ ದಲು ಪಾಠಶಾಲೆಯ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗ ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ 
ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೇನು, ಅಲೆಲ್ೕನು ನಡೆಯುತಿತ್ದೆ ಎನುನ್ವ ಬಗೆಗ್ ತಿ ದಿತೆತ್ೕ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ಹాం. అపಪ್ ఆಗాಗెಗ್ అదర బಗెಗ್ ಹెౕళು ತ್దుದ್దనನ್ ಕెౕ  ననಗె అలಪ್సವ್లಪ್ అ తుತ್. అపಪ್ ಗె 
సంಸెಥ್య ಲ್ ಕెలవು ಗెಳెయరూ ఇదದ್రూ. అవರెలಲ್ ఆగ అదనుನ್ ఐఐఎ ಸ್ ఎనుನ್ ತ್ర లಲ್. అవ ಗెలಲ್ అదు 
ಯాವాగలూ ಟాಟా ఇನ್ ಟ್టూಯ್ಟ್ ఆಗಿతుತ್. ఆగ అదు ಸాకషుಟ್ పರ್ ಧ್యనూನ್ పడ తుತ್. 
నమಮ್పಪ್ ಗె, . . ರామನ್ అవరూ ಸెౕ దంತె హలవర ಜెూತెಗె ಶైಕಷ್ క ఒడನాట తుತ್ 
అనుನ್వುదనుನ್ టಟ್ರె, నమಮ್ ಶాಲెగూ ఐఐఎ ಸ್గూ సంపకರ್ ఇర లಲ್. . . ರామನ್ అపಪ್ ఇదದ್ 
ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ ಗె బరు ತ್దದ್రు. ಹాಗె ౕ ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ న ಲ್దದ್వరూ హలవరు ఐఐఎ ಸ್ಗె 
ಹెూౕಗಿదದ್రు. ఇదಕెಕ್ ఒందు ఉದాహరಣె .ఎಸ್. ಮాధవರాವ್. ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ న ಭౌత ాన 
ಭాగదవರాಗಿదದ್ అవరు ఒబಬ್ గ త . ಹెూౕ  ಭాಭా ಕెలవು ಕాల ಟాಟా ఇನ್ ಟ್టూಯ್ ಗె 

అవరనుನ್ కರెದెూ ದ್దದ್రు. ఇంతహ సంబంధగళೂ ఇదుದ್వು.   

౧౯౩౮-౩౯ర ಲ್ ರాబಟ್ರ್ కನ್ ಕా ಮ್ಕ್ ಕಿరణగళ అధಯ್యనಕెಕ್ందు ಬెంగళೂ ಗె 
ಕాಯ್ ౕ ರ್ಯా ఇನ್ ಟ್టూಯ್ಟ್ ఆఫ�్ ಟెಕాನ್ల ంద తమಮ್ తండవనుನ್ కರెతం దದ್రు. 
అ ాంశగ ಗె అనుగుణವాಗಿ భూ య ಧెಡె ಕా ಮ್ಕ್ ಕಿరణగళ తరಣెయ ಲ್ వಯ್ತాಯ್సగళು 
ఇరువ బಗెಗ್ హలవು గహనವాద పರ್ಶెನ್గళು ఇదుದ್వು. ఇదಕాಕ್ಗಿ కನ್  పರ್పంచద ధ ಭాగగళ ಲ್ 
ಕా ಮ್ಕ್ ಕಿరణగళనుನ್ అಳెయಬెౕಕెం దದ್రు. . . ರామనನ್ర ప చయ అవ ಗె ఇతుತ್. ఈ 
పರ್ ౕగగళనుನ್ ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ న ఆవరణద ಲ್ నಡెసಲా తు. జ ಹెౕళಬెౕಕెందರె, అపಪ್ ఆగ 
ఒబಬ್ హವాಯ್  చలన తರ್ಕారరూ ఆಗಿదದ್రు. ౮-ఎ ಮ್ ಕాಯ್ ರా బళ  ఈ పರ್ ౕగగళ 
చలన తರ್ ందనుನ್ ತెಗె దದ್రు.  

ಅದು ಈಗಲೂ ಇರಬಹುದಾ? 

ಆರ್.ಎನ್.: అదు ఈగలూ ఇದె. అదరదుದ್ ఇನెూನ್ందు కಥె. ನావು హుడుగರాಗಿದ ದా್గ అదనుನ್ 
ನెూౕ ದెದ್వು. అదర ಲ್ కನ್, . . ರామನ್ ముంತాదవరు ఇದ ದా್ರె ఎందు ಕెౕ ದెದ್వು. అపಪ್ ಗె 
ఎలಲ್ర ప చయవೂ ఇతుತ್. . . ರామనನ್ర మగ ರాಧాకృషಣ್ನ್ ఆగ పುటಟ್ హుడుగ. ఎలಲ್ గూ ನెరవು 
ಮాడుತ ತా್ ఓಡాడు ತ್దದ್రు. ఆ చలన తರ್ద ಲ್ మತెూತ್బಬ್ అ కನ್ కూడ ఇదದ್రు. కనನ್ ಗె 
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సಹాయకನాಗಿ బం దದ್ ఆత ಲ್ క ంಗ್. క ంಗ್ అనంతర ಕాಯ್ ౕ ರ್ಯా ఇನ್ ಟ್టూಯ್ಟ್ 
ఆಫ್ ಟెಕాನ್ల య ಜెಟ್ ರ್పలಶ್ನ್ పರ್ ౕగಶాಲెయ ದెౕರ್శకರాదరు. అ ಲ್ నಡెద పರ್పರ್థమ 
అంత ಕಷ್ ౕజನెగళనుನ್ నಡె దದ್రు.  

హలವారు వషರ್గಳాద ౕಲె, అందರె ನాను ಕాಯ್ಲ್ಟెಕ್ ంద మర ద ౕಲె,  ಬెంగళೂ న ಲ್ 
ಕా ಮ್ಕ್ ಕಿరణగళ కు తు ఒందు అంతరರా ಟ್ರ್ౕయ స ళన నಡె తు. ఆ స ళనಕెಕ್ ననగూ 
ఆಹాವ್న తుತ್. ఆగ ನాను ರాಧాకృషಣ್ನ್ అవ ಗె ననನ್ బ  కನ್ అవరు ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ ಗె 
ಭెౕ  ౕ ದాగ అపಪ್ ತెಗెద ఒందు ౮-ఎ ಮ್ చలన తರ್ ఇದె ందూ అదర ಲ್ అవరూ 
ಕాణువರెందూ ದె. తమಗె ఆ బಗెಗ್ ಗెూತెತ್ౕ ఇర లಲ್ ఎంద అవరు అదనుನ್ ನెూౕడబహుದెౕ 
ఎందు ಕెౕ దరు. ఆగ ನాను ఆ ౮-ఎ ಮ್ �ಲ್ಮ್ మతుತ್ ರ್ಜెకಟ್రనూನ್ ಕెూంಡెూయుದ್ అవ ಗె 
ತెూౕ ದె. “ನావು ಯారూ ఇదనుನ್ ನెూౕಡెౕ ఇర లಲ್,” ఎందు అవರెలಲ್రూ ಹెౕ దరు. ఒ ಮ್ 
ఐఐఎಸ್ య ಕాయರ್గళ ಮౌలಯ್ಮాపన స య అధಯ್ಕಷ್ರాಗಿ క ంಗ್ బం దದ್రు. ఇದాదదుದ್ 
ನాను అ ಲ್ಗె ಸెౕ ಕెూండ ౕಲె. ఆగ పರ್  ఐదు వషರ್ಕెూಕ್ ಮ್ ఈ ౕ  సంಸెಥ್య పರామಶెರ್ 
నಡెయు ತ್తుತ್. ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ఆ స  బలు గణಯ್రದ ದా್ಗಿరు ತ್తుತ್. ಕెల ಮ್ ನెూಬెಲ್ ಜెౕతరూ 
స య ಲ್ ఇరు ತ್దದ್రు. ఆ ౕ య ಲ್ .ఎಫ್. ಪాವెಲ್, ಲ್ క ంಗ್ ಹాగూ ಜెౕಮ್ಸ್ ಲైಟ್ ಲ್ 
ముంತాదవరు బం దుದ್ ననಗె ನెన ದె. బంದాగ అవರెలಲ್ ఇ ಲ್ ౕ సವ್లಪ್ సమయ ఇదుದ್, ఎలಲ್ 

ా గళనూನ್, ಕಷ್క బಬ್ం గళనూನ್ ಭెౕ  ಮాడు ತ್దದ್రు. ధ పರ್ ౕಗాలయగ ಗె 
ಭెౕ ౕ , ನెూౕ  ఒందు వర యనుನ್ తಯా సు ತ್దದ್రు.   

ఆ స గళ ಲ್ ಕెలవరు ಭార ౕయరూ ఇరు ತ್దದ್రు. అవరూ ಕెలవು మಶెರ್గళనుನ್ 
ಮాడు ತ್దದ್రు. ఒ ಮ್ ఇంతహ స య అధಯ್ಕಷ್ರాಗಿ క ంಗ್ బం దದ್రు. ఆగ ನాను ఐఐఎಸ್
య ఆవరణద ಲ್దದ್ మನె ందర ಲ್ ವాస ದ ದె್. స ౕಶ್ ధవನ್ అవరు సంಸెಥ್య 
ದెౕರ್శకರాಗಿదದ್రు. ఒందు సంಜె ನాను క ంಗ್ అవరనుನ್ మನెಗె ఆಹాವ್ ದెದ್. ಹాಗె ౕ అవరు 

న రువ ఒందు చలన తರ್వనుನ್ ನెూౕడువ ఇಚెಛ್ ఇದె ౕ ఎందు ಕెౕ ದెದ್. అదనుನ್ అవరు 
ನెూౕ ౕ ఇర లಲ್. అలಲ್ದెౕ, అంథದెూದ್ందు ఇದె నుನ್వುదూ అవ ಗె ర లಲ್. ದెౕశಕెಕ್ 
ಹెూౕಗಿ ఇవರెలಲ್రనూನ್ ಭెౕ ಯాగువవರెగూ ననಗె అదర ಚా ರ್క మహతವ್ అథರ್ವాಗಿర లಲ್. 
అದాద ౕలಷెಟ್ ఈ చలన తರ್ ఎలಲ್ గూ ఇషಟ್ವాదದెದ್ందు ಗెూತ ತా್ తు. క ంಗ್ అదనుನ್ 
ತెಗెదుಕెూండు, ౧౬-ఎ ಮ್ �ಲ್ಮ್ ఆಗಿ నకలు ಮా దరు. ಕాಯ್ಲ್ಟెಕ್న సంగರ್ಹాలయಕెಕ್ 
ಸెౕ దరు.  
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మತెತ್ నమಮ್ ಶాಲెయ నగ ಗెౕ ಹెూౕಗెూౕణ; .ఎನ್.ఆರ್. ರాವ್ కూడ అ ಲ್దದ್రు. . . ರామನ್ర 
ಭాషణ న ಮ್బಬ್ గూ బలు సూಫ್ ರ್ದాయకವా తు. ఆ సమయద ಲ್ అదు మಮ್ ఇ ౕ బదుಕಿన 

ౕಲెంథ పರ್ಭావ ౕ ದె ఎనుನ್వುదు ದెౕ ఇరువು లಲ್. ఉ ద మకಕ್ళంತె ನావೂ 
ఖు ప ಟ್ದెದ್వು. 

ನೀವು ಭೂಗೋಳದ ತರಗತಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ಹೇ ದಿರಿ. ಅನಂತರದ ದಿನಗಳ ಲ್ ಫ಼ುಲ್ಯಿಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 
ಇತರ ಸಮಸೆಯ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಸಕಿತ್ಯ ಷಯವಾಗಲು ಈ ತರಗತಿಯ ಪರ್ಭಾವವೇನಾದರೂ 
ಇದಿದ್ರಬಹುದಾ? 

ಆರ್.ಎನ್.: సವ್లಪ್ ౕ దದ್రబహుదు. జ ಹెౕళಬెౕಕెందರె ಯావುದాదరూ సಥ್ళద హವాగుణ 
ಹెౕಗಿరుతತ್ದె అంత ఊ సువంತె ఎಸ್. .ఆರ್. నమಗె ಹెౕళು ತ್దದ್రు: “ఆಸెಟ್ರ್ౕ ಯాద న ెయనుನ್ 
ನెూౕ . మకర సంಕాರ್ం వృతತ್ ఎషుಟ್ ದెూడಡ್ದాಗಿದె. ಕెలವెౕ ಕెలవು న గ ವె. అంద ౕಲె 
ఆಸెಟ್ರ್ౕ ಯాద హವాగుణ ಹెౕಗಿరుతತ್ದె? ಹెౕ  ನెూౕಡెూౕణ,” ఇంతహ పರ್ಶెನ್గళనుನ್ ಕెౕళು ತ್దದ್రు. 
ನావು ౕచನె ಮా  ఉతತ್ సಬెౕಕಿతుತ್. నమಮ್ ದెౕశద ಲ್ మకర సంಕాರ್ం వృతತ್ ದె ఎందు నమಗె 
అథರ್ವాగಬెౕಕಿతుತ್. ಹాಗಿదದ್ರె ఆಸెಟ್ರ್ౕ ಯాద హವాగుణవೂ ಭారతదంತె ౕ ఇరಬెౕಕెౕ? ಭారతద 
ఎలಲ್ న గళೂ బలు ఉదದ್ನెయవು. ఆಸెಟ್ರ್ౕ ಯాద ಲ್ ಮాలయ ఇలಲ್వలಲ್. అ ಲ್రువ న గಳెలಲ್ 
కರావ య బ , పುటಟ್ದాಗಿವె. 

అంద ౕಲె, ఆ ఖండద మధಯ್ಭాగద ಲ್ హವాగుణ ಹెౕಗಿరబహుదు? ౕಗె అవరు ఆಸెಟ್ರ್ౕ ಯాద 
నడుವె మరుభూ  ఇరుతತ್ದె ఎందు ನావು ఊ సువంತె ಮాడు ತ್దದ್రు. అ ಲ್ ౕరు ఇలಲ್. ఇరువ 
ಕెలವెౕ న గళ తు య ಲ್ నగరగ ವె. ಬెౕರె నగరగళು ఇలಲ್. న ెయనుನ್ ನెూౕ ౕ ఇವెలಲ್వనూನ್ 
ఊ సువంತె అవరు ಮాడు ತ್దದ್రు. అషుಟ್ ಚెನాನ್ಗಿ భూಗెూౕళಶాసవనుನ್ ಬెౕರె ಯారూ ಪాఠ 
ಮా దದ್నుನ್ ನాను కం లಲ್. ಕెలవరు ఇ ದ್రబహుదు. ఆదರె అం న నగళ ಲ್ అవరు బలు 
అపరూపద ಕಷ್కರాಗಿదದ್రు. ఇవ ತ್గూ అవరంథవరు ఇర ಕಿಕ್లಲ್. ఇదు ననನ್ ಲ್ అచಚ್ యದె 
ఉ ದె.  

ೕಡಗಳ ಬಗೆಗ್ ನಿಮಗೆ ದಲ ಕುತೂಹಲ ಹುಟಿಟ್ದುದ್ ಆಗಲೇ ಇರಬಹುದೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ಹాం. ఇ ದ್రబహుదు. ಹాಗెందు ಹెౕళುవುదు కషಟ್ವెౕ. ఏಕెందರె ನాను ౕడగళనుನ್ 
బహళವెౕ ನెూౕడు ತ್ದెದ್ ఎనನ್ಬెౕకు. ఈ అಭాಯ್స ಕెల ಮ್ క  తం దూದ್ ఉంటు. ననಗె ఇంతహ 
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ఒందు సందభರ್ ఇనూನ್ ನెన ದె. అదు ఎరడನెౕ శವ್యుదಧ್ద ಕాల. ಸామಗಿರ್గళು సులభವాಗಿ 
గు ತ್ర లಲ್.  ನావು ప తర అంగ ಗె ಹెూౕಗಿ ರెౕషನ್ తరಬెౕಕಿతుತ್. ఈ సహಕా ౕ అంగ గ ಗె 

ರెౕషನ್ ಕాడుರ್ ತెಗెదుಕెూండు ಹెూౕగಬెౕಕಿతుತ್. ఆగ ఇదు ಸాಮానಯ್ షయ. ನానూ ననನ್ 
సಹెూౕదరరూ ఆಗాಗెಗ್ ౕಗె అంగ ಗె ಹెూౕగಬెౕಕాగు ತ್తుತ್. 

...ಸా న ಲ್ ಕాయుವాగ ನాను  
ౕಲె ౕడగళನెನ್ౕ ನెూౕడుತాತ್ ఇరు ತ್ದెದ್ 

 
ಚಿತರ್: ಬಿ.ಜಿ. ಗುಜಾಜ್ರಪಪ್ 

అంగ ಗె ಹెూౕದాగ ಕాయಬెౕಕాగు ತ್తుತ್. ౕಗె ಸా న ಲ್ ಕాయుವాగ ನాను ౕಲె ౕడగళನెನ್ౕ 
ನెూౕడుತ ತా್ ఇరు ತ್ದెದ್. అంగ యవ ఒ ಮ್ ఇదనನ್ ನెూౕ , “అಪాಪ್ ఆಕాశರాయ. అಕಿಕ್ బం ದె.  
అదనನ್ ತెూಗెూండు ಹెూౕగಪాಪ್.” అంత తಮాಷె ಮా దದ್. ౕಗె ನాను ఆ వయ ಸ್న ಲ್యూ 

ౕడగళనుನ್ ನెూౕడు ತ್ದెದ್.   
 
ನೀವು ದಾಯ್ಥಿರ್ಯಾಗಿದಾದ್ಗ ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಿ ಡಿ. . ಗುಂಡಪಪ್ನವರ ತರಗತಿಗ ಗೆ ಹೋಗುತಿತ್ದಿದ್ರಂತೆ. 
ಯಾವಾಗ ಅದು? ಆಚಾಯರ್ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಲ್ ಇದಾದ್ಗಲಾ?  
ఆರ್.ఎನ್.: అలಲ್. ఆಚాయರ್ ಪాఠಶాಲెయ ಲ್ ఇದ ದా್గ అలಲ್. ನాను ಪాఠಶాಲెయ ಲ್ సంసಕ್ೃత 
క తదుದ್ ಯావುదకూಕ್ ಸాలదు. ఇనూನ್ క యಬెౕకు అంత అపಪ್ ಹెౕళು ತ್దದ್రు. ౕಗాಗಿ ನాను  
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ಗాం  బಜాರ್న ಲ್దದ್ ఈశವ್ర ದెౕవಸ ಥా್నద ಲ್ ಬెళಳ್ం ಬెళಗెಗ್ ౕ నಡెయు ತ್దದ್ సంసಕ್ೃత ಪాఠಕెಕ್ 
ಹెూౕగు ತ್ದెದ್. 

ಅ ಲ್ ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರು?  

ಆರ್.ಎನ್.: ಯాರెూౕ ದెౕవಸ ಥా್నಕెಕ್ ಸెౕ దవరు. నవೂ ಬెళಗెಗ್ బందు ಪాఠ ಮాడు ತ್దದ್రు. ఆగ 
ನావು నర ంహರాజ ಕాల య ಲ್ ವాస ದెದ್వು. పರ್ న ಬెళಗెಗ್ ఆరు గంಟెಗె ಪాఠ 
ఆరంభವాగు ತ್తుತ್. ನాను ಬెళಗెಗ್ ఐదూవರె గంಟెಗెౕ మನె ంద ಹెూరడు ತ್ದెದ್. అ ಲ್ ననನ್ 
ಶాಲెయవನెౕ ఆద ఇನెూನ್బಬ್ హుడుగనూ సహಪా ಯాಗಿదದ್. అవరపಪ್నూ అవ ಗె నమಮ್ అపಪ್ 
ಹెౕ ద ಹాಗె ౕ ಹెౕ రಬెౕకు. ನా బಬ್రూ సంసಕ್ೃత క యలు అ ಲ್ಗె నಡెదు ಹెూౕగు ತ್ದెದ್వು. 
ఒందు గంಟె ಪాఠద నంతర ವాపసు బరు ತ್ದెದ್వು.    

ಸಂಸಕ್ೃತ ಪಾಠದ ಲ್ ಏನನುನ್ ಕ ಸುತಿತ್ದದ್ರು? 

ಆರ್.ಎನ್.: ౕషಟ್రు ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ಹెౕ  ಕెూడువುదಕಿಕ್ంతలూ సವ್లಪ್ ಹెಚెಚ್ౕ క సు ತ್దದ್రు. ನాವెలಲ್ 
శబದ್మంజ , అమరಕెూౕశ ముంತాదದ್ನెನ್లಲ್ ಬా ಪాఠ ಮాడಬెౕಕಿతుತ್.  

ನాను ಗాం  బಜా న ಲ್దದ್ ఈశವ್ర ದెౕవಸాಥ್నద ಲ್  
నಡెయు ತ್దದ್ సంసಕ್ೃత ಪాఠಕెಕ್ ಹెూౕగు ತ್ದెದ್ 

ಅದನೆನ್ೕ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೆದ್. ಆ ಕಾಲದ ಲ್ ಅಮರಕೋಶ, ಶಬದ್ಮಂಜರಿ ಕ ಯುವುದು ಬಹಳ 
ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿತುತ್.  

ಆರ್.ಎನ್.: జ. ನావೂ అదನెನ್ౕ ಮా ದెవು. అదు ಹైసూಕ್లు నగళು. అనంతర ನాను ఇంటರ್ 
ౕ ౕಟ್ ಮాడలు జಯా ಕాಲెౕజు ಸెౕ ದె. ఆగ అదಕెಕ್, ఆ ಹెసరు ఇతుತ್. 

ನಿಮಮ್ ತಂದೆ ಾನ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದದ್ರಿಂದ ಾನ ಕ ಯಬೇಕು ಎನುನ್ವುದು ನಿಮಗೆ 
ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಂತೇನೋ? 

ಆರ್.ಎನ್.: అదు స ౕ. అదನెನ್ౕ ಮాడಬెౕಕెౕನెూౕ అంత ನాను అందుಕెూండు ಟ್ದెದ್.  
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ಸಂಸಕ್ೃತ ಮುಂತಾದ ಬೇರೆ ಏನನಾನ್ದರೂ ಕ ಯಬೇಕು ಎನಿನ್ಸ ಲಲ್ವೇ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ఇలಲ್. సంసಕ್ೃత ఏ దದ್రూ సంసಕ್ೃ ಗె సంబం దుದ್. అదు ఉದెూಯ್ౕಗాథರ್ವాಗಿర లಲ್. 
నమಮ್పಪ್ గూ సంసಕ್ೃత క య  ఎం ర లಲ್ ఎ సుతತ್ದె. అవరూ కూడ అనంతర ಸాకషుಟ್ ಕాల 
కనನ್డద ಲ್ ౕ బರెయలు ఆరం దದ್రు. ఏಕెందರె జనಸాಮానಯ್రనుನ್ తలుపಬెౕకు ఎనుನ್వ 
హంబల అవ ಗె ఇతుತ್.  

ಬಹುಶಃ ಇವೆಲಲ್ವೂ ನಿಮಮ್ನುನ್ ಅನಂತರ ಪರ್ಭಾ ರಬಹುದೇ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ఇరబహుదు. ఆదರె ఇవು ననನ್ ౕಲె పರ್ಭావ ౕ ದె అంత ననಗె అ సువು లಲ್. అపಪ್ 
అಷెಟ್లಲ್ పರ್య ನ್ దದ್ಕెಕ್ సವ್లಪ್ సంసಕ್ೃత క ತెನాదరూ, అనంతర ನాను క తదుದ್ ಸాಕాగ లಲ್ 
ఎ తు. ఈ సంసಕ್ೃత ಪాఠ క త ౕಲె ನాను జಯా ಕాಲెౕజు ಸెౕ  తదనంతర 
ఇం ౕయ ంಗ್ ಕాಲెౕజు ಸెౕ ದె. 

ಯು ಇ-ಗಲಲ್ವೇ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. ಬెంగళೂ నಲ ಲా್గ ఇదದ್ದెದ್ౕ ఎరడు ಕాಲెౕజుగళು. సಕాರ್  ఇం ౕయ ంಗ್ 
ಕాಲెౕజు అంత కರెయు ತ್దದ್ యు ఇ ఒందు. ఇదు ౖసూరు శವ್ ದాಯ್ లయద ಮానಯ್ತె 
పಡె తుತ್. ఇನెూನ್ందు, .ఎం.ఎಸ್. ఇం య ంಗ್ ಕాಲెౕజు.  ఆగಷెಟ್ ఆరంభವాಗಿతుತ್. దలు 
ನాను ాన ఓదಬెౕకు అం ದెದ್. అపಪ್ ಹెౕగూ ಕ್ಸ್ క సు ತ್దದ್రలಲ್. ನానూ ಕ್ಸ್ ಮాಡెూౕణ 
అందుಕెూం ದెದ್. ఆదರె ಹాಗె ಮాడ లಲ್. ఆగ ఎలಲ್రూ ಮాడు ತ್దದ್ ಕ್ಸ್ ಕెూౕసుರ್ ಮాడలు 
ఇషಟ್ವాగ లಲ್. ఎಸ್  ఆనಸ್ರ್ ಕెూౕ ರ್ಗె పರ್ವెౕశ ಕಿಕ್దದ್ರె బహుశః అదನెನ್ౕ ಮాడు ತ್ದెದ್ನెౕನెూౕ? 
ఆగ ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ న ಲ್  ఇదದ್ ఎಸ್  ఆనಸ್ರ್ పద ಗె పರ್ వషರ್ హತెూತ್ౕ హನెನ್రಡెూౕ 

ದాಯ್ ರ್గళనನ್ಷెಟ್ ఆ ಕ್ ಮాడు ತ್దದ್రు. 
యు ఇ-గూ అಷెಟ್. ఇదు ౧౯౪౯ర ಲ್. 

 
ರೊದದ್ಂ ನರ ಂಹ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 
ಓದಿದ ಯು ಇ ಕಾಲೇಜು. ಚಿತರ್ ಕೃಪೆ: 
ಯು ಇ 
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ఎಸ್  ఆనಸ್ರ್ పద ಗె ಸెౕరಲాగ లಲ್. అదಕెಕ್ ಕారణ ಪాರ್యశః ౕసಲా  బంద  నంతరద 
దల తండ నమಮ್ದాಗಿದెದ್ౕ ఇరబహుదు. ఆగ అదనుನ್ ౕసಲా  అంత కರెయు ತ್ర లಲ್. అదనుನ್ 

కమూಯ್నಲ್ గవనರ್ ంಟ್ ఆడರ್ಸ್ರ್ అంత కರెయు ತ್దದ್రు. ದెౕశಕెಕ್ ಸాವ್తంతರ್ಯ್ ಕಿಕ್తుತ್. ౖసూరు 
సరಕార ఆగ ಮా ద తತ್ దల ಕెలస ఎందರె ఈ ౕసಲా . ౕಗాಗಿ ననಗె పರ್ವెౕశ 
గ లಲ್. ఆగ అపಪ್ ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ న ಲ್ ಪాఠ ಮాడు ತ್ర లಲ್. అ ಲ್ಗె ಹెూౕగు ತ್దದ್రు అಷెಟ್. 

యు ఇ-ಗె హ ತ್రద ಲ್దದ್ ఔದెూಯ್ౕಗಿక సంಸెಥ್ ందర ಲ್ ವైರ್ಲెಸ್ ಕెూౕಸ್ರ್ ಪాఠ ಹెౕళು ತ್దದ್రు. 
అనంతర ಕెలవು వషರ್గళ ಕాల బసవనగు య ಲ್దದ್ ನాಯ್శనಲ್ ಕాಲెౕ న ಲ್ ಪాఠ ಮాడు ತ್దದ್రు. 
ನాను ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ ಗె ಸెౕర లಲ್. ఆ హನెನ್రడు ౕ న ಲ್ ఎరಡెౕ ఎరడు ಟ್ ಕెూౕಟాಗె 
ఇదుದ್వು. అషಟ್ర ಲ್ ననಗె యు ఇ-య ಲ್ ನాలుಕ್ వషರ್ద ఇం య ంಗ್ ಕెూౕ ರ್ಗె పರ್ವెౕశ 
ಕాಕ್ಗಿతుತ್. అ ಲ್ ಹె ಚ್న సంಖెಯ್య ಲ್ ಟ್ ದాಯ್ ರ್గ ಗె పರ್ವెౕశ గు ತ್తుತ್. ౕಗాಗಿ ನాను అ ಲ್ 

ಸెౕ ಕెూంಡె. ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ న ಲ್దದ್ ఎలಲ್ ౕటుగళೂ భ ರ್ ఆಗಿలಲ್. ಬెౕಕಿదದ್ರె ఈగలూ ಹెూౕಗಿ 
ಟ್ ಕెూౕಟాద అ య ಲ್ ಸెౕరబహుదు, ఎందు అపಪ್ ఆ ౕಲె దరు. అషಟ್రಲ ಲా್గಲెౕ 

ఇం య ంಗ್ ಕాಲెౕ ಗె ಸెౕ ಟ್దದ್ ంద ನాನెౕ ಬెౕడ ఎంದె. యు ఇ-య ಲ್యూ బహళ 
ఒಳ ಳె್య ಕಷ್క దದ್రు. ౕಗె శురుವాయుತ್ ననನ್ ಕಷ್ణ.   

ಯುನಿವ ರ್ಟಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯುನಿವ ರ್ಟಿ ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಹೆಸರು 
ಬಂದಿದುದ್ ಸರ್ ಎಂ. ಶೆವ್ೕಶವ್ರಯಯ್ ಮರಣಿ ದ ಮೇಲೆ. ಅವರ ಪರ್ಭಾವ ಏನಾದರೂ ನಿಮಮ್ ಮೇ ತಾತ್? 
ಅವರ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕೆನುನ್ವ ಆಸೆ ಇತಾತ್?  

ಆರ್.ಎನ್.: ఖం త. అదూ సವ್లಪ್ ఇతుತ್. ఏಕెందರె ఆಗಿన ಕాలద ಲ್ ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್ అవ ಗె బహళ 
ಗౌరవ ఇతుತ್. అవరు అం న ౖసూ న ದెూడಡ್ ౕರెూౕ ఆಗಿదದ್రు. నమಮ್ ఇం య ంಗ್ 
ಕాಲెౕ ಗె ದెౕశద ಲ್ ఆగ బహళ ఒಳ ಳె್య ಹెసరూ ఇతుತ್. ఇం య ంಗ್ ెౕతರ್ద ಲ್ ౖసూరు 
పರ್ ಧ್పಡె తుತ್. ఈ ಶెರ್ౕయద ಲ್ బహుಪాలు ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್ అవ ಗె సలಲ್ಬెౕకు. అవరు హలవು 
అಣెకటుಟ್గళనుನ್ క ಟ್దದ್రు. ಕాವెౕ ಗె అడಡ್ಲాಗಿరువ కಟెಟ್యనూನ್ అవರెౕ క ಟ್దుದ್. ఒంದెౕ ಟ್న ಲ್ 
అలಲ್ దದ್రూ, ಶెವ್ౕశವ್రయಯ್నవరనూನ್ మతుತ್ . .ರామನ್ అవరనూನ್ జన సಮానವాಗಿ ౕ 
ಕాణు ತ್దದ್రు. ఒబಬ್రు ానద పರ್ ౕకವాಗಿదದ್ರె, మತెూತ್బಬ್రు ఇం య ంಗ್ పರ್ ౕకವాಗಿదದ್రు.  

ಅಂತೂ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಿರಿ. 
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ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. నమಮ್ అమಮ್న కಡెయ ಲ್ ಡాకಟ್రుగಳెౕ  ಹెచుಚ್. నమಮ್ కుటుంబద ಲ್ ాన మతుತ್ 
ఇం య ంಗ್ పರ್ಧాన. ౕಗె ನాను యు ఇ ಸెౕ ದె. ఆ సమయద ಲ್ ಕాಲెౕజు కూడ 
బదಲాగు ತ್తుತ್. అ ಲ್ ಸాకషుಟ್ బదಲావಣెగళು అದాగಲెౕ ఆಗಿదుದ್వು. ఒಳ ಳె್య ಕಷ್కరుగళೂ ఇదದ್రు. 

ౖసూ ంద ಹెూరಗಿనవరూ ఇ ಲ್ ఓదలు బరు ತ್దದ್రు.  

ಗೋಖಲೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಭಾನುವಾರದ ತರಗತಿಗಳು 
ಾನದ ಬಗೆಗ್ ನಿಮಮ್ ಆಸಕಿತ್ಯನುನ್ ಹೇಗೆ ಉ ಕೊಂಡಿರಿ? ನೀವು ಕನನ್ಡ ಸಾ ತಿ ಡಿ. . ಗುಂಡಪಪ್ 

(ಡಿ ಜಿ) ಅವರ ಭಾಷಣಗಳನುನ್ ಕೇಳಲು ಹೋಗುತಿತ್ದದ್ದುದ್ ಇದೇ ಸಮಯದ ಲ್ ಅಲಲ್ವೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: యవర బಗెಗ್ ననಗె దదుದ್ ನాను ఇం ౕయ ంಗ್ ಕాಲెౕజు ಸెౕ ద ౕಲె. 
ఆగ ನావು ఆಚాయರ್ ಪాఠಶాಲెಗె హ ತ್రద ಲ್ ౕ ವాస ದెದ್వು. అ ಲ್ ఇదದ್ మ ಲ್ಕాజుರ್నಸాವ್  
ದెౕవಸ ಥా್నద బ  ಸాకషుಟ್ ಖా  ಜాగ ఇతుತ್. ನాను ದెౕవಸ ಥా್నద పకಕ್ద ಲ್దದ್ ಖా  ಜాగద ಲ್ ಕಿರ್ಕెಟ್ 
ఆడలు ಹెూౕగు ತ್ದెದ್. అదర ఒందు బ ಗె ಕెలవು కలుಲ್బంಡెగ దుದ್వು. పರ್ నవೂ సంಜెಹెూతుತ್ 
ఐದారు యరు ఆ కలుಲ್బంಡెగళ ౕಲె కు తుಕెూళುಳ್ ತ್దದ್రు. అవర ಲ್ యూ ఇదದ್రు. అవర 
గంటలు సವ್లಪ್ ದెూడಡ್ದె ౕ. ౕಗాಗಿ ನావು ಕಿರ್ಕెಟ್ ఆడు ತ್దದ್ంತె ౕ అవరు ಮాతನాడువುದెలಲ್వೂ 
ಕెౕళು ತ್తుತ್. అవర ಜెూತెಗె ఇనూನ್ హలవరు ఇరు ತ್దದ್రు. టూಟ್రు ರ್ౕ ವాసರాವ್ మతుತ್ 
ಚామರాజಪెౕಟెయ ಲ್ ವాస దದ್ . ౕತాರామయಯ್ కూడ ఆ గుం న ಲ್ ఇదದ್రు. ౕಗె ಕಿರ್ಕెಟ್ 
ఆడువ సందభರ್ద ಲ್ ನాను యవరనుನ್ దలు కం ದెದ್. ఆటವాడుವాగ ಚెండు ఈ గుం న 
కಡెಗె ಹెూౕದాగ అదనుನ್ యలు ನావು ఓడు ತ್ದెದ್వು. ఆగ  తಮాಷె ಮాడు ತ್దದ್రు. ఒందు 
న ನాను అపಪ್ననుನ್ ಚా ದాగ అవరు ఇవರెలಲ್ ಯారు ఎందు దరు. ನాను యు ఇ-

ಗె ಹెూౕగలు ఆరం ದాగ యవరు ಗెూౕఖಲె ಸావರ್ క సంಸెಥ್య ಲ್ ಭానుವారద 
తరగ గళనుನ್ నಡెసలు ఆరం దరు. ఆగ అదు ఎం.ఎನ್. కృషಣ್ರాವ್ ಪాಕ್ರ್ వృతತ್ద స ౕప 
ఇతుತ್. యవరూ అదಕెಕ್ బలు హ ತ್రద ಲ್ ౕ ವాస దದ್రు.  ౕಗాಗಿ పರ್  ಭానుವార ಬెళಗెಗ್ 
అవరు నಡెదుಕెూంಡెౕ తరగ ಗె బరు ತ್దದ್రు. అవర మನెయ ముంದె ఇదದ್ రಸెತ್ಗె ఈగ అవర 
ಹెసರెౕ ఇ ಟ್ದ ದా್ರె.  

ನాను దలు యవరనుನ್  
కండదుದ್ ಕಿರ್ಕెಟ್ ఆడుವాగ  
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తರ್: . . గుಜ ಜా್రపಪ್ 

ಭಾನುವಾರದ ಈ ತರಗತಿಗಳ ಲ್ ಏನನುನ್ ಕ ಸುತಿತ್ದದ್ರು? ಎಷುಟ್ ದಾಯ್ಥಿರ್ಗಳು ಇರುತಿತ್ದದ್ರು?  

ಆರ್.ಎನ್.: హ ನైద ంద ఇపಪ್తుತ್ ದాಯ್ ರ್గళು ఇ ದ್రబహుదు. ఆదರె అదు ఎలಲ್ ఆసకತ್ గూ 
ముకತ್ವాಗಿతుತ್. ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ನావು ఎరడు పುసತ್కగళనుನ್ అధಯ್యన ಮాడు ತ್ದెದ್వು. ఒందు 
ఇంಗಿಲ್ಷ್న ಲ್ ఇరు ತ್తుತ್. మತెూತ್ందు కనನ್డ అథವా సంసಕ್ೃతద పುసತ್క. ఇವెరడనూನ್ 
ಬెಸెయಬెౕಕెనుನ್వುదు అవర ఉದెದ್ౕశವాಗಿతుತ್. ఇంಗಿಲ್ಷ್ క త ಮాతರ್ಕెಕ್ కనನ್డ అథವా సంసಕ್ೃత 
ಗెూ ತ್లಲ್ವెంದాగಬారదు ఎనుನ್వುదు అవర అ ಕె. ౕಗాಗಿ ఒందు పುసತ್కవು కనನ್డ అథವా 
సంసಕ್ೃతವాಗಿరు ತ್తుತ್. ಜెూತెಗె షయగళೂ బదಲాగు ತ್దుದ್వು. ఇంಗಿಲ್ న ಲ್ ಶెౕషವాಗಿ ಸా తಯ್, 
ನాటక, ರాజಕಿౕయ ಶెಲ್ౕషಣె అథವా చ ತెರ್ అంತెలಲ್ ఇరు ತ್దుದ್వು. ఒ ಮ್ ಮ್ ానవೂ 
ఇరు ತ್తుತ್. ಹాగంత ానద పఠಯ್పುసತ್కగళలಲ್. ಜెౕಮ್ಸ್ ౕನ್ಸ್, అಲెಕಿಸ್ಸ್ ಕాಯ್ರెಲ್ ముంತాద 
ಲెౕఖకర పುసತ್కగళು.  

ಇವುಗಳ ಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಇಷಟ್ವಾದ ಪುಸತ್ಕ ತೊತ್ೕ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ఇతుತ್. అదర ಹెసరు ಮాಯ್ನ್,  అನ್ನెూౕನ್, అಲెಕಿಸ್ಸ್ ಕాಯ್ರెಲ್ బರెదదుದ್. ಪెంಗಿವ್ನ್ 
పರ್కటಣె. అదు మనుషಯ್ననుನ್ సమగರ್ವాಗಿ ಶెಲ್ౕ తుತ್.    
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ಎಪಿಜೆ ಅಬುದ್ಲ್ ಕಲಾಮ್ ಅವರನೂನ್ ಇದೇ ಪುಸತ್ಕ ಪರ್ಭಾ ತುತ್ ಅನಿಸುತತ್ದೆ. 

ಆರ್.ಎನ್.: ౕవು ಹెౕ దుದ್ స . ఇదనుನ್ ఒబಬ್ ా  బರె దದ್రు. ఆదರె ఆత ಕెౕవల ా  
ఆಗಿర లಲ್. ఈ పುసತ್కవೂ ఒందు శರ್ణವెౕ. ఒం షుಟ್ చ ತెರ್, ఒం షుಟ್ తతತ್ವ್ ాన, ಸాಮా క 
షయగళು ಹాగూ ాన ఇదుದ್వು. ఆదರె అదర ಕెౕందರ್వసుತ್ – అ ాత. మనుషಯ್న బಗెಗ್ నమಗె 

ఏనూ లಲ್. అదు ಕెౕందರ್వసుತ್. ననನ್ ౕಲె ಸాకషుಟ್ ప ಣామ ౕ ద పುసತ್క అదు. ఇంతహ 
పುసತ್కగళನెನ್ౕ ఆ ಕ್ ಮాడు ತ್దದ್దుದ್ గుండపಪ್నవర ಶెౕష. సವ್లಪ್ ాన సವ್లಪ್ ಬెౕರె. యవరు 
పతರ್కతರ್రూ సಮాజಸెౕవకరూ ఆಗಿదದ್రు. ಬెంగళೂ న ಲ್రువ ಗెూౕఖಲె ಸావರ್జ క సంಸెಥ್యనుನ್ 
ಸ ಥా್ దుದ್ అవರెౕ. ಗెూౕಪాలకృషಣ್ ಗెూౕఖಲెయవరు ಹాగూ ರ್ ಷ್ ఆడ తవಯ್వಸెಥ್యనుನ್ 

ಚ್దದ್వరు. ౕಗె ನావು హತెూತ್ంభతತ್ನెయ శతಮానద ಕెలవು పರ್ దಧ್ తతತ್ವ್ ా గళ పುసತ್కగళనూನ್ 
ఓ ದెవು. ఆగ ರ್టನ್ శಕಿತ್ಶా  ದెౕశವాಗಿ బదಲాగు ತ್దుದ್, ఆಗಿన ಕాలద ಲ್ అదుವెౕ అతಯ್ంత 
శಕಿತ್ಶా తుತ್. అదర ఆ శಕಿತ್ ఇ ಲ್గూ హర తుತ್. ರ್ ಷ್ ಸాಮాರ್జಯ್ద సూయರ್ ఎం గూ 
ముళುగువು లಲ್ ఎందు ಹెౕళು ತ್దుದ್దూ ఉంటు. ಯావ ౕ య ఆడ త ఒಳ ಳె್యదు ఎనుನ್వ బಗెಗ್ 
ರ್ట ನ್న ಲ್ ఆగ బహళషుಟ್ చಚెರ್గళು నಡెయు ತ್దుದ್వು. ఎలಲ್ గూ మతದానద హకుಕ್ ఇర లಲ್. 

ಜెూತెಗె ಕైಗా ಕా ಕాರ್ం యంతహ షయగళ చಚెರ್యూ ఇతుತ್.  ఆಗాಗెಗ್ ఉಲెಲ್ౕಖಿసు ತ್దದ್ 
మತెూತ್బಬ್ರెందರె ఆడಮ್ ಮ್ತ್. అవ ಗె ರ್యವాద ఇನెూನ್బಬ್ ರాజಕಿౕయ తతವ್ಶాస  ఎందరರె 
ವాలಟ್ರ್ ಬాಯ್జಟ್. ఇవర ಪా ರ್ ం న ಭాషణగళನెನ್లಲ್ ನావು ఓ ದెದ್వು. ಲెూంಬాಡ್ರ್ ಟ್ರ್ౕಟ್ 
ఎనుನ್వ పುసತ್కవనూನ್ ఆత బರె దದ್. నమಮ್ ಕಷ್ణ వಯ್వಸెಥ್య ಲ್ ದెూರెయ దದ್ ఇంతహ ంతನెగಳెలಲ್వೂ 
నమಗె ದెూರెయు ತ್దుದ್వು. ఇವెలಲ್ద ంద ననಗె ದెూರెత ఒందు ದెూడಡ್ ಪాఠ ఎందರె, 
అ న ಲ್యూ, ಭాಷెయ ಲ್యూ ಭాగగ లಲ್, ఎలಲ್వೂ ఒంದెౕ ఎనుನ್వುదు. పರ್పంచద ಲ್ ఇంಗಿಲ್ಷ್ 
ఒంದెౕ ఎలಲ್వೂ అలಲ್, ాన, ಸా తಯ್, దశರ್న, ರాజಕಿౕయ దಲాదవನెನ್లಲ್ ౕడువంతహ 
ಶాలదృ ಟ್య, సమగರ್ ಕಷ್ణ వಯ್వಸెಥ್ ಬెౕకు ఎనుನ್ ತ್దದ್రు . శವ್ ದాಯ್ లయద ಕಷ್ణ 

ఇంతహదనుನ್ ౕడు ತ್ర లಲ್ವాదದ್ ంద అదಕెಕ್ పೂరకವాದెూందు క ಕెయ వಯ್వಸెಥ್యనుನ್ ౕಗె 
రూ దದ್రు.  

ఈ తరగ గ ಗె యతವాಗಿ బరువ ಕెలవ దದ್రు. ఇదనుನ್ ఇషಟ್పటಟ್వరు హలವారు వషರ್గళవರెಗె 
బరు ತ್దದ್రు. బహళషుಟ್ జన ననಗಿంతలూ వయಸాಸ್దవరు. ననಗಿంతలూ కಕ್వరు ఇర లಲ್ 
ఎ సుతತ್ದె. ಕెలవು ననನ್ స ౕకరు. ಕెలవరు ననಗಿంత సವ್లಪ್ ದెూడಡ್వరు, మూవతుತ್ వయ ಸ್నవరు. 
ನాను ఇం య ంಗ್ క యు ತ್దದ್ ನాలూಕ್ వరుషగళೂ అ ಲ್ಗె ಹెూౕగు ತ್ದెದ್. ఇం య ంಗ್ 
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ಕాಲెౕ ంద సವ್లಪ್ బదಲావಣె ఇరు ತ್తుತ್. ఈ తరగ గళು పೂరక క ಕెಯాదువು. ఇవು 
ఇం య ంಗెూౕ, ಕెూಸ್ౕ క త ಮాతರ್ಕెಕ್ ಬెౕರె షయగళనుನ್ క యದెౕ ఇరಬెౕಕಿలಲ್ ఎంబ 
ಚారవనుನ್ ననನ್ తಲెయ ಲ್ తురుಕಿదవು. 

 
ಗೋಖಲೆ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಬಗೆಗ್ ೧೯೮೮ರ ಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ 

ಈ ಭಾನುವಾರದ ತರಗತಿಗಳು ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಡೆಯುತಿತ್ದುದ್ವೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ಹాం. ఎరడు గంಟె ఇరు ತ್దుದ್వು. కనನ್డ ౕ, సంసಕ್ೃతದెూದ್ౕ పುసತ್క ంద తరగ  
ఆరంభವాగు ತ್తుತ್. ఆ ౕಲె ఒందు గంಟెయ నంతర హతుತ್ ష డువು ఇరు ತ್తుತ್. ఒం షుಟ್ 
ಕా  కు యు ತ್ದెದ್వು. మತెತ್ ఇನెూನ್ందు పುసತ್కద చಚెರ್ ముందువರెసు ತ್ದెದ್వು. . 

ಈ ಷಯಗಳ ಬಗೆಗ್ ನಿಮಗೂ ಮಾತನಾಡಲು ರ್ೕತಾಸ್ ಸುತಿತ್ದದ್ರೋ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ಹ ಞా್. ఒందు ప ౕ ె ఇరు ತ್తుತ್. పುసತ್కగళనుನ್ ఓ ద ౕಲె ఎలಲ್రూ అదర బಗెಗ್ మಶెರ್ 
బರెయಬెౕಕಿతుತ್. పರ್ ౕ పುసತ್కద మಶెರ್ బರెయలు ఒಬెూಬ್బ గూ ఐದైదు షగళು గు ತ್దుದ್వು. 
అషಟ್ర ಲ್, ನావು పುసತ್క ಹెౕಗె నమಮ್నుನ್ పರ್ಭా తు, అదనుನ್ ఓదుವాగ హు ಟ್ద ంతನెగళು 
ఇತాಯ್  ఏನాదరూ పುసತ್కద బಗెಗ್ ಹెౕళಬెౕಕಿతుತ್. ఒందు ౕ య ಲ್ ಭాషణ ಮాడಬెౕಕಿతుತ್ ఎ ನ್. 
ఉ ద సమయద ಲ್ పರ್ಶెನ್గళనుನ್ ಕెౕళబహు తుತ್. పರ್ಶెನ್గళను ಕెౕళುవುదు ఇದెದ್ౕ ఇరు ತ್తుತ್.    
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ಡಿ ಜಿ ಒಬಬ್ರೇ ಇರುತಿತ್ದದ್ರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರೂ ಇರುತಿತ್ದದ್ರಾ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ఆಗాగ ಬెౕರెయవరూ ఇరు ತ್దದ್రు. ఆదರె ಕెలవరు అಷెಟ್. సంಸెಥ್య 
ಕాయರ್ద ರ್గಳాಗಿదದ್ ವెంకಟాచలయಯ್నవరు ಯాವాగలూ ఇరు ತ್దದ್రు. అ ಲ್న వಯ್వಹార 
ನెూౕ ಕెూళುಳ್ ತ್దದ್ అవరు ಬా ಗె కటుಟ್వುదు, ಬాಕಿ వసూ  ఇತాಯ್  ನెూౕ ಕెూళುಳ್ దದ್రు. అదలಲ್ದె 
ಗెూౕఖಲె సంಸెಥ್య హలవು సహృదయరూ బరు ತ್దದ್రు. ಸావರ್జ క ಭాషణగళು ఇದ ದా್గ అవರెలಲ್ 
బరు ತ್దದ್రు. ననನ್ తంದె మతుತ್ పద  తరగ య ಲ್ అవర సహಪా ಯాಗಿదದ್ టూಟ್రు 
ರ್ౕ ವాసರాయరు ఇంతహవరు. ఆ ౕಲె ರాయరు ಗెూౕఖಲె సంಸెಥ್య అధಯ್ಕಷ್రూ ఆదరు.  

ಈ ತರಗತಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಾವರ್ಜನಿಕರ ಉಪ ೕಗಕಾಕ್ಗಿ ಇದುದ್ವು. ಅವಕೆಕ್ ಫೀ ಏನೂ ಇರ ಲಲ್ 
ಅಲಲ್ವೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ಹెచూಚ್ క  ఉ తವెౕ. యవ ಗె హణ ಕెూడువುదు అనుನ್వುదనನ್ ౕ సలూ 
ఆగదు. అవ ಗె ఒ ಮ್ ಮ್ నమಮ್ పరంపರెయంತె హణుಣ್హంపలు ತాంబూల ಕెూడు ತ್ದెದ್వು అಷెಟ್. 

 
ಗೋಖಲೆ ಸಾವರ್ಜನಿಕ ಸಂಸೆಥ್ಯ ಲ್ ಡಿ ಜಿ (ಪೀಠದ ಲ್ ಕು ತಿರುವವರು)   కృಪె: ಗెూౕ.ಸಾ. .సంಸ ಥె್ 
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ాన, ಸా తಯ್, దశರ್న, ರాజಕಿౕయ  
ఎలಲ್వనూನ್ ఒళಗెూండ సమగರ್ ಕಷ್ణ యవర ఆಸెಯాಗಿతుತ್.  

ಕಾಯ್ಲೆಟ್ಕ್ನ ಲ್ ಪಿ.ಎಚ್ಡಿ. ಮುಗಿ ದ ಮೇಲೆ ಭಾರತಕೆಕ್ ಮರಳಬೇಕು ಎನುನ್ವ ನಿಮಮ್ ತೀಮಾರ್ನವನುನ್ 
ಇವೆಲಲ್ವೂ ಬಾಧಿ ದುವೇ? ನೀವು ಭಾರತದ ಲ್ ನಿಲಲ್ಲಾಗದೆ ಎರಡೇ ವಷರ್ಗಳ ಲ್ ವಾಪಸು ಹೋಗುತಿತ್ೕರಿ 
ಎಂದು ಯಾರೋ ಬಾಜಿ ಕಟಿಟ್ದದ್ರು ಅಂತ ಕೇ ದೆದ್.  

ಆರ್.ಎನ್.: అ కద ಲ್దದ್ ననನ್ ಗెಳెయరు ನాను ఆరు ంగಳೂెళಗెౕ ವాపಸాగుತెತ್ౕನె అం దದ್రు. 
ಭారతద ಲ್ ఎరడు వషರ್ కూడ ನాను ఇరువು లಲ್ అంత అవ ಗె అ తుತ್.  

ನాను ದాಯ್ ರ್ಯాಗಿದ ದా್గ, బసవనగు య ಲ್ నమಮ್ದెూందు హతుತ್ జనర గుం తుತ್. ನావು అదనుನ್ 
ಕెూರ್ౕ ౕಸ್ కಲ್ಬ್, ಗెಳెయర గుంపು అంత కರెయు ತ್ದెದ್వು. పರ್  ಭానుವార సంಜె ఈ గుంపು ఒಟాಟ್ಗಿ 
ಯావುದాదరూ ಹెూౕಟె న ಲ್ ఎಸ್ಕె -ಗె, అందರె, ವ್ౕటు-ಖార-ಕా ಗె ಹెూౕగు ತ್తుತ್. అ ಲ್ 
ఏನాదరూ హరಟె ಹెూಡెయు ತ್ದెದ್వು. గుం న ಲ್దದ್ హలవరు ఆಚాయರ್ ಪాఠಶాಲెయవరు. నమಗె 
ప తರాಗಿదದ್ ಬెౕರె ಶాಲె, ಕాಲెౕజుగళవరూ ಕెలవరు ఇదದ್రు.  

ఆగ, ಸాವ್తంతರ್ಯ್ చళುవ య సమయ. మಹాతಮ್ ಗాం , ನెహరూ ముంತాదవర ಮాతుగళనుನ್ 
ಕెౕళು ತ್ದెದ್వು. నమಮ್ ಶాಲెయ ಲ್ ಕెలవು ಕಷ್కరూ అదర బಗెಗ್ ಮాతನాడు ತ್దದ್రు. ದెౕశಕెಕ್ 
ಹెూౕగಬారదు అంత అవరు ಯారూ ಹెౕళ లಲ್ అ ನ್. ದెౕశಕెಕ್ ಹెూౕగువవరూ ఇదದ್రు. ఆదರె 
అవర సంಖెಯ್ ఈಗಿనదಕಿಕ್ంత బహళ క  ఇతుತ್. నమಮ್ కಲ್ಬ್నవ ಗెలಲ್ ఏ దದ್రూ నమಮ್ ದెౕశదಲెಲ್ౕ 
ಮాడಬెౕకు అనుನ್వ నం ಕె. ದెౕశద ಲ್ ఏನెౕ ಸా దరూ, అదు అవర ಸాధನె ఆగుతತ್ದె. నమಮ್ 
ದెౕశಕెಕ್ ఏనూ ಕెూటಟ್ ಹాಗాగువು లಲ್వలಲ್? ಸెంటರ್ಲ್ ಕాಲెౕ న ಲ್ కుಸ್ క యు ತ್దದ್ ಕెలవరూ 
నమಮ್ కಲ್ಬ್న ಲ್దದ್రు. ఇంతహవరు అ ಲ್ ಕాವ್ంటం ಕా ಕ್ಸ್ ಪాఠ ಮాడు ತ್దದ್ సుబಬ್ರామయಯ್ర బಗెಗ್ 
ఒ ಮ್ ಮ್, “ನెూౕ  సుబಬ್ರామయಯ್ ఏನాదరూ అ కద ಲ್ ఇ ದ್దದ್ರె… ఇంథవర ಹాಗె 
ఇరు ತ್దದ್రు” అంత ಯాರాదరూ సుపರ್ దಧ್ర ಹెసరు ಹెౕళು ತ್దದ್రు. అవరు ಭారతద ಲ್ ఇ ದ್దದ್ ంద 
అవ ಗె ಸాధನెయ అవಕాశగళು ಕಿಕ್లಲ್ ఎనుನ್ ತ್దದ್రు. ಭారతద ಲ್ ౕ ఉ దದ್ಕెಕ್ అవర బಗెಗ್ 
ಗౌరవ ఇతుತ್. ౕಗె ఏನెౕ ಸా దరూ ఇ ಲ್ ౕ ಸా సಬెౕకు ఎనుನ್వ ಭావ ಬెಳె తుತ್.  

ఇ పద య నంతర ನాను ದెౕశಕెಕ್ ಹెూౕగబహు ತ ತా್దరూ, ನాను ఇం యನ್ ఇನ್ ಟ್టూಯ್ಟ್ 
ఆಫ್ ಸైನ್ಸ್ಗె బందు ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್న ಲ್ ಸాನ್తಕెూౕతತ್ర పద  పಡెದె. ఆ ఎరడు వషರ್ద ಮాసಟ್ರ್ 
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ఆಫ್ ఇం య ంಗ್ ಕెూౕ ರ್ಗె ఆగ ಲ್ಮా ఎనుನ್ ತ್దದ್రు. ఆ ఎరడు వషರ್గళ ಲ್ ననಗె 
దರ್వచలన బಗెಗ್ ఆసಕಿತ್ ಬెಳెదు, ఏರెూౕಡైನా ಕ್ಸ್ ಹాగూ ಫುಲ್ ಡ್ ಡైನా ಕ್ಸ್, అందರె, 
ವాయుచలನె మతుತ್ దರ್వచలನెయ బಗెಗ್ కుతూహల మూ తు. ఎరడు వషರ್ ముಗಿయువುదರెూళಗె 
ನాను ఏను ಮాడಬెౕకు ఎందు ౕಮాರ್ సಬెౕಕಿతుತ್. అ ಕెಗె ಹెూౕಗಿ బం దದ್ ననನ್ 
సంబం బಬ್రు, ఐఐఎ ಸ್య ಲ್ ನాను ఎరడు వషರ್ద ಲ್ಮా ಮా ಯాಗಿదದ್ ంద ನానూ 
అ ಕెಗె ಹెూౕగಬెౕకు ఎందరు. “ఐఐఎ ಸ್య ಲ್ ధవನ್ ఇದ ದా್రలಲ್. అవ ಗె ಹెౕ దರె ಸాకు. 
ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್ಗె ಸెౕరబహుదు, ఇ ಲ್ ಯాಕె ఇ ౕರ್ಯా?” ఎనుನ್ ತ್దದ್రు.  

ಗెಳెయర గుంపು ఇ ಲ್ದెದ್ౕ ಸా సಬెౕకు ఎందు ಭా తుತ್. 

ఆసಕ್ರ್ ౕಟెಯ್ನ್ಸ್ ఎనుನ್వ ఒబಬ್ జమರ್ನ್ ರ್ಫెసరు ఇదದ್రు. అవరు ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್ ಭాగద 
ముఖಯ್సಥ್రూ, దರ್వచలనద బಗెಗ್ ననಗె ಪాఠಮా దవరు. ఇం య ంಗ್ ఓదుವాగ ಹైಡాರ್ ಕ್ಸ್ 
అందರె దರ್వబలగళ బಗెಗ್యಷెಟ್ ಪాఠ ఇತెತ್ౕ ಹెూరతు దರ್వచలನెయ బಗెಗ್ అలಲ್. ఆగ ಭారతద ಲ್ ఈ 
ఎరడూ షయగళೂ ಬెౕರెಬెౕರె ఎ దుದ್వು. ನాను ఐఐఎ ಸ್ ಸెౕరువುదಕెಕ್ మూరు వషರ್ దలు 
అ ಲ್ಗె ಸెౕ దದ್ ౕಟెಯ್ನ್ಸ್ಗె, ಭార ౕయ ದాಯ್ ರ್గ ಗె ఏను క రుತ ತా್ರె, ఏను ఇలಲ್ ఎనుನ್వುదు 
ಚెನాನ್ಗಿ ಗెూ ತ್తుತ್.  ౕಗాಗಿ ఈ తరగ గళనుನ್ నಡెసు ತ್దದ್రు. అదు దರ್వచలన ానద ಲ್ ఒందు 
ౕ య ಪాರ್థ క ಪాఠగళು ఎనನ್ಬెౕకు. ఆదರె ಪాఠ ಮాడుವాగ ನావು తకರ್బదಧ್ವాಗಿ 
ౕ సువುదಕెಕ್ ఒతుತ್ ಕెూడు ತ್దದ್రు. ౕಗాಗಿ ఇವెలಲ್వೂ తకರ್ಶాస  ఎందు మనవ ಕె ಮా సలు 

శರ್ సు ತ್దದ್రు. ఆత తుంಬా ఏనూ ಹెౕ ಕెూ ಟ್ర లಲ್. ఆదರె మూలಪాఠగళనుನ್ బహళ ಚెನాನ್ಗಿ 
క దದ್రు.   

ఆగ ಭారతద ಲ್ ఇం యరుగ ಗె ದెూರెయు ತ್దದ್ ಕಷ್ణద మటಟ್వనుನ್ గమ  ఆత ౕಗె ౕ 
ಹెౕ ಕెూడಬెౕಕెందు ౕಮాರ್ రಬెౕకు ఎ సుతತ್ದె. ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್ అంతూ ఆగ ಭారతద ಲ್ 
ಹెూసతు. అదు ఎరడನెయ శವ್యుదಧ್ద ఫల. అదకూಕ್ దలు ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್ షయద బಗెಗ್ 
ఏనూ ఇర లಲ್. ఆదದ್ ంద అవరు తరగ య ಲ್దದ್ పರ್ బಬ್ గూ ఆ షయద మూలಪాఠగళು 
మనవ ಕె ఆగಬెౕಕెందు బహళ ప శರ್మ ంద తಯా  నಡెసు ತ್దದ್రు. ననಗె దರ್వచలನెయ 
తతತ್ವ್గళು ప చయವాಗಿదుದ್ అవర తరగ య ಲ್ ౕ. అంద ಹాಗె, ఎలಲ್ జమರ್నరంತె అవరు 
ముగుళನ್గుతತ್లూ ఇర లಲ್. అవరు నకಕ್దದ್నుನ್ ನాను కంಡెౕ ఇలಲ್. అదు అవర ౕ . సూటు ధ , 
ದెూడಡ್ ವ್ಕ್ ಕా న ಲ್ బరు ತ್దದ್రు. సంಸెಥ್య ఆవరణద ౕ ఇదದ್ నం. ౧౧ బంగಲెయ ಲ್ ౕ 
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ವాస దದ್రు. అనంతర అದెౕ బంగಲెయ ಲ್ ನానూ ಕెలవು ಕాల ವాస ದెದ್. హ ತ್రదಲెಲ್ౕ ఇదದ್ 
ಭాగಕెಕ್ ಕా న ಲ್ ౕ బరు ತ್దದ್రు. వషರ್ಕెూಕ್ ಮ್ ದాಯ್ ರ್గళನెನ್లಲ್ ఒందు ಪా ರ್ಗె మನెಗె 

ఆಹాವ್ సు ತ್దದ್రు. అవర ಹెండ  నమಗెలಲ್ ఐಸ್ಕಿರ್ౕం ಮా ಕెూడు ತ್దದ್ ంద అదಕాಕ್ಗಿ ౕ ఎలಲ್ 
ದాಯ್ ರ್గళೂ ಪా ರ್ಗె ಹెూౕగు ತ್ದెದ್వು. ఐಸ್ಕಿರ್ౕం ఆಗಿన ಕాలద ಲ್ బలు అపరూప. ఆధರె 

అదర ಲ್యూ ఆಕె ಭార ౕయ ಸాವ್దవನెನ್ౕ ಸెౕ సు ತ್దದ್రు. ౕಗాಗಿ అదಕెಕ್ ಶెౕష రు  ఇరు ತ್తుತ್. 

 
ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಐಐಎ ಸ್ಯ ಲ್ ಆರ್.ಎನ್. (ಬಲತುದಿಯ ಲ್). కృಪె: ರెూదದ್ం నర ంహ 

ఇర . ನాವెలಲ್ ౕಟెಯ್ನ್ಸ್రనుನ್ ౕಗె అథರ್ಮా ಕెూం ದెದ್వು. ఆత ದాಯ್ ರ್గళ ಜెూತెಗె ನెౕరವాಗಿ 
ಮాతನాడు ತ್ర లಲ್. ಜెూౕಗాರాವ್ ఎనుನ್వ ఒబಬ್ర మూలక సంపಕಿರ್సు ತ್దದ್రు. ననನ್ ಮాసಟ್ಸ್ರ್ 
ಕెూౕసుರ್ ముಗಿయువ సమయద ಲ್ ಜెూౕಗాರావనుನ್ కರెదు నర ంహ ಗె ననನ್నుನ್ ಕాణలు ಹెౕళು 
ఎందరంತె. ಜెూౕಗాರాವ್ బందు ರ್ಫెసరనుನ್ ౕను ಭెౕ  ಮాడಬెౕకంತె ఎంద. ఆಗెలಲ್ ఒబಬ್ರెౕ 
ఒబಬ್రు ರ್ಫెసರ್ ఇరు ತ್దದ್రు. ರ್ಫెసರ್ ఎందರె ಭాగద ముఖಯ್సಥ್రూ ఆಗಿరు ತ್దದ್రు. “ದెౕవರెౕ 
ఇవరు ಯాకపಪ್ ననನ್నుನ್ ಭెౕ ಮాడಬెౕకు అం ದ ದా್ರె,” ఎందుಕెూంಡెౕ అ ಲ್ಗె ಹెూౕದె. “ఇನెನ್ౕను 
నನ್ ఎరడు వషರ್గళು ముಗಿయుತ ತా್ బందువು. ముంದెౕను ಮాడಬెౕకు అం ದ್ౕ?” ఎందరు. 

అషಟ್రಲ ಲా್గಲెౕ ನాను ౕ యರాల య ಲ್ ముందువರెయ ಬెౕಕెందుಕెూం ದెದ್. “ ಮాన 
ఉదಯ್మద ಲ್ ಕెలస గబహుದెౕನెూౕ? ౕ యರాల  ఇಲాಖెగూ అ ರ್ ಹాಕಿದెದ್ౕನె. ఆదರె 
ఇంతದెದ್ౕ అంత ఇనూನ್ ౕచನెಮా లಲ್.” ఎంದె. “ఇలಲ್. ౕను సంಶెೂౕధನె ಮాడಬెౕకు” ఎందరు. 
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అవర ಕెూౕ ರ್న ಲ್ ನాను ಚెನాನ್ಗಿ బರె ದెದ್. “అಷెಟ್ౕ అలಲ್. ౕను ದెౕశద ಲ್ ౕ సంಶెೂౕధನె 
ಮాడಬెౕకు. అంథ ఎరಡెౕ ಜాగగ ವె. ననನ್నನ್ ಕెౕ దರె ౕను ಗెూಯ್ ంಗెನ್ అథವా ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್న ಲ್ 
సంಶెೂౕధನె ಮాడಬెౕకు. ಗెూಯ್ ంಗెನ್ಗె బరువ ఇషಟ್ ఇదದ್ರె ననಗె ಹెౕళು. అ ಲ್ నಗె 
ఖం తವాಗಿయూ పರ್ವెౕశ ದెూరಕಿ ಕెూడుತెತ್ౕನె." ఎం దದ್రు. 

ಗೊಯ್ಟಿಂಗೆನ್ ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯದ ಲ್ಯಾ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. అಲెಲ್ౕ. అದెూందు తರ್ సಥ್ళ. ವైಮా క సంಶెೂౕధನె ಹాగూ అ వృ ಧ್య 
ಕెౕందರ್ವాಗಿదದ್ ಗెూಯ್ ంಗెನ್ యు, ఈ షయగ ಗె శವ್ಖాಯ್  పಡె తుತ್. అ ಲ್దದ್ లు ವ್ಗ್ ಪాರ್ంಟ್ಲ್ 
ఏకಕాలద ಲ್ మూరు హుದెದ್గళనుನ್ ಭా సు ತ್దದ್రు. ಗెూಯ್ ంಗెನ್ య ಲ್ ఆత ರ್ಫెసರ್ 
ఆಗಿదದ್రు. అదు ಗెూಯ್ ంಗెನ್ಗె అవరు దలు బంದాగ పಡెద హుದెದ್. ఆ ౕಲె ఆత అ ಲ್దದ್ 
ವైಮా క సంಶెೂౕధನాలయ ಡాಯ್ಚ್ ಸెంటರ್ಮ್ ಫುಯ್ರ್ లుಫ್ಟ್ ఉంಡ್ ರౌంಫా�ಟ್ರ್ ( ఎಲ್ఆರ್) 
ఎనుನ್వ, నమಮ್ ಲ್య ವైಮాంత ಕಷ್ పರ್ ౕగಶాಲె ఎನ್ఎఎಲ್నంతహ, సంಸెಥ್య ದెౕರ್శకరూ 
ఆಗಿదದ್రు. ಜెూತెಗె ఆగ ఇదದ್ ಕైసರ್ ಲెಹ್ಲ್ಮ್ సంಶెೂౕధನాలయద ದెౕರ್శకరూ ఆಗಿదದ್రు. ఈగ 
ఇదనుನ್ ಮాಯ್ಕ್ಸ್ ಪ ಲా್ంಕ್ సంಶెೂౕధನాలయ ఎనుನ್ತ ತా್ರె. ౕಗె, ఆతನెౕ అ ಲ್య ರాజ. 

ಅಂದರೆ ಕೈಸರ್. 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. ಕైసರ್. అందರె ರాజ! 

ಗೊಯ್ಟಿಂಗೆನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಜಮರ್ನ್ ಕ ಯಬೇಕಿತತ್ಲಲ್ವಾ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹాం. అదు క యಲెౕಬెౕಕಿతుತ್. ఐఐఎ ಸ್య ಲ್ ನాను ಮాసಟ್ಸ್ರ್ క యుವాగ ఒం షుಟ್ 
జమರ್ನ್ కూడ క యಬెౕಕాಗಿతుತ್. అదరలూಲ್ ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್ క యవುదಕెಕ್. ಯాಕె అంత ಹెౕ దರె 
బహళషుಟ್ జన ಗె అచಚ್  ఆగబహుదు ౕಟెಯ್ನ್ಸ್ జమರ್ನ್ ఎనుನ್వುదకಕ್లಲ್. ಯాಕె అందರె ఆಗಿన 
ಕాలద ಲ್ ವైಮా క ానద బಗెಗ್ అతಯ್ంత న ౕన ಶెೂౕధగళು ఇంಗಿಲ್ ಗಿంతలూ జమರ್ನ್ 
ಭాಷెయ ಲ್ ౕ ಹెచుಚ್ ఇరు ತ್దుದ್వು. 

ಅನವ್ಯಿಕ ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ತಂತರ್ ಾನದ ಜಮರ್ನ್ ಪತಿರ್ಕೆ (ತೆಸ್ೖಟ್ ರ್ಫ್ಟ್ ಫುಯ್ರ್ ಅಂಗವಾಂಟೆ 
ಮಾಯ್ತೆಮೆಟಿಕ್ ವುಂಡ್ ಮೆಕಾಯ್ನಿಕ್ - ಜಾ಼ಮ್) ಅಲಲ್ವೇ? 
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ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. అದెౕ. ఉనನ್త సంಶెೂౕధನెగళ వరగళು ರ್ ಷ್ అథವా అ కನ್ 
ప ರ್ಕెగ ಗಿంతలూ ಜా�ಮ್న ಲ್ ౕ ಹెచుಚ್ ఇరు ತ್దుದ್వು. ానద ಲ್ అ కనನ್ ಗಿంత ರ್ షరు 
సವ್లಪ್ ముంದె ౕ ఇదದ್రు. ఆదರె అవರెలಲ್ ಗಿంతలూ జమರ್నరూ ఇనూನ್ ముం దದ್రు. అ కద ಲ್ 
ಮానಶాసవనుನ್ ಸ ಥా್ దవరు ಯారు ಗెూತెತ್ౕ? ಪాರ್ంಡ್ಲ್ ದాಯ್ ರ್గళ ಲ್ ఒబಬ್ನాద 

ಡెూౕರ್ ಫాನ್ ಕామರ್ನ್ ఎంబువను. ఎరడನెయ శವ್యుదಧ್ద నంతర ఆ శతಮానద 
దల అధರ್ద ಲ್ ತాను నಡె దದ್ ಸాధನెగ ಗాಗಿ జమರ್  ಹెసరుವా ಯాಗಿతుತ್. అనంతరవೂ 

అదు ఈ షయద ಲ್ ఉనನ್త ಸ ಥా್నద ಲ್ ౕ ఇతుತ್. 

ಟೀಟೆಯ್ನ್ಸ್, ನಿಮಮ್ನನ್ ಅವರ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆ ದಾಗ, ನಿಮಗೆ ಮೀಟಿಯರಾಲಜಿ ಆಸಕಿತ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ 
ತಿ ದಿರಾ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ನాను అషಟ್రಲ ಲా್గಲెౕ ౕ యರాల  ఇಲాಖెయ ಲ್ ఒందు హుದెದ್ಗె అ ರ್ ಹాಕಿದెದ್.  

ಅದರ ಲ್ ಆಸಕಿತ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು? 

ಆರ್.ಎನ್.: ౕ యರాల య బಗెಗ್ అ ಟ್షుಟ್ ఓదు ತ್ದెದ್. అదర ಲ್ బహుಪాలు దರ್వచలನెಗె 
సంబం ದె అనుನ್వ అ ವా తు.  ఇం య ంಗెూౕ, ౕ యರాల ౕ, ఒಟాಟ್ರె ననಗె 
దರ್వచలನెయనుನ್ అధಯ್యన ಮాడಬెౕಕಿతుತ್. ౕಗాಗಿ ౕ యರాల యు ఒందు ౕ య ಲ್ 
అనವ್ క ಭౌత ాన ఎందు కండుಕెూంಡె. అలಲ್ದె ನాను ಯాವాగలూ ఆಕాశ ನెూౕడు ತ್ದెದ್నలಲ್!?  

ನೀವು ಐಐಎ ಸ್ಯ ಲ್ ಮಾಸಟ್ಸ್ರ್ ಓದುವಾಗ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಪಾಠ ಮಾಡುತಿತ್ದದ್ರೇ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. ఆగಲెౕ ననಗె అవర బಗెಗ್ దుದ್. జ ಹెౕళಬెౕಕెందರె అవర పರ್ಭావ ననನ್ 
బదుಕಿన ಲ್ బహళ ದెూడಡ್దు. అవరు ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್న ಲ್ ఓ దದ್రు. బహళ షಟ್ వಯ್ಕಿತ್. ಕాಯ್ంప న ಲ್ అవరు 
అననಯ್. 

ನాను ధవನ್ బಗెಗ್యూ బರె ದెದ್ౕನె. అవరదు, ౕಟెಯ್ನ್ಸ್ಗె సంపೂణರ್ త ವ್రుదಧ್ವాద వಯ್ಕಿತ್తವ್. 
ఉದాహరಣెಗె, ధవನ್ ಯావతూತ್ ಕెూౕటు అథವా ಟై ధ సు ತ್ర లಲ್. బణಣ್బణಣ್ద శటుರ್గಳెందರె 
అవ ಗె అచుಚ್ చుಚ್. ౕಟెಯ್ನ್ಸ್ ದెూడಡ್ ವ್ಕ್ ಕా న ಲ್ బరు ತ್దದ್రు. ఆదರె ధవನ್ ఒందు పುటಟ್ ಛావಣె 
ತెರె దದ್ ఎం  ಸెూಪ್ౕಟ್ಸ್ರ್ ಕా న ಲ್ బరు ತ್దದ್రు. బహళషుಟ್ సమయ అవరు నಡెದెౕ బరు ತ್దದ್రు. 
ಕారనుನ್ ಭాగద ಲ್ ౕ ಲ್ రు దದ್రు. ఆగ అవ ಗಿనూನ್ మదుವె ఆಗಿర లಲ್. ಕారనుನ್ ಲ್ ద 
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ౕಲె అద ంద అవరు ನెಗెదు, ఓడుతತ್ ಟ್లుగళనుನ್ హతుತ್ ತ್దದ್రు. బలు చురుಕాద 
యువకರాಗಿదದ್ అవరు ఇదದ್ ವాತావరణవನెನ್ౕ బదಲా డు ತ್దದ್రు.  

ಹాಗె ನెూౕ దರె, ఇబಬ್రూ ఒಳ ಳె್య వಯ್ಕಿತ್గಳెౕ . ఆదರె ౕಟెಯ್ನ್ಸ್ ఒందు ధుರ್వವాదರె, ధవನ್ 
మತెూತ್ందు. ధవನ್ బలు అನౌపಚా క వಯ್ಕಿತ್. ಕాಯ್ ౕ ರ್ಯాదవర థర.  

ఆగ ధవನ್ ಭారతద ಲ್ టಟ್ దలನెయದాಗಿ పುటಟ್ సూపಸాರ್ ಕ್ సురంగగళనుನ್ 
ಸ ಥా್ సు ತ್దದ್రు. అవరదుದ್ చురుకు ಕైగళು. ಭారతಕెಕ್ బంద తಕಷ್ణವెౕ అవరు అ లగళ చలನెయ 
బಗెಗ್ ಹాగూ శಬ ದా್ ౕత హ వುగళ బಗెಗ್ ಪాఠ ಮాడు ತ್దದ್రు. ఏಕెందರె అవು ಭారతಕెಕ್ ఇనూನ್ 
ಹెూసతు. ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್న ಲ್ ఆ బಗెಗ್ ಕెలస ಮా దದ್రు. తమಮ್ ದాಯ್ ರ್గ ಗె ఆಘಾత తరంగగళనుನ್ 
ತెూౕ సలు ఒందు శಬ ದా್ ౕత సురంగవనుನ್ ರ್సువುదు అవర టಟ್ దల 

ౕజನెಯాಗಿతుತ್. సంಸెಥ್య ಕాಯాರ್ಗారద ಲ್ ఇదದ್ వసుತ್గ ందಲెౕ అదనుನ್ ರ್సಬెౕకు 
ఎనుನ್వುదు అవర ౕచನె. ఒందు చదర ಸెం ౕటరు చಚౌಚ್కద ಗా సురంగవనుನ್ అవరు 
రూ దరు. అదనుನ್ సంಸెಥ್య ಕాಯాರ್ಗారద ಲ್ ౕ తಯా దరు. ఆ ಕాయರ್ద ಲ್ 
ತెూడಗಿదದ್వరు ఇం నవ ಗಿంత బహళ కుశలರాಗಿదದ್వరు.  ఆ బಗెಗ್ అవ ಗె ಹె ಮ್ తుತ್. 

ಆ ಕಾಲದ  ಸುಧಾರಿತ ತಂತರ್ ಾನಗಳನುನ್ ಬಳ  ಕಟಟ್ ಲಲ್ವೇ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ఇలಲ್. ఒಳ ಳె್య ಕెలస ಮాడువ ఇಚెಛ್ అవ ಗಿతుತ್. ఈ ಗా సురంగ ఒందు పುటಟ್ 
ప ౕ ాಸాధన. ఒందు చదర ಸెం ౕటరు ತ್ౕణರ್దుದ್. ఇదు ఎరడನెయ శವ್యుదಧ್ವాద 
కూడಲెౕ ಮా దದ್ ంద, ಭార ౕయ ವాయుపಡె ంద ಬెౕಕాదషుಟ್ గుజ  ಸామಗಿರ್గళು 
గు ತ್దుದ್వು.  ఉದాహరಣెಗె, ౩ డಕెూౕಟా ಮానగ ంద ఎలಲ್ బಗెయ ಭాగగళనూನ್ 

సంగರ್ సಲా తు. అదర ಲ್ ఎరడు ఆಕಿಸ್జನ್ ಟాಯ್ంకుగ దుದ್వು. ఒతತ್డద ಲ್రువ ఏనನాನ್దరూ 
అదర ಲ್ తుంబబహు తుತ್. ధవನ್ ఇంతహ ఎరడు ఆಕಿಸ್జನ್ ಟాಯ್ంకుగళనుನ್ తందు, అవనుನ್ ఒం షుಟ್ 
ಕెూళವెగ ంద ಜెూౕ దరు. ఒంದెరడు ವాಯ್ಲ್ವ್గళనుನ್ ಹాಕಿదరు. అవುగಳೂెళಗె ಗా యనుನ್ ఒ ತ್ 
తుం దరు. ౕಗె ఒందు పುటಟ್ ఆదರె అ లగళ ಸాందರ್ತెయనుನ್ ನెౕరವాಗಿ ನెూౕ  అಳెయువ 
తంతರ್వనుನ್ రూ దరు. ఈ ಗా సురంగద ಲ್ ಮాಯ್ಕ್ ౨ర సತ್రద ಲ್ ఆಘಾత తరంగగళనుನ್ 
సృ ಟ್సు ತ್దದ್రు. ದాಯ್ ರ್గ ಗె ఖు ౕ ఖు . ఏಕెందರె అ ಲ್యవರెಗె అవరు అదనుನ್ 
పఠಯ್పುసತ್కగళ ಲ್యಷెಟ್ ನెూౕ దದ್రు. అಷెಟ್. అదు ఏను అంత ಗెూతూತ್ ఇర లಲ್.  
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ಸತೀಶ್ ಧವನ್  కృಪె: ರెూదದ್ం నర ంహ. 

ఆత ఒందు న ననನ್ బ  బందు “ననನ್ ಜెూತె శಬ ದా್ ౕత పರ್ವాహగళ బಗెಗ್ ಕెలస 
ಮాడు ತ್ౕ ನెూౕ?” అంత ಕెౕ దరు. ನాను స  ఎంದె. ౕಗె ಗా సురంగద ಲ್ ಕెలవು 
పರ್ ౕగగళనుನ್ రూ ದె. ఇదు ననನ್ ಮాసಟ್ಸ್ರ್ ಕెూౕ ರ್ಗె ಬెౕಕಿర లಲ್. బರెౕ ఖు ಗాಗಿ ಮా ద 
పರ್ ౕగగళು. ననగూ అవ గూ అదు ౕ న షయవಷెಟ್ౕ ఆಗಿతుತ್. ಬెౕ ಗెయ ప ౕ ెగళು 
ముಗಿద ౕಲె సంಶెೂౕధನె ಮాడಲెౕ, ಮాడువು దದ್ರె ఎ ಲ್ ఎందు ౕ సు ತ್ದెದ್. ధవనನ್ర 
ಜెూತెಗె ಕెలస ಮాడువುదూ ఒందు ఆ ಕ್ಯాಗಿతుತ್. “ ౕను ఏను ಮాడಬెౕకు అం ದ್ౕ ౕ 
ಗెూ ತ್లಲ್. ఆదರె, ఇಲెಲ್ౕ ఇనూನ್ ఎరడు వషರ್ ఇదుದ್ ಯాಕె సంಶెೂౕధನె ಮాడಬారదు? ನా బಬ್రూ 
మಜా ಮాడబహుదు.” ఎందు అవರెౕ ఈ సమಸెಯ್యనుನ್ బಗెహ టಟ್రు. అవరు 
ಮాతನాడు ತ್దದ್ದెದ್ౕ ಹాಗె. ౕಗె ನాను అవర ಜెూತె సంಶెೂౕధನెಗె ಸెౕ ದె. ఎరడు వషರ್ అ ಲ್దుದ್ 
అనంతర ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್ಗె ಹెూౕದె.  

ಒಂದು ಗಟಿಟ್ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವುದೂ ಮುಖಯ್ವಾಗಿತತ್ಲಲ್ವೇ? ರೇಲೆವ್ಯ ಲ್ ಕೆಲಸಕೆಕ್ ಸೇರುವ ಸಲಹೆಯೂ 
ಬಂದಿತತ್ಲಲ್ವೇ?   
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ಆರ್.ಎನ್.: అపಪ್న ಕెలవು ಗెಳెయరు ಹాగూ ననನ್ ಗెಳెయరూ ఆ సలಹె ಕెూ ಟ್దದ್రు. ఆ సమయద ಲ್ 
ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್ అంతహ జన ರ್య షయವాಗಿర లಲ್. ఏಕెందರె అదర ಲ್ ఉದెూಯ್ౕಗావಕాశగళು 
క  ఇదుದ್వು. అదు ದెూడಡ್ದాಗಿ ಬెಳెయువ ౕ ెయూ ఇర లಲ್. జ ಹెౕళಬెౕಕెందರె. ಮాసಟ್ಸ್ರ್ 
ಗಿರ್ౕయ ಲ್ నమಮ್ ం న వషರ್ద ಲ್ ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್ క యలు ದాಯ್ ರ್గಳెౕ  ఇర లಲ್. ನాను ఆ 

ಕెూౕ ರ್న ಲ್ దలನెయవನాಗಿదದ್ಕెಕ್ బహుశః అదు ఒಳ ಳె್య ದాಯ್ ರ್గ ಗె ಬెౕಕಿర లಲ್ ఎనుನ್వುదూ 
ఇ ದ್రబహుదు(నగు). ఒಳ ಳె್య ದాಯ್ ರ್గళ ముంದె ఎరడు ದెూడಡ್ ఆ ಕ್గళಷెಟ್ ఇదుದ್వು. ఈగ 
ಮా  తంతರ್ ాన ఇరువ ಹాಗె. ఆగ బಮాರ್ ಶెಲ್ మతుತ್ ಕాಲెಟ್ಕ್ಸ್ ఎనుನ್వ ఎరడు ಪెಟెూರ್ౕ యం 
సంసಕ್రಣెూౕదಯ್మగ దుದ್వು. ఎరడూ ఒಳ ಳె್య సంబళ ಕెూడు ತ್దుದ್వು. ౕಗాಗಿ ఇం య ంಗ್ 
ెౕతರ್ద ಲ್ ౕ ముందువರెయಬెౕಕెనుನ್వ ఆಸె ఇరువ ಯావುದెౕ ಕాಯ್ కಲ್ ఇం య ంಗ್ 
ದాಯ್ ರ್ ఒంದెూౕ బಮాರ್ ಶెಲ್ ఇలಲ್ವెౕ ಕాಲెಟ್ಕ್ಸ್ సంಸెಥ್ಗె ಹెూౕగు ತ್దದ್రు.  అವెరడరలూಲ್ గ దದ್ರె 

ఆగ ಭార ౕయ ರెౕಲెವ್ స ರ್ಸ್ ಸెౕరు ತ್దದ್రు. అదు ఎరడನెయ ఆ ಕ್. అలూಲ್ ಸెౕరಲాగ లಲ್ವెందರె 
ఆగ ಟాಟా క ಬ್ణ మతుತ್ ఉకుಕ್ సంಸెಥ್. ఇవು అం న ఆ ಕ್య ఆదಯ್ತెగಳాಗಿదుದ್వು. ఆదರె ననಗె ఈ 
ಯావುదరలూಲ್ ఆసಕಿತ್ ఇర లಲ್. ఆదದ್ ంద ನాను ಯావುదకూಕ್ అ ರ್ ಹాక లಲ್.  

ఐఐఎ ಸ್య ಲ್ ౕ ನాను సంಶెೂౕధನె ముందువರెసలు ఉ దుಕెూం దుದ್ ౕಗె. మನెయవ ంద 
ಯావ ఒతತ್డవೂ ఇర లಲ್. అపಪ್న ఒబಬ್ సಹెూౕದెూಯ್ౕಗಿ . ರ್ౕ ವాసರాವ್ అనుನ್వవరు 
ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್ ಭాగద ಲ್ ౕ ಕಷ್కರాಗಿదದ್రు. ఆత ఒబಬ್ ಭౌత ా . ఆదರె యుదಧ್ಕాలద ಲ್ 
అవరు ವైಮా క ఉపకరణగళ బಗెಗ್ సವ್లಪ್ ಕెలస ಮా దದ್రు. ఆగ ಭారతద ಲ್ ఉపకరణగళ 
ప ణతరు ఇర లಲ್. ಭౌత ా గళು అదనుನ್ ಬెౕగ క తుಕెూళುಳ್ ತ್దದ್రు. అవ ಗె ఈ 
ఉపకరణగళనుನ್ వರ್ సువುదర ಲ್ ಸాకషుಟ್ అనుభవ తుತ್. ౕಗాಗಿ ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್న ಲ್ 

ಲ್ಮా ఆరం సుವాగ ఐఐఎ ಸ್ అవరనుನ್ ನెౕ ಕెూం తు.  

ಇದು ಯಾವಾಗ? ಧವನ್ ಕಾಯ್ಲೆಟ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇ ದಾಗಲೋ? 

ಆರ್.ಎನ್.: అవరు ఇదనుನ್ ಹెౕ దుದ್ ఆగలಲ್. అవరు ಹెౕ దుದ್ ఇಷెಟ್. “ ౕను ಯాಕె సంಶెೂౕధನె 
ಮాడಬారదు? అదర ಲ್ నಗె ఆసಕಿತ್ ఇದెయలಲ್ವెౕ?” ನాను ಹౌదు ఎం ದెದ್. ఐఐఎ ಸ್య ಲ್ ౕ 
ದాಯ್ ರ್గಳాಗಿదದ್ ననನ್ ఇబಬ್రు ಗెಳెయరూ ఇదಕెಕ್ ఒತ ತా್ಸె ౕ దరు. అవరు ಸాధನె 

ಮాడಬెౕಕెందರె, అదు ఇ ಲ್ ౕ ఎనుನ್వ గుం నవరు. ఈ ననನ್ ಗెಳెయర ಜెూತెಗె ఒం షుಟ್ 
చ ರ್ ద ౕಲె, ఇ ಲ್ ನాను ఎంతహ సంಶెೂౕధನె ಮాడబహుదు ఎనుನ್వುదనుನ್ యలు ఇದెూಳ ಳె್ 
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అవಕాశ ఎ ನ್ తు. అ ಕెಗె ಹెూౕಗಿ, సವ್లಪ್ న ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್నలూಲ್ ఇదದ್  ననನ್ ఒబಬ್ దూరద 
సంబం బಬ್ ಗె ನాను ఐఐఎ ಸ್యಲెಲ್ౕ ఉ యలు ౕಮాರ್ దుದ್ ಕెౕ  ఆಘಾతವాಗಿతుತ್. ఆత 
“ఇ ಲ್ ఇదుದ್ ఏను ಮా ತ್ౕయ? నನ್ ಗైడు స ౕಶ್ ధవನ್ ತాನెౕ? అవరు నನ್ ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್ಗె ಯాಕె 
క స లಲ್?” ఎందు ಕెౕ దದ್రు. ఆదರె ನాను అందుಕెూండ ಹాಗె ఇ ಲ್ದెದ್ౕ ఏನాదరూ ಮాడಬెౕకు 
అంత ముందువರెದె. ధవನ್ సంಶెೂౕధನె ಹెౕಗె ಮాడಬెౕಕెందు ననಗె ತెూౕ ಕెూ ಟ್దದ್రు. 

ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ೇತರ್ದ ಲ್ ಉದೊಯ್ೕಗಗಳು ಇರ ಲಲ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇ ದಿರಲಲ್? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. ನాను ఒ ಮ್ ರ್ౕ ವాసರాವ್ ಜెూತె చ ರ್ ದె. “అవరు ముಠ ಠా್ళಕెలస 
ಮాడಬెౕడ. ఏರెూౕನా ಕಿಸ್ಗె భ షಯ್ లಲ್. అదర ಲ್ బదుకు కండుಕెూళಳ್లు ఆగువು లಲ್.” ఎం దದ್రు. 
“ಹెూౕద వషರ್ ಮాసಟ್ರ್ ಕెూౕ ರ್ಗె ದాಯ್ ರ್గಳెౕ  ఇర లಲ್.” ఎందూ ಹెౕ దದ್రు. ఆగ ದాಯ್ ರ್గళು 
ఐఐఎ ಸ್ಗె ಯావುದెౕ షయద ಲ್ ಗಿರ್ పಡెయలు బరు ತ್ర లಲ್. ఆదರె ఐఎఎಸ್ మతుತ್ ఐఆರ್ఎಸ್ 
ప ౕ ెಗె తಯా  నಡెసలు గರ್ంಥాలయ గుతತ್ದె ఎందు బరు ತ್దದ್రు. అవర ಲ್ ಕెలవరు అదూ 
ఆదರె ನ್. ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್ క యಬెౕకు అంత ಯారూ ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್ ಕెూౕసుರ್ ಸెౕరు ತ್ర లಲ್. 
ఇర . ನాను అపಪ್న హ ತ್ర ಹెూౕಗಿ “ మಮ್ ಗెಳెయరు అ ಲ್ಗె ಹెూౕగಬెౕడ. అదಕెಕ್ ಯావ భ షಯ್వೂ 
ఇలಲ್ అం ದ ದా್రలಲ್?” ఎంದె. ఆగ అవరు ననನ್ನెನ್ౕ, “ నಗె ఏను ಮాడಬెౕకు అంత అ సుతತ್ದె,” 
ఎందు ಕెౕ దరు. ನాను ఈ షయవನెನ್ౕ ఓదಬెౕಕెం ದెದ್ౕ ನె ఎంದె. అಷెಟ್. నమಮ್ చಚెರ್ ముಗಿ తుತ್. 
మನెయ కಡె ంద ಯావುದెౕ ఒతತ್డవೂ ఇర లಲ್. 

ಅಂದರೆ ನಿಮಮ್ ತಂದೆ ಪೆರ್ೕರಕರೂ ಬೆಂಬ ಗರೂ ಅಗಿದದ್ರೆನಿನ್? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. అవರెౕ ಪెರ್ౕరಣె. అవರెౕ ಬెంబ గరూ. 

ಮತೆತ್ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅದು ಯಾಕೆ ನಿಮಮ್ನುನ್ ಕಾಯ್ಲೆಟ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಫಾರಿಸು ಮಾಡಿದರು? 

ಆರ್.ಎನ್.: అవరు ఇదದ್ದెದ್ౕ ಹాಗె. ఎరడు వషರ್ కಳెద ౕಲె “ನెూౕడు నర ంహ. ನాను నಗె 
ಹెౕ ಕెూడలు ఇನెನ್ౕనూ ఉ లಲ್. ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್ಗె ಹెూౕಗಿತ್ౕಯా?” అంత ಕెౕ దరు. స ౕಶ್ ధవನ್ 
ఇలಲ್ దದ್ರె బహుశః ನాను ಬెౕರెౕనನాನ್దరూ ಮాడు ತ್ದెದ್ನెౕನెూౕ? ದెౕశకూಕ್ ಹెూౕగు ತ್ర-
లಲ್ವెౕನెూౕ. జ ಹెౕళಬెౕಕెందರె ననನ್ మనసుಸ್ బదಲాగువುదಕెಕ್ స ౕಶ್ ధవನ್ ಕారణ. 
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ಆಗಲೇ ನೀವು ಗೊಯ್ಟಿಂಗೆನ್ನ ಲ್ ಉತತ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪರಿಸರ ಇದದ್ ಒಳ ಳೆ್ಯ ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯ 
ಅಂದಿರಿ. ಹಾಗಿದೂದ್ ನೀವು ಕಾಯ್ಲೆಟ್ಕ್ ಅನೆನ್ೕ ಆಯುದ್ಕೊಂಡದುದ್ ಯಾಕೆ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಗెూಯ್ ంಗెನ್ಗె బదలు ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್అనుನ್ ನాను ఆయుದ್ಕెూళಳ್లు అ ಲ್ ಭాಷెయ ತెూడಕಿలಲ್ 
ఎనుನ್వುదు దల ಕారణ. అలಲ್ದె ಗెూಯ್ ంಗెನ್న ಲ್ సంಶెೂౕధನెగళು చురుಕాಗಿదದ್రూ, అదు 

ద నంತె ఇర లಲ್. తರ್ರాషಟ್ರ್గళು జమರ್ యనుನ್ ಸెూౕ ద ౕಲె అವెలಲ್వೂ 
తರ್ರాషಟ್ರ್గళ వశವాదువು. ఆగ అవరు ಮా ద దల ಕెలస ఎందರె అ ಲ್న 
ಮాನెూౕదಯ್మవనుನ್ ముచಚ್ಬెౕకు ఎందు జమರ್ యనుನ್ ఒತ ತా್ దుದ್. జమರ್ యు 

ಸెూౕలನెూನ್ ಪ್ಕెూండ ౕಲె ಮా ಕెూండ ఒపಪ್ందద ಲ್ ఇదದ್ హలవು యమగళ ಲ್ జమರ್ యు 
ಮానగళ తಯా ಕెయనుನ್ ಲ್సಬెౕకు ఎనుನ್వುదూ ఒందు. ౕಗాಗಿ ౧౯౪౫ర ಲ್ ఇదದ್ಕಿಕ್దದ್ 

ಹాಗె ౕ, జమರ್ ಗె ఏರెూౕನా ಕ್ ఉదಯ್మ ಬెౕಕಿలಲ್ವా తు. ౕಟెಯ್ನ್ಸ್ ಬెంగళೂ ಗె బరలు 
ఒందు ಕారణ జమರ್ య ಲ್ ಸా సలు ఏనూ ఇర లಲ್ ఎనుನ್వುದెౕ. 

జ ಹెౕళಬెౕಕెందರె దలు అ ಕెಗె ಹెూౕಗಿదದ್ అవరు, ఐఐఎ ಸ್య ಲ್ ರ್ಫెసರ್ హుದెದ್ 
ಖా ಯాಗಿదದ್ ంద అ ಲ್ంద ಬెంగళೂ ಗె బం దದ್రు.  

ಭಾರತೀಯ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ೇತರ್ದ ಮೇಲೆ ಆರಂಭದ ಲ್ ಜಮರ್ನರ ಪರ್ಭಾವ ಇದದ್ ಬಗೆಗ್ ನೀವು ಆಗಾಗೆಗ್ 
ಹೇಳುತಿತ್ದಿದ್ರಿ. ಭಾರತದ ಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯಾದ ತತ್ ದಲನೆಯ ಜೆಟ್ ಮಾನ ಎಚ್.ಎಫ್.೨೪ನುನ್ 
ನಾಯ್ಸ ಮಾಡಿದ ಕುಟ್ರ್ ಟಾಯ್ಂಕ್ ಒಬಬ್ ಜಮರ್ನ್ ಅಲಲ್ವೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. ಹెಚ್.ఎಫ್.౨౪ర దల హంతద ನాಯ್స ಮా దవ కుಟ್ರ್ ಟాಯ್ంಕ್. 

ಭారతద ಲ್ ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್ ెౕతರ್ ఆరంభವాద దల నగళ ಲ್ జమರ್నర పರ್ಭావ 
గణ ౕయವాಗಿతుತ್. 

ಹಾಗಿದದ್ರೆ ಜಮರ್ನಿಯ ಲ್ ಪರಿ ಥ್ತಿ ೕಗಿದುದ್ದರಿಂದ ಕಾಯ್ಲೆಟ್ಕ್ ಇದಕಿಕ್ಂತ ಒಳ ಳೆ್ಯದು ಎನಿನ್ ತೋ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ನాను ఐఐఎ ಸ್ಗె బరువ ವెౕಳెಗె ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್ ಭాగద దల ముఖಯ್సಥ್రు 
ఎಚ್.ఎ.ఎಲ್( ందూಸ ತా್ನ್ ఏರెూౕನా ಕ್ಸ್ ಟెಡ್)సంಸెಥ್ಗె ವాపసు ಹెూౕಗಿదದ್రు. అవరు 
ಭాగద దల ముఖಯ್సಥ್రಷెಟ್ అలಲ್, ఎಚ್.ఎ.ఎಲ್.న ಲ್ దల పರ್ಧాన ನాಯ್సಕారರాಗಿదದ್రు.    
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ಎಡಕೆಕ್: ಕಾಯ್ಲೆಟ್ಕ್ನ ಲ್ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಅಧಯ್ಯನದ ವೇಳೆಯ ಲ್ ಆರ್.ಎನ್. 

ಬಲಕೆಕ್: ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದ  ವ್ೕಕರಿಸುತಿತ್ರುವ ಆರ್.ಎನ್. కృಪె: ರెూదದ್ం నర ంహ 

ಅದು ಷುಣ್ ಮಾಧವ್ ಘಟೆಗ್ ಅಲಲ್ವೇ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. అవరు ಪాರ್ంಡ್ಲ್ర .ఎಚ್ . ದాಯ್ ರ್. ౕಗె జమರ್ನ್ నంటు ಗాఢವాಗಿతుತ್. 
ಡెూౕರ್ ಫాನ್ ಕామರ್ನ್ ంದాಗಿ ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್ మతుತ್ ಗెూಯ್ ంಗెನ್ నడువణ నంటూ 

ಗాఢವాಗಿ ౕ ఇతుತ್. ఆత ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್న ಲ್ గుగನ್ಹైಮ್ ఏರెూౕನా కಲ್ ಲాಯ್ಬెూರెౕట  ఎనుನ್వ 
పರ್ ౕಗాలయవనుನ್ ಸ ಥా್ దದ್. ఇదు అనంతర ಗాರ್జు ౕಟ್ ఏರెూౕಸెಪ್ౕಸ್ ಲాಯ್ಬెూರెౕట  ఎంబ 
ಹెసరు పಡె తు. ఒందు ౕ య ಲ್ ఇదు ಗెూಯ್ ంಗెನ್న ಶాಖె అంతಲెౕ ಹెౕళಬెౕకు. ౕಟెಯ್ನ್ಸ್
గంతూ ఈ ఎరడర నడుವె ಯావುದెౕ వಯ್ತాಯ್సవೂ ಕాణు ತ್ర లಲ್. ననನ್ మ ಟ್ಗె యుదಧ್ద అనంతర 

జమರ್ య ಲ್ నಡెయు ತ್దದ್ సంಶెೂౕధನెగ ಗಿంత ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್ బహళ ముం తుತ್. ఇదు జమರ್నరు 
చతురరలಲ್దದ್ ంద అలಲ್. ఆదರె అవరు యుదದ್ద ಲ್ ಸెూౕతు, ಮాన ఉదಯ್మద ಲ್ ఏననూನ್ ಮాడలూ 
బರ್ంధ దుದ್ద ంద. ౕಗాಗಿ అ క ఒಳ ಳె್య ఆ ಕ್ಯాಗಿతుತ್.   

ನಿಮಗೆ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಾಯ್ನ್ಸ್ ೕಪ್ಮನ್ ಕೂಡ ಜಮರ್ನರೇ ಅಲಲ್ವೇ?  
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ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. ఆత జమರ್ನ್ ಭౌత ా . ಗెూಯ್ ంಗెನ್ ಜెూತెಗె ఆత ಗె ನెౕర సంబంధ 
ఇర లಲ್. ఆదರె అ ಲ್దದ್ జనర ప చయ ఇతుತ್. ಕಿಸ್న ಲ್ ఆత చಡ್ರ್ ಬాರ್ ఎంబవర ಜెూತె ఎಚ್

 పಡె దದ್. ఆదರె సంಶెೂౕధನెయ షయద ಲ್  ರ್ ఎంಬాత ಗె బలు కటನాಗಿదದ್. ರ್ 
అಷెಟ್ౕనూ పರ್ దಧ್ನాಗಿర లಲ್. ౕಪ್మನ್ కಥె బహళ ಸాವ್రసಯ್కరವాదదుದ್. ఆత అರె-
యహూ ಯాಗಿదದ್. ಜెూತెಗె చ ತెರ್య పರ್ ె అదుಭ್తವాಗಿతుತ್. 

ఎಚ್  పಡెద నంతర ముంದెౕను అనుನ್వ పರ್ಶెನ್ బం తు. అదు ౧౯౩౮ನెయ ఇస . ఇನెನ್ౕను 
యుదಧ್ ఆరంభವాగువುదర ಲ್తుತ್. టಲ್ರ್ ಕెలవು ಕాల ంద అ ಕారద ಲ್దದ್. అ ಲ್దದ್ యహూ య ಗె 
అదు ಕెటಟ್ಕాల ఎ తుತ್. ౕಪ್మನ್న కుటుంబವెలಲ್ అದాగಲెౕ సంపೂణರ್ జమರ್నರె ಟ್తుತ್. 
ತావು యహూ  ఎందు అ సుతತ್ಲెౕ ఇర లಲ್. ఆదರె ನా ಸ್ౕగళ ಜెూತె ಕెలస ಮాడు ತ್దದ್వ ంద 
ತాను అರె-యహూ  ఎందు గురు లಪ್ ಟ್దుದ್ అవ ಗె తు. చ ತెರ್య పರ್ ె ఆతన ಲ್ 
ಚెನాನ್ಗಿతుತ್. ౕఘರ್ವెౕ యుదಧ್ ఆరంభವాగబహుదు ఎందు ఆత తಕಿರ್ ద. యుదಧ್ 
అ ವాయರ್ವె తుತ್.  

ಹಾಯ್ನ್ಸ್ ೕಪ್ಮನ್ ತನನ್ ಮಡದಿ ಡೀಟಿಲ್ಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ  
కృಪె: ರెూదದ್ం నర ంహ 

 

ಯುದಧ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕೆಕ್ ಒಂದು ವಷರ್ 
ದಲಲಲ್ವೇ? 

ಆರ್.ಎನ್.:  ಹౌదు. ఒంದెౕ ఒందు వషರ್ దలు. 
ఇదు ఆత ಯాವాగలూ ಹెౕళು ತ್దದ್ కತె.  ఎಚ್  
ముಗಿ ದాగ నಡె ద ಪా ರ್య ಲ್ ರ್ ఆతననుನ್ 
ಕెౕ దనంತె. “ ఎಚ್  ಕಿಕ್తలಲ್? ముంದెౕను 
ಮాడు ತ್?” ಪా ರ್య ಲ್ ఎలಲ್రూ సವ್లಪ್ మదಯ್ 
ಸెౕ దದ್రు. ఆగ ఆత ಹైಡెూರ್ಡైನా ಕ್ಸ್ ఎందు 
ಹెౕ టಟ್నంತె. అదనుನ್ ಕెౕ ద ఆతన ಮాగರ್ద ರ್ 
“ಕామರ್ನ್ ననಗె ಗెూతుತ್. అవ ಗె ఒందు పతರ್ 

బರెయుತెತ್ౕನె. ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್ಗె ಯాಕె ಹెూౕగಬారదు?” ఎందరంತె. ముం న ఒంದెరడు ంగళ ಲ್ ౕ 
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తಯా  ಮా  అ ಕెಗె హడగు హ ತ್దనంತె. దలు ವా ంగಟ್ನ್ಗె బందు అ ಲ್ంద ದెౕశద 
ఇನెూನ್ందు కರావ ಗె ಹెూౕదనంತె. ఇదు ౧౯౩౯ర ಲ್ యుదಧ್ ఆరంభವాగువುదకూಕ್ మునನ್. ఇంతహ 
ಸాವ್రసಯ್కర ఘటನెగ రువ ನెన న ಲెౕఖనగళనుನ್ ఆత బರె ದ ದా್ರె. ఈ కತెగళనుನ್ నమగూ 
ಹెౕళು ತ್దದ್రు. ఆత అ ಕెಗె బరಲెందు ఆగ అಟ ಲా್ం ಕ್ ದాటలు బళసు ತ್దದ್ ದెూడಡ್ದెూందు 
హడగు హ ತ್దದ್రు. హడಗಿన ಲ್ ಪా ರ್గళು నಡెయు ತ್దుದ್వು. జన ౕజుಮాడు ತ್దದ್రు. కు త 
ఇತాಯ್  ఇరు ತ್దుದ್వು. ఇవరు ಮాడు ತ್దుದ್దనుನ್ ನెూౕ  ಬెరಗా తంತె. “యుదಧ್ ಯావುದెౕ 
సమయద ಲ್ ఆరంభವాగబహు తుತ್. ఆదరూ ఈ జన ౕజు ಮాడు ತ್ದ ದా್రలಲ್?” ౕಗెౕಕె ఎంబుదు 
ఆత ಗె అథರ್ವాగ లಲ್వంತె. అ ಲ್దದ್ ಕెలవ ಗె ಹెౕళలు య ನ್ ದాగ, అవరు తಲె ಕెూడ , 
“సమయ ಕాಕ್గ ౕజు ಮా డు,” ఎందరంತె. ఆత అ ಕెಗె బం దు ఒందు ంగಳాద 

ౕಲె యుರెూౕ న ಲ್ యుదಧ್ ఆరంభವా తు. ఆతన ఊಹెగళು జವాಗಿదుದ್వು. 

ಖೆಯಾಸ್ ಮತುತ್ ದರ್ವಚಲನೆ 
೧೯೨೦ರ ದಶಕದ ಲ್ ದರ್ವ ಾನವು (ಫುಲ್ಯಿಡ್  ಮೆಕಾಯ್ನಿಕ್ಸ್ ) ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬಲು ಜನಪಿರ್ಯ 
ಷಯವಾಗಿತುತ್ ಎಂದಿರಿ. ಅಂದರೆ ಅನಂತರದ ದಿನಗಳ ಲ್ ಈ ಷಯದ ಲ್ ಆಸಕಿತ್ ಕುಂದಿತುತ್ 

ಎನನ್ಬಹುದೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ಫುಲ್ ಡ್  ಕాಯ್ ಕ್ಸ್  షయద ಲ್ ಭౌత ా గ ಗె ఆసಕಿತ್ క ಯాಗಿతుತ್ ఎందు 
ననಗె అ ದె. ఇదు ಸాಪెౕಕಷ್ ದ ಧా್ంత ಹాగూ ಕాವ್ంటం ಕాಯ್ ಕ್ಸ್ గళು బందదದ್ ంద 
ఆಗಿరಬెౕకు. ఇవು బలు ರెూౕಮాంచకವాಗಿదుದ್వು. ಬెరగుಗెూ సువ ಹెూస షయ ಹాగూ 
ಕాರ್ం ಕారక కలಪ್ನెగಳೂెం ಗె ಭౌతಶాసద ಲ್ ఆమూಲాగರ್ బదಲావಣెగళనుನ್ తం దుದ್వು. 
ఇదಕెಕ್ ಹైసನ್ బಗ್ರ್  అవರెౕ ఒందు ఉದాహరಣె. అవ ಗె దలు ಫುಲ್ ಡ್  ಕాಯ್ ಕ್ಸ್  
ఆసಕಿತ್కర ఎ ನ್  అదನెನ್ౕ ಮాడಬెౕకు ఎందుಕెూం దದ್రు. పರ್వహನెయ అ ಥ್రತె కు తు అవరు 
తమಮ್ ಡాకಟ್ರెౕటు పರ್బంధ బರె దದ್రు, అవర ಮాగರ್ద ರ್ ఆನాರ್ಲ್ಡ್  ಸెూమಫెರ್ಲ್ಡ್ . అవ ಗె 
ఎಚ್  పద  గువ ಹెూ ತ್ಗె ಸాಪెౕಕಷ್ ದ ಧా್ంత బం తుತ್. అదనుನ್ ఆగಷెಟ್ ఎలಲ್రూ 

ఒ ಪ್ಕెూం దದ್రు. అదు ౧౯౨౦ర దశకద ఆరంభ. ಕాವ್ంటం ಕాಯ್ ಕ್ಸ್  ఇనూನ್ బం ర లಲ್. ఆదರె 
అదర బಗెಗ್ పರ್ಶెನ್గళು ఎ ದ್దుದ್వು. తమಮ್ పರ್బంధవనుನ್ స ಲ್ ద ౕಲె ఆత ఈ ಹెూస 
ಭౌత ానదతತ್ ಹెూరళలు ధರ್ దರెందు అ సుతತ್ದె.  
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ಟ್ೕಫನ್  ಹಾಕಿಂಗ್ ಗೆ ಈ ವಷರ್ ಎಪಪ್ತೆ ದಾಯಿತು. ಆತ ಒಂದು ಸಮಯದ ಲ್ ಕೇಂಬಿರ್ಜ್  
ಶವ್ ದಾಯ್ನಿಲಯದ ಲ್ ಐಸಾಕ್  ನೂಯ್ಟನ್ , ಚಾಲ್ಸ್ರ್  ಬಾಯ್ಬೇಜ್ , ಪಾಲ್  ಡಿರಾಕ್ , ಜಾಜ್ರ್  ಸೊಟ್ೕಕ್ಸ್  ಮತುತ್ 

ಲೈಟ್ ಲ್  ಇವರುಗಳಂತೆಯೇ, ಗಣಿತದ ಲುಕೇ ಯನ್  ರ್ಫೆಸರ್  ಆಗಿದದ್ರು. ಇವರ ಲ್ ಕೊನೆಯ 
ಇಬಬ್ರು ಒಂದು ಕಾಲದ ಲ್ ಫುಲ್ಯಿಡ್  ಮೆಕಾಯ್ನಿಕ್ಸ್  ವಯ್ಕಿತ್ಗಳಾಗಿದದ್ರು. ಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್  ಜೇಮ್ಸ್  
ಲೈಟ್ ಲ್  ರ್ ೕಡಿಂಗ್ಸ್  ಆಫ್  ದಿ ರಾಯಲ್  ಸೊಸೈಟಿ ಪತಿರ್ಕೆಯ ಲ್ ೧೯೮೬ರ ಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಬಂಧ 
ಬರೆದಿದದ್ರು. ಅದಕೆಕ್ “ದಿ ರೀಸೆಂಟಿಲ್ ರೆಕಗೆನ್ೖಸ್ಡ್ ಫೇಲೂಯ್ರ್ ಆಫ್ ಪೆರ್ಡಿಕಟ್ಬಿ ಟಿ ಇನ್ ನುಯ್ಟೊನಿಯನ್ 
ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ” ಎಂಬ ನಾಟಕೀಯ ೕ ರ್ಕೆ ಇತುತ್. 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. ఆ ಲెౕఖనవనుನ್ బಲెಲ್. 

ಖೆಯಾಸ್ ಎನುನ್ವ ಹೊಸ ಪರಿಕಲಪ್ನೆ, ನಿಮಮ್ ವೃತಿತ್ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಎಷುಟ್ ಪರ್ಭಾವ ಬೀರಿತುತ್? ಅದರಲೂಲ್ 
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್  ಸಮುದಾಯಕೆಕ್ ಗೊತೆತ್ೕ ಇಲಲ್ದ ಫಾರ್ಕಟ್ಲ್ , ಸೆಟ್ರ್ೕಂಜ್  ಅಟಾರ್ಕಟ್ರ್ , ನಾನ್ ೕನಿಯರ್  
ಡೈನಮಿಕ್ಸ್  ಮುಂತಾದ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಮತುತ್ ಕಲಪ್ನೆಗಳು ನಿಮಮ್ ಸಂಶೋಧನೆಯನುನ್ 
ಪರ್ಭಾ ದುದ್ವೇ? 

ಆರ್.ಎನ್.: సವ್లಪ್ పರ್ಭావ ఇతుತ್. ఒందు ఐదు హతుತ್ వషರ್గళవರెಗె, ನాను ఈ షయగళ బಗెಗ್ 
దుಕెూళುಳ್ ತ್ದెದ್. ఒం షుಟ್ ಭాషణగళనుನ್ ಕెౕ ದె సంಶెೂౕధನెయనూನ್ ಮా ದె. ಖెಯాಸ್ మతుತ್ 

ಫುಲ್ ಡ್  ಡైన ಕ್  వಯ್వಸెಥ್గళ బಗెಗ್ ಕెలవು పರ್బంధగళనూನ್ బರె ದెದ್ౕನె.  

ఆదರె ఈ ಖెಯాಸ್ ಹాగూ మతుತ್ ಡైన కಲ್  సಟ್ಮ್ಸ್  షయద ಲ್ ఆగ నಡెసు ತ್దದ್ 
సంಶెೂౕధನెగళ బಗెಗ್ ననನ್ದెూందు దూ తుತ್. పರ್వహన పರ್ಕಷ್ుబಧ್ತె ఎంబుదర ಲ್ ಯాವాగలూ 
ఒందు ತా ವ್క సమಸెಯ್ ఇదದ್ದెದ್ౕ. ఇవಕెಕ್ ಬెౕಕాద ಸెూಟ್ಕా ಟ್ಕ್  ప ಹారగళనుನ್ పಡెయువುదు 
ಹెౕಗె? ఇదు సమಸెಯ್. ನెౕ యರ್ -ಸెూಟ್ౕಕ್ಸ್  స ౕకరణగళು ఖ త ఫలగళనుನ್ ౕడుతತ್ವె ఎంద 

ౕಲె ఈ ౕ య, ಸెూಟ್ಕా ಟ್ಕ್  నడవ ಕెయు ఉదಭ್ సువುದాదరూ ಹెౕಗె? ఈ ತా ತ್ವ್క పರ್ಶెನ್ಗె 
ప ಹారవనుನ್ ಡైన కಲ್  వಯ್వಸెಥ್య ದ ಧా್ంత ఒదಗಿ తు ఎ సుతತ್ದె. అಷెಟ್లಲ್ ఆద ౕలూ, 
పರ್వహన పರ್ಕಷ್ుబಧ್ತెయ సమಸెಯ್యనుನ್ ప హ సలు ఈ ಡైన కಲ್  సಟ್ಮ್ಸ್ ದ ಧా್ంతవು 
ನెరವా ತెౕ ఎందు ననನ್నుನ್ ಕెౕ దರె బహుತెౕక ఇలಲ್ అంతಲెౕ ಹెౕళಬెౕకు. ఇదు ఏಕెందರె 
దರ್వ ందర హ వనుನ್ పರ್ಭా సువ అంశగళು ( ಗಿರ್ౕಸ್  ఆಫ್  ರ್ౕడಮ್) బలు ದెూడಡ್దు. ಜెూತెಗె 
ౕవು ప హ సಬెౕಕెం రువ ఈ సమಸెಯ್య ಗಿರ್ౕಸ್  ఆಫ್  ರ್ౕడಮ್ అనంతదవರెగూ 

ఇరబహుదు.  
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క  ರెನెూౕಲ್ಡ್ಸ್ అంకగ రువంతహ హలవು చతుర పರ್ ౕగగళು ఆಗಿವెಯాదరూ, 
ప పೂణರ್ವాಗಿ రూపುಗెూం రువ పರ್ಕಷ್ుబಧ್ತెయ ಹా యనుನ್ ఈ ಡైన కಲ್  సಟ್ಮ್ಸ್  
ದ ಧా್ంతవనుನ್ బళ ಕెూండు ఊ సువುదు సులభవలಲ್. ఆదದ್ ంద ఇదర ಲ್ ఒందు ఐదుహతుತ್ 

వషರ್గళనుನ್ కಳెద బ క పರ್ಕಷ್ుబಧ್ತె ఉంಟాగువುదనుನ್ ఈ ಧాన ంద ನాను 
అథರ್ಮా ಕెూళಳ್ಲాರె ఎంబ ౕಮాರ್నಕెಕ್ బంದె. ౕಗాಗಿ ఈ ಖెಯాಸ್ ದ ಧా್ంతద ౕಲె ಕెలస 
ಮాడువುదనుನ್ ಲ್ ಟెಟ್. 

ಇದು ಯಾವಾಗ—೧೯೬೦, ೭೦, ೮೦ರಲೊಲ್ೕ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ౧౯౭౦-౮౦ర ಲ್. ಖెಯాಸ್ ఎనుನ್వುదు ననನ್ మ ಟ್ಗె ఎడವ್ಡ್ರ್  ಲెూರెంಜ್ ంద 
ఆరంభವా తు. ౧౯౬౧ర ಲ್ ఆత ఒందు సుపರ್ దಧ್ವాద ಲెౕఖనవనుನ್ బರె దದ್. ఆగ ನా నూನ್ 
ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್ న ಲ್ದెದ್. ననನ್ ಮాగರ್ద ರ್ಯాಗಿదದ್ ౕಪ್ మನ್  అవరు ಯాವాగలూ ಮాడు ತ್దದ್ంತె 
ನాను కు త ಲ್ಗెౕ బందు, “ఇదు ಸాವ್రసಯ್కరವాద పರ್బంధ” ఎందు అదనుನ್ ననನ್ ౕ న ౕಲె 
కుಕಿಕ್ ಹెూౕಗಿదದ್రు. ಲెూರెంಜ್  ౕ యರాల  ಭాగద ಲ್దದ್రు. ನాను ౧౯౬౧ర ಲ್ పద  పಡెద 

ౕಲె, ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್  టుಟ್బరుವాగ ఈ షయద ಲ್ ఆసಕಿತ್ ఉంಟా తు. ఆదರె ఆ ಕಷ್ణವెౕ అదర ಲ್ 
ఏనూ ಹెౕ ಕెూళುಳ್వంతహ సంಶెೂౕధನె ఆరం స లಲ್ ఎ ನ್. ఆదರె ఆ బಗెಗ್ పರ್బంధగళనుನ್ 
ఓదుತ ತా್, సಭె, సಮాವెౕశగళ ಲ್ ಭాగవ సుತ ತా್ ెౕతರ್ద ಲ್న ఆగుಹెూౕగుగళనుನ್ గమ సు ತ್ದెದ್. 
అనంతర పರ್ వషರ್వೂ ನాను ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್ ಗె ಭెౕ  ౕడు ತ್ದెದ್. ఎరడు వషರ್గళవರెಗె ననಗె అ ಲ್ಗె 
ಹెూౕగలు ముకತ್ ఆಹాವ್న తుತ್. ౕಗాಗಿ పರ್  ಬెౕసಗెయ ಲ್యూ ನాను అ ಲ್ಗె ಹెూౕగు ತ್ದెದ್. ఈ 
షయద ಲ್ ఏನెౕను సంಶెೂౕధನెగಳాగు ತ್ವె ఎందు గమ సు ತ್ದెದ್. ౧౯౭౦-౮౦ర దశకద ಲ್ అ ಲ್ಗె 

ಹెూౕದాగಲెలಲ್ హలవరు బందు ఈ షయద బಗెಗ್ ಮాతನాడు ತ್దದ್రు. అవర ಲ್ ಕెలవరు ఇ ಲ್ 
ఐఐఎಸ್ -గూ బం దದ್రు. ఐఐఎಸ್ -య ಲ್యూ ನావು ಕెలవು అಲాಪ್వ య తరಬెౕ గళనూನ್ 
ಕాಯాರ್ಗారగళనూನ್ ఆ ౕ ದెದ್వು. అదర పರ್ಭావ ಗాఢವాಗಿదದ್ దల ಕెలవು వషರ್గళ ಲ್ 
ನాను కూడ ಕాಯ್ಲెಟ್ಕ್ న ಲ್ ಡైన కಲ್  సಟ್ಮ್ಸ್  బಗెಗ್ ఒందు ಕెూౕసుರ್ ಪాఠಮా ದెದ್. అషಟ್లಲ್ದె, 
ఐఐఎಸ್ -య ಲ್ ನావು రూ దದ್ ఒందు ಮాద యనుನ್ దు, ಕెಕ್ಡెగళ ಲ್ ಸాಮానಯ್ವాಗಿ 
ఇం య ంಗ್ స ನ್ವెౕశద ಲ್ కండుబరువ పೂణರ್పರ್ಕಷ್ుబಧ್ వಯ್వಸెಥ್ಗಿంతలూ సంಶెೂౕధకరు 
వರ್ సు ತ್దದ್ ಡైన కಲ್ సಟ್మಸ್ನ್ దಧ್ನెಲెయు నನ್ವాಗಿ వ ರ್సు ತ್తుತ್. 
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ಲెూರెంಜ್  తనನ್ పರ್బంధద ಲ್ ఒంದెౕ ఒందు యంతರ್క అంశవనుನ್ అనుక దದ್. అనంతర 
హలవరు యంతರ್క అంశగ ಗె ಬెౕರె, ಬెౕರె ಮౌలಯ್గళనుನ್ ౕ  ఇದెౕ అణకు ಮాద యనుನ್ 
ಮా దದ್రు. ಲెూರెంಜ್  స ౕకరణగళనుನ್ కు తు ఒందు పುసತ್కవనూನ್ బರెయಲాಗಿతుತ್. అదర ಲ್ 
బహళషుಟ್ సంಖెಯ್య అణకు గణకಮాద గళ బಗెಗ್ ಹెౕళಲాಗಿతుತ್. యంతರ್క అంశద ಮౌలಯ್వనుನ್ 
ಹె ಚ್ దంತెలಲ್, ಲెూౕರెంಜ್  అಟాರ್కಟ್ರ್-న ಲ್ ಕాణు ತ್దದ್ ಖెಯాಸ್  మರెಯాగు ತ್తుತ್. ఇదు పರ್ಕಷ್ుబಧ್ 
పರ್వహనగ ಗె సంబం ద, ಹాగూ ಖెಯాಸ್ ತెూౕరు ತ್దದ್ వಯ್వಸెಥ್ಯాಗಿతుತ್. ఆదರె ನైజವాద 
పರ್ಕಷ್ుబಧ್ತెగూ, ఇదకూಕ್ సంబంధ ర ಕಿಕ್లಲ್. ఏಕెందರె యంతರ್క అంశద ಮౌలಯ್ ಹె ಚ್ దంತెలಲ್ 
అదు మರెಯాಗಿ డుతತ್ದె. ౕಗాಗಿ ఇదు ఆగ ಕಿಕ್లಲ್ ఎందుಕెూంಡె. ಹాಗಿదూದ್ ఈ ెౕతರ್ద ಲ್న 
ఆగుಹెూౕగుగళనుನ್ గమ సు ತ್దದ್వను, యంతರ್క అంశగళనుನ್ ಹె ಚ್సుತ ತా್ ಹెూౕదరూ 
పರ್ಕಷ್ుబಧ್ತెయనుನ್ ఉ ಕెూళುಳ್వంతహ ఒందు గణಕಿౕయ ಮాద యనుನ್ రూ ದె. .ఎಸ್ . భಟ್  
మతుತ್ ಟ್ౕವ್  ಗಿನ್ಸ್  ಜెూತెಗె నಡె ద ఈ ಶెೂౕధద వరగళು ‘ ಕ್ಸ್  ఆಫ್  ಫುಲ್ ಡ್ಸ್ ’ 
ప ರ್ಕెయ ಲ್ పರ್కటವాదవು.  

ಲೊರೆಂಜ್ ನ ಈ ಪರ್ಬಂಧವು ಫುಲ್ಯಿಡ್  ಮೆಕಾಯ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ಲ್ ಸಾಂಖಿಯ್ಕ ಅಣಕು ಮಾದಿರಗಳ ಬಳಕೆಯನುನ್ 
ಆರಂಭಿ ತೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: స ಯాಗಿ ಹెౕ . ఒందు ౕ య ಲ್ ಹాಗెౕ ఆಗಿతుತ್. ఆత అదనుನ್ ఆಗಿన ಕాలద 
గణకగళ ಲ್ ಮా దದ್. ఆగ అಷెಟ್ౕనూ కంపೂಯ್టరుగళು ఇర లಲ್. ఆ కಥె మಗె ಗెూ ತ್రబహుదు. 
ಬాಯ್  ಸాಲ್ಸ್ మನ್  ఎనుನ್వవನెూబಬ್ దದ್. ఆత అ ల సంవహన ಕಿರ್ య బಗెಗ್ గమన హ దದ್.  
స ౕకరణద ಲ್న పదగళು ఎಷెಟ್ౕ ఇర , ಕెలವెಡె తರ್ವాద అంశగళು ಕా ಕెూళುಳ್ ತ್దుದ್వು. 
హుಚాಚ್పಟెಟ್ ఉతತ್రగళು బరు ತ್దుದ್వು. ಲెూರెంಜ್  ఆಗాగ ఇవన బ  ಹెూౕಗಿ “ నನ್ వಯ್వಸెಥ್ ಹెౕಗె 
నಡెయు ತ್ದె” ఎందు ಚా ಕెూళುಳ್ ತ್దದ್నంತె. అదಕెಕ್ ಸాಲ್ಸ್ మನ್  “అ నూನ್ హుచుಚ್ಚాಚ್ಗಿ ౕ 
ఆడు ತ್ದె.” ఎనుನ್ ತ್దದ್నంತె. సವ್లಪ್ సమయద నంతర అదు హుಚాಚ್పಟెಟ್ ౕ ఇ ದ್రబహుದెౕ ఎందు 
ಲెూರెంಜ್ ಗె అ సತెూడಗಿతు. అందರె అదర ನైజ ఉతತ್రವెౕ ఈ హుಚాಚ್పಟెಟ್ 
ఉతತ್ర రబహుదలಲ್!  ఆత ఈ ನాನ್ - ౕ యರ್ స ౕకరణగళನెನ್ౕ బళ ಕెూండ. ఇవనుನ್ 
సತ್ సದె, ಕెౕవల అదర దల టముರ್గళనನ್ಷెಟ್ బళ ಕెూం దದ್. అదు మూరు ಸాಮానಯ್  

అవకల స ౕకరణగ ంద రూ ద ನాನ್ ౕ యರ್ వಯ್వಸెಥ್ಯాಗಿతుತ್. ఇదనుನ್ కంపೂಯ್ట న ಲ್ 
ಶెಲ್ౕ ದాగ ఈ సరళ వಯ್వಸెಥ್య ಲ್యూ ಖెಯాಸ್, అಥాರ್ತ್  ಗెూందల, ఇదದ್దుದ್ కండు 

బం తు. ఈ ಗెూందలಕెಕ್ అ సరణదంతహ ದెూడಡ್ದెూడಡ್ సంగ గళనుನ್ గమ సಬెౕಕಿర లಲ್. 
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అದెూందు అదుಭ್త పರ್బంధ. ఏಕెందರె ಲెూರెంಜ್  అదర ಲ್ అನెౕక షయగళనుನ್ ముంದాಗಿ ౕ 
ఊ దದ್. తనನ್ బ  ఇదದ್ ರెౕಖా తರ್గళనుನ್ ನెూౕ ౕ అదర ಲ್ సంపೂణರ್ ಯాదృ ಛ್కవలಲ್ద 
సంగ గళು ఇరబహుదు ఎందు ఊ దದ್. అదర ಲ್ యతవలಲ್ద ఏరుಗెರెగ దుದ್వು. ఒందు 
ౕ య ಲ್ అవುగళలూಲ್ ఒందు ನాಯ್స ದ್రబహుదు. ఆత ಸెಟ್ರ್ౕంಜ್  అಟాರ್ಯ್కಟ್ರ್-న బಗెಗ್యూ 

ఊ దದ್. అదరದెూದ್ందు తರ್వనూನ್ బರె దದ್. న ెగళ ಲ್న క షಠ್తమ ಸ ಥా್న ಹాగూ గ షಟ್తమ 
ಸ ಥా್నగళనుನ್ గురు  తనూಮ್లక (ಖెಯాಸ್ అధಯ್యనద ಲ್) న ెగళ ಪాతರ್వనుನ್ ఊ ద. 
ಟెంಟ್  న ెయ ఆಕారవನెನ್ౕ సంపೂణರ್ವాಗಿ ಹెూౕలు ತ್దದ್ ఈ న ెయ ಲ್ క షಟ್తమ ಹాగూ 
గ షಟ್తమ ಸ ಥా್నగళ సహసంబంధవనూನ್ గురు దದ್. ಲెూರెంಜ್ న పರ್బంధద ಲ್ ఇವెలಲ್వೂ ఇదుದ್వು. 

ಪರ್ಕಷ್ುಬಧ್ ಪರ್ವಾಹಗಳ ಲ್ ಕಾಣುವ ಇನೊನ್ಂದು ದಯ್ಮಾನವೆಂದರೆ ಕೊಹೆರೆಂಟ್  ಅಥವಾ ಸುಸಂಬದದ್ 
ರಚನೆಗಳು. ದರ್ವದ ಹರಿವು ಸವ್ತಃ ಯಾವುದೇ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಆಕಾರವನುನ್ ಆರೋಪಿಸದಿದದ್ರೂ, 
ಪರ್ಕಷ್ುಬಧ್ತೆಯ ಲ್ಯೂ ಅದೇ ಆಕಾರವನುನ್ ಉ ಕೊಂಡ ರಚನೆಗಳು ಇರುತತ್ವೆ ಎನುನ್ವುದು ಅಚಚ್ರಿಯ 
ಷಯ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲ್ ಈ ರಚನೆಗಳು ಹೊಸತು. ಇದನುನ್ ಪತೆತ್ಮಾಡಲು ನೀವು ಆಥೊರ್ಗೊನಲ್  

ಡಿಕಂ ಶನ್  ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳ ದಿರೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ఆಥెూರ್ಗెూనಲ್  కం షನ್  తంతರ್గళనుನ್ ನాను ಹెచుಚ್ ఉప ౕಗಿ లಲ್. 
ఆಥెూರ್ಗెూనಲ್  కం షನ್  బಗెಗ್ ననಗెూందు తకರా ದె. అదు ಸాವ್రసಯ್కరವాద 
తంతರ್ವెౕನెూౕ జ. అదర ಲ್ రచನెగళ ಶెರ್ౕ  ఇದె. ಶెರ್ౕ య దలನెయదు ఇ ౕ వಯ್వಸెಥ್ಗె అ  
ಹెచుಚ್ శಕಿತ್యనుನ್ పೂರైసువ రచನె. ఆదರె ఒ ಮ್ ಮ್ ఈ దల రచನె ందಷెಟ್ 
పೂರైಕెಯాగద శಕಿತ್యూ ಸాకషుಟ್ ఇరుతತ್ದె. ఈ ಮాద గళು గ సువ రచನెగళು ಕెలవು పರ್ಕಷ್ుబಧ್ 
పರ್వహనగళ ಲ್ ఆగువంತె ౕ ఇరుతತ್ವాదరూ, అవುగళ ప పೂణರ್ తರ್ణవనుನ್ ౕడువು లಲ್. 
ಕಿరుతరంగగళనుನ್ బళ ಕెూండు పರ್ವాహ ందర తರ್గళనుನ್ ಶెಲ್ౕ సువುదు ಹెచుಚ್ 
ఉపయుకತ್ವెనుನ್వುదు ననನ್ అ ಕె. 

ಭಾರತೀಯ ಮುಂಗಾರು 
ಸವ್ಸಮತೆ, ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಆವತರ್ನಗಳ ಶೆಲ್ೕಷಣೆಗೂ ವೇವ್ ಲೆಟ್  ಗಣನೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ವೇವ್ ಲೆಟ್  ಗಣನೆ ಫುಲ್ಯಿಡ್  ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಉಪಯುಕತ್ವಾಗಿರಬಹುದೇ?   
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ಆರ್.ಎನ್.: జ. ఒందు ౕ య ಲ್ అదు ఉపయుకತ್ವెౕ. ವాసತ್వವాಗಿ అదర ಸామథಯ್ರ್వనుನ್ 
ಫುಲ್ ಡ್  ಕాಯ್ ಕ್ಸ್ న ಲ್ స ಯాಗಿ బళ ಕెూం లಲ್.  ౕಗాಗಿ ನాను ఈగ ವెౕವ್ ಲెಟ್ గళ 
కు తు ಹెూసದెూందు ౕజನెయనుನ್ ఆరం స ದెದ್ౕನె.   

అందರె ౕ యರాల య సందభರ್ద ಲ್ ౕ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ౕ యರాల  సందభರ್ద ಲ್ ನాను అదనుನ್ ಸాకషుಟ್ బళ ದెದ್ౕನె.  

ಇದು ೕಂಟ್ ಬೆಲ್ಕ್ಸ್  (MONTBLEX - Monsoon Trough Boundary Layer Experiment)ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ ದೆದ್? 

ಆರ್.ಎನ್.: ఇదు ౕంಟ್ ಬెಲ್ಕ್ಸ್  పರ್ ౕగకూಕ್, ముంಗా గూ సంబం ದె. ముంಗా న 
షయద ಲ್ యతವాಗಿ ಕాణువ ಕెలవು దಯ್ಮానగళ కు తు హలవು పರ್ಶెನ್గ ವె. ఫ�ెూ యರ್  

ಶెರ್ౕ య ಶెಲ್ౕషಣెయంతహ ಸాಮానಯ್ తంతರ್గ ంద ఇవనుನ್ ఉతತ್ సువುదు కషಟ್. అలಲ್ದె 
హವాಮాన వಯ್వಸెಥ್ బలు అ ಥ್రವాదదుದ್. ౕಗాಗಿ హವాಮాన ఇಲాಖె ంద మಳెయ పರ್ಮాణద  
అంಕಿఅంశగళనుನ್ పಡెదు, అదనుನ್ ವెౕವ್ ಲెಟ್  ಶెಲ್ౕషಣెಗె ಹాకಬారದెౕಕె ఎందు సుమಮ್ನె 

ౕ ದెవು. ఇదు ಯావ ౕ య ప ಣామ ಕెూడుతತ್ದె ನెూౕಡెూౕణ ఎ ನ್ తుತ್. అదకూಕ್ ంದె 
ಯారూ ఇంతహ పರ್ ౕగ ಮా ర లಲ್. ఆదರె ఈగ ఎలಲ್ గూ ವెౕವ್ ಲెಟ್ గళ బಗెಗ್ ಚెನాನ್ಗಿ 
ಗెూತ ತా್ಗಿದె.   

ఒందు సణಣ್ ఉದాహరಣె ನెూౕಡెూౕణ. ಭారతద ಲ್ హలವారు వషರ್గ ంద ఆద మಳెయ ಮా క 
ఇలಲ್ವెౕ ವా ರ್క పರ್ಮాణవనుನ್ ఈ ౕ  ವెౕವ್ ಲెಟ್  ಶెಲ್ౕషಣెಗె ఒళప ಸెూౕణ. సుదಶ್ರ್ 
ಕైಲాಸ್  అనుನ್వ ననನ್ ದాಯ್ ರ್ಗె ఈ ౕ  ಲెకಕ್గళనుನ್ ಮాడువುదు ఖు . అం న నగళ ಲ್ ఈ 
ವెౕವ್ ಲెಟ್  ಶెಲ್ౕషಣెಗె తంತాರ್ంశగళು గు ತ್ర లಲ್. ఇవతుತ್ ಮాಯ್ಟ್ ಲాಯ್ಬ್ -నంతహ 
తంತాರ್ంశగళು ఇವె. ఆగ ನాವెౕ తంತాರ್ంశద ಕెూౕಡ್ గళనుನ್ బರెయಬెౕಕಿతుತ್. ಕైಲాಸ್  అదనుನ್ 
బರెద కూడ. ఈ పರ್ಶెನ್యನెನ್ౕ ಯారూ ಕెౕ ర లಲ್ವాదದ್ ంద ఇದెూందు ౕ య ౕ న 
షయವాಗಿతుತ್. ನావು ಭారతద ಲ್ ఆగువ షయగళ బಗెಗ್ పರ್ಶెನ್గళನెನ್ౕ ಕెౕళುవು లಲ್ . (నగు) 

“అలಲ್ ముంಗా న బಗెಗ್ ಯారూ ఈ పರ್ಶెನ್ ಕెౕళಲెౕ ఇలಲ್వలಲ್? ನాವెౕ ముంಗా న అంಕಿ 
అంశగళనుನ್ ವెౕವ್ ಲెಟ್  ಶెಲ್ౕషಣెಗె ఒಡెూಡ್ౕణ.” ఎంದె. పರ್ ౕగ బలు ಸాವ್రసಯ್కరವాద 
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ఫలగళనుನ್ ಕెూ ಟ್తు. ముంಗారు జವాಗಿయూ యతವాద దಯ್ಮాన ౕ అలಲ್ ౕ ఎనుನ್వ 
చಚెರ್ నಡెయుతತ್ಲెౕ ఇరుతತ್దలಲ್, అదనుನ್ ఇదు వ తు.  

ಅದು ಮುಂಗಾರನುನ್ ಮುಂದಾಗಿಯೇ ಊ ಸುವುದಕೆಕ್ ನೆರವಾಯಿತೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: అదు అಲాಪ್వ య ಲ್ ఒం షుಟ್ ఊ సలు ನెరವా తు. రంతరವాಗಿ, అ ರ್షಟ್ 
ಕాలకూಕ್ మునನ್ವెౕ ముంಗా న మునూಸ್చನె ఆగదు. ನావು ముంಗా న ವెౕವ್ ಲెಟ್ 
బదಲావಣెగళು ಕాಲాంతరద ಲ್ వಯ್ತాಯ್సವాగుతತ್ದె ఎందు కంಡెవು. 

అందರె ವెౕವ್ ಲెಟ್  ಶెಲ್ౕషಣెగಳెౕ  ಕాಲాంతరద ಲ್ బదಲాగుతತ್ವె ౕ? అథವా అవುగ ಗె 
బళసువ గుಣాంకగళ ಲ್ వಯ್ತాಯ್సగళು ಕాణుతತ್ವె ౕ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಕాಲాంతరద ಲ್ గుಣాంకగళು బదಲాగుతತ್ವె. ఆ ౕಲె అదನెನ್లಲ್ ౕవು ఒందు 
ವెౕವ್ ಲెಟ್ న ెయ ಲ್ నమూ సబహుదు. ಹాಗె ಮా ದాగ ఒ ಮ್ ಮ್ ఆవతರ್నగళು సಪ್షಟ್ವాಗಿ 
ಕాణుతತ್ವె. ಕెల ಮ್ ఇలಲ್. ఇವెలಲ್వೂ బహుತెౕక ವెౕವ್ ಲెಟ್ గళనుನ್ బళ దರె ಮాతರ್ ಸాధಯ್. 

� యರ್   ಶెರ್ౕ యనుನ್ బళ దರె అలಲ್. ననಗె ఇదు ಸాವ್రసಯ್కర ఎ ನ್ తు. ౕಗాಗಿ 
ముంಗా న సమಸెಯ್గళ ప ಹారಕెಕ್ ವెౕವ್ ಲెಟ್  తతತ್ವ್గళనుನ್ అనವ್ సుತ ತా್ ఒందు హతుತ್ వషರ್ 
ಳెದె. అదర ఆవతರ್న ಕాల ఎ ಟ್తుತ್ ఎందు ಕెౕ దರె ಯావ ಕాలద ಲ್ ఎంతహ ఆవతರ್న అవ  
ఇరుతತ್ದె ఎందు ನావು ಹెౕళబహు తుತ್.  

ఎందರె సూయರ್న కಲెగళು ಹాగూ సూయರ್న ಲ್ నಡెయువ చటువ ಕెళು ముంಗారు మಳెయనుನ್ 
పರ್ಭా సుతತ್ವె ౕ ఎనుನ್వುదు ನావು బహళ ౕఘರ್ ಕాల ంద ಕెౕళು ತ್రువ ఇನెూನ್ందు ఇದెౕ 
బಗెయ జన ರ್య పರ್ಶెನ್ ಕెలవరు ಹౌదు పರ್ಭా సుతತ್ದె ఎందರె, ಕెలవరు ఇలಲ್ ఎనుನ್ ತ್దದ್రు. ఆదರె 
ఆగ ఇదದ್ అపಪ್ట హವాಮాన త ಗె ఈ బಗెಗ್ అనుಮాన తుತ್. గ ౕల సರాస గళು 
ఇತాಯ್ గళనుನ್ బళ ಕెూండు హలవು ಶెಲ್ౕషಣెగళనూನ್ ಮాడಲాಗಿతుತ್. ఆదರె ఇవುగళ ಲ್ ಯావ 
ౕಮాರ್నవೂ నంబువం ర లಲ್.  ఈ సంబంధవనుನ್ అవು అలಲ್గಳెయ లಲ್. ఆదರె అదనుನ್ 

సಪ್షಟ್ప సలూ ఇలಲ್ 

సుబణರ್ భಟాಟ್ಚాయರ್ ఎనుನ್వ ననನ್ ದాಯ್ ರ್ ఇదర బಗెಗ್ ಕెలస ಮా దరు. ఆಕె నమಮ್ ಲ್ 
ವెౕವ್ ಲెಟ್  బಗెಗ್ నಡెద ఒందు ಸె ನా ಗె బందవళು అదర ఆకషರ್ಣెಗె లుಕಿదದ್ళು. ఆಕె 
ವెౕವ್ ಲెಟ್ గళ బಗెಗ್ ಕెలస ಮాడಬెౕకు ఎంದాగ ಯాರెూౕ ననನ್ కಡెಗె ಬెరళು ತెూౕ దದ್రంತె. 
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సూయರ್ నమಮ್ హವాಮానవనుನ್ పರ್ಭా సుతತ್ದె ౕ ఎనుನ್వ బಗెಗ್ ವెౕವ್ ಲెಟ್  బళ  ನావು 
ಶెಲ್ౕ ದెవು. ನావು మಳెయ పರ್ಮాణద ನైజ అంಕಿ అంశగళనుನ್ ವెౕವ್ ಲెಟ್  తతತ್ವ್గళనుನ್ 

బళ ಕెూండు ಶెಲ್ౕ , ಹాಗె ದెూರెత ವెౕವ್ ಲెಟ್  న ెగళ ಲ್ ఆవతರ್నగ ವె ౕ ఎందు హుడుಕಿ, 
ಸాంಖಿಯ್క ప ౕ ెగ ಗె ఒ ಡ್ದెవು. ౕಗె ముంಗారనుನ್ పರ್ಭా సువ అంశగళ ಲ್ సూయರ್న 
ఆవతರ್నద ಪాలూ ఇದె ఎందు సಸ್ంದెౕహವాಗಿ ನావು రూ ದెవು.  

ముంಗారనుನ್ పರ್ಭా సువ అంశగళ ಲ್ సూయರ್న ఆవతರ್నద  
ಪాలూ ఇದె ఎందు సಸ್ంದెౕహವాಗಿ ನావು రూ ದెవು 

నమಮ್ పರ್బంధవనుನ್ ౕ కಲ್  ౕసಚ್ರ್  ಲెటಸ್ರ್  ప ರ್ಕె ವ್ౕక తు. అ నం తు. ನావು 
ನైజ అంಕಿ అంశగళనుನ್ బళ  ಶెಲ್ౕ దದ್ ంద నమಮ್ ఫ ತాంశగళು నంబలహರ್ ఎం తు. 
ముందువರెదు ನావು మಳెయ పರ್ಮాణగళ ಲ್ ఇನెನ್ౕನెౕను ఆవతರ್నగ రబహుదు ఎందు 
పತెತ್ಮా ದెవು. ఎಲ್  ನెూౕ కూడ ముంಗారనుನ್ పರ್ಭా సుతತ್ದె ఎందూ గురు ದెవು. ఆదರె 
హలవು నನ್ అంశగళనుನ್ ఆధ  ముంಗా న మునూಸ್చನెయనుನ್ ౕడువ హವాಮాన 
ఇಲాಖెయ స ౕకరణగళ ಲ್యూ ఎಲ್  ನెూౕ ఒందు చರాంశವాಗಿతుತ್. ఆదరూ అవర 
మునూಸ್చನెగళು ఆಗెూ ಮ್ ఈಗెూ ಮ್ తపುಪ್ ತ್దుದ್వು. ౕಗాಗಿ ఎಲ್  ನెూౕ ಹాగూ ముంಗా న 
సంబంధగళು ఇనూನ್ పರ್ಶాನ್హರ್ವాಗಿ ౕ ఇదుದ್వು. ఆగ ನావು మಳెయ పರ್ಮాణ, ఎಲ್  ನెూౕ 
ಹాగూ సూయರ್న చటువ ಕె ఎనుನ್వ మూరు అంశగళనుನ್ అధಯ್యన ಮా ದెవು. ಸౌర 
చటువ ಕెగళು ముంಗారు మಳెయనుನ್ ఎరడు బಗెయ ಲ್ పರ್ಭా సుతತ್ವె ఎందు తు. 

దలನెయದాಗಿ ఎಲ್  ನెూౕ ముಖాంతర. ఏಕెందರె ఎಲ್  ನెూౕ కూడ ಸౌర 
చటువ ಕె ంద పರ್ಭా తವాಗಿరువంథದెದ್ౕ. ఇನెూನ್ందు, నమಮ್ గ ౕయ ಮాద య ಲ್దದ್ ఇతರె 
చರాంశగళనుನ್ పರ್ಭా సువ మూలక.  

ಹೌದು ಇವು ಒಂದಕೊಕ್ಂದು ತಳುಕಿಕೊಂಡ ದಯ್ಮಾನಗಳು.  

ಆರ್.ಎನ್.. : జ. స ಯాಗಿ ಹెౕ .  

ಆಯರ್ಭಟ, ಬರ್ಹಮ್ಗುಪತ್ ಮತುತ್ ಸಾಂಖಯ್ರು 
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ಅಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಅವಲೋಕನಗಳ ದತಾತ್ಂಶಗಳನುನ್ ಗಮನಿಸುತತ್, ಒಂದೋ, ಅವಲೋಕಿ ದವುಗಳ 
ನಡುವಣ ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಪತೆತ್ಮಾಡುತಿತ್ದಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ, ಮುಂದೊದಗುವ ಅವಲೋಕನಗಳ ಬಗೆಗ್ 
ಊ ಸುತಿತ್ದಿದ್ರಿ.  ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ನೀವು ನೀಲಕಂಠನ ಬಗೆಗ್ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ಖಗೋಳಜಞ್ರ ಬಗೆಗ್ 
ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿದುದ್ ಇದೇ ಸಮಯದ ಲ್ ೕ?  

ಆರ್.ಎನ್.: అదూ ఇನెూನ್ందు కಡె నಡెయుతತ್ಲెౕ ఇతుತ್. అದెౕ సమయద ಲ್.. 

ಇವುಗಳು ನಿಮಮ್ನುನ್ ಪರ್ಭಾ ದುವೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.:  ఒందు ౕ య ಲ್ ಹౌదు. ాన అందರె ౕಗెౕ ఇరಬెౕకు అంత ననನ್ ఆಲెూౕచನె 
ఇతుತ್. కಳెద మూరు ನాలుಕ್ శతಮానగళ ಲ್ ాన ಬెಳె దದ್ ౕ  ಹాಗಿతుತ್.  

ಪಾ ಚ್ಮಾತಯ್ ರೀತಿ ೕ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಪా ಚ್ಮాతಯ್ ౕ ౕ. ఆగ ನాను అದెూంದెౕ ౕ  ఎందుಕెూం ದెದ್. ఆదರె ఈ 
ಭార ౕయర కృ గళనుನ್ మూలరూపద ಲ್ ఓదలు ఆరం ద ౕಲె ననನ್ ంతನెగళು 
ಧానವాಗಿ బదಲాదువು. ఇదಕెಕ್ ఎరడు మూరు ಕారణగ ವె.  

దలನెయದాಗಿ, ఆ ಕాలద జన బు ಧ್వంతರాಗಿదದ್రు అనుನ್వುదు సಪ್షಟ್. అవరు పಡెద 
ఫ ತాంశగళಷెಟ್ అలಲ್, అదనుನ್ అవరు ಹెౕళು ತ್దದ್ ౕ . అదర ಲ್ ಶాವ್స తుం రు ತ್తుತ್. ಜెూತెಗె 
ವైಚా కవೂ ఆಗಿతుತ್. ఆಗಿన ఎలಲ್ ానవೂ ಮాట, మంతರ್, ಮౌఢಯ್ ఎనుನ್వ తపುಪ್ కలಪ್ನె ఇದె. 
గರ್హణగళು ರాహు, ಕెౕతు ంద ఆగుతತ್ವె ఇತాಯ್ , ఇತాಯ್ . ఈ కಥెగళనుನ್ తಮాಷె ಮాడు ತ್దದ್ 
ಭార ౕయ ఖಗెూౕల రు ఇదದ್రు ఎనుನ್వುదనుನ್ కంಡె. అవరు అవು ರాహు ಕెౕతుగళలಲ್, ನెరళುగళು 
ఎం దದ್రు. ఉದాహరಣెಗె, ఆయರ್భట ಕಿರ್సತ್శక ౪౯౯ ర ಲ್ ౕ సూయರ್గರ್హణ ఎనుನ್వುదు ನెరళು 
ఎందు ಹెౕ దದ್. ౕಗె ಹెౕ దದ್ಕెಕ್ అవననుನ್ దూ దದ್రు. అవన ಕాలద ಲ್ అలಲ್. బರ್హಮ್గుపತ್ ౕಗె 
దూ దದ್. 

ఒందు క ಡ್ అథವా కంభద ನెర న ఉదದ್ ಹెౕಗె బదಲాగుతತ್ದె ఎనుನ್వುదనుನ್ అಳెదರె, సూయರ್న 
పథద బಗెಗ್ యబహుదు ఎందు ఆయರ್భట ಹెౕ దದ್.  ನెరళು ಬెಳెయు ತ್దದ್ ಹాಗె అదు 
వకರ್ವాగువುదనుನ್ ನెూౕడబహుదు, ౕಗె భూ యూ దుండಗಿದె ఎందు అవను ಹెౕ దದ್. అలಲ್ದె 
భూ యూ తనನ್ అಕಷ್ద ౕಲె సుతుತ್ ತ್ದె. అಕಷ್ద ౕ న ఈ భರ್మಣె ందಲెౕ హగలుರా ರ್గళು 
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ఆగు ತ್రబహుదు ఎందు కూడ అవను ఊ దದ್. ఇವెలಲ್వనూನ್ అವైಚా క ఎనನ್ಲాగదు. ಹాಗె ౕ 
ఇవು ಪా ಚ್ಮాతಯ್ పదಧ್ యూ అలಲ್ ఎనుನ್వುదు సಪ್షಟ್. ౕవು ఆయರ್భట మతుತ್ ಟాಲె  ఇబಬ್రనూನ್ 
ಹెూౕ  ನెూౕ . కಡెగ సಲాగదషుಟ್ ದెూడಡ್ వಯ್ತాಯ್సవనుನ್ ನెూౕడబహుదు. ఆయರ್భటన 
కృ గళనుನ್ ఓ ద ౕಲె ನాను మర  ಟాಲె యదದ್నూನ್ ఓ ದె. “ఇదు స . ఆగ ಗಿರ್ౕకరు ఏను 
ಮాడు ತ್దದ್రు?” ఎనుನ್వ పರ್ಶెನ್ ఎ ದ್తుತ್. మಗె ಗెూ ತ್రಬెౕకు. దల కృ , అథವా కృ య 

దల అಧాಯ್యద ಲ್ ಟాಲె  హలవು ఊಹెగళనుನ್ ಮా ದ ದా್ನె. బహళషుಟ್ ఊಹెగళು తపುಪ್. 
ఆదರె అవ ಗె బంద ఫ ತాంశగళು ಚెನాನ್ಗಿదుದ್వು. ౕಗె ನాను నం ಕెూండదದ್ಕಿಕ್ంతలూ ఈ 
ಪా ಚ್ಮాతಯ್ పదಧ್  అసಪ್షಟ್ವాಗಿದె ఎందు అథರ್ವా తు 

ఆ ౕಲె. ఇనూನ್ ಕెలవర కృ గళనుನ್ ఓ ದె. బರ್హಮ್గుపತ್ను ఆయರ್భట ಗె త ವ್రుదಧ್ವాಗಿదದ್. అవన 
నం ಕెగಳెౕ ను అనుನ್వುదు ననಗె ಗెూ ತ್లಲ್. ఆదರె ರాహు-ಕెౕతు కಥెయనుನ್ ರాక , ನెరళುగళ 
బಗెಗ್ ಹెౕ దದ್ಕెಕ್ బರ್హಮ್గుపತ್ ఆయರ್భటననుನ್ తರాಟెಗె ತెಗెదుಕెూం దದ್. ఆదರె బರ್హಮ್గుపತ್నూ ఈ 
ನెర న కలಪ್ನెయనుನ್ ರాక ర లಲ್. ఆత ఆಗಿన ಪౌರా కర ಜెూತెಗె ಹెూం ಕెూండు, ఆ 
పುರాణద కಥెగళು ಹాಗె ౕ ఉ యలు ಟ್రಬెౕకు. అథವా అవన నం ಕె ಹాಗె ౕ 
ఇತెತ್ౕನెూౕ? ననಗెౕನెూౕ ద నದెౕ జ రಬెౕకు ఎ సుతತ್ದె. ఏಕెందರె అవనూ బహళ 
బు ಧ್వంత ಹాగూ బహళ ఒಳ ಳె್య గ త . ఆత అదు ರాహు మతుತ್ ಕెౕతు ందಲెౕ అంత ಹెౕ ద 
ఎనుನ್వುదనుನ್ నంబಲాగదు. ತాను ರాహు-ಕెౕతు కಥెయనుನ್ ರాక దರె, ಪారంప క ానಕెಕ್ 
అಗౌరవ ತెూౕ దంತె ఎందుಕెూం రಬెౕకు.  

ఆయರ್భట భూ  దుండಗಿದె ఎం దದ್.  
భూ  తనನ್ అಕಷ್ద సుతತ್లూ భರ್ సు ತ್రಬెౕకు ఎందూ ఊ దದ್.  

ನెూౕ . ಭార ౕయ ఇ ಹాసద ಲ್ ఎరడు పರ್ముఖ ంతನా పರ್ವాహగ ವె. ಸైದ ಧా್ం క ಹాగూ 
ಪౌರా క. ದ ಧా್ం గళು ఎందರె ఆయರ್భటనంతవరు. సವ್తః ಲెకಕ್ ಮాడువవరు. 
ಪౌರా కರెందರె ఈ కಥెగళనుನ್ క ಟ್దవరు. ఆ ಕాలద ಲ್ జన పುರాణద కಥెగళనుನ್ నంబు ತ್దದ್రు. 
ఈగలూ కూడ. ఆయರ್భట ఏను ಹెౕ దದ್ అనుನ್వುదు అవ ಗె ಗెూ ತ್లಲ್. ದాಯ್వంత గూ ఆయರ್భట 
జವాಗಿ ఏను ಹెౕ దದ್ ఎనుನ್వುదు ಗెూ ತ್లಲ್. ఏಕెందರె అదు నమಮ್ ಕಷ್ణ పదಧ್ య ಲ್ ఎ ಲ್యూ 
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ಸెౕ లಲ್ ఎనుನ್వುదు ಶెౕష. ఆయರ್భటన కృ గళ ಲ್. ದెౕవర బಗెಗ್ ఉಲెಲ್ౕఖ ఇದె ౕ? ನాను ఈ 
పರ್ಶెನ್యనుನ್ ಕెౕ ಕెూంಡె.   

ఖಗెూౕళ ానద సంసಕ್ೃత గರ್ంథగళ ಲ್ ఆయರ್భటన కృ ౕ తತ್ ద నదు. అదర ಲ್ 
ದెౕవర ఉಲెಲ್ౕఖವెౕ ఇలಲ್. ఆదರె ಟాಲె య కృ గళ ಲ್ ದెౕవరు ఎనుನ್వ శಕಿತ್య కలಪ್ನె ఇದె. 
అదర ಲ್ ಡె యూಜ್ ರ್న, అందರె సృ ಟ್కతರ್న కలಪ್ನె ఇದె. ఎలಲ್వೂ ప పೂణರ್ವాಗಿరಬెౕకు. 
సృ ಟ್కతರ್ನెందూ కురూపవనుನ್ ఇషಟ್పడువು లಲ್ ఎంದెలಲ್ అదు ಹెౕళುతತ್ದె. ఆయರ್భటన ఖಗెూౕల 
కృ య ಲ್ ದెౕవర ఉಲెಲ್ౕఖ ఇరువ ఒంದెౕ ఒందు సందభರ್ద ಲ್. “బರ್హಮ್న కృಪె ంద ననನ್ అ న 
ದెూౕ య ಲ್ పయ , సతಯ್- థಯ್గళ ಸాగరద ಲ್ ముళುಗెదుದ್ ఈ అపೂవರ್ ానరతನ್వనుನ್ 
ಹెಕಿಕ್ದెದ್ౕನె.” ఎందు ಹెౕళುవ కಡె. ఆతన నం ಕె అదు. అవను వ, రుదರ್, షుಣ್ ముంತాదవరనుನ್ 
సಮ್ సు ತ್లಲ್. ఆదರె సృ ಟ್కతರ್ బರ್హಮ್న బ  ಹెూౕಗಿದ ದా್ನె. అందರె ఆత ಹెౕళು ತ್రువುదు ఇಷెಟ್: 
“ಯావುದెూౕ శಕಿತ್ ననನ್నుನ್ సృ ಟ್  ఈ బు ಧ್యనుನ್ ಕెూ ಟ್ದె. ಬెౕರె ಲ್ందలూ ನాను ఇదనుನ್ 
పಡె లಲ್.” ఇದెూందు ౕ య ಲ್ ವైಚా కವెౕ. “ఫలవనుನ್ ನెూౕడు” అం ದ ದా್ನె. ತాను 
ಹెౕళು ತ್రువುదర ఖరತెయ బಗెಗ್ అవ ಗెషుಟ್ ಶాವ್స ఇದె ఎందರె, ఇವెలಲ್వೂ ంతನె ంద 
బందదుದ್, ాನెూౕదయవలಲ್ అం ದ ದా್ನె.  

ఖಗెూౕళ ానద సంసಕ್ೃత గರ್ంథగళ ಲ್  
ఆయರ್భటన కృ ౕ తತ್ ద నదు.  

೧೯೭೦-೧೯೮೦ರ ಲ್ ಪರ್ಕಷ್ುಬಧ್ ಪರ್ವಾಹಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಲ್ ನಿರತರಾಗಿದಾದ್ಗ ಆಯರ್ಭಟನ 
ಕೃತಿಗಳನುನ್ ಓದಿದೆದ್ೕ? ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಮೀಟಿಯರಾಲಜಿ ಆಸಕಿತ್ ಹುಟಿಟ್ತಾ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు అదు ఎపಪ್తుತ್-ఎంభతತ್ర ಲ್. ఆదರె ఓదు బహళ ಧానವాಗಿతుತ್. ಬెౕರె 
ಕెలసగళೂ ఇ ದ್దದ್ ంద ನాను అదಕెಕ್ ಹెచుಚ್ సమయ ಕెూడు ತ್ర లಲ್. ఆదರె ಭార ౕయ ానద 
ఇ ಹాసద బಗెಗ್ ಯాವాగలూ ఒం షుಟ್ ఏನాదరూ ಮాడుతತ್ಲెౕ ఇದెದ್. సವ್లಪ್ సమయద నంతర 
ననಗె ఇದెూందు ౕ య మనరంజನెయ షయವా తు. అదు ఖు  తరు ತ್తుತ್. 
కಕ್వನాಗಿದ ದా್గ, కಥె పುసತ್కగళనుನ್ ఓ  ననಗె ಹాಗాగు ತ್తుತ್. ఆదರె ఇ ಹాసద బಗెಗ್ ఆసಕಿತ್ 

బంద ౕಲె, కಥె పುసತ್కగళనుನ್ ఓదువ ఆసಕಿತ್య కಳెದెౕಹెూౕ తు.  
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ಕಥೆ ಪುಸತ್ಕಗಳ ಲ್ ಯಾರದುದ್? ರಾಬಟ್ರ್  ಲಡುಲ್ಮ್ , ಅ ಸೆಟ್ೕರ್  ಮಾಯ್ಕಿಲ್ೕನ್?… 

ಆರ್.ಎನ್.: బహుತెౕక హಳెతಲెయ ಲెౕఖకర కృ గళనుನ್ ఓదు ತ್ದెದ್. ಹాం. అ ಸెಟ್ౕರ್  ಮాಯ್ಕಿಲ್ౕನ್  
కಥెగళనూನ್ ఓ ದెದ್ౕನె. చ ತెರ್, మధಯ್ಪాರ್చಯ್ద ಲ್న అనుభవగళనుನ್ కు తూ ఆత బರె దದ್. అಲ್ರ್  
ಸాಟ್ ಲ್ ಗాడರ್నರ್  ముంತాదవర పತెತ್ౕದా  ಕాదంబ గళనూನ್ ఓదు ತ್ದెದ್. ఇం య ంಗ್  పద  
ఓదు ತ್ದ ದా್గ, ఆథರ್ರ್  ಕానನ್  ಡాయಲ್  అవర ಶెಲాರ್ಕ್  ಹెూౕಮ್ಸ್  సమగರ್ కಥెగళ సంగರ್హ 
ఓ దుದ್ ನెన ದె. ననನ್ ఒబಬ್ సహಪా , “ ౕను ಶెಲాರ್ಕ್  ಹెూౕಮ್ಸ್ న కಥెగళనుನ್ ఓ ದ್ౕಯా?” 
అంత ಕెౕ దದ್. ನాను అవು ననಗె బలు ఇషಟ್ ఎం ದెದ್. “స . ననನ್ హ ತ್ర ఒందు దపಪ್ పುసತ್క ఇದె. 
ಕెూడుತెತ್ౕನె. ఆదರె ఎరಡెౕ నద ಲ್ ವాపసు ಕెూడಬెౕకు,” ఎంద. ನాను హగలూರా ರ್ ఓ ದెದ್. 
పೂ ರ್ ఓదಲాగ లಲ್. ఆదరూ ಸాకషుಟ್ ఓ ముಗಿ  అదనుನ್ ం రుಗಿ ದెದ್. ఇವెలಲ್ ಧానವాಗಿ 
ంದె స దువು. ఏಕెందರె ననಗె ಭార ౕయ ానద చ ತెರ್ ఇనూನ್ ಹెచుಚ್ ఆసಕಿತ್కరವాಗಿతుತ್. 

ఇవು జವాಗಿయూ ఘ ద సంగ గಳాಗಿదుದ್వು. ಜెూತెಗె నమಗె ಹెౕ ಕెూ ಟ್దದ್దದ್కూಕ್, ನాను ఓ  
దుಕెూండదದ್కూಕ್ ಸాకషుಟ್ వಯ್ತాಯ್సగ దుದ್వು.  

ದಾಧ್ಂತ ಹಾಗೂ ಪುರಾಣ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಹೇ ದಿರಿ. ಅಂದರೆ ಆಗ ಹಲವು ಬಗೆಯ 
ಚಿಂತನಾಲಹರಿಗಳು ಇದದ್ವು.  

ಆರ್.ಎನ್.: హలవು ంతನా లహ గ దుದ್వು జ. ఆదರె అವెలಲ್వೂ ದ ಧా್ం గళ వగರ್ ಹాగూ 
ಪౌರా క వగರ್ ఎనుನ್వ ఎరడు పರ್ముఖ వగರ್గಳాಗಿదుದ್వು.  

ನೀವು ಒಂದು ಲೇಖನದ ಲ್ ಆರು ಪರ್ಮುಖ ಚಿಂತನಾ ಲಹರಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ವರಿ ದಿದ್ರಿ. ಇವು ಯಾವುವೂ 
ಪುರಾಣಗ ಂದ ಬಂದುವಾಗಿರ ಲಲ್.  

ಆರ್.ಎನ್.: ಹాగలಲ್. ನాను ಹెౕ దుದ್ ఆరు బಗెయ తతತ್ವ್ ంతನెగళು ఇదుದ್వು అంత. సంసಕ್ೃతద ಲ್ 
ఇవುగళనుನ್ షడದ್శರ್నగళು ఎనుನ್ತ ತా್ರె. సంసಕ್ೃతద దశರ್న ఎనుನ್వ పదవనుನ್ తతತ್ವ್ಶాస  ఎందు 
అనుವా సబహుదు. ఆదರె దశರ್న ఎందರె ವాసತ್వವాಗಿ ನెూౕడువುదు, ಕాణువುదు ఎందథರ್. 
అదనుನ್ ౕవು ౕగూ ಹెౕళబహుదు. ನావು బదుకు సతಯ್, తతತ್ವ್ ముంತాదదದ್ನెನ್లಲ್ ನెూౕడువ ఆరు 
బಗెగళು ఇదుದ್వು. ఇವెలಲ್వೂ నమಮ್ ಪారంప క ానద అంగగಳెౕ  అಗಿదుದ್వು. ఎలಲ್ 
షయగళ ಲ್యూ ఇవು ఒం ನెూನ್ందర ಚారవనుನ್ ఒపುಪ್ ತ್ర లಲ್. ఆదರె నమಮ್ పರ್పంచ 
ానವెలಲ್వೂ ఈ ఆరు ధద దశರ್నగళ ಲ್ ఇదుದ್వು. ఇవುగళ ಲ್ ಕెలవು బలు పುರాతన. ಕెలవು 
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ఇ ತ್ౕ నదు అందರె ಕెలవು ಸా ర వషರ್గళ ం నవು. యవర తరగ గ ಗె ಹెూౕಗಿదದ್ 
ననగూ ఈ ఆరు దశರ್నగళು ఇವె ఎందు దదుದ್ ఒందు ాನెూౕదయವెౕ. నమಗె 

యవರెౕ ఉప షతుತ್గళ ಪాఠಮా దದ್రు. ఆదರె ఆగ ನాను ಸాంఖಯ್ ఎనుನ್వ ಹెసరనూನ್ 
ಕెౕ ర లಲ್. ౕಗాಗಿ ಸాంఖಯ್ ఎనుನ್వುదు ననಗె ಹెూసతు. అదర బಗెಗ್ ವైదಯ್రుగ ందలూ, 
ఖಗెూౕల రూ ಹెౕళುవುదనుನ್ ಕెౕ ದెದ್. చరక, ಚాణకಯ್, ఖಗెూౕల రు ಹాగూ గ త ರెలಲ್రూ 
పರెూౕಕಷ್ವాಗಿ ಸాంఖಯ್ద బಗెಗ್ ಹెౕళು ತ್దದ್రు. ಸాంఖಯ್ ఎనుನ್వುదు ವాసತ್వವాಗಿ ఒందు ವైಚా క 
ంతನాలహ  ఎనుನ್వುదు ననನ್ ఖ త నం ಕె. ఇదు జవೂ ಹౌదు. అదు ಪా ಚ್ಮాతಯ್ర 
ಧానద ಲ್ ವైಚా క ఎ ನ್సದెౕ ఇరబహుదు. ఆదರె అదర ಲ್న ಚారగళು ಹాగూ 

దృ ಟ್ಕెూౕనగళು ఎలಲ್ సంసಕ್ೃత ಶెೂಲ್ౕకగళంತె ౕ బహళ చుటుಕాಗಿ ಹెౕళలಪ್ ಟ್రుతತ್ವె. అంద ಹాಗె 
ಸాంఖಯ್రనుನ್ ನాను పತెತ್ಮాడ లಲ್. అవరు ಸాకషుಟ್ ప తರెౕ. హలವారు ದాವ್ంసరు బహళషుಟ್ 
అధಯ್యనవనూನ್ ಮా ದ ದా್ರె. ఆదರె అదర బಗెಗ್ ನాను ಯావ సంసಕ್ೃత తతತ್ವ್ಶాసద ಲ್యూ 
ఓ ర లಲ್. ఇదు కూడ ఇతರె తతತ್ವ್ಶాసగళంತె ౕ ఎందుಕెూం ದెದ್. ఆదರె ಸాంఖಯ್ ఎందರె 
అదలಲ್. అదు ವై ధಯ್మయ షయగళ ప ಟ್.   

ಸాంఖಯ್ ఎనుನ್వ ಹెసరు ‘సంಖాಯ್ం పರ್కువರ್ ’ ఎనుನ್వ పద ంద బం ದె. ಹాಗెందರె 
సంಖెಯ್గ ಗెౕ ఆదಯ್ತె ఎందథರ್. ఇదు అం న ಕాలద ಭార ౕయ గ త ర ంతನెగళనుನ್ 

సుతತ್ದె. అవ ಗె సంಖెಯ್ ౕ ముఖಯ್ವాಗಿతుತ್. అలಲ್ದె అదు ವెౕదగళ బಗెಗ್యూ చ ರ್సుతತ್ದె. 
ವెౕద ಮానవన కృ , అదు వಯ್ ానವెౕనలಲ್ ఎనుನ್తತ್ದె. ಯాಕె ఎందರె ವెౕదగಳెౕ  ಹాಗె ಹెౕ ವె 
ఎనుನ್తತ್ದె. ವెౕదద పರ್ ందు సూకತ್ ಹాగూ మండలద ಲ್యూ ಶాವ್ తರ್ అథವా ఇನాಯ್రದెూದ್ౕ 
ಹెసరు ఇరుతತ್దలಲ್. ఆదದ್ ంద అదు మనుషಯ್కృ . ఈ ಚార ವెౕదగళనుನ್ ರెూౕ సువು లಲ್. 
ఇదు ವెౕదగಳెౕ  ాన  ఎనుನ್వ ಹాగూ ವెౕదగళು ಯావುದెూౕ ಶెౕష మూల ంద హు ಟ್దవು 
ఎనుನ್వ ంతನెగళ మಶెರ್ అಷెಟ್.  

ಇದು ಯುರೋಪಿನ ಲ್ ಪ ತರ್ ಗರ್ಂಥಗಳನುನ್ ನಿರಾಕರಿ ದ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.  

ಆರ್.ಎನ್.: ఇదు అదಕಿಕ್ంత ಸాకషుಟ್ ంದె. ಸాంఖಯ್వು ఉప షతుತ್గళಷెಟ್ౕ హళతు.  

ಓಹೋ. ಹಾಗಿದದ್ರೆ, ಈ ಚಾರಗಳೂ ಮತುತ್ ಅವುಗ ಗೆ ರೋಧವೂ ಒಟಿಟ್ಗೇ ಇದುದ್ವು. 
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ಆರ್.ಎನ್.: ఖం తವాಗಿ. ఈ నನ್ ంతನాలహ గళ నడుವె ನాನ್ ಪాರ್యగళು ఇదుದ್దಷెಟ್ 
అలಲ್, అం న త ಭార ౕయ ಗె ఈ ఆరు లహ గళ బಗెಗ್యూ అ రಬెౕಕಿతుತ್. ఆత 
ಯావುದాదరూ ఒందనుನ್ ఆయుದ್ಕెూండరూ, అదు స సు ತ್తుತ್. 

 
೨೦೧೩ನೆ ಇಸ ಯ ಲ್ ರಾಷಟ್ರ್ಪತಿ ಪರ್ಣಬ್  ಮುಖಜಿರ್ಯವರಿಂದ  

ಪದಮ್ ಭೂಷಣ ಪರ್ಶ ತ್ಯನುನ್ ವ್ೕಕರಿಸುತಿತ್ರುವ ಆರ್.ಎನ್.   కృಪె: ರెూదದ್ం నర ంహ 

 

ఉದాహరಣెಗె. ఖಗెూౕల ನాಗಿదದ್ ౕలకంఠ ಗె ‘షడದ್శರ್న ಪారంగత’ ఎనుನ್వ రుదు కూడ 
ఇతుತ್. ఆత ಗె ఆరూ తతತ್ವ್ ధగళೂ ಗెూ ತ್దుದ್వು. ఇదు పಯాರ್స ఎ సు ತ್ర లಲ್. నమಮ್ 
పరంపರెయ ానద ಲ್ ఈ నನ್ దృ ಟ್ಕెూౕనగళ బಗెಗ್ ౕవು దుಕెూళಳ್ಬెౕಕಿతుತ್. ఆ ౕಲె 
ಯావುದెూౕ ఒందಕెಕ್ ౕవು ఆదಯ್ತె ౕడు ತ್ ದ್ . అಷెಟ್. ౕలకంఠ ఇదనుನ್ సಪ್షಟ್ವాಗಿ 
ಹెౕ లಲ್ దದ್రూ, ఆతన ఇతರె ಚారగళనుನ್ గమ ದాగ, ఆత ఒబಬ್ ಸాంఖಯ್ನాಗಿదದ್ ఎందు 
ననಗె అ సుతತ್ದె. ఏಕెందರె ఒందు కಡె ఆత ఒందు ರ್షಟ್ ప ಣామద దశರ್నవనుನ್ 
ಕెూడుತ ತా್, ಕెూನెయ ಲ್ “ఏవం సవರ್ం యుಕಿತ್ మూలం, న తు ఆగమ మూలం” ఎందు 
బರెయుತ ತా್ನె. అందರె ఇವెలಲ್వೂ యుಕಿತ್ ంద బందదుದ್. ఆగమగళ ಲ್ ఇలಲ್దుದ್ అంత అథರ್.  

ఈ యుಕಿತ್ ఎందರె మనుషಯ್న బు ಧ್వం ಕె, ಕౌశలಯ್ವెౕ ಹెూరతు ధమರ್గರ್ంథగ ంద బందదದ್లಲ್. 
ౕಗాಗಿ అవనూ కూడ ఆయರ್భటన ంతನెగళನెನ್ౕ పರ್ ం సు ತ್దದ್. నమಮ್ హలవು ಭార ౕయ 
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ా గళು ఇದెౕ ౕ ౕ ం సువುదనుನ್ ನెూౕడబహుదు. ಭాసಕ್రన ఒందు ಶెೂಲ್ౕకద ಲ್ ఒందు 
ಸాವ್రసಯ್కరವాద, ಜాణతనద పద ದె. ఈ ಪాರ್థರ್ನా ಶెೂಲ್ౕకಕెಕ್ ఎరడు మూరు అథರ್గ ವె 
ఒందు గ తవనుನ್ ಹెూగ దರె, ఇನెూನ್దు ಸాంఖಯ್తతತ್ವ್వనుನ್ పರ್ ಪా సుతತ್ದె. అదర ಲ್ “ఈశ” 
ఎనుನ್వ ఒందు పద ದె. ఇదు ದెౕవర ಲ್ నం ಕె టಟ್ జనరనూನ್ టుಟ್ಕెూడದెౕ ఇరువುదಕెಕ್ 
ఎనನ್బహుదు. ఏಕెందರె అదనుನ್ ఈశವ್ర ఎందూ అಥైರ್సబహుదు. ౕಗె ఇదు బలు చతుర ಶెೂಲ್ౕక. 
ಯాರాదరూ ಕెౕ ದాగ బహుశః ఆత ఈ ఎలಲ್ తతತ್ವ್గళೂ ಸాವ್రసಯ್కరವెౕ ఎనుನ್ ತ್దದ್ನెౕನెూౕ. ఈ 
ಭావ అం న నగళ ಲ್ ಸాಮానಯ್ವాಗಿతుತ್. ఇదర ಲ್ సతಯ್ ಯావುదు ఎందు ಹెౕళలు ఆగದెౕ 
ఇరబహుదు. ఆదరూ ఎలಲ್వనూನ್ ನావು యಬెౕಕಿతుತ್. ఆ ౕಲె. మಮ್ ఇషಟ್. ఇದెౕ ననಗె ಬెౕకు 
ఎందు ౕవು ಹెౕళబహుదు. ಯావುదు ఎనుನ್వುదు మಗె ಟ್దుದ್. మಮ್ ఆ ಕ್యనుನ್ 
మ ರ್సబహుదు. ఆదರె అదಕాಕ್ಗಿ మಮ್నుನ್ ಯావతూತ್ దం సಲాగదు.  

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಂಡಿಸಬಾರದು. ಇದು ಸಮ ೕಚಿತ. … 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. అదు స . 

ಭಾರತೀಯ ತತತ್ವ್ಶಾಸ  ಹಾಗೂ ಸವ್ತಃ ದಧ್ ತಕರ್ಗಳು 

ನೀವು ಆಯರ್ಭಟನ ಬಗೆಗ್ ಹೇ ದದ್ರ ಲ್ ಒಂದು ನನನ್ ಮನ ಸ್ಗೆ ತಾಕಿತು. ಆಯರ್ಭಟ ಭೂಮಿ 
ಗುಂಡಗಿರಬೇಕು, ಗರ್ಹಣಗಳು ರಾಹು ಕೇತು ನಿಂದಾಗಿ ಆಗಿದದ್ಲಲ್ ಎಂದು ತಕಿರ್ ದದ್ ಎಂದಿರಿ. ಅಂದರೆ 
ಭೂಮಿ ಗುಂಡಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸತಯ್ ಎಂದು ಗೊತಿತ್ರುವ  ತೀಮಾರ್ನವನುನ್ ಅಂದೇ ಮಾಡಿದದ್. ಅದೇ 
ನೋಡಿ. ಅರಿಸಾಟ್ಕರ್ಸ್  ಕೂಡ ಸವ್ತಃ ದಧ್ ತಕರ್ಗ ಂದ ಆರಂಭಿ  ಚಂದರ್ ಭೂಮಿಯ ಅಧರ್ದ ಟ್ದೆ ಎಂದು 
ಹೇ ದದ್. ಅರಿಸಾಟ್ಕರ್ಸ್  ೕಗೆ ತಪಾಪ್ಗಿ ಹೇ ದದ್ಕೆಕ್ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು?  

ಆರ್.ಎನ್.: ఆಹా. ఇదు సವ್లಪ್ ಗాఢವాద పರ್ಶెನ್. ಗಿರ್ౕకరు అ ಸాಟ್టల ంద బహళషుಟ್ 
పರ್ಭా తರాಗಿదದ್రు. పರ್  పರ್ಶెನ್గూ స  అథವా తపುಪ್ ఎనుನ್వ ರ್షಟ್ ఉతತ್ర రಲెౕಬెౕకు ఎందు 
నం దದ್రు. ఒందు ౕ య ಲ್ ఈ పರ್పంచద ಲ್ ఇంతహ ವ್రుಕಿತ್య ಹెూరತాಗಿ ಬెౕರె 
ఆ ಕ್గ లಲ್ವెందూ, అ వనుನ್ ಕెౕవల సವ್తః దಧ್ తకರ್గళ మూలకవಷెಟ್ పಡెయబహుదు ఎందూ 
నం దದ್రు. యూಕಿಲ್ಡ್ న సమయ ందలూ ౕಗెౕ ఇతుತ್. ఒం షుಟ್ ఊಹెగళనుನ್ ಮా , తకರ್గళ 
మూలక అవುగళ సತాಯ್సతಯ್ತెయనుನ್ అ యువ పರ್యతನ್గళು ఇవು.  యూಕಿಲ್ಡ್  మతుತ್ 
అ ಸాಟ್టల ంద ఆరంభವాద ఈ ಧాన ಗಿರ್ౕಕ್  ಭాಷెయಷెಟ್ క ణವాಗಿతుತ್. అದెౕ ಯాರాదరూ 
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ಭార ౕయ తతತ್ವ್ ననుನ್ ఈ ౕ  ౕವెౕಕె ఇలಲ್ ఎందు ಚా దರె. ఆత “సವ್తః దಧ್ ఎంబ 
ಮాతు ఎషಟ್రమ ಟ್ಗె జ? మಗె ಹెౕಗె అవು ಗెూತ ತా್దువು” ఎంದాను. అందರె శವ್ద ಲ್ ಕెలవು 
సವ್తః దಧ್, అందರె అదు ಹెౕಗెూౕ ఇದెౕ సతಯ್ ఎనుನ್వುదు ದె. ఆదರె అదు ಹెౕಗె ಗెూತ ತా್ తు 
ఎనుನ್వ పರ್ಶెನ್ ఇదದ್రూ ఉ దవುగళು ఈ సతಯ್గళ ఫల ఎంబ నం ಕె. ౕಗాಗಿ ಭార ౕయ 
తతತ್ವ್ ా  ఇంతహ సವ್తః దಧ್ సతಯ್గళనుನ್ నంబువು లಲ್. ఇవು సతಯ್ ఎందు ఖ తವాಗಿ ಹెౕಗె 
ಹెౕళು ತ್ౕ  అనుನ್ತ ತా್ನె. ౕలకంఠనూ “ఊಹెగళనుನ್ ಹెౕಗె ಮాడు ತ್ౕ ? సವ್తః ಸ್దಧ್ సతಯ್గళనుನ್ 
ಹెౕಗె రూ సు ತ್ౕ ?” ఎనుನ್వ ಮాతుగళనుನ್ ఆ ದ ದా್ನె. ఆదರె యూಕಿಲ್ಡ್ న కృ గ ంద ಗಿರ್ౕకరు 
పరవశರాಗಿ ಟ್దದ್రు. అంద ಹాಗె అవన కృ గళು జకూಕ್ ಬెరగుಗెూ సువంథవು. 
ಶాಲెయ ಲ್ದ ದా್గ యూಕಿಲ್ಡ್ న కృ గ ంద ನానూ మరుಳాಗಿದెದ್. ఆదರె ఇವెలಲ್వೂ హలವారు 
శతಮానగళ ಕాల, రంతరವాಗಿ  చ ರ್సలಪ್ ಟ್దದ್ంతహ మಹాసతಯ್గళು ఎందు ననಗె ఆగ 
ಗెూತ ತా್గ లಲ್. ఈ యూಕಿಲ್ಡ್  ఐదు ಹెౕ ಕెగళనుನ್ ౕ  ఎలಲ್వనూನ್ రూ సువುದాಗಿ ಹెౕళುತ ತా್ನె. 
అదు అదుಭ್తವెౕ. .   

హತెూತ್ంభತెತ್నయ శతಮానదవರెಗె  
ಭార ౕయర ఊಹెగళು యుರెూౕ యనನ್రదಷెಟ್ ಚెನాನ್ಗಿదుದ್వು.  

కంಫೂಯ್టరుగళ షయద ಲ್ ಹెౕళುತెತ್ౕవలಲ್, ಗాಬెౕರ್ಜ್  ఇನ್  ಗాಬెౕರ್ಜ್  ఔಟ್  అంత, ಹాಗె ౕ 
ಗಿರ್ౕకర షయద ಲ್ ఆ తు.  సವ್తః ಸ್దಧ್ ఎనుನ್వంతహ ఊಹెగళనుನ್ రూ దರె అదరంತె ౕ 
ఫలవೂ ದెూರెయుతತ್ದె. మಮ್ ఊಹెగಳెౕ  తಪాಪ್ಗಿదದ್ರె, ఫలగళೂ తಪాಪ್ಗಿరుతತ್వಷెಟ್. సವ್తః దಧ್ 
సతಯ್గళ ಧాన జన చుಚ್ಗె పಡె దದ್ ంద ಬెౕಕా ಟ್ ఊಹెగళనుನ್ ಮా , తಮాಷె 
ఎ ನ್సువంతహ ఫలగళనుನ್, అథವా ౕಮాರ್నಕెಕ್ బందదూದ್ ఉంటు. ఇదనుನ್ ౕవು ಗಿರ್ౕಕ್  
చ ತెರ್య ಪాఠగళ ಲ್ ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ನెూౕడಲా . ఇంతహ తಮాಷెయ షయగళనుನ್ ఆಟెూౕ 
ఎడವ್ಡ್ರ್  ನైಗెಬావರ್  బರెద ಬె ಲెూౕ యనನ್ర ఖಗెూౕళ ాన కు త కృ య ಲ್ ನాను 

దలు కంಡె. ఆత ಬె ಲెూౕ యనನ್ర గ తద బಗెಗ್  ಹాగూ సವ್లಪ್ ಗಿರ್ౕಕ್  గ తద బಗెಗ್ 
ౕಕెగళనుನ್ బರె ದ ದా್ನె. ఆ పುసತ್కద ಲ್ ఆత ಗಿರ್ౕకరు తమಮ್ ప కలಪ್ನెగళనుನ್ ಹెౕಗె 
రూ సుತ ತా್ರెంబ బಗెಗ್ చుటుಕాಗಿ బರె ದ ದా್ನె. ಹెಚెಚ್ౕనూ వ సದె ౕ, స ಯాద సವ್తః ಸ್దಧ್ 

తకರ್గళనుನ್ ముం టుಟ್ಕెూండు చందರ್ భూ య అధರ್దషుಟ್ ఇದె ఎందు రూ డుತ ತా್ರె. 
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ಟాಲె య పುసತ್కగళ ಲ್ ఆత తనನ್ నం ಕెగళ బಗెಗ್ ಹెౕ ద బహళషుಟ್ ಮాతుగ ವె. అవన 
ౕಮాರ್నగಳెలಲ್వೂ అద ందಲెౕ బం దుದ್. ఇవతుತ್ ఇవುగళ ಲ್ బహళషుಟ್ తపುಪ್ ఎందు నమಗె 

ಗెూತ ತా್ಗಿದె. శವ್ద రచನెయ బಗెಗ್ ಗಿರ್ౕకరు బలు ౕఘರ್ ಕాల ಹెూౕ ౕಸెಫ್ కಲ್  ಮాద యనుನ್ 
నంబు ತ್దದ್రు. ఈ ಹెూౕ ౕಸెಫ್ కಲ್  ಮాద  ఎందರె ఏను ಗెూತ ತా್? అందರె ఈ శವ್ವెలಲ್వೂ 
ఒందు  ಸాంత ಗెూౕల ఎనుನ್వ కలಪ್ನె.  

ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮಧಯ್ದ ಲ್ದುದ್, ಅದರ ಸುತತ್ಲೂ ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಗೋಲಗ ವೆ ಅಂತಲೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. భూ  మధಯ್ద ಲ್. ಹాగూ అదర సుతತ್లూ పುಪ್గళು ఇదದ್ ಹాಗె. ఆదರె 
ఇదకూಕ್ ವాರ್తద కలಪ್ನెగూ సంఘషರ್ తుತ್. ವాರ್తವెనుನ್వುదు ఇలಲ್, అదు ఇరలు ಸాధಯ್ವెౕ 
ఇలಲ್ ఎందు అవరు ಹెౕ టಟ್రు. ఆదರె ౕవು ఈ ಗెూౕలగళ మూలక ನెూౕడుತెತ್ౕవలಲ್!. ఈ ಸాంత 
ಗెూౕలగళ ఒళ బ య ಲ್ ತాರెగళು అం ಕెూండంತె ಕాణుతತ್వలಲ್? అందರె ఈ ಗెూౕలగళು 
ಪారదశರ್కವాಗಿరಬెౕకు. ಹాಗಿదದ್ರె ఈ ಗెూౕలగళು ಯావುద ంద ఆಗಿವె? అ ಸాಟ್టలన పರ್ಕార 
పರ್కృ యు ವాರ್తవనుನ್ ದెವ್ౕ సుతತ್ದె. ఆదದ್ ంద ఈ ಗెూౕలగళು ಗా న ౕ, హర న ౕ 
ఆಗಿరಬెౕకు ఎందు ಹెౕ దరు. అದెౕ సమయద ಲ್ భూ య సుతತ್లూ గರ್హగళು ಬెౕರె, ಬెౕರె 
ವెౕగద ಲ್ పರ್ద ಣె బరు ತ್ವె ఎందూ ಹెౕ దದ್రలಲ್. ఇదు ಹెౕಗె ಸాధಯ್? ಹాಗಿదದ್ರె, ఈ ಗెూౕలగళು 
ಗా నవು మతుತ್ ఒం ನెూನ್ందర ఒళಗె స యు ತ್ವె ఎందు బలు జ లವాద తರ್వనుನ್ 
క ಟ್ಕెూండరు. ಟెూౕಲె గూ అవనంతహ ఇతర గూ ఇదర ಲ್ ಯావುದెౕ ವైరుదಧ್ಯ್ ర లಲ್.  

ఆదರె ఈ ಗాజు ఎ ಲ್ದె? ఆ ಗెూౕలగళು ఎ ಲ್ವె ఎందూ పರ್ ನ್సబహుదలಲ್? ఇదు ಟాಲె యనుನ್ 
ౕಯా సువುదలಲ್. ఖಗెూౕల ానద ಲ್ అం న ಕాలద ಗಿರ್ౕ న ಲ್ అదు ఒందు 
ౕరుకృ ಯాಗಿతుತ್. ఆతన ఆಗಿన ప కలಪ್ನెగళ ಲ್ హలవು ఒಳ ಳె್యవೂ ఇదದ್వು. ఇ ತ್ౕ నవರెగూ 

అవು ఒಳ ಳె್య ఊಹెగಳె ನ್ దుದ್వು. ఆదರె నమಮ್ ಭార ౕయరు ఈ ಮాద య బಗెಗ್ చಕారవనూನ್ 
ఎతుತ್వು లಲ್. అవరు ఏ దದ್రూ. అ ಲ್ ಗా న ಗెూౕల ఇದె ౕ ఇలಲ್ ౕ ಗెూ ತ್లಲ್. ವాರ್త ఇదದ್రూ 
సమಸెಯ್ ఇలಲ್. నమಗె అవು ಕాణుతತ್ವె అಷెಟ್ ఎనుನ್ತ ತా್ರె. అవ ಗె ಸెూನెನ್ సమಸెಯ್ ఆಗಿర లಲ್. 
ವాರ್తవೂ సమಸెಯ್ ఆಗಿర లಲ್. ಹాಗె ౕ అనంతవనూನ್ ನావು ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್ತెತ್ౕವె.  అ  ದెూడಡ್ 

సంಖెಯ್గ ంద న ಮ್ అచಚ್ ಯాగు ತ್ర లಲ್. అనంత, ಸెూನెನ್ దಲాదవು తರ್ವె ನ್స లಲ್. 
ౕಗాಗಿ ಗా న ಗెూౕలగಳెనుನ್వ కలಪ್ನెగళು నమಮ್ ఖಗెూౕల ಶాసద ಲ್ ಕాణబరಲెౕ ఇలಲ್.   

ಅವರು ಸಮಂಜಸವಾಗಿಯೇ ಊ ದದ್ರು. 
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ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. అవరు సమంజసವాಗಿ ౕ ఊ దದ್రు. . 

ನನಗೆ ಒಂದು ಷಯದ ಲ್ ಗೊಂದಲ ದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಜಾನ್  ಫೆಲ್ೕರ್  ಭಾರತೀಯರ ಖಗೋಲ ಗಣನೆಗಳು 
ನೂಯ್ಟನನ್ನ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರಗಳಷೆಟ್ ನಿಖರವಾಗಿ ನಾವು ಅವಲೋಕಿ ದ ದಯ್ಮಾನಗ ಗೆ ಹೊಂದುತತ್ವೆ 
ಎಂದಿದಾದ್ನೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯರ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ ನೂಯ್ಟನನ್ನಿಗಿಂತಲೂ ಸಾ ರಾರು ವಷರ್ ದಲೇ 
ಆಗಿತುತ್. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಮಮ್ ಅವಲೋಕನಗಳೂ ಕೂಡ ಯುರೋಪಿಯನನ್ರದಂತೆಯೇ 
ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕಿತತ್ಲಲ್ವೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ಹెచూಚ್ క  ౧౮౨౦రవರెగూ నమಮ್వర అవಲెూౕకనగళು ఖరವాಗಿ ౕ ఇదుದ್వು. 
ఆదರె అనంతర యుರెూౕ నవర అవಲెూౕకనగళು ఇనನ್షుಟ್ ಹెచుಚ್ ఖరವాదువು అಷెಟ್. 

ಓಹೋ. ಯುರೋಪ್ ನ ಲ್ ಗರ್ಹಸಾಥ್ನಗಳನುನ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಅಗತಯ್ ೕಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ಮಾಡಿದವರ ಲ್ 
ಹಾನ್ಸ್  ಕೆಪಲ್ರ್  ಮತುತ್ ಟೈಕೋ ಬಾರ್ಹೆ ಪರ್ಮುಖರು. ೕಗೆಯೇ ನಿಖರವಾದ ೕಕಷ್ಣೆಗಳನುನ್ ಮಾಡಿದ 

ಭಾರತೀಯರು ಯಾರಾದರೂ ಇದದ್ರೇ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಹాం. ಕెూౕప ರ್కಸ್  మతుತ್ ఇతరర ౕಕಷ್ಣెగళೂ హತెూತ್ంభతತ್ನెయ 
శతಮాననదవರెగూ ಲెಕాಕ್ಚారగ ಗె ఒపುಪ್వషుಟ್ ఖరತెయనుನ್ ము ಟ್ర లಲ್. ಹాಗె 
ಹెౕళಬెౕಕెందರె హತెూತ್ంభతತ್ನెయ శతಮానదవರెగూ ಭార ౕయర ಲెಕాಕ್ಚారగళೂ కూడ ఆಗಿన 
యుರెూౕ యనನ್రు ಮాడు ತ್దದ್ಷెಟ್ ఒಳ ಳె್య ౕಕಷ್ಣెగಳాಗಿదుದ್వು.    

ಭಾರತೀಯರ ೕಕಷ್ಣೆಗಳು ಅಷೊಟ್ಂದು ನಿಖರವಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧಯ್? ಭಾರತ ಸಮಭಾಜಕವೃತತ್ಕೆಕ್ 
ಸಮೀಪ ಇರುವುದರಿಂದಲೋ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ననಗె ಗెూ ತ್లಲ್. ఆదರె సమಭాజకవృతತ್ద పರ್ಭావ ఇదದ್రూ ఇరబహుదు. ನాను ఆ 
ಕಿಕ್న ಲ್ ౕ రಲెౕ ఇలಲ್. ఆదರె అవరు ౕಕಷ್ಣెయ ಲ್ ಶాವ್స ఇ ಟ್దದ್రు ఎనుನ್వುదంతూ సಪ್షಟ್. 
దలు మಮ್ షಯ್ం రు ఎచಚ್ర ంద ౕ , ದాఖ సువంತె ಮాడువುదు. ఆదದ್ ంద తమಮ್ 

ಲెಕాಕ್ಚారగళು ఎషుಟ್ ఖర ఎనుನ್వುదు అవ ಗె రಲెౕಬెౕకు.  ఇదಕెಕ್ ಕారణ, అనవశಯ್కವాద 
ఊಹెగళనుನ್ క ಪ್సಬారదు ఎనుನ್వ యమ. ఇవతుತ್ ನావು ఇదనుನ್ ఒಕాಮ್ న క ತ್ ఎందు 
కರెయుತెತ್ౕವె. ಸాంఖಯ್ర ಲ್ ఈ ఒಕాಮ್  న క ತ್య యమ బలు ం ందಲెౕ ఇతుತ್. జ ల, 
ఆడంబర లಲ್ದె వరಣెగళು సరళವాಗಿదದ್ರె, ದెౕవరనుನ್ తరువುದెౕ ಬెౕಕಿలಲ್!  ౕಗెౕ అథರ್ 
బరువంತె ಹెౕ దದ್ ಸాంఖಯ್రు ದెౕవర బಗెಗ್ తటసಥ್ರాಗಿదದ್రు. ఇదర ಲ್యూ ఎరడు పంగడగ దుದ್వು. 
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దನెయదు ౕశವ್రವా గళು. ಹాಗెందರె అవು ನా ತ್కವాదవలಲ್. ఆ ತ್కತెయలಲ್దుದ್ 
ఎనನ್బహుదు. ౕశವ್ವా గళು ఎలಲ್కూಕ್ “పುರాವె ఎ ಲ್ದె?” ఎందు పರ್ ನ್సు ತ್దದ್రు. ಯావ 
పುರాವెయూ అవ ಗె నంబలహರ್వలಲ್. ననನ್ మ ಟ್ಗె యుರెూౕ న తతತ್ವ್ ా గళು 
ఇ ತ್ౕ నవರెగూ ಹెౕళು ತ್దದ್దದ್ಕಿಕ್ంతలూ ఇదు ಹెచుಚ್ ವైಚా కವాಗಿతుತ್. సಸ್ంದెౕహವాಗಿయూ 
ಗಿರ್ౕకరు ಹెౕళು ತ್దుದ್దದ್ಕಿంత ವైಚా కವాಗಿతుತ್.    

ಭಾರತೀಯ ತಕರ್ ಧಾನ 
ಗಿರ್ೕಕರಿಗೆ ಒಂದೋ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಲ್ ಎನುನ್ವ ಪರಿಹಾರಗಳಷೆಟ್ ಸರಿ ಎನಿಸುತಿತ್ತುತ್ ಎಂದಿರಿ. ಹಾಗಾದರೆ  
ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲಲ್ ಅಲಲ್ದೆ  ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉತತ್ರಗಳು ಸಾಧಯ್? 

ಆರ್.ಎನ್.: ಭార ౕయర పರ್ಕార అదు ಹౌదు అథವా ఇలಲ್ ఎం రబహుదు. ಹాಗె ౕ, ಹౌదు 
ಹాగూ ఇలಲ್ అంతలూ ఇరబహుదు; ಹౌదు అథವా ఇలಲ್ అంత ఎరడూ ఇలಲ್ದెయూ ఇరబహుదు. 
ಬౌదಧ್రూ ಸెౕ దంತె హలవು ಭార ౕయ పంగడగళ ಲ್ ఈ నం ಕె ఇದె. ౕಗె ನాలుಕ್ 
సంಭావಯ್ತెగ ವె. ಜైనరు ఏళು ಸాధಯ್ತెగళనుನ್ నంబుತ ತా್ರె. ఎలಲ್ గూ ಹౌదు అథವా ఇలಲ್ 
ఎనుನ್వುదಷెಟ್ ఉతತ್రగಳాಗಿర లಲ್. ಹాಗెనుನ್వುదు తపುಪ್. బహళషుಟ್ జన ఇదు న ಮ್ంద ಸాధಯ್ లಲ್ 
ఎందు ವా సుತ ತా್ರె. ఏಕె?  అదు ననಗె అథರ್ವాగు ತ್లಲ್ అంతలూ ಹెౕళహుదలಲ್? అం నవ ಗె 
ಭాಷెయ ದౌబರ್లಯ್గళ అ వು ఇతుತ್. ಹెౕ దದ್నుನ್ అದెౕ ౕ య ಲ್ ಭాಷె తలు సబలుಲ್దు ఎంబుదు 
ఖం తವెౕ? ఒందు సణಣ್ ఉದాహరಣె ನెూౕಡెూౕణ.  ఒందు ಲెూౕటద ಲ್ అధರ್దవರెಗె ౕరు 
తుం . ఈగ ౕవು అదు అధರ್ తుం ದె ఎనుನ್ ರెూౕ, అధರ್ ಖా  ఎనుನ್ ರెూౕ? ఖ తವాద 
ఉతತ್ర ಯావುదు ಹెౕ  ನెూౕಡెూౕణ. 

ಎರಡೂ ಸರಿಯೇ.. 

ಆರ್.ಎನ್..: అలಲ್ವెౕ? ౕಗె ‘చతుಷెూಕ್ౕ వಯ್వಸెಥ್’యనుನ್ నంబువ ಭార ౕయ ಗె ఇదు సహజ. ఇ ಲ್ 
ಯావ ವైరుదಧ್ಯ್వೂ ఇలಲ್.  

ಓಹೋ.  
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ಆರ್.ಎನ್.: ಸాంఖಯ್రనుನ್ “ದెౕవ ದ ದా್ನెూౕ, ఇలಲ್ ౕ?” ఎందు ಕెౕ దದ್ರె అవು బహుశః నమಗె 
ಗెూ ತ್లಲ್ ఎం రు ತ್దದ್రు. అవ ಗె “ಗెూ ತ್లಲ್” ఎనుನ್వುదూ ఒందు సమంజసವాద ఉతತ್రವెౕ. 
ಗಿರ್ౕక ಗె ఇదు అಸాధಯ್. ఏ దದ್రూ ఇದ ದా್ನె అథವా ఇలಲ್ ఎనుನ್వುదಷెಟ್ ఉతತ್రವాగు ತ್తుತ್.  

ಅದಕೆಕ್ೕ ಕಾವ್ಂಟಂ ಮೆಕಾಯ್ನಿಕ್ಸ್  ಎನುನ್ವುದು ಪಾ ಚ್ಮಾತಯ್ರನುನ್ ಬಾಧಿ ದಷುಟ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಬಾಧಿಸ ಲಲ್.  
ಅಲಲ್ವೇ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ఖం త. ౕవು నూరಕెಕ್ నూరు స ಯాಗಿ ಹెౕ . ಭారతద ಲ್ సంದెౕహಕెಕ್ ఆసಪ್ద 
ఇದె. ఇదనుನ್ ౕಗె ಹెౕళబహుదు. ನావು ಭార ౕయరు, ఎలಲ್వనూನ್ ನావು అ యబಲెಲ್వು ఎంబ 
ಖా ರ್ ఇలಲ್ ఎందు ಹెౕళುతತ್ಲెౕబం ದెದ್ౕವె. మతుತ್ ానకూಕ್ ಭాಷెగూ సంబంధ ದె. ఒంದెಡె, 
ಪా యంతహవరు సంసಕ್ೃతదంతహ ಬాಷెయనుನ್ ౧౮౦౦ర ವెౕಳ  ె యుರెూౕ న ಲ್ ಯావ 
ಪా ಚ್ಮాతಯ್ ದాಯ್ంసనూ ಮా రదషుಟ್ సూಕಷ್ಮ್ವాಗಿ అధಯ್యన ಮా దದ್రు. ఇదಕెಕ್ ಸా ౕ 
ఇలಲ್. అದెౕ ವెౕಳ ,ె అవ ಗె ಭాಷెయ ದౌబರ್లಯ್ద అ వೂ ఇతుತ್. మಗె ಗెూ ತ್రువ ಭాಷెయ ಲ್ 
ఇరువ పదగళು ఎలಲ್ ప కలಪ್ನెగళనూನ್ ಹెౕళలు సమథರ್ రಲారవು.   

ಪಾಣಿನಿಯೇ ಇದನುನ್ ಹೇಳುತಾತ್ನಲಲ್. ವಾಯ್ಕರಣ ಶೇಷಗಳ ಲ್ ಕೆಲವು ಕಿರ್ಯಾಪದಗ ವೆ. ಇವು ಕೆಲವು 
ನಿಯಮಗ ಗೆ ಬದಧ್ವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇನುನ್ ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳೂ ಇವೆ.  

ಆರ್.ಎನ್.: జ. అపವాదగళು. ఆతನెౕ రూ ద యమగ ಗె అపವాదగళು. ఆదದ್ ంద ఈ 
అపವాదగళನెನ್ౕ ಹెూస యమగಳెందూ ప గ సబహుదు. ఇ ౕ సంసಕ್ೃతಭాಷెಗె ఆత 
౩౮౦౦కూಕ್ ಹెచుಚ್ యమగళనుನ್ రూ ದ ದా್ನె. ఇದెూందు ಶెౕష ಸాహస. ఈ శವ್ద ಲ್ ఘ సువ 
హలవು దಯ್ಮానగళనుನ್ వ సువ పదగ లಲ್ ఎనుನ್వ అ వೂ అవ ಗె ఇతుತ್. సంసಕ್ೃతద ಲ್ 
అ వರ್చ ౕయ ఎనుನ್వ పద ದె. అదు ಹెౕళಲాగదంథదుದ್ ఎనుನ್వ అథರ್ ಕెూడుతತ್ದె.  

సంసಕ್ೃత ಭాಷెಗె ಪా  ౩౮౦౦కూಕ್ ಹెచుಚ್  
యమగళనుನ್ రూ ದాದ್ನె. ఇದెూందు ಶెౕష ಸాహస 

ಇದರ ಲ್  ಟೆಗ್ನ್ ಸೆಟ್ೖನ್  ಹೇಳುವ ಷಯಗಳ ಛಾಯೆ ಇದೆ ಎನಿನ್ಸುತತ್ದೆಯಲಲ್ವೇ?  
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ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. ಟెಗ್ನ್ ಸెಟ್ౖನ್  ಭార ౕయరు ఒపುಪ್వంతహ ను గళనుನ್ ఆ దದ್. ಕాವ್ంటం 
ಕాಯ್ ಕ್ಸ್ న తతತ್ವ್గళ బಗెಗ್ ಹెౕಗె సమಸెಯ್ ಕాణ లಲ್ ౕ, ಹాಗె ౕ ఇదర ಲ್యూ సమಸెಯ್ 

ఇర లಲ್. ఆదರె దురదృషಟ್వಶాತ್  ಕాವ್ంటం ಕాಯ್ ಕ್ಸ್ న తకರ್గళనుನ್ ఒ ಪ್ಕెూళುಳ್వುదಕెಕ್ నమಗె 
ಯావುದెౕ సమಸెಯ್ ఇలಲ್ವాదದ್ ంద, జన ಕాವ್ంటం ಕాಯ್ ಕ್ಸ್ అనుನ್ ನాವెౕ అನెವ್ౕ ದెದ್వು 
ఎనుನ್ ತ್ದ ದా್ರె. ఇదు జవలಲ್. ಕాವ್ంటం ಕాಯ್ ಕ್ಸ್ అనుನ್ ನావು అನెವ್ౕ స లಲ್. ఆదರె అదర 
తకರ್గ ంద ನావು చ తರాగువು లಲ್. అಷెಟ್.   

తತ್ దల జಪా ౕ ನెూಬెಲ್  పರ್శ ತ್ ಜెౕత ಡెౕಕಿ యుಕాವా ఎంబువరనుನ್ కు త ఒందు 
కಥె ఇದె. ಯాರెూౕ అవరనుನ್ ಕెౕ దరంತె. “ ౕవು జಪా ౕయరు. ಕాವ್ంటం ಕాಯ್ ಕ್ಸ್ న బಗెಗ್ 
మಗెౕన ನ್సుతತ್ದె? ఒ ಮ್ ಮ್ అಲెగళంತెయూ, ఒ ಮ್ ಮ್ కణగళంತెయూ ತెూౕరువ 

వసుತ್గ ವె ఎనుನ್వುదు మಗె ಗెూందల ఎ ನ್సువು లಲ್ವె?” అదಕెಕ್ ఆత, “ನా నూನ್ అ ಸాಟ್టలన 
ಚారగ ంద మ నವాಗಿలಲ್” ఎందరంತె. ఆత ಗె ఇదు సమಸెಯ್ ఎంದెౕ అ ర లಲ್.  

ನಮಮ್ ಪಾರ್ಚೀನ ಭಾರತೀಯರು ಒಪುಪ್ತಿತ್ದದ್ರೆನುನ್ವಂತಹ ಏನನುನ್ ಟೆಗ್ನ್ ಸೆಟ್ೖನ್  ಹೇ ದ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ఆత ಪా ಚ್ಮాతಯ್ ಹాగూ ಗಿರ್ౕಕ್  తకರ್గಳెలಲ್వೂ పುనరుಕಿತ್గళು ఎం దದ್. ಟెಗ್ನ್ ಸెಟ್ౖನ್  
సూతರ್గళ ಲ್, చుటుಕాద ವాకಯ್గళ ಲ್, బರెయు ತ್దದ್. అంతహ ఒందు ವాకಯ್ద ಲ್ ఆత తకರ್ ఎందರె 
పುనరుಕಿತ್ ఎం ದ ದా್ನె. 

ಹಾಗೆಂದರೆ? 

ಆರ್.ಎನ್.: అవన ಮాతుగళು నమಮ್ పೂవರ್జర ౕಕెగళು ఇదದ್ ಹాಗె. అథವా అదర బಗెಗ್ ನాను 
అందుಕెూండదుದ್ ఎ ನ್. మಮ್ సವ್తః దಧ್ సతಯ್గళು ఎ ಲ್ంద బందువು? అದాద ౕಲె బరువ ఎలಲ್ 
ఫ ತాంశగళ ಲ್యూ ఆ సతಯ್ద ಹెూరತాಗಿ ಬెౕರావ ಮా యూ ఇరువು లಲ್. సವ್తః దಧ್ 
సతಯ್గ ಗಿంత ಹె ಚ್నದెದ್ౕననూನ್ ౕవು ಹెౕళು ತ್లಲ್. ఇదు ఒందు ౕ య ಲ್ ఆ సವ್తః ಸ್దಧ್ సతಯ್గళ 
పುనరుಕಿತ್, అಷెಟ್. అದెౕ ವాసತ್ವాంశవనుನ್ ಬెౕರె, ಬెౕರె ౕ య ಲ್, అనంత బಗెయ ಲ್ 
పುనరుచಚ್ సు ತ್ ದ್ౕ . అಷెಟ್.  

ಅಂದರೆ ಮಾ ತಿ ತತತ್ವ್ದ ಪರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅರಿತಿರುವುದಕಿಕ್ಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ್ಗೆ ಏನನೂನ್ ಹೇಳುತಿತ್ಲಲ್. 
ಏನಿದದ್ರೂ ಅದನೆನ್ೕ ಬೇರೆ ವಾಕಯ್ಗಳ ಲ್ ಹೇಳುತಿತ್ದೆದ್ೕವೆ ಅಂತ ಅಲಲ್ವಾ?  
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ಆರ್.ಎನ್.: ಟెಗ್ನ್ ಸెಟ್ౖನ್ ననుನ್ ಕెౕ దದ್ರె ౕಗెౕ ఉతತ್ సు ತ್దದ್ ఎ సుతತ್ದె. ಕాವ್ంటం 
ಕాಯ್ ಕ್ಸ್ న ಹాಗె ౕ ఈ ಮాతూ కూడ నమಗె అచಚ್  ఎ సదు. అదಕెಕ್ౕ ನావು సವ್తః దಧ್ 

సతಯ್గళనుನ್ నంబువು లಲ್.  

ఇవು ಯావುవೂ ఉతತ್ సద ఒందు పರ್ಶెನ್ ఇದె. అదు, ನావು అషుಟ್ ఉతತ್మರాಗಿ ದ್దದ್ರె, ఈಗెౕಕె 
ನావು పರ್పంచద ಲ್ అషుಟ್ సమథರ್ರాಗಿలಲ್? ఇదు ನాವెలಲ್రూ ఈగ ౕ సಬెౕಕాద పರ್ಶెನ್. 
జವాద సమಸెಯ್.  

మూరు ನాలుಕ್ శతಮానగళ ంದె, అందರె సుಮారు ౧౬౦౦ర సమయద ಲ್ ఎందుಕెూ ಳ್. ఆగ 
ಭార ౕయ ಹాగూ ౕ యర ాన ಪా ಚ್ಮాతಯ್రదದ್ಕಿಕ್ంతలూ ముంದె తుತ್. యుರెూౕ న 
అగతಯ್ವెౕ ఇర లಲ್. ಗಿರ್ౕకరు ಹెౕ దದ್ಕెಕ್ అంతహ మనನ್ಣెయూ ఇర లಲ್. ఆదರె ನావು తృపತ್రు. ఈగ 
కಳెద నూరు వషರ್గ ంద ಪా ಚ್ಮాతಯ್ తతತ್ವ್ ాన ಹెౕಗె తృపತ್ವాಗಿದె ౕ ಹాಗె. ౕಗాಗಿ 
యుರెూౕ న ಲ್ ಹెూస సంగ గళು ఘ సತెూడಗಿದాగ, అద ంద ನావು ಹెూసತెౕనನాನ್దరూ 
క యబహుదు ఎందు ನావು అథರ್ಮాಡಿಕెూళಳ್ లಲ್. ౕಗెౕ  ౧౬౦౦ – ౧౭౦౦ర వರెగూ 
సుమಮ್ దుದ್ ಟెಟ್వು. అ ಲ್న ಬెಳెవ ಗెగళ బಗెಗ್ యువ కుతూహలవೂ నమಗె ఇర లಲ್.  

 

ಪಾ ಚ್ಮಾತಯ್ ಾನದ ಉದಯ 
ಯಾವ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆಗ್ ಹೇ ದಿರಿ? 

ಆರ್.ಎನ್.: ವై ా క ಬెಳెవ ಗెగళು. నూಯ್టನ್ నನెನ್ౕ ತెಗెదుಕెూ ಳ್. ౧౭ನెయ శతಮానద ಲ್ 
నూಯ್టನ್  ానద ಲ್ ಹెూస ಕాರ್ం యನెನ್ౕ తంద ఎనుನ್వುదనుನ್ ನాವెలಲ್ ఒపಪ್ಲెౕಬెౕకు. ఇవతుತ್ 
ಕెలవು ಭార ౕయరు, అందರె నమಗె ఎలಲ್వೂ దಲెౕ తుತ್ ఎనుನ್వవరు, అదనుನ್ 
ఒపುಪ್వು లಲ್. అದెూందు ದెూడಡ್ తపುಪ್. ಗಿರ್ౕకర తకರ್ ಹాగూ ಧానగళనుನ್ అథರ್ಮా ಕెూండ 
ನావು యుರెూౕ న ಲ್ ాన ಬెಳెదదದ್ర ం న రహసಯ್వనూನ್ అథರ್ಮా ಕెూళಳ್ಬెౕకు. ఇదు 
కూడ ఒందు ಸాವ್రసಯ್కరವాద పರ್ಶెನ್ ౕ. ఏಕెందರె ನాను ಹెౕ దಹాಗె ౧౬౦౦ర ವెౕಳెಗె ಯావ 
ಭార ౕయనూ యుರెూౕ ంద క యಬెౕಕాదದ್ ದె ఎందుಕెూం ర లಲ್. శతశతಮానగ ంద 
నమಮ್ ಲ್న ానವెౕ ౕನా, మధಯ್ಪాರ್చಯ್ ಹాగూ అ ಲ್ంద అరಬ್ న మూలక యుರెూౕ ಗె 
తలుపು ತ್దుದ್దనుನ್ కండు అదಕెಕ್ౕ ಹెూం ಕెూండు ಟ್దದ್రు. .  
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౧౬౦౦ర సుಮా న ಲ್ ಯావ ಭార ౕయ గూ  
యుರెూౕ ంద క యువంథదుದ್ ఇದె ఎందుಕెూం ర లಲ್. 

అ ర  ఈగ నూಯ್టనನ್న ಕాలಕెಕ್ ం రుಗెూౕణ. ఆగ ఏನా తు? ఆగ ಫాರ್ ಸ್ಸ್  ಬెౕకನ್  
బందದెದ್ౕ అ ಲ್ಗె వరವా తు. ಫాರ್ ಸ್ಸ್  ಬెౕకನ್ న కృ గళనుನ್ ఓ . ననನ್ మ ಟ್ಗె ಪా ಚ್ಮాతಯ್ 

ాన ఏಕె నమಗಿంతలూ ముంದె ಸాಗಿతు ఎనుನ್వುదಕెಕ್ అవను ఉతತ್ ದ ದా್ನె. యుರెూౕ న 
దಯ್ಮానగళనుನ್ గమ ద ఆత, యుರెూౕ న ಲ್ ಕెటಟ್ ప ಥ್  ఇದె ఎనుನ್ತ ತా್ನె. 

హತెూತ್ంభతತ್ನెయ శతಮానద ಲ್ నమಮ್ ನాయకరుగళು ಭారత ಕెటಟ್ ప ಥ್ య ಲ್ ఇದె ఎందు 
ಹెౕ దದ್రలಲ್ ಹాಗె. ాನాజರ್ನెಗె ಗಿರ್ౕకర బ ಗె ಹెూౕదರె అవరు కళಳ್గురుగళು/కపటగురుగళು 
ఎ సుతತ್ದె ఎనుನ್ತ ತా್ನె. అవను ఆ ಗಿರ್ౕಕ್  తతತ್ವ್ ా గళనుನ್ వ సలు బళ ద పదగళనుನ್ 
ನెూౕ . అవరదుದ್ బರెౕ ಮాతుగళು అಷెಟ್. ಬెౕರెౕనూ అవరు ಮా లಲ್. ఒందు ౕಕಷ್ಣె లಲ್, 
పರ್ ౕగగళనుನ್ ಗౌర స లಲ್. అ ಸాಟ್టಲ್ ననుನ್ కపటగురు ముంತాಗಿ ಹెౕ ದ ದా್ನె. ನావು 
బదಲాగಬెౕకు ఎందు ಬెౕకನ್  ಹెౕ దದ್. ನావು జವాಗಿయూ బదಲాగಬెౕకు. 

ರాಜాರాಮ್  ౕహನ್  ರాಯ್  ಭారతద ಫాರ್ ಸ್ಸ್  ಬెౕకನ್  ఆಗಿదದ್రు. అథವా ಫాರ್ ಸ್ಸ್  ಬెౕకನ್  
అవర ರాಜాರాಮ್  ౕహನ್  ರాಯ್  ఆಗಿదದ್రు ఎ ನ್ౕ. ನావು ఇంಗಿಲ್ౕషు క యువುదు ఒಳ ಳె್యదు 
ఎందు ರాಜాರాಮ್  ౕహನ್  ರాಯ್  ಹెౕ ద ಹాಗె ౕ, ಬెౕకನ್  ಗಿರ್ౕక ంద ನావು ఒಳ ಳె್య 

ానవనుನ್ క య ಕಿಕ್లಲ್ ఎం దದ್. పೂవರ್ದెౕశగ ంద అవరు కం లಲ್ದెౕ ఇదದ್ంతహ 
తంతರ್ ానగళು బందుదనుನ್ ಗಿರ್ౕకరు కం దದ್రు. అదనుನ್ వ సలు అవర ಭాಷెయ ಲ್ 
పదగ ర లಲ್. ನెూౕ . ఇం న తంతರ್ ానగళనుನ್ వ సువ పదగళು ಭార ౕయ 
ಭాಷెగళ ಲ್యూ ఇలಲ್. ౕಗాಗಿ యుರెూౕ యనನ್రు అరబ ంద పదగళనుನ್ ఎరవలు పಡెదరు. 
అరబరు సంసಕ್ೃత ంద అవనుನ್ ಭాಷాంత దದ್రు. ానద ಲ್ ఆ ಜ್ౕబರ್, ఆಲెూಗ್ౕ దం ముంತాద 
అర ౕ పదగళು ఇరువುదಕెಕ್ ఇదు ಕారణ.  ఇವెలಲ್ పదగళ ಬెౕరు అర  ಭాಷె. ಗಿರ್ౕಕ್  ಭాಷెయ ಲ್ 
ఇవುగ ಗె పదగಳెౕ  ఇలಲ್ ఎనుನ್వುదనుನ್ కండుಕెూండరు. స . ఇదు ಬెౕರె ಲ್ందಲెూౕ బం ದె 
ఎనನ್వುదనుನ್ ఒ ಪ್ಕెూండరు. ದెಕాತ್ರ್ ౕజగ త ంద ಗెూందలಗెూండు ಟ್దದ್. 

ದೆಕಾತ್ರ್ ಗಿರ್ೕಕರಿಗೆ ಬೀಜಗಣಿತ ಗೊತಿತ್ತುತ್ ಎಂದುಕೊಂಡಿದದ್ ಅನುನ್ತಿತ್ೕರಾ?  
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ಆರ್.ಎನ್.: ಹౌదు. ఆత ಗಿರ್ౕక ಗె ౕజగ త ಗెూ ತ್తుತ್, ఆదರె అదు ಕಿౕళು మటಟ್దుದ್ ఎం దದ್. 

ముం న ౕ ಗెగ ಗె ತావು కండ ఈ షయవనుನ್ అవరు ಹెౕళలు బయస లಲ್. ౕಗెందు 
అవను వరಣె ౕ ದ ದా್ನె. ఆదರె ದెಕాತ್ರ್ బಗెಗ್ ಸాಮానಯ್ పఠಯ್పುసತ್కగళనుನ್ ఓ దರె, ఇవು 
మనಗాణువು లಲ್. ಗಿರ್ౕకరు ಹాగూ ౕజగ తద బಗెಗ್ అవన ಚారగಳెౕ దుದ್వು ఎందు 

యಬెౕಕాదರె ఇంతహ ದాವ್ంసరనుನ್ బలు గం ౕరವాಗಿ అధಯ್యన ಮా దవర బ  
ಕెౕళಬెౕకు. ಪా ಚ್ಮాతಯ್ర బಗెಗಿన నమಮ್ ఇం న ంతನెగಳెలಲ್వೂ, ಕెటಟ್ ಕಷ್ణవಯ್వಸెಥ್య ఫల. 
అదಕెಕ್ ఇ ಹాసద ంತె ఇలಲ್. ఆ ంತె బంದాగಲెలಲ್ ಯావುದెూౕ ಶాವ್ಸాహರ್వలಲ್ద ఎరడನెయ 
మూల ంద షయ సంగರ್ రుతತ್ದె. ౕಗెౕ. 

ನాను పರ್ಮాణ-పರ್ ౕయ ಹాగూ ానగళ ఏళು ౕ న చ ತెರ್య బಗెಗ್  (“The Chequered 

Histories of Epistemology and Science”) ఒందు ಲెౕఖన బರె ದెದ್. ఇం న జగ ತ್న ಲ್ 
ವై ా కವాಗಿ అతಯ್ంత శಕಿತ್ಶా  ಯారు ఎందు ననನ್నుನ್ ಯాರాదరూ ಕెౕ దರె, “ಯావ 
ಕాలఘటಟ್ద ಲ್?” ఎందు మరుపರ್ ನ್సుತెತ್ౕನె. ಯాವాగ? ಯావ ಕాలఘటಟ್ద ಲ್? ానద 
ಧానగళ ಬెಳెవ ಗెయూ ఏళು ౕ నವెౕ. ఎలಲ್ಕాలద ಲ್యూ అవು ఏకತెరನాಗಿ ದ್లಲ್. ఒ ಮ್ ಮ್ 

ఒందు ಧాన ಹెచుಚ್ పರ್ಭావಶా ಯాಗಿదದ್ರె, మగದెూ ಮ್ ఇನెూನ್ందు. ఈగలూ ఈ 
బదಲావಣెగళು ఆగు ತ್ವె ఎనుನ್వುదు ననನ್ అ ಕె. 

మಮ್ ఫಡ್ರ್  ననನ್ బ  బందు “ನెూౕ , ఈ పೂರ್ಫ್  ఎనుನ್వುదర  
బಗెಗ್యంతూ సವ್లಪ್ అ నుನ್వಷెಟ್ౕ ఆಗಿ ಟ್ದెయలಲ್ವెౕ?” ఎందరు. 

ಫಿ ಕ್ಸ್ ನ ಲ್ ಅಂತಿದಿದ್ೕರಾ?  

ಆರ್.ಎನ್.: ಹాಗెౕ లಲ್. గ తద ಲ್యూ ఆగు ತ್ದె. ఉದాహరಣెಗె, ಗెడಲ್ న పರ್ ౕయగళು 
తకರ್ವెంబుదనుನ್ ಬెౕರెయದెౕ ౕ  ನెూౕడుతತ್ವె. ಕెలవು వషರ್గళ ంದె ಚెನెನ್ౖన ‘ಚెನెನ್ౖ 
ಮాಯ್థ కಲ್  ఇನ್ ಟ್టూಯ್ಟ್ ’న ಲ್ ఒందు ಸె ನా తుತ್. అ ಲ್ಗె మಮ್ ఫಡ್ರ್  కూడ బం దದ್రు. 
ನాను పರ್ಮాణగళ బಗెಗ್ ఒందు ಭాషణ ಮా ದెದ್. ಭాషణద ಕెూನెయ ಲ್ ననನ್ బ  బంద 
మಮ್ ఫಡ್ರ್ , ననನ್ బ  బందు, “ನెూౕ , ఈ పೂರ್ಫ್  ఎనుನ್వುదర బಗెಗ್యంతూ సವ್లಪ್ 
అ నుನ್వಷెಟ್ౕ ఆಗಿ ಟ್ದెయలಲ್ವెౕ?” ఎం దದ್రు. ఆదದ್ ంద గ తద ಲ್యూ దృ ಟ್ಕెూౕనగళು 



58 
This article was first published in Bhāvanā, the mathematics magazine, as Aakaasha Raaya, Roddam Narasimha in 
Conversation and is translated and republished here with permission. 

బదಲాగు ತ್ವె. గణకయంతರ್గళು ఇం న నగళ ಲ್ బలు ముఖಯ್ವాಗಿ ಟ್ವె. అవುగ ంద బరువ 
హలవು సంగ గళనుನ್ ನావು ನెౕరವాಗಿ ఒ ಪ್ಕెూండు డుತెತ್ౕವె, అలಲ್ವెౕ? ఈ పదಧ್  ಭారతద ಲ್ 
అచಚ್  తరువంథదದ್లಲ್. ನావು బలు ౕఘರ್ಕాల అదನెನ್ౕ ಮాడు ತ್ದెದ್వలಲ್ವెౕ?  

ననನ್ పರ್ಕార ఎరడకూಕ್ ನావು సಮానವాಗಿ ఒతుತ್ಕెూడಬెౕకు. ఏಕెందರె ಭారత ಸెూౕ రువುదు 
ఇಲెಲ್ౕ. ಭారతద ಲ್ బహళషుಟ್ జన ఏನెౕನెూౕ ಸా ದెవು ఎనుನ್ತ ತా್ರె. అదు స యలಲ್ ఎందు 
నమಗె ಗెూతుತ್. ಕెలవనుನ್ తపುಪ್ ఎందు కూడ రూ సబಲెಲ್వು. ఇనూನ್ ಕెలవ ದ ದా್ರె. ಭారతద ಲ್ 
అంతహ ಸాವ್రసಯ್కరವాదదుದ್ ఏనూ నಡెయಲెౕ ఇలಲ್ ఎనుನ್ತ ತా್ರె. ఆదರె ನాను ನెూౕ ద ಹాಗె 
నಡె దుದ್ ಹాగలಲ್. ఈ ౕಮాರ್నగ ಗె బరువುదಕెಕ್ అಪార దವ್ತెತ್ౕనూ ಬెౕಕಿలಲ್. ముకತ್ మనసుಸ್ 
ಬెౕకు అಷెಟ್. ఇವెలಲ್ ಹెౕಗె ఆ తు ఎనుನ್వುదనుನ್ ನాను ఊ సಲాರె. ఇదు ఏಕె ఆ తు 
ఎనుನ್వುదనుನ್ వ సಲాರె. ౕధಮ್  ಹెౕ ౕదದ್నలಲ್. యుರెూౕ న ಲ್ ౧౪౦౦రవರెಗె ాన 
ఎనుನ್వುదు ఇరಲెౕ ఇలಲ್ అంత. అదనుನ್ ನావು మರెతు డుತెತ್ౕವె. అంధయుగ ఎనుನ್వ సు ౕఘರ್ 
అవ య ಲ್, ಸా రకూಕ್ ಹెచుಚ್ వషರ್గళ సు ౕఘರ್ అవ య ಲ್ యుರెూౕ న ಲ್ ಹెూస ాన, 
అ వು హుటಟ್ లಲ್. అದెలಲ್వೂ ఆಗಿదుದ್ ಪౌವాರ್తಯ್ ದెౕశగళ ಲ್. ఇ ಲ್. ఆదದ್ ంద ನాను ఈ కಳెద 
మునూನ್రు వషರ್గ ంద నమಮ್ ಲ್ అంధయుగ బం ದె ఎనుನ್ತెತ್ౕನె. 

ನಾನು ಎ. ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್  ಬರೆದ ‘ಈಸ್  ದೇರ್  ಎನ್  ಇಂಡಿಯನ್  ವೇ ಆಫ್  ಥಿಂಕಿಂಗ್ ’ ಅಂದರೆ 
ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನಾ ಪದಧ್ತಿ ಎನುನ್ವುದೊಂದು ಇದೆಯೇ ಎನುನ್ವ ಪರ್ಬಂಧವನುನ್ ಓದಿದೆದ್. ನೀವೂ ಸಹ 
ನೀಲಕಂಠ ಆರು ಭಿನನ್ ತತತ್ವ್ದಶರ್ನಗಳನುನ್ ಬಲು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡಿದದ್ರು ಎಂದು ಹೇ ದಿರಿ. 
ರಾಮಾನುಜನ್  ಅವರ ತಂದೆ ಒಮೆಮ್ ಅವರಿಗೆ “ನಿನನ್ ಮಿದುಳ ಲ್ ಎರಡು ಭಾಗಗ ವೆ. ಆದದ್ರಿಂದ ನೀನು 
ಗೀತೆಯನೂನ್ ಕ ಯಬಹುದು. ಫಿ ಕಸ್ನೂನ್ ಕ ಯಬಹುದು.” ಎಂದು ಹೇ ದದ್ರಂತೆ. 

ಆರ್.ಎನ್.: జವెౕ. పರ್సుತ್త ಚా ತ್య ಲ್రువ వಯ್వಸెಥ್ಗె ఒపಪ್దంతహ షయగళనుನ್ జన తపುಪ್, 
సుళುಳ್, అವైಚా క ఎంತెలಲ್ ಹెౕళುತ ತా್ರె. ಹాಗె ಹెౕళುవುదు స యలಲ್. ಬెౕರెಬెౕರె ಕాలఘటಟ್ద ಲ್ 
ಬెౕರెಬెౕರె ಧానగ దుದ್వು. ಯావುదనూನ್ తపುಪ್ ఎనుನ್వಹాಗಿలಲ್. ఆదರె అవು ಯావುದెూౕ 
ಕారణಕెಕ್ ಬెౕರె ಕాలద ಲ್ ప ಣామಕా ಯాಗಿలಲ್ రబహుదు. 

ವಾಸತ್ವದ ಲ್ ಎ.ಕೆ. ರಾಮಾನುಜನ್  ಭಾರತೀಯರದು ಬೇರೆಯದೇ ಚಿಂತನ ಮಾಗರ್ ಎಂದು ನಂಬಿದದ್ರು. 
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కಳెద మునూನ್రు వషರ್గళು  
నమಗె అంధయుగವాಗಿతుತ್ ఎనನ್బహుదు. 

ಆರ್.ಎನ್.: జ. ರాಮానుజನ್  ಹెౕళುవంತె ಭారతద ಲ್ ಕాలఘటಟ್ అథವా సందభರ್ బలు 
పರ್ಧాన. ప ರ್ಕెగళ ಲ್ ರాజಕಿౕయ ಶెಲ್ౕషಣెయనుನ್ ఓదుವాగ అవರెలಲ್ గూ ರాಮానుజನ್  
అవరంతహర కృ గళనుನ್ ఓదువ ಕెూౕసుರ್ ఒందు నಡెసಬెౕకు ఎందు ನాను ౕ సువುదుంటు 

ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಗೇ ಹೋಯಿತು. ನಂಬಲೇ ಆಗುವುದಿಲಲ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನೊನ್ಮೆಮ್ ಮಾತುಕತೆ 
ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಇನಾಯ್ವತಾತ್ದರೂ ನಮಮ್ ಮಾತುಕತೆಯ ಎರಡನೆಯ ಕಂತಿನ ಲ್ ಇದನುನ್ 
ಮುಂದುವರೆಸೋಣ.  
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