
“ಸಂತೃಪ್ತನಾದ ವ್ಯಕ್ತತ, ಹಣ, ಸ್ಾಾನಮಾನ, ಅಧಿಕಾರ, ವಿಚಾರ ಇತ್ಾಯದಿಗಳಂದ ಸಂತೃಪ್ತನಾದ 

ವ್ಯಕ್ತತ ಎಂದಿಗೂ ಸತಯವ್ನನು ಕಾಣಲಾರ. ಅತೃಪ್ತನೂ ಶ  ೋಧಕನೂ ಪ್ರಶಾುರ್ಥಿಯೂ 

ನ ೂೋಡನವ್ವ್ನೂ ಆದ ವ್ಯಕ್ತತ ಸತಯವ್ನನು ಶ  ೋಧಿಸಬಲ್ಲ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತತಯೋ ತನುಲ್ೂಲ ತನು 

ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ೂಲ ಕಾರಂತಿಕಾರಿಯಾಗನತ್ಾತನ .” 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
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ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, 1929ರಲ್ಲಿ “ಆರ್ಿರ್ 

ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿರ್ ಇನ್ ದ ಈಸ್ಟಿ" ಅನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಬ ೇಕಟಗಿ 

ಬಿಂದನದನ ಒಿಂದನ ನಿಧಟನ್ಗರ್ತಯ ಸನದೇರ್ಿವಟದ ಕರಮ. 

ಸ್ ೂಸ್ ೈಟಿಯ ಮತ್ನು ಎಲ್ ಿ ಜಟಗರ್ತಕ ಧಮಿಗಳ 

ಪರಿಂಪರ ಗಳನ್ನು ಅವರನ ಅತ್ಯಿಂತ್ ಸಹನ , ಪ ರೇಮ ಹಟಗೂ 

ಉದ ದೇಶಬದಧತ ಯಿಂದ ಕಳಚಿಕ ೂಿಂರ್ರನ. ಜಟಗರ್ತಕ 

ಪರಸ್ಟರಕಟಾಗಿ ಬಹನಕಟಲ್ದಿಂದ ಕಟಯನರ್ತುದದ ಮತ್ನು 

ಅವರಿಗಟಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎಲ್ವಿನ್ೂು ಏಕಟಏಕಿ ಕಳಚಿದನದ ಮತ್ನು 

ನಟಶ ಮಟಡಿದನದ ಕ ಲ್ವರ ಪರಕಟರ ಧಿಡಿೇರನ  ರ್ಟಿಸಿದ 

ವಿಲ್ಕ್ಷಣ ಸಿಂಗರ್ತ. ಒಮೆನ್ ಗನಡಟರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ ೇರಿದ 

ಜನ್ಸಮೂಹದ ಬಗ ಗಿನ್ ಅವರ ಆತ್ಿಂಕ ಕ ಲ್ವು ವಟರಗಳಿಂದ 

ಹ ಚ್ನುತ್ುಲ ೇ ಇತ್ನು: 

"ನ್ನ್ಗ  ಯಟರೂ ಶಿಷ್ಯರಿಲ್ವಿ ಿಂದನ ಮತ ೂುಮೆೆ ಹ ೇಳುರ್ತುದ ದೇನ . 

ನಿೇವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಿಮಟಡಿಕ ೂಿಂರ್ನ ವಯಕಿುಗಳ 

ಹಿಂಬಟಲ್ಕರಟಗದದದರ  ನಿಮೆಲ್ಲಿ ಪರರ್ತಯೊಬಬರೂ ಸತ್ಯದ 

ಶಿಷ್ಯರ ೇ... ಆಧಟಯರ್ತೆಕ 

ಬ ಳವಣಿಗ ಗಟಗಿ ಮಟರ್ನವ 

ಎಲ್ಿ ಧಟರ್ಮಿಕ 

ಆಚ್ರಣ ಗಳೂ ಅನಟವಶಯಕ 

ಎಿಂದನ ನಟನ್ನ ಈಗಲ್ೂ 

ನ್ಿಂಬಿರನವ ... ನಟನ್ನ ನಿಮೆ ಊರನಗ ೂೇಲಟಗಲ್ನ 

ನಿರಟಕರಿಸನವ . ನಿಮೆ ಆರಟಧನ ಗಟಗಿ ನಟನ್ನ ಪಿಂಜರದ 

ಗಿಳಯಟಗಲಟರ . ನಿೇವು ಪವಿತ್ದ ತಟಜಟ ಗಟಳಯೊಿಂದಗ  

ಬಿಂದನ ಅದನ್ನು ಪನಟ್ಿ ಕ ೂಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದಟಗ, ಆ 

ಗಟಳಯ ತಟಜಟತ್ನ್ ಇಲ್ವಿಟಗನತ್ುದ . ಅಲ್ಲಿ ಸಥಗಿತ್ತ  

ಕಿಂರ್ನಬರನತ್ುದ ... ನಿೇವು ನಿಮೆ ರ್ಜೇವನ್ವನ್ನು ಪ್ರೇರ್ತಸಿದರ , 

ಉಳದ ಲ್ಿ ವಸನುಗಳಗೂ ರ್ಮಗಿಲಟದ ಸ್ಟಥನ್ವನ್ನು ಅದಕ ಾ 

ಕ ೂಟ್ಿರ  ಭಯದಿಂದಲ್ಿ, ಪ ರೇಮದಿಂದ ಬ ಲ ಕಟಿಿದರ  ಆಗ 

ನಿೇವು ನ ೈರ್ತಕತ  ಎಿಂದನ ಕರ ಯನವ ಸ್ಟಥಗಿತ್ಯ 

ಮಟಯವಟಗನತ್ುದ "  

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 1929ರಲ್ಲಿ ಮಟಡಿದ ಭಟಷ್ಣ ಇರ್ತಹಟಸದಲ್ಲಿ 

ಧಟರ್ಮಿಕ ಔನ್ುತ್ಯದ ಮಹಟನ್ ಕೃತ್ಯಗಳಲ ೂಿಿಂದನ, ಇದರ 

ಬಗ ೆ ಅಮೆೇರಿಕದ ಲ ೇಖಕ ಹ ನಿರ ರ್ಮಲ್ರಿ್ ಹೇಗ  ಹ ೇಳದಟದನ : 

“ಕಿರಸುನ್ನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪಡಿಸಿದರ  ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ೇ 

ಉಳದ ಲ್ರಿಿಗಿಿಂತ್ ಹ ಚ್ನು ತಟಯಗ ಮಟಡಿದವರನ. ಬನದದನಟಗಲ್ಲ, 

ಯೇಸನ ಕಿರಸುನಟಗಲ್ಲ ತ್ಮೆ ದ ೈವಿಕತ ಯನ್ನು ಪರರ್ತಪಟದಸಲ್ಲಲ್ಿ. 

ಧಮಿ ಸಿಂಸ್ಟಥಪನ ಯ ಹಿಂಬಲ್ವನ್ನು ವಯಕುಪಡಿಸಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದರ  

ಈ ಮಹನಿೇಯರ ಸ್ಟವಿನ್ ಅನ್ಿಂತ್ರ ಅನ್ನಯಟಯಗಳು 

ಅದನ ುಲ್ಿ ಮಟಡಿದರನ. ಈ ದವಸ ಬ ಳಗ ೆ ನಟವು “ಆರ್ಿರ್ 

ಆಫ್ ಸ್ಟಿರ್”ನ್ ವಿಸಜಿನ  ಬಗ ೆ ಚ್ಚಿಿಸನವವರಿದ ದೇವ . 

ಇದರಿಿಂದ ಹಲ್ವರಿಗ  ಸಿಂತ ೂೇಷ್ವಟಗಬಹನದನ, ಮತ ು 

ಕ ಲ್ವರಿಗ  ಬ ೇಸರವಟಗಬಹನದನ. ಇದನ ಸಿಂತ ೂೇಷ್ಪರ್ನವ 

ಅರ್ವಟ ದನುಃಖಿಸನವ ಪರಶ್ ುಯಲ್ಿ. ನಟನ್ನ ವಿವರಿಸನತಟು 

ಹ ೂೇದಿಂತ  ಇದನ ಏಕ  ಅನಿವಟಯಿ ಎಿಂಬನದನ ರ್ತಳಯನತ್ುದ " 

ನಿಮಗ  ಈ ಕತ  ಗ ೂರ್ತುರಬಹನದನ. ಒಿಂದನ ಭೂತ್ ತ್ನ್ು 

ಗ ಳ ಯನ್ ಜ ೂತ  ರಸ್ ುಯಲ್ಲಿ ನ್ಡ ದನಕ ೂಿಂರ್ನ ಹ ೂೇಗನರ್ತುತ್ನು. 

ಆಗ ಅವರ ಮನಿಂದ  ಒಬಬ ವಯಕಿು ಕ ಳಕ ಾ ಬಗಿೆ ನ ಲ್ದಿಂದ 

ಏನ್ನ ೂುೇ ಹ ಕಿಾಕ ೂಿಂರ್ನ ಅದನ್ನು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ತ್ನ್ು ಕಿಸ್ ಗ  

ಹಟಕಿಕ ೂಿಂರ್. “ಆ ಮನ್ನಷ್ಯ ಏನ್ನ್ನು ಹ ಕಿಾಕ ೂಿಂರ್?” ಎಿಂದನ 

ಗ ಳ ಯ ಭೂತ್ವನ್ನು ಕ ೇಳದ. “ಅವನ್ನ ಸತ್ಯದ ಒಿಂದನ 

ತ್ನಣನಕನ್ನು ಹ ಕಿಾಕ ೂಿಂರ್” ಎಿಂದತ್ನ ಭೂತ್. “ಹಟಗಟದರ  

ನಿನ್ಗ ೇನ್ೂ ಪರಯೊೇಜನ್ವಟಗಲ್ಲಕಿಾಲ್ಿ” ಎಿಂದ ಗ ಳ ಯ. “ಓಹ್, 

ಹಟಗ ೇನ್ೂ ಇಲ್ಿ. ಅವನ್ನ 

ಅದನ್ನು ಸರಿಯಟಗಿ 

ಸಿಂರ್ಟಿಸನವ ಹಟಗ  ನಟನ್ನ 

ಮಟರ್ನತ ುೇನ ” ಎಿಂದತ್ನ 

ಭೂತ್. 

"ಸತ್ಯಕ ಾ ದಟರಿಗಳಲ್ಿ, ನಿೇವು ಯಟವ ಧಮಿದಲ್ೂಿ ಯಟವ 

ಪಿಂರ್ದಲ್ೂಿ ಯಟವುದ ೇ ದಟರಿಯ ಮೂಲ್ಕವೂ ಸತ್ಯವನ್ನು 

ಮನಟ್ಿಲಟರಿರಿ ಎಿಂದನ ನಟನ್ನ ಪರರ್ತಪಟದಸನತ ುೇನ . ಇದನ ನ್ನ್ು 

ದೃಷ್ಟಿ, ನಟನ್ನ ಇದನ್ನು ನಿಸಸಿಂದ ೇಹವಟಗಿ ಅಪ್ಿಕ ೂಿಂಡಿದ ದೇನ . 

ಅಸಿೇಮವೂ ಅನಿಬಿಿಂಧಿತ್ವೂ ಅಗಮಯವೂ ಆದ ಸತ್ಯವನ್ನು 

ಸಿಂಯೊೇರ್ಜಸಲ್ನ, ಸಿಂರ್ಟಿಸಲ್ನ ಸ್ಟಧಯವಿಲ್ಿ. ಸತ್ಯದ 

ಸ್ಟಕ್ಷಟತಟಾರಕಟಾಗಿ ಜನ್ ಈ ದಟರಿಯಲ ೇಿ ನ್ಡ ಯಬ ೇಕ ಿಂದನ 

ಪರರ್ತಪಟದಸನವ ಅರ್ವಟ ಬಲಟತ್ಾರಿಸನವ ಸಿಂರ್ಟ್ನ ಯನ್ೂು 

ರೂಪ್ಸನವಿಂರ್ತಲ್ಿ. ನಿೇವು ಮೊದಲ್ಲಗ  ಅದನ್ನು ಅರಿತ್ನಕ ೂಿಂರ್ರ , 

ಆಗ ಒಿಂದನ ನ್ಿಂಬಿಕ ಯನ್ನು ಸಿಂರ್ಟಿಸನವುದನ ಎಿಂರ್ 

ಅಸ್ಟಧಯದ ಮಟತ್ನ ಎಿಂಬನದನ ನಿಮಗ ೇ ರ್ತಳದೇತ್ನ. ನ್ಿಂಬಿಕ  

ಎಿಂಬನದನ ರ್ತೇರ ವ ೈಯಕಿುಕವಟದನದನ. ನಿೇವು ಅದನ್ನು 

ಸಿಂರ್ಟಿಸಲಟರಿರಿ; ಅದನ್ನು ಸಿಂರ್ಟಿಸಕೂರ್ದನ, ಒಿಂದ ೂಮೆೆ 

ನಿೇವು ಹಟಗ  ಮಟಡಿದ ದೇ ಆದರ , ಅದನ ಮೃತ್ವಟಗನತ್ುದ , 

ರ್ನಿೇಕೃತ್ವಟಗನತ್ುದ , ಬ ೇರ ಯವರ ಮೆೇಲ  ಹ ೇರಲ್ಿರ್ನವ 

ಮತ್, ಪಿಂರ್ ಅರ್ವಟ ಧಮಿವಟಗನತ್ುದ . 

ಸಹಪಯಣ                                                     
ಮೆೇ 2022 
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“ಸಂಬಂಧದ ಕ್ತರಯಾಶೋಲ್ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ, ನೋವ್ು ಏನಾಗಿದಿದೋರಿ, 

ಹ ೋಗಿದಿದೋರಿ ಎಂಬನದರ ಗರಹಿಕ ಯೋ ವಾಸತವ್ದಲ್ಲಲ 

ಏನಾಗಿದ ಯಂಬನದರಿಂದ ಬಿಡನಗಡ  ದ ೂರ ಯನವ್ಂತ್  ಮಾಡನತತದ .”  
- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

 

ಸತ್ಯಕ್ೆೆ ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ 



ಜಗರ್ತುನ ಲ ಡಿ  ಪರರ್ತಯೊಬಬರೂ ಇದನ ುೇ ಮಟರ್ನರ್ತುರನವುದನ. 

ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಿಂಕನಚಿತ್ಗ ೂಳಸಿ ಯಟರನ ದನಬಿಲ್ರ ೂೇ ಯಟರನ 

ತಟತಟಾಲ್ಲಕವಟಗಿ ಅಸಿಂತ್ೃಪುರ ೂೇ ಅವರ ಮಟಿಿಗ  

ಇದನ ೂುಿಂದನ ಆಟಿಕ ಯಟಗಿ ಬಳಸಲಟಗನತ್ುದ . ಸತ್ಯವನ್ನು 

ನಿಮಗ  ತ್ಿಂದ ೂಪ್ಿಸಲಟಗದನ. ನಿೇವು ಅದರ ಡ ಗ  ಸ್ಟಗಲ್ನ 

ಪರಯರ್ತುಸಬ ೇಕನ. ಇದಕಿಾಿಂತ್ ಹ ಚ್ನು ಸಿಷ್ಿವಟಗಿ ನಟನ್ನ 

ಹ ೇಳಲಟರ . ನಿೇವು ನ್ನ್ುನ್ನು ಒಪ್ಿಕ ೂಳಳಬ ೇಕ ಿಂದನ ನಟನ್ನ 

ಹ ೇಳುರ್ತುಲ್ಿ. ನ್ನ್ುನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಬ ೇಕ ಿಂದೂ ಹ ೇಳುರ್ತುಲ್ಿ. ನಟನ್ನ 

ಹ ೇಳುರ್ತುರನವುದನ್ನು ನಿೇವು ಅರ್ಿಮಟಡಿಕ ೂಳಳಬ ೇಕ ಿಂದನ 

ಬಯಸನರ್ತುರನವ " 

ಸತ್ಯದ ಗರಹಕ ಗ  ಬಟಧಕವಟಗಿರನವ ಎಲ್ಿ ಸಿಂಗರ್ತಗಳ ಬಗ ೆ 

ಗಮನ್ ಕ ೂರ್ನವ ನ ಿಂದನ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭರವಸ್  ನಿೇಡಿದರನ. 

ಅವರ ದೇರ್ಿ ಭಟಷ್ಣ ಹೇಗ  ಮನಕಟುಯವಟಯತ್ನ. 

ಹೇಗಟಗಿ ಎರರ್ನ ವಷ್ಿಗಳ ಕಟಲ್ ಸ್ಟಕಷ್ನಿ ಎಚ್ುರದಿಂದ 

ಪರಿಶಿೇಲ್ನ  ಮಟಡಿದ ಮೆೇಲ  ಈ ಕ ಲ್ವು ಕಟರಣಗಳಿಂದಟಗಿ 

ನಟನ್ನ ಈ ನಿಧಟಿರ ಕ ೈಗ ೂಿಂಡ . ಇದನ ಯಟವುದ ೂೇ ಒಿಂದನ 

ಗಳಗ ಯ ಸಿಿಂದನ್ವಲ್ಿ. ಈ ರಿೇರ್ತಯ ನಿಧಟಿರಕ ಾ ಬರಲ್ನ 

ಯಟರೂ ನ್ನ್ುನ್ನು ಒತಟುಯಸಿಲ್ಿ. ಇಿಂರ್ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಯಟರೂ ನ್ನ್ುನ್ನು ಒತಟುಯಸಲಟರರನ. "ಎರರ್ನ ವಷ್ಿಗಳ 

ಕಟಲ್ ಈ ಬಗ ೆ ನಟನ್ನ ತಟಳ ೆಯಿಂದ, ಎಚ್ುರದಿಂದ, 

ಸ್ಟವಧಟನ್ದಿಂದ ಯೊೇಚಿಸನತ್ುಲ್ಲದ ದ. ಈಗ ನಟನ್ನ ಇದರ 

ಮನಖಯಸಥನಟಗಿ ಈ ಆರ್ಿರ್ ಅನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಲ್ನ 
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  “ಈ ಪ್ರೋತಿ ಇಲ್ಲದ  ಇದದರ , ನಮ್ಮ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಗಳು, ನಮ್ಮ ತಿಳುವ್ಳಕ , ಸ್ಾಮ್ಥಯಿ, ಸ್ಾಾನಮಾನಗಳು, ಆಸ್ತತಪಾಸ್ತತ      

ಎಲ್ಲವ್ೂ ಬೂದಿರಾಶಯ ಹಾಗ . ಅವ್ುಗಳಗ  ಯಾವ್ ಅಥಿವ್ೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೋತಿ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ಕ್ತರಯಗಳೂ ಇನುಷ್ನು ದ ವೋಷ್, 

ಯನದಧಗಳು,ಕ ಡಕನ ಮ್ತನತ ವಿನಾಶವ್ನನು ತರನತತವ .” 

- ಜ . ಕೃಷ್ಣಮ್ೂತಿಿ 
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ನಿಶುಯಸಿದ ದೇನ . ನಿೇವು ಬ ೇರ  ಸಿಂರ್ಟ್ನ ಗಳನ್ನು 

ಮಟಡಿಕ ೂಿಂರ್ನ ಇನಟಯರ ೂೇ ಅದರ ಮನಖಯಸಥರಟಗನವ ಹಟಗ  

ಮಟರ್ಬಹನದನ. ನ್ನ್ಗ  ಆ ಬಗ ೆ ಕಟಳರ್ಜಯಲ್ಿ, ಹ ೂಸ 

ಪಿಂಜರಗಳ ಬಗ ೆ, ಆ ಪಿಂಜರಗಳಗ  ಹ ೂಸ ಅಲ್ಿಂಕಟರಗಳನ್ನು 

ರೂಪ್ಸನವ ಬಗ ೆ ನ್ನ್ಗ  ಚಿಿಂತ ಯಲ್ಿ. ಮನ್ನಷ್ಯರನ್ನು 

ನಿಶುಯವಟಗಿ, ಅನಿಬಿಿಂಧಿತ್ವಟಗಿ ಬಿರ್ನಗಡ ಗ ೂಳಸನವುದ ೇ 

ನ್ನ್ು ಏಕ ೈಕ ಕಟಳರ್ಜ" 

ಲ ೂೇಕ ಶಿಕ್ಷಕನ್ ಆಗಮನ್ವಟಗಲ್ಲದ  ಎಿಂಬ ತ್ಮೆ 

ಭವಿಷ್ಯವಟಣಿಗ  ದ ೂರೇಹ ಬಗ ಯಲಟಗಿದ  ಎಿಂಬ ಕಟರಣಕ ಾ 

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ ಬಗ ೆ ಕ ೂೇಪಗ ೂಿಂರ್, ಅಸಮಟಧಟನ್ 

ತ್ಳ ದ ಗನಿಂಪನ ಮತ್ನು ಆರ್ಿರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿರ್ ಮತ್ನು 

ಸ್ ೂಸ್ ೈಟಿಯನ್ನು ತ್ಯರ್ಜಸನವ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರ 

ನಿಧಟಿರಗಳು ಆದರಣಿೇಯವಟಗಿವ  ಎಿಂದನ ಭಟವಿಸಿದ 

ಗನಿಂಪನ ಇವ ರರ್ರ ನ್ರ್ನವ  ಅಿಂದನ ಸ್ ೂಸ್ ೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರನಕನ 

ಮೂಡಿತ್ನ. ಆದರ  ಈ ನಿಧಟಿರದ ಅಗತ್ಯ ಆದಯತ  

ಮನ್ಗಿಂಡಟಗ ಈ ಬಿರನಕನ ಅಷ ಿೇನ್ೂ ಮನಖಯವ ನಿಸನವುದಲ್ಿ. 

ನ ೂೇಡಿ, "ಇದನ ಅತ್ಯಿಂತ್ 

ಅಸ್ಟಧಟರಣವಟದ ಸಿಂಗರ್ತ. 

ಡಟ. ಬ ಸ್ ಿಂಟ್ ಎಲ್ಿ 

ಸದಸಯರಿಗ  ಯಟವಟಗಲ್ೂ 

ಹ ೇಳುರ್ತುದದರನ ಮತ್ನು ನಟನ್ನ 

ಆಗಟಗ ೆ ಆ ಮಟತ್ನಗಳನ್ನು 

ಕ ೇಳುರ್ತುದ ದ. ನಟವು ಲ ೂೇಕ ಶಿಕ್ಷಕನ್ ಆಗಮನ್ಕಟಾಗಿ 

ಸಿದಧರಟಗನರ್ತುದ ದೇವ . ನಿಮೆ ಮನ್ಸನಸ ತ ರ ದಟ್ನಿಕ ೂಳಳ, ನಿಮೆ 

ಯೊೇಚ್ನ ಗಳಗ  ರ್ತೇರ ವಯರ್ತರಿಕುವಟಗಿ ಅವರ 

ಯೊೇಚ್ನ ಗಳರಬಹನದನ. ಅವರನ ಬ ೇರ ಯದ ದೇ ವಿಚಟರಗಳನ್ನು 

ಹ ೇಳಬಹನದನ', 'ನಿೇವು ಸಿದಧರಟಗನರ್ತುದದೇರಿ, ಕ ಲ್ವರಿಂತ್ೂ 

ಇಪಿತ್ನು ವಷ್ಿಗಳಗೂ ರ್ಮಕಿಾ ಈ ಸಿದಧತ ಯಲ್ಲಿದದೇರಿ. ನಟನ್ನ ಆ 

ಶಿಕ್ಷಕ ಹೌದ ೂೇ ಅಲ್ಿವೇ ಎಿಂಬನದನ ಗೌಣ.... ಈ ಇಪಿತ್ನು 

ವಷ್ಿಗಳ ಬಳಕ ನಿೇವು ಮೊದಲ್ಲದದ ಸಿಥರ್ತಯಲ ೇಿ ಇದದೇರಿ. 

ನಿಮೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಿಂತ್ ನ್ಿಂಬಿಕ ಗಳವ , ಖಚಿತ್ ವಿಚಟರಗಳವ , 

ನಿಮೆದ ೇ ಆದ ರ್ತಳವಳಕ ಯದ . ನಟನ್ನ ಹ ೇಳುರ್ತುರನವುದನ್ನು 

ನಿೇವು ನಿಜಕೂಾ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ನ ಮನ್ಸನಸ ಮಟರ್ನರ್ತುಲ್ಿ. ಇದ ಲ್ಿ 

ವಯರ್ಿ ಕಟಲ್ಹರಣವ ನಿಸನರ್ತುದ , ಈ ಇಪಿತ್ನು ವಷ್ಿಗಳು 

ಹೇಗ  ವಯರ್ಿವಟಗನವುದನ ಕರನಣಟಜನ್ಕ. ನಿೇವು ಮೊದಲ್ನ 

ಎಲ್ಲದಿದೇರ ೂೇ ಅಲ ೇಿ ಇದದೇರಿ ಈಗಲ್ೂ, ವಯತಟಯಸವ ಿಂದರ   

 

ಕ ಲ್ವು ಹ ೂಸ ನ್ಿಂಬಿಕ ಗಳು, ಅಭಿಮತ್ಗಳು ಹಟಗೂ ಹ ೂಸ 

ನಿಬಿಂಧನ ಗಳು ನಿಮೆಲ್ಲಿ ಇವ . ನಿೇವು ಎಷ ೂಿಿಂದನ ಬಿಗಿಯಟಗಿ 

ಗಟಿಂಭಿೇಯಿದಿಂದ ನಿಮೆದನಟುಗಿ ಮಟಡಿಕ ೂಿಂರ್ ಇವುಗಳಗ  

ಏನಟದರೂ ಮಹತ್ವ ಇದ ಯಟ ಎಿಂದನ ಮನಕುವಟಗಿ, 

ಪಟರಮಟಣಿಕವಟಗಿ, ಸರಳವಟಗಿ ಕಿಂರ್ನಕ ೂಳಳ, ಅದಕ ಾೇನಟದರೂ 

ಬ ಲ  ಇದ ಯಟ ಎಿಂದನ ಗಮನಿಸಿ, ಅದಕ ಾ ಬ ಲ  ಇದ  ಎಿಂದನ 

ಕಿಂರ್ನಕ ೂಳಳಬಯಸಿದರ  ನಿೇವು ಅದಕ ಾ ಅಿಂಟಿಕ ೂಳಳಬಟರದನ. 

ಈ ರಿೇರ್ತ ನಿೇವು ನಿಜಕೂಾ ಪರಿಶಿೇಲ್ಲಸನವುದಟದರ , 

ಅವಣಿನಿೇಯವಟದನದನ್ನು ಕಿಂರ್ನಕ ೂಳುಳವಿರಿ. 

ನಿಜವಟದನದನ್ನು, ಅವಿನಟಶಿಯಟದನದನ್ನು, 

ಚಿರಿಂತ್ನ್ವಟದನದನ್ನು ಕಿಂರ್ನಕ ೂಳುಳವಿರಿ. ಆಗ ಯಟವುದ ೇ 

ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ನು ಗನರನವಿನ್ ಅಗತ್ಯವ ೇ ಇರನವುದಲ್ಿ"  

1940ರ ತ್ನ್ಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರನ ಸ್ ೂಸ್ ೈಟಿಯ 

ಶ್  ೇತ್ೃಗಣವನ್ನು ಉದ ದೇಶಿಸಿ ಮಟತ್ನಟರ್ನರ್ತುದದರನ; ಆದರ  

ಅವರನ ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ದ ೇಶಗಳಗ  ಭ ೇಟಿ ಕ ೂರ್ನತಟು ಬಿಂದ 

ಹಟಗ , ಸ್ಟವಿಜನಿಕ ಭಟಷ್ಣಗಳು, ಪನಸುಕ ಪರಕಟ್ನ ಗಳು 

ಮತ್ನು ಪರಸ್ಟರ ಹಟಗೂ 

ಹ ೂಸ ಮಟಧಯಮಗಳ 

ದ ಸ್ ಯಿಂದಟಗಿ ಸ್ಟಕಷ್ನಿ 

ಪರಮಟಣದಲ್ಲಿ ಜನ್ರನ್ನು 

ಮನಟ್ನಿತ್ು ಹ ೂೇದಿಂತ  

ಜಟಗರ್ತಕ ನ ಲ ಯಲ್ಲಿ ಲ ೂೇಕ 

ಶಿಕ್ಷಕನ್ ಸ್ಟಾಗತ್ದ ಬಯಕ  ಅರ್ತ ಶಿೇರ್ರವಟಗಿ ಮೆೇರ  ರ್ಮೇರಿತ್ನ. 

1983ರಲ್ಲಿ ಒಿಂದನ ದಟವ ಯ ಸಿಂಬಿಂಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

ನಟಯಯಟಲ್ಯದ ಮನಿಂದ  ಹಟಜರಟಗಬ ೇಕಟಯತ್ನ. ಆಗ 

ಸ್ ೂಸ್ ೈಟಿಯ ನಿವಿಚ್ನ್ದ ಪರಕಟರ ನಿೇವು ಲ ೂೇಕ ಶಿಕ್ಷಕನ ೇ 

ಎಿಂದನ ಅವರನ್ನು ಪರಶಿುಸಲಟಯತ್ನ. ಸ್ ೂಸ್ ೈಟಿಯ 

ನಿವಿಚ್ನ್ದ ಬಗ ೆ ತ್ಲ ಕ ಡಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿಲ್ಿ ಎಿಂದನ ಅವರನ 

ಉತ್ುರಿಸಿದರನ. ಆದರ  ಅವರನ ತ್ಮೆ ಬದನಕಿನ್ನದದಕೂಾ 

ಲ ೂೇಕ ಸಿಂಚಟರ ಮಟಡಿ ಸ್ಟವಿಜನಿಕ ಪರವಚ್ನ್ಗಳನ್ನು 

ನಿೇಡಿದವರನ ಎಿಂಬನದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸನವುದಟದರ  

ಖಿಂಡಿತ್ಕೂಾ ಅವರನ ಲ ೂೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ೇ ಹೌದನ.  

 

ಕೃರ್ತ: "ಲ ೂೇಕ ಶಿಕ್ಷಕ", ಅಧಟಯಯ ೫ 
ಅನ್ನವಟದ: ಡಟ. ಶಿರೇ ಮಹಟಬಲ ೇಶಾರ ರಟವ್ 

ಮೂಲ್: "World Teacher" by Mark Lee 
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“ಸವತಂತರ ಎಂದರ  ಶ ನಯಸ್ತಾತಿಯಲ್ಲ, ಅದನ ಸದನುಣದ ೂಡನ  

ಅಸ್ತತತವಕ ೆ ಬರನವ್ಂತಹದನದ. ಗ ೂಂದಲ್ದ ಕಾರಣಗಳಂದ 

ಮ್ನಕತಗ ೂಳಸನವ್ುದ ೋ ಸದನುಣದ ಸವಭಾವ್.” 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

 



ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರನ ತ್ಮೆ ಗ ಳ ಯರ ಜ ೂತ ಗಿನ್ 

ಸಿಂಭಟಷ್ಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಮರನಜನ್ೆದ ಬಗ ೆ ಮತ್ನು ಕ ಲ್ವಮೆೆ 

ಕಮಿದ ಬಗ ೆ ಮಟತ್ನಟಡಿದನದಿಂಟ್ನ. ಹಟಗಿಂತ್ ವ ೇದಕ ಯಿಂದ 

ಈ ಬಗ ೆ ಮಟತ್ನಟಡಿದನದ ಬಲ್ನ ವಿರಳ. ಅವರ ಸಿಂಕ್ಷಿಪು 

ಹ ೇಳಕ ಗಳು ಯಟವತ್ೂು ಒಿಂದನ ಬಗ ಯ ಹಿಂಜರಿಕ ಯಿಂದ 

ಸಿಂಕ ೂೇಚ್ದಿಂದ ಒರ್ಮೂಡಿದವು. ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು 

ವಿಸುರಿಸಿ ಮಟತ್ನಟರ್ಲ್ನ ಅವರಿಗ  ಅಿಂರ್ ಆಸಕಿುಯಲ್ವಿ ೇನ ೂೇ 

ಎಿಂದನ ಅನಿುಸಿದನದಿಂಟ್ನ. ಸ್ಟವಿಜನಿಕವಟಗಿ ಪರಶಿುಸಿದಟಗ, ಈ 

ಎರರ್ನ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಚಟರಗಳು ಅರ್ವಟ ಅವುಗಳಲ್ಲನಿ್ 

ನ್ಿಂಬಿಕ  ಅರ್ವಟ ಪರಮೆೇಯಗಳು ಎಿಂಬ ನ ಲ ಯಲ್ಲಿ ಗಮನ್ 

ಹರಿಸಿ "ನಿಮೆ ಮಟಿಿಗ  ಅದ ೂಿಂದನ ಅಭಿಪಟರಯ, ನ್ನ್ು 

ಮಟಿಿಗ  ಅದನ ವಸನುಸಿಥರ್ತ" ಎಿಂದನ ಮಟತ್ನ ಮನಗಿಸನರ್ತುದದರನ. 

ಶ್  ೇತ್ೃಗಳು ತ್ಮೆ ಪರಶ್ ುಗಳನ್ನು ತಟವ ೇ ಅನ ಾೇಷ್ಟಸಬ ೇಕನ, 

ತಟವು ಹ ೇಳದ ಮಟತ್ನಟುಗಲ್ಲ ತ್ಮೆ ಧಮಿ ಏನ್ನ 

ಹ ೇಳುತ್ುದ  ಅರ್ವಟ ಗನರನ ಏನ್ನ ಹ ೇಳುತಟುರ  

ಎಿಂಬನದನಟುಗಲ್ಲ ಒಪ್ಿಕ ೂಳಳದ  ಕಮಿ ಮತ್ನು ಮರನಹನಟ್ನಿ 

ನಿಜವ ೇ ಎಿಂಬನದನ್ನು ತಟವ ೇ ಕಿಂರ್ನಕ ೂಳಳಬ ೇಕನ ಎಿಂದನ 

ಆಶಿಸಿದದರನ. 

 

"ಯೊೇಚ್ನ  ಎಿಂಬನದನ ಸೃರ್ತಯ, ಅನ್ನಭವದ, ಜ್ಞಟನ್ದ, 

ಜ್ಞಟತ್ದ ಪರರ್ತ ಸಿಿಂದನ್. ಜ್ಞಟತ್ದಲ್ಲಿ ನಟನ್ನ ಇದ ದೇನ ; 

ಪರಜ್ಞಟಪೂವಿಕವಟಗಿ 'ನಟನ್ನ' ಎಿಂಬನದನ ನ್ನ್ಗ  

ಸಿಂಪೂಣಿವಟಗಿ ರ್ತಳದಲ್ವಿಟದರೂ 'ನಟನ್ನ' ಈ 

ಮಧಟಯಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರನತ್ುದ . ನಟವು ಮರಣ ಎಿಂದನ ಕರ ಯನವ 

ಇದನ ಮತ್ನು ಸದಯದ ಮಧಟಯಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ 'ನಟನ್ನ' ಇರನತ್ುದ ; 

ಈ ಮಧಟಯಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಟತ್ದ ಕ್ಷ ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೊೇಚ್ನ ಯ 

ಅಖಿಂರ್ ಚ್ಲ್ನ ಯದ . ತ್ನ ುಲ್ಿ ಅನ್ನರಕಿುಗಳು, ನ ೂೇವು, 

ಒಿಂಟಿತ್ನ್, ವಿಂಚ್ನ ಗಳು, ಮೊೇಸಗಳು, ಎಲ್ ಿ ಧಟರ್ಮಿಕ 

ಮೂಖಿತ್ನ್ಗಳು ಇದ ಲ್ವಿನ್ೂು ಒಳಗ ೂಿಂರ್ 'ನಟನ್ನ' ಅಹಿಂ 

ಎಿಂಬನದ ೇ ಜ್ಞಟತ್. ಮಧಟಯಿಂತ್ರವ ೇ ಇಲ್ಿದದದರ  ಆಗ 

'ನಟನ್ನ'ವಿನ್ ಸ್ಟವ ೇ ಸ್ಟವು, ಪೌರಾತ್ಯ ದ ೇಶಗಳು 

ಪನನ್ಜಿನ್ೆವನ್ನು, 'ನಟನ್ನ' ಅಹಿಂ, ಇರವು ಮನಿಂದನ್ 

ಜನ್ೆವನ್ನು ನ್ಿಂಬನತ್ುವ . 'ನಟನ್ನ' ಅಿಂದರ  ಏನ್ನ? ಅದನ 

ಶ್ಟಶಾತ್ವ ೇ? ಹಟಗಿದದಲ್ಲಿ ಅದನ ಮರಣದ ಬಳಕ, ಮನಿಂದನ್ 

ಜನ್ೆದಲ್ಲಿ 'ನಟನ್ನ'; ಅಹಿಂ ಆಗಿ ನ್ನ್ು ದ ೇಶ, ನ್ನ್ು ಮನ , ನ್ನ್ು 

ಕನಟ್ನಿಂಬ, ನ್ನ್ು ಪ್ೇಠ ೂೇಪಕರಣಗಳು, ನ್ನ್ು ಬಟಯಿಂಕ್ ಖಟತ  

ಇತಟಯದಗಳ ೂಿಂದಗ  ಕಟಣಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿತ್ನ. ಅದನ 'ನಟನ್ನ'. ಈ 

ಮರಣ-ಮರುಜನ್ಮ 
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“ತನು ಇರವಿನಲ ಲೋ 

ಪ ರೋಮ್ಮ್ಯಿಯಾದ ನಜವಾದ 

ತ್ಾಯಿ ಯಾರನೂು 

ಹ ೂೋಲ್ಲಸನವ್ುದಿಲ್ಲ. ಹ ಳವ್, 

ದಡಡ ಮ್ನಂತ್ಾದವ್ರನ ಜಾಣ 

ಹನಡನಗರಷ ುೋ 

ಮ್ನಖ್ಯವಾದವ್ರನ.” 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

 



'ನಟನ್ನ' ಮರನಹನಟ್ನಿ ಪಡ ಯನತ್ುದ . ಈ ಜನ್ೆದಲ್ಲ ಿ ನಿೇವು 

ಎಿಂರ್ ಬದನಕನ ಬದನಕಿದದೇರಿ ಎಿಂಬನದನ್ನು ಅವಲ್ಿಂಬಿಸಿ 

ಅದಕ ಾ ಮನಿಂದನ್ ಜನ್ೆದಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ಅವಕಟಶ 

ದ ೂರ ಯಬಹನದನ. ಇದ ಲ್ವಿೂ ಪನನ್ಜಿನ್ೆದಲ್ಲಿ 

ನಿಹತ್ವಟಗಿದ . ಆದನದರಿಿಂದ, ನಿೇವು ಮನಿಂದನ್ ಜನ್ೆದಲ್ಲಿ್ಿ; 

ಈ ಜನ್ೆದಲ ೇಿ ಹ ೇಗ  ವರ್ತಿಸನರ್ತುೇರಿ, ವಯವಹರಿಸನರ್ತುೇರಿ 

ಎಿಂಬನದನ ಬಹಳ ಮನಖಯ. ಹೇಗಟಗಿ, ಮನಿಂದನ್ ಜನ್ೆ 

ಮನಖಯವಲ್ಿ, ವತ್ಿನ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪೂಣಿವಟಗಿ ಮರನಹನಟ್ನಿ 

ಪಡ ಯನವುದನ ಮನಖಯ" 

                                  *** 

"ರ್ಜೇವನ್ದ ನಿಗೂಢತ ಗಳತ್ು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬ ೂಟ್ನಿ 

ಮಟಡಿದದರನ. ಆದರ  ಆ ಬಗ ೆ ಯಟವುದ ೇ ವಿವರಣ  ಕ ೂರ್ಲ್ಲಲ್ಿ 

ಅರ್ವಟ ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಿ ಮಟಡಿಕ ೂಳುಳವುದಕ ಾ 

ಅಗತ್ಯವಟದ ಮಟಗಿದಶಿನ್ ನಿೇರ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಆ ಬಗ ಯಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಬ ೂೇಧನ ಗಳು ನಿಗೂಢವೂ ಸನಪುವೂ ಆಗಿವ ; ಅವುಗಳ ಬಗ ೆ 

ಸ್ಟಕಷ್ನಿ ಗಮನ್ಹರಿಸಬ ೇಕಟಗಿರನವುದರಿಿಂದ ಅವು 

ಸನಲ್ಭವ ೇದಯವಲ್ಿ, 

ಅರಿಯಲ್ನ 

ಅನಟವರಣ 

ಮಟರ್ಬ ೇಕನ, 

ಅವುಗಳ ಅರ್ಿವನ್ನು 

ನಿಚ್ುಳಗ ೂಳಸಿಕ ೂಳಳ

ಬ ೇಕನ. ನ್ಮಗ  

ಕಟಣಲ್ನ 

ಅನ್ನಭಟವಿಯ ಮನ್ಸನಸ ಬ ೇಕನ. ಅಿಂರ್ ಮನ್ಸನಸ ಕಟಣನವಿಕ ಯ 

ಮೂಲ್. ಗಿರೇಕ್ ಅರ್ಿದಲ್ಲಿ ಹ ೇಳುವುದಟದರ  'ಬಿಿಂಬ ಮತ್ನು 

ಪರಿಕಲ್ಿನ ಯ ಮನ್ಸಿಸಗ ' ಅವಯಕುವಟಗಿರನವುದನ್ನು ಪರತ್ಯಕ್ಷವಟಗಿ 

ಪರಿಭಟವಿಸನತ್ುದ . ಆ ಪರಿಭಟವನ ಯೇ ಕಿರಯ". 

ಯಟವುದ ೇ ವಟಯಖಟಯನಟರ್ತೇತ್ವಟದ ನಿಗೂಢತ ಯನ 

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ವಯಕಿುತ್ಾದಿಂದ ಹ ೂರಹ ೂರ್ಮೆದ 

ಪರಬಲ್ವೂ ಸೂಕ್ಷವೂ ಆದ ಚ ೈತ್ನ್ಯ. ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ, 

ಅವರ ಬಟಹಯ ಅಸಿುತ್ಾದಿಂದ ಒಿಂದನ ಬಗ ಯ ಸೂಕ್ಷಮ 

ಶ್ಟಿಂರ್ತಯ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಹ ೂರಹ ೂಮನೆರ್ತುತ್ನು. ಪರಜ್ಞ  ಅದನ್ನು 

ದಟಖಲ್ಲಸಲ್ನ ವಿಫಲ್ವಟಗನರ್ತುತ್ನು. ಆದರ  ತ್ನ್ುಲ್ಲಿ ಎಚ್ುರ 

ಹ ಚಿುದ , ಚಿಿಂತ್ನ  ಸಿಷ್ಿವಟಗಿದ , ನಟನಿೇಗ ಇನ್ೂು ಹ ಚ್ನು 

ಸಿಂವ ೇದನಟಶಿೇಲ್ನಟಗಿದ ದೇನ  ಎಿಂದನ ಅವರ ಮನಿಂದನಗಡ  

ಇರನವವರಿಗ  ಅನಿುಸನರ್ತುತ್ನು. ಸ್ಟಕಷ್ನಿ ಸಿಂಕ ೂೇಚ್ ಮತ್ನು 

ಹಿಂಜರಿಕ ಯಿಂದ ನಟನ ೂಮೆೆ ಅವರನ್ನು ಪಟವಿತ್ರಯವು ಓವಿ 

ವಯಕಿುಯ, ಪರಕೃರ್ತಯ ಅರ್ವಟ ಒಿಂದನ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಇರನವ 

ನಿಜವಟದ ಮತ್ನು ಪರಿಭಟವಿಸಬಹನದಟದ ಸಿಥರ್ತಯೊೇ ಅರ್ವಟ 

ಗನಣವೇ? ಎಿಂದನ ಪರಶಿುಸಿದ . ನಟನ್ನ 

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಟಿ್ನಿಕ ೂಿಂಡ ೇ ಈ ಪರಶ್ ು 

ಕ ೇಳದನದ. ಆದರ  ನಟನ್ನ ಶಬದಗಳನ್ನು ಅಷ್ನಿ ಖಚಿತ್ವಟಗಿ 

ನಿರೂಪ್ಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪಟವಿತ್ರಯ ನ್ಮೆ ಸನತ್ು ಇದ , ಅದನ 

ಪವಿತ್ರವೂ ಪನಣಯಕರವೂ ಆದನದನ. ನಟವು ಸಾ ಅರ್ವಟ ಅಹಿಂ 

ಆಗಿ ಇರದ ೇ ಇದಟದಗ ಅದನ ಇರನತ್ುದ  ಎಿಂದನ ಅವರನ 

ಉತ್ುರಿಸಿದರನ. 

ನಟನ್ನ ಮೂಕನಟದ . ಆದರೂ ಆ ಗಳಗ ಯಲ್ಲಿ ನಟನ್ನ 

ಅರ್ತೇತ್ವಟದ ವಿಶ್ಟಲ್ವಟದ ಜಗತ್ುನ್ನು ಕಿಂಡ . ಅದನ ನ್ನ್ು 

ಸರ್ಮೇಪವ ೇ ಇರನವುದನ್ನು ಕಿಂಡ . ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರನ 

ಇದಕಟಾಗಿಯೇ ತ್ಮೆ ರ್ಜೇವಿತ್ದನದದಕೂಾ ಮಟತ್ನಟರ್ನತಟು 

ಕ ಲ್ವ ೇ ಕ ಲ್ವು ವಯಕಿುಗಳು ಇದನ್ನು ಕಟಣಬಹನದ ಿಂಬ 

ನ್ಿಂಬಿಕ ಯಲ್ಲಿ ರ್ಜೇವ ತ ೇಯದರನ. ತ್ನ್ುನ್ನು ಹ ೂರತ್ನಪಡಿಸಿ 

ಬ ೇರ ೇನ್ನ್ೂು 

ಅಧಯಯನ್ 

ಮಟರ್ಲ್ಲಕಿಾಲ್ಿ, 

ಅಿಂತ್ರಿಂಗದಲ್ಲಿ 

ಮೌನ್ದಲ್ಲಿ 

ಮನಿಂದನವರಿಯನವು

ದ ೂಿಂದ ೇ ಕ ಲ್ಸ... 

ಏನ್ನ್ೂು 

ಓದಬ ೇಕಟಗಿಲ್ಿ. ಯಟರನ್ೂು ಪರಶಿುಸಬ ೇಕಟಗಿಲ್ಿ, ಮತ ುಲ್ಲಗಿೂ 

ಹ ೂೇಗಬ ೇಕಟಗಿಲ್ಿ. 

ಜ .ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರನ ಭಟರತ್ದ ಮತ್ನು 

ಕಟಯಲ್ಲಫೇನಿಿಯದ ಕ ಲ್ವು ಗ ಳ ಯರನ ಮತ್ನು 

ಟ್ರಸಿಿಗಳ ೂಿಂದಗ  ತ್ಮೆ ಬದನಕಿನ್ ಕ ೂನ ಯ ದನ್ಗಳನ್ನು, 

ಕ ೂನ ಯಗಳಗ ಗಳನ್ನು ಕಳ ದರನ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕ ಲ್ವರ ೂಿಂದಗ  

ಅವರನ ಅಡಟಯರ್ನ್ ಕರ್ಲ್ ಕಿನಟರ ಯಲ್ಲಿ ನ್ಡ ದಟಡಿದರನ ಮತ್ನು 

ನಟಲ್ನಾ ದಕನಾಗಳಗೂ ನ್ರ್ಮಸಿ ಭಟರತ್ಕ ಾ ವಿದಟಯ ಹ ೇಳದರನ. 

1986ರ ಜನ್ವರಿ 4 ರಿಂದನ ವಸಿಂತ್ ವಿಹಟರದಲ್ಲನಿ್ ಅವರ 

ಕ ೂನ ಯ ಭಟಷ್ಣ ಸ್ಟವು ಮತ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ ಗಿನ್ 

ಮಟತ್ನಗಳ ೂಿಂದಗ  ಮನಕಟುಯವಟಯತ್ನ. 

ಕೃರ್ತ: “ಲ ೂೇಕ ಶಿಕ್ಷಕ”, ಅಧಟಯಯ ೧೨  

ಅನ್ನವಟದ: ಡಟ. ಶಿರೇ ಮಹಟಬಲ ೇಶಾರ ರಟವ್ 

ಮೂಲ್: World Teacher by Mark Lee   
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“ಚಂತನ  ಸಾಗಿತವಾಗಬ ೋಕನ ಎಂದನ ನಾವ್ು ಹ ೋಳುತಿತಲ್ಲ; ಚಂತನ ಗ  ಒಂದನ 

ನಶಿತವಾದ ಉದ ದೋಶ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿವಿದ . ಆಲ ೂೋಚನ ಗಳಲ್ಲದ  ನಾವ್ು 

ಕಛ ೋರಿಗ  ಹ ೂೋಗಲ್ನ ಸ್ಾಧಯವಿಲ್ಲ, ನಾವ್ು ಎಲ್ಲಲ ವಾಸ್ತಸನತಿತದ ದೋವ  ಎಂಬನದೂ 

ನಮ್ಗ  ತಿಳಯನವ್ುದಿಲ್ಲ ಮ್ತನತ ನಮ್ಗ  ಯಾವ್ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಲಕೂೆ 

ಸ್ಾಧಯವಾಗನವ್ುದಿಲ್ಲ.” 

 - ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

 



 

ಬ ಿಂಗಳೂರನ KFI ಅಧಯಯನ್ ಕ ೇಿಂದರದಲ್ಲಿ ಬನಧವಟರ  11 

ಮೆೇ 2022ರಿಂದನ ಜ .ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ 127ನ ೇ 

ಜನ್ೆದನಟಚ್ರಣ ಯಿಂದನ ನ್ೂತ್ನ್ ಕಟ್ಿರ್ ತ್ಪೇವನ್ದ 

ಉದಟಾಟ್ನಟ ಕಟಯಿಕರಮ ನ ರವ ೇರಿತ್ನ. ಬ ಳಗ ೆ 9.30 ರಿಿಂದ 

10.45ರವರ ಗ  ಹ ೂಸೂರನ ಬರಹೆವಿದಟಯಶರಮದ ವ ೇದ 

ಪಟಠಶ್ಟಲ ಯ ವಿದಟಯರ್ಥಿಗಳು ವ ೇದ ಶ್  ೇಿಕ ಪಠಣ 

ಮಟಡಿದರನ. ಶಿರೇ ನ್ನಚ್ನುರ್ ವ ಿಂಕಟ್ರಟಮನ್ ಅವರ 

ಉಪಸಿಥರ್ತಯಲ್ಲಿ ಸಭ ಯ ಅಧಿವ ೇಶನ್ ಆರಿಂಭಿಸಲಟಯತ್ನ. 

ತ್ಪೇವನ್ದ ಸಮಟವ ೇಶದಲ್ಲಿ, ಶಿರೇ ಅನ್ಿಂತ್ಸ್ಟಾರ್ಮ, ಶಿರೇ 

ಜಯರಟಮ್, ಶಿರೇ ಸನಕಲ ೂಿ, ಶಿರೇಮರ್ತ ಸನಷಟೆ ಇನಾಮದಾರ್, 

ಶಿರೇ ಮನರಳ ಮೆನ್ನ್ ಮತ್ನು ಇತ್ರರನ ಉಪಸಿಥತ್ರಿದದರನ. 
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"ಈ ಕ ೋಂದರವ್ು ಎಲ್ಲ ಬಗ ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದಧ ಆಚರಣ , ರಾಷ್ಟ್ರೋಯತ್ , ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕ , ಶರದ ದ, ಜನಾಂಗಿೋಯ 

ಪ್ೂವಾಿಗರಹಗಳಂದ ಮ್ನಕತವಾಗಿರಬ ೋಕನ. ಸಮ್ಗರತ್ , ಪಾರಮಾಣಿಕತ್ ಯಿರಬ ೋಕನ. ಕ ೋವ್ಲ್ ಉದ ರೋಕ್ತತ ಭಾವ್ನ , 

ರಮ್ಯಕಲ್ಪನ ಯ ಮ್ನನಷ್ಯರಿಗ  ಇದನ ಪ್ರಶಸತ ಸಾಳವ್ಲ್ಲ." 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

 

 

ಅಧ್ಯಯನ್ ಕ್ೆ ೇಂದ್ರ : ವರದಿ 



 

ಶಬಿರದ ಮಾಹಿತಿ (Study Retreat Themes 2022-2023) : 

Jul 07 - 10 : What does it mean to be a 'Responsible Parent'? 

Aug 11-14 : Exploring Harmony in Relationships. 

Sep 08-11 : What is 'Holistic Education'?  

Oct 06-09 : Understanding 'Emotions' - Hurt, Frustration &Anger 

Nov 10-13 : Breaking free from the 'prison of the mind'. 

Dec 08-11 : Retreat for Young (18-35yrs) 4 days: What are you doing with your Life?  

Jan 05-08 : Significance of Living in the Here and Now' in daily life 

Feb 09 - 12 : Silence, Stillness, Meditation. 

Mar 09 - 12 : Living in the Grip of Fear - what does fear do to you? 

Apr 06-09 : Karnataka J.K Adhayana Shibira: Understanding Relationship. 

                 (proceedings in Kannada & English) 

 

 

 

 

                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಬೆೇಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಯನ್ ಕ್ೆ ೇಂದ್ರದ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 

 

“ಸಂವಾದವ್ು ವಿಚಾರದ ನರಥಿಕತ್ ಯನನು ಮ್ನಗಾಣಬ ೋಕನ, 

ಪ್ರಶುಸನವ್ ಮ್ೂಲ್ಕ ಸಂವಾದ ಕ ೂನ ಗ ೂಳಳಬ ೋಕನ.” 

 

- ಜ . ಕೃಷ್ಣಮ್ೂತಿಿ 
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ನ್ನ್ಗ  ಅನಿುಸನತ್ುದ , ಕ ಲ್ವಮೆೆ, ನಿೇವು ಇಲ್ಲಿಯವರ ಗ  

ಮಟರ್ನರ್ತುದದ ಎಲ್ವಿನ್ನು ನಿಲ್ಲಸಿಿ, ನಿಮೆ ನ್ಿಂಬಿಕ ಗಳು ಮತ್ನು 

ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನು ಸಿಂಪೂಣಿ ಹ ೂಸದಟಗಿ ನ ೂೇರ್ನವುದಕ ಾ, 

ಶಿಬಿರಕ ಾ ಹ ೂೇಗನವುದನ ಅವಶಯಕವ ಿಂದನ ನಿೇವು 

ನ್ಿಂಬನರ್ತುೇರ ೂೇ ಇಲ್ವಿೇ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಯಿಂತ್ರದಿಂತ  

ಪನನ್ರಟವರ್ತಿಸಲ್ನ ಅಲ್ಿ. ಆಗ ನಿೇವು ನಿಮೆ ಮನ್ಸಿಸನ ೂಳಗ  

ಹ ೂಸಗಟಳಯನ್ನು ಬಿಟ್ನಿಕ ೂಳುಳರ್ತುೇರಿ, ಅಲ್ಿವ ೇ? ಅಿಂದರ , 

ನಿೇವು ಅಭದರರಟಗಿದದೇರಿ, ಅಲ್ಿವ ೇ? ನಿೇವು ಹೇಗ  

ಮಟರ್ಬಲ್ಲರಿಟದರ , ಪರಕೃರ್ತಯ ರಹಸಯಗಳಗ  ಹಟಗೂ, ಬ ೇರ  

ದಟರಿಯಲ್ಲ ಿ ತ್ಲ್ನಪಲ್ನ ಸ್ಟಧಯವಟಗದಿಂತ್ಹ, ನ್ಮೆ ಬಗ ೆ 

ಪ್ಸನಗನರ್ನರ್ತುರನವ ವಿಷ್ಯಗಳಗ  ನಿೇವು ತ ರ ದನಕ ೂಳುಳರ್ತುೇರಿ; 

ನಿೇವು ಬರಲ್ನ ಕಟಯನರ್ತುರನವ ಆ ದ ೇವರನ್ನು, ಕರ ಯಲಟಗದ 

ಆದರ  ತಟನಟಗ ೇ ಬರನವ ಸತ್ಯವನ್ನು ತ್ಲ್ನಪನರ್ತುೇರಿ. ಆದರ  

ನಟವು ಪ್ರೇರ್ತ ಮತ್ನು ನ್ಮೆಲ ೇಿ ನ್ಡ ಯನರ್ತುರನವ ಇತ್ರ  

ನ್ವಿರಟದ ಪರಕಿರಯಗಳಗ  ತ ರ ದನಕ ೂಿಂಡಿಲ್ಿ, ಏಕ ಿಂದರ , ನಟವು 

ನ್ಮೆದ ೇ ಆಕಟಿಂಕ್ಷ , ನ್ಮೆದ ೇ ಸ್ಟಧನ , ನ್ಮೆದ ೇ ಆಸ್ ಗಳಿಂದ 

ಅರ್ತಯಟಗ ೇ ಬಿಂಧಿಸಲ್ಿಟಿಿದ ದೇವ .  

 

ಈ ಎಲ್ದಿರಿಿಂದ ಹಿಂದ ಸರಿದನ ಅವಲ ೂೇಕಿಸನವುದನ 

ಒಳ ಳಯದಲ್ವಿ ? ಯಟವುದ ೂೇ ಒಿಂದನ ಸಮಟಜದ 

ಸದಸಯರಟಗಿರನವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಒಬಬ ಬಟರಹೆಣ, ಒಬಬ 

ಹಿಂದನ, ಒಬಬ ಕಿರಶಿುಯನ್, ಒಬಬ ಮನಸಿಮಿ್ ಆಗಿರನವುದನ್ನು 

ನಿಲ್ಲಸಿಿ. ನಿಮೆ ಆರಟಧನ , ಆಚ್ರಣ ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಸಿಿ; 

ಇವ ಲ್ವಿುಗಳ ಲ್ದಿರಿಿಂದ ಸಿಂಪೂಣಿವಟಗಿ ಹಿಂದ ಸರಿದನ 

ನ ೂೇಡಿ, ಏನಟಗನತ್ುದ ಿಂದನ. ಹೇಗ  ಹಿಂದ ಸರಿದನ 

ಶಿಬಿರದಲ್ಲದಿಟದಗ, ಇನಟಯವುದರಲ ೇಿ ಮನಳುಗಬ ೇಡಿ, 

ಯಟವುದ ೂೇ ಪನಸುಕ ತ ಗ ದನಕ ೂಿಂರ್ನ, ಹ ೂಸ ಜ್ಞಟನ್ ಅರ್ವಟ 

ಇನಟುವುದನ ೂುೇ ಪಡ ದನಕ ೂಳುಳವುದರಲ್ಲ ಿ ಮೆೈಮರ ಯಬ ೇಡಿ. 

ಭೂತ್ಕಟಲ್ದಿಂದ ಸಿಂಪೂಣಿ ಬ ೇರ ಯಟಗಿ, ಏನಟಗನತ್ುದ ಿಂದನ 

ನ ೂೇಡಿ. ಶಿರೇಯನತ್ರ ೇ, ಅದನ್ನು ಮಟಡಿ, ನಿೇವು ಸಿಂತ ೂೇಷ್ 

ಕಟಣನರ್ತುೇರಿ. ನಿೇವು ಅಗಟಧವಟದ ಪ್ರೇರ್ತ, ಅರಿವು ಮತ್ನು 

ಸ್ಟಾತ್ಿಂತ್ರವನ್ನು ಕಟಣನರ್ತುೇರಿ. 

 

ನಿಮೆ ಹೃದಯ ತ ರ ದನಕ ೂಿಂಡಟಗ, ವಟಸುವ ಅರಿವಿಗ  

ಬರನತ್ುದ . ಆಗ ನಿಮೆದ ೇ ಆದ ಪೂವಟಿಗರಹಗಳ, ನಿಮೆವ ೇ 

ಆದ ಗದದಲ್ಗಳ ಪ್ಸನಮಟತ್ನಗಳು ಕ ೇಳಸನವುದಲ್.ಿ 

ಅದಕಟಾಗಿಯೇ ಯಟಿಂರ್ತರಕತ ಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಸಿಲ್ನ, 

ಹಿಂದ ಸರಿಯನವುದನ, ಶಿಬಿರಕ ಾ ಹ ೂರಟ್ನಬಿರ್ನವುದನ 

ಒಳ ಳಯದನ ಹ ೂರಗಿನ್ ಅಸಿುತ್ಾದ ಯಟಿಂರ್ತರಕತ  ಮಟತ್ರವಲ್ಿ, 

ತ್ನ್ುದ ೇ ರಕ್ಷಣ  ಹಟಗನ ಅನ್ನಕೂಲ್ಕ ೂಾಸಾರ ಮನ್ಸನಸ-ಬನದಧ 

ಸ್ಟಥಪ್ಸನವ ಯಟಿಂರ್ತರಕತ ಯಿಂದ ಕೂರ್, ಅವಕಟಶವಿರನವ 

ಎಲ್ರಿೂ ಪರಯರ್ತುಸಿ. 

 

ನಿೇವು ಗನರನರ್ತಸನವದರಟಚ ಗಿರನವುದನ್ನು, ಅಳ ಯಲಟಗದ 

ಸತ್ಯವ ಿಂಬನದನ್ನು, ಅರಿಯನರ್ತುೇರಿ. ಆಗ ನಿೇವು ದ ೇವರನ 

ಎಿಂದರ  ಅನ್ನಭವಿಸಬ ೇಕಟದಿಂತ್ಹ, ಗನರನರ್ತಸಬ ೇಕಟದಿಂತ್ಹ 

ವಸನುವಲ್ಿ, ದ ೇವರ ಿಂದರ  ನಿೇವು ಕರ ಯದ ೇ ನಿಮೆನ್ನು 

ತ್ಲ್ನಪನವಿಂತ್ಹದ ಿಂದನ ಕಿಂರ್ನಕ ೂಳುಳರ್ತುೇರಿ. ಆದರ , ಅದನ 

ನಿಮೆ ಬನದಧ ಹಟಗೂ ನಿಮೆ ಹೃದಯಗಳು ಏನ್ನ್ೂು 

ಬಯಸದ ೇ, ಶ್  ೇಧಿಸದ ೇ, ಸಿಂಪೂಣಿ ಸಿಥರವಟಗಿದಟದಗ, 

ಹಟಗೂ ನಿಮಗ  ಪಡ ದನಕ ೂಳುಳವ ಆಕಟಿಂಕ್ಷ  ಇಲ್ದಿದಟದಗ 

ಮಟತ್ರ.  

 

ಮನ್ಸನಸ ಸ್ಟಧನ ಯ ಬಯಕ ಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಸಿಿದಟಗ ಮಟತ್ರ 

ದ ೇವರನ್ನು ಕಟಣಲ್ನ ಸ್ಟಧಯ. ನಟವು ಅವ ಲ್ವಿುಗಳಿಂದ 

ಹಿಂದ ಸರಿದರ , ಆಗ ಬಹನಶ: ಆಸ್ ಯ ಪ್ಸನಮಟತ್ನಗಳು 

ಕ ೇಳಸನವುದನ ನಿಲ್ಲಸಿನತ್ುದ , ಮತ್ನು ಕಟಯನರ್ತುರನವ ಅದನ 

ನ ೇರವಟಗಿ ಮತ್ನು ಖಿಂಡಿತ್ವಟಗಿ ಬರನತ್ುದ . 

-ಜ  ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
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ಶಿಬಿರ ಏತ್ಕ್ಾೆಗಿ? 

 “ಮಾತನಗಾರ ಏನನ ಹ ೋಳುತ್ಾತನ  ಎಂಬನದನನು 

ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳಳಬ ೋಡಿ. ಅವ್ನಾಡನವ್ ಮಾತನಗಳ 

ಕನುಡಿಯಲ್ಲಲ ನಮ್ಮನನು ನೋವ್ು ನ ೂೋಡಿಕ ೂಳುಳತಿತೋರಲ್ಲ 

ಅದನನು ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳಳ, ನಮ್ಮನನು ನೋವ್ು ಎಚಿರದಿಂದ 

ನ ೂೋಡಿಕ ೂಳುಳವಾಗ ಕನುಡಿ ಮ್ನಖ್ಯವಾಗನವ್ುದಿಲ್ಲ; 

ನೋವ್ದನನು ಆಚ ಗ ಸ್ ಯಬಲ್ಲಲರಿ.” 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಆರ್ತೀಯ ಸಹಪಯಣಿಗರ ೇ, 

ಈ  ಮೆೇಲ್ಲನ್ ಆರನ ಕಿರನಪನಸುಕಗಳ ಹಟಗೂ ಈ  ಕ ಳಗಿನ್ ನಟಲ್ನಾ ಪನಸುಕಗಳ 100ಕೂಾ ಹ ಚ್ನು ಪರರ್ತಗಳು 50% ವರ ಗ  ರಿಯಟಯರ್ತ ದರದಲ್ಲ ಿಲ್ಭಯವಿವ . ನಿಮೆ ಬಳಗದ 

ಗರಿಂಥಟಲ್ಯ, ಪನಸುಕಟಲ್ಯ, ವಿದಟಯರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರನ, ಬಿಂಧನಗಳು, ಇತಟಯದ ಆಸಕುರಿಗ  ರ್ತಳಸಿ. 
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