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ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ, ಇಪ್ಪಂತೊತಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುದ್ರಿತರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಿಕಟಗೊಳಳುತ್ತತದದ ನಮಮ ‘ಸಹಪ್ಯಣ’ 

ವಾತಾಷಪ್ತ್ತಿಕೆಯು, ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪ್ದಲ್ಲ ಿಮಾತಿ ಪ್ಿಕಟವಾಗುತ್ತತದೆ.  ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಚಿಕೆಗಳನುು whatsapp 

ಹಾಗೂ e-mail ಮೂಲಕ ಪ್ಿಸರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟುು ಆಸಕತರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ; ಆಸಕತರ whatsapp ಸಂಖ್ೆೆಯನುು 

8317419451/ 9482641389 ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖ್ೆೆಗೆ, e-mail ವಿಳಾಸವನುು kfistudy@gmail.comಗೆ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ‘ಸಹಪ್ಯಣ’ 

ನಮೂದ್ರಸಿ ಕಳಿಸಿ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಗಳಳ www.kfistudy.org ಅಂತರ್ಾಷಲದಲ್ಲ ಿಕೂಡ download ಮಾಡಲು ಲಭ್ೆವಿರುತತವೆ. 

ನಿಮಮ ಸಹಕಾರಕೆೆ ಧನೆವಾದಗಳಳ. 
 

ಆತ್ತೀಯ ಸಹಪ್ಣಿಗರಿಗೆ, ಶುಭಾರ್ಯಗಳಳ! 
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“ಮನಸ್ಸು ಮಸಕ್ತವಾಗಲಸ ಸಾಧ್ಯವ ೇ? 

 

ಅದಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಭದರತ ಯನಸು ಹಸಡಸಕ್ಸತ್ತತದ ,  ಕ ೇವಲ 

ದ ೈಹಿಕ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲಲ ಅಂತ್ರಿಕ್ವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕ್ವಾಗಿ, 

ಮನಸಿುನ ವಾಯಪ್ತತಯಂದಿಗ  ಆಲ ೂೇಚನ  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಕ ಲವು 

ರಿೇತ್ತಯ ಭರವಸ , ಅನಸಕ್ೂಲತ , ಭದರತ ಯನಸು, ಒಂದಸ ಶಾಶ್ವತ್ 

ಸಿಿತ್ತಯನಸು ಹಸಡಸಕ್ಸತಾತ ಇರಸತ್ತದ  ಮತ್ಸತ ಅದರ 

ಹಸಡಸಕಾಟದಲ್ಲಲ ಪಾದಿರ, ಪೂಜಾರಿ, ಪಸರ ೂೇಹಿತ್ರಸಗಳ 

ಬಲ ಯಳಗ  ಸಿಲಸಕ್ಸತ್ತತೇರಿ, ಪರಪಂಚದಾದಯಂತ್ ಇರಸವ ಅವರ 

ಸ್ಂಘ-ಸ್ಂಸ ಿಗಳ  ಂದಿಗ  ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕ್ಕಕ ೂಳಳುತ್ತತೇರಿ, ಆದದರಿಂದ 

ನಿಮಮ ಮನಸ್ಸು ಅವುಗಳ ಲಲದರಿಂದ ಮಸಕ್ತವಾಗಲಸ ಸಾಧ್ಯವ ೇ? 

ಇಲಲವಾದರ  ನಿೇವು ಖ ೈದಿಗಳಾಗಿ ಇರಸತ್ತತೇರಿ. ನಿೇವು 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವಜೇವಿಗಳಾಗಿಲಲ, ಕ ೇವಲ 

ಯಾಂತ್ತರಕ್ವಾಗಿರಸತ್ತತೇರಿ.” 

 

-  ಜ . ಕ್ೃಷ್ಣಮೂತ್ತಿ 
 



ಸಮಸ್ೆೆಗಳಳ ಹೆಚ್ುುತತಲೆೇ ಹೊೇಗುತ್ತತರುವ ಈ ನಮಮ ಜಗತ್ತತನ 

ಸಂದ್ರಗಧ ಪ್ರಿಸಿಿತ್ತಯಲ್ಲ ಿ ಸಂಪ್ೂಣಷವಾಗಿ ಬೆೇರೆ ತರಹದ 

ನೆೈತ್ತಕತೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯು ಹಾಗೂ ಸಮಗಿ ಬದುಕಿನ 

ಪ್ಿಕಿಿಯೆಯನುು ಅರ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಳಳುವುದರಿಂದ ಉದಭವಿಸುವ 

ಕಿಿಯೆಯು ತವರಿತವಾಗಿ ಅವಶೆವಾಗಿರುವುದೆಂದು ನನಗೆ 

ತೊೇರುವುದು. ಈ ಚ್ರ್ೆಷಯ ವಿರ್ಯವನುು ರಾಜಕಿೇಯ ಹಾಗೂ 

ವೆವಸಿಿತವಾದ ಕಿಮಬದಧತೆಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಷಕ ಹಾಗೂ 

ಮರುಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ ವೆವಹರಿಸಲು ಪ್ಿಯತ್ತುಸುತ ತೆೇವೆ; ಆದರೆ 

ಇದರಿಂದ ತಾತಾೆಲ್ಲಕವಾದ ಪ್ರಿಹಾರವು 

ದೊರಕಬಹುದಾದರೂ ಮಾನವನ ಅಸಿತತವದ ಜಟಿಲವಾದ 

ಸಮಸ್ೆೆಗಳನುು ಯಾವಕಾಲಕೂೆ ಪ್ರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದ್ರಲಿ. ಎಲ ಿ

ಸುಧಾರಣೆಗಳೂ ಎಷೆುೇ ವಾೆಪ್ಕವಾಗಿಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿಯೂ 

ಇರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅವೆಲವಿೂ ತಮಮಲೆೇಿ ಇನೂು ಹೆರ್ಾುಗಿ 

ಗೊಂದಲವನುು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತತರ್ುು ಸುಧಾರಣೆಗಳ 

ಅದಶೆಕತೆಯನುು ಉಂಟುಮಾಡುವುವು. ಮಾನವನ ಅಸಿತತವದ 

ಸಮಗಿ ಜಟಿಲತೆಯ ಸರಿಯಾದ ತ್ತಳಿವಳಿಕೆಯಲದಿ್ರದದರೆ ಕೆೇವಲ 

ಸುಧಾರಣೆಗಳಳ ಇನೂು ಹೆಚಿುನ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ತುತುಷ 

ಕೊೇರಿಕೆಗಳನುು ತಂದೊಡುುವವು. ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅವಶೆಕತೆಗೆ 

ಅಂತೆವೆೇ ಇರುವುದ್ರಲ ಿ ಹಾಗೂ 

ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭ್ೂತವಾದ 

ಪ್ರಿಹಾರವನುು ಈ ರಿೇತ್ತಯ 

ಮರುಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದ 

ಕಂಡುಕೊಳುಲಾಗುವುದೂ ಇಲಿ.  

ರಾಜಕಿೇಯ ಆರ್ಥಷಕ ಅರ್ವಾ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಕಾಿಂತ್ತಗಳಿಂದಲೂ 

ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವುದ್ರಲಿ; ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಳ ಭ್ಯಂಕರ 

ದಬಾಾಳಿಕೆಯನುುಂಟುಮಾಡಿರುವುವು, ಅರ್ವಾ ಅಂತಹ 

ಅಧಿಕಾರಗಳ ಶಕಿತಯು ಬೆೇರೆ ಗುಂಪಿನವರ ಕೆೈ ಸ್ೆೇರಬಹುದು. ಆಗ 

ಅಂತಹ ಕಾಿಂತ್ತಗಳ ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯಂದ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಾಗುವುದ್ರಲಿ. 

ಆದರೆ ಈ ಆತಂಕ, ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಹತಾಶೆಗಳಿಗೆ 

ಕೊನೆಯಲದಿ ಸರಣಿಯ ಬಂಧನದ್ರಂದ ನಾವು 

ಮುಕತರಾಗಬೆೇಕಾದರೆ ಸಂಪ್ೂಣಷವಾಗಿ ಬೆೇರೆಯೆೇ ಆದ 

ಕಾಿಂತ್ತಯಂದ್ರದೆ. ಆ ಕಾಿಂತ್ತಯು ಆಗಲೆೇಬೆೇಕು. ಆ ಕಾಿಂತ್ತಯು 

ಅನುಪ್ಯುಕತವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರದೆ ಮನಸಿಿನಲ ಿೆೇ 

ಆಮೂಲಾಗಿವಾದ ಪ್ರಿವತಷನೆ ಆಗುವಂರ್ದಾದಗಿರಬೆೇಕು. 

ಅಂತಹ ಪ್ರಿವತಷನೆಯನುು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ 

ಮಾನವನ ಪ್ೂಣಷ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂದ ಮಾತಿ ತರಬಹುದು. 

ಇಂತಹ ಕಾಿಂತ್ತಯು ಕೆೇವಲ ಆಲೊೇಚ್ನೆಯಂದಲದಿೆ ಸಮಗಿ 

ಮಾನಸಿಕ ಪ್ಿವೃತ್ತತಯಲ ಿೆೇ ಆಗಬೆೇಕು. ಆಲೊೇಚ್ನೆ ಎನುುವುದು 

ಕೆೇವಲ ಫಲ್ಲತಾಂಶ; ಅದರ ಉಗಮಸ್ಾಿನವಲಿ. ಅದರ 

ಉಗಮಸ್ಾಿನದಲ್ಲ ಿ ಪ್ೂಣಷವಾದ ಪ್ರಿವತಷನೆ ಆಗಲೆೇಬೆೇಕು; 

ಕೆೇವಲ ಫಲ್ಲತಾಂಶದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತಿವಲ.ಿ ಈಗ ನಾವು 

ಫಲ್ಲತಾಂಶದ ಕುರುಹುಗಳನುು ಹೆೇಗೊೇ ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು 

ನೊೇಡುತ ತೆೇವೆ. ನಮಮ ಸಂಪ್ಿದಾಯ ಹಾಗೂ ಅದರ ಹಳೆಯ 

ಪ್ಿಕಿಿಯೆಗಳನುು ನಿಮೂಷಲ ಮಾಡಿ ಅತೆಗತೆವಾದ 

ಬದಲಾವಣೆಯನುು ಮಾಡುತ್ತತಲಿ. ನಮಮ ಆಸಕಿತಯೆಲಿ ಈ 

ಅತೆಗತೆವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನುು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲದಿೆ. ಈ 

ಬದಲಾವಣೆಯನುು ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಾತಿ 

ಉಂಟುಮಾಡಲು ಸ್ಾಧೆ. 

ವಿರ್ಾರಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲತುಕೊಳಳುವುದು ಮನಸಿಿನ 

ಕಿಿಯೆ. ಕಲ್ಲತುಕೊಳಳುವುದು ಎಂದು ನಾನು ಹೆೇಳಳವುದರ ಅರ್ಷ 

ಕೆೇವಲ ಸಮರಣಶಕಿತಯನುು ಬೆಳಸಿಕೊಳಳುವುದು ಅರ್ವಾ 

ಶೆೇಖರಿಸಿಟುುಕೊಳಳುವುದು ಎಂದಲಿ ಅದು ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಲ್ಲ, 

ಆದಶಷಗಳಾಗಲ್ಲ ಇಲದಿೆ ಹಾಗೂ ಭ್ಿಮೆಗೂ ಒಳಗಾಗದೆ, ಸಪರ್ು 

ಹಾಗೂ ಸವಸಿವಾದ ಮನಸಿಿನಿಂದ ಆಲೊೇಚಿಸುವ ಸ್ಾಮರ್ೆಷ. 

ಚಿಂತನೆಯು ಆಂತ್ತಮ ತ್ತೇಮಾಷನದ್ರಂದ ಮೂಡುವುದಾದರೆ 

ಅದರಿಂದ ಕಲ್ಲಕೆ ಇರುವುದ್ರಲಿ. ಕೆೇವಲ ಮಾಹಿತ್ತ ಆರ್ವಾ 

ಜ್ಞಾನವನುು ಪ್ಡೆದುಕೊಳಳುವುದು ಕಲ್ಲಕೆಯಲಿ, ಕಲ್ಲಕೆಯು 

ತ್ತಳಿವಳಿಕೆಯ ಮೆೇಲ್ಲನ ಪಿಿೇತ್ತಯನುು 

ವೆಕತಪ್ಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದು 

ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನುು 

ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರುವ 

ಪಿಿೇತ್ತಯಾಗಿರುವುದು. ಯಾವ 

ವಿಧವಾದ ಬಲಾತಾೆರವೂ 

ಇರಬಾರದು. ಆಗ ಮಾತಿ ಕಲ್ಲಯುವುದು ಸ್ಾಧೆವಾಗುವುದು. 

ಬಲಾತಾೆರವು ಉತ ತೆೇಜನೆಯೂ, ಬಹುಮಾನದ ಪ್ುರಸ್ಾೆರವೂ 

ಆಗಿರಬಹುದು. 

ಬಹುತೆೇಕ ಜನರು ಹೊೇಲ್ಲಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಲ್ಲಯುವಿಕೆಗೆ 

ಪೇತಾಿಹವಾಗುವುದೆಂದು ಯೇಚಿಸುವರು; ಆದರೆ 

ವಾಸತವದಲ್ಲ ಿ ಅದು ತದ್ರವರುದಧವಾಗಿರುವುದು. ಹೊೇಲ್ಲಕೆ 

ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹತಾಶೆಯುಂಟಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅಸೂಯೆಯು 

ಪಿೇತಾಿಹಿತವಾದಾಗ ಅದನುು ಪೆೈಪೇಟಿ ಎನುಲಾಗುವುದು. 

ಬೆೇರೆ ರಿೇತ್ತಯ ಮನವೊಲ್ಲಸುವಿಕೆಯಂತೆ ಹೊೇಲ್ಲಸುವಿಕೆಯು 

ಕಲ್ಲಯುವಿಕೆಗೆ ಅಡಿುಯಾಗುವುದಲದಿೆ ಭ್ಯವನೂು 

ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಕೂಡ 

ಭ್ಯವನುುಂಟುಮಾಡುವುದು. ಮಹತಾತಕಾಂಕ್ಷೆಯು 

ವೆೈಯಕಿತಕವಾಗಿರಲ್ಲ ಅರ್ವ ಸ್ಾಮೂಹಿಕವಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜ ವಿರೊೇಧಿಯಾಗಿರುವುದು. ಮೆೇಲೊುೇಟಕೆೆ 

ಮಾತಿ ಒಳಿತಾಗಿ ತೊೇರುವ ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷೆಯು 

ಮೂಲಸವರೂಪ್ದಲ್ಲ ಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುವುದು. ಒಳೆುಯ 
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 ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ  - ಜೆ. ಕೃಷಣಮೂರ್ತಿ 

 

"ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷ ಯಸ ವ ೈಯಕ್ಕತಕ್ವಾಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ 

ಸಾಮೂಹಿಕ್ವಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದಸ ಯಾವಾಗಲೂ  

ಸ್ಮಾಜ ವಿರ ೂೇಧಿಯಾಗಿರಸವುದಸ." 

                                        -  ಜ . ಕ್ೃಷ್ಣಮೂತ್ತ  ಿ

 

 



ಮನಸಿಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದು ಅತೆಗತೆ. 
ಅಂತಹ ಮನಸಿಿಗೆ ಸಮಗಿ ಜಿೇವನದ ಆನೆೇಕ ಸಮಸ್ೆೆಗಳನುು 
ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸ್ಾಮರ್ೆಷವಿರುವುದು. ಆ ಮನಸುಿ ಆತಮವಂಚ್ನೆ, 
ಹತಾಶೆ, ಕಟುತವ ಅರ್ವ ನಿರಾಶಾವಾದದ್ರಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳುಲು 
ಪ್ಿಯತ್ತುಸುವುದ್ರಲಿ. ಮನಸಿಿಗೆ ತನುದೆೇ ಆದ ನಿಬಷಂಧ, ತನುದೆೇ 
ಆದ ಉದೆದೇಶಗಳಳ ಹಾಗೂ ಧೆೆೇಯಗಳ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಿವು 
ಇರಬೆೇಕಾದುದು ಅತೆವಶೆ. 

ಒಳೆುಯ ಮನಸಿಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೆೇ ನಮಗಿರುವ ಮುಖೆ ಆಸಕಿತ. 
ಆದುದರಿಂದ ಒಬಾನು ಹೆೇಗೆ ಬೊೇಧಿಸುವನು ಎನುುವುದು ಬಹಳ 
ಮುಖೆವಾಗಿಬಿಡುವುದು. ಸಂಪ್ೂಣಷವಾಗಿ ಮನಸಿಿನ ವಿಕಾಸವು 
ಆಗಲೆೇಬೆೇಕು; ಕೆೇವಲ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು 
ಮಾತಿವಲಿ. ವಿದೆೆಯನುು ಹೆೇಳಿಕೊಡುವ ಕಾಯಷವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 
ಬೊೇಧಿಸುವವನು ವಿದಾೆರ್ಥಷಗಳನುು ಚ್ರ್ೆಷಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸವತಂತಿವಾಗಿ ಚಿಂತ್ತಸಲು 
ಆಮಂತ್ತಿಸಬೆೇಕು. 

ಕಲ್ಲಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪಾರಂಗತನ' ಎನುುವ ಪ್ಿಕಾರಕೆೆ ಮನುಣೆ 
ಇರುವುದ್ರಲಿ. ಗುರು ಹಾಗೂ ಶಿರ್ೆಇಬಾರಿಗೂ ಅವರ ನಡುವೆ 
ಇರುವ ವಿಶೆೇರ್ವಾದ ಸಂಪ್ಕಷದ್ರಂದ ಇಬಾರೂ ಕಲ್ಲಯುವವರೆ, 

ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಕಲ್ಲಸುವವನು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲರಿಬೆೇಕಾದ 
ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯನುು ಅಲಿಗಳೆಯುವನೆಂದು ಅರ್ಷವಲಿ, 

ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಂದ ಹೆೇಳಳವ ಶಿಸಿತನ ಮೂಲಕ ಚಿಂತನೆಯ 
ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯನುು ತರಲಾಗುವುದ್ರಲಿ; ಆದರೆ 
ಬುದ್ರಧಶಕಿತಯನುು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳಳುವಾಗ ಸ್ಾವತಂತಿಯದ ಪ್ಿಜ್ಞೆ 
ಇರಬೆೇಕೆಂಬುದನುು ಬೊೇಧಕನು ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅದನುು 
ಸಹಜವಾಗಿ ತರಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಅರ್ಷ ಇರ್ು ಬಂದಂತೆ 
ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಾವತಂತಿಯ ಎಂದಲಿ ಅರ್ವಾ ಕೆೇವಲ 
ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಚಿಂತನೆಮಾಡುವುದು ಎಂದಲಿ, 
ಅದು ವಿದಾೆರ್ಥಷಗೆ ಅವನ ದೆೈನಂದ್ರನ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಕಿಿಯೆಯ 
ಮೂಲಕ ಅವನ ಅಪೆೇಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಧೆೆೇಯಗಳ ಪ್ರಿಜ್ಞಾನವಿರಲು 
ಸಹಾಯವಾಗುವ ಸ್ಾವತಂತಿಯ. 

ಪ್ಿತ್ತಯಬಾ ವೆಕಿತಯ ಸಂಪ್ೂಣಷ ಅಭಿವೃದ್ರಧಯ ಬಗೆೆ ನಮಮ 
ಕಾಳಜಿ ಇರುವುದು; ಪ್ಿತ್ತಯಬಾನೂ ತನಗಿರಬಹುದಾದ 
ಅತ್ತಹೆಚಿುನ ಅಹಷತೆಯನುು ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಲು ಸಹಾಯಮಾಡುವ 
ಕಾಳಜಿ ನಮಗಿದೆ, ಅದು ಬೊೇಧಕನ ಯಾವುದೊೇ ಕಾಲಪನಿಕ 
ಪ್ರಿಕಲಪನೆ, ಆದಶಷವಲ.ಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೇ ಅರ್ವಾ 
ತೊೇಟಗಾರನೊೇ ಯಾರೆೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆ ವೆಕಿತಯ ವಿಕಾಸವನುು 
ಯಾವುದೆೇ ಹೊೇಲ್ಲಕೆಯ ಸೂೂತ್ತಷಯು ನಿರೊೇಧಿಸುವುದು. 
ಹೊೇಲ್ಲಸುವುದು ಇಲದಿ್ರರುವಾಗ ಒಬಾ ತೊೇಟಗಾರನಿಗಿರುವ 
ಗರಿರ್ಠ ಅಹಷತೆಯೆೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೂ ಇರುವುದು; ಆದರೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿ 
ನೊೇಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾನಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಅಸೂಯೆಯ 
ಪ್ಿತ್ತಕಿಿಯೆಯಂದ ವೆಕಿತಗಳ ಮಧೆೆ 
ಸಂಘರ್ಷಣೆಯುಂಟಾಗುವುದು. ದುುಃಖದಂತೆ ಪಿಿೇತ್ತಯನುು 
ಹೊೇಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ರಲಿ, ಅದನುು ಹೆರ್ಾುಗಿರುವುದೆಂದೊೇ 
ಅರ್ವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದೆಂದೊೇ ಹೊೇಲ್ಲಸಿ 
ಹೆೇಳಲಾಗುವುದ್ರಲಿ ಶಿಿೇಮಂತನಾಗಲ್ಲ, ಬಡವನಾಗಲ್ಲ ದುುಃಖವು 
ದುುಃಖವೆ, ಪಿಿೇತ್ತಯು ಪಿಿೇತ್ತಯೆ. 

ಪ್ಿತ್ತಯಬಾ ವೆಕಿತಯ ಸಂಪ್ೂಣಷ ಅಭಿವೃದ್ರಧಯು ಸಮಾನವಾದ 
ಸಮಾಜವನುು ಸೃಷ್ಠಠಸುವುದು. ಇವತ್ತತನ ಸಮಾಜದಲ್ಲರಿುವ 
ಹೊೇರಾಟವು ಆರ್ಥಷಕ ಅರ್ವಾ ಆಧಾೆತ್ತಮಕ ಮಟುದಲ್ಲಿ 
ಸಮಾನತೆಯನುು ತರುವುದು ಎನುುವುದಕೆೆ ಯಾವ ಅರ್ಷವೂ 
ಇರುವುದ್ರಲಿ. ಸಮಾನತೆಯನುು ಸ್ಾಿಪಿಸಲು ಮಾಡುವ ಸಮಾಜ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳಳ ಬೆೇರೆ ತರಹದ ಸಮಾಜ ವಿರೊೇಧಿ 
ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು; ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ 
ವೆವಸ್ೆಿ ಇದದರೆ ಸಮಾನತೆಯನುು ಬಯಸುವ ಆವಶೆಕತೆಯೆೇ 
ಇರುವುದ್ರಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಸ್ಾಮರ್ೆಷವನುು ಹೊೇಲ್ಲಸಿ 
ನೊೇಡುವುದು ಅಂತೆವಾಗುವುದು. 
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“ಜೇವನವು ಸ್ಂಬಂಧ್ದ ೂಳಗಿನ ಆಂದ ೂೇಲನವಾಗಿದ , ಸ್ಂಬಂಧ್ವಿಲಲದ  ನಿೇವು 

ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಲರಲಸ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲ. ಜೇವನವು ಸ್ಂಬಂಧ್ ಮತ್ಸತ ಕ್ಕರಯೆಯಾಗಿದ , ನಾವು 

ದಸರಾಸ  ಉಳುವರಾದಲ್ಲಲ ,  ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್  ಆಗಿದದಲ್ಲಲ ನಾವು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ದಸರಾಶ ಯ 

ಸ್ಮಾಜವನಸು ರಚಿಸ್ಸತ ತೇವ . ಹಿೇಗಾಗಿ ನಾವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ್ 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬ ೇಕ್ಸ ಮತ್ಸತ ಸ್ಂಬಂಧ್ ಎಂದರ ೇನಸ ಎಂದಸ ಕ್ಂಡಸಕ ೂಳುಬ ೇಕ್ಸ. ನಿಮಮ 

ಸ್ಂಬಂಧ್ ಪರತ್ತಬಂಬದ ಮೇಲ  ಆಧಾರಿತ್ವಾಗಿದ , ಏಕ ? ಅಲ್ಲಲ ಭದರತ  ಇದ . 

ಮಾನಸಿಕ್ ಬಂಬಗಳ ನಡಸವ  ಸ್ಂಬಂಧ್ ಇರಸವುದಿಲಲ.” 

                                   -  ಜ . ಕ್ೃಷ್ಣಮೂತ್ತಿ 

 

"ಪೇರ್ಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ" ಪ್ುಸತಕದ್ರಂದ  

ಮೂಲ: "To Parents and Teachers" 

ಅನು: ಎಸ್.ಕೆ. ಸ್ಾವಮಿ 
 

 



ನಾವು ನಿನೆು ಭ್ಯದ ಸಮಸ್ೆೆಯ ಬಗೆೆ ಚ್ಚಿಷಸುತ್ತತದೆದವು ಎಂಬುದು 

ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ನಮಮಲ್ಲ ಿ ಹೆಚಿುನವರಿಗೆ ಒಂದಲಿ 

ಒಂದರ ಬಗೆೆ ಭ್ಯ, ನಾವು ಭ್ಯವನುು ಹೊೇಗಲಾಡಿಸಿದರೆ, 

ಅದನುು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪಾಿಯುಃ ಸಂಪ್ೂಣಷ ಭಿನುವಾದ 

ಒಂದು ಪ್ಿಪ್ಂಚ್ವನುು ಕಟುಬಹುದು.  

****** 

ಬದುಕುವುದರ ನಿಜವಾದ ಅಂತರಂಗದ ಆನಂದ, ಆಂತರಿಕ 

ಸಿರಿವಂತ್ತಕೆಯ ಭಾವನೆ, ಈ ಭ್ೂಮಿ ನಮಮದು ಇದನುು ಇನುರ್ುು 

ಸಮೃದಧಗೊಳಿಸಬೆೇಕೆಂಬ ಭಾವ, ನಮಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲ ಿಒಂದು  

ವಿಭಿನುವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೆೇಕೆಂಬ ಕಾತರತೆ – ಇವೆಲಿ 

ಮುಖೆವಾದ ಸಂಗತ್ತಗಳಳ, ಆದರೆ ಭ್ಯವಿದದಲ್ಲ ಿನಿೇವು ಇದನೆುಲಿ 

ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧೆವಿಲಿ. ನಮಮ ಇರವಿನಲ್ಲ ಿಪೆಿೇಮವಿರಲು ಇವೆಲಿ 

ಒದಗಿಬರುತತವೆ. ಪೆಿೇಮವನುು ನಿೇವು ರೂಢಿಸಿಕೊಳುಲು 

ಸ್ಾಧೆವಿಲ.ಿ ಅದು ಆಚ್ರಿಸುವಂರ್ದೂದ ಅಲಿ. “ನಾನು 

ಪಿಿೇತ್ತಸಬೆೇಕು, ನಾನು ಕರುಣಾಳಳವಾಗಬೆೇಕು, ನಾನು ಸ್ೌಮೆ 

ಸವಭಾವದವನಾಗಬೆೇಕು,” ಎಂದು ದ್ರನದ್ರನವೂ ಹೆೇಳಬಹುದು, 

ಇದರಿಂದ ಪೆಿೇಮ ಹೊರಹೊಮುಮವುದ್ರಲಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ 

ಅರಿವಿಲದಿಂತೆ ಬೆಳಗಿನ ಕಿರಣ ಹೊರಹೊಮುಮವ ಹಾಗೆ 

ಹೊರಹೊಮುಮತತದೆ; ಅದು 

ಭ್ಯವಿಲದಿ್ರರುವಾಗ ಹೊರಹೊಮುಮತತದೆ. 

ದಯವಿಟುು ಇದನುು ಎಚ್ುರದ್ರಂದ ಆಲ್ಲಸಿ. 

ಏಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಎಳೆಯರಾಗಿರುವಾಗ, 

ಇದನುು ಅರ್ಷಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂರ್ ಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ 

ಯಾವುದೂ ನಮಮನುು ನಾಶ ಮಾಡಲಾರದು. ನಿೇವು 

ಬಡವರಿರಬಹುದು, ನಿಮಮಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮರ್ೆಷವಿಲಿದ್ರರಬಹುದು, 

ನಿೇವು ಸುಂದರವಾಗಿ ರ್ೆನಾುಗಿ ಕಾಣದ್ರರಬಹುದು, ಆದರೆ 

ಬದುಕನುು ಶಿಿೇಮಂತ ಗೊಳಿಸುವ, ನಿಜಕೂೆ ಶಿಿೇಮಂತಗೊಳಿಸುವ 

ಗುಣವೆೇ ಸಕಲ ಭ್ಯಮುಕತವಾದ ಪೆಿೇಮ.  

ಹಿೇಗಾಗಿ, ಇಂರ್ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೆೇಂದಿದಲ್ಲ ಿನಿಜಕೂೆ ಶಿಕ್ಷಕರು, 

ನಿೇವು ಹಾಗೂ ಪ್ಿತ್ತಷಾಠನದ ಸವಷ ಸದಸೆರ ಮೊದಲ ಆದೆತೆ 

ಎಂದರೆ ಭ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ನಿೇವು 

ಇಲ್ಲರಿುವಾಗ, ನಿಮಮಲ್ಲಿ ಪ್ಿತ್ತಯಬಾರಿಗೂ ಗಣಿತ, ಭ್ೂಗೊೇಳ 

ಅರ್ವಾ ಇತ್ತಹಾಸವನುು ವಿವರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಭ್ಯದ 

ಕಾರಣಗಳನುು ವಿವರಿಸಿ ಹೆೇಳಳವುದು ಬಹಳ ಅಗತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ 

ಇನೂು ಭ್ಯವಿರಬಹುದು, ಪ್ಿತ್ತಷಾಠನದ ಸದಸೆರಿಗೂ 

ಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದನೆುಲ ಿ ವಿವರಿಸಿ 

ಹೆೇಳಳವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ನಿೇವು ಒಂದು 

ಹೊಸ ಪ್ಿಪ್ಂಚ್ವನುು, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣವನುು ರೂಪಿಸುತ್ತತೇರಿ. 

ನಾನು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಭ್ಯಕೆೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೊೇಲ್ಲಕೆ. 

'ಹೊೇಲ್ಲಕೆ' ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತಾತ? ನಿಮಮನುು 

ಬೆೇರೆಯವರ ಜತೆ ಹೊೇಲ್ಲಸುವುದು, ನಿಮಮನುು ರ್ಾಣ ಹುಡುಗನ 

ಜತೆ ತುಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅರ್ವಾ ಓವಷ ದಡು ಹುಡುಗನ ಜತೆ 

ಹೊೇಲ್ಲಸುವುದು, ನಿಮಮನುು ಗಾಂಧಿೇಜಿ ಅರ್ವಾ ಬುದಧ ಅರ್ವಾ 

ಕಿಿಸತನ ಜತೆ ಹೊೇಲ್ಲಸುವುದು, ನಿೇವು ಕಮುೆನಿಸ್ು ಆಗಿದದರೆ ಬುದಧ 

ಅರ್ವಾ ಕಿಿಸತನಲ ಿ - ಸ್ಾುಲ್ಲನ್ ಅರ್ವಾ ಲೆನಿನ್ ಜತೆ 

ಹೊೇಲ್ಲಸುವುದು - ನಿಮಮನುು ಇನಾೆರ ಜತೆಗೊೇ ಹೊೇಲ್ಲಸುವುದು 

ಭ್ಯದ ಆರಂಭ್, ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತ್ತಳಿಸುತ ತೆೇನೆ. 

 

ನಾವು ಅದರ ಆಳಕಿೆಳಿಯೇಣ, ಆಗ ನಿಮಗೆ 

ನಿಭ್ಷಯವಾಗಿರುವುದರ ಮಹತವ ತ್ತಳಿಯುತತದೆ. ನಮಮ ಇಡಿ 

ಸಮಾಜ ಹೊೇಲ್ಲಕೆಯ ಮೆೇಲೆ ನಿಂತ್ತದೆ, ಅಲಿವೆ? ಬೆಳವಣಿಗೆ 

ದೃಷ್ಠುಯಂದ ಹೊೇಲ್ಲಕೆ ಆವಶೆಕ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ ತೆೇವೆ. 

ನಾನು ನನುನುು ಇನೊುಬಾ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಜತೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿಕೊಂಡು 

“ಒಳೆುೇದು, ನಾನು ಅವನನುು ಸ್ೊೇಲ್ಲಸಬೆೇಕು, ಆತನಿಗಿಂತ ನಾನು 

ಉತತಮನಾಗಬೆೇಕು” ಎಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಳಳುತ ತೆೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು 

ನಿಮಮನುು ನಿಮಗಿಂತ ಕೊಂಚ್ ಹೆಚ್ುು ರ್ಾಣನಾದ ವಿದಾೆರ್ಥಷಯ 

ರ್ೊತೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆೇನಾಗುತತದೆ? ಬೆೇರೆಯವರ 

ಜತೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆೇನಾಗುತತದೆ 

ಎಂಬುದನುು ಗಮನಿಸಿದ್ರದೇರಾ? “ಆ 

ಹುಡುಗನಷೆುೇ ರ್ಾಣನಾಗು" ಎಂದು 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆೇಳಳತಾತರೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಅರ್ವಾ ಹುಡುಗಿಯರ್ುು 

ಬುದ್ರಧವಂತ, ಪ್ರಿಶಿಮಿ ಅರ್ವಾ ಅಧೆಯನಶಿೇಲನನಾುಗಿ 

ಮಾಡಲು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳನುು, ದರ್ೆಷಗಳನುು 

ಕೊಡುತಾತರೆ. ನಿೇವು ಹೆಣಗುತ್ತತೇರಿ, ಸಪಧಿಷಸುತ್ತತೇರಿ; ಇನೊುಬಾ 

ಹುಡುಗನ ಬಗೆೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟೆುಕಿರ್ಾುಗುತತದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ, 

ಹೊೇಲ್ಲಕೆಯಂದ ಹೊಟೆುಕಿಚ್ುು, ಮಾತಿಯಷ ಉಂಟಾಗುತತದೆ; ಈ 

ಮತಿರವೆೇ ಭ್ಯದ ಆರಂಭ್. ನಿಮಮನುು ಇನೊುಬಾ ಹುಡುಗನ 

ಜತೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದಾಗ ನಿೇವು ಹುಡುಗ ಅರ್ವಾ ಹುಡುಗಿ 

ಮುಖೆವಾಗುವುದ್ರಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಇನೊುಬಾ ಮುಖೆವಾಗುತಾತನೆ. 

ನಿಮಮನುು ನಿೇವು ಇತರರ ಜತೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿ ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಮತೊತಬಾ 

ನಿಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ುು ಮುಖೆವಾಗಿಬಿಡುತಾತನೆ. ಹೌದಲವಿೆೇ? ನಿಮಮ 

ಸ್ಾಮರ್ೆಷಗಳೊಂದ್ರಗೆ, ನಿಮಮ ಪ್ಿವೃತ್ತತಗಳ ಜತೆ, ನಿಮಮ ಕರ್ುಗಳಳ 

- ಸಮಸ್ೆೆಗಳ ಜತೆ, ನಿಮಮ ಇರವಿನ ಜತೆ ಒಬಾ ವೆಕಿತಯಾಗಿ ನಿೇವು 

ಮುಖೆವಾಗುವುದ್ರಲಿ. ಆ ಇನೊುಬಾ ಮುಖೆವಾಗುತಾತನೆ, ಹಿೇಗಾಗಿ 

ವೆಕಿತಯಾಗಿ ನಿೇವು ಬದ್ರಗೆ ಸರಿಯುತ್ತತೇರಿ, ಆ ಇನೊುಬಾನ ಹಾಗೆ 

ಆಗಲು ಹೆಣಗುತ್ತತರುತ್ತತೇರಿ. ಈ ಹೆಣಗಾಟದಲ್ಲ ಿಅಸೂಯೆ, ಭ್ಯ 

ಹುಟಿುಕೊಳಳುತತದೆ. ತರಗತ್ತಯಲ್ಲ ಿಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮಮನುು ಬೆೇರೊಬಾನ 

ಜತೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿ ನೊೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ಿತೆೆೇಕವಾಗಿ ಅಂಕಗಳನುು, 

“ಹ ೂೇಲ್ಲಕ  ಇರಸವಲ್ಲಲ ಪ ರೇಮವಿರಸವುದಿಲಲ.”                                                                                           

 - ಜ . ಕ್ೃಷ್ಣಮೂತ್ತಿ 
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ಹೊೋಲಿಕೆ - ಜೆ. ಕೃಷಣಮೂರ್ತ  ಿ

 



ದರ್ೆಷಗಳನುು ಕೊಡುತಾತರೆ; ನಿೇವು ನಾಶವಾದ್ರರಿ. ನಿಮಮ ಸವಂತ 

ಸ್ಾಮರ್ೆಷಗಳಳ, ನಿಮಮ ಅಂತಸಿ ಅಸಿತತವ ದಮನಿಸಲಪಡುತತದೆ. 

ನಿೇವು 'ಆತಮ', 'ಮುಕಿತ' ಮತುತ ಇನಿುತರ ವಿರ್ಾರಗಳ ಬಗೆೆ 

ಕೆೇಳಿರುತ್ತತೇರಿ. ಅವೆಲಿ ಕೆೇವಲ ಶಬದಗಳಳ ಮಾತಿ; ಏಕೆಂದರೆ 

ನಿಮಮನುು ಪ್ರರ ಜತೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಮನುು ನಾಶ 

ಮಾಡಲಾಗುತತದೆ. ನಿೇವು ಮಂದಮತ್ತಯೇ ಅಲಪಮತ್ತಯೇ 

ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅರ್ವಾ ಹೆತತವರು   

ಬುದ್ರಧವಂತನೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ ಆ ಇನೊುಬಾ ಹುಡುಗ ಅರ್ವಾ 

ಹುಡುಗಿಯಷೆುೇ ನಿೇವೂ ಮುಖೆರು.  

ಹಿೇಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಅರ್ವಾ ಇಂರ್ ಒಂದು ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆೇಂದಿ 

ಹೊೇಲ್ಲಕೆಯನುು ಸಂಪ್ೂಣಷವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೆೇಕಲವಿೆ? 

ಏಕೆಂದರೆ ನಿೇವು ಮುಖೆ, ಆ ಮತೊತಬಾನಲಿ? ನಿಮಮ ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಪ್ಿತ್ತಯಬಾ ವಿದಾೆರ್ಥಷಯ ವಿರ್ಾರದಲ್ಲ ಿ ಹೆಚ್ುು ಎಚ್ುರದ್ರಂದ 

ಇರಬೆೇಕಲವಿೆೇ? ಸಮಸ್ೆೆ ಏನೆಂದರೆ ಹೆತತವರಿಗೆ ಇದರಲ ಿೆಲಿ 

ಆಸಕಿತಯೆೇ ಇಲಿ: ನಿೇವು ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ಾಗಬೆೇಕು, ಕೆಲಸ 

ಗಳಿಸಬೆೇಕು, ಇಷೆುೇ ಅವರ ಆಸಕಿತ. 

ಹಿೇಗಾಗಿ, ಅವರೆೇನು ಮಾಡುತಾತರೆ? 

ಮನೆಯಲ್ಲ ಿನಿಮಮನುು ನಿಮಮ ಅಣಣನ 

ಜತೆ ಅರ್ವಾ ಚಿಕೆಪ್ಪನ ಮಗ 

ಅರ್ವಾ ಮಗಳ ಜತೆ ಹೊೇಲ್ಲಸಿ 

ಅವರ ಹಾಗೆ ರ್ಾಣನಾಗು' 

ಎನುುತಾತರೆ; ಇದು ಪೆಿೇಮವಲಿ. 

ಹೊೇಲ್ಲಕೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ಪೆಿೇಮವಿರುವುದ್ರಲಿ; ನೊೇಡಿ ಒಬಾಳಳ 

ತಾಯಗೆ ಹಲವು ಮಕೆಳಿರುವಾಗ, ನಿಜಕೂೆ ಆಕೆಗೆ ತನು ಮಕೆಳ 

ಮೆೇಲೆ ಪಿಿೇತ್ತ ಇದದರೆ ಹೊೇಲ್ಲಕೆ ಮಾಡುವುದ್ರಲಿ. ಆಕೆಗೆ ತನೆುಲಿ 

ಮಕೆಳೂ ಮುಖೆವೆೇ ಅಲಿವೆೇ? ತಾಯ ಮೂಖಷಳೊೇ, 

ದಡಿುಯೇ, ಅಸಡಾುಳ ಪ್ಿವೃತ್ತತಯವಳೊೇ ಆಗಿರದ್ರದದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನು 

ಒಬಾ ಹುಡುಗನನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು “ಇವನಂದೆಿ ನನಗೆ 

ತುಂಬಾ ಇರ್ು. ನಿೇವೆಲಿರೂ ಇವನುು ಇರ್ುಪ್ಡಬೆೇಕು” ಎಂದು 

ಹೆೇಳಳವುದ್ರಲಿ.  

ತನು ಇರವಿನಲ ಿೆೇ ಪೆಿೇಮಮಯಯಾದ ನಿಜವಾದ ತಾಯ 

ಯಾರನೂು ಹೊೇಲ್ಲಸುವುದ್ರಲಿ. ಹೆಳವ, ದಡು ಮುಂತಾದವರು 

ರ್ಾಣ ಹುಡುಗರಷೆುೇ ಮುಖೆವಾದವರು. ಅದೆೇ ರಿೇತ್ತಯಲ್ಲಿ 

ನಾವಿಲ್ಲ ಿಯಾವುದೆೇ ಆದಶಷವನಿುಟುು ಕೊಳುಬಾರದು. ಮತುತ ಆ 

ನಿಟಿುನಲ್ಲ ಿ ಕಾವೆ ನಿವಷಹಿಸುತ ತೆೇವೆ ಎನುಬಾರದು; ನಾವು ಎಲಿ 

ಬಗೆಯ ಸಪಧಾಷತಮಕ ತುಲನೆಯನುು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕು.  

ಶಿಕ್ಷಕನಾದವನು ಪ್ಿತ್ತಯಬಾ ಹುಡುಗನನೂು ಅಧೆಯನ 

ಮಾಡಬೆೇಕು, ಆತನ ಸ್ಾಮರ್ೆಷಗಳೆೇನು, ಹೆೇಗೆ ಪ್ಿಗತ್ತ 

ಸ್ಾಧಿಸುತ್ತತದಾದನೆ, ಹೆೇಗೆ ಅಧೆಯನ ಮಾಡುತ್ತತದಾದನೆ ಎಂಬುದನುು 

ತ್ತಳಿದುಕೊಳುಬೆೇಕು. ಪಾಿಯುಃ ನಿೇವು 'ಪ್ಿಗತ್ತ' ಎಂಬ ಆ ಶಬದವನುು 

ಬಳಸಲೆೇಬಾರದು. ಪ್ಿತ್ತಯಬಾ ಹುಡುಗ ಅರ್ವಾ ಹುಡುಗಿ ಹೆೇಗೆ 

ಅಧೆಯನಶಿೇಲನಾಗಬೆೇಕು, ಹೆೇಗೆ ಕಲ್ಲಯಬೆೇಕು ಎಂದು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವುದೆೇ ಕರ್ುಕರ ಸಂಗತ್ತ. ನಾವಿೇಗ ಹೊೇಲ್ಲಕೆಯ ಮೂಲಕ, 

ಸಪಧೆಷಯ ಮೂಲಕ, ದರ್ೆಷಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಲಯುತ ತೆೇವೆ; ನಮಮ 

ಮೆೇಲೆ ಒತತಡ ಹೆೇರಲಾಗುತ್ತತದೆ; ಅಲಿವೆೇ? ನಿೇವು ತರಗತ್ತಯಲ್ಲಿ 

ಆಲಸಿಗಳಾಗಿದದರೆ, ಏನಾಗುತತದೆ? ನಿೇನು ಆಲಸಿ, ಆತ ರ್ಾಣ 

ಎಂದು ಎತ್ತತಹೆೇಳಲಾಗುತತದೆ. “ನಿೇನಾೆಕೆ ಅವನ ಹಾಗೆ 

ಆಗಬಾರದು?” ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆೇಳಳವುದಲದಿೆ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ 

ಅಂಕಗಳನುು ನಿೇಡುತಾತರೆ, ಹಿೇಗಾಗಿ ನಿೇವು ಗಣಿತವನುು ಕಲ್ಲಯಲು 

ಎಲ್ಲಲಿದಿರ್ುು ಹೆಣಗುತ್ತತೇರಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತತದೆ? ನಿಮಮ ಮಿದುಳಳ, 

ನಿಮಮ ಅಸಿತತವ ತ್ತರುಚ್ಲಪಡುತತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 

ಆಸಕಿತಯಲಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆೇರೊಂದು ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಆಸಕಿತಯದುದ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಿೇವು ಗಣಿತವನುು 

ಕಲ್ಲಯಬಹುದು.  

ಹಿೇಗೆ, ಭ್ಯದ ನಿವಾರಣೆ ತುಂಬಾ 

ಕರ್ುಕರ; ಅದನುು 

ಆಮೂಲಾಗಿವಾಗಿ ಮೊದಲ್ಲನಿಂದ 

ಅಂದರೆ ನಿಮಮ ಬಾಲೆದ್ರಂದ, 

ಶಿಶುವಿಹಾರದ ಹಂತದ್ರಂದ, 

ಅತೆಂತ ಎಳೆಯ ಹಂತದ್ರಂದ 

ಪಾಿರಂಭ್ಮಾಡಿ ನಿೇವು ಈ ಸಂಸ್ೆಿಯನುು ಬಿಟುುಹೊೇಗುವ ತನಕ 

ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಬೆೇಕು. ಇದು ನಮಮ ಕೆಲಸ, ಇದು 

'ಆದಶಷ'ವಲಿ. ಇದನುು ಪ್ಿತ್ತದ್ರನ ನಿವಷಹಿಸಬೆೇಕು, ನಾವಿೇಗ 

ಮಾಡುತ್ತತರುವ ಹಾಗೆ ಇದನುು ನಿವಷಹಿಸಬೆೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ 

ನೊೇಡಿ, ಈ ತಥಾಕರ್ಥತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ಿಪ್ಂಚ್ದಲ್ಲ ಿ ಸಪಧೆಷ 

ಕೌಿಯಷಕೆೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತತದೆ. ಈ ಶಬದದ ಅರ್ಷ ನಿಮಗೆ 

ಗೊತಾತ? ಹಾಗೆಂದರೆ ಬಬಷರತೆ, ಇನೊುಬಾನ ಬಗೆೆ ಅಗೌರವ, 

ಇನೊುಬಾನ ಬಗೆೆ ಯೇಚ್ನೆ ಮಾಡದ್ರರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿೇವು 

ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ರದೇರಿ, ಪೆೈಪೇಟಿ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ರದೇರಿ, 

ಆಕಿಮಣಶಿೇಲರಿದ್ರದೇರಿ. ನಿೇವು ಹೆಚ್ುು ಹೆಚ್ುು ಬೆೇಕೆಂದು 

ಬಯಸುತ್ತತದ್ರದೇರಿ, ಆದರೆ ನಿಮಮ ಹಾಗೆ ಪ್ಿತ್ತಯಬಾರೂ ತಮಗೆೇ 

ಹೆಚ್ುು ಹೆಚ್ುು ಸಿಗಬೆೇಕು, ಆ ಹಕುೆ ತಮಗಿದೆ ಎಂದು 

ಭಾವಿಸುತಾತರೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವರೂ ನಿಮಮ ಹಾಗೆ ಹೆಣಗಾಡುತಾತರೆ. 

ದೆೇಶದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜನತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಇನೂು ಇಂರ್ ಹಲವು 

ವಿರ್ಯಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ ಿನಮಮ ಸಮಾಜ ಅಸೂಯೆ, ಹೊಟೆುಕಿಚ್ುು 

ಹಾಗೂ ಮ ಹತಾವಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮೆೇಲೆ ನಿಂತ್ತದೆ. ನಿೇವೆೇ ಅದರ 

ಕೆೇಂದಿ. 

“ಭಯದ ಒಂದಸ ಕಾರಣವ ಂದರ  ಅಸ್ೂಯೆ, ಅಸ್ೂಯೆ 

ಎಂದರ  ತ್ಸಲನ  - ಹ ೂೇಲ್ಲಕ  ಹಾಗೂ ಅಸ್ೂಯೆಯನಸು 

ಆಧ್ರಿಸಿದ ಸ್ಮಾಜ ತ್ನಗೂ ಹಾಗೂ ಇತ್ರರಿಗೂ 

ಯಾತ್ನ ಯನಸು ಸ್ೃಷ್ಟಟಸ್ಸತ್ತದ .” 

                                  - ಜ . ಕ್ೃಷ್ಣಮೂತ್ತಿ 

 

ಸಹಪಯಣ                                                     
ಅಗಸ್್ಟ  2021 

 

5 



ಈ ಸಪಧೆಷ ಕಡೆಗೆ ಯುದಧ, ಜನರ ನಾಶ ಹಾಗೂ 

ಮಹಾದುರಂತದಲ್ಲ ಿ ಪ್ಯಾಷವಸ್ಾನವಾಗುತತದೆ. ಜಗತ್ತತನೆಲ ಿೆಡೆ 

ಇದೆಲವಿೂ ನಡೆಯುವುದನುು ನೊೇಡುತಾತ ಹೆೇಳಳವುದಾದರೆ 

ನಮಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಾದರೂ ಈ ಬಗೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ ಿ ನಿಜಕೂೆ 

ಆಸಕಿತಯುಳುವರು ಒಂದೆಡೆ ಸ್ೆೇರಿ ಬೊೇಧನೆಯ ಕಿಮವನುು, 

ಜಿೇವನ ಕಿಮವನುು, ಹೊೇಲ್ಲಕೆಯಲದಿ, ನಿಮಗಿಂತ ಇನೊುಬಾರು 

ಬಹಳ ಮುಖೆ ಎಂಬ ಪ್ರಿಗಣನೆಯಲದಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಗಷವನುು 

ರೂಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಲಿವೆೇ? ಉಳಿದವರೆರ್ುು ಮುಖೆವೊೇ 

ನಿೇವೂ ಅಷೆುೇ ಮುಖೆ; ಆದರೆ ನಿಮಮಲ್ಲಿ ಆಸಕಿತಯನುು 

ಮೂಡಿಸುವುದು ಹೆೇಗೆ ಎಂಬುದನುು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲಿ. 

ನಿಮಮ ಆಸಕಿತಯನುು ಅರಳಿಸುವ ಮಾಗಷವನುು ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ ಆಗ ನಿೇವು ಉಳಿದವರಷೆುೇ ಉತತಮರಾಗುತ್ತತೇರಿ.  

ಹಿೇಗಾಗಿ, ನಾವು ಎಳೆಯವರಿರುವಾಗಲೆ ಹೊೇಲ್ಲಕೆಯ ಈ  

ವೆವಹಾರವನುು ಅರಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖೆ. ಹೊೇಲ್ಲಕೆಯ 

ಮುಖ್ೆೇನ ನಾವು ಕಲ್ಲಯುತ ತೆೇವೆ ಎಂದು ನಂಬಿದೆದೇವೆ. ಆದರೆ 

ನಿಜಕೂೆ ನಾವು ಕಲ್ಲಯುವುದ್ರಲಿ. ನಿಜವಾದ ಆವಿಷಾೆರಿ, 

ನಿಜವಾದ ಸೃಜನಶಿೇಲ ವೆಕಿತ ಯಾರನೂು ಹೊೇಲ್ಲಸುವುದ್ರಲಿ. ಆತ 

ಕೆೇವಲ ಇದುದ ಬಿಡುತಾತನೆ, ಬದುಕುತಾತನೆ; 'ನಾನು ಎಡಿಸನ್ ನ 

ಹಾಗೆ ಆರ್ವಾ ರಾಮನ ಹಾಗೆ ಒಳೆುಯವನಾಗಬೆೇಕು' ಎಂದು  

ಹೆೇಳಳವುದ್ರಲಿ; ಆತ ದುಡಿಯುತಾತನೆ ಮತುತ ಬದುಕುತಾತನೆ.  

ನಿೇವೊಂದು ಕವನ ಬರೆದು ಅದನುು ಇನೊುಬಾನ ಕವಿತೆ ಜತೆ 

ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರೆ ನಿಮಮ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಏನಾಗುತತದೆ? ಕಿೇಟ್ಸಿ, ಶೆಲ್ಲ ಿಅರ್ವಾ 

ಇನೊುಬಾ ಮಹಾಕವಿಯ ಜತೆ ನಿಮಮನುು ನಿೇವು 

ಹೊೇಲ್ಲಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ ನಿೇವು ಬರೆಯುವುದನೆುೇ 

ನಿಲ್ಲಸಿಿಬಿಡುತ್ತತೇರಿ. ನಿಮಗೆೇನೊೇ ಹೆೇಳಲ್ಲಕಿೆದೆ, ಅದಕಾೆಗಿ ನಿೇವು 

ಬರೆಯಬೆೇಕು. ನಿೇವು ಅದನುು ತುಂಬ ಕೆಟುದಾಗಿ 

ನಿರೂಪಿಸಿರಬಹುದು, ನಿಮಮ ಕವಿತೆಯಲ್ಲ ಿ ಲಯ 

ಇಲದಿ್ರರಬಹುದು, ಬಳಸಿದ ಪ್ದಗಳಳ ಸುಲಲ್ಲತವೂ ಸಮೃದಧವೂ 

ಆಗಿಲದಿ್ರರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆೇನೊೇ ಹೆೇಳಲ್ಲಕಿೆದೆ. ನಿೇವೆೇನು 

ಹೆೇಳಳತ್ತತೇರಿ - ಅದೆಷೆುೇ ಮೂಖಷತನದ್ರಂದ ಕೂಡಿರಲ್ಲ ಅದು 

ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಮಹತತವದುದ; ಕಿೇಟ್ಸಿ ಅರ್ವಾ ಶೆಲ್ಲ ಿ ಅರ್ವಾ 

ಶೆೇಕ್ಿ ಪಿಯರ್ ಏನು ಹೆೇಳಿದಾದರೊೇ ಅಷೆುೇ ಮಹತತವದುದ ನಿಮಮ 

ಮಾತು ನಿಮಮ ಪಾಲ್ಲಗೆ, ನಿೇವು ಹೊೇಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಲು ಶುರು 

ಮಾಡಿದರೆ, ಏನನೂು ಬರೆಯಲಾರಿರಿ. 

    

 

 

"ವಿದಾೆರ್ಥಷ ಸಂವಾದ, ವಾರಣಾಸಿ 1954" ಪ್ುಸತಕದ್ರಂದ  

ಮೂಲ: "Talks with Students, Varanasi 1954" 
ಅನು: ಡಾ. ಮಹಾಬಲೆೇಶವರ ರಾವ್ 
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ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಯು : 

ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸಿಗಯ ಅಂದರಯ 

ನಮಮದಯೇ ಮನಸ್ಸಿಗಯ ನಮಮದಯೇ 

ಹೃದಯಕ್ಯೆ ನಮಮದಯೇ ಆದ 

ಕಟ್ುುಪಾಡುಗಳಿಗಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ಮೂಲತಃ ಆಳವಾಗಿ 

ಪರಿವತಣನಯಗಯೂಳಳಲು ಸ್ಾಧ್ೆವಯೇ? 

ಹಾಗಲಲದಿದದರಯ ನಮಮ ಭಾಷಾವಾರು 

ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಮ 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಭಿಮಾನದ ಮೂಲಕ 

ನಮಮ ರಾಜಕ್ಾರಣಿಗಳು ತಮಮ ಸವಂತ 

ಲಾಭಕ್ಾೆಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ಸ ಕ್ಯೂಂಡಿರುವ 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯವಾದ ಮತುು 

ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದಾಗಿ, ನಾವು 

ಒಬ್ಬರನಯೂೊಬ್ಬರು ನಾಶಗಯೂಳಿಸಲು 

ಮುಂದಾಗುತಿುದಯದೇವಯ. 

 

- ಜ . ಕ್ೃಷ್ಣಮೂತ್ತಿ 

 

 



 

ಬೆಳಿಗೆೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚ್ುಗಳೊಂದ್ರಗೆ 

ಆರಂಭ್ವಾಯತು. ಈಗ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತತದೆ. ಮಳೆ 

ದ್ರನವಿಡಿೇ ನಿಂತ್ತಲಿ ಸುರಿದ ನಿೇರನೆುೇ ಭ್ೂಮಿ ಹಿೇರುತ್ತತದೆ. ದೊಡು 

ಮರದ ಕೆಳಗೆ ದನಕರುಗಳಳ ಆಶಿಯ ಪ್ಡೆದ್ರವೆ. ಅಲ ಿೆೇ ಬೆಳುಗಿನ 

ದೆೇವಾಲಯವಿದೆ. ಮರದ ಬುಡ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸುತತ 

ಹಸಿರು ಹುಲುಿ ಹರಡಿದೆ. ಹೊಲದ ಆ ಪ್ಕೆದಲ್ಲಿ ರೆೈಲು ಮಾಗಷ. 

ರೆೈಲು ಚ್ಡಾವಿನಲ್ಲ ಿಭಾರಿ ಸದುದ ಮಾಡುತಾತ ಸ್ಾಗುತ್ತತದೆ. ರೆೈಲು 

ಮಾಗಷದ ಗುಂಟ ಸ್ಾಗುವವರು ಅಲ್ಲ ಿ ಒಮೊಮಮೆಮ ಟೆೈನಿನ 

ಆಘಾತಕೆೆ ಎರಡು ಹೊೇಳಾದ ನಾಗರಹಾವನುು ಕಾಣಬಹುದು. 

ಹಕಿೆಗಳಳ ಕೂಡಲೆೇ ಹಾವಿನ ಹೆಣಕೆೆ ಮುತ್ತತಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನುು 

ತ್ತಂದು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತತವೆ.  

ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ವಿಶೆೇರ್ ಬುದ್ರಧಶಕಿತ ಬೆೇಕು. 

ಒಂಟಿಯಾಗಿದೂದ ನಮಿವಾಗಿರುವುದು ದುಸತರ. ತನು ತೃಪಿತಗಳ 

ಗೊೇಡೆ ಕಟಿುಕೊಳುದೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅಸ್ಾಧಾರಣ 

ಚ್ುರುಕುತನ ಬೆೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂಟಿ 

ಬಾಳಳವೆ ಔದಾಸಿೇನೆವನುು 

ಉಂಟುಮಾಡುತತದೆ. ಸುಖಕರ 

ಅಭಾೆಸವು ಬೆಳೆದು ಅದರಿಂದ 

ಹೊರಬರುವುದು ಕರ್ುವಾಗುತತದೆ. ಒಂಟಿ ಬಾಳಳವೆಯು 

ಪ್ಿತೆೆೇಕತೆಯನುು ಪಿೇತಾಿಹಿಸುತತದೆ. ವಿವೆೇಕಿಗಳಳ ಮಾತಿವೆೇ 

ತಮಗೂ ಪ್ರರಿಗೂ ಅನಾೆಯಮಾಡದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಾಳಲು 

ಸ್ಾಧೆ. ವಿವೆೇಕವು ಒಂಟಿ. ಆದರೆ ಸುಂದರವಾದ ಮಾಗಷವು 

ನಮಮನುು ವಿವೆೇಕದತತ ಕರೆದೊಯುೆವುದ್ರಲಿ, ಪ್ಿತೆೆೇಕತೆಯೆೇ ಸ್ಾವು, 

ಮುದುಡಿ ಕೊಳಳುವುದರಲ್ಲ ಿವಿವೆೇಕವಿಲಿ, ವಿವೆೇಕಕೆೆ ಮಾಗಷಗಳಿಲಿ, 

ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ ಿ ದಾರಿಗಳೂ ಪ್ಿತೆೆೇಕಗೊಳಿಸುತತವೆ. 

ಬಹಿರ್ೆರಿಸುತತವೆ. ಪ್ಿತೆೆೇಕತೆಯನುು ಏಕತೆ, ಸಮಗಿತೆ, ಏಕೆೈಕ 

ಎಂದೆಲ ಿ ಕರೆದರೂ ದಾರಿಗಳಳ ಪ್ಿತೆೆೇಕತೆಯನುು ಸೃಷ್ಠುಸುತತವೆ. 

ದಾರಿಯು ಬಹಿರ್ೆರಿಸುವ ಕಿಿಯೆ. ಸ್ಾಧನಗಳೆೇ 

ಬಹಿರ್ೆರಿಸಲಪಡುತತವೆ. ಅಂತೆಯೆೇ ಗುರಿಯೂ ಸ್ಾಧನವನೆುೇ 

ಹೊೇಲುತತದೆ. ಸ್ಾಧನವು ಗುರಿಯಂದ ಅಭಿನು ಕ್ಷೆೇತಿದ ರ್ೊತೆಗಿನ, 

ದಾರಿಹೊೇಕನ ರ್ೊತೆಗಿನ ಹಾಗೂ ಚ್ಂಚ್ಲ ಆಲೊೇಚ್ನೆಯ 

ರ್ೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಗಿಹಿಕೆಯಲ್ಲ ಿ ವಿವೆೇಕ ಉಂಟಾಗುತತದೆ. 

ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದು, ಕಂಡುಕೊಳುಲೆಂದು ಪ್ಿತೆೆೇಕಗೊಳಳುವುದು. 

ಅದರದೆದೇ ಶೆ ೇಧಕೆೆ ಅಂತ್ತಮ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವುದು. ಸಂಬಂಧವು 

ಏಕಾಂತಕೆೆ ಹಾದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡುತತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ತನು ಸುತತ 

ತಾನೆೇ ಪ್ಿತೆೆೇಕತೆಯ ಬೆೇಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಳಳುತತದೆ. ಮನಸಿಿನಿಂದ 

ಮುಕಿತ-ಏಕಾಂತ ಬೆೇಕು. ಸಂಪ್ೂಣಷವಾದುದೆೇ ಏಕಾಂತ. 

ಅಪ್ರಿಪ್ೂಣಷವಾದುದು  ಪ್ಿತೆೆೇಕತೆಯನುು ಅರಸುತತದೆ. 

 

ಆಕೆ ಓವಷ ಲೆೇಖಕಿ, ಆಕೆಯ ಪ್ುಸತಕಗಳಳ ಸ್ಾಕರ್ುು 

ಪ್ಿರ್ಾರದಲ್ಲವಿೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ತಾನು ಭಾರತಕೆೆ 

ಬಂದ್ರರುವುದಾಗಿ ಆಕೆ ಹೆೇಳಿದಳಳ. ಆರಂಭ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನು 

ಎಲ್ಲಗಿೆ ಬಂದು ಮುಟುುತ ತೆೇನೆಂಬ ಅರಿವೆ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಈಗ ಆಕೆಯ 

ಗುರಿ ಸಪರ್ುವಿದೆ. 

****** 

ಯಾವುದೆೇ ಆಶಿಮದಲ್ಲಿ ವೆವಸ್ೆಿಯಲ್ಲ ಿ ಅರ್ವಾ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ 

ಮುಕಿತ ಸಂಪಾದ್ರಸಲು ಸ್ಾಧೆವಿಲಿ, ಅರ್ವಾ ರೂಢಿಬದಧತೆ ಮತುತ 

ಭ್ಯವೆಂಬ ಶಿಸಿತನ ಮೂಲಕ ಅದು ಲಭಿಸಲಾರದು. ಶಾಸರಗಳಳ 

ಮುಕಿತಯನುು ಕರುಣಿಸಲಾರವು. ಅದು ಭ್ರವಸ್ೆ ಹುಟಿುಸುತತದೆ. 

ಆದರೆ ಭ್ರವಸ್ೆಯು ಮುಕಿತಯಲಿ ಮುಕಿತಗೆ ಮಾಧೆಮವಾಗಿ 

ಅನುಕರಣೆಯು ಮುಕಿತಯ ನಿರಾಕರಣೆಯೆೇ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ 

ಮಾಧೆಮವೆೇ ಗುರಿ. ನಕಲು ಪ್ಿತ್ತಯಂದ ಹಲವು ನಕಲು 

ಪ್ಿತ್ತಗಳ ಸೃಷ್ಠುಯಾದ್ರೇತೆೇ ಹೊರತು ಮುಕಿತಯಲಿ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಲಿ, ಆದರೆ ನಮಮನುು ನಾವು 

ರಂಜಿಸಿಕೊಳುಲು ಇರ್ುಪ್ಡುತ ತೆೇವೆ. 

ಆದುದರಿಂದಲೆೇ ಬಲಾತಾೆರ ಅರ್ವಾ 

ಪ್ುರಸ್ಾೆರದ ಭ್ರವಸ್ೆಯು ವಿವಿಧ 

ಸೂಕ್ಷಮ ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ವೆಕತವಾಗುತತದೆ. 

ಭ್ರವಸ್ೆಯು ಜಿೇವನದ ನಿರಾಕರಣೆ. 

****** 

“ಈ ಏಕಾಂತದ ನೊೇವು ಅತೆಂತ ಗಾಢವಾದುದು. ನಾನು ಈ 

ಬಗೆೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ? ಈ ಶ ನೆವನುು ನಾನು ಹೆೇಗೆ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲ?” 

 

ದಾರಿಯನುು ಕೆೇಳಿದಾಗ ನಿೇವು ಅನುಯಾಯಯಾಗುತ್ತತೇರಿ. 

ನಿಮೊಮಳಗೆ ಏಕಾಂತದ ನೊೇವಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಬೆೇಕು, 

ಮಾಗಷದಶಷನದ ಬಗೆಗಿನ ಬೆೇಡಿಕೆಯು ಬಲಾತಾೆರ, 

ಅನುಕರಣೆ ಹಾಗೂ ಭ್ಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನುು ತೆರೆಯುತತದೆ.  

****** 

 “ನಾನು ಹೆಚಿುನ ಆಶಿಮಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ಕೊಟಿುದೆದೇನೆ. ಅಲ್ಲನಿ 

ಜನಗಳಳ ತಾವು ಸತೆವೆಂದು ಕರೆಯುವ ಆಲೊೇಚ್ನೆಯ ಕಿಮಕೆೆ 

ನಿಮಮನುು ಕಟಿುಹಾಕಲು ಹೊರಟಿರುತಾತರೆ. ಒಂದು ನಿದ್ರಷರ್ು 

ಶಾಸರ ಅರ್ವಾ ಗುರು ಬೊೇಧಿಸಿದ ಜಿೇವನ ಕಿಮಕೆೆ 

ಕಟುುಬಿೇಳಲು ಯಾಕೆ ಅವರೆಲ ಿಬಯಸುತಾತರೆ? ಅವರು ಯಾಕೆ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಾವತಂತಿಯವನುು ಕೊಡದೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಭ್ರವಸ್ೆ 

ನಿೇಡುತ್ತತರುತಾತರೆ?” 

 

 

“ನಿಮಮ ಪ್ತರೇತ್ತಯ ಕ ಲಸ್ ಯಾವುದ ಂದಸ 

ಕ್ಂಡಸಕ ೂಳುಲಸ ಅಪಾರ ವಿವ ೇಕ್ ಬ ೇಕ್ಸ.” 

               -  ಜ . ಕ್ೃಷ್ಣಮೂತ್ತ  ಿ

 

ಸಹಪಯಣ                                                     
ಅಗಸ್್ಟ  2021 
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ರೂಢಿಬದಧತೆ ತೃಪಿತದಾಯಕ. ಅದು ಶಿರ್ೆರಿಗೆ ಭ್ದಿತೆಯ ಭ್ರವಸ್ೆ 

ನಿೇಡುತತದೆ. ಮೆೇಲಾಗಿ ಗುರುಶಿರ್ೆರಿಬಾರಿಗೂ ಬಲ ಒದಗಿಸುತತದೆ. 

ರೂಢಿಬದಧತೆಯ ಮೂಲಕ ಧಾಮಿಷಕ ಅರ್ವಾ ಮತ ನಿರಪೆೇಕ್ಷ 

ಅಧಿಕಾರ ಬಲ್ಲರ್ಠವಾಗುತತದೆ. ರೂಢಿಬದಧತೆಯು ಮಂಕುತನಕೆೆ 

ಕಾರಣ. ಇದನೆುೇ ಜನ ಶಾಂತ್ತ, ಮನುಃಶಾಂತ್ತ ಎನುುತಾತರೆ. 

ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ಿತ್ತರೊೇಧದ ಮೂಲಕ 

ಯಾತನೆಯನುು ದೂರವಿಡುವಿರಾದರೆ ಅದರಿಂದ 

ನೊೇವಾಗಬಹುದಾದರೂ ಆ ಹಾದ್ರಯನುು ಏಕೆ 

ತುಳಿಯಬಾರದು? ರೂಢಿಬದಧತೆಯು ಸಂಘಷ್ಠಷಸುವ ಮನಸಿಿನ 

ಅರಿವನುು ಅಳಿಸುತತದೆ. ನಮಮನುು 

ಸಂವೆೇದನಾಶ ನೆವಾಗಿರಿಸಲು, ಮಂಕಾಗಿಸಲು ಬಯಸುತತದೆ. 

ಕುರೂಪ್ವನುು ನೊೇಡಲು ನಾವು ಬಯಸುವುದ್ರಲಿ ಹಾಗಾಗಿ 

ಸುಂದರವಾದುದರ ಬಗೆೆಯೂ ನಾವು ಮಂಕಾಗಿರುತ ತೆೇವೆ. 

ಸತ್ತತರುವ ಅರ್ವಾ ಜಿೇವಂತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದಕಾೆದರೂ 

ಬದಧವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ತೇವ ತೃಪಿತ ನಿೇಡುತತದೆ. ಗುರುವಿಗೆ ಗೊತುತ 

ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತತಲಿ, ನಿಮಮನುು ಸಂತೆೈಸುವ ಗುರುವಿಗೆ 

ವಿರ್ಯ ಮೊದಲೆೇ ಗೊತ್ತತದದರೂ 

ನಿಮಮಪಾಡಿಗೆ ನಿೇವೆೇ 

ಕಂಡುಕೊಳಳುವುದು ಮೂಖಷತನ. 

ಹಿೇಗಾಗಿ ನಿೇವು ಆತನ 

ಗುಲಾಮನಾಗುತ್ತತೇರಿ. ಮತುತ 

ಗೊಂದಲಕಿೆಂತ ಗುಲಾಮತನವೆೇ 

ಉತತಮ. ಗುರು ಹಾಗೂ ಶಿರ್ೆರು ಪ್ರಸಪರ ಶೆ ೇರ್ಣೆಯನುು 

ಆಶಿಯಸುತಾತರೆ. ನಿೇವು ಸುಖ ಪ್ಡೆಯಲು ಸುತತ ಆವರಿಸುವ ಶಿಸುತ 

ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಜಿೇವನ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ 

ಆರಾಧಿಸಲಪಡಲು ಹೊೇಗುತ್ತತೇರಿ. ಇದೆಲವಿನೂು ಸತೆದ 

ಶೆ ೇಧವೆಂದು ಜನ ಕರೆಯುತಾತರೆ.  

ಹೆೇಗೆ ಎಂಬುದು ಸದೆಕೆೆ ಮುಖೆ ಅಲಿವೆೇ ಅಲಿ. ಆದುದರಿಂದ 

ನಾವು ಈ ನೊೇವನುು ದೂರ ಸರಿಸುವ, ಮಿೇರಿ ನಿಲುಿವ ಅರ್ವಾ 

ಅದರಾರ್ೆಗೆ ಸ್ಾಗುವ ಪ್ಿಯತು ಮಾಡವುದಕಿೆಂತಲೂ ಈ 

ನೊೇವಿನ ಸವರೂಪ್ವನುು ಗಿಹಿಸಲು ಪ್ಿಯತ್ತುಸ್ೊೇಣ. ಏಕಾಂತದ 

ಈ ನೊೇವಿನ ಪ್ೂಣಷಗಿಹಿಕೆಯಾಗದ ಹೊರತು ಅಲ್ಲ ಿ ಶಾಂತ್ತ, 

ನೆಮಮದ್ರ ನೆಲೆಸಲು ಸ್ಾಧೆವಿಲಿ, ಕೆೇವಲ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾತಿ 

ಇರಬಲದಿು. ಇದರ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಇರುತತದೊೇ ಇಲವಿೊೇ, 

ಅಂತು ನಮಮಲ್ಲಿ ಹೆಚಿುನವರು ಅದರ ಭ್ಯದ್ರಂದ ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ 

ಅರ್ವಾ ಒರಟಾಗಿ ಪಾರಾಗಲು ಬಯಸುತ ತೆೇವೆ. ಈ ನೊೇವು 

ಭ್ೂತಕಾಲಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆದೇ ಹೊರತು ವತಷಮಾನದದಲಿ, 

ಏನಾಗಿದೆಯೇ ಅದನುು ಶಾ ಬಿಧಕವಾಗಿ ಸ್ೆೈದಾಧಂತ್ತಕವಾಗಿ 

ಶೆ ೇಧಿಸದೆೇ ನೆೇರವಾಗಿ ಅನುಭ್ವಿಸಬೆೇಕು. ನೊೇವು ಆರ್ವಾ  

ಭ್ಯದ ಹಿನೆುಲೆಯಂದ್ರಗೆ ವತಷಮಾನದ ಅನುಸಂಧಾನ 

ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲ ಿ ಶೆ ೇಧವಿರಲು ಸ್ಾಧೆವೆ? ಇದನುು ಗಿಹಿಸಲು 

ನಿೇವು ಮುಕತವಾಗಿರಬೆೇಡವೆ? ಗತಕಾಲದ ಆ ಜ್ಞಾನವನುು 

ಕಳಚಿಕೊಳುಬೆೇಡವೆ? ಅಭಾೆಸಗತ ಪ್ಿತ್ತಕಿಿಯೆಗಳಳ ಹಾಗೂ 

ಸೃತ್ತಯ ಮೊೇಡಗಳೆಲಿ ಚ್ದುರಿದ ಮುಕತ ಮನದ್ರಂದ ನಿೇವು 

ಬರಬೆೇಕಲವಿೆ? ಹೊಸತನುು ಕಾಣಲು ಮನಸುಿ ಹೆೇಗೆ 

ಮುಕತವಾಗಬೆೇಕು ಎಂದು ದಯವಿಟುು ಪ್ಿಶಿುಸಬೆೇಡಿ. ಅದರ 

ಸತೆವನುು ಕಿವಿಗೊಟುು ಆಲ್ಲಸಿ. ಸತೆವು 

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತತದೆಯೆೇ ಹೊರತು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳುಬೆೇಕೆಂಬ 

ಕಾಮನೆಯಲ್ಲ ಿಮುಕತವಾಗಬೆೇಕೆಂಬ ಕಾಮನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಿಯತುವು 

ಮುಕಿತಗೆ ಬಾಧಕ. 

ಹೊಸತನುು ಗಿಹಿಸಲು ತನೆುಲ ಿನಿಣಷಯಗಳಳ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಗಳ 

ರ್ೊತೆ ಮನಸುಿ ತನು ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಸಿಗಿತಗೊಳಿಸಬೆೇಡವೆ? 

ಈ ಏಕಾಂತದ್ರಂದ ಪಾರಾಗಲು ಮದುದ ಕಂಡುಕೊಳುದ ಮನಸುಿ 

ಪ್ರಾರಿಯ ಮಾಗಷಗಳನುು ಕಂಡುಕೊಳುದೆ 

ನಿಶುಲವಾಗಿರಬೆೇಡವೆ? ಏಕಾಂತದ ನೊೇವನುು ಅದರೆಲ ಿನಿರಾಶೆ 

ಹಾಗೂ ಭ್ರವಸ್ೆಗಳೊಡನೆ 

ಗಮನಿಸಬೆೇಡವೆ? ಈ ಚ್ಲನೆಯೆೇ 

ಏಕಾಂತ ಹಾಗೂ ಅದರ ಭ್ಯಕೆೆ 

ಕಾರಣವಲವಿೆ? ಮನಸಿಿನ 

ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯು ಪ್ಿತೆೆೇಕತೆಯ 

ಪ್ಿತ್ತಶೆ ೇಧನೆಯ ಪ್ಿಕಿಿಯೆಯಲವಿೆ? 

ಮನಸಿಿನ ಪ್ಿತ್ತಯಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಬಂಧವೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಪ್ಿತೆೆೇಕತೆಯಲವಿೆ? ಮುದುಡುವಿಕೆಯಲವಿೆ? ಅನುಭ್ವವೆೇ 

ಸವಪ್ಿತೆೆೇಕಿೇಕರಣದ ಪ್ಿಕಿಿಯೆಯಲಿವೆ? ಹಿೇಗಾಗಿ ಏಕಾಂತದ 

ನೊೇವು ಸಮಸ್ೆೆಯಲ ಿ ಸಮಸ್ೆೆಯನುು ಪ್ಿಕ್ಷೆೇಪಿಸುವ ಮನಸ್ೆಿೇ 

ಸಮಸ್ೆೆ. ಮನಸಿನುು ಗಿಹಿಸುವುದೆೇ ಮುಕಿತಯ ಆರಂಭ್. ಮುಕಿತಯು 

ಭ್ವಿರ್ೆದಲ್ಲಲಿಿ. ಅದೆೇ ಮೊದಲ ಹೆರ್ೆೆ ಪ್ಿತ್ತಯಂದು ಬಗೆಯ 

ಪ್ಿರ್ೊೇದನೆಗೆ ನಿೇಡುವ ಪ್ಿತ್ತಕಿಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮನಸಿಿನ 

ಚ್ಟುವಟಿಕೆಯನುು ಗಿಹಿಸಬಹುದು. ಪ್ಿರ್ೊೇದನೆ ಹಾಗೂ 

ಪ್ಿತ್ತಕಿಿಯೆಗಳಳ ಎಲಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಂಬಂಧಗಳಳ. 

ಜ್ಞಾನದ, ಅನುಭ್ವದ, ನಂಬಿಕೆಯ ರೂಪ್ದ ಯಾವುದೆೇ ಬಗೆಯ 

ಸಂಚ್ಯನವು ಮುಕಿತಗೆ ಅಡಚ್ಣೆ. ಎಲ್ಲ ಿಮುಕಿತ ಇದೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ 

ಸತೆವಿದೆ. 

 

 

 

   

 

“ಜ್ಞಾನದ, ಅನಸಭವದ, ನಂಬಕ ಯ ರೂಪದ ಯಾವುದ ೇ 

ಬಗ ಯ ಸ್ಂಚಯನವು ಮಸಕ್ಕತಗ  ಅಡಚಣ .  

ಎಲ್ಲಲ ಮಸಕ್ಕತ ಇದ ಯೇ ಅಲ್ಲಲ ಸ್ತ್ಯವಿದ .” 

                                     -  ಜ . ಕ್ೃಷ್ಣಮೂತ್ತ  ಿ

 

ಸಹಪಯಣ                                                     
ಅಗಸ್್ಟ  2021 
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 ೮. ಭ್ಯ, ಸ್ಾವತಂತಿ ೆ ಮತುತ ಶಿಕ್ಷಣ 

     ಅನು. ಪಿ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ್ೂರ್ಣ ಸ್ಾವಮಿ ರೂ.೨೦/- 

 ೯. ಭ್ಯದಾರ್ೆಯ ಬದುಕು *** 

     ಅನು. ಪಿ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ್ೂರ್ಣ ಸ್ಾವಮಿ  ರೂ.೨೦/- 

೧೦. ದು:ಖಕೆೆ ವಿದಾಯ *** 

     ಅನು. ಪಿ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ್ೂರ್ಣ ಸ್ಾವಮಿ ರೂ.೨೫/- 

೧೧. ಸಂಘರ್ಷವಿರದ ಬದುಕಿಗಾಗಿ *** 

     ಅನು. ಪಿ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ್ೂರ್ಣ ಸ್ಾವಮಿ ರೂ.೨೫/- 

೧೨. ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆೇನು? 

     ಅನು. ಪಿ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ್ೂರ್ಣ ಸ್ಾವಮಿ ರೂ.೨೫/- 

೧೩. ಪಿಿೇತ್ತ ಎಂದರೆೇನು? ***  

     ಅನು. ಪಿ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ್ೂರ್ಣ ಸ್ಾವಮಿ ರೂ.೨೫/-  

೧೪. ಅಸೂಯೆ ***  

     ಅನು. ಪಿ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ್ೂರ್ಣ ಸ್ಾವಮಿ ರೂ.೩೦/- 

೧೫. ಬಾಳಿಗೊಂದು ಭಾರ್ೆ - ಸಂಪ್ುಟ ೧ 

      ಅನು. ಡಾ. ಮಹಾಬಲೆೇಶವರ ರಾವ್ ರೂ.೧೩೦/- 

೧೬. ಬಾಳಿಗೊಂದು ಭಾರ್ೆ - ಸಂಪ್ುಟ ೨ 

      ಅನು. ಡಾ. ಮಹಾಬಲೆೇಶವರ ರಾವ್ ರೂ.೧೫೦/- 

೧೭. ಬಾಳಿಗೊಂದು ಭಾರ್ೆ - ಸಂಪ್ುಟ ೩ 

      ಅನು. ಡಾ. ಮಹಾಬಲೆೇಶವರ ರಾವ್ ರೂ.೧೮೫/- 

೧೮. ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ 

      ಅನು. ರುಕಿಮಣಿ ಕೃರ್ಣಮೂತ್ತಷ  ರೂ.೨೦೦/ 

೧೯. ಭ್ಯ ನಿಮಗೆೇನು ಮಾಡಿೇತು? 

      ಅನು. ಎಸ್. ದ್ರವಾಕರ್  ರೂ.೪೦/- 

೨೦. ಇನೊುಬಾರ ಬಗೆೆ ಕಾಳಜಿ - ಹಾಗೆಂದರೆೇನು?  

     ಅನು. ಪಿ.ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೆೇಂದಿ ರಾವ್ ರೂ.೪೦/-  

೨೧. ಸ್ಾವತಂತಿ ೆ ಎಂದರೆೇನು?   

ಅನು. ಗಿರಿೇಶ್ ವಾಘ್  ರೂ.೪೦/- 

೨೨. ಶಿಕ್ಷಣ  

      ಅನು. ಎಸ್.ಡಿ. ಕಾಶಿೇಕರ         ರೂ.೯೦/-  

೨೩. ಬದುಕಿನ ಕಡೆಗೆ  

      ಅನು. ಎಸ್.ಡಿ. ಕಾಶಿೇಕರ ಮತುತ  

      ವನಮಾಲಾ ಆರ್. ರಾವ್         ರೂ.೧೪೦/- 

೨೪. ಚ್ಲನಶಿೇಲ ಬದುಕು - ಕಲ್ಲಕೆ   

      ಅನು. ಡಾ. ಮಹಾಬಲೆೇಶವರ ರಾವ್        ರೂ.೧೫೦/- 

೨೫. ನಿೇವೆೇ ಲೊೇಕ, ನಿಮೊಮಳಗೆೇ ಲೊೇಕ   

      ಅನು. ಡಾ. ಮಹಾಬಲೆೇಶವರ ರಾವ್        ರೂ. ೧೦೦/- 

೨೬. ಮಾನವನಾಗುವುದು     

      ಅನು. ಡಾ. ಮಹಾಬಲೆೇಶವರ ರಾವ್        ರೂ. ೧೮೦/- 

೨೭. ಸ್ಾವಿನೊಂದ್ರಗೆ ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ  

      ಅನು. ಡಾ|| ವನಮಾಲಾ ವಿಶವನಾಥ್        ರೂ.೨೫/- 

೨೮. ಆಯೆೆಯ ನಿರರ್ಷಕತೆ  

      ಅನು. ಧಮಷಶಿಿೇ ಅಯೆಂಗಾರ್        ರೂ. ೨೫/- 

೨೯. ಧಾಮಿಷಕ ಜಿೇವನ ಮತುತ ಬದುಕಿನ ಕಲೆ 

      ಅನು. ಪಿ.ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭ್ೂರ್ಣ ಸ್ಾವಮಿ ರೂ. ೨೫/- 

೩೦. ಸ್ಾವತಂತಿ ೆ, ಜವಾಬಾದರಿ ಮತುತ ಶಿಸುತ 

      ಅನು. ಡಾ. ಸುವಣಷ ಬಿ.ರ್ೆ.         ರೂ. ೨೫/- 

೩೧. ಕಾಲ ಮತುತ ಕಾಲರಹಿತ 

      ಅನು. ವನಮಾಲಾ ರಂಗನಾರ್ ರಾವ್       ರೂ. ೨೫/- 

೩೨. ಧಾೆನಮಗು ಮನಸುಿ 

      ಅನು. ಆಶಾ ಕೊೇಣಿ         ರೂ. ೨೫/- 

೩೩. ಕಿಿಯೆ ಮತುತ ಸಂಬಂಧ  

      ಅನು. ಶಿಿೇ ಬಿ.ಎ. ಸನದ್ರ         ರೂ. ೨೫/- 

೩೪. ದೆೇವರು  

      ಅನು. ಡಾ. ಮಹಾಬಲೆೇಶವರ ರಾವ್        ರೂ. ೧೨೫/- 

೩೫. ಒಲವು ಒಂಟಿತನ  

      ಅನು. ಡಾ. ಮಹಾಬಲೆೇಶವರ ರಾವ್        ರೂ. ೧೩೫/- 

೩೬. ಸಂಕರ್ುಮಯ ಜಗತ್ತತನ ರ್ೊತೆ ಮುಖ್ಾಮುಖಿ  

      ಅನು. ಡಾ. ಮಹಾಬಲೆೇಶವರ ರಾವ್        ರೂ. ೧೫೦/- 

೩೭. ಒಳಜಗತುತ   

      ಅನು. ಡಾ. ಮಹಾಬಲೆೇಶವರ ರಾವ್        ರೂ. ೧೮೦/- 

೩೮. ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬಾದರಿ  

      ಅನು. ಡಾ. ಮಹಾಬಲೆೇಶವರ ರಾವ್        ರೂ. ೧೧೦/- 

೩೯. ಶಿಕ್ಷ Àಕನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷÀಣ 

     ಅನು. ಡಾ. ಬಿ.ಬಿ. ರಾಜಪ್ುರೊೇಹಿತ್        ರೂ. ೫೦/- 

 

*** ಈ ಪ್ುಸತಕಗಳ ಪ್ಿತ್ತಗಳಳ ಸಧೆಕೆೆ ಲಭ್ೆವಿಲ.ಿ 
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ಆತ್ತೀಯ ಸಹಪ್ಯಣಿಗರೆೇ, 

ಈ  ಮೆೇಲ್ಲನ ಆರು ಕಿರುಪ್ುಸತಕಗಳ ಹಾಗೂ ಈ  ಕೆಳಗಿನ ನಾಲುೆ ಪ್ುಸತಕಗಳ 100ಕೂೆ ಹೆಚ್ುು ಪ್ಿತ್ತಗಳಳ 50% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯತ್ತ 

ದರದಲ್ಲ ಿಲಭ್ೆವಿವೆ. ನಿಮಮ ಬಳಗದ ಗಿಂಥಾಲಯ, ಪ್ುಸತಕಾಲಯ, ವಿದಾೆರ್ಥಷಗಳಳ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಬಂಧುಗಳಳ, ಇತಾೆದ್ರ ಆಸಕತರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸಿ. 

ಪ್ಿತ್ತಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪ್ಕಿಷಸಿ – 7760807069,   9972995800. 
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ಕನುಡ ಭಾಷಾಂತರ ಸಮಿತ್ತ ಸದಸೆರು:  

ಡಾ|| ಎಚ್. ಎಸ್. ರಾಘವೆೇಂದಿರಾವ್ 

ಪಿ|| ಓ. ಎಲ್. ನಾಗಭ್ೂರ್ಣ ಸ್ಾವಮಿ 

ಡಾ|| ವನಮಾಲಾ ವಿಶವನಾಥ್ 
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