
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

"ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ದೆೇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹರಕೆ ಹೆೇಳಿಕೊಳಿಿ, ಸಮಾಜ ಸೆೇವೆ ಮಾಡಿ, ಬಡವರ 
ಉದಾಾರ ಮಾಡಿ, ರಾಜಕೇಯ ಪ್ರವೆೇಶಿಸಿ, ಪ್ುಸತಕ ಬರೆಯಿರಿ, ಕವಿತೆ ರಚಿಸಿರಿ, ಏನೆೇ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಲಿಲ 
ಪ್ರೇತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿೇವು ಬದ್ುಕದ್ೂದ ಸತ್ತಂತೆ, ಪೆರೇಮ್ದ್ ಗೆೈರುಹಾಜರಿಯಲಿಲ ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ಸೆೆಗಳು 
ಉಲ್ಬಣಿಸುತ್ತವೆ; ಮಿತಿಮಿೇರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಪೆರೇಮ್ವಿರುವಲಿಲ ನಿೇವೆೇನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, 

ಸಂಘರ್ಷವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಪೆರೇಮ್ವೆೇ ಸದ್ುುಣದ್ ಸಾರಸವಷಸವ.” 
 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
( 11 ಮೇ 1895 – 17 ಫೆಬುರವರಿ 1986 ) 
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ಪ್ರೀರ್ತ ಮತ್ತು ಸಾವು

ಪೆರೇಮ್ವೆಂದ್ರೆೇನು, ಕರುಣೆ (ಕಂಪಾೆಶನ್) ಯಂದ್ರೆೇನು ? 

ಕರುಣೆಯಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೇವಿಗಳ ಬಗ ುೆ ತಿೇವರವಾದ್ ಭಾವ 

(ಇನ್್ಟೆನ್್ ಪಾೆಶನ್)ವನುು ಹೊಂದಿರುವುದ್ು. ನಿೇವು 

ಊಟಕೆಕಂದ್ು ಕೊಲ್ುಲವ ಪಾರಣಿಯ ಬಗ ುೆಯೂ ನಿಮ್ಮಲಿಲ 

ಕಂಪಾೆಶನ್, ಕರುಣೆ ಇರಬೆೇಕು. ಪ್ರೇತಿ ಎಂದ್ರೆ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕು 

ಎಂದ್ಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ೆದ್ ಬದ್ುಕನಲಿಲ ಅದ್ು ಹೆೇಗೆ ಇದೆ 

ಎಂಬುದ್ನುು ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನೊೇಡೊೇಣ. ಪ್ರೇತಿ ಎಂದ್ರೆ ಏನೆಂದ್ು 

ನಮ್ಗೆ ಗೊತಿತದೆಯೇ ಅಥವ ಕೆೇವಲ್ ನಾವು ಪ್ರೇತಿ ಎಂದ್ು 

ಕರೆಯುವ ಸುಖ, ಮ್ತ್ುತ ಆಸೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ 

ಗೊತಿತವೆಯೇ ? ಪ್ರೇತಿ ಎಂಬುದ್ು ಸುಖವೆೇ, ಆಸೆಯೇ? ನಮ್ಮಲಿಲ 

ಬಹುಪಾಲ್ು ಜನಕೆಕ ಪ್ರೇತಿ ಎಂದ್ರೆ ಅಷೆಟೇ. ನಾವು ನಮ್ಮ 

ಹೆಂಡಂದಿರನುು 

ಅವಲ್ಂಬಿಸಿರುತ ತೆೇವೆ, ಹೆಂಡತಿಯನುು 

ಪ್ರೇತಿಸುತ ತೆೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಆಕೆ ಬೆೇರೆಯ 

ಗಂಡಸಿನತ್ತ ನೊೇಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲಿಲ 

ಕೊೇಪ್, ಹತಾಶೆ, ನೊೇವು 

ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಡೆೈವೇರ್ಸಷ ಕೊೇಟುಷಗಳಂತ್ೂ 

ಇದ ದೆೇ ಇವೆ. ಇದ್ನುು ನಿೇವು ಪ್ರೇತಿ ಎಂದ್ು ಕರೆಯುತಿತೇರಿ! ನಿಮ್ಮ 

ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತರೆ ಬೆೇರೆಯವಳನುು ಮ್ದ್ುವೆಯಾಗುತಿತೇರಿ. 

ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಲ್ಂಬನೆ ಅರ್ುಟ ಗಾಢವಾದ್ದ್ುದ! 

ಒಬಬರು ಮ್ತೊತಬಬರನುು ಅರ್ುಟ ಅವಲ್ಂಬಿಸುವುದ್ು ಏಕೆ ಎಂದ್ು 

ಕೆೇಳಿಕೊಳುಿವುದೆೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಂಶವನುು ನಿೇವು ಸರಿಯಾಗಿ 

ನೊೇಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂತ್ರಾಳದ್ಲಿಲ ನಿೇವೆರ್ುಟ 

ಒಂಟಿಯಾಗಿದಿದೇರಿ, ಹತಾಶರಾಗಿದಿದೇರಿ, ಅಸುಖಿಗಳಾಗಿದಿದೇರಿ 

ಎಂದ್ು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಹತೆೆಯ ಇನೊುಂದ್ು ರೂಪ್ವೆೇ 

ಆಗಿರುವ ಈ ಒಂಟಿತ್ನ, ಈ ಏಕಾಂಗಿತ್ನವನುು ಏನು 

ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದ್ು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತಿತಲ್ಲ. ಅವಲ್ಂಬನೆ ನಿಮ್ಗೆ 

ನೆಮ್ಮದಿಯನುು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಕೊಂಚ 

ಏರುಪೆೇರಾದ್ರೂ ಅಸೂಯ, ಕೊೇಪ್ಗಳು ಹುಟಿಟಕೊಳುಿತ್ತವೆ.  

ನಿಮ್ಮ ಮ್ಕಕಳ ಬಗ ುೆ ಪ್ರೇತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರನುು ಯುದ್ಾಕೆಕ 
ಕಳಿಸುವಿರೆೇನು? ಅವರಿಗೆ ಈಗ ದೊರೆಯುತಿತರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ, 
ಕೆೇವಲ್ ತಾಂತಿರಕವಾದ್ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ಕೊಟುಟ, ಯಾವುದೊೇ 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ಪಾಸು ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೊೇ ಕೆಲ್ಸ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೆ 
ಸಾಕು ಇಡಿೇ ಅದ್ುುತ್ವಾದ್ ಜೇವನವನುು ನಿಲ್ಷಕ್ಷಿಸಿದ್ರೂ 
ಪ್ರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದ್ುಕೊಳುಿವಿರೆೇನು ? ಮ್ಗುವಿಗೆ ಐದ್ು 

ವರ್ಷಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ಎಚಚರದಿಂದ್ ಸಾಕ ನಂತ್ರ ಅವರನುು 
ತೊೇಳಗಳ ನಡುವೆ ಎಸೆದ್ುಬಿಡುತಿತೇರಿ. ಇದ್ನೆುೇ ನಿೇವು ಪ್ರೇತಿ 
ಎಂದ್ು ಕರೆಯುತಿತೇರಿ. ಎಲಿಲ ಹಂಸೆ ಇದೆಯೇ, ದೆವೇರ್ವಿದೆಯೇ, 
ವಿರೊೇಧವಿದೆಯೇ ಅಲಿಲ ಪ್ರೇತಿ ಇರಲ್ು ಸಾಧೆವೆೇ?  

ನಿೇವೆೇನು ಮಾಡಬಲಿಲರಿ? ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿೇತಿ, ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಈ 

ಹಂಸೆಯಳಗೆ, ಈ ದೆವೇರ್ದೊಳಗೆ ಅಡಗಿವೆ. ಈ ಹಂಸೆಯನುು 

ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ನಿೇವು ಗುಣವಂತ್ರಾಗುತಿತೇರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿೇವು 

ಪ್ರೇತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮ್ಗಳನೂು ಕಾಣುವುದ್ಕೆಕ 

ಸಾಧೆವಾಗಬೆೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿೇವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ೂದ 

ಪ್ರೇತಿಸಬಲ್ಲವರಾಗುತಿತೇರಿ. ಇದ್ು ಸತ್ೆ, ಆದ್ದರಿಂದ್ಲೆೇ ನಿೇವು 

ಕೆೇಳುತಿತದಿದೇರಿ. ಈ ಸತ್ೆವನುು ನಿೇವು ಬದ್ುಕದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಸತ್ೆವೆೇ 

ವಿರ್ವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸತ್ೆವಾದ್ದ್ದನುು ಕೆೇಳಿಯೂ 

ನಿಲ್ಷಕ್ಷಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ 

ಬದ್ುಕನಲಿಲ ಮ್ತೊತಂದ್ು 

ವಿರೊೇಧ ಹುಟಿಟಕೊಳುಿತ್ತದೆ. 

ಮ್ತೊತಂದ್ು ದ್ುುಃಖ, ನರಳಾಟದ್ ಸೆೇಪ್ಷಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕೆೇಳುವುದಿದ್ದರೆ ಮ್ನುಃಪ್ೂವಷಕವಾಗಿ, ಹೃತ್ೂವಷಕವಾಗಿ ಕೆೇಳಿ, 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆೇಳಲೆೇಬೆೇಡಿ. ನಿೇವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲಿಲಗೆ ಬಂದಿದಿದೇರಿ, 

ಆದ್ದರಿಂದ್ ನಿೇವು ಕೆೇಳುತಿತದಿದೇರಿ ಎಂದ್ು ಆಶಿಸುತ ತೆೇನೆ!  

ಪ್ರೇತಿ ಯಾವುದ್ಕೂಕ ವಿರುದ್ಾವಾದ್ದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರೇತಿ ದೆವೇರ್ಕೆಕ ಅಥವ 

ಹಂಸೆಗೆ ವಿರುದ್ಾವಾದ್ದ್ದಲ್ಲ. ನಿೇವು ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ 

ಅವಲ್ಂಬಿತ್ರಾಗದೆ ಅತ್ೆಂತ್ 'ಒಳೆಿಯ' ಬದ್ುಕು 

ಬದ್ುಕುತಿತರಬಹುದ್ು, ಸಾಮಾಜಕ ಸೆೇವೆ ಮಾಡುತಾತ ರಸ ತೆಯ 

ಮೇಲೆ ಸಮಾಜದ್ ಒಳಿತಿಗೆ ಪ್ರದ್ಶಷನ ನಡೆಸುತಿತರಬಹುದ್ು. 

ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಪ್ರೇತಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ನಿೇವು ಮಾಡುವ ಕೆಲ್ಸಕೆಕ 

ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಪ್ರೇತಿ ಇದಾದಗ ಬೆೇಕಾದ್ 

ಕೆಲ್ಸವನುು ಮಾಡಿ. ಪ್ರೇತಿ ಇರುವ ಮ್ನುರ್ೆನಲಿಲ ಯಾವ 

ತ್ಪ್ಪೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ಪ್ುಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡಲೆೇ ಅದ್ನುು 

ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಿತಾತನೆ. ಪ್ರೇತಿ ಇರುವ ಮ್ನುರ್ೆನಲಿಲ ಆಸೂಯ 

ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ುುಃಖ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಯನುು ಕೊೇರುವ 

ಅಗತ್ೆವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿೇವು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದ್ 

ಬೊೇನಿನಲಿಲ ಸಿಕುಕಬಿದಿದದಿದೇರಿ. ಆ ಬೊೇನನುು ನಿೇವೆೇ ಸವತ್ುಃ 

ನಿಮಾಷಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಿದೇರಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿೇವು 
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"ಪ್ರೇತಿಸಿ,  
ಪ್ರೇತಿ್ಎಂದ್ರೆೇನು್ಅಥವಾ್ಏನಾಗಿರಬೆೇಕು್ಎಂಬ್
ಅನಿಸಿಕೆ, ಕಲ್ಪನೆಗಳಲಿಲ್ಸಿಕಕಹಾಕಕೊಳಿಬೆೇಡಿ" 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
 
 



ಸಿಕಕಬಿದಿದರುವ ಬೊೇನನುು ತೊೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದ್ನುು 

ನಿಲ್ಷಕ್ಷಿಸುತಿತೇರಿ. ಹೇಗೆ ಯುದ್ಾಗಳು ಮ್ತ್ುತ ದೆವೇರ್ 

ಮ್ುಂದ್ುವರೆಯುತ್ತವೆ.  

ನಿೇವು ಸಾವನುು ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತಿತೇರಿ?ತಾತಿವಕವಾಗಿಯಲ್ಲ, 

ನಿಜವಾಗಿ ಸಾವು ಎಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನಿುಸುತ್ತದೆ? 

ಅನಿವಾಯಷವಾಗಿ ಅಥವ ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾವು, 

ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ್ಲೊೇ ಮ್ುದಿತ್ನದಿಂದ್ಲೊೇ ಸಾವು ಬರುತ್ತದೆ 

ಎಂದ್ು ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳಿದ್ುಕೊಂಡಿದಿದೇರೊೇ ಹೆೇಗೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮ್ುದಿತ್ನ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ುದಿತ್ನದೊಂದಿಗೆ ನಾವು 

ಇನುು ಮ್ುದ್ುಕರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದ್ು ಮಾಡುವ ನಟನೆ ಎಲ್ಲವು 

ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾವಿನ ಬಗ ುೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ 

ಹಂಬಲ್ಗಳು ನಿೇವು ಹತಾಶರಾಗಿದಿದೇರಿ ಎಂಬುದ್ನೆುೇ 

ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹತಾಶರಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ಲೆೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 

ಆಸೆಯ ಆಸರೆ ಸಿಗುತ್ತದೊೇ 

ಎಂದ್ು ಹುಡುಕುತಿತೇರಿ. 

ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಹತಾಶೆ ಏಕೆ ಇದೆ 

ಎಂದ್ು ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ 

ನೊೇಡಿಕೊಂಡಿದಿದೇರಾ? 

ನಿೇವು ಇತ್ರರೊಡನೆ 

ನಿಮ್ಮನುು 

ಹೊೇಲಿಸಿಕೊಳುಿವುದ್ರಿಂದ್, ನಿೇವು ಏನೊೇ ಆಗಲ್ು 

ಬಯಸುವುದ್ರಿಂದ್, ನಿೇವು ಏನನೊುೇ ಸಾಧಿಸಲ್ು 

ಬಯಸುವುದ್ರಿಂದ್, ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಹತಾಶೆ ಹುಟುಟತ್ತದೆ.  

ನಮ್ಮ ಬದ್ುಕೆಲ್ಲ ಆಗುವುದ್ು(ಟು ಬಿಕಮ್) ಎಂಬ ಕರಯಾಪ್ದ್ದ್ 

ರೂಢಿಗೆ ಸಿಕಕಬಿದಿದರುವುದೊಂದ್ು ವಿಚಿತ್ರ ಆಗುವುದ್ು 

ಎಂಬುದ್ರಲಿಲ ಭೂತ್, ವತ್ಷಮಾನ, ಮ್ತ್ುತ ಭವಿರ್ೆತ್ 

ಕಾಲ್ಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಧಾಮಿಷಕ ರೂಢಿಗಳೂ ಆಗುವುದ್ು”್ ಎಂಬ 

ಕರಯಾಪ್ದ್ವನುು ಆಧರಿಸಿಯೇ ರೂಪ್ುಗೊಂಡಿವೆ. ಸವಗಷ, ನರಕ, 

ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಕರು, ಮ್ುಕತದಾತ್ರು, 

ಅನಗತ್ೆವಾದ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವುದ್ು ಎಂಬ ಕರಯಾಪ್ದ್ವನುು 

ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡೆೇ ಇವೆ. ಆಗುವುದ್ು ಎಂಬ ಕರಯಾಪ್ದ್ವಿಲ್ಲದೆ 

ಮ್ನುರ್ೆ ಬದ್ುಕಲಾರನೆ? ಇದ್ರ ಅಥಷ ವತ್ಷಮಾನದ್ಲಿಲ 

ಬದ್ುಕುವುದ್ು ಎಂದ್ಲ್ಲ. ವತ್ಷಮಾನದ್ಲಿಲ ಬದ್ುಕುವುದ್ು 

ಎಂದ್ರೆೇನೆಂದ್ು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಂಪ್ೂಣಷವಾಗಿ 

ವತ್ಷಮಾನದ್ಲಿಲ ಬದ್ುಕಬೆೇಕಾದ್ರೆ ಗತ್ಕಾಲ್ದ್ ಸವಭಾವ ಮ್ತ್ುತ 

ರಚನೆಗಳನುು ಪ್ೂತಿಷಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೆೇಕು. ಗತ್ಕಾಲ್ವೆಂದ್ರೆ 

ನಿೇವೆೇ ನಿಮ್ಮನುು ನಿೇವು ಎರ್ುಟ ಪ್ೂಣಷವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೆೇಕೆಂದ್ರೆ 

ನಿಮೊಮಳಗೆ ಅಪ್ರಿಚಿತ್ವಾದ್ ಒಂದ್ು ಮ್ೂಲೆ, ಮೊಡಕು ಕೂಡ 

ಇರಬಾರದ್ು.್ “ನಿೇವು”್ ಭೂತ್ಕಾಲ್, ನಿಮೊಮಳಗಿರುವ “ನಾನು”್

ಎಂಬುದ್ು ಸದಾ ಏನೊೇ ಆಗಲ್ು, ಸಾಧಿಸಲ್ು, 

ನೆನಪ್ಟುಟಕೊಳಿಲ್ು ಬಯಸುತಿತರುತ್ತದೆ.್ “ಆಗುವುದ್ು”್ ಎಂಬ 

ಕರಯಾಪ್ದ್ವಿಲ್ಲದೆ ಬದ್ುಕುವುದ್ು ಎಂದ್ರೆೇನು ಎಂಬುದ್ನುು 

ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದ್ ಅಥಷಮಾಡಿಕೊಳಿಿ,  

ಸಾವು ಎಂದ್ರೆೇನು? ನಾವೆೇಕೆ ಸಾವಿನ ಬಗ ುೆ ಅಷೊಟಂದ್ು 

ಭಯಭೇತ್ರಾಗಿದ ದೆೇವೆ? ಏಶಿಯಾದಾದ್ೆಂತ್ ಜನರು 

ಪ್ುನಜಷನಮವನುು ನಂಬುತಾತರೆ. ಪ್ುನಜಷನಮವೆಂಬುದ್ು 

ಅತಿೇವವಾದ್ ಭರವಸೆಯನುು ನಿೇಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದ್ು ನನಗೆ 

ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಜನ ಪ್ುನಜಷನಮದ್ ಬಗ ುೆ ಬರೆಯುತಾತರೆ, 

ಮಾತ್ನಾಡುತಾತರೆ. 

ಪ್ುನಜಷನಮ 

ಪ್ಡೆಯಲಿರುವ ವಸುತವನುು 

ನೊೇಡಿ. ಏನದ್ು? ನಿಮ್ಮ 

ಎಲ್ಲ ಭೂತ್ಕಾಲ್, ನಿಮ್ಮ 

ಎಲ್ಲ ಆತ್ಂಕ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 

ಕಳವಳ, ನಿೇವು ಈಗ 

ಏನಾಗಿದಿದೇರೊೇ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ುನಜಷನಮ ಪ್ಡೆಯಬೆೇಕೆ?್ “ನಾನು”್

ಅಂದ್ರೆ ನಿೇವು ಆತ್ಮ ಎನುುತಿತೇರಲ್ಲ ಅದ್ು ಶಾಶವತ್ 

ಎಂದ್ುಕೊಳುಿತಿತೇರಿ. ಬದ್ುಕನಲಿಲ ಶಾಶವತ್ವಾದ್ುದ್ುದ ಇದೆಯೇ? 

ಬದ್ುಕನಲಿಲ ಶಾಶವತ್ವಾದ್ದ್ುದ ಏನಾದ್ರೂ ಇರಲೆೇಬೆೇಕು ಎಂದ್ು 

ಬಯಸುತಿತೇರಿ, ಈ ಬಯಕೆಯನೆು ಆಧಾರವಾಗಿಟುಟಕೊಂಡು 

ಸಾವನುು ಸಾಧೆವಾದ್ರ್ುಟ ದ್ೂರಕೆಕ ತ್ಳಿಲ್ು ಬಯಸುತಿತೇರಿ. 

ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಭಯ ಇರುವುದ್ರಿಂದ್ ಸಾವನುು ನೊೇಡುವ 

ಧೆೈಯಷವನೆುೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮ್ತ ತೆ "ಕಾಲ್'ವೂ ಇದೆ.ಏನು 

ಇದೆಯೇ ಮ್ತ್ುತ ಅನಿವಾಯಷವಾಗಿ ಏನು ಆಗಬೆೇಕೊ 

ಅವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಕಾಲ್.  

ನಿಮ್ಮ ನಾಳಿನ ಬದ್ುಕನುು ಕಲಿಪಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹೆೇಗಿದಿದೇರೊೇ 

ಹಾಗೆ ಬದ್ುಕುತಿತೇರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರಿೇತಿಯ ಪ್ುನಜಷನಮ, 

ಪ್ುನರುತಾಾನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದ್ು ನಂಬುತಿತೇರಿ. ಅಥವಾ, 

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಾಯುತಿತೇರಿ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ “ನಿೇವು”,್ ಅಂದ್ರೆ 

ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟ, ನಿಮ್ಮ ನೊೇವು, ನಿಮ್ಮ ದ್ುುಃಖಗಳು ಸಾಯುತಾತ 
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"ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ್ಮ್ತ್ುತ್ಪ್ರೇತಿ್ಜೊತೆ್ಸಾಗುತ್ತವೆ.್ 
ಪ್ರೇತಿಯಂದ್ು್ಪ್ರತಿಕರಯಯಲ್ಲ.್ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನೂು 

ಬಯಸುವುದ್ು ಪ್ರೇತಿಯಲ್ಲ, ನಿೇವು ಏನನೊುೇ ಕೊಡುತಿತದಿದೇರೆಂದ್ು 
ಭಾವಿಸುವುದ್ೂ ಪ್ರೇತಿಯಲ್ಲ," 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

 



ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸು್ ಹೊಸತಾಗಿ, ಎಳೆಯದಾಗಿ, 

ಮ್ುಗಾವಾಗಿರುವಂತೆ ಇರುತಿತೇರಿ. ಮ್ುಗಾವೆಂದ್ರೆ ನೊೇಯುವುದೆೇ 

ಅಸಾಧೆವಾಗಿರುವುದ್ು ಎಂದ್ಥಷ. ನೊೇವು ಎಂಬುದೆೇ 

ಅಸಾಧೆವಾಗಿರುವ ಮ್ನಸು್ ನೊೇವಿನ ವಿರುದ್ಾವಾಗಿ 

ಪ್ರತಿರೊೇಧಗಳನುು ನಿಮಿಷಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮ್ುಗಾವಾದ್ 

ಮ್ನಸು್ ಸಂಘರ್ಷ, ನೊೇವು, ನಲಿವು, ಎಲ್ಲವನೂು ಅಂದ್ಂದಿಗೆೇ 

ಬಿಟುಟ ಸಾಯುತಿತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸತಾಗುತಿತರುತ್ತದೆ. ಆಗ 

ಮಾತ್ರ ಮ್ನಸು್ ಮ್ುಗಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೇತಿಸಲ್ು 

ಸಮ್ಥಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆನಪ್ಟುಟಕೊಂಡು ಪ್ರೇತಿಸಲ್ು 

ಸಾಧೆವಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇತಿ ನೆನಪ್ಗೆ, ಕಾಲ್ಕೆಕ ಸೆೇರಿದ್ದಲ್ಲ.  

ಪ್ರೇತಿ, ಸಾವು, ಬದ್ುಕು ಇವು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆಯಲ್ಲ. ಮ್ೂರೂ 

ಒಂದೆೇ ಇಡಿಯಾದ್, ಸವಸಾವಾದ್ ಬದ್ುಕು. ದೆವೇರ್, ಕೊೇಪ್, 

ಅಸೂಯ, ಭಯವನುು ಬೆಳೆಸುವ ಅವಲ್ಂಬನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾದಗ 

ಸವಸಾವಾಗಿರುವುದ್ು ಸಾಧೆವಿಲ್ಲ. ಎಲಿಲ ಸಾವಸಾವಿದೆಯೇ ಅಲಿಲ 

ಬದ್ುಕು ಪ್ೂಣಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ವಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಗ 

ಅಪಾರವಾದ್ ಆನಂದ್ವಿರುತ್ತದೆ. ನಿೇವು ಏನು ಬೆೇಕಾದ್ರೂ 

ಮಾಡಬಹುದ್ು ನಿೇವು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, 

ನಿಜವೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತಿತಲ್ಲ. ಗೊತಿತರುವುದ್ು ಕೆೇವಲ್ 
ನೊೇವು, ನರಳಾಟ, ದ್ುುಃಖ ಮಾತ್ರ ಗೊತಿತಲ್ಲದಿರುವುದ್ರಿಂದ್ಲೆೇ 
ತ್ಪ್ಪಸಿಕೊಳಿಲ್ು, ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡಲ್ು ಬಯಸುತ ತೆೇವೆ. ಹಾಗೆ 
ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡದೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೊೇಡಲ್ು ಸಾಧೆವಾಗಬೆೇಕು;  

 

 

ಏನು ಇದೆಯೇ ಅದ್ರಿಂದ್ ಒಂದಿಂಚೂ ಕದ್ಲ್ದೆ, ನೊೇಡಿದ್ದಕೆಕ 
ಹೆಸರಿಡದೆ, ನೊೇಡಿದ್ದನುು ತಿರಸಕರಿಸದೆ, ಸಮ್ಥಿಷಸದೆ, 
ಸರಿತ್ಪ್ುಪ ಎಂದ್ು ತಿೇಮಾಷನಿಸದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೊೇಡಬೆೇಕು. 
ನೊೇಡುವುದ್ಕೆಕ ಎಚಚರವಿರಬೆೇಕು, ಕೆೇರ್ ಮಾಡುವ 
ಭಾವವಿರಬೆೇಕು. ಕೆೇರ್್ ಎಂದ್ರೆ ಕಂಪಾೆಶನ್. ಹೇಗೆ 
ಪ್ೂಣಷವಾಗಿ, ಅದ್ುುತ್ವಾಗಿ ಬದ್ುಕದಾಗ ಧಾೆನ 
ಸಾಧೆವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದ್ನುು ನಾಳ  ೆಪ್ರಿಶಿೇಲಿಸಲಿದ ದೆೇವೆ. ಇಂಥ್
ತ್ಳಹದಿಯನುು ರೂಪ್ಸಿಕೊಳಿದೆ ಮಾಡುವ ಧಾೆನ ಕೆೇವಲ್ 
ಆತ್ಮ ಸಮೊೋಹನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷೆಟ. ಸರಿಯಾದ್ 
ತ್ಳಹದಿಯನುು ನಿಮಿಷಸಿಕೊಳಿಬೆೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬದ್ುಕು ಎರ್ುಟ 
ಅದ್ುುತ್ವಾದ್ದ ದೆಂದ್ು ತಿಳಿಯಬೆೇಕು. ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಸಂಘರ್ಷ 
ರಹತ್ವಾದ್ ಮ್ನಸು್ ಇರಬೆೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬದ್ುಕನಲಿಲ ಕರುಣೆ 
(ಕಂಪಾೆಶನ್) ಪ್ರೇತಿ ಮ್ತ್ುತ ಸ ಂದ್ಯಷಗಳಿರಬೆೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ 
ಇದಾದಗ ಬದ್ುಕು ವೆವಸಿಾತ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬದ್ುಕನ ವೆವಸ ಾೆ 
(ಆಡಷರ್) ಎಂದ್ರೆ ಬದ್ುಕು ಹೇಗೆ ಇರಬೆೇಕು ಎಂಬ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. 
ನಿಮ್ಮ ಬದ್ುಕನ ಅವೆವಸ ಾೆಯನುು ಅಥಷಮಾಡಿಕೊಳುಿವ 
ಮ್ೂಲ್ಕ ಲ್ಭಸಿದ್ ವೆವಸ ಾೆ. ವೆೈರುಧೆ ಮ್ತ್ುತ ವಿರುದ್ಾ 
ಸಂಗತಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷವೆೇ ಅವೆವಸ ಾೆ. ನಿಮೊಮಳಗೆೇ ಇರುವ 
ಅವೆವಸ ಾೆಯನುು ಅಥಷಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಿಂದ್ಲೆೇ ವೆವಸ ಾೆ 
ಹುಟಿಟಬರುತ್ತದೆ. ಖಚಿತ್ವಾದ್, ಗಣಿತ್ದ್ರ್ುಟ ನಿಖರವಾದ್, 
ವಿಕೃತಿಯಿಲ್ಲದ್ ವೆವಸ ಾೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ 
ಸಾಧೆವಾಗಬೆೇಕಾದ್ರೆ ಧಾೆನಶಿೇಲ್ವಾದ್ ಮ್ನಸಿ್ರಬೆೇಕು. 
ಮ ನವಾಗಿ ನೊೇಡಬಲ್ಲ ಮ್ನಸಿ್ರಬೆೇಕು.  

ಕೃರ್ತ: “ಹಿಂಸೆಯನ್ತು ಮೀರಿ”                                                 
ಅನ್ತ: ಓ. ಎಲ್. ನಾಗಭೂಷ್ಣ ಸಾಾಮ 
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"ಪ್ರೇತಿ ಇಲ್ಲದೆೇ ಕಲೆ 
ಇಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದ್ 
ಸುಂದ್ರವಾಗಿ 
ನುಡಿಸುವಾಗ ಅಲಿಲ 
'ನಾನು' ಎಂಬುದಿಲ್ಲ; 
ಪ್ರೇತಿ ಮ್ತ್ುತ 
ಸ ಂದ್ಯಷವಿದೆ,     
ಅದೆೇ ಕಲೆ" 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
 



ಧ್ಾಾನ್ಮಗು ಮನ್ಸ್ತು

ಯಾವುದ್ು ಪ್ರೇತಿ ಅಲ್ಲವೇ ಅದ್ರ ನಿರಾಕರಣೆಯಲ ಲೆೇ ಪ್ರೇತಿ ಇದೆ. 

ಪ್ರೇತಿ ಅಲ್ಲದ್ ಎಲ್ಲವನೂು ನಿೇವು ನಿರಾಕರಿಸಬೆೇಕು-ಅಂದ್ರೆ 

ಮ್ಹಾತಾವಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆೇ ಇರುವುದ್ು, ಸಪಧೆಷ ಇಲ್ಲದಿರುವುದ್ು, 

ಆಕರಮ್ಣಶಿೇಲ್ರಾಗಿರದೆೇ ಇರುವುದ್ು, ಮಾತ್ಲಿಲ, ಕೃತಿಯಲಿಲ, 

ಯೇಚನೆಯಲಿಲ ಹಂಸೆ ಇಲ್ಲದೆೇ ಇರುವುದ್ು. ನಿೇವು ಪ್ರೇತಿ ಅಲ್ಲದ್ದನುು 

ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೆೇ ಪ್ರೇತಿ ಏನೆಂಬುದ್ನುು ಅರಿಯುತಿತೇರಿ. ಪ್ರೇತಿ 

ಎಂಬುದ್ು ಬಹಳ ತಿೇವರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿೇವದ್ನುು ಗಾಢವಾಗಿ 

ಅನುಭವಿಸುತಿತೇರಿ. ಪ್ರೇತಿ ಎಂದ್ರೆ ಬರಿಯ ಸುಖವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 

ನಾವು ಸುಖ ಎಂದ್ರೆ ಏನೆಂದ್ು ಅರಿಯಬೆೇಕು. ಯಾರನೊುೇ 

ಪ್ರೇತಿಸಬೆೇಕು ಎನುುವ ಗುರಿಯನುು ಹೊಂದ್ುವುದ್ನುಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೇತಿ 

ಇಲ್ಲದ್, ಸ ಂದ್ಯಷವಿಲ್ಲದ್, ಸಾವತ್ಂತ್ರಯವಿಲ್ಲದ್ ನಿಮ್ಮದೆೇ ಬದ್ುಕನುು 

ನಿೇವು ನೊೇಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬದ್ುಕು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷೊಟಂದ್ು 

ಬಂಜರಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಕಣಿಣೇರು ಸುರಿಸಬೆೇಕು. ಈ ಬಂಜರು ಬದ್ುಕು, 

ನಿಮ್ಮ ಸಂಸೃತಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ವಿತ್ರ ಗರಂಥಗಳ ಫಲ್. ಅವುಗಳು 

ಹೆೇಳುತ್ತವೆ- 'ಆಕಾಶವನುು ನೊೇಡಬೆೇಡ, ಅಲಿಲ ಸ ಂದ್ಯಷವಿದೆ, 

ಅದೆೇ ಸ ಂದ್ಯಷ ಒಂದ್ು ಹೆಣಿಣನ ಸ ಂದ್ಯಷವಾಗಬಹುದ್ು. 

ನಿೇನೊಬಬ ಆಧಾೆತಿಮಕ 

ವೆಕತಯಾಗಬೆೇಕಾದ್ರೆ, 

ಪಾರಪ್ಂಚಿಕ ಬದ್ುಕನಿಂದ್ 

ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಅದ್ನುು 

ನಿರಾಕರಿಸು. ಈ ಪ್ರಪ್ಂಚವಂದ್ು ಮಾಯ, ಭರಮ. ಹಾಗಾಗಿ 

ಅದ್ರಿಂದ್ ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡು ? ನಿೇವು ಅದ್ರಿಂದ್ ಪ್ಲಾಯನ 

ಮಾಡಿದಿೇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬದ್ುಕೆೇ ಅದ್ನುು ತೊೇರಿಸುತ್ತದೆ.  

ಹೇಗೆ ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಬದ್ುಕನುು ಗಮ್ನಿಸಬಲಿಲರಾದ್ರೆ ಪ್ರೇತಿ 

ಎಂದ್ರೆೇನು ಎಂದ್ು ನಿೇವೆೇ ಕಂಡುಕೊಳುಿತಿತೇರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 

ಅದ್ರಲಿಲ ತಿೇವರವಾದ್ ಇಚ್ೆೆ ಇದೆ, ಇಂದಿರಯಾಸಕತ ವಾೆಮೊೇಹವಲ್ಲ. 

ತಿೇವರವಾದ್ ಇಚ್ೆೆ (Passion) ಎಂಬ ಶಬದದ್ ಮ್ೂಲ್ಪ್ದ್ ದ್ುುಃಖ, 

ತಿೇವರವಾದ್ ಇಚ್ೆೆಯ ಮ್ೂಲಾಥಷ ದ್ುುಃಖ. 

ದ್ುುಃಖಿಯಾಗಿರುದೆಂದ್ರೆೇನೆಂದ್ು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ದ್ುುಃಖದಿಂದ್ 

ಪ್ಲಾಯನ ಗೆೈಯುವದಾಗಲಿೇ, ಅಥವಾ ಆ ಅಂತ್ರಂಗದ್ 

ನೊೇವನುು ಹೆೇಗೆ ಸಹಸುವುದ್ು ಎಂಬುವುದ್ು ವಿರ್ಯವಲ್ಲ. 

ದ್ುುಃಖದಿಂದ್ ಯಾವಾಗ ನಿೇವು ಪ್ಲಾಯನಕೆಕ ಮ್ುಂದಾಗುದಿಲ್ಲವೇ 

ಆಗ ತಿೇವರವಾದ್ ಇಚ್ೆಚಯಳಗಿಂದ್, ಕರುಣೆ, ಅನುಕಂಪ್ 

ಹೊರಹೊಮ್ುಮತ್ತದೆ. 

******** 

ಸಾವು ಎಂದ್ರೆೇನು ಎಂಬುದ್ನುು ಕೂಡಾ ನಿೇವು ಕಂಡುಕೊಳಿಬೆೇಕು. 

ಕೊನೆಯಗಳಿಗೆಯಲಿಲ ಅಲ್ಲ. ನಿೇವು ಕಾಯಿಲೆ ಹಡಿದ್ು ಯಾವುದ್ನೂು 

ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಗಮ್ನಿಸಲಾರದೆ, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೇನರಾಗಿರುವ ಸಿಾತಿಯಲಿಲ ಅಲ್ಲ. 

ಅದ್ು ಪ್ರತಿಯಬಬನಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಮ್ುದಿತ್ನ, ಕಾಯಿಲೆ, ಸಾವು, 

ನಿಮ್ಮ ತಾಜಾ, ತಾರುಣೆದ್ಲಿಲಯೇ, ನಿೇವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಮ್ೃಗಿೇಯ 

ಕಚ್ೆೇರಿಗೆ ಹೊೇಗುತಾತ, ಮ್ತ ತೆ ಮ್ತ ತೆ ಅದೆೇ ಚಿಕಕ ಕುಟುಂಬವೆಂಬ 

ಸೆರೆಮ್ನೆಗೆ ಹಂದಿರುಗುತಾತ ಇದ್ದಂತೆ, ಜೇವಂತ್ವಾಗಿ, 

ಚ್ೆೈತ್ನೆಶಿೇಲ್ರಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ಸಾವು ಎಂದ್ರೆ ಏನೆಂಬುದ್ನುು 

ಕಂಡುಕೊಳಿಬೆೇಕು. ಜೆೈವಿಕವಾದ್ದ್ುದ ಹಳತಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊರಟು 

ಹೊೇಗುತ್ತದೆ. ಮ್ುದಿತ್ನದ್ಲಿಲ, ಅದ್ು ಸಹಜ. ನಿಮ್ಮ ಜೇವನ 

ಶೆೈಲಿಯನುು ಅವಲ್ಂಬಿಸಿ, ನಿೇವು ಹುಟಿಟದ್ಂದಿನಿಂದ್ ಸಾಯುವವರೆಗೆ 

ನಿಮ್ಮ ಬದ್ುಕು ರಣರಂಗವಾಗಿತ ತೆೇ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೆೇ ಎಂಬುದ್ಕೆಕ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ದೆೇಹವು ತ್ುಸು ಹೆಚುಚ ಕಾಲ್ ಬಾಳಬಹುದ್ು. 

ಬದ್ುಕು ರಣರಂಗವಾದ್ರೆ ದೆೇಹ ಬೆೇಗ ಸವೆಯಬಹುದ್ು, 

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದಾಗಿ 

ಹೃದ್ಯದ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಅತಿಯಾಗಿ 

ಹೃದ್ಯ ನಿತಾರಣಗೊಳಿಬಹುದ್ು. ಇದೆಲಾಲ 

ಸಾಾಪ್ತ್ ಸತ್ೆಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿೇವು 

ಚ್ೆೈತ್ನೆಶಿೇಲ್ರಾಗಿರುವಾಗಲೆೇ ಸಾವಿನ 

ಅಥಷ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ಹತ್ವವನುು ಕಂಡುಕೊಳಿಿ. ಇದ್ನುು 

ಕಂಡುಕೊಳಿಬೆೇಕಾದ್ರೆ ಅಲಿಲ ಭಯವಿರಬಾರದ್ು. ನಿಮ್ಮಲಿಲ 

ಹೆಚಿಚನವರು ಸಾವಿನ ಬಗ ುೆ ಭೇತ್ರಾಗಿದಿದೇರಿ. ನಿಮ್ಗೆ 

ತಿಳಿದಿರುವುದ್ನುು ಬಿಟುಟ ಹೊೇಗಬೆೇಕಾದ್ ಭೇತಿ, ಕುಟುಂಬವನುು 

ತೊರೆದ್ು ಹೊೇಗಬೆೇಕಾದ್ ಭೇತಿ, ಇದ್ುವರೆಗೆ ನಿೇವು 

ಶೆೇಖರಿಸಿಟಿಟರುದ್ನೆುಲಾಲ ತೊರೆಯಬೆೇಕಾದ್ ಭೇತಿ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, 

ನಿಮ್ಮ ಗರಂಥಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಚ್ೆೇರಿ, ನಿೇವು ಏನನೆುಲಾಲ 

ಹೊಂದಿದಿದೇರೊೇ ಅದ್ನುು ಸಾಯುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದ್ು 

ಅರಿಯಲಾಗದೆ ಯೇಚನೆಗಳ ೇೆ ಮ್ೂಲ್ವಾದ್ ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸು್ 

ಹೆೇಳುತ್ತದೆ, ಮ್ುಂದೆ ಯಾವುದೊೇ ಬೆೇರೆಯೇ ರಿೇತಿಯ 

ಬದ್ುಕರಬೆೇಕು, ನಿಮ್ಮ ವೆಕತಗತ್ ಬದ್ುಕು ಹೆೇಗಾದ್ರೂ ಅದ್ರಲಿಲ 

ಮ್ುಂದ್ುವರಿಯಬೆೇಕು. 

ಕೃರ್ತ: ಧ್ಾಾನ್ ಮಗು ಮನ್ಸ್ತ                                                                          

ಅನ್ತ: ಶ್ರೀಮರ್ತ ಆಶಾರಾಣಿ 
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"ನನು ನಾ ಅರಿತಾಗ, ನಿನು ನಾ ಅರಿಯುವೆ, ಮ್ತ್ುತ 
ಆ ಅರಿವಿನಿಂದ್ ಹೊಮ್ುಮವುದ್ು ಪ್ರೇತಿ" 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

 

ಸಹಪಯಣ                                                     
ಫೆಬುರವರಿ 2022 

 



ಪ್ರಶೆ್ ುೀತ್ುರ 

ಸ್ಿಂದರ್ಿಕ: ನಾವೆೇಕೆ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಪ್ರೇತಿಯನುು ಪ್ಡೆಯಲ್ು 

ಹಾತೊರೆಯುತ ತೆವೆ? 

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ: ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಹತಾಶರಾಗಿದ ದೆೇವೆ. ನಮ್ಮನುು 

ಶೂನೆತೆ, ಒಂಟಿತ್ನ ಕಾಡುತಿತರುತ್ತದೆ. 

ಸ್ಿಂದರ್ಿಕ: ಬೆೇರೊೇಬಬರಿಂದ್ ಪ್ರೇತಿಯನುು ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಕಕಂತ್, 

ಪ್ರೇತಿಯನುು ಕೊೇಡುವುದ್ು ಮ್ುಖೆ ಎಂದ್ು ನಿೇವು ಹೆೇಳುತಿತೇರಲ್ಲ? 

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ: ಹ ದ್ು ಅದ್ರ ಅಥಷ ಇಷೆಟ, ನಮ್ಮಲಿಲರುವ 

ಶೂನೆತೆಯನುು, ಒಂಟಿತ್ನವನುು ಅರಿತ್ುಕೊಳಿಬೆೇಕು. ಯಾವ 

ಮ್ನಸು್ ತ್ನು ಬಗೆುಯೇ ಚಿಂತಿಸುತಿತರುವುದೊ, ಯಾವ 

ಮ್ನಸಿ್ನಲಿಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಅತಿಯಾಸೆ, ಭಯ, ಪಾಪ್ಪ್ರಜ್ಞೆ ದ್ುುಃಖ 

ಇವು ತ್ುಂಬಿವೆಯೇ ಅಂತ್ಹ ಮ್ನಸಿ್ಗೆ ಪ್ರೇತಿಸುವ ಯೇಗೆತೆ 

ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮ್ನಸು್ ಛಿದ್ರಛಿದ್ರವಾಗಿ ಒಡೆದ್ು 

ಹೊೇಗಿದೆಯೇ ಅಂತ್ಹ ಮ್ನಸು್ 

ಪ್ರೇತಿಸಲಾರದ್ು. ಭೆೇದ್ವಿದ್ದಲಿಲ ವೆಥೆ ಇದೆ. 

ಭೆೇದ್ವೆೇ ದ್ುುಃಖದ್ ಮ್ೂಲ್. ನಾವು, ನಿೇವು, 

ಅವರು, ಬಿಳಿಯ, ಕರಿಯ, ಕಂದ್ು 

ಮ್ುಂತಾದ್ ಭೆೇದ್ ಎಲ ಲೆಲಿಲದೆಯೇ ಅಲಿಲ ಪ್ರೇತಿ ಇರಲ್ು ಸಾಧೆವಿಲ್ಲ. 

ಒಳೆಿಯತ್ನ ಎನುುವುದ್ು ಅಭೆೇದ್ ಸಿಾತಿ. ಇಡಿೇ ಜಗತೆತೇ 

ಅಖಂಡವಾದ್ುದ್ು. 

ಸ್ಿಂದರ್ಿಕ: ತ್ನುನುು ತಾನು ಮ್ರೆತಾಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇತಿಸಲ್ು 

ಸಾಧೆ ಎಂದಿರಿ. ಅದ್ನುು ಸಾಧಿಸುವುದ್ು ಹೆೇಗೆ? 

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ: ಪ್ೂತಿಷಯಾಗಿ ತ್ನುನುು ತಾನು ಮ್ರೆಯುವುದ್ು, 

ತ್ನು ಬಗ ುೆ ಅರಿವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸವಪ್ರಿಜ್ಞಾನವಾದಾಗ ವಿವೆೇಕ, 

ವಿವೆೇಕ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರೇತಿ ಒಟಿಟಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದ್ರ ಅಥಷ ನನುನುು 

ನಾನು ಅರಿತ್ ಒಡನೆಯೇ ನನಗೆ ಗೊತಾತಗುತ್ತದೆ. ನನುಲಿಲರುವ 

ಭೆೇದ್ಭಾವ, ಕೊೇಪ್, ತಾಪ್, ಮ್ಹತಾವಕಾಂಕ್ಷೆ, ಅತಾೆಸೆ ಇವೆಲ್ಲ 

ಆಳಿದ್ು ಪೆರೇಮ್ ಒಂದೆೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದ್ು. 

ಸ್ಿಂದರ್ಿಕ: ನಾವಿನೂು ಸಮಾಜದ್ ಮ್ಧೆೆ ಬಾಳಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ು 

ನಮ್ಮನುು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಸವತ್ಂತ್ರವಾಗಿ ಇರಲ್ು ಬಿಡದೆ 

ಸತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ: ಅಲ್ಲ ಸಾವಮಿ, ನಾವೆೇ ಆ ಸಮಾಜ, ಈ 

ಸಮಾಜವನುು ನಾವೆೇ ಕಟಿಟದ ದೆೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಸಮಾಜವೂ 

ನಾವೆೇ, ಪ್ರಪ್ಂಚವೂ ನಾವೆೇ. ಈ ಜಗತ್ುತ ನಮಿಮಂದ್ 

ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸೃತಿ, ಧಮ್ಷ, ಸಮಾಜ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 

ಸೃಷ್ಟಟಯೇ…್ಪ್ರಿಣಾಮ್ವೆೇ ನಾನು. 

ಸ್ಿಂದರ್ಿಕ: ನಿೇವು ಹೆೇಳುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ು ನಮ್ಮನುು ಹಾಳು 

ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಡಿೇ ಜೇವನವೆೇ ಯುದ್ಾರಂಗವಿದ್ದಂತೆ. ಯಾರು 

ಇದ್ರಲಿಲ ಸಿಕಕಹಾಕಕೊಳುಿವುದಿಲ್ಲವೇ ಅವರೆೇ ಸುಖಿ ಎಂದ್ು. 

ಆದ್ರೆ, ಪ್ರಿಶರಮ್ವಿಲ್ಲದೆೇ ಈ ಜಗತಿತನಲಿಲ ಏನನಾುದ್ರೂ ಮಾಡಲ್ು 

ಸಾಧೆವೆೇ? 

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ: ಏಕಲ್ಲ? ಪ್ರಯತ್ು ಎಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಕತಗಳ ಪ್ರಸಪರ 

ವಿರೊೇಧ. ಒಂದ್ು ಶಕತ ಇನೊುಂದ್ು ಶಕತಯನುು ಎದ್ುರಿಸುವುದ್ು. 

ಸ್ಿಂದರ್ಿಕ: ಇದ್ು ಒಂದೆೇ ದಿಕಕನಲಿಲ 

ಮಾಡುವ ಚಲ್ನೆ ಅಲ್ಲವೆೇ? 

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ: ಒಂದೆೇ ದಿಕಕನಲಿಲ 

ಹೊೇಗುವುದಾದ್ಲಿಲ, ವಿರೊೇಧಾಭಾಸವೆಲಿಲ 

ಬಂತ್ು? ಘರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಶಕತ ವೆಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಾಕಂಗ್ 

ಹೊೇಗಬೆೇಕೆಂದ್ರೆ ವಾಕಂಗ್ ಹೊೇಗುತ ತೆೇನೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾನು 

ವಾಕಂಗ್ ಹೊೇಗಬೆೇಕು ಮ್ತ್ುತ ಇನೂು ಏನನೂು 

ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದಾದ್ಲಿಲ ವಿರೊೇಧ, ಘರ್ಷಣೆ, ಪ್ರಯತ್ು ಎಲ್ಲ 

ಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಪ್ರಯತ್ು ಎಂದ್ರೆ ಏನು ಎನುುವುದ್ನುು 

ತಿಳಿಯಬೆೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲಿಲ ಎರ್ುಟ ವಿರೊೇಧಾಭಾಸ ಇದೆ 

ಎನುುವುದ್ನುು ಅರಿಯಬೆೇಕು. 
*********** 

 ಪ್ರಶೆು: ಸರಿಯಾದ್ ಸಂಬಂಧದಿಂದ್ ಪ್ರಸಪರ 

ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಬೆೇರೆಯವರನುು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರೇತಿಸಿದ್ರೆ 

ಸಾಕೆೇ?  

ಕೃರ್ಣಮ್ೂತಿಷ: ಸಂಬಂಧವೆಂದ್ರೆೇನು? ದೆೈಹಕ ಸಂಬಂಧವನುು 

ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ವರೆ? 

ನಾವು ಒಬೊಬಬಬರೂ ಪ್ರತೆೆೇಕವಾಗಿಯೇ ಬದ್ುಕುತಿತರುವಾಗ, ಸವ-

ಕೆೇಂದಿರತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿಲ ಮ್ುಳುಗಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದೆೇ 

ಸಹಪಯಣ                                                     
ಫೆಬುರವರಿ 2022 

 

6 

"ಸವತ್ಂತ್ರ್ಮ್ನಸು್್ಮಾತ್ರ್ 
ಪ್ರೇತಿ್ಏನೆಂದ್ು್ಅರಿತಿಹುದ್ು" 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

 



ಸಮ್ಸೆೆ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದೆೇ ಹತಾಶೆ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದೆೇ ಭಯ, 

ಈಡೆೇರಿಸಿಕೊಳಿಲ್ು ಬಯಸುವ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮದೆೇ ಆಸೆಗಳು ಇಂಥ 

ಪ್ರತೆೆೇಕಗೊಳಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳಲಿಲ ಮ್ುಳುಗಿರುವಾಗ ನಾವು 

ಯಾವ ಸಂಗತಿಯಡನಾದ್ರೂ, ಯಾರೊಡನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ 

ಇಟುಟಕೊಂಡಿದ ದೆೇವೆಯೇ ಒಬಾಬತ್ ತ್ನು ಹೆಂಡತಿಯಡನೆ 

ಸಂಬಂಧವೆಂದ್ು ಕರೆಯಲಾಗುವಂಥದ್ದನುು ಹೊಂದಿದಾದನೆ ಎಂದ್ರೆ 

ಆತ್ ತ್ನು ಮ್ನಸಿ್ನಲಿಲ ಕೆಲ್ವು ಬಿಂಬಗಳನುು ಹೊಂದಿರುತಾತನೆ. 

ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದ್ು ಈ ಬಿಂಬಗಳ ನಡುವೆ. ಅದ್ನೆುೇ ನಾವು 

ಪ್ರೇತಿ ಎಂದ್ು ಕರೆಯುತ ತೆೇವೆ! ಈ ಮಾನಸಿಕ ಬಿಂಬ, ನಮ್ಮನುು 

ಪ್ರತೆೆೇಕಗೊಳಿಸುವ ಕರಯ, ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ 

ಹುಟುಟತ್ತದೆ, ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕೆಯ ಬಗ ುೆ ಕಾಮ್ನೆ ಇಲ್ಲದಿದಾದಗ, 

ಆಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ ುೆ ಕಾಮ್ನೆ ಇಲ್ಲದಿದಾದಗ, ನಿೇವು ಆಕೆಯನುು ಆಕೆ 

ನಿಮ್ಮನುು ಒಡೆತ್ನಕೆಕ ಒಳಪ್ಡಿಸಲ್ು ಬಯಸದಿದಾದಗ, ನಿೇವು 

ಆಕೆಯಿಂದ್ ಆಕೆ ನಿಮಿಮಂದ್ ಏನೂ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸದಿದಾದಗ, ನಿೇವು 

ಪ್ರಸಪರ ಅವಲ್ಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರದಿದಾದಗ, ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತದೆ.  

ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಪ್ರೇತಿ ಇದಾದಗ ಅದ್ರಿಂದ್ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ 

ಇಲ್ಲವೆೇ ಎಂದ್ು ಕೆೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾದಿಯ ಬದಿಯಲಿಲ ಅರಳಿರುವ 

ಹೂವು ಚ್ೆಲ್ುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಗಂಧಭರಿತ್ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಹಾದಿಯಲಿಲ ಯಾರು ಹೊೇಗುತಿತದಾದರೆ, ಅವರು ತ್ನುನುು ಮ್ೂಸಿ 

ಆನಂದಿಸುತಾತರೊೇ, ತ್ನು ಚ್ೆಲ್ುವನುು ನೊೇಡುತಿತದಾದರೊೇ, ತ್ನು 

ಮ್ೃದ್ುತ್ವವನುು ಗಮ್ನಿಸುತಿತದಾದರೊೇ, ತಾನು ಕ್ಷಣಿಕ ಎಂದ್ು 

ಅವರಿಗೆ ಗೊತೊತೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದೆೇನೂ ಕೆೇಳಿಕೊಳುಿವುದಿಲ್ಲ. 

ಅದ್ು ಇರುತ್ತದೆ, ನಿೇವು ನೊೇಡಬಹುದ್ು ಅಥವಾ ನೊೇಡದೆ 

ಇರಬಹುದ್ು. ನಾನು ಮ್ತೊತಬಬರಿಗೆ ನೆರವು ನಿೇಡಬೆೇಕು 

ಎಂದ್ುಕೊಳುಿವುದ್ು ಭಯದ್ ಆರಂಭ, ಎಲ್ಲ ತೊಂದ್ರೆಗಳ 

ಉಗಮ್.  
*********** 

 ಪ್ರಶೆು: ನಮ್ಮ ಬದ್ುಕನಲಿಲ ಕೆೇವಲ್ ಒಬಬರನುು ಮಾತ್ರ 

ಪ್ರೇತಿಸಬೆೇಕೆ?  

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ: ಪ್ರಶೆುಯನುು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದಿದೇರಾ? ಜೇವನದ್ಲಿಲ 

ಒಬಬರನುು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇತಿಸಬಹುದೊೇ, ಅನೆೇಕರನೊುೇ? ಇದ್ು 

ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶೆು. ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಪ್ರೇತಿ ಇದ್ದರೆ ಒಬಬರನುು 

ಪ್ರೇತಿಸುತಿತೇರಿ, ಎಲ್ಲರನೂು ಎಲ್ಲವನೂು ಪ್ರೇತಿಸುತಿತೇರಿ. ಆದ್ರೆ 

ನಮ್ಮಲಿಲ ಪ್ರೇತಿ ಇಲ್ಲ. ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧವನುು ಎಲ್ಲರೂ 

ಆಘ್ರರಣಿಸಬಹುದ್ು, ಅಥವ ಒಬಬರೆೇ ಆಘ್ರರಣಿಸಬಹುದ್ು. ಹೂವು 

ಅದ್ನುು ಕೆೇರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲಿಲ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಪ್ರೇತಿಯ ಸ ಂದ್ಯಷವೆೇ ಅದ್ು. ಅದ್ು ಏಕಕಾಲ್ದ್ಲಿಲ ಒಬಬರಿಗೆ 

ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಬಹುದ್ು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಕೂಕ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಬಹುದ್ು. 

ಕಂಪಾೆಶನ್, ಕರುಣೆ, ಇದಾದಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇತಿ ಸಾಧೆವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಸೂಯ ಇರಬಾರದ್ು, ಮ್ಹತಾವಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರಬಾರದ್ು, ಗೆಲ್ುಲವ 

ಆಸೆ ಇರಬಾರದ್ು. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ನುರ್ೆ ತ್ನು ಸುತ್ತ ಏನೆೇನನುು 

ಕಟಿಟಕೊಂಡಿದಾದನೆಯೇ ಅವು ಯಾವುವೂ ಇರಬಾರದ್ು. ಬಾರದ್ು, 

ಬೆೇಡ ಎಂಬ ನಿರಾಕರಣೆಗಳ ಮ್ೂಲ್ಕವೆೇ ಸಿವೇಕಾರಾಹಷವಾದ್ದ್ುದ, 

ಬೆೇಕಾದ್ದ್ುದ, ಅಸಿತತ್ವಕೆಕ ಬರುತ್ತದೆ.  

***********. 

ಕೃರ್ತ: "ಬದತಕಿನ್ ಕಡೆಗೆ"             ಅನ್ತ: ಎಸ್.ಡಿ. ಕಾಶ್ೀಕರ ಮತ್ತು ವನ್ಮಾಲಾ ಆರ್. ರಾವ್ 
ಕೃರ್ತ: “ಹಿಂಸೆಯನ್ತು ಮೀರಿ”         ಅನ್ತ: ಓ. ಎಲ್. ನಾಗಭೂಷ್ಣ ಸಾಾಮ 

 

 

"ಪ್ರೇತಿ ಅವಶೆವಾಗಿ ಅಹಂಭಾವಕೆಕ 
ಸಾಯುವುದೆೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಬದ್ುಕು, 

ಪ್ರೇತಿ ಮ್ತ್ುತ ಸಾವುಗಳು ಒಂದೆೇ, ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ 
ಅಲ್ಲ, ಅದ್ು ಕಾಲ್ದ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಲಿಲಲ್ಲ ಆದ್ರೆ 

ಸಂಪ್ೂಣಷ ಜೇವಂತ್, ಚಲ್ನಶಿೇಲ್, ಮ್ತ್ುತ 
ಅವಿಭಾಜೆ. ಹಾಗೂ, ಅದೆೇ ಅಮ್ರವಾದ್ುದ." 

                                       - ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
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ಪ್ರೇತಿಯ ಸೆುೇಹತ್ರೆ,  

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧೆಯನ ಕೆೇಂದ್ರವು ವಾೆಲಿ ಶಾಲೆಯ  ಆವರಣದ್ಲೆಲೇ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ದಿನ ನಿತ್ೆದ್ ಸಂದ್ಶಷಕರು ಮ್ತ್ುತ ತ್ಂಗುವ 
ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧೆಯನ ಕೆೇಂದ್ರವನುು ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ೨೦, ೨೦೨೧ ರಂದ್ು ಮ್ತ ತೆ ತೆರೆಯಲಿದೆದೇವೆ. ಕೊೇವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕೆಲ್ವು 
ಶಿಷಾಟಚ್ಾರಗಳನು ಪಾಲಿಸಲಿದ ದೆೇವೆ. ದ್ಯವಿಟುಟ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಯನುು ಕೂಲ್ಂಕುರ್ವಾಗಿ ಓದಿರಿ ಮ್ತ್ುತ ಬರುವ ಮ್ುನು ಆ ಶಿಷಾಟಚ್ಾರಗಳ 
ಬಗ ುೆ ಸಾಕರ್ುಟ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳಿಿ.

ಅಧೆಯನ ಕೆೇಂದ್ರದ್ ಸಾಮ್ೂಹಕ ರಿಟಿರೇಟ್ ಗಳನು ಮ್ುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲಿಲ ಪ್ುನರಾರಂಭಸಲಿದೆ. 
ಅಧೆಯನ ಕೆೇಂದ್ರದ್ ಬಗ ುೆ ಹೆಚಿಚನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಲಿಂಕ್ ಗಳನು ಸಂದ್ಶಿಷಸಿರಿ.  

ಅಧೆಯನ ಕೆೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು: 

https://www.kfistudy.org/study.html 

ದಿನನಿತ್ೆದ್ ಸಂದ್ಶಷಕರ ಶಿಷಾಟಚ್ಾರಗಳು: 

https://drive.google.com/file/d/1QfV0Jl3LoqYOZ2O2wsoATRkVPk_VfJ1L/view 

ತ್ಂಗುವ ಅತಿಥಿಗಳ ಶಿಷಾಟಚ್ಾರಗಳು: 

https://drive.google.com/file/d/1QfTi6RsrOYeTVeTZUB6ersdmjjpnrrjD/view 

ಹೆಚಿಚನ ಸಹಾಯಕಾಕಗಿ ದ್ಯವಿಟುಟ ಇವನು ಸಂಪ್ಕಷಸಿ : 

kfistudy@gmail.com or +91 83174 19451 

                                                                                                                     ಸ್ಿಂಯೀಜಕರತ, ಬೆಿಂಗಳೂರತ ಅಧ್ಾಯನ್ ಕೆೀಿಂದರ 
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 ಬೆಿಂಗಳೂರತ ಅಧ್ಾಯನ್ ಕೆೀಿಂದರದ ಪ್ರಕಟಣೆ 

"ಅಸೂಯ, ಗೆಲ್ುವಿನ ಆಸೆ, 
ಮ್ಹತಾವಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನುು ನಿಮ್ಮ 
ಬದ್ುಕನಲಿಲ, ನಿಮ್ಮ ಕರಯಯಲಿಲ, 
ನಿಮ್ಮ ಆಲೊೇಚನೆಯಲಿಲ ನಿೇವು 
ಸಂಪ್ೂಣಷವಾಗಿ 
ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ - ಮಾತಿನಲಿಲ 
ಅಲ್ಲ, ಬ ದಿಾಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ 
ನಿತ್ೆಜೇವನದ್ ವಾಸತವದ್ಲಿಲ – 
ಆಗ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ.               
ನಿೇವು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಥವಾ 
ಪ್ರೇತಿಯನುು ಬೆಳೆಸಲಾರಿರಿ" 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 



 
 ೧. ಧ್ಾಾನ್ ಚಿಂತ್ನ್  
     ಅನು.್ಡಾ.್ನಿ.್ಮ್ುರಾರಿ್ಬಲಾಲಳ  ರೂ.್೫೦/- 
 ೨. ಜೆ.ಕೆ. ಜೀವನ್ – ದರ್ಿನ್ 
     ಲೆೇ.್ಡಾ.್ನಿ.್ಮ್ುರಾರಿ್ಬಲಾಲಳ  ರೂ.೧೩೦/- 
 ೩. ರ್ತಳಿದತದೆಲ್ಲವ ಬಿಟತು... *** 
     ಅನು.್ಪ್ರ.್ಜ.್ವೆಂಕಟಸುಬಬಯೆ  ರೂ.್೯೦/- 
 ೪. ಸ್ಿಂಸ್ೃರ್ತ ಸ್ಿಂಗರ್ತ *** 
     ಅನು.್ಪ್ರ.ಎಚ್.ಎರ್ಸ.ರಾಘವೆೇಂದ್ರ್ರಾವ್ ರೂ.೧೫೦/- 
 ೫. ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜೀವನ್ 
     ಅನು.್ಪ್ರ.ಎಚ್.ಎರ್ಸ.ರಾಘವೆೇಂದ್ರ್ರಾವ್ ರೂ.್೬೫/- 
 ೬. ಅನ್ತದಿನ್ ಚಿಂತ್ನ್ 
     ಅನು.್ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್.್ನಾಗಭೂರ್ಣ್ಸಾವಮಿ ರೂ.೨೫೦/- 
 ೭. ಹಿಂಸೆಯನ್ತು ಮೀರಿ 
     ಅನು.್ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್.್ನಾಗಭೂರ್ಣ್ಸಾವಮಿ ರೂ.೧೨೦/- 
 ೮. ಭಯ, ಸಾಾತ್ಿಂತ್ರ ಾ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ 
     ಅನು.್ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್.್ನಾಗಭೂರ್ಣ್ಸಾವಮಿ ರೂ.೨೦/- 
 ೯. ಭಯದಾಚೆಯ ಬದತಕತ *** 
     ಅನು.್ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್.್ನಾಗಭೂರ್ಣ್ಸಾವಮಿ್ ರೂ.೨೦/- 
೧೦. ದತ:ಖಕೆೆ ವಿದಾಯ *** 
     ಅನು.್ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್.್ನಾಗಭೂರ್ಣ್ಸಾವಮಿ ರೂ.೨೫/- 
೧೧. ಸ್ಿಂಘಷ್ಿವಿರದ ಬದತಕಿಗಾಗಿ *** 
     ಅನು.್ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್.್ನಾಗಭೂರ್ಣ್ಸಾವಮಿ ರೂ.೨೫/- 
೧೨. ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್ವೆಿಂದರೆೀನ್ತ? 
     ಅನು.್ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್.್ನಾಗಭೂರ್ಣ್ಸಾವಮಿ ರೂ.೨೫/- 
೧೩. ಪ್ರೀರ್ತ ಎಿಂದರೆೀನ್ತ? ***  
     ಅನು.್ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್.್ನಾಗಭೂರ್ಣ್ಸಾವಮಿ ರೂ.೨೫/-್ 
೧೪. ಅಸ್ೂಯೆ ***  
     ಅನು.್ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್.್ನಾಗಭೂರ್ಣ್ಸಾವಮಿ ರೂ.೩೦/- 
೧೫. ಬಾಳಿಗೊಿಂದತ ಭಾಷ್ಾ - ಸ್ಿಂಪ್ುಟ ೧ 
      ಅನು.್ಡಾ. ಮ್ಹಾಬಲೆೇಶವರ್ರಾವ್ ರೂ.೧೩೦/- 
೧೬. ಬಾಳಿಗೊಿಂದತ ಭಾಷ್ಾ - ಸ್ಿಂಪ್ುಟ ೨ 
      ಅನು.್ಡಾ. ಮ್ಹಾಬಲೆೇಶವರ್ರಾವ್ ರೂ.೧೫೦/- 
೧೭. ಬಾಳಿಗೊಿಂದತ ಭಾಷ್ಾ - ಸ್ಿಂಪ್ುಟ ೩ 
      ಅನು.್ಡಾ. ಮ್ಹಾಬಲೆೇಶವರ್ರಾವ್ ರೂ.೧೮೫/- 
೧೮. ಮೊದಲ್ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಬಿಡತಗಡೆ 
      ಅನು.್ರುಕಮಣಿ್ಕೃರ್ಣಮ್ೂತಿಷ  ರೂ.೨೦೦/ 
೧೯. ಭಯ ನಿಮಗೆೀನ್ತ ಮಾಡಿೀತ್ತ? 
      ಅನು.್ಎರ್ಸ.್ದಿವಾಕರ್  ರೂ.೪೦/- 
೨೦. ಇನೊುಬಬರ ಬಗೆೆ ಕಾಳಜ - ಹಾಗೆಿಂದರೆೀನ್ತ?  
      ಅನು.್ಪ್ರ.ಎಚ್.ಎರ್ಸ.ರಾಘವೆೇಂದ್ರ್ರಾವ್ ರೂ.೪೦/-್ 
 

         ೨೧. ಸಾಾತ್ಿಂತ್ರ ಾ ಎಿಂದರೆೀನ್ತ?   
                  ಅನು.್ಗಿರಿೇಶ್್ವಾಘ್         ರೂ.೪೦/- 

೨೨. ಶ್ಕ್ಷಣ  
್್್್್್ಅನು.್ಎರ್ಸ.ಡಿ.್ಕಾಶಿೇಕರ         ರೂ.೯೦/-್ 
೨೩. ಬದತಕಿನ್ ಕಡೆಗೆ  
್್್್್್ಅನು.್ಎರ್ಸ.ಡಿ.್ಕಾಶಿೇಕರ್ಮ್ತ್ುತ್ 
್್್್್್ವನಮಾಲಾ್ಆರ್.್ರಾವ್         ರೂ.೧೪೦/- 
೨೪. ಚಲ್ನ್ಶ್ೀಲ್ ಬದತಕತ - ಕಲಿಕೆ   
್್್್್್ಅನು.್ಡಾ. ಮ್ಹಾಬಲೆೇಶವರ್ರಾವ್        ರೂ.೧೫೦/- 
೨೫. ನಿೀವೆೀ ಲೊೀಕ, ನಿಮೊೊಳಗೆೀ ಲೊೀಕ   
್್್್್್ಅನು.್ಡಾ.್ಮ್ಹಾಬಲೆೇಶವರ್ರಾವ್        ರೂ. ೧೦೦/- 
೨೬. ಮಾನ್ವನಾಗತವುದತ     
್್್್್್ಅನು.್ಡಾ. ಮ್ಹಾಬಲೆೇಶವರ್ರಾವ್        ರೂ. ೧೮೦/- 
೨೭. ಸಾವಿನೊಿಂದಿಗೆ ಬದತಕತವುದೆಿಂದರೆ  
್್್್್್ಅನು.್ಡಾ|| ವನಮಾಲಾ್ವಿಶವನಾಥ್        ರೂ.೨೫/- 
೨೮. ಆಯೆೆಯ ನಿರರ್ಿಕತೆ  
್್್್್್ಅನು.್ಧಮ್ಷಶಿರೇ್ಅಯೆಂಗಾರ್        ರೂ.್೨೫/- 
೨೯. ಧ್ಾಮಿಕ ಜೀವನ್ ಮತ್ತು ಬದತಕಿನ್ ಕಲೆ 
್್್್್್ಅನು.್ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್.್ನಾಗಭೂರ್ಣ್ಸಾವಮಿ ರೂ.್೨೫/- 
೩೦. ಸಾಾತ್ಿಂತ್ರ ಾ, ಜವಾಬಾಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ಸ್ತು 
್್್್್್ಅನು.್ಡಾ.್ಸುವಣಷ್ಬಿ.ಜೆ.್        ರೂ.್೨೫/- 
೩೧. ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ರಹತ್ 
್್್್್್ಅನು.್ವನಮಾಲಾ್ರಂಗನಾಥ್ರಾವ್       ರೂ.್೨೫/- 
೩೨. ಧ್ಾಾನ್ಮಗು ಮನ್ಸ್ತು 
್್್್್್ಅನು.್ಆಶಾ್ಕೊೇಣಿ         ರೂ.್೨೫/- 
೩೩. ಕಿರಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ಿಂಬಿಂಧ್  
್್್್್್ಅನು.್ಶಿರೇ್ಬಿ.ಎ.್ಸನದಿ         ರೂ.್೨೫/- 
೩೪. ದೆೀವರತ  
      ಅನು.್ಡಾ. ಮ್ಹಾಬಲೆೇಶವರ್ರಾವ್        ರೂ.೧೨೫/- 
೩೫. ಒಲ್ವು ಒಿಂಟಿತ್ನ್  
್್್್್್ಅನು.್ಡಾ. ಮ್ಹಾಬಲೆೇಶವರ್ರಾವ್        ರೂ.೧೩೫/- 
೩೬. ಸ್ಿಂಕಷ್ುಮಯ ಜಗರ್ತುನ್ ಜೊತೆ ಮತಖಾಮತಖಿ  
್್್್್್ಅನು.್ಡಾ. ಮ್ಹಾಬಲೆೇಶವರ್ರಾವ್        ರೂ.೧೫೦/- 
೩೭. ಒಳಜಗತ್ತು   
್್್್್್ಅನು.್ಡಾ. ಮ್ಹಾಬಲೆೇಶವರ್ರಾವ್        ರೂ.೧೮೦/- 
೩೮. ಸಾಮಾಜಕ ಜವಾಬಾಾರಿ  
್್್್್್ಅನು.್ಡಾ. ಮ್ಹಾಬಲೆೇಶವರ್ರಾವ್        ರೂ.೧೧೦/- 
೩೯. ಶ್ಕ್ಷÀಕನಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷÀಣ 
್್್್್್ಅನು.್ಡಾ. ಬಿ.ಬಿ. ರಾಜಪ್ುರೊೇಹತ್        ರೂ.್೫೦/- 
                                    *** ಈ ಪ್ುಸ್ುಕಗಳ ಪ್ರರ್ತಗಳು ಸ್ಧ್ಾಕೆೆ ಲ್ಭಾವಿಲ್ಲ  
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ಆತಿೋಯ್ಸಹಪ್ಯಣಿಗರೆೇ, 

ಈ್್ಮೇಲಿನ್ಆರು್ಕರುಪ್ುಸತಕಗಳ್ಹಾಗೂ್ಈ್್ಕೆಳಗಿನ್ನಾಲ್ುಕ್ಪ್ುಸತಕಗಳ್100ಕೂಕ್ಹೆಚುಚ್ಪ್ರತಿಗಳು್50%್ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ್
ದ್ರದ್ಲಿಲ್ಲ್ಭೆವಿವೆ.್ನಿಮ್ಮ್ಬಳಗದ್್ಗರಂಥಾಲ್ಯ, ಪ್ುಸತಕಾಲ್ಯ, ವಿದಾೆಥಿಷಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬಂಧುಗಳು, ಇತಾೆದಿ್ಆಸಕತರಿಗೆ್ತಿಳಿಸಿ. 

ಪ್ರತಿಗಳಿಗಾಗಿ್ಸಂಪ್ಕಷಸಿ್–್7760807069,   9972995800. 

Contact Information: 

Mob: 9482641389 / 8317419451 

Email: kfistudy@gmail.com 

Website: www.kfistudy.org 

Published by: 
Editor: Smt. Sushama Inamdar 
The Study Bangalore Education Centre 
Krishnamurti Foundation India 
Thataguni Post, Bangalore - 560082 
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ಕನ್ುಡ ಭಾಷಾಿಂತ್ರ ಸ್ಮರ್ತ ಸ್ದಸ್ಾರತ:  
ಡಾ||್ಎಚ್.್ಎರ್ಸ.್ರಾಘವೆೇಂದ್ರರಾವ್ 
ಪ್ರ||್ಓ.್ಎಲ್.್ನಾಗಭೂರ್ಣ ಸಾವಮಿ 
ಡಾ||್ವನಮಾಲಾ್ವಿಶವನಾಥ್ 
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