
 

ಚಂಡ�ಾರುತ	ಾ
� �ಾಡೇ	ಾದದು� ಮತು� �ಾಡಾರದು� 

 
�ಾಡೇ	ಾದದು� 

ಮ�ೆಗಳನು� ಪ��ೕ��, ಅಗತ��ರುವ ಕ�ೆ ��ಂ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ!ಲ"ಾದ $ೆಂಚುಗಳನು� ಸುರ&ತ'ೊ(�, )ಾ*ಲು 
ಮತು+ ,ಟ,ಗಳನು� ಸ�ಪ!�.  
ಮ�ೆಯ ಸುತ+�ನ ಪ01ೇಶವನು� ಪ��ೕ��. ಸತ+ ಅಥ"ಾ 4ಾಯು5+ರುವ ಮರಗಳ6, ಮರದ 789ಗಳ6, ಸ!ಲ"ಾದ ಇ;<'ೆಗಳ6, 
ಕಸದ =ೊ;<ಗಳ6, 4ೈ?-)ೋA Bಗಳ6, ಸ!ಲ"ಾದ ತಗ!ನ �ೕ� ಮುಂ=ಾದವನು� =ೆ'ೆದು $ಾಕ)ೇಕು.  
CೆಲವD ಮರದ ಹಲ'ೆಗಳನು� �ದF"ಾ*��Cೊ(G ಇದ�ಂದ 'ಾHನ ,ಟ,ಗಳನು� ಸ�ಪ!ಸಬಹುದು. 
JೕವD ಮರದ ಹಲ'ೆಗಳನು� $ೊಂ7ಲK7ದLMೆ, ಅNಾಯCಾ� ವಸು+ಗಳ6 ಮ�ೆOಳ'ೆ $ಾರುವDದನು� ತ�ೆಯಲು Cಾಗದದ ಪ;<ಗಳನು� 
'ಾHನ ,ಟ,ಗ('ೆ ಅಂ;�. 
Cೈ'ೆ �ಗುವ $ಾ'ೆ �ೕ�ಎQೆRಯ 7ೕಪ, SಾKTU Vೈ� ಮತು+ ಒಣ Cೋಶಗ(ಂದ ತುಂYದ ಚಂಡ�ಾರುತ Vಾ�ಂಟ?B ನು� 
�ದL"ಾ*ಟು<Cೊ(G.  
 �Zಲ"ಾದ ಕಟ<ಡಗಳನು� ಕೂಡVೇ Cೆಡ�. 
Mೇ!O 4ೆ� ಗಳನು� $ೊಂ7ರುವವರು Mೇ!O ಸಂಪ[ಣB 4ೇ"ೆಯನು� $ೊಂ71ೆ\ ಎಂದು ಖ^ತಪ!�CೊಳG)ೇಕು. 
_ಾ0J`ಸ<a ಗ(ದLMೆ $ೆಚುbವ� )ಾ�ಟ�ಗಳನು� �ದL"ಾ*ಟು<CೊಳG)ೇಕು.  
Jಮ9 Mೇ!Oದ�K ಹ5+ರದ ಆCಾಶ"ಾd Jಲಯದ ಇ5+ೕ^ನ ಹ"ಾ�ಾನ ಎಚb�Cೆಗಳ6 ಮತು+ ಸಲ$ೆಗಳನು� ಆ��. 
�ಾe5ಯನು� ಇತರ�'ೆ ರ"ಾJ�. 
JೕವD Mೇ!O7ಂದ ಪ�ೆದ ಅfಕೃತ �ಾe5ಯನು� �ಾತ0 ಇತರ�'ೆ ರ"ಾJ�. 
$ೆ^bನ ಉಬiರ�(ತಗಳ6 ಅಥ"ಾ ಚಂಡ�ಾರುತದ ಅVೆಗ(ಂದ Cೊ^bCೊಂಡು $ೋದ  ಕಡಲ5ೕರಗಳ6 ಅಥ"ಾ ಇತರ ಸjಳಗ(ಂದ 
ದೂರ��. Jಮ9 1ಾ� ಪ0"ಾಹCೆk ಒಳ'ಾಗುವ lದಲು ಎತ+ರದ mಾಗCೆk 4ಾಕಷು< ಮುಂoೆ\ೕ 4ೇ�Cೊ(G. JಜBನ 
ಪ01ೇಶ"ಾಗುವ ಮುಂಚ\ �ಳಂಬ �ಾಡ1ೆ ಸುರ&ತ ಸjಳವನು� 4ೇ�Cೊ(G. 
Jಮ9 ಮ�ೆ $ೆ^bನ ಉಬiರ�(ತ7ಂದ ಮತು+ ನ7ಯ ಪ0"ಾಹದ ಅNಾಯ7ಂದ ಸುರ&ತ"ಾ*ದLMೆ ಮತು+ oೆ�ಾ�* J8B�ದLMೆ, 
ಅದು ಬಹುಶಃ ಉತ+ಮ ಸjಳ"ಾ*1ೆ. ಆ1ಾಗೂ�, ಸjrಾಂತ�ಸಲು Cೇ(ದMೆ ದಯ�ಟು< ತs�ತ"ಾ* CಾಯBJವBe�. 
tಾ� ಮrೆuಂ1ಾ* ನ7ಗಳ =ೊMೆಗಳ6 ಪ0"ಾಹCೆk �ಲುಕುವ ಪ01ೇಶಗಳ�K mಾಗರೂಕMಾ*�. 
$ೆಚುbವ� ಆ$ಾರವನು� vೇಕ��ಟು<Cೊ(G, �vೇಷ"ಾ* ಅಡು'ೆ �ಾಡ1ೆ/ )ೇuಸ1ೆ ಅಥ"ಾ ಕ!� ಶ0ಮ1ೊಂ7'ೆ 
5ನ�ಬಹು1ಾದ ವಸು+ಗಳJ��� Cೊ(G. $ೆಚುbವ� ಕು!ಯುವ Jೕರನು� ಸೂಕ+"ಾ* ಮು^bದ Nಾ=ೆ0ಯ�K ಸಂಗ0e�ಟು< Cೊ(G. 
JೕವD ಸjrಾಂತರ'ೊಳ'ಾಗುವ ಪ01ೇಶಗಳ�KದLMೆ, ಪ0"ಾಹದ $ಾJಯನು� ಕ!� �ಾಡಲು Jಮ9 ಅಮೂಲ�"ಾದ ವಸು+ಗಳನು� 
ಮಹ!ಯ�K ಭಧ0"ಾ*��.  
$ಾ�$ೋಗಬಹು1ಾದ ಅಥ"ಾ ಸ!ಲ"ಾದ ವಸು+ಗಳನು� ಪ��ೕ��. �ೕ�ಎQೆR ;? ಗಳ6, Cಾ�? ಗಳ6, ಕೃz ಉಪಕರಣಗಳ6, 
ಉ1ಾ�ನ ಉಪಕರಣಗಳ6, ರ4ೆ+ ^$ೆ�ಗಳ6 ಮತು+ ಇತರ ವಸು+ಗಳ6 ಬಲ"ಾದ 'ಾ(ಯ�K ��ಾಶದ ಆಯುಧ"ಾಗುತ+"ೆ. ಅವDಗಳನು� 
=ೆ'ೆದು ಮು^bದ CೋQೆಯ�K ಸಂಗ0e�. 
ಮ�ೆಯ�K ,ಟ, ಅಥ"ಾ )ಾ*ಲು 'ಾ(ಯ eಂಬ7ಯ 7,kನ�K =ೆMೆಯಬಹು1ೆಂದು ಖ^ತಪ!�Cೊ(G. 
ಮಕk('ೆ ಮತು+ ವಯಸk�'ೆ ಅಗತ��ರುವ �vೇಷ ಆ$ಾರದ ಸರಬMಾಜುಗಳನು� ಇ��Cೊ(G.  



ಚಂಡ�ಾರುತದ 'ಕdRನ' Cೇಂದ0ವD Jಮ9 ಸjಳದ �ೕVೆ �ೇರ"ಾ* $ಾದು $ೋದMೆ, 'ಾ( ಮತು+ ಮrೆಯ�K �Mಾಮ�ರುತ+1ೆ, 
ಇದು ಅಧB ಗಂ_ೆ ಅಥ"ಾ ಅದ,kಂತ $ೆಚುb Cಾಲ ಇರುತ+1ೆ. ಈ ಅವfಯ�K ಸುರ&ತ ಸjಳದ�K ಇ�. ಅಗತ��ದLMೆ �Mಾಮದ 
ಸಮಯದ�K ತುತುB �Nೇ� �ಾ!, ಆದMೆ ಬಲ"ಾದ 'ಾ(ಯು �ರುದF 7,kJಂದ ಆ'ಾ'ೆ| ಇದL,kದLಂ=ೆ ಇನೂ� $ೆ^bನ 
ಅNಾಯಗr}ೆಂ7'ೆ eಂ5ರುಗುತ+1ೆ ಎಂಬುದು �ೆನ~ರ�.  
ಸ�ಾ�ಾನ7ಂ7ದುL ತುತುB ಪ��j5ಯನು� ಎದು�ಸುವ Jಮ9 4ಾಮಥ�BವD ಇತರ�'ೆ ಸೂ�5B ಮತು+ ಸ$ಾಯ1ಾಯಕ"ಾಗುತ+1ೆ. 
JೕವD ಮ�ೆ'ೆ ಮರಳಬಹುದು ಎಂದು ಉಸು+"ಾ�ಗಳ6 5(ಸುವವMೆ'ೆ ಆಶ0ಯದ�Kರ)ೇಕು. 
 7ೕಪದ ಕಂಬಗ(ಂದ �ಾವD1ೇ ಸ!ಲ ಮತು+ ತೂ'ಾಡು5+ರುವ ತಂ5ಗ(ಂದ ದೂರ��. 
ಸ$ಾಯ �ಾಡ�^bಸುವವರು ಸ$ಾಯ �ಾಡುವ ಅಗತ��ಲK7ದLMೆ �ಪತು+ ಪ01ೇಶಗ(ಂದ ದೂರ�ರ)ೇಕು. 
ಸ�ಾಜ �Mೋfಗಳ6 ,!'ೇ!ತನ �ಾಡುವDದನು� ತ�ೆಯ)ೇಕು ಮತು+ ��ೕಸ�'ೆ ವರ7 �ಾಡ)ೇಕು. 
Cಾರುಗಳ6, ಬಸು`ಗಳ6, Vಾ�ಗಳ6 ಮತು+ ಬಂ!ಗಳನು� ಎಚb�Cೆuಂದ ಓ!ಸ)ೇಕು. 
ಮ�ೆಗಳ6 ಮತು+ "ಾಸಸjಳಗಳನು� ಅವvೇಷಗ(ಂದ =ೆರವD'ೊ(ಸ)ೇಕು 
ನಷ<ವನು� ಸೂಕ+ ಅfCಾ�ಗ('ೆ ವರ7 �ಾಡ)ೇಕು. 
�ಪತು+ ಪ01ೇಶದ ವ�,+ಗಳ ಸುರ�=ೆಯ ಬ'ೆ| ಸಂಬಂfಕ�'ೆ ಕೂಡVೇ 5(ಸ)ೇಕು. 
 

�ಾಡಾರದು�  

ವದಂ5ಗ(ಂದ ತಪD�1ಾ�'ೆrೆಯುವDದನು� ತ~��. 
ಉಸುj"ಾ� ವ�,+ಗಳ6 5(ಸುವವMೆ'ೆ ಆಶ0ಯವನು� Yಡ)ೇ! 

�Mಾಮದ ಸಮಯದ�K ಸುರ&ತ ಸjಳವನು� Yಡ)ೇ!, ಆ1ಾಗೂ� ಸಣR �Nೇ�ಗಳನು� Cೈ'ೊಳGಬಹುದು. 
7ೕಪದ ಕಂಬ7ಂದ ಸ!ಲ"ಾದ ಮತು+ ತೂ'ಾಡು5+ರುವ ತಂ5ಯನು� ಮುಟ<)ೇ!, ಅದು �ದು�� ಪ0"ಾಹವನು� $ೊಂ7ರಬಹುದು 
 
 
 

ಕೃ�ಯ�� ಚಂಡ�ಾರುತ	ಾ
� �ಾಡಬಹು�ಾದದು� ಮತು� �ಾಡಾರದು�  

 

ಚಂಡ�ಾರುತ ಮತು� ಅದ	ೆ
 ಸಂಬಂ� ದ !ಾ"ೕ ಮ#  ೆಮತು� $ೆ%&ನ (ಾ)ಯ ಕೃ� ಪ"+ಾಮಗಳ. 

 

!ಾ" ಮ#  ೆಮತು� ಪ/0ಾಹದ ಪ"+ಾಮ 

ಅತ�ಂತ 5ೕವ0"ಾದ ಮr  ೆಮತು+ ಪ0"ಾಹವD $ೊಲಗಳ�Kನ ��ಧ )ೆrೆಗಳನು� $ಾJ'ೊ(ಸುತ+1ೆ. 
ಪ0"ಾಹವD ಆಮKಜನಕರeತ ಮdRನ ಪ��j5ಗಳನು� ಸೃz<ಸುತ+1ೆ, ಅದು ಸಸ�ವಗBದ �ೕVೆ ಗಮ�ಾಹB ಪ�Qಾಮ Yೕರುತ+1ೆ. 
ಆಮKಜನಕರeತ ಮdRನ�Kನ Mಾ4ಾಯJಕ ,0\ಗಳ6 �ೈ_ೆ0ೕ� ಕ!��ಾಗಲು ಮತು+ 4ಾರಜನಕ ಅJಲದ ರಚ�ೆ'ೆ 
Cಾರಣ"ಾಗುತ+"ೆ. ಈ !-�ೈ;0ೕಕರಣವD ಸಸ�ಗಳ6 oೈತನ�ವನು� ಕrೆದುCೊಳGಲು ಮತು+ ಪ0"ಾಹದ ನಂತರದ )ೆಳವd'ೆ'ೆ 
ಗಮ�ಾಹB Cಾರಣ"ಾ*1ೆ. 
tಾ� ಮrೆuಂ1ಾ* ಮdRನ ಸ"ೆತ, JQಾBಯಕ ಕೃz ಚಟುವ;Cೆಗ('ೆ ಅ!�, Jೕರು ಹ�ಯುವDದು, =ೇ"ಾಂಶ $ೆoಾbಗುವDದು ಮತು+ 
)ೆrೆಗಳ �ೕVೆ ,ೕಟಗಳ6 ಮತು+ Mೋಗಗಳ 1ಾ( ಉಂ_ಾಗುತ+1ೆ. 
 

$ೆ%&ನ (ಾ)ಯ ಪ"+ಾಮ 

$ೆ^bನ 'ಾ(ಯು )ೆrೆಗಳ �ರೂಪ / ವಸ5 / ಬುಡ�ೕVಾಗುವDದCೆk Cಾರಣ"ಾಗುತ+1ೆ. 
$ೆ^bನ 'ಾ(ಯು )ೆrೆದು Jಮ+ ಸಸ�ಗ(ಂದ �ಾನ�ಗಳನು� ಚೂರುಚೂರು �ಾಡುತ+1ೆ. 



ಕಬುi, )ಾrೆಹಣುR ಮುಂ=ಾದ ಎತ+ರದ )ೆrೆಗಳ6 ಬಲ"ಾದ 'ಾ('ೆ ತು=ಾ+ಗುತ+"ೆ. 
�ಂಪ!Cೆ ಮತು+ ರಸ'ೊಬiರಗಳ ಅಳವ!Cೆ ಮುಂ=ಾದ ಕೃz Cಾ�ಾBಚರQೆಗ('ೆ ಅ!��ಾಗುತ+1ೆ. 
$ೊಲಗಳ�K =ೇ"ಾಂಶ ನಷ<"ಾಗುವDದ�ಂದ )ೆrೆಗಳ Jೕ�ನ ಅಗತ� $ೆoಾbಗುತ+1ೆ. 
 

 

�ಾಡಬಹು�ಾದದು� ಮತು� �ಾಡಾರದು� 

 

ಚಂಡ�ಾರುತದ 1ದಲು �ಾಡಬಹು�ಾದದು� 

)ೆrೆಗಳ6 80% ಕುuK'ೆ �ದL"ಾ*ದLMೆ ಆರಂ�ಕ CೊಯುK �ಾಡತಕkದುL. 
CೊಯುK �ಾ!ದ ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಸುರ&ತ ಸjಳದ�K ಸಂಗ0eಸುವDದು. 
ಅNಾಯದ ವಲಯದ�Kನ $ಾJ ತ~�ಸಲು JೕMಾವ� Cಾಲು"ೆಗಳ ಮತು+ ನ7ಗಳ ಒಡು�ಗಳ ದುರ�+ CಾಯBವನು� Cೈ'ೊಳG)ೇಕು.  
Yೕಳ6ವ ಪ01ೇಶಗಳ�K "ಾ�ಪಕ"ಾದ ಒಳಚರಂ! 4ೌಲಭ�ಗಳ ವ�ವ4ೆj�ಾಗ)ೇಕು. 
=ೋಟ'ಾ�Cೆ )ೆrೆಗಳ�K ಸಸ�ಗಳ6 �ಾಶ"ಾಗುವDದನು� ಮತು+ ಬುಡ�ೕVಾಗುವDದನು� ತ~�ಸಲು �ಾಂ50ಕ )ೆಂಬಲವನು� 
Jೕಡ)ೇCಾಗುತ+1ೆ.  
Jಯ8ತ"ಾ* ಪ0"ಾಹCೆk �ಲುಕುವ ಸjಳಗ('ೆ ಮತು+ ಮುಳ6*ದ ಪ��j5ಗಳ�K ಪ�QಾಮCಾ��ಾ* CಾಯBJವBeಸಬಲK 
ಭತ+ದಂತಹ )ೆrೆಗಳನು� ಅಳವ!�Cೊಳ6GವDದು. 
ಪ0"ಾಹ $ಾJಯನು� ಕ!� �ಾಡುವ J;<ನ�K ಪ�QಾಮCಾ� Jೕರು ಸಂಗ0ಹ ಕ0ಮಗಳನು� Cೈ'ೊಳG)ೇಕು (ನ7ಗಳ6, 
ಸMೋವರಗಳ6, ಜVಾಶಯಗಳ6 ಇ=ಾ�7). 
$ೆಚುb Jೕರನು� ಬಳಸುವ ಮತು+ Jೕರು ಚ�ಸಲು (ಅಡ�Vಾ* ಮತು+ ಉದL"ಾ*) ತ�ೆ'ೋ�ೆ�ಾ* CಾಯBJವBeಸುವ 
ಸಸ�ವಗBವನು� �ೆಡುವDದ�ಂದ ಪ0"ಾಹದ 5ೕವ0=ೆ ಮತು+ ಪ�Qಾಮಗಳನು� ಕ!� �ಾಡಬಹುದು. 
ಕYiನ ಸ�ಗಳ6. 
tಾ�ೕ 'ಾ(ಯನು� ತ�ೆದುCೊಳGಲು Nಾ0dಗಳ Cೊ;<'ೆಗಳನು� ರ�Qೆ �ಾಡತಕkದುL.  
Nಾ0dಗಳನು� ಸ��ಾದ vೆA ಗಳ�K ಇಡುವDದು. 
Cೋ( vೆA ಗಳ ಸುತ+ಲೂ 'ೋd ^ೕಲಗಳನು� ಇಡುವDದು.  
 

�ಾಡಬಹು�ಾದದು� – ಚಂಡ�ಾರುತದ ನಂತರ  

ಘಟ�ೆಯ ನಂತರ, $ಾJಯನು� ಕ!� �ಾಡಲು $ೊಲಗಳ�K Jಂ5ರುವ $ೆಚುbವ� Jೕರನು� $ೊರ=ೆ'ೆu� ಮತು+ ಕಬುi, )ಾr  ೆ
*ಡಗಳ6 (ಅವDಗಳನು� �ೆಟ<'ೆ ಇ�ಸಲು), ತರCಾ�ಗಳ6 ಮತು+ ಹdRನ ಸಸ�ಗ('ೆ �ಾಂ50ಕ )ೆಂಬಲವನು� Jೕ!. 
"ೇಗ"ಾ* oೇತ��CೊಳGಲು ಮತು+ ನಷ<ವನು� ಕ!� �ಾಡಲು 4ಾರಜನಕ 'ೊಬiರ ಮತು+ ಎVೆಗ('ೆ $ೆಚುbವ� �ಂಪ!� 
ಅಚುbಕಟು< �ಾ!CೊಳG)ೇಕು.  
ಜVಾವೃತ ಪ��j5ಗಳ6 ಅಥ"ಾ ಮdRನ Jರಂತರ 4ಾ�ಚುMೇ_ೆA �j5ಯ Cಾರಣ, )ೆrೆಗಳ6 ಸೂ�� �ೕಷCಾಂಶಗಳ 
Cೊರ=ೆಯನು� =ೋ�ಸುತ+"ೆ. ಆದL�ಂದ, ಚಂಡ�ಾರುತ ಮು*ದ ತ�ಣ ಸೂ�� �ೕಷCಾಂಶಗಳ ಎVೆಗಳ �ಂಪಡQೆಯನು� 
=ೆ'ೆದುCೊ(G. 
ಪ�ಪಕs=ೆಯನು� ಪ�ೆದ ಉತ�ನ�ಗಳನು� CೊಯುK �ಾ! ಮತು+ �ಾಂ50ಕ"ಾ* ಒಣ*�. 
 

 
 
 



�ಾಡಾರದು�  

,ೕಟ�ಾಶಕಗಳ6 ಮತು+ ರಸ'ೊಬiರಗಳನು� �ಂಪ!ಸಲು $ೋಗ)ೇ!. 
CೊಯುK �ಾ!ದ ಉತ�ನ�ಗಳನು� =ೆMೆದ �ೖ1ಾನದ�K Yಡ)ೇ!. 
8ೕನು'ಾರರು ಚಂಡ�ಾರುತ ಮತು+ ಉಬiರ�(ತದ ಅVೆಗ(ಂದ ಕೂ!ದ ಸಮುದ0ದ�K 4ಾಹಸ �ಾಡ)ೇ!. 
$ೊರ'ೆ Nಾ0dಗಳನು� �ೕuಸಲು ಅನುಮ5ಸ)ೇ!. 
ಕೃz ಗು!ಸಲುಗಳ�K ಮತು+ ಮರಗಳ Cೆಳ'ೆ ಇರ)ೇ!.  
 

 


