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�ೂೕಜ�ೆಯ�� ಈ�ೆ�ೆ ಪ�ಚ��ದ ಪದ�ಾಮ. ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ�� �ೂೕಜ�ೆಯ�� �ೆಸರು �ೋಂ�ಾ�� �ಾ� �ಾ� �

ಪ�ೆದು ಉ�ೊ�ೕಗ�ೆ� ��ೂೕಜ�ೆ�ೊಳ��ವ ಕೂ��ಾ��ಕರ ಗುಂ�ನ �ೕಲುಸು��ಾ� ಜ�ಾ�ಾ�� ಈ �ಾಯಕ ಬಂಧು�ನದು.

ಅಸ��ೆ �ಾಯಕ ಬಂಧುವ� ಕೂಡ ಒಬ� ಕೂ� �ಾ��ಕ. ತನ� �ಾ�ನ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೇ ತಮ� ಗುಂ�ನ �ೕಲುಸು��ಾ�

�ೋ��ೊಳ��ವ�ದು ಆತನ ಕತ�ವ�. ಅದ�ಾ�� ಆವ��ೆ ಇತ�ೆ ಕೂ� �ಾ��ಕ��ಂತ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� ಕೂ�

�ೊ�ೆಯುವ��ಲ�. �ಾ�ಾ�, �ಾಯಕ ಬಂಧು ಕಲ��ೆ �ಾ��ೆ ಬಂದು ವಷ��ಾಗು�ಾ� ಬಂದರೂ, �ಾವ �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��ಯಲೂ�

ಈ ಪದ�ಾಮ�ೆ� ��ೂೕ�ತ�ಾದವರು �ೕಲುಸು��ಾ� ಉ�ಾಬ��ೆ �ೋ�ಲ�.

�ಾಭ�ಾಯಕವಲ�ದ ಹು�ೆ�ಯನು�  ��ೕಕ��, ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ���ೆ �ೊಳಪ� ತಂದವರು �ೊಸನಗರ �ಾಲೂ�ಕು �ಪ�� �ೇ�ೆ

�ಾ�ಮದ �.ಆ� .ಕೃಷ�ಪ�.

�ಪ�� �ೇ�ೆ ಸ�ಸು�ಾರು 6 �ಾ�ರ ಜನಸಂ�ೆ� ಇರುವ ಮ�ೆ�ಾ�ನ ಒಂದು �ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ��. ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ ಐದು

�ಾ�ಮಗ�ಂದ �ಾ�ರ ಸಂ�ೆ�ಯ�� ಕೃ� �ಾ��ಕ�ದ�ರೂ ಒಂದೂವ�ೆ ವಷ�ದ �ಂ�ನವ�ೆಗೂ ಬಹು�ೇಕರು �ೂೕಜ�ೆ�ೆ �ೆಸರು

�ೋಂ�ಾ��ರ�ಲ�.  �ೂೕಜ�ೆಯ �ೈಫಲ�ವನು� �ೋಡು��ದ� ಕೃಷ�ಪ�, ಒಂದು �ನ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ �ಾ�ಮಗ�ಾದ

�ಪ�� �ೇ�ೆ, ಬ�ೆ�, �ೌಡೂರು, ಮುಕ��ೊಪ�, �ೆ�ೆಹ�� �ಾ�ಮಗಳ �ಾ���ಯ�� ಆಗ�ೇ�ಾದ �ೆಲಸ �ಾಯ�ಗಳ ಪ��

�ಾ��ೊಂಡರು. ಮ�ೆ�ಾ�ನ �ಾಗ�ಾದ �ಾರಣ ಬಹುಸಂ�ೆ�ಯ �ೈತರು ದಟ� �ಾ�ನ ನಡು�ೆ ತಮ� ಜ�ೕನುಗ��ೆ �ೋಗಲು

ರ�ೆ�ಗ�ಲ��ೆ ಪರ�ಾಡು��ದ�ರು. ಅ��ೆಚು� ಮ�  ೆಸು�ಯುವ ಪ��ೇಶ�ಾದರೂ, �ೇ��ೆಯ�� ಜನ ಕು�ಯುವ �ೕ�ಗೂ 

ಅನುಭ�ಸು��ದ� ಬವ�ೆ �ೋ�ದ�ರು. ಅದ�ೆ�ಲ� ಪ��ಾರ ಕಂಡು�ೊಳ�ಲು ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ�� ಸದ�ಳ�ೆ �ಾ��ೊಳ��ವ

ಸಂಕಲ��ೊಟು�, �ೈ�ೊಳ��ೇ�ಾದ �ಾಮ�ಾ�ಗಳ ಪ�� ಸ�ೕತ ��ಾ� ಪಂ�ಾ���ೆ ಬಂದು �ಇಒ ಸ��ಾಂ� �ೆಂ�� 
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ಅವರನು� ಸಂಪ���ದರು. ಕೃಷ�ಪ� ಅವರ �ಾಳ��ೆ ಸ��ಾಂ�  �ೆಂಬಲ�ಾ� �ಂತರು. ಸಂಬಂ��ದ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ ಸಹ�ಾರ

�ೕಡುವಂ�ೆ ಸೂ��ದರು.

�ಾ�ಮ ಪಂ�ಾ�� �ಾ���ಯ�� ಒಂದು �ಾ�ರದಷು� ಕೂ� �ಾ��ಕ�ದ�ರೂ ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ�� ಅ� �ೆಲಸ �ಾಡಲು �ದ��ರ�ಲ�.

�ಾ�ೆ, ಕೃ�, ಹ�ಾ� �ೆಲಸದ� �ೇ �ೆಚು� �ೊಡ���ೊಂಡು �ನ�ೆ�  500 ಸಂ�ಾ�ಸುವ ಅ��ನ �ಾ��ಕರು  191 �ಗುವ ‘�ಾ��’

�ೆಲಸ�ೆ� ಬರಲು �ದ��ರ�ಲ�! ಕೃಷ�ಪ� ಸ�ಾನ ಮನಸ�ರ ಜ�ೆ �ಾ�ಮಗಳ ಮ�ೆಮ�ೆ�ೆ �ೆರ� ಕೂ� �ಾ��ಕರ ಮನ���ದರು.

ಅದರ ಫಲ�ಾ� ಸು�ಾರು 80 �ಾ��ಕರು ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ�� ಅ� �ೆಸರು �ೋಂ�ಾ���ೊಂಡು �ಾ� �ಾ� � �ೊ��ದರು.

�ಾ��ಕರ ಜ�ೆ �ಾವ� �ಾ� �ಾ�� ಪ�ೆದು ‘�ಾಯಕ ಬಂಧು’�ಾ� �ಾ�� �ೂೕಜ�ೆ ಅ� �ಾ�ಮದ ಅ�ವೃ�� �ಾಯ��ೆ� 

�ಾಲ�ೆ �ೕ�ದರು.

�ೂದಲು �ೆಳ�ೋಡು ರ�ೆ�, ತು�ೊ�ೕ� ಮ�ೆ ರ�ೆ�, �ೆ�ಾ��ಪ�ರ ರ�ೆ�ಗಳ ��ಾ�ಣ �ಾಗೂ ದುರ���ೆ ಆದ��ೆ �ೕ�ದರು. ಅರಮ�ೆ

ಹಳ�ದ �ೕರು ವ�ಥ��ಾ� �ೋಗುವ�ದನು� ತ�ೆದು, ಅಂತಜ�ಲ �ೆ��ಸಲು �ಾಗೂ �ೇ��ೆಯ�� �ಾನು�ಾರುಗಳ� �ೕ�ನ ಭವ�ೆ

ಅನುಭ�ಸುವ�ದನು� ತ��ಸಲು ಅರಮ�ೆ ಹಳ��ೆ� 56 ಅ� ಎತ�ರ �ೆ� �ಾ�ಂ ��ಾ�ಣ ಆರಂ��ದರು. ಕು�ಯುವ �ೕ��ಾ� 3 ಕ�ೆ

40 ಅ� ಆಳದ �ಾ� �ೋ��ದರು. �ೆಲ �ಾಮ�ಾ� ಮು���ೆ. �ೆಲವ� ಪ�ಗ� ಯ���ೆ. ಇ�ೆಲ�ವನೂ� ಅವರು �ಾ��ದು� �ೇವಲ

ಒಂದೂವ�ೆ ವಷ�ದ ಅವ�ಯ��.

ಅಂ�ನ ಕೂ� ಅಂ�ೇ ಪ�ೆದು, �ೕವನ ನ�ೆಸುವ �ಾ��ಕ��ೆ �ಾ�� ಅ� �ಾ�ದ �ೆಲಸ�ೆ� ಕೂ� ಪ�ೆಯಲು 15 �ನದವ�ೆ�ೆ

�ಾಯುವ �ಾ� �ೆ ಇರ�ಲ�. �ಾ�ಾ�, �ೆಲಸ ಆರಂ��ದ �ೆಲ �ನಗಳ���ೕ 80 ಇದ� �ಾ��ಕರ ಸಂ�ೆ� ಅಧ�ದಷು� ಕು��ತು.

�ೆಲವ��ೆ ಕೃಷ�ಪ� ಅವ�ೇ �ಾಸ� ವ���ಗ�ಂದ �ಾಲ ತಂದು ಕೂ� �ೕಡಲು ಆರಂ��ದರು.

�ಾ� �ೆ�ೆಸುವ �ೆಲಸ�ೆ� ಅನುಭವ�ರುವವರು �ಾತ� ಅಗತ� ಇದ� �ಾರಣ, ಕ�� ಕೂ��ೆ �ಾ��ೆ ಇ�ಯಲು ಅನುಭ�ಗಳ�

�ದ��ರ�ಲ�. ಅದ�ಾ�� ಅಂಥವ��ೆ ಇವರ ಕೂ�ಯನೂ� �ೇ�� �ೕ�ದರು. �ಾಗೂ �ೕಗೂ �ಾ� �ೊ�ೆ�ೆ  3 ಲ� �ೆಚ�ದ��

�ಾ�,  6.5 ಲ� �ೆಚ�ದ�� ರ�ೆ� �ಾಗೂ  10 ಲ� �ೆಚ�ದ�� �ೆ� �ಾ�ಂ ���ಸ�ಾ��ೆ. �ಾ� �ಾಮ�ಾ� ಪ�ಗ�ಯ���ೆ.

�ಾಡ�ಾದ ಇಷು� �ೆಚ�, ಕೂ�ಯ�� ಇದುವ�ೆಗೂ ಬಂ�ರುವ ಹಣ ಅಧ���ಂತ ಕ��.ಇ�ೆಲ�ವನೂ� �ಾ��ದು� �ೇವಲ �ಾನವ

ಶ�ಮದ �ೕ�ೆ. ಪ�ಸು�ತ ಈ �ಾಯಕ ಬಂಧು�ನ ಬ� ಉ��ರುವವರು �ೇವಲ 10 �ಾ��ಕರು!

ಉ�ೊ�ೕಗ �ಾ�� �ೂೕಜ�ೆಯ �ಯಮಗ��ೆ �ದು�ಪ� ತಂದು �ೆಲಸದ �ನಗಳನು� ಈ�ರುವ 100��ಂತ �ೆ���, ಕೂ�

��ಗುಣ�ೊ��ದ�ೆ, ಅಂ�ನ ಕೂ� ಅಂ�ೇ �ೊಡುವಂ�ಾದ�ೆ �ಪ�� �ೇ�ೆಯಂತಹ ಲ�ಾಂತರ �ಾ�ಮಗಳ� ಉ�ಾ�ರ�ಾಗುತ��ೆ.

ಅ��ನ ಜನರು ಗು�  ೆ�ೋಗುವ�ದೂ ತಪ��ತ��ೆ ಎನು�ವ�ದು ಕೃಷ�ಪ� ಅವರ ಮನ�ಾಳದ �ಾತು.


