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ನಿಜವಾದ ಬಿಕಕಟ್ುು     ಇರ್ತಹಾಸವು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಮಹಾ ದುರಂತಗಳ ಕಥನವೆಂದು
ಭಾಸವಾಗುತತದೆ. ಈ ದುರಂತಗಳು ನಿಯತವಾಗಿ, ಮರಳಿ ಮರಳಿ, ತಪ್ಪದೆ ಸಂಭವಿಸುರ್ತತವೆ
ಎಂದು ತೊೇರುತತದೆ. ಜಗರ್ತತಗೆ ಆಘಾತ ಹಾಗು ಆಶ್ಚಯಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮತುತ
ಪ್ಂಡಿತರ ಹಾಗು ತಜ್ಞರ ಎಲಲ ಊಹೆಗಳನುು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಘಟಿಸುರ್ತತವೆ. ಬುದಿ್ಧ,
ತಕಿ ಮತುತ ವಿವೆೇಚನೆಯ ಎಲಲ ಲೆಕಾಕಚಾರಗಳನುು ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿ ಮಾನವರನುು
ದ್ಧಗೂೂಢರನಾುಗಿಸುರ್ತತದೆ; ಅಸಹಾಯಕರನಾುಗಿಸುರ್ತತದೆ. ಒಂದು ಬಿಕಕಟ್ುು ಹಾಗು ಇನೊುಂದು
ಬಿಕಕಟಿುನ ನಡುವೆ ನಮೂ ಸಾಮಾನಯ ಜೇವನ ನಡೆದ್ಧದೆ. ಈ ತಥಾಕಥಿತ ಜೇವನದಲ್ಲಲ ನಾವು
ನಮೂಲಲ ಸಮಯ ಹಾಗು ಶ್ಕ್ತತಯನುು ಎಲಲ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಯಯಿಸುತ ತೆೇವೆ. ಆದರೆ
ಮಾನವನ ಇರವಿನ ಉದ ದೆೇಶ್ ಹಾಗು ನಮೂ ಜೇವನದ ಬಗೆೆ ಗಂಭೇರ ಮನನ ಹಾಗೂ
ಚಂತನೆ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ. ಮುಂದೆ ಉದಭವಿಸುವ ಜಾಗರ್ತಕ ಬಿಕಕಟಿುಗೆ ನಮೂ ವತಿಮಾನದ
ಜೇವನ ಶೆೈಲ್ಲ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೆೇ ಎಂದು ನಾವು ನಮೂನುು ಪ್ರಶ್ನುಸಿಕೊಳುುವುದ್ಧಲಲ. ಈ
ಪ್ರಶೆು ನಮೂ ಮನದಲ್ಲಲ ಮೂಡುವುದೆೇ ಇಲಲ. ಪ್ರಶೆು ಉದಭವಿಸಿದರೂ ನಾವು ಅದನುು
ಎದುರಿಸುವ ಧೆೈಯಿ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ.

ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಈ ಸವಾಲನೆು ನಮೂ ಮುಂದ್ಧಡುರ್ತತದಾದರೆ ಮತುತ ಹಲವಾರು ಮೂಲಭೂತ
ಪ್ರಶೆುಗಳ ಬಗೆೆ ನಮೂಲ್ಲಲ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುರ್ತತದಾದರೆ. ಅವರು ಎರ್ತತರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಶೆುಗಳನುು
೧೯೩೪ರಿಂದ ೧೯೮೫ರ ವರೆಗಿನ ಐದು ದಶ್ಕಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಲ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ
ಪ್ರವಚನಗಳು ಹಾಗು ಬರವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಆಯುದ ಇಲ್ಲಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

2© 2020, Krishnamurti Foundation India



ಸದಯದ ಜಾಗರ್ತಕ ಬಿಕಕಟ್ುು ಅಸಾಧಾರಣ ಸವರೂಪ್ದಾದಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕೆಲವು ಭೇಕರ
ದುರಂತಗಳು ಈ ಹಂದೆ ಆಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸದಯದ ಬಿಕಕಟ್ುು ಮನುಷ್ಯನ ಜೇವನದಲ್ಲಲ
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದದಲಲ. ಈ ಗೊಂದಲ ಹಾಗು ಅಸತವಯಸತತೆ ಜಗರ್ತತನಾದಯಂತ
ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. ಅದು ಭಾರರ್ತೇಯ ಅಥವಾ ಯುರೊೇಪಿಯನ್ ಅಲಲ; ಬದಲಾಗಿ ಜಗರ್ತತನ
ಮೂಲೆಮೂಲೆಗೂ ವಾಯಪಿಸಿದೆ. ಶಾರಿೇರಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ನೆೈರ್ತಕವಾಗಿ,
ಆಧಾಯರ್ತೂಕವಾಗಿ, ಆಥಿಿಕವಾಗಿ ಮತುತ ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ವಿಘಟ್ನೆ
ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ. ನಾವಂದು ಕಂದಕದ ತುದ್ಧಯಲ್ಲಲ ನಿಂತು ನಮೂ ಕ್ಷುದರ ವಯವಹಾರಗಳ ಬಗೆೆ
ಕಚಾಚಡುರ್ತತದ ದೆೇವೆ. ಕೆಲವೆೇ ಕೆಲವರು ಈ ಜಾಗರ್ತಕ ಬಿಕಕಟಿುನ ಅಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷಣವನುು,
ಇದೆಷ್ುು ಗಾಢವಾದದುದ ಹಾಗು ಮನಕಲಕುವಂಥದುದ ಎಂಬುದನುು ಮನಗಂಡಿದಾದರೆ ಎಂದು
ತೊೇರುತತದೆ. ಈ ಗೊಂದಲವನುು ಅರಿತ ಕೆಲವರು ಕಂದಕದ ಅಂಚನಲ್ಲಲ ನಿಂತು ಜೇವನ
ವಿನಾಯಸವನುು ಮರು ಸಂಯೇಜಸುರ್ತತದಾದರೆ. ಸವತಃ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಲ ಮುಳುಗಿರುವ ಇವರು
ಇನುಷ್ುು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟುಸುರ್ತತದಾದರೆ.

ಮದಾರಸ್,

22 ಅಕೊುೇಬರ್ 1947;  

‘ ದ ಕಲೆಕೆುಡ್ ವರ್ಕ್ಸಿ ’,
ಸಂ4.

3



ಈ ಭೇಕರ ದುರಂತ ಆಕಸಿೂಕವಲಲ ; ನಾವೆಲಲರೂ ಇದರ ಕಾರಣಕತಿರು. ಅಸೂಯೆ,
ಭಾವಾರ್ತರೆೇಕ, ಅರ್ತಯಾಸೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಹಂಬಲ, ಪ್ಾರಬಲಯದ ಬಯಕೆ, ಪ್ೆೈಪೇಟಿ ಹಾಗು
ನಿಷ್ಕರುಣೆ,ಇಂದ್ಧರಯ ಲೊೇಲುಪ್ತೆ ಮತುತ ತತ್ ಕ್ಷಣದ ಮೌಲಯಗಳ ನಮೂ ದೆೈನಂದ್ಧನ
ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಭೇಕರ ಯಾತನೆ ಹಾಗು
ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ನಾವೆೇ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಇದಕೆಕ ಬೆೇರೆ ಯಾರೂ ಕಾರಣರಲಲ;ನಿೇವು ಮತುತ
ನಾನು ಕಾರಣ. ನಿೇವು ಅವಿವೆೇಕ್ತಗಳು, ಅರಿವಿಲಲದವರು, ನಿಮೂ ಮಹದಾಸೆಗಳು,
ಸುಖಾಪ್ೆೇಕ್ಷೆಗಳು, ಇಂದ್ಧರಯಸುಖಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳ ಅರಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಲ
ಮುಳುಗಿಹೊೇಗಿದ್ಧದೇರಿ. ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಲ ಸುಖಕೊಡುವ ಮೌಲಯಗಳಲ್ಲಲ ಮುಳುಗಿ ಈ
ಅಗಾಧವಾದ, ನುಂಗಿನೊಣೆಯುವ ದುರಂತವನುು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ಧದೇರಿ. ಈ ಗೊಂದಲಕೆಕ ನಿೇವೆೇ
ಕಾರಣ, ಬೆೇರಾವ ಗುಂಪ್ೂ ಅಲಲ, ಬೆೇರಾವ ವಯಕ್ತತಯೂ ಅಲಲ; ನಿೇವೆೇ ಕಾರಣ.

ಮದಾರಸ್,
22 ಅಕೊುೇಬರ್ 1947;
ದ ಕಲೆಕೆುಡ್ ವರ್ಕ್ಸಿ ’,

ಸಂ4.
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ಆಧುನಿಕ ಜಗತುತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಾಮೂಹಕ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಲ್ಲಲ ತಂತರಗಾರಿಕೆ ಮತುತ
ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಜಗತುತ ರೂಪ್ುಗೊಂಡಿದೆ. ತಂತರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಲ ಅಸಾಧಾರಣ
ಪ್ರಗರ್ತಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನಯರ ಅಗತಯಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಲ ಅಸಮತೊೇಲನವಿದೆ;
ಉತಾಪದನೆಯ ಮೂಲಗಳು ಕೆಲವೆೇ ಕೆಲವರ ಹಡಿತದಲ್ಲಲದೆ. ರಾಷ್ಟುೇಯತೆಗಳ ನಡುವೆ
ತಾಕಲಾಟ್ ನಡೆದ್ಧದೆ, ಸಾವಿಭೌಮ ಸರಕಾರಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯುದಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ
ನಡೆದ್ಧವೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪ್ಂಚ ಅಲಲವೆ? ಕ್ತರಯಾಶ್ನೇಲ ಮಾನಸಿಕ ಮುನುಡೆಯಾಗದೆ
ತಾಂರ್ತರಕ ಪ್ರಗರ್ತ ಆಗಿದೆ; ಹೇಗಾಗಿ ಅಸಮತೊೇಲನದ ಸಿಿರ್ತ ಕಂಡುಬಂದ್ಧದೆ.
ಅಸಾಮಾನಯವಾದ ವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಾಗಿವೆ, ಇದೆೇ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಲ ಮಾನವ
ಯಾತನೆ,ಶ್ುಷ್ಕ ಹೃದಯಗಳು ಮತುತ ಠೊಳುು ಮನಸುಸಗಳೂ ಕಂಡು ಬಂದ್ಧವೆ........ ಹೇಗೆ,
ಇದು ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತುತ ಅಂದರೆ ನಿೇವೆೇ. ಲೊೇಕ ನಿರ್ಮೂಂದ ಬೆೇರೆಯಲಲ. ನಿೇವೆೇ ಲೊೇಕ;
ಅಂದರೆ ರೂಢಿಸಲಪಟ್ು ಬುದಿ್ಧ ಮತುತ ಠೊಳುು ಮನಸುಸ, ಅದು ನಿೇವೆೇ.

      ನವ ದೆಹಲ್ಲ
14 ನವೆಂಬರ್ 1948;

'ದ ಕಲೆಕೆುಡ್ ವರ್ಕ್ಸಿ ’ 
ಸಂ5
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ಬಿಕಕಟ್ುು ಇದೆ. ಅದು ಜಗರ್ತತನಲ್ಲಲ ಇಲಲ, ಅದು ಅಣವಸರ ಸಮರವಲಲ, ಅದು ಈಗ
ಸಂಭವಿಸುರ್ತತರುವ ಭಯಂಕರ ವಿಭಜನೆ ಅಥವಾ ಕೌರಯಿವಲಲ. ನಮೂ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಲ ಬಿಕಕಟ್ುು
ಇದೆ. ನಾವೆೇನಾಗಿದ ದೆೇವೇ ಅದೆೇ ನಮೂ ಬಿಕಕಟ್ುು.

ಮದಾರಸ್, 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1982; 

'ಮೈಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಮಶ್ರ್ ’
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ಮಾನವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲಿ್ಲ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು
ಜೇವನದ ಪ್ಾವಿತರಯದ್ಧಂದ
ಮಾನವರು ತಮೂನುು
ತಾವು ಕಳಚಕೊಂಡಾಗ.



ಸಹಸಾರರು ವಷ್ಿಗಳಿಂದ ಬದುಕುತಾತ ಬಂದ್ಧರುವ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಯಾತನೆ
ಮತುತ ಸಂಘಷ್ಿದ ಪ್ಾಡು ಎದುರಾಗಿದೆ?....... ರ್ಮರ್ತರ್ಮೇರಿದ ಜನಸಂಖೆಯ, ತಾಂರ್ತರಕ ಜ್ಞಾನ
ದ್ಧಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ನೆೈರ್ತಕತೆಯ ಅಭಾವ ಮತುತ ಪ್ರಸಪರ ನೆೇರ ಸಂಪ್ಕಿದ ಗೆೈರುಹಾಜರಿ
ಮದಲಾದ ಸರಳ ವಿವರಣೆಗಳನುು ಬದ್ಧಗಿಟ್ುು ನೊೇಡಿ; ಹಾಗಾದರೆ ಈ ದುಸಿಿರ್ತಗೆ ಮೂಲಭೂತ
ಕಾರಣ ಏನು? ಸದಾಚಾರ, ಕರುಣೆ ಮತುತ ಅಹಂಸೆಯ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯುಳು ಇಂಥ ಒಂದು
ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಲ...... ಯಾಕೆ ಈ ಯಾತನೆ? ಯಾವಾಗ ಏನು ಪ್ೂಣಿ ಕೆಟ್ುು ಹೊೇಯಿತು?

ಬಾಂಬೆ,
28 ಜನವರಿ 1968;

'ರ್ಮೇಟಿಂಗ್ ಲೆೈಫ್ ’
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ಪ್ಾರಚೇನ ಕಾಲದಲ್ಲಲ ಒಂದ್ಧಷ್ುು ಮಂದ್ಧ ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷೆ, ಪ್ಾರಮಾಣಯ,ದುಷ್ು ಬುದಿ್ಧ ಮತುತ
ದುರಾಸೆಯ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕತರಾಗಿದದರು; ಹೇಗಾಗಿ ಆಧಾಯರ್ತೂಕ ಹಾಗೂ ನೆೈರ್ತಕ
ಅಧಃಪ್ತನದ್ಧಂದ ಸಮಾಜವನುು ಕಾಪ್ಾಡಲು ಮಾಗಿದಶ್ಿನ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ
ಸಾಧಯವಾಯಿತು. ಗುಂಪ್ು ಅಥವಾ ಸಮೂಹ ದೊಡಿದಾದಷ್ೂು ಸಮಾಜದ, ದೆೇಶ್ದ ಭದರತೆಯ
ಸಮಸೆಯ ದೊಡಿದಾಗುತತದೆ. ಈ ಕಾರಣದ್ಧಂದಾಗಿ ಭಾರತದಂಥ ಒಂದೆರಡು ದೆೇಶ್ಗಳು
ಮಾತರವೆೇ ತಾಳಿ ಬಾಳಿದವು. ಏಕೆಂದರೆ ಜಗರ್ತತನ ಜಂಜಡದಲ್ಲಲ ಸಿಲುಕ್ತಕೊಳುದವರು ಕೆಲವೆೇ
ಕೆಲವರು; ನಿೇವು ಅಸಾಮಾನಯವಾದ ಬಿಕಕಟಿುನಲ್ಲಲ ಸಿಲುಕ್ತಕೊಂಡಿದ್ಧದೇರಿ.

ಮದಾರಸ್,

26 ಅಕೊುೇಬರ್1947

‘ದ ಕಲೆಕೆುಡ್ ವರ್ಕ್ಸಿ’
ಸಂ 4.
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ರೊೇಗದ್ಧಂದಾದ ದುಃಖವಿದೆ, ಪ್ೂಣಿ ಪ್ರತೆಯೇಕತೆಯ ಕೊರಗಿನಿಂದ ಒದಗಿದ ದುಃಖವಿದೆ. ಈ
ಎಲಲ ಬಡವರನುು, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನುು, ಕೊಳಕರನುು, ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರನುು ಕಂಡಾಗ
ಒದಗುವ ಬಡತನದ ದುಃಖವಿದೆ. ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಎಲಲ ಪ್ಾರಣಿಗಳನುು ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಲ
ಕೊಲುಲವ, ಕೊಚುಚವ ಹಾಗೂ ನಾಶ್ಮಾಡುವ ಕರಮಗಳನುು ಕಂಡಾಗ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುತತದೆ.

ಬಾಂಬೆ,
28  ಜನವರಿ 1978.
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ವಿಚತರವೆಂದರೆ ನಿಸಗಿದ ಜೊತೆ ನಮೂ ಸಂಬಂಧ ರ್ತೇರ ರ್ಮತವಾದುದು. ಈ ಪ್ೃಥಿಿಯ
ಮೇಲ್ಲನ ಸಕಲ ಜೇವಿಗಳ ಬಗೆೆ ನಮೂಲ್ಲಲ ಅಂತಃಕರಣ ಇಲಲವೆೇನೊೇ ಎಂದು ಅನಿುಸುತತದೆ.
ನಿಸಗಿದ ಜೊತೆ ನಾವು ಗಾಢವಾದ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಬಂಧವನುು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮೂ
ಹೊಟೆುಯ ಹಸಿವು ತಣಿಸಲು ನಾವೆಂದೂ ಯಾವ ಪ್ಾರಣಿಯನೂು ಕೊಲುಲವುದ್ಧಲಲ; ನಾವು ನಮೂ
ಪ್ರಯೇಜನಕಾಕಗಿ ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಾರಣಿಯನೂು ಗಾಸಿಗೊಳಿಸುವುದ್ಧಲಲ. ಮಂಗ, ನಾಯಿ, ಗಿನಿ
ಹಂದ್ಧ ಯನುು ಬಗೆದು ನೊೇಡುವುದ್ಧಲಲ. ನಾವು ನಮೂ ಗಾಯಗಳನುು ವಾಸಿಮಾಡಲು,
ದೆೇಹಗಳನುು ಶ್ುಶ್ರರಷೆ ಮಾಡಲು ಬೆೇರೆ ಉಪ್ಾಯಗಳನುು ಹುಡುಕುರ್ತತದ ದೆವು. ಆದರೆ
ಮನಸಸನುು ಉಪ್ಶ್ಮನಮಾಡುವುದು ರ್ತೇರ ಬೆೇರೆ ಸಂಗರ್ತ. ನಿೇವು ನಿಸಗಿದ ಸಂಗದಲ್ಲಲದದರೆ
ಆ ಉಪ್ಶ್ಮನ ಕರಮೇಣ ಸಾಧಯವಾಗುತತದೆ.

25 ಫೆಬರವರಿ 1983;

'ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಟ್ು ಹಮಸಲ್ಫ್’
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ನಾವು ನಿಸಗಿದ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಸಪರ ಸಂಪ್ಕಿ ಕಳೆದುಕೊಳುುತ ತೆೇವೆ.
ಹಕ್ತಕಗಳ ಜೊತೆ, ಸಂಕೊೇಚದ ಹಾಗು ಪ್ುಕಕಲು ಸವಭಾವದ ಕಾಡು ಕೊೇಳಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿೇವು
ಸಂಪ್ಕಿ ಕಡಿದುಕೊಂಡರೆ ನಿೇವು ನಿಮೂ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ದಾರಿಹೊೇಕನ ಜೊತೆ ಕೂಡಾ
ಸಂಪ್ಕಿ ಕಳೆದುಕೊಳುುರ್ತತೇರಿ. ಆಹಾರಕಾಕಗಿ ನಿೇವು ಒಂದು ಪ್ಾರಣಿಯನುು ಕೊಲುಲವ ಮೂಲಕ
ಅಸೂಕ್ಷಮತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುುರ್ತತೇರಿ; ಇದು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನುು ಕೊಲುಲತತದೆ.
ಅಗಾಧವಾದ ಚಲನಶ್ನೇಲವಾದ ಬದುಕ್ತನ ಸಂಪ್ಕಿವನುು ಕಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ನಿೇವು ಎಲಲ
ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ವಂಚತರಾಗುರ್ತತೇರಿ. ಆಗ ನಿೇವು ಅಂದರೆ ತನೆುಲಾಲ ಹುಚುಚ ತುಡಿತಗಳ,
ಬೆೇಡಿಕೆಗಳ ಹಾಗು ಅರಸುವಿಕೆಗಳ ಅಹಂ ಎಲಲಕ್ತಕಂತ ಮುಖಯವಾಗಿಬಿಡುತತದೆ. ಅನಂತ
ಸಂಘಷ್ಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮೂ ಮತುತ ಜಗರ್ತತನ ನಡುವಿನ ಕಂದಕ ಇನುಷ್ುು ಅಗಲವಾಗುತತದೆ.

’ದ ಹೊೇಲ್ಫ ಮೂವೊಂಟ್ 
ಅಫ್ ಲೆೈಫ್ ಈಸ್ ಲನಿಿಂಗ್”; 

ಲೆಟ್ಸ್ಿ ಟ್ು ದ ಸೂಕಲ್ಫಸ’
ಅಧಾಯಯ 67
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ನಿೇವು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಕಡೆ ಕಣುಣ ಹಾಯಿಸದೆ ನಿಸಗಿ, ಆಕಾಶ್ದ ಕಡೆ ದೃಷ್ಟು
ಹಾಯಿಸಿದರೆ ಅಸಾಮಾನಯವಾದ ವಯವಸೆಿ, ಸಮತೊೇಲನ ಹಾಗೂ ಸಾಮರಸಯವನುು
ಕಾಣುವಿರಿ.ಪ್ರರ್ತಯಂದು ಮರ ಹಾಗೂ ಹೂವಿಗೆ ಅದರದ ದೆೇ ಆದ ಅಚುಚಕಟ್ುುತನ, ಚೆಲುವು
ಇದೆ; ಪ್ರರ್ತಯಂದು ಕೊೇಡುಗಲುಲ ಮತುತ ಕಣಿವೆಗೆ ಅದರದ ದೆೇ ಆದ ಲಯ ಹಾಗೂ ಸಿಿರತೆ ಇದೆ.
ಮನುಷ್ಯ ನದ್ಧಗಳನುು ನಿಯಂರ್ತರಸುತಾತ ಕಲುಷ್ಟತಗೊಳಿಸಿದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ತಮೂದೆೇ ಆದ
ಹರಿವು, ದೂರಗಾರ್ಮ ಚಲನೆ ಇದ ದೆೇ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನನುು ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ, ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಲ,
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಲ ಮತುತ ಅನಂತ ಆಕಾಶ್ದಲ್ಲಲ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರಿಶ್ುದಿತೆ ಮತುತ ವಯವಸಿಿತವಾದ
ಇರವು ಇದೆ. ನರಿ ಕೊೇಳಿಯನುು ಕೊಂದರೂ ದೊಡಿ ಪ್ಾರಣಿಗಳು ಸಣಣ ಪ್ಾರಣಿಗಳನುು
ಆಹಾರವಾಗಿ ಕಬಳಿಸಿದರೂ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಲ ಮನುಷ್ಯನನುು ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ
ಕೌರಯಿವೆಂಬುದೊಂದು ವಯವಸೆಿ. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಲಯ ತನಕ ಮಧಯಪ್ರವೆೇಶ್
ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲವೇ ಅಲ್ಲಲಯ ತನಕ ಸಮತೊೇಲನ ಮತುತ ಸಾಮರಸಯದ ಅಪ್ಾರ ಚೆಲುವು
ಇದ ದೆೇ ಇರುತತದೆ.

’ದ ಹೊೇಲ್ಫ ಮೂವೊಂಟ್ 
ಆಫ್ ಲೆೈಫ್ ಈಸ್ ಲನಿಿಂಗ್’; 

ಲೆಟ್ಸ್ಿ ಟ್ು ದ ಸೂಕಲ್ಫಸ’
ಅಧಾಯಯ 70.
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ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇರವಿನ ಅಥಿವೆೇನು? ನಿೇವು ಅದನುು ಗಮನಿಸಲು ಮನಸುಸ
ಮಾಡದ್ಧರಬಹುದು. ನಿೇವು ಅದನುು ದೂರವಿಡಲು ಬಯಸಬಹುದು...... ನಿೇವು ಭೌತಶಾಸರ,
ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ,ಜೇವಶಾಸರ, ಸಮಾಜಶಾಸರ, ತತವಶಾಸರ, ಮನೊೇವಿಶ ಲೆೇಷ್ಣೆ,
ಮನೊೇವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಇತಾಯದ್ಧ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪ್ಾದನೆಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತೊತೇ ಮೂವತೊತೇ
ವಷ್ಿಗಳನುು ವಯಯಿಸಬಹುದು.ನಿೇವು ಹಲವಾರು ವಷ್ಿಗಳನುು ಇವುಗಳ ಅಧಯಯನಕಾಕಗಿ
ಬಳಸುವಿರಿ. ಆದರೆ ನಿೇವು ಯಾರು ಮತುತ ನಿೇವು ಹೇಗೆೇಕೆ ಬದುಕುರ್ತತದ್ಧದೇರಿ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಒಂದು
ದ್ಧನ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯನೂು ವಯಯಿಸಲು ಸಿದದರಿಲಲ.

ಐ ಐಟಿ-ಬಾಂಬೆ,
7 ಫೆಬರವರಿ 1984; 

‘ವೆೈ ಆರ್ ಯು 
ಬಿೇಯಿಂಗ್ ಎಜುಕೆೇಟೆಡ್?’.



ನಾವು ನಮೂ ಬದುಕನುು ವಯಥಿಗೊಳಿಸುರ್ತತದ ದೆೇವಾ? ವಯಥಿಗೊಳಿಸುವುದೆಂದರೆ ನಮೂ
ಶ್ಕ್ತತಯನುು ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಣತ ವೃರ್ತತಗಳಲ್ಲಲ ವಯಯಿಸುರ್ತತದ ದೆೇವೆ. ನಾವು ನಮೂ
ಒಟ್ುು ಇರವನುು, ನಮೂ ಜೇವನವನುು ಹಾಳುಗೆಡಹುರ್ತತದ ದೆೇವಾ?.ನಿೇವು ಶ್ನರೇ ಮಂತರಾಗಿದದರೆ "
ಹೌದು, ನಾನು ಸಾಕಷ್ುು ಹಣವನುು ಕೂಡಿಟಿುದ ದೆೇನೆ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷ್ಟ ಕೊಡುರ್ತತದೆ
"ಅನುಬಹುದು. ನಿಮೂಲ್ಲಲ ಏನೊೇ ಒಂದು ಪ್ರರ್ತಭೆ ಇದೆ ಅನೊುೇಣ, ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೇವನಕೆಕ
ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ. ಪ್ರರ್ತಭೆ ಎಂಬುದು ವರದಾನ, ಒಂದು ಬೌದಿ್ಧಕ ಸಾಮಥಯಿ, ಒಂದು ನಿದ್ಧಿಷ್ು
ಬಗೆಯ ಕ್ಷಮತೆ-ಇದೆೇ ವಿಶೆೇಷ್ಟೇಕರಣ. ಈ ವಿಶೆೇಷ್ಟಕರಣ ಎಂಬುದು ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ತರಯೆ.
ಹೇಗಾಗಿ ಈ ಬದುಕನುು ಹಾಳುಮಾಡುರ್ತತದ ದೆೇನಾ ಎಂದು ನಿಮೂನೆುೇ ನಿೇವು ಕೆೇಳಬೆೇಕು.ನಿೇವು
ಶ್ನರೇಮಂತರಿರಬಹುದು, ನಿಮೂಲ್ಲಲ ಸಕಲ ಸಾಮಥಯಿಗಳಿರಬಹುದು, ನಿೇವು
ವಿಶೆೇಷ್ಜ್ಞರಿರಬಹುದು, ದೊಡಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ
ವಾಣಿಜೊಯೇದಯರ್ಮಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮೂ ಬದುಕ್ತನ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಲ ಇದೆಲಲವೂ
ವಯಥಿವಾ?

ಬಾಂಬೆ,
10 ಫೆಬರವರಿ 1985;

'ದಟ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಷನ್ 
ಈಸ್ ವೆೇರ್ ಯು ಆರ್ ’
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ನಿಮೂ ಸಂಸೃರ್ತ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತತದೆ " ಬದುಕ್ತನ ಅಥಿ ಕಟಿುಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೆೇಕು? ಸುಮೂನೆ
ಇದುದ ಬಿಡಿ.ಕೊಳಕುತನ,ಪ್ಶ್ುಸದೃಶ್ ಜೇವನ,ದುಃಖ, ನೊೇವು,ಆತಂಕ, ಸುಖ, ಭಯ , ಮಹಾ
ಬೆೇಸರ,ಒಂಟಿತನ ಎಲಲವನೂು ಸಹಸಿಕೊಳಿು. ಅದು ನಿಮೂ ಬದುಕ್ತನ ಭಾಗ, ನಿೇವು ಅದನುು
ರ್ಮೇರುವುದು ಸಾಧಯವಿಲಲ; ಆದುದರಿಂದ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿ,ಸುಖವೆೇ ನಿಮೂ ಬದುಕ್ತನ ಮುಖಯ
ಸಂಗರ್ತಯಾಗಲ್ಲ".

ಸಾನೆನ್,

22 ಜುಲೆೈ1973
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ಜಗರ್ತತನಾದಯಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಚುಚ ಕಡಿಮ ಅವನರ್ತ ಹೊಂದುರ್ತತದಾದರೆ. ಕಾಮ
ಸುಖ,ಸವಚಛಂದತೆ, ಉದೆರೇಕ ಸುಖ, ಸಾವಥಿ ಸುಖ, ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಸಿತನ ಸುಖ, ತನು
ಆಸೆಗಳನುು ಮಾತರ ಪ್ೂರೆೈಸಿಕೊಳುುವ ಸತತ ಬೆೇಡಿಕೆ ಇತಾಯದ್ಧಯಾಗಿ ವೆೈಯಕ್ತತಕ ಅಥವಾ
ಸಾಮೂಹಕ ಸುಖವೆೇ ಜೇವನದ ಪ್ರಬಲ ಹಂಬಲವಾದಾಗ ಅವನರ್ತ ಕಂಡುಬರುತತದೆ.
ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆೇವಲವೂ ಸುಖಾಪ್ೆೇಕ್ಷಿಯೂ ಆದಾಗ ಅವನರ್ತ ಉಂಟಾಗುತತದೆ.
ಜವಾಬಾದರಿ ಎಂಬುದು ಪ್ೂರ್ತಿ ಅತಿಹೇನವಾದಾಗ, ಇನೊುಬಬನ ಬಗೆೆ, ಈ ನೆಲ ಹಾಗು
ಕಡಲ್ಲನ ವಸುತಗಳ ಬಗೆೆ ಕಾಳಜ ಇಲಲದ್ಧರುವಾಗ ನೆಲ ಬಾನುಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಈ ಅಗೌರವ
ಇನೊುಂದು ಬಗೆಯ ಅವನರ್ತಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತತದೆ. ಉನುತ ಸಾಿನಗಳಲ್ಲಲ ನಯವಂಚನೆ,
ವಾಯಪ್ಾರದಲ್ಲಲ ಅಪ್ಾರಮಾಣಿಕತೆ,ನಿತಯದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಲ ಸುಳುು, ಕೆಲವೆೇ ಕೆಲವರ
ದೌಜಿನಯ, ಪ್ದಾಥಿಗಳ ಮೇಲುಗೆೈ ಇವೆಲಲ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಒಟ್ುು ಜೇವನಕೆಕ ದೊರೇಹ ಬಗೆದ
ಸಿಿರ್ತ ಕಂಡು ಬರುತತದೆ. ಆಗ ಕೊಲೆಗಡುಕತನವೆೇ ಜೇವನದ ಏಕೆೈಕ ಭಾಷೆಯಾಗುತತದೆ.
ಪ್ೆರೇಮವನುು ಸುಖವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಮಾನವರು ಸವತಃ ತಮೂ ಬದುಕ್ತನ ಚೆಲುವು ಹಾಗೂ
ಪ್ಾವಿತರಯದ ಸಂಬಂಧವನುು ಕಡಿದು ಕೊಳುುತಾತರೆ.

ಸುಖಾಪ್ೆೇಕ್ಷೆ ಹೆಚಾಚದಷ್ೂು ’ನಾನು’ ಹೆಚುಚ ಪ್ರಬಲವಾಗುತತದೆ. ಸುಖದ ಅರಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಲ
ಮನುಷ್ಯರು ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಶೆರೇಷ್ಣೆ ಮಾಡುರ್ತತದಾದರೆ. ನಮೂ ಬದುಕ್ತನಲ್ಲಲ ಸುಖವೆೇ
ಪ್ರಧಾನವಾದಾಗ, ಈ ಉದ ದೆೇಶ್ಕಾಕಗಿ ಸಂಬಂಧಗಳನುು ಶೆರೇಷ್ಟಸಲಾಗುತತದೆ.ಹೇಗಾಗಿ ಅನಯರ
ಜೊತೆ ನಮಗೆ ನಿಜದ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲಲ. ಆಗ ಸಂಬಂಧವೆಂಬುದು ವಾಯಪ್ಾರವಾಗುತತದೆ.
ತೃಪಿತಯ ತುಡಿತ ಸುಖಾವಲಂಬಿ. ನಮಗೆ ಆ ಸುಖ ಸಿಗದ್ಧದಾದಗ ಅಥವಾ ಅದು
ಪ್ರಕಟ್ವಾಗದ್ಧದಾದಗ ಕೊೇಪ್, ಸಿನಿಕತನ, ದೆವೇಷ್, ಮನಃಕಷಾಯ ಉಂಟಾಗುತತದೆ. ಸುಖದ ಈ
ಸಂತತ ಹುಡುಕಾಟ್ವೆೇ ಯಥಾಥಿವಾಗಿ ಹುಚುಚತನ.

’ದ ಹೊೇಲ್ಫ ಮೂವೊಂಟ್ 
ಆಫ್ ಲೆೈಫ್ ಈಸ್ ಲನಿಿಂಗ್’ 

ಲೆಟ್ಸ್ಿ ಟ್ು  ಸೂಕಲ್ಫಸ’ 
ಅಧಾಯಯ 28.
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ಮನುಷ್ಯ ಏಕೆ ಇಂದ್ಧರಯ ಸುಖಗಳಲ್ಲಲ ಸಿಲುಕ್ತ ಕೊಂಡಿದಾದನೆ?...... ಇದೊಂದು ಜವಲಂತ
ಸಮಸೆಯ,ಏಕೆಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಲ ಈ ಸುಖಭೊೇಗಗಳಿಗೆ ಎಲಲ ಬಗೆಯ ಪ್ರಚೊೇದನೆ
ದೊರೆಯುರ್ತತದೆ. ವಾತಾಿ ಪ್ರ್ತರಕೆಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಪ್ುರವಣಿಗಳು ಕಾಮುಕತೆಯನುು
ಪ್ರಚೊೇದ್ಧಸುರ್ತತವೆ.ನಿಮೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಜಾಹರಾತುಗಳು ಹೆಂಗಸರ ಚತರಗಳನುು
ಬಳಸಿಕೊಳುುತತವೆ. ಬಾಹಯ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಚೊೇದನೆಗೆ ಪರೇತಾಸಹ
ದೊರೆಯುರ್ತತದೆ.,ಉದ ದೆೇಶ್ಪ್ೂವಿಕವಾಗಿ ಅದನುು ರೂಢಿಸಲಾಗುರ್ತತದೆ.ಸದಯದ ಸಮಾಜ
ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಕಾಮುಕ ಮೌಲಯಗಳ ಪ್ರರ್ತಫಲ. ಪ್ದಾಥಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರ, ಸಾಿನಮಾನ,
ಕ್ತೇರ್ತಿ ಮತುತ ವಗಿ ಇತಾಯದ್ಧಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಲಲಲದ ಮಹತವ ಒದಗಿದೆ.ಇಂದ್ಧರಯಾತೂಕ ಮೌಲಯಗಳು
ನಿಮೂ ಜೇವನದಲ್ಲಲ ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿವೆ.....ನಿಮೂ ಬದುಕುಗಳು ಠೊಳಾುಗಿವೆ,
ಖಾಲ್ಲಯಾಗಿವೆ, ಹಣ ಸಂಪ್ಾದನೆ ಮಾಡುವ, ಇಸಿಪೇಟ್ು ಆಡುವ, ಸಿನೆಮಾಕೆಕ ಹೊೇಗುವ ಮತುತ
ಪ್ುಸತಕಗಳನುು ಓದುವ ಯಾಂರ್ತರಕ ರೂಢಿಗಳಾಗವೆ.

ಬಾಂಬೆ,
15 ಫೆಬರವರಿ 1948; 

'ದ ಕಲೆಕೆುಡ್ ವರ್ಕ್ಸಿ’,
ಸಂ4.
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ಶ್ನರೇಮಂತರು ರಾರ್ತರ ಕಲಬ ಗಳಲ್ಲಲ, ವಿನೊೇದಗಳಲ್ಲಲ, ಕಾರುಗಳಲ್ಲಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಲ
ತಮೂನುು ತಾವು ಮರೆಯಲು ಬಯಸುತಾತರೆ. ಜಾಣರೂ ತಮೂನುು ತಾವು ಮರೆಯಲು
ಬಯಸುತಾತರೆ; ಅದಕಾಕಗಿ ಅವರು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲು,ಅಸಾಧಾರಣ ನಂಬಿಕೆಗಳನುು
ರೂಪಿಸಿಕೊಳುಲು ಬಯಸುತಾತರೆ. ಮೂಖಿರು ಕೂಡ ತಮೂನುು ಮರೆಯಲು ಯರ್ತುಸುತಾತರೆ;
ಆದುದರಿಂದಲೆ ಅವರು ಜನರನುು ಅನುಕರಿಸುತಾತರೆ,ಏನು ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳುವ
ಗುರುಗಳನುು ಕಂಡುಕೊಳುುತಾತರೆ. ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡಾ ಏನಾದರೊಂದನುು
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮೂನುು ಮರೆಯಲೆರ್ತುಸುತಾತರೆ. ಹೇಗೆ ನಾವೆಲಲರೂ
ಬೆಳೆದಂತೆ,ಪ್ಾರಯವಾದಂತೆ ನಮೂನುು ನಾವು ಮರೆಯಲು ಹಂಬಲ್ಲಸುತ ತೆೇವೆ.

ವಾರಣಾಸಿ,

22 ಜನವರಿ 1954;

' ಲ್ಲೇವಿೇಂಗ್ ಸೂಕಲ್ಫ,

ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಲೆೈಫ್ ’.
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ಚಡಪ್ಡಿಕೆಯ ಮನಸಿಸಗೆ ಬದಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಅಭವಯಕ್ತತಗಳು ಮತುತ ಕ್ತರಯೆಗಳು
ಬೆೇಕು. ಅದು ಸದಾ ತುಂಬಿರಬೆೇಕು ಅಥವಾ ಮಗುವಾಗಿರಬೆೇಕು. ಅದಕೆಕ ಹೆಚುಚತತಲೆೇ ಇರುವ
ಇಂದ್ಧರಯ ಸುಖಗಳು ಹಾಗೂ ಹವಾಯಸಗಳು ಬೆೇಕು; ಗಾಳಿ ಸುದ್ಧದ ಇದೆಲಲವನೂು
ಒಳಗೊಂಡಿರುತತದೆ. ಹಲವರು ಇನೊುಬಬರ ವಯವಹಾರಗಳಲ ಲೆೇ ಮುಳುಗಿರುತಾತರೆ.ಗಾಸಿಪ್
ಅಂಕಣಗಳು, ಕೊಲೆ,ವಿಚ ಛೆೇದನಗಳು ಇತಾಯದ್ಧ ವಿವರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಅಸಂಖಾಯತ
ಪ್ುರವಣಿಗಳನುು, ಪ್ರ್ತರಕೆಗಳನುು ಓದುವುದೆಂದರೆ ಇಂಥವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಲಲಲದ ಆಸಕ್ತತ. ಹೇಗೆ ನಾವು
ಹೆಚುಚ ಹೆಚುಚ ಬಹಮುಿಖರಾಗುತಾತ ಆಂತಯಿದಲ್ಲಲ ಠೊಳಾುಗುತ ತೆೇವೆ. ನಾವು ಹೆಚುಚ ಹೆಚುಚ
ಬಹಮುಿಖರಾದಷ್ೂು ನಮಗೆ ಹೆಚುಚ ಹೆಚುಚ ಸುಖಭೊೇಗಗಳು, ಆಕಷ್ಿಣೆಗಳು ಬೆೇಕಾಗುತತವೆ.
ಆಧುನಿಕ ಇರವು ಈ ಬಗೆಯ ತೊೇರಿಕೆಯ ಚಟ್ುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಕಷ್ಿಣೆಯನುು
ಉತ ತೆೇಜಸುತತದೆ.

’ಬಾಳಿಗೊಂದು ಭಾಷ್ಯ’, 
ಅಧಾಯಯ 3.

20



ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಚ ಗಮನ ಕೊಡುರ್ತತರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುರ್ತತಲಲ. ನಿೇವು ಬೆಳಗೆಿನಿಂದ
ತಡ ರಾರ್ತರಯ ವರೆಗೂ ದೂರದಶ್ಿನದಲ್ಲಲ ಕೊನೆಯಿರದ ಮನೊೇರಂಜನಾ
ಕಾಯಿಕರಮಗಳನುು ನೊೇಡುರ್ತತೇರಿ. ಮಕಕಳಿಗೂ ಮನೊೇರಂಜನೆ ದೊರೆಯುತತದೆ. ನಿಮಗೆ
ಮನೊೇರಂಜನೆ ದೊರೆಯುರ್ತತದೆ ಎಂಬ ಭಾವವನುು ಜಾಹರಾತುಗಳು ಮೂಡಿಸುತತವೆ.
ಜಗರ್ತತನಲ್ಲಲ ಎಲ ಲೆಡೆ ಇದು ನಡೆದ್ಧದೆ. ಈ ಮಕಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೆೇನು? ಕೆಲವೆೇ ಕೆಲವರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಲ
ಆಟ್ವಾಡುರ್ತತರುವುದನುು ಮೂವತುತ, ನಲವತುತ ಸಾವಿರ ಮಂದ್ಧ ಕಂಡು ಬೊಬೆಬ ಹೊಡೆಯುವ
ಕ್ತರೇಡೆ ಎಂಬ ಮನೊೇರಂಜನೆ ಇದೆ...... ಇದನೆುಲಲ ಜಗರ್ತತನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಲ ಜನ
ನೊೇಡುತಾತರೆ. ಮನಸುಸ ಹೇಗೆ ವಿನೊೇದಗಳಲ್ಲಲ, ಮನೊೇರಂಜನೆಯಲ್ಲಲ, ಕ್ತರೇಡೆಗಳಲ್ಲಲ
ಮಗುವಾಗಿರುವುದನುು ಕಂಡು ಕಾಳಜ ಉಳುವರು ಯಾರಾದರೂ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು?
ಎಂದು ಕೆೇಳಬಹುದು. ಇದೆೇ ಇದೆೇ ವಿವಿಧ ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಲ ಕಂಡುಬರುವುದೆೇ? ಬಗೆಬಗೆಯ
ಆಮೇದ ಪ್ರಮೇದಗಳ ೇೆ?

ಮನೊೇರಂಜನಾ ಉದ್ಧದಮ ಕರಮೇಣ ಹಡಿತ ಸಾದ್ಧಸುತತ ಹೊೇದಂತೆ, ಯುವ ಜನಾಂಗ,
ವಿದಾಯಥಿಿಗಳು, ಮಕಕಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಖ ಪ್ಡಲು ಪ್ರಚೊೇದ್ಧತರಾದಾಗ, ರಮಯ
ಇಂದ್ಧರಯ ಭಾಗಗಳನುು ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಳುಲು ಉತ ತೆೇಜತರಾದಾಗ, ನಿಗರಹ ಮತುತ ಸಂಯಮದ
ಮಾತು ಮೂಲೆಪ್ಾಲಾಗುತತದೆ. ಆ ಬಗೆೆ ಯೇಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಲ...... ಸಂಯಮದ
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆೆ ಇನೊುಬಬರ ಮಾತು ಕೆೇಳಲು ಕೂಡ ತಯಾರಿರುವುದ್ಧಲಲ. ನಿಮೂನುು
ಬಾಲಯದ್ಧಂದಲೂ ಖುಷ್ಟ ಪ್ಡುವ ರಿೇರ್ತಯಲ್ಲಲ ಬೆಳೆಸಿರುವಾಗ, ಮನೊೇರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕ
ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡಲು ಬೆಳೆಸಿರುವಾಗ, ನಿಮೂ ಮನಸಿಸನ ಭಾವನೆಗಳನುು ತಡೆಹಡಿಯದೆ
ಮುಕತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸದ್ಧದದರೆ ಮನೊೇವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೆೇಕಾಗುತತದೆ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ುು
ಮನೊೇವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೆೇಳುರ್ತತರುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೆೇ ಹೆಚುಚಹೆಚಾಚಗಿ ಕ್ತರೇಡೆ, ವಿನೊೇದ,
ಮನೊೇರಂಜನೆ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೆೇತರಗಳಿಗೆ ಧುಮುಕ್ತ ನಿೇವು ಈಗ ಏನಾಗಿದ್ಧದೇರೊೇ ಅದರಿಂದ
ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡುರ್ತತೇರಿ.

’ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಟ್ು ಹಮಸಲ್ಫ್’
18 ಮಾರ್ಚಿ 1983.
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ರೊೇಬೊಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದ್ಧನದಲ್ಲಲ ಕೆೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮಾತರ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ದೊರೆಯುತತದೆ. ಇದು ಸದೊಯೇಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಲ ಸಂಭವಿಸಲ್ಲದೆ. ಆಗ
ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡುತಾತನೆ? ಅವನು ಮನೊೇರಂಜನಾ ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ಲಲ ಮುಳುಗಿ
ಹೊೇಗುವನೆೇ?....... ಅಥವಾ ಅವನು ಅಂತಮುಿಖಿಯಾಗುವನೆೇ? ಇದು ಮನೊೇರಂಜನೆ
ಅಲಲ. ಇದಕೆಕ ಅಸಾಮಾನಯವಾದ ಅವಲೊೇಕನ, ಪ್ರಿಶ್ನೇಲನೆ ಮತುತ ಅವೆೈಯಕ್ತತಕವಾದ
ಪ್ರಿಭಾವನೆ ಬೆೇಕಾಗುತತದೆ. ಇವು ಈಗ ಇರುವ ಎರಡು ಸಾಧಯತೆಗಳು.

ಸಾನೆನ್,

21 ಜುಲೆೈ1981; 

'ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ಿ ಥಾಟ್ ’



ನಿೇವು ನಿಮೂ ಸಾಮಥಯಿಗಳು ಹಾಗು ಜನೂಜಾತ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಆವೃತರಾಗಿದ್ಧದೇರಿ. ಅವು
ನಿಮೂ ಅಪ್ಾಯಕಾರಿ ಗೆಳೆಯರು. ಅವು ತಮೂಷ್ುಕೆಕ ತಾವೆೇ ಗುರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಪ್ಿಟ್ುು ನೊೇವು
ಹಾಗೂ ದುಃಖಕೆಕ ಕಾರಣವಾಗುತತವೆ. ನಿಮೂ ಆಹಾರ, ನಿಮೂ ಬಟೆುಬರೆ, ನಿಮೂ ಭಂಗಿಗಳು
ಮತುತ ನಿಮೂ ಸುಖಗಳು ನಿಮೂನುು ದಣಿಸಿ ಬಸವಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತತವೆ; ನಿಮೂ ಮನಸುಸ
ಅಸೂಕ್ಷಮವಾಗುತತದೆ, ಗರಹಕೆಯ ಚುರುಕುತನವನುು ಕಳೆದುಕೊಳುುತತದೆ...... ತೊೇರಿಕೆಯ
ಮನಸಿಸನ ಹಲವು ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆೆ ನಿೇವು ಅರಿವುಳುವರಾದರೆ, ಅದರ ಗೊಣಗಾಟ್ಗಳು,
ಕುಣಿದಾಟ್ಗಳು, ರ್ತೇಮಾಿನಗಳು ಇತಾಯದ್ಧಗಳನುು ಈ ಅರಿವಿನಿಂದ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆಗ
ಶಾಂರ್ತ ಹಾಗೂ ಸಪಷ್ುತೆ ಒದಗುತತದೆ.

’ದ ವಲ್ಫಿಿ ವಿದ್ಧನ್’ 
ಅಧಾಯಯ 75.
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ಆದುದರಿಂದ ಮುಖಯವಾದ ಸಂಗರ್ತ ಎಂದರೆ..... ಸವಜ್ಞಾನ. ತನು ತಾನರಿಯದೆ ಜಗರ್ತತನಲ್ಲಲ
ವಯವಸೆಿ ಇರಲಾರದು. ಚಂತನೆ, ಭಾವನೆ ಮತುತ ಕ್ತರಯೆಗಳನುು ತನುಲ ಲೆೇ ಶೆರೇಧಿಸದೆ ಹೊೇದರೆ,
ವಿಶ್ವ ಶಾಂರ್ತ, ವಯವಸೆಿ ಹಾಗೂ ಭದರತೆ ಕಂಡು ಬರಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ಸವ ಅಧಯಯನ
ಬಹಳ ಮುಖಯ ಮತುತ ಅದು ಪ್ಲಾಯನದ ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯಲಲ.

ತನುನುು ತಾನು ಅಧಯಯನ ಮಾಡುವುದು ನಿಷ್ಟಕಿಯೆ ಅಲಲ. ತಾನು ಮಾಡುವ ಪ್ರರ್ತ ಕೆಲಸದಲೂಲ
ಅಸಾಧಾರಣ ಎಚಚರ ಇರಬೆೇಕು.ರ್ತೇಪ್ುಿ ನಿೇಡದ, ದೂಷ್ಣೆರಹತ ಹಾಗೂ ಖಂಡನೆರಹತ
ಜಾಗೃರ್ತ ಬೆೇಕಾಗುತತದೆ. ನಿತಯ ಜೇವನ ಸಾಗಿಸುತಾತ ತನು ಬಗೆಗಿನ ಒಟ್ುು ಪ್ರಕ್ತರಯೆಯ ಈ
ಅರಿವು ಹೊಂದುವುದು ಸಂಕುಚತವಾಗುವುದಲಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸದಾ ವಿಸಾತರಗೊಳುುವುದು, ಸದಾ
ಸಷಷ್ುವಾಗುವುದು. ಈ ಅರಿವಿನಿಂದ ಮದಲು ತನುಲ್ಲಲ ಮತ ತೆ ಹೊರ ಜಗರ್ತತನೊಂದ್ಧಗಿನ
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಲ ವಯವಸೆಿ ಹೊರಹೊಮುೂತತದೆ.

ಪ್ೂನಾ,

19 ಸೆಪ್ೆುಂಬರ್ 1948; 

‘ದ ಕಲೆಕೆುಡ್ ವರ್ಕ್ಸಿ’
ಸಂ 5.
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ನಿಮಗೆ ನೊೇವಿಲಲದ್ಧದದರೆ, ನಿೇವು ಸಂಘಷ್ಿದಲ್ಲಲ ಸಿಲುಕ್ತಕೊಂಡಿರದ್ಧದದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ
ಸಮಸೆಯಯೂ ಇಲಲದ್ಧದದರೆ ನಿಮೂ ಬದುಕ್ತನಲ್ಲಲ ಬಿಕಕಟೆುೇ ಇಲಲದ್ಧದದರೆ ಹೆೇಳುವುದಕೆಕ ಹೆಚಚಗೆ
ಏನೂ ಇಲಲ. ಅಂದರೆ, ನಿೇವು ನಿದೆರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದರೆ, ಜೇವನದ ಮದಲ ಕೆಲಸವೆೇ
ನಿಮೂನುು ಎಚಚರಗೊಳಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ನಿೇವು ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಾಗ
ಏನಾಗುತತದೆ? ನಿೇವು ಒಡನೆಯೆ ನಿಮೂ ಸಮಸೆಯಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಅರಸುರ್ತತೇರಿ. ಹೇಗಾಗಿ ಕರಮೇಣ
ನಿೇವು ಸುಖವನುು ಅರಸುರ್ತತೇರಿ, ನಿಮೂ ಪ್ರಯತುಗಳ ಮೂಲಕ ಮತೊತಮೂ ನಿದೆರಗೆ
ಜಾರುರ್ತತೇರಿ...... ಆಘಾತಕೆಕ ಒಳಗಾಗಿ ಮನಸುಸ ಎಚೆಚತಾತಗ ನಿೇವು ಅದನುು ಕಷ್ು, ಯಾತನೆ
ಅನುುರ್ತತೇರಿ. ಸುಖವನುು ಬಯಸದೆ ನಿಮೂ ಯಾತನೆಗೆ ಕಾರಣವನುು ಶೆರೇಧಿಸುವ ನಿಜವಾದ
ಗಳಿಗೆ ಇದುವೆೇ.

ಮಂಟೆವಿಡಿಯ, 

26 ಜೂನ್ 1935;

'ದ ಕಲೆಕೆುಡ್ ವರ್ಕ್ಸಿ’
ಸಂ2.
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ಆವರಣ ಮತುತ ಸವದ ನಡುವಿನ ಸಂಘಷ್ಿದ ಅರಿವು ನಿಮಗಿಲಲದ್ಧದದರೆ, ಆ ಹೊೇರಾಟ್ದ ಎಚಚರ
ನಿಮೂಲ್ಲಲಲಲದ್ಧದದರೆ ನಿೇವು ಇನೂು ಮತೂತ ಪ್ರಿಹಾರ ಏಕೆ ಅರಸುರ್ತತೇರಿ? ಹಾಗೆ
ಅಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ೂವಿಕವಾಗಿಯೆೇ ಇರಿ. ಅಗತಯವಾದ ಸಂಘಷ್ಿವನುು ಸನಿುವೆೇಶ್ಗಳು ತಾವಾಗಿಯೆೇ
ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಲ. ನಿೇವೆೇಕೆ ಮುನುುಗುೆರ್ತತೇರಿ? ನಿಮೂ ಹೃನೂನಗಳಲ್ಲಲ ಇಲಲದ ಸಂಘಷ್ಿವನುು ನಿೇವೆೇಕೆ
ಕೃತಕವಾಗಿ, ಹುಸಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟುಸುರ್ತತೇರಿ? ನಿೇವೆೇನೊೇ ಕಳೆದುಕೊಳುುರ್ತತದ್ಧದೇರಿ ಎಂದು ನಿಮಗೆ
ಭಯ; ಅದಕೆಕೇ ನಿೇವು ಕೃರ್ತರಮವಾಗಿ ಸಂಘಷ್ಿವನುು ಹುಟ್ುುಹಾಕುರ್ತತದ್ಧದೇರಿ. ಆದರೆ ಜೇವನ
ನಿಮೂನುು ಕಳೆದುಕೊಳುುವುದ್ಧಲಲ.

ಓಹೆೈ,
18 ಜೂನ್ 1934;

'ದ ಕಲೆಕೆುಡ್ ವರ್ಕ್ಸಿ’
ಸಂ 2
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ನಿೇವು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು, ಕ್ತಟ್ಕ್ತಗಳನುು ಮುಚಚ ಒಳಗೆೇ ವಾಸಮಾಡುವಾಗ
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ಧದೇರಿ, ಆಕರಮಣಕೆಕ ಒಳಗಾಗಿಲಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುರ್ತತೇರಿ. ಆದರೆ ಜೇವನ ಹಾಗಲಲ.
ಜೇವನ ಸತತವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುರ್ತತದೆ, ಕ್ತಟ್ಕ್ತ ಬಾಗಿಲುಗಳನುು ದೂಡಿ ಸದಾ ತೆರೆದ್ಧಡಲು
ಯರ್ತುಸುತತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿೇವು ಎಲಲವನೂು ನೊೇಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿೇವು ಭಯದ್ಧಂದ
ಕ್ತಟ್ಕ್ತಗಳನುು ಮುಚಚದರೆ ಕದ ಬಡಿಯುವಿಕೆಯ ಸದುದ ಹೆಚುಚತತದೆ. ಹೇಗಾಗಿ ನಿೇವು ಹೆಚುಚ ಹೆಚುಚ
ಹೊರಗಿನ ಭದರತೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಜೇವನ ಹೆಚಚನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಲ ಬಂದು ನಿಮೂನೆುೇ
ದಬುಬತತದೆ.

ವಾರಾಣಸಿ,

16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1952

'ದ ಕಲೆಕೆುಡ್ ವರ್ಕ್ಸಿ’
ಸಂ 7.
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ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ನಿಮೂನುು ಬದಲಾಯಿಸುತತದೆ? ಬಿಕಕಟ್ುು? ತಲೆಗೆ ಏಟ್ು? ದುಃಖ?
ಕಣಿಣೇರು? ಬಿಕಕಟಿುನ ಮೇಲೆ ಬಿಕಕಟ್ುು- ಇದೆಲಲ ಆಗಿ ಹೊೇಗಿದೆ. ನಿೇವು ಸತತವಾಗಿ ಕಣಿಣೇರು
ಸುರಿಸಿದ್ಧದೇರಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ನಿಮೂನುು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂರ್ತಲಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿೇವು
ಯಾರನೊುೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ಧದೇರಿ. ’ನಾನು ಕಂಡು ಹಡಿಯುತ ತೆೇನೆ’ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೆೇಳುರ್ತತಲಲ.

ಮದಾರಸ್,

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1979; 

'ದ ಸಿೇಡ್ ಆಫ್ ಎ
ರ್ಮಲ್ಲಯನ್ ಇಯಸ್ಿ’
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ನಿಮೂ ಬದುಕ್ತನಲ್ಲಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಧದೇರಿ?..... ನಿಮಗೆ ಈ ಜೇವನ ದೊರೆರ್ತದೆ. ದುಃಖ, ಸುಖ,
ಭಯ, ಅಪ್ರಾಧ ಭಾವ, ಸಕಲ ಹಂಸೆಗಳು, ಒಂಟಿತನ , ನಿರಾಸೆ ಮತುತ ಬದುಕ್ತನ ಚೆಲುವು
ಎಲಲವನೂು ಒಳಗೊಂಡ ಅಸಾಮಾನಯವಾದ ಒಂದು ಜೇವನ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತಕದೆ. ನಿೇವು ಏನು
ಮಾಡಿದ್ಧದೇರಿ? ನಿೇವು ಈ ಪ್ರಶೆು ಕೆೇಳಿಕೊಂಡು ದುಃಖದ್ಧಂದ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಒರಗಬೆೇಡಿ.ಏಕೆಂದರೆ
ನಿೇವು ಏನೂ ಮಾಡಿಲಲ, ನಿೇವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲಲ. ಲೊೇಕದಲ್ಲಲ
ಅತಯಮೂಲಯವಾದ ಜೇವನ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತಕದೆ, ನಿೇವೆೇನು ಮಾಡಿದ್ಧದೇರಿ? ನಿೇವು ಅದನುು
ಭರಷ್ುಗೊಳಿಸಿದ್ಧದೇರಿ, ಹಂಸಿಸಿದ್ಧದೇರಿ, ಚಂದ್ಧಚಂದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ಧದೇರಿ, ಅದನುು ಒಡೆದ್ಧದ್ಧದೇರಿ,
ಹಂಸೆಯನುು ಉಂಟ್ು ಮಾಡಿದ್ಧದೇರಿ, ನಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ಧದೇರಿ, ಯಾವುದೆೇ ಪ್ೆರೇಮ,
ಕರುಣೆ,ಭಾವರ್ತೇವರತೆಯಿಲಲದೆ ದೆವೇಷ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ಧದೇರಿ. ನಿೇವು ನಿಮೂ ಬದುಕನುು ಏನು
ಮಾಡಿದ್ಧದೇರಿ ಎಂದು ನಿಮೂನೆುೇ ನಿೇವು ಕೆೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನಿವಾಿಹವಿಲಲದೆ ಕಣಿಣೇರು
ಸುರಿಸುರ್ತತೇರಿ. ಆದರೆ ನಿೇವು ಹಂದ್ಧನದನುು, ಹಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಧದರಿ ಎಂಬುದನುು ಎಣಿಸಿ
ಕಣಿಣೇರುಗರೆಯುರ್ತತೇರಿ: ಇದು ಆತೂ ಮರುಕದ ಕಣಿಣೇರು.

ಬಾಂಬೆ,
14  ಡಿಸೆಂಬರ್ 1969.



ಉಲಾಲಸ ಮತುತ ಸಂಭರಮ ತಮೂಷ್ುಕೆಕ ತಾವೆೇ ಗುರಿಗಳಲಲ; ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಮತುತ ಭರವಸೆಯ
ಹಾಗೆ ಅವು ಏನೊೇ ಒಂದರ ಹುಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಲ ಸಿಗುವ ಆಕಸಿೂಕಗಳು. ಈ ಹುಡುಕಾಟ್ ಸವಯಂ
ಒಂದು ಗುರಿ. ಈ ಗುರಿಯನುು ತಾಳ ೂೆಯಿಂದ ಶ್ರಮಪ್ಟ್ುು ಬಯಸಬೆೇಕು. ಇದರ
ಹುಡುಕಾಟ್ದಲ ಲೆೇ ನಮೂ ತೊಳಲಾಟ್ ಮತುತ ನೊೇವು ನಶ್ನಸುತತದೆ. ಅದರ ಶೆರೇಧನೆಯ
ಪ್ಯಣ ನಮೂಳಗೆೇ ಆಗಬೆೇಕು; ಬೆರೆಲಲ ಪ್ಯಣಗಳೂ ವಿಕಷ್ಿಕಗಳಾಗಿದುದ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ
ಭರಮಯನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡುತತವೆ. ನಮೂಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ಯಣವನುು ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ
,ಸಂಘಷ್ಿ ಮತುತ ದುಃಖದ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಕೆೈಗೊಳುಬಾರದು; ಏಕೆಂದರೆ ಶೆರೇಧನೆಯೆೇ ಭಕ್ತತ
ಮತುತ ಸೂ್ರ್ತಿ.

ಓಹೆೈ,
17  ಜೂನ್ 1945;

'ದ ಕಲೆಕೆುಡ್ ವರ್ಕ್ಸಿ’,
ಸಂ4  page 31.
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ನಾವು ಅಖಂಡ ಮಾನವತೆ; ನಾವು ಹಂಚಕೊಳುಲು ಈ ನೆಲವಿದೆ, ಅದು ಪಿರೇರ್ತ ಮತುತ
ಕಾಳಜಯಿಂದ ನಮಗೆಲಲರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟೆು ಮತುತ ಆಸರೆ ನಿೇಡುತತದೆ. ಹೇಗಾಗಿ ಕೆಲವು
ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗಳನುು ಪ್ಾಸು ಮಾಡುವುದೆೇ ಶ್ನಕ್ಷಣದ ಉದ ದೆೇಶ್ವಲಲ, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಒಟ್ುು ಬದುಕ್ತನ
ಸಮಸೆಯಯನುು ನಿಮಗೆ ಅಥಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅದರ ಉದ ದೆೇಶ್....... ದೆೇವರು ಅಂದರೆ
ಯಾರು, ಏನು ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳುುವುದು ಕೂಡಾ ನಮೂ ಸಮಸೆಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೆೇ ನಮೂ
ಬದುಕ್ತನ ಮೂಲಾಧಾರ. ಭದರ ಬುನಾದ್ಧ ಇಲಲದ್ಧದದರೆ ಮನೆ ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯಲಾರದು.
ದೆೇವರು ಅಥವಾ ಸತಯ ಅಂದರೆೇನು ಎಂಬುದನುು ಅರಸದ್ಧದದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಕಲ ಕುಟಿಲ
ಆವಿಷಾಕರಗಳು ಅಥಿಹೇನವಾಗುತತವೆ.

’ಥಿಂರ್ಕ್ ಆನ್
ದ್ಧೇಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ’,
ಅಧಾಯಯ 26.

31



ಈ ಎಲಲ ಕಾಯಿಗಳು ವಿನಾಶ್ ಹಾಗೂ ನೊೇವಿಗೆ , ಗೊಂದಲ ಮತುತ ನಿರಾಸೆಗೆ
ಕಾರಣವಾಗುತತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ರ್ತಳಿಯುತತದೆ. ಅಪ್ಾರ ಬಡತನ, ರೊೇಗರುಜನ ಮತುತ
ಹಸಿವು ಇವುಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಯಲ ಲೆೇ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳು,ರೆಫ್ರರಜರೆೇಟ್ರ್ ಮುಂತಾದ ಭಾರಿ
ಸೌಕಯಿಗಳಿವೆ.ಇವೆಲಲವೂ ಮನುಷ್ಯ ಕೃತ.ಇದನೆುಲಲ ನೊೇಡುವಾಗ " ಇಷೆುೇನಾ? ಮನುಷ್ಯನ
ನಿಜವಾದ ಕಾಯಿ ಇನೆುೇನೂ ಇಲಲವೆ?" ಎಂದು ನಿಮೂನುು ನಿೇವು ಪ್ರಶೆು
ಮಾಡಿಕೊಳುುವುದ್ಧಲಲವೆ? ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ ಏನು ಎಂಬುದನುು ನಾವು
ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳು, ಬಟೆು ಒಗೆವ ಯಂತರಗಳು, ಸೆೇತುವೆಗಳು, ಹಾಸ ುೆಲ್ಫ
ಗಳು ಇವೆೇ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ರ್ತೇರ ಬೆೇರೆಯೆೇ ಅಥಿ ಬರುತತದೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನ
ನಿಜವಾದ ಕಾಯಿ ಏನು ಎಂಬುದನುು ಕಂಡು ಹಡಿಯದೆ,ಸುಮೂನೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು
ಮಾಡುವುದು,ಮನುಷ್ಯ ಈಗಾಗಲೆೇ ಮಾಡಿದದನುು ಪ್ುನಃ ರೂಪಿಸುವುದು ನಮೂನುು ಎಲ್ಲಲಗೂ
ಕರೆದೊಯಯಲಾರದು.

ಹೇಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಕಾಯಿ ಏನು? ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ
ಕಾಯಿವೆಂದರೆ ಸತಯವನುು, ದೆೇವರನುು ಕಂಡುಕೊಳುುವುದು; ಹಾಗೆಂದರೆ ಪಿರೇರ್ತಸುವುದು,
ತನುನುು ಸೆರೆಯಾಗಿಸುವ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ ತೊಡಗದ್ಧರುವುದು.ನಿಜವಾದ ಶೆರೇಧನೆಯಲ್ಲಲ
ಪ್ೆರೇಮವಿದೆ; ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಲನ ಈ ಪ್ೆರೇಮವೆೇ ಒಂದು
ವಿಭನುವಾದ ನಾಗರಿಕತೆಯನುು, ಹೊಸ ಜಗತತನುು ಸೃಷ್ಟುಸಲ್ಲದೆ.

’ಥಿಂರ್ಕ್ ಆನ್
ದ್ಧೇಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ’
ಅಧಾಯಯ 17.
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ಸತಯ ಮತುತ ದೆೇವರು ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನುು ಕಂಡುಕೊಳುುವುದೆೇ ನಿಜವಾದ ತುಡಿತ,
ಉಳಿದುದೆಲಲ ಆನುಷ್ಂಗಿಕ ತುಡಿತಗಳು. ನಿಶ್ಚಲವಾದ ನಿೇರಿಗೆ ನಿೇವಂದು ಕಲಲನುು ಎಸೆದಾಗ
ನಿೇರಿನಲ್ಲಲ ಅಲೆಯ ಉಂಗುರಗಳು ಮೂಡುತತವೆ. ಈ ಉಂಗುರಗಳು ಆನುಷ್ಂಗಿಕ ಚಲನೆಗಳು,
ಸಾಮಾಜಕ ಪ್ರರ್ತ ಸಪಂದನಗಳು, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಚಲನೆ ಕೆೇಂದರದಲ್ಲಲದೆ. ಈ ಚಲನೆಯೆೇ
ಸಂತೊೇಷ್, ದೆೇವರು, ಸತಯವನುು ಕಂಡುಕೊಳುುತತದೆ; ಆದರೆ ನಿೇವು ಭಯ, ಬೆದರಿಕೆಗಳಲ್ಲಲ
ಸಿಲುಕ್ತಕೊಂಡಷ್ುು ಹೊತುತ ಅದನುು ಕಂಡುಕೊಳುಲು ಸಾಧಯವಿಲಲ. ಭಯ ಮತುತ ಬೆದರಿಕೆ
ಕಂಡುಬಂದ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಸೃರ್ತ ಕುಸಿಯುತತದೆ.

ಆದುದರಿಂದಲೆೇ ನಿೇವು ಎಳೆಯವರಾಗಿರುವಾಗಲೆೇ ಅನುಬಂಧನಕೆಕ ಒಳಗಾಗಬಾರದು, ನಿಮೂ
ಹೆತತವರಿಗೆ, ಸಮಾಜಕೆಕ ಹೆದರಬಾರದು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖಯ ಹಾಗೆ ಆದಲ್ಲಲ ಸತಯವೆಂದರೆ
ಏನು ಎಂಬುದನುು ಕಂಡುಕೊಳುುವ ಈ ಕಾಲಾರ್ತೇತ ಚಲನೆ ನಿಮೂಲ್ಲಲರುತತದೆ. ಸತಯವನುು
ಅರಸುವ, ದೆೇವರನುು ಅರಸುವ ಮಂದ್ಧ ಅಂಥ ಮಂದ್ಧ ಮಾತರವೆೇ ಒಂದು ಹೊಸ
ನಾಗರಿಕತೆಯನುು, ಹೊಸ ಸಂಸೃರ್ತಯನುು ಕಟ್ುಬಲಲರು.

’ಥಿಂರ್ಕ್ ಆನ್
ದ್ಧೇಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ’,
ಅಧಾಯಯ 11.
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ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧಾರ್ಮಿಕನಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಬಗೆೆ ಕಳಕಳಿ ಉಳುವನಲಲ, ಕೆೇವಲ
ಸಾಮಾಜಕ ವಯವಸೆಿಯಲ್ಲಲ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟ್ು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಲ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತತ ಇಲಲ;
ಇದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ನಿಜ ಏನು ಎಂಬುದನುು ಅವನು ಶೆರೇಧಿಸುತಾತನೆ. ಈ ಶೆರೇಧನೆಯೆೇ
ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿವತಿನೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರುತತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೆೇ ಶ್ನಕ್ಷಣವು ಒಂದು
ನಿದ್ಧಿಷ್ು ಬಗೆಯ ಸಮಾಜಕೆಕ ವಿದಾಯಥಿಿ ಹೊಂದ್ಧಕೊಳುಲು ಅಣಿಗೊಳಿಸುವುದಕೆಕ
ಸಿೇರ್ಮತವಾಗದೆ ಮೂಲತಃ ಸತಯ ಅಥವಾ ದೆೇವರನುು ಅರಸಲು ಬೆಂಬಲ ನಿೇಡಬೆೇಕು.

’ಥಿಂರ್ಕ್ ಆನ್
ದ್ಧೇಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ’, 
ಅಧಾಯಯ27.
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ಭರಷ್ುವಾಗದ ಚರಂತನ ಪ್ಾವಿತರಯವನುು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳುಬೆೇಕು. ಕರುಣೆ ಇದಾದಗ ಇದು
ಸಾಧಯ; ಅಂದರೆ ನಿಮೂ ಮತುತ ಜಗರ್ತತನ ಒಟ್ುು ಕಷ್ು ಕಾಪ್ಿಣಯಗಳ ಒಟ್ುು ಮಹತವವನುು ನಿೇವು
ಗರಹಸಿದಾಗ ಈ ಪ್ಾವಿತರಯ ನಿಮಗೆ ಒದಗುತತದೆ. ಲೊೇಕದ ಕಷ್ುವೆೇ ನಿಜ; ಅದು
ಬಹುಕಾಲದ್ಧಂದ ಇದೆ. ಅದು ಭಾವಾರ್ತರೆೇಕವಲಲ, ರಮಯವಾದ ವಿಚಾರದ ಹೊಯಾದಟ್ವಲಲ .
ಅದು ನಮೂಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ಯಥಾಥಿದಲ್ಲಲ ಇದೆ. ಆ ಕಷ್ುಗಳ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೆೇಕು,
ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಅನುಭವಿಸಬೆೇಕು. ನಿೇವು ಪ್ಲಾಯನ
ಮಾಡದ್ಧದದರೆ ಅದನುು ಎದುರಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಚೆೈತನಯ ನಿಮೂಲ್ಲಲ ಕಂಡುಬರುತತದೆ. ಆಗ
ಮಾತರವೆೇ ನಿೇವು ಅದನುು ಮಾಡಬಹುದು........ ಕಷ್ುಕೊೇಟ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ುು ಅಥಿವನುು
ಗರಹಸಿದಾಗಲೆೇ ಕಾರುಣಯ ಮೂಡುತತದೆ, ಇಲ್ಲಲಂದ ಕಷ್ುಗಳಿರುವುದ್ಧಲಲ. ಕರುಣಾದರಿ ಮನಸುಸ
ಮಾತರವೆೇ ಧೆೇನಿಸಿ ಚರಂತನ ಪ್ಾವಿತರಯವನುು ಕಂಡುಕೊಳುಬಲುಲದು.

ಸಾನೆನ್,

3 ಆಗಸ್ು1975.
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ಸತಯದ, ದೆೇವರ ಶೆರೇಧನೆ, ಪ್ೂಣಿ ಉತತಮನಾಗಿರುವುದು ಅಂದರೆ ಉತತರ್ಮಕೆ ಹಾಗು
ವಿನಮರತೆಯನುು ರೂಢಿಸದ್ಧರುವುದು, ಅದಕೆಕ ಬದಲಾಗಿ ಮನಸಿಸನ ಜಾಣೊ ಹಾಗೂ
ಆವಿಷಾಕರಗಳನುು ದಾಟಿ ಏನನೊುೇ ಅರಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಭಾವನೆ
ಹೊಂದ್ಧರುವುದು, ಅದರಲ ಲೆೇ ಬದುಕುವುದು, ಅದೆೇ ಆಗುವುದು- ಇದು ನಿಜವಾದ ಧಮಿ.
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿೇವು ತೊೇಡಿದ ಹೊಂಡದ್ಧಂದ ಮೇಲೆದುದ ಜೇವನದ ನದ್ಧಯಲ್ಲಲ ಇಳಿದಾಗ ಇದು
ಸಾಧಯ. ಆಗ ಬದುಕು ವಿಸೂಯಕರ ರಿೇರ್ತಯಲ್ಲಲ ನಿಮೂನುು ಪೇಷ್ಟಸುತತದೆ.ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ
ನಿಮೂನುು ನಿೇವು ಪೇಷ್ಟಸುವ ಪ್ರಶೆು ಉದಭವಿಸುವುದ್ಧಲಲ. ಬದುಕು ತನಗೆ ಇಷ್ು ಬಂದ ಕಡೆಗೆ
ನಿಮೂನುು ಕರೆದೊಯುಯತತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿೇವು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿರುರ್ತತೇರಿ;ಹೇಗಾಗಿ
ಭದರತೆಯ, ಜನ ಏನು ಹೆೇಳುತಾತರೆ ಅಥವಾ ಹೆೇಳುವುದ್ಧಲಲ ಎಂಬ ಸಮಸೆಯ ಇರುವುದ್ಧಲಲ.
ಇದೆೇ ಬದುಕ್ತನ ಸೊಬಗು.

’ಥಿಂರ್ಕ್ ಆನ್
ದ್ಧೇಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ’,
ಅಧಾಯಯ 17.
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ನಿಜವನುು ಅರಸುವಾಗ ರೊಟಿುಯನುು ನಿೇಡಲಾಗುತತದೆ;ಆದರೆ ನಾವು ರೊಟಿುಯನುು
ಮಾತರವೆೇ ಬಯಸಿದರೆ ಅದೂ ನಾಶ್ವಾಗುತತದೆ. ರೊಟಿುಯೆೇ ಆತಯಂರ್ತಕ ಮೌಲಯವಲಲ; ನಾವು
ಅದನುು ಆತಯಂರ್ತಕ ಮೌಲಯವನಾುಗಿ ಪ್ರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ ವಿಪ್ತುತ, ಕೊಲೆ ಸುಲ್ಲಗೆ ಹಾಗು
ಹಸಿವಿನ ಹಾಹಾಕಾರ ಕೆೇಳಿಬರುತತದೆ.

ನಶ್ವರತೆಯ ಮುಖೆೇನ ಚರಂತನವನುು ಅರಸಿ.ಅದಕೆಕ ದಾರಿಗಳಿಲಲ,ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿತಯ
ವತಿಮಾನ.

’ದ ವಲ್ಫಿಿ ವಿದ್ಧನ್ ’
ಅಧಾಯಯ.76.
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ಇರುವುದು ಯಥಾಥಿ ಮಾತರ, ಅದೆವೈತವಾದ ಪ್ರಮ ಸತಯ ಮಾತರ. ಇರುವುದೊಂದೆೇ
ಮಾನವತೆ ಮತುತ ಸದಾಚಾರ, ಯಾವುದೆೇ ಮಾಗಿದ ಮೂಲಕ, ನಿಮೂನುು ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ
ಇನಾುವುದೆೇ ವಯಕ್ತತಯ ಮೂಲಕ ನಿೇವು ಇದನುು ಸಾಕ್ಷಾತಕರಿಸಲಾರಿರಿ. ನಿಮೂ ಮೇಕ್ಷವನುು
ನಿೇವೆೇ ಅರಸಿ, ಆಗ ನಿೇವು ಈ ಪ್ರಪ್ಂಚವನುು ಅದರ ಗೊಂದಲ, ಸಂಘಷ್ಿ, ದುಃಖ ಹಾಗು
ವೆೈರತವದ್ಧಂದ ಮುಕತಗೊಳಿಸ ಬಲ್ಲಲರಿ.

’ಥಿಂರ್ಕ್ ಆನ್
ದ್ಧೇಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ’,

ಅಧಾಯಯ 19
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ನಿೇವಂದು ಪ್ರಶೆು ಎರ್ತತದ್ಧರಿ: ಪ್ವಿತರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದನುು ಕಂಡುಕೊಳುದೆ , ಅದಕೆಕ
ಅಭಮುಖವಾಗದೆ - ನಿೇವು ಅದನುು ಕಂಡುಕೊಳುದೆ- ಅದು ರೂಪ್ ತಳೆಯದೆ, ನಿೇವು ಒಂದು
ಹೊಸ ಸಂಸೃರ್ತಯನುು, ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನ ಲಕ್ಷಣವನುು ಕಾಣಲಾರಿರಿ.

ರಿಷ್ಟ ವಾಯಲ್ಲ,

16  ಡಿಸೆಂಬರ್ 1984.



ನಿಮಗೆ ನಿೇವೆೇ ಬೆಳಕು....... ಕರಗಳು ಅಥವಾ ಮನಸುಸ ಸೃಷ್ಟುಸಿದ ಪ್ದಾಥಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ
ಯಾವ ಭರವಸೆಯೂ ದಕಕದು. ನಾವು ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡುರ್ತತಲಲ; ಪ್ರಪ್ಾತದ ಅಂಚನಲ್ಲಲ
ನಡೆಯುರ್ತತರುವ ಯಾವುದೆೇ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಅಧಃಪ್ತನವೆೇ ಗರ್ತ ಎಂದು
ಸೂಚಸುರ್ತತದ ದೆೇವೆ. ಪ್ರಪ್ಾತದ ಆಚೆಗೆ ಮಾತರವೆೇ ಸಂತಸ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಇದನುು
ಮನಗಂಡ ಕೆಲವರು ಅಸತವಯಸತತೆಯ ಕೂಪ್ದ್ಧಂದಾಚೆಗೆ ಜ್ಞಾನೊೇದಯದ ಕೆೇಂದರಗಳನುು
ರೂಪಿಸಬೆೇಕು. ಸದಯದ ಬಿಕಕಟ್ುು ಹಾಗೂ ಮಾನವನ ಸಕಲ ಸಮಸೆಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು
ದಾರಿ ಇದೆ; ಅದು ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಗಿವಲಲ, ಅದು ಚರಂತನ ಶಾಂರ್ತಯ ಕಡೆಗೆ ನಮೂನುು
ಕರೆದೊಯುಯವ ಮಾಗಿ.

ಮದಾರಸ್,

22  ಅಕೊುೇಬರ್ 1947;

'ದ ಕಲೆಕೆುಡ್ ವರ್ಕ್ಸಿ’, 
ಸಂ 4.
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