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- Peri  

Mariyala – the hunger season.  

Hunger, as I remember from my childhood days is quite complex. For us in our village hunger was a not 

only an individual crisis but, also a community feeling. In our village most of us were small and marginal 

farmer s and petty artisans. Hence, in rainy season we were not having food. Nothing   inside and nothing 

outside. Whatever was there in the house is completely used up after the second crop. And even the 

saved food grains gets used up during the initial days of Mansoon to sow the seeds and transplant.  Hence, 

from June to August it is very difficult days. Because of this acute condition in coastal Karnataka, Mariyala, 

meaning Rainy season also means hunger season.  

There are people who say hunger helps in the 

production and creativity.   I do not know of 

this.  My experience of this season was that it 

creates low self-esteem   and low self-image. 

The confidence drops and you feel completely 

helpless. Without energy you become less 

effective. You do not go out and there is no 

work available. Hunger puts you in to a trap 

from which you cannot come out. You borrow 

in this season and borrowing in this season puts 

you in to another trap because you have to 

return with an interest which is one and a half 

times more. It is a debt trap.   You struggle there 

and you fight. It is a loosing battle.  You have no energy and resources to rebuild yourself and hence your 

capability and capacity comes down. You can’t work and you do not get work. It is disastrous for a poor 

family in Mariyala. 

The way we coped this seasonal poverty was very interesting. Once my father had taken loan and we 

could not pay back and the bank people came for auction to our village. A condition which my farmer 

dreads. One of my father’s friends saved the situation. It was the last loan in our family. Later we managed 

by managing the season with whatever we have. Those 4 months of rainy season we had the basic 

minimums only.  The family cut down on everything, coconuts, milk, tea sugar everything. Somehow we 

would struggle through those rainy days with the hope of resume once the harvest was done.   Everyone 

in the family knew this condition and there was no demand from anybody. This harvest was the hope with 

which we survived.   Just two seasons without loan we were able to manage the third Mariyala fairly well.  

Hunger as a biological condition I feel is at least manageable. But hunger as psychological state of being 

is very miserable. There are many people who fast for health or as a religious practice. This is very different 

from not eating because you do not have anything to eat. It is a very pathetic condition when you do not 

have anything in to eat now and are not sure of your next meal. The worst is when the entire community, 

village is going through this acute condition.   I feel it is this psychological feeling that really kills you.  The 

uncertainty of the next meal is the most painful hunger. Living in three areas- rural, tribal and urban I feel 

the social capital and nature support is what helps you in this condition.  That is why even in very adverse 

conditions, the tribal, survive and live happily. The present Chennai floods brought back my memories of 
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Mariyala because rain is associated with this helpless situation.  It is the state of being and hope that helps 

in this situation.     

 

 
- ºÀjÃ±À 

CµÀÄÖ À̧Ä®¨sÀªÀ®è F ºÀ¹ªÀÅ..... 

ºÀ¹«£ÀµÀÄÖ ªÀÄ£ÀÄµÀå£À£ÀÄß PÁqÀÄªÀ DªÀ±ÀåPÀvÉ E£ÉÆßAzÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀÄ. J¯Áè ªÀÄÆ® s̈ÀÆvÀ DªÀ±ÀåPÀvÉUÀ¼À ªÀÄÆ® ºÀ¹ªÀÅ. £ÁªÉ®ègÀÆ 
MAzÀ¯Áè MAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀ¹«£À £ÉÆÃªÀ£ÀÄß PÀAqÀªÀgÉ. DzÀgÉ F £ÉÆÃ«£À 
wÃªÀævÉ D À̧ªÀÄAiÀÄ, ºÀ¹«UÉ PÁgÀtªÁzÀ ¥Àj¹Üw ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄzÀ 
ªÉÄÃ É̄ ¤zsÀðjvÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. JµÉÆÖÃ À̧j HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀåvÀåAiÀÄªÁzÁUÀ, 
¸ÀjAiÀiÁzÀ HlzÀ ªÀåªÀ Ȩ́Ü E®è¢zÁÝUÀ ºÀ¹«£À £ÉÆÃªÀÅ £ÀªÀÄUÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. 
DzÀgÉ F ºÀ¹ªÀÅ £ÀªÀÄä£Àß PÁqÀÄªÀÅ¢®è, T£ÀßvÉUÉ zÀÆPÀÆªÀÅ¢®è. £ÀªÀÄä §zÀÄPÀÄ 
§zÀ°¸ÀÄªÀÅ¢®è. ºÀ¹«UÉ CªÀªÀiÁ£À, C À̧ºÁAiÀÄPÀvÉ, C¤¢ðµÀÖvÉAiÀÄAvÀºÀ 
¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjzÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß 
C£ÀÄ¨sÀ«¹zÁUÀ ¤dªÁzÀ ºÀ¹«£À D¼À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄ ̈ sÀªÀzÀ Cj«UÉ §gÀÄvÀÛzÉ.  

DgÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß PÉ®ªÀÅ UÉ¼ÉAiÀÄgÀÄ £ÀªÀÄä «zsÁå¨Áå À̧zÀ 
RaðUÁV PÁåljAUï (ªÀÄzÀÄªÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ ̧ ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼À°è Hl vÀAiÀiÁj¹ 
§r À̧ÄªÀÅzÀÄ) PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝªÀÅ. ªÉÄÃ®éUÀðzÀ MAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀ 
ªÀÄzÀÄªÉAiÀÄ°è Hl §r À̧ÄªÀ PÉ® À̧zÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÉÝ. LzÀÄ£ÀÆgÀÄ d£À PÀÄ½wgÀÄªÀ 
HlzÀ ºÁ°£À°è ªÀÄl£ï ̧ ÁgÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV §r À̧ÄªÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ̧ ÀtÚ fÃªÀPÉÌ 
¸Àé®à PÀµÀÖªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄ½vÀªÀjUÉ §VÎ §r¸ÀÄªÀÅzÀjAzÀ ºÁ¯ï£À ªÀÄzsÀåPÉÌ §gÀÄªÀµÀÖgÀ°è ¸Áj£À §PÉlÄ »r¢gÀÄªÀ 
PÉÊAiÀÄ°è £ÉÆÃªÀÅ ±ÀÄgÀÄªÁUÀÄwÛvÀÄÛ, ¨É£ÀÄß ºÀÄjAiÀÄ ¸ÀÄqÀÄ«PÉUÉ “ªÀÄl£ï PÀj, ªÀÄl£ï PÀj” C£ÀÄßªÀ ¸ÀégÀ UÀAl°¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ 
§gÀÄwÛgÀ°®èè. »ÃVgÀÄªÁUÀ, ¨ÉÃUÀ ¨ÉÃUÀ£É ¸ÁA¨Ágï §r À̧ÄªÀ ¨sÀgÀzÀ°è »A¢¤AzÀ §AzÀ £À£Àß UÉ¼ÉAiÀÄ¤UÀÆ £À£ÀUÀÆ rQÌAiÀiÁV 
M§â UÀAqÀ¹£À ¥ÁåAlÄ ºÁUÀÆ §Æn£À ªÉÄÃ É̄ ¸Àé®àªÉÃ ¸À®à ¸ÁA¨ÁgÀÄ ZÉ°èvÀÄ. ¸ÀÄªÀiÁgÀÄ DgÀÄ Cr GzÀÝzÀ, zÀ¥Àà «ÄÃ¸ÉAiÀÄ, 
ªÀÄzsÀå ªÀAiÀÄ¹ì£À ªÉÄÃ®éUÀðzÀ ¥ÀÄgÀÄµÀ PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀÄ zÉÆqÀØ zÉÆqÀØ PÀtÂÚ¤AzÀ EAVè¶£À°è ¨ÉÊzÀ. CµÀÄÖ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ £À£Àß 
¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊ À̧gï£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀ£À ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è £À£Àß ºÀwÛgÀ DvÀ£ÀÀ §ÆlÄ ªÀgÉ À̧®Ä ºÉÃ½zÀ.   

¸ÀÆ¥ÀgïªÉÊ À̧gï £À£Àß DwäÃAiÀÄ£ÁzÀgÀÆ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C À̧ºÁAiÀÄPÀ£ÁVzÀÝ. DvÀ nµÀÆå ¥ÉÃ¥Àj¤AzÀ ªÀgÉ À̧®Ä ºÉÃ½zÀ. “EzÀÄ 
DPÀ¸Áävï D¬Ä DAiÀiïÛ,  £ÀAUï  ªÀgÀÄìPï Dw¯Áè”   JAzÀÄ  £Á£ÀÄ KjzÀ zsÀé¤AiÀÄ°è ºÉÃ½zÉ.   £À£Àß F GzÀÞlvÀ£ÀPÉÌ 
PÉÆÃ¥ÀUÉÆAqÀÄ 
“PÉÃljAUï£À ºÀÄqïÎç ªÀÄQîUÉ EgÀÄ ¢ªÀiÁPï PÁtÂ, ºÉPÀÌAqï wA§ªï” CAvÀ CªÀ£À ¥ÀPÀÌzÀªÀ£À°è ºÉÃ½zÀ. EzÀjAzÀ CªÀªÀiÁ¤vÀ£ÁzÀ 
£Á£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÉ. DzÀgÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁvÀæ F WÀl£É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀ §A¢gÀ°®è. EµÀÄÖ PÉÆÃ¥À ¨ÉÃqÀ«vÉÛÃ£ÉÆÃ?. 
EzÉÃ£ÀÄ ªÉÆzÀ® ̧ À® C®èè. EAvÀºÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ C£ÉÃPÀ ̈ Áj DVªÉ. EAvÀºÀÄzÀ£É¯Áè ̧ À»¹PÉÆAqÉÃ ̈ É¼ÉzÀªÀgÀÄ £ÁªÀÅ. PÀÄlÄA§zÀ 
M¼ÀUÀÆ F jÃw £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀÄZÀÒªÁV PÁtÄªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVvÀÄÛ. MªÉÆäªÉÄä C¤ß À̧ÄwÛvÀÄÛ-ªÉÄÃ¯ï eÁwAiÀÄ §qÀªÀ£ÁV 
ºÀÄlÄÖªÀÅzÀQÌAvÀ PÉ¼ÀeÁwAiÀÄªÀ£ÁV ºÀÄnÖzÀÝgÉ ¯ÉÃ¹vÀÄÛ JAzÀÄ. »ÃUÉ AiÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ ¸Àé®à zÀÆgÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄ §AzÀÄ, MAzÀÄ ªÀÄgÀzÀ 
PÉ¼ÀUÉ PÀÄ½vÉ. DºÁgÀzÀ ¨sÁjÃ s̈ÁgÀzÀ ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ, mÉÃ§¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ¸ÁV¹ zÉÃºÀ zÀtÂ¢vÀÄÛ.  

PÀ¼ÉzÀ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£À¢AzÀ ºÀUÀ®Ä gÁwæ EzÉÃ PÉ® À̧ £ÀqÉ¢vÀÄÛ. ºÀUÀ°UÉ Hl §r À̧ÄªÀ, vÀmÉÖ-¥ÁvÉæ wPÀÄÌªÀ, ‘ É̄ÆÃqï-C£ÉÆèÃqï’ 
ªÀiÁqÀÄªÀ PÉ® À̧ ªÀÄÄV¹zÀgÉ, gÁwæ ªÀÄgÀÄ¢£ÀzÀ À̧ªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌ CqÀÄUÉ vÀAiÀiÁjAiÀÄ PÉ® À̧ EgÀÄwÛvÀÄÛ. CAzÀÄ É̈¼ÀUÉÎ¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖUÉ 
K£ÀÆ ©¢ÝgÀ°è®èè. ºÀ¹«¤AzÀ Q¨ÉÆâmÉÖ £ÉÆÃªÀÅ ±ÀÄgÀÄªÁ¬ÄvÀÄ. PÀgÀÄ¼ÀÄ »rzÀÄ »ArzÀ ºÁUÉ £ÉÆÃªÀÅ. ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀ¹«£ÉÆA¢UÉ 
vÀgÀÀvÀÀgÀÀzÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ? EªÀwÛ£À ¢£ÀzÀ PÉ® À̧zÀ PÀÆ°AiÀÄ eÉÆvÉUÉ »A¢£À ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀzÀÄÝ 
¹UÀ¢zÀÝgÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄªÀÅzÀÄ? £Á¼É¬ÄAzÀ PÉ® À̧PÉÌ §gÀ É̈ÃqÀ CAzÀgÉ K°è ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ? DgÀ£ÉÃ ¸É«Ä À̧Ögï£À ¦üÃ¸ï ºÉÃUÉ 
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¨sÀj À̧ÄªÀÅzÀÄ? »ÃUÉ EªÀÅ DªÀwÛ£À §UÉV£À ¯ËQPÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÁzÀgÉ, CzÀgÀ eÉÆvÉUÉ »A¢£À CªÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À, PÀ» WÀl£ÉUÀ¼À 
£É£É¥ÀÄUÀ¼ÀÄ. EAvÀºÀ CªÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉÃ AiÀiÁPÁUÀÄvÀÛzÉ? EAvÀºÀ PÀÄlÄA§zÀ°è £Á£ÉÃ AiÀiÁPÉ d¤ À̧¨ÉÃQvÀÄÛ? £Á£ÀÄ »ÃUÉAiÉÄÃ 
¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£ÉAiÉÄ? ºÀt, CAvÀ À̧ÄÛ, D¹Û ¸ÀA¥ÁzÀ£É EµÀÄÖ ªÀÄÄRåªÉÃ? ºÁUÁzÀgÉ UÀÄt £ÀqÀvÉ «zÉÊ ªÀÄÄRå C®èªÉÃ? C£ÀÄßªÀAvÀºÀ 
AiÀiÁªÀvÀÆÛ PÁqÀÄªÀ PÉ®ªÀÅ vÁwéPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¨sÀAUÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝªÀÅ.  

¸ÀAeÉ K¼ÀÄ UÀAmÉAiÀÄµÀÖgÀ ºÉÆwÛUÉ £À£Àß UÉ¼ÉAiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï Kj £À£Àß£Àß CgÀ¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ CªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÉÆAiÀÄÝ. ºÀ¹«¤AzÀ 
PÁ¢zÀÝ ºÉÆmÉÖUÉ UÀAf ªÀÄvÀÄÛ G¦à£ÀPÁ¬ÄAiÀÄ HlªÁ¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ DAvÀAiÀÄðzÀ ¸ÀÄ¥ÀÛ ºÀ¹ªÀÅ F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß 
E£ÀÆß ºÀÄqÀÄPÀÄwÛvÀÄÛ.  

CµÀÄÖ ¸ÀÄ®¨sÀªÀ®è F ºÀ¹ªÀÅ. F ºÀ¹ªÀÅ §j ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀ¹ªÀ¯Áè. ºÉÆmÉÖ vÀÄA©zÀgÉ ¤ÃUÀÄªÀ ºÀ¹ªÀ®èè. £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀgÀÄ 
C£ÀÄ¨sÀ«¹zÀ CªÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À GvÀÛgÀPÉÌ PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ ºÀ¹ªÀÅ. UÉÆwÛzÉÆÝÃ UÉÆwÛ®èzÉAiÉÆÃ vÀÄ½AiÀÄÄwÛzÀÝªÀgÀ JzÀÄgÀÄ PÀvÉÛwÛ ¤®ÄèªÀ bÀ®zÀ 
ºÀ¹ªÀÅ. §qÀªÀ£ÁzÀgÉÃ£ÀÄ £À£ÀUÀÆ ¸Áé©üªÀiÁ£À«zÉ JAzÀÄ QëÃt zÀ¤AiÀÄ£ÀÄß zsÀé¤ À̧ÄwÛzÀÝ ºÀ¹ªÀÅ. £À¤ßAzÀ »rzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É, £À£Àß 
HgÀÄ, £À£Àß zÉÃ±À, £À£Àß ¸ÀªÀiÁdzÀ°è £À£ÀßAvÉ F ¨ÉÃ£É GAqÀªÀgÀ £ÉÆÃªÀÅ CjªÀ ºÀ¹ªÀÅ. EA¢£À §zÀÄQUÉ ªÀÄÄ£ÀÄßrAiÀiÁzÀ 
ºÀ¹ªÀÅ. Cj«UÉ ¥ÉÆgÉAiÀiÁUÀÄªÀ CºÀAPÁgÀªÀ£ÀÄß EA¢UÀÆ ªÉÄlÄÖwÛgÀÄªÀ ºÀ¹ªÀÅ!!. 

 

 

- ªÉÊ±Á° 

ºÀ¹«£À £Á£Á ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ 

ºÀ¹ªÀÅ, ºÀ¹ªÀÅ, HlzÀ ºÀ¹ªÀÅ.  

ºÀ¹ªÀÅ, ºÀ¹ªÀÅ, eÁÕ£ÀzÀ ºÀ¹ªÀÅ.  

ºÀ¹ªÀÅ, ºÀ¹ªÀÅ, ¨sÉÆÃUÀzÀ ºÀ¹ªÀÅ.  

ºÀ¹ªÀÅ, ºÀ¹ªÀÅ, wÃgÀzÀ ºÀ¹ªÀÅ.  

 

DºÁgÀ £ÉÆÃr CvÉÛ£ÀÄ,  

DºÁgÀPÁÌV ¸ÀvÉÛ£ÀÄ,  

DºÁgÀPÁÌV ªÀÄvÉÛ ºÀÄnÖ §AzÉÃ£ÀÄ!  

DºÁgÀ EzÀÝgÀÆ GtÚ¯ÁgÀzÉ £ÉÆAzÉÃ£ÀÄ!! 

 

ºÀ¹ªÀÅ Cj«UÁV, 

§zÀÄPÀÄ G½«UÁV,  

£À°ªÀÅ ¤ªÀÄUÁV,  

UÉ®ÄªÀÅ £À£ÀUÁV, 

¸ÁUÀ° fÃªÀ£À À̧ÄAzÀgÀªÁV.  

 

PÀtÚ°è vÀÄA©zÀ ¤ÃgÀÄ,   

ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß DªÀj¹zÀ zÀÄBR, 

zÉÃºÀzÀ zÀtÂ«UÉÉ 

¥ÀjºÁgÀzÀ gÉhÄÃAPÁgÀzÀAvÉ 

F gÀÄaPÀgÀ s̈ÉÆÃd£À !  

 

CjvÀªÀ£ÉÃ CjAiÀÄ§®è eÁÕ£ÀzÀ D¼À, 
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§gÉzÀ£ÉÃ w½AiÀÄ§®è CPÀëgÀzÀ  CxÀð,  

ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄªÀ£ÉÃ §®è ªÀiÁw£À ªÀÄªÀÄð, 

GAqÀªÀ£ÉÃ §®è HlzÀ gÀÄaAiÀÄ. 

FUÀ ºÉÃ½,  

ºÀ¹«UÉµÀÄÖ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ?  

 

 

-  

- Rajesh Mahantmath 

 

Understanding hunger… 

  
Hunger generally implies an uneasy sensation caused by lack of food. Hunger for food is a common 

characteristic of all living organisms including humans. But, it also implies a strong desire or craving for 

many other things. Humans crave many other things which distinguishes them from other living beings. 

This has led humans to explore the means of satisfying their desire. The inability to curb their desires has 

led to discoveries and inventions leading to development. It has also led to mindless exploitation of 

resources, wars and destruction.  

     

It is a great miracle that despite of our inexcusable excesses, Mother Earth has provided for us and 

sustained us for millennia and continues to do so. Indeed as Mahatma Gandhi said, “Nature has enough 

for everybody’s needs…” But, still millions the world 

over suffer from hunger and die due to malnutrition. 

Many others are living as refugees. The root cause of 

the problem is unwillingness on the part of people who 

have surplus food and wealth to share with their less 

privileged fellow beings. This mindset is evident in 

today’s nuclear families, so called egalitarian societies 

as well as governments and people who run or control 

them. Perhaps, the hunger for food may be satisfied 

due to technological progress enabling us to produce 

much more food sooner or later.  

 

But, we must accept that as humans we also crave 

something more than food, clothing and shelter. We 

crave for fame, wealth, knowledge, success, health and prosperity. We can achieve fame by committing 

good deeds and notoriety by bad deeds. We may accumulate wealth by hard work, ingenuity, inheritance 

or even a mere quirk of fate. We may acquire knowledge by learning under the guidance of a good teacher 

or by reading. We may have good health by taking care of our diet and lifestyle. 

 

The lack of basic necessities or the inability to satisfy the basic necessities is termed as poverty.  

Above fame and wealth, we all crave to be wanted and loved by others. We crave to belong to others with 

whom we can share our joys and sorrows. We crave for people who can accept us with all our anomalies. 

We also have to accept others with all their shortcomings. The lack of basic necessities or the inability to 
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satisfy the basic necessities is termed as poverty. But, being unwanted, unloved and uncared by others is 

a greater poverty. If we as human beings begin to understand our fellow beings and try to empathize with 

their feelings and needs we can help each other to overcome this poverty. It will also reduce a lot of 

problems and conflicts arising out of misunderstanding. Hopefully, then, the world will be a more peaceful 

and beautiful place. 

 

 

 
 

 
- gÀªÉÄÃ±ï PÀÄªÀiÁgï 

ಹಸಿವು: ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ನಾಚಿಕೆಗೆೇಡು 

ದೆೇಶಕೆೆ ಸ್ಾಾತಂತ್ಯ ಸಿಕುೆ ಇಷ್ುಟ ವಷ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದರೂ ಇನ್ೂೂ ಹಸಿವಿನ್ ಸಮಸ್ೆೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾಂಡವವಾಡುತಿಿದೆ. ನ್ಮಮ ದೆೇಶದ ಸದೆದ 

ಸಿಿತಿ ನೊೇಡಿದಾಗ ಶ್್ೇಮಂತರು ಶ್್ೇಮಂತರಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತಿಿದುು, ಊಟ್ ಮಾಡಿದುನ್ುೂ ಜೇರ್ಣಷಸಿಕೊೆಳಳಲಾಗದ ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿದಾುರೆ.  

ಬಡವರು ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತಿಿದಾುರೆ. ಒಂದು ಹೊತಿಿಗೂ, ತುತುಿ 

ಅನ್ೂಕೂೆ ಪರದಾಡುವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದಾುರೆ. ದುಡಿದ ಕೆೈಗಳಿಗೆ ಅನ್ೂ ಸಿಗುತಿಿ್ಿ, 

ಅನ್ೂವೆಂಬುದು ದಲಾಿಳಿಗಳ, ದರಿದ್ರ, ಮತುಿ ದುಷ್ಟರ ಪಾಲಾಗುತಿಿದೆ. 

ಶ್ೇಮಂತ ವಗಷ ತಿಂದು ತಿಂದು ಜೇರ್ಣಷಸಿಕೊೆಳಳಲಾಗದೆ ಸ್ಾಯುತಿಿದುರೆ, 

ಬಡವರು ಅನ್ೂಕಾೆಗಿ ಹಸಿದು ಹಸಿದು ಸ್ಾಯುತಿಿದಾುರೆ.  ಮಾನ್ವ ಚಂದ್ನ್ಲ್ಲಿ 

ಇಳಿದು ಅರ್ಷ ಶತಮಾನ್ದಷೆಟೇ ವಷ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ೂೂ ದೂರದ 

ಮಂಗಳಗ್ಹಕೆೆ ‘ಮಂಗಳಯಾನ್’ ಕೆೈಗೊಂಡ ಹೆಗಗಳಿಕೆ ಭಾರತಿೇಯರದುು. 

ಪ್ಪಂಚದ ಕೊೇಟ್ೆಧೇಶರಲ್ಲಿ ಹ್ವಾರು ಘನ್ ಹೆಸರುಗಳು ಭಾರತದವು. 

ಅಂತೆಯೇ ಫೇಬ್ಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶ್್ೇಮಂತರ ಪಟ್ಟಟಯಲ್ಲಿ 

ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಪ್ಮುಖ ಹೆಸರುಗಳು ನ್ಮಮವು. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮನ್ುಷ್ೆನ್ ತದೂ್ಪಿ ಸೃಷ್ಟ್ಟಯನ್ುೂ ಮಾಡಿ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೊೇಕದಲ್ಲಿ ಮಂಚು 

ಹರಿಸಿದಾುರೆ.ಕೃತಕ ಮದುಳು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿ ಮಾನ್ವನ್ ಮದುಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡಿಿದಾುರೆ. ಆದರೆ ವಿಪಯಾಷಸವೆಂದರೆ ಇಷೆಟಲಾಿ ಸ್ಾರ್ನೆಗಳನ್ುೂ ಮಾಡಿದ 

ನ್ಮಗೆ ಮಾನ್ವನ್ ಬಹು ಪುರಾತನ್ ತ್ಸಪಶ್ಷ ಸಮಸ್ೆೆಯಾದ ಹಸಿವೆಯನ್ುೂ ಪರಿಹರಿಸ್ು ಈವರೆಗೂ ಸ್ಾರ್ೆವಾಗಿ್ಿ. ದೆೈಹಿಕ ಹಸಿವು ಪ್ತಿ 

ಮನ್ುಷ್ೆನ್ನ್ುೂ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ೆೆ. ”ಎ್ಿರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ೆಟಗಾಗಿ ಮತುಿ ಗೆೇಣು ಬಟ್ೆಟಗಾಗಿ” ಎಂಬ ದಾಸರ ವಾಣ್ಯಂತೆ ಮನ್ುಷ್ೆ ತನ್ೂ 

ಹೊಟ್ೆಟಪಾಡಿಗಾಗಿ ಏನೆಲಾಿ ಮಾಡುತಾಿನೆ. ಆದರೆ ಹ್ವು ಸ್ ಬಡತನ್, ನಿರುದೊೆೇಗ, ಅನಾರೊೇಗೆ ಇನಿೂತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತನ್ೂ 

ಆಹಾರವನ್ುೂ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಹಸಿವನ್ುೂ ನಿೇಗಿಸ್ು ಅಸಮರ್ಷನಾಗಿದಾುನೆ. ಈ ನಾಗರಿಕ ಲೊೇಕದ ಅಸಮಾನ್ತೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯು ಇದಕೆೆ 

ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಉಳಳವನ್ು ಮೃಷಾಟನ್ೂ ಭೊೇಜನ್ವನ್ುೂ ಉಣುುತಿಿರ್ು ಬಡವನ್ು ಒಪ್ಪಪತು ಿಊಟ್ಕೂೆ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಜನ್ರ 

ಸಂಖ್ೆೆ ನ್ಮಮ ಜಗತಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಮಮ ರಾಷ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊೇಟ್ಾೆಂತರ. ಈ ಭೂಮಯನ್ುೂ ಮನ್ುಷ್ೆನಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ಸೃಷ್ಟ್ಟಕತಷ ಈ ತಾರತಮೆವನ್ುೂ 

ಮಾಡಿದ ಎಂಬ ಬಗ ಗೆ ಯಾವುದೆ ಉಲೆಿೇಖವಿ್ಿ. ಆದರೂ ಇಂದು ಪರಿಸಿಿತಿ ಇಷೊಟಂದು ವಿಷ್ಮವಾಗಿದೆಯಂದರೆ ಈ ಭೂಮಯನ್ುೂ ದೆೇರ್ಣಗೆಯಾಗಿ 

ಪಡೆದ ಮನ್ುಷ್ೆ ತನ್ೂ ಆತಮಶೆ ೇರ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳಲೆೇ ಬೆೇಕು.  
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ಅಬ್ಹಾಮ್  ಮಾೆಸ್ೊಿೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅಗತೆಗಳ ಶೆ್ೇರ್ಣಯಲ್ಲಿ ಮೂ್ಭೂತ ಅಗತೆಗಳಾದ ಆಹಾರ, ಬಟ್ೆಟ, ವಸತಿ ಇವುಗಳ ಬಳಿಕ ಇತರ 

ಅಗತೆಗಳಿಗೆ ಆದೆತೆಯಂದು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ನ್ಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.ಭಾರತದ ಸುಪುತ್ 

ಸ್ಾಾಮ ವಿವೆೇಕಾನ್ಂದರು ಹಸಿದ ಹೊಟ್ೆಟಯು ಯಾವ ಬೊೇರ್ನೆಯನ್ುೂ ಕೆೇಳದು 

ಎಂದು ಹಸಿವಿನ್ ಸಮಸ್ೆೆಯ ಪರಿಹಾರಕಾೆಗಿ ಪಟ್ುಟ ಹಿಡಿದರೆ, “ಪರಮಾತಮ ಈ 

ದಿನ್ ಈ ಲೊೇಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದರೆ ಅವನ್ು ಅನ್ೂದ ರೂಪವನ್ುೂ ರ್ರಿಸುತಾಿನೆ". 

ಎಂಬ ಮಹಾತಾಮ ಗಾಂಧಯವರ ಮಾತುಗಳು ಹಸಿವೆಯಂಬ ಸಮಸ್ೆೆ 

ಎಷೊಟಂದು ಗಂಭೇರ ಸಾರೂಪವನ್ುೂ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದಕೆೆ ಕನ್ೂಡಿ ಹಿಡಿಯುತಿದೆ. 

ನಿೇವೆೇ ಅವರಿಗೆ ಬೆೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ುೂ ನಿೇಡಿ ಎಂದು ಜನ್ರಿಗೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟ 

ಯೇಸುಸ್ಾಾಮ ಹಸಿದಿದು ಐದು ಸ್ಾವಿರ ಜನ್ರಿಗೆ ಆಹಾರವನಿೂೇಯುವ 

ಪವಾಡವನ್ುೂ ಮಾಡುತಾಿರೆ. 

ಹಸಿವು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ೆೆಯೇನ್್ಿ. ಇದರ ಪರಿಹಾರದ ರಹಸೆ 

ಪ್ತಿಯೊಬಬರಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಪ್ತಿಯೊಬಬರೂ ತಮಗಿಂತ ಬಡವರೊಡನೆ ತನ್ೂ 

ಆಹಾರವನ್ುೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಹಸಿವೆಯ ಸಮಸ್ೆೆಯು ಸು್ಭದಲ್ಲಿ 

ಪರಿಹಾರವಾಗಬ್ುಿದು. ಇದಕಾೆಗಿ ಪ್ತಿಯೊಬಬರೂ ವಿಶಾ್ ಹೃದಯಿಗಳಾಗದೆ 

ಬೆೇರೆ ದಾರಿಯಿ್ಿ. ಹಸಿವಿನ್ ಹಾಹಾಕಾರಕೆೆ ಇಂದು ಕಾೆಮರಾ ಕರ್ಣುಗೆ ಸಿಕೆ ಈ ಜೇವಂತ ಚಿತ್ಣವೆೇ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.  

 

  

- ZÉÃvÀ£ï 

ºÀ¹ªÀÅ vÉÆÃjzÀ PÀ°PÉAiÀÄ zÁj  

‘ºÀ¹ªÀÅ’ F ²Ã¶ðPÉAiÀÄÄ £À£Àß£ÀÄß M«ÄäAzÉÆ«ÄäUÉ «±ÉÃµÀªÁV UÀªÀÄ£À ¸É¼É¬ÄvÀÄ, £À£Àß ErÃ ¨Á®åzÀ fÃªÀ£ÀªÉÃ PÀtÄäAzÉ 
§AzÀAvÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ¨Á®å, AiÀiËªÀé£ÀzÀ C£ÀÄ s̈ÀªÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ 
ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÁzÀgÉ, ̈ Á®åzÀ°è£À zÉÊ»PÀ ºÀ¹ªÀÅ, PÀ°PÁ ºÀAvÀzÀ°è£À eÁÕ£ÀzÀ ºÀ¹ªÀÅ 
ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ºÀ¹ªÀÅ EªÀÅUÀ¼ÀÄ £À£Àß£ÀÄß ¥Àæ s̈Á«vÀUÉÆ½¹ªÉ.  

£Á£ÀÄ ªÀÄÆ®vÀB ªÀÄ É̄£Ár£ÀªÀ£ÀÄ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ªÀÄr®°è ¨É¼ÉzÀªÀ£ÀÄ. PÀ®Äè 
ªÀÄÄ¼ÀÄî, ºÀÆªÀÅ, ºÀ¹gÀÄ, ºÀQÌ ¥ÀQë, VqÀ ªÀÄgÀ ¥ÁætÂ, Qæ«Ä-QÃlUÀ¼ÉÃ £ÀªÀÄä 
¥Àæ¥ÀAZÀ. CzÉÃ £ÀªÀÄä ¥Á°UÉÆAzÀÄ Ȩ́ÆÃfUÀzÀ ¸ÀAUÀw. CAzÀÄ 
PÁqÀÄzÁjAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ DgÉAlÄ ªÉÄÊ° £ÀqÉzÉÃ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃQzÀÝ 
¢£ÀUÀ¼ÀªÀÅ. PÉÊUÉ ¹PÀÌ ºÀtÄÚ-PÁ¬ÄUÀ¼À£ÉßÃ wAzÀÄAqÀÄ ºÀ¹ªÀ£ÀÄß ¤ÃV¹PÉÆ¼ÀÄîªÀ 
C¤ªÁAiÀÄðvÉ DUÀ £ÀªÀÄVvÀÄÛ. EªÀÅUÀ½UÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßÃ»vÀgÀÄ JµÀÄÖ 
ªÀiÁgÀÄºÉÆÃVzÉÝÃªÉAzÀgÉ ¢ÃWÀð ¥ÀæAiÀiÁtzÀ ºÁ¢ À̧ªÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÉÃ £ÀªÀÄUÉ 
w½AiÀÄÄwÛgÀ°®è. F PÁqÀÄzÁjAiÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ««zsÀ IÄvÀÄªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, D 
¢£ÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À°è ®¨sÀå«gÀÄªÀ ºÀtÄÚ ºÀA¥À®UÀ¼ÉÃ £ÀªÀÄä ZÀZÉðAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼ÁV 
CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CjAiÀÄÄªÀ°è ¥ÁætÂ ¥ÀQëUÀ¼ÉÃ £ÀªÀÄUÉ ¥ÀgÉÆÃPÀë ̧ ÀÄ½ªÀÅ ¤ÃqÀÄªÀÅzÀgÀ 
ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæZÉÆÃ¢ À̧ÄwÛzÀÝªÀÅ. ¥ÀæPÀÈwAiÉÄqÉUÉ £À£ÀÀUÉ MAzÀÄ « À̧äAiÀÄ ªÀÄÆrzÉÝÃ 
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DUÀ. EzÀÄ £À£Àß£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è ¥Àj À̧gÀ ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À «µÀAiÀÄUÀ¼ÉqÉUÉ D¸ÀQÛ ºÀÄlÄÖªÀAvÉ ªÀiÁr £À£Àß PÀ°PÉAiÀÄ UÀªÀÄåPÉÌ 
¢PÀÆìaAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.  

£À£Àß PÁ¯ÉÃdÄ ¢£ÀUÀ¼À°è «eÁÕ£À «µÀAiÀÄ PÀ°PÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ MqÀ®°è£À «¸ÀäAiÀÄPÁj «µÀAiÀiUÀ¼ÀÄ £À£Àß ¨Á®åzÀ 
C£ÀÄ¨sÀªÀUÀ¼ÉÆqÀ£É eÉÆÃqÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛ ¥Àj À̧gÀzÀ §UÉV£À PÀ°PÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £À£Àß D À̧QÛAiÀÄ£ÀÄß EªÀÄärUÉÆ½¹zÀªÀÅ. ªÀÄÄAzÉ £À£Àß D À̧QÛ 
§°vÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV CgÀtå ¥ÀæzÉÃ±ÀUÀ°è C¯ÉzÀÄ ºÉÆ¸À ºÉÆ¸À «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄÄªÀ ºÀªÁå À̧ªÀ£ÀÄß À̧AªÀ¢üð¹vÀÄ. CAvÉAiÉÄÃ 
¥Àj À̧gÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÉaÑ£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ºÁ¢AiÀÄ ºÀ¹ªÀ£ÀÄß ºÉaÑ¹vÀÄ. EzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÉÇÃ 
JA§AvÉ ‘ªÉ¸ÀÖç£ï WÁmïì §AiÉÆÃqÉÊªÀ¹ðn £ÉmïªÀPïð ¥ÉÆæÃUÁæªÀiï’ £À ªÀÄÄRå À̧ÜgÁzÀ ¥ÉÆæ. ªÀiÁzsÀÀªï UÁrÎÃ¼ï gÀªÀgÀÄ £À£Àß 
¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ºÀA§®zÀ ºÀ¹«£À ̧ À¹UÉ ¤ÃgÉgÉzÀÄ ¥ÉÆÃ¶¹zÀgÀÄ. ¥Àj À̧gÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°èAiÉÄÃ £Á£ÀÄ ̧ ÁßvÀPÉÆÃvÀgÀ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqÉ¸À®Æ 
PÀÆqÀ EzÉÃ ¥ÉæÃgÀuÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ J£Àß§ºÀÄzÀÄ. 

EA¢UÀÆ £Á£ÀÄ ªÀÈwÛAiÀÄ°è EzÀÄÝPÉÆAqÉÃ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¼ÀfAiÀÄ §UÉÎ d£ÀgÀ°è CjªÀÅ ªÀÄÆr À̧ÄªÀ PÁAiÀÄðzÀ°è 
vÉÆqÀVzÉÃ£É. »ÃUÉ ¨Á®åzÀ zÉÊ»PÀ ºÀ¹ªÀÅ eÁÕ£ÀzÀ ºÀ¹ªÁV, eÁÕ£ÀzÀ ºÀ¹ªÀÅ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ ºÀ¹«UÉ ¸ÀÆáwðAiÀiÁV fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß 
gÀÆ¦¹zÀÝ®èzÉÃ ¥Àj À̧gÀzÉqÉUÉ £À£Àß°è MAzÀÄ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ M¼À£ÉÆÃlªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹zÉ.    

 

 
 

- gÁªÀÄPÀÈµÀÚ 

ºÀ¹«£À ¥ÀjªÉ 

£À£Àß ºÀ¹«£À C£ÀÄ s̈ÀªÀ vÀÄA§ ªÉÄÃ®ÄªÉÄÃ°£ÀzÀÄ. ¥À²ÑªÀÄ WÀlÖzÀ §ÄqÀzÀ £À£Àß aPÀÌªÀÄä£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀµÀÆÖ ªÀÄÄVAiÀÄzÀ zÁjAiÀÄ°è 
¸ÁUÀÄwÛzÁÝUÀ C£ÀÄ s̈À«¹zÀµÀÖPÉÌ ¹Ã«ÄvÀ. E®è £ÀªÀÄÆäjAzÀ 7 ªÉÄÊ®Ä £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É ¹UÀÄªÀ CwÛUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÁjAiÀÄ°è 
C£ÀÄ¨sÀ«¹zÀµÀÖPÉÌ. DzÀgÉ ¸ÁUÀÄªÀ zÁjAiÀÄ PÉÆ£É vÀ®¦zÁUÀ GAqÀÄ-w£ÀÄßªÀÅzÀQÌgÀÄªÀ ¨sÀgÀªÀ¸ÉAiÀÄ°è ºÀ¹«£À wÃPÀë÷ÚvÉ §ºÀ¼À 
PÀ«ÄäAiÀiÁVgÀÄwÛvÀÄÛ. £À£Àß£ÀÄß PÀgÀzÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝªÀgÀÆ ºÉÆÃV MAzÀÄ À̧® ªÀÄÄnÖzÉÝÃ K£É®è w£Àß§ºÀÄzÀÄ JAzÉ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 
ºÉÆgÀqÀÄªÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ¯ÉÃ ºÉÆmÉÖAiÀÄ aÃ® AiÀÄxÉÃZÀÒ vÀÄA©¹PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÆ EvÀÄÛ. ºÁUÁV CzÀÄ ¤dªÁzÀ ºÀ¹«£À C£ÀÄ¨sÀªÀªÉÃ£ÀÆ 
DVgÀ°®è. DUÀ CzÀÄ ºÀ¹ªÉVAvÀ PÉÊPÁ°£À zÀtÂªÉAiÉÄÃ DVvÀÄÛÛ. £Á£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §AzsÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è §qÀvÀ£À JA§ÄzÀÄ 
C£ÀÄPÀÆ® À̧Û, E®è¢gÀÄªÀ JA§µÉÖÃ ªÀåvÁå À̧zÀ°è EgÀÄwÛvÉÛÃ ºÉÆgÀvÀÄ C¯Éè®Æè GtÄÚªÀÅzÀPÉÌ, w£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ zÁjzÀæöå EgÀÄwÛgÀ°®è.  

vÀªÀÄVAvÀ C£ÀÄPÀÆ®«gÀÄªÀªÀgÁV PÁtÄªÀªÀgÀÄ À̧é®à 
ZÉ£ÁßVAiÉÄ GtÄÚvÁÛgÉ, w£ÀÄßvÁÛgÉ JA§ s̈ÁªÀ£É §ºÀ¼À 
ªÀÄA¢AiÀÄ°ègÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¨Á®åzÀ°è UÀªÀÄ¤¹zÉÝÃ£É. 
“CªÀjUÉÃ£ÀÄ GtÄÚªÀÅzÀPÉÌ w£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁ¢ÝzÉ” 
J£ÀÄßwÛzÀÝgÀÄ. CzÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ ºÁUÉ JuÉÚ wAr, ¹»wAr 
ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼ÀUÉÎ- À̧AeÉAiÀÄ G¥ÁºÁgÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀAvÀºÀ 
w¤ À̧ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¸ËPÀAiÀÄðPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 
ªÀiÁvÀÄ. w£ÀÄßªÀÅzÀgÀ®Æè eÉÆÃgÀÄ, PÉ®¸ÀzÀ®Æè eÉÆÃgÀÄ 
J£ÀÄßªÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÝÃ£É. CªÀgÀ ºÀ¹«£À wÃPÀë÷ÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ 
gÀÄa ºÉÃUÉAzÀgÉ HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÁzÀgÀÆ zÀÆgÀÄ 
nÃPÉUÀ½®èzÉ D£ÀAzÀzÀ°è GtÚªÀªÀgÀÄ DVgÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  

DzÀgÉ ºÀ¹ªÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀgÀ PÀtÄÚUÀ¼À°è £ÉÆÃrzÉÝÃ£É. CªÀgÀÄ §AzÀÄ eÁ® vÀÄ¢AiÀÄ°è ¤AvÀÄ ªÀiÁw®èzÉ 
PÁAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÉ®è K£ÉÆÃ MAzÀÄ ¥ÀjvÁ¥À £À£Àß°è ¸ÀÄ½AiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀÄ FUÀ®Æ ºÀ¹AiÀiÁVAiÉÄÃ EzÉ. CAxÀªÀgÀ°è zÉÃ¬Ä 
JA É̈Æ§â¼ÀÄ ªÀÄÄzÀÄªÀÄÄzÀÄQAiÀiÁV FUÀ®Æ EzÁÝ¼É. CªÀ¼À eÉÆvÉ CªÀ¼À PÀÄrUÀ¼ÀÆ eÉÆÃvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝªÀÅ. §gÀÄvÁÛ 
vÉÆÃlzÉÆ¼ÀVAzÀ CrPÉ ºÁ¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉQÌ ¥ÀrUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ PÁAiÀÄÄvÀÛ PÀÆwgÀÄªÁUÀ CfÓ E®èªÉÃ 
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vÁ¬Ä CzÀgÉÆ¼ÀUÉ C£Àß ¸ÁgÀÄ J®è ¸ÀÄjAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÉ®èªÀÇ DzÀåvÉAiÀÄ°è vÀAUÀÄ¼ÉÃ DVgÀÄwÛzÀÝªÀÅ. CªÀ¼ÀÆ, ‘vÀtÚ£É¬Äz ÀÝgÉ 
D¬ÄvÀÄ CAvÀ §AzÉ . . .’ JAzÉÃ PÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. DV£À CªÀ¼À zÉÊ£Àå, ‘ªÀÄPÀÌ½UÉ K£ÀÆ E®èzÀ ºÁUÁVzÉ’ J£ÀÄßwÛzÀÝ ªÀiÁvÀÄ, 
ºÀ¹ªÀÅ K£ÉAzÀÄ UÉÆwÛ®èzÉ EzÀÝgÀÆ ºÀ¹«£À ªÀÄÄRªÉÃ CªÀ¼ÀÄ DVgÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. CªÀ¼ÀÄ ºÁUÉ ºÁQ¹PÉÆAqÀ HlªÀ£ÀÄß MAiÀÄÄÝ 
zÀÆgÀ zÁj §¢AiÀÄ J¯ÉÆèÃ PÀÆvÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÉÆA¢UÉ wAzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝ¼ÀÄ. MªÉÆäªÉÄä vÁ¼É UÀjAiÀÄ°è ºÉuÉzÀ PÉÊUÉ® À̧zÀ ¥ÀÄnÖUÀ¼À£ÀÄß 
vÀAzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀ¼À PÀtÄÚUÀ¼À°è, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À £ÀqÀÄPÀzÀ°è PÀAqÀ ºÀ¹ªÀ£ÀÄß ºÉÃ½PÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀÄ vÀÄA§ PÀÆægÀªÉÃ ºËzÀÄ.  

£À£Àß CwÛUÉ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß ºÉÃ½zÉ£À®è. £ÀªÀÄä ªÀÄ£É CªÀjUÉ CdÓ£À ªÀÄ£É, CAzÀgÉ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀÄ vÁ¬Ä 
ªÀÄ£É. £À£Àß ̈ Á®åzÀ°è PÉÃgÀ¼ÀzÀ UÀrAiÀÄ £ÀªÀÄÆägÀÄ ‘¨É¯ïÖ KjAiÀiÁ’ DVvÀÄÛ. CAzÀgÉ ¢£À¹UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀrvÀgÀzÀ°è ̧ ÀgÀPÁgÀ «vÀj À̧ÄwÛvÀÄÛ. 
DUÀ PÉÃgÀ¼ÀzÀ §¢AiÀÄ°è §ºÀ¼À zÀÄ©üðPÀë«vÀÄÛ. ºÁUÁV CwÛUÉAiÀÄ UÀAqÀ, £À£ÀUÉ CtÚ£ÁUÀÄªÀªÀgÀÄ, vÀªÀÄä E§âgÀÄ ¥ÉæöÊªÀÄj ±Á É̄UÉ 
ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄPÀÌ¼ÉÆA¢UÉ wAUÀ½UÉ JgÀqÀÄ À̧® £ÀªÀÄä°èUÉ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 7 ªÉÄÊ° £ÀqÉzÀÄ §AzÀÄ, MAzÀÄ ¢£À vÀAV, £ÀªÀÄä 
ªÀÄ£ÉAiÀÄ À̧Ä¥sÀ¢ðAiÀÄ°èzÀÝ gÉÃµÀ£ï CAUÀr¬ÄAzÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß vÁªÀÇ, E§âgÀÄ ªÀÄPÀÌ¼ÀÆ ºÉUÀ®Ä aÃ®UÀ¼À°è 
£ÉÃvÀÄºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀµÀÄÖ MAiÀÄÄåwÛzÀÝgÀÄ. CzÀPÁÌV §ºÀ¼À ¥Àj±ÀæªÀÄ¥ÀqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ªÀÄzsÉå zÁjAiÀÄ°è ¥ÉÆÃ°Ã¸ï UÉÃmï 
EgÀÄwÛvÀÄÛ. C°è ºÁAiÀÄÄªÁUÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ s̈ÀAUÀzÀ vÀªÀÄä PÉ® À̧zÀ §UÉÎ EzÀÄ ºÉÆmÉÖUÁV JA§ MAzÀÄ À̧ªÀÄxÀð£ÉAiÀÄÆ, D 
¥ÉÆÃ°Ã À̧£ÉÃ£ÁzÀgÀÆ §AzÀÄ PÉÃ½zÀgÉ C©üªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ, CªÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀjvÁ¥ÀªÀÇ ¸ÀÄ½zÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛvÀÄÛ. £Á£ÀÄ aPÀÌªÀ¤zÀÝgÀÆ EzÉ®è 
UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛ §ºÀ¼À gÀUÀ¼É C£ÀÄ s̈À«¸ÀÄwÛzÉÝ. CªÀgÀ M§â ªÀÄUÀ £À£ÀVAvÀ®Æ aPÀÌªÀ¤zÀÄÝ CªÀ£À PÀµÀÖªÀ£ÀÆß £Á£ÀÄ ¥ÀjºÁgÀ«®èzÉ 
£ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝ. CtÚ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÁÛ §AzÀÄ MAzÀÄ ¢£À«rÃ E¹àÃmÁr D£ÀAzÀªÁVzÀÄÝ ºÉÆgÀlªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉvÀ®¦ ºÉÆgÉ 
E½ À̧ÄªÀµÀÖgÀ°è QrQrAiÀiÁV aPÀÌ¥ÀÄlÖzÀPÉÌ®è ºÉAqÀwªÀÄPÀÌ¼À ªÉÄÃ É̄ ºÁj©Ã¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉ ºÉÆÃzÀ ¢£À CtÚ£À 
¦j¦j gÉÃUÁlPÉÌ CwÛUÉ, “EµÉÖ®è ºÁgÁqÀÄªÀÅ¢zÀÝgÉ CµÀÄÖ zÀÆgÀ £ÀqÉzÀÄ CQÌºÉÆvÀÄÛ vÀgÀÄªÀ PÀªÀÄð AiÀiÁPÉ É̈ÃPÀÄ? ºÉÆmÉÖUÉ ZÀAr 
§mÉÖ ºÁQ ªÀÄ®VzÀÝgÉ vÀtÚVgÀÄwÛvÀÛ®è” CAvÀ ºÉÃ½zÀÝgÀÄ. E§âgÀÆ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ eÉÆÃgÁV ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ §ºÀ¼À 
ªÀÄÈzÀÄªÁV CPÀÌgÉAiÀiÁV £ÀqÉ£ÀÄr ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£ÀUÉ PÀ¹«¹AiÀiÁV PÀÄVÎPÉÆ¼ÀÄîwÛzÉÝ. DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ C°èAzÀ ºÉÆgÀqÀÄªÀ 
ªÀÄ£À¸ÁìUÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀ ¥Àj±ÀæªÀÄ PÀµÀÖzÁÝV PÀAqÀÄ ºÀ¹«£À §UÉÎ K£ÉÆÃ MAzÀÄ QjQj CqÀjPÉÆ¼ÀÄîwÛvÀÄÛ. AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ MªÉÄä 
GtÄÚªÁUÀ CzÀÄ ªÀÄ£À¸ÉÆì¼ÀUÉ ¸ÀÄ½zÀÄ PÉÆgÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ.   

“¤£ÀUÉ ºÀ¹ªÀÅ CAzÀgÉ K£ÀAvÀ UÉÆwÛ®è” CAvÀ GtÄÚªÁUÀ w£ÀÄßªÁUÀ £Á£ÉÃ£ÁzÀgÀÄ ªÀgÁvÀ »rzÀgÉ – DUÁUÀ ºÁUÁUÀÄwÛvÀÄÛ - 
CzÀjAzÀ ºÀuÁÚV CfÓ CªÀÄäA¢gÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É wgÀÄVPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀÅzÀgÀ°è ºÀÄgÀÄ½zÉ C¤ß À̧ÄªÀÅzÀPÉÌ zÉÃ¬ÄAiÀÄ 
ªÀÄÄR, CwÛUÉ UÀAqÀ CtÚ£À ¥Àj±ÀæªÀÄ J®è PÁgÀtªÁUÀÄwÛvÀÄÛ.  

£Á£ÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÁzÀÄ ¤ÃªÀÅ ¸ÀtÚªÀjzÁÝUÀ GtÄÚªÀÅzÀPÉÌ w£ÀÄßªÀÅzÀPÉÌ §ºÀ¼À PÀµÀÖ«vÉÛÃ JAzÀÄ PÉÃ¼ÀÄwÛzÉÝ. DUÀªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ 
¥Àæ À̧AUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ aPÀÌªÀjzÁÝUÀ §ºÀ¼À ¢£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CQÌUÉ vÀvÁégÀ«gÀÄwÛvÀÄÛ, DUÀ ¨Á¼ÉPÁ¬Ä É̈Ã¬Ä¹ MUÀÎj¹ 
w£ÀÄßªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, ¢AqÀÆ DUÀÄwÛvÀÄÛ. ºÁUÉ vÉÆÃlPÁqÀÄUÀ½AzÀ ºÀÄqÀÄQ ºÀ®¹£À PÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ gÀZÉÑUÀÆAdÄ 
¸À»vÀ ©qÀzÉ w£ÀÄßwÛzÀÄÝzÀgÀ §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. E£ÀÄß £ÀªÀÄäªÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÉ vÉAPÀ°UÉ CAzÀgÉ PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀqÉºÉÆÃV 
ºÉÆmÉÖºÉÆgÉzÀÄPÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÄÝzÀgÀ §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ EAzÀÆ ¥ÀjvÁ¥ÀzÀ ºÁUÉ PÁqÀÄªÀ «µÀAiÀÄ, “¤£Àß¥Àà ±Á É̄UÉ 3 ªÉÄÊ®Ä 
zÀÆgÀ £ÀqÉzÀÄºÉÆÃV §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¨É¼ÀUÉÎ vÀAUÀÄ¼ÀÄ wAzÀÄºÉÆÃzÀgÉ ¸ÀAeÉ §AzÉÃ Hl. MªÉÄääAiÀÄÆ gÀUÀ¼ÉªÀiÁrzÉÝÃ E®è” J£ÀÄßªÀ 
CfÓAiÀÄ ªÀiÁvÀÄ. D ªÀiÁvÀÄ £À£Àß ¹lÄÖ¹qÀÄQ£À PÉÊAiÉÄåÃ ªÉÄÃ¯ÁVgÀÄªÁUÀ®Æ w£ÀÄßªÀ C£Àß UÀAl®°è ¹PÀÄÌªÀ ºÁUÉ ªÀiÁqÀÄwÛvÀÄÛ, 
FUÀ®Æ £É£À¥ÀÄ PÁqÀÄªÀAvÁzÀgÉ ºÁUÉAiÉÄÃ. vÀAzÉ aPÀÌªÀjgÀÄªÁUÀ §ºÀ¼À PÀµÀÖ«vÉÛAzÀÆ, CªÀjUÉ PÉÆqÀÄªÀAvÀºÀ 
wArw¤ À̧ÄUÀ¼ÉÆAzÀÆ EgÀÄwÛgÀ°®èªÉAzÀÆ, ¨ÉÃ¸Àj¹ UÉgÉmÉAiÉÆ¼ÀUÉ MAzÀÄ »r ºÀÄrCªÀ®QÌ ºÁQPÉÆlÖgÉ ¸À¢Ý®èzÉ ªÉÄ®ÄèvÀÛ 
EgÀÄwÛzÀÝ£ÉAzÀÆ CfÓ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. §qÀvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ PÀµÀÖzÀ C À̧ºÁAiÀÄPÀvÉ ºÁUÀÆ K£ÉÆÃ C£ÁxÀvÉAiÀÄ£ÀÄß DUÀ £Á£ÀÄ 
C£ÀÄ¨sÀ« À̧ÄwÛzÉÝ.  

“ªÀÄ£ÀÄµÀå¤UÉ ºÀ¹«£À ¥ÀjªÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ” CAvÀ £À£Àß vÀAzÉ À̧AzÀ¨sÁð£ÀÄ¸ÁgÀ ºÉÃ¼ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CzÀÄ PÀµÀÖzÀ°ègÀÄªÀ AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ 
PÀAqÀÄ CªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ JA§AvÉ ºÉÃ½PÉÆ¼ÀÄîwÛzÀÝ ªÀiÁvÁVvÀÄÛ. zÀÄrªÉÄUÉ MUÀÎzÉ ¸ÉÆÃªÀiÁjAiÀiÁVgÀÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÁUÀ®Æ EzÉÃ 
ªÀiÁvÀÄ CªÀgÀzÁUÀÄwÛvÀÄÛ.  

ºÀ¹«£À MAzÀÄ «®PÀët C£ÀÄ s̈ÀªÀ £À£Àß£ÀÄß vÁVzÀÄÝ £Á£ÀÄ 3 ªÉÄÊ®Ä zÀÆgÀzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÁÝUÀ. D zÀÆgÀªÀ£ÀÄß 
£Á£ÀÄ DUÁUÀ ºÉÆ¸ÀºÉÆ¸À zÁjUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ. ªÀiÁªÀÄÆ°£À zÁj ©lÄÖ UÀÄqÀØzÀ M¼ÀÄ¨É, É̈£ÀÄß, £ÉwÛ, »ÃUÉ®è 
M¼ÀzÁjUÀ¼À£ÀÄß, ºÉÆ¸ÀzÁjUÀ¼À£ÀÆß ºÀÄqÀÄQ £ÀqÉAiÀÄÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ. CAvÀºÀ MAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀð £Á£ÉÆAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ 
CAUÀ¼ÀzÀ¯ÁèV, »A§¢AiÀÄ UÀÄqÀØªÀ£ÀÄß ºÀwÛ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÁj »rAiÀÄÄªÀÅzÀgÀ°èzÉÝ. DUÀ D ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀgÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ. CªÀgÀÄ C°ègÀÄªÀÅzÀÄ 
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£À£ÀUÉ w½¢gÀ°®è, DzÀgÉ ¥ÀjavÀjzÀÝgÀÄ. CªÀjUÀÆ £Á£ÀÄ UÉÆwÛgÀÄªÀªÀ£ÉÃ EzÉÝ. CªÀgÀ ªÀÄPÀÌ¼À£ÀÆß w½¢zÉÝ. CªÀgÀzÀÄÝ PÀµÀÖzÀ 
fÃªÀ£À. J É̄è̄ ÉÆèÃ UÉAiÉÄä ªÀiÁqÀÄvÀÛ, CªÀPÁ±ÀªÁzÁUÀ CqÀÄUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ EzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÁ ªÀiË£ÀªÁV ªÀÄAPÁV EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 
£ÀªÀÄä°èUÀÆ zÉÆqÀØ CqÀÄUÉAiÀÄªÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ vÉAV£ÀPÁ¬Ä EvÁå¢ ºÉgÉzÀÄPÉÆqÀÄªÀÅzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £À£Àß£ÀÄß CAUÀ¼À¢AzÀ 
ªÀÄ£ÉAiÉÆ¼ÀUÉ CªÀgÀÄ PÀgÉzÀ D¢£À CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀ M§â ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÆ¼ÉZÀPÀÌ¼ÀªÁV, CwAiÀiÁV ©¼ÀÄa, PÀrØUÉ vÉÆUÀ®Ä 
¹QÌ¹zÀAvÉ C¯ÁèqÀÄwÛzÀÝ¼ÀÄ. DUÀ £À£ÀUÉ £É£À¥ÁVvÀÄÛ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DqÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À «µÀAiÀÄ. DPÉUÉ ¸ÀPÀÌgÉ SÁ¬Ä É̄, Cw 
¤ÃgÀrPÉ, Cw ºÀ¹ªÀÅ CAvÀ. CªÀgÀÄ CrUÉUÉ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀÄ D ªÀÄUÀ¼À ºÀ¹«UÉ K£ÁzÀgÀÆ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄªÀÅzÀPÉÌ CAvÀ! 
D ªÀÄ£ÉAiÀÄªÀgÀÄ CªÀ¼À §qÀ§r¸ÀÄªÀ ºÀ¹ªÀ£ÀÄß vÀtÂ̧ ÀÄªÀÅzÀPÉÌ CqÀÄUÉUÉ §AzÀªÀgÀÄ CzÀÄ CªÀ¼À SÁ¬Ä É̄UÉ «gÀÄzÀÞªÁzÀgÀÆ 
¨ÉÃPÁzÀÝ£ÀÄß PÉÃ½ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. £Á£ÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¼ÀÄ wAzÀÄzÀ£ÀÄß ºÁUÁUÉ HaPÉÆ¼ÀÄîªÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝ¼ÀÄ. 
CªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀgÉ ¥Á¥À C¤ À̧ÄwÛvÀÄÛ. CªÀgÀ MlÄÖ CeÁÕ£À C¶ÖvÀÄÛ. £À£ÀUÉ ªÀÄÄAzÉ ¹zÁÞxÀð SÁ¬Ä¯ÉAiÀÄªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀ J£ÀÄßªÁUÀ 
CªÀ¼ÀzÉ avÀæ PÀnÖPÉÆ¼ÀÄîªÀÅzÀPÉÌ ¥ÁægÀA s̈ÀªÁ¬ÄvÀÄ!  

 

 
 

- CPÀÌ ªÀÄºÁzÉÃ« 
 
 
ºÀ¹«£À ªÀÄªÀÄð w½AiÀÄzÀªÀ£ÁgÀÄ? 
 
ºÀ¹ªÀÅ, ºÀ¹ªÀÅ, ºÀ¹ªÀÅ AiÀiÁjV®è ºÀ¹ªÀÅ?   
ºÀ¹ªÉÃ J®ègÀ fÃªÀ£ÀzÀ G¹gÀÄ,  
ºÀ¹ªÉA§ÄzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÉÆÃ, PÉlÖzÉÆÝÃ CzÀÄ CªÀgÀªÀjUÉ ©lÖzÀÄÝ. 
ºÀ¹ªÀÅ Ej À̧ÄªÀÅzÀÄ J®ègÀ£ÀÄ ZÀÄgÀÄPÁV.  
  
PÉ®ªÀjUÉ C£ÀßzÀ ºÀ¹ªÀÅ, PÉ®ªÀjUÉ eÁÕ£ÀzÀ ºÀ¹ªÀÅ. 
PÉ®ªÀjUÉ ºÀtzÀ ºÀ¹ªÀÅ, PÉ®ªÀjUÉ ºÉÆ¤ß£À ºÀ¹ªÀÅ. 
PÉ®ªÀjUÉ ºÉÀtÂÚ£À ºÀ¹ªÀÅ, PÉ®ªÀjUÉ ªÀÄtÂÚ£À ºÀ¹ªÀÅ. 
J®èªÀÇ £ÀÆQzÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß aAvÉUÉ, EqÀzÀÄ CgÉPÀëtªÀÇ ¸ÀÄªÀÄä£É !!. 
 
vÀtÂAiÀÄzÀÄ F ºÀ¹ªÀÅ JA¢UÀÆ, JAzÉA¢UÀÆ.  
w½zÀgÀÆ ©zÉÝÃ ©Ã¼ÀÄªÉªÀÅ EzÀgÀ »AzÉ £ÁªÉ®ègÀÆ, 
PÉ®ªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀgÀÄ D Ȩ́AiÉÄÃ zÀÄ:RPÉÌ ªÀÄÆ®, 
ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ ºÉÃ¼ÀÄªÀgÀÄ D±ÁªÁ¢UÀ¼ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, 
AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå? AiÀiÁªÀÅzÀÄ «ÄxÀå?. 
ºÀ¹«£À ªÀÄªÀÄð«zÀÄ azÀA§gÀ gÀºÀ¸Àå !!  
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- Randeep Kaur 

HUNGER…  

Thinking about this concept “HUNGER” gotten many thoughts, HUNGER for food, wealth, knowledge, 

spirituality or love…  

HUNGER is a wider concept, looking at the 

spans of life on earth, different types of 

thoughts have emerged regarding this 

concept.  

What do we really understand by it? Is it a deep 

psychological construct which comes to 

surface in humans? Does this impact our 

attitude?   

How do we behave, how do we look like, if we 

are in a state of HUNGER?  

Is this the reason for disparities?  

Is this the reason for our impatience?  

Is it because of which we cannot rejoice?  

Is it because of which we cannot laugh with joy? 

Is it because of which we cannot feel the pain? 

Is it because of which the world is losing its flame?   

Is it the reason for hatred, intolerance and bloodshed? 

Is it a deep rooted desire to win over others? 

Is it a serious illness that the human beings are suffering from?  

Why are we in a State of HUNGER?  

Being aware of it might transform these numbers!  

From a state of HUNGER to a state of COMPOSURE… 
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- ಶ ಂತಮ್ಮ.ನಗನೂರ 

ಹಸಿವಿನ ಹಂಬಲ 

ಹಸಿವು  ಎನ್ುೂವ  ಮೂರು  ಅಕ್ಷರದ  ಪದ  ಇದರಲ್ಲಿ  ಅಡಗಿದೆ  ಜೇವದ  ಉಸಿರು  ಹಸಿವು  ಇ್ಿದಿದರೆ  ಎ್ಿವೂ  ಶ ನ್ೆ  ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ.  “ಸಕ್  

ಜೇವರಾಶ್ಗಳಲ್ಲಿ  ಹಸಿವು  ಇರ್ು, ಹಸಿವು  ಅರಿವಿಗೆ  ಬರ್ು. ಆಹಾರದ  

ಕಡೆಗೆ  ಮನ್  ಒ್ವು  ತೆ ೀರಲು. ಅದನ್ುೂ ನಾನ್  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ  ವೆಕಿ  

ಪಡಿಸಬಹುದು”. ತಾಯಿಯ  ಗಭಷದಲ್ಲ  ಶುರುವಾಗುತೆಿ  ಹಸಿವು.  ಅಮಮ  

ಬೆೇಗ  ಊಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ್ಿ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ೆಟಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಶುವು  

ಮಸುಕಾಡುವುದು. ಅದು  ಹೊರಜಗತಿಿಗೆ  ಬಂದಾಗ  ಅಳುತಿದೆ  ಕೆೈಗೆ   

ಸಿಕ್ಕೆದುನ್ುೂ  ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ      ಹಾಕಿಕೆ ಳುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ  ಎತಿತಕೆ ಂಾಾ   

ಹಾಲು  ಕುಡಿಯಲು  ಚಡಪ್ಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ ುವಾಗಿದದ  ನಾವು  ಮ್ುಂದೆ  

ಬೆಳೆಯುತ್ತ  ಹೆ ೀದಂತೆ  ದೆ ಡಡವರಾದಾ , ಹಸಿವಾದಾ   ಹೆ ಟ್ೆೆಗೆ  ಕೆೈ  

ಮ್ುಟ್ಟೆಕೆ ಂಡು ತೆ ೀರಿಸುತ ತೆವೆ  ಜೆ ತೆಗೆ  ಮ್ುಖದ  ಭಾವನೆ  ವಯಕ್ತ್  

ಪ್ಡಿಸುತ ತೆೀವೆ  ಹಾ    ಮಾತ್ನಾಡುವುದರ  ಮ್ ಲಕ  ನನಗೆ  

ಹಸಿವಾಗಿದೆ  ಎಂದು  ಹೆೀಳುತ ತೆೀವೆ.  ತ್ುಂಬಾ  ಹಸಿವಾದಾ   ಕೆೈ  

ಕಾಲು ಳಲ್ಲಿ  ನಿಶ್ಶಕಿತಯಾಗಿ  ಓಾಾಡಲ್ಲಕೆೆ  ಆ ುವುದಿಲಿ.  ಉದರದಲ್ಲಿ 

ತ್ಳಮ್ಳ,  ಸಂಕಟ್ೆ.  ಹೆ ಟ್ೆೆ  ಚುರು ುಟ್ುೆತ್ತದೆ.  ಕಣ್ುು ಳು  

ಕಳೆ ುಂದುತ್ತವೆ.  ಮ್ುಖದಲ್ಲಿ  ನಿರಾಸೆಯ  ಭಾವನೆ  ಕಾಣ್ುತ್ತದೆ. ಹಸಿವನುು

  ಕಾಯಿಸಬಾರದು. ಯಾವುದರ  ಮ್ುಖಾಂತ್ರವಾದರ   ಹಸಿವನುು  ನಿೀಗಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕು.  ಅದು  ಹಣ್ುು ಳು,  ತಿನಿಸು ಳು, 

ಪಾನಿಯ ಳು ಇತಾಯದಿ.   ನಾನು ಆಹಾರದ  ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿ ಭೆೀದ  ಭಾವ  ಮಾಡದೆ  ಊಟ್  ಮಾಡುತ ತೆೀನೆ.  ತ್ಟ್ೆೆಯಲ್ಲಿ  ಒಂದ ಳೂ  ಅನು 

ಬಿಡದೆ  ಊಟ್  ಮಾಡುತ ತೆೀನೆ.  ಆಹಾರಕೆೆ ತ್ುಂಬಾ ಗೌರವ ಕೆ ಡುತ ತೆೀನೆ.  ಊಟ್ವನುು  ಹೆಚುುಮಾಡಿ  ಅಥವಾ  ಚೆಲುಿವುದರಿಂದ  ಏನು 

ಪ್ರಯೊಜನ?  ಕೆಲವೊಮ್ಮಮ  ವೆೀಳೆಯಲ್ಲಿ  ನಾನು   ಊಟ್ವೆೀ  ಇಲಿದೆ   ಪ್ರಿತ್ಪಿಸಿದ ದ  ಉಂಟ್ು.  ಹಸಿದವರಿಗೆ ಗೆ ತ್ುತ - ಹಸಿವಿನ ಬೆಲೆ.  ನನು 

ಜೀವನದಲ್ಲ ಿ ಅಹಂಕಾರಕೆೆ  ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿ.  ಇದದಂತ್ಹ  ಆಹಾರವನುು   ಸವಚಛತೆಯಿಂದ   ಅಚುುಕಟ್ಾೆಗಿ  ತ್ಯಾರಿಸಿ  ಊಟ್  ಮಾಡುತ ತೆೀನೆ.  

ಇದರ  ಬಗೆೆ  ನಾನು  ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ  ಮ್ತ್ುತ ಕೆಲಸ  ಮಾಡುವ  ಸಥಳ ಳಲ್ಲಿ  ತಿಳಿಸಿ  ಹೆೀಳುತ ತೆೀನೆ.  ಇದರಿಂದ   ಇತ್ರರ   ತ್ಮ್ಮ  ಜೀವನದಲ್ಲ ಿ

ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳಲು  ಪೆರೀರಣೆ ದೆ ರೆಯುತ್ತದೆ.  

ಆಹಾರವನುು  ಹಾಳು  ಮಾಡದೆ  ಸರಿಯಾಗಿ  ಬಳಸಿಕೆ ಂಡು  ಹಸಿವಿನಿಂದ  ಮ್ುಕತರಾ ಬೆೀಕು  ಏನುುವುದೆೀ  ನನಾುಸೆ.  ಸಕಲ  

ಜೀವರಾಶಿ ಳಿ   ಪಿರೀತಿ  ತೆ ೀರಿಸುತಾತ  ಅವರ  ಹಸಿವನುು  ಅಥಥಮಾಡಿಕೆ ಳಬೆೀಕು.  ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ  ಸಹಾಯ  ಮಾಡಬೆೀಕು.  ಹಸಿವಿನಿಂದ 

ಬಳಲುವವರನುು  ಕಂಡರೆ  ನನುಗೆ  ಅರಗಿಸಿಕೆ ಳಳಲ್ಲಕೆೆ  ಆ ುವುದಿಲಿ.  ಪಾರಣ್ ಳನುು  ತೆಗೆದುಕೆ ಂಡರೆ.  ಆಡು,  ಕುರಿ,  ದನ,  ಕರು ಳಿಗೆ 

ನಮ್ಮ  ಮ್ನೆಯ  ಮ್ುಂದೆ  ಅವು ಳಿಗೆ  ಕುಡಿಯಲು  ನಿೀರು  ಇಟ್ಟೆರುತ ತೆನೆ.  ಅವು  ಬಂದು  ನಿೀರು  ಕುಡಿಯುವಾ   ಅವು ಳ ಮಾಲ್ಲಕರು  

ಹೆೀಳುತಾತರೆ- ಅಡವಿಯಲ್ಲ ಿ  ನಿೀರು  ಕುಡಿಸಿದರ   ಕುಡಿಯದೆ  ನಿಮ್ಮ  ಮ್ನೆಗೆ  ಬಂದು  ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ   ಎನುುವರು.  ಆ   ನನಗೆ  

ಸಂತೆ ೀಷವಾ ುತ್ತದೆ.  ನನು  ತಾಯಿಯು  ಮ್ನೆಗೆ  ಯಾರೆೀ  ಬರಲ್ಲ,  ಉದಾಹರಣೆಗೆ  ಕ ದಲು  ಮಾರುವವರು,  ಹುಚುು ಹಿಡಿದಿರುವವರು, 
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ಅನಾಥ  ಮ್ಕೆಳು, ವಯಸಾಾದವರು  ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ  ತ್ುಂಬಾ  ಅನುಕಂಪ್  ತೆ ೀರಿಸುತಿತದದಳು.  ಅವರ  ಯೊೀ ಕ್ೆೀಮ್  ವಿಚಾರಿಸುತಾತ,  

ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ  ಇದುದದನುು  ಊಟ್ಕೆೆ ಬಡಿಸುತಿತದದಳು.  ಹುಚುರಿ ಂತ್ುತ  ಜಳಕ  ಮಾಡಿಸಿ  ನನುಣ್ುನ  ಅಂಗಿ  ಪಾಯಂಟ್  ತೆ ಡಿಸಿ  ಆನಂದ  

ಪ್ಡುತಿತದದಳು.  ಮ್ುದುಕರಿಗೆ  ಭೆೀದಿಯಾದರೆ  ಜೆ ೀಳದ  ಮ್ುದ ದೆ  ಮಾಡಿ  ಉಣ್ಸುತಿತದದಳು.  ಹೆ ಲದ  ರಾಶಿ ಳಿಗೆ  ಹೆ ೀದಾ   ಅಲ್ಲಿ   ರೆ ಟ್ಟೆ,  

ಪ್ಲಯ,  ಅನು, ನಿೀರು  ಇವೆಲಿವನುು  ಬೆೀಡಿ  ತಾನು  ಮ್ತ್ುತ   ತ್ನು   ಜೆ ತೆಯವರೆ ಂದಿಗೆ  ಸೆೀರಿಕೆ ಂಡು   ಊಟ್ಮಾಡುತಿತದದಳು.  ಹಿೀಗಿರುವಾ  

ನಮ್ಮ  ತಾಯಿ  ಲ್ಲೀವರ್  ಫೆೀಲಾಗಿ  ಮ್ೃತ್ಳಾದಳು.  ಆ   ನಾನು  ಊರಲ್ಲಿ  ಇದ ದೆ.  ಒಂದು  ದಿನ  ಕ ದಲು  ಮಾರುವ  ಅಕೆ  ಬಂದಿದದಳು. 

ನಮ್ಮ  ತಾಯಿ  ಸಾವನುಪಿಿದ   ಸಂ ತಿ  ಅವಳಿಗೆ  ಗೆ ೀತಿತರಲ್ಲಲಿ.  ಆ   ಅವಳು  ಹೆೀಳಿದಳು- “ಅವವನ  ಕರಿಯವಾವ,  ನಾನು   ಬಂದಾ ಲೆಲಾಿ 

ನನಗೆ  ಊಟ್ಕೆೆ  ಕೆ ಡುತಾತಳ .ೆ  ಇವತ್ುತ  ನನ   ಏನು  ಊಟ್ಕೆೆ  ಕೆ ಡುತಾತಳ  ಕೆೀಳಿತೀನಿ” ಎಂದಳು.  ಆ   ನಾನು  ಅಳಲ್ಲಕೆೆ  ಹತಿತದೆ.  

ಅವಳು ಗಾಬರಿಯಿಂದ  “ಯಾಕ ಅಳುತಿತದಿದೀಯಾ”  ಎಂದಳು.  ನೆರೆಹೆ ರೆಯವರು  ನನು  ತಾಯಿಯ ವಿಷಯ  ತಿಳಿಸಿದರು.  ಆ   ಅವಳು  

ಅವವನ  ಬಗೆೆ  ಹೆೀಳಿಕೆ ಂಡು  ಅತ್ತಂತ್ಹ  ಸನಿುವೆೀಶ್  ನನು  ಕಣ್ು  ಮ್ುಂದೆ  ಕಟ್ಟೆದಂತಿದೆ.  

ಈ  ಜೀವನ  ಬರುವಾ   ಒಂಟ್ಟ.  ಹೆ ೀ ುವಾ   ಒಂಟ್ಟ.  ಈ  ಭ ಮಿಯ  ಮ್ಮೀಲೆ  ಇರುವಷುೆ  ದಿನ   ಮಾನವಿೀಯತೆಯಿಂದ   ಬದುಕೆ ೀಣ್ವೆೀ. 

 

 

- ಕವಿತಾ ನ್ಗನ್ೂರು 

ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ ಹಸನಾದ ಹಸಿವು 

 ‘ಹಸಿವು’ ಎಂಬ  ಪದದ  ಅರ್ಷ  ಎ್ಿರಿಗೂ  ಗೊತಿಿ್ಿ. ಯಾರಿಗೆ  ಆಹಾರ  ಸರಿಯಾದ  ಸಮಯಕೆೆ  ಸಿಕ್ಕೆರುವುದಿ್ಿವೇ  ಅವರಿಗೆ  ಮಾತ್  

ಹಸಿವು  ಎಂಬ  ಅರಿವು  ಇರುತಿದೆ.  ಈ  ಭೂಮಯ  ಮೇಲೆ  920  ಮಲ್ಲಯನ್  ಜನ್ರು  ಪ್ತಿದಿನ್  ಹಸಿವಿನಿಂದ  ನ್ರಳುತಿಿರುವುದು  

ಅರ್ೆಯನ್ಗಳಿಂದ  ತಿಳಿದು  ಬಂದಿದೆ.  ಎಷೊಟೇ  ಜನ್ರಿಗೆ  ಹಸಿವು  ಪದದ  ಅರ್ಷವೆೇ  ತಿಳಿದಿರುವುದಿ್ಿ.  ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೇವನ್ದಲ್ಲ ಿ

ಪ್ರತಿಯೊಂದ   ್ಭೆವಿರುತಿದೆ.  

‘ಹಸಿವು’  ಎಂದ  ತಕ್ಷಣ  ನಾವು  ಕೆೀವ್  ಊಟ್  ಅರ್ವಾ  ತಿನ್ುೂವುದಷೆಟೇ  ಎಂದು  ಭಾವಿಸಬಾರದು.  ಏಕೆಂದರೆ  ಮನ್ುಷ್ೆನಿಗೆ   ಬೆೇಕಾದದುು 

ಸಮಯಕೆೆ  ಸರಿಯಾಗಿ  ಸಿಗದೆೇ  ಹೆ ೀದರೆ  ಆತ  ಅದನ್ುೂ  ಹಸಿವೆ  

ಎಂದು  ಭಾವಿಸಬೆೇಕಾಗುತಿದೆ.  ಉದಾಹರಣೆಗೆ  ಊಟ್  ಇ್ಿದವನು  

ಊಟ್  ಸಿಗದೆ  ಹೊೇದರೆ  ಅದನ್ುೂ  ಅವನು  ಊಟ್ದ  ಹಸಿವು  ಎಂದು  

ವಾೆಖ್ಾೆನಿಸುತಾಿನೆ.   ನಾನು  ಚಿಕೆವಳಿದಾದ   50 ಎಕರೆ  ಆಸಿತ 

ಹೆ ಂದಿದರ   ನಮ್ಮ್  ತ್ಂದೆಯ  ಆರೆ ೀ ಯ  ಸರಿ  ಇಲಿದ  ಕಾರಣ್  

ಹಾ    ಜಾತಿಯಲ್ಲ ಿ  ಬಾರಹಮಣ್ರಾದ  ಕಾರಣ್  ಹೆಣ್ುು  ಮ್ಕೆಳು  

ಹೆ ರ ಾೆ ಯಾವ  ಕೆಲಸಕ ೆ  ಹೆ  ುವಂತಿರಲ್ಲಲಿ.  ಹಾಗಾಗಿ  ನಮ್ಮ   

ಕುಟ್ುಂಬದಲ್ಲಿ  ತ್ುಂಬಾ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತಾತ  ಇದ ದೆವು.  ಆ   ನಾನು  ಮ್ತ್ುತ  ನನು  ತ್ಮ್ಮ  ಸೆೀರಿ  ಬೆೀವಿನ  ಬಿೀಜ  ಆರಿಸಿ,   ಬಂದ   

ಹಣ್ದಿಂದ  ಅಕಿೆ  ಅಥವಾ  ಜೆ ೀಳ  ತ್ಂದು  ಬೆೀಯಿಸಿಕೆ ಂಡು  ಎಲಿರ   ಹಂಚಿಕೆ ಂಡು  ತಿನುುತಿತದ ದೆವು.  ಸವಲಿ  ದೆ ಡಡವರಾದ  ಮ್ಮೀಲೆ  ಹಣ್ದ  

ಕೆ ರತೆಯಿಂದ  ಇಬಬರು  ತ್ಮ್ಮಂದಿರು  ಮ್ತ್ುತ   ನಾನು  ಶಾಲೆಗೆ  ಹೆ ೀ ುವುದನುು  ಅಧ್ಥಕೆೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಕೆಲಸಕೆೆ  ಸೆೀರಿಕೆ ಂಾೆವು.  ಸಣ್ು  

ಪ್ುಟ್ೆ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತಾತ  ಹೆ ಲದಲ್ಲಿ  ದುಡಿಯುತಾತ  ಇದ ದೆವು.  
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ಸವಲಿ  ಮ್ಟ್ಟೆಗೆ  ಹಣ್ದ  ಕೆ ರತೆ  ನಿೀಗಿತ್ುತ.  ಅಷೆರಲ್ಲ ಿ ನಮ್ಮ  ತ್ಂದೆಯವರಿಗೆ  ತ್ುಂಬಾ  ಆರೆ ೀ ಯ  ಕೆಟ್ಟೆತ್ುತ.  ಆಸಿತೆರಗೆ  ದಾಖಲ್ಲಸಿ  ಎಷುೆ  

ಹಣ್  ಹಾಕಿದರ     ುಣ್ಮ್ುಖರಾ ಲ್ಲಲಿ.  ಹಣ್ದ  ಹಸಿವು  ಸವಲಿ  ಮ್ಟ್ಟೆಗೆ  ನಿೀಗಿತಾತದರ   ತ್ಂದೆಯವರ  ಅನಾರೆ  ಯದಿಂದ  ನೆಮ್ಮದಿ 

ಸಿ ಲ್ಲಿಲಿ.   ಮ್ುಂದೆ  ವಿದೆಯ  ಇಲಿದೆ  ಬೆೀರೆಯವರನುು  ನೆ ೀಡಿ  ಮ್ನಸಾಲೆಿೀ  ಕೆ ರ ುತಿತದ ದೆ.  ಅಷೆರಲ್ಲಿ  ಅಜೀಂ  ಪೆರೀಮ್ ಜ  ಪೌಂಾೆೀಷನ್ ಗೆ  

ಸೆೀರಿದ  ಮ್ಮೀಲೆ  ವಿದೆಯ  ಕಲ್ಲಯಲು  ಧೆೈಯಥದಿಂದ  ಮ್ುಂದೆ  ಸಾ ುವ   ಹಸಿವು  ತಿೀರಿತ್ು.  ನಾನು  ನ ನ ರಿನಲ್ಲಿ  ಸವಯಂ  ಸೆೀವಕಿಯಾಗಿ 

ಕೆಲಸ  ಮಾಡುವಾ   ಬಹುತೆೀಕ   ಮ್ನೆಯ  ಮ್ಕೆಳು  ನನು  ಹಾಗೆ  ಶಿಕೆಣ್ದಿಂದ  ವಂಚಿತ್ರಾಗಿರುವುದನುು  ಕಂಡು,  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ  ಅವರ 

ಮ್ನೆ ಳಿಗೆ  ಭೆೀಟ್ಟನಿೀಡಿ   ಕಲ್ಲಕೆಗೆ   ಹೆಚುು   ಪ್ರೀತಾಾಹಿಸಿದೆ.  ಅಲಿದೆ   ಬೆೀರೆ  ಊರಿಗೆ  ಹೆ ೀ ುವ  ಮ್ಕೆಳ  ಕಲ್ಲಕೆಗೆ   ಅನುಕ ಲವಾ ುವಂತೆ  

ನಮ್ಮ  ಸಂಸ ಥೆಯವರ  ಪ್ಾೆದೆ.   

ವಿದಾೆವಂತರಿಗೆ  ತಮಮ  ವಿದೆೆಗೆ  ತಕೆಂತೆ  ಸರಿಯಾದ  ಕೆ್ಸ  ಸಿಗದೆ  ಹೊೇದರೆ  ಅವರು  ಉದೆ ಯೀ ದ  ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳ್ುತಾಿರೆ 

ಎನ್ೂಬಹುದು.  ರೆೈತರು  ಬೆಳೆದ  ಬೆಳೆಗೆ  ಸರಿಯಾದ  ಬೆಲೆ  ಸಿಗದೆ  ಇದುರೂ  ಅರೆಹೊಟ್ೆೆ  ಎಂದೆೇ  ತಿಮಾಷನಿಸುತಾಿರೆ .  

ಆದರೆ  ಬಡ  ಜನ್ರಿಗೆ  ಸರಿಯಾಗಿ  ಮೂರು  ಹೊತುಿ  ಆಹಾರ  ಸಿಕೆರೆ  ಸ್ಾಕು,  ಮೇಲ್ಲನ್  ಯಾವುದನ್ೂೂ  ಅವರು   ಬಯಸುವದಿ್ಿ.  ಏಕೆಂದರೆ 

ಮಾನ್ವನಿಗೆ  ಬದುಕ್ು  ಮೊದ್ು    ಆಹಾರ,  ನಿೇರು,  ವಸತಿ,  ಅತೆಗತೆ.  ಹಾಗಾಗಿ  ಈ  ಪ್ಪಂಚದಲ್ಲ ಿ ಹಸಿವು  ಎಂದಾಕ್ಷಣ  ಮೊದ್ು  

ನ್ಮಮ  ಗಮನ್ಕೆೆ  ಬರುವುದು  ಆಹಾರ ಮ್ತ್ುತ  ನಿೇರು.  ಇಂದಿಗೂ  ಎಷೊಟೇ  ಜನ್ರು  ಹಸಿವಿನಿಂದ  ನ್ರಳಿ  ಪಾ್ಣ  ಬಿಡುತಿಿದಾುರೆ.  ಉಳಳವರು  

ಇ್ಿದವರಿಗೆ  ನಿೇಡುವ  ಒಂದು  ಪ್ರವೃತಿತ  ಬೆಳೆಯುವ  ವರೆಗೆ  ಹಸಿವಿನಿಂದ  ಸ್ಾಯುವುದು  ತಪುಪವುದಿ್ಿ.  ಒಟ್ಾಟರೆಯಾಗಿ ಶತಮಾನ್ 

ಶತಮಾನ್ಗಳು  ಕಳೆದು  ದೆೇಶ  ಅಭವೃದಿಿಯಾಗುತಿಿದುರೂ  ಹಸಿವು  ಎಂಬ  ಪದಕೆೆ  ನಾವು  ಬೆಲೆ  ಕಟ್ಟ್ು  ಆಗುವದಿ್ಿ.  ಇಂದಿಗೂ  ಊಟ್,  

ನಿೇರು  ಇ್ಿದೆ  ಇರುವ  ಜನ್ರು  ಈ  ಭೂಮಯ  ಮೇಲೆ  ಇದಾುರೆ. 

 

     - ರ ೇಣುಕ  ಹ ಗಗನದ ೂಡ್ಡ ಿ

ಹಸಿವ  ಉಸಿರು ಕಣ್ರೇ 

ಹಸಿವಿಗೆ  ಸಾವಿಲಿ,  ಕೆ ನೆಯಿಲಿ. ಈ  ಉಸಿರಿಗೆ  ನಿಸ ಥದ  ಗಾಳಿ  ಇಲಿದೆ  ಜೀವವಿಲ.ಿ  ಹಸಿವು  ಎಂದ  ಕ್ಷಣ್  ನಮ್ಗೆ  ನೆನಪಾ ುವುದು  

ಕೆೀವಲ  ಹೆ ಟ್ೆೆಯ  ಹಸಿವು  ಮಾತ್ರ.  ಆದರೆ  ಜೀವನದಲ್ಲ ಿ ಇರುವ  ಆಸೆ  ಮ್ತ್ುತ  ಕನಸು  ಕಾಣ್ುವ,  ಏನಾದರು  ಸಾಧಿಸುವ  ಛಲ,  

ಬರೆಯುವ,  ಓದುವ  ಹಸಿವು ಳು  ಇನೆ ುಂದು  ಮ್ುಖದ  

ಹಸಿವನುು  ಹೆ ತ್ುತ  ನಿಂತಿದೆ.  ಪ್ರತಿಯೊಬಬರಲ್ಲಿಯ   

ಒಂದಲಿ  ಒಂದು  ಹಸಿವು  ಇದ ದೆೀ  ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರಿೀತಿ  

ಅಭಿರುಚಿಯ  ಹಸಿವು  ಇಲಿದವರ  ಜೀವನ   ಇದದರ   ವಯಥಥ.  

ಏನಾದರ   ಸಾಧಿಸಬೆೀಕು  ಎಂಬ  ಛಲದ  ಹಸಿವು.  

ಮಾನವ  ಜೀವಿ  ಹುಟ್ಟೆದ  ಮ್ಮೀಲೆ  ಏನಾದರ   

ಸಾಧಿಸಬೆೀಕು.  ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ  ಮ್ನಸಿಾಗೆ  ನೆಮ್ಮದಿ  

ಆ ುವಷುೆ.  ನಾವು  ಸಾಧ್ನೆ  ಮಾಡಿದರೆ,  ಟ್ಟ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ  

ಅಥವಾ  ವಾತಾಥಪ್ತಿರಕೆಯಲ್ಲಿಯೀ  ಬರಬೆೀಕು  ಅಂತ್ ಇಲಾಿ 

ರಿೀ,  ನಾವು  ನಾಲುೆ  ಜನರಿಗೆ  ಉಪ್ಕಾರ  ಮಾಡುತಾತ,  

ಅವರೆಲಿರ  ಪಿರೀತ್ಗೆ   ಪಾತ್ರರಾ ಬೆೀಕು.  ಹಾಗೆ  ನಾವು  ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ಾಾಕೆರ್,  ಇಂಜನಿಯರ್,  ಸಮಾಜ ಸೆೀವೆಕ, ಲಾಯರ್ 
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ಆ ಬೆೀಕಾದರೆ  ಅವು ಳಿಗೆ  ತ್ಕೆಂತೆ  ನಿಷ್ೆೆಯಿಂದ   ಇಚ ಛೆಕೆ ಟ್ುೆ, ಹ ಲು,  ರಾತಿರಯನುದೆ  ಓದಬೆೀಕು.  ಆ  ನಮ್ಮ  ಶ್ರಮ್ದ  ಹಸಿವಿಗೆ  

ತ್ಕೆ  ಪ್ರತಿಫಲ  ಸಿಕಾೆ ,  ನಾವು  ನಮ್ಮ   ುರಿಯ  ಹಸಿವನುು  ತ್ಲುಪ್ಲು  ಸಾಧ್ಯವಾ ುತ್ತದೆ.  ಹಾಗೆಯೀ  ಏನಾದರ   ಸಾಧಿಸಬೆೀಕು  

ಎಂಬ  ಛಲದ  ಹಸಿವು  ಇದದವರಿಗೆ  ಒಂದೆೀ ದಾರಿ  ಇರುವದಿಲಿ.  

ನಾವು ಹೆ ಟ್ೆೆ  ತ್ುಂಬಿಸಿಕೆ ಳೂೆ ಳೀಕೆ  ಒಂದೆ  ತ್ರಹದ  ಊಟ್  ದಿನಾಲು  ಮಾಡುತಿತವಾ?,  ಇಲಾಿ  ತಾನೆ.  ಬೆೀರೆ  ಬೆೀರೆ  ತ್ರ  ತ್ರಹದ 

ಅಡುಗೆ   ಮಾಡಿಕೆ ಂಡು  ಹೆೀಗೆ  ಊಟ್  ಮಾಡುತ ತೆೀವೆಯೊ  ಹಾಗೆ  ಸಾಧಿಸುವ  ಛಲದ  ಹಸಿವು  ಇದದವರಿಗೆ  ನ ರಾರು  ದಾರಿ  ಕಣ್ರೀ.  

ನಾವು  ಒಂದು  ದಾರಿ  ತ್ಲುಪ್ಲು  ಆ ದಿದಾದ  ಮ್ತೆ ತಂದು  ದಾರಿಯನುು ಹಿಡಿದು  ನಮ್ಮ   ುರಿ  ಮ್ುಟ್ುೆವ  ಕಾೆಗೆ  ಧೆೈಯಥದಿಂದ 

ಸಾ ಬೆೀಕು.  ಆ   ನಮ್ಮ  ಸಾಧಿಸುವ  ಹಸಿವು  ತ್ೃಪಿತಕರವಾಗಿ  ನಿೀ ುತ್ತದೆ.  ಹಾಗೆಯೀ  ನಮಿಮಂದ  ಏನಾದರು  ಸಾಧಿಸೆ ೀಕೆ,   

ಆ ದಿದಾದ   ನಾವು  ಕು ೆದೆ,  ಅಂಜದೆ,  ಮ್ುಂದೆ  ಧೆೈಯಥದಿಂದ ಸಾ ುತಾತ   ಅವು ಳನುು  ಹೆೀಗೆ ನನಸು   ಮಾಡಿಕೆ ಳಬೆೀಕು ಎಂದು 

ಯೊೀಚಿಸಿ  ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ  ನಮ್ಮ   ುರಿ  ಮ್ುಟ್ಟೆದಾ   ಆ   ನಮ್ಮ  ಹಸಿವಿನ  ಹಂಬಲ  ಸವಲಿ ತಿೀರುತ್ತದೆ.  

ನಾವು ಈ  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ  ಅಭಿವೃದಿಿಯ  ಹಸಿವು  ನಿೀಗಿಸಿಕೆ ಳೂೆ ಳೀದು  ಸುಲಭವಲಿ.  ರಿೀ. ನಾವು  ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ  ಕುಳಿತ್ರೆ  ಅಭಿವೃದಿ ಿ 

ಹೆ ಂದುವುದಿಲಿ.  ನಾವು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹೆ ಂದಬೆೀಕು  ಅಂದೆರ  ಮೊದಲು  ಯಾವುದಾದರ   ಸಣ್ು  ಪ್ುಟ್ೆ  ಒಳ ಳೆಯ  ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತಾತ  

ಬೆಳೆಯಬೆೀಕು.  ಅದು  ಬಿಟ್ುೆ  ನನಗೆ  ಈ  ಕೆಲಸದಿಂದ,  ಆ  ಕೆಲಸದಿಂದ, ನನು  ಪ್ರತಿಷ್ೆೆಗೆ  ಧ್ಕೆೆ  ಬರುತ ತೆ,  ನಾನು  ಯಾಕೆ  ಆ 

ಕೆಲಸ  ಮಾಡಬೆೀಕು?  ಎಂಬುವುದನುು  ಮೊದಲು  ತೆಗೆದು  ಹಾಕಬೆೀಕು.  ಸಣ್ು  ಕೆಲಸವೆೀ  ಇರಲ್ಲ,  ಅದರಿಂದ  ಜನರಿಗೆ   ಮ್ತ್ುತ 

ನಮ್ಗೆ  ಉಪ್ಯೊೀ   ಆ ುತ ತೆ  ಅಂದೆರ  ಅದನುು  ಮಾಡಬೆೀಕು.  ನಾವು  ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ  ಸವಲಿ  ಸವಲಿ  ಬೆಳೆಯುತಾತ  ಹೆ ೀದಂತೆ 

ನಮ್ಗೆ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹೆ ಂದುವ  ಹಸಿವು  ಹೆೀಗೆ  ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ  ಬಗೆೆ  ಪ್ರಿಕಲಿನೆ  ಮ್ ಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೀ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹೆ ಂದುವ 

ಹಸಿವು ಕ ಡ  ನಿೀ ುತ್ತದೆ. ಅಲಾವ ಗೆಳೆಯರೆೀ? 

ಆರ್ಥಥಕ  ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯ  ಹಸಿವು. ಇದು  ನಮ್ಮ  ದೆೀಶ್ದಲ್ಲಿ  ತ್ುಂಬಾ  ಹೆಚಾುಗಿ  ಕಾಣ್ಸಿಕೆ ಳುವ  ಹಸಿವು.  ಎಷ್ೆ ೆೀ  ಜನರಿಗೆ  ಆರ್ಥಥಕ  

ಪ್ರಿಸಿಥತಿಯ  ಹಸಿವು  ನಿೀಗಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕು  ಎಂಬ  ಆಸೆ.  ಆದರೆ  ಅವರು  ಮಾಡುವ  ಮೊದಲ  ತ್ಪ್ುಿ  ಕೆಲಸ  ಅಂದೆರ  ನನಗೆ  

ಗೌನಥಮ್ಮಂಟ್  ನೌಕರಿೀನೆೀ  ಸಿ ಬೆೀಕು.  ದೆ ಡಡ  ನೌಕರಿೀನೆೀ   ಸಿ ಬೆೀಕು  ಎಂಬ  ಹಠಮಾರಿತ್ನಕೆೆ   ಂಟ್ುಬಿೀಳುವುದು.  ಇದನುು  ಬಿಟ್ುೆ  

ನಮ್ಗೆ  ಬೆೀಕಾಗಿರುವದು  ಏನು?  ಎಂಬುದನುು    ನಾವು    ಗೆ ತ್ುತ ಪ್ಡಿಸಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕು.    ಹಾಗಿದದರೆ  ನನಗೆ ಅದೆೀ  ಕೆಲಸ ಬೆೀಕು,  

ಇದೆೀ  ಕೆಲಸಬೆೀಕು  ಎಂದು  ಮ್ನೆಯಲ್ಲಿ  ಕುಳಿತ್ು  ನಿಮ್ಮ  ದೆೀಹಕೆೆ  ತ್ುಕುೆ  ಹಿಡಿಸುವ  ಮೊದಲು  ಹೆ ರಗೆ  ಬಂದು  ಮ್ಮೈ  ಬಗಿೆಸಿ  

ದುಡಿಯಿರಿ.  ಜವಾನನ  ಕೆಲಸ  ಆದರ   ಕ ಡ  ನಿಷ್ೆೆಯಿಂದ  ಪಾರಮಾಣ್ಕವಾಗಿ  ಮಾಡಬೆೀಕು.  ಜವಾನನ  ಕೆಲಸವೆೀ?  ನಾವು 

ನಿಷ್ೆೆಯಿಂದ  ಮಾಡುತ ತೆೀವೆ  ಅನುಲು  ನಮ್ಗೆ  ನಾಚಿಕೆ  ಏಕೆ?.  ನಮ್ಗೆ ಹೆ ಟ್ೆೆ  ಹಸಿದಾ   ತ್ಂ ಳ  ಅನು  ಇದದರ   ಕ ಡ  ಮ್ೃಷ್ಾೆನು 

ಅಂತ್  ಊಟ್  ಮಾಡಿ   ಹಸಿವು  ನಿೀಗಿಸಿಕೆ ಳುಳತ ತೆೀವೆ.   ಏನಂತಿೀರಾ?  
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: Bayalu Coordinators: 

Gulbarga: Gundappa: gundappa.katekar@azimpremjifoundation.org 

Mandya: Ravi B T: ravi@azimpremjifoundation.org 

Bangalore: Ragavendra Herle: raghavendra.herle@azimpremjifoundation.org 

Yadgir: Rajashri Nayak: rajashri.nayak@azimpremjifoundation.org 
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