




ಒಬ# $ಾಂ'ಾ(ಾ)ಯ +ೂ-.ನ 0ಾದವನು4 5ಲು7ವ8ದು 9ೕ5 

ಜಗ=>ನ?7 ಸ'ಾA(ಾ)ಗಳ ಸಂCA =ೕವDಗ=ಯ?7 ಏರು=>ದGರೂ ಅವರು ಇಂJಗೂ ಅಲKಸಂLಾAತNೕ. 
$ಾಂಸ =ನು4ವ ತಮP ಹಕSನು4 ಪD=UಾJಸುತ> ಸ'ಾA(ಾ)ಗಳV ತಮPಂ- $ಾಂ'ಾ(ಾ)ಗWೕ 
ಆಗYೕZಂದು ಬಲ0ಾ. 0ಾJಸುವ ಜನರನು4 ಎದುರು5ೂಳ\]ವ8ದು ^ರಳ_ೕನಲ7. ಸ'ಾA(ಾ)ಗಳ\ 
`ಲಗಳಂ- ಹಣುb, cಾd, ಪe7  =ನು4ವ ^fತD ಮಂJ; ಜನರನು4 ದೃಢcಾಯiಾ.j, cಾಯk 
ಸಮಥkiಾ.ಸುವ Uೌnoಕ-  ಅವರ ಆ(ಾರಕDಮದ?7 ಇಲ7 ಎಂಬುದು $ಾಂ'ಾ(ಾ)ಗಳ 
0ಾದ^JGೕತು. ಈ -ರqಾದ 0ಾದವನು4 ತeZಳಗು $ಾಡುವ 0ಾಸ>^ಕ ಸಂಗ=ಗಳ ಅವeೂೕಕನ 
ಇ?7s. ವAt>, ಪ)ಸರ (ಾಗೂ ನuPೕ ಗDಹದ vೕe $ಾಂಸ wೕವxdಂದ ಆಗುವ ^ಧzಂಸಕ 
ಪ){ಾಮಗಳ fತDಣ ಇದು. cಾA?|}ೕ~k�ಾದ |�ಲ�� ನಗರದ “ಅ�k wೕ�” ಸಂw� 
ಪDಕ�jರುವ “ಒಬ# $ಾಂ'ಾ(ಾ)ಯ +ೂ- 0ಾದ 5ಲು7ವ8ದು 9ೕ5" ((ೌ ಟು ^� ಎ� 
ಆಗುAkvಂ� ^� ಎ uೕ� ಈಟ�) ಎಂಬ �=>ಪತD ಈ ಬರಹZS ಆ�ಾರ. ಈ $ಾ�=ಪ�ಣk  
�=>ಪತDZS ಅv)ಕದ ಪ8?ಟ�� ಪDಶj>5 ಪ)ಗ�ತ0ಾದ �ಾ� iಾ��� ಅವರ  “ಡ�� �ಾ�� 
ಎ ನೂA ಅv)ಕ” ಪ8ಸ>ಕ_ೕ �Dೕರ�. 

೧. $ಾಂ'ಾ(ಾರದ ^ರುದ� ಹj^ನ 0ಾದ 

$ಾಂಸ(ಾರವನು4 ವ�kಸುವ8ದ)ಂದ ಅಥ0ಾ ಗಣ~ೕಯ0ಾ. ಕ�v $ಾಡುವ8ದ)ಂದ ಜಗ=>ನ 
ಹj^ನ ಸಮwAಯನು4 ~ೕ.ಸುವ8ದು 'ಾಧA. ಅದು 9ೕ5 - ಈ ಮುಂJನ ಅಂt ಅಂಶಗಳನು4 
xೂೕ�.  

೧. $ಾಂಸcಾS.�ೕ 'ಾt YWಸುವ ಪಶುಗ�5 ಹುಲು7, �ಾನA ಒದ.ಸeಂದು ಬಳಸುವ ಅUಾರ  
ಭೂuಯನು4 ಮನುಷA)�ಾ. �ಾನA, ತರcಾ), ಹಣುbಗಳನು4 YWವ ಜuೕqಾ. 
ಪ)ವ=kಸಬಹುದು. 

೨.  ಮನುಜರ ಹjವ8 ತ�ಸುವ ಬದಲು $ಾಂಸcಾS. �ಾನು0ಾರುಗಳನು4 Zೂ�#ಸಲು ಉ�ಸುವ 
ಆ(ಾರ ಅUಾರ. ಈ Zಳಗಣ ^ಷಯಗಳನು4 xೂೕ�:  

* ಅv)ಕನ4ರು ತಮP $ಾಂಸ wೕವxಯನು4 Zೕವಲ ¢ೕ. ೧೦ ರಷು� ತ.¤jದN 'ಾಕು, ಅದ)ಂದ 
ಕೃn5 ಲಭA0ಾಗುವ 9ಚು¦ವ) ಭೂuಯ?7 ೧೦ Zೂೕ� ಜನ)5 'ಾಲುವಷು� ಅ§ಕ ಆ(ಾರ 
YWಸಬಹುದು. 



* ಅv)ಕದ?7 YWಯುವ +ೂೕಳದ ¢ೕ. ೮೦ ©ಾಗ (ಾಗೂ ಓ�� ನ ¢ೕ. ೯೫ ©ಾಗ 
ಾಡೂಟZSಂsೕ 'ಾಕುವ �ಾನು0ಾರುಗಳ 9ೂ®� wೕರುತ>s. UಾD�ಗ�5 �ಾನA ಉ�j, 
Zೂ�#j, Zೂಂದು =ನು4ವ ಪDtD� ¢ೕ. ೯೦ ರಷು� ��D�ೕ� ವAಥk0ಾಗಲು cಾರಣ ಎಂದು 
ಪ)�ತರು 9ೕಳ\¯ಾ>N. 

* ಒಂದು ಎಕN �ಾಗದ?7 ೪೦,೦೦೦ Uೌಂ± ಆಲೂ5²³ YWಯಬಹುದು ಇಲ7_ೕ ಪಶು ಆ(ಾರ  
YWದು ೨೫೦ Uೌಂ± 5ೂೕ$ಾಂಸ ಉ¯ಾKJಸಬಹುದು. ಅv)ಕದ ಕೃn´ೕಗA ಭೂuಯ 
¢ೕ. ೫೬ ರಷು� �ೕ5 Zೂ�#j Zೂಲುವ iಾಸುಗಳ ಆ(ಾರ YWಯeಂsೕ jೕuತ. ಪD= Uೌಂ± 
$ಾಂಸ ಪ²ಯಲು ಹಸುಗ�5 ೧೬ Uೌಂ± wೂೕ�ಾ�ೕ� (ಾಗೂ �ಾನA ಉ�ಸYೕಕು. ಈ 
ಎಲ7 ಭೂu ಜನರ 9ೂ®� ತುಂ�ಸುವ �ಾನA, ತರcಾ), ಹಣುb YWಯಲು ಬಳZ�ಾದN ಜಗದ 
ಹjವ8 ಇಂಗುವ8ದು ~¶¦ತ. 

೨. $ಾಂ'ಾ(ಾರದ ^ರುದ� ಪ)ಸರದ 0ಾದ 

�ಾಗ=ಕ ¯ಾಪ 9ಚ¦ಳ, ಭೂuಯ vೕe· ಮಣುb ಸವಕ�, �ೕವಸಂಕುಲ (ಾಗೂ ಮWcಾಡುಗಳ 
qಾಶ, ನಮP ಪ)ಸರ ಎದು)ಸು=>ರುವ Zಲವ8 ಗಂ�ೕರ ಸಮwAಗಳ\. ಇವ8ಗಳ ~0ಾರ� $ಾಂಸ 
ಭ¸�ಯನು4 ~?7ಸುವ8ದ)ಂದ ಅಥ0ಾ ಕ�v $ಾಡುವ8ದ)ಂದ 'ಾಧA. ಈ ಸಂಗ=ಗಳನು4 
ಗಮ~j. 

* ನuPೕ ಭೂuಯ ಉ�^5 ಮರಗಳ\ ಅದರಲೂ7 ^¢ೕಷ0ಾ. ಪ8iಾತನ cಾಡುಗಳ\ ಅತAವಶA. 
ವೃ¸ (ಾಗೂ ಅರಣA qಾಶJಂದ ಜಗ=>ನ ಉ¹ಾbಂಶ ಏ), vೕಲPಣುb qಾಶ0ಾ. ಆ(ಾರ 
ಉ¯ಾKದx ಕುjಯುತ>s. ಅರಣAqಾಶZS ಮುಖA cಾರಣ $ಾಂ'ಾ(ಾರ. $ಾಂಸZSಂsೕ 'ಾಕುವ 
UಾD�ಗ�5  Yೕcಾದ vೕವ8 YWಯಲು ಅv)ಕದ?7 ಈ ತನಕ ೨೬೦ ದಶಲ¸ (26 Zೂೕ�) 
ಎಕNಯಷು� cಾಡನು4 Zೂಚ¦»ಾ.s.    

* ಉಷbವಲಯದ ಮW�ಾಡು ಪDsೕಶಗಳ?7 ಪD= cಾಲು Uೌಂ± 5ೂೕ$ಾಂಸ ಉ¯ಾKJಸಲು ೫೫ 
ಚದರ� cಾಡು ಆಹು=�ಾಗುತ>s. ಈವN5 ಅv)ಕದ ¢ೕ. ೫೫ ರಷು� vೕಲPಣುb  qಾಶ0ಾ.ದುG 
ಅದರ?7 ¢ೕ. ೮೫ ರಷು� qಾಶZS ಪಶು'ಾಕ��ೕ cಾರಣ.  

* ಅರಣAqಾಶದ ಮ-ೂ>ಂದು ¼Vೕರ ಪ){ಾಮ ^�ನ4 ಸಸA (ಾಗೂ ಪಶು ತ�ಗಳ 
ಸವkqಾಶ. ಮೃಗಗಳ vೕವ8 ಮತು> ಇತರ xವಗ�ಂ½ಾ. ಉಷbವಲಯದ cಾಡುಗಳನು4 
ಕ�ಯುವ cಾರಣ ಪD=ವಷk ಒಂದು 'ಾ^ರ ತ�ಗಳ\ ಕಣPN�ಾಗು=>_. ಈ ಸಂCA 
JxೕJxೕ 9ಚು¦=>s.  



* ಅv)ಕನ4ರ ಹjವ8 ~ೕ.ಸಲು ಪD=ವಷk ೩೦ Zೂೕ� Uೌಂ± $ಾಂಸ ದ¿ಣ (ಾಗೂ ಮಧA 
ಅv)ಕದ sೕಶಗ�ಂದ ಆಮ½ಾಗು=>s. ರÀ>~ಂದ sೂರಕುವ ^sೕ¶ ^~ಮಯ cಾಡು ಕ�ದು 
vೕವ8 �ತ>ಲು ಈ sೕಶಗ�5 ಬಲುsೂಡ³ ಪDÁೂೕದx. ಅv)ಕನ4ರ vೕಜುಗಳ vೕe 
ಾಡೂಟದ vೕಜ0ಾ~5 ಈ ಎಲ7 sೕಶಗಳ UಾDಕೃ=ಕ ಸಂಪತು> ಬ)½ಾಗು=>s. ಈ ನಡು_ ಮಧA 
ಅv)ಕದ  ಐದುವಷktSಂತ Zಳ.ನ ¢ೕ. ೭೫ ರಷು� ಮಕSಳ\ Uೌnoಕ ಆ(ಾರದ Zೂರ-dಂದ 
ಬಳಲು=>½ಾGN.     

*

೩. $ಾಂಸ ಭ¸�ಯ ^ರುದ� cಾAನ�� ಮತು> Zೂeಸ�iಾÄ 0ಾದ 

ಸ'ಾA(ಾ)ಗ�.ಂತ $ಾಂ'ಾ(ಾ)ಗ�5 cಾAನ�� Nೂೕಗ ತಗಲುವ 'ಾಧA- 9ಚು¦. 

* ಪD=Jನ $ಾಂಸ =ನು4ವ ಮ�Wಯ)5 ಸ>ನ cಾAನ�� ಬರುವ ಅUಾಯ 0ಾರZS ಒಂದು ಾ)ಗೂ  
ಕ�v wೕ^ಸುವವ).ಂತ ೩.೮ ಪಟು� ಅ§ಕ.  

* 0ಾರZS ಮೂರು ಇಲ7_ೕ 9ಚು¦ Jನ `®� =ನು4ವ ಮ�Wಯ)5 ಗ©ಾkಶಯದ cಾAನ�� 
ಬರುವ ಅUಾಯ 0ಾರZೂSvP ಅಥ0ಾ ಇನೂ4 ಕ�v `®� wೕ^ಸುವವ).ಂತ ಮೂರರಷು� 
u.ಲು. 

ತಮP ಆ(ಾರದ ಮೂಲಕ $ಾಂ'ಾ(ಾ)ಗಳ\ ^ಪ)ೕತ Zೂeಸ�iಾÄ wೕ^ಸುವ8ದ)ಂದ ಅವರು 
ಹೃದ�ಾÅಾತZS ಈÆಾಗುವ 'ಾಧA- ಬಲು 9ಚು¦.  

ಸzಸ� ಬದುt5 ಏಕಸೂತD ಎನ4ಬಹು½ಾದ ಪಥA (ಾಗೂ Uೌnoಕ- ಕು)ತು ಅsೕ ~ಯಮ_ೕxೂೕ 
ಎನು4ವಷ�ರ ಮ��5 ಅv)ಕದ _ೖದAರು ಅ¶¿ತರು ಎಂಬುದು ^fತD ಆದರೂ ~ಜ. ಅv)ಕದ 
೧೨೫ _ೖದA Èಾeಗಳ �ೖt Zೕವಲ ೩೦ ರ?7 ^½ಾAÉkಗಳ\ Uೌnoಕ- ಕು)ತ ಒಂ½ಾದರೂ ZೂೕÊk 
-5ದುZೂಳ\]ವ8ದು ಕÆಾ³ಯ. ತಮP qಾಲುS ವಷkಗಳ ¶¸ಣದ ಅವ§ಯ?7 ಅv)ಕದ _ೖದAxೂಬ# 
Uೌnoಕ- ^ಷಯದ?7 ಪ²ಯುವ ತರYೕ= Zೕವಲ ೨.೫ ಘಂ®ಗಳ ಅವ§ಯದು. (ಾ�ಾ.�ೕ 
ಹೃದ�ಾÅಾತZS cಾರಣ0ಾಗುವ Zೂeಸ�iಾÄ ತುಂ� ತುಳ\ಕುವ $ಾಂ'ಾ(ಾರವನು4 ಕ�v 
$ಾಡುವಂ- ತಮP?7 ಬರುವ Nೂೕ.ಗ�5 ಸಲ9 Zೂಡಲು ಅv)ಕದ _ೖದAರು ಸುಸ��ತರಲ7.  

೪. $ಾಂ'ಾ(ಾರದ ^ರುದ� UಾDಕೃ=ಕ ಸಂಪನೂPಲ 0ಾದ 

ಜಗ=>ನ UಾDಕೃ=ಕ ಸಂಪನೂPಲಗಳ\ $ಾಂಸಭ¸�ಯ ಪ){ಾಮ0ಾ. =ೕವDಗ=ಯ?7 ನ¶ಸು=>_. 
ಈ Zಳಗಣ ಉ½ಾಹರ�ಗಳನು4 ಗಮ~j. 



* ಅv)ಕದ?7 ಬಳಸುವ ಒಟು� ~ೕ)ನ ಅಧkಕೂS 9ಚು¦ ©ಾಗ $ಾಂಸcಾS. YWಸುವ ಪಶುಗ�5ೕ 
ವAಯ0ಾಗುತ>s. ಒಂದು Uೌಂ± 5ೂೕ§ YWಯಲು ೨೫ �ಾAಲ� ~ೕರು YೕcಾದN ಅsೕ ಒಂದು 
Uೌಂ± 5ೂೕ$ಾಂಸ ಉ¯ಾKJಸಲು cಾA?|}ೕ~k�ಾದ?7 ೫೦೦೦ �ಾAಲ� ~ೕರು Yೕಕು.  

* ಅv)ಕದ?7 ಬಳZ�ಾಗುವ ¢ೕ. ೩೩ ರಷು� ಕÌಾ¦ವಸು>ಗಳ\ (ಕೃn, ಅರಣA, ಗ��ಾ)Z (ಾಗೂ 
ನ^ೕಕ)ಸ»ಾಗದ ಇಂಧನಗಳ\ wೕ)) $ಾಂಸcಾS. �ಾನು0ಾರುಗಳನು4 YWಸಲು ಖÌಾkಗುತ>_. 
ಆದN ಎಲ7 ಅv)ಕನ4)5 ಸ'ಾA(ಾರ ಪ�Nೖಸಲು Zೕವಲ ¢ೕ. ೨ ರಷು� ಕÌಾ¦ವಸು>ಗಳ\ 'ಾಕು.  
¢ೕ. ೩೩ ಮತು> ¢ೕ. ೨, ಎ?75?7ಯ 9ೂೕ?Z! 

೫. $ಾಂ'ಾ(ಾರದ ^ರುದ�ದ ಪD=�ೕ0ಾಣು (jೕರ�ಕ - ಆಂ� ಬ�ಾ�Í�) 0ಾದ 

'ಾ�ÎÏ wೂೕಂಕುಗಳನು4 ತ²ಯಲು �ಾನು0ಾರುಗ�5 sೂಡ³ ಪD$ಾಣದ?7 ಪD=�ೕ0ಾಣು (ಆಂ� 
ಬ�ಾ�Í�) ಗಳನು4 Zೂಡ»ಾಗುತ>s. ಆದN ಈ wೂೕಂಕನು4 ಉಂಟು$ಾಡುವ 'ಾ�|ೖಲZೂೕf 
ಾAt�ೕ)ಯಗಳ\ ಆತಂಕ ಹು��ಸುವಷು� _ೕಗದ?7 ಈ ಔಷ§ಗ�5 ಪD=Nೂೕಧಕ- 
YWjZೂಳ\]=>_. 

ಅv)ಕದ?7 $ಾಂಸcಾS. YWಸುವ ಪಶುಗ�5 ಸ½ಾ ಒಂದಲ7 ಒಂದು cಾde. UಾD�ಗ�5 
jೕರ�ಕ (ಆಂ� ಬ�ಾ�Í�)ಗಳನು4  Zೂಟು� Nೂೕಗ ತ²ಯಲು �ಾನು0ಾರು ಉದAಮ 
ಯ=4ಸುತ>s. ಅUಾರ ಪD$ಾಣದ ಔಷ§ಗಳ\ ಈ cಾರಣZS ಬಳZ�ಾಗುತ>_. (ಅv)ಕದ?7 
ಉಪ´ೕ.ಸುವ jೕರ�ಕಗಳ ¢ೕ. ೫೫ ©ಾಗ �ಾನು0ಾರುಗಳ Uಾಲು). ಆದN Nೂೕಗcಾ) 
ಾAt�ೕ)ಯಗಳ\ jೕರ�ಕ (ಆಂ� ಬ�ಾ�Í�) ಗ�5 ಜಗ¤sೕ  ಪD=Nೂೕಧಕ ಶt> 
YWjZೂಳ\]=>ರುವ8ದ)ಂದ Nೂೕಗ ತ²ವ ಈ ಯತ4 ©ಾಗಶಃ ಫಲ½ಾd $ಾತD.  ಅv)ಕದ?7 
�ಾನು0ಾರುಗ�5 ಮನಬಂದಂ- jೕರ�ಕ Zೂಡುವ cಾರಣJಂದeೕ ಅv)ಕJಂದ $ಾಂಸ 
ಆಮದು $ಾ�Zೂಳ]ದಂ- ಯುNೂೕÓಯ� ಆÉkಕ ಸಮು½ಾಯ ~Ôೕಧ 9ೕ)s. 

6. $ಾಂ'ಾ(ಾರ (ಾಗೂ ಅದರ?7ರುವ tೕಟqಾಶಕಗಳ ^ರುದ�ದ 0ಾದ 

ಅv)ಕದ?7 ಉ¯ಾKದx�ಾಗುವ $ಾಂಸದ?7ರುವ ಅUಾಯcಾ) tೕಟqಾಶಕಗಳ ಪD$ಾಣ ಬಲು 
9ಚು¦. ಆದN ಈ ^ಷಯ ಬಹು-ೕಕ $ಾಂ'ಾ(ಾ)ಗ�5 5ೂ->ೕ ಇಲ7. 

tೕಟqಾಶZS ಬಳಸುವ iಾ'ಾಯ~ಕಗಳ\ ಆ(ಾರದ +ೂ-5 sೕಹದ ಒಳ wೕರುತ>_ ಎಂಬುದZS 
'ಾ¿ ಈ ಮುಂJನ ಅಂt-ಅಂಶ: ಅv)ಕದ ¢ೕ. ೯೯ ರಷು� ¯ಾಯಂJರ ಎs(ಾ?ನ?7 ಗಣ~ೕಯ 
ಮಟ�ದ?7 ��� ಇರುತ>s. ಇದZS 9ೂೕ?jದN Zೕವಲ ¢ೕ. ಎಂಟರಷು� ಸ'ಾA(ಾ) ¯ಾಯಂJರ 
ಎs(ಾಲು ��� ಒಳ5ೂಂ�s.     



೭. $ಾಂ'ಾ(ಾರದ ^ರುದ� xೖ=ಕ-ಯ 0ಾದ  

ಅv)ಕ ಮತು> ಇತರ sೕಶಗಳ 'ಾ^iಾರು ಕ'ಾdLಾxಗಳ?7 ~ತA ನ²ಯುವ ಪಶುವÕ (ಾಗೂ  
fತD�ಂwಯನು4 ಸzತಃ xೂೕ� ಇಲ7_ೕ ಆ ಬ5¤ ಓJ xೂಂದು ಸ'ಾA(ಾ)ಗÖಾಗುವವರು ಹಲವರು. 
UಾD�ಗಳನು4 ಎ�Z5 ~ಲುಕದ xೂೕವ8, ಭಯ, �ಂw5 ಗು)ಪ�j ಅವನು4 Zೂಂದು, =ಂದು 
-ೕಗುವ ಪDವೃ=>ಯ ^ರುದ�ದ xೖ=ಕ 9ೂೕiಾಟ ಇವರದು. 

* ಅv)ಕ sೕಶ_�ಂದರe7ೕ $ಾಂಸcಾS. ಪD= ಘಂ®5 ೬೬೦,೦೦೦ UಾD�ಗಳ\ ಅ?7ನ �ೕಕರ 
ಕ'ಾdLಾxಗಳ?7 ವÕ�ಾಗುತ>_. ಒಬ# $ಾಂ'ಾ(ಾ) ಅv)ಕ� ತನ4 �ೕ^¯ಾವ§ಯ?7 ೧೧ 
ಹಸು, ಮೂರು vೕZ ಮತು> ಆಡು, ೨೩ ಹಂJ,೪೫ ಹುಂಜ, ೧,೧೦೦ Zೂೕ� ಮತು> ೮೬೨ Uೌಂ± 
uೕನನು4 ಕಬ�ಸು¯ಾ>x!  

“ಥೂ, $ಾಂಸ!” ಯುವಜನರ ಪD=tD� 

)ೕqಾ ಮ(ಾiಾಜ,೧೮, ಯುಎÊಎ:”ಹJxೖದxಯ ವಯj�ನ?7 qಾನು ಸ'ಾA(ಾ)�ಾs. ನನ4 
~�ಾkರZS ಮುಖA cಾರಣ ಆNೂೕಗA. ಸ'ಾA(ಾರ Yೂಜು� ತ)ಸದು. +ೂ-5 ನನ4 ಹಲವ8 w4ೕ�ತರು 
ಸ'ಾA(ಾ)ಗಳ\. qಾ~ೕ =ೕ$ಾkನZS ಬರಲು ಇxೂ4ಂದು ಮುಖA cಾರಣ UಾD��ಂw. 5ೂೕ$ಾಂಸ 
=ನು4ವ8Jರ?, ಆ ಬ5¤ ´ೕfjದರೂ ನನ4 9ೂ®� -ೂಳjದಂ¯ಾಗುತ>s.”  

ಪಲ7� v(ಾ>, ೧೮, ಯುಎÊಎ:”ನನಗ~ಸುವಂ- ಸ'ಾA(ಾರ ತುಂಬ ಆNೂೕಗAಕರ. ಆದN ತುಂಾ  
0ಾA�ಾಮ $ಾಡುವವ)5 ಸ'ಾA(ಾರ 'ಾಕಷು� ��D�ೕ� ZೂಡJರಬಹುದು ಎಂಬುದು ನನ4 
ಅ~jZ. ಅಂತಹವರು +ೂ-5 9f¦ನ ��D�ೕ� Zೂಡುವ ಆ(ಾರವನೂ4 wೕ^ಸYೕಕು. qಾನೂ 
ನನ4 5Wಯರೂ ಆ�ಾ5¤ ಸ'ಾA(ಾರದ ಬ5¤ ಚfkಸು->ೕ_. $ಾಂ'ಾ(ಾರJಂದ ಆಗುವ 
UಾD��ಂwಯ ಬ55 ನನ4 wೂೕದ) ~tS ಬಹಳ fಂ=ಸು¯ಾ>W. ಅವಳ ಹಲವ8 w4ೕ�ತರು 
ಸ'ಾA(ಾ)ಗಳ\. ಹುಡುಗ).ಂತ 9ಚು¦ ಹುಡು.ಯರು ಸ'ಾA(ಾ)ಗÖಾಗು¯ಾ>N ಎಂದು 
ನನಗ~ಸುತ>s."       



ಕೃ�ೕ× ¢ೕØ, ೧೮, ಯುಎÊಎ:”ನನ4 ತಂs ¯ಾd ಕಟು�~��ನ ಸ'ಾA(ಾ)ಗಳ\. ಆದN ಅವರು  
ಸ'ಾA(ಾ) ಆಗುವಂ- ನನ4x4ಂದೂ ಬಲವಂತ $ಾಡ?ಲ7. qಾವ8 Zೂಳ\]ವ ಎಲ7 ವಸು>ಗಳ?7 UಾD� 
ಜನA0ಾದುG ಏನೂ ಇಲ7 ಎಂದು Lಾ=D $ಾ�Zೂಳ]ಲು ಅವರು ಪ)ಕರ ಪ��ಯನು4 xೂೕಡು¯ಾ>N. 
ನನ5 ಆ ಅ©ಾAಸ ಇಲ7. ಆದN qಾನು ಹj $ಾಂಸ =ನು4ವ8Jಲ7." 

 ಅqಾuಕ: “qಾನು ಕಟು�~��ನ ಸ'ಾA(ಾ) ಅಲ7. ಆದN ಆ ಬ5¤ fಂ=j½ಾಗ ಒಬ# �ಂದು0ಾ. 
ಸ'ಾA(ಾ) ಆ.ರುವ8ದು ಸಹಜ ಎ~ಸುತ>s“ ಎನು4¯ಾ>W ^ಶz^½ಾAಲಯ_�ಂದರ ^½ಾAÉk~. 
“ನನ5 ಹಲವ8 ಸ'ಾA(ಾ) uತD)½ಾGN. ಅv)ಕZS ಬರುವ ಮುನ4 ನನ4 ತಂs ¯ಾd ಕೂಡ ಪcಾS 
ಸ'ಾA(ಾ)ಗÖಾ.ದGರು. ಆದN ಈಗಲ7. qಾನು ಕು), ಹಂJ ಇ¯ಾAJ UಾD�ಗಳನು4 =ನು4ವ8Jಲ7. 
ಮxಯಲ7ಂತೂ ೧೦ ರ?7 ಒಂಬತು> ಊಟ ಸ'ಾA(ಾರ_ೕ. ~ಜ 9ೕಳYೕZಂದN ಪcಾS ಸ'ಾA(ಾ) 
ಆಗುವ ಸಂಕಲKಶt> ಈಗ ನನ.ಲ7. ಇxೂ4ಂJಷು� ವಷkಗಳ?7 ಆಗು_xೕxೂೕ. ಸ'ಾA(ಾರZS ಪDಬಲ 
xೖ=ಕ, UಾDಕೃ=ಕ ಮತು> ಆ�ಾA=Pಕ cಾರಣಗ�_. �ಂದುಧಮk ಸ'ಾA(ಾರವನು4 ಉ->ೕ�ಸಲು 
ಪ)ಸರsೂಡx vೕWೖj, ದ�dಂದ ಬದುಕYೕZಂಬ ಅದರ YೂೕಧxಗWೕ cಾರಣ ಎಂದು 
ನನಗ~ಸುತ>s. ಒಂದು ಹಸು, ಹಂJ, Zೂೕ� �ೕ5 �ಾವ8sೕ UಾD�ಯನು4 Zೂಂದು =ನು4ವ8ದು 
ಕರು�ಯೂ ಅಲ7, 'ೌ(ಾದkಯುತವ�  ಅಲ7.  

qಾಲುS 9ೂಸ ಆ(ಾರ ಗುಂಪ8ಗಳ\ 

ಅv)ಕದ Àj¶ಯ�� ಕu� �ಾ� N'ಾK~�ಬÄ v�j� (ÓjಎÚ) ೧೯೯೧ ರ?7, ೩೫ 
ವಷkಗ�ಂದ �ಾ)ಯ?7ದG ಅv)ಕದ ಕೃn ಇ»ಾC ಪDಕ�ಸುವ 'ಅ§ಕೃತ ಆ(ಾರ Óರu± ನ 
"qಾಲುS ಆ(ಾರ ಗುಂಪ8ಗಳನು4" ಬದ?ಸುವ ಪD'ಾ>ಪ ಸ?7jತು. $ಾಂಸ ಮನುಜನ ಆ(ಾರದ 
ಅತAವಶA ©ಾಗ ಎಂಬ ಬಹುcಾಲದ ನಂ�Z ಮು)ದು �ದುG  $ಾಂ'ಾ(ಾರದ (ಾ~cಾರಕ 
ಪ){ಾಮಗಳ ಕು)ತು 9ೂಸ =ಳ\ವ�Z ಮೂಡು=>ರುವ8ದZS  ಈ ಪD'ಾ>ವx ಕನ4� ��ಯುತ>s. 
_ೖದAರ ಸu= ^ವ)ಸುವಂ- ಈ "qಾಲುS ಆ(ಾರ ಗುಂಪ8ಗಳ\ ೧೯೫೬ )ಂದ ಅv)ಕದ ಸcಾkರದ 
¶�ಾರಸುಗಳ ©ಾಗ0ಾ._. ಆದN ಈ sೕಶದ?7 ಹೃsೂDೕಗ, cಾAನ��, Uಾಶzk0ಾಯು ಮತು> ಇತರ 
ಗಂ�ೕರ cಾdeಗಳ Óಡು.5 cಾರಣ0ಾ.ರುವ ಆ(ಾರ ಪದ�=ಯನು4 ಅವ8 ��Dೕ¯ಾ��ಸುತ>_ ... “ 
ಹWಯ qಾಲುS ಆ(ಾರ ಗುಂಪ8ಗಳ\ $ಾಂಸ, 9ೖನು, �ಾನAಗಳ\ ಮತು> ಹಣುb (ಾಗೂ ತರcಾ)ಗಳ\. 
'9ೂಸ qಾಲುS ಆ(ಾರ ಗುಂಪ8ಗಳ\' �ಾನAಗಳ\, cಾಳ\ಗಳ\, ತರcಾ)ಗಳ\ ಮತು> ಹಣುbಗಳ\. 9ೂಸ 
ಪD'ಾ>ವxdಂದ $ಾಂಸ ಮತು> 9ೖನು ಆ(ಾರ ಗುಂÓನ?7ನ ತಮP 'ಾ�ನವನು4 ಕWದುZೂಳ\]ತ>_. 



ಅv)ಕ 35 ವಷkಗಳ �ಂs ಇಂತಹ ಕಳ� ಗುಂಪ8ಗಳನು4 ಆ(ಾರ Óರu�³5 wೕ)j ಅವನು4 
¶�ಾರಸು $ಾ�ದುG 9ೕ5? Uೌn�cಾಂಶ ಕು)ತು 'ಾಕಷು� ಸಂ¢ೂೕಧx ನ²ಸsೕ ಇದGದುG ಒಂದು 
cಾರಣ. ಆದN ಆÉkಕ ಒತ>ಡಗ�ಂದ �Dೕ)ತ0ಾ. UಾD�ಜನA ಉತKನ4ಗ�5 ಆದA- ~ೕಡುವ 
ವಂಚಕ ಪDವೃ=> ೧೯೧೬ ರ?7 ಆ(ಾರ ZೖÓ�ಗಳ ಪDಕಟ� ಆರಂಭ ಆ½ಾ.~ಂದಲೂ ಇs ಎಂಬುದು 
ಗಮqಾಹk. Ójಆ�ಎಂ ವರJ   9ೕಳ\ವಂ-: “ಈ -ರನ ಆ(ಾರದ ದುಷK){ಾಮಗಳ ಬ5¤ ಎÔ�ೕ 
ಪ8iಾ_ ಇದGರೂ ಆ(ಾರ ಉದAಮದ =ೕವD ವ¶ೕ?ಯ cಾರಣ ಆ(ಾರ ZೖÓ�ಗಳ?7 ಈ ಅಂಶ ಈ 
ತನಕವ� ಉ�ದು ಬಂJs”. ಈ ಪ)j�= ತಂಾಕು wೕವxdಂದ ಆNೂೕಗAZS ಆಗುವ (ಾ~ಯನು4 
ತಂಾಕು ಉದAಮ ~ರಂತರ ಅಲ75Wವ j�=5 ಸಮqಾದುG. Ójಆ�ಎಂ ವರJ ಸKಷ�ಪ�ಸುವಂ-: 
"Uೌnocಾಂಶಗಳ\ ಸಮ-ೂೕಲನದ?7ರುವ  ಆ(ಾರವನು4 wೕ^ಸುವ8ದು ಸ'ಾA(ಾ)ಗ�5 ತುಂಾ 
ಸುಲಭ. ಸ'ಾA(ಾರ 'ಾಕಷು� ��Dೕ�ೕ� ~ೕಡುತ>s; ಅದcಾS. ಆ(ಾರವನು4 ಜತನJಂದ 
ಆಯುವ8ದು ಅನವಶA. ~ತA ಬಳಸುವ ^^ಧ ಸಸAಜನA ಆ(ಾರಗಳ\ sೕಹದ ಅಗತAಗ�5 
Yೕcಾದಷು� ��Dೕ�ೕ� ಒದ.ಸುತ>_. ಸ'ಾA(ಾರದ?7 $ಾಂ'ಾ(ಾರtSಂತ ಸzಲK ಕ�v ��Dೕ�ೕ� 
ಇದGರೂ, ಅದ)ಂದ ಅನುಕೂಲ_ೕ. $ಾಂಸJಂದ jಗುವ 9ಚು¦ವ) ��Dೕ�ೕ� ಮೂತDÓಂಡದ 
ಕಲು7ಗಳ\, ಮೂW ಸವಕ� (ಆj�´��NೂೕjÊ, ಹೃsೂDೕಗ ಮತು> Zಲವ8 cಾAನ�� ಗ�5 ತಳ\ಕು 
(ಾtZೂಂ�s. 

~ಮP _ೖದAರು $ಾಂ'ಾ(ಾ)�ೕ? 

UಾDಯಶಃ ~ಮP _ೖದAರು $ಾಂ'ಾ(ಾ)�ೕ. ಆದN ~ೕವ8 ಬಹುಶಃ ಈ ^ಷಯ ~ಮ5 jಕುSವ   
_ೖದAtೕಯ ಆNೖZ5 ಸಂಬಂ§jಲ7 ಎಂದು ©ಾ^ಸು=>ೕ). ಆದN ಅದು (ಾಗಲ7. ಸzತಃ 
$ಾಂ'ಾ(ಾ)ಯೂ, ತಮP ¶¸ಣದ?7 $ಾಂಸ ಮನುಜ~5 ಅತAಗತA ಎಂಬ Uಾಠವx4ೕ ಕ?ತ 
_ೖದAರು Nೂೕಗ ಪ-> ಹಚು¦ವ ಮತು> ft-� Zೂಡುವ )ೕ=  ಸ'ಾA(ಾ) _ೖದAರ )ೕ=.ಂತ ಬಲು 
�ನ4. �ೕ�ಾ., ಸ'ಾA(ಾ) _ೖದAರನು4 ~ಮP ಕುಟುಂಬದ _ೖದAiಾ. ಆ�S $ಾಡುವ8ದು �ಾಣತನ. 


