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ಕ"ೆದ ವಷ(ದ )*+ೕಯ ..ಯು.1. ಪ3ೕ4ೆ, 6ೋ89 :ದಲ<ೇ ಅ>ೆಯ ನಡುAೆBೕ ನCೆDತು. ತನF ಭ8ಷHದ ಬJ Kೆ 

ಅ<ೇಕ ಕನಸುಗಳನುF ಕಟುP6ೊಂRದS ಆರ+Jೆ V3ೕWತ ಫYZಾಂಶ ಬರYಲ]. ಆದ^ೆ ಅವಳ_ ಎaೆಗುಂದYಲ]; ಅವ" ೕೆ 

ತಂaೆZಾDಯ3Jೆ cಾಂತ*ನ dೇe ಮುಂಬರುವ ಸ.]gಂಟ3 ಪ3ೕ4ೆJೆ ಇನೂF dೆijನ ತkಾ3 ನCೆಸುವlaಾmಯೂ 

ಮತುn ತನF ಭ8ಷHದ ಕನಸುಗಳನುF cಾ6ಾರJೊeಸುವ oೕಜ<ೆಗಳY] kಾವ ಬದ>ಾವqೆಯೂ ಇಲ]Aೆಂದು 

+e1ದಳ_. ಸ.]gಂಟ3 ಪ3ೕ4ೆಯY] ಒ" sೆಯ ಫYZಾಂಶ ಗe1 ಕಂಪtHಟu cೈwx 6ೋ1(Jೆ g3y 1ೕy 

mzP16ೊಂಡ ಆರ+ಯಂತಹ ಯುವ+ಯರು ಎಲ]3ಗೂ |ಾದ3kಾಗಬಲ]ರು. ಇಂತಹ ಹ)ಹ^ೆಯದ ಯುವಕ 

ಯುವ+ಯರ ಬJ Kೆ dೆg}kಾಗುತnaೆ, ಅಲ]Aೇ? 

ಈ 6ಾಲಘಟPದY] �ಂaೆAದೂ ಕಂಡ3ಯದ ಸAಾಲುಗಳನೂF ಅVಶjZೆಯನೂF <ಾAೆಲ]ರೂ <ೋಡು+na SೇAೆ. 

6ೈಯY]ರುವ ಉaೊHೕಗವನುF 6ಾ�ಾR6ೊಳ_sವ ಸAಾಲು ಉaೊHೕಗಸ�3Jಾದ^ೆ ಭ8ಷHದ ಉaೊHೕಗವನF31 

ನೂ^ಾರು ಕನಸುಗಳ �ೆ<ೆFೕ3ರುವ 8aಾH�(ಗಳ ಆತಂಕ, ಅನು|ಾನ ಇ<ೊFಂaೆCೆ. ಅVಷjZೆಯ ಈ )ನಗಳY],  Vಮ} 

ಕನಸುಗಳನುF cಾ6ಾರಗeಸ�ೇ6ಾದ^ೆ, ಸ*ಯಂ�ೆ�ೕರqೆBೕ cಾಧ<ೆJೆ ಸಂ�ೕ8Vkಾಗ�ೇಕು. 

�ೆ�ೕರqೆBಂದ^ೆ, ನಮ} ಗು3ಗಳತn ನಮ}ನುF ��kಾತ}ಕAಾmಸುವ �ಾಲ<ಾ ಶ�n. ಏ6ೆಂದ^ೆ, ಅತHಂತ ಶ�n�ಾYkಾದ 

ಆಂತ3ಕ �ೆ�ೕರqೆBೕ ನಮ} ಸೂ�+(ಗೂ, �ೈತನHಕೂ�, 6ಾಯ(ತತ�ರZೆಗೂ ಮೂಲ. �ೆ�ೕರqೆ, ಬದು�ನ ಕನಸುಗಳನುF 

6ಾಣುವlದರ �ೊZೆJೆ ನಮ}Y] ಅವlಗಳನುF cಾ�ಸುವ ಛಲ, ಆತ}8�ಾ*ಸವನುF ಹುಟುPdಾಕುತnaೆ.    

dಾJಾದ^ೆ ಸ*ಯಂ�ೆ�ೕರqೆಯನುF �ೆ"ೆ16ೊಂಡು, ಅ>ಾ�ವ� ಮತುn )ೕ�(ವ� ಗು3ಗಳನುF cಾ�ಸುವlದು dೇJೆ?   

1. ಬದು�ನ ಗು3ಗಳ_: ಸ�ಷPAಾದ, cಾ�ಸಬಹುaಾದ  ವೃ+n ಮತುn Aೈಯ�nಕ ಬದು�ನ ಗು3ಗಳ_ ದೃಢAಾmದS^ೆ, 

ಸ*ಯಂ �ೆ�ೕರqೆ Zಾ<ೇ Zಾ<ಾm ಮೂಡುತnaೆ. Vಮ} ಆಸ�n, ಅ�ರುiಯ ಆ�ಾರದ gೕ>ೆ 

|ಾಗ(ದಶ(ಕ^ೊಡ<ೆ ಸ|ಾ>ೋi1, ವೃ+nಯ ಗು3ಗಳನುF Vಧ(31. 

2. ಸAಾಲುಗಳನುF V3ೕW1: cಾಧ<ೆಯ dಾ)ಯY] ಅ<ೇಕ ಅಡಚqೆಗಳ_, AೈಫಲHಗಳ_, 8ಳಂಬಗಳ_ 

ಸAೇ(cಾ|ಾನH. ಆರ+ಯಂತಹ ಅ<ೇಕರು ಎದು31ದಂತ ಸAಾಲುಗಳ_, ZೆJೆದು6ೊಂಡ V�ಾ(ರಗಳ_ 

ಮತುn ಅವರು ಕಂಡು6ೊAಡ ಪ3dಾರದ |ಾಗ(ಗಳ_ VಮJೆ ಪ��ೋದ<ೆkಾmರY. dಾJಾm ಅಡಚqೆಗಳನುF 

V3ೕW1. ಮನಸುx 1�ತಪ��ೆDಂ)ದS^ೆ ಸೃಜನ�ೕಲ iಂತ<ೆ cಾಧHAಾm, cಾಧ<ೆಯ dಾ) 

ಸುಗಮAಾಗುತnaೆ. 

3. ಸ6ಾ^ಾತ}ಕ ಪ3ಸರ: ಸುತnಮುತnYನ ಪ3ಸರ ಸ6ಾ^ಾತ}ಕAಾmರY. V¡ೆPDಂ)ರುವ ಉತnಮAಾದ 

cೆFೕ�ತರು Vಮ}Y]ನ ಪ�+¢ೆJೆ ಸ6ಾ^ಾತ}ಕ ಪ��ೋದ<ೆ Vೕಡಬಲ]ರು;  ಆದS3ಂದ, cೆFೕ�ತರ ಆB�ಯY] 

�ಾqೆ}DರY. ಏ<ೇ ಸಮcೆHಗeದSರೂ |ಾಗ(ದಶ(ಕರು, £ೕಷಕರು, �¤ಕರು ಮತುn cೆFೕ�ತ^ೊಡ<ೆ 

ಹಂi6ೊes. ��ೕCೆಗಳ_, ಮನರಂಜ<ೆಯ �ೊZೆJೆ ಉತnಮAಾದ ಸಂaೇಶ8ರುವ ಚಲನiತ�ಗಳ_, z.8. 

6ಾಯ(ಕ�ಮಗಳ_, ಪlಸnಕಗಳ_, 8ೕRoೕಗಳY] Vಯ¥ತAಾದ ಆಸ�nಯನುF �ೆ"ೆ16ೊes. 



4. cಾಧ<ೆಯ gೖYಗಲು]ಗಳ_: ಹತn<ೇ ತರಗ+ಯ ನಂತರ cಾFತ6ೋತnರ 6ೋಸ*(^ೆJೆ ೮-೧೦ ವಷ(ಗಳ 

ಪಯಣ. ಈ )ೕ�(ವ�ಯY]ನ cಾಧ<ೆಗಳನುF ಸಂಭ�¥1; ಆ cಾಧ<ೆಗಳ �ಂ)ರುವ ಪ3ಶ�ಮ, 

6ಾರಣಗಳನುF ಅವ>ೋ�1, ಮುಂ)ನ gೖYಗY]ನ oೕಜ<ೆಗಳY]  ಸೂಕnAಾದ 3ೕ+ಯY] ಅಳವR1.   

5. cಾಧಕರ ಕ¬ೆಗಳ_: ಮdಾತ} Jಾಂ�ಯವರAತ ^ಾಷPç <ಾಯಕರು,  1.8. ^ಾಮw ರಂತಹ 8�ಾVಗಳ_ 

ಮತುn �ೆ.ಆu.R. ®ಾಟರವರಂತ �3ಯ 6ೈJಾ36ೋದH¥ಗಳ ಯಶ1xನ �ಂ)ರುವ ಪ3ಶ�ಮದ ಕ¬ೆಗಳನುF 

ಓ), Vಮ} ಉZಾxಹವನೂF, ಸ*ಯಂ�ೆ�ೕರqೆಯನೂF ವೃ)°16ೊes. 

Vೕವl ಕನಸುಗಳನುF 6ಾಣಬಲ]ವ^ಾದY] VಶjಯAಾmಯೂ Vೕವl ಅವlಗಳನುF cಾ6ಾರJೊeಸಬY]3; ಏ6ೆಂದ^ೆ, 

Vಮ}Y]aೆ ಅ�ಾರAಾದ ಶ�n. 6ೋ89 Aೈ^ಾಣು8ಂದ ಉದ±81ರುವ ಅVಶjZೆ, Jೊಂದಲ, ಆತಂಕದ ಇಂ)ನ ಪ31�+ 

ZಾZಾ�Yಕ; dಾJಾm ಎaೆಗುಂದ)3 ಮತುn Vಮ}  )ೕ�(ವ� ಕನಸುಗeಂದ ದೂರ ಸ3ಯ)3. ಪ�ಮುಖAಾm, 

Vಮ} ಇಷP, ಅ�ರುiJೆ ಸ�ಂ)ಸುವAತಹ ವೃ+n ಮತುn ಅದ6ೆ� ಅಗತH8ರುವ 8aೆHಯನುF ಅರ1. VಮJೆ ಒಲ8ರುವ 

ವೃ+n�ೕವನದY] Vಮ} cಾ*¢ಾ8ಕ ಪ�+¢ೆ ಅರe, ವೃ+nಯಲೂ] Aೈಯ�nಕ ಬದು�ನಲೂ] ಯಶಸುx Vಮ}aಾಗಬಲ]ದು.   


