
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2021 

 

"ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯತವಜನರ  ೊಂದಿಗಿನ ನಮಮ ಸೊಂಬೊಂಧದಲ್ಲಿ, ನಾವು ತ್ಕ್ಷಣ  

ಸರಿಪಡಿಸಬಹತದಾದ ಯಾೊಂತ್ರಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ  ೊಂದಿಗ  ವಯವಹರಿಸತತ್ರುಲ್ಿ, ಬದಲಾಗಿ, 

ಸತಲ್ಭವಾಗಿ  ಪಿಭಾವಕ  ಕಳಗಾಗತವ, ಬ ೇಗ ಸ್ಥಿತ್ರಬದಲಾಯಿಸತವ, ಸೊಂವ ೇದನಾಶೇಲ್, 

ಭಯಾವೃತ್, ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ ಜೇವಿಗಳ  ೊಂದಿಗ , ಮತ್ತು ಅವರ  ೊಂದಿಗ  ವಯವಹರಿಸಲ್ತ 

ನಾವು ಅಗಾಧ ತ್ರಳುವಳಿಕ , ಸಹನಾಶಕ್ತು ಹಾಗ  ಪ್ಿೇತ್ರ ಹ  ೊಂದಿರಬ ೇಕ್ತ." 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

21 2 



ಶಾಲೆ ನಿಮಮನ್ನು ಜೀವನ್ಕ್ಾಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸನತ್ತದೆಯೀ?  - ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
 
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಏನಾಗಲ್ಲದೆದೇವೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದೆದೇವೆ 

ಎಂದು ವಿಸ್ಮಯಪಡುತ ತೆೇವೆ. ನಾವು ಶಾಲೆ, ಕಾಲೆೇಜುಗಳಿಗೆ 

ಹೆ ೇಗುತ ತೆೇವೆ, ಆನಂತರ ‘ಜೇವನ’ ಎಂದು 

ಕರೆಯಲ್ಪಡುವುದರಲ್ಲ ಿ ಪರವೆೇಶಿಸ್ುತ ತೆೇವೆ. ನಮ್ಮನುು ಶಾಲೆ, 

ಕಾಲೆೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಹಾರ್ದಯಲ್ಲಿ 

ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಗಲ್ು, ಒಬ್ಬ ತಂತರಜ್ಞ, ಒಬ್ಬ ವಾಾಪಾರಿ 

ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಪಾರಧ್ಾಾಪಕರಾಗಲ್ು, 

ಇತಾಾರ್ದಯಾಗಿ ತರಬೆೇತಿಗೆ ಳಿಸ್ಲಾಗುತತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ 

ಇಪಪತುತ-ಇಪಪತೆೈದು ವಷ್ಿಗಳ ಕಾಲ್ ತರಬೆೇತಿ 

ನಿೇಡಲಾಗುತತದೆ, ಆನಂತರ ನಾವು ಜೇವನವನುು 

ಪರವೆೇಶಿಸಿದೆದೇವೆ ಎಂದುಕೆ ಳಳುತ ತೆೇವೆ. ನಾವು ಜೇವನ 

ಎಂದೆನುುವುದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಜೇವನ 

ಎಂದೆನುುವುದು, ನಿಜವಾಗಲ್  ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿ, 

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚೌಕಟ್ುಟ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಿರುದಾರಿಯಲ್ಲಿ 

ಹೆ ಕುುವುದು, ಆನಂತರ, ಸಾಧ್ಾವಾದರೆ, ಅದೆೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ಕಿರುದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೆೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, 

ಸಿೇಮಿತ ತಂತರಜ್ಞಾನದ 

ತರಬೆೇತಿಯಲ್ಲ ಿ ಹೆ ೇಗುತಾತ 

ಇರುವುದಾಗಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, 

ಆದಕಾುಗಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆರ್ದದೆದೇವೆ. ಅದು 

ನಮ್ಮ ಅಸಿತತವದ ಕೆೇವಲ್ ಒಂದು ಚ್ಚಕು 

ಭಾಗ ಮಾತರ, ಒಂದು ಬ್ಹಳ ಚ್ಚಕು 

ಭಾಗ - ಕಛೆೇರಿಗೆ ಹೆ ೇಗುವುದು, ಇನ ು ಒಳ್ೆುಯ 

ಉದೆ ಾೇಗಕಾುಗಿ ಬೆೇರೆಯವರೆ ಂರ್ದಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ುವುದು, 

ಮ್ದುವೆಯಾಗುವುದು, ಮ್ಕುಳನುು ಪಡೆಯುವುದು, ಇತಾಾರ್ದ. 

ಅದನೆುೇ ನಾವು ಜೇವನ ಎನುುತ ತೆೇವೆ, ಮ್ತುತ ಅದರೆ ಂರ್ದಗೆ 

ನಾವು ತೃಪ್ತತಪಡುತ ತೆೇವೆ. 

 

ಆದರೆ, ಗಮ್ನಿಸಿ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಜೇವನದಲ್ಲ ಿ ಬೆೇರೆಯ 

ವಿಷ್ಯಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೆೈಯಕಿತಕ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ಜೇವನವಷೆಟೇ ಅಲ್ಿ, ಸಾಮ್ ಹಿಕ ಜೇವನ, ಸಾಮಾಜಕ 

ಜೇವನ, ಸ್ಮಾಜ ನಿೇವೆೇನು ಮಾಡಬೆೇಕು ಮ್ತುತ 

ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೆೇಳಳವುದರ ಜೇವನ ಕ ಡ ಇದೆ. 

ಮ್ತ ತೆ, ನಿಮ್ಮವೆೇ ಆದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಳ, ನಿಮ್ಮವೆೇ ಆದ ಆಸೆಗಳಳ, 

ನಿಮ್ಮವೆೇ ಆದ ಅವಶ್ಾಕತೆಗಳಳ ಅದರೆ ಂರ್ದಗೆ 

ಸ್ಂಘಷ್ಿಕೆ ುಳಗಾಗುತತವೆ, ಮ್ತತದ  ಕ ಡ ಜೇವನದ 

ಭಾಗವೆೇ. ಅದಕಾುಗಿ ನಾವೆಂದ  ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆರ್ದಲ್ಿ,  ಅದರ ಬ್ಗೆೆ 

ನಮ್ಗೆಂದ  ಹೆೇಳಲ್ಪಟ್ಟಟಲ್.ಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೇವನವೆನುುವ 

ಆ ಅಸಾಧ್ಾರಣ ವಿಷ್ಯವನುು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಒಂದು 

ವಿಶಾಲ್ ಸ್ಮ್ುದರ, ಮ್ಹಾಸಾಗರವನುು ಎದುರಿಸಿದಂತೆ. ಮ್ತುತ 

ನಮ್ಗೆ ಗೆ ತಿತರುವುದೆಲಾಿ ನಾವು ಇಪಪತುತ-ಇಪಪತೆೈದು 

ವಷ್ಿಗಳ ಕಾಲ್ ತೆೇಲ್ಲಕೆ ಂಡುಹೆ ೇಗುತಿತರುವ ಒಂದು ಸ್ಣಣ 

ನರ್ದಯಷೆಟೇ, ಮ್ತ ತೆ ರ್ಧಡೇರಾಗಿ ನಾವು ಈ ಅಸಾಮಾನಾ ನಿೇರಿನ 

ಹರವು, ಬ್ಹಳ ಒರಟಾದ, ಅಪಾಯರ್ದಂದ ತುಂಬಿದ ಹರವಿಗೆ 

ಬ್ರುತ ತೆೇವೆ. ಜೇವನದ ಆಗಾಧ್ವಾದ, ಆಳವರಿಯದ 

ಜಲ್ರಾಶಿಯನುು ಎದುರಿಸ್ಲ್ು ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಾಧ್ಾರಣ ಕ್ಷಮ್ತೆ 

ಖಂಡತ ಇರಬೆೇಕಾಗುತತದೆ. ನಿೇವದನುು ಎದುರಿಸ್ಬೆೇಕು, ಆದರೆ 

ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದರ ಬ್ಗೆೆ ನಿಮ್ಗೆಂದ  ಕಲ್ಲಸಿಲ್ಿ, 

ಏನನ ು ಹೆೇಳಿಲ್.ಿ 

 

-------- 

 

ನನಗನಿುಸ್ುತತದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅದೆಲ್ದಿರ ಸ್ಮ್ಗರತೆ. ಅಂದರೆ, 

ಅಷೆಟೇನ  ಅಪಾಯವಿಲ್ದಿ ನರ್ದಯ ಮೇಲೆ ತೆೇಲ್ುವುದು ಹೆೇಗೆ 

ಎಂದಷೆಟೇ ಅಲ್ಿ, ಜೇವನದ ಯಾವುದೆ ಂದು ಸ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಸ್ಮ್ುದರವನುು, ಅದರೆಲ್ಿ ಬ್ದಲಾವಣೆಗಳಳ, ಒಡಲಾಳದ 

ಪರವಾಹಗಳಳ, ಬ್ಲ್ವಾದ 

ಮಾರುತಗಳಳ, ಭಯಾನಕ 

ಅಪಾಯಗಳ್ೆ ಂರ್ದಗೆ ಎದುರಿಸ್ುವುದು 

ಹೆೇಗೆ ಎಂದು ಅರಿಯುವುದಾಗಿದೆ. 

ಅವೆಲ್ವಿೂ ಜೇವನ. ನಾವು, ಒಂದು 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷ್ಯ ಕಲ್ಲಯಲ್ು, 

ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ತಂತರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, 

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪಡೆರ್ದದೆದೇವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲ ಿ ಆಸ್ಕಿತಯಿದದರೆ, ನಿೇವು 

ಅದರಲ್ಲ ಿತರಬೆೇತಿ ಪಡೆಯುತಿತೇರಿ. 

 

ಬ್ಹುಶ್ಃ ನಿೇವು ಹಾವಿರ್ಡಿ, ಎಮ್.ಐ.ಟ್ಟ, ಕೆೇಂಬಿರರ್ಡ್, 

ಅಥವಾ ಕಾಾಲೆಟಕ್ ಗೆ ಹೆ ೇಗುತಿತೇರಿ ಮ್ತುತ ತರಬೆೇತಿ 

ಪಡೆಯುತಿತೇರಿ. ಅಲ್ಲಯಿವರೆಗೆ, ನಿೇವು ಜೇವನದ ಸಾಗರವನುು 

ಭೆೇಟ್ಟಯಾಗುವವರೆಗೆ, ನಿೇವು ಸಾಕಷ್ುಟ ಸ್ುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರುತಿತೇರಿ. 

ಆಮೇಲೆೇನಾಗುತತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ಹಾರ್ದಯಲ್ಲಿ,  ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ಕರಮ್ದಲ್ಲ ಿ ಆಲೆ ೇಚ್ಚಸ್ುವುದಕಾುಗಿ ತರಬೆೇತಿಗೆ ಳಳುತಿತೇರಿ, 

ಆನಂತರ ಜೇವನವನುು ಎದುರಿಸ್ುತಿತೇರಿ. ಆಗ ಯುದಧ 

ಪಾರರಂಭವಾಗುತತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಯಗಳಿರುತತವೆ, 

ಆತಂಕಗಳಿರುತತವೆ, ಹತಾಷೆ, ಆಳವಾದ ಪರಶಿುಸ್ುವಿಕೆ ಇರುತತವೆ. 

 

ಅಂದರೆ ಜೇವನ ಅಸಾಮಾನಾವಾದ ಸ್ಂಕಿೇಣಿವಾಗುತತದೆ - 

ಸಾವು ಎಂದರೆೇನು, ನಾವೆೇಕೆ ವೃದಧರಾಗುತ ತೆೇವೆ, 

ದೆೇವರಿದಾದನೆಯೇ, ಅರ್ಧಕೃತವೆಂದರೆೇನು, ನಾವೆೇಕೆ 

ವಿಧ್ೆೇಯರಾಗುತ ತೆೇವೆ, ವಿಧ್ೆೇಯತೆಯ ಅವಶ್ಾಕತೆಯೇನು 

ಎಂಬ್ುದನೆುಲಾ ಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೆ ಳುಬೆೇಕಾಗುತತದೆ. ಜೇವನ 
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"ನೇವು ನಮಮ ಮಕ್ಕಳಿಗ  ಸಾಾತ್ೊಂತ್ಿಯ ನೇಡದಿದದರ , 

ಅವರತ ಬ ಳ ದತ ದ  ಡಡವರಾದಾಗ  

ಪರಿವಾರವನತು ತ  ರ ಯತತಾುರ , ಆಗ,  

ನಮಮ ಹೃದಯಗಳು ಛಿದಿವಾಗತತ್ುವ ." 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 



ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಸ್ಂಕಿೇಣಿವಾಗುತತದೆ, ಮ್ತುತ ನಮ್ಗೆ ಈ 

ಅಸಾಮಾನಾ ಸ್ಂಕಿೇಣಿವಾದ, ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಂಬ್ಂರ್ಧತ 

ಮಾನವನ ಅಸಿತತವಕೆು ಸ್ರಳವಾದ ಉತತರ ಬೆೇಕೆನಿಸ್ುತತದೆ. 

ತಜ್ಞರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ುಲ್ಭವಾದ ಉತತರಗಳನುು ಕೆ ಡುತಾತರೆ - 

ಸ್ಮಾಜವಾರ್ದಯಾಗು, ನಿೇನು ಈ ಅಸಿತತವದ ಅಸಾಮಾನಾ 

ಸ್ಮ್ಸೆಾಯನುು ಪರಿಹರಿಸ್ಬ್ಲ ಿೆ, ಅಥವಾ ಕಮ್ುಾನಿಷ್ಟನಾಗು, 

ಟೆ ರೇಟ್ಟಕಿ ಅಥವಾ ಸಾಟಲ್ಲನ್ ಅಥವಾ ಮಾಕ್ಕಿ ಇತಾಾರ್ದಗಳ 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾರ್ದಯಲ್ಲ ಿ ಆಲೆ ೇಚ್ಚಸ್ು, ಎಲ್ವಿೂ 

ಪರಿಹಾರಗೆ ಳಳುತತವೆ. ಆಥವಾ ನಿೇನು ಗಾಂರ್ಧವಾರ್ದಯಾಗು, 

ಅದರದೆದೇ ಆದ ಕಲ್ಲಪತ ಅಥವಾ ನಿಜವಾದ ತತವ ಮ್ತುತ 

ಸಿದಾಧಂತಗಳ್ೆ ಂರ್ದಗೆ. ಹಿೇಗೆ, ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವೆನುುವ ಒಂದು 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಹಾರ್ದಯ ತರಬೆೇತಿಯನುು ಪಡೆದು, 

ಈ ಜೇವನವೆನುುವ, ಅದರ ಸ್ಂಕಿೇಣಿತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಯಾನಕ 

ಕ್ಷೆ ೇಭೆಯುಂಟ್ುಮಾಡುವ, ಅಸಾಮಾನಾ ವಿಷ್ಯವನುು 

ಎದುರಿಸ್ುತ ತೆೇವೆ,  ಮ್ತುತ ನಾವದಕೆು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ುವ 

ಎಲ್ದಿಕುು ಉಪಯೇಗವಾಗಬ್ಲ್ಿಂತಹ ಸ್ರಳ ಉತತರ 

ಹುಡುಕುತ ತೆೇವೆ. ಅಲ್ಲ ಿಸ್ರಳ ಉತತರವಿಲ್.ಿ ಕಮ್ುಾನಿಷ್ಟನಾಗಲ್ಲೇ, 

ಸ್ಮಾಜವಾರ್ದಯಾಗಲ್ಲೇ, 

ಬ್ಂಡವಾಳಶಾಹಿಯಾಗಲ್ಲೇ, 

ಗಾಂರ್ಧವಾರ್ದಯಾಗಲ್ಲೇ 

ಸ್ರಳ ಉತತರ ಹೆ ಂರ್ದಲ್.ಿ 

ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೆೇ 

ವಿದಾಾವಂತ, ಬ್ುರ್ದಧವಂತ 

ಮ್ನಸ್ುಕ 

ಅರಿತುಕೆ ಳುಬೆೇಕಾದ 

ಮೊದಲ್ನೆೇ ವಿಷ್ಯ ಅದೆೇ - ಯಾವುದೆೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ಹಾರ್ದಯಲ್ ಿ ಸ್ುಲ್ಭ ಉತತರವಿಲ್.ಿ 

 

ದೆೇವರನುು ಬ್ಯಸ್ುವುದಕ ು ಸ್ುಲ್ಭ ಉತತರವಿಲ್ಿ; ಅದೆೇ 

ಅತಾಂತ ಸ್ಂಕಿೇಣಿ ವಿಷ್ಯ. ಈ ಅತಾಂತ ಸ್ಂಕಿೇಣಿ 

ಜೇವನವನೆುದುರಿಸ್ುತಾತ ಮ್ತುತ ಕ್ಷೆ ೇಭೆಗೆ ಳಗಾಗುತಾತ, ನಾವು 

ದೆೇವರನುು ಕಾಣಲ್ು ಸಾಧ್ಾವಾದರೆ, ನಮ್ಮನುು 

ನೆ ೇಡಕೆ ಳಳುತಿತರುವ, ನಮ್ಮ ಬೆನುು ತಟ್ುಟತಿತರುವ, ನಾವು 

ಕ್ಷೆ ೇಭೆಗೆ ಳಗಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆೈಗಳನುು ಹಿಡದುಕೆ ಂಡರುವ  

ದೆೇವನೆ ಬ್ಬನಿದಾದನೆಂದು ನಾವು ನಂಬ್ುವುದಕಾುದರೆ, ನಾವು 

ಹಿತವನ ು, ಆನಂದವನ ು ಅನುಭವಿಸ್ಬ್ಹುದು ಎನುುತ ತೆೇವೆ. 

ಅಂದರೆ, ಜೇವನದ ಈ ಅಸಾಮಾನಾ ಸಾಗರವನುು 

ತಮ್ಮತಮ್ಮದೆೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಿಟ್ಕಿಯ ಮ್ ಲ್ಕ ನೆ ೇಡುವ 

ಧ್ಾಮಿಿಕ ಜನರು, ಸಾಮಾಜ ಸೆೇವಕರು, ಸ್ಮಾಜ 

ಸ್ುಧ್ಾರಕರು, ಕಮ್ುಾನಿಷ್ಟರು, ಸ್ಮಾಜವಾರ್ದಗಳಳ, ಎಡ, ಬ್ಲ್ 

ಮ್ತುತ ಮ್ಧ್ಾಮ್ ಮಾಗಿದವರು, ಇದಾದರೆ. ಮ್ತ ತೆ, ರೆ ೇಮ್ನ್ 

ಕಾಾಥೆ ೇಲ್ಲಕರು, ಕಾಾಥೆ ೇಲ್ಲಕ್ ವಿರೆ ೇರ್ಧಗಳಳ, ಹಿಂದುಗಳಳ, 

ಬೌದಧರು, ಮ್ುಸಿಿಮ್ರು ಇದಾದರೆ, ಎಲ್ರಿ  ತಮ್ಮ ಸ್ಣಣ 

ಕಿಟ್ಕಿಯಿಂದ ಸಾಗರದೆಡೆ ನೆ ೇಡುವವರು. 

 

ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರೆೇನು ಮಾಡಬ್ಲ್ರಿು? ನಿಮ್ಗಿದು 

ಅಥಿವಾಗುತತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿ, ನಿೇವು ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಉತಿತೇಣಿಗೆ ಳುಲ್ು ತರಬೆೇತಿಗೆ ಳಳುತಾತ ಇರ್ದದೇರಿ. ಅದಷೆಟೇ 

ನಿಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ, ಶಿಕ್ಷಣವಲ್ಿ, ಹೆಚ್ುಿ ಕಲ್ಲಯುವುದಲ್ಿ, ಹೆಚ್ುಿ ಶ್ಕಿತ 

ವಾಯಿಸ್ುವುದಲ್ಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮ್ಥಾಿ ಹೆ ಂದುವುದಲ್ಿ, ಹೆಚ್ುಿ 

ಸಾಹಸ್ವಲ್ಿ, ಅಥವಾ ಕೆೇವಲ್ ಪದಗಳ್ಾಚೆಯದನುು 

ಹುಡುಕುವುದಲ್.ಿ ನಿೇವು ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ, ಭ ಗೆ ೇಳ, ಅಥವಾ 

ಇತಿಹಾಸ್ ಕಲ್ಲಯುವಾಗ, ಕೆೇವಲ್ ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಪಠ್ಾದ 

ಪರಕಾರ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲ ಿ ಉತಿತೇಣಿರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ 

ತೃಪತರಾಗಿರ್ದದೇರಿ. ಅದಷೆಟೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜ, ಮ್ತುತ ಅದಷೆಟೇ 

ಬ್ಹುತೆೇಕ ಅಧ್ಾಾಪಕರ ಕಾಳಜಯ  ಕ ಡ. ಅಂದರೆ,  ನಿೇವು 

ಈ ಬ್ಹಳ ಸ್ಣಣ, ಕಿರಿದಾದ, ಚ್ಚಕು ದಾರಿಯಲ್ಲ ಿ ಆಲೆ ೇಚ್ನೆ 

ಮಾಡಲ್ು ಮ್ ವತುತ ವಷ್ಿಗಳ ಕಾಲ್ ತರಬೆೇತಿಗೆ ಂಡರ್ದದೇರಿ. 

 

ಏಕೆಂದರೆ, ಒಂದಷ್ುಟ ಹಣ ನಿೇಡುವ ಉದೆ ಾೇಗ 

ಪಡೆಯುವುದಷೆಟೇ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಯಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, 

ನಾವು ಕ್ಷೆ ೇಭೆಗೆ ಳಗಾಗಲ್ು ಬ್ಯಸ್ುವುರ್ದಲ್ಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ 

ತೃಪ್ತತನಿೇಡಬ್ಲ್ ಿ

ಏನನಾುದರ  

ಹುಡುಕುತ ತೆೇವೆ. 

ಬಾಲ್ಾರ್ದಂದ ನಮ್ಗೆ 

ಹೆೇಳಿಲ್ಿ, ನಾವು ಜಜ್ಞಾಸೆ 

ಮಾಡಲ್ು, ನೆ ೇಡಲ್ು, 

ಪುಸ್ತಕದಾಚೆ ಹೆ ೇಗಲ್ು, 

ಪರಶಿುಸ್ಲ್ು, ಕೆೇಳಲ್ು, 

ಒತಾತಯಿಸ್ಲ್ು ಪ್ರೇತಾಕಹಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಟಲ್ ಿ ಎನುುವ ದೃಶ್ಾ ನಿಮ್ಮ 

ಕಣಿಣಗೆ ಕಟ್ುಟತಿತದೆ ಅಲ್ಿವೆೇ. ಅಧ್ಾಾಪಕರಿಗೆ ನಿೇವು ಅತಿಯಾಗಿ 

ಪರಶಿುಸ್ುವುದು ಬೆೇಕಿಲ್ಿ, ಬ್ಹುಶ್ಃ ಆ ಬ್ಡಪಾಯಿಗ  ಗೆ ತಿತಲ್.ಿ 

ನಿಮ್ಮ ಪರಶಿುಸ್ುವಿಕೆ ಆತನನುು ಕ್ಷೆ ೇಭೆಗೆ ಳಿಸ್ುತತದೆ, ಮ್ತುತ 

ಅದರಿಂದ ಆತ ನಿಮ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ುಿ ಗಮ್ನಹರಿಸ್ಲ್ು 

ಹೆೇಳಳತಾತನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿೇವು ಇದನೆು ಮ್ುಂದುವರೆಸ್ುತಿತೇರಿ; 

ಇಪಪತೆೈದು ಅಥವಾ ಮ್ ವತುತ ವಷ್ಿ ನಿೇವು ಹಿೇಗೆೇ 

ನಡೆಯುತಿತೇರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿೇವು ಇದದಕಿುದದಂತೆಯೇ 

ಮ್ದುವೆಯಾಗುತಿತೇರಿ, ಕ ಡಲೆೇ ನಿೇವು ಉದೆ ಾೇಗ 

ಪಡೆಯಬೆೇಕು; ಆಗಲ್ಲ ಿ ನಿೇವು ಜೇವನವೆಂಬ್ುವುದರಲ್ಲಿ 

ಧ್ುಮ್ುಕಿ,  ಜೇವನದ ಈ ಎಲ್ ಿಸ್ಂಕಿೇಣಿತೆಗ  ಒಂದು ಸ್ರಳ 

ಉತತರ, ಒಂದು ಸ್ರಳ ಪರಿಹಾರ, ಬ್ಯಸ್ುತಿತೇರಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ 

ಸ್ರಳ ಉತತರವಿಲ್.ಿ 

 

ಹಾಗಿದದರೆ ಯಾರಾದರ  ಏನು ಮಾಡಬ್ಲ್ರಿು? ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಂದೆ 

ನಾವಿಡುತಿತರುವ ಸ್ಮ್ಸೆಾ ನಿಮ್ಗಥಿವಾಗುತಿತದೆಯೇ? 

"ಮಾನವನ ಬದತಕ್ತನ ಮತಖ್ಯ ಉದ ದೇಶವ ೊಂದರ   

ತ್ನು ಅಪರಿಪ ಣಣತ ಯಿೊಂದ ಪಿಜ್ಞಾಪ ವಣಕ್ ಪರಿಪ ಣಣತ ಯ 

ಕ್ಡ ಗ  ಸಾಗತವುದತ ಮತ್ತು ಅದನು  

ಪಿತ್ರಯೊಬಬರ  ಸಾತ್ಃ ಮಾಡಬ ೇಕಾದತದ." 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
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ಈ ಕಷ್ಟವನುು ನೆ ೇಡ: ಬ್ಹುತೆೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಂಸೆೆಗಳಿಗೆ ನಿೇವು 

ಯಾವ ಬ್ಗೆಯ ಜೇವನ ನಡೆಸ್ುತಿತೇರೆಂಬ್ ಬ್ಗೆೆಯಾಗಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಮ 

ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡಂರ್ದರೆ ಡನೆ, ಮ್ತುತ ನಿಮ್ಮ 

ಸ್ಮಾಜದೆ ಡನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಂಬ್ಂಧ್ ಹೆೇಗಿರಬ್ಹುದೆಂಬ್ 

ಬ್ಗೆೆಯಾಗಲ್ಲೇ; ನಿೇವು ಹಲ್ವು ಸ್ಂಘಷ್ಿಗಳನುು, ಹಲ್ವು 

ಹತಾಶೆಗಳನುು ಹೆೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೆ ಳಳುವಿರೆಂಬ್ುದರ 

ಬ್ಗೆೆಯಾಗಲ್ಲೇ ಕಾಳಜಯಿಲ್.ಿ ಬ್ಹುತೆೇಕ ಶಾಲೆಗಳಳ, ಬ್ಹುತೆೇಕ 

ಕಾಲೆೇಜುಗಳಿಗೆ ಆ ಬ್ಗೆೆ ಕಾಳಜಯೇ ಇಲ್.ಿ ನಿಮ್ಗೆ, 

ಗಾರಮ್ಫೇನಿನ ತರಹ ಮ್ತ ತೆ ಮ್ತ ತೆ ಅದನೆುೇ ಪುನರುಚ್ಿರಿಸ್ುವ, 

ಹಾಗ  ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತತರಿಸ್ುವ, ಒಂದು ಬ್ಗೆಯ 

ಪುಸ್ತಕದ ಕಲ್ಲಕೆ ಸಿಗಬೆೇಕೆಂಬ್ುವದಷೆಟೇ ಅವುಗಳ ಬ್ಹುಮ್ುಖಾ 

ಕಾಳಜಯಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ, ಸಾುತಕ, ಸಾುತಕೆ ೇತತರ, ಮ್ತುತ 

ಪ್ತ.ಎಚ್.ಡ ಪದವಿೇಧ್ರರಾಗಿ, ಈ ಕುರ ಪ, ಭರಷಾಟಚಾರ,  

 

ಮ್ೃಗಿೇಯ ಮ್ತುತ ಹಿಂಸೆಯಿಂದೆ ಡಗ ಡದ ಸ್ಮಾಜದ ಜೆ ತೆ 

ಹೆ ೇರಾಡಲ್ು, ಯುದಧಮಾಡಲ್ು ಬೆೇಕಾಗುವಷ್ುಟ ಜೇವಶ್ಕಿತ 

ಉಳಿರ್ದರದಂತಹ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲ ಿ ನಿೇವಿರ್ದದೇರಿ. ಹೆ ೇರಾಟ್ಕೆು 

ಬ್ುರ್ದಧವಂತಿಕೆ ಬೆೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನುು ಬ್ುರ್ದಧವಂತರಾಗಿರಲ್ು 

ತರಬೆೇತಿಗೆ ಳಿಸ್ಲಾಗಿಲ್.ಿ ನಿಮ್ಮನುು ಚ್ತುರರಾಗಿರಲ್ು, 

ಕುಟ್ಟಲ್ರಾಗಿರಲ್ು, ಒಂದು ಉದೆ ಾೇಗ ಪಡೆಯಲ್ು, ಮ್ತತದನು 

ಘಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಹಿಡದುಕೆ ಂಡರಲ್ು, ಸಾಧ್ಾವಾದರೆ 

ಮೊೇಸ್ಮಾಡಲ್ು, ಭರಷ್ಟರಾಗಿರಲ್ು ತರಬೆೇತುಗೆ ಳಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ನಿೇವು ನಡೆಯುತಿತರುವ ಇವೆಲ್ವಿನ ು ನೆ ೇಡ. ಹಿೇಗಿದಾದಗ, 

ಯಾರಾದರ  ಬ್ುರ್ದಧವಂತಿಕೆ ಹೆ ಂದುವುದು ಹೆೇಗೆ? ನಾನು 

ಹೆೇಳಳತಿತರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೇ? 

ಮೂಲ: “Does School Prepare You for Life” 
-J.Krishnamurti 

 

ಸಹಪಯಣ                                                     
ನವೆಂಬ್ರ್ 2021 

 

"ವಾಸುವವನತು ಜ್ಞಾನದ 

ಸಹಾಯವಿಲ್ಿದ ೇ ನ  ೇಡಿದಾಗ 

ಮಾತ್ಿ ನೇವು ಕ್ಲ್ಲಯತವಿರಿ. 

ಇಲ್ಿವಾದಲ್ಲಿ ನಮಗ  ಗ  ತಾುಗ 

ಬಹತದತ' ಅಥವಾ ನನಗ  

ಗ  ತಾುಗಿದ ' ಎೊಂದತ 

ನೇವೊಂದತಕ  ಳಳಬಹತದತ. 

ಕ್ಲ್ಲಯತವುದತ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ 

ಕ್ತಿಯೆ. ನವನವಿೇನವಾದತದತ. 

ನಾನತ ಎಲಾಿ ಕಾಲ್ಕ್ ಕ 

ಕ್ಲ್ಲಯತತ್ರುರತತ ುೇನ . ಆದದರಿೊಂದ 

ನಾನತ ಫ್ಾಿಯ್ಡಡ, ಯ ೊಂಗ್ 

ಅಲ್ಿದ ೇ, ನನು ಬಗ ೆ ಹೊಂದ  

ತ್ರಳಿದಿರತವುದ ಲ್ಿವನ ು 

ಬಿಸಾಡಬ ೇಕ್ತ. ಇದತ ಸಾಧಯವ ೇ?" 

 

         - ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
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ಒಳಗಿನ ಅರಳುವಿಕೆ - ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

ನನಗನಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಬತಳಗ್ತೆ ಈ ಗುುಂಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ,  

ನಾವತಲ್ಲರೂ ಜತೂತ್ತಯಾಗಿ ಅರಳುತೆಿದ್ತೆವತಯೇ ಎುಂದು? 

ನಮ್ಮೊಳಗ್ತೇ ನಾವು  ಬತಳತಯುತೆಿದ್ತೆವತಯೇ ಎುಂದು? ಈ 

ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ಾಗಿ  ಮಾತನಾಡುವುದು  ಸೂಕೆ  

ಎುಂದ್ತನಿಸುತೆದ್ತ. ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕತಲ್ವುಂದು 

ದೇರ್ಘವಾದ ಸುಂಕುಚಿತ ಪ್ಥವನುು ಅನುಸರಿಸುತೆಿದ್ತೆವತಯೇ? 

ನಮ್ೊ ಬ್ದುಕಿನ ಕತೂನತಗ್ಾಲ್ದಲ್ಲಲ ಸುಂಪ್ೂರ್ಘವಾಗಿ ಅರಳುವ 

ಅವಕಾಶವನುು ಬ್ಳಸಿಕತೂಳಳದರುವುದಕತೆ, ನಮ್ುೊಳಿದ 

ಬ್ದುಕನುು ಪ್ಶ್ಾಾತ್ಾಪ್ದುಂದಲತೇ ಕಳತಯಬತೇಕತ? ಎುಂಬ್ುದರ 

ಕುರಿತ್ಾಗಿ ಹತೂೇಗ್ತೂೇರ್ವತೇ?  

 

ಕತೇವಲ್ ಬತೂರಕುುಡ್ ನ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಘಗಳಾಗಿ  ಮಾತರವಲ್ಲದ್ತ ಒಬ್ಬ 

ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿಯೂ  ನಾವು ನಮ್ೊನುು ಕತೇಳಿಕತೂಳಳಬತೇಕಿದ್ತ, ನಾವು 

ಆುಂತರಿಕವಾಗಿ ಮ್ತುೆ ಪ್ಾರಯಶ: ಬಾಹ್ಾವಾಗಿಯೂ - 

ಇವತರಡೂ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಪರ ಸುಂಬ್ುಂಧಿಗಳತ ೇ - 

ಜತೂತ್ತಗ್ತ ನಾವೂ ಬತಳತಯುತೆಿದ್ತೆವತಯೇ ಏನತೂೇ, ಅುಂದ್ತರ 

ಶ್ಾರಿೇರಿಕವಾಗಿ ಶಕೆಿಯುಳಳವರಾಗುವುದ್ತೂೇ, ಎತೆರಕತೆ 

ಬತಳತಯುವುದ್ತೂೇ  ಅಲ್ಲ, ಬ್ದಲಾಗಿ 

ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ, ಒಳಗಿನಿುಂದಲ್ೂ 

ನಾವು ಅರಳಬತೇಕು.    

 

ಅರಳುವಿಕತ ಎುಂಬ್ ಶಬ್ೆದ ಬ್ಗ್ತೆ ನಾನು 

ಹತೇಳುವುದ್ತೇನತುಂದರತ, ಅದು ನಮ್ೊನುು 

ಹುಂಜರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಒಳಗಿುಂದ 

ಆಳವಾಗಿ ಬತಳತಯುವಲ್ಲಲ ನಮ್ೊನುದು 

ತಡತಯುವುದಲ್ಲ. ನಮ್ೊಲ್ಲಲ 

ಹತಚಿಾನವರು  ಬ್ಹ್ಳ ಅಪ್ರೂಪ್ಕತೆ 

ಅರಳುತ್ಾೆರತ, ಬತಳತಯುತ್ಾೆರತ ಹಾಗೂ ಬತಳಗುತ್ಾೆರತ. ಬ್ದುಕಿನ 

ಯಾತ್ತರಯಲ್ಲಲ ಏನಾದರು ರ್ಟಿಸಿದರತ, ಅದು ನಮ್ೊನುು ಕಡಿಮೆ 

ಸಪುಂದನಶಿಲ್ರನಾುಗಿಸುವುದು, ನಿರುತ್ಾಾಹಗಳನಾುಗಿಸುವುದು. 

ಅದೆರಿುಂದ ನಮ್ೊ ಬ್ದುಕಿಗ್ತ ಬತೇಕಾಗುವ ಅತಾಗತಾವಾದ 

ಒಳಗು ಅಲ್ಲಲ ಬತಳತಯುವುದಲ್ಲ. ಪ್ಾರಯಶ: ನಮ್ೊ ಸುತೆಲ್ಲನ   

ಜಗತುೆ  ನಮ್ೊನುು ಹತಚ್ುಾ ನತೈಪ್ುರ್ಾ ಉಳಳವರನಾುಗಿಸುವುಂತ್ತ 

ಬತೇಡುತೆದ್ತ - ವತೈದಾರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಭೂಗ್ತೂೇಳ ಶ್ಾಸರಜ್ಞರು, 

ತತು ಶ್ಾಸರಜ್ಞರು ಮ್ತುೆ ಹೇಗ್ತ ಪ್ಟಿಿ ಬತಳತಯುತೆದ್ತ ; 

ಆದುದರಿುಂದಲತೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಲ ನಮ್ಗ್ತ 

ಬತಳತಯಲಾಗದರುವುದಕತೆ ಇದ್ತೂುಂದು ಕಾರರ್ವಿರಬತೇಕು. ಇದು 

ನಾವತಲ್ಲರು ಜತೂತ್ತಯಲ್ಲಲ ಮಾತನಾಡುವುಂತಹ್ ಒುಂದು 

ಪ್ರಶ್ತುಯಾಗಿದ್ತ.   ಒುಂದು ಸರ್ಣ  ಶಿಕ್ಷಕರ ಗುುಂಪಿಗ್ತ  ಮ್ತುೆ ಇಲ್ಲಲ 

ಜತೂತ್ತಯಲ್ಲಲ ವಾಸಿಸುತೆಿರುವ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಘಗಳಿಗ್ತ ಅರಳಲ್ು ಏನು  

ತಡತ ಒಡುುತೆದ್ತ? ನಮ್ೊ ಸಮಾಜದುಂದ, ಪೇಷಕರಿುಂದ, 

ಧಮ್ಘದುಂದ  ಮ್ತುೆ ನಮ್ೊ ನಮ್ೊ ಜ್ಞಾನದುಂದ ನಾವು ಹತಚ್ುಾ 

ಪ್ೂವಾಘಗರಹ್  ಪಿೇಡಿತರಾಗಿದ್ತೆೇವತಯೇ? ಈ ಎಲಾಲ  ಪ್ಾರಕೃತಿಕ 

ಪ್ರಭಾವಗಳು ನಿಜಾಥಘದಲ್ಲಲ ಅರಳುವಿಕತಗ್ತ ಅಡತ - 

ತಡತಗಳಾಗುತೆವತಯೊೇ? ನನು ಪ್ರಶ್ತು ಅಥಘವಾಯಿತ್ತೇ? ನಿಮ್ಗ್ತ 

ಅಥಘವಾಗಲ್ಲಲ್ಲವತೇ?    

 

 ನತೂೇಡು! ನಾನತೂಬ್ಬ ಕಥತೂೇಲ್ಲಕ್ ಆಗಿದೆರತ ನನು ಮ್ನಸುಾ, 

ಮಿದುಳು, ನನು ಸುಂಪ್ೂರ್ಘ ಮಾನಸಿಕಾವಸ್ತೆಯು ಮ್ಮದಲತೇ 

ಪ್ೂವಾಘಗರಹ್  ಪಿೇಡಿತವಾಗಿರುತೆದ್ತ, ಅಲ್ಲವತೇ? ನನು  ಹತತೆವರು 

ಹತೇಳುತ್ಾೆರತ ನಾನತೂಬ್ಬ ಕಾಾಥಲ್ಲಕ್, ನಾನು ಇಗರ್ಜಘಗ್ತ 

ಹತೂೇಗಬತೇಕು ; ಅಲ್ಲಲನ ಸ್ಾಮ್ೂಹಕ ಪ್ಾರಥಘನತ, ಸುುಂದರತ್ತ, 

ಸುಗುಂಧ ಪ್ರಿಮ್ಳ, ಹತೂಸ ಹಾಾಟು- ಸೂಟು  ಧರಿಸಿದ ಜನರು 

ಪ್ರಸಪರರನುು ನತೂೇಡುವುದು, ಮ್ುಂತರ ಪ್ಠಿಸುವ ಪ್ುರತೂೇಹತ - 

ಇವತಲ್ಲವೂ  ನಮ್ೊ ಮ್ನಸಾನುು ಪ್ೂವಾಘಗರಹ್ 

ಪಿೇಡಿತರನಾುಗಿಸುತೆವತ ಮ್ತುೆ ಯಾವತೂೆ ನಮ್ೊನುು ಅರಳಲ್ು 

ಸಮ್ೊತಿಸುವುದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗ್ತ ಅಥಘವಾಯಿತ್ತೇ? ಕತಲ್ವುಂದು 

ಸುಂಕುಚಿತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ, ನಿದಘಷಿ ಮಾಗಘದಲ್ಲಲ ನಿದಘಷಿ 

ವಾವಸ್ತೆಯಲ್ಲಲ ನಡತದರತ, ಮ್ತುೆ 

ಅನಿದಘಷಿ ಪ್ಥ, ವಾವಸ್ತೆ, 

ಚ್ಟುವಟಿಕತಯು ದ್ೌಬ್ಘಲ್ಾ - 

ಆದುದರಿುಂದ ಅಲ್ಲಲ ಯಾವತೆಿಗೂ 

ಅರಳುವುದು ಸ್ಾಧಾವಿಲ್ಲ. ಈಗ 

ನನು ಪ್ರಶ್ತು ಅಥಘವಾಯಿತ್ತೇ? 

ಅದ್ತೇನಾ ಇಲ್ಲಲಯೂ 

ನಡತಯುತೆಿರುವುದು?  ಹ್ಲ್ವು 

ಅಪ್ಘಾತಗಳಿುಂದ, ರ್ಟನತಗಳಿುಂದ, 

ಒತೆಡಗಳಿುಂದ, ಕಠಿರ್ಗಳಿುಂದ - 

ಹತತೆವರು, ಸಮಾಜ ಮ್ತುೆಳಿದ ಎಲ್ಲದುದರಿುಂದಲ್ೂ  

ಪ್ೂವಾಘಗರಹ್ ಪಿೇಡಿತರಾಗಿ ನಮ್ಗ್ತ ಸೂಕೆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ 

ಸುಲ್ಭವಾಗಿ, ಆನುಂದದುಂದ  ಹ್ರಿಯಲ್ು ಜತೂತ್ತಗ್ತ ಬತಳತಯಲ್ು 

ಆಗುತೆಿಲ್ಲವತೇ? ಅದ್ತೇ ಒುಂದು ಕಾರರ್ ಎುಂದ್ಾದರತ, ಈ 

ಪ್ುವಾಘಗರಹ್ವನುು ಮ್ುರಿಯಲ್ು  ಬತೂರಕುುಡ್ ತಯಾರಿದ್ತಯೇ? 

ನಿೇವು ನನು ಪ್ರಶ್ತುಯನುು? ಹುಂಬಾಲ್ಲಸುತೆಿರಾ ಅದಲ್ಲವಾದಲ್ಲಲ,   

ಏನಥಘವಿದ್ತ ಅದಕತೆ? ನಿೇವು, ಬತೂರಕುುಡ್ ನವರು ಜಗತೆಿನ 

ಇತರ  ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜನರುಂತ್ತ  ಈ  ಆಳವಾದ  ಪ್ರಜ್ಞತ, ಹ್ರಿವು, 

ಅರಳುವಿಕತಯನುು ಅನುಭವಿಸಲ್ಲಲ್ಲವತೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಿುಸಲ್ಲಲ್ಲವತೇ, 

ಆ ರಿೇತಿ ಬ್ದುಕಲ್ಲಲ್ಲವತೇ? ನಿಮ್ಗ್ತ ನನು ಪ್ರಶ್ತು ಅಥಘವಾಯಿತ್ತೇ?   

  

ಮೂಲ: “Inward Flowering” 
-J.Krishnamurti 
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"ಒಳ ಳಯತ್ನ ವ ೈಯತಕ್ತುಕ್ ಹತ್ರುಲ್ಲನಲಾಿಗಲ್ಲೇ, 

ಸಾಮ ಹಕ್  ಬಯಲ್ಲನಲಾಿಗಲ್ಲೇ ಇಲ್ಿ; 

ಅವೆರೆಡರಿಂದ ಸ್ವತಿಂತರರಾದಲ್ಲಿಮಾತ್ಿ  

ಒಳ ಳಯತ್ನ ಅರಳುತ್ುದ ." 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 



ಬೆೀಸರಿಕ್ೆ ಮತ್ನತ ಮನ್ರಂಜನೆಯ ಉದ್ಯಮ  - ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
 

ಈ ಪರಪಂಚ್ದಲ್ಲ ಿ ನಮ್ಮ ಗಮ್ನವನುು  ಬೆೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳ್ೆಯುವ 

ಮ್ನರಂಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಹುತೆೇಕ  ಎಲ್ಿರ   ಪೆರೇಕ್ಷಕರಾಗಿರುವುದು  

ಮ್ತುತ ಕೆಲ್ವೆೇ ಮ್ಂರ್ದ ಅದರಲ್ಲ ಿ  ತೆ ಡಗಿಕೆ ಂಡರುವುದು 

ಸೆ ೇಜಗವಲ್ವಿೆೇ? ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೆೇ  ಬಿಡುವಿನ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲಿ 

ನಾವು ಬ್ಹಳಷ್ುಟ ಜನ ಆಮೊೇದ-ಪರಮೊೇದಗಳನುು 

ಬ್ಯಸ್ುತ ತೆೇವೆ. ಯಾವುದಾದರ  ಗಹನ ಪರಸ್ತಕ, 

ಕಾದಂಬ್ರಿಯನೆ ುೇ ಅಥವಾ ಕೆೈಗತಿತ ಪತಿರಕೆಗಳನೆ ುೇ  

ಆರಿಸಿಕೆ ಳಳುತ ತೆೇವೆ. ನಾವು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲದಿದರೆ ರೆೇಡಯೇ 

ಅಥವಾ ದ ರದಶ್ಿನ ಹಾಕಿಕೆ ೇಳಳುತ ತೆೇವೆ ಅಥವಾ 

ಎಡೆಬಿಡದ ಹರಟೆಯಲ್ಲ ಿ ತೆ ಡಗುತ ತೆೇವೆ. ನಮ್ಮನುು 

ನಮಿಮಂದಲೆೇ ದ ರಮಾಡುವ ಆಮೊೇದ-ಪರಮೊೇದಗಳನುು 

ನಿರಂತರ  ಬೆೇಡಕೆಯಿದೆ. ನಾವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಲ್ು 

ಭಯಪಡುತ ತೆೇವೆ, ಇನೆ ುಬ್ಬರು ಜೆ ತೆ ಇಲ್ಿರ್ದದದರೆ 

ಭೇತಿಗೆ ಳಗಾಗುತತವೆ ಅಥವಾ ಇನೆುೇನನಾುದರ  

ಅವಲ್ಂಬಿಸ್ುತ ತೆೇವೆ. ನಾವು ಕೆಲ್ವೆೇ ಜನ ಮಾತರ  ಗಂಭೇರ 

ನಡಗೆಯಲ್ಲಿ- ಯಾವುದೆೇ  ಮಾತು, ಹಾಡು ಹರಟೆಯಿಲ್ದಿೆ, 

ಸ್ುತತಮ್ುತತ  ಗಮ್ನಿಸ್ುತಾತ ನಮ್ಮನೆೇ ನಾವು ಗಮ್ನಿಸ್ುತಾತ-

ತೆ ಡಗುತ ತೆೇವೆ. ಬ್ಹಳಷ್ುಟ ಮ್ಂರ್ದ ಈ 

ಗಮ್ನವನ ು ಕೆ ಡುವುರ್ದಲ್ಿ, ಏಕೆಂದರೆ 

ನಾವು ದೆೈನಂರ್ದನ ಕಮ್ಿಗಳಲ್ಲಿ, 

ಕೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಬೆೇಜಾರಾಗಿದೆದೇವೆ, 

ಆದದರಿಂದ, ನಮ್ಗೆ ಸಿಕು ಬಿಡುವಿನ 

ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲ ಿ ಆಮೊೇದದಲ್ಲ ಿ

ತೆ ಡಗುತ ತೆೇವೆ. ಏನಾದರ  ಓದುವುದರಲೆ ಿೇ, ಸಿನಿಮಾ 

ವಿೇಕ್ಷಣೆಯಲೆ ಿೇ, ಯಾವುದಾದರ  ಧ್ಾಮಿಿಕ ವಿರ್ಧ-

ವಿಧ್ಾನದಲೆ ಿೇ ತೆ ಡಗುತ ತೆೇವೆ. ಧ್ಮ್ಿವೂ ಸ್ಹ ನಮ್ಮ ನಿತಾ 

ಜೇವನದ ಬೆೇಸ್ರರ್ದಂದ ಹೆ ರಬ್ರುವ ಪಲಾಯನವಾಗಿದೆ. 

 

ನಿೇವೆಲಾ ಿ ಇದನುು ಗಮ್ನಿಸಿರ್ದದೇರೆ ೇ ಇಲ್ವಿೇ ನನಗೆ 

ತಿಳಿಯದು. ಬ್ಹಳಷ್ುಟ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ ಜೆಯಲ್ಲಿ, 

ಜಪದಲ್ಲಿ, ಇದಕೆು ಸ್ಂಬ್ಂರ್ಧಸಿದ ಕಳವಳರ್ದಂದ 

ಆಕರಮಿಸಿಕೆ ಂಡದಾದರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಯಾವುದಕಿುಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ 

ತಾವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲರಿಲ್ು ಭಯಗೆ ಂಡು! ನಿೇವೂ ಮ್ನಸ್ಕನುು 

ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿ ವಿಚ್ಲ್ಲತರಾಗದೆೇ ಏಕಾಂತದಲ್ಲರಿಲ್ು 

ಪರಯತಿುಸಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆೇ ಗೆ ತಾತಗುವುದು ಎಷ್ುಟಬೆೇಗ 

ಏಕಾಂತರ್ದಂದ ಹೆ ರಬ್ಂದು ನಿಮ್ಮನುು ನಿೇವು ಮ್ರೆಯಲ್ು 

ಪರಯತಿುಸ್ುತಿತೇರಿ ಎಂದು. ನಾವು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ 

ನಾಗರಿೇಕತೆಯ ಒಂದು ಮ್ುಖಾ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಾವಸಿೆತ 

ಆಮೊೇದ ಮ್ತುತ ಯಾಂತಿರಕವಾಗಿ ಮ್ನಸ್ಕನುು ಬೆೇರೆ ಕಡೆ 

ಸೆಳ್ೆಯುವಿಕೆಯ ರಚ್ನೆ ರ ಪುಗೆ ಂಡದೆ. ನಿೇವು ಗಮ್ನಿಸಿದರೆ, 

ಈ ಪರಪಂಚ್ದಾದಾಂತ ಜನರು ವಿಕ್ಷಿಪತರಾಗಿಯ , 

ಕೃತಕತೆಯಿಂದ ಕ ಡದವರಾಗಿಯ  ಹಾಗ  ಸಿನಿಕರಾಗಿಯ   

 

ಇರುವುದನುು ನೆ ೇಡುವಿರಿ. ಮ್ನರಂಜನೆಗಳ ಹೆಚ್ಿಳ, 

ಅಸ್ಂಖ್ಾಾತ ಗರಂಥಗಳಳ, ನಾನಾ ಕಿರೇಡೆಗಳ ಮ್ತುತ    

ಸ್ುರ್ದದಗಳನೆ ುಳಗೆ ಂಡ ರ್ದನಪತಿರಕೆ ಇವೆಲಾ ಿ ನಾವು 

ಮ್ನರಂಜನೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸ್ಲ್ಪಡುವುದನುು ಸ್ ಚ್ಚಸ್ುತತದೆ. 

 

ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆಂತರಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ಳ್ಾುದದರಿಂದ, 

ಮ್ಂದ ಬ್ುರ್ದಧಯುಳುವರಾದದರಿಂದ, ಅತಿೇ 

ಸಾಧ್ಾರಣರಾದದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಂಬ್ಂಧ್ಗಳನುು, 

ಸಾಮಾಜಕ ಸ್ುಧ್ಾರಣೆಗಳನುು ನಮಿಮಂದ ನಾವು ಪಾರಾಗಲ್ು 

ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ ತೆೇವೆಯೇ? ನಾವು ಬ್ಹಳಷ್ುಟ ಮ್ಂರ್ದ ಎಷ್ುಟ 

ಒಬ್ಬಂಟ್ಟಯಾಗಿದೆದೇವೆಂದು ನಿೇವು ಗಮ್ನಿಸಿರಬ್ಹುದು. 

ಇದರಿಂದ ಪಾರಾಗಲ್ು ನಾವು ದೆೇವಸಾೆನಕೆು, ಚ್ಚ್ಚಿಗೆ, 

ಮ್ಸಿೇರ್ದಗಳಿಗೆ ಹೆ ಗುತ ತೆೇವೆ. ಅಲ್ಂಕೃತರಾಗಿ ಸಾವಿಜನಿಕ 

ಸ್ಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೆ ೇಗುತ ತೆೇವೆ, ಟ್ಟ.ವಿ. ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ ತೆೇವೆ 

ರೆೇಡಯೇ ಆಲ್ಲಸ್ುತ ತೆೇವೆ, ಓದುತ ತೆೇವೆ, ಹಿೇಗೆಯೇ ಏನೆೇನೆ ೇ 

ಮಾಡುತ ತೆೇವೆ.                                                   
------------ 

ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆೇಳಲ್ಲರುವುದನುು 

ಗಮ್ನಿಸಿ. ಈ ಗಣಕಯಂತರ, ಅುಂದರತ 

ವಿದುಾನಾಮನದ ಮಿದುಳಳ ಮಾನವನ 

ಪರತಿರ್ದನದ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು 

ನಿಯಂತಿರಸ್ುತತದೆ- ಕಛೆೇರಿಗೆ 

ಹೆ ೇಗುವುದು, ಕೆಲ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು. 

ಆದದರಿಂದ ಮಾನವನು ಯತೆೇಚ್ಿ 

ವಿರಾಮ್ದ ವೆೇಳ್ೆಯನುು ಹೆ ಂದುತಾತನೆ- ಏಕೆಂದರೆ, ಈ 

ಯಂತರಗಳಿಗೆ ಕೆ ಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನರಾಶಿ ಒಂದು ಗುಂಡ 

ಒತುತವುದರ ಮ್ ಲ್ಕ ಆಲೆ ೇಚ್ನೆ ಮ್ತುತ ಕೆಲ್ಸ್ವಾಗಿ 

ಪರಿವತಿನೆಯಾಗುತತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಳ ಈ ಬ್ಗೆೆ 

ಸ್ಂಶೆ ೇರ್ಧಸ್ುತಿತದಾದರೆ ಹಾಗ  ಇದು ಈಗಾಗಲೆೇ 

ಸ್ಂಭವಿಸ್ುತಿತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿವೆೇನು ಮಾಡಬೆೇಕೆಂರ್ದರುವಿರಿ? 

ಈ ಯಂತರಗಳಳ ಮಾನವನ ಗುಲಾಮ್ಗಿರಿ ಶ್ರಮ್ವನುು 

ವಶ್ಪಡಸಿಕೆ ಳಳುತತದೆ. ಈ ಯಂತರಗಳಳ ಮಾನುಷ್ಾನ 

ರೆ ೇಗನಿಧ್ಾನ ಮಾಡುತತದೆ. ಅವನಿಗಿರುವ ನೆ ೇವನುು 

ಯಂತರಗಳ ಬ್ಳಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವು ಪರಿಹಾರವನ ು 

ಸ್ ಚ್ಚಸ್ುತತದೆ. ವೆೈದಾರ  ಹೆಚ್ುಿ ಕಡಮ ಅನವಶ್ಾಕರಾಗುತಾತರೆ. 

ಈ ವಿದುಾನಾಮನಯಂತರವು ಸ್ಣಣ ಪುಟ್ಟ ತೆ ಂದರೆಯನುು 

ನಿವಾರಿಸ್ುವುದೆೇ ಅಲ್ಿದೆೇ ದೆ ಡಡ ದೆ ಡಡ ಕಾಖ್ಾಿನೆಗಳನ ು  

ತನು  ವಶ್ಕೆು ತೆಗೆದುಕೆ ಳಳುತತದೆ. ಮಾನವನು ಇದರಿಂದ 

ಅತಿಯಾದ ವಿರಾಮ್ದ ವೆೇಳ್ೆಯನುು ಹೆ ಂದುತಾತನೆ. 

ಹಾಗಾದರೆ  ಈ ವಿರಾಮ್ದ ವೆೇಳ್ೆಯನುು ಹೆೇಗೆ ಕಳ್ೆಯುತಾತನೆ? 

ಈ ವಿದುಾನಾಮನಯಂತರವು ಈಗಾಗಲೆೇ  ಈ ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ 

ಬ್ಂರ್ದದೆ, ಅಥವಾ ಇನುು ೨೦ ವಷ್ಿದ ನಂತರ ಬ್ರಬ್ಹುದು 

ಆದರ ಬ್ರುವಿಕೆಯನುು ಎದುರಿಸ್ಲ್ು ನಿೇವು ಈಗಲೆೇ 
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"ಧ್ಾಯನದ ತ್ರರತಳ ೊಂದರ   

ವಿಚಾರದಿೊಂದ ಪ ಿೇರಿತ್ವಾದ ಹಾದಿಯನತು 

ತ್ತಳಿಯದಿರತವುದತ."  

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 



ತಯಾರಾಗಬೆೇಕು. "ನನು ಮ್ುಂದೆ ಕೆರಿಯರ್ ಇದೆ, ಬೆೇರೆೇನ  

ಆಲೆ ೇಚ್ಚಸ್ಲಾರೆ, ಕೆಲ್ಸ್ವನುು ಗಳಿಸ್ಲ್ು ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 

ತೆೇಗಿಡೆಹೆ ಂದಬೆೇಕು" ಎಂದು ಹೆೇಳಬಾರದು. ಸ್ರಿತಾನೆ? 

ಭವಿಷ್ಾ ಪ ತಿಿಯಾಗಿ ಬ್ದಲಾಗಲ್ಲದೆ. ನಿೇವು ತುಂಬಾ 

ವಿರಾಮ್ದ ಹೆ ಂದಲ್ಲರುವಿರಿ-ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ. ಕಛೆೇರಿಗಾಗಲ್ಲೇ, 

ಕಾಖ್ಾಿನೆಗಾಗಲ್ಲೇ ಹೆ ೇಗಿ ನಿವಾಿಹಕನಾಗಿಯೇ, 

ಗುಮಾಸ್ತನಾಗಿಯೇ ದುಡಯುವ ಅವಶ್ಾಕತೆ ಇರುವುರ್ದಲ್.ಿ ಆಗ 

ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ?  

 

ಈ ಒಂದು ದೃರ್ಷಟಕೆ ೇನರ್ದಂದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಾ  ಜೇವನವನುು 

ನೆ ೇಡರಿ. ಮಾನವನಿಗೆ ತಾನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದನುು ಮಾಡಲ್ು, 

ವಿರಾಮ್ದ ಸೆ ೇಮಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಯಾಗಿರಲ್ು, ತನೆ ುಂರ್ದಗೆ 

ತಾನಿದುದ ಸ್ುಖಿಸ್ಲ್ು, ಪವಿತಾರೆ ೇಹಣಮಾಡಲ್ು, 

ಈಜಾಡಲ್ು, ತನಗನಿುಸಿದದನುು ಮಾಡಲ್ು ವೆೇಳ್ೆ ಸಿಗುತತದೆ. 

ಇದನುು ಮ್ನಸಿಕನಲ್ಲಟಿ್ುಟಕೆ ಂಡು ನಿಮ್ಮ ವೃತಿತಜೇವನವನುು 

ನೆ ೇಡ  ನಿಮ್ಮ ವಿರಾಮ್ದ ವೆೇಳ್ೆಯನುು ಸ್ದುಪಯೇಗ 

ಮಾಡುವ  ನಿಟ್ಟಟನಲ್ಲಯಿ  ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡುವಂತಿರಬೆೇಕು; 

ಆಗ ನಿಮ್ಮ ವೃತಿತ ಜೇವನ ಗೌಣವಾಗುತತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ್ನೆೇ 

ಆದಾತೆ ನಿಮೊಮಂರ್ದಗೆ ನಿೇವು ಹೆೇಗೆ ಕಾಲ್ ಕಳ್ೆಯುತಿತೇರಿ- ಕೆಲ್ವು 

ಗಂಟೆಗಳಲ್ಿ, ಇಡೇ ಜೇವನವನುು- ಎಂಬ್ುದಾಗಿರುತತದೆ.  

 

ನಿಮೊಮಂರ್ದಗೆ ನಿೇವು ಹೆೇಗಿರುತಿತೇರಿ? ಮ್ನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ 

ತೆ ಡಗುವಿರಾ? ಪರತಿರ್ದನ ಸಿನಿಮಾಕೆು ಹೆ ೇಗುವಿರಾ? 

ಈಜಾಡುವಿರಾ? ಪರತಿನಿತಾ ಫುಟಾಬಲ್ ಅಥವಾ ಕಿರಕೆಟ್ 

ಆಡುವಿರಾ? ರ್ದನಕೆು ಹತುತ ಸ್ಲ್ ದೆೇವಾಲ್ಯಕೆು ಹೆ ೇಗುವಿರಾ? 

ಗಿೇತೆಯನೆ ುೇ, ಬೆೈಬ್ಲ್ನೆ ುೇ, ಇನಾುವುದನೆ ುೇ ಓದುವಿರಾ?  

ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ? ಏನ  ಮಾಡದೆೇ ಸ್ುಮ್ಮನಿರುವಿರಾ? 

ಸೆ ೇಮಾರಿಯಾಗಿ ದೆೇಹ ಕೆ ಳ್ೆಸ್ುತಾತ  ಇರುವಿರಾ? ಆದದರಿಂದ 

ಇದನುು ಈ ಕ್ಷಣರ್ದಂದ ನಿೇವು ಕಂಡುಕೆ ಳುಬೆೇಕು. ಮ್ುಂದೆ 

ಸಿಗುವ ಹೆಚ್ುಿ ಹೆಚ್ುಿ ಬಿಡುವಿನ ವೆೇಳ್ೆಯಲ್ಲ ಿ ನಿೇವು ಏನು 

ಮಾಡಲ್ಲರುವಿರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಕೆ ಳಿುರಿ. ಆದದರಿಂದ, 

ವೃತಿತಜೇವನ ಮ್ುಖಾವಲ್ಿ, ಇದು ಗೌಣ. ನಿಮ್ಗೆ 

ಜೇವನಾಧ್ಾರಕೆು ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ್ಬೆೇಕು, ಆದರೆ, ಇದೆೇ ನಿಮ್ಮ 

ಇಡೇ ಮ್ನಸ್ಕನುು  ಪ ತಿಿಯಾಗಿ ಇಡೇ ರ್ದನ 

ಆವರಿಸಿಕೆ ಂಡರಬಾರದು; ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿರಾಮ್ದ 

ವೆೇಳ್ೆಯನುು ಹೆೇಗೆ ಕಳ್ೆಯುವಿರೆಂಬ್ುದನುು ಕಾಣಲಾಗುವುರ್ದಲ್.ಿ 

ಆದದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಜೇವನಾಧ್ಾರಿತ ವೃತಿತಯಲ್ಲಿ, ತೆ ಡಗುವ 

ಮ್ುನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ವೆೇಳ್ೆಯನುು ಹೆೇಗೆ ಕಳ್ೆಯಬೆೇಕು ಎಂಬ್ 

ವಿಷ್ಯವನುು ಮ್ನಗಾಣಬೆೇಕು. ಅಥಿವಾಯಿತೆೇ? 

ಮೂಲ: “Boredom and Entertainment Industry 
-J.Krishnamurti 
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"ಮನಸತಸ,  

ಬ ೇಸರದಿೊಂದ ಆಸಕ್ತುಗ , 

ಮತ್ುದರಿೊಂದ ಬ ೇಸರಕ ಕ, 

ಇನುಲ್ಿದೊಂತ  ಸತಸಾುಗತವವರ ಗ  

ಚಲ್ಲಸತತ್ುದ , ಮತ್ತು,  

ಈ ಆಸಕ್ತು-ಬ ೇಸರಿಕ ಯ 

ನರೊಂತ್ರ ಅಲ ಗಳ ೇ ಅಸ್ಥುತ್ಾ 

ಎನಸ್ಥಕ  ೊಂಡಿರತವುದತ." 

 

         - ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
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 ಬೆೆಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಕೆ ೆಂದ್ರದ್ ಪ್ರಕಟಣೆ 

"ವಿಶಾದ  ಟ್ಟಿಗಿನ ಸಹಜೇವನ ಏಕಾೊಂತ್." 

- ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 

ಪಿರೇತಿಯ ಸ್ತುೇಹತರತ, 

 

ಬತುಂಗಳ ರು ಅಧಾಯನ ಕತೇುಂದರವು ವಾಾಲ್ಲ ಶ್ಾಲತಯ  ಆವರರ್ದಲತಲೇ ನತಲತಗ್ತೂುಂಡಿದ್ತ. ದನ ನಿತಾದ ಸುಂದಶಘಕರು ಮ್ತುೆ ತುಂಗುವ 

ಅತಿರ್ಥಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಅಧಾಯನ ಕತೇುಂದರವನುು ನಾವು ನವತುಂಬ್ರ್ ೨೦, ೨೦೨೧ ರುಂದು ಮ್ತ್ತೆ ತ್ತರತಯಲ್ಲದ್ತೆೇವತ. ಕತೂೇವಿಡ್ ಸುಂಬ್ುಂಧಿತ 

ಕತಲ್ವು ಶಿಷ್ಾಿಚಾರಗಳನು ಪ್ಾಲ್ಲಸಲ್ಲದ್ತೆೇವತ. ದಯವಿಟುಿ ಕತಳಕುಂಡ ದ್ಾಖಲತಯನುು ಕೂಲ್ುಂಕುಷವಾಗಿ ಓದರಿ ಮ್ತುೆ ಬ್ರುವ ಮ್ುನು 

ಆ ಶಿಷ್ಾಿಚಾರಗಳ ಬ್ಗ್ತೆ ಸ್ಾಕಷುಿ ಪ್ರಿಚ್ಯ ಮಾಡಿಕತೂಳಿಳ  

 

ಅಧಾಯನ ಕತೇುಂದರದ ಸ್ಾಮ್ೂಹಕ ರಿಟಿರೇಟ್ ಗಳನು ಮ್ುುಂಬ್ರುವ ದನಗಳಲ್ಲಲ ಪ್ುನರಾರುಂಭಿಸಲ್ಲದ್ತ.  

ಅಧಾಯನ ಕತೇುಂದರದ ಬ್ಗ್ತೆ ಹತಚಿಾನ ವಿವರಗಳಿಗ್ಾಗಿ ಕತಳಕುಂಡ ಲ್ಲುಂಕ್ ಗಳನು ಸುಂದಶಿಘಸಿರಿ.  

ಅಧಾಯನ ಕತೇುಂದರ, ಬತುಂಗಳ ರು:  https://www.kfistudy.org/study.html 

ದನನಿತಾದ ಸುಂದಶಘಕರ ಶಿಷ್ಾಿಚಾರಗಳು: 

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

ತುಂಗುವ ಅತಿರ್ಥಗಳ ಶಿಷ್ಾಿಚಾರಗಳು: 

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

 

ಸಂಯೋಜಕರು, ಬ ಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಯನ ಕ ೋಂದ್ರ 
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 ೧. ಧ್ಾಾನ ಚ್ಚಂತನ  

     ಅನು. ಡಾ. ನಿ. ಮ್ುರಾರಿ ಬ್ಲಾಿಳ  ರ . ೫೦/- 

 ೨. ಜೆ.ಕೆ. ಜೇವನ – ದಶ್ಿನ 

     ಲೆೇ. ಡಾ. ನಿ. ಮ್ುರಾರಿ ಬ್ಲಾಳಿ  ರ .೧೩೦/- 

 ೩. ತಿಳಿದುದೆಲ್ವಿ ಬಿಟ್ುಟ... *** 

     ಅನು. ಪ್ರ. ಜ. ವೆಂಕಟ್ಸ್ುಬ್ಬಯಾ  ರ . ೯೦/- 

 ೪. ಸ್ಂಸ್ೃತಿ ಸ್ಂಗತಿ *** 

     ಅನು. ಪ್ರ.ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೆೇಂದರ ರಾವ್ ರ .೧೫೦/- 

 ೫. ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ತುತ ಜೇವನ 

     ಅನು. ಪ್ರ.ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೆೇಂದರ ರಾವ್ ರ . ೬೫/- 

 ೬. ಅನುರ್ದನ ಚ್ಚಂತನ 

     ಅನು. ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಸಾವಮಿ ರ .೨೫೦/- 

 ೭. ಹಿಂಸೆಯನುು ಮಿೇರಿ 

     ಅನು. ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಸಾವಮಿ ರ .೧೨೦/- 

 ೮. ಭಯ, ಸಾವತಂತರ ಾ ಮ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಣ 

     ಅನು. ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಸಾವಮಿ ರ .೨೦/- 

 ೯. ಭಯದಾಚೆಯ ಬ್ದುಕು *** 

     ಅನು. ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಸಾವಮಿ  ರ .೨೦/- 

೧೦. ದು:ಖಕೆು ವಿದಾಯ *** 

     ಅನು. ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಸಾವಮಿ ರ .೨೫/- 

೧೧. ಸ್ಂಘಷ್ಿವಿರದ ಬ್ದುಕಿಗಾಗಿ *** 

     ಅನು. ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಸಾವಮಿ ರ .೨೫/- 

೧೨. ಸ್ಂಬ್ಂಧ್ವೆಂದರೆೇನು? 

     ಅನು. ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಸಾವಮಿ ರ .೨೫/- 

೧೩. ಪ್ತರೇತಿ ಎಂದರೆೇನು? ***  

     ಅನು. ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಸಾವಮಿ ರ .೨೫/-  

೧೪. ಅಸ್ ಯ ***  

     ಅನು. ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಸಾವಮಿ ರ .೩೦/- 

೧೫. ಬಾಳಿಗೆ ಂದು ಭಾಷ್ಾ - ಸ್ಂಪುಟ್ ೧ 

      ಅನು. ಡಾ. ಮ್ಹಾಬ್ಲೆೇಶ್ವರ ರಾವ್ ರ .೧೩೦/- 

೧೬. ಬಾಳಿಗೆ ಂದು ಭಾಷ್ಾ - ಸ್ಂಪುಟ್ ೨ 

      ಅನು. ಡಾ. ಮ್ಹಾಬ್ಲೆೇಶ್ವರ ರಾವ್ ರ .೧೫೦/- 

೧೭. ಬಾಳಿಗೆ ಂದು ಭಾಷ್ಾ - ಸ್ಂಪುಟ್ ೩ 

      ಅನು. ಡಾ. ಮ್ಹಾಬ್ಲೆೇಶ್ವರ ರಾವ್ ರ .೧೮೫/- 

೧೮. ಮೊದಲ್ ಹಾಗ  ಕೆ ನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ 

      ಅನು. ರುಕಿಮಣಿ ಕೃಷ್ಣಮ್ ತಿಿ  ರ .೨೦೦/ 

೧೯. ಭಯ ನಿಮ್ಗೆೇನು ಮಾಡೇತು? 

      ಅನು. ಎಸ್. ರ್ದವಾಕರ್  ರ .೪೦/- 

೨೦. ಇನೆ ುಬ್ಬರ ಬ್ಗೆೆ ಕಾಳಜ - ಹಾಗೆಂದರೆೇನು?  

      ಅನು. ಪ್ರ.ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೆೇಂದರ ರಾವ್ ರ .೪೦/-  

 

 

 

 

 

       ೨೧. ಸಾವತಂತರ ಾ ಎಂದರೆೇನು?   

             ಅನು. ಗಿರಿೇಶ್ ವಾಘ್  ರ .೪೦/- 

೨೨. ಶಿಕ್ಷಣ  

      ಅನು. ಎಸ್.ಡ. ಕಾಶಿೇಕರ         ರ .೯೦/-  

೨೩. ಬ್ದುಕಿನ ಕಡೆಗೆ  

      ಅನು. ಎಸ್.ಡ. ಕಾಶಿೇಕರ ಮ್ತುತ  

      ವನಮಾಲಾ ಆರ್. ರಾವ್         ರ .೧೪೦/- 

೨೪. ಚ್ಲ್ನಶಿೇಲ್ ಬ್ದುಕು - ಕಲ್ಲಕೆ   

      ಅನು. ಡಾ. ಮ್ಹಾಬ್ಲೆೇಶ್ವರ ರಾವ್        ರ .೧೫೦/- 

೨೫. ನಿೇವೆೇ ಲೆ ೇಕ, ನಿಮೊಮಳಗೆೇ ಲೆ ೇಕ   

      ಅನು. ಡಾ. ಮ್ಹಾಬ್ಲೆೇಶ್ವರ ರಾವ್        ರ . ೧೦೦/- 

೨೬. ಮಾನವನಾಗುವುದು     

      ಅನು. ಡಾ. ಮ್ಹಾಬ್ಲೆೇಶ್ವರ ರಾವ್       ರ . ೧೮೦/- 

೨೭. ಸಾವಿನೆ ಂರ್ದಗೆ ಬ್ದುಕುವುದೆಂದರೆ  

      ಅನು. ಡಾ|| ವನಮಾಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್        ರ .೨೫/- 

೨೮. ಆಯುಯ ನಿರಥಿಕತೆ  

      ಅನು. ಧ್ಮ್ಿಶಿರೇ ಅಯಾಂಗಾರ್        ರ . ೨೫/- 

೨೯. ಧ್ಾಮಿಿಕ ಜೇವನ ಮ್ತುತ ಬ್ದುಕಿನ ಕಲೆ 

      ಅನು. ಪ್ರ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಸಾವಮಿ ರ . ೨೫/- 

೩೦. ಸಾವತಂತರ ಾ, ಜವಾಬಾದರಿ ಮ್ತುತ ಶಿಸ್ುತ 

      ಅನು. ಡಾ. ಸ್ುವಣಿ ಬಿ.ಜೆ.         ರ . ೨೫/- 

೩೧. ಕಾಲ್ ಮ್ತುತ ಕಾಲ್ರಹಿತ 

      ಅನು. ವನಮಾಲಾ ರಂಗನಾಥ ರಾವ್       ರ . ೨೫/- 

೩೨. ಧ್ಾಾನಮ್ಗು ಮ್ನಸ್ುಕ 

      ಅನು. ಆಶಾ ಕೆ ೇಣಿ         ರ . ೨೫/- 

೩೩. ಕಿರಯ ಮ್ತುತ ಸ್ಂಬ್ಂಧ್  

      ಅನು. ಶಿರೇ ಬಿ.ಎ. ಸ್ನರ್ದ         ರ . ೨೫/- 

೩೪. ದೆೇವರು  

      ಅನು. ಡಾ. ಮ್ಹಾಬ್ಲೆೇಶ್ವರ ರಾವ್        ರ .೧೨೫/- 

೩೫. ಒಲ್ವು ಒಂಟ್ಟತನ  

      ಅನು. ಡಾ. ಮ್ಹಾಬ್ಲೆೇಶ್ವರ ರಾವ್        ರ .೧೩೫/- 

೩೬. ಸ್ಂಕಷ್ಟಮ್ಯ ಜಗತಿತನ ಜೆ ತೆ ಮ್ುಖ್ಾಮ್ುಖಿ  

      ಅನು. ಡಾ. ಮ್ಹಾಬ್ಲೆೇಶ್ವರ ರಾವ್        ರ .೧೫೦/- 

೩೭. ಒಳಜಗತುತ   

      ಅನು. ಡಾ. ಮ್ಹಾಬ್ಲೆೇಶ್ವರ ರಾವ್        ರ .೧೮೦/- 

೩೮. ಸಾಮಾಜಕ ಜವಾಬಾದರಿ  

      ಅನು. ಡಾ. ಮ್ಹಾಬ್ಲೆೇಶ್ವರ ರಾವ್        ರ .೧೧೦/- 

೩೯. ಶಿಕ್ಷ Àಕನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷÀಣ 

      ಅನು. ಡಾ. ಬಿ.ಬಿ. ರಾಜಪುರೆ ೇಹಿತ್        ರ . ೫೦/- 

 

*** ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪರತಿಗಳಳ ಸ್ಧ್ಾಕೆು ಲ್ಭಾವಿಲ್.ಿ 
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ಕನನಡದ್ಲ್ಲಿ ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ುಸ್ತಕಮಾಲೆ 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ುಸ್ತಕಗಳು : ರಿಯಾಯಿರ್ತಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಜೆ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ುಸ್ತಕಗಳು : ರಿಯಾಯಿರ್ತಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ 

 

ಆತಿೀಯ ಸ್ಹಪಯಣಿಗರೆೇ, 

ಈ  ಮೇಲ್ಲನ ಆರು ಕಿರುಪುಸ್ತಕಗಳ ಹಾಗ  ಈ  ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ುು ಪುಸ್ತಕಗಳ 100ಕ ು ಹೆಚ್ುಿ ಪರತಿಗಳಳ 50% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲ ಿಲ್ಭಾವಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಳಗದ 

ಗರಂಥಾಲ್ಯ, ಪುಸ್ತಕಾಲ್ಯ, ವಿದಾಾರ್ಥಿಗಳಳ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬ್ಂಧ್ುಗಳಳ, ಇತಾಾರ್ದ ಆಸ್ಕತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ. 

ಪರತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಂಪಕಿಿಸಿ – 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 

 

ಕನುಡ ಭಾಷಾಂತರ ಸ್ಮಿತಿ ಸ್ದಸ್ಾರು:  
ಡಾ|| ಎಚ್. ಎಸ್. ರಾಘವೆೇಂದರರಾವ್ 

ಪ್ರ|| ಓ. ಎಲ್. ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಸಾವಮಿ 

ಡಾ|| ವನಮಾಲಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ 
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