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మద��ానంమద�ం   ��గడం   మ�   సమ�జంల��   ��ంతమం��   వ�క�� ల��   ��ద�    సమస�లను   క������ ం��,   �ాల�� న�   వ�క�� ల�  
��గ�త�న�ప��డ�   �ార�   సర���ా   గడ�ప�త����ర�   అనుక�ంట����ర�   మ��య�   �ార�   ��తంల�   బ��ా   
ప��ేసు� ���ర��   భ�మ   క���   ఉంట�ర�,   �ార�   �ాట��   ��శనం   �ేసు� ���ర�   గ���ంచల�దు   ఫ��చ��   మ��య�   �ా��   
చుట��    ఉన�   వ�క�� ల��ౖ   మ��య�   �ా��   క�ట�ంబ�ల��ౖ   ప��క�ల   ప����ాలక�   �����సు� ం��.   �ర�   క�ట�ంబంల�   
మద��ానం   క���   ఉన�ప��డ�   సృ�ి�ంచబ��న   "��ం�ే   నరకం"   ��ల�   మం��   ప�జల�   గ���ంచర�,   �ా��   చుట��    ఉన�   ప��   
ఒక�ర�   మద��ాన   వ�����   బ�ధ��ట�� �   మ��య�   భ��ం���   మ��య�   ఇ��   ఇంట�ల��   ప��   ఒక�   వ����   �క�   
భ�ష�త�� ను   ప��క�లం�ా   ప����తం   �ేసు� ం��.     
  
మద��ానం   సమ�ంల�   �వ�ిం�ే   క�ట�ంబ   సభ��లక�   �����న   కలల�,   �����న   ఫ��చ��   మ��య�   �����న   గృ�ల�   
ఉంట��,   �ార�   ����పరం�ా   ల���   ���డలల�   ల���   �ా��ారంల�   ల���   మ��   ఇతర   ��ంచ� ల�నూ   �ాణ�ంచర�,   ఎందుకంట�   
�ాల�� న�   వ����   చుట��    ప��క�ల   శక�� ల�   ఉంట��.   
  
గృహ   ��ంస   మద�ం   ఉన�   ఇళ�ల�   ఎప��డూ   ఉంట�ం��   మ��య�   గృహ   ��ంస   �క�   ���ా��   భ��ం�ే   ఆడ�ిల�ల��   
ఇంట��    �వ�ిం�ే   ప��   ఒక�����   ��తం   '�వన   నరకం'   అవ�త�ం��.   
  
స)   గ�జ�ా� ల�   మద�ం   ఎందుక�   �����ంచబ��ం��?   
  
గ�జ�ా� ల�   మద�ం   ఎందుక�   �����ంచబ��ంద�   �ర�   ఎప���ై��   ఆల��సు� ����ా?   గ�జ�ా�   �� ��   �ాష� �ం   ఎందుక�?   
��ను   �జం�ా   మం�   ప�శ�.   గ�జ�ా�   �ాష� �ంల�   మద��ాన   ���ధం   ��నుక   ఖ��త���న   �ారణం   ఏ�ట�   ��ల�   మం��   
ఆశ�ర��� త����ర�.   బ��ా,   �ౖె�   మ��య�   �ెల�సు��ం��!   
  
గ�జ�ా� ల�   మద��ాన   ��������   ప���న   �ారణం   �� ర�ంద� ల�   జ��ం�న   �ేశం   �క�   తం���   మ����   �ాం����   
��ాళ�ల���ంచడం.   అ��� బ�   2,   1869   న   �ాం���   ప�ట��న�����   �ాట�,   ఈ   ���ను   జ��య   �� ��   ����ా   క���   
జర�ప�క�ంట�ర�.   మ����   �ాం��   ��గల�దు   మ��య�   అతను   ఎల�ప��డూ   మద��ానం   ఆల�చనను   వ������ం��డ�.   
�ాబట��    గ�జ�ా� ల�   మద��ాన   ��������   ప���న   �ారణం   ఇ�ే.   ఇం�ా   ��ల�   ప��జ��ల�   ఉ����.   అ�   
మ�ఖ����న��   �ామ��క   సమస�ల�   మ��య�   గృహ   ��ంస.   మద�ం-చట�బద����న   �ా�ా� � ల   కంట�   గ�జ�ా� ల�   మ��ళల�   
��ల�   సుర��తం�ా   ఉ���ర�.   �ధుల��    మ��ళలక�   మ�ప���ా   ��గ�బ� త�ల�   �ర�గ�త�న�ట��    �ర�   ఎప�ట���   
చూడల�ర�.   
  
మద�ం   �వ����న   ఆ��గ�   సమస�లను   క���సు� ంద����   �ా��రణ   �షయం.   అందువల� ,   మద��ా����   �����ంచడం   
ఆ��గ�కర���న   ప�జల��   �ం��న   �ా�ా� � ��   అ�వృ���    �ేయ�����   స�యపడ�త�ం��,   త����ా   ప�భ�త�   ఆసుపత�� లల�   
ఇ�ే�   ఉ�త   ���త�ల��ౖ   ఖర��   ఆ��   అవ�త�ం��.   గ�జ�ా�   మ��య�   మ��ాష� �లల�   మ������ �నట��    బ� ంబ��   
�����న�   1960   ��   1   నుం��   మద�   �ా�య�ల   �ల�,   ఉత��� ,   అమ�కం   నుం��   గ�జ�ా�   చట�ం   �����ం�ం��.   ��ై�   
ఆల���   �సు��వడం   వల�    ��ల�   మం��   మరణ�ం�నప��డ�   ఈ   చట�ం   �ాస��ా���   ఉ���ల���   వ��ం��.   ఈ   చట�ం   
ఇప�ట���   ��ండ�   �ా�ా� � ల�� నూ   ఉం��,   �ా�   మ��ాష� �ల�   ల�ౖ����ం�   �ాలన   ��ల�   సరళ���న��,   ����తల�   మ��య�   
�ా��ార�ల�   బ��రంగం�ా   మద�ం   �క��ంచ�����   �ల�   క��సు� ం��.   గ�జ�ా�   ల�ౖ����ం�   అ���ార�ల�   ����   ప�����ా   
�����ం��ర�.   �ా�,   ��ే�య�ల�   మ��య�   ఎ������ల�   30   ���ల   �ెల�� బ�ట�   ఉన�   ప����   �� ందవచు�.   
  
�.   �ర�   మద�ం   ��గక�డద��   10   �ారణ�ల�   ...   
  
��దడ�,   ����   వ�వస� ,   �ాల�యం,   గ�ం�ె   మ��య�   వ����   �క�   మ�న�ిక   ��మం��   స�   �త�ం   శ���ా��   ఆల���   
ప����తం   �ేసు� ం��.   ���   ప����ాల�   ��ర��ా   �సుక�న�   ఆల���   ���� ���   సంబం��ం�న�.   శ��రం��ౖ   మద�ం   �క�   



ప����ాలను   ప����తం   �ే��   �ార�ాల�   వయసు�,   �ంగం,   మద��ానం   �క�   క�ట�ంబ   చ��త�   మ��య�   ఎంత   మ��య�   
ఎంత   తరచు�ా   మద�ం   ���ం��ల�   ఉ����.   
  

1.   ��దడ�   ర�గ�తల�   
��షన�   ఇ���ట���   ఫ�   ఆల���   దు�����గం   మ��య�   మద�   వ�సనం   ప��ారం,   ��వలం   ఒకట�   ల���   ��ండ�   
�ా�య�ల�   అస�ష����న   దృ�ి� ,   మంద��ం�న   ప�సంగం,   ��మ����ా   ప��చర�   సమయం,   జ�� పకశ���   బల��నపడటం   
మ��య�   సమత�ల�తను   ��ల�����.   వ����   మద��ానం   ఆ�ి���ినప��డ�   స�ల��ా�క   ప����ాల�   
అదృశ�మవ����,   �ా�   ��ర��ా�క   మద��ానం   ��ర��ా�క   ��దడ�   ర�గ�తలక�   �ారణమవ�త�ం��,   ఇ�   �వ����న   
మ��య�   బల��నప���ే�.   
  

2.   �వ����న   ��ర��ా�క   �ా�ధుల�   
��ంట��   ఫ�   ���ీ�   కంట�� �   అం�   �ి���న��   ప��ారం,   ఎక��వ   �ాలం   మద�ం   ���ంచడం   వల�    అ��క   రక��� ట�,   �ాల�య   
�ి��� �ి�   (�ాల�య   కణ�లక�   నష�ం)   మ��య�   �ా�ం���య�ట�ౖట��   (�ా�ం���య��   �క�   �ాప�)   కల�గ�త�ం��.   
  

3.   ��ం��వ��   
��ం��వ�   అ����   అ��కం�ా   మద�ం   ���ం�న   తర��ాత   సంభ�ం�ే   అసహ�కర���న   ల�ణ�ల   స��,   �ా��రణం�ా   �ా��   
అ��కం�ా   మద��ానం   �ే�ిన   తర��ాత.   ��ం��వ� ల�   అలసట,   ��హం,   ��ారం,   �ాంత�ల�,   తల���ి�,   కండ�ాల   
��ప��ల�,   ���కమ�,   ��గవంత���న   ప��,   �ాం�   మ��య�   శబ�� ���   సు��తత�ం,   మ��   ఆటం�ాల�   మ��య�   రక�ప�   
�ా�   కళ��   ఉంట��.   
  

4.   �ా�న��   
��ర��ా�క   మద��ానం   �ాల�యం,   ��ర�,   ��ంత�,   స�ర��ట�క   (�ా��   బ���),   అన��ా��క   మ��య�   ��మ��   �క�   
�ా�న����    స�   ����   ర�ాల   �ా�న�ర�   ప�మ�దం��   మ���ప��   ఉంట�ం��.   �� గ��� ��   ��గ�బ� త�ల�   క���   �ా�న��   వ�ే�   
ప�మ�దం   ఉం��.   
  

5.   జనన   ల��ాల�   
�ా���   �యంత�ణ   మ��య�   ��ారణ   ��ం��� ల   ప��ారం,   గ���ణ�   �ీ� �ల�   అస�ల�   ��గక�డదు,   �ా�   య���ౖట��   ���ట���   12   
మం��   గ���ణ�   �ీ� �లల�   ఒకర�   మద��ా����   �����సు� ���ర�.   �ిండం   ఆల��� క�   గ����ావడం   వల�    ��దడ�,   గ�ం�ె   
మ��య�   ఇతర   అవయ�ాల   ప�ట�� క��   వ�ే�   ల��ాల�   ఏర�డ���.   
  

6.   �ాయం   
�ా���   �యంత�ణ   మ��య�   ��ారణ   ��ం��� ల   ప��ారం,   మద��ానం   ప��చర�   సమయ���   త���సు� ం��   మ��య�   �ర��   
మ��య�   సమన�య���   బల��నపర�సు� ం��.   ఆల���   ప���వం��   వ�క�� ల�   �ట�ర�-�ాహన   ప�మ���లక�   �ాల��ే   
అవ�ాశం   ఉం��;   �ిల�ల   దు�����గం,   హత�   మ��య�   ఆత�హత�   వంట�   ��ం�ాత�క   చర�ల�;   జల�ాతం;   
మ������ వడం;   �ా�న   �ాయ�ల�;   మ��య�   త��ా��   �ాయ�ల�.   
  

7.   ఆ��రపడటం   
��షన�   ఇ���ట���   ఆ�   ఆల���   దు�����గం   మ��య�   మద�   వ�సనం   ప��ారం,   15   ఏళ�క�   మ�ం�ే   మద�ం   �ా�ే   
య�వత   21   ఏళ�   వయసుల�   ��గడం   ��ా రం�ం�ే   ��ద�ల   కంట�   మద�ం   �ద   ఆ��రప�ే   అవ�ాశం   ఐదు   ��ట��    ఎక��వ.   
ఇతర   �ార�ాల�   �ంగం   మ��య�   క�ట�ంబ   చ��త�   మద�   వ�సనం.   
  

8.   ఖ��   ��ల��ల�   
ఒ��   12-oun   ��   ��,   ఐదు-oun   ��   �ా� �   ��ౖ�   ల���   1.5-oun   ��   �ా�   మద�ం   150   ��ల��ల�   క���   ఉంట��.   ఇ�   
ఖ��   ��ల��ల�,   ఇ�   ప��జనకర���న   �� ష�ాలను   క���   ఉండవ�.   



  
9.   ల�ౖ�   �క�   ��లవ���న   ��ణ�త   
మద�ం   ��గడం   �   ఆ���క,   వృ��పర���న   మ��య�   మ�న�ిక   ���యసు�ను   ప����తం   �ేసు� ం��.   ��ర��ా�క   మద�ం   
దు�����గం   మ�ంద�ం,   ఆం�ోళన   మ��య�   య�ంట�   �� ష�   పర����ట�   ��జ�ర��   వంట�   మ�న�ిక   సమస�ల��   
మ���ప��   ఉంట�ం��.   
  

10.   మరణం   
ఆల���   దు�����గం   మ��య�   మద�   వ�సనం�� ౖ  ��షన�   ఇ���ట���   ప��ారం,   అ��ా   మద��ానం   అ����   ఒ��   
సందర�ంల�   మ��య�   �ా��రణం�ా   ��ండ�   గంటలల�ప�   మద��ానం   �క�   నమ���   -   ఇ��   రక�ంల�   మద�ం   
�ాంద�తను   0.08   �ాతం   ల���   అంతకంట�   ఎక��వక�   ��ంచుత�ం��.   మద�ం   ��ల�   త�ర�ా   మ��య�   అ��క   �త�ంల�   
��గడం   ����   వ�వస�ను   �ర����హపర�సు� ం��,   ���వల�    బ�� �అవ��,   మ�ర�ల�,   ��మ�   మ��య�   మరణం   క���   
సంభ�సు� ం��.   
  
  
�ి.   మ��ళల��    మద��ానం,   ��ల�క�ంట�న�   బ��స   తన   �����ే�గ   కథను   పంచుక�ంట�ం��     
  
వ�సనం,   ��ల���వడం   మ��య�   మ�న�ిక   ఆ��గ�ం   �క�   వ����గత   ప�య�ణం   
  
మ��ళల��    మద��ానం   ఒక   య���ా��   అ�   ��ను   అనుక����ను,   ప�ర�ష�ల�   మ�త���   ��గ�బ� త�ల�   అవ���ర�.   
మ��ళల�   ఎప��డూ   ప�   త�ా�త   �   �����త��ాళ���   బ�ం�   ల���   �� గ��ౖన   �ా� ���   ���   ��ౖ�   సమయంల�   
���ాలను   �ి�   �ేసు� న�ట��    ���క���ా� ర�.   ఒ�����   ఎదు���వట����   మ��య�   �����త�లను   మ��య�   ఆ��   
ఉ�ో��ా��   ��ల��వట����   20-ఏ�ో    ��   ���   ��గడం   �ాదు.     
��   ఆ�ీసు   ���ావ�   �ా���   తర��ాత   ఉదయం,   ��ను   ��ాళ���ౖ   �ాయ�ల�,   �ె���� �న   బ��   ర��   మ��య�   ��   బ��   
నుం��   ఒక   ట����   ��   ల�ప���   �ాక�డద�   �ె�ా�ను.��క�   వ���య�   
  
ఏ�   జ����ం�ో    ��క�   జ�� పకం   ల�దు,   సహ� �ో �గ�ల   నుం��   సంబం��త   సం�ే�ాల��వ��సూ�    ఒక   ఎ��   ��ల�   దూరం�ా   
ఉం��,   మ��.   ��ను   �షయ�ల��ౖ   ప���� ��ను   మ��య�   ప�ల�   ఉన�   వ�క�� ల�   �   CEO   మ�ందు   ఎప��డూ   ��గర�,   
�ర�   వ����కం�ా   పగ   ��ంచుక�ంట�ర�,   ��ను   �ెప�గలను.   ఇ��   క���   �దట��ా��   �ాదు.   ��ను   ప�ల�   ��ం��వ�   
ఉ���ను,   ��ను   ��   �ె��   వద�    క���   �ద��� య�ను.   ��ను   అప�ట���   క�ట�ంబ   సభ��లను   మ��య�   ఆం�ోళన   
�ెందుత�న�   �����త�లను   దూరం   �ే�ాను.   ఇ��   ��   �ా�   బ�ట�.   
  
��ను   ఎందుక�   ��� �ా�   మ�   
  
నుం��   ��ల�   ఆ�ం��ర�,   �ా�   �ి�ా�దు   �ేయవద��   మ��య�   వదుల���వద��   మ�క�   �ెప�బ��ం��,   హ� చ�   �ేయం��   
మ��య�   ���   �ాగ��యం��.   �వరక�,   రబ�ర�   బ��ం�   �ా��   మ��య�   ���న�ం.   ��క�,   ఇ��   ����ా��   ������   
�� ందడం   ఓ��ర���సు� ం��.   క���ాలల�,   ��మ�   సమయం   గ����ందుక�   ���ామ�.   ఆల���   �దట�   �ే��లల�   
�సుగ�,   ప���   ఒ����   మ��య�   ప��ర�   ఆం�ోళనను   క���   నయం   �ేసు� ం��.   
  
నగ�ాలను   క���ం�,   బ�ంగళ�ర�ల�   ఒంట���ా   �వ�ిం�న   తర��ాత,   ��ను   ������న   ఆ�ాధక�ల   వృత� ం   ��ర��ా   ������   
మ�ందుక�   �ా��ం��.   �రంతరం   గందర�������   గ����నందుక�   ��   �దట�   ఉ�ో�గంల�   ��ల��ంచక�ం��   ఉండట����   
ప�య��సు� ���ను.   
  
ఆల���   ఈ   ఆం�ోళన   మ��య�   తక��వ   ఆత���ర�ా��   �ం�ిం��.   ఇ��   చవ���న��,   సులభం�ా   ల�సు� ం��   మ��య�   
ఏ�ౖె��   ��సూ��   ������   ల���   ���న   అనువర�నం   కంట�   ��క�   బ��ా   ����ంచ�����   స�యప��ం��.   



  
��   ఆక�ి�క   మద��ానం   గ���ం�   ��   �����త�ల�   చమత���ం��ర�.   ��ను   స���ా�    ట�ట�ట�ల�   �ాల�దు,   �ా�   
��ల��ాలం�ా   �ా���   గ���ం�   ��   ఆల�చన   జ����ా   �ాష�   ��జ��   ను   న���ం�   �ేయడం.   
  
�ల��   ప��   ���ా��   ��గడం   మ�ర��ల�   
  
మ�   �ాత�� ల��   ��   ఇంట���   �సు��ళ�వల� ి  వ��ం��.   ��ను   బయటక�   ����� లనుక�ంట����ను,   �ా�   ��ను   ఆ��   ����   
�ాను,   ప�జల�   �ా�ఖ���ంచడం   ��ను   ����ను.   ఇ��   ఎక��వ   ��గ�����   మ��య�   తక��వ   అనుభ��   �ెంద�����   
మ�త���   నను�   న���ిం�ం��.   
  
��   త��దండ�� ల�   ��   మ�ర�త�న�   వ���������   ప���ం��ర�,   �ా�   మద��ానం   �ే���ార�   �ా��   వ�స����   ��చడంల�   
��� �   అవ���ర�.   
  
ఆ��   సందర�నలల�   ఒక���   గ���ం�   మ�ట�� డట����   ��   త��   నను�   క�ర��ం��,   �ా�   అప�ట���   ��ను   ��ర�మ�ర�   
�ే�ాను.   ఇ��   ప�   గ���ం�   ఒ����,   మ�మ�,   �ర�   ��ా�స�దం�ా   ఉ���ర�.   �ా��   20   ఏళ�ల�   ప��   ఒక�ర�   ఇల�   
����ా� ర�.   ఆ   �ాసన   ��వలం   ��ర����   మ�త���,   �ారంద����   ఆల���   బ��   ఉంద�   �క�   �ెల��ా?   
  
��   ��ప��ల�   అ����గ�ం�ా   మ��ా�.   ఆ   సమయంల�   నను�   �ా��   �����త��ాల�   అ�   �ి��ే   దురదృష�వంత�ల�ౖన   
�ా����ౖ   ��   దూక�డ�   అం��   బయటక�   �ావడం��   సంబం��ల�   మ����ా�.   
  
���    నను�   ��క��   �����   వద�క�   ��ం�ిం��.   ����   ప���ల   తర��ాత,   ��ను   భయంకర���న   మ�ఖం   క���న   ��క��   
మ�మయ�   మ�ందు   క�ర�����ను.   ��   వయసు   28   మ�త���,   �ా�   ��   ������   దూరం�ా   ��గ�త����ను.   ��క�   
మ�డ�   ఎం�ికల�   ఇవ�బ��� �   -   త���ంచం��,   మద��ానం   ఆపం��   ల���   �ి��� �ి�   ����   �ేయం��.   
  
అ��మక   సమ�హంల�   నను�   కను��నడం   ��ను   
  
ఉ�ో�గం   ��ల���నప��డ�,   ��ల�   ఏ�ో    ����   �ేయబ��ం��.   ఇ��   ��   ��తంల�   ��ను   ఆనం��ం�న   ఏ���క   �షయం,   ��ను   
�జయవంతం   �ావ�����   ��ల�   కష�ప��� ను   మ��య�   ��ను   ����   ��శనం   �ే�ాను.     
ఆల�����   అ��మక   (అ�-అ���)   సమ����ా��   �ర�   ఎల�   ���క���ా� ర�?   �ి�మ�ల   ��ల�పల   అల�ంట���   ఉంద�   
��క�   �ె�యదు,   అ��   క���   ��రత�ేశంల���.   
  
సమ����ాల�   �ేశ�ా�ప� ం�ా   క�మం   తప�క�ం��   జర�గ����.   ఎవ����   �ె�యక�ం��   ��ను   స�యం   �� ం�ే   మ�ర�ం   ఇ��.   
ఏ���క   మ��ళ   ఉన�ప�ట���,   అ�-అ���   వద�    నను�   ��చ�దనం   మ��య�   అం���ారం��   పలక��ం��ర�.   ��   
�ె���ేటలను   గ����ంచ�����   ఇట�వల   ��   90   ���ల   ��   వ��ం��.   
  
ఒక   దు�ాణం   వరక�   నడవడం   మ��య�   �ే�   ���ా   �క�   చవ���న   బ�ట��   ��నడం   ఎంత   సులభ�   �క�   
�ె��ినప��డ�   ప��   ���   ఒక   �� �ాటం.   మ��ళల��    మద��ానం   గ���ం�   �ా� మ�   ల���   క���త�కం�ా   ఏ�   ల�దు.   ��   
మ�నుపట�   ఉ�ో�గం   నుం��   �ి�ారసు   ల�క�ం��,   ��ను   మ��   ��గ�వ   నుం��   ��ా రం�ం����   వ��ం��.   
  
�   ప���ి�త�లను   అం��క��ంచడం   మ��య�   అం��క��ంచడం   ��ల�   కష����న   ప�.   �ా�   �ర�   ఒప��క�ంట�   అ��   �ా��రణం   
��గడం   �ాదు,   మ��య�   �ర�   సర���ా   ఉండట����   ఇష�ప�ే   �ా���   అమ���   మ�త���   �ాదు,   ప����   మ�ర�త�ం��.   
  
మ��ళల��    మద��ా�����   �ిగ��    ఉం��.   ��మ�   మ�   ����ల��ౖ   �యంత�ణ   ��ల��య�మ�.   మన��   మనం   
చూసు��ల�క�� �ే,   మనం   ఇతర�లక�   ఎల�   మం��ా   ఉంట�ం?   మ�న�ిక   ఆ��గ�   సల���ర�   Ur   ర��   ��ట�య�   



�ె�ా�ర�.   ఆల���   చట��ర�ద�ం.   �ాబట�� ,   ��మ�   �����   �� �ాడ�త�న�ప��డ�,   మం�   మ��ళ�ా   �ఫలమవ�����   
����లనుక�ంట����మ�.   
  
��   ��నుక   క�ర��న�   �ా�య�ల   �ా�సు����   క���   ��ను   ఇప��డ�   �ే�క�ా   ���సు� ���ను.   స�యం   ����ందుక�   
�ిగ�� పడకం��.   మ��ళల��    మద��ానం   అ����   మ���ై��   వంట�   �ా���   మ��య�   �ర�   ఒంట���ా   ��ళ�గ����ే   �ర�   
�జ�త�ా   ఉంట�ర�,   �ా�   �క�   అవసరం   ల�దు.   
  


