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ಸು�ೕ� �ಂಕ�ೕ�

�ವೃ�� ಎನು� �ದು ಅಲ� ��ಮವ��ೕ, �ಣ���ಮವಲ�

ಇ��ೕ�� 56 ವಷ�ಗಳನು�  �ಣ��ೂ��ದ ನನ�  ಆ��ೕಯ �ತ ��ೂಬ� ರು ��ಪ�ಯ� 35 ವಷ� �ೕ�
ಸ��ದ ನಂತರ �ವೃ�� ಪ�ದರು. ‘��ೖ� �ಂ�  ಅ�ೂೕ� ’ ಎನು� ವ �ೕ���ಯ �ಪ� �ಯನು�  ಬ�ಯುವ
ಮೂಲಕ ಈ ಪ�ಮುಖ ಗ��ಯನು�  ಸಂಭ��ಸಲು �ಧ���ದರು. ಇ�ೕ �ೕ�, ತಮ�  ಮೂರ�ೕ ನ�ದ� ಮದ
�ೕರುಗಳನು�  �ಡುಗ� �ಡಲು �ದ� � ನ�ಸು��ರುವ 79ರ ಹ�ಯದ ಯಶ�� ಮತು�  ��ೕ�ತ ಉದ� ��ಬ� ರ
ಕು�ತು ಓದಲು ನನ� ಅವ�ಶ ��� ತು. ಇದು, �� ��  ಉತು� ಂಗದ�ದ�  ಸಮಯದ� �ನು �ೂೕ�ದ�
‘ಮೂವತ�ರ ಹ�ಯದ� �ಮ� �ವೃ���ಗ�ೕ�? ��ದ�, ಅ�� ಸ��’ ಎಂಬ ಉ�ೂ�ೕಗ �ೕಮ��
��ೕ�ತನು�  �ನ��ತು. ಈ ಮೂರು �ವೃ��ಗಳು ನನ� � �ಲ� ಪ���ಗಳನು�  ಹುಟು� ��ದ�. �ವೃ��
�ೂೕ�ಸಲು ಸೂಕ� ಸಮಯ ಎನು� �ದು ಇ��ೕ?

ಉ�ೂ�ೕಗದ� ಉತು� ಂಗದ�ರು�ಗ ��ಮ ��ದು�ೂಳು� �ದನು�  �ಲವರು ಸೂಕ��ದ ���ರ ಎಂದು
ಪ�ಗ�ಸು���. ಇದ�� ಅತು� ತ�ಮ ಉ�ಹರ� ಎಂದ� ಆ�� ���. ಅದು� ತ ಪ���ಯ ���  ಆಟ�����
ಗುರು���ೂಂ�ದ�  �ಗೂ ಮೂರು ����  ���  ಪ�ಶ��ಗಳನು�  ���ದ�  ಇವರು 25�ೕ ವಯ��ನ��ೕ
�ವೃತ��ದರು. �ವೃತ��ಗುವ ಸಮಯದ� ಅವರು �ೕ� �ೕ�ದ� ರು: ‘�ಂಬಲ� �  �ಲು� �ದು ಎಂದ� ಕನ�ನ
ಪ����ಯನು�  ತಲು��ದು ಎಂದಥ�. ನನ� �� ಸಂತಸ��� ಮತು�  �ವೃ��� �ನು �ದ� ����,

ಅಲ� � �ವೃ���ಗಲು ಇದು ಸ��ದ ಸಮಯ ಎನು� �ದು ನನ�  ಹೃದಯದ ����’.
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ಈ ತ���ನ ಅತು� ನ� ತ ��ೕಲ�  �ಗೂ ��ೂ�  ಸಂ�� ಯ �ಇಒ ಆ�ದ�  ಸ�  �� �ೕ� ಅವರು, ತಮ�
ಸಂ�� ಯು �ಶ� ದ� ಅತ� ಂತ �ೕಗ�� ��ಯು��ದ�  ��ೕ�  ಕಂಪ��� ಗುರು���ೂಂ�ದ�  ಸಂದಭ�ದ�
ತಮ�  56�ೕ ವಷ�ದ� �ವೃ�� �ೂೕ���ೂಂಡರು. ಸಂಬಂ�ತ ವ� ��� �ವೃ��ಯ ಸಮಯ� ಸಂತಸ ತಂದರೂ, ಆ
ವ� ��ಯು ಇನ� ಷು�  �ಲ ಮುಂದುವ�ದು ಇನೂ�  ಒಂದಷು�  �ಧ� �ಡ�ೕ�ತು�  ಎಂದು ಇತರರು ��ಸು�ದು
ಸಹಜ�ೕ. ಆದ� ಸಂ�ಣ��� �ೖಯ��ಕ��ರುವ ಈ ಆ��ಯನು�  �� �ರ�ಸ�ೕಕು.

�ಧ� �ರುವಷು�  ಮ��� ಮುಂದುವ�ಯು�ದು �ಲವರ ಇ�� . ಅ��ಕದ �ಶ� ���ಲಯಗಳ ���ಗಳು ತಮ�
90ರ ಹ�ಯದ�ಯೂ �ೂೕಧ� ಮತು�  ಸಂ�ೂೕಧ�ಯ� �ೂಡಗು�ದು ಅಚ� �ಯ �ಷಯ�ೕನಲ� . ���� 
�ಶ� ���ಲಯದ ��  � ಗು�  ಇನ�  ಮತು�  ���� ಟ�  �ಶ� ���ಲಯದ ಸು� ಕು�ೂ ಮ�� ಅವ�� ತಮ�
�ೕ��ವ�ಯ� ��ದ �ಧ��� �ೂ��  ಪ�ಶ��ಯೂ �ೂ���. ಪ��ದ�  ಕನ� ಡ �ಘಂಟು�ರ ಮತು�
ಶ�ಯು��.�ಂಕಟಸುಬ� ಯ�  ಅವರು 90�ೕ ಇ�

 ವಯ��ನ�ಯೂ ಸಂ�ೂೕಧ� ನ�� �ೕಖನಗಳನು�  ಪ�ಕ�ಸು��ದ� ರು. ಕ�, ಸಂ�ೕತ, ��ನದಂತಹ �ಂ�ತ�
�ತ �ಗಳ�ನ ವೃ��ಯ �ೕ��ಯುಷ� � ಮುಂ�ನ ತ��ರುಗ�� ಸೃಜನ�ೕಲ�ಯನು�  ಒದ�ಸು�ದಲ� �
ಅಮೂಲ�  ತರ�ೕ�ಯನೂ�  �ೕಡುತ��.

�ಲವರು �ವೃ���ಗು��ೕ ಇಲ� , ಏ�ಂದ� ಅವರು �ೕ� ಏನನೂ�  ��ಸ�ರರು. ಇದು �ಲ�
ಸ���ೕಶಗಳ� �ೖಫಲ�  ಎ�ಸುತ�� �ಗೂ �ಲ� ಸಂಸ� ೃ�ಗಳ� ಇದು ಎದು�  �ಣುತ��. �ರತದ ಪ��ದ�  ��ಣ ತಜ�
ಎ��ರುವ �ಗೂ ಸ��ರದ� �ೂಡ�  ಹು�ಯ� �ೕ� ಸ��ದ ನಂತರ ತಳಮಟ� ದ� �ೂಡ�  ಪ��ಣದ�
ಸ� ಯಂ�ೕ� ಸಂ�� �ಂದನು�  (ಎ� �ಒ) ����ದ�  ವ� ���ಬ� ರು ತಮ�  ಪ�ಶುದ�  �ಂ� ��ಯ� �ೕ�
�ೕ�ದ� ರು: ‘��ೂ�  �ಸ��  ಪಕ�� �ೖ, � ಅ�ೕ �ೕ ಕು�� ಪ�� ಹು� �ೖಂ’ (�ರು ��� ��ಯ�ೕ�ೂೕ
ಅವರು ಕು�� ��ದು�ೂಂಡು ಕೂ���). ಅವರು �ೕ�ದ ಈ �ತನು�  ��ಂತ��ದ� ಅದು ಅ�ೂ�ಂದು
ಪ��ಮ�� ಎ�ಸದು. ಆದ� ಸಮಯ �ೕ�ದ ನಂತರ� ಜನರು ಕು��� ಅಂ��ೂಂಡ� ಆಗುವ
ಅಡ� ಪ��ಮಗಳನು�  ಇದು ಸೂ�ಸುತ��. ಕುತೂಹಲ�� �ಷಯ�ಂದ�, ಅವ�ಶ �ಕ�  ಕ� ಇನೂ�  ���ನ
ಅವ�ಯ ತನಕ ಉ�ದು�ೂಳು� ವ ಜನರು, ‘�ಟು� �ೂೕಗಲು ಸಂ�� ಯು ನನ� ನು�  �ಡು��ಲ� ’ ಎಂಬ ತಕ�ವನು�
ಮುಂ�ಡು���. �ರುಕ��ಗಳು, ಜನರ ವತ��, ತಂತ ��ನದ ಸಮ��ೕನ �ಗೂ ಆಳ�ದ ಅ��
�ೕ�ರುವ� ಆಡ��ತ� ಕ �ಗೂ ���ಚರ� ಹು�ಗ�ಂದ ಹಳಬರು �ರವಯುತ�� �ಂ�
ಸ�ಯ�ೕಕು. ಅ� ಅವರು ಸಲ��ರ ಅಥ� �ೕ���ರ�ಯ ಹು�ಗ�� �ೕ�ತ�ಗ�ೕಕು.

�ಲವರು �ಗ�ತ ಉ�ಶದ ಬ��, ಸಂ��  ಅಥ� ಕ�ೕ��ಂ�� ಎಷು�  ಆಳ�ದ ಬಂಧವನು�  �ೂಂ�ರು���
ಎಂದ�, ಅದನು�  ತ� �ಸಲು ಅವ�� �ಪ�ೕತ �ದ���ಗುತ��. ‘��  ಟು ಎ��  ���   ��  ಯು ಆ� 
��ೖ�ಂ� ’ ಎಂಬ �ಸ�ಕವನು�  ಬ��ರುವ �ನ� ಮೂಲದ �ೕಖಕ �� �ೕ���  ನಷ� ದ �ೕ�ಯನು�  ಐದು
ಪ��ರಗ�� ವ�ೕ�ಕ����. ಅ�ಂದ�, �ನಚ�, ಅ���, ಉ�ಶ, ಅ��ರ ಮತು�  ಸಂಬಂಧಗಳು. �ವೃ��
ಎಂದ� �ಲವ�� ತಮ�  �ನಚ��ಂದ ಹ��  ಆ� �ಗ���ದಂ� �ಸ�ಗಬಹುದು. ಮುಕ� �ಗೂ
�ೕ���ರ� ಇಲ� ದ �ಲದ �ೂಳ� �ೕಗ�ೕ �ೂರಟು�ೂೕ� ಮಂಕುತನ ಆವ�ಸುತ��, ತಮ�  �ಗ� �ಯ
ಪ��� ಉದ� �ಸುತ��. �ಲಸ ಮತು�  ಕ�ೕ�ಯು ಜನ�� ಅ���, ಉ�ಶ, ಅ��ರ ಮತು�  ಸಂಬಂಧಗಳನು�
ಒದ�ಸುತ��. ಅಲ� � ���ೕ ವ� ��ಯು ಇತರ ಆಸ��ಗಳು �ಗೂ ಒಡ�ಟಗಳನು�  ����ೂಳ� �ೕ �ೂೕದ�
�ವೃ��ಯು ಆತಂಕ�� ಎ�ಸಬಹುದು.

�ವೃ�� ಎನು� �ದು ಅಲ� ��ಮವ��ೕ, �ಣ���ಮವಲ� . �ವೃ���ಂದ ಒಂದು ��ತ ಪ�ವತ��
ಸಂಭ��ದ� ಅದು ಪ��ಜನ�� ಎ�ಸಬಲ� ದು. �ಲ� ಸಂದಭ�ಗಳ� ಇಂತಹ ಪ�ವತ��� ಅವ�ಶ��.

ಉ�ಹರ��, ಸ� �ಯ �ಜ�ರಣ�ಂದ ದೂರ�ದವರನು�  �ಜ� �ಲರ��� �ೕ�ಸು�ದು ಸ�ೕ� ��ನ� .
�ೖ��ಕ ವಲಯದ� ���ಂತ ಮತು�  ಅ�� ಉಪ��ಸಕರ ��ನಗ��. ��ಯ ಅ���ಗಳು �ಂತಕರ
�ವ�ಯ� ಇರುವ ��ನಗಳನು�  ಅಲಂಕ�ಸು���. ����ೕ�  ವಲಯದ ಎ�� ಕು� �� ಗಳು ಆಡ�ತ
ಮಂಡ�ಗಳ� ಸ� ತಂತ � ��ೕ�ಶಕ�� ಆಡ�ತ �ವ�ಹ�ಯ �ತ �ವನು�  ವ�ಸು���.



3/3

ಆದ�, �ಲ� ವ� ��ಗಳು �ವೃ��ಯ ನಂತರ �ೕ��ೕ ಬದುಕನು�  ��ಸಲು ಬಹಳ ಎಚ� ರ�ಂದ �ವ��ದ� �
ನ���ೂಳು� ���. ಅ�ೕಕ ಯಶ�� ಅ���ಗಳು ಮತು�  ����ೕ�  ಸಂ�� ಗಳಎ�� ಕು� �� ಗಳು ಸಂ�� ಗಳು ಮತು�
ಸ�ಜದ ಒ���� �ೕ� �ೕಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂತಸ, ಆತ� ತೃ��ಯ ಬದುಕು ��ಸು���. ಹಣ�ಸು
�ಯ�ದ��ಯಂತಹ �ರವಯುತ ಹು�ಯನು�  ಅಲಂಕ��ದ�  ಹಸು� �  ಅ�� ಅವರು �ವೃ��ಯ ನಂತರ
ಸ��ರದ ಪ�ಮುಖ ಹು�ಯನು�  ��ಕ��ದರು �ಗೂ ಅದರ ಬದ�� ಆ����ಕ� ಮತು�  ತಮ�  ಮಗನ ಆ�ೖ��
ಸಮಯ �ೕಸ�ಡಲು �ಧ���ದರು.

�ೕ��ವ� �ಚು� ��ರುವ ಈ ಸಂದಭ�ದ� �ಚು�  �ಚು�  ಜನರು ತಮ�  ಬದು�ನ ಮೂರ�ೕ ಒಂದರಷು�
ಸಮಯವನು�  �ವೃ��ಯ ನಂತರ ಕ�ಯು���. �ವೃ�� ಎನು� �ದು ನಮ�  ಬದು�ನ �ೂಡ�  �ಹಸ���. ಇದ���
ಮನಸ� ನು�  ಸನ� ದ� �ೂ�ಸಲು ಅಗತ� �ದ ಸಮಯ ವ� �ಸು�ದ�� ಇದು ಸ�ಲ.

�ೕಖಕ: ಅ�ೕಂ ��ೕ� � �ಂ�ೕಷ� ನ ಮುಖ�  ಸಂವಹನ ಅ���

Retirment Age

oldage person
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