ಆದಿನ ಫೆಡರಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಮೋಲ್ಲನ ಚರ್ೆೆ ಬಹಳ ಬಿಸಿಯೋರಿತ್ತು.
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ್ ಉದಯಮಗಳ ಮತಖ್ಯಸಥರತ "ತ್ಮಮನತು ತಾವೆೋ ಸವ ನಿಯಂತ್ರಣಕೆೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲತ ನಮಗೆ
ತಿಳಿದಿದೆ, ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಗಳ ಹಸುಕ್ೆೋಪ್ವಾದರೆ ಬಹಳ ದತಬಾರಿಯೂ ಹಾಗೂ ಉತಾಾದನೆಯ ಮೋಲೆ ಋಣಾತ್ಮಕ
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ಬಿೋರತತ್ುದೆ " ಎಂದತ ವಾದಿಸತತಿುದದರತ. ಅದೆೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದದ ವ್ಯಕ್ತು ಸ್ಾವತ್ಂತ್ರಯದ ಹೊೋರಾಟಗಾರರತ ಈ
ಸಂಸ್ೆಥಗಳ ಸ್ೆೋರಲ್ಲರತವ್ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳು "ವ್ಯಕ್ತು ಸ್ಾವತ್ಂತ್ರಯದ ಮೋಲೆ ಹಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯದಷ್ತು ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರಲ್ಲದೆ "
ಎಂದತ ಎಚಚರಿಸಿದದರತ . ಒಬಬರ ಅಭಿಪ್ಾರಯದ ಪ್ರಕಾರ "ನಾವೆಲಿರೂ ಈಗ ವಿದತಯನಾಮನ ಯತಗದಲ್ಲಿ ಮನತಷ್ಯರನತು ಹೆೋಗೆ
ಕಾಣಲ್ಲದೆದೋವೆ ಎಂದತ ತಿೋರ್ಾೆನಿಸ ಬೆೋಕಾಗಿದೆ . ನಮಮನತು ನಾವೆೋ ವ್ಯವಾಹರಿಕಾ ಚರಾಸಿುಗಳಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲದೆದೋವೆಯೋ
?" . "ನಾವ್ು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡರ ನಡತವಿನ ಗೆರೆ ಎಳೆಯಬೆೋಕತ ?" ಎಂದತ ಒಬಬ ಆಯತಕುರತ ಪ್ರಶ್ನುಸಿದದರತ . ಇದಾಗಿದತದ
೧೯೯೭ ನೆೋ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ

ಆ ಗೆರೆಯನತು ಇಂದಿಗೂ ನಾವ್ು ಎಳೆದೆ ಇಲಿ ಹಾಗೂ ಆ ಸಂಸ್ೆಥಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ಮ್ಮಮಷ್ುದ ಹಾಗೆ ಕಾನೂನತ ರಚನೆ
ಯಾಗತವ್ ಹಾಗೆ ನೊೋಡಿಕೊಂಡರತ . ೨೩ ವ್ಷ್ೆಗಳ ನಂತ್ರ ಅದರ ಪ್ರಿಣಾಮ ನಮಮ ಕಣಣ ಮತಂದಿದೆ. ಆ ವಿಜ್ಯದ
ಫಲವೆೋ ಇಂದತ ನಮಮದತರಿಗಿರತವ್ ಹೊಸ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ - "ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹ ಅರ್ೆ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ". ಈ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯ
ಯಶಸತು ಅವ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರತವ್ುದತ , ನಮಮ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದಾರಿತ್ಪ್ಪಾಸತವ್ ಹಾಗೆ ಕವಿದಿರತವ್ , ಸತತ್ತು ಬಳಸಿನ
ಕಾನೂನತ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯಗಳಿಂದಲೆೋ ನಿಮ್ಮೆತ್ವಾಗಿರತವ್ ಒಂದತ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾರದಶೆಕವಾಗಿರತವ್ ಕನುಡಿಯಂತ್ಹ
ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯ ಮೋಲೆ . ಅದರ ಬೆೋರತಗಳು ನೆಲೆಯೂರಿರತವ್ುದತ ಒಂದತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳಿಂದ
"ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಅತಿ ದೊಡಡ ಸರಕಾರಿೋ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲಿದ ಜಾಗ " ಎಂದತ ಕರೆಸಿಕೊಳುಳತಿುದದ ಹೊಸ ಅಂತ್ಜಾೆಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ.
ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಎಲಿ ಖಾಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನತು ಒಂದಲಿ ಒಂದತ ದಿನ ಆಕರಮ್ಮಸಿಕೊಳುಳತ್ುದೆ , ಹಾಗತ ಈ ಅನಿಯಂತಿರತ್
ಜಾಲತಾಣಗಳು ಈಗ ಸಕಾೆರದ ಕಣಿಣಗೆ ಬಿದಿದವೆ . ಹಾಗೂ ಅವ್ುಗಳು ಖಾಸಗಿೋ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಗಳ
ರ್ಾಲ್ಲೋಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಬಿಬಣದ ಸರಪ್ಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತೆಹಾಕ್ತಕೊಂಡಿವೆ.

ಈ ಹೊಸ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ ಕಳೆದೆರಡತ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ುದೆೋ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳಿಲಿದೆ ಸ್ಾಗಿದೆ .
"ಡಿಜಿಟಲ್ " ಯತಗ ಬಹಳ ವೆೋಗದ ಯತಗ , ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗತಳಿದವ್ರತ ಬಹಳ ಬೆೋಗ ಹಂದೆ ಸರಿಯತತಾುರೆ ಎಂದತ
ನಮಗೆ ಹೆೋಳಲಾಗಿತ್ತು . ನಾವೆಲಿರೂ ಈ ಬಿಳಿ ಮೊಲದ ಹಂದೆ ಓಡತತಾು ಅದರ ಬಿಲಗಳಿಗೆ , ಒಂದತ ರ್ಾಯಾ ಲೊೋಕದ
ನಿರಿೋಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಬಾಲಕರಾಗಿ ಸ್ೆೋರಿಕೊಂಡತ , ಬಹಳ ಬೆೋಗನೆ ಭ್ರಮನಿರಸನರಾದೆವ್ು . ಈ ರ್ಾಯಾಲೊೋಕದಲ್ಲಿ , ಮೊದ
ಮೊದಲತ ಎಲಿ ಸ್ೆೋವೆಗಳು ಉಚಿತ್ ಎಂದತ ಸಂಭ್ರಮ್ಮಸದೆವ್ು , ಆದರೆ ಬಹತಬೆೋಗ ಈ ಎಲಿದರ ಹಂದೆ ಇರತವ್
ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು ನಮಮನತು ಉಚಿತ್ವಾದ ಸರಕಾಗಿ ನೊೋಡತತಿುವೆ ಎಂದತ ಅರಿತ್ತಕೊಂಡೆವ್ು .
ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ 'ಸರ್ಚೆ' ರ್ಾಡತವ್ುದತ 'ನಾವ್ು' ಅಂದತಕೊಂಡಿದೆದವ್ು , ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಿದೆ 'ಗೂಗಲ್' ನಮಮನತು
'ಸರ್ಚೆ ' ರ್ಾಡತತಿುದೆ ಎಂದತ. ನಾವ್ಂದತಕೊಂಡೆವ್ು "ಸ್ಾರ್ಾಜಿಕ ರ್ಾಧ್ಯಮ'ಗಳನತು ನಾವ್ು ಸಂಪ್ಕೆಕೆೆ ಬಳಸತತಿುದೆದೋವೆ
ಎಂದತ , ಆದರೆ ಈ ಸಂಪ್ಕೆಗಳೆಯಂದಲೆೋ ಸ್ಾರ್ಾಜಿಕ ರ್ಾಧ್ಯಮಗಳು ನಮಮನತು ಬಳಸಿಕೊಳುಳತ್ುವೆ ಎಂದತ , ನಾವ್ುಗಳು
ನಮ ಟಿವಿಗಾಗಲ್ಲ ಮತೊುಂದಕಾೆಗಲ್ಲ ಖಾಸಗಿೋ ನಿಯರ್ಾವ್ಳಿಗಳು ಯಾಕ್ತವೆ ಎಂದತ ಪ್ರಶ್ನುಸಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ , ಆದರೆ
ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗತತಿುದೆ ಈ ಖಾಸಗಿ "ನಿಯರ್ಾವ್ಳಿಗಳು " ವಾಸುವ್ದಲ್ಲಿ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ನಿಯರ್ಾವ್ಳಿಗಳು
ಎಂದತ

ಮತ್ತು ನಮಮ ಪ್ೂವಿೆಕರತ ಮೊೋಟಾರತ ವಾಹನಗಳನತು "ಕತದತರೆಯಲಿದ ಸವಾರಿ” ಎಂದತಕೊಂಡ ಹಾಗೆ , ನಾವ್ು
ಅಂತ್ಜಾೆಲ ತಾಣಗಳನತು ಯಾರತ ಬೆೋಕಾದರೂ ತ್ಮಮ ಇಷ್ುದ ಹಾಗೆ ಲಗತಿುಸಬಹತದಾದ " ನೊೋಟಿೋಸ್ ಬೊೋರ್ಡೆ "
ಎಂದತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದೆವ್ು . ಹಾಗೂ ನಮಮ ಕಾನೂನತ ನಿರ್ಾೆಣ ರ್ಾಡತವ್ವ್ರತ , ೧೯೯೬ರ ಸರ್ಾಜಾಕಾ ನಡಾವ್ಳಿ ಕಾಯದ
ಮ್ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ ೨೩೦ ರ ಪ್ರಕಾರ , ಈ ಸಂಸ್ೆಥಗಳನತು "ಪ್ರಕಾಶಕರತ " ಮತ್ತು " ಭಾಷ್ಣಕಾರ"ರ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರತ.

ಆದರೆ ಪ್ದೆೋ ಪ್ದೆೋ ಎದತರಾದ ಬಿಕೆಟತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವ್ರಿತ್ತ ಕೊಂಡಿದೆದೋನೆಂದರೆ , ಈ ಜಾಲತಾಣಗಳು "ನೊೋಟಿೋಸ್
ಬೊೋರ್ಡೆ "ಗಳಲಿದೆ , ಹೊಸ ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ ವೆೈರಸ್ ಗಳನೂು ಯಾರತಬೆೋಕಾದರತ ತ್ಂದತ ಬಿಟತು ಎಲೆಿಡೆ
ತ್ಲತಪ್ಬಹತದಾದ ರಕುನಾಳಗಳು ಎಂದತ . ರ್ಾರ್ಕೆ ಝತಕೆಬೆೆರ್ಗೆ , ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವೆೋ , ಒಂದತ "ಸತಳುಳ " ವಿಡಿಯೋ
ವ್ನತು ತೆಗೆದತ ಹಾಕದೆ ಫೆೋಸತಬರ್ಕ ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ , ಮತ್ತು , ರಾಜ್ಕ್ತೋಯ ಜಾಹರಾತ್ತಗಳನತು ಯಾವ್ುದೆೋ ಸತಾಯಂಶ
ಪ್ರಿಶ್ನೋಲ್ಲಸದೆ ಫೆೋಸತಬರ್ಕ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬಹತದತ ಎಂದತ ಘೂೋಷಿಸಿದ.

ಈ ಎಲಿ ಭ್ರಮಗಳೂ ನಿಂತಿರತವ್ುದತ , ಇವೆಲಿಕ್ತೆಂತ್ ಪ್ರಚಂಡ ಭ್ರಮಯಾದ , “ಗೌಪ್ಯತೆ ಎನತುವ್ುದತ ಖಾಸಗಿ” ಎನತುವ್
ನಂಬಿಕೆಯ ಮೋಲೆ . ನಾವೆಲಿರೂ ನಮಮಖಾಸಗಿೋತ್ನವ್ನತು , ಕೆಲವಂದತ ಅನತಕೂಲಕಾೆಗಿ , ಎಷ್ುರ ಮಟಿುಗೆ
ಬಿಟತುಕೊಡಬಹತದತ ಎಂದತ ಲೆಕೆ ಹಾಕಬಹತದತ ಎಂದತ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದೆದವ್ು . "ಒಂದಷ್ತು ಬಿಟತು ಕೊಟತು, ಒಂದಷ್ತು ಪ್ಡೆ"
ಎನತುವ್ ಹಾಗೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೆಲಾು ಏರ್ ಲೆೈನ್ು ನವ್ರತ ಅಟಾಿಂಟ ಏರ್ೋೆರ್ಟೆ ನಲ್ಲಿ "ಬಯೋ ಮಟಿರರ್ಕ " ಅಂಕ್ತ ಅಂಶ
ಸಂಗರಹ ರ್ಾಡತವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ ಜಾರಿಗೆ ತ್ಂದಾಗ , ಆ ಏರ್ೋೆರ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿೋ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣ ರ್ಾಡತವ್ ೨೫೦೦೦
ಪ್ರಯಾಣಿಕರತ , ೯೮% , ಈ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಗೆ ಯಾವ್ುದೆೋ ಅಡೆ ತ್ಡೆ ಇಲಿದೆ ಒಪ್ಪಾಗೆ ನಿೋಡಿದದರತ , ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯಂದ
ಪ್ರತಿೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ೨ ಸ್ೆಕೆಂರ್ಡ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗತತ್ುದೆ , ಹಾಗತ ಪ್ರಯಾಣವಂದಕೆೆ ಒಟತು ೯ ನಿಮ್ಮಷ್ಗಳ
ಉಳಿತಾಯವಾಗತತ್ುದೆ ಎನತುವ್ುದತ ಅವ್ರ ವಾದ

ಈ ಬಗೆಯ ಜೆೈವಿಕ ದತಾುಂಶಗಳನತು ಅವ್ಲಂಬಿಸಿ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಯಾಗತವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಗಳು , ‘ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತು’ಗಳ
ಒಪ್ಪಾಗೆಯಂದಾಗತವ್ ಸ್ಾರ್ಾಜಿಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆೆ ಒಳ ನೊೋಟ ನಿೋಡತತ್ುವೆ, ಈ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು
, ನಾವ್ು ರಸ್ೆುಯಲ್ಲಿದಾದಗಾಗಲ್ಲ, ಫೆೋಸತಬರ್ಕ ನಲಾಿಗಲ್ಲ , ನಮಮ ಮತಖ್ದ ಚಹರೆಗಳನತು ಸಂಗರಹಸತವ್ ಹಕೆನತು ಕೆೋಳುತಿುದಾದರೆ
. "the financial times " ವ್ರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೈಕೊರೋಸ್ಾಫ್ಟು ನವ್ರ ಮತಖ್ದ ಚಹರೆ ಗತರತತಿಸತವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯ ,
ಅಂತ್ಜಾೆಲ ತಾಣಗಳಿಂದ ೧ ಕೊೋಟಿ ಜ್ನರ ಭಾವ್ಚಿತ್ರಗಳನತು ಯಾರ ಅರಿವಿಗೂ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಸಂಗರಹಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ
ಭಾವ್ಚಿತ್ರಗಳನತು ಐಬಿಎಂ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿೋ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಾದ ಅಮೋರಿಕಾ ಮತ್ತು ರ್ೆೈನಿೋಸ್ ಮ್ಮಲ್ಲಟರಿ
ಸಂಶೆ ೋಧ್ನಾಲಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ . ಇವ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡತ ಸಂಸ್ೆಥಗಳು ಚಿೋನಾದ xinjiang ನಲ್ಲಿ Uighur community
ಯವ್ರತ ಇರತವ್ ತೆರೆದ ಜೆೈಲತಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಕರಣಗಳನತು ಒದಗಿಸತವ್ವ್ರತ, ಹಾಗೂ ಈ ಜೆೈಲತಗಳು ಮತಖ್ ಚಹರೆ ಆದರಿಸಿದ
ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ ಹೊಂದಿವೆ.

ಗೌಪ್ಯತೆ ಖಾಸಗಿಯಲಿ , ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಗೆ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಾವ್ೆಜ್ನಿಕ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮ
ನಿಧ್ೆರಿತ್ವಾಗತವ್ುದತ , ನಾವ್ು ಹೋಗೆ ಒಬೊಬಬಬರಾಗಿ ಬಿಟತುಕೊಟು , ಅರ್ವಾ ನಮಮರಿವಿಗೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಮಂದ
ಕದತದಕೊಂಡ , ನಮಮ ಸಣಣ ಸಣಣ ಖಾಸಗಿ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೋಲೆ.

ನಮಮ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶತ್ರ್ಾನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವದ ಸತವ್ಣೆ ಯತಗವಾಗಬೆೋಕ್ತತ್ತು , ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಮೂರನೆೋ
ದಶಕಕೆೆ ನಾವ್ು ಪ್ರವೆೋಶ್ನಯತವಾಗ ನಮಮ ಮತಂದಿರತವ್ ನಿಜ್ವಾದ ಸವಾಲೆಂದರೆ "ಜ್ಞಾನದ ಅಸರ್ಾನತೆಯಂದ "
ಸೃಷಿುಯಾದ ಸ್ಾರ್ಾಜಿಕ ಅಸರ್ಾನತೆ . ಈ ಜ್ಞಾನದ ಬೃಹತ್ ಅಸರ್ಾನತೆ pre-Gutenberg ಕಾಲವ್ನತು ನೆನಪ್ಪಗೆ
ತ್ರತತಿುದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಸರ್ಾನತೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿ , ಎಲಿ ರ್ಾಹತಿಗಳನತು ತ್ಮಮ ಬಳಿ ಕೊರೋಢೋಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರತವ್
ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೆೈತ್ಯ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿವೆ . "ಗೌಪ್ಯತೆ ಎನತುವ್ುದತ ಖಾಸಗಿ " ಎನತುವ್ ಭ್ರಮಯ ಯನತು ಬಳಸಿ ಯಾರೂ ಎದತರತ
ನೊೋಡದ ಹೊಸ ಸ್ಾರ್ಾಜಿಕ ಧ್ತರವಿೋಕರಣವ್ನತು ಸೃಷಿುಸಲಾಗಿದೆ . ಈ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು ಈ
ಜ್ಞಾನದ ಅಸರ್ಾನತೆಯನತು ಬಳಸಿಕೊಂಡತ ಲಾಭ್ಗಳಿಸತವ್ ಹತನಾುರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ . ಇವ್ರತ ನಮಮ ಅರ್ೆವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯನತು
, ಸರ್ಾಜ್ವ್ನತು ಹಾಗೆಯೋ ನಮಮ ಬದತಕನೂು ಸಹ ರ್ಾಣಕಯತ್ನದಿಂದ ತ್ಮಮ ಅಧಿೋನಕೆೆ ತೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಕೆೋವ್ಲ ನಮಮ
ಖಾಸಗಿೋ ಬದತಕನುಷೆುೋ ಅಲಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವವ್ನೆುೋ ಅಪ್ಾಯಕ್ತೆೋಡತರ್ಾಡತತಿುದಾದರೆ . ನಮಮ ಭ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತಳುಗಿಹೊೋಗಿ ,
ಈ ರಕು ರಾಹತ್ಯವಾದ ಕಾರಂತಿ ಸದಿದಲದೆ ನಮಮ ಮೋಲೆರಗಿದದನತು ನಾವ್ು ಗಮನಿಸತವ್ಲ್ಲಿ ಸ್ೊೋತಿದೆದೋವೆ .

"ಗೌಪ್ಯತೆ ಅನತುವ್ುದತ ಖಾಸಗಿ " ಅನತುವ್ ನಮಮ ನಂಬಿಕೆ. ನಮಮನತು ನಾವ್ು ಬಯಸದ ಭ್ವಿಷ್ಯಕೆೆ ತ್ಳುಳತಿುದೆ , ಯಾಕೆಂದರೆ ,
ವ್ಯಕ್ತು ಸ್ಾವತ್ಂತ್ರಯವೆೋ ಸವೋೆತ್ುಮ ಎಂದತ ನಂಬತವ್ ಸರ್ಾಜ್ಕೂೆ , ಒಂದತ ಬದಿ ಪ್ಾರದಶೆಕವಾಗಿರತವ್ ಕನುಡಿಯ
ಹಾಗೆ ಕಾಯೆ ನಿವ್ೆಹಸತವ್, ಅಪ್ಾರದಶೆಕ ಸರ್ಾಜ್ಕೂೆ ಇರತವ್ ವ್ಯತಾಯಸವ್ನತು ಗತರತತಿಸಲತ ಇದತ ಸಂಪ್ೂಣೆವಾಗಿ
ಸ್ೊೋತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಾವ್ು ಕಲ್ಲಯಬೆೋಕಾದ ಪ್ಾಠವೆೋನೆಂದರೆ , ಗೌಪ್ಯತೆ ಅನತುವ್ುದತ ಸ್ಾವ್ೆಜ್ನಿಕ ಹಾಗೂ
ಸಮತದಾಯದ ಒಳಿತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಕ್ತೆಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೆೈತಿಕವಾಗಿ ಒಂದನೊುಂದತ ಬೆೋಪ್ೆಡಿಸಲಾಗದ ಹಾಗೆ
ಮನತಷ್ಯರ ಸ್ಾವಯತ್ುತೆಯ ರ್ೌಲಯಗಳ ಮೋಲೆ ಅವ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿವೆ. ಗೌಪ್ಯತೆ ಎನತುವ್ುದತ ನಮಮಲಿರ ಆತ್ಮ ಸಂಕಲಾದ
ಮೋಲೆ ಅವ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿದೆ , ಅದಿಲಿದೆ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಭ್ತತ್ವವ್ನತು ಕಲ್ಲಾಸಿಕೊಳುಳವ್ುದೂ ಅಸ್ಾಧ್ಯ.

ಇಷೆುಲಿದರ ನಡತವೆಯೂ, ಕೊನೆಗೂ ಗಾಳಿ ತ್ನು ದಿಕೆನತು ಬದಲ್ಲಸಿದ ಹಾಗೆ ತೊೋರತತಿುದೆ . ಒಂದತ ಸಣಣ ಅರಿವ್ು ನಿಧಾನವಾಗಿ
, ಆ ಮೊಲದ ಬಿಲದಿಂದ ಮರಳಿ ತೆವ್ಳುತಿುರತವಾಗ,ನಮಮಲ್ಲಿ ಮೂಡತತಿುದೆ. ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು ಬಹಳ
ತ್ವರಿತ್ಗತಿಯಲ್ಲಿದಾದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಮ ನಿಜ್ವಾದ ಅನತಮತಿಯಾಗಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ಒಪ್ಾಂದವಾಗಲ್ಲ ಬೆೋಕಾಗಿಲಿ .
ಅವ್ರತ ಅವ್ಲಂಬಿತ್ರಾಗತವ್ುದತ ರ್ಾನಸಿಕ ಒತ್ುಡಗಳ ಮೋಲೆ ಮತ್ತು ಬೆೋರೊಂದತ ದಾರಿಯೋ ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ ಎನತುವ್
ಅಸ್ಾಹಾಯಕ ಭಾವ್ನೆಗಳ ಮೋಲೆ , ಶರಣಾಗತಿ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ ಬೆೋಟೆಯನತು ನಿಶಚಲಗೊಳಿಸತತಾುರೆ .
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವ ಕಾಯೆ ನಿವ್ೆಹಸತವ್ುದತ ನಿಧಾನ , ಮತ್ತು ಅದತ ಒಂದತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳೆಳಯದೆೋ . ಕೊೋಟಯಂತ್ರ ಜ್ನರ
ಕೌಟತಂಬಿಕ ರ್ಾತ್ತಕತೆಗಳ ಮೋಲೆ , ಸಮತದಾಯಗಳ ರ್ಾತ್ತಕತೆ , ಸಹೊೋದೊಯೋಗಿಗಳ , ಸ್ೆುೋಹತ್ರ ನಡತವಿನ
ರ್ಾತ್ತಕತೆ , ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ರ್ಾತ್ತಕತೆ , ನಿಧಾನವಾಗಿಯಾದರೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವ ವ್ನತು ಎಬಿಬಸಿ ಕೆಲಸ
ರ್ಾಡತವ್ಂತೆ ಪ್ೆರೋರೆೋಪ್ಪಸತತ್ುದೆ.

ಇಂತ್ಹ ರ್ಾತ್ತಕತೆಗಳು ಎಲೆಿಡೆ ಜ್ರತಗತತಿುವೆ , ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕಾರಣಿಗಳು ಈಗಲಾದರೂ ಈ ಚರ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲತಗೊಂಡತ
ಮತಂಚೂಣಿ ವ್ಹಸತವ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸತತಿುವೆ , ಈ ಮೂರನೆೋ ದಶಕ ನಮಮ ಭ್ವಿಷ್ಯವ್ನತು ನಿಧ್ೆರಿಸತವ್ ದಶಕವಾಗಲ್ಲದೆ .
ನಾವ್ು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಪ್ಂಚವ್ನತು ಉತ್ುಮ ಗೊಳಿಸತತೆುೋವೆಯೋ ಅರ್ವಾ ಇನಿುಯಷ್ತು ಹಾಳುಗೆಡವ್ುತೆುೋವೆಯೋ ?
ನಮಮಲಿರಿಗೂ ಸ್ೆೋರಿದ ಅಜಾಗ ಇದತ ಎನತುವ್ ಹಾಗೆ ರ್ಾಡತತೆುೋವೆಯೋ ?

ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅಸರ್ಾನತೆ ಅವ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರತವ್ುದತ ನಾವೆಷ್ತು ಸಂಪ್ಾದಿಸತತೆುೋವೆ ಎನತುವ್ುದರ ಮೋಲಲಿದೆ ನಾವೆಷ್ತು
ಕಲ್ಲಯತತೆುೋವೆ ಎನತುವ್ುದರ ಮೋಲೆ . ಖಾಸಗಿೋ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ೆಥಗಳು ತ್ಮಮ ಸ್ಾವಧಿೋನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರತವ್ , ಉತಾಾದನೆ ,
ರ್ಾರಾಟ ಮತ್ತು ಲಾಭ್ದ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಅಸ್ಾರ್ಾನ ಹಡಿತ್ದ ಮೋಲೆ ಅವ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿದೆ . ಇದಕೆೆ ಅತ್ತಯತ್ುಮ
ನಿದಶೆನ ಎಂದರೆ , ನಮಗೆಷ್ತು ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ನಮಮ ಬಗೆೆ ಅವ್ರಿಗೆಷ್ತು ಗೊತ್ತು ಎನತುವ್ುದರ ನಡತವಿನ ಕಂದರ ದಿನದಿಂದ
ದಿನಕೆೆ ಹರಿದಾಗತತಿುರತವ್ುದತ

೨೦ನೆೋ ಶತ್ರ್ಾನದ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಸರ್ಾಜ್ "ದತಡಿಮಯ ಹಂಚಿಕೆ" ಮೋಲೆ ಅವ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥೆಕ ಸರ್ಾನತೆ
ರಾಜ್ಕ್ತೋಯದ ದಿಕೆನತು ನಿಧ್ೆರಿಸತತ್ುದೆ ಎಂದತ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ನಮಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶತ್ರ್ಾನ, ಸರ್ಾಜ್ದ ಅಳತೆಗೊೋಲನತು
ದತಡಿಮಯ ಹಂಚಿಕೆಯಂದ "ಕಲ್ಲಕೆಯ ಹಂಚಿಕೆ"ಯ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯತಯತಿುದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನಕಾೆಗಿನ ಹೊೋರಾಟದಲ್ಲಿ ,
ಜ್ಞಾನದ ಕೊರೋಢೋಕರಣ ರ್ಾಡಿಕೊಂಡಿರತವ್ ಸಂಸ್ೆಥಗಳು ರಾಜ್ಕ್ತೋಯವ್ನತು ನಿಧ್ೆರಿಸತತ್ುವೆ

ಈ ಜ್ಞಾನದ ಅಸರ್ಾನತೆಯ ಹೊಸ ಕೆೋಂದರಗಳು, ಅಧಿಕಾರ ಕೆೋಂದರಗಳು ಬದಲಾಗತತಿುರತವ್ುದನತು ಸೂಚಿಸತತ್ುವೆ ಮತ್ತು
೨೦ನೆೋ ಶತ್ರ್ಾನದ ರಾಜ್ಕ್ತೋಯವ್ನತು ನಿಧ್ೆರಿಸಿದ ಉತಾಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಬದಲಾಗತತಿುರತವ್ುದನತು ಸೂಚಿಸತತ್ುವೆ . ಈ ಜ್ಞಾನದ ಸರ್ಾನತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಹಕತೆಗಳನತು ಈ ಹೊಸ ಜ್ಗತಿುನಲ್ಲಿ
ನಿಧ್ೆರಿಸತವ್ ಮೂರತ ಅಂಶಗಳನತು ಸಂಕ್ಷೋಪ್ುವಾಗಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆಂದರೆ : ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ? ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೆೋಕತ ಎಂದತ
ಯಾರತ ನಿಧ್ೆರಿಸತತಾುರೆ ? ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೆೋಕತ ಎಂದತ ನಿಧ್ೆರಿಸತವ್ವ್ರನತು ಯಾರತ ನಿಧ್ೆರಿಸತತಾುರೆ ?

ಕಳೆದೆರಡತ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ , ಮತಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದದ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಯಗಳಾದ ಗೂಗಲ್ , ನಂತ್ರ ಹಂದೆಯೋ
ಬಂದ ಫೆೋಸ್ ಬತರ್ಕ , ಅಮಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೊರೋಸ್ಾಫ್ಟು ಈ ಸರ್ಾಜ್ ದ ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಮತಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದದ ಹಾಗೆಯೋ
ಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಶೆರೋಣಿೋಕೃತ್ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯ ಉತ್ತುಂಗವ್ನತು ತ್ಲತಪ್ವ್ಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಶಸಿವೋ ಯಾಗಿವೆ . ಬಹಳ ನಿಗೂಢವಾಗಿ
ಕಾಯೆ ನಿವ್ೆಹಸತತಾು , ನಮಮ ಒಪ್ಪಾಗೆಯನೂು ಕೆೋಳದೆ , ಯಾವ್ ಮಗತವಿಗೂ ಕಳಳತ್ನ ಎಂದತ ಅರಿವಾಗತವ್ ಹಾಗೆ ,
ಅಸ್ಾಧ್ಯ ಪ್ರರ್ಾಣದ ರ್ಾಹತಿಯನತು ತ್ಮಮ ಬಳಿ ಶೆೋಖ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದಾದರೆ , ಈ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ
ಏಕಪ್ಕ್ಷೋಯವಾಗಿ ಮನತಷ್ಯನ ಖಾಸಗಿ ಅನತಭ್ವ್ಗಳನತು ತ್ಮಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡತ , ಮನತಷ್ಯನ ನಡಾವ್ಳಿಯ ರೆೋಖಾಚಿತ್ರ
ರಚಿಸಲತ ಬೆೋಕಾಗತವ್ ಕರ್ಾಚ ವ್ಸತುಗಳ ಹಾಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ , ನಮಮ ಬದತಕತಗಳನತು ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳಾಗಿ
ನೊೋಡಲಾಗತತಿುದೆ

ಮೊದಲ್ಲಗೆ ನಮಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದತದ ಅಂದರೆ , ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಸಂಗರಹಸಿದ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳಿಂದ , ಸ್ಾಕಷ್ತು
ಮತಖ್ಯವಾದ ಮತನೂುಚನೆಗಳನತು ನಿೋಡಿ , ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ೆೋವೆಯನತು ಉತ್ುಮಗೊಳಿಸಲತ ಬಳಸ ಬಹತದತ ಎಂದತ . ನಿೋವ್ು
ಏನನತು ರ್ೋಸ್ು ರ್ಾಡತತಿುೋರಿ ಎನತುವ್ುದಷೆು ಅಲಿದೆೋ , ನಿೋವ್ು ನಿಮಮ ರ್ೋಸುನಲ್ಲಿ ಆಶಚಯೆಕಾರಕ ಚಿಹೆುಗಳನತು ಬಳಸತತಿುೋರಾ
, ನಿಮಮ ಫೋಟೊೋಗಳ ಬಣಣದ ಪ್ರರ್ಾಣವೆಷ್ತು ; ನಿೋವೆಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದಿದೋರಿ ಎನತುವ್ುದಷೆು ಅಲಿ, ನಿಮಮ ಭ್ತಜ್ ಯಾವ್ ಕಡೆ
ವಾಲ್ಲತ್ತು ; ನಿಮಮ ಮತಖ್ದ ಚಹರೆಯಷೆುೋ ಅಲಿ, ನಿಮಮ ಚಹರೆಯಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷಮ ಭಾವ್ನೆಗಳೆೋನತ ; ಇಂತ್ಹ ಎಷೊುೋ
ಅಂಶಗಳನತು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಂಗರಹಸಿ , ನಿಮಮ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳ ರ್ಾಲ್ಲೋಕತ್ವದ ಹಕೆನತು ಪ್ಡೆದತಕೊಂಡವ್ು

ಈ ಸಂಗರಹವಾದ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳು ಸಂಕ್ತೋಣೆವಾದ ಸರಬರಾಜ್ತ ಸರಪ್ಣಿ ಉಪ್ಕರಣಗಳು , ರ್ಾನಿಟರಿಂರ್ಗ ಸ್ಾಫೆುವೋರ್
ಮತ್ತು ಸ್ಾಕಷ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ಾಫೆುವೋರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದತ ಹೊೋಗಿ , ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳನತು ವಿಶೆಿೋಷಿಸಿ ಹೊಸ ರ್ಾಹತಿಗಳನತು
ನಿೋಡತತ್ುವೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ , The Wall Street Journal ನವ್ರತ ನಡೆಸಿದ ಒಂದತ ಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ , ಫೆೋಸ್ ಬತರ್ಕ
ನಿಮಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ್ದ ಅಂಕ್ತಅಂಶವ್ನತು HR monitor ಸ್ಾಫೆುವೋರ್ ಮೂಲಕ , ಋತ್ತಮತಿಯ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳನತು Flo
Period & Ovulation Tracker ನ ಮೂಲಕ , ಮತ್ತು ನಿಮಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ೆುೋರ್ಟ ಆಸಕ್ತುಗಳನತು Realtor.com ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಅರಿವೆಗೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಸಂಗರಹಸತತ್ುವೆ.

ಈ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳು ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳ ಸಂಶೆಿೋಷ್ಣಾ ಕಾಖಾೆನೆಗಳಾದ "ಕೃತ್ಕ ಬತದಿಿಶಕ್ತು " ಯ ಕಡೆಗೆ
ಹರಿಯತತ್ುವೆ . ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಖಾೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ನಡಾವ್ಳಿಗಳ ಮತನೂುಚಕಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗತತ್ುವೆ , ಅವ್ು ನಮಮ
ಬಗೆೆಯಾದರೂ ನಮಗಾಗಿ ಅಲಿ . ಬದಲಾಗಿ , ಈ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ರ್ಾರತಕಟೆುಗೆ ಉತಾಾದಕರಾಗಿರತವ್
ವಾಯಪ್ಾರಿಗಳಿಗೆ ರ್ಾರಾಟವಾಗತತ್ುವೆ . ಮನತಷ್ನ ಸವಭಾವ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ ಮತನೂುಚಕಗಳು ಇಂತ್ಹ ಹೊಸ
ರ್ಾರತಕೆಟೆುಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಅವ್ಶಯಕವಾದದರಿಂದ , ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು ತ್ಮಮ ಭ್ವಿಷ್ಯದ ಮತನೂುಚಕಗಳ
ಗತಣಮಟುಕಾೆಗಿ ಶರಮ ಪ್ಡತತ್ುವೆ. ಇದತ ಈ ಹೊಸ ಜ್ಗತಿುನ ಅತ್ಯಂತ್ ಶ್ನರೋಮಂತ್ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ.

ತ್ಮಮ ಈ ಗತರಿ ಮತಟುಲತ , ಮತಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರತವ್ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು ಜ್ಗತಿುನ ಡಿಜಿಟಲ್ ರ್ಾಹತಿ
ಪ್ರಪ್ಂಚದ ೯೯. ೯ ಪ್ರತಿಶತ್ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳ ಮೋಲೆ ಪ್ಾರಬಲಯ ತೊೋರಿಸಬೆೋಕಾಗಿದೆ . ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ
ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಅತ್ಯಂತ್ ಶಕ್ತುಶಾಲ್ಲ ಕಂಪ್ೂಯಟರ್ ಜಾಲವ್ನತು , ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳ ಕೆೋಂದರಗಳನತು , ದೊಡಡ
ಸಂಖೆಯಯ ಸವ್ೆರ್ ಗಳನತು , ಸಮತದರದಾಳದ ಸಂವ್ಹನ ಕೆೋಬಲ್ ಗಳನೂು , ಅತ್ಯಂತ್ ಅಭಿವ್ೃದಿದ ಹೊಂದಿದ ಮೈಕೊರೋಚಿಪ್
ಅನತು , ಅಗಾಧ್ ಸಂಖೆಯಯ ಸಂಶೆ ೋಧ್ಕರ ಸ್ೆೈನಯವ್ನತು ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಎಲಿ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಹತಡತಕ್ತ ಸಿದಿರ್ಾಡಿ , ಈ ಒಟತು
ರ್ಾಡಿದ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳನತು ಹೆೋಗೆ ಉಪ್ಯತಕು ರ್ಾಹತಿಯನಾುಗಿ ರ್ಾಡಬಹತದತ ಎಂದತ ಅನೆವೋಷಿಸತತಿುದಾದರೆ .

ಗೂಗಲ್ ಮತಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರತವ್ ಈ ಸಾಧೆೆಯಲ್ಲಿ , ಪ್ರಮತಖ್ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು ನಿಧಿೆಷ್ು
ಪ್ರಿಣಿತಿಯರತವ್, ಅಂಕ್ತ ಅಂಶ ಸಂಶೆ ೋಧ್ಕರತ , ಪ್ಾರಣಿ ನಡಾವ್ಳಿ ಸಂಶೆ ೋಧ್ಕರನತು ತ್ಮಮ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಗೆ
ಉದೊಯೋಗಿಗಳನಾುಗಿಸಿಕೊಳಳಲತ , ಸಣಣ ಪ್ುಟು ಸಂಶೆ ೋಧ್ನಾ ಸಂಸ್ೆಥಗಳನತು, ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯಗಳನತು , ಶಾಲೆಗಳನತು ,
ಮತನಿುಪ್ಾಲ್ಲಟಿಗಳನು , ಸಣಣ ಮತ್ತು ಬಡ ರಾಷ್ರಗಳ ಸಂಶೆ ೋಧ್ಕರನತು ಮೂಲೆಗತಂಪ್ಾಗಿಸತತಿುವೆ . ೨೦೧೬ನೆೋ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ,
ಅಮೋರಿಕಾದ ೫೭ ಪ್ರತಿಶತ್ ಕಂಪ್ೂಯಟರ್ phd ವಿದಾಯರ್ಥೆಗಳು ಈ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಗೆ ಸ್ೆೋರಿಕೊಂಡಿದಾದರೆ , ಕೆೋವ್ಲ ೧೧
ಪ್ರತಿಶತ್ ವಿದಾಯರ್ಥೆಗಳು ಅಕಾಡೆಮ್ಮರ್ಕ ವ್ೃತಿುಗೆ ಸ್ೆೋರಿಕೊಂಡಿದಾದರೆ . ಇದತ ಕೆೋವ್ಲ ಅಮೋರಿಕಾ ದ ಸಮಸ್ೆಯಯಲಿ, ಬಿರಟನ್
ನು ವಿಶವವಿದಾಯನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ "ಕಾಣೆಯಾಗಿರತವ್ " ಅಂಕ್ತ ಅಂಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನತು ಹತಡತಕತತಿುದಾದರೆ . ಒಬಬ ಕೆನಡಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ
"ಅಧಿಕಾರ , ಪ್ರಿಣಿತಿ , ಅಂಕ್ತ ಅಂಶ ಎಲಿವ್ೂ ಕೆಲವೆೋ ಕೆಲವ್ು ಸಂಸ್ೆಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋರಿಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದತ ಗೊಣಗಾಡತತಾುನೆ !

ಮನತಷ್ಯನ ಇತಿಹಾಸದಲೆಿೋ ಅತ್ಯಂತ್ ಸತಲಭ್ವಾಗಿ ಲಾಭ್ ರ್ಾಡಬಹತದಾದ , ಅಂತ್ಜಾೆಲದ ಮೂಲಕ ಜಾಹೋರಾತ್ತ
ನಿೋಡತವ್ , ಬಳಕೆದಾರ ಆಯೆ ರ್ಾಡಿಕೊಳಳಬಹತದಾದ ವ್ಸತುಗಳ ಜಾಹೋರಾತ್ತ ಲ್ಲಂರ್ಕ ಅಂದಾಜ್ತರ್ಾಡತವ್ , ವಾಯಪ್ಾರವ್ನತು
ಗೂಗಲ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶತರತ ರ್ಾಡಿತ್ತ . ೨೦೦೦ನೆೋ ಇಸವಿ ಯ ಮತ್ತು, ಈ ಹೊಸ ಅರ್ೆ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯ ತ್ಕೆ ಹೊರ
ಹೊಮತಮತಿುದದ ಸಮಯವಾದ ೨೦೦೪ ರ ಮಧೆಯ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಲಾಭ್ ೩೫೯೦ ಪ್ಟತು ಹೆರ್ಾಚಯತ್ತ , ಅದೆೋ ವ್ಷ್ೆ ಆ
ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಾವ್ೆಜ್ನಿಕ ಅಸಿುತ್ವಕೂೆ ಸಹ ಬಂತ್ತ . ಈ ಆಶಚಯೆವ್ನತುಂಟತರ್ಾಡತವ್ ಹಣದ ಮೊತ್ು "ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ
ಲೊೋಕದ ಡಿವಿಡೆಂರ್ಟ (ಲಾಭಾಂಶ) " ರ್ಾತ್ರ . ಶ್ನೋಘ್ರವೆೋ ಸಣಣ ಸಣಣ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ರ್ಾಡಿ , ಸ್ಾಫೆುವೋರ್
ಡೆವೆಲಪ್ರ್ ಗಳನತು ಉದೊಯೋಗಿಗಳನಾುಗಿಸಿ ತ್ನು ಸಂಸ್ೆಥಯ ಗತರಿಯನತು ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳು ಶಾಹ
ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯಕಡೆ ತಿರತಗಿಸಿತ್ತ . ಮನತಷ್ಯನ ಭ್ವಿಷ್ಯವ್ನತು ರ್ಾರಿ ಅತಿ ಕಡಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಳತೆಮ್ಮೋರಿದ ಲಾಭ್ ರ್ಾಡತವ್
ಈ ದಾರಿ ಹಡಿದತ ನಂತ್ರ ಫೆೋಸ್ ಬತರ್ಕ ಬಂತ್ತ , ನಂತ್ರ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಲಯದ ಮೂಲಕ ಉಳಿದ ಎಲಿ ಆರ್ಥೆಕತೆ , ಮತ್ತು
ವಿರ್ಾ ವ್ಲಯ , ಸರಕತ ವಾಯಪ್ಾರ , ಆರೊೋಗಯ ವ್ಲಯ , ಹಣಕಾಸತ , ಮನರಂಜ್ನೆ ಮತ್ತು "smart" ಎಂದತ ಶತರತವಾಗತವ್
, ಅರ್ವಾ "ವ್ಯಕ್ತುೋಕರಿಸಿದ " ಎಂಬ ಪ್ದಗಳಿರತವ್ ಎಲಿ ಉದಯಮಕೂೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತ್ತ

೨೦ನೆೋ ಶತ್ರ್ಾನದಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಉತಾಾದನಾ ಅರ್ೆವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದದ ಫೋರ್ಡೆ ಕೂಡ , ಈ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ
ಲಾಭಾಂಶದ ಹಂದೆ ಹೊೋಗಿ , ತ್ನು ಕಡಿಮಯಾದ ಕಾರತ ರ್ಾರಾಟದ ಸಂಖೆಯಯನತು ಹೆಚಿಚಸಲತ "transportation
operating system” ಅನತು ಹೊರತ್ರತತಿುದೆ . ಒಬಬ ವಿಶೆಿೋಷ್ಕ ಹೆೋಳಿದ ಹಾಗೆ, ಫೋರ್ಡೆ " ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳನತು ಬಳಸಿ
ಅಸ್ಾಧ್ಯ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹತದತ . ಅದಕಾೆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞರತ ಬೆೋಡ , ಕಾಖಾೆನೆ ಬೆೋಡ ಅರ್ವಾ ಡಿೋಲರ್ ಗಳು ಸಹ ಬೆೋಡ
. ಬರಿೋ ಲಾಭ್ ರ್ಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ"

ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯ ಆರ್ಥೆಕ ಯಶಸತು , ಎಷ್ುರ ಮಟಿುಗೆ ಖಾತಿರಯಾಗಿ ಭ್ವಿಷ್ಯವ್ನತು ಅಂದಾಜಿಸತತ್ುದೆ
ಎನತುವ್ುದರ ಮೋಲೆ ಅವ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿದೆ . ಮೊದ ಮೊದಲತ ಈ ಯಾಂತಿರಕ ಬತದಿಿ ಶಕ್ತುಗೆ ಅಪ್ಾರ ಪ್ರರ್ಾಣದ ಅಂಕ್ತ
ಅಂಶಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ತ್ದನಂತ್ರ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳ ಪ್ರರ್ಾಣದಷೆುೋ ಮತಖ್ಯವಾಗಿ , ವಿಭಿನು ರಿೋತಿಯ ಅಂಕ್ತ
ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ತಯತ್ುಮ ಸ್ಾಫ್ಟು ವೆರಿಗೆ ಬೆೋಕತ ಎಂದತ ಅರಿವಾಯತ್ತ . ಈ ಹೊಸ ಹೊಳಹನಿಂದ ಶತರತವಾಗಿದೆದೋ
"mobile ಕಾರಂತಿ ". ಬಳಕೆದಾರರತ ತ್ಮಮ ಜ್ತೆ ಕಾಯಮರಾ , ಕಂಪ್ೂಯಟಸ್ೆ , ಮೈಕೊರೋಫೋನ್ ಎಲಿವ್ನತು ತ್ಮಮ ಮೊಬೆೈಲ್
ನೊಳಗೆ ತೆಗೆದತಕೊಂಡತ ಹೊೋಗತವ್ ಹಾಗೆ ರ್ಾಡಲಾಯತ್ತ . ಈ ಅತ್ಯಂತ್ ಹೆಚತಚ ಸಾಧೆೆಯರತವ್ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ , ಅವ್ರಿಗೆ
ನಿೋವ್ು ನಿಮಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೊೋಡೆಗಳ ಮಧೆಯ ಏನತ ರ್ಾತ್ನಾಡತತಿುದಿದೋರಿ ಎಂದತ ತಿಳಿಯಬೆೋಕ್ತತ್ತು . ನಿಮಮ ಕಾರ್ ಯಾವ್ುದತ
, ನಿಮಮ ಆರೊೋಗಯದ ಸಿಥತಿಯೋನತ, ನಿೋವ್ು ನೊೋಡತವ್ ಮನರಂಜ್ನಾ ಕಾಯೆಕರಮಗಳು ; ನಿಮಮ ವಾಸ ಸಥಳ , ನಿೋವ್ು
ಸಂಚರಿಸತವ್ ರಸ್ೆು , ಹಾದತ ಹೊೋಗತವ್ ಕಟುಡಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಮ ನಗರದ ಜ್ನರೆಲಿರ ನಡಾವ್ಳಿ ಎಲಿವ್ೂ ಬೆೋಕತ . ಅವ್ರಿಗೆ
ನಿಮಮ ಧ್ವನಿ ಬೆೋಕತ , ನಿೋವ್ು ಏನತ ತಿನತುತಿುೋರಿ , ಏನತ ಖ್ರಿೋದಿಸತತಿುೋರಿ ಲ ನಿಮಮ ಮಕೆಳ ಆಟದ ಸಮಯ , ಅವ್ರ ಶಾಲೆಯ
ವಿವ್ರ ; ನಿಮಮ ಮದತಳಿನ ತ್ರಂಗಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಮ ರಕುದ ಹರಿವ್ು ಎಲಿವ್ೂ ಬೆೋಕತ. ಯಾವ್ುದೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲಿ

ನಮಮ ಬಗೆೆ ಹೊಂದಿರತವ್ ಅನಿಯಂತಿರತ್ ರ್ಾಹತಿಯಂದ ಅನಿಯಂತಿರತ್ ಅಧಿಕಾರ ನಮಮ ಮೋಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗತತ್ುದೆ , ಮತ್ತು
ಈ ರ್ಾಹತಿ ಅಸರ್ಾನತೆಯಂದ ನಾವ್ು ರ್ಾಡ ಬಹತದಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅವ್ರತ ರ್ಾಡಬಹತದಾದ
ವಿಷ್ಯಗಳ ನಡತವಿನ ಅಂತ್ರ ಹೆರ್ಾಚಗತತ್ುದೆ . ರ್ಾಹತಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನತು ಪ್ರಿವಿೋಕ್ಷಣೆಯಂದ ವ್ತ್ೆನೆಯ ಕಡೆಗೆ
ಸಿಥತ್ಯಂತ್ರ ಎಂದತ ಕರೆಯತತಾುರೆ , ಈ ಸಿಥತಿಯಲ್ಲಿ , ಅಪ್ಾರ ಪ್ರರ್ಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹವಾಗಿರತವ್ ನಮಮ ಬಗೆಗಿನ ಅಂಕ್ತ
ಅಂಶಗಳು , ನಮಮನತು ರಿಮೊೋರ್ಟ ಕಂಟೊರೋಲ್ಲನ ಹಾಗೆ ನಿಯಂತಿರಸಲತ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗತವ್ ಸಿಥತಿ ಉಂಟತರ್ಾಡತತ್ುದೆ . ಈಗ
ಜ್ನರತ ಇಂತ್ಹ ರಿಮೊೋರ್ಟ ಕಂಟೊರೋಲ್ ನ ಹಡಿತ್ಕೆೆ ಸಿಕ್ತೆದಾದರೆ , ಹೆೋಗೆಂದರೆ ನಮಮ ಭ್ವಿಷ್ಯದ ನಡೆಯನತು ಕರಾರತವ್ಕಾೆಗಿ
ಅಂದಾಜ್ತ ರ್ಾಡಲತ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಬೆೋಕೆಂದರೆ , ನಮಮ ದೆೈನಂದಿನ ನಡಾವ್ಳಿಯನತು ಅವ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಅಗತ್ಯಕೆೆ ತ್ಕೆಂತೆ
ನಿದೆೋೆಶ್ನಸತವ್ುದತ ಅತ್ಯಂತ್ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನ ಎಂದತ ಅರಿತ್ತ ಕೊಂಡಿದಾದರೆ . ಮೂರನೆೋ ಅನಿವಾಯೆತೆಯಾದ
"economies of action" ನ ಮೋಲೆ ಅತ್ಯಂತ್ ತಿೋವ್ರವಾದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. "ನಾವ್ು ಸಂಗಿೋತ್ವ್ನತು ಹೆೋಗೆ
ಬರೆಯಬಹತದತ ಎಂದತ ಸಂಶೆ ೋಧಿಸತತಿುದೆದೋವೆ " ಎನತುತಾುರೆ ಒಬಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ " ನಂತ್ರ ನಮಮ ಸಂಗಿೋತ್ಕೆೆ ಅವ್ರತ ಕತಣಿಯತವ್
ಹಾಗೆ ರ್ಾಡತತೆುೋವೆ "

"ಎಲಿರನತು ಕತಣಿಸತವ್ " ಈ ಹೊಸ ಶಕ್ತು ಬಂದಮೋಲೆ ಯೋಧ್ರನತು ಬಳಸಿ ಭ್ಯ ಉಂಟತರ್ಾಡತವ್ುದಾಗಲ್ಲ ಕೊಲೆ
ರ್ಾಡತವ್ುದಾಗಲ್ಲ ಅವ್ಶಯಕತೆ ಇಲಿ, ಬದಲಾಗಿ ಅದತ ಒಂದತ ಕಾಫಿ ಕಪ್ ನ ಜ್ತೆ ಬರತತ್ುದೆ , ಗನ್ ನ ಜ್ತೆಯಲಿ . ಈ
ಹೊಸಬಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಶಕ್ತು , ಇಂದತ ಸವಾೆಂತ್ಯಾೆಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ , ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನತು
ರೂಪ್ಪಸತವ್ುದರ ಮೂಲಕ , ರ್ಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗತರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡತ , ತ್ಂತಾನೆೋ ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ಆಯೆಯಾಗಿ , ಪ್ರಸಾರ
ಹೊೋಲ್ಲಕೆ ರ್ಾಡಿಕೊಂಡತ ಸಂತೊೋಷ್ - ದತುಃಖ್ಕೆೆ ಈಡಾಗತವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ನಕ್ೆಗಳನತು ನಿೋಡತತಾು ,
ಇವೆಲಿದರ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ ಅಗತ್ಯಕೆೆ ತ್ಕೆಂತೆ ಭಾವ್ನೆಗಳನತು ತಿರತಗಿಸಿಕೊಂಡತ , ಮನತಷ್ಯನ ನಡಾವ್ಳಿಗಳನತು ತ್ಮಮ
ಲಾಭ್ಕಾೆಗಿ ತಿರತಗಿಸಿಕೊಂಡತ , ತ್ಮಮ ಬಳಕೆ ದಾರರನತು ಸದಾ ಕಾಲ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲತ ಪ್ರಯತಿುಸತವ್ುದತ

ಫೆೋಸತಬರ್ಕ ನ ಈ ಭ್ವಿಷ್ಯ ಸೂಚಕ ಜ್ಞಾನ , ಜ್ನಾಭಿಪ್ಾರಯವ್ನತು ನಿರೂಪ್ಪಸತವ್ ಶಕ್ತುಯಾದದದನತು ಫೆೋಸತಬರ್ಕ ೨೦೧೨ ಮತ್ತು
೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸ್ಾಂಕಾರಮ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಗ ದ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ , ತ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ೂವ್ೆಕವಾಗಿ ನಿೋಡಿದ
ಸೂಚನೆಗಳು ಹೆೋಗೆ ಸ್ಾರ್ಾಜಿಕ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನತು ಬದಲಾಯಸಿತ್ತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತ್ರ ಚತನಾವ್ಣೆಯ ಮತ್ದಾನದ
ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿತ್ತ ಮತ್ತು ಆನಂತ್ರ ಹೆೋಗೆ ಜ್ನರನತು ದತುಃಖಿತ್ರನಾುಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೊೋಷ್ದಿಂದಿರತವ್ಂತೆ ರ್ಾಡಿತ್ತ
ಎನತುವ್ುದತ ಧಾಖ್ಲಾಗಿದೆ. ಫೆೋಸ್ ಬತರ್ಕ ನ ಸಂಶೆ ೋಧ್ಕರತ ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಯಶಸುನತು ಈ ಎರಡತ ಕಾರಣ ನಿೋಡಿ
ಸಂಭ್ರಮ್ಮಸಿದರತ , ಮೊದಲನೆಯಾದಾಗ , ವಾಸುವ್ ಜ್ಗತಿುನ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನತು ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ೂವ್ೆಕ ಸತಳಿವ್ುಗಳನತು
ನಿೋಡತವ್ುದರ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಸಿದತದ ಮತ್ತು ಇದನತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ರ್ಾಡಲಾಗಿದತದ .

೨೦೧೬ ನೆೋ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಉತೆರೋಕ್ಷತ್ ವಾಸುವ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತವ್ ರ್ೋಕೆಮೊನ್ ಗೊೋ ಅನತು ಬಳಸಿ ನಿಜ್ ಲೊೋಕದ
ರಸ್ೆುಗಳಲ್ಲಿ "economies of action" ಅನತು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿತ್ತ . ಆಟದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಾವ್ು ನಿಜ್ವಾದ ಆಟವಂದರ
ಒತೆುಯಾಳಾಗಿದೆದೋವೆ ಮತ್ತು ನಮಮ ನಡಾವ್ಳಿಯನತು ತ್ಮಮ ಲಾಭ್ಕೊೆೋಸೆರ ಬದಲಾಯಸತತಿುದದರೆ , ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಾತ್
ಪ್ಾರಣಿಯಂದನತು ಹಡಿಯತವ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ಶ್ನಕ್ೆಗಳಾಗಿ ರ್ಾಯರ್ಕ ಡೊನಾಲ್ಡ , ಸ್ಾುರ್ ಬರ್ಕು ಮತ್ತು ಪ್ಪಜಾಾ

ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ನ ಒಟತುಗೂಡತ ರ್ಾಡತವ್ಂತೆ ರ್ಾಡಿ , ಹಾಗೆ ಒಟತು ಗೂಡಿಸಿದದಕೆೆ ಆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಹಣ
ಪ್ಾವ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು . ಅಂತ್ಜಾೆಲವಂದರಲ್ಲಿ ಲ್ಲಂರ್ಕ ಕ್ತಿರ್ಕ ರ್ಾಡತವ್ು ಹಾಗೆಯೋ , ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಜ್ನ ಒಂದತ
ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟತು ಗೂಡತವ್ ಹಾಗೆ ರ್ಾಡಲಾಗಿತ್ತು

೨೦೧೭ ರಲ್ಲಿ , ಸತದಿದ ಸ್ೊೋರಿಕೆಯಾದ ಫೆೋಸ್ ಬತರ್ಕ ನ ದಾಖ್ಲೆಯಂದತ ಆಸ್ೆರೋಲ್ಲಯನ್ ಸಂಸ್ೆಥಯಂದಕೆೆ ಸಿಕ್ತೆ , ಹೆೋಗೆ
ತ್ನು ಬಳಿ ಇದದ ಬಳಕೆದಾರರ ರ್ಾಹತಿ ಬಳಸಿ ಅವ್ರ ನಡಾವ್ಳಿಯನತು ಬದಲಾಯಸಲತ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಿತ್ತು ಎಂದತ
ಹೊರಬಂದಿತ್ತು . ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಗತರಿ ೬ ಕೊೋಟಿ ಆಸ್ೆರೋಲ್ಲಯಾ ಮತ್ತು ನೂಯ ಝೋ ಲಾಯಂರ್ಡ ಯತವ್ ಜ್ನತೆ . "ಅವ್ರ
ರ್ೋಸುಗಳನತು , ಫೋಟೊೋಗಳನತು , ರ್ಾತ್ತಕತೆಗಳನತು ಮತ್ತು ಅಂತ್ಜಾೆಲದ ಚಟತವ್ಟಿಕೆಗಳನತು " ಬಳಸಿ "ಫೆೋಸತಬರ್ಕ
ಯಾವಾಗ ಆ ಯತವ್ಕರತ "ಒತ್ುಡ"ದಲ್ಲದಾದ ರೆ " ಸಂತೊೋಷ್ವಾಗಿದಾದ ರೆ , ಆತ್ಂಕಕ್ತೆೋಡಾಗಿದದರೆ , ಸ್ೊೋತ್ತ ಹೊೋಗಿದಾದರೆ ,
ಗೆಲತವಾಗಿದದರೆ ಎನತುವ್ುದನತು ತಿಳಿದತಕೊಳಳಬಹತದತ . ಇಷ್ತು ವಿವ್ರವಾದ ರ್ಾಹತಿಗಳನತು ಬಳಸಿ , ಆ ಯತವ್ಕರಿಗೆ
ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮವಿಶಾವಸದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದತ ನಿಧ್ೆರಿಸಬಹತದತ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ೂವ್ೆಕ ಸೂಚನೆಗಳನತು ನಿೋಡಿ
ಅವ್ರ ಭಾವ್ನೆಗಳನತು ನಿಯಂತಿರಸಬಹತದತ ಎಂದತ ತಿಳಿದತ ಕೊಳಳಬಹತದಿತ್ತು . ಈ ರ್ಾಹತಿ ಬಳಸಿ ಅವ್ರ ಭಾವ್ನೆಗಳಿಗೆ
ತ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಜಾಹರಾತ್ತಗಳನತು ತೊೋರಿಸಿದರೆ , ಅವ್ರತ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ದಾರ್ೆ ಕೊಳುಳವ್ ಸ್ಾಧ್ಯತೆ
ಹೆರ್ಾಚಗಿಸಬಹತದಿತ್ತು

ಫೆೋಸತಬರ್ಕ ಈ ಎಲಿ ನಡವ್ಳಿಕೆಗಳು ತ್ನುದಲಿ ಎಂದತ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತ . ಆದರೆ ಆ ಸಂಸ್ೆಥಯ ರ್ಾಜಿ ರ್ಾಯನೆೋಜ್ರ್ ಒಬಬರತ
ಇದನತು "ಹಸಿ ಹಸಿ ಸತಳುಳ " ಎಂದತ ಆಪ್ಾದಿಸಿದದರತ . ಯಾವ್ುದೆೋ ಬಗೆಯ ಪ್ಾರದಶೆಕತೆೆ ಇಲಿದೆ , ಆಂತ್ರಿಕ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವಗಳಿಲಿದೆ, ಈ ಕಂಪ್ೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಾಹತಿ ಅಸರ್ಾನತೆ ತಾಂಡವ್ವಾಡತತಿುದೆ . ಇದತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು . ಯಾರಿಗೆ
ಗೊತಿುರಬೆೋಕತ ಎಂದತ ಅವ್ರೆೋ ನಿಧ್ೆರಿಸತತಾುರೆ . ಯಾರತ ನಿಧ್ೆರಿಸಬೆೋಕತ ಎನತುವ್ುದನೂು ಅವ್ರೆೋ ನಿಧ್ೆರಿಸತತಾುರೆ

ಸ್ಾವ್ೆಜ್ನಿಕರ ಬಳಿ ಇರತವ್ ಈ ರ್ಾಹತಿಯ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮ , ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಗಳ
ಸ್ಾಮೂಹಕ ಸಂವ್ಹನದ ಮೋಲ್ಲನ ಹಡಿತ್ ದಿಂದ ಮತ್ುಷ್ತು ಉಲಬಣಗೊಂಡಿದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ , ೨೦೧೯ನೆೋ ಇಸವಿ
ಏಪ್ಪರಲ್ ೩೦ರಂದತ ರ್ಾರ್ಕೆ zuckerberg ಅವ್ನ ಸಂಸ್ೆಥಯ ವಾಷಿೆಕ ಸ್ಾಫೆುವೋರ್ ಡೆವೆಲಪ್ರ್ ಸಮೇಳನದಲ್ಲಿ "ಭ್ವಿಷ್ಯ
ನಿಂತಿರತವ್ುದತ ಖಾಸಗಿತ್ನದ ಮೋಲೆ " ಎಂದತ ಘೂೋಷಿಸಿದ. ಕೆಲವ್ು ವಾರಗಳ ನಂತ್ರ , ಫೆೋಸತಬರ್ಕ ಮೋಲೆ ತ್ನು ಖಾಸಗಿೋ
ಬದತಕ್ತನ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧ್ಕೆೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದತ ಮೊಕದದಮ ಹೂಡಿದದ ಬಳಕೆದಾರನೊಬಬ , ಫೆೋಸತಬರ್ಕ ಬಳಕೆ ರ್ಾಡತವ್ುದೆೋ
ಖಾಸಗಿೋತ್ನ ಎನತುವ್ುದತ "ನಾಯಯವಾಗಿ " ಬಳಕೆದಾರನ ಹಕತೆ ಎನತುವ್ುದನತು ನಿರಾಕರಿಸತತ್ುದೆ , ಎಂದತ ತ್ನು
ಆಪ್ಾದನೆಯಲ್ಲಿ ವಾದ ರ್ಾಡಿದದ . ೨೦೧೯ನೆೋ ಇಸವಿ ಮೋ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ , ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ೆಥಯ ಮತಖ್ಯಸಥ ಸತಂದರ್ ಪ್ಪಚಚಯ್
ತ್ನು ಟೆೈಮ್ು ಪ್ತಿರಕೆಯ ಲೆೋಖ್ನದಲ್ಲಿ ತ್ನು ಸಂಸ್ೆಥಗೆ "ಖಾಸಗಿೋತ್ನ ಎನತುವ್ುದತ ವಿಲಾಸದ ವ್ಸತುವ್ಲಿ " ಎನತುವ್ ಹೆೋಳಿಕೆಗೆ
ಬದಿವಾಗಿದೆ ಎಂದತ ಬರೆದಿದದ . ಐದತ ತಿಂಗಳ ನಂತ್ರ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ೆಥಯ ಗತತಿುಗೆದಾದರರತ ಅಟಾಿಂಟ ಪ್ಾಕ್ತೆನಲ್ಲಿದದ
ನಿರಾಶ್ನರತ್ ಕಪ್ುಾ ಜ್ನಾಂಗದವ್ರ ಮತಖ್ ಚಹರೆ ವಿವ್ರಗಳನತು ಸಂಗರಹಸಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ೫ ಡಾಲರ್ ಉಡತಗೊರೆ
ನಿೋಡತತಿುದತದದತ ವ್ರದಿಯಾಗಿತ್ತು

೨೦೧೮ರಲ್ಲಿ ಸ್ೊೋರಿಕೆಯಾದ ಮತೊುಂದತ ದಾಖ್ಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಫೆೋಸತಬರ್ಕ ತ್ನು ನಡಾವ್ಳಿಗಳನತು ನಿರಾಕರಿಸತವ್ುದನತು
ಮತ್ುಷ್ತು ಅನತರ್ಾನಾಸಾದವಾಗಿಸತತ್ುದೆ . ಈ ಗೌಪ್ಯವಾದ ದಾಖ್ಲೆಯತ ಫೆೋಸತಬರ್ಕ ಬಳಸತವ್ ರ್ಾಹತಿ ಸಂಶೆಿೋಷ್ಣಾ ವಿಧಾನ
ಮತ್ತು "ಭ್ವಿಷ್ಯದ ಸೂಚಕ"ಗಳ ಲೆಕೆ ಹಾಕತವ್ ರ್ಾದರಿಗಳ ಬಗೆೆ ಒಳ ನೊೋಟ ನಿೋಡತತ್ುದೆ . ಈ ರ್ಾಹತಿ ತ್ಂತಾರಂಶಗಳು
"ಪ್ರತಿ ದಿವ್ಸ ಟಿರಲ್ಲಯನ್ ಗಟುಲೆ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶ ಸಂಗರಹಸತವ್ ಬಿಂದತಗಳನತು ಬಳಕೆದಾರರ ಉಪ್ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸ್ೆೋರಿಸಿ "
ನಂತ್ರ "ಆ ರ್ಾಹತಿಗಳನತು ಆ ಕ್ಷಣವೆೋ ಸಂಶೆಿೋಶ್ನಸಿ ಭ್ವಿಷ್ಯದ ಮತನೂುಚಕಗಳನತು " ಉತಾಾದಿಸಲತ ಬಳಸತತಾುರೆ.
ಫೆೋಸತಬರ್ಕ ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮತನೂುಚಕಗಳನತು ಉತಾಾದಿಸತವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ "ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ೬೦ ಲಕ್ಷ ಮತನೂುಚಕಗಳನತು ಸೃಷಿುಸತತ್ುದೆ
" ಆದರೆ ಇದತ ಯಾರಿಗಾಗಿ ರ್ಾಡತತಾುರೆ ?

ಈ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ , ಈ ಅಸ್ಾರ್ಾನಯ ಸ್ಾಮರ್ಯೆ ವ್ನತು ಸಂಪ್ೂಣೆವಾಗಿ ತ್ನು ಕಾರ್ೆರೆೋರ್ಟ ಸಂಸ್ೆಥಗಳ "ಮತಖ್ಯ
ವಾಯವ್ಹಾರಿಕ ಸಾಧೆೆಗಳಿಗೆ " ಅನತಕೂಲವಾಗತವ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ್ಜಾೆಲ ತಾಣಗಳ ವಿಳಾಸದ ಅಂದಾಜಿಗೆ , ವ್ಯಕ್ತುಕ ಮಟುದ
ಜಾಹರಾತ್ತಗಳ ಆಯೆಗೆ , ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನತು ಬದಲಾಯಸತವ್ ಕಡೆಗೆ , ಬಳಸಲಾಗತವ್ುದತ ಎಂದತ
ದಾಖ್ಲಾಗಿದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೆೋಸ್ ಬತರ್ಕ ನ ಒಂದತ ಸ್ೆೋವೆಯ ಹೆಸರತ "ಬಳಕೆದಾರರ ನಿಷೆೆ ಸೂಚಕ " , ಮತ್ತು ಈ
ಸ್ೆೋವೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಬಳಕೆದಾರ ಬಾರಂರ್ಡ ಒಂದರ ಬಗೆಗಿನ ನಿಷೆೆ ಬದಲಾಗತವ್ಂತಿದದರೆ ಅದನತು ಮತಂರ್ೆಯೋ ಅಂದಾಜ್ತ
ರ್ಾಡಿ , ಜಾಹೋರಾತ್ತದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸತತ್ುದೆ , ಮತ್ತು ಈ ರ್ಾಹತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತುಯ ನಿಷೆೆ ಮರಳಿ
ಜಾಹರಾತ್ತದಾರರ ಕಡೆಯೋ ವಾಲತವ್ಂತೆ ರ್ಾಡಲತ ಬೆೋಕಾದ ಕೊಡತಗೆಗಳನತು , ಅರ್ವಾ ಸಂದೆೋಶಗಳನತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ
ತ್ಲತಪ್ಪಸಲಾಗತತ್ುದೆ.

ಅದೆೋ ವ್ಷ್ೆ ರಾಜ್ಕ್ತೋಯ ವಿಶೆಿೋಷ್ಕ ಸಂಸ್ೆಥ ಕಾಯಂಬಿರಜ್ ಅನಾಲ್ಲಟಿಕಾ ದ ರ್ಾಜಿ ಉದೊಯೋಗಿ , ಕ್ತರಸ್ೊುೋಫರ್ ವ್ಯಿ , ಒಂದತ
ಮಹತ್ುರ ಗತಟತು ರಟತು ರ್ಾಡಿದ. "ನಾವ್ು ಫೆೋಸ್ ಬತರ್ಕ ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊೋಟಯಂತ್ರ ಬಳಕೆದಾರರ
ರ್ಾಹತಿ ಬಳಸಿ, ಅವ್ರ ಬಗೆಗಿನ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಬಳಸಿ ಅವ್ರೊಳಗಿನ ಪ್ೆೈಶಾಚಿಕ ಭಾವ್ನೆಗಳನತು ಹೊರ ಹಾಕತವ್
ವಿಧಾನಗಳ ರೂಪ್ುರೆೋಷೆ ಸಿದದ ರ್ಾಡತತಿುದೆದವ್ು " . ಮ್ಮಸುರ್ ವ್ಯಿ ಹೆೋಳುವ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದತ "ರ್ಾಹತಿ ಯತದದ " ಮತ್ತು ಇಂತ್ಹ
ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೋ ನಡೆಯತವ್ ಯತದಿಗಳು ನಿಂತಿರತವ್ುದತ "ರ್ಾಹತಿ ಅಸರ್ಾನತೆ"ಯ ಮೋಲೆ ಮತ್ತು ಅದತ ನಿೋಡತವ್ು
ಅನಿಯಂತಿರತ್ ಅಧಿಕಾರದ ಮೋಲೆ . ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನತ ನಿಮ್ಮೆಸತವ್ವ್ರಿಗೆ ಗೊತಿುರದ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ , ಈ
ಸಂಸ್ೆಥಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿೋ ಬದತಕ್ತನ ಮೋಲೆ ರಹಸಯವಾಗಿ ದಾಳಿ ರ್ಾಡಿ ಪ್ರತಿೋ ದಿವ್ಸ ಕೊೋಟಯಂತ್ರ ಜ್ನರ
ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳನತು ಸಂಗರಹಸತತಿುದಾದರೆ ,ಎನತುವ್ುದತ . ಕೆೋಂಬಿರಜ್ ಅನಾಲ್ಲಟಿಕದ ಮಹತ್ುರ ಸ್ಾಧ್ನೆಯಂದರೆ , ವಾಯಪ್ಾರಕಾೆಗಿ
ಕಲೆ ಹಾಕ್ತದ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳನತು ಬಳಸಿ ರಾಜ್ಕ್ತೋಯಕಾೆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದತದ .

ಇನೊುಂದತ ರಿೋತಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆಂದರೆ , ಕೆೋಂಬಿರಜ್ ಅನಾಲ್ಲಟಿಕ ಸಂಸ್ೆಥ ಒಂದತ ಪ್ರಾವ್ಲಂಬಿ ಜಿೋವಿ , ಮತ್ತು ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ
ಬಂಡವಾಳಶಾಹ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ ಅದರ ಆತಿಥೆೋಯ . ಈ ಬಗೆಯ ರ್ಾಹತಿ ಸಂಗರಹದ ಮೋಲ್ಲನ ಸ್ಾವಮಯತೆಯಂದ ,
ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ , ಇವ್ರ ಗತರಿಯಾಗಿದದ ಬಳಕೆದಾರರ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳನತು ಸತಲಭ್ವಾಗಿ
ಒದಗಿಸಿತ್ತು , ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯ ವ್ಯಕ್ತುಕ ಮಟುದ ಗತರಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನತು ಬದಲಾಯಸತವ್ ತ್ಂತ್ರ ಅವ್ರ
ಆಯತಧ್ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯತ್ತ . ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಬಗೆಗಿನ ರ್ಾಹತಿಯ ಮೋಲೆ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ

ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಿಗೆ ಇರದ ಯಾವ್ುದೆೋ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ೆಕ್ಷನ್ ೨೩೦ ರ ಪ್ರಕಾರ ದೊರಕ್ತದದ
ಸ್ಾವತ್ಂತ್ರಯದ ದತಬೆಳಕೆ ರ್ಾಡಿ , ಬಳಕೆದಾರರ ಒಳಗಿದದ ಪ್ೆೈಶಾಚಿಕ ಸವಭಾವ್ಗಳನತು ಹೊರತ್ರತವ್ಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಯಾದವ್ು .

ಈ ಬಗೆಯ ರ್ಾಹತಿ ಅಸರ್ಾನತೆಯಂದೆೋ ಬಳಕೆದಾರರನತು ಕೆೋಂಬಿರಜ್ ಅನಾಲ್ಲಟಿಕ ದಂತ್ಹ ಸಂಸ್ೆಥಗಳು ಬಳಸಿಕೊಳುಳವ್
ಹಾಗೆ ರ್ಾಡಿಲಿ . ಇದಕೂೆ ದೊಡಡದಾದ ಮತ್ತು ಗಂಭಿೋರವಾದ ಸಮಸ್ೆಯಯಂದರೆ , ಈ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ
ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು ರ್ಾಹತಿ ಅಸರ್ಾನತೆಯನೆುೋ ನಮಮ ಸರ್ಾಜ್ದ ಹೊಸ ಬತನಾದಿಯನಾುಗಿ ರ್ಾಡಿ, ಈ ರ್ಾಹತಿ
ಯತದದಗಳನತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದತಕ್ತನಲ್ಲಿ ಸಹಜ್ಗೊಳಿಸಿ, ನಾವ್ು ನಮಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸ್ಾಮೂಹಕ ಚಟತವ್ಟಿಕೆಗಳಿಗೆ
ಅವ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರತವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯನೆುೋ ತ್ಮಮ ಅನತಕೂಲಕೆೆ ಬಳಸಿಕೊಳುಳತಿುವೆ . ಈ ಸಂಸ್ೆಥಗಳ ಬಳಿ ರ್ಾಹತಿಯದೆ ,
ಬೆೋಕಾದ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ , ರಹಸಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಸತಳುಳಗಳಿವೆ . ನಮಮ ಖಾಸಗಿತ್ನ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇದೆ , ಮತ್ತು ಈ ರ್ಾಹತಿ
ದರೊೋಡೆಕೊೋರರಿಂದ ನಮಮನತು ಸಂರಕ್ಷಕೊಳಳಲತ ಯಾವ್ುದೆೋ ದಾರಿ ಇಲಿದ ಹಾಗೆ ರ್ಾಡಿವೆ . ಯಾವ್ುದೆೋ ಕಾನೂನಿನ
ಸಹಾಯವಿಲಿದೆ , ನಾವ್ು ನಮಮ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಬದತಕ್ತನಲ್ಲಿ , ಅಡಗಿ ಕೊಳಲತ ಯತಿುಸತತಿುದೆದೋವೆ ಹಾಗೂ ನಮಮ ಮಕೆಳು
ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನಿೆಿಪ್ಶನ್ ಬಗೆೆ ಚಚಿೆಸತತಿುದಾದರೆ , ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭ್ಟನಾಕಾರರತ , ನಮಮ ನಮಮ ಕೌಟತಂಬಿಕ
ಫೋಟೊೋಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆತ್ವಾದ "ಮತಖ್ದ ಚಹರೆ ಗತರತತ್ತ ಹಡಿಯತವ್ " ಸ್ಾಫ್ಟು ವೆೋರ್ ಗಳಿಂದ ತ್ಪ್ಪಾಸಿ
ಕೊಳಳಲತ ಮತಖ್ಕೆೆ ರ್ಾಸ್ೆ ಬಳಸತತಿುದಾದರೆ .

ಯಾವ್ುದೆೋ ರಿೋತಿಯ ರ್ಾಹತಿ ಹಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ಇಲಿದಿರತವ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ
ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು ನಮಮ ಸರ್ಾಜ್ವ್ನತು ಮರತಸೃಷಿು ರ್ಾಡಲತ ಪ್ರಯತಿುಸತತಾು , ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವವ್ನತು
ತ್ಲೆಕೆಳಗಾಗಿಸತತಿುವೆ . ಕೆಳಗಿಂದ , ನಿಧಾನವಾಗಿ , ಮನತಷ್ಯನ ಸ್ಾಂಸಿಥಕತೆಯನತು , ಖಾಸಗಿೋತ್ನವ್ನತು ಆಕರಮ್ಮಸಿಕೊಳುಳತ್ು ,
ಸ್ಾವತ್ಂತ್ರಯ ಕಸಿದತಕೊಳುಳತ್ು , ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಹೊೋರಾಟ ರ್ಾಡದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಸಿಥತಿ ಸೃಷಿುಸತತಿುವೆ .ಮೋಲ್ಲನಿಂದ ಹೆೋರತತಿುರತವ್ ,
ರ್ಾಹತಿ ಅಸರ್ಾನತೆ ಮತ್ತು ಅನಾಯಯ ಮೂಲಭ್ೂತ್ವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವದ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ವಿರತದಿವಾಗಿವೆ

ಈ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು ಕತ್ುಲೆಯಲ್ಲಿ ರಹಸಯವಾಗಿ ಕಾಯೆ ನಿವ್ೆಹಸತತಾುರೆ ಎಂದತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ,
ಆದರೆ ನಮ್ಮಮಂದ ಸಂಗರಹಸಿದ ರ್ಾಹತಿಯನತು ಏತ್ಕೆೆ ಬಳಸತತಾುರೆ ನಮಗೆ ಸಾಷ್ುವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲಿ . ನಮಮ ಬಗೆೆ
ತಿಳಿದತಕೊಳಳಲತ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಎಲಿ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ , ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದತಕೊಳಳಲತ ನಮಮ ಬಳಿ ಯಾವ್ುದೆೋ ದಾರಿ ಇಲಿ .
ನಮಮ ಬಗೆಗಿನ ರ್ಾಹತಿ , ನಮಗಾಗಿ ಅಲಿ . ಬದಲಾಗಿ ಇನೊುಬಬರ ಲಾಭ್ಕಾೆಗಿ ನಮಮ ರ್ಾಹತಿ ರ್ಾರಾಟಕ್ತೆದೆ . ೧೯೯೭
ರ Federal Trade Commission ಭೆೋಟಿಯ ನಂತ್ರ ಆ ರೆೋಖೆಯನತು ಎಳೆದೆ ಇಲಿ , ಮತ್ತು ಜ್ನರತ ವಾಯಪ್ಾರ ಚರಾಸಿು
ಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದಾದರೆ . ವಾಸುವ್ದಲ್ಲಿ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ರ್ಾಧ್ಯಮವ್ನತು ನಮ್ಮಮಂದ
ಕಸಿದತಕೊಂಡಿದಾದರೆ ಹಾಗೂ ಅದತ ನಾವ್ು ಮೊದಲೆೋ ಅಂದಾಜ್ತ ರ್ಾಡಿರದ ವಾಸುವ್ವೆೋನಲಿ

ಅಮರಿಕಾದ ಸಂಸದರತ ಈ ಹೊಸ ಬಿಕೆಟುನತು ಎದತರಿಸಲತ ಮ್ಮೋನಮೋಷ್ ಎಣಿಸತತಿುರತವ್ುದಕೆೆ ಬಹಳಷ್ತು ಕಾರಣಗಳಿವೆ .
ಮತಖ್ಯವಾಗಿ , ಸ್ೆಪ್ೆುಂಬರ್ ೧೧ರ ಭ್ಯೋತಾಾದಕರ ದಾಳಿಯ ನಂತ್ರ ಸೃಷಿುಯಾದ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ , ಮತ್ತು

ವ್ಯಕ್ತುಕ ಹತಾಸಕ್ತು ಯ ಬಗೆೆ ಸಕಾೆರದ ಬದಲಾದ ನಿಲತವ್ು ಮತ್ತು "ಎಲಿ ಬಗೆಯ ರ್ಾಹತಿ ಸಂಗರಹಸತವ್ " ಹಂಬಲ .
ರಾಜ್ಕ್ತೋಯ ವ್ಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ ಒಂದತ ಹೊಸ ಭ್ರವ್ಸ್ೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗತತಿುದೆ

ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳು ತ್ಮಮನತು ಸಂರಕ್ಷಸಿಕೊಳಳಲತ , ಸ್ಾಕಷ್ತು ಪ್ರಭಾವ್ ಬಳಸಿ , ವಿಧ್ ವಿಧ್ವಾದ
ಪ್ರರ್ಾರಗಳನತ ಬಳಸಿ , ಸಂಸದರನತು ಬೆದರಿಸಿ , ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿ , ಯಾವ್ುದೆೋ ಕರಮಗಳನತು ಕೆೈಗೊಳಳದ ಹಾಗೆ
ರ್ಾಡಿದಾದರೆ . ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ೆಥಗಳು, ಅವ್ು ರ್ಾಡತವ್ ಹಾನಿಗೆ ಹೊೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಕಡಿಮ ಪ್ರಿಶ್ನೋಲನೆಗೆ ಒಳಪ್ಟಿುವೆ
. ಈ ಎರಡತ ಉದಾಹರಣೆಗಳನೆುೋ ತೆಗೆದತಕೊಳಿಳ

ಮೊದಲನೆೋ ವಾದ ಎಂದರೆ , ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ ಸಮೃದಿಿ ಮತ್ತು ಆವಿಷಾೆರಗಳಿಗೆ ತೊಡಕತ . ಈ ಹಂದಿನ ಗೂಗಲ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ Eric Schmidt ನ ೨೦೧೧ ಲೆೋಖ್ನದ ಪ್ರಕಾರ , "ನಾವ್ು ಅಂತ್ಜಾೆಲದಿಂದ ನಮಮ ಕೆೈ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದೆದೋವೆ ...
ಸಕಾೆರಗಳು ಕಾನೂನತ ನಿಮ್ಮೆಸತವ್ಲ್ಲಿ ತ್ಪ್ುಾ ರ್ಾಡಬಹತದತ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಡಿೋ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ ಕತಂಟತತಾು ಸ್ಾಗತತ್ುದೆ
ಎನತುವ್ುದತ ನಮಗೆ ಸಾಷ್ುವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಇದತ ನಿಜ್ಕೂೆ ಆತ್ಂಕಕಾರಿ ವಿಷ್ಯ " . ಇದೆ ಬಗೆಯ ಯೋಚನಾ
ಕರಮ ಈ ಹಂದೆ ಬಳಸಿದದವ್ರತ "Gilded Age barons", ರ್ಾತ್ತ ಅವ್ರನತು ಈಗ ನಾವ್ು "ದರೊೋಡೆಕೊೋರರತ" ಎಂದತ
ಕರೆಯತತೆುೋವೆ . ಅವ್ರ ವಾದ ಹೆೋಗಿತೆುಂದರೆ , ಸರ್ಾಜ್ಕೆೆ ಯಾವ್ುದೆೋ ಕಾನೂನತ ಬೆೋಕಾಗಿಲಿ "law of survival of the
fittest" "he “laws of capital”ಮತ್ತು “law of supply and demand” ಇಷೆುೋ ಸ್ಾಕತ ಎಂಬತದಾಗಿತ್ತು

ವಾಸುವ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ವಾದಕೆೆ ವಿರತದಿವಾಗಿ , ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ ಯಾವ್ುದೆೋ ಹೊಸ ಆವಿಷಾೆರ
ರ್ಾಡತವ್ುದಿಲಿ . ಬಹಳ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಅರ್ೆಶಾಸರದ ಸಂಶೆ ೋಧ್ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ , ಸಕಾೆರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವದ
ಸಂಸ್ೆಥಗಳು ಹೊಸ ಆವಿಷಾೆರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಈ ಹೊಸ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೆೈತ್ಯ ಸಂಸ್ೆಥಗಳು ಯಾವ್ುದೆೋ
ಹೊಸ ಅನೆವೋಷ್ಣೆ ರ್ಾಡತತಿುಲಿ ಎಂದತ . ಈ ಸಂಸ್ೆಥಗಳ ಬಳಿ ಇರತವ್ ರ್ಾಹತಿ ಯನತು ಇವ್ತಿುನ ಅತಿ ಮತಖ್ಯ ಸಮಸ್ೆಯಗಳಾದ
, ಇಂಗಾಲ ರಾಹತ್ಯ ಇಂಧ್ನದ ಅನೆವೋಷ್ಣೆಗಾಗಲ್ಲ , ಹಸಿವಿನ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಲ್ಲ , ಕಾಯನುರ್ ಪ್ರಿಹಾರಕಾೆಗಲ್ಲ ,
ಸಮತದರದಲ್ಲಿ ತೆೋಲತತಿುರತವ್ ಕೊೋಟಯಂತ್ರ ಟನ್ ಪ್ಾಿಸಿುರ್ಕ ಸವಚಛರ್ಾಡಲಾಗಲ್ಲ, ಅಕಾಡೆಮ್ಮರ್ಕ , ವೆೈದಯರನತು
ಸೃಷಿುರ್ಾಡಲಾಗಲ್ಲ , ಯಾವ್ುದಕೂೆ ಸಹಾಯವಾಗತತಿುಲಿ . ಬದಲಾಗಿ , ಈ ಇಡಿೋ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯನತು ಮತನುಡೆಸತತಿುರತವ್ವ್ರತ
ಅತ್ಯಂತ್ ಶ್ನರೋಮಂತ್ರಾದ ಜಾಣರತ ಮತ್ತು ಈ ಎಲಿ "computational power" ಹಾಗೂ ಎಲಿ ಸಂಪ್ನೂಮಲಗಳೂ
ಲಾಭ್ವ್ನೆುೋ ಗತರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತವ್ ಅರ್ೆ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಗಾಗಿ ದತಡಿಸಿಕೊಳಳಲಾಗತತಿುದೆ .

ಎರಡನೆಯ ಬಗೆಯ ವಾದ ಎಂದರೆ , ಈ ಮತಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರತವ್ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹ ಸಂಸ್ೆಥಗಳ ಗೆಲತವ್ು
ಅವ್ರತ ಜ್ನರಿಗೆ ಎಷ್ತು ಉಪ್ಯತಕುವಾಗಿದಾದರೆ ಎನತುವ್ುದರ ದೊಯೋತ್ಕ . ಆದರೆ ಬೆೋಡಿಕೆಯ ಬದಿಯಂದ ನೊೋಡಿದರೆ ಈ

ಹೊಸ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ ವಾಸುವ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ರ್ಾರತಕಟೆುಯ ಸ್ೊೋಲತ . ಪ್ೂರೆೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೆೋಡಿಕೆಯ ನಡತವಿನ ಕಂದರವ್ನತು ಕಡಿಮ
ರ್ಾಡದೆ , ಜ್ನರತ ತ್ಮಮ ಬಳಿ ಇನಾುಯವ್ುದೆೋ ಬಗೆಯ ಪ್ಯಾೆಯ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ ಇಲಿದ ಕಾರಣ , ಗಾರಹಕರತ ಈ ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ
ಬಂಡವಾಳಶಾಹಗಳ ರಹಸಯ ಚಟತವ್ಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನತು ಅರಿತ್ತಕೊಳುಳವ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗದೆ , ಈ
ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯಯನತು ಬಳಸತತಿುದಾದರೆ . Pew Research Center ಇತಿುೋರ್ೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮ್ಮೋಕ್ೆಯ ಪ್ರಕಾರ ೮೧%
ಅಮೋರಿಕಾದ ಜ್ನರತ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸಂಗರಹಸತವ್ ರ್ಾಹತಿಗಳಿಂದಾಗತವ್ ಅನತಕೂಲಕ್ತೆಂತ್ ಅನಾನತಕೂಲವೆೋ ಹೆಚತಚ
ಮತ್ತು ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಯಶಸತು ಅವ್ಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರತವ್ುದತ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿಸಿಯೋ ಹೊರತ್ತ
ಜ್ನರ ನಿಜ್ವಾದ ಅವ್ಶಯಕತೆಗಳನತು ಪ್ೂರೆೈಸಿಯಲಿ ಎಂದತ ಹೆೋಳಿದಾದರೆ

ಇತಿಹಾಸಕಾರ Thomas McCraw ತ್ನು ಪ್ರಶಸಿು ವಿಜೆೋತ್ ಪ್ುಸುಕ "history of regulation" ದಲ್ಲಿ ಒಂದತ ಎಚಚರಿಕೆಯ
ಸಂದೆೋಶ ನಿೋಡತತಾುನೆ . ಶತ್ರ್ಾನಗಳಿಂದ "ಕಾನೂನತ ನಿಮ್ಮೆಸತವ್ವ್ರತ ತಾವ್ು ಕಾನೂನತ ನಿಮ್ಮೆಸತತಿುರತವ್ ಉದಯಮಕೆೆ
ಹೊೋಲತವ್ ಹಾಗೆ ಕಾನೂನತ ನಿಮ್ಮೆಸಲಾಗದೆ ಸ್ೊೋತಿದಾದರೆ ". ಈಗಿರತವ್ "privacy and antitrust" ಕಾನೂನತಗಳು
ಅತ್ಯಂತ್ ಅಗತ್ಯ ಆದರೆ ಇವ್ುಗಳಷೆುೋ ಇವ್ತ್ತು ಸೃಷಿುಯಾಗಿರತವ್ "ರ್ಾಹತಿ ಅಸರ್ಾನತೆಯನತು " ಹೊೋಗಲಾಡಿಸಲತ
ಸ್ಾಧ್ಯವಿಲಿ .

೨೧ನೆೋ ಶತ್ರ್ಾನದ ಈ ಸಾಧಾೆ ಪ್ರಪ್ಂಚಕೆೆ ಹೊಸದೆೋ ಆದ ಕಾನೂನಿನ ರ್ೌಕಟತು ಮತ್ತು ರ್ಾಹತಿ ಹಕತೆಗಳು ನಮಮ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವದ ಕಾನೂನಿನ ರ್ೌಕಟಿುನ ಒಳಗಡೆ ಸ್ೆೋರಬೆೋಕತ . ಈ ಬಗೆಯ ಹಕತೆಗಳು ರ್ಾಹತಿ ಹಂಚತವ್ ಮತ್ತು ಹಂಚತವ್
ಮೊದಲತ ಬಳಕೆದಾರರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರತತ್ುವೆ ಹಾಗತ ಅವ್ುಗಳ ದತರತಪ್ಯೋಗವ್ನತು ತ್ಡೆಯತತ್ುವೆ . ಒಬಬ ವ್ಯಕ್ತುಯ ಬದತಕನತು
ಅಂಕ್ತಅಂಶಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಸತವ್ ಹಕತೆ ಸಂಪ್ೂಣೆವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತುಗೆ ಸ್ೆೋರಿರಬೆೋಕಾಗಿದತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವದ ಮೂಲಭ್ೂತ್
ಲಕ್ಷಣ . ಅದರ ಅರ್ೆ , ಈ ಸಂಸ್ೆಥಗಳು ನಮಮ ಮತಖ್ ಚಹರೆಯ ಮೋಲೆ ಹಕೆನತು ಹೊಂದಲಾಗತವ್ುದಿಲಿ , ಮತ್ತು ತ್ಮಮ
ಲಾಭ್ಕಾೆಗಿ ಅದನತು ರ್ಾರಿಕೊಳುಳವ್ ಹಾಗಿಲಿ . ಈ ರ್ಾಹತಿ ಹಕತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಚರ್ೆೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ಶತರತವಾಗಿದೆ , ಮತ್ತು
"Amnesty International"ನ ವ್ರದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೋ ದಾಖ್ಲಾಗಿದೆ

ಬೆೋಡಿಕೆಯ ಕಡೆಯಂದ , ನಾವ್ು "ಮನತಷ್ಯನ ಭ್ವಿಷ್ಯದ " ಬಗೆಗಿನ ರ್ಾರತಕಟೆುಗಳನತು ಕಾನೂನತ ಬಾಹರ ರ್ಾಡಿ ,
ಇವ್ುಗಳಿಂದ ಉತಾಾದನೆಯಾಗತತಿುರತವ್ ಹಣಕಾಸತ ಲಾಭ್ವ್ನತು ನಿಯಂತಿರಸಬಹತದತ . ಇದೆೋನತ ಅಂತ್ಹ ಅಸ್ಾಧ್ಯವಾದ
ಬದಲಾವ್ಣೆಯಲಿ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ , ಸರ್ಾಜ್ಗಳು ಮನತಷ್ಯನ ಅಂಗಾಗಳನತು , ಶ್ನಶತಗಳನತು ಮತ್ತು ಗತಲಾಮರನತು
ರ್ಾರತವ್ುದನತು ಕಾನೂನತ ಬಾಹರ ರ್ಾಡಿದೆದೋವೆ . ಮತ್ತು ಈ ಎಲಿ ಸಂದಭ್ೆಗಳಲೂಿ ಸಹ ಇಂತ್ಹ ರ್ಾರತಕಟೆುಗಳು
ನೆೈತಿಕವಾಗಿ ಅಸಹಯಕರ ಮತ್ತು ಇಂರ್ಹವ್ು ನಾವ್ು ಅಂದಾಜಿಸತವ್ ಹಾಗೆಯೋ ಹಂಸ್ಾ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗತತ್ುವೆ ಎಂದತ
ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಮನತಷ್ಯನ ಭ್ವಿಷ್ಯದ ರ್ಾರತಕಟೆುಗಳೂ ಕೂಡ ಇಂರ್ಹುಃದೆ ಫಲ್ಲತಾಂಶ ನಿೋಡಿ ನಮಮ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವಕೆೆ ರ್ಾರಕವಾಗತತ್ುವೆ ಎಂದತ ತೊೋರಿಸಬಹತದತ .

ಒಂದತ ಸಾಧಾೆತ್ಮಕ ಹೊಸ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥಯನತು ಸೃಷಿುಸಲತ , ಕಾನೂನತ ನಿರ್ಾಣರ್ಾಡತವ್ವ್ರತ ಹೊಸ ಬಗೆಯ
ಯೋಚನಾಕರಮಗಳನತು ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೊಂಡತ , ಶತ್ರ್ಾನಗಳ ಹಂದೆ ವ್ಯಕ್ತರ ಸ್ಾವತ್ಂತ್ರಯದ ಹಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊೋರಾಡಿದ ಹಾಗೆ ,
ಸಂಘ್ಟಿತ್ರಾಗಿ ಹೊೋರಾಡಿ ಈ ಏಕ ಸ್ಾವಮಯತೆ ಸ್ಾಧಿಸರತವ್ ಬಂಡವಾಳಶಾಹ ಸಂಸ್ೆಥಗಳನತು ನಿಯಂತಿರಸಬೆೋಕತ . ನಮಮ
ಸಂಸದರತ , ಇಂತ್ಹ ಅನಿಯಂತಿರತ್ ಶಕ್ತುಗಳ ಬಗೆೆ ಎರ್ೆಛತಿುರತವ್ ಜ್ನಗಳ ಜ್ತೆ ಕೆೈ ಜೊೋಡಿಸಬೆೋಕತ ಮತ್ತು ಇಂತ್ಹ
ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ೆಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ರ್ಾಡತತಿುರತವ್ ಉದೊಯೋಗಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲಿಬೆೋಕತ

ಮನತಷ್ಯನಿಂದ ನಿಮ್ಮೆತ್ವಾದ ಏನನಾುದರೂ ಮನತಷ್ಯನೆೋ ನೆಲಗೆಡವ್ಬಹತದತ . ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹ ವ್ಯವ್ಸ್ೆಥ
ಇನೂು ಹೊಸತ್ತ , ಕೆೋವ್ಲ ೨೦ ವ್ಷ್ೆ ಹಂದಿನದತ , ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತತ್ವ ಹಳೆಯದತ , ಹಲವಾರತ ತ್ಲೆರ್ಾರತಗಳ
ಭ್ರವ್ಸ್ೆ ಮತ್ತು ಹೊೋರಾಟದಿಂದ ನಿಮ್ಮೆತ್ವಾಗಿರತವ್ುದತ

ಬೆೋಹತಗಾರಿಕಾ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಗಳು ಶ್ನರೋಮಂತ್ರತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತುಶಾಲ್ಲಗಳು , ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದತಬೆಲತೆಗಳೆೋ ಇಲಿ
ಅನತುವ್ ಹಾಗೆೋನಿಲಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದತ ದತಬೆಲತೆಯದೆ , ಅದೆೋ ಭ್ಯ . ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನತ ನಿಮ್ಮೆಸತವ್ವ್ರ ಮೋಲೆ
ಭ್ಯವಿದೆ . ಹೊಸ ಸ್ಾಧ್ಯತೆಗಳನತು ಹತಡತಕತತಿುರತವ್ , ಮತ್ುದೆೋ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶೆುಗಳಾದ ಹೊಸ ಉತ್ುರ ಹತಡತಕತತಿುರತವ್
ನಾಗರಿೋಕರ ಬಗೆೆಗೆ ಭ್ಯವಿದೆ , ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೆೋಕತ ? ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೆೋಕತ ಎಂದತ ನಿಧ್ೆರಿಸತವ್ವ್ರತ ಯಾರತ ?
ಯಾರತ ನಿಧ್ೆರಿಸಬೆೋಕತ ಎಂದತ ನಿಧ್ೆರಿಸತವ್ವ್ರತ ಯಾರತ ? ಸಂಗಿೋತ್ ಬರೆಯತವ್ವ್ರತ ಯಾರತ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಗಿೋತ್ಕೆೆ
ನತಿೆಸತವ್ವ್ರತ ಯಾರತ ? .
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