


  

 

�ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನರ �ರೂಪ�ೆ 

 

ಅಂತಃಕರಣದ ಸ�ರೂಪ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ಮೂಲ ಗುಜ�ಾ� ಸಂಕಲ�ೆ: �ಾಕ�ರ್ �ರು�ೇನ್ ಅ�ೕನ್ 
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                   �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್ ಆ�ಾಧ�ಾ ಟ�ಸ್� 

              �ಾ�ಾ ದಶ�ನ, 5,ಮಮ�ಾ �ಾಕ್� �ೊ�ೈ�, 
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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¯ÉéÃ ¤¯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 ¸ÀA¥ÀÆtð gÀºÀ À̧å ¥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 ¨sÁzÀgÀuï 

JA§ ºÀ½îAiÀÄ ¥ÀmÉÃ®gÁVzÀÝ, ªÀÈwÛAiÀÄ°è PÁAmÁæPÀÖgÁVzÀÝ, À̧A¥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 s̈À«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 s̈ÀUÀªÁ£ï AiÀiÁgÀÄ?’ 

JA§ÄzÀgÀ gÀºÀ̧ ÀåzÀ §UÉÎ ºÉÃ¼ÀÄvÁÛ £ÀÄrAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ “¤ªÀÄä JzÀÄgÀÄ 

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

¥ÀæPÀlUÉÆArgÀÄªÀªÀgÀÄ ‘zÁzÁ s̈ÀUÀªÁ£ï’. zÁzÁ s̈ÀUÀªÁ£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 

        �ಾ�ಪ�ರುಷರು �ಾತ� ತಮ� ಅಂತಃಕರಣ�ಂದ ಸಂಪ�ಣ� �ೇಪ�ಟು�, 

�ೇವಲ �ಾನದ��ದು�, ಅಂತಃಕರಣದ ಯ�ಾಥ� ವಣ��ೆಯನು� �ಾಡಬಲ�ರು. 

�ಾ�ಪ�ರುಷ�ಾದ ಪರಮ ಪ�ಜ� �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್ (�ಾ�ಾ��ೕ) ಅಂತಃಕರಣದ 

ಬ� �ೆ ಬಹಳ ಸುಂದರ�ಾ� ಸ�ಷ��ಾದ ವಣ��ೆಯನು� �ಾ��ಾ��ೆ. 

        ಅಂತಃಕರಣದ�� �ಾಲು� �ಾಗಗ��ೆ: ಮನಸು�,ಬು��,�ತ� ಮತು� 

ಅಹಂ�ಾರ. ಇ�� ಪ���ಂದರ �ಾಯ�ವ� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ�ಾ��ೆ. ಏಕ�ಾಲದ�� ಈ 

�ಾಲ�ರ�� ಒಂದು �ಾತ� �ಾಯ��ರತ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

        ಮನಸು� ಎಂದ�ೇನು? ಮನಸು� ಗ�ಂ�ಗ�ಂದ ಉಂ�ಾ��ೆ, �ಂ�ನ 

ಜನ�ದ�� ಅ�ಾನ�ಂ�ಾ� �ಾವ�ದರ �ೕ�ೆ�ಾ� �ಾಗ-�ೆ�ೕಷ �ಾಡ�ಾ��ೊ�ೕ, 

ಅವ�ಗಳ ಪರ�ಾಣುವನು� �ೆ�ೆದು ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ಸಂಗ����ೊಂಡು 

ಗ�ಂ�ಗಳ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಆ ಗ�ಂ�ಗಳ� ಈ ಜನ�ದ�� �ಗು�ೊ�ೆಯುತ��ೆ. 

ಇವ�ಗಳನು� ��ಾರಗ�ೆಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. ಇಂತಹ ��ಾರಗಳನು� 'Discharge 

ಮನಸು�' ಎಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ��ಾರಗಳ� ಬಂ�ಾಗ ಅಹಂ�ಾರವ� ಅದರ�� 

ತನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಹಂ�ಾರವ� ತನ�ಯ�ಾಗ�ೆ ಇದ��ೆ, ಎ�ಾ� ��ಾರಗಳ� 

Discharge ಆ� ಮನಸು� �ಾ��ಾಗುತ��ೆ, �ಾವ�ದರ ಬ� �ೆ �ೆ��ನ 

��ಾರ�ರುವ��ೋ, ಅದರ ಮ�ೋಗ�ಂ�ಯು �ೊಡ��ರುತ��ೆ. 

        ಅಂತಃಕರಣದ ಇ�ೊ�ಂದು �ಾಗ '�ತ�'�ಾ��ೆ. �ತ�ದ ಸ��ಾವ 

ಅ�ೆ�ಾಡುವ�ದು. ಮನಸು� ಎಂದೂ ಅ�ೆ�ಾಡುವ��ಲ�. '�ತ�'ವ� ಸುಖವನು� 

ಹುಡು��ೊಂಡು ಅ�ೆಯುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಅ�ೆಲ�ವ� �ೌ�ಕ ಸುಖ�ಾ�ದು� 

��ಾಶ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಅದರ ಹುಡು�ಾಟ�ೆ� ಅಂತ��ರುವ��ಲ�. �ಾ�ಾ� ಅದು 

ಅ�ೆ�ಾಡುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. �ಾ�ಾಗ ಆತ�ಸುಖವ� �ೊರಕುವ��ೋ, ಆಗ ಅದರ 

ಅ�ೆ�ಾಟವ� ಅಂತ��ೊಳ��ತ��ೆ. ಈ '�ತ�’ವ� �ಾನ-ದಶ�ನ�ಂದ 

ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ಅಶುದ� �ಾನ �ಾಗು ಅಶುದ� ದಶ�ನ�ಂದ ಅಶುದ� �ತ�ವ� 

ಉತ�ನ��ಾ��ೆ, ಇದು ಸಂ�ಾ�ಕ �ತ��ಾ��ೆ. ಮತು� ಶುದ� �ಾನ �ಾಗು ಶುದ� 



ದಶ�ನ�ಂದ ಶುದ� �ತ�ವ� ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ, ಇ�ೇ ಶುದ� ಆತ�! 

        ಬು��ಯು ಆತ�ದ Indirect Light ಆ��ೆ ಮತು� ಪ��ೆ (ಪ��ಾ) ಆತ�ದ 

Direct Light ಆ��ೆ. ಬು�� �ಾ�ಾಗಲೂ ಸಂ�ಾರದ��ನ �ಾಭ-ನಷ�ದ ಬ� �ೆ 

����ೊಡುತ��ೆ ಮತು� ಪ��ೆ �ಾ�ಾಗಲೂ �ೕಕಷ್ದ �ಾ�ಯ�ೆ�ೕ �ೋ�ಸುತ��ೆ. 

ಇಂ��ಯಗಳ �ೕ�ೆ ಮನಸು�, ಮನ��ನ �ೕ�ೆ ಬು��, ಬು��ಯ �ೕ�ೆ ಅಹಂ�ಾರ 

�ಾಗು ಇ�ೆಲ�ದರ �ೕ�ೆ ಆತ� ಇರುವ�ದು. ಬು��ಯು, ಮನಸು� ಅಥ�ಾ �ತ� 

ಇ�ೆರಡರ�� ಒಂದನು� ಆ�� �ಣ�ಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� ಅಹಂ�ಾರವ� 

ಅಂಧನಂ�ೆ ಬು��ಯ �ೇ��ೆಯ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಅದರ �ೕ�ೆ ತನ� ಹ�ಾ�ಕಷ್ರವನು� 

�ಾಕುತ��ೆ. ಅಹಂ�ಾರದ ಹ�ಾ�ಕಷ್ರ�ಾಗು��ದ�ಂ�ೆ ಆ �ಾಯ�ವ� �ಾಹ�ದ�� 

�ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದ�ಂ�ಾ� ಅಹಂ�ಾರವ� ಕತ�-�ೋಕ��ಾಗುತ��ೆ. 

ಅಹಂ�ಾರವ� ಸ�ತಃ ಏನು �ಾಡುವ��ಲ� ಆದರೂ �ಾನು �ಾ��ೆ�ೆಂದು 

ಅಂದು�ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾ�ೆ ಅಂದು�ೊಂಡ ಕಷ್ಣ�ಂದ ಕತ��ಾ� ನಂತರ ಅದು�ೇ 

�ೋಕ��ಾ� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂ�ೕಗ�ಂದ �ಾಯ��ಾಗುವ�ದು, 

ತ��ಂದಲ� ಎಂಬ �ಾನದ ಅ��ಾದ ಕೂಡ�ೇ ಅಕತ��ಾಗುತ��ೆ. ನಂತರ ಅದ�ೆ� 

ಕಮ�ದ charge ಆಗುವ��ಲ�. ಅಂತಃಕರಣದ ಎ�ಾ� ���ಯು �ಾಂ��ಕ�ಾ��ೆ 

(mechanical). ಇದರ�� ಆತ��ೆ� �ಾಡ�ೇ�ಾದುದು ಏನೂ ಇಲ�. ಆತ�ವ� �ೇವಲ 

�ಾ�ಾ-ದೃಷ� �ಾಗು ಪರ�ಾನಂದ�ೇ ಆ��ೆ. 

-�ಾ. �ರು�ೇನ್ ಅ�ೕನ್ 
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�ಾ�ಪ�ರುಷರು, �ಶ�ದ ಒಬ��ೇ�ಟ� 

        ‘�ಾ�ಪ�ರುಷರು’ ಇ�ೕ �ಶ�ದ ‘ಒಬ��ೇ�ಟ�’ ಎಂದು ಕ�ೆಯಲ�ಡು�ಾ��ೆ. 

ಬ��ಾ�ಂಡದ�� ಏನು ನ�ೆಯು���ೆ, ಅ�ೆಲ�ವನು� �ಾ�ಪ�ರುಷರು ���ರು�ಾ��ೆ. 

�ೇದ��ಂತಲೂ ���ಾದ ��ಾರಗಳನು� �ಾ�ಪ�ರುಷರು �ೇಳಬಲ�ರು. 

        �ೕವ� ಏನು �ೇ�ಾದರೂ �ೇ�, ಅದು ನಮ�ೆ ತ�ೆ�ಂದು ಅ��ಸುವ��ಲ�. ಇ�ೕ 

�ಶ�ದ ��ಾ�ಗಳ� ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೋ ಆ ಎ�ಾ� �ಾನವನು� �ೊಡಲು �ದ���ೆ�ೕ�ೆ; ಈ 

ಮನಸು� ಎಂದ�ೆ ಏನು? ಎ��ಂದ ಇದರ ಜನ� ಉಂ�ಾ��ೆ, �ೇ�ೆ ಇದರ ಅಂತ��ಾಗುತ��ೆ? 

�ೕ�ೆ ಮನ��ನ, ಬು��ಯ, �ತ�ದ, ಅಹಂ�ಾರದ, ಪ���ಂದು ವಸು��ನ ಎ�ಾ� 

��ಾನವನು� ಜಗ���ೆ �ೊಡಲು �ಾವ� ಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಮನಸು� ಎಂದ�ೆ ಏನು, ಬು�� ಎಂದ�ೆ 

ಏನು, �ತ� ಎಂದ�ೆ ಏನು, ಅಹಂ�ಾರ ಎಂದ�ೆ ಏನು? ಇ�ೆಲ�ವನು� ��ದು�ೊಳ��ೇಕು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ��ೆ�ಾ� ಮನಸು� ಎಂಬುದು ಇ�ೆ�ೕ, ಅವರನು� ಮನುಷ��ೆಂದು 

ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಅದು ಸ�. ಈ �ಾ��ಗ�ಗೂ ಮನಸು� ಇ�ೆ, ಆದ�ೆ ಅವ�ಗಳ ಮನಸು� 

Limited (�ೕ�ತ�ಾ��ೆ) �ಾಗು ಮನುಷ�ನದು� Unlimited (ಅ�ೕ�ತ) ಮನಸು�. �ಾನು 

ಸ�ತಃ ಭಗವಂತ�ಾಗಬಹು�ಾದ ಮನಸು�, ಅವನ���ೆ. 

ಮ�ೋಗ�ಂ�ಗ�ಂದ ಮು�� �ೇ�ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮನಸು� ಇರುವ�ದ�ಂದ�ೇ ಬಹಳ �ೊಂದ�ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಲ�, ಈ ಮನಸು� ಬಹಳ ಉಪ�ಾರವನು� �ಾಡುತ��ೆ. ಅದು �ೕಕಷ್�ೆ� 

ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮನಸು� ಎಂದ�ೆ ಏನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮನಸು� ಅ�ೇಕ ಗ�ಂ�ಗ�ಂದ ಉಂ�ಾ��ೆ. 

        ಈ �ೇ��ೆಯ �ಾಲದ�� �ೕವ� ಗ�ೆ��ೆ �ೋದ�ೆ, ಆಗ ಗ�ೆ�ಯ ಬ�ಯ 

'ಬದು'ವನು� �ೋ� �ೕವ� �ೇಳ���ೕ�ಾ, 'ನಮ� ಬದು�ನ �ೕ�ೆ �ಾವ ಕ�ೆಯು �ೆ�ೆಯ�ೆ 
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ಬಹಳ ಸ�ಚ��ಾ��ೆ' ಎಂದು. ಅದ�ೆ� �ಾವ�, 'ಜೂನ್ �ಂಗಳ ಹ��ೈದ�ೇ �ಾ�ೕ�ನ 

ನಂತರ ಮ�ೆ�ಾದ �ೕ�ೆ �ಮ�ೆ ��ಯುತ��ೆ,' ಎಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಮ�ೆ�ಾದ �ೕ�ೆ 

�ೕ�ೇ �ೇಳ���ೕ�ಾ, ಎ�ೊ�ಂದು �ಡಬ��ಗಳ ಕ�ೆಯು �ಗು�ೊ�ೆ��ೆ ಎಂದು. ಅದ�ೆ� 

�ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾ�ೆ�ಾ� �ಡಗಳ� �ೕ�ೆ ಬಂ�ರುವ�ೕ, ಅದು ಅವ�ಗಳ 

ಗ�ಂ��ಂ�ಾ�; ಭೂ��ಳ�ೆ �ಾವ��ೆ�ಾ� �ಡಗಳ �ೇರುಗಳ� ಹುದು��ೊಂ��ೆ�ೕ, 

ಅವ�ಗ��ೆ �ೕ�ನ ಸಂ�ೕಗವ� �ಗು��ದಂ�ೆ�ೕ �ಗು�ೊ�ೆಯುತ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ ಈ 

ಮನುಷ�ನ ಮನಸು� ಕೂ�ಾ ಗ�ಂ�ಯ ಸ�ರೂಪದ�� ಇರುತ��ೆ. �ಷಯದ ಗ�ಂ�, �ೋಭದ 

ಗ�ಂ�, �ಾಂ�ಾ�ಾರದ ಗ�ಂ�, �ೕ�ೆ ಎ�ಾ� �ಧದ ಗ�ಂ�ಗಳ� ಇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, 

ಅವ�ಗ��ೆ ಸ��ಾದ ಸಮಯ �ಾರ�ೆ ಇದ��ೆ, ಸಂ�ೕಗವ� �ಗ�ೇ �ೋದ�ೆ ಅವ�ಗಳ� 

�ಗುರುವ��ಲ�. ಅದರ ಸಮಯ ಬಂ�ಾಗ, ಸಂ�ೕಗವ� ಅನುಕೂಲಕರ�ಾ�ಾಗ, 

ಗ�ಂ��ಂದ ��ಾರಗಳ� �ೊರ�ೊಮು�ತ��ೆ. ��ೕಯನು� ಕಂ�ಾಕಷ್ಣ�ೇ ಹಲ�ಾರು 

��ಾರಗಳ� ಬರುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ಅಂತಹ ಸಂದಭ�ವ� �ಾಣಲು �ಗ�ೆ ಇ�ಾ�ಗ �ಾವ��ೇ 

��ಾರಗಳ� ಇರುವ��ಲ�, �ೊಂದ�ೆಯು ಇರುವ��ಲ�. 

        �ಮ�ೆ �ಾವ ��ಾರವ� ಬರುತ��ೆ�ೕ, ಅ�ೇ ��ಾರವ� �ೇ�ೆಯವ��ೆ 

ಬರುವ��ಲ�. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಪ���ಬ� ಮನುಷ�ನ�� ಗ�ಂ�ಗಳ� �ಧ�ಧ�ಾ�ರುತ��ೆ.  

�ೆಲವ��ೆ �ಾಂ�ಾ�ಾರದ ಗ�ಂ��ೕ ಇರುವ��ಲ�, ಅಂಥವ��ೆ ಅದರ ��ಾರ�ೇ 

ಬರುವ��ಲ�. 

        ಒಂ�ೇ �ಾ�ೇ�ನ��ನ ಮೂರು ��ಾ���ಗಳ�. ಅವರ�� ಒಬ� �ೈನ, ಒಬ� 

ಮು��ಂ �ಾಗು ಒಬ� �ೈಷ�ವ. ಈ ಮೂವರು ಒ� �ೆಯ �ೆ�ೆಯರು. ಅವರ�� �ೈನ ಹುಡುಗ��ೆ 

�ಾಂ�ಾ�ಾರವನು� �ೇ�ಸ�ೇ�ೆಂಬ ��ಾರವ� ಎಂದೂ ಬರುವ��ೇ ಇಲ�. ಅವನು, 'ಅದು 

ನನ�ೆ ಇಷ��ಲ� �ಾಗು ಅದರ ಬ�ೆ� ಕುತೂಹಲವ� ಇಲ�' ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. �ಾ�ೆ 

ಮ�ೊ�ಬ� �ೈಷ�ವ ಹುಡುಗ ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ, 'ನನ�ೆ ಒ��� �ಾಂ�ಾ�ಾರವನು� 

�ೇ�ಸ�ೇ�ೆಂಬ ��ಾರವ� ಬರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾನು ಎಂದೂ �ೇ��ಲ�' ಎಂದು. ಇನು� 

ಮು��ಂ ಹುಡುಗ �ೇಳ��ಾ��ೆ, 'ನನ�ೆ �ಾಂ�ಾ�ಾರ ಬಹಳ ಇಷ�, ಅದು ನಮ� �ನ �ತ�ದ 

ಆ�ಾರ�ಾ��ೆ' ಎಂದು.  

        ಇದ�ೆ� �ಾರಣ�ೇನು? ಮು��ಂ ಹುಡುಗ��ೆ �ಾಂ�ಾ�ಾರದ ��ಾರವ� �ೆ��ನ 

ಪ��ಾಣದ�� ಇರುತ��ೆ, �ೈಷ�ವ��ೆ ಅದರ ಬ�ೆ� �ಾ�ಾಗ�ೋ ಒ�� ��ಾರ ಬರುತ��ೆ.  
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�ಾಗು �ೈನ ಹುಡುಗ��ೆ ಎಂದೂ ಅದರ ಬ�ೆ� ��ಾರ�ೇ ಬರುವ��ಲ�. ಈ �ೈನ 

ಹುಡುಗ�ೊಳ�ೆ �ಾಂ�ಾ�ಾರದ ಗ�ಂ��ೕ ಇರುವ��ಲ�. �ೈಷ�ವ��ೆ ಅದರ ಬ�ೆ� ಬಹಳ 

ಸಣ� ಗ�ಂ�ಯು ಇರುವ��ಾ��ೆ. �ಾ�ೆ, ಮು��ಂ ಹುಡುಗ��ೆ ಅದರ ಗ�ಂ�ಯು �ೊಡ���ೆ. 

�ಾವ ಗ�ಂ� ಇರುವ��ೋ, ಅದರ ��ಾರವ� ಬರುವ�ದಲ��ೆ, �ೇ�ೆ �ಾವ ��ಾರವ� 

ಬರುವ��ಲ�. �ೕ�ೆ ಹಲ�ಾರು �ೕ�ಯ ��ಾರಗ�ರುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ���ಳ�ೆ ಎ�ೆ��ಾ� 

ಗ�ಂ�ಗ��ೆ�ೕ, ಅವ�ಗಳದ��ೆ�ೕ ��ಾರಗಳ� ಬರುತ��ೆ. 

        ಗ�ಂ� �ೇ�ೆ ಹುಟು�ತ��ೆ? ಈ ಜನ�ದ�� �ೕವ� �ಾಂ�ಾ�ಾರ �ಾಡ�ೆ 

ಇದ�ರೂ, �ಮ� �ೆ�ೆಯರ ಸಂಗದ�� �ಾ�ಾದರೂ �ಾಂ�ಾ�ಾರ �ಾಡು��ದು�, 

�ಾಂ�ಾ�ಾರವ� ರು�ಕರ ಒ� �ೆ ಮ�ಾ ಇ�ೆ ಎಂ�ಾಗ, ಇದ�ಂದ ���ಳ�ೆ ಅ�ೇ 

ಅ��ಾ�ಯವ� ಮೂಡುತ��ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ೌದು ಅವನ �ಾತು �ಜ ಎಂದು ಅ�ತು ನಂತರ 

�ೕವ� ಕೂಡ ಮನ��ನ�� �ಾವ�ೆಯನು� �ಾಡು��, �ಾಂ�ಾ�ಾರ �ೇ�ಸುವ�ದ�ಂದ 

ಏನೂ ತ��ಲ� ಎಂದು. ಆಗ ಅದರ ಗ�ಂ�ಯು ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ನಂತರ ಆ ಗ�ಂ�ಯು 

ಮನ��ನ�� ಉ�ಯುತ��ೆ �ಾಗೂ ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� �ೕವ� �ಾಂ�ಾ�ಾರವನು� 

�ೇ�ಸ�ಾರಂ�ಸು��ೕ�.  

        �ಮ�ೆ ಅಥ��ಾಗು���ೆ�ೕ? ಆದುದ�ಂದ ಎಂ�ಗೂ ಅಂತಹ ಸಂಗವ�ಾ�ಗ�, 

�ಾವ�ೆಯ�ಾ�ಗ� �ಾಡ�ೇ�. �ಾ�ಾ�ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ೆ�ೕಹವನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ��ೇಕು. 

ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಗ�ಂ�ಯನು� �ಾ�ೇ ಹುಟು��ಾಕುವ�ದು. ಮನಸ�ನು� �ಾವ ಭಗವಂತನೂ 

ಹು���ಲ�. ಮನಸ�ನು� �ಾ�ೇ ಸೃ���ರುವ�ದು. 

        ಈ�ರುವ ಮನಸು� Discharge ಸ�ರೂಪ�ಾ���ೆ. �ಾವ�ದನು� Charge 

�ಾಡ�ಾ��ೊ�ೕ, ಅ�ೇ ಈಗ Discharge ಆಗುತ��ರುತ��ೆ. Discharge ಸಮಯದ��ನ 

��ಾರವ� �ೇ�ೆ �ೇ�ಾದರೂ ಇರ�, ಆದ�ೆ, �ಾವ ತರಹದ �ಾವ�ೆ�ಂದ charge 

�ಾ��ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ�ೕ, ಅ�ೇ �ೕ�ಯ �ಾವ�ೆ�ಂದ Discharge ಆಗುತ��ೆ. ಅದಲ��ೆ 

�ೇ�ೇನೂ ಇಲ�.  

        '�ಾ�ಪ�ರುಷ'ರನು� �ಗ��ಂ�ಯವ�ೆಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. �ಗ��ಂ�ಯ 

ಅಥ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ನಮ� (�ಾ�ಗಳ) ಮನಸು� ಒಂದು �ೆ�ೆಂಡು ಕೂ�ಾ �ಾವ��ೇ 

��ಾರದ�� ����ೕಳ�ವ��ಲ�. �ಮ� ಮನಸು� �ೇ�ರುತ��ೆ? �ಾಲು-�ಾಲು ಗಂ�ೆ, 
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ಅಧ�-ಅಧ� ಗಂ�ೆ, ಒಂ�ೇ ��ಾರದ�� ಮುಳ��ರುತ��ೆ. �ೇ�ೆ �ೊಣವ� �ೆಲ�ದ ಸು�ಾ� 

ಸುತು�ತ��ರುತ��ೆ�ೕ, �ಾ�ೆ �ಮ� ಮನಸು� ಅ���ೕ �ರುಗುತ��ರುತ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ �ಮ� 

ಮನಸು� ಗ�ಂ�ಗ�ಂದ ಕೂ��ೆ. ಆದ�ೆ ನಮ� ಮನಸು� �ಾ�ಲ�. ಈ ಮನಸು� ಚಲನ�ತ�ದ 

(�ಲಂ) �ಾ�ೆ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ��ಾರಗಳ� ಬರುತ��ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಎ��ಯೂ 

�ಾವ� ತನ��ಾ�ಾರ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾಗು ಅದನು� �ೕಕಷ್ಕರಂ�ೆ �ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.  

        ಒಬ�ರು ಪಟ�ಣ�ಾ� ವ��� ನಮ����ೆ ದಶ�ನ �ಾಡಲು ಬರು��ದ�ರು. ಅವರು 

ಬಹಳ �ಪ�ಣರು �ಾಗು ಇ�ವಯ��ನವರು. ಅವ��ೆ �ಾನು �ೇ��ೆ, 'ಪ���ನ �ೕವ� 

ತುಂ�ಾ ಆ�ಾಸ �ಾ��ೊಂಡು, ನ�ೆದು�ೊಂಡು ಬರು��ೕ�ಾ, �ಾ�ೆ �ೕವ� ಆ�ೋ 

��ಾದ�� ಬರ�ಾರದು? �ಾಗು �ಮ��� ಇರುವ ಹಣವನು� ಏನು �ಾಡು��ೕ�ಾ? ಮಗನು 

ಕೂಡ ದು�ಯು���ಾ��ೆ.' ಆಗ ಅವರು, 'ಏನು �ಾಡುವ�ದು, ನನ� ಸ��ಾವ�ೇ 

�ಪ�ಣತನ�ಾ���ೆ. ಎ�ಾ� ಜನರು ಊಟ�ಾಡಲು ಕು��ರು�ಾಗ, �ಾನು �ಾಡು ಬ�ಸಲು 

�ೋದ�ೆ ಅ��ಯೂ ಎಲ���ೆ ಅಧ�-ಅಧ� �ಾ� ಬ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅ�ೇನು ನಮ� ಮ�ೆಯ 

�ಾಡು ಅಲ�, ಆದರೂ ಮು�ದು ಅಧ�-ಅಧ� ಬ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ನನ� ಸ��ಾವ�ೇ �ಾ�ೆ' ಎಂದು 

�ೇ�ದರು. ಅದ�ೆ� �ಾನು �ೇ��ೆ, '�ಪ�ಣತನ�ಂದ �ಮ�ೆ ಬಹಳ ದುಃಖ�ಾ�ರಬಹುದು 

ಅಲ��ೇ? ಇದು �ೋಭದ ಗ�ಂ��ಾ��ೆ.' ಅದನು� ಮು�ಯುವ ಉ�ಾಯ��ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ, 

'ಹ��ೈದು-ಇಪ�ತು� ರೂ�ಾ�ಯ �ಲ��ೆ �ೈಯ�� ಇಟು��ೊ�� ಮತು� ಇ���ೆ ಆ�ೋ 

��ಾದ�� ಬ��. �ಾ�ೆ ಬರು�ಾಗ �ಾ�ಯುದ�ಕೂ� ಸ�ಲ�-ಸ�ಲ� �ಲ��ೆಯನು� ಎ�ೆಯು�ಾ� 

ಬ��.' ಎಂದು ಅವ��ೆ �ೇ��ೊ�ೆ�. ಅವರು ಒಂದು �ನ �ಾ�ೆ�ೕ �ಾ�ದರು. ಇದ�ಂದ 

ಅವರ ಸ��ಾವ�ಂದ �ೊರಬರಲು ಸ�ಾಯ�ಾ�ತಲ��ೆ, ಬಹಳ ಆನಂದವ� 

ಉಂ�ಾ�ತು. ಅಂತಹ ಆನಂದದ �ಾ�ಯನು� �ಾವ� �ೇ��ೊ�ೆ�ವ�. ಹಣವನು� �ಾ�ಯ�� 

ಎ�ೆಯುವ�ದ�ಂದ ಅ�ೇನು ನ�ಯನು� �ೇರುವ��ೇ? ಇಲ�, ರ�ೆ�ಯ�� �ದ� ಹಣವ� ಅ���ೕ 

���ರುವ��ಲ�, ಆ ಹಣವನು� �ಾ�ಾದರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ. �ೕ�ೆ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ 

�ಮ�ೆ ಏನು �ಾಭ�ಾಗುವ��ೆಂದ�ೆ, �ಮ� ಮನ���ೆ ��ಯುತ��ೆ, ಇನು� ನನ��ೇನೂ 

(ಮನ��ನಂ�ೆ) ನ�ೆಯುವ��ಲ� ಎಂದು. ಆಗ �ಮ� �ೋಭದ ಗ�ಂ�ಯು ಮು�ದು 

�ೕಳ�ತ��ೆ. �ೕ�ೆ ಹ��ೈದು-ಇಪ�ತು� �ನಗಳವ�ೆ�ೆ ಹಣವನು� ರ�ೆ�ಯ�� ಉದು�ಸು��ದ��ೆ 

ಮನಸು� ಮ�ೆ� ಎಂದೂ ಅ��ಪ�ಸಲು ಬರುವ��ಲ� ಮತು� ಮನ���ೆ ��ಯುತ��ೆ ಇನು� 

ತನ��ೇನೂ ನ�ೆಯುವ��ಲ� ಎಂದು, ನಂತರ ಮನಸು� ��ಾಲ�ಾಗುತ��ೆ. ಎಷು� 

ಅವ�ಾರಗ�ಂದ �ಮ� ಮನಸು� ಇ�ೆ? 
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ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೊ��ಲ�. ಈ ಮನಸು� �ೇ�ೆ ಹುಟು�ತ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇ�ೕ ಪ�ಪಂಚ�ೇ ಈ ಮನ���ಂ�ಾ� ತಳಮಳ�ೊಂ��ೆ. ಮನಸು� ಏನು 

ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಳ��ೇಕು. ಮನಸು� �ೇ�ೆ �ಾವ ವಸು�ವಲ�, ಅದು �ಂ�ನ ಜನ�ದ 

Opinion (ಅ��ಾ�ಯ) ಆ��ೆ. �ಂ�ನ ಒಂದು ಜನ�ದ ಅ��ಾ�ಯ�ಾ��ೆ. ಈ�ನ �ಮ� 

ಅ��ಾ�ಯವ�, ಅದು ಈ�ನ �ಾನ�ಂ�ಾ��ೆ. ಈಗ �ೕವ� �ಾವ �ಾನವನು� 

�ೇ�ರು��ೕ�ೋ, �ಾವ �ಾನವನು� ಓ�ರು��ೕ�ೋ, ಅದ�ಂದ ಈ�ನ ಅ��ಾ�ಯಗಳ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ�ೇ �ೕ� �ಂ�ನ ಜನ�ದ�� �ಾವ �ಾನ��ೊ�ೕ ಅದರಂ�ೆ 

ಅ��ಾ�ಯಗ�ರುತ��ೆ. ಆ�ನ ಆ ಎ�ಾ� ಅ��ಾ�ಯಗಳನು� ಈ�ರುವ ಮನಸು� �ೇಳ�ತ��ೆ. 

ಇದ�ಂ�ಾ� ಎರಡು ಅ��ಾ�ಯಗಳ ನಡು�ೆ ಘಷ��ೆ ನ�ೆಯುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. �ೕ�ೆ 

ಜಗ��ನ�� ಎಲ�ರೂ ಮನ��ನ ಅ�ೕನ�ೆ� ಒಳ�ಾ�, ಬಹಳ ದುಃ�ಗ�ಾ��ಾ��ೆ.  

        ಒಬ� ವ���ಯ �ೆಂಡ� ಪ���ತ� ಅವ�ೊಂ��ೆ ಜಗಳ�ಾಡು��ದ�ಳ�. ಏ�ೆಂದ�ೆ, 

ಅವಳ �ೆಳ�ಯ�ೆಲ�ರೂ �ೊಡ� �ೊಡ� ಬಂಗ�ೆಗಳನು� ಕ���ೊಂ��ಾ��ೆ �ಾಗೂ �ೕವ� ಇಷು� 

�ೊಡ� Officer (ಅ��ಾ�) ಆ� ಏನೂ �ಾಡ�ಲ�. �ೕವ� �ಾ�ೆ ಲಂಚವನು� �ೆ�ೆದು 

�ೊಳ��ವ��ಲ�? �ೕವ� ಕೂ�ಾ �ೇ�ೆಯವರ �ಾ�ೆ ಲಂಚವನು� ಪ�ೆಯ�ೇಕು. �ೕ�ೆ, ಅವಳ� 

ಪ���ತ� �ೇಳ���ದ�ಳ�, ಇದ�ಂ�ಾ� ಅವ�ಗೂ, ಲಂಚವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೇ�ೆಂದು 

ಅ���ತು �ಾಗೂ ಕ�ೇ��ೆ �ೊರಡು�ಾಗ ಲಂಚವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಮನಸು� �ಾ� 

�ೊರಡು��ದ�ರು. ಆದ�ೆ, ಲಂಚ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಸಮಯ ಬಂ�ಾಗ �ಂಜ�ಯು��ದ�ರು. 

ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅವರ �ಂ�ನ ಅ��ಾ�ಯವ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಡುವ��ಲ�, ಆದ�ೆ ಈ�ರುವ 

ಅ��ಾ�ಯವ� 'ಲಂಚ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೇಕು, ಲಂಚ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ೇ ಸ�' ಎಂದು 

�ೇಳ�ತ��ೆ. �ೕ�ಾ� ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� ಅವರು ಲಂಚ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾ� ಬರುತ��ೆ. 

�ಾ�ೆ�ೕ, ಇ�ೊ�ಬ� ವ���ಯು ಲಂಚ �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ರು�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ ಅದ�ಂ�ಾ� ಅವ��ೆ 

ಬಹಳ ದುಃಖ�ಾಗು�ರುತ��ೆ �ಾಗೂ ‘ಲಂಚ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ೇ �ೇಡ, ಅದು ಒ� �ೆಯದಲ�, 

ಆದರೂ �ಾ�ೆ �ೕ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�����ೆ�ೕ�ೆ?’ ಎಂದು ಅ��ಸುತ��ೆ. ಅಂತಹವರು ಮುಂ�ನ 

ಜನ�ದ�� ಲಂಚವನು� ��ೕಕ�ಸಲು ��ಾಕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಅಂದ�ೆ, ಇ�� �ಾರು ಲಂಚವನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಂ��ಾ��ೋ, ಅವರು ಊಧ��ಗ�ಯ�� �ಾಗು�ಾ��ೆ �ಾಗೂ �ಾರು ಈಗ ಲಂಚ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೆ ಇ�ಾ��ೋ, ಅವರು ಅ�ೋಗ��ೆ �ೋಗು�ಾ��ೆ. ಇ�ೆಲ�ವ� ಅವರವರ 

ಅ��ಾ�ಯದ ಅನು�ಾರ�ಾ��ೆ. 



ಅಂತಃಕರಣದ ಸ�ರೂಪ                              6 

ಮನ��ನ ತಂ�ೆ, �ಾ� �ಾರು? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅ��ಾ�ಯ�ೇ ಎಲ�ದರ ಮೂಲ�ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು! ಅ��ಾ�ಯಗ�ಂ�ಾ��ೕ ಈ ಜಗತು� ಎದು� �ಂ�ರುವ�ದು. 

ಅ��ಾ�ಯ�ಂ�ಾ�, ಅವನು ಕಳ�, ಇವನು �ೕಚ, ಅವನು ದುಷ�, �ೕ�ೆ�ಾ� �ೇಳ��ಾ��ೆ. 

ಮನಸು� ಕೂಡ ಅ��ಾ�ಯ�ಂ�ಾ��ೆ. ಮನ��ನ ತಂ�ೆ (Father) ಅ��ಾ�ಯ�ಾ��ೆ. 

ಮನ��ನ ತಂ�ೆ �ಾಗು �ಾ�ಯ ಬ�ೆ� �ಾರೂ ���ಲ�. 

        ನಮ�ೆ �ಾವ ಅ��ಾ�ಯವ� ಇಲ�. �ಾ�ಾದರೂ ನಮ� ��ೆ�ಂದ 200 

ರೂ�ಾ�ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುವ�ದನು� �ಾವ� ಗಮ��ದರೂ ಸಹ, ಮರು�ನ ಆ 

ವ���ಯು ನಮ� ಎದು��ೆ ಬಂ�ಾಗ, 'ಅವನು ಕಳ��ೆಂದು' ನಮ�ೆ �ಾಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ� 

ಪ�ವ�ಗ�ಹವನು� ಇಟು��ೊಳ��ವ��ಲ�. ಅವನನು� 'ಕಳ��ೆಂದು' �ೇ�ದ�ೆ ಭಗವಂತನ �ೕ�ೆ 

ಆ�ೋಪವನು� �ೊ�ೆ�ದಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಅವ�ೊಳಗೂ ಭಗವಂತ �ಾಸ�ಾ��ಾ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅ��ಾ�ಯವ� �ೇ�ೆ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ��ಾ�ಯವ� ನಮ� ತಪ�� ಕಲ��ೆ�ಾ��ೆ (Wrong Belief). ಆ ವ���ಯು 

ಕಳ��ೆಂಬ ��ಾರವನು� �ೇಳ�ತ��ೇ, �ಾವ� �ಜ�ೆಂದು ನಂಬು�ೆ�ೕ�ೆ; ಅದರಂ�ೆ�ೕ ನಮ��� 

ಅ��ಾ�ಯವ� ಮೂ��ಡುತ��ೆ. �ಾರ ಬ�ೆ�ಯೂ ಅ��ಾ�ಯವನು� ಇಟು��ೊಳ��ಾರದು. 

ಅವರು �ಾಹು�ಾರ�ೇ ಆ�ರ�, ಒ� �ೆಯ ವ����ೕ ಆ�ದ�ರೂ, ಅವರ ಬ�ೆ� ಕೂ�ಾ 

ಅ��ಾ�ಯವನು� ಇಟು��ೊಳ�ಲು �ೋಗ�ಾರದು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮನಸ�ನು� �ೇ�ೆ �ಯಂತ�ಣದ�� (Control) ಇಡುವ�ದು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮನಸ�ನು� Control �ಾಡುವ ಅಗತ��ೇ ಇಲ�. ಎ�ಾ� ಜನರು ಏನು 

�ಾಡು�ಾ��ೆ? �ಾವ�ದನು� Control �ಾಡ�ೇ�ಾ�ಲ��ೕ, ಅದನು� �ಯಂ��ಸಲು 

ಪ�ಯ��ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾವ�ದನು� �ಯಂ��ಸ�ೇಕು ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಂ�ಲ�. 

ಇದರ�� ಬಡ�ಾ� ಮನ�ಾ�ದರೂ ಏನು �ಾಡುತ��ೆ? 

        ನಮ� ಬ��ೆ ಪ���ತ� ಒಬ� �ೇಖಕರು ಬರು��ದ�ರು, ಅವರು ನಮ�ನು� ಏನು 

�ೇ�ದ�ೆಂದ�ೆ, 'ನನ� ಮನ��ನ ಶಸ����ೆ� (Operation) �ಾ���' ಎಂದು. ಆಗ �ಾನು, 

'�ೊ� ಈಗ�ೇ �ಾ��ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ ನಮ�ೆ �ಾ��ಾರನ ಹ�ಾ�ಕಷ್ರ (Witness) 
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�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.' ಎಂದು �ೇ��ೆ. ಅವರು �ೇ�ದರು, 'Witness �ಾ�ೆ �ೇಕು?' �ಾನು 

�ೇ��ೆ, ‘ಶಸ����ೆ� �ಾ�ದ �ೕ�ೆ ಏ�ಾದರು �ೊಂದ�ೆ�ಾದ�ೆ ನನ� ಕು���ೆ 

��ಯು��ೕ�.' ಅದ�ೆ� ಅವರು, 'ಅ�ೇ, ಅದ�ಂದ ಏನು �ೊಂದ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ? ಮನಸು� 

�ೊರಟು�ೋದ �ೕ�ೆ ಎ�ೊ�ಂದು ಆನಂದ ಮತು� ಎ�ೊ�ಂದು �ೕಜು-ಮ�ಾ 

�ಾಡಬಹುದಲ�?' ಎಂದರು. �ಾನು �ೇ��ೆ, '�ಾಗಲ�, �ಾನು �ದ�ೇ �ೇ��ಡು�ೆ�ೕ�ೆ 

ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ಾನು ಮನಸ�ನು� Operation �ಾ� �ೆ�ೆದು�ಟ��ೆ, ಆ�ೕ�ೆ �ೕವ� 

Absent-Minded (ಮನ�ೆ�ೕ ಇಲ�ದವರ) �ಾ�ೆ ಆ��ಡು��ೕ�, ಇದು �ನ�ೆ ಒ���ೆ�ೕ?' 

ಆಗ ಅವರು, 'ಇಲ� ನನ�ೆ Absent-Minded ಆಗುವ�ದು�ೇಡ' ಎಂದು �ೇ�ದರು. ಅವ��ೆ, 

�ಾ�ೇನು �ೇಳಬಯಸು���ೆ�ೕ�ೆ ಎನು�ವ�ದು ಈಗ ಅಥ��ಾ�ತು. ಮನಸ�ನು� ಅಂತ� 

�ಾಡ�ೇ�ಾದ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಏನೂ ಇಲ�. ಮನ���ೆ �ಾವ �ೕ�ಯಲೂ� �ೊಂದ�ೆ 

�ೊಡುವ�ದು�ೇಡ, ಅದ�ೆ�ಂದೂ ಅಲು�ಾ�ಸುವ�ದು �ೇಡ. ಮನಸ�ನು� �ಾ�ಾಗ 

ಅಲು�ಾ�ಸ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಅದು ತಳಮಳ�ೊಂ�ಾಗ�ೆ�ೕ ಅದನು� ಏ�ಾಗ��ೆ�ೆ ತರಲು 

ಪ�ಯ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ ಆತಂಕವ� ಇಲ��ಾಗ ಏ�ಾಗ��ೆ�ೆ ತರ�ೇ�ಾದ 

ಅವಶ�ಕ�ೆ�ೕ ಇಲ�.  

        ಆತ��ೆ� ಮರಣ�ೇ ಇರುವ��ಲ�. Relative �ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ. ಮನಸು�, Real 

ಆ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ Relative ಆ��ೆ�ೕ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮನಸು�, �ೇಹ�ೊಂ��ರು�ಾಗ 'Relative' ಆ��ೆ �ಾಗೂ ಅದು ಆತ��ೊಂ��ೆ 

ಇ�ಾ�ಗ, ‘Real’ ಆ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಈ ಎರಡೂ �ಜ�ೆ. ಮನಸು�, ಶ�ೕರ�ೊಂ��ೆ ಇರುವ�ದನು� �ಾವ� 'ದ�ವ� 

ಮನಸು�' ಎಂದು ಕ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗೂ ಮನಸು�, ಆತ��ೊಂ��ೆ ಇದ��ೆ, ಅದನು� 

'�ಾವ-ಮನಸು�' ಎಂದು ಕ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ‘�ಾವ-ಮನಸ�ನು�’ Operation 

(ಆತ��ಾ�ಾ�ಾ�ರ) �ಾ� �ೆ�ೆದು �ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ದು ಆತ��ೊಂ��ರುವ 

ಮನ���ೆ�ೕ, ಅದರ ತಂ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಯ �ೆಸ�ೇನು? ಅ��ಾ�ಯ�ೇ ಮನ��ನ ತಂ�ೆ 

�ಾಗು �ಾ�ೆ�ೕ ಮನ��ನ �ಾ� (Opinion is the Father and Language is the 

Mother of the Mind.).  

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದ�ೆ, ಆತ�ದ ತಂ�ೆ �ಾಗು �ಾ� �ಾರು (Then Who is the Father 
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and Mother of the Soul)? 

�ಾ�ಾ��: ತಂ�ೆಯೂ ಇಲ�, �ಾ�ಯೂ ಇಲ�, ಜನನವ� ಇಲ�, ಮರಣವ� ಕೂ�ಾ ಆತ��ೆ� 

ಇಲ�. ಎ�� ಹುಟು�-�ಾವ� ಇ�ೆ�ೕ, ಅ�� �ಾತ� ತಂ�ೆ �ಾಗು �ಾ� ಇರು�ಾ��ೆ (No 

Father, No Mother, No Birth, No Death Of The Soul. Where there is Death 

and Birth, Then there is Father and Mother). ಮನಸ�ನು� ���ಸ�ೇ�ದ��ೆ 

ಅ��ಾ�ಯವನು� ಇಟು��ೊಳ��ೇ�, ಆಗ ಮನಸು� �ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ.   

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೕವ� �ೇ�ದ �ಾ�ೆ ಮನಸ�ನು� �ಾಶ�ೊ��ದ�ೆ, ನಮ�ೆ �ಾಗ�ದಶ�ನ 

�ಾಡುವವರು �ಾರು? ಮನ�ೆ�ೕ ಇಲ��ಾ�ಾಗ �ಾಗ�ದಶ�ನ ಎ��ಂದ �ಗುತ��ೆ? ನಮ�ೆ 

�ಾಗ�ದಶ�ನ (guide) �ಾಡಲು ಮನಸು� �ೇಕಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಆತ��ೊಂ��ೆ ಇರುವ ಮನಸು� (Mind with Soul) '�ಾವ ಮನಸು�' ಅದನು� 

�ಮೂ�ಲ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ �ೇಹ�ೊಂ��ರುವ ಮನಸು� (Mind with Body) ‘ದ�ವ� 

ಮನಸು�’ �ಾ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ದ�ವ� ಮನಸು�, ‘Discharge’ ಆಗುವಂತಹ ಮನಸು�, ಅದು 

�ಾತ� ಉ��ರುತ��ೆ. �ೊಸ�ಾ� 'Charge' ಆಗುವ�ದು ಇರುವ��ಲ�. ಶ�ೕರದ �ೊ�ೆಯ�� 

ಇರುವ ಮನಸು�, ಸೂ�ಲ ಮನಸು�. ಅದು �ೇವಲ ��ಾರವನ��ೆ�ೕ �ಾಡುತ��ೆ.  

        �ಾ�ನ ಹಣು� �ನು��ಾಗ ಅದು ಹು��ಾ�ದ��ೆ ಅದನು� ಪಕ��ೆ� ಇಟು���, 

ಆದ�ೆ, 'ಅದು ಹು�' ಎಂಬ ಅ��ಾ�ಯವನು� ಇಟು��ೊಂಡ�ೆ, ಮನ��ನ ಜನ��ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾವ� �ೆ�ಾ��ದ��ೆ �ಂದು��, ಅದರ ಬ�ೆ� ಅ��ಾ�ಯವನು� �ೕಡುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಾದರೂ 

ಏನು? ಚ�ಾವನು� ಕು�ಯಲು �ೕವ� �ೋ�ೆ��ೆ �ೋ�ಾಗ, ಚ�ಾ �ೆ�ಾ��ಲ��ಾದ�ೆ �ಟು�, 

ಹಣ �ೊಟು� ಬಂದು �ಡ�ೇಕು. ಅ�� �ಮ� ಅ��ಾ�ಯವನು� ��ಸುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಾದರು 

ಏ��ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಸಂಕಲ� �ಾಗೂ �ಕಲ�ಗಳ� ಮನ��ನ ಸ��ಾವಗ� ೕೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ �ಾ�ಂ� ಇ�ೆ�ೕ, ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ತನ� (ಅಹಂ�ಾರದ) 

ಸ��ಾವ�ಾ��ರುತ��ೆ. ಮನಸು�, ಅದರ ಧಮ�ದ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ, �ರಂತರ ��ಾರ 

�ಾಡುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾ�ಂ��ಂದ ಮನುಷ� �ೇಳ��ಾ��ೆ, 'ನನ�ೆ ಅಂತಹ 

��ಾರ ಬರು���ೆ' ಎಂದು. ��ಾರವ� ಮನ��ನ Item. ಅದು ಮನ��ನ ಸ�ತಂತ� 
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ಧಮ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾವ� ಇ�ೊ�ಬ�ರ ಧಮ�ವನು� ನಮ��ೆಂದು �ಾ���ೊಂಡು 

�ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದ�ಂ�ಾ� ಸಂಕಲ�-�ಕಲ�ಗಳ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ� (�ಾ�ಗಳ�) ಸ�ಾ 

���ಕಲ�ದ���ೕ ಇರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಮನ��ನ�� �ಾವ��ೇ ��ಾರವ� ಬಂದರೂ, ಅದರ�� �ಾವ� 

ತನ�ಯ�ಾಗುವ��ಲ�. ಜಗ��ನ ಜನರು, ಮನ��ನ�� ಒ� �ೆಯ ��ಾರಗಳ� ಬಂದ�ೆ 

ತನ�ಯ�ಾ� �ಡು�ಾ��ೆ ಮತು� �ೆಟ� ��ಾರಗಳ� ಬಂ�ಾಗ ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ? ನಮ�ೆ �ೆಟ� 

��ಾರಗಳ� ಬರುತ��ೆ ಎಂದು ಅವ�ಗ�ಂದ �ೊರಗು�ಯು�ಾ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾನು ಮನ��ನ ಬ�ೆ� ಏನು ����ೆ�ೕ�ೆಂದ�ೆ, ಈ ಮನ��ನ�� ಇನು� ಹಲ�ಾರು 

��ಾಗಗ��ೆ ಅವ�ಗಳ� �ಾವ��ೆಂದ�ೆ, ಈ ಕಲ��ೆ, ಸ�ಪ�, ಸಂಕಲ�-�ಕಲ�ಗಳ� ಎಂದು. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಲ�, ಅವ�ಗಳ� ಮನ��ನ ��ಾಗಗಳಲ�. ಮನಸು� ಅಂದ�ೇನು, '��ಾರಗಳ 

���ಯ�� ಇರುವ��ೇ ಮನಸು�' ಅದು�ಟ��ೆ ಇ�ಾ�ವ��ೇ ���ಯ�� ಮನಸು� ಇರುವ��ಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮನ��ನ�� ಸಂಕಲ�-�ಕಲ�ಗಳ� ಬರುತ��ೆಯಲ� ಅವ� ಏನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅವ� ಸಂಕಲ�-�ಕಲ�ಗಳಲ�. ಅದು ಮನ�ೆ�ೕ ಆ��ೆ. ಮನಸು� ��ಾರ 

�ಾಡುತ��ೆ. 

        ನಮ� ಜನರು ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ, 'ಕುಸ�ಂಗದ�� �ೕಳ�ವ ಬದಲು ಸತ�ಂಗದ�� 

�ೆ�ೆಯ�ೇಕು.' ಸತ�ಂಗದ�� �ೆ�ೆಯುವ�ದ�ಂದ ಏ�ಾಗುತ��ೆಂದ�ೆ, ಅ��ಾ�ಯಗಳ� 

ಬದ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದ�ಂದ ಅವರ �ೕವನ (Life) ಬದ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, �ಾ��ೆ ಸತ�ಂಗದ 

ಅವ�ಾಶ �ಗುವ��ಲ��ೕ ಅಂಥವರು ಏನು �ಾಡುವ�ದು? ಅಂಥವ�ಗೂ �ಾನು ಇ�ೊ�ಂದು 

�ಾ� �ೋ���ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, '�ಮ� ಅ��ಾ�ಯವನು� ಬದ�ಸ�ೇಕು, 

ಕುಸ�ಂಗದ�� ಕು���ದ�ರೂ ಸಹ ಅ��ಾ�ಯವನು� ಬದ�ಸ�ೇಕು.' 

        �ಾವ��ೇ ��ಾರ �ಾಡ�ೇ�ದ�ರೂ ಆ ಸಮಯದ�� ಮನಸು� ಇರುತ��ೆ. �ೇ�ೆ 

ಸಮಯದ�� ಮನಸು� ಇರುವ��ಲ�. �ಾ�ಾಗ ��ೇ� �ನ��ೇ�ೆಂಬ ��ಾರವ� 

ಬರುವ��ೋ, ಆಗ ಆ ��ಾರವ� ಅಹಂ�ಾರ�ೆ� ಇಷ��ಾಗುವ�ದಲ��ೆ, '�ೌದು, ಬಹಳ ಒ� �ೆಯ 

��ಾರ, ��ೇ�ಯನು� ತ��ೋಣ' ಎಂಬ ಅ��ಾ�ಯ�ೆ� ಬರುತ��ೆ. ಇದರ�� ಮನಸು� 

ಏನನೂ� �ಾಡುವ��ಲ�. ಈ ಅಹಂ�ಾರ ಇ�ೆಯಲ�, ಅದು �ೕಜ �ಾಕುತ��ೆ. ಏನು 

�ಾಡುತ��ೆ?  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಸಂಕಲ�ದ �ೕಜ �ಾಕುತ��ೆ. 
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�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, �ಾಗೂ �ಕಲ�ವನು� �ೇ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ? ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: �ಾ�ಾದರು 

ಈ ಅಂಗ� �ಮ��ೆ? ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಆಗ ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ, �ೌದು. �ಾ�ೇ ಇದರ 

�ಾ�ೕಕ ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಇದ�ೆ�ೕ �ಕಲ��ೆನು�ವ�ದು. ಅಥ��ಾ�ತಲ��ೇ?  

�ಾ�ಾಗ �ೕ�ಯ�� �ೕಜ �ಾಕ�ಾಗುತ��ೆ, ಆಗ ಅದನು� ಸಂಕಲ�-�ಕಲ�ಗ�ೆಂದು 

ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಮನ��ನ�� ಸಂಕಲ�-�ಕಲ�ಗ�ರುವ��ಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದ�ೆ ��ಾರ �ಾಗು ಅ��ಾ�ಯವ� ಒಂ�ೇ ವಸು��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅಲ�, ಎರಡು �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ�ಾ��ೆ. ಅ��ಾ�ಯವ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ (Cause) 

�ಾಗೂ ��ಾರವ� (effect) ಪ��ಾಮ�ಾ��ೆ. 

        �ಾ��ೇ ಆಗ�, 'ಏ�ಷು� ಕಪ����ೕಯ?' ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಆಗ ಅವನು, 

‘�ಾನಂತೂ �ೆಳ��ೆ�ೕ ಇ�ೆ�ೕ�ೆ’, ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಇದನು� �ಕಲ��ೆಂದು 

ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಥ��ಾಗು���ೆ�ೕ �ಮ�ೆ? (ಸುಲಭ�ಾ� ��ಯ�ೇ�ದ��ೆ, '�ಕಲ�' 

ಎಂದ�ೆ, '�ಾನು' ಮತು� 'ಸಂಕಲ�' ಎಂದ�ೆ, 'ನನ�ದು') 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮನ��ನ�� ಸಂಕಲ�-�ಕಲ�ಗಳ� ಇಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮನ��ನ�� ಸಂಕಲ�-�ಕಲ�ಗ�ಲ�. ಮನಸು� ��ಾಸಕ��ಾ��ೆ, ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

��ಾಸಕ��ಾ��ೆ (Mind is Neutral, Complete Neutral). 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದ�ೆ ಅಹಂ�ಾರವ� ಸಂಕಲ�-�ಕಲ�ಗಳನು� �ಾಡುವ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಅಹಂ�ಾರ�ೇ ಸಂಕಲ�-�ಕಲ�ಗಳನು� �ಾಡುವ�ದು. 

        ಎ�ಾ� ಜನರು ಮನಸ�ನು� ವಶಪ���ೊಳ��ೇ�ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, 

ಮನಸ�ನು� ವಶಪ���ೊಳ�ಲು ಆಗುವ��ೇ ಇಲ�. ಅ��ೕ, ಆ ಬಡ�ಾ� ಮನಸ�ನು� �ಾ�ೆ 

ವಶಪ���ೊಳ�ಲು �ೋಗು��? �ಾನು ಏನು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆಂದ�ೆ, ‘�ೕನು ಸ�ತಃ �ನ�ನು� 

ವಶಪ���ೊ’ (Control Thy Self)! ಮನಸ�ನು� ವಶಪ�ಸ�ೇ�ದ��ೆ, ಮನಸು� �ಾರ 

ಮಗ�ೆಂದು ಏ�ಾದರು ಹುಡು����ೕ�ಾ? ಎ�ಾ� ಜನರು ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ಮನಸ�ನು� 

ಭಗವಂತ �ೊ���ಾ��ೆ ಎಂದು. �ಾ�ದ��ೆ, ಭಗವಂತನು ಇಂಥ ಮನಸ�ನು� �ಾ�ೆ 

�ೊ���ಾ��ೆ? ಸುಮ��ೆ, �ಾ�ೆ ಭಗವಂತ��ೆ ಆ�ೇ�ಸು��? ಭಗವಂತ ಮನಸ�ನು� ಎ��ಂದ 

ತರ�ೇಕು? ಭಗವಂತ��ೆ ಮನ�ೆ�ನು�ವ�ದು ಏ�ಾದರು ಇ�ದ��ೆ ಭಗವಂತ�ಗೂ 
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ಕಷ��ಾಗು��ತು�. ಮನಸು� �ೊಂದ�ೆ �ೊಡುವ��ಲ�. ಮನಸ�ನು� �ಾ�ೆ �ಯಂ��ಸಲು 

�ೋಗು��ೕ�ಾ? ಸ�ತಃ �ನ�ನು� �ಯಂ����ೊ (Control Thy Self)! ಮನ��ನ ತಂ�ೆ 

�ಾರು? ಈ ಅ��ಾ�ಯ�ೇ ಮನ��ನ ತಂ�ೆ (Opinion is the Father) �ಾಗು ಮನ��ನ 

�ಾತೃ �ಾರು? �ಾ�ೆ�ೕ ಮನ��ನ �ಾತೃ (Language is the Mother)! ����ಯನ್ 

ಮನ���ೆ ����ಯನ್ �ಾತೃ (ಅದರ ಆ�ಾರ�ಂದ �ಾತ�ಾಡುವ �ಾ�ೆ) �ಾಗೂ 

�ಾರತದ��ನ ಮನ���ೆ �ಾರತದ��ನ �ಾ�ೆಗಳ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಯಂ�ರು �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ 

(Mothers are separate), �ಾ�ೆಯ ರೂಪದ�� �ಾಯಂ�ರು �ೇ�ೆ ಇದ�ರೂ ಅ��ಾ�ಯದ 

ರೂಪದ�� ತಂ�ೆ ಎಲ��ಗೂ ಸ�ೇ� �ಾ�ಾನ� (Opinion is the Father, Common for 

All). ����ಯನ್ �ಾ�ೆ �ಾಗು ಅ��ಾ�ಯ�ಂದ ����ಯನ್ ಮನಸು�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೕವ� ಪದ�ೕಧರ�ೆ? �ಮ�ದು ಬಹಳ ಉನ�ತ ಮಟ�ದ �ಾ�ೆ�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಲ�ಪ�, �ಾನು, (Metric Fail) ಹತ��ೇಯ ತರಗ�ಯ�� ಅನು��ೕಣ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.  

        ಮನ��ನ ಬ�ೆ� ಸ�ಾ�ಾನವನು� (solution) ಈ ಜಗ��ನ�� �ಾರೂ �ೕಡ�ಲ�,  

�ಾ�ಾ� �ಾವ� Solution �ೕಡ�ೇ�ಾ��ೆ. 

        ಮನಸು� ಅನು�ವ�ದು �ೇ��ೆ? ಮನ��ನ �ಾ�-ತಂ�ೆ �ಾರು? ಮನ��ನ 

ಜನ� ಎ��ಂದ ಆ��ೆ? ಇ�� ಮನ��ನ �ಾ�-ತಂ�ೆ �ಾ�ೆಂದು ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ 

ಮನಸು� �ೊರಟು �ೋಗುತ��ೆ. ಇಬ�ರ�� ಒಬ�ರು ಇಲ��ಾದರೂ, ಆಗ ಮನಸು� ಇರಲು �ೇ�ೆ 

�ಾಧ�? 

        ಒಂದು ಪ�ಸ�ಕವ�ೆ�ೕ ಬ�ೆಯಬಹು�ಾದಷು� ��ಾರಗಳನು� ಒಂ�ೇ �ಾಕ�ದ�� 

�ಾನು ����ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಅ��ಾ�ಯ�ೇ ಮನ��ನ ತಂ�ೆ �ಾಗು �ಾ�ೆ�ೕ 

ಅದರ �ಾತೃ (Opinion is the Father and Language is the Mother of Mind). 

ಮ�ಾ� �ಾ�ೆ�ಾ�ದ��ೆ ಮ�ಾ�ಾಷ�ದ ಮನಸು�. ಇಂ��ಷ್ �ಾ�ೆ�ಾ�ದ��ೆ ಆಂಗ� 

ಮನಸು�. ಸ�ಲ��ಾದರೂ �ಮ�ೆ ��ಯಲು �ಾಧ��ಾಗು���ೆ�ೕ? 

        ನಮ�ೆ �ಾರ ಬ�ೆ�ಯು ಅ��ಾ�ಯ�ೇ ಇರುವ��ಲ�. �ಾವ� ಎರಡು ವಸು�ವನು� 

�ೋಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಒಂದು ‘Real’ ಎನು�ವ��, ಸ�ಯಂ ಭಗವಂತ�ೆಂದು �ಾಗೂ ಮ�ೊ�ಂದು 

‘Relative’ ಎನು�ವ��, ಅವರನು� �ಾವ� ��ೋ��ಗ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ರು�ಾಗ, 
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ಅ��ಾ�ಯವ� ಇರಲು �ೇ�ೆ �ಾಧ�? ಅ��ಾ�ಯದವ��ೆ ಎ�ೆ��ೆಯೂ �ೋಷಗ� ೕೆ 

�ಾಣುತ��ೆ. �ಜ�ಾದ ��ಾರ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಇ�ೕ ಜಗ�ೆ�ೕ ��ೋ�ಷ�ಾ��ೆ. ಕ���ಂದ 

�ೋ��ಾಕಷ್ಣ ಅ�ೆ�ಾ� ��ಾರಗಳ� �ಜ�ಾಗುವ��ಲ�. ಇ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಂ��ಾ��ೆ. 

�ಾಸ�ವದ�� ಈ ಜಗ��ನ�� �ಾರೂ �ೋ�ಗ�ಲ�. ಆದ�ೆ �ೕವ� �ೋ�ಗ�ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸುವ�ದ�ಂದ, ಅದು ಸ�ತಃ �ಮ�ೆ �ಾ��ಾಡುತ��ೆ. ನಮ�ನು� �ಾ�ೇ �ಂ�ಸಲು 

ಬಂದರೂ ಸಹ �ಾವ� ಅವರನು� �ೋ�ಗ�ೆಂದು �ೋಡುವ��ಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅಂತಹ ದೃ�� ಮೂ�ದ�ೆ �ಾಕು. ಆಗ ಈ ಜಗ��ನ �ಾವ ಬಂಧನವ� 

ಇರುವ��ಲ� ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ೇ, ಆ�ೕ�ೆ ಅ�� ಮನ�ೆ�ೕ ಇರುವ��ಲ�. 

        �ಾ�ೆಯು �ಾ�ಾಗಲು ಅ��ಾ�ಯದ �ೊ�ೆಯ���ೕ ಇರುತ��ೆ. �ಾ�ಾಗ 

ಅ��ಾ�ಯ ಮೂಡುವ��ೋ, ಆಗ �ಾ�ೆ�ೆ �ೇಳ�ೇ�ೇ�ಾ� ಬರುತ��ೆ. ಅ��ಾ�ಯವ� 

ಸ��ತ�ಾದ�ೆ ಆಗ ಮನಸು� �ೊ�ೆ�ೊಳ��ತ��ೆ, ಎಂಬುದು �ಮ� ಅ���ೆ ಬಂತಲ��ೇ?  

        ಒಬ� �ೈನ ಹುಡುಗ��ೆ, �ನ�ೆ �ಾಂ�ಾ�ಾರದ ��ಾರ ಬರುತ��ೆ�ೕ? 

ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಅದ�ೆ� ಅವನು, 'ಎಂದೂ ನನ�ೆ ಬರುವ��ೇ ಇಲ�' ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. 

�ಾ�ೆ ಇ�ೊ�ೕವ� ಮು��ಂ ಹುಡುಗ��ೆ �ೇ�ದ�ೆ, 'ನಮ�ೆ ಅದು ಪ�� �ತ�ದ ಆ�ಾರ�ಾ��ೆ' 

ಎನು��ಾ��ೆ. �ೈನ ಹುಡುಗ �ಂ�ನ ಜನ�ದ�� �ಾಂ�ಾ�ಾರದ ಅ��ಾ�ಯ�ೇ �ಾಡದ 

�ಾರಣ ಅವನ ಮನ��ನ�� ಆ ��ಾರ�ೇ ಬರುವ��ಲ�. ಅ�ೇ �ೕ� ಮು��ಂ ಹುಡುಗ��ೆ, 

ಅವನ �ಂ�ನ ಜನ�ದ ಅ��ಾ�ಯದ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಈ�ನ ಮನ�ಾ���ೆ. ಈ ಜನ�ದ�� 

ಇಂತಹ ಅ��ಾ�ಯಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ಾ�ದ�ೆ, ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� ಮನಸು�, ಅಂತಹ 

��ಾರಗ�ಲ��ೆ, ಸ�ಚ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

        ಒಂದು �ೇ� ,ೆ �ಾ��ಾದರು �ೊ�ೆಯ�ೇ �ೇ�ೆಂಬ ಅ��ಾ�ಯವ� �ಮ�ೆ 

ಇದ��ೆ, ಆಗ ಮನಸು� ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� ಏನು �ಾಡುತ��ೆ? 'ಅವ��ೆ �ೊ�ೆಯ�ೇ �ೇಕು’ 

ಎಂದು �ೇಳ�ತ��ೆ. �ಾವ ಅ��ಾ�ಯ ಇ�ೊ�ೕ, ಅದರಂ�ೆ ಈ�ನ ಮನ��ನ�� ��ಾರವ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದು ಈಗ, '�ೊ�ೆ��, �ೊ�ೆ��' ಎಂದು �ೇಳ�ತ��ೆ. ನಂತರ 

�ೕ�ೇ�ೆಂದು ದೂ�ಸು��, ‘ನಮ� ಮನಸು� ನಮ� ವಶದ�� ಇರುವ��ಲ�’ ಎಂದು. 

ಮನಸ�ನು� �ೇ�ೆ ವಶಪ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ? ಸ�ತಃ �ಮ� ಆ�ಾರ�ಂ�ಾ� ಮನಸು� 

ಉಧ����ೆ. ನಮ� �ಾತು �ಮ�ೆ ಅಥ��ಾಗು���ೆ�ೕ?  



ಅಂತಃಕರಣದ ಸ�ರೂಪ                              13 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈಗ �ಾವ ಅ��ಾ�ಯವನು� �ಾ��ೆ�ೕ�ೕ, ಅದರ ಪ��ಾಮ ಮುಂ�ನ 

ಜನ�ದ�� ಬರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇದ�ೆ� �ದ�ೇ �ಾ�ರುವಂತಹ ಅ��ಾ�ಯಗಳ ಬ�ೆ� ಏನು 

�ಾಡುವ�ದು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದರ ಫಲಸ�ರೂಪ�ಾ��ೕ ಈ�ನ ಮನಸು�. ಈ�ನ ಮನಸ�ನು� �ೕವ� 

�ೕ� ೖೆ� �ೋ�ದ�ೆ ��ಯುತ��ೆ, �ಂ�ನ ಜನ�ದ�� ಏ�ೆ�ಾ� ಅ��ಾ�ಯಗಳನು� 

�ಾಡ�ಾ�ತು� ಎಂದು. ��ಾರಗಳ� ಬಂ�ಾಗ ಬ�ೆ�ಟು��ೊಂಡು, �ಾವ��ೆ�ಾ� 

ಅ��ಾ�ಯಗಳನು� �ಾಡ�ಾ��ೆ�ಂದು �ೋ� �ಾಗೂ ಈಗ ಅಂತಹ ಅ��ಾ�ಯಗಳ�ೆ��ಾ� 

ಮು�ದು�ಾಕುವ�ದ�ಂದ, ಮನಸು� ಅಂತ��ಾ� �ಡುತ��ೆ. ನಮ� (�ಾ�) ಮನಸು� 

ಅಂತ��ೊಂ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ನಂತರ ಈ ಮನಸು� �ಾವ�ದ�ೊಂ��ೆ ��ೕನ�ಾಗುತ��ೆ? �ಾ�ೆಂದ�ೆ 

ಮನ���ಂ�ಾ� ಈ ಜಗ���ೆ ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮನಸು� �ಾ�ೆ�ೕ ��ೕನ�ಾ� �ೋಗುತ��ೆ (dissolve). ಅದನು� ಮ�ೆ� 

ಹುಟು��ಾಕದಂ�ೆ ಇರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಮನಸು� �ರಂತರ Discharge ಆಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ.  

ಆದ�ೆ, �ೕವ� ಮ�ೆ� Charge �ಾಡುತ��ೇ ಇರುವ��ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? ಅದ�ೆ�, �ಾವ� ಏನು 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ? 'Charge' ಅನು� �����ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ನಂತರ �ೇವಲ Discharge 

ಆಗುತ��ರುತ��ೆ. ಈ�ರುವ �ಮ� ಮನಸು� Charge �ಾ��ೊಳ��ತ�ಲೂ ಇ�ೆ �ಾಗು 

Discharge ಆಗುತ�ಲೂ ಇ�ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೕ�ರು�ಾಗ, ಜನ�-ಮರಣದ ಚಕ��ಂದ ಮುಕ��ಾಗಲು �ೇ�ೆ �ಾಧ�? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮನಸು� ಸಂಪ�ಣ� Discharge ಆದ ನಂತರ ಮ�ೆ� �ೊಸ�ಾ� Charge 

�ಾಡ�ೇ ಇ�ಾ�ಗ ಜನ�-ಮರಣದ ಚಕ�ವ� �ಂತು �ೋಗುತ��ೆ. 

�ತ�ದ ಸ�ರೂಪ 

        ಮನ��ನ ಬ�ೆ� ಸ�ಲ� ಮ���ೆ ಅಥ��ಾ�ತಲ��ೇ? ಇನು� ಈ �ತ� ಅಂದ�ೆ 

ಏನು? ಇದು �ೇ�ೆ ಉಂ�ಾ��ೆ?  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇದು ಮನ��ನ ��ಾಗ�ೇ ಆ��ೆ. ಒಂ�ೇ �ಷಯದ ಬ�ೆ� �ೆಚು� ��ಾರ 

�ಾಡುವ�ದು �ಾಗು �ಂತ�ೆ ನ�ೆಸುವ�ದನು�, �ತ� ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ ಅಲ��ೇ? 
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�ಾ�ಾ��ೕ: ಅಲ�, ಅಲ�... �ತ� �ಾಗು ಮನ���ೆ �ಾವ �ೊಂಡು-�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ 

ವ�ವ�ಾರ�ೇ ಇಲ�. �ಮ� �ಾತು ಮ�ೊ�ಂದು ����ೆ �ೋಗು���ೆ. ಈ �ತ�ವ� �ಾವ 

ವಸು��ನ ಸಂ�ೕಜ�ೆ�ಂದ ಉಂ�ಾ��ೆ (composition)? �ಾನ-ದಶ�ನದ 

ಸಂ�ೕಜ�ೆ�ಂದ �ತ�ವ� ಉಂ�ಾ��ೆ. �ಾನ �ಾಗು ದಶ�ನ ಎರಡು �ೇ�ೆ 

�ೇ�ೆ�ಾ��ೆ. ಈ ಎರಡರ �ಶ�ಣ�ಾ�ಾಗ ಅ�� ಅದನು� �ತ� ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ.  

�ಾನ �ಾಗು ದಶ�ನದ��ನ ವ��ಾ�ಸ�ೇನು? �ೕವ� ಕ���ಂದ �ೋಡುವ�ದನು�  

ದಶ�ನ�ೆಂದು ��ಯು��ೕರಲ��ೇ? ಅದು ದಶ�ನವಲ�. ದಶ�ನ�ೆಂದು �ಾವ�ದನು� 

�ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ? �ಾನ �ಾಗೂ ದಶ�ನದ ನಡು�ನ ಅಂತರ�ೇನು? ಎಂಬುದನು� 

��ದು�ೊಳ��ೇ�ಾ��ೆ. 

        ಇರು�ನ ಸಮಯದ�� ಹೂ�ೋಟದ�� ಕು��ದು�, ಕತ��ನ�� ಸತ�ಂಗದ 

�ಾತುಗಳನು� ಆಡು��ರು�ಾಗ, ಅ�ೆ�ೕ ಹ��ರದ�� ಏ�ೋ ಶಬ�ವ� �ೇ��ದ�ೆ, ಆಗ  

ಅ��ದ�ವರು 'ಏ�ೋ ಇ�ೆ' ಎಂದು �ೇಳಲು �ಾ�ರಂ�ಸು�ಾ��ೆ. �ೕವ� ಕೂ�ಾ, 'ಏ�ೋ ಇ�ೆ' 

ಎಂದು �ೇಳ�ಾರಂ�ಸು��. �ಾವ� ಸಹ �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ 'ಏ�ೋ ಇ�ೆ' ಎಂದು. ಈ 'ಏ�ೋ 

ಇ�ೆ' ಎಂಬ �ಾನವ� ಎಲ�ರ ಅ���ೆ ಬರುವ�ದನು� 'ದಶ�ನ'�ೆಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. ನಂತರ 

ಎಲ�ರೂ ��ಾರ �ಾಡು�ಾ��ೆ 'ಅದು ಏ�ರಬಹುದು?' ಎಂದು �ಾಗು ಎಲ�ರೂ ಶಬ�ವ� 

ಬರು��ರುವ ಕ�ೆ�ೆ �ೋ� �ೋ�ದ�ೆ ಅ�� ಹಸು�ಂದು ಓ�ಾಡು��ರುತ��ೆ. �ಾವ� �ೋ�, 

'ಅದು ಹಸು' ಎಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ೕವ� ಕೂಡ �ೇಳ���ೕರ 'ಅದು ಹಸು' ಎಂದು. ಇ�� ಇದನು� 

'�ಾನ'�ೆಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. ಖ�ತವಲ�ದ (Undecided) �ಾನವನು�, 'ದಶ�ನ'�ೆಂದು 

�ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ಖ�ತ�ಾ�ರುವ (Decided) �ಾನವನು�, '�ಾನ'�ೆಂದು 

�ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. �ಮ�ೆ ಈಗ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ��ಾ�ತಲ��ೇ? 

        �ಾನ-ದಶ�ನ ಇ�ೆರಡೂ ಒ���ೆ �ೇ��ಾಗ, ಅದನು� '�ತ�' ಎನ��ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾನ-ದಶ�ನವ� ಅಶುದ��ಾ�ರುವವ�ೆ�ೆ �ತ�ವ� ಇರುತ��ೆ �ಾಗೂ �ಾನ-ದಶ�ನಗ�ೆರಡೂ 

ಶುದ��ಾ�ಾಗ, ಅ�� ‘ಆತ�’ ಇ�ೆ. �ತ�ವ� ಅಶುದ�ವನು� �ೋಡುತ��ೆ �ಾಗೂ 'ತನ�ನು�' �ಾನು 

�ೋಡುವ��ಲ�! 'ಇವರು ನನ� ಅ�ೆ�, ಇವಳ� ನನ� �ೊ�ೆ, ಇವರು ನನ� ಅಣ�’ �ೕ�ೆ�ಾ� 

ಅಶುದ�ವ�ೆ�ೕ �ೋಡುತ��ೆ �ಾ�ಾ� ಇದನು� ಅಶುದ�-�ತ� ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. �ತ�ವ� 

ಶು���ಾ� �ಟ��ೆ, ಆತ��ಾನ�ಾ� �ಡುತ��ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದ�ೆ, ‘ಪ��ಾ’ ಎಂದು �ಾವ�ದನು� �ೇಳ��ಾ��ೆ? 
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�ಾ�ಾ��ೕ: ‘�ತ�’ ಶು��ಯು ಸಂಪ�ಣ��ಾ�ಾಗ ಅದು�ೇ 'ಆತ�' �ಾ�ಾಗ ಆತ� 

�ಾ����ಾಗುತ��ೆ�ೕ, ಆಗ ಪ��ಾ (ಪ��ೆ) ಎನು�ವ�ದು �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ, ಅದು ತನ�ಷ��ೆ� 

(Automatically)! ‘ಅ�ಾ’ ಎನು�ವ��ೊಂ��ೆ �ಾಗೂ ಮ�ೊ�ಂದು ‘ಪ��ಾ’ ಎನು�ವ���ೆ. ಅ�ಾ 

ಇರುವವ�ೆ�ೆ, ಅದು ಸಂ�ಾರ�ಂದ �ೊರಬರಲು �ಡುವ��ಲ�. ಅ�ಾ �ರಂತರ�ಾ� 

ಸಂ�ಾರದ ಕ�ೆ�ೆ�ೕ ��ೇ��ಸುತ�ರುತ��ೆ �ಾಗೂ ಅ�ೆಂದೂ ಸಂ�ಾರ�ಂದ 

�ೊರಬರಲು �ಡುವ��ಲ�. ಬು�� ಇರುವವ�ೆ�ೆ, ಅ�ಾ ಇರುತ��ೆ. ಬು���ಂದ ಬಹಳಷು� 

��ಾರಗಳನು� ��ಯಬಹು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಅದರ�� ಶುದ��ೆಯು (Pure) �ಾಣ�ಗುವ��ಲ�. 

ಏ�ೆಂದ�ೆ, 'ಬು��ಯ' ಪ��ಾಶವ� ಪ�ೋಕಷ್�ಾ��ೆ (Indirect) �ಾಗೂ '�ಾನವ�' �ೇರ 

ಪ��ಾಶ�ಾ��ೆ (Direct). 

         ಈ �ಾನವನು� ಪ�ೆದ ನಂತರ ಪ��ಾ ಮೂಡುವ�ದು �ಾಗೂ ಈ ಪ��ಾ 

ಎನು�ವ�ದು, �ೕಕಷ್ವನು� ಅನುಸ���ೊಂಡು �ೋಗುವ��ಾ��ೆ. �ಾವ� ಒಂದು �ೇ�  ೆ

�ೇಡ�ೆಂದು �ೇ�ದರೂ, �ೇ�ಾದರೂ �ಾ� �ೕಕಷ್�ೆ� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗ�ೆ 

�ಡುವ��ಲ�.  

        ಇ�� ಕು�ತು�ೊಂ�ರು�ಾಗ ಕೂಡ �ಮ� �ತ�ವ� ಮ�ೆ�ೆ �ೋಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ 

ಮನಸು� ಮ�ೆ�ೆ �ೋಗುವ��ಲ�. ಜನರು ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ನಮ� ಮನಸು� ಮ�ೆಯ�ೆ�ೕ 

ಇರುತ��ೆ, ಎ�ೆ��ೊ�ೕ �ೋಗುತ��ೆ ಎಂದು. �ಜ�ಾ� ಅವರ �ಾತು ಸ�ಯಲ�. ಮನಸು� ಈ 

ಶ�ೕರ�ಂದ ಎಂದೂ �ೊರ�ೆ �ೋಗುವ��ೇ ಇಲ�. �ತ�ವ� �ೊರ�ೆ �ೋಗುವ��ಾ��ೆ. 

ಮ�ೆಯ�� ಹುಡುಗ ಓದಲು ಕು��ರು�ಾ��ೆ, ಅವ��ೆ �ೕಷಕರು ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ? �ನ� 

�ತ�ವ� ಓದುವ�ದರ �ೕ�ೆ ಇಲ�, �ನ� �ತ�ವ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಆಟದ ಕ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ 

ಎಂದು. ಮನ���ೆ �ಾ�ೆಲ� �ೋಡಲು �ಾಧ��ಲ�. ಮನಸು� ಕ��ಲ�ದ ಕುರುಡನಂ�ೆ. ���ಾ 

�ೋ��ೊಂಡು ಬಂದ �ೕಲೂ ಕೂ�ಾ, �ತ�ವ� ಆ ದೃಶ�ಗಳನು� �ೕ�ಸಬಹುದು. �ತ�ವ� 

�ಾ�ಾಗಲೂ �ೊರ�ೆ ಅ�ೆ�ಾಡುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ �ಾಗೂ ಎ�� ಸುಖವ� �ೊರಕಬಹು�ೆಂದು 

ಹುಡುಕುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಎಲ��ಗೂ ಎರಡು ವಸು�ಗಳ� �ೊಂದ�ೆ �ೊಡುತ��ೆ, ಒಂದು 

ಮನಸು� ಮ�ೊ�ಂದು �ತ�. 

        ಮನಸು�, ಈ ಶ�ೕರ�ಂದ �ೊರ�ೆ�ೋಗಲು �ಾಧ��ಲ�. ಮನಸು� ಏ�ಾದರೂ 

ಈ ಶ�ೕರ�ಂದ �ೊರ�ೆ �ೋದ�ೆ, ಮ�ೆ� ಜನರು ಅದನು� ಒಳನುಗ�ಲು �ಡುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, 

ಅದು �ೊರ�ೆ ಬರುವ��ೇ ಇಲ�. ಮನಸು� ��ಾರಗಳ ಭೂ��ೆ�ಾ��ೆ. ಅದು ��ಾರ 
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�ಾಡುವ�ದನು� �ಟು� �ೇ�ೇನೂ �ೆಲಸ �ಾಡುವ��ಲ�. �ೇವಲ ��ಾರ �ಾಡುತ��ೇ 

ಇರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ಕ�ೆ ಅ�ೆಯುವ�ದು, �ೊರ�ೆ �ರು�ಾಡುವ�ದು, ಅ�ೆ�ಾ� ಈ �ತ�ವ� 

�ಾಡುತ��ೆ. ಈ��� ಕು�ತು�ೊಂ�ರು�ಾಗ�ೇ �ತ�ವ� ಇ��ಂದ ಮ�ೆ�ೆ �ೋ� �ೕಜು, 

ಕು��, ಕ�ಾಟು ಎಲ�ವನು� �ೋಡುತ��ೆ. �ಾ�ೆ ಮ�ೆಯ�� ಇರುವ ಮಗ, ಮಗಳ�, �ೆಂಡ� 

ಎಲ�ರನು� �ೋಡುತ��ೆ. �ೇ�ೆಯ�� ಏ�ಾದರು �ೋ�ದ�ನು� �ೊಂಡು�ೊಳ��ೇ�ೆಂಬ 

��ಾರವನು� �ಾಡು��ರು�ಾಗ�ೇ, �ತ�ವ� ಅ���ೆ �ೋ��ಡುತ��ೆ. ಎ�ಾ� �ೋಡುವ�ದನು� 

‘�ತ�’�ೆಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ಅದು ಅಶುದ� �ತ��ಾ��ೆ. ಅದು ಶುದ��ಾ� �ಟ��ೆ 

ಎ�ಾ� �ಾಮ�ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂಡು, ‘ಸ���ಾನಂದ’ ಸ�ರೂಪ�ಾ��ಡುತ��ೆ. 

        ಸ���ಾನಂದ ಅನು�ವ�ದು ಎಲ�ದರ �ಾರ�ಾ��ೆ (extract). �ಾವ ಆತ� 

ಅನು�ವ���ೆ�ೕ ಅದು ಸ���ಾನಂದ�ೇ ಆ��ೆ �ಾಗೂ ಭಗವಂತ ಎಂದು �ಾವ�ದನು� 

�ೇಳ��ೆ�ೕ�ೕ ಅದೂ ಸಹ ಸ���ಾನಂದ�ೇ ಆ��ೆ. 'ಸ���ಾನಂದ' ಎನು�ವ�� ‘ಸತ್’ ಇ�ೆ. 

ಮನುಷ�ನು �ಾವ ಜಗ��ನ ವಸು�ಗಳನು� ಪಂ�ೇಂ��ಯಗ�ಂದ �ೋಡು�ಾ��ೋ, ಅದು 

‘ಸತ್’ ಅಲ�. �ಾವ�ದು �ಾಶ�ತ�ಾ��ೆ�ೕ (Permanent) ಅದನು� ‘ಸತ್’ ಎಂದು 

�ೇಳ��ಾ��ೆ. ಈ ಎ�ಾ� ‘Relative’ಗಳ� �ಾ�ಾ��ಕ �ೊಂ�ಾ��ೆಗ�ಾ��ೆ (All This 

Relative are Temporary Adjustment) �ಾವ�ದು Temporary ಇ�ೆ�ೕ, ಅದನು� ಸತ್ 

ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುವ��ಲ�. �ತ� ಎಂದ�ೆ �ಾನ-ದಶ�ನ; ಸತ್-�ತ� ಅಂದ�ೆ �ಜ�ಾದ �ಾನ 

�ಾಗು �ಜ�ಾದ ದಶ�ನ�ಾ��ೆ (Right Gnan and Right Darshan). �ಾರು 

'Temporary'ಯನು� �ೋಡು�ಾ��ೋ, ಅದು ಅಶುದ� �ಾನ �ಾಗು ಅಶುದ� ದಶ�ನ�ಾ��ೆ, 

ಅಂದ�ೆ ಅಶುದ� �ತ��ಾ��ೆ. �ತ� ಶು���ಾದ�ೆ �ೆಲಸ�ಾದಂ�ೆ. �ತ� ಶು�� ಆ��ೆಂದ�ೆ, 

ಅದ�ೆ�ೕ ಸತ್-�ತ��ೆಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ; ಆ 'ಸತ್-�ತ�'�ಂ�ಾ� 'ಆನಂದ'ವ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದ�ೆ ಆನಂದದ �ಾ��ಾ�ನ�ೇನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಜಗ��ನ��ನ ಸತ��ೇ��ೆ ಅದು ‘ಸತ್’ ಅಲ�. ವ�ವ�ಾರದ�� ನ�ೆಯುವ�ದು 

�ೌ�ಕ ಸತ��ಾ��ೆ. �ಾಸ��ಕ�ೆಯು ಅ�ೌ�ಕ  ವಸು��ಾ��ೆ. �ೌ�ಕದ�� �ಾಸ��ಕ�ೆ 

ಇರುವ��ಲ�. �ಾಸ��ಕ�ೆ ಎನು�ವ�ದು ‘ಸತ್’, ಅದು ಸತ�ವಲ�. ‘ಸತ್’ ಎಂದು �ಾವ�ದನು� 

�ೇಳ�ಾಗುತ��ೆಂದ�ೆ �ಾವ ವಸು� �ರಂತರ�ಾ� �ಾಗೂ �ತ��ಾ� ಇರುವ��ೋ ಅದನು� 

‘ಸತ್’ ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ�ತ�ವನು� ಸತ��ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಜಗ��ನ��ನ ಸತ�- 
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ಅಸತ�ವ� �ಾ�ೇಕಷ್�ಾ��ೆ. �ಮ�ೆ �ಾವ�ದು ಸತ� ಅ��ಸುತ��ೆ�ೕ, ಅದು ಮ�ೊ�ಬ���ೆ 

ಅಸತ� ಎ��ಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ, ಈ ‘ಸತ್’ ಎನು�ವ�ದು ಎಂದೂ ಬದ�ಾಗುವ��ೇ ಇಲ�. ‘ಸತ್’ 

ಎಂದ�ೆ �ಾಶ�ತ (Permanent)! �ತ� ಎಂದ�ೆ �ಾನ-ದಶ�ನ�ಾ��ೆ. �ಾನ-ದಶ�ನವ� 

ಒಂದುಗೂ�ದ�ೆ, �ತ��ೆಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಶ�ತ�ಾದ (Permanent) 

�ಾನ-ದಶ�ನ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ�ದರ ಫಲ�ೇನು? ಅದು�ೇ, ಆನಂದ! �ಾಶ�ತ�ಾದ 

�ಾನ-ದಶ�ನವನು� ಏ�ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ? ಅದು�ೇ, '�ೇವಲ�ಾನ-ದಶ�ನ (Absolute)!' 

ಬು��ಯ ��ಾನ 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಮ�ೆ, ಬು�� ಅನು�ವ�ದು ಇ�ೆ�ೕ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಬಹಳ ಕ�� ಇ�ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೆ��ನ ಬು��ಯು ಇಲ��ಾದ�ೆ, �ಮ�ೆ �ೇ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ? ಬು��ಯು 

ಇಲ��ಾದ�ೆ �ಾವ �ೆಲಸವನು� �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. ಬು��ಯ ಪ��ಾಶ�ಂದ, ಈ 

ಸಂ�ಾರವನು� ನ�ೆಸುವ��ಾ��ೆ. ಸಂ�ಾರದ�� ಇದು �ಣ�ಯ (Decision) 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ���ೕ ಇರುವ��ಾ��ೆ. ಬು��ಯು ಇದ��ೆ �ಾತ� �ಣ�ಯ (Decision) 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ. �ೕವ� �ೇ�ೆ �ಣ�ಯವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ೕ�ಾ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಎ�ೊ�ೕ ಅಲ� ಸ�ಲ� ಬು���ಂದ �ೆಲಸ�ಾಗು���ೆ, ಅದ�ಂದ�ೇ ನ�ೆ��ೊಂಡು 

�ೋಗು���ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಮ�ಂತ �ೆ��ನ ಬು���ಾ�ಗಳ� �ಾ�ಾದರೂ ಇ�ಾ��ೆ�ೕ?  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಪ�ಪಂಚದ�� ಬಹಳ ಮಂ� ಇರಬಹುದು. ಅವರು �ಾ�ೆಂಬುದು, ನನ�ೆ �ೊ��ಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಸಂಪ�ಣ� ಬು���ೕ ಇಲ��ರುವಂಥವರನು� �ಾರ�ಾ�ದರೂ �ೋ���ೕ�ಾ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾನು, ಸಂಪ�ಣ� ಬು���ೕ ಇಲ��ರುವಂಥವರನು� �ಾರನೂ� �ೋ�ಲ�. 

ಏ�ೆಂದ�ೆ ಎ�ೆ��ಾ� �ಾ��ಗ��ೆ�ೕ, ಅವ�ಗ�ಗೂ ಅವ�ಗಳ �ೆ�ೕ��ೆ (grade) ತಕ�ಂ�ೆ  

ಅಲ�ಮ���ನ ಬು��ಯು ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ.  

�ಾ�ಾ��ೕ: ನಮ��� (�ಾ�ಗಳ��) ಬು�� ಸುತ�ಾಂ ಇಲ��ೇ ಇಲ�. �ಾವ� ಅಬುದ�ರು.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದು, ಇದು �ಜ�ಾದ �ಾತು. �ಾ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ, �ಾ�ಾಗ 
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ಅಬುದ�ದ �ೕ�ಯನು� (limit) ತಲುಪ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ, ಆಗ ಮನುಷ�ನು ಸ�ಯಂ 

'ಬುದ�'�ಾ��ಡು�ಾ��ೆ! 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಸ�ಯಂ 'ಬುದ�' ಆ��ಡು�ಾ��ೆ. ಅಬುದ��ಾದ �ೕ�ೆ �ಾನವ� 

ಪ��ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ. ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ ಬು��ಯು ಇರುತ��ೆ�ೕ, ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ಒಂದು 

ಅಂಶದಷೂ� (percent) ಸಹ �ಾನವ� ಇರಲು �ಾಧ��ಲ�. �ಾನ ಇರುವ��, ಬು�� ಇರುವ��ಲ�. 

ನಮ�ೆ �ಾ�ಾಗ �ಾನವ� �ಾ����ಾ��ೋ, ಅದರ ನಂತರ�ಂದ ಬು��ಯು 

ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಂತ��ೊಂಡು ����ೆ.  

        �ೕವ� ತುಂ�ಾ ಬು�� ಉಳ�ವ�ಾ�ದು�, �ಮ� �ೆಂಡ��ಂ��ೆ ರ�ೆ�ಯ�� 

�ೋಗು�ಾಗ ಅವಳ� ಹಣವನು� �ಾ�ಯ�� �ೕ���ೊಂಡು ಬರುವ�ದನು� ಕಂಡು �ೕವ� 

�ಾ�ಾ�ೇಶ�ೆ� (emotional) ಒಳ�ಾಗು��ೕ�. ಇ�� ಬು��ಯು �ಾ�ಾ�ೇಶ�ೆ� ಒಳ�ಾಗುವಂ�ೆ 

�ಾಡುತ��ೆ. ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ ಅಹಂ�ಾರ��ೆ�ೕ ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ಬು��ಯು ಇರುತ��ೆ. �ಮ�ೆ 

ಬು�� ಇಲ�, ಎಂದ �ಾತ��ೆ� ನ�ೆಯುತ��ೆ�ೕ?  

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೆ��ನ ಬು�� ಇಲ�, ಸ�ಲ� ಬು�� ಇ�ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಸ�ಲ� ಬು��, ಆದ�ೆ, ಅ�ೇ ಅ��ಾದ ಬು���ಾ��ೆ. ಈ �ಾಲದ�� ಸಮ�ಕ್ 

ಬು��ಯು ಕ�� �ಾಗು �ಪ�ೕತದ ಬು���ೕ �ೆ�ಾ���ೆ. ಇ�ೕ �ಶ�ದ��ನ ಸಣ� ಮಕ�ಳ�� 

ಕೂ�ಾ ಬು����ೆ, �ಾರ�ೋ ಹಣ ರ�ೆ�ಯ�� ���ದ��ೆ ಅದನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ಡು�ಾ��ೆ. 

ಅ�ೇನು ಬು�� ಅಲ��ೇ? ಇ�ೆ�ಾ� �ಪ�ೕತದ ಬು���ಂ�ಾ��ೆ. ಸಮ�ಕ್ ಬು��ಯು, ನಮ� 

ಬ� ಬಂದು ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.  

        ಒಬ� ವ���ಯು ನಮ�ನು� �ೇ�ದರು ಏ�ೆಂದ�ೆ, 'ಜಗ��ನ�� �ೇ�ೆ �ಾರ��ಯೂ 

�ಾನ ಇಲ��ೆ? �ಮ� ಹ��ರ �ಾತ� ಇರುವ��ೆ?' ಆಗ �ಾವ� �ೇ��ೆವ�, 'ಇಲ�, �ಾರ ಬ� 

�ಾನ��ೆ�ೕ, ಅದು subject �ಾನ�ಾ��ೆ, ಅದು ಬು��ಯ �ಾನ�ಾ��ೆ. ಬು��ಯ 

ಸಂಪಕ�ದ ಪ�ಪಂಚದ��ನ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳನು� ���ರಬಹುದು. ಆದ�ೆ, ಅದು ಅಹಂ�ಾ� 

�ಾನ�ಾ��ೆ.' ಅದು ಅವರ ಬು���ಂ��ೆ ಸ�ಾ�ೇಶ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ರಹಂ�ಾ� 

�ಾನ�ೇ, �ಜ�ಾದ �ಾನ�ಾ��ೆ. '�ಾನು �ಾರು?' ಎನು�ವ ಇ�ೊಂದನು� �ಾರು 

����ಾ��ೋ, ಅವ�ೇ �ಾ�ಗಳ�. ಜಪ, ತಪ, �ಾ�ಗ ಎ�ಾ� subject ಆ��ೆ, 

�ಷಯಗ�ಾ��ೆ. �ಷಯ�ಂದ ಎಂದೂ ���ಷಯ�ಾದ ಆತ�ವನು� �ಾ����ಾ��ೊಳ�ಲು 
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�ಾಧ��ಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ��� �ಾ���ಯನು� �ಾರು �ಾ��ೊಳ��ವ�ೋ, ಅದು ಕೂ�ಾ �ಷ�ಾಸ���ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ೆ�ಾ� �ಷ�ಾಸ���ೕ ಆ��ೆ. �ಾಗೂ ಅ�ೆ�ಾ� �ಷಯಗಳ (subject) 

�ಾನ�ಾ��ೆ ಮತು� �ಷಯಗಳ ಆ�ಾಧ�ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ೕಕಷ್ವ� �ಗುವ��ಲ�. 

�ಮ���ಯೂ ಬು����ೆ, ಜಗ��ನ�� ಎಲ�ರ ಬ�ಯೂ ಬು����ೆ. ಆದ�ೆ �ಾವ� (�ಾ�ಗಳ�) 

�ಾತ� ಅಬುದ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಬು��ಯು ಮನುಷ���ೆ ಏನು �ಾಡುತ��ೆ? ಅದು Emotional 

�ಾ��ಡುತ��ೆ. �ೇ�ೆ �ೈಲುಬಂ�ಯು ಗ��ಂದ (Motion) ಚ�ಸು�ಾ� ಇರು�ಾಗ, 

ಎ���ಾದರೂ Emotional ಆ��ಟ��ೆ, ಆಗ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಎ�ಾ� ಅವ�ವ�ೆ��ಾ��ಡುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ೆ�ೕ ಮನುಷ�ನು Emotional ಆ��ಟ��ೆ, ಆಗ ಶ�ೕರ�ೊಳ�ೆ ಎ�ೆ��ಾ�  

�ೕ�ಗ��ೆ�ೕ, ಅ�ೆಲ�ವ� ಮರಣ�ೊಂದುತ��ೆ. ಇದ�ಂ�ಾ� ಅದರ �ೋಷವ� 

ಅಂ��ೊಳ��ತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ �ಾವ� (�ಾ�ಗಳ�) ಗ�ಯ���ೕ ಇರು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾವ� ಎಂದೂ 

Emotional ಆಗುವ��ಲ�. �ಮ�ೆ ಗ�ಯ�� ಇರ�ೇ�ೆಂಬ ಇ�ೆ� ಇ�ೆ�ೕ, ಇಲ� 

Emotional..? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಗ�ಯ�� ಇರ�ೇ�ೆಂಬ ಇ�ೆ� ಇ�ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮನುಷ�ನ ಬು��ಯು ಏನನು� �ೇಳ�ತ��ೆ? �ಾಭ �ಾಗು ನಷ�, ಇ�ೆರಡನು� 

ಬು��ಯು �ೇಳ�ತ��ೆ. ಅದು�ಟು� �ೇ�ೆನನೂ� �ೇಳ�ವ��ಲ�. 

        �ೈಲು�ಾ�ಯ ಒಳ�ೆ �ೋಗಲು �ಾ�ಡು�ಾಗ�ೇ, ಬು��ಯು �ೋ�ಸುತ��ೆ 

'ಎ�� ಸ��ಾದ �ಾಗ ಇ�ೆ �ಾಗು ಎ�� ಇಲ�' ಎಂದು. ಬು��ಯ �ೆಲಸ�ೇ �ಾಭ-ನಷ�ಗಳನು� 

�ೋ�ಸುವ��ಾ��ೆ. ನಮ��� (�ಾ�ಯ��) ಸುತ�ಾಂ ಬು��ಯು ಇಲ��ೇ ಇಲ�, �ಾ�ಾ�, 

ನಮ�ೆ �ಾಭ-ನಷ�ಗಳ� ಎ��ಯೂ ಅ��ಸುವ��ೇ ಇಲ�. ಇದು ಒ� �ೆದು, ಇದು �ೆಟ�ದು, ಎಂದು 

ಅ��ಸುವ��ೇ ಇಲ�. �ೊಡ�-�ೊಡ� ಬಂಗ�ೆಗಳ�� �ಾಸ�ಾ�ರುವ ಜನರು ನಮ����ೆ 

ಬಂ�ಾಗ, ನಮ�ನು� �ೇಳ��ಾ��ೆ '�ಮ� ದೃ��ಯ�� ನಮ� ಬಂಗ�ೆ �ೇ��ೆ?' ಎಂದು. ಆಗ 

�ಾವ� �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, 'ನನ�ೆ �ಮ� ಬಂಗ�ೆ ಎಂದೂ �ೆ�ಾ���ೆ�ಂದು ಅ��ಸುವ��ಲ�. 

ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ಾವ ಬಂಗ�ೆಯನು� ಇ�ೆ�ೕ �ಟು��ೋಗ�ೇ�ಾ��ೆ�ೕ, ಅದರ 
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ಒ�ತು-�ೆಡಕುಗಳನು� ಏನು �ೋಡುವ�ದು? ಈ ಬಂಗ�ೆ�ಂದ�ೇ �ೊ�ೆ�ೆ, ಎಲ�ವನು� �ಟು� 

�ೊರಡ�ೇಕು.' 

        ಬು��ಯು ಪರ-ಪ��ಾಶ�ಾ��ೆ ಮತು� ಆತ�, ಸ�-ಪರ ಪ��ಾಶ�ಾ��ೆ. ಬು�� 

�ಾಗು �ಾನ ಎರಡೂ ��ನ� ��ಾರಗ�ಾ��ೆ. �ಮ� ಬ� �ಾನ ಇ�ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಬು�� 

ಇ�ೆ�ೕ?  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಬು�� ಅಂತೂ ಇ�ೇ, �ಾನದ �ಷಯದ�� ಇನು� ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ತಲು�ಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಬು�� ಇರುವ�� �ಾನ ಇರುವ��ಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆದುದ�ಂದ�ೇ �ಾನದ�� ಮುಂ�ೆ �ೋಗ�ೇ�ೆಂದು ಪ�ಯ��ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾಗಲ�, �ಾನದ�� ಪ�ಯತ� �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ೕ ಇಲ�. ಅದು 

ಸಹಜ�ಾ��ೕ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ, ಪ�ಯ��ಸ�ೇ�ೆಂಬುದು ಇಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾನದ �ಾತುಗಳನು� ಬು���ಂದ ಅಥ� �ಾ��ೊಳ�ಲು �ೋಗ�ಾರದು,  

�ಾ�ೆ �ಾ�ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಈ �ಾತುಗಳ� ಬು���ೆ ಎಟಕುವಂತಹದಲ�. ಬು��ಯು �ಾರ ಬ�ಯೂ 

ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಇರುವ��ಲ�, �ಾರು ಅಬುದ��ಾ��ಾ��ೆ, ಅವ�ಂದ �ಾತ� ಇದರ ಬ�ೆ� 

��ಯಲು �ಗುತ��ೆ. ಈ ಜಗ��ನ�� ಎ���ಾದರು ಅಬುದ� ವ���ಯನು� ಎಂ�ಾದರೂ 

�ೋ���ೕ�ಾ? ಎ�ಾ� ಬು��ವಂತ�ೇ �ಾಣ�ಗು�ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? ಈ ಜಗ��ನ�� �ಾವ� 

(�ಾ�ಗಳ�) ಒಬ��ೇ ಅಬುದ�ರು. ನ��ಳ�ೆ ಬು�� ಸಂಪ�ಣ� ಇಲ��ೇ ಇಲ�, ನಮ� ಬ� 

�ಾನ��ೆ. �ಾನ �ಾಗು ಬು��ಯ�� ಏನು ವ��ಾ�ಸ (difference)? ಬು��ಯು ಪ�ೋಕಷ್�ಾದ 

(Indirect) ಪ��ಾಶ�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾನವ� �ೇರ�ಾದ (Direct) ಪ��ಾಶ�ಾ��ೆ. ಈ ಎರಡು 

ಪ��ಾಶಗಳ� ವಸು�ಗ�ಾ��ೆ, �ಾ�ಾ� ಇ�ೆರಡರ�� ಒಂದನು� ಅಂದ�ೆ, �ೇರ�ಾದ 

ಪ��ಾಶವನು� �ಾವ� ಇಟು��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಪ�ೋಕಷ್�ಾದ ಪ��ಾಶವ� ನಮ�ೆ 

�ೇಡ�ಾ��ೆ. �ಾರ ಬ�ಯ�� �ೇರ�ಾದ ಪ��ಾಶ�ಲ��ೕ, ಅಂಥವ��ೆ ಪ�ೋಕಷ್�ಾದ 

ಪ��ಾಶವ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅದ�ಾ�� ಅವರು �ೕಣದಬ��ಯನು� ಇಟು��ೊಳ���ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ 

�ೇರ�ಾ� ಪ��ಾಶವ� �ಗು�ಾಗ �ೕಣದಬ��ಯ (ಬು��ಯ) ಅವಶ�ಕ�ೆ ಏ��ೆ? ಆತ� 

�ಾ����ಾದ ಬ�ಕ ಬು��ಯು �ಾ�ೆ �ೇಕು? ಇ�ೕ ಜಗ��ನ ಜನರ ಬ� �ೕಣದಬ�� ಇ�ೆ, 

ನಮ� ಬ� �ೕಣದಬ�� ಇಲ� ಅ�ಾ�ತ್ ನಮ� ಹ��ರ ಬು�� ಇಲ�.  
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        �ಾವ�ದು ಪ�ೋಕಷ್�ಾದ ಪ��ಾಶ�ಾ��ೆ ಎನು�ವ�ದನು� �ಮ�ೊಂದು 

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ಂದ ����ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ, ಈ ಸೂಯ��ಾ�ಾಯಣನ ಪ��ಾಶವ� ಕನ��ಯ 

�ೕ�ೆ �ೇರ�ಾ� �ದು�, ನಂತರ ಆ ಕನ���ಂದ ಪ��ಾಶವ� �ಮ� ಅ��ೆ ಮ�ೆ�ಳ�ೆ 

ಬರುತ��ೆ. ಅ��ೆ ಮ�ೆ�ೆ ಕನ���ಂದ ಬರುವ ಪ��ಾಶವನು� ಪ�ೋಕಷ್�ಾದ ಪ��ಾಶ�ೆಂದು 

�ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ ಎಲ�ರ�� 'ಬು��' ಪ�ೋಕಷ್�ಾದ ಪ��ಾಶ�ಾ��ೆ �ಾಗೂ '�ಾನ' 

ಸೂಯ��ಂದ ಕನ��ಯ �ೕ�ೆ �ೕಳ�ವಂತಹ �ೇರ�ಾದ ಪ��ಾಶ�ಾ��ೆ  

        ಸೂಯ�ನ ಪ��ಾಶವ� ಕನ��ಯ �ಾಧ�ಮದ ಮೂಲಕ (medium through) 

�ೊರ�ೆ �ೕಳ�ತ��ೆ. ಇ�� �ಾಧ�ಮವ� ಕನ���ಾ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ ಆತ� ಪ��ಾಶವ� 

ಅಹಂ�ಾರದ �ಾಧ�ಮದ ಮೂಲಕ �ೊರ�ೕಳ�ತ��ೆ, ಅದು�ೇ ‘ಬು��’ ಆ��ೆ. ಅಹಂ�ಾರ 

�ೇ�ರುತ��ೋ, ಅದರಂ�ೆ ಬು�� ಇರುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: '�ಾನು' ಎಂದು ಕ�ೆದು�ೊಳ��ವ, ಆ '�ಾನು' ಎನು�ವ�ದನು� ಅಹಂ�ಾರ ಎಂದು 

�ೇಳ��ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಆ '�ಾನು' ಎಂಬ ಅಹಂ�ಾರ ಇರುವ�� 'ಬು��' ಇ�ೆ. �ಾಗೂ '�ಾನು' 

ಎಂಬ ಅಹಂ�ಾರ ಇಲ��ಾ�ಾಗ ಅ�� �ಾನ��ೆ, �ೇರ ಪ��ಾಶ��ೆ. ನಮ��� (�ಾ�ಗಳ��) 

ಬು�� ಇಲ� �ಾಗು '�ಾನು' ಎಂಬ ಅಹಂ�ಾರವ� ಇಲ�. ನ��ಳ�ೆ �ಾವ ಪ��ಾರದ 

ಅಹಂ�ಾರವ� ಇಲ�. �ೊಡ� �ೊಡ� ಮ�ಾತ���ೆ�ಾ� '�ಾನು, �ಾನು, �ಾನು' ಎನು�ವ��ೇ 

ಇರುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ದ��ೆ �ೇ�ೆ �ೊಡ�ವರು? �ಾ�ಾಗ '�ಾನು, �ಾನು, �ಾನು' ಎನು�ವ�ದು 

ಇರುತ��ೆ, ಆಗ �ೊಡ�ವರಲ�ವಲ�? 

�ಾ�ಾ��ೕ:  ಅದು, ಅವರು ��ದು�ೊಂ��ಾ��ೆ '�ಾನು �ೊಡ�ವನು' ಎಂದು. ಅವರ�� 

ಅಹಂ�ಾರವ� �ಾಧ�ಮ�ಾ��ೆ. �ಾವ ಆತ� ಪ��ಾಶ��ೆ�ೕ, ಅದರ ನಡು�ೆ 

ಅಹಂ�ಾರದ �ಾಧ�ಮ�ರುತ��ೆ, �ೊ�ೆಯ�� ಬು��ಯು �ೇ��ೊಂ�ರುತ��ೆ. ನಮ� ಬ� 

ಬು�� ಇಲ�, ಏ�ೆಂದ�ೆ ನಮ� ಅಹಂ�ಾರವ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ಾ��ಾ�ರು�ಾಗ, ಮ�ೆ� 

ಬು��ಯನು� ಎ��ಂದ ತರುವ�ದು? ನಮ��� (�ಾ�ಯ��) ಸ�ಲ� ಮ���ನ ಅಹಂ�ಾರವ� 

ಇ��ದ�ರೂ ನಮ�ೆ �ಾನ�ೇ �ಾ����ಾಗು��ರ�ಲ�, ಪ��ಾಶವ� ಇರು��ರ�ಲ�. ಎ�� 

ಅಹಂ�ಾರ��ೆ�ೕ, ಅ�� ಬು�� ಇರುತ��ೆ �ಾಗೂ ಅಹಂ�ಾರವ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

ಇಲ��ಾ�ಾಗ, ಅ�� ಆತ�ದ ಪ��ಾಶ�ರುತ��ೆ. 
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        ಬು��, ಎಲ�ರಲೂ� ಒಂ�ೇ ಸಮ�ಾ� ಇರುವ��ಲ�. ಒಬ�ರ�� 80 �ೇಕ�ಾ, 

ಮ�ೊ�ಬ�ರ�� 81 �ೇಕ�ಾ, ಇ�ೊ�ಬ�ರ�� 82 �ೇಕ�ಾ, �ೕ�ೆ �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ ಮಟ�ದ�� 

ಇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ 100% (ನೂರ�ೆ� ನೂರು) ಬು�� �ಾರ��ಯೂ ಇಲ�. �ಾ��ೆ 100% ಬು�� 

ಇರುವ��ೋ ಅವರನು� 'ಬುದ� ಭಗ�ಾನ್' ಎಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಬುದ� ಭಗ�ಾನ��ೆ 

ಬು��ಯು 100% ಇತು�. ಆದ�ೆ, ಅದು ಪ��ಾಶದ�� ಬರ�ಲ�. ಅವರ ಅಹಂ�ಾರವ� ಏ�ಾ�ತು�? 

ದ�, ದ�, ದ�...., ಅವ��ೆ ಎಲ�ರ ದುಃಖವನು� �ೋ� ದ� ಮೂಡು��ತು�. ಅವ��ೆ 

ಏನು ಅ��ಸು���ೊ�ೕ, ಅ�ೆಲ�ವ� ಅವರ ಅಹಂ�ಾರ�ಾ�ತು�. �ಾ�ಾ� ಅವ��ೆ �ಾನದ�� 

ಮುಂ�ೆ �ೋಗಲು ಆಗ�ಲ�. ಅಂತಹ ಅಹಂ�ಾರವ� ಒ� �ೆಯ�ೆ�ೕ ಆ��ೆ, ಆದ�ೆ ಅಹಂ�ಾರವ� 

ಅಡ��ಾ�ರುವವ�ೆಗೂ ಮುಂ�ೆ �ೋಗಲು �ೇ�ೆ �ಾ�ೇ �ಾಧ�? ಅ�ೊಂದು �ಟ��ೆ ಬುದ�ರು 

'ಭಗ�ಾನ್' ಅ�ದ�ರು. ಆದ�ೆ ಒಂ�ೇ ಒಂದು �ೆ�ೆ� (Step) ಮುಂ�ೆ �ೋ�ದ��ೆ ಆಗ ಪ�ಣ� 

‘ಭಗ�ಾನ್’ ಆ��ಡು��ದ�ರು. �ೇ�ೆ ‘ಮ�ಾ�ೕರ್ ಭಗ�ಾನ್’ ಆದ�ೋ, �ಾ�ೆ ಪ�ಣ� 

‘ಭಗ�ಾನ್’ ಆ��ಡು��ದ�ರು.  

        ಬು�� ಇರುವ�� �ೕಕಷ್ವ� ಎಂದೂ ಇಲ�, �ಾಗೂ ಎಂ�ಗೂ �ೊರಕುವ�ದೂ ಇಲ�. 

ಇಪ�ತ��ಾಲು� �ೕಥ�ಂಕರ��ೆ ಬು�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಇರ�ಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆದ�ೆ ಅವ��ೆ ಅನಂತ �ಾನ��ೆ ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆಯಲ�? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಜ, ಅವ��ೆ ಸವ��ಾ ಅನಂತ �ಾನ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅವರ�� ಬು�� ಇಲ�.  

ಬು��ಯು �ೋಕದ�� ಎಲ�ರ ಬ�ಯೂ ಇ�ೆ. ಬಡ ಜನರ��ಯೂ ಕೂ�ಾ ಬು����ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ದ��ೆ ಬು�� �ಾಗು �ಾನದ��ನ ವ��ಾ�ಸ�ೇನು?  

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೆ��ನ ವ��ಾ�ಸ��ೆ. ಕತ�ಲು �ಾಗೂ �ೆಳ�ನ ನಡು�ೆ �ೇ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ, �ಾ�ೆ 

ಬಹಳ ವ��ಾ�ಸ��ೆ. ಈ ಸಂ�ಾರದ�� ಬು���ಂ�ಾ��ೕ ಅ�ೆ�ಾಡು��ರುವ�ದು. 

ಬು���ಂ�ಾ��ೕ ಭಗವಂತನ �ಲನ�ಾಗುವ��ಲ� �ಾಗೂ ಬು��ಯು �ೕಕಷ್�ೆ� �ೋಗಲು 

ಸಹ �ಡುವ��ಲ�. ಬು��ಯು, �ೕಕಷ್�ೆ� �ೋಗದಂ�ೆ ���ಟು��ೊಳ��ತ��ೆ (Protection). 

�ಾಭ-ನಷ� (Profit-Loss), ಇ�ೆ�ಾ� ಬು���ೕ ����ೊಡುವ��ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಮ�ೆ�ೕನು 

�ಾಡುತ��ೆ?  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ವ�ವ�ಾರದ�� �ಲು�� �ಡುತ��ೆ. 
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�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ವ�ವ�ಾರದ���ೕ ����ಾ��ೊಳ��ವಂ�ೆ �ಾ�, ಅದ�ಂದ �ೊರ�ೆ 

ಬರುವ�ದಕೂ� �ಡುವ��ಲ� �ಾಗೂ ಎಂದೂ �ೕಕಷ್�ೆ� �ೋಗಲು �ಡುವ��ಲ�. ಬು��ಯು 

�ಾ��ಾ� �ೋದ�ೕ�ೆ�ೕ, �ೕಕಷ್ �ಾ����ಾಗುವ�ದು. ನಮ��� ಬು�� ಎಂಬುದು ಇಲ�. 

�ಕ� ಮಕ��ಗೂ ಕೂಡ ಬು��ಯು ಇರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� ಮನುಷ��ಗೂ ಬು����ೆ. ಜಗ��ನ�� 

�ಾವ� ಒಬ��ೇ ಬು�� ಇಲ��ೆ ಇರುವಂತಹ ವ���. ಈ ಜಗ��ನ��ನ ��ಾ�ಗ��ೆ ಎ�ಾ� 

ಪ��ಾರದ �ಾನ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅ�ೆಲ�ವ� ಬು���ಂ�ಾ��ೆ, �ಾ�ೆಂದ�ೆ ಆ �ಾನವ� 

ಅಹಂ�ಾರ�ಂದ ಕೂ��ೆ �ಾಗು ಅಹಂ�ಾರದ �ಾಧ�ಮ�ಂದ ಉಂ�ಾ�ರುವ �ಾನ�ಾ��ೆ. 

ಆತ�ದ �ಾನವ� ಪ��ಾಶ�ಾ��ೆ, ಅದು �ೇರ�ಾ� ಬರುವಂತಹ �ಾನ�ಾ��ೆ. ಎ�� 

ಅಹಂ�ಾರವ� ಇಲ��ೕ, ಅ�� Direct �ಾನ��ೆ. ಈ ಇ�ೕ ಜಗ��ನ ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳನು� 

(subject) ��ಯಬಹು�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ ಅ�ೆಲ�ವ� ಅಹಂ�ಾ� �ಾನ�ಾ�ದ��ೆ, ಅ�� ಬು�� 

ಇರುತ��ೆ. �ಾಗು �ಾವ�ದು �ರಹಂ�ಾ� �ಾನ��ೆ�ೕ, ಅ�� �ಾನ��ೆ. 

        ಈ ಜಗತು� ಅಂದ�ೇನು? ಅದನು� ಸಂ�ಪ��ಾ� �ೇ��ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, 

ಒಂದು ಶು�ಾ�ತ� �ಾಗು ಮ�ೊ�ಂದು ಸಂ�ೕಗ, �ೇವಲ ಇ�ೆರ�ೇ ವಸು�ಗ�ರುವ�ದು ಈ 

ಜಗ��ನ��. 

        ಸಂ�ೕಗದ�� ಬಹಳಷು� �ಭಜ�ೆಗ��ೆ. ಸೂ�ಲ ಸಂ�ೕಗ, ಸೂಕಷ್� 

ಸಂ�ೕಗ �ಾಗೂ �ಾ�ಯ ಸಂ�ೕಗಗ��ೆ. �ೕವ� ಏ�ಾಂತದ�� ಕು��ರು�ಾಗ ಮನಸು� 

ಏನ�ಾ�ದರು �ೇ�ದ�ೆ, ಅದು �ಮ� ಸೂಕಷ್� ಸಂ�ೕಗ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾದರು ವ��� �ಮ�ೆ 

�ೇಳಲು ಬಂದ�ೆ, ಅದು ಸೂ�ಲ ಸಂ�ೕಗ�ಾ��ೆ. �ೕವ� ಏ�ಾದರೂ �ೇ��ಟ��ೆ, ಅದು 

�ಾ�ಯ ಸಂ�ೕಗ�ಾ��ೆ. �ಾವ ಸಂ�ೕಗ ಉಂ�ಾ��ೆ�ೕ, ಅದು ��ೕ� 

ಸ��ಾವ�ಾ���ೆ. �ಾವ ಸಂ�ೕಗ ಬರುವ��ೋ, ಅದನು� �ೕ�ೇನೂ �ೊರಟು�ೋಗು 

ಅಥ�ಾ �ೋಗ�ೇಡ ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�ಾ�ಲ�, �ೋಗ�ೇಡ ಎಂದು �ೇ�ದರೂ ಅದು 

�ೊರಟು�ೋಗುತ��ೆ. ಸಂ�ೕಗದ ಸ��ಾವ�ೇ ��ೕಗ�ಾ��ೆ. ಇ�� ಶು�ಾ�ತ� ಏನೂ 

�ಾಡ�ೇ�ಾ�ಲ�. ಸಂ�ೕಗದ ಸಮಯ ಮು�ಯುತ��ೇ ಅದು �ೊರಟು�ೋಗುತ��ೆ. 

ಸಂ�ೕಗದ ಸಮಯದ�� ಬು��ಯು ಎರಡು ತರಹದ�� �ೋ�ಸುತ��ೆ, '�ೕ�ಾದ�ೆ ಒ�ತು 

ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾದ�ೆ �ೆಡಕು' ಎಂದು. ಎಲ�ವ� ಸಂ�ೕಗದ ಅನು�ಾರ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ 

ಬು��ಯು ಒ� �ೆಯದು-�ೆಟ�ದು� ಎಂಬ �ೆಸರ��ಡುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇವ�ಗಳ�ೆ��ಾ� '�ಾ�ಗಳ�' 

ಅಬುದ��ಾ� ಇದು��ಡು�ಾ��ೆ. ಸಂ�ೕಗವನು� ಸಂ�ೕಗ�ೆಂದು ಒ���ೊಳ���ಾ��ೆ. ಅವರು 



ಅಂತಃಕರಣದ ಸ�ರೂಪ                              24 

ಸಂ�ೕಗವನು� ಎರಡು �ಾಗ �ಾಡುವ��ಲ�. '�ೆಟ�ದು� ಮತು� ಒ� �ೆಯದು' ಎಂಬ 

ದ�ಂದ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ��ಲ�. �ಾರು ಅಬುದ��ಾ� ಇರು�ಾ��ೋ, ಅಂಥವ��ೆ 

ಸಂ�ೕಗವ� ಎಂದೂ �ಾ�ಯನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ��ಲ�. ಅಲ��ೆ ಬು��ವಂತರು 

ಸಂ�ೕಗಗಳ ಬ�ೆ� 'ಒ� �ೆಯದು–�ೆಟ�ದು�’ ಎಂದು �ಮ�ೆ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ೊಂದ�ೆಗಳ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. 

        ಬು��ಯು 100% ಇದ�ರೂ, ಈ ಜಗತ�ನು� �ಾರು ಸೃ���ದರು ಎಂಬುದನು� 

��ಯ�ಾಗುವ��ಲ�. ಈ�ನ ��ಾ�ಗಳ� ����ಾ��ೆ ಈ ಸೃ��ಯ�� (Creation), 

ಸೃ��ಕತ�ನ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇಲ� ಎಂದು. 

'ಅಹಂ-�ಾರ' ಇದ�ೆ� ಪ��ಾರ (Solution) 

        �ಾವ�ದು �ಗ�ೆ �ಾ�ಸುವ �ಷ ಇ�ೆ�ೕ, ಅದನು� ಮನುಷ�ನು 

ಕು�ದು�ಟು�, ಅವನು ಮರಣ �ೊಂ�ದ�ೆ, ಅ�� ಭಗವಂತನು �ಾಡುವ��ಾದರೂ ಏನು? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆದ�ೆ ಔಷ�ಯನು� ಕು�ಯುವ�ದ�ೆ� ಬು��ಯನು� �ಾರು �ೊಡು�ಾ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಒಳ�ೆ �ಾವ ಬು��ವಂ��ೆ ಇ�ೆ�ೕ, ಅದು �ೇ��ೊಡುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅದು ಆತ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅಲ�, ಆತ�ವ� ಇದರ�� ಮಧ� ಪ��ೇ�ಸುವ��ಲ�. ಆತ�ವ� ���ಪ��ಾ��ೆ, 

ಅಸಂಗ�ಾ��ೆ. ಇ�ೆ�ಾ� ಅಹಂ�ಾರದ �ಾಯ��ಾ��ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅವನು ಆ �ಗ�ೆ �ಾ�ಸುವ ಔಷ�ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದರ �ಂ�ೆ ಅವ��ೆ 

ಪ�ವ�ದ ಸಂಬಂಧ�ೇ�ಾದರೂ ಇ�ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಪ�ವ�ದ ಸಂಬಂಧ�ಂ�ಾ��ೕ �ಾ�ೆ �ಾಡುವ��ಾ��ೆ. ಅದು 

ನಮ��ೇ ಕಮ��ಂ�ಾ��ೆ, �ೇ�ೆ �ಾವ�ದ�ಂದಲೂ ಅಲ�. ಭಗವಂತನು ಇದರ�� ಮಧ� 

ಪ��ೇ�ಸುವ��ಲ�. ಅವನ ಕಮ��ಂ�ಾ� ಬು��ಯು ಆ �ೕ�ಯ�� ಅವ��ೆ �ಾ�ಸುವ 

�ಷವನು� ಕು���ಡುತ��ೆ. ಆತ�ವ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಅಸಂಗ�ಾ��ೕ ಇರುತ��ೆ.  

        ಜನರು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ಆತ�ದ ಇ�ೆ��ಂ�ಾ��ೆ ಎಂದು. ಆತ��ೆ� ಇ�ೆ��ೕ 

ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ�, ಆತ��ೆ� ಇ�ೆ� ಎನು�ವ��ೇ ಇಲ�. ಆತ��ೆ� ಏ�ಾದರು ಇ�ೆ��ನು�ವ�ದು 

ಇ��ದ��ೆ ಆಗ ಅದು ��ಾ�ಯ �ಾ�ೆ ಇರ�ೇ�ಾಗು��ತು�. ಆತ��ೆ� ಇ�ೆ��ಾ� �ಟ��ೆ ಆಗ 
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ಎಲ�ವ� ಮು�ದ �ಾ�ೆ. ಆದ�ೆ ಇ�ೆ�ಾ� ಅಹಂ�ಾರ�ಂ�ಾ��ೆ, ನಡು�ನ��ನ ಈ ‘ಅಹಂ’ 

�ಂ�ಾ��ೕ ಆ��ೆ. �ಾ�ಾಗ ಅಹಂ�ಾರವ� �ೊರಟು �ೋಗುವ��ೋ, ಆಗ ಎ�ಾ� 

�ೊಂದಲಗಳ� ��ಾರ�ೆ�ಾ� �ಡುತ��ೆ (Puzzle Solve). ಈ �ೊಂದಲಗಳನು� ಪ�ಹ�� 

�ೊಳ��ೇ�ೆಂದು ��ಾರ �ಾ���ೕ�ಾ? ಆದ�ೆ, �ೕವನದ�� �ೊಂದಲಗಳ� ಇದ��ೇ�ೇ 

ಪ�ಗ��ಾಗುವ�ದು. �ೊಂದಲಗಳ� ಇರ�ೇಕು, ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಇರ�ೇಕು. ಪ�ಗ� 

�ೊಂದ�ೇ�ದ��ೆ ಸಮ�ೆ�ಗ�ರ�ೇಕು. ಆಗ, ಮನಸ�ನು� ಒ�ೆ�ೆ ಹಚ��ೇಕು (Testing), 

ಬು��ಯನು� ಒ�ೆ�ೆ ಹಚ��ೇಕು, ಅಹಂ�ಾರವನು� ಒ�ೆ�ೆ ಹ�� �ೋಡ�ೇಕು.  

        ಜನರು ‘�ಾವ� �ೇ��ೆವ�’ ಎಂದು ಅವ�ೇ �ಾ�ಯ �ಾ�ೕಕ�ಾ� �ಡು�ಾ��ೆ. 

ಎ�ಾ� ಜನರು �ಾ�ಂ��ಂದ �ೇಳ��ಾ��ೆ, '�ಾನು �ಾ�ೆ �ಾ��ೆ, �ೕ�ೆ �ಾ��ೆ' ಎಂದು. 

ಅ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಂ��ಾ��ೆ, ಅದು �ಾವ�ದೂ �ಜವಲ�. �ಾ�ಂ��ಂ�ಾ� ಅಹಂ�ಾರವ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಅಹಂ�ಾರ�ಂ�ಾ�, ಜನ�-ಜ�ಾ�ಂತರಗಳ ಬಂಧನ�ೆ� �ಲುಕ 

�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

        �ಾ�ಾಗ ಅಂ�ಮ ಸಮಯವ� (Last Station) ಹ��ರ�ಾಗುತ��ದು� ಇ�ೆ�ೕನು, 

ಎರಡು-ಮೂರು �ನಗಳ� ಉ��ರು�ಾಗ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ? 'ನನ�ೆ 

�ಾತ�ಾಡಲು ಆಗು��ಲ�', �ಾತು �ಂತು �ೋ��ೆ' ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಅಲ��ೆ �ದ��ೆ 

ಅವ�ೇ �ೇಳ���ದ�ರು, ‘�ಾನು �ಾತ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾನು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ’ ಎಂದು. ಅ�ೇ, ಏನು 

�ೇಳ��ಾ��ೆ?  

        ಇ�ೕ ಜಗ��ನ�� �ಾವ ಅಂಥ ವ���ಯು ಹು��ಲ�, ತನ��ೇ ಆದ ಶ���ಂದ 

ಸಂ�ಾ��ೆ �ೋಗಬಲ�ವನು. ಎಂ�ಾದ�ೊಂದು �ನ ಸಂ�ಾ��ೆ �ೋಗ�ಾಗ�ೆ ಇರು�ಾಗ 

ಅಥ��ಾಗುತ��ೆ, ಅದು ನಮ� ಶ���ಂದಲ� ಎಂದು. ಇ�ೕ �ನ ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ 

‘ಇ�ೆಲ�ವನು� �ಾವ� �ೇ��ೆವ�, �ಾವ� �ೕ�ೆ �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, �ಾವ� �ಾ�ೆ �ೇ��ೆ�ೕ�ೆ' ಎಂದು. 

ನಂತರ �ೊರಡುವ (ಅಂ�ಮ) ಸಮಯ ಬಂ�ಾಗ, '�ೇಳ���ದ�ವರು' ಎ���ೆ �ೊರಟು 

�ೋದರು? ಆಗ �ೇಳ��ಾ��ೆ, '�ಾತ�ಾಡಲು ಶ���ಲ�, ಎ�ಾ� �ಂತು�ೋ��ೆ’ ಎಂದು.  

        ಇ�� �ೇವಲ ಅಹಂ�ಾರ �ಾಡ�ಾಗು���ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ, '�ಾವ� ಅದು �ಾ��ೆವ�, 

�ಾವ� ಇದು �ಾ��ೆವ�' ಎಂದು. ನಮ��� (�ಾ�ಗಳ��) ಅಹಂ�ಾರ ಸುತ�ಾಂ ಇಲ�. ಎಂದೂ 

ಈ �ೇಹದ �ಾ�ೕಕ�ಾಗ�, ಈ �ಾ�ಯ �ಾ�ೕಕ�ಾಗ�, ಈ ಮನ��ನ 

�ಾ�ೕಕ�ಾಗ�, �ಾವಲ�. ಆದ�ೆ �ೕವ�ಗಳ� ಎಲ�ದರ �ಾ�ೕಕ�ಾ���ೕ�, 'ಇದು ನಮ�ದು, 
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ಅದು ನಮ�ದು' ಎಂದು. �ಾವ ಮನುಷ�ನೂ ಮೃತು��ನ ನಂತರ ಏನನೂ� �ೊ�ೆಯ�� 

�ೊಂಡು�ೋಗುವ��ಲ�. �ಮ��ಾ�ದ��ೆ �ೊ�ೆಯ�� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗಬಹುದಲ�? 

ಆದ�ೆ �ಾರೂ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುವ��ಲ�. ಅವ��ೆ ಇಷ��ದ�ರೂ ಸಹ �ೊ�ೆಯ�� 

�ೊಂಡು�ೋಗಲು �ೇ�ೆ �ಾ�ೇ �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ? �ಾ��ೆಯ ಮ�ೆಯನು� (ಈ 

ಶ�ೕರವನು�) �ಾ� �ಾಡಲು ಇಷ��ಲ��ದ�ರೂ ಸಹ, �ಾಡುವ�ದು ಏನು? �ೊ�ೆದು-ಬ�ೆದು 

�ಾ� �ಾ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

        �ೕ�ೇ ಸ�ತಃ ಭಗವಂತ�ಾ���ೕ�ಾ, ಆದ�ೆ �ಮಗದು ���ಲ�. �ಾವಂತೂ 

ಅದನು� �ೋಡು���ೆ�ೕ�ೆ, ಅನುಭ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ, ಆದ�ೆ �ಮ�ೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ�ಾ�ಲ�. 

�ೕ�ೇ ಆತ� ಆದ�ೆ �ಮ�ೆ ಅದರ ಅನುಭವ�ಲ�. ಆತ��ಾ�ಾ�ಾ�ರವನು� 

(Self-Realisation) �ಾ��ೊಳ��ೆ �ಾಗೂ �ಾವ�ದು �ಮ� ಸ�ರೂಪವಲ��ೕ ಅದ�ೆ�ೕ 

'ನನ� ಸ�ರೂಪ' ಎಂದು �ಾ���ೊಂ�ರುವ��ಾ��ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಎ�ಾ� ಜನರು �ೇಳ��ಾ��ೆ, 'ಅಹಂ' ಅನು� ಮ�ೆಯ�ೇಕು ಎಂದು. �ಾಗು 'ಅಹಂ' 

ಅನು� ಮ�ೆಯಲು �ಾವ� �ದ���ೆ�ೕ�ೆ, ಆದ�ೆ ಅದನು� ಮ�ೆಯ�ಾಗ�ೆ ಇ�ಾ�ಗ ಏನು 

�ಾಡುವ�ದು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾವ ವ���ಯೂ 'ಅಹಂ' ಅನು� ಮ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದ�ೆ ಈ 'ಅಹಂ' ಅನು� �ಡುವ�ದು �ೇ�ೆ? ಇದ�ಾ�� ಏನು �ಾಡ�ೇಕು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾರು '�ಾ� ಪ�ರಷರು' ಇರು�ಾ��ೋ, ಅವರ ��ಾನ�ಂದ ಎಲ�ವ� 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. �ೇ�ೆ �ಾವ �ಾನ�ಂದ ಏನೂ ನ�ೆಯುವ��ಲ�. ಅ�ೆಲ�ವ� �ಾನ�ೆ, 

ಆದ�ೆ ಅದು ‘Relative’ �ಾನ�ಾ��ೆ. ಅ�� �ಾಡ�ೇ�ಾ� ಬರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇದು ‘Real’ 

�ಾನ�ಾ��ೆ, ಇದನು� ��ಾನ�ೆಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. ��ಾನವನು� ಅ�ತ �ೕ�ೆ �ಮಗೂ 

ಏನೂ �ಾಡ�ೇ�ಾದದು� ಇಲ��ೇ ಇಲ� ಎಂ�ೆ�ಸುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೆಲವರು �ೇ��ೊಳ���ಾ��ೆ, ನಮ�ೆ �ಾನ�ಾ��ೆ ಎಂದು. �ಾ�ಾದ�ೆ ಅದು 

ಏನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಲ�, ಅದು �ಾನವಲ�. �ಾವ�ದನು� �ಾನ�ೆಂದು ����ಾ��ೋ, ಅದು 

�ಾಂ��ಕ�ಾ��ೆ (Mechanical) ಬು��ಜನ� �ಾನ�ಾ��ೆ. �ಜ�ಾದ �ಾನ, ಅದು 

�ೇ�ೆ�ೕ ವಸು��ಾ��ೆ. ಆ �ಾನವನು� ವ��ಸಲು ಅ�ಾಧ��ಾ��ೆ. �ಾನದ ಒಂದು �ೇಕ�ಾ 
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(1%) ಕೂ�ಾ ಇಂದು �ಾರೂ �ೋ�ಲ�. ಅವರು ���ರುವ��ೆ�ಾ� Mechanical �ೇತನದ 

�ಾ�ಾ��ೆ, �ೌ��ಕದ �ಾ�ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಅದು �ೌ��ಕದ ಸೂಕಷ್� ��ಾಗ�ಾ��ೆ. 

�ಾವ�ದು ಭ�� ��ಾಗ�ಾ��ೆ�ೕ, ಅ�� '�ಾನು' ಮತು� 'ಭಗವಂತ' �ೇ�ೆ ಎನು�ವ�ದು 

ಇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಜಗ���ೆ ಈ �ಾನವ� ಸೂಕ��ಾ��ೆ. �ೕಗ��ಾದ �ಾನ�ೆಂದು 

�ಾವ�ದನು� ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆಂದ�ೆ, �ಾವ�ದು ಪ�ಣ��ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ��ೋ, ಅದು 

�ೕಗ��ಾದ �ಾನ�ಾ��ೆ. ಅದ�ಂ�ಾ�ೆ�ೆ ಏನನೂ� ��ಯ�ೇ�ಾದ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ೕ 

ಇರುವ��ಲ��ೕ, ಅಂಥದ�ನು� '�ೇವಲ�ಾನ' ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ; ಇದರ�� �ಾವ 

���ಯೂ ಇಲ�. ಜಗ��ನ�� �ಾವ �ಾನ��ೆ�ೕ, ಅದು ���ಾ�ೕಲ �ಾನ�ಾ��ೆ. 

        ಈ �ೇಹವ� ಪ�ಸು�ತ �ೕವನದ�� (one life) �ೕ�ೆ�ೕ ನ�ೆಯುತ��ರುತ��ೆ. 

ಇದರ�� ಆತ�ದ �ಾವ ��� ಇಲ��ದ�ರೂ ಏನೂ ಸಮ�ೆ��ಲ�. ಆದ�ೆ, ಇದ�ೆ� (�ೇಹ�ೆ�) 

ಆತ�ದ ಉಪ���ಯ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ. '�ಾವ�' 'ಅದರ' �ೊ�ೆಯ�� ಇರುವ�ದ�ಂ�ಾ�, ಎ�ಾ� 

���ಗಳ� ನ�ೆಯುತ��ೆ. ಈ ಎ�ಾ� ���ಗಳ� Mechanical ಆ��ೆ. ಜಗತು� �ಾವ�ದವನು� 

ಆತ��ೆಂದು ಪ�ಗ���ೆ�ೕ, ಅದು Mechanical ಆತ��ಾ��ೆ, �ಜ�ಾದ ಆತ� ಅದಲ�. 

�ಜ�ಾದ ಆತ�ವನು� '�ಾ�' �ೋ��ಾ��ೆ �ಾಗು �ಾ�ಯು ಅದರ���ೕ (ಅತ�ದ���ೕ) 

ಇರು�ಾ��ೆ. �ಜ�ಾದ ಆತ�ವ� 'ಸ�ತಃ' �ಾ�ೇ ಆ��ೆ. ಅದನು� (ಆತ�ವನು�) '�ಾರು' 

���ರು�ಾ��ೆ, ಅವ�ೇ 'ಸ�ಯಂ' ಆ�ರು�ಾ��ೆ. �ಜ�ಾದ ಆತ� ಅಚಲ�ಾ��ೆ �ಾಗು  

Mechanical ಆತ� ಚಂಚಲ�ಾ��ೆ. ಎ�ಾ� ಜನರು Mechanical ಆತ�ದ ಹುಡು�ಾಟವನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ. ಅವ��ನೂ� ಆ Mechanical ಆತ� ಎನು�ವ��ೇ ಸ��ಾ� ಲಭ��ಾ�ಲ�, 

�ಾ�ರು�ಾಗ ಅಚಲದ ಬ�ೆ�ನ �ಾತು ಎ��ಂದ ಲಭ��ಾಗಲು �ಾಧ�? ಅದು ಏ�ದ�ರು 

'�ಾ� ಪ�ರುಷರ' �ೆಲಸ�ಾ��ೆ. ಎಂ�ೋ ಅಲ� ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ �ಾತ� '�ಾ� ಪ�ರುಷರ' 

ಉಪ���ಯು ಲಭ��ರುತ��ೆ. �ಾ��ಾರು ವಷ�ಗಳ�� ಎ�ೊ�ೕ ಒ��ಬ�ರು '�ಾ� ಪ�ರುಷರು' 

ಇರು�ಾ��ೆ. ಆಗ ಅವ�ಂದ ಆತ�ವ� ಅ�ಾವರಣ�ೊಂ�ಾಗ, ನಮ� ಅ���ೆ ಬರುತ��ೆ. 

        ಪ���ಂದು ಪ�ಸ�ಕದ�� ಬ�ೆ��ೆ, ಪ���ಂದು ಧಮ�ದ ಗ�ಂಥಗಳ�� 

ಬ�ೆಯ�ಾ��ೆ. ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಆತ��ಾನವನು� ಅ�ತು�ೊ, ಅದು�ೇ ಅಂ�ಮ 

��ಾರ�ಾ��ೆ. �ಂದು�ಾ�ನದ�� ಈಗಲೂ ಬಹಳಷು� ಸಂತರು, ಮ�ಾತ�ರು ಇ�ಾ��ೆ. 

ಅವ�ೆಲ�ರೂ ಆತ�ದ ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆಯನು� �ಾಡುತ��ೇ ಇರು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಆತ� 

�ಾ����ಾ�ರುವಂತಹ �ಾವ ವ���ಯು ಇಲ�. (�ಾ�ಾನ��ಾ�) ಆತ�, �ಗುವಂತಹ 
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ವಸು�ವಲ�. �ಾರು '����ೆ' ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೋ, ಅದು ಅವರು �ಾ�ಂ��ಂದ 

�ೇಳ��ಾ��ೆ. ಅವ��ೆ ���ೇ�ಲ� ಆತ� ಎಂತಹ ವಸು� ಎಂದು. ಆತ� ಸ�ತಃ ಪರ�ಾತ��ೇ 

ಆ��ೆ. ಎಂ�ಾದರೂ ಅದು ����ಟ��ೆ, ಸ�ತಃ �ಾನು ಪರ�ಾತ��ೇ ಆ� �ಡು�ಾ��ೆ. 

ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ '�ೇ ಭಗವಂತ! ಇದು �ಾ��ೊಡು, ಅದು �ಾ��ೊಡು' ಎಂದು 

�ೇಡುತ��ರು�ಾ��ೋ, ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ '�ಾ�ೇ ಸ�ಯಂ ಭಗವಂತ, �ಾ�ೇ ಸ�ಯಂ 

ಪರ�ಾತ�,' ಎಂದು �ೇಳ�ವ �ಾಹಸವನು� �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�.ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ  

'�ಾನು-�ೕನು, �ಾನು-�ೕನು' ಇರುವ��ೋ, ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ಅವನು ಏನನೂ� ಗ�ಸಲು 

�ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅದ�ಾ�� ಏನು �ಾಡ�ೇಕು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಏನೂ �ಾಡ�ೇ�ಾ�ಲ�; ಅಂತಹ �ಾವ ವ���ಯೂ ಇಲ�, ಅದ�ಾ�� 

ಏನ�ಾ�ದರು �ಾಡಬಲ�ವರು. ಏ�ೆಂದ�ೆ �ೕವ� ಒಂದು ಆಟದ ಬುಗು�ಯ �ಾ�ೆ (You are a 

Top) �ಮ��� �ಾವ ಶ��ಯೂ ಇಲ�. �ಮ�ನು� ಪ�ಕೃ� ಆ�ಸುತ��ೆ. �ಮ�ೆ '�ೕವ� 

�ಾರು?' ಎಂಬುದು ���ಲ�. �ಮ� ಅ��ತ� ಎಂತಹದು�? �ೕವ� ಏನು �ಾಡಬ���? ಎಂಬ 

ಅ�ವ� �ಮ�ಲ�. �ಾವ�ದನು� ಪ�ಕೃ��ಂದು ��ಯ�ಾ��ೆ�ೕ, ಅ�� ಪ�ಕೃ�ಯ 

ಆ�ಾರ�ಂದ ನ�ೆಯುವ��ಾ��ೆ �ಾಗೂ ತನ�ನು� ಕೂ�ಾ '�ಾನು' ��ಯ�ಾ��ೆ�ೕ, ಅ�� 

ತನ�ಯ ಆ�ಾರ�ಂದ ನ�ೆಯುತ��ೆ. ಎರಡೂ ��ನ��ಾ��ೆ. �ಾವ�ದು ಸ�-ಪರ 

ಪ��ಾಶಕ�ಾ��ೆ, ಅದು ಎಲ�ವನೂ� �ಾಡಬಲ�ದು�. ಇ�ೕ ಜಗ��ನ ಜನರನು� �ಾವ� (�ಾ�) 

ಬುಗು�ಗಳ� ಎಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಜ�ಾ� �ೋ�ದ�ೆ, ಎಲ�ರೂ ಬುಗು�ಗ� ೕೆ ಆ��ಾ��ೆ! 

ಪ�ಕೃ�ಯು ಕು��ದಂ�ೆ, �ೕವ� ಕು�ಯುವ��ಾ��ೆ; ನಂತರ �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ, '�ಾನು 

ಕು�ಯು���ೆ�ೕ�ೆ' ಎಂದು. ಆದ�ೆ �ಾ�ಪ�ರುಷರ�� 'ಸ�' �ಾಗು 'ಪರ' ಎರಡು 

ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ��ೕ ಇರುತ��ೆ �ಾಗೂ ಅ�ೆರಡರ ನಡು�ೆ �ೇದ�ೇ�ೆ (line of demarcation) 

ಇರುತ��ೆ. 'ಪರ' ಎನು�ವ�ದು ಪ�ಕೃ�ಯ ��ಾಗ, ಅ�ಾತ� ��ಾಗ�ಾ��ೆ, ಮತು� 'ಸ�' 

ಎನು�ವ�ದು ತನ� ��ಾಗ, ಆತ�ದ ��ಾಗ�ಾ��ೆ. ಆತ�ದ ��ಾಗವ� (home department) 

�ಾಗೂ ಅ�ಾತ� ��ಾಗವ� (foreign department), ಎರಡು ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ��ೕ ಇರುತ��ೆ. 

ಆತ�ವ�, ಅವಶ�ಕ�ೆ ��ಾ�ಗ �ಾತ� ಅ�ಾತ� ��ಾಗ�ೆ� ಬಂದು ಪ��ಾಶವನು� �ೕಡುತ��ೆ 

ಆದ�ೆ ಆತ�ವ�, ಎಂದೂ �ಾವ ���ಯನು� �ಾಡುವ��ಲ�; ಆತ��ೆ� ���ಯನು� �ಾಡುವ 

�ಾಮಥ��ವ� ಇರುವ��ಲ�. ಆತ�ವ� ದಶ�ನ ��� �ಾಗು �ಾನ ��� ಎಂಬು�ೆರಡು 
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���ಗಳನು� �ಾತ� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಇ�� ನಮ�ೆ �ಾಣ�ಗುವಂತಹ �ಾವ��ೇ 

���ಗಳನು� �ಾಡುವ ಶ�� ಆತ��ೆ� ಇರುವ��ಲ�. ಅದ�ೆ� ಅಂತಹ�ೆ�ೕ�ಾದರೂ 

�ಾಡ�ೇ�ೆಂಬ ಇ�ೆ��ಾದ�ೆ, ಆಗ �ೇವಲ ಕಲ��ೆಯನು� �ಾತ� �ಾಡಬಲ�ದು, ಇದ�ಾ�� 

�ಾವ��ೇ ಅಂಗಗಳ ಅವಶ�ಕ�ೆಯೂ ಇರುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಕಲ��ೆಯನು� �ಾ�ದ ನಂತರ 

ಅಂಗಸ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಕಲ��ೆ�ಂದ�ೇ ಜಗತು� �ಂ�ರುವ��ಾ��ೆ. ನಂತರ ಅದ�ೆ� 

ಎ�ಾ� ವಸು� ಆ�ಾರಗಳ� �ೊ�ೆಯುತ��ೆ. ನಂತರ ಅದ�ೆ� �ೊರ�ನ ಕಲ��ೆಗಳ� 

ಇಷ��ಾಗುವ��ಲ�, ಆದುದ�ಂದ �ೕಕಷ್ವನು� �ಾ�ಸ�ೊಡಗುತ��ೆ. '�ೇ ಭಗವಂತ! ನನ�ೆ 

ಇದು �ಾವ�ದೂ �ೇಡ. ನನ�ೆ �ೕಕಷ್�ೇ �ೇಕು' ಎಂದು. �ಾರು ಭಗವಂತ��ಾ��ೆ, ಅವನ 

ಒಂ�ೇ ಒಂದು ಕಲ��ೆ�ಂದ ಇ�ೕ ಜಗ�ೆ�ೕ ��ಾ�ಣ�ಾ� �ಡುತ��ೆ! ಅ�ೊ�ಂದು ಶ�� 

ಕಲ��ೆ�ೆ ಇ�ೆ! ಭಗವಂತನ�� ಕಲ��ೆಯ ಶ�� ಇ�ೆ. ಆದ�ೆ ನಮ� �ಾ�ೆ �ೇ�ೆ ಇ�ಾ��ವ 

ಶ��ಯು ಇರುವ��ಲ�, ಅಹಂ�ಾರ (Egoism) ಇರುವ��ಲ�. 

        �ಾ�ಾ� ಅಹಂ�ಾರವನು� �ಾಡ�ೇಕು? �ೊಡ� ವ����ೆ ಅಹಂ�ಾರ 

�ಾಡ�ೇ�ಾದ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಾದರೂ ಏ��ೆ? ಸಣ� ವ����ೕ ಅಹಂ�ಾರ �ಾಡುವ�ದು. 

�ಾರು �ೊಡ�ವ��ಾ��ೆ, ಅವ��ಂತ �ೊಡ�ವರು �ಾರು ಇಲ��ರು�ಾಗ ಅವ��ೆ 

ಅಹಂ�ಾರದ ಅಗತ��ಾದರೂ ಏ��ೆ? �ಾನು (�ಾ�) ಸ�ತಃ ����ೆ�ೕ�ೆ, ಬ��ಾ�ಂಡದ�� 

ನನ�ಂತ �ೊಡ�ವರು �ಾರೂ ಇಲ�. �ಾ�ಾ� ನನ�ೆ ಅಹಂ�ಾರದ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಾದರೂ 

ಏ��ೆ? �ಾನಂತೂ �ಾಲಕನಂ�ೆ ಇರು�ೆ�ೕ�ೆ. ನಮ�ೆ (�ಾ��ೆ) �ಾ�ಾದರು �ೆಗ�ದರೂ 

ಕೂಡ �ಾವ� ಆ�ೕ�ಾ�ದವನು� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ����ೆ�ೕ�ೆ ಆ ಬಡ�ಾ��ೆ 

�ಳ�ವ��ೆಯೂ ಇಲ� �ಾಗು ದೃ��ಯೂ ಇಲ� ಎಂದು. ಅವರನು� �ಾವ� ��ೋ��ಗ�ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ (�ೋಡು�ೆ�ೕ�ೆ). ಜಗ��ನ�� ನಮ�ೆ �ಾರೂ �ೋ�ಗ�ೆಂದು 

�ಾ�ಸುವ��ಲ�. ನಮ�ೆ ಎಲ�ರ ಆತ�ವ� �ೋಚ�ಸುತ��ೆ �ಾಗೂ ಪ�ಕೃ�ಯು �ಾ�ಸುತ��ೆ. 

�ದ��ೆ ಪ�ರುಷ�ಾಗ �ೇಕು, ನಂತರ ಪ�ರುಷನನು� �ಾಣ�ೇಕು. ಅದರ ನಂತರ �ಾರೂ 

�ೋ�ಗ�ೆಂದು �ಾಣುವ��ಲ�. ಭಗ�ಾನ್ ಮ�ಾ�ೕರರು �ೈವಲ� �ಾನದ�� ಇರು�ಾಗ, 

ಅವ��ೆ ಎಲ�ರೂ ಒಂ�ೇ ಸ�ಾನದ ��ೋ��ಗಳಂ�ೆ �ೋರು��ದ�ರು. ಅವರ ದೃ��ಯ�� 

ಕಳ� ಕಳ�ತನ �ಾ�ದ�ೆ, ಅದು ಕೂ�ಾ ಸ� ಮತು� �ಾ� �ಾನ �ೕ�ದ�ೆ, ಅದು ಕೂ�ಾ 

ಸ�. 
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ಅಹಂ�ಾರದ �ೕಪ�� (Judgement) 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಮ��� ತಪ��ಗಳ� ಏ�ಾದರು ಇ�ೆ�ೕ, ಇಲ��ೕ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದು, ಬಹಳ ಇ�ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಎಷು�? ಎರ�ೋ-�ಾ�ೊ�ೕ ಇರಬಹುದಲ��ೇ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ನ��ಂದ ಎ�ೆ��� ತಪ��ಗ�ಾ��ೆ ಎಂದು ��ಾರವನು� �ಾ��ಾಗ, ಬಹಳಷು� 

ತಪ��ಗಳ� �ೊರ�ೆ ಬರುತ��ೆ, �ಾ�ೆಂದ�ೆ ಆತ�ದ '�ೕಪ��' ತ�ಾ�ಗುವ��ಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇದು ಆತ�ದ '�ೕಪ��' ಅಲ�. ಇದು ಅಹಂ�ಾರದ 'Judgement' ಆ��ೆ. ಅದೂ 

ಸಹ ಒ� �ೆಯ 'Judgement' �ಾಡುತ��ೆ. ಅಹಂ�ಾರವ� ಶುದ� ವಸು��ೇ ಆ��ೆ. ಅದನು� ಎಷು� 

ಶುದ��ಾ� ಇಡಬಹು�ೋ ಅಷು� ಶುದ��ಾಗುತ��ೆ. ಆದರೂ ಅಹಂ�ಾರದ ಮೂಲ ಗುಣ 

�ೋಗುವ��ಲ�. ಅಹಂ�ಾರ�ೆ� �ಾವ�ದು ಅ�ರು�ಯ (Interest) ವಸು��ಾ��ೆ�ೕ, ಅದನು� 

ಮು��ಡುತ��ೆ ಮತು� ಅ�� �ಾ�ಯ �ಾಡಲು �ೋಗುವ��ಲ�. ಅಹಂ�ಾರವ�, ತನ�ೆ 

�ಾವ�ದರ ಬ�ೆ� ಅ�ರು� ಇರುತ��ೆ�ೕ, ಅ�ೆ��ಾ� ತಪ��ಗಳನು� �ೋಡುವ��ಲ�. ಅ�� ಎ�ಾ� 

ತಪ��ಗಳನು� ಅಡ�� �ಡುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅಹಂ�ಾರವನು� �ಡಲು �ಾಗ� �ಾವ��ಾದರು ಇ�ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ೇ ����ೊಡ�ೇ�ಾ��ೆ. ���ಂದ �ೇ�ೆ �ಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ?  

ಸ�ತಃ �ೕ�ೇ ಅಹಂ�ಾರದ ಬಂ��ಾ���ೕ�. 

        ಈ ಅಹಂ�ಾರವ� ಎಷು� ಉದ� (length), ಎಷು� ಎತ�ರ (height) �ಾಗೂ ಎಷು� 

ಅಗಲ (breadth) ಇ�ೆ, ಎನು�ವ�ದು �ಮ�ೆ ಏ�ಾದರು ����ೆ�ೕ? ಈ ಅಹಂ�ಾರವ� ಇ�ೕ 

ಜಗ��ನ�� �ಾ�ಪಕ�ಾ� (Wide Spread) ಹರ��ೊಂ��ೆ. ಅಹಂ�ಾರದ ಉದ�, ಅಗಲ, 

ಎತ�ರ ಎಲ�ವ� �ೊಡ� ಪ��ಾಣದ���ೆ, �ಾ�ರು�ಾಗ ಅಹಂ�ಾರವನು� �ೇ�ೆ �ೆ�ೆಯುವ�ದು?  

�ೇ�ೆ ಭಗವಂತನ ��ಾಟ ಸ�ರೂಪ��ೆ�ೕ, �ಾ�ೆ ಅಹಂ�ಾರದ ಸ�ರೂಪ�ಾ��ೆ. �ಮ�ೆ 

ಅಹಂ�ಾರವನು� �ೆ�ೆಯ�ೇ�ೇ? �ಾ�ದ��ೆ �ಾವ� �ೆ�ೆದು�ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ನಮ� ಬ� ಆ 

�ಾನ��ೆ.  

        ಅಹಂ�ಾರವ� �ೊರಟು �ೋದ�ೆ ಆನಂತರ ಅಹಂ�ಾರದ ಮಕ���ಾ�ರ�ಾ�, 

�ೊ�ೕಧ-�ಾನ-�ಾ�ಾ-�ೋಭ, ಅ�ೆಲ�ವ� ಅವ�ಗಳ �ಾ��ೆ ಸು���ೊಂಡು �ೊರಟು 
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�ೋಗುತ��ೆ. ಆ�ೕ�ೆ �ೇಹದ�� ಏನು ಅಲ� ಸ�ಲ� ಉ��ರುವ��ೋ, ಅದು ��ೕ�ವ�ಾದ 

ಅಹಂ�ಾರ �ಾಗೂ ��ೕ�ವ�ಾದ �ೊ�ೕಧ-�ಾನ-�ಾ�ಾ-�ೋಭಗ�ಾ�ರುತ��ೆ, ಅವ� 

ಸ�ೕವ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ನಂತರದ�� �ೊ�ೕಧವ� �ಮ�ೆ ಬರುವ��ೇ ಇಲ�, ಶ�ೕರವ� 

ವ�ಕ�ಪ�ಸುತ��ೆ�ಾದರೂ ಅದು ��ೕ�ವ�ಾ�ರುತ��ೆ. ��ೕ�ವ ಎಂದ�ೆ �ಾಟ�ೕಯದ 

(dramatic) �ಾ�ೆ �ೋರುತ��ೆ. �ೇ�ೆ �ಾಟಕದ�� ನ�ಸುವವನು, '�ಾನು �ಾಜ' ಎಂದು 

�ಾಜನ �ಾತ�ವ��ದ�ರೂ, '�ಾನು ಒಬ� �ಾ�ಹ�ಣ, ಇದು �ೇವಲ Drama’ ಎಂದು ಅವ��ೆ 

���ರುತ��ೆಯ�ಾ�, �ಾ�ೆ!  

�ರಹಂ�ಾ�ಯ ಸಂ�ಾರವನು� �ಾರು ನ�ೆಸು�ಾ��ೆ? 

        ನಮ� (�ಾ�ಗಳ) ಅಹಂ�ಾರವ� ಪ�ಣ��ಾ� ಸ�ಾ���ಾ��ೆ. ��ಾ�ಗಳ� 

�ೇಳ��ಾ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ, '�ಮ� ಅಹಂ�ಾರವ� ಪ�ಣ��ಾ� �ೋ��ೆ�ಾದ�ೆ, �ೕವ� �ೆಲಸ 

�ಾಡಲು �ೇ�ೆ �ಾಧ�?' ಆಗ �ಾವ� �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, 'ನಮ� ��ೕ�ವ�ಾದ ಅಹಂ�ಾರ 

ಇ�ೆಯಲ�' ಎಂದು ಈ ಬುಗು�ಯನು� ಆ�ಸುವ�ದು �ೊ���ೆಯಲ��ೇ? ಅದನು� �ೇ�ೆ 

�ೕ���ಾ�ಗ, �ರುಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. �ೇ�ೆ ಅದು �ರುಗುತ��ೆ? ಅಲ��ೆ, ಆ �ೕ�ದ 

ಬುಗು�ಯು ��ೕ�ವ�ಾ��ೆ! ಅ�ೇ �ೕ� ಈ ನಮ� ಅಹಂ�ಾರವ� ಕೂಡ ��ೕ�ವ 

ಅಹಂ�ಾರ�ಾ��ೆ. �ಮ���, ಸ�ೕವ ಅಹಂ�ಾರವ� ಇ�ೆ ಮತು� ��ೕ�ವ ಅಹಂ�ಾರವ� 

ಇ�ೆ. ��ೕ�ವ ಅಹಂ�ಾರ�ಂದ ಕಮ�ಫಲವ� �ೊರಕುತ��ೆ �ಾಗು ಸ�ೕವ ಅಹಂ�ಾರ�ಂದ 

ಮುಂ�ನ ಜನ��ಾ��  ಕಮ�ಬಂಧನ�ಾಗುತ��ೆ. 

        ಸ�ೕವ ಅಹಂ�ಾರ�ಂ�ಾ� ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ ಮನಸು�-ವಚನ-�ಾಯದ �ೊಸ 

�ಾ�ಟ� Charge �ಾ��ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ �ಾಗು ��ೕ�ವ ಅಹಂ�ಾರ�ಂದ ಈ�ನ 

ಮನಸು�-ವಚನ-�ಾಯದ ಹ�ೆಯ (�ಂ�ನ ಜನ�ದ�� Charge ಆ�ರುವ) �ಾ�ಟ� 

Discharge ಆಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ಮ��� Charge �ಾಗು Discharge ಎರಡೂ ನ�ೆಯುತ���ೆ. 

�ಾವ� �ಮ� Charge ಅನು� ���� �ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆ�ೕ�ೆ ಬ�ೕ Discharge �ಾತ� 

ಉ��ರುತ��ೆ. �ೇವಲ ಸಂ�ಾರವನು� ನ�ೆಸಲು ಎಷು� ಅಹಂ�ಾರದ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ, 

ಅಷು� Discharge ರೂಪದ ಅಹಂ�ಾರ �ಾತ� ಉ��ರುತ��ೆ. ಅ�� Charge ರೂಪದ 

ಅಹಂ�ಾರವ� ಇರುವ��ಲ�. 

        ಆತ�ವ� �ಾ����ಾದ ಬ�ಕ, �ಾ�ೇ ಅವ�ೇಳನ �ಾ�ದರೂ, ಏ�ೇ 
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�ಾ�ದರೂ, ಅ�ಾ�ವ�ದೂ ಸ�ಶ��ಾಗುವ��ಲ�. ಆತ� �ಾ����ಾದ ಬ�ಕ ಅಹಂ�ಾರವ� 

�ೊರಟು�ೋಗುತ��ೆ. ಅನಂತರದ�� ಇರುವ ಅಹಂ�ಾರವ� ಸಂ�ಾರದ �ೆಲಸವನು� 

�ಾಡುವಂತಹ ��ೕ�ವ�ಾದ ಅಹಂ�ಾರ �ಾತ� ಇರುತ��ೆ. ಸ�ೕವ ಅಹಂ�ಾರವ� 

ಇರುವ��ಲ�. 

        ಅಹಂ�ಾರವನು� ಮುಕ��ಾ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ. ಅಹಂ�ಾರವ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

ಮುಕ��ಾದ�ೆ, ಮು�� �ೊ�ೆತಂ�ೆ. 

�ಾ�ಗಳ �ಾ�ೆಯ�� ಜನನ-ಮರಣವ� �ಾ��ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆತ� ಅಮರ�ಾ��ೆ ಇದರ ಅಥ��ೇನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅಮರ ಅಂದ�ೆ ಸ�ಾತನ�ಾ��ೆ. �ಾವ ವಸು� Real ಆ��ೆ, ಅದು 

ಸ�ಾತನ�ಾ��ೆ. ಸ�ಾತನ�ೇ ಅಮರ�ೆಂದು. ಸ�ಾತನ�ೆಂದ�ೆ �ಾಶ�ತ, Permanent! 

ಆತ�ವ� Permanent ಆ��ೆ. �ೕವ� ಪಂ�ೇಂ��ಯಗ�ಂದ ಏ�ೆ�ಾ� ಅನುಭ�ಸು��ೋ, 

ಅ�ೆಲ�ವ� Relative ಆ��ೆ. ಅವ�ಗಳ� ಅವ�ೆ�ಗ�ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಅವ�ೆ�ಯು (���ಯು) 

Temporary Adjustment ಆ��ೆ, ��ಾ��ಾ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇ�� ಮರಣ �ೊಂದುವವ �ಾರು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: '�ಾನು' ಮರಣ �ೊಂದುವ��ೇ ಇಲ�. �ಾವ ಅಹಂ�ಾರ��ೆ�ೕ, ಅದು 

ಮರಣ�ೊಂದುತ��ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅದು '�ಾನು, �ಾನು' ಎಂದು �ೇಳ�ತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಎ�� 

ಅಹಂ�ಾರ ಇರುವ��ಲ��ೕ, ಅದು '�ಾ�ೇ' ಆ��ೆ. 'ತನ�ನು� �ಾನು' ��ದ �ೕ�ೆ '�ಾನು' 

ಎಂದೂ ಮರಣ�ೊಂದುವ��ಲ�. ಅಹಂ�ಾರ�ೆ� ಮರಣದ ಭಯ��ೆ. ಈ ಅಹಂ�ಾರ�ಂ�ಾ� 

ಕಷ್ಣ �ಾತ�ದ�� ಏರುತ��ೆ (Elevate) �ಾಗೂ ಕಷ್ಣ �ಾತ�ದ�� ತಗು�ತ��ೆ (Depress). 

ಅಹಂ�ಾರವ� (Egoism) �ೊರಟು�ೋದ�ೆ, ಮ�ೆ�ಂದೂ �ನ��ೆಯು (Depress) 

�ಾಡುವ��ಲ�. 

        ಭಗ�ಾನ್ ಮ�ಾ�ೕರರು �ೇಳ��ಾ��ೆ, 'ಜಗ��ನ�� �ಾರೂ 

ಮರಣ�ೊಂದುವ��ಲ�' ಎಂದು. ಆದರೂ ಎ�ಾ� ಜನರು �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ, �ಾ�ೆ? ಜನರು, 

'ನಮ�ೆ �ಾ�ೆ (ಮರಣ �ೊಂದುವ��ಲ��ೆಂದು) �ಾ�ಸುವ��ಲ�' ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ 

�ಾನು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, 'ನಮ� ದೃ���ಂದ �ೋ�, �ಾ� ಪ�ರುಷರ ದೃ���ಂದ �ೋ�.' 
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�ಾವ� �ೋ�����ೆ�ೕ�ೆ ಈ ಜಗ��ನ�� �ಾರೂ ಮರಣ�ೊಂದುವ��ಲ��ೆಂದು. ಆದರೂ ಜನ 

ದುಃ�ಸು�ಾ��ೆ, ನಮ� ಅಣ� ಮೃತು��ೊಂ�ದರು, ನಮ� ಅ�ಯ ಮೃತು��ೊಂ�ದರು ಎಂದು. 

ಅ�ೇ, ಸುಮ��ೆ �ಾ�ೆ ವ��ೆಪಡು��ೕರ? ಇ�ೆ�ಾ� �ೇವಲ ಅವ�ೆ�ಗಳ ��ಾಶ�ಾ��ೆ, ಮೂಲ 

ವಸು�ವ� ಸ�ಾತನ�ಾ��ೆ. �ೕವ� ಸ�ಾತನ�ಾ�ರು�ಾಗ, �ಮ�ೇನೂ ಆಗುವ��ಲ� ಮತು� 

�ೕವ� ಅವ�ೆ�ಗಳ ರೂಪ�ಾ�ಾಗ �ಾತ� �ಮ� ��ಾಶ�ಾಗುವ�ದು. 

        ��ಾರಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ��ಾ��ೆ. �ಾನು 

�ೈ�ಾ�ಕ�ಾದ ��ಾರವನು� ����ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೈ�ಾ�ಕ ಎಂದ�ೆ, �ಾವ�ದು 'ಇ�ೆ�ೕ 

ಅದು ಇ�ೆ�ೕ ಇ�ೆ' �ಾಗೂ �ಾವ�ದು 'ಇಲ��ೕ, ಅದು ಇಲ��ೇ ಇಲ�' ಎಲ�ವನು� �ೇ��ೆ�ೕ 

�ಾ�ೆ�ೕ �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ�ದು 'ಇಲ��ೕ' ಅದನು� �ಾವ� 'ಇ�ೆ' ಎಂದು �ೇಳ�ವ��ಲ�. 

�ೕವ� 'ಅಂಥದು� ಏ�ಾದರು ಇರಬಹುದು' ಎಂದು �ೇ�ದರೂ, ಆಗಲೂ ಸಹ �ಾವ� 

�ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, 'ಅದು ಇಲ�' ಎಂದು. ಅದ�ಂದ �ಮ�ೆ �ೇಸರವ� ಉಂ�ಾದರೂ ಕೂ�ಾ �ಾವ� 

'ಇಲ��ೆ' ಇರುವ�ದನು� ಎಂದೂ 'ಇ�ೆ' ಎಂದು �ೇಳ�ವ��ಲ�. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅದು ನಮ� 

ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��ೆ. �ಾವ� �ಾವ ��ಾರಗಳನು� �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, ಅಲ��ೆ �ಾವ� ಈ 

ಇಪ��ೆ�ರಡು ವಷ�ಗಳ�� ಏ�ೆ�ಾ� �ೇ��ೆ�ೕ�ೆ, ಅದ�ಂದ �ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದು ��ಾರದ 

ಬ�ೆ� �ೕವ�, 'ನಮ�ೆ �ಂ�ೆ �ೕ�ೆಂದು �ೇ�ರು��, ಈಗ ಅದರ �ವರ�ೆಯನು� �ೊ�' 

ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, �ಾವ� �ವ�� �ೇಳಲು ಶಕ���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ಪ���ಂದು ವಸು��ನ ಬ�ೆ� 

��ಾ�ರ�ಾ� ��ಸಲು �ದ���ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಜಗತು� ಸ�ಯಂ �ೊಂದಲ (Puzzle) ಆ�����ೆ! 

�ಾವ� ಸ�ತಃ �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ �ೇ�ೆ �ೊಂದಲಮಯ�ಾ��ೆ ಎಂದು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆಂಗ��ಾ�ೆಯ�� Soul ಎಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ�ರಲ��ೇ, ಅದು ಆತ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಆ ಜನರು Soul ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ Soul (ಆತ�) ಎನು�ವ�ದು ಎಂತಹ 

ವಸು��ೆಂದು ಅವರು ಅ��ಲ�. ಆತ�ವ� �ೇ�ೆ�ೕ ವಸು��ಾ��ೆ. ಆತ�ವ� ಪ��ಾಶ�ಾ��ೆ. 

ಅದ�ೆ� ಆತ� ಎಂದು �ೇವಲ �ೆಸರನು� �ೊಡ�ಾ��ೆ. ಆತ�ವ� ವಸು��ಾ��ೆ. �ಾಲು� 

�ೇದಗಳನು� ಓ�ದರೂ ಸಹ ಅದರ�� ಆತ�ವ� �ಗುವ��ಲ�. ಎ�ಾ� ಜನರು ಆತ�ದ 

ಹುಡು�ಾಟದ���ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಆತ�ವ� ಸೂ�ಲ ವಸು�ವ� ಅಲ�, ಸೂಕಷ್� ವಸು�ವ� ಅಲ�, 

ಸೂಕಷ್�ತರ ವಸು� ಕೂ�ಾ ಅದಲ�. ಆತ�ವ� ಸೂಕಷ್�ತಮ್ ವಸು��ಾ��ೆ. ಪ�ಸ�ಕವ� 

ಸೂ�ಲ�ಾ��ೆ, ಶಬ�ವ� ಸೂ�ಲ�ಾ��ೆ. ಪ�ಸ�ಕದ�� �ೇವಲ ಸೂ�ಲ ��ಾರಗ��ೆ. ಸೂಕಷ್�, 

ಸೂಕಷ್�ತರ, ಸೂಕಷ್�ತಮ್ ��ಾರಗಳ� ಎ��ಯೂ ಇಲ��ೇ ಇಲ�. �ೕ�ರು�ಾಗ, ಎ�� ಆತ�ದ 
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ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆ �ಾಡುವ�ದು? Go to '�ಾ�.' '�ಾ� ಪ�ರುಷರ' ಬ��ೆ �ೋದ�ೆ, ಎಲ�ವ� 

�ಾ����ಾಗುವ�ದು.  

ಅಹಂ�ಾರವ�, �ಾ�ನದ�� ಇಲ� ಆದ�ೆ ���ಯ�� 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ನ��ಂದ ಸ��ಾ� �ಾ�ನ �ಾಡಲು ಆಗುವ��ಲ�. �ಾ�ನವನು� �ೇ�ೆ 

�ಾಡ�ೇಕು? ಅದನು� ನನ�ೆ ��ಯ�ೇ�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ನವನು� �ೕವ� �ಾಡು���ೋ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ �ಾ�ೋ �ಾಡು�ಾ��ೋ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾನು �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಎಂ�ಾದರೂ ���ಂದ �ಾ�ನ �ಾಡಲು ಆಗ�ೆ ಇದ�ದು� ಇ�ೆ�ೕ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದು, �ಾ�ೆ ಆ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದ�ೆ� �ಾರಣ��ೆ. ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ '�ೕವ� ಚಂದು�ಾಯ್' ಆ�ರು��ೋ, 

ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾಯ�ವ� ಸ��ಾ� ಆಗುವ��ಲ�. �ೕವ� ಚಂದು�ಾಯ್ ಎಂಬುದು 

ಎಷು� �ೇಕ�ಾ �ಜ�ಾ��ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೇಕ�ಾ ನೂರ�ೆ� ನೂರು. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ, '�ಾನು ಚಂದು�ಾಯ್' ಎಂಬ wrong belief ಇರುವ��ೋ, 

ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ '�ಾನು ಇದು �ಾ��ೆ, �ಾನು ಅದು �ಾ��ೆ' ಎಂಬ ಅಹಂ�ಾರ�ರುತ��ೆ. 

�ಾವ��ೇ �ಾಯ�ವನು� �ಾಡ�ೇ�ದ�ರೂ, ಅದರ ಕತ��ಾ� ಅಹಂ�ಾರ�ರುವ�ದು �ಾಗೂ 

ಕತ��ಾ� ಅಹಂ�ಾರವ� �ೆ�ೆದಷು� ಭಗವಂತ ದೂರ ಸ�ಯುವನು. ಒಂದು �ೇ�  ೆ �ಮ�ೆ 

ಪರ�ಾತ� ಪದವನು� �ಾ��� �ಾ��ೊಳ��ೇ�ೆಂ�ದ��ೆ, ಆಗ '�ಾ�ಗಳ' ಬ� �ಾನ 

ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು. ಇದ�ಂದ, �ಮ� ಅಹಂ�ಾರವ� �ಮೂ�ಲ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಮ� 

�ಾಯ�ವ� �ೆರ�ೇರುತ��ೆ. 

        �ಾ�ನ �ಾಡಲು �ಾ�ಗೂ ಬರುವ��ಲ�. �ಾವ �ಾ�ನವನು� '�ಾಡ'�ೇ�ಾ� 

ಬರುವ��ೋ, ಅದು ಅಹಂ�ಾರ�ಂ�ಾ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ಅದನು� �ಜ�ಾದ �ಾ�ನ�ೆಂದು 

�ೇಳಲು ಬರುವ��ಲ�. ಅದನು� ಏ�ಾಗ��ೆ�ಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಎ�� ಅಹಂ�ಾರ 

ಇಲ��ೕ, ಅ�� �ಾ�ನ��ೆ. �ಾ�ನವನು� ಅಹಂ�ಾರ�ಂದ �ಾಡಲು �ಾಧ��ಲ�. �ಾ�ನವ� 

��ದು�ೊಳ��ವ ವಸು��ಾ��ೆ, �ಾಡ�ೇ�ಾದ ವಸು�ವಲ�. �ಾ�ನ ಮತು� ಏ�ಾಗ��ೆಯ�� 
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ಬಹಳಷು� ಅಂತರ��ೆ. ಏ�ಾಗ��ೆ�ೆ ಅಹಂ�ಾರದ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾ�ನವ� 

ಅಹಂ�ಾರ�ಂದ ���ಪ��ಾ��ೆ. ಅಹಂ�ಾರದ ಏ��ತವ� �ಮ� ಗಮನ�ೆ� ಬರುತ��ೆ�ೕ 

ಇಲ��ೕ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದು ಬರುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅಹಂ�ಾರದ ಏ��ತವನು� ಲಕಷ್�ಯ�� ಇಡುವ�ದರ �ೆಸ�ೇ �ಾ�ನ�ಾ��ೆ. 

ಆತ��ಾ�ನ �ಾಗು �ೌದ��ಾ�ನಗಳ�� ಅಹಂ�ಾರವ� ಇರುವ��ಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಧಮ��ಾ�ನದ�� ಅಹಂ�ಾರವ� ಇರುತ��ೆ�ೕ ಇಲ��ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದರ�� ಕೂಡ ಅಹಂ�ಾರವ� ಇರುವ��ಲ�. �ಾ�ನದ�� ಅಹಂ�ಾರವ� ಇರುವ��ಲ�, 

���ಯ�� ಅಹಂ�ಾರವ� ಇರುವ�ದು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದ��ಾ�ನ �ಾಗು ಆತ��ಾ�ನ ಆಗುವ�� ಅಹಂ�ಾರವ� ��ತ��ಾ� ಇರುತ��ೆ 

ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೇವಲ ��ತ� �ಾತ�ವಲ�, ಅ�� ��� ಕೂಡ ಅಹಂ�ಾರ�ಂ�ಾ��ೆ. ���ಯು 

ಇರುವ�� �ಾ�ನ ಇರುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ����ಂದ �ಾವ ಪ��ಾಮ ಉತ�ನ��ಾಗುವ��ೋ 

ಅದು �ಾ�ನ�ಾ��ೆ. �ಾಗು �ಾವ �ಾ�ನ ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ�ೕ, ಅದರ�� ಅಹಂ�ಾರವ� 

ಇರುವ��ಲ�. ಆತ��ಾ�ನ�ಾ�ಾಗ, ಅದರ�� ‘�ಾನು ಆತ��ಾ�ನ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ' ಎನು�ವ�ದು 

ಇಲ��ೆ �ೋದ�ೆ, ಆಗ ಆ �ಾ�ನದ�� ಅಹಂ�ಾರವ� ಇರುವ��ಲ�. ಅಹಂ�ಾರವ� ಮ�ೊ�ಂದು 

ಕ�ೆಯ�� 'ಉಪ�ೕಗ'ದ�� ಇರು�ಾಗಲೂ, �ಾ�ನವ� ತನ�ಷ��ೆ� ಒಳ�ೆ ನ�ೆಯುತ��ೇ 

ಇರುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ನದ�� ಅಹಂ�ಾರವ� ಇರುವ��ಲ�, ಕತ�ನೂ (�ಾಡುವವನು) ಅಲ�, 

�ೕ�ರು�ಾಗ �ಾವ �ೕ�ಯ�� ಕಮ�ಬಂಧನ�ಾಗುತ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಈ ಆತ��ಾ�ನವ� ಆಗು�ಾಗ 'ನ��ಂದ ಆತ��ಾ�ನ�ಾ��ೆ' ಎಂದು 

ಅಂದು�ೊಂ�ಾಗ, ಅ�� ಕತ��ಾಗು�ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಅದರ ಬಂಧನ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೕವ� �ೇ���ೕ�, �ೆ�ೕಯವ� �ಣ�ಯ�ಾದ �ೕ�ೆ �ಾನು �ಾ�ತ�ಾಗು�ಾ��ೆ, 

ಆಗ �ಾ�ನವ� ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ�� ಅಹಂ�ಾರದ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇರುವ��ಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದರ�� ಅಹಂ�ಾರವ� ಇರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಇಲ��ೆ ಇರಬಹುದು. �ರಹಂ�ಾರವ� 
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�ಾ�ತ�ಾ�ಾಗ ಶುಕ��ಾ�ನವ� ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ಇಲ��ಾದ�ೆ ಧಮ��ಾ�ನ ಅಥ�ಾ 

ಆತ��ಾ�ನ ಅಥ�ಾ �ೌದ��ಾ�ನವ� ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ತ ಪದದ�� ಅಹಂ�ಾ��ಾ�ರ� ಅಥ�ಾ �ರಹಂ�ಾ��ಾ�ರ�, ಆದ�ೆ 

ಅದರ ಪ��ಾಮ ಸ�ರೂಪ�ಾ� ಉತ�ನ��ಾಗುವ �ಾ�ನದ�� ಅಹಂ�ಾರವ� ಇರುವ��ಲ� 

ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು. ಶುಕ��ಾ�ನದ ಪ��ಾಮವ� �ಾ�ಾಗ ಬರುವ��ೋ, ಆಗ �ೕಕಷ್ 

�ಾ����ಾಗುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೆ�ೕಯವ� �ಶ�ಯ�ಾ�ಾಗ, ಅದರ�� ಅಹಂ�ಾರದ �ಾತ��ೇ�ಾದರು ಇ�ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೆ�ೕಯವನು� ಅಹಂ�ಾರ�ೇ �ಶ�ಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ೕಕಷ್ದ �ೆ�ೕಯ ಮತು� 

�ಾ�ತ �ರಹಂ�ಾ��ಾ�ಾಗ, ಶುಕ��ಾ�ನವ� ಉಂ�ಾಗುವ�ದು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಧಮ��ಾ�ನದ �ೆ�ೕಯದ�� ಅಹಂ�ಾರದ ಸೂಕಷ್� �ಾಜ� ಇ�ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು. ಅಹಂ�ಾರದ ಉಪ��� ಇಲ��ೆ ಧಮ��ಾ�ನವ� ಉಂ�ಾಗುವ��ೇ ಇಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆತ�, �ೌದ� �ಾಗೂ ಧಮ��ಾ�ನ, ಇವ�ಗಳನು� ಪ�ದ�ಲ್ ಪ��ಾಮ�ೆಂದು 

�ೇಳಬಹು�ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಅವ�ಗಳನು� ಪ�ದ�ಲ್ ಪ��ಾಮ�ೆಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ 

ಶುಕ��ಾ�ನವ� �ಾ��ಾ�ಕ ಪ��ಾಮ�ಾ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದ�ೆ, ಶುಕ��ಾ�ನವ�, ಆತ�ದ ಪ��ಾಮ�ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಶುಕ��ಾ�ನ�ಾ�ದ��ೆ, ಅದ�ಂದ �ಾವ ಕಮ��ಾಗುವ��ೋ, ಅದು ಬಹಳ 

ಒ� �ೆಯ�ಾ��ರುತ��ೆ �ಾಗೂ ಧಮ��ಾ�ನ�ಾ�ದ��ೆ, ಆಗ ಅದು ಸ�ಲ� ಕ�� ಗುಣಮಟ�ದ 

ಕಮ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಇದು ಸ��ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಶುಕ��ಾ�ನ�ಾ�ದ��ೆ, ಆಗ ಕ�ಮ (ಕ��ಕ್) �ಾಗ�ದ�� ಕಮ�ವ� ಇರುವ��ೇ 

ಇಲ�. ಇದು ಅಕ�ಮ (ಅಕ�ಮ್) �ಾಗ��ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಇ�� ಕಮ�ವ� ಇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ 

ಇದರ�� �ಾನು ಕತ��ಾಗ�ೆ, �ೇವಲ ಕಮ�ವನು� ಬ��ಾ�ಸುವ �ಾವ�ಂದ ನ�ೆಯುವ�ದು. 

ಇ�� (ಅಕ�ಮ್ �ಾಗ�ದ��) ಕಮ�ವನು� ಮು�ಸ�ೆ�ೕ '�ಾನವ�' �ಾ����ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ! 
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        �ಾಗ-�ೆ�ೕಷಗ�ಂದ ಮುಕ��ಾಗಲು �ಾ�ನ �ಾಡ�ೇ�ಾ�ಲ�, �ೇವಲ �ತ�ಾಗ 

��ಾನವನು� ��ಯ�ೇ�ಾ��ೆ. 

ಅಹಂ�ಾರವ� �ಲಯ�ಾಗುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

        �ಮ�ೆ ಅ�ಾಶ�ತ (Temporary) ಸ�ಾ�ಾನ �ೇ�ೋ ಅಥ�ಾ �ಾಶ�ತ 

(Permanent) ಸ�ಾ�ಾನ �ೇ�ೋ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾಶ�ತ�ಾದ (Permanent) ಸ�ಾ�ಾನ �ೇಕು. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ದ��ೆ '�ಾನು ಚಂದು�ಾಯ್' ಎಂದು�ೊಂಡು ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ ನ�ೆಸು��?  

ಅದರ ��ಾ�ಸದ �ೕ�ೆ ಎಷು� ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ ನ�ೆಸು��? ಈ �ೆಸರನು� �ೇ�ೆ 

ನಂಬುವ�ದು? �ೇಹವನು� �ೇ�ೆ ನಂಬುವ�ದು? �ಾವ� ಸ�ತಃ �ಾರು, ಎನು�ವ�ದರ 

�ೆ�ೕಧ�ೆಯನು� ನ�ೆಸ�ೇಕಲ��ೇ? ಅದನು� ��ದು�ೊಳ��ೇಕಲ��ೇ? ಈ �ಾನವನು� 

ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ವ�ವ�ಾರ �ೈ�ಾಟು ಈಗ ನ�ೆಯುವ�ದ��ಂತಲೂ ಉತ�ಮ�ಾ� 

ನ�ೆಯುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ, ಈಗ ನ�ೆಸು��ರುವ ವ�ವ�ಾರದ�� ಬಹಳಷು� ನಷ�ವ� ಉಂ�ಾಗು���ೆ, 

ಇದನು� �ಾಡು��ರುವವರು �ಾರು?  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ ಅಹಂ�ಾರ�ೇ (Egoism) ನಷ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ��ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ���ಂದು ಹಂತದಲೂ� ಅನುಭವ�ೆ� ಬರುತ��ೆ.  

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಅದ�ಾ���ೕ �ಾವ� ಅಹಂ�ಾರವನು� �ೆ�ೆದು�ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ನಂತರ ಈ 

ನಷ� ಪ�ಸುವವನು �ೊರಟು�ೋಗು�ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಅವ�ೊಂ��ೆ ಎ�ಾ� �ಬ�ಲ�ೆಯು 

(weakness) ಕೂ�ಾ �ೊರಟು�ೋಗುತ��ೆ. ಎ�ಾ� �ಬ�ಲ�ೆಗಳ� (weakness) 

ಅಹಂ�ಾರ�ಂ�ಾ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ಈ ಅಹಂ�ಾರವ� �ೊರಟು�ೋದ�ೆ ಮ�ೆ� 

�ಬ�ಲ�ೆಯೂ (weakness) �ೊರಟು�ೋಗುತ��ೆ. ನಂತರ 'ಚಂದು�ಾಯ್ �ಾರು? 

�ಾಗೂ �ೕನು �ಾರು?' ಎನು�ವ�ದರ �ೇದವ� ��ಯಲ�ಡುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆತ��ಾ�ಾ�ಾ�ರ (Self-Realisation) ಸ�ೕಪ�ೆ� �ೋಗ�ೇ�ಾದ�ೆ 'ಅಹಂ' 

ನಷ��ಾಗ�ೇಕಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, '�ಾನು, ನನ�ದು' ಇ�ೆಲ�ವ� �ಾಶ�ಾಗ�ೇ�ಾ��ೆ. ನಮ��� ಅ�ೆಲ�ವ� 

ನ���ೋ��ೆ. ಈ 'ಪ�ೇಲ'��ೆ �ಾರು �ಂದ�ೆ �ಾ�ದರೂ ‘ನಮ�ೆ’ ಸ���ಸುವ��ಲ�. 



ಅಂತಃಕರಣದ ಸ�ರೂಪ                              38 

ಏ�ೆಂದ�ೆ ‘�ಾವ�', 'ಪ�ೇಲ'ನಲ�. ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ '�ಾವ�' 'ಪ�ೇಲ' ಎಂದು 

�ಾ���ೊಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ, ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ಅಹಂ�ಾರ�ರುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅಹಂ�ಾರವನು� �ೋಗ�ಾ�ಸುವ�ದು, ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ�ಕರ�ಾ��ೆ 

ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅಹಂ�ಾರವನು� ವೃ���ೊ�ಸುವ�ದು ಬಹಳ ಕಷ�ಕರ�ಾ��ೆ �ಾಗೂ 

ಅಹಂ�ಾರವನು� ಅಂತ��ೊ�ಸುವ�ದು ಕೂ�ಾ ಬಹಳ ಕಷ�ಕರ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾನ� ಬಡ�ಾ� 

ಜನ��ೆ  ಅಹಂ�ಾರವನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ��ೇ�ೆಂ�ದ�ರೂ, ಅದನು� ವೃ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.  

        ಅಹಂ�ಾರವನು� ಅಂತ��ೊ�ಸಲು ಏನು �ಾಡ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಅಹಂ�ಾರದ 

�ೇಷವ� ಇಲ��ರುವಂತಹ ವ��� �ಾರು ಇರು�ಾ��ೆ, ಅವರ ಬ��ೆ �ೋಗುವ�ದ�ಂದ, ಅವರ 

ಸ�ಹದ�� ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ �ಮ� ಅಹಂ�ಾರ ಅಂತ��ೊಳ��ತ��ೆ. ಅದು�ಟು� �ೇ�ೆ 

�ಾ�ಯೂ ಇಲ�. ಅಹಂ�ಾರವ� ಇಲ��ೆ ಇರುವಂತಹ ವ���ಯು �ಾ�ಾಗ�ೋ ಬಹಳ 

�ರಳ�ಾ� ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ಬರು�ಾ��ೆ, ಆಗ ನಮ� �ಾಯ�ವನು� �ಾ���ೊಳ��ೇ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�� �ೕ�. 

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�� �ೕ�. 
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�ಾ�ೇ 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�� �ೕ�. 

********* 
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