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ನೀವು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ವುದ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಗೆ ಇಷ್ಟವ್ಗಲ್ಲ!

ನಮ್ಮ
ಕನಸನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ 

ಕದ್ದವರ್ರ್?
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ಸತ್ಯಿಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಒಿಂದ್ ‘ಕ್್ಲಸಿರ್’ ಕೃತಿ

Who Stole the American Dream?
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 
ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್್ ಒಿಂದ್. ಇದರ ಮೊದಲ ಆವೃತಿ್ತ 

ಹೆೊರಬಿಂದ್ ಬಹಳ ವರಕ್ಗಳಲೇ ಕಳದಿವೆ...

ನಿಖರವಾಗಿ ಹೆಲೇಳಬಲೇರ್ಿಂದರೆ, ಹದಿನೆೈದ್ ವರಕ್ಗಳು.

ನಾನ್ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದದ್್ದ, 1991ರ ಬಲೇಸಿಗೆ ಹಾಗೊ ಮಳಗಾಲದ 
ಸಮಯಗಳಲ್್; ಮತ್್ತ ಅದಲೇ ವರಕ್ ಡಿಸಿಂಬನಕ್ಲ್್ ಪ್ರಕಟಗೆೊಿಂಡಿತ್. 
ನಿಂತರದ ಹದಿನೆೈದ್ ವರಕ್ಗಳಲ್್ ಏನೆಲೇನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿಹೆೊಲೇದವು 
ಅಿಂತ ಜ್ಾಪಿಸಿರ್ೊಿಂಡರೆ – ಮೈ ನವಿರೆಲೇಳುತ್ತದ!

ಥಟ್ಟನೆ ನೆನಪಾಗ್ವುದಿಂದರೆ...

ಆಗ, ಎಿಂದರೆ 1991ರಲ್್, ಇಿಂಟನೆಕ್ಟ್ಟನ ವಾಣಿಜ್ಯಕ ಬಳರ್ ಇರಲ್ಲ್. 
ಇಮಲೇಲ್ ಇರಲ್ಲ್. ಹೆೈಬ್್ರಡ್ ಆಟೊಲೇಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ್. ಜಿಪಿಎಸ್ 
ನಾ್ಯವಿಗೆಲೇರನ್, ಸಾ್ಟರ್ ಬರ್ಸ್ (ಸಿಯಾಟಲ್ ನಗರದಲ್್ ಬ್ಟ್್ಟ), 
ಡಿವಿಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗಳು, ಉಚಿತ ದೊರಕರೆಗಳು, ಕಾಲರ್ ಐಡಿ, ಸಾ್ಯಟಲೈಟ್ 
ಟವಿ/ರೆಲೇಡಿಯೊ, ಫಾ್ಟ್ ಸಿಕ್ಲೇನ್ ಟವಿ, ಹೆೈ-ಡೆಫನಿರನ್ ಟವಿ, ಹಗ್ರವಾದ 
ಲಾ್ಯಪ್ಟಾಪುಗಳು, ಎಿಂಪಿ3 ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು, ಐಪಾ್ಯಡ್, ಪಾಮ್ ಪೈಲಟ್, 
ಬಾ್ರ್ಬರಿ, ಎರ್ಸ್-ಬಾರ್ಸ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾ್ಯಮರ, ಕಾ್ಯಮ್ಕಾಡಕ್ರ್, ಡೆಬ್ಟ್ 
ಕಾಡ್ಕ್ – ಎಿಂಥದೊ್ದ ಇರಲ್ಲ್. ಅಲ್್ ಇಲ್್ ರ್ಲವೆಲೇ ಫಾ್ಯರ್ಸ್ ಯಿಂತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ 
ಇದ್ದವು.

1991ರಲ್್ ಸಲ್ ಫಲೇನ್ ಇತಾ್ತದರೊ ಫಲೇನಿನ ಗಾತ್ರ ಭಾರಿ; ಬಲ 
ದ್ಬಾರಿ! ಸಲೇವೆಗಳಲೇ ತಿಲೇರಾ ಸಿಲೇಮತ. ರಿಿಂಗ್ ಟೊಲೇನ್, ಕಾ್ಯಮರ, ಕಾ್ಯಲಿಂಡರ್, 
ಗೆಲೇಮ್ಸ್, ಫಲೇನ್ಬ್ರ್, ಧ್ವನಿ ಗ್ರ್ತಿಸ್ವಿರ್... ಇತಾ್ಯದಿ ಯಾವ ವೆೈಶಿರ್ಟ್ಯಗಳೂ 
ಅದರಲ್್ರಲ್ಲ್.

1991ರಲ್್ ಅಮರಿಕದ ರಫ್್ತ ಅದರ ಆಮದಿಗಿಿಂತಲೊ ಹೆಚಿಚುತ್್ತ... 

b



6 : ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕದ್ದವರಾರ್

ಚಿಲೇನಾ ಮತ್್ತ ಭಾರತ, ‘ಅಭಿವೃದಿಧಿಶಿಲೇಲ ದಲೇಶ’ಗಳು ಎಿಂದ್ ಕರೆಸಿರ್ೊಳುಳುತಿ್ತದ್ದವು... 
ಬಲ್ಕ್ನ್ ಗೆೊಲೇಡೆ ಆಗಷ್ಟಲೇ ಉರ್ಳಿತ್್ತ... ಸೊಲೇವಿಯತ್ ಒಕೊಕೂಟ 
ಬಿಂಡವಾಳಶಾಹಿಯಾಗಿ ರೊಪಾಿಂತರಗೆೊಳುಳುತಿ್ತತ್್ತ... ಭಾರತದಲ್್ ಪಟೊ್ರಲೇಲ್ನ 
ಬಲ ಲ್ಲೇಟರಿಗೆ ಹದಿನೆೈದ್ ರೊಪಾಯಿಗಳು... ಜನರಲ್ ಮೊಲೇಟಸ್ಕ್, ಜಗತಿ್ತನ 
ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೊ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಗಳಿಸ್ತಿ್ತದ್ದ ಸಿಂಸಥೆಯಾಗಿತ್್ತ... 
(ಈಗಿನಿಂತಲ್ದ) ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಂಸಥೆಗಳು ಆಗ ಲಾಭದಲ್್ದ್ದವು... 
ಅಮರಿಕದಲ್್ ಕಾಲಲೇಜ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಇನೊನು ರ್ೈಗೆಟಕ್ವಿಂತಿತ್್ತ... ಆಗೆಲ್, 
ಯಾವುದಾದರೊ ಕಿಂಪನಿ, ಸಾವಿರಾರ್ ನೌಕರರನ್ನು ರ್ಲಸದಿಿಂದ ವಜಾ 
ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಶಲೇರ್ ದರ ಏರ್ತಿ್ತರಲ್ಲ್, ಕ್ಸಿಯ್ತಿ್ತತ್್ತ! ಆ ದಿನಗಳಲ್್ 
ವಾಲ್-ಮಾಟ್ಕ್ ಇತ್್ತ, ಆದರೆ ದಿನಸಿ ಪದಾಥಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾರ್ತಿ್ತರಲ್ಲ್. ಫಾರ್ಸ್ 
ಟವಿ ಆಗಷ್ಟಲೇ ಅಿಂಬಗಾಲ್ಡ್ತಿ್ತತ್್ತ... ಮತ್್ತ ಇರಾರ್ ಕ್ವೆೈತನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಸಿ 
ರ್ೊಲ್್ ಯ್ದಧಿದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹೆೊತಿ್ತಸಿತ್್ತ.

ಅದಲೇ 1991ರಲ್್ ಹೂ ಸೂ್ಟೀಲ್ ದ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡ್ೀಿಂ? ಪುಸ್ತಕದ 
ಮೊದಲ ಆವೃತಿ್ತಯ ಮೊಲ ಪ್ರಮಲೇಯವನ್ನು ಹಿಲೇಗೆ ವಣಿಕ್ಸಿದ್ದ: “ಯಾವನೆೊಲೇ 
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ, ಇನೊನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೆಲೇಳಬಲೇರ್ಿಂದರೆ ಅಿಂಥ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳ ದೊಡ್ಡ 
ಸಮೊಹವಿಂದ್, ನಮ್ಮಿಂತಹ ಕರ್ಟಜಿಲೇವಿಗಳ ಮೊಗಿನಡಿಯಲ್್ಯಲೇ, 
‘ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸ’ನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಿಬ್ಟ್ಟದಾ್ದರೆ.”

ದ್ಃಖದ ವಿಚಾರವೆಿಂದರೆ, ಇದ್ ಇವತಿ್ತಗೊ ಹಿಲೇಗೆಲೇ ನಡೆಯ್ತಿ್ತದ. ಈಗ 
ನಿಮ್ಮ ರ್ೈಯಲ್್ರ್ವ ಸಿಂಪೂಣಕ್ ಪರಿರಕೂಕೃತ ಆವೃತಿ್ತ, ಕಳವಾಗಿರ್ವ ಆ ಕನಸನ್ನು 
ಮರಳಿ ತರ್ವುದ್ ಹೆಲೇಗೆ ಎಿಂದ್ ತಿಳಿಸ್ತ್ತದ.
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ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

ನನನು ಪಿ್ರಯ ಮತ್ರರಾದ ಹಾಗೊ ನಾನ್ ಅಪಾರವಾಗಿ ಮಚಿಚುರ್ೊಳುಳುವ, ಜಾನ್ 
ಫಾಗ್ ಹಾಗೊ ಸಿ್ಟಲೇವ್ ಪ್ರರೈಸ್ – ಇವರಿಬ್ಬರ ಅವಿರತ ಬಿಂಬಲವಿಲ್ದಿದ್ದರೆ 

ಈ ಪುಸ್ತಕ ರೊಪುಗೆೊಳುಳುತ್ತಲಲೇ ಇರಲ್ಲ್.
ನನನು ಪ್ರತಿಯೊಿಂದ್ ಸಾಹಸಕೊಕೂ ಬಿಂಬಲ ನಿಲೇಡ್ತ್ತ ಬಿಂದಿರ್ವ ನನನು 

ಐವರ್ ಮಕಕೂಳಾದ ಬರ್ಕ್ ಜೊನಿಯರ್, ನಾಥನ್, ಸಪೆನಸ್ರ್, ಆ್ಯಸಪೆನ್, ಮತ್್ತ 
ಅಲ್ಲೇನಾರಿಗೆ; ಹಾಗೊ ನನನುಲ್್ ಪೂಣಕ್ ವಿಶಾ್ವಸವನಿನುಟ್ಟರ್ವ ನನನು ತಾಯಿ 
ಮಾಟಲೇಕ್ಸಾ ಮತ್್ತ ನನನು ಮಲತಿಂದ ಹಾ್ಯಲ್ಲೇಕ್ ಇವರಿಗೆ.

ನಾನ್, ವಾ್ಯಪಾರದ ರ್ಲಸಗಳ ನಿಮತ್ತ ಅಲದಾಡ್ತಿ್ತರ್ವಾಗ ನನನು 
ಕಛಲೇರಿಯನ್ನು ಜತನದಿಿಂದ ನೆೊಲೇಡಿರ್ೊಿಂಡ ನನನು ತಿಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾದ: 
ರ್ಥರಿಲೇನ್ ಗೆೊ್ಲೇವರ್, ಸಿಂಘಟಕರ್; ಡೆಬ್್ಬಲೇ ಕಾಟ್ಸ್ಕ್, ವಾ್ಯಪಾರಸಥೆರ್; ಟೊಲೇನಿ 
ಕಾಟ್ಸ್ಕ್, ತಿಂತ್ರಜ್ಞರ್; ಸಿ್ಟಲೇವ್ ಪ್ರರೈಸ್, ಚಿಿಂತಕರ್; ಸಾ್ಯಿಂಡಿಲೇ ಲಾರೆನೆಸ್ನ್, 
ಸಿಂಯೊಲೇಜಕರ್; ಗೆಲೇಲ್ ಬೌ್ರನ್, ಸಕಲ ವಿದಾ್ಯ ಪಾರಗಿಂತ; ಜೊಲ್ಯಾ ಬ್ಲ್ಫ್, 
ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ ವಿವರಗಳ ವ್ಯಕಿ್ತ; ಮತ್್ತ ಸವಕ್ತೊಲೇಮ್ಖ ಸಾಮಥ್ಯಕ್ವುಳಳು ಡಯಾನಾ 
ಬಸಾಲರ್, ಇವರಿಗೆಲ್ ನನನು ಅನಿಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ರ್ೊನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನ್ ನನನು ಹೃದಯಾಿಂತರಾಳದ 
ಕೃತಜ್ಞತ ಮತ್್ತ ಮಚ್ಚುಗೆಗಳನ್ನು ಅಪಿಕ್ಸಲ್ ಬಯಸ್ತ್ತಲೇನೆ – ಟಡ್ ವಾನ್ 
ಶ್ಲ್ರ್, ಸಹೆೊಲೇದೊ್ಯಲೇಗಿ ಮತ ್್ತ ಒಳಳುಯ ಸನುಲೇಹಿತ; ಮತ ್್ತ ಡೆಲೇಟನ್, ನನನು ತಮ್ಮ, 
ಇವನನ್ನು ನಾನ್ ನೆನಪಿಸಿರ್ೊಳಳುದ ದಿನವೆಲೇ ಇಲ್. ದ್ಃಖದ ಸಿಂಗತಿ ಎಿಂದರೆ 
ಇವರಿಬ್ಬರೊ, ನನನು ಮನದಿಂಗಳವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕತ್ತಲ ಮಾಡಿ ಈ 
ಪ್ರಪಿಂಚದಿಿಂದ ನಿಗಕ್ಮಸಿದಾ್ದರೆ.

b
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ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನ್ನೀಕೆ ಬರೆದೆ

ಯಾವಾಗಲಾದರೊ ನಿಲೇವು ತಾಳಲಾರದ, “ಸ್ಕಪ್ಪಾ... ಸ್ಕೂ... !” 
ಎಿಂದ್ ಅರಚ್ವಮಟ್ಟಗೆ ಕ್ಚಲೇಷ್ಟ, ಅಪಹಾಸ್ಯ, ಅಥವಾ 

ನಿಿಂದಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದಿ್ದಲೇರಾ?
ನಾನಿಂತೊ, ನನನು ಜಿಲೇವನದಲ್್ ಅದನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ದಲೇನೆ. ಅದರಿಿಂದ 

ನನನು ತಲ ರ್ಟ್್ಟಹೆೊಲೇಗಿದ... ಇಿಂತಹವುಗಳನ್ನು ನಾನಿನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರೆ!

ಹಾಗಾಗಿ, ಇಿಂದಿನ ಸ್ಿಂರ್ದ್ಯಿಕ ಉದ್್ದಮೆ ಜಗತಿ್ತನ ಎಲ್ ಸತ್ಯಗಳನೊನು 
ನಿಮ್ಮ ಮ್ಿಂದ ಬ್ಚಿಚುಡಬಲೇರ್ಿಂದ್ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಲೇನೆ. ಇಿಂದ್, 
ಉದೊ್ಯಲೇಗಿಗಳ ಸಿಂಬಳ-ಸವಲತ್್ತಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ ಸಾವಿರಾರ್ ಸಿಂಖ್್ಯಯಲ್್ 
ಉದೊ್ಯಲೇಗಗಳಿಗೆಲೇ ಕತ್ತರಿ ಬ್ಲೇಳುತಿ್ತವೆ. ಇಿಂತಹ ಸನಿನುವೆಲೇಶದಲ್್ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಲ್ 
ನಿಮಗಿರ್ವ ನೆೈಜ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಲೇಕ್ ಎಿಂಬ್ದಲೇ ನನನು 
ಈ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದಲೇಶ.

ನಾನಿಲ್್, ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದಿ್ದಮ ಎಿಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಲೇನೆ, 
ಗಮನಿಸಿದಿರಾ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇನೊನು ಒಿಂದ್ ಬಗೆಯ ಉದಿ್ದಮ ಇದ – 
ಅಸ್ಿಂರ್ದ್ಯಿಕ ಉದಯಮ. ಇದ್, ಮಾನವ ಬದ್ಕ್ವ, ರ್ೊಳುಳುವ, ಮತ್್ತ 
ರ್ಲಸಮಾಡ್ವ ವಿಧಾನಗಳಲ್್ ಸಮಗ್ರ ಮತ್್ತ ಜಾಗತಿಕ ಕಾ್ರಿಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. 
ಇಲ್್, ನನನು ನಿಮ್ಮಿಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳೂ: ನಮಗೆ ನಾವೆಲೇ ಬಾಸ್ 
ಆಗಬಹ್ದ್, ಪ್ರಚಿಂಡ ಯಶಸಸ್ನ್ನು ಕಾಣಬಹ್ದ್.

ಹೌದ್, ನಾನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿ್ತದ್ದಲೇನೆ. 
ನಾಗಾಲೊಲೇಟದಲ್್ ಬಳಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಈ ಉದಿ್ದಮಯಲ್್ ನಿಮ್ಮ ರ್ಲಸದ 
ಅವಧಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರ್ೊಳುಳುವವರ್ ನಿಲೇವೆಲೇ... ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು 
ನಿಧಕ್ರಿಸಿರ್ೊಳುಳುವವರ್ ನಿಲೇವೆಲೇ... ಮತ್್ತ ಇಲ್್ ಗಳಿರ್ಗೆ ಮತಿಯಲೇ ಇಲ್. ನಿಮ್ಮ 
ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕಕೂ ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆದಾಯದಿಿಂದ ಹಿಡಿದ್, ಭಾರಿ 
ಸಿಂಪತಿ್ತನವರೆಗೊ ಗಳಿಸಬಹ್ದ್.

b
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ಅದಲೇನೆೊಲೇ ಸರಿ ಆದರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಿಂದರೆಲೇನ್? 
ಅದಲೇನ್ ಹಗರಣವಲೇ ಅಥವಾ ಮೊಲೇಸದ ಯೊಲೇಜನೆಯೊಲೇ, ಅಥವಾ 
ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸೊಲೇ?

ಈ ಸತ್ಯ, ಇಡಿಲೇ ಸತ್ಯ ಮತ್್ತ ರ್ಲೇವಲ ಸತ್ಯ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಲೇ ಬಲೇಕ್.

ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ, ನಿಲೇವೆಲೇ ತಿಲೇಮಾಕ್ನಿಸಿ!

"ನನಗೆಲೇನಾದರೊ ಎಲ್ವನೊನು ಮೊದಲ್ನಿಿಂದ 
ಆರಿಂಭಿಸಲ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಕೂರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 

ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗನೆನುಲೇ ಆಯಕೂಮಾಡಿರ್ೊಳುಳುತ್ತಲೇನೆ."
~ ಬಿಲ್ ಗೆೀಟ್ಸ್ 
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ಪೀಠಿಕೆ

ಏಯ್ ಕಳ್ಳ, ನಲ್್ಲ!

ನಾನೊಬ್ಬ ಸಭ್ಯಸ್ಥ. ಬಡವರನ್ನು ದೊೋಚಿ ಬದ್ಕ್ವವ.
– ಜಾರ್ಜ್ ಬನಾಜ್ರ್ಜ್ ಶಾ
ಐರಿಷ್ ನಾಟಕಕಾರ ಮತ್ತು 

ವಿಮರಜ್ಕ

ಆಗಬಾರದ್್ದ ಅಗಿಹೆೊಲೇಗಿತ್್ತ!
ಮ್ಿಂಬಾಗಿಲನ್ನು ತರೆಯಲ್ ಕಿಲೇಲ್ರ್ೈ ಹಾಕ್ತಿ್ತರ್ವಾಗಲಲೇ ನನನುಲ್ಲೇನೆೊಲೇ 

ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ, ಕಸಿವಿಸಿಯ ಅನ್ಭವ! ತೊಲೇಳು, ರ್ೈಗಳಲ್್ ವಿದ್್ಯತ್ 
ಸಿಂಚಾರವಾದ ಅನ್ಭವ! ಏಕಾಏಕಿ ಹೆೊಟ್ಟಯಲ್ ಖಾಲ್ಯಾದಿಂತ... 
ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅನ್ಭವ. ಹೆೊಟ್ಟ ತೊಳಸಿದಿಂತಾಯಿತ್.

ಬಾಗಿಲನ್ನು ತರೆದ್ ಎಚಚುರದ ಹೆಜೆಜೆಗಳನಿನುಟ್ಟ. ತಳಮಳ ಕಡಿಮಯಾಗ್ವ 
ಬದಲ್ ತಿಲೇವ್ರವಾಗಿ, ನೆೊಲೇವಿಗೆ ತಿರ್ಗಿತ್.

ಸ್ತ್ತಲೊ ಕಣ್್ಣಹಾಯಿಸಿದ. ಹೌದ್, ನನನು ಮನೆಯಲೇ! ಎಲ್ವೂ ಇದ್ದಿಂತಲೇ 
ಇದ. ಆದರೊ ಏನೆೊಲೇ ಸರಿಯಿಲ್, ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕೊಕೂ ಬಳಯ್ತ್ತಲಲೇ 
ಹೆೊಲೇಯಿತ್!

ಹಾಗೆಲೇ ಕಣ್್ಣಹಾಯಿಸಿದರೆ, ಟ.ವಿ. ರ್ಳಗೆ, ಡಿವಿಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇದ್ದ 
ಜಾಗದಲ್್, ಒಿಂದ್ ದೊಡ್ಡ ರಿಂಧ್ರ...! ಅಲ್್ಟ್ಟದ್ದ ಡಿವಿಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಾಣ್ತಿ್ತಲ್! 
ಬಹ್ಶಃ ಕಳುವಾಗಿರಬಲೇಕ್....

“ಓಹ್! ಇನೆನುಲೇನೆಲೇನ್ ಕಳವಾಗಿದಯೊಲೇ?” ಎಿಂದ್ ಆಲೊಲೇಚಿಸಿದ.

‘ಏಯ್ ಕಳ್ಳ, ನಲ್್ಲ!’ ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲೇ ಅರಚಿದ.

ಯಾರೆೊಲೇ ನನನು ಮನೆಗೆ ಕನನುಹಾಕಿ ನನನು ವಸ್್ತಗಳನೆನುಲ್ ಚಲಾ್ಡಿ ನನನು 
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ಹಾಗೊ ನನನು ಮಕಕೂಳ ವಸ್್ತಗಳನ್ನು ದೊಲೇಚಿದಾ್ದರೆ. ಚಿಕಕೆ ಮಕಕೆಳ ವಸ್್ತಗಳನೂನು 
ಕದೊ್ದಯಿ್ದದ್್ದರೆ!

ಒಿಂದೊಮ್ಮ, ನಿಮಗೆಲೇ ಹಿಲೇಗಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮಲ್್ ಉಿಂಟಾದ 
ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿಲೇವೂ ಕೊಡ ಎಿಂದಿಗೊ ಮರೆಯಲಾರಿರಿ! ನಾನಿಂತೊ 
ಎಿಂದಿಂದಿಗೊ ಮರೆಯಲಾರೆ. ಈಗಲೊ, ಎಷೊ್ಟಲೇ ವರಕ್ಗಳ ನಿಂತರವೂ, ಆ 
ಘಟನೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬಿಂದೊಡನೆ ನನನು ಶರಿಲೇರದಲ್್ ಅಿಂದಿನ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ 
ಸಿಂವೆಲೇದನೆಗಳಲೇ ಮರ್ಕಳಿಸ್ತ್ತವೆ. ಆ ಸಿಂದಭಕ್ ಅರ್್ಟ ಭಿಲೇಕರವಾಗಿತ್್ತ.... 
ಇಿಂದಿಗೊ ಭಿಲೇಕರವೆಲೇ!

ಅವಮಾನಿತನಾದಿಂತ, ಅತಾ್ಯಚಾರರ್ೊಕೂಳಗಾದಿಂತ ಆನಿಸಿತ್್ತ. ಸಿಟ್್ಟ 
ಉರ್ಕೂಲೇರಿದರೊ ಏನೊ ಮಾಡಲಾಗದ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದ!

ಯಾರಾದರೊ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನಾನುದರೊ ಕದ್ದರೆ ಹಿಲೇಗೆಲೇ ಅನಿಸ್ವುದ್!

ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೆೊಲೇ ಕನನು ಹಾಕಿ ಏನೆೊಲೇ ಒಿಂದರ್್ಟ ವಸ್್ತಗಳನ್ನು 
ಕಳವು ಮಾಡಿರ್ೊಿಂಡ್ ಹೆೊಲೇದದ್ದರ್ಕೂಲೇ – ಒಿಂದ್ ವಾರಕೊಕೂ ಕಡಿಮ ಸಮಯದಲ್, 
ಅವುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೆೊಸ ವಸ್್ತಗಳನ್ನು ತಿಂದೊಬ್ಟ್ಟದ್ದ ಅನಿನು – ನಮಗೆ 
ಹಿಲೇಗೆಲ್ ಅನಿಸ್ತ್ತದ.

ಆದರೆ, ಅತ್ಯಿಂತ ಖಾಸಗಿಯಾದ ಮತ್್ತ ಅಮೊಲ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ 
ಕನಸ್ಗಳನೆನುಲೇ ಕದೊ್ದಯ್್ದಬ್ಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸಿಥೆತಿ ಇನೆನುಲೇನಾಗಬಹ್ದ್; 
ನಾವಿನೆನುರ್್ಟ ರ್ೊಲೇಪಗೆೊಳಳುಬಹ್ದ್, ಅಸಹಾಯಕರಾಗಬಹ್ದ್!

ಇದಲೇ... ಇದಲೇ, ಆ ಕಳಳುರ ಕೊಟರ್ಕೂ ಬಲೇಕಾಗಿರ್ವುದ್.

ಯಾರೆೊಲೇ ಒಬ್ಬ ಕಳಳು, ಅಥವಾ ಇನೊನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಲೇಳುವುದಾದರೆ 
ಅಿಂತಹ ಕಳಳುರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಟವಿಂದ್, ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸನ್ನು ಕದ್್ದಬ್ಟ್ಟದ, 
ಅದೊ ನಮ್ಮಿಂತಹ ಶ್ರಮಜಿಲೇವಿಗಳ ಮೊಗಿನಡಿಯಲ್ಲೇ!

ನಮ್ಮ ಭರವಸಗಳು, ಕನಸ್ಗಳು ನ್ಚ್ಚುನೊರಾಗಿವೆ. ರ್ಲವು 
ಬಲೇಜವಾಬಾ್ದರಿ ನಿಲೇಚರ್ ನಮ್ಮ ಭವಿರ್ಯವನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ನಿಬಕ್ಿಂಧಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು 
ನಾಶಮಾಡಿ ತಾವು ಶಿ್ರಲೇಮಿಂತರಾಗ್ತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಅಮೆರಿಕೆಯ ಕನಸೀ ಒಿಂದ್ ಹ್ಸಿಯ್ಗಿದೆ
ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸಲೇ ಒಿಂದ್ ಕಟ್್ಟಕತಯಿಂತಿದ. ಇದರ್ಕೂ ಕಾರಣವೆಲೇನ್??

ಅದ್ ಅವಾಸ್ತವಿಕವೆಲೇ? ಅಲ್...
ಅದೊಿಂದ್ ಮ್ಗಿದ ಅಧಾ್ಯಯವೆಲೇ? ಅಲ್...
ಅದಿಲೇಗ ಅಸಾಧ್ಯವೆಲೇ? ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ಅಲ್...
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ನಮಗಿನ್ನು ಆ ಕನಸ್ ಕಾಣ್ವ ಅಹಕ್ತ ಇಲ್ವೆಲೇ? ಅಲ್ವೆಲೇ ಅಲ್!

ನಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿರ್ವ ರಿಲೇತಿಯಲೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸ್ 
ಹ್ಸಿಯಾಗಿದ. ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸಲ್ ನಾವೆಲೇನ್ 
ಮಾಡಬಲೇರ್ಿಂದ್ ನಮಗೆ ಕಲ್ಸಿದಾ್ದರೆೊಲೇ, ಅದ್ ಈಗ ಏನೆಲೇನೊ 
ಪ್ರಯೊಲೇಜನಕಿಕೂಲ್.

ಇದಕಿಕೂಿಂತ ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿ, “ಕಾಲಲೇಜಿನ ಪದವಿಲೇಧರನಾಗ್, ಶ್ರಮವಹಿಸಿ 
ಕಾರ್ಕ್ರೆಲೇಟ್ ಏಣಿಯನ್ನು ಏರ್ ಅಥವಾ ನಿನನುದಲೇ ಸಣ್ಣದೊಿಂದ್ ವಾ್ಯಪಾರವನ್ನು 
ಆರಿಂಭಿಸಿ, ನಿನನು ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿರ್ೊಳಿಳು...” ಎಿಂದಲ್ ನಮ್ಮ ತಲಗೆ 
ತ್ಿಂಬ್ದಾ್ದರೆ. ಇದ್ ದೊಡ್ಡ ಮತ್್ತ ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರ ಹ್ನಾನುರ, ಮೊಲೇಸ, ವಿಂಚನೆ, 
ವಾ್ಯಪಾರ ಯೊಲೇಜನೆ ಎಿಂಬಿಂತ ತೊಲೇರ್ತಿ್ತದ. ಇವರೆಲ್ ಮತ್ತರ್್ಟ ಮತ್ತರ್್ಟ 
ಶಿ್ರಲೇಮಿಂತರಾಗಲ್ ನಮ್ಮಿಂತಹ ಶ್ರಮಜಿಲೇವಿಗಳು ಹಗಲ್ರ್ಳೂ, ಅದೊ ತಕಕೂ 
ಪ್ರತಿಫಲವಿಲ್ದ, ದ್ಡಿಯ್ತ್ತಲಲೇ ಕಳಯಬಲೇಕ್!

ಇದನ್ನು ಕ್ರಿತ್ ಆಲೊಲೇಚಿಸಿದಾಗಲಲ್, ನನನು ಮನೆಯಲ್್ 
ಕಳಳುತನವಾದಾಗ ನನನುಲ್್ ಉಿಂಟಾದ ಸಿಂವೆಲೇದನಗಳಲೇ ಮರ್ಕಳಿಸ್ತ್ತವೆ. ಆದರೆ, 
ಇದರ್ಕೂ ಸ್ವಲಪೆ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿದ:

ಈಗ, ನಾನ್ ಅಸಹಾಯಕ, ಒಿಂಟ ಎಿಂಬ ಭಾವನೆ ಕಿಿಂಚಿತಾ್ತದರೊ 
ಬರ್ತಿ್ತಲ್.

ಕಳುವಾಗಿರ್ವ ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲ್ ನನಗೆೊಿಂದ್ 
ಮಾಗಕ್ ತಿಳಿದಿದ.

ಆದರೆ, ಆ ಮಾಗಕ್ವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆಲೇಳುವ ಮ್ನನು ನಿಮ್ಮಿಂತಯಲೇ 
ಸರಾಸರಿ ಮನ್ರ್ಯನಾದ ನಾನ್, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಿಂದ ರ್ಲವಿಂದ್ ಪ್ರಶನುಗಳನ್ನು 
ಇಡಲ್ ಬಯಸ್ತ್ತಲೇನೆ.

ಯ್ವುದದ್ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಕನಸ್?
ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸ್ ಎಿಂದರೆ, ಕಾಲಲೇಜಿಗೆ ಹೆೊಲೇಗಿ ಪದವಿಲೇಧರರಾಗ್ವುದಲೇ? 
ಅದಲೇನೆೊಲೇ, ಒಳಳುಯದಲೇ ಆಗಿದ ರ್ಲವರ ವಿರಯದಲ್್, ನಿಜ. ಆದರೆ, 
ಅಿಂತಹವರ ಸಿಂಖ್್ಯ ಎಷ್್ಟರಬಹ್ದ್? ಎಷೊ್ಟಲೇ ಜನ (ರೆಡ್)ಇಿಂಡಿಯನ್ 
ಸಕಾಕ್ರಿಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವೆೈದ್ಯರ್, ವಕಿಲೇಲರ್, ಹಾಗೊ ಕಾರ್ಕ್ರೆಲೇಟ್ 
ವಲಯದಲ್್ ಉನನುತ ಸಾಥೆನದಲ್್ರ್ವವರ್... ಇವರೆಲ್ರ ಭವಿರ್ಯ, ಮೊದಲ್ನಿಂತಿಲ್ 
ಎಿಂಬ್ದೊ ಸತ್ಯ ತಾನೆಲೇ? ಇಿಂದ್, ಎರ್್ಟ ಜನ ಕಾಲಲೇಜ್ ಪದವಿಲೇಧರರ್ ತಮ್ಮ 
ಮಚಿಚುನ ಕ್ಲೇತ್ರಗಳಲ್್ ರ್ಲಸ ಮಾಡ್ತಿ್ತದಾ್ದರೆ? ಎರ್್ಟ ಜನ, ಒಿಂದಲೇ ರ್ಲಸದಲ್್ 
ಹತ್್ತ ವರಕ್ – ಬಲೇಡ, ಐದ್ ವರಕ್ಗಳ ಕಾಲ – ಮ್ಿಂದ್ವರಿಯಲ್ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿ್ತದ? ಪಾ್ರಯಶಃ, ನೊರರಲ್್ ಒಬ್ಬರ್.
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ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸ್ ಎಿಂದರೆಲೇನ್: ಒಳಳುಯ ರ್ಲಸ ಗಿಟ್ಟಸಿರ್ೊಳುಳುವುದಲೇ? 
ಹೆೊಟ್ಟಪಾಡಿಗಾಗಿ ದ್ಡಿಯ್ವುದಲೇ? ಆರ್ಕ್ಕ ಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯ ಮತ್್ತ 
ಸಾಥಕ್ಕತಗಳನ್ನು ನಿಲೇಡಬಲ್, ಸಾ್ವವಲಿಂಬ್ಗಳನಾನುಗಿಸಬಲ್, ವಿನಿಯೊಲೇಗಿಸಿದ 
ಸಮಯ ಮತ್್ತ ಯೊಲೇಗ್ಯತಗಳಿಗೆ ತಕಕೂ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ರ್ೊಡಬಲ್ ರ್ಲಸ ಸಿಗ್ವ 
ಸಾಧ್ಯತಗಳು ಇವೆಯಲೇನ್?

ಈ ಸಿಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹ್ದಲೇನೆೊಲೇ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ಸಿಂಭವಿಸ್ವ ಹೃದಯಾಘಾತಗಳಲ್್ ಅಧಕ್ಕಿಕೂಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಪಾಲ್ ಸೊಲೇಮವಾರ, 
ಬಳಗೆಗೆ 08.00 ಮತ್್ತ 10.00 ಗಿಂಟಯ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆಲೇ ಸಿಂಭವಿಸ್ತಿ್ತವೆ. 
ಇದನ್ನು ನೆೊಲೇಡಿದರೆ ನನಗೆ, “ಬಹ್ಶಃ, ಆ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಹೊೀಗ್ವುದಕಕೆಿಂತ ‘ಮೆೀಲೆ 
ಹೊೀಗ್ವುದೆೀ’ ಲೆೀಸ್ ಎಿಂದ್ ಜನರ್ ಭಾವಿಸ್ತಾ್ತರೆ,” ಎಿಂದ್ 
ಅನಿಸ್ತಿ್ತರ್ತ್ತದ!

ಈಗಿಲೇಗ, ಕಾರ್ಕ್ರೆಲೇಟ್ ಅಮರಿರ್ಯಲ್್ ‘ನಿಷಠೆ’ ಎಿಂಬ್ದ್ ಉಳಿದಿಲ್. 
ಭದ್ರತ ಎಿಂಬ್ದಿಂತೊ ಇಲ್ವೆಲೇ ಇಲ್ ಬ್ಡಿ. ಜನರಲ್ ಮೊಲೇಟರ್ಸ್ 30000 
ರ್ಲಸಗಾರರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ. ಫಲೇಡ್ಕ್ ಕಿಂಪನಿ ಉತ್ತರ ಅಮರಿಕದಲ್್ 
ಒಿಂದ್ ಡಜನಿಗಿಿಂತಲೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಖಾಕ್ನೆಗಳನ್ನು ಮ್ಚಚುಲ್ದ. ಚಿಲೇನಾ ಮತ್್ತ 
ಭಾರತ ವಾ್ಯಪಾರರ್ಕೂ ಹೆೊಸ ಚಿನನುದ  ಗಣಿ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹಾಗೆ ಉಬ್್ಬತಿ್ತವೆ. ಆದರೆ, 
ಒಿಂದೊಮ್ಮ ಮ್ಿಂಚೊಣಿಯಲ್್ದ್ದ ಜಿ-8 ರಾರಟ್ರಗಳಲ್್ ನಿರ್ದೊ್ಯಲೇಗಿಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯ 
ಕ್ರಮಲೇಣ ಶಲೇಕಡ 20ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಿ್ತದ (ಸಪೆಲೇನ್, ಫಾ್ರನ್ಸ್, ಮತ್್ತ ಜಮಕ್ನಿಗಳು 
ಅದಾಗಲಲೇ ಈ ಸಿಂಖ್್ಯಯನ್ನು ದಾಟಬ್ಟ್ಟವೆ!).

ಸ್ವಿಂತ ವಾ್ಯಪಾರವನ್ನು ಆರಿಂಭಿಸಿದರೆ ಹೆಲೇಗೆ? ಇದಲೇ ಏನ್ ಅಮರಿರ್ಯ 
ಕನಸ್? ನಾನ್ ಅದನೊನು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದ. ಹತ್್ತ ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸಿದ. ಆದರೆ, 
ಅದರ್ಕೂ ನನಗೆ ಹನೆನುರಡ್ ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗಳು ವ್ಯಯವಾದವು!

ನಿಮಗೆ ಗೆೊತ್ತಲೇ: ಶಲೇಕಡ 90ರರ್್ಟ ಸಣ್ಣ ವಾ್ಯಪಾರಗಳು ಆರಿಂಭವಾದ 
ಮೊದಲನೆಯ ವರಕ್ದಲ್ಲೇ ಸೊಲೇಲ್ತಿ್ತವೆ. ಅಳಿದ್ಳಿದವುಗಳಲ್್ ಶಲೇಕಡ 80, 
ಮ್ಿಂದಿನ 5 ವರಕ್ಗಳಲ್್ ಮ್ಚ್ಚುತಿ್ತವೆ. ಅಲೊ್ ಬದ್ಕ್ಳಿದ ಅದೃರ್ಟಶಾಲ್ 
ಗಳಲ್್ ಶಲೇಕಡ 80ರರ್್ಟ, ದಶಮಾನೆೊಲೇತಸ್ವವನ್ನು ಕಾಣ್ತಿ್ತಲ್. ಎಿಂದರೆ, ಶಲೇಕಡ 
ಒಿಂದರರ್್ಟ ಕೊಡ ದಶಕದರ್್ಟ ಕಾಲ ಬದ್ಕ್ಳಿದಿರ್ವುದ್ ಕರ್ಟವಾಗಿದ.

ಹಾಗಾಗಿ, ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲ್ ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಣ್ಣ 
ವಾ್ಯಪಾರವನ್ನು ಆರಿಂಭಿಸ್ವುದೊ ಅಿಂಥ ಒಳಳುಯ ಆಲೊಲೇಚನೆಯಲ್.

ಇಲ್್, ನಾನ್ ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾ್ಯಪಾರ ಎಿಂಬ ಪದವನ್ನು 
ಬಳಸಿರ್ವುದನ್ನು ದಯವಿಟ್್ಟ ಗಮನಿಸಿ.
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ನಮ್ಮ ಕ್ಲಘಟ್ಟ
ನಾವು ಅಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಲದಲ್್ ಬದ್ಕ್ತಿ್ತದ್ದಲೇವೆ. ಈಗ ಅಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ರಿಲೇತಿಗಳಿಗೆಲೇ ಮನನುಣೆ.

ನವಿಲೇನ, ಸ್ಧಾರಿತ ಮತ್್ತ ವಿಭಿನನು ಮಾಗಕ್ಗಳು!

ಮೊದಲಲ್ ಒಿಂದ್ ಕಲಪೆನೆ ಹ್ಟ್ಟ, ಚಿಗ್ರೆೊಡೆದ್, ಸರಿಯಾದ ರೊಪ 
ಪಡೆಯಲ್ ಸ್ಮಾರ್ ಐವತ್್ತ ವರಕ್ಗಳಲೇ ಬಲೇಕಾಗ್ತಿ್ತದ್ದವು. ಆದರಿಲೇಗ ರ್ಲೇವಲ 
ಐದ್ ಅಥವಾ ಅದಕಿಕೂಿಂತ ಕಡಿಮ ವರಕ್ಗಳು ಸಾಕ್! ಉದಾಹರಣೆಗೆ 
ರೆಲೇಡಿಯೊವನೆನುಲೇ ತಗೆದ್ರ್ೊಳಿಳು. ಐದ್ ರ್ೊಲೇಟ ಶೊ್ರಲೇತೃಗಳನ್ನು ತಲ್ಪಲ್ 
ಮೊವತ್ತಿಂಟ್ ವರಕ್ಗಳು ಹಿಡಿದವು. ಇಷ್ಟಲೇ ಸಿಂಖ್್ಯಯ ವಿಲೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲ್ಪಲ್ 
ದೊರದಶಕ್ನರ್ಕೂ ಹದಿಮೊರ್ ವರಕ್ಗಳು ಬಲೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಿಂತರಜ್ಲಕೆಕೆ 
(ಇಿಂಟನಕ್ಟ್) ಕೆೀವಲ ನ್ಲ್ಕೆ ವಷಕ್ಗಳು ಸ್ಕ್ದವು.

ಎಲ್ವೂ ವೆಲೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಿ್ತದ. ಎರ್್ಟ ವೆಲೇಗವಾಗಿ ಎಿಂದರೆ, ರ್ಲವು 
ವರಕ್ಗಳ ಹಿಿಂದ ಯಶಸಿಸ್ನ ಉತ್್ತಿಂಗದಲ್್ದ್ದ ಸಿಂಸಥೆಗಳು ಇಿಂದ್ ಸಾಯ್ತಿ್ತರ್ವ 
ಡೆೈನಾಸಾರ್ಗಳಿಂತಾಗಿವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಇತಿ್ತಲೇಚಗೆ ಬಿಂದ ವಿಎಚ್ಎಸ್ ರಿಕಾಡಕ್ರ್ ಗಳನೆನುಲೇ 
ನೆೊಲೇಡಿ.

1980ರ ದಶಕದಲ್್ ಮತ್್ತ 1990ರ ದಶಕದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್್ 
ವಿಎಚ್ಎಸ್ ರಿಕಾಡಕ್ರ್ ಅಥವಾ ಟಲೇಪುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್್ 
ಗೆದ್ದವರ್ ಪಾ್ರಯಶಃ ಇಿಂದ್ ಅತ್ಯಿಂತ ಶಿ್ರಲೇಮಿಂತರಾಗಿ ಅನೆಲೇಕ ರ್ೊಲೇಟಗಳ 
ಅಧಿಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಾ್ತರೆ. ಅದಲೇ ಇಿಂದ್, ವಿಎಚ್ಎಸ್ ರಿಕಾಡಕ್ರ್ಗಳನ್ನು 
ರ್ಲೇಳುವವರೆಲೇ ಇಲ್. ಅದಲೇ ರಿಲೇತಿ, ಡಿವಿಡಿಗಳು ಬಿಂದ್ ವಿಸಿಆರ್ಗಳನ್ನು 
ಮೊಲಗೆ ದೊಡಿದವು. ಡಿವಿಡಿಗಳಿಗಾದರೆ ಸ್ವಲಪೆವೆಲೇ ಜಾಗ ಸಾಕ್, ಧ್ವನಿ ಮತ್್ತ 
ಚಿತ್ರಗಳು ಇನೊನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೊಡಿಬರ್ತ್ತವೆ, ಮತ್್ತ ಬಳರ್ಯೊ ಸ್ಲಭ.

ವಿಎಚ್ಎಸ್ ಆತ್ಮರ್ಕೂ ಶಾಿಂತಿ ಸಿಗಲ್ ಎಿಂದ್ ಪಾ್ರರ್ಕ್ಸೊಲೇಣ!

ಇದನ್ನು ಬರೆಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಸಮಯದಲ್್ ಡಿವಿಡಿಗಳು ಶ್ರವಣ-ದೃಶ್ಯ 
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುತಿ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಲಕಾಟ್ರನಿರ್ಸ್ ಉದ್ಯಮ ಎರ್್ಟ ವೆಲೇಗವಾಗಿ 
ಬದಲಾಗ್ತಿ್ತದ ಎಿಂದರೆ ಚಿಲೇನಾ, ಡಿವಿಡಿಯ ಮರಣರ್ಕೂ ಸಿಂತಾಪ 
ಸೊಚನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲ್ ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದ; ಡಿವಿಡಿಗಳ ಬದಲ್ಗೆ 
ಹೆೈ-ಡೆಫನಿರನ್ ಇವಿಡಿಗಳು (ಹೆಚಿಚುನ ಸಾಮಥ್ಯಕ್ದ ಬಹೊಪಯೊಲೇಗಿ ಡಿಸ್ಕೂ 
ಗಳು) ಬರಲ್ವೆ. ಮ್ಿಂದೊಿಂದ್ ದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನವೆಲೇ ಸಪೆರ್ಕ್ಯ 
ಅಿಂಕಣದಿಿಂದ ಹೆೊರರ್ಕೂ ಒಗೆಯಲಪೆಡಬಹ್ದ್. ಅಿಂತಹ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು 
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ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲ್ ಯಾರೆೊಲೇ ಒಬ್ಬ ಮೊಖಕ್ ತಿಂತ್ರಜ್ಞ ಯಾವುದೊಲೇ ಒಿಂದ್ 
ಪ್ರಯೊಲೇಗಾಲಯದಲ್್ ಹೆಣಗ್ತಿ್ತರ್ತಾ್ತನೆ ಎಿಂದರೆ ಆಶಚುಯಕ್ವೆಲೇನಿಲ್. 

ನಿಮಗೆ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯ ಗಿಂಭಿಲೇರತಯ್ ಮನವರಿರ್ಯಾಗ್ತಿ್ತದಯಲೇ?

ನ್ಳೆ ಎಿಂದರೆ ಇಿಂದೆೀ!
ಗೆಳಯರೆಲೇ, ನಾಳಯ್ ಸೃಷ್್ಟಯಾಗ್ವುದ್ ಇಿಂದಲೇ. ಇದನ್ನು ಅರಿತ್ರ್ೊಳಳುದ 
ಇದ್ದರೆ ಮತ್್ತ ಮ್ಿಂದಲೇನಾಗ್ವುದ್ ಎಿಂದ್ ತಿಳಿಯದ ಇದ್ದರೆ ನಾವು 
ಹಿಿಂದ್ಳಿದ್ಬ್ಡ್ತ್ತಲೇವೆ – ಒಿಂದರಡ್ ಹೆಜೆಜೆಗಳರ್್ಟ ಅಲ್, ಮೈಲ್ಗಳರ್್ಟ ಹಿಿಂದ! 
ನಿಂತರ, ಜಗತಿ್ತನ ವೆಲೇಗದ ಸಮಸಮರ್ಕೂ ಹೆೊಲೇಗಲ್ ನಮಗೆ ಎಿಂದಿಂದಿಗೊ 
ಸಾಧ್ಯವೆಲೇ ಆಗ್ವುದಿಲ್. 

ದಯವಿಟ್್ಟ ಗಮನಿಸಿ: ನಿಲೇವು ಈಗಾಗಲಲೇ ಅತ್ಯಿಂತ ಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯದ, 
ಆಧ್ನಿಕ ಜಿಲೇವನದೃಷ್್ಟಯಿಿಂದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯವಾದ, ತಿಂತ್ರಜ್ಾನ ದೃಷ್್ಟಯಿಿಂದ 
ಮ್ಿಂಚೊಣಿಯ ಯಾವುದೊಲೇ ಒಿಂದ್ ವೃತಿ್ತಯಲ್್ ಇದಿ್ದಲೇರಿ ಎಿಂದಿಟ್್ಟರ್ೊಳಳುಲೇಣ; 
ಹಾಗಿದ್ದರೊ ಕೊಡ, ನಿಲೇವು ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರ್ಕ್ಕತಯ ಸಿಂಸಥೆಯೊಿಂದರಲ್್ 
ರ್ಲಸ ಮಾಡ್ತಿ್ತದ್ದರೆ, ಆ ಕಿಂಪನಿಯ ಅತ್್ಯಚಚು ಸಾಥೆನರ್ಕೂ ಏರ್ವ ಸಾಧ್ಯತ 
10000ದಲ್್ ಒಿಂದಿರಬಹ್ದ್, ಅಷ್ಟಲೇ. ನನನುನ್ನು ನಿಂಬ್, ಇದ್ ಸತ್ಯ. ಇನ್ನು 
ಇದನ್ನು ಬ್ಟ್ಟರೆ ಇರ್ವುದಲೇನ್? ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣದಲ್್ ಲಗೆಲೇಜ್ 
ಪರಿಲೇಕ್ಷಿಸ್ವಿಂತಹ, ನಿಲೇರಸವಾದ, ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶವಿಲ್ದ ಸಕಾಕ್ರಿಲೇ 
ನೌಕರಿಗಳು, ಅಥವಾ, ಉತ್ತಮ ಭವಿರ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್್ರ್ವ ಜಾಣರ ಚಾಕರಿ 
ಮಾಡ್ವಿಂತಹ ಅಗಗೆದ, ತೃಪಿ್ತ ನಿಲೇಡದ ರ್ಲಸಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ತ್ತಲೊ ಒಮ್ಮ ಕಣ್್ಣ ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕ್ ತಿಳಿಯ್ತ್ತದ. 
ಈಗಾಗಲಲೇ ಎಲ್ವೂ ಬಹಳ ಚ್ರ್ಕಾಗಿ ಮ್ನನುಡೆಯ್ತಿ್ತದ. ಡಾಟ್ಕಾಿಂ 
ಪತನವಾದ ನಿಂತರವೂ ಮ್ಿಂಚೊಣಿಯಲ್್ರ್ವ ಮೈಸಪೆಲೇಸ್, ಫಲೇಸ್್ಬರ್, ಮತ್್ತ 
ಯೊಟೊ್ಯಬ್ ಗಳಿಂತಹ ವಾಣಿಜೆೊ್ಯಲೇದ್ಯಮಗಳ ಸಿಂಸಾಥೆಪಕರೆಲ್ ಇಿಂಟನೆಕ್ಟ್ 
ನೆರವಿನಿಿಂದ ಭವಿರ್ಯತ್ತನ್ನು ಜೆೊಲೇಪಾನ ಮಾಡಿರ್ೊಳುಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಯೊಟೊ್ಯಬ್ 
ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದ ಮೊವರ್ ಯ್ವಕರ್ ಕಿಂಪನಿಯ್ ಪಾ್ರರಿಂಭವಾದ ಒಿಂದಲೇ 
ವರಕ್ರ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಗೊಗಲ್ ಗೆ 1.65 ಶತರ್ೊಲೇಟ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರಿಬ್ಟ್ಟರ್. 

1994ರಲ್್ ಅಸಿ್ತತ್ವರ್ಕೂ ಬಿಂದ ವೆಬ್ ಸವಿಲೇಕ್ಸ್ ಒದಗಿಸ್ವ ಸಿಂಸಥೆ 
ಯಾಹೊ 2000ದ ಇಸವಿಯಲ್್ 125 ಶತರ್ೊಲೇಟ ಡಾಲರ್ಗಳ ಕಿಂಪನಿಯಾಗಿ 
ಬಳದಿತ್್ತ. 2003ರಲ್್ ಯಾಹೊ, ಗೊಗಲ್ ಸಿಂಸಥೆಯನ್ನು ಮೊರ್ ಶತರ್ೊಲೇಟ 
ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಖರಿಲೇದಿಸಲ್ ಮ್ಿಂದಾಗಿತ್್ತ. ಆದರೆ ಗೊಗಲ್ ಐದ್ ಶತರ್ೊಲೇಟ 
ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಲೇಡಿದ್ದರ್ಕೂ ಯಾಹೊ ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್್ತ. 
2006ರಲ್್ ಯಾಹೊ, ಫಲೇಸ್್ಬರ್ ಖರಿಲೇದಿಗೆ ಮನಸ್ಸ್ ಮಾಡಿತ್್ತ. ಆದರೆ 
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ಫಲೇಸ್್ಬರ್ನ ನಿಜವಾದ ಬಲಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ್. ಹಾಗಾಗಿ 
ಈ ವ್ಯವಹಾರವೂ ಮ್ರಿದ್ಬ್ತ್್ತ. ಅಲ್್ಿಂದ ರ್ಲವೆಲೇ ವರಕ್ಗಳಲ್್ ಯಾಹೊಗೆ 
ಕಠಿಣ ದಿನಗಳು ಆರಿಂಭವಾದವು. 2008ರಲ್್ ಇದಲೇ ಯಾಹೊವನ್ನು 
ಮೈರ್ೊ್ರಲೇಸಾಫ್್ಟ 44 ಶತರ್ೊಲೇಟ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಖರಿಲೇದಿಸಲ್ ಮ್ಿಂದಾಗಿತ್್ತ. 
ಆದರೆ, 2017ರಲ್್ ವೆರಿಜೆೊಲೇನ್ನಿಿಂದ ಜ್ಜ್ಬ್ ಮೊತ್ತರ್ಕೂ ಖರಿಲೇದಿಸಲಪೆಟ್ಟತ್. 
1888ರಲ್್ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಕಾ್ಯಮರವನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದ ರ್ೊಡಾರ್ 
1975ರಲ್್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾ್ಯಮರವನ್ನು ಸೃಷ್್ಟಸಿತ್. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್್ 
ಡಿಜಿಟಲ್ಲೇಕರಣದ ಭವಿರ್ಯ ಅದರ್ಕೂ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ್. ಹಾಗಾಗಿ 2012ರಲ್್ 
ವಾ್ಯಪಾರದಿಿಂದಲಲೇ ಹೆೊರದೊಡಲಪೆಟ್ಟತ್. ಮೊಬೈಲ್ ಫಲೇನ್ ತಯಾರಕ 
ನೆೊಲೇಕಿಯಾ ಸಿಥೆತಿಯೊ ಹಿಲೇಗೆಲೇ ಆಯಿತ್. ಕಾಲರ್ಕೂ ತಕಕೂಿಂತ ಬದಲಾಗದ ರ್ೊನೆಗೆ 
2013 ರಲ್್ ಮೈರ್ೊ್ರಲೇಸಾಫ್್ಟ ವಶವಾಯಿತ್.

ದಿಗಭು್ರಮಯಾಗ್ತ್ತದ ಅಲ್ವೆಲೇ? ಆಹಾ! ನಾವೂ ಒಬ್ಬ ಕಿಂಪೂ್ಯಟರ್ 
‘ಗಿಲೇರ್’ (ಮಲೇಧಾವಿ) ಆಗಿದ್ದರೆ ಎರ್್ಟ ಚನಾನುಗಿತ್್ತ...

ಯೊಲೇಗಿ ಬರಾ ಹೆಲೇಳುತಾ್ತರೆ, “ಭವಿರ್ಯ ಎನ್ನುವುದ್ ಈಗೆಲ್ ಹಿಿಂದಿನ 
ಹಾಗಿಲ್.”

ಬದಲ್ಗ್ತಿ್ತರ್ವ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು
ಅಮರಿರ್ಯ ‘ಬ್ಗ್ ಸಿ್ಟಲೇಲ್’ ನಿಂತಹ ಭಾರಿ ರ್ೈಗಾರಿರ್ಗಳು ಮರಳಿ ಬರಲ್ವೆ 
ಎಿಂದ್ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತ್ತದಯಲೇ? ಮನ್ರ್ಯರಿಗೆ ರ್ೊಡಬಲೇಕಿದ್ದ ಸಿಂಬಳದ 
ಅಧಕ್ಕಿಕೂಿಂತ ಕಡಿಮ ಖಚಿಕ್ಗೆ ಇಪಪೆತ್್ತ ಜನರ ರ್ಲಸವನ್ನು ಇನೊನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ 
ಮಾಡ್ವ ರೆೊಲೇಬಾಟ್, ಅಥವಾ ತಪಪೆಲೇ ಮಾಡದ, ಸ್ವಯಿಂಚಾಲ್ತ ಯಿಂತ್ರಗಳ 
ಸಾಥೆನವನ್ನು ತ್ಿಂಬಬಲ್ವರ್ ಯಾರ್?

ಈಗ, ಡೆಟಾ್ರಯ್್ಟ, ಪಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕಿ್ಲೇವ್ಲಾ್ಯಿಂಡ್ ನಗರಗಳಲ್್ 
ಹೆಚಿಚುಗೆ ಸಿಂಬಳ ರ್ೊಡ್ವ ಕಾಖಾಕ್ನೆಯ ರ್ಲಸರ್ಕೂ ಅಜಿಕ್ಹಾಕಿ ನೆೊಲೇಡಿ! 
ಇವುಗಳಿಗೆ ‘ರಸಟ್್ ಬಲಟ್್’ (1980ರ ಸ್ಮಾರಿನಿಿಂದ ರ್ೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಸಿತವನ್ನು 
ಕಾಣ್ತಿ್ತರ್ವ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್್ತ ಮಧ್ಯಪಶಿಚುಮ ಅಮರಿರ್ಯ ಭಾಗಗಳು) ಎಿಂಬ 
ಹೆಸರ್ ಸ್ಮ್ಮನೆ ಬಿಂದಿಲ್! ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿಜಕೊಕೂ ಕಿಲ್ಬ್ ಹಿಡಿದ್ 
ಹಿಲೇನಸಿಥೆತಿಯಲ್್ವೆ. ನಾವು ಸಮಸ್ಯಯನ್ನು ರ್ೈಯಕ್ವಾಗಿ ಎದ್ರಿಸಬಲೇಕ್. 
ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ದ್ಡಿಯ್ವ ರ್ೈಗಳಿಗೆ ರ್ಲಸಗಳಲೇ ಇಲ್ದಿಂತಾಗ್ತ್ತದ. ಇದ್, 
ಉತಪ್ಲೇಕ್ಯ ಮಾತಲ್. 2012ರ ವೆಲೇಳಗೆ, ಫಲೇಡ್ಕ್ ಮೊಲೇಟರ್ ಕಿಂಪನಿಯ್ 
ಒಿಂದ್ ಡಜನ್ ಗಿಿಂತಲೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಖಾಕ್ನೆಗಳನ್ನು ಮ್ಚ್ಚುವ, ಮತ್್ತ 
ಅಮರಿರ್ಯಲ್್ 75,000 ರ್ಲಸಗಾರರನ್ನು ವಜಾಮಾಡ್ವ ಆಲೊಲೇಚನೆಯಲ್್ದ; 
ಜಾಗಾ್ವರ್, ಲಾ್ಯಿಂಡ್ ರೆೊಲೇವರ್ ಮತ್್ತ ಲ್ಿಂಕನ್ ಈ ಮೊರ್ ದ್ಬಾರಿ 
ಬಾ್ರ್ಯಿಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್್ಸ್ವ ಬಗೆಗೆ ಗಿಂಭಿಲೇರವಾಗಿ ಆಲೊಲೇಚಿಸ್ತಿ್ತದ. ಜನರಲ್ 
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ಮೊಲೇಟಸ್ಕ್ ತನನು 14 ಸಾಥೆವರಗಳನ್ನು ಮ್ಚ್ಚುತಿ್ತದ, ಮತ್್ತ ಅಮರಿರ್ ಹಾಗೊ 
ರ್ನಡಾಗಳಲ್್ 30,000 ರ್ಲಸಗಾರರನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ತಿ್ತದ.

ನೆೊಲೇಡಿ, ಒಿಂದ್ ಕಾಲರ್ಕೂ ‘ಖಾಯಿಂ’ ಎಿಂದ್ ತಿಳಿದಿದ್ದ ರ್ಲಸಗಳು ಈಗ 
ಇಲ್ವೆಲೇ ಇಲ್!

ನೆನಪಿಡಿ, ಇದಿನೊನು ಆರಿಂಭವಷ್ಟಲೇ!

ಹಾಗಾದರೆ, ಬ್ಳಿಯ ಕಾಲರಿನ (ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮದ್ದಲ್ದ) ರ್ಲಸಗಳ ಕಥೆ 
ಏನ್?

ಇದರ್ಕೂ ನಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿವಗಕ್ಗಳಲ್್ ಚಾಲ್್ತಯಲ್್ರ್ವ ಒಿಂದ್ ಪದವನೆನು 
ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಿಲೇಡ್ತ್ತಲೇನೆ, “ಹೊರಗ್ತಿ್ತಗೆ.” ಮ್ಿಂಬರ್ವ ದಶಕದಲ್್ ಹೆಚಿಚುನ 
ಸಿಂಬಳದ 60 ಲಕ್ಷ ಬ್ಳಿಯ-ಕಾಲರಿನ ಅಮರಿಕನ್ ಉದೊ್ಯಲೇಗಗಳು ಭಾರತದ 
ಪಾಲಾಗಲ್ವೆ. ರ್ಲೇವಲ ಕಾಲ್ ಸಿಂಟರ್ಗಳಷ್ಟಲೇ ಅಲ್, ಇಡಿಲೇ ಮಾಹಿತಿ-ತಿಂತ್ರಜ್ಾನ 
ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಭಾರತರ್ಕೂ ಹೆೊರಗ್ತಿ್ತಗೆಗೆ ನಿಲೇಡಲಾಗ್ತಿ್ತದ. ಇದರ ಜೆೊತಗೆಲೇ 
ಲಕಕೂ, ಆರೆೊಲೇಗ್ಯಆರೆೈರ್, ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ಮತ್್ತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಲೇವೆಗಳು, ತಿಂತಾ್ರಿಂಶ 
ವಿನಾ್ಯಸ ಮತ್್ತ ಉತಾಪೆದನೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ತಯಾರಿರ್ ಕೊಡ ಹೆೊಲೇಗ್ತ್ತವೆ. ಇದರ್ಕೂ 
ಅವರ್ ರ್ೊಡ್ವ ಕಾರಣವೆಿಂದರೆ, ಹಣದ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್್ತ ಹೆಚಿಚುನ 
ಲಾಭಾಿಂಶ. ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚಿಚುನ ಲಾಭ? ಮಲೇಲ ಕ್ಳಿತಿರ್ವ ರ್ೊಬ್್ಬದ ಶಿ್ರಲೇಮಿಂತ 
ವ್ಯವಹಾರಸಥೆರಿಗೆ; ಮತ್್ತ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಸಥೆ “ಕೃಶ ಮತ್್ತ ದಕ್ಷ” (‘ಲ್ಲೇನ್ & ಮಲೇನ್’) 
ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಶಲೇರ್ಗಳನ್ನು ರ್ೊಳುಳುತ್ತಲೇವೆ ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಇಲ್, ಎಿಂದ್ 
ಸಿ.ಇ.ಓ. ಗಳನ್ನು ಬದರಿಸ್ವ ಹೆಡ್ಜೆ ಫಿಂಡ್ನವರಿಗೆ.

ಶಿ್ರಲೇಮಿಂತರ್ ಮತ್ತರ್್ಟ ಶಿ್ರಲೇಮಿಂತರಾಗ್ತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಬಡವರ್...? ಉತ್ತರ 
ಎಲ್ರಿಗೊ ತಿಳಿದಲೇ ಇದ!

ಕಾರ್ಕ್ರೆಲೇಟ್ ಉದೊ್ಯಲೇಗಗಳು, ಸಣ್ಣ ವಾ್ಯಪಾರಗಳು, ದೈಹಿಕಶ್ರಮದ 
ರ್ಲಸಗಳು, ದೈಹಿಕಶ್ರಮ-ಅಗತ್ಯವಿಲ್ದ ರ್ಲಸಗಳು... ಎಲ್ವೂ ಒಿಂದೊಲೇ 
ಪೂರ್ಕ್ವಧಿ ರ್ಲಸಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯ್ತಿ್ತಲ್, ಇಲ್ವೆ ವಿದಲೇಶಗಳ ಪಾಲಾಗ್ತಿ್ತವೆ. 
ಕಾಲಲೇಜ್ಗಳಲ್್ ಕೊಡ ಇದಲೇ ಸಿಥೆತಿ.

ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲ್ ಜನ ಎಲ್್ಗೆ ಹೆೊಲೇಗಬಲೇಕ್, ಏನ್ 
ದಾರಿ?

ಒಿಂದ್ ದಾರಿ ಇದ. ಅದಲೇ, “ಬಹ್-ಹಿಂತಗಳ ವಾ್ಯಪಾರೆೊಲೇದ್ಯಮ” 
(‘Multi Level Marketing’ – MLM) ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಾ್ಯಪಾರೆೊಲೇದ್ಯಮ 
– ಇದ್, ಇಿಂದ್ ಸರಕ್ಗಳು ಮತ್್ತ ಸಲೇವೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲ್ 
ಇರ್ವ ಅತಿ ಪ್ರಬಲ ಮಾಗಕ್. ರ್ಲಸ ಮಾಡಲ್ ಮತ್್ತ ಬದ್ಕಲ್ ಇದೊಿಂದ್ 
ಹೆೊಸ ಮತ್್ತ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಗಕ್. ಇದ್ ಈಗಾಗಲಲೇ ಸಾಬ್ಲೇತಾಗಿರ್ವಿಂತಹ 
ಉದ್ಯಮವಾಗಿದ್್ದ, ಎಲ್ ಬಗೆಗಳ ಜನರೊ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿರ್ೊಳುಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. 
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ಶಿ್ರಲೇಸಾಮಾನ್ಯನ ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲ್ ಇದೊಿಂದ್ ಉತ್ತಮ 
ಮಾಗಕ್ವಾಗಿದ.

ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್್ ಈ ಕ್ರಿತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಲೇನೆ.

ನಟ್ವರ್ಕ್ ಮ್ಕೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ತ್ – ಸತ್ಯಿಂಶ
ಭವಿರ್ಯದಲ್್ ನೆಟ್ವಕಿಕ್ಿಂಗ್ನಲ್್ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮೊರ್ ಬಗೆಯದಾ್ದಗಿರಬಹ್ದ್:

* ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವುದ್; ಅಥವಾ

* ಮೊಕ ಪ್ರಲೇಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ವುದ್; ಅಥವಾ

* “ಏನಾಯಿತ್?” ಎಿಂದ್ ಆಮಲೇಲ ಸ್ದಿ್ದ ರ್ಲೇಳಿ ಅಚಚುರಿಪಡ್ವುದ್.

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೊಲಕ ಅಸಾಧಾರಣ ಬದ್ಕನ್ನು ಕಟ್ಟರ್ೊಿಂಡ 
ರ್ೊಲೇಟ್ಯಿಂತರ ಸಿತ್ಲೇ-ಪುರ್ರರಲ್್ ನಿಲೇವೂ ಒಬ್ಬರಾಗಬಹ್ದ್ ಅಥವಾ ‘ಅಯೊ್ಯಲೇ, 
ನಾವೂ ಅವರೆೊಿಂದಿಗೆ ಸಲೇರಿರ್ೊಳಳುಬಲೇಕಿತ್್ತ” ಎಿಂದ್ ನಿಂತರದಲ್್ 
ಹಲಬ್ವವರಲ್್ ಒಬ್ಬರಾಗಬಹ್ದ್.

ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೆಲೇಳುತ್ತಲೇನೆ: ಇಪಪೆತೊ್ತಿಂದನೆಯ ಶತಮಾನದ 
ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೆಲೇಳಗಾದರೊ ನಿಲೇವೂ ಒಬ್ಬ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಾ್ಯಪಾರಸಥೆರಾಗಿರಬಲೇಕ್. 
ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರ ಅಮರಿರ್ಯಾದ್ಯಿಂತ ಇರ್ವ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಾ್ಯಪಾರಸಥೆರಿಿಂದ 
ವಸ್್ತಗಳನ್ನು ರ್ೊಳುಳುವ ರ್ೊಲೇಟ್ಯಿಂತರ ಗಾ್ರಹಕರಲ್್ ನಿಲೇವೂ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಿ್ತಲೇರಿ. 
ಜೆೊತಗೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಾ್ಯಪಾರಸಥೆರಿಗೆ ಮಾರಾಟರ್ಕೂ ಬಲೇಕಾದಿಂತಹ ವಸ ್್ತಗಳನ್ನು 
ನಿಲೇವು ತಯಾರಿಸಿ ರ್ೊಡಬಲೇಕಾಗ್ತ್ತದ ಅರಾಕ್ತ್ ಅವರ ಸಲೇವೆಯನ್ನು ನಿಲೇವು 
ಮಾಡಬಲೇಕಾಗ್ತ್ತದ ಅರಾಕ್ತ್ ಅವರ ಪರಿಚಾರಕರಾಗಿ ಇರಬಲೇಕಿರ್ತ್ತದ.

ನನನು ಮಾತ್ ಅತಿಯಾದ ರ್ೈಯಕ್ದ ಮಾತನಿಸಿತಲೇ? ಹೌದ್. ಇದ್, 
ಅತ್ಯಿಂತ ಪರಾಕ್ರಮದ ಮಾತಲೇ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಆಡಲ್ ಬಲೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು 
ನಾನ್ ಗಳಿಸಿರ್ೊಿಂಡಿದ್ದಲೇನೆ.

ನನನು ಕಥೆ
ನನನು ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸ್ ಕಳುವಾದ ಸಿಂದಭಕ್ದಲ್್: ನನನು ಹೆೊಟ್ಟಯೊಳಗೆಲ್ 
ಏನೆೊಲೇ ಪುಕಪುಕ ಎನ್ನುತಿ್ತತ್್ತ. ನನನು ವಾಡಿರ್ಯ ಬ್ಲ್್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲ್ 
ರ್ೈಯಲ್್ ಬ್ಡಿಗಾಸಿಲ್. ಜೆೊತಗೆ, ಮಕಕೂಳ ಖಚ್ಕ್ವೆಚಚುಗಳು; ರಜೆಯಲ್್ ಎಲೊ್ 
ಹೆೊಲೇಗಲಾಗ್ವುದಿಲ್, ಒಿಂದಿಷಾ್ಟದರೊ ಮನರಿಂಜನೆಯಿಲ್. ಒಟ್ಟನಲ್್ 
ಹೆಲೇಳುವುದಾದರೆ, ನನನು ಭವಿರ್ಯವೆಲೇ ಕರಾಳವಾಗಿತ್್ತ. ಹತಾಶನಾಗಿಬ್ಟ್ಟ. ರ್ೊಲೇಪ 
ಉಕಿಕೂಬರ್ತಿ್ತದ್ದರೊ ನಾನೆಲೇನ್ ತಾನೆಲೇ ಮಾಡಬಲ್ವನಾಗಿದ್ದ? ನನನು ಸಿಥೆತಿ ಅಸಿಂಖ್ಯ 
ಜನರ ಸಿಥೆತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಿ್ತತ್್ತ.
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ಆಗ, ನನಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದ್ಬಿಂದಿತ್. 
ಮೊದಮೊದಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆಲೇ ನನಗೊ ಅನ್ಮಾನಗಳು ಇದ್ದವು. ಹಿಲೇಗೊ 
ಉಿಂಟ, ಎಿಂಬ ಸಿಂಶಯ ಬರ್ತಿ್ತತ್್ತ. ಎಲೊ್ಲೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರಾಟದ 
ಕ್ರಿಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ತಿ್ತದಾ್ದರೆ ಅಿಂದ್ರ್ೊಿಂಡಿದ್ದ. ಈ ಪಿರಮಡ್ ಸಿಕೂಲೇಮ್ ಗಳ 
ಕಥೆಗಳನ್ನು ರ್ಲೇಳಿದಿ್ದಲೇರಲ್!

ಆದರೆ, ಅದನನು ಪರಿಲೇಕ್ ಮಾಡ್ವುದರಲ್್ ನನನು ಗಿಂಟಲೇನೊ 
ಹೆೊಲೇಗ್ವುದಿಲ್ವಲ್, ಎಿಂದ್ ಯೊಲೇಚಿಸಿದ. ಅಕಸಾ್ಮತ್ ಅವರ್ ಹೆಲೇಳುವುದ್ 
ನಿಜವೆಲೇ ಆಗಿದ್ದರೆ?! ನನನು ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸಿಗೆ ಇದೊಿಂದ್ 
ರಹದಾರಿಯಾಗಿರಬಹ್ದ್! ಬಿಂದರೆ ಲಾಭ; ಹೆೊಲೇಗ್ವುದರ್ಕೂ ನನನು ಬಳಿ ಏನಿತ್್ತ?

ಮನಸೊಸ್ಿಂದ್ ಪಾ್ಯರಾಶೊಟ್ನಿಂತ ಎನ್ನುತಾ್ತರೆ. ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ 
ತರೆಯದ ಹೆೊರತ್ ರ್ಲಸ ಮಾಡ್ವುದಿಲ್. ಹಾಗೆಲೇ, ನಾನೊ ನನನು ಮನಸಸ್ನ್ನು 
ತರೆದ. ಸಿಂಶಯ ಮತ್್ತ ಅಪನಿಂಬ್ರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ತಿ್ತ ಕಿಂಕ್ಳಲ್್ ಇಟ್್ಟರ್ೊಿಂಡ್ 
ಒಮ್ಮ ಸ್ತ್ತಲೊ ಕಣ್್ಣಹಾಯಿಸಿದ.

ನಿಜಕೊಕೂ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಸರಳ, ಎಿಂದ್ ಆಗ ನನಗೆ 
ಕಿಂಡಿತ್. ನಾನೆೊಲೇ, ದೊಲೇಣಿ ನಿಮಕ್ಸ್ವ ರ್ಲಸ ಮಾಡ್ತಿ್ತದ್ದವನ್. ನನನು ಪಗಾರ 
ತಾಸಿಗೆ ಐದೊವರೆ ಡಾಲರ್. ವಿಮಾ ಕಿಂಪನಿಯ ರ್್ಲೇಮ್ ಪರಿಶಿಲೇಲಕನ ಅಹಕ್ತಾ 
ಪರಿಲೇಕ್ಯನ್ನು ಕೊಡ ಪಾಸಾಗಲ್ ನನಿನುಿಂದ ಆಗಿರಲ್ಲ್. ನನನುಿಂತಹವನೆಲೇ ಈ 
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ! ಅನೆಲೇಕರ್ ನನಗೆ ನೆರವಾದರ್ 
ಎಿಂಬ್ದಲೇನೆೊಲೇ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಮ್ಿಂದ ನಾನ್ ನೊರಾರ್, ಸಾವಿರಾರ್ ಜನರ 
ಜಿಲೇವನಗಳಲ್್ ಒಿಂದ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲ್ಯಾದ, ಇತಾ್ಯತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು 
ತರಲ್ ಸಮಥಕ್ನಾಗಿದ್ದಲೇನೆ. ಕನಸಿನಲ್್ಯೊ ಎಣಿಸಿರದರ್್ಟ ಹಣವನೊನು 
ಗಳಿಸಿದ್ದಲೇನೆ ಎಿಂಬ್ದೊ ನಿಜವೆಲೇ.

ನಾನ್ ಏನೆಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ನನನು ಆಲೊಲೇಚನೆಗಳಲೇನ್... ಇವೆಲ್ 
ಮ್ಖ್ಯವಲ್. “ನಿಲೇವೆಲೇನ್ ಆಲೊಲೇಚಿಸ್ತಿ್ತದಿ್ದಲೇರಿ” ಎಿಂಬ್ದಲೇ ಮ್ಖ್ಯವಾಗ್ವುದ್.

ಅಿಂತಿಮ ನರಕ್ಯ ನಮ್ಮದೆೀ!
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಒಪುಪೆತ್ತದಯಲೇ; ನಿಲೇವು ಇದರಲ್್ 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಬಹ್ದಲೇ?

ನನನುಲ್್ ಇದರ್ಕೂ ಉತ್ತರವಿಲ್. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಒಿಂದಿಂತೊ ಚನಾನುಗಿ ಗೆೊತ್್ತ, 
‘ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್’ ಬಗೆಗಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರವರೆಲೇ ನೆಲೇರವಾಗಿ 
ಅನ್ಭವಿಸಿ ತಿಳಿದ್ರ್ೊಳಳುಬಲೇಕ್”

ಸತ್ಯವನ್ನು, ಪೂಣಕ್ ಸತ್ಯವನ್ನು, ತಿಳಿಯ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ ಪ್ರಯತಿನುಸಿದರೆ 
ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಹಾ ನರ್ಟವಾಗಬಹ್ದ್? ಈ ಪುಸ್ತಕರ್ಕೂ ರ್ೊಟ್ಟ ಕಾಸ್ ಮತ್್ತ 
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ಅದನ್ನು ಓದಲ್ ವ್ಯಯಿಸಿದ ಒಿಂದಿರ್್ಟ ಸಮಯ.

ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಭರವಸ ರ್ೊಡ್ತ್ತಲೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಮತ್್ತ ಸಮಯ 
ಸ್ಖಾಸ್ಮ್ಮನೆ ವ್ಯಥಕ್ವಾಗ್ವುದಿಲ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿರ್ಕೂಲೇ ಸಿಗ್ತ್ತದ!

ನೆೊಲೇಡಿ, ನನನು ಅಭಿಪಾ್ರಯದಲ್್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್, ಭವಿರ್ಯದ 
ಅಲ. ನಾವು ಜಾಣತನದಿಿಂದ ಅದನ್ನು ಏರಿ ಹೆೊಲೇಗಬಲೇಕ್.

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗನ್ನು “ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಫಾ್ರಿಂಚೈಸ್” ಎಿಂದ್ 
ಕರೆಯ್ತಾ್ತರೆ. ಅದ್ ಸಕಾರಣ ಎಿಂಬ್ದ್ ನನನು ಅನಿಸಿರ್.

ನನನು ಪ್ರಕಾರ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಿಂದರೆ ‘ಮ್ಕ್ತ 
ವಾಣಿಜೆೊ್ಯಲೇದ್ಯಮ’ದಲ್್ ಮತ್ತ ‘ಮ್ಕ್ತತ’ಯನ್ನು ತರ್ವುದ್.

ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಂತ, ಈ ಜಗತಿ್ತನಲ್್ ನನನು ನಿಮ್ಮಿಂತಹವರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಬದ್ಕನ್ನು ಮಲೇರಿದ ಬದ್ಕನ್ನು ಬದ್ಕಲ್ ಇರ್ವ – ಪಾ್ರಯಶಃ ಏರ್ೈಕ – 
ಅತ್್ಯತ್ತಮ ಮಾಗಕ್ವೆಿಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್.

ನೆನಪಿರಲ್, ಇದ್ ನನನು ಅಭಿಪಾ್ರಯವಷ್ಟಲೇ!

Fathers and Sons ಎಿಂಬ ಶ್ರಲೇರಠೆ ಕಾದಿಂಬರಿಯಲ್್ ರಷಾ್ಯದ 
ಗ್ರಿಂಥಕತಕ್ ಇವಾನ್ ತ್ಗೆಕ್ನೆಫ್ ಬರೆಯ್ತಾ್ತನೆ:

“ನಾನ್ ಬಲೇರೆ ಯಾರೆೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪಾ್ರಯವನೊನು 
ಹಿಂಚಿರ್ೊಳುಳುವವನಲ್. ನನಗೆ ನನನುದಲೇ ಇವೆ.”

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ನಲೊ್ ಅಷ್ಟಲೇ ಅಲ್ವೆ? ಅದರ ಬಗೆಗೆ ನನನು 
ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಏನ್ ಎನ್ನುವುದ್ ಮ್ಖ್ಯವಲ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಿಂತ ಅಭಿಪಾ್ರಯವೆಲೇ 
ನಿಜಕೊಕೂ ಮ್ಖ್ಯವಾಗ್ವುದ್. ಅದ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲೇಗೆ ಒಗ್ಗೆತ್ತದ ಎನ್ನುವುದನ್ನು 
ನಿಲೇವೆಲೇ ಕಿಂಡ್ರ್ೊಳಳುಬಲೇಕ್.

ನಾನ್ ಇರ್ಟಿಂತೊ ಭರವಸ ನಿಲೇಡಬಲ್: ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸನ್ನು ಕದ್ದವರ್ 
ಯಾರ್, ಎಿಂಬ್ದನ್ನು ತಿಳಿದ್ರ್ೊಳಳುಲ್ ಒಿಂದಿರ್್ಟ ಸಮಯವನ್ನು 
ರ್ೊಡಬಲ್್ರಾದರೆ ಮತ್್ತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೊಲಕ ಆ ಕನಸನ್ನು ಮರಳಿ 
ತರಬಹ್ದ? ಎಿಂದ್ ನಿಲೇವೆಲೇ ಕಿಂಡ್ರ್ೊಳಳುಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೆ 
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಿಂಟಗ್ ಅತ್್ಯತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೌದೊಲೇ ಅಲ್ವಲೇ ಎನ್ನುವುದ್ 
ತಿಳಿಯ್ತ್ತದ.
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ಯ್ವುದೆೀ ನರ ಬೀಡ
ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್್ ಅನೆಲೇಕರ್ ಈ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಯಿಸಲ್ ನೆಪಗಳನ್ನು 
ಒಡ್್ಡತಿ್ತಲೇರಿ ಎಿಂಬ್ದ್ ನನಗೆ ಗೆೊತ್್ತ. “ನನಗೆ ಸಮಯವಿಲ್”.... ಅಥವಾ “ಇದ್ 
ನನಗಲ್” ... ಇತಾ್ಯದಿ ಇತಾ್ಯದಿ.

ಇವೆಲ್ ಬಾಲ್ಶವಾದ ನೆಪಗಳು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನನು ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್್ 
ಬಳದಿದ್ದ ಹ್ಲ್ನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಲೇಕಿತ್್ತ ಆದರೆ ಅವನ ಹ್ಲ್್ ಕತ್ತರಿಸ್ವ ಯಿಂತ್ರ 
ಹಾಳಾಗಿತ್್ತ. ಸರಿ, ಅವನ್ ಪಕಕೂದ ಮನೆಯವನ ಬಳಿಗೆ ಹೆೊಲೇಗಿ ಅವನ 
ಯಿಂತ್ರವನ್ನು ಎರವಲ್ ಬಲೇಡಿದ.

ಆ ಪಕಕೂದ ಮನೆಯವನ್, “ಕ್ಷಮಸ್, ನನನು ಹ್ಲ್್ ರ್ೊಯ್್ಯವ 
ಯಿಂತ್ರವನ್ನು ನಿನಗೆ ರ್ೊಡಲ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್. ಕಾರಣ, ನನನು ಹೆಿಂಡತಿ ವಿಶಲೇರವಾದ 
ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿ್ತದಾ್ದಳ,” ಎಿಂದ.

ಇವನಿಗೆ ಆಶಚುಯಕ್. “ಅರೆಲೇ, ನಿನನು ಹೆಿಂಡತಿ ವಿಶಲೇರ ಅಡಿಗೆ 
ಮಾಡ್ವುದಕೊಕೂ, ನಿಲೇನ್ ಹ್ಲ್್ ಕತ್ತರಿಸ್ವ ಯಿಂತ್ರವನ್ನು ರ್ೊಡ್ವುದಕೊಕೂ 
ಏನಯಾ್ಯ ಸಿಂಬಿಂಧ?”

ಪಕಕೂದ ಮನೆಯವನ್ ಇವನ ಕಣ್ಣಲ್್ ಕಣಿ್ಣಟ್್ಟ ಹೆಲೇಳಿದ, “ನನಗೆ ರ್ೊಡಲ್ 
ಇರ್ಟವಿಲ್ ಅಿಂದ್ರ ನಾನ್ ಏನ್ ಬಲೇಕಾದರೊ ಕಾರಣ ರ್ೊಡಬಹ್ದಲ್, ಅಷ್ಟಲೇ!”

ಕಳೆದ್ಕೊಳು್ಳವುದ್ದರೂ ಏನನ್ನು?
ಈಗ ನಿಮ್ಮದಲೇ ವಿಚಾರರ್ಕೂ ಬರೆೊಲೇಣ. ಈ ಉದ್ಯಮದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದ್ರ್ೊಳುಳುವುದರ್ಕೂ 
ನಿಮಗಿರ್ವ ಅಡಿ್ಡ-ಆತಿಂಕಗಳಾದರೊ ಯಾವುವು? ಒಿಂದೊಮ್ಮ, ನಿಲೇವು ಭಾರಿ 
ಶಿ್ರಲೇಮಿಂತರ್ (ಮತ್್ತ ಅದನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸಲ್ ಸಮಯ ಮತ್್ತ ಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯವೂ 
ನಿಮಗಿದ) ಎಿಂದ್ರ್ೊಳಳುಲೇಣ. ಆಗ ಈ ನೆಟ್ವಕಿಕ್ಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊಲೇಲ್ 
ಗೆಲವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿಲೇವು ಅಷಾ್ಟಗಿ ತಲರ್ಡಿಸಿರ್ೊಳುಳುವ ಪ್ರಮಲೇಯವೆಲೇ 
ಇರ್ವುದಿಲ್ವಲ್!

ಇಲ್, ನಿಲೇವೂ ನನನುಿಂತ ‘ಬಹ್ಸಿಂಖಾ್ಯತರ’ ಗ್ಿಂಪಿಗೆ ಸಲೇರಿದ್ದರೆ ಆಗ, 
ಕಳದ್ರ್ೊಳುಳುವುದರ್ಕೂ ನಿಮ್ಮಲ್್ ಏನಿರ್ತ್ತದ? ಮೊದಲ್, ವೆಲೇಗವಾಗಿ 
ಬಳಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಈ ಉದ್ಯಮದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದ್ರ್ೊಳಳುಲ್ ಪ್ರಯತಿನುಸಿ. ‘ಬಿಂದರೆ 
ಲಾಭ, ಹೆೊಲೇದರೆ ನರ್ಟ’ ಎನ್ನುವುದರ್ಕೂ ಹೆೊಲೇಗಲ್ ಏನೊ ಇಲ್ವೆಲೇ ಇಲ್ವಲ್. 
ಏನಿದ್ದರೊ, ಬರಬಲೇಕಷ್ಟಲೇ!

ನಿಲೇವು ಪ್ರಯತಿನುಸಲ್ ಇದಲೇ ಅತ್ಯಿಂತ ಸಕಾಲ.

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಒಗ್ಗೆತ್ತದ ಎಿಂದ್ ನಿಲೇವು ನಿಶಚುಯಿಸಿದ 
ಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲೇವನದ ಏರ್ೈಕ ಅತ್ಯಿಂತ ಶ್ಭಗಳಿಗೆಯಾಗಿರ್ತ್ತದ!
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ನಿಮ್ಮ ಜಿಲೇವನದ ಮಲೇಲ ಮತ್ತ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ ಇದಲೇ 
ಸ್ಮ್ಹೊತಕ್ವಿರಬಹ್ದ್. ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸಾದ ಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯ– ಭದ್ರತ–
ಆನಿಂದ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತ ಆಸಾ್ವದಿಸ್ತಿ್ತದ್ದಲೇವೆ ಎಿಂಬ ಭಾವನೆ ಮೊಡ್ವ ಗಳಿಗೆ!

ಎಲ್ಕಿಕೂಿಂತ ಮಗಿಲಾದ್ದಿಂದರೆ: ಇದ್, ಅಮರಿರ್ಯ, ನಮ್ಮ 
ಅಮೆರಿಕೆಯ, ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗ್ವಿಂತ ಮಾಡ್ವುದರ್ಕೂ ಮೊದಲ ಹೆಜೆಜೆ ಇಡ್ವ 
ಗಳಿಗೆಯಾಗಿರಬಹ್ದ್.
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ಅಮೆರಿಕೆಯ  
ಕನಸ್

ಹಿಂತ 1
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I

ಅಮೆರಿಕೆಯ ಕನಸ್ ಹ್ಸಿಯ್ಗಿದೆ

ಅಮೆರಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ೋಷ್ಠವೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟಟು 
ಕನಸ್ಗಳು ಬೋಳುವುದೋ ಇಲ್ಲ.

– ರೆೊನಾಲ್ಡ್ ರೆೋಗನ್,
ಅಮೆರಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಯಾವುದದ್, ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸ್?
ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸ್ ಎಿಂದರೆಲೇನ್? ಹಿಲೇಗೆಿಂದೊಡನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ 

ಮನಸಿಸ್ನಲೊ್ ವಿಭಿನನುವಾದ ವಿಶಿರ್ಟವಾದ ಕಲಪೆನೆ ಮೊಡ್ತ್ತದ. ಹತ್್ತ ಲಕ್ಷ 
ಜನರನ್ನು ರ್ಲೇಳಿದರೆ ಹತ್್ತ ಲಕ್ಷ ಕಲಪೆನೆಗಳು ಸಿಗ್ತ್ತವೆ , ಪ್ರತಿಯೊಿಂದೊ ವಿಭಿನನು 
ಮತ್್ತ ವಿಶಿರ್ಟ. ಏನೆಲೇ ಆದರೊ ಎಲ್ದರಲೊ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರ್ಲವಿಂದ್ 
ಸಿಂಗತಿಗಳು ಇದ್ದಲೇ ಇರ್ತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

ನಮ್ಮಲ್ರಿಗೊ ಎಿಂದರೆ ನಮಗೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಟ್ಿಂಬಗಳಿಗೊ ಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯ 
ಮತ್್ತ ಭದ್ರತ ಬಲೇಕ್; ಇನೊನು ಹೆಚಿಚುಗೆ ಹಣ ಆರೆೊಲೇಗ್ಯ, ಸಿಂತೊಲೇರಗಳು ಬಲೇಕ್; 
ಏನಾದರೊ ಸಾಥಕ್ಕವಾದ್ದನ್ನು, ಉತ್ತಲೇಜಕವಾಗಿರ್ವುದನ್ನು ಮಾಡಬಲೇಕ್; 
ಸ್ವಹಿತ ಮತ್್ತ ಪರಹಿತ ಎರಡೊ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಆಗಬಲೇಕ್...

ನಮ್ಮಲ್ರ ಮೊಲ ಆಶಯವೆಿಂದರೆ: ನಮ್ಮ ರ್ೊರತಗಳಲ್ ನಿಲೇಗಬಲೇಕ್; 
ಹೆಚಿಚುಗೆ ಹಣ, ಮತ್್ತ ಅದನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸಲ್ ಹೆಚಿಚುಗೆ ಸಮಯ ದೊರೆಯಬಲೇಕ್ 
ಎನ್ನುವುದಲೇ.

ಇದ್ ಎಲ್ರ ವಿರಯದಲೊ್ ಸತ್ಯವೆಲೇ, ಅಲ್ವೆ?

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್್ ಬಹಳರ್್ಟ ಜನರಿಗೆ ಅವರ್ ಬಯಸ್ವಿಂತಹ 
ಮನೆಯಲೊ್ಲೇ ಅಥವಾ ಪರಿಸರದಲೊ್ಲೇ ಬದ್ಕ್ವ ಅವಕಾಶವಿರ್ವುದಿಲ್. 
ಕಾರಣ ಬಹಳ ಸರಳ – ಸಾಮಥ್ಯಕ್ದ ಅಭಾವ!
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ಜಗತಿ್ತನಲ್್, ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಜಿಲೇವನವನ್ನು ನಡೆಸಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ 
ರ್ೊಲೇಟ್ಯಿಂತರ ಜನರಿದಾ್ದರೆ.

ಅಮೆರಿಕೆಯ ಕನಸಿನ ಕ್ರಿತ್ದ ಸತಯ
ನಮಗೆ ಇನೊನು ಏನೆಲೇನ್ ಬಲೇಕ್? ಮಕಕೂಳಿಗೆ ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹಳಯ ಸನುಲೇಹಿತರ 
ಜೆೊತ ವಿನೆೊಲೇದ ಕಾಲಕ್ಲೇಪ, ಹೆೊಸ ಸನುಲೇಹಿತರನ್ನು ಸಿಂಪಾದಿಸಿರ್ೊಳುಳುವುದ್, 
ರಜೆ ಪ್ರವಾಸ, ಮನರಿಂಜನೆ, ವಿನೆೊಲೇದ, ಹೆೊರಗೆ ಊಟಮಾಡ್ವುದ್, ಹೆೊಸ 
ಬಟ್ಟಗಳು... ಮತ್್ತ ಇನೊನು ವಿಭಿನನು ವಸ್್ತಗಳು ಮತ್್ತ ಸಾಧ್ಯತಗಳು.

ಆಮಲೇಲ? ಇಿಂದ್ ನಮ್ಮಲ್್ ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದ ಹೆೊಸ ಕಾರ್ ಇದ ಆದರೆ 
ನಾವು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆಲೇ ಬಿಂಧಿ. ಕಾರಣ, ಹೆೊರಗೆ ಹೆೊಲೇದರೆ ಸ್ಮ್ಮನೆ 
ಖಚ್ಕ್. ಅರ್್ಟ ಹಣ ನಮ್ಮಲ್್ಲ್. ಒಿಂದ್ ಬಲೇರ್ಿಂದರೆ ಬಲೇರೆಲ್ವನೊನು ತಾ್ಯಗ 
ಮಾಡಬಲೇಕಾದ ದ್ರದೃರ್ಟಕರ ಪರಿಸಿಥೆತಿ.

ಅಲಪೆತೃಪ್ತರಾಗಿರ್ವುದ್ ನಮಗೆ ರೊಢಿಯಾಗಿಬ್ಟ್ಟದ!

ಇಿಂದ್ ಅನೆಲೇಕರಿಗೆ, ತಮಗೆ ರ್ಚಿಸ್ವ ಅಥವಾ ನೆೈಪುಣ್ಯವಿರ್ವ 
ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್್ ಜಿಲೇವನೆೊಲೇಪಾಯವನ್ನು ಅರಸ್ವ ಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯವಿಲ್. ಮನಸಿಸ್ಲ್ದ 
ಅಥವಾ ಇನೊನು ಸಪೆರ್ಟವಾಗಿ ಹೆಲೇಳುವುದಾದರೆ ಮನಸಾರೆ ದ್ವಲೇಷ್ಸ್ವ ರ್ಲಸವನ್ನು 
ಅವರ್ ನಿಬಕ್ಿಂಧದಿಿಂದ ಮಾಡಬಲೇಕಾಗಿದ. ಕಾರಣ, ಉದರ ನಿಮತ್ತಿಂ... 
ಬದ್ಕಬಲೇಕಲ್!

ನಾನೊ ಇದನೆನುಲ್ ಅನ್ಭವಿಸಿದವನೆಲೇ. ಯಾರ್ ಯಾರಿಗಾಗಿಯೊಲೇ 
ದೊಲೇಣಿಗಳನ್ನು ನಿಮಕ್ಸ್ತಿ್ತದ್ದ. ತಾಸಿಗೆ ಐದೊವರೆ ಡಾಲರ್ಗಳ ಸಿಂಬಳ 
ರ್ೊಡ್ತಿ್ತದ್ದ ಯಜಮಾನ ಮಾತ್ರ ಚನಾನುಗಿ ಗಳಿಸ್ತಿ್ತದ್ದ. ಹೆೊಲೇಟಲ್ನಲ್್ ಸವಕ್ರ್ 
ರ್ಲಸ ಮಾಡಿದ. ವಾರರ್ಕೂ ನೊರಾ ಐವತ್್ತ ಡಾಲರ್ಗಳು (ಟಪ್ಸ್ ಸಹಿತ!). ಈ 
ರ್ಲಸಗಳನೆನುಲ್ ನಾನ್ ದ್ವಲೇಷ್ಸ್ತಿ್ತದ್ದ. ರ್ಲಸದ ಬಳಿಕ ಸನುಲೇಹಿತರ ಜೆೊತ ಸಲೇರಿ 
ವೃರಾ ಕಾಲಕಳಯ್ತಿ್ತದ್ದ. ಯಾವುದಕೊಕೂ ಧಾವಿಂತವೆಲೇ ಇಲ್.

ಹಿಲೇಗೆಲೇ ಇರ್ತ್ತ, ಒಿಂದ್ ದಿನ ನನನುನ್ನು ನಾನೆಲೇ ಪ್ರಶಿನುಸಿರ್ೊಿಂಡೆ. “ಇಷ್ಟಲೇ 
ಏನ್ ಜಿಲೇವನ ಎಿಂದರೆ?” ಈ ಅಥಕ್ಬರ್ವ ಹಾಡ್ ನಿತ್ಯ ನನನು ನಿದ್ರಯಲೊ್ 
ರ್ಲೇಳಿಬರ್ತಿ್ತತ್್ತ. “Is that all there is, my friend?”

ನನನು ಜಿಲೇವನ ಹಳಳು ಹಿಡಿದಿತ್್ತ. ಆದರೊ, ಅದರಿಿಂದ ಹೆೊರಬಿಂದ್ 
ಬಲೇರೆಲೇನನಾನುದರೊ ಪ್ರಯತಿನುಸಲ್ ರ್ೈಯಕ್ ಸಾಲಲ್ಲ್. ನಾನ್, ತಾಸಿಗೆ ಐದೊವರೆ 
ಡಾಲರ್ಗಳಿಗಿಿಂತ ಮಲೇಲ್ದಜೆಕ್ಯವನ್ ಎಿಂದ್ ನನಗೆ ಗೆೊತಿ್ತತ್್ತ. ಆದರೊ ಆ 
ಐದೊವರೆ ಡಾಲರ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತ ನನಗೆ ಇತ್್ತ. ನನನು ಕ್ಟ್ಿಂಬವನ್ನು 
ಹೆೊರೆಯ್ವ ಭಾರ ನನನು ಹೆಗಲಮಲೇಲ್ತ್್ತ.
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ಇವೆಲ್ ಸವೆಲೇಕ್ಸಾಮಾನ್ಯ, ಅಲ್ವೆಲೇ!?

ಮತೊ್ತಿಂದ್ ವಾಸ್ತವಾಿಂಶ ಗೆೊತ್ತಲೇ ನಿಮಗೆ? ಅಮರಿರ್ಯ 
ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯಲ್್ ಶಲೇಕಡ ಒಿಂದಕಿಕೂಿಂತ ಕಡಿಮ ಜನರ್ ಮಾತ್ರ ವರಕ್ರ್ಕೂ ಒಿಂದ್ 
ಲಕ್ಷ ಡಾಲರಿಗಿಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸ್ತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಇಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್್ ಆರ್ಕ್ಕ ಭದ್ರತ 
ಬಲೇಕಿದ್ದರೆ ಸರಿಸ್ಮಾರ್ ಇರ್್ಟ ಹಣವಾದರೊ ಇರಬಲೇಕಾಗ್ತ್ತದ.

ಸ್ರ್ಿಂಶ
ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸಿಗೆ ಆಧಾರವೆಲೇ ಆರ್ಕ್ಕ ಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯ. ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು, 
ಬಯಸಿದಾಗ ಮಾಡಲ್ ನಮ್ಮಲ್್ ಸಾಕರ್್ಟ ಹಣವಿರಬಲೇಕ್.

ನಾವು ಹಣವಿಂದರ್ಕೂಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾ್ರಶಸತ್ಯ ರ್ೊಡ್ತ್ತಲೇವೆ ಎಿಂದ್ ನಾನ್ 
ಹೆಲೇಳುತಿ್ತಲ್. ನಮ್ಮಲ್ರಿಗೊ ಗೆೊತ್್ತ, ಹಣ ಹಣವಾಗಿಯಲೇ ಮ್ಖ್ಯವಾಗ್ವುದಿಲ್; 
ಅದರಿಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾ್ರಪ್ತವಾಗ್ವ ರ್ೊಳುಳುವ ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಅದರ್ಕೂ ಅಷೊ್ಟಿಂದ್ 
ಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತ. ಪ್ರಸಿದಧಿ ಹೆೊಲೇಟಲ್ ಮಾಲ್ಕ ಟೊಟ್ಸ್ ಶೊಲೇರ್ ಹೆಲೇಳುತಿ್ತದ್ದ, “ನಾನ್ 
ರ್ೊಲೇಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಲ್ ಬಯಸ್ವುದಿಲ್. ಆದರೆ. ರ್ೊಲೇಟ್ಯಧಿಪತಿಯಿಂತ 
ಬಾಳಲ್ ಬಯಸ್ತ್ತಲೇನೆ.”

ಒಿಂದಿಂತೊ ಸತ್ಯ: ನಮ್ಮಿಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್್ ಹಣವು ಒಿಂದನನುಿಂತೊ 
ಖರಿಲೇದಿಸಿರ್ೊಡಬಲ್್ದ್, ಅದಲೇ ‘ಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯ.’

ಹಣದಿಿಂದ ಚಚ್ಕ್ಗಳನ್ನು, ಶಾಲಗಳನ್ನು ನಿಮಕ್ಸಿಬಹ್ದ್, ನಮ್ಮ 
ಮಕಕೂಳ ಮೈಮಲೇಲ ಉಡ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹ್ದ್.

ಈ ದಿನಗಳಲ್್ ಹಣದಿಿಂದ ರ್ೊಳಳುಬಹ್ದಾದ ಮತೊ್ತಿಂದ್ ಎಿಂದರೆ, 
ಉತ್ತಮ ಆರೆೊಲೇಗ್ಯ.

ಅಮರಿರ್ಯಲ್್ ವೆೈದ್ಯಕಿಲೇಯ ಚಿಕಿತಸ್ ವಿಪರಿಲೇತವಾಗಿ ದ್ಬಾರಿಯಾಗ್ತಿ್ತದ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳು ಪಾ್ರಥಮಕ ಚಿಕಿತಸ್ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲೊ ಅಸಮಥಕ್ರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ನಿಜವಾಗಿಯೊ, ಇನ್ನು ಮ್ಿಂದ ಕಾಯಿಲ ಬ್ಲೇಳುವುದೊ ಒಿಂದ್ 
ಲಕ್ಷ್ರಿಯಾಗಿಬ್ಡ್ತ್ತದ.

ಆರೆೊಲೇಗ್ಯ ವಿಮಯ ವಿಚಾರ? ನಿಮಗೆ ಗೆೊತಿ್ತರಲ್, ಸ್ಮಾರ್ ಐದ್ 
ರ್ೊಲೇಟ ಅಮರಿಕನನುರ್ ಆರೆೊಲೇಗ್ಯ ವಿಮಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಲ್. ಅಮರಿರ್ಯಲ್್, 
ಅರವತತೈದ್ ವರಕ್ಗಳಿಗಿಿಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸ್ನವರಲ್್ ಶಲೇಕಡ ಹದಿನೆಲೇಳರರ್್ಟ 
ಜನ ಅಪಘಾತರ್ೊಕೂಲೇ ಅಥವಾ ತಿಲೇವ್ರ ಕಾಯಿಲಗೆೊಲೇ ತ್ತಾ್ತದರೆ 
ದಿವಾಳಿಯಾಗಿಬ್ಡ್ತಾ್ತರೆ. ನೆನಪಿರಲ್, ಅಮರಿರ್ ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಿಂತ 
ಶಿ್ರಲೇಮಿಂತ ರಾರಟ್ರ!

ಒತ್ತಡರ್ಕೂ ಸಿಲ್ಕಲ  ್ ಇದಕಿಕೂಿಂತ ಆತಿಂಕಕಾರಿ ವಿರಯ ಬಲೇರ್ಲೇ? ಈಗ 
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ಬಹ್ಪಾಲ  ್ವೆೈದ್ಯರ  ್ಹೆಲೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಯಿಲ ಅಥವಾ ರೆೊಲೇಗಗಳು ಬರಲ  ್ಹಣದ 
ಕ್ರಿತಾದ ಆತಿಂಕ ಮತ್್ತ ಚಿಿಂತಗಳಿಗಿಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಮತೊ್ತಿಂದ  ್ಇಲ.್

ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವಿಂದನ್ನು ಹೆಲೇಳುತ್ತಲೇನೆ ರ್ಲೇಳಿ: ವೆೈದ್ಯಕಿಲೇಯ 
ಸಿಂಶೊಲೇಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಾಸರಿ ಅಮರಿಕನನುರಿಗಿಿಂತ ಶಿ್ರಲೇಮಿಂತ ಅಮರಿಕನನುರ 
ಆರೆೊಲೇಗ್ಯ ಗಣನಿಲೇಯವಾಗಿ ಚನಾನುಗಿದ! ಇದರಿಿಂದ, ಹಣವು ಆರೆೊಲೇಗ್ಯವನ್ನು 
ಖರಿಲೇದಿಸಬಲ್್ದ್ ಎಿಂಬ್ದ್ ರ್ಜ್ವಾತಾಗ್ತ್ತದ.

ಅದಲೇನೆೊಲೇ ಸರಿ ಆದರೆ ಹಣವು ಸಿಂತೊಲೇರವನ್ನು ಖರಿಲೇದಿಸಬಲ್್ದಲೇ? 
ಅದರ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್್ದ ಇದೊಿಂದಲೇ, ಎನ್ನುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ 
ಮ್ಿಂಜಾನೆ ಬಲೇರೆ ಬಲೇರೆ ಮಕಕೂಳತ್ತ ಸ್ಮ್ಮನೆ ನೆೊಲೇಡಿ, ಇದೊ ಸತ್ಯವಲ್ ಎಿಂದ್ 
ನಿಮಗೆಲೇ ತಿಳಿಯ್ತ್ತದ.

ಸಾ್ವತಿಂತ್ರ್ಯ, ಭದ್ರತ, ಹಣ, ಆರೆೊಲೇಗ್ಯ ಮತ್್ತ ಸಿಂತೊಲೇರ. ಇದರಲ್್ ನಮಗೆ 
ಒಿಂದೊಲೇ ಎರಡೆೊಲೇ ಸಿಕಕೂರೆ ಸಾಲದ್. ನಮಗೆ ಎಲ್ವೂ ಬಲೇಕ್.

ತೆರಬೀಕ್ದ ಬಲೆ
‘ಪೀಟರ್ ಪ್ಯನ್’ ಎಿಂಬ ಶ್ರಲೇರಠೆ ಕಾಲಪೆನಿಕ ಕತ ಬರೆದ ಸರ್ ಜೆಲೇಮ್ಸ್ ಬರಿಲೇಕ್ ಒಮ್ಮ 
ಹಿಲೇಗೆ ಹೆಲೇಳಿದ್ದರ್, “ನಿಮ್ಮ ಕನಸ್ಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಬಲೇಕ್, ನಿಲೇವು ಬಯಸಿದ್್ದ 
ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಲೇಕ್ ಎಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್್ರ್ವ ಉಳಿದಲ್ವನೊನು ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಬಲೇಕ್!”

ಇದನ್ನು ನಿಲೇವು ನಿಂಬ್ವಿರೆಲೇನ್? ಅಲಪೆ ಲಾಭಕಾಕೂಗಿ ಉಳಿದಲ್ವನೊನು 
ಬ್ಟ್್ಟಬ್ಡಬಲೇಕ್, ಎನ್ನುವುದ್ ನಿಜಕೊಕೂ ಸರಿಯಲೇ?

ಅಡಮಾನ ಸಾಲದ ಕಿಂತ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದಿದ್ದರೆ 
ನಿಲೇವೆರ್ಟರಮಟ್ಟಗೆ ಸ್ವತಿಂತ್ರರ್?

ಜಿಲೇವನರ್ಕೂ ಭದ್ರತ ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ವೆೈದ್ಯಕಿಲೇಯ ಆರೆೈರ್ ಪಡೆಯಲ್ 
ಹಣವಿಲ್ದಿದ್ದರೆ ಮನಸಿಸ್ಗೆ ಅದಿಂತಹ ಸಿಂತೊಲೇರ ಇರಬಹ್ದ್? (ಅಥವಾ 
ಬಲೇರೆ ಯಾರದೊ್ದಲೇ ಆರೆೊಲೇಗ್ಯ ವಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಡಿ ನಿಲೇಡ್ವುದರ್ೊಕೂಲೇಸಕೂರ ನಿಲೇವು 
ದ್ಡಿದ್ ಸಾಯ್ವುದರಲ್್ ಸಿಂತೊಲೇರವೆಲೇನಿದ?)

ಇರ್ವುದಲ್ವನೊನು ಬ್ಟ್್ಟ ಇನೆನುಲೇನನೆೊನುಲೇ ಪಡೆಯ್ವುದರಲ್್ ಏನ್ 
ಸೌಭಾಗ್ಯವಲೇ?

ಇಲ್, ಇದಲ್. ನಿಜವಾದ ಅಮರಿರ್ಯ ಕನಸಿಂದರೆ, ಎಲ್ರಿಗೊ ಅವರ್ 
ಬಯಸಿದ ಎಲ್ವೂ ಸಿಕಕೂಬಲೇಕ್.
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ಆದರೆ ದ್ಃಖಕರ ಸತ್ಯವೆಿಂದರೆ, ಇಿಂದ್ ಬಹ್ಪಾಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅವರ್ 
ಬಯಸಿದ್್ದ ಸಿಗ್ವ ಸಾಧ್ಯತಗಳು ತಿಲೇರಾ ವಿರಳ. ಅಿಂತಹವರಿಗೆ, ಅಮರಿರ್ಯ 
ಕನಸ್ ಎನ್ನುವುದ್ ಒಿಂದ್ ಮಥೆ್ಯ ಅಥವಾ ಕಲಪೆನೆಯಾಗಿಯಲೇ ಉಳಿಯ್ತ್ತದ.

ಅಸಿಂಖಾ್ಯತ ಅಮರಿಕನನುರಿಗೆ ಅಮರಿರ್ಯ ಸ್ವಪನು ಎನ್ನುವುದ್ 
‘ಅಮೆರಿಕೆಯ ದ್ಃಸ್ವರನು’ವಾಗಿಬ್ಟ್ಟದ.




