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ಕನ�ಡ  ಅನು�ಾದ: ಮ�ಾತ� ವೃಂದ 

 



  
ಪ��ಾಶಕರು:   ��ೕ ಅ�ತ್ .�. ಪ�ೇಲ್ 
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‘zÁzÁ ¨sÀUÀªÁ£ï’ AiÀiÁgÀÄ? 

1958gÀ dÆ£ï ªÀiÁ À̧zÀ MAzÀÄ À̧AeÉ, À̧ÄªÀiÁgÀÄ DgÀÄ UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. 

d£ÀdAUÀÄ½¬ÄAzÀ vÀÄA©ºÉÆÃVzÀÝ À̧ÆgÀvï ¥ÀlÖtzÀ gÉÊ É̄éÃ ¤¯ÁÝtzÀ 

¥Áèmï¥sÁªÀiïð À̧A. 3gÀ MAzÀÄ ¨ÉAa£À ªÉÄÃ É̄ ²æÃ J. JªÀiï. ¥ÀmÉÃ¯ï JA§ 

ºȨ́ Àj£À zÉÃºÀgÀÆ¦ ªÀÄA¢gÀzÀ°,è CPÀæªÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è, ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ °Ã É̄AiÀÄAvÉ, 

‘zÁzÁ ¨sÀUÀªÁ£ï’gÀªÀgÀÄ À̧A¥ÀÆtðªÁV ¥ÀæPÀlgÁzÀgÀÄ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ CzsÁåvÀäzÀ 

CzÀÄãvÀ D±ÀÑAiÀÄðªÀ£ÀÄß À̧È¶Ö¹vÀÄ. MAzÀÄ UÀAmÉAiÉÆ¼ÀUÉ CªÀjUÉ 

«±ÀézÀ±Àð£ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ‘£Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? zÉÃªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ? dUÀvÀÛ£ÀÄß £ÀqȨ́ ÀÄªÀªÀgÀÄ 

AiÀiÁgÀÄ? PÀªÀÄð JAzÀgÉ K£ÀÄ? ªÀÄÄQÛ JAzÀgÉ K£ÀÄ?’ JA§ dUÀwÛ£À J¯Áè 

DzsÁåwäPÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À À̧A¥ÀÆtð gÀºÀ̧ Àå ¥ÀæPÀlUÉÆArvÀÄ. F jÃw, ¥ÀæPÀÈwAiÀÄÄ 

dUÀwÛ£À ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ C¢éwÃAiÀÄ ¥ÀÆtð zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæ̧ ÀÄÛvÀ¥Àr¹vÀÄ ºÁUÀÄ 

EzÀPÉÌ MAzÀÄ ªÀiÁzsÀåªÀÄªÁzÀgÀÄ, UÀÄdgÁw£À ZÀgÉÆÃvÀgï ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ s̈ÁzÀgÀuï 

JA§ ºÀ½îAiÀÄ ¥ÀmÉÃ®gÁVzÀÝ, ªÀÈwÛAiÀÄ°è PÁAmÁæPÀÖgÁVzÀÝ, ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV 

gÁUÀzÉéÃµÀ¢AzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁVzÀÝ ²æÃ J. JªÀiï. ¥ÀmÉÃ¯ïgÀªÀgÀÄ!  

 ‘ªÁå¥ÁgÀzÀ°è zsÀªÀÄð«gÀ̈ ÉÃPÀÄ, zsÀªÀÄðzÀ°è ªÁå¥ÁgÀªÀ®è’, JA§ 

¹zÁÞAvÀzÀ ¥Á®£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ EªÀgÀÄ ErÃ fÃªÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀgÀÄ. fÃªÀ£ÀzÀ°è 

CªÀgÀÄ AiÀiÁjAzÀ®Æ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆ¼Àî°®èªÀµÉÖÃ C®è, vÀªÀÄä ¨sÀPÀÛjUÉ vÀªÀÄä 

À̧A¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ ºÀtzÀ°è AiÀiÁvÉæ ªÀiÁr À̧ÄwÛzÀÝgÀÄ. 

 CªÀgÀÄ C£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. CzÉÃ jÃw, CªÀgÀÄ ¹¢Þ¹PÉÆAqÀ 

CzÀÄãvÀªÁzÀ eÁÕ£À¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ PÉÃªÀ® JgÀqÉÃ UÀAmÉUÀ¼À°è ¨ÉÃgÉ 

ªÀÄÄªÀÄÄPÀëÄUÀ½UÀÆ À̧ºÀ DvÀäeÁÕ£ÀzÀ C£ÀÄ¨sÀªÀ GAmÁUÀÄªÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. 

EzÀ£ÀÄß CPÀæªÀÄ ªÀiÁUÀð JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ¯Á¬ÄvÀÄ. CPÀæªÀÄ, CzÀgÀxÀð AiÀiÁªÀÅzÉÃ 

PÀæªÀÄ«®èzÀ ºÁUÀÄ PÀæªÀÄ JAzÀgÉ ºÀAvÀ ºÀAvÀªÁV, MAzÀgÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀgÀAvÉ 

PÀæªÀÄªÁV ªÉÄÃ É̄ÃgÀÄªÀÅzÀÄ JAzÀÄ. CPÀæªÀÄ JAzÀgÉ °¥sïÖ ªÀiÁUÀð, MAzÀÄ 

±ÁmïðPÀmï. 

 CªÀgÀÄ vÁªÉÃ ¥ÀæwAiÉÆ§âjUÀÆ ‘zÁzÁ ¨sÀUÀªÁ£ï AiÀiÁgÀÄ?’ 

JA§ÄzÀgÀ gÀºÀ À̧åzÀ §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ £ÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ “¤ªÀÄä JzÀÄgÀÄ 

PÁtÄwÛgÀÄªÀªÀgÀÄ ‘zÁzÁ ¨sÀUÀªÁ£ï’ C®è. £Á£ÀÄ eÁÕ¤ ¥ÀÄgÀÄµÀ. £À£ÉÆß¼ÀUÉ 

¥ÀæPÀlUÉÆArgÀÄªÀªÀgÀÄ ‘zÁzÁ ¨sÀUÀªÁ£ï’. zÁzÁ ¨sÀUÀªÁ£ï ºÀ¢£Á®ÄÌ 

É̄ÆÃPÀUÀ½UÀÆ MqÉAiÀÄgÀÄ. CªÀgÀÄ ¤ªÀÄä®Æè EzÁÝgÉ, J®ègÀ®Æè EzÁÝgÉ. ¤ªÀÄä°è 

CªÀåPÀÛgÀÆ¥ÀzÀ°èzÁÝgÉ ªÀÄvÀÄÛ ‘E°è’ £À£ÉÆß¼ÀUÉ À̧A¥ÀÆtð gÀÆ¥ÀzÀ°è 

¥ÀæPÀlUÉÆArzÁÝgÉ. zÁzÁ ¨sÀUÀªÁ£ïgÀªÀjUÉ £Á£ÀÆ £ÀªÀÄ¸ÁÌgÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É.” 

 

 

 



�ಾ�ಾ �ಾಗ�ಾನ್ �ೌಂ�ೇಶನ್ �ಂದ ಪ��ಾ�ತ�ಾದ ಕನ�ಡ �ಾಗೂ �ಂ� ಪ�ಸ�ಕಗಳ� 

ಕನ�ಡ ಪ�ಸ�ಕಗಳ� 
1. ಆತ� �ಾ�ಾ�ಾ�ರ        2. ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್       3. ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ��� 

4. ಮೃತು� 5. ಅಂತಃಕರಣದ ಸ�ರೂಪ   
 

   
 

�ಂ� ಪ�ಸ�ಕಗಳ� 
1. eÁÕ¤ ¥ÀÄgÀÄµï QÃ ¥ÀºÀZÁ£ï 20. PÀªÀiïð PÁ «eÁÕ£ï 

2. ¸Àªïð zÀÄBSÉÆÃA ¸ÉÃ ªÀÄÄQÛ 21. ZÀªÀÄvÁÌgï 

3. PÀªÀiïð PÁ ¹zÁÞAvï 22. ªÁtÂ, ªÀåªÀºÁgï ªÉÄÃ... 

4. DvÀä É̈ÆÃzsï 23. ¥ÉÊ Ȩ́ÆÃAPÁ ªÀåªÀºÁgï 

5. CAvÀBPÀgÀuï PÁ ¸ÀégÀÆ¥ï 24. ¥Àw-¥Àwß PÁ ¢ªÀå ªÀåªÀºÁgï 

6. dUÀvï PÀvÁð PË£ï? 25. ªÀiÁvÁ ¦vÁ Ogï §ZÉÆÑÃAPÁ...  

7. s̈ÀÄUÀvÉÃ G¹Ã PÁ s̈ÀÆ¯ï 26. ¸ÀªÀÄgÀhiï ¸ÉÃ ¥Áæ¥ïÛ §æºÀäZÀAiÀiïð(ಪ� & ಉ)   

8. CqÀÓ̧ ïÖ JªÉjªÉíÃgï 27. ¤dzÉÆÃµï zÀ±Àð£ï ¸ÉÃ... 

9. lPÀgÁªï mÁ°J 28. PÉèÃ±ï gÀ»vï fÃªÀ£ï 

10. ºÀÄªÁ Ȩ́ÆÃ £ÁåAiÀiï 29. UÀÄgÀÄ-²µïå 

11. aAvÁ 30. Ȩ́ÃªÁ-¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁgïÀ 

12. PÉÆæÃzsï 31. wæªÀÄAvïæ 

13. ªÉÄÊ PË£ï ºÀÆA? 32. s̈ÁªÀ£Á ¸ÉÃ ¸ÀÄzsÀgÉÃ d£ÉÆäÃd£ïä 

14. zÁ£ï 33. ಸತ�-ಅಸತ� �ೆ ರಹಸ� 

15. ªÀiÁ£ÀªÀ zsÀªÀÄð 34. ªÀÄÈvÀÄå PÉ ರಹಸ� 

16. ¥ÉæÃªÀiï 35. zÁzÁ s̈ÀUÀªÁ£ï PË£ï? 

17. C»A¸Á 36. D¥ÀÛªÁtÂ – 1 �ಂದ 9 
18. ¥ÀæwPÀæªÀÄuï (¸ÀA.) 37. D¥ÀÛªÁtÂ – 13  (ಪ� & ಉ)   

19. ¥Á¥ï-¥ÀÄuïå 38. D¥ÀÛªÁtÂ – 14 (1) 
 

zÁzÁ s̈ÀUÀªÁ£ï ¥sËAqÉÃ±À£ï¤AzÀ UÀÄdgÁw s̈ÁµÉAiÀÄ®Æè ºÀ®ªÁgÀÄ ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ²vÀªÁVªÉ. 

www.dadabhagwan.org  ಇ�� ¸ÀºÀ ¤ÃªÀÅ F J¯Áè ¥ÀÄ¸ÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ§ºÀÄzÀÄ.zÁzÁ s̈ÀUÀªÁ£ï 

¥sËAqÉÃ±À£ï¤AzÀ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ »A¢, UÀÄdgÁw ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï ¨sÁµÉUÀ¼À°è ‘zÁzÁªÁtÂ’ ªÀiÁåUÀf£ï 

¥ÀæPÁ²vÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. 

http://www.dadabhagwan.org/


ಸಂ�ಾದ�ೕಯ 

         �ೕವನದ��ನ ಪ���ಂದು ಪ�ಸಂಗದ��ಯೂ �ಾ�ೇ ಖು�ಾ�� ಇ�ೊ�ಬ��ೊಂ��ೆ ಅಡ�ಸ್� 

ಆಗ�ದ��ೆ ಭ�ಾನಕ ಘಷ��ೆಗಳ� ಆಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಆಗ, �ೕವನವ� �ಷಮಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ, 

�ೊ�ೆ�ೆ ಜಗ� �ೇ �ೊ�ೆದು-�ೈದು ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ ನ��ಂದ�ೇ �ಾ��ೊಳ��ವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ. 

ಒ���ೊಂ�ೋ-ಒಪ��ೊಳ��ೆ�ೕ, ಎ� �ೆಂದರ�� ನಮ��ೆ�ೕ ಮುಂ�ೆ �ೋ� ಅಡ�ಸ್� ಆಗುವಂ�ೆ 

�ಾ��ಡುತ��ೆ. �ೕ�ರು�ಾಗ, ಇದನು� �ದ�ೇ ಅ�ತು�ೊಂಡು, �ಾ�ೆ ಅಡ�ಸ್� ಆಗ�ಾರದು. 

ಇದ�ಂದ ಎ�ೊ�ೕ ಘಷ��ೆಗಳನು� ತ���, ಸುಖ �ಾಂ�ಯನು� �ೊಂದಬಹು�ಾ��ೆ! 

         �ೕವನವ� �ೇ�ೇನೂ ಅಲ�, �ೇವಲ ಅಡ��ೆ��ಂಟ್. Life is nothing but adjustment. 

ಜನ��ಂದ ಮೃತು��ನವ�ೆಗೂ ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ �ಾ��ೊಳ��ತ��ೇ ಇರ�ೇ�ಾ��ೆ. ಅದು, ಅಳ�ತ��ಾದರೂ 

ಆ�ರಬಹುದು ಇ�ಾ� ನಗುತ��ಾದರೂ ಆ�ರಬಹುದು! ಓದಲು ಇಷ��ರ�, ಇಲ��ರ� ಆದರೂ ಅಡ�ಸ್� 

�ಾ��ೊಂಡು ಓದ�ೇ �ೇಕು. ಮದು�ೆ�ಾದನಂತರ ಸುಖ��ೆ ಎಂದು ಮದು�ೆ�ಾಗುವ�ದು. ಆದ�ೆ 

ಮದು�ೆಯ ನಂತರ ಇ�ೕ �ೕವನ ಪ�-ಪ�� ಒಬ���ೊಬ�ರು ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ �ಾ��ೊಳ��ತ��ೇ 

�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಎರಡೂ ��ನ� ಪ�ಕೃ�ಯವರು  ಇ�ೕ �ೕವನ ಒ���ದು�, ಸಂಬಂಧವ� 

ಮು�ದು�ೋಗದಂ�ೆ ��ಾ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಇ�� �ೕವನ ಪಯ�ಂತ ಒಬ�ರು ಇ�ೊ�ಬ��ೊಂ��ೆ 

ಎ�ಾ� �ೕ��ಂದ ಅಡ�ಸ್� ಆಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ಾಲದ�� ಅಂತಹ �ಾಗ��ಾ� �ಾ�ಾದರೂ 

ಇ�ಾ��ೆ�ೕ? ಅ��ೕ, ಅಂತಹ ��ೕ�ಾಮ �ಾಗು �ೕ�ೆಗೂ ಕೂ�ಾ ಎ�ೊ�ಂದು ��ಾರಗಳ�� �ಸ್-

ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ ಇರ�ಲ��ೇ? �ನ�ದ �ಂ�ೆ, ಅ��ಪ�ೕ�ೆ ಮ� �ೆ ಗಭ�ವ��ಾದರೂ ಕೂ�ಾ �ಾ�ನ�� 

ಅ�ೆ�ಾಡ�ೇ�ಾ� ಬಂತು! ಇ�ೆಲ�ವನು� �ೇ�ೆ ಅವರು ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ �ಾ��ೊಂ�ರಬಹುದು?           

         ಮ�ೆಯ�� ಅಮ�, ಅಪ� ಮತು� ಮಕ�ಳ� ಒಬ���ೊಬ�ರು �ಾ�ೋ �ೕ�ೋ �ಾ� �ಾ�ೆ 

ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ �ಾ��ೊಳ��ಾರದು? �ಾರು ಅ�ತು ಅಡ�ಸ್� ಆಗು�ಾ��ೋ ಅ�� �ೆಮ�� ಇರುತ��ೆ ಮತು� 

ಅ�� �ಾವ ಕಮ� ಬಂಧನವ� ಇರುವ��ಲ�. ಕುಟುಂಬದ ಜನ�ೊಂ��ೆ, �ೆ�ೕ�ತ�ೊಂ��ೆ, 

ವ�ವ�ಾರದ�� ಮತು� ಎ� �ೆ�ೆಯೂ, �ಾಸ್ �ೊ�ೆಯ� �ೇ ಆಗ�, �ಾ��ಾ��ೕ ಆ�ರ�, ದ�ಾ�� �ೊ�ೆ 

ಅಥ�ಾ ಹ�ಾ�ಾನದ ವ��ಾ�ಸ�ೊಂ��ೆ�ೕ ಆಗ� �ಾವ� ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ �ಾ��ೊಳ��ೆ �ೋದ�ೆ, 

ದುಃಖಗಳ �ಾ�ಯು �ೆಟ�ದಂ�ಾ� �ಡುತ��ೆ.  

         �ೕ�ರು�ಾಗ, �ಾರು ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’ ಎಂಬ �ಾಸ�ರ್ �ೕ ಅನು� ಇಟು��ೊಂಡು 

ಬದುಕು�ಾ��ೋ, ಅವ��ೆ �ೕವನದ��ನ �ಾವ ನಮೂ�ೆಯ �ೕಗ�ಾ�ದ�ರೂ ಸ� �ೆ�ೆಯಲು 

ಅ�ಾಧ��ಾದದು� �ಾವ�ದೂ ಇಲ�. �ಾ� ಪ�ರುಷ�ಾದ ಪರಮ ಪ�ಜ� �ಾ�ಾ��ೕಯವರ ಬಂ�ಾರದ 

ಸೂತ� ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’! �ೕವನದ�� ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಂಡು �ಾ�ದ�ೆ ಸಂ�ಾರವ� 

ಸುಖಮಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

 

-�ಾ. �ರು�ೇನ್ ಅ�ೕನ್ 



ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್ 
�ೕ����ೊ�� ಈ ಒಂದು ಪದವನು� 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ�ನ ಬದು�ನ�� �ಾಂ��ಂದ �ಾಳಲು ಸರಳ �ಾಗ� �ೇ�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಒಂ�ೇ ಒಂದು ಪದವನು� �ಮ� �ೕವನದ�� ಅಳವ���ೊಳ����ೕ�ಾ, 

ಸ��ಾ� ಮತು� �ೇ��ೆ�ೕ �ಾ�ೆ Exact?  

ಪ�ಶ�ಕತ�: Exact, ಆಗ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’ ಇ�ೊಂದು ಪದವನು� �ಮ� �ೕವನದ�� 

ಅಳವ���ೊಂಡ�ೆ, ಬಹಳ�ಾ�ತು. ಇದ�ಂದ �ಮ��� �ೆಮ��ಯು ತನ�ಷ��ೆ� 

ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ರಂಭದ�� ಆರು �ಂಗಳವ�ೆ�ೆ ಅಡಚ�ೆಗಳ� 

ಕಂಡುಬಂದರೂ, ನಂತರ ತನ�ಷ��ೆ��ೕ �ಾಂತ�ಾ��ಡುತ��ೆ. �ದಲ ಆರು 

�ಂಗಳ� �ಂ�ನ ಪ���ಾರಗಳ� (��ಾಕಷ್ನ್) ಬರುತ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ �ೕವ� 

ತಡ�ಾ� �ಾ�ರಂ��ರುವ�ದರ ಸಲು�ಾ�. ಆದುದ�ಂದ 'ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್'. ಈ 

ಕ�ಯುಗದ��ನ ಇಂತಹ ಭಯಂಕರ �ಾಲದಲ�ಂತೂ ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ��ೆ 

�ೋದ�ೆ, ಆಗ ಅ���ೆ ಮು��ೇ �ೋ�ತು. 

          ಸಂ�ಾರದ�� �ೇ�ೇನ�ನು� ಕ�ಯ�ದ�ರೂ ಪರ�ಾ�ಲ�. ಆದ�ೆ, ‘ಅಡ�ಸ್�’ 

ಆಗುವ�ದನು� ಕ��ರ�ೇಕು. ಎದು��ರುವವರು ‘�ಸ್-ಅಡ�ಸ್�’ ಆದರೂ �ಾವ� 

‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ೊಂಡ�ೆ, ಈ ಸಂ�ಾರ-�ಾಗರ�ಂದ �ಾ�ಾಗಬಹುದು. 

�ೇ�ೆಯವ��ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವ �ಾ�ೆ ಇರುವ�ದನು� ಕ�ತ�ೆ, �ಮ�ೆ ಎ��ಯೂ 

ದುಃಖ�ಾಗುವ��ಲ�. ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’ �ಾ��ೊಳ��ವವರು ಪ���ಬ�ರ 

�ೊ�ೆಯ�� ‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆಗು�ಾ��ೆ. ಇದು�ೇ, ಬಹಳ �ೊಡ� ಧಮ�. ಈ 

�ಾಲದಲ�ಂತೂ ��ಧ �ೕ�ಯ ಪ�ಕೃ�ಗಳ�. �ಾ�ಾ�, ‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆಗದ �ೊರತು 

�ಾಳಲು ಅ�ಾಧ�. 
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ಜಗಳ �ೇಡ, ‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆ��� 

          ಸಂ�ಾರದ ಅಥ��ೇ ಸಮಸರಣ (ಪ�ವತ��ೆಯ) �ಾಗ��ಾ��ೆ. 

ಅಂದ�ೆ, �ರಂತರ ಕ�ಮಬದ��ಾ� ಪ�ವತ��ೆ�ಾಗುತ��ರುವ�ದು. ಆದ�ೆ, ಈ 

��ಯರು ತಮ� ಹ�  ೆ �ಾಲದ� �ೇ ಇ�ಾ��ೆ. ಅಯ� ಮೂ�ಾ! �ಾಲ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ 

ನ�ೆಯ�ೇಕು. ಇಲ��ಾದ�ೆ �ೊ�ೆತ �ೊ�ೆ��ೊಳ���ಾ� �ೕ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾಲ�ೆ� ಸ��ಾ� ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. �ಾವಂತೂ ಕಳ��ೊಂ��ೆ, 

�ೇಬುಕಳ��ೊಂ��ೆ �ಾಗೂ ಎಲ��ೊಂ��ೆ ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ೊಂಡು�ಡು� �ೇ�ೆ. 

ಕಳ��ೊಂ��ೆ �ಾವ� �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ�ೇ ಆತ��ೆ ��ಯುತ��ೆ ಇವರು 

ಕರು�ೆಯುಳ�ವರು ಎಂದು. �ಾವ� ಕಳ���ೆ ‘�ೕನು �ೆಟ�ವ’�ೆಂದು �ೇಳ�ವ��ಲ�. 

ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಅದು ಅವನ ‘ವ�� �ಾ�ಂಟ್’(ದೃ���ೋನ). ಅವನನು� ಜನರು 

‘ಅ�ೕಗ�’�ೆಂದು �ಂ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾ�ದ��ೆ, ಈ ವ�ೕಲರು ಸುಳ�� 

�ೇಳ�ವ��ಲ��ೇ? ಅ��ೕ! ಅವರು ‘ಶುದ� ಸು��ನ �ೇಸನು� �ೆ����ೊಡು� �ೇ�ೆ’ 

ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಇ��, ಅವರನು� �ಾರೂ �ೕಸ�ಾರ�ೆಂದು �ಾ�ೆ 

�ೇಳ�ವ��ಲ�? ಕಳ�ನನು� �ೆಟ�ವ�ೆಂದು �ೇಳ�ವರು �ಾಗು ಈ ಅಪ�ಟ ಸು��ನ 

�ೇಸನು� ಸತ��ೆಂದು �ಾ�ಸುವವರನು� �ೇ�ೆ �ೕವನದ�� ��ಾ�ಸ�ೆ� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು? ಆದರೂ, ಅವರ�ೇ ನ�ೆಯುತ��ೆ ಅಲ��ೇ! �ಾರನೂ� �ಾವ� 

�ೆಟ�ವ�ೆಂದು �ೇಳ�ಾರದು. ಅದು ಅವರವರ ‘ವ�� �ಾ�ಂಟ್’�ಂದ ಕ�ೆಕ್� 

ಆ��ೕ (ಸ��ಾ��ೕ) ಇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಅ�� ಅವ��ೆ ಸ��ಾದ �ಳ�ವ��ೆ 

�ೕಡ�ೇ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಈ ಕಳ�ತನ �ಾ�ದ�ೆ, ಅದರ ಪ��ಫಲ�ಂದ 

�ನ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು.            

          ಮ�ೆಯ�� ವಯ�ಾ�ದವರು ಸುಮ��ೆ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ�� ಅಡ� 

�ಾತ�ಾಡುತ��ೇ ಇರು�ಾ��ೆ, ಈ ಕ��ಣದ ಕ�ಾಟು �ಾ�ೆ? ಈ �ೇ��ೕ 

�ಾ�ೆ? ಅದು �ಾ�ೆ �ಾ�ೆ? ಇದು �ಾ�ೆ �ೕ�ೆ? ಎಂದು. ಮೂಢ! ಈ�ೕನ 

�ಾಲದವ�ೊಂ��ೆ �ೆ�ೕಹವನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ��ೇಕು. �ಾಲವ� ಬದ�ಾಗುತ��ೇ 
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ಇರುತ��ೆ. ಅದ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ ನ�ೆಯ�ೆ �ೋದ�ೆ ಬದುಕುವ��ಾದರೂ �ೇ�ೆ? 

ಏ�ಾದರು �ೊಸತು �ೋ�ದ�ೆ �ೕಹ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. �ೊಸತನ�ಲ��ೆ 

�ೋದ�ೆ ಆಗ �ೕ�ಸುವ��ಾದರೂ �ೇ�ೆ? ಇಂಥ �ೊಸತು ಅ�ೆ�ೊ�ೕ 

ಬಂದು�ೋ��ೆ, ಅದರ�� �ೕವ� ಹಸ��ೇಪ �ಾಡಲು �ೋಗ�ೇ�. �ಮ�ೆ 

ಆಗ�ದ��ೆ ಆಗ ಅದನು� �ೕವ� �ಾಡ�ೇ�. ಆ ಐಸ್ ��ೕಮ್ �ಮ�ೆ �ೇಳ�ವ��ಲ�, 

ನ��ಂದ ದೂರ �ೋಗು ಎಂದು. �ಮ�ೆ �ನ�ಲು �ೇಡ�ಾ�ದ��ೆ �ನ��ೇ�. ಇಷು� 

ವಯ�ಾ�ದರೂ ಇನೂ� �ಡುಕು��ೕ�. ಈ ��ಾ���ಾ�ಯಗ�ೆಲ�ವ� �ಾಲದ 

ಬದ�ಾವ�ೆ�ಂ�ಾ��ೆ. ಈ�ನ ಮಕ�ಳ� �ಾಲ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಈ 

�ೕಹವ� �ೊಸ-�ೊಸದನು� ಹುಟು��ಾಕುತ��ೆ �ೊ�ೆ�ೆ ಅದು �ೊಚ� 

�ೊಸದರಂ�ೆ�ೕ �ೋ�ಸುತ��ೆ. �ಾವ� �ಕ�ಂ��ಂದಲೂ ಬು���ಂದ ಬಹಳ 

��ಾರವನು� �ಾಡ�ಾಗು��ತು�. ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಈ ಜಗತು� ತ�ಾ�� 

ನ�ೆಯು���ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಸ��ಾ� ನ�ೆಯು���ೆ�ೕ, �ಾಗು ಅ�� 

ಅ�ಯ�ಾ�� �ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಈ ಜಗತ�ನು� ಬದ�ಸಲು �ಾ�ಗೂ ಅ��ಾರ�ೇ ಇಲ�. 

ಆದುದ�ಂದ �ಾವ� �ೇಳ�ವ�ದು, �ಾಲ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ ‘�ೊಂ��ೊಂಡು’ �ೋ�. 

ಮಕ�ಳ� �ೊಸ �ೋ� �ಾ��ೊಂಡು �ಮ� ಬ� ಬಂದ�ೆ, ಆಗ �ೕವ� ‘ಇಂಥದ�ನು� 

�ಾ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂ�ೆ?’ ಎಂದು ಪ���ಸುವ ಬದಲು ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಂಡು 

ಅವ�ೊಂ��ೆ ಒ� �ೆಯ �ೕ�ಯ�� ವ�ವಹ��. ‘ಎಷು� �ೆ�ಾ���ೆ �ೋ�, ಎ�� 

ಖ�ೕ���ೆ? ಎಷು� �ೊ�ೆ�? ಬಹಳ ಕ���ೆ ����ೆ?’ ಎಂದು �ಾತ�ಾ�ಸು�ಾ� 

‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆ����ೇಕು. 

          ನಮ� ಧಮ� ಏನು �ೇಳ�ತ��ೆ, ಅ�ಾನುಕೂಲದ�� ಅನುಕೂಲ�ೆಯನು� 

�ೋಡು. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ಒಂದು �ಾ��, �ಾ��ೆಯ �ೆಡ್ �ೕಟ್ �ೊ�ೆ�ಾ�ತು� 

ಇದರ �ೕ�ೆ �ೇ�ೆ ಮಲಗುವ�ದು ಎಂದು ನನ� ಮನ���ೆ ಬಂತು. ತಕಷ್ಣ �ಾನು 

ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ �ಾ��ೊಂಡು, ‘ಇಲ�, ಅ�ೆ�ೕನು �ೊ�ೆ�ಲ� �ೆ�ಾ���ೕ ಇ�ೆ’ 

ಎಂ�ಾಗ, ಎಷು� ಆ�ಾಮದ ಅನುಭವ�ಾ��ೆಂದ�ೆ �ೇಳ�ೇ �ೇ�! ಪಂ�ೇಂ��ಯ 
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�ಾನವ� ಅ�ಾನುಕೂಲವನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಆತ�ವ� ಅನುಕೂಲ�ೆಯನು� 

�ೋ�ಸುತ��ೆ. �ಾ�ಾ�, ಸ�ಾ ಆತ�ದ�� ಇದು����ೇಕು. 

ದುಗ�ಂಧದಲೂ� ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ ’ 

          ಮುಂ�ೈನ �ಾಂದ�ದ�� �ೊಳ�ೆ �ೕ�ನ ಚರಂ�ಗಳ� ದು�ಾ�ಸ�ೆ�ಂದ 

ಕೂ�ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅ�� ತುಂ�ಾ �ಾಸ�ೆ�ಂದು, ಅದ�ೊಂ��ೆ �ಾ�ಾದರೂ 

ಜಗಳ�ಾಡಲು �ೋಗು�ಾ��ೆ�ೕ? �ಾ�ೆ�ೕ, ಮನುಷ�ರ��ಯೂ 

ದುಗ�ಂಧದವ�ರು�ಾ��ೆ. ಅಂಥವ��ೆ ಏ�ಾದರು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

ದುಗ�ಂಧ�ರುವ�� ಅದನು� �ೊಳ�ೆ ಪ��ೇಶ�ೆಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗು 

ಸುಗಂಧ�ರುವ�� ಹೂ�ೋಟ�ೆಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ�ದರ� �ೆ�ಾ� 

ದುಗ�ಂಧ��ೆ�ೕ ಅ�ೆಲ�ವ� �ೇಳ�ವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ‘�ೕವ� ನ��ಂ��ೆ �ಾಗ 

ಅಥ�ಾ �ೆ�ೕಷ �ಾಡ�ೆ (�ತ�ಾಗ�ಂದ) ವ���’ ಎಂದು. 

          �ೕ�ೆ ಎ� �ೆ�ೆಯೂ ಒ� �ೆಯದು–�ೆಟ�ದು� ಎಂದು �ೇಳ�ವ�ದ�ಂದ ಅವ� 

ನಮ�ನು� �ೊಂದಲ�ೆ� ಒಳಪ�ಸುತ��ೆ. �ಾವ� ಅ�ೆರಡನೂ� ಸ�ಸಮ�ಾ�� 

�ಡ�ೇಕು. ಒಂದನು� ಒ� �ೆಯ�ೆಂದು �ೇ�ದ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಮ�ೊ�ಂದನು� 

�ೆಟ�� �ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದು �ೊಂದಲವನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ��ೆ. ಅದರ 

ಬದ��ೆ ಅ�ೆರಡನು� ‘�ಕ�ರ್’ �ಾ� (ಸಮ�ಾ��) �ಟ��ೆ ಮ� �ೆ ರಗ�ೆ�ೕ 

ಇರುವ��ಲ�. ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’ ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆ �ಾ�� �ೇ�ೆ. 

ಒ� �ೆಯದನು� �ೇಳ�ವವನ �ೊ�ೆಯ�ಾ�ಗ� ಅಥ�ಾ �ೆಟ�ದನು� �ೇಳ�ವವನ 

�ೊ�ೆಯ�ಾ�ಗ�, ಅವ�ೊಂ��ೆ ಅಡ�ಸ್� ಆ��ಡ�ೇಕು. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ನಮ�ೆ 

�ಾ�ಾದರೂ ಬಂದು ‘�ಮ�ೆ ಬು���ಲ�’ ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಆಗ �ಾನು ಕೂಡ�ೇ 

ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಂಡು ಅವ��ೆ �ೇಳ�� �ೇ�ೆ, ‘ನನ��� ಅದಂತೂ (ಬು��) 

�ದ��ಂದಲೂ ಇಲ�. ಈಗ �ೕವ� �ಾ�ೆ ಹುಡುಕಲು �ೋಗು��ೕ�ಾ? ಅದು 

ಇವತು� �ನ�ೆ �ೊ�ಾ���ೆ, ಆದ�ೆ �ಾನು �ಕ�ಂ��ಂದ�ೇ ���� �ೇ�ೆ’ ಎಂದು 

�ೇಳ�� �ೇ�ೆ. �ೕ�ೆಂದು �ೇ� �ಟ��ೆ ಜಂ�ಾಟ�ೇ ಇರುವ��ಲ� ಅಲ��ೇ? ಮ� �ೆ 
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ಅವರು ಎಂದೂ ನಮ� ಬ� ಬು��ಯನು� ಹುಡುಕಲು ಬರುವ��ಲ�. �ೕ�ೆ �ಾಡ�ೆ 

�ೋದ�ೆ ‘ನಮ� ಮ�ೆ�ೆ’ (�ೕಕಷ್�ೆ�) �ೋ� �ೇರುವ�ದು �ಾ�ಾಗ? 

�ೆಂಡ��ಂ��ೆ ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮ�ೆಯ�� ಅಡ�ಸ್� �ಾವ �ೕ� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು, ಇದನು� ಸ�ಲ� 

����ೊ�. 

�ಾ�ಾ��: �ೕವ� �ಾವ��ೋ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಮ�ೆ�ೆ ತಡ�ಾ� �ೋಗು��ೕ�. 

ಆಗ, �ಮ� �ೆಂಡ� ����ಂದ ತ��ೕ-ಸ��ೕ ��ಯ�ೆ ಗ�ಾ�ೆ 

ಶುರು�ಾಡು�ಾ�� .ೆ ‘ಇಷು� ತಡ�ಾ� ಬರು�����ಾ, ನನ�ೆ ಇದು ಇಷ��ಾಗುವ��ಲ�’ 

ಎಂ�ೆ�ಾ� �ೋರು�ಾಡು�ಾ�� .ೆ ಅವಳ �ಟು� �ೆ���ೇ�ರುತ��ೆ. ಆಗ, �ೕವ� �ೇ�, 

‘�ೕನು �ೇಳ�ವ�ದು ಸ�. �ೕನು �ಾ�ಾಸು �ೋ�ೆಂದ�ೆ �ೋ��ಡು� �ೇ�ೆ, ಇಲ� 

ಒಳ�ೆ ಬಂದು ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ೇ�ದ�ೆ ಬಂದು ಕು�ತು�ೊಳ��� �ೇ�ೆ’ ಎಂದು. ಆಗ, 

ಅವಳ� �ೇಳ��ಾ��  ೆ ‘ಇಲ�, �ೇಡ. ಮ� �ೆ �ೋಗುವ�ದು �ೇಡ ಸುಮ��ೆ ಒಳ�ೆ 

ಬಂದು ಮಲ�’ ಎಂದು. ನಂತರ, ಅವಳನು� �ೇ� ‘�ೕನು ಊಟ �ಾ�ೆಂದ�ೆ ಊಟ 

�ಾಡು� �ೇ�ೆ ಇಲ��ಾದ�ೆ �ಾ�ೆ ಮಲಗು� �ೇ�ೆ’. ಆಗ ಅವಳ� �ೇಳ��ಾ�� ,ೆ ‘�ೇಡ, 

ಊಟ �ಾ� ಮಲ�’ ಎಂದು. �ೕ�ೆ �ೕವ� ಅವಳ ಇ�ಾ�ನು�ಾರ ನ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ, 

�ೆ�� �ೆ �ಮ�ೆ ಒ� �ೆಯ ‘ಫಸ್� �ಾ�ಸ್’ �ೕ ತಂದು �ೊಡು�ಾ�� .ೆ �ೕ�ೇ�ಾದರೂ 

ಅವ��ೆಂ��ೆ ����ಂದ ವ�ವಹ��ದ�ೆ, �ೕ �ೋಟವನು� ತಂದು �ೕ�ನ �ೕ�ೆ 

ಕು�� �ೋಗು�ಾ�� .ೆ ಅಲ��ೆ, ಇದು ಇನೂ� �ೕ�ೆ�ೕ ಮೂರು �ನಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಮುಂದುವ�ಯುತ��ೆ. 

�ಚ� �ನು���ೋ ಇಲ� �ೋ�ೆಲ್ �ಂದ ��ಾ� ತ�� �ನು���ೋ? 

          ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾರದವರು ಏನು �ಾಡು�ಾ��ೆ? 

�ೆಂಡ��ಂ��ೆ ಜಗಳ�ಾಡು�ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದು. 
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�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌ�ಾ? �ಾವ �ಾಲು�ಾ��ೆ�ಾ�? �ೆಂಡ��ಂ��ೆ ಏನು �ಾಲು 

�ಾಡಲು ಇ�ೆ? ಇರುವ�ದರ�� ಇಬ�ರೂ ಸಹ�ಾ�ಗಳ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಗಂಡ��ೆ ಗು�ಾಬ್ �ಾಮೂನ್ �ನ��ೇ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ೆಂಡ� �ಚ� 

�ಾ��ಡು�ಾ�� .ೆ ಆಗ, ಅ�� ಜಗಳ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�� ಜಗಳ�ಾ�ದ�ೆ ಏನು ಗು�ಾಬ್ �ಾಮೂನ್ ಬರುತ��ೆ�ೕ? ಇಲ�, 

�ಚ�ಯ�ೆ�ೕ �ನ��ೇ�ಾ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆ�ೕ�ೆ �ೊರ�ೆ �ೋ�ೆಲ್ �ಂದ  ��ಾ� ತ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ:  �ೌ�ಾ? �ಾ�ಾದ�ೆ �ೕವ� �ೇ�ದು� �ಾ�ೆ ಉ��ತು ಮತು� �ಾ�ದು� 

�ಾ�ೆ ಉ��ತು.ಈಗ ��ಾ� ಬರುತ��ೆ ಅಲ��ೇ? �ೕವ� �ದಲು �ೇ�ದೂ� 

�ೊರಟು �ೋ�ತು. �ೕ�ೆ �ಾಡುವ�ದ��ಂತ �ಮ� �ೆಂಡ��ೆ 

�ೇಳಬಹು�ಾ�ತು�, ‘�ನ�ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾ�ಾಗ �ಾಡು’ ಎಂದು. ಅವ�ಗೂ ಒಂದು 

�ನ �ನ��ೇ�ೆಂ�ೆ�ಸುತ��ೆ ಅಲ��ೇ? ಅವಳ� ಸಹ �ಾ��ಾಗ �ನು��ಾ��  ೆ

ಅಲ��ೇ? �ಾ�ರು�ಾಗ, �ೕವ� �ೇ� ‘�ನ�ೆ �ಾ�ಾಗ ಆಗುತ��ೆ�ೕ ಆ �ನ 

�ಾಡು’ ಎಂದು. ಅದ�ೆ� ಅವಳ�, ‘ಇಲ�, �ೕವ� �ಾ�ಾಗ �ನ�ಲು ಬಯಸು��ೕ�ೋ 

ಆಗ�ೇ �ಾಡು� �ೇ�ೆ’ ಎನು��ಾ�� .ೆ ಆಗ, �ೕವ� ‘ಗು�ಾಬ್ �ಾಮೂನ್ �ಾಡು’ 

ಎಂದು �ೇ���. �ೕವ� �ದ�ೇ ಗು�ಾಬ್ �ಾಮೂನ್ �ಾ�ೆಂದು ಆಗ���ದ�ೆ, 

ಅವಳ� �ಚ�ಯ�ೆ�ೕ �ಾಡು� �ೇ�ೆಂದು �ರುದ��ಾ��ೕ �ೇಳ��ಾ�� .ೆ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇಂತಹ ��ಾ���ಾ�ಯಗಳನು� ತ�ೆಯಲು �ಾವ��ಾದರು �ಾ� 

�ೋ�ಸು��ೕ�ಾ? 

�ಾ�ಾ��ೕ:  �ಾನು �ೋ�ಸುವ �ಾ�ಯು ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’. ಅವಳ� �ಚ� 

�ಾಡು� �ೇ�ೆಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಆಗ �ೕವ� ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. ಅಲ��ೆ �ೕವ� 

ಇವತು� �ೊರ�ೆ �ೋಗು� �ೇ�ೆ, ಸತ�ಂಗ�ೆ� �ೋಗು� �ೇ�ೆ ಎಂದು �ೇ��ಾಗ, 

ಅವಳ� ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. �ಾರು �ದ��ೆ ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೋ ಅದ�ೆ� 

ಮ�ೊ�ಬ�ರು ಅಡ�ಸ್� ಆ��ಡ�ೇಕು. 
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ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾನು �ದಲು �ೇ�ದು� ಎಂದು, ಅ�� ಮ� �ೆ ಜಗಳ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ��ಯೂ ಕೂ�ಾ ಅಡ�ಸ್� ಆ���, �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಮ� �ೈಯ�� 

ಅ��ಾರ�ಲ�. ಈ ಅ��ಾರ �ಾರ �ೈಯ���ೆ? ಎನು�ವ�ದು ನನ�ೆ ����ೆ. 

ಆದುದ�ಂದ, ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� �ಮ�ೆ �ೊಂದ�ೆ ಏ�ಾದರೂ 

ಇ�ೆ�ೕ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇಲ�, ಸ�ಲ�ವ� �ೊಂದ�ೆ�ಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ನ�ೇ�ಾದರೂ (ಅವನ �ೆಂಡ��ೆ) �ೊಂದ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ದ��ೆ ಮ� �ೇನು, �ೆಲಸವನು� ಮು����! ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’ 

�ಂ�ಾ� �ಜ�ಾ�ಯು ಏ�ಾದರು �ೊಂದ�ೆ ಆಗುತ��ೆ�ೕ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇಲ�, ಸ�ಲ� ಕೂಡ �ೊಂದ�ೆ�ಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಒಂದು �ೇ� ,ೆ �ದ��ೆ ಅವನು ‘ಇವತು� ಈರು�� ಬ��, �ಾಡು ಮತು� 

ತರ�ಾ� �ಾರು �ಾಡು’ ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಆಗ ಅವಳ� ‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆ��ಡ�ೇಕು 

ಮತು� ಅವಳ� ‘ಇವತು� �ಾ�� �ೇಗ ಮಲಗ�ೇಕು, �ೇಗ ಬ��’ ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, 

ಆಗ ಅವನೂ ಕೂ�ಾ ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. ಅವ��ೆ, ಆ �ನ ಎ���ಾದರು 

�ೆ�ೕ�ತ�ೊಂ��ೆ �ೋಗುವ��ದ��ೆ ಅದನು� ರದು�ಪ�� �ಾ�� �ೇಗ�ೆ ಮ�ೆ�ೆ 

ಬಂದು�ಡ�ೇಕು. ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ೆ�ೕ�ತ�ೊಂ��ೆ ಮನ�ಾ�ಪ�ಾದರೂ ಪರ�ಾ�ಲ�, 

ಅದನು� ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� ಸ�ಪ���ೊಳ�ಬಹುದು. ಆದ�ೆ, �ದಲು 

ಮ�ೆಯವ��ೆ �ೊಂದ�ೆ�ಾಗದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು. ಅ�� �ೆ�ೕ�ತ�ೊಂ��ೆ 

ಒ� �ೆಯ �ೕ�ಯ�� ಇರಲು �ೋ� ಮ�ೆಯ�� ಜಗಳ�ಾಗುತ��ೆ, ಆ �ೕ� 

ಆಗ�ಾರದು. ಆದುದ�ಂದ �ದಲು �ೆಂಡ� �ೇ�ದ��ೆ� �ೕವ� ‘ಅಡ�ಸ್�’ 

�ಾ��ೊಳ��ೇಕು. 
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ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆದ�ೆ ಅವ��ೆ ಎಂಟು ಗಂ�ೆ�ೆ �ೕ�ಂಗ್ �ೆ �ೋಗ�ೇ�ಾ�ದು�, ಅವನ 

�ೆಂಡ� �ೇಡ ಈಗ ಮಲ� ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಆಗ ಅವನು ಏನು �ಾಡ�ೇಕು?  

�ಾ�ಾ��ೕ:  �ೕ�ೆ�ಾ� ಸುಮ��ೆ ಕಲ��ೆಗಳನು� �ಾಡ�ಾರದು. ಪ�ಕೃ�ಯ �ಯಮ 

�ೇ�ೆಂದ�ೆ, 'where there is a will, there is a way’. (ಏನು ಇ� �ೆ ಇ�ೆ�ೕ 

ಅದ�ೆ� ತಕ� �ಾ� �ೊರಕುತ��ೆ.) ಕಲ��ೆ �ಾ��ೊಂಡ�ೆ ಆಗ �ೆಡುತ��ೆ. ಅಂತಹ 

�ನ ಬಂ�ಾಗ ಅವ� ೕೆ ಅವ��ೆ �ೇಗ �ದ��ಾ� ಎಂದು �ೇ�, �ಾ��ೇಜ್ ತನಕ 

ಬಂದು ಕಳ��� �ೊಡು�ಾ�� .ೆ �ೕ�ೆ ವ�ಥ��ಾ� ಕಲ��ೆ �ಾ��ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ 

ಎ�ಾ� �ಾ�ಾ� �ೋಗುತ��ೆ. ಅದ�ಾ���ೕ ಒಂದು ಪ�ಸ�ಕದ�� ಬ�ೆ��ಾ��ೆ, 

‘Where there is a will, there is a way’. ಇದನು� ಅ�ತು �ಾ��ದ�ೆ 

ಬಹಳ�ಾ�ತು. �ೕವ� �ಾ�ಸಲು ತ�ಾ���ೕ�ಾ?  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆ�ತು �ಾ�ಾ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ೆಂದು ನನ�ೆ �ಾ��ಸ್ �ಾಡು. �ಜ�ಾ�! �ಜ�ಾಗಲು! 

�ಾ��ಸ್ �ಾ�ದ�ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಶ�ರ�ೕರ�ೆಂದು �ೇಳ�ವ�ದು!!  

ಊಟದ�� ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ ’ 

          ವ�ವ�ಾರದ�� ಆದಶ��ಾ�ರುವ�ದರ �ೆಸ�ೇ ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’ ಆ��ೆ! 

ಇದು, ಪ�ಗ� �ೊಂದು��ರುವ ಜಗತು�. ಇ�� �ೇದ�ಾವವನು� �ಾಡಲು 

�ೋಗ�ೇ�. ಆದುದ�ಂದ�ೇ, �ಾವ� ಇಂ�ನ ಜನ��ಾ� ಈ ಪದವನು� 

ಬಳಸು��ರುವ�ದು. ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್!’ ಅಡ�ಸ್�, ಅಡ�ಸ್�, ಅಡ�ಸ್�! ಊಟದ�� 

�ಾರು ಉ�ಾ��ದ��ೆ, ಈ ಪದವನು� �ೆ�ೆ���ೊಂಡು �ಾ�ಾ �ೇ��ಾ��ೆ ಎಂದು, 

‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊ��. �ೇಡ�ೆ��ದ�ೆ ಸ�ಲ��ೇ �ಾ��ಂದ ಊಟ�ಾ� ��, 

ಆಗ ಉ��ನ�ಾ� �ೆನ�ಾದ�ೆ, ಉ��ನ�ಾ� ತರಲು �ೇ�! ಆದ�ೆ 

ಜಗಳ�ಾಡಲು ಮುಂ�ಾಗ�ೇ�. ಮ�ೆಯ�� ಜಗಳ�ಾಗ �ಾರದು. �ಾವ 
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ಸಂದಭ�ದ� �ೇ ಆಗ� �ಾವ� �ೊಂದ�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಾ�ಗ, ಅ�� �ಾ�ೇ ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ 

�ಾ��ೊಂಡ�ೆ, ಆಗ ಸಂ�ಾರವ� ಸುಂದರ�ಾಗುವ�ದು. 

ಇಷ��ಾಗ�ದ�ರೂ ��ಾ�� 

          ���ಂ��ೆ �ಾ�ಾದರೂ �ಸ್-ಅಡ�ಸ್� �ೋ��ದ�ೆ, ಅವ�ೊಂ��ೆ 

�ೕ�ೇ ಅಡ�ಸ್� ಆ��ಡ�ೇಕು. ಪ��-�ತ�ದ �ೕವನದ�� ಅ� �ೆ-�ೊ�ೆ�ಂ��ೆ 

ಅಥ�ಾ ಅ���ೆ-�ಾ��ಯ�ೊಂ��ೆ ಅಡ�ಸ್� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಅ�� 

�ಾ��ೆ ಈ �ಾ�ಪಂ�ಕ �ೕವನದ ಜಂ�ಾಟ�ಂದ �ೊರ�ೆ ಬರ�ೇ�ೆಂಬ ಇ� �ೆ 

ಇ�ೆ�ೕ ಅವರು ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಂಡು �ಡ�ೇಕು. �ಾ�ೆ�ೕ ಗಂಡ-�ೆಂಡ�ಯ 

ನಡು�ೆ ಒಬ�ರು �ರುಕು ಮೂ��ದ�ೆ ಇ�ೊ�ಬ�ರು ಅದನು� �ೋ�ಸುವ �ೆಲಸ 

�ಾ�ದ�ೆ �ಾತ� ಸಂಬಂಧಗಳನು� ��ಾ�ಸಬಹುದು ಮತು� �ಾಂ�ಯುತ�ಾದ 

�ೕವನವನು� ನ�ೆಸಬಹುದು. ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ �ಾಡಲು �ಾ��ೆ ಬರುವ��ಲ��ೕ 

ಅವರನು� ಜನರು ಮೂಖ��ೆಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಈ ��ೇ�ವ್ �ೕವನದ 

ಸತ�ವ�ೆ�ೕ ಪಟು���ದು ಆಗ�ಹ �ಾಡುವ ಅಗತ��ೇ ಇಲ�. ಮನುಷ��ೆಂದು 

�ಾರನು� ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ? ‘ಎ���ೇರ್ ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ ಎಲ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ��ೊಂಡು 

�ೋಗುವವರನು� ಮನುಷ��ೆಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಕಳ��ೊಂ�ಗೂ ಅಡ�ಸ್� 

�ಾ��ೊಂಡು �ಡ�ೇಕು. 

ಸು�ಾ�ಸುವ��ೋ, ಇಲ� ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ��ವ��ೋ? 

          ಪ���ಂದು ವ�ವ�ಾರದಲೂ� ನಮ� ಎದು�ನವ�ೊಂ��ೆ �ಾವ� 

‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆ��ಟ��ೆ �ೕವನವ� ಸರಳ�ಾ��ಡುತ��ೆ! �ೊ�ೆಯ�� ಏನನು� 

�ೊ�ೆಯ�� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗ�ೇ�ಾ��ೆ? �ಾ�ೋ �ೇಳ��ಾ��ೆ, ಅವಳನು� 

(�ೆಂಡ�ಯನು�) �ೆಟ��ೆ �ಾಡು ಎಂದು. ಅ��ೕ, ಅವಳನು� �ೇರ �ಾಡಲು 

�ೋ� �ೕವ� ವಕ��ಾ� �ಡು��. ಆದುದ�ಂದ, �ೆಂಡ�ಯನು� ಸ� �ಾಡಲು 

�ೋಗ�ೇ�. �ೇ��ಾ���ೇ �ಾ�ೆ ಒ���ೊಂಡು ��. ನಮ�ೆ ಅವ�ೊಂ��ೆ 

�ಾಯಂ �ೊಟು�-�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ �ಾ��ಾರ ಇದ��ೆ, ಅದು �ೇ�ೆ. ಆದ�ೆ, �ಾವ� ಈ 
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ಜನ�ದ ನಂತರ ಎ�� ಕ�ೆದು �ೋಗು� �ೇ�ೕ! ಇಬ�ರ ಮರಣ �ಾಲ �ೇ�ೆ, ಇಬ�ರ 

ಕಮ�ಗಳ� �ೇ�ೆ! ಏನೂ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುವಂ�ಲ� ಅಥ�ಾ �ೊಟು� 

�ೋಗುವಂ�ಲ�! ಇ��ಂದ ಎ���ೆ �ೋಗುವ��ೆಂದು �ಾ�ಗೂ �ೊತು�? �ಾವ� 

�ೆಟ��ೆ �ಾ�ದು� (�ೆಂಡ�) ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� ಇ�ೊ�ಬ�ರ �ಾ�ಾಗ��ೆ!         

          �ೕ�ರು�ಾಗ, �ೕವ� ಅವರನು� �ೆಟ��ೆ �ಾಡಲು �ೋಗ�ೇ�, ಅವರೂ 

�ಮ�ನು� �ೆಟ��ೆ �ಾಡುವ�ದು �ೇಡ. ಏನು ����ೆ�ೕ ಅ�ೇ ಬಂ�ಾರ! 

ಪ�ಕ��ಯನು� �ಾರೂ ಎಂದೂ ಸ�ಪ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾ�ಯ �ಾಲ ಎಂ�ಗೂ 

�ೊಂ�ೆ. �ಾ�ಾ� �ಾವ� ಎಚ���ೆ�ಂದ ವ��ಸ�ೇಕು, �ೇ��ೆ� �ಾ�ೆ�ೕ 

ಸ�, 'ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್ '.  

ಪ��ಯು ‘�ೌಂಟರ್-�ೆ�ಟ್ ’ ಇದ� �ಾ�ೆ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾನು �ೆಂಡ��ಂ��ೆ ಅಡ�ಸ್� ಆಗಲು ಬಹಳಷು� ಪ�ಯ��ಸು� �ೇ�ೆ. 

ಆದ�ೆ ಆಗುವ��ಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಎಲ�ವ� �ೆ�ಾ��ಾರ�ೇ ಆ��ೆ. ತಪ�� �ೕಗ ಮತು� ತಪ�� �ೕ��ೈ. ಆ 

�ೕ��ೈ�ಂದ ಎ�ೆ�ೕ ಪ�ಯ���ದರೂ �ೇ�ೆ �ೆ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ? �ಮ�ೆ 

ಏನು ಅ��ಸುತ��ೆ, ‘ಈ ��ೕಯರು �ಾ�ೆ �ೕ�ೆ’? ಆದ�ೆ, �ಮ� �ೆಂಡ� �ಮ�ೆ 

�ೌಂಟರ್ �ೆ�ಟ್ ಇದ�ಂ�ೆ. ಎಷು� �ಮ��� ವಕ��ೆ ಇ�ೆ�ೕ ಅದ�ೆ� ಸ��ಾ� 

ಅವಳಲೂ� ��ನ� ವತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ�ೇ, ಎ�ಾ� ವ�ವ��ತ್ (ವ�ವ� �ೆ) ಎಂದು 

�ಾವ� �ೇಳ���ರುವ�ದು! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಎಲ�ರೂ ನಮ��ೆ�ೕ �ೆಟ��ೆ �ಾಡಲು ಬಂ�ರುವ �ಾ�ೆ ಅ��ಸುತ��ೆ.  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅವರು �ಮ�ನು� �ೆಟ��ೆ �ಾಡ�ೇ �ೇಕು. ಇಲ��ಾದ�ೆ ಸಂ�ಾರವ� 

ನ�ೆಯುವ��ಲ�! �ೆಟ��ಾಗ�ದ��ೆ ಮ� �ೆ ಅಪ��ೆಂದು �ೇ�ೆ ಕ�ೆ��ೊಳ��ವ�ದು? 

�ೆಟ��ಾದ�ೆ ಅಪ��ೆಂದು �ೇ���ೊಳ����. ��ೕ ಪ�ಕೃ� �ೇ�ೆಂದ�ೆ ಅವರು 

ಎಂದೂ ಬದ�ಾಗುವ��ಲ�, ಆದುದ�ಂದ �ಾ�ೇ ಬದ�ಾಗ�ೇಕು. ಆ ಸ��ಾವ�ೇ 

�ಾ�ೆ, ಅದು ಬದ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೈಫ್ ಅಂದ�ೆ �ಾರು? 
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ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೕ�ೇ �ೇ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ‘�ೈಫ್ ಇಸ್ � �ೌಂಟರ್-�ೆ�ಟ್ ಒಫ್ �ಾ�ನ್ (ಹ�ೆ�ಂಡ್)’. ಈ  

�ೌಂಟರ್ �ೆ�ಟ್ ಇಲ��ಾದ�ೆ ಮನುಷ� (ಪ�ರುಷ) ಮುಗ��� �ೕಳ��ಾ��ೆ.   

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇದು ಅಥ��ಾಗು��ಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ:  ಈ ‘ಎಂ�ನ್’ಗಳ�� �ೌಂಟರ್-�ೆ�ಟ್ ಇಡು�ಾ��ೆ. ಅದು ಇಲ��ಾದ�ೆ 

‘ಎಂ�ನ್’ ಓಡು�ಾ� ಓಡು�ಾ� ಮುಗ����ಡುತ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ ಇ�� ಪ�ರುಷ��ೆ 

�ೌಂಟರ್-�ೆ�ಟ್ ಆ� ��ೕ ಇರು�ಾ�� .ೆ ��ೕ ಇದ��ೆ ಮುಗ��ಸುವ��ಲ�. ಇಲ��ಾದ�ೆ 

�ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾ�ೆ �ಾವ ಕ�ೆ�ೆ �ೋಗು�ಾ��ೆಂಬುದು ��ಯುವ��ಲ�. ಇವತು� 

ಇ��ರು�ಾ��ೆ �ಾ�  ೆ ಅ��ಂದ ಇ�ೆ����ೆ �ೋಗು�ಾ��ೋ! �ೆಂಡ� ಇ�ಾ��ೆಂದು 

ಮ�ೆ�ೆ ಬರು�ಾ��ೆ. ಇಲ��ಾದ�ೆ ಮ�ೆ�ೆ ಎ�� ಬರು�ಾ��ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇಲ� ಮ�ೆ�ೆ ಬರುವ��ಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೆಂಡ�, ಗಂಡ��ೆ  �ೌಂಟರ್-�ೆ�ಟ್ ಆ�ರು�ಾ�� .ೆ 

ಘಷ��ೆಗಳ� ಅಂ�ಮ�ಾ� �ೊ�ೆ�ೊಳ��ತ��ೆ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮ�ಾ�ಹ�ದ �ೊ���ೆ, �ೆ�� �ೆ ನ�ೆದ ಜಗಳವ� ಮ�ೆತು �ೋಗುತ��ೆ 

ಮತು� ಸಂ�ೆ�ೆ ಇ�ೊ�ಂದು �ೊಸತು ಶುರು�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇದನು� �ಾವ� ��ಯ�ೇ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಈ ಜಗಳಗಳ� �ಾವ��ೋ 

ಶ��ಯ ಪ��ಾವ�ಂ�ಾಗು���ೆ. ಅವರು ಒರ�ಾ� �ಾತ�ಾಡುವ�� ಕೂಡ 

�ಾವ��ೋ ಶ��ಯು �ೆಲಸ �ಾಡು���ೆ. ಜನರು �ದಲು �ೇಳ�ವ�ದನು� 

�ೇ��ಡು�ಾ��ೆ ನಂತರ ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ, ಎ� �ೆ�ೆಯೂ �ೕ��ೕ. ಆದ�ೆ 

ಇದ�ೆ��ಾ� �ಾನ�ಂದ ��ಯಬಹು�ಾ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ಜಗ��ನ�� ಅಡ�ಸ್� 

ಆಗ�ೇಕು. �ಾ�ೆಂದ�ೆ ಪ���ಂದು ವಸು�ವ� ಅಂತ��ೊಳ��ವ��ೇ ಆ��ೆ. ಅದು 

�ೆಲ��� �ೆಚು� ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಂ�ಾಗ �ೕವ� ಅವ��ೆ '�ೆಲ್�' 
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(�ೊಂ�ಾ��ೆ) �ಾಡ�ೆ�ೋದ�ೆ, ಇನು� �ೆ��ನ �ಾ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಸ�ತಃ 

�ಮಗೂ �ಾ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗು ಎದು�ನವ�ಗೂ �ಾ� ಉಂಟು�ಾಡುತ��ೆ. 

ಆಗ�ದ��ೆ, �ಾ�ಥ��ೆ�ಂದ ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ ’ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಎದು�ನವ��ೆ ��ವ��ೆ �ೊಡುವ�ದರ�� ನನ� ಪ�ಯತ� �ಾನು 

�ಾಡು� �ೇ�ೆ. ಆದ�ೆ, ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಪ�ಯ��ಸ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದು ಅವ��ೆ 

���ದಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅವ��ೆ ����ೊಡುವ�ದು �ಮ� ಜ�ಾ�ಾ��. ಆದ�ೆ ಅವ��ೆ 

ಅಥ��ಾಗ�ದ��ೆ �ೇ�ೆ ಉ�ಾಯ�ಲ�. ಅಂ�ಮ�ಾ� �ೕವ� 

�ಾಡ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದು ಒಂ�ೇ, ಅದು ‘�ೇ �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್! ಅವ��ೆ 

ಸದು����ೊ�’ ಎಂದು �ಾ���ಸ�ೇಕು. ���ಂದ ಆಗುವ��ಲ��ೆಂದು ಸುಮ��ೆ 

�ಟು� �ಡುವ�ದಲ�. �ಾ�ಥ��ೆ�ಂದ �ಾಧ�, ಇದು ಸುಳ�ಲ�. ಇದು �ಾ�ಾರವರ 

‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ ನ ��ಾನ�ಾ��ೆ, ಈ ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ ಬಹಳ ಅದು�ತ�ಾದ�ಾ���ೆ! 

�ಾಗು ಎ�� ಅಡ�ಸ್� ಆಗುವ��ಲ��ೕ ಅ�� ಅದರ ಅನುಭವವ� �ಮ�ೆ 

ಅ��ಾ�ರ�ೇಕಲ��ೆ? ಈ ‘�ಸ್-ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ ಎನು�ವ�ದು ಬಹು �ೊಡ� 

ಮೂಖ�ತನ�ಾ��ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ಾನು ಯಜ�ಾನ�ೆಂಬ ಅಹಂ�ಾರವನು� �ಡಲು 

ಅವನು ಒಪ��ವ��ಲ� ಮತು� ಅವ��ೆ ತನ��ೇ ನ�ೆಯ�ೇ�ೆಂಬ ಹಠ. ಇದ�ಂದ 

�ೕವನ ಅ�ೋಗ��ೆ ತಲುಪ�ತ��ೆ �ಾಗು ದುಃಖಮಯ�ಾಗುತ��ೆ! ಅದರ ಬದಲು 

ಸಹಜ�ಾ� �ೇ�ೆ ನ�ೆಯು���ೆ�ೕ �ಾ�ೆ ನ�ೆಯಲು ��! ಇದು ಕ�ಯುಗ! 

ಈ�ನ �ಾ�ಾವರಣ�ೇ �ಾ��ೆ!! �ಾ�ಾ� �ೆಂಡ� �ಮ�ನು� ‘�ೆಲಸ�ೆ� 

�ಾರದವ�ೆಂದು’ �ೇ�ದ�ೆ, ಆಗಲೂ ‘�ೌದು, �ೕನು �ೇಳ�ವ�ದು ಸ�’ ಎಂದು 

ಒ���ೊಂಡು ��. 

ವಕ��ೆಯ �ೊ�ೆ ಅಡ�ಸ್� ಆ��ಡು 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ವ�ವ�ಾರದ�� ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ ಏಕಪ�ೕಯ�ಾಗ�ಾರದು ಅಲ��ೇ? 



ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್                                                 13 

�ಾ�ಾ��ೕ: ವ�ವ�ಾರದ �ೆಸ�ೇ ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ��ವ�ದು. ಇದನು� �ೋ�ದ 

�ೆ�ೆ�ೊ�ೆಯವರು ಕೂ�ಾ �ೇಳ�ೇಕು, ‘ಎಲ�ರ ಮ�ೆಯ�� ಜಗಳ�ಾಡು�ಾ��ೆ, 

ಆದ�ೆ ಈ ಮ�ೆಯವರು �ಾತ� ಜಗಳ�ಾಡುವ��ಲ�’ ಎಂದು. �ಾ��ಾ�ಗ �ಾತ� 

ವ�ವ�ಾರ ಒ� �ೆ �ೕ�ಯ�� ನ�ೆಯುತ��ೆ. �ಾ�ೊಂ��ೆ ನಮ�ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ 

ಆಗುವ��ಲ��ೕ ಅ�� �ೊಂ�ಾ��ೆಯ ಶ��ಯನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ��ೇಕು. 

ಇಷ��ಾಗುವ�� ನಮ�ೆ �ೊಂ��ೊಂಡು �ೋಗುವ ಶ�� ಇ� �ೇ ಇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ 

ಇಷ��ಾಗ�ರುವ�� ಅದು ನಮ� �ೌಬ�ಲ��ಾ��ೆ. ನನ�ೆ (�ಾ�ಾ��ೕ) �ೇ�ೆ 

ಎಲ��ೊಂ��ೆ ಸ� �ೊಂದುತ��ೆ? ಎಷು� ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ �ಾಡು� �ೇ�ೕ, ಆಗ ಇನು� 

�ೆ��ನ ಶ��ಯು ವೃ���ಾಗುತ��ೆ �ಾಗು ಅಶ��ಯು ಮು�ದು �ೕಳ�ತ��ೆ. �ಜ�ಾದ 

�ಳ�ವ��ೆ ಮೂಡುವ�ದು, �ೇ�ೆ�ಾ� ತಪ�� �ಳ�ವ��ೆಗ��ೆ �ೕಗ ��ಾ�ಗ 

�ಾತ��ೇ �ಾಧ�.       

          ಸ� �ೊಂದುವ�� �ಾರೂ ಕೂಡ ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ 

ವಕ��ೆ–ಗಡಸು-��ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಗು ಇನು� �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ 

ಸ��ಾವ�ೊಂ��ೆ ‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆಗುವ�ದನು� ಕ�ತು �ಟ��ೆ, �ೆಲಸ�ಾ� �ಡುತ��ೆ. 

ಎ�ೆ�ೕ ಒರಟು ಜನ�ಾ�ರ� ಅವ�ೊಂ��ೆ ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ�ಲು ಬಂದ�ೆ, ಆಗ 

ಅದು ವ�ವ�ಾರ! ಅ�� �ಷು�ರ �ಾಡು�ಾ� �ೋದ�ೆ ನ�ೆಯುವ��ಲ�. ಜಗ��ನ�� 

�ಾರೂ ನಮ�ೆ ‘�ಟ್’ ಆಗುವ��ಲ�. �ಾವ� ಅವ��ೆ ‘�ಟ್’ ಆಗ�ೇಕು, ಆಗಲ�ೆ�ೕ 

ಈ ಜಗತು� ಸುಂದರ; ಮತು� ಅವರನು� ‘�ಟ್’ �ಾಡಲು �ೋದ�ೆ, ಆಗ ಜಗತು� 

ವಕ��ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’. �ಾವ� ಎಲ��ೊಂ��ೆ ‘�ಟ್’ 

ಆ��ಟ��ೆ �ೊಂದ�ೆ�ೕ ಇರುವ��ಲ�. 

�ೋಂಟ್ �ೕ �ಾ, �ೆಟಲ್ 

          �ಾ�ಗಳಂತೂ ಎದು�ನವರು ವಕ��ಾ�ದ�ರೂ ಅವ�ೊಂ��ೆ ‘ಅಡ�ಸ್�’ 

�ಾ��ೊಂಡು �ಡು�ಾ��ೆ. �ಾ� ಪ�ರುಷರನು� �ೋ� ಅವರಂ�ೆ ನ�ೆದ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ೕ�ಯಲೂ� ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ೊಳ�ಲು ಬಂದು�ಡುತ��ೆ. ಇದರ �ಂ�ೆ 
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��ಾನವ� �ೇಳ�ತ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ತ�ಾಗ್ (�ಾಗ-�ೆ�ೕಷಗ�ಲ��ೆ) ಆ��ಡು. �ಾಗ-

�ೆ�ೕಷವನು� �ಾಡಲು�ೋಗ�ೇಡ. ಅ�� ತ�ೊ�ಳ�ೆ ಅ�ೇ�ೋ ಆಸ�� 

ಉ�ದು�ೊಂ�ರುತ��ೆ, ಅದ�ಂ�ಾ� �ೆಟು� �ೕಳ�ತ��ೆ. ಈ ವ�ವ�ಾರದ�� 

ಏಕಪ�ೕಯ-�ಸ��ಹ�ಾ�ದ��ೆ, ಅದನು� �ಂಡುತನ�ೆಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

ನಮ�ೆ ಅಗತ���ಾ�ಗ ಎದು�ನವರು ಹಠ�ಾ�ಗ�ಾ�ದ�ರೂ ಸಹ 

ಒ���ೊಳ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: �ೈ�ೆ� ��ಾ�ಣದ�� �ಾ�ಾನು �ೊರುವ 

ಕೂ�ಯವ�ೊಂ��ೆ �ೌ�ಾ� �ಾ��ೊಂಡು �ಲು�ವ ಬದಲು ಏ�ೋ ಸ�ಲ� 

�ೆ�ಾ�� �ೊಟು� ಒ���ೊಂಡು�ಡ�ೇಕು. ಇಲ��ಾದ�ೆ, �ಾ�ಾ�ನ �ೕಲ ನಮ� 

ತ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ಾ�ೇ �ೊರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ! 

          ‘�ೋಂಟ್ �ೕ �ಾ, ��ೕಸ್ �ೆಟಲ್’ ಎದು�ನವ��ೆ �ೆಟ�ೆ�ಂಟ್ 

(ಅಡ��ೆ��ಂಟ್) �ೕ�ೆ �ಾ� �ಾ�ೆ �ಾ� ಎಂದು �ೇ��ೊಂಡು ಕೂರಲು ಸಮಯ 

ಎ���ೆ? ಎದು�ನವರ�� ನೂರು ತಪ��ಗ�ದ�ರೂ ನಮ��ೇ ತ�ೆ�ಂದು ��ದು ಮುಂ�ೆ 

�ಾಗ�ೇಕು. ಈ �ಾಲದ�� �ಾ, ‘�ಾನೂನು’ ಎಂದು �ೋಡಲು ಏ��ೆ? ಈಗಂತೂ 

ಎಲ�ವ� ಎ� �ೆ�ೕ� �ೋ��ೆ. ಎ�� �ೋ�ದರ�� �ೈ�ೕ� �ಾಗು ಅ�ೆ�ಾಟ! 

ಜನರು ಸಮ�ೆ�ಗ�ಂದ ಸುತು�ವ�ೆ��ಾ��ೆ. ಮ�ೆ�ೆ �ೋದ�ೆ �ೆಂಡ�ಯ 

�ೊಣ�ಾಟ, ಮಕ�ಳ �ೇ��ೆ; �ೆಲಸ�ೆ� �ೋದ�ೆ �ಾ�ೕಕನ �ಂದ�ೆ, ‘�ೈಲ್’ನ�� 

ಅಥ�ಾ ‘ಬಸ್’ನ�� ಜನರ ನಡು�ೆ ನೂಕು ನುಗ��ನ�� �ೋ�ಾಟ! ಎ��ಯೂ ��ಾಳ 

ಇಲ�. �ೆಮ�� ಅನು�ವ�ದು �ೇಕಲ��ೇ? �ಾ�ಾದರು �ೊ�ೆ�ಾಡು��ದ��ೆ ಆಗ ಅವರ 

ಬ� �ೆ ನಮ�ೆ ದ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ, 'ಓ�ೋ�ೋ, ಅವರು ಅ�ೆ�ೆ��ಾ� ��ಾ�ೆಯನು� 

�ೊಂ�ರಬಹುದು, ಆದ��ಂದ �ೊ�ೆ�ಾ��ೊಳ�����ಾ��ೆ!' ಎಂದು, 

��ಾ�ೆ�ಂ�ಾ� ಎ�ಾ�  ದುಬ�ಲ�ೆಗಳ�.  

ಆ�ೋಪ�ೆ �ೇಡ, ‘ಅಡ�ಸ್�’ 

          ಮ�ೆಯ�� ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಳ��ವ�ದನು� �ೕವ� ಕ��ರ�ೇಕು. �ೕವ� 

ಸತ�ಂಗ�ಂದ ತಡ�ಾ� ಮ�ೆ�ೆ �ೋ�ಾಗ, ಮ�ೆಯವರು ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ 



ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್                                                 15 

ಎನು�ವ ��ೇಚ�ೆ ಇರ�ೇಕು. ಸ�ಲ��ಾದರೂ ಸಮಯದ ಬ� �ೆ ಎಚ���ೆ 

ವ�ಸ�ೇಕಲ��ೇ? ಅಂತಹ ಗ��ೆಯ��, ಸಮಯ��ಂತ ಸ�ಲ� �ದ�ೇ ಮ�ೆ�ೆ 

�ೋ� �ಡುವ�ದು ಒ�ತಲ��ೇ? �ಂ�ೆ, �ೊಲದ�� ಎತು�ಗಳ� ಮುಂದ�ೆ� 

�ೆ� �ೆ�ಡ�ೆ �ಂ�ಾಗ, �ಾರು�ೋಲನು� �ೕ�ದ�ೆ �ಾಕು ಎತು�ಗಳ� 

ಮುಂ�ೆ�ೋಗಲು �ಾ�ರಂ�ಸು��ದ�ವ�. �ೊ�ೆತ �ೕಳ�ವ �ದ�ೇ ಅವ�ಗಳ� 

ಮುಂ�ೆ ನ�ೆ�ದ��ೆ, ಅವನು �ೊ�ೆಯು��ರ�ಲ�! ���ಲ��ೆ ಅವನು �ದಲು 

�ೊ�ೆಯ�ೇ �ೇಕು ಆಗ�ೇ ಅವ� ಮುಂದ�ೆ� �ೆ� �ೆ�ಾಕುತ��ೆ. ಅವ� 

ಮುಂ�ೆ�ೋಗ�ೇ �ೇ�ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? ಇದನು� �ೕವ� �ೋ�ರಬಹುದಲ��ೇ? ಆ 

�ಾರು�ೋ�ನ ತು��ೆ ��  ೆ (ಕ��ಣದ ತಂ�) ಇರುತ��ೆ ಅದ�ಂದ 

�ೊ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾಪ, ಮೂಕ �ಾ�� ಏನು �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ? ಅದು �ಾರ 

�ೕ�ಾದರೂ ದೂರು �ೇಳಲು �ಾಧ���ೆ�ೕ?  

          ಮನುಷ���ೇ�ಾದರೂ �ೊ�ೆಯಲು �ೋದ�ೆ, �ೇ�ೆ �ಾ�ಾದರು 

ಬಂದು ��ಸು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಬಡ�ಾ� ಎ��ನ ಆ�ೇಪ�ೆಯನು� �ೇಳ�ವವರು 

�ಾರು? ಆ ಮೂಕ �ಾ�� ಏ�ೆ ಇಷು� �ಂ�ೆ�ೆ ಒಳ�ಾಗ�ೇಕು? ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ಂ�ೆ 

ಬಹಳಷು� ದೂಷ�ೆಗಳನು� �ಾ�ತು�. ಈಗ ಅದರ ಪ��ಾಮದ ಫಲವ� ಬಂ��ೆ. 

ಆ�ನ ಅ��ಾರವನು� ಆ�ಾದ�ೆ �ಾಡು�ಾ� ದುರುಪ�ೕಗ �ಾ�ದ �ಾರಣ�ಂದ, 

ಈಗ �ೇ��ೊಳ��ವ ಅ��ಾರ�ಲ��ೆ, ಆ�ೋಪ�ೆ �ಾಡ�ಾಗ�ೆ �ೕ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ. 

ಈಗ ಅದನು� �ೖನಸ್-ಪ�ಸ್ �ಾಡ�ೇ�ಾ��ೆ. ಅದರ ಬದಲು �ದ�ೇ 

ಆ�ೋಪ�ೆ �ಾಡ�ೇ ಇ�ದ��ೆ, ಏನು ಕ�ೆದು �ೊಳ��ವ��ತು�? ದೂಷ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ 

ಆ�ೋ��ಾಗುವ ಸಮಯ ಬರುತ�ದ ಅಲ��ೇ? �ಾವ� ಆ�ೋ��ಾಗುವ�ದು 

�ೇಡ, ಆ�ೋಪ�ೆ �ಾಡುವ�ದೂ �ೇಡ. ಎದು�ನವರು �ಂ�ಸಲು 

�ಾ�ರಂ���ಾಗ, ಅದನು� ಜ�ಾ �ಾ��ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ, ಆ�ೋಪ �ೊ�ೆಸುವ 

ಅವ�ಾಶ�ೇ ಇರುವ��ಲ�! �ಮ�ೆ �ೇ�ೆ ಅ��ಸುತ��ೆ? ಆ�ೋಪ�ೆ �ಾಡುವ�ದು 

ಸ��ೕ? ಅದರ ಬದಲು, �ದ�ೇ ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಂಡ�ೆ ಆಗ �ಾವ� ಕ�ೆದು 

�ೊಳ��ವ��ಾದರೂ ಏನು?  
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ತಪ�� �ಾತ�ಾ�ದ �ೕಲೂ ಉ�ಾಯ��ೆ 

          ವ�ವ�ಾರದ�� ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಕೂ�ಾ ಈ �ಾಲದ�� 

�ಾನ�ೆಂದು ಕ�ೆಯ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾ� ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. 

ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ ತುಂ�ಾಗುವಂ�ದ�ರೂ, ಅ�� ಅಡ�ಸ್� �ಾ� �ೊಂಡು�ಡ�ೇಕು. �ಾವ� 

�ಾ�ೊಂ��ಾದರು �ೆಟ��ಾ� �ಾತ�ಾ�ದ�ೆ, ಅದು ನಮ�ೆ ��ಯ�ೆ ಆಕಷ್ಣದ�� 

�ೇ��ಡ�ಾಗುತ��ೆ, ನಮ� ��ತದ��ರುವ��ಲ�. ಎಂ�ಾದರು ���ಂದ 

�ೇಳ�ಾರ�ೆಂ�ದ�ರೂ �ೇ��ಡ�ಾ��ೆ�ೕ? ಅ��, �ೇ�ದ �ೕ�ೆ ತಕಷ್ಣ�ೇ 

ಅ���ೆ ಬರುತ��ೆ, ತ�ಾ���ೆ ಎಂದು. ಅದು ಅ���ೆ �ಾರ�ೆ ಇರುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, 

ಆ ಕೂಡ�ೇ �ಾವ� ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ� (ಸ��ಾ�) �ೊಳ�ಲು �ೋಗುವ��ಲ�. ಆಗ 

ತಕಷ್ಣ�ೇ ಅವರ ಬ��ೆ �ೋ� ಕಷ್��ಾ���ಡ�ೇಕು. ‘�ೆ�ೆಯ, ಆ ಸಮಯದ�� 

�ಾನು �ೆಟ��ಾ� �ಾತ�ಾ���ೆ�, ಅದ�ಾ�� ನನ�ನು� ದಯ�ಾ� ಕಷ್���ಡು’ 

ಎಂದು ಕಷ್� �ೇ��ಾಗ ಅಡ�ಸ್� ಆದಂ�ೆ. ಇದ�ಂದ �ಜ�ಾ� ಏ�ಾದರೂ 

�ೊಂದ�ೆ��ೆ�ೕ?   

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇಲ�, ಏನೂ �ೊಂದ�ೆ�ಲ�. 

ಎ�ೆ��ೆಯೂ ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾಡಬಹುದು 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಒ���� ಪ�ಸಂಗಗಳ� �ೇ�ೆ ಬರುತ��ೆಂದ�ೆ, ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ�� 

ಇಬ��ೊಂ��ೆ ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ ಒಂ�ೇ �ಷಯದ ಬ� �ೆ �ಾ��ೊಳ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಆಗ, ಆ �ೇ�ೆಯ�� ಇಬ�ರ ��ಾರವನು� �ೇ�ೆ ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ��ಾ�ಸುವ�ದು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಬ��ೊಂ�ಗೂ ಒ���ೆ ��ಾ�ಸಬಹುದು. ಇಬ��ೇ ಏನೂ, ಒ���ೆ 

ಏಳ� ವ���ಗ��ೆಂ��ೆ �ವ��ಸ�ೇ�ಾ� ಬಂದರೂ ��ಾ�ಸಬಹುದು. ಒಬ� 

�ೇಳ��ಾ��ೆ, ‘ನನ� �ೆಲಸ ಏನು �ಾ��ೆ?’, ಆಗ �ೇ� ‘�ೌದು, �ೕವ� 

�ೇ�ದ�ಾ�ೆ�ೕ �ಾಡು��� �ೇ�ೆ’ ಎಂದು. ಇ�ೊಬ��ಗೂ �ಾ�ೆ�ೕ �ೇ�, ‘�ೕವ� 

�ೇ�ದ �ೕ�ಯ���ೕ �ಾಡು��� �ೇ�ೆ’ ಎಂದು. ಅ�ೆಲ�ವ� ‘ವ�ವ��ತ್’ ಆ��ೆ, 

ಅದರ �ಯಮ �ೕ� ಏನೂ ಆಗುವ��ಲ�. �ಾ�ಾ�, ಸುಮ��ೆ ಜಗಳದ 
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�ಾ�ಾವರಣವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ�ದು �ೇಡ. ಅ�� ಮುಖ��ಾ� 

�ಾಡ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದು ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’. ಆಗುವ�ದ�ಂದ�ೇ ಮು��! �ೕವ� �ೌದು 

ಎಂದು �ೇ�ದರೂ, ‘ವ�ವ��ತ್’ ಎನು�ವ �ಯಮ�ಂದ ಆ�ೆ�ೆ ಏ�ಾದರು ನ�ೆಯಲು 

�ಾಧ��ೇ? ಆದ�ೆ, ಅ�� �ೕ�ೇ�ಾದರೂ ಅವ��ೆ ಇಲ��ೆಂದು �ೇ�ದ�ೇ, ಮ�ಾ 

ಉ�ಾ�!  

          ಮ�ೆಯ�� ಗಂಡ-�ೆಂಡ� ಇಬ�ರೂ �ಶ�ಯವನು� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. 

ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ಾನು ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಂಡು �ೋಗು� �ೇ�ೆಂದು. ಆಗ, ಎ�ಾ� 

��ಾರಗಳ�� ಇಬ�ರ ಸಮ�� ಇರುತ��ೆ. ಒಬ�ರು �ೆಚು� ಹಠ ��ದ�ೆ ಅದ�ೆ� 

ಮ�ೊ�ಬ�ರು ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಂಡು�ಟ��ೆ ಸಮ�ೆ��ೕ ಇರುವ��ಲ�. 

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: ಒಬ���ೆ ತನ� ಒಂದು �ೈ �ೋ�ಾಗು��ದು�, ಅದನು� ಅವರು �ೇ�ೆ 

�ೇ�ೆಯವ��ೆ �ೇಳ�ೆ, ತನ� ಇ�ೊ�ಂದು �ೈ�ಂದ �ಾ�ೕಸು �ಾಡು�ಾ� ‘ಅಡ�ಸ್�’ 

�ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ. ಆ �ೕ�ಯ�� 'ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್' �ಾ��ೊಳ��ೆ 

ಇರುವ��ೆಲ�ವ� ಹುಚು�ತನ�ಾ��ೆ. ಎದು�ನವರನು� �ೊಂದ�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಸುವ��ೇ, 

ಹುಚು�ತನ�ಾ��ೆ. �ೕವ� �ಾ��ೆ ಒಂದು �ಾ�, ಎರಡು �ಾ� ಅಥ�ಾ ಮೂರು 

�ಾ� �ೕಟ�ೆ �ಾ�ದರೂ ಅದು ಸುಮ��ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಅದ�ೆ� ಪ�ೇ ಪ�ೇ 

�ೕಟ�ೆ �ಾ��ಾಗ, ಅದು ಒಂದು �ನ �ೖ�ೕ�ೆ �ಾ� ಕ���ಡುತ��ೆ. ಅದ�ೆ�, 

‘ಇವನು ��ಾ �ಂ�ೆ�ೊಡು�ಾ��ೆ; ಇವನು ಸ��ಲ�, ಇವ�ೊಬ� ಅ�ೕಗ�’ ಎಂದು 

��ಯುತ��ೆ. ಈ ಉ�ಾಹರ�ೆಯನು� ಅಥ��ಾ��ೊಂಡು �ೕವನದ�� �ಾ�ಗೂ 

�ೊಂದ�ೆ�ಾಗದ �ೕ�ಯ��  �ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾ��ೊಂಡು ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’ 

ಆ��ಡ�ೇಕು. 

          �ಾರು ‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆಗುವ ಕ�ೆಯನು� ಅ��ರು�ಾ��ೋ, ಅವರು ಈ 

ಜಗ���ಂದ �ೕಕಷ್ದಕ�ೆ�ೆ �ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ೊಳ��ವ�ದನು� 

�ಾನ�ೆಂದು ಕ�ೆಯಲ�ಡುತ��ೆ. �ಾರು ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೋ ಅವರು 

ಭವ�ಾಗರವನು� �ಾ�ದಂ�ೆ. ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದನು� ಅನುಭ���ೕ 

ಮು�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಅ�� ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾಡುವ�ದು ಬಂದು�ಟ��ೆ, �ಾವ 
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�ೊಂದ�ೆಯೂ ಇರುವ��ಲ�. ಅಲ��ೆ, ಎ�ಾ� �ೆ�ಾ��ಾರಗ�ಂದ ಮುಕ��ಾಗು� �ೇ�ೆ. 

ದ�ೋ�ೆ�ೋರ�ೊಂ��ೆ ‘�ಸ್-ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ�ದ�ೆ ಅವ�ಂದ 

ಥ���ೊಳ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾಗುವ�ದ��ಂತ �ಾ�ೇ �ದ��ೆ ‘ಅಡ�ಸ್�’ 

ಆಗ�ೇ�ೆಂದು �ಧ��� ಅವ�ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾ�, ‘�ನ�ೇನು �ೇ�ಾ��ೆ? �ಾವ� 

�ಾ�ೆ��ೆ �ೊರ�� �ೇ�ೆ. �ನ�ೆ ಏನು �ೇ�ೋ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು�ಡು’ ಎಂದು �ೇ�, 

ಆತ�ಂದ ����ೊಳ��ೇಕು.         

          �ೆಂಡ�ಯು ತ�ಾ��ದ ಅ��ೆಯನು� �ೕ�ಸುವ�ದು ತಪ��, ಅಲ��ೆ 

�ಾ�ೆಂದು ಆ�ೇಪ�ೆಯನು� �ಾಡ�ಾರದು. �ಾವ� ಎಂದೂ ತ�ೆ�ೕ 

�ಾ�ಲ�ದವರಂ�ೆ �ಾತ�ಾಡು��ೕ�! ಅದು ತಪ��. ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಳ�ಲು 

ಕ�ಯ�ೇಕು. �ಾಳಸಂ�ಾ��ಾ� ಇರ�ೇ�ಾ�ರುವ��, ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ೇ�ೋ 

�ೇಡ�ೕ? ನ��ಂದ ಇ�ೊ�ಬ���ೆ ದುಃಖಪ�ಸುವ�ದನು� ಭಗ�ಾನ್ ಮ�ಾ�ೕರರ 

ಧಮ��ೆಂದು �ೇ�ೆ �ೇಳ�ವ�ದು? ಅಲ��ೆ ಮ�ೆಯ��ನ ವ���ಗ�ಗಂತೂ 

ಖಂ�ತ�ಾ� ದುಃಖ ಉಂ�ಾಗ�ಾರದು. 

ಮ�ೆ�ಂದು ಹೂ�ೋಟ 

          ಒಬ�ರು ನನ����ೆ ಬಂದು ದೂರು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ‘�ಾ�ಾ, ನನ� �ೆಂಡ� 

�ಾ�ೆ �ಾಡು�ಾ�� ,ೆ �ೕ�ೆ �ಾಡು�ಾ�� ’ೆ ಎಂದು. �ಾನು ಅವನ �ೆಂಡ�ಯನೂ� 

�ೇ��ೆ, ಆಗ ಅವಳ� ‘ನನ� ಗಂಡ��ೆ ಬು�� ಸ��ಲ�’ ಎಂದು ಆ�ೋ��ದಳ�. 

�ೕ�ರು�ಾಗ, ಅದರ�� ���ಬ�ರ� �ೇ �ಾ�ಯವನು� ಹುಡುಕಲು �ಾ�ೆ 

�ೋಗು�� ? ಆದರೂ �ಡ�ೆ ಅವನು �ೇಳ�ಾರಂ��ದ, ‘ನನ� ಮ�ೆಯಂತೂ 

ಪ��� �ಾ�ಾ��ೆ. ಮಕ�ಳ� �ೆಟು��ೋ��ಾ��ೆ, �ೆಂಡ� ಸ��ಲ�’ ಎಂದು. ಆಗ 

�ಾನು ಉತ����ೆ, ‘ಏನೂ �ಾ�ಾ�ಲ�, �ನ�ೆ �ೋ��ೊಳ�ಲು ಬರುವ��ಲ�. �ನ� 

ಮ�ೆಯನು� �ೋ��ೊಳ��ವ�ದು �ನ�ೆ ಬರ�ೇಕು. ಪ���ಬ�ರ ಪ�ಕೃ�ಯನು� 

ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದನು� �ೕನು ಕ��ರ�ೇಕು’. 
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          ಮ�ೆಯ�� ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ ಆಗ�ರಲು �ಾರಣ�ೇನು? ಕುಟುಂಬದ�� 

ತುಂ�ಾ ವ���ಗ�ರು�ಾ��ೆ, ಅವ�ೆಲ��ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಬರುವ��ಲ�. 

ಪ���ಬ�ರ ಸ��ಾವದ��ಯು ವ��ಾ�ಸ�ರುತ��ೆ. �ಾಲ�ೆ� ತಕ�ಂ�ೆ 

ಸ��ಾವ�ರುತ��ೆ. ಸತ�ಯುಗದ�� ಎಲ�ರೂ ಒ���ೆ �ಾಸ�ಾಡು��ದ�ರು. ಮ�ೆಯ�� 

ನೂರು ಮಂ� ಇದ�ರೂ, ಎಲ�ರೂ ಮ�ೆಯ��ನ ��ಯರು �ೇ�ದ�ನು� 

ಅನುಸ�ಸು��ದ�ರು. ಆದ�ೆ, ಈ ಕ�ಯುಗದ�� ��ಯರು �ೇ�ದ��ೆ� �ರು� 

ಉತ��ಸು�ಾ��ೆ. ಸ�ಂತ ತಂ�ೆ�ೕ �ೇ�ದರೂ, ಅವ��ೆ �ೆ�ೆ�ೊಡುವ��ಲ�, ಇದು 

ಕ�ಯುಗದ ಪ��ಾವ�ಾ��ೆ. 

          ಈ�ನ �ಾಲದ ಜನರು ಸಹ ಮನುಷ��ೇ ಆ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, �ಮ�ೆ 

ಅವರನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಬರುವ��ಲ�. ಮ�ೆಯ�� ಐವತು� ಜನ�ರು�ಾ��ೆ, 

ಆದ�ೆ ಅವರನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ಾಗದ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಮನ�ಾ�ಪಗಳ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಸ��ಾವಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಮುಖ�ವಲ��ೇ? 

ಮ�ೆಯ��ನ ಒಬ� ವ��� �����ೊಳ����ದ��ೆ, ಅದು ಅವನ ಸ��ಾವ�ೆಂದು �ೕವ� 

ಅ�ಯ�ೇಕು. ಒ�� ಒಬ�ರ ಸ��ಾವ �ಾ�ೆಂದು ��ದ �ೕ�ೆ ಪ�ೇ ಪ�ೇ 

ಅವರನು� ಆ�ೇ�ಸುವ�ದು ಸ��ೕ? �ೆಲವ��ೆ �ಾ�� ತಡ�ಾ� ಮಲಗುವ 

ಅ�ಾ�ಸ�ರುತ��ೆ ಮ� �ೆ �ೆಲವ��ೆ �ೇಗ�ೆ ಮಲಗುವ ಅ�ಾ�ಸ�ರುತ��ೆ. ಆಗ, ಅ�� 

�ೊಂ�ಾ��ೆ �ೇ�ೆ ಬರಲು �ಾಧ�? ಅಲ��ೆ, ಕುಟುಂಬದ ಎ�ಾ� ಸದಸ�ರು 

ಒ���ರು�ಾಗ ಏನು �ಾಡುವ�ದು? ಮ�ೆಯ�� ಒಬ�ರು ‘�ನ�ೆ ಬು�� ಕ��’ 

ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಅಂತಹ ಸಮಯದ�� �ೕವ� ಅವರ ಸ��ಾವವನು� 

ಅಥ��ಾ��ೊಂಡು �ೕ�ೇ ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಂಡು�ಡ�ೇಕು. ಅದು�ಟು� ಅವರು 

�ೇ�ದ��ೆ��ಾ� �ೕವ� ಪ�ತು�ತ�ರ �ೊಡು�ಾ��ೋದ�ೆ, �ಮ�ೇ ಆ�ಾಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾ�ೆಂದ�ೆ, �ಾ�� (�ೊ�ೆದು) �ೊಂಡು �ೋಗುವ�ದು ಅವರ ಸ��ಾವ; �ೕವ� 

ಅವರನು� �ಾ���ೊಂಡು �ೋದ�ೆ, �ಮಗೂ ಕ��ಲ��ೆನು�ವ�ದು 

ಖ�ತ�ಾ�ತಲ��ೇ? ಇ�� �ಾನು �ೇಳ�ವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಪ�ಕೃ�ಯ ��ಾನವನು� 

ಅ���. ಅದಲ��ೆ, ಈ ಆತ� ಎನು�ವ�ದು �ೇ�ೆ�ೕ ವಸು��ಾ��ೆ. 
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ಹೂ�ೋಟದ��ನ ಹೂವ�ಗಳ ಬಣ�-ಸುಗಂಧ �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ 

          ಈಗ �ಮ� ಮ�ೆ�ಂದು ಹೂ�ೋಟ�ದ�ಂ�ೆ. �ಂ�ೆ ಸತ�ಯುಗ, 

�ಾ�ಪರಯುಗ �ಾಗು �ೆ�ೕ�ಾಯುಗದ��, ಮ�ೆ�ಂದು ಕೃ�-ಭೂ��ಾ�ತು�. 

ಅ��, ಒಂ�ೆ�ೆ ಎ�ಾ� ಗು�ಾ� ಹೂ�ನ �ಡಗ�ಾ�ದ��ೆ, ಮ�ೊ�ಂ�ೆ�ೆ ಎ�ಾ� 

ಸಂ��ೆಯ �ಡಗ�ಾ�ದ�ವ�. ಆದ�ೆ ಈಗ ಮ�ೆ�ಂದ�ೆ, ಎ�ಾ� �ಧ�ಾದ 

ಹೂವ�ಗ�ಂದ ತುಂ�ರುವ ಒಂದು ಹೂ�ೋಟ ಇದ�ಂ�ೆ. ಅ�� �ಾವ�, ಇದು 

ಮ���ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಗು�ಾ��ೕ ಎಂದು ಪ�ೕ�� �ೋಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ 

ಅಲ��ೇ? ಸತ�ಯುಗದ�� �ೇ�� �ೆಂದ�ೆ, ಒಂದು ಮ�ೆಯ�� ಗು�ಾ��ಂದ�ೆ ಅ�� 

ಎ�ಾ� ಗು�ಾ��ೕ �ಾಗು ಇ�ೊ�ಂದು ಮ�ೆಯ�� ಮ���ೆ�ಂದ�ೆ ಅ�� ಎ�ಾ� 

ಮ���ೆ�ೕ ಇರು��ತು�. ಒಂದು ಕುಟುಂಬ�ೆಂದ�ೆ, ಒಂ�ೇ ಕೃ�-ಭೂ�ಯ 

ಗು�ಾ�ಹೂ �ಡಗಳ �ೊಂಚ�ಾ�ರು��ತು�. �ಾ�ಾ� ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳ�� 

ಏನೂ �ೊಂದ�ೆ�ೕ ಇರು��ರ�ಲ�. ಆದ�ೆ ಈಗ ಮ�ೆ, ಎನು�ವ�ದು ಒಂದು 

ಹೂ�ೋಟದಂ�ಾ��ೆ. ಒಂ�ೇ ಮ�ೆಯ�� ಒಂದು ಗು�ಾ��ಾದ�ೆ ಇ�ೊ�ಂದು 

ಮ���ೆ; �ದ��ೆ ಗು�ಾ�ಯು ಗ�ಾ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ ‘�ಾ�ೆ ಮ���ೆಯು 

ನನ��ಾ�ಲ�? ಅದು �ೇವಲ ��ಯ ಬಣ��ಾ���ೆ. ಆದ�ೆ, ನನ� ಬಣ� ಎಷು� 

ಸುಂದರ�ಾ��ೆ’ಎಂದು. ಆಗ ಮ���ೆ �ೇಳ�ತ��ೆ, ‘ಗು�ಾ�ಹೂವ� ಪ��� 

ಮು���ಂದ ಕೂ�ರು�ೆ’ ಎಂದು. ಗು�ಾ� �ಡದ�� ಮುಳ�� ಇರ�ೇ �ೇಕು �ಾಗು 

ಮ���ೆಯ ಬ��ಯು ಮು��ಲ��ೆ ಇರ�ೇ �ೇಕು. ಮ���ೆಯ ಬಣ� ��, �ಾಗು 

ಗು�ಾ�ಯ ಬಣ� �ೆಂಪ�. �ೕ�ೆ, ಈ ಕ�ಯುಗದ�� ಒಂ�ೇ ಮ�ೆಯ�� �ಾ�ಾ 

ಬ�ೆಯ ಹೂ�ನ �ಡಗಳ�. ಆದುದ�ಂದ, ಮ�ೆ�ಂದು ಹೂ�ೋಟದಂ�ಾ��ೆ. 

ಆದ�ೆ ಇದನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ದ��� ಏ�ಾಗುತ��ೆ? ದುಃಖ�ೇ �ಾ�ೇ! ಜಗ��ನ�� ಈ 

ಬ�ೆಯ ದೃ���ೋನ�ಲ�. ಇ�� �ಾರೂ �ೆಟ�ವ�ಲ�. ಈ ಮತ�ೇದಗ�ೆ�ಾ� ನಮ� 

ಅಹಂ�ಾರ�ಂ�ಾ��ೆ. �ಾ��ೆ ಜಗತ�ನು� �ೋಡಲು ಬರುವ��ಲ��ೕ, ಅದು 

ಅವರ ಅಹಂ�ಾರ�ಂ�ಾ��ೆ. ನನ��� (�ಾ��ೆ) ಅಹಂ�ಾರವ� ಇಲ��ರುವ�ದ�ಂದ, 

ಇ�ೕ ಜಗ���ೊಂ��ೆ ಮತ�ೇಧ�ೇ ಇರುವ��ಲ�. ನನ�ೆ �ೋಡಲು ಬರುತ��ೆ, 
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‘ಇದು ಗು�ಾ�, ಇದು ಮ���ೆ, ಇದು �ಾಸ�ಾಳ ಮ� �ೆ ಇದು �ಾಗಲ �ಾ�ಯ 

ಹೂವ�’ ಎಂದು; ಎಲ�ವನೂ� �ಾನು ಕಂಡು��ಯು� �ೇ�ೆ. �ೋಟ�ೆಂದ�ೆ ಎಲ�ವ� 

ಇರುತ��ೆ. ಎಲ�ದರ ಗುಣಗಳ� �ಚು�ವಂ�ರುತ�ದಲ��ೇ? �ಮ�ೇನು ಅ��ಸುತ��ೆ?  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅದು ಸ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಪ�ಕೃ�ಯ�� ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. ಅದು 

�ೇ�ರುತ��ೆ�ೕ �ಾ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ಗುಣವನು� ಬದ�ಾ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�. 

�ಾವ� ಪ���ಬ��ೊಂ�ಗೂ ಅವರವರ ಪ�ಕ��ಗನು�ಾರ�ಾ� 

�ೊಂ��ೊಳ��� �ೇ�ೆ. ಉ�ಾರ�ೆ�ೆ: �ೊರ�ೆ ಸೂಯ��ೊಂ��ೆ �ಾವ� ಮ�ಾ�ಹ�ದ 

ಹ�ೆ�ರಡು ಗಂ�ೆಯ �ೊ���ೆ �ತ�ನಂ�ೆ ವ��ಸಲು �ೋದ�ೆ ಏ�ಾಗಬಹುದು? 

ಎನು�ವ�ದು �ದ�ೇ ನಮ�ೆ ���ರುತ��ೆ�ೆಂದ�ೆ, ಈ �ೇ��ೆಯ ���ಾದ�ೆ 

�ೇ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಚ��ಾಲದ ���ಾದ�ೆ �ೇ�ರುತ��ೆ ಎಂದು, ಆಗ ಏ�ಾದರೂ 

�ೊಂದ�ೆ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ?       

          �ಾವ� (�ಾ�ಾ��ೕ) ಪ�ಕೃ�ಯನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��� �ೇ�ೆ. �ೕವ� 

�ೊ�ೆ�ೆ�ೊಂಡು ಓ�ಾಡು��ದ�ರೂ �ಾವ� �ಾ���ೊಳ�ದ �ಾ�ೆ �ೋ��ೊಂಡು 

ಅ��ಂದ �ಾ��ೊಳ��� �ೇ�ೆ. ಇಲ��ಾದ�ೆ, ಇಬ��ಗೂ ‘ಆ���ೆಂಟ್’ ಆಗುತ��ೆ ಮತು� 

ಇಬ�ರ ‘�ೆ�ೕರ್-�ಾಟ್��’ ಮು�ದು�ೕಳ�ತ��ೆ. �ದ��ೆ ಬಂಪರ್ 

ಮು�ದು�ೋಗುವ�ದಲ��ೆ, ಒಳ�ೆ ಕು��ರುವವನ ��� ಏ�ಾಗ�ೇಡ? 

ಕು��ರುವವನ �ಾಡು ಕು�ತ���ೕ ಜಖಂ! ಆದುದ�ಂದ, ಪ�ಕೃ�ಯನು� 

ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ೇಕು. ಮ�ೆಯ��ನ ಪ���ಬ�ರ ಪ�ಕೃ�ಯನು� 

ಅ�ತು�ೊಂ�ರ�ೇಕು. 

          ಈ ಕ�ಯುಗದ ಪ�ಕೃ�ಗಳ�, �ೊಲ ಅಥ�ಾ ಗ� �ೆಗಳಂತಲ�, ಇ�� 

ಇ�ೊಂದು ಹೂ�ೋಟದಂ�ೆ. ಅದ�ೊಳ�ೆ ಒಂದು ಸಂ��ೆಯ �ಡ, ಒಂದು 

ಗು�ಾ�ಯ �ಡ, ಒಂದು ಮ���ೆಯ �ಡ, ಒಂದು �ೇವಂ��ೆಯ �ಡ, �ೕ�ೆ ಎ�ಾ� 

�ಧ�ಾದ �ಡಗ�ಂದ ಕೂ�ರುತ��ೆ. �ೕ�ಾ� ಒಂದು ಪ�ಕೃ� ಮ�ೊ�ಂದು 
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ಪ�ಕೃ��ಂ��ೆ ಜಗಳ�ಾಡುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಒಬ�ರ ಸ��ಾವ ಮ�ೊ�ಬ�ರ 

ಸ��ಾವ�ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ಾ��ೆ�ಾಗ�ೆ ಜಗಳ�ಾಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. 

‘Counter-Pulley’ಯ �ೌಶಲ� 

          �ಾವ� ನಮ� ಅ��ಾ�ಯವನು� �ದ�ೇ �ೇಳಲು �ೋಗ�ಾರದು. 

�ದಲು ಎದು�ನವರನು� �ೇಳ�ೇಕು, ‘�ಮ�ೆ ಈ �ಷಯದ ಬ� �ೆ ಏನ��ಸುತ��ೆ?’, 

ನಂತರ ಎದು�ನವರು ಅವರ ��ಾರವ�ೆ�ೕ ಪಟು���ದ�ೆ �ಾವ� ನಮ�ದನು� 

�ಟು��ಡ�ೇಕು. �ಾವ� ಇ�� �ೋ��ೊಳ��ೇ�ಾ�ರುವ�ದು ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಅವ��ೆ 

ನ��ಂದ �ಾವ �ೕ��ಂದಲೂ ದುಃಖ�ಾಗ�ಾರದು. ನಮ� ಅ��ಾ�ಯ�ಂದ 

ಅವ��ೆ ಒ�ಾ�ಯಪ�ಸ�ಾರದು. ಅವರ ಅ��ಾ�ಯವನು� �ಾವ� 

��ೕಕ���ಡ�ೇಕು. �ಾವಂತೂ (�ಾ�ಾ��ೕ) ಎಲ�ರ ಅ��ಾ�ಯಗಳನು� 

ಅಂ�ೕಕ�� ‘�ಾ�’�ಾ� ���� �ೇ�ೆ. �ಾನು, ನನ� ಅ��ಾ�ಯವನು� ಒಪ��ವಂ�ೆ 

�ಾ��ಾದರು ಒ�ಾ�ಯಪ��ದ�ೆ, ಆಗ �ಾ�ೇ ಪಕ��ಾ�ಲ��ೆಂ�ಾಗುತ��ೆ. ನಮ� 

ಅ��ಾ�ಯ�ಂದ �ಾ�ಗೂ ದುಃಖ�ಾಗದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು. 

          �ಮ� ‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ನ �ೇಗವ� 1800 ಇದ��ೆ, ಎದು�ನವನ 

‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ನ �ೇಗವ� 600 ಆ�ರು�ಾಗ, �ಾವ� ನಮ� ಅ��ಾ�ಯವನು� 

ಅವರ �ೕ�ೆ �ೊ��ದ�ೆ, ಅವರ ‘ಎಂ�ನ್’ ಮು�ದು�ೕಳ�ವ�ದಲ��ೆ ನಂತರ 

ಅವರ ಎ�ಾ� ��-�ಾಗಗಳನು� ಬದ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ ಅಂದ�ೆ ಏನು?  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಈ ��ಾರ�ಾಡುವ ಶ�� ಇ�ೆಯಲ�, ಅದು. ಪ���ಬ�ರಲೂ� 

��ನ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಏ�ಾದರು �ಾಡ�ೇ�ೆಂ�ದ��ೆ, ಆಗ ಒಂದು ��ಷದ�� 

ಎ�ೊ�ಂದು ��ಾರಗಳ� ಬರುತ��ೆ, ಅದರ ಎ�ಾ� ಪ�ಾ�ಯಗಳನು� ‘ಅಟ್ ಏ 

�ೈಮ್ ’ �ೋ�ಸುತ��ೆ. ಈ �ೊಡ� �ೊಡ� ವ���ಗ��ೆ ��ಷ�ೆ� ‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ 
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1200 �ೇಗದ�� �ರುಗು��ದ��ೆ, ನಮ�ದು (�ಾ�ಾ��ೕ) 5000 �ೇಗದ��ದ��ೆ, 

ಭಗ�ಾನ್ ಮ�ಾ�ೕರರ ‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ ಒಂದು ಲಕಷ್ದ �ೇಗದ�� �ರುಗುತ��ತು�!  

          ��ಾ���ಾ�ಯಗಳ� ಉಂ�ಾಗಲು �ಾರಣ�ೇನು? �ಮ� �ೆಂಡ�ಯ 

‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ 100 ಇದು�, �ಮ� ‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ 500 ಇದ��ೆ, ಆಗ ಅ�� �ಮ�ೆ 

‘counter-pulley’ ಅಳವ���ೊಳ�ಲು �ೊ��ಲ��ರುವ�ದ�ಂದ ‘ಎಂ�ನ್’ 

���ಾ�, ಜಗಳವ� �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ ಎ�ೊ�ೕ �ಾ� ‘ಎಂ�ನ್’ 

ಮು�ದು�ೕಳ�ತ��ೆ. ಈಗ, �ಮ�ೆ ‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ ಅಂದ�ೆ ಏ�ೆಂದು 

ಅಥ��ಾ�ತಲ��ೇ? �ಮ� �ೆಲಸದವ��ೆ �ೕವ� �ೇ�ದ �ಾತು 

ಅಥ��ಾಗುವ��ಲ�. �ಾ�ೆಂದ�ೆ, ಅವರ ‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ 50 ಆ�ದು�, �ಮ� 

‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ 500 ಆ�ರುತ��ೆ. �ೆಲವರ�� ಅದರ �ೇಗವ� 100 ಆ�ದ��ೆ, ಇನು� 

�ೆಲವರ �ೇಗವ� 1200 ಆ�ರುತ��ೆ. ಅವರವರ ‘�ೆವಲ�ೆ�ಂಟ್’ ಪ��ಾಣದ ಪ��ಾರ 

‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಇಬ�ರ ನಡು�ೆ ‘counter-pulley’ �ಾ�ದ�ೆ 

�ಾತ� �ಮ� �ಾತು ಮ�ೊ�ಬ���ೆ ಸ��ೊಂದುತ��ೆ. ‘counter-pulley’ 

ಎಂದ�ೆ, �ಮ�ಗಳ ನಡು�ೆ ��ತದ-�ಾ�ೆಯನು� ಅಳವ��, �ಮ� 

‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ �ೇಗವನು� ಕ�ತ�ೊ�ಸುವ�ದು. �ಾನು ಪ���ಬ� 

ವ����ಂ��ೆ ‘counter-pulley’ ಅಳವ���ೊಂಡು �ಡು� �ೇ�ೆ. �ೇವಲ 

ಅಹಂ�ಾರ �ಾಡುವ�ದನು� �ಟು��ಟ��ೆ ಎಲ�ವ� ಸ��ೋಗುತ��ೆಂದು 

�ೇಳ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆದುದ�ಂದ ‘counter-pulley’ಯನು�, ಪ���ಬ� 

ವ����ಂ��ೆ ಅಳವ���ೊಳ��ವ�ದು ಬಹಳ ಅವಶ��ಾ��ೆ. ಇದ�ಂ�ಾ� ನಮ�ೆ 

�ಾ�ೊಂ�ಗೂ ��ಾ���ಾ�ಯ�ೇ ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ�ವಲ�! ನಮ�ೆ(�ಾ�ಾ��ೕ) 

���ರುತ��ೆ, ಆ ವ���ಯ ‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ ಇ�ೆ�ೕ ಎಂದು. ಆಗ ಅದ�ೆ� 

ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾವ� ‘counter-pulley’ಯನು� ಅಳವ���ೊಂಡು�ಡು� �ೇ�ೆ. 

ನಮ�ೆ �ಕ� ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಕೂ�ಾ ಬಹಳ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಇರುತ��ೆ. 
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�ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾವ� ನಮ� ‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ಅನು� ಅವ��ೆ �ೊಂದುವಂ�ೆ 

40�ೆ� ಇಟು��ೊಂಡು�ಡು� �ೇ�ೆ. �ಾ�ಾ� ನಮ� �ಾತು ಅವ��ೆ 

ಒ���ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ಇಲ��ಾದ�ೆ, ಆ ‘ಮ�ೕನ್’ ಮು�ದು�ೋಗುತ��ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ೇ ಇರ� �ಾವ� ಅವರ ಮಟ��ೆ� �ೊಂ��ೊಂಡು �ಾತ�ಾ�ದ�ೆ 

�ಾತ� ನಮ�ನು� ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು. ಅವರ ‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ ಮಟ��ೆ� �ೊಂ��ೊಂಡ�ೆ �ಾತ� 

ಅವ�ೊಂ��ೆ �ಾತ�ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಈಗ ���ಂ��ೆ 

�ಾತ�ಾಡು��ರು�ಾಗಲೂ, ನಮ� ‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್’ ಎ��ಂದ ಎ���ೋ 

�ೋ�ಬರುತ��ೆ! ಇ�ೕ ಪ�ಪಂಚವ�ೆ�ೕ ಸು���ೊಂಡು ಬರುತ��ೆ!! ಆದ�ೆ �ಮ�ೆ, 

���ಳ�ೆ ‘counter-pulley’ಯನು� ಅಳವ�ಸಲು �ೊ��ಲ��ರು�ಾಗ, ಕ�� 

‘�ೆ�ಲೂ�ಷನ್ ಎಂ�ನ್’ನ �ೋಷ�ಾದರೂ ಏ��ೆ? ಅ�� ಸ��ಾ� ‘counter-

pulley’ಯನು� ಅಳವ�ಸಲು ��ಯ�ರುವ�ದು �ಮ� ತ�ಾ���ೆ. 

ಕ�ತು�ೊ�� ‘��ಸ್’ (�ಾಪ�ತಂ�) ಅಳವ�ಸುವ�ದನು� 

          ಪ���ಂದು ಯಂತ�ವ� �ೇ��ೆ�ಂದು ��ದು�ೊಂ�ರ�ೇಕು. ಅದರ 

��ಸ್ �ಾ�ಾದ�ೆ �ೇ�ೆ �ೇ�ೊಂದು �ಾಪ�ತಂ�ಯನು� 

ಅಳವ�ಸ�ೇ�ೆನು�ವ�ದನು� ಅ��ದ��ೆ �ಾಕು. ಎದು�ನವರ ಪ�ಕೃ��ೆ ‘ಅಡ�ಸ್�’ 

�ಾ��ೊಳ��ವ�ದನು� ಕ��ರ�ೇಕು. ನಮ� ಮುಂ�ರುವ ವ���ಯ ��ಸ್ 

�ೊರಟು�ೋದರೂ, ನಮ� ಬ� ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ ಇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಮುಂ�ರುವ 

ವ����ಂ��ನ ನಮ� ಅಡ��ೆ��ಂಟ್ ಮು�ದು�ದ��ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? ��ಸ್ 

�ೋದ�ೕ�ೆ ಕತ��ನ�� �ೋ�ೆ�ೆ �ೊ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು, �ಾ���ೆ 

�ಾ���ೊಳ��ವ��ಾಗುತ��ೆ. ಆದರೂ, ಅ�� ತಂ�ಗಳ ಸಂಬಂಧ 

ತ���ೋ�ಲ��ಾದುದ��ಂದ, ಇಬ�ರ�� ಒಬ�ರು �ಾಪ�ತಂ�ಯನು� (ಅಡ��ೆ��ಂಟ್) 
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ಅಳವ��ದ�ೆ ನಂತರ ಸ�ಾ�ಾನ�ೆ� ಬರುತ��ೆ. ಇಲ��ಾದ�ೆ ಅಷ�ರವ�ೆಗೂ 

�ೊಂದಲದ�� �ಲು�ರುವ��ಾ��ೆ.  

ಆಯು �ಟಕು ಮತು� �ಾಂದ�ೆ ಲಂಬು 

          ಅ��ಾದ ದುಃಖ �ಾವ�ದ�ಂದ? ಈ ‘�ಸ್-ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’�ಂ�ಾ��ೆ. 

ಅ��, ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’ �ಾ��ೊಳ�ಲು �ಮ�ೇನು �ೊಂದ�ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅದ�ೆ� ಪ�ರು�ಾಥ�ದ ಅಗತ���ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾವ ಪ�ರು�ಾಥ�ವ� �ೇ�ಲ�. �ಾ�ಾರವರು �ೇ��ಾ��ೆ ‘ಅಡ�ಸ್� 

ಎ���ೇರ್’ ಎಂದು, �ಾ�ಾ� ಅದನು� �ಾ�ಸು� �ೇ�ೆಂದ ಕಷ್ಣ�ಂದ�ೇ ‘ಅಡ�ಸ್�’ 

�ಾಡಲು ಬಂದು�ಡುತ��ೆ. ಮ�ೆಯ�� �ೆಂಡ�, '�ೕವ� ಕಳ�ರು' ಎಂದು �ಮ�ೆ 

�ೇ��ಾಗ, �ೕವ� ‘ಯು ಆರ್ ಕ�ೆಕ್�’ ಎಂದು �ೇ���. ಅವಳ� �ೊಸ �ೕ�ೆಯನು� 

ತರಲು 200 ರೂ�ಾ� �ೇ�ದ�ೆ, �ೕವ� ಅವಳ� �ೇ�ದ��ಂತ 50 ರೂ�ಾ� 

�ೆ�ಾ���ೕ �ೊಟು��ಡ�ೇಕು. ಆಗ, ಮುಂ�ನ ಆರು �ಂಗಳ� �ೆಮ���ಂದ 

ನ�ೆಯುತ��ೆ! 

          ಬ�ಹ�ನ ಒಂದು �ನ, ನಮ� ಇ�ೕ �ೕವನ! �ಾ�ರು�ಾಗ, ಆ ಬ�ಹ�ನ 

ಒಂದು �ನವನು� �ೕ�ಸಲು �ಾ�ೆ ಇ�ೊ�ಂದು �ಾಂದ�ೆ? �ಾ�ೇ�ಾದರೂ 

ಬ�ಹ�ನಂ�ೆ ನೂರು ವಷ� ಬದುಕ�ೇ�ಾ�ದ��ೆ �ೌದು, 'ಅಡ�ಸ್�' �ಾ�ಾ� 

�ಾ��ೊಳ��ೇಕು?’ ‘�ಖದ��’ ನ�ೆಸಲು �ೇಳಬಹು�ಾ�ತು�. ಆದ�ೆ, �ೇಗ�ೆ 

ಮು�ಸ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಈಗ ಏನು �ಾಡ�ೇಕು? ‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆ��ಡುವ��ೋ 

ಅಥ�ಾ �ಖದ�� ನ�ೆಸಲು �ೇಳ�ವ��ೋ? ಅಲ��ೆ ಈ�ರುವ�ದು ಒಂ�ೇ �ನ, 

ಅದು �ೇಗ�ೆ ಮು�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ೆಲಸವನು� �ೇಗ ಮು�ಸ�ೇ�ದ��ೆ 

ಏನು �ಾಡ�ೇಕು? ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಂಡು �ಟಕು �ಾ��ಡ�ೇಕು. 

ಇಲ��ಾದ�ೆ ಅದು ಲಂಬ�ಾಗುತ��ೆ ಅಲ��ೇ? �ೆಂಡ��ಂ��ೆ ಜಗಳ�ಾ�ದ�ೆ 

�ಾ�� �ಜ�ಾ� ��ೆ� ಬರುವ��ೇ? �ಾಗೂ �ೆ�� �ೆ ಒ� �ೆಯ �ಂ�ಯೂ �ಗುವ��ಲ�. 
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ಅಳವ�� �ಾ�ಗಳ �ಾನದ ಕ�ೆಯನು� 

          �ಾವ�ೊ�ೕ ಒಂದು �ನ �ಾ�� �ೆಂಡ� �ೇಳ��ಾ�� ,ೆ ‘ನನ�ೆ ಅಂದು 

�ೋ�ದ �ೕ�ೆಯನು� �ೊ�ಸುವ��ಲ��ೆ? ನನ�ೆ ಆ �ೕ�ೆಯನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೇಕು’. ಅವನು �ೇಳ��ಾ��ೆ ‘ಅದರ �ೆ�ೆ ಎಷು�?’ ಎಂದು. ಅದ�ೆ� 

ಅವಳ� �ೇಳ��ಾ�� ,ೆ ‘�ೆ�ೆ�ೕ�ಲ�, 2200 ರೂ�ಾ�ಗ�ಾಗುತ��ೆ’. ಆಗ ಅವನು, 

‘�ನ�ೆ ಅದು ಕ�� ಅ��ಸಬಹುದು, ಆದ�ೆ �ಾನು ಅಷು� ದುಡು� ಎ��ಂದ ತರ�?’ 

ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಆಗ�ೇ ಅ�� �ೊಂ�ಯು ಸ�ಲ�ಾಗುತ��ೆ. ‘ಇನೂ��ೋ, 

ಮುನೂ��ೋ ಆ�ದ��ೆ ತಂದು�ೊಡು���ೆ. ಆದ�ೆ �ೕನು 2200 ರೂ�ಾ�ಗಳ� 

ಎಂದು �ೇಳ���ರು�ೆ!’ ಎಂ�ಾಗ, ಇದನು� �ೇ� ಅವಳ� �ಟು��ಾ��ೊಂಡು 

ಕು�ತು�ಡು�ಾ�� .ೆ ಈಗ ಅವನ ��� ಏ�ಾಗ�ೇಕು? ಮನ��ನ� �ೇ ಅ��ಸುತ��ೆ �ೈ 

ಸುಟು��ೊಂ�ೆ ಇದ��ಂತ ಮದು�ೆ�ಾಗ�ೆ ಇ�ದ��ೆ ಒ��ಾ�ತು�! ಆದ�ೆ, 

ಮದು�ೆ�ಾದ �ೕ�ೆ ಪ�ಾ��ಾ�ಪ ಪಟ��ೆ ಪ��ೕಜನ�ಾದರೂ ಏನು? 

ಆದ��ಂದ�ೇ ಇಂತಹ ದುಃಖಗಳ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೕವ� �ೇಳ�ವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ೆಂಡ��ೆ 2200 ರೂ�ಾ�ಯ 

�ೕ�ೆಯನು� ತಂದು�ೊಡ�ೇ�ೆಂದು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ತಂದು�ೊಡುವ�ದು �ಡುವ�ದು ಅದು �ಮ�ೆ ���ದು�. ಅವಳ� 

�ಟು��ಾ��ೊಂಡು ಪ���ನ �ಾ�� ‘ಅ��ೆ �ಾಡುವ��ಲ��ೆಂದು' �ೇಳ��ಾ�� .ೆ 

ಆಗ �ಾ�ೇನು �ಾಡ�ೇಕು? ಎ��ಂದ ಅ��ೆಯವನನು� ತರುವ�ದು? �ಾ�ಾ�, 

�ಾಲ �ಾ��ಾದರೂ �ೕ�ೆ ತಂದು�ೊಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

          �ೕವ� �ೕ�ೊಂದು ಉ�ಾಯ �ಾ�ದ�ೆ, ಆಗ ಅವಳ� ಆ �ೕ�ೆಯನು� 

ತರಲು�ೋಗುವ��ೇ ಇಲ�. �ಮ� �ಂಗಳ ಸಂಬಳ ಎಂಟು �ಾ�ರ�ಾ�ದ��ೆ, 

ಅದ�ಂದ ಒಂದು �ಾ�ರವನು� �ಮ� ಖ���ೆ �ೆ�ೆ�ಟು��ೊಂಡು, ಉ�ದ ಏಳ� 

�ಾ�ರವನು� ಅವ��ೆ �ೊಟು��ಟ��ೆ ಮ� �ೆ ಅವಳ� �ಮ�ನು� �ೕ�ೆ ತಂದು�ೊಡಲು 

�ೇಳ��ಾ��ೆ�ೕ? ಆ�ೕ�ೆ �ಾವ�ೊ�ೕ ಒಂದು �ನ, �ೕ�ೇ ತ�ಾ�ೆ�ೆ �ೇ�, 
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‘�ೕನು ಆ�ನ �ೇಳ���ದ� �ೕ�ೆ ಒ� �ೆಯ�ತು�. �ಾ�ೆ ಇನೂ� ತರಲು �ೋಗ�ಲ�?’ 

ಎಂದು. ಈಗ ಅವಳ ವ��ಾಟು ಅವ� ೕೆ ನ�ೆಸ�ೇಕು! �ೕವ� ನ�ೆಸು��ದ��ೆ, ಆಗ 

�ಮ� �ೕ�ೆ �ೋರು �ಾಡು��ದ�ಳ�. ಈ ಎ�ಾ� ಕ�ೆಗಳನು� �ಾನು �ಾನದ 

�ದ�ೇ ಕ���� �ೆ, ಅದರ ನಂತರವ�ೆ�ೕ �ಾ��ಾ�ರುವ�ದು. ಎ�ಾ� ಬ�ೆಯ 

ಕ�ಾ�ೌಶಲ�ಗಳ� ನನ�ೆ ಬಂದ �ೕ�ೆ �ಾನು �ಾ� ಆ�ದು�! �ೕ�ೇ �ೇ� ಈ 

ಕ�ಾ�ೌಶಲ�ಗಳ� �ಾರದ �ಾರಣ�ಂದಲ��ೇ ಈ ಎ�ಾ� ದುಃಖಗಳ�! �ಮ�ೆ �ೇ�ೆ 

ಅ��ಸುತ��ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದು, �ೕವ� �ೇಳ�ವ�ದು ಸ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇದು, �ಮ�ೆ ಅಥ��ಾ�ತಲ��ೆ? ತ�ೆ��ಾ� ನಮ��ೆ! ಕ�ೆ �ೊ��ಲ� 

ಅದ�ಂ�ಾ� ಅಲ��ೆ? ಕ�ೆಯನು� ಕ�ಯುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ�. 

�ೆ�ೕಶ�ೆ� ಮೂಲ �ಾರಣ, ಅ�ಾನ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಕಲಹ ಉಂ�ಾಗಲು �ಾರಣ�ೇನು? ಸ��ಾವಗಳ� 

�ೕ� ೖೆಸ�ರುವ�ದ�ಂದ ಅಲ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ಾನ�ಂ�ಾ��ೆ. ಸಂ�ಾರ ಎಂದು ಕ�ೆಯುವ��ೇ ಅದ�ಾ��, ಇ�� 

ಒಬ�ರ ಸ��ಾವ ಇ�ೊ�ಬ��ೊಂ��ೆ �ೕ� ೖೆಸುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, ಈ ಆತ��ಾನವನು� 

ಪ�ೆದ ಬ�ಕ ಒಂ�ೇ ಒಂದು �ಾ� ಇ�ೆ. ಅದು, ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’. �ಾ�ೇ 

�ಮ�ೆ �ೊ�ೆದರೂ �ೕವ� ಅವ�ೊಂ��ೆ ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಂಡು �ೋಗ�ೇಕು. 

          �ಾವ� ಈ ಸರಳ�ಾದ ಮತು� �ೕ�ಾ ರ� �ೆ �ೋ���ೊಡು��� �ೇ�ೆ, ಮತು� 

ಈ �ೊ�ೆ�ಾಟ�ೇನು ಪ���ನ ನ�ೆಯುತ��ೆ�ೕ? ಅದು �ಾ�ಾಗ �ಮ� ಕಮ�ದ 

ಉದಯ�ಾಗುವ��ೋ, ಆಗ ಆ �ೊ��ಗ�ೆ�ೕ �ೕವ� ‘ಅಡ�ಸ್�’ 

�ಾಡ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದು. ಮ�ೆಯ�� �ೆಂಡ��ಂ��ೆ ಜಗಳ�ಾ�ದ�ರೂ, 

ಜಗಳ�ಾದ�ೕ�ೆ ಅವಳನು� ‘�ೋ�ೆಲ್‘�ೆ ಕ�ೆದು�ೊಂಡು�ೋ� �ೆ�ಾ�� �ಂ� 

���� ಖು�ಪ���ಡ�ೇಕು. ಜಗಳ�ಂ�ಾ� ಉಂ�ಾಗುವ �ೈಮನಸ�ದ ತಂತು 

ಉ�ಯದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು. 
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�ಾ�ಾ, ಎ�ೆ��ೆಯೂ ‘Ajdustable’ 

          ಒಂದು �ನ ಮ�ೆಯ�� �ಾ�ದ �ಾರು �ೆ�ಾ��ದ�ರೂ ಸ�ಲ� ಉಪ�� �ಾ�� 

�ದು����ತು�. ಅದು ನಂತರ ಊಟ �ಾಡು�ಾಗ, ಉಪ�� �ೆ�ಾ���ೆ ಎಂದು ನನ� 

ಅನುಭವ�ೆ� ಬಂತು. ಆದರೂ, ಸ�ಲ� ಊಟ �ಾಡ�ೇ�ೇಕಲ��ೇ? ಆದುದ�ಂದ 

�ೕ�ಾ�ಾ ಒಳ�ೆ �ೋ�ಾಗ ಸ�ಲ� �ೕರು �ೆ�ೆ��ೊಂಡು��ೆ�. ಆಗ ಅವಳ� ಅದನು� 

�ೋ� �ೇ�ದಳ�, ‘ಏನು �ಾಡು����ೕ�ಾ?’ ಎಂದು. ಆಗ �ಾನು �ೇ��ೆ, ‘�ೕನು 

ಒ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಇಟು� �ೕರು �ೆ�ೆಸು��� �ೆ ಅದ�ೆ�ೕ �ಾನು ಇ���ೕ �ೆಳ�ೆ 

�ೆ�ೆ��ೊಂ�� �ೇ�ೆ’. ಆಗ ಅವಳ� �ೇ�ದಳ�, ‘�ಾನು ಒ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ೕರು �ಾ� 

ಕು���ೊಡು��� �ೆ’ ಎಂದು. �ಾನು �ೇ��ೆ, ‘ನನ� ಮ���ೆ ಎಲ�ವ� 

ಕುದು�ದಂ�ೆ�ೕ, ನನ�ೆ �ಾವ �ೆಲಸ ಆಗ�ೇ�ೋ ಆ �ೆಲಸ�ಾದ�ೆ ಆ�ತು!’ 

          �ೕವ� ನನ�ೆ ‘�ೆ�� �ೆ ಹ�ೊ�ಂದು ಗಂ�ೆ�ೆ ಊಟ �ಾ����ೇಕು’ ಎಂದು 

�ೇ�ದ�ೆ, ಆಗ �ಾನು ‘ಸ�ಲ� ತಡ�ಾ� ಊಟ �ಾ�ದ�ೆ ನ�ೆಯುವ��ಲ��ೇ?’ 

ಎಂದ�ೆ, ಅದ�ೆ� �ೕವ�, ‘ಇಲ�, ಊಟ �ಾ�ದ�ೆ ಅ��ಯ �ೆಲಸ 

ಮು���ಡಬಹುದು’ ಎಂದು �ೇಳ���, ಆಗ �ಾನು ತಕಷ್ಣ�ೇ ಊಟ�ೆ� 

ಕು�ತು�ೊಂಡು�ಡು� �ೇ�ೆ ಮತು� �ಾನು �ಮ�ೆ ‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆ��ಡು� �ೇ�ೆ. 

          ಏನು ತ�ೆ��ೆ ಬ���ೆ�ೕ ಅದನು� �ೇವ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು. ನಮ� ಮುಂ�ೆ 

ಏನು ಬರುತ��ೆ�ೕ ಅದು ನಮ� ಸಂ�ೕಗ�ಾ��ೆ. ಭಗ�ಾನ್ ಮ�ಾ�ೕರರು 

�ೇಳ��ಾ��ೆ, ‘ಸಂ�ೕಗವನು� �ರಸ���ದ�ೆ ಅದರ ಪ��ಫಲವ�  �ಂ�ರು� 

�ನ�ೇ ಬರುತ��ೆ!’. ಆದುದ�ಂದ, ನಮ�ೆ ಇಷ��ಲ�ದ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� ಬ��ದರೂ 

ಕೂ�ಾ ಅದ�ಂದ ಒಂ�ೆರಡು ತುತು� �ೆ�ೆದು �ಂದು�ಡ�ೇಕು. �ನ��ೇ �ೋದ�ೆ, 

ಇಬ��ೊಂ��ೆ ಅಸ�ಾ�ಾನ �ಾ�ದಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು, ಆ ಪ�ಾಥ�ವನು� 

ತ�ಾ���ೊಂಡು ತಂದವ��ೆ �ರಸ��ಸುವ�ದ�ಂದ �ೇಸರ�ಾಗುತ��ೆ; 

ಮ�ೊ�ಂದು, �ನು�ವ ಪ�ಾಥ��ೊಂ��ೆ �ರ�ಾ�ರ �ಾ�ದಂ�ಾಗುತ��ೆ. �ನು�ವ 

ಪ�ಾಥ� �ೇಳ�ತ��ೆ ‘�ಾನು ಏನು ತಪ�� �ಾ�� �ೇ�ೆ? �ಾನು �ನ� ಬ��ೆ 
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ಬಂ�� �ೇ�ೆ ಮತು� �ೕನು ನನ� ಅಪ�ಾನವನು� �ಾ�ಾ� �ಾಡು����ೕ�ಾ? 

�ನ�ೆ ಎಷು� �ೇ�ೋ ಅಷ�ನು� ��ೕಕ�ಸು. ಆದ�ೆ, ನನ�ೆ ಅಪ�ಾನ �ಾತ� 

�ಾಡ�ೇಡ’ ಎಂದು. �ೕ�ರು�ಾಗ, �ಾವ� ಅದಕೂ� ಮ�ಾ��ೆ �ೊಡ�ೇಕಲ��ೇ? 

ನಮ�ೆ ಇಷ��ಲ�ದನು� �ೊಟ�ರೂ �ಾವ� ಅದ�ೆ� ಮ�ಾ��ೆ �ೕಡು� �ೇ�ೆ. 

�ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾವ�ದೂ ಸುಮ��ೆ ನಮ� ಬ� ಬರುವ��ಲ�, ಬಂದದ�ೆ� 

ಮ�ಾ��ೆ �ೊಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಆ �ನು�ವ ವಸು�ವನು� �ೊ�ಾ�ಗ ಅದರ 

�ೋಪ�ೋಷಗಳನು� ಎ�ಸು��ದ��ೆ, ಆಗ ಅದ�ಂದ �ಗುವ ಸುಖ �ಮ�ೆ 

ಕ���ಾಗುವ��ೋ ಇಲ� �ೆ�ಾ�ಗುವ��ೋ? �ಾವ�ದ�ಂದ ಸುಖವ� 

ಕ���ಾಗುವ��ೋ ಅಂತಹ �ಾ��ಾರವ�ಾ�ದರೂ �ಾ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು? ನನ�ೆ 

ಇಷ��ಲ�ದ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� ತಂ�ಟ�ರೂ ಸಹ �ಾನು ಅವ�ಗಳನು� 

�ೇ���ಡು� �ೇ�ೆ ಮತು� ‘ಇವ��ನ ಊಟವ� ಬಹಳ ಒ� �ೆಯ�ಾ�ತು�’ ಎಂದು 

�ೇ��ಡು� �ೇ�ೆ. ಅ�ೇ, ಎ�ೊ�ೕ ಸಲ ಚ�ಾದ�� ಸಕ��ೆ ಇಲ��ದ�ರೂ �ಾವ� 

�ೇಳ���ರ�ಲ�. ಅದ�ೆ� ಜನರು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ‘�ಾ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ, ಮ�ೆಯ�� ಎ�ಾ� 

�ೆ���ಡು�ಾ��ೆ’. ಆಗ, �ಾನು ಅವ��ೆ �ೇ��ೆ, ‘�ೕ�ೇ �ಾ�  ೆ�ೋ�!’ ಎಂದು. 

ಮರು�ನ �ೕ�ಾ�ಾ �ೇ�ದಳ�, ‘��ೆ�ಯ ಚ�ಾ�ೆ� ಸಕ��ೆ�ೕ ಇರ�ಲ� ಆದರೂ 

�ೕವ� ನನ�ೆ �ಾ�ೆ �ೇಳ�ಲ�?’ ಆಗ �ಾನು �ೇ��ೆ, ‘�ಾನು �ೇಳ�ೇ�ಾದ 

ಅಗತ��ಾದರೂ ಏ��ೆ? ಅದು �ನ�ೆ �ೊ�ಾ�ಗುತ��ೆ! �ೕ�ೇ�ಾದರೂ ಚ�ಾ 

ಕು�ಯ�ೆ ಇ��ದ��ೆ �ಾನು �ೇಳ�ೇ�ಾದ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇರು��ತು�. ಆದ�ೆ, �ೕನೂ 

ಕು�ಯು�ೆ ಅಲ��ೇ? ಮ� �ೆ �ಾನು �ೇಳ�ೇ�ಾದ ಅಗತ��ಾದರೂ ಏ��ೆ?’ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಎ�ೊ�ಂದು �ಾಗೃ� ಇಟು��ೊಳ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಣವ�! 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಣವ�, ಇಪ�ತ��ಾಲು� ಗಂ�ೆಯೂ �ಾಗೃ�ಯ�� ಇರ�ೇ�ಾ��ೆ. 

ಆಗ �ಾತ��ೇ ಈ �ಾನವ� ಉಂ�ಾಗುವ�ದು. ಈ �ಾನವ� ಇದ���ದ�ಂ�ೆ ಬಂದದ�ಲ�! 

ಅದ�ಾ��, �ದ��ಂದ ಎಲ�ದರಲೂ� ಇ�ೆ �ೕ��ಾ� ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಂಡು 

ಬಂ�� �ೇ�ೆ. ಆದುದ�ಂದ�ೇ, ಎ��ಯೂ ಘಷ��ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ�. 
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          ಒಂದು �ನ �ಾವ� �ಾ�ನ�ಾಡಲು �ೋ�ಾಗ, ಅ�� ತಂ��ೆಯನು� 

ಇಡಲು ಮ�ೆತು���ದ�ರು. ಅಂತಹ ಸಮಯದ�� ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ೊಳ��ೆ 

�ೋದ�ೆ, �ಾ�ೆಂತಹ �ಾ�ಗಳ�? ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. �ೕ��ೆ �ೈ �ಾ� 

�ೋ�ದ�ೆ �ೕರು ಬಹಳ ���ಾ�ತು�. ತ��ೕ�ನ �ೊಳ�ೆ�ಂದ ತ��ೕರು ಸಹ 

ಬರು��ಲ�, �ಾ�ಂಕ್ �ಾ��ಾ��ೆ. ಆ�ೕ�ೆ �ಾನು ಸ�ಲ� ಸ�ಲ��ೇ �ೕರು 

�ೈ�ಂದ ತಣ��ೆ �ಾ��ೊಂಡು �ೖ�ೆ �ಂಪ���ೊಂಡು �ಾ�ನ�ಾ� ಮು���ೆ. 

ಅಷ�ರ�� ಎ�ಾ� ಮ�ಾತ�ರುಗಳ� �ೇಳಲು �ಾ�ರಂ��ದರು, ‘ಇವತು� �ಾ�ಾ 

ಏ�ೋ ಬಹಳ �ೊತು� �ಾ�ನ�ಾಡು���ಾ��ೆ’ ಎಂದು. ಅಂತಹ �ೇ�ೆಯ�� 

�ಾಡುವ��ಾದರೂ ಏನು? �ೕರು ಸ�ಲ� ತಣ��ಾಗುವವ�ೆ�ೆ �ಾಯ�ೇಕಲ��ೇ? 

�ಾವ� �ಾ�ಗೂ ‘ಅದು ತಂದು�ೊ�, ಇದು ತಂದು�ೊ�’ ಎಂದು �ೇಳ�ವ��ಲ�. 

‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಂಡು�ಡು� �ೇ�ೆ. ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಳ��ವ��ೇ ಧಮ�. ಈ 

ಜಗ��ನ�� ಪ�ಸ್-�ೖನಸ್ (�ೆಚು�-ಕ��ಯ) ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ೖನಸ್ ಇದ��� ಪ�ಸ್ ಮತು� ಪ�ಸ್ ಇದ��� �ೖನಸ್ �ಾಡ�ೇಕು. ನಮ� ಈ 

�ಾಣತನವನು� �ೋ� �ಾ�ಾದರೂ ಹುಚು�ತನ�ೆಂದ�ೆ, ಆಗಲೂ �ಾವ� ‘�ೌದು, 

ಅದು ಸ�’ ಎಂದು ಒ���ೊಂಡು, ಅದನೂ� ಸಹ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ೖನಸ್ 

�ಾ��ೊಂಡು�ಡು� �ೇ�ೆ. 

          �ಾ�ೆ ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಳ�ಲು ಬರ�ದ��ೆ, ಅವರನು� ಮನುಷ��ೆಂದು 

�ೇ�ೆ ಕ�ೆಯುವ�ದು? ಸಂ�ೕಗ�ೆ� ವಶ�ಾ� ‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆ��ಟ��ೆ ಮ�ೆಯ�� 

�ಾವ �ೊಂದ�ೆಯೂ ಇರುವ��ಲ�. �ಾವ� ಕೂಡ �ೕ�ಾ�ಾ�ೊಂ��ೆ ‘ಅಡ�ಸ್�’ 

�ಾ��ೊಳ��ತ��ೇ �ೕವನ ನ�ೆ�� �ೇ�ೆ! ಇ�ೊ�ಬ��ಂದ �ಾಭ (ಅನುಕೂಲ) 

ಪ�ೆಯ�ೇ�ೆಂ�ದ��ೆ ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಂಡು �ೋಗ�ೇಕು. ಇಲ��ೆ �ೋದ�ೆ, 

�ಾಭವ� �ಾವ ವಸು���ಂದಲೂ �ಗುವ��ಲ�, �ೊ�ೆ�ೆ ಸುಮ��ೆ ಹ�ೆತನವನು� 

ಕ���ೊಳ��ವ�ದು �ೇ�ೆ! �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಪ���ಂದು �ೕ�ಗೂ ಸ�ತಂತ���ೆ 

�ಾಗು ತನ�ಾ� ಸುಖವನು� ಹುಡು��ೊಂಡು ಬಂ�ರುತ��ೆ. ಇ�ೊ�ಬ���ೆ ಸುಖ 

�ೊಡ�ೇ�ೆಂ�ೇನೂ �ಾರು ಬಂ�ರುವ��ಲ�. ಈಗ ಅದ�ೆ� ಸುಖವ� �ಗ�ೆ 
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ದುಃಖವನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾ� ಬಂದ�ೆ, ಆಗ ಹ�ೆತನವನು� ಕ���ೊಳ��ತ��ೆ. ಅದು 

�ೆಂಡ� ಆ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಮಕ�� ೕೆ ಆ�ರಬಹುದು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಸುಖವನು� ಹುಡು��ೊಂಡು ಬಂ�ಾಗ ದುಃಖವ� ಎದು�ಾಗುವ�ದ�ಂದ 

�ೈರತ�ವನು� ಕ���ೊಳ��ವ��ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಅದು ಅಣ��ೇ ಆ�ರ� ಅಥ�ಾ ಅಪ��ೇ ಆ�ರ�. 

ಒಳ�ಂ�ೊಳ�ೆ ಅವರ �ೕ�ೆ �ೈರತ�ವನು� �ೆ�ೆ��ೊಂಡು�ಡು�ಾ��ೆ. ಈ ಜಗತು� 

ಇರುವ��ೇ �ಾ�ೆ ಎಲ�ರೂ ಹ�ೆತನವ�ೆ�ೕ ಕ���ೊಳ�����ಾ��ೆ! ಅ�ೇ, ಸ�-ಧಮ�ದ�� 

ಇದು��ಟ��ೆ �ಾ�ೊಂ�ಗೂ �ೈರತ� ಇರುವ��ಲ�. 

          ಪ���ಬ� ವ���ಯ �ೕವನದ�� �ೆಲ�ಂದು ��ಾ�ಂತಗಳ� (����ಪಲ್) 

ಇರ�ೇ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದರೂ, ಸಂ�ೕಗದ ಅನು�ಾರ�ಾ� ವತ��ೆಯೂ 

ಇರ�ೇಕು. ಸಂ�ೕಗ�ೊಂ��ೆ ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾಡುವವನನು� ಮನುಷ��ೆಂದು 

ಕ�ೆಯ�ಾಗುವ�ದು. ಈ ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ ಎನು�ವ�ದನು� ಎ�ಾ� ಸಂ�ೕಗದ�� 

�ಾ��ೊಳ�ಲು ಬಂದು�ಟ��ೆ, ಆಗ ಅದು �ೕ�ಾ �ೕಕಷ್�ೆ� ತಲು���ಡುವಂತಹ 

ಅ�ಾ�ಾರಣ�ಾದ ಅಸ��ಾ��ೆ.       

          ಈ �ಾ�ಾ ಬಹಳ ಸೂಕಷ್�, �ತವ�� �ಾಗು ಇ���ಯ�� ಇರುವವರು; 

�ೊ�ೆ�ೆ ಬಹಳ ಉ�ಾ�ಯು �ೌದು ಮತು� ‘complete adjustable’. 

�ೇ�ೆಯವರ ಸಲು�ಾ� ಉ�ಾ� ಆದ�ೆ ತಮ�ಾ� ದುಂದು�ಾ��ೆ�ಲ� ಮತು� 

ಉಪ�ೇಶ �ೕಡುವ ��ಾರದ�� ಅ�ಸೂಕಷ್�; ಆದುದ�ಂದ�ೇ, ಎದು�ನವ��ೆ 

ನಮ� ಸೂಕಷ್��ೆಯ ವ��ಾಟು �ಾಣ�ಗುತ��ೆ. ನಮ� ‘ಎ�ಾನ�ಯು’ 

‘adjustable’ ಆ�ದು�, ‘�ಾಪ್ �ೕಸ್�’ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ� �ೕರನು� 

ಉಪ�ೕ�ಸು�ಾಗಲೂ ಕೂ�ಾ ಬಹಳ ಇ����ಂದ ಖಚು� �ಾಡು� �ೇ�ೆ. 

ನಮ� �ಾ�ಕೃ�ಕ ಗುಣಗಳ� ಸಹಜ �ಾವ�ೆಗಳನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. 
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ಇಲ��ಾದ�ೆ ವ�ವ�ಾರ�ಂದ ಅಡಚ�ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ 

          �ದಲು ವ�ವ�ಾರವನು� ಕ�ತು�ೊಳ��ೇಕು. ವ�ವ�ಾರದ 

ಅ��ಲ��ೆ�ೋದ�ೆ, ಜನರು �ಧ�ಧ�ಾದ ಸಮ�ೆ�ಗ�ಂದ �ೊ�ೆತವನು� 

�ನ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ ಆ�ಾ���ಕ �ಷಯದ�� �ಮ� ಬ� �ೆ �ಾ�ೇನೂ �ೇಳ�ವಂ�ಲ�. 

ಅದಲ��ೆ, ಈ ವ�ವ�ಾರದ ��ಾರದ��ಯು �ಮ� �ಾತು ‘�ಾಪ್’ 

(ಅತು�ನ�ತ�ಾದ) �ಾ�ಾ��ೆ.  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ವ�ವ�ಾರದ��ಯೂ ಸಹ ಅತು�ನ�ತ�ಾದ ಅ�ವ� 

ಇಲ��ೆ�ೋದ�ೆ, ಆಗ ಕೂ�ಾ �ಾರೂ �ೕಕಷ್�ೆ� �ೋಗ�ಾಗುವ��ಲ�. ಅ�ೆಷು� 

(ಲ�ಾಂತರ) �ಾ� ಆತ��ಾನ�ಾ�ದ�ರೂ ಸಹ ವ�ವ�ಾರವ� �ಡುತ��ೆ�ೕ? ಅದು 

�ಮ�ನು� �ಡ�ದ��ೆ ಏನು �ಾಡು��ೕ�ಾ? �ೕವ� ಶು�ಾ�ತ� �ೌದು. ಆದ�ೆ, 

ವ�ವ�ಾರ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ ಆಗ�ೇಕಲ��ೇ? �ೕವ� ವ�ವ�ಾರವನು� �ೋಜಲು 

�ೋಜಲು �ಾ��ೊಂ�ರುವ��ಾ��ೆ. ಅದನು� ಆದಷು� �ೇಗ�ೆ 

ಪ�ಹ���ೊಳ��ೇಕು!   

          ಒಬ���ೆ, ‘ಅಂಗ��ೆ �ೋ� ಐಸ್ ��ೕಮ್ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಬ��’ ಎಂದು 

ಕಳ���ದ�ೆ, ಅವರು ಅಧ��ಾ��ಂದ�ೇ �ಾಪಸು ಬಂದ�ೆ. ಅವರನು� ‘�ಾ�ೆ 

�ಂ�ರು� ಬಂ��?’ ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಅವರು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ‘ರ� �ೆಯ�� 

�ೋಗು�ಾಗ ಒಂದು ಕ� �ೆ ಅಡ� ಬಂತು, ಅದು ಅಪಶಕುನ!’ ಎಂದು. ಇಂತಹ 

ಮೂಢನಂ��ೆಯ �ಾನವ� ಅವರ���ಾ�ಗ, �ಾವ� ಅದನು� ಅವರ ತ�ೆ�ಂದ 

�ೆ�ೆದು�ಾಕ�ೇಕಲ��ೇ? ಅ�� ಅವ��ೆ �ಳ�ವ��ೆ �ೊಡ�ೇಕು. ಏ�ೆಂದ�ೆ, ‘�ೋ� 

ಕ� �ೆಯ��ಯೂ ಭಗವಂತನು �ಾಸ�ಾ��ಾ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ, ಅ�� 

ಅಪಶಕುನ�ೆನು�ವ��ೇನೂ ಇಲ�. �ೕವ� ಆ ಕ� �ೆಯನು� �ರ�ಾ�ರ �ಾ�ದ�ೆ, 

ಅದ�ೊಳ�ರುವ ಭಗವಂತ��ೆ ಆ �ರ�ಾ�ರವ� ತಲುಪ�ತ��ೆ. ಅದ�ಂ�ಾ�, �ಮ�ೆ 

ಭಯಂಕರ�ಾದ �ೋಷವ� ಅಂ��ೊಳ��ತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ, ಮ� �ೆಂದೂ �ೕ�ೆ 
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�ಾ�ಸ�ೇ�’ ಎಂದು ����ೊಡ�ೇಕು. ಈ �ೕ��ಾದ ಅ�ಾನದ 

ಆ�ಾರ�ಂ�ಾ��ೕ ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗು��ಲ�. 

ತಪ�ನು�, ಸ�ಪ�ಸುವವ�ೇ ಸಂ��ಗಳ� 

          ಸಂ��ಗಳ (ಆತ��ಾನದ ದೃ��ಯುಳ�ವರ) ಲಕಷ್ಣಗ� ೕೆನು? ಮ�ೆಯ��ನ 

ಎ�ಾ� ಸದಸ�ರು ತಪ���ಾ�ದರೂ ಸಹ, ಅ�ೆಲ�ವನೂ� ಅವರು ಸ� 

ಪ���ಡು�ಾ��ೆ. ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳಲೂ�  �ೕಗ��ಾದುದ��ೆ�ೕ 

ಆ�ೋ�ಸುವಂಥವರು. ಇದು ಸಂ��ಗಳ ಲಕಷ್ಣ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಾವ� ಈ 

ಸಂ�ಾರವನು� ಬಹಳ ಸೂಕಷ್��ಾ� ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾ�� �ೇ�ೆ. ಅಂ�ಮ ಪ��ಾರದ 

�ೆ�ೕಧ�ೆ �ಾ�ದ ಬ�ಕ�ೇ �ಾವ� ಈ ಎಲ�ವನೂ� �ವ�� �ೇಳ���ರುವ��ಾ��ೆ. 

ವ�ವ�ಾರದ�� �ೇ�ೆ ಇರ�ೇಕು ಎನು�ವ�ದರ ಬ� �ೆ ����ೊಡುವ�ದಲ��ೆ, �ೕಕಷ್�ೆ� 

�ೇ�ೆ �ೋಗುವ�ದು ಎನು�ವ�ದರ ಬ� �ೆಯೂ �ಳ�ವ��ೆಯನು� �ೕಡು� �ೇ�ೆ. �ಮ� 

ಅಡಚ�ೆಗಳನು� �ೇ�ೆ �ೋಗ�ಾ�ಸುವ�ದು ಎನು�ವ��ೊಂ�ೇ ನಮ� 

ಉ� �ೇಶ�ಾ��ೆ. 

          ನಮ� �ಾತುಗಳ� ಎದು�ನವ��ೆ ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಳ��ವಂ�ರ�ೇಕು. 

ನಮ� �ಾತು ಎದು�ನವ��ೆ ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಅದು 

ನಮ��ೇ ತಪ��. ತಪ�ನು� ಒ���ೊಂಡ�ೆ ಆಗ ‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆಗಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. 

�ತ�ಾ�ಗಳ �ಾ�ಯು ಕೂಡ ‘ಎ���ೇರ್ ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ಾ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾ, ಈ ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’, ಏನು �ೕವ� �ೇ��ೊ��ರು��ೋ, 

ಅದನು� �ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಎ�ಾ� �ಧದ ಕ�ಣ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� 

��ಾರ�ೆ�ಾ��ಡುತ��ೆ! 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಎ�ಾ� ��ಾರ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ನಮ� ಈ ಒಂ�ೊಂದು ಶಬ� ಏ��ೆ, ಅದು 

ಎಲ�ವನೂ� ಬಹು �ೇಗ�ೆ ಪ�ಹ���ಡುತ��ೆ, ಅಲ��ೆ �ೕ�ಾ �ೕಕಷ್�ೆ� 

ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾ�, ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’. 
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ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ ಎ�� ಇಷ��ಾಗು���ೊ�ೕ ಅ�� �ಾತ��ೇ ‘ಅಡ�ಸ್�’ 

ಆಗುವ��ಾ�ತು�. ಆದ�ೆ, ಈಗ ���ಂದ ಅ���ೆ ಬಂ��ೆ, ಎ�� 

ಇಷ��ಾಗುವ��ಲ��ೕ ಅ�� �ದಲು ‘ಅಡ�ಸ್�’ �ಾ��ೊಳ��ೇಕು ಎಂದು. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ‘ಎ���ೇರ್ ಅಡ�ಸ್�’ ಆಗ�ೇಕು. 

�ಾ�ಾರವರ ಅಪ�ವ� ��ಾನ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ ಬ� �ೆ �ಾತ�ಾಡು�ಾಗ, ಅದರ �ಂ�ೆ �ಾವ�ೆಯು 

ಏ�ರ�ೇಕು? �ಾಗು ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾಡುತ��ೇ ಇರ�ೇಕು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾವ�ೆ �ಾಡುವ�ದು �ಾಂ��ಾ�, ಉ� �ೇಶ ಕೂಡ �ಾಂ��ಾ�. 

ಅ�ಾಂ�ಯು ಉತ�ನ��ಾಗದಂ�ೆ �ಾಡಲು ಇ�ೊಂದು ತಂತ��ಾ��ೆ. 

‘�ಾ�ಾ’ರವರದು� ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ನ ��ಾನ�ಾ��ೆ. ಇದು ಅ�ಾ�ಾರಣ�ಾದ 

‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ ಆ��ೆ! �ಾಗು ಎ�� ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ೊಳ��ವ��ಲ��ೕ, ಅ��ಯ 

�ಾ�ದದ ಅನುಭವವ� �ಮ�ೆ ಮನವ��ೆ�ಾ�ರ�ೇಕಲ��ೇ? ಅ�� ಅದು ‘�ಸ್-

ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ನ ಮೂಖ�ತನ�ಂ�ಾ��ೆ. ‘ಅಡ��ೆ��ಂಟ್’ �ಾ��ೊಳ��ವ�ದನು� �ಾವ� 

�ಾ�ಯ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು� �ೇ�ೆ. ಆಗ�ಹ-ದು�ಾಗ�ಹವನು� ಎ��ಯೂ �ಾ�ಯ�ೆಂದು 

ಕ�ೆಯುವ��ಲ�. �ಾವ �ೕ�ಯ ಆಗ�ಹ�ದ�ರೂ ಅದು �ಾ�ಯವಲ�. �ಾವ� 

�ಾವ�ದರ ಬ� �ೆಯೂ ಸ�ಲ�ವ� ಕೂಡ ಪಟು���ಯುವ��ಲ�. �ಾವ �ೕ�ನ��  

�ೇ�  ೆ �ೇಯುತ��ೆ, ಅದರ�� �ೇ���ಡ�ೇಕು. �ೊ�ೆ�ೆ ಅದು �ೊಳ�ೆ 

�ೕ�ಾ�ದ�ರೂ ಸ�, �ೇ���ೊಂಡು�ಡ�ೇಕು!  

          ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ ಒಬ� ವ���ಯು ಸಹ ನ�ೊ�ಂ��ೆ �ಸ್-ಅಡ�ಸ್� ಆದ��ಲ�. 

ಆದ�ೆ, ಈ ಜನರು ಮ�ೆಯ�� ಇರುವ �ಾಲು� ವ���ಗ��ೆಂ��ೆ ಅಡ�ಸ್� 

�ಾ��ೊಳ��ವ��ಲ�. ಅ�� ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾಧ���ೆ�ೕ ಇಲ��ೕ? 

�ಾ�ೆ �ಾಡಲು ಆಗುವ��ೋ ಇಲ��ೕ? �ಾವ� ಏನು �ೋಡು� �ೇ�ೕ, ಅದ�ೆ�ೕ 

�ಾವ� ನಮ� �ೕವನದ�� ಅಳವ���ೊಳ��� �ೇ�ೆ ಅಲ��ೇ? ಈ ಜಗ��ನ 

�ಯಮ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾವ�ದನು� �ೕನು �ೋಡು�ೆ�ೕ, ಅದರ ಪ�ಣ� 
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�ಳ�ವ��ೆ �ನ�ೆ ಬಂದು�ಡುತ��ೆ. ಅ�� ಏನನೂ� �ೇ��ೊಡ�ೇ�ಾದ ಅಗತ��ೇ 

ಇರುವ��ಲ�. �ಾನು ಎ�ೆ�ೕ  ಉಪ�ೇಶವನು� �ಾ�ದರೂ, ಏನೂ ಉಪ�ೕಗ�ಲ�; 

ಏನನೂ� ಕ�ಯ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ನಮ� ವತ��ೆಯನು� �ೋ�, �ಮ�ೆ 

ಸಹಜ�ಾ��ೕ ಬಂದು�ಡುತ��ೆ.       

          ಮ�ೆಯ�� ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಂ�ರಲು ಬರುವ��ಲ� �ಾಗೂ ಆತ��ಾನದ 

�ಾಸ�ಗಳನು� ಪಠ�ೆ�ಾ��ೊಂಡು ಕು��ರು�ಾ��ೆ! ‘ಮೂಖ�, ಅದನು� ಪಕ��ೆ� 

ಇಡು, �ದಲು �ೊಂ��ೊಂಡು �ೋಗುವ�ದನು� ಕ�’. ಅದನು� �ದಲು 

ಕ�ಯ�ೇಕು. ಮ�ೆಯ�� ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ�ಲು ಒಂ�ಷೂ� ಬರುವ��ಲ�, �ಾ��ೆ 

ಈ ಪ�ಪಂಚ! 

          ಸಂ�ಾರದ�� �ೇ�ೇನೂ �ಾರ�ದ�ರೂ ಪರ�ಾ�ಲ�. �ಾ��ಾರದ�� 

�ಳ�ವ��ೆಯು ಕ���ದ�ರೂ ಪರ�ಾ�ಲ�. ಆದ�ೆ ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ��ವ�ದನು� 

ಕ��ರ�ೇಕು. ಅಂದ�ೆ, ವಸು�����ಂ��ೆ ಅನುಸ�� ‘ಅಡ�ಸ್�’ ಆಗುವ�ದನು� 

ಕ�ತು�ೊಳ��ೇ�ೇಕು. ಈ �ಾಲದ�� ಅಡ�ಸ್� �ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾರ�ದ��ೆ ಬದುಕಲು 

�ಾಧ��ಲ�. ಆದುದ�ಂದ ‘ಅಡ�ಸ್� ಎ���ೇರ್’ ಆ��ೊಂಡು �ೆಲಸವನು� 

ಮು���ೊಳ��ವ�ದನು� �ೋಡ�ೇಕು. 

�ೈ ಸ���ಾನಂದ್ 

******************* 
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ನವ್-ಕಲ� (ಒಂಬತು� ಸೂತ�ಗಳ�) 

1. �ೇ �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್! �ಾನು �ಾವ��ೇ �ೇಹ�ಾ� �ೕ�ಾತ�ದ ‘ಅಹಂ’�ೆ 

�ಂ�ತೂ� ಕೂ�ಾ �ೋವನು� ಉಂಟು�ಾಡ�ೆ, �ಾ�ಸ�ೆ, ಅಥ�ಾ �ಾಡುವ�ದ�ೆ� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ೆ ಇರುವಂ�ೆ ಪರಮ ಶ�� �ೕ�. 

�ಾನು �ಾವ��ೇ �ೇಹ�ಾ� �ೕ�ಾತ�ದ ‘ಅಹಂ’�ೆ �ಂ�ತೂ� ಕೂ�ಾ �ೋವನು� 

ಉಂಟು�ಾಡ�ೆ ಇರುವಂತಹ �ಾ��ಾ�ದ್ (ಆತ��ಾಗೃ��ಂ��ೆ, ��ೋ�ಷದ 

ದೃ���ಂದ ಮತು� ಎಲ��ಗೂ ಸ�ಾ�ಾನ�ಾಗುವಂತಹ) �ಾ�, �ಾ��ಾ�ದ್ 

ವತ��ೆ �ಾಗೂ �ಾ��ಾ�ದ್ ಮನನ �ಾಡುವಂ�ೆ ಪರಮ ಶ�� �ೕ�.  

2. �ೇ �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್! �ಾನು �ಾವ��ೇ ಧಮ�ದ ಪ��ಾಣ�ೆ� �ಂ�ತೂ� 

ಕೂ�ಾ �ೋವನು� ಉಂಟು�ಾಡ�ೆ, �ಾ�ಸ�ೆ, ಅಥ�ಾ �ಾಡುವ�ದ�ೆ� 

ಅನು�ೕ�ಸ�ೆ ಇರುವಂ�ೆ ಪರಮ ಶ�� �ೕ�. 

�ಾನು �ಾವ��ೇ ಧಮ�ದ ಪ��ಾಣ�ೆ� �ಂ�ತೂ� ಕೂ�ಾ �ೋವನು� 

ಉಂಟು�ಾಡ�ೆ ಇರುವಂತಹ �ಾ��ಾ�ದ್ (ಆತ��ಾಗೃ��ಂ��ೆ, ��ೋ�ಷದ 

ದೃ���ಂದ ಮತು� ಎಲ��ಗೂ ಸ�ಾ�ಾನ�ಾಗುವಂತಹ) �ಾ�, �ಾ��ಾ�ದ್ 

ವತ��ೆ �ಾಗೂ �ಾ��ಾ�ದ್ ಮನನ �ಾಡುವಂ�ೆ ಪರಮ ಶ�� �ೕ�. 

3. �ೇ �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್! �ಾನು �ಾ�ೇ �ೇಹ�ಾ� ಉಪ�ೇಶಕರು, �ಾಧು, 

�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾಯ�ರ ಅವ�ೇಳನ, ಅಪ�ಾಧ, ಅ�ನಯವನು� �ಾಡ�ೆ 

ಇರುವಂ�ೆ ಪರಮ ಶ�� �ೕ�. 

4. �ೇ �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್! �ಾನು �ಾವ��ೇ �ೇಹ�ಾ� �ೕ�ಾತ��ೊಂ��ೆ 

�ಂ�ತೂ� ಕೂ�ಾ ಅ�ಾವ, �ರ�ಾ�ರವನು� ಎಂ�ಗೂ �ಾಡ�ೆ, �ಾ�ಸ�ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡುವ�ದ�ೆ� ಅನು�ೕ�ಸ�ೆ ಇರುವಂ�ೆ ಪರಮ ಶ�� �ೕ�. 
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5. �ೇ �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್! �ಾನು �ಾವ��ೇ �ೇಹ�ಾ� �ೕ�ಾತ��ೊಂ��ೆ 

ಎಂ�ಗೂ ಕ�ೋರ �ಾ�ೆ, ವ�ಂಗ� �ಾ�ೆಯನು� �ಾತ�ಾಡ�ೆ, �ಾತ�ಾ�ಸ�ೆ, 

�ಾತ�ಾಡುವ�ದ�ೆ� ಅನು�ೕ�ಸ�ೆ ಇರುವಂ�ೆ ಪರಮ ಶ�� �ೕ�. 

�ಾ�ೇ ಕ�ೋರ�ಾ�, ವ�ಂಗ��ಾ� �ಾತ�ಾ�ದರೂ, �ಾನು ಮೃದು-ಋಜು 

�ಾ�ೆಯನು� �ಾತ�ಾಡುವಂ�ೆ ಪರಮ ಶ�� �ೕ�. 

6. �ೇ �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್! �ಾನು �ಾವ��ೇ �ೇಹ�ಾ� �ೕ�ಾತ��ೊಂ��ೆ ��ೕ, 

ಪ�ರುಷ, ಅಥ�ಾ ನಪ�ಂಸಕ, �ಾವ��ೇ �ಂಗ�ಾ��ಾ�ರ�, ಅವರ ಬ� �ೆ, 

�ಂ�ತೂ� ಕೂ�ಾ �ಷಯ-��ಾರ�ೆ� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೋಷಗಳ�, ಇ� �ೆಗಳ�, 

�ೇ�ೆ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ಾರ�ೆ� ಸಂಬಂಧಪಟ� �ೋಷಗಳನು� �ಾಡ�ೆ, �ಾ�ಸ�ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಡುವ�ದ�ೆ� ಅನು�ೕ�ಸ�ೆ ಇರುವಂ�ೆ ಪರಮ ಶ�� �ೕ�. 

�ಾನು �ರಂತರ ����ಾ��ಾ�ರಲು ಪರಮ ಶ�� �ೕ�. 

7. �ೇ �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್! �ಾನು �ಾವ��ೇ ರಸದ�� ಲುಬ��ಾಗ�ೇ ಇರುವಂ�ೆ 

ಪರಮ ಶ�� �ೕ�. 

ಸಮರ� (ಷಡ�ಸಗಳ) ಆ�ಾರವನು� �ೇ�ಸುವಂ�ೆ ಪರಮ ಶ�� �ೕ�. 

8. �ೇ �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್! �ಾನು �ಾವ��ೇ �ೇಹ�ಾ� �ೕ�ಾತ��ೆ� ಪ�ತ�ಕಷ್ 

ಅಥ�ಾ ಪ�ೋಕಷ್�ಾ�, �ೕವಂತ ಅಥ�ಾ ಮೃತು� �ೊಂ�ರುವ, �ಾವ�ದಕೂ� 

�ಂ�ತೂ� ಕೂ�ಾ ಅವ�ೇಳನ, ಅಪ�ಾಧ ಅ�ನಯವನು� �ಾಡ�ೆ, �ಾ�ಸ�ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾ�ಸುವ�ದ�ೆ� ಅನು�ೕ�ಸ�ೆ ಇರುವಂ�ೆ ಪರಮ ಶ�� �ೕ�. 

9. �ೇ �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್! �ಾನು ಜಗತ್-ಕ�ಾ�ಣವನು� �ಾಡಲು 

��ತ��ಾಗುವಂ�ೆ ಪರಮ ಶ�� �ೕ�, ಶ�� �ೕ�, ಶ�� �ೕ�. 

********* 



 

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 
ದಾದಾ ಭಗವಾನ್ ಪರಿವಾರ 

CqÁ®eï: wªÀÄA¢gï ¸ÀAPÀÄ¯ï, ¹ªÀÄAzsÀgï ¹n, 
CºÀªÀÄzÁ¨Ázï-PÀ É̄ÆÃ¯ï ºÉÊªÉÃ, ¥ÉÆÃ¸ïÖ: CqÁ®eï, f.– 
UÁA¢üÃ£ÀUÀgï, UÀÄdgÁvï –382421. ¥sÉÆÃ£ï: (079) 39830100, 
Email:   info@dadabhagwan.org 

ಕರ್ನಾಟಕ: 
ಬ ೆಂಗಳೂರು:   9590979099 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:  9513216111  

ಬ ಳಗಾವಿ:    9945894202  

ಮ ುಂಬ ೈ: 9323528901 ºÉÊzÀgÁ¨Ázï:  9989877786 

ದ ಹಲಿ: 9810098564 ZÉ£ÉßöÊ: 9380159957 

¥ÀÆ£Á: 9422660497 ಜಬಲ್ಪು ರ: 9425160428 

ಜಯಪುರ: 9351408285 CªÀÄgÁªÀw: 9422915064 

¨sÀÆ¥Á®: 9425024405 ಬಿಲಾಯ್: 9827481336 

EAzÉÆÃgï: 9893545351 ¥ÀmÁß: 9431015601 

PÉÆ®ÌvÁÛ:   033-32933885   

USA:    +1877-505-(3232) Australia:        +61 421127947 

UK:      +44330-111-(3232) New Zealand: +64210376434 

Kenya: +254772722063 Singapore:      +6581129229 

UAE:    +971557316937  

Website: www.dadabhagwan.org 

 




	Title-AD-Final
	Main-AD-Final
	Endcover-AD-Final
	Kannada_Adjust.pdf
	Kannada_TMT_130 x 190.pdf
	Page 1


	Adjust-Everywhere-Kannada.pdf
	Title-AD-Final
	Main-AD-Final
	Endcover-common


