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ABSTRACT
Speaking and listening skills are a gift of nature to man; Yes, the curse. It becomes uncomfortable if
we talk too much. The cemetery is silent, though nothing else. Need talk; how much do you need?
It is up to the speaker and listener to decide according to the particular situation and
circumstances.

There are millions of words about speech. In the world, the idea of love and romance is more than
just talk. So everything I talked about in this article is hidden in a certain orbit, and my waves of
thought are put out. Thereby, the right and wrong of life are weighed under the guise of speech
and dialogue. I have also added a talk about it. By selecting a systematic study method, this
verbatim speech has been verified by exposure to thought.
KEY WORDS: ಾತು, ಆ:ಸು;+ೆ, ಶ ೕರ, ಾ ೕರ, ಾವ<ಾವ, ಬದುಕು, ೌನ, <ಾ>ೆ, +ೌಶಲ*, 8ೕವನ,
ಸಂ@ಾದ, AಟುC, ನ+ಾ"ಾತDಕEೆ, 8ೕವ)ಾನಂದ, ಸತ*, ಮ)ೋ;Fಾನ, ಬ"ೆವ&Gೆ
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ಮನುಷ*ನು Iಾ%&ಗJKಂತ ;Lನ )ಾKರುವMದೂ ಇದ ಂದ2ೇ. ಾತು ಮನುಕುಲದ ಆA
ಾತ%ವಲ9 ಪರಂಪ"ೆಯ ಪ%PQR. ಾತು ಬಲ9ವ Gೆ ಜಗಳ;ಲ9ವ>ೆCೕ ಅಲ9; ವ*ವಾರ ವ0@ಾಟು
Qವ,ಹUೆ ತುಂಬ ಸ:ೕಸು. ಇಂದು ಜಗPನ:9 ಾEಾಡುವ +ಾಯ ಮತು +ಾಯಕ+ೆ$ ಬಹು ಮುಖ*
ೌಲ*;Wೆ. ಎಲ9 ಾPಗೂ ಅಲ9; ಒ1ೆYಯ ಮತು ಪ Uಾಮ+ಾ ೕ ಾPGೆ. ಅದು Z[ಕತನ@ೇ
ಇರಬಹುದು; ಪ%@ಾAೕ Iೆ%ೕ[&ೕಯ Eಾಣಗಳ Gೈಡುಗ1ೇ ಇರಬಹುದು; ಸಂಪಕ, ಾಧ*ಮಗಳ:9
+ೆಲಸ ಾಡುವ ಸಾಯ@ಾ&ಗ"ೇ ಇರಬಹುದು; ಆಾ*PDಕ ಮತು ಾ^,ಕ ಪಥ ಸಂ_ಾರದ:9
`ಾಗುPರುವವ Gೆ

ಉಪWೇಶ-ಪ%ವಚನಗಳನು

QೕಡುPರುವ

ಸತcಂಗ@ೇ

ಇರಬಹುದು;

ದೃಶ*ಾಧ*ಮಗಳ:9

ಬರುವ @ಾEಾ,@ಾಚಕರು, ಸುef ;ೆ9ೕಷಕ-@ಾ*gಾ*ನ+ಾರ"ೇ ಇರಬಹುದು;

ಜನh%ಯ ijೇಟರುಗ1ೇ ಇರಬಹುದು; ವ*kತl ;ಕಸನ+ೆ$ )ೆರ@ಾಗುವ mೕn@ೇಟರುಗ1ೇ
ಇರಬಹುದು; ಅ>ೆCೕ+ೆ: ರ`ೆ ಬe @ಾ*Iಾರ ಾಡುವ Z%ೕ`ಾಾನ*ನ ಾPನ ಾn#ೕ
ಇರಬಹುದು! ಎಲ9ಕೂ ಾEೇ ಬಂಡ@ಾಳ ಮತು ಅಂತ"ಾಳ. ಹಲವM <ಾ>ೆಗಳನು ಬಳಸುವವ"ೇ
Qಜ@ಾದ 0ೕ"ೊ ಮತು 0ೕ"ೊp ಗ1ಾKರುವ +ಾಲದ:9 )ಾವM @ಾAಸುPWೆfೕ@ೆ. <ಾ>ೆಗೂ
Fಾನಕೂ$ ಸಂಬಂಧ;ಲ9 ಎಂದು ಎ>ೆCೕ ೇJದರೂ ತ[ಣದ ಅQ@ಾರ*ವನು ತ&ಸುವ ಮತು
ಎದು ನವರನು

ದ&ಸುವ ಏ+ೈಕ ಾಗ, ಅದು <ಾ>ೆ. ಇಂಥ <ಾ>ೆಯನು

ಬಳಸು@ಾಗ

ಗಮQಸjೇ+ಾದ ಎಚrರಗಳ ಬGೆs ೇಳtವMWಾದ"ೆ,
ನಮD ಾತು ಮತು ವತ,)ೆ ಪರಸuರ ೊಂWಾ&+ೆpಂದ ಕೂiರjೇ+ೆಂದ"ೆ ನೆ ಮತು
ನುiಗಳt ಒಂWೇ ಆKರjೇ+ೆಂದಲ9! ನುiದಂEೆ ನೆಯುವMದು ಒಂದು ೌಲ*@ೇ)ೋ ಸ . ಆದ"ೆ
ಈಗದನು wಾರು +ೇಳtEಾ"ೆ? )ಾ;ೕಗ `ಾಾ8ಕ@ಾK ಾಧ*ಮಗಳಲ9>ೆCೕ `ೆ ೕ0ತರು ಮತು
ಸಂಬಂRಕರು;

@ೈಯkಕ@ಾK

)ಾವ>ೆCೕ

ಪ%Eೆ*ೕkತರು!

ಬದ2ಾದ

+ಾಲಾನ

ಮತು

ಮ)ೋಾನಗಳ:9 8ೕ;ಸುPರು@ಾಗ ಈ ಸತ*ವನು ಒhu+ೊಳY2ೇjೇಕು. ನ)ೊ ಳGೆ ಹಲವM
ಜಗತುಗಳt ಏಕ+ಾಲ+ೆ$ ಅ)ಾವರಣGೊಂಡು ಅನುಭವ+ೆ$ ಬರುPರು@ಾಗ ನೆ ಮತು ನುiಯ
ಏಕತ%ವನು ಕಂಡು 0iಯುವMದು ಕಷC. ಾGಾK ಾತು ಮತು ವತ,)ೆಯನು jೇ"ೆ

ೕPpಂದ

)ೋಡಬಹುದು. ಾEಾಡು@ಾKನ ನನ ವತ,)ೆ ಎಂದ>ೆCೕ ಇದನು ಅyೈ,A+ೊಳYಬಹುದು.
ನಮD jಾi 2ಾಂGೆlೕಜು ಎಂದು ವ*kತl ;ಕಸನ ಪಂiತರು ೇಳt@ಾಗ ಾಗೂ
`ೈ+ಾಲ8ಯ ಮೂಲಕ ಅ ಯು@ಾಗ ಹಲವM ಕುತೂಹಲಕರ ಅಂಶಗಳt ಮನವ +ೆwಾಗುತ@ೆ.
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)ಾಲGೆ ಸು1ಾYಡಬಹುದು; ಆದ"ೆ ಶ ೕರವಲ9! ಓವ4 ಆkCಂ{ ಅಥ@ಾ ಅP ವತ,)ೆಯು ನಮD
ಾತು ಮತು ವತ,)ೆಗಳ ನಡು;ನ ವ*Eಾ*ಸವನು ಮನGಾ&ಸಲು `ಾಧ*. ಅನವಶ*@ಾK ದQ
/ೋ"ಾಗುವMದು, ೇJದf)ೆ ೕ

ೇಳtವMದು, `ಾ|-ಪ%ಾಣ-<ಾ>ೆಗಳನು

ಎ1ೆದು

ತರುವMದು,

ಎದು ನವ Gೆ ಒhuಸುEಾ ಅವರನೂ ಾPGೆ1ೆಯುವMದು, ತನ )ೇ ಹJದು+ೊಳtYEಾ +ೈGೆ Ak$ದfನು
ಎP }`ಾಡುವMದು ಇ@ೆಲ9 ನಮD ;ಪwಾ,ಸಗಳನೂ <ಾ@ಾP"ೇಕವನೂ ;"ೋಾ<ಾಸಗಳನೂ
ಮನGಾ&ಸುತ@ೆ. ದQ ನಡುಗುPದfರೂ ಸತ*ವನು ೇಳt ಎಂಬ ಒಂದು ಾPWೆ. ಇದರ ಸಂದಭ,@ೇ
jೇ"ೆ. )ಾನು ೇಳtವ ಸುಳtY ಒಬ~ ಅಾಯಕ ವ*kಯ 8ೕವವನು ಉJಸುತWೆ ಎಂWಾದ"ೆ ಅದು
Iಾಪವಲ9 ಎಂದು ಮಾತDರುಗ1ೇ ೇJWಾf"ೆ. ಾKರುವ:9 ಮುಂWಾಗುವ ಅ)ಾಹುತವನು )ೆ)ೆದು
ಸತ* ೇಳ2ೇjೇ+ಾದ ಅQವರ*ದ:9 Aಲುk+ೊಂಡವ Gೆ 0ೕGೆ Eೊದ2ಾಗುತWೆ. hಸುಗುnCದರೂ
ಸತ* ಸತ*@ೇ! ಎಂದ @ಾಗುವMದು ಪ%ಬುದರ:9 ಾತ%.
ನನ ಸುಳtY, mೕಸ, ತಪMu, ಕಳYತನಗಳt ಬಯ2ಾeೕತು ಎಂಬ ಭಯದ:9 ನಮD jಾi
2ಾಂGೆlೕಜು

ಸತ*ವನು

ಅರುಹುPರುತWೆ;

ಆದ"ೆ

ಎಲು}ಲ9ದ

)ಾಲGೆ

Qರಂತರ@ಾK

ನGಾ wಾKರುತWೆ. ಮನಸನು ವಂಸಬಹುದು; Wೇಹವನ ಲ9! ಎಂಬ `ಾವ,P%ಕ ಸತ* ನಮGೆ
GೊEಾಗುವMದು ತುಂಬ ತಡ@ಾK. ಏ+ೆಂದ"ೆ 8ೕವ+ೋಶ+ೆ ವಂಚ)ೆ GೊEಾಗುವMeಲ9; ಆದ"ೆ
<ಾವ+ೋಶ+ೆ mೕಸ ಾಡಬಹುದು. ಇದ)ೆ ೕ ಆತDವಂಚ)ೆ ಎನು ವMದು. ಇದk$ಂತ ೂೕ"ಾಪ"ಾಧ
ಇ)ೊ ಂeಲ9. ಹEಾರು `ಾ|ಗJGೆ Iಾnೕಸ@ಾಲು Qೕi, )ಾ*wಾಲಯದ2ೇ ಎಲ9ರೂ jೆಕ$ಸ
jೆರGಾಗುವಂEೆ @ಾeA, +ೇಸು Gೆದುf }ೕಗಬಹುದು; ಆದ"ೆ )ಾ)ೊಬ~)ೇ ಆWಾಗ ನ)ೊ ಳಗು ಚುr
+ೇಳtತWೆ: ಎಷುC _ೆ)ಾ K ಎಲ9ರನೂ mೕಸ ಾiWೆಯಲ9 ಮನ@ೇ ಎಂದು! wಾ ಗೂ
ಉತ ಸಬಹುದು; ನ)ೊ ಳKನ ಆತD`ಾ|Gೆ ೇಳjೇ+ಾದವರು )ಾ@ೇ ಅಲ9@ೆ? ಇದನೂ ^ೕ ದುf
ಭಂಡತನ. ಇಂಥ ಭಂಡರು wಾವ Gೌರವವನೂ ಘನEೆಯನೂ ಉJA+ೊಂiರುವMeಲ9. ಇಂಥವರ
ಾತನು wಾರೂ Qಜ@ೆಂದು ಪ ಗ&ಸWೆ, ಹಗುರ@ಾK EೆGೆದು+ೊಳtYEಾ"ೆ. ಮನುಷ* ತೂಕ
ಕ1ೆದು+ೊಳtYವMWೆಂದ"ೆ ಇWೇ.
ಮ)ೋ;Fಾನ

ೇಳtತWೆ:

ಮನುಷ*

ಆ@ೇಶದ:9Wಾfಗ

ತನ

Qಜಸlರೂಪವನು

ಪ%ದZ,ಸುEಾ)ೆ ಎಂದು. ಇದು ನಮD ಮನAನ Qಯಂತ%ಣ ತhuದ Wೇಹದ ಪ Uಾಮ! 8ೕವ+ೋಶ+ೆ
ವಂಚ)ೆ GೊEಾಗುವMeಲ9 ಎಂWೆನಲ9; ಅWೇ ಇದು. ಾGಾK#ೕ )ಾವM ಾEಾಡು@ಾಗ, ಸುಳtY
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ನGೆ }ೕರು@ಾಗ ನಮD jಾi 2ಾಂGೆlೕಜು ಸತ*ವನು

ಅರುಹುPರುತWೆ. ಇಂಥ:9 jಾpಂದ ಬರುವ ಾPಗೂ Wೇಹದ ಚಲ)ೆಗೂ ವ*Eಾ*ಸ ಇರುತWೆ.
ಸೂ[ Gೆ ಇದು GೊEಾಗುತWೆ.
ಇ2ೊ9ಂದು Gೊಂದಲ ಎದು"ಾಗುತWೆ: ಾGಾದ"ೆ ಅP ವತ,)ೆಯಲೂ9 ವ*k ಸುಳYನು
ಮುrಡಲು ಆಗುವMeಲ9 ಅಂEಾpತು! ಈ Gೊಂದಲವನು 0ೕGೆ ಬGೆಹ A +ೊಳYjೇಕು: ಮನಸನೂ
ಶ ೕರವನೂ ತಮD IಾiGೆ }ಟC"ೆ ನಮD jಾi 2ಾಂGೆlೕಜು ಸಹಜ@ಾK#ೕ ಇರುತWೆ. @ಾಸವವನು
ಮುrಡಲು ಪ%ಯP AದಷೂC <ಾವಕೂ 8ೕವಕೂ Eಾಳ5ೕಳ;ಲ9ದಂEಾK ಹJ ತಪMuತWೆ. ಸWಾ
ಎಚrರ ಮತು ಎಚr +ೆಗJಂದ ನಮDನು )ಾ@ೇ ಗಮQA+ೊಳtYEಾ )ಾವM ಾಡುವ ತಪMuಗಳನು
)ೆನhA+ೊಳtYEಾ

ಅಥ@ಾ

ತIಾuKದfನು

ೇGೆ

ಸ ಪiA+ೊಳYjೇ+ೆಂಬುದನು

)ಾ@ೇ

ಗುರುPA+ೊಳtYEಾ 8ೕ;ಸುವMWೊಂWೇ ಇದkರುವ "ಾಜಾಗ,. Wಾಶ,Qಕ ಪ <ಾ>ೆಯ:9 ಇದನು
‘`ಾ|ತl

ಮತು @ೈ"ಾಗ*’ ಎಂದು ೆಸ ಸುವರು. ವ*kತl ;ಕಸನ ಎಂಬುದು 5ೕಲDಟCದ Eೋಪ,i+ೆ

8ೕವನ. ಇದನು ಪಸ,)ಾ:n ೆವಲ 5ಂನಂಥ +ೋಸು,/Z}ರಗಳ:9 ತರjೇPಸುವರು.
ಸWಾ ಎಚrರ ಮತು ಎಚr +ೆಗJಂದ ನಮDನು )ಾ@ೇ ಗಮQA+ೊಳtYEಾ )ಾವM ಾಡುವ
ತಪMuಗಳನು )ೆನhA+ೊಳtYEಾ ಅಥ@ಾ ತIಾuKದfನು ೇGೆ ಸ ಪiA+ೊಳYjೇ+ೆಂಬುದನು )ಾ@ೇ
ಗುರುPA+ೊಳtYEಾ 8ೕ;ಸುವMWೊಂWೇ ಇದkರುವ "ಾಜಾಗ,. Wಾಶ,Qಕ ಪ <ಾ>ೆಯ:9 ಇದನು
‘`ಾ|ತl ಮತು @ೈ"ಾಗ*’ ಎಂದು ೆಸ ಸುವರು. ವ*kತl ;ಕಸನ ಎಂಬುದು 5ೕಲDಟCದ Eೋಪ,i+ೆ
8ೕವನ. ಇದನು ಪಸ,)ಾ:n ೆವಲ 5ಂನಂಥ +ೋಸು,/Z}ರಗಳ:9 ತರjೇPಸುವರು.
ಆದ"ೆ ಇ)ೊ ಂeWೆ: ಅWೇ @ೈಯkಕ ;ಕಸನ. ಇದನು ಇಂಡು;ಜುwಾ:n ಅಂEಾ"ೆ.
ಪಸ,)ಾ:n ಎಂದು ಕ"ೆಯವMeಲ9. ಈ @ೈಯkಕತlವM, ಎಲ9 ವ*kಗಳ ಒಂWೇ ಎಂದು ೇಳtವMeಲ9.
ಪ%Pಬ~ರೂ ;Lನ ಮತು ;ZಷC ಎಂಬುWೇ ಇದರ ಯ . ಇದನು )ಾವM Z}ರಗಳ:9 ಕ:ಯಲು
ಆಗುವMeಲ9. ‘ೇJ+ೊಟC ಾತೂ ಕnC+ೊಟC ಬುP’ ಎಷುC eನ ಬಂeೕತು? Qರಂತರ ಅ ವM ಮತು
;@ೇಕಗಳ

ಮೂಲಕ

ನmDಳKನ

ಅಹಮನು

ಗುರುPA+ೊಂಡು

ನಮDವ"ೊಡ)ೆ

ಮತು

ಅಪ ತ"ೊಡ)ೆ ‘ನನ ಸಂ@ಾದ’ಗಳt ೇKರುತ@ೆಂದು ಸlಯಂ ಪ ೕ|A+ೊಳtYEಾ `ಾಗjೇಕು.
ಇಂಥ ಕೆ ಆಾ*PDಕ ತತಾಸವM ಸಾಯ+ೆ$ ಬಂeೕತು! ಉWಾಹರUೆGೆ, ಸೂ +ಾವ*, /ೆ಼
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ಕEೆಗಳt, ಬುದ-Eಾೕ-ಓೇ-ರಮಣ-ಸತ*+ಾಮ-ಸದುsರು ಜKs @ಾಸುWೇ 0ೕGೆ ಸಂತರ,
Wಾಶ,Qಕರ,

`ಾಾನ*ರಂEೆ

ಬದುkದ

ಅ`ಾಾನ*ರ

ಬ"ೆಹ-ಉ@ಾಚಗಳt

ನಮGೆ

ಾಗ,ದZ,wಾಗಬಹುದು.
`ಾ|ತl ಮತು @ೈ"ಾಗ*ಗಳನು 0ೕGೆ ಅyೈ,A+ೊಳYjೇಕು: ನಮD ಆ2ೋಚ)ೆಗಳ
ಔನ ತ*+ೆ$ ನಮD ಶ ೕರವನು ಏಕತ%GೊJಸjೇಕು. ಸರಳ@ಾK ಮತು ಸಹಜ@ಾK ಇWಾfಗ ಇದು
`ಾಧ*@ಾಗುತWೆ ಅ>ೆCೕ. ಏನು ನೆಯುPWೇ ಅದ+ೆ$ )ಾನು `ಾ|wಾKದf"ೆ `ಾಕು. ಎಲ9ವನೂ
Qವ,0ಸjೇಕ>ೆCೕ; QಯಂP%ಸಲು ೋದ"ೆ ದುಃಖ ಖಂiತ. ‘ಜನರು ತಮGೆ jೇ+ಾದುದನು ಾಡ:;
Qೕನು QಯಂP%ಸಲು ೋಗeರು’ ಎಂಬ ಾEೊಂeWೆ. ‘)ೆ"ೆಮ)ೆಯ ದುಃಖ+ೆ$ ಅಳtವವರ 5ಚr
ನಮD ಕೂಡಲಸಂಗಮ’ ಎಂದು ಬಸವಣನವರು ೇJದುf ಈ ಅಥ,ದ2ೆ9ೕ! ತನ ನು

Eಾನು

ಸುಾ A+ೊಳYWೇ ಜಗತನು ಬದ:ಸಲು ೊರಡುವ ಮೂಖ,ರು ಇದನು ಮನGಾಣjೇಕು.

ಬದುkನ: ಮತು eನQತ*ದ ಆಗುೋಗುಗಳ: ನಮGೆ ಅIಾರ ಪ%ಾಣದ ‘ಆ#$’ಗಳt
ಎದು"ಾಗುPರುತ@ೆ.

ಇಂಥ ಆ#$ಯನು

ೊಂದು@ಾKನ ನಮD ಮನAP ಎಚrರ ಮತು

`ಾ|ತleಂದ ಕೂiರjೇಕು. ಇಲ9eದf"ೆ ದುಃಖ ಖಂiತ. jೆಳKನ +ೆಲಸದ ಒತಡದ:ರುವ ಅಮDನನು
ಅವಳ ಮಗಳt ಬಂದು +ೇJWಾಗ ೇಳtEಾ1 ೆ: ‘QನGೆ wಾವ ಬೆC ಇಷCೕ ಅದನು ಾk+ೊ!’
ಮಗಳt ಧ Aದ 5ೕ2ೆ +ಾ*Eೆ EೆGೆಯುEಾ1 ೆ: ‘ಇದನು }ಚುr; ಸ pಲ9!’ ನಮD ಸಂವಹನದ ಸಮ`ೆ*
ಇರುವMWೇ ಇ:9. ‘ಏನು Pಂi jೇಕು?’ ಅಂತ ಮಡe +ೇಳtEಾ1 ೆ. ‘ಏ)ಾದರೂ ಸ

’

ಎಂದು ಗಂಡ

ಅಂWಾಗ ಅವನು ಆ ಾPGೆ ಬದ)ಾKರjೇಕು. Pಂi Pನ ಲು ಕುJEಾಗ +ಾ*Eೆ EೆGೆಯjಾರದು.
ಇದು ಸಂವಹನದ ಮತು ಬದುkನ Zಸು. ಇದು ಎಲ9 ೇತ%ಗJಗೂ ಅನlpಸುತWೆ. ‘ೇKWೆ?’ ಎಂದು
+ೇJWಾಗ ಅವ ಂದ ಬರುವ ನ+ಾ"ಾತDಕ ಮತು ಸ+ಾ"ಾತDಕ- ಎರಡೂ ಉತರಗJGೆ ಮನಸು
Eೆ"ೆeರjೇಕು.

‘_ೆ)ಾ Kಲ9’

ಎಂWಾಗ jೇಸರ ಾi+ೊಳYjಾರದು. ಆ#$ಯನು

+ೊಾCಗ

ಎದು ನವರು ಆಯುf+ೊಂಡದfನು Gೌರ;ಸುವMWೇ Qಜ@ಾದ ಔWಾರ* ಮತು `ೌಜನ*.
ಆದ"ೆ )ಾವM 0ೕGೆ ವP,ಸುEೇ@ೆ#ೕ? IಾAn "ೆ`ಾu c +ೊಡುವMದು ಆ"ೋಗ*ಕರ, ಸ !
ಆದ"ೆ )ೆಗn "ೆ`ಾu c ಬಂWಾಗಲೂ )ಾವM ಮುQA+ೊಳYjಾರದು. ಇದ)ೆ ೕ `ಾ|ತl ಎನು ವMದು.
ಾGೆ )ಾವM ನಮDನೂ ಸುತಮುತಲ ಪ ಸರವನೂ ಎಚrರeಂದ ಗಮQAWಾಗ ಇಂಥ@ೆಲ9
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Q<ಾpಸುವMದkಂತ ಅವM ಹುಟCದಂEೆ#ೕ

)ೋi+ೊಳtYವ ಕ2ೆಯನು ಕ:ಯjೇಕು. ಇದು ಕ:+ೆpಂದ `ಾಧ*. ಸಂತರೂ EಾವM ಾGಾಗುವ
mದಲು 0ೕGೇ ತಮDನು ತರjೇPA+ೊಂಡವ"ೇ!

`ಾಾನ*@ಾK ಪ%ೆ Gೆ ಪ%Pಪ%ೆ ಯನು +ೇಳtವMದು ಅಸಹ)ೆ ಮತು ಕು_ೇ>ೆCಗJಂWಾK.
/ೊEೆGೆ ಉತ ಸುವ ಮನಸು ಇಲ9eWಾfಗ. ಈ ಅ<ಾ*ಸ ಒ1ೆYಯದಲ9. mದಲು ಪ%ೆ Gೆ
ಉತ ಸುವMದನು ಕ:ಯjೇಕು. ಒಂದು ಪ[ ಅವರ ವ*ಂಗ* ಮತು ಕು_ೇ>ೆCಗಳt ನಮD ಗಮನ+ೆ$
ಬಂದರೂ! ಇದ+ೆ$ ಅIಾರ ಸಹ)ೆ jೇಕು. ಆGಾಗ ೌನವನು ಪ Uಾಮ+ಾ wಾK ಬಳಸjೇಕು.
ನಗು ಮತು ಮುಖ<ಾವಗಳt ಇ:9 ಸಾಯ ಾಡುತ@ೆ. ನಮD ಉತರಗಳ ;QೕತEೆ#ೕ ಅಂಥವರ
ಾPನ ಾnಯನು

ಬದ:ಸುವಂEೆ ಾಡುವMWಾದ"ೆ ಅದು ನಮD ಯಶಸುc.

‘+ೈಯ:9

ಸುPGೆpದf"ೆ +ಾಣುವMWೆ2ಾ9 m1ೆ#ೕ’ ಎಂಬ Pೕ ೇJ+ೆಂeWೆ. ಮನWೊಳGೆ ಸುPGೆ-ಕತ _ಾಕುಗಳ)ೆ ೕ ಆಯುಧ@ಾKA+ೊಂಡು ಾPನ ಯುದ+ೆ$ ಇJWಾಗ ಇಂಥ@ೆಲ9 ಘnಸುತ@ೆ.

ಬದುkನ:9 ಆGಾಗ ಒಂದು ಪMಟC ;"ಾಗವನು jೆ1ೆA+ೊಂಡ"ೆ ನಮDನು )ಾವM ಇನ ಷುC
ಅ ತು jೆ"ೆಯಲು `ಾಧ*. @ೈ"ಾಗ*@ೆಂದ"ೆ ಸಂ)ಾ*ಸವಲ9; 2ೌkಕeಂದ ;ಮುಖ@ಾಗುವMದಲ9. ಒಂದು
Qe,ಷC ಅಂತರವನು ಇಟುC+ೊಂಡು ನನಗೂ ಈ 2ೋಕಕೂ$ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ +ೇವಲ EಾEಾ$:ಕ
ಎಂಬ ;@ೇಕeಂದ ವP,ಸುವMದು.

‘ಒಂದು

[ಣದ +ೋಪeಂದ Iಾ"ಾದ"ೆ )ಾಲು$ eನದ

ವ*ಸನeಂದ ಮುಕ@ಾದಂEೆ#ೕ’ ಎಂಬ ಾತನು ಇ:9 )ೆನhA+ೊಳYjೇಕು.
ಅಂeದfನು

ಮತು Pಂeದfನು

8ೕ&,A+ೊಳYjೇಕು; ಇಲ9eದf"ೆ ಅನ jಾರದು ಮತು

Pನ jಾರದು ಎಂಬುದು ನನ 2ಾಸ. ಯ"ಾ*"ೋ ಏ)ೇ)ೋ Pನು Eಾ"ೆ ಅಂತ )ಾನು Pನ ಲು
ೋಗjಾರದು. ನನ ವಯಸುc, Wೇಹಪ%ಕೃP ಮತು ಒಗseರು;+ೆಗಳನು ಗುರುPA+ೊಳYeದf"ೆ
ಊೋಪ_ಾರಗಳನು ಆ`ಾleಸಲು `ಾಧ*@ಾಗದು. ಇಷC ಎಂದು @ಾಂPwಾಗುವ ತನಕ Pಂದ"ೆ
ಅದನು ಮ)ೋjೇ)ೆ ಎನು Eೇ@ೆ; ರುಯLರುಯುಳYವರು ಎನು ವMeಲ9. ಎಲ9"ೊಡ)ೆ ಬದು+ೋಣ;
ಎಲ9ರಂEೆ ಬದುಕjಾರದು; ಏ+ೆಂದ"ೆ )ಾನು ಎಂಬುದು ಬಹು ;ZಷC@ಾದ 8ೕವ <ಾವ+ೋಶ! ನನ ಂEೆ
ಇ)ೊ ಬ~ ರಬಹುದು; ಆದ"ೆ ಅವರು )ಾ)ಾಗ2ಾರರು. )ಾನು )ಾ)ೇ ಅ>ೆCೕ. ಎ@ೆl ಬi ಾತ%ವಲ9,
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ಸಹ ;Lನ ಮತು ;ೇಷ /ೊEೆGೆ ತಂEಾ)ೇ ಸುಂದರ! 0ೕKರುವMದ ಂದ2ೇ

)ಾ)ೇ; ಒhu+ೊಳYjೇಕು, ಅದರ ಪ Uಾಮ+ೆ$ ಒಳGಾಗ2ೇjೇಕು.’ ಅಥ@ಾ ಾEಾಡುವ

ಮುಂ_ೆ ಅದರ ಪ Uಾಮವನು ೕಸjೇಕು ಅ>ೆCೕ. +ೆಲವ ರುEಾ"ೆ: EಾವM ಾತ% ಇ)ೊ ಬ~ರನು
ಾಸ* ಾಡುPರುEಾ"ೆ; ತಮDನು ಇ)ೊ ಬ~ರು ಾGೆ ಾಸ* ಾiದ"ೆ ಸ0A+ೊಳtYವMeಲ9!
ಆ"ೋಗ*ಕರ ವತ,)ೆ ಎಂದ"ೆ ಎಲ9ವ ಎಲ9 +ಾಲಕೂ ಸ pWೆ; ಅವರವರು ಅವ Gೆ PJದಮnCGೆ
ಸ wಾK#ೕ ಇWಾf"ೆ ಎಂದು <ಾ;ಸುವMದು. ‘)ಾನ>ೆCೕ ಸlಚ; ಉJದವರು ಬಚr’ ಎಂಬ ೋರUೆಯು
ಅಹ^ನ ಸಂ+ೇತ ಾತ%ವಲ9 ಉದಟತನ ಮತು AQಕತನ. ಾGಾK#ೕ )ಾ)ೊಂದು ಕೆ
‘;@ೇಕವ

ಬ"ೆeWೆfೕ)ೆ:

ಅPwಾಗjಾರದು; ಾGಾWಾಗ ಉJದವ"ೆಲ9 ಅ;@ೇkಗಳಂEೆ#ೕ

<ಾಸ@ಾಗುವರು!
ಾGೆ#ೕ )ಾಲGೆpಂದ ಎಡವಾCಗeರುವಂEೆ )ೋi+ೊಳYjೇ+ಾದುf ಆದ* ಕತ,ವ*.
ಮಾ

5ೕಾ;ಗ1ಾKದf ಅ>ೆCೕ ಾನವEಾ@ಾeಗ1ಾKದf eವಂಗತ ಅಬುf ಕ2ಾಂ ಅವರು

ಎ>ೊCಂದು ಾEಾiWಾf"ೆ! ಅವರ wಾಂದು ಪದ-@ಾಕ* ಸಹ ;@ಾದ@ಾಗ:ಲ9 ಅಲ9@ೇ?
ಏ+ೆಂದ"ೆ ಅವ"ೆಲ9 ಾತುಗಳ ಸ+ಾ"ಾತDಕ )ೆ2ೆಯವM. wಾರನೂ ದೂರ:ಲ9; wಾವMದನೂ
nೕkಸ:ಲ9; ಏ)ೊಂದನೂ ಅ-ಸ0*ಸ:ಲ9! ಇರುವMದನು ಇನ ಷುC _ೆಂದ ಾi+ೊಳtYವMದು ೇGೆಂಬ
ಕೆGೇ ಅವರ ದೃCpತು. ಾEೆಲ9 ಕೃPwಾಗ: ಎಂಬುದ>ೆCೕ ಅವರ +ಾಳ8wಾKತು. ಭೂತವನು
+ೆದಕWೆ ಇWಾfಗ ಇದು `ಾಧ*. ‘ಮನುಷ*ನ ಬಹಳಷುC ಅಪ"ಾಧಗಳt )ಾಲGೆpಂದ ಜQಸುತ@ೆ’
ಎಂeWಾf"ೆ ಮಾತD"ೊಬ~ರು. ಾGಾK )ಾನು wಾವ ಅಪ"ಾಧವನೂ ಾiಲ9 ಎಂದು
@ಾeಸು@ಾಗ ಒ5D ಇದನು )ೆನhA+ೊಳtYವMದು ಒJತು.
)ಾವM

ನಮDWೇ

ಆದ

ಾPನ

ೈ:ಯನು

ರೂhA+ೊಂಡು,

ಅನುಸ ಸುPರುEೇ@ೆ. ಮಗು@ಾKWಾfಗ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ*ರನು

ರೂA+ೊಂಡು

)ೋi#ೕ ಈ ಅನುಕರUೆ

ಲLAರುತWೆ. )ಾವM ಾEಾಡುವMWೇ ಾGೆ, ಏನು ಾಡುವMದು? ನಮD ತಂWೆ ಅಥ@ಾ Eಾp 0ೕGೇ
ಇದfರು ಎಂದು ಸಮ,A+ೊಳtYವ ಬದಲು ನಮD ಾತು ಮತು ವತ,)ೆಯ:9 ನ+ಾ"ಾತDಕEೆ
ಇರುವMದನು )ಾ@ೇ ಕಂಡು+ೊಂಡು ಬದ:A+ೊಳtYವMದು ಉತ. ಇದk$ರುವ Wಾ #ಂದ"ೆ ನಮD
ಆPಯರ ಬJ ಮುಕ@ಾK +ೇJ PJದು+ೊಳYjೇಕು ಅಥ@ಾ ನಮDನು )ಾ@ೇ ಸೂ[@ಾK
ಗಮQA+ೊಳtYPರjೇಕು. Z[ಕ"ಾದವರು ತಮD ;Wಾ*,ಗಳ ಬJ +ೇJ, ಅವರು 5ಚುrವMದನು
International Journal of Research in Economics & Social Sciences
http://www.euroasiapub.org

123

IJRESS

Volume 3, Issue 12 (December 2013)

ISSN: 2249-7382

ಮುಂದುವ ಸುEಾ 5ಚreರುವMದನು +ೈ }ಡುEಾ `ಾಗjೇಕು.
‘+ೋಪ@ೆಂಬುದನಥ,`ಾಧನಂ’ ಎಂಬುeವ Gೆ ೊ1ೆಯುವMWೇ ಇಲ9. ಇWೊಂದು ಎಲ9ರೂ
ತಮDನು )ೋi ಅನುಸ ಸjೇ+ಾದ ಸದ<ಾ*ಸ ಎಂWೇ ಇಂಥವರ ದೃಢ Qಾ,ರ. ಆದ"ೆ ಸಾಜದ:9
ಇವ Gೆ ಮೂರು +ಾAನ jೆ2ೆಯೂ ಇರುವMeಲ9. ತಮGೆ Wೊ"ೆಯುPರುವ Gೌರ@ಾದರಗಳt ತಮD
;ಪ ೕತ AnCQಂದ ಗJAದಂಥವM ಎಂWೇ ಇವರ ಅಂjೋಣ. ಭಯeಂದ ಮತು ಇಂಥವರ ಸಹ@ಾಸ
ನಮGೆ jೇಡ@ೆಂದು, ಇವರನು ಮಂe ದೂರ;nCWಾf"ೆಂಬುದು ಕೆತನಕ ಇವರುಗJGೆ PJಯವMWೇ
ಇಲ9. ಖಂiತ ಇದು ವಂಶIಾರಂಪಯ,ವಲ9; ತಮD ಕುಟುಂಬದವರನು )ೋi ಅನುಕ Aದುf ಮತು
ಅನುಸ Aದುf ಎಂಬುದನು ಒಪMuವMWೇ ಇಲ9! ಇದ ಂದ ಈವ"ೆGೆ EಾವM ಕ1ೆದು+ೊಂಡ ಾನAಕWೈ0ಕ-`ಾಾ8ಕ ಆ"ೋಗ*@ೆಷುC? ಎಂಬುದ @ಾದ"ೆ Iೆ_ಾrಗುEಾ"ೆ; ದುಃ¡ತ"ಾಗುEಾ"ೆ. ಏ+ೆಂದ"ೆ
ನಡವJ+ೆಗಳ:9 +ೋಪದ Iಾತ% ಅಗ%`ಾನದುf. ಸಹ)ೆ ಬಹು ಒ1ೆYಯ ಆಯುಧ; ಪ%Pk%wಾ "ಾ0ತ*
ಅಂಥWೇ ಇ)ೊ ಂದು ಸಮಥ, ಸಂ@ಾಹಕ. ಒಂದು ಪMಟC Iಾ¢ (Pause) ಅನು wಾ@ಾಗಲೂ
ಬಳಸುವMದು ಸೂಕ. ಈ Iಾ¢ ಅಂದ"ೆ ತೆದು Qಂತು ಾEಾಡುವ ಗುಣ. ಇದು 5ೖಗೂiದ"ೆ
ಎ>ೊCೕ ಮನ`ಾಪ ಮತು ಕಲಹಗಳt ಹುಟCದಂEೆ#ೕ ತೆಯಬಹುದು. ನಮD ವತ,)ೆಗಳt ನಮD
ಸl<ಾವದ k%wಾರೂಪ. ಸl<ಾವ ಎಂಬುದು ನಂನಮD ವೕಧಮ,-ಮ)ೋಧಮ,-+ಾಲಧಮ,ಗಳ
ಸ^Dಶ% ರೂಪ. wೌವನದ @ೇ1ೆಯ:9 ಇರುವ ದುಡುಕು ಕ%5ೕಣ ವಯ`ಾಗುEಾ ಕಡ5wಾಗುತWೆ;
ದುಡುkನ /ಾಗದ:9 Qಾನ ಪ%ವೃP ಮ)ೆ ಾಡುತWೆ. ಬದುkನ ನಗ ಸತ*ಗ1ೆ ಂWೊಂWೇ
ಅ)ಾವರಣGೊಂಾಗ ವ*kತl ಾಗುತWೆ; }ೕಗುವMದು ಮ"ೆwಾಗುತWೆ. +ೆಲವರು ಾತು ಾPGೆ
ಎ¢ ಅಂತ2ೋ ದ ಈ¢ ಅಂತ2ೋ ಓ+ೆ ಅಂತ2ೋ ೇಳtವ ಚಟದವರು. ಉWಾಹರUೆGೆ ಅಂತ
ೇJದ 5ೕ2ೆ ಉWಾಹರUೆಯನು ೇಳ2ೇjೇಕು; ಇಲ9eದf"ೆ ೇಳtವ ಮುಂ_ೆ ಆ2ೋಸjೇಕು.
ಇWೆಲ9 ತುಂಬ ಸಂ@ೇದ)ೆಯನು +ೇಳtವ ;_ಾರಗಳt. mದ:Gೆ ನಮD:ರುವ ಅಹಮನು ಅ ತು +ೈ
}ಡುEಾ ಬಂದ"ೆ )ಾನು 5ೕ2ೆ ೇJದಂEೆ, `ಾ|ತlವನು ಅ<ಾ*ಸ ಾi+ೊಂಡ"ೆ ೊಸ
ಮನುಷ*"ಾಗುEೇ@ೆ.

ತೂಕದ

ವ*kತl

ನಮDWಾಗುತWೆ.

)ಾವM

ನೆದWೆfೕ

ಸ

ಎಂಬ

/ಾಯಾನದವ Gೆ ಇWೆಲ9 ಅಥ, ಆಗ2ಾರದು! )ಾQರುವMWೇ 0ೕGೆ ಎನು ವವರನು ಅವರ IಾiGೆ
}ಟುC 2ೋಕ ಮುಂದ+ೆ$ ೋKರುತWೆ. )ಾನತl ಮ"ೆwಾಗುEಾ ಪರತತ ಪ%ಾನ@ಾಗುತWೆ.
‘ಇದfಂEೆ

ಜಗ;ಹುದು; Qೕನು ಬದ2ಾಗು’ ಎಂಬುದು ಕ;@ಾ&. Qೕ)ೊಬ~ ಬದ2ಾಗು; ಆ
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ಮnCGೆ 2ೋಕದ:9 ಒಬ~ ಬದ2ಾದಂEೆ ಎಂಬ ಾತೂ ಇWೆ. ಆ2ೋಚ)ೆ ಬದ:A; ಬದುಕು
ಬದ2ಾಗುತWೆ ಎಂಬ ನುiಯನೂ +ೇJರುEೇ@ೆ. ನಮD ಾPನ:9 +ೇವಲ ಾತು ಇರುವMeಲ9,
ೌನ, ಅ)ಾಗತ, ಪM9ತ, elರುk, ಪMನರುk, Qದಶ,ನಗಳt, ಇ)ೊ ಬ~ರ ಾತನು ನನ ಾPನ:9
ೇಳtವMದು, ಇ)ೊ ಬ~ರ ಾತನು ಯyಾವEಾK ವರe ಒhuಸುವMದು, +ೇJದf+ೆ$ ಉತ ಸWೆ
ಮುಂದುವ ಯುವMದು, ೇಳಲು }ಡWೇ ನಡು ನಡು@ೆ jಾp ಾಕುವMದು, ಆಂKಕ ಅLನಯ, ಾವ<ಾವಗಳt, ಎತ A ಾEಾಡುವMದು, hಸುಗುಡುವMದು, ಗುಾCK ೇಳtವMದು, )ಾನು ೇJಲ9; Qೕನು
+ೇJಲ9 ಎಂಬ ಾn, Wಾ|ಣ*+ೆ$ ವಶ@ಾK ಹೂಂ ಗುಟುCವMದು, ಹ1ೆಯದನು +ೆದk "ಾi ಎ}~ಸುವMದು,
AಟುC-ಆ+ೊ%ೕಶ-ದುಃಖ-ಅಸಾಯಕEೆ-ಕ&ೕರು-ನಗು

ಇಂಥ

<ಾವ

;<ಾವಗಳನು

ಾPನ:9

ವ*ಕಪiಸುEಾ ಶ ೕರದ:9 ಅದರಲೂ9 ಮುಖ*@ಾK ಮುಖದ:9 Eೋಪ,iಸುವMದು...........ಒಂWೇ
ಎರೇ, ನಮD ಾPನ:9 +ೇವಲ ಶಬf-ಧ¤QಗJರುತ@ೆಂದ"ೆ ಅದು ಮೂಖ,ತನ. ಎ>ೊCೕ jಾ
ಆಡುವ ಾPಗೂ ಆಂKಕ ಚಲ)ೆಗೂ ಸಂಬಂಧ@ೇ ಇರುವMeಲ9. ಇನು +ೆಲವM jಾ

ಇWಾವMದೂ

PJಯದಷುC Gೊಂದಲ+ಾ wಾK, ಸಂಬಂRತ ;ಷಯ@ೇ ಸಂವಹನGೊಳtYವMeಲ9.
ಾEಾಡುವMದು ಮುಖ*ವಲ9; ಾEಾಡುವ

ೕP QೕP ಮುಖ* ಎಂಬುದನು ವಯಸುc-

ಅನುಭವ-ಅ ವM ೆ_ಾrದಂEೆ ಮನ+ೆ EಾಗುತWೆ. ಾತು ಬಲ9ವ Gೆ ಜಗಳ;ಲ9 ಎಂಬ )ಾಣು iಯ
ಅಂತ"ಾಥ,@ೇ ಇದು. ನೂ"ಾರು ವಷ,ಗಳ +ಾಲ 8ೕವಂತ@ಾKರುವ ಎರಡು Wೇಶಗಳ ;@ಾದವನು
+ೇವಲ ಾPನ ಮೂಲಕ ಇತ*ಥ, ಾi+ೊಂiರುವ Qದಶ,ನಗಳt ನಮD:9 ಇಲ9@ೆ? ಅಂತಹುದರ:9
ಯಃಕZr¥ ಇಬ~ರು ವ*kಗಳ ನಡು;ನ ಮನ`ಾಪಗಳt ಾPನ ಮೂಲಕ ಬGೆಹ ಯಲು `ಾಧ*;ಲ9@ೆ?
)ಾ@ೇ +ೇJ+ೊ1ೆ Yೕಣ. ಾEಾಡುವ ಮುಂ_ೆ ನಮD2ೇ ಒಂದು Pೕಾ,ನ ಒhuತ@ಾಗjೇಕು. ಇದು
ನ)ೊ ಳKನ ನನGೆ ಮನವ +ೆwಾಗjೇಕು. wಾರ /ೊEೆ, ಎಷುC ೊತು, ಅವರ ಮತು ನನ ಮನAP
ೇKWೆ? ಉJದವರು wಾ Wಾf"ೆ? ನನ ಾತುಗJಂದ wಾ Gೆ ಸಂEೋಷ ಮತು wಾ Gೆ
ಅಸಹ)ೆ? ಎಂಬುದನು ಗುರುPA+ೊಳtYವMದು ಮುಖ*. 0ೕGಾಗeದf ಪ[ದ:9 ಾEಾಡುPರು@ಾಗ2ೇ
ಇಂಥ ಸlಯಂ ಅವ2ೋಕನ `ಾಗjೇಕು. ಇದ)ೆ ೕ Gೌತಮ ಬುದರು ‘ಅ ;ನ ಎಚrರದ AP’ ಎಂದು
ಕ"ೆದದುf.
ಈ ಸಂದಭ,ದ:9 ಓೇ ರಜQೕಶರ ಒಂದು ಾತನು ಅಗತ*@ಾK ಪ%`ಾhAjೇಕು: I am
responsible for what I spoke; not for what you understood ()ಾ)ಾiದ ಾPಗ>ೆCೕ ಜ@ಾಬುWಾರ;
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QೕವM +ೇJA+ೊಂಡದಕ$ಲ9) ಅಂದ"ೆ ಏನಥ,? ೇಳtವವರ ಮ)ೋಧಮ, ಮತು ಗುಣಧಮ,ಗಳನು
)ಾವM +ೇಳtವವರಲೂ9 Q ೕ|ಸಲು `ಾಧ*@ಾಗದು. ಾGಾK ^¢ ಅಂಡ4`ಾCಂiಂ{ ಎಂಬುದು
ಸ@ೇ, `ಾಾನ* ಮತು ಸವ,@ಾ*ಪಕ. 2ೋಕದ ಲಾಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳನು ಾಳt ಾiದ
kೕP, ಈ ಪದದುf.
ಬುದರೂ

ಮಾ;ೕರರೂ

ಹಸನುD¡ಗ1ಾKದfರಂEೆ!

ಎರಡೂ

ಒಂWೇ
ಕೆಯ

@ೇe+ೆಯ:9
Zಷ*ರು

ಎದುರು

ಬದು"ಾK

ಆತಂಕeಂದಲೂ

ಕುJತು

+ಾತುರeಂದಲೂ

+ಾಯುPದfರಂEೆ. wಾರು ಏನು ಾEಾಡುವ"ೋ? wಾರು wಾರನು `ೋ:ಸುವ"ೋ? ಎಂದು.
ಹಲವM ಗಂೆಗಳ ಬJಕ ಇಬ~ರೂ ಪರಸuರ ನ^A }ೕ1ೆ $ಟCರಂEೆ. Zಷ* Gೆ Q"ಾ`ೆwಾpತು.
wಾ+ೆ QೕವM ಾEಾಡWೇ ಾGೇ ಕುJPef

? ಎಂದು

+ೇJWಾಗ )ಾ;ಬ~ರೂ ಾEಾiWೆವM; QಮGೆ

+ೇJಸ:ಲ9@ೆ? ಎಂದರಂEೆ ಆ ಇಬ~ರು ಮಾತDರು! ಇದು ಆತDದ <ಾ>ೆ; Wೈವದ ಪ <ಾ>ೆ. +ೇವಲ
jಾpಂದ ಬರುವ ಶjಾfಥ,ಗ1ೇ ಾತಲ9; ಸWಾ 2ೌkಕದ:9 }ದುf ಒWಾfಡುವ ನಮDಂಥ ಹುಲು
ಾನವರು ಾತನು ^PGೊJA ಕುಬ§"ಾKWೆfೕ@ೆ. ಕ&ನ <ಾ>ೆ, ಹೃದಯದ <ಾ>ೆ ಎಂWೆ2ಾ9 ಇWೆ.
ಕರುJನ <ಾ>ೆ ಇ@ೆಲ9k$ಂತ ^Kಲು. ಕರುUೆ ಇದರ Eೊದಲು. ಬುದ ಮಾ;ೕರರ ಈ ಪ%ಸಂಗ
Qಜೕ? ಅಲ9ೕ? ಬಲ9ವ"ಾರು? ಇವ ಬ~ರು ಬದುkದf +ಾಲಘಟCವQಟುC+ೊಂಡು ಸಂೇಧ)ೆ
ಾಡುವMದkಂತ ಇಂಥWೊಂದನು ಕ:uA+ೊಂಡ"ೇ)ೇ ಮನಸು ಮುದGೊಳtYತWೆ. ಅಲ9ಮ ೇಳtವ
‘ಶಬfದ

ಲ/ೆ§ʼ#ಂದ"ೆ ಇWೇ ಇರjೇಕು. ಬಹಳಷುC ಸಂದಭ,ಗಳ: ಇಂಥ ದೃ>ಾCಂತ-ಕEೆ-

ಸಂಕಥನಗಳನು ೇಳt@ಾಗ ಇರುವ ಉWೆfೕಶ@ೇ jೇ"ೆ ಇರುತWೆ. ಇವMಗಳ ಸEಾ*ಸತ*EೆಗJKಂತ
^K2ಾK ಅದರ `ಾರರೂಪ ನಮD ಅ ವನು ;ಸ ಸಲು ಬಳ+ೆwಾಗjೇಕು. ಬಹಳರು ಾಗಲ9!
ತಮD _ಾ P%ಕ Fಾನವನು ಬಳA, +ಾಲ-Wೇಶ-ಗ%ಂಥಗಳ ಆಾರವನು ಮುಂWೊi¨ ಇಂಥವM ನೆWೇ
ಇಲ9 ಎಂದು @ಾeಸುವತ ಗಮನ QೕಡುEಾ"ೆ. ಇದು ಸಂವಹನದ ಉತಮ ಾದ ಯಲ9. ಪ%P>ೆ©
ಮತು Fಾನ ಪ%ದಶ,ನಗ1ೇ ಮುಖ*@ಾK ಸl ಅ ವM `ೊರಗುತWೆ. ಇದು ;Wಾ*ವಂತ"ೆQA+ೊಂಡ
ನಮDಗಳ ಹUೆಬರಹ. /ೆ಼

ತತFಾನವನು ಓe+ೊಳYjೇ+ಾದುWೊಂWೇ ಇದ+ೆ ಪ ಾರ.

}ೕA ಬಂದ GಾJGೆ eೕಪ ಆ ೋWಾಗ Zಷ*ನು ಗುರುವನು +ೇಳtEಾ)ೆ: ಗುರುಗ1ೇ, eೕಪ
ಎ:9Gೆ ೋpತು? ಇದ+ೆ ಗುರು;ನ ಉತರ: ಎ:9ಂದ ಬಂEೋ ಅ:9Gೆ ೋpತು! ಇದು ಸ wಾದ
ಉತರವಲ9@ೆಂWೋ <ೌತಾಸವನು ಎ1ೆದು ತರುವMWೋ ಆWಾಗ ನಮD ಅ ವM 2ೌkಕಕ>ೆCೕ
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ಮತು ಸೂ"ಾ*ಸಗಳ `ೌಂದರ*ವನು

ಆ`ಾleಸುವMದನು

ಕ:ತು+ೊಳYWೇ ‘ಇWೆ2ಾ9 ಭ%5, ;Fಾನ ೇಳtವMದು jೇ"ೆ ; ಭೂ^ PರುಗುವMದ ಂದ 0ೕGಾಗುತWೆ,
ಇದು ಸತ*ವಲ9’ ಎಂದು+ೊಂಡ"ೆ )ಾವM ಪೆಯುವMದkಂತ ಕ1ೆದು+ೊಳtYವMWೇ ೆಚುr. ಅನುಭವ+ೆ
ಬಂದುದನೂ Q"ಾಕ ಸುವ EಾPಕ ಹಠ ಇ:9 ಎದುf +ಾಣುತWೆ. @ಾದಗಳನೂ ಇಜ಼ «ಗಳನೂ
ಬದುkನ: ೇ +ೊಂಡು ಪಣ,ದೃCpಂದ 8ೕ;ಸWೇ ೋಗುವ ಎಲ9 ಬುe8ೕ;ಗಳ ವ*yೆpದು.
ಎಡಪಂೕಯ

ಮತು

ಬಲಪಂೕಯಗ1ೆಂಬ

"ಾWಾಂತಗಳ:

ಮುಳtK

ೋದ

ಮಹQೕಯರುಗಳ ಕEೆp>ೆCೕ. ಬದುಕು ಎಲ9ವನೂ ^ೕ ದುf ಎಂಬ ಸತ* ಅ @ಾದರೂ ಅದನು
ಒhu+ೊಳYWೇ ಮತWೇ GೋJGೆ ಅhu+ೊಳtವ ಹಠ@ಾeಗಳt. ಇನು ಮಧ*ಮ ಪಂಥ ಎಂದು
ಸಮನlಯ ಾi+ೊಂಡು Pರುಗುವ ಆ`ಾ^ಗಳ ಇWಾf"ೆ. ಈ ಎಡ ಮತು ಬಲ ಎನು ವವ Kಂತ
ಇಂಥ ಎಡಬರು ಅಥ@ಾ ಎಬಡರು ಎ>ೊCೕ @ಾA. ‘)ಾನು Pನು @ಾಗ ಬಲ; Eೊ1ೆಯು@ಾಗ ಎಡ’
ಎಂಬುದ>ೆCೕ

Qಜ!

ಉJದುWೆಲ9ವ

Qಜವಲ9.

ಇದು

GೊEಾಗjೇ+ಾದ"ೆ

ಪಂಚಮಂತ%ಗಳನು `ಾವಾನeಂದ PJಯjೇಕು. <ಾ>ೆಯ

^P#ೕ

ಕು@ೆಂಪM

ಾGೆ.

ಅವರ

ಅQAದfನು

ಸಮಥ,@ಾK ಸಂವಹQಸುವMದೂ ಒಂದು ಕ2ೆ; ಇಲ9eದf"ೆ ಸಂಬಂಧದ +ೊ2ೆ. ಪದಂದನು
ಉಚr Aದ ಾತ%eಂದ2ೇ ಹಲವ Gೆ ;;ಧ

ೕPಯ ಅಥ,ಗಳt Iಾ%ಪ@ಾಗುವMWೇ <ಾ>ೆಯ

wಾದೃಕEೆ.

;Fಾನ@ೆಂಬ

ಏ+ೆಂದ"ೆ

<ಾ>ಾ;Fಾನದ:9

ಪದ;ದfರೂ

ಅದು

ನಮDಂಥ

ಜನ`ಾಾನ*ರ Iಾ:Gೆ wಾವತೂ ಕ2ೆGಾ +ೆ#ೕ. ಾGಾK ಶ ೕರ ಮತು ಾ ೕರ ಎರಡೂ
ಪರಸuರ ಸಂತು:ತGೊಂಡು +ೇಳtವವರ ಮತು )ೋಡುವವರ ಹೃದಯ ಮುnC `ಾಥ,ಕ@ಾಗjೇಕು.
ಾತು ಎಷುC ಮುಖ*ೕ ಾವ <ಾವಗಳ ಅ>ೆCೕ ಮುಖ*. ಇದ+ೆ$ ತ[ಣದ ಉWಾಹರUೆ
+ೊಡುವMWಾದ"ೆ: `ಾವ,ಜQಕ ಸ<ೆ ಸಾರಂಭಗಳ:9 ಜನರನು +ೆರJಸುವ, ಹು_ೆr}~ಸುವ, ^ದುಳt
Eೊ1ೆಯುವ

ಾತುGಾ +ೆಂದು

ಕೆ.

ಆಾ*PDಕ-)ೈPಕ

Z}ರಗಳ:9

ಮತು

ವ*kತlದುನ Pಯಂಥ ಪ%ವಚನಗಳ:9 ಬರುವ ಲಯGಾ +ೆ ಇ)ೊ ಂದು ಕೆ.
ಶರಣರ ಾEೆ2ಾ9 /ೊ*ೕPwಾದದುf 0ೕGೆ. ಾEೇ ಮುತು; ಾEೇ ಮೃತು*. ಇಂಥ
ಾತನು ಮತು ಅದ"ೊಳKರುವ ಅಥ,ವನು ಕ; +ಾJWಾಸನು ‘@ಾಗyಾ,;ವ ಸಂಪೃ+ೌ @ಾಗಥ,
ಪ%Pಪತ#ೕ

;

ಜಗತಃ hತ"ೌ ವಂWೇ Iಾವ,Pೕ ಪರ5ೕಶl"ೌ’ ಎಂದು ಉಪ^ಸುEಾ ಾತು

ಮತದರ ಅಥ,ಗಳನು Wೈ;ೕಕ ಸುEಾ)ೆ. ಜಗeೕಶನು Iಾವ,PಂeGೆ ನೆAದ ಸುಂದರ
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Wಾಂಪತ*ದಂEೆ ಆiದ ಾPನ ಪ Uಾಮ;ರjೇಕು ಎಂeದರ ಒಳದQ. ಾಸ*, ತಾ>ೆ, ವ*ಂಗ*,
ಕುಯುk, ವ+ೊ%ೕk, ;ಡಂಬ)ೆ

mದ2ಾದವMಗಳt

ಮನAGೆ

ಮುದ

ತಂದರೂ

ಆ

[ಣ+ೆ

ಖು#QAದರೂ ಅಂಥ ಾತು-ಕEೆ ೆ%ೕಷ©@ಾಗ2ಾರದು ಎಂಬುದ+ೆ$ ಇ:9 Qದಶ,ನ AಗುತWೆ.
‘mೕಸ

ಾiದವನ ೆಸರ ಮಗQKಡjೇಕು’ ಎಂದ ಪMರಂದರWಾಸರು ನಡವJ+ೆಯ ಔನ ತ*ವನು

ಮುnCದ"ೆ ಅವ Kಂಥ 0ಂWೆ#ೕ ಇದf ಬಸವಣನವರು ಇಂಥದ)ೆ ೕ ಬಹುಶಃ

‘:ಂಗ

5r

ಅಹುದಹುWೆನjೇಕು’ ಎಂeರjೇಕು! ಇನೂ ಮುಂದುವ"ೆದು,
ೊpದವ"ೆನ ೊ"ೆದವ"ೆಂjೆ; ಬpದವ"ೆನ ಬಂಧುಗ1ೆಂjೆನು
QಂeAದವ"ೆನ ತಂWೆ Eಾpಗ1ೆಂjೆ; ಆJGೊಂಡವ"ೆನ ಆಳfವ"ೆಂjೆನು
ಜ ದವ"ೆನ ಜನDಬಂಧುಗ1ೆಂjೆ; ೊಗJದವ"ೆನ ೊನ ಶಲದ:k$ದ"ೆಂjೆನು ಎನು Eಾ"ೆ.
ಇದು ಾತು ಮತು ನಡEೆಯ ಆತ*ಂPಕ ಆದಶ,Qೕಯ ಬದುಕು. ವ*kತlಂದು
ಪರಾತDನನು ಮುಟುCವ ಮತು ಪರಾತD)ೇ ಆಗುವ ಪ+ಾlನ ಪ@ಾಡ. ಒ5D ಸಂ_ಾರದ:9Wಾfಗ
ಹJYಗ)ೊಬ~ನು ತನ ನು ಬಯು*Pದfರೂ Gೌತಮ ಬುದರು ನಗುPದfರು; Zಷ*)ಾದ ಆನಂದ ಅದನು
ಆೇhAWಾಗ ಅವರು ಉತ Aದುf 0ೕGೆ: ಾEಾಗ:ೕ jೈಗುಳ@ಾಗ:ೕ ಎಂಬುWೊಂದು ವಸು
ಎಂದು+ೋ. )ಾ ಪೆಯ:ಲ9@ೆಂದ"ೆ ಅದು ಅವನ ಬJ#ೕ ಉJpತಲ9@ೆ? ಎಂದರು. ತನGೆ
ಅಪ ^ತ wಾತ)ೆwಾK ರಕ _ೆ:9 8ೕವ ೋಗುPದfರೂ ಏಸುk%ಸರು

‘ಓ

Wೇವ"ೇ, ಈ

ಮೂಖ,ರನು [^ಸು’ ಎಂದರಂತಲ9! ಇದಲ9@ೇ 0ಾಚಲ ಸದೃಶ ನೆನುi! EೇಜAlಯವರ
ಾPದು:

“nೕ+ೆಗJGೆ

ನಮD 8ೕವನ ವ*kತl, ನಡವJ+ೆಗ1ೇ ಉತರ ೇಳjೇ+ೇ ೊರತು

ಾPQಂದ ೇJ ಪ%ೕಜನ;ಲ9” ಇದ)ೆ ೕ ಅಕ$ಮಾWೇ;ಯು ಸಂEೆಳGೊಂದು ಮ)ೆಯ
ಾi ಶಬf+ೆ$ )ಾWೊೆಂತwಾ* ಎಂದು jೇಸ ಸುEಾ, ‘2ೋಕದ: ಹುnCದ, ಬJಕ ಸುP
QಂWೆಗಳt ಬಂದೆ ಮನದ: +ೋಪವ EಾಳWೆ ಸಾಾQwಾKರjೇಕು’ ಎಂದು ಸಲೆ
+ೊಡುEಾ1 ೆ.
)ಾವM `ಾಾನ*ರು. ಇಂಥ 5ಚು n `ಾಧ*@ೆ? ಎಂದು wಾ Gಾದರೂ ಅQಸಬಹುದು. ಈ
ಪ%ಾಣದ:9 ಅಲ9@ಾದರೂ ಸlಲuಮnCGೆ `ಾಧ* ಾi+ೊಳYಬಹುದು.
ಎನು Eಾ)ೆ ಆeಮಾಕ; ಪಂಪ. 5ದು@ಾದುದು +ಾ¬ಣ*ವನು

‘5ಲುu

ಬಲuನJಗುಂ’

ಕರKಸಬಲ9ದು. ಸತತ@ಾK

ಹ ಯುವ Qೕರು ಎಂಥ ಘನೂೕರ ಬಂೆಗಲ9ನೂ AೕಳtವMeಲ9@ೇ? ನುಣುIಾKಸುವMeಲ9@ೇ? ಇದರ
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0ಂeರುವMದು ಸತತ ಪ%ಯತ ಮತು ಪ ಶ%ಮಗಳ>ೆCೕ!
‘ಅತ*ಂತ

ಕಷCಕರ@ಾದ +ೆಲಸ@ೆಂದ"ೆ ಏನ)ಾ ದರೂ ಅದರಷC+ೆ ಾತ% ಾಡುವMದು’

ಎನು Eಾ"ೆ ಓೇ ರಜQೕಶರು. wಾ GಾKೕ )ಾವM ಬದ2ಾಗjೇkಲ9. ನಮD ಅಂತರಂಗದ
ಸಂತಸ+ಾK ಮತು ಪ%Peನದ `ೋ8ಗ+ಾK ಇಂಥ ಸ+ಾ"ಾತDಕ ವತ,)ೆ ಮತು ಾತುಗಳನು
ರೂA+ೊಂಡ"ೆ jಾಳt jೆಳಗುತWೆ; ಆ jೆಳಗು ಮEೊಬ~ರ jಾJನಲೂ jೆಳಗಬಲು9ದು. ಒಂದು
eೕಪವM Eಾ)ೇನನೂ ಕ1ೆದು+ೊಳYWೇ ಮEೊಂದು eೕವnGೆಯ jೆಳಗುವMeಲ9@ೇ ಾGೆ.
kತರೂ +ೊಯfರೂ `ಾಯುPದfರೂ ನಗುPರುತWೆ ಹೂವM; ಹರಡುPರುತWೆ ಅದು ತನ Wೇ ಆದ
;ZಷC ಪ ಮಳವನು! `ಾಧ*@ಾದ"ೆ )ಾವM ಾGೆ ಬದುಕಲು ಅನು@ಾಗjೇಕು. ಕಷC@ಾಗಬಹುದು,
ಆದ"ೆ 8ೕವನ ನಷC@ಾಗುವMeಲ9.
ಅಂದ"ೆ ಎಲ9ದಕೂ ಪ%Pk%pಸುವMದು ಒಂದು Wೊಡ¨ ಮ)ೋ"ೋಗ@ೇ ಸ . ಅದರಲೂ
ಆಧುQಕ ಯುಗದ ಎಲ9 `ಾಾ8ಕ ಸಂವಹನಗಳt ಇಂಥ jೇಡದ k%#-ಪ%Pk%#ಗಳ:9 ಮುಳtK
ಮನಾಂPಯನು ಕ1ೆದು+ೊಳtYವಂEೆ ಆKWೆ. ತಂತ%Fಾನವನು ಬಳA +ೆಲಸ ಾಡjೇ+ೇ ;)ಾ
ತಂತ%Fಾನವನು

ಬಳಸುವMWೇ

ಸಂಭ;ಸುPರುತ@ೆ.

+ೆಲಸ@ಾಗjಾರದು;

‘`ಾವಾನeಂeರು

ಸಂEೈA+ೊಳtPರjೇಕು.

ಈ

ಸಂEೈ+ೆಯು

ಮನ@ೇ’
ವ*kತlದ

0ೕGಾWಾಗ
ಎಂದು

ಇಂಥ

ಅ)ಾಹುತಗಳt

ನಂನಮD

ತನುಮನವ)ೇ

ಉನ Pಯತ

`ಾಗjೇಕು;

ಅದರ

ಮುDಹಲGೆwಾಗjೇಕು.
ಹ ತ@ಾದ ಆಯುಧeಂದ ಹಣನೂ +ೊಯ*ಬಹುದು; 8ೕವವನೂ EೆGೆಯಬಹುದು ಎಂಬ
ಾತು k9ೕ>ೆ#QAದರೂ ಆಧುQಕ i8ಟ ಾಧ*ಮಗJGೆ ಇದk$ಂತ ಸೂಕ@ಾದ @ಾ*gಾ*ನ
jೇ"ೊಂeರ2ಾರದು! ನ5Dಲ9ರ

+ೈಯಲೂ9 mjೈಲು; ಮ)ೆಯ:9

ಕಂಪ*ಟರು ಇರು@ಾಗ

wಾ"ಾದರೂ 0ೕGೆ ೇಳ2ೇjೇಕು. ಅದರಲೂ9 ಇಂಥವನು ಬಳA+ೊಂಡು ಯುವಜನEೆ Wಾ
ತಪMuವMeರ: e+ೆ$ೕ ತಪMuPWೆ ಎಂದು jೈಯು*ವವರ +ೈಯಲೂ9 ಇ@ೇ ಇ@ೆ! ಆದ"ೆ ಇವನು ಸದ~ಳ+ೆ
ಾi+ೊಂಡು

ಬದುkನ

ಸಂ@ೇದ)ೆಯನು

ಇನ ಷುC

)ೇಪM,GೊJA+ೊಳYಬಹುದು

ಎಂದು

ಆ2ೋಸುವವರು ;ರಳ. 0ೕKರುವMದ ಂದ 0ಂeನ +ಾಲದಂEೆ wಾವMWೇ ಪ%Pk%#ಗಳt
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;

ಅ2ೆ9ೕ ಬಹುಾನ ಎಂಬಂEೆ

ತ[ಣ+ೆ ಕ5ಂnಸುವವ"ೇ ೆಚುr. ಪ%Pk%# Qೕಡ2ೇjೇಕು ಎಂಬ wಾವ Qಯಮವ ಇಲ9; ಆದ"ೆ
ನಮD ಕ5ಂnQಂದ ಆKನ ನಮD ಮ)ೋಧಮ, ಮತು ವ*kತlಗಳt ಅ)ಾವರಣGೊಳtYತ@ೆ.
"ಾಜkೕಯದ +ೆಸ"ೆರ_ಾಟಗಳt ಇದ+ೆ$ ಉತಮ ಉWಾಹರUೆ. ಅದರಲೂ ®ೇ¢ಬುಕು, nlಟರುಗಳಂಥ
gಾEೆಗಳ:9 <ಾ>ೆ, ಧಮ,, "ಾಜkೕಯ ಅ/ೆಂಡ mದ2ಾದವMಗಳನು ಕು ತ ಪ%Pk%#ಗಳt ನಮD
ಅ ವನು ;ಸ ಸುವMದkಂತ ಮನಸನು "ಾi#}~ಸುವMWೇ ೆಚುr.
ನಮD Z[ಣ, ಅದQೕಯುವ ವ*ವ`ೆ, jೆ1ೆಸುವ ¯ೕಷಕ ಪ ಸರ, ಒಡ)ಾiೕ `ೆ ೕಹಬಳಗ,
ಂತಕರ _ಾವi, ನಮD ರುಯLರುಗಳt ಇಂಥ ಪವ,ಗ%ಹeಂದ ಬಳಲುವಂEೆ ಾಡುತ@ೆ.
ಾGಾK ಅದ)ೆ ೕ ನಮD ಅLವ*kಯ:9 +ಾರುEೇ@ೆ. wಾರ EೇKನಲೂ9 ಅವರು Pಂದದfರ
"ಸು@ಾಸ)ೆ"ಯಲ9Wೇ jೇ"ೇನು ಪಸ ಸಲು `ಾಧ*? ಮಲ-ಮೂತ%, ರಕ-ಕಫಗಳt ;ಸಜ,Qೕಯ; ಆದ"ೆ
ಇವನು ಪ ೕ|A#ೕ Eಾ)ೇ @ೈದ*2ೋಕ kEೆcGೆ Z®ಾರಸು ಾಡುವMದು!
ಏ+ೆಂದ"ೆ ಎಡ;ದ +ಾ:Kಂತ ಎಡ;ದ )ಾಲGೆ 0ೕನ. ಎಲು}ಲ9ದ )ಾಲGೆ ೇGೆ jೇ+ಾದರೂ
ೊರಳಬಲು9ದು. )ಾನು ಾGೆ ಅಂದWೆfೕ ಇಲ9; )ಾನು ಆ ಅಥ,ದ:9 ಅಂದದfಲ9 ಎಂದು @ಾeಸುವ
ಮತು ಸಮ,ಸುವ ಹಲವM ಪ%ಸಂಗಗಳನು )ಾವM ಕಂiರುEೇ@ೆ; ಅ>ೆCೕ ಏ+ೆ, )ಾ@ೇ ಾGೆ
ಅಂeರುEೇ@ೆ! ಅದ+ಾ$K#ೕ ಎಷುC PJeWೇ ಅದkಂತ ಕಡ5 ಾPರ: ಎನು Eಾ"ೆ
FಾQಗಳt. )ಾವM jಾp Eೆ"ೆಯು@ಾಗ2ೆ2ಾ9 ತುnಗಳ /ೊEೆGೆ ಹೃದಯವ Eೆ"ೆಯುPರುತWೆ
ಎಂಬುದನು ಅ ಯjೇಕ>ೆCೕ. jೆರಳtದf )ಾಲGೆಯು ಆಳtದf ವ*kಯ Iಾ%ಣ 0ೕರಬಲ9ದು; ಮನಸನು
ಮುದುiಸಬಲ9ದು; ಾಶlತ@ಾದ ಆರದ Gಾಯವ)ೇ ಾಡಬಹುದು.
ಾGಾK ಪ%ಬುದEೆ ಮತು `ೌಜನ*ಗಳt ಾEೆಂಬ /ೊ*ೕPGೆ ಎUೆಬPಗಳt. jೆ1ೆದA^ತGೊಂಡ-ಪ%ಬುದ

ಮನದವರು

ತಮKಂತ

ಪMಟCವ"ೊಂeGೆ

ಅyಾ,¥

ತಮDಷುC

PJಯದವ"ೊಂeGೆ ಜಗಳ+ೆ }ದುf ಬದುಕನು ಹಗುರ ಾi+ೊಳYjಾರದು; 0ೕGಾದ"ೆ ಅದರಂಥ
ದುರಂತ ಇ)ೊ ಂeಲ9. ಇದು ಅಹಂ+ಾರದ ;_ಾರವಲ9; ಅ)ಾಹುತದ ;_ಾರ. ಕದನ+ೆ$ ಇಬ~ರು
ಮೂಖ,ರು jೇಕು; ಆ ಇಬ~ರ:9 )ಾಬ~"ಾಗjಾರದು ಅ>ೆCೕ. ಇಷCಕೂ )ೋಡುವವ Gೆ wಾರು
ಮೂಖ,ರು ಎಂಬುದು ತ[ಣ+ೆ GೊEಾಗುವMeಲ9! ‘Qೕ@ೇ+ೆ ಅವ"ೊಂeGೆ ಜಗಳ+ೆ$ ೋe
ಬುepಲ9; QಮKಲ9@ೆ?’ ಎಂದು ಸಾಜ ನಮD)ೆ ೕ ಪ%Z A ಕQಕ ಸುತWೆ.
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ಅನುಮPpಲ9Wೇ ನಮGೆ wಾರೂ )ೋವM +ೊಡಲು `ಾಧ*;ಲ9’ ಎನು Eಾ"ೆ gಾ*ತ

ಮ)ೋ2ೈಂKಕತ"ಾದ ಾ. ;)ೋದ ²ೆ}~ಯವರು. ‘ಅವರು ಬಯfರು, )ೋವM +ೊಟCರು, ಅವ ಂದ
ದುಃ¡ತ)ಾKರು@ೆ,

ನ)ೆ ಲ9

wಾತ)ೆಗJGೆ

ಇವ"ೇ

+ಾರಣ’

ಎಂWೆಲ9

)ಾನು

wಾರನು

ದೂರುPರು@ೆ)ೋ ಅWೇ Qಜವಲ9! ನ+ಾ"ಾತDಕ ಪ%Pk%#ಗಳt ಬರುವಂEೆ ವP,A, ;ಲ;ಲ
ಒWಾfಡುವMದು ನನ ಅ<ಾ*ಸ@ಾKರು@ಾಗ ದುಃಖ@ಾಗWೇ ಸಂತಸ@ಾeೕEೇ?
ೌದು, ಎಲ9 ಗೂ ಒmD5D 0ೕGಾಗುತWೆ. ನಮD ತIೆuೕ ಇಲ9Wೆ Zೆ ಅನುಭ;ಸjೇ+ಾK
ಬರುತWೆ. ಇದು ;R:ೕ2ೆಯ>ೆCೕ. ಗ%ಹ_ಾರ@ೆಂWೋ ನತದೃಷCEೆ ಎಂWೋ ಅೕಮಯGೊಂಡು
ಏನು ಾಡjೇ+ೆಂದು PJಯWೇ ಕ+ಾ$}k$wಾಗುEೇ@ೆ. ಇದು ಸlಲu +ಾಲವ>ೆCೕ. ಅ ವನು
jೆ1ೆA+ೊಂಡು, ಸQ @ೇಶವನು ಪ%ಾನ@ಾKA+ೊಂಡು, ಅನುನಯeಂದಲೂ ;ನಯeಂದಲೂ ನಮGೆ
)ಾ@ೇ ;ವ A+ೊಂಾಗ ಇಂಥ ಅನಗತ*@ಾದ k k ಯನು ತhuA+ೊಳYಬಹುದು. ನೂರ+ೆ$
Eೊಂಬತು <ಾಗದ ಪ%ಕರಣಗಳ:9 )ಾವMಗಳt ಅನವಶ*@ಾK ಕೂGಾiರುEೇ@ೆ. 0ೕGೆ ಕೂGಾಡeದf"ೆ
ನಮDನು ತhuತಸ"ೆಂದು Pೕಾ,Qಸುವ"ೆಂಬ ಅವ*ಕ ಭಯ ಸಹ ಮೂiರುತWೆ.
ವ*ವ`ೆಯ: `ಾ;ರ WೋಷಗJರುತ@ೆ, ಲ[ ತೂತುಗJರುತ@ೆ. QೕP-Qಯಮಗಳ:9, ಅದನು
ರೂhಸುವ +ಾಣದ +ೈ 5ೖ ಮನಸುcಗಳ:9 `ಾlಥ,-ಹು)ಾ ರ-ಗುಪ+ಾರ*ಸೂಗJರಬಹುದು.
ಾಗಂತ ವ*ವ`ೆಯ)ೆ ೕ Rಕ$ A ಸಾಜ³ತುಕ"ಾಗjಾರದು; )ೆಗnೕ ಆಗjಾರದು. ಏ+ೆಂದ"ೆ
)ಾನೂ ವ*ವ`ೆಯ ಒಂದು <ಾಗ ಮತು ವೃತWೊಳGೇ ಇರುವ ಅಂGೋIಾಂಗ.
ಒಬ~ರ ವ*kತlವನು ಅ ಯjೇ+ಾದ"ೆ ಅವರ `ೆ ೕಹವಲಯವನು )ೋಡು ಎಂಬ ಾPWೆ.
ಅದkಂತ ೆ_ಾrK ನನಗQಸುವMದು ಇದು: ಒಬ~ರ ಮನದ ಆ"ೋಗ*ವನು ಗುರುPಸjೇ+ಾದ"ೆ
‘ಅವ

Gೆ @ಾಹನ _ಾಲ)ೆಯನು +ೊಟುC )ೋಡು’ ಎಂದು!

ಇದು +ೇವಲ Eಾ1ೆDಯ ಪ ೕೆಯಲ9,

ಅದ"ೊಂeGೆ ಬಹುEೇಕ ಅಂಶಗಳt ಅಡಕ@ಾK@ೆ. ನ5Dಲ9 ಅಸಹ)ೆ-ಅಸಾಯಕEೆಗಳt /ೊEೆGೆ
ಆ+ೊ%ೕಶ-ಭತc,)ೆಗಳt `ೊ´ೕಟGೊಳYವMWೇ ಅಂಥ:9! "ೇಗು;+ೆ-ಕೂಗು;+ೆ-ಬಯು*;+ೆ-+ೆಳKJದು
jಾ ಸು;+ೆ ಮುಂEಾದು@ೆಲ9 ಪ%ದಶ,ನGೊಳtYವMWೇ ನಮD ಪ%wಾಣದ ಅವRಯ:9!
ಆದ"ೆ wಾವ ಸಂದಭ,ದಲೂ9 ಕೂGಾಡುವ ಅಗತ*;ಲ9. ಕೂGಾಡುವ ಆವಶ*ಕEೆ#ಂಬುದು
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ಬದುkನ:9 ಇWೆಂeಗೂ wಾ ಗೂ ಬರುವMeಲ9. ‘ಕೂGಾಡಲು ಎಲ9 ಗೂ ಬರುತWೆ; ಆದ"ೆ +ೆಲವ Gೆ
ಾತ% ಾEಾಡಲು ಬರುತWೆ’ ಎಂಬ ೇJ+ೆಂeWೆ. +ೆಲವರಂತೂ ತಪu ಾi}ಟುC, ಅದರ
ಎರಡು ಪಟುC ಕೂGಾi, @ಾeA, ಇದfವರ)ೆಲ9 `ಾ|Gೆ ಕ"ೆದು, ಒhuA, ಅತೂ ಕ"ೆದು EಾವM `ಾ_ಾ
ಎಂದು ತಮD)ೆ ೕ ೂೕA+ೊಂಡು /ಾಗ gಾ: ಾಡುವರು. ಇಂಥವರ ಬGೆs ಏನು ೇಳ2ಾeೕತು?
+ೆಸರನು +ೆಸ Qಂದ Eೊ1ೆದರೂ +ೆಸ"ೇ; mಸ Qಂದ Eೊ1ೆದರೂ +ೆಸ"ೇ! mಸರೂ +ೆಸ"ಾಗುವ
ಅIಾಯ ಇ:9ನದು. ಎಂಥ ;ತ%@ೆಂದ"ೆ ನಮD )ಾಗ ಕ ಜಗPನ: ಕೂGಾಡಲು, ಬಯ*ಲು ತರjೇP
jೇkಲ9; ಾEಾಡಲು jೇkWೆ!
ದQಯನು ಎತ ಸುವMದು, ಅರಚುವMದು, ಬಯು*ವMದು, ಾಪ ಾಕುವMದು, GೊಣಗುವMದು, ಮುಖ
Aಂಡ ಸುವMದು, "ೇಗುವMದು, ಜಗಳ+ೆ$

ಆಾlQಸುವMದು

ಇ@ೆ2ಾ9

ಮ)ೋjೇ)ೆಗ1ೇ

;)ಾ

+ಾl:nಗಳಲ9! ಪ%ಬುದ ವ*kತlಕ$ಂತೂ ೇLಸುವMeಲ9. ಇವM ಅಾಂತEೆ ಮತು ಅಸಾಯಕEೆಗಳ
Wೊ*ೕತಕ. +ೆಲ5D +ೆಲಸಕರ*ಗಳ ಜ@ಾjಾf pಂದ ತhuA+ೊಳYಲೂ ಇಂಥ ‘)ಾನಂಥವ)ೇ?’
ಅಥ@ಾ ‘)ಾನಂಥವಳಲ9’ ಎಂಬ )ಾಟಕಗಳನು ಆಡುEೇ@ೆ. ‘)ಾನು Zೕಘ%+ೋh’ ಮತು ‘QಮDಂEೆ
ೆಬಗನಲ9’ ಎಂದು ಸಹ ೂೕA+ೊಳtYEಾ, ‘ಸುಮDQದf"ೆ ನುಂK}ಡುEಾ"ೆ’ ಎಂದೂ ಎಚr ಸುEಾ ಆ
ಸಳದ ಾಗೂ ಅ:9ರುವ ಎಲ9ರ ಮನಾಂPಯನು ಾಳtGೆಡಹುEಾ"ೆ. hಸುಗುnCದರೂ ಸತ*@ೇ
ಎಂಬುeಂಥವರ ತ2ೆGೆ ೋಗುವMWೇ ಇಲ9. Q"ಾಕ ಸುವ ಮತು ಅಲ9ಗ1ೆಯುವ ಾಗ,
ಘನEೆpಂದಲೂ `ೌಜನ*eಂದಲೂ ಕೂiರjೇಕು.
ನಮDನು

ಅಥ,

ಾi+ೊಂiರುವವ Gೆ

;ವರUೆ

jೇkರುವMeಲ9; ನಮDನು

ಅಥ,

ಾi+ೊಳYದವ Gೆ ಮತು ಅಥ, ಾi+ೊಳtYವMeಲ9 ಎಂದು ಹಠ ಾಡುವವ Gೆ ಕೂಡ ;ವರUೆ
jೇkಲ9. ಾGಾK, )ಾವM ;)ಾ+ಾರಣ ನಮD 8ೕವನದ ಅಮೂಲ* ಸಮಯವನು ‘)ಾವM ಒ1ೆYಯವರು’
ಎಂಬುದನು

ಪ%

ಾಡಲು

ಖಚು,

ಾಡುEೇ@ೆ.

ಎಲ9 ಗೂ

ಎಲ9

+ಾಲಕೂ

ಎಲ9ರೂ

ಒ1ೆYಯವ"ಾಗಲು `ಾಧ*;ಲ9 ಮತು ಒ1ೆYಯವ"ಾKರುವMeಲ9! ಇದು ರ ಸತ*.
Wೊಡ¨ವರನು ಬಯf"ೆ )ಾವ Wೊಡ¨ವ"ಾಗುEೇ@ೆಂಬ ಭ%ಾ2ೋಕದ:9 Eೇ2ಾಡುPರುವ
ಅ;Wಾ*ವಂತರು )ಾವM. ಇವರ)ೆಲ9 5ಚreರಲು ಹEಾರು +ಾರಣಗಳt ಅವರ:9ರಬಹುದು; ಆದ"ೆ
5ಚrಲು

ಮತು

Gೌರ;ಸಲು

ನೂರು-`ಾ;ರ-ಲ[

+ಾರಣಗJ@ೆ
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ಮನವ +ೆwಾKರುವMeಲ9. 2ೋಕ ಎಷುC ಹದGೆnCWೆ ಎಂದ"ೆ ಮನುಜನ ಅವ`ೆಯು ಅಹಂ+ಾರ ಮತು
ಪ%P>ೆ©ಗಳ ರಣಭೂ^wಾK `ಾ;"ಾರು ವಷ,ಗಳ +ಾಲ )ಾವM 0ೕGೇ ಬದುkರುEೇ@ೆ ಎಂದು
<ಾ;A ಭ%^AWೆ. ಜಗತನು Gೆದುf ವೃಷ<ಾಚಲ ಪವ,ತದ:9 ತ)ೊ ಂWೇ ೆಸರನು ಬಂೆಗ:9ನ:
+ೆPಸಲು ೋದ ಭರತ ಚಕ%ವP,Gೆ ಆ³ತ +ಾeತು! ತನ

ಮೂರ[ರವನು

ಬ"ೆಸಲೂ

/ಾಗ;ರದಂEೆ ಈGಾಗ2ೇ `ಾ;"ಾರು "ಾಜರು ಅ:9 ತಮD ೆಸರು kೕP,ಗಳನು +ೆPAದfರು! ಆದ"ೆ
ಭರತನು ಅಷC+ೇ ಸುಮD)ಾದ)ೆ? wಾ"ೋ ಒಬ~ನ ೆಸರನು ಅJA, ಅ:9 ತನ ೆಸರನು
ಬ"ೆಸುEಾ)ೆ! ಇWೆಂಥ ಭಂಡತನ ಮತು ಭ%ಾRೕನ +ಾರ*.

0ೕKರುವMದ ಂದ

wಾರನೂ

5rಸುವ

ಅಗತ*;ಲ9

ಮತು

5rಸjೇ+ಾKಲ9!

ಹೃದಯವಂತರು wಾವತೂ ಕಡ5. ಒ1ೆYಯವರು wಾವತೂ ;ರಳ. ಅಸೂ# ಮತು Wೆlೕಷದ
ಪ%ಪಂಚದ:9 )ಾವM @ಾAಸುPWೆfೕ@ೆ. ಒ1ೆYಯದನು )ೋi, +ೇJ 5ಚುrವ ಸಹೃದಯವಂP+ೆ ಬಲು
;ರಳ. ಸuಾ,ತDಕ ಜಗತು ಎಂಬುದು ಸ+ಾ"ಾತDಕEೆKಂತ ನ+ಾ"ಾತDಕEೆGೇ @ಾ:}nCWೆ. ನನ ನೂ
ಒಳGೊಂಡು )ಾ@ೆಲ9 jೆ1ೇಣ ಮತು jೆ1ೆ`ೋಣ ಎಂಬುದkಂತ )ಾನು ಮತು )ಾ)ೊಬ~)ೇ
ಎಂಬ ಅ)ಾ"ೋಗ*ಕರ ಸuೆ, ಾನವEೆಯನು )ಾಶ ಾಡುPWೆ. ಇ@ೆಲ9 ನಮGೆ GೊPಲ9@ೆಂದಲ9.
)ಾವM ಾEಾಡು@ಾಗ ಇವ)ೆ2ಾ9 ಮ"ೆPರುEೇ@ೆ; ಅಥ@ಾ ಮ"ೆತಂEೆ ನnಸುEೇ@ೆ. ಕೃತಕEೆಯ
Gಾಯದ: ಸಹಜEೆ ಾಯ@ಾK ಸರಳEೆ ಎಂಬುದು +ೈ2ಾಗದವರ ಮತು ೇiಗಳ ಲ[ಣ@ೆQA
}nCWೆ. ಅWೇ ಎ>ೊCೕ ವರುಷಗಳ ತರು@ಾಯ ಆಕADಕ@ಾK <ೇnwಾದ Gೆ1ೆಯರು ತಮD ಹ1ೆಯ
)ೆನಪMಗಳ ಾಧುಯ,ವನು ಸ;ಯು@ಾಗ ಇಂಥ wಾವ }ಂಕ-}ಗುಾನ, ಹಮುD-}ಮುDಗಳt
ಮುಂಬರWೆ, +ೇವಲ ಹೃದwಾನಂದಕ>ೆCೕ ^ೕಸ2ಾK, ಎWೆಯ ಹk$ "ೆ+ೆ$ }r jಾನಗಲ+ೆ ಾರುತWೆ.
ನಮDನು )ಾ@ೇ ಮ"ೆತು ಸಂ<ಾಷUೆಯ ಸುಖದ:9 ^ೕಯುEೇ@ೆ. ಏ+ೆಂದ"ೆ ಇಂಥ:9 ಇರುವMದು +ೇವಲ
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ಸ+ಾ"ಾತDಕವ <ಾವ)ಾತDಕವ ಆದ ಸಂ@ಾದ. ಅಡ¨ಪ UಾಮಗJಲ9ದ ಸುರ|ತ ವಲಯ.

+ೆಲವ ರುEಾ"ೆ: ತ5Dಲ9 Gೋಳt Gೌಜಲುಗಳನು

ೇJ+ೊಳY2ೆಂWೇ ಮEೊಬ~ರನು

ಹುಡುಕುPರುEಾ"ೆ! ಇವರ +ೈGೆ Ak$+ೊಂೇ, ನಮD ಪ APಯು ೈ ನ +ೆಳGೆ Ak$+ೊಂಡ
Qಂjೆಹ&ನಂEೆ ಅಪurಯ>ೆCೕ. ಎ>ೆCೕ `ೌಜನ*eಂದ ಮತು Wಾ|ಣ*eಂದ +ೇJA+ೊಂಡು, ೋಗ:
}i, ಮುಂಬರುವ eನಗಳ:9 ಒ1ೆYಯWಾಗುವMದು ಎಂದು ಾ"ೈAದ"ೆ ಮEೆ ಅವರು ತಮD
ನ+ಾ"ಾತDಕ ಂEೆ-ಂತ)ೆಗJಂದ ಮನಸನು "ಾi#}~ಸುEಾ"ೆ. ‘ಇಷುC eನ ಇಲ9ದುf ಇನುDಂWೆ
ಒ1ೆYಯWಾಗುವMದು <ಾ%ಂತು }i’ ಎಂದು ನಮD ಹೃದಯಪ4ವಕ ಾ"ೈ+ೆಯನು ನಮD ಮುಂWೆ#ೕ
QWಾ,|ಣ*@ಾK kEೆ`ೆಯುEಾ"ೆ. ಾGಾK, ಅಹಂ+ಾರ ಮತು ಪ%P>ೆ©ಗ1ೆಂಬ ಹUೆಪnC ಅಂnದರೂ
ಪರ@ಾKಲ9, ಇಂಥವರ ;_ಾರದ:9 ೌನ@ೇ ಮಾ+ಾವ*@ಾKರjೇಕು.

`ೈ+ಾಲ8ಯ ಪ%+ಾರ, )ಾಲು$ ಬGೆಯ 8ೕವನದೃCಯುಳYವ Wಾf"ೆ: mದಲ)ೆಯದು ‘)ಾನು
ಸ

;

Qೕನು ಸ pಲ9.’ ಇವರು ಅಹಂ+ಾ ಗಳt ಾಗೂ ಇವರ ಅಹಂ+ಾರವM kೕಳ 5pಂದ

ಹುnCದುದು. ಗುರುPA+ೊಳtYವ /ಾಯಾನ, ಅನುಕಂಪ KnCಸುವ ಚಪಲ, ತಮD ಮೂKನ )ೇರ+ೇ
@ಾeಸುವ

ವ*ಥ,

ಹಠ@ಾeಗಳt.

ಇದು

ಅPwಾದ"ೆ

ಹಲ5D

k%^ನಗ1ಾK

ಸಾಜ³ತುಕ"ಾK ವ*ವ`ೆಯ)ೆ ೕ ದೂಸುEಾ ಕಂಟಕ"ಾಗುವರು.
ಎರಡ)ೆಯದು

‘)ಾನು

ಸ pಲ9; Qೕನು ಸ .’ wಾ@ಾಗಲೂ ಅಪ"ಾRೕ <ಾವeಂದ

ನರಳtEಾ ಪ%Pಂದಕೂ ಅಂಜುEಾ ಬದುಕುವ ಇವರೂ kೕಳ 5ಯವ"ೇ! ಪWೇ ಪWೇ ‘`ಾ

’

+ೇಳtವ ಇಂಥವರು ತನ ಹUೆಬರಹವನು ಹJದು+ೊಳtYEಾ ತನ ಹುಟುC-:ಂಗ-/ಾP-ವಯಸು-Wೇಶಊರು-+ೇ -ವೃP mದ2ಾದುವನು ಮುಂWೆ ಾi+ೊಂಡು ಸಂ+ೋಚದ2ೇ ಸಂಕುತGೊಳtYEಾ"ೆ.
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ಮೂರ)ೆಯದು ‘)ಾನೂ ಸ pಲ9; Qೕನೂ ಸ pಲ9.’ ಇಂಥವರನು AQಕರು ಎನು Eೇ@ೆ.
ಬಡIೆnCGೆ

wಾವMದನೂ

ಒಪMuವMeಲ9.

ಪ%Pಂದರಲೂ

ಹುಳtಕು

ಹುಡುಕುವ

+ಾ*Eೆ

"ಾಜ"ಾ&ಯ ವರು! +ೊ)ೆGೆ ಈ ಜಗEೇ ಸ pಲ9 ಎಂಬ Pೕಾ,ನ+ೆ ಬಂದು ¡ನ Eೆpಂದ
ಮ)ೋ"ೋKಗ1ಾK ಆತDಹEೆ* ಾi+ೊಳtYವಷCರಮnCGೆ `ಾಧ)ೆ ಾಡುವMWೇ ಇಂಥವರ
ಪರmೕWೆfೕಶ.

wಾವ

+ೆಲಸದಲೂ

ಸಂEೋಷ

+ಾಣWೇ,

`ಾಯುವMWೇ

ಬದುkನ

ಪರಮಗಂತವ*@ೆಂದು ೋದ:9 ಬಂದ2ೆ92ಾ9 ತಮD ದ ದ% )ೆGೆn;nಯನು ಹರಡುEಾ ಸWಾ
jೈಯುEಾ ಬದುಕುEಾ"ೆ.
)ಾಲ$)ೆಯದು

ಸ+ಾ"ಾತDಕ@ಾದ

‘)ಾನೂ

ಸ

;

Qೕನೂ

ಸ .’ mದಲ

ಮೂರೂ

Q"ಾಾWಾಯಕ@ಾದ"ೆ ಇWೊಂದು ಆಾWಾಯಕ@ಾದ ಪ%ವೃP. /ೊEೆGೆ ಆ"ೋಗ*ಕರ ಮನAP.
k%wಾತDಕ Qಲು;Qಂದ 8ೕವನವನು )ೋಡುವ ಸಂEೋಷkಂತ ಆನಂದವನು ಕಂಡು, +ಾ&ಸುವ
ಸಂ@ೇದ)ಾZೕಲ ವರು. ಎಲ9ರೂ ಅವರವ Gೆ PJದಮnCGೆ ಸ wಾK#ೕ 8ೕ;ಸುPWಾf"ೆಂಬ
ಘನ@ಾದ AWಾಂತ;ದು.
ಅಂದ"ೆ ನಮD ಾತು ಎಂಬುದು ಏµದಂ jಾpಂದ ಬರುವಂಥದಲ9; ಈ ಎಲ9 8ೕವನ
ೋರUೆಗಳನು

ಅನುಸ A

ಹುಟುCವಂಥದು.

ಅದ+ೆ$

ಅLನಯ;ರುತWೆ. ಈ )ಾಲ$)ೆಯ ;ಧದ ಅಂದ"ೆ )ಾನೂ ಸ

ಅನುಗುಣ@ಾK
; Qೕನೂ

ನಮD

ಾವ<ಾವ,

ಸ ಎಂಬ ಆ2ೋಚ)ೆಯ:9

ನಂ}+ೆ ಇಟುC ವP,ಸುವ ಇಬ~ರ ಸಂ@ಾದವM _ೇEೋಾ wಾKಯೂ ಪ%ಸನ ತeಂದಲೂ
Gೌರವಪಣ,@ಾKಯೂ ಇರುತWೆ. ಅಡC ಇGೋ `ೆCೕ (ಪ%ಬುದ ಮನAP) Qಂದ ಕೂiರುತWೆ.
ಹೂ;Gೆ ಸು@ಾಸ)ೆ ಇದfಂEೆ ಮನುಷ*QGೆ ವ*kತl ಎಂeWಾf)ೆ `ೈರ¢ ಎಂಬ ತತFಾQ.
ನಮD ಾತು ಮತು ವತ,)ೆಗಳt ಪರಸuರ ಪರಕ@ಾKದುf, _ೆಲು@ಾದ ಹೂ;)ೊಳGೆ jೆ"ೆತ
ಸುಗಂಧದಂEೆ ಇದf"ೆ ಅದು ಆಕಷ,ಕ ವ*kತl. /ೊEೆGೆ 0ತವ ^ತವ ಮುಗುಳ Gೆ ಸ0ತವ
ಆKದfರದು ಆನಂದWಾಯಕ. ಎ:9? ಎಷುC? wಾ"ೊಂeGೆ? ೇGೆ? ಾEಾಡjೇಕು ಮತು ಆ
ಾP)ೊಂeGೆ ನಮD Wೇಹದ ಾವ<ಾವಗಳt ಎಷುC ಸಂತು:ತ@ಾKರjೇಕು ಎಂಬುದನು
ಕಂಡು+ೊಳtYವMWೊಂದು

ಕ2ೆ.

ಕ:+ೆ

Qರಂತರವಲ9@ೆ!

+ೇವಲ

ಾ2ೆಗಳ:
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)ಾ@ಾKWೆfೕ@ೆ. ವಯಸ$"ಾದ 5ೕ2ೆ ಕ:ಯುವMದು ಏನೂ ಇಲ9 ಎಂಬ ಅಹ^ನ: ಬದುkWೆfೕ@ೆ.
Wೇಹ+ೆ ವಯ`ಾKWೆ ಎಂದ ಾತ%+ೇ ಮನಸೂ ಪ%ಬುದ@ಾKWೆ ಎಂದಥ,ವಲ9! ಹಲವರ Iಾ:Gೆ
5ಚೂ n

ಎಂಬುದು

;ಾ

Iಾ:Aಗ>ೆCೕ

Aೕ^ತ

ಎಂದು

)ಾನು

ಪWೇ

ಪWೇ

ಅಂದು+ೊಳtYPರುEೇ)ೆ.
ಪ%ಬುದEೆ ಎಂಬುದು ಎಲ9 ಗೂ ಎಲ9 +ಾಲಕೂ ಒಂWೇ ಆKರುವMeಲ9. ಮಕ$ಳ jಾಯ: Wೊಡ¨
ಾತುಗಳt ಬಂWಾಗ ಮ)ೆಯ 0 ಯರು ಸ0ಸುವMeಲ9; ಾGೆ#ೕ ತಾ>ೆpಂದ ನಕು$
ನ:ಯು@ಾಗ @ೈ"ಾಗ*ದ ಂತ)ೆ ಇಣುkದ"ೆ ನಗು;Gೆ ಅವಾನ ಾiದಂEೆ! 0ೕGಾK )ಾವM
ಸWಾ ಬುದ"ಾಗಲು `ಾಧ*ವ ಇಲ9 ಮತು ಪ%ಬುದರಂEೆ ವP,ಸಲು `ಾಮಥ*,ವ ಇಲ9. ಆದf ಂದ
ಉEಾನುತಗಳನು
ವ0ಸjೇಕು.
‘ದಡ¨"ಾK#ೕ

ಗಮQA+ೊಂಡು

+ೆಲ5D

ನಕು$

ಾನAಕ

ಪ%ಬುದEೆಯನು

ಮುಂದುವ ಯುವMದು

ವೃeA+ೊಳYಲು

ಪ%ಬುದEೆಯ

QGಾ

ಲ[ಣ@ಾKರುತWೆ.

ಇರjೇಕು 2ೋಕದ /ಾಣರ ನಡು@ೆ’ ಎಂWೇ )ಾನು ಆGಾಗ ಅಂದು+ೊಳtYPರುEೇ)ೆ.

ಹಲ5D ದಡ¨ರಂEೆ ವP,ಸjೇ+ಾಗುತWೆ ಕೂಡ. ಇಲ9eದf"ೆ ನಮD ಾಂP ಮತು )ೆಮDeಗJGೆ
ಕುಂದುಂಾಗುತWೆ. wಾ@ಾಗಲೂ ಎಲ9 ;_ಾರಗಳನು ಕು ತು ಾEಾಡುPರjಾರದು. ಅಂWಾ8ನ:
ಾತು ಮುಂದುವ ದ"ೆ ಇಂಥ ದುರಂತ@ೇ ಸಂಭ;ಸುವMದು. ಹಲವM ಸಲ Wೇಾವ

ನGೆ }ೕ

,

2ೋ+ಾL"ಾಮದ ಾತುಗಳ)ಾಡುವ ಸಮಯ-ಸಂದಭ, ಬರುತWೆ. ಅದ"ಾ_ೆಗೂ )ಾವM ಸುಮD)ೆ
ಾEಾಡjೇ+ೆಂWೇ ಾEಾಡುವMeWೆಯ2ಾ9! ಅದು Qೕರಸ ಮತು ತರಬಹುದು ;ರಸ! ಇಂಥ ಕೆ
ಆಡುವMWೆಲ9 ನಮD ಾತುಗ1ಾKರುವMeಲ9; ಬಹುEೇಕ ಇ)ೊ ಬ~ರ ;_ಾರಾ"ೆ ಮತು +ೇJA+ೊಂಡ
ಪರ<ಾ"ೆ!
+ೆಲ ಮಂeಯ ಸl<ಾವ@ೆಂದ"ೆ jೇ"ೆಯವರು ಆiದ ಾತುಗಳನು ಇಂಥವರು ತಮDWೆಂWೇ
}ಂ}A ಾEಾಡುವMದು. ಇWೊಂದು +ೇವಲ ತಪMu ಾತ%ವಲ9, ಅಪ"ಾಧ ಕೂಡ. ಆದ"ೆ ಇWೊಂದು
ಅಪ"ಾಧ ಎಂಬುದು ಇಂಥವ Gೆ GೊEೇ ಆKರುವMeಲ9! ಇ)ೊ ಬ~ರ ಅLIಾ%ಯ ಮತು ಅQA+ೆಗಳನು
ನಮD

ಾತುಗಳ:

ತಂದರೂ

ನಮDWೆಂWೇ

}ಂ}ಸjಾರದು.

ಅವರ

ೆಸರು

GೊPದ"f ೆ

Iಾ%ಾ&ಕ@ಾK PJಸjೇಕು. ‘ಅವರ ಾತು ನನGೆ ಒhuತ@ಾpತು ಮತು ನನ ದೂ ಅWೇ
ಅLಮತ’ ಎಂಬುದನು ವ*ಕಪiಸjೇಕು. ಅಥ@ಾ ಮ"ೆPದf"ೆ ಇಂಥವರು 0ೕGೆ ೇJದfರು; ಅವರ
ೆಸರು ನನKೕಗ )ೆನIಾಗುPಲ9 ಎಂದು ಒhu+ೊಳYjೇಕು. ಾPನ ಬದEೆ ಮತು ;ನಯEೆ ಎಂದ"ೆ
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ಇWೇ)ೇ.

ಬ"ೆವ&Gೆಯನು ಕeಯುವಂEೆ#ೕ ಾತನೂ ಲಪಾpಸುವ ಮಂe ಬಹಳ Wಾf"ೆ
ಎಂಬುದು GೊPರ:! ನಮD ಾತುಗಳನು ಕದುf, ನಮD ಮುಂWೆ#ೕ ಮEೊಬ~ Gೆ, ತಮD
ಅ2ೋಚ)ೆಯ

ಫಲ@ೆಂಬಂEೆ

ಉಗ¶iಸುವ

`ೆ ೕ0ತರು

ನಮD

ಸುತಮುತ2ೇ

ಇರುEಾ"ೆ.

ಸಂ@ೇದ)ಾZೕಲ Gೆ ಇಂಥ ಅನುಭವ ಆK#ೕ ಇರುತWೆ. Qಜ, wಾವ ಾತೂ wಾರವ ಅಲ9;
2ೋಕ@ೇ ಕUೆಂಜ2ಾK, jಾ#ಂಜ2ಾK ಎಲ9ವನೂ ಎಲ9ರೂ ಾEಾಡುವ +ಾಲದ: )ಾ;Wೆfೕ@ೆ.
ವಣ,ಾ2ೆGೆ wಾರು Iೇೆಂಟು EೆGೆದು+ೊಂiWಾf"ೆ? ಮತು wಾರು +ೊಡುEಾ"ೆ?
ಆದ"ೆ ಬ"ೆಹದ: ಮತು ಾPನ: ಇ)ೊ ಬ~ರ ಾತನು ಬಳಸು@ಾಗ ಎಚrರeಂeರjೇಕು.
ಬ"ೆಹದ2ೇ)ೋ ಉದರಣ ೆ ಗಳನು ಬಳಸುEೇ@ೆ. ಾPನ: ಏನು ಾಡುವMದು? ಅಂದ"ೆ
ಾEಾಡು@ಾಗ
ಅyೈ,ಸಬಹುದು.

ದQಯ

ಏ Jತಗಳ

ಇಂಥವರು

0ೕGೆ

ಮೂಲಕ

ಇ)ೊ ಬ~ರ

ೇJದರು, ಇದು

ೇJ+ೆ#ಂದು

ಅವರ

ಎದು ನವ Gೆ

ಾತು, ನನ ದಲ9

ಎಂದು

ಸuಷCಪiಸjೇಕು. ಇದು +ೇವಲ Iಾ%ಾ&ಕEೆ ಾತ%ವಲ9, `ಾಾ8ಕ ಬದEೆ ಕೂಡ.
ನಮD ಾತನು ಇನ ಷುC +ೇಳtವಂಥ @ಾEಾವರಣ Q^,A+ೊಳYjೇಕು; jಾp }ಾC[ಣ
+ೇಳtಗರು

+ೆಂಗಣು

jೆ1ೆA+ೊಳYjೇ+ಾದ

}ಡುವಂEಾಗjಾರದು.
ಅಹ,Eೆ.

ನಡು

ನಡು@ೆ

:ಸQಂ{
jಾp

ಎಂಬುWೊಂದು

ಾಕುವMದು

ತಪMu.

ಪ%wಾಸಪಟುC
ಎದು ನವ"ೆಲ9

ಾತುಗJಗೂ ಪ%Pk%# +ೊಡ2ೇjೇ+ೆಂದು +ೊಳtYವMದು ಇ)ೊ ಂದು ತಪMu. ಆ`ೆ ಮತು
ಆಸkಗJಂದ ನಮD:9 ೇJ+ೊಳtYವ ಮಂeಯ ಮನWಾಳದ )ೋವM ನ:ವMಗJGೆ ದQwಾಗjೇಕು;
ಆಗ>ೆCೕ )ಾವM ಅವ Gೆ 0ತ@ಾಗುEೇ@ೆ ಮತು ಅವ Gೊಂದು ಸಾಾನ ತರುತWೆ. )ೋವM
ೇJ+ೊಳtYವವರ ಮುಂWೆ ಅವರನು

ತೆದು Q:9A, ನಮD )ೋವನು

ೇJ+ೊಳtYವMದು

ಸಜ§Q+ೆಯಲ9.
`ಾ;ರ ಾತು +ೇಳjೇಕು; ಒಂದು ಾತು ಆಡjೇಕು ಎಂಬ )ಾಣು i#ೕ ಇWೆ. ಾPನ:9
;@ೇಕKಂತ ಸಂಯಮ+ೆ ೆrನ ಅಂಕ. ಬುeವಂP+ೆKಂತ ಹೃದಯವಂP+ೆ#ೕ Gೆಲು9ವMದು. ೆಚುr
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+ೇJ ಕಡ5 ಾEಾಡ2ೆಂWೇ ನಮKರುವ jಾp ಒಂದು; k;ಗ1ೆರಡು! _ೆ)ಾ K ಾEಾಡುEೇ@ೆಂಬ
ಹಮುD ನಮKರುವMದು ಸಹಜ; ಆದ"ೆ +ೇಳtವವ Wಾf"ೆಂದು +ೊ"ೆಯುವMದು ಸ ಯಲ9. +ೇಳtಗರ
ಆಸk ಮತು ಏ+ಾಗ%Eೆ ೆಚುr ೊತು ಉJಯುವMeಲ9! ಅದ+ಾ$K#ೕ ತರಗPಗಳt ;Wಾ*,ಗJGೆ
jೋ"ಾಗುವMದು. ಸುಮD)ೆ ಶುಷ$@ಾK ಾEಾಡುತ2ೇ ಇದf"ೆ ಶjಾfಡಂಬರ@ಾK ತಗiನ
ಡಬ~WೊಳGೆ ಜ:9ಕಲು9 ಾk ಅ2ಾ9iAದಂEೆ ಕಕ,ಶ@ಾಗುತWೆ; ಇiೕ eವಸ ಶುಷ$@ೆQಸುತWೆ.
ಾPನ:9 ನಗು, /ೋಕು, GಾWೆ, )ಾಣು i, ಮಹQೕಯರ ನುi`ಾಲು, ೇJ+ೆ ಎಲ9ವ
ಇರುತWೆ. ನಮDನು )ಾ@ೇ ಾಸ* ಾi+ೊಂಡು ಅ ವನು ಅyೈ,ಸುವ ಾPನ ಾnGೆ wಾವತೂ
mದಲ ಮನ Uೆಯ ಮUೆ. ಇದು ಆ"ೋಗ*ಕರ ಕೂಡ.
ದQಯ ಏ Jತಗಳt, ಸl"ಾ³ತ, ಾPನ ನಡು@ೆ ತರುವ ೌನ, ಆ:ಸುವ ಪ%ವೃP, ಶ ೕರದ
ಚಲ)ೆ, ಮುಖದ: ಅದರಲೂ ಕಣುಗಳ 0 k Wಾಟ, Wೇಹದ jಾಗು;+ೆ ಇEಾ*eಗಳ ನಮD ಾPನ
ಒಂದು <ಾಗ@ೇ! ಸಂ@ೇದ)ಾZೕಲರೂ ಸೂ[ರೂ ವತ,ನ;Fಾನದ:9 ಆಸk ಇರುವವರೂ ಇದ)ೆ ಲ9
ಗಮQA, ತಮD ಮುಂeನ ಾತು-ಕEೆಗಳನು ರೂhA+ೊಳtYEಾ"ೆ. ಪ%Pಬ~ ಗೂ ಒಂದು
ಾ*ನ ಜ಼ ಂ ಇರುತWೆ. ಇದು ಬಹುIಾಲು ಆನುವಂZೕಯ@ೇ ಆKರುತWೆ; )ೋಡುವ, +ೇಳtವ,
ಾEಾಡುವ, ನೆಯುವ, ಓಡುವ, ಆ:ಸುವ ಎಲ9 ಪ%ವೃPಗಳ:9 ಒಂದು ;ಧ@ಾದ ಹದ ಇರುತWೆ. ಇದು
ಬದ2ಾಗುವMದು ತುಂಬ ಅಪರೂಪ. ಮಗನು ಾEಾಡುPದf"ೆ Pೕ

ೋದ ತನ ಪP#ೕ

ಾEಾiದಂEೆ ಆ ಮಗನ EಾpGೆ ಅQAದ"ೆ ಅಚr pಲ9! ಾGೆ#ೕ ಮಗಳt. ‘ನೂ:ನಂEೆ Aೕ"ೆ;
EಾpಯಂEೆ ಮಗಳt’ ಎಂಬ GಾWೆ ಇದ)ೆ ೕ ಅರುಹುವMದು. ಅದ+ೆ$ೕ ಇದನು ಪ%ವೃP ಎಂದದುf.
ಇನು +ೆಲವರ ವತ,)ೆ ಾPKಂತ ಕೃPGೆ ಸಂಬಂRAದುf: ಉWಾಹರUೆGೆ ಅಗತ*kಂತ ೆrನ
/ೋ"ಾದ ದQಯ: ಾEಾಡುವMದು, wಾ Gೋ ೇಳjೇ+ಾದುದನು
PJಸ2ಾಗWೆ, ಇ)ೊ ಬ~ Gೆ ಕೂK ೇಳtವMದು, ಾಡನು
;ಷwಾಂತರ ಾಡುವMದು, ಅಪ%ಸುತ ಸಂಗPಯನು

)ೇರ@ಾK ಅವ Gೆ

;ಪ ೕತ /ೋ"ಾK +ೇಳtವMದು,

jೇಕಂತ2ೇ ಎ1ೆದು ತಂದು ಗಮನ

`ೆ1ೆಯುವಂEೆ ಾಡುವMದು ಇEಾ*e. ಅದರಲೂ ಾಡನು ಅಗತ*kಂತ /ೋ"ಾK +ೇಳtವMದರ
0ಂWೆ ಒಂದು Wೊಡ¨ ವತ,)ಾ ಸಮ`ೆ*#ೕ ಇWೆ. ಅIಾರ kೕಳ 5pಂದ ಬಳಲುPರುವವರು 0ೕGೆ
ಾಡುEಾ"ೆ. EಾವM ಇಷCಪಡುವ ಾಡುಗಳನು ಸುತಮುತ:ನವರೂ +ೇಳjೇ+ೆಂಬ ಹ+ೊ$Eಾಯ
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ಇವರ ವತ,)ೆಯ:9ರುತWೆ. ಇಂಥವರು +ೇಳtವMದkಂತ ಉJದವ Gೆ +ೇJಸುವMದರ: ೆಚುr
ಆಸಕರು.

ಇವರುಗಳt

ಾiನ

ಾಧರ*ವ)ಾಗ:ೕ

ಸಂKೕತದ

ಪ Uಾಮವ)ಾಗ:ೕ

ಅನುಭ;ಸ2ಾರರು. ತmDಳKನ kೕಳ 5pಂದ ಹುnCದ ಆಕ%ಮಣZೕಲತl ಗುಣ@ೇ (ಇದು
ಗುಣವಲ9; Wೋಷ!) ಇWಾKರುತWೆ. +ೆಲ5D jೆದ +ೆಯ ತಂತ%@ಾKಯೂ ಇದು ಬಳ+ೆwಾಗುತWೆ.
)ಾನು ಮತು ನQ ಷC ಎಂಬ ಮ)ೋಧಮ,ದವರು ಇವರು.
ಇಂಥವನು ಎಂಬತರ ದಶಕದ: +ಾ&A+ೊಂಡ ಎ µ ಬ , ಎಂಬ ಮ)ೋ;FಾQಯು
ಜನ"ಾಡುವ ಆಟಗಳt ಎಂದು ಕ"ೆಯುEಾ)ೆ. ಾPನ ಒಳ ಉWೆfೕಶ ಇಂಥ:9 ಮುಖ*. ‘ಮುಂeನ
@ಾರ ನನ ಹುnCದ ಹಬ~’ ಎಂದು )ೆನhಸುPWಾf"ೆಂದ"ೆ ಅದು ಾPನ ಒಳ ಉWೆfೕಶವನು
ಅರುಹುವMWೇ ಆKರುತWೆ. `ಾಕಷುC AದEೆ ಾi+ೊJY ಅಂತ2ೋ ಉಡುGೊ"ೆ +ೊಡುವMದನು
ಮ"ೆಯjೇi ಅಂತ2ೋ ಆKರಬಹುದು. ‘QಮDಷುC ಬುeವಂತನಲ9’ ಎಂದು ಒಬ~ರು ೇಳtವMದನು
+ೇJA+ೊಂiರುEೇ@ೆ. ತನ ನು Eಾ)ೇ 0ೕಗ1ೆದು +ೊಳtYವMದರ 0ಂWೆಯೂ ಇಂಥ ಒಳಮಮ,ದ
;ಡಂಬ)ೆ ಇರುತWೆ. ‘QಮDಷುC ಹಣವಂತರಲ9’ ಎಂಬ @ಾಕ*ವನು ೇಳtವ

ೕPpಂದ ನಮD

ಮನAನ <ಾವ)ೆಯನು ಪEೆ ಹಚrಬಹುದು. ಾPನ @ೈ;ಧ*ಮಯ ಫಲುಕುಗಳನು ಬ"ೆವ&Gೆ
0ieಡ2ಾರದು. ಾGಾK#ೕ ಆಧುQಕ <ಾ>ಾ;FಾನವM ಬ"ೆಹkಂತ ಾPGೆ ಮನ Uೆ QೕಡುತWೆ;
<ಾ>ೆ ಎಂದ"ೆ ಆಡುವ ಾತು ಎಂWೇ @ಾ*gಾ*QಸುತWೆ.
0ೕGೆ ನರJಸುವ, +ೆರJಸುವ ಮತು ಅರJಸುವ ನೆನುi ಎಲ9 +ಾಲದಲೂ ಇರುವಂಥWೇ.
ಆದ"ೆ ಅರJಸುವ ಾPGೆ ಮತು ಅಂಥ ಾEಾಡುವ ವ*kತl+ೆ$ wಾವತೂ ಘನEೆ-Gೌರವ. ಇದ>ೆCೕ
ಚ Eೆ%ಯ:9 ಉJಯುವ `ೋ8ಗ. ಅ ವM Qೕಡದ, ಂತ)ೆGೆ ಹಚrದ, ಆ2ೋಚ)ೆGೆ ತಳYದ ಮತು
ನಮD ಆಂರ*ವನು ಮುnC ಾEಾiಸದ ಾತು ೇGೇ ಇರ:, ಎ>ೆCೕ ಇರ: ಅದು ವ*ಥ,.
Iಾyೇ,Qಯಂ jೆ1ೆAದ"ೆ +ಾಡು jೆ1ೆAದಂEಾಗುವMeಲ9!

ನಮD ನಡು;ನ ಅದು·ತ @ಾKD ಇ`ಾ$ ನ mೕn@ೇಷನ ಗುರು GೋIಾಲWಾ¢ ಅವರು
ಒಂWೆೆ ತನDಯeಂದ ೇಳtEಾ"ೆ: ನಮD ಮೆ* ಇರುವ ಜನರು ಎ:9ಯವ"ೆGೆ ಇರುEಾ"ೆ ಅಥ@ಾ
)ಾವM Eಾ)ೇ ಎಷುC ಾಶlತ? ಾGಾK )ಾವM wಾರ)ಾ ದರೂ )ೋpAದf"ೆ ಹೃದಯಪವ,ಕ@ಾK
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ತ¯uhu+ೊಂಡು [^A ಎಂದು +ೇಳtವMದು ಾನAಕ ಆ"ೋಗ*ದ ದೃCpಂದ ಅತ*ಂತ ಮುಖ*.
;ಷಯ-;_ಾರಗJKಂತ ಸಂಬಂಧಗಳt ಮಹತlದುf. [^A ಎಂದು )ಾನು ೇಳt@ಾಗ QೕವM ತಪMu
ಾಡುPefೕ

ಎಂದಥ,ವಲ9! ಇದರಥ, QೕವM ವ*k

_ೌಕnCನ:ಟುC Gೌರ;ಸುPefೕ

ಸಂಬಂಧಗಳನು

ಅದ"ೆಲ9 _ೆಲು;ನ

ಎಂWೇ. QಮGೆ jೇ+ಾದುದನು QೕವM ಆ A+ೊಳYಬಹುದು: you

have to choose what do you want; being right or love? And if you want love, sometimes you have to
say sorry, even if you are right.

)ಾನು ‘ಸ ’wಾದುದನು ಆ ಸುವMWಾದ"ೆ +ೆಲ5D ಸಂಬಂಧಗಳನು ಕ1ೆದು+ೊಂಡು
ಮ"ೆತು }ಡjೇ+ಾಗಬಹುದು. )ಾನು h%ೕP ;ಾlಸ+ೆ ಮತು ಸಂಬಂಧ+ೆ jೆ2ೆ +ೊಡುವMWಾದ"ೆ
+ೆಲ5D )ಾನು ‘ಸ

’

ಆKದfರೂ [^A ಎಂWೇ +ೇಳjೇ+ಾಗುತWೆ! [^ಸುವMದು ಬದುkನ ಬಹು

Wೊಡ¨ ಗುಣ. `ೋತ"ೆ ಸುಖ jಾಳt; Gೆದf"ೆ ಅಹಂ+ಾರ ಅಡ +ೊಳtYತWೆ.
*************
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ಗ%ಂಥಗಳt:
•

8ೕವನ ರೂIಾಂತರUೆಯ ಸೂತ%ಗಳt- ಓೇ ರಜQೕ¸, ಅನು: ಾ jೋR Qಸ{,, ಅನುಭವ ಪ%+ಾಶನ,
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•
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•
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•

ಮನಮಂಥನ- ಾ. ಎಂ Zವ"ಾಂ ("ಾZ), ಅಂkತ ಪMಸಕ, jೆಂಗಳರು, 2006

•

ಮುದುf"ಾಮನ ಮನಸು- +ೆ A Zವಪu, <ಾರPೕಯ ;Wಾ* ಭವನ, jೆಂಗಳರು, 2003

•

5ೖಂÄ ಾ*8µ, ಮನAನ <ಾ>ೆ- } ; ಪಾCL"ಾ«, `ಾ0ತ* ಪ%+ಾಶನ, ಹುಬ~JY, 2004

ಕyೆಗಳt, ಕ;Eೆಗಳt, ಒಗಟುಗಳt- 8 ಎ

ರಂಗ)ಾಥ"ಾ, ಅಂkತ ಪMಸಕ, jೆಂಗಳರು, 2004

• Enlightenment: the Only Revolution- Osho Rajaneesh, Spontaneous Talks given by
Osho, Pune, India, Tao publishing pvt. ltd., Pune, 2003
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