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ನಿಜವಾದ ಬಿಕಕಟ್ಟು ಇರ್ತಹಾಸವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮಹಾ ದಟರಂತಗಳ ಕಥನವೆಂದಟ
ಭಾಸವಾಗಟತತದೆ. ಈ ದಟರಂತಗಳು ನಿಯತವಾಗಿ, ಮರಳಿ ಮರಳಿ, ತಪ್ಪದೆ ಸಂಭವಿಸಟರ್ತತವೆ
ಎಂದಟ ತೊೋರಟತತದೆ. ಜಗರ್ತತಗೆ ಆಘಾತ ಹಾಗಟ ಆಶ್ಚಯಿ ಉಂಟಾಗಟವ ಹಾಗೆ ಮತಟತ
ಪ್ಂಡಿತರ ಹಾಗಟ ತಜ್ಞರ ಎಲ್ಲ ಊಹೆಗಳನಟು ತಲೆಕೆಳಗಟ ಮಾಡಟವ ಹಾಗೆ ಘಟಿಸಟರ್ತತವೆ. ಬಟದಿ್ಧ,
ತಕಿ ಮತಟತ ವಿವೆೋಚನೆಯ ಎಲ್ಲ ಲೆಕಾಕಚಾರಗಳನಟು ಬಟಡಮೋಲ್ಟ ಮಾಡಿ ಮಾನವರನಟು
ದ್ಧಗೂೂಢರನಾುಗಿಸಟರ್ತತದೆ; ಅಸಹಾಯಕರನಾುಗಿಸಟರ್ತತದೆ. ಒಂದಟ ಬಿಕಕಟ್ಟು ಹಾಗಟ ಇನೊುಂದಟ
ಬಿಕಕಟಿುನ ನಡಟವೆ ನಮೂ ಸಾಮಾನಯ ಜೋವನ ನಡೆದ್ಧದೆ. ಈ ತಥಾಕಥಿತ ಜೋವನದಲ್ಲಲ ನಾವು
ನಮೂಲ್ಲ ಸಮಯ ಹಾಗಟ ಶ್ಕ್ತತಯನಟು ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಯಯಿಸಟತ ತೆೋವೆ. ಆದರೆ
ಮಾನವನ ಇರವಿನ ಉದ ದೆೋಶ್ ಹಾಗಟ ನಮೂ ಜೋವನದ ಬಗೆೆ ಗಂಭೋರ ಮನನ ಹಾಗೂ
ಚಂತನೆ ಮಾಡಟವುದ್ಧಲ್ಲ. ಮಟಂದೆ ಉದಭವಿಸಟವ ಜಾಗರ್ತಕ ಬಿಕಕಟಿುಗೆ ನಮೂ ವತಿಮಾನದ
ಜೋವನ ಶೆೈಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಬಹಟದೆೋ ಎಂದಟ ನಾವು ನಮೂನಟು ಪ್ರಶ್ನುಸಿಕೊಳುುವುದ್ಧಲ್ಲ. ಈ
ಪ್ರಶೆು ನಮೂ ಮನದಲ್ಲಲ ಮೂಡಟವುದೆೋ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಶೆು ಉದಭವಿಸಿದರೂ ನಾವು ಅದನಟು
ಎದಟರಿಸಟವ ಧೆೈಯಿ ಮಾಡಟವುದ್ಧಲ್ಲ.

ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಈ ಸವಾಲ್ನೆು ನಮೂ ಮಟಂದ್ಧಡಟರ್ತತದಾದರೆ ಮತಟತ ಹಲ್ವಾರಟ ಮೂಲ್ಭೂತ
ಪ್ರಶೆುಗಳ ಬಗೆೆ ನಮೂಲ್ಲಲ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಟರ್ತತದಾದರೆ. ಅವರಟ ಎರ್ತತರಟವ ಕೆಲ್ವು ಪ್ರಶೆುಗಳನಟು
೧೯೩೪ರಿಂದ ೧೯೮೫ರ ವರೆಗಿನ ಐದಟ ದಶ್ಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಅವರಟ ಮಾಡಿರಟವ
ಪ್ರವಚನಗಳು ಹಾಗಟ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಆಯಟದ ಇಲ್ಲಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
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ಸದಯದ ಜಾಗರ್ತಕ ಬಿಕಕಟ್ಟು ಅಸಾಧಾರಣ ಸವರೂಪ್ದಾದಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕೆಲ್ವು ಭೋಕರ
ದಟರಂತಗಳು ಈ ಹಂದೆ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸದಯದ ಬಿಕಕಟ್ಟು ಮನಟಷ್ಯನ ಜೋವನದಲ್ಲಲ
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಂಡಟ ಬರಟವಂಥದದಲ್ಲ. ಈ ಗೊಂದಲ್ ಹಾಗಟ ಅಸತವಯಸತತೆ ಜಗರ್ತತನಾದಯಂತ
ಕಂಡಟಬಂದ್ಧದೆ. ಅದಟ ಭಾರರ್ತೋಯ ಅಥವಾ ಯಟರೊೋಪಿಯನ್ ಅಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಜಗರ್ತತನ
ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ವಾಯಪಿಸಿದೆ. ಶಾರಿೋರಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ನೆೈರ್ತಕವಾಗಿ,
ಆಧಾಯರ್ತೂಕವಾಗಿ, ಆಥಿಿಕವಾಗಿ ಮತಟತ ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಘಟ್ನೆ
ಕಂಡಟಬಂದ್ಧದೆ. ನಾವಂದಟ ಕಂದಕದ ತಟದ್ಧಯಲ್ಲಲ ನಿಂತಟ ನಮೂ ಕ್ಷಟದರ ವಯವಹಾರಗಳ ಬಗೆೆ
ಕಚಾಚಡಟರ್ತತದ ದೆೋವೆ. ಕೆಲ್ವೆೋ ಕೆಲ್ವರಟ ಈ ಜಾಗರ್ತಕ ಬಿಕಕಟಿುನ ಅಸಾಧಾರಣ ಲ್ಕ್ಷಣವನಟು,
ಇದೆಷ್ಟು ಗಾಢವಾದದಟದ ಹಾಗಟ ಮನಕಲ್ಕಟವಂಥದಟದ ಎಂಬಟದನಟು ಮನಗಂಡಿದಾದರೆ ಎಂದಟ
ತೊೋರಟತತದೆ. ಈ ಗೊಂದಲ್ವನಟು ಅರಿತ ಕೆಲ್ವರಟ ಕಂದಕದ ಅಂಚನಲ್ಲಲ ನಿಂತಟ ಜೋವನ
ವಿನಾಯಸವನಟು ಮರಟ ಸಂಯೋಜಸಟರ್ತತದಾದರೆ. ಸವತಃ ಗೊಂದಲ್ದಲ್ಲಲ ಮಟಳುಗಿರಟವ ಇವರಟ
ಇನುಷ್ಟು ಗೊಂದಲ್ ಸೃಷ್ಟುಸಟರ್ತತದಾದರೆ.
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ಈ ಭೋಕರ ದಟರಂತ ಆಕಸಿೂಕವಲ್ಲ ; ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರ ಕಾರಣಕತಿರಟ. ಅಸೂಯೆ,
ಭಾವಾರ್ತರೆೋಕ, ಅರ್ತಯಾಸೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಹಂಬಲ್, ಪ್ಾರಬಲ್ಯದ ಬಯಕೆ, ಪ್ೆೈಪೋಟಿ ಹಾಗಟ
ನಿಷ್ಕರಟಣೆ,ಇಂದ್ಧರಯ ಲೊೋಲ್ಟಪ್ತೆ ಮತಟತ ತತ್ ಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ನಮೂ ದೆೈನಂದ್ಧನ
ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ದಟರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಭೋಕರ ಯಾತನೆ ಹಾಗಟ
ಗೊಂದಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೆೋ ಹೊಣೆಗಾರರಟ. ಇದಕೆಕ ಬೆೋರೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣರಲ್ಲ;ನಿೋವು ಮತಟತ
ನಾನಟ ಕಾರಣ. ನಿೋವು ಅವಿವೆೋಕ್ತಗಳು, ಅರಿವಿಲ್ಲದವರಟ, ನಿಮೂ ಮಹದಾಸೆಗಳು,
ಸಟಖಾಪ್ೆೋಕ್ಷೆಗಳು, ಇಂದ್ಧರಯಸಟಖಗಳು ಮತಟತ ಅವುಗಳ ಅರಸಟವಿಕೆಯಲ್ಲಲ
ಮಟಳುಗಿಹೊೋಗಿದ್ಧದೋರಿ. ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಲ ಸಟಖಕೊಡಟವ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಲ ಮಟಳುಗಿ ಈ
ಅಗಾಧವಾದ, ನಟಂಗಿನೊಣೆಯಟವ ದಟರಂತವನಟು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ಧದೋರಿ. ಈ ಗೊಂದಲ್ಕೆಕ ನಿೋವೆೋ
ಕಾರಣ, ಬೆೋರಾವ ಗಟಂಪ್ೂ ಅಲ್ಲ, ಬೆೋರಾವ ವಯಕ್ತತಯೂ ಅಲ್ಲ; ನಿೋವೆೋ ಕಾರಣ.
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ಆಧಟನಿಕ ಜಗತಟತ ಅಂದರೆ ಏನಟ? ಸಾಮೂಹಕ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಲ್ಲಲ ತಂತರಗಾರಿಕೆ ಮತಟತ
ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಆಧಟನಿಕ ಜಗತಟತ ರೂಪ್ುಗೊಂಡಿದೆ. ತಂತರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಲ ಅಸಾಧಾರಣ
ಪ್ರಗರ್ತಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನಯರ ಅಗತಯಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಲ ಅಸಮತೊೋಲ್ನವಿದೆ;
ಉತಾಪದನೆಯ ಮೂಲ್ಗಳು ಕೆಲ್ವೆೋ ಕೆಲ್ವರ ಹಡಿತದಲ್ಲಲದೆ. ರಾಷ್ಟುೋಯತೆಗಳ ನಡಟವೆ
ತಾಕಲಾಟ್ ನಡೆದ್ಧದೆ, ಸಾವಿಭೌಮ ಸರಕಾರಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಟದಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ
ನಡೆದ್ಧವೆ. ಇದಟ ಆಧಟನಿಕ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಅಲ್ಲವೆ? ಕ್ತರಯಾಶ್ನೋಲ್ ಮಾನಸಿಕ ಮಟನುಡೆಯಾಗದೆ
ತಾಂರ್ತರಕ ಪ್ರಗರ್ತ ಆಗಿದೆ; ಹೋಗಾಗಿ ಅಸಮತೊೋಲ್ನದ ಸಿಿರ್ತ ಕಂಡಟಬಂದ್ಧದೆ.
ಅಸಾಮಾನಯವಾದ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ, ಇದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಲ ಮಾನವ
ಯಾತನೆ,ಶ್ಟಷ್ಕ ಹೃದಯಗಳು ಮತಟತ ಠೊಳುು ಮನಸಟುಗಳೂ ಕಂಡಟ ಬಂದ್ಧವೆ........ ಹೋಗೆ,
ಇದಟ ಈ ಆಧಟನಿಕ ಜಗತಟತ ಅಂದರೆ ನಿೋವೆೋ. ಲೊೋಕ ನಿರ್ಮೂಂದ ಬೆೋರೆಯಲ್ಲ. ನಿೋವೆೋ ಲೊೋಕ;
ಅಂದರೆ ರೂಢಿಸಲ್ಪಟ್ು ಬಟದಿ್ಧ ಮತಟತ ಠೊಳುು ಮನಸಟು, ಅದಟ ನಿೋವೆೋ.
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ಬಿಕಕಟ್ಟು ಇದೆ. ಅದಟ ಜಗರ್ತತನಲ್ಲಲ ಇಲ್ಲ, ಅದಟ ಅಣವಸರ ಸಮರವಲ್ಲ, ಅದಟ ಈಗ
ಸಂಭವಿಸಟರ್ತತರಟವ ಭಯಂಕರ ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ಕೌರಯಿವಲ್ಲ. ನಮೂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಲ ಬಿಕಕಟ್ಟು
ಇದೆ. ನಾವೆೋನಾಗಿದ ದೆೋವೋ ಅದೆೋ ನಮೂ ಬಿಕಕಟ್ಟು.
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ಮಾನವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಜೋವನದಪ್ಾವಿತರಯದ್ಧಂದ
ಮಾನವರಟತಮೂನಟುತಾವು
ಕಳಚಕೊಂಡಾಗ.



ಸಹಸಾರರಟ ವಷ್ಿಗಳಿಂದ ಬದಟಕಟತಾತ ಬಂದ್ಧರಟವ ಮನಟಷ್ಯ ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಯಾತನೆ
ಮತಟತ ಸಂಘಷ್ಿದ ಪ್ಾಡಟ ಎದಟರಾಗಿದೆ?....... ರ್ಮರ್ತರ್ಮೋರಿದ ಜನಸಂಖೆಯ, ತಾಂರ್ತರಕ ಜ್ಞಾನ
ದ್ಧಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ನೆೈರ್ತಕತೆಯ ಅಭಾವ ಮತಟತ ಪ್ರಸಪರ ನೆೋರ ಸಂಪ್ಕಿದ ಗೆೈರಟಹಾಜರಿ
ಮದಲಾದ ಸರಳ ವಿವರಣೆಗಳನಟು ಬದ್ಧಗಿಟ್ಟು ನೊೋಡಿ; ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದಟಸಿಿರ್ತಗೆ ಮೂಲ್ಭೂತ
ಕಾರಣ ಏನಟ? ಸದಾಚಾರ, ಕರಟಣೆ ಮತಟತ ಅಹಂಸೆಯ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಟಳು ಇಂಥ ಒಂದಟ
ದೆೋಶ್ದಲ್ಲಲ...... ಯಾಕೆ ಈ ಯಾತನೆ?ಯಾವಾಗ ಏನಟ ಪ್ೂಣಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೊೋಯಿತಟ?
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ಪ್ಾರಚೋನ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಒಂದ್ಧಷ್ಟು ಮಂದ್ಧ ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷೆ, ಪ್ಾರಮಾಣಯ,ದಟಷ್ು ಬಟದಿ್ಧ ಮತಟತ
ದಟರಾಸೆಯ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮಟಕತರಾಗಿದದರಟ; ಹೋಗಾಗಿ ಆಧಾಯರ್ತೂಕ ಹಾಗೂ ನೆೈರ್ತಕ
ಅಧಃಪ್ತನದ್ಧಂದ ಸಮಾಜವನಟು ಕಾಪ್ಾಡಲ್ಟ ಮಾಗಿದಶ್ಿನ ಮಾಡಟವುದಟ ಅವರಿಗೆ
ಸಾಧಯವಾಯಿತಟ. ಗಟಂಪ್ು ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ದೊಡಿದಾದಷ್ೂು ಸಮಾಜದ, ದೆೋಶ್ದ ಭದರತೆಯ
ಸಮಸೆಯ ದೊಡಿದಾಗಟತತದೆ. ಈ ಕಾರಣದ್ಧಂದಾಗಿ ಭಾರತದಂಥ ಒಂದೆರಡಟ ದೆೋಶ್ಗಳು
ಮಾತರವೆೋ ತಾಳಿ ಬಾಳಿದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಗರ್ತತನ ಜಂಜಡದಲ್ಲಲ ಸಿಲ್ಟಕ್ತಕೊಳುದವರಟ ಕೆಲ್ವೆೋ
ಕೆಲ್ವರಟ; ನಿೋವು ಅಸಾಮಾನಯವಾದ ಬಿಕಕಟಿುನಲ್ಲಲ ಸಿಲ್ಟಕ್ತಕೊಂಡಿದ್ಧದೋರಿ.
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ರೊೋಗದ್ಧಂದಾದ ದಟಃಖವಿದೆ, ಪ್ೂಣಿ ಪ್ರತೆಯೋಕತೆಯ ಕೊರಗಿನಿಂದ ಒದಗಿದ ದಟಃಖವಿದೆ. ಈ
ಎಲ್ಲ ಬಡವರನಟು, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನಟು, ಕೊಳಕರನಟು, ಭರವಸೆ ಕಳೆದಟಕೊಂಡವರನಟು ಕಂಡಾಗ
ಒದಗಟವ ಬಡತನದ ದಟಃಖವಿದೆ. ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಾರಣಿಗಳನಟು ಪ್ರಯೋಗಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲಲ
ಕೊಲ್ಟಲವ, ಕೊಚಟಚವ ಹಾಗೂ ನಾಶ್ಮಾಡಟವ ಕರಮಗಳನಟು ಕಂಡಾಗ ದಟಃಖ ಉಂಟಾಗಟತತದೆ.
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ವಿಚತರವೆಂದರೆ ನಿಸಗಿದ ಜೊತೆ ನಮೂ ಸಂಬಂಧ ರ್ತೋರ ರ್ಮತವಾದಟದಟ. ಈ ಪ್ೃಥಿಿಯ
ಮೋಲ್ಲನ ಸಕಲ್ ಜೋವಿಗಳ ಬಗೆೆ ನಮೂಲ್ಲಲ ಅಂತಃಕರಣ ಇಲ್ಲವೆೋನೊೋ ಎಂದಟ ಅನಿುಸಟತತದೆ.
ನಿಸಗಿದ ಜೊತೆ ನಾವು ಗಾಢವಾದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಬಂಧವನಟು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮೂ
ಹೊಟೆುಯ ಹಸಿವು ತಣಿಸಲ್ಟ ನಾವೆಂದೂ ಯಾವ ಪ್ಾರಣಿಯನೂು ಕೊಲ್ಟಲವುದ್ಧಲ್ಲ; ನಾವು ನಮೂ
ಪ್ರಯೋಜನಕಾಕಗಿ ಯಾವುದೆೋ ಪ್ಾರಣಿಯನೂು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸಟವುದ್ಧಲ್ಲ. ಮಂಗ, ನಾಯಿ, ಗಿನಿ
ಹಂದ್ಧ ಯನಟು ಬಗೆದಟ ನೊೋಡಟವುದ್ಧಲ್ಲ. ನಾವು ನಮೂ ಗಾಯಗಳನಟು ವಾಸಿಮಾಡಲ್ಟ,
ದೆೋಹಗಳನಟು ಶ್ಟಶ್ರರಷೆ ಮಾಡಲ್ಟ ಬೆೋರೆ ಉಪ್ಾಯಗಳನಟು ಹಟಡಟಕಟರ್ತತದ ದೆವು. ಆದರೆ
ಮನಸುನಟು ಉಪ್ಶ್ಮನಮಾಡಟವುದಟ ರ್ತೋರ ಬೆೋರೆ ಸಂಗರ್ತ. ನಿೋವು ನಿಸಗಿದ ಸಂಗದಲ್ಲಲದದರೆ
ಆ ಉಪ್ಶ್ಮನ ಕರಮೋಣ ಸಾಧಯವಾಗಟತತದೆ.
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25 February 1983;  
Krishnamurti  

to Himself.



ನಾವು ನಿಸಗಿದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದಟಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಸಪರ ಸಂಪ್ಕಿ ಕಳೆದಟಕೊಳುುತ ತೆೋವೆ.
ಹಕ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ, ಸಂಕೊೋಚದ ಹಾಗಟ ಪ್ುಕಕಲ್ಟ ಸವಭಾವದ ಕಾಡಟ ಕೊೋಳಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿೋವು
ಸಂಪ್ಕಿ ಕಡಿದಟಕೊಂಡರೆ ನಿೋವು ನಿಮೂ ಮಗಟವಿನ ಜೊತೆ ದಾರಿಹೊೋಕನ ಜೊತೆ ಕೂಡಾ
ಸಂಪ್ಕಿ ಕಳೆದಟಕೊಳುುರ್ತತೋರಿ. ಆಹಾರಕಾಕಗಿ ನಿೋವು ಒಂದಟ ಪ್ಾರಣಿಯನಟು ಕೊಲ್ಟಲವ ಮೂಲ್ಕ
ಅಸೂಕ್ಷಮತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುುರ್ತತೋರಿ; ಇದಟ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿರಟವ ಮನಟಷ್ಯನನಟು ಕೊಲ್ಟಲತತದೆ.
ಅಗಾಧವಾದ ಚಲ್ನಶ್ನೋಲ್ವಾದ ಬದಟಕ್ತನ ಸಂಪ್ಕಿವನಟು ಕಡಿದಟಕೊಂಡಾಗ ನಿೋವು ಎಲ್ಲ
ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ವಂಚತರಾಗಟರ್ತತೋರಿ. ಆಗ ನಿೋವು ಅಂದರೆ ತನೆುಲಾಲ ಹಟಚಟಚ ತಟಡಿತಗಳ,
ಬೆೋಡಿಕೆಗಳ ಹಾಗಟ ಅರಸಟವಿಕೆಗಳ ಅಹಂ ಎಲ್ಲಕ್ತಕಂತ ಮಟಖಯವಾಗಿಬಿಡಟತತದೆ. ಅನಂತ
ಸಂಘಷ್ಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಿಮೂ ಮತಟತ ಜಗರ್ತತನ ನಡಟವಿನ ಕಂದಕ ಇನುಷ್ಟು ಅಗಲ್ವಾಗಟತತದೆ.
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ನಿೋವು ಮನಟಷ್ಯ ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಕಡೆ ಕಣಟಣ ಹಾಯಿಸದೆ ನಿಸಗಿ, ಆಕಾಶ್ದ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟು
ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಅಸಾಮಾನಯವಾದ ವಯವಸೆಿ, ಸಮತೊೋಲ್ನ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸಯವನಟು
ಕಾಣಟವಿರಿ.ಪ್ರರ್ತಯಂದಟ ಮರ ಹಾಗೂ ಹೂವಿಗೆ ಅದರದ ದೆೋ ಆದ ಅಚಟಚಕಟ್ಟುತನ, ಚೆಲ್ಟವು
ಇದೆ; ಪ್ರರ್ತಯಂದಟ ಕೊೋಡಟಗಲ್ಟಲ ಮತಟತ ಕಣಿವೆಗೆ ಅದರದ ದೆೋ ಆದ ಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಿಿರತೆ ಇದೆ.
ಮನಟಷ್ಯ ನದ್ಧಗಳನಟು ನಿಯಂರ್ತರಸಟತಾತ ಕಲ್ಟಷ್ಟತಗೊಳಿಸಿದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮೂದೆೋ ಆದ
ಹರಿವು, ದೂರಗಾರ್ಮ ಚಲ್ನೆ ಇದ ದೆೋಇದೆ. ಮನಟಷ್ಯನನಟು ಹೊರತಟಪ್ಡಿಸಿ, ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಲ,
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಲ ಮತಟತ ಅನಂತ ಆಕಾಶ್ದಲ್ಲಲ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರಿಶ್ಟದಿತೆ ಮತಟತ ವಯವಸಿಿತವಾದ
ಇರವು ಇದೆ. ನರಿ ಕೊೋಳಿಯನಟು ಕೊಂದರೂ ದೊಡಿ ಪ್ಾರಣಿಗಳು ಸಣಣ ಪ್ಾರಣಿಗಳನಟು
ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಬಳಿಸಿದರೂ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಲ ಮನಟಷ್ಯನನಟು ಹೊರತಟಪ್ಡಿಸಿ
ಕೌರಯಿವೆಂಬಟದೊಂದಟ ವಯವಸೆಿ. ಮನಟಷ್ಯ ಎಲ್ಲಲಯ ತನಕ ಮಧಯಪ್ರವೆೋಶ್
ಮಾಡಟವುದ್ಧಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಲಯ ತನಕ ಸಮತೊೋಲ್ನ ಮತಟತ ಸಾಮರಸಯದ ಅಪ್ಾರ ಚೆಲ್ಟವು
ಇದ ದೆೋ ಇರಟತತದೆ.
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ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇರವಿನ ಅಥಿವೆೋನಟ? ನಿೋವು ಅದನಟು ಗಮನಿಸಲ್ಟ ಮನಸಟು
ಮಾಡದ್ಧರಬಹಟದಟ. ನಿೋವು ಅದನಟು ದೂರವಿಡಲ್ಟ ಬಯಸಬಹಟದಟ...... ನಿೋವು ಭೌತಶಾಸರ,
ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ,ಜೋವಶಾಸರ, ಸಮಾಜಶಾಸರ, ತತವಶಾಸರ, ಮನೊೋವಿಶ ಲೆೋಷ್ಣೆ,
ಮನೊೋವೆೈದಯಕ್ತೋಯ ಇತಾಯದ್ಧ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪ್ಾದನೆಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತೊತೋ ಮೂವತೊತೋ
ವಷ್ಿಗಳನಟು ವಯಯಿಸಬಹಟದಟ.ನಿೋವು ಹಲ್ವಾರಟ ವಷ್ಿಗಳನಟು ಇವುಗಳ ಅಧಯಯನಕಾಕಗಿ
ಬಳಸಟವಿರಿ. ಆದರೆ ನಿೋವು ಯಾರಟ ಮತಟತ ನಿೋವು ಹೋಗೆೋಕೆ ಬದಟಕಟರ್ತತದ್ಧದೋರಿ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಒಂದಟ
ದ್ಧನ ಬಿಡಿ ಒಂದಟ ಗಂಟೆಯನೂು ವಯಯಿಸಲ್ಟ ಸಿದದರಿಲ್ಲ.

I IT-Bombay,  
7 February 1984; 

Why are You  
being Educated?



ನಾವು ನಮೂ ಬದಟಕನಟು ವಯಥಿಗೊಳಿಸಟರ್ತತದ ದೆೋವಾ? ವಯಥಿಗೊಳಿಸಟವುದೆಂದರೆ ನಮೂ
ಶ್ಕ್ತತಯನಟು ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಣತ ವೃರ್ತತಗಳಲ್ಲಲ ವಯಯಿಸಟರ್ತತದ ದೆೋವೆ. ನಾವು ನಮೂ
ಒಟ್ಟು ಇರವನಟು, ನಮೂ ಜೋವನವನಟು ಹಾಳುಗೆಡಹಟರ್ತತದ ದೆೋವಾ?.ನಿೋವು ಶ್ನರೋ ಮಂತರಾಗಿದದರೆ "
ಹೌದಟ, ನಾನಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನಟು ಕೂಡಿಟಿುದ ದೆೋನೆ, ಅದಟ ನನಗೆ ತಟಂಬಾ ಖಟಷ್ಟ ಕೊಡಟರ್ತತದೆ
"ಅನುಬಹಟದಟ. ನಿಮೂಲ್ಲಲ ಏನೊೋ ಒಂದಟ ಪ್ರರ್ತಭೆ ಇದೆ ಅನೊುೋಣ, ಅದಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೋವನಕೆಕ
ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ. ಪ್ರರ್ತಭೆ ಎಂಬಟದಟ ವರದಾನ, ಒಂದಟ ಬೌದಿ್ಧಕ ಸಾಮಥಯಿ, ಒಂದಟ ನಿದ್ಧಿಷ್ು
ಬಗೆಯ ಕ್ಷಮತೆ-ಇದೆೋ ವಿಶೆೋಷ್ಟೋಕರಣ. ಈ ವಿಶೆೋಷ್ಟಕರಣ ಎಂಬಟದಟ ಒಡೆಯಟವ ಪ್ರಕ್ತರಯೆ.
ಹೋಗಾಗಿ ಈ ಬದಟಕನಟು ಹಾಳುಮಾಡಟರ್ತತದ ದೆೋನಾ ಎಂದಟ ನಿಮೂನೆುೋ ನಿೋವು ಕೆೋಳಬೆೋಕಟ.ನಿೋವು
ಶ್ನರೋಮಂತರಿರಬಹಟದಟ, ನಿಮೂಲ್ಲಲ ಸಕಲ್ ಸಾಮಥಯಿಗಳಿರಬಹಟದಟ, ನಿೋವು
ವಿಶೆೋಷ್ಜ್ಞರಿರಬಹಟದಟ, ದೊಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಬಹಟದಟ ಅಥವಾ
ವಾಣಿಜೊಯೋದಯರ್ಮಯಾಗಿರಬಹಟದಟ, ಆದರೆ ನಿಮೂ ಬದಟಕ್ತನ ಕೊನೆಗಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ
ವಯಥಿವಾ?
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Bombay,
10 February 1985;
That Benediction
i s Where Youare.



ನಿಮೂ ಸಂಸೃರ್ತ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳುತತದೆ " ಬದಟಕ್ತನ ಅಥಿ ಕಟಿುಕೊಂಡಟ ಏನಾಗಬೆೋಕಟ? ಸಟಮೂನೆ
ಇದಟದ ಬಿಡಿ.ಕೊಳಕಟತನ,ಪ್ಶ್ಟಸದೃಶ್ ಜೋವನ,ದಟಃಖ, ನೊೋವು,ಆತಂಕ, ಸಟಖ, ಭಯ , ಮಹಾ
ಬೆೋಸರ,ಒಂಟಿತನ ಎಲ್ಲವನೂು ಸಹಸಿಕೊಳಿು. ಅದಟ ನಿಮೂ ಬದಟಕ್ತನ ಭಾಗ, ನಿೋವು ಅದನಟು
ರ್ಮೋರಟವುದಟ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ; ಆದಟದರಿಂದ ಸಟಖ ಅನಟಭವಿಸಿ,ಸಟಖವೆೋ ನಿಮೂ ಬದಟಕ್ತನ ಮಟಖಯ
ಸಂಗರ್ತಯಾಗಲ್ಲ".
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Saanen, 
22July, 1973



ಜಗರ್ತತನಾದಯಂತ ಮನಟಷ್ಯರಟ ಹೆಚಟಚ ಕಡಿಮ ಅವನರ್ತ ಹೊಂದಟರ್ತತದಾದರೆ. ಕಾಮ
ಸಟಖ,ಸವಚಛಂದತೆ, ಉದೆರೋಕ ಸಟಖ, ಸಾವಥಿ ಸಟಖ, ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸಿತನ ಸಟಖ, ತನು
ಆಸೆಗಳನಟು ಮಾತರ ಪ್ೂರೆೈಸಿಕೊಳುುವ ಸತತ ಬೆೋಡಿಕೆ ಇತಾಯದ್ಧಯಾಗಿ ವೆೈಯಕ್ತತಕ ಅಥವಾ
ಸಾಮೂಹಕ ಸಟಖವೆೋ ಜೋವನದ ಪ್ರಬಲ್ ಹಂಬಲ್ವಾದಾಗ ಅವನರ್ತ ಕಂಡಟಬರಟತತದೆ.
ಮನಟಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆೋವಲ್ವೂ ಸಟಖಾಪ್ೆೋಕ್ಷಿಯೂ ಆದಾಗ ಅವನರ್ತ ಉಂಟಾಗಟತತದೆ.
ಜವಾಬಾದರಿ ಎಂಬಟದಟ ಪ್ೂರ್ತಿ ಅತಿಹೋನವಾದಾಗ, ಇನೊುಬಬನ ಬಗೆೆ, ಈ ನೆಲ್ ಹಾಗಟ
ಕಡಲ್ಲನ ವಸಟತಗಳ ಬಗೆೆ ಕಾಳಜ ಇಲ್ಲದ್ಧರಟವಾಗ ನೆಲ್ ಬಾನಟಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಈ ಅಗೌರವ
ಇನೊುಂದಟ ಬಗೆಯ ಅವನರ್ತಗೆ ಕಾರಣವಾಗಟತತದೆ. ಉನುತ ಸಾಿನಗಳಲ್ಲಲ ನಯವಂಚನೆ,
ವಾಯಪ್ಾರದಲ್ಲಲ ಅಪ್ಾರಮಾಣಿಕತೆ,ನಿತಯದ ಮಾತಟಕತೆಗಳಲ್ಲಲ ಸಟಳುು, ಕೆಲ್ವೆೋ ಕೆಲ್ವರ
ದೌಜಿನಯ, ಪ್ದಾಥಿಗಳ ಮೋಲ್ಟಗೆೈ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡಟಬಂದಾಗ ಒಟ್ಟು ಜೋವನಕೆಕ ದೊರೋಹ ಬಗೆದ
ಸಿಿರ್ತ ಕಂಡಟ ಬರಟತತದೆ. ಆಗ ಕೊಲೆಗಡಟಕತನವೆೋ ಜೋವನದ ಏಕೆೈಕ ಭಾಷೆಯಾಗಟತತದೆ.
ಪ್ೆರೋಮವನಟು ಸಟಖವೆಂದಟ ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಮಾನವರಟ ಸವತಃ ತಮೂ ಬದಟಕ್ತನ ಚೆಲ್ಟವು ಹಾಗೂ
ಪ್ಾವಿತರಯದ ಸಂಬಂಧವನಟು ಕಡಿದಟ ಕೊಳುುತಾತರೆ.

ಸಟಖಾಪ್ೆೋಕ್ಷೆ ಹೆಚಾಚದಷ್ೂು ’ನಾನಟ’ ಹೆಚಟಚ ಪ್ರಬಲ್ವಾಗಟತತದೆ. ಸಟಖದ ಅರಸಟವಿಕೆಯಲ್ಲಲ
ಮನಟಷ್ಯರಟ ಒಬಬರನೊುಬಬರಟ ಶೆರೋಷ್ಣೆ ಮಾಡಟರ್ತತದಾದರೆ. ನಮೂ ಬದಟಕ್ತನಲ್ಲಲ ಸಟಖವೆೋ
ಪ್ರಧಾನವಾದಾಗ, ಈ ಉದ ದೆೋಶ್ಕಾಕಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನಟು ಶೆರೋಷ್ಟಸಲಾಗಟತತದೆ.ಹೋಗಾಗಿ ಅನಯರ
ಜೊತೆ ನಮಗೆ ನಿಜದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸಂಬಂಧವೆಂಬಟದಟ ವಾಯಪ್ಾರವಾಗಟತತದೆ.
ತೃಪಿತಯ ತಟಡಿತ ಸಟಖಾವಲ್ಂಬಿ. ನಮಗೆ ಆ ಸಟಖ ಸಿಗದ್ಧದಾದಗ ಅಥವಾ ಅದಟ
ಪ್ರಕಟ್ವಾಗದ್ಧದಾದಗ ಕೊೋಪ್, ಸಿನಿಕತನ, ದೆವೋಷ್, ಮನಃಕಷಾಯ ಉಂಟಾಗಟತತದೆ. ಸಟಖದ ಈ
ಸಂತತ ಹಟಡಟಕಾಟ್ವೆೋ ಯಥಾಥಿವಾಗಿ ಹಟಚಟಚತನ.
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The Whole 
Movement of Life
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Ch 28.



ಮನಟಷ್ಯ ಏಕೆ ಇಂದ್ಧರಯ ಸಟಖಗಳಲ್ಲಲ ಸಿಲ್ಟಕ್ತ ಕೊಂಡಿದಾದನೆ?...... ಇದೊಂದಟ ಜವಲ್ಂತ
ಸಮಸೆಯ,ಏಕೆಂದರೆ ಆಧಟನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ ಈ ಸಟಖಭೊೋಗಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಪ್ರಚೊೋದನೆ
ದೊರೆಯಟರ್ತತದೆ. ವಾತಾಿ ಪ್ರ್ತರಕೆಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಪ್ುರವಣಿಗಳು ಕಾಮಟಕತೆಯನಟು
ಪ್ರಚೊೋದ್ಧಸಟರ್ತತವೆ.ನಿಮೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲ್ಟ ಜಾಹರಾತಟಗಳು ಹೆಂಗಸರ ಚತರಗಳನಟು
ಬಳಸಿಕೊಳುುತತವೆ. ಬಾಹಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಚೊೋದನೆಗೆ ಪರೋತಾುಹ
ದೊರೆಯಟರ್ತತದೆ.,ಉದ ದೆೋಶ್ಪ್ೂವಿಕವಾಗಿ ಅದನಟು ರೂಢಿಸಲಾಗಟರ್ತತದೆ.ಸದಯದ ಸಮಾಜ
ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಮಟಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರರ್ತಫಲ್. ಪ್ದಾಥಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರ, ಸಾಿನಮಾನ,
ಕ್ತೋರ್ತಿ ಮತಟತ ವಗಿ ಇತಾಯದ್ಧಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಲಲ್ಲದ ಮಹತವ ಒದಗಿದೆ.ಇಂದ್ಧರಯಾತೂಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು
ನಿಮೂ ಜೋವನದಲ್ಲಲ ಬಹಳ ಮಟಖಯವಾಗಿವೆ.....ನಿಮೂ ಬದಟಕಟಗಳು ಠೊಳಾುಗಿವೆ,
ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿವೆ, ಹಣ ಸಂಪ್ಾದನೆ ಮಾಡಟವ, ಇಸಿಪೋಟ್ಟ ಆಡಟವ, ಸಿನೆಮಾಕೆಕ ಹೊೋಗಟವ ಮತಟತ
ಪ್ುಸತಕಗಳನಟು ಓದಟವ ಯಾಂರ್ತರಕ ರೂಢಿಗಳಾಗವೆ.
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Bombay,  
15 February 1948; 

The Collected  
Works, Vol. IV.



ಶ್ನರೋಮಂತರಟ ರಾರ್ತರ ಕಲಬಗಳಲ್ಲಲ, ವಿನೊೋದಗಳಲ್ಲಲ, ಕಾರಟಗಳಲ್ಲಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಲ
ತಮೂನಟು ತಾವು ಮರೆಯಲ್ಟ ಬಯಸಟತಾತರೆ. ಜಾಣರೂ ತಮೂನಟು ತಾವು ಮರೆಯಲ್ಟ
ಬಯಸಟತಾತರೆ; ಅದಕಾಕಗಿ ಅವರಟ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಟ,ಅಸಾಧಾರಣ ನಂಬಿಕೆಗಳನಟು
ರೂಪಿಸಿಕೊಳುಲ್ಟ ಬಯಸಟತಾತರೆ. ಮೂಖಿರಟ ಕೂಡ ತಮೂನಟು ಮರೆಯಲ್ಟ ಯರ್ತುಸಟತಾತರೆ;
ಆದಟದರಿಂದಲೆ ಅವರಟ ಜನರನಟು ಅನಟಕರಿಸಟತಾತರೆ,ಏನಟ ಮಾಡಬೆೋಕಟ ಎಂದಟ ಹೆೋಳುವ
ಗಟರಟಗಳನಟು ಕಂಡಟಕೊಳುುತಾತರೆ. ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡಾ ಏನಾದರೊಂದನಟು
ಮಾಡಟವ ಮೂಲ್ಕ ತಮೂನಟು ಮರೆಯಲೆರ್ತುಸಟತಾತರೆ. ಹೋಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಬೆಳೆದಂತೆ,ಪ್ಾರಯವಾದಂತೆ ನಮೂನಟು ನಾವು ಮರೆಯಲ್ಟ ಹಂಬಲ್ಲಸಟತ ತೆೋವೆ.
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Varanasi,  
22 January 1954;  
Leaving School,  

Entering Life.



ಚಡಪ್ಡಿಕೆಯ ಮನಸಿುಗೆ ಬದಲಾಗಟವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಭವಯಕ್ತತಗಳು ಮತಟತ ಕ್ತರಯೆಗಳು
ಬೆೋಕಟ. ಅದಟ ಸದಾ ತಟಂಬಿರಬೆೋಕಟ ಅಥವಾ ಮಗುವಾಗಿರಬೆೋಕಟ. ಅದಕೆಕ ಹೆಚಟಚತತಲೆೋ ಇರಟವ
ಇಂದ್ಧರಯ ಸಟಖಗಳು ಹಾಗೂ ಹವಾಯಸಗಳು ಬೆೋಕಟ; ಗಾಳಿ ಸಟದ್ಧದ ಇದೆಲ್ಲವನೂು
ಒಳಗೊಂಡಿರಟತತದೆ. ಹಲ್ವರಟ ಇನೊುಬಬರ ವಯವಹಾರಗಳಲ ಲೆೋ ಮಟಳುಗಿರಟತಾತರೆ.ಗಾಸಿಪ್
ಅಂಕಣಗಳು, ಕೊಲೆ,ವಿಚ ಛೆೋದನಗಳು ಇತಾಯದ್ಧ ವಿವರಗಳಿಂದ ತಟಂಬಿದ ಅಸಂಖಾಯತ
ಪ್ುರವಣಿಗಳನಟು, ಪ್ರ್ತರಕೆಗಳನಟು ಓದಟವುದೆಂದರೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಲಲ್ಲದ ಆಸಕ್ತತ. ಹೋಗೆ ನಾವು
ಹೆಚಟಚ ಹೆಚಟಚ ಬಹಮಟಿಖರಾಗಟತಾತ ಆಂತಯಿದಲ್ಲಲ ಠೊಳಾುಗಟತ ತೆೋವೆ. ನಾವು ಹೆಚಟಚ ಹೆಚಟಚ
ಬಹಮಟಿಖರಾದಷ್ೂು ನಮಗೆ ಹೆಚಟಚ ಹೆಚಟಚ ಸಟಖಭೊೋಗಗಳು, ಆಕಷ್ಿಣೆಗಳು ಬೆೋಕಾಗಟತತವೆ.
ಆಧಟನಿಕ ಇರವು ಈ ಬಗೆಯ ತೊೋರಿಕೆಯ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಕಷ್ಿಣೆಯನಟು
ಉತ ತೆೋಜಸಟತತದೆ.
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ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ ಹೆಚಟಚ ಗಮನ ಕೊಡಟರ್ತತರಟವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಟರ್ತತಲ್ಲ. ನಿೋವು ಬೆಳಗೆಿನಿಂದ
ತಡ ರಾರ್ತರಯ ವರೆಗೂ ದೂರದಶ್ಿನದಲ್ಲಲ ಕೊನೆಯಿರದ ಮನೊೋರಂಜನಾ
ಕಾಯಿಕರಮಗಳನಟು ನೊೋಡಟರ್ತತೋರಿ. ಮಕಕಳಿಗೂ ಮನೊೋರಂಜನೆ ದೊರೆಯಟತತದೆ. ನಿಮಗೆ
ಮನೊೋರಂಜನೆ ದೊರೆಯಟರ್ತತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವನಟು ಜಾಹರಾತಟಗಳು ಮೂಡಿಸಟತತವೆ.
ಜಗರ್ತತನಲ್ಲಲ ಎಲ ಲೆಡೆ ಇದಟ ನಡೆದ್ಧದೆ. ಈ ಮಕಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೆೋನಟ? ಕೆಲ್ವೆೋ ಕೆಲ್ವರಟ ಅಂಕಣದಲ್ಲಲ
ಆಟ್ವಾಡಟರ್ತತರಟವುದನಟು ಮೂವತಟತ, ನಲ್ವತಟತ ಸಾವಿರ ಮಂದ್ಧ ಕಂಡಟ ಬೊಬೆಬ ಹೊಡೆಯಟವ
ಕ್ತರೋಡೆ ಎಂಬ ಮನೊೋರಂಜನೆ ಇದೆ...... ಇದನೆುಲ್ಲ ಜಗರ್ತತನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ ಜನ
ನೊೋಡಟತಾತರೆ. ಮನಸಟು ಹೋಗೆ ವಿನೊೋದಗಳಲ್ಲಲ, ಮನೊೋರಂಜನೆಯಲ್ಲಲ, ಕ್ತರೋಡೆಗಳಲ್ಲಲ
ಮಗುವಾಗಿರಟವುದನಟು ಕಂಡಟ ಕಾಳಜ ಉಳುವರಟ ಯಾರಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನಟ?
ಎಂದಟ ಕೆೋಳಬಹಟದಟ. ಇದೆೋ ಇದೆೋ ವಿವಿಧ ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕಂಡಟಬರಟವುದೆೋ? ಬಗೆಬಗೆಯ
ಆಮೋದ ಪ್ರಮೋದಗಳ ೋೆ?

ಮನೊೋರಂಜನಾ ಉದ್ಧದಮ ಕರಮೋಣ ಹಡಿತ ಸಾದ್ಧಸಟತತ ಹೊೋದಂತೆ, ಯಟವ ಜನಾಂಗ,
ವಿದಾಯಥಿಿಗಳು, ಮಕಕಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಟಖ ಪ್ಡಲ್ಟ ಪ್ರಚೊೋದ್ಧತರಾದಾಗ, ರಮಯ
ಇಂದ್ಧರಯ ಭಾಗಗಳನಟು ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಳುಲ್ಟ ಉತ ತೆೋಜತರಾದಾಗ, ನಿಗರಹ ಮತಟತ ಸಂಯಮದ
ಮಾತಟ ಮೂಲೆಪ್ಾಲಾಗಟತತದೆ. ಆ ಬಗೆೆ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಟವುದ್ಧಲ್ಲ...... ಸಂಯಮದ
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆೆ ಇನೊುಬಬರ ಮಾತಟ ಕೆೋಳಲ್ಟ ಕೂಡ ತಯಾರಿರಟವುದ್ಧಲ್ಲ. ನಿಮೂನಟು
ಬಾಲ್ಯದ್ಧಂದಲ್ೂ ಖಟಷ್ಟ ಪ್ಡಟವ ರಿೋರ್ತಯಲ್ಲಲ ಬೆಳೆಸಿರಟವಾಗ, ಮನೊೋರಂಜನೆಯ ಮೂಲ್ಕ
ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡಲ್ಟ ಬೆಳೆಸಿರಟವಾಗ, ನಿಮೂ ಮನಸಿುನ ಭಾವನೆಗಳನಟು ತಡೆಹಡಿಯದೆ
ಮಟಕತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸದ್ಧದದರೆ ಮನೊೋವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೆೋಕಾಗಟತತದೆ ಎಂದಟ ಬಹಳಷ್ಟು
ಮನೊೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆೋಳುರ್ತತರಟವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೋ ಹೆಚಟಚಹೆಚಾಚಗಿ ಕ್ತರೋಡೆ, ವಿನೊೋದ,
ಮನೊೋರಂಜನೆ ಮಟಂತಾದ ಕ್ಷೆೋತರಗಳಿಗೆ ಧಟಮಟಕ್ತ ನಿೋವು ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ಧದೋರೊೋ ಅದರಿಂದ
ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡಟರ್ತತೋರಿ.
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Krishnamurti 
to Himself,

18 March, 1983



ರೊೋಬೊಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನಟಷ್ಯನಿಗೆ ದ್ಧನದಲ್ಲಲ ಕೆೋವಲ್ ಎರಡಟ ಗಂಟೆ ಮಾತರ
ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಟ ಅವಕಾಶ್ ದೊರೆಯಟತತದೆ. ಇದಟ ಸದೊಯೋಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಲ ಸಂಭವಿಸಲ್ಲದೆ. ಆಗ
ಮನಟಷ್ಯ ಏನಟ ಮಾಡಟತಾತನೆ? ಅವನಟ ಮನೊೋರಂಜನಾ ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ಲಲ ಮಟಳುಗಿ
ಹೊೋಗಟವನೆೋ?....... ಅಥವಾ ಅವನಟ ಅಂತಮಟಿಖಿಯಾಗಟವನೆೋ? ಇದಟ ಮನೊೋರಂಜನೆ
ಅಲ್ಲ. ಇದಕೆಕ ಅಸಾಮಾನಯವಾದ ಅವಲೊೋಕನ, ಪ್ರಿಶ್ನೋಲ್ನೆ ಮತಟತ ಅವೆೈಯಕ್ತತಕವಾದ
ಪ್ರಿಭಾವನೆ ಬೆೋಕಾಗಟತತದೆ. ಇವು ಈಗ ಇರಟವ ಎರಡಟ ಸಾಧಯತೆಗಳು.

Saanen, 
21 July 1981;

The Network  
of Thought.



ನಿೋವು ನಿಮೂ ಸಾಮಥಯಿಗಳು ಹಾಗಟ ಜನೂಜಾತ ಕೊಡಟಗೆಗಳಿಂದ ಆವೃತರಾಗಿದ್ಧದೋರಿ. ಅವು
ನಿಮೂ ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ ಗೆಳೆಯರಟ. ಅವು ತಮೂಷ್ುಕೆಕ ತಾವೆೋ ಗಟರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಪ್ಿಟ್ಟು ನೊೋವು
ಹಾಗೂ ದಟಃಖಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗಟತತವೆ. ನಿಮೂ ಆಹಾರ, ನಿಮೂ ಬಟೆುಬರೆ, ನಿಮೂ ಭಂಗಿಗಳು
ಮತಟತ ನಿಮೂ ಸಟಖಗಳು ನಿಮೂನಟು ದಣಿಸಿ ಬಸವಳಿಯಟವಂತೆ ಮಾಡಟತತವೆ; ನಿಮೂ ಮನಸಟು
ಅಸೂಕ್ಷಮವಾಗಟತತದೆ, ಗರಹಕೆಯ ಚಟರಟಕಟತನವನಟು ಕಳೆದಟಕೊಳುುತತದೆ...... ತೊೋರಿಕೆಯ
ಮನಸಿುನ ಹಲ್ವು ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಿೋವು ಅರಿವುಳುವರಾದರೆ, ಅದರ ಗೊಣಗಾಟ್ಗಳು,
ಕಟಣಿದಾಟ್ಗಳು, ರ್ತೋಮಾಿನಗಳು ಇತಾಯದ್ಧಗಳನಟು ಈ ಅರಿವಿನಿಂದ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆಗ
ಶಾಂರ್ತ ಹಾಗೂ ಸಪಷ್ುತೆ ಒದಗಟತತದೆ.
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ಆದಟದರಿಂದ ಮಟಖಯವಾದ ಸಂಗರ್ತ ಎಂದರೆ..... ಸವಜ್ಞಾನ. ತನು ತಾನರಿಯದೆ ಜಗರ್ತತನಲ್ಲಲ
ವಯವಸೆಿ ಇರಲಾರದಟ. ಚಂತನೆ, ಭಾವನೆ ಮತಟತ ಕ್ತರಯೆಗಳನಟು ತನುಲ ಲೆೋ ಶೆರೋಧಿಸದೆ ಹೊೋದರೆ,
ವಿಶ್ವ ಶಾಂರ್ತ, ವಯವಸೆಿ ಹಾಗೂ ಭದರತೆ ಕಂಡಟ ಬರಲಾರದಟ. ಆದಟದರಿಂದ ಸವ ಅಧಯಯನ
ಬಹಳ ಮಟಖಯ ಮತಟತ ಅದಟ ಪ್ಲಾಯನದ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯಲ್ಲ.

ತನುನಟು ತಾನಟ ಅಧಯಯನ ಮಾಡಟವುದಟ ನಿಷ್ಟಕಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ತಾನಟ ಮಾಡಟವ ಪ್ರರ್ತ ಕೆಲ್ಸದಲ್ೂಲ
ಅಸಾಧಾರಣ ಎಚಚರ ಇರಬೆೋಕಟ.ರ್ತೋಪ್ುಿ ನಿೋಡದ, ದೂಷ್ಣೆರಹತ ಹಾಗೂ ಖಂಡನೆರಹತ
ಜಾಗೃರ್ತ ಬೆೋಕಾಗಟತತದೆ. ನಿತಯ ಜೋವನ ಸಾಗಿಸಟತಾತ ತನು ಬಗೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯ ಈ
ಅರಿವು ಹೊಂದಟವುದಟ ಸಂಕಟಚತವಾಗಟವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸದಾ ವಿಸಾತರಗೊಳುುವುದಟ, ಸದಾ
ಸಷಷ್ುವಾಗಟವುದಟ. ಈ ಅರಿವಿನಿಂದ ಮದಲ್ಟ ತನುಲ್ಲಲ ಮತ ತೆ ಹೊರ ಜಗರ್ತತನೊಂದ್ಧಗಿನ
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಲ ವಯವಸೆಿ ಹೊರಹೊಮಟೂತತದೆ.
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ನಿಮಗೆ ನೊೋವಿಲ್ಲದ್ಧದದರೆ, ನಿೋವು ಸಂಘಷ್ಿದಲ್ಲಲ ಸಿಲ್ಟಕ್ತಕೊಂಡಿರದ್ಧದದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ
ಸಮಸೆಯಯೂ ಇಲ್ಲದ್ಧದದರೆ ನಿಮೂ ಬದಟಕ್ತನಲ್ಲಲ ಬಿಕಕಟೆುೋ ಇಲ್ಲದ್ಧದದರೆ ಹೆೋಳುವುದಕೆಕ ಹೆಚಚಗೆ
ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ನಿೋವು ನಿದೆರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದರೆ, ಜೋವನದ ಮದಲ್ ಕೆಲ್ಸವೆೋ
ನಿಮೂನಟು ಎಚಚರಗೊಳಿಸಟವುದಟ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ನಿೋವು ಯಾತನೆ ಅನಟಭವಿಸಟವಾಗ
ಏನಾಗಟತತದೆ? ನಿೋವು ಒಡನೆಯೆ ನಿಮೂ ಸಮಸೆಯಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಅರಸಟರ್ತತೋರಿ. ಹೋಗಾಗಿ ಕರಮೋಣ
ನಿೋವು ಸಟಖವನಟು ಅರಸಟರ್ತತೋರಿ, ನಿಮೂ ಪ್ರಯತುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮತೊತಮೂ ನಿದೆರಗೆ
ಜಾರಟರ್ತತೋರಿ...... ಆಘಾತಕೆಕ ಒಳಗಾಗಿ ಮನಸಟು ಎಚೆಚತಾತಗ ನಿೋವು ಅದನಟು ಕಷ್ು, ಯಾತನೆ
ಅನಟುರ್ತತೋರಿ. ಸಟಖವನಟು ಬಯಸದೆ ನಿಮೂ ಯಾತನೆಗೆ ಕಾರಣವನಟು ಶೆರೋಧಿಸಟವ ನಿಜವಾದ
ಗಳಿಗೆ ಇದಟವೆೋ.
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ಆವರಣ ಮತಟತ ಸವದ ನಡಟವಿನ ಸಂಘಷ್ಿದ ಅರಿವು ನಿಮಗಿಲ್ಲದ್ಧದದರೆ, ಆ ಹೊೋರಾಟ್ದ ಎಚಚರ
ನಿಮೂಲ್ಲಲಲ್ಲದ್ಧದದರೆ ನಿೋವು ಇನೂು ಮತೂತ ಪ್ರಿಹಾರ ಏಕೆ ಅರಸಟರ್ತತೋರಿ? ಹಾಗೆ
ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ೂವಿಕವಾಗಿಯೆೋ ಇರಿ. ಅಗತಯವಾದ ಸಂಘಷ್ಿವನಟು ಸನಿುವೆೋಶ್ಗಳು ತಾವಾಗಿಯೆೋ
ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಲ. ನಿೋವೆೋಕೆ ಮಟನಟುಗಟೆರ್ತತೋರಿ? ನಿಮೂ ಹೃನೂನಗಳಲ್ಲಲ ಇಲ್ಲದ ಸಂಘಷ್ಿವನಟು ನಿೋವೆೋಕೆ
ಕೃತಕವಾಗಿ, ಹಟಸಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟುಸಟರ್ತತೋರಿ? ನಿೋವೆೋನೊೋ ಕಳೆದಟಕೊಳುುರ್ತತದ್ಧದೋರಿ ಎಂದಟ ನಿಮಗೆ
ಭಯ; ಅದಕೆಕೋ ನಿೋವು ಕೃರ್ತರಮವಾಗಿ ಸಂಘಷ್ಿವನಟು ಹಟಟ್ಟುಹಾಕಟರ್ತತದ್ಧದೋರಿ. ಆದರೆ ಜೋವನ
ನಿಮೂನಟು ಕಳೆದಟಕೊಳುುವುದ್ಧಲ್ಲ.
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ನಿೋವು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ್ಟ, ಕ್ತಟ್ಕ್ತಗಳನಟು ಮಟಚಚ ಒಳಗೆೋ ವಾಸಮಾಡಟವಾಗ
ಸಟರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ಧದೋರಿ, ಆಕರಮಣಕೆಕ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಟ ಭಾವಿಸಟರ್ತತೋರಿ. ಆದರೆ ಜೋವನ ಹಾಗಲ್ಲ.
ಜೋವನ ಸತತವಾಗಿ ಬಾಗಿಲ್ಟ ಬಡಿಯಟರ್ತತದೆ, ಕ್ತಟ್ಕ್ತ ಬಾಗಿಲ್ಟಗಳನಟು ದೂಡಿ ಸದಾ ತೆರೆದ್ಧಡಲ್ಟ
ಯರ್ತುಸಟತತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿೋವು ಎಲ್ಲವನೂು ನೊೋಡಬಹಟದಟ. ಆದರೆ ನಿೋವು ಭಯದ್ಧಂದ
ಕ್ತಟ್ಕ್ತಗಳನಟು ಮಟಚಚದರೆ ಕದ ಬಡಿಯಟವಿಕೆಯ ಸದಟದ ಹೆಚಟಚತತದೆ. ಹೋಗಾಗಿ ನಿೋವು ಹೆಚಟಚ ಹೆಚಟಚ
ಹೊರಗಿನ ಭದರತೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಜೋವನ ಹೆಚಚನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಲ ಬಂದಟ ನಿಮೂನೆುೋ
ದಬಟಬತತದೆ.
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Varanasi,  
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ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಟ ನಿಮೂನಟು ಬದಲಾಯಿಸಟತತದೆ? ಬಿಕಕಟ್ಟು? ತಲೆಗೆ ಏಟ್ಟ? ದಟಃಖ?
ಕಣಿಣೋರಟ? ಬಿಕಕಟಿುನ ಮೋಲೆ ಬಿಕಕಟ್ಟು- ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹೊೋಗಿದೆ. ನಿೋವು ಸತತವಾಗಿ ಕಣಿಣೋರಟ
ಸಟರಿಸಿದ್ಧದೋರಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ನಿಮೂನಟು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂರ್ತಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿೋವು
ಯಾರನೊುೋ ಅವಲ್ಂಬಿಸಿದ್ಧದೋರಿ. ’ನಾನಟ ಕಂಡಟ ಹಡಿಯಟತ ತೆೋನೆ’ ಎಂದಟ ಯಾರೂ ಹೆೋಳುರ್ತತಲ್ಲ.
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29 December 1979; 

The Seed of a 
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ನಿಮೂ ಬದಟಕ್ತನಲ್ಲಲ ಏನಟ ಮಾಡಿದ್ಧದೋರಿ?..... ನಿಮಗೆ ಈ ಜೋವನ ದೊರೆರ್ತದೆ. ದಟಃಖ, ಸಟಖ,
ಭಯ, ಅಪ್ರಾಧ ಭಾವ, ಸಕಲ್ ಹಂಸೆಗಳು, ಒಂಟಿತನ , ನಿರಾಸೆ ಮತಟತ ಬದಟಕ್ತನ ಚೆಲ್ಟವು
ಎಲ್ಲವನೂು ಒಳಗೊಂಡ ಅಸಾಮಾನಯವಾದ ಒಂದಟ ಜೋವನ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತಕದೆ. ನಿೋವು ಏನಟ
ಮಾಡಿದ್ಧದೋರಿ? ನಿೋವು ಈ ಪ್ರಶೆು ಕೆೋಳಿಕೊಂಡಟ ದಟಃಖದ್ಧಂದ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಒರಗಬೆೋಡಿ.ಏಕೆಂದರೆ
ನಿೋವು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿೋವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲೊೋಕದಲ್ಲಲ
ಅತಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೋವನ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತಕದೆ, ನಿೋವೆೋನಟ ಮಾಡಿದ್ಧದೋರಿ? ನಿೋವು ಅದನಟು
ಭರಷ್ುಗೊಳಿಸಿದ್ಧದೋರಿ, ಹಂಸಿಸಿದ್ಧದೋರಿ, ಚಂದ್ಧಚಂದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ಧದೋರಿ, ಅದನಟು ಒಡೆದ್ಧದ್ಧದೋರಿ,
ಹಂಸೆಯನಟು ಉಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದ್ಧದೋರಿ, ನಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ಧದೋರಿ, ಯಾವುದೆೋ ಪ್ೆರೋಮ,
ಕರಟಣೆ,ಭಾವರ್ತೋವರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ದೆವೋಷ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ಧದೋರಿ. ನಿೋವು ನಿಮೂ ಬದಟಕನಟು ಏನಟ
ಮಾಡಿದ್ಧದೋರಿ ಎಂದಟ ನಿಮೂನೆುೋ ನಿೋವು ಕೆೋಳಿಕೊಂಡರೆ ನಿವಾಿಹವಿಲ್ಲದೆ ಕಣಿಣೋರಟ
ಸಟರಿಸಟರ್ತತೋರಿ. ಆದರೆ ನಿೋವು ಹಂದ್ಧನದನಟು, ಹಂದೆ ಏನಟ ಮಾಡಿದ್ಧದರಿ ಎಂಬಟದನಟು ಎಣಿಸಿ
ಕಣಿಣೋರಟಗರೆಯಟರ್ತತೋರಿ: ಇದಟ ಆತೂ ಮರಟಕದ ಕಣಿಣೋರಟ.

Bombay,  
14 December 1969.



ಉಲಾಲಸ ಮತಟತ ಸಂಭರಮ ತಮೂಷ್ುಕೆಕ ತಾವೆೋ ಗಟರಿಗಳಲ್ಲ; ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಮತಟತ ಭರವಸೆಯ
ಹಾಗೆ ಅವು ಏನೊೋ ಒಂದರ ಹಟಡಟವಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಸಿಗಟವ ಆಕಸಿೂಕಗಳು. ಈ ಹಟಡಟಕಾಟ್ ಸವಯಂ
ಒಂದಟ ಗಟರಿ. ಈ ಗಟರಿಯನಟು ತಾಳ ೂೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಪ್ಟ್ಟು ಬಯಸಬೆೋಕಟ. ಇದರ
ಹಟಡಟಕಾಟ್ದಲ ಲೆೋ ನಮೂ ತೊಳಲಾಟ್ ಮತಟತ ನೊೋವು ನಶ್ನಸಟತತದೆ. ಅದರ ಶೆರೋಧನೆಯ
ಪ್ಯಣ ನಮೂಳಗೆೋ ಆಗಬೆೋಕಟ; ಬೆರೆಲ್ಲ ಪ್ಯಣಗಳೂ ವಿಕಷ್ಿಕಗಳಾಗಿದಟದ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ
ಭರಮಯನಟು ಉಂಟ್ಟಮಾಡಟತತವೆ. ನಮೂಳಗೆ ನಡೆಯಟವ ಪ್ಯಣವನಟು ಗಟರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ
,ಸಂಘಷ್ಿ ಮತಟತ ದಟಃಖದ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಕೆೈಗೊಳುಬಾರದಟ; ಏಕೆಂದರೆ ಶೆರೋಧನೆಯೆೋ ಭಕ್ತತ
ಮತಟತ ಸೂೂರ್ತಿ.
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ನಾವು ಅಖಂಡ ಮಾನವತೆ; ನಾವು ಹಂಚಕೊಳುಲ್ಟ ಈ ನೆಲ್ವಿದೆ, ಅದಟ ಪಿರೋರ್ತ ಮತಟತ
ಕಾಳಜಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟೆು ಮತಟತ ಆಸರೆ ನಿೋಡಟತತದೆ. ಹೋಗಾಗಿ ಕೆಲ್ವು
ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಗಳನಟು ಪ್ಾಸಟ ಮಾಡಟವುದೆೋ ಶ್ನಕ್ಷಣದ ಉದ ದೆೋಶ್ವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಟ್ಟು ಬದಟಕ್ತನ
ಸಮಸೆಯಯನಟು ನಿಮಗೆ ಅಥಿ ಮಾಡಿಸಟವುದಟ ಅದರ ಉದ ದೆೋಶ್....... ದೆೋವರಟ ಅಂದರೆ
ಯಾರಟ, ಏನಟ ಎಂದಟ ಕಂಡಟಕೊಳುುವುದಟ ಕೂಡಾ ನಮೂ ಸಮಸೆಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೆೋ ನಮೂ
ಬದಟಕ್ತನ ಮೂಲಾಧಾರ. ಭದರ ಬಟನಾದ್ಧ ಇಲ್ಲದ್ಧದದರೆ ಮನೆ ಬಹಟಕಾಲ್ ಉಳಿಯಲಾರದಟ.
ದೆೋವರಟ ಅಥವಾ ಸತಯ ಅಂದರೆೋನಟ ಎಂಬಟದನಟು ಅರಸದ್ಧದದರೆ ಮನಟಷ್ಯನ ಸಕಲ್ ಕಟಟಿಲ್
ಆವಿಷಾಕರಗಳು ಅಥಿಹೋನವಾಗಟತತವೆ.
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ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಗಳು ವಿನಾಶ್ ಹಾಗೂ ನೊೋವಿಗೆ , ಗೊಂದಲ್ ಮತಟತ ನಿರಾಸೆಗೆ
ಕಾರಣವಾಗಟತತವೆ ಎಂಬಟದಟ ನಿಮಗೆ ರ್ತಳಿಯಟತತದೆ. ಅಪ್ಾರ ಬಡತನ, ರೊೋಗರಟಜನ ಮತಟತ
ಹಸಿವು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ ಲೆೋ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳು,ರೆಫ್ರರಜರೆೋಟ್ರ್ ಮಟಂತಾದ ಭಾರಿ
ಸೌಕಯಿಗಳಿವೆ.ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನಟಷ್ಯ ಕೃತ.ಇದನೆುಲ್ಲ ನೊೋಡಟವಾಗ " ಇಷೆುೋನಾ? ಮನಟಷ್ಯನ
ನಿಜವಾದ ಕಾಯಿ ಇನೆುೋನೂ ಇಲ್ಲವೆ?" ಎಂದಟ ನಿಮೂನಟು ನಿೋವು ಪ್ರಶೆು
ಮಾಡಿಕೊಳುುವುದ್ಧಲ್ಲವೆ? ಮನಟಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಏನಟ ಎಂಬಟದನಟು ನಾವು
ಕಂಡಟಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳು, ಬಟೆು ಒಗೆವ ಯಂತರಗಳು, ಸೆೋತಟವೆಗಳು, ಹಾಸ ುೆಲ್
ಗಳು ಇವೆೋ ಮಟಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ರ್ತೋರ ಬೆೋರೆಯೆೋ ಅಥಿ ಬರಟತತದೆ. ಆದರೆ ಮನಟಷ್ಯನ
ನಿಜವಾದ ಕಾಯಿ ಏನಟ ಎಂಬಟದನಟು ಕಂಡಟ ಹಡಿಯದೆ,ಸಟಮೂನೆ ಸಟಧಾರಣೆಗಳನಟು
ಮಾಡಟವುದಟ,ಮನಟಷ್ಯ ಈಗಾಗಲೆೋ ಮಾಡಿದದನಟು ಪ್ುನಃ ರೂಪಿಸಟವುದಟ ನಮೂನಟು ಎಲ್ಲಲಗೂ
ಕರೆದೊಯಯಲಾರದಟ.

ಹೋಗಾಗಿ ಮನಟಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಕಾಯಿ ಏನಟ? ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಮನಟಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ
ಕಾಯಿವೆಂದರೆ ಸತಯವನಟು, ದೆೋವರನಟು ಕಂಡಟಕೊಳುುವುದಟ; ಹಾಗೆಂದರೆ ಪಿರೋರ್ತಸಟವುದಟ,
ತನುನಟು ಸೆರೆಯಾಗಿಸಟವ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ ತೊಡಗದ್ಧರಟವುದಟ.ನಿಜವಾದ ಶೆರೋಧನೆಯಲ್ಲಲ
ಪ್ೆರೋಮವಿದೆ; ಮನಟಷ್ಯ ಮನಟಷ್ಯರ ನಡಟವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಲನ ಈ ಪ್ೆರೋಮವೆೋ ಒಂದಟ
ವಿಭನುವಾದ ನಾಗರಿಕತೆಯನಟು, ಹೊಸ ಜಗತತನಟು ಸೃಷ್ಟುಸಲ್ಲದೆ.
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ಸತಯ ಮತಟತ ದೆೋವರಟ ಅಂದರೆ ಏನಟ ಎಂಬಟದನಟು ಕಂಡಟಕೊಳುುವುದೆೋ ನಿಜವಾದ ತಟಡಿತ,
ಉಳಿದಟದೆಲ್ಲ ಆನಟಷ್ಂಗಿಕ ತಟಡಿತಗಳು. ನಿಶ್ಚಲ್ವಾದ ನಿೋರಿಗೆ ನಿೋವಂದಟ ಕಲ್ಲನಟು ಎಸೆದಾಗ
ನಿೋರಿನಲ್ಲಲ ಅಲೆಯ ಉಂಗಟರಗಳು ಮೂಡಟತತವೆ. ಈ ಉಂಗಟರಗಳು ಆನಟಷ್ಂಗಿಕ ಚಲ್ನೆಗಳು,
ಸಾಮಾಜಕ ಪ್ರರ್ತ ಸಪಂದನಗಳು, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಚಲ್ನೆ ಕೆೋಂದರದಲ್ಲಲದೆ. ಈ ಚಲ್ನೆಯೆೋ
ಸಂತೊೋಷ್, ದೆೋವರಟ, ಸತಯವನಟು ಕಂಡಟಕೊಳುುತತದೆ; ಆದರೆ ನಿೋವು ಭಯ, ಬೆದರಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ
ಸಿಲ್ಟಕ್ತಕೊಂಡಷ್ಟು ಹೊತಟತ ಅದನಟು ಕಂಡಟಕೊಳುಲ್ಟ ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. ಭಯ ಮತಟತ ಬೆದರಿಕೆ
ಕಂಡಟಬಂದ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಸೃರ್ತ ಕಟಸಿಯಟತತದೆ.

ಆದಟದರಿಂದಲೆೋ ನಿೋವು ಎಳೆಯವರಾಗಿರಟವಾಗಲೆೋ ಅನಟಬಂಧನಕೆಕ ಒಳಗಾಗಬಾರದಟ, ನಿಮೂ
ಹೆತತವರಿಗೆ, ಸಮಾಜಕೆಕ ಹೆದರಬಾರದಟ. ಇದಟ ಬಹಳ ಮಟಖಯ ಹಾಗೆ ಆದಲ್ಲಲ ಸತಯವೆಂದರೆ
ಏನಟ ಎಂಬಟದನಟು ಕಂಡಟಕೊಳುುವ ಈ ಕಾಲಾರ್ತೋತ ಚಲ್ನೆ ನಿಮೂಲ್ಲಲರಟತತದೆ. ಸತಯವನಟು
ಅರಸಟವ, ದೆೋವರನಟು ಅರಸಟವ ಮಂದ್ಧ ಅಂಥ ಮಂದ್ಧ ಮಾತರವೆೋ ಒಂದಟ ಹೊಸ
ನಾಗರಿಕತೆಯನಟು, ಹೊಸ ಸಂಸೃರ್ತಯನಟು ಕಟ್ುಬಲ್ಲರಟ.
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ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕನಾದ ಮನಟಷ್ಯ ಸಟಧಾರಣೆ ಬಗೆೆ ಕಳಕಳಿ ಉಳುವನಲ್ಲ, ಕೆೋವಲ್
ಸಾಮಾಜಕ ವಯವಸೆಿಯಲ್ಲಲ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟ್ಟ ಮಾಡಟವುದರಲ್ಲಲ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತತ ಇಲ್ಲ;
ಇದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ನಿಜ ಏನಟ ಎಂಬಟದನಟು ಅವನಟ ಶೆರೋಧಿಸಟತಾತನೆ. ಈ ಶೆರೋಧನೆಯೆೋ
ಸಮಾಜದ ಮೋಲೆ ಪ್ರಿವತಿನೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೋರಟತತದೆ. ಆದಟದರಿಂದಲೆೋ ಶ್ನಕ್ಷಣವು ಒಂದಟ
ನಿದ್ಧಿಷ್ು ಬಗೆಯ ಸಮಾಜಕೆಕ ವಿದಾಯಥಿಿ ಹೊಂದ್ಧಕೊಳುಲ್ಟ ಅಣಿಗೊಳಿಸಟವುದಕೆಕ
ಸಿೋರ್ಮತವಾಗದೆ ಮೂಲ್ತಃ ಸತಯ ಅಥವಾ ದೆೋವರನಟು ಅರಸಲ್ಟ ಬೆಂಬಲ್ ನಿೋಡಬೆೋಕಟ.

34

Think on 
These Things,

Ch:27.



ಭರಷ್ುವಾಗದ ಚರಂತನ ಪ್ಾವಿತರಯವನಟು ನಾವು ಕಂಡಟಕೊಳುಬೆೋಕಟ. ಕರಟಣೆ ಇದಾದಗ ಇದಟ
ಸಾಧಯ; ಅಂದರೆ ನಿಮೂ ಮತಟತ ಜಗರ್ತತನ ಒಟ್ಟು ಕಷ್ು ಕಾಪ್ಿಣಯಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಹತವವನಟು ನಿೋವು
ಗರಹಸಿದಾಗ ಈ ಪ್ಾವಿತರಯ ನಿಮಗೆ ಒದಗಟತತದೆ. ಲೊೋಕದ ಕಷ್ುವೆೋ ನಿಜ; ಅದಟ
ಬಹಟಕಾಲ್ದ್ಧಂದ ಇದೆ. ಅದಟ ಭಾವಾರ್ತರೆೋಕವಲ್ಲ, ರಮಯವಾದ ವಿಚಾರದ ಹೊಯಾದಟ್ವಲ್ಲ .
ಅದಟ ನಮೂಳಗೆ ಇರಟವಂತೆ ಯಥಾಥಿದಲ್ಲಲ ಇದೆ. ಆ ಕಷ್ುಗಳ ಜೊತೆ ಬದಟಕಬೆೋಕಟ,
ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಅನಟಭವಿಸಬೆೋಕಟ. ನಿೋವು ಪ್ಲಾಯನ
ಮಾಡದ್ಧದದರೆ ಅದನಟು ಎದಟರಿಸಟವ ಅಸಾಧಾರಣ ಚೆೈತನಯ ನಿಮೂಲ್ಲಲ ಕಂಡಟಬರಟತತದೆ. ಆಗ
ಮಾತರವೆೋ ನಿೋವು ಅದನಟು ಮಾಡಬಹಟದಟ........ ಕಷ್ುಕೊೋಟ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಅಥಿವನಟು
ಗರಹಸಿದಾಗಲೆೋ ಕಾರಟಣಯ ಮೂಡಟತತದೆ, ಇಲ್ಲಲಂದ ಕಷ್ುಗಳಿರಟವುದ್ಧಲ್ಲ. ಕರಟಣಾದರಿ ಮನಸಟು
ಮಾತರವೆೋ ಧೆೋನಿಸಿ ಚರಂತನ ಪ್ಾವಿತರಯವನಟು ಕಂಡಟಕೊಳುಬಲ್ಟಲದಟ.
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ಸತಯದ, ದೆೋವರ ಶೆರೋಧನೆ, ಪ್ೂಣಿ ಉತತಮನಾಗಿರಟವುದಟ ಅಂದರೆ ಉತತರ್ಮಕೆ ಹಾಗಟ
ವಿನಮರತೆಯನಟು ರೂಢಿಸದ್ಧರಟವುದಟ, ಅದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಮನಸಿುನ ಜಾಣೊ ಹಾಗೂ
ಆವಿಷಾಕರಗಳನಟು ದಾಟಿ ಏನನೊುೋ ಅರಸಟವುದಟ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಭಾವನೆ
ಹೊಂದ್ಧರಟವುದಟ, ಅದರಲ ಲೆೋ ಬದಟಕಟವುದಟ, ಅದೆೋ ಆಗಟವುದಟ- ಇದಟ ನಿಜವಾದ ಧಮಿ.
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿೋವು ತೊೋಡಿದ ಹೊಂಡದ್ಧಂದ ಮೋಲೆದಟದ ಜೋವನದ ನದ್ಧಯಲ್ಲಲ ಇಳಿದಾಗ ಇದಟ
ಸಾಧಯ. ಆಗ ಬದಟಕಟ ವಿಸೂಯಕರ ರಿೋರ್ತಯಲ್ಲಲ ನಿಮೂನಟು ಪೋಷ್ಟಸಟತತದೆ.ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ
ನಿಮೂನಟು ನಿೋವು ಪೋಷ್ಟಸಟವ ಪ್ರಶೆು ಉದಭವಿಸಟವುದ್ಧಲ್ಲ. ಬದಟಕಟ ತನಗೆ ಇಷ್ು ಬಂದ ಕಡೆಗೆ
ನಿಮೂನಟು ಕರೆದೊಯಟಯತತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿೋವು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿರಟರ್ತತೋರಿ;ಹೋಗಾಗಿ
ಭದರತೆಯ, ಜನ ಏನಟ ಹೆೋಳುತಾತರೆ ಅಥವಾ ಹೆೋಳುವುದ್ಧಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಮಸೆಯ ಇರಟವುದ್ಧಲ್ಲ.
ಇದೆೋ ಬದಟಕ್ತನ ಸೊಬಗಟ.
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ನಿಜವನಟು ಅರಸಟವಾಗ ರೊಟಿುಯನಟು ನಿೋಡಲಾಗಟತತದೆ;ಆದರೆ ನಾವು ರೊಟಿುಯನಟು
ಮಾತರವೆೋ ಬಯಸಿದರೆ ಅದೂ ನಾಶ್ವಾಗಟತತದೆ. ರೊಟಿುಯೆೋ ಆತಯಂರ್ತಕ ಮೌಲ್ಯವಲ್ಲ; ನಾವು
ಅದನಟು ಆತಯಂರ್ತಕ ಮೌಲ್ಯವನಾುಗಿ ಪ್ರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ವಿಪ್ತಟತ, ಕೊಲೆ ಸಟಲ್ಲಗೆ ಹಾಗಟ
ಹಸಿವಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಕೆೋಳಿಬರಟತತದೆ.

ನಶ್ವರತೆಯ ಮಟಖೆೋನ ಚರಂತನವನಟು ಅರಸಿ.ಅದಕೆಕ ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ,ಏಕೆಂದರೆ ಅದಟ ನಿತಯ
ವತಿಮಾನ.
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ಇರಟವುದಟ ಯಥಾಥಿ ಮಾತರ, ಅದೆವೈತವಾದ ಪ್ರಮ ಸತಯ ಮಾತರ. ಇರಟವುದೊಂದೆೋ
ಮಾನವತೆ ಮತಟತ ಸದಾಚಾರ, ಯಾವುದೆೋ ಮಾಗಿದ ಮೂಲ್ಕ, ನಿಮೂನಟು ಹೊರತಟಪ್ಡಿಸಿ
ಇನಾುವುದೆೋ ವಯಕ್ತತಯ ಮೂಲ್ಕ ನಿೋವು ಇದನಟು ಸಾಕ್ಷಾತಕರಿಸಲಾರಿರಿ. ನಿಮೂ ಮೋಕ್ಷವನಟು
ನಿೋವೆೋ ಅರಸಿ, ಆಗ ನಿೋವು ಈ ಪ್ರಪ್ಂಚವನಟು ಅದರ ಗೊಂದಲ್, ಸಂಘಷ್ಿ, ದಟಃಖ ಹಾಗಟ
ವೆೈರತವದ್ಧಂದ ಮಟಕತಗೊಳಿಸ ಬಲ್ಲಲರಿ.

38

The World Within,
Ch:19.



ನಿೋವಂದಟ ಪ್ರಶೆು ಎರ್ತತದ್ಧರಿ: ಪ್ವಿತರ ಅಂದರೆ ಏನಟ? ಅದನಟು ಕಂಡಟಕೊಳುದೆ , ಅದಕೆಕ
ಅಭಮಟಖವಾಗದೆ - ನಿೋವು ಅದನಟು ಕಂಡಟಕೊಳುದೆ- ಅದಟ ರೂಪ್ ತಳೆಯದೆ, ನಿೋವು ಒಂದಟ
ಹೊಸ ಸಂಸೃರ್ತಯನಟು, ಹೊಸ ಮನಟಷ್ಯನ ಲ್ಕ್ಷಣವನಟು ಕಾಣಲಾರಿರಿ.

Rish i Valley,  
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ನಿಮಗೆ ನಿೋವೆೋ ಬೆಳಕಟ....... ಕರಗಳು ಅಥವಾ ಮನಸಟು ಸೃಷ್ಟುಸಿದ ಪ್ದಾಥಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ
ಯಾವ ಭರವಸೆಯೂ ದಕಕದಟ. ನಾವು ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡಟರ್ತತಲ್ಲ; ಪ್ರಪ್ಾತದ ಅಂಚನಲ್ಲಲ
ನಡೆಯಟರ್ತತರಟವ ಯಾವುದೆೋ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಯಿಂದ ಅಧಃಪ್ತನವೆೋ ಗರ್ತ ಎಂದಟ
ಸೂಚಸಟರ್ತತದ ದೆೋವೆ. ಪ್ರಪ್ಾತದ ಆಚೆಗೆ ಮಾತರವೆೋ ಸಂತಸ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಇದನಟು
ಮನಗಂಡ ಕೆಲ್ವರಟ ಅಸತವಯಸತತೆಯ ಕೂಪ್ದ್ಧಂದಾಚೆಗೆ ಜ್ಞಾನೊೋದಯದ ಕೆೋಂದರಗಳನಟು
ರೂಪಿಸಬೆೋಕಟ. ಸದಯದ ಬಿಕಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಸಕಲ್ ಸಮಸೆಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲ್ಟ
ದಾರಿ ಇದೆ; ಅದಟ ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಗಿವಲ್ಲ, ಅದಟ ಚರಂತನ ಶಾಂರ್ತಯ ಕಡೆಗೆ ನಮೂನಟು
ಕರೆದೊಯಟಯವ ಮಾಗಿ.
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