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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.” 
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ಸಂ�ಾದ�ೕಯ 

          'ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ���' ಎಂಬ ಈ ಒಂದು �ಾಕ�ವನು� �ೕವನದ�� 

ಅಂತಗ�ತ�ಾ�� �ೊಂಡವರ �ೕವನವ� ಸುಂದರ�ಾಗುವ�ದ�ಲ��ೆ, ಅವ��ೆ 

�ೕಕಷ್ವ� ಕೂ�ಾ ಅ� �ೕಘ�ದ�� ಸಮು�ಖ�ಾ� ಬಂದು �ಲು�ವ�ದು! ಇದು 

����ಾದದ �ಾಕ��ಾ��ೆ. 

          ಅಕ�ಮ ��ಾ� ಸಂಪ�ಜ� �ಾ�ಾ��ೕಯವರು �ೕ�ರುವಂತಹ ಈ 

ಸೂತ�ವನು� ಅಳವ���ೊಂಡ ಎ�ೊ�ೕ ಜನರು ಸಂ�ಾರ �ಾಗರ�ಂದ ದಡ 

�ೇ��ಾ��ೆ! ಅವ�ೆಲ�ರೂ �ೕವನದ�� ಸುಖ-�ಾಂ�ಯನು� �ೊಂದುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, 

�ೕಕಷ್ �ಾ��ಗ�ಾ��ಾ��ೆ. ಇದ�ಾ�� �ೕವನದ�� ಪ���ಬ�ರೂ �ೇವಲ ಒಂ�ೇ 

ಒಂದು ದೃಢ �ಶ�ಯವನು� �ಾಡ�ೇ�ಾ��ೆ. ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ‘�ಾನು �ಾವ��ೇ 

�ೕ�ಯ ಸಂಘಷ��ೆಗ��ೆ ಒಳಪಡ�ಾರದು. ಎದು�ನವರು ಎ�ೆ�ೕ �ಾ���ೊಂಡು 

ಓ�ಾಡು��ದ�ರೂ, ಅದು ಏ�ೇ ಆ�ರ�, �ಾನು �ಾತ� ಸ�ಂ�ಸುವ��ಲ�.’ �ೕ�ೆ 

�ಶ�ಯ �ಾ��ಟ��ೆ, ಅ�ೆ�ೕ �ಾಕು. ಅಂತಹವ��ೆ �ಾ�ಕೃ�ಕ�ಾ� ಒಳ��ಂದ�ೇ 

ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ��ಸುವ ಅ�ವ� ಮೂಡುತ��ೆ. 

          �ಾ�� ಕತ�ಲ�� �ೊಠ��ಂದ �ೊರ�ೆ �ೊರ�ಾಗ ಎದು��ೆ �ೋ�ೆ ಅಡ� 

ಬಂದ�ೆ ಏನು �ಾಡು� �ೇ�ೆ? �ೋ�ೆ�ೆ �ಾ��ಂದ ಒದು�, ‘�ೕನು �ಾ�ೆ ಅಡ� 

ಬರು�ೆ �ಂ�ೆ �ೋಗು, ಇದು ನನ� ಮ�ೆ’ ಎಂದು ಜಗಳ�ಾ�ದ�ೆ ಆಗುತ��ೆ�ೕ? 

ಇಲ�, ಎಷು� ಸರಳ�ೆ�ಂದ ಎದು��ೇ�ೇ ಅಡ� ಬಂದರೂ ಅ�� ತಡ�ಾಡು�ಾ� 

�ಾ�ಲನು� ಹುಡು��ೊಂಡು �ೊರ�ೆ ಬರಲು ಪ�ಯ��ಸು� �ೇ�ೆ �ಾ�ೆ? ಏ�ೆಂದ�ೆ, 

ಅ�� ನಮ�ೆ ಅ���ೆ, �ೋ�ೆ�ೆ �ೊ�ೆದು �ೊಂಡ�ೆ ನಮ� ತ�ೆ�ೆ �ೆಟು��ೕಳ�ತ��ೆ 

ಎಂದು. 

          ���ಾದ �ೕ�ಯ�� �ಾಜನು ನ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗು�ಾಗ 

ಗೂ��ಂದು ಓಡು�ಾ� ಎದು��ೆ ಬಂದ�ೆ, ಆಗ �ಾಜ ಗೂ��ೆ, ‘�ಾ�ೆ �ೕ�ೆ ಅಡ� 

ಬರು��ರು�ೆ? ನನ�ೆ �ಾಗ �ಡು. ಇದು ನನ� �ಾಜ�, ನನ� �ೕ�, ನನ�ೆ ರ� �ೆ �ಡು’ 



ಎಂದು �ೇಳಲು �ೋದ�ೆ, ಆಗ ಗೂ�ಯೂ ಕೂ�ಾ �ೇಳ�ತ��ೆ '�ೕನು 

�ಾಜ�ಾದ�ೆ, �ಾನು ಮ�ಾ�ಾಜ! �ಾ �ೋ�ೋಣ!’ ಎಂದು. �ಾ�ಾ�, ಅಂತಹ 

ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಬಲ�ಾ��ಾದ �ಾ�ಾ��ಾಜ�ಾ�ದ�ರೂ �ಲ��ೆ �ಾ��ೊಳ��ೇ 

�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ೇ�ಾದರೂ ಸ�, �ಾವ�ಯ �ೕ�ೆ ಏ��ಾದರೂ 

�ಾ�ಾಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾ�? ಆ ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ��ಸುವ ಸಲು�ಾ�! 

          ಇಂತಹ �ಾ�ಾರಣ ಪ�ಸಂಗಗ�ಂದ �ಾವ� ಅ�ತು�ೊಂಡು, �ಾ�ೇ 

ನಮ�ೆ �ಾ�ಸಲು ಬಂದರೂ, ಅವರುಗಳ� ಕೂ�ಾ �ೋ�ೆ ಅಥ�ಾ ಗೂ�ಯ 

�ಾ�ೆಂದು ಧೃ�ೕಕ���ೊಳ��ೇಕು. ನಮ�ೆ ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದ ತ��� 

�ೊಳ��ೇ�ದ��ೆ �ಾಣತನ�ಂದ �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. ಎ� �ೆಂದರ�� ಸಂಘಷ��ೆಗಳ� 

ಎದು�ಾ�ಾಗ, ಅದನು� ತ��ಸ�ೇಕು. �ೕ�ೆ ನ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ �ೕವನವ� 

� �ೇಶಮುಕ��ಾ�ರುವ�ದು �ಾಗು �ೕಕಷ್ �ಾ����ಾಗುವ�ದು. 

 -�ಾ. �ರು�ೇನ್ ಅ�ೕನ್   

 



                    

ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ��� 

ಮುಂ�ಾಗ �ೇಡ ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ….. 

          '�ಾ�ೊಂ�ಗೂ ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡ�ೇಡ �ಾಗು ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ��ಸು', 

ಎಂಬ ನಮ� ಈ �ಾಕ�ವನು� �ಾರು ಆ�ಾ�ಸುವ�ೋ, ಅವರು �ೇರ�ಾ� �ೕಕಷ್�ೆ� 

�ೋಗು�ಾ��ೆ. �ಮ� ಭ�� ಮತು� ನಮ� ವಚನದ ಬಲ�ಂದ ಎ�ಾ� �ೆಲಸಗಳ� 

�ೆರ�ೇರುತ��ೆ. ಅದ�ೆ�, �ಮ� �ದ��ೆಯು ಇರ�ೇಕು. ನಮ� ಒಂ�ೇ ಒಂದು �ಾಕ�ವನು� 

�ಾ�ೇ �ಾ��ದರೂ, ಅವರು �ೕಕಷ್�ೆ� �ೋಗುವ�ದು ಖಂ�ತ. ಅದೂ ��, �ೇವಲ ನಮ� 

ಒಂದು ಶಬ�ವನು� '�ೇ��ೆ�ೕ �ಾ�ೆ' ಗಂಟ�ನ�� ಇ�� �ೊಂಡು�ಟ��ೆ ಅ�ೆ�ೕ �ಾಕು, 

�ೕಕಷ್ವ� �ೈಯ���ೕ ಬಂದು�ಡುತ��ೆ. �ಾ��ೆ! ಆದ�ೆ ಅದನು� '�ೇ��ೆ�ೕ �ಾ�ೆ' 

��ೕಕ�ಸ�ೇಕು. ನಮ� ಒಂದು ಶಬ�ವನು� �ನ��ೕ �ಾಲ�ೆ �ಾ�ದರೂ �ಾಕು 

ಅದು�ತ�ಾದ ಶ�� ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ನ��ಳ�ೆ ಎ�ೆ��ಾ� ಶ��ಗ��ೆ ಎಂದ�ೆ, �ಾರು 

�ೇ�ೇ ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಮುಂ�ಾದರೂ ಅದನು� ತ��ಸುವಂತಹ ಶ����ೆ. �ೊ��ದೂ�-

�ೊ��ದೂ� ಹಳ��ೆ� �ೕಳಲು �ದ��ೆಯ��ರುವವರ �ೊ�ೆಯ�� �ೊ�ೆ�ಾ��ೊಂಡು 

ಕು�ತು�ೊಳ��ವ�ದು �ಾ�ೆ �ೇಕು? ಅವ�ಗಂತೂ �ೕಕಷ್�ೆ� �ೋಗಲು �ೇ�ಲ�, �ೊ�ೆ�ೆ 

�ಮ�ನು� ಕೂ�ಾ ಅವ�ೊಂ��ೆ ಕು�����ೊಂಡು �ಡು�ಾ��ೆ. ಇಂಥವ�ೊಂ��ೆ �ಾ�ೆ  

ಸಮ���ೊಂಡು ಕು�ತು�ೊಳ��ೇಕು? �ಮ�ೆ �ೕಕಷ್�ೆ� �ೋಗ�ೇ �ೇ�ೆಂ�ರು�ಾಗ, 

ಅಂತಹವ�ೊಂ��ೆ �ೆ��ನ ಬು��ವಂ��ೆಯನು� �ೋ�ಸಲು �ೋಗ�ಾರದು. ಎ�ಾ� 

ಕ�ೆ�ಂದಲೂ, �ಾಲು� �ಕು�ಗಳ��ಯೂ ಎಚ���ೆ ವ�ಸ�ೇಕು. ಇಲ��ಾದ�ೆ �ೕವ� ಈ 

ಜಂ�ಾಟ�ಂದ ����ೊಳ�ಲು �ೋದರೂ ಜಗತು� �ಡುವ��ಲ�. ಆದುದ�ಂದ ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ 

ಒಳ�ಾಗದಂ�ೆ ಸರಳ�ೆ�ಂದ �ಾ��ೊಂಡು �ಡ�ೇಕು. ಅ�ೇ, �ಾವ� ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ 

�ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆಂದ�ೆ, ಅಕ�ಾ�ತ್ �ಮ� ಪಂ�ೆ �ೇ�ಯ ತಂ��ೆ ����ೊಂ�ದು�, �ಮ� 

�ೕಕಷ್ದ �ಾ� �ೊರಡಲು �ದ��ಾ�ದ��ೆ, ಅ�� ಮೂಖ�ನ �ಾ�ೆ ಪಂ�ೆಯನು� 

����ೊಂಡು ಕು�ತ�ೆ ಆಗುತ��ೆ�ೕ? ಪಂ�ೆಯನು� �ಟು� ಓಡ�ೇಕು. ಅ�ೇ, ಒಂದು 

ಕಷ್ಣವ� ಕೂ�ಾ ಅ�ೇ ಅವ�ೆ��ೆ ಅಂ��ೊಂ�ರುವ �ಾ�ಲ� ಎಂದ�ೕ�ೆ, ಇನು� �ೇ�ೆಲ�ದರ 

ಬ�ೆ� �ಾತ�ಾಡುವ��ಾದರೂ ಏನು? �ಾವ�ದ�ಾ�ದರು  �ೕವ� ಅಂ��ೊಂಡ�ೆ, ಆಗ �ೕವ� 

�ಮ� ಸ�ರೂಪವನು� ಮ�ೆತಂ�ೆ! 
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          ಅಕ�ಾ�ತ್ ಎಂ�ಾದರೂ �ೕವ� ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಒಳ�ಾ��ಟ��ೆ, ಆಗ ಅದನು� 

ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ ��ಾ���ಡ�ೇಕು. ಸಹಜ�ಾ��ೕ, ಸಂಘಷ��ೆಯ �ೆಂ�ಯು ಏಳ�ವ 

ಮುನ��ೇ ��ಾ���ೊಂಡು�ಡ�ೇಕು.  

'�ಾ��ಕ್ �ೈಟ್ ' ತ��ಸುವ�ದು, ಸಂಘಷ��ೆಯನು� 

          �ಾವ� ರ�ೆ�ಯ�� ಎ�ೊ�ಂದು �ಾಳ��ಂದ ನ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ ಅಲ��ೇ? ಅ�� ಎದು�ನ 

ವ���ಯು ಸ��ಲ��ೆ ಇರಬಹುದು �ಾಗೂ �ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾ�ೆ ಬಂದು ನಮ�ೆ �ೊ�ೆದು 

�ಾ�ಯನು� ಉಂಟು�ಾಡಬಹುದು, ಅದು �ೇ�ೆ ��ಾರ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, ನಮ��� ಅವ��ೆ 

�ೆಡಕು �ಾಡ�ೇ�ೆಂಬ ಇ�ಾ�ೆ ಇರ�ಾರದು. �ಾವ� ಅವ��ೆ �ಾ��ಾಡಲು �ೋದ�ೆ ಆಗ 

ನಮಗೂ �ಾ� ಉಂ�ಾಗುವ�ದು. �ಾ�ಾಗಲೂ ಪ���ಂದು ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದ 

ಇಬ��ಗೂ ನಷ��ಾಗುತ��ೆ. �ೕವ� ಎದು�ನವ��ೆ ದುಃಖವನು� �ೊಡಲು �ೋದ�ೆ, ಆಗ 

�ೊ�ೆ�ೆ �ಮಗೂ ಆ�ಂ�ಾಗ�ೇ 'ಅನ್ � ��ಂಟ್' ದುಃಖ�ಾಗ�ೆ ಇರುವ��ಲ�! ಇದು 

ಸಂಘಷ��ೆಯ ಬ�ೆ� ಆ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಾನು ಈ ಉ�ಾರ�ೆಯನು� �ೊಡು���ೆ�ೕ�ೆ: ಈ 

ರ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ ಚ�ಸುವ �ಾಹನಗಳ ವ�ವ�ಾರದ ಧಮ�ವ� ಏ�ೆಂದು ��ಸುತ��ೆ, 

'ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಒಳಪಟ��ೆ �ನ� ಮೃತು�; ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದ ಅ�ಾಯ��ೆ' ಎಂದು. 

ಆದುದ�ಂದ �ಾ�ೊಂ�ಗೂ ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡ�ಾರದು. �ಾ�ೆ�ೕ, �ಾ�ವ�ಾ�ಕ 

�ಾಯ�ಗಳ�� ಸಹ ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಅವ�ಾಶ�ೊಡ�ಾರದು. �ಾ�ಾಗಲು ಸಂಘಷ��ೆಯು 

ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಅದು �ಾವ��ೋ ಒಂದು �ನ ನ�ೆಯುತ��ೆ. ಅ�ೇನು 

�ಂಗಳ�� ಇನೂ�ರು �ಾ� ಆಗುತ��ೆ�ೕ? �ಂಗಳ�� ಎಷು� �ಾ� �ೕ�ಾಗುತ��ೆ?   

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೆಲ���, ಎರಡು ಅಥ�ಾ �ಾಲು� �ಾ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌ�ಾ, �ಾ�ಾದ�ೆ ಅದಷ�ನು� �ಾವ� ಸು�ಾ���ೊಂಡು �ಡ�ೇಕು. �ಾನು 

�ೇಳ�ವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾ�ಾ� �ಾವ� ಜಗಳ�ಾಡ�ೇಕು? �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ದ�� 

�ಾ�ಯನು� ಉಂಟು �ಾ�ದ�ೆ, ಅದು ನಮ�ೆ �ೆ�ೕ�ೆ ತರುವ��ಲ�. ಎಲ�ರೂ ‘�ಾ��ಕ್’ನ�� 

�ಯಮದ ಪ��ಾರ ನ�ೆಯು�ಾಗ, ಅ�� ತನ�ೆ ಇಷ�ಬಂದಂ�ೆ ನ�ೆಸಲು �ಾಧ��ಲ� ಅಲ��ೇ? 

ಆದ�ೆ ಇ��, ತನ�ೆ ಇಷ�ಬಂದಂ�ೆ! �ಯಮ�ೇನೂ ಇಲ� ಅಲ��ೇ? ಅದರ�� (‘�ಾ��ಕ್’ನ 

�ಷಯದ��) �ಾವ �ನವ� ಅಡಚ�ೆ�ೕ ಬರುವ��ಲ�, ಅ�� ಎಷು� ಸುಂದರ�ಾದ  ವ�ವ�ೆ� 

�ಾ�ರು�ಾ��ೆ! �ಾ�ೆ�ೕ ಅ��ಯ �ಯಮಗಳಂ�ೆ �ೕವ� ಅ�ತು�ೊಂಡು �ೕವನ 

ನ�ೆ�ದ�ೆ, ಮ�ೆ�ಂದೂ ಅಡಚ�ೆಗಳ� ಬರುವ��ಲ�. ಇದರ �ಾತ�ಯ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, 
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�ಯಮವನು� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದರ�� ತ�ಾ���ೆ. ಆದುದ�ಂದ, �ಯಮವನು� ಸ��ಾ� 

����ೊಡುವಂತಹ ಅ�ತವರು �ೇ�ಾ��ೆ. 

           ಆ '�ಾ��ಕ್''ನ �ಾನೂನು �ಾಲ�ೆ �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು �ೕವ� �ಶ���ರುವ�ದ�ಂದ, 

ಎಷು� �ೆ�ಾ�� �ಾ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ! ಅ�� �ಾ�ೆ ಅಹಂ�ಾರ �ೋ�ಸಲು �ೋಗುವ��ಲ�; 

ಅವರು ಏನು �ೇ�ಾದರೂ �ೇಳ�, ನನ�ೆ �ೇ�ೆ �ೇ�ೋ �ಾ�ೆ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು �ಾ�ೆ 

�ೇಳ�ವ��ಲ�? �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾ��ಕ್ ನ �ಯಮವನು� ತನ� ಸ�ಂತ ಬು���ಂದ 

ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಆಗುತ��ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಇದು ಸೂ�ಲ ಶ�ೕರದ 

�ಷಯ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ; �ೈಮು�ದು �ೋಗಬಹುದು, ತಕಷ್ಣ ಮರಣವ� ಸಂಭ�ಸಬಹುದು 

ಎನು�ವ ಅ���ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ ಇ�� ಕೂಡ ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಒಳ�ಾದ�ೆ ಮರಣವ� 

ಸಂಭ�ಸಬಹು�ೆಂಬ �ಷಯವನು� ���ಲ�. ಇದು ಬು���ೆ ಎಟಕುವಂತದ�ಲ�. ಇದು ಸೂಕಷ್�ದ 

��ಾರ�ಾ��ೆ. �ಾಗೂ ಇದ�ಂ�ಾಗುವ ನಷ�ಗ�ೆ�ಾ� ಸೂಕಷ್�ದ�� ಉಂ�ಾಗುವವ�! 

ಪ�ಥಮ�ಾ� ಪ��ಾಶ�ಾ�ತು ಈ ಸೂತ� 

           ಒಬ� ವ����ೆ 1951�ೇ ಇಸ�ಯ��, ಈ ಒಂದು ಶಬ�ವನು� �ೕಡ�ಾ�ತು�. ಅವನು 

ನನ�ೆ ಈ ಸಂ�ಾರ�ಂದ �ಾ�ಾಗಲು �ಾ� �ೇಳ���ದ�; ಆಗ, �ಾನು ಅವ��ೆ 

'ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ��ಸು' ಎಂದು �ೇ��ೆ� �ಾಗೂ ಅ�ೇ �ೕ��ಾ� �ಳ�ವ��ೆಯನು� 

�ೕ��ೆ�. 

          ಅದು �ೇ�ಾ��ೆಂದ�ೆ, �ಾನು �ಾಸ�ದ ಪ�ಸ�ಕವನು� ಓದು��ರು�ಾಗ, ಅವನು 

ನನ�ೆ ಬಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ '�ಾ�ಾ��ೕ, ನನ�ೆ ಏ�ಾದ�ೊಂದು �ಾನವನು� �ೕ�' 

ಎಂದು. ಅವನು ನನ� ಬ� �ೆಲಸ �ಾಡು��ದ�ವನು. ಆಗ �ಾನು ಅವನನು� �ೇ��ೆ. ‘�ನ�ೆ 

�ಾವ �ಾನವನು� �ೊಡುವ�ದು? �ೕನು ಇ�ೕ ಜಗ���ೊಂ��ೆ ಜಗಳ�ಾ��ೊಂಡು 

ಬರುವವನು, �ಾ�ಾ�ಾ� �ಾ��ೊಂಡು ಬರುವವನು. ‘�ೈಲ್’ನ�� �ೊ�ೆ�ಾಟ 

(�ಾ�ಾ�ಾ�) �ಾಡು��ೕ�ಾ, ಹಣವನು� �ೕ�ನ �ಾ�ೆ ಹ�ಸು��ೕ�ಾ, ಅಲ��ೆ �ೈ�ೆ� 

�ಾ��ೆಯ ಅನು�ಾರ ಹಣ �ೊಡ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದನು� �ೊಡ�ೆ ಅದರ �ೕ�ೆ 

ಜಗಳ�ಾ��ೊಂಡು ಬರು��ೕಯ, ಇ�ೆ�ಾ� ನನ�ೆ �ೊ���ೆ.’  

          ಮ�ೆ� �ಾನು ಅವ��ೆ �ೇ��ೆ, '�ನ�ೆ �ೇ��ೊಟು� ಏನು �ಾಡುವ�ದು, �ೕನಂತೂ 

ಎಲ��ೊಂ��ೆ ಜಗಳ�ಾಡುತ��ೇ ಇರುವ�ದಲ��ೇ?' ಆಗ ನನ�ೆ �ೇಳ��ಾ��ೆ, '�ಾ�ಾ��ೕ, 
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�ೕವ� �ಾವ �ಾನವನು� ಎಲ��ಗೂ �ೇಳ���ೋ, ಅದನು� ನನಗೂ ಸ�ಲ� ಕ���ೊ�’ 

ಎಂದು. �ಾನು �ೇ��ೆ, '�ನ�ೆ ಕ���ೊಟು� �ಾಡುವ��ೇನು? �ೕನಂತೂ ��ಾ 

�ಾ�ಯ�� �ಾ�ಾ�ಾ�, ಬ��ಾಟ �ಾ��ೊಂಡು ಬರುವವನು. ಸರ�ಾರ�ೆ� ಹತು� 

ರೂ�ಾ� ಕ�� �ಾವ �ಾ�ಾನು ತರಬಹು�ೋ ಅದನು� �ೕನು ದುಡು� �ೊಡ�ೆ 

ಪ�ಕ��ೆ�ಾ� ತರುವ�ದಲ��ೆ, ಸುಮ��ೆ ಜನ��ೆ ಇಪ�ತು� ರೂ�ಾ�ಯ ಚ�ಾ-�ಂ� 

�ೊ�ಸು��ೕಯ! ಇದ�ಂದ ಆ ಜನರು ಬಹಳ ಖು��ಾ� �ಡು�ಾ��ೆ. ಅಂದ�ೆ, ಅ�� ಹತು� 

ರೂ�ಾ�ಯೂ ಉ�ಸ�ೆ, ಅದರ �ೕ�ೆ ಇನೂ� ಹತು� ರೂ�ಾ� �ೆ���ೆ �ೇ�� ಖಚು� 

�ಾಡುವಂತಹ �ೋಬಲ್ (!) ಮನುಷ� �ೕನು.’  

          ಇ�ೆ��ಾ� �ೇ�ದರೂ, ಅವನು ಮತೂ� ನನ�ನು� �ಡ�ೆ �ೇಳ��ಾ��ೆ, ‘ಅ�ೇ�ೇ ಇರ�, 

ಈ �ಾನವನು� �ೕವ� ನನ�ೆ ಸ�ಲ� ����ೊ�,’ ಎಂದು. ಆಗ, �ಾನು �ೇ��ೆ, '�ೕನು �ೕ�ೆ 

��ಾಲು ಗ�ಾ�ೆ �ಾ��ೊಂಡು ಬಂದ�ೆ, ಪ�� �ನ ನನ�ೆ �ನ�ನು� ಸಂ�ಾ�ಸುವ��ೇ 

ಆಗುತ��ೆ.’ ಅದ�ೆ� ಅವನು �ೇ�ದ, ‘ಆದರೂ, �ಾ�ಾ ನನ�ೆ ಏ�ೋ ಒಂದು ಸ�ಲ� 

�ಾನವನು� ����ೊ�,’ ಎಂದು. ಆಗ �ಾನು, 'ಒಂದು �ಾಕ� ��� �ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ, 

ಅದನು� �ೕನು �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವ��ಾದ�ೆ �ಾತ�,’ ಎಂದು �ೇ��ೆ. ಅವನು ಖಂ�ತ 

�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆಂದ �ೕ�ೆ, �ಾನು �ೇ��ೆ, '�ಾ�ೊಂ�ಗೂ ಸಂಘಷ��ೆಯ�� 

�ೊಡ���ೊಳ��ೇಡ.' ಆಗ ಅವನು �ೇ�ದ, 'ಸಂಘಷ��ೆ ಅಂದ�ೆ ಏನು? ನನ�ೆ 

ಅಥ��ಾಗುವಂ�ೆ ����ೊ� �ಾ�ಾ��ೕ'. �ಾನು �ೕ�ೆಂದು �ೇ��ೆ, '�ಾವ� ರ�ೆ�ಯ�� 

�ೕ�ಾ �ೋಗು�ಾಗ ಎದು��ೆ ಕಂಬ ಅಡ� ಬಂದ�ೆ, ಅದರ ಪಕ�ದ�� �ಾಗ �ಾ��ೊಂಡು 

�ೋಗು�ೆ�ೕ�ೕ ಇಲ� ಅದ�ೆ� �ೊ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೕ?' ಅದ�ೆ� ಅವನು, 'ಇಲ� 

�ೊ�ೆಯಲು �ೋದ�ೆ ನಮ� ತ�ೆ�ೆ �ೆಟು� �ೕಳ�ತ��ೆ.' ಎಂದ �ಾ�ೆ�ೕ, ಎದು��ಂದ 

ಎ�� ಬರು��ದ��ೆ, ಅದರ ಪಕ�ದ�� �ಾ� �ಾ��ೊಂಡು �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೕ ಇಲ� ಅದ�ೆ� 

�ೊ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೕ?' ಅದ�ೆ� ಅವನು ಉತ���ದ,  �ೊ�ೆದು�ೊಂಡು 

�ೋದ�ೆ, ಅದು ನಮ�ೆ  �ಾಯಲು ಬಂದು�ಡುತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ, ಅದರ ಪಕ��ಂದ 

�ೋಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ, �ಾ�ಯ�� �ಾವ� ಅಡ� ಬಂದು�ಟ��ೆ ಅಥ�ಾ ಬಂ�ೆ ಕಲು� 

ಅಡ� ಇದ��ೆ? ಆಗ, ಅದರ ಬ��ಂದ �ೋಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಎಂದು �ೇ�ದ. ಆಗ, �ಾನು 

�ೇ��ೆ, '�ಾ��ೆ ಬ��ಂದ �ೋಗ�ೇ�ಾ� ಬರುತ��ೆ?' '�ಾ�ೇ �ೋ��ೊಂಡು 

�ೋಗ�ೇಕು', ಎಂದು ಉತ���ದ. ಅದ�ೆ� �ಾನು, '�ಾ�ೆ �ಾ�ೇ �ೋಗ�ೇಕು?' ಎಂದು 

�ೇ��ೆ, 'ಅದು, ನಮ� ಒ���ಾ�, �ಾವ� �ೊ�ೆಯಲು �ೋದ�ೆ, ನಮ�ೆ �ೆಟು� 
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�ೕಳ�ವ�ದು,’ ಎಂದು. ಆಗ ಅವ��ೆ  �ೇ��ೆ, 'ಈ ಜಗ��ನ�� ಎ�ೊ�ೕ ಜನರು ಈ ಬಂ�ೆಯ 

�ಾ�ೆ, ಗೂ�ಯ �ಾ�ೆ, ಹಸು�ನ �ಾ�ೆ, �ೆಲವರು ಮನಷ�ರ �ಾ�ೆ, �ೆಲವರು �ಾ�ನ �ಾ�ೆ 

ಮತು� ಎ�ೊ�ೕ ಜನರು ಕಂಬದ �ಾ�ೆ, ಎ�ಾ� ಬ�ೆಯ ಜನ��ಾ��ೆ. ಅವ�ೊಂ��ೆ �ೕನು 

ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಒಳ�ಾಗದ �ಾ�ೆ �ಾ�ಯನು� �ಾ��ೊಳ��ೇಕು.' 

           �ೕ�ೆ 1951ರ�� ಅವ��ೆ �ಳ�ವ��ೆ �ೊ���ೆ�. ಅವನು ಅಂ��ಂದ�ೇ �ಾನು 

�ೊಟ� �ಾಕ�ವನು� �ಡ�ೆ �ಾ�ಸುವ ಪಟು���ದ; ಅದರ ನಂತರ ಅವನು �ಾ�ೊಂ�ಗೂ 

ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡ�ಲ�. ಅವನ �ಕ�ಪ� ಬಹಳ �ೊಡ� �ಾ��ಾ��ಾ�ದ�ರು. ಅವರು 

ಇವನ ಪ�ವತ��ೆಯನು� ಕಂಡು, �ೇ�ೆಂ�ೇ ಎ�ೊ�ೕ ಸಲ ಅವನ�ನು� ಜಗಳ�ಾಡುವಂ�ೆ 

ಪ��ೋ��ದರೂ ಅವನು �ಾತ� �ಚ�ತ�ಾಗ�ೆ, ಆ ��ಾರ�ಂದ ನುಸು��ೊಂಡು 

�ೊರಬಂದು �ಡು��ದ�. 1951ರ ನಂತರ ಅವನು �ಾ�ೊಂ�ಗೂ ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ �ಲುಕ�ಲ�. 

ವ�ವ�ಾರದ��ಯೂ ತ��� ಸಂಘಷ��ೆಯನು�, �ೕ�ೆ�ೕ 

           �ಾವ� �ೈಲು �ಾ��ಂದ �ೆಳ�ೆ ಇ�ಯು��ದ�ಂ�ೆ�ೕ ಕೂ�ಯವ��ಾ� �ೊ�ೆ� 

�ಾಕಲು �ಾ�ರಂ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. '�ೇ ಕೂ�, ಇ�� �ಾ… ಇ�� �ಾ!' ಎಂದು. ಆಗ, ಒಬ�ರ �ೕ�ೆ 

ಒಬ�ರು ಬಂದು �ಡು�ಾ��ೆ '�ಾ�ಾನನು� �ೊತು��ೋ' ಎಂ�ಾಗ, ಅವನು ನಮ� 

�ಾ�ಾನನು� �ೊತು��ೊಂಡು �ೊರ�ೆ ಬಂದ �ೕ�ೆ �ೆಚು� ಹಣ �ೇ�ದ�ೆ, ಅವ�ೊಂ��ೆ 

ಗ�ಾ�ೆ �ಾ�, '�ೆ�ೕಷನ್ �ಾಸ�ರ್'ಅನು� ಕ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. 'ಅ�ೊ�ಂದು ಹಣ �ಾ�ಾದರೂ 

�ೇಳ��ಾ��ೆ�ೕ? �ೕನು �ಾ�ೆ, �ೕನು �ೕ�ೆ..,' ಎಂದು �ೇ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅ��ೕ ಮೂಡ, 

ಅ�� �ಾ�ೆ�ಾ� ಜಗಳ �ಾಡಲು �ೋಗ�ೇಡ. ಅವನು ಇಪ��ೆ�ದು ರೂ�ಾ� �ೇ�ದ�ೆ, 

ಅವನ�ನು� ಪ�ಸ�ಾ�� �ೇಳ�ೇಕು, '�ೋಡು, �ಜ�ಾ� ಹತು� ರೂ�ಾ� ಆಗುತ��ೆ. 

ಆದ�ೆ, ಈಗ ಇಪ�ತು� ರೂ�ಾ� �ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ �ೆ�ೆದು �ೊಂಡು�ೋಗು' ಎಂದು. ಅ�� ನಮ�ೆ 

�ೊ�ಾ���ೆ �ಾವ� ಅವನ �ೊ�ೆ ��ಾ���ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ �ಾ�ಾ�, �ೆಚು�-ಕ�� �ಾ� 

ಅವ�ಂದ ����ೊಳ��ೇಕು. ಅ�� ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಮುಂ�ಾಗ�ಾರದು. ಮ�ೆ� ಅವನು ತುಂ�ಾ 

ಗ�ಾ�ೆ�ೆ �ಂತು �ಡು�ಾ��ೆ. �ದ�ೇ ಅವನು ಮ�ೆ�ಂದ ಜಗಳ�ಾ��ೊಂಡು 

ಬಂ�ರು�ಾ��ೆ, ಅದರ �ೊ�ೆ�ೆ �ೆ�ೕಷನ��� �ಾವ� �� �� �ಾ�ದ�ೆ, ಗೂ�ಯ �ಾ�ೆ 

�ಾಯಲು ಬಂದು�ಡು�ಾ��ೆ. ಮುವ�ೆ�ದು ಅಂಕ ಪ�ೆದು ಮನುಷ��ಾ��ಾ��ೆ, ಇನೂ� ಅವನ�� 

ಅರವ�ೆ�ದು ಅಂಕದಷು� ಗೂ�ಯ ಗುಣ�ರುತ��ೆ! 



ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ��� 6 

          �ಾ�ಾದರು ಜಗಳ�ಾಡಲು �ಾ�ಂ���ಾಗ, ಅವರ ಶಬ�ಗಳ� ��ಮ��ನ �ಾ�ೆ 

ಬರು���ಾ�ಗ, ನಮ��� ಆ ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ��ಸ�ೇ�ೆಂಬ ಅ�ವ� ಇದ��ೆ, ಆಗ ನಮ� 

ಮನ��ನ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ ಪ��ಾಮವ� �ೕರುವ��ಲ�, ಆದರೂ �ೆಲ��� ನಮ� 

ಮನ��ನ �ೕ�ೆ ತುಸು ಪ��ಾಮ ಉಂ�ಾದ�ೆ, �ಾವ� ��ಯ�ೇಕು ಎದು�ನವರ ಮನಸು� 

ನಮ� �ೕಲೂ ಪ��ಾವವ� �ೕರು���ೆ ಎಂದು; ಆಗ �ಾವ� ಅ��ಂದ �ಾ��ೊಳ��ೇಕು. 

ಇ�ೆಲ�ವ� ಸಂಘಷ��ೆ�ೕ ಆ��ೆ. ಇದನು� ಎಷ�ರಮ���ೆ ಅಥ��ಾ��ೊಳ���ಾ� 

�ೋಗು�ೆ�ೕ�ೕ ಅಷ�ರ ಮ���ೆ ಸಂಘಷ��ೆಗಳ� ದೂರ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂಘಷ��ೆಯನು� 

ತ��ಸುವ�ದ�ಂದ�ೇ �ೕಕಷ್ವ� �ಾ����ಾಗುವ�ದು. 

          ಈ ಜಗತು� ಸಂಘಷ��ೆ�ೕ ಆ��ೆ. ಸ�ಂದನಗಳ ಸ�ರೂಪ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾ� 

ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ��ಸ�ೇಕು. ಸಂಘಷ��ೆ�ಂ�ಾ��ೕ ಈ ಜಗತು� ಎದು� �ಂ�ರುವ�ದು. 

ಇದನು� ಭಗ�ಾನ್ ಮ�ಾ�ೕರರು '�ೈಮನ���ಂದ ಉಂ�ಾ�ರುವ�ದು' ಎಂದು �ೇ��ಾ��ೆ. 

ಪ���ಬ� ಮನುಷ�ನು, ಅಲ��ೆ, ಪ���ಂದು �ೕ�ಯು ಹ�ೆಯನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ��ತ��ೆ. 

ಸಂಘಷ��ೆಗಳ� �ೆ�ಾ�ದಷು� ಹ�ೆತನವನು� ಇಟು��ೊಳ��ೆ �ಡುವ��ಲ�. ಅದು, 

�ಾ�ಾ�ರಬಹುದು, �ೇ�ಾ�ರಬಹುದು, ಎ���ಾ�ರಬಹುದು, ಗೂ��ಾ�ರಬಹುದು, 

ಅಥ�ಾ ಇನು� �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೕ��ಾ�ದ�ರೂ ಹ�ೆತನವನು� �ೆ�ೆ��ೊಳ��ೆ 

�ಡುವ��ಲ�. �ಾ�ೆಂದ�ೆ, ಎಲ�ದರ��ಯೂ ಆತ�ದ �ಾಸ�ವ���ೆ ಮತು� ಆತ� ಶ��ಯು 

ಎಲ�ರ��ಯೂ ಸ�ಾನ�ಾ��ೕ ಇರುವ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಈ 'ಪ�ದ�ಲ್'ನ �ೌಬ�ಲ��ಂ�ಾ� 

ಸಂಘಷ��ೆಗಳನು� ಸ�� �ೊಳ��ೇ�ಾ��ೆ. ಈ �ೈರ�ೆಯನು� �ಾ��ೊಳ��ವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ, 

�ೈರತ�ವನು� ಕ���ೊಳ��ೆ �ಡುವ��ಲ� �ಾಗು ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� ಅ�ೇ �ೈರತ�ವ� 

ಮರುಕ�ಸುವ�ದು!  

            �ಾವ��ೇ ವ���ಯು ಎ�ೆ�ೕ �ಾತ�ಾ�ದರೂ �ಾಗೂ ಅವನು �ೇ�ೇ 

�ಾತ�ಾ�ದರೂ, �ಾವ� ಜಗಳ �ಾಡಲು �ೋಗ�ೆ ಇರುವ��ೇ ಧಮ�. �ೌದು, 

�ೇಳ�ವವರು ಏನು �ೇ�ಾದರು �ೇಳ�, ಅ�� ಇಂತಹ�ೆ�ೕ �ಾತುಗ��ೆ 'ಜಗಳ�ಾಡ�ೇ 

�ೇಕು' ಎನು�ವ ಷರತು�ಗಳ� ಏ�ಾದರೂ ಇ�ೆ�ೕ? �ೆಳ�ಾಗುವವ�ೆಗೂ ಜಗಳ�ಾಡುತ��ೇ 

ಇರು�ಾ��ೆ, ಅಂತಹ ಜನರು! ಅಲ��ೆ, ನ��ಂದ ಎದು�ನವ��ೆ ದುಃಖ�ಾಗುವಂತಹ 

�ಾತುಗಳನು� ಆಡುವ�ದು ಬಹಳ �ೊಡ� ತಪ��. ಇನು� �ೇ�ೆಯವ�ೇ ಏ�ಾದರು �ೇ�ದರೂ 

ಸಹ, ಅದನು� ಅ���ೆ �ಟು��ಡುವವರನು� ಮನುಷ��ೆಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. 
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ಸಹ�ೆ? �ೇಡ; �ೊಲೂ�ಷನ್ ಕಂಡು�ೊ�� 

 ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾ, 'ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ���' ಎಂದು ಏನು �ೕವ� �ೇಳ���ೕರಲ�, 

�ಾ�ೆಂದ�ೆ ಸಹ�ೆ �ಾ��ೊಳ��ೇ�ೆನು�ವ ಅಥ�ವಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: 'ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ���' ಎಂದ�ೆ ಸ���ೊಳ��ವ�ದಲ�.  

ಸ���ೊಳ��ವ��ಾದ�ೆ, ಎಷು� ಸ���ೊಳ�ಬಹುದು? ಸಹ�ೆ�ಂದ ಇರುವ�ದು �ಾಗು 

'ಕ��ಣದ ��ಂಗ್' ಅನು� ಒ����ಯುವ�ದು, ಈ ಎರಡು ಒಂ�ೇ �ೕ�ಯ�ಾ���ೆ. ಒ����ದ 

'��ಂಗ್' ಎಷು� ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆ�ೕ ಇರಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ? ಆದುದ�ಂದ, 

ಸಹ�ೆ�ಂದ ಇರುವ�ದನು� ಕ�ಯುವ��ೇ �ೇಡ, '�ೊಲೂ�ಷನ್' ಕಂಡು�ೊಳ��ವ�ದನು� 

ಕ�ಯ�ೇಕು. ಅ�ಾನದ ���ಯ�� ಸಹ�ೆ�ಂದ ಇರಲು ಪ�ಯ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ, ಅದು 

ಒ����ದ '��ಂಗ್'ನ �ಾ�ೆ ಅ�ೊಂದು ಒಂದು �ನ ��ತ �ೕ� �ಾ�ದ�ೆ ಎಲ�ವನು� 

�ೕ����ತ��ೆ; ಅದು ಸಹ ಪ�ಕ��ಯ �ಯಮ�ೇ ಆ��ೆ. 

ಜಗ��ನ�� ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು ಇಲ�, �ಾವ� �ೇ�ೆಯವ��ಾ� ಸಹ�ೆ�ಂದ 

ಇರ�ೇಕು ಎಂದು; �ೇ�ೆಯವರ ��ತ��ಂ�ಾ� ಸಹ�ೆ�ಂದ ಇರ�ೇ�ಾ� ಬಂದರೂ, ಅದು 

ನಮ� �ೆಕ��ೇ ಆ�ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ನಮ�ೆ ಅದು �ಾವ �ೆ�ಾ��ಾರ�ಾ���ೆ, ಎ��ಯ 

�ಾಲು ಎಂಬುದು ಅಥ��ಾಗುವ��ಲ�. �ಾ�ಾ� �ಾವ� ಏನು ��ಯು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದ�ೆ, ನಮ�ೆ 

�ೊಸ�ಾ� �ಾಲನು� �ೊಡಲು ಬಂ��ಾ��ೆ ಎಂದು. ಇ�� �ೊಸ�ಾ� �ಾರೂ �ೊಡಲು 

ಬರುವ��ಲ�, �ೊಟ�ದು� �ಾಪಸು ಬರುತ��ೆ. ನಮ� �ಾನದ�� ಸಹ�ೆ�ಂದ ಇರ�ೇ�ೆಂದು 

ಎ��ಯೂ ಇಲ�. �ಾನ�ಂದ ಪ��ೕಲ�ೆಯನು� �ಾ�, ಎದು�ನವರು ಕೂ�ಾ 'ಶು�ಾ�ತ�’ 

�ಾಗು �ೕ�ೆ�ಾ� ನ�ೆಯು��ರುವ�ದು ನನ��ೇ ಉದಯ ಕಮ��ಂ�ಾ��ೆ, ಎದು�ನವರು 

ಇದ�ೆ�ಲ� ��ತ��ಾ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಅ��ಾ�ಾಗ, ನಮ� ಈ '�ಾನ�ೇ'(�ೊಂದಲವನು� 

ಬ�ೆಹ�� �ಡುತ��ೆ.) Puzzle solve �ಾ��ಡುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅ���ೆ ಅದರ ಅಥ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಈ �ಾಲು ನನ��ೇ ಆ�ತು�, �ಾ�ಾ� �ಂ�ರು� 

ಬಂ��ೆ ಎಂದು ಮನ��ನ�� ಸ�ಾ�ಾನ �ಾ��ೊಳ��ೇ�ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅವರು 'ಶು�ಾ�ತ�' �ಾಗೂ ಅದು ಅವರ ಪ�ಕೃ��ಾ��ೆ. ಪ�ಕೃ�ಯು ಫಲ 

�ೕಡು��ರುವ��ಾ��ೆ. �ಾವ� ಶು�ಾ�ತ� �ಾಗೂ ಎದು�ನವರೂ ಶು�ಾ�ತ� ಆ�ರು�ಾಗ, 

ಇಬ�ರ ಪ�ಕೃ�ಯು ಒಂದ�ೊ�ಂದು ಬರ�ೇ�ಾ�ದ� �ಾ�ಯನು� ಎದು�ಾ� ಚು�ಾ� �ಾ� 
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�ೊಳ��ವ��ಾ��ೆ. ಒಂದು ಪ�ಕೃ�ಯ ಉದಯ ಕಮ�ದ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಮ�ೊ�ಂದು 

ಪ�ಕೃ�ಯು ಎದು�ಾ� ಬರುತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ �ಾವ� �ೇಳ�ವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ನಮ��ೇ 

ಕಮ�ದ ಉದಯ�ಾ��ೆ, ಅದ�ೆ� ಎದು�ನವರು ��ತ��ಾ��ಾ��ೆ. ಅವರು �ೊಟು� 

�ೋದ�ೆಂದ�ೆ ಅ���ೆ ನಮ� �ೆ�ಾ��ಾರ ಚುಕ��ಾ�ತು ಎಂದು; ಇದು '�ೊಲೂ�ಷನ್' 

ಆ��ೆ. ಇದರ�� ಎ��ಯೂ ಸಹ�ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾ��ೕ ಇಲ�ವಲ�!   

           �ೕ�ೆ �ಾವ�ದನೂ� ಸ��ಾ� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ೆ ಸುಮ��ೆ ಸಹ�ೆ 

�ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? ಎಂ�ಾದ�ೊಂದು �ನ ಆ ��ಂಗ್ �ೕ�ೆ �ಾರುತ��ೆ. 

��ಂಗ್ �ೕ�ೆ �ಾರುವ�ದನು� �ೋ���ೕ�ಾ? ನಮ� ��ಂಗ್ ಕೂ�ಾ ಬಹಳ �ಾರು��ತು�. 

ತುಂ�ಾ �ನಗಳವ�ೆ�ೆ ಸಹ�ೆ �ಾ��ೊಂ�ದು� ಮ�ೆ� ಒಂದು �ನ �ೕ�ೆ ��ದು ಎಲ�ವನು� 

�ೆ�ಾ���� �ಾ��ಡು��ತು�. ಇ�ೆ�ಾ� ಅ�ಾನದ ���ಯ�� ಇ�ಾ�ಗ ಆ�ರುವ�ದು, ಅದು ನನ�ೆ 

�ೆನ��ೆ. ಅದು ನನ� ಲಕಷ್�ದ���ೆ. ಆದುದ�ಂದ �ಾನು �ೇಳ���ರುವ�ದು, ಸಹ�ೆ 

�ಾಡುವ�ದನು� ಕ�ಯ�ೇ�. ಈ ಅ�ಾನದ�� ಇರು�ಾಗ ಸಹ�ೆ �ಾ��ೊಳ��ೇಕು 

ಎನು�ವ�ದು ಇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ನಮ��� ಅದ�ಂ�ಾಗುವ ಪ��ಾಮ�ೇನು, ಅದರ �ಾರಣಗಳ� 

ಏನು, ಎನು�ವ�ದನು� ಪ�ಸ�ಕದ�� (�ೆ�ಾ��ಾರ�ಂದ) �ೊಕ��ಾ� �ೋ��ೊಳ�ಬಹು�ಾ��ೆ. 

�ಾವ�ದೂ ಪ�ಸ�ಕ�ಂದ �ೊರ�ಾ� ನ�ೆಯುವ��ಲ�.  

ಸಂಘಷ��ೆಯು, ನಮ��ೇ �ೋಷ�ಾ��ೆ  

          ಈ ಜಗ��ನ�� �ಾವ��ೇ ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಒಳ�ಾದ�ೆ, ಅದು �ಮ��ೇ 

�ೋಷ�ಂ�ಾ��ೆ, ಎದು�ನವರು �ೋ�ಗಳಲ�. ಅ��, ಎದು�ನವರಂತೂ ಜಗಳ�ಾಡ�ೆ 

�ಡುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ '�ೕವ� �ಾ�ೆ ಜಗಳ�ಾಡಲು �ೋಗ�ೇಕು?' ಎಂ�ಾಗ �ೇಳ��ಾ��ೆ, 

'�ದ��ೆ ಅವ�ೇ ಜಗಳ�ಾಡಲು ಬಂದರು,' ಆದುದ�ಂದ, ಜಗಳ�ಾಡ �ೇ�ಾ�ತು; 

�ಾ�ಾದ�ೆ, �ೕವ� ಕುರುಡರು ಮತು� ಅವರೂ  ಕುರುಡರು ಎಂ�ಾ�ತು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಸಂಘಷ�ೆಯ��, ಕಲಹವನು� �ಾ��ೊಳ���ಾ� �ೋದ�ೆ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ತ�ೆ ��ದು �ಡುತ��ೆ! ಆದುದ�ಂದ ಸಂಘಷ��ೆಯ ಸಮಯದ�� �ಾವ� ಏನು 

��ದು�ೊಳ��ೇಕು? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ನಮ��ೇ ತ���ಂ�ಾ���ೆ ಎಂದು ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು. 
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�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, �ಾಗೂ ಅ�� ತಕಷ್ಣ�ೇ ಅಡ�ಸ್� (�ೊಂ�ಾ��ೆ) �ಾ��ೊಂಡು�ಡ�ೇಕು. 

ಸಂಘಷ��ೆ ಸಂಭ���ೆಂದ�ೆ, ಆಗ �ಾವ� ��ಯ�ೇಕು, '�ಾವ� �ಾತ�ಾ�ರುವ 

�ೕ�ಯ�� ಏ�ೋ ತ�ಾ��ರುವ�ದರ �ಾರಣ�ಂದ ಈ ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾ��ೆ'.  

ತನ�ಯ ತಪ�� ಅ�ಾವಣ��ೊಂಡು ಪ��ಾರ ����ೆ�ಂದ�ೆ, ಆ�ೕ�ೆ Puzzle solve 

ಆ��ಡುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ, �ಾವ� 'ಎದು�ನವರ�ೆ�ೕ ತಪ��,' ಎಂದು�ೊಂಡು ಹುಡುಕುತ��ೇ 

�ೋದ�ೆ ಎಂ�ಗೂ ಆ Puzzle solve ಆಗುವ��ೇ ಇಲ�. 'ನಮ��ೇ ತ�ೆ�ಂದು �ೊಂ�ಾಗ,' 

�ಾತ� ಈ ಜಗ���ಂದ �ಡುಗ�ೆ �ಗುತ��ೆ, ಅದು�ಟು� �ೇ�ೆ �ಾವ ಉ�ಾಯವ� ಇಲ�. 

ಇ�ೆ��ಾ� ಉ�ಾಯಗಳ� �ೊಂದಲ�ೆ� ����ಾ�ಸುತ��ೆ �ಾಗೂ ಉ�ಾಯವನು� 

�ಾಡಲು�ೋಗುವ�ದು �ಾವ��ೆಂದ�ೆ, ಅದು ನ��ಳ�ೆ�ೕ �ಾಣ�ೆ ಇರುವಂತಹ 

ಅಹಂ�ಾರ�ಾ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ಉ�ಾಯವನು� ಹುಡುಕಲು �ಾ�ಾ� �ೋಗ�ೇಕು? 

ಎದು�ನವರು ನಮ� ತಪ�ನು� ಎ���ೋ��ದ�ೆ, ಆಗ �ಾ�ೇ �ೇ��ಡ�ೇಕು '�ಾನು 

�ದ�ಂದಲೂ ದಡ�' ಎಂದು. 

          ಬು���ೕ ಸಂ�ಾರದ��ನ �ೊ�ೆ�ಾಟ�ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ. ಅ�ೇ, �ೆಂಡ�ಯ 

�ಾತನು� �ೇ��ೊಂಡು ನ�ೆಯಲು �ೋ��ೕ �ೕಳ�ಾಗುತ��ೆ, ಜಗಳಗ�ಾಗುತ��ೆ. ಇನು�, 

ಇದು ಬು�� ಎಂಬ ಸ�ೋದ�! ಅದು �ೇ�ದ �ಾ�ೆ �ೇಳ��ಾ� �ೋದ�ೆ, ಎ��ಂದ ಎ���ೋ 

ಎ�ೆದು �ಡುತ��ೆ! ಅಲ��ೆ, �ಾ�� ಎರಡು ಗಂ�ೆ�ಾ�ದ�ರೂ ನಮ��ೆ���� ಅನು�ತ�ಾದ 

��ಾರಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ; ಈ ಬು�� ಎಂಬ ಸ�ೋದ�! �ೆಂಡ��ಾದರೂ ಸ�ಲ� 

ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ �ಾತ� ಒ���ರು�ಾ�� ,ೆ ಆದ�ೆ ಈ ಬು�� ಎಂಬ ಸ�ೋದ� ಸ�ಾ �ಾಲ 

�ೊ�ೆ �ೊ�ೆ�ಾ��ೕ ಇರು�ಾ�� .ೆ ಈ ಬು�� ಎನು�ವ�ದು 'Dethrone' �ಾ�� 

(�ಾ�ನ�ಂದ �ೆಳ���) �ಡುವ��ಾ��ೆ. 

          �ಮ�ೆ �ೕಕಷ್�ೆ� �ೋಗ�ೇ �ೇ�ೆಂ�ದ��ೆ, ಬು��ಯ �ೇ��ೆಯನು� ಸ�ಲ�ವ� 

�ೇಳ�ಾರದು. ಈ ಬು�� �ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾ� ಪ�ರಷರ��ಯೂ ಅನು�ತವನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ. 

‘ಅ��ೕ ಮೂಖ�, �ನ� �ೕಕಷ್ದ �ಾ���ಯು ಅವ�ಂದ�ೇ ಆಗ�ೇ�ಾ�ರು�ಾಗ, 

ಅಂತಹವರ ಬ�ೆ� �ೕಗ�ವಲ�ದ�ನು� �ೋ�ಸುವ�ದು ಸ��ೕ? ಇದ�ಂ�ಾ� �ೕನು ಅನಂತ 

ಅವ�ಾರಗಳವ�ೆ�ೆ �ೕಕಷ್�ಂದ ದೂರ ಉ�ಯ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ’! 

          ಸಂಘಷ��ೆ�ೕ ನಮ� ಅ�ಾನ�ಾ��ೆ. �ಾ�ೊಂ��ಾದರೂ ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ 

ಒಳ�ಾಗುವ�ದು, ನಮ� ಅ�ಾನದ ��ಾ��ಾ��ೆ. ಈ ಸ�-ತಪ��ಗಳನು� ಭಗವಂತನು 
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�ೋಡುವ��ೇ ಇಲ�. ಭಗವಂತನು, '�ೕನು ಏನು �ೇ�ಾದರೂ �ಾತ�ಾಡು, ಆದ�ೆ ಎ��ಯೂ 

ಸಂಘಷ��ೆಯನು� �ಾಡಲು �ೋಗ�ಲ� ಆಲ��ೇ?' ಎಂದು �ೇ��ಾಗ, 'ಇಲ�'ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ 

�ಾಕು; ನಮ�ೆ ಅದ�ೆ�ೕ �ೇ�ಾ�ರುವ�ದು. ಈ ಸ�-ತಪ�� ಎನು�ವ�ದು ಭಗವಂತನ ಬ� 

ಇರುವ��ೇ ಇಲ�. ಇ�ೆ�ಾ� ಈ ಜನರು �ಾ��ೊಂ�ರುವ��ಾ��ೆ. ಭಗವಂತನ ಬ�ಯ��  

ದ�ಂದ��ೇ ಇರುವ��ಲ�!  

ಸಂಘಷ�ಗ�ೆ�ಾ� �ೋ�ೆಗ� ೕೆ 

          �ಾವ� �ೋ�ೆ�ೆ �ೊ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ, ಅದು �ೋ�ೆಯ ತ��ೕ ಅಥ�ಾ ನಮ� 

ತ��ೕ? �ೋ�ೆ�ೆ �ಾ� �ಡು, �ಾ� �ಡು, ಎಂದು ಅದರ �ೊ�ೆಯ�� �ಾದ�ಾ�, 

�ಾ�ಯ �ೇಳ�ಾಗುವ��ೇ? ಅಲ��ೆ, ‘�ಾವ� ಅ��ಂದ�ೇ �ೋಗ�ೇಕು' ಎಂದು �ೇಳ�ವ�ದು 

ಸ��ೕ? ಆಗ, ಅ�� �ಾರ ತ�ೆ�ೆ �ೆಟು��ೕಳ�ತ��ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ನಮ� ತ�ೆ�ೇ �ೆಟು�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ಾದ�ೆ �ಾರು ಎಚ���ೆಯನು� ವ�ಸ�ೇಕು? ಅ�� �ೋ�ೆಯ 

ತ�ೆ�ೕ�ಾದರೂ ಇ�ೆ�ೕ? ಇದರ�� ತಪ�� �ಾರದು�? �ಾ��ೆ �ೆಟು���ೊ�ೕ ಅವನ�ೆ�ೕ 

ತಪ��. ಅಂದ�ೆ, �ೋ�ೆಯ �ಾ�ೆ ಇರುವ��ಾ��ೆ ಈ ಜಗತು�! 

          �ೋ�ೆ�ೆ �ೊ�ೆದು �ೊಂ�ಾಗ, ಅದ�ೊಂ��ೆ �ೇದ�ಾವವನು� �ಾಡುವ�ದು 

ಸ��ೕ? �ಾ�ಾ�ಾದರೂ �ೕವ� �ೋ�ೆ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ �ಾ���ಾಗ� 

�ೊ�ೆದು�ೊಂ�ಾಗ ಅ�� �ೋ�ೆ�ಂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ���ೊಂ��ೆ �ೇದ�ಾವವ� 

ಉಂ�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಪ�ಶಕತ�: ಆ �ಾ�ಲು ಅದು, ��ೕ�ವ�ಾದ ವಸು��ಾ��ೆಯಲ�? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅಂದ�ೆ �ೕವಂತ�ಾ�ರುವ�� �ಾತ� �ೕವ� �ಾ�ೆ ��ಯುವ��ಾ��ೆ, ಅವರು 

ನ�ೊ�ಂ��ೆ ಜಗಳ�ಾ�ದರು ಎಂದು. ಈ ಜಗ��ನ�� �ಾವ�ದ�ೊಂ��ೆ�ಾ� 

ಸಂಘಷ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ, ಅ�ೆಲ�ವ� ��ೕ�ವ�ಾದ ವಸು�ಗ� ೕೆ ಆ��ೆ. 

�ಾ���ೊಂಡು�ೋದ�ೆ, ಆಗ �ಾವ� ��ಯ�ೇಕು ಅವರು �ೕವಂತ�ಾ�ಲ�; 

�ೕವಂತ�ಾ�ರುವವರು �ಾ�ಸುವ��ಲ�. ��ೕ�ವ ವಸು��ಾ�ದ��ೆ �ಾತ� �ೊ�ೆಯುತ��ೆ. 

ಆದುದ�ಂದ ಅವ�ೆಲ�ರೂ �ಮ�ೆ �ೋ�ೆಗಳ �ಾ�ೆ�ೕ ಎಂದು ಅ�ತು�ೊಂಡು ಡ�ೊ 
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(ಹಸ��ೇಪ) �ಾಡಲು �ೋಗ�ಾರದು �ಾಗೂ ಸ�ಲ� ಸಮಯದ ನಂತರ �ೇಳ�ೇಕು, 

'ನ�ೆ�� ಚ�ಾ ಕು��ೕಣ' ಎಂದು.  

          �ಾ�ೋ ಒಬ� ಹುಡುಗ ಕ���ಂದ ಆಡು��ರು�ಾಗ, ಅದು �ಮ� �ೕ�ೆ �ದು�  ರಕ� 

ಬಂದ�ೆ ಏನು �ಾಡು��? ಅವನ �ೕ�ೆ �ಟು� �ಾ��ೊಳ����. ಆದ�ೆ, ಅ�ೇ �ೕವ� 

ನ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗು�ಾಗ ಬ�ಯ���ೕ ಇರುವ ಗುಡ��ಂದ ಒಂದು ಕಲು� �ಮ� �ೕ�ೆ 

�ದು�, ರಕ� �ಾ�ವ�ಾದ�ೆ ಏನು �ಾಡು��? �ಟು� �ಾಡು��ೕ�ಾ? ಆಗ �ಾಡುವ��ಲ�, 

ಅದ�ೆ� �ಾರಣ�ೇನು? �ಾ�ೆಂದ�ೆ ಅದು ಗುಡ��ಂದ ���ರುವ��ಾ��ೆ! ಗುಡ��ಂದ �ದ� 

ಕಲ�ನು� �ೕ��ಂದ ಎ�ೆದವರು �ಾರು? ಅಲ��ೆ, ಇ�� ಆ ಹುಡುಗನು �ಾನು ಎ�ೆದ 

ಕ���ಂದ �ಮ�ೆ �ೆ�ಾ��ರುವ�ದ�ೆ� ಪ�ಾ��ಾ�ಪ ಪಡು��ರು�ಾ��ೆ.  

           ಆದುದ�ಂದ, ಈ ಜಗತ�ನು� ��ದು�ೊಳ��ೇಕು. �ೕವ�, ನಮ� ಬ��ೆ ಬಂದ�ೆ, 

�ಂ�ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗದಂ�ೆ �ಾ��ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆಗ �ೕವ� ಸಂ�ಾರದ�� ಒ� �ೆಯ 

�ೕ��ಂದ �ೕವನವನು� ನ�ೆ��ೊಂಡು, �ಮ� �ೆಂಡ��ಂ��ೆ ���ಂ�ೆ�ಂದ 

ಸು�ಾ���ೊಂ�ರಬಹುದು! �ಾಗೂ ಮಕ�ಳ ಜ�ಾ�ಾ��ಗ�ಾದ ಮದು�ೆ-ಮುಂ�ಗಳ�ೆ��ಾ� 

���ಂ�ೆ�ಂದ ಮು�ಸಬಹುದು! ಇದ�ಂದ ಸಂ�ೋಷ�ೊಂಡು ನಮ�ನು� �ೊಗಳಲು 

�ಾ�ರಂ�ಸು�ಾ��ೆ, '�ಜ�ಾಗಲು �ೇಳ�ೇ �ೇಕು!, ಎಷು� ಒ� �ೆಯವರ�ಾ�� �ಾ��ಟ�ರು 

ನನ� ಗಂಡನನು�!' ಎಂದು.   

          ಎಂ�ಾದರೂ �ೆಂಡ�ಯು ಪಕ�ದ ಮ�ೆಯವ�ೊಂ��ೆ ಜಗಳ�ಾ� ಅವಳ ತ�ೆಯು 

���ಾ�ರು�ಾಗ, ಅ�ೇ ಸಮಯದ�� �ಾವ� �ೊರ��ಂದ ಮ�ೆ�ೆ �ೋದ�ೆ, ಅವಳ� 

�ಡು��ಂದ�ೇ �ಾತ�ಾ�ಸು�ಾ�� .ೆ ಆಗ �ಾ�ೇನು �ಾಡ�ೇಕು? ಅವಳಂ�ೆ �ಾವ� 

�ಡುಕಲು �ಾ�ರಂ�ಸ�ೇ�ೇನು? ಇಂತಹ ಪ����ಗಳ� ಉಂ�ಾ�ಾಗ, ಅ�� ಅಡ�ಸ್� 

�ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾವ� �ೋಡ�ೇಕು. ಅವಳ� ಇವತು� �ಾವ ಪ�����ಂ�ಾ� 

�ಡುಕು���ಾ�� ,ೆ �ಾರ �ೊ�ೆಯ�� ಜಗಳ�ಾ��ೆ ಎನು�ವ��ೇ�ಾದರೂ ����ೆ�ೕ? 

�ೕವ� ಪ�ರುಷರು, ಅ�� �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ೇದ�ಾವವನೂ� ಉಂಟು�ಾಡ�ಾರದು. 

ಅವಳ� �ೇದ�ಾವವನು� ಉಂಟು�ಾಡಲು ಮುಂ�ಾದ�ೆ, �ೕವ� ಅದನು� 

ಸ�ಪ���ಡ�ೇಕು. �ೇದ�ಾವವ� ಜಗಳ�ೆ� ಆಸ�ದ�ಾಗುತ��ೆ!  
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�ೈನ್�, ��ದು�ೊಳ��ವಂಥದು� 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ನಮ�ೆ ಜಗಳವನು� �ಾಡ�ೇ�ೆಂ�ೇನು ಇರುವ��ಲ�, ಆದರೂ ಎದು�ನವರು 

ಜಗಳ�ೆ� ಮುಂ�ಾದ�ೆ, ಆ�ೇನು �ಾಡುವ�ದು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಆ �ೋ�ೆ�ಂ��ೆ ಜಗಳ�ಾಡಲು �ಾ�ರಂ��ದ�ೆ, ಎಷು� ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ 

ಜಗಳ�ಾಡಬಹುದು? ಒಂದು �ನ ಆ �ೋ�ೆ�ಂದ ತ�ೆ�ೆ �ೆಟು��ದ��ೆ, ಆಗ �ಾವ� 

ಅದ�ೆ�ೕನು �ಾಡಬಹುದು? ತ�ೆ�ೆ �ೆ�ಾ���ೆಂದು ಅದ�ೊಂ��ೆ ಜಗಳ�ಾ� �ಾವ� 

ಅದನು� �ೊ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? �ಾ�ೆ�ೕ �ೆ�ಾ�� ಜಗಳ�ಾಡುವವರನೂ� ಕೂ�ಾ 

�ೋ�ೆಗ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು! ಅ�� ಅವರ ತಪ�ನು� ಏನು �ೋಡುವ�ದು? �ಾವ� 

ನ��ಳ�ೆ ಅ�ತು�ೊಳ��ೇ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಅವರೂ ಸಹ �ೋ�ೆಗಳಂ�ೆ ಎಂದು, ಆಗ �ಾವ 

�ೊಂದ�ೆಯೂ ಇರುವ��ಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾವ� �ೌನ�ಾ�ದ��ೆ, ಆಗ ಎದು�ನವರು �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ�� ��ದು, ನಮ��ೇ 

�ೋಷ�ೆಂದು ಇನು� �ೆ�ಾ�� �ೆ�ೕಶವನು� �ಾಡು�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ೆ�ಾ� �ಾವ� ಅಂದು�ೊಂ�ರುವ�ದು. �ಾನು �ೌನ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ೆ 

�ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂದು. �ಾ�� ಕತ�ಲ�� ಎದು� '�ಾತ್-ರೂಮ್'�ೆ �ೋಗು�ಾಗ �ೋ�ೆ�ೆ 

�ೊ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ, ಆಗ �ಾವ� �ೌನ�ಾ�ದ�ರೂ �ಾ�ೆ �ಾ�ಾಗ�ೇಕು? 

          �ೌನ�ಾ�ದ��ೇನೂ, �ಾತ�ಾ�ದ�ೇನೂ �ಾವ�ದೂ ಸ���ಸುವ��ಲ�, ಏನೂ 

ಆಗುವ�ದು-�ಡುವ�ದು ಇಲ�. �ಾವ� �ೌನ�ಾ� ಇದು��ಟ��ೆ, ಎದು�ನವರ�� ಪ��ಾಮ 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ ಎನು�ವ��ೇನೂ ಇಲ� ಅಥ�ಾ �ಾತ�ಾ�ದ�ೆ ಪ��ಾಮ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ 

ಎನು�ವ�ದು ಏನೂ ಇಲ�. 'ಓ�� �ೈಂ��ಕ್ ಸಕ��ಾ����ಯಲ್ ಎ��ೆನ್�' (�ೇವಲ 

�ೈ�ಾ�ಕ�ಾದ ಸಂ�ೕಗಗಳ ಪ��ಾ�ೆ�ಾ��ೆ). �ಾರ��ಯೂ �ಾವ ಅ��ಾರವ� ಇಲ�, 

ಅಷ�ರಮ���ೆ �ಾ�ಗೂ ಅ��ಾರ�ೇ ಇಲ��ರುವಂತಹ ಜಗತು�. ಅ�� �ಾರು ಏನು 

�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ? ಆ �ೋ�ೆ�ೆ ಅ��ಾರ��ದ��ೆ, ಆಗ ಅವ�ಗೂ ಅ��ಾರ�ರು��ತು�. 

ನಮ�ೆ ಆ �ೋ�ೆಯನು� ದೂ�ಸುವ ಅ��ಾರ��ೆ�ೕ? �ಾ�ೆ�ೕ ಎದು��ರುವ ಆ ವ���ಯ 

��ತ��ಂದ ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾ��ೆ, ಅದು ಆಗ�ೆ �ಡುವ��ಲ�. ಸುಮ��ೆ �ೆಲಸ�ಲ��ೆ 

ಎಗ�ಾ�ದ�ೇನು ಅಥ�? ಅ�� ಅವರ �ೈಯ�� ಅ��ಾರ�ಲ�! �ಾ�ಾ� �ೕವ� ಕೂ�ಾ 

�ೋ�ೆಯಂ�ೆ ಆ��ಡ�ೇಕು! �ೕವ� �ೆಂಡ�ಯನು� �ೆಗಳ��ಾ� ದೂ��ದ�ೆ, 
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ಅವ��ೆಳ�ರುವ ಭಗವಂತ �ೊಂದ� �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ, 'ಅವನು ನನ�ನು 

ದೂ�ಸು���ಾ��ೆ!' ಎಂದು. ಒಂದು�ೇ�  ೆ ಅವಳ� �ಮ�ನು� ದೂ��ದ�ೆ, �ೕವ� 

�ೋ�ೆಯಂ�ಾ� �ಟ��ೆ, ಆಗ ���ಳ�ರುವ ಭಗವಂತ �ಮ�ೆ '�ೆಲ್�' �ಾಡು�ಾ��ೆ!   

           �ಾ�ಾ� ತಪ�� ನಮ��ಾ�ದ��ೆ �ಾತ� �ೋ�ೆಯು ಅಡಚ�ೆ ಉಂಟು�ಾಡುವ�ದು. 

ಅದು �ೋ�ೆಯ ತಪ�ಲ�. ಆಗ ಜನರು ನನ�ನು �ೇಳ��ಾ��ೆ, 'ಈ �ೋಕದ ಜನ�ೆ�ಾ� 

�ೋ�ೆಗಳ �ಾ�ೆ�ೕ?' ಎಂದು. ಅವ��ೆ �ಾನು �ೇಳ�ವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, '�ೌದು, �ೋಕದ 

ಜನ�ೆ�ಾ� �ೋ�ೆಗ� ೕೆ ಆ��ಾ��ೆ'. ಇದನು� �ಾನು �ೋ��ೕ �ೇಳ���ರುವ�ದು. ಇ�ೇನು 

ಹರ�ೆಯಲ�. 

          �ಾ�ೊಂ��ೆ ಆಗ� �ೇಧ�ಾವವನು� �ೊಂ�ರುವ�ದು �ಾಗೂ �ೋ�ೆ�ಂ��ೆ 

ಗು�ಾ�ಡುವ�ದು, ಇ�ೆರಡೂ ಒಂ�ೇ ಆ��ೆ. ಇ�ೆರಡರ�� ವ��ಾ�ಸ�ೇನೂ ಇಲ�. ಆ 

�ೋ�ೆ�ಂ��ೆ �ೊ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು �ಾ�ೆ? ಸ��ಾ� �ಾ�ಸ�ರುವ �ಾರಣ�ಂದ 

�ೊ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ಾ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ ಇ�� �ೇಧ�ಾವವ� ಉಂ�ಾಗುವ�ದು ಕೂ�ಾ 

�ಾ�ಸ�ರುವ �ಾರಣ�ಂದ, ಮುಂ�ರುವ�ದು �ಾ�ಸುವ��ಲ�, ಮುಂದ�ೆ� �ೊಲೂ�ಷನ್ 

�ೊ�ೆಯುವ��ಲ� �ಾ�ಾ� �ೇಧ�ಾವವ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೊ�ೕಧ-�ಾನ-�ಾ�ಾ-

�ೋಭಗಳನು� �ಾಡು�ಾಗ, ಮುಂ�ೇ�ಾಗುವ��ೆಂದು �ಾ�ಸ�ೇ ಇರುವ�ದ�ಂದ 

�ಾಡು�ಾ��ೆ! ಅವ��ೆ ಈ ��ಾರವನು� ����ೊಡ�ೇಕಲ��ೇ? �ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು ಅವನ 

�ೋಷ�ಂದ, ಅ�� �ೋ�ೆಯ �ೋಷ�ೇ�ಾದರೂ ಇ�ೆ�ೕ? �ಾ�ೆ ಈ ಜಗ��ನ�� ಎ�ಾ� 

�ೋ�ೆಗ� ೕೆ ಆ��ೆ. �ೋ�ೆ�ೆ �ಾ��ಾಗ, ಅ�� �ಾವ� ಸ��ೕ-ತ��ೕ ಎಂದು 

�ಮ��ಸಲು �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ? ಅಥ�ಾ 'ಅ�� ನನ�ದು' ಸ�, ಎಂದು ಜಗಳ�ಾಡುವ 

�ೋ��ೆ �ೋಗುವ��ಲ� ಅಲ��ೇ? �ಾ�ೆ�ೕ ಈಗ �ೋ�ೆಯ ���ಯಂ�ೆ�ೕ ಆ��ೆ. 

ಅವ�ೊಂ��ೆ ಸ��ಂದು ಅ����ೊಳ��ೇ�ಾದ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ೕ ಇಲ�.   

          �ಾ�ೇ ಅ��ಪ��ದರು ಆಗ ��ದು�ೊಳ��ೇಕು, ಅ�ೆಲ�ವ� �ೋ�ೆಗಳ� ಎಂದು. 

ನಂತರ �ೋ�ೆಯ ಬ�ಯ��ನ '�ಾ�ಲು ಎ���ೆ?' ಎಂದು ಹುಡು�ದ�ೆ ಕತ��ೆಯ��ಯೂ 

�ಾ�ಲು ����ಡುತ��ೆ. �ೈಗಳನು� �ಾ� ಹುಡುಕು�ಾ� �ೋದ�ೆ �ಾ�ಲು �ಗುವ��ೋ, 

ಇಲ��ೕ? ಅನಂತರ ಅ��ಂದ �ೊರ�ೆ �ಾ��ಡ�ೇಕು. ಸಂಘಷ��ೆಯನು� 

ಉಂಟು�ಾಡ�ಾರ�ೆಂಬ �ಾನೂನನು� �ಾ�ಸ�ೇಕು �ಾಗೂ �ಾವ� �ಾ�ೊಂ�ಗೂ 

ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಒಳ�ಾಗ�ಾರದು.  
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�ೕ�ೆ �ೕವನವನು� �ೕ�ಸಬಹುದು 

          �ೕವನವನು� �ೕ�ಸಲು �ಾ�ಗೂ ಬರುವ��ೇ ಇಲ�! ಮದು�ೆ�ೆ 

ಅಹ�ರಲ�ದವ�ಗೂ, ಬಹಳ ಕಷ�ದ�� ಮದು�ೆಯನು� �ಾ�ಸ�ಾ�ತು! ತಂ�ೆ�ಾಗುವ 

ಅಹ��ೆ�ಲ��ೆ ಇದ�ರೂ, ತಂ�ೆ�ಾ� ����ಾ�ಯು�! ಈಗ�ಾದರೂ ಮಕ�ಳ� �ಚು�ವಂತಹ 

�ೕವನವನು� �ೕ�ಸ�ೇಕು. �ನದ ಆರಂಭ�ಂದ�ೇ �ಶ�ಯ �ಾಡ�ೇಕು, 'ಇವತು� 

�ಾ�ೊಂ�ಗೂ ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಒಳ�ಾಗ�ಾರದು,’ ಎಂದು. ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದ ಏನು 

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ಏನು �ಾಭ��ೆ? ಅದನು� ನನ�ೆ �ೋ��.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ದುಃಖ�ೇ ಆ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ದುಃಖ�ಾಗುವ�ದ�ೆ�ೕ ಅಲ�, ಈ ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದ ತಕಷ್ಣ�ೆ� ದುಃಖವಂತೂ 

ಆಗುತ��ೆ, ನಂತರ �ನ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಾಗುತ��ೆ ಅಲ��ೆ, ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ ಮನುಷ�ತ�ವನೂ� 

ಕ�ೆದು�ೊಳ��ವಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಮನುಷತ�ವ� �ಾ�ಾಗ ಉ�ಯುವ��ೆಂದ�ೆ, ಸಜ�ನ�ಾ�ದ��ೆ 

�ಾತ� ಮನುಷ�ತ�ವ� ಉ�ಯುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಪಶುಗಳ �ಾ�ೆ �ೊ�ೆಯುವ�ದು, 

ಗು�ಾ�ಡುವ�ದು, �ೕ�ೆ ಮ�ೊ�ಬ���ೆ �ೊಂದ�ೆ �ೊಡುತ��ೇ ಇದ��ೆ, ನಂತರ ಮ�ೆ� ಮನುಷ� 

ಜನ�ವ� �ೊರಕುವ��ೇ? ದನಗಳ�-ಎ��ಗಳ� �ೊಂ��ಂದ �ೊ�ೆ�ಾಡುತ��ೕ ಅಥ�ಾ 

ಮನುಷ�ರು �ೊ�ೆ�ಾಡು�ಾ��ೋ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮನುಷ��ೇ �ೆಚು� �ೊ�ೆ�ಾಡು�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮನುಷ�ರು �ೊ�ೆ�ಾ�ದ�ೆ ಮ�ೆ� ಅವರು �ಾ�� ಜನ��ೆ� �ೋಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಅಲ��ೆ ಈಗ ಎರಡು �ಾ�ದ�ವರು �ಾಲು� �ಾಲುಗಳನು� �ೊಂದುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾಲ �ೇ�ೆ! 

ಅ�ೆ�ೕನು (�ಾ�� ಜನ�ದ��) �ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾ�ೆ ಇರುವ��ಾ��ೆ�ೕ? ಅ�ೆ�ೕನು �ಾವ 

ದುಃಖವ� ಇಲ��ೇ? ಬಹಳ ದುಃಖ��ೆ. ಇದನು� ಸ�ಲ� ��ದು�ೊಳ��ೇಕು. ನಮ�ೆ �ೇ�ಾದ 

�ಾ�ೆ ಇದ��ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

ಸಂಘಷ��ೆಯು, ನಮ��ೇ ಅ�ಾನ�ಾ��ೆ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೕವನದ�� ಸ��ಾವಗಳ� �ೊಂದ�ರುವ �ಾರಣ�ಂದ ಸಂಘಷ��ೆಗ�ಾಗುತ��ೆ 

ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಸಂಘಷ��ೆ�ಂ�ಾ��ೕ ಅದನು� ಸಂ�ಾರ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವ�ದು. 
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ಪ�ಶ�ಕತ�: ಸಂಘಷ��ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗಲು �ಾರಣ�ೇನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ಾನ�ಾ��ೆ. ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ �ೇ�ೆಯವ�ೊಂ��ೆ �ೇಧ�ಾವವ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ, ಅದು �ಮ� �ಬ�ಲ�ೆಯನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ. ಅದು ಜನರ ತಪ�ಲ�. 

�ೇಧ�ಾವ ಉಂಟು�ಾಡುವ ತಪ�� �ಮ��ಾ��ೆ. ಜನರ ತಪ�� ಇರುವ��ೇ ಇಲ�. ಅವರು 

�ೊ��ದೂ� �ಾಡು��ದ�ರೂ ಸಹ, �ಾ�ೇ �ದ��ೆ �ೋ� ಕಷ್��ಾ���ಡ�ೇಕು, 'ನನ�ೆ 

ಅಷು� ��ಯುವ��ಲ�' ಎಂದು. �ೋಕದ ಜನರು ತಪ�� �ಾಡುವ��ೇ ಇಲ�. ಜನರು 

�ೇಧ�ಾವವನು� �ಾಡುವ��ೇ ಇಲ�. ಎ�� ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ, ಅ�� ನಮ��ೇ 

ತ�ಾ���ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ��ಸ�ೇ�ೆಂ�ದ�ರೂ ಎದು��ಂದ ಕಂಬವ� ಅಡ�ಪ�ಸು�ಾಗ, 

�ಾವ� ಅದ�ಂದ ತ����ೊಳ��ೇ�ೆನು�ವ�ದ�ೊಳ�ೆ ಅದು ನಮ� �ೕ�ೆ �ದು��ಟ��ೆ, �ಾವ� 

ಏನು �ಾಡ�ೇಕು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ��ಾ�ಗಲೂ ಅದ�ಂದ ನುಣು��ೊಂಡು�ಡ�ೇಕು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಎ�ೆ��ಾ� ಪ�ಯತ� ಪಟ�ರೂ ಕಂಬವ� �ಾ�ಸ�ೆ �ಡುವ��ಲ�. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: 

ನಮ� �ೆಂಡ�ಯು ಜಗಳ�ಾಡಲು ಬಂದ�ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಜಗಳ�ಾಡಲು ಬಂದ�ೆ, ಆ ಸಮಯದ�� �ೕವ� ಏನು �ಾಡಬಹುದು, ಅದನು� 

�ದ�ೇ �ೕ�� ಪ��ಾರ �ೊಂಡು�ೊಳ��ೇಕು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಎದು��ರುವ ವ���ಯು ನಮ� ಅಪ�ಾನವನು� �ಾ��ಾಗ, ಆ ಅಪ�ಾನ�ಂದ 

ನಮ�ೆ �ೋವ� ಉಂ�ಾಗಲು �ಾರಣ ನಮ� ಅಹಂ�ಾರ�ಾ��ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಜ�ಾದ �ೕ�ಯ��, ಎದು�ನವರು ಏನು ಅಪ�ಾನ �ಾಡು�ಾ��ೆ, ಆಗ ಅವರು 

ನಮ� ಅಹಂ�ಾರವನು� ಕರ���ಾ��ೆ, ಅಲ��ೆ ಅದು �ದ�ನ '�ಾ��ಾ�ಕ್' ಅಹಂ�ಾರ; 

ಎಷು� excess ಆ�ತು� ಅದು ಕರ��ೋಗುತ��ೆ ಅದ�ಂ�ೇನೂ �ೆಡ�ಾಗುವ���ೆ? ಈ 

ಕಮ�ಗಳ� ����ೊಳ�ಲು �ಡುವ��ಲ�. �ಾವಂತೂ �ಕ� ಮಗು ಎದು�ಾ� �ಂತರೂ 

�ೇ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ, ಈಗ ನನ�ನು� �ಟು��ಡು ಎಂದು. 
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�ೇ���ೊಂಡು�ಡು ಎಲ�ವನು� �ಾಗರದಂ�ೆ ಉದರ�ೊಳ�ೆ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾ, ವ�ವ�ಾರದ�� 'ವ��-�ಾ�ಂಟ್'ನ ಆ�ಾರ�ಂ�ಾಗುವ 

ಸಂಘಷ��ೆಗಳ�� ��ಯರು ��ಯರ ತಪ�ನು� ಹುಡುಕು�ಾ��ೆ. ��ಯರು ಅವ��ಂತ 

��ಯರ ತಪ�ನು� ಹುಡುಕು�ಾ��ೆ. ಅದು �ಾ�ೆ �ಾ�ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ೊಡ�ದು �ಕ�ದನು� ನುಂ��ಡುತ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ, ��ಯರು 

��ಯರ ತಪ�ನು� �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ. ಅದರ ಬದ��ೆ, �ಾ�ೇ �ೇ��ಡ�ೇಕು, 'ನನ��ೇ ತಪ��,' 

ಎಂದು. ತಪ�ನು� ನಮ��ೆಂದು ��ೕಕ��ದ�ೆ, ಆಗ ಅದ�ೆ� ಪ��ಾರ�ಗುತ��ೆ. �ಾವ� 

ಇ�ೆ�ೕನು �ಾಡಬಹುದು? ಇ�ೊ�ಬ���ೆ �ಾವ�ದನು� ಸ���ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ��ೕ, ಅದನು� 

�ಾವ� ನಮ� ತ�ೆಯ �ೕ�ೆ�ೕ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು�ಡ�ೇಕು. �ೇ�ೆಯವರ ತಪ��ಗಳನು� 

ಹುಡುಕಲು �ೋಗ�ಾರದು. �ೇ�ೆಯವರ �ೕ�ೆ �ೊ�ಸುವ�ದು �ಾವ �ೕ�ಯ�� ಸ�? 

ನಮ� ಹ��ರವಂತೂ, �ಾಗರದಷು� �ೊಡ� ಉದರ��ೆ! �ೕ�ೇ �ೋ�, ಇಷು� �ೊಡ� 

ಮುಂ�ೈ ನಗರದ ಎ�ಾ� ಚರಂ�ಗಳ �ೕರನು� ಸಮುದ�ವ� ತ�ೊ�ಳ�ೆ �ೇ���ೊಂಡು 

�ಡುವ��ಲ��ೇ? �ಾ�ೆ�ೕ �ಾವ� ಕೂ�ಾ �ೇ���ಡ�ೇಕು. ಇದ�ಂದ ಏ�ಾಗುತ��ೆ ನಮ� 

ಮಕ�ಳ �ೕ�ೆ �ಾಗೂ �ೇ�ೆಲ�ರ �ೕಲೂ ಪ��ಾವ �ೕರುತ��ೆ. ಅವರೂ ನಮ�ನು� �ೋ� 

ಕ�ತು�ೊಳ���ಾ��ೆ. ಮಕ��ಗೂ ��ಯುತ��ೆ, ಅವರ �ೊ�ೆ� ಸಮುದ�ದಂ�ೆ! ಏ�ೇ ಇದ�ರೂ 

ಎಲ�ವನೂ� ನುಂ��ೊಳ���ಾ��ೆ! ವ�ವ�ಾರದ��ನ �ಯಮ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಅಪ�ಾನ 

�ಾಡುವವರು ಅವರ ಶ��ಯನು� �ೊಟು��ೋಗು�ಾ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ, ಅದನು� ನಗು 

ಮುಖ�ಂದ ��ೕಕ���ಡ�ೇಕು! 

'�ಾ�ಯ ಸ�ರೂಪ'ದ�� ಉ�ಾಯ�ೇ ತಪಸು�! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ��ಸುವ�ದು, ಸಮ�ಾವ�ಂದ ��ಾ�ಸುವ�ದು ನಮ� 

ವತ��ೆಯ�� ಇದ�ರೂ ಸಹ, ಎದು��ರುವ ವ���ಯು ಬಹಳ �ೊಂದ�ೆ �ೊಟ��ೆ, ಅಪ�ಾನ 

�ಾ�ದ�ೆ, ಆಗ �ಾ�ೇನು �ಾಡ�ೇಕು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಏನೂ ಇಲ�, ಅದು ನಮ� �ಾ�ನ �ೆಕ��ಾ���ೆ. �ಾವ� ಅದನು� 'ಸಮ�ಾವ�ಂದ 

��ಾ�ಸ�ೇ �ೇ�ೆಂದು' �ಶ��ಸ�ೇಕು. �ಾವ� ನಮ� �ಾ��ೆಯ���ೕ ಇರ�ೇಕು 

�ಾಗೂ �ಾವ� ನಮ� �ೕ��ಂದ ಪಜಲ್ ಅನು� �ಾಲ್� �ಾ��ೊಳ���ಾ� �ೋಗ�ೇಕು. 
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ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ ಸಂಘಷ��ೆಗಳ� ಆಗುವ��ೆಲ�ವ� 'ವ�ವ��ತ'ವನು� ಆಧ�� 

�ೊಂ�ರುವ�ದಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗುವ�ದು ಅದು 'ವ�ವ��ತ'ವನು� ಆಧ�� 

ಎನು�ವ�ದು ಸ�, ಆದ�ೆ �ಾ�ೆಂದು �ಾ�ಾಗ �ೇಳ�ೇಕು? ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾದ 

ನಂತರ�ಾದರೂ, 'ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡ�ಾರದು' ಎನು�ವ �ಶ�ಯವ� ನಮ�ೆ 

ಇದ��ೆ. ಎದು��ೆ ಕಂಬ �ಾ�ಸು��ರು�ಾಗ�ೇ �ಾವ� ��ದು�ೊಳ��ೇಕು, ಈಗ ಆ ಕಂಬವ� 

ಅಡ� ಬರುತ��ೆ �ಾ�ಾ� �ರು��ೋಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಎಂದು. ಆಗ ಸಂಘಷ��ೆ ಆಗುವ��ೇ 

ಇಲ�. �ಾ�ೆ �ಾ�ದರೂ ಕೂ�ಾ ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾ��ಟ��ೆ, ಆಗ �ಾವ� 

�ೇಳಬಹುದು, ಅದು 'ವ�ವ��ತ್' ಎಂದು. �ದ��ೆ�ೕ, 'ವ�ವ��ತ್' ಎಂದು�ೊಂಡು 

ನ�ೆ�ದ�ೆ, ಅದು 'ವ�ವ��ತ್' ಅನು� ದುರುಪ�ೕಗ �ಾ��ೊಳ��ಾ��ೆ ಎಂದು 

�ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ.  

ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದ ಅ�ವ�ದು ಶ��ಗ�ೆ�ಾ� 

          ಈಗ �ಾವ��ೆ�ಾ� ಆತ�ಶ��ಗಳ� �ಾಶ�ೊಂದು���ೆ�ೕ, ಅ�ೆಲ�ವ� 

ಘಷ��ೆ�ಂ�ಾ��ೆ. ಸಂಘಷ��ಂದ ಸಹಜ�ಾ��ೕ �ೊ�ೆದು�ೊಂಡರೂ ಕೂ�ಾ 

�ಾಶ�ಾ��ಡುತ��ೆ! ಎದು�ನವರ �ೊ�ೆತ�ೆ� ����ದ�ರೂ �ಾವ� ಸಂಯಮ�ಂದ 

ಇರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂಘಷ��ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗ�ೇ �ಾರದು. ಅ�� �ೇ�ದ��ೆ, ಈ �ೇಹವ� 

�ೊರಟು �ೋಗುವ��ದ��ೆ �ೋಗ� (ಅ�ೆಂತಹ �ಕಟ ಪ�����ೕ ಬರ�), ಆದ�ೆ 

ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ಮುಂದುವ���ೊಂಡು �ೋಗದ �ಾ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು. ಈ 

ಸಂಘಷ��ೆ ಎನು�ವ�ದನು� �ಾಡ�ೆ �ೋದ�ೆ, ಆಗ ಮನುಷ�ನು �ೕಕಷ್�ೆ� 

�ೋ��ಡು�ಾ��ೆ. �ಾರು, '�ಾನು ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಒಳ�ಾಗ�ಾರ�ೆಂದು' ಅ�ತು�ೊಂಡು 

�ಡು�ಾ��ೆ, ಅಂಥವ��ೆ ಗುರು�ನ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ �ಾರ ಅವಶ�ಕ�ೆಯೂ ಇರುವ��ಲ�. 

ಅವರು ಒಂ�ೆರಡು ಅವ�ಾರಗಳ�� �ೕಕಷ್�ೆ� �ೋ��ಡು�ಾ��ೆ. 'ಘಷ��ೆ�ೆ ಮುಂ�ಾಗ�ೇ 

�ಾರದು' ಎನು�ವ�ದು �ಾ��ೆ ಶ��ೆ�ಯ�� ಮೂಡುತ��ೆ �ಾಗೂ �ಶ�ಯವನೂ� 

�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಅ��ಂದ�ೇ ಅವರು ಸಂ�ೕತ�ಾ� �ಡು�ಾ��ೆ! �ಾ�ಾ� �ಾ�ಾದರು 

ಸಂ�ೕತ�ಾಗಲು ಬಯ�ದ�ೆ, ಅವ��ೆ �ಾವ� �ಾ�ರಂ��ಂದ �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, '�ೋ�, 

ಸಂಘಷ��ೆಯನು� �ಾಡುವ��ಲ��ೆಂದು �ಶ����� ಆಗ�ಂದ�ೇ �ೕವ� 

ಸಂ�ೕತ�ಾಗು��!' �ೇಹ�ೆ� �ೊ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಟು��ದ��ೆ, ಅದ�ೆ� ಔಷಧವನು� 
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�ಾ�ದ�ೆ �ಾ��ಾ��ಡುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಕಲಹ�ಂದ ಮತು� ಸಂಘಷ��ೆ�ಂ�ಾ�, 

ಮನ��ನ �ೕ�ೆ ಗುರುತು �ದ��ೆ, ಬು��ಯ�� ಗುರುತು ಉ�ದ�ೆ, ಅದನು� �ಾರು 

�ೆ�ೆಯುವ�ದು? �ಾ��ಾರು ಅವ�ಾರಗಳನು� ಪ�ೆದರೂ ಅದನು� 

�ೋಗ�ಾ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಘಷ��ೆ �ಾಗೂ ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದ ಮನಸು� ಮತು� ಬು��ಯ �ೕ�ೆ �ೆಟು� 

�ೕಳ�ತ��ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಜ�ಾ�! ಮನ��ನ �ೕ�ೆ, ಬು��ಯ �ೕ�ೆ �ಾತ�ವಲ�, ಇ�ೕ ಅಂತಃಕರಣದ 

�ೕಲೂ �ೆಟು� �ೕಳ�ತ��ೇ ಇರುತ��ೆ �ಾಗೂ ಅದರ ಪ��ಾಮವ� ಶ�ೕರದ �ೕಲೂ 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದ ಎ�ೊ�ಂ�ೆ�ಾ� ಸಂಕಷ�ಗಳ�!   

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾವ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದ ನಷ��ಾ�ರುವ ಶ��ಗಳ�ೆ��ಾ� ಮ�ೆ� 

�ಾಗೃ��ಂದ �ೆ�ೆಯಬಹು�ೆನು�ವ�ದು �ಜ�ೇ?  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಶ��ಗಳನು� �ೆ�ೆಯುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇಲ�. ಶ��ಗಳ� ಇ�ೆ. ಈಗ ಆ ಶ��ಗಳ� 

ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ಪ�ವ�ದ�� ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದ �ಾವ ಶ��ಗಳ� ನಷ��ಾ�ದ��ೕ, ಅ�ೇ 

ಪ�ನಃ ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಈಗ �ೊಸ�ಾ� ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾ�ದ�ೆ 

ಮ�ೆ� ಶ��ಯು �ೊರಟು�ೋಗುತ��ೆ; ಈಗ ಉತ�ನ��ಾ�ರುವ ಶ��ಯೂ  

�ೊರಟು�ೋಗುತ��ೆ. ತ��ಂದ ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗ�ದ��ೆ, ಆಗ ಶ��ಯು 

ಉತ�ನ��ಾಗು�ಾ� �ೋಗುತ��ೆ!     

          ಈ ಜಗ��ನ�� �ೈರತ��ಂ�ಾ� ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂ�ಾರದ 

ಮೂಲ �ೕಜ�ೇ �ೈರತ��ಾ��ೆ. �ಾ�ೊಂ��ೆ �ೈರತ���ೆ, ಅವ�ೊಂ��ೆ 

ಸಂಘಷ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ಇ�ೆರಡೂ ಅಂತ��ೊಂಡ�ೆ, ಆಗ ಅವರ �ೕಕಷ್�ಾಗುತ��ೆ! 

�ೆ�ೕಮವ� ಎಂದೂ ಅ��ಪ�ಸುವ��ಲ�, �ೈರತ� �ೋದ�ೆ �ೆ�ೕಮವ� ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ.   

�ಾಮನ್ �ೆನ್� ಎ��-�ೇರ್ ಅ���ೇಬಲ್ 

          ವ�ವ�ಾರವನು� ಶುದ��ಾ��ಸಲು ಏನು �ಾಡ�ೇಕು?  '�ಾಮನ್ �ೆನ್�' ಕಂ��ೕಟ್ 

(ಸಂಪ�ಣ��ಾ�) ಇರ�ೇಕು, ��ರ�ೆ-ಗಂ�ೕರ�ೆ ಇರ�ೇಕು. ವ�ವ�ಾರದ�� �ಾಮನ್ �ೆನ್� 

ಅವಶ��ಾ�ರ�ೇ �ೇಕು. '�ಾಮನ್ �ೆನ್�' ಅಂದ�ೆ, 'ಎ��-�ೇರ್ ಅ���ೇಬಲ್' (ಎ�ೆ��ೆಯೂ 
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ಉಪ�ೕ�ಸಬಹುದು), ಸ�ರೂಪದ �ಾನ�ೊಂ��ೆ �ಾಮನ್ �ೆನ್� ಇದು��ಟ��ೆ ಇನು� �ೆಚು� 

ಪ�ಜ��ಸಬಹುದು.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: '�ಾಮನ್ �ೆನ್�' �ೇ�ೆ ಪ�ಕಟ�ೊಳ��ತ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ೇ ತನ�ೆ �ೊಂದ�ೆ �ೕ�ದರೂ, �ಾನು �ಾತ� �ಾ�ಗೂ �ೊಂದ�ೆ 

�ೊಡ �ೕ�ಯ�� ಇದು��ಟ��ೆ, ಆಗ ಅವರ�� '�ಾಮನ್ �ೆನ್�' ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, 

�ಾ�ಾ� �ಾ�ಗೂ �ೊಂದ�ೆ �ೊಡ�ಾರದು, �ಾ�ೆ ಇರ�ೆ �ೋದ�ೆ '�ಾಮನ್ �ೆನ್�' 

�ೊರಟು�ೋಗುತ��ೆ. ಘಷ��ೆಯು ತನ� ಕ�ೆ�ಂದ ಇರ�ಾರದು. ಎದು�ನವರು 

ಉಂಟು�ಾಡುವ ಘಷ��ೆ�ಂದ ನಮ��� �ಾಮನ್ �ೆನ್� ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಆತ�ದ 

ಶ��ಯು �ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಘಷ��ೆಯ ಸಮಯದ�� �ೇ�ೆ ವ��ಸ�ೇಕು ಎಂಬ ಎ�ಾ� 

ಉ�ಾಯಗಳನು� �ೋ�ಸುತ��ೆ �ಾಗೂ ಆ �ಾನವ� ಮ�ೆ�ಂದೂ �ೊರಟು�ೋಗುವ��ಲ�. 

�ೕ�ೆ ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡು�ಾ� ಇದ��ೆ, '�ಾಮನ್ �ೆನ್�' �ೆಚು��ಾ� �ೋಗುತ��ೆ. ಮುಖ��ಾ�   

ನಮ��� ಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗ�ಾರದು. ನಮ��� (�ಾ��ೆ) '�ಾಮನ್ �ೆನ್�' ಬಹಳ���ೆ, 

�ಾ�ಾ� �ೕವ� ಏನು �ೇಳಬಯಸು��ೕ�ೋ, ಅದು ತಕಷ್ಣ�ೇ ��ದು�ಡುತ��ೆ. ಈ ಜನರು 

ಏನು ��ಯು�ಾ��ೆಂದ�ೆ, �ೆಲವರು �ಾ�ಾರವ��ೆ ಅ�ತವನು� ಉಂಟು�ಾಡು���ಾ��ೆ  

ಎಂದು. ಆದ�ೆ ನಮ�ೆ ತಕಷ್ಣ ��ದು�ಡುತ��ೆ, ಅ�ತವ� ಅ�ತ�ೇ ಅಲ�. ಅದು ಸಂ�ಾರದ 

ಅ�ತವ� ಅಲ� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಕದ ಅ�ತವ� ಅಲ� �ಾಗೂ ಆತ�ಸಂಬಂಧದ�� 

ಅ�ತವಂತೂ ಅಲ��ೇ ಅಲ�. �ೋಕದ ಜನ��ೆ ಅ��ಸುತ��ೆ, ಅವರು ಆತ�ದ ಅ�ತವನು� 

�ಾಡು���ಾ��ೆ ಎಂದು; ಆದ�ೆ, �ಾವ� ಅದನು� �ತ�ೆಂದು ��ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು ‘�ಾಮನ್ 

�ೆನ್�’ನ ಪ��ಾವ�ಾ��ೆ. ಅದ�ಂ�ಾ� �ಾವ� '�ಾಮನ್ �ೆನ್�'�ೆ ಅಥ�ವನು� ಬ�ೆ��ೆ�ೕ�ೆ 

'ಎ��-�ೇರ್ ಅ���ೇಬಲ್' ಎಂದು. ಈ�ನ �ೕ��ೆಯವರ�� '�ಾಮನ್ �ೆನ್�' ಎನು�ವ ವಸು��ೇ 

ಇಲ�. �ೕ��ೆ�ಂದ �ೕ��ೆ�ೆ '�ಾಮನ್ �ೆನ್�' ಕ���ಾಗುತ���ೆ.    

          ನಮ� (ಆತ��ಾನವನು�) ��ಾನವನು� ಪ�ೆದ ಬ�ಕ ವ����ೆ �ಾ�ರಲು (‘�ಾಮನ್ 

�ೆನ್�’�ೊಂ�ರಲು) �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ �ಾ�ಾನ� ಜನರಲೂ� �ೆಲವರ�� ಆ �ೕ�ಯ 

�ಾಮನ್ �ೆನ್� ಇರುತ��ೆ, ಅಂತಹ ಪ�ಣ��ಾ� ಜನರೂ ಇರು�ಾ��ೆ! ಆದರೂ ಅವರು 

�ೆಲ�ಂದು ಸ���ೇಶಗಳ�� �ಾತ� ‘�ಾಮನ್ �ೆನ್�’ �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ, ಎ�ಾ� 

ಸ���ೇಶಗಳ�� ಇರ�ಾಗುವ��ಲ�.  
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 ಪ�ಶ�ಕತ�: ಎ�ಾ� ಸಂಘಷ��ೆಗ��ೆ �ಾರಣ, ಇ�ೇ ಆ��ೆಯಲ��ೇ? ಒಂದು ‘�ೇಯರ್’�ಂದ 

ಮ�ೊ�ಂದು ‘�ೇಯರ್’�ೆ ಅಂತರವ� (ಅ�ಾನದ��ನ ಹಂತವ�) ಬಹಳ�ರುತ��ೆ ಅಲ��ೇ?  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಘಷ��ೆ�ಂದ ಪ�ಗ�ಯು ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಎ�ೆ�ೕ ಗ�ಾ�ೆಗಳ�, ಘಷ��ೆಗಳ� 

ಆದರೂ, ಅದ�ೆ� ಸ��ಾ� ಅ�ೆ�ೕ �ೕ�ೇರಲು �ಾಗ�ವ� �ೊರಕುತ��ೆ. ಸಂಘಷ��ೆಯು 

ಉಂ�ಾಗ�ೇ �ೋದ�ೆ ಎ�� ಇರ�ಾ��ೆ�ೕ ಅ�ೆ�ೕ ಇದು��ಡುವ��ಾ��ೆ. ಪ�ಗ�ಯನು� 

�ೊಂದ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆದುದ�ಂದ�ೇ ಜನರು ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ಹುಡು��ೊಳ���ಾ��ೆ.   

ಘಷ��ೆ�ಂದ ಪ�ಗ�ಯ ಪಥದ��… 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಘಷ��ೆಯು ಪ�ಗ��ಾ� ಎಂದು�ೊಂಡು ಹುಡು�ದ�ೆ ಪ�ಗ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಆದ�ೆ, ಅ�� ��ದು�ೊಂಡು ಹುಡುಕುವ��ಲ�! ಭಗವಂತನು �ಾವ��ೇ ಎತ�ರ�ೆ� 

�ೊಂಡು�ೋಗುವ��ಲ�, ಈ ಘಷ��ೆಗ� ೕೆ ಪ�ಗ�ಯ ಎತ�ರ�ೆ� ಕ�ೆ�ೊಯು�ತ��ೆ. ಅಲ��ೆ 

ಘಷ��ೆಗಳ� ಒಂದು ಹಂತದವ�ೆ�ೆ �ಾತ� �ೊಂ�ೊಯು�ಲು �ಾಧ�, ಅದರ ನಂತರ 

�ಾ�ಯ ಸಂಪಕ�ವ� ಲಭ��ಾದ�ೆ �ಾತ� �ೆಲಸ�ಾಗುವ�ದು. ಘಷ��ೆಯು �ೈಸ��ಕ�ಾ� 

ನ�ೆಯುತ��ೆ. �ೇ�ೆ ನ�ಯ�� ಕಲು�ಗಳ� ಇ��ಂದ ಅ���ೆ �ೊ�ೆದು�ೊಂಡು ಸ�ೆದು ಸ�ೆದು 

ನುಣು�ಾ� �ೋ�ಾ�ಾರ�ಾಗುತ��ೆಯಲ� �ಾ�ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಘಷ��ೆ �ಾಗೂ ಸಂಘಷ��ೆಯ ವ��ಾ�ಸ�ೇನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೕವ�ಲ�ದ ವಸು�ಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು �ೊ�ೆದು �ೊಂಡ�ೆ ಘಷ��ೆಯು 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ �ೕ�ಗಳ� �ೊ�ೆ�ಾ� �ೊಂಡ�ೆ ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಸಂಘಷ��ಂದ ಆತ�ಶ��ಯು �ಂತು�ೋಗುತ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಆ �ಾತು �ಜ. ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾದ�ೆ �ೊಂದ�ೆ�ಲ�. ಆದ�ೆ 

�ಾವ� 'ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ಉಂಟು �ಾಡ�ೇಕು' ಎಂಬ �ಾವ�ೆಯನು� �ೆ�ೆದು 

�ಾಕ�ೇ�ೆಂದು, �ಾನು �ೇಳ�ವ�ದು. 'ನಮ�ೆ' ಸಂಘಷ��ೆಯ �ಾವವ� ಇರ�ಾರದು, ನಂತರ 

'ಚಂದು�ಾಯ್' ಸಂಘಷ��ೆ� ಒಳ�ಾಗುವ��ಾದ�ೆ ಆಗ�, ಆದ�ೆ ನಮ� �ಾವ�ೆಯು 

ಆತ�ಶ��ಯನು� ಸ��ತ�ೊ�ಸುವಂ�ಾಗ�ಾರದು.     

ಘಷ��ೆಯನು� �ಾ�ಸುವ�ದು ಪ�ಕೃ� 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಘಷ��ೆಯನು� �ಾವ�ದು �ಾ�ಸುತ��ೆ, ಜಡ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೇತನ�ೕ? 
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�ಾ�ಾ��ೕ: �ಂ�ನ ಘಷ��ೆ�ೕ ಈಗ ಮ�ೆ� ಘಷ��ೆಯನು� �ಾ�ಸುತ��ೆ. ಜಡ�ೕ 

ಅಥ�ಾ �ೇತನ�ೕ ಎನು�ವ ಪ��ೆ��ೕ ಇಲ�. ಆತ�ವ� ಅದರ�� �ೈ�ಾಕುವ��ಲ�. ಈ ಎ�ಾ� 

ಘಷ��ೆಗಳನು� 'ಪ�ದ�ಲ್' �ಾ�ಸುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, �ಾವ �ಂ�ನ ಘಷ��ೆ ಇ�ೊ�ೕ, ಅ�ೇ 

ಈಗ ಮ�ೆ� ಘಷ��ೆಯನು� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಾ��ೆ �ಂ�ನ ಘಷ��ೆಗಳ� ಪ�ಣ��ೊಂ��ೆ, 

ಅವ��ೆ ಮ�ೆ� ಘಷ��ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ�. ಇಲ��ಾದ�ೆ ಘಷ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಘಷ��ೆ, 

ಮ�ೆ� �ೕ�ಂದ �ೕ�ೆ ಘಷ��ೆ �ೕ�ೆ �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೇ �ೋಗುತ��ೆ.   

          ಪ�ದ�ಲ್ ಅಂದ�ೆ, ಅದು ಸಂಪ�ಣ� ಜಡವಲ�, ಅದು �ಶ� �ೇತನ�ಾ��ೆ. ಅದನು� 

'��ಾ�ಕ್ ಪ�ದ�ಲ್' ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ��ಾ�ಕ್ ಅಂದ�ೆ, ��ೇಷ �ಾವ�ಂದ 

ಪ�ಣ��ರುವ ಪ�ದ�ಲ್; ಈ ಎಲ�ವನು� �ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಾವ ಶುದ� ಪ�ದ�ಲ್ ಇ�ೆ, ಆ 

ಪ�ದ�ಲ್ �ಾ�ೇನು �ಾ�ಸುವ��ಲ�. ಈ ಪ�ದ�ಲ್ �ಶ� �ೇತನ�ಂದ ಉಂ�ಾ��ೆ; ಅದರ�� 

ಆತ�ದ ��ೇಷ �ಾವ �ಾಗೂ ಜಡದ ��ೇಷ �ಾವ, ಈ ಎರಡೂ �ೇ��ೊಂಡು ಮೂರ�ೆಯ 

ರೂಪವನು� �ೊಂ�ರುವ, ಪ�ಕೃ� ಸ�ರೂಪವ�, ಅ�ೆಲ�ವ� ಘಷ��ೆಯನು� �ಾ�ಸುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಘಷ��ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾಡ�ೆ �ೋದ�ೆ, ಆಗ �ಜ�ಾದ ಅ�ಂ�ೆಯ 

�ಾವ�ೆಯು ಮೂ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ೇ?  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಲ�, �ಾ�ೇನೂ ಇಲ�. ಆದ�ೆ, ಈ '�ಾ�ಾ'�ಂದ ��ಯ�ಾ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಆ 

�ೋ�ೆ�ಂ��ೆ ಘಷ��ೆ�ೆ ಒಳಪಡುವ�ದ�ಂದ ಇ�ೊ�ಂದು ಅ�ಾಹುತ�ಾ��ೆ, ಇನು� 

ಭಗವಂತನ (�ೕವಂತ ವ���ಯ) �ೊ�ೆ ಘಷ��ೆಯನು� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಇ�ೆ�ಷು� 

ಅ�ಾಹುತ�ಾಗುತ��ೆ?! �ಾವ�ದ�ಂದ �ಾ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ ಎನು�ವ �ಳ�ವ��ೆ�ಂದ�ೇ 

���ಳ�ೆ ಪ�ವತ��ೆಯು �ಾ�ರಂಭ�ಾ��ಡುತ��ೆ.   

          ಅ�ಂ�ೆ�ನು�ವ�ದು ಸಂಪ�ಣ��ಾದ �ಳ�ವ��ೆಯಲ�, �ಾಗೂ ಅದನು� 

ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಕೂ�ಾ ಬಹಳ ಕಷ�ಕರ�ಾ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ �ಾ�ೆ 

�ಾಡುವ ಬದಲು, 'ಘಷ��ೆ�ೆ ಎಂದೂ ಮುಂ�ಾಗ�ಾರದು' ಎನು�ವ�ದನು� ��ದು�ೊಂಡ�ೆ 

�ಾಕು, ಇದ�ಂದ ಬಹಳಷು� ಶ��ಯನು� �ೊಂದ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ �ನ�ಂದ �ನ�ೆ� 

ವೃ���ಾಗು�ಾ� �ೋಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ಘಷ��ೆ�ಂ�ಾಗು��ದ� �ಾ�ಯು ಇ�ೆ�ಂದೂ 

ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ�! �ೆಲ��� ಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾದರೂ, ಆ ಘಷ��ೆಯ ನಂತರ �ಾವ� 

ಪ��ಕ�ಮಣವನು� �ಾ��ಟ��ೆ, ಆಗ ಅದು ಅ���ೋಗುತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ಇದನು�  

ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಇನು� ಮುಂ�ೆ ಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾದ�ೆ, ಆಗ ತಕಷ್ಣ�ೇ 
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ಪ��ಕ�ಮಣವನು� �ಾ��ಡ�ೇಕು; ಇಲ��ಾದ�ೆ ಬಹಳ ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��ೆ. ಈ �ಾನ�ಂದ 

�ೕಕಷ್�ೆ� �ೋಗ�ಾಗುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ಘಷ��ೆ�ಂದ �ೕಕಷ್ದ �ಾ�ಯ�� ಬಹಳಷು� 

�ೊಂದ�ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ತಡ�ಾಗುತ��ೆ.       

          ಈ �ೋ�ೆಯ (��ೕ�ವದ) ಬ�ೆ� �ೆಟ� ��ಾರಗಳ� ಬಂದರೂ ಪರ�ಾ�ಲ�, 

�ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಅ�� ಒಬ���ೆ �ಾತ� (ಏಕಪ�) ನಷ��ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ೕವಂತ ವ���ಗಳ 

ಬ�ೆ� ಒಂ�ೇಒಂದು �ೆಟ� ��ಾರವನು� �ೊಂ�ದ�ರೂ ಸಹ ಬಹಳ �ಾಧಕ�ಾ��ೆ. ಅ�� 

ಇಬ��ಗೂ �ಾ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾವ�ಗಳ�, ಆ ��ಾರದ �ಂ�ೆ�ೕ 

ಪ��ಕ�ಮಣವನು� �ಾ��ಟ��ೆ, ಆಗ ಎ�ಾ� �ೋಷಗಳ� �ೊರಟು�ೋಗುತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ 

ಎ�ೆ��� ಘಷ��ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ, ಅವ�ಗ��ೆ ಪ��ಕ�ಮಣವನು� ಆ�ಂ�ಾಗ�ೇ 

�ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಘಷ��ೆಯು �ೊ�ೆ�ೊಳ��ತ��ೆ.    .  

ಸ�ಾ�ಾನವ�, ಸಮ�ಕ್ �ಾನ�ಂದ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾ, ಈ ಅಹಂ�ಾರದ ��ಾರವ� ಮ�ೆಯ�� ಬಹಳಷು� �ೇ�  ೆಅನ��ಸುತ��ೆ, 

ಸಂ�ೆ�ಗಳ��ಯೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾ�ಾರವರ �ೆಲಸವನು� �ಾಡು��ರು�ಾಗ, ಅ�� 

ಕೂ�ಾ ಎ�ೊ�ೕ ಒಂ�ೆ�ೆ ಅಹಂ�ಾರಗಳ ನಡು�ೆ  ಸಂಘಷ��ೆ  ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ, ಆಗ 

ಅ��ಯೂ ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಅ�� ಕೂ�ಾ ಸ�ಾ�ಾನ �ೇಕಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಸ�ಾ�ಾನ �ೇಕಲ��ೇ! �ಾವ�ಗಳ� �ಾನವನು� �ೊಂ�ರುವವರು 

ಸ�ಾ�ಾನವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ, �ಾನ�ಲ��ೆ ಇರುವವರು �ೇ�ೆ 

ಸ�ಾ�ಾನವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು? ಅವರ�� ನಂತರ �ನ��ೆ ಉಂ�ಾಗು�ಾ� 

�ೋಗುತ��ೆ, ಮನ��ನ�� ಕೂ�ಾ ಅವ�ೊಂ��ೆ �ೇದ ಉಂ�ಾಗು�ಾ� �ೋಗುತ��ೆ. ನಮ�ೆ 

ಇ�� �ೇದವ� ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�:  ಆದ�ೆ �ಾ�ಾ, ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗ�ಾರದು ಅಲ��ೇ?  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಸಂಘಷ��ೆ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ, ಅದು �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ��ೆ. ಅ��ಂದ (�ೋದ 

ಜನ��ಂದ) �ಾಲು �ಾವ�ದು ತುಂ���ೊಂಡು ತರ�ಾ��ೆ, ಅದ�ಂದ 

ಸಂಘಷ��ೆಗ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾಲು ತರ�ೇ �ೋ�ದ��ೆ, ಆಗ �ಾ�ಾಗು��ರ�ಲ�. 

ಆದುದ�ಂದ, ಅ�� �ಾವ� ಅ�ತು�ೊಳ��ೇ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, 'ಆ ಸ�ೋದರನ (�ೋದ ಜನ�ದ 

�ಾಲು) ಅ�ಾ�ಸ�ೇ ಅಂತಹ�ಾ���ೆ', �ಾ�ೆಂದು �ಾವ� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ೇಕು. ನಂತರ, 
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ನಮ�ೆ ಅದ�ಂದ �ಾವ ಪ��ಾಮವ� ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಅ�ಾ�ಸವ� 

ಅ�ಾ�ಸದವನದು� (�ೋದ ಜನ�ದ ಸಂ�ಾ�ರವನು� �ೊಂ�ರುವವನದು�) �ಾಗೂ '�ಾವ�' 

ನಮ�ವನದು� (ಶು�ಾ�ತ�)! ಆ�ೕ�ೆ ಉ��ರುವ��ೆ�ಾ� ��ೇ�ಾ��ಾಗುತ��ೆ. �ೕವ� 

ಅ���ೕ ಅದ�ೊಂ��ೆ (�ೋದ ಜನ�ದ ಅ�ಾ�ಸ�ೊಂ��ೆ) ಇದು��ಟ��ೆ, ಆಗ 

�ೊಂದ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ����ೊಳ��ೆ �ೋದ�ೆ �ೊಂದ�ೆ�ಲ�. ಅದಲ��ೆ ಸಂಘಷ��ೆಯಂತೂ 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಸಂಘಷ��ೆ�ಾಗ�ೆ ಇರಲು �ಾಧ��ಲ�! ಈ 

ಸಂಘಷ��ೆ�ಂ�ಾ�, ಒಬ�ರು ಮ�ೊ�ಬ��ೊಡ�ೆ �ನ��ೆಯನು� �ೊಂದದಂ�ೆ 

�ೋ��ೊಳ��ೇಕು. ಇದಂತೂ ಪ�-ಪ���ಂ��ೆ ಸ�ಾ ನ�ೆಯುತ��ೆ. ಆದರೂ ಅವರು 

�ೊಂ��ೊಂಡು �ಾಳ��ಾ�ರಲ��ೇ? ಸಂಘಷ��ೆ ಆಗುತ��ೆ, ಅ�� ಸಂಘಷ��ೆಯನು� 

�ಾಡ�ೇ �ಾರದು ಎಂದು �ಾರೂ �ಾರ �ೕಲೂ �ಾವ��ೇ ಒತ�ಡವನು�  �ಾಕ�ಾರದು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆದ�ೆ �ಾ�ಾ, ಸಂಘಷ��ೆ ಉಂ�ಾಗ�ೇ �ಾರದು ಎನು�ವ �ಾವವ� ಸತತ�ಾ� 

ಇರ�ೇಕಲ��ೇ?  

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಇರ�ೇಕು. ಅದ�ೆ�ೕ �ಾಡ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದಲ��ೇ! ಅವರ 

ಪ��ಕ�ಮಣವನು� �ಾಡ�ೇಕು �ಾಗೂ ಅವರ ಬ�ೆ� ಒ� �ೆಯ �ಾವ�ೆಯನು� 

ಇಟು��ೊಳ��ೇಕು. ಅ�ೇ �ೕ�ಯ ಮನ�ಾ�ಪ�ಾದ�ೆ, ಮ�ೆ� ಪ��ಕ�ಮಣ �ಾಡ�ೇಕು. 

�ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಒಂದು ಪದರ ಕಳ�ದ�ೆ, ನಂತರದ ಪ��ಕ�ಮಣವ� ಮ�ೊ�ಂದು 

ಪದರವನು� ಕಳಚುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ, ಅ��ಾ�ಯಗಳ� ಬಹಳ ಪದರಗಳನು� 

ಉಳ�ವ�ಗಳಲ��ೇ? �ಾವಂತೂ �ಾ�ಾ�ೆ�ಾ� ನ��ಂ��ೆ ಸಂಘಷ��ೆ�ಾಗು��ತು�. ಆಗ,  

‘ಇವತು� ಒ� �ೆಯ �ಾನ �ೊರ�ತು!’ ಎಂದು ಅದನು� �ೋಂ�ಾ�� �ೊಳ��ವ�ದ�ೊಂ��ೆ, 

ಎ��ಯೂ ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದ ಮುಗ��� �ೕಳ���ರ�ಲ�. �ಾಗೃತ�ಾ�, �ಾಗೃ�ಯ�ೆ�ೕ 

ಇರು���ೆ�ವ�. ಸಂಘಷ��ೆಯು ಆತ�ದ �ಟ�ನ್ ಆ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಇ�� 

ಸಂಘಷ��ೆ�ಂ�ಾಗುವ �ೊಂದ�ೆಯಲ�. ಸಂಘಷ��ೆಯ ನಂತರ ಒಬ�ರು ಮ�ೊ�ಬ��ೊಡ�ೆ 

�ನ��ೆಯನು� �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ��ೇ ಪ�ರು�ಾಥ��ಾ��ೆ. ನಮ� ಮನಸು� ಮ�ೊ�ಬ�ರ ಬ�ೆ� 

�ೇದವನು� ಮೂ�ಸು��ದ��ೆ, ಆಗ ಪ��ಕ�ಮಣ �ಾ��, �ಾ��ೆತರ�ೇಕು. ನಮ�ೆ (�ಾ��ೆ) 

ಎಲ��ೊಂ��ೆ �ಾವ �ೕ�ಯ�� �ೊಂ�ಾ��ೆಯು �ಾಧ��ಾ�ರಬಹುದು?  ���ಂ�ಗೂ  

�ೊಂ�ಾ��ೆ ಇ�ೆ�ೕ, ಇಲ��ೕ? ಶಬ�ಗ�ಂದ ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾನು 

�ೆಚು� �ಾತ�ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಆದರೂ ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ� ಅಲ��ೇ! 
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          ಸಂಘಷ��ೆಯಂತೂ ಉಂ�ಾಗುವ��ೇ ಆ��ೆ. ಘಷ��ೆ�ಂ�ಾ� ಮ�ೆಯ��ನ 

�ಾ�ೆ�ಗಳ� ಶಬ�ವನು� �ಾಡುತ��ೆ�ೕ, ಇಲ��ೕ? ಸಂಘಷ��ೆಯು 'ಪ�ದ�ಲ್'ನ 

ಸ��ಾವ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, �ಾಲು ತುಂ��ೊಂಡು ತಂ�ದ��ೆ �ಾತ�, ತುಂ���ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ 

ಏ�ಲ�. ನಮಗೂ ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗು��ತು�. ಆದ�ೆ, ಈ �ಾನವ� �ಾ����ಾದ ಬ�ಕ 

ಸಂಘಷ��ೆಗ�ಲ�. ಅದ�ೆ� �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಈ ನಮ� �ಾನ, ಇದು ಅನುಭವದ 

�ಾನ�ಾ��ೆ �ಾಗೂ �ಾವ� ಈ �ಾನ�ಂದ�ೇ ಎಲ�ವನು� �ಾ� �ಾಡು�ಾ�, �ಾಡು�ಾ� 

ಬಂ�ರುವ��ಾ��ೆ ಮತು� �ಮ�ನೂ� �ಾ� �ಾಡಲು �ಾ���ೆ.  

�ೋಷವನು� �ೊ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ, ಪ��ಕ�ಮಣ�ಂದ 

          �ಾ�ಾದರೂ ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾ�ದ�ೆ, ಆಗ �ೋಷವ� �ಾ�ಸಲು 

�ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ಸಂಘಷ��ೆಗಳ� ನ�ೆಯ�ೆ �ೋದ�ೆ, ಅ�� �ೋಷಗಳ� 

�ಾ�ಸದಂ�ರುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಸಂಘಷ��ೆಗ�ಂದ �ನವ� ಐವತು�-ಐವತು� �ೋಷಗಳ� 

ಕಂಡ�ೆ, ಆಗ ��ಯ �ೇ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಪ��ಾ�ಹು�ಯ ಸ�ೕಪ�ೆ� ಬರ�ಾಗು���ೆ ಎಂದು. 

          ಆದುದ�ಂದ, ಎ�ೆ��� ಸಂಘಷ��ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ, ಅ�� ಅವ�ಗಳನು� ತ���. 

ಸಂಘಷ��ೆಗಳನು� �ಾ��ೊಂಡು ಈ�ರುವ �ೋಕವನ�ಂತೂ �ಾಳ��ಾಡ�ಾಗು���ೆ 

�ೊ�ೆ�ೆ ಪರ�ೋಕವನೂ� ಕೂ�ಾ �ಾಳ��ಾಡುವ��ಾ��ೆ. �ಾವ�ದು ಈ �ೋಕವನು� 

�ಾಳ� �ಾಡುತ��ೆ, ಅದು ಪರ�ೋಕವನೂ� �ಾಳ� �ಾಡ�ೆ �ಡುವ��ಲ�. ಈ �ೋಕವ� 

ಸು�ಾರ�ೆ�ೊಂಡ�ೆ, ಪರ�ೋಕವ� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು. ಈ ಜನ�ದ�� ನಮ�ೆ �ಾವ��ೇ 

�ೕ�ಯ ಸಂಘಷ��ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗ�ೆ ಇದ��ೆ, ಆಗ ��ಯ�ೇಕು ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� 

�ಾವ��ೇ �ೕ��ಾದ ಸಂಘಷ��ೆ�ೕ ಇರುವ��ಲ� ಎಂದು. ಅಲ��ೆ, ಈಗ 

ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ಉಂಟು�ಾ�ದ�ೆ, ಅದನು� ಅ��ಗೂ �ೊಂಡು �ೋಗುವ��ೇ ಆ��ೆ. 

ಮೂರು ಜನ�ದ�� �ಾ��ೆಂ�… 

          ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗ�ೆ �ೋದ�ೆ, ಅವ��ೆ ಮೂರು ಜನ�ದ�ೆ�ೕ �ೕಕಷ್ವ� 

�ಾ����ಾಗುತ��ೆ ಎನು�ವ �ಾ��ೆಂ�ಯನು� �ಾನು �ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸಂಘಷ��ೆಯು 

ಉಂ�ಾದ�ೆ ಪ��ಕ�ಮಣವನು� �ಾಡ�ೇಕು. ಸಂಘಷ��ೆಯು 'ಪ�ದ�ಲ್'ನ�ಾ���ೆ �ಾಗೂ 

'ಪ�ದ�ಲ್-ಪ�ದ�ಲ್'ನ ಸಂಘಷ��ೆಯು, ಪ��ಕ�ಮಣ�ಂದ �ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ. 
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          �ದ�ನ �ಾವ�ೆಯು ಗು�ಾ�ಾರ �ಾಡು��ದ��ೆ, ಆಗ �ಾವ� ಈ�ರುವ 

�ಾವ�ೆ�ಂದ �ಾ�ಾ�ಾರ �ಾಡ�ೇಕು. ಅದ�ಂ�ಾ� �ೆಕ�ವ� ಮು�ದು�ೋಗುತ��ೆ. 

�ಾವ ವ���ಯ ಬ�ೆ� ��ಾರಗಳ� ಬರ�ಾರಂ�ಸುತ��ೆ, ಅದು 'ನನ�ೆ ಅವರು �ೕ�ೆ 

�ೇ�ದರು, �ಾ�ೆ �ೇ�ದರು' ಎಂದು, ಅ�ೇ ನಮ� ತ�ಾ���ೆ. �ಾ�ಯ�� ನ�ೆದು�ೊಂಡು 

�ೋಗು�ಾಗ, ಮರ�ೆ� �ೊ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ, ಆಗ �ಾ�ೆ ಅದನು� �ಂ�ಸುವ��ಲ�? ವೃಕಷ್ವನು� 

ಜಡ�ೆಂದು �ೇ�ೆ ಕ�ೆಯುವ�ದು? ಅದರ��ಯೂ �ೕವ��ೆ �ಾ�ಾ�, �ಾವ�ದ�ಂ�ೆ�ಾ� 

�ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ, ಅ�ೆ�ಾ� ವೃಕಷ್ಗ� ೕೆ ಆ��ೆ! ಹಸು�ನ �ಾಲು ನಮ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ, ಆಗ 

�ಾ�ೇ�ಾದರೂ �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? �ಾ�ೆ�ೕ ಈ ಎ�ಾ� ಜನರು. '�ಾ� ಪ�ರುಷ’ರು 

ಎಲ�ರನೂ� �ಾವ �ೕ�ಯ�� ಕಷ್�ಸು�ಾ��ೆ? ಅವ��ೆ ����ೆ, 'ಆ ಬಡ�ಾ��ೆ �ಳ�ವ��ೆ 

ಇಲ�, ವೃಕಷ್ದ �ಾ�ೆ' ಎಂದು. �ಳ�ವ��ೆಯುಳ�ವ��ೆ ಏನ�ನೂ� �ೇಳ�ೇ�ಾ��ೕ ಇಲ�ವಲ�, 

ಅವರುಗಳ� ತಕಷ್ಣ�ೇ ಪ��ಕ�ಮಣವನು� �ಾ��ಡು�ಾ��ೆ. 

ಆಸ�� ಎ���ೆ�ೕ ಅ�� '��ಾಕಷ್ನ್' ಇರುವ��ೇ ಆ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಎ�ೊ�ಂದು ಸಲ ನಮ�ೆ �ೆ�ೕಷವನು� �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು ಇರುವ��ಲ�, ಆದರೂ  

�ೆ�ೕಷವ� ಉಂ�ಾ� �ಡುತ��ೆ, ಅದ�ೆ�ೕನು �ಾರಣ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾರ �ೊ�ೆಯ��? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೆಲ��� ಗಂಡ�ೊಂ��ೆ ಉಂ�ಾ�ಾಗ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದನು� �ೆ�ೕಷ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವ��ಲ�. �ಾ�ಾಗಲು �ಾವ ಈ ಆಸ��ಯ 

�ೆ�ೕಮ��ೆ, ಅದು '��ಾಕಷ್ನ�' ಆ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಮ�ೆಯವರು ಏ�ಾದರು �ಂದ�ೆ 

�ಾ�ದ�ೆ �ಾಕು, ಆಗ ಒರ�ಾ� ವ��ಸುವ��ಾ��ೆ. ಆ ವತ��ೆಯು ಸ�ಲ� ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ 

�ಾತ� ಇರುತ��ೆ ನಂತರ ಅವರ �ೕ�ೆ �ೆ�ೕಮವ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಮ�ೆ� �ೆ�ೕಮ�ಂದ �ೆಟು� 

��ಾ�ಗ ಸಂಘಷ��ೆಯು �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ�ೇ ಮ�ೆ� ಸ�ಲ� ಸಮಯದ ನಂತರ 

�ೆ�ೕಮವ� �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ಎ�� �ೆ�ಾ�ದ �ೆ�ೕಮ�ರುವ��ೋ, ಅ�� ಡ�ೋ (ಹಸ��ೇಪ) 

ಇರುವ�ದು. �ಾ�ಾ� ಎ�� �ಾರು ಹಸ��ೇಪವನು� ನ�ೆಸುತ��ೇ ಇರು�ಾ��ೆ, ಅಂತಹ ಜನರ�� 

�ೆ�ೕಮವ� �ೆ�ಾ���ೕ ಇರುತ��ೆ. �ೆ�ೕಮ ಇ�ಾ�ಗ, ಅ�� ಹಸ��ೇಪವ� ಇರುವ��ಾ��ೆ. ಪ�ವ� 

ಜನ�ದ �ೆ�ೕಮ�ಾ�ದ��ೆ, ಈಗ ಹಸ��ೇಪವನು� �ಾಡುತ��ೇ ಇರು�ಾ��ೆ. ಅ��ಾದ �ೆ�ೕಮ 
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ಇರುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ೆ, ಇಲ��ೆ �ೋ�ದ��ೆ ಹಸ��ೇಪವ�ೆ�ೕ �ಾಡು��ರ�ಲ� ಅಲ��ೇ? ಈ 

ಹಸ��ೇಪದ ಸ�ರೂಪ�ೇ �ಾ�ೆ.  

          ಇದನು� ಜನರು ಏ�ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ? 'ಜಗಳ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ�ೇ, ನಮ��� 

�ೆ�ೕಮ��ೆ' ಎಂದು. ಆ �ಾತು �ಜ�ೇ ಆ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಅದು ಆಸ���ಾ��ೆ. ಆಸ��ಯು 

ಜಗಳ�ಂದ�ೇ ಉಂ�ಾ�ರುವ��ಾ��ೆ. ಎ�� ಜಗಳವ� ಕ�� ಇರುತ��ೆ, ಅ�� ಆಸ�� 

ಇರುವ��ಲ�. �ಾರ ಮ�ೆಯ�� ��ೕ-ಪ�ರುಷರ ನಡು�ೆ ಜಗಳವ� ಕ���ಾ�ರುತ��ೆ, ಅ�� 

ಆಸ��ಯು ಕ���ಾ��ೆ�ಂದು ��ಯ�ೇಕು. ಇದು ಅ�ತು�ೊಳ��ೇ�ಾದ ��ಾರ 

ಅಲ��ೇ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಸಂ�ಾರದ ವ�ವ�ಾರದ�� �ೆಲ�ಂದು ಕ�ೆ ಈ ಅಹಂ ಎದು� �ಡುತ��ೆ, �ಾ�ಾ� 

ಅದ�ಂದ �ಾಪದ ��ಗಳ� �ೕ�ೇಳ�ತ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದು 'ಅಹಂ'ನ �ಾಪದ ��ಗಳ� �ೕ�ೇಳ�ವ�ದಲ�. ಅದು �ಾ�ಸುತ��ೆ 'ಅಹಂ'ನ  

��ಗಳಂ�ೆ ಆದ�ೆ, ಅದು �ಷಯದ (��ಾರಗಳ) ಅ�ೕನ�ಂ�ಾ� ಉಂ�ಾ��ೆ. �ಷಯವ� 

ಇಲ��ೆ �ೋದ�ೆ, ಆಗ ಏನೂ ಆಗುವ��ಲ�. �ಷಯ�ಂದ ಮುಕ��ಾ��ಟ��ೆ, ಅನಂತರ 

ಉ��ೆಲ�ವ�ಗಳ ಇ��ಾಸ�ೇ ಮು�ದು�ೋಗುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ, �ಾರು ಒಂದು ವಷ�ದ 

ಬ�ಹ�ಚಯ�ದ ವ�ತವನು� �ಾ�ಸು���ಾ��ೆ, ಅವರನು� �ಾನು �ೇ�ದ�ೆ, ಆಗ ಅವರು 

�ೇಳ��ಾ��ೆ, '�ಾವ �ಾಪದ ��ಯೂ ಇಲ�, ಮನ�ಾ�ಪವ� ಇಲ�, ��ಾ�ಟವ� ಇಲ�, ಏನೂ 

ಇಲ�, ಎ�ಾ� �ಾ�ಂಡ್-��ಲ್!' �ಾನು ಅವರನು� �ೇ��ೆ�ಾದರೂ, ನನ�ೆ ಅದು ����ೆ, ಈಗ 

�ಾ�ೆ�ೕ ಬದ�ಾವ�ೆ ಆಗುವ��ೆಂದು. ಅದ�ಂದ ��ಯುತ��ೆ, ಎ�ಾ� ಈ �ಷಯ�ಂದ�ೇ 

ಆ��ೆ ಎಂದು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ದ��ೆ �ಾವ� ಏನು ����ೆ�ವ�, ಈ ಮ�ೆಯ �ೆಲಸ�ಾಯ�ಗಳ ��ಾರ�ಾ� 

ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗು��ರಬಹುದು ಎಂದು. ಆಗ ಮ�ೆಯ �ೆಲಸಗಳ�� �ೆಲ್� 

�ಾ��ೊಟ�ರು ಸಹ, ಸಂಘಷ��ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೇ ಇತು�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ೆ�ಾ� ಸಂಘಷ��ೆಗಳ� ಉಂ�ಾಗುವ�ೇ ಆ��ೆ. ಅದು, ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ 

��ಾರಗಳ ��ಾರ��ೆ, ಸಂಬಂಧ��ೆ, ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ಸಂಘಷ��ೆಯು ಉಂ�ಾಗುವ��ೇ 

ಆ��ೆ. ಸಂಘಷ��ೆಯ ಮೂಲ �ಾರಣ�ೇ ಇ�ಾ��ೆ. �ಾರು �ಷಯವನು� �ೆ��ರುವ�ೋ, 

ಅವರನು� �ಾರೂ �ೋ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ� �ಾಗೂ �ಾರೂ ಅವರ ಬ�ೆ� ಸ�ಲ�ಾ� 

�ಾತ�ಾಡುವ��ಲ�. ಅಲ��ೆ, ಅವರ ಪ��ಾವವ� �ೇ�ೆಯವರ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ�ೕರುತ��ೆ!   
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ಸಂಘಷ��ೆಯು ಸೂ�ಲ�ಂದ ಸೂಕಷ್�ದವ�ೆ�ೆ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಮ� 'ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ���' ಎನು�ವ  �ಾಕ�ದ �ಾಲ�ೆಯನು� 

�ಾಡುತ��ದ��ೆ, �ೊ�ೆಗದು �ೕಕಷ್�ೆ� ಕಳ��ಸುವ��ಾ��ೆ �ಜ! ಆದ�ೆ, ಸೂ�ಲದ�ಾ�ಗುವ 

ಸಂಘಷ��ೆಗಳನು� ತ��� ಮ�ೆ� ��ಾನ�ಾ� ಮುಂದುವ�ಯು�ಾ� �ೋದಂ�ೆ 

'ಸೂಕಷ್�'ದ�ಾ�ಗುವ ಸಂಘಷ��ೆಗಳನು�, 'ಸೂಕಷ್�ತರ್'ದ�ಾ�ಗುವ ಸಂಘಷ��ೆಗಳನು� 

ತ��ಸುವ�ದರ ಬ�ೆ� ����ೊ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದು ತನ�ಷ��ೆ�ೕ ಅ�ವ� (ಸೂಜ್) ಮೂಡುತ��ರುತ��ೆ. ಆ ಪಥದ�� 

ಮುಂದುವ�ದು�ೊಂಡು �ೋದ �ೕ�ೆ �ಾ��ೆ ಏನೂ ಕ���ೊಡ�ೇ�ಾ�ಲ�, ಅದರಷ��ೆ� 

ಬಂದು�ಡುತ��ೆ. ಈ ಶಬ��ೇ �ಾ��ೆ, ಅದು �ೊ�ೆ�ೆ �ೕಕಷ್�ೆ� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುತ��ೆ.     

           �ಾ�ೆ�ೕ ಮ�ೊ�ಂದು �ಾಕ�, 'ಅನುಭ�ಸುವವರ�ೆ�ೕ ತಪ��', ಎನು�ವ�ದು ಕೂ�ಾ 

�ೕಕಷ್�ೆ� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುತ��ೆ. ಈ ಪ���ಂದು ಶಬ�ವ� �ೕಕಷ್�ೆ� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು 

�ೋಗುವ��ಾ��ೆ. ಅದರ �ಾ��ೆಂ� ನಮ�ದು.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ �ದಲು �ೕವ� �ಾ�ನ, ಕಂಬದ �ಾಗೂ ಇನು� ಹಲವ� ಸೂ�ಲದ 

ಸಂಘಷ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� �ೕ���ೕ�. ಈಗ ಸೂಕಷ್�ದ, ಸೂಕಷ್�ತರ್ 

�ಾಗೂ ಸೂಕಷ್�ತಮ್ ಬ�ೆ� ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳನು� �ೕ�. ಸೂಕಷ್�ದ�� ಸಂಘಷ��ೆಗಳ� �ೇ�ೆ 

ನ�ೆಯುತ��ೆ?  

�ಾ�ಾ��ೕ: �ನ� ತಂ�ೆ�ಂ��ೆ ನ�ೆಯುತ��ೆಯಲ�, ಅ�ೆ�ಾ� ಸೂಕಷ್� ಸಂಘಷ��ೆಗಳ�.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಸೂಕಷ್� ಎಂದ�ೆ, ಅದು �ಾನ�ಕ�ೇ? �ಾ��ಂದ ನ�ೆಯುವ ಸಂಘಷ��ೆಯು 

ಕೂ�ಾ ಸೂಕಷ್��ಾ��ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದು ಸೂ�ಲ�ಾ��ೆ. �ಾವ�ದು ಮ�ೊ�ಬ���ೆ ��ಯದಂ�ೆ ನ�ೆಯುತ��ೆ, 

�ಾವ�ದು �ೊರ�ೋಟ�ೆ� �ಾ�ಸುವ��ಲ�, ಅಂಥದು� ಸೂಕಷ್��ಾ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�:  ಈ ಸೂಕಷ್� ಸಂಘಷ��ೆಯನು� �ಾವ �ೕ��ಂದ ತ��ಸಬಹುದು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ದಲು ಸೂ�ಲ, ನಂತರ ಸೂಕಷ್�, ಅನಂತರ ಸೂಕಷ್�ತರ್  �ಾಗೂ �ೊ�ೆಯ�� 

ಸೂಕಷ್�ತಮ್ ಸಂಘಷ��ೆಗಳನು� ತ��ಸ�ೇಕು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�:  ಸೂಕಷ್�ತರ್ ಸಂಘಷ��ೆಗ�ೆಂದು �ಾವ�ದನು� ಕ�ೆಯುವ�ದು? 
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�ಾ�ಾ��ೕ: �ೕನು �ಾರ�ಾ�ದರೂ �ೊ�ೆಯು��ರು�ಾಗ, �ೊ�ೆ��ೊಳ����ರುವವನು 

�ಾನ�ಂದ �ೋಡು�ಾ��ೆ, '�ಾನು ಶು�ಾ�ತ�’, ಇದು 'ವ�ವ��ತ್'�ಂ�ಾ� �ೊ�ೆತ 

�ೕಳ����ೆ' ಎಂದು. ಇ�ೆಲ�ವನೂ� �ೋಡುತ��ದ�ರೂ ಸಹ ಅವನು, ಅವನ ಮನ��ನ�� 

ಸಹಜ�ಾ��ೕ �ಮ��� �ೋಷವನು� �ೋ��ಡು�ಾ��ೆ. ಇದು 'ಸೂಕಷ್�ತರ್'ದ 

ಸಂಘಷ��ೆ�ಾ��ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮ�ೊ��� �ೇ�, ಅದು ಸ��ಾ� ಅಥ��ಾಗ�ಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಈ ಎ�ಾ� ಜನರ �ೋಷಗಳನು� �ೕನು �ೋ�ದ�ೆ, ಅದು ಸೂಕಷ್�ತರ್ 

ಸಂಘಷ��ೆ�ಾ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅಂದ�ೆ, �ೇ�ೆಯವರ �ೋಷವನು� �ೋ�ದ�ೆ, ಅದು 'ಸೂಕಷ್�ತರ್'ದ 

ಸಂಘಷ��ೆ�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾಗಲ�, ಸ�ತಃ �ಾ�ೇ �ಶ�ಯ �ಾಡ�ಾ�ತು�, ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ 'ಮ�ೊ�ಬ�ರ�� 

�ೋಷವ� ಇಲ��ೇ�ಲ�' ಎಂದು. ಆದರೂ �ೋಷವ� �ಾ��ದ�ೆ, ಅದು 'ಸೂಕಷ್�ತರ್'ದ 

ಸಂಘಷ��ೆ. ಅದ�ೆ� �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಅವರು ಶು�ಾ�ತ� �ಾಗು ಅವರ�� �ಾಣುವ �ೋಷ 

�ೇ�ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದ�ೆ ಅದು �ಾನ�ಕ ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದು �ೇ���, ಅ�ೇ ಅಲ��ೇ?  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಈ �ಾನ�ಕ�ೆ�ಾ�' ಸೂಕಷ್�'�ಾ��ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�:  �ಾ�ದ��ೆ ಈ ಎರಡರ ನಡು�ೆ ಏನು ವ��ಾ�ಸ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದು, ಅ�� ಮನ���ಂತ ಇನು� �ೕ�ನ �ಾತು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅಂದ�ೆ, ಈ ಸೂಕಷ್�ತರ್ ಸಂಘಷ��ೆಯು ನ�ೆಯು��ರು�ಾಗ, ಆ ಸಮಯದ�� 

ಸೂಕಷ್� ಸಂಘಷ��ೆಯು ಕೂ�ಾ �ೊ�ೆಯ�� ಇರುತ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದನು� �ಾವ� �ೋಡ�ೇ�ಾ�ಲ�. ಸೂಕಷ್� �ೇ�ೆ�ಾ��ೆ, ಸೂಕಷ್�ತರ್ 

�ೇ�ೆ�ಾ��ೆ. ಸೂಕಷ್�ತಮ್ ಎನು�ವ�ದು ಅಂ�ಮದ �ಾತು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಂ�ೊ�� ಸತ�ಂಗದ���ೕ �ೕ�ೆಂದು �ಾತ�ಾಡ�ಾ�ತು�. ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ಾನು 

ಚಂದೂ�ಾಲ್ �ೊ�ೆ ತನ��ಾ�ಾರ�ಾ� �ೋದ�ೆ, ಅದನು� ಸೂಕಷ್�ತಮ್ 

ಸಂಘಷ��ೆ�ಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ, ಎಂದು. 
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�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಸೂಕಷ್�ತಮ್ ಸಂಘಷ��ೆ�ಾ��ೆ! ಅದನು� ತ��ಸ�ೇಕು. ತ�ಾ�� 

ತನ��ಾ�ಾರವನು� �ೊಂದ�ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ. ಅಲ��ೆ, ನಂತರ ��ಯುತ��ೆ, ಅದು ತ�ಾ�� 

�ೋ��ೆ ಎಂದು. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದ�ೆ ಈ ಸಂಘಷ��ೆಯನು� ತ��ಸಲು �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಉ�ಾಯ �ೇವಲ 

ಪ��ಕ�ಮಣ �ಾತ��ೇ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ ಏ�ಾದರು ಇ�ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೇ�ೆ �ಾವ ಅಸ�ವ� ಇಲ�. ಈ ನಮ� ನವ್-ಕಲಮ್, ಅದು ಸಹ ಪ��ಕ�ಮಣ�ೇ 

ಆ��ೆ. �ೇ�ೆ �ಾವ ಆಯುಧವ� ಇಲ�. ಈ ಜಗ��ನ�� ಪ��ಕ�ಮಣವನು� �ಟ��ೆ �ೇ�ೆ 

�ಾವ �ಾಧನ�ಲ�. ಇದು ಅ� ಉತ�ಮ�ಾದ �ಾಧನ�ಾ��ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಈ ಜಗತು� 

ಅ�ಕ�ಮಣ�ಂ�ಾ� ಎದು� �ಂ��ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇದು ಎ�ೊ�ಂದು �ಸ�ಯ�ಾ��ಾ��ೆ! 'ಆಗುವ��ೆ�ಾ� �ಾ�ಯ' ಮತು� 

'ಅನುಭ�ಸುವವರ�ೆ�ೕ ತಪ��' ಇವ� ಒಂ�ೊಂದೂ ಅದು�ತ�ಾದ �ಾಕ�ಗ�ಾ��ೆ. ಅಲ��ೆ, 

'�ಾ�ಾ'ರವರ �ಾ��ಾ� ಪ��ಕ�ಮಣವನು� �ಾ�ದ�ೆ, ಆಗ ಅದರ ಸ�ಂದನಗಳ� ಅವ��ೆ 

ತಲಪ�ವ�ದರ�� ಸಂಶಯ�ೇ ಇಲ�.   

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, �ಜ�ಾ��ೆ. ಸ�ಂದನವ� ತಕಷ್ಣ ತಲುಪ�ತ��ೆ �ಾಗೂ ಅದರ ಪ��ಫಲವ� 

����ಡುತ��ೆ. �ಮ�ೆ �ಾತ��ಾ��ೇ, ಅದರ (ಪ��ಕ�ಮಣದ) ಪ��ಾಮ �ೕರು���ೆ 

ಎಂದು! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾ, ಪ��ಕ�ಮಣವ� ಎಷು� ಸಹಜ�ಾ� ಆ��ಡುತ��ೆಂದ�ೆ, ಆ ಕಷ್ಣದ�ೆ�ೕ! 

ಇದಂತೂ ಬಹಳ ಆಶ�ಯ��ಾ��ೆ, �ಾ�ಾ! ಈ '�ಾ�ಾ'ರವರ ಕೃ�ೆಯು ಅದು�ತ�ಾ��ೆ! 

�ಾ�ಾ��ೕ:  �ೌದು, ಇದು ಅದು�ತ�ಾ��ೆ! �ೈಂ��ಕ್  ವಸು��ಾ��ೆ! 

-�ೈ ಸ���ಾನಂದ್ 

******** 
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ಪ��ಕ�ಮಣದ �� 

        ಪ�ತ�ಕಷ್ '�ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನರ' �ಾ��ಾ�, �ೇಹ�ಾ� * (�ಾ�ೊಂ��ೆ 

�ೋಷವ� ಉಂ�ಾ��ೆ, ಆ ವ���ಯ �ೆಸರು) ಅವರ ಮನಸು�-ವಚನ-�ಾಯದ 

�ೕಗ, �ಾವಕಮ�-ದ�ವ�ಕಮ�-�ೊಕಮ��ಂದ �ನ��ಾ�ರುವಂತಹ �ೇ 

ಶು�ಾ�ತ� ಭಗ�ಾನ್, ತಮ� �ಾ��ಾ�, ಇವ��ನವ�ೆ�ೆ �ಾವ �ಾವ ….**…. 

�ೋಷಗಳ� ಉಂ�ಾ��ೆ, ಅವ�ಗ��ೆ ಕಷ್��ಾ�ಸು� �ೇ�ೆ. ಹೃದಯಪ�ವ�ಕ�ಾ� 

ಬಹಳ ಪ�ಾ��ಾ�ಪ ಪಡು� �ೇ�ೆ, ನನ�ನು� ಕಷ್��. ಆ�ೋಚ�ೆ-ಪ��ಕ�ಮಣ-

ಪ��ಾ��ಾ�ನ್ (ಪ���ೆಯನು�) �ಾಡು� �ೇ�ೆ �ಾಗೂ ಮ� �ೆ ಅಂತಹ �ೋಷಗಳನು� 

ಇ�ೆ�ಂ�ಗೂ �ಾಡುವ��ಲ��ೆಂದು, ದೃಢ �ಶ�ಯವನು� �ಾಡು� �ೇ�ೆ. ಅದ�ಾ�� 

ನನ�ೆ ಪರಮ ಶ��ಯನು� �ೕ�. 

** (ಇ�ೕ �ೕವನದ�� �ೊ�ೕಧ-�ಾನ-�ಾ�ಾ-�ೋಭ, �ಷಯ-��ಾರ ಇ�ಾ�� 

�ೋಷಗ�ಂದ �ೇ�ೆಯವ��ೆ ದುಃಖವನು� �ೕಡ�ಾ��ೆ�ೕ, ಆ ಎ�ಾ� 

�ೋಷಗಳನು� �ೆನ��ೆ ತಂದು�ೊಳ��ೇಕು.) 

**** 
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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�� �ೕ�. 

********* 
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