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ಮನೆಕೆಲಸದವರ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ, ಉಡುಪು ಕೆಲಸಗಾರರ ಮತುತು ಬರೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಯರೀಗದಿಂದ

ಈ ಯರೀಜನೆಯು ಇಿಂಡಿಯಾ ಫೌಿಂಡರೀಷನ್ ಆಫ್ 
ಆಟ್್್  ರವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ 560 ಕಾಯಮಿಕ್ಮದ 
ಅಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ

ಮರೀ 2020
ಬಿಂಗಳೂರು

5 ರುಪಾಯಿ

“700 ಕಾರ್ಮಿಕರೇ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ? ಸಂಖ್ಯೆಯಂದೇ ಭಯಾನಕವಾಗಿದ.” 
ಇದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕೆ�ೋವಿಡ್ 19 ಲಾಕಡ್ೌ ನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಸಕಾಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಕಾಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ರಾಜಯೆ, ಟ್ರೋಡ್ ಯ�ನಿಯನ್ ಮತುತು 
ಸಾವಕಾಜನಿಕರನುನು ಆಶ್ಚಯಕಾಚಕ್ತಗ�ಳಿಸಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ನ ಲಾಕಡ್ೌನಿನುಂದಾಗಿ ಹೆಚ್್ಚನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ  ವಲಸೆ 
ಕಾರ್ಕಾಕರು ಕೆಲಸ ಮತುತು ವೋತನವಿಲಲಿದೆ ಸಿಲುಕ್ಕೆ�ಂಡಿದಾದಾರೆ. ಇದಕೆಕೆ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಯಾಗಿ, ಕಾರ್ಕಾಕ 
ಇಲಾಖ್, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತುತು ಪೊಲ್ೋಸರು ರ್ಶ್ರ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳಂದಿಗ ಆಹಾರ ಪೂರೆೈಕೆ ಮತುತು ರೆೋಷನ್ 
ವಿತರಣೆಯ ಕೆಲಸವನುನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ  ಅತುಯೆತತುಮ ಪ್ರಯತನುವನುನು ಮಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ.

ನಗರದ ಅತಿದೆ�ಡಡೌ ಮ�ಲಸ್ಕಯಕಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ  ಒಂದಾದ ಬಂಗಳೂರು ಮೆಟ�್ರೋವನುನು 
ನಿರ್ಕಾಸುವ ಸುಮಾರು 9,000 ವಲಸೆ ಕಾರ್ಕಾಕರಿದಾದಾರೆ. ಮರಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, 
ಕಾರ್ಕಾಕರ ಅನಿಶ್್ಚತ ಜೋವನ ಮತುತು ಕೆಲಸದ ಸಿಥಿತಿಗತಿಗಳನುನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ�್ರೋದಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಕಾಕರ ಬಗಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಡೆೋಟಾವನುನು ಹಂಚ್ಕೆ�ಳ್ಳಲು ಬಿಎಂಆಸಿಕಾಎಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. 
ಕೆ�ೋವಿಡ್ 19 ಬಿಕಕೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಳೆದ ದಶಕದಿಂದಲ� ನಡೆಯುತಿತುರುವ ಮೆಟ�್ರೋ ಕಾರ್ಕಾಕರ ಶ�ೋಷಣೆಯನುನು 
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವಂದು ನಮಗ ದೆ�ರಕ್ದೆ.

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಾವಾಗತ/ 
ನಗರಕ್ಕೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ: 
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮೂಹ ಮಾತನಾಡುತ ್ತದ

“ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಂದಷಟಿೋ ಬಂದಿದೆದಾೋವ. ಸಕಾಕಾರವು ನಮಗೋನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತುಲಲಿ. ಒಂದೆೋ 
ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದದಾರ� ಒಂದು ರುಪಾಯಿಯನುನು ನಮಗ ನಿೋಡುವುದಿಲಲಿ. ನಾವು ಕೆೋಳುವುದಿಷಟಿೋ 
- ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಸಂಬಳ ನಿೋಡಬೋಕೆಂದು.” 

ಇದರ ನಡುವ, ನಗರದ ಹಲವಾರು ನಿಮಾಕಾಣ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ , ಇದೆೋ ರಿೋತಿಯ ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೆ�ಳು್ಳತತುದೆ. 
ಲಾಕಡ್ೌ ನ್ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಕಾರ್ಕಾಕರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನ ತಮ್ಮ ಏಕೆೈಕ ಸಂಪಕಕಾವಾದ ಗುತಿತುಗದಾರರು 
ಮತುತು ಮಾಲ್ೋಕರನುನು ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತುದಾದಾರೆ. ಹೆಚ್್ಚನ ಮಾಲ್ೋಕರು ಮತುತು ಗುತಿತುಗದಾರರು ತಮ್ಮ 
ಫೋನಗೆಳನುನು ಸಿವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದಾದಾರೆ. ಇನುನು ಕೆಲವರು ರೆೋಷನಾಗೆಗಿ  ಸಿದ್ಧತೆ  ನಡೆಸಿದುದಾ, ಇದರ 
ಖಚಕಾನುನು ತಮ್ಮ ವೋತನದಿಂದ ಕಡಿಯುತಾತುರೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಕಾಕರಿಗ ಅರಿವಿದೆ.

“ನಮ್ಮ ದೆೋಹವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಗಿಗೆಕೆ�ಂಡಿದೆ. ನಾವು ಕಷಟಿಪಟುಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆತುೋವ, ನಾವು 
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆತುೋವ ಮತುತು ಅದಕೆಕೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಹಕಾಕೆಗಿದೆ . ದಿನಕೆಕೆ 
ಎರಡು ಹೆ�ತುತು ಊಟವನುನು ಕೆೋಳುವುದು ನಮಗ ಇಷಟಿವಿಲಲಿ.”



ದಿನಗ�ಲ್ ಕಾರ್ಕಾಕರ ಪರಿಸಿಥಿತಿ ಇನ�ನು 
ಹದಗಟ್ಟಿದೆ. “ನನನು ಬಳಿ ಕೆೋವಲ 2000 ಸಾವಿರ 
ರುಪಾಯಿಯಿದುದಾ, ಅದನುನು ವೈದಯೆಕ್ೋಯ ತುತುಕಾ 
ಪರಿಸಿಥಿತಿಗಾಗಿ ಉಳಿಸಿಟ್ಟಿದೆದಾೋನೆ” ಎಂದು ನಗರದ ಐಟ್ 
ಆವರಣವಾದ ಮಹಾದೆೋವಪುರದಲ್ಲಿ  ಚರಂಡಿಯ 
ಪಕಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುವ ತಾಯೆಜಯೆ ಆರಿಸುವವರೆ�ಬ್ಬರು 
ಹಂಚ್ಕೆ�ಂಡಿದಾದಾರೆ. ಸಕಾಕಾರದ ಹೆ�ಣೆಗಾರಿಕೆಯ 
ಕೆ�ರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಾರ್ಕಾಕರು ತಾತಕೆಲ್ಕವಾಗಿ 
ರೆೋಷನ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುವ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳ ಮತುತು ಅಪರಿಚ್ತರ ದಾನದ ಮೆೋಲ 
ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದಾದಾರೆ.

ತಾತಿ ವಿಕವಾಗಿ,  ಆಹಾರ ಮ ತು ತು ರೆೋಷನ್ 
ವಿ ತ ರ ಣೆ ಯ  ಜ ವ ಾ ಬ ಾ ದಾರಿ ಯ ು  ಕಾ ರ್ ಕಾ ಕ 
ಇಲಾಖ್ಯದಾದಾಗಿದುದಾ, ಈ ಕಾಯಕಾವನುನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ 
ಮತುತು ಟ್ರೋಡ್ ಯ�ನಿಯನಗೆಳ ಜ�ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಬೋಕಾಗಿರುವುದು. ವಾಸತುವದಲ್ಲಿ, ಈ 
ವಯೆವಸೆಥಿಯು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಕಾಕರ ಅಗತಯೆಗಳನುನು 
ಬಗಹರಿಸಲಾಗುತಿತುಲಲಿ. ನಗರದ ಸಹಾಯ ಮತುತು 
ಸೆೋವಾ ಕಾಯಕಾವಿಧಾನವನುನು ಪಡೆಯಲು ಎಲಾಲಿ 
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಕಾಕರ ಬಳಿ ಬಾಯೆಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ರೆೋಷನ್ 
ಕಾಡಗೆಕಾಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಡಾಕ್ಯೆಮೆಂಟಗೆಳಿಲಲಿ. ಹೆಚ್್ಚನ 
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಕಾಕರು ಯಾವುದೆೋ ಯ�ನಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ 
ನೆ � ೋಂ ದ ಣಿ ಯ ಾ ಗಿ ಲಲಿ,  ದ ಶ ಕ ಗ ಳ  ಕಾ ಲ 
ಖಾಸಗಿೋಕರಣ, ಹಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ, ರಾಜಕ್ೋಯ, 
ಮಧಯೆಮ ವಗಕಾ ಮತುತು ಮಾಧಯೆಮಗಳಿಂದ 
ದ�ಷಣೆಯನುನು ಎದುರಿಸಿ ಹೆ�ೋರಾಡಿದಾದಾರೆ. 
ಅನ್ಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಕಾಕರಿಗ ಆದಯೆತೆ ನಿೋಡುವ 
ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ವಯೆವಸೆಥಿಯಂತೆ ಹೆಚ್್ಚನ ವಲಸೆ 
ಕಾರ್ಕಾಕರು ತಮ್ಮ ಚಲನಶ್ೋಲತೆ, ಉದೆ�ಯೆೋಗ 
ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು ತು ಅನಾಮಧೋಯತೆಯನುನು 
ಬಯಸುತಾತುರೆ. ನಿರುದೆ�ಯೆೋಗ ಮತುತು ಕೃಷಿ ಬಿಕಕೆಟಟಿನುನು 
ಎದುರಿಸುವಾಗ, ಅಪರಿಚ್ತ ನಗರದಲ್ಲಿ  ತಮ್ಮ 
ಹಕ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆ�ೋರಾಡುವಾಗ, ಕಾರ್ಕಾಕರು 
ಕೆ ಲ ಸ ವ ಲ್ಲಿ ರು ತ ತುದೆ ಯ ೋ  ಅ ಲ್ಲಿ ಗ  ವ ಲ ಸೆ 
ಹೆ�ೋಗಬಯಸುತಾತುರೆ. ಒಕ�ಕೆಟಗಳು ವಲಸೆ 
ಕಾರ್ಕಾಕರನುನು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವದ ಬಳಗದಲ್ಲಿ 
ಸಂಯೋಜಸಲು ಪ್ರಯತನು ಮಾಡಿದರ�, ವಲಸೆ 
ಕಾರ್ಕಾಕರನುನು ನೆ�ೋಂದಾಯಿಸುವ ಕಾಯಕಾದಲ್ಲಿ 
ಅಸಫಲರಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಸಥಿಳಿೋಯ ಉದಿವಿಗನುತೆಗಳು, ಜಾತಿವಾದ ಮತುತು 
ಕೆ�ೋಮುವಾದಿೋಕರಣವು ಗಾಢವಾಗುತತುಲೋ ಇದುದಾ, 
ಎಲಾಲಿ ರಿೋತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಕಾಗಳ ಮೆೋಲ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತಿತುದೆ. ಸಥಿಳಿೋಯ ಭಾಷಯನುನು 
ಮಾತನಾಡದವರನುನು ಅಥವಾ ಆಡು ಭಾಷಯಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡುವವರನುನು ನಿಲಕಾಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದುದಾ, 
ಆಹಾರ / ಪಡಿತರವನುನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ. 
ಪರಿಹಾರವನುನು ಪಾ್ರಥರ್ಕವಾಗಿ ಎಮ .್ಎಲ .್
ಎಗಳು ತಮ್ಮ ಮತದಾರರ ಕ್ೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ  ಮಾತ್ರ 
ವಿತರಿಸುವ ಸಂದಭಕಾಗಳಿವ. ಕೆಲವು ಕಾರ್ಕಾಕರು 
‘ಉಚ್ತ’ ರೆೋಷನಾಗೆಗಿ ದುಡುಡೌ ಕಟಟಿಬೋಕಾಗಿದೆ. 
ಬಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಕಾಕರಲ್ಲಿ  ಹೆಚ್್ಚನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 
ಮುಸಿಲಿಮರಿದಾದಾರೆ. ಸಥಿಳಿೋಯ ಟ್ವಿ ಚಾನೆಲಗೆಳ ಗಮನ 
ಮತುತು ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಕಾಗಳಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರಯತನುಗಳು 
ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರೆ�ೋಗದ ಬಗಗೆ ಕಡಿಮೆ, ಬದಲ್ಗ 
ದೆವಿೋಷ ಮತುತು ಹಿಂಸಾಚಾರವನುನು ಹರಡುವ ಬಗಗೆ 
ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತಿತುವ. “ಕರೆ�ೋನಾ ವೈರಸ್ ನಮ್ಮ 
ಮೆೋಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಲಿ. ಅದಕ್ಕೆಂತ 
ದೆ�ಡಡೌ ವೈರಸ್ ಜಾತಿ ಮತುತು ಧಮಕಾ. ಆ ವೈರಸ್ 
ಹರಡುವುದನುನು ನಿಯಂತಿ್ರಸಲು ನಿೋವು ಯಾಕೆ ಏನು 
ಮಾಡುತಿತುಲಲಿ .   ಇದು ಎಲಲಿಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚು್ಚ ಅಪಾಯಕಾರಿ” 
ಎಂದು ದೆಹಲ್ಯ ಗಲಭೆಯನುನು ಶ್ವ ವಿಹಾರದಿಂದ 
ಅನುಸರಿಸುತಿತುದದಾ ಕಾರ್ಕಾಕರೆ�ಬ್ಬರು ಹೆೋಳಿದರು. 
ಎಸಿಸಿ / ಎಸಿಟಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ 
ಕಾರ್ಕಾಕರ ಕಡೆಗ ಅಸ್ ೃಶಯೆತೆ ಮತುತು ತಾರತಮಯೆದ 

ಅಭಾಯೆಸಗಳನುನು ವೈರಸ್ ಮತತುಷುಟಿ ಉಲ್ಬಣಗ�ಳಿಸಿದೆ. 
“ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿೋದಿಗ ಬರುವುದಿಲಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಜಾತಿಯ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ಗಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ  ಮಾತ್ರ 
ಆಹಾರವನುನು ವಿತರಿಸುತಾತುರೆ.”

 “ನಮ್ಮ ಕೆ�ಠಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ಚ್ಕಕೆದಾಗಿವ. 
ಯಾವುದೆೋ ಫಾಯೆನಗೆಳಿಲಲಿ , ಮತುತು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ಬಿಸಿಲ್ನ 
ಬೋಗ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ. ಸ�ಯಕಾನ ಕ್ರಣಗಳಿಂದ ಟ್ನ್ 
ಛಾವಣಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತತುದೆ. ನಾವು ಒಳಗ ಬಂದು 
ಹೆ�ೋದಂತೆ ಅನಿಸುತತುದೆ” ಈ ರಿೋತಿಯ ಜೋವನ 
ಪರಿಸಿಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ , ಸೆ�ೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸೆಟಿನಸ್ಿ ಗ ಯಾವ 
ಅವಕಾಶವಿದೆ? ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಇಲಲಿದ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ , 
ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯ ಮನವಿಯನುನು ಹೆೋಗ 
ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತತುದೆ? ಕಾರ್ಕಾಕರು ದಿನಕೆಕೆ 
ಒಂದು ಹೆ�ತಿತುನ ಊಟಕೆಕೆ ಹೆಣಗಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ, 
ಮುಖವಾಡಗಳು, ಕೆೈಗವಸುಗಳು ಮತು ತು 
ಸಾಯೆನಿಟೈಸಗಕಾಳ ಪ್ರಸುತುತತೆ ಎಲ್ಲಿ ದೆ? ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾಕಾರ 
ವಿನಾಯೆಸಗ�ಳಿಸಿದ ಆರೆ�ೋಗಯೆ ಮುನೆನುಚ್ಚರಿಕೆಗಳು 
ಕ�್ರರ ತಮಾಷಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ ತುವ. 
ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾಕಾರವು ಈ ದೆೋಶದ ಕಾರ್ಕಾಕರನುನು 
ಮತೆ�ತುಮೆ್ಮ ನಿಲಕಾಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೆೋ ಬಿಡುವು, 
ಭರವಸೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನವಿಲಲಿ. ನಾವು 
ಮಾಧಯೆಮಗಳಲ್ಲಿ  ತೆ�ೋರಿಸುವ ಕಾರ್ಕಾಕರನುನು 
ಶ�ೋಚನಿೋಯ ಜನಸಾಮಾನಯೆರಂತೆ, ರೆೈಲವಿ 
ನಿಲಾದಾಣದಲ್ಲಿ  ಮಲಗುವುದನುನು,  ರಸೆತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಬರಿಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ  ನಡೆಯುವುದನುನು ನೆ�ೋಡುತೆತುೋವ. 
ಈ ಆಯದಾ ಪಾ್ರತಿನಿಧಯೆವು ಅವರ ಘನತೆಯನುನು 
ಕಸಿದುಕೆ�ಳು್ಳತತುದೆ ಮತುತು ಈ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯನುನು 
ಸೃಷಿಟಿಸಿದ ವಯೆವಸಿಥಿತ ಸಮಸೆಯೆಗಳತತು ಕೆೈತೆ�ೋರಿಸಲು 
ವಿಫಲಗ�ಳು್ಳತತುದೆ.

‘ಬೆವರು’ವಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನ 
ಕೆ�ೋವಿಡ್ 19 ಲಾಕಡ್ೌ ನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ವಲಸೆ 
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಒಳನ�ೋಟವನುನು 
ನೋಡುತ್ತದೆ. ಓದಿರಿ ಇತ್ತೋಚಿನ ಮಾನವ ಇತಹಾಸದಲ್ಲಿ 
ಅತ್ಂತ ಭಯಾನಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಕಾರ್ಮಿಕ 
ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ  ವಿಶ್ವದಾದ್ಂತ ಶತಕೆ�ೋಟಿ 
ಜನರು ಹೋಗೆ ಅನದಿಮಿಷ್ಟ ಸಂಪಕಮಿ, ಹಸಿವು ಮತು್ತ 
ಕೆೈಗೆಟುಕದ ಆರ�ೋಗ್ ರಕ್ಷಣೆಯ ತ�ಂದರಗಳನುನು 
ಎದುರಿಸುತ್ತದಾದಾರ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಬರಹಗಳಿವೆ. 
ಈ ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಯಗಳನುನು ಎದುರಿಸುತ್ತರುವ 
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರ್ಮಿಕ ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸಿಥಿತಗಳು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಮನಸಿಥಿತ, ಆಸೆಗಳು, ಭಯಗಳು ಮತು್ತ 
ಹತಾಶ ಭಾವನಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋರಾಟವನುನು 
ಸಹ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲು ನಾವು 
ಪ್ರಯತನುಸಿದೆದಾೋವೆ. ತಾತ್ಕಲ್ಕವಾದ ಪರಿಹಾರ ನೋಡಿ ನಾವು 
ಕೆೈ ತ�ಳೆದುಕೆ�ಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ವಿಲಲಿ . ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ನಮ್ಮ 
ಓದುಗರಲ್ಲಿ  ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತನುನು ಸಿಥಿತಬದ್ಧವಾಗಿಡುವ 
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೋಲ್ ಲಾಕಡ್ೌನನುಂದಾಗುವ ಪ್ರಭಾವಗಳತ್ತ 
ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಉತ್ತೋಜಿಸುವುದು ಎಂದು 
ಭಾವಿಸುತ್ತೋವೆ.

ನಾನು 
ಮೆಟೂರೇವನುನು 
ಕಟ್ಟಿದ
ನಾನು ಈ ನಗರಕೆಕೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ನಾನು 
ಎಂ ಜ ರೆ�ೋಡ,್ ಮಜಸಿಟಿಕ ,್ ಮೆೈಸ�ರು ರಸೆತು, 
ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದುದಾ, ಈಗ 
ಬನೆನುೋರುಘಟಟಿದಲ್ಲಿ  ವಾಸಿಸುತಿತುದೆದಾೋನೆ. ಬಂಗಳೂರಿನ 
ಇಡಿೋ ಮೆಟ�್ರೋವನುನು ನಾನೆೋ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ 
ಅನಿಸುತತುದೆ. ಒಳಗೋನಾಗುತತುದೆ ಎಂದು ನನಗ 
ಗ�ತಿತುದೆ. ನಾವು ಹೆ�ರಟು ಹೆ�ೋದರೆ, ಇದನುನು 
ಯಾರು ಮುಗಿಸುತಾತುರೆ. ನಾವಲಲಿರ� ಒಟ್ಟಿಗ 
ಈ ನಗರವನುನು ಬಿಟಟಿವಂದ�, ಮತೆತುಂದ� ಈ 
ನಗರಕೆಕೆ ಬರುವುದಿಲಲಿವಂಬ ಕನಸನುನು ಕಂಡೆ. ಆಗ 
ನಗರದ ಜನ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನುನು ಬಿಟುಟಿ ಮೆಟ�್ರೋ 
ಕಟಟಿಲು ಶುರುಮಾಡುತಾತುರೆ. ನಾವು ಶುರುಮಾಡಿದ 
ಕಾಯಕಾವನುನು ಅವರು ಪೂರೆೈಸಬೋಕಾಗಿದೆ, 
ಏಕೆಂದರೆ ಸಾರಿಗಯ ಎಲಾಲಿ ವಯೆವಸೆಥಿಗಳು ಕ್ಸಿದಿವ. 
ನಾವಲಲಿರ� ಈ ವಿೋಡಿಯೋಗಳನುನು ವಾಟಾಸಿಪ್ ನಲ್ಲಿ 
ನೆ�ೋಡಿ ಜ�ೋರಾಗಿ ನಗುತಿತುರುವ ನೆನಪಿದೆ.

ನಾನು ನನನು ಅಧಕಾ ಜೋವನವನುನು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದಿದೆದಾೋನೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೆ�ೋದೆ, ನನನು 
ತಂದೆಯಬ್ಬ ಅಸಭಯೆ ಮನುಷಯೆನಾಗಿದದಾ, ನಾನು 
ಯಾರ ಮಾತನುನು ಕೆೋಳುತಿತುರಲ್ಲಲಿ. ಅಂದಿನಿಂದ 
ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿಲಲಿ. ಜೋವನದ ಪಾಠವನುನು 
ರಸೆತುಯ ಮೆೋಲ ಕಲ್ತೆ. ನಾನು ನನನು ಕೆಲಸವನುನು 
ಪಿ್ರೋತಿಸುತೆತುೋನೆ, ನನನುಷುಟಿ ಚೆನಾನುಗಿ ಬಸುಗ ಹಾಕಲು 
ಯಾರಿಂದಲ� ಸಾಧಯೆವಿಲಲಿ. ತೆ�ಂದರೆಯೆೋನೆಂದರೆ 
ಹೆಚ್್ಚನ ಜನರು ನನನುನುನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧಯೆವಿಲಲಿ. 
ನಾನು ಅನೆೋಕ ಮಹಾನಗರಗಳ ಮೆಟ�್ರೋಗಳನುನು 
ನಿರ್ಕಾಸಿದೆದಾೋನೆ - ಹೆೈದರಾಬಾದ,್ ಬಂಗಳೂರು, 
ದೆಹಲ್ - ಈ ಎಲಲಿ ನಗರಗಳ ಅನುಭವ 
ನನಗಿದೆ. ನನನು ಸುತತುಮುತತುಲ� ಎಲಲಿರ� ಮನೆಗ 
ಹೆ�ೋಗಬೋಕೆಂದು ಹಾತೆ�ರೆಯುತಿತುದಾದಾರೆ, ಕೆಲವರು 
ಭಯಭೋತರಾಗಿದಾದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ 
ಬೋಜಾರಾಗಿದಾದಾರೆ. ಎಲಲಿರ� ಹೆೋಳುವುದು ಇದೆೋ - 
ನಾನು ಮನೆಗ ಹೆ�ೋಗಬೋಕ್, ರೆೈಲುಗಳು ಯಾವಾಗ 
ಶುರುವಾಗುತತುವ? 15 ವಷಕಾಗಳ ನಂತರ, ನನನು 
ಮನೆಯ ಬಗಗೆ ಕನಸು ಕಂಡೆ. ರ್ೋನಾ ಬಜಾರ,್ 
ದಿನದಲ್ಲಿ  4-5 ಬಾರಿ ಸಾನುನ ಮಾಡುತಿತುದದಾ ಕೆ�ಳ, 
ದಗಾಕಾ, ತಾಜಾ ಲ್ಟ್ಟಿ ಚೆ�ೋಕಾದ ಪರಿಮಳ ಮತುತು 
ರೆಹಾನಾ ಬಗಗೆ ಕನಸು ಕಂಡೆ.

6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬಂಗಳೂರಿಗ ಬಂದೆ. 
ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನವನುನು ಇಷಟಿಪಡುತೆತುೋನೆ. 
ಸಹಿಸಿಕೆ�ಳ್ಳಬಹುದಾದರ�, ಕೆಲವಮೆ್ಮ 
ನಮ್ಮನುನು ಸೆ�ೋಮಾರಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡುತತುದೆ. 
ನೆೋರಳೆ ರೆೋಖ್ಯನುನು ನಿರ್ಕಾಸುವಾಗ ನಾನು 
ಬಂದಿದೆದಾ. ಬೈಯಪ್ನಹಳಿ್ಳ ನಿಲಾದಾಣವು ಬಹುತೆೋಕ 
ಪೂಣಕಾಗ�ಂಡಿದುದಾ, ನನನುನುನು ಬೈಯಪ್ನಹಳಿ್ಳ 
ನಿಲಾದಾಣದ ಬಳಿಯ ಓವರ್ ಬಿ್ರಡ್್  ನಿರ್ಕಾಸಲು 
ನಿಯೋಜಸಿದರು. ನಿೋವು ಆ ಸೆೋತುವಯನುನು 
ನೆ�ೋಡಿದಿದಾೋರಾ? ನೆ�ೋಡಲು ಗಟ್ಟಿಮುಟಾಟಿಗಿ, 
ಭವಯೆವಾಗಿ ಕಾಣುತತುದೆ. ನನಗ ಅದರ ಬಗಗೆ ತುಂಬಾ 
ಹೆಮೆ್ಮ. ಆದರೆ ನನನು ಗುತಿತುಗದಾರ ನನಗ 6 ತಿಂಗಳ 
ಕಾಲ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲ್ಲಲಿ. ನನಗ ಏನನ�ನು ಮನೆಗ 
ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧಯೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ 
ಮನೆಗ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ನನನು 
ತಾಯಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗ ಫೋನ್ ಮಾಡುತಿತುದದಾರು. 



ನನಗ ನಾಚ್ಕೆಯಾಯಿತು. ಮದಯೆಪಾನ ಮಾತ್ರ ನನನುನುನು ರಕ್ಷಿಸಿತು. ನನಗ ಅಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು, ಮರುದಿನ ಎಚ್ಚರಗ�ಳ್ಳಲು ನನಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಒಂದು ರಾತಿ್ರ, ನಾನು ನಿಮಾಕಾಣ ಸಥಿಳದಿಂದ 
ದ�ರ ಹೆ�ೋಗಲು ಪಾ್ರರಂಭಸಿದೆ. ನನಗ ಕೆ�ೋಪ ಬಂದಿತುತು. ಹುಚು್ಚಹಿಡಿದಂತಾಗಿತುತು. ಸಂಜ ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟ. 
ರಸೆತುಯಲ್ಲಿ  ಎಳೆನಿೋರು ಮಾರಾಟಗಾರನೆ�ಬ್ಬನನುನು ಪಕಕೆಕೆಕೆ ತಳಿ್ಳ, ಅವನ ಚ�ರಿಯನುನು ತೆಗದುಕೆ�ಂಡು ಮುಂದೆ 
ಸಾಗಿದೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆಂದ� ನೆ�ೋಡಿರದ ಬಾಗಿಲನುನು ತಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದನು, ನಾನು ಅವನ ಕತುತು 
ಕತತುರಿಸಿದೆ. ಅದು ನನನು ಗುತಿತುಗದಾರ. ಬವರುತಾತು ಎಚ್ಚರವಾದೆ. ನಾನು ಮರುದಿನವೋ ನಗರವನುನು ತೆ�ರೆದು 
ಮತೆತುಂದಿಗ� ಇಲ್ಲಿ ಗ ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದೆ.

ನಾನೆ�ಬ್ಬ ಕೆ್ರೋನ್ ಆಪರೆೋಟರ.್ 2009ನಲ್ಲಿ  ಮೆಟ�್ರೋ ನಿಮಾಕಾಣ  ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರುವ 
ಏಕೆೈಕ ಕೆಲಸಗಾರ ನಾನಾಗಿರಬೋಕ್. ನಾನು ಈಗ ಕನನುಡವನುನು ಸಹ ಮಾತನಾಡುತೆತುೋನೆ. ನಾನಿಲಲಿದೆ ಮೆಟ�್ರೋವನುನು 
ನಿರ್ಕಾಸಲು ಸಾಧಯೆವಾಗುತಿತುರಲ್ಲಲಿ, ಈ ನಗರವು ನನಗಿಂತ ಉತತುಮ ಕೆ್ರೋನ್ ಆಪರೆೋಟರ್ ಅನುನು ಹುಡುಕಲು 
ಸಾಧಯೆವಿಲಲಿ. ನಾನು ಕೆ್ರೋನ್ ಆಪರೆೋಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಮೆೋಲ್ಂದ ನೆ�ೋಡುವಾಗ ದೃಷಿಟಿಕೆ�ೋನ ಬದಲಾಗುತತುದೆ. 
ನನಗ ಕಾರ್ಕಾಕ ಕಾಲ�ನಿಯಲ್ಲಿ  ವಾಸಿಸಲು ಇಷಟಿವಿಲಲಿ. ನನನು ವಯಸಿಸಿನಿಂದಾಗಿ ಇಷ�ಟಿಂದು ಜನರೆ�ಂದಿಗ 
ಕೆ�ೋಣೆ ಹಂಚ್ಕೆ�ಳ್ಳಲು ನಾಚ್ಕೆ ಎನಿಸಿತು. ಒಂಟ್ಯಾಗಿರಲು ನಾನು ಇಷಟಿಪಡುತೆತುೋನೆ. ನನನು ಫುಲಾಕೆ ಸಬಿ್ಯನುನು 
ನಾನೆೋ ತಯಾರಿಸಲು ಇಷಟಿಪಡುತೆತುೋನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆ�ೋಣೆಯನುನು ತೆಗದುಕೆ�ಂಡು ನನನು 
ಸಂಬಳದಿಂದ ಬಾಡಿಗ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡು ಹೆ�ತಿತುನ ಊಟ ಪಡೆಯಲು ಹೆಣಗಾಡಿದೆ. ನಾನು ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ 
ನುರಿತವನಾಗಿದದಾರ�, ಇತರ ಕಾರ್ಕಾಕರಷಟಿೋ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತಿತುತುತು, ಹಿೋಗಾಗಿ ನನಗ ಯಾವುದೆೋ ಹಣವನುನು 
ಉಳಿಸಲು ಸಾಧಯೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ನಾನು ವಷಕಾಕೆ�ಕೆಮೆ್ಮ ಮನೆಗ ಹೆ�ೋಗುತಿತುದೆದಾ. ವಷಕಾಗಳಲ್ಲಿ, ನನನು ಹೆಂಡತಿಗ 
ನನನು ಮೆೋಲ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾನು ಇನೆ�ನುಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನೆ�ಂದಿಗ ಇದೆದಾೋನೆ ಎಂದು ಅವಳು 
ಭಾವಿಸಿದಳು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನನಗ ಯಾವುದೆೋ ಹಣವನುನು ಮನೆಗ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ಒಂದು ದಿನ ಅವಳು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮತೆತು ಮನೆಗ ಬರಬೋಡ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದಳು. ನನನು ಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಗನನುನು 
ಇನುನು ಮುಂದೆ ಭೆೋಟ್ಯಾಗಲು ಸಾಧಯೆವಿಲಲಿ ಎಂದು ಅವಳು ಹೆೋಳಿದಳು. ಇದು ಒಂದು ಕನಸೆಂದು ನಾನು 
ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಎರಡು ವಷಕಾಗಳ ಹಿಂದೆ ಮನೆಗ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದಾಗ, ನನನು ಹಳಿ್ಳಯ ಜನರು 
ನನನುನುನು ಥಳಿಸಿ ಹೆ�ರಗಟ್ಟಿದರು. ನಾನು ಬಂಗಳೂರಿಗ ಮರಳಿದೆ. ನಾನು ಇನ�ನು ಕೆ್ರೋನ್ ಆಪರೆೋಟರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತುದೆದಾೋನೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟ್ಯಾಗಿ ಜೋವಿಸುತಿತುದೆದಾೋನೆ. ಇತಿತುೋಚ್ಗ ನಾನು ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೆದಾೋನೆ, 
ಮನೆಗ ಬನಿನು, ನನನುನುನು ಭೆೋಟ್ ಮಾಡಿ.

ಕಳೆದ ದಶಕದಿಂದ ಮೆಟ�್ರೋ ಕಟುಟಿತಿತುರುವ ನಾಲುಕೆ ಕೆಲಸಗಾರರೆ�ಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೆೋಲ 
ಆಧಾರಿತವಾದ ಲೋಖನವಿದು.

ಲಾಕ್ ಡ್ನನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಮಟ�್ರೋ ಕೆಲಸಗಾರರ ಬದುಕು ಮತು್ತ ಕೆಲಸದ ಸಿಥಿತಗತಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮರಾದ 
ವರದಿಯನುನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಏಪ್್ರಲ್ 6ರಂದು ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗಿದುದಾ, ತರುವಾಯ ಏಪ್್ರಲ್ 11ರಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ, 
ಸಕಾಮಿರವನುನು ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ�ಳ್ಳಲು ಉತ್ತೋಜಿಸಿತು. ಓದಿರಿ

ನಾವು ಓಳಗೆ 
ಹೇಗಿರಲಾಗುತ್ತದ?
ರಸೆ್ತಯೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಸದ ಸ್ಥಳ
ಕೆೈಗವಸು, ಸಾನಿಟೈಜರ,್ ಮುಖವಾಡ, ಸಾಮಾಜಕ 
ದ�ರವಿರುವಿಕೆ, ಮಾಲ್ನಯೆ - ಈ ಮುನೆನುಚರಿಕೆಗಳು, 
ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸ್ಶಕಾ, ಸಾರ್ೋಪಯೆ ಮತುತು 
ಅನೆ�ಯೆೋನಯೆತೆಯ ಅವಶಯೆಕತೆಯಿರುವ ಕಾಯಕಾಗಳ 
ಮೆೋಲ ಹೆೋಗ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತತುವ? 

“ನಾವು ಸುದಿದಾ ನೆ�ೋಡಿದಾಗ ಭಯವಾಗುತತುದೆ. 
ಎಲಾಲಿ ಆರೆ�ೋಗಯೆದ ಮುನೆನುಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಕ 
ದ�ರವಿಡುವಿಕೆಯನುನು ಪಾಲ್ಸುವಂತೆ, ದೆೈಹಿಕ 
ಸಂಪಕಕಾ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತತುವ. ಹಿೋಗಾದರೆ 
ನಾವು ಹೆೋಗ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು?”

ರಸೆತು ಆಧಾರಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಕಾಕತೆಕಾಯರ 
ಸಮ�ಹವಾದ ಸಾಧನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದವರು 
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಚ್ಂತಿತರಾಗಿರುವುದು ಲಾಕ್ ಡ್ನ್ 
ಮುಗಿದ ನಂತರ ಏನಾಗುತತುದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗಗೆ. 
80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಏಕಾಏಕ್ಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಅವರು ಏನನುನು ಅನುಭವಿಸಿದರು 
ಎಂದು ಇದುವರೆಗ� ನೆನೆಪಿದೆ. ಅನಾರೆ�ೋಗಯೆಕ್ಕೆಂತ, 
ಅನಾರೆ�ೋಗಯೆದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಳಂಕದ 
ಸೆ�ೋಂಕ್ ಅವರನುನು ಬನನುಟ್ಟಿತು. ಹೆಚ್ ಐ ವಿಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಲೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರ ರ�ಪವೋ 
ಮಲ್ನವಾದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತುತು.           ಆ 

ಕಳಂಕದಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಹಲವಾರು 
ವಷಕಾಗಳೆೋ ಬೋಕಾದವು, ಈಗ ಮತೆತು 
ಕೆ�ೋವಿಡ್ 19 ನಿಂದ ಅದೆೋ ತರಹದ ಸನಿನುವೋಶ 
ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ಲೈಂಗಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರು 
ಚ್ಂತಾಕಾ್ರಂತರಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಕಾಕತಕಾರಿಗ ಈ ಲಾಕ  ್ ಡ್ನ್ 
ಕ�್ರರವಾಗಿದುದಾ, ಅವರು ರಸೆತುಗ ಮತುತು ಸಾವಕಾಜನಿಕ 
ಸಥಿಳಗಳಿಗ ಹೆ�ೋಗಲಾರದೆ, ದುಡಿಯಲಾಗದೆ, 
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ ಅವರ 
ಸಂಗಾತಿಗಳು ದಯಾಹಿೋನರಾಗಿ ಅವರಿಗ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಲು ಒಪು್ತಿತುಲಲಿ . “ನಾನು ನನನು ಸಂಗಾತಿಗ ಕರೆ 
ಮಾಡಿ ಸಹಾಯ ಕೆೋಳಿದರೆ, ಹಣವನುನು ಆನೆಲಿ ೈನ್ 
ಕಳುಹಿಸುವುದು ಗ�ತಿತುಲಲಿವಂದು ನೆಪ ಹೆೋಳುತಾತುನೆ. 
ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ನೆ�ೋವಾಗುತತುದೆ. ಮುಂಚೆ, 
ನನನು ಬಿಡುವಿನ ದಿನವಾದರ� ಆತ ಕರೆದ ಎಂದ 
ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಹೆ�ೋಗುತಿತುದೆದಾ. ನಾನು ಅವನ 
ಹೆಂಡತಿಯ ಹಾಗ ಎಂದು ಹೆೋಳುತಿತುದದಾ. ಅವನಿಗ 
ಜವಿರವಿದದಾರ� ಅವನೆ�ಂದಿಗ ಮಲಗುತಿತುದೆದಾ. 
ಆದರೆ ಈಗ, ಈ ವೈರಸ್ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ, 
ನಿನಿನುಂದ ನಾನು ಸೆ�ೋಂಕ್ತನಾಗ ಬಹುದು 
ಎಂದು ಹೆೋಳುತಾತುನೆ. ನನನುನುನು ಈಗ ನೆ�ೋಡಲ� 
ಇಷಟಿಪಡುವುದಿಲಲಿ, ನಾನಿೋಗ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯ� 
ಅಲಲಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟುಟಿಬಿಟಟಿರಲಲಿವೋ?” 
ಎಂದು ಸಮ�ಹದ ಒಬ್ಬ ಸದಸಯೆರು 
ಹಂಚ್ಕೆ�ಂಡರು.

ಆಸ್ತೆ್ರಗಳೆಲಲಿ ಕೆ�ೋವಿಡ್ 19ರ ಹೆ�ರೆ ಹೆ�ತಿತುದುದಾ, 
ಬೋರೆ ರಿೋತಿಯ ಚ್ಕ್ತೆಸಿ ಬೋಕಾದ ಜನರಿಗ ಆರೆ�ೋಗಯೆ 
ಮತುತು ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗುವುದು ಕಷಟಿವಾಗಿದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ  ಹಲವಾರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಕಾಕತಕಾರು 

ART ಚ್ಕ್ತೆಸಿ ಪಡೆಯುವವರಾಗಿದಾದಾರೆ. ಹಠಾತ್ 
ಲಾಕ್ ಡ್ನಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾರದ ತಪಾಸಣೆ 
ಮತುತು ಚ್ಕ್ತೆಸಿಗಂದು ಆಸ್ತೆ್ರಗ ಹೆ�ೋಗಲಾಗುತಿತುಲಲಿ. 
ಮಹಿಳಾ ಮತುತು ಮಕಕೆಳ ಕಲಾಯೆಣ ಇಲಾಖ್ಯ 
ಮೆೋಲ ಮ�ರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಒತತುಡ ಹೆೋರಿದ 
ನಂತರವೋ ಅವರು ಹೆಂಗಸರಿಗ ಔಷಧಿ ಪಡೆಯಲು 
ಅನುಮತಿ ಮತುತು ಪಾಸ್ ಗಳನುನು ನಿೋಡಿದರು.
  
ಎಲಾಲಿ ಕಾರ್ಕಾಕರಂತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಕಾಕತಕಾರ� 
ಎರಡು ಹೆ�ತಿತುನ ಊಟಕಾಕೆಗಿ ಒದಾದಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ. 
ಆದಾಯದ ಯಾವುದೆೋ ಮ�ಲವಿಲಲಿ, 
ರೆೋಷನ  ್ ಬಲ ದಿವಿಗುಣಗ�ಂಡಿದೆ. ರೆೋಷನ  ್
ಕೆ�ಳ್ಳಲು ಹೆ�ರಗ ಕಾಲ್ಟಟಿರೆ ಪೊಲ್ೋಸ  ್
ಕ್ರುಕ್ಳ ನಿೋಡಿ ಒಳಗಟುಟಿತಾತುರೆ.“ನನಗ 
ಅತಯೆಂತ ಖುಷಿಯಾಗುವುದು ನಾನು ಹೆ�ರಗ 
ತಿರುಗಾಡುವಾಗ. ನನನು ಕೆಲಸವಿರುವುದು 
ಬಿೋದಿಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮನೆ 
ನಡೆಸುತೆತುೋನೆ. ನನನು ಮಕಕೆಳ ಓದಿಗಾಗಿ ಹಣ 
ಕಟಟಿಬಹುದು.”

“ವೈರಸ್ ಸಿಡಿದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಮನೆಯಳಗ 
ಕ�ತಿದೆದಾೋನೆ. ನನಗ ದುಡಿಯುವ ಯಾವುದೆೋ 
ಮಾಗಕಾವಿಲಲಿ, ನಾನು ಬೋರೆಯವರ ಮೆೋಲ 
ಅವಲಂಬಿತಳಾಗಿದೆದಾೋನೆ. ನನನು ಸಾವಿತಂತ್ರ ಯೆವನುನು 
ಕಳೆದುಕೆ�ಂಡಿದೆದಾೋನೆ.”

ಸಾಧನ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸಯೆರು 
ಮುಂಬರುವ ಸನಿನುವೋಶಗಳಿಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ 
ತಯಾರಾಗುತಿತುದಾದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆದಾಯದ 
ಕೆ�ರತೆಯನುನು ನಿೋಗಿಸಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಉಪಿ್ನಕಾಯಿ ಮತುತು ಪಾಪಡ್ ಅನುನು ತಯಾರಿಸಿ 
ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೆ�ರೆಯಲ್ಲಿ  ಮಾರುತಿತುದಾದಾರೆ. ಮೊದಲ್ನ 
ಹಾಗ ನಗರದ ಸಾವಕಾಜನಿಕ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ  ಅವರು 
ಇರಲಾಗುವುದೆೋ ಎಂದು ಅವರಿಗ ತಿಳಿದಿಲಲಿ. ಈ 
ಅನಿಶ್್ಚತತೆಯು ತಮ್ಮ ಕ್ಟುಂಬದ ದುಡಿಯುವ 
ಕೆೈಗಳಾದ ಹಲವಾರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಕಾಕತಕಾರ ಮೆೋಲ 
ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತತುಡ ಹೆೋರುತಿತುದೆ.

“ನಾನು ನನನು ಕಷಟಿವನುನು ಯಾರೆ�ಂದಿಗ 
ಹಂಚ್ಕೆ�ಳ್ಳಲ್? ನನನು ಸೆ�ಸೆಗ ನನನು ತೆ�ಂದರೆಗಳು 
ಅಥಕಾವಾಗುವುದಿಲಲಿ. ನನನು ಮಕಕೆಳಿಗ ನನನು ಕೆಲಸದ 
ಬಗಗೆ ಹೆೋಳಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಸುದಿದಾವಾಹಿನಿಗಳು 
ತಪ್್ನುನುವ ದೆೈಹಿಕ ಸಂಪಕಕಾ ನನಗ ಬೋಕೆಂದು 
ಅವರಿಗ ಹೆೋಗ ಹೆೋಳಲ್?”

ಅನೆ�ಯೆೋನಯೆತೆ ಮತುತು ಬಯಕೆಯಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ 
ಸಂಬಂಧ ಹೆೋಗ ಬದಲಾಗುತತುದೆ? ದೆೈಹಿಕ ಸಾರ್ಪಯೆ 
ಬೋಕಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆ�ಸ ರಿೋತಿಯ 
ಕಳಂಕ ಮತುತು ತಾರತಮಯೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೆ�ಳು್ಳವುದೆೋ? 
ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಕಾಕತಕಾರ ಆರ್ಕಾಕ, ಮಾನಸಿಕ 
ಮತುತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾನಿಗಳಿಗ ಯಾರು ಹೆ�ಣೆ 
ಹೆ�ರುತಾತುರೆ? ಕೆ�ೋವಿಡ್ 19  ನಂತರದ ಭವಿಷಯೆದ 
ನಿಮಾಕಾಣಕಾಕೆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೋಕಾದ ಹಲವಾರು 
ಪ್ರಶನುಗಳನುನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಕಾಕತಕಾರು ಕೆೋಳುತಾತುರೆ.

*ಈ ಲ್ೋಖನವನುನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸೆ್ತ ಆಧಾರಿತ ಲ್ೈಂಗಿಕ 
ಕಾಯಮಿಕತಮಿರ  ಹಕು್ಕಗಳ  ಕಾಪಾಡುವ ಸಾಧನ ಮಹಿಳಾ 
ಸಂಘದ ಸದಸ್ರ ಅನುಭವದ ಮೋಲ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ.
 



ಹಸಿವಿಗಿಂತ ಮಾರಕ 
ಯಾವುದು?
ನಗರವು ಲಾಕಡ್ೌ ನ್ ಆದ ದಿನದಿಂದ, ಇವರಿಗ 
ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಬರಬೋಡ ಎಂದು ಹೆೋಳಲಾಗುತತುದೆ. ಹಠಾತ್ 
ನಿಜಕಾನವಾದ ಬಿೋದಿಗಳಲ್ಲಿ  ಪಕ್ಷಿಗಳ ವಟಗುಟುಟಿವಿಕೆ 
ಮತುತು ನಾಯಿಗಳ ಬ�ಗಳುವಿಕೆಯನುನು 
ಹೆ�ರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೆೋ ಶಬದಾವಿಲಲಿ . ಅವನ ಮತುತು 
ಅವನ ಸೆನುೋಹಿತರ ದೆೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯ ಮೆೋಲ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತತುದೆ. ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ ,್ ಲ�ೋಹ ಮತುತು 
ತವರವನುನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬೋಪಕಾಡಿಸುತಾತು, 
ಭೆ�ೋಜುರ್ಿ ಹಾಡುಗಳನುನು ಕೆೋಳುತಾತು, ಒಮೊ್ಮಮೆ್ಮ 
ನಗುತಾತು ಕಳೆಯುತಿತುದದಾ ಸಮಯ ಈಗ ಸತುಬ್ಧವಾಗಿದೆ.  
ಉಸಿರುಗಟುಟಿವ ಬಿಸಿಲು ಬರುತತುದೆ. ವದಂತಿ 
ಮತುತು ಸುದಿದಾಗಳ ರ್ಶ್ರಣವು ಅವರು ವಾಸಿಸುವ 
ಗ�ಡ್ನಗೆಳಿಗ ಒಂದು ವೈರಸ್ ನ ಬಗಗೆ 
ಹೆೋಳುತತುವ. ಸೆ�ೋಂಕ್ ತಪಿ್ಸಲು, ಮಾನವ 
ಬಂಧನದ ಅವಶಯೆಕತೆಯಿದೆ. ಮುಖವಾಡಗಳು, 
ಕೆೈಗವಸುಗಳು, ಸಾಯೆನಿಟೈಜಗಕಾಳು ಮತುತು 
‘ಸೆ�ೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸೆಟಿನಸ್ಿ’ಕ್ರಿತು ಚಚೆಕಾ 
ನಡೆಯುತಿತುದೆ. ಲ�ೋಹದ ಸಾರ್ಯೆಪಗೆಳು, ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ ,್ 
ಅಲ�ಯೆರ್ನಿಯಂ, ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಗಳಂದಿಗ, 
ಅವನೆ�ಂದಿಗ ವಾಸಿಸುತಿತುದದಾ ತನನು ಹಳಿ್ಳಯ ಅರವತುತು 
ಪುರುಷರೆ�ಂದಿಗ ಅವನಿಗ ಗ�ತಿತುರುವುದು 
ಕೆೋವಲ ಸಾರ್ೋಪಯೆ. ಅದೆೋನೆೋ ಇದದಾರ�, ಅವನು 
ಮುಖವಾಡವಂದನುನು ಖರಿೋದಿಸುತಾತುನೆ.

ಐನ�ರು ಜನರಿರುವ ಐಟ್ಪಿಎಲ್ ಎಂದು 
ಕರೆಯಲ್ಡುವ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಐಟ್ 
ಕಾರಿಡಾನಕಾಲ್ಲಿ  ಅವರು ಗೋಟಡ್ ಸಂಕ್ೋಣಕಾಗಳು 
ಮತುತು ಗಾಜನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಚೆೋರಿಗಳ ನಡುವ 
ವಾಸಿಸುತಿತುದಾದಾರೆ. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 
ನೆಲಸುತಾತುರೆ. ಸದಿದಾಲಲಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾತುರೆ. ದಿನಕೆಕೆ 
12-14 ಗಂಟಗಳ ಶ್ಫಟಿ  ಗಳಲ್ಲಿ  ಕಾಲ ಕಳೆಯುತಾತುರೆ. 
ಸಮಯ ಅವರಿಗ ಹಣ. ಲಕಾಕೆಚಾರಗಳು 
ನಿಖರವಾಗಿರಬೋಕ್. ನಗರದ ದೆೈನಂದಿನ ಜೋವನಕೆಕೆ 
ಅವು ನಿಣಾಕಾಯಕವಾಗಿವ; ಹಂಚುಗಳು, ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ ,್ 
ಕಸ, ಕಾಂಕ್್ರೋಟ ,್ ಇಟ್ಟಿಗಗಳು; ಜರಡಿಹಿಡಿಯುವುದು, 
ಸವಿಚ್ಛಗ�ಳಿಸುವಿಕೆ, ಅಡುಗ, ಕಟಟಿಡ, ನಿಮಾಕಾಣ. 
ಅವನ ಗುತಿತುಗದಾರನು ಅವನಿಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳ 
ಸಂಬಳ ನಿೋಡಬೋಕ್ದೆ. ಇದು ಕಾನ�ನಿಗ 
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನಿಗ ಹೆೋಳಲಾಗುತತುದೆ.

ಅವನನುನು ಸುತುತುವರೆದಿರುವ ಲ�ೋಹವು ಶಾಖದಿಂದ 
ಹೆ�ಳೆಯುತತುದೆ. ನಿದೆ್ರ, ಕಾಡ್ಕಾ ಆಟಗಳು ಮತುತು 
ಹಗಲುಗನಸುಗಳಲ್ಲಿ  ಸಮಯ ಹಾದುಹೆ�ೋಗುತತುದೆ. 
ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಫೋನಿನ ಮ�ಲಕ ಆದಷುಟಿ 
ಬೋಗ ಬಳೆ ಕೆ�ಯುಲಿ ಮತುತು ಹೆ�ಲಗಳನುನು 
ತೆರವುಗ�ಳಿಸಬೋಕೆಂಬ ಸುದಿದಾ ತಿಳಿಸುತಾತುಳೆ. 
ಆದರೆ ಉತ್ನನುಗಳಂದಿಗ ನಗರಕೆಕೆ ಪ್ರವೋಶ್ಸಲು 
ಟ್ರಕಗೆಳಿಗ ಅವಕಾಶವಿಲಲಿ. ಸೆ�ೋಯಾಬಿೋನ್ 
ಕೆ�ಳೆಯುತಿತುರುವುದನುನು ಅವಳು ಹೆೋಳುತಾತುಳೆ. ಅವನ 
ಸುತತು, ಪುರುಷರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಒದಾದಾಡುತಾತುರೆ. 
ಕೆಲವು ಜಗಳಗಳು ಭುಗಿಲೋಳುತತುವ. ಅವನು 
ಗುತಿತುಗದಾರನನುನು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತಾತುನೆ. 
ಅವನ ಫೋನ್ ಯಾವಾಗಲ� ಸಿವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತತುದೆ. 
ಪ್ರತಿ ಊಟದೆ�ಂದಿಗ, ಅವನ ಉಳಿತಾಯವು 
ಖಾಲ್ಯಾಗುತತುದೆ. ತುತುಕಾ ಸಂದಭಕಾಕಾಕೆಗಿ ಸವಿಲ್ 
ಹಣವನುನು ರ್ೋಸಲ್ಡಬೋಕಾಗುತತುದೆ. ಗ�ೋಧಿಯ 
ಬಲ ದಿವಿಗುಣಗ�ಂಡಿದೆ. ಅವರು ಸುದಿದಾ ಓದುತಾತುರೆ. 
ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 200 ತಲುಪಿದೆ. ಅವರು ಬಳೆದ 
ಹಳಿ್ಳಗ ಹತಿತುರವಿರುವ ಆಸ್ತೆ್ರಯನುನು ಅವರು 
ನೆನಪಿಸಿಕೆ�ಳು್ಳತಾತುರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಯಿಲಗಳಿಂದ 
ಅಥವಾ ಇನೆ�ನುಂದರಿಂದ 70 ಸಾವುಗಳಿಗ 
ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತಿತುದದಾರು. ಆದರೆ ಅದು 

ಎಂದಿಗ� ಸುದಿದಾಯಾಗಲ್ಲಲಿ, ಲಾಕಡ್ೌ ನೆಗೆ ಎಂದಿಗ� 
ಕಾರಣವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವನು ಮಲಗಿದದಾರ� ನಿದಿ್ರಸಲು 
ಸಾಧಯೆವಿಲಲಿ.

ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜುಗಾಗಿ ಮತೆ�ತುಂದು 
ಸರ್ೋಕ್ಯ ಸಮಯ ಬಂತು. ಅವರು ಎಲಾಲಿ 
ಕಾರ್ಕಾಕರ ಹೆಸರುಗಳು, ಆಧಾರ್ ಐಡಿ, 
ಉದೆ�ಯೆೋಗ ವಿವರ, ಉದೆ�ಯೆೋಗದಾತರ ಹೆಸರುಗಳು 
ಮತುತು ಆದಾಯದೆ�ಂದಿಗ ಪಟ್ಟಿಯನುನು 
ತಯಾರಿಸುತಾತುರೆ. ಈ ಡೆೋಟಾದೆ�ಂದಿಗ 
ಸಕಾಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತತುದೆ ಎಂದು ಅವರು 
ಯೋಚ್ಸುತಾತುನೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಳಸಿದರೆ? 
ಸರ್ೋಕ್ಯನುನು ಹರಿದು ಹಾಕಬೋಕೆಂದೆನಿಸುತತುದೆ. 
ಆದರೆ ತನನುನುನು ತಾನು ಸುಧಾರಿಕೆ�ಳು್ಳತಾತುನೆ.

ಅವನ ಗ�ಡ್ನ್ ಅನುನು ಸುತುತುವರೆದಿರುವ 
ಎತತುರದ ಅಪಾಟ್ಮಕಾಂಟಗೆಳು ಮ್ನವಾಗಿರುತತುವ. 
ಅಪಾಟ್ಮಕಾಂಟ್ ಒಂದಕೆಕೆ ಅಡುಗ ಮಾಡುವ 
ಮತುತು ಸವಿಚ್ಛಗ�ಳಿಸುವ ಅವನ ನೆರೆಹೆ�ರೆಯವಳು 
ಸಂಬಳವನುನು ಕೆೋಳಲು ಹೆ�ೋದಾಗ ಗೋಟ್ನ 
ಬಳಿ ಪ್ರವೋಶವನುನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಯಿತು. 
ನಿವಾಸಿಯಬ್ಬರು ಅವಳನುನು ಅನುಮಾನದಿಂದ 
ನೆ�ೋಡಿದರು. ಅವರಂತಹ ಕಾರ್ಕಾಕರು ಈ 
ಪೂವಾಕಾಗ್ರಹವನುನು ಎದುರಿಸಬೋಕಾಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ 
ಅವನಿಗ ಆಶ್ಚಯಕಾವೋನಿಲಲಿ. ‘ಸೆ�ೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸೆಟಿನಸಿ’ 
ಯಾವಾಗಲ� ಅಸಿತುತವಿದಲ್ಲಿ ತುತು.

ಅವರು ಅಪರಿಚ್ತರ ದಾನದ ಮೆೋಲ 
ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರಬೋಕಾಗುತತುದೆ. ಸರಬರಾಜು 
ತುಂಬಿದ ಕಾರುಗಳು ಮತುತು ಟ್ರಕಗೆಳು ಬರಲು 
ಪಾ್ರರಂಭಸುತತುವ. ಅಕ್ಕೆ, ದಾಲ್ ಮತುತು 
ಎಣೆಣೆಯ ಪಾಯೆಕೆಟಗೆಳಲ್ಲಿ  ಅವನ ಜೋವನವನುನು 
ಪ್ರಮಾಣಿೋಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸುತಿತುನ 
ಪೂರೆೈಕೆಯಂದಿಗ, ಸುತತುಮುತತುಲ್ನ ಜನರು 
ಹತಾಶರಾಗುತಾತುರೆ. ಮುಂದಿನ ಸುತಿತುನ 
ಸರಬರಾಜುಗಳು ಯಾವಾಗ ತಲುಪುತತುವ 
ಎಂಬುದರ ಬಗಗೆ ಅನಿಶ್್ಚತತೆಯಿದೆ. “ಅವನು 
ತನಗಿಂತ ಮ�ರು ಚ್ೋಲಗಳನುನು ಏಕೆ ಹೆಚು್ಚ 
ತೆಗದುಕೆ�ಳು್ಳತಿತುದಾದಾನೆ?” ಎಂಬ ಅನು 
ಮಾನ ಮತುತು ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಅವನ 
ಪಕಕೆದ ಮನುಷಯೆ ನಿಜಕಾಲ್ೋಕರಣದಿಂದಾಗಿ 
ಮ�ರ್ಕಾಹೆ�ೋಗುತಾತುನೆ. ಇತರರು ತಮ್ಮ 
ಚ್ೋಲಗಳನುನು ಅನನುದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿಕೆ�ಳ್ಳಲು 
ಅವನನು ನು ವೋಗದಿಂದ ಸಾಲ್ನಿಂದ 
ತೆಗದುಹಾಕ್ತಾತುರೆ. ಅವನು ಇನೆ�ನುಂದು 
ದಿನ ಕಾಯಬೋಕಾಗುತತುದೆ. ಆ ರಾತಿ್ರ, ಅವನು 
ತನನು ನೆರೆಹೆ�ರೆಯವರೆ�ಂದಿಗ ಊಟವನುನು 
ಹಂಚ್ಕೆ�ಳು್ಳತಾತುನೆ. ಅವರು ಮ್ನವಾಗಿ 
ತಿನುನುತಾತುರೆ.

ಕಾರ್ಕಾಕರಿಗಾಗಿ ಹೆ�ಸ ಯೋಜನೆಗಳನುನು 
ಸುದಿದಾಯಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗಿದೆ. ತನನು ಜನರನುನು ಇನ�ನು 
ಬಳಲ್ಸಲು ಈ ವೈರಸ್ ಅನುನು ದೆ�ಡಡೌ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 
ಬಳಸಲಾಗುತಿತುದೆ ಎಂದು ಶಂಕ್ಸುತಾತುನೆ. ಸಂಜ 5 
ಗಂಟಗ ಮಧಾಯೆಹನುದ ಆಹಾರಕಾಕೆಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ 
ಊಟ ತುಂಬಿದ ಆಟ�ೋ ಬಂದಿದೆ. ದಿನಕೆಕೆ ಒಂದು 
ಪಾಯೆಕೆಟ.್ ಅವನು ಚ್ೋಲವನುನು ತೆರೆಯುತಾತುನೆ, 
ಆಹಾರ ಹಳಸಿದೆ. ಹಸಿವಿಗಿಂತ ಮಾರಕವಾದುದು 
ಏನಾದರ� ಇದೆಯೆೋ? ಅವನು ಪಾಯೆಕೆಟ್ ಅನುನು 
ಎಸೆಯುತಾತುನೆ.

ಅವನು ಮತುತು ಅವನ ಸೆನುೋಹಿತರು ಬಿೋಡಿ ಸೆೋದಲು 
ರಸೆತುಯ ಬಳಿ ಹೆ�ೋಗುತಾತುರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು 
ನಗರದತತು ಕಣುಣೆ ಹಾಯಿಸುವುದು ಹೆ�ಸ ಭಾವನೆ. 
ಅವರು ತಮ್ಮ ನಡುವ ಬಿೋಡಿಯನುನು ಹಂಚ್ಕೆ�ಳು್ಳತತು, 
ಖಾಲ್ ಬಿೋದಿ ಮತುತು ನಿಬಕಾಂಧಿತ ಕವಾಟುಗಳನುನು 

ನೆ�ೋಡುತಾತುರೆ. ಮೆೋಲ್ನ ಬಾಲಕೆನಿಯಿಂದ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದದಾ ವಯೆಕ್ತುಯಬ್ಬ ಅಂತರ ಕಾಯುದಾಕೆ�ಳು್ಳವಂತೆ 
ಕ್ರುಚುತಾತುನೆ. ಅವನು ಬಿೋಡಿಯನುನು ಆರಿಸುತಾತುನೆ. ಆ ರಾತಿ್ರ ಸಕಾಕಾರವು ಬಾಂಬಗೆಳನುನು ವೈರಸ್ 
ಅಯುಧದೆ�ಂದಿಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂತೆ ಅವನು ಕನಸು ಕಾಣುತಾತುನೆ.



ಹಂದಿರುಗಲಾರದ ಹಂತ

ಕಾಣೆಯಾಗಿದಾದಾರ
ನನನು ಹೆಸರು ಸುರೆೋಂದರ್ ಯಾದವ.್ ನನನು ವಯಸುಸಿ ಸುಮಾರು 45 ವಷಕಾ. ನಾನು ಬಿಳಿ ಶಟ�ನುಕಾಂದಿಗ ನನನು 
ಕ್ತಿತುಗಯಲ್ಲಿ  ನಿೋಲ್ ತವಿೋಜ್ ಧರಿಸಿದೆದಾೋನೆ. ನಾನು 5 ಅಡಿ 6 ಇಂಚು ಎತತುರ, ಮತುತು ನನನುದು ಗ�ೋಧಿ-ಕಂದು 
ಬಣಣೆ. ನನನು ಸಹೆ�ೋದರನೆ�ಂದಿಗ ಮೆಟ�್ರದಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ  ಬಂಗಳೂರಿಗ ಬಂದೆ. 
ಬನೆನುೋರುಘಟಟಿ ಲೈನಿನಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತುದೆದಾ. ನಾನು ಮಾಚ್ಕಾ 20 ರಂದು ರಾತಿ್ರ 8 ಗಂಟಗ ನಾಪತೆತುಯಾದೆ. 
ನಾನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಕಾರ್ಕಾಕರ ಕಾಲ�ನಿಗ ಹಿಂದಿರುಗುತಿತುದಾದಾಗ, ದಾರಿ ತಪಿ್ದೆ. ನನನು ಸಹೆ�ೋದರ ನನನುನುನು 
ತಲುಪಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತುದಾದಾನೆ. ನನನು ಬಳಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇಲಲಿ. ಕಂಪನಿಯು ಪೊಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ದ�ರು 
ದಾಖಲ್ಸಿದುದಾ, ನನನು ಬಗಗೆ ಇನ�ನು ಯಾವುದೆೋ ಸುಳಿವಿಲಲಿ. ನನನು ಮನೆಯವರು ತುಂಬಾ ಚ್ಂತಾಕಾ್ರಂತರಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ಇದದಾಕ್ಕೆದದಾಂತೆ, ಬಿೋದಿಯಲ್ಲಿ  ಯಾರ� ಇಲಲಿ, ವಾಹನಗಳ ಶಬದಾವಿಲಲಿ. ಹಲವಾರು ನಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿೋದಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಬರುತತುವ. ಎಲಲಿರ� ಕಾಣೆಯಾಗಿದಂತೆ ತೆ�ೋರುತತುದೆ. ನಿೋವು ನನನುನುನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾದರ� ಕಂಡರೆ, 
ದಯವಿಟುಟಿ 9880755875 ಗ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇದು ಹುಲ್ಮಾವು ಪೊಲ್ೋಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ  ನೆ�ೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ದ�ರು. ನಗರದ ಹಲವಾರು 
ಕಾರ್ಕಾಕರು ನಾಪತೆತುಯಾಗಿದಾದಾರೆ, ಕೆಲವರು ದ�ರುಗಳನುನು ನೆ�ೋಂದಾಯಿಸಿದದಾರೆ, ಇತರರ ನಾಪತೆತುಯ 
ದ�ರು ದಾಖಲಾಗಿಲಲಿ. ಅವರನುನು ಇಂದಿಗ� ಹುಡುಕಲಾಗುತಿತುದೆ, ಅವರ ಕ್ಟುಂಬದ ಸದಸಯೆರು ಅವರಿಗಾಗಿ 
ಕಾಯುತಿತುದಾದಾರೆ.

“ನಾನು ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನೆ�ನುಂದು 
ತುದಿಗ ನಡೆಯುತೆತುೋನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  ಕೆಲವರು ಒಂದು 
ಗಂಟ ಅಥವಾ ಎರಡು ಗಂಟಗಳ ಕಾಲ ರಸೆತುಯ 
ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ  ಕ್ಳಿತುಕೆ�ಳು್ಳತಾತುರೆ, ನಂತರ ನಾವು 
ಟರೆೋಸನುಲ್ಲಿ  ನಡೆಯುತೆತುೋವ. ಬೋಗನೆ ಮನೆಗ 
ಹೆ�ೋಗಲ್ಕೆಕೆ ಲಾಕಡ್ೌ ನ್ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ನಾವು 
ಪಾ್ರರ್ಕಾಸುತಿತುದೆದಾೋವ. ಇಲ್ಲಿ  ನಮಗ ಏನು ಉಳಿದಿದೆ? ”
ನಗರದಾದಯೆಂತ ಕಾಂಕ್್ರೋಟ  ್ಅಸಿಥಿಪಂಜರಗಳ ರಾಶ್. 
ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ಸದಾ ಬಳೆಯುತಿತುರುವ ಜನಸಂ- 
ಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಹಾಕ್ರುವ ಗೃಹಗಳ ಅಡಿಪಾಯಗಳಿವು.  
ಇವು ಕೆೋವಲ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರುವ ಮನೆಗಳಲಲಿ. 
ಅವರು ಇಲ್ಲಿ  ಬದುಕ್ತಾತುರೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತುತು 
ಇಟ್ಟಿಗಯ ಮುಕತು ರಚನೆಗಳಿವು. ಗ�ೋಡೆಗಳಿಲಲಿ, 
ಕ್ಟಕ್ಗಳಿಲಲಿ, ಶ್ಚಾಲಯಗಳಿಲಲಿ. ನಿೋರನುನು 
ಬ�ೋವಕಾಲ್ನುಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ರಚನೆಗಳ 
ಒಳಗ ಮತುತು ಹೆ�ರಗ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಚದುರಿದ 
ಕಟಟಿಡ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳೆಂದರೆ - ಇಟ್ಟಿಗಗಳು, ಸಿಮೆಂಟ್ 
ಪುಡಿ, ಪಾಲಿ ಯೆಸಟಿರ .್ ಇವು ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಕಂಡರ� 
ಗಮನಾಹಕಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಧ�ಳಿಗ ಕಾರಣವಾಗಿವ. 
ಅವುಗಳಿನುನು ಜಾಹಿೋರಾತಿನಲ್ಲಿ ತೆ�ೋರಿಸಿದ 
ಅತಾಯೆಧುನಿಕ ಮನೆಗಳಾಗಿಲಲಿ. ಇದು ಸದಯೆಕೆಕೆ ಅವರ 
ಮನೆ. 

ಪ್ರತಿಯಂದು ಸೆೈಟ್ ಅನುನು ಬೋರೆ ಬೋರೆ ಮಾಲ್ೋಕರು 
ಮತುತು ಗುತಿತುಗದಾರರೆ�ಂದಿಗ ಪ್ರತೆಯೆೋಕ್ಸಲಾಗುತತುದೆ. 
ಅವರು ದ�ರದಿಂದ ಬಂದವರು: ಬಿಹಾರ, 
ಜಾಖಕಾಂಡ,್ ಬಂಗಾಳ, ಉತತುರ ಪ್ರದೆೋಶ ಮತುತು 
ಒರಿಸಾಸಿ. ಗುತಿತುಗದಾರರಿಂದ ಆರ್ಷಕೆ�ಕೆಳಗಾಗಿ 
ಅವರು ಕೆಲಸ, ಹಣ ಮತುತು ಉತತುಮ ಜೋವನವನುನು 
ಕಂಡುಕೆ�ಳು್ಳವ ಭರವಸೆಯಂದಿಗ ಬಹಳ 
ದ�ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತಾತುರೆ. ಅವರು ಸಥಿಳಿೋಯ 
ಭಾಷಯನುನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲಲಿ. ಅವರನುನು 
ನೆ�ೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಅವರು ನಗರದ 
ಯಾವುದೆೋ ಯ�ನಿಯನ್ ನ ಭಾಗವಲಲಿ. 
ಕಾರ್ಕಾಕರು ನಗರವನುನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲಲಿ, 
ನಗರವು ಕಾರ್ಕಾಕರನುನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲಲಿ.
“ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ  10 ಮಂದಿ ಬಳಿಗಗೆ 8 ಗಂಟಗ 
ಕೆಲಸಕಾಕೆಗಿ ಕೆ�ಠಡಿಯನುನು ಬಿಟಟಿರು. ಆದರೆ 
ಯಾವುದೆೋ ಸಾರಿಗ ವಯೆವಸೆಥಿಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಎಲಾಲಿ 
ಬಿೋದಿಗಳು ಖಾಲ್ಯಾಗಿದದಾವು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗ 
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನುನು ಲಾಕ್ ಮಾಡುತೆತುೋವ 
ಎಂದು ಪೊಲ್ೋಸರು ನಮ್ಮ ಬನನುಟ್ಟಿದದಾರು. ನಾವು ನಮ್ಮ 
ಗುತಿತುಗದಾರನನುನು ಕರೆದೆವು, ಎಲಾಲಿ ಕೆಲಸಗಳನುನು 
21 ದಿನಗಳವರೆಗ ನಿಲ್ಲಿ ಸಬೋಕ್ ಎಂದು ಅವರು 
ಹೆೋಳಿದರು. ”

ಕೆಲಸವಿಲಲಿದೆ, ಈ ನಗರವು ಮನೆಯಂತೆ 
ಭಾಸವಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಇವರು ಶ್ೋಮಂತರೆ�ಂದಿಗ 
ವಾಸಿಸುತಾತುರೆ. ಅವರು ಬಳಿಗಗೆ ಜಾಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ 
ನೆರೆಹೆ�ರೆಯ ಸುತತುಲ� ನಡೆಯುವುದನುನು 
ನೆ�ೋಡುತಾತುರೆ. ಎಷ�ಟಿಂದು ಕಾರುಗಳು. 
ಇವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದಾದಾರೆಂದು ಯಾರ� 
ಕೆೋಳಿಲಲಿ. ಪ್ರತಿ ಕಟಟಿಡದೆ�ಂದಿಗ ಗುತಿತುಗದಾರರು 

ಬದಲಾಗುತಾತುರೆ. ಕಾರ್ಕಾಕರಿಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಮತುತು 
ಕೆಲವಮೆ್ಮ ವಾರಕೆ�ಕೆಮೆ್ಮ ಸಂಬಳ ನಿೋಡಲಾಗು 
ತತುದೆ. ಅವರು ಮನೆಗ ಸಾಧಯೆವಾದಷುಟಿ ಹಣ 
ಕಳುಹಿಸುತಾತುರೆ, ಉಳಿದದದಾನುನು ತಮ್ಮ ದೆೈನಂದಿನ 
ವಚ್ಚಗಳಿಗ ಬಳಸುತಾತುರೆ. ಅವರ ಕ್ಟುಂಬಸಥಿರು 
ಇವರ ಆದಾಯದ ಮೆೋಲ ಪೂಣಕಾವಾಗಿ 
ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುತಾತುರೆ.

“ನಾವು ಹೆ�ರಗ ನಡೆಯುತೆತುೋವ, ಆದರೆ ದ�ರ 
ಹೆ�ೋಗುವುದಿಲಲಿ. ಇಲ್ಲಿ  ವಾಸಿಸುವ ಶ್ೋಮಂತ ಜನರು 
ನಮ್ಮನುನು ಅನುಮಾನಾಸ್ದವಾಗಿ ನೆ�ೋಡುತಾತುರೆ. 
ನಾವು ನಿಮಾಕಾಣ ಸಥಿಳದ ಒಳಗ ನಡೆಯುತೆತುೋವ. 
ಹೆೋಗಿದದಾರ�, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ ಬಂದಿರುವುದು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲ್ಕೆಕೆ.”

ಕಠಿಣ ದಿನದ ಕೆಲಸದ ನಂತರ, ಆಹಾರವು ಮನೆಯ 
ಏಕೆೈಕ ನೆನಪು. ಅವರು ಅಡುಗಯನುನು ಬಹಳ 
ಕಾಳಜಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿ, ಒಟ್ಟಿಗ ತಿನುನುತಾತುರೆ. ಇತರ 
ರಾಜಯೆಗಳ ಜನರು ವಿಭನನು ಅಭರುಚ್ ಹೆ�ಂದಿದುದಾ, 
ಪ್ರತೆಯೆೋಕವಾಗಿ ತಿನುನುತಾತುರೆ. ಈಗ ಅವರು ದಿನಕೆಕೆ 
ಒಂದು ಹೆ�ತಿತುನ ಊಟದ ಮೆೋಲ ಬದುಕ್ತಿತುದಾದಾರೆ. 
“ನಿೋವು ಹೆ�ಂದಿಕೆ�ಳ್ಳಬೋಕ್,” ಎಂದು ಗುತಿತುಗದಾರ 
ಹೆೋಳಿದರು. ಅವರಿಗ ಕಾಯುವುದನುನು ಬಿಟಟಿರೆ ಬೋರೆ 
ದಾರಿ ಇಲಲಿ.

“ನನನು ದೆೋಹವು ಇಡಿೋ ದಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ಳಿತುಕೆ�-
ಳು್ಳವುದರಿಂದ ನೆ�ೋವಾಗುತತುದೆ. ನಾವು ಲುಡೆ�ೋ 
ಆಡುತೆತುೋವ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನನುಲ್ಲಿ  ವಿೋಡಿಯಗಳನುನು 
ನೆ�ೋಡುತೆತುೋವ. ಆದರೆ ಭವಿಷಯೆದ ಬಗಗೆ ನಿರಂತರ 
ಚ್ಂತಿಸುತಿತುರುತೆತುೋವ. ಈ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗ ಹೆೋಗ 
ಕಟುಟಿವುದು? ನಾನು ಮನೆಗ ಹೆೋಗ ಹೆ�ೋಗುತೆತುೋನೆ, 
ಹೆೋಗ ಹಣವನುನು ಪಡೆಯುತೆತುೋನೆ? ”
ಅವರು ಹೆ�ರಬರುವುದನುನು ನೆ�ೋಡಿದರೆ ಅವರನುನು ಜೈಲ್ಗ 
ಹಾಕ್ತೆತುೋವ ಎಂದು ಪೊಲ್ೋಸರು ಬದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾತುರೆ. 
ಅವರಿಗ ಉಪಯೋಗಕೆಕೆ, ಕಲಾಯೆಣ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ 
ಕಾಳಜ ವಹಿಸುವ ಯಾವುದೆೋ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗಗೆ 
ತಿಳಿದಿಲಲಿ. ಗುತಿತುಗ ಕಾರ್ಕಾಕರಾದದಾರಿಂದ, ಅವರನುನು 
ಉದೆ�ಯೆೋಗದಾತರೆ�ಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೆೋ ನೆೋರ 
ಸಂಪಕಕಾದಿಂದ   ಕಡಿತಗ�ಳಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಾರನು 
ಗುತಿತುಗದಾರರಿಂದ ಏನು ಪಡೆಯುತಾತುನೆ�ೋ 
ಅದರಲ್ಲಿ  ತೃಪಿತು ಪಡೆಯಬೋಕ್. ಇದಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚ್್ಚಲಲಿ, 
ಕಡಿಮೆಯಿಲಲಿ. ಯಾರ� ಅವರಿಗ ಜವಾಬಾದಾರರಲಲಿ.

“ಈ ಲಾಕಡ್ೌ ನಿನುಂದ, ಇದದಾಕ್ಕೆದದಾಂತೆ ನಮ್ಮನುನು ಒಂಟ್ತನ 
ಕಾಡುತಿತುದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ  ವಾಸಿಸುತಿತುದೆದಾೋವಂದು 
ನಗರದಲ್ಲಿ  ಯಾರಿಗ� ತಿಳಿದಿಲಲಿ. ನಾವು ಯಾರಿಗಂದು 
ಕೆೈಚಾಚಬೋಕ್? ನಾನು ನನನು ಕ್ಟುಂಬದವರಿಗ ಕರೆ 
ಮಾಡುವುದನುನು ನಿಲ್ಲಿ ಸಿದೆದಾೋನೆ,  ಮಾತೆತುತಿತುದರೆ  ಅವರು 
ಅಳಲಾರಂಭಸುತಾತುರೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ  ಚೆನಾನುಗಿದೆದಾೋನೆ 
ಎಂದು ಅವರಿಗ ಹೆೋಳುತೆತುೋನೆ. ಅವರಿಗ ಇನೆನುೋನು 
ಹೆೋಳುವುದು? ”
ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೋನಗೆಳಲ್ಲಿ  ಸಂಗಿೋತ ಕೆೋಳುತಾತು, 
ಆಟವಾಡುತಾತು ಹೆಚ್್ಚನ ಸಮಯವನುನು ಕಳೆಯುತಾತುರೆ; 

ಫೋನಿನ ಕರೆನಿಸಿ ಶ್ೋಘ್ರದಲಲಿೋ ಮುಗಿಯುತತುದೆ. 
ಸದಯೆಕೆಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಟುಂಬದೆ�ಂದಿಗ 
ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ಅವರಿಗ 
ರ್ಸಡ್ೌ ಕಾಲಗೆಳನುನು ನಿೋಡಬೋಕಾಗುತತುದೆ. ಅವರಿಗ 
ಬೋಸರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ 
ಮನೆಗ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಇಚ್್ಛಸುತಾತುರೆ. ಮನೆಯವರು 
ಅವರ ಕರೆಗಳಿಗ ಉತತುರಿಸುವುದನುನು ನಿಲ್ಲಿ ಸಿದಾದಾರೆ. 
ಎಲಾಲಿ ರೆೈಲುಗಳನುನು ರದುದಾಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಸಿವು 
ಮರಳಿ ಬರುತತುದೆ.

ಅವರು ಕಾಯುವುದರಿಂದ ದಣಿದಿದಾದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಲ್ೋಕರ ಮನೆಗ ಹೆ�ೋಗಲು 
ನಿಧಕಾರಿಸುತತುದೆ. ಮಾಲ್ೋಕರು ಅವರಿಗ ರ�. 200 
/ - ನಿೋಡಿ, ಬಾಕ್ ಹಣವನುನು, ಲಾಕಡ್ೌ ನ್ ಮುಗಿದ 
ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೆೋಳುತಾತುರೆ. 
ಅವರಲ್ಲಿ  ಕೆಲವರು ಕೆ�ೋಪಗ�ಂಡಿದಾದಾರೆ, ಇತರರು 
ಸುಮ್ಮನಿದಾದಾರೆ.

“ನಾನು ಮನೆಗ ಹೆ�ೋದರೆ ಕಡೆೋಪಕ್ಷ ನಾನು 
ನನನು ಜನರ ಮಧಯೆ ಇರುತೆತುೋನೆ. ಹಸಿವಿನ ಬಗಗೆ 
ಯೋಚ್ಸಬೋಕಾಗಿಲಲಿ. ಭಕ್ ಬೋಡ ಬೋಕಾಗಿಲಲಿ. ನನಗ 
ಬೋಕಾಗಿರುವುದು ನಾನು ದುಡಿದ ಹಣ. ಇದು 
ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮನೆಗ ಹೆ�ೋಗುತೆತುೋನೆ. 
ಮತೆತುಂದ� ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲಲಿ.”

ಕಾರ್ಕಾಕರಿಗ� ನಗರದಲ್ಲಿ  ಅವರು ನಿರ್ಕಾಸುವ 
ವಸುತುಗಳಿಗ� ಹೆಚ್್ಚನ ಸಂಬಂಧವಿಲಲಿ. ಅವರು 
ಅಂಚ್ನಲ್ಲಿ  ವಾಸಿಸುತಾತುರೆ. ಇಂದು, ಹಲವಾರು ಅಧಕಾ 
ನಿರ್ಕಾತ ಕಟಟಿಡಗಳು ಮತುತು ತೆ�ರೆದ ಮನೆಗಳು 
ಅವುಗಳನುನು ಪೂಣಕಾಗ�ಳಿಸುವ ಕೆೈಗಳಿಗಾಗಿ 
ಕಾಯುತಿತುವ. ಅವರು ನಗರದ ಸುಳು್ಳ ಭರವಸೆಗಳಿಗ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲುಲಿತಾತುರೆ.

ಬೆವರು ಪತ್ರಕ್ಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಧವಾನಿ, ನೂೇಟ ಮತು್ತ ಅನುಭವಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ೇಸಲಾಗಿದ. ಈ ಪತ್ರಕ್ಯು ಅಸಂಘಟ್ತ ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರ 
ಮೆೇಲೆ ಕ್ೇಂದಿರೇಕರಿಸುತ್ತದ. ಕಾಯಮಿದ ಮೆೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಬರಹಗಳು, ಕವಿತೆಗಳು, ಹಾಡುಗಳು ಮತು್ತ ಆಶಯಗಳನುನು ನಮ್ಮಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ೂಳಿಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹ, 
ಸೂಚನ ಮತು್ತ ಅಭಿಪಾರಯಗಳನುನು ನಮಗೆ ತ್ಳಿಸಿ. 
‘ಬೆವರು’ವಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕ್ಯಲಿ್ಲ ನಾವು ಕ್ೂೇವಿಡ್ 19ನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ಸಮಯದಲಿ್ಲನ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನುಭವಗಳನುನು ಎತ್್ತಹಡಿದಿದದಾೇವೆ. ಎಲಾ್ಲ 
ಲೆೇಖನಗಳನುನು ಮರಾ ತಂಡದವರು ಬರದಿದಾದಾರ. 
ಮರಾ, 2008ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ ಆಧಾರಿತವಾದ ಒಂದು ಮಾಧಯೆಮ ಮತು್ತ ಕಲಾ ಸಮೂಹ. ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲಿ್ಲರುವವರ ಧವಾನಿಯನುನು ಎತ್್ತಹಡಿಯುತಾ್ತ, 
ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಾಕ್ ಮತು್ತ ಅಭಿವಯೆಕ್್ತ ಸಾವಾತಂತರ ಯೆದಡೆಗೆ ಈ ಸಮೂಹವು ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ತದ. ಬಹಷಾಕೆರ, ಹೂೇರಾಟ ಮತು್ತ ಸಿ್ಥತ್ಸಾ್ಥಪಕತವಾದ ಕಥೆಗಳನುನು 
ಪರತ್ನಿಧಿಸುತ್ತ, ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೊಳುಳಿತ್್ತರುವ ನಗರದ ಕಲ್ಪನಗೆ ಸವಾಲೊಡುಡುತೆ್ತೇವೆ.

ಇಂಗಿ್ಲಷ್ ಲೆೇಖನಗಳು: ಅಂಗಾರಿಕ ಜಿ, ಅನುಷಿ 
ಅಗವಾಮಿಲ ,್ ಏಕಾ್ತ ಎಮ ,್ ನಿಹಾಲ್ ಪಸಾನ್ಹ

ಹಂದಿ ಅನುವಾದ: ಅನುಷಿ ಅಗವಾಮಿಲ್

ಕನನುಡ ಅನುವಾದ: ಮಹಮಾ ಗೌಡ

ಚಿತರ ಮತು್ತ ವಿನಾಯೆಸ: ತಾರಾ ಎಮ್ ಥಾಮಸ್

ಸಂಪಕ್ಮಿಸಿ: ಏಕಾ್ತ ಎಮ್ - 9880755875
ಅಂಗಾರಿಕ ಜಿ - 9880159484



ಅವಳಿಗ ಬಳಿಗಗೆಯಿಂದ ತಲನೆ�ೋವು ಇದೆ. ಅವಳಿಗ ಕಳೆದ ರಾತಿ್ರ ಮಲಗಲು ಸಾಧಯೆವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅವಳು 
ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗ�ಂಡು ಕಡಿಮೆ ಹಾಲ್ನೆ�ಂದಿಗ ಚಹಾದ ಸಣಣೆ ಕಪ್ ಮಾಡಿಕೆ�ಂಡಳು. ಅವಳ ಪತಿ, 
ಮನೆಯ ಹೆ�ರಗ ಕ್ಳಿತು ರಸೆತುಯನುನು ನೆ�ೋಡುತಿತುರುವುದನುನು ಕಂಡಳು. ಮಾಡಲು ಏನ� ಇಲಲಿ, ದಿನದ 
ಯೋಜನೆ ಇಲಲಿ. ಅವಳು ತನನು ಮಕಕೆಳಿನ ಆಹಾರದ ಪಾಯೆಕೆಟಗೆಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತಾತುಳೆ.

ಐದು ವಷಕಾಗಳ ಹಿಂದೆ ತನನು ಮಕಕೆಳಂದಿಗ ಬಂಗಳೂರಿಗ ಬಂದಳು. ಅವಳ ಪತಿ ಇಲ್ಲಿ  ನಿಮಾಕಾಣ 
ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾತುನೆ. ಅವಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ರೆೈಲು ಹತಿತುದಳು. ನಗರಕೆಕೆ ಬಂದದುದಾ 
ಮೊದಲು ಬಾರಿಗ. ಇದೆಲಲಿವೂ ಅವಳಿಗ ಹೆ�ಸತಾಗಿತುತು: ಬಾಡಿಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ವಾಸಿಸುವುದು, ಅವಳ ಗಂಡನ 
ಮನೆಯವರಿಂದ ಮೆೋಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲಲಿದಿರುವುದು, ಕೆೋವಲ ನಾಲುಕೆ ಜನರಿಗ ಅಡುಗ ಮಾಡುವುದು, ವಿವಿಧ 
ಭಾಷಗಳನುನು ಮಾತನಾಡುವ, ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ಆಹಾರವನುನು ಸೆೋವಿಸುವ ಜನರಿಂದ ಸುತುತುವರೆದಿರುವುದು.
ಬಳಿಗಗೆ 11 ಗಂಟ, ಮಕಕೆಳು ಇನ�ನು ನಿದೆದಾ ಮಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ. ಅವಳು ತನನು ಹಿರಿಯ ಮಗನನುನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ 
ಆಹಾರ ಪಾಯೆಕೆಟಗೆಳನುನು ವಿತರಿಸುತಿತುದಾದಾರೆಯೆೋ ಎಂದು ನೆ�ೋಡಿಕೆ�ಂಡು ಬರಲು ಕಳಿಸುತಾತುಳೆ. ಎಷುಟಿ ರೆೋಷನ್ 
ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲು ಅವಳು ಅಡಿಗ ಮನೆಗ ಹೆ�ೋಗುತಾತುಳೆ. ಕೆೋವಲ ಮ�ರು ದಿನಗಳವರೆಗ 
ಆಗುತತುದೆಯಷಟಿೋ. ದಿನಕೆಕೆ ಸಾಮಾನಯೆವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆ�ತಿತುನ ಅಥವಾ ಎರಡು ಹೆ�ತಿತುನ ಊಟಕೆಕೆ ದಾಲ  ್
ಮತುತು ರೆ�ಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಂಭಾಳಿಸುತಾತುರೆ.
 
ಅವಳು ಇಲ್ಲಿ ಗ ಬಂದ ನಂತರ, ಮನೆ ನಡೆಸಲು ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಹೆ�ೋಗಬೋಕಾಯಿತು. ಅವಳ ಮೊದಲ ಕೆಲಸ 
ಬಂಗಳೂರಿನ ಗಾಮೆಕಾಂಟ್ ಕಾಖಾಕಾನೆಯಂದರಲ್ಲಿ . ಅದು ಮುಚ್್ಚದಾಗ, ಅವಳು ಮನೆಗಲಸದವಳಾಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಸಿದಳು. ಅವಳಿಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇಷಟಿ. ಒಂದು ದಿನದ ಕೆಲಸದ ನಂತರ 
ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದೆದಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದದಾರೆ, ಏನು ಉಣಣೆಲಾಗುತತುದೆ?

ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮತುತು ಮಕಕೆಳು ಬೋಗನೆ ಮಲಗುತಾತುರೆ. ಅವಳು ಕಣುಣೆ ರ್ಟುಕ್ಸದೆ ಗ�ೋಡೆಗಳನುನು 
ನೆ�ೋಡುತಾತು ಕ್ಳಿತಿದಾದಾಳೆ. ಮಧಾಯೆಹನುದ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ  ಮಲಗಿರುವ ತನನು ಕ್ಟುಂಬವನುನು ನೆ�ೋಡಿದಾಗ 
ಕೆ�ೋಣೆ ಇನ�ನು ಚ್ಕಕೆದಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತತುದೆ. ಅವಳಿಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದಂತಾಗುತತುದೆ. ಹೆದರಿಕೆ�ಂಡು ಶ್ವನ 
ಭಜನೆಗಳನುನು ಹಾಡುತಾತುಳೆ. ಅವಳಿಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನುನು ಹೆೋಗ ಬಳಸಬೋಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲಲಿ, ಅನವಶಯೆಕ 
ಗ�ಂದಲಗಳಿಲಲಿ.

ಸಂಜ 6 ಗಂಟಗ, ತನನು ನೆರೆಹೆ�ರೆಯವರು ಆಹಾರದ ಪಾಯೆಕೆಟಗೆಳಂದಿಗ ಹಿಂದಿರುಗುವುದನುನು ಅವಳು 
ನೆ�ೋಡುತಾತುಳೆ. ಅವಳು ತನನು ಪಾಲನುನು ಪಡೆಯಲು ಓಡುತಾತುಳೆ, ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು ಅವಳನುನು ಒಂದು 
ತಟಟಿಯ ಜ�ತೆ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ  ನಿಲುಲಿವಂತೆ ಹೆೋಳುತಾತುರೆ. ಅವಳಿಗ ಅಸುಖಕರ ಮತುತು ಅವಮಾನವಾಗುತತುದೆ. 
ಅವಳ ಬದುಕ್ ಈ ಸಿಥಿತಿಗ ಬಂದಿದೆಯೆೋ? ಮನೆಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ತನನು ಮಕಕೆಳನುನು ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ  ನಿಲಲಿಲು ಕಳಿಸುತಾತುಳೆ. 
ರಾತಿ್ರ ಹೆ�ತುತು ಆಕೆ ಏನನ�ನು ತಿನುನುವುದಿಲಲಿ. ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಪ್ರಕಾರ್ಕಾಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತುರುವುದನುನು 
ಕಾಣುತಾತುಳೆ. ಏಪಿ್ರಲ್ ತಿಂಗಳ ವೋತನವನುನು ಸಿವಿೋಕರಿಸುತಾತುಳೋ ಇಲಲಿವೋ ಎಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ�ತಿತುಲಲಿ. 

ನಮ್ಮದಿಯಂದ ಮಲಗುವುದು “ನನಗ ಹಣ ನಿೋಡಿ ಎಂದು ಮೆೋಡಂ ಅವರನುನು ಹೆೋಗ ಕೆೋಳಲ್? ನಾನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಕ�ಡ 
ಮಾಡಿಲಲಿ.” ಆದರೆ ತನನು ಮಕಕೆಳು ಆಹಾರಕಾಕೆಗಿ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ  ನಿಲುಲಿವುದನುನು ನೆನಪಿಸಿಕೆ�ಂಡಳು. ನಾಳೆ ಅವಳ 
ಮೆೋಡಂಗ ಕರೆ ಮಾಡಲು ನಿಧಕಾರಿಸಿದಳು. 

ರಾತಿ್ರ 10 ಗಂಟ. ಅವಳ ಪತಿ ಇನ�ನು ಕ್ಳಿತು ಬಿೋದಿಯನುನು ನೆ�ೋಡುತಿತುದಾದಾನೆ. ಆಕೆಯ ಮಕಕೆಳು ಫೋನನುಲ್ಲಿ 
ಆಟವಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ. ತನನು ನೆರೆಹೆ�ರೆಯವರ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ  ಎಷುಟಿ ಮಂದಿ ಕಾರ್ಕಾಕರು ತಮ್ಮ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗ 
ಹಿಂತಿರುಗಲು ಪಾ್ರರಂಭಸಿದಾದಾರೆಂದು ನೆ�ೋಡುತಾತುಳೆ. ಅವಳ ಸೆ�ೋದರ ಮಾವ ಕ�ಡ ಆಗಾ್ರದಿಂದ ಹಳಿ್ಳಗ 
ನಡೆದರು. ಅವಳ ಹೆ�ಟಟಿಯಲ್ಲಿ ನ ಗಂಟು ಬಿಗಿಯಾಗುತತುದೆ.

ಮಧಯೆರಾತಿ್ರಯ ಹೆ�ತಿತುಗ ಅವಳು ಮಲಗದೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತಾತುಳೆ. ಅವಳು ತನನು ಗಂಡನನುನು ನೆ�ೋಡುತಾತುಳೆ, 
ಅವನನುನು ಎಂದ� ಇಷುಟಿ ಸತುಬ್ಧವಾಗಿರುವುದನುನು ಕಂಡಿಲಲಿ. ಅವಳು ಕಣುಣೆ ಮುಚ್್ಚದಾಗ, ಹೆೋಗ ದಿನದ ಕೆಲಸದ 
ನಂತರ ದಣಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಮಲಗಿದಾಕ್ಷಣ ಗ�ರಕೆ ಹೆ�ಡೆಯುವುದನುನು ನೆನಪಿಸಿಕೆ�ಳ್ಳತಾತುಳೆ. ಆಗ ಮನಸಿಸಿಗ 
ನೆಮ್ಮದಿಯಿತುತು, ಊಟದ ಭರವಸೆಯಿತುತು. ಕೆಲಸವಿತುತು, ಮತುತು ಆಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲಗಬಹುದಾಗಿತುತು.

ಕಾನೂನಿನ ಪರಕಾರ
2020 ರ ಮಾರ್ಮಿ 29 ರಂದು ಭಾರತ ಸಕಾಮಿರದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ:

* ಲಾಕ್ ಡ್ನಿನುಂದ ಸಿಕ್ಕೆಬಿದದಾ ಕಾರ್ಕಾಕರಿಗ ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ಆಶ್ರಯ, ಆಹಾರ ಮತುತು ಇತರ ಸರಬರಾಜುಗಳನುನು ರಾಜಯೆವು 
ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೆ�ಳ್ಳಬೋಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದ�ರವಿದುದಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ  ಸಿಲುಕ್ರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಕಾಕರಿಗ 
ಇದು ಅನವಿಯಿಸುತತುದೆ.

*ಎಲಾಲಿ ಉದೆ�ಯೆೋಗದಾತರು, ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಕಾಖಾಕಾನೆಗಳು ಮತುತು ಗುತಿತುಗದಾರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಥಿಳವನುನು 
ಮುಚ್್ಚದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಕಾರ್ಕಾಕರಿಗ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಯಾವುದೆೋ ಕಡಿತವಿಲಲಿದೆ ವೋತನವನುನು 
ಪಾವತಿಸಬೋಕಾಗಿದೆ.

*ಆಶ್ರಯದ ಕೆ�ರತೆಯಿದದಾಲ್ಲಿ , ಅಗತಯೆವಾದ ಆರೆ�ೋಗಯೆ ಪೊ್ರೋಟ�ೋಕಾಲಗೆಳನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಜಯೆವು 
ಕಾರ್ಕಾಕರಿಗ ಆಶ್ರಯ ನಿೋಡಬೋಕಾಗಿದೆ.

*ವಲಸಿಗರು ಸೆೋರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಕಾಕರು ಬಾಡಿಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ವಾಸಿಸುತಿತುದದಾರೆ, ಭ�ಮಾಲ್ೋಕರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ 
ಅವಧಿಗ ಬಾಡಿಗ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತಾತುಯಿಸಬಾರದು. ಭ�ಮಾಲ್ೋಕರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೆ�ರಹಾಕ್ವಿಕೆಯನುನು 
ಮಾಡುತಿತುದದಾರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರೆ�ೋಗಗಳ ಕಾಯೆದಾಯಡಿ ಕಾನ�ನು ಕ್ರಮ ಕೆೈಗ�ಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 

*ಆರೆ�ೋಗಯೆ ಮತುತು ನೆೈಮಕಾಲಯೆವನುನು ಕಾಪಾಡಲು ಕೆೈಗವಸುಗಳು, ಮುಖವಾಡಗಳು ಮತುತು ಹರಿಯುವ ನಿೋರು 
ಸೆೋರಿದಂತೆ ಅಗತಯೆ ಆರೆ�ೋಗಯೆ  ಮುನೆನುಚರಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಕಾಕರಿಗ ಸಿಗಬೋಕ್.



“ನೋವು ಎಲ್ಲಿ ನವರು?”
“ತ್ರಪುರ.”
“ಇಲ್ಲಿ  ಯಾಕೆ ಬಂದಿದಿದಾೋರಾ?”
“ಮುಖವಾಡಗಳನುನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಟ್ಟಯನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಂದಿದೆದಾೋವೆ”
“ನಮ್ಮಂತಹ ಜನರಿಂದ ಕರ�ೋನಾ ವೆೈರಸ್ ಹರಡುತ್ತದೆ”.
ಅವನು ಅವಳ ಮೋಲ್ ಉಗುಳಿದನು.
“ನನಗೆ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲ್ಸುವ ಮೊದಲು ನೋನು ಇಲ್ಲಿ ಂದ ತ�ಲಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯುವುದು” 
“ಆದರ ನಾನು ಕೆೋವಲ ಬಟ್ಟಯನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಂದಿದೆದಾೋನ.”

ಸಥಿಳಿೋಯ ಹುಡುಗರ ಗುಂಪೊಂದು ಅವಳ ಬನನುಟ್ತು. ಅವರು ಮಾರುಕಟಟಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ,
ಖಾಲ್ ಬಂಡಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳು ತಪಿ್ಸಿಕೆ�ಳು್ಳವಲ್ಲಿ  ಯಶಸಿವಿಯಾದಳು.

ಅಂದಿನಿಂದ ಅವಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೆ�ರಗ ಹೆಜ್ ಹಾಕ್ಲಲಿ. ಆಕೆ ಗಾಮೆಕಾಂಟ್ ಫಾಯೆಕಟಿರಿಯಂದರಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾತುಳೆ, ಅದಿೋಗ ಲಾಕಡ್ೌ ನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮುಚ್್ಚದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಯ�ನಿಯನ್ 
ಜ�ತೆ ಮುಖವಾಡ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಕೆಗ ಸಹಾಯವಾಗುತತುದೆ. ಅವಳು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ 
ಕೆ�ೋಪಗ�ಂಡಿದದಾರ� ಆ ಏರಿಯಾದ ಕಡೆಗ ಮತೆ�ತುಮೆ್ಮ ಹೆ�ೋಗಿಲಲಿ. “ನನನುವರು ಇಲ್ಲಿ  ಯಾರ� ಇಲಲಿ. 
ವಿಷಯ ಹದಗಟ್ಟಿದರೆ ನನನು ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತನಾಡುತಾತುರೆ? ನಾವಿಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ದುಡಿಯಲು 
ಬಂದಿದೆದಾೋವ, ಇಂತಹ ಜಗಳಗಳಲ್ಲಿ  ಸಿಲುಕ್ಕೆ�ಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಮಯವಿಲಲಿ”.

ಬಂಗಳೂರಿನ ಎಲಾಲಿ ಗಾಮೆಕಾಂಟ್ ಫಾಯೆಕಟಿರಿಗಳನುನು ಲಾಕಡ್ೌ ನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.  ಫಾಯೆಕಟಿರಿಯ ಗೋಟ್ನಲ್ಲಿ 
ಹಾಳೆಯಂದು ಅಂಟ್ಸಿದುದಾ, ಅದರ ಮೆೋಲ ಫಾಯೆಕಟಿರಿಯ ಪುನರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕವಿದುದಾ, ಅದನುನು ಪದೆೋ 
ಪದೆೋ ಮುಂದ�ಡಲಾಗುತಿತುದೆ. ಕಾರ್ಕಾಕರಿಗ ಇದೆ�ಂದೆೋ ಸುದಿದಾಯ ಮ�ಲ. ಅವರ ಬಳಿಯಿರುವುದು 
ಫಾಯೆಕಟಿರಿಯ ಲಾಯೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ. ಹಿೋಗಾಗಿ ಇತಿತುೋಚ್ಗ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ರಶನು ಕೆೋಳಿದರ� ಅವರ ಬಳಿಯಿರುವ 
ಉತತುರ, ‘ನನಗ ಗ�ತಿತುಲಲಿ’.

“ಏಪಿ್ರಲ್ ತಿಂಗಳ ವೋತನ ನಿಮಗ ಸಿಗುತತುದೆಯೆೋ? ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರೆೋಷನ್ ಸಿಗುತತುದೆಯೆೋ? ಫಾಯೆಕಟಿರಿ 
ಮತೆತು ಯಾವಾಗ ತೆರೆಯುತತುದೆ? ನಿೋವು ಮನೆಗ ಹೆ�ೋಗ ಬಯಸುತಿತುೋರಾ? ನಿೋವು ಹೆೋಗ ಜೋವನ 
ಸಾಗಿಸುತಿತುದಿದಾೋರಿ?”“ನನಗ ಗ�ತಿತುಲಲಿ .” ಮಾಹಿತಿಯ ಕೆ�ರತೆಯಿಂದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತಿತುವ. ಲಾಕ್ ಡ್ನ್ ನ 
ನಂತರ 50% ಕೆಲಸಗಾರರನುನು ವಜಾಗ�ಳಿಸಲಾಗುವುದೆಂದ�, ಲಾಕಡ್ೌ ನ್ ನಂತರ ಮನೆಗ ಹೆ�ೋಗಲು 
ಇಚ್್ಛಸುವವರು ಕೆಲಸವನುನು ಬಿಡಬೋಕಾದಿೋತು ಎಂದು. ಅವರ ಹಳಿ್ಳಗಳ ಪಂಚಾಯತ,್ ಪಟಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತಿತುರುವ ಕೆಲಸಗಾರರನುನು ನೆ�ೋಂದಾಯಿಸುತಿತುದುದಾ, ಅವರು ಮನೆಗ ಹಿಂದರುಗದಿದದಾಲ್ಲಿ , ಅವರನುನು 
ಮತೆತುಂದ� ಹಳಿ್ಳಯಳಗ ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲಲಿ.

ಈ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೆ�ಳು್ಳವ ಭಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಾರರು ಲಾಕಡ್ೌ ನನು 
ನಂತರ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗ ಹಿಂದಿರುಗಲು ನಿಧಕಾರಿಸಿದಾದಾರೆ, “ಫಾಯೆಕಟಿರಿಯಲ್ಲಿ  ಇಷ�ಟಿಂದು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತುದುದಾ, 
ಬಟಟಿಯಂದು ಅದೆಷುಟಿ ಕೆೈಗಳ ನಡುವ ಹಾದುಹೆ�ೋಗುತತುದೆಯೋ. ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಹೆಚ್್ಚನ ಅವಕಾಶ 
ಇಲ್ಲಿ ದೆ. ನಮಗ ವೈರಸ್ ತಗುಲ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಚ್ಕ್ತೆಸಿಗ ಯಾರು ಹಣ ಕಟುಟಿತಾತುರೆ? ಮನೆಗ ಹೆ�ರಡುವುದೆೋ 
ಲೋಸು.” ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ರೆೋಷನ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರಕಾಕೆಗಿ ಸಹಾಯ ದೆ�ರಕ್ಲಲಿ. ಮಾಚ್ಕಾ ತಿಂಗಳ 
ವೋತನವನುನು ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚನ ವಲಸೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿರುವ ಹಾಸೆಟಿಲ್ ಗಳಲಾಲಿದರ� ರೆೋಷನ್ ಹಂಚುವಂತೆ 
ಗಾಮೆಕಾಂಟ್ ಕೆಲಸಗಾರರ ಯ�ನಿಯನ್ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತದೆ�ಂದಿಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ 
ಆಡಳಿತ ಹುಸಿಮಾತುಗಳನಾನುಡಿತು. ಯ�ನಿಯನನುವರು ಅವರಾಗಿಯೆೋ ಹಾಸೆಟಿಲಗೆ ರೆೋಷನ್ ತರಿಸಿದಾಗ, 
ಕೆಲಸಗಾರರು ಯ�ನಿಯನೆ�ಂದಿಗಿನ ಸಹವಾಸ ಬೋಡೆಂದು ಅದನುನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು 

ಹಾಸೆಟಿಲನು ವಾಡೆಕಾನ್ ಮತುತು ಆಡಳಿತವನುನು ಕ್ಪಿತಗ�ಳಿಸದರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೆ�ಳು್ಳತೆತುೋವ ಎಂಬ ಭಯ 
ಕೆಲಸಗಾರರಿಗಿದೆ.

ದಿನರಾತಿ್ರ ಬಿಡುವಿಲಲಿದೆ ಮಷಿೋನ್ ಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ, ಜಪಗೆಳನುನು ಹೆ�ಲಯುವ, ಬಟನಗೆಳನುನು ಕ�ಡಿಸುವ 
ಕೆೈಗಳು ಈಗ ನಿಷಿರ್ಯವಾಗಿವ. ಒಂದೆ�ಂದು ನಿರ್ಷವನ�ನು ಲಕಕೆಕ್ಟುಟಿ, ಶ್ಚಾಲಯ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಬ್ರೋಕ್ 
ಕ�ಡ ಸಿಗದಿರುವ ಕೆಲಸಗಾರರ ಬಳಿ ಈಗ ಸಾಕಷುಟಿ ಸಮಯವಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಸೆಟಿಲನುಲ್ಲಿ 
ಸಿಲುಕ್, ವಾಟಾಸಿಪ್ ಮತುತು ಯ�ಟ�ಯೆಬ್ ವಿೋಡಿಯೋ ನೆ�ೋಡುವಾಗ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಒಂದೆೋ ಉತತುರ 
“ನನಗ ಗ�ತಿತುಲಲಿ”.

ಈ ಲೋಖನವನುನು ಕನಾಕಾಟಕ ಗಾಮೆಕಾಟ್ ಕಾರ್ಕಾಕರ ಯ�ನಿಯನ್ ನೆ�ಂದಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಲಸೆ 
ಕಾರ್ಕಾಕರ ಜ�ತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನುನು ಆಧರಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ನನಗೆ ಗೊತ್್ತಲ್ಲ

ಅಂತಯೆವಿಲ್ಲದ ನಡಿಗೆ
ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿನ ಮರಿೋಚ್ಕೆಯಂತೆ ಮನೆ 
ದ�ರದಲ್ಲಿದೆ. ಅವಳಿಗ ಬಹಳ ದ�ರ ನಡೆದು 
ಅಭಾಯೆಸವಿತುತು. ಬಸ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಕಾಕೆಗಿ, ಆರೆ�ೋಗಯೆ 
ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ, ಕೆಲಸಕಾಕೆಗಿ. ಕೆಲವಮೆ್ಮ 
ಮನಸಸಿನುನುನಿಮಕಾಲಗ�ಳಿಸಲು ಒಂದು ನಡಿಗ 
ಅಗತಯೆವಾಗಿತುತು. ಬೋಸಿಗಯ ಸುಡುಸುಡು 
ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ  ರಸೆತುಬದಿಯ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ  ಮಲಗಿದವಳನುನು 
ಕಂಡುಹಿಡಿದದುದಾ ಒಂದು ಕ್ಟುಂಬ. ಅವಳು 
ಇನ�ನು ನಡೆಯುತಿತುದದಾಳು, ಅವಳ ಮನಸಿಸಿನಲ್ಲಿ 
ಅವಳ ತಾಯಿಯ ಧವಿನಿ ಕೆೋಳಿಸಿತು. ಅವರು 
ಅವಳನುನು ಎಚ್ಚರಗ�ಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದರು. 
ದಾರಿಹೆ�ೋಕರನುನು, ಪೊಲ್ೋಸರನುನು ಕರೆದರು. 
ಮಲ್ನವಾಗುವ ಭಯದಿಂದ ಪೊಲ್ೋಸರು ಅವಳನುನು 
ಮುಟಟಿಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅವಳ ದೆೋಹದ ಸುತತುಲ� 
ಒಂದು ಗುಂಪು ಸೆೋರಿಕೆ�ಂಡಿತು. ಅವಳು ತನನು 
ಹಳಿ್ಳಯನುನು ತಲುಪಿದಳು, ತನನು ನೆರೆಹೆ�ರೆಯವರಿಗ 
ಶುಭಾಶಯ ಕೆ�ೋರಿದಳು. ಅವಳನುನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ 
ಕ್ಟುಂಬವು ಅವಳ ದೆೋಹವನುನು ಅವರು ಬಳಿ ಇದದಾ 
ಏಕೆೈಕ ಬಟಟಿಯಿಂದ ಮುಚ್್ಚದರು. ಆಂಬುಯೆಲನಸ್ಿ  
ಬರುವವರೆಗ� ಅವರು ಅವಳಂದಿಗ ಕಾದರು. 
ಅವಳು ತನನು ಮನೆಯಳಗ ಇದದಾಳು. ಅವಳ ಮಕಕೆಳು 
ಎಷುಟಿ ಎತತುರ ಬಳೆದಿದಾದಾರೆ! ಅವಳ ತಾಯಿಗ ಕರೆ 
ಬಂತು. ಅವಳ ಸಾವನುನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 
ಅವಳ ಕ್ಟುಂಬಕೆಕೆ ಅಂತಯೆಕ್್ರಯೆಗ ಬರಲು ಹಣವಿಲಲಿ. 
ಅವಳು ಸಿಹಿಯಾದ ಚಹಾ ಕ್ಡಿಯುತಿತುದಾದಾಳೆ. ತಾಯಿ 

ಶರದಾಧಿಂಜಲಿ
ಅವಳ ನೆಚ್್ಚನ ಖಾದಯೆವನುನು ತಯಾರಿಸುತಿತುದಾದಾಳೆ. 
ಅವಳು ಅಪರಿಚ್ತರ ಮಧಯೆ ಸಾಯುತಿತುದಾದಾಳೆ. 
ಇತರರಂತೆ, ಅವಳು ನಗರವನುನು ಬಿಟುಟಿ ಮನೆಯತತು 
ಹೆ�ೋಗುವಂತಾಯಿತು. ಸಂಜಯಂದು ತನನು 
ನೆರೆಹೆ�ರೆಯವರೆ�ಂದಿಗ ಮಾತನಾಡುತಿತುದಾದಾಳೆ. 
ಅವಳ ಬಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳಿವ. 
ಹಾಳಾದ್ ಗುತಿತುಗದಾರ! ಸುದಿದಾವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ  ಅವಳ 
ಒಂದು ಸಣಣೆ ಉಲಲಿೋಖವಿದೆ. ಅವರಿಗ ಅವಳ ಹೆಸರು 
ತಿಳಿದಿಲಲಿ. ಸಕಾಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನಿೋಡುವ ಭರವಸೆ 
ನಿೋಡಿದೆ. ಅವಳಂತಹ ಇತರರು ನಡೆಯುತತುಲೋ 
ಇದಾದಾರೆ. ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನ ಮರಿೋಚ್ಕೆಯಂತೆ ಮನೆ 
ದ�ರದಲ್ಲಿ ದೆ.

*ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಿಂದಾಗಿ ನಗರದಲಿ್ಲನ ವಲಸೆ 
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮನಯು ದೂರದಲಿ್ಲದ. ಇವರು 
ಇಷುಟಿ ದೂರದ ದಾರಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಇದು 
ಮದಲ ಬಾರಿಯೇನು ಅಲ್ಲ. ಆದರ ಬಹುಷಃ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದು ಸಾವಮಿಜನಿಕವಾಗಿ 
ಗುರುತ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ. ಮನಗೆ ತಲುಪುವ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ 
ಜಿೇವ ಕಳೆದುಕ್ೂಂಡ ಕ್ಲಸಗಾರರಿಗೆ ಈ 
ಶರದಾಧಿಂಜಲಿಯನುನು ಸಮರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ.

560 ಕಾಯಕಾಕ್ರಮವು ಕಲಾವಿದರನುನು, ವಿದಾವಿಂಸರನುನು, ಸಂಸೆಥಿಗಳನುನು, ನೆರೆಹೆ�ರೆಗಳನುನು ಬಂಗಳೂರಿನೆ�ಂದಿಗ ಕ್್ರಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ವಿಮಕಾಶಕವಾಗಿ ತೆ�ಡಗುವಂತೆ ಪೊ್ರೋತಾಸಿಹಿಸುವ ಐಎಫ್ ಎಯ ಒಂದು ನೆೋತ್ರತವಿವಾಗಿದೆ.



“ಬಿೋದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತುರುವರು ನಾವು 
ಮಾತ್ರ ಎಂದು ನಿಮಗ ತಿಳಿದಿದೆಯೆೋ? ಲಾಕ  ್
ಡ್ನ್ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ 
ರಜಯ� ಇಲಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಿಗಗೆ 6.30 ರಿಂದ 
10:30 ರವರೆಗ. ವೈರಸ್ ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಎಲಲಿರ 
ಕಸ ಮುಸುರೆ ಎತುತುವ ನಾವು, ರಸೆತು ಗುಡಿಸುವ 
ನಾವು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೆ�ರಬರುವ ನಾವು 
ಧೈಯಕಾವಂತರಲಲಿವೋ? ನಿೋವು ಮಾಡಬಲ್ಲಿ ರಾ?” 
ಎಂದು ರ್ೋನಾ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತಾತುಳೆ. ಸಂಜ ತನನು 
ಫೋನ್ ಅನುನು ಸಿವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುತಾತುಳೆ, ಅವಳ 
ಸೆನುೋಹಿತೆಯರೆಲಾಲಿ ಸಕಾಕಾರ ‘ಮಾತುಕೆ�ಟ್ಟಿರುವ 
ಗಿಫಟ್ಿ ’ ಬಗಗೆ ಕೆೋಳುತಾತುರೆಂದು. “ಮೊೋದಿ ಅಥವಾ 
ಯಡಿಡೌ ಈ ಉಡುಗ�ರೆಯನುನು ಘೋಷಿಸಿರುವರೆೋ 
ಅಥವಾ ಇದೆ�ಂದು ವದಂತಿಯೆೋ? ಏನೆೋ ಆದರ� 
ಇದು ವೈರಸ್ ತರಹ ಹರಡುತಿತುದೆ”ಎಂದು ಆಕೆ ಎಲ 
ಅಡಕೆ ಅಗಿಯುತಾತು ನಗುತಾತುಳೆ.

ಬಳಿಗಗೆ 4:30ಗ ಎದುದಾ, 5:30ಗ ತಯಾರಾಗಿ, 
ಸೆನುೋಹಿತರೆ�ಡನೆ ಗುಂಪುಗ�ಡಲು ಆಟ�ೋ ಸಾಟಿಂಡ್ 
ಬಳಿ ಕಾಯುತಾತುರೆ, ಆನಂತರ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಹೆ�ೋಗುತಾತುರೆ. 
“ನಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯನುನು ನೆ�ೋಂದಾಯಿಸುವ 
ಬಯೋಮೆಟ್್ರಕ್ ನಿಂತಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ 
ಮಾಸಕ್ೆ ಮತುತು ಗಲಿವಸ್ಿ ಧರಿಸಿರುವ ಮುಖದ, 
ಒಂದು ರ್ೋಟರ್ ದ�ರ ನಿಂತಿರುವ ಚ್ತ್ರವನುನು 

ತೆಗಯುತೆತುೋವ. ಹಿೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜಯೆಕೆಕೆ 
ನಾವು ಕೆಲಸಮಾಡುತಿತುದೆದಾೋವ ಎಂದು ಭರವಸೆ 
ಬರುತತುದೆ.” “ವಿದಾಯೆವಂತರಿಗೋನು ತಲಕೆಟ್ಟಿದೆಯೆೋ? 
ಕಸ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡಲು ಜನ ಯಾವಾಗ 
ಕಲ್ಯುತಾತುರೆ?” ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ�ಲಿ 
ಪ್ರಕಾರ್ಕಾಕರು ಲ�ೋಳೆ ತುಂಬಿದ ಅಸ್ ೃಶಯೆತೆ, 
ಸಾಯೆನಿಟರಿ ಪಾಯೆಡ್ ಗಳು, ಔಷಧಿೋಯ ತಾಯೆಜಯೆ ಮತುತು 
ಎಂಜಲ್ನ ಮಧಯೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೋಕಾಗಿದೆ. 
ತಾಯೆಜಯೆದ ರಾಶ್ ಇನ�ನು ಮ�ಲಗಳಲ್ಲಿ ಲಿ ಕಾಣುತತುವ. 
ಲಾಕ್ ಡ್ನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಎಲಲಿಂದರಲ್ಲಿ  ಯಾರ ಕಣಿಣೆಗ� 
ಕಾಣದೆೋ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.

“ನಾವು ಪ್ರಕಾರ್ಕಾಕರಿಗಾಗಿ ವಾಸಿಸುತೆತುೋವಂದು 
ನಿಮಗ ಗ�ತೆತುೋ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನುನು ವೈರಸ್ 
ಮುಟ್ಟಿದರ� ಇಡಿೋ ಸಲಿಂಗ ಹರಡುವ ಸಾಧಯೆತೆಯಿದೆ. 
ಟ್ಶುಯೆ ಪ್ೋಪರ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರಿಂದ 
ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ವೈರಸ್ ಅಂಟುವುದು ನಮ್ಮಂತವರಿಗ. 
ವಿದಾಯೆವಂತರು ಯಾಕೆ ಹಿೋಗ ಸಾವಿರ್ಕಾಗಳಾಗಿದಾದಾರೆ? 
ಅಸ್ ೃಶಯೆತೆ  ಹೆೋಗಿರುತತುದೆಂದು ತೆ�ೋರಿಸುವ ಬಾರಿ 
ಈಗ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗ ಸ್ಷಟಿವಾಗಿ 
ಹೆೋಳುತೆತುೋವ - ನಿೋವು ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಲಲಿವಂದರೆ 
ನಾವು ಅದನುನು ಮುಟುಟಿವುದಿಲಲಿ. ದಯವಿಟುಟಿ 
ನಿಯಮಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸಿ” ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ 
ಹೆೋಳಿದಾದಾರೆ. 

ಬಸ್ ಗಳು ಪ್ರಕಾರ್ಕಾಕರಿಗ ನಿಲುಲಿವುದಿಲಲಿ, 
ಆಟ�ೋ ದರ ಹೆಚ್್ಚದೆ, 5-6 ಜನರು ಒಂದೆೋ 
ಆಟ�ೋದಲ್ಲಿ ಇಕಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಳಿತು ಕೆಲಸಕೆಕೆ 
ಹಾಜರಾಗಬೋಕಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ ಡ್ನ್ ನ ನಂತರ 
8 ಗಂಟಯ ಕೆಲಸ 4-ಗಂಟಗ ಇಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುಲ್ರುವುದು ಅಷಟಿೋ. “ಸಾರಿಗಯ 

ಪ್ರಕಾರ್ಕಾಕರನುನು ವಯೆವಸೆಥಿಯಿಲಲಿದಿದದಾರೆ 
ನಾವು ನಡೆದುಕೆ�ಂಡು ಹೆ�ೋಗುತೆತುೋವ.  
ಶ್ಚಾಲಯಕೆಕೆ  ಹೆ�ೋಗಬೋಕಾದಿೋತು  ಎಂದು ನಿೋರು 
ಕ್ಡಿಯುವುದಿಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಿಂದ ದಿೋಘಕಾ 
ನಡಿಗಯ ದಾರಿಯಿದು. 4 ಗಂಟಯ ಕೆ�ನೆಯಲ್ಲಿ 
ನಾವು ಪೂಣಕಾವಾಗಿ ದಣಿದಿರುತೆತುೋವ. ಚಹಾದ 
ಎಲಾಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮುಚ್್ಚರುತತುವ. ನಮ್ಮನುನು 
ನಿವಾರಿಸಿಕೆ�ಳ್ಳಲು ಮನೆ ತಲುಪಬೋಕ್, ತಲುಪಿದ 
ನಂತರ ನಮ್ಮ ದಿನದ ಮೊದಲ ಊಟವನುನು ಸಂಜ 
2-3 ಗಂಟಗ ಮಾಡುತೆತುೋವ.” 

ಬಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ  ಹಲವಾರು ಏರಿಯಾಗಳನುನು ‘ಹಾಟ್ 
ಸಾ್ಟ್’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಳಗಿರುವರು 
ಹೆ�ರಗ ಬರುವಂತಿಲಲಿ, ಹೆ�ರಗಿನವರು ಒಳಗ 
ಬರುವಂತಿಲಲಿ, ಆದರೆ ಪ್ರಕಾರ್ಕಾಕರು ಮಾತ್ರ ಈ 
ಹಾಟ್ ಸಾ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತುಲೋ ಇರಬೋಕ್.
ಎಲಲಿದರ ದರ  ಹೆಚು್ಚತಿತುದದಾರ� ನಮ್ಮ ವೋತನ ಮಾತ್ರ 
ಮೊದಲ್ನ ಹಾಗ ಉಳಿದಿದೆ. “ಹಾಲು, ಗಾಯೆಸ ,್ ತರಕಾರಿ, 
ಬೋಳೆ, ಮತುತು ಅಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿಗ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಊಟ ಮಾಡಲ್ಸಲಾಗುತಿತುಲಲಿ. ಲಾಕ್ ಡ್ನ್ ನಿಂದ 
ಮಕಕೆಳು ಬೋಸತುತು ಸಿಡಿರ್ಡಿಗ�ಳು್ಳತಾತುರೆ. 
ಬಿಸಕೆತುತು, ಚ್ಪಸ್ಿ, ಚಾಕಲೋಟುಗಳನುನು ಕೆೋಳುತತುಲೋ 
ಇರುತಾತುರೆ. ಮರುಬಳಕೆಯ ತಾಯೆಜಯೆವನುನು ಮಾರಿ 
ಸಿಗುವ ಸವಿಲ್ ಹಣವನುನು ಇಂತಹ ಚ್ಕಕೆ-ಪುಟಟಿ 
ಖಚುಕಾಗಳಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತುದೆದಾವು. 
ಲಾಕ್ ಡ್ನ್ ನಿಂದ ಅದುವೂ ಈಗ ಸಾಧಯೆವಿಲಲಿ. 
ಇನುನು ಬಾಡಿಗ ಮತುತು ಮತೆತು ತೆರೆಯಲ್ರುವ 
ಶಾಲ. ಶುಲಕೆ, ಶ�, ಸಾಕಸಿ, ಸಮವಸತ್ರಗಳಿಗ ದುಡುಡೌ 
ಕಟಟಿಬೋಕ್. ಭವಿಷಯೆ ಅಸಾಧಯೆವಾಗಿರುವಂತೆ 
ಕಾಣುತತುದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದುಕಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತುದೆದಾೋವ.”30 ವಷಕಾಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರ್ಕಾಕರನುನು ಪಿಂಚಣಿ ಅಥವಾ 
ಸವಲತುತುಗಳಿಲಲಿದೆ ನಿದಾಕಾಕ್ಷಿಣಯೆವಾಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ 
ವಜಾಗ�ಳಿಸಿದಾದಾರೆ. “ಬೋರೆ ಜಾತಿಯ ಜನರು ನಮ್ಮ 
ಕೆಲಸವನುನು ತೆಗದುಕೆ�ಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತುದಾದಾರೆ. 
ಕೆಲಸವನುನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿಗ ನಿೋಡಬೋಕ್ 
ಇಲಲಿವಾದರೆ ನಾವು ಹೆೋಗ ಬದುಕಲು ಸಾಧಯೆ?” 

ಎಂದು ಕಳೆದ 30 ವಷಕಾಗಳಿಂದ ತಾಯೆಜಯೆ 
ಆರಿಸುವವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಮುನಿಯಪ್ 
ಪ್ರಶ್ನುಸುತಾತುರೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ಮತುತು ಕಸದ 
ದುವಾಕಾಸನೆಯಂದಿಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೋಕಾದವರಿಗ 
ಮದಯೆಪಾನ ಅಭಾಯೆಸವಾಗಿದೆ; ಬಾಗಕಾಳು 
ಮುಚ್್ಚರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು 
ಈಗ ಕಷಟಿವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಂಗಸರೆಲಲಿರ� 
ಖುಷಿಗ�ಂಡಿದಾದಾರೆ. “ವೈರಸ  ್ನಿಂದಾದ ಎಲಲಿಕ್ಕೆಂತ 
ಒಳೆ್ಳಯ ಕೆಲಸವಿದು. ಈಗ ಹೆೋಗ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ? ಅದು ಯಾವಾಗಲ� ಒಂದು 
ನೆಪವಾಗಿತತುಷಟಿ. ಅವರು ಕ್ಡಿಯದೆ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವವರೆಗ ಬಾರ್ ಗಳನುನು ಮುಚ್ಚಬೋಕ್. 
ನಮ್ಮನುನು ಅವರ ಕೆ�ೋಪದಿಂದ ಕಾಪಾಡುತತುದೆ. ಈಗ 
ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದೆದಾಯಾದರ� ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.”
ಪ್ರಕಾರ್ಕಾಕರಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಮನವಿಯೆಂದರೆ, ದಯವಿಟುಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ 
ಎಂದು. “ಹೆ�ರಗ ಬಂದು ಗಾಳಿಯನುನು 
ಮಲ್ನಗ�ಳಿಸಬೋಡಿ. ನಮ್ಮನುನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿ. ಹಾಗು ಪಿ್ರಯ ಸಕಾಕಾರವೋ, 
ನಮ್ಮ ವೋತನವನುನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕೆಕೆ ನಿೋಡಿರಿ, 
ಇಲಾಲಿವಾದರೆ ನಾವು ರಸೆತುಯನುನು ಗುಡಿಸುವುದಿಲಲಿ. 
ಹಾಗು ನಮ್ಮ ಉಡುಗ�ರೆಯನುನು ಮರೆಯಬೋಡಿ.” 
ಎಂದು ರ್ೋನಾ ಬಿೋಡಿಗ ಸುಣಣೆ ಸವರುತಾತು ನಗುತಾತುರೆ.

ನಮ್ಮ ಗಿಫಟಿ  
ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದ?


