
4.03 నైతిక సమసయ లు 

జంతువుల యొకక  బాధను మనం సమర్ధించవచ్చా ?  

ప్రజలకు మేలు చేసె ఉదే్దశముతో జంతువులను బాధించవోచ్చా  అనే విషయములో ప్రజలకు అభిప్ాయాలు 

ఉన్నా యి. 

 దీనికి  సమాధానం అనేది మనము మనుష్యు లను జంతువులను ఏ విధంగా చూస్తునా్న ము అనే దానిపై 

ఆధారరడి ఉింటింది. మనము పైన చుస్తకునా ట్లయితే మూడు విరుద్ధమైన కొత్ు భావాలను మనము చూడ 

వొచుా . 

 జంతువులకు స్వే చా  అనె ఉధ్ు మం మానవులను జంతు జాతులలో ఒక దానిగా చూస్తు  ఉింది. అింతె 

కాకుిండా జంతువులకు మానవులకంటే ఎటవంటి ప్రతేు కత్లు లేవు అనె విషయానిా  కూడ చెపుతుింది. 

వీరియొకక  వాద్న జంతు ప్రయోగము అనేది జాత్ు హంకారము, లింగ బేధ్ము వంటి ప్రమాద్కరమైన 

ఉరప్ధ్వం వంటిది అని చెపుున్నా రు. ఇది రక్షాత్ ధోరణిలో నడురబడే అత్యు త్ ప్కూరమైన చికిత్స .  

 దీనిలో ఉిండే వ్ు తిరేఖ కోణం ఏమిటంటే మానవులు అింత్ర గత్యగా త్కుక వు స్తు యి కలగిన 

జంతువులను సింత్య చేస్తకోవొచుా . జంతువులు అనేవి విలువ్ కలగినవి ఎిందుకంటె అవి మానవాళికి ఎింతో 

ఉరయోగకరoగా ఉన్నా యి. మానవుల యొకక  ప్రయోజన్నలకు వారి యొకక  లాభం కోసం జంతువులను 

ఇబ్బం ది పెట్టడములో వారికి ఎటవంటి అవ్ధులు లెవు. 

 ఎవ్రైన్న ా రిప్ామిక వ్ు ర్ధధ ల దేా ర్ధ నవీన రద్ధతిలో చేసె వ్ు వ్స్తయ ా రిప్ామిక ా డి ర ద్ధతుల దేా ర్ధ 

జంతువులకు హాని కలగిస్తు  ఉనా ట్లయితే పైన చెప్పి న విధాన్ననిా  బటిట వారితో వాదిించ వ్చుా . 

 మూడవ్ రద్ధతి అనేది క్రైసువ్ కోణంలోనుించి నిరే హించబడినది. ఇది ఏమి చెపుుింది అింటే 

మానవులకు మరియు జంతువులకు మధ్ు  అనేక జీవ్ స్తరురు త్లు ఉనా రి టికిని మానవులు అనేకమైన, 

ప్రతేు కమైన, ఉనా త్ మైన విలువ్ కలగినవారు. చ్చల మంది ప్రజలు మానవుల మధ్ు  జంతువుల మధ్ు  చ్చల 

సి షటమైన వ్ు త్త్ు ు స్తలను కనుగొనగలుగుచున్నా రు. ఉదాహరణకు అిందానిా  అభినందిించ గలగె స్తమరే్ద్ు  

కలగిఉిండుట్, ఎది త్పి్ప , ఏది ఒప్పి  అని చెరి  గలగె మనస్తక్షి కలగిఉిండుట్.  

 బైబిలు ప్ంథములోని మొద్టి పుసుకమైన ఆదికాిండములో మనము చూసినట్లయితే ద్దవుడు 

మానవాళినంద్రిని త్న సే రూరమందు సృష్టించ్చడు. కాని ద్దవుడు మనుష్యు లకు అత్యు త్మైన విలువ్ను 

ఇస్తునా్న డు. ద్దవుడు మానవులతో వ్ు కి ుగత్మైన సంబ్బధానిా  కలగి ఉిండటానికి ఆవిధంగా వారిని సృష్టించ్చడు. 

ఈ యొకక  కారణము చేత్ మానవాళి  జంతువులనిా టి కంటె అతుు నా త్మైన సా్తనంలో ఉనా వి. ఏది ఏమైన 

కాని ద్దవుడే మానవులను, జంతువులను ప్ాణులుగా ఈ యొకక  భూమి మీద్కి ఉనికిలోనికి తీస్తకొచ్చా డు. 

 అయితే బైబిలు చెపి్ప ది ఏమిటంటే ప్రతి యొకక  మానవుడికి  ఈ ప్రపంచం యెడల ప్శద్ధ 

తీస్తకోవ్లసిన అవ్సరము ఉనా ది. వీటిలో జంతువులను గురిించి కూడా ప్శద్ధ తీస్తకోవాల మన ఇష్టట  

వ్చాి నటల చేయటానికి జంతువులు మనవి కావు. ఈ సహజమైన ప్రకృతిని మానవులు కేవ్లము జాప్గత్ు 

చేయువారు. 

 మనము ద్దవునితో మనకు  ఉనా  సంబ్బధానిా  ఇత్ర వ్ు కుులతో మనకునా  సంబ్బధానిా  ఈ 

ప్రకృతితో మనకునా  సంబ్బధానిా  జాప్గత్ుగా చుచుకోనుట్కు సృష్టించ బడాాము. అయితే అనిా ింటికి సృష్టకర ు 

అయిన ద్దవునికి మనము జవాభు చెరు కోవాలస న వారిగా ఉనా్న ము.   



అన్ని  జంతువులు సమానమైన విలువకలిగినవేనా 

చ్చలా మంది ప్రజలు ప్రయోగాలలో చిింాింజీ లాింటి పెద్ ేజంతువులను ఉరయోగిించటానికి అసౌకరు ముగా 

భావిస్తు రు. అయితే ఈ జంతువులు అత్యు త్ మేధ్స్తస ను, బాష నైపుణ్యు లను మనుష్యు లకు ఉనా టవంటి 

భావోదే్ద గ ప్రవ్ర ునలను కలగి ఉన్నా యి. ఇద్ద విధంగా ప్రయోగాలలో కుకక లను, ప్పలులలను, కుింద్దళ్ళ ను 

ఉరయోగిించటం దేా ర్ధ ప్రజలు కలత్ చెిందుతున్నా రు. అయితే త్కుక వ్ తెలవితేట్లు త్కుక వ్ అింద్ము 

కలగి ఇింట్లల  పెింపుడు జంతువులుగా ఉరయోగిించటానికి వీలు లేని జంతువుల విషయములో వారు ఎటవంటి 

బాధ్ రడట్ము లేదు.  

 ఈ ప్రయోగాలలో చినా  జంతువులు రడే బాధ్ కంటే పెద్ ేజంతువులైన చిింాింజీ లాింటి జంతువులు 

రడే బాధ్ ఎకుక వుగా వుింటింది. ఈ పెద్ ేజంతువులకు భావోదే్ద ంగా కూడిన అనేక బాధ్లు ఉింటాయి. అవి 

ఎమిటంటే ప్రయోగము చేస్వట్రు డు వాటికి కలగె భయము ఆిందోళ్న. ప్రయోగము చేస్తునా రు డు కిట్కాలకు 

గాని పురుగులకు గాని బాధ్ అనేది ఉనా దో, లేదొ తెలుస్తకోవ్టం అస్తధంు  ఎిందుకంటే వాటి యొకక  న్నడి 

వ్ు వ్స ాచ్చలా స్తలభముగా ఉింటింది కాబటిట అవి బాధ్ రడత్త్యో లేదో అనె విషయం కూడా ాక్రసువేత్ులకు 

అనుమానముగా ఉింటింది. 

 ఏ రకమైన జంతువు ఏ రకముగా బాధ్రడుతుిందో మనం తెలుస్తకోలేము కాబటిట స్తధ్ు మైనంత్ వ్రకు 

ఈ ప్రయోగాలలో చినా  జంతువులను ఉరయోగిస్వునే మంచిది. ఎలుకలకు బదులుగా ఈగలను, తోక కరి లను 

ఉరయోగిించుకోవ్చాు . దీనికి అధ్నముగా ప్రయోగాలు చేస్వట్రు డు ప్రతి జాతి జంతువుకు త్గినటవంటి 

నియమాలను మనము ఏరి రచినట్లయితే వాటి యొకక  బాధ్ను కొింతైన త్గి గించిన వారముగా అవుత్త్ము.  

ప్రయోగాలు 

మనకు జంతువుల యెడల మరియు మానవుల యెడల బాద్ు త్లు అనేవి ఉనా ట్లయితే మనo జంతు 

ప్రయోగములో నైతిక అయోమయానిా  ఎదుర్కక నవ్లసి అవ్సర్ద్ ఉింటింది. ఇకక డ ఉనా  సమసు  ఏమిటంటే 

జంతు ప్రయోం అనేది మానవులకు ఉరయోగ రడతు వారికి ఉనా  బాధ్కు ఉరశమనము కలగిస్తు  ఉన్నా యి. 

మనం వాటికి సహాయం చెయాు లస నది ప్పయి అవే మనకు సహాయము చే స్తున్నా యి. 

 మనము ఏదైన్న ఒక నిరిషేట  ప్రయోగానిా  చేస్తునా రు డు ఆ ప్రయోగములో రిండు చెడు ఫలత్త్లు 

ఉన్నా యి అని మనము నిర ణయిించుకోవాల అద్దవిధంగా ప్రయోగము చేస్తునా  సమయములో జంతువు రడే 

బాధ్ను మనము సమరి ధించుకోలేము. జంతువుల మీద్ ప్రయోగాలు ఎవ్రికి కావాల? అనె విషయం మీద్ మనం 

కొనిా  ప్రశా లు వేస్తకోవాల. 

ప్రయోగమనేది తరప న్న సర్గా బాధన్న కలిగిించ్చలా? 

కొనిా  సంద్ర్ధా లలో ప్రయోం చేస్తు  ఉనా రు డు  జంతు యొకక  బాధ్ను త్గి గించే అవ్కాశమే ఉిండకప్పవోచుా  

ఏది ఏమైన్న కాని ఆ జంతు యొకక  బాధ్ను త్గి గించటానికి త్గు జాప్గత్ులు తీస్తకోవాల. 

ప్రయోగామనేది సప ష్టమైన సమాధానాన్ని  ఇస్తిందా? 

అనిా  ప్రయోగాలు కూడా ఉరయోగకరమైన ఫలత్త్లు ఇచేా  విధంగా రూరకలి న చేయ బడాాయి ఆవిధంగా 

చేయబడక ప్పయినట్లయితే ఆ ప్రయోం అనేది ాక్రరుయముగా మరియు నైతికముగా అింగీకారయోంు  కాదు. 

ప్రయోగామనేది ప్ొతత అింశాలను కనుగోనకలుగుతుిందా ? 

ఇటీవ్ల కాలం వ్రకు విశే విదాు లయాలలో కొనిా  సైనుస  త్రగతులలో శరీరాక్రసు త్రగతులలో ప్బతికి ఉనా  

జంతువులను ఉరయోగిించటం సరే  స్తధారణం. ఆధునిక బోధ్న్న రద్తేులను బటిట ఈ యొకక  జంతు 

ప్రయోగాలను సమరి ుించు కోవ్టం చ్చలా కష్టట . 



సిందర్య  సాదనాల కోసం ఆహర్ సంబంధిత ప్రయోగాల కోసం చేసే ప్రయోగాలను సమర్ధించ వొచ్చా ? 

జంతు ప్రయోం అనేది త్రు గా మనం చుసినట్లయితే అింత్గా అవ్సరము లేని వాణిజు  రరమైన బప్ద్త్ లేని 

ఉత్ి తుులను యొకక  బప్ద్త్ను రరీక్షిించటానికి ఇబ్బం ది పెడుతూ ఉింటె వాటి గురిించి మనము 

ప్రశా్ ించుకోవ్లసిన అవ్సరము ఎింతైన్న ఉింది. జంతువులను హింసిించి ఆహర యొకక  బప్ద్త్ను సౌింద్రు  

స్తధ్న్నల యొకక  బప్ద్త్ను కనుగోనటం దేా ర్ధ ఉత్ి తిు చేస్వ అటవంటి ఉత్ి తుులను వాడటం మనకు 

ఇషటమా? 

 చ్చలా మంది ప్రజలు వారి యొకక  అిందానిా  సంతృప్పు రరుచుకోటానికి సౌింద్రు  స్తధ్న్నలను 

ఉరయోగిస్తు  ఉింటారు. అయితే సమాజములో అింగికరిించ బడటానికి ముఖము మీద్ మచా లు ఉనా  వారు, 

ఇింకా వేరే రకమైన మచా లు ఉనా వారు ఈ యొకక  సౌింద్రు  స్తధ్న్నలను ఉరయోగిించటం అింగికార 

యోగు మైనద్దన్న? వాు ారము యొకక  అభివృదిధ జంతువుల యొకక  బాధ్ను త్కుక వ్ చేసి చూపుతుిందా? 

 వాణిజు  రరమైన కారణ్యల చేత్ జంతు ప్రయోగాలను మనము నిషేధించినట్లయితే కొనిా  లక్షల 

జంతువులకు ఒక ప్రతేు కమైన వ్ు వ్స్తయ రద్తేులలో చికిత్స  చేస్తు  ఉిండే విధాన్ననిా  కూడా మనము 

ఆలోచిించ్చలస న అవ్సరము ఉనా ది.  

 ప్కొత్ుగా వ్చేా  మందులనిా టిని రరిక్షిించ్చలస న అవ్సరము ఉనా దా? మందుల రరిప్శమల వారు 

ఉత్ి తిు చేస్వ మందులను జంతువుల మీద్ ప్రయోగము చేసిన త్రవాతే మనము ఉరయోగిించ్చల అనె 

విషయానిా  జంతు హకుక ల ప్రచ్చరకులు నమమ రు. అయితే ప్రస్తుత్య మనకు లభిించే కొనిా  మందులు కొనిా  

రకాలైన వాు ధులను నయము చేయగలుగుతున్నా యి. కొనిా  రకాలయిన మానసిక ఆన్నరోగు  రరిసితాులకు 

మరియు కొనిా  రకాలయిన కేనస ర లకు చికిత్స  విధాన్నలు చ్చలా త్కుక వ్గా ఉన్నా యి. 

  ప్కొత్ు మందులను రోగులకు రరీక్షిించే ముిందు వాటిని జంతువుల మీద్ ప్రయోగిించ్చలస న 

అవ్సరము ఉనా ది అని నియమాలు చెపుు ఉన్నా యి.  

 అనేక రకాలయిన మందులు నిరిషేటమైన ప్రభావానిా  చూప్పించే విధంగా త్త్యారు చేయ బడుతు 

ఉన్నా యి. మందులను జంతువుల మీద్ ప్రయోగిించటం దేా ర్ధ కొనిా  ఉహించని దుష్ రరిణ్యమాలను 

కనుగోనగలుగుతునా్న ము. దీని దేా ర్ధ ఆ యొకక  మందులను మానవులకు ఉరయోగిించటం నిషేదిస్తు  

ఉన్నా రు. రోగులకు ఎింత్ రరిమాణములో మందులు ఇవాే ల అనే విషయం కూడా ఈ జంతు ప్రయోగాల 

వ్లన డాక టర్సస  తెలుస్తకోగలుగుతున్నా రు. కొనిా  సంద్ర్ధం లలో రోగి త్న రోం దాే ర్ధ రడే బాధ్ను 

నివారిించటానికి మన ద్గ గర సరైన చికిత్స లు లేవు. అనేక మంది ఆలోచిించేది ఎమిటంటే మందులను 

జంతువులలో ప్రయోగిించటం అనేది అమోధ్ు ముగా భావిస్తు రు.  

మనవ ఆరోగాయ లకు ఎటువంటి ఉరయోగము లేన్న జంతు ఉరయోగకర్ము లేన్న జంతు ప్రయోగాలను 

మనము సమర్నాిా వొచ్చా ? 

 కొనిా  సంద్ర్ధం లలో ాక్రసువేత్ులు మానవ్ ఆరోగు ముతో సంబ్బధ్ము లేని కొనిా  రకాలయిన జంతు 

రరీక్షలను చేస్తు  ఉింటారు. వారు ఆ యొకక  ప్రయోగాలను ఎింతో ప్శద్తేో చేస్తు  ఉింటారు కాని వాటి దాే ర్ధ 

ఎటవంటి ఉరయోగము మనుష్యు లకు ఉిండదు అని ఆ సమయములో అనిప్పస్తుింది. ాక్రసువేత్ులు చేస్వ ప్రతి 

యొకక  ప్రయోగము మానవుని ఆరోంు  కొరకు ఉరయోగరడాల అని అనుకునే ప్రతి యొకక  వ్ు కి ు ఇటవంటి 

రకాలయిన ప్రయోగాలకు ఏ మాప్త్ము అింగీకరిించరు. 

 అయితే ాక్రసువేత్ులు దీనికి యిచేా  ఉదాహరణ ఏమిటంటే ? ఈగ లార్ధే  ద్శలో ఉనా రు డు దాని 

ఖనజాలoలో వ్చేా  మారు ల దేా ర్ధ అది ఏ విధంగా ఈగగా మారుతుిందో అద్ద విధంగా మానవులలో వ్చేా  

కానుస ర ల వంటి కణ్యలు కూడా అద్ద విధంగా అభివృదిధ చెింది అది ప్ాణ్యింత్కమైన కేనస ర్స గా మారుతుింది. ఈ 



విధ్ముగా జంతువుల గురిించి చద్వ్టం వ్లన మానవులలో వ్చేా  అనేక రకాలయిన వాు ధులు యొకక  

అభివృదినేి తెలుస్తకుని వాటిని నివారిించ గలగే ప్కొ త్ు మందులను ాక్రసువేత్ులు కనుగోనగలుగుతున్నా రు. 

అయితే ఈ ప్రయోగాల యొకక  ప్ార్ద్భములో ప్రయోగము యొకక  ఫలత్ము ఎమిట్ల ఎవ్రు కూడా 

ఖచిా త్ముగా చెరి లేరు. 

జనుయ  మార్ప డి జర్గిన జంతువులను గుర్ించిన విష్యము ఏమిటి? 

మానవులు కొనిా  వేల సంవ్త్స ర్ధల నుించి జనుు  రర్ద్గా యిత్ర జాతులను మోసం చేస్తున్నా రు. ఆధునిక 

గొప్రలు మరియు రశువులు ఎనిా క ప్రప్కియలో జరిప్పన సంత్త్న ఉత్ి తిుకి ఫలత్త్లుగా ఉన్నా యి. కొనిా  త్ర్ధల 

నుించి రైతులు ఒక ప్రతేు కమైన ఉనిా ని అధకముగా ాలను యిచేా  రశువులను ఉత్ి తిు చెయాు ల అనె 

ఉదే్దశంతో రని చేస్తు ఉన్నా రు. స్తింప్రదాయక సంత్త్న ఉత్ి తిు విధానం ఎింతో ప్కూరమైన మరియు 

హమాస తిే కమైన "ప్పట్ బుల్" అనె కుకక ల జాతులను ఉత్ి తిు చేయగలగారు అింతేకాకుిండా శంకర జాతి 

తోడేళ్ళ ను కూడా ఉత్ి తిు చేయ గలగారు. 

 జనుు  మారిి డి జంతువులు మరియు సింత్ముగా సృష్టించిన జంతువులు అనేవి ప్రతేు కమైనవి 

ఎిందుకంటే సహజ రద్తేిలో ఉత్ి తిు చేసిన జంతువులు కంటె వీటికి ఎనా్న  ప్రముకు మైన లక్షణ్యలు ఉన్నా యి. 

సంద్దహం లేకుిండా ఆధునిక జనుు  ాక్రసు రద్తేిలో జంతువులను ఉత్ి తిు చేయట్ము అద్ద విధంగా సంత్త్న 

ఉత్ి తిు రద్తేిలో జంతువులను ఉత్ి తిు చేయట్ము మధ్ు  ఎటవంటి నైతిక రరమైన తేడాలు లేవు. ఇది 

కేవ్లము ఒకే రకమైన  ముగిింపుని స్తదిించే ఒక ప్రభావ్వంత్మైన మార గము. ఇత్ర జంతువుల యొకక  

ప్రయోగాలను ఏవిధంగా నిషేదిస్తున్నా రో లేదా ఆమోదిస్తు  ఉన్నా రో అద్ద విధ్ముగా జనుు  మారిి డి వ్లన 

కలగిన జంతువుల మీద్ చేస్వ ప్రయోగాలను కూడా ఒకే రద్తేిలో చూడాల. ప్కొత్ు మందులను ఉత్ి తిు 

చేయటానికి కోలనిా ింగ్ చేయబడిన జంతువులను ఉరయోగిించినటల అయితే అది అింగికార యోంు  

అవుతుింది, కాని అద్ద స్తింకేతికత్ మానవుల మధ్ు  ఉరయోగిించ కలగిన స్తమర్ధధ ు నిా  కలగి ఉింది. అయితే 

చ్చలా మంది ప్రజలు ఇటవంటి ప్రయోగాలను అసహు ించుకుింటారు. 

ప్రయోగాలలో జంతువులు రడే బాధకు తగిన నాయ యం జర్గకపోవటం గుర్ించి సమాదానం. 

మనం అనిా  విషయాల చేత్ భారముగా మారినరు డు మనకి కొనిా  సవాళ్ళళ  అనేవి మిగులుత్త్యి. మనము 

సంి దిించటానికి త్గినంత్ ప్శద్ధ తీస్తకుింటనా్న మా? జంతువుల మీద్ ప్రయోగము చేసి ఉత్ి తిు చేస్వ 

ఉత్ి తుులను వాడకూడదు అని మనము అనుకుింటూ ఉింటాము లేదా ప్రస్తుత్ము జరుగుతునా  జంతు 

ప్రయోగాలనిా ింటికి లేదా కొనిా ింటికి నిరసన తెలయచేయాల అని అనుకుింటాము. దీనికి సమానముగా 

మనుష్యు ల ప్రయోగాలకు ఉరయోగ రడే జంతు ప్రయోగాలను మనము రక్షిస్తు  ఉనా్న ము ఎిందుకంటే 

ాక్రసువేత్ులు వారు చేస్వ ప్రయోగ రరిశీలనలు ఎటవంటి ఫలత్త్లకు దారి తిస్తున్నా యో ముిందుగానే 

తెలయట్ము వ్లన వాటిని మనము అింగికరిస్తు ము. కొింత్ మంది ాక్రసువేత్ులు చేస్వ విరత్క రమైన వాద్నల 

దేా ర్ధ లేదా తీప్వ్వాదులు లాగా బాింబులు వేసి కాని జంతు హకుక ల కోసం ప్పర్ధడే వారు ఎవ్రినైన్న సరే వారి 

వైపు తిరు  కోవ్టానికి ప్రయతిా స్తు రు. 
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