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1. ಸಂಿಪu ಪಿಚಯ 

 

ಿಶೆದಲಿ ್ಮಮದೊಂದೆೀ ಮನೆೆ? 

 ಇಂತಾ ದೊಡr ಿಶೆದಲಿ, ಅಗಾ್ವಾದ ್ರಿಕೆ್ೂ ಎಟು್ದ ಬರಹಾಮಂಡದಲಿ ನಾವು ಮಾತರ ಇದ ದೆೀವೆೆ? 

 ಇನೆೆಲಿಯೂ ಸೃಟpಯ ಪರರರೆ ್ಡೆಯಲೆೀ ಇಲಿವೆ?... ಈ ಿೀಿಯ ಿಸಮಯ ಹುಿpಸುವ ವೆೈಿ್ಯಮಯ ಜೀವರಾಿ್ಿಂದ 

ಕೂಿದ ಜ್ತೊuಂದು ಅಲೆಿಲೂಿ ಎಂದೆಂದೂ ರೂಪುಗೊಳಳಲೆೀ ಇಲಿವೆ? 

 ಆ್ಸದತu ಮೀಡಿಲಿದ ರಾಿರಯಂದು ನಾವು ಿಿpಿದಾ್ ಕಿtಗೆ ಕಾಣುವ ಿ್ು್ುವ ಲೊೀಕ್ಳೆಲಾಿ ಏ್ು? ಿಲಯ್ಟpಲೆ 
ಚುರf್ಳಂತೆ ಿರಂತರ ಚಮರಸುವ ಇವೆಲಾಿ ಹಾಗಾದರೆ ಉಿರಾಟಿಲಿದೆೀ ಖಾಲ ಖಾಲ ಸತu ತಾರೆ ಮತುu ್ರಹ್ಳೆ? 

 ಇದೆಂತಾ ಬರಹಾಮಂಡವ್ುೆ ಸೃಟpಿದನಾತ? ಎಂತಾ ಅ್ೂಹಯ ವಯಥ್ ಪರಯೀ್ವಲಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು? 

ಿೀಗೆಲಾಿ ್ಮಗೆ ಒಂದಲಾಿ ಒಂದು ಬಾಿ ಅಿಿರಲಕೆf ಖಂಿತಾ ್ಾ್ಯ. 

ಮದಲೊೆಮ ಭೂಿೆೀ ಒಂದು ಚಪಪಟೆಯಾದ ತಟೆp. ಿಿಜದತu ದೂರ ್ಡೆದರೆ ಅಂಚಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಿದುದಹೊೀ್ುಿuೀವೆಂದು ಮ್ು್ಯ 
್ಂಿದದ ಕಾಲಿತುu. ಭೂಿೆೀ ಎಲಿಕೂf ಕೆೀಂದರವೆಂದೂ, ್ಮಮ ಸುತuಲೂ ಸೂಯ್ ಚಂದರರು ಸುತುuತಾuರೆಂದು ್ಂಿದದ ಕಾಲವೂ 

ಇತುu. ಯಾರೂ ಅದ್ುೆ ಶತಮಾ್್ಳ ಕಾಲ ಪರಿೆಸಲೂ ಇಲ.ಿ.. ಅದಕೆf ಯಾವ ್ರಿಳ ಳೆಯಾದರೂ ವಯಿಿಕuವಾಿ ಿಸು್ುಿpದರೂ 

ಅವಿಗೆ ಅಪಹಾಸಯ, ್ಾಮಾಜಕ ಿಂದನೆ, ಬಿ್ಾfರ...ಅ್ೆpೀ ಏಕೆ, ದೆೈಿಕ ಿಷೆ ಕೊಡುವುದಕೂf ಬಹುಸಂಖಾಯತರು ಹೆೀಸುಿuರಲಲಿ... 

ಕಾಲಕರೆೀಣ ಿಞಾ್ ಿಕಿತವಾ್ುತಾu ಹೊೀಿತು...ಓಹೊೀ, ಭೂಿ ಗೊೀಲಾಕೃಿಯಲಿದೆ, ಆಹಾ, ನಾವೆೀ ಈ ್ೌರಮಂಡಲದ 

ಒಂದು ್ರಹ, ಇಲ ಿಚಂದರ ್ಮಮ ಸುತu ಿರರ ಹೊಡೆಯುತಾuನೆ, ಅದರ ಿರುದಧವಾ್ಲಿ, ಎಂಟು ಚಕf-ದೊಡr ್ರಹ್ಳೆಲಾಿ ್ಮಮ 
ನೆರೆಮನೆ್ಳಲಿವೆ...ಎಂದೆಲಾಿ ಅಿವಾ್ತೊಡಿತುu... 

ಿಞಾ್ ಪರಪಂಚದಲಿ ಪರಪಂಚದ ಬಗೆೆೆೀ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಮೂಡಲಾರಂಿಿತುu. 

ಸೂಯ್ನೆೀ ್ಮಮ ಮಂಡಲದ ಬಾ್ ಎಂದು ಮುಂದುವರೆದ, ಪರ್ಿ ಹೊಂಿದದ ಿಞಾ್, ಬೆಳೆದ ಖಗೊೀಳಶಾಸರ ್ಮಗೆ ಮರುಪಾಠ 

ಮಾಿತು. ಅವ್ ಸುತuಲೂ ನಾವೆಲಾಿ...! 

...ಆಹಾ, ಇದೆಂತಾ ಿ್್ರೆಗೊಿಸುವ ವೆೈಶಾಲಯದ ಿಲfೀ ವೆೀ (ಿೀರಪಥ)!...2 ಲಷ ಜೊಯೀಿವ್್ದ್ುp ಅ್ಲಿದೆಯಂತೆ ( ಒಂದು 
ಬೆಳರ್ ರರಣ ಒಂದು ವ್್ದಲಿ ಚಲಸುವ ದೂರ= 1 ಜೊಯೀಿವ್್=9500 ಶತಕೊೀಿ ರಿೀ ಅಂದಾಜು) 

...ಇದರಲಿ 400 ಿಲಯ್ (ಶತಕೊೀಿ) ತಾರೆ್ಿದಾದವಂತೆ... 
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...ಇದರ ಒಂದು ್್ಣಯ ಚಕf ಭಾ್ವೆೀ ್ಮಮ ಈ ್ೌರಮಂಡಲ...!.  

ಅದರಾಚೆಯೂ ಊಹೆ್ೂ ಿಲುಕದ್ುp ಅಗಾ್ವಾದ ಬರಹಾಮಂಡ ಎಲೆಿಲೂಿ ವಾಯಿಿದೆಯಂತೆ... ಲಷಾಂತರ ್ೌರಮಂಡಲ, ತಾರಾ 

ಮಂಡಲ್ಿದಾದವೆ ಹಾಗಾದರೆ...ಎಿಸಲು ಹೊೀದರೆ ಸಂಖಾಯಶಾಸರವೆೀ ್ೊೀತುಹೊೀ್ುತuದೆೀನೊೀ, ಅಥವಾ ್ಮಮ ಅಳೆಯುವ ಶರu!  

2 ಿರಲಯ್ (2000 ಶತಕೊೀಿ) ್ೌರಮಂಡಲ್ಿವೆಯಂತೆ ಈ ಕಾಣಬಲಿ ಿಶೆದಲಿ (Observable Universe) ಎ್ುೆತuದೆ  ಈಿ್ 

ಖಗೊೀಳ ಶಾಸರ...ಅದರ ಲೆಕf ್ಮಗೆ ಕೆೈಗೆಟುರೀತೆ? ಇ್ುೆ ್ಮಗೆ ಕಾಣದ  ಅದರಾಚೆಯ ಿಶೆದಲಿ ಏನೆೀ್ುಂಟೊೀ , ಎಂತೊೀ? 

 ಿೀಗೆಲಾಿ ಖಗೊೀಳ ಶಾಸರ ತಞರೆೀ ಬೆರಗಾ್ುವಂತ ಹೊಸ ಮಾಿಿಯ್ುೆ ತಮಮ ಪರಬಲ ಟೆಲೆ್ೊfೀ್ ಮತುu ಿೀಷಣ ್ಾ್್್ಿಂದ 

ಹೊೀದ ಶತಮಾ್ದಲಿ ಧಾರೆೆರೆಯತೊಡಿದರು... 

 

 

ಇಂತಾ ಅಗಾ್ ಿಲf ವೆೀ ಸಹಾ ಕಾಣಬಲಿ ಿಶೆದದಲೆಿಲೊೀ ಒಂದು ಚಕf ಭಾ್ವ್ೆpೀ!...ಇದರೊಳಿ್ ಒಂದು ಗೆಲಾರಸಯಲಿ 
ಯಾವುದೊೀ ಒಂದು ಅಣುಿ್ಂತೆ ಇದೆ ಈ ್ಮಮ ಭೂ್ರಹ... 

ಅದರಲಿ ನಾವೆಲಾಿ ಇದುದಕೊಂಡು ಒಂದು ಪುಟಾಿ ಬಾಹಾಯಕಾಶದ ತುಣುಕ್ುೆ ದೂರಿಂದ ನೊೀಿ, ಎಲಿಯೂ ಬೆೀರೆ ಯಾರೂ ಇಲ ಿ

ಎಂದುಕೊಂಿದ ದೆೀವಾ? ಎಂಬ ಅಚಿಿ ್ಮಿೀ್ ಸಪ್pವಾಿ ಮೂಡತೊಡಿದೆ. 

  

ಆಕಾಶದಲಿ ಹರf್ಳು ಮಾತರವೆೀ ಹಾರುವುಿಲಿ! 

ಆಿಕಾಲಿಂದಲೂ ್ಿಿಹೊೀದ, ್ಿಿಹೊೀದ ಪುರಾತ್ ನಾ್ಿೀಕತೆಯ ದಾಖಲೆ್ಳಲಿಯೂ ಅವರ ಜಾ್ಪದದಲಿಯೂ ಈ ಹಾರುವ 

ದೆೀವಮಾ್ವರು, ಅಪಸರೆಯರು, ಯಷರ ಅಸಂಖಯ ಕತೆ್ಳೂ, ಅವರು ಈ ನಾ್ಿೀಕಿಗೆ ಮಾಿದ ಅಿಸಮರಿೀಯ ್ೆೀವೆ, ಹೊಸ 

ಪರಯೀ್ಿೀಲತೆ, ಅವರ ್ಂಬಲ್ಾ್ಯ ಅಿಮಾ್ವ ಶರu್ಳ ಸಿವರ ಸಚತರ ಕತೆ್ಿವೆ... ಅವರ ್ುಹೆ್ಳ ಕೆತuನೆ, ಚತರ್ಳಲಿ, ಈ 

ಅಪಿಚತ ಅಿೀಂಿರಯ ಶರuಯ ಜೀಿ್ಳು ಕಿpಕೊಟp ಬೃಹ್ ದೆೀ್ುಲ್ಳಲಿ, ಿರಿಡುr್ಳಲಿ ಈ ದೆೀವತೆ್ಳ ್ುಣಗಾ್ಿದೆ...ಅವರ 

ಚತರ್ಳು ಈಿ್ ಕಾಲದ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಅಂತಿಷ ಯಾಿರ್ಳ್ೂೆ ನಾಚಸುವ ಿೀಿಯಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಿಞಾ್ದ ಕುರುಹು್ಳಂತೆ 
ಕಾಣುತuವೆ. ಅವರ ್್ನೌಕೆ್ಳ ಚತರ್ಳು ್ಮಮ ವೆೈಮಾಿಕ ಿಞಾಿ್ಳು ಮೂಿ್ ೆೀಲೆ ಬೆರೆಿಟುpಕೊಳುಳವಂಿವೆ... ಇವರೆಲಾಿ 
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ಿಲಾಯು್ದ ಆಿಮಾ್ವರಾಿದಾದ್ಲೆೀ ಈ ಿಚತರ ವಾಹ್್ಳು ಹಾರುವ, ಚತರಿಚತರ ್್್ಿರುಸು ಪೀ್ಾಕು್ಳ ಕಲಪನೆ 
ಬಂಿದಾದದರೂ ಹೆೀಗೆ?...ತಾವು ನೊೀಡದೆೀ ಇದುದದನೆೆಲಾಿ ಹೆೀಗೆ ಚಿರಿದರು ಮತುu ಏಕೆ? ಇಂತಾ ಅಪೂವ್ ಘಟನಾವಿ ್ಮಮ ಜತೆ 
್ಡೆಿತೆಂಬ ದಾಖಲೆ ಚರವಾಿರಲ ಎಂದು ತಾನೆ?... 

ಯಾರೊೀ ಇಂತವರು ಆ್ಸಿಂದ ಅಪಿಚತರು ಬಂಿಿಿರಬೆೀಕು...ಹಲವು ವೆೈಞಾಿಕ ಪರ್ಿಪರ ಿ್ಯ್ಳ್ುೆ, ಹೊಸ ಆಿ್ಾfರದ 

ಪದಧಿ್ಳ್ೂೆ ಹುಟುpಹಾರ, ಇವರ ಜತೆ ಸೆಲಪ ಕಾಲಿದುದ, ಪಾರಯಶಃ ಸಂಬಂ್ ಬೆಳೆಿ , ಸಂತಾ್ವ್ೂೆ ಕೊಟುp  
ಹೊರಟುಹೊೀಿರಬೆೀಕು!... ಇಂತಾ ಅಗಾ್ ಪರ್ಿಪರವಾದ ಿೀಿಗೆಯ ಜ್ರ್ುೆ ಅವರು “ದೆೀವತೆ”್ಳ ೀೆ ಎಂದು ್ಂಿ 

ಕರೆಿರಬೆೀಕು...ಮಾ್ವ್ ಕಲಪನೆಯಲಿ ಭ್ವಂತ್ ಕಲಪನೆೆೀ ಆ್ೆ, ಬಯಕೆ್ಳ್ುೆ ಈಡೆೀಿಿ ಉದಾಧರ ಮಾಡುವವ್ು ಎಂದು 
ತಾನೆ? 

 ಹಾಗೆ ಬಂದವರು ಸೃಟpಕತ್ ಭ್ವಂತ್ಲಿವೆಂದರೂ ’ಉಪಕಾಿ’ ದೆೀವತೆ್ಳೆ್ ೆಲು ಅವಿಗೆ ಏ್ಿr?..’ಹಾರಬಲಿ ಯಷ, ಅಪಸರೆ, 
ರ್ೆರ- ರಂಪುರು್ರ್ುೆ ನಾವು ಕಂಿದ ದೆೀವೆ, ಅವರ ಜತೆ ಇದ ದೆವು’ ಎಂದಾ್ ಏ್ು ತಪುಪ? ಹೆೀಗೆ ಸುಳುಳ?  

ಎಿ್ ವಾ್ ಡಾಯಿಕೆ್ ಎಂಬ ಆರ್ಯೀಲಜ್p ( ಪುರಾತ್ ಶಾಸರಞ) ತ್ೆ ಅತಯಂತ ಜ್ಿರಯ ಪುಸuಕ “Chariots of The 

Gods” ಎಂಬಲ ಿಇಂತಾ ಹಲವಾರು ಪುರಾತ್ ಆ್ಂತುಕ ದೆೀವತೆ್ಳ ಪವಾಡವ್ುೆ ಿಸುರತವಾಿ ಿವಿಿದಾದನೆ... 

ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲೆಿೀ ಭಾರತಿಂದ ಲಂಕೆಗೆ ಆ್ಸದಲಿ ಹಾರಬಲಿ ರಾವಣ್ ಪು್ಪಕ ಿಮಾ್ದ ಕಲಪನೆ ರಾಮಾಯಣವ್ುೆ ರಚನೆ 
ಮಾಿದ ಕಾಿ್ಲಿದದ “ಏ್ೂ ಅಿಯದ” ಋಟ್ಿಗೆ ಬಂಿದಾದದರೂ ಹೆೀಗೆ?...ನಾವೆೀ ಹೆೀಳುತ uೆೀವಲಿ, ಚಿತೆರ ಮರುಕಿಸುತuದೆ 
ಎಂದು...ಈ “ಿಸpಿ ಿಿೀ್ಸ” ಆಿರಬಾರದೆೀಕೆ? 

ಇಿಹಾಸವೆಂದರೆ ಇದೆೀ ತಾನೆ? ಆಗಾ್ ್ಡೆದ ಸತಯಸಂ್ಿ್ಳ ವರಿ! ಇದೆಲಾಿ ಕಟುpಕತೆ, ಊಹಾಪೀಹ , ಭರೆ ಹೆೀಗಾ್ಲು 
್ಾ್ಯ?... 

ಿಞಾಿ್ಳು ಿನೆೆ ಸುಳ ಳೆಂಿದದ್ುೆ ತಾವೆೀ ಇಂದು ಿಜ, ್ಾ್ಯ ಎ್ುೆತಾuರೆ... ಹಾಗಾದರೆ, ಭೂಿ ಚಪಪಟೆ, ಮತುu ಈ ಲೊೀಕದ ಕೆೀಂದರ 
ಎಂದು ಪರಿಪಾಿಸುಿuದದ ಹಳ ೀೆಕಾಲದ ಿಞಾಿ/ ಪಂಿತವ್್ವನೆೆೀಕೆ ಇ್ೂೆ ್ಂಬಬಾರದು? 

1930 ರಲಿಲಿದ ಿ.ಿ ಈಿದೆ...1960ರಲಿ ಇಲಿದ ಮಬೆೈ್ ಈ್ ್ಾ್ಯ!...1980ರಲಿಯೂ ಿನೆಮಾ-ಕತೆೆಿಸುಿuದದ ಿಮೀ್ ಈ್ 

ಎಲಿರ ಕೆೈಯಲಿ ಕುಿಯುಿuದೆ... 200 ವ್್ದ ಕೆಳಗೆ ಫೀ್ ಕೂಡಾ ಕಂಿರದ ನಾವು ಇಂದು ಅಂತಜಾ್ಲ ್ಾ್ರದಲಿ 
ಈಜಾಡುಿuರುವುದು ಹೆೀಗೆ?. ನಾವೆೀ ಒಂದಥ್ದಲಿ ಿನೆೆಯ್ುೆ ಇಂದು ಸುಳುಳ ಮಾಡುಿuದ ದೆೀವಲಿವೆ? 

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಗಾ್ ಿಶೆದಲಿ ಎಂತೆಂತಾ ಕಾಲಮಾ್್ಳು, ಜೀವರಾಿ್ಳು ಬಂದು ಹೊೀ್ುಿuವೆಯೀ ಅದರ ಅಂದಾಜು ಹಾಕಲೂ 

್ಮಗೆ ಶರuಿಲಿ...ಇನಾೆದರೂ ್ಂಬಲಾ್ದ ದೆಲಾಿ ಸುಳುಳ ಎಂಬ ಸಂಕುಚತ  ದೃಟpಕೊೀ್ವ್ುೆ ಿಟುp ಹೊಸದ್ುೆ ತೆರೆದ ಮ್ಿಂದ 

ಿೆೀಕಿಸಬೆೀಕಲಿವೆ? 

ಅದಕಾfಿೆೀ... 

ಅಂತದೆೀ ಉಳಳ ದಾಖಲೆ, ವರಿ್ಳನೆೆೀ ಆ್ಿಿ, ಸುಳುಳ ಹೆೀಳಲು, ತಪುಪ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲಿದ 

್ಮಮಂತ ್ಾಮಾ್ಯರೂ, ಿಮಾ್ದ  ಿಬಬಂಿ ವ್್ದವರೂ, ಿವೃತu  ್ೆೀನಾಿಕಾಿ್ಳೂ ಹಲವರು ಕಳೆದ 100 ವ್್್ಳಲಿ 
ಉಲೆಿೀಿಿದ: ಸಿವರವಾದ ಅ್ಯ್ರಹಜೀಿ್ಳ ವಾಹ್್ಳು, ಇಿದಾಟ, ಅವರೊಂಿಗೆ ಇವರ ಒಡನಾಟ, ಸಂಪಕ್, ಅವರು ಇವಿಗೆ 
ಕೊಟp ಮಾಿಿ, ಮಾಿದ ಪರಯೀ್್ಳು... ಇವೆಲಾಿ ರೊೀಚಕ  ಘಟನೆ ಮತುu ಮಾಿಿ್ಳ ಿವರ್ಳ್ುೆ ಇಲಿ ಪರಸುuತ ಪಿಸುವ ಯತೆ 
ಇಲಿ ್ಾಿದೆ... 
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ಈ ಇ-ಪುಸuಕ ಬರೆಯುವ ಮುಖಯ ಉದ ದೆೀಶವೆಂದರೆ: ’ಅವರು’ ಬಂಿದಾದರೆ, ಬರುಿuದಾದರೆ!! ಎಂಬುದಕೆf ದಂಿಯಾಿ ಿ್ುಿuರುವ 

್ಾಷಾಾಧಾರ್ಳು... 

್ೂರಾರು ವ್್್ಿಂದ ಭೂಿಗೆ, ಚತರಿಚತರವೆಿಸುವ ಬಗೆಯ ವೆೈಞಾಿಕವಾಿ ನಾವು ಊಿಸಲ್ಾ್ಯ ತಂತರಞಾ್ ಮಾತರ ಅಲಿದೆೀ 
ಆಧಾಯಿಮಕ (spiritual) ಪರ್ಿ, ಜೆೈಿಕ ತಂತರಞಾ್ದಲಿ (Genetic engineering) ್ಮಮ ್ರಿಕೆಗೆ ಿಲುಕದ ಸೃಟpಯ ಹೊಸ 

ಬೌಂಡಿ್ಳ್ುೆ ಭೆೀಿಿರುವ ಬೆಳವಿಗೆಯ ರೆೀಖೆಯಲಿ ಎಲಿಯೀ ಮುಿpಿಿpರುವಂತಾ ಜೀಿ್ಳು ಬಂದು ಹೊೀಿರುವಂತಾ 

ಪರತಯಷದಶ್್ದ ಿದಶ್್್ಳು ಜ್ಿuನಾದಯಂತ ದಾಖಲೆಯಾ್ುತuಲೆೀ ಇವೆ... 

ಅವರ ಇರುಿಕೆ ಮತುu ಭೆೀಿ್ಳು ಪರಶಾೆಹ್ವಾದ, ಸಂಶಯಾಹ್ ಿೀೆಯ್ುೆ ದಾಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೊೀಿಿಿpದೆ ೆ್ುೆತಾuರೆ 
ಇದರ ಸಂಶೆ ೀ್ಕರು. ಇದರfರುವ ್ಣಿೀಯ ್ಾಿ, ಪುರಾವೆ್ಳ್ುೆ ್ಮಿಿದರೆ ಮುಂಚ್ಂತೆ ಿರಸfಿಿ, ಮುಖ ್ೊಟpಿಿ ಒೆಮ 
ವಯಂ್ಯವಾಿ ್ಕುf ಮುಂದೆ ಹೊೀ್ುವ ಸಮಯ ಇದಲಿವೆಂದು ಯುಎ್ ಓ ಲಾಜ್p್ (UFOlogists) ( ಅ್ಯ್ರಹ `ಶಾಿರ’್ಳ  ) 

ಿಟp ಒಕೊfರಿ್ ಅಿಪಾರಯ. 

ಇದೊಂದು ಎಲಿರೂ ಬಗೆದು ನೊೀಡದ, ಬಿರಂ್ವಾ್ದ ಬೃಹ್ ಿಚಾರಧಾರೆ... ಬರೆೀ ಯಾವುದೊೀ ಿಚತರ ಹಾರುವ ತಟೆp ಬಂತೆ 
ಇಲಿವೆೀ ಎಂಬ ಚಕf ಕುತೂಹಲಕಾಿ ಮಕfಳ ್ಾಿತಯದಂತಾ ಚಚಾ್ಿ್ಯವಾಿ ಈ್ ಉಿಿಲಿ...  

ಇದರಲಿ ಮಾ್ವ ಈ್ ಅಿಯದ, ಅಿಯಲಾ್ದ ಅಗಾ್ವಾದ ವೆೈಞಾಿಕ, ಆಧಾಯಿಮಕ, ಜೆೈಿಕ ಮಜಲು್ಿವೆ... 

ಇದರ ೆೀಲೆ ಕಿಿರುವ ರಹಸಯ ಪರದೆಯ್ುೆ ಿಧಾ್ವಾಿ ನಾಜೂಕಾಿ ಎಳೆದು ಪಿೀಿಸಬೆೀಕು. ಇಂತಾ ಬಹುಮುಖಯ ಮಾಿಿಯ್ುೆ 
ಜ್ಮ್ಿಂದ ಯಾರು, ಯಾಕೆ ಮತುu ಎಲ ಿ್ುಪuವಾಿಟುp ಏ್ು ಲಾಭ ಪಡೆಯುಿuದಾದರೆಂಬುದೂ ಯಾವುದೆೀ ರರಲಿ್ ್ ರೊೀಚಕ 

ಓಟರfಂತಾ ಕಿೆೆೀಿಲಿ... 

ಹಾಗಾಿ ್ಮಮ ಇದುವರೆಿ್ ಿಶಾೆಸ ಪದಧಿ/ ಮಾ್ಯತೆ (Belief system) ಏನೆೀ ಇಿದರಲ, ್ಮಮ ಧಾಿ್ಕ, ರಾಜರೀಯ ಪಂಥ, 

ಿಲುವು ಯಾವುದೆೀ ಇಿದರಲ, ಹೊಸ ಿಚಾರಧಾರೆಯ್ುೆ ಅಿಯಲು ತೆರೆದ ಮ್ಸುಸ ಮತುu ಬುಿದಿಂದ ಸಜಾಾಗೊೀಣ... 

ಈ ಮುಂಿ್ ಅಧಾಯಯ್ಳ್ುೆ ಓದಲು ಈ ಮಾ್ಿಕ ಿದಧತೆ ಅ್ತಯ ಕೂಡಾ. 

2. ಿನೆೆಲೆ: ಐಿಹಾಿಕ, ಪೌರಾಿಕ ಘಟನೆ್ಳು( ಪಾತಾಳ ಲೊೀಕ್ಳು), ದೆೀವತೆ-
ಅಪಸರೆ ಿದಾಧಂತ್ಳು 
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It's a Bird...It's a Plane...It's Superman ಎಂಬ ಈಿ್ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮಕfಳ ಕಾಿ್ಸ ಹಾಿದೆ... ಕೆಲವು 
ಪುರಾತ್ ಚತರ್ಳು ಹಾಗೆೀರವೆ? 

ಪುರಾತ್ವಾದ ್ತಕಾಲದ ಹಲವು ನಾ್ಿೀಕತೆ್ಳಲಿ ಕೆಲವು ಆಿ್ ಕಾಲಕೆf ್ಾಿಸಲು ್ಾ್ಯಿಲಿವೆಂಬಂತಾ ಕಟpಡ ಿನಾಯಸ, ಗಾತರ, 
ಜೀವ್ಶೆೈಲ ಮತುu ಇತರ ಪುರಾವೆ್ಳು ಕಾಣಿ್ುತuವೆ. ಈಿ್ ್ಮಮ ಬಿ ಲಭಯಿರುವ ಕಲಪನಾಶರu, ಬೌಿದಕ ಿಕಾಸ, ಅಂದಾಜು 
ಮಾಡಬಲ ಿತಂತರ, ಿನಾಯಸ ತಂತರಞಾ್, ೆಕಾಯಿಕ್ ್ಾ್್್ಳು ಎಲಿವೂ ಬೆಚಿ ಬೆರಗಾ್ುವಂತಾ, ್ಮಮ ತಕ್ 

್ೊೀತುಹೊೀ್ುವಂತಾ ಪರ್ಿಯ ಚನ ‘ೆ್ಿರುವ ಆಿ್ ಕಟpಡ್ಳು! ... ಉತಖ್್ವಾದ ಕಲಿ್ ಕೆತuನೆ ಮತುu ಚತರ್ಳಲಿ ಅವರು ್ಂಿದದ 
‘ದೆೀವತೆ’ ್ಳ ಕುರುಹು್ಳು ಎದುದ ಕಾಣುತuವೆ. 

ಮರಳುಗಾಿ್ಲಿರುವ ಈಜ್p ದೆೀಶದ ಬೃಹ್ ಕಲಿ್ ಿರಿಡುr್ಳ್ುೆ ಫಾರೊೀಸಸ ಕಾಲದಲಿ ಹೆೀಗೆ ಕಿpದರು ಮತುu ಅದೆೀ 
ಶೆೈಲಯಲಿ, ಅ್ೊpಂದು ಸಂಖೆಯಯಲಿ ಏಕೆ ಕಿpದರು ಎಂಬುದಕೆf ಸಮಪ್ಕವೆಿಸುವ ಉತuರ ್ಮಿ್ೂೆ ದೊರೆಯುಿuಲಿ. ಅಲ ಿ

ದೊರಕದಂತಾ, ಲೊೀಕ್ ಅಲಿದ ಕಲಿ್ ಚಪಪಿ್ಳು ಿರಕೊೀಣಾಕೃಿಯಲಿ ಸಿಯಾಿ ಅಳತೆಮಾಿ ಪೂವ್ ಿನಾಯಸ ಮಾಿ, ಅತಯಂತ 

ದಷತೆಿಂದ ೆೀಲೆಚಾರಣೆ ಮಾಿದ ಈ ಎಂಜಿಯಿಂ್ ಮಾವೆ್್ ಅಚಿಿ್ಳು ಇಂಿ್ೂ ್ಮಗೆ ಯಷಪರಶೆೆಯಾಗೆೀ ಇವೆ. 

ಈಜಿp್ ಿರಿಡುr್ಳು: 
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ಇದೊಂದು ಬಹುಚಚ್ತ ಜ್ಿರಯ ರಹಸಯ ಿಚಾರ. ಇದರ ಬಗೆ ೆದೊಡr ದೊಡr ್ರಂಥ್ಳು, ಿದಾಧಂತ್ಳ ೀೆ ಬಂಿವೆ. ಆದರೆ 
ಯಾವಂದು ಿಲುವೂ ್ಿpಯಾಿ ಿೀಗೆೀ ಿರಿಡ  ್ ಳ್ುೆ ಕರಾರುವಾಕಾfಿ ಕೆಲವು ಿ್ಿತ ಅಷಾಂಶ ರೆೀಖಾಂಶ್ಳಲಿ ಯಾಕೆ 
ಕಿpದರೆಂದು ಒಮಮತಿಂದ ಹೆೀಳುಿuಲಿ. ಯಾರು ಇದರ ಿನಾಯಸವ್ುೆ ಆ್ಸಿಂದ ನೊೀಿ ಇಂತದೆೀ ಸಥಳದಲಿ ಿೀಗೆೀ ಿನಾಯಸಿಂದ 

ಕಟpಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಿರಲು ್ಾ್ಯ? ಿಜಾದ ಗೆರೀ್ ಿರಿಡ ಎಂಬುದಂತೂ ್ಮಮ ಭೂಪಟದ ಸಿಯಾದ ಕೆೀಂದರಿಂದುಿ್ಂತೆ ಕಿpದ 

ಅತಯ್ುಬತ ಕಟpಡ ... ನೆೀರವಾಿ ಉತuರ-ದಿಣ ್ುರವ್ಳ ರೆೀಖೆಯಲೂಿ , ಈಕೆೆಟಾ್ ಸಮಾ್ ಅಷದೆೀಲೆಯೂ  ಕುಿಿದೆ! 

ಇಂತಾ ಒಂದು ತಂತರಞಾ್ ಈಿ್ ಕಾಲದಲಿಯೂ ್ಮಮ ಸಕಲ ್್ಸಹಾಯ ಮತುu ನೆರವು ಇದದರೂ ನಾವು ಕಟpಲಾರೆವು 
ಎ್ುೆತಾuರೆ...ಮರಳುಗಾಿಗೆ ಇಂತಾ ಸಿಯಾದ ್ೆೈಜ್ ದೊಡr ಕಲುಿ್ಳ್ುೆ ಹಡಿ್ಲಿ ತಂದರೆ? ಿಮಾ್ಿಂದ ಹಾಿಿ 

ತಂದರೆ?...ಅದು ಯಾರು? ಈಜಿp್ ಹಲವಾರು ಚತರ್ಳಲಿ ಭೂಿಯವರಲಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ದೆೀವಮಾ್ವರ ಚತರಣಿದೆ. ದೊಡr ತಲೆ, 
್ುಿಿದದ ಕಣುt, ತಲೆಗೆ ಿರ್ಾರಣ, ಕೊಂಿ್ಂತೆ ಬೆಳಕು ಚಮಮಸುವ ಆಂಟೆನಾ್ಳು..ಅವಕೆfೀ್ೂ ಅಥ್ಿಲಿದೆ ಬರೆದ ಅವರು ಹುಚಿರೆ? 
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ಈ ಮಾ್್ ್ಲ ಿ( ಮಂ್ಳ್ರಹದಲಿ) ಆ್ ಜೀಿಸುಿuದದ ಪರ್ಿಯಲಿದದ ಿೀಿಗೆಯಂದು ಭೂಿಿಿದು ಅವಿಗೆ ಈ ಎಲಾಿ ಸಹಾಯ, 

ಏಪಾ್ಡು ಮಾಿಕೊಿpರಬಾರದೆೀಕೆ? 

    

ಇದು ಿಜವೆೀ ಆದರೆ ನಾವು ಈ ್ೌರಮಂಡಲವ್ುೆ ನೊೀಡುವ ದೃಟpಕೊೀ್, ್ಡತೆ, ವತ್ನೆೆೀ ಸಂಪೂಣ್ವಾಿ ಬದಲಾಿೀತು 
ಅಲಿವೆ? ನಾವು ಎಲಿರಂತೆೆೀ ಒಂದು ಿೀಿಗೆ, ಹಾ್ೂ ಅಿವೃಿಧಯಲಿ ಹೊೀಲಿದಾ್ ಸೆಲಪ ಿಂದೆೆೀ ಇದ ದೆೀವೆ ಎಿಸಬಹುದೆೀನೊೀ? 

ಅದಕೆfೀ ಜಾಿೀರು ಮಾಡಲ್pಿಲಿವೀ? 

ಈಜ್p ಮಾತರವೆೀ ಅಲ ಿಈ ಅ್ಯ್ರಹ ದೆೀವತೆ್ಳ ಆ್ಮ್ದ ಫಲಾ್ುಭಿ. ಭೂಿಯ ಬಹುತೆೀಕ ಪುರಾತ್ ನಾ್ಿೀಕತೆ್ಳಲಿ ಈ 

ದೆೀವತೆ್ಿಲಿದ ಚಿತೆರ, ದಾಖಲೆ್ಳೆೀ ಇಲಿವೆಿೆ. 

್ೊpೀನೆ‘ಂ್, ಇಂಗೆಂಿಡ: 

ರರ.ಪೂ 2500 ್ಲಿ ಕಿpದ ವೃತಾuಕಾರದ ಕಲುಿಜೊೀಡಣೆ ಕಟpಡ..ಅಲಿಯೂ ಲೊೀಕ್ ಆಿ (250 ರಿೀ ್ಲೂಿ) ದೊರೆಯದ ಕಲುಿ್ಳು... 
ಿಲಾಮಾ್ವ ಎಲಿಂದ ತಂದ, ಯಾಕೆ?...ಯಾರು ಕಿpಿದರು ಈ ಿ್ೆೈಿ್ಲಿ?, ಏತಕಾfಿ?.. ಇಂಿ್ೂ ಸಿಯಾಿ ಹೆೀಳಲಾ್ುಿuಲಿ. 
ಇದೊಂದು ಸಮೂಹ ಸಮಾಿೆ? ್್್ನೌಕೆಗಾಿ ಇಿಯಲು ಸೂಚಕವಾಿ ಕಿpದ ದೆೀ? ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳ ದೆೀವ್ಾಥ್ಿತ uೆ? ಇದರ 

ವೃತಾuಕಾರ ಕೂಡಾ ಆಕಾಶಿಂದ ನೊೀಿದರೆ ಸಪ್pವಾ್ುತuದೆ...ಸಿ, ಹಾಗೆ ಅದ್ುೆ ನೊೀಿದವರಾರು? 

  

ಮಾಯ್ ನಾ್ಿೀಕತೆಯ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ ಿಲೆ್ಳು: 

ದ.ಆೆೀಿಕಾದ ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದ ಪುರಾತ್ ನಾ್ಿೀಕತೆ ಎ್ುೆವ ಮಾಯ್ೆರು ಕೆಿuರುವ ಅವರ ದೆೀವತೆ್ಳ ಮೂಿ್ಯ್ುೆ 
ನೊೀಿ. ಈ ಿೀಿ ಅವಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದವರ್ುೆ ನೊೀಿದರೆ ಈಿ್ ್ಮಮ ್್್ಯಾಿರ್ಳ ಪೀ್ಾರಗೆ ಹೊೀಲಕೆಿಲಿವೆ?  >>> 
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>>>ಎಲಿಂದ ಬಂದಿವರು?...ಹೆಲೆಮ್, ಕವಚ ಕುಂಡಲ!..ಅದೆೀ್ು ಕಾಯೆರಾವೆ? ಆ ಿಲಪ ಇದ್ುೆ ನೊೀಿದದನೆ? (ಯೀಚಿ!)

 

 

ಪೆಿಿ್ ್ಾ್ರದ ಅತಯಂತ ದು್್ಮ ಮೂಲೆಯಾದ ಈಸp್ ಐಲೆಂಡ ಎಂಬಲಿ ಒಟುp 900 ಕಲಿ್ ಮುಖದ ಬೃಹ್ ಿಲೆ್ಿವೆ..1000 

ವ್್ ಹಳೆಯದು...ಒಂದೊಂದೂ 13 ಅಿ ಎತuರಿದುದ 14 ಟ್ ಭಾರಿದೆಯಂತೆ...ಯಾರು? ಯಾವಾ್? ಯಾಕೆ? ಯಾಿ್ೂ 

ಿಿಯದು..ಆದರೆ ಅ್ಯ್ರಹಜೀಿ್ಳ ಉಪಕಾರದ ಞಾಪಕಾಥ್ವಾಿ ಪುರಾತ್ರು ಅವರ ಸಹಾಯಿಂದಲೆೀ ಕಿpದರಂತೆ!...ಪಕfದಲಿದದ 
ಹಳ ೀೆ ಜಾೆಲಾಮುಿಯ ಲಾವಾರಸದ ್ಿಿಂದ ಈ ಕಲುಿ್ಳ್ುೆ ತಯಾಿಿ ಕಿpದರಂತೆ... ಹೆೀಗೊೀ?...ಅಬಾಬ!... ಇದ್ುೆ ಮದಲು 
ಯೂರೊೀಿಯ್ೆರು ನೊೀಿದಾ್ ಈ ಿೆೀಪ ಿಜ್್ವಾಿತುu! 
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ರರಿಿಯ್ ್ಮ್ದ 15ನೆೀ ಶತಮಾ್ದ ಒಂದು ಜ್ಿರಯ ಚತರ- “ೆಡೊನಾ –್ೆಂ್.ಿಯೀವಿೆಯೀ” ಚತರದಲಿ ಮದ್ ೆೀಿ 

ಿಂದೆ ಆ್ಸದಲಿ ್್್ನೌಕೆಯಲಿ ಕುಿತು ಎಲಿವ್ುೆ ಿೀಿಸುಿuರುವ ದೆೀವತೆ್ಳಾಯರು?...2018 ವ್್ದ ಿಂಿ್ ಘಟನೆಯಲೂಿ? 

ಅದ್ುೆ ಕೆೈೆಿu ನೊೀಡುಿuದಾದನೊಬಬ, ಪಕfದಲಿ ಅದ್ುೆ ಕಂಡು ನಾಿ ಬೊ್ಳುಿuದೆ...ಅ್ುಮಾ್ವೆೀ ಇಲ.ಿ.. 

 

ಕೊನೆಗೆ ್ಮಮ ರಾಮಾಯಣದ ಪು್ಪಕ ಿಮಾ್ದ ಚತರ...ಓಸ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಜಿp್ವರೂ, ವಾಲೀರಯೂ, ರರಿಿಯ್ೆರು 
ಸಮಕಾಲೀ್ರಾಿದುದ ಪರಸಪರ whatsapp  ಮಾಡುಿuದದರೊೀ ಿವರ್ಳ್ುೆ?  ಎಲಿಿ್ೂ ಒಂದೆೀ ಬಗೆಯ ಕಲಪನೆ ಮೂಿದುದ 
ಹೆೀಗೊೀ?...ಕಲಪನೆಯಲಿದೆೀ ಸತಯ ಿರೂಪಣೆೆೀ ಆಿದದರೆ?...ಪುರಾತ್ರು ಹೆೀಿದ ದೆಲಾಿ ಸುಳುಳ, ನಾವು ಮಾತರ 100% ಸತಯಸಂ್ರು 
ಎಂದು ಕೊಚಿಕೊಳಳಲು ಆಧಾರವೆೀ್ೂ ಇಲಿವಲಿ! 
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ಅಧಾಯಯ 3 .20ನೆೀ ಶತಮಾ್ದ ಭೆೀಿ ದಾಖಲೆ್ಳು: 

 

UFO ಎಂದರೆೀ್ು? 

Unidentified Flying Objects ಎಂಬ ಹೊಸ ಲೆೀಬ್ ಮದಲು 1953ರಲಿ ಅೆಿಕಾದ ವಾಯುಪಡೆಯು ಿೀಿತು. ಅಂದರೆ 
ಇದು ್ಮಗೆ ಿಿದ ಿಮಾ್ ಸಂಬಂಿತ ಏರೊೀಡೆೈ್ಿ್ ತಂತರಞಾ್ಿಂದ ಹೊರತಾದ, ್ಮಮ ಿಞಾ್ದ ಪಿಿಯಲಿ 
ಿರೂಿಸಲಾ್ದ, ಅಥ್ಮಾಿಕೊಳಳಲಾರದ ಭೂಿೆೀತರ ತಂತರಞಾ್ದ ್ಮೂನೆ ಎಂದಥ್... 

ಕಾಯ. ಎಡೆಡ್ ರುಪೆ್p ಎಂಬ ್ೆೀನಾಿಕಾಿ ತಾ್ು ಜವಾಬಾದಿ ವಿಿದದ ಅೆಿಕ್ ಸರಕಾರದ ಅಿಕೃತ ಅನೆೆೀ್ಣಾ 

ಯೀಜನೆಯಾದ “ಪಾರಜೆ್p ಬೂಿ ಬು್” ್ಲ ಿಮದಲು ಸಂಿಪuವಾಿ UFO  ಎಂಬ ನಾಮಕರಣ ಮಾಿದ್ು. 
ವಾಯಬಲಿಞಾ್ದ ಪದ್ುಚಿವ್ುೆ ಿಿಯದ ಜ್್ಾಮಾ್ಯರು ಅದನೆೆೀ ಫಲಿಂ್ ್ಾಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರುವ ತಟೆp ಎಂದು 
ಜ್ಿರಯವಾಿ ಕರೆಯಲಾರಂಿಿದರು. 

3.1 ಅೆಿಕಾದಲ ಿಕಾಿಿದ ಆ್ಸದ ದೆೈತಯರು 
ಹೆಚಿ್ ಇಂತಾ ವರಿ್ಳು USA ದೆೀಶದಲಿ ಹುಟುpಿuದದಿಂದ ್ಮಮ ಚಚೆ್ಯ್ುೆ ಅಲಿಗೆೀ ಬಹುತೆೀಕ ಿೀಿತ ಮಾಿದ ದೆೀನೆ. 
ಕೆಲವು ಯೂರೊೀಿ್ದೂ ಇವೆ...ಆೆೀಲೆ ಅೆಿಕಾ ಅಲಿದೆೀ ಇನೆೆಲಿ, ಯಾಕೆ ಅೆೀಿಕದಲೆಿೀ ಹೆಚುಿ ಎಂಬ ಪರಶೆೆ್ೂ ಉತuರ 

ಹುಡುಕೊೀಣ. 

ಹಲವು ಬಗೆಯ ಿಮಾ್್ಳು, ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಿೀಿಯ ಹವಾಮಾ್, ದೆೀಶ, ಆ್ಸದಲಿ , ಪರಕಾಶದಲಿ, ಕತuಲಲಿ, ಮಬುಬ್ತuಲೆಯಲಿ, 
ಿಮಪಾತದಲಿ, ಮಳೆಯಲಿ ಿೀಗೆಲಾಿ ವಯತಾಯಸವುಳಳ ಿಥಿ್ಳಲಿ ಚಲಸುವಾ್ಲೂ ಜ್ರ ಕಿtಂದ ಕಿtಗೆ ದೊೀ್ಿಂದಲೂ 

ಅವರವಿಗೆ ಯಾವುದೊೀ ಅ್ಯ ಬಗೆಯ ವಸುuವಂದು ಆ್ಸದಲಿ ಹಾರುಿuದೆ ಎಿಿರಬಹುದು... 

ಹಾಗೆೆೀ ನೊೀಡು್ರ ವಯಸುಸ, ಮಾದಕ ದರವಯ ್ೆೀಿಿದ/ ಮದಯದ ್ಶೆಯ ಪರಭಾವವೀ, ಮಾ್ಿಕ ಿಥಿಯೀ, ಸುಳುಳ ಸುಿದ 
ಹಿಬಸುವ ಪರವೃಿuಯೀ ಅಥವಾ ಸಂಪೂಣ್ ಅಞಾ್ವೀ ಸಹಾ ಇದರೊಂಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾರಕೊಂಡು ಹಲವು ಬಾಿ ಸುಳುಳ 
ವರಿ್ಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಿಕೊಿpದೂದ ಉಂಟು. ಹಾ್ಂತಲೆೀ ಸರಕಾಿ ವಲಯ್ಳು ಇಂತಾ ಅ್ಯ್ರಹ ವಸುu/ಿಚತರ ಿಮಾ್್ಳ 

ಿೀಷಣೆಯ ವರಿ್ಳ್ುೆ ್ಾರಾಸ್ಟಾಿ ಿರಾಕಿಸುತಾu , “ಇದೆಲಾಿ ಿಮಮ ಭರೆ , ಅಥವಾ ದೃಟp ದೊೀ್” ಎಂತಲೊೀ, ಅಥವಾ 
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“ನಾವು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪಾರಯೀಿಕ ವೆದ್ ಬಲೂ್ ಹಾಿಿಟೆpವು, ಿಮ್ಥ್ವಾ್ಲಲಿ” ಎಂದೊೀ ಎಲಿವ್ೂೆ ಮುಚಿಡುತuಲೆೀ 
ಬಂದರು... 

ಮದಮದಲು “ಕಣಾtರೆ ಕಂಡೆವು” ಎಂಬ ವರಿ್ಳ್ುೆ ಿರಾಕಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಿಯೂ ಇತುu, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರಕಾರದ ್ಾಿ 

ಅಥವಾ ವರಿಗಾರಯಾ್ರೂ ಅವರ ಜತೆಯಲಿಲಿದದ ಸಂ್ಭ್ದಲಿ. 

ಯಾವಾ್ ಛಾಯಾ್ರಹಣ ತಂತರಞಾ್ ಬೆಳೆಿ ತೊೀ, ಮುಂದುವರೆಿತೊೀ ಆ್ (1960 ರ ದಶಕದಲಿ) ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಾರುವ 

ವಾಹ್್ಳ ಚತರ ಿಚತರ ದೃಶಯ್ಳು ಿೀಷಕರ ಕಾಯೆರಾ ಕಿt್ಲಿ ್ೆರೆಯಾ್ತೊಡಿದದವು. ಪಿರಕೆ ಮತುu ಿಿ ಮಾ್ಯಮದಲಿ  
ಿಿ ಿಿ ಸುಿದಗೆ ಗಾರಸವಾ್ತೊಡಿದವು. ಆ್ ಅೆಿಕ್ ಸಮಾಜದಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲ್ ಉಂಟಾಿತು. ಸರಕಾರ 

ಿರಾಕರಿದದ್ೂp, ಮೌ್ವಿಿದದ್ೂp ಸುಿದ್ಳ ಸಂಖೆಯಯೂ ್ಣಿೀಯವಾಿ ಏಿತು.  

ಒಿಬಬಬರಲಿ, ಊರೆಲಾಿ ಅದ್ುೆ ನೊೀಿದಂತಾ ಘಟನೆ್ಳು, ಸುಿದ ಮಾ್ಯಮದವರೂ ಪರತಯಷ ಕಂಡು ವರಿ ಮಾಿದಂತಾ 

ಸಂ್ಭ್್ಳೂ ಹೆಚಾಿ್ುತuಲೆೀ ಹೊೀದವು...ಸರಕಾರದ ಮೌ್ ಜ್ಿಗೆ ಅಸಹಿೀಯವಾಿತು, ಅದರಲಿ ಯಾವುದೊೀ 
್ಡಯಂತರಿದೆೆಂಬ ಶಂಕೆ ಬಲವಾಿ ಬೆಳೆಯತೊಡಿತು.  

ಆ್ ಹೊಸ ಬೆಳವಿಗೆ್ಳಾ್ತೊಡಿದವು. ಅದೆೀಕೊೀ ಎರಡನೆೀ ಮಹಾಯುದಧ ಸಮಯದಲಿ ಭೂಿಯಲಿ ಿೀವರ ಪಾರ್ಹಾಿ 

ವಸುuಹಾಿಯಾ್ುಿuದಾದ್ ್ುತೆuಂದು ಕಾಿಿಕೊಳುಳವ ್್್ನೌಕೆ್ಳು ವಾಯು್ೆೀನೆಯ ಶ್ಾರಸರಗಾರದ ಬಿ ಆಗಾ್ 

ಚರತರಾ್ುವಂತೆ ಿರರ ಹೊದೆದು ಹಾಜಿ ಹಾರದಂತೆ ಬಂದು ಮಾಯವಾ್ತೊಡಿದದಿ ್ಾವ್ಜಿಕರಲಿದೆೀ ತಾಂಿರಕವಾಿ 

ತರಬೆೀತು ಹೊಂಿದ ಕೆಲವು ಿಮಾ್ದ ಪೆೈಲೆಟುp್ಳು, ಏ್ ಫೀ್್ ಪೆೈಲೆಟುp್ಳು ಯಾವಾ್ ತಮಮ ಪಯಣದಲಿ ಇಂತಾ 

್ುರುತು ಿಿಯಲಾ್ದಂತಾ ಹಾರುವ ವಾಹ್್ಳ್ುೆ ನೊೀಿದರೊೀ ತಮಮ  ಏ್ ಟಾರಿ್   ಕಂಟೊರಲಿ್ೂ, ತಮಮ 
ೆೀಲಿಕಾಿ್ಿ್ೂ ವರಿ ಮಾಡುತuಲೆೀ ಹೊೀದವು. 

ಕೆಲವು ಅಂತಾ ಘಟನೆ್ಳ್ುೆ ಿವೃತuರಾ್ುವವರೆಗೆ ಯಾಿ್ೂ ಹೆೀಳಬಾರದೆಂಬ ವಾಗಾದ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಿದದ ್ೆೀನೆಯವಿಂದ 

ಹೊರಬಂದಂತೆೆ ಬಂ್ಮುಕuರಾದಂತೆ ಹಲವಾರು ್ಂಿಕಾಹ್ ಅಿಕಾಿ್ಳು ತಮಮ ಜತೆ ್ಡೆದ ಅಲೌರಕ ಅ್ಯ್ರಹ 

ವಾಹನಾಿ್ಳ ಘಟನಾವಿಯ ವೃತಾuಂತವ್ುೆ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಿಚಿಟpರು. ಅವೆಲಾಿ ಹಲವು ಕೌತುಕಮಯ ಪರಿರರೆಗೆ 
ನಾಂಿಯಾಿ ಜನಾಸರu ಹೆಚಿತೊಡಿತು. 

ಅದರಲಿ ಕೆಲವರ ವರಿ್ಳ್ುೆ ಿಮಮ ಆಸರuಗಾಿ ಸಂಿಪuವಾಿ ಬರೆಿದ ದೆೀನೆ: 

1) (1970 ರ ದಶಕದಲ.ಿ.. ಅೆಿಕ್ ಫೆೈ್ ಿಮಾ್ದ ಪೆೈಲೆ್ ಹೆಸರು ಮತುu ಊಿ್ ಬಗೆ ೆಮಾಿಿ 

್ುಪuವಾಿಡಲಾಿದೆ, ಆತ್ ಕೊೀಿಕೆಯ ೆೀಲೆ (ಜೀವಭಯದ ಕಾರಣ!)...ಅವ್ು ಪಿರಕೆ್ಿಗೆ ಿೀಿದ 

ಸಂದಶ್್ ಪರಕಟವಾಿತುu): 
ನಾ್ು ಮೀಡರಿತ ಹವಾಮಾ್ದಲಿ ಬೆಿಿ್ 11ರ ಹೊತುu ಇಂತಾ ( ಒಂದು ಅೆಿಕಾ ್್ರ) ಿಮಾ್ಿಲಾದಣಕೆf 
ಹೊರಿದ ದೆ. ಆ್ ಮಾ್್ ಮಧೆಯಯಲಿ ಇದದರfದದಂತೆೀ ್ನೆೆದುರು ಯಾವುದೊೀ ದೆೈತಾಯಕಾರವಾದ ಅಿ ವೆೀ್ದಲಿ ಚತರಿಚತರ 
ಜಿತ್ಳ್ುೆ ಮಾಡುಿuದದ ನೌಕೆಯಂದು ಕಂಿತು. ಅದು ್ೆಿ-ಗೊೀಲಾಕಾರವಾದ ತಟೆpಯಂಿದುದ ಬೆಿಳಯಂತೆ 
ಹೊಳೆಯುಿuತುu, ್್ೆ ಿಮಾ್ವ್ುೆ ಮುಂಿಿಂದ ಸಿ್ಟುpತಾu ಜತೆಗೆೀ ್ಾಿತುu. ಕೆಲವೆಮ ಅಚಿಿಗೊಿಸುವಂತೆ ್್ೆ 
ಬಲಕೂf ಎಡಕೂf ಸರರನೆ ್ಾಿ ಬರುಿuತುu. ಬಹಳ ಪರಕಾಶಮಾ್ವಾದ ಿರು್ುವ ಬಣtದ ಿೀಪ್ಳು ಆ ಹ್ಲ್ ಿಿಲ್ಲೂಿ 
ಕಿtಗೆ ರಾಚುವಂಿತುu.  ಅದು ್್ೆ  ಿಮಾ್ದ ರೆೀಂಜ್ ಬಿ ಬಂದಾ್ ್್ೆ ಪಾಯನೆಲಿ್ ಿದುಯ್ ಉಪಕರಣ್ಳು, ಸಂಪಕ್ 

್ಾ್್್ಳೆಲಾಿ ಇದದರfದದಂತೆೀ ಿಂತುಹೊೀ್ುಿuದದವು. ಸೆಲಪ ದೂರ ಹೊೀದಾ್ ಮತ uೆ ಎಲಾಿ ಚಾಲ್ಯಲಿರುಿuದವು. ನಾ್ು 
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ಇಂತಾ ಸಿೆವೆೀಶವ್ುೆ ಎಂದೂ ಿಿೀಿಿರಲಲಿ, ಯಾರೂ ್ಮಗೆ ತರಬೆೀಿ ಕೊಿpರಲೂ ಇಲ.ಿ ನಾ್ು “ತಷಣವೆೀ 
ಅಪಾಯಿದೆ, ಇದಾಯವ ಿಮಾ್ವ್ುೆ ್್ೆ ಬಿ ಕಿಿಿದೀಿ ಇ್ುp ಸಿೀಪದ ರೆೀಂಜ್ಲಿ, ಹೆೀಿ!” ಎಂದು ಹಲವು ಬಾಿ 

ATC ಯ್ುೆ ಕೆೀಿದೆ. ಅವರು “ಅಂತಾ ಯಾವ ಿಮಾ್ವ್ುೆ ಕಿಿಲಿ, ಯಾವುದೂ ್ಮಮ ಇಲಿ್ ರೆಡಾಿ್ಲಿ ಕಾಿಸುತuಲೂ 

ಇಲ,ಿ ಿ್ೆ ರೂ್ ರಿಯ್ ಆಿದೆ” ಎಂದು ಹೆೀಳುತuಲೆ ಬಂದರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೊೀ ್ಾಧಾರಣ ಿಮಾ್ವಂತೂ 

ಅಲ,ಿ ತಂತರಞಾ್ದಲಿ ಬಹಳ ಮುಂಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕಿtಗೆ ಿೀಳುಿuಲಿ, ನಾ್ು ಅದ್ುೆ ಸಂಪರ್ಸಲು ಪರಯತೆ 
ಮಾಿದರೆ ಸಂಪಕ್ ಕ್ ಆ್ುತuದೆ. ನಾ್ು ್್ೆ ಿಮಾ್ವ್ುೆ ಇಿಿದರೆ ಅದೂ ಸರರನೆ ್್ೆ ಜತೆೆೀ 
ಸಮಾನಾಂತರದಲಿ ಇಿಯಬಲುಿದು, ಏಿದರೆ, ಿರುಿದರೂ ್್ೆ ಜತೆಯಲೆಿೀ ಇರಬಲುಿದು... ಅದರ ಚಾಲಕ ್್ೆ ಮ್ಸಸ್ುೆ 
ಓದುಿuರುವಂತೆ! ಇದೆಂತಾ ್ೊೀಜ್, ್್ಗೆ ಭಯವೆೀ ಆಿತು. ನಾ್ು ಅವ್ತu ಒೆಮ ಚುರುಕಾಿ ಿರುಿದಾ್ ಎಲೊಿ ಅರೆ 
ಷಣ ಮಾಯವಾಿಿಟp, ನಾ್ು ಗಾಬಿಿಂದ ಹುಡುರದರೆ ಆ ದೊಡr ನೌಕೆ ್್ೆ ಿಮಾ್ದ ೆೀಲೆ ಸಿಯಾಿ ದೂರ ಕೊಟುp 
ಶಾಂತವಾಿ ಹಾರುಿuದೆ...ಹೆೀಗೆ ತಾನೆ ಈ ವಾಹ್ ್ಮಗೆ ್ಾ್ಯವೆೀ ಇಲಿದ ಇಂತಾ ಸಕ್ಸುಸ್ಳ್ುೆ ಮಾಯಜರf್ಂತೆ 
ಮಾಡಬಲುಿದು?...್್ಗೆ ಅವ್್ುೆ ್ೊೀಲಸುವ , ಜತೆ ಿಿಸುವ ್ಾ್ಯತೆ ಕಾಣಲೆೀ ಇಲ.ಿ ಸುಮಮನಾಿಿಟೆp.. ಅದು 
ಗಾಿಯಲಿ ಸೆಲಪ ದೂರದಲಿ ಿಥರವಾಿ ಿಂತು ಿಿpತು! ್್ೆ ಕಂ್ಳನೆೆ ನಾ್ು ್ಂಬಲಲ.ಿ.್ಮಮ ಏರೊೀ ಡೆೈ್ಿ್ಸ ಪರಕಾರ 

ಹಾಗೆಲಿ ಯಾರೂ ಗಾಿಯಲಿ ಸuಬಧರಾಿ ಅಲುಗಾಡದೆೀ ಿಲಿಲು ್ಾ್ಯಿಲಿ. ಮತ uೆ ಅ್ೆpೀ ಸಡನಾೆಿ ರೊಯಯನೆ ಿರುಿ ೆೀಲಕೆf 
ಅ್ೂಹಯವಾದ ವೆೀ್ದಲಿ ಹಾಿ ಮಾಯವೆೀ ಆಿಿಿpತು. ಅಂದರೆ ್ೊನೆೆಿಂದ ಸಹ್ಾರರು ರಿೀ ವೆೀ್ಕೆf ಒೆಮಲೆ?!... 

್್ೆ್ುೆ ಮಕfಳಾಿಕೆಯಂತೆ ಆಟವಾಿಿ ಿೀಿಿ ತಾ್ು ಅದೆೀ್ೂ ್ಮಿಿತೊೀ, ಅದ್ುೆ ಮುಿಿಕೊಂಡು ಅ್ಾ್ಯ 
ವೆೀ್ದಲಿ, ್್ಿಂತಾ 50-100 ಪಟುp ವೆೀ್ದಲಿ ಎಲಿಗೊೀ ಹಾಿ ಒಡನೆೆೀ ಕಾಣೆಯಾಿತು. ್ಮಮ ಭೂಿಯಲಿ ಇಂತಾ 

ತಂತರಞಾ್ಿರುವ ವಾಹ್ ಇರಲು ್ಾ್ಯವೆೀ ಇಲ.ಿ..ಇದು ಎಲಿಂದಲೊೀ ಬಂದು ಮತ uೆ ಮಾಯವಾಿದೆ...ಇಂಿ್ೂ 

ನೆನೆಿಕೊಂಡರೆ ್್ಗೆ ೆೈ ರೊೀಮಾಂಚ್ವಾ್ುತuದೆ, ಇವೆಲಾಿ ಹೆೀಗೆಂದು ಿವಿಸಲು ್ಮಿೀಗೆಲೆೀ ್ಾ್ಯಿಲಿ ಎಂಬುದು 
ಖಚತ... 

2) ಿಲಟಿ ಆಕೆೈ್ಿಿಂದ ಲಿಿದ 17 ವ್ಾ್್ಂತರದ ದಾಖಲೆ:- 

 
 

1957 ೆೀ 20 ರಲ ಿಇಂಗೆಂಿಿ್ ಮಾಯ್ ಸp್ ರಾಯ್ ಏ್ ಫೀ್್ ್ೆpೀ್ಿೆಿಂದ ಿಮಾ್ದಲಿ  ಹೊರಟ ಅೆೀಿಕ್ 

ಪೆೈಲೆ್ ಮತುu ಸಹೊೀದೊಯೀಿ ಬರೆದುಕೊಟp  ೆೀಲ್ ಈ ಚತರವ್ುೆ ಬರೆದು ನಾಯಶ್್ ಆಕೆೈ್ಸಸ ್ಲಿಿpತುu, ಈ್ 

್ಾವ್ಜಿಕವಾಿದೆ. 

“ ್್ೆ್ೂೆ, ್್ೆ ಸಹ ಪೆೈಲೆಟp್ುೆ ಕರೆದು ಲಂಡಿೆ್ 70 ರಿೀ ದೂರದಲಿ ್್್ದಲಿ ಹಾರುಿuರುವ ಭೂತಾಕಾರದ 

ಅನಾಮಧೆೀಯ ವಸುuವ್ುೆ ತಡೆದು ಅಲೆಿೀ ಮುಿಿಿಡಲು ೆೀಲಿಕಾಿ್ಳು ಹೆೀಿದರು. 

http://usatoday30.usatoday.com/news/world/2008-10-20-4249449906_x.htm
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“ನಾವು ನೊೀಿದ ಈ ಹಾರುವ ವಾಹ್ ಅತಯಂತ ಿಚತರ ವತ್ನೆಯ್ುೆ ಆ್ಸದಲಿ ತೊೀರುಿuತುu.”ಎ್ುೆತಾuನೆ ಈ ಹೆಸರು 
್ುಪuವಾಿಟp ಪೆೈಲೆ್, 1988 ರಲಿ UFO  ತಞಿಗೆ ಕೊಟp ಟೆೈ್ ಮಾಿದ ಪೆೀಪ್ ವರಿಯಲಿ.:- “ಈ ವಾಹ್ ಗಾಿಯಲಿ 
ಸುಮಮನೆ ತಾನಾಿೆೀ ಬಹಳ ಕಾಲ ಿಂಿದೆಯಂದೂ , ಅದ್ುೆ ಮದಲು ಕಂಡ ಅಿಕಾಿ್ಳು ಆಶಿಯ್ ಮತುu ಗಾಬಿಿಂದ 

ಹೆೀಿದದರು. 

“್ಮಮ್ುೆ ಮೀಡಿದದ ಅಂಿ್ ಆ್ಸದಲಿ ಪೂಿ್ ವೆೀ್ದಲಿ ಹಾಿ ಅದರತu 24 ರಾಕೆ್ ್ಳ್ುೆ ಹೊಡೆದು ಿೀಿಸಲು ಆಞೆ 
ಕೊಿpದದರು. ್್ೆ ರಿ್ಳನೆೆೀ ್ಂಬದೆೀ ಏ್ಂಿಿ ಎಂದು ಅವರ್ುೆ ಮತ uೆ ಕೆೀಿದೆದ!” 

(ಈ ವರಿ ಬಂದ ್ಂತರ ಅೆಿಕಾದ ಿಲp್ ಟೊರೆೀ್ ಎಂಬಾತ ಫಿೀಿಡಾಿಂದ ಿರಟಿೆ್ ್ೆfೈ ್ೂಯಿಗೆ ‘ತಾನೆೀ ಆ 

ಪೆೈಲೆ್’  ಎಂದು ಫೀ್ ಮಾಿ ದೃಢಪಿಿದಾದನೆ) 

“ಆ ಹಾರುವ ವಸುu ಬರೆೀ ್ಮಮ ರೆಡಾ್ ಅಂಚ್ಲ ಿಕಾಣುಿuದದಂತೆೆೀ ಮರುಷಣ ಪಕfದಲಿ ಜುಯಯನೆ ರಭಸವಾಿ ಹಾಿಹೊೀಿತುu.. 
ಅಂತಾ ವೆೀ್ವ್ುೆ ನಾ್ು ಎಲಿಯೂ ಕಂಿಲಿ, ಕೆೀಿಲಿ... ್ಮಗೆ ಅದರತu ರಾಕೆ್ ಫೆೈ್ ಮಾಡಲು ಚಕfವಕಾಶವ್ೂೆ 
ಕೊಡಲಲಿ...ಅರೆ ಷಣದಲಿ ್್ೆ್ುೆ ಿಂದೆ ಿಟುp ಎಲಿ್ೂ ಹಾಿ ಮಾಯವಾಿತುu. ್್ಗೆ ಸೆಲಪವೂ ಅಥ್ವಾ್ಲಲಿ, ಹೆೀಗೆ ತಾನೆ ಆ 

ವಸುu ಹಾಗೆ ಮಾಯವಾಿಿಿpತೆಂದು. ್್ಗೆ :”ತಷಣ ಹಾಗಾದರೆ ಿಶ್ ಮುಿಿತು , ಇಿದು ಬಾ” ಎಂದರು ಕಮಾಂಡ.. ನಾ್ು 
ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ್ಮಮ ಅಿಕಾಿ್ಿಗೆ ಈ ವರಿ ಕೊಟೆp, ಯಾರೂ ಏ್ೂ ್್ಗೆ ಿವರ ಹೆೀಳಲಲಿ, ಪರಿರರೆ ಕೊಡಲಲಿ, ಅವಿಗೆ 
ಏನೊೀ ಹೆಚುಿ ಗೊಿuತ uೆಂದು ನಾ್ು ಊಿಸಬಲೆಿನಾಿದ ದೆ. ಇದಕೆfಲಾಿ ಸುಮಮಿರಬೆೀಕೆಂಬುದು ಏ್ ಫೀಿ್್ಲಿ ಅಲಿತ 

ಶಾಸ್..” 

3)  ಈ ಿಲಟಿ ಆಕೆೈ್ಿ್ಲಿ 10,000 ಕೂf ಹೆಚುಿ ಇಂತಾ ವರಿ್ಿವೆ. ಅದರಲಿ ಇನೊೆಂದು ಕೆೀಿ್ಲಿ ಅಲೊಮಗೊೀಡೊೀ್ ್ 

1950 ರ ಹೊೀಲೊೀಮ್ ಏ್ ಫೀ್್ ಬೆೀಿ್ಲಿ ್ೆಪಶ್ ಇನೆೆಿpಗೆೀ್್ಸ ರವರು ವರಿಯಲಿ “ಒಂದು ್ಷತಾರಕಾರದ 

ವಸುu ಕಾಣುಿuದೆ, ಿಿಿಂದ ಹಿರು ಮತುu ಕೆಂಪು ಿೀಪಕೆf ಿರು್ುತಾu ಚಟೆp ಹಾರುವಂತೆ  ಎತ uೆತuಲೊೀ ಯದೆತದಾೆ 
ಹಾರುಿuದೆ. ಯಾವ ಿಮಾ್ದಂತಾ ವಾಹ್ವೂ ಿೀಗೆಲಾಿ ಹಾರಲಾ್ದು” ಎಂಿದಾದರೆ. 

4) ಒಂದು ಿಜವಾದ ಘಟನೆಯ ಚಿರೀಕಿಿದ ಯುಟೂಯ್ ಿಿಯೀ ನೊೀಿ: 
https://www.youtube.com/watch?v=3RlbqOl_4NA 

5) 1965 ರಲಿ  ಏ್ ಫೀ್್ ೆೀಜ್ ಜಾಯ್ ಬಾಂಡ ರವರು ರೆೈ್ –ಪಾಯಟಸ್್ ಿಲಾದಣಿಂದ ಹೊರಟ 

ಿಮಾ್ಯಾ್ದಲಿ ಒಂದು ವಸುuವು ್ೆೈ್ ವೆೀಸ ತರಹ ವಂರಯಾಿ (  )ಹಾರುತu ಬರುಿuದೆ, ಏ್ು ಮಾಡಬೆೀಕು 
ಎಂದು ಕಮಾಂಡ್ುೆ ಕೆೀಿದ ವರಿಿದೆ. “ಅದು ಏಿಿಯುವಾ್ ಿಿ ಮತು ಗೆರೀ ಬಣtವ್ುೆ ತಾನಾಿೆೀ 
ಬದಲಿಕೊಳುಳತಾu ಕೊನೆಗೆ ದೂರದ ಿ್ಂತಕೆf 600 ನಾಿಕ್ ೆೈಲ ವೆೀ್ದಲಿ ಹಾಿ ಕಾಣೆಯಾಿತು, ಇದೆೀ್ು?” 

ಎಂಿದಾದರೆ. 
6) ಫಾರ್ಸ ದೆೀಶದಲಿ ಇಂತಾ ಸರಕಾಿ ವರಿ್ಳ್ುೆ ್ಾವ್ಜಿಕಿಗೆ ಮುಕu ಮಾಿದಾ್ ಅಲ ಿ9% ಮಾತರ ಹಾರುವ ತಟೆp್ಳ 

ಕೆೀಸು್ಳ್ುೆ “ಕ್pಪಟುp” ಹೆೀಗಾದರೂ ಿವಿಸಲಾಿದೆ. ಿಕfವ್ುೆ ಅವರು ಮುಚಿಡಲಾ್ಲೆೀ ಇಲ.ಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ..1994 

ರಲಿ ಏ್ ಫಾರ್ಸ ಿಮಾ್ವಂದು ್್್ದಲಿದಾದ್ ಿಮಾ್ದಲಿದದವರೆಲಾಿ ನೊೀಿದುದ- “ದೊಡr ಬೌರ್ ಮತುu ಕೆಂಪು ಶೆೀಡ 

ಇದದ ತಟೆpಯಂತಾ ವಾಹ್ವಂದು ್ಮಮ ಮುಂದೆ ಿ್ಂತದಲಿ ತೆೀಲುಿuತುu. ಎ್ುp ಪರಯತೆ ಪಟpರೂ ಅದ್ುೆ ಬಲೂ್, 

ಪರಯೀ್ದ ವಸುu ಎಂದೊೀ ಕರೆಯಲಾ್ಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತ್ೆ ಆಕಾರ ( ಶೆೀ್) ಅನೆೆೀ ಬದಲಸುತಾu ಇರುಿuತುu. 
ಇದುವರೆ್ೂ ಅದ್ುೆ ಯಾರೂ ಿವಿಸಲಾಿಲಿ” 

https://www.youtube.com/watch?v=3RlbqOl_4NA
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7)  
ೆೀಲ್ದು ಬೆರಜ್ ದೆೀಶದಲಿ 1958 ಜ್ವಿ 16 ರಂದು IGY reseach vessel , ಿರಿಡೆೀಡ ಐ್ ಎಂಬ ಿೆೀಪದ ಬಿ 

ಆ್ಸದಲಿ ಹಲವಾರು ನೆೀಿ ಮತುu ಏ್ ಫೀ್್ ಅಿಕಾಿ್ಳು ಒಿpಗೆೀ ಕಂಡದದ್ುೆ ಈ ೆೀಲ್ಂತೆ ಫೀಟೊೀ ತೆಗೆದು 
ಮಾ್ಯಮಕೆf ಕೊಟುp ಅದ್ುೆ “ಫೀಹಾ ಡಾ ಮನೊೀ”  ಎಂಬ ಪಿರಕೆಯಲಿ 1958 ರಲಿ ಪರಕಿಸುವ ಮು್ೆ ಅಲಿ್ ಸರಕಾರದ 

ಮಂಿರ್ಳು ಮತುu ಪೆರಿಡೆಂ್ ಅಿಕೃತ ಒಿಪಗೆ ಪಡೆಿತುu...ಇದು ಸರಕಾಿ ದಾಖಲೆಯಲಿ  ’ಿವಿಸಲಾ್ದ ಕೆೀ್’ ಎಂಿದೆ. 
8) THE NATIONAL INVESTIGATIONS COMMITTEE ON AERIAL PHENOMENA ( NICAP) ಎಂಬ ವಿ್p 

ಿಫೆ್ಸ ಮತುu ತಞರ ಸಿಿಯಂದು ಬಹು ದೊಡr ಶೆ ೀ್ನಾತಮಕ ಿಪೀಟ್್ುೆ ಅೆೀಿಕಾದಲಿ ತಯಾಿಿತು. ಅದರಲಿ 
1960 ರಲಿ CIA ದ ಿವೃತu ಅಿಮರ್ ಿಲೆಿನೊfಟp್ ಯು ಎ್ ಎ್ , ಎಂಬವರ ವರಿಯಲಿ “ ನಾವು ಈ UFO 

ಎಂಬುವ ಿಚಾರವ್ುೆ ್ಂಿೀರವಾಿ ಪಿ್ಿಿ ಉತuರ ಕಂಡುಿಿಯಲೆೀಬೆೀಕು” ಎಂಿದಾದರೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆೀ 
ಿಶೆಯುದಧದ ಸಮಯದಲೆಿೀ ಯುದಧಭೂಿಯ ವಾಯು ್ೆೀನಾ ನೆಲೆ್ಳ ೆೀಲೆ ಇದದರfದದಂತೆ ಹೆಚೆಿಚುಿ ಹಾರುವ ತಟೆp್ಳು 
ಆ್ಸದಲಿ ಕಾಿದದರ ಬಗೆೆ- 
“್್ಗೆ ಖಚತವಾಿ ಗೊಿuರುವ ಹಾಗೆ, ಆ್ ರ್ಾಯ ಬಿಯಾ್ಲ, ್ಮಮ ಬಿಯಾ್ಲೀ ಆ ಹಾರುವ ತಟೆp್ಳ ವೆೀ್ ಮತುu 
ಚಲನೆಯ ಹಿuರ-ಹಿuರವೂ ಬರುವ ತಂತರಞಾ್ವಾ್ಲ, ಉದೆದೀಶವಾ್ಲೀ ಇರಲಲಿ. ಅ್ೆpೀ ಏಕೆ, ಈ್ಲೂ ಇಲಿ” ಎಂದು 
ಮುಕಾuಯ ಮಾಿದಾದರೆ. 
ಅದರಲೆಿೀ: 
 ಆ್್p 1960, 13-18ನೆೀ ತಾಿೀರ್ ್ಡುವೆ ಹಾರುವ ತಟೆp ಅಥವಾ ಅ್ಯ್ರಹ ವಾಹ್್ಳ 18 ಘಟನೆ್ಳು ಅೆಿಕದ 

30 ಶಹರು್ಳಲಿ ವರಿಯಾಿತು. ಅದರಲಿ 14 ಜ್ ಪೀಲ್ ಅಿಕಾಿ್ಳು ಿಪೀ್್ ಫೆೈ್ ಮಾಿದದರು.   
ಆ್್p 13 ರ “ಬಹುಮುಖಯ” ಎಂದು ಫೆೈ್ ಮಾಿದ ವರಿಯಲಿ ರಾಿರ 11.50 ( ಪಿಿ್ ಟೆೈಮ) ಸಮಯಕೆf ಆಿೀಸ್ 

ಚಾ್ಸ್ ಕಾಸ್್ ಮತುu ್ಾpಾಿಿ ್ಾf್ ಇಬಬರೂ ಬಿ್ ಎಂಬ ಪರದೆೀಶದಲಿ ಅಕ್ಾಮತಾಿ ಕೆಲವೆಮ ಓವ್ ಿಪೀಡ 

ಮಾಡುವ ಮೀಟ್ ್ೆೈಕ್ ಸವಾರರ್ುೆ ಿಿಯಲು ಿಂಿದಾದ್, ಆಕಾಶದಲಿ ಿೀರಾ ಕೆಳಗೆ ಹಾರುವ ವಾಹ್ ಕಾಿಿತು.  
ಅವರು ಬರೆಯುತಾuರೆ: 
“ಅದು ್ಮಮ ಬಿ ಬರುಿuದದ ವೆೀ್ಕೆf ಈ ಪೆಿೀ್ ಅಫಾತವಾಿ ಿೀಳುವುದು ಖಂಿತಾ ಎಂದು ನಾವು ಜೀಿಿಂದ ಹೊರಗೆ 
ಹಾಿ ಿದ ದೆವು. ಆದರೆ ಅದು ಇದದರfದದಂತೆ ಸುಮಮನೆ ಗಾಿಯಲಿ ಿಂತೆೀ ಿಿpತು. ನಾವು ಿಂತ ಜಾ್ಿಂದ ಅದು 
ಅಲುಗಾಡತuಲೂ ಇರಲಲಿ, ಎಂಜಿೆ್ ಚಕf ಸದೂದ ಇರಲಲಿ...ಅರೆ, ಇದೆಂತಾ ಿಮಾ್? ಅರೆರೆ,ಇದು ಿಮಾ್ವೆೀ ಅಲ ಿ

ಎಂದೆಲಾಿ ಗೊಂದಲವಾಿತು. ಅದು ಕೆೀವಲ ನೆಲಿಂದ 100-200 ಅಿ ಎತuರದಲಿ ಖಾಲ ಆ್ಸದಲಿ ತೆಪಪಗೆ ಿಂಿದೆ! ಆ್ 

ಮರುಷಣವೆ ಅದು ಿರುದಧ ಿರf್ಲಿ 500’ ಎತuರಕೆf ್ಕfನೆ ಏಿತು. ಅಲಿಗೆ ಹೊೀಿ ಮತ uೆ ಿಂಿತು. ಈ್ ್ಮಗೆ ಸಪ್pವಾಿ 
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ಈ ನೌಕೆ ಕಾಿಸಹಿuತುu. ಅದರ ಹೊಟೆpಯ ಸುತuಲೂ ಬೆಳಕು ಚಿಮಸುವ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಜೊೀರಾಿ ಸುತುuಿuತುu.   ಹಾಗೆೆೀ 
ಅ ನೌಕೆ ಅಲಿಂದ ಗಾಿಯಲಿ ಿಚತರ ಬಗೆಯ ಸಕ್್ ಚಲನೆ್ಳ್ುೆ ಮಾಿತು, ್ಂಬಲೆೀ ್ಾ್ಯವಾ್ಲಲಿ. ್ಮಮ ಕಿtಗೆ 
ಎಲಾಿದರೂ ದೊೀ್ವಾಿದೆಯೀ ಎಂಬಂತೆ...” 
“ ನಾವು ಆ್ ವೆೈಲೆ್ಿಸ್ಲಿ ಹಿuರದ ಟೆಹೊೀಮಾ ಕೌಂಿ ಶೆಿೀಫರ ಆಿೀಿ್ವರ ಜತೆ ಮಾತಾಿದೆವು. ಈ ತರಹದ 

ವಾಹ್ವ್ುೆ ತಷಣ ರೆಡಾ್ ಅಿಕಾಿ್ಿಂದ ಪಿೀಿಿ ್ಮಗೆ ವರಿ ಮಾಿ ಎಂದು..ಆದರೆ ಆ ರೆಡಾ್ ಅಿಕಾಿ್ಳು  
ಅಂತಾ ವಾಹ್ ಯಾವುದ್ೂೆ ಿಮಮ ಹಿuರ ನಾವು ್ುರುತು ಿಿಯಲಾಿಲಿ ಎಂದುಿಟpರು. 
“...ಇಲ ಿಈ ನೌಕೆಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಕೆಂಪನೆ ಲೆೈ್ ಕೊೀಲು ್ಮಮ ಸುತuಲ್ ಪರದೆೀಶವೆಲಾಿ ಓಡಾಿತು. ಅಿೀಸ್ 

ಕಾಸ್್ ್ಮಮ ಜೀಿ್ ಿೀಕ್ ಕೆಂಪು ಿೀಪವ್ುೆ ಅದರತu ಿಟಾp್ ಅದು ಚಕfನೆ ಪಕfಕೆf ಿರಾಯಾಸವಾಿ ಸಿಿತು. 
ಮತ uೆ ತ್ೆ ಕೆಂಪು ಿೀಪವ್ುೆ ಆರೆೀಳು ಸಲ ನೆಲಕೆf ಿಟುp ಎಲಾಿ ನೊೀಿಕೊಂಿತು. ಅದು ್ಮಮ ನೆಲ-ಸಸಯ್ಳು ಎಲಿವ್ೂೆ 
್ಮಿಿಕೊಳುಳಿuದೆ ಎಂದೆಿಿತು. ್ಂತರ ಆ ನೌಕೆಯು ಪೂವ್ಿರf್ ಆ್ಸಕೆf ಹೊೀಿ ಅಲ ಿಿಂಿತು. ಆ್ ಅಂತದೆೀ 
ಎರಡನೆೀ ನೌಕೆಯೂ ಬಂದು ಅದರ ಪಕf ಗಾಿಯಲಿ ಿಂಿತು.  ಮತೆu ಎರಡೂ ಕೆಂಪು ಿೀಪ್ಳ್ುೆ ಿಟುp ನೆಲವನೆೆಲಾಿ 
ಪು್ಃ ನೊೀಿಕೊಂಡವು. ್ಂತರ ಎರಡೂ ವಾಹ್್ಳು ಪೂವ್ ಿ್ಂತದಲಿ ಬಹಳ ವೆೀ್ವಾಿ ್ಾಿ ಕಣಮರೆಯಾದವು” 
ಪೀಲಸಿಬಬರು ವಾಪ್ ತಮಮ ಕಚೆೀಿಗೆ ತೆರಿದಾ್ ಅಲ ಿಇಿೆಬಬರು ಅಿಕಾಿ್ಳು- ಡೆಪುಯಿ ಪೆೈ ಮತುu 
ಮಾಂಟೆಗೊೀೆಿಯ್ುೆ ಸಂಿಿದರು.  
“ಅವರೂ ಅದನೆೆಲಾಿ ಕಂಿದುದ ್ಮಮ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕತೆ ಒಂದೆೀ ಬಗೆಯದಾಿತುu!” 
ಒಿp್ಲಿ ್ಾf್ ಮತುu ಕಾಸ್್ ಈ ನೌಕೆಯ್ುೆ ಎರಡು ್ಂಟೆ ಕಾಲ ನೊೀಿದರಂತೆ. ಆ ವಸುu ್ಮಗೆ ಿೀರಾ ಹಿuರ 

ಬಂದಾ್ಲೆಲಿ ್ಮಮ ರೆೀಿಯೀ ತರಂ್್ಳ ಿ್ೆ್ ಬಂ್ ಆ್ುಿuದದವು. ..ನಾವು ಮದಮದಲು ಭಯಪಟpರೂ ಧೆೈಯ್ 

ತಂದುಕೊಂಡು ಇದನೆೆಲಾಿ ನೊೀಡೆೀಿಡೊೀಣ ಎಂದು ಕಾದು ಿಂಿದ ದೆವು.. ಆ ನೌಕೆಯಲಿದದವರೂ ್ಮಮ್ುೆ ನೊೀಿ 

ಬೆೀಕಂತಲೆೀ ಆಟವಾಿಿದರೊೀ ಎಂದೆಿಿತು. ಆದರೆ ಉತuರ ಿ್ಲೆೀ ಇಲಿ...”  
ಇವರು ನಾಲೆರ್ೂೆ ್ಂತರ ಏ್ ಫೀ್್ ಇಂಟೆಲಜೆಿಸ್ವರು ಿಚಾಿಿ, “ಇವರೆಲೊಿೀ ಮಾ್್ ್ರಹದ ಪರಿಿಂಬ 

ಮತ uೆರಡು ಹಿuರದ ತಾರೆ್ಳ ಿಫಾರಾಕಶ್ ಕಂಿದಾದರೆ,. ್ಮಮ ರೆಡಾಿ್ಲಿ ಕಾಣಿದದಿಂದ ಅಂತಾ ಹೊರಿ್ ನೌಕೆೆೀ 
ಇರಲಲಿ “ ಎಂದು ಕೆೀಸು ಮುಚಿಿಟpರು.  
ಆ್ NICAP ್ವರು ಇದ್ುೆ ಮರುಿಚಾರಣೆ ಮಾಿ ತಞ ಅಂತಿಷ ಿೀಷಕಿಂದ ಪತೆu ಹಚಿಿದಾ್, ಆ 

ಸಮಯದಲಿ ಮಾ್್( ಮಂ್ಳ) ್ರಹ ಮತುu ಅದರ 2 ್ಷತರ್ಳು ಎಲಾಿ ್ಮಮ ಿ್ಂತದ ಕೆಳಗೆ ಇದದವೆಂದೂ, ಹಾಗಾಿ 

ಈ ಿೀಿಯ ಿೀಪದ ಿಫಾರಾಷ್ ಮುಂತಾದವೆಲಾಿ ಈ ಕೆೀಿ್ಲಿ ್ಾ್ಯಿಲಿವೆಂದೂ, ಆ ಪೀಲ್ ಅಿಕಾಿ್ಳು ವರಿ 

ಮಾಿದುದ ಸುಳಳಲಿ, ಸತಯವಾದದುದ ಎಂದು ಇ್ೂೆ ಒಬಬರು ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಿಞಾಿ ್ೆೀಿದಂತೆ ಇವರೆಲಾಿ ಅಿಪಾರಯಪಟpರು. 
ಿೀಗಾಿ ಇಂತಾ ಘಟನೆ್ಳ ್ಂತರ NICAP ಇಂತಾ ಘಟನೆ್ಳ್ುೆ ಇ್ೂೆ ್ಂಿೀರವಾಿ ಪಿ್ಿಿ ಎಲಾಿ ಸರಕಾಿ 

ದಾಖಲೆ ಮತುu ಅಿಕಾಿ್ಳ್ುೆ ಿಚಾಿಸುವ ಹಕುf ಪಡೆದು ಮುಂದುವರೆಿತಂತೆ. 
  ಈ ಸಂ್ ಥೆಯ್ುೆ 1980 ರ ್ಂತರ ಅಿಕಾರದ ದುರುಪಯೀ್, ಸದಸಯಿಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣ ಕೊಟುp ಮುಚಿಲಾಿತಂತೆ. 
ಇವರ ದಾಖಲೆ್ಳನೆೆಲಾಿ CUFOS ಸಂ್ ಥೆಗೆ ವಗಾ್ಿಸಲಾಿತು. 
ಇದಲಿದೆೀ ಇದೆೀ ವರಿಯಲಿ ಹೊನೊಲುಲು ಿೆೀಡ್ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಯೂ ದೆೈತಾಯಕಾರ, ಚಕf ದೊಡr ಿ್ು್ುವ ಹಲವು 
ನೌಕೆ್ಳ ಹಾರಾಟವ್ುೆ ್ೂರಾರು ಜ್ ನೊೀಿದಾದರೆ. 
ಎರಡನೆೀ ಮಹಾಯುದಧದ ಕಾಲದಲೆಿೀ ಗೊೀಲಾಕಾರವಲಿದೆೀ ಿರಕೊೀನಾಕಾರ, ಚೌಕ ಮತುu ಇ್ುೆ ಹೆಚಿ್ ಸಂಖೆಯಯಲಿ 
ಿಗಾ್ ಆಕಾರದ ಉದುದದದ ನೌಕೆ್ಳು ಬಂದು ್ುತ uೆಂದು ಆ್ಸದಲಿ ಿಲುಿವುದೂ ಅದಿಂದ ಚಕf ಚಟೆp್ಳಂತೆ ಕೆಲವು 
ನೌಕೆ್ಳು ಹೊೀಿ ಬರುವುದು ಕಂಡು ಈ ಿಗಾ್ ಆಕಾರದ ನೌಕೆ ಮದ್ ಿ್- “ಮಾತೃ ನೌಕೆ” ಆಿರಬಹುದೆಂದು 
ಅವರೆಲಿ ಅಿಪಾರಯ ಪಟpರಂತೆ. 
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ಒೆಮಯಂತೂ 2016 ರಲಿ UFOlogists  ಹೆೀಳುವ ಪರಕಾರ ನಾ್ಾ ದವರ ಬಾಹಾಯಕಾಶದ ISS ್ೆಪೀ್ ್ೆpೀ್ಿೆ್ 

ಸಿೀಪ ಇಂತಾ ಿಗಾ್ ಆಕಾರದ ಯಾವುದೊೀ ಅ್ಯ್ರಹ ವಾಹ್ವಂದು ಪಕfದಲಿ ಭಯಂಕರ ವೆೀ್ದಲಿ ಪಾ್ 

ಆಿದೆ..ಆ್ ಮರುಷಣವೆೀ ಿಿಯೀ ಿೀಡ ಕ್ ಮಾಿ ಅದು ಹೊೀದ ್ಂತರ ನಾ್ಾದವರು “ ಇಲಿ ಿಿಯೀಗೆ ಟೆರೆಕ್ 

ತೊಂದರೆಯಾಿತು, ಷಿಿ” ಎಂದೆೀಿ ಪರ್ಾರವ್ುೆ ಮತೆu ಆರಂಿಿದಾದರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಚತರ ಿೀಿದೆ. ಇದು ನಾ್ಾ 

’ಸದಾ ಮಾಡುವ ತಡೆಗೊೀಡೆ ತಂತರ, ಯಾವುದ್ೂೆ ಒಪಪದೆೀ ಅಲಗಿೆಳೆಯುವುದು ’ ಎಂಬ ಿವಾದಿದೆ. ಇದ್ುೆ ಿರಟಿೆ್ 

ಪರಿಟpತ ಡೆೈಲ ೆೈ್ ಪಿರಕೆೆೀ ಪರಕಿಿದೆ. 
ಆ ವಸುu ಿಿಯೀದಲಿ ಅಂದಾಜಗೆ ್ೂರಾರು ಿೀಟ್ ಉದದಿ ದುದ ಿಲಂಡಿ್ಂತೆ ್ುಣುಪಾದ ಪಿಿಿದೆ. ಯಾವ 

ಉಲೆf, ಷುದರ್ರಹವೂ ಸಹಜವಾಿ ಹಾಿರಲಾ್ದು ಎಂದು ಹೆೀಳಲಾ್ುತuದೆ. 

  
 

ಕೊನೆಯ ಮಾತು: 
 

ಿೀಗೆ ಿಮಾ್ದಳದವರೂ, ಪೆೈಲೆ್ ್ಳು, ಪೀಲೀಸರು, ್ೆೀನಾಿಕಾಿ್ಳು ವರಿ ಮಾಿದ ್ೂರಾರು ಘಟನೆ್ಳ್ುೆ 
ನಾ್ೂ ಇಲಿ ವರಿ ಮಾಡುತuಲೆೀ ಹೊೀ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚಿ್ ಪರಯೀಜ್ವೆೀ್ೂ ಆ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲಾಿ ಆ 

ವರಿ್ಳಲೂಿ, ್ಾಮಾ್ಯವಾಿ ಕಂಡುಬರುವುದು:  
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1. ಆ ಜ್ರು ಸತಯ ಹೆೀಿದಾದರೆ, ಮತುu  
2. ಅವರು ಕಂಡಿಯದ, ಿಞಾ್ದಲಿ ಆ ಸಮಯದಲಿ ್ಾ್ಯವಾ್ದ ಹಾರುವ ವಾಹ್್ಳ ಿಚತರ ್ಡೆವಿಕೆ 

ಮತುu ಅವು ಅದೃಶಯವಾ್ುವುದೆೀ “common factor” ಆಿರುತuದೆ... 
  
ಕೊನೆಗೆ ಸಮಯ ಿಕfರೆ ಇಿuೀಚೆಗೆ 2017 ರಲಿ ಒಂದು ಿಮಾ್ದ ರಟರಿಂದ ಪರಯಾಿಕರೊಬಬರು ತೆಗೆದ ಿಿಯೀದಲಿ 
ಒಂದು UFO  ನೊೀಿಿ...್ಾಮಾ್ಯ ಪರಯಾಿಕಿಗೆಲಾಿ ಮ್ಿಸ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ದುರುದೆದೀಶವಾ್ಲೀ, ಅಥವಾ ಿಿಯೀ-
ಮೀಸವ್ುೆ ಮಾಡುವುದಕಾf್ಲೀ ಅವಕಾಶಿರಲಲಿ ಎಂಬ ್ಂಿಕೆಯ ೆೀಲೆ... 
https://www.youtube.com/watch?v=OLR_m nAxmQ 

 

ಇ್ುೆ ಿಮಾ್ದಳದವರ, ್ೆೀನೆಯವರ, ಪೀಲಸರ ವರಿ್ಳು ್ಾಕು, ್ಮಮ ಿಮಮಂತಾ ್ಾಮಾ್ಯ ಜ್ರು ಕಂಡ 

ಅ್ುಭಿಿದ ಹಾರುವ ತಟೆpಯ, ್್್ ನೌಕೆ್ಳ ಿಚತರ ಕೆೀಸು್ಳ್ೂೆ ಪಿಿೀಲ್ೊೀಣ... 

 

ಕೊೀಿ್ ಎನೌfಂಟ್್ –ಮೂರು ಬಗೆಯದೆೀನೆೀ್ು? 
 

ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳ ಬಗೆ ೆಹಾಲವುಡ ಇಂಿಿೀ್ ಚತರ್ಳ್ುೆ ನೊೀಡುವವಿಗೆ “ಕೊಿೀ್ ಎನೌfಂಟ್್ ಆ್ ್ 

ಥಡ್ ಕೆೈಂಡ”(1977) ಎಂಬ ಜ್ಿರಯ ಚತರ ಿಿಿರುತuದೆ. ಬಹಳ ಅದು್ತವಾದ ಚತರ, ನೊೀಿಲಿದವರು ನೊೀಿ. 

 
 

ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ “ಸಿೀಪದ ಭೆೀಿ” ಎಂದರೆೀ್ು? ಅಲೆ್ ಜೆ ಹೆೈನೆ್ ಎಂಬ ಜ್ಿೆಖಾಯತ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ್್್ಯಾಿರ 
ಮತುu UFO ಸಂಶೆ ೀ್ಕ ಿೀಗೆ ಹೆೀಳುತಾuನೆ: 

1. ಫ್p ಕೆೈಂಡ ( ಮದಲ ಬಗೆ): 
ಯಾವುದೆೀ ಹಾರುವ ತಟೆp ಇತಾಯಿ ಅ್ಯ್ರಹ ವಾಹ್ವ್ುೆ 500 ಅಿ ಒಳ್ಡೆ ದೂರದಲಿ ನೊೀಿದದರೆ, (ಸೆಲಪ 
ಮಿpಗೆ ದೆೈಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲಿದೆೀ) ಅದರ ಆಕಾರವ್ುೆ ಸಿಯಾಿ ್ಂತರ ಿವಿಸಬಲೆಿರಾದರೆ... 

2. ್ೆಕೆಂಡ ಕೆೈಂಡ (ಎರಡನೆೀ ಬಗೆ): ಆ ಭೆೀಿಿಂದ ನೊೀಡು್ರ ವಾಹ್್ಳ ಚಲನೆ  ಿಂತರೆ, ಕೆಟpರೆ, ಪಾರಿ್ಳು 
ಭಯಿೀತರಾದರೆ, ಬಹಳ ದೆೈಿಕ ತೊಂದರೆ- ನೊೀವು, ಮೂಛೆ್, ಗಾಯ್ಳು ಅಥವಾ ಹೃದಯಾಾತ, 

ರೆೀಿಯೀ/ಅಣುಿರರಣ ಪರಭಾವ ಇತಾಯಿ ಆದರೆ... 

https://www.youtube.com/watch?v=OLR_m0nAxmQ
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3. ಥಡ್ ಕೆೈಂಡ (ಮೂರನೆೀ ಬಗೆ): ಜೀವಂತ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳ ಜತೆ ಮುಖಾಮುಿ ಭೆೀಿಯಾದರೆ, ಅವ್ುೆ 
ಸಪಟ್ಿ/ ಮಾತನಾಿಿದರೆ, ಅವು ಮಾ್ವರೂಿಯೀ( ಹುಯಮನಾಸr) ಅಥವಾ ಯಂತರಮಾ್ವನೊೀ( 
ರೊೀಬೊೀ) ಆಿದದರೆ... 

 ಮದಲು ಫ್p ಕೆೈಂಡ ಕೆೀಸು್ಳ್ುೆ ನೊಡೊೀಣ, ಬಿೆ.... 

 

 

1. ್ಾಪಿ್ ಕೆ್ಿ ಿೆೀಪದಲಿ  ್್್ದಲಿ ಇಂತಾ ಪರಕಾಶಮಯ ವಸುuವ್ುೆ ್ೂರಾರು ಜ್ ಕಂಡು ಭಾಿೀ ವರಿಯಾಿತುu. 
ಟಾಯರಸ ಡೆೈವ್್, ತಞ ಡಾಕp್, ಒಬಬ ವೃದೆಧ ಿೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಂಿ ಅದ್ುೆ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಬಣt, ವೆೀ್ ಮತುu ಸಥಳ್ಳಲಿ ಆ 

ಿೆೀಪದಲಿ ನೊೀಿ ಪಿರಕೆ್ಳಲೂಿ ವರಿಯಾಿತುu. ಇದ್ುೆ ಬಹುಕಾಲ ಿಚಾರಣೆ ಮಾಿದ ಪತ uೆೀದಾರ ಅಡಾಟೆಂ್ “ಎಲಾಿ 
ನೊೀಿ ಅಿತ ಬಿಕ ಯಾವುದೊೀ ಿಿಯದ ಶತುರ್ರಹದ ನೌಕೆ ್ಮಮ ಿೆೀಪದ ಜ್ರ ಕಿtಗೆ ಿಿದರುವುದು ಿಜ. ಘಟನೆೆೀ 
ಸುಳಳಲಿ..ಆದರೆ ಎಲಿಯದು, ಏಕೆ ಬಂತು, ಎಲಿಗೆ ಹೊೀಿತು ಎಂಬುದೆೀ ್ಮಗೆ ರಹಸಯ”ಎಂದು ಿೀಪು್ ಕೊಟpರು. 
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2. 1957ರಲಿ ಟೆಕಾಸ್, ಅೆಿಕಾದಲಿ ಲುಬಾಬ್ ಎಂಬ ಸಥಳದಲಿ ಮೂರು ಜ್ ಟೆಕಾಸ್ ಟೆ್ ಕಾಲೆೀಜ್ ಪರಫೆಸರು್ಳು 
ರಾಿರ ್ಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀ್ುಿuದಾದ್ ಆಕಾಶದಲಿ ಅ್್ ಚಂದಾರಕೃಿಯಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪರಕಾಶಮಾ್ ಬೆಳಕು್ಳು 
ಸುಯಯನೆ  ಹಾಿಹೊೀ್ುಿuದುದದು ಕಂಡು ಇವು ಿಮಾ್್ಳಲಿ ಎಂದು ಿೀಮಾ್ಿಿದರಂತೆ. 

ಹಾಗೆೀ ಮುಂಿ್ ಿ್್ಳಲಿ ಡಜ್ ್ಟpಲೆ ಇಂತಾ ವರಿ್ಳು ಆ ್್ರದಲಿ ಬರಲಾರಂಿಿದವು. ಅವರಲಿ ಕಾ್್ ಹಾ್್ 

ಜೂಿಯ್ ಎಂಬ 19 ವ್್ದ ಿದಾಯರ್ ್ೆರೆ ಿಿದ ಚತರ್ಳ್ುೆ ಅಲಿ್ ಿ್ಪಿರಕೆ್ಳ ೀೆ ಅಲಿದೆೀ ಲೆೈ್ ಎಂಬ ಜ್ಿರಯ 

ಪಿರಕೆಯೂ ಪರಕಿಿತು. ಆದರೆ ಪಾರಜೆ್p ಬೂಿ ಬು್ ಎಂಬ ಸರಕಾಿ ಸಂ್ ಥೆಯೂ ಇದ್ುೆ ಪಿೀಿಿ ಅವಸರವಸರವಾಿ 

ಇವು ಕೆಲವು ಹರf್ಳು ಬೆಳಕ್ುೆ ಪರಿಫಲ್ ಮಾಿದದವು ಅ್ೆpೀ ಎಂದು ಕೆೀಸು ಮುಚಿದರಂತೆ. ಆದರೆ ್ಾವ್ಜಿಕಯಾ್ರೂ 

ಇದ್ುೆ ಒಪಪಲೆೀ ಇಲ,ಿ ಅವು ಹರf್ಳಲಿವೆೀ ಅಲ,ಿ ಬೆಳಕು ಚಿಮಸುವ ವಾಹ್್ಳು ಶರವೆೀ್ದಲಿ ಆ್ಸವ್ುೆ ಕಾರ್ 

ಮಾಡುಿuದದವು, ಹರf್ಳು ಮಾಡಲು ್ಾ್ಯವೆ? ಎಂದು ವಾಿಿದರಂತೆ.  ಅ್ೆpೀ, ಅಲಿಗೆ ಮುಿಿತು! 

3. ಅದೆೀ 1957 ರಲಿ ಲೆವೆಲಾಿಂಡ, ಟೆಕಾಸಿ್ಲಿ ಡಜ್ ್ಟpಲೆ ನಾ್ಿೀಕರು ಯವುದೊೀ ಹೊಸಬಗೆಯ ರಾಕೆ್ ತರಹದ 

ವಾಹ್ ಬಹಳ ವೆೀ್ದಲಿ ಆ್ಸದಲಿ ಹಿuರವೆೀ ್ಾ್ುತuದೆ, ಆಗೆಲಾಿ ್ಮಮ ವಾಹ್್ಳು ಚಕfನೆ ಿಂತುಹೊೀ್ುತuವೆ...ಈ 

ರಾಕೆಟುp್ಿಂದ ವಾಹ್್ಳು ಎಲೆಿಂದರಲಿ ಿಲುಿತuವೆ. ಹೆಡ ಲೆೈ್ಸ ತಾನಾಗೆೀ ಆಿ ಹೊ್ುತuವೆ, ಆೆೀಲೆ ಅವು ಹೊೀದೆೀಲೆ 
ಎಲಾಿ ಸಿಯಾ್ುತuದೆ. ಇವ್ುೆ ದಯಿಟುp ಿಲಿಿ ಎಂದು ದೂರು ಕೊಟಾp್  ಫೀಲಸರೂ ತಮಗೆ ಅದೆೀ ಅ್ುಭವವಾದ 

ೆೀಲೆ ಸಿ ಎಂದು ್ಂಿ “ಪರಜೆ್p ಬೂಿ ಬು್” ಸಂ್ ಥೆಗೆ ಹೆೀಿದರು. ಅವರ ಿೀಪು್? “ಯಾವುದೊೀ ಒಂತರಾ” ಎಲೆರಿಕ್ 

ಚಂಡಮಾರುತ ಆಗಾ್ ಬಂದಾ್ ವಾಹ್್ಳು ಿಲುಿತuವೆ, ್ಮಮ ಕಡೆಿಂದ ರಾಕೆ್ ಇತಾಯಿ ಇಲಾಯವುದೂ ಹಾಿಲಿ 
ಎಂದುಿಟpರಂತೆ... ಆದರೆ ಅಲಿಯ ಹವಾಮಾ್ ಇಲಾಖೆ ಆ ಿ್್ಳಲಿ ಅಲ ಿಯಾವುದೆೀ ಿೀಿಯ ಚಂಡಮಾರುತ ಬರಲೆೀ 
ಇಲ ಿಎಂದು ವಾಿಿದರಂತೆ...ಈ ಕೆೀಸೂ ಹಾಗೆೀ ಮರೆಯಾಿತು. 

4. ಟೆಹರಾ್, ಇರಾ್, 1976 ರಲಿ ಏ್ಾಯದಲಾಿದ ಕೆೀ್ :- ್ೆಪೆpಂಬ್ 19, 1976 ರಂದು ಹಲವಾರು ನಾ್ಿೀಕರ ಫೀ್ 

ಕಾ್ಸ ಬಂದವು, ಅದೆೀ ಆ್ಸದಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚಮುಮವ ವಾಹ್ ಹಾರುಿuದೆ. ಆ್ ಿಮಾ್ದಳದವರು ಅದ್ುೆ ಶತುರ 
ಎಂದು ಪಿ್ಿಿ F4  fighter jet ಿಮಾ್ವ್ುೆ ಕಿಿಕೊಟpರಂತೆ. ಇರಾ್-ಇರಾ್ ಯುದಧ ಗೊತuಲಿ, ಅವರು ಯಾವ 
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ಆಕಾಶದ ದಾಿ್ೂ ಯಾವಾ್ಲೂ ಿದಧ. ಆ ಿಮಾ್ವು ಆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಬೆಳಕು ಚಮುಮವ ನೌಕೆಯ್ುೆ ಅಿpಿಕೊಂಡು 
ಹೊೀಿ ಅದಕೆf ರೆಡಾ್ ಲಾ್ ಮಾಿತಂತೆ. ಆ್ ತಷಣವೆೀ ಆ ್್್ನೌಕೆ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳರ್ ಕೊೀಲ್ುೆ ಈ 

ಿಮಾ್ದತ uೆ ಕಿಿತಂತೆ. ಅದು ಇದಕೆf ಬಿದ ತಷಣ F4  ಿಮಾ್ದ ಪಾಯನೆಲಿ್ಲಿದದ ಎಲಾಿ ಿದುಯತ ಉಪಕರಣ, ಬಾಂ್ 

ಿಲೀ್ ಗೆೀ್ ಚಕfನೆ ಿಂತುಹೊೀಿತಂತೆ..ಆ್ ಆದದುದ ಮತ uೆ ಶುರುಮಾಡಲೂ ಪೆೈಲೆಿpಗೆ ಆ್ುಿuಲಿ...ಆ ್್್ನೌಕೆ 
ಮಿuನೊೆಂದು ಲೆೈ್ ಕೊೀಲ್ುೆ ಭೂಿಯತu ಚೆಲಿ ಸರರನೆ ಹಾಿ ಮಾಯವಾಿತಂತೆ, ಕೊನೆ್ೂ ಅದು ಪೆೈಲೆಿpಗೆ ತ್ಗೆ 
ಹಾಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವೆೀ ಕೊಡಲಲಿ. ಆ ಪೆೈಲೆ್ ಹೆೀ್ೂ ಎಮಜೆ್ಿಸ ಲಾಯಂಿಂ್ ಮಾಿ ಿಲಾದಣಕೆf ವಾಪ್ 

ಆದ್ಂತೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆೀಸ್ುೆ ಪತ uೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಅೆಿಕ ಏ್ ಫೀ್್ ಹಲವು ಬಾಿ ಎಳೆದಾಿ ಇದು ಿಮಾ್ದ 

ಎಂಜ್ ವೆೈಫಲಯ+ ಅದು ಿಂಚ್ ತರಹ ನೆೈಸಿ್ಕ ಘಟನೆ, ಅದಲಿದೆೀ ಬೆಳಕು್ಳು- ಅಂದು ಿೀಿಯಾ್ ಶವ್ ಆಿದೆ ( 
ಉಲೆf್ಳ ಮಳ )ೆ ಎಂದು ಹೆೀಿಕೆ ಕೊಟುp ಮತ uೆ ಿಚಾರಣೆ ಮಾಡದೆೀ ಮುಚಿಹಾರದರು. 
 

5. ಬೆಲಾಯ್ ವೆೀಸ 1989 ್ವೆಂಬ್ ಅಂತಯ: ಒಂದು ಿರಕೊೀನಾಕಾರದ ವಾಹ್ ಆ್ಸದಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ಿಲುಿಿuದೆ ಎಂದು 
ಹಲವರು ಬೆಲಾಯ್ ನಾ್ಿೀಕರು ವರಿ ಮಾಿದರು. ಈ ಚತರ್ಳ್ೂೆ ಜ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. 
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ಸರಕಾರದವರು ಕೆಲವರು ಈ ಚತರ್ಳ ಬಗೆೆಯೂ ಿವಾದ ತೆಗೆದರು, ಇದೆಲಾಿ ಿೀ ಕ್ಸ್ರಷ್ ಿಿಯೀ, ಿಜವಾದದಲಿ 
ಎಂದೆಲಾಿ...ಇರಲ, ಸದಯಕೆf ನೊೀಡುವಾ ಏನಾಿತೆಂದು. 
 

1990 ರಲಿ ಬೆಲಾಯಿಮ್ ಿಲಟಿ ರೆಡಾ್ ್ೆpೀಶಿೆ್ಲಿ ಎರಡು ಅನಾಮಧೆೀಯ ವಾಹ್್ಳ್ುೆ ಆ್ಸದಲಿ ಕಂಡ ್ಂತರ 

ಅದ್ುೆ ಿಿಯಲು/ ಉರುಿಸಲು ಎರಡು F16 jet ಿಮಾ್್ಳ್ುೆ ಕಿಿಕೊಟpರಂತೆ.ಆ ಿಮಾ್್ಳು ರೆಡಾಿಿಂದ 

ಹೆೀಗೊೀ ಆ ನೌಕೆ್ಳ್ುೆ ಲಾ್ ಆ್ ಮಾಿದವಂತೆ. ಆದರೂ ಆ ಹಾರುವ ನೌಕೆ್ಳು ಎ್ುp ಬೆೀ್ ಹಾಿದವೆಂದರೆ ರೆಡಾ್ 

ವಾಯಿuಿಂದ ಅರೆಷಣದಲಿ ಮಾಯವಾದವಂತೆ... ಈ ಬಗೆಯ ್್್ನೌಕೆ್ಳ್ುೆ ಬೆಲಾಯುಿಮ್ಲಿ 13,500 ಜ್ 

ನೊೀಿದದರೆಂದು ಲೆಕf ಹಾರದಾದರೆ. ಇದು ಅಿ ದೊಡr ಘಟನೆಯಾಿತು ಬೆಲಾಯ್ ಏಫೀ್್್ ್ಮಗೆ ಇದು 
ಅಥ್ವಾ್ಲಲಿ ಎಂದು ್ಾವ್ಜಿಕವಾಿ ಒಿಪಕೊಂಡು ಿರಟಿೆ್ ರಾಯ್ ಏ್ ಫೀಿ್ಗೆ ಕಿಿತು.. ಅವರೂ ಸಹಾ 

ಯಾರೂ ್ಮಮ ೆೀಲೆ ದಾಿ ಮಾಿ, ಹಾಿ ಮಾಡಲಲಿವಲಿ ಿಿ ಎಂದು ಕೆೀಸು ಕೆೈಿಟpರು. 
6. ಫಾರಿಸ್ ವಾಯಲೆನೊಸೀ್ ಎಂಬ ಊಿ್ಲಿ ಮಾಿೀ್ ಮಾ್ೆ ಎಂಬ ರೆೈತ್ು ಜುಲೆೈ 1, 1965 ರಂದು ಬೆಿಗೆೆ 6 ಕೆf ತ್ೆ 

ಲಾಯವೆಂಡ್ ಿಡದ ್ದೆದಗೆ ಬಂದ್ು...ಅವ್ು ಿ್ರೆೀ್ ಹಚಿ ಿಂತಾ್, ಅಲೆಿೀ 90 ಿೀ ದೂರದಲಿ ಿಿಸಂ್ ಅಂದರೆ 
ಬು್ೆಸ್ುೆವ ಸದುದ ಕೆೀಿ ಅತu ನೊೀಿದರೆ ್ದೆದಯಲೊಿಂದು ಡಾಿೀ್ ಆಟೊೀಮಬೆೈ್ ತರಹದ ವಾಹ್ ಿಂಿದೆ.ಆದರೆ 
ಅದಕೆf 6 ಚಕರಿದೆ ಮಧೆಯ ಒಂದು ಆಧಾರ ಕಂಬಿದೆ “ಓಹೊೀ ್್ೆ ಲಾಯವೆಂಡ್ ಕಿಯಲು ಬಂದ ಕಳಳ”ರ್ುೆ ೆತuಗೆ ಹೊೀಿ 

ಿಿಯೀಣವೆಂದು ಅವ್ು ೆತuಗೆ ಅದರ 10 ಿೀ ಹಿuರಕೆf ತಲುಪಲು, ಅದರ ಬಿ ಿಂಿದದ ಎರಡು ಜೀಿ್ಳು ಇವ್್ುೆ 
ನೊೀಿ ಕೆೈಯಲಿದದ ಚೀಲಿಂದ ಒಂದು ಟೂಯಬ್ುೆ ಇವ್ತu ಿರುಿಿದಾ್, ಮಾಿೀಿಗೆ ಶಾ್ ಆಿ ಅಲೆಿೀ ಕೆೈ ಕಾಲು ಅಡಿ 

ಿಲುಿವಂತಾಿತು. ಅವ್ು ಎಲಿವ್ೂೆ ನೊೀಡುಿuದದನಾದರೂ ಿಲೆಯಂತೆ ಿಂಿರಲು ಮಾತರ ್ಾ್ಯವಾಿತು, ಕೆೈ ಕಾಲು 
ಆಡುಿuಲಿ. ಅವಿಗೆ ಅವರು ತ್ೆತu ಏನೊೀ ಲೆೈ್ ಿೀಮ ಿಟpರೆಂದು ಗೊತಾuಿದೆ, ಆದರೂ!... ಆ ಎರಡೂ ಜೀಿ್ಳು ತಮಮ 
ನೌಕೆಯಳಕೆf ಮತ uೆ ಸರರನೆ ್ೆೀಿದುದ ಕಾಿಿದೆ. ಅದರ ಮಧೆಯ ಜೊೀರಾದ ಸುಸ ಎ್ುೆವ ಸದುದ ಬಂದು ನೆಲ ್ಡುಿತು. ಆ 

ನೌಕೆಗೆ ಒಂದು ಡೊೀಮ ತರಹದ ತಲೆಯೂ ಇದೆ..ಆ ಆರೂ ಕಾಲು್ಳು ರವೆನೆ ಿರುಿ ಕಂಬದ ಸೆೀತ ಒಳಗೆ ್ೆೀಿ 

ವೆೀ್ವಾಿ ಆಕಾಶದಲಿ ಹಾಿ ಮರೆಯಾಿತು. ಮಾಿೀ್ ಇದೆೀ ಿೀಿ 15 ಿಿ್ ಕಲಿ್ಂತೆ ಅಲೆಿೀ ಿಂಿದುದ ಆೆೀಲೆ 
ಚಲ್ವಲ್ ಬಂದಾ್ ಊಿಗೆ ಿಂಿರುಿ ಪೀಲಸಿಗೆ ಈ ಿ್ಯ ದೂರು ಕೊಟp್ು. ಫೀಲೀಸರು ಬಂದು ನೊೀಿದಾ್ 

ಅಲ ಿ ಆ ್ದೆದಯಲಿ ವಾಹ್ ಿಂಿದದ ಜಾ್ದಲಿ 18 ್ೆ ಿೀ ವಾಯಸ,40 ್ೆಿ ಉದದದ ಕಂಬ ನೆಟp ಹಳಳ, ಸುತuಲೂ 6 ್ೆಿೀ 
ಅಳದ ಚಕf ಹಳಳ್ಳೂ ಇದದವು. ಆ ವಾಹ್ ಹಾಿದ ಸಥಳದ 100 ಿೀ ಉದದದಲಿ ಲಾಯವೆಂಡ್ ಿಡ್ಳು ಪೂಿ್ ಒಣಿ 
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ಹೊೀಿದದವು. ಇದು ಹಲವ್್ವಾದರೂ ಒಣಿೆೀ ಇದುದ, ಅಲ ಿಹೊಸ ಿಡ ಬೆಳೆಸಲು ್ಾ್ಯವೆೀ ಆ್ದೆೀ ಆ ರೆೈತ ಅದ್ುೆ 
ಕೆೈಿಟp. ಇದಿಂದ ಈ ವಾಹ್ಿಂದ ಭೂಿಯ ೆೀಲಾ್ುವ ದು್ಪಿಣಾಮ್ಳು ಸಪ್pವಾದವು. ಆ ರೆೈತ ಸದಯಕೆf 
ಆರೊೀ್ಯವಂತ್ೂ ಆಿದುದ, ಕೆಲವು ವ್ಾ್್ಂತರ ಪಾಶೆ್ವಾಯು ಹೊಡೆಿತು. ಅವ್ು ಮಾ್ಿಕ ರೊೀಿಯಲಿ, ಅವ್ು 
ಹೆೀಿದುದ ಸತಯವೆೀ ಎಂದು ಅಲಿ್ ಪೀಲಸರು ್ಂಿದದರು. 

7. ಇದೆೀ ಫಾರಿಸ್ ಕುಸಸ್ ಎಂಬಲಿ ಒಂದು ಫಾಮ್ ಇತುu. 1967ರ ಆ್್p 29, 1967 ರ ಬೆಿಗೆೆ 10.30 ರಲಿ ಚೆನಾೆಿ 

ಿಿಲದದ ಿ್. ಆ ಫಾಮ್ ಹೌಿ್ ಇಬಬರು ಮಕfಳು ತಮಮ ದ್ ಕಾಯುಿuದದರು. ಅವರ ನಾಿ ಒಂದು ದ್ ಕಾಂಪೌಂಡ 

ಹಾಿ ಹೊೀ್ುಿuದುದದು ನೊೀಿ ಬೊ್ಳಲಾರಂಿಿತು, ಆ್ 13 ವಯಿಸ್ ಹುಡು್ ಅದಕಾfಿ ಎದುದ ಹೊೀಿ ನೊೀಿದರೆ 
ರ್ೆuಯ ಆ ಕಡೆ ನಾಲುf ಮಕfಳು ಿಂಿವೆ. ಅದರ ಿಂದೆ ಕಪಪನೆಯ ಬಹಳ ಬೆಳಕು ಚೆಲುಿವ ಗೊೀಲಾಕೃಿ ನೆಲದ ೆೀಲೆ 
ಕುಿಿದೆ. ಇದಾಯರು ಎಂದು ಿಿಯದೆೀ ಅವ್ು ತ್ೆ ತಂಿಯ್ೂೆ ಕರೆದ್ು. ಆ್ ಅವರು ನಾಲುf ಮಕfಳಲಿವೆಂದೂ 1.2 ಿೀ 
ಎತuರದ ಒಳಿದದ ನಾಲುf ಕುಳಳರು ಎಂದವಿಗೆ ಅಿತರು.. ಇಬಬರು ಆ ಗೊೀಲ ವಾಹ್ದ ಬಿ ಿಂಿದದರೆ, ಮೂರನೆಯವ್ು 
ಅದರ ಮುಂದೆ ಬಿೆದಾದನೆ. ನಾಲfನೆಯವ್ ಕೆೈಯಲಿ ಕ್ೆಿಯಂತ ಬೆಳಕು ಪರಿಫಲ್ ಮಾಡುವ ವಸುu ಇದೆ,ಅದ್ುೆ ಅವ್ು 
ಈ ಮಕfಳತu ತೊೀಿಿದ್ು. ಕಣುt ಕುರfದಂತಾಿತು ಇವಿಗೆ... ಇವಿಬಬರೂ ಅವರ್ುೆ ಕೂಿ ಕರೆಯುವ ಪರಯತೆ 
ಮಾಿದರೂ ಆ ನಾಲೆರು ಬೆ್ುೆ ಮಾಿದರು. ಆದರೆ ್ಡೆಯದೆೀ ಅವರು ಆ ಗೊೀಲನೌಕೆಯ ೆೀಲದದ ಹೊಳೆಯುವ 

ಮುಚಿಳದತu ಹಾಿ ಒಳಗೆ ಡೆೈಸ ಹೊಡೆದು ್ೆೀಿಕೊಂಡರು.  ಆ ನೌಕೆ ್ುಂಡಗೆ ಿರು್ುತಾu ಆ್ಸದತu ಬಹಳ ವೆೀ್ವಾಿ 

ಹಾಿಹೊೀಿತು, ಅದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಿ್ಸ ಎಂಬ ಬುಸು್ುಡುವ ಹೊಗೆ ಬಂಿತು. ಆ್ ನಾಿ ಬೊ್ಿತು, ದ್್ಳು ಅಂಬಾ! 

ಎಂಬಂತೆ ಕೂಿದವು. ಸಲಫ್( ್ಂ್ಕ) ಗಾಯಿ್ ವಾಸನೆ ಅಲೆಿಲಾಿ ಹರಿತು. 
ಅಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಿಕಾಿ್ಿಂದ  ಅಲ ಿ್ಂ್ಕದ ಹೊಗೆ ವಾಸನೆ ಇದುದದು ಿರೊಿತವಾಿತು. ಪಕfದ ಉಗಾರಣದವರೂ 

ಹಿuರದಲೆಿೀ ದೊಡr ಬು್ೆಸ್ುೆವ ಸದುದ ಬಂಿದುದ ಕೆೀಿಿತು ಎಂದರು. ಇಬಬರು ಮಕfಳ ಕಣುt್ಳೂ ಸಲಪ್ ಿಂದ ಭಾಿತವಾಿ 

ಕೆಂಪಾಿ ಬಹಳ ಿ್್ಳ ಕಾಲ ಕಿtೀರು ಸುಿಯುಿuತುu. ಅದ್ುೆ ಅವರ ಫಾಯಿಲ ವೆೈದಯರೂ ಖಚತಪಿಿದರು. 
GEPAN ಎಂಬ ಸರಕಾಿ ಪತ uೆೀದಾಿ ಸಂ್ ಥೆ 1978 ರಲಿ ಇದ್ುೆ ಮರುಿಚಾರಣೆ ಮಾಿ ಈ ಘಟನೆಯು ಸತಯವೆಂದೂ ಇಲ ಿ

ಮಕfಳು ಸುಳುಳ ಹೆೀಳುಿuಲಿವೆಂದೂ, ಅಂತಾ ಒಂದು ವಾಹ್ ಬಂದು ಹೊೀಿರಬಹುದು ಎಂದು ಮುಿಿದರು 
 

8. ಇನೊೆಂದು ಫಾರಿಸ್ ಅಮರಂ್ ಎಂಬ ಕೆೀಸು: 1982 ರಲಿ ಒಬಬ ್ೆಲುಯಲ್ ಬಯಾಲಜ ಿದಾಯರ್ ಮಧಾಯಹೆ 12.30 ರ 

ಸಮಯದಲಿ ಸಪ್p ಆ್ಸಿದದ ಿ್ ಯಾವುದೊೀ ಏರೊೀ ಪೆಿೀ್ ಪಕfದ ಗಾಡ್ಿೆಗೆ ಬಂದು ಅಲೆಿೀ ೆೀಲೆ ಹಾರಾಿದ ಸದುದ 
ಮಾಡದೆೀ ಿಂಿದದ್ುೆ ಕಂಡ್ು. ಸುಮಾರು 3-4 ಿೀ ದೂರದಲಿ ಮರೆಯಲಿ ಿಂತ್ು.  1 ಿೀಟ್ ಎತuರದಲಿ 20 ಿಿ್ 

ಅಲಾಿಡದೆೀ ಗಾಿಯಲಿ ಿಂಿತ uೆಂದೂ ಅದು ಏರೊೀಪೆಿೀ್ ಅಲಿವೆಂದೂ ಅವಿಗೆ ಿಿದು ಅವ್ು ್ಿಯಾರ ನೊೀಿ ಲೆಕf 
ಹಾರದ್ು. ಆ ವಾಹ್ ಮಟೆpಯಾಕಾರಿದುದ 1 ಿೀ ವಾಯಸ, 80 ್ೆ.ಿ. ದಪಪ ಗೊೀಡೆ್ಳು, ಕೆಳಭಾ್ ಬೆಿಲಿಯಮ ್ಂಿದುದ, 
ೆೀಲಾ್್ ಿೀಲ ಹಿರು ೆಟ್ ಕವಚದಂಿತುu ಇಿೀ ನೌಕೆ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುಿuತುu. ಹುಲುಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬಾಿತುu, ಆದರೆ 
ವಾಹ್ವು ಅದ್ುೆ ಮುಿpರಲಲಿ. ಆದರೆ ಆ ವಾಹ್ 20 ಿಿ್ಾ್ಂತರ ಸರರನೆ ಇದದರfದದಂತೆೀ ಆ್ಸಕೆf ್ುಂಡಗೆ ಿರು್ುತಾu 
ಹಾಿಹೊೀಿತು. ಆ ವಾಹ್ ಹೊೀದ್ಂತರ ಆ ಹುಲುಿ ಮತೆu ್ಾೆಭಾಿಕವಾಿ ಎದುದ ಿಂಿತು. ಆದರೆ ಸುತuಲದದ ಅಮರಂ್ 

ಪದೆಯ ್ಿ್ಳು ಎಲೆರಿಕ್ ಿೀಲrಗೆ ಿರfದಂತೆ ಬಾಿದದವು. ಅಲಿ ಮತ uೆ ಪೂಣ್ವಾಿ ಪಿೀಿಿದಾ್ ಕಿ್p ಪಷ 30 

kv/m ಿದುಯ್ ಆ ಹುಲಿ್ ೆೀಲೆ ಹಿಿರಬೆೀಕು, ಮತುu ಪಕfದ ಅಮರಂ್ ಪದೆ್ಳ ೆೀಲೆ 200 kv/ m  ಿದುಯ್ 

ಹಿಿರಬೆೀಕು ಎಂದು ಿ್್ಿಿದರು. ಇದು ಒಮುದ ನೌಕೆಗೆ ಬಹಳ ಅ್ೂಹಯ ಿದುಯತಿರu ಎಂದು ಹೆೀಳಬೆೀರಲಿ 
 

ಎರಡನೆೀ ಬಗೆಯ ಕೊೀಿ್ ಎನೌfಂಟ್:  
1. ಫಾಯಲf್ ಲೆೀ್, ಕೆ್ಡಾ, 1967: 
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ಇದರಲಿ ಅಂತಿಷ ವಾಹ್ವ್ುೆ ಮುಿp ಆರೊೀ್ಯ ಹಾಳಾದ ಕೆೀ್: ಅಂದು 
 

1967 ೆೀ 20, ಿpೀಫೆ್ ಿಕಲಾ್ ಎಂಬ ಇಂಡಿಿಯ್ ೆಕಾಯಿ್ , ಿಿೆಟೊೀಬಾ ಊಿ್ವ್ು ಫಾಯಲf್ ಲೆೀ್ ಬಿ  

ಕೆಲಸ ಿಿತu ಬಂಡೆ್ಳ್ುೆ ಸpಿ ಮಾಡುಿuದದ ಸಮಯದಲಿ ಎರಡು ್್್ನೌಕೆ್ಳು ಹಿuರ ಬಂದವಂತೆ.ಅದರಲಿ ಒಂದು 
ನೌಕೆ ಸೆಲಪ ಹೊತುu ್್್ದಲಿದುದ ದೂರಕೆf ಹಾಿಹೊೀಿ ಮರೆಯಾಿತಂತೆ. ಇನೊೆಂದು ನೌಕೆ ಇವಿದದ 100 ಅಿ 

ದೂರದಲಿ ಇಿಿತು. ಇವ್ು ಅದರ ಹಿuರ ಹೊೀ್ಲು  ಅದರ ಪಕfದ ಬಾಿಲು ತೆಗೆಿತು ಮತುu ಒಳಿಿಂದ ಮಾತಾಡುವ 

ಿಚತರ ಸದುದ ಕೆೀಿಿತು. 
ಆ್ ಇವ್ು ಕೂಿ ಅವರ ್ಮ್ ್ೆಳೆಯಲು ಪರಯಿೆಿದ. ಅದರೊಳಗೆ ಹಳಿ ಮತುu ಿೀಲ ಬಣtದ ಬಹಳ  

ಪರಕಾಶಮಾ್ವಾದ ಬೆಳಕು ಇದುದದಿಂದ ಏ್ೂ ಕಾಿಸಲಲಿ. ಿpೀಫ್ ಅವರ ಜತೆ 6 ಭಾ್ೆ್ಳಲಿ  ಅವರ ಜತೆ ಮಾತಾದಲು 
ಪರಯತೆ ಪಟp್ಂತೆ (ಇಂಿಿೀ್, ಫೆರಂ್, ಜಮ್್, ರಶಯ್, ಇಟಾಲಯ್, ಉಕೆರೀಿಯ್).ಆ್ ಬಾಿಲು ಮತ uೆ ಸರರನೆ 
ಮುಚಿಕೊಂಿತು. ನೌಕೆಯು ಆಂಿ ಕಾಿ್-ವೆೈ್ ( ್ಿಯಾರಕೆf ಿರುದಧ, ಅಪರದಿಣೆ) ಆಿ ಿರುಿತಂತೆ, ಅದು ಶುರುವಾಿ 

ಹೊೀಿಿಡಬಹುದೆಂದು ಭಾಿಿ ಅವ್ು ಗೊಿೀಸಸ ಹಾರದ ಎಡಗೆೈ ಚಾಚದ್ು..ಅದ್ುೆ ಮುಿpದಾ್ ತಷಣ ಗೊಿೀಸಸ ಹಾರದ 

ಕೆೈ ಸುಟುpಹೊೀಿತು. ಆ ನೌಕೆ ಹಾಿದಾ್ ಇವ್ ಟೊೀಿ,  ಉಟp ಶರಟು, ಪಾಯಂ್ಸ, ಒಳುಡುಪು ಮತುu ಹೊಟೆp ಎದೆ, 
ಭುಜವೆಲಾಿ ಸುಟpಂತೆ ಉಿಯಾಿತು. ನೊೀಿಕೊಂಡರೆ ಿಜಕೂf ಸುಟೆpೀ ಹೊೀಿದೆ.  ್ಂತರ ಅನಾರೊೀ್ಯಿಂದ ಅವ್ು 
ಬಹಳ ಿ್ಕಾಲ ಆಸಪತೆರಯಲಿ ಚರತೆಸ ಪಡೆಯಬೆೀಕಾಿತು.  
RCMP Crime labs ್ ಲಿ ಆತ್ ಬಟೆp ಇತಾಯಿ್ಳ್ುೆ ಬಹಳ ಿೀಘ್ವಾಿ ಪಿೀಷೆ ಮಾಡಲಾಿತು. ಅಲಿ ಅಂತಾ 

ಬೆಂರಿಂದ ಸುಿpರುವ ಕಾರಣ ಿಿಯಲೆೀ ಇಲ.ಿ 

ಅಲಿದೆ ಆ ಸಥಳದ ಮಿt್ ್ಾಯಂಪ್ಸ ಅ್ುೆ ಪರಯೀಗಾಲಯದಲಿ ಪಿೀಿಿದಾ್ ರೆೀಿಯೀ ಆರpಸ, ಿರರಣ 

ಉಂಟಾಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂಿತು. 
ಅವ್ು ಆಸಪತೆರಿಂದ ಹೊರಬಂದ ೆೀಲೆ ಮತೆu ಿಚಾಿಿ ಆ ್ೆೈಿ್ೂ ಕರೆದೊಯದರು. 
ಅಲ ಿ ಅವನೊಂಿಗೆ ಅಂಿ್ ಿ್  ಮರುನೆನೆಿಕೊಂಡಾ್ 

” ಅಂದು ಿpೀಫ್  ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೊಗೆಯು್ುಳುವ ಿರಡ ಟೆೈ್  ಎಕಾಸ್p ಬಿ ಿಂಿದುದ ಆ ನೌಕೆ ಹೊರಟಾ್ ಬಂದ ಿಿ 

ಹೊಗೆ ಮತು ಬೆಂರಿಂದ ಬಟೆp ಮತುu ೆೈ ಸುಿpದುದ ಎಂತಲೂ, ಅವ್ು ಆ್ ತಷಣ ಓಡುತಾu ದೂರದಲಿದದ ತ್ೆ 
ಕಂಪಾಸು್ಳ ಬಿ ಹೊೀದಾ್ ಅದರ ಮುಳುಳ್ಳು ಹುಚುಿ ಿಿದಂತೆ ಿಕೆfಟುp ಿರು್ುಿuದದವೆಂದೂ ಆ ನೌಕೆ ದೂರ 

ಹೊೀದೆೀಲೆ ಅದೂ ಸುಮಮನಾಿತೆಂದೂ ಗೊತಾuಿತು. ಆತಿಗೆ ಆ್ ವಾಂಿ, ತಲೆ ನೊೀವು ಕೂಡಾ ಅಲೆಿೀ 
ಉಂಟಾಿತೆಂದು ಹೆೀಳಲಾಿತು...” 
ಆತ ಬರೆದ ್್್ನೌಕೆಯ ಚತರ ಮತುu ಆತ್ ಫೀಟೊೀ ಕೆ್ಡಾ ಸರಕಾಿೀ ದಾಖಲೆಯಲಿದೆ... 

      



ಭೂಿಗ  ೆಬಂದ ಅ್ಯ್ ರಹಜೀಿ್ಳು: ಒಂದು ಅ್ಯಯ :್ 

 

28 

ನಾಗೆೀ್ ಕುಮಾ್ ಿಎ್ 

 

ಮದಲಗೆ ಇಂತಾ ಯಾವುದೆೀ ವಾಹ್ 1967ರಲಿ ಯಾರ ಬಿಯೂ ಇರಲಲವಿೆಂದೂ, ಭೂಿಯದೆೀ ಆಿದದರೆ ಆ ತರಹದ ತಂತಞಾ್ 

್ಾವ್ಜಿಕವಾಿ ಎಲಿರ ಕಿtಗೆ ಿ್ುಿuರಲಲವಿೆಂಬುದು ಒಂದಾದರೆ, ಜಾ್ ಶುಸಿ್  ಎಂಬ ಏರೊೀನಾಿಕ್ ಎಂಜಿಯರ 

ಸಂಶೆ ೀ್ನೆಯ ಪರಕಾರ `UFO ಕಂಡೆ’  ಎಂದು ಬಂದವರ ಕೆೀಸು್ಳಲ ಿ400 ಇದೆೀ ಿೀಿಯ ೆಿಕ್ ಗಾಯ ಮತುu 
ಅನಾರೊೀ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆ್ಳು  ಅವ್ 1995ರ ಕೆಟಾಲಾ್ ಫೆೈಲ್ಲವಿೆ ಎಂಬುದೂ ್ಮನಾಹ್. 

 

2. Trans en provence, France: ( ಫಾರ್ಸ) 
ಜ್ವಿ 8, 1981: ರೆನಾಟೊೀ ಿಕೊಲಾಸ 55 ಎಂಬಾತ ರಾಿರ ತ್ೆ ಹೊಲದಲಿ ಿಚತರ ್್್ ನೌಕೆ ಬಂಿಿಿತೆಂದು 
ವರಿ ಕೊಟಾp್ ಜೆಂಡಾಮ್ ಪೀಲಸರು ಅದರ ಪತ uೆ ಶುರು ಮಾಿದರು 
ಆತ್ ದೂರು ಿೀಿತುu: 
“ ರಾಿರ ್್ೆ ಕಾಯಿ್ ರಟರಿಂದ ಹಿuರದ ಪೆೈ್ ಮರ್ಳ ಎತuರದಲಿ ದೊಡr ಹಡಿ್ಂತದು ೆಲಿಗೆ ಇಿಯುಿತುu. ಅದು 
ಕೆಳಗೆೀ ಇಿದೆೀ ಿಿpದದಿಂದ ನಾ್ು ಓಿಹೊೀಿ ನೊೀಿದೆ. “್ಮಮ ಿಲಟಿಯವರು ಜ್ಿಗೆ ಹೆೀಳದೆೀ ಿೀಗೆಲಾಿ 
ಮಾಡಬಾರದು, ಭಯಪಡುವಂತೆ” ಎಂದುಕೊಳುಳತಾu. 30 ಿೀಟ್ ಅಿ ದೂರದಲಿ ಮರ್ಳ ್ಡುವೆ ಿಂತು ನೊೀಿದೆ. ಅದು 
ಗೊೀಲಾಕೃಿಯಲಿದುದ ನೆಲದ ೆೀಲೆ ಿಂತು ಿ್ೆ್ ( ಿಳ ಳೆ) ಹೊಡೆಯುವ ಸದುದ ಮಾಡುಿuತುu. ಸೆಲಪ ಹೊಿuಗೆ ಅದರ ಸದುದ 
ಜಾಿuಯಾಿ ಅದು ೆೀಲೆೀಿತು. ಮರದ ಎತuರಕೆf ಬಂದ ಕೂಡಲೆೀ ತ್ೆ ಿಕುf ವೆೀ್ ಎಲಿವ್ೂೆ ಬದಲಿಕೊಂಡು ಬಲು ಬೆೀ್ 

ಮಾಯವಾಿತು. ಅಲ ಿಹೊಗೆಯಾ್ಲ ಬೆಂರಯಾ್ಲ ಬರಲಲಿ. ಆ ನೌಕೆಯು ಎರಡು ್ಾಸ್ ಉಲಾp ಇಟpಂಿತುu, 1.5 ಿೀ 
ಎತuರಿತುu. ಆದು ಿಂಿದದ ಜಾ್ದಲಿ ್ುಂಡನೆ ಮಾ್್ ಮತುu ಕೆಲವು ಒಿuದಂತಾ ಜಾ್್ಳಾಿವೆ...”  
 

ಪೀಲ್ ಪತ uೆ ಿೀಿ್ವರು ಅಲಿ್ ಮಿt್ ಿಡ್ಳ ಮರ್ಳ ್ಾಯಂಪ್ಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಿ ಟೂಲೂ್ 

ಯೂಿವಿ್ಿಯ ಲಾಯಬು್ಳಲಿ ಪಿೀಷೆ ಮಾಿಿದರು. ಅವರ ಿೀಪು್:  

 ಆ ಮಿt್ಲಿ ಏನೊೀ ಇಿಿದುದ ಿಸಸಂದೆೀಹ 

 ಚಕf ಎಳ  ೆಎಲೆ್ಳೂ ಸುಟpಂತೆ ಕೊಿೀರೊೀಿ್ ಬದಲಾಿ ಹಾಳಾಿದೆ, ಿಪಿೀತ ಶಾಖ ತ್ುಲದೆ 
 ಇದು ಸಿಯಾಿ ಎಲೆರಿಕ್ ಎ್ಜ್ಯೀ ಅಥವಾ ಅಣುಿಕರಣವೀ ್ಮಗೆ ಗೊತಾu್ುಿuಲಿ, ಬಯ-ಕೆಿಕ್ 

ವಯತಾಯಸ್ಳು ಗಾಢವಾಿವೆ 
 ಅಲಿ್ ಮಿt್ೂ ಅದಿಂದ ದೂರಿದದ ಮಿt್ೂ ರಾ್ಾಯಿಕ ವಯತಾಯಸ್ಳು ಬಹಳ ಆಿವೆ. 
 ಮಾ್, ೆಕಾಿ್ಸ, ಿೀಿಂ್ ಎಲಿವೂ ಅತಯಂತ ಹೆಚಿ್ ಿೀಿಯಲಿ ಆಿದೆ. ಇದರಂತಾ ಹೆಚಿಗೆ ಿಧಾ್ರಕೆf 

ಬರಲು ್ಮಗೆ ಅಂತಾ ಞಾ್, ಮಾಿಿ ಇಲ.ಿ 

 

 

 

 

ಅಂಿಮವಾಿ: 

 ಿೀಗೆೀ ನಾವು ಹಲವು ದಾಖಲೆ್ಿಂದ UFO ನೊೀಿದವರ ಉದಾಹರಣೆ್ಳ್ುೆ ಕೊಡುತuಲೆೀ ಹೊೀ್ಬಹುದು, ಅದಕೆf ಿಿೆ ಇಲಿ... 

ಆದರೆ ಒಟಾpರೆ ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ:’ 
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1. ಎಲಾಿ ಕಡೆಯೂ ಅಿಿೀಿತವಾಿ ಕಂಿದದ್ುೆ ಜ್ರು ಪಾರಮಾಿಕವಾಿ ಚತರ, ಡಾರಿಂ್ ಮತುu ಹೆೀಿಕೆ ಮೂಲಕ 

ಸಪ್pಪಿಿದಾದರೆ. 
2. ಜ್ರೆಲಾಿ ಸುಳುಳ, ತಪುಪ ಹೆೀಳುವವರೆಂದರೂ ಸಹ್ಾರರು ಕೆೀಸು್ಿಗೆ ಇರುವ ಹೊೀಲಕೆ ಮತುu ಅ್ುಭವದಲಿ ದೆೀಶ ಿದೆೀಶ, 

ಕಾಲ,ಸಮಯ, ನೊೀಡು್ರ ವಯಸುಸ, ವೃಿu, ಹವಾಮಾ್ , ಉದ ದೆೀಶ ಎಲಿವೂ ವಯತಾಯಸವಾಿದುದ ಹೆಚಿ್ವ್ುೆ ್ಂಬಲೆೀ 
ಬೆೀಕಾ್ುತuದೆ. 

3. ಎಲಿವೂ ಸರಕಾಿ ಅಿಕಾಿ್ಳ ದಾಖಲೆಯಲಿದುದ ಮುಕಾfಲುವಾಿ ಅವ್ುೆ ಕೊಿೀ್ ಮಾಡಲಾಿಲಿ. ಏನಾದರೂ ವೆೈಞಾಿಕ 

ಸಬೂಬು ಹೆೀಿ ತಮಮ ಮಾಿಿಯ ಕೊರತೆಯ್ುೆ ತೊೀರದೆೀ/ ರಹಸಯವ್ುೆ ಮುಚಿಹಾಕುವ ಮ್ಿಥಿೆೀ ಎದುದ ಕಾಣುತuದೆ. 

ಇಂತಾ ದಾಖಲೆ್ಳ ರೆಫೆರೆ್ಸ ಅಂತಜಾ್ಲದಲಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯಲಿ ಅವ್ುೆ ಕೊಡುವೆ. 

 ಇ್ುೆ ಕೊೀಿ್ ಎನೌfಂಟ್್ ( ಮೂರನೆೀ ಬಗೆಯದು) ಕೆೀಸು್ಳಲಿ  ಎದುಿಗೆೀ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳ್ುೆ 

ಕಂಡವರು, ಮಾತಾಿದವರು ಇಂತವರ ಬಗೆೆ ನೊೀಡೊೀಣ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ನೆ ಕಂತು: 
ಅಧಾಯಯ 3.---ಮುಂದುವರೆಿದೆ 
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3.2 WOW ತರಂ್್ಳು: 



https://en.wikipedia.org/wiki/Megahertz
https://en.wikipedia.org/wiki/Centimeters
https://en.wikipedia.org/wiki/Wow!_signal
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 ಅಂತಾ ಅಿ ಮಾ್ು್ ಶರuಯ್ುೆ ಹೊಂಿದ ಆ ಜೀಿ್ಿಗೆ ಮದಲು ಇಲಗಿೆ ಬರುವ ಉದೆದೀಶವೆೀ್ು? ಹೆೀಗೆ 

ಬಂದರು?...ಅಂತಿಷದಲೆೀಿ್ೂ ಭೂಿಗೆ -> ಎಂಬ ರೆೈಲುಮಾ್್ ಕಿpಲ ಿ( ಭೂಿ ಅಥವಾ earth ಕೂಡಾ 

ನಾವೆೀ ಇಟುpಕೊಂಡ ಹೆಸರು, ಎಲಿಿ ್ೂ ಗೊಿuರಲರfಲ)ಿ, ದೊಡr ್ಷೆಯೂ ಇಿpಲ(ಿ?), ಿಮಾ್ ಮಾ್್ 
ಬರೆಿಿpಲ.ಿ..ಕತuಲು ಬೆಳರ್ ಿಕುf ಿಶೆ ಿಿಯದಂತ ಬರಹಾಮಂಡ! 

 ಹಾಗೆಲಿ ್ಮಮ್ುೆ  ಈ ಅಗಾ್ 93 ಿಲಯ್ ಜೊಯೀಿವ್್ ವಾಯಸದ ಗೊೀಲದ ಿಶೆದ ಮೂಲೆಯಲರಿುವ 

್ಮಮ್ುೆ ಎಲಂಿದಲೊೀ ಹುಡುರಕೊಂಡು ಬಂದುದಕೆf ಸಹ್ಾರರು ಜೊಯೀಿವ್್ವೆೀ ಆಿರಬೆೀಕಲ?ಿ... ಅವಿಗೆ 
ವಯ್ಾಸಿ ್ಾಯುವುಿಲವಿೆ ಮತೆu?...  

 ಅದೂ ಪರವಾಿಲ ಿಎಂದರೆ ಅವರು  ್ಮಮ್ುೆ ಗೆಳೆಯರಂತೆ ನೊೀಡುವರೆೀ ಇಲವಿೆೀ ಿಂದುಿದ ್ರಹವಂದರ 

ಪಾರಿ್ಳಂತೆ ್ಮಮ್ುೆ ಕಂಡಾ್ ಕೊಂದು ಇಲೆೀಿ ವ್ಾಹತು ಮಾಿಕೊಳುಳವರೊೀ? ಯುದಧಸ್ೆದಧರಾಿ 

ಬಂಿರುವರೊೀ ಇಲವಿೀ? 

 ಇಲವಿೆೀ ತಮಾ್ೆಗೆಂದು ಜಾಲಯಾಿ ಆಕಾಶದಲಿ ಸುತುuತಾu ಬಂದವರು ್ಮಮನೆೆಲಾಿ ಮೃಗಾಲಯದಲಿ್  

ಯಾವುದೊೀ ್ಮೂನೆ್ಳಂತೆ ಕಂಡು ್ಕುf ಮುಂದೆ ಹೊೀ್ುವರೊೀ? 

 ಇದಾಯವುದರ ಅಿವೂ ಯಾರೊಬಬಿ್ೂ ಆ ್ರಹದ ಜೀಿ್ಳ್ುೆ ಕಂಡಾ್ ಇಲಿಿ ರುವುದೆೀ ದೊಡr ಸಮ್ೆಯ... 

ಆದರೂ ಹಲವಾರು “ಥಡ್ ಕೆೈಂಡ “ ಬಗೆಯ ಸಂಪಕ್್ಳು ಆಿವೆ... ಜ್ರು ಅವ್ುೆ ನೆನೆಿಕೊಂಡು 100 ಕೆf 100 % 

ಖಚತವಾಿ ಮ್ಶಾಸರಞರ ಬಿ ಸಮೀಹ್ಗೊಿಿದಾ್ ಬೆಚಿ ಿೀಳುವ ಿವರ್ಳೂೆಂಿಗೆ ಹೆೀಿಯೂ ಇದಾದರೆ.  

ಆಂ್ಿ ್ಾಿತಯದಲಿ, ಸಮಾಜದಲ ಿಪರಚಲತಿರುವ, ಪರ್ಾರವಾಿರುವ/ ಪರಕಟವಾಿರುವ ಕೆಲವು ಸಂ್ಿ್ಳ್ೆ್ೆpೀ ನಾ್ು 
ಹೆೀಳಬಲೆ.ಿ  

ಇದೆಲಾಿ ಸತಯವೀ ಸುಳೂೆ ಳೀ ಿೀವೆೀ ಿ್್ಿಿಕೊಿಳ. ಕೆಲವರಾ್ಲೆೀ ್್ೆ್ುೆ ಿೀರಸಲು ಹೊರಟರು. ನಾ್ು ಬರೆೀ 
ವರಿಗಾರ್ಂತೆ, ಮಾಿಿ ಸಂ್ರಹಗಾರ್ಂತೆ ್್ೆ ಅಿಪಾರಯ ಮಾತರ ಹೆೀಳಬಲೆಿ... 

ಅದರಲೂ ಿನಾ್ು ಕೆಲವು ಿಿಕ್/ ್ಂಬಬಹುದಾದ ಕೆೀಸು್ಳ್ುೆ ಮಾತರ ಆಿಿಕೊಂಿದೆದೀನೆ..ನಾನೆೀ ್ಂಬಲಾ್ದದ್ ುೆ, 
ಿೀರಾ ಿವಾದಾಸಪದ, ಮ್ಾಲೆಿದದ ಘಟನೆ್ಳ್ುೆ ಕೆೈ ಿಿpದೆದೀನೆ.ಅವೆಲ ಿಸುಳುಳ ಅಂತಲ,ಿ ಇವೆಲವಿೂ ಿಜವೆೀ ಎಂದು 
ನಾ್ು ವಾಿಸುಿuಲ.ಿ.. ಅದಕಾfಿೆೀ ಆ ರೆಫೆರೆ್ಸ ಪುಸuಕ್ಳ ಹೆಸರ್ುೆ ಕೊನೆಯಲ ಿಹಾಕುತೆuೀನೆ...ಿೀವೆೀ ಿಕfವ್ೂೆ 
ಓಿ ಿಿದುಕೊಳಳಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಈ ಿ್ಯವೆೀ ್ಾರಾಸ್ಟಾಿ ಸುಳ ಳೆಂದು ಮೂ್ು ಮುಿಯುವವಿಗೆ  Damning evidence ಆ್ಲದೆ ಎಂಬುದು 
್್ೆ ್ಂಿಕೆ... ಇದೆಲಾಿ ಸುಳಾಳದರೆ ಸತಯ ಏ್ು, ‘ಏ್ೂ ಇಲಿ’ ಎಂದೆೀ?...ಅದ್ುೆ ಅವರೆೀ ಹೆೀಳಬೆೀಕು. 

ಈ ಿೀಿಯ ನೆೀರ ಸಂಪಕ್ ಪಡೆದವರ ಕೆೀಸು್ಳು ್ಾಧಾರಣವಾಿ ಮ್ಃಶಾಸರಞರ ಹಿuರ ಹೊೀ್ುತuವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 
ಇವರು ಹೆೀಿದುದ ಬಹಳ ಿಚತರವಾಿದುದ ್ಾಮಾ್ಯರ ದೃಟpಿಂದ ್ಂಿಕೆ ಅಹ್ವೆೀ ಇಲಿವೆ ಎಂದು ಅ್ುಮಾ್ ಬರುವುದು 
ಸಹಜ, ಹಾಗಾಿ, ಅಿಕಾಿ್ಳು ತಞರ ಬಿ ಕಿಸುತಾuರೆ. ಅಲಿದೆೀ ಹಲವಿಗೆ ್ಮಗೆೀನೊೀ ಿಚತರ ಅ್ುಭವ ಆಿತು 
ಆದರೆ ತಾತಾfಲಕವಾಿ ಎಲಾಿ ಮರೆತು ಹೊೀದಂತೆಯೂ, ಹಾ್ೂ ಅವರ ಿ್ಚಿಯಲಿ ಸೆಲಪ ಸಮಯ, ಕೆಲವೆಮ ಿ್ವೆೀ 
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್್pವಾಿತೆಂದೂ ಎಲಿಗೆ ಹೊೀಿದೆದವೆಂದು ಿಿಯದೆಂದೂ ಹೆೀಳುವುದು ್ಾಮಾ್ಯ..ಇದೆಲಾಿ ತಿಖೆ ಮಾಡಲಹ್ ಎಂದು 
ಭಾಿಸುವುದೂ ಸಹಜವೆೀ. 

 

 

ಇಲಿ ಉಲೆಿೀಿಿರುವ ಮುಂಿ್ ಕೆೀಸು್ಳಲಿ ಈ ಕೆಲವು ಅಂಶ್ಳು ್ಮಮ ಮ್ಿಸಗೆ ತಟುpವ ಿೀಮಾ್್್ಳು: 

  ಎಲಾಿ ಅ್ಯ್ರಹವಾಿ್ಳು “ಒಂದೆೀ ್ರಹಿಂದ” ಬಂದವರಲ,ಿ ದೂರದೂರದ ಪರತೆಯೀಕ ್ೌರಮಂಡಲ್ಿಂದ 

ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಕಾರಣ್ಿಗೆ ಇಲಗಿೆ ್ಮಮನೆೀ ಹುಡುಕುತuಲೊೀ, ಅಥವಾ ಅಕ್ಾಮತಾಿಯೀ ಬಂದವರು ಎಿಸುತuದೆ. 
 ಅದಕಾfಿೆೀ ಅವರವರ ಪರ್ಿ, ಉದೆದೀಶ, ಮ್ಃಿಥಿ  ಮತುu ಅವರ ವಾಹ್್ಳು, ಅದರ ಿನಾಯಸ, ವಯಸುಸ , 

ಕಾಲ ಎಲವಿೂ ವೆೈಿ್ಯಮಯವಾಿದುದ, ಆಯಾ ್ರಹ/ ಲೊೀಕದ ಪರ್ಿಗೆ ತಕುfದಾಿವೆ. ಅಂದರೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ 

ಜೀಿ್ಳು ಈ ಿೀಿ ಅಂತಿಷದಲಿ ಪಯಣ ಮಾಡುವ ಶರuಯ್ುೆ ಉಳಳವರಾಿದಾದರೆ ಎಂಬುದು 
ಿರೂಿತವಾ್ುತuದೆ.  

 ಕೆಲವರು 4 ಅಿ ಬೂಿ ಕುಳಳರಾದರೆ, ಿಕfವರು ಹಳಿ ಕೂದಲ್ ನಾಿ್್ ಯುರೊೀಿಯ್ೆರಂತೆಯೂ, 

ಚೀನಾದಂತ/ ಮಂಗೊೀಲಾಸr ಿೀಿಗೆಯ ಆಲಬನೊೀ (ಿಗೆಮಂ್ ಇಲದಿ ಿಿಚರು) ತರಹವೂ ಇರಬಹುದು. 
ಹಲವು ಜೀಿ್ಳು ಸಂಪರ್ಿದವರ ಇಚೆಿಗೆ ತಕfಂತೆ ತಂತಮಮ ರೂಪ, ಆಕಾರ ಬದಲಿ ಹೆೀಗೆ ಬೆೀಕೊೀ ಹಾಗೆ 
ಕಾಿಸಬಲವಿರಾಿದಾದರೆ ( ಇವರ ್ಂಿಕೆ, ಆತಮಿಶಾೆಸ ್ಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾ್ಕಾfಿೆೀ?) 

 ಟೆಲಪಿ – ಮಾ್ಿಕ ಸಂವಾದ ಮೂಲಕ ್ಮಮಜತೆ ಮಾತಾಡುವುದೆೀ ಹೆಚಿ್ ಬಗೆಯವು... 
 ಇದನೆೆಲಾ ಿನೊೀಿದರೆ ಅವರೆಲಿಿ ಿಂತಾ ನಾವೆೀ ವೆೈಞಾಿಕವಾಿಯೀ, ಬೌಿಧಕವಾಿಯ ಬಹಳ ಿಲಯ್ 

ವ್್್ಳ ೀೆ ಿಂದುಿದೆದೀವಾ ಎಂಬ ರೀಳಿೆ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಇರಲ ಅದೆಲಾಿ ್್ೆ ಸಂ್ರಹದ ವೆೈಯರuಕ 

ಅಿಪಾರಯ ಮಾತರ...  

ಿೀಗೆ “ಥಡ್ ಕೆೈಂಡ ಕೊೀಿ್ ಎನೌfಂಟ್” ಆದವರ ಮೂಲ ಹೆೀಿಕೆ್ಳಲ ಿಕಾಣುವ, common 

thread/ ್ಾಮಾ್ಯವಾಿ ಿೀಿದೆ :- 

1. ಇದದರfದದಂತೆ ನಾ್ು ರ್ೆuಯಲಿದಾದ್/ ಮನೆಯಲಿದಾದ್  ಆ ್್್ನೌಕೆ ಬಂದು ಿಂತು ಅವರು ಇಿದರು, ್್ೆತu 
ಿರುಿ ಟೆಲಪಿ (ಮಾ್ಿಕ ಸಂವಾದ, ಯಾವುದೆೀ ಭಾ್ೆಯಲ)ಿ ಯಲಿ –“ ಭಯ ಪಡಬೆೀಿ, ನಾವು ಿಮಮ 
್ೆೆೀಿತರು, ಿಮಮ ಜತೆ ಸೆಲಪ ಕೆಲಸಿದೆ..ಕೆಲವು ಪಿೀಷೆ್ಳ್ುೆ ಮಾಡುವುಿದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಂದೆೀಶ್ಳ್ುೆ 
ಿಮಮ ಮೂಲಕ ಿಮಮ ಭೂಿಗೆ ಕಿಸಲು ಿಮಮ್ುೆ ದೂತ್ಂತೆ ಬಳಸುಿuದೆದೀವೆ” ಎಂದು ಹೆೀಿ ್ಮಮ್ುೆ 
ಬೆಳರ್ ಿಂಚು ಇತಾಯಿ ಯಂತರದ ಿಸೂuಲಿಂದ ರರಣ್ಳ್ುೆ ಹೊಿಮಿ ಹೆೀಗೊೀ ಮೂಛೆ್ ಿೀಿಸುತಾuರೆ. 

2. ಇವರು ಕೆಲವೆಮ ನೊೀಡಲು –“ಬೂಿ ಬಣtದ 4 ಅಿ ಿೀರದ ಕುಳಳರಂಿದುದ ದೊಡr ಮಟೆpಯಾಕಾರದ ತಲೆ, 
್ುಿಯಂತಾ ದೊಡr  ಕಣುt್ಳು, ನಾಲುf ಅಥವಾ ಐದು ಬೆರಿ್ ಕೆೈ್ಿರುತuವೆ”. ಇ್ುೆ ಕೆಲವರು- 
“ಮಾ್ವಾಕಾರದಲ ಿವಯತಾಯಸವುಳಳ 6, 7, 8 ಅಿ ಎತuರದ ಿಿಯರಂಿದದರು”. ಇ್ೂೆ ಕೆಲವರು 
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ಹೊೀಲೊೀಗಾರಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತರ ಛಾೆಯಂತೆ ಸೂಷಮದೆೀಹದಂತೆ ಇದದರು ಎಂದೆಲಾಿ ಿಿ್ ಿಚತರ 
ವಣ್ನೆ್ಳೂ ಬಂಿವೆ. 

3. ನಾವು ಮತೆu ಎದಾದ್  ಿಚತರವಾದ ಗೊೀಡೆ್ಿರುವ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ನೌಕೆಯಲಿರುತೆuೀವೆ. ಮಲಿರುತೆuೀವೆ. ಇಲಿವೆ 
ಯಾರೊೀ ಕೆೈಿಿದು ಬಲವಂತಿಂದ ಅಥವಾ ಒತಾuಯಿಂದ ‘ಭಯಪಡಬೆೀಿ ’ ಎ್ುೆತuಲೆೀ ಗಾಿಯಲಿ 
ಹಾಿಿದಂತೆ ಇಲಿವೆೀ ನೆಲದ ೆೀಲೆೆೀ ತೆೀಲುವಂತೆ ಒಯುದ ಒಂದು ಪರಯೀಗಾಲಯದ ೆೀಜಗೆ 
ಕರೆದೊಯುಯತಾuರೆ. 

4. “ಿೀವು ಯಾರು, ಏ್ು ಎತu?” ಎಂದು ್ಮಮವರು ಿಚಾಿಿದಾ್, `ನಾವು ಮಾತಾಿದದ್ುೆ ಅವರು ತಷಣ 

್ರಿಸಬಲಿವರು, ್ಮಮ ಯೀಚನೆ್ಳನೆೆೀ ಫಕfನೆ ಿಿದು,- (ಕೆಲವಿಗೆ) ಯಾವುದೊೀ ಹೊಸ ಗೆಲಾರಸಯ ಭೂಪಟ 

ತೊೀಿಿ ಇದ್ುೆ ಜೀಟಾ ರೆಿಕುಯಲ, ಟೊೀರ್ ಮಂಡಲ, ನೆಪೂಿ್ ಬಿಯದು- ಇತಾಯಿ ್ಮಮ ಖಗೊೀಲದ 

ಹೆಸಿಿಂದ ತೊೀಿಸುತಾu ನಾವು ಅಂತಿಷದ ಿಸಮಯ್ಳಲೊಂಿದಾದ ವಮ್ ಹೊೀ್ (ಹುಳು ಹಾಿ) ಪರಯಾಣ 

ಮಾಿ ಯಾವುದೆೀ ಕಾಲದ ಪರಿಬಂ್ಿಲದಿೆೀ ಿರಾಯಾಸವಾಿ ಲಷಾಂತರ ಜೊಯೀಿವ್್್ಳ್ುೆ ಬಹಳ ಕಿೆ 

ಅವಿಯಲಿ ದಾಟಬಲೆವಿು. ಇದಕೆf ್ೆಪೀ್-ಟೆೈಮ- ವಾ್್ ಪರಯಾಣ ಎಂದೂ ಎ್ುೆತಾuರೆ. ( ಇದ್ುೆ ಮುಂಿ್ 

ಅಧಾಯಯ್ಳಲಿ ಿವಿಸುವೆ)’ ಎಂದು ಿವಿಿಯೂ ಇದಾದರೆ. ಕೆಲವೆಮ “ಿಮಗೆ ಹೆೀಿದರೆ ಅಥ್ವಾ್ುವಂತಾ 

ಬೆಳವಿಗೆಯಾಿಲಿ, ಿೀವು ಅದನೆೆಲಾಿ ಅಥ್ ಮಾಿಕೊಳಳಲಾಿಿ, ಿಿ” ಎಂದು ಕೆೀಿದವರ್ುೆ 
ಸುಮಮನಾಿಿದೂದ ಇದೆ. 
 

5. ಜೀಟಾ ರೆಿಕುಯಲ ಎಂಬ 40 ಜೊಯೀಿವ್್್ಳ ದೂರದ ್ೌರವೂಯಹದಲಿ ಎರಡು ಸೂಯ್್ಿವೆ...ಅದರ ಬಗೆ ೆ
್ಮಗೆ (ಭೂಿಯಲಿ ಿಞಾಿ್ಿಗೆ) ಿಿಿದೆ. “ಅಲ ಿನಾಿದೆದೀವೆ, ಅಲಿಂದ ಇಲಿಗೆ ಬರಲು ್ಮಗೆ ಗೊಿuದೆ, 
್ಾಿರಾರು ವ್್್ಿಂದ ಇಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೊೀ್ುಿuರುತೆuೀವೆ” ಎ್ುೆತಾu ಅವರು ಕೆಲವರು ಅಪಹೃತಿಗೆ ಅಲಿ್ 

್ಷೆ/ಮಾಯಪ್ುೆ ತೊೀಿಸುತಾuರೆ. ಆ ಅಪಹೃತರು ಅಂತಾ ್ರಹಮಂಡಲವ್ುೆ ಬಲದಿವರು, ಜ್್ಾಮಾ್ಯರು; 
ಆ್ಂತರ ಿಚಾರಣೆಯಲಿ ಅದೆಲಾ ಿತಞಿಗೆ ಕೆೈಯಲಿ ಚತರ ಬರೆದು “ಇದು ಿಜವೆ?” ಎಂದು ಕೆೀಿದಾ್ ಅವರೆೀ 
ಅದು ಿಜವೆಂದು ಖಚತಪಿಿ ಈ ಘಟನೆ್ಳ್ುೆ ್ಂಬಲೆೀಬೆೀಕಾ್ದಂತಾ ಘಟನೆ್ಿವೆ. 

6. “ನಾವು ಲಷಾಂತರ ವ್್್ಿಂದ ಇದೆದೀವೆ...ಯು್ಯು್್ಳು ್ಮ್ೂ ್ಾಿಹೊೀಿವೆ. ಅಲಿಯೂ ಸೃಟp- 
ಪರಳಯ/ ಿನಾಶ ಮತುu ಮರುಸೃಟp ಿೀಗೆ ಕಾಲಚಕರ ಸುತುuತuಲೆೀ ಇರುತuದೆ. ಆದರೆ ್ಮಮ ಸಮಯದ ್ಣನೆೆೀ 
ಬೆೀರೆ, ಅಲಿ್ ಹವಾ, ಜೀಿಸಲು ಬೆೀಕಾದ ಸಂಪ್ೂಮಲ್ಳು, ಹ್ಲು ರಾಿರ್ಳು, ಜ್ಜೀವ್ ಇಲವಿೆ ಸಮಾಜ, 

ಅಿಕಾರ/ ಸರಕಾರವೆೀ  ಎಲಿವು ಇಲಿಿಂತ ಬಹಳ ಬಹಳ ಬೆೀರೆ ತರಹ...” ಎಂಿರುತಾuರೆ. 
 

7. ಇವರಲಿ ಕೆಲವರು ವೆೈಞಾಿಕವಾಿ “ಲಷಾಂತರ ವರು್್ಳಲ ಿನಾವು ಬಹಳ ದೊಡr ಪರ್ಿ ್ಾಿಿ ಮುಂದೆ 
ಹೊೀಿದೆದೀವೆಂದರೆ”, ಿಕfವರೂ ಅದರೊಂಿಗೆ “ನಾವು ಮದಲದದ ಆರೊೀ್ಯಕರ ಹವಾ, ಿೀರು, ಪರಕೃಿಯ್ೂೆ 
ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು, ್ಮಮ ವಾತಾವರಣದ ಸಂಪ್ೂಮಲ್ಳೆಲಾಿ ಖಾಲಯಾ್ುಿuವೆ” ಎಂದು ಪೆೀಚಾಿದೂದ ಉಂಟು. 
‘ನಾಿೀ್ ಿಮಮ್ುೆ ನೊೀಿ ಿಮಮ ಭೂಿಯಂತಾ ಆರೊೀ್ಯಕರ ್ರಹವ್ುೆ ಕಂಡು ಅದರಂತೆ ಮಾಡೆ್ ಮಾಿ 

ಇರಬಯಸುತೆuೀವೆ’  ಎಂದು ಬೂದು ಬಣtದ ಈ ಗೆರೀಸಸ ಜೀಿ್ಳು ಹೆೀಿದರೆ, ಿಕf ಕೆಲವು ಮಾ್ವರೂಿ 

ಅ್ಯ್ರಹವಾಿ್ಳು ಇದಕೆf ಿರೊೀ್ವಾಿ- ತಾವು ಬಹಳ ಅಿವೃಿಧ ಹೊಂಿ ಚೆನಾೆಿದೆದೀವೆಂದೂ,  ್ಮಮ 
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9. ನಾವು ಎದಾದ್ ಮದಲಿದದಲೆಿೀ ಿದುದ ಎಚಿರವಾ್ುತuದೆ... ಆದರೆ ಭೂಿಯಲಿ, ಹಲವಾರು ್ಂಟೆ್ಳ ೀೆ 
ಸಿದುಹೊೀಿರುತuವೆ..ಆದರೆ ್ಮಗೆ ನಾವು ಹೊೀಿಬಂದ ಅ್ುಭೂಿ ಕೆೀವಲ ಕೆಲವೆೀ ಿಿ್್ಳು ಎಂದು 
ಭಾವನೆ ಬರುತuದೆ.  

10. ಬಹಳ ಕೆೀಸು್ಳಲ ಿವಾಪ್ಾದಾ್ -ಎಲಿಯೀ ತಾಿದುದದರಂತಾ ದೂರದಲಿ ಮತೆu ತಮಮ್ುೆ ತಾವು 
ಪಡೆಯುತಾರೆ. ಿಶಶರu, ಆಯಾಸ  ಇತಾಯಿ ಆದಂತೆ ಕಾಣುತuದೆ. 
 

ಿೀಗೆ , ಓದು್ರೆೀ, ನೊೀಿ... ಇವೆಲಾಿ ಬಹಳ ್ಂಬಲ್ಾ್ಯವಾದ ಿಚತರವಾದ ಿೀಿಯ ವಣ್ನೆ್ಳು.  
ಅವರ್ುೆ ಕಂಡು ಮಾತಾಿಿದವರು, ಮನೆಯವರು, ಗೆಳೆಯರು ‘ಇವರು ಯಾವುದೊೀ ಮಾ್ಿಕ 

ಒತuಡದಲದಿಾದರೆಂದೊೀ, ಿಪೆರಶ್ / ಿ್ೆತೆ ಆಿದೆೆಂದೊೀ ಅಥವಾ ಹುಚೆಿೀ ಿಿಿರಬೆೀಕು...ಅಥವಾ ಹುಚುಿಚುಿ 
ತೆವಲು ಕ್ಸು ಕಂಡರೊೀ,’  ಎಂದು ಭಾಿಸುತಾuರೆ ್ಾಮಾ್ಯವಾಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಿಗೆ ಅಂತಾ ಅ್ುಭವ 

ಯೀಚಸಲ್ಾ್ಯ, ಹಾಗಾಿ... 

ಹಲವರ್ುೆ ಮಾ್ಿಕ ತಞರು ಪಿೀಿಿ ಿಪೆೀಟೆೈ್ ಮಾಿ ಸಮೀಹ್ವಾದಾ್ ಕೆೀಿ ಕೆೀಿ ಸತಯವ್ುೆ 
ಹೊರ್ಳೆಿ ದಾದರೆ. ಅಂತಾ ಮ್ಃಶಾಸರ ವೆೈದಯರ ಹಲವು ಪುಸuಕ್ಳ ೀೆ ಮಾರುಕಟೆpಯಲವಿೆ. ಇ್ುೆ ಕೆಲವು ಸರಕಾಿ 
ವೆೈದಯರು, ಪರಜೆ್p ಬೂಿ ಬು್, CUFOS, MUFON, SETI ಇತಾಯಿ ಖಾಸಿ ತಞ ಸಂ್ೆಥ್ ಳ ಈ ಿವರ್ಳು, 
ದಾಖಲೆ್ಳೂ ಇವೆ. 
 

ಇದರಲಿ ಿಮಮ ಆಸರuಗಾಿ ಕೆಲವ್ುೆ ಮಾತರ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಉದಹಿಿದೆದೀನೆ.  
 

 

 

 

 

 

ಅೆಿಕ್ ಸರಕಾರ / ಿಲಟಿಯವರ ದಾಖಲೆಯಲಿ್  ಕೆೀಸು: 
 

1. ವಾಯಲೆಂ್ ಥೊೀ್ ಎಂಬ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ ಅೆೀಿಕ್ ಅ್ಯಷರನೆೆೀ ಭೆೀಿ ಮಾಿದುದ: 
(Dr. Frank Stranges -His best selling work 'Stranger at the Pentagon' which was 

first published in 1967) 

https://www.disclose.tv/valiant-thor-the-benevolent-alien-with-an-iq-of-1200-

307285 

https://youtu.be/dtiTf9bKHuM - ಿಲಟಿ ಅಿಕಾಿ್ಳ ಒಿಪಗೆ ಇದೆ; ಈ ಡಾಕುಯೆಂಟಿಯಲಿ 
ಯುಟೂಯಿ್ೆಲದೆ. 
 

https://www.imdb.com/title/tt2645374/- ಇದರ ಬಗೆ ೆ2013ರಲ ಿಚಲ್ಚತರ ಬಂಿದೆ.. 

https://www.disclose.tv/valiant-thor-the-benevolent-alien-with-an-iq-of-1200-307285
https://www.disclose.tv/valiant-thor-the-benevolent-alien-with-an-iq-of-1200-307285
https://youtu.be/dtiTf9bKHuM
https://www.imdb.com/title/tt2645374/-


ಭೂಿಗ  ೆಬಂದ ಅ್ಯ್ ರಹಜೀಿ್ಳು: ಒಂದು ಅ್ಯಯ :್ 

 

37 

ನಾಗೆೀ್ ಕುಮಾ್ ಿಎ್ 

 

 

ಇಲೊಿಂದು ್ಂಬಲೆೀ ಅ್ಾ್ಯವಾದ ಆದರೆ ದಾಖಲೆಯಲಿರುವ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿಯು ಅೆಿಕದಲಿ ಸರಕಾರದ 

ಜತೆ ಅಲಿ್ವರ ರಾಯಭಾಿಯಂತೆ ಚಚೆ್ಮಾಿದದರ ಉಲೆೀಿಖಿದೆ. 
ಶುಕರ್ರಹಿಂದ ಬಂದು ಮೂರು ವ್್ಕಾಲ ಅೆೀಿಕ್ ಸರಕಾರದ ಅಿರಯಾಯಿದದ ವಾಯಲೆಂ್ ಥೊೀ್ 

ಬಗೆ ೆಹಲವು ವಾಯಖಾಯ್್ಿವೆ. ಜ್ಿರಯವಾದ ಒಂದು ವಾಯಖಾಯ್ ಪರಜೆ್p ಬೂಿ ಬುರfಗೆ ಸಂಬಂಿಿದಂತೆ 
ಇಲಿದೆ: 

 1957 ರಲಿ ಥೊೀ್ ಮತುu ಅವ್ ಜತೆಗಾಿ ಜ್ ಎಂಬವರು ಮಾ್್ 16ರಂದು ವಜೀ್ಿಯಾ 

ರಾಜಯದ ಿೀಲr್ ಲಿ ತಮಮ ನೌಕೆಿಂಿಿಯುತಾuರೆ. ಅಲಿ್  ರೆೈತರು ನೊೀಿ ಅಚಿಿಪಡುತಾuರೆ ಈ 

ಮಾ್ವರೂಿ್ಳ್ುೆ. 
 ಅವರ್ುೆ ಪೀಲಸರು ಬಂಿಸಲು ಬಂದಾ್ ನಾವು ಅೆಿಕ್ ಪೆರಿಡೆಂಟರ್ುೆ ನೊೀಡಬೆೀಕು 

ಎಂದರಂತೆ. 
 ್ೆಕೆರಟಿ ಆ್ ಿಫೆ್ಸ- ಿೀ್ ೆಕೆಲಾರಸ ಅವರ್ುೆ ಭೆೀಿ ಮಾಿದಾ್, ಅವರ್ುೆ ್ುಪuವಾಿ 

ವಾಟಂ್p್ ಿಿಯ ವೆೈ್ ಹೌಿಗೆ ಕರೆದೊಯುಯತಾuರೆ. 
 ಅಲಿ ಆಿ್ ಅ್ಯಷ ಐ್ೆ್ ಹೊೀವ್ ಮತುu ಉಪಾ್ಯಷ ಿಚಡ್ ಿಕಸ್ ಅವರ್ುೆ  ಜಾಿಂ್ 

ಚೀ್ಸ ಆ್ ್ಾp್ ಜತೆ ಭೆೀಿ ಮಾಡಲಾ್ುತuದೆ. 
 ಪಾರಜೆ್p ಬೂ ಿಬುರf್ ಅಿಕಾಿ ಕಮಾಂಡ್ ಜೆೀಮಸ ಪರಜೆ್p ಬೂ ಿಬುರf್ ್ೆಕುಯಿಿ ಅಿಕಾಿ 

ರಿಯ್ ಮಾಿರುತಾuರೆ 
 ಅವರು ಅ್ಯಷರ ಭೆೀಿಯಲಿ” ನಾವು ಿೀ್್ –ಶುಕರ್ರಹದಲಿ “ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ”( ಅಂಡಗೌರ್್ದ) 

ಲೊೀಕವ್ುೆ ಕಿpದೆದೀವೆ, ನಾವು ಅಸಿ್ ಪೆಿೀ್ ್ಲರಿುವವರು (ಸೂಷಮ ದೆೀಿ್ಳು), ಅಲಂಿದ 

ಬೆಳವಿಗೆಯಲಿ ಕೆಳಿಿದು ಿಮಮ ಕಂ್ಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ “ಇಂತಾ” ಮಾ್ವ ದೆೀಹವ್ುೆ 
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್ಿಿದೆದೀವೆ. ಹಲವಾರು ್ರಹದಲ ಿಆಯಾ ್ರಹದ ನೆಲದ ೆೀಲೆ ಯಾರೂ ಕಾಣಿರುವುದು ಇದಕೆfೀ, 
ಬೆೀರೆೆೀ ಡೆೈೆ್ಶ್ಸ ( 3-ರfಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ ಆಯಾಮ) ್ಲಿರುತಾuರೆ... 

 ನಾವು ಅಂತಿಷದ “ ಇಂಟ್ ಗೆಲಾರp್” ಹೆೈ ಕೌಿಸ್ “ ಎಂಬುದರ ರಾಯಭಾಿ್ಳು. ್ಮಗೆ 
ಭೂಿಯ ಅಣೆಸರದ ಬಗೆ ೆಹೆಚುಿ ಚಂತೆಯಾಿದೆ. ಅದು ಿಮಮ ್ರಹವ್ುೆ ಸಮೂಹ 

ಸಮಶಾ್ವಾಿಸಬಲುಿದು, ಇಿೀ ಮಾ್ವತೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಪಿಣಾಮ , ಭಿ್ಯ ಕೊಡುವಂತದು, 
ಅಲಿದೆೀ ್ಮಮ ಇಿೀ ಿಶೆಕೆfೀ ಇದು ಹಾಿಕಾರಕ ಎಂದು ಭಾಿಸುತೆuೀವೆ 

 ಿಮಮ ಭೂಮಂಡಲದ ಸುತuಲೂ ನಾವು ಕಾವಲದೆದೀವೆ, ್ಮಮ 200ಕೂf ಹೆಚುಿ Victor One 

ನೌಕೆ್ಳು ಅಲಿಂದ ಿಮಮ್ುೆ ನೊೀಡುಿuವೆ, ಜೊೀಕೆ!. 
 ಿೀಗೆ ತ್ೆ ಿ್ಿೆಗಾಿ ಮೂರು ವ್್ ಕಾಲ ್ಾಮಾ್ಯ ತಞ್ಂತೆೆೀ ವಿ್ಸುಿuದದ ಥೊೀ್ 

ಮತುu ಜ್ ಿಶೆದ ರಾಜರೀಯ, ಸಮರ ಮುಂತಾದುದರ ಬಗೆ ೆಿಿಹೆೀಳುತuಲೆೀ ಇದದರಂತೆ. 
ಪೆರಿಡೆಂ್ ಐ್ೆನೊ‘ೀವ್ ಇದೆಲಿದರ ಬಗೆ ೆ್ಾವ್ಜಿಕವಾಿ ಘೂೀ್ಣೆ ಮಾಡೊೀಣವೆಂದಾ್ 

ಉಪಾ್ಯಷ ಿಕಸ್ ಮತುu ್ೆೀನಾಿಕಾಿ್ಳು ಿರೊೀಿಿ, ಅೆೀಿಕಾದ ರಾಜರೀಯ ಹಾ್ೂ 

ಸಮರ ಪಾರಬಲಯಕೆf, ್ಾಥ್ಮಾ್ಕೆf ಇದು ್ಕೆfಯಾ್ುವುದು ಎಂದು ಿಲಿಿದರಂತೆ. 
 ಇದನೆೆಲಾಿ ಫಾರಂ್ ್ೆಿೀಂಜ್, ಫೆಡೆರ್ ಮಾಶ್್ ಎಂಬ ರಷಣಾಿಕಾಿ ಆ್ ಪೆಂಟ್ಿೆ್ 

ರಿಯರೆ್ಸ ಇದದವ್ು ತ್ೆ ಪುಸuಕದಲಿ ಬಿರಂ್ಪಿಿದಾದನೆ. 
 ಅೆೀಿಕಾದ ಿಲಟಿ ದಾಖಲೆಯಲಿರುವ ಮದಲ ಕೆೀಸು ಇದಾಿದೆ 

 

್ಾವ್ಜಿಕರ ಕೆೀಸು್ಳು: 
 

2. ಿ ೆಿಿ್ ಬೊೀ ಫಾರೆ್p ಭೆೀಿ : ಅಕೊpೀಬ್ 25, 1974: ವಯೀಿಂ್ ರಾಜಯ, ಯು ಎ್ ಎ 

ಇದರ ವರಿಯ್ುೆ ಬರೆದು ಸಿ ಹಾರದಾದರೆ: Dr. Leo Sprinkle, Professor of Psychology, University of 

Wyoming. Also included were Rick Kenyon, and Robert Nantkes, MUFON field investigators, 

and Frank Bourke, National Star Investigator. 

ಅಂದು ಕಾ್್ ಿ್r್ ಎಂಬ ಬೆೀಟೆಗಾರ ಅಲ ಿಜಂಕೆ ಬೆೀಟೆಯಾಡಹೊರಿದದ್ು ತ್ೆ ಟರರfಿಂಿಿದು ಹಿuರದಲೆೀಿ 
ಅವ್ು ್್ ತೆಗೆದು ಪಾರಿಯತu ಶ ್ ಮಾಿದಾ್ ಿಚತರ ಪವಾಡವಾಿತು. ಆ ಬುಲೆ್ ಿಧಾ್್ಿಯಲಿ 
ಿನೆಮಾದ ್ೊಿೀ ಮೀಶ್ ಿೀಿಯಲಿ ಬೆೀರೆೀೆೀ ಆಯಾಮ (dimension) ಗೆ ಹೊೀದಂತೆ ಗಾಿಯಲಿ 50 ಅಿ 

ಚಲಿ ನೆಲಕೆf ಟಪಪನೆ ಿದುದ ಹೊೀಿತು. ಅವ್ು ಹೊೀಿ ಆ ್ುಂಡ್ುೆ ಹೆರfಕೊಳುಳಿuದಾದ್  ಿಚತರ 
ಸಪ್್ವಾದಂತಾಿ ಿರುಿ ನೊೀಿದರೆ ಅಲೊಿಬಬ ಮ್ು್ಯರೂಿ ಆದರೆ ಬೆೀರೆಯ ವಯರuಯಬಬ ಿಂಿದಾದನೆ.  

ಆರಿಿಂತಾ ಎತuರಿದುದ, ಕಪಪನೆ ಸೂ್ ಮತುu ದೊಡr ಬೆ್p ್ಿಿದಾದನೆ. ಅದರ ೆೀಲೆ ಹಳಿ ಬಣtದ ್ಾp್ 

ಚತರಿದೆ. ಿೀಳ ಿಂತ ತಲೆ್ೂದಲು, ಕಾಲು್ಳು ್ುಂಡಗೆ ಿಂತಂಿದೆ. ಕೆೈಯಲಿ ಹಸuಿಲಿ, ಚೂಪಾದ 

ಕೊೀಲ್ಂಿದೆ. ಕಂ್ಳ ೆೀಲೆ ಹುಿಬಲಿ.  
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ಸೂಚಯ ಡಾರಿಂ್! 

“ಿ್ಗೆ ಹಿವೆಯಾಿದೆೆ?” ಎಂದು ಕೆೀಿ ಅವಿಗೆ 
ಔ್ಿಯಂತಾ ಿ್ಸ ಕೊಿpತಂತೆ. ಒಂದ್ುೆ ಿಂದರೆ 
ಿ್ಗೆ 4 ಿ್ವೆಲಾಿ ಹಿವಾ್ುವುಿಲಿ ಎಂದು 
ಹೆೀಿದನಾತ. ಹಿವೆಯಾ್ಿದದರೆ ಜಂಕೆಯ್ುೆ 
ಕೊಲಿಲು ಬರುಿuರಲಲಿ ಎಂದು ಊಿಿಿದರಬೆೀಕು. 
ಅಂತದೆಲಿ  ಎಂದೂ ಿ್ೆದವ್ು ಿ್r್ 

ಿಚತರವೆಂದೆನೆಿ ಒಂದ್ುೆ ಿಂದುಿಟp. ಿರfದದ್ುೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲಲಿ.  

ಆತ ಇವ್ ಟರರf್ತu ಕೆೈ ತೊೀಿಸಲು ಅದು ಇದದರfದದಂತೆೀ ಅಲಂಿದ ಮಾಯವಾಿತು 

ಅವ್ು ಇವ್ತu ಕೆೈ ಚಾಚದ ಕೂಡಲೆೀ ಿ್r್ ಯಾವುದೊೀ ಪಾರದಶ್ಕವಾದ ಗಾಿಯಲ ಿಹೊೀ್ುವ 

ವಾಹ್ದಲಿದದ. ಅಲಿ ಇವ್ ತರಹ ಇಿೆಬಬಿದದರು...ಮತುu ಐದು ಜಂಕೆ್ಳು, ಇವ್ು ಬೆೀಟೆಯಾದಲು ಬಂದಾ್ 

ಕಂಡವು. . ಅವೆಲಾಿ ಹೆಪುಪ್ಿpದಂತೆ ಮರ್ಿpದಂತೆ ಕಂಡವು!  

“್್ೆ ಹೆಸರು ಆ್ೊೀ” ಎಂದ್ಂತೆ ಆತ. ಇನೆೆೀ್ೂ ಉತuಿ ಸಲಲ.ಿ 

“ ನಾಿೀ್ 1,63,000 ಜೊಯಿವ್್ದಲಿರುವ ್ಮಮ ್ರಹಕೆf ಹೊೀ್ುಿuದೆದೀವೆ” ಆತ ಎಂದಾ್ ಆ ವಾಹ್ 

ಚಲಿತ್ೆpೀ. ತಷಣ ಅವರು ಹೊಸ ್ರಹಕೆf ತಲುಿದದರು. 

ಅಲಿಯೂ ಅೆೀಿಕಾದ ಿಯಾಟ್ ್್ರದ “್ೆfೈ ಿೀಡ್” ್ಂತಾ ್್್ಚುಂಿ ಕಟpಡ್ಿದದವಂತೆ. 
ವಾಹ್್ಳೆಲಾಿ ಗಾಿಯಲಿ ಹೊೀ್ುಿuದದವು. ಅಬಾಬ ಅಲಿ್ ಸೂಯ್್ ಪರಭೆ ಕಣುt ಕೊೀರೆೈಸುವಂಿತುu. ಅವ್ 

ಕಂ್ಳಲಿ ತಡೆಯಲಾರದೆೀ ಿೀರುಕುfವ್ುp! ಅಲಿಯೂ ಮಾ್ವ ರೂಪದ ಯುವಕ ಯುವಿಯರು ಮಾತಾಡುತಾu 
ಿಂಿದದಂತೆ ಕಾಿತು. ಅವಯಾ್ರೂ ಇವ್ತu ಿರುಿ ನೊೀಡಲೆೀ ಇಲ!ಿ 

ಅಲ ಿಒಂದು ಎತuರದ ಕಟpಡಕೆf ಸುಯಯನೆ ಹಾರುವ ಲಿp್ಲಿ ಕರೆದೊಯದರು. ಅಲ ಿ್ಡುವೆ ್ೆpೀ್ ಇದುದ ಸುತuಲೂ 

ಕ್ೆಿ್ಿದದಂತೆ.. ಒಂದು ಕ್ೆಿ ಇವ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತೆ ಆ್ೊೀ ಮಾಿದ್ು.ಅದು ಕೆಲವು ಿಿ್ ಅವ್್ುೆ 
್ಾfಾ್ ಮಾಿತೊೀ ಏನೊೀ, ಮತೆu ಪಕfಕೆf ಸಿದುಹೊೀಿತು.  

ಆ್ ಆ್ೊೀ ಎದುಿಗೆ ಬಂದು,  “್ಾಿ, ಿ್ೆಲಿ ್ಮಗೆ ಬೆೀಕಾದ ್ುಣ ಲಷಣ್ಿಲಿ, ಿ್ೆ್ುೆ ವಾಪ್ ಿಡುತೆuೀನೆ” 
ಎಂದು ಮತೆu ತ್ೆ ಕೆೈ ಎದುಿಗೆ ಚಾಚದರೆ ಬಾಿಲು ತಾನಾಿೆೀ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರು ತೆೀಲುತಾu ವಾಪ್ 

್್್ನೌಕೆಯ ಬಿ ಬಂಿದದರಂತೆ. 
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ಅಲ ಿಹಾಗೆೀ ನೊೀಡುಿuದದಂತೆೀ ಅಲಿಂದ ಹೊರಟ ವಾಹ್ ಮತೆu ೆಿಸ್ ಬೊೀ ಕಾಿಗೆ ತಂದು ಿಟpಂತಾಿ ಅಲ ಿ

ತ್ೆ ್ಿಯಾದ ನೊೀಿದಾ್ 2.5 ್ಂಟೆ ಕಾಲ ಮುಿಿತುu ಎಂದು ಗೊತಾuಿತು. ಅವಿಗೆ ಈಗಾ್ಲೆೀ ಬಹಳ 

ಗಾಬಿ, ಸುಸುu ಎಲಾಿ ಆಿತುu . 

ಅವ್ ಟರ್ ವಾಹ್ವ್ುೆ ಹುಡುಕಲಾಿ  ಹೊರಟವಿಗೆ ಅದು ಕಾಣದೆೀ ಆತಂಕಿಂದ ಅಲಿ್ ಫಾರೆ್p ಪರದೆೀಶದ 

ಶೆಿೀಿಗೆ ಹೆೀಗೊೀ ಫೀ್ ಮಾಿ ಕರೆಿ, ಅವರ ಜತೆ ಿಂಿರುಿದ್ು. 

“್್ೆ ಜಂಕೆ್ಳ್ುೆ ಕದುದಕೊಂಡು ಹೊೀದರು” ಎಂದು ಕ್ವಿಸುಿuದದ್ಂತೆ ಉಿೆ್ೆ ಿ್r್. ಆಸಪತೆರಯಲಿ ಚರತೆಸ 
ಮಾಡಲು ಹೊೀದಾ್ ಅವ್ ರಕuದಲಿ ಿಪಿೀತವಾದ ಅ್ಾಧಾರಣವಾದ ಿಟಿ್ ಅಂಶ ಇದುದದು 
ಗೊತಾuಿತಂತೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ನಾಲುf ಿ್ಕಾf್ುವ ಮಾತೆರಿಂಿರಬೆೀಕು! 

ಅವ್ ತಿಪದ ಬುಲೆ್ ಕೂಡಾ ಪಿೀಷೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅದರ ಲೆದ್ ಹೊಸಕವಚ ಮಾತರ ಇದುದ 
ಪಿೀಷೆಯಲಿ -“ಅದು ಬಹಳ ್ಿpಯಾದ ಗೊೀಡೆಯ್ುೆ ಹೊಡೆದು ಅಪಪಚಿಯಾಿ ಕೆಳಗೆ ಿದದಂತೆ ಚಪಪಟೆಯಾಿದೆ, 
ಗಾಿಯಲ ಿೆತuಗೆ ಹಾಿ ಟಪಪನೆ  ನೆಲಕೆf ಿದದರೆ ಿೀಗಾ್ುಿuರಿಲ”ಿ ಎಂದರಂತೆ!!  

ಆದರೆ ದೊಡr ಟೆಲೆಫೀ್ ೆಟ್ ಕಂಬವ್ುೆ ತೂರಬಲಿ 7  MM ಬುಲೆ್ ಆ ಕಾಿ್ಲ ಿಏ್್ುೆ ತಾನೆೀ ತ್ುಲ 

ಿೀಗಾಿರಲು ್ಾ್ಯ? ಎಂದು ್ಮಗೆ ಹೆೀಳಲು ್ಾ್ಯಿಲಿ ಎಂದರಂತೆ ಪರಯೀಗಾಲಯದ ಿಞಾಿ್ಳು. 

ಅವ್ ಟರ್ ಎಲಿಯೀ ದೂರದಲಿ ಕಾಿ್ಲ ಿಮರ್ಳ ್ಡುವೆ ಿರfತಂತೆ. ಅದ್ುೆ ಅಲಂಿದ ಹೊರಕೆf ತರಲು 
ಅಿಕಾಿ್ಿಗೆ ಭಾಿೀ ಕ್pವಾಿತಂತೆ..  

ಇಲಿಗೆ ಹೆೀಗೆ ತಾನೆೀ ಟರ್ ತಂದು ಿಲಿಿದೆ ಎಂದು ಕೆೀಿದರಂತೆ.  ಿ್r್ ಮಾತ್ುೆ ಅವಿಗೆ ್ಂಬಲಾ್ಲಲ.ಿ.   

ಅತಯಂತ ಆಶಿಯ್ಕರ ಸಂ್ಿೆಂದರೆ ಅವ್ ೆಿಕ್ ಪಿೀಷೆಯಲಿ ಅವಿಿದದ ಮದಲ್ ಿ ಿ ಕರೆ್ಳು 
ಶಾೆಸಕೊೀಶಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಿದದವು..ಎಲಾಿ ಅವ್ ಈ ಿಶೆೀ್ ಪರಯಾಣ ಮತುu ಅಲಿ ್ಡೆದ ಟೆ್p ್ಿಂದ 

ಇರಬೆೀಕು ಎಂದುಕೊಂಡರಂತೆ. 

 ಕೊನೆಗೆ ೆೀಲೆ ಹೆೀಿದ ತಞರೂ ವೆೈದಯರೂ –“ ಇವ್ು ಸುಳುಳ ಹೆೀಿದಂತೆ ಕಾಣುವುಿಲಿ, ಇಂತಾ ಘಟನೆ್ಳು 
ಿೀಗೆ ಮಾತರ ್ಡೆಿರಲು ್ಾ್ಯ” ಎಂಿದಾದರೆ. 
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ಎಂಬವರ ಬಿ ಕರೆದೊಯದರಂತೆ. ಅಲ ಿಆಕೆಗೆ ಹಲವಾರು ಜ್ಿuಗೆ ಸಂಬಂಿಿದ ಸಂದೆೀಶ್ಳ್ುೆ 
ಕೊಟpರಂತೆ. “ಅವರು ಹೆೀಿದುದ ಹೆಚುಿ ್್ಗೆ ಅಥ್ವಾ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಅವೆಲಿ ್್ೆ ಪರಭಾವಿ/ ಿವಯಕಾಂಿ 

ಅಥವಾ “aura”  ಗೆ ಸಂಬಂಿಿದುದ” ಎಂದು ಹೆೀಿದಾದಳ .ೆ 

ಆ್ ಇದದರfದದಂತೆ ಆ ‘ಮಾಸp್’ ಗೆರೀಸಸ ಜೀಿ ತ್ೆ ಆಕಾರ ಬದಲಸಬಲುಿದೆೀನೊೀ, ಬಾಿಂಡ ಕೂದಲ್ 

ಮಾ್ವನಾಿ  ಎದುಿಗೆ ಕಾಿಿದಾ್  ಪಾಯ್ “ಿೀಗೆೀಕೆ ಬದಲಾದೆ?” ಎಂದು ಕೆೀಿದಳಂತೆ. “ಿ್ೆ 
ಮ್ಿಸ್ಲಿ ಿೀಿರಲ ಎಂದು ಿೀ್ು ಇಚೆಿ ಪಿpದದಿ ಂದ” ಎಂದುತuಿ ಿತು ಮಾ್ವರೂಿ. 

ಪಾಯ್ ಬೌರ್ ಳ್ುೆ ಆಕೆಯ ಸೂಷಮದೆೀಹಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಅವಿಗೆೀ ತೊೀಿಿ-“ಇದು ಿ್ೆ ಆಸಿ್  

(astral) ಬಾಿ, ಿ್ೆ ಕಮ್ ಪರಕಾರ ಿ್ೆ ಜತೆೆೀ ಜ್ಮ ಜ್ಮಕೂf ಬರುತuದೆ” ಎಂದರಂತೆ.  
(ಇಲಿ ್ಮಿಿ : ಈಕೆ ಪಕಾf ರರಿಿಯ್, ್ಡೆದುದುದ ಅೆಿಕಾದಲ ಿಎಲೊೀಿ ...ಎಲಯಿೂ ಯಾವ ಿಂದೂ 

ಪಂಿತ್ ಪಾತರಿಲ!ಿ) 

 

ಆಕೆಗೆ ಇ್ೂೆ ಎರಡು ಬಾಿ ಿೀಗೆೀ ಕರೆದೊಯುದ ವೆೈಬೆರೀ್್ಸ (ಕಂಪ್) ಮತುu ಆರಾ ಿೀಲಂ್ ಚರತೆಸ 
ಹೆೀಿಕೊಟುp ಇದೆಲಾಿ ಆಸಿ್ ಬಾಿಯ ಲೆವೆಲಿ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತuವೆ, ಿಿಕ್ ದೆೀಹದ ೆೀಲಲಿ.. ‘ಿೀ್ು 
ವೆೈದೆಯ ಅಲಿವೆ , ಇದು ಿ್ಗೆ ಉಪಯೀ್ವಾ್ಲ’ ಎಂದರಂತೆ. ( ಿೀಗೆೀ  REIKI, ಅರೊಮಾಥೆರಿ 

(aromatherapy) ಎರಡ್ೂೆ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳ ಕೊಡುಗೆ ಎ್ುೆತಾuರೆ, ಮುಂದೆ ಬರೆಯುವೆ) 
ಈಕೆಯ್ುೆ ಿಞಾಿ್ಳು, ಅಪ್ಂಿಕೆ ಪಟpವರು ಹಲವು ಬಾಿ ್ಾವ್ಜಿಕ ಸಭೆಯಲಿ ಪರಿೆಿದಾದರೆ. 
“ಇದೆಲಾಿ ಿ್ೆ ಭರೆ, ಸುಳುಳಕತೆ, ಮೂಢ್ಂಿಕೆ ಹರಡುವೆಯಾ ಸಮಾಜದಲ?ಿ” ಎಂದೆಲಾಿ ಿೀರಿದಾದರೆ, 
ಿಕfಿಿದಾದರೆ. ಎಂದೂ ಆಕೆ ತ್ೆ ಅ್ುಭವ್ಳ್ುೆ ಬದಲಿ ಹೆೀಳಲಲಿ, ತಪೆಪಂದು ಒಿಪಕೊಳಳಲೂ ಇಲಿ. 
‘ತಾನಾಿ ಅವರ ಬಿ ಬಯಿ ಹೊೀ್ಲಲಿ, ಿೀಗೆೀ ್ಡೆಿತು’ ಎ್ುೆತಾuಳಾಕೆ. 
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6. 1992, ಕಾಪೆ್ಿಿಯಾ : 

ಮಿಯಾ್ ಎಂಬ ಕಾಯಲಫೀಿ್ಯಾದ ವೆೈಟೆರ್ಸ ಒಬಬಿಗೆ ಿೀಗೆೀ ಮನೆಯಲಿ ಿಿ ನೊೀಡುಿuದಾದ್  

ಪಕfದಲೆಿ ಬೂದು ಬಣtದ ಬೊೀಡ ಮುದುಕ ಗೆರೀಸಸ ಜೀಿ ಬಂದು ಅವಿಗೆ ಹಲವು ಸಂದೆೀಶ್ಳ್ುೆ 
ಿೀಿತಂತೆ:- 

 ನಾವು ಸಹಸರರು ವ್್್ಿಂದ ಿಮಮ ್ಾ್ರ್ಭ್ದ ಒಂದು ಲೊೀಕದಲಿದೆದೀವೆ. ಿಮಗೆ 
ಿಿಯಲಾ್ದು. 

 ್ಮಮಲಿ ಅಣೆಸರ ಬಾಂ್  ಇತಾಯಿ ಇಲ ಿ

 ಅಲಿಂದಲೆೀ ತೆೀಲುವ ನೌಕೆಯಲಿೆ ೀ ಹಾರಲೂಬಹುದು, ಅಂತಿಷಕೂf ಹೊೀಿಬರುಿuದೆದೀವೆ. 
 ಿಮಮ ಭೂಿಯ ಬಗೆ ೆ್ಮಗೆ ಕಾಳಜಿದೆ. ಿೀವು ಯುದಧ ಮಾಿ ಎಲ ಿಹಾಳಾಿಹೊೀ್ುಿರೊೀ 

ಎಂದು. 
 ಭೂಿಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಜೀಿ್ಳು ಬೆೀರೆ ್ರಹಮಂಡಲಿಂದ ಬಂದು ಹೊೀ್ುಿuವೆ,ಎಲಿಿ್ೂ 

ಭೂಿಯ ೆೀಲೆ ಿಶೆೀ್ ಆಸರuಿ ದೆ, ಆದರೆ ಒಂದೆೀ ಕಾರಣಕfಲ,ಿ ಎಲಿರೂ ಿಮಮ ಿತೆೈಟ್ಳೂ 

ಅಲಿ. ಕೆಲವರು ತಮಮ ವಂಶವನೆೆೀ ಬಲಗೊಿಸಲು, ಿಶರತಿ ಮಾಡಲು ಿಮಮ ದೆೀಹವ್ುೆ 
ಬಳಸಲೂ ಬರುತಾuರೆ.  

ಆಕೆಗೆ ಈ ಿ್ಯವೆೀ ಹೊಸಿದದಿ ಂದ ಏ್ು ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದು ಿಿಯದೆೀ ತಮಮ ವೆೈದಯರ ಬಿ ಹೆೀಿ ಈ 

ಘಟನೆ್ಳಿಯಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಿದೆ. 

ಇ್ೂೆ ಇದೆೀ ಬಗೆಯ ಹಲವಾರು  ಯಾಕೆ, ್ೂರಾರು ಕೆೀಸು್ಿವೆ. ಎಲಿವ್ೂೆ ಬರೆಯುವುದರಲಿ 
ಅಥ್ಿಲಿ.  

ಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ್ರಂಥಸೂಚಯಲಿ ಕೊಡುತೆuೀನೆ, ಓಿಕೊಿಳ. 

 

 

 

5ನೆೀ ಕಂತು: 

ಚಂದರ್ಲ ಿಯಾರೊೀ ಇದಾದರಾ? 
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ಚಂದರ ಯಾರು? ಎಲಿ? 
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 ಚಂದರಮಾ ಮ್್ೊೀ ಜಾತಃ ಎ್ುೆತuದೆ ಪುರು್ ಸೂಕu. ಪರಜಾಪಿ/ಪುರು್್ ಮ್ಿಸಿಂದ ಚಂದರ ಹುಿpದನೆಂದು ಸನಾತ್ 

್ಮ್ ಹೆೀಳುತuದೆ. ್ಮಮ ಶಾಸರ್ಳಲಿ ಚಂದರ್್ುೆ ್ವ್ರಹ್ಳಲಿ ್ೆೀಿಿದೂದ ಉಂಟು.  
 ಖಗೊೀಳಶಾಸರಞರು ಆ್ಂತರ ಚಂದರ್ು ಭೂಿಯ ಉಪ್ರಹ , ಭೂಿಯ ಸುತu ಮಾತರ ಸುತುuತಾuನೆ ಎಂದರು.  
 ರಾಿರಯ ಬೆಳಿಂ್ಳು  ರೊಮಾಯಂಿ್ ್ಾಿತಯದಲಿ, ಿೀತೆ್ಳಲಿ ಿಶೆೀ್ ್ಾಥ್ ಪಡೆಿದೂದ ಹೌದು. ಮ್ುಚಂದರ/ 

ಹಿಮೂ್ ್ಮಗೆಲಾಿ ಮ್ುರ ನೆ್ಪು್ಳನೆೆೀ ತರುತuದೆ.  

 ಭೂಿ ಹುಿpದಾಿಲಂದಲೂ ಚಂದರಿದ ದೆೀ ಇದಾದನೆ. ಅವ್ ೆೀಲ್ ಹಳಳ ಕೊಳಳ,ಕಿವೆ್ಳ ಮಸಕು ಕಲೆ್ಳ್ುೆ ಕಂಡು 
’ಅದೊಂದು ಮಲ’  ಎಂದು ಊಟ ಮಾಿಸುವಾ್ ಮಕfಿಗೆ ಹೆೀಿ ನಾವು ಮಾತರ ಅಲೆಿೀಿದೆ? ಎಂದು ಅಚಿಿ ಪಿpದೂದ 
ಆಿಕಾಲಿಂದಲೆೀ. 

್ಮಗೆ ಿಿದ ಲೆಕfದ ಪರಕಾರ ಚಂದರಿಗೆ ವಯಸುಸ 4.6 ಿಲಯ್ ವ್್್ಳಾಿವೆ, ಅದು 2,38,000 ೆೈಲ ್ಿಮಂದ ದೂರದಲಿದೆ. 

ವೆೈಞಾಿಕ ಪರ್ಿ ಿೀವರವಾ್ುತಾu ಬಾಹಾಯಕಾಶವ್ುೆ ಗೆದದ ತಂತರಞಾ್ಕೆf ಚಂದರ್ತu ಿಜಕೂf ಪರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು 20 ನೆ 
ಶತಮಾ್ದಲಿ ್ಾ್ಯವಾಿತು. ಮತu ಮದಲು ರಾಕೆ್ ಮತುu ಉಪ್ರಹ ಿಞಾಿ್ಳು ಅೆೀಿಕಾದಲಿ ಅಪೀಲೊೀ  ಿ್್ ಎಂದು 
ಆರಂಿಿದುದ 1967ರಲಿ. ಹಾ್ೂ ಿೀ್ೂ ಕುಂಟುತಾu ಪರ್ಿ ಮಾಿದ ಈ ಿ್ಿೆ್ 11 ನೆೀ ಪರಯೀ್ ಚಂದರ್ ೆೀಲ್ ‘ಿೀ ಆ್ 

ಟಾರಂರೆಲಿ ’ (ಪರಶಾಂತ ಸಮುದರ?) ಎಂಬ ಪರದೆೀಶದಲಿ ಜುಲೆೈ 20, 1969 ರಂದು ಮಾ್ವ ಿಬಬಂಿ ಸೆೀತ ಇಿಿತು. ಮದಲು 
ಚಂದರ್ ೆೀಲೆ ಪಾದಿಟp ಿೀ್ ಆಮ್ ್ ಾಿಂ್ ಎಂಬ ್್್ಯಾಿರ “ಒಬಬಿಗೊಂದು ಚಕf ಹೆಜೆಾ, ಆದರೆ ಮಾ್ವಕುಲಕೆf ದೊಡr 
ಜಿತ” ಎಂದು ಖುಿ ಪಿpದೂದ ್ಮಗೆಲಾಿ ಗೊತುu. ಅೆಿಕ್ ್ವಜ ಅಲಿ ಹಾಿಿದೂದ ಆಿತು. 

ಅಲಿ ಹಲವಾರು ್ಂಟೆ ಕಳೆದ ್್್ಯಾಿರ್ಿಬಬರು (ಆಲrರ್ ಮತುu ಆಮ್ ್ಾಿಂ್) 47.5 ಪೌಂಡ ಮಣುt ಕಲಿ್ ್ಾಯಂಪ್ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಸುಮಾರು 21 ್ಂಟೆ ಕಾಲ ಚಂದರ್ ನೆಲದ ೆೀಲೆ ಕಳೆದರಂತೆ. ಇದೆಲಾಿ ್ಮಗೆ ಿಿದ ವೆೈಞಾಿಕ ಇಿಹಾಸ. 

ಅಲಿ ಇಿದಾ್ ಅಲ ಿಯಾವುದೆೀ ಸಸಯ/ ಪಾರಿಿಲಿದೆೀ ಿಜ್್ವಾಿತ uೆಂದೂ, ಅಲ ಿ್ುರುತಾೆಕ್್ಣ ಶರuಯಾ್ಲ, ಆಮಿ ಜ್ಕ 

ಪಾರಣವಾಯುವಾ್ಲ ಇಲಿವೆಂದು ್ಮಗೆ ಿದಧಪಿpತು ಎಂದರು. ಅದರ ್ಂತರ 12 ಿಂದ 17ರವರೆ್ೂ ್ಂಬ್ ಹಾರದಂತೆ ಈ 

’ಮೂ್ ಿ್್’  ್ಳೂ ್ಡೆದವು. ಮದಲೆೀ ಗೊಿuಲಿದ ಯಾವುದೆೀ ಿ್ಯ ಎಂತದೂದ ಿಿಯಲಲಿ, ಚಕf ಪುಟp ಮಾಿಿ 

ಿಟpರೆ...ಕೊನೆಯದು ಅಪೀಲೊೀ 17 ಿ್ೆಂಬ್ 7, 1972 ರಲಿ ಮುಿಿತು.. 

ಇದಲಿದೆೀ ರ್ಾಯದ ಉಪ್ರಹ್ಳು ಕೂಡಾ ಲೂಿ್ 13 ಎಂಬ ಹೆಸರಲಿ ಚಂದರ್್ುೆ ಮುಿp ಬಂಿವೆ. ಆೆೀಲೆ ಚೀನಾ ಕೂಡಾ! 

ಇವೆಲಾಿ ಅಿಕೃತ ಮಾಿಿ, ್ಮಮ ್ಮ್ಕಾfಿ ಸರಕಾರ್ಳು ಿೀಿವೆ.!!!  

ಆದರೆ...... 

3.3 ಅಯಯೀ, ಅವಿದಾದರೆ! 

3.3.1 

ಆ ಅಪಲೊೀ 11 ಿ್ಿೆ್ ಹಲವು ಿೀಕೆರ್ ಸಂಭಾ್ಣೆ್ಳ್ುೆ NASA ಮತುu ಅ್ಂತರ CIA ರವರು  “above TOP SECRET”  

ಎಂಬ ಿೀಟ್ಕೆಯಿ ಫೆೈ್ ಮಾಿ ್ುಪuವಾಿಿpದೆ ಎಂದು ಹಲವು ್ಂಬಲಹ್ ಮೂಲ್ಳು ಹೆೀಿಕೆ ಕೊಿpವೆ. 

ಅದರೊಂಿಗೆ ಒಬಬ ಿವೃತu ೆೀಜ್- ಬಾ್ ಿೀ್, ಸುಿರೀಮ ಹೆಡ ಕಾೆಟ್್್- NATO ದಲಿ ದುಿದವರು ಿೀಗೆ ಹೆೀಿಕೆ 
ಕೊಿpದಾದರೆ: 
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https://www.collective-evolution.com/ 7/ 5/ /theyre-parked-on-the-side-of-the-crater-theyre-watching-

us-when-neil-armstrong-landed-on-the-moon/ 

“ಮಾ್ಯರೆೀ, ್ಮಮ ಸರಕಾರದ NASA ಸಂ್ ಥೆಯು ತ್ೆ ಬಿ ಇದದ ಚಂದರಯಾ್ ಅಪೀಲೊ ಿ್ಿೆಗೆ ಸಂಬಂಿಿದ 40 ಿ್ಮ ರೊೀ್ಸ 
ಅ್ುೆ ಸುಟುpಹಾಕುಿuದೆ.. ಚಂದರಿಗೆ ಹೊೀದ ವಾಹ್, ಇಿಿದುದ, ಮಾಿಿ ಸಂ್ರಿಿದುದ ಇತಾಯಿ... 

 

40 rolls of films! ದೆೀವರೆೀ ್ಿ! ಅವರು ಅದೆಲಾಿ ಹಾಳುಮಾಿಿಟpರು. ಈ ಚತರದ ಯಾವ ಫೆರೀಿ್ಲಿದದ ದೃಶಯವ್ೂೆ 
ನಾವು ನೊೀಡಲು ಅಹ್ರಲಿವಂತೆ...ಅವೆಲಾಿ  “ಿನಾಶಕಾಿ” ಯಂತೆ, “್ಾಮಾಜಕವಾಿ ಒಪಪಲಾರದಂತವು” , “ರಾಜರೀಯವಾಿ 

ಅ್ುಮಿ ಿ್ದಂತಾ ದಾಖಲೆ್ಳು, ನೊೀಡಬಾರದಂತವು” ಎಂದರು. ನಾ್ು ಿವೃತu ೆೀಜ್, ್್ಗೆ ಬಹಳ ಕೊೀಪ ಬಂಿದೆ, ್್ಗೆ 
ಇಂತದೆಲಾಿ ಸಿಸಲಾ್ುಿuಲಿ” 

ಯಾಕೆ ಅಂತಾ ಅಮೂಲಯ ದಾಖಲೆಯ್ುೆ ಹಾಳು ಮಾಿದರು? ಏಿತುu ಅದರಲಿ? ಯಾರು ಇದ್ುೆ ಿ್್ಿಿದುದ?... 

ಇವರ ಹೆಸರೆೀ್ು? ನಾ್ಾ ವೆ ಅಥವಾ ನಾಶವೆ?  

3.3.2 ಿೀ್ ಆಮ್ ್ಾಿಂ್ ನೊೀಿದರೆ್ೆಲಾದಿ UFO ಿಲಾದಣ: 

ಿವೃತಾu ನಾ್ಾ ಅಿಕಾಿ ಕೆ್ ಜಾ್ಸ್್ ಬಿಮುಖ ಪರಿಭೆಯ ಜೀಿಯ್, ಆತ F4 ಪೆೈಲೆ್, ಬೊೀಿಂ್ ಎಂಜಿಯ್, ಫೆೈಟ್ 

ಜಾ್. ಅಲಿದೆೀ ಲೂನಾ್ ಮಾಡೂಯ್ , ಹೂಸp್, ಟೆಕಾಸಿ್ಲಿ ಮುಖಯಿಕಾಿ. “ನಾ್ಾ”ದಲೆಿೀ ಅಪೀಲೊೀ ಿ್್ ಸಮಯದಲಿ 
ಮುಖಯ ಭೂಿಕೆಯಲಿದದವ. 

ಹಾಗಾಿ ಆತ ಸುಳುಳಪಳುಳ ಹೆೀಳುವ ವಯರuಯಲಿ. 
ಿೀ್ ಆಮ್ ್ ಾಿಂ್ರ್ುೆ ಹಿuರಿಂದ ನೊೀಿದವ, 

ಿತರ. ನಾ್ಾದಲಿ UFO  ್ಂಬದವರೂ ಕೂಡಾ 

ಇವ್್ುೆ ಗೌರಿಸುತಾuರೆ. 

ಆತ್ ಹೆೀಿಕೆ: 

https://www.collective-evolution.com/2017/05/13/theyre-parked-on-the-side-of-the-crater-theyre-watching-us-when-neil-armstrong-landed-on-the-moon/
https://www.collective-evolution.com/2017/05/13/theyre-parked-on-the-side-of-the-crater-theyre-watching-us-when-neil-armstrong-landed-on-the-moon/
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 “ಆಮ್ ್ಾಿಂ್ ಮತುu ಆಲrರ್ ಚಂದರ್ ೆೀಲದಾದ್ ಿೀ್ ತ್ೆ ರೆೀಿಯೀ ್ೆಿp್ಲಿ ೆಿಕ್ ಚಾನೆ್ ತೆರೆದು ಚೀ್ ಆಿೀಸ್ 

ಗೆ ಹೆೀಿದ: :  they’ e here, they’ e parked on the side of the crater, they’ e watching us.  

(ಅವರು ಇಲೆೀಿ ಇದಾದರೆ. ಈ ದೊಡr ಕುಿಯ ಆ ಭಾ್ದಲ ಿಿಂತು ್ಮಮನೆೆೀ ನೊೀಡುಿuದಾದರೆ). 

ಸೆಲಪ ಯೀಚಿ: ಿೀಗೆಲಾಿ ಯಾರ ಬಗೆೆ ಹೆೀಿರಲು ್ಾ್ಯ? ಯಾರು ಅವಿಿಂತಾ ಮುಂಚೆೆೀ ಹೊೀಿ ಿಂತು ನೊೀಡುಿuದಾದರೆ? 

ನಾ್ಾದ ಒಟೊpೀ ಬೆಂಡ್ ಎಂಬ ಹಳ ೀೆ ಿಬಬಂಿಯವ ಇದಕೆf ಪೂರಕವಾಿ ಿೀಗೆ ಬರೆಿದಾದನೆ: 

“ೆೈಕೆೀ್ ್ಾಲಾ, ಿ. ಎ್. ಿ ಹೆೀಳುವಂತೆ ಅದೆೀ ಸಮಯದಲ ಿಹಾಯಮ ರೆೀಿಯೀ ಆಪರೆೀಟರು್ಳು ಕೆೀಿಿಕೊಂಡ ಸಂಭಾ್ಣೆಯ 

ಮುಂಿ್ ತುಣುಕು ಿೀಿದೆ: 

Mission Control: What s there ? Mission Control calling Apollo 11. 

Apollo 11:  These babies are huge, sir … e o ous….Oh, God, you ould t believe 

it! I  telling you there are other space craft out the e… lined up on the far side of 

the crater edge… they e on the moon watching us. 
( ಿ್್ ಕಂಟೊರೀ್: ಅಲಿ ಯಾಿದಾದರೆ?...ನಾವು ಿ್್ ಕಂಟೊರೀ್ ಅಪೀಲೊೀ 11 ್ುೆ ಕೆೀಳುಿuದೆದೀವೆ! 

ಅಪೀಲೊೀ 11: ಈ ಬೆೀಿ್ಳು (ಅಂತಿಷ ವಾಹ್್ಳು ಎ್ೆಲು ಆಡುಭಾ್ೆಯಲ)ಿ ಬೃಹತಾuಿ ವೆ ಸ್... ಬಹಳ ದೊಡr 
ಗಾತರದುದ...ಅಯಯೀ ದೆೀವರೆೀ, ಿೀವು ್ಂಬಲಕೆfೀ ್ಾ್ಯಿಲಿ. ನಾ್ು ಹೆೀಳುಿuದೆದೀನೆ: ಇಲಿ ಬೆೀರೆ ್್್ ನೌಕೆ್ಳು ಇವೆ...ಅವರು 
ಕುಿಯ ಿರುದಧ ಿೀರದಲಿ ್ಾಲಾಿ ಕಾಣುಿuದಾದರೆ. ಅವರು ಚಂದರ್ ೆೀಲೆೆೀ ಕುಿತುಕೊಂಡು ್ಮಮ್ುೆ ್ಮಿಸುತuಲೆೀ ಇದಾದರೆ!)” 

ಇನೊೆಬಬ ನೆೀಿಯ ಆಿೀಸ್ ಸ್ ೆಿೀ್ ಮಾಡೆಲಂ್ ಮಾಡಬಲಿವರು ಎಂದು ‘ನಾ್ಾ’ದವರು ಆಸರuಿಂದ  ಅಪೀಲೊೀ 11  

ಿಬಬಂಿವ್್ಕೆf ಡೆಪುಯಟೆೀ್್ ೆೀಲೆ ಬಂದವರು- ಿಲಯಮ ಟಾಂಿf್ಸ, ಆ್  ಅಲೆಿೀ ಇದದವರು, ಿೀಗೆ ಹೆೀಳುತಾuರೆ: 

“ಇಲಿ ಬೃಹ್ ್ೆೈಜ್ ್್್ ನೌಕೆ್ಳೂ ಬಂದು ನೊೀಡುಿuವೆ” ಎಂದ ಿೀ್.  ್ಮಮವರು ್ಾವ್ಜಿಕಿಗೆ ಈ ಸಂಭಾ್ಣೆ ಕೆೀಳಲು 
ಿಡಲೆೀ ಇಲಿ. ಆ್ ಿೀ್ ತ್ೆ ಕಾಯೆರಾವ್ುೆ 360 ಿಿರ ್ುಂಡಗೆ ಸುಿuಿ  ತೊೀಿಿದ. ಅದ್ುೆ ನೊೀಿದ CIA  ಅಿಕಾಿ್ಳು ಇದು 
ಅತಯಂತ ್ುಪu ಿಚಾರ (way above TOP SECRET) ಎಂದು ರಹಸಯವಾಿ ಫೆೈ್ ಮಾಿ ಮುಚಿಟpರು. 

 ಿಮೀಿ ್ುಡ ಎಂಬ UFO ಸಂಶೆ ೀ್ಕ ಬರೆಯುತಾuರೆ: 

“ಇ್ೂೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ನಾ್ಾ ಸೆೀಳ್ದಲಿ ಿೀ್ ಆಮ್ ್ಾಿಂ್ ಸಂದಶ್್ ಒೆಮ ಮಾಿದ ಿರಿ್ ಿೀಕೆರ್ ಸಿೀ್್ M16 

ಅಿಕಾಿಯಬಬರು ಹೆೀಳುತಾuರೆ: 

“ಿೀ್ ್್ಗೆ ಹೆೀಿದ: ‘ಹೌದು, ಅಲಿ ಬೆೀರೆಯವರ ್್್ ನೌಕೆ್ಳು ಇದದವು, ಇದ್ುೆ ಮುಚಿಡಲು ಿ. ಐ. ಎ. ನೆೀ ನೆೀರ ಜವಾಬಾದಿ’  “  

2013 ರ ತ್ೆ ಆಸರuಕರ ಭಾ್ಣದಲಿ ಿಮೀಿ ್ುಡ ಇ್ೂೆ ಿವರ್ಳ್ುೆ ಹೆೀಿದಾದನೆ. ಇರಲ! 

ಿೀಗೆೆೀ ಇ್ುೆ ಹಲವು ಅಿಕಾಿ್ಳು ಹೆೀಿಕೆ ಕೊಿpದಾದರೆ.  ಯು ಎ್. ಸರಕಾರವು ಇದ್ುೆ ಬಿರಂ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಇವೆಲಾಿ 
ಅ್ಿಕೃತ ಎಿಿವೆ. ಯಾರೂ ಬೆೀಕಾದರೂ ಇವೆಲಾಿ ಸುಳುಳ ಎಂದು ಮುಖ ಿರುಿಸಬಹುದು. 

ಅೆೀಿಕ್ ಸರಕಾರಕೆf ಅದೆೀ ಬೆೀಕಾಿದುದ! 

ಚಂದರ್ ೆೀಲೆ ್ಡೆದ 6ನೆೀ ವಯರuಯಾದ ್್್ಯಾಿರ ಡಾ. ಎಡೆ್  ಿಚೆ್ ಿೀಗೆ ಬರೆಿದದರ ದಾಖಲೆಿದೆ: 
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“ಹೌದು, ಅಲಿ ಅಫಾತವಾದ ಯಾರದೊೀ ್್್ ನೌಕೆ್ಳು, ಹೆಣ್ಳೂ ಿರfವೆ. ಖಂಿತಾ ನಾವು ಈ ಿಶೆದಲಿ ಏಕಾಂಿ್ಳಲಿ, 
ಅವರೆಲಾಿ ್ಮಮ ಬಿ ಬಹಳ ಕಾಲಿಂದ ಬರುತuಲೆೀ ಇದಾದರೆ. ಈ UFO ್ಳು ಸತಯ, ಇದ್ುೆ ಿಿದ ಭೂಿಯಲಿ್  ಕೆಲವೆೀ 
ಭಾ್ಯವಂತರಲಿ ನಾ್ೂ ಒಬಬ!” 

 

3.3.3 ಚಂದರ್ಲಿ ಕಾಿಿದ ಕಟpಡ್ಳು! 
ಅಪೀಲೊೀ ಿ್ಿೆ್ ಮದಲ ಲೊೀಗೊ / ಚನ ‘ೆಯು  “್ೊpೀ್ ಹೆಂ್” ಆಿತuಂತೆ (ಮದಲ ಅಧಾಯಯದಲಿ ಬರೆಿದ ದೆೀನೆ).. ಆೆೀಲೆ 
ಅದ್ುೆ ಿರೀ್ ದೆೀವ ‘ಅಪೀಲೊೀ’  ಎಂದು ಸರಕಾರದವರು ಕಾರಣ ಕೊಡದೆೀ ಬದಲಿದರಂತೆ...ಏಕೊೀ? 

ಮದಲು ಿಡು್ಡೆ ಮಾಡದ , ಅಥವಾ ಸಿಯಾಿ ಿಮಿ್ಸದ ಹಲವಾರು ಚತರ ಮಾಿಿ್ಳು ಇಿೀ್ ಬೆಳರಗೆ ಬಂಿವೆ. ಅವು್ಳ 

ಿಶೆಿೀ್ಣೆ, ಿಪಪಿ ತಞಿಂದ ್ಾಿದೆ. 

ಒಂದು ವೆ್ ್ೆೈಿ್ಲಿ ಚಂದರ್ ಚತರ್ಳು ಮತುu ಮಾಿಿಿವೆ. ಒೆಮ ಿೀವೆೀ ಓಿ ನೊೀಿ: 

http://www.unariunwisdom.com/strange-moon-surface-anomalies/ 

ಜೀ್ ್ೆ್್್ ಎಂಬ ಯಾಿರ ಚಂದರ್ರಹಕೆf ಹೊೀದ ಕೊನೆಯ ಪರಯಾಿಕ. ಅವ್ು ಚಂದರ್ ’ಕಾಣದ ಿಂಭಾ್’  ( ಭೂಿಗೆ ಕಾಣದ 

ಇನೊೆಂದು ಮುಖದಲಿ) ಹಲವು ಕಟpಡ, ಹೊಸ ಸೂಚನೆ್ಳೂ ಇವೆ, ನಾವು ಅದ್ುೆ ಪಿೀಿ್ೊೀಣ ಎಂದಾ್ ನಾ್ಾ ಸಂ್ ಥೆ ಅಡrಗಾಲು 
ಹಾರ ಬೆೀಡ ಎಂಿತು. 

ಇದೊಂದು ವೆೈಞಾಿಕ ಅನೆೆೀ್ಣೆ ಮಾಡಲೆಂದೆೀ ಹುಿpರುವ, ಕೊೀಟಯಂತರ ಡಾಲ್ ಅದಕಾfಿೆೀ ಖಚು್ ಮಾಡುವ ಸಂ್ ಥೆಯ ನಾಯಯ 

ಿೀಿಯುತ ವತ್ನೆ ಎಂದಿಸುತ uೆೆ? 

ಅಥವಾ ಅವಿಗೆ ಅಲೆಿೀಿದೆ ಎಂದು ಚೆನಾೆಿ ಗೊತುu, ಅದು ಸರಕಾರದ ರಹಸಯ... ಅದಕೆfೀ ಎಲಿರ ಬಾಿಗೆ ಿೀ್ ಅಂತಾಿತಲಿ? 

ಯಾಕೆ ಎಂಬುದ್ುೆ ಮುಂದೆ ನೊೀಡುವಾ.. 

ಈ್ ಮಿu್ುp ದಾಖಲೆ್ಳ್ುೆ ನೊೀಿದ ತಞರು ಮಾಿದ ವೆೈಞಾಿಕ ಿಧಾ್ರವನೆೆ ಕೆೀಳ ೂೆೀಣ: 

ಒಂದು ಚತರದಲಿ ಿರಿಡ ಅಸಪ್pವಾಿ ಕಂಿದೆ. 
ಇದು ಯಾರೂ ಮುಟpದ ಚತರವಂತೆ.  

ಅಲ ಿಯಾರು ಯಾತಕೆf ಕಿpದರು?. ಅದೂ 

ಭೂಿಯತu ತ್ೆ ತುಿ ತೊೀಿಸುಿuದೆಯಂತೆ..ಏ್ು 
ಮಾಡಲು? ಇಲಿಯೂ ್ಮಮ್ುೆ ಕಾಡಲು ಬಂತೆ 
ಿರಿಡ ರಹಸಯ? 

 

 

 

http://www.unariunwisdom.com/strange-moon-surface-anomalies/


ಭೂಿಗ  ೆಬಂದ ಅ್ಯ್ ರಹಜೀಿ್ಳು: ಒಂದು ಅ್ಯಯ :್ 

 

51 

ನಾಗೆೀ್ ಕುಮಾ್ ಿಎ್ 

 

  

200 ಿೀ ಎತuರದ ಿರಿಡ ಚಂದರ್ ೆೀಲೆ ್ೂ್್ ಅಥ್ ಚತರ!   

(Google Moon co-ordinates are 20°48’45.54″N 25°59’50.89″ W). 

ಯಾರೊೀ ಏನೊೀ ಕಿpದಾದರೆ, ಹಳ ೀೆ ಕಟpಡವೆೀ? ಸಹಜವಾಿ ಕಲುಿ ಿೀಿರಲು ್ಾ್ಯಿಲಿ ಅಲಿವೆ? 

 

 

 

 

 

 

ಅಲಿಯೂ ಯಾರೊೀ ’ಿೀಿಂ್ ಟಾಮ’ 

್ಮಮ್ುೆ ನೊೀಡಲು 
ಕಾಯುಿuದಾದ್ಲಾಿ?...್ಷತರ, ಉಲೆf, ್ಮಮ 
ನೌಕೆ ಇತಾಯಿ ಅಲಿವಂತೆ....ಹಾಗಾದರೆ? 
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ಖಂಿತಾ ಯಾರೊೀ ಕಿpದ ಬಂಕ್/ ಶೆಡ/ 

ಿಲಟಿ ಕಟpಡದಂಿದೆ...ಬಹಳ ೆೀಲಿಂದ 

ತೆಗೆದ ಚತರ...ಕಲುಿ ಬಂಡೆಯಲಿ! 

ಅಪೀಲೊೀ 11 ರಲಿ ತೆಗೆದ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳ ಿಲಟಿ ಬೆೀ್, ವೆೈಞಾಿಕ ಪರಯೀಗಾಲಯವೀ ಏನೊೀ ಮದಲೆೀ ಇದೆ! 

  

ಅಲಿ ಯಾವುದೊೀ ಎತuರವಾದ ಚಮಿಯೀ, ಭೂ್ತ 

್ಿಯ ಪೆೈಪೀ ಇದೆಯಲಾ?ಿ... ಏ್ು ಮಾಡುಿuದಾದರೆ 
ಚಂದರ್ ಒಳಗೆ? 

    
(https://www.youtube.com/watch?v=G_O2
IKT7oLE_) 

https://www.youtube.com/watch?v=G_O2IKT7oLE_
https://www.youtube.com/watch?v=G_O2IKT7oLE_


ಭೂಿಗ  ೆಬಂದ ಅ್ಯ್ ರಹಜೀಿ್ಳು: ಒಂದು ಅ್ಯಯ :್ 

 

53 

ನಾಗೆೀ್ ಕುಮಾ್ ಿಎ್ 

 

 

ಿರಕೊೀನಾಕಾರದ ್್್ನೌಕೆ ಚಂದರ್ ಸುತuಲೂ ನಾವು ಹೊೀ್ುವ ಮದಲೆೀ ಸುತುuತಾu ಎಲಿವ್ುೆ ನೊೀಡುಿuದೆ? ಯಾರದು?.... 

್ಾಮಾ್ಯ ಿಮಾ್್ಳಾಯವುವೂ ಅಲಿ ಹಾರುವುಿಲಿ!!..NASA ಆಕೆೈ್ಸ ಚತರ. 

 

 

(ನಾ್ಾ ಮತು ಸರಕಾಿ ಏಜೆಿಸ್ಳು ಚಂದರ್ ಚತರ ಸವೆ್ ಮಾಡಲು ಒೆಮ ಛಾಯಾ್ರಹಣಕೆfಂದೆೀ ಿ್್ ಮಾಿದವು. ಕೆಿೆ ಂಟೆೈ್ 

ಿ್್... ಈ ಬಗೆೆ ಅದರ ಡೆಪುಯಿ ಮಾಯನೆೀಜ್ ಿರೀ ಬಾರಂಡೆ್ ಬ್್ ಿೀಗೆ ೆೀಲದದಂತೆ ಹೆೀಿದಾದರೆ. 

ಯಾರೊೀ ್ಮಗೆ ಗೊತಾu್ದಂತೆ ತಮಮ ಕೆೀಂದರ ಕಟುpಿuದಾದರೆೆ ಎಂಬ ಅ್ುಮಾ್ ಬಂಿತuಂತೆ. ಿೀಗೆಲಾಿ ಅಲ ಿಇರಲೆೀ 
ಬಾರದು...ಖಂಿತಾ ಯಾರೊೀ ಕಿpದಂತಾ ಕೃತಕ ಕಟpಡ್ಳು, ಇದು ಆತಂಕಕಾಿ...ನಾವಂತೂ ಅಲಿಗೆ ಹೊೀಿ ಇದನೆೆಲಾಿ 
ಕಿpಲಿ....ಯಾರೊೀ ಅಲಿದಾದರೆ!.)  

ಅಂದ ೆೀಲೆ ಚಂದರ್ ೆೀಲೊಂದು ಭೂ್ಳಳತ್ದ ಹ್ರಣವೆ? ( ಚಂದರ್ಳಳತ್?) 
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ಅಪೀಲೊೀ ಿ್್ 17ರ ್ಂತರ ತಷಣವೆೀ ಯಾ್ವ್ುೆ ಿಲಿಸಲಾಿತು. ‘ಬೆೀಕಾಿದ ದೆಲಾಿ ಿರfತು, ಿಲಿಿ ದೆವು’ ಎಂದರಂತೆ ನಾ್ಾ.. 

‘ಏ್ು ಹುಡುಕಹೊೀಿಿದಿ, ಏ್ು ಿರfತು?’ ಎಂದು ಅೆಿಕ್ ಪಿಿ್ ಬಹಳ ಕಾಲ ಅವರ್ುೆ ಪರಿೆಿದಾದರೆ.’ ಅಲಿ ಏಲಯ್ುೆ 
(ಅ್ಯ್ರಹಜೀಿ)್ಿರಲ ಇರಲ ಮನೆ ಮಾಿಕೊಂಡು’ ಎಂದು ಿಟುpಿಿpರಾ? ಅಲ ಿಿರಿಡುr ಇದೆ, ಅಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಟpಡ್ಿವೆ. 
ಅಲೊಿಂದು ಕಲುಿ- ಮ್ು್ಯ್ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ರೂಪದಲಿದೆ. ಅಲಿರುವ ಕೆಲವಂತೂ ಯಾರೊೀ ಭೂಿಯ ೆೀಲೆ ಿಗಾ ಇಡಲೆಂದೆೀ 
ಕಿpದಂಿದೆ? ಎಂದೆಲಾಿ ಪರಿೆಿದಾದಿದೆ. ಯಾವುದಕೂf ಜ್ೆದ ಈ ಸರಕಾಿ ಏಜೆಿಸ NASA... 

ಅವರು ಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂದೆೀಶ ಕೊಟpರೆ?...ಇಲಿಗೆ ಇ್ುೆ ೆೀಲೆ ಬರಬೆೀಿರೆಂದು? ಎಂದು ಅವರ್ುೆ ಕೆೀಳುವವಿದಾದರೆ... 

 ನೆೀರವಾಿ ನಾ್ಾಗೆ ಸಂದೆೀಶ ಕೊಟುp - 

“ಇಲಿಗೆ ಬರಬೆೀಿ, ಬಂದರೆ ್ಿ ನೆಟpಗಾಗೊಲಿ. ಿಮಗೆ ಬೆಳಿಂ್ಳು ಿ್ುಿuದೆಯಲಾಿ, ಅದ್ೂೆ ನಾವು ದೊಡr ಗೊೀಡೆ ಕಿp ಮರೆ 
ಮಾಿಿಟpರೆ ಏ್ು ಮಾಡುಿಿ?...ಿಮಮ್ುೆ ನಾವು ಇಲಂಿದಲೆೀ ಉಡಾಿಿಿಟpರೆ?” ಎಂದೆಲಾಿ ಆ ಜೀಿ್ಳು ಬೆದಿಿದ ಅಂತೆ-
ಕಂತೆ್ಳ ವಾಯಖಾಯ್ ವೆೈಞಾಿಕ ವಲಯದಲೆಿೀ ್ಡೆಿದೆಯಂತೆ... 

https://www.gaia.com/lp/content/what-did-nasa-really-discover-on-the-moon/ 

ಎಲವಿ್ುೆ ಿೀವು ್ಂಿ ಎಂದು ನಾ್ು ಹೆೀಳುಿuಲಿ... ಎಲಾಿ ಬಗೆಯ ಚತರಣ, ಬರಹ ಅಂತಜಾ್ಲ ಮಾ್ಯಮದಲಿ ಬಂಿದೆ, ಿಮಗೆ 
ಕೊಿpದೆದೀನೆ... ್ಂಬಿದದರೆ ಏ್ು ಮಾಡುಿಿ, ಿಮಗೆೀ ಿಿpದುದ! 

ಇ್ುೆ ಈ ಕಂಿ್ ಕೊನೆಯದಾಿ- ಚಂದರ್ ೆೀಲೆ ಿರfತೆ್ೆಲಾದ ಮೂರು ಕಿt್ ಹೆಣುt ಜೀಿಯ “ಹೆಣ?”ದ ಘಟನೆಯಂದು 
ಿಞಾಿ್ಳ್ೂೆ, ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ-ಿರಯರ್ೂೆ ಭಾಿಿದೆ. 

ಅದ್ುೆ ನೊೀಡುವಾ:- 

http://www.viewzone.com/monalisa.html 

್ಾವ್ಜಿಕಿಗೆ ಿಿದಂತೆ  ಅಪೀಲೊೀ 17ಕೆfೀ ಚಂದರಯಾ್ ಪಿಸಮಾಿuಯಾದರೂ ರಹಸಯವಾಿ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳ್ುೆ ಕಾಣಲು 
18-19 ಮತುu 20 ್ಂಬಿ್ ಉಪ್ರಹ್ಳ್ುೆ ಹಾಿಸಲಾಿತು ಎಂದು ್ಂಬಲಹ್ ್ುಟುpರಟುpಗಾರ (ಿ್ೆ್ ಬೊೀಿಯ್) – 

ಿಲಯಮ ರಟೆಿ್  ಎಂಬವ 2007 ರಲಿ ಈ ಿ್ಯವ್ುೆ ಬಿರಂ್ ಪಿಿದ. 

(https://www.ufoinsight.com/mona-lisa-alien-girl-found-moon-1976/) 

https://www.youtube.com/watch?v=FLtCAmrPbtc 

 “ಆ ನೌಕೆ ಚಂದರ್ ಿಮುಮಖ  ್ಮಗೆ ಕಾಣದ ಮುಖ  ದಲ ಿಇಿಿತು. ಅಲ ಿಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳ ಕಾಲೊೀಿ/ ಕೆೀಂದರ್ಳ್ುೆ 
ಕಂಿದದಲಿದೆೀ ಅಲೊಿಬಬ ಹೆಿt್ ದೆೀಹವು ದೊರರತು. ಬದುರಯೂ ಇಲದಿ, ಸತೂu ಹೊೀಿರದ – ಮ್ಯದ  ಘಟpದಲದಿದ ಆಕೆಯ್ುೆ 
ಅಪೀಲೊೀ  ರವರು ’ಮೀನಾಲೀ್ಾ’  ಎಂದು ಹೆಸಿಟpರು. ಆಕೆಯು .  ಅಿ ಎತuರಿದುದ ಮಾ್ವಳ  ತರಹ  ಕಾಣುವಂತಾ ಜೀಿ. 

ಆಕೆಗೆ ದೆೀಹದಲ ಿಕೂದಲು, ಲಂ್ ಮತುu  ಬೆರಿ್ ಹಸu್ಿದದವು  ಅವರ ಸಂಖಾಯ ಶಾಸರವು  ಬೆೀ್ ಗೆ ಇಿದೀತು, ್ಮಮದು  ಇರುವ 

ತರಹ . ಆಕೆಯ ಕಂ್ಳು ಮತುu ಬಾಿಗೆ ಕಿpದಂತೆ ಪೆೈಲೆಿpಂ್ ್ಾ್್್ಿದದವು. ನಾವು ಅದ್ುೆ ಕತuಿಿದೆವು. ಆಕೆ ಬಟೆp ಉಿpರಲಲಿ.  
ಆಕೆಯ ಬಾಿಯ ಬಿ ರಕuದ ತರಹ ದರವ ಹೆಪುಪ್ಿpತುu. ಆಕೆಯ ದೆೀಹಕೆf ಚಮ್ಕfಂಿದ ಹಾಗೆ ಪಾರದಶ್ಕ ಿಲಮ ಒಂದ್ುೆ 
ತೊಿಸಲಾಿತುu. ಅಲೆಿೀ ಇ್ೂೆ ಒಂದು ದೆೀಹ ಿರfತು, ಆದರೆ ಅದು ನಾಶವಾಿ ಸಿuತುu. ಬರೆೀ ತಲೆ ಮಾತರ ಸಂ್ರಿಿದೆವು. 
ಮೀನಾಲ್ಾ ಜೀವಂತ ಎಂದು ಟೆಲೆಿರ ಪಿೀಷೆ್ಳು ಬಯಲು ಪಿಿದವು... ಆಕೆಯ್ುೆ ಭೂಿಗೆ ತಂದು ್ಮಮವಿಗೆ ಒಿಪಿದೆವು. 
ಆಕೆ ಅವರ ಬಿೆೀ ಇದಾದಳ ,ೆ ಭೂಿಯ ೆೀಲೆೆೀ ಇದಾದಳ !ೆ  ಇದು ಒಂದು ವರಿ. 

https://www.gaia.com/lp/content/what-did-nasa-really-discover-on-the-moon/
http://www.viewzone.com/monalisa.html
https://www.ufoinsight.com/mona-lisa-alien-girl-found-moon-1976/
https://www.youtube.com/watch?v=FLtCAmrPbtc
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ಆಕೆಯ ಹಣೆಯ ೆೀಲೆ ಮೂರನೆೀ ಚಕf ಮುಚಿದ ಕಣುt ಮತುu ರೆಪೆಪಯಂಿತುu. ಅದ್ುೆ ಆಕೆ ಬೆೀಕಾದಾ್ ತೆರೆಯಬಲಿಳೂೆೀ ಏನೊೀ?  

ಎಂದು ಇನೊೆಂದು ವರಿ ಹೆೀಳುತuದೆ. 

(ಿಂದೂ ್ಮ್ದಲಿ ಭೂರ (ಹಣೆ) ಮ್ಯದಲ ಿಮೂರನೆಯ ಕಣುt ಜಾ್ೃತವಾ್ಬಲುದಿು , ಅಲೆೀಿ ಞಾ್ ಚಷು ಇದೆ, ಅದರ ೆೀಲೆ ಧಾಯ್ 

ಮಾಿ, ಅದು ಜಾ್ೃತವಾಿ ಞಾ್ವ್ುೆ ಕೊಡುತuದೆ ಎ್ುೆವುದು ಇದಕೆfೀ ಇರಬಹುದೆ?) 

 

 

ಮೂರನೆಯ ಕಣುtಳಳ ಹಣೆ! ( ಿರನೆೀತರಧಾಿಿ?)..ಹಣೆ ೆೀಲೆ ಬೊೀರೆ ಬಂಿಲಿ, ಅಂಟು ಹಾರ ಮುಚಿದಾದರೆ, ರಪೆಪ್ಳು ಹಾಿವೆ! 
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ನೊೀಿ, ಓದು್ರೆ, ಇವೆಲಾಿ ಸಮಾಜದ, ವೆೈಞಾಿಕ ಸಮುದಾಯದ, ್್್ಯಾಿರ್ಿಗೆ ಸಂಬಂಿತವಾದವರು 
ಹಲವಾರು ಮುಖಯ ಪರಶೆೆ್ಳ್ುೆ, ಸವಾಲು್ಳ್ುೆ ಅೆಿಕದ NASA  ಸಂ್ೆಥಯ ಬಗೆ ೆಎಿuದಾದರೆ. ಅದಕೆfಲಕಿೂf 
ಅವರು ಬರೆೀ ್ಕಾರಾತಮಕವಾದ ಪಳುಳ ಉತuರ್ಳನೆೆೀ ಿೀಡುತಾu ಜ್ರ ಮಾಿಿಗೆ ಅಡrಗೊೀಡೆ ಕಟುpವಂತೆ 
ಅೆೀಿಕ್ ಸರಕಾರದ ಕೆೈಬೊಂಬೆಯಂತೆ ವಿ್ಿದಾದರೆ ಎಂದು ೆೀಲೊೆೀಟಕೆf ಕಾಣುಿuದೆ. ಇದು ್ನೊೆಬಬ್ 

ಅಿಪಾರಯವೂ ಅಲ.ಿ  

ಇವೆರೆಡರಲ ಿಯಾವುದ್ುೆ/ ಯಾರ್ುೆ ್ಂಬಬೆೀಕು ಎಂಬುದು ಿಮಗೆೀ ಿಿpದುದ... ್್ೆ ಬಲವಂತವೂ ಇಲ,ಿ 

ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೀ ಸರಕಾರದ ೆೀಲೆ ್ೂಬೆ ಕೂಿಸುವ ಉದೆದೀಶವೂ ಇಲಲಿ.ಿ..  
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 6ನೆೀ ಕಂತು: 
ಅಧಾಯಯ 4. ್್್ ನೌಕೆ್ಳು- ಿಿ್ ಬಗೆ ಮತುu ತಂತರಞಾ್- ವಮ್ 

ಹೊೀ್ ಮತುu  ಅ್ಯ ಲೊೀಕ ಪರಯಾಣ 

4.1 ಿಮಾ್್ಳು 
ಗಾಿಯಲಿ ಹಾರಬೆೀಕಾದರೆ ್ುರುತಾೆಕ್್ಣ ಶರuಯ್ುೆ ಿೀರಬೆೀಕು. ಅಂತಾ ದೊಡr  ವೆೀ್ ಮತುu ಮೆಂಟಮ (ಆವೆೀ್)  ವ್ುೆ 
ಏರೊೀಡೆೈ್ಿ್ ತಂತರಞಾ್ದ ಪರಕಾರ ರೆಕೆf್ಳ ಮೂಲಕ ಲ್p ಆ್ ಮಾಿ ್ಾಿಸಬೆೀಕು..  

ಈಿ್ ದೊಡr ಆ್ುಿಕ ಮಾಡೆ್ - 

ಸೂಪ್ ್ೊೀಿ್ ಿಮಾ್ 

-ಿಮಾ್್ಳು 40,000 ಅಿ ಎತuರದಲಿ  
9  km/ h  ವೆೀ್ದಲಿ ಹಾರಬಹುದು. 
ಸೂಪ್ ್ ಾಿ್ ಎ್ುೆವ ಿಶೆೀ್ 

ಿಮಾ್್ಳು 1500 ರ ವರೆ್ೂ 

ಹೊೀ್ಬಹುದು...ಿಮಾ್್ಳು ನೆೀರವಾಿ 

ಭೂಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಿ 

ಹಾರುತuವೆ.. ಇಿಯುವಾ್ಲೂ 

ಿಧಾ್ವಾಿ ಸೆಲಪಸೆಲಪವೆೀ ಇಿದರೆ 
ಪರಯಾಿಕರು ಷೆೀಮ... ಹುಚಾಿಪಟೆp 

ಹಾರಲು ಅಥವಾ ಇಿಯುವಾ್ ಮೂ್ು ಕೆಳಗೆ ಮಾಿ (ನೊೀ್ ಡೆೈಸ) ಇಿಯಲು ಹೊೀದರೆ ವಾಯು ಒತuಡ ಿೀವರವಾಿ ಪರಯಾಿಕರು 
ಅಸೆಸಥರಾಿ ್ಾಯಲೂಬಹುದು, ಅಫಾತವೂ ಆ್ಬಹುದು.  ಇವೆಲಾಿ ್ಮಮ ಈಿ್ ಿಞಾ್ದ ಇಿಿಿ್ಳು.( ಇಿuೀಚೆಗೆ ವಾಯು 
ಒತuಡ ಬದಲಯಾಿ ಆದ ಜೆ್ ಿಮಾ್ದ ಪರಯಾಿಕರ  ಅಸೆಸಥ ಿಥಿ ಸುಿದಯಲಿತುu!) 

ಆದರೆ... 
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4.2 ಹಾರುವ ತಟೆp್ಳು ಅಥವಾ ್್್ ನೌಕೆ್ಳು? ಆದರೆ ನಾವು ಚಚ್ಸುಿuದದ ಹಾರುವ ತಟೆp್ಳು, 

ಅ್ಯ್ರಹದ ್ಮೂನೆ್ಳು ಿೀ್ಲಿವಲಿ. 

 

ಅದರದೆೀ ಬೆೀರೆ ಿಞಾ್, ಅದರದೆೀ ಬೆೀರೆ ್ಮಗೆ ಿಿಯದ ಎಂಜಿಯಿಂ್, ್ಮಮಲ ಿಿ್ದ ಅಥವಾ ಗೊಿuಲದಿ ಇಂ್್ದ ಬಗೆ! 
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ಅದಕೆfೀ ಆ ನೌಕೆ್ಳು ್ಮಮ ಿಮಾ್ರfರುವ ಎಲೆಯಿ್ುೆ ಿೀಿ ಹಾರಬಲವಿು, ್ಾ್ಬಲವಿು. ಹೆೀ್ಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಯಜರf್ಂತೆ 
ಕುಿಯಬಲವಿು! ದೆೀಶ- ಕಾಲದ ಿಿಯ್ುೆ ಲೆರfಸದೆೀ ಗೆಲಬಿಲಿ ಪವಾಡಸದೃಶ ಹರf್ಳು ಇವು! 

ಅವರು ಈ ಭೌತಶಾಸರದ (ಿಿ್ಸ) ್ಿಯ “ಹೊರಗೆ” ಕೆಲಸ ಮಾಡುಿuದಾದರೆ ಎಂದಾಿತು. 

http://www.ufohowto.com/index.htm 

4.3 ್ೆಪೀ್ ಿ್ ಅಂದರೆ.... 

ಇದರ ತಂತರಞಾ್ದ ಬಗೆೆ ನಾ್ು ಅಂತಜಾ್ಲದಲಿ ತಞರು ಿಿಿರುವ ಿಧಾ್್ಳ ಕೆಲವು ಪದ್ುಚಿ್ಳ್ುೆ ಉಪಯೀಿಿ ಹೆೀಳುವೆ, 
ನೊೀಡುವಾ ್ಮಗೆ್ುp ಅಥ್ವಾ್ುವುದೆಂದು... 

1. ್ಮಗೆ ಹಲವು ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳು ಸಂಿಿದವರ (Contactee ಎ್ುೆತಾuರೆ) ಹೆೀಿಕೆ್ಿಂದ ಕಂಡು ಬರುವುದೆಂದರೆ”:- 

ಈ ವಾಹ್್ಳ ವಸುu್ಳು ್ಮಮ ಭೂಿಯಲಿ ಿ್ುವ/ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೆೀ ಿನೆರ್, ೆಟ್ – ಲೊೀಹ 

ಅಥವಾ ಿಶರಲೊೀಹ ಅಲಿವಂತೆ. ಅವು ಅವರವರ ್ರಹದ ಸಹಜ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಲೊೀಹ್ಳು. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೊೀ್ೆೆ್ ಘಟನೆಯಲಿ( ಅಧಾಯಯ 5 ರಲಿ ಹೆೀಳುವೆ) ಿಕf ಅವಶೆೀ್್ಳ ರಹಸಯ ಪರಯೀಗಾಲಯದ 

ಿಪೀಿ್್ಲಿ ಈ ವಸುu್ಳ ಕೆಿಕ್ ಮತುu ಐ್ೊಟೊೀ್ ಸಂಖೆಯ್ಳು ಿ್್ಿತವಾ್ಲಲಿ, ಅಂದರೆ “್ುರುತು” ಿಕfಲಲಿ! 
ಅದಕೆfೀ ಈ ವಸುu್ಳೂ, ತಮಗೆ ಶರu ಿೀಡುವ ಿಶೆೀ್ ಎಲೆಕೊಿೀ ಮಾಯಗೆೆಿ್ ಇಂ್್ ತಂತರಞಾ್ದ ದೆ್ೆಿಂದ ( 

ಭೂಿಯಲಿ ದೊರೆಯದಂತಾ ಆ್ುಿಕ ಿಧಾ್ದುದ)  ್ಮಮ ್ರಹದ ್ುರುತಾೆಕ್್ಣ ಶರuಗೆ (gravity) ಒಳಪಡುವುಿಲಿ. 
ಇದರ ಿಿಕೆಸೀ ್ಮಗೆ ಿಿದ ಭೌತ ಶಾಸರರfಂತಾ ಬೆೀರೆ ಿೀಿಯಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತuದೆ. ಅದಕೆfೀ ಈ ್್್ನೌಕೆ್ಳು 
ಗಾಿಯಲಿ ಿಚತರ ಿೀಿಯ ಸಕ್್ ಮಾಡುವುವು, ಭೂಿಯ ೆೀಲೆ ಇಿಯದೆೀ ಗಾಿಯಲಿ ಿಥರವಾಿ ಿಲುಿವುದು, 
್ಮಮಲಿ್ ಿಮಾ್್ಿಗೆ ಊಿಸಲಾ್ದ ತೆರದಲಿ ಟೆೀ್-ಆ್  ವೆೀ್ದ ಿಿಿಲಿದೆೀ ್ೊನೆೆಿಂದ ಸಹ್ಾರರು ೆೈಲ 

ವೆೀ್ಕೆf ಒೆಮಲೆೀ ಬದಲಿಕೊಂಡು ಹಾಿ ಮಾಯವಾ್ಬಲುಿವು.  
2. ಅಲಿದೆೀ ಬಹಳ್ುp ಇಂತಾ ವಾಹ್್ಿಗೆ ಮೂರರfಂತಾ ಹೆಚಿ್ ಫೆೀ್ ಎಲೆರಿಿಿಯ್ುೆ ಸೆಯಂ ತಯಾರು ಮಾಿಕೊಳುಳವ 

ಶರuಿದೆ, ಕೆಲವೀ ಎಲೆಕೊಿೀ ್ುಯರಯಿ್ ಿಧಾ್್ಳದಾದಿವೆ. ಇ್ುೆ ಕೆಲವಕೆf ಿಮೀ್ ಆಿ  ಅಂತಿಷದಲಿ 
ದೂರದಲಿರುವ ಮದ್ ಿ್ (ತವರು ನೌಕೆ) ಬೆೀಕಾದ ಇಂ್್ಶರu ಮತುu ನಾಯಿಗೆೀಶ್ ಮಾ್್ದಶ್್ ಕೊಿಸುತuದೆ... 
ಹಾಗಾಿ ಅವರು ್ಮಿಂತ ್ಾಿರ ಪಟುp ವೆೀ್ದಲಿ ್ಾ್ಬಲಿ ಮತುu ್ಮಮ ೆಂಟ್ ಪರಿರರೆಯ್ುೆ 
ಿೀರಬಲಿವರಾಿದುದ  ಆ ವಾಹ್್ಳ್ುೆ “ಿಂಬಾಲಸಲು, ಿಿಯಲು ಅಥವಾ ಹೊಡೆಯಲು” ನಾವು ಅಶಕuರಾಿದದಂತೆ 
ವರಿ್ಳಾಿವೆ. ಕೆಲವೆಮ ಅವರು ್ಮಮ ಎಲೆರಿ್ ಶರu, ಕೆಲಸ ಮಾಡುಿuರುವ ಸವೀ್ಪಕರಣ್ಳ್ೂೆ ತಮಮ 
ಬಿಿರುವ ರರಣ್ಳ ಮೂಲಕ ಇಲಿವೆೀ ೆಂಟ್ ಸುಿರೆಿಿಂದ (ಮಾ್ಿಕವಾಿ ಸಬಲ ಸಮೂಹ ಸಮೀಹ್ 

ಶರuಿ ಂದ) ಒೆಮಲೆೀ ಬಂ್ ಮಾಿಿಡುತಾuರೆ. ನಾವು ಆ್ ್ರ ಬಿದಂತೆ ಅವರು ಿಿಸುವವರೆ್ೂ ಏ್ೂ ಮಾಡಲಾ್ದೆೀ 
ಿಲೆಯಂತೆ ಿಲಿಬೆೀಕಾ್ುತuದೆ. ್ಮಮ ಿಮಾ್ ಮತುu ಅಸರ, ಉಪಕರಣ ಎಲಿವೂ ಅವರ ಮುಂದೆ ಆ ಷಣದಲಿ ಸuಬಧವಾ್ುತuದೆ. 
(ಮಕfಳೂ “್ಾpಾಚೂ!” ಅಂತಾ ಆಟವಾಡುವಾ್ ಹಾಗೆ ಹೆೀಿಿಕೊಂಡವ್ು ಚಲನೆಿಲಿದೆೀ ಿಲುವಿುಿಲವಿೆೀ, 
ಹಾಗೆ...ೆೈಂಡ ಕಂಟೊರೀ್ ಮಾಿಿಡುತಾuರೆ!) 

3. A Space woman speaks by Rolf Telano (https://galactic.no/rune/rolftelano.htm) 

  ಪುಸuಕದಲಿ ಒಬಬ ಅ್ಯ್ರಹ ಹೆಣೊtಂದು ನೆೀರವಾಿ ಹೆೀಿಕೆ ಕೊಿpಿದದೆ: “್ಮಮಲಿ ಏಳು ಬಗೆಯ ಅಂತಿಷ ಿಮಾ್್ಿವೆ. 
ಅದರಲಿ ಐದರಲಿ ಿಬಬಂಿಿರುತಾuರೆ, ಇನೆೆರೆಡೂ ಬರೆೀ ರೊೀಬೊೀ್ ಕಾರಟp್ಳು. ಿೀವು ಭೂಿಯ ಆ್ಸದಲಿ ಿಮಗೆ  
ಕಾಣುವುದೆಲಾಿ ್ಮಮ ್ಾಮಾ್ಯ ಿಮಾ್್್ೆpೀ. ಿಕfವು ಿಮಮ ದೃಟpಗೆ ಿ್ದಂತಾ ಆಯಾಮ  (ಮೂರರfಂತಾ ಹೆಚಿ್ 

http://www.ufohowto.com/index.htm
https://galactic.no/rune/rolftelano.htm
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ಡೆೈೆ್ಷ್!) ದಲಿರುತuದೆ. ್ಮಮ ಹಲವು ಿಮಾ್್ಳು ಮಾ್ಿಕ ಇಂ್್ಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕುಿತಲೆಿೀ ಮ್ಸುಸ 
ಮಾಿದದ್ುೆ ಅಿತುಕೊಂಡು ಸೆಯಂ ಚಲಸಬಲಿವು. ಅತಯವಶಯ ಆದರೆ ಮಾತರ ಪೆೈಲೆ್ ತಾನೆೀ ಸೆತಃ ಮಾಯ್ುಯ್ 

ಿಯಂತರಣಕೆf ಕೆೈ ಹಚುಿತಾuನೆ. ಆದರೆ ೆಂಟ್ ಡೆೈರೆಷ್ಸ ಒೆಮಲೆೀ immediately ಕೆಲಸ ಮಾಡುತuವೆ. ದೆೈಿಕವಾಿ 

ಮಾಡುವುದೆಲಾಿ ಿಧಾ್ ಅಲಿವೆ, ಹಾಗಾಿ. 

ಿಮಗೆ ಕಾಣುವ ಸಣt ವಾಹ್್ಳೆಲಾಿ ್ಮಮ ಮದ್ ಿ್ ್ಲಿ ಲಂ್ರು ಹಾರರುತuವೆ. ಬೆೀಕಾದಾ್ ಟೂಿ್p ಕಾರ್p, ಲಾಯ್ 

ಕಾರ್p ...ಿೀಗೆ ನಾವು ಅಲಿಂದ ಅವ್ುೆ ಮಾ್ಿಕವಾಿ ಿಲೀ್ ಮಾಡುತ uೆೀವೆ. ಕೆಲವೆಲಾಿ ್ಿಮಂದ ಅಲಿಂದಲೆೀ 
ಕಂಟೊರೀಲ್ಲಿರುತuವೆ. ತಮಮ ಕೆಲಸ ಮುಿಿಕೊಂಡು ಅಲಿಗೆೀ ಿಂಿರು್ುತuವೆ.(ಈಿೀ್ ನಾವು ಡೊರೀ್ ಟೆಕಾೆಲಜಯಲಿ 
ಅಂಬೆಗಾಲಡುಿuದೆದೀವೆ, ಅದೂ ಅವರೆೀ ಹೆೀಿಕೊಿpದೊದೀ?...ಮುಂದೆೀ ನೊೀಡುವಾ) 

4. ೆೀಲೆ ಹೆೀಿದ ಪುಸuಕದಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ್್್ ನೌಕೆ್ಳೂ, ಅವು ಮಾಡುವ ಕತ್ವಯ್ಳೂ ಪಿp ಮಾಿದಾದರೆ. (ಕೆಲವೆೀ 
ಚತರ್ಳು ಇಲಿ ಹಾರದೆದೀನೆ, ಿರfದದ್ುೆ ಹೆಚಿ್ ಿವರ್ಿಗೆ ಅಲೆಿೀ ಓಿಕೊಿಳ) 

  

  
 

 

ಿಮಗೆ ಇಂತಾ ಪರಬಲವಾದ ಬೌಿಧಕ/ ಮಾ್ಿಕ ಶರu ಮತುu ಿಯಂತರಣ ಹೆೀಗೆ ಬಂಿತು ಎಂಬ ಪರಶೆೆಗೆ ಇಲಿ ಕೆಳಿ್ 

ಚತರವ್ುೆ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ ಕೊಿpದೆಯಂತೆ., “ಮಾ್ವಿ್ೂ ಈ ಶರuಿ ದೆ, ಿೀವು ಬೆಳೆಿ ಕೊಂಿಲ ಿ“ ಎಂದು ಪರತುಯತuರ.  

ಅಂದಹಾಗೆೀ ೆೀಲ್ದು ಿಂದೂ ಿದಾಧಂತದ ಪುಸuಕವೂ ಅಲ!ಿ!.ಇಲಿ ಚಕರ, ಕುಂಡಲಿ ತಂತರಶರu  ಹೊೀಲಕೆ ಕಂಡರೆ 
ಅಚಿಿಿಲಿ!! 
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<< ಮಾ್ಿಕ ಶರuಯ ಹೆಚಿಳ ಮತುu ಿವಯಞಾ್ದ 

ಅನಾವರಣ  

ಈ ಿವರವ್ುೆ ಕೊಟಾpಕೆ ಿೀ್್ ಅಥವಾ ಶುಕರ್ರಹದವಳು. 
್ಮಮ ಿಞಾಿ್ಳು ಶುಕರ್ಲ ಿಜೀಿ್ಿಲಿ, ಅಲಿ ಜೀವ 

ಅ್ಾ್ಯ ಎ್ುೆತಾuರಲಿ ಎಂಬ ಪರಶೆೆಗೆ ಇಲದಿೆ ಜವಾಬು... 

ಓಿ ಇಂಿಿೀಟ್ಲೆಿೀ ಒಿಜ್್: 

The planet which you call 

Venus)* is my home, although do not 

regard myself as a "native" since my 

people did not originate here. )*”My p ese t ho e is ot o  the Ve us you see, ut o  a highe  f e ue y le el 
o ld hi h is so e hat la ge  tha  the "Ve us" hi h you k o …- see later in this book. Rø-rem.)  

Your scientists may tell you that life on this planet is impossible, because the Venusian 

atmosphere is unsuitable for life. Actually, conditions on the surface of the planet do not 

concern us, as will be explained later. The planet does, however, teem with life forms of 

every sort. As a matter of fact, all of the planets and their moons contain life of some sort. 

The tests which your astronomers have made, reached no further than the stratosphere of 

the various planets, which give no indication as to the conditions on the surface a hundred 

miles or so below. These same tests made on your own stratosphere would indicate that 

neither are the chemical and temperature conditions suitable for life. 

  

ಹಾಗೆೀ ಈ ಜೀಿ್ಳು ಮಂ್ಳ ಅಥವಾ ಶುಕರಿಗೆ ನಾವು ಹೊೀಿ ನೊೀಿದರೂ ಕಾಣಿದದಕೆf ಕಾರಣ :  
ಅವು ್ಮಮ 3 dimensional world  ಿಂತಾ ಹೆಚಿ್ ಆಯಾಮ ದಲವಿೆ, 4,5 6 ಿೀಗೆ ಹೆಚಿ್ dimensions  
ಇರುವುದ್ುೆ ್ಮಮ ಿಞಾ್ವೆೀ ಒಿಪಕೊಳುಳತuದೆ... 3ರfಂತಾ ಹೆಚಿ್ದು ್ಮಮ ಕಿtಗೆ ಕಾಣುವುಿಲ.ಿ  
ಅ್ೆpೀಕೆ, 3-D ನೊೀಡಲು ಸಹಾ ್ಮಗೆ ಿಶೆೀ್ ಗಾಜ್ ಕ್ೆಡಕ ಿನೆಮಾದಲ ಿಕೊಡುತಾuರೆ... ಅದಕೂf 
ಹೆಚಿ್ದಾದರೆ!!!??? 
   
ಒಂದು ್ಮೂನೆಯ್ುೆ ಿಞಾಿ್ಳು ಿೀಗೆ ವಿ್ಸುತಾuರೆ.  ನೊೀಡಲು ಇದ್ುೆ ರಿ್  ಮಾಿ> 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Tesseract2.gif 

 

ಆ ಬಗೆ ೆ- ಈ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳು ಅಲದಿದರೂ ್ಮಗೆ ಕಾಣಿರುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ...ಿೀವೆೀ ಓಿ... 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Tesseract2.gif
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All planets as well as living beings else, have 6 mainlevels of existence, and many/most of the 

UFOs o es f o  those highe  le els, ut a  ake a di e  i to lo e  o lds, a d adjust thei  
ate ial f e ue y  to fit i to the le el they ill isit/ at h o e  o  ake help to. (ill. y ‘u e 

Øverby, and not in the original .book) 

್ಮಮ್ುೆ ಕಾಣಲೆಂದೆೀ ಅವು ಮೂರು ಆಯಾಮದ “್ಮಮ ಮಿt್  ಕಿtಗೆ” ಹೊಂಿಿಕೊಂಡು ಇಿದು 
ಬರುತuವಂತೆ. ಅ್ಂತರ ಸರಾ್ವಾಿ ೆೀಲ್ ಆಯಾಮಕೆf ಬದಲಿಕೊಂಡು ್ಮಮ ಕಿtಗೆ ಕಾಣದಂತೆ 
ಮಾಯವಾಿ ಹೊೀ್ುತuವೆ... ತುಂಬಾ ಸರಳ, ಕಾಿ್ ಗೆೀರು ಬದಲಿದಂತೆ ಅಲವಿೆ...!!  

 

ಇನೊೆಂದು ಮುಖಯ ್್್ ್ಾಿಗೆ ಮಾ್್ ಅಥವಾ ವಯವ್ೆಥೆಂದರೆ “್ೆಪೀ್ -ಟೆೈಮ ವಾ್್” ಬಗೆಯದು 

4.4 ಕಾಲಯಾ್ ಮತುu ್ೆಪೀ್-ಟೆೈಮ ಿದಾಧಂತ 

(್್ೆ “ನಾಳೆಯ್ುೆ ಗೆದದವ್ು” ಕಾದಂಬಿಯಲ ಿಇದ್ುೆ ಿವಿಿ ಬಳಿದೆದೀನೆ, ಿೀವೂ ಓಿ ನೊೀಿ) 

ಅದ್ುೆ ಿೀಗೆ ಿವಿಸಬಹುದು: 
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ಎ್ೆಲು ್ಾ್ಯವೆೀ ?? ಹಾ್ೂ ್ಮಮ ರೆೈಲು ಮುಂಿ್ ್ೆpೀ್ಿೆಗೆೀ ಹೊೀ್ದೆೀ ಿಂತೆೀ ಇದದರೆ ಎಲರಿುತೆuೀವೀ ಅದೆೀ ್ಮಮ 
ಹೊಸ ವತ್ಮಾ್ವಾಿಿಡುತuದೆ...ಅಲಿಗೆ ಲೆೀಟಾಿ ತಲುಿದರೆ ಕಾಲ ಬೆೀರೆಯಾಿಿಿpರುತuದೆ, ಅದೆೀ ವತ್ಮಾ್ವಾಿ 

ಅಲಿಂದ ಮುಂಿ್ ಭಿ್ಯ ಕಾಲ ಬದಲಾ್ುತಾu ಹೊೀ್ುತuದೆ. 
...ಅಂದರೆ ಇಲಿ ಒಂದು ಿ್ಯ: ಭೂತವು ನಾವು ಮಾಿದ ಕಮ್ಫಲವಾಿ ಇದದ ಹಾಗೆೆೀ ಇರುತuದೆ, 
ಬದಲಾ್ುವುಿಲ.ಿ..ಭಿ್ಯ ಮಾತರ  ನಾವು ಇಂದು ಮಾಡುವ ಕಮ್ಫಲದ ಪಿಣಾಮವಾಿ ಹೊಸದಾಿ 

ಿಮಾ್ಣವಾ್ುತಾu ಹೊೀ್ುಿuರುತuದೆ, ಸದಾ ಬದಲಾ್ುತಾu ಹೊೀ್ುಿuರುತuದೆ. ಅದಕೆf ‘ಇಂದು’ ಮಾತರ ್ಮಮ ಕೆೈಯಲಿದೆ 
ಎ್ುೆವುದು ಅ್ುಭಿ್ಳು, ತಞರು...ಅಂಿ್ ಿ್ ಬಂದಾ್ ಅಿದದ ಿಥಿಯ್ುೆ ಕಂಡು ಇದೆೀ ್ಮಮ ವತ್ಮಾ್ ಿಥಿ 

ಎಂದುಕೊಳುಳತೆuೀವೆ ಅ್ೆpೀ" 

 
 

ಬೆಳರ್ ವೆೀ್ವ್ುೆ ಿೀಿ ಅದಕೂf ಮುಂಚೆ ಹೊೀಿಿಟpರೆ? 
 

 ್ೆಪೀ್ ಟೆೈಮ ಪರದೆಯಲಿ ಿ್ಲೆಿ ಅಥವಾ ತಿಳ ಪರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೆ ್ೆಪೀ್ ಟೆೈಮ ವಾ್್ ಡೆೈಸ 

ಎ್ುೆತಾuರೆ. ಇಲಿ ಬೆಳರಿಂತಾ ಹೆಚಿ್ ವೆೀ್ದಲಿ  ಹೊೀ್ಲು “ಮುಂಿ್ದ್ುೆ  ಕುಿೆಿ, ಿಂಿ್ದ್ುೆ ಿ್ೆಲಿ” 

ಕಾಲಯಾ್ವ್ುೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದಥ್. ಿಜಕೂf ಬೆೀಕಾದ ಅವಿಯ್ುೆ ಕುಿೆಿ  ಸಮಯವನೆೆೀ ಶಾ್್ ಕ್ 

ಮಾಡುವುದು... ಅಂದರೆ ಿೀಗೆ:- 
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ಈ ವಯವ್ೆಥಯ್ುೆ ಕರತಲಾಮಲಕ ಮಾಿಕೊಂಿರುವ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳು ಜೊಯೀಿವ್್್ಳ್ೂೆ  ಿೀಘರವಾಿ ದಾಿ 

ಅನಾಯಾಸವಾಿ ತಮಮ ಜೀವ್ಕಾಲದಲೆೀಿ ಅ್ಯ ್ೌರವೂಯಹ್ಿಗೆ ತಲುಿಿಡುತಾuರೆ, ವಾಪ್ ಕೂಡಾ 

ಹೊೀಿಿಡುತಾuರೆ. ನಾವು ಭೂಿಯಲ ಿಈ ಿಿp್ಲ ಿಪರ್ಿಹೊಂದಲು ಇನೆೆ್ುp ಸಹ ಸಹಸರ ವರು್ 

ಕಾಯಬೆೀಕೊೀ...(ಅಥವಾ ಅವರ ಜತೆ ಒಪಪಂದ ಮಾಿಕೊಂಡು ಇದನೆೆಲಾ ಿ ಬೆೀ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ?...ಆದರೆ ್ಮಮಲ ಿ

ಅದಕೆf ತಕf ಘ್ತೆ, ಅಹ್ತೆ, ಮಾ್ಿಕ ಪೌರಢತೆ ಇದೆೆ ಎಂದು ಅವರು ಿ್್ಿಸಬೆೀಕು, ಇದ್ುೆ ಮುಂದೊೆಮ 
ಹೆೀಳುತೆuೀನೆ) 
 

ಇದೆೀ ವೆೈಞಾಿಕ ಿದಾಧಂತದ ಇನೊೆಂದು ಮಜಲು ಎಂದರೆ:  
 

4.5 ವಮ್ ಹೊೀ್ ಪರಯಾಣ (‘ಹುಳುಹಾಿ ’ೆಂಬ ಅದು್ತ ದಾಿ): 
 

ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಗಾಿ ಸರಳ ಕತೆ ಇಲಿದೆ: 
ೆೀಜ್ ೆೀಲೆ ಒಂದು ್ೆೀಿ್ ಹಿtದೆ ಎಂಿಟುpಕೊಳೂೆ ಳೀಣ. ಅಲೊಿಂದು ಹುಳ ಅದರ ಎಡ ಭಾ್ಿಂದ ಬಲಕೆf ಹಾದು 
ಹೊೀ್ಬೆೀಕು ಎಂದರೆ ಏ್ು ಮಾಡುತuದೆ?ಹಿt್ ೆೀಲೆೈ ಹಿu ಇಿದು ಮಾಿ ಸು್ಾu್ುತuದೆೆೀ ಇಲಿವೆೀ ಿೀದಾ ’ಟನೆ್   
ಕೊರೆದು ಒಳಗೆ ್ುಿ ೆಿಡುತuದೆೆ? ಆ ಶಾ್್ ಕ್ ನೆೀರ ಸುರಂ್ವೆೀ ವಮ್ ಹೊೀ್ ಅಥವಾ ಹುಳು ಕೊರೆದ 

ಹಾಿ...ಹುಳುಹಾಿ.  
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 ( ಬೆಂ್ಳೂಿ್ಲಿ ೆೈ್ ರೊೀಡಲಿ ಟಾರಿ್ ಜಾಮ ಇದಾದ್, ಆಟೊೀದವ್ು/ ಬೆೈರ್ವರು ಶಾ್ ಕ್ ಎಂದು ’ಹೊಸ 

ದಾಿ’ ಹುಡುಕುವುಿಲಿವೆ, ಹಾಗೆ!) 
 

ಮುಂಿ್ ಚತರವ್ುೆ ್ಮಿಿ... 
 

ಇಲಿ ಆ ್ೆೀಿ್ ಹಿt್  ಬದಲಾಿ ್ಮಮ ್ೆಪೀ್ ಟೆೈಮ ಪರದೆಯ್ುೆ ಇಟುpಕೊಿಳ.  
ಿಶೆದ ಒಂದು ಬಿಯಲಿ ಯಾವುದೊೀ A ದೆೀಶವು B ಎಂಬ ಯು್/ಕಾಲಮಾ್ದಲದಿೆ ಅಿೆ, ಇನೊೆಂದು ಬಿಯಲಿ C 

ಲೊೀಕದಲಿ D ಎಂಬ ಯು್/ ಸಮಯ ್ಡೆಯುಿuದೆ ಅನೊೆೀಣ ( ್ಮಮ ಭೂಗೊೀಳದ ಭಾರತದ ಮುಖಿಂದ ಅೆಿಕದ 

ಇನೊೆಂದು ಮುಖಕೆf ಹಾಿದರೆೀ 12 ್ಂಟೆ ವಯತಾಯಸ ಬರುವಾ್ ಇ್ುೆ ಿಶೆದಲ ಿ?ಈ ಅಗಾ್ ಬರಹಾಮಂಡದಲಿ? 

್ಾ್ಯಿದೆ!) 
ಈ್ ಇಲೊಂಿದು ಹಾಿ A ಇಂದ C ವರೆ್ೂ ನೆೀರವಾಿ ಕೊರೆದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ತೂಿ ಹೊೀದರೆ ಯಾವುದೊೀ ಲೊೀಕದ 

ಯಾವುದೊೀ ಕಾಲಿಂದ - ಇನಾಯವುದೊೀ ಹೊಸಲೊೀಕದ ಹೊಸ ಕಾಲಮಾ್ಕೆf ತಲುಿಿಿpರುತೆuೀವೆ, ಅಲವಿೆ?.... 
 ಅಂದರೆ ಹುಳುಹಾಿಯಲ ಿಅಂತಿಷ ಯಾ್ ಮಾಿದಾ್ ್ಮಗೆ ಕಾಲ ಮತುu ದೆೀಶ ಎರಡೂ 

ಒಿpಗೆೀ ಬದಲಾಿಿಿpತು ಎಂದಥ್ವಾ್ುಿuದೆ... ಇದೆೀ ್ೆಪೀ್ ಟೆೈಮ ಕಂಿ್ುಯಯಮ 

ರಹಸಯ... 

 
 

ಅಂದರೆ ಸಹ್ಾರರು ಜೊಯೀಿವ್್ದ್ುp ಕಾಲಮಾ್ದಲಿ ಮುಂದುವರೆದವರು, ಈ ಿೀಿ ಅಂತಿಷದ ್ೆಪೀ್ ಟೆೈಮ 

ಪರದೆಯ ೆೀಲೆ ಹುಳುಹಾಿ ಕೊರೆದು ಇನೊೆಂದು ಬಿಗೆೀ ಹೊೀಿ ಿಟpರೆ, ಅಲ ಿಯಾವುದೊೀ ಅ್ಯ ್ೌರವೂಯಹದಲಿ 
ಯಾವುದೊೀ ಬೆೀರೆ ಜೀಿ್ಿಗೆ, ಯಾವುದೊೀ ಯು್ವೆೀ ್ಡೆಯುಿuರಬಹುದು...ಯಾಿಗೊೆತುu? 

ಿಲಿ ಿಲ.ಿ..ಗೊಿuದುದಕೊಂಡು ಅಲಗಿೆೀ ಹೊೀ್ಬೆೀಕೆಂದು ಹೊೀಿದದರೆ? 
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ಅಂದರೆ ಅವರ ಬಿ ಇಿೀ ಿಶೆದ ಮಾಯ್ ಇದೆೆಂದು ಊಿಿಕೊಿಳ... ಿಂದೆಂದೊೀ ಅವರೆೀ ಬಂದು ಹೊೀದರೊೀ ಅಥವಾ 

ಅವರ ್್್ನೌಕೆ್ಳು ್ೆಪೀ್  ಟೆೈಮ-ವಾ್್ ಪರಯಾಣ ಮಾಿ ಅವಿಗೆ ಎಲಾಿ ಮಾಿಿ ಕೊಿpದದಿ ಂದ ್ಮಮ ಭೂಿಯ 

ಕೊೀ-ಆಿ್ನೆೀ್ಸ ಅಥವಾ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಿಳಾಸ ಗೊಿuದೆೆಿೆ! 
  
ಇರಲ, ಇ್ುೆ ಹುಳುಹಾಿ ಎಲಿ ಿ್ುತuದೆ ಅವಿಗೆ?.. 

ಅದಾಿೆೀ ಸಹಜವಾಿಯೂ ಆ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೃತಕವಾಿ ಅತಯಂತ ಮುಂದುವರೆದ ಜೀಿ್ಳು ಅವ್ುೆ ಉಂಟು 
ಮಾಡಬಹುದು... 
ಸಹಜವಾಿ ಇದು ್ಾ್ಯ, 1935 ರಲೆಿೀ ಿಞಾಿ ಐಿಸ್ೀ್ – ರೊೀ್ೆ್ ರ ರಯಿ ಆ್ ಜ್ರ್ ಿಲೆೀಿಿಿ ಪರಕಾರ 

ಎರಡು ಕಪುಪ ಕುಿ್ಳು ಬಾಯ್- ಟು-ಬಾಯ್ ಿರf ತ್ುಲಕೊಂಡಾ್ ಕಂಠದಲಿ ಸಂಿಿ ಅಲ ಿಹುಳುಹಾಿ ತಾನೆೀ 
ಿಮಾ್ಣವಾ್ಬಹುದು. ಅದ್ುೆ ಿರಡಾ್ ಎಂದು ಅವರು ಆ್ ಹೆಸಿಿದದರು. 
https://www.space.com/ 88 -wormholes.html 

ಆ್ ಅದು ಿಶೆದ ಎರಡು ಿಿ್ೆ ಸಥಳ  ಮತುu ಕಾಲದ ಪಾಿಂಟು್ಳ್ುೆ ್ೆೀಿಸುವ ಸುರಂ್ವಾ್ುತuದೆ ಎಂದರು. 
ದೊಡr ತಾರೆ್ಳ ್ೊಫೀಟಿಂದ ಉಂಟಾದ ನೆಗೆಿಸ 

ಎ್ಜ್ಿಂದ ಕಪುಪ ಕುಿ ಮತುu ಹುಳುಹಾಿ ್ಾ್ಯಿದೆ, 
ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಿಗೆ! 

 

ಹೆಚಿ್ ವೆೈಞಾಿಕ ಮಾಿಿಗಾಿ ಸದಯಕೆf ಈ ್ೆೈಟ್ುೆ 
ನೊೀಿ: 
https://phys.org/news/2013-12-creation-

entanglement-simultaneously-wormhole.html 

https://www.quora.com/How-does-a-

wormhole-get-created 

 

 

 

ಆದದಿಂದ ಈ ಅಧಾಯಯದ ್ಮಮ ಓಿಿಂದ ಇ್ುp ಿಿದು ಬಂಿದೆ: 
1. ಿಿ್ ಬಗೆಯ, ಆಕಾರದ ದೊಡr ಚಕf ್್್ನೌಕೆ್ಿವೆ. ಸಂಶಯವೆೀ ಇಲ,ಿ ಇಂತಾ ಟೆಕಾೆಲಜ ಮಾ್ವ್ ಬಿ 

ಇಂಿ್ೂ ಇಲ.ಿ ಅದಕೆfೀ ಅವು ್ಮಗೆ ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾಿ ಕಾಣುಿuವೆ 
2. ಬಾಹಾಯಕಾಶದಲ ಿವಮ್ ಹೊೀ್ ್ಿವೆ. ಅವು ್ಾ್ಯ. ಹಲವಾರು ಇಂತಾ ಅಂತಿಷದ ಸುರಂ್ ಮಾ್್್ಳಲ ಿ

ಅ್ಯ್ರಹ ನೌಕೆ್ಳು ಸಲೀ್ಾಿ ಪಯಿಸುತಾu “ಲೊೀಕಸಂಚಾಿ”ಯಾಿವೆ, ಅದಕೆf ತ್ಲುವ ಿಯ್ ಟೆೈಮ 

ಿಂತಾ ಮುಂಚೆೆೀ ಅ್ೂಹಯವಾದ ದೂರದ ಅಂತಿಷಕೆf ತಲುಪಬಲವಿಾಿವೆ 
 

(ಈ ರಯಿಯ್ುೆ ಬಳಿಕೊಂಡು ಬರೆದ ಕ್ೆಡ ಕಾದಂಬಿ- ನಾಳೆಯ್ುೆ ಗೆದದವ್ು ್್ೆದು, ಓಿ ನೊೀಿ) 

 

ಮುಂದೆ... 
 ಹಲವು ಆಯಾಮ್ಳ ಲೊೀಕ್ಿವೆೆ? 

ಅವರು ಅದೃಶಯ ರೂಪದಲಿರುವುದಿಂದ ್ಮಗೆ ಕಾಣುವುಿಲಿವೆ? 

ಯಾವಾಯಹ ್ರಹಮಂಡಲ, ಗೆಲಾರಸ್ಿವೆ? 

https://www.space.com/20881-wormholes.html
https://phys.org/news/2013-12-creation-entanglement-simultaneously-wormhole.html
https://phys.org/news/2013-12-creation-entanglement-simultaneously-wormhole.html
https://www.quora.com/How-does-a-wormhole-get-created
https://www.quora.com/How-does-a-wormhole-get-created
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ಎಂತೆಂತಾ ಿೀಿಗೆಯ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳು ಬರುಿuವೆ? ಅವು್ಳ ಹೆಸರು ಕುಲ ಿವರ್ಳ ೀೆನೆೀ್ು? 

 

 

 

 

 

 

7ನೆೀ ಕಂತು: 

© ನಾಗೆೀ್ ಕುಮಾ್ ಿಎ್ 

ಅಧಾಯಯ 5. ಹಲವು ಆಯಾಮ್ಳೂ, ಅಲಿ್  ‘ಆ್ಾಿ’್ಳೂ... 

5.1 ಮೂರೂ ಮತೊuಂದು...? 

 
https://phys.org/news/2014-12-universe-

dimensions.html 

 ಈ ಮಾದಿಯಲ ಿಮೂರರfಂತ ಹೆಚಿ್ ಆಯಾಮವ್ುೆ 
ಬಿtಸಲಾಿದೆ.  
The existence of extra dimensions is explained 

using the Calabi-Yau manifold, in which all the 

intrinsic properties of elementary particles are 

hidden. Credit: A Hanson 

 

 

 

 

 

 

 

ಈ ಆಯಾಮ್ಳು ಯಾವುವು? 

https://phys.org/news/2014-12-universe-dimensions.html
https://phys.org/news/2014-12-universe-dimensions.html
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್ಮಗೆ ಿಿದ ್ಿತ ಮತುu ಕಿtಗೆ ಕಾಣುವ ವಸುuಿ್ ಪಾರಪಿೀ್್- ್ುಣಿಶೆೀ್್ಳ ಲೆಕfದಲ-ಿ ಮೂರು ಆಯಾಮ್ಿವೆ. 
ಉದದ, ಅ್ಲ ಮತುu ಆಳ. 
 

ಸಮಯ( Time) ವ್ುೆ ಕೆಲವರು ನಾಲfನೆೀ ಆಯಾಮವೆ್ುೆತಾuರೆ.  
 

ಭೌಿಕವಾಿೆೀ ಮೂರರfಂತಾ ಹೆಚಿರುವ ವಸುu್ಿದದರೆ ನಾವು ನೊೀಡುವ ಬಗೆೆೀ್ು? ್ಮಮ ಕಿtಗೆ ಐದು , ಆರು 
ಅಯಾಮ್ಿದದರೆ ಅವು `ಅದೃಶಯ’ ವಾ್ುವುವು. ಅಲವಿೆ?...ಮೂರು ಅಂದರೆ ದೃಶಯ, ಹೆಚಾಿದರೆ ಅದೃಶಯ! 
 

ಮದಲೆೀ ಹೆೀಿದಂತೆ ಮೂರನೆಯ ಆಯಾಮವನೆೆೀ ಸಿಯಾಿ ಅ್ುಭಿಸಲು ್ೆಪ್್ ಕ್ೆಡಕ ಕೊಡುತಾuರಲಿವೆೀ 3-ಿ 

ಿನೆಮಾ್ಳಲ?ಿ... 

ಹಾಗಾಿ: ಅಕ್ಾಮ್ ಮೂರು ಆಯಾಮ್ಿಂದ - ಇಂಿಿೀಟ್ಲಿ L, B and D- ಯಾವುದೆೀ ವಸುu ಐದನೆೀ ಇಲಿವೆೀ ಆರನೆೀ 
ಆಯಾಮಕೆf ಿರುಿತೆಂದರೆ ಅದು “ಮಾಯವಾಿತು” ಎ್ುೆತೆuೀವೆ... (ಪಾರಯಶಃ ಇದನೆೆೀ ಮಾಯಜ್ , ಪವಾಡ 

ಎ್ೆಬಹುದೆೀನೊೀ!...್್ಗೆ ಖಚತವಾಿ ಗೊಿuಲಿ)   
 

ಒಿp್ಲಿ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳಂತೂ- ್ಂಬಲಹ್ ಮೂಲ್ಳ ದಾಖಲೆಯಲಿ, ಪುಸuಕ್ಳಲಿ ತಾವು ಅಪಹರಣ ಮಾಿದವಿಗೆ 
–‘ ನಾವು ಹೆಚಿ್ ಆಯಾಮ್ಿಗೆ ಜೀವರಾಿಯ್ುೆ ಿಸuಿ ಿಕೊಂಡು ಹೊೀ್ುವ ಶರuಯುಳಳವರೆಂದೂ, ಅಲದಿೆೀ ತಮಮ 
ಆಕಾರ (shape) ವನೆೆೀ ್ೆೆೀಚೆಿಿಂದ ಬದಲಸಬಲವಿೆಂದೂ ’ ಹೆೀಿಕೊಂಿವೆ. ಅಂದರೆ ತಮಮ ಅಸಲೀ ರೂಪ ್ಮಮ ಕಿtಗೆ 
ಿೀಳಿದದರೆ ( ಮೂರರfಂತಾ ಹೆಚಿಿ್ ಆಯಾಮ) ಅಥವಾ ್ಮಗೆ ಿಕಾರವಾಿ ತೊೀರುವುದೆಂದು ಅವಿಗೆೀ ಅಿಿದರೆ, 
್ಮಗೆ ಒಪುಪವಂತಾ, ಸಹಜವಾಿ ಕಾಣುವಂತಾ ಮಾ್ವ ರೂಿ ಶಿೀರ ಧಾರಣೆಯ್ೂೆ ಮಾಡಬಲರಿಂತೆ...ಇದೆಲಾಿ 

ಿಕಾಸದ ಹಾಿಯಲಿ ಅವರು ಮುಯಟೆೀಶ್ ಆ್ುತಾu ಪಡೆಯುತಾu ಹೊೀದ ಿಶೆೀ್ ಶರu್ಳು, ್ುಣ್ಳು ಇತಾಯಿ... 
   
 ಇಲ ಿಕೆಳಕಂಡ ವರಿ ಪರಕಾರ ಅೆಿಕಾದ ಸರಕಾಿ ಸಂ್ೆಥ FBI ಸಹಾ ಇದ್ುೆ ಒಿಪಕೊಂಿದೆಯಂತೆ!  
ನೊೀಿ ್ಾಿ ಸೆೀತ ದಾಖಲೆ...ಮತೆu ಇದ್ುೆ ್ಂಬಬಹುದೆೀ?   ಅ್ೆಬೆೀಿ! 
http://www.ufointernationalproject.com/sighting-reports/beings-are-visiting-us-from-other-

dimensions-confirms-the-fbi/ 

 

http://www.ufointernationalproject.com/sighting-reports/beings-are-visiting-us-from-other-dimensions-confirms-the-fbi/
http://www.ufointernationalproject.com/sighting-reports/beings-are-visiting-us-from-other-dimensions-confirms-the-fbi/
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ಹೆೀಗೆ ಅಿಿ , ಿಿದ ಜ್ಿಗೆ ಿಡು್ಡೆ ಮಾಿದಾದರೆ ೆೀಲೆ ...ನೊೀಿ! 
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ಈ ಲೊೀಕ್ಳು, ಅತಳ, ಿತಳ , ಪಾತಾಳ್ಳು ಖಂಿತಾ ಅೆಿಕ್ ್ೆೈ್ಯದವಿಗೆ ಗೊಿuರಲರfಲಿ, ಬಾ್ಸ ಓಿ; 8 ನೆೀ 
ಪಾಿಂ್ ನೊೀಿ... ್ಮಮ ಭೂ್ರಹ ಕೆf ಅಂಿಕೊಂಡಂತೆ ಬೆೀರೆ ಆಯಾಮದಲ ಿಬೆೀರೆ ಲೊೀಕ್ಿವೆ ಎ್ುೆತuದೆ ಈ 

ಸರಕಾಿೀ ವರಿ...ಇದಂತೂ ಅೆಿಕ್ ಪಿಿ್  ಡೊೆೈ್ ದಾಖಲೆ, ಸುಳಳಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಚೆ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
 

 

 

 ಇವೆಲಾ ಿಆಿಿಯ್ ಿೀಕೆರ್ಸ ಎಂಬ 
ಮುಸುರ್ಿಯಲ ಿಇದದರೂ, 
ಿೀಗೆಲಾ ಿಮಾಿಿ್ಳು ಬಹಳ 
ಮೂಲ್ಿಂದ ಹೊರಕೆf ್ೊೀಿಕೆ  
ಯಾಿದೆ:  
Gia t t a slu e t figu es  
are visiting Planet Earth – 

according To FBI  
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( ಆಜಾ್ುಬಾಹು ಅರೆ-ಪಾರದಶ್ಕ ಜೀಿ್ಳು ಇಲಗಿೆ ಬಂದು ಹೊೀ್ುಿuವೆ .) 
 

 

( ಮೂಲ: http://www.ufointernationalproject.com/sighting-reports/beings-are-visiting-us-

from-other-dimensions-confirms-the-fbi/) 
ಇದರಲಿ FBI website  ಮಾಿಿ ಕೂಡಾ ಇದೆಯಂತೆ....ಿೀವೆೀ ಓಿ ನೊೀಿ. 
 

ಮಲpವ್್ ಅಂದರೆ ಒಂತರಾ ಮಲpಪೆಿ್ಸ ಿನೆಮಾದಂತೆ. ಒಂದೆೀ ಸೂಿ್ಿ ಹಲವು ಚತರ್ಳು ಹಲವು ಸಥಳ –ಪರದೆಯಲಿ 
ಪರದಶ್್ವಾ್ುತuಲೆೀ ಇರುತuಲಾ?ಿ....ಹಾಗೆೀ ಹಲವು ಿಶೆ್ಳು ಇರುವ ಏಕೆೈಕ ಬೃಹ್ ಬರಹಾಮಂಡವ್ುೆ ಈಿೀ್ 

ಿಞಾಿ್ಳ ೀೆ ಒಪುಪಿuದಾದರೆ! 
 

Multiple Universes or Multiverse! 

 
 

http://www.sci-news.com/astronomy/multiverse-life-06005.html 

 

 

 

 

ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳ ಚತರಪಟ್ಳು: 
 

http://www.ufointernationalproject.com/sighting-reports/beings-are-visiting-us-from-other-dimensions-confirms-the-fbi/
http://www.ufointernationalproject.com/sighting-reports/beings-are-visiting-us-from-other-dimensions-confirms-the-fbi/
http://www.sci-news.com/astronomy/multiverse-life-06005.html
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 ಇವರು ನೊೀಡಲು ಹೆೀಿರುತಾuರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ ೆಒಂದು ಜಾಲತಾಣದಲಿ ಿೀಗೆ ವಿ್ಿದಾದರೆ:

 
 

 

 

 
ಇಲಿ ನೊೀಿ ಎರಡನೆೀ ಚತರ- ಧಾಯ್, ತಂತರ, ಕುಂಡಲಿ ಮತೆu ಕಾಿಿಕೊಂಿತು.  
ಊಹೂಂ! ್ಮಗೆ ಿತuಲ ಿಡ ಮದದಲವಿಲ!ಿ..ಅವರು ಅದೆೀ ಿೀಿಯಲೆೀಿ ಅಿಮಾ್ವ ಶರu್ ಳ್ುೆ ಸಂಪಾಿಿದರು ಎಂದರೆ  
್ಂಬಲ?ಿ...ಇಲ ಿನಾವು ಯೀಗಾ, ಪಾರಣಾಯಾಮವನೆೆೀ ಹಾಸಯ ಮಾಡುತೆuೀವಲ!ಿ...ಹೊೀ್ಲ ಿಿ...್ಂಿದವಿ್ುಂಟು, 
ಇಲದಿವಿಿಲ!ಿ 
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<<  ಇದು  ಹಳ ೀೆ ಕಾಲದ 

ಕಪುಪ ಿಳುಪು ಜಮಾ್ದ 

ಚತರ.. ಫೀಟೊೀಶಾ್ 

ಇರಲಲ.ಿ..ಇದನಾೆದರೂ 

್ಂಬೊೀಣವೆ?... 

<< ಿೀ್ೂ ್ಮಮವರ್ುೆ 
ಅವರು ಭೆೀಿಯಾಗೆೀ ಇದದರು 
ಎಂದು?. ಅಥವಾ 

ಯಾವುದೊೀ ಸಕ್ಿಸ್ ಕುಳಳ 
ಬೂ್ ಇರಬೆೀಕು 
ಎ್ುೆಿuೀರೊೀ ಇದ್ುೆ? 

 

 

 

 

 

ಈ ಅ್ಯ್ರಹದ ಆ್ಾಿಯ್ುೆ  
’ಿಚಾರಣೆ’ ಮಾಿದರಂತೆ 
ಸರಕಾಿೀ ರಷಣಾ 

ಅಿಕಾಿ್ಳು. ಅದರ ಿಿಯೀ 
ತುಣುಕು ಯಾರೊೀ ಲೀ್ 

ಮಾಿದಾದರೆ ಯೂಟೂಯಿ್ಲ!ಿ 

 

 

 

 

 

 

 

<< ಈ ಬಗೆಯ ಅಪಾತವಾದ 

ನೌಕೆ್ಳಲ ಿದೆೀಹಾವಶೆೀ್್ಳು ಿಕುf 
ಅವರ  ಜೆೈಿಕ ಲೆೈಸ ಮಾಿಿ ಆಯಾ 

ಸರಕಾರರfದೆೆ್ುೆತಾuರೆ. 
ಆಕಾರ, ರೂಪುರೆೀ್ೆ, ಅಂಗಾಂ್ ಿನಾಯಸ 

ಎಲಾಿ! 
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ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳ ದೆೀಹದ ವೆೈಬೆರೀ್್ಸ/ಿಿತ ತರಂ್್ಳು ಬಹಳ ಹೆಚಿ್ದಾಿದುದ ್ಮಮ ಕಾಯೆರಾ್ಳು ಅವ್ುೆ 
ಿಿಯಲು ್ಾ್ಯವಾ್ದೆೀ ಶೆೀ್ ಆದಂತೆ ಕಾಿಸುತuಂತೆ. ಮದಲೆರಡು ಅಧಾಯಯ್ಳಲ ಿಪೆೈಲೆಟುp್ಳೂ, ಪೀಲೀಸರು 
“ಅವು ಷಣಕೊfೆಮ ಮಾಯವಾಿ ಇನೆೆಲೊೀಿ ಕಾಣುಿuದದವು, ಿ್ು್ುಿuದದವು” ಎ್ೆಲಲವಿೆ?... ಹಾ್ೂ ಫೀಟೊೀ ಿಿಯಲು 
ಹೊೀದರೆ ಇಲಿ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕಾಣುತuಂತೆ..ಅದಕಾfಿೆೀ ಅವು ನಾವು ಕಾಣುವ ತರಂಗಾಂತರ, ಮೂರು ಆಯಾಮದ 

ಜ್ಿuಗೆ ಇಿದು ಬರುವುದು.! ್ಮಗೆ ಸಿಯಾಿ ಕಾಿಸಲೆಂದು... 
 

 
 

ಇ್ುೆ ಹೆಚಿ್ ಮಾಿಿಗಾಿ ಈ ಯೂ -ಟೂಯ್ ಿಿಯೀ ನೊೀಿ:  

ಕೆ್ಡಾ ದೆೀಶದ ಮಾಜ ರಷಣಾ ಮಂಿರ ಏ್ು ಹೆೀಳುತಾuರೆ ಕೆೀಿ. ಅವರು ಅಿಕಾರದಲದಿಾದ್  ಹೆೀಳಲು ಿಡಲಲಿ  
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https://www.youtube.com/watch?v=TeHwKrMomGI 

 

 

5.2 ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳು  ಕಾಣುವುಿಲಿ  ಎಂದರೆೀ್ು? 
ಈಗಾ್ಲೆೀ ಚಚ್ಿದೆದೀವೆ... ಅವು ಹೆಚಿ್ ಆಯಾಮದಲದಿದರೆ ್ಮಮ ಕಿtಗೆ ಕಾಣುವುಿಲ ಿಎಂದು. ಇದ್ುೆ ಬಹಳ 
ಿಂದೆೆೀ ರೊೀ್ೆೆ್ ಘಟನೆ ಮತುu ಪಾರಜೆ್p ಬೂ ಿಬು್ ್ಂತರ ಅೆೀಿಕಾ ಸರಕಾರದ ಹೆೀಿಕೆ-ವರಿ್ಳಲ:ಿ-  
ಅಪೀಲೊೀ- ವಾೆೀಜ್ ಮುಂತಾದ ್್್ಯಾ್ ನೌಕೆ್ಿಂದ ಆಯದ ಚತರದಾಖಲೆ್ಳಲ ಿಚಂದರ, ಮಂ್ಳ, ಶುಕರ್ಲ ಿ  
ಏ್ೂ  ಕಾಣಲಲ.ಿ..ಬರೆೀ ಖಾಲ ಬೆಂಗಾಡು ಇಲವಿೆೀ ಕೊರೆತದ ಬರಡು ಭೂಿಯಂತೆ  ಈ ್ರಹ್ಳು ಎ್ೆಲಾಿದೆ. 

 ಆದರೆ ಈ ಪರಿಕೂಲ ಹವಾಮಾ್ವ್ುೆ ಎದುಿಸಲು ಮುಂದುವರೆದ ಜನಾಂ್ದವರಾದವರು ಅಲ ಿನೆಲಮಾಿಗೆ 
ಲೊೀಕವನೆೆೀಕೆ  ಕಿpಕೊಂಿರಬಾರದು?..ಅವರು ್ಮಮ ಕಿtಗೆ ಿದದರೆ ಮಾತರ ಸತಯವೆ? 

 ಇವರ್ುೆ UFOlogists  ಪರಿಿದಾದರೆ: ಅಲೆೀಿ್ು ಹುಡುಕಲು ಹೊೀಿಿ ಮತೆu...ಎಲ?ಿ...್ರಹದ ನೆಲದ ೆೀಲೆೆೀ, 
ಅದರ ಅಂಡ್ ಗೌರಂಡ ್ಲೆ?ಿ  ಬರೆೀ 3-ಡೆೈೆ್ಷ್ ಜೀಿ್ಳು ಬೆೀರತೆu ಿಮಗೆ?  ಎಂದೆಲಾ.ಿ.. 

 ಚಂದರ್ಲೂ ಿಯಾರೂ ಇರಲಲ,ಿ ಿಜ್್ ಪರದೆೀಶ  ಎಂದುಿಿpಿ, ಹೆೀಗೆ?...  ಎಂದು ಪರಿೆಿದದವಿದಾದರೆ. 
 

ನಾವೂ ಿೀಗೆ ಕೆೀಳಬಹುದು: 
ಅಲೆೀಿ್ು, ್ಮಮ ಿನೆಮಾ ಿೀರೊೀ ಿೀರೊೀಿ್ ತರಹದ ಆಕ್್ಕ ವಯರuತೆದವರು ಎದುರುಗೊಂಡು, ಿಮಗೆ  ಇಿದಾ್ 

ಬಿೆ ಬಿೆ, ಈ್ ತಾನೆೀ ಕುಕf್ ಇಿpದೆದೀವೆ...ಊಟ ಮಾಿಕೊಂಡೆೀ ಹೊೀಿ  ಎಂದು ಉಪಚಿಸಬೆೀರತೆu? ಆ್ ಮಾತರ 

ಒಪುಪಿuಿ ದರೊೀ?  

ಸೆಲಪ ಯೀಚಿ, ಿಜ ತಾನೆ! 
ಯಾವ ಸಕಾರಾತಮಕ ಉತuರವೂ ಅಿಕೃತವಾಿ ಬಂಿಲ.ಿ.. ಇದೂ ್ಮಗೆ ಈಗಾ್ಲೆೀ ಿಿದ ಿ್ಯ. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TeHwKrMomGI
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ಆದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೊೀಡೊೀಣ...ಹಲವಾರು contactees, ಅಪಹರಣವಾದ ್ಮಮ ಜ್ರೆೀ ಹೆೀಿದ ್ಾಿ, ದೊರೆತ 
ಸಂದೆೀಶ್ಳ ಪರಕಾರ ಯಾವಾಯವ ಲೊೀಕ್ಿವೆ (್ೌರವೂಯಹ, ತಾರಾಮಂಡಲ, ಗೆಲಾರಸ ಎಂಬೆಲಾ ಿಪದ್ಳ್ುೆ ್ೆೀಿಿ 
ಸರಳವಾಿ ಿೀಗೆ ಕರೆಯೀಣ!). ಅಲೆಲಿಾ ಿಎಂತೆಂತಾ ಜೀಿ್ಿದಾದರೆ, ಹೆೀಿದಾದರೆ, ್ಮಗೆ ಅವರ ಬಗೆ ೆಏ್ು ಗೊತುu 
ಎಂಬುದ್ುೆ: 
 

5.3 ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳು ಮತುu ಅವರ ಿಳಾಸ:  

ಸುಲಭ ಇಂಿೀಿಟ್ಲದಿೆ , ಓಿ:   
 

ಒಂದು ಪುಸuಕದಲ ಿದೊರೆತ ಮಾಿಿ್ಳು: (ಬೆೀರೆ ಕಡೆ ಿಕf ಮಾಿಿಯ್ೂೆ ಕೊಡುವೆ, ್್ಗೆ ಇದರfಂತಾ ಹೆಚಿ್ದೆೀ್ೂ 

ಿಿಿಲ.ಿ..್ಂಬುವವರು ್ಂಿ!!) 

1. ALLGRUULK: 
ಇವರು ಸfಲಪ್್ ಲೊೀಕದವರಂತೆ, ಇವಿಗೆ 230  

ವ್್ ಆಯಸುಸ...ರೆಿpಲಯ್ಸ ಅಂದರೆ ಹಲ ಿ/ 

ಮಸಳ  ೆಜಾಿಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ 
ಜೀಿ್ಳು...್್್ನೌಕೆ ಕಟುpವುದರಲ ಿ
ತಞರು...ಹೊಸ ಹೊಸ ಿನಾಯಸ, ್ಾಮಿರ್ಳ್ುೆ 
ಹುಡುಕುತಾu  ಲೊೀಕಿಂದ 
ಲೊೀಕಕೆfಅಲೆಯುಿuರುತಾuರಂತೆ. ಜಪಾಿ್ಲ ಿ
2005 ರಲ ಿಕಾಿಿದದರು ಎ್ುೆತಾuರೆ. 
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2. PLEIDIANS: https://rationalwiki.org/wiki/Pleiadians 

 
ಪೆಿೆ r್  ತಾರೆಯ ಬಿ ಇರುವ ಎರಾರ ಹಿuರದ ಟೆೀಗೆಟಾp ಎಂಬ ್ರಹದವರಂತೆ. ಇದು ಇರುವುದು ಟೊೀರ್ 

ಅಥವಾ ವೃ್ಭ ರಾಿಮಂಡಲದಲ!ಿ..  ಈ ಪೆಿಿ rಯ್ಸ- ಯೂರೊೀಿ್ ಜಾ್ಪದದಲಯಿೂ ಇದಾದರೆ! ...ಬಹಳ 
ಿಂಿಿಂದ ಯೂರೊೀಿಯ್ ವಂಶಜಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ ಿತಿ ಮಾಿಕೊಟp ಪೂವ್ಜರು ಇವರೆೀ 
ಎ್ುೆತಾuರೆ. ಹಳಿ ಬಾಂಿಡ  ಕೂದಲ್ 8 ಅಿ ಎತuರದ ಆಧಾಯಿಮಕವಾಿ ಮುಂದುವರೆದ ಜೀಿ್ಳು .  ್ಮಗೆ 
ಿಿದ ಅತಯಂತ ಹಳ ೀೆ ಕಾಲದ (10,000 ಿಿ) ಗೆಳೆಯರು ಇವರಂತೆ...್ೆೆೀಹಮಿ, ಸಶಕu ಹಾ್ೂ ಯಾವುದೆೀ 
ವೆೈರತೆ ್ಾಿಸದ ಶಾಂತ ಜೀಿ್ಳು. ಭೂಿಗೆ ನಾವು ಗೆಳೆಯರು ಎಂದು ಹೆೀಿಕೊಳುಳತಾuರೆ...ಅವರ ವಾಹ್- 
ಿೀಮ ಿ್ಸ ಈ ಿಶೆದಲೆ ಿಕಂಡಿಯದ್ುp ಆ್ುಿಕವಂತೆ. ಅವರು ್ಮಗೆ ೆಂಟ್ ಿf್ಸ ( ಮಾ್ಿಕ 
ಕೌಶಲಯ) ಹೆೀಿಕೊಡಲೆಂದೆೀ ಬರುಿuರುತಾuರಂತೆ.  ಅವರು ದೆೀಹವ್ುೆ ಮೂರಿಂದ ಒಂಬತuನೆೀ ಆಯಾಮ್ಿ್ೂ 
ಬದಲಿಕೊಳಳಬಲವಿರು. ್ಮಗೆ ಿೀರ ಮತುu ಅರೊೀಮಾ ಥೆರಿ ಬಗೆ ೆಹೆೀಿಕೊಿpದುದ ಇವರೆೀ ಅಂತೆ...  
they exist solely in the fifth dimension

[4]
 (which is apparently made of love and creativity), 

or just live in non-specific dimensions higher than three   
 
 
 

3. EBENs:   
್ಮಮ ್ೌರವೂಯಹದಲ ಿ ಕಂಡು ಬರುವ ರೆಿಕೂಯಲ ತಾರಾಮಂಡಲದ ್ೆಫೀ್ ್ರಹದಲ ಿಇವರ ತವರು 
ಮನೆ...್ಮಮ ್ೌರವೂಯಹದಲ ಿಕಂಡುಬರುವ ಅತಯಂತ ್ಾಮಾ್ಯ ಆದರೆ ಬಹಳ ಆ್ುಿಕ ಜೀಿ್ಳು. 
ಹಲವಾರು ಜೆೈಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಿ ಬೆೀರೆ ್ರಹ್ಳ್ುೆ ಗೆದುದ ಅಲ ಿಅ್ಯ ಜೀಿ್ಳ್ುೆ ಹುಟುuಹಾರ ಕಾಲಿ 

https://rationalwiki.org/wiki/Pleiadians
https://rationalwiki.org/wiki/Pleiadians#cite_note-burlington-4
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ಮಾಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೊೀ್ುವವರಂತೆ. ಇವರು ಗೆರೀಸಸ (6) ಿಂತಲೂ ಮುಂದುವರೆದವರಂತೆ..

 
 

4. KURS ( anunnaki): ಇವರೂ ್ಮಗೆ ಿಿಯದವರೆೀ್ಲ.ಿ   
ಿಿರು ಎಂಬ ಪೌರಾಿಕ 12ನೆೀ ್ರಹದ ಅ್ುನಾೆರ ಎಂಬ ಜನಾಂ್ದ ್ಂತರ ಬಂದವರು ಇವರು.  ಇವರು ್ಮಮ 
ಿಲಾಯು್ದ ಪೂವ್ಜರ ಸಂತಾ್ದ ಪರ್ಿಗೆ  ನೆರವಾದವರಂತೆ...ಎಲಾ ಿಅವಿಗೆ ಹೆೀಿಕೊಟpರಂತೆ ! 
  

  
 

ಇವರು ಿಲಮು್ಸ ಎಂಬ ್ರಹದವರಂತೆ. ಇವಿೀ್ ಬಹು ಶತಮಾ್್ಳ ್ಂತರ ಇಲಗಿೆ ಮತೆu 
ಬರಲಾರಂಿಿದಾದರಂತೆ. ಕೆಲವು ಿದೆೀಿ ಸರಕಾರ್ಳು ಇವರ್ುೆ ಆಹಾೆಿಿದಾದರೆ್ುೆತಾuರೆ.!!  ಅವರು 
್ಡು್ಡುವೆ ಬಂಗಾರದ ದರವಯದಲ ಿಮುಳುಿದುದಕೊಂಡು ತಮಮ ಆಯು್ಯವ್ೂೆ ಹೆಚಿಿಕೊಳುಳಿuರುತಾuರಂತೆ 
(ಆಯುವೆೀ್ದದಲ ಿಚ್ೆವ್ುೆ ಬಳಿ ಎ್ುೆವುದು ಇದಕೆfೀ ಏ್ು?) 
ಓಿ: http://www.goldgold.com/gold-and-how-it-affects-the-body.html 

  

http://www.goldgold.com/gold-and-how-it-affects-the-body.html
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5. ರಾೆೀ :  ಇವರು ಆಿಗಾ ್ರಹಕೂಟದ ಕಾಯಪೆಲಾದಿವರು. ಇವರು ತಮಮ ್ರಹವ್ುೆ ಿಟುp ಬಂದು ದ. 
ಅೆೀಿಕಾದ ಮಾಯ್ ನಾ್ಿೀಕತೆಯಲ ಿಭಾಿಯಾಿದದರು. ಇವರು ಿಞಾಿ ಮತುu ಖಗೊೀಳ ಶಾಸರಞರಂತೆ. 
ಮಾಯ್ೆಿಗೆ ಎಲಾ ಿಕಲಿಕೊಟುp ಅವರು ಪರ್ಿ ಹೊಂಿದ ್ಂತರ ತಮಮ ್ರಹಕೆf ವಾಪ್ಾದರಂತೆ!  
ಇದು ಮಾಯ್ೆರ ಿಲೆ ಮತುu ಚತರ ದಾಖಲೆ್ಳಲದಿೆ. ( ಇಂತವ್ುೆ ಮದಲ ಅಧಾಯಯದಲ ಿಉಲೆೀಿಿಿದೆ).  

2001 ರ ್ಂತರ ಮತೆu ಕಾಿಿಲ.ಿ  

 

 

6. ಗೆರೀಸಸ: (GREYS): ಭೂಿಯಲ ಿಅತಯಿಕವಾಿ ಕಾಣುವ ಮತುu ಜ್ಿರಯ ್ಾಿತಯದಲ ಿಚಲ್ಚತರ್ಳಲ ಿ
ತೊೀಿಸುವ ಜೀಿ್ಳು ಇವರೆೀ. ಬೂಿ ಬಣtದ ಕುಳಳ ಚತುರರು ಅಥವಾ ಖಿೀಮರು!. 

 
 

 ಿಿೀಿ ಿಿೀಬ್ ಎಂಬವರು ಬರೆದ ಅತಯಿಕ ಮಾರಾಟವಾದ, ್ಂತರ ಚತರವೂ ಆದ 
Communion ಪುಸuಕ  ಈ ಗೆರೀಸಸ ಬಗೆೆೆ ೀ ಇದದದುದ. ಇವರು ಹಾರುವ ತಟೆp್ಳಲ ಿ
ಬಂದು ಮಾ್ವರ್ುೆ ಅಪಹರಣ ಮಾಿ ಹಲವು ಜೆೈಿಕ ಪರಯೀ್್ಳ್ುೆ ಮಾಿ 
್ಮಮ ಿಶರತಿ ಮಾಡುತಾuರೆಂಬ ಆರೊೀಪಿದೆ.  ಜೀಟಾ ರೆಿಕುಯಲ ಎಂಬ ಎರಡು 
ಸೂಯ್್ಳುಳಳ ್ರಹಮಂಡಲದವರಂತೆ ಇವರು. ಇವರ್ುೆ ಹೆಚಾಿಿ ಷುದರ  
ಜೀಿ್ಳು, ಬೆೀರೆೆೀ ೆೀಲ್  ಿೀಿಗೆಗೆ ದುಿಯುವ ಕೊೀಿ್ ಆಿ ಹುಿpದ 
್ುಲಾಮ  ಜೀಿ್ಳೂ ಎಂದು ಅ್ೆಲಾಿದೆ. ಒಟಾpರೆ ಬಹಳ ನಾಟರೀಯ ಕತೆ 
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ಪುಕಾರು್ಳೂ ಇವರ ಬಗೆೆೀ ಇರುವುದು.!! 
Close encounters of the third kind  ಎಂಬ ಜ್ಿರಯ ಿpೀವ್ ಿಪಯ್ ಬ್್ ಚತರದಲ ಿಇವು್ಳ ಮಾದಿ 
ತೊೀಿಸಲಾಿದೆ. 
 

ರೊೀ್ೆೆ್ ಘಟನೆ ಮತುu ಿಿೀಬ್ ಪರಕಾರ ಇವರ ತಾರಾ ್ಷೆ ಿೀಿದೆ: 
 (ಈ ್ರಹಮಂಡಲ ್ಮಮ ಪರಕಾರ ಇದೆ, ಟೆಲ್ೊfೀಿ್ಲ ಿಕಾಿಸುತuದೆ!) 

 
 

ಇವರಲೆೀಿ ಉತuಮವಾದ ್ೆೆೀಹ-ಪರ ನೆರೆ್ರಹದವರೂ ಇದಾದರಂತೆ. ಅವರೆೀ- ್ೊೀಲಿಸ ರೆೈ. ಅವರು ಅ್ುನಾೆರ  
ಜೀಿ್ಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಿ ್ಮಮ ಪುರಾತ್ ನಾ್ಿೀಕತೆ್ಿಗೆ ಬಹಳ ನೆರವಾದವರು ಎ್ೆಲಾಿದೆ.  
ಓಿ... 

https://alien-races-extraterrestrials.blogspot.com/2017/07/solipsi-rai.html 
 

ಿೀಗೆೀ ಇ್ೂೆ ಹಲವಾರು ವಂಶದ ಚತರಿಚತರ ಬಗೆಯ ಜೀಿ್ಿದಾದವೆ. ಮುಂದೊೆಮ ಪುಸuಕ ಬರೆದರೆ ಿ್ಾuರವಾಿ 

ಬರೆಯುವೆ. 
 

Alien races ಎಂಬ PDF ಪುಸuಕಿದೆ. ಕೊನೆಯಲಿ ಿವರ ಕೊಡುತೆuೀನೆ. 
 

8ನೆೀ ಕಂತು: 

© ನಾಗೆೀ್ ಕುಮಾ್ ಿಎ್ 

https://alien-races-extraterrestrials.blogspot.com/2017/07/solipsi-rai.html
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~~~~~ 

8. ಅವರನೆೆೀ ಅಟಾಯ್ ಮಾಿದರೆ?...ದಾಿಯ ಿವರ ಮತುu ಅದರ ಮಮ್: 

8.1. ಅವರು ಬೆೀಡ ಎಂದಾ್ ್ಮಮ ಅಣೆಸರ ಟೆ್p ಿಲಿಸಬೆೀಕು, ಇಲಿವಾದರೆ ಹಲವು 
ಬಾಿ ಹೊಡೆದುರುಿಿದಾದರೆ...! 
ಈಗಾ್ಲೆೀ ಚಚ್ಿದಂತೆ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳು ಈ ಅಣೆಸರ/ ಪರಮಾಣು ಶ್ಾರಸರ್ಳು, ಅದಿಂದ ಉಂಟಾ್ುವ 

ಅಪಾಯ್ಳ್ುೆ ಶತ-ಶತಮಾ್್ಳ ಿಂದೆೆೀ ಅಂತಾ ದುಬಾಿ ತಪಪ್ುೆ ತಾವೂ ಮಾಿ ಅಿಿದಾದರಂತೆ... ಹಲವಾರು 
ಅ್ಯ್ರಿ್ಳು ತಂತಮಮ ್ರಹ್ಳನೆೆೀ ಅದಕೆf ಬಲಕೊಟುp, ಿನಾಶವಾಿ ಆ ್ೌರವೂಯಹವನೆೆೀ ಿಟುp ಬೆೀರೆಡೆ 
ನೆಲೆಸಬೆೀಕಾದಂತಾ ಪಾಡು ಪಟpವರಂತೆ. (ಮುಂಿ್ ಅಧಾಯಯದಲಿ ’ಿಿರು’  ಎಂಬ 9ನೆೀ ್ರಹದ ಕತೆಯ್ುೆ ಹೆೀಳುವೆ). 

ಆ್ಲೆೀ ತಮಗೆ ಿಿದ ಎಲಾಿ ಸಂಪಕ್ ್ಾ್್್ಳ ಮೂಲಕ ಅೆೀಿಕಾ, ರ್ಾಯರ್ುೆ ಈ ಬಗೆ ೆ– ’ಬೆೀಡ ,  ಸುಲಭವಾಿ 

ತಡೆಯಬಲೆವಿು’ ಎಂದು ಎಚಿಿಿದರೆ, ಕೆೀಳುವ ತಾಳ ಮೆ, ಮ್ಸುಸ ಇದೆೆ ್ಮಮ ಯುದಧದಾಿ ಸೂಪ್ ಪವರು್ಿಗೆ?  

ಊಹೂಂ!... ್ಮಮವರು ”ಅರೆ , ಹೊೀ್ಯಯ ಿೀನಾಯವ ದಾಸಯಯ, ಬಿ್ ಮಾಡಬೆೀಡ” ಅಂದುಕೊಂಡರಂತೆ! 

ಎರಡು ಘಟನೆ್ಳಲಿ ನಾವು ಿೀನಾಯವಾಿ ಅಣೆಸರ ಟೆ್p ಸಮಯದಲೆಿೀ ್ೊೀಿದದ್ುೆ ಆಿದದ ಿಫೆ್ಸ – ಏ್ ಫೀ್್ 

್ೆೀನಾಿಕಾಿ್ಳು ಹೊರಬಂದು ಮಾಿಿ ್ೊಪೀಿಿದಾದರೆ: 

1. ಮಾಯಮ ್ಾಿಂ ಏಫೀ್್್ ಬೆೀ್, ಮೀಂಟಾನಾ, ಯು ಎ್ ಎ 

ಮಾ್್ 24, 1967 ರಲಿ Malmstrom 

Airforce Base  ್ಲಿ... ಅಲಿ್   ಭೂಿಯ 

60 ಅಿ ಕೆಳಗೆ  ಸುರಿತ ಬಂಕರು್ಳಲಿ 10 

ಟೆ್p ಮಾಡಲು ಿದಧವಾದ ಅಣೆಸರ್ಿದದವು. 
ಅದರ ಅಿಕಾಿ ಕಾಯ|| ರಾಬ್್ ಸಲಾಿ್  

ಕೆಳಿ್ ಿಿಯೀದಲ ಿ್ಡೆದುದರ ವರಿ 

ಕೊಿpದಾದರೆ:  

https://www.youtube.com/watch?v=VgziDyPSUog 

“ನಾ್ು ಮತುu ್್ೆ  ಕಮಾಂಡ್ ಫೆರಡ ಡೂಯಿಯಲಿದ ದೆವು. ಅವರು ಸೆಲಪ ಹೊತುu ಮಲಿದದರು..್ಮಮ ಪರಿ ಿ್ೆೈಲ್ಲ ಿ800 ರಲೊೀ 
ಟ್ ಅಣೆಸರ ಲೊೀಡ ಇತುu. ಬೆಿಗೆೆ ಅದ್ುೆ ನಾವು ಉಡಾಿಿ ಟೆ್p ಮಾಡಬೆೀರತುu. ್್ಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ಫೀ್ ಕಾ್ 

https://www.youtube.com/watch?v=VgziDyPSUog
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ಬಂತು. ಅದು ್ಮಮ ಹೊರಿ್ ಗೆೀಿ್ ಪಹರೆ ಕಾಯುಿuದದ ್ೆಕುಯಿಿ ಗಾಿ್್ದು. “್ಮಮ ಗೆೀಿ್ ೆೀಲೆ ಆ್ಸದಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣtದ 

ಪರಕಾಶಮಾ್ವಾದ ಹಾರುವ ತಟೆpಯಂತಾ ವಾಹ್ ಕಾಿಿಕೊಂಿದೆ...” 

 

 ...ಅದು ಬಹಳ ಿಚತರ ಿೀಿಯಲಿ ಎತ uೆತuಲೊೀ ಹಾರುವುದು, ಿರf ಬದಲಸುವುದು, ಿಲುಿವುದು, ಇದದರfದದಂತೆ ದೂರ ಹೊೀಿ ಸಿೀಪಕೆf 
ಬರುವುದು ಮಾಡುತuದೆ, ಕೊಂಚ ಕೂಡ ಸದುದ ಬರುಿuಲಿ! ಇದು ್ಮಮ್ುೆ ಆತಂಕಗೊಿಿದೆ.” ಎಂದು ಕೂ್ುಿuದದ. ಅಲಿ ೆೀಲೆ ಆ್ಸದಲಿ 
ಇದು ್ಡೆಯುಿuದದರೆ ಭೂ್ಭ್ದ 60 ಅಿ ಬಂಕರು್ಳಲಿ ಿವಿಸಲಾ್ದ ಅವಘಡ ಆ್ುಿuದೆ, ಅವರೂ ಆತಂಕಿಂದ ಕೂ್ಹಿuದಾದರೆ.  
ನಾ್ು ಆ್ ್್ೆ ಕಮಾಂಡ್ ಫೆರಡ ರ್ುೆ ಿದೆದಿಂದ ಎಚಿಿಿದೆ. 

ಇದದರfದದಂತೆೀ... 

್ಮಮ ಕಂಟೊರೀ್ ಪಾಯನೆಲಿ್ ಲಿ 10 ಹಿರು ಿೀಪ್ಳು ಕಾಣುಿuದದ ಅಣೆಸರ್ಳು ಒೆಮಲೆೀ ಕೆಂಿಗೆ ಿರುಿದವು...ಅಂದರೆ ನಾವು 
ಲಾಂ್ ಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಹತೂu ಅಣೆಸರವ್ೂೆ ಿಟfರಯ- (ಿ ಆರpವೆೀ್) ಮಾಡಲಾಿತು. ್ಮಗೆ ಿಿಯದೆೀ ಹಾಗಾ್ಲು ್ಾ್ಯವೆೀ 
ಇರಲಲಿ! ್ಮಮ ಿಬಬಂಿಿದದವರು- “ಎಲಾಿ ಹೊೀಿತು, ಯಾರು ಮಾಡುಿuದಾದರೆ?” ಎಂದು ಗಾಬಿಯಾದರು!  ್ಮಮ ಅೆೀಿಕಾದ 

ಹಲವು ಮಟpದ ್ೆಕುಯಿಿ ಮುಿದು, ಸುಲಭವಾಿ ಭೆೀಿಿ  ‘ಯಾರೊೀ ಎಲಾಿ ಹಾಳು ಮಾಿಿಟpರು. ಿೀಗೆಲಾಿ ಮಾಡಲು ಯಾಿ್ೂ ಅಲ ಿ

ಅಿಕಾರವೆೀ ಇರಲಲಿ’  ಎ್ುೆತ uೆೀನೆ. ಆ್ ್ಮಗೆ ಿಿದು ಬಂತು:- ಹೊೀದ ವಾರವೂ ್ಮಗೆ ಿಿಯದಂತೆ ಇನೊೆಂದು ಇಂತಾ ಹಾರುವ 

ತಟೆp ಅಲಿಗೆೀ ಬಂದು ಕಾಿಿದಾ್ ್ಮಮ ಇನೊೆಂದು ಬಾಯಚ್ ಶ್ಾರಸರ್ಳ್ುೆ ಿೀಗೆೀ ಆ್ ಮಾಿ, ಮತ uೆ ಆ್ಲೆೀ ಿಪೆೀಿಯಾ್ದಂತೆ 
ಮಾಿಿಿpತuಂತೆ. ಅದೂ ್ಮಮವಿಗೆ ಗೊಿuತುu! 

 ’್್ೆ ಪರಕಾರ ್ಮಮ ಬಿ ಅತಾಯ್ುಿಕ ್ೌಲಭಯ, ಉಪಕರಣ, ಿೀಕೆರಿ, ಕೊೀಡ ಎಲಾಿ ಇದದವು. ಇದನೆೆಲಾಿ ಮುಿದು ಅಿಕರಮಣ ಮಾಿ 

ಇದದರfದದಂತೆೀ ಎಲಿವ್ೂೆ ಒಿpಗೆ ಆ್ ಮಾಡಲು ಆ ಯು. ಎ್. ಓ. ಗೆ ್ಾ್ಯವಾದರೆ ನಾವೆೀ್ು ಮಾಡಲು ್ಾ್ಯ? ಅವರು ಕೆಳಗೆೀ 
ಇಿದು ಬರದೆೀ ್್್ಿಂದಲೆೀ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಿದ ್ಂತರ ಆ ವಾಹ್ ಕಾಣೆಯಾಿತು’...” 

’ಿಚತರವೆಂದರೆ 24 ್ಂಟೆಯಾದರೂ ಈ ನಾವು ಅವ್ುೆ ಸರರಯಗೊಿಸಲಾ್ಲಲಿ. ಮತೆu ಮಾಿದರೆ ಮತ uೆ ಅವರು ತಡೆಯುತಾuರೆ. ಇದು 
ಖಂಿತಾ ಅ್ಯ್ರಿ್ಳ ಕೆಲಸ..” ಎ್ುೆತಾuರೆ ರಾಬ್್ ಸಲಾಿ್. 

್ಂಬಲಹ್ ್ೂಯ್ ವರಿ CBS ್ಲಿೆೀ ಈ ದಾಖಲೆಿದೆ: https://www.cbsnews.com/news/ex-air-force-

personnel-ufos-deactivated-nukes/ 

https://www.cbsnews.com/news/ex-air-force-personnel-ufos-deactivated-nukes/
https://www.cbsnews.com/news/ex-air-force-personnel-ufos-deactivated-nukes/
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2. ಅೆೀಿಕಾದ ಅಣೆಸರವ್ುೆ ಇಟಾpಿಿ ಹೊಡೆದ ಅ್ಯ್ರಿ್ಳ ಶಸರ! 
ಿೀಗೆೀ ಇನೊೆಂದು ಬೆಕfಸಬೆರಗಾ್ುವ ಕೆೀಿ್ಲ ಿಲಾಂ್ ಆದ ಅೆೀಿಕಾದ ್ುಯರಯಿಾ್ ಅಸರದ 
ರಾಕೆಟp್ುೆ ಅ್ಯ್ರಹದ ಶಸರವಂದು ಿರಾಯಾಸವಾಿ ಿರf ಇರf ಹೊಡೆದು ಿೀಿಿ ತ್ೆ ಪಾಿಗೆ 
ತಾ್ು ಹಾಿ ಹೊೀ್ುಿuದೆ:- 

CNN News ಅಿಕೃತ ಿಿ ಿಿಯೀ್ಲಿ ಈ ಬಗೆೆ ಲಾಯಿ ರಂ್ ಸಂದಶ್್ ಮಾಿ ತೊೀಿಿದಾದರೆ, ನೊೀಿ (ಮತ uೆ ್ಂಬಲಹ್ 
ಮೂಲ ಎಂದು ಹೆೀಳಬೆೀರಲಿ!) 

 https://www.youtube.com/watch?v=8GD4rOMVqCQ c

   

1964 ರಲೆೀಿ ವಾಯಂಡೆ್ಬ್್ (ಕಾಯಲಫೀಿ್ಯಾ) ಎಂಬ ಏ್ ಫೀ್್ ಬೆೀಿ್ಲಿ ಉಢಾಿಿದ ಪರಮಾಣು ಶಸರವ್ುೆ ಅಂತಿಷದಲಿ 
ಭೆೀಿಯಾದ ಒಂದು ಅ್ಯ್ರಹ ರಾಕೆಟುp, ್ಮಮ ಶಸರ ಸುಮಾರು 20,000 ರಿೀ/ ್ಂಟೆ ವೆೀ್ದಲಿ ಹಾರುಿuದುದದ್ೂೆ ಲೆರfಸದೆೀ 
ಮಕfಳ ಆಿಕೆಯ್ುೆ ಆಿಸುವಂತೆ ಇಟಾpಿಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆದುರುಿಿ ತ್ೆ ಪಾಿಗೆ ತಾ್ು ಅದರfಂತಾ ಅಿಕ ವೆೀ್ದಲಿ 
ಹಾಿಹೊೀಿದೆ..ಇದರfಂತಾ ್ಾಿ ಬೆೀಕೆೀ್ು, ಅ್ಯ್ರಹಜೀಿ್ಳು ಅಣೆಸರ್ಳ ಬಗೆೆ ತಾವೆೀ ಕೊಡುವ ಎಚಿಿಕೆಯ್ುೆ ಎ್ುp 
ಸಮಥ್ವಾಿ ಫಾಲೊೀ ಅ್ ಮಾಿ ್ಡೆಿಕೊಳಳಬಲಿರು ಎಂದು?? 

ಈ ಪರಮಾಣು ಿ್ೆೈ್- ಿವಿಸಲಾ್ದ ಟೆರೆಕ್ ಕಾರಣ್ಿಂದ ಫೆೀಲಾಿ ತಪಕfನೆ ಭೂಿಗೆ ಿದುದ ಹೊೀಿತು  ಎಂದು ಕೆೈ 
ತೊಳೆದುಕೊಂಿತು  ಸರಕಾಿೀ ಸಂ್ ಥೆ್ಳು. ಅಲಿವೆ ಮತ uೆ?  

...ಅಿ ಅದು್ತ ದೃಶಾಯವಿ, ಪೂಿ್ ಿೀಿಿ..  ಅೆೀಿಕಾದ ಅಸರದ ಸುತuಲೂ ಿರುಿ ಫೆೈ್ ಮಾಿದೆ ಅದು...ಈ ಿಿಯೀ ಟಟೆೀ್ 
ಅ್ುೆ ಅೆಿಕಾದ ಸರಕಾಿ ಅನೆೆೀ್ಕ ಸಂ್ ಥೆ ಿ. ಐ. ಎ. ವಶಪಿಿಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಿತಂತೆ...ಆದದಿಂದ ಅವಿಗೆ 
ಇನಾಯವ ಲೀಕೆೀ್, ತಿಖೆ ಆ್ುವ ಭಯಿಲಿವೆಂದೆೀನೊೀ ಆಿತು...ಆದರೆ ್ಾವ್ಜಿಕಿಗೆ? ಬರೆೀ ಪರಶೆೆ್ಳ ೀೆ ಉಿದವು. 

https://www.youtube.com/watch?v=8GD4rOMVqCQ%20c
https://www.youtube.com/watch?v=8GD4rOMVqCQ%20c
https://www.youtube.com/watch?v=8GD4rOMVqCQ%20c


ಭೂಿಗ  ೆಬಂದ ಅ್ಯ್ ರಹಜೀಿ್ಳು: ಒಂದು ಅ್ಯಯ :್ 

 

85 

ನಾಗೆೀ್ ಕುಮಾ್ ಿಎ್ 

 

ಹಲವಾರು ಬಾಿ ಅ್ಯ್ರಹಜೀಿ್ಳು ಹೆೀಿದಾದಿದೆ. ಇಂತಾ ಅನಾಹುತವ್ುೆ ಸೃಟpಸಬೆೀಿ, ಎಲಿರ್ೂೆ ಸವ್ನಾಶ ಮಾಡಲು 
ಿಮಗಾಯವ ಹರfದೆ?  ಎಂದು. ಅವರ ಮಾತ್ುೆ ಕೆೀಳಿದದರೆ ಅವರು ಕುಿತ ಕಡೆಯಲೆಿೀ ್ಮಮ್ುೆ ಿಬ್ಂಿಸಬಲಿರು, ್ೊೀಲಸಬಲಿರು. 

ಇದಾದ ್ಂತರವೆೀ ಅೆಿಕಾ ಕೂಡಾ ಿಶೆರಂ್ದಲಿ ಬಿರಂ್ವಾಿ ಅಣೆಸರ ಿ್ೆೀ್, ಿಯಂತರಣ ,nuclear disarmament  

ಎಂದು ್ದದಲ ಮಾಡಲು ಆರಂಿಿದುದ.  ಆದರೆ ಅವರು ಿಕf ್ಮಗೆ ಮಾತರವೆೀ ಉಪದೆೀಿಿದುದ ಎಂಬುದು ಬೆೀರೆೆೀ ಿ್ಯ ಿಿ!!. 

8.2 ಸೂಯ್ನೆೀ ಇವರ ಪೆಟೊರೀ್ ಬಂ್ ಆಿತೆ? 
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https://www.youtube.com/watch?v=PyHzv-QpRls 

https://www.youtube.com/watch?v=PyHzv-QpRls 

NASA ದುದ ಎಂದು ಹೆೀಳಲಾದ ಎರಡು ಿಿಯೀದಲಿ ಯಾವುದೂ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿಯ ವಾಹ್ ಸೂಯ್್ ಬಿ ಿಂತು ಅದರ ಪಾಿ್ಾಮ 
ಎ್ಜ್ ಿೀಿ (ಅದೊಂದು ಿೀಿಯ ಇಂ್್ವಾಿದೆ) ತುಂಿಿಕೊಂಡು ಯಾವ ತೊಂದರೆಿಲಿದೆೀ ಮುಂದೆ ಹೊೀಿದೆ... ಇಂತದು 
ಎರಡು ಬಾಿ ್ಡೆದದುದ ನಾ್ಾದವರ ಿಿಯೀ್ಳಲಿ ಇದೆ...ಹಲವು ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಿೀಷಕ ಿಞಾಿ್ಳು ್ುಪuವಾಿ ಹೆೀಿದಾದರೆ: 
“್ಮಿದೆೀ್ು ಎಂದು ಹೆೀಳಲು ಗೊಿuಲಿ, ಸಹಜವಾದದದಂತೂ ಈ ವಸುu ಅಲ.ಿ..ಈ UFO ship, ಭೂಿಿಂತಾ 100 ಪಾಲು 
ದೊಡrಿದದಂತೆ ಕಾಣುವ ವಸುu ಇದು!” 

ಅಯಯೀ, ್ಮಮ ಸೂಯ್್ ಶರuಯ್ುೆ ಿೀರುತಾuರೆೆ? ಅದೂ ಿರೀ ಆಿ?? ( ಪೆಟೊರೀ್ ಿೀ್ೆ್ ಬೆಲೆ ಎಂದು ನಾವು 
ಕೂಗಾಡುಿuರುವಾ್!) 

ಸೂಯ್ಿಗೆ ತ್ುಲಯೂ  ಸುಡುವುಿಲಿ, ಭಸಮವಾ್ುವುಿಲಿ, ಇದ್ುೆ ಯಾವ ವಸುuಿ ಿಂದ ತಯಾಿಿದರು ಮತೆu? ಉತuರ 

ಹೆೀಳುವವರು ಿರfಲಿ, ತಾಿ! 

ಆಧಾರಿರಲ ಿಡಲ, ಒಿp್ಲಿ ಮುಚಿಡುವೆವು ಎಂಬ ಸರಕಾಿ ಿೀಕೆರ್ಸ ಆ್p ಗೆ ್ಂಟುಿದುದ ಜ್ರಲಿ ಭಯ, ಗೊಂದಲ, (ಜ್ 

ದಂಗೆೆೀಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವಂತೆ!!...ಕನಾ್ಟಕ ಸರಕಾರರfಲಿ ಈ ಭಯ ಎಿಸುತuದೆ, ಿಿ) ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರದೆಂದು 
ಯಾವುದರ ಬಗೆೆ ಕೆೀಿದರೂ-“ಇದೆಲಾಿ ಸುಳುಳ, ಇದು ್ಮಮ ವೆದ್ ಬಲೂ್ ಪರಯೀ್, ್ಮಮದೆೀ ಟೆಿpಂ್, ಇದು ಆಿpಕ್ 

ಇಲೂಯ್್, ಇದೆಲಾಿ ಿರಾಧಾರ” ಎಂಬ ಅಿಕೃತ ಹಾಿಕೆ ಉತuರ್ಳ್ುೆ ಅೆೀಿಕಾ ಮಿuತರ ಸರಕಾರ್ಳು ಹೆೀಳುತuಲೆೀ  ಜತೆಜತೆಗೆ 
“ನೊೀಿ, ಇದೆಲಾಿ ್ಂಬಿದದಿಂದ ಸಮಾಜ ಹೆೀಗೆ ಶಾಂತವಾಿದೆ ಈ್?” ಎಂದು ಬೆೀರೆ ಅವರೆೀ ತಮಮ ಬೆ್ುೆ ತಿpಕೊಳುಳತಾuರೆಂದು 
UFOLOgists  ಆಪಾಿಸುತಾuರೆ. 

8.3 UFO ಶ ್ ಮಾಿ ಉರುಿ್ೊೀಣವೆ? ಎಂದು ಯಿೆಿದ ಇರಾಿೀ 
ವಾಯು್ೆೀನೆ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ppb0RbyaSOM 

https://www.youtube.com/watch?v=PyHzv-QpRls
https://www.youtube.com/watch?v=PyHzv-QpRls
https://www.youtube.com/watch?v=Ppb0RbyaSOM
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ಇಿuೀಚೆಗೆ ತಮಮ ಟೆಹರಾ್ ್್ರದ ಆ್ಸದಲಿ ಒಂದು ಅ್ಯ್ರಹ ವಾಹ್ವ್ುೆ ಕಂಡ ಇರಾಿ್ ವಾಯು್ೆೀನೆಯ ಭೂಪರು ಸುಮಮನೆೀ  
ತಮಮ ್ಾಮಾ್ಯ ಿಮಾ್ ದೆಂಸಕ ಕಾಯ್್ ( Anti aircraft shell) ್ಿಂದಲೆೀ ಅದ್ುೆ ಹೊಡೆದುರುಿ್ೊೀಣ ಎಂದು ಿಫಲ 

ಯತೆ ್ಡೆಸುವುದ್ುೆ ಇಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ್ೂರಾರು ಶೆ್ ್ಳು ್ೊಪೀಿಿದರೂ ಆ ವಸುuಿ ಗೆೀ್ೂ ಆ್ದೆೀ, ತ್ೆ ಕೆಲಸ ತಾ್ು 
ಮುಿಿಕೊಂಡು ಆ್ಂತರವೆೀ ಮಾಯವಾಿ ಹೊೀಿತಂತೆ...ಿೀಿದೆ ್ಮಮ ಇರಾಿ ಉತuರಕುಮಾರರ ಪೌರು್! 
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 ಒಿp್ಲ ಿ್ಾರಾಂಶ: “ನಾವು ಹೆೀಿದಂತೆ ಿೀವು ಕೆೀಳಬೆೀಕು, ಸಹಕಿಸಬೆೀಕು...್ಮಮ್ುೆ ಿೀವು ಏ್ೂ 

ಮಾಡಲು ್ಾ್ಯಿಲ,ಿ ಿಮಮ್ುೆ ನಾವು ಬೆೀಕಾದರೆ ಸುಲಭವಾಿ ್ೊೀಲಸಬಹುದು, ಏನೊೀ ‘ಪಾಪ’ ಅಂತಾ 

ಒಳ ಳೆಯತ್ ತೊೀಿಸುಿuದೆದೀವೆ...”ಎಂದಾಿತಲವಿೆೀ ಇವರ ಸಂದೆೀಶದ ಮಮ್? 

ಒಂದು ಿ್ದಲಿ ್ುರು್ಳು ಒಬಬ ಮಂಡು ಿ್ಯ್್ುೆ ಕಂಡು, ಹಲವು ಬಾಿ ಎಚಿಿಕೆ ಕೊಟುp, “್್ಗೆ ಕೊೀಪ ಬಿಸಬೆೀಡ, ್್ೆ 
ಿ್ಯ ಿಂಗೊಿuಲಿ” ಎ್ೆಲವಿೆ?...ಹಾಗಾಿತು ಇಲಿ! 

ಇದು ಸೆಲಪ ಆತಂಕವಾ್ುವಂತದೆದೀ, ಗಾಬಿಯಾ್ುವಂತದೆದೀ ಅಲವಿೆ?...ಇ್ುೆ ಅೆೀಿಕ್ ಸರಕಾರವ್ುೆ ಈ 

ಬಗೆ ೆಿಜವಾಿಯೂ ದೂಟಸಲಾ್ದು ಅಲವಿೆ?...(ಪಾಪ, ಅವರ ಕ್p ಅವಿಗೆ!) 

ಹಾಗಾದರೆ ‘ಇವರು ಯಾರು? ಎಲಂಿದ ಬಂದು ್ಮಮ ಬಗೆೆ ಇ್ೆpಲಾಿ ಆಸರu ವಿಸುಿuದಾದರೆ... ್ಮಮ ಹಣೆೀಬರಹ ಇವಿಗೆೀಕೆ?’ 

ಎಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಇದರಲಿ ಕೆಲವಿ್ಂತೂ ಭೂಿಯ ಬಗೆೆ ಯಾವುದೊೀ ಹಳ  ೆ್ಂಟು ಇದದಂಿದೆ...ಿಕfವಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಆಟದ 

್ಾಮಾ್ು, ಪರಯೀಗಾಲಯ ತರಹ ಇದದರೂ ಇರಬಹುದು! 

ಈ ಹಂತದಲಿ ನಾ್ು ಅರೆ ವೆೈಞಾಿಕ, ಅರೆ ಪೌರಾಿಕ, ಅರೆ ಜಾ್ಪದ ನೆಲೆಯ ಿಿರು ಎಂಬ ್ರಹದ/ ಅಲಯಿವರ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳಲೆೀ 
ಬೆೀಕಾ್ುತuದೆ. 

 

 

 

 

 

 

8.4 ಿಿರು ಆಿದ ದೆೀಶವೆ ಈ ಭೂಿ? ್ಮಮ ಪುರಾತ್ರೆೀ ಇವರು? 

ಮನೆೆ ಮನೆೆ ಯಾವುದೊೀ 9ನೆೀ ಷುದರ್ರಹ ಿಿರು ಎಂಬುದು ಎಲಿ ್ರಹ್ಿಿಂತ ಿರುದಧವಾದ ಸಹ್ಾರರು ವರು್ದ ವಕರ 
ಕಷೆಯಲಿ ಸುತುuತಾu ಸೂಯ್ ಮತುu ಭೂಿಯ  ಬಿ ಬರುವುದು, ಅದೆೀನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಭೂಕಂಪವಾಿ ಸುನಾಿ, 

ಸಮುದರ ಏರುತೆu, ಪರಳಯ ಆ್ುತೆu ಎಂದೆಲಾಿ ವಾತಾ್ವಾಿಿ್ಳು ಕಾಯ್ಕರಮ ಮಾಡುಿuದದವು . 

 ಹೌದು, ಇಿೀ್ ಕಾಯಲೆpೀ್ ಿಶೆಿದಾಯಲಯದ ಿಞಾಿ್ಳು- ಿಿರು 
(ಪಾಿನೆ್ X) ಇರುವುದ್ುೆ ಖಚತಪಿಿದಾದರೆ! 
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9ನೆೀ ಕಂತು 
9.1 ಿಿರು ಎಂದರೆೀ್ು? ಎಲದಿೆ? ್ಮಗೆೀ್ು ಸಂಬಂ್? 

 

ಿಿರು(PLANET  9) ್ರಹದ ವಕರ ಕಷೆ: ( ELEVATION VIEW)-  
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ಿಿರು- PLANET 9- ್ರಹದ ಿರುದಧ ಿರf್ ಸುತಾuಟ ( Plan)

 
 ್ಮಮ ್ೌರಮಂಡಲದ ್ುಪu ್ರಹ ಅಥವಾ ಅಿರ ್ಟ್ ಹಾಗೆ 4,000- 10,000 ವ್್ಕೊfೆಮ ್ಮಮ ಬಿ 
ಬಂದು ಹೊೀ್ುವ ಭೂಿಿಂತಾ ಹತುu ಪಟುp ಹೆಚುಿ ಗಾತರಿರುವ, ನೆಪೂಿ್ ್ರಹರfಂತಾ 20 ಪಟುp 
ಸೂಯ್ಿಂದ ದೂರದಲಿರುವ ಈ ಭಾಿ ್ರಹವ್ುೆ ಪಾನಿೆ್ X  ಎಂದು ಈ್ ತಾನೆ NASA ದ ಿಞಾಿ್ಳು 
್ುರುಿಿದದರೆ, ಅದರ ಕರಾರುವಾಕಾfದ ವಣ್ನೆ ಜ್ಿu್  ಅಿ ಪಾರಚೀ್ ನಾ್ಿೀಕತೆ ಎ್ೆಲಾದ 
ಸುೆೀಿಯ್ ನಾ್ಿೀಕತೆಯಲಿ ದಂಿಯಾಿ ಿ್ುತuದೆ.   
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ಇದೊಂದು ಅತಾಯಶಿಯ್ಕರ ಬೆಳವಿಗೆ, ಿಞಾ್ ಮತುu ಪುರಾಣದ ಸಂ್ಮ..Where Science Meets Myth/ 

Legend ಎ್ುೆತಾuರೆ.  

ಇಲ ಿನಾವು ಿಞಾ್ ಮತುu ಪುರಾಣದ ಎರಡೂ ಮಜಲು್ಲ್ುೆ ್ಂಬುತಾu ಅ್ಯಯ್ ಮುಂದುವಿಸಲೆೀ 
ಬೆೀಕಾ್ುತuದೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ ಿಕಾಲಮಾ್ದಲ ಿಿಞಾ್ ರಿಯ ಆದರೆ ಪುರಾಣ ಿಿಯಣt! 

ಎಲ ಿ ರರ ಪೂ. 4000 ್ಲ ಿಮ್ಯಪಾರಚಯದಲತಿೆu್ ೆಲಾದ ಆ್ುಿಕ ನಾ್ಿೀಕತೆಯ ಪುರಾಣ, ಎಲ ಿ21 ನೆೀ 
ಶತಮಾ್ದ ಅತಾಯ್ುಿಕ ಟೆಲ್ೊfೀಿ್ಲ ಿಕಾಣುವ ಅದೆೀ ವಣ್ನೆಯ ಷುದರ್ರಹ? 

ನಾ್ಿೀಕತೆ  ಎಂದೆನಾ?..  

ಆ  ಕತೆ  ಗೆ ಇಲಿ ಎರಡನೆ ಅಥ್ವೂ ಇದೆ. ಅದೆೀ ಈ ನಾ್ಿೀಕತೆಯ್ುೆ ್ಾಥಿಿ ್ಮಮ ಆ ಕಾಲದಲಿದದ ಿಲಾ 
ಮಾ್ವಿಗೆ  ಹೊಸ ಜೀವ , ಜೀವ್ ಎಲವಿ್ೂೆ ಧಾರೆೆರೆದು ತಾವೆೀ ಇಲಿ್ ದೊರೆ್ಳಂತೆ ಬಾಿದ ಿಿರು 
್ರಹದ ದೆೀವರು್ಳು ಎ್ೆಲಾದ ಅ್ುನಾೆರ ಎಂಬ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳ ಕತೆ!  

(ಸುೆೀಿಯ್ೆರು ಅವರ್ುೆ ಆ್ಸಿಂದ ್ರೆಿಿದ ದೆೀವರು್ಳು  ಎ್ುೆತಾuರೆ, ಿಮಗೆ ಬೆೀಕಾದರೆ 
ದೆೀವಮಾ್ವರು ಎಂದಕೊಿಳ!) 

ಒಬಬ ಿಞಾಿ ಮತುu ಅ್ುನಾೆರಯ ್ಂಿಕಸಥ ಸಂಶೆ ೀ್ಕ ್ಮಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತಾuನೆ:- ಈ 
ದೆೀವರು್ಳೆಲಾ ಿಆಕಾಶಿಂದಲೆೀ ದೊಡr ಿಮಾ್್ಳಲ ಿಯಾವಾಯವುದೊೀ ಲೊೀಕ್ಿಂದ ಬಂದರು, ಅಲಗಿೆೀ 
ಮತೆu ಮರಿದರು ಎಂದೆೀಕೆ ಎಲಾ ಿನಾ್ಿೀಕತೆಯಲೂ ಿಹೆೀಳುತೆuೀವೆ? ಇಲ ಿಹುಿpದವನೊಬಬ ಎಲಿಿ ್ೂ 
ದೆೀವರಾದ ಎ್ುೆವುಿಲವಿೆೀಕೆ?  

(ಈಿ್ ಿಚಾರವಾಿ್ಳ ಮಾತಲ,ಿ ಆಿ್ವರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾತರ  ಹೆೀಳುಿuದದರು?).  

ಅಲಿದೆೀ ಅವರೆೀಕೆ- ಆ್ಸಿಂದ ಬಂದವರು -್ಮಿಂತಾ ಮುಂದುವರೆದ ಿಶೆೀ್ ಶರu್ ಳ್ುೆ ಹೊಂಿದವರು, 
ಚತರಿಚತರ ಆಯು್, ಶಸರ್ಳ್ುೆ ಹೊಂಿದವರು, ಏ್ನಾೆದರೂ ಪಟಕfನೆೀ ಪವಾಡದಂತೆ ಸೃಟpಸಬಲರಿು, 
ಇಲದಿದ ರಾಷಸರ್ೂೆ ಶತುರ್ಳ್ೂೆ ಸುಲಭವಾಿ ಕೊಂದು ಇಲದಿದ ಜ್್ಾಮಾ್ಯರ್ುೆ ಕಾಪಾಡಬಲರಿು...? ಇಲ ಿ
ಅತಾಯ್ುಿಕ ಸೆ್್ಸದೃಶ ್ಾಮಾರಜಯ್ಳ್ುೆ ಕಟpಬಲವಿರಾಿದದರು? ಆದರೆ, ್ಮಗೆೀ ಏಕೆ ್ಾ್ಯವಾಿರಲಲಿ?  
ಎ್ುೆತಾuನೆ ಆತ. 

ಿಂದೂ ರರಿಿಯ್, ೆಹೂಿ, ್ಮ್್ಳ್ುೆ ಿೀವು ಪುರಾತ್ ್ಮ್್ಳೆಂದು ಿೆೀಕಿಿದರೆ ಎಲೆಲಿೂಿ ಇದೆೀ 
ಿದಾಧಂತವೆೀ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ರೂಪ್ಳಲಿ, ಪುರಾಣ್ಳಲಿ, ಜಾ್ಪದದಲಿ, ಿಲಪಕಲೆಯಲಿ ಕಾಿಿಕೊಳುಳತuವೆ, 
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ದೆೀವಲೊೀಕ್ಳು, ಇಂದರಲೊೀಕ, ಹೆವೆ್, ಹೆ್ ಇತಾಯಿ. ಇ್ಾಿಿ್ಲೂಿ ಸೆ್್ ್ರಕ (ಜ್ೆ್- ಜಹ್ುೆಮ) 
ಇಲಿಲಿ, ಭೂಿಯ ಹೊರಗೆ ಹೊೀದರೆ ಿಕುfವಂತೆ, ಮತುu belief in holy angels (ದೆೀವತೆ) ಮುಖಯ ಎ್ುೆತಾuರೆ.  

ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ? 

(https://islam.stackexchange.com/questions/12712/where-is-paradise-and-hell) 

ಲಘುವಾಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ- 

 ಸೆ್್ಿಂದ ್ರೆಿಿದ ದೆೀವರು್ಳ್ುೆ ನಾವು ್ೊಳ ಳೆ ನೊಣ್ಳಂತೆ ಬಿದು ಹಾರದೆವು, ಅವರು ಇಲಿಂದ 
ಏ್ೂ ಮಾಡಲಾ್ದೆೀ ಬಾಲ ಮುದುಿಕೊಂಡು ಓಿ ಹೊೀದರು ಎಂದೆೀಕೆ ಯಾವ ಪುರಾಣವೂ ಇಲಿ? ಅವರೆೀ 
್ಮಮ್ುೆ ದೆೀವರೆಂದು ಕರೆದು ್ಮಮ ಭಕuರಾದರು ಎಂದೆೀಕೆ ಬರೆಯಲಲಿ?   

ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸತಯವಲ!ಿ... ಎಂದು ಆ ಸಂಶೆ ೀ್ಕ ಿಞಾಿ ಿಿಸುತಾuನೆ:- 

ಅಂದ ೆೀಲೆ ್ಮಮ ಪುರಾಣವಾ್ಲ, ಪಾರಚೀ್ ಇಿಹಾಸವಾ್ಲ, ಒಂದು ಸತಯವರಿ  ಎಂದೆೀ 
್ಂಬಬೆೀಕಾ್ುತuದೆ. ಅಲಿದೆೀ ಆಿ್ ಕಾಲದ ಭೊೀಳೆೀ ಸೆಭಾವದ ಿಲಾಮಾ್ವ/ ಆಿಮಾ್ವಿಗೆ ಮುಂಿ್ 
ಸಹ್ಾರರು ವ್್ದ ಿೀಿಗೆ್ಿಗೆ ಇಂತಾ ದೊಡr ಸುಳುಳ ಕತೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕಾದ ಅವಶಯಕತೆಯೂ ಇರಲಲಿ, ಅವರ 
ಕಲಪನಾಶರuಯೂ ಆ ಮಟpಕೆf ಬೆಳೆಿ ರಲಲಿ...ಅಲಿವೆೀ, ಒೆಮ ಯೀಚಿ ನೊೀಿ! 

ಸಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಧಾರದ ೆೀಲೆ, ದೃಟpಕೊೀ್ದ ೆೀಲೆ ಮುಂಿ್ ಭಾ್ಕೆf ಬರೊೀಣ... 

9.2 ಅ್ುನಾೆರ ವಲ್ೆ ಬಂದ ಕತೆ- ಎಲಂಿದಲೊೀ ಬಂದವರು ಇಲೆೀಿ ನೆಲೆ 
ಿಂತರು! 
(ಒಂದು ಎಚಿಿಕೆ...ಿೀವು ಿಿರು ಅಥವಾ ಅ್ುನಾೆರ ಎಂದು ್ೂ್್ ಮಾಿದರೆ ಹತುu ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ 
ಕತೆ್ಳು, ಎಲವಿೂ ವಯತಾಯಸವುಳಳ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆ ಪುರಾಣ್ಳು ಕಾಣಿ್ುತuವೆ. (Zecharia Sitchin  ಬರೆದ Earth 

Chronicles -12th Planet  ಪುಸuಕ ಓಿದರೆ...) 

ಉದಾಹರಣೆ:  ್ಮಮ ್ೌರವೂಯಹದಲ ಿಮದಲು ಭೂಿೆೀ ಇರಲಲ,ಿ ಿಯಾಬೊ್ ಎಂಬ ದೊಡr ್ರಹ ಎರಡು 
ಭಾ್ ಒಡೆದು, ಒಂದು ಭೂಿಯಾಿ ನೆಲೆ ಿಂಿತು, ಿಿರು ್ರಹ ತ್ೆ ಪರಭಾವಿಂದ ಎಳೆದು ತಂದ ಒಂದು 
ಚಕf ್ರಹವೆೀ  ್ಮಮ ಈ ಚಂದರನಾಿತು, ಈ ಅ್ುನಾೆರ ಕುಲದವರು ಭೂಿಯಲ ಿ500,000 ವ್್ದ 
ಿಂದೆೆೀ ಇದದವರು, ಅವರೆೀ ಜೆೈಿಕ ತಂತರಞಾ್ ಬಳಿ ಮಾ್ವ್ನೆೆೀ ಮದಲ ಬಾಿಗೆ ಸೃಟp ಮಾಿದರು, 
ಇತಾಯಿ...ಇತಾಯಿ....ನಾವು ಅದನೆೆಲಾ ಿಇಲ ಿಚಚೆ್ಗೆ, ಿಶೆೀಿ್ಣೆಗೆ ಒಳಪಿಿದರೆ ತಲೆ ಕೆಟುp, ಅ್ಯಯ್ 
ಗೊಂದಲವಾಿೀತು...ಅದಕಾfಿ: ್ಾಮಾ್ಯವಾಿ ಜಾಿಯಲರಿುವ ಿಿರು- ಅ್ುನಾೆರ ಕತೆ ಮಾತರ ಇಲ ಿ
್ಮಿ್ೊೀಣ!) 

https://islam.stackexchange.com/questions/12712/where-is-paradise-and-hell
http://www.freepdf.info/index.php?post/Sitchin-Zecharia-The-12th-Planet
http://www.freepdf.info/index.php?post/Sitchin-Zecharia-The-12th-Planet
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 ಸುಮಾರು ( 10,000 ಅಂತಲೂ ಹೆೀಳುವವಿದಾದರೆ) ರರ ಪೂ 4000 ರಲ ಿಭೂಿಯಲ ಿಮ್ಯಪಾರಚಯದಲ ಿಈಿ್ 
ಯೂಫೆರಟ್ ಮತುu ಟೆೈಿರ್ ್ಿಯ ಿೀರದಲ,ಿ ಒಂದು ಿ್ ಏನಾಿತಂತೆ... 

 ಕಿಯ್ುೆ ಹೊೀಲುವ ಮುಖಚೆ್ಯ ಆಿಮಾ್ವ ಆ್ತಾನೆ ಹಿ ಮಾಂಸ ಿ್ೆಲು ಚೂಪಾದ ಕಲಿ್  
ಆಯು್ ಹೊತುu ತಾಿದದ ್ುಹೆಯ ಹೊರಗೆ ಬೆತuಲೆಯಾಿ ಭೆೀಟೆಗೆ ಹೊರಟ ಸಮಯ!  

 
Fig. .2 

 

One of these caves, Shanidar, is located in the north eastern part of the semiarc of civilization. Nowadays, fierce Kurdish tribesmen seek shelter in the area's caves for themselves and their Bocks during the cold winter months. So 
it was, one wintry night 44,000 years ago, when a family of seven (one of whom was a baby) sought shelter in the cave of Shanidar. 

Their remains-they were evidently crushed to death by a rockfall-were discovered in 1957 by a startled Ralph 

 

ದೊಡr ದೊಡr ್್್ನೌಕೆ್ಳು  ಆಕಾಶಿಂದ ಬಂಿಿದರೆ ಅವಿಗೆ ಹೆೀಗಾಿರಬೆೀಡ!...  ಬಹುಶಃ ಆ 

ರಿ್ಡಚಕುfವ ಸದುದ, ಆ ಿಂಚ್ ಹೊಳಿ್ ಿೀಪ್ಳು, ಅದರ ್ಡುಕ ಭೂಿಯ್ುೆ ಅಲುಿಿದುದ.. ಹುಲುಿ, 
ಿಡ್ಳು ಬಿ ೆತೂ್ುವಂತಾ ಅದರ ಅಬಬರದ ಗಾಿ! 

ಅವ್ ಅಚಿಿಗೆ ಅದಿಂಿಿದ ಆ್ುಿಕ 8 -9 ಅಿ ಎತuರದ ್ಡrಧಾಿ ಹೊಸಬಗೆಯ ವಸರ, ಆಭರಣ ತೊಟp 
ಜೀಿ್ಳು ಕೆೈಯಲಿ ಚತರ ಿಚತರ ಶಸರ್ಳ್ುೆ ಿಿದು ತ್ೆ ಕಾಯಂಿಗೆ ್ಡೆದು ಬಂದರೆ ಅವಿಗೆ 
ಏ್ಿಿರಬೆೀಡ...! 

ಅದಾಯವ ಸುಮುಹೂತ್ದಲಿ ಈ ಜೀಿ್ಳು ಅಲಿಗೆ ಬಂಿಿದರೊೀ, ಭಯಪಟುp ಿಂಜಿಯುಿuದದ ಈ 
ಆಿಮಾ್ವರ್ುೆ ತಮಮ ಿತರರಂತೆ ಕಂಡರೊೀ, ಅವರೊಂಿಗೆ ಸಂಪಕ್ ಪಡೆದರೊೀ ಅದೆೀ ಆ ಭೂಿ ಭಾ್ಕೆf 
ಸುಿ್, ಒಂದು ಹೊಸ ಯು್ದ ಆರಂಭ, ಹೊಸದೊಂದು ನಾ್ಿೀಕತೆಯ ಅಿಪಾಯ ಹಾರದ 
್ಿಗೆ!...ಭೂಿಯ ಕತೆ ಬದಲಾದ ಿರುವು! 
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ಇದೆೀ ಮುಂದೆ ಜ್ಿu್ ಅಿ ಮುಖಯವಾದ ೆ್ೊಪಟೆೀಿಯಾ, ಬಾಯಿಲೊೀಿಯಾ ಮತುu ಈಜ್p 
ನಾ್ಿೀಕತೆ್ಿಗೆ ಿಿuದ ಿೀಜವಾಿತು. ಇದಕೆf ಒಟಾpರೆ- ಮೂಲವಾಿ- ಸುೆೀಿಯ್ ನಾ್ಿೀಕತೆ ಎಂಬ 
ಪಾರಚೀ್ ಹೆಸರು ಬಳಸುತಾuರೆ 

ಮದಮದಲು ಭಾ್ೆ ಬರದ ಈ ಆಿಮಾ್ವಿಗೆ ಮದಲು ಟೆಲಪಿಯಲಿ ತಾವು ಯಾರೆಂದು ಪಿಚಯ 
ಮಾಿಕೊಿpರಲೆೀ ಬೆೀಕು, ಬೆೀರೆ ಯಾವ ಿಧಾ್ವೂ ಇಿದರಲಕೆf ್ಾ್ಯವೆ ಇಲಿ. 

ಆ್ಂತರ ಮಾ್ವಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಸೂಕuವಾದ ಭಾ್ೆ, ಲಿ ಎಲವಿ್ುೆ ಿಧಾ್ವಾಿ ಕಲಿರಬೆೀಕು.. 

ಹೆೀಗೊೀ, ಒಿp್ಲಿ ಕಂಡು ಕೆೀಿಬರುವುಿ್ೆpೀ! 

 ಇವರ ಕುಲದ ಹೆಸರು ಅ್ುನಾೆರ...( ಆ್ಸಿಂದ ಭೂಿಗೆ ಬಂದವರು  ಇದರಥ್ ಎ್ುೆತೆu 
ಸುೆೀಿಯ್ ಚಿತೆರ) 

 ಿಿರು ಎಂಬುದು ಇವರು ವಾಿಸುವ ದೂರದ ್ರಹ, ಿಿರು ಅಂದರೆ ಪಾರಚೀ್ ಅಕೆfೀಿಯ್ 
ಭಾ್ೆಯಲಿ ಸಂಿ-ಸಥಳ, ಅಥವಾ ಕಾರಿಂ್ ಎಂದು ... 

 ಅಲಿ ಇವರು ಬಹಳ ಆ್ುಿಕ ಜೀವ್ಶೆೈಲಯಲಿ ಹಲವು ಅಿವೃಿಧಯ ಿೀೆ್ಳ್ುೆ ದಾಿ ಸುಖಜೀವ್ 
್ಡೆಸುಿuದದರಂತೆ. 

 ಸೂಯ್ಿಂದ ಬಹಳ ದೂರ ಇರುವವರು, 10,000 ವರು್ಕೊfೆಮ ಮಾತರ ಸೂಯ್್ ಬಿಗೆ 
ಬಂದಾ್ ್ಮಮಂತಾ ನೆರೆ ್ರಹ್ಳ ದಶ್್ವಂತೆ... 

 ಇವರು ಅಂತಿಷದಲ ಿಿೀಗೆ ಪರಯಾಣ ಮಾಡುತಾu ಮಾಡುತಾu ಭೂಿಗೆೀ ಬರಲು ಬಲವಾದ 

ಕಾರಣಿದೆಯಂತೆ. 
 ಅವರ ್ರಹಮಂಡಲದಲಿ ಆ್ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಟತವಾಿ ಆರೊೀ್ಯ ಹಾಿಯಾಿ ಜೀವ್ 

ದುಸuರವಾಿತಂತೆ. ಅವರ ಖಗೊೀಳ ಶಾಸರಞರ ಪರಕಾರ- ಬಂಗಾರಿಂದ ಮಾತರ ಅದ್ುೆ 
ಶುಿಧೀಕಿಸಲು ್ಾ್ಯವಂತೆ, ಬಂಗಾರದ ದಾರವಣ, ಅದರ ಪರಿಫಲ್ ಮಾಡುವ ಗೊೀಡೆ್ಿಂದ 
ಆರೊೀ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ಬರುವುದೆಂದು ಅವರು ಿ್್ಿಿ ತಮಮಲಿ ಖಾಲಯಾಿದದ ಚ್ೆದ ್ಾp್ 
ಹುಡುರಕೊಂಡು ್ೌರಮಂಡಲವ್ುೆ ಸುತuತೊಡಿದರಂತೆ 

 ( ಹಾಸಯಕಾfಿ: ನಾವು ಹಾಲವುಿr್   ವೆಸp್್ ಚತರದಲ ಿಮಾತರ ಗೊೀ್r ಹಂ್ ( ಚ್ೆದ ಭೆೀಟೆ) 
ಇತೆuಂದು ಕೊಂಡೆವು, ಈ ಿಿರು್ೂ ಬೆೀಕಾಿತೆ?...್ಮಮ ಹೆಂ್ಸರು ಚ್ೆವ್ುೆ ೆೈತುಂಬಾ 
ಬಳಸುತಾuರಲಾ.ಿ..ಅವರ ಆರೊೀ್ಯವೂ ಚೆನಾೆಿರುವುದೊೀ ಏನೊೀ, ಅವರೆೀ ಹೆೀಳಬೆೀಕು...ಅಂದಹಾಗೆ 
ಗೊೀ್r ಡ್p ಇರುವ ಆಯುವೆೀ್ದದ ಔ್ಿ್ಳು ಕೂಡಾ ಜೀವ ಚೆೈತ್ಯವ್ುೆ ತುಂಬುತೆu 
ಅ್ುೆವುಿಲವಿೆ? ಸತಯ ಇಲೆಲಿೊೀಿ ಖಂಿತಾ ಇದೆ!) 
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 ನಾ್ಾ  ದವರು ಕಿpದ ಉಪ್ರಹ್ಳಲಿ ಚ್ೆ ಉಪಯೀಿಸುತಾuರೆ. ಇಲಿದೆ ಮಾಿಿ: 
https://curiosity.com/topics/nasa-uses-gold-on-its-spacecraft-curiosity/ 

ಭೂಿಯಲಿ ಅಿ ಹೆಚಿ್ ಚ್ೆದ ಸಂ್ರಹ ಇರುವುದ್ುೆ ಅವರು ಬಾಹಾಯಕಾಶಿಂದಲೆೀ ಪತೆu ಹೆಚಿದದರಂತೆ. 
ಅದೂ ಇಿದದುದ ಇನೆೆಲಿ?- ದಿಣ ಆಿರಕಾ ಬಿ....ಹಾಗಾಿ ಇಿಯಲು ಪರಶಸuವಾದ ಈಿ್ ಇರಾ್-ಇರಾ್- 

ಲೆಬನಾ್-ಿಿಯಾ- ್ೌಿ ಅರೆೀಿಯಾ ( ೆ್ೊಪಟೆೀಿಯಾ) ಮ್ಯದಲಿ ಿಡಾರ ಹಾಕಲು 
ಬಂಿದದರಂತೆ. ಕಾಲಕರೆೀಣ ಅವರ ಿಶೆೀ್ ದೆೈಿಕ + ಮಾ್ಿಕ ಶರu್ ಿಂದ ಇಲಿ್  ಹವೆಗೆ 
ಒಿೆಿಟpರಂತೆ. (ಈ್ಲೂ ಹೆಚಿ್ ಚ್ೆ, ವಜರ ಮುಂತಾದುದ ಿ್ುವುದು ಖಿಜ್ಳ ಸೆ್್ದಂಿರುವ 
ಆಿರಕಾದಲೆಿೀ ಎಂಬುದು ್ಮಗೆ ಿಿಿದೆ) 

 

 ಆಿ್ ಸುೆೀಿಯ್ ್್ರದ ಚತರ, ಿರಿಡ ಮಾದಿ ಕಟpಡ ್ಮಿಿ! 

 

 ಅ್ುನಾೆರ್ಳದು ಎ್ೆಲಾದ ಮಟೆpಯಂತಾ ದೊಡr ತಲೆಯ ಅಿuಪಂಜರ್ಳು ಆಿರಕಾ, ದ.ಅೆೀಿಕಾದಲ ಿಿ್ುತuವೆ. 
ಅಲಿ್  ಟೆೈಬ್ಸ ಜ್ಿ್ೂ ಹಾಗೆೀ ಲಷಣ್ಿವೆ. 

https://curiosity.com/topics/nasa-uses-gold-on-its-spacecraft-curiosity/
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 ಅ್ುನಾೆರ ಇಲ ಿಆ್ುಿಕ ್್ರ್ಳ್ುೆ ಿಿ್ಿದರು. ತಮಮ ್ರಹ ಮಂಡಲಕೆf ಆ್ಸಿಂದ 
ಕಾಣುವಂತೆ ಿಕೂಸಚಯಾ್ುವ ಆಯಕಿp್ ಸಥಳ್ಳಲ ಿಸೂಕuವಾಿ ಿರಿಡುr್ ಳ್ುೆ ಕಿpದರು.( 
ಿರಿಡುr್ ಿಗೆ  ಇ್ೂೆ ಹೆಚಿ್ ಮಹತೆಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ ಿಇ್ುp ್ಾಕು!) 

 ತಮಮ ಕೆಲಸ ಮಾಿಸಲು ಒಂದು ಬಗೆಯ ನೌಕರರ್ುೆ ಅಲಗಿೆ ಿಿರುಿಂದಲೆೀ ಕರೆತಂಿದದರಂತೆ. 
ಅವರ ಕುಲದ ಹೆಸರೆೀ ಇಿಿ. ಇವರ್ುೆ ಸುೆೀಿಯ್ೆರು- ಲೊೀಯ್ ಗಾಡಸ (ಚಕf ದೆೀವರು್ಳು) 
ಎ್ುೆತಾuರೆ. 

 ಿಕಾfಪಟೆp ಚ್ೆದ ್ಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುಿuದದ ಶರಮ ಜೀಿ್ಳಾದ ಇಿಿ್ಳು ಕೊನೆಗೆ ಬೆೀಸತುu ತಮಮ 
ಒಡೆಯರ ೆೀಲೆ ದಂಗೆೆದದರಂತೆ- ಇದು ಅಮಾ್ು್, ಕೂರರ ನೌಕಿ  ಎಂದು. ಆ್ ್ಮಮ 
ಆಿಮಾ್ವರೊಂಿಗೆ ್ೆೈ್ಯ ್ೆೀಿಿ ಅ್ುನಾೆರ ಮಾಲೀಕರು ಅವರ್ುೆ ಬ್ುೆ ಬಿದು 
ಕೊಂದರಂತೆ..ಅವರಲಿ ಿಕfವರು ಓಿಹೊೀದರಂತೆ. 

 ಆ್ ಅ್ುನಾೆರ್ಿಗೆ ಿಕf ಚ್ೆದ ್ಿ ಕೆಲಸ ಮಾಿಸಲು ್ುಲಾಮಿಲಿದೆೀ ಹೊೀಿತು. ಆ್ ಅವರು 
ತಮಮ ಿಶೆೀ್ ಜೆೈಿಕ ಪರಯೀ್ ಮಾಿ ಆಿ ಮಾ್ವ್ (ಹೊೀಮೀ ಎರಕp್) DNA ಗೆ ತಮಮ DNA 

ಬೆರೆಿ ಿಶರತಿ ಮ್ು್ಯರ್ುೆ ತಯಾಿಿದರಂತೆ. 
  ಅವರೆೀ ್ಮಮ ಈಿ್ ಕುಲ – ಹೊೀಮೀ ್ೆೀಿಯ್ಸ:(Homo Sapiens) .   ಿೀಗೆ ವಾ್ರ ಿಂದ 

್ರ  ರಾದೆವು! (ಈ ಪುರಾಣದ ಪರಕಾರ)

 
 ( ಈ ಮ್ಯದಲಿರುವ ಜೀವ ವೃಷವೆೀ ಮಾ್ವ ಸೃಟpಯ ಪರಯೀಗಾಲಯವೆಂದು ಹಲವೆಡೆ ಮಾಿ್ಕವಾಿ ಚಿರತವಾಿದೆ... 

ಸುತuಲೂ ಿಂತವರು ಅ್ುನಾೆರ ಒಡೆಯರು..)  

 ಹೊಸದಾಿ ತಯಾರಾದ ಮಾ್ವ್ು ಒಳ ಳೆಯ ಶರದೆಧಯುಳಳ, ಕೃತಞತೆಯುಳಳ ನೌಕರನಾದ. ಸಹ್ಾರರು 
ಮಾ್ವರು ಬೆೀರದದಿಂದ ಅ್ುನಾೆರ್ಳು ಮದಲು ಸಂತಾ್ಶರuಿಲಿದೆೀ ಜಿಿದದ ಿರೀ ಪುರು್ಿಗೆ 
ಲೆೈಂಿಕ ಸಂತಾನೊೀತಪಿu ಶರuಯ್ೂೆ ಒದಿಿಕೊಟpರು, ತಮಮ ಮುಂಿ್ ಪರಯೀ್ದಲಿ!!.. 
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 ವಯವ್ಾಯ, ಿೀರಾವಿ, ತೊೀಟಗಾಿಕೆ, ಬೆೀಿಿದ ಆಹಾರ, ಚಕರದ ವಾಹ್್ಳು, ಲೊೀಹದ ಕೆಲಸ 
ಎಲಿವ್ೂೆ ಮಾ್ವಿಗೆ ಕಲಿಕೊಟpರು ಅ್ುನಾೆರ ್ುರು್ಳು! 

 

 ಹಾಗಾಿ, ಮಾ್ವರ ಸಂಖೆಯ ಸಹಸರದಲಿ  ಹೆಚುಿತಾu ಹೊೀಿತು... ಆಗೊೆಮ ಮಾಲೀಕ 
ಅ್ುನಾೆರ್ಿಗೆ ಚಕf ಭಯ ಶುರುವಾಿತು...ಈ ಮಾ್ವರು ಸೆಲಪ ಮಿpಗೆ ಬುಿದವಂತರಾದರೂ 
ಕೌಶಲರಾದರೂ ತಮಿಂತಾ ಪರಬಲರಲಿ, ನಾವು ಹಾಗೆೀ್ೂ ಿಿ್ಿಲವಿಲಿ  ಎಂದು ಅಿಿದದರೂ, 
ಇವರ ಸಂಖೆಯ ಹೆಚುಿ ಇಲೆಿೀ ಕೆೀಂಿರೀಕೃತವಾಿರಬಾರದು ಎಂದು ಒಬಬ ಅ್ುನಾೆರ ನಾಯಕರೊಡನೆ 
ಸಹ್ಾರರು ಮಾ್ವರ್ುೆ ಆಿರಕಾಿಂದ ಪೂವ್ ಮತುu ಉತuರ ಿಕುf್ಿಗೆ ಕಿಿಕೊಟpರು. ಮದಲು 
ಈಜಿp್ೂ ಹೊೀದವರು, ಅಲ ಿಮತೆu ಮಾ್ವನೊಂಿಗೆ ಬೆರೆತು ಿಶರತಿ ಆಿ ಅಲಿ್  ಫಾರೊೀ್ 
ವಂಶಸuರಾಿ ಅಲಿ್ ದೊರೆ್ಳಾದರಂತೆ, ಿಕfವರು ಿಂ್ೂ ್ಿಯವರೆ್ೂ ಬಂದು ನೆಲೆಿ ಅಲಿ ಮತೆu 
ಮಾ್ವನೊಂಿಗೆ ಅ್ುನಾೆರ ಿಶರತಿ ಸಂತಾ್ವಾಿ ಅಲೊಿಂದು ನಾ್ಿೀಕತೆ ಜಿಿತಂತೆ. 
ಹರಪಾಪ- ಮಹೆಂಜೆದಾರೊೀ!... 

 ಬರುಬರುತಾu ಿೀಗೆ ಹೆಚಿದ ನಾ್ಿೀಕತೆ್ಳಲಿ ಆಯಾ ದೆೀಶ-ಭಾ್ೆ್ಳೂ, ಿೀಿ ಿವಾಜು್ಳೂ, 
ಹವಾಮಾ್ಕೆf ತಕfಂತೆ ೆೈ ಚಮ್, ವಯರuತೆ ಎಲವಿೂ ಿಕಾಸವಾ್ುತಾu ಬದಲಾ್ುತಾu ಹೊೀಿತಂತೆ. 
ಅ್ುನಾೆರಯ ಲೆಕಾfಚಾರಕೆf ಬಹುಶಃ ಿರುದಧವಾಿ ನಾ್ಿೀಕತೆ್ಳೂ, ಜ್ಸಂಖೆಯಯೂ ಬೆಳೆಿ ತು. 
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.  

 ಆದರೂ ಅ್ುನಾೆರ ಎಲಿರ ೆೀಲೆ ಿಯಂತರಣ ಇಟುpಕೊಂಡು ತಾವೆೀ ದೆೀವರು್ಳೆಂದು 
ಿಂಿಿಕೊಂಡು ಆಿ್ ಜ್ಮಾ್ಸದಲಿ, ಅವರ ಚಿತೆರ, ಿಲಪಕಲೆ, ಚತಾuರ್ಳಲಿ, ಜಾ್ಪದದಲಿ 
್ಿpಯಾಿ ನೆಲೆಿಿಟpರು. 

 ಿೀಗೆ ಇವರು ್ೂರಾರು ವ್್ಕಾಲ ಿಿರು ್ರಹಕೆf ಇಲಿಂದ ಚ್ೆವ್ುೆ ್ಾಿಸುತuಲೆೀ ಇದದರು, ್ಮಮ 
ಮಾ್ವರೆೀ ಅವಿಗೆ ೆ್ೊಪಟೆೀಿಯಾದಲಿ (ಆಿ್ ಸುೆೀಿಯಾದಲಿ) ್ುಲಾಮರಾಿದುದ 
ಿಟpರಂತೆ. 

 ಒೆಮ ಇವರ ೆೀಲೆ ಇವರ್ುೆ ಸದಾ ಕಾಡುಿuದದ ವೃ್ಭ ರಾಿಯವರಾದ ಪೆಿಿ rಯ್ೆರ ಕಣುt ಿತuಂತೆ.  

 
 Taurus Constellation – ವೃ್ಭ ರಾಿ 



ಭೂಿಗ  ೆಬಂದ ಅ್ಯ್ ರಹಜೀಿ್ಳು: ಒಂದು ಅ್ಯಯ :್ 

 

99 

ನಾಗೆೀ್ ಕುಮಾ್ ಿಎ್ 

 

ಟೊೀರ್ (Taurus) ಅಂದರೆ ವೃ್ಭ ರಾಿಯ ಒಂದು ್ರಹ ಿವಾಿ್ಳಾದ ಪೆಿಿ rಯ್ಸ ಸಹಾ ಆ್ 
ಬಹಳ ಮುಂದುವರೆದ ಕುಲದವರೆೀ. ಅವರೂ ಅ್ಯ್ರಹ್ಳ್ುೆ ಪತೆu ಹಚಿ ನೆಲೆಸಲು ಹೊರಟವರು. 
ಹಳಿ ಕೂದಲ್, ಿೀಲಕಿt್ ಎತuರದ ನಾಿ್್ (ಯೂರೊೀಿಯ್ ಸಂತಿ- ನಾವೆ್ ಿೆೀಡ್ 
ಕಡೆಯವರಂತೆ) ಜ್ರಂತೆ ಕಾಣುವ ಇವರು  ಭೂಿಗೆ ಬಂಿಿದು ಮದಲು ಯೂರೊೀಿ್ಲಿ ತಮಮ 
ವ್ಾಹತು ಮಾಿಕೊಂಡರು.  
ಇವರ್ುೆ ಅ್ುನಾೆರ್ಳು ಆ್  ಿೀಬೂರಾ  (hebrew) ಎಂದು ಕರೆದರು. (ಅದೆೀ ಈಿ್ ಇ್ೆರೀಲ್ 
ಭಾ್ೆ!...ೆಹೂಿ್ಳದು!) 

 

9.3 ಅ್ುನಾೆರ-ಪೆಿಿ rಯ್ ಯುದಧಕೆf ಭೂಿೆೀ ರಣರಂ್! 
 ಭೂಿಗೆ ಬಂದ ಪೆಿ rಿಯ್ೆರು ಅ್ುನಾೆರ್ಳ ೆೀಲೆ ಯುದಧ ್ಾಿದರು. ಆದರೆ ಸಂಖಾಯಬಲದಲಿ 

ಮಾ್ವ ್ುಲಾಮರೂ ್ೆೀಿ ಅಿಕಿದದ ಅ್ುನಾೆರ್ಳೆೀ ಪೆಿ rಿಯ್ೆರ್ುೆ ಗೆದುದ, ಕೊಂದು 
ಯುರೊೀಿಗೆೀ ಿೆಮಿpಿದರು. ನೊೀಿ, ಎಲಿಂದಲೊೀ ಬಂದವಿಗೆ ಭೂಿ ಮನೆಯಂದೆೀ ಅಲಿ, 
ರಣರಂ್ವೂ ಆಿತು. 

 ಇದೆಲಾ ಿಇ್ುೆ ಿಮಗೆ ಬೆೈಬಲಿ್ OLD TESTAMENT  ್ರಂಥದಲ ಿ
ಧಾರಾಳವಾಿ ಸಿವರವಾಿ ಿ್ುತuದೆ. 

 ಆ ಬೆೈಬಲಿ್  ಆಿ ಪುರಾಣ ವೆೀ ಈ ಮುಂಿ್ ಕತೆ...(ಓಿಲಿಿ ರುವವರು ಮಾಿಿಗಾಿ ಒೆಮ 
ಬೆೈಬಲಿ್  ಈ ಭಾ್ ಓಿ ನೊೀಿ...ಬಹಳ ಆಸರuಕರವಾದ ದೆೀವರು- ಮಾ್ವರ ಪವಾಡದ ಕತೆ್ಳು) 
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 ನಾವು ಗೆದೆದವೆಂದು ಿೀಿದ ಅ್ುನಾೆರ+ ಮಾ್ವ ್ೆೈ್ಯ – ಕೆಲವು ಬು್ ಫೆೈಿಂ್ ಚತರ್ಳಲಿ 
ಟೊೀರ್ – ವೃ್ಭ ರಾಿಯವರ್ುೆ ್ೊೀಲಿದಕಾfಿ ್ೂಿಯ್ುೆ ಚುಚಿ ಕೊಲುಿವ ಚತರ್ಳ್ೂೆ 
ಬರೆದು, ಬಿಕ ಅದರ ರರೀಡೆ್ಳ್ೂೆ ಆಿದರು. (ಈ್ಲೂ ್ೆಪೀ್ ದೆೀಶದಲಿ ಈ ್ೂಿ ಕೊಲುಿವ ರಕu 
ರರೀಡೆಿದೆ). ಹಲವೆಡೆ ಬು್ ರ್ ಅಂದರೆ ್ೂಿಯ್ುೆ ಹಚಾ ಹಚಾ ಎಂದು ಓಿಿಕೊಂಡು 
ಹೊೀ್ುವುದು, ಅದ್ುೆ ಮಿಿ ಗೆಲುಿವುದು ಇತಾಯಿ ಜ್ಿರಯವಾ್ುತಾu ಬಂತು ( ತಿಳರ ಜಲಿಕಟುp 
ಗೆ ಸಹಾ ಇದೆೀ ಪಾರಚೀ್ ರರೀಡೆೆೀ ಸಂಸೃಿಯಾಿತೆ? ಯೀಚಿ!) 
 

 ಆದರೆ ಪೆಿ rಿಯ್ೆರು ಮತೆu ್ೂತ್ ಆಯು್ ಶಸರ್ಳ್ುೆ ಬಳಿ ಅ್ುನಾೆರ ೆೀಲೆ ಯುದಧಕೆf 
ಬಂದರು. ಎರಡನೆೀ ಬಾಿ!. W a   Ma  D c i  ಬಳಿದರಂತೆ,... ಅಂದರೆ 
ಅಣೆಸರ್ಿರಬೆೀಕು!  ಿಪಿೀತ ್ಾವು ನೊೀವು್ಳು, ಿನಾಶ್ಳಾದವು. ಇಬಬರಲಿ ಯಾರು ಅದ್ುೆ 
ಬಳಿದರು ಎಂದು ಸಿಯಾಿ ಗೊತಾu್ುಿuಲಿ.! 

 

ೆೀಲ್ ಈ ಿಲಪದಲ ಿ್ೆಪೀ್ ಸೂ್ ್ಿಿದ ್್್ಯಾಿರ/ ಪೆೈಲೆ್ ಎಲಂಿದ ಬಂದ? ಹಾ್ೂ ಇಿದರಲೆೀಬೆೀಕು 
ಅಲವಿೆ? 

<< ಅಣು ಬಾಂ್ 
ಹೊಡೆತದ ಕಪುಪ ಕುಿ್ಳೆ? 
ಹಾಗೆ್ುೆತಾuರೆ 
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ಬಹಳ ದೊಡr ಪರಮಾಣದಲಿ ಪರವಾಹ್ಳು ಉರf ಹಿದವು. ಆ್ ಸುೆೀಿಯ್ ಚಿತೆರ ಹೆೀಳುತuದೆ: 

 ಪರವಾಹ ಿೀವರವಾದಾ್, ಮತೊuೆಮ ್್್ಿಂದ ರಾಜರ ್ೆೈ್ಯ ಇಲಿಗೆ ಬರಬೆೀಕಾಿತು, ಎರಡನೆೀ ಸಲ  

ಅಣೆಸರ ಉಪಯೀಿಿದದರ ಫಲವ ಏನೊೀ, ಅಲಿರುವ Dead Sea (ಡೆಡ ಿೀ) ್ಲಿ ಿಪಿೀತ ಅಣು ಿರರಣ 
ರೆೀಿೆೀ್್ ಇದೆಯಂತೆ. ಯಾವ ಜೀಿಯೂ ಅಲಿ ಉಿಯಲು ್ಾ್ಯಿಲಿದ್ುp ಉಿಪದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾಿ ಆ 
ಹೆಸರು! 

(ಅದೆೀಕೊೀ ನೊೀಿ, ಈ್ಲೂ ಮ್ಯಪಾರಚಯದಲ ಿಅಿವೃಿಧ ಮತುu ಯುದಧ ಎರಡೂ ಸಮಾನಾಂತರವಾಿ ್ಾಿದೆ. 
ಇಂಿ್ೂ ಮ್ಯಪಾರಚಯದ ಇರಾ್-ಇರಾ್, ಲೆಬನಾ್-ಿಿಯಾ- ಇ್ೆರೀ್ ಎಲಯಿೂ ಶಾಂಿಿಲ,ಿ ಅದೆೀ 
ಯುದಧದ ಿೀಜ ಶಾಶೆತವಾಿ ನೆಟುpಿಿpತೊೀ ಹೆೀಗೆ?) 

 ಯುದಾಧ್ಂತರ ಪಿಿrಯ್ೆರು ಯೂರೊೀಿ್ಲಿ ಭದರವಾಿ ನೆಲೆಿದರಂತೆ. ಅವರೆೀ ಈಿ್ ಿಿ 
ಮ್ು್ಯರ ಪೂವ್ಜರಂತೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೆೀ ಿೀಿ ಕಾಣುತಾuರೆ ಬಹುತೆೀಕ ಯೂರೊೀಿಯ್ೆರು! 

 ಆದರೆ ಭೂಿಗೆ ಸದಯದಲೆಿೀ ಬಹು ದೊಡr ್ಂಡಾಂತರ ಬರಲದೆೆಂಬುದ್ುೆ ಅ್ುನಾೆರ್ಳೂ ಮಾ್ವ 
್ುಲಾಮಿಗೆ ಿಿಸಲೆೀ ಇಲಿವಂತೆ. ಅದೆೀ ತಮಮ ಿಿರು ್ರಹ ಎರಡಾವತ್ನೆಯಲಿ ಭೂಿಯ ಹಿuರ/ 
ಸೂಯ್್ ಬಿಗೆ ಬಂದಾ್ ಆ್ುವ ಹವಾಮಾ್ದ ವೆೈಪಿೀತಯ್ಳು, ತಾಪಮಾ್ದ ಏಿಕೆ, ದೊಡr 
ಪರಮಾಣದ ್ಾವು ನೊೀವು! 

  ಆದರೆ ಒಬಬ NOAH- ನೊೀಅಸ ಎಂಬವಿಗೆ ಎ್-ರೀ/ ಯಾಸ ವೆಸ ಎಂಬ ಅ್ುನಾೆರ ದೆೀವರು- 

 ಆ್್ ನೌಕೆ ಕಿpಕೊಂಡು ಭೂಿಯ ೆೀಲ್ ಮ್ು್ಯರು ಮತುu ಪಾರಿ್ಳ್ುೆ ಕಾಪಾಡು, ಇ್ುೆ ಇಲ ಿದೊಡr 
ಪರವಾಹ ಬಂದು ಿನಾಶವಾ್ುತuದೆ  ಎಂದರಂತೆ. ಆತ ಹಾಗೆ ಮಾಿದ ಬೆೈಬ್ ಕತೆೆೀ Noah s ark ಕತೆ. 

ಸುೆೀಿಯ್ೆರು 
ಹೆೀಿದ ಪರಕಾರದ 
ನೊೀಅಸಸ ಆ್್! 
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 ಬೆೈಬ್- 
GENESIS ಪರಕಾರದ 
Noah s Ark 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Noah%27s_Ark) 
 

 ಿಿರು ಸಿೆಿತವಾದದಿಂದಲೊೀ ಏನೊೀ, ಅ್ಿ ಸಮಯದಲೆಿೀ ಉತuರ ್ುರವದ ಿಮ ಗೆಡೆr್ಳು ಕರಿ 
ಅಿ ದೊಡr ಪರವಾಹ ಬಂದು ಪರಳಯವಾಿತಂತೆ, ಆ್ ಹಿuರಿದದ ಿಿರು ್ರಹಕೆf ವಾಪ್ ಹಾಿ 
ತಮಮ್ುೆ ರಿಿಕೊಂಡರಂತೆ ಇಲದಿದ ಅ್ುನಾೆರ ದೆೀವ-ಅರಸರು ಎಲಾ ಿತಮಮವರ ಸೆೀತ...! 

 ಹಾಗೆೀ ಆ ಸಮಯದಲಿ ಪೆಿ rಿಯ್ೆರೂ ತಮಮ ್ರಹ್ಿಗೆ ವಾಪ್ ಹೊದರೆಂದೂ, ಕೆಲವರು ಮಾತರ 
್ಮಮ ್ಾ್ರದಿ ್ಾಮಾರಜಯ ಕಿpಕೊಂಿದಾದರೆಂದೂ ಹೆೀಳುತಾuರೆ.  ಅದರ ್ಂತರ ಅ್ುನಾೆರ 
ಮಾತರ ಇಲಗಿೆ ವಾಪ್ ಬರಲೆೀ ಇಲ.ಿ  

 ಇದಕೆfಲಾಿ ಯಾವುದೆೀ ವೆೈಞಾಿಕ ್ಾಿ ಪುರಾವೆಿಲವಿಾದದಿ ಂದ ್್ೆ ಬರಹ ಮುಿಸುತೆuೀನೆ. ಿೀವು 
ಬೆೈಬ್ ಮತುu ಕುರಾಿ್ ಕತೆ್ಳ್ೂೆ ಓಿ ಹೆಚುಿ ಮಾಿಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ್ಂಿಕೆ ಅವರವಿಚೆಿ!! 

 ಿೀಗೆದೆಯಂತೆ ನೊೀಿ- ಆಿ್ ಭೂಿ ಮತುu ಸೃಟp ಮತುu ಿನಾಶದ ವೃತಾuಂತ! 
 ಪೆಿ rಿಯ್ೆರು ಮಾತರ ಆಗಾ್ ಭೂಿಗೆ ಭೆೀಿ ಕೊಟುp ಇ್ೂೆ ಹೆಚುಿ ಮುಂದುವರೆದ ಜನಾಂ್ವಾಿ 

ಈ್ ಶಾಂಿಿರಯರಾಿ ಅಂತಾ ಉಪಕಾಿ, ಜ್ಿತದ ಸಂದೆೀಶ್ಳ್ುೆ ಮಾತರ ್ಮಗಾಿ 
ತರುತಾuರಂತೆ. ಅದೆಲಾಿ ್್ೆ ಿಕf ಅಧಾಯಯ್ಳಲಿ ಹೆೀಿದೆದೀನೆ. 

 ಆೆೀಲೆ ನಾವು ನಾವೆೀ, ಮಾ್ವರಾಿ (ಹೊೀಮೀ ್ೆೀಿಯ್ಸ ಆಿ) ಭೂಿಯಲಿ ಿೀಗೆ ಬಾಳುತuಲೆೀ 
ಬಂಿದೆದೀವೆ. ಆದರೆ ಪೆಿಿ rಯ್ೆರ ಪರಕಾರ ನಾವು ಈಿರುವುದರfಂತಾ ಹೆಚಾಿಿ ಪರ್ಿಯಾ್ಲೆೀ ಇಲಿ, 
ಅದರಲಯಿೂ ಮಾ್ಿಕ ಶರu ಮತು ಆಧಾಯಿಮಕ ಶರu್ ಳ್ುೆ ಕೊರೀಢೀಕಿಿ ೆೀಲಮಟpದ 
ಜೀಿ್ಳಾ್ಲೆೀ ಇಲವಿಲಾ!ಿ . ಅವರು ಮಾತರ ್ಮಮ್ುೆ ಮದಲು ಆ್ ಕಂಡಿದಿ ಂತಲೂ 
ಎಲಂಿದೆಲಗಿೊೀ ್ಾಿ ಪರ್ಿಿೀಲರಾಿ ಮುಂದೆ ಹೊೀಿದಾದರಂತೆ...ಇದಕೆfೀ ್ಮಮ DNA  ್ಲ ಿ

https://en.wikipedia.org/wiki/Noah%27s_Ark
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ಅ್ುನಾೆರ್ಳು ಅಿ ಹೆಚಿ್ ಬೆಳವಿಗೆಯಾ್ುವ ಶರuಯನೆೆೀ ಿೀಿಲಿ, ಅದ್ುೆ ಮತೆu ಕಿ ಮಾಿ 
ಅಿವೃಿಧಗೊಿಸಬೆೀಕು ಎ್ುೆತಾuರಂತೆ ಈ ಪೆಿಿ rಯ್ೆರು. ಇರಲ, ಅದು ಬೆೀರೆೆೀ ಕತೆ! 
 

 ಇನೊೆೆಮ ಈ್ ಭೂಿಗೆ ಿಿರು ್ರಹ ಬಂದಪಪಿಿದರೆ (?) ಪರವಾಹ ಿೀಡೆ, ಿನಾಶವಾಿೀತೆ ಎಂದು 
ಹಲವರಲ ಿಪರಶೆೆೆಿದದೆ: 
ಉತuರ ಿೀಗೆ ಹೆೀಳಬಹುದು:- 

1. ಮತu ಮದಲಗೆ ್ಮಮ ಸರಕಾರ್ಳು ಈ ಬಗೆೆ ಏ್ೂ ಅಿಕೃತವಾಿ ಹೆೀಿಲಿ. 
2. ಆ್ ಿಿರು ಬಂದಾ್... ್ಮಮ ಭೂಿ ಅ್ುನಾೆರ-ಪೆಿ rಿಯ್ ಯುದಾಧ್ಂತರ 

ಸವ್ನಾಶದ ಿಥಿ ಯಲಿ, ಅಣೆಸರ ದಾಿಿಂದ ಸುಟುp ಬೆಂದು ಪರಕೃಿ 
ಅಪಾಯಕಾಿಯಾದದಿಂದ ಿಿರು ಹಿuರ ಬಂದಾ್ ಕಾಕತಾಿೀಯವಾಿೆೀ 
ಹಾಗಾಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಿಿರು ಸಿಹ ಬಂದಾ್ ತರುವ ಪರಭಾವಶಾಲ 
ಮಾಯಗೆೆಿ್ ಪೀಲರೆೈಿಂ್ ಅಲೆ್ಳೂ ಕಾರಣವಾಿರಬಹುದು, ಯಾಿ್ೂ 
ಸಿಯಾಿ ಗೊಿuಲಿ. 

3. ಆಿ್ ಪರವಾಹದ ಕತೆಯನೆೆೀ ಆಧಾರವಾಿಟುpಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಿಿ ಸುಿದ 
ವಾಿಿ್ಳು ಈ ಿೀಿಯ ಕಾಯ್ಕರಮ್ಳ್ುೆ ಮಾಡುಿuರಬಹುದು. 

4. ಇಲಿ ಪೂಣ್ ಸತಯ/ ಪೂಣ್ ಸುಳುಳ ಯಾಿ್ೂ ಗೊಿuಲಿ. ಹಾಗಾಿ ಏನಾ್ಬಹುದು 
ಎಂದು ಖಚತವಾಿ ಹೆೀಳಲಾ್ದು. 

5. ಿಿರು ್ಮಮ  ್ುರವ್ಳ್ುೆ ಬದಲಿ ಉತuರ –ದಿಣವ್ುೆ ಉಲಾp  ಮಾಡಬಹುದು 
ಎ್ುೆತಾuರೆ.  ಈ ವಾದ ಒಂದು ಿೀಿ ಸಿ ಕೂಡಾ. ಿಿರು ಸುತುuವುದೂ 
ವಕರವಾಿೆೀ, ಉಲಾp ಿರf್ಲಿ. ಜತೆಗೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡr ಶರuಶಾಲ ್ರಹ, ್ಮಗೆ 
ಅಥವಾ ಸೂಯ್ಿಗೆ ಹಿuರ ಬಂದಾ್ ಭೂಿಯಲಿ ಮಾಯಗೆೆಿ್ ಅಲೆ್ಳು 
ಚದುಿದಂತಾಿ, ್ಮಮಲಿ ಸುನಾಿ, ಪರವಾಹ, ಚಂಡಮಾರುತ, ಜಾೆಲಾಮುಿ್ಳು 
ಹೆಚೆಿಚುಿ ಕಾಣಬಹುದು ಎ್ುೆತಾuರೆ... ಈಗಾ್ಲೆೀ ಅಂತಾ ಸುಿದ್ಳು ಹೆಚುಿ ಬರುಿuವೆ. 

6. ಇ್ುೆ ಿಿರು ಯಾವಾ್ ಬರುತuದೆ ಎಂದರೆ... ಆಿ್ ಚಿತೆರಯ ಪರಕಾರ ಈ್ 
ಬರಬೆೀಕಾಿತುu, ಇ್ೂೆ ಕಾಣುಿuಲಿ, ಆದರೆ ಅದು ಉತuರ ್ುರವದಲ ಿ2012 ಿಂದ 
ಕಾಣುಿuದೆ, ಸರಕಾರ್ಳು ಜ್ಿಗೆ ಹೆೀಿಿಟpರೆ ಕೊೀಲಾಹಲ ಮಾಿಯಾರು ಎಂಬ 
ಭಯಿಂದ ಮುಚಿಿpದಾದರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ವಾಿಸುತಾuರೆ, ಅದಕೂf ಸರಕಾರ್ಳು 
ಸಪಂಿಿಲಿ...ಇಂತಾ ಿಚಾರದಲಿ ್ಮಮ ಿಂಿ್ ಲೆೀಖ್ದಲ-ಿ ಸರಕಾರ್ಳು 
ಪಾರದಶ್ಕವಾಿಲಿವೆೀ ಇಲಿ ಎಂಬುದೂ ್ಮಗೆ ಗೊತಾuಿದೆ...ಆದರೆ ಹೆೀಗೆ 
ಹೆೀಳುವುದು ಅಲಿವೆ? 
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ಕಾದು ನೊೀಡಬೆೀಕು... ಒಂದು ಹಳೆೀ ಸುೆೀಿಯ್ ್ಂಿಕೆ ಪರಕಾರ – 
ಹಾಗೆೀನಾದರೂ ಆದರೆ ಅ್ುನಾೆರ ತಮಮ ಕಳೆದುಹೊೀದ/ ಿಟುpಹೊೀದ ್ಾಮಾರಜಯ 
್ಾಥಿಸಲು ಮತೆu ಬರುತಾuರೆ ಿಿರುಿಂದ ಭೂಿಗೆ, ಮತೆu ್ಿಿಹೊೀದ 
ಭೂಿಯ್ುೆ ಕಿpಕೊಟುp ಮಾ್ವ್್ುೆ ಸೃಟp ಮಾಡುತಾuರೆ  ಎ್ುೆತuದೆ. 
ಇದೆಲಾಿ ್ಂಬುತಾu ಹೊೀದರೆ ಇದು ಿಞಾ್ವೀ ಪುರಾಣವೀ , ್ಮಗೆ ವಯತಾಯಸ 
ಿಿಯುವುಿಲ!ಿ , ಅಂತೆ ಕಂತೆ ್ಳ ್ಾಲು! 
ಪೂಣ್ ಸತಯ ಯಾವುದು , ಪೂಣ್ ಅಸತಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಯಾಿ್ೂ ಗೊಿuಲಿ! 
ಕಾಲಾಯ ತ್ೆೈ ್ಮಃ, ಕಾಲವೆೀ ಉತuರ ಹೆೀಳಬೆೀಕು..ಹೆೀಳುತuದೆ! ಮುಂದೆ... 
(ಈ ಪರಳಯ, ಿನಾಶದ ್ಂತರ ಉಿದವರ ಭೂಿಯಲಿ್  ್ರಕಸದೃಶ ಕ್pಕರ 
ಜೀವ್ಶೆೈಲಯ ಬಗೆ ೆಒಂದು ಿೀಿಯ ಹಾಲವುಡ ಚತರ್ಳ ೀೆ ಬಂಿವೆ...-  
Post apocalypse genre ಮತುu Dystopic world ಎ್ುೆತಾuರೆ. ಅಂತವ್ುೆ ನೊೀಿ. 
IMDB.com  ್ಲ ಿಸ್್ ಮಾಿ, ಿ್ುತuವೆ...ಿಮಮಕಣೆuರೆಸುವ ಚತರ್ಳು!) 
 

ಈ ಅಧಾಯಯದ ಬಗೆ-ೆ ಿಮಮ ರೆಫೆರೆ್ಸ ಗಾಿ, ಇವ್ುೆ ಓಿ ಮತುu ನೊೀಿ: 
 

1. https://www.youtube.com/watch?v=Dfl4ZaiucpQ&t=158s 

2. https://www.express.co.uk/news/weird/838428/NASA-Planet-X-Nibiru-DESTROY-earth-

next-month-August-21-total-solar-eclipse 

3. https://www.youtube.com/watch?v=UJNCFdYAG30 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dfl4ZaiucpQ&t=158s
https://www.express.co.uk/news/weird/838428/NASA-Planet-X-Nibiru-DESTROY-earth-next-month-August-21-total-solar-eclipse
https://www.express.co.uk/news/weird/838428/NASA-Planet-X-Nibiru-DESTROY-earth-next-month-August-21-total-solar-eclipse
https://www.youtube.com/watch?v=UJNCFdYAG30
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10 ನೆೀ ಕಂತು 
10.1 ್್್ನೌಕೆ ಅಪಾತವಾಿ ಹೆಣ್ಳು ಿಕfವೆ?  ಅವಶೆೀ್ದ ಪವಾಡವೆೀ್ು?
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1947 ರ ರೊೀ್ೆೆ್ ಹಾರುವ ತಟೆp ಘಟನೆ- ಪರತಯಷ ಕಂಿದದ್ ುೆ ಮುಚಿಟp ಅೆೀಿಕಾ

 

 ಮತu ಮದಲು ಎಲರಿೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯೂ ಟೂಯ್ ಿಿಯೀ ಚತರವ್ುೆ ಮರೆಯದೆೀ ನೊೀಿ. UFO TV ಿಿ್ಿರುವ ಅಿಕೃತ 
ಮಾಿಿ ಚತರ. ಒಂದು ್ಂಟೆ ಉದದದುದ!  

https://www.youtube.com/watch?v=Yx3Vc6jCAl0 

https://www.youtube.com/watch?v=Yx3Vc6jCAl0
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https://www.youtube.com/watch?v=01lMEmbFeSQ&t=1424s&fbclid=IwAR2Bf

KwqIqKvl2dpw67jwDGY_pJwvJSQrfhQp5RDL_nql405SRVRbWV__Ek 

ಜುಲೆೈ 4 – ಅೆೀಿಕಾ ಸಂಯುಕu ಸಂ್ಾಥ್ ದ ್ಾೆತಂತರಾ ಿನಾಚರಣೆ.  

ಇಿೀ ದೆೀಶ ಸಂಭರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುಿuದದರೆ ್ೂಯ ೆರಸಕೊೀ ರಾಜಯದ ಮರುಭೂಿಯಂತಾ ಸಥಳದಲ-ಿ ರೊೀ್ೆೆ್ ಬಿಯ 
ಹಲವು ರೆಡಾ್ ಅಪರೆೀಟರು್ಳು ಆ್ಸದಲ ಿಕೆಲವು ಿಚತರ ಹಾರುವ ವಾಹ್್ಳ್ುೆ ಕಂಡು ಚರತರಾದರು. (ಆಧಾರ: ಿ 
ಡೆೀ ಆಫp್ ರೊೀ್ೆೆ್ ~ ಕ್್್ ಿಲ್ ಜೆ ಕಾ್ೊೀ್) 

ಇದು ಹಾಗೆೀ ಮುಂದುವರೆದಾ್ ಎಲಿರೂ ತಮಮ ವಾಯು್ೆೀನೆಯ ಕೆೀಂದರ ಕಚೆೀಿಗೆ ವರಿ ಮಾಿದರು, ಅಲಿಂದ 509ನೆೀ 
ಿಿ್್ ್ೂಢಚಾರರ ಪಡೆಯ್ೂೆ ರೊೀ್ೆೆಲಿಗೆ ಕಿಸಲಾಿತು. 

ಅೆೀಿಕ್ೆರು ಮದಮದಲು ಯಾವುದೊೀ ಶತುರ ರಾ್ಿದ ್ೂಢಚಾಿ ಿಮಾ್ ತಮಮ ರೆಡಾ್ ಹದುದ್ಿt್ ಕಾವಲ್ುೆ 
ಭೆೀಿಿ ಒಳ್ುಿ ೆವಾಯು್ೆೀನೆ ಬೆೀಿ್ ರಹಸಯ ಚತರ್ಳ್ುೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳಿರಬೆೀಕು ಎಂದುಕೊಂಡರಂತೆ. 

 ಹಲವಾರು ಅಲಿ್ ಗಾರಮಸಥರು, ವಾಯು್ೆೀನೆಯ ಆಿೀಸರರು ಿೀಘರವೆೀ ಆ್ಸದಲಿ ದೊಡr ್ೊಪೀಟ ಮತುu ಕಣುt ಕುಕುfವ 
ಿಂಚ್ಂತಾ ಬೆಳಕ್ೂೆ ಕಂಡು ಅವಾಕಾfಿ ಬೆದಿದರಂತೆ. ಆ್ಲೆೀ ಅದು ್ೆೀನೆಯ ರೆಡಾರು್ಿಂದ ಮಾಯವಾಿತು. 
ಆ್ ಎಲರಿೂ ಅದು   ಕೆಳಗೆ ಿದುದ ಅಫಾತವಾಿರಲೆೀಬೆೀಕು ಎಂದು ಿ್್ಿಸಬೆೀಕಾಿತು. 

ಕ್್್ ಿಲಯಮ ಬಾಿ್ ಿಡ್ ಅವರ ನೆೀತೃತೆದಲಿ ಒಂದು ್ುಪu ಿೀಮು ಅದರ ಪತೆuಗಾಿ ್ುಮುರತು. ಅ್ ಅವಿಗೆ 
ಇನೊೆಂದು (ಎರಡನೆೀ) ್ುಪu  ಿಮಾ್  ವೂ ಅಲೆಿೀ ಹಿuರ ಅಪಪಿಿ ಅಪಾತವಾದ ಸುಿದ ಮುಿp ಅವರು ಅದೆಲಿವ್ೂೆ 
್ಾವ್ಜಿಕಿಂದ ಮುಚಿಡಲು ಕಾತರರಾದರು. ಅದು ವಾಯು್ೆೀನೆಯವರ ಸಹಜ ್ಮ್ವೆೀ ಆಿತುu. 

ಆದರೆ ಇವರೆಲಿಿ ್ೂ ಮುಂಚೆ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆ ಮಾಿದುದ ಲೊೀಕ್ ಪೀಲೀ್ ಶೆಿ್ ಜಾ್್ ಿಲಾf್ಸ ಮತುu ಅವರ 
ಚಕf ಪೀಲ್/ ಅಿೆಶಾಮಕ ಪಡೆ, ಆ ಮರುಭೂಿಯ ರ್ೆuಯಲ ಿಜೀಿ್ಲಿ ದೌಢಾಿಿದರು ಹುಡುಕುತಾu. ಅವರ ಜತೆ 
ಿಲಟಿ ಿೀಂ. 

ಿpೀಸ ಆನಾ್್ದ ಮತುu ಇತರ ಿಲಟಿ ಪೀಲೀಸರು ಮದಲು ಅಪಾತವಾದ ಸಥಳ ತಲುಿ ಹೊ್ಲು ಬೆಳಕು 
ಿೀಪ್ಳು ಮತುu ಬಂದೊೀಬ್u ವಯವ್ೆಥ ಮಾಡಲಾಿ.... ಅಲ ಿಕಂಿದೆದೀ್ು?? 

ಅದು ಯಾವ ್ಾಮಾ್ಯ ಿಮಾ್ವೆೀ್ೂ ಆಿರಲಲ.ಿ ಯಾರೂ ಕಾಣದಂತ ್ುಂಡನೆ ೆಟಲಿ್ ಲಿ ಹೊಳೆಯುಿuದದ 
ೆೈಯುಳಳ ಹಾರುವ ತಟೆp ವಾಹ್! 

ಚಕf ಪುಟp ಿೀಸು್ಳ್ುೆ- ಅಿuತu ಹರಿದುದ- ಿಟpರೆ ಈ ನೌಕೆ ಭದರವಾಿೆೀ ಇತುu.  

ಬೆಳಕು ಫೀಕ್ ಮಾಿ ನೊೀಿದರೆ, ಅರೆ ಅದೆೀ್ು?- ನೆಲದ ೆೀಲೆ ಿಿದರುವ ನಾಲುf ಬೂಿ ಬಣtದ ಚಕf 
ಮ್ು್ಯರಂತಾ ಜೀಿ್ಳು!! 

https://www.youtube.com/watch?v=01lMEmbFeSQ&t=1424s&fbclid=IwAR2BfKwqIqKvl2dpw67jwDGY_pJwvJSQrfhQp5RDL_nql405SRVRbWV__Ek
https://www.youtube.com/watch?v=01lMEmbFeSQ&t=1424s&fbclid=IwAR2BfKwqIqKvl2dpw67jwDGY_pJwvJSQrfhQp5RDL_nql405SRVRbWV__Ek
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ಇಲಿಂದ ಮುಂದೆ ್ಮಗೆ ಯಾವ ಅಿಕೃತ ವರಿಯ ಆಧಾರವೂ ಇಲಿ. ಈ ಕಂಿ್ ಜತೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ಒಂದು ಸುಿೀಘ್ 
ಕತೆ/ ವರಿಿರುವ ಇಂಿಿೀ್ PDF ಪುಸuಕವ್ುೆ Download ಕೊಡುತೆuೀನೆ. ಿೀವೆೀ ಓಿ ಿೀಮಾ್ಿಿ. (ಿ ಡೆೀ ಆಫp್ 
ರೊೀ್ೆೆ್ ~ ಕ್್್ ಿಲ್ ಜೆ ಕಾ್ೊೀ್). 

್ಮಗೆ ಿಿಿರುವುದು ಇ್ೆpೀ: 

 ಅಲಿ್  ನೌಕೆಯ ಅವಶೆೀ್್ಳ್ುೆ ದೊಡr ಿಲಟಿ ಟರಕುf್ಳಲ ಿ್ಾಿಸದದ್ ುೆ ಜ್ರು ವರಿ ಮಾಿದಾದರೆ. 
 ಒಂದೆರಡು ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ ್ಮೂನೆ್ಳು ಇದದವಂತೆ- ಒಂದು ಜೀವಂತ, ಒಂದು ಸತuದೆಂದೂ ಆ ಕಾಲದ 

ಿಫೆಿಸ್ವರು ್ಂತರ ಮಾ್ಯಮ್ಳ ಮುಂದೆ ಹೆೀಿಕೊಂಿದಾದರೆ. 
 ಹಲವಾರು ಹತುu ಬಗೆಯ ಪುಕಾರು್ಳು ಇವೆ...ಇವರು ಪೆೀಿಿದಯ್ ಗೆರೀಸಸ, ಇಲವಿೆೀ ಿಟಾ ರೆೀಿಕುಯಲ ಎಂದು 

ಿಂಿ್ ಅಧಾಯಯದಲ ಿಚಚ್ಿದ, ್ರಹ್ಳವರು ಎಂದು (್ಮಗೆ ಪಿಚತವಾದ) ಗೆರೀಸಸ ಜೀಿ್ಳು- ತಮಮ 
ವಾಹ್ದ ತಾಂಿರಕ ದೊೀ್ಿಂದ ಿಯಂತರಣ ತಿಪ ನೆಲಕೆf ಿದದರು ಎಂದೆಲಾ.ಿ.. 

 ಹಾಗೆ ್ೆರೆ ಿಕf ಜೀಿ ಮತುu ಹೆಣವ್ುೆ ಸರಕಾರ ತಾ್ ಏಿಯಾ 51 ಪರಯೀಗಾಲಯಕೆf ್ಾಿಿತೆಂದೂ ಅಲ ಿ
ಆ ಜೀಿಯ್ುೆ ಹಲವು ಬಾಿ ಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಿಿದರೆಂದೂ  ಹೆೀಳುತಾuರೆ. ಅದು ತ್ೆಸರ ಶಸರ 
ಕಳೆದುಕೊಂದು ್ಮಮ ವಶವಾಿದೆ ಅಸಹಾಯಕನಾಿ..( ಚತರಿಂ್ೆ ಮಾಿರಲಾರರು ಎಂದು ್ಂಬೊೀಣ) ಿಕf 
ಹೆಣ್ಳ್ುೆ ಪರಯೀಗಾಲಯದಲ ಿಪೀ್p ಮಾಟೆ್ಮ ಮಾಿದರಂತೆ ವೆೈದಯರು. ಎಲವಿೂ ಇದುವರೆಗೆ 
ಅಿಕೃತವಾಿ ಹ್ೂ ಹೊರಬಂಿಲ,ಿ( ಇದರ ಟೆರಂಡ ್ಮಗಾ್ಲೆೀ ಗೊಿuದೆ) 

 ಅದು ್ಮಗೆ ಮಾ್ಿಕವಾಿ/ ಟೆಲಪಿಯ ಮೂಲಕ ಹತುu ಹಲವು ಿ್ಯ್ಳ್ುೆ ಹೆೀಿತು ಎ್ೆಲಾಿದೆ. 
 ಅದು ಸಸಯ್ಳಂತೆ ತ್ೆ ಆಹಾರವ್ುೆ ತಾನೆೀ ಉತಾಪಿಿಕೊಳಳಬಲ ಿ ಹಿತುu (ಕೊೀಿರೊೀಿ್) ಜೀಿೆಂದೂ, 

ಅಸೆಸಥನಾಿ ತುಂಬಾ ್ರಿತೆ್ುೆತಾuರೆ. ಇಲಿ್  ಹವೆ ಏನೆೀ್ೂ ಮಾಿದರೂ ಅದಕೊf್ಲೆಲವಿೀ ಏನೊೀ! ಅವು 
ತಮಮ್ುೆ ತಾವೆೀ ಕೊೀಿ್ ಮಾಿಕೊಳುಳತಾu ಹೊಸ ಜೀಿ ಮಿ ್ಳ್ುೆ ಉತಾಪಿಸುವುವಂತೆ. ಅವೆಲಾ ಿ್ಮಮ 
ಅಥ್ದಲ ಿ- ್ಪುಂಸಕರಂತೆ. (ಅವು ್ುಲಾಮ ಜೀಿ್ಳೆಂದೂ ಅವು್ಳ ಿಮಾ್ಪಕರು ಮಾ್ವರಂಿರುವರ 
ಅ್ುನಾರ/ ಪೆಿಿ rಯ್ೆರು ತರಹದವರು ಇರಬಹುದಂತೆ . ಅವರು ಇವರ್ುೆ ಕೆಲಸದ ೆೀಲೆ ಭೂಿಗೆ ಟೂ್ 
ಕಿಸುತಾuರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಪುಸuಕ್ಳಲ ಿಹೆೀಿದಾದರೆ! (್್ು ಬರುಿuದೆೆ?  )) 

 ಅದರ ( ರೊೀಿಯ) ಚರತೆಸಗೆ ಒಬಬ ವೆೈದಯರ್ೂೆ ಗೊತುu ಮಾಿದರೆಂದೂ, ್ಮಮ ಯಾವ ಚರತೆಸ, ಔ್ಿಗೆ 
ಬ್ದೆ ಅದು ಹಲವು ವ್್ ಹಾಗೆೀ ಇದುದ ಅಸು ಿೀಿತು ಎ್ುೆತಾuರೆ. ಅವು್ಳ್ುೆ ತಮಮ ್ರಹ್ಿಗೆ ವಾಪ್ 
ಕಿಸಲು ್ಮಮ ಬಿ ಯಾವ ್ಾ್್ವೂ ಇರಲಲ ಿ( ಇಂಿ್ೂ ಇಲ!ಿ), ಅವರ ್್್ನೌಕೆೆೀ ನಾಶವಾದ 
ೆೀಲೆ?. ಅೆಿಕಾದ ಸರಕಾರವೂ ಅಸಹಾಯಕವಾಿತುu ಆ ದೃಟpಯಲ.ಿ  ಅಪಿಚತನೊಬಬ ಅ್ಯಸಥಳದಲ ಿ
ಯಾವುದೆೀ ್ುರುತು ಪತರ ಇಲದಿೆೀ ಸರಕಾಿ ಆಸಪತೆರಯಲ ಿಸತuಂತೆ! 

 ಇನೊೆಂದು ಹೆಣದ ಶವಪಿೀಷೆ ಮಾಿದರಂತೆ. ಅದರ ಅಂಗಾಂ್ ರಚನೆ ಮತುu ಜೆೈಿಕ ರಹಸಯ್ಳ್ುೆ ಸರಕಾಿ 
ಸಂಶೆ ೀ್ಕರೂ ಪಡೆದು ಎಲ ಿತಮಮ ದೆೀಶದ ಪೆರಿಡೆಂ್ ಕಿtಗೆ ಮಾತರ (For Your Eyes Only) ಕಾಣುವ 
ಫೆೈಲು್ಳಲ ಿಈ್ ಜೊೀಪಾ್ ವಾಿದೆಯಂತೆ. 

 ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚತರ್ಳು ್ಂಿಕಾಹ್ ಎಿಸುವಂಿದೆ ( ಇದು ಿಜವೆ, ಸುಳ ಳೆೀ ಎಂದು ಕೆೀಿದರೆ ್್ೆ ಬಿ ಹೆಚಿ್ 
ಉತuರಿಲ,ಿ ಿಮಗೆೀ್ಿಸುಿuದೆ?) 
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ವೆೈದಯರು 
ಪಿೀಿಸುಿuರುವ 
ಈ ಜೀಿ 

ಮಾ್ವ್ಂಿದೆೆ? ಸೆಲಪ ್ಮಿಿ. 
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 1 

 

?  

1947 ರ ಕಪುಪ ಿಳುಪು ಚತರ. ಫೀಟೊೀ ಶಾ್ ಇತಾಯಿ ಇಲಿದ ಕಾಲದ ಹಳ ೀೆ ಚತರ.  ಹೆಣದ ಕಂ್ಳ್ುೆ, 
ದೆೀಹರಚನೆಯ್ೂೆ 
್ಮಿಿ. 
ಮ್ುಿ್ಂತೆೀ 
ಕಂಡರೂ ಮಾ್ವ 
ಮ್ುವಂತೂ ಅಲಿ 
, ಅಲಿವೆ? 
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 ರೊೀ್ೆೆ್ ್ಲಿ ಿಕf ್್್ನೌಕೆಯ ಚತರವಂತೆ ಇದು. ಅೆೀಿಕಾ ರಷಣಾ ಪಡೆ ತ್ೆ ರಹಸಯ ಅಡಾr- ಏಿಯಾ 51ಕೆf 
ಒ ದಿದುದ- 1947ರ ್ುಪu ಚತರ..  

 ಅವಶೆೀ್್ಳ್ುೆ ಿಿಕ್ ಪಿೀಷೆ ಮಾಿದಾ್, ಆ ಪದಾಥ್ವ್ುೆ ಪೂಿ್ ಎರಡು ಬೆರಳ ಮಧೆಯ ್ೂರು ಮಿಕೆ 
ಬೆೀಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಹ್ುರವಾಿದೆ ಆದರೆ ಎ್ುp ಬೆೀಕಾದರೂ ಮಿಚ ನೊೀಡಬಹುದು ಕೆೈ ತೆಗೆದರೆ 
ಪರರನೆ ಮತೆu ಿೀಿ್ಂತೆ ಮತೆu ಿಚಿಕೊಳುಳತuದೆ ಎಂದೂ ಹೆೀಳುತಾuರೆ 

 ಇನೊೆಂದು ್ೊಪೀಟಕ ರಹಸಯ ಮಾಿಿ ಪರಕಾರ: 1950-1960ರವರೆ್ೂ ಅೆಿಕ್ ಿಞಾಿ್ಳು 
ಪರಯೀಗಾಲಯದಲಿ ಈ ್್್ ನೌಕೆಯ ಅವಶೆೀ್್ಳ್ುೆ ಎಲಿ ಬಗೆಯ ಪಿೀಷೆ್ೂ ಒಳಪಿಿದರಂತೆ. ಆದರೆ 
ಅದರ ೆಟ್ ಕಾಮಫೀಿ್್ ಯಾವುದು ಎಂದು ಪತೆu ಹಚಿಲಾ್ಲಲಿ. ೆೈಕೊರೀ್ೊfೀಿ್ಲಿಯೂ ಆ ವಸುu 
ಯಾವ ರಾ್ಾಯಿಕ ಎಂದು ಖಚತವಾ್ಲಲ.ಿ ಅದು ಈ ಭೂಿಯಲಿ ಿ್ುವ ವಸುuವಂತೂ ಅಲ ಿಎಂದು ಕೆೈ 
ತೊಳೆದುಕೊಂಡರಂತೆ (ಲಟರಲೀ!) 
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 ಕೆಳಿ್ ವಾಯು ್ೆೀನೆಯ ಅಿಕಾಿ ಕೆೈಯಲ ಿಏಿದೆ? ಇದೆೀ ಅಲವಿೆ ಅದರ ಅವಶೆೀ್?

 

ಸಿ, ಅೆೀಿಕ್ೆರೆೀನೊೀ ಇದ್ುೆ ಸರಕಾಿೀ ಮೂಲ್ಳ ಬಾಿಗೆ ಿೀ್ ಜಿದು, ಹೆದಿಿ ಬೆದಿಿ ಅವರ್ುೆ 
ಸುಮಮನಾಿಿದರು. ಹಾಗೆೀ ಿ್ೂಢವಾಿ ಅದೆೀ್ು ್ಾಿಸುತಾuರೊೀ ಮಾಿಕೊಳಳಲ.  

ಅದ್ುೆ ಅವಿಗೆ ಿಟುp, ಇನೊೆಂದು ಿ್ಯಕೆf ಬರೊೀಣ...  

10.2 ಮಾ್ವ ಅಪಹರಣ ಮಾಿ, ್ಮಮಲಿ ತಮಮ ಮಟೆp ಇಟpರೆ, ಅ್ಯ್ರಹ 
ಜೀಿ್ಳು? 
ಹಲವು ಮಾ್ವ ಅಪಹರಣ ಕೆೀಸು್ಳಾದವರಲಿ ಹಲವರು ಸುಪಾೆವ್ೆಥ ಪಿೀಷೆಯಲಿ ಕೆಲವು ಸಂ್ಿ್ಳ್ುೆ ಹೆೀಿೆೀ 
ಿಿpದಾದರೆ. ಅವನೆೆಲಾಿ ಸಂ್ರಹ ಮಾಿ ಹೆೀಳುವುದಾದರೆ: 

 ್ಾಧಾರಣವಾಿ ಈ ಗೆರೀಸಸ ಎಂದು ಪರಚಲತಿರುವ ಈ ಬೂದು ಬಣtದ ಿಡr ಜೀಿ್ಳ ೀೆ ಜೀಟಾ 
ರೆಿಕುಯಲಯ ವಾಿ್ಳು, ಇವು ಷುದರಜೀಿ್ಳು.ಎ್ೆಲಾಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಮಮ ್ಾೆಥ್ಕಾfಿ, ಅಿವು 
ಉಿಿಗಾಿ ಬರುಿuವೆ, ್ಮಗಾಿ ಅಲಿ ಎಂಬಥ್ದಲ.ಿ ಅದರಲಯಿೂ ಎರಡು ಬಗೆಯವು ಇದೆಯಂತೆ. 
ಇನೊೆಂದ್ುೆ ್ಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತೆuೀನೆ. 

 ಇವರು    ಈ ಭೂಿಯ ಕೆಲವರ್ುೆ ಚಕf ವಯಿಸ್ಲೆಿೀ ಆಯುದಕೊಂಡು, ಜೀವ್ ಪಯ್ಂತ 
ಅವರನೆೆೀ ಮತೆu ಮತೆu ಅಪಹಿಸುತಾuರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲಿ ಪುರು್ರ ಿೀಯ್ ಮತುu 
ಿರೀಯರಾದರೆ ಅವರ ಅಂಡಾಶಯದ ೆೀಲೆ ್ಮೂನೆ ತೆಗೆದು ಜೆೈಿಕ ಪರಯೀ್ ಮಾಿ ಅಂದರೆ 
ಹೆೈಿರಡ (ಿಶರತಿ) ಜೀಿ್ಳ್ುೆ ಬೆಳೆಸುತಾuರೆ 
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 ಮಿಳೆಯರಲ ಿಬೆಳೆಯುವ ಭೂರಣವ್ುೆ ಹೊರತೆಗೆದು ಅವರು ಅವ್ುೆ ಿಶೆೀ್ ಪರಯೀಗಾಲಯದಲಿ 
ಬೆಳೆಸುತಾuರಂತೆ. ಟೆ್p ಟೂಯ್ ಬೆೀಿಯಂತೆ! 

 ಹಲವು ಅಪಹೃತ ಮಿಳೆಯಿಗೆ ಅಿಿದುದ-  ರಾಿರ ಹಾಿಗೆಿಂದ ಎಿಬಿ ಗಾಿಯಲಿ ತಮಮ ಮನೆಯ 
ಗೊೀಡೆ ಸೂರು್ಳ ಮೂಲಕ ಆ್ಸಕೆf ೆೀಲೆ ಹಾಿಿಕೊಂಡು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀ್ುತಾuರಂತೆ 

 ಅಲಿ ಯಾವುದೊೀ ಿೀಪ್ಿಲಿಿ ದದರೂ ಬೆಳಕು ಮಾತರ ಚೆಲಿರುವಂತಾ ೆಿಕ್ ಆಪರೆೀ್್ 
ಕೊೀಣೆಯಲಿ ಮಲಿದದಂತೆ, ದೆೀಹದ ಿಿ್ ್ಮೂನೆ್ಳ್ುೆ (ಉ್ುರು, ಕೂದಲು, ಎಂಜಲು, ಿೀಯ್ 
ಇತಾಯಿ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾ್ುವುದು. ನೊೀವಾ್ದು  ಎಂದು ಅವರು ಸಮಾಧಾ್ 
ಪಿಸುತಾuರೆ. ಆದರೂ ೆೈಯಳಗೆ ಿಚತರ ಭಾವನೆ/ ಸಂವೆೀದನೆ ಬರುವುದು ಸಹಜ ತಾನೆ! 

  

 
 ಅಲಿ ಕೆಲವು ಕೃಶ ಮಕfಳು ಇದದರೆ ಮಿಳೆಯಿಗೆ ಅವ್ುೆ ತೊೀಿಿ- ಇವು ಿಮಮ ಮಕfಳು , ಿಮಮ 

ತಾಿ ಮಮತೆ, ಸಂ್ಿಲಿದೆ ್ೊರಿವೆ, ಕೊರಿವೆ , ಇದ್ುೆ ಅಿಪಕೊಿಳ, ಸಮಾಧಾ್ ಮಾಿ  
ಎಂದು ಅವ್ುೆ ಕೊಡುತಾuರಂತೆ. ಆ ಮಕfಳು ಆ ಅಮಮ್ ಸಂ್ದಲಿ ತೃಪuರಾದೆೀಲೆ ಈ 
ಮಿಳೆಯರು ಅನಾಯಾಸವಾಿ ತಮಮ ಮನೆಯ ಹಾಿಗೆಯಲಿ  ಮತೆu ಎಚಿರಗೊಳುಳತಾuರೆ.  
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 ಆದರೆ ಎಲಿಗೆ ಹೊೀಿದೆದವು ಎಂದು ಯಾರೊಬಬಿ್ೂ ಆ್ ನೆ್ಿಗೆ ಬರುವುಿಲಿ. ಆದರೆ 

ಮನೊೀಿಞಾಿ್ಳು ವಿೀಕರಣ ಮಾಿದಾ್ ಸುಪಾೆವ್ೆಥಯಲ ಿಸೂಷಮ ಶಿೀರದಲ ಿಿೀಗೆ ಹೊೀಿ 
ಬಂಿದದ್ ುೆ ಎಲಿರೂ ಒಂದೆೀ ಬಗೆಯಲಿ  ಿವಿಸುತಾuರೆ. ಹಲವು ದೆೀಶ- ರಾಜಯ್ಳ, ಹಲವು 
ಕಾಲಘಟp್ಳ, ಹಲವು ಬಗೆಯ ಿದಾಯವಂತರೂ, ವಯತಾಯಸವುಳಳ ಆರೊೀ್ಯದವರು ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆಯಾಿ 
ಒಂದೆೀ ಿೀಿಯ ಅ್ುಭವ್ಳ್ುೆ  ಹೆೀಿದರೆ ಏ್ಥ್? ಎಲಿರೂ ಒಬಬರನೊೆಬಬರು ಿೀ್ ಮಾಿ ಈ 
ಕುತಂತರ ಮಾಿ ್ಾಮೂಿಕವಾಿ ್ಮಗೆ ಮೀಸಮಾಿದರಂದೂ ಮನೊೀಿಞಾಿ್ಳ ೀೆ ಒಪುಪವುಿಲಿ. 
ಎಲಿರೂ ಜ್್ಾಮಾ್ಯರು, ಕಪಟ ಿಿಯದ ರೆೈತರು, ಹಿಳ್ರೂ ಸಹಾ ಇದಾದರೆ ಇಂತವರಲಿ. 

 ತಾಿ ಮಮತೆಯ್ುೆ ಮಾತರ ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಳು ಹುಿpದ ಮಕfಿಗೆ ಕೊಡಲಾರರು...ಅವೆೀ 
್ಪುಂಸಕರಂತೆ ಕೊಿೀ್ ಆಿ ಇದರ ್ಂ್ವೆೀ ಇಲಿದೆೀ ಹುಿpದ ಜೀಿ್ಳು, ಬರೆೀ ವೆೈಞಾಿಕವಾಿ 
ಮುಂದುವರೆದವು, ಭಾವನಾತಮಕವಾಿ ಅಲಿ..ಎಂತಾ ಿಚತರ ಅಲವಿೆ? 

 ಈ ಜ್ ಅಪಪ ಅಮಮ್ ಮ್, ಅಮಮನೊಳ್ ಅಪಪ್ ಮ್  ಎಂದರು ವರಕಿ ಬೆೀಂದೆರ 
ನಾಕುತಂಿಯಲ.ಿ.ಎಲೆೀಿ ಈ ಿೀಿ ಪರಕೃಿ ಪುರು್ರ ಿಲ್ಿಂದ ಸೃಟpಯಾಿದದರೆ, ತಂದೆ- ತಾಿ – 
ಮ್ು ಇವೆಲಾಿ ಸಂಬಂ್್ಳು ಇದೆದೀ ಇರುತuದೆ ಎಂದಂತಾಿತು. ಅಲಿವೆ? 

 ಈ ಿೀಿಯಲ ಿಹುಿpದ/ ಉತಪಿuಯಾದ ಹೆೈಿರಡ ಮಾ್ವ-ಹೊೀಲಕೆಯ ಮಕfಳು ಅತu ಅ್ಯ್ರಹ 
ಜೀಿ್ಳ ಆಯಾಮ ಬದಲಕೆ, ತಂತರಞಾ್ ಆ್ುಿಕತೆ ಅಲಿದೆೀ ಮಾ್ವ್ ದೆೀಹ, ಈ ್ರಹಕೆf 
ಸೂಕuವಾದ ಆರೊೀ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಧಿ, ಹೊೀಲಕೆ, ಎರಡೂ ಹವೆಗೆ ಒ್ುೆಿಕೆ- ಈ ಎಲಿವ್ೂೆ ಪಡೆದು 
್ಾಮಾ್ಯ ಮಾ್ವಿಿಂತಾ ಮುಂದುವರೆದ ಹುಯಮನಾಸr: ಸೂಪ್ ಮಾಯ್  
್ಳಾ್ಬಹುದೆೀನೊೀ... ಟೆಿ್ನೆೀಟ್ ಚತರ್ಳಲಿ ್ೆೈಬೊೀ್್ ಇರುವುಿಲಿವೆೀ ಆ ಿೀಿ!... ಆ ಸರಿ 
ಚತರ್ಳ್ುೆ ನೊೀಿಲಿಿದದವರು ನೊೀಿ (Terminator -starring Arnold schwarznegger 
https://www.imdb.com/find?ref_=nv_sr_fn&q=Tereminator&s=all ) 

https://www.imdb.com/find?ref_=nv_sr_fn&q=Tereminator&s=all
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 ಅವರು ತಮಮ ್ರಹದಲಿ ಅವರ್ುೆ   ಇಟುpಕೊಳುಳತಾuರೊೀ, ಇಲಿವೆೀ ಇಲಿಗೆ ತಂದು ಿಟುp ್ಮಮನೆೆೀ 
ಗೆದುದ ಇಲೆಿೀ ವ್ಾಹತು ಮಾಿಕೊಂಡುಿಟpರೆ? ..ಈ ಎಲಾಿ ಭಯ, ಸಂದೆೀಹ, ಅದಕೆf ತಕf 
ಮರುದಾಿಯ ತಯಾಿ ಎಲಾಿ ಪರಪಂಚದ ದೊಡrಣt  – ಅೆಿಕಾದ ಭುಜದ ೆೀಲೆ ಿಿದರುವುದೂ ಆ್ 
ಸತಯವಾ್ುತuದೆ. 

ಇನೊೆಂದು ಿಚತರವಾದ ಸಿೆವೆೀಶವೆಂದರೆ ಆ ಅಪಹರಣವಾದವಿಗೆ ಹಲವೆಮ ತಾವು ಮಲಿದದ, ಪರಯಾಣ 

ಮಾಡುಿuದದ ಸಥಳರfಂತಾ ದೂರದಲೆಲಿೊೀಿ ಮತೆu ಎಿದರುತಾuರೆ...ಕೆಲವು ್ಂಟೆ್ಳಾಿವೆ ಎಂದು ತಾವು ಭಾಿಿದರೆ ಇಲ ಿ

ಿಜಕೂf ಕಾಯಲೆಂಡಿ್ಲ ಿಮೂರಿಂದ ಐದು ಿ್್ಳ ೀೆ ಕಳೆದು ಹೊೀಿ ಎಲರಿೂ ಇವರ್ುೆ ಹುಡುಕುಿuರುತಾuರಂತೆ 

ಈ ಫೆನಾೆನಾ (ಅಪೂವ್ ಸಂ್ಿ) ವ್ುೆ ನಾವಾ್ಲೆೀ ನೊೀಿದೆದೀವೆ.  

ಟೆೈಮ ಡೆೈಲೆೀ್್- ್ಮಮ ಸಮಯಕೂf ಅಂತಿಷದ ಹೊರಿ್ ಜೀಿ್ಿ್ೂ ಇರುವ ಜೆೈಿಕ ್ಿಯಾರದ ವಯತಾಯಸ. 

ನಾವು ಅವರ ಸಮಯದಲ ಿಕೆಲವು ್ಂಟೆ್ಳ ೀೆ ಕಳೆಿ ದದರೆ, ಇಲಿ ಹಲವು ಿ್್ಳ ೀೆ ಉರುಿಹೊೀಿರುತuವೆ. ಅದಕೆf ಅವರ 
ಆಯು್ಯ ್ಮಿಂತಾ ್ೂರಾರು ವ್್ ಹೆಚುಿ ಎ್ುೆವುದು ಸಹಾ... ಇದು ್ಮಗಾ್ಲೆೀ ಗೊತುu ಸಹಾ.. ್ೆಪೀ್ ಪರಯಾಣ 

ಮಾಡುವಾ್ ಹೊರಗೆ ಸಮಯ ಿಧಾ್ವಾಿ ್ಾ್ುತuದೆ. ನಾವು ಯೌವ್ದಲದಿಾದ್ ಅಂತಿಷವ್ುೆ ಒಂದೆರಡು ವ್್ 
ಸುಿuಬಂದರೆ, ಇಲ ಿ್ಮಮ ಸಿೀಕರೆಲಾಿ ಅಜಾ ತಾತ್ಳಾಿರುತಾರೊೀ. ಅಥವಾ ಿೀಿ ಹೊೀಿೆೀ ಿಟುp ಹೊಸ 

ಿೀಿಗೆೆೀ ಬಂದುಿಿpರುತuದೆ, Interstellar (2014) ಎಂಬ ಹಾಲವುಡ ಚತರದಲಿ ಇದ್ುೆ ಚೆನಾೆಿ ತೊೀಿಿದಾದರೆ, 
್ಾ್ಯವಾದರೆ ಅದ್ುೆ ನೊೀಿ..  

ಅದಕೆf ್ಮ್ೂ ಅವಿ್ೂ  ಆಯು್ಯದ ವಯತಾಯಸ ಬರುವುದು, ಮ್ು್ಯಿ್ೂ, ದೆೀವತೆ್ಿ್ೂ ಹಾಗೆೀ ವಯತಾಯಸಿದೆ 

ಎ್ುೆತಾuರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ....  

ಿೀವೆೀ ಅ್ಯಯ್ ಮಾಿ ನೊೀಿ.  

https://www.businessinsider.in/Heres-why-astronauts-age-slower-than-the-rest-of-us-here-on-

Earth/articleshow/48549659.cms 

್ಮಗೆ ಸೂಯ್ಿಂದ ಬರುವ ರರಣ ಭೂಿಗೆ ತಲುಪಲು 8 ಿಿ್ 20 ್ೆಕೆಂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳತuದೆ. ಅಂದರೆ 
ದೂರದೂರದ ತಾರೆ್ಳ್ುೆ ನೊೀಿದಾ್ ಅವು ಯಾವ ಕಾಲದಲೊಿೀ ಿಟp ಬೆಳಕು ಇಿೀ್ ್ಮಮ ಕಿtಗೆ ಕಾಣುಿuದೆ... 
ಅಂದರೆ ಅವು ಲೆೈಸ ಪರ್ಾರ ಅಲಿ, ರೆಕಾಡೆ್ಡ ಪರ್ಾರ! 

https://www.businessinsider.in/Heres-why-astronauts-age-slower-than-the-rest-of-us-here-on-Earth/articleshow/48549659.cms
https://www.businessinsider.in/Heres-why-astronauts-age-slower-than-the-rest-of-us-here-on-Earth/articleshow/48549659.cms
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ಈ ಸಂಚಕೆ ಜತೆ ಕೊಟp ಇನೊೆಂದು ಕೊಂಿಯಲ ಿFREE PDF Book archives ಿಂದ ಪಡೆದದುದ ಪುಸuಕ ಡೌ್ ಲೊೀಡ 
ಿಮಗೆ ಕೊಿpದೆದೀನೆ.  

ಓಿ ನೊೀಿ ರೊೀ್ೆೆ್ ಘಟನೆಯ ಸಮ್ರ ಿವರ ಅಲಿದೆ. 

ಇಲಿಯೂ ಕೊಿpದೆದೀನೆ: https://nageshwrites.files.wordpress.com/2018/10/the-day-after-roswell.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ನೆೀ ಕಂತು: 

https://nageshwrites.files.wordpress.com/2018/10/the-day-after-roswell.pdf
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1. ಅೆೀಿಕಾದ ಭೂ್ತ ಸುರಂ್ ಮಾ್್- ಅಿಿಟುpಕೊಳಳಲು 
ಸುಲಭ! 

ನಾ್ು ಈ ಿಶೆೀ್ಾಂಕ  ಬರೆಯಲು ಎರಡು ಕಾರಣಿದೆ, ಎರಡು ಿಿಯೀ/ ಚಲ್ಚತರದ ಿೀಿಯಲಿ ಈ ಿದಾಧಂತಕೆf ಪುಟp ಕೊಟುp 
್್ೆಲಿ ಆಸರu ಹುಿpಿತು... 

ಮದಲನೆಯದಾಿ ಯೂ ಟೂಯಿ್ಲಿ ಿಕf ಒಂದು ಮಾಿಿ ರಯಿ ಪರಕಾರ: 

ಿಿರು ಷುದರ್ರಹ ಭೂಿಗೆ ಅಪಪಿಸುವುದೆಂಬ ಿೀಿಿಂದ ಅೆೀಿಕ್ ಸರಕಾರ  ಮತುu ವಾಯಿಕ್ ಚ್್ ಪಾಿರ್ಳು 
್ೆೀಿ ಅೆೀಿಕದ ನೆಲಮಾಿಗೆ ರಹಸಯ ಸುರಂ್ ತಾಣ್ಳಲ ಿಅಡಿಕೊಳಳಲು ತಯಾರಾಿವೆಯಂತೆ! 

 

ಿpೀಸ ಹ್ ಎಂಬ ಿವೃತu ಿ ಐ ಎ ಅಿಕಾಿ ಮತುu ಕೊೀಟಾಯಿೀಶೆರ ಕಾಂರರೀ್ 
ಕಾಂಟಾರಾಕp್ ಒಂದು ಅ್ುಪಮವಾದ ಭದರ ಮಹಲು ಕಿpಸುಿuದಾದ್ಂತೆ, ಇದರ ಪರ್ಿ 
ಎ್ಾpಿದೆ, ಏನಾಿದೆ ಎಲಿವೂ ್ುಟುp! 

ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಕನೆಷ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಭೂ್ತ ಸುರಂ್ ಮಾ್್ ಮತುu 
ಅಡ್ುತಾಣ್ಿಗೆ ದಾೆರ.  
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ಅೆಿಕಾದಲಿ ಇಂತಾ 129 ರಹಸಯ ನೆಲಮಾಿಗೆ್ಿವೆ ಎಂದು ಊಹೆ. ಅೆೀಿಕಾ ್ಷೆಯಲ ಿ
ಉದದ್ಲಕೂf ಸುರಂ್್ಿವೆ ಎಂದೂ ಕೆಲವರು ಹೆೀಳುತಾuರೆ...ಗೊಿuಲಿ! 

ಅೆೀಿಕಾ ಸರಕಾರದ ರಹಸಯ ಿಲಯ ಡಾಲಿ್ ಬಾಿಾ್ ಬಜೆ್ ಇದಕೆf ್್ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುಿuದೆೆ ಎಂದು ಈ ಿಿಯೀದಲಿ ಪರಿೆಿದಾದರೆ 

 https://www.youtube.com/watch?v=xcbIYw4CqPA 

 ಈ ಿಿಯೀ ನೊೀಿ, ( ಹೌದು, ಇಂಿೀಿಟ್ಲದಿೆ, ಕ್ೆಡದಲೆೀಿರಲ ಿಎ್ೆಬೆೀಿ ಮತೆu!  ) 
 ಯು ಎ್ ಎ ಯ ಿ್ೊಸೀಿ ರಾಜಯದಲಿರುವ ಈ ಪೆನೊಸಮೀ್ ಭವ್  ಎಲಾಿಬಗೆಯ ಆ್ುಿಕ ಮತುu 

ಕೆಲವು ಪಾರಯೀಿಕ ತಾಂಿರಕ ್ೌಲಭಯ್ಳ್ುೆ ಹೊಂಿದ ಏಕೆೈಕ ಭವ್ವಂತೆ. 
 ಈ ಿಿ್p ದಜೆ್ಯ ಕಾಂರರೀ್ ಭವ್- ಭೂಕಂಪ, ಬುಲೆ್, ್ೊಪೀಟ ಿಯಂತರಕ, ಮತುu ಕದಾದಲಕೆ 

ಮಾಡಲಾ್ದ ಹೊಸಬಗೆಯ ಕಟpಡ ತಂತರಞಾ್ವಂತೆ. 
 ಅಲಿದೆೀ ಒಂದು ಿರೊೀಟಮಾ ್್ರವನೆೆೀ ಿನಾಶ ಮಾಿದ ಅಣು ಬಾಂ್/ ಹೆೈಡೊರೀಜ್ 

ಬಾಂಿಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ ಶರuಯುಳಳ ದಜೆ್ಯ ದಾಿಯ್ುೆ ಸಹಾ ತಡೆಯಬಲುಿದಂತೆ; ಎಂತದೆೀ 
ಿರುಗಾಿ, ಚಂಡಮಾರುತವ್ೂೆ ಸಶಕuವಾಿ ತಡೆಯಬಲುಿದಂತೆ. 

 ಈ ಿಿಯೀ ಪರಕಾರ ಆ್ಲೆೀ conspiracy theory ಎಂಬ ಿ.ಿ.ಯ ಜೆಿಸ ವೆಂಚುರಾರವರ 
ಅ್ಯಯ್ದ ಪರಕಾರ ಈ ಭವ್ದ ಕೆಳಿರುವುದು, ಜ್ಿuಗೆೀ ಭಯಂಕರ ದುರಂತವಾದಾ್ ಅಿ ದೊಡr 
ಸುರಷಾ ಕಾಲೊೀಿಯಾ್ುವಂತೆ ಅೆಿಕ್ೆಿಗೆ ರಹಸಯವಾಿ ಕಿpಕೊಿpರುವ ್ುಪuತಾಣ. 

 ಿಿರು ಅಥವಾ ಇನಾಯವುದೆೀ ್ೂಮಕೆೀತು ಅಥವಾ ದು್p ಅ್ಯ್ರಹ ಜೀಿ್ಿಂದ ಅಣೆಸರ ಿನಾಶವೆೀ 
ಎದುರಾದರೂ, ಕೆಲವು ಆಯದ  ಅೆಿಕ್ೆರು ಮಾತರ ಆ ಪರಳಯವ್ುೆ ಗೆದುದ ಅಲೆಿೀ ಜೀವ್ 
ಮುಂದುವರೆಿ ಮತೆu ಇದೆೀ ಭೂಿಗೆ ಎಲಾಿ ಸಿಹೊೀದ ್ಂತರ ಮರಳಬಹುದಂತೆ! ಇಂತವರಲಿ 
ಸರಕಾರ ಆಿಿದ ಿಞಾಿ್ಳು, ೆೀಧಾಿ್ಳು, ರಷಣಾಿಕಾಿ್ಳು, ವೆೈದಯರು, 50ರfಂತಾ ಚಕf 
ವಯಿಸ್ ಯುವ ್ಾಹಿ ಮತುu ್ಾ್ಕರು ್ೆೀಿರುತಾuರೆ, ಮತೊuೆಮ ಆರೊೀ್ಯಕರ ಯಶಿೆೀ 
ಸಮಾಜ ಕಿp ಬಾಳಲು! 

 ಇದ್ುೆ 1998 ರಲ ಿಿಡು್ಡೆಯಾದ ಹಾಲವುಡ ಚಲ್ಚತರ- ಿೀ್ ಇಂಪಾಯ್p ( Deep Impact)  ್ಲಿ 
ಯಾವುದೊೀ ್ೂಮಕೆೀತುವಂದು ಭೂಿಗೆ ಅಪಪಿಸುವ ಕತೆಯಲಿ ಿ್ೊಸಿ ರಾಜಯದ ಆ್್ 
ಅಡ್ುತಾಣದ ಬಗೆೆ ಅೆಿಕಾದ ಪೆರಿಡೆಂ್ ಖುದಾದಿ ತಮಮ ಜ್ಿಗೆ ಮಾಿಿ ಕೊಟುp ಕಿಸುತಾuರೆ, 
ಹಲವರು ಆ ಿೀಿ ರಿಸಲಪಡುತಾuರೆ. ನೊೀಡಲು ಅತಯಂತ ಅದು್ತವಾದ ಚತರ! (ಿಿರು ಬಗೆೆ ಅಲಿ, 
ಅದೆೀ ತರಹ- ್ೂಮಕೆೀತು!) 

https://www.youtube.com/watch?v=xcbIYw4CqPA
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 ಈ ಚತರ ಅಂತಜಾ್ಲದಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡೌ್ ಲೊೀಡ   ಿ್ುತuದೆ, ಿೀವೆೀ ಹುಡುಕಬೆೀಕು!!, ಿಕfರೆ 
ಮರೆಯದೆೀ ಪೂಿ್ ಚತರ ನೊೀಿ. ಅದರಲಿ್ ನಾಯರಯ ್ಾಂ್ಾಿಕ ಜೀವ್, ವೆೈಯರuಕ 
ಭಾವಾನಾತಮಕ ಕತೆ, ಿೀನೆೀ್ ರೊೀಮಾ್ಸ, ್್್ಯಾಿರ್ಳ ಕುಟುಂಬ ಜೀವ್, ಅವರ ತಾಯ್  
ಎಲಿವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಅವ್ಢ ಮತುu ಸುರಷೆ ಚತರದ ಬಹಳ ಮುಖಯ ಭಾ್! 

 ಅದರ ಅಿಕೃತ ಮಾಿಿ ಮಾತರ ಇಲಿ ಿರಿೀಿಯಾ್ಲಿದೆ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Impact_(film) 

 

 ಇದು ಬೆೈಬೆೈಲಿ್  ನೊೀಅಸ್ ಆ್್ ಗೆ ಅೆಿಕಾದ ಈ ಯು್ದ ಉತuರವಂತೆ, ಬಚಾವಾ್ಲು! 
 

2. ಇರಾ್ ಯುದಧ ಮಾಿದುದ ಅಲಿ್ ಮೂಯಿಯಿಮ್ಲಿದದ ಅ್ುನಾೆರ ರಹಸಯ 
ಕಡತ ಮಾಿಿಗಾಿ?: 
 ಇಿನೊೆಂದು ್ೊಪೀಟಕ ಮಾಿಿ/ ್ಾ್ಯತೆ/( ರಯಿ ಅಿೆ ಪರವಾಿಲ)ಿ, ಹೊರಹಾರದೆ 
ಅೆೀಿಕಾ ಇರಾ್ ೆೀಲೆ ಯುದಧ ಮಾಿ ಗೆದದ ್ಂತರ ಮಾಿದ ಮದಲ ಕಾಯಾ್ಚರಣೆ:- ಒಂದು 
ರಹಸಯ ಆಿ್ ಮತುu ್ುಪuಚರರ ಿೀಮ ದಾಿಿಿpದುದ ಬಾಗಾದಿ್ ಮೂಯಿಯಮ್ುೆ ಲೂಿ 
ಮಾಡಲು. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_Impact_(film)
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ಅದುವೆೀ ್ಮಗೆ ಈ್ ಿಿದಂತೆ: ಹಳೆೀ ಸುೆೀಿಯ್ೆರ ಮಾಿಿಿದದ ೆ್ೊಪಟೆೀಿಯಾ 
ನಾ್ಿೀಕತೆ ಅಲವಿೆ? 

 
ಅಂದರೆ ಅೆಿಕಾ ಈ ಸುೆಿಯ್ ನಾ್ಿೀಕತೆ, ಿಿರು ್ರಹದ ಅ್ುನಾೆರ ಬಗೆೆ ಎಲಾಿ ಮಾಿಿ 
ಇಟುpಕೊಂಿದೆ; ಅದ್ುೆ ್ಂಬಲಕೆf ತಯಾಿದೆ. ಅಲಿಗೆ ್ುಿೆದ ಅೆೀಿಕ್ ತಂಡಕೆf ಎಲೆಿಲಿ ಏನೆೀ್ು 
ಸುೆಿಯ್ೆರ ಮಾಿಿ ಚತರ, ಬರಹ, ಿಲಪ ಇದೆ ಎಂಬ ಸಪ್p ಕಲಪನೆಿತuಂತೆ. ಸವ್ ಸಜಾತರಾಿ 
ಗೆದದ ್ೆೈಿಕರಂತೆ ್ುಿೆದವರು ಎಲಿರ ಕಣuಿ ಪಿ ಅಲದಿದ ್ಕಲ ಿ್ರಹ, ಕಡತ, ಮಾಿಿಯ್ುೆ ್ುರುಿಿ 
ಅವ್ುೆ ಅಲೆಿೀ ಿಟುp, ನೆಲಮಾಿಗೆಯಲಿ ಇರಾರ್ಳು ಬಚಿಿpದದ ಈ ಅಮೂಲಯ ರಹಸಯ ( ಸಂಪತುu 
ಎ್ೆಬಹುದೆ?) ವ್ುೆ ಅೆೀಿಕ್ ್ೆೈಿಕರು ಕದೊದ ದಿದಾದರಂತೆ. ಅಿೀ್ ಿಿಿತವಾಿ ಸರಕಾರದಲಿ 
ತಿಖೆ ಮತುu ಅ್ಯಯ್ಕೆf ಒಳಗಾಿರಬೆೀಕು. ಅದರಲೆಿೀಿತುu, ಅಂತಾ ರಹಸಯ ಎಂದರೆ:-  
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ಈ ಚತರ ನೊೀಿ ಓಿಕೊಿಳ: 

 

ಅಂದರೆ- ಅೆಿಕಾಗೆ ಇ್ುೆ ಿಿಯದ- ಸುೆೀಿಯ್ೆರು/ ಅ್ುನಾೆರಯವರ ಸಂತಿಯವರು- ಎ್ಜ್(ಶರu) ಯ್ುೆ ಹೆೀಗೆ ತಮಮ 
ಕೆೈ ಚಳಕಿಂದ ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾಿ ಬದಲಿ ಸೃಟpಯಲಿ ಗೆಲಿಬಹುದು- ಎಂಬ ಯಾರೂ ಅಿಯದ ರಹಸಯ ಅದರಲಿತಂತೆ. ಅಂದರೆ 
ಇಿೀ್ ಅೆೀಿಕಾ ಪಾಲಾಿದೆ. ಇದು ಸಹಾ ೆೀಲೆ ಕೊಟp ಅದೆೀ ಯೂಟೂಯ್ ಿಿಯೀದಲಿದೆ 

ಇದೆಲಾಿ ಸತಯವೆ? ಸುಳ ಳೆ? ತಪೆಪ, ಸಿೆ?-ಯಾಿಗೆ ಗೊತುu?...ಮಾಿಿಯ್ುೆ ಿಮಮ ಮುಂಿಿpದೆದೀನೆ, ಿಮಮ ್ಂಿಕೆ ಿಮಗೆ! 

ಅವರೆೀ್ು ಮಾಡುವರು? ಮಾಡುವರೆ? ಯಾಿಗಾಿ? ಎಲಿಿಗಾಿೆೀ? ಎಂದು? ಹೆೀಗೆ – ಇದು ಸಹಾ ಯಾಿ್ೂ ಿಿಯದ ರಹಸಯ! 

ಸಿ, ಇ್ುp ಹೆೀಿ 10 ನೆೀ ಅಧಾಯಯಕೆf ಕೆಲವೆೀ ಿ್್ಳಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ uೆೀನೆ. ಿಿೀಿಿ! 

10ನೆೀ ಅಧಾಯಯ ಬರೆಯುವ ಮದಲು ಕೆಲವರು 9ನೆೀ ಕಂಿ್ಲದಿದ ಿಿರು ್ರಹದ ಬಗೆ ೆಇ್ೂೆ ಸೆಲಪ ಹೆೀಿ 
ಎಂಿಿ... 

ಿಜಕೂf ್್ಗೆ ಇದರfಂತಾ ಹೆಚಿ್ ಮಾಿಿ ಇಲಿ, ಬೆೀಕಾಿಯೂ ಇಲ ಿಎಿಸುಿuದೆ. ಎಲರಿೂ ಆಕೆೈ್ಸ.org  
ವೆ್ ತಾಣದಲ ಿದೊರೆಯುವ  Sitchin ರ ಈ ಉಚತ PDF ಪುಸuಕ 12ಥ ಫಾಿನೆ್  ಓಿ: 

https://archive.org/details/B-001-000-340/page/n3 

Sitchin ಬರೆದ ಒಟುp 12  ಪುಸuಕ್ಳ ್ಾ್p ಕಾಿ ಇಲದಿೆ, ಅವರ ಿದಾಧಂತ ಜ್ಿu್ ಲ ಿಜ್ಿರಯವಾಿವೆ,  
ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಮಾಿಿ ಇದೆ. 
https://archive.org/details/ThereWereGiantsUponTheEarthZechariaSitchin/page/n7 

ಇ್ುೆ ಿರfದೆದಲಾ ಿ ಅಂತೆ ಕಂತೆ ್ಳ ದೊಡr ಸಂತೆ! 

https://archive.org/details/B-001-000-340/page/n3


ಭೂಿಗ  ೆಬಂದ ಅ್ಯ್ ರಹಜೀಿ್ಳು: ಒಂದು ಅ್ಯಯ :್ 

 

122 

ನಾಗೆೀ್ ಕುಮಾ್ ಿಎ್ 

 

ಇಂದು (16.10.2018) ಸಹಾ NEWS-18 Kannada TV  ್ಲ ಿ ಏಲಯ್ ್ಿಂದ ಜ್ಿu್  ಿನಾಶ ಆ್ುತೆuೆ ?  
ಎಂದು ಭಯಂಕರ, ಿೀಕರ, ಸವ್ನಾಶ  ಇತಾಯಿ ಪದ್ಳ್ುೆ ಧಾರಾಳವಾಿ ಉಪಯೀಿಿ ಅ್್್ಂಟೆ ಕಾಲ 
ಕೊರೆದರು, ಒಂದು ಪೆೈ್ಾ ಮಾಿಿಯ್ೂೆ ಕೊಡದೆೀ...ಬರೆೀ ಹಾಲವುಿr್  ಏಲಯ್ಸ ಬಗೆಯೆ ಚಲ್ಚತರ್ಳ 
ತುಣುಕ್ುೆ ತೊೀಿಸುತಾu!!. ಿೀಿದೆ ನೊೀಿ ದಾಖಲೆ್ಳ ಕೊರತೆ...ಅದಕೆfೀ ನಾ್ು ಿಿದ್p್ೂೆ ಮಾತರ ಿಮಮ 
ಮುಂಿಿpದೆದೀನೆ. ಿಕf ಓದು, ಹುಡುಕಾಟ ಿಮಮದು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


