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ಬಹುಮುಖ ಪ���ಯ ವೃ��ರಂಗದ ಸಕಲ ಕ�ವಲ� ಭರು; ಈ ಜಗ��ನ��
ಬಹುಶು� ತರ ಅಗತ�
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| ಸು�ೕ�  �ಂಕ�ೕ� , ಮುಖ�  ಸಂವಹನ ಅ���, ಅ�ೕಂ ��ೕ� � �ಂ�ೕಷ�

ಇ��ೕ�� ನ�ದ �ಸ�ಕ �ಡುಗ� �ಯ�ಕ �ಮ�ಂದರದ� ��ಪ� �  �ೂೕ���  ಅವರು �ತ�ಡು�ದನು�
�ನು �ೕ���ೂಂ�. ��ಪ� �  �ೂೕ���  ಅವರು �ೕ� �ೕ� �ತ �ಗಳ� ಪಳ�ದವರು. ಒಬ�  �ೖ�ಕ��,

�ೖತ�� �ಗೂ ಉದ� ��� ತನ�  �ಪನು�  ಇವರು ಮೂ����. ನನ� ಒಂದು ಬೃಹ�  ಐ.�. ಸಂ�� ಯ
ಎ� .ಆ�  ಮುಖ� ಸ� ರ ಪ�ಚಯ��. �ಡು�ಲ� ದ ತನ�  ಉ�ೂ�ೕಗದ ನಡು�ಯೂ �.ಎ� .� �� ಮು��ರುವ
ಇವರು �ರಂತರ�� ��ರ�� ನ� ��ೂ�ಳು� ���. ನನ�  �ಲಸದ �ರಣ �ೕ� �ೕ� �ಲಸಗಳನು�  ����
��ರುವ ಅ�ೕಕ ಜನರನು�  �ೕ��ಗಲು �ಗೂ ಅವರನು�  ಬಹಳ�� ����ೂಳ� ಲು ನನ� ಅವ�ಶ
�ೂ�ಯುತ��. �ೕ���ೕ ʻಎಲ�  �ಷಯಗಳನು�  ಅ�ತು�ೂಂಡ, ಆದ� ���ೕ �ಷಯದ �ೕಲೂ
ಪ�ಣ� ��ಸದ ವ� �� ಎ�ಸ�ೕಡʼ ಎನು� ವ ��ನ�  ಎಚ� ��ಯನು�  ಮರು�ಲ� �ಪನ�� ಒಳಪ�ಸುವ
ಅಗತ� �� ಎಂದು ನನಗ���.

ವ� ��ಗಳು ಬಹು ಅಂತ:ಸ� ತ��ಗಳನು�  �ೂಂ�ರು���: ಅ��ಕದ �ೕಖಕ �ಬ� � ಎ. �ೕ���  ಅವರು ತನ�  ʻ�ೖ� 
ಎನ�  ��  ಲ� ̓ ಎಂಬ �ೖ��ಕ �ಲ� �ಕ �ದಂಬ�ಯ� �ೕ� �ೕಳು���: “�ನವ�� ಡ�ಪ� 
(ಕೂ�ನ ��ೕನ) ಬದ��ಸುವ, ��� �ಜ� ರೂ�ಸುವ, ಹಂ�ಯನು�  ಕ�ಯುವ, ಹಡಗನು�
��ೕ��ಸುವ, ಕಟ� ಡವನು�  ���ಸ�ೂ�ಸುವ, ಚತುದ�ಶಪ� (ಸು�ೕತ) ಬ�ಯುವ, �ಕ� ಪತ �ಗಳನು�
ಸಂತುಲನ�ೂ�ಸುವ, �ೂೕ�ಯನು�  ���ಸುವ, ಮು�ದ ಎಲುಬುಗಳನು�  �ೂೕ�ಸುವ, �ಯುವವ��
�ಂತ� ನ �ೕಳುವ, ಆ�ೕಶಗಳನು�  ��ದು�ೂಳು� ವ, ಆ�ೕಶಗಳನು�  �ೕಡುವ, ಸಹಕ�ಸುವ, ಏ�ಂ���
�ಯ��ವ��ಸುವ, ಸ�ೕಕರಣಗಳನು�  ��ಸುವ, �ೂಸ ಸಮ��  ���ೕ�ಸುವ, �ೂಬ� ರ �ಕುವ, ಕಂ��ಟ�  �
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��ೕ��ಂ ಬ�ಯುವ, ರು�ಕರ ಊಟ �ದ� ಪ�ಸುವ, ದ���ಂದ �ೂೕ�ಡುವ �ಗೂ �ೖಯ��ಂದ
�ಯುವ �ಮಥ� � ಇರ�ೕಕು. ��ೕಷಜ� � �ೕಟಗ�� �ೕಸ���” �ನವರು ಬಹು�ಧ ಅಂತ:ಸ� ತ��ಗಳನು�
�ೂಂ�ರು���. ಅಲ� � �ಲವರು ಬಹುಶು� ತ��ರು���. ಅಂದ� ಅವರು ��ಲ, ��ನ�  ಮತು�
�ಶ� �ೂೕಶದಂತಹ ಕ��ಯನು�  ಗ��ರು���.

�ಲ� ಜನರು �ೕ� ಬಹುಶು� ತ�ಗು���?

ಅವರು ಆ�ರಭೂತ��ಸುವ ಒಂದು �ಷಯದ� ಪಳ�ರು��� �ಗೂ ಅದರ �ೕ� ತನ�  �ನಭಂ�ರವನು�
ರೂ�ಸು���. ಉ�ಹರ��, ��� � ���ನ� ನು �ೕವ��ನದ� ಸ��ದ ಬದುಕು ಮತು�  �ಯ�ದ�
ಭೂ��ನ� ಮೂಲ �ತ �ವನು�  ವ��ತು. �� �ಮು� ಮತು�  ಪ�ಯು��ಗಳ ಕು�ತು ಆತ ನ��ದ
ಅಧ� ಯನ�, ನಂತರದ �ಕಸನ ಮತು�  �ೖಸ��ಕ ಆ��ಯ ���ಂತಗಳನು�  ಪ����ತು. ಅತ� ಂತ �ರಪ��ತ
ಬಹುಶು� ತ ಎ��ದ ����ೂ� ದ �ಂ� ಕ�� ನ���ಂದ �ತ � ��ಸು�ದು, ಬಣ� ಗಳ �ಶ �ಣ,

��ಯ�ಕ ಸಂ�ಜ� ಅ�ತು�ೂಳು� �ದು, �ನವನ ಶ�ೕರ�ಸ��, ನಂತರ ಅಂಗರಚ��ಸ�� – �ೕ�
ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂ� ತನ�  �ನವನು�  ವೃ��ಸುತ� �ೂೕದ.

ಅವರು ಒಂದರ ಉತ� ನ�   ವನು�  ಇ�ೂ�ಂದ�� ಅಡ�  ಬಳ� �ಡು���. ��� � ಬ�ೕ�  ಅವರು ���  ��ಂ�ಂ� ನ ತನ�
�ನವನು�  ��ಟ�  ��ೕ���ೕಬ�  ಕಂ��ಟ�� ಬಳ��ೂಂಡನು �ಗೂ �ೂ���  ಗುಟ�  ಬ� � �ೖ� 
���  ಆಧ�� ಚ�ಸುವ ಪ��ರದ ಮುದ�ಣ ಯಂತ � ಕಂಡು��ದ. ��ಂ�  ಗ�ತ�ಸ��ಜ�  ಮತು�  ಬಹುಶು� ತ ���
�ೕ�ಂ�ೕ�  ನ �ಲಸವನು�  ʻಹೂ��ಂದ ಹೂ�� �ರುವ �ೕ�ೂ�ಣʼ�� �ೂೕ�ಸ���. �ೖ��ಕ �ತ �ದ�,

ಮುಖ� �� ���ಕ ��ನದ�, �ಕ� �ೕ�  ಅಧ� ಯನ �ಯ�� �ಸ�ಕದ ರಚ�� �ರಣ��ಸುತ��.

ಆದ� ��ಕ ��ನಗಳ� ಸಂ�ೂೕಧಕರು ತಮ�  ಅ�ವನು�  ಹೂ�� ಮತು�  ಸ��ೂೕಚ� �ತ �ಗ���
ಬಳ��ೂಳು� ���.

ಅವರು ಸ� ಯಂ ಆ� ಕ�ಯು���. ಅವರು ಅದು� ತ ಕುತೂಹಲವನು�  �ೂಂ�ರು��� �ಗೂ �ರಂತರ��
ಕ�ಯು���. ಅವರು �ರಂತರ�� �ೖಜ ಸಮ�� ಗ�� ಪ��ರ ಹುಡುಕುತ� ಇರು���. ಅಲ� � ಪ��ಗ
ನ�ಸುತ��ೕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅ��ೕಷ� �ಡು��ರು���. ಮತು�  ಒಂದರ ಅನುಭವದ� �ೂ�ತ ಕ��ಯನು�
ಇ�ೂ�ಂದ�� �ಸ��ಸು���. ಅತ� ಂತ �ರ���ತ ಹೂ���ರರ� ಒಬ� ���ದ, ಬ� � �ೖ�  ����ೕ ಸಂ�� ಯ
ಉ�ಧ� ��ದ ��� ಮುಂಗ�  ಅವರು �ನ�� 500 �ಟಗಳನು�  ಓದುವ �ಮಥ� � �ೂಂ���. ಅವರ
ಮಕ� ಳು ಅವರನು�  ʻ�ಲುಗ�ರುವ �ಸ�ಕʼ ಎಂದು ಕ�ಯು���. ���, �ೕಖಕ, �ಜ�ರ� – �ೕ� ��ಧ
�ತ �ಗಳ� ಗುರು���ೂಂ�ದ�  �ಂಜ��  ��ಂ�� �  ಅವರು �ನ�� ಒಂದು ಗಂ� ಅಥ� �ರ�� ಐದು
ಗಂ�ಗಳನು�  ಕ�� ಮತು�  ಓದು��� �ೕಸ���ದ� ರು (�ೖಕ�  �ಮ�  ಅವರ 5 ಗಂ�ಯ �ಯಮದಂ�).

ಸಂ�ೕಣ� ಸಮ�� ಗಳನು�  �ೂಂ�ರುವ ಈ ಜಗತ�ನು�  ಮುನ� �ಸಲು ಬಹುಶು� ತರ ಅಗತ� ��: ಈ ಜಗತು�
ಎದು�ಸು��ರುವ ಸಮ�� ಗಳನು�  (ಉ�: ಹ��ನ ಬದ�ವ�, ಭ�ಷ� ದ� ಎದು�ಗಬಹು�ದ �ಡುಗು,

ಹ��ನ ಸಮ��  ಇ���) ಅ�ತು�ೂಳ� �ೕ�ದ� ಬಹು���ೕಯ �ಷಯಗಳನು�  ಕು�ತ �ನದ ಅಗತ� ��.

ಹ��ನ ಬದ�ವ�ಯಂತಹ ಸಂ�ೕಣ� ಸಮ�� � ಪ��ರ ಕಂಡು��ಯ�ೕ�ದ� �ೖಸ��ಕ ��ನ,

ಅಥ��ಸ��, ಮತು�  ಭೂ�ಜ� �ಸ�� ಇ���ಗಳ ಕು�ತ ಒಳ�ೂೕಟದ ಅಗತ� ��. ಸಮ�� ಗಳ ಕು�ತು
�ಶ� �ೂೕಶದಂತಹ �ನವನು�  �ೂಂ�ರುವವರು ಅಂತಹ ಉಪಕ �ಮವನು�  ಮುನ� �ಸಲು ಸೂಕ� �ಮಥ� �ವನು�
�ೂಂ�ರು���.

ಅಂದ� ���ದರೂ ಒಂದು �ಷಯದ� ��ೕಷಜ� �ಯ ಅಗತ� �ಲ� �ೕ? ಖಂ�ತ��ಯೂ �ೕ�
��ಸ�ರದು. ಇ� ಮುಂ��ಸುವ �ದ�ಂದ�, ಅಂತ�  ���ೕಯ ಅ��ನ �ೂ�� ಒಂದು �ಷಯದ�
��ೕಷ �ಂ�ತ� ವನು�  �ೂಂ�ರ�ೕಕು. �ನು ಅ�ೕಕ ವಷ�ಗಳ �ಲ ದು�ದ ʻ��ೂ� ʼ ಎಂಬ ಸಂಘ�ತ ���� 
�ಲ� � ���ರ ಸಂ�� ಯ� ಇದನು�  ʻ��ೂ�  �ʼ ಎಂದು ಕ�ಯ�ಗುತ��. ಜನರ�  ���ೕಜ�  ಗಳು ಮತು�
ಸಂ�� ಯ �ಯಕರು ಒಂದು ��ಗದ ಕು�ತು ಆಳ�ದ ಮತು�  �ಸ�ೃತ �ನವನು�  �ೂಂ�ರ�ೕ�ತು�  �ಗೂ
ಇತರ ��ಗಗಳ ಕು�ತು ಅ�ೕಕ �ಷಯಗಳನು�  ��ದು�ೂಳ� �ೕ�ತು� .
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ತನ�  ʻಔ��ೖನ� �ʼ �ಸ�ಕದ� �ಲ� �  ���� �  �ೕಳುವಂ�, ���ೕ �ಶಲ� ದ� �ಜ�ದ ���ೕಣ� �
ಗ�ಸ�ೕ�ದ� ಕ�ಷ�  10,000 ಗಂ�ಗಳ �ಲ ಅ��ಸ ನ�ಸ�ೕಕು. ಒಂದು �ೕ� ಇದು �ಜ��ದ� �, ಒಂದು
�ಶಲ� ದ� 6-8 ವಷ�ಗಳ �ಲ ಉ�ದು�ೂಂಡ� ಅದರ� ���ೕಣ� �ಯನು�  ಗ�ಸಬಹುದು.

ಆದಶ���ಯ��, 35 ವಷ�ಗಳ ವೃ��ಯ� ಅಂತಹ 5-6 ���ಣ� �ಗಳನು�  ��ಸಬಹುದು. �ೂೕ��  ಪ�ಶ��
�ರಸ� ೃತ ಸುಬ�ಹ� ಣ� ಂ ಚಂದ��ೕಖ�  ಅವರು ಪ�� 10 ವಷ�ಗ��ೂ�� ತನ�  ಅಧ� ಯನದ �ಷಯವನು�
ಬದ��ಸು��ದ� ರು �ಗೂ ����ಕ ರಚ�, ��ಂಟ�  ���ಂತ ಮತು�  ದ�ವ�ಂ�ೕಯ ��ರ� ಇ���
�ಷಯಗಳ� ಅವರು ತನ�  ಸಂ�ೂೕಧ�ಯನು�  �ೖ�ೂಂಡರು.

����ೕಯ ��ಣ �ೕ� (ಎ� .ಇ.�. 2020) ಇದನು�  ಗುರು�ಸುತ��:  ಎ� .ಇ.� 2020 ಅಂತ�  – ���ೕಯ
ಕ��ಯ ಪ��ಜನವನು�  ಗುರು��� �ಗೂ �ೂೕಸು�ಗಳ ಆ��ಯ� ನಮ� �ಯನು�  ಪ�ಚ���. �ೂಸ
�ಯ�ಕ �ಮಗಳು �����ಗ�� �ೕ� �ೕ� �ಷಯಗಳ ನಡು� ಆ�� ���ೂಳ� ಲು, �ಹ� ಪ��ಯುಳ�
��ಲದೃ��ಯನು�  ����ೂಳ� ಲು (�ೕ�ತ ಉ�ಶದತ� �ತ ��ೕ �ೂೕಡುವ ʻಸುರಂಗ ದೃ��ʼ� �ರುದ� ��)

ಮತು�  �ೂಸ �ಧ� �ಗಳ ಕು�ತು ��ಸಲು ಉ��ೕ�ಸುತ��. ಅಂತ�  – ���ೕಯ ಕ��ಯು, ��ರಗಳ
ಸಂ��ೕಷ�, �ಪ� ಕ�� ಮತು�  �ೂಂ��ೂಳು� �� ಮುಂ�ದ ಬಹು �ಮಥ� �ಗಳನು�  ರೂ���ೂಳ� ಲು
�ರಣ��ಸುತ��.

�����ಗಳು ತಮ�  ಆ�ಮ ವಲಯ�ಂದ �ೂರಬಂದು �ೂಸ �ಷಯಗಳನು�  �ೂೕ���ಗ ಅವರು
�ಫಲ�ಗು�ದು ಸ�ೕ� ��ನ� . ಅಂತ�  ���ೕಯ ��ಣ� ಯಶ���ಗ�ೕ�ದ�, �ಫಲ�ಯನು�
�ೕಗ�ಯುವ ಸಂಸ� ೃ�� ��ಂಜ� �ೕಳುವ ಅಗತ� � ಇ�. ʻ�ೂಡ� ವ��ಗ �ೕ� ಏ�ಗಲು ಬಯಸು��ೕ�ʼ
ಎಂದು ಮಕ� ಳನು�  �ೕ� ಅವ�� ����ಯನು� ಂಟು �ಡುವ ಬದ��, ಅ��ಕ�  �ೕಖಕ �. ಸೂ� �  ಅವರ
ʻ�ೕ� �ವ ��� ನ� ��ದರೂ ಯಶಸ� ನು�  ಗ�ಸಬ��ʼ ಎಂಬ �ತನು�  �ೕ�ೂೕಣ.

 

 


