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సಥ್ ౕయ ఆ ರ್కತె, సಮాజ మతుತ್ ಸాంసಕ್ೃ కತెయు జగద ಜాలద 
మయద ಲ್ ఒళపడు ಕెయు 'ಜాగ ౕకరణ' వనుನ್ వ సుతತ್ದె.

ಜాగ ౕకరణవనుನ್ ಕెలవು ಬా  ఆ ರ್క ಜాగ ౕకరణ ఈ ముం న 
ಚారగళనుನ್ కు తు బళసಲాగుతತ್ದె : ವాಯ್ಪార, ದెౕ ౕ ನెౕర 

బండವాళ, బండವాళ హ వು, వలಸె, ತాం ರ್కತెయ సತ್రಣెయ 
లక ರా ಟ್ರ್ౕయ ఆ ರ್కತెయ ಜెూತె అంతరರా ಟ್ರ್ౕయ ఆ ರ್కತెయ 

సమనವ್యತె. [౧]. ఏನెౕ ఆదరూ ಜాగ ౕకరణవనుನ್ ಸాಮానಯ್ವాಗಿ 
ఆ ರ್క, ತాం ರ್క, ರాజಕಿౕయ మతుತ್ ಜై క ಚారగళ 
సం ూౕగವెందు ప గ సಲాగుతತ್ದె. [౨] జన ರ್య 
సంసಕ್ೃ  అథವా ಭాಷె, కలಪ್ನెగళ అంతరರా ಟ್ರ್ౕయ మటಟ್ద 
హరడు ಕెయనుನ್ సూ సలు ఈ పదవనుನ್ ఉప ూౕಗಿసಲాగువುదు.
 



ವాಯ್ಖాಯ್న
1897ర ಲ್ "ಕా ౕರ್ರెౕಟ್ ದైతಯ್రు" ఎంబపదవనుನ್ పರ್ ూౕಗಿ ద అ కద ಖాಯ್త ವా ಜెూಯ್ౕదಯ್ ಯాಗಿదుದ್ స వರాద ಚాಲ್ಸ್ರ್ ತెౕಜ್
రಸెಸ್ ರ್ంద ಜాగ ౕకరణదఇ ತ್ౕ న ವాಯ್ಖాಯ್నవು బರెయలಪ್ ಟ್ದె. [౩] 1960ర నంతరద ಲ್ ఆ ರ್క త రుమతుತ್ ఇతర సಮాజ ా గళುఈ
శబದ್వనుನ್ ಹెಚాಚ್ಗಿ బళసలు ಪాರ್రం దరు. 1980రఉతತ್ರాధರ್ద ಲ್ముఖಯ್ವా యಮాధಯ್మగ ందఇదు ವాಯ್పకವాಗಿబళసలಪ್ ಟ್తు. 
ఇదరబళಕె ಪాರ್రంభವాదం ంద ಜాగ ౕకరణదప కలಪ್ನెయ కు ತాಗಿ బహళషుಟ್ సಪ್ಧాರ್తಮ್క వరಣె మతుತ್ ವాಯ್ಖాಯ್నగళనుನ್
ౕడಲాగు ತ್ದె.  యుನైಟెಡ್ ನెౕశನ್ಸ್ ఇఎಸ್ డబూಲ್ಯ್ఎ ఉಲ ಲె್ౕಖಿ దంತె ಜాగ ౕకరణవು " ఒందు ವాಯ್పకವాద ప కలಪ್ನెಯాಗಿదుದ್ ధ 
ౕ య ಲ್ ఇదనుನ್ వ సబహుದాಗಿದె. ఆ ರ್క సందభರ್ద ಲ್ ఉప ూౕಗಿ ದాగ ఇదు సరకుగళು, బండವాళగళ, ಸెౕವె మతుತ್ శರ್మద 

హ న ಸౌలభಯ್ಕెಕ್ ರా ಟ್ರ್ౕయ గ య యనుನ್ ತెಗెయుతತ್ದె మతుತ್ క ಗెూ సుతತ್ದె. ఆదరూ శರ್మಕెಕ್ సంబంధపటಟ್ ಕెలవು పರ್ బంధగళು 
శರ್మద హ ಗె కు ತాదంತె ఇనూನ್ ఇದె. ಜాగ ౕకరణవು ಹెూస దಯ್ಮానవలಲ್. ఇదు 90ర దశకద ఉతತ್ರాధರ್ ంద ಪాರ್రంభವా తు, 

ూదల ಜాగ క యుదಧ್ద సందభರ್ద ಲ್ కుం తಗెూండ ಜాగ ౕకరణ పರ್ಕಿರ್ యు ఇపಪ್తತ್ನెౕ శతಮానద రನెౕ ಭాగదవರెగూ 
ముందువರె ದె. ಜాగ కరణ హరడు ಕెయు కుం తವాగలు ಕారణ హలవು ದెౕశగళು తమಮ್ ದెౕశద పರ್ముఖ ఉదಯ್మగళనుನ್ ర ಕెూళುಳ್వ 
సలుವాಗಿ ಜాగ ౕకరణಕెಕ್ రుదಧ್ವాద ಕెలవು యమగళనుನ್ ಜా ಗె తందవು. ఏನెౕ ఆదరూ ಜాగ ౕకరణవು ವెౕగವాಗಿ ಬెಳెదదుದ್ ఇపಪ್తತ್ನెౕ 
శతಮానద ನాలಕ್ನెౕ ಭాగద అవ య ಲ್. . . " స ಕ್య సಸెಸ್ನ್ ಹెౕళುవంತె "ಜాగ ౕకరణద ఒందు ఉతತ್మ లಕಷ್ణ ఎందರె ఇదు హలవು 
సూಕಷ್ಮ್-పರ್ಕಿರ್ గళ లక ರా ಟ್ರ್ರ್ౕయ ఎందుಕెూండ షయగళనుನ್, ఉದాహరಣెಗె యమగళು, బండವాళವాళ, ರాజಕಿౕయ షಯాసಕಿತ್, 
నగర సಥ್ళ, ఐ క ಚౌకటుಟ್ అథವా ಯావುದెౕ ౕ య చటువ ಕె మతుತ್ ಕాయರ್ ెౕతರ್గళనుನ್ ರా ಟ್ರ್ౕకరణ ంద ముకತ್ಗెూ  
అంతರా ಟ್ರ್ౕకరణ పರ್ಕಿರ್ ಗె ತెూడగుతತ್ದె. ಕాಯ್ಟెూౕ ఇನ್ಸ್ టూಯ್ಟ್ న ಟాಮ್ .ಪామರ್ ಜాగ ౕకరణవనుನ್ వ సుತాತ್ " ಪాರ್ದెౕ క 
బలవంతద ರాకరಣె అథವా ఒ ಪ್ಗెయు గ య ಲ್న మయ మతుತ್ సమనವ್యద అ కಯ್ మతుತ್ ఉತాಪ್దನెయ ಜాగ క వಯ್వಸ ಥె್ మతుತ್ 

మయవನెూನ್ళಗెూండ ప ಣామವాಗಿದె." ಜాగ క ವాಯ್ಪార, ಹెూరగు ತ್ಗె, సర పೂరణ మతుತ್ ರాజಕಿౕయ శಕಿತ್యు ಕెటಟ್ మతుತ್ ఒಳ ಳె್య 
ఈ ఎరడూ ನెನ್ಲె ంద జగతತ್నుನ್ ಶాశವ್తವాಗಿ బదಲా రువುదనుನ್ జగద ఏకತానತెయ ವాదద లక ಥామಸ್ ఎಲ್. ರ್ౕಡ್ మನ್ 
ప ౕ ದాದ್ರె. ಜాగ ౕకరణవು ౕవರ್ವాగు ತ್దದ್ంತె, ವా ಯ್క సంಸ ಥె್ మతుತ್ పదಧ್  ಬెళవ ಗెయ ౕಲె పರ್ಭావ ౕర ದె ఎందూ అవరు 
ವా సుತాತ್ರె. [౮] 



ನెూౕಮ್ಚెూಮ್ ಕ್ ವా సుತాತ್, ಜాగ ౕకరణ పదవ నుನ್ ಧా ರ್క సంವెౕదನెಗె కూడ బళసಲాగు ತ್ದె. ఇదనుನ್ నవముకತ್ ౕ ಯాదఆ ರ್క
ಜాగ ౕకరణవనుನ್ వ సలు బళసుತాತ್ರె.

హమರ್ನ್ఈ.ಡా ವా సుತాತ್ ಕెలవು ಬా అంతరರా ಟ್ರ್ౕకరణమతుತ್ ಜాగ ౕకరణ శబದ್గళనుನ್ పరసಪ್ర పಯాರ್యపదగಳాಗಿ
ఉప ూౕಗಿసలಪ್డు ತ್ವె. ఆదರె ఇವెరడరమಧెಯ್ బహుముఖಯ್ ಸాంపರ್ದా క వಯ್ತాಯ್సగ ವె. అంతరರా ಟ್ರ್ౕకరణవనుನ್ అంతరರా ಟ್ರ್ౕయ
ವాಯ್ಪార, సంబంధ, ఒపಪ್ంద ఇತాಯ್ గళనుನ್ సూ సలు బళసಲాగుతತ್ದె. ರాషಟ್ರ್గళమಧెಯ್ బండವాళమతుತ್ ಕా ರ್కర మయదಸాదಯ್ತెಗె
ఇదు ఎಡె ಮా ಕెూడుతತ್ದె. [సూకತ್ఉಲ ಲె್ౕఖన ಬెౕకు]

ಹా ಕ್ ಫౌంಡెౕశನ್ నఅ ರ್యನ್ ರా యರ್అవరు ಜాగ ౕకరణ పರ್ಕಿರ್ య ಸాರాంశవనుನ್ "ಜాగ ౕకరణవುಮారుకಟెಟ್య ಲ್ సహజವాಗಿ
ఉదಭ್ సువఒందు ಕಿರ್ ಯాಗಿదుದ್ అంతరರా ಟ್ರ್ౕయశರ್మహం ಕె, ವైయಕಿತ್క ಸాವ್తంతರ್ಯ್ಕಿಕ್రువ బರ್ంధ ವారಣె, ಸా ಗె ಹాగూసంవహనద
ವెచಚ್వనుನ್ క ಮాడువమతుತ್ వಯ್ಕಿತ್గళనుನ್ పరసಪ್ర ఒటుಟ್గూ సువ లక అతుಯ್తತ್మసಮాజ ಮాರ್ణవనుನ್ ఇదుಮాడుతತ್ದె." ఎందు
వ సుತాತ್ರె.

ಕెూನెయದాಗಿ "ಜాగ ౕకరణవು అంతరದెౕ ౕయ ಕా ౕರ್ರెౕషನ್ గళతವ್ త సತ್రಣె ంದాಗಿ, ಮారుకಟెಟ್యఆ ರ್కತెయ ಬెళవ ಗె ఇలಲ್ವె
ಕెూನెಗాణు ಕెయపదಧ್ పೂవರ್క పರ್వృ ತ್యఫ ತాంశವాಗಿದె." ఎందు ಟాಕಿಸ್ ಟెూಪౌಲెూౕಸ್ ವా సుತాತ್ರె. ఆసందభರ್ద ಲ್దದ್ ఇతರె
పರ್వ ತ್గళనుನ್ ವాಯ್ಪా ఒకూಕ್టమతుತ್ ఇతರె ರాజಕಿౕయచటువ ಕెగళ లక తಡెయదప ಣామವాಗಿఅದాగಲెౕ హు ಟ್ಕెూం దದ್ ఈ పృవ ತ್య
ప ಣామవು ಜాగ ౕకరణ పರ್ಕಿರ್ ಯాಗಿబదಲా తు.

ಮారుకಟెಟ್యఆ ರ್క పదದ್ యಲ ಲె್ౕ ఇరువ బహుముಖಿ ಹాగూ ముಮ್ఖపರ್వృ ತ್య దಯ್ಮానఇದాಗಿదుದ್ అదనుನ್ ౕಗె వ సబహుదు: ఆ ರ್క
ಜాగ ౕకరణద ಲ್యసరకు ಸాధనగ ಗె, బండವాళమతుತ್ శರ್మదಮారుకಟెಟ್ಗె ఒదಗಿదఅ యంతರ್ణ ಹాగూముకತ್ತెయు నవముకತ್
ಜాగ ౕకరణಕెಕ್ ಕారణವా తు. అంతరರా ಟ್ರ್ౕయగణಯ್ತె రువ శಕಿತ್యుత ರాషಟ್ರ್ద ప కలಪ್ನె ంద సಮానತెయ ರాషಟ್ರ್గళసంಸాಥ್నవು
ఉంಟాగువపರ್ಕಿರ್ యనుನ್ ರాజಕಿౕయಜాగ ౕకరణಕెಕ್ ఉದాహ సబహుದాಗಿದె. ಸాంసಕ್ೃ క ಜాగ ౕకరణఎందರె జగ ತ್ನాదಯ್ంత
సంసಕ್ೃ యఏಕಿౕకరణ; ಸైದాಧ್ం క ಜాగ ౕకరణ, ತాం ರ್క ಜాగ ౕకరణ, ಸాಮా క ಜాగ ౕకరణ ಸాಮా క ಜాగ ౕకరణఎందు
ಹెౕళబహుದాಗಿದె.



ఇ ಹాస
ಜాగ ౕకరణఉగమదఇ ಹాసవು రంతర చಚెರ್ಗె ఒళపడుతತ್ಲెౕ ఇದె.ಕెలవು ದాವ್ంసరు ಜాగ ౕకరణ పರ್ಕಿರ್ యు ఆధు క
ಕాలదಲ ಲె್ౕ ಪాರ್రంభವాಗಿದె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె. ఉ దవరపರ್ಕార ಜాగ ౕకరణవು ದెూడಡ್ ఇ ಹాస ಹెూం రువ దಯ್ಮానವాಗಿದె.
ಜాగ ౕకరణదఅ ౕ ఆళదఐ ಹా క వುಯ್తಪ್ ತ್య బಗ ಗె್ పరಮావ యతతವ್ పರ್ ಪాదನెಮా దవర ಲ್ అవలం త ದాದ್ంతద
పರ್ ಪాదక అథರ್ಶాస ఆంಡెರ್ గుండರ್ ಫాರ್ంಕ್పರ್ముఖరు. రನెౕ ಲె యం . య ಲ್నసమಮ್ರ್మతుತ್ ఇండಸ್క ವెయ
ನాగ ౕకತెయమಧెಯ್ నಡెద ವాಯ್ಪారసంబంధదసమయదಲెಲ್ౕ ಜాగ ౕకరణ పರ್ಕಿರ್ యు ఇతుತ್ ఎందు ಫాರ್ంಕ್ ವా సుತాತ್ರె. ఈ
వరಣెయనుನ್ పರ್ ಪా సువవరు ఇదు ಜాగ ౕకరణరణ ఐ ಹా క ವైಶాలಯ್ತెయనుನ್ సూ సుతತ್ದె ఎందు ಹెౕళುತాತ್ರె.ರెూౕమನ್

ಸాಮాರ್జಯ್, ಪా ರ್యನ್ಸాಮాರ್జಯ್మతుತ್ ಹాನ್ ರాజపరంపರెయమಧెಯ್ నಡెద ఇ ತ್ౕಚెಗಿన ವాಯ್ಪార ఒపಪ್ందద ಲ್దದ್ ಜాగ ౕకరణద
రూపవనుನ್ ఇతరరు గರ್ సుತాತ್ರె.ఈಸాಮాರ್జಯ್గళು ಬెಳె దఈ ವాಯ್ಪా సంబంధగళು ప ಚ್మ ౕನాద ಲ್ ಪాರ್రంభವాಗಿ
ಪా ರ್యನ್గ గళవರెಗె ಬెಳెదుముంದె ರెూౕಮ್కಡెಗె ಸాగువ ’ರెಷెಮ್ రಸ ತె್’ ఎందు కರెయలಪ್డువ ವాಯ್వಹా కಮాగರ್ಕెಕ್ ఎಡె
ಮా ಕెూ ಟ್తు. [సూకತ್ఉಲ ಲె್ౕఖన ಬెౕకు]
ఇಸాಲ್ ಕ್సువణರ್యుగ కూಡా ಜాగ ౕకరణద ಪాರ್రం క హంతద ಲ್ ముఖಯ್ವాదవು. ము ಲ್ం ವాಯ್ಪా గళುమతుತ್ ಶెೂౕధకరు ಬెಳ ,ె 
ವాಯ್ಪార, ాన, తంతರ್ ానగళనుನ್ ಬెౕರె ಬెౕರె ದెౕశగ ಗె ಮాರాటద లక ప చ సువ లక ಜాగ ౕకరణಗెూ దದ್ ంద
ఒందు దృడವాదఆ ರ್కತెయనుನ್ ಕాయుದ್ಕెూళುಳ್వುదు ಸాధಯ್ವా తు.ಜాగ కమహతವ್వುళಳ್ ಬెಳెగಳాదసకಕ್ರె మతుತ್ హ ತ್యనుನ್
ಸాಮానಯ್ವాಗಿఈఅవ యఎలಲ್ము ಲ್ం జగ ತ್న ಲ್ ಬెಳెయಲాగు ತ್తుತ್. ಜెూತెಗె అರెౕ ಕ್ క ಕెమతుತ್ హಜ್ಯాತెರ್ ಕైಗెూళುಳ್ ಕెయు
ಕాಸెూಮ್ టನ್సంసಕ್ೃ యಬెಳెవ ಗెಗె ಕారణವాయుತ್. [సూకತ್ఉಲ ಲె್ౕఖన ಬెౕకు]

ూంಗెూౕಲ್ ಸాಮాರ್జಯ್ద ಕాలద ಲ್ ౕನామతుತ್ మధಯ್ ఏಷాಯ್ద ವా జಯ್ ಕెౕందರ್గళనుನ್ మరుಸాಥ್పನె ಮాడువ ಕాయರ್
ಕైಗెూండదದ್ ంద ರెౕಷెಮ್ రಸ ತె್య ಸా ಗె వಯ್వಹారగళುమತ ತె್ గు ಕెూండవು. ఇద ంದాಗಿಮాಕెూರ್ ౕಲెూనంథపರ್ವా గరుమతుತ್
ಧా ರ್క సంಸ ಥె್గళುయశ ವ್ಯాಗಿమతుತ್ ಲాభయుతವాಗಿయుರెౕ ಯాదఒందు తు ంద ఇನెూನ್ంದెಡెಗె పರ್ಯాణవనుನ್
ಕైಗెూండరు. హನెನ್రడನెౕ శతಮానద ಪాಕ್ಸ್మంಗెూౕ ಕావು ಕెలవು ఇతర గమನాహರ್ ಜాగ క ప ಣామగళనుನ್ ಹెూం ದె. ఇదు

ూదలఅంతరರా ಟ್ರ್ౕయఅంಚె ಸెౕವెಗె ಸా ಯా తు ಹాಗె ౕ ಹెూసದాಗಿసంఘ తమధಯ್ ఏಷాಯ್దಲెಲ್లಲ್ అ ౕ ವెౕగವాಗಿ
ಸాంಕాರ್ క ರెూౕగವాద గಡ ಡె್ ಪ ಲె್ౕಗ್ కూಡాహర తు. [౧౩] ఈఆధు క పೂవರ್ హంతద ಜాగ క అథವాఅధರ್ భూ యనుನ್
సుతుತ್వ ద ವాಯ್ಪారవనుನ್ ಕెల ಮ್ ಪాರ್ ౕన ಜాగ ౕకరణವెందు కರెయಲాగుతತ್ದె.



ూంಗెూౕಲ್ ಸాಮాರ್జಯ್ద ಕాలద ಲ್ ౕನామతుತ್ మధಯ್ ఏಷాಯ್ద ವా జಯ್ ಕెౕందರ್గళనుನ್ మరుಸాಥ್పನె ಮాడువ ಕాయರ್ ಕైಗెూండదದ್ ంద ರెౕಷెಮ್
రಸ ತె್య ಸా ಗె వಯ್వಹారగళುమತ ತె್ గు ಕెూండవು. ఇద ంದాಗಿಮాಕెూರ್ ౕಲెూనంథపರ್ವా గరుమతుತ್ ಧా ರ್క సంಸ ಥె್గళುయశ ವ್ಯాಗಿ
మతుತ್ ಲాభయుతವాಗಿయుರెౕ ಯాదఒందు తు ంద ఇನెూನ್ంದెಡెಗె పರ್ಯాణవనుನ್ ಕైಗెూండరు. హನెನ್రడನెౕ శతಮానద ಪాಕ್ಸ್మంಗెూౕ ಕావು
ಕెలవು ఇతర గమನాహರ್ ಜాగ క ప ಣామగళనుನ್ ಹెూం ದె. ఇదు ూదలఅంతరರా ಟ್ರ್ౕయఅంಚె ಸెౕವెಗె ಸా ಯా తు ಹాಗె ౕ ಹెూసದాಗಿ
సంఘ తమధಯ್ ఏಷాಯ್దಲెಲ್లಲ್ అ ౕ ವెౕగವాಗಿ ಸాంಕాರ್ క ರెూౕగವాద గಡెಡ್ ಪ ಲె್ౕಗ್ కూಡాహర తు. [౧౩] ఈఆధు క పೂవರ್ హంతద ಜాగ క అథವా
అధರ್ భూ యనుನ್ సుతుತ್వ ద ವాಯ್ಪారవనుನ್ ಕెల ಮ್ ಪాರ್ ౕన ಜాగ ౕకరణವెందు కರెయಲాగుతತ್ದె.
సముదರ್ಯానద లక ಹెూసఖండగళು ಶెೂౕధನెಯాగువవರెಗె పುರాతనపರ್పంచదఅంతರా ಟ್ರ್ౕయవ ವాటు ఎంబుదు
ౕ తವాదుದాಗಿతుತ್.హ ನారನెౕ శతಮానవು ಜాగ ౕకరణద ಲ್ ఒందు గుಣాతಮ್క బదಲావಣెయనుನ್ ತెూౕపರ್ ద ಕాలವాಗಿದె. ఈసమయద ಲ್

ಹెూసపರ್పంచవು ಸాంసಕ್ೃ క, ಜై క ಹాగూ ಕెలవು పದాథರ್గళనుನ್ ఆ ರ್ಕామతుತ್యుರెౕ ಯా ದెౕశగళ ಜెూತె వ ವాటుಮాడలు ಪాರ್రం తు. 
ఈహంతవనుನ್ ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ಜాగ ౕకరణపೂవರ್ హంతఎందు గురు సಲాగుతತ್ದె.ముఖಯ್ವాಗಿ ౕచుರ್ಗಿౕಸ್ ಸాಮాರ್జಯ್మతుತ್ ಸాಪ್ ಷ್
ಸాಮాರ್జಯ್, ఇ ತ್ౕ ಗಿన ರ್ ౕಷ್ ಸాಮాರ್జಯ್మతుತ್ డಚ್ ಸాಮాರ್జಯ್ముంತాదసముదರ್ ౕరద ಸాಮాರ್జಯ್గళఉనನ್ య ಕాలవనుನ್
గమనద ಲ್ ಕెూండుఈహంతవనుನ್ ధರ್ సಲాగుతತ್ದె.
16ನెౕ శతಮానఆరంభಕెಕ್ ూదలు ఇదు ಪాರ್రంభವా తు ఎందు ಹెౕళಲాగుతತ್ದె ఏಕెందರె ఆ సమయద ಲ್ ఇಬె యನ್ಪె నుಸ್ಲాదఎరడు
ಸాಮాರ್జಯ್గಳాద ౕచుರ್గಲ್ ಸాಮాರ್జಯ್ ಹాగూ ಕాಸెಟ್ౖಲ್ ಸాಮాರ್జಯ್గళು ಶెೂౕధನా ನౌಕెగళనుನ್ అ ಕామతుತ್ ಹాನ್ರ್ఆಫ್ఆ ರ್ಕాద కಡెಗె
కళು దవು.
ఈಹెూససముదರ್ ಮాగರ್గళು పರ್పರ್థమವాಗಿజగ ತ್న ఎలಲ್ వలయగళనడుವె సంపకರ್ ಹాగూ ವాಯ್ಪారవనుನ್ ಕైಗెూళಳ್లు ಕారణವాదవು. [సూకತ್
ఉಲ ಲె್ౕఖన ಬెౕకు]
ಜాగ క సమనವ್యవು 16 మతుತ್ 17ನెౕ శతಮానదయుರెూౕ యನ್ವాಯ್ಪారగళఅ వృ ಧ್య లక ದా తు. ౕచుರ್ಗಿౕಸ್మతుತ್ ಸాಪ್ ಶ್
ಸాಮాರ್జಯ್వು అ ಕాద ಲ್ వಸాహతు ಪాರ್రం దనంతరద ಲ್ ಫాರ್ನ್ಸ್మతుತ್ ఇంగಲ್ంಡ್ గళೂ కూడ ಪాರ್రం దవು. ಜాగ ౕకరణవು సంసಕ್ೃ య

ౕಲె అಸాಧారణప ಣామవనుನ್ ౕ ದె. ಶెౕషವాಗಿజగ ತ್ನాదಯ್ంత ఇరువ ವై ధಯ್ತెయసಥ್ ౕయసంసಕ್ೃ యు ఇద ంద
పರ್ಭావಕెూಕ್ళಗా తు.15ನెౕ శతಮానద ಶెೂౕధನెయ ಕాలదసమయద ಲ್ పತ ತె್ಯాదఇನెూನ್ందు భూఖండద ಲ್ ూటಟ್ ూదలు ವా ಯ್క
ఉದ ದె್ౕశ ంద ಪాರ್రం దయుರెూౕ యನ್కంಪె గళ ಲ್ ూదలನెయదు ౕచుರ್గಲ್ నగూಯ್ ಯా కంప , ಸాంಬారపದాథರ್గళಮాರాట
మతుತ್ సరకుగళ ಬెಲె గ యుఈ కంಪె యఉದ ದె್ౕశವాಗಿతుತ್. [సూకತ್ఉಲ ಲె್ౕఖన ಬెౕకు]
17ನెౕ శతಮానద ಲ್ ూటಟ್ ూదలబహుರా ಟ್ರ್ౕయ ಕా ರ್ರెౕషನ್ఎందు కರెయలಪ್టಟ್ ರ್ ಷ್ఈಸ್ಟ್ ఇం ಯా కంప యు(1600ర ಲ್ ಸాಥ್పನె) 
ಸాಥ್పನెಯాగువ లక ಜాగ ౕకరణ ఒందు ವాಯ್ವాಹా క దಯ್ಮానವాయుತ್.



ఆధు క ಜాగ ౕకరణ
ఎరడನెౕ మಹాయుదಧ್ద నంతరద ಲ್ పರ್పంచద ರాజಕಿౕయదు ణరు, ರాషಟ್ರ್గళ నడుವె పరసಪ್ರావలంబನెయనుನ್
ಬెಳెసువ ವాಯ್ಪా తంతರ್వనుನ್ ದెౕశగళ నడుವె ಬెಳె ముంದెయుదಧ್ నಡెయదంತె తಡెయలు ಜాగ ౕకరణవనుನ್
బళ ಕెూళಳ್లు ూౕ దరు. [సూకತ್ ఉಲెಲ್ౕఖన ಬెౕకు] ఇదు జగ ತ್న పರ್ముఖ ರాజಕార గళು ಬెರ್టಟ್ನ್ వುಡ್
స ళనద ಲ್ ಸెౕ ఒందు ఒపಪ್ందవనుನ್ ಮా ಕెూళುಳ್వఈసంಸెಥ್గళ ಲ್ ఇంటರ್ ನాಯ್శనಲ್ ಬాಯ್ంಕ್ ಫాರ್
కನ್ సಟ್ರ್కಶ್ನ್ అంಡ್ ಡెವెలಪ್ ంಟ್ ( వಲ್ದ್ರ್ ಬాಯ್ంಕ್) మతుತ್ ఇంటರ್ ನాಯ್శనಲ್ಮా ట ఫంಡ್ కూಡా

ఒళಗెూం ವె. .జనరಲ್ అಗಿರ್ ంಟ್ ఆನ್ ಟా ౕಫ್ಸ್  ఆ ಯ್౦ಡ್ ಟెರ್ౕಡ್ (ಗాಯ್ಟ್) ఒపಪ್ంద ంದాಗಿ తంతರ್ ానద 
ಬెళవ ಗె ంದాಗಿ ವాಯ್ಪారద ఖచుರ್, ವాಯ್ಪార ಧాರ್రద ಮాతుకತె ముంತాదవುగళ కు ತాಗಿ హలವారు 
ఒపಪ್ందగళనుನ್ ಮా ಕెూళುಳ್వುద ంದాಗಿ ముకತ್ ವాಯ್ಪారద ౕ న హలವారు తಡెగళು ఇలಲ್ದాదవು. ఇదు 
ಜాగ ౕకరణ పರ್ಕಿರ್  ఉనನ್  ಕాణలు సహಕా ಯా తు. ఎరడನెౕ ಜాగ క మಹాయుదಧ್ద నంతర 
అంతరರా ಟ್ರ್ౕయ ಗాಯ್ಟ್ ఒపಪ್ం ంದాಗಿ అంతరರా ಟ್ರ್ౕయ ವాಯ್ಪారద అ ಡ್ ఆతంకగళು గమನాహರ್ವాಗಿ 
క ಯాಗಿದె. ಗాಯ್ಟ್ మతుತ್ శವ್ ವా జಯ್ సంఘటನెయ ಪాರ್రంభద ಹెಜెಜ್యు ఈ ಕెళಗಿన అంశగళనుನ್ 
ఒళಗెూం ದె: 
•ముకತ್ ವాಯ್ಪారద ಬెంబల:

 
• ಬెಲె గ యనుನ್ ತెಗెదుಹాకు ಕె, ಬెಲె గ లಲ್ದెౕ అథವా క  ಬెಲెయ ముకತ್ ವాಯ್ಪారద 

వలయవనుನ್ ರ್సువುదు. 
• ಸాಗా ಕెయ ವెచಚ್ క ಗెూ దದ್ ంద బహు ముఖಯ್ವాಗಿ సముదರ್ ಸాಗా ಕెయ సంಗాರ್హకగళ 

అ వృ ಧ್ಯా తు. 
• బండವాళ యంతರ್ణద క త అథವా ತెಗెదుಹాకు ಕె. 
• సಥ್ ౕయ ఉదಯ್మగ ಗె స ಸ್ య ಸౌలభಯ್వనుನ್ క త, ತెಗెదుಹాకువುదు అథವా ౕడువುదు. 
• ಜాగ క ಕా ರ್ರెౕషನ್ గ ಗె స ಸ್ గళ ಸౌలభಯ್. 
• ಹె ಚ್న యంతರ್ణగಳೂెడನె ಕానూ న ನెನ್ಲెయ ಲ್ ಬౌ ಧ್క ఆ ತ್గళ హకుಕ್ಸాವ್మಯ್. 
• ಬౌ ಧ್క ఆ ತ್ಗె ఉనನ್త ರాషಟ್ರ್గళ గురు సు ಕె. తಡె ರ್లನె. (ఉದాహరಣెಗె ಚైನా 

ౕ ద ಪెಟెంಟ್ సంయుకತ್ సంಸ ಥా್న ంద ಗౌర సలಪ್డువುదు.) 



•ಜాగ ౕకరణదಮాపన
•ఆ ರ್క ಜాగ ౕకరణవనుನ್ ರ್షಟ್ವాಗಿ గమ ದాగ నನ್ ಹెూళహుగళ ಲ್ ಮాపనಮాడువ ಸాధಯ್ತెగళనుನ್
ನెూౕడబహుదు. ಜాగ ౕకరణద గుణలಕಷ್ణగళ ಲ್ ఈ ಕెళಗಿన ನాలుಕ್ముఖಯ್ ఆ ರ್క హ వುముఖಯ್ವాదవು:
•వసుತ್గళು మతుತ್ ಸెౕವెగళು. ఉದాహరಣెಗె, ರా ಟ್ರ್ౕయ ఆದాయద అళತె అథವా జనసంಖెಯ್య తಲా 
బండವాళద ಲ್ ర ತ್ మతుತ್ ఆమదు. 
•శರ್మ/జన, ఉದాహరಣెಗె జనసంಖెಯ್య ఆಧారద ౕಲె వವ್ళ వలಸె దర, వలಸెయ ఆంత క హ వು మతుತ್ 
ಹెూరహ వು. 
•బండವాళ, ఉದాహరಣెಗె ರా ಟ್ರ್ౕయ ఆದాయద అళತె మతుತ್ జనసంಖెಯ್య తಲా ఆದాయ ద ౕಲె ఆంత క అథವా 
ಬాహಯ್ ನెౕర బండವాళ. 
•ತాం ರ್కತె, ఉದాహరಣెಗె అంతరರా ಟ್ರ್ౕయ సంಶెೂౕధನె మతుತ್ ಬెళవ ಗెయ హ వು, ರ್షಟ್ 
సంಶెೂౕధನెయనుನ್ప ూౕಗಿసువ జనసంಖెಯ್య (బదಲావಣెయ దరవೂ కూಡా) అనుಪాత. ( ಷెౕశವాಗಿ ಸాంద ರ್క 
ತాటసಥ್ಯ್ద ತాం ರ್క ముನెನ್ಲెగಳాద దూరವా , ವాహనగళು, ಬాರ್ಡ್ ಬాಯ್ంಡ್)

 
ಜాగ ౕకరణవು ಕెౕవల ఆ ರ್క దಯ್ಮానవలಲ್, ವ್ಸ್ ಚార ವెౕ ಕెKOF బహు ధ ಮాపనద ఇ ತ್ౕ న ప ಟ್య 
సంకలనవనుನ್ పರ್క ದె. ప ಟ್యు ఆ ರ್క, ಸాಮా క మతుತ್ ರాజಕಿౕయ ఎంబ రు ముఖಯ್ ಜాగ ౕకరణద ధగళనుನ್ 
ಹెౕ ದె.ఈ రు ధగళು ఈ ಭాగగ ంద అಳెయలಪ್డుతತ್ದె: ಜాగ ౕకరణద ఒటుಟ್ ప ಟ್య మతుತ್ ఉప ಭాగగళనుನ್ 
ఉదಧ್ ద ನైజ ఆ ರ್క హ వು, ఆ ರ್క యంతರ್ణ, వಯ್ಕಿತ್గత సంపకರ್ద అంಕಿఅంశ, ಮా  హ న అంಕಿఅంశ, మతుತ್ 
ಸాంసಕ್ೃ క ಸా ౕపಯ್ತెయ అంಕಿఅంశగళು గ సలಪ್డుతತ್ದె.ಡెರ್ಹెರ್, ಗాಯ್సಟ್ನ್ మతుತ್ ಮాಟెರ್ನ್ಸ್ న ಲ್(2008) వరವాಗಿ 122 
ದెౕశగళ అంಕಿఅంశగళು ವా ರ್క ఆಧారద ಲ್ లభಯ್ ದె.[౨౩] ప ಟ್య ఆಧారద ಲ್ జగ ತ್న అ ౕ ಜాగ ౕకరణಕెಕ್ ఒళపటಟ್ 
ರాషಟ್ರ್గళ ಲ್ ಬె ಜ್యంనుನ್ ಜెూತెಗె ఆ ಟ್ರ್ಯా, ವ್ౕడನ್, సంయుకತ್ సంಸాಥ್న మతుತ್ ನెదರ್ ಲాಯ್ంಡ್ గ ವె.ಕెఓఎಫ್ ప ಟ್య 
పರ್ಕార క షಠ್ ಜాగ ౕకరణಕెಕ್ ఒళపటಟ್ ರాషಟ್ರ್గళು, ಹై , ಮాಯ್ನాಮ್ರ್, ಕెౕందರ್ ఆ ರ್కನ್ ప ಲ್ಕ್ మతుತ್ బురుం . 



•ಜాగ ౕకరణదప ಣామగళು
•ಜాగ ౕకరణవು జగ ತ್న ౕಲె ప ಣామ ౕరువ నನ್ రూపగళು ౕಗಿವె:
•
•ఔదಯ್ క - ಗాರ್హకరమతుತ್ కంప గళపರ್ವెౕశ ಬాహుళಯ್ ంద ದెౕ ౕఉతಪ್నನ್గళ జగదగలఉತాಪ್దನాಮారుకಟెಟ್యఅగతಯ್ತె. వసుತ್గళುమతుತ್ సరంಜాముగళ ರా ಟ್ರ್ౕయగ ಹెూరಗಿన
గ ూళಗಿనహ వು. [సూకತ್ఉಲెಲ್ౕఖన ಬెౕకు]
•హణಕాసు - ಸాలಗార ಗెఉతತ್మహణಕా న ಸౌలభಯ್ಕెಕ್మతుತ್ ಜాగ కహణಕా నಮారుకಟెಟ್యఅగతಯ್ತె. ఈ ౕ యజగదగలదరచನెయుఇతరఅంతరರా ಟ್ರ್ౕయ యంతರ್క
ఆడ తగ ಗಿంత ಬెౕగ ಬెಳెయుతತ್ದె. ಜాగ క లಸౌలభಯ್గళು ನాటಕಿౕయಬెళవ ಗెయఅభదರ್ತెయు 2008ర ఆ ರ್క ంజ తಕెಕ್ ಸా ಯాಗಿದె. [సూకತ್ఉಲెಲ್ౕఖన ಬెౕకు] ఆ ರ್క - ಜాగ క 
ಸాಮానಯ್ ಮారుకಟెಟ್య ವాసತ್వవು వసుತ್గళು మతుತ್ బండವాళద సವ್తంతರ್ మయద ఆಧారద ౕ ದె. 
ఈ ಮారుకಟెಟ್గళ అంతರ್ సంబంధ ంದాಗಿ ಯావುದెౕ ఒందు ರాషಟ್ರ್వು ఆ ರ್క ంజ తద ಧారకవలಲ್.[సూకತ್ ఉಲ ಲె್ౕఖన ಬెౕకు] 
•ರాజಕಿౕయ - ಜాగ ౕకరణ ಕెలవర పರ್ಕార శವ್ సಕాರ್రద రచನెయ ౕ ಯాಗಿదుದ್ ఇ ಲ್ ఈ సಕాರ್రవು ఉ ద సಕాರ್రద ಜెూತెಗಿన సంబంధవనుನ್ యం ರ್సుతತ್ ಸాಮా క మతుತ್ 
ఆ ರ್క ಜాగ ౕకరణ ంద ఉదಭ್ సువ హకుಕ್గళ ಖా ರ್ ౕడుతತ್ದె.[౨౫] గ ಟ್ಯాద మతుತ್ ఆರెూౕగಯ್యుత ఆ ರ್కತె ంದాಗಿ ರాజಕಿౕయವాಗಿ సంయుకತ್ సంಸ ಥా್నవು జగ ತ್న ರాషಟ್ರ್శಕಿತ್య 
ಸ ಥా್నవనుನ್ అనుభ ದె. ಜాగ ౕకరణద పರ್ಭావ మతుತ್ సంయుకತ್ సంಸ ಥా್నద సಹాయ ంద ಹాగూ సವ್ంత ఆ ರ್కತె ంದాಗಿ ಚైನాద ౕపಲ್ಸ್ ప ಲ್ಕ್ కಳెద ಕెలవು దశకగ ంద 
అదుಭ್తವాద ಬెళవ ಗెయనుನ್ కం ದె. ಚైನా ఇದెౕ గ య ಲ್ ముందువ దರె ఇనుನ್ ఇపಪ್తుತ್ వషರ್గళ ಲ್ జగ ತ್న ನాయకర ಸ ಥా್నద ಲ್ మహతತ್రವాద ಸ ಥా್నపలಲ್టవనుನ್ గురు సబహుదు. 
ಚైನావು ఉతತ್మ ఉదಯ್మ, ఆರెూౕగಯ್ మతుತ್ ತాం ರ್కತెయనుನ್ ಹెూం దుದ್ సంయుకತ್ సంಸ ಥా್నద ఎదుರా ಯాಗಿ జగ ತ್న శಕಿತ್గయ ముఖಯ್ಸాಥ್నవనుನ್ ఆకರ್ సలు సబలವాಗಿದె. 
•సంవహ ౕయ -సంపకರ್ కషಟ್ವాగువ ಭౌಗెూౕ క పರ್ದెౕశగళ మಧెಯ್ ಮా  హ న ಹెచಚ್ళ. ಗా ನెಳ  ెసంಶెೂౕధನెయ సంవహన ంద ఉపగರ್హ, దూరವా  మతుತ್ అంతಜాರ್లద 
లభಯ್ತెయ ಹెచಚ್ళవು ತాం ರ್కತె ందుంಟాద బదಲావಣె. 
•ಭాಷె - అ ౕ జన ರ್య ಭాಷె ఇంಗಿಲ್ಷ್. 

• సుಮారు 35 ಶెౕకಡా అంಚె ಸెౕವె, దూరసంపకರ್ ಮా  మతుತ್ ಕెౕబಲ್ గలు ఇంಗಿಲ್ಷ್  న ಲ್ವె. 
• స సుಮారు ಶెౕకಡా 40రషుಟ್ ಬాను  ಕాయರ್కರ್మగళು ఇంಗಿಲ್షన ಲ್ವె. 
• ಸాಮానಯ್ವాಗಿ ಶెౕకಡా ఐవతತ್రషుಟ್ అంతಜాರ್ల సంవహనవು ఇంಗಿಲ್షన ಲ್ದె. 

•. 



ಸాంసಕ್ೃ క - అడಡ್ సంసಕ್ೃ యసంబంధగళ ಬెళవ ಗె; ಜాగృ మతుತ್ సంసಕ್ೃ యನెూನ್ళಗెూండపರ್ಚారద ಹెూస ಭాగగళఅನెವ್ౕషಣెయ లక
జగ ತ್న ಸాంసಕ್ೃ కತెయ ಲ್ ఒళಗెూళಳ್లు ಹెూస ತాం ರ್కತెమతుತ್ పರ್యతನ್గ ంద ದెౕ ౕ వసుತ್గళనుನ್ఉప ూౕಗಿ జనర ౕవనమటಟ್వనుನ್
ఉతತ್ సలు బయసుతತ್ವె. ಭాಷెయಸావುమతుತ್ ಕెూళುಳ್ಬాక సంసಕ್ೃ యు ಬెಳెయువ ಸాధಯ್ತె ఇದె.సంసಕ್ೃ యప వతರ್ನెయనూನ್ ನెూౕ .
బహు ಸాంసಕ್ೃ కತెమతుತ್ ಸాంసಕ್ೃ క బదಲావಣెಗెఉతತ್మ ವైయಕಿತ್క పರ್ವెౕశద హరడు ಕె. (ఉದాహరಣెಗె ಹా వುಡ್మతుತ್ ಬా వುಡ್
చలన తರ್గళ ర ತ್.) ಕెలవర పರ್ಕారఈ ౕ యఆమదు సంసಕ್ೃ యు అಪాయಕా ಯాదుదు. ఇదు సಥ್ ౕయసంసಕ್ೃ యనుನ್మురు సబహుదు
ಹాగూ ధತెయనుನ್ ನాశಮాడబహుదు అథವా కಳెదుಹాకబహుదు. ఇనుನ್ ಕెలవర పರ್ಕార బహుసంసಕ್ೃ యు ಶాం మతుತ್ జనరమಧెಯ್

వనుನ್ ಹె ಚ್సుతತ್ದె.
అతుಯ್తತ್మఅంతరರా ಟ್ರ್ౕయపರ್ವాసమతుತ್ పರ್ವాಸెూౕదಯ್మ. శವ್ ವా జಯ್ సంఘటನెయు అంದా దంತె సుಮారు 500,000 జనరు ఒంದెౕ
సమయద ಲ್ ಮానద ಲ್ పರ್ಯా సు ತ್ದాದ್ರె. [౩౦]
అ ౕ ಹె ಚ್న వలಸెమతుತ್ అకರ್మవలಸెయನెూನ್ళಗెూండంತె.
సಥ್ ౕయఉతಪ್నನ್గళనుನ್ (ఉದా: ఆಹార) ಬెౕರె ದెౕశగ ಗె (ఆಗాగ ఆಯా ದెౕశద సంసಕ್ೃ ಗె అళవ ) హరడువುదు.
ಪాಶాಚ್తಯ್ సంసಕ್ೃ మతుತ್ ಗಿౕళనుನ್ ౕಕ್ మನ್, సుಡెూకు, నుమనుమ, ఒ ಗా , ఐడಲ್సర , యుటూಯ್ಬ್, ఆకుರ್ಟ್, ಫెౕಸ್ బుಕ್మతుತ್

ౖಸెಪ್ౕಸ್ న లక జగదగలబృహತ್ పರ್ಮాణదఅంతಜాರ್లఅథವాదూరదశರ್నవనుನ್ బళసువజనసంಖెಯ್ಗె తలు సಲాగుతತ್ದె.
పರ್పంచದాదಯ್ంత ಫావಲ್ದ್ರ್ కಪ್మతుತ್ ఒలం ಕ್ఆటగಳాదంతహ ಕಿರ್ౕಡా పందಯ್గళ హ ಮ್ಕెూళುಳ್ ಕె.
ఆధు కಮాధಯ್మద ಲ್ బహుರా ಟ್ರ್ౕయసంఘటನెగళ ఒకూಕ್ట.ఆಲ್-ಬాಲ್ಕ್ಸ್ రಗಿಬ್ తండద ಪాರ್ ూౕజకರాద ’అ ಡాಸ್ ’ రಗಿಬ್ ఆటవనుನ್
ఇషಟ್పడువవ ಗాಗಿఅనుకూలವాగువంತె అంతಜాರ್ల ತాణద ಲ್ ಡౌನ್ ಲెూౕಡ್ ಮా ಕెూండు ఆడబహుದాదమతుತ್ సಪ್ ರ್సలు
అనుకూలವాగువంతహఅంతರ್ ಕಿರ್ಯాతಮ್క పರ್ತెಯ್ౕక అంతಜాರ್ల ತాణవనుನ್ ರ್ ದె. [౩౧]
ಸాಮా క - సಕాರ್ರెౕతర సంఘటನెగళనుನ್ అ వృ ಧ್ ప సువ లక ಜాగ క ಸావರ್జ క యమగళనుನ್ ಮాన ౕయసಹాయమతుತ್
అ వృ ಧ್ పರ್యతನ್గళనుನ್ ಜాగ కమటಟ್ద ಲ್ ಮాడಲాగు ತ್ದె. [౩౨]
ತాం ರ್క
ಜాగ క దూరసంపకರ್ లಸౌలభಯ್ద ಬెళవ ಗెమతుತ್ అంಕಿఅంశగళయಥెౕచಛ್ హ వು అంతಜాರ್ల, సంవహనఉపగರ್హ, జಲాంతగರ್త ಗా న
తం ,మతుತ್ సತ್ంతు దూరವా యనుನ್ఉప ూౕಗಿసు ತ್ದె.
ಜాగ కమటಟ್ద ಲ್ఉప ూౕಗಿసబహుದాదగుణమటಟ್; ఉದాహరಣెಗె, హకుಕ್ಸాವ್మಯ್ ಕా ದె, ಪెౕಟెంಟ್మతుತ್ శವ್ ವా జಯ್ ఒపಪ್ందగళು.
ಕానూನాతಮ್క/ನై క



ಸాంసಕ್ೃ క ప ಣామగళು: ಮానవన చటువ ಕె మతుತ್ చటువ ಕెయ ಭావద సంಕెౕతವెౕ సంసಕ್ೃ  ఎందు ಶెಲ್ౕ సಲాಗಿದె. జనరు 
ಸెౕ సువ ఆಹార, ఉడువ బಟెಟ್-బರె, నంబుಗె, ఆచ సువ చటువ ಕెగಳెౕ  సంసಕ್ೃ .ಜాగ ౕకరణవು నನ್ సంసಕ್ೃ యనుನ್ 
స ಮ್ ದె మతుತ್ సంసಕ್ೃ యనుನ್ షಟ್ವాಗಿದె. ఎಲాರ್ ంಗెಲ್యవర ನాಯ್శనಲ್ ూౕಗాರ್ కಲ್ న "ಗెూಲ್ౕబಲైಸెౕశನ್" ఎనుನ್వ 
ಲెౕఖన ಹెౕళುవంತె, సంసಕ್ೃ యు ಹెూరಗಿన పರ್ಭావಕెಕ್ ఒళಗాದాగ, జనరు ಕెలవనుನ್ మರెయుತ ತా್ರె మతుತ್ ఇనుನ್ ಕెలవనుನ್ 
అళవ ಕెూళುಳ್ತాತ್ರె నంతర తಕಷ್ణವెౕ ఈ సంసಕ್ೃ  హరడలు ಪాರ್రంభವాగుతತ್ವె.[౩౩] 

సంసಕ್ೃ య ఒందు ముఖಯ್ ಚారವాಗಿ ఆಹార పదಧ್ యనుನ್ ప గ సబహుದాಗಿದె. అ కద ಲ್య జనరు జಪా న నూಯ್డಲ್ಸ್ నుನ್ 
నుನ್ ತ್రబహుదు. ఆಸెಟ್ರ್ౕ ಯాద ನ್య ಲ್న జనరు ఇట య ౕಟ್ ಬాಲ್ಸ್ నుನ್ నుನ್ ತ್రబహుదు.ಭారతవು మಸాಲె మతుತ್ ಶెౕష 

ಸాంಬారు పದాథರ್గ ಗె పರ್ దಧ್ವాಗಿದె.ಫాರ್ನ್ಸ್ న ಗಿణుಣ್ ಹెసరుವా .అ కద బగರ್ರ್ మతుತ್ క ద పದాథರ್గళು 
పರ್ దಧ್. ಕ್ ಡెూನాಲ್ಡ್ಸ್ కంప యు జగ ತ್ನాదಯ್ంత 31,000 సಥ್ ౕయ ಶాಖెగళనుನ್ ಹెూం ద ಜాగ క ఉదಯ್మವాಗಿದె.కుವైತ್, 
ఈ ಪ್ಟ್ మతుತ್ ಮాಲాಟ್ సಥ್ళగళೂ కూడ ఈ కంప య ಶాಖెగళనుನ್ ಹెూం ద సಥ್ళగಳాಗಿವె. ఆಹారద ಜాగ కరణಕెಕ್ ఇరువ 
ಪాರ್ముఖಯ್ತెಗె ఈ కంప ౕ ఉతತ್మ ఉದాహరಣె. 

శతಮానగ ంద ಭార ౕయ సంసಕ್ೃ య ಲ್ ಧాಯ್నవು ప తರ್ವాద పదಧ್ ಯాಗಿದె.ದెౕహ మనసಸ್నుನ್ ಶాంతವాಗಿసుతತ್ದె మతుತ್ ఆతಮ್ద 
హుదుగు ಕెయనుನ್ ಹెూరತాಗಿ  మనుషಯ್న అంతరంగద ಭావನెగళ ಜెూತెಗె సంబంధ ಬెಳెసువುదಕెಕ್ సಹాయ ಮాడుతತ್ದె. 
ಜాగ ౕకరణಕಿಕ್ంత ూదలు అ కద జనತె ಧాಯ್న అథವా ూౕగవనుನ್ ౕవనద ಲ್ అళవ ಕెూం ర లಲ್.ಜాగ ౕకరణద 
నంతర ఇ ౕగ ఇదు ౕರా ಸాಮానಯ್ ఆచరಣెಯాಗಿದె. ఆతಮ್ద సంపೂణರ್ అనుభవಕాಕ್ಗಿ ఇం గూ బహళషుಟ್ జనరు ಭారతಕెಕ್ 
పರ್ವాస ಕైಗెూళುಳ್ತ ತా್ರె. 
ಜాగ ౕకరణ ంద ఆచరಣెಗె బంద ఇನెూನ್ందు పదಧ್ ಯాಗಿ ಚైನాద హಚెಚ್ కಲెయనుನ್ ఉದాహ సబహుదు. హಚెಚ್ ಹాಕಿ ಕెూళುಳ್వುదు 
ఇం న యువ జನాంగద ಲ್ జన ರ್యವాಗಿದెಯాదరూ ౕನాద ಲ್ ఈ పదಧ್ యు ಶాం య సంಕెౕతవలಲ್.[౩౪] ಪాಶాಚ್తಯ್రు 
ಹాಕಿ ಕెూళುಳ್వ ఈ హಚెಚ್ తರ್గళ అథರ್ అవ ಗెౕ ಗెూ ತ್రువು లಲ್. ఆదరూ[౩౫] ఇదనుನ್ ಸాంసಕ್ೃ క ವై షಟ್ಯ್ತెయನాನ್ಗಿ 
ಭా సಲాగు ತ್ದె. 



ౕಮాರ್న: ಜాగ క సంసಕ್ೃ  ఎనుನ್వುదు ಜాగ ౕకరణద ఒందు ముఖ. శವ್ద ಲ್ ಸారూపಯ್ 
సంసಕ್ೃ యనుನ್ రూ సಬెౕకు ఎందు ಹెూరట ఈ పರ್ಕಿರ್ ಗె బహుతವ್ద ಲ್ నం ಕె లಲ್. ప ಣామವాಗಿ 
అ వృ ಧ್ ಹెూందు ತ್రువ ರాషಟ್ರ್గ ಗె తమಮ್ సంసಕ್ೃ యనుನ್ ఉ ಕెూళುಳ್వುదర ంದె ౕ ఒందు 
ದెూడದ್ అతృ ತ್ అడకವా తు. అ ಕెయంథ ರాషಟ್ರ್గళು ಕెూళುಳ್ಬాక సంసಕ್ೃ యನెನ್ౕ భవಯ್ವాಗಿ 

ರెసు ತ್ವె. అదరలూಲ್ ಬాರ್ంಡెಡ್ ఐటంగళనుನ್ ಕెూళುಳ್వ లక అంతసತ್నుನ್ ರెయువ పರ್ಕಿರ್ ಗె 
ರ್ౕತాಸ್హ ౕ , ఆ లక పರెూౕಕಷ್ವాಗಿ ಕెూళುಳ್వುదನెನ್ౕ సంసಕ್ೃ యನాನ್ಗಿసువ అಪాయవనుನ್ ನెನెదు 

తృ ౕయ ರాషಟ್ರ್గళು అతృపತ್ರాగువదు సహజವెౕ. సంసಕ್ೃ  ఎనుನ್వುదు ఒందు ರాషಟ್ರ್ద ౕవన ಧాన. 
అ ಲ್య యమగళು, కటಟ್ಳెగಳెౕ  అదర ల సతವ್, శಕಿತ್. ಸాಮా క ౕవనద ಮౌలಯ್ವాಗಿ 
గురు ಕెూండ సంసಕ್ೃ  ಜాగ ౕకరణద ಹావ ంದాಗಿ ಮారుకಟెಟ್య మతుತ್ ಕెూళುಳ್ಬాకతనద 
ಭాగವాಗಿదుದ್ ಸాంసಕ್ೃ క ಕాళ రువ ಯాರెౕ ఆగ  అతృపತ್ರాగువುదు సహజವెౕ.


