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ಮೇಷ ಅಶ್ವಿನ, ಭರಣಿ, ಕೃತ್ತಿಕಾ 1
ಸಕಾಯಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕ್ಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ವಯುವಹಾರಗಳಿಗ್
ಬೆಾಂಬಲ ಕಡುವ ಪಕಾಕೆ ವಯುವಹಾರಸ್ಥರೆೇ ನಮ್ಮ ವಯುವಹಾರಗಳಿಗ್

ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ದೊರೆಯುವರು. ನಮ್ಮ ವರಯಾಸಸು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನ್ಕೂಲಕರ
ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಅವನ್್ನ ಬಳಸಿಕಳಿಳಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿರ್ಗಿ ಕ್ಲವು
ಕ್ಲಸಗಳಾಗುವುದರಿಾಂದ ಅದರಯಶಸಸು ನಮಗ್ದೊರೆಯುತ್ತದ.

ವೃಷಭ ಕೃತ್ತಿಕಾ 2-3-4,ರೇಹಿಣಿ,ಮೃಗಶ್ರ 1-2
ಧನದ ಒಳ ಹರಿವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ವಾಣಿಜಯು ವಯುವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗ್
ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ವಯುವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆರ್ಗುತ್ತದ. ನಮ್ಮ ಬಾಂಧುಗಳ,
ನೆರೆಹರೆಯವರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಿರಿ. ಇದರಿಾಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟಾಂಬದಲ್ಲೂ

ಸಾಂತೇಷವಿರುತ್ತದ. ನಮ್ಮ ಜನಪಿ್ರಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದ. ಮಕಕೆಳ ಮದುವೆ ಒಾಂದು
ನರ್ಯಾಯಕ ಹಾಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದ. ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂದ ಸಕಾಲ್ಕ ಧನದ ನೆರವು ಬರುವುದು.

ಮಿಥುನ ಮೃಗಶ್ರ 3-4, ಆರಿದ್ರಾ, ಪುನವ್ವಸು 1-2-3
ಡೇಲಾಯಮಾನದ ಉದೊಯುೇಗ ಸಿ್ಥತ್ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾಯಾಂ ಆಗುವ
ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಇದರಿಾಂದ ಆರ್ಯಾಕ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿ ಮನಸಸು ಹಗುರಾಗುವುದು.
ಅತ್ರ್ದ ಲೆಕಾಕೆಚ್ರಗಳು ತಲೆಕ್ಳಗಾಗುವ ಸಾಧಯುತೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಾಂದ

ಕಾಯುತ್್ತದ್ದ ಪಿತಾ್ರರ್ಯಾತ ಆಸಿ್ತ ಪಾಲು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತ್ೇಮಾಯಾನವಾಗುತ್ತದ. ಕುಟಾಂಬ
ಸಮಸ್ಯು ಉಲಬಿಣ, ಅವುಗಳನ್್ನ ನಾಜೂಕಾಗಿಮಾತ್ನಾಂದ ಪರಿಹರಿಸಿಕಳಿಳಿರಿ.

ಸಿಂಹ ಮುಖ,ಪುಬ್ಬ, ಉತತಿರಾ 1
ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿ ಕಟಟಿ ಮಾಗಯಾದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವುದು ಕ್ೇಮ. ಹಿರಿಯರ
ವಯುವಹಾರಗಳನ್್ನ ವಿವೆೇರನೆಯಾಂದಮಾಡಿಕಾಂಡುಮಾಂದುವರೆಯುವುದು
ಒಳೆಳಿಯದು.ವಯುವಹಾರಗಳಲ್ಲೂಹಿತಶತ್್ರಗಳಕಾಟ.ಸಕಾಯಾರಿಮಟಟಿದಕಾಯಯಾಗಳಲ್ಲೂ

ಹೆಚಿಚಾನ ಅನ್ಕೂಲ. ವಾಂಶಪಾರಾಂಪಯಯಾವಾಗಿ ರಾಜಕಿೇಯ ಮಾಡುತ್್ತರುವವರಿಗ್ ಸಾ್ಥನ
ದೊರಕದಿದ್ದರೂಈಗ ಅವರ ಹೆಸರುಮನೆ್ನಲೆಗ್ ಬಾಂದುಸಾ್ಥನ ಸಿಗುತ್ತದ.
ಕನ್ಯಾ ಉತತಿರಾ 2-3-4, ಹಸತಿ, ಚಿತ್ತಿ 1-2
ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಸವಾಲಪು ಕಡಿತವಾಗಬಹುದು. ಖಚಿಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಕಾಳರ್
ಇಟಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ. ಕ್ಲವು ಕ್ಲಸಗಳು ಸಗಮವಾದರೂ ಕ್ಲವು

ಕ್ಲಸಗಳಿಗ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಶ್ರಮ ಬೆೇಕಾಗುತ್ತದ. ಜಮಿೇನ್ ಖರಿೇದಿ ಸವಾಲಪು ಮಾಂದೂಡಿ.
ಬಾಂಧುಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್್ನ ನೇವು ವೃದಿಧೆಸಿಕಳಳಿವುದು ಅನವಾಯಯಾ. ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ವಾಗಾವಾದ
ಅತ್ರ್ಗಿಮಾಡಿದಲ್ಲೂ ಗ್ಲವು ನಮ್ಮದೇ. ವಕಿೇಲರಿಗ್ ಬಹಳಉತ್ತಮಕಾಲ.

ತುಲಾ ಚಿತ್ತಿ 3-4, ಸ್ವಿತ್, ವಿಶಾಖೆ 1-2-3
ಸ್್ನೇಹಿತರನ್್ನ ಕೂಡಿಕಾಂಡು ಹಸ ಕಾಯಯಾ ಮಾಡಲು ಆಲೇಚಿಸವಿರಿ.
ಧನಾದಾಯ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಸವಾಲಪು ಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದು
ಉತ್ತಮ. ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಈ ಹಿಾಂದ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣದ ವಯುವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ

ವಾಯುಜಯು ಬರಬಹುದು. ಅವುಗಳನ್್ನ ಸಮಾಧ್ನವಾಗಿ ಬಗ್ಹರಿಸಿಕಳುಳಿವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇಲಲೂವಾದಲ್ಲೂ ಧನನಷಟಿವಾದಿೇತ್. ಅತ್ರ್ದಮಾಂಗೇಪ ಒಳೆಳಿಯದಲಲೂ.

ಕಟಕ ಪುನವ್ವಸು 4, ಪುಷಯಾಯಾಷ , ಆಶ್ೇಷ
ಸಮಿೇಪದ ಬಾಂಧುಗಳು ಅಥವಾ ಸಹೇದೊಯುೇಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಿತ್ರರಿಾಂದ
ಮೊೇಸ ಹೇಗುವ ಸಾಧಯುತೆ; ಸವಾಲಪು ಎರಚಾರವಾಗಿರಿ. ರ್ರನೂ್ನ ಏಕಾಏಕಿ

ನಾಂಬಬೆೇಡಿ. ವಾಯುಪಾರ ವಯುವಹಾರಗಳಲ್ಲೂ ತಕಕೆ ಮಟಟಿಗ್ ಲಾಭ. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ
ರಾಂರಲತೆ ನಮ್ಮನೆ್ನೇ ಹೆೈರಾರ್ಗಿಸವುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ವಯುವಹಾರದಲ್ಲೂನ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ
ಪರಿರ್ಮಬಿೇರಬಹುದು. ಸಾಲಕಡುವುದು, ತೆಗ್ದುಕಳುಳಿವುದುಅಷ್ಟಿಸೂಕ್ತವಲಲೂ.

ಧನುಸುಸು ಮೂಲ,ಪೂರ್್ವಷಾಢ,ಉತತಿರಾಷಾಢ 1
ಸವಾಲಪು ಜಾಣತನದಿಾಂದ ವತ್ಯಾಸಿ. ಮೊೇಸ ಹೇಗುವವರು ಇರುವವರೆಗೂ
ಮೊೇಸ ಮಾಡುವವರು ಇರುತಾ್ತರೆ. ದಿಢೇರ್ ಶಿ್ರೇಮಾಂತರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್
ಪಡಬೆೇಡಿ. ನೆೇರಾನೆೇರ ವಯುವಹಾರ ಬೆೇಡ. ನಮ್ಮ ತ್ಳಿವಳಿಕ್ ಮಿೇರಿದ ಉತ್ತಮ

ಶಕಿ್ತಯಾಂದು ನಮ್ಮನ್್ನ ಪ್ರಚೇದಿಸಿ ಹಸ ಶಕಿ್ತ ತ್ಾಂಬುತ್ತದ. ಹಿರಿಯರು ಮಕಕೆಳೊಡನೆ
ಸರಿರ್ಗಿ ಸಾಂಬಾಂಧಸಾ್ಥಪಿಸಿಕಳುಳಿವುದುಅನವಾಯಯಾ.

ಮಕರ ಉತತಿರಾಷಾಢ 2-3-4, ಶರಾವಣ, ಧನಷ್ಠ 1-2
ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಾಯ ಮಚಿಚಾಸಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ
ತರುತ್ತದ. ಗ್ಳೆಯರ ಜತೆ ಕಷಟಿ–ಸಖ ಹಾಂಚಿಕಳಿಳಿ. ಆದರೆ ಸಾವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ
ಧಕ್ಕೆ ತಾಂದುಕಳಳಿಬೆೇಡಿ. ಅತ್ರ್ದ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಆರೊೇಗಯುದ ಮೇಲೆ

ಪರಿರ್ಮ ಬಿೇರುವುದು. ಸಹೇದೊಯುೇಗಿಗಳ ಜತೆ ತ್ಾಂಬಾ ಸಲುಗ್ ಬೆೇಡ. ಮಾತ್ನ
ನಾಂಬಿಕ್ಯಮೇಲೆ ಹಣಕಡಬೆೇಡಿ.

ಕಿಂಭ ಧನಷ್ಠ 3-4, ಶತಭಿಷ,ಪೂರ್್ವಭಾದರಾ 1-2-3
ಸಮಾಜದಲ್ಲೂ ಸಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲೂರುವ ನಮಗ್ಪರಿಸಿ್ಥತ್ ಸಹಅನ್ಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದ.
ಇದನ್್ನ ಸರಿರ್ಗಿ ಬಳಸಿಕಳಿಳಿ. ನಮ್ಮ ಜಾಣತನ ನಮಗ್ ಅನ್ಕೂಲ

ಮಾಡಿಕಡುತ್ತದ. ಮನೆ, ಆಸಿ್ತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸವವರಿಗ್ ಉತ್ತಮ ಕಮಿಷನ್
ದೊರೆಯುತ್ತದ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತ್ ಕಾಂಡು ಬಾಂಧುಗಳಿಗ್ ಅಸಹನೆ.

ಮಿೇನ ಪೂರ್್ವಭಾದರಾ 4,ಉತತಿರಾಭಾದರಾ, ರೇವತ್
ಸತ್್ತ ಬಳಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹೇಗಬೆೇಡಿ. ತಾಳೆ್ಮಯಾಂದ ಇದ್ದಲ್ಲೂ ನಮಗ್
ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತದಾರಿ ದೊರೆಯುತ್ತದ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳಿಾಂದ
ನಮಗ್ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದೊಯುೇಗದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟಿ

ದಿನದಿಾಂದ ನರಿೇಕ್ಷಿಸತ್್ತದ್ದ ಸಾ್ಥನಮಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದ. ತಾವು ಮಾಡಿದ ತಪಪುನ್್ನ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆಹರಿಸಲುಯತ್್ನಸವರು, ಸವಾಲಪು ಎರಚಾರವಾಗಿರಿ. ಧನಾದಾಯಸಾಮಾನಯು.

ವೃಶ್ಚಿಕ ವಿಶಾಖ 4, ಅನೂರಾಧ, ಜಯಾೇಷ್ಠ
ಅಾಂತ್ಮಫಲ್ತಾಾಂಶಬರುವವರೆಗ್ಕ್ಲಸಗಳಲ್ಲೂಹುಮ್ಮಸಸು ಕಳೆದುಕಳಳಿಬೆೇಡಿ.
ಕಳೆದುಕಾಂಡಲ್ಲೂ ಎದುರಾಳಿಗ್ ವಿಜಯ. ಧನ ಸಾಂಪಾದನೆ ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತದ.

ಮಕಕೆಳ ಉನ್ನತ ವಾಯುಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭಯು, ಸೌಕಯಯಾ ಒದಗುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲವು
ನಧ್ಯಾರಗಳ ಸರಿ–ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನಲಲೂದ, ಕುಟಾಂಬದವರಿಗೂ ತಲುಪ್ತ್ತವೆ.

ಎಂ.ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ೇನರಸಂಹಸ್ವಾಮಿ,ಮಾದಾಪುರ
ಜ್ಯೇತಿಷ್ಯ್ಯಷ ವಿಶಾರದ, ಸಂಪಕ್ಮಕೆಕೆ: 8197304680ಕುದುರೆಮುಖ ಅಿಂದವಾದ ಬಗೆ...

ವಯಾಜನಕ ವಲಯದ ದೈತಯು ಕಾಂಪನರ್ದ ಕುದುರೆಮಖ ಕಬಿಬಿಣ ಅದಿರು
ಕಾಂಪನಗ್ 2005ರ ಹತ್್ತಗ್ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯನ್್ನ ನಲ್ಲೂಸವಾಂತೆ ಸಪಿ್ರೇಾಂ
ಕೇರ್ಯಾ 2002ರಲ್ಲೂ ಆದೇಶ ನೇಡಿತ್. ಇದರೊಾಂದಿಗ್ ಭಾರತದ
ಅತ್ದೊಡ್ಡ ವನಯುರ್ೇವಿ ಸಾಂರಕ್ಷರ್ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದಾಂತಾಯತ್. ಈ
ಕಾನೂನ್ ಸಮರವನ್್ನ ‘ವೆೈಲ್್ಡಲೆೈಫ್ ಫಸ್ಟಿ’ ಆರಾಂಭಿಸಿತ್್ತ. ಇದುಹುಲ್ಗಳು
ಮತ್್ತ ಸಿಾಂಗಳಿೇಕಗಳನ್್ನ ಉಳಿಸವಹೇರಾಟಮಾತ್ರವಾಗಿರದ ಲಕ್ಾಂತರ
ಸಣ್ಣ ರೆೈತರು ನೇರಿಗಾಗಿ ಅವಲಾಂಬಿಸಿದ್ದ ಭದಾ್ರ ನದಿಯನ್್ನ ಮಾಲ್ನಯುದಿಾಂದ
ಮಕ್ತಗಳಿಸವಹೇರಾಟವೂಆಗಿತ್್ತ.
ಇಷ್ಟಿದರೂ, ಸಪಿ್ರೇಾಂ ಕೇರ್ಯಾ ತ್ೇಪ್ಯಾ ನೇಡಿದ ನಾಂತರವೂ ಒಾಂದು

ದಶಕದ ಕಾಲ ವೆೈಲ್್ಡಲೆೈಫ್ ಫಸ್ಟಿ ಕುದುರೆಮಖ ರಾಷ್ಟಿ್ರೇಯ ಉದಾಯುನ
ಮತ್್ತ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯಘಾತಕ ದುಷಪುರಿರ್ಮಗಳಿಾಂದ ಸಾಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಡೆಸಿದ
ಹೇರಾಟ ಅನೆೇಕರಿಗ್ ಗತ್್ತಲಲೂ. ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯನ್್ನ ನಲ್ಲೂಸವ ಪ್ರಕಿ್ರ್ರ್ರ ಯೆಯ
ನಗಾವಣೆಯನ್್ನ ಬೆದರಿಸಿ, ನಲ್ಲೂಸಲು ಹದಿನೆಾಂಟ ಜನ ವನಯುರ್ೇವಿ
ಸಾಂರಕ್ಷರ್ವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲುಕೆ ಕಿ್ರಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮಗಳನ್್ನ
ಜಡಿಯಲಾಗಿತ್್ತ. ಮಾಂಚೂಣಿ ಹೇರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಮಾನನಷಟಿದ
ಕತೆಗಳನ್್ನ ಕಟ್ಟಿಮಾಧಯುಮಗಳಲ್ಲೂ ಹರಿಯಬಿಡಲಾಗಿತ್್ತ. ಅದೇನೆೇ ಇದ್ದರೂ,
ಕನಾಯಾಟಕ ಹೆೈಕೇರ್ಯಾ ಮಧಯು ಪ್ರವೆೇಶಿಸಿ ಹೇರಾಟಗಾರರಿಗ್ ಕಿರುಕುಳ
ಕಡುವುದನ್್ನ ನಲ್ಲೂಸಿದು್ದ ಮಾತ್ರವಲಲೂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ
ಎಲಲೂ ಕಿ್ರಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮಗಳನ್್ನ ರದು್ದಗಳಿಸಲಾಯತ್. ಒಬಬಿ
ಅರರ್ಯುಧಿಕಾರಿಯು ದುರುದ್ದೇಶದಿಾಂದ ಕಾಯಯಾವೆಸಗಿದ್ದನ್್ನ
ಗಾಂಭಿೇರವಾಗಿ ಗಮನಸಿತ್್ತ.
2004ರಮಾರ್ಯಾಮತ್್ತನವೆಾಂಬರ್ನಡುವಿನಅವಧಿಯಲ್ಲೂ,

ಹೇರಾಟಗಾರರ ವಿರುದಧೆ ಹದಿನೆಾಂಟ ಕ್ೇಸಗಳನ್್ನ ರಭಸದಿಾಂದ
ನಡೆಸಲಾಗುತ್್ತದ್ದ ಸಾಂದಭಯಾದಲ್ಲೂ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಕಾಂಪನ ವನಯುರ್ೇವಿ
ಆವಾಸಗಳನ್್ನ ಗಾಂಭಿೇರವಾಗಿಹಾನಗಿೇಡುಮಾಡುವಪ್ರಕರಣಗಳನ್್ನ

ಪರಿಗಣಿಸದ ಬಿಟಟಿಬಿಡಲಾಯತ್. ಕುದುರೆಮಖ ಅದಿರು ಕಾಂಪನಯಾಂದ
ವಿವಿಧ ಉಲಲೂಾಂರನೆಗಳಿಗಾಗಿ ₹ 139 ಕೇಟ್ ವಸೂಲು ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದ್ದ
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್್ನ ಮನ್ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮವನೆ್ನೇ ತೆಗ್ದುಕಾಂಡಿರದುದನ್್ನ ಜುಲೆೈ
2009ರಲ್ಲೂ ರಾಜಯು ಶ್ಸನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಂಡಿಸಲಾದ ಸಾವಯಾಜನಕ ಲೆಕಕೆಪತ್ರ
ವರದಿ ಬಯಲು ಮಾಡಿತ್. ಸಾವಯಾಜನಕ ಲೆಕಕೆಪತ್ರ ಸಮಿತ್ಯ ಕಠಿಣ
ಆದೇಶಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತಪಿಪುತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಧೆ ಒಾಂದು ದಶಕದ
ನಾಂತರವೂರ್ವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್್ನ ಕ್ೈಗಾಂಡಿಲಲೂ.
ಇಷಟಿರ ನಡುವೆಯೂ ಜನವರಿ 2006ರಿಾಂದ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ನಾಂತ್ದು್ದ

ಸಪಿ್ರೇಾಂ ಕೇರ್ಯಾ ಮತ್್ತ ಕ್ೇಾಂದ್ರ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತ್ ಗಟ್ಟಿರ್ಗಿ
ನಾಂತದ್ದರಿಾಂದ. ಆದರೂ ಕುದುರೆಮಖ ಅದಿರು ಕಾಂಪನ ವಾಯದ
ಮಗಿದಿದ್ದ ಭೇಗಯುದ ಸ್ಥಳದಿಾಂದ ಇಳಿಜಾರಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್್ತ ಭದಾ್ರ ನದಿ
ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯ ನೆಪಹೆೇಳಿ ಸಲ್ಲೂಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್್ನ ಸಪಿ್ರೇಾಂ ಕೇರ್ಯಾ
ತ್ರಸಕೆರಿಸಿ 2006ರ ಡಿಸ್ಾಂಬರ್ 15ರಾಂದು ನೇಡಿದ ಎರಡನೆೇ ತ್ೇಪಿಯಾನ

ನಾಂತರವೂಹರಹೇಗಲ್ಲಲೂ.ಕುದುರೆಮಖಅದಿರುಕಾಂಪನಮತ್ತಾಂದು
ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್್ನ ಸಲ್ಲೂಸಿತ್. ಆದರೆ, ಸಪಿ್ರೇಾಂಕೇರ್ಯಾಮಣಿಯಲ್ಲಲೂ.
ಕುದುರೆಮಖ ಅದಿರು ಕಾಂಪನಯು ತನ್ನ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಅನ್್ನ ಪರಿಸರ

ಪ್ರವಾಸೇದಯುಮಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಮಾಡಿದ ಕೇರಿಕ್ಯನೂ್ನ ನಾಯುರ್ಲಯ
ತ್ರಸಕೆರಿಸಿತ್. ಕಾಂಪನ ಎರಡನೆೇ ತ್ೇಪಿಯಾನ ವಿರುದಧೆ ಮತ್ತಾಂದು
ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್್ನ ಸಲ್ಲೂಸಿತ್. ಆದರೆ ಸಪಿ್ರೇಾಂ ಕೇರ್ಯಾ ಮಣಿಯಲ್ಲಲೂ. ತನ್ನ
ಮೊಾಂಡುತನದಿಾಂದಕಾನೂನನ್್ನಪಾಲ್ಸದಅದಿರುಕಾಂಪನದಾರಿಕಾಣದಾಂತೆ
ಮಾಡಿಕಾಂಡಿತ್. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಆಯೆಕೆಗಳು ತ್ೇರಿದಮೇಲೆ ಕುದುರೆಮಖ
ಅದಿರು ಕಾಂಪನ, ಕುದುರೆಮಖ ರಾಷ್ಟಿ್ರೇಯ ಉದಾಯುನದ
ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲೂದ್ದ ತನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಗ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್್ತದ್ದ
ಬೃಹತ್ಯಾಂತ್ರೇಪಕರಣಗಳನ್್ನ ತೆರೆವುಗಳಿಸಬೆೇಕಾದ
ಅನವಾಯಯಾ ಸಿ್ಥತ್ ಎದುರಿಸಬೆೇಕಾಯತ್.
2014ರ ಗೂಗಲ್ ಉಪಗ್ರಹಚಿತ್ರಗಳು ಅದು
ಇನೂ್ನ ತೆರವುಗಳಿಸಿರದೇ ಇದು್ದದನ್್ನ ಸಪುಷಟಿವಾಗಿ
ತೇರಿಸತ್್ತತ್್ತ. ಆದರೆ, 2017ರ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳಷಟಿೇ
ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಸಾ್ಥವರವನ್್ನ ತೆರವುಗಳಿಸಿರುವುದನ್್ನ
ಸಿ್ಥರಿೇಕರಿಸತ್ತವೆ.
ಕುದುರೆಮಖಕಾಂಪನಯುನಲಯಾಕ್ಷಷ್ಯದಿಾಂದ,ಮಾನಯುವಾಗಿದ್ದಭೇಗಯುವೂ

ಇರದ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಮಾಲ್ೇಕನಾಂತೆ ವತ್ಯಾಸತ್್ತತ್್ತ. ಸಪಿ್ರೇಾಂಕೇರ್ಯಾ ಎಲಲೂ
ಅಭಿವೃದಿಧೆ ರಟವಟ್ಕ್ಗಳಿಗ್ಹಸದಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ನೆರ್ ಪ್ರಸ್ಚಿರ್ವಾಯುಲ್ಯು
ತೆರಿಗ್ ಕುದುರೆಮಖದ ಸಾಂದಭಯಾದಲ್ಲೂ ಸಮಾರು ₹ 520 ಕೇಟ್ಯಷ್ಟಿ
ವಸೂಲಾಗಬೆೇಕಾಗಿತ್್ತ. ಎಲಲೂ ಕಾನೂನ್ ಸೂತ್ರಗಳನ್್ನ ನಲಯಾಕ್ಷಿಸಿ
ಅದರ ಕಟಟಿಡಗಳನ್್ನ ರಾಜಕಿೇಯ ಒಡನಾಟವಿದ್ದ ವಾಯುಪಾರಿಯಬಬಿರಿಗ್
ಉಪಭೇಗಯುಕ್ಕೆ ವೆೈಭವೇಪೇತ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೇದಯುಮ ರೆಸಾರ್ಯಾ
ನಮಿಯಾಸಲು ನೇಡಿತ್.
ಬೆಳವಣಿಗ್ಗಳನ್್ನ ಹತ್್ತರದಿಾಂದ ಗಮನಸತ್್ತದ್ದ ವೆೈಲ್್ಡಲೆೈಫ್

ಫಸ್ಟಿ, ಮಖಯು ಕಾಯಯಾದಶಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ್
ವೆೈಭವೇಪೇತ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೇದಯುಮ ರೆಸಾರ್ಯಾ ಸಾ್ಥಪನೆಯನ್್ನ
ನಲ್ಲೂಸಲು ತ್ತಾಯಾಗಿ ಮಧಯುಪ್ರವೆೇಶಿಸಬೆೇಕ್ಾಂಬ ಮನವಿಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನೆ್ನೇ
ಸಲ್ಲೂಸಿತ್. ಆ ರೆಸಾರ್ಯಾ ವಾಯುವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಕಾಯಯಾನವಯಾಹಿಸಲು
ಆರಾಂಭಿಸಿದಾಗ, ವೆೈಲ್್ಡಲೆೈಫ್ ಫಸ್ಟಿ ಮತ್ತಾಂದು ರಿರ್ ಅರ್ಯಾಯನ್್ನ
ಕನಾಯಾಟಕದ ಹೆೈಕೇರ್ಯಾನಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲೂಸಿತ್. ಸದರಿ ನಾಯುರ್ಲಯವು
ಹೆಚ್ಚಾವರಿ ಮಖಯು ಕಾಯಯಾದಶಿಯಾಗಳು (ಅರಣಯು) ಇವರಿಗ್ ಈ ವಿಷಯವನ್್ನ
ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿ ಸೂಕ್ತ ಅದೇಶಗಳನ್್ನ ನೇಡಲು ನದೇಯಾಶಿಸಿತ್. ವೆೈಲ್್ಡಲೆೈಫ್

ಫಸ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾವರಿ ಮಖಯುಕಾಯಯಾದಶಿಯಾಗಳ ಮಾಂದ ದೃಢವಾಗಿ ತನ್ನ ವಾದ
ಮಾಂಡಿಸಿ, ವೆೈಭವೇಪೇತವಾದ ಎಕಟೂರಿಸಾಂ ರೆಸಾರ್ಯಾ ಸಾ್ಥಪನೆಯು
ಕಾನೂನ್ ವಿರೊೇಧಿ ಎಾಂದು ಸಾಧಿಸಿತ್. ಇದನಾ್ನಲ್ಸಿದ ಹೆಚ್ಚಾವರಿ
ಕಾಯಯಾದಶಿಯಾಗಳುಮಖಯು ವನಯುರ್ೇವಿ ವಾಡಯಾನ್ನರಿಗ್ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮ
ಜರುಗಿಸಲು ನದೇಯಾಶಿಸಿದರು. ಅಾಂತ್ಮವಾಗಿ ಇದು ಆ ರೆಸಾರ್ಯಾಮರಚಾಲು
ಕಾರಣವಾಯತ್.
ಸಪಿ್ರೇಾಂ ಕೇರ್ಯಾನ ಈ ಮಹತವಾದ ತ್ೇಪ್ಯಾಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲೂರುವ

ಚಿತ್ರಗಳು ತೇರಿಸವಾಂತೆ ಭದಾ್ರ ನದಿ ಪ್ನಃಶಚಾೇತನಗಾಂಡಿದ.
ದೇಶವು ಗಾಂಭಿೇರವಾದ ನೇರಿನ ಸಮಸ್ಯುಯನ್್ನ
ಎದುರಿಸತ್್ತರುವ ಸಾಂದಭಯಾದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಾಂತರ
ಮಾಂದಿ ರೆೈತರ ರ್ೇವಸ್ಲೆರ್ದ ಭದಾ್ರ ನದಿಯ
ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ ರಾಜಕಿೇಯ ಮತ್್ತ ಆಡಳಿತದ
ನಾಯಕರು ಅಭಿವೃದಿಧೆಯ ನೆಪದಲ್ಲೂ ಪರಿವೆಯಲಲೂದ
ಅನ್ಮತ್ಗಳನ್್ನ ಕಡಬೆೇಕಾದ ಸಾಂದಭಯಾಗಳಲ್ಲೂ
ಕಲ್ಯಲೆೇಬೆೇಕಾದ ಅತ್ಮಖಯುವಾದಪಾಠ.
ಕುದುರೆಮಖ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಯ ವಿರುದಧೆದ

ಹೇರಾಟವು ಗುರುತ್ಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೆೇಕಾಗಿರುವ,
ಯೇಜನಾ ನೇತ್ಯಲ್ಲೂನಮೂರು ಬಹುಮಖಯು ದೊೇಷಗಳನ್್ನ ಸಪುಷಟಿವಾಗಿ
ಮನೆ್ನಲೆಗ್ ತಾಂದಿತ್. ಒಾಂದು, ಅತ್ಹೆಚ್ಚಾ ಮಳೆಬಿೇಳುವ ಮತ್್ತ ಮೂರು
ಮಖಯು ನದಿಗಳ ಉಗಮ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲೂ ಕಿೇಳುದಜೆಯಾಯ ಕಬಿಬಿಣದ ಅದಿರನ್್ನ
ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಮಾಡುವುದರಲ್ಲೂನ ಅಪಾಯಗಳು; ಎರಡು, ನೆೈಸಗಿಯಾಕ ಕಾಡಿನ
ನಾಶವನ್್ನ ಮರ ನೆಟಟಿ ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದಾಂಬ ತಕಯಾದೊೇಷ; ಮತ್್ತ
ಮೂರು, ಕಬಿಬಿಣದ ಅದಿರನ್್ನ ಕಡಿಮರಾಯಧನದಲ್ಲೂ ರಫ್್ತಮಾಡುವುದು
ದೇಶದದೂರಗಾಮಿ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಲಲೂ. ಕುದುರೆಮಖಹೇರಾಟವು ಇದು
ಕ್ೇವಲ ‘ಪರಿಸರ ಮತ್್ತ ಅಭಿವೃದಿಧೆ’ಯ ಸಾಂರಷಯಾ ಎಾಂಬ ಕಿಲೂೇಷಯಲಲೂ.
ಇದೊಾಂದು ಹಿಾಂದ ರಟ್ಸಿದ, ರ್ೇವಿವೆೈವಿಧಯು ಮತ್್ತ ನದಿ ವಯುವಸ್್ಥಗ್
ಘಾತಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ವಿವೆೇಕಶೂನಯು ಅಭಿವೃದಿಧೆ ದೊೇಷ ಎಾಂಬುದನ್್ನ
ಮನವರಿಕ್ಮಾಡುತ್ತದ.
ಅಾಂತ್ಮವಾಗಿ, ಈ ಹೇರಾಟವು ಹೆೇಗ್ ಶ್ರದಾಧೆವಾಂತ, ಬದಧೆತೆಯುಳಳಿ

ನಾಗರಿಕರ ಒಾಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಾಂಪ್ ಸಾಂವಿಧ್ನ ಮತ್್ತ ಕಾನೂನನಾಂದ
ಶಕಿ್ತಪಡೆದು ಅಮೂಲಯುವಾದ ರಾಷ್ಟಿ್ರೇಯ ಸಾಂಪತ್್ತಗಳಾದ ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳು
ಮತ್್ತ ನದಿಗಳುಅಭಿವೃದಿಧೆಯ ನೆಪದಲ್ಲೂ ನಾಶವಾಗುವುದನ್್ನ ಸಮಥಯಾವಾಗಿ
ತಡೆಯಬಹುದುಎಾಂಬುದನ್್ನತೇರಿಸತ್ತದ.
(ಲೇಖಕ ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್) v

ಪ್ರವಿೇಣ್ಭಾಗ್ಮವ್

2010ರಲ್ಲಿ ತಗ್ದ ಭದಾ್ರ ನದಿಯಚಿತ್ರ ನಿೇರು ತಿಳಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನುತೇರಿಸುತತಿದೆ.

2002ರಲ್ಲಿ ತಗ್ದ ಭದಾ್ರ ನದಿಯಚಿತ್ರ

ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆದಜಾಗ 2003ರಲ್ಲಿ...

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆದಜಾಗದ 2017ರ ಚಿತ್ರ ಹಸರುಹೊದಿಕೆಮೂಡಿರುವುದನ್ನುತೇರಿಸದೆ. (ಚಿತ್ರ:ಗೂಗಲ್ಅರ್್ಮ)

(ಮೊದಲಪುಟದಿಂದ...)
ಈ ಎಲಾಲೂ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಬೆೇಟೆಯ ಸಾಮಥಯುಯಾ
ಕಳೆದುಕಾಂಡಕ್ಲವುಹುಲ್ಗಳು,ಚಿರತೆಗಳುಮನ್ಷಯುಯುಷನ
ಮೇಲೆ ಎರಗಿದು್ದ ದಿಟ.
ನಾಂತರ ಕಾಬೆಯಾರ್ಮತ್್ತ ಕ್ನೆತ್ ಆಾಂಡಸಯಾನ್ ಬರೆದ

ಬರಹಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಹುಲ್ಗಳು ನರಭಕ್ಷಕನ ವೆೇಷತಟಟಿವು.
ಅವುಗಳನ್್ನಕಾಂದವರು, ಕಥೆಯನ್್ನ ನರೂಪಿಸಿದವರು
ನಾಯಕರಾಗಿ ವಿಜೃಾಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಗುಾಂಡೆೇಟ
ತ್ಾಂದು ಸತ್ತ ಹುಲ್ಗಳಿಗ್ ತಾವೆೇಕ್ ನರಭಕ್ಷಕಗಳಾದವು?
ಎಾಂದು ಅವರ ಕಥನದಲ್ಲೂ ಹೆೇಳಲು ಅವಕಾಶವೆೇ
ಇರಲ್ಲಲೂ. ಇದಲಾಲೂ ರರಿತೆ್ರಪೂವಯಾ ರಟನೆಗಳೆಾಂದು
ತ್ೇಮಾಯಾನಸಿದರೂ ಇಾಂದೇಕ್ ಹುಲ್ಗಳು ಅಲಲೂಮ್ಮ,
ಇಲಲೂಮ್ಮ ಮನ್ಷಯುಯುಷನಮೇಲೆ ಎರಗುತ್್ತವೆ?

ನರಭಕ್ಷಕ ಆಗುವುದುಯಾರ್ಗ?
ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹುಲ್ಗ್ ಇರುವಷ್ಟಿ ಜನಪಿ್ರಯತೆ ಬೆೇರೆ
ರ್ವ ಪಾ್ರಣಿಗೂ ಇಲಲೂ. ಎಪಪುತೆ್ತೇಳು ಮಲೆಯ ಒಡೆಯ
ಮಹದೇಶವಾರನಗ್ ಹುಲ್ಯೆೇ ವಾಹನ. ಬಿ್ರಟ್ಷರ
ವಿರುದಧೆದ ಯುದಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಟ್ಪ್ಪು
ಸಲಾ್ತನನಗೂ ‘ಮೈಸೂರು ಹುಲ್’ ಎಾಂದು
ಹೆಸರು ಬಾಂತ್. ಬೆಾಂಕಿಪೊಟಟಿಣದಿಾಂದ
ಹಿಡಿದು ಬಿಯರ್ವರೆಗೂ,
ಐಸ್ಕಿ್ರೇಮ್ನಾಂದ ಹಿಡಿದು
ವಾನಯಾಸ್ ಬಣ್ಣದವರೆಗೂ,
ಆಹಾರ ಪದಾಥಯಾಗಳ
ಮಾರಾಟಕೂಕೆ ಹುಲ್ಯೆೇ
ಶಕಿ್ತಯುತವಾಯುಪಾರದಸಾಂಕ್ೇತ.
ಪ್ರಸ್ತತ ಮನ್ಷಯುಯುಷ

ತಾಾಂತ್್ರಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟಿ ಅಭಿವೃದಿಧೆ
ಸಾಧಿಸಿದಾ್ದನೆ. ಹುಲ್ಗಳ ನೆಲೆಯ
ಮೇಲ್ ಪ್ರಭುತವಾ ಸಾ್ಥಪಿಸಿರುವುದು
ದಿಟ. ಆದರೆ, ಅವನಲ್ಲೂ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ
ಸಾಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಆಕಷಯಾಣೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಪಾಪುಗಿಲಲೂ. ತನಗಿಾಂತ
ಬಲಶ್ಲ್ರ್ದ ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿಕಾಲದಿಾಂದಲ್
ಮಾನವನಗ್ ಅಪರಿಮಿತ ಭಯ. ಇದೇ ಹುಲ್ಗಳಿಗ್
ಸಲಭವಾಗಿ ನರಭಕ್ಷಕನ ಪಟಟಿ ಕಟಟಿಲುಮೂಲಕಾರಣ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲೂ ಹುಲ್ಗಳ ರ್ೇವಿತಾವಧಿ 12ರಿಾಂದ

15 ವಷಯಾ. ಅವು ಎಷಟಿೇ ಕೌಶಲವಿದ್ದರೂ ಬೆೇಟೆ
ವೆೇಳೆ ಗಾಯಗಳುಳಿತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗ್ ಆ ನೇವು
ಸಹಿಸಿಕಳುಳಿವ ಶಕಿ್ತ ಇರುವುದು ಎರಡು ವಾರಗಳು
ಮಾತ್ರ. ಈ ಅವಧಿ ದಾಟ್ದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ದೈಹಿಕವಾಗಿ
ಕೃಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನಾಂದಡೆ ವಯೇಸಹಜವಾಗಿ
ಅವುಗಳ ಹಲುಲೂಗಳು ಸವೆಯುವುದು ಉಾಂಟ. ಆಗ
ಸಲಭವಾಗಿ ಬೆೇಟೆ ದಕುಕೆವುದಿಲಲೂ. ಆಗ ಬದುಕುಳಿಯುವ
ತಾಂತ್ರವಾಗಿಮನ್ಷಯುಯುಷದಮೇಲೆ ಎರಗುತ್ತವೆ.
ಮರಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗ್ ತಾಯ ಹುಲ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಒತ್್ತ

ಕಡುತ್ತದ. ಕಾಡಾಂಚಿನ ಜನರು ಉರುವಲು, ಕಟಟಿಡದ
ಸಾಮಗಿ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಡಿಗ್ ತೆರಳುವುದು ಸಹಜ. ಈ ವೆೇಳೆ
ಮರಿಗಳ ಹತ್್ತರ ಸಳಿದರೆದಾಳಿಮಾಡುವುದುನಶಿಚಾತ.
ಹುಲ್ಯು ಬಲ್ಪಾ್ರಣಿಯನ್್ನ ಬೆೇಟೆರ್ಡಿದ

ತಕ್ಷಣ ಇತರೆೇ ಮಾಾಂಸಾಹಾರಿ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗ್ ಸಿಗದಾಂತೆ
ಅದನ್್ನ ಬಚಿಚಾಡುತ್ತದ. ಮೂನಾಯಾಕುಕೆ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂಯೆೇ ಇದು್ದ ಉಳಿದ ಆಹಾರವನ್್ನ ಭಕ್ಷಿಸತ್ತದ.
ಕಾಡಾಂಚಿನಕ್ಲವುಜನಹುಲ್ಕಾಂದಪಾ್ರಣಿಯಮಾಾಂಸ
ಕದಿಯುವುದರಲ್ಲೂ ಸಿದಧೆಹಸ್ತರು. ಅದು ಬೆೇಟೆರ್ಡಿದ
ಸಳಿವರಿತ್ ಅದರ ಊಟ ಕದಿಯುಲು ಹೇದಾಗ
ದಾಳಿಗ್ ತ್ತಾ್ತಗುವ ಸಾಧಯುತೆ ಇರುತ್ತದ. ಬಹಳಷ್ಟಿ ದಾಳಿ
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಅಾಂಶ ಬೆಳಕಿಗ್ ಬರುವುದೇ ಇಲಲೂ.
ಹುಲ್ಮತ್್ತಮಾನವನನಡುವಿನಸಾಂರಷಯಾದಹಿಾಂದ

ರೆಸಾರ್ಯಾ ಹಾವಳಿಯೂ ಕಾರಣವಾಗಿದ. ಬಾಂಡಿೇಪ್ರ,
ನಾಗರಹಳೆಯ ಸತ್ತಮತ್ತ ರೆಸಾರ್ಯಾ ಹಾವಳಿ
ಮಿತ್ಮಿೇರಿದ. ಇನ್ನಾಂದಡೆಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೇದಯುಮದ
ಹೆಸರಿನಡಿ ಅಾಂಗಡಿಗಳ ಸಾಂಖ್ಯು ದಿವಾಗುಣಗಾಂಡಿದ.
ಗೂಡಾಂಗಡಿಗಳು ನಾಯಕಡೆಗಳಾಂತೆ ತಲೆಎತ್್ತವೆ.
ಇಲ್ಲೂಗ್ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಎಲೆಲೂಾಂದರಲ್ಲೂ ಆಹಾರ
ಪದಾಥಯಾ ಎಸ್ಯುತಾ್ತರೆ. ಈ ಅಳಿದುಳಿದ ಪದಾಥಯಾ
ಕಾಡುಹಾಂದಿಗಳಿಗ್ ಸಲಭದ ಆಹಾರ.
ಹುಲ್ಗಳು ಬಲ್ಪಾ್ರಣಿಗಳ ರಲನವಲನಗಳನ್್ನ
ಚನಾ್ನಗಿ ಪತೆ್ತಹಚ್ಚಾವುದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೂಯೆೇ.
ಕಾಡಿನಲ್ಲೂ ಅವುಮಸಸುಾಂಜೆಯಾಂದಬೆಳಕು
ಹರಿಯುವವರೆಗೂ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ.
ಕಾಡುಹಾಂದಿಗಳು ಜನಸಾಂಚ್ರ
ದಟಟಿಣೆ ಕಡಿಮರ್ದಾಗ
ರಾತ್್ರವೆೇಳೆ ಸಾಂಚ್ರ
ಆರಾಂಭಿಸತ್ತವೆ. ಎಲಲೂ ಅರಣಯುದ
ವಾಯುಪಿ್ತಯಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನಯುವಾಗಿ
ಹುಲ್ಗಳು ಕಾಡುಹಾಂದಿ,
ಕೇತ್, ಮಳುಳಿಹಾಂದಿಗಳನ್್ನ
ಹುಡುಕಿ ಬೆೇಟೆರ್ಡುತ್ತವೆ.
ಅವುಗಳ ಬೆೇಟೆ ವೆೇಳೆ ಆಕಸಿ್ಮಕವಾಗಿ
ಮನ್ಷಯುಯುಷ ಎದುರಾದಾಗ ಅದರದಾಳಿಗ್

ಸಿಲುಕುತಾ್ತನೆ.
ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಭವಿಸವುದು

ಕಾಡಾಂಚಿನಲ್ಲೂಯೆೇ. ಜನರು ದನ, ಕುರಿ, ಮೇಕ್ಗಳನ್್ನ
ಮೇಯಸವುದುಈಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂಯೆೇ.ಜಾನ್ವಾರುಗಳ
ಗುಾಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಅವು ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲಲೂ. ಒಾಂಟ್
ಇರುವ ಸಾಕುಪಾ್ರಣಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ವೆೇಳೆ
ಅವುಗಳಮಾಲ್ೇಕರುಅದರಬಾಯಯಾಂದಸಾಕುಪಾ್ರಣಿ
ಬಿಡಿಸಿಕಳಳಿಲುಹೇದಾಗದಾಳಿಗ್ ತ್ತಾ್ತಗುತಾ್ತರೆ. ಆಗ
ನರಭಕ್ಷಕ ಸದಿ್ದ ದಟಟಿವಾಗಿ ಹಬುಬಿತ್ತದ.

ಕಾಡಿನಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಒತತಿಡವೇನು?
ಮಕಿಸುಕದಿಾಂದ ಬಾಂದ ಲಾಂಟಾನಾ ಕಮಾರಾ

ಕಳೆಸಸಯು ಕಾಡನ್್ನ ಆವರಿಸಿ ಅವುಗಳ ಆಹಾರದ
ಮೂಲಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಒಡಿ್ಡದಯೆೇ? ಗುಣಮಟಟಿ
ಕಳೆದುಕಳುಳಿತ್್ತರುವ ಅರಣಯುದಲ್ಲೂ ಬಲ್ಪಾ್ರಣಿಗಳ
ಸಾಂಖ್ಯು ಇಳಿಮಖವಾಗುತ್್ತದಯೆೇ? ವೃದಿಧೆಸಿದ ಹುಲ್ಗಳ
ಸಾಂಖ್ಯು ಪೊೇಷ್ಸಲು ಆ ಕಾಡಿಗ್ ಸಾಧಯುವಾಗುತ್್ತಲಲೂವೆ?
ಈ ಪ್ರಶ್ನಗಳನ್್ನ ಗಾಂಭಿೇರವಾಗಿ ಆಲೇಚಿಸಿ ಪರಿಹಾರ
ಕಾಂಡುಕಳಳಿಬೆೇಕಾದ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ ನಮ್ಮಮಾಂದಿದ. v

ಚಿಂಡವಾಯಾಘ್ರನ ದಗಿಲು...
(ಮೊದಲಪುಟದಿಂದ...)
ಸರಬಿಜಿತ್, ಡಾಯುಡಿ, ಪಾನ್ಸಿಾಂಗ್ ತೇಮರ್, ನೆೇತಾರ್
ಸಭಾಷ್ರಾಂದ್ರಬೇಸ್, ದಿಲೆಜೆಾಂಡ್ಆಫ್ಭಗತ್ಸಿಾಂಗ್,
ಮಾಂಗಲ್ ಪಾಾಂಡೆ, ರಾಂಗ್ ರಸಿರ್, ಬಾಯುಾಂಡಿರ್ ಕಿವಾೇನ್,
ಡಾ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬಾ ಆಮಟಿ, ಅಾಂಬೆೇಡಕೆರ್, ಕಾಮರಾಜ್...
ಪಟ್ಟಿ ಮಗಿಯುವುದೇ ಇಲಲೂ! ಅಷಟಿೇಕ್, ಹರಿಶಚಾಾಂದ್ರನ ಚಿತ್ರ
ತೆಗ್ದ ದಾದಾಸಾಹೆೇಬ್ ಫಾಳೆಕೆ ರ್ೇವನವೂ ಮತ್ತಾಂದು
ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರದ ವಸ್ತವಾಯತ್- ಹರಿಶಚಾಾಂದಾ್ರಚಿಫಾಯುಕಟಿರಿ!
ರಿರಡ್ಯಾ ಅಟೆನ್ಬರೊೇನ ‘ಗಾಾಂಧಿ’ ಬಿ್ರಟ್ಷ್-

ಭಾರತಗಳ ಜಾಂಟ್ ನಮಾಯಾಣದ ಅಮೊೇರ ಚಿತ್ರ. ಇದಲಲೂದ
ಗಾಾಂಧಿೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಲೆಲೂೇ ಇನೂ್ನ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು
ಬಾಂದಿವೆ: ಶ್ಯುಾಂ ಬೆನೆಗಲ್ರಮೇಕಿಾಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಮಹಾತ್ಮ,
ಗಾಾಂಧಿ, ಮೈ ಫಾದರ್, ಗಾಾಂಧಿ ತತವಾದಿಾಂದ ರೂಪ್ಗಾಂಡ
ಮೈನೆ ಗಾಾಂಧಿಕ ನಹಿೇಮಾರಾ...
ಉಜವಾಲ ರಾಷಟಿ್ರನಾಯಕರು, ಹೆಸರಾಾಂತ ಕ್ೇಡಿಗಳು

(ಡಾಯುಡಿ, ಹಸಿೇನಾ ಪಾಕಯಾರ್...), ಇತ್ಹಾಸ ಪ್ರುಷರು,
ಜಾನಪದ ನಾಯಕರು- ಇವರೆಲಲೂರೂ ರಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗ್
ಕಥಾವಸ್ತವಾಗಿ ಕಾಂಗಳಿಸಿರುವುದು ಒಾಂದು
ಧ್ರೆರ್ದರೆ, ಕಿ್ರೇಡಾಪಟಗಳನ್್ನ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರಗಳದ್ದೇ
ಮತ್ತಾಂದು ಹನಲು. ಎಷಟಿಾಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಂದಿವೆ
ನೇಡಿ: ಮಹಿಳಾ ಕುಸಿ್ತಪಟಗಳಾಗಿ ಒಲ್ಾಂಪಿಕ್ಸು ಗಡಿ
ಮಟ್ಟಿದ ಗಿೇತಾಹಾಗೂ ಬಬಿತಾಪೊಗರ್ಸೇದರಿಯರ
ಸಾಹಸಮಯ ರ್ೇವನ ಕಥನ ‘ದಾಂಗಲ್’, ‘ಎಾಂ.ಎಸ್.
ಧೇನ’, ಬಾಕಿಸುಾಂಗ್ ಪಟ ‘ಮೇರಿ ಕೇಮ್’, ಅರ್ಲೂಲೂರ್ೇರ್
ಮಿಲಾಖಾ ಸಿಾಂಗ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್್ನ ತೆರೆಗ್ ತಾಂದ ‘ಭಾಗ್
ಮಿಲಾಖಾ ಭಾಗ್’, ‘ಅಜ಼ರ್’, ‘ಬುಧಿರ್ ಸಿಾಂಗ್- ಬಾನ್ಯಾ
ಟ ರನ್’, ‘ಸಚಿನ್: ಎ ಬಿಲ್ಯನ್ಡಿ್ರೇಮ್ಸು’, ‘ಸೂಮಾಯಾ’,
‘ಗೇಲ್್ಡ’... ಈ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಚಿಕಕೆದಲಲೂ. ಇನ್್ನ ಕಿ್ರೇಡೆಗಳನೆ್ನೇ
ಕ್ೇಾಂದ್ರವಾಗಿಟಟಿಕಾಂಡು ಬಾಂದ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಕಮಿ್ಮಯಲಲೂ.
‘ರಕ್ದೇ ಇಾಂಡಿರ್’, ‘ಸಲಾ್ತನ್’, ‘ಆಡುಕಳಾಂ’... ಈ
ರ್ದಿಯಲ್ಲೂ ‘ಲಗಾನ್’ ಮರೆತವರುಾಂಟೆ?
ಸಿನಮಾ ಮೂಲತಃ ಮನರಾಂಜನಾ ಮಾಧಯುಮ.

ಅಷ್ಟಿಗಿಯೂ ಈ ಖ್ಯುತನಾಮರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಿ್ರೇಡಾಪಟಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ರ್ಕಿಷ್ಟಿ ಆಕಷಯಾಣೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸಿನಮಾ
ಎಾಂಬ ಕಲಾಮಾಧಯುಮದ ಮೂಲ ತ್ಳಿವಳಿಕ್ಗಳನ್್ನ
ಗಮನಸಬೆೇಕು.
ದೃಶಯುಮಾಧಯುಮದಲ್ಲೂ ಬಹುತೆೇಕಎಲಲೂರೂಅನ್ಸರಿಸವ

ಕಥಾವಿನಾಯುಸವಾಂದಿದ. ಕಥೆಗಬಬಿ ನಾಯಕ/ ನಾಯಕಿ
ಕಡಾ್ಡಯ. ಆತನಗ್/ ಆಕ್ಗ್ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯಾಂದಿದ. ಆ
ಗುರಿಸಾಧನೆ ಸಲ್ೇಸಲಲೂ. ಅದಕಾಕೆಗಿ ಆತ/ ಆಕ್ಯಮಸಾಹಸ
ಮಾಡಿ, ನೂರೆಾಂಟ ಅಡಿ್ಡ ಆತಾಂಕಗಳನ್್ನ ಎದುರಿಸಿ
ಕಟಟಿಕಡೆಗ್ಗುರಿಮಟಟಿಬಹುದು, ಇಲಲೂವೆೇಸೇಲಬಹುದು.
ಕನೆಗ್ಆಕ್ೇಾಂದ್ರಪಾತ್ರದಗ್ಲುವಿನಜತೆಯೆೇಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ
ಗ್ದ್ದ ಭಾವ ಅನ್ಭವಿಸತಾ್ತರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಸೇಲ್ಗ್
ನಡುಸಯು್ದ ಚಿತ್ರಮಾಂದಿರದಿಾಂದಹರನಡೆಯುತಾ್ತರೆ.
ಈಗ ಈ ಕಥಾವಿನಾಯುಸಕ್ಕೆ ಕಿ್ರೇಡಾತಾರೆಯ ಅಥವಾ

ಇತ್ಹಾಸಪ್ರುಷರ ರ್ೇವನದ ಏಳುಬಿೇಳುಗಳು ಹೆೇಳಿ
ಮಾಡಿಸಿದಾಂತ್ಲಲೂವೆೇ? ಮೇರಿ ಕೇಮ್ ರ್ೇವನವನೆ್ನೇ
ಗಮನಸಿ. ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮಣಿಪ್ರದ
ಸವೆೇಯಾಸಾಧ್ರಣ ಕುಟಾಂಬದ ಮೇರಿ ಸವಾಾಂತ ಬಲದಿಾಂದ
ಅರ್ಲೂಲೂರ್ೇರ್ ಆಗಿ, ಬಾಕಸುರ್ ಆಗಿ, ಮದುವೆ ಮಕಕೆಳಾದ

ಮೇಲ್, ಬಾಕಿಸುಾಂಗ್ನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು
ಹೆಣಗುವ, ಅದರಲ್ಲೂ ನರಾಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಾಂದ
ಯಶಸಿವಾರ್ಗುವ ಚಿತ್ರಣವದು. ಆಕ್ಯ ಕಷಟಿ ಕಾಪಯಾಣಯು,
ಕಡೆಯ ಪಾಂದಯುದ ಸಮಯಕ್ಕೆೇ ಆಸಪುತೆ್ರ್ರಪು ಯಲ್ಲೂ ರ್ೇವನ್ಮರಣದ
ಹೇರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ಆಕ್ಯ ಮಗು... ಭಾವಸಮೃದಧೆ
ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲುಇಷ್ಟಿ ಸಾಕಲಲೂವೆೇ?
ಆದರೆ ಈ ಭಾವರ್ತೆ್ರ ಸಾಧಿಸವ ಸಲುವಾಗಿ

ನದೇಯಾಶಕ ಬಹಳಷ್ಟಿ ಬಾರಿ ವಾಸ್ತವದಿಾಂದ ದೂರ ಸರಿದು
ಮನಸೇ ಇಚಛೆ ಕಥೆ ತ್ರುಚಿಕಳುಳಿವುದಿದ. ಎಷಟಿಾಂದರೂ
ಸಿನಮಾದಲ್ಲೂ ವಾಸ್ತವಕಿಕೆಾಂತಭಾವಸಾಂತೃಪಿ್ತಗ್ೇ ಹೆಚ್ಚಾ ಬೆಲೆ!
ಎಾಂ.ಎಸ್. ಧೇನ ಚಿತ್ರವನೆ್ನೇ ನೇಡಿ: ಅದರಲ್ಲೂ

ಧೇನಯ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಮಿ ಪಾತ್ರಧ್ರಿ ದಿಶ್ ಪಟಾನ
ಕಾರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲೂ ತ್ೇರಿಹೇದ ಮೇಲೆ ಧೇನಗ್
ಪರಿರಯವಾಗುವವಳು ಸಾಕ್ಷಿ (ಕಿರ್ರಾ ಅಡಾವಾಣಿ).
ಕಿ್ರಕ್ರ್ ಮಾಯುರ್ಗ್ಾಂದು ಬಾಂದು ಆತ ತಾಂಗಿರುವ
ಪಾಂರತಾರಾ ಹೇಟೆಲ್ನಲ್ಲೂ, ತರಬೆೇತ್ಗಾಗಿ ಬಾಂದ
ಹೇಟೆಲ್ ಮಾಯುನೆೇಜ್ಮಾಂರ್ ವಿದಾಯುರ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಧೇನ ಆ ವೆೇಳೆಗಾಗಲೆೇ ಖ್ಯುತ ಕಿ್ರಕ್ರ್ ಪಟವಾದರೂ,
ಈತನಾರೆಾಂದು ಆಕ್ಗ್ ತ್ಳಿದಿಲಲೂ! ಧೇನ ಹೇಟೆಲ್
ಪ್ರವೆೇಶಿಸಿ ರೂಾಂ ಕಿೇಲ್ ಕ್ೈ ಕ್ೇಳಿದಾಗ, ಸಾಕ್ಷಿ ಆತನ
ಗುರುತ್ನ ಚಿೇಟ್ ಕ್ೇಳುತಾ್ತಳೆ! ಮೊದಲ ನೇಟಕ್ಕೆ ಆಕ್ಯ
ಮಗಧೆತೆ ಈತನನ್್ನ ಸ್ಳೆಯುತ್ತದ. ಆಗ ಧೇನ ಗುರುತ್ನ
ಕಾಡುಯಾ ರೂಮಿನಲ್ಲೂದ, ನನ್ನಾಂದಿಗ್ ಬನ್ನ, ಕಡುತೆ್ತೇನೆ
ಎಾಂದು ಕರೆದೊಯುಯುತಾ್ತನೆ. ಆಕ್ ಆ ಕಾಡುಯಾ ನೇಡಿ ಇತ್ತ
ತ್ರುಗುವಷಟಿರಲ್ಲೂ ಇಡಿೇ ಹೇಟೆಲ್ ಆತನಗಾಗಿ ಹೂಗುರಛೆ
ಹಿಡಿದು ಕಾದಿದ. ಆತ ಧೇನ, ಖ್ಯುತ ಕಿ್ರಕ್ಟ್ಗ ಎಾಂದು
ಅವಳಿಗ್ ತ್ಳಿಯುವುದೇ ಆವಾಗ! ಹಾಗ್ ಶುರುವಾದ
ಅವರ ಪರಿರಯ, ಸ್್ನೇಹಕ್ಕೆ, ಪಿ್ರೇತ್ಗ್ ತ್ರುಗಿ ಕಡೆಗ್
ಮದುವೆರ್ಗುತಾ್ತರೆ ಎಾಂಬುದು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ. ಆದರೆ
ವಾಸ್ತವವೆೇನ್? ನಜರ್ೇವನದಲ್ಲೂ ಧೇನ ಕ್ೈ ಹಿಡಿದ ಸಾಕ್ಷಿ
ಸಿಾಂಗ್ ರಾವತ್, ಧೇನ ಓದಿದ ಶ್ಯುಮಲ್ಯ ಡಿಎವಿ
ಜವಾಹರ್ ವಿದಾಯುಮಾಂದಿರದಲ್ಲೂ ಆತನ ಸಹಪಾಠಿ!
ಇನ್್ನ ‘ದಾಂಗಲ್’ನಲ್ಲೂ ಕುಸಿ್ತ ಕಲೆಯ ಉನ್ನತ

ತರಬೆೇತ್ಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟಿ್ರೇಯ ಕಿ್ರೇಡಾಶ್ಲೆ ಸ್ೇರುವ
ಗಿೇತಾ ಪೊಗರ್ಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಿಕುಕೆವ ಕೇರ್ ಕದಾಂನನ್್ನ
ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಬಿಾಂಬಿಸಲಾಗಿದ.
ಗಿೇತಾ ಚಿಕಕೆಾಂದಿನಾಂದಲ್ ತನ್ನ ತಾಂದಯಾಂದ ಕಲ್ತ
ಕುಸಿ್ತಯ ಶೈಲ್ಯೆೇ ಬೆೇರೆ. ಈಗ ಕದಾಂ ಬೆೇಕಾಗಿಯೆೇ
ಕಲ್ಸವ ಶೈಲ್ಯೆೇ ಬೆೇರೆ. ಇದು ಕದಾಂ ಹಾಗೂ ತಾಂದ
ಮಹಾವಿೇರ್ ಸಿಾಂಗ್ ನಡುವಣ ರ್ದಿ್ದನ ರೂಪ ತಾಳುತ್ತದ.
ಕ್ಲೂಲೈಮಾಯುಕ್ಸುನಲಲೂಾಂತೂ, ತಾಂದ ಆ ಪಾಂದಯುಕ್ಕೆೇ ಕಾಲ್ಡದಾಂತೆ
ಆತನನ್್ನ ಕೂಡಿಹಾಕಿಬಿಡುತಾ್ತರೆ... ಕಡೆಗ್ ಗಿೇತಾ ಪದಕ
ಗ್ದು್ದ ಜನಗಣಮನ ಶುರುವಾದಾಗಲೆೇ ತನ್ನ ಮಗಳೆೇ
ಚ್ಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾಂದು ತಾಂದಗ್ ತ್ಳಿಯುತ್ತದ... ಇಲ್ಲೂ
ನಜ ಸಾಂಗತ್ಯೆೇನ್?
ವಾಸ್ತವದಲ್ಲೂ ಗಿೇತಾ ಪೊಗರ್ಗ್ ಅಾಂಥ ಖಳ

ತರಬೆೇತ್ದಾರ ಇರಲೆೇ ಇಲಲೂ! ಆದರೆ ಸಿನಮಾದಲ್ಲೂ
ಕಾಣಿಸಿಕಳುಳಿವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕನನ್್ನ
ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಳೆದು ನರೂಪಣೆಯಲ್ಲೂ
ಮಳುಗಿಸಿಕಳುಳಿವ ವಿಧ್ನಗಳು. ರ್ಕ್ಾಂದರೆ
ಸಿನಮಾದಲ್ಲೂ ವಾಸ್ತವಕಿಕೆಾಂತ ಭಾವಸಮೃದಿಧೆ ಮಖಯು.
ರಸಾನ್ಭವ ಮಖಯು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲಲೂ ರ್ೇವನಕಥನಗಳು
ಎಾಂದು ಎಷಟಿೇ ಬಾಂಬಡಾಬಜಾಯಸಿದರೂ, ಅಾಂತ್ಮವಾಗಿ
ಸಿನಮಾಎಾಂಬುದು ಸಿನಮಾನೆೇ! v

ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯಲ್ಲಿ...

ಸಾ

ಪರಿಸರ

ಸುಪ್ನೋಿಂಕನೋರ್ಟ್ನ
ಮಹತ್ವದ

ತನೋರ್ಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ
ಭದಾ್ ನದಿ

ರ್ನಶ್ನೋತನಗಿಂಡಿದೆ.


