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�ರು�ೕಟು ಮೂಲತತ�ಗಳು 
 
�ರು�ೕ�ನ ಮೂಲ ತತ�ಗಳು  
• ಬ�ರಂಗಪ�ಸು: ಅ�ಾ�ಯವನು� ಬ�ರಂಗಪ�ಸು, ಮು�� �ಾ�ರುವ�ದನು� ಸ�ಾಲು �ಾ�  
• ಮರುಪ�ಯುವ�ದು: ಗು�ಯನು� �ಾನ��ೂ�ಸು, ಅಪ�ೌಲ�ವನು� ಸ�ಾಲು �ಾಕು  
• ಮರು�ೌಕಟು� ರೂ�ಸುವ�ದು: ಅ�ಾ�ಯದ �ೕ� ಒತು��ೂಡು, ಮರು�ವರ� ಮೂಲಕ 
�ರು�ೕಟು  
• ಮರು�ರು�ಸು: �ಂಬಲ�� �ಾಲ� �ೂ�. ಅ�ಕೃತ �ಾನಲ�ಳ ಬ�� ಗಮನ�ೂ�  
• ಒತು��ೂಡು: �ದ�� �ಾಕುವ�ದು ಮತು� ಲಂಚದ �ರುದ� ��ದು ��� 

 
 
�ರು�ೕಟು �ಾದ�ಯು ಅ�ಾ�ಯವನು� ��ೂೕ�ಸಲು ಇರುವ ತಂತ��ಾ�ರುತ��. 
 

�ರು�ೕಟು: ಒಂದು �ಾ�� �ರು�ೕಟು �ೕಡ�ಾ�� ಎಂ�ಾಗ �ಾ�� ಒಳ�ಾ�ರುವ�ದ�� �ಚು� ಗಮನ ಮತು� �ಂಬಲ ಸೃ���ಾ�ರುತ��.             
�ಾವ��ೕ ಅ�ಾ�ಯ ಅಥ�ಾ �ಯಮ ಉಲ�ಂಘ�ಯು ಅಪ�ಾ� �ೕ� �ರು�ೕಟು �ೕಡಬಹುದು. 
 

�ರು�ೕಟು ಎನು�ವ�ದು ವ���ಕ� �ಾವ�ಜ�ಕ ಅ��ಾ�ಯದ�� ಅಥ�ಾ ��ೂೕ�ಗಳ ���ನ ಚಟುವ��ಯ�� ಸ�ಷ��ಾ�ರುತ��.          
ಅಪ�ಾ�ಯು ಅ�ಾ�ಯ �ಾ�ಯೂ ತ����ೂಂ�ಾಗ, �ೕ�ಾ�ವ�ಯ�� ಅದು ಪ���ೂೕಧಕ�ಾ� ಪ�ಣ�ಸ��. 
 

ಅ��ಾರಯುತ ಗುಂಪ�ಗ�ಂದ ನ�ಯುವ ಬಹಳ ಅ�ಾ�ಯಗಳು �ರು�ೕಟು �ೕಡುವ��ಲ�. ಏ�ಂದ� ಅವ�ಗ�� ಆ�ೂ�ೕಶವನು� ಕ�� �ಾಡಲು            
�ಾಧ��ಾ��. 
 

ಅ�ಾ�ಯದ �ೕ� ಆ�ೂ�ೕಶವನು� ಕ�� �ಾಡಲು ಐದು ��ಾನಗಳು  
1. ಮು�� �ಾಕುವ ಕ�ಮ 
2. ಗು�ಯ ಅಪ�ೌ��ೕಕರಣ 
3. ನ��ರುವ�ದನು� ಮರು���ೕ�ಸುವ�ದು 
4. �ಾ�ಯದ ಸ�ರೂಪವನು� �ೂಡಲು ಅ�ಕೃತ �ಾಗ�ಗಳನು� ಬಳಸುವ�ದು 
5. ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ವ���ಗ�� ಪ��ೂೕ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಉಡು�ೂ� �ೂಡುವ�ದು 
 

ಅ�ಾ�ಯದ �ಾ�ಯ ಗ��� 

 
 

ಆ�ೂ�ೕಶವನು� ಕ�� �ಾಡುವ ಐದು ��ಾನಗಳು ಮತು� ಅವ�ಗಳು �ೕ� ಒಂದು ಘಟ�ಯ ಗ���ಯ �ೂ�� ಸಂಬಂ��� 
ಮತು� ಅದ�� ಪ�����ಗಳು 

 
�ರು�ೕಟು �ೕಳಲು ಎರಡು ಷರತು�ಗಳು  

1. ಒಂದು �ಾಯ�ವನು� ಅ�ಾ�ಯ, �ಾರತಮ�, ���ೕ�ದ ಅಥ�ಾ ಅನುಪಯುಕ� ಎಂದು ಗ��ಸುವ�ದು 

2. �ಾಯ��� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನು� ಪ�ಸು�ತ���ದ �ೕ�ಕ�� ಸಂಪ��ಸ�ಾ��. 

  

1 



 

ಅ�ಾ�ಯದ �ರುದ� ಆ�ೂ�ೕಶ ���ಸಲು ಐದು ದೃ���ೂೕನಗಳು  
 

1. �ಾಯ�ವನು� ಬ�ರಂಗಪ�� 
2. ಗು�ಯನು� �ಾನ��ೂ��. 
3. ಒಂದು �ಾಯ�ದ ���ೕಷ�ಯನು� ಅ�ಾ�ಯ�ಂದು ಒತು� �ೕ�. 
4. �ಾವ�ಜ�ಕ �ಾಳ�ಯನು� ಸಂಚ�� (ಮತು� ಅ�ಕೃತ �ಾಗ�ಗಳನು� ತ���) 
5. ತ���� ಮತು� ಪ��ೂೕದ�ಯನು� ಮತು� �ೂಡು�ಗಳನು� ಬ�ರಂಗಪ�� 

 

 
 

�ಚು�ವ� ಪ�ಗಣ�: ಸಂವಹನದ ಸಮಯವ� ಮುಖ��ಾಗುತ��. ಒಂದು ಸಂ�ೕಶ ಗ���ಯ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಮೂರು ಪ�ಸಕ�             
ಅಂಶಗಳು: 

 
1. ��ೕ�ಾರ: ಅ�ಾ�ಯ�� ತಳಮಟ�ದ ಸೂ���; ಅಥ�ಗ��ತ ವ�ವ��ಗಳು. �ಪಗಳ ಬ�� ಜನರು ಈ�ಾಗ�ೕ �ಾಳ� �ೂಂ�ದ���,            

�ೂಸ ಪ�ಕರಣ�� ಅವರ ಪ����� ಬ�ಷ��ಾ�ರುತ��. �ಾ�ಾ�ಕ ಚಲ�ಗಳು ಗ���ಯನು� ಸೃ��ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ          
���ಸಬಹುದು. 

 
2. �ಾ�� ಪ�ಸರ: ದೃಶ�, �ಾ��ಾ�ಕ� ( ಇತರ ಕ�ಗಳ �ೂ�� �ೂೕ�ಸ�ಾ��). ಇ��ೕನು ನ�ಯು���? ಇತರ ಪ�ಮುಖ             

ವಸು�ಗಳು ಸು��ಯ��ದ��, ಒಂದು ಅ�ಾ�ಯವ� ಕ�ಷ� �ಾಧ�ಮ ಗಮನವನು� ಪ�ಯಬಹುದು. 
 

3. �ಾಯ��ೖಖ�: �ಾ�ಾ�ಕ ಚಲ�ಗಳ ಅ��ತ�, �ಾಯ��� ಅವ�ಾಶ. �ಾಯ�ಕತ�ರು ಒಂದು �ಾಯ��� �ದ��ೂಂ�ಾಗ, ಒಂದು           
ಆಕ��ಕ ಅ�ಾ�ಯವ� �ರು�ೕ�ಾ� ಪ�ಣ�ಸಬಹುದು. 

 

ಒಂದು ಉ�ಾಹರ�: �ಾಂ�ಯುತ �ರವ��ಯ ಸಂದಭ� ಪ��ಭಟ�ಾ�ಾರ �ೕ� ���ೕಸರು �ಾ��ೕಟು 
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�ೂಡು�ಾ�� 
 

 
 

ಐದು ರೂ�ಾ�ಗಳ ಬ�ರಂಗ, ಮರುಪ�ಯುವ�ದು, ಮರುರೂ�ಸುವ�ದು, ಮರು��ೕ��ಸುವ�ದು ಮತು� ತ�ಯುವ�ದನು� ಅ�ಾ�ಯ��         
ಪ������ಾ� ಬಳಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅದನು� ತ�ಯಲು ಬಳಸಬಹುದು.. 
 
ಉ�ಾಹರ��, ���ೕಸರ �ಾ�ಗಳನು� ತ�ಯಲು �ರ�ಾಗಲು, �ಾ��ಗಳು ಮತು� �ಾ�ಮ�ಾಗಳನು� �ದ��ಾ��. �ತ�ಗಳನು� ಅಬ�ರದ           
ರೂಪದ�� �ೂೕ�ಸಲು ಪ�ಯತ�ಪಡುವ�ದು ಇ�ಾ�� . 
 
  

3 



 

�ರು�ೕಟು ಪ�ಕಟ�ಗಳು  

�ೂೕ� http://www.bmartin.cc/pubs/backfire.html (or put “Brian Martin backfire” (ಅಥ�ಾ “��ೖ� �ಾ��� �ರು�ೕಟು”          

ಅನು� ಸ�� ಇಂ�� ಆ��) ��ಾ����, �ಾನನಷ�, �ೖಂ�ಕ �ೌಜ�ನ�, �ಾ�� �ಾ��� ಬ��ಾ�ರ, ���ೕ� �ಾ�ಗಳು,             

�ಾಂ�ಯುತ ಪ��ಭಟ�ಾ�ಾರರ �ೕ� �ಾ��ೕಟು, ಹ��, �ಾರಣ�ೂೕಮ ಮತು� ಇತರ ��ಾರಗಳ �ೕ� �ೂೕ�ಾಟ�� ಬಳ�ದ            

ತಂತ�ಗಳ ���ೕಷ�ಯನು� ಪ�ಯಲು. 

 
 

 
ಆ��ೕ�ಯದ �ಾ�� �ಾ��� ಬ��ಾ�ರದ �ರುದ� ಪ��ಭಟ� 

 
 
 

��ೖ� �ಾ���, bmartin@uow.edu.au, phone 02-4221 3763 
 

ಈ ಆವೃ�� 2012 �ಬ�ವ� 26 
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