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              ಅಹಮ�ಾ�ಾದ್ -380014,  ಗುಜ�ಾತ್. 

�ೕನ್:     (079) 39830100 

 

© All Rights Reserved – Deepakbhai Desai  

Trimandir, Simandar City, Ahmedabad-Kalol Highway, 

Adalaj, Dist. Gandhinagar-382421, Gujarat, India. 

No part of the book may be used or reproduced in any manner 

whatsoever without written permission from the holder of the copyrights. 

 

���ೕಯ ಆವೃ��: 1000 ಪ��ಗಳ�   ಜೂ�ೈ 2019 
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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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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 

        ಈ 'ಮೃತು�' ಎನು�ವ�ದು ಮನುಷ���ೆ ಎ�ೊ�ಂದು ಭಯವನು�ಂಟು �ಾ��ಡುತ��ೆ. 

ಅ�ೆ�ೊ�ೕ �ೕ�ಯ�� ಆ�ತವನು�ಂಟು �ಾಡುವ�ದಲ��ೆ, ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ದುಃಖದ�� 

ಮುಳ����ಡುತ��ೆ. ಪ���ಬ�ರ �ೕವನದ�� �ಾ�ಾದ�ೊಬ�ರು ಮರಣದ 

�ಾ��ಾಗ�ೇ�ಾ� ಬರುತ��ೆ. ಆಗ ಆ ಸಮಯದ�� ��ಾರವ� ಮೃತು��ನ �ಷಯದ ಬ�ೆ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಮೃತು��ನ ಸ�ರೂಪದ �ಾಸ��ಕ�ೆ ಏನು? ಆದ�ೆ ಆ ರಹಸ��ೆ ಪ��ಾರ 

�ಗ�ೆ, ಅ���ೇ ಆ ಕುತೂಹಲವ� �ಂತು�ೋಗುತ��ೆ. ಈ ಮೃತು��ನ ರಹಸ�ವನು� ��ಯಲು 

ಪ���ಬ�ರೂ ಉತು�ಕ�ಾ��ೕ ಇರು�ಾ��ೆ. ಅಲ��ೆ ಅದರ �ಷಯ�ಾ� ಬಹಳಷು� �ೇಳಲು 

ಮತು� ಓದಲು �ಗುತ��ೆ�ಾದರೂ, ಅ�ೆಲ�ವ� �ೋಕವ�ವ�ಾರದ �ಾತುಗ�ಾ�ದು�, 

�ೇವಲ ಬು��ಯ ಊ�ಾ�ೕಹ�ೇ ಆ��ೆ. 

        ಮೃತು� ಅಂದ�ೆ ಏ�ರಬಹುದು? ಮೃತು��ನ �ದಲು �ೇ�ರಬಹುದು? ಮೃತು��ನ, 

ಆ �ೇ�ೆಯು �ೇ�ರಬಹುದು? ಮೃತು��ನ ನಂತರ ಏ�ರಬಹುದು? �ೕ�ೆ ಮೃತು��ನ 

ಅನುಭವವನು� �ೇಳ�ವವ�ಾದರೂ �ಾರು? �ಾರು ಮೃತು� �ೊಂ��ಾ��ೆ, ಅವರು ಅವರ 

ಅನುಭವವನು� �ೇಳಲು �ಾಧ��ಲ�. �ಾರು ಜನ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ, ಅವ��ೆ ಅವರ 

�ಂ�ನ ಅವ�ೆ�, ���ಯು ���ರುವ��ಲ�. �ದ�ನ �ಾಗು ಮೃತು��ನ ನಂತರದ 

ಅವ�ೆ�ಯನು� �ಾರೂ ���ಲ�. �ಾ�ಾ� ಮೃತು��ನ �ದಲು, ಮೃತು��ನ �ೇ�ೆಯ�� 

�ಾಗು ಮೃತು��ನ ನಂತರ �ಾವ ����ೆ�ೆ�ೆ �ಾಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಎನು�ವ�ದರ ರಹಸ�ವ� 

ಸ��ಾ� ��ಯಲು �ಗುವ��ಲ�. �ಾ�ಾ��ೕಯವರು ತಮ� �ಾನ�ಂದ ಅವ�ೋಕ�ೆ 

�ಾ� ಈ ಎ�ಾ� ರಹಸ�ಗಳನು� �ೇ��ೆ�ೕ �ಾ�ೆ ಯ�ಾಥ��ಾ� ಬ�ರಂಗಪ���ಾ��ೆ. 

ಅವ�ಗಳ ಸಂಕಲನವನು� ಇ�� ಪ�ಕ�ಸ�ಾ��ೆ.  

        ಮೃತು��ನ ರಹಸ�ವನು� ��ಯು��ದ�ಂ�ೆ�ೕ, ಮೃತು��ನ ಭಯವ� 

ಓ��ೋಗುತ��ೆ! 

        ��ೕ��ೆ �ಾತ��ಾದವರ, ಆ��ಯರ ಮರ�ಾವ�ೆ�ಯ ಸಮಯದ�� �ಾವ� ಏನು 

�ಾಡ�ೇಕು? ನಮ� �ಜ�ಾದ ಜ�ಾ�ಾ�� ಏನು? ಅವರ ಮುಂ�ನ ಅವ�ೆ�ಯನು� �ಾವ 

�ೕ�ಯ�� ಸು�ಾ�ಸಬಹುದು? ��ಯ ಆ��ಯರ ಮರಣದ ನಂತರ �ಾವ� ಏನು 

�ಾಡ�ೇಕು? �ಾವ �ಳ�ವ��ೆ�ಂ��ೆ �ಾವ� ಸ�ಾ�ಾನದ�� ಇರ�ೇಕು? 

        �ಾವ �ೋ�ಾ��ಾ�ಯಗ��ೆ�ೕ, ಅದು �ಾ�ದ��ಾ�ರಬಹುದು, ಅವ�ೇಷಗಳ�, 

�ಾ�ಹ�ಣ��ೆ �ೋಜನ, �ಾನ, ಗರುಡಪ��ಾಣ ಮತು� ಇ��ತ�ೇ ಆಚರ�ೆಗಳ��ನ ಸತ��ೆ 



ಎ���ೆ? ಮರಣ �ೊಂ�ರುವವ��ೆ ಏ�ೇನು ತಲುಪ�ತ��ೆ? ಇ�ೆಲ�ವನೂ� �ಾಡ�ೇ�ೋ 

�ೇಡ�ೕ? ಮೃತು��ನ ನಂತರದ ಗ�, ��� �ಾಗು ಇನು� ಅ�ೇಕ ��ಾರಗಳ ಬ�ೆ� ಇ�� 

ಸ�ಷ��ಾ� ��ಯಬಹು�ಾ��ೆ.  

        ಭಯ�ೕ��ೆ ಒಳಪ�ಸುವಂತಹ ಮೃತು��ನ ರಹಸ�ವನು� �ೆ�ೆ�ಡುವ�ದ�ಂದ 

ಮನುಷ���ೆ, ಅಂತಹ ಪ����ಯು �ೕ�ತ�ಾಲದ ವ�ವ�ಾರದ�� ಎದು�ಾ�ಾಗ ಇಂತಹ 

�ಳ�ವ��ೆಯು ಖಂ�ತ�ಾ� �ಾಂತ�ನವನು� �ೕಡುತ��ೆ. 

        '�ಾ� ಪ�ರುಷರು' �ಾತ� ಈ �ೇಹ�ಂದ, �ೇಹದ ಎ�ಾ� ಅವ�ೆ�ಗ�ಂದ, ಹು���ಂದ 

�ಾಗೂ ಮೃತು���ಂದ ಸಂಪ�ಣ� ಪ��ೆ�ೕಕ�ಾ� ಇದು�, �ರಂತರ�ಾ� ಇ�ೆಲ�ದರ �ಾ�ಾ-

ದೃ�ಾ� (�ೋಡುವವ-��ಯುವವ�ಾ�) ಇರು�ಾ��ೆ. ಅಲ��ೆ, ಅವರು ಆಜನ�-ಅಮರ ಆತ�ನ 

ಅನುಭವದ ದೃ���ಂದ ವ�ವಹ�ಸು�ಾ��ೆ! �ೕವನದ ಪ�ವ�ದ��, �ೕವನದ ನಂತರದ�� 

�ಾಗೂ �ೇಹದ ಅಂ�ಮ ಅವ�ೆ�ಯ��, ಅಜನ�ವ�-ಅಮರವ� ಆ�ರುವಂತಹ ಆತ�ದ 

�ಾಸ��ಕ�ೆ ಏ��ೆ? ಎನು�ವ�ದನು�, �ಾ� ಪ�ರುಷರು �ಾನದ ದೃ���ಂದ ವ�ಕ�ಪ�ಸು�ಾ��ೆ.  

        ಆತ�ವಂತೂ ಸ�ಾ �ಾಲವ� ಜನನ-ಮರಣ�ಂದ �ೊರ�ೆ�ೕ ಉ��ರುವ��ಾ��ೆ, 

ಅದಂತೂ �ೇವಲ�ಾನ ಸ�ರೂಪ�ೇ ಆ��ೆ, �ೇವಲ �ಾ�ಾ-ದೃಷ��ೇ ಆ��ೆ. ಜನನ-

ಮರಣವ� ಆತ��ೆ� ಅಲ��ೇ ಅಲ�! ಆದ�ೆ, ಬು���ಾನ�ಂದ ಜನನ-ಮರಣದ ಪರಂಪ�ೆಯು 

ನ�ೆಯುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ, ಎನು�ವ�ದು ಜನರ ಅನುಭವ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾ� �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� 

ಪ��ೆ� ಉದ��ಸುತ��ೆ, ಈ ಜನ�-ಮರಣವ� �ಾವ �ೕ��ಂದ ನ�ೆಯುತ��ೆ? ಎಂದು. 

ಮೃತು� ಸಮಯದ�� ಆತ�ದ �ೊ�ೆ-�ೊ�ೆಯ�� �ಾವ �ಾವ ವಸು�ಗಳ� 

�ೇ��ೊಂ�ರುತ��ೆ, ನಂತರ ಅವ�ಗಗ�ೆ�ಾ� ಏ�ಾಗುತ��ೆ? ಪ�ನಜ�ನ� �ಾ��ಾಗುತ��ೆ? 

�ಾವ �ೕ�ಯ�� ಆಗುತ��ೆ? ಬರುವವರು-�ೋಗುವವರು �ಾರು? �ಾಯ��ಂ�ಾ� 

�ಾರಣ �ಾಗೂ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ಾಯ�ದ ಪರಂಪ�ೆಯನು� �ಾವ �ೕ��ಂದ 

ರ�ಸ�ಾ��ೆ? ಅದನು� �ಾವ �ೕ��ಂದ ಸ��ತ�ೊ�ಸಬಹುದು? ಆಯುಷ�ದ ಬಂಧನವ� 

�ಾವ �ೕ��ಂದ ಕ���ೊಳ��ತ��ೆ? ಆಯುಷ�ವ� �ಾವ�ದರ ಆ�ಾರ�ಂ�ಾ��ೆ? ಇಂತಹ 

ಹಲ�ಾರು ಸ�ಾತನ ಪ��ೆ�ಗ��ೆ �ಖರ�ಾದ, ಸ�ಾ�ಾನಕರ�ಾದ �ೈ�ಾ�ಕ 

�ಳ�ವ��ೆಯನು� �ಾ� ಪ�ರುಷರ �ನಃ �ೇ�ೆ �ಾ�ಾದರೂ �ೕಡಲು ಶಕ��ರುವ�ೇ?  

        ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ, ಇದ�ಂ�ಾ�ೆ�ನ ಗ�ಗ��ೆ ಪ��ೇ�ಸಲು �ಾನೂನುಗಳ� 

ಏ�ರಬಹುದು? ಅಪ�ತ�ೆ� �ಾರಣಗಳ� �ಾಗೂ ಅದರ ಪ��ಾಮಗ� ೕೆನು? �ೆ�ೕತ �ೕ� 

ಅಂದ�ೇನು? ಭೂತ �ೕ� ಇ�ೆ�ೕ? �ೇತ� ಬದ�ಾವ�ೆಯ �ಾನೂನುಗಳ� 



ಏ�ರಬಹುದು? �ನ�-�ನ� ಗ�ಗ��ೆ ಆ�ಾರ�ೇನು? ಗ�ಗ�ಂದ ಮು�� �ಾವ �ೕ��ಂದ 

�ಗುತ��ೆ? �ೕಕಷ್ಗ�ಯನು� ಪ�ೆದ ಆತ�ವ� ಎ���ೆ �ೋಗುತ��ೆ? �ದ�ಗ� ಅಂದ�ೆ ಏನು? 

ಈ ಎ�ಾ� ��ಾರಗಳನು� ಇ�� �ವ�ಸ�ಾ��ೆ.  

        ಆತ�ದ ಸ�ರೂಪ �ಾಗೂ ಅಹಂ�ಾರದ ಸ�ರೂಪದ ಬ�ೆ�ನ ಅ� ಸೂಕಷ್��ಾದ 

�ಳ�ವ��ೆಯನು� �ಾ�ಯ �ೊರ�ಾ� �ೇ�ೆ �ಾರೂ ��ಸ�ಾರರು! 

        ಮೃತು��ನ ನಂತರ ಮ�ೆ�ಂದೂ ಮರಣ �ೊಂದ�ೇ�ಾ�ಲ�; ಮ�ೆ�ಂದೂ ಜ�ಸ 

�ೇ�ಾ�ಲ�, ಅಂತಹ �ೆ�ೆಯು �ಾ�ಪ��ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ವರಗಳನು� ಇ�� ಸೂಕಷ್��ಾ� 

ಸಂಕಲ�ೆಯನು� �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಇದನು� �ಾ�ಸುವ �ಾಚಕರು ಸಂ�ಾರದ ವ�ವ�ಾರವನು� 

ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ವ��ಸು�ಾ� ಆ�ಾ�ತ�ದ�� ಕೂ�ಾ ಪ�ಗ�ಯನು� �ೊಂದಲು 

�ತ�ಾ��ಾ��ೆ. 

                                                                                                                   

-�ಾ. �ರು�ೇನ್ ಅ�ೕನ್ 



ಮೃತು� ಸಮಯದ��, �ದಲು �ಾಗು 

ನಂತರ... 

ಮು��, ಜನನ-ಮರಣ�ಂದ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಜನನ-ಮರಣದ ಜಂ�ಾಟ�ಂದ ತ����ೊಳ��ವ�ದು �ೇ�ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಬಹಳ ಒ� �ೆಯ ಪ��ೆ�ಯನು� �ೇಳ�����ೕ�, �ಮ� �ೆಸರು ಏನು? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಚಂದು�ಾಯ್  

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಜ�ಾ� �ೕವ� ಚಂದು�ಾಯ್, �ೌ�ಾ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದು. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಚಂದು�ಾಯ್ �ಮ� �ೆಸರಲ��ೇ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದು. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ಾದ�ೆ �ೕವ� �ಾರು? �ಮ� �ೆಸರು ಚಂದು�ಾಯ್ ಎಂದು ನ��ಲ��ಗೂ 

����ೆ, ಆದ�ೆ �ೕವ� �ಾರು? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅದನು� ಅ�ಯುವ�ದ�ಾ���ೕ ಬಂ�ರುವ�ದಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಈಗ ಅದನು� ಅ�ತು�ೊಂಡು �ಟ��ೆ, ಜನನ-ಮರಣದ ಜಂ�ಾಟ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ 

�ೊಂದಬಹುದು.  

        �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಈಗ ಎಲ�ವ� 'ಚಂದು�ಾಯ್'ನ �ೆಸ�ನ �ೕ�ೆ�ೕ 

ನ�ೆಯು��ರುವ��ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? ಎಲ�ವ� ಈ 'ಚಂದು�ಾಯ್' �ೆಸ�ನ �ೕ�ೆ? 'ಅ�ೇ, ಅ�� 

�ೕಸ�ಾ� �ಡುತ��ೆ! ಸ�ಲ��ಾದರೂ �ಮ��ೆಂದು ಇಟು��ೊಳ��ೇಕಲ��ೇ?' 

        ಅ�ಾಮ�ೇಯ ಅಂದ�ೆ ಪ�ಕೃ�ಯ ಜ��! �ಾವ �ೕ�ಯ�� ಜ���ಾಗುತ��ೆ? ಈ 

�ೆಸ�ನ �ೕ�ನ ಎ�ಾ� �ಾ�ಂಕ್ �ಾ��ೆನ್� ಜ���ಾಗುತ��ೆ, ಮಕ�ಳ� ಜ���ಾಗುತ��ೆ, 

ಬಂಗ�ೆ ಜ���ಾಗುತ��ೆ. �ೊ�ೆ�ೇ�ಾದರೂ ಈ ಪಂ�ೆ �ಮ� �ೆಸ�ನ�� ಉ��ದ��ೆ, ಅದೂ 

ಕೂ�ಾ ಜ���ಾಗುತ��ೆ! ಎಲ�ವ� ಜ��ಯ�� �ೋ��ಡುತ��ೆ. ಆಗ, 'ಮ�ಾಪ�ರುಷ�ೇ, ಈಗ 

�ಾನು ನ�ೊ�ಂ��ೆ ಏನು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುವ�ದು?' ಎಂದು �ೇ��ಾಗ �ೇಳ��ಾ��ೆ, 
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'ಈ �ೋಕದ ಜನ�ೊಂ��ೆ ಕ�� �ೊಂ�ರುವ ಕಲಹದ ಗಂಟನು� �ಾತ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು 

�ೋಗಬಹುದು' ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಈ �ೆಸ�ನ �ೕ�ನ ಎಲ�ವ� ಜ��ಯ�� 

�ೋಗುತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ನಮ� ಸ�ಂತ�ಾ�� ಏನ�ಾ�ದರೂ �ಾ��ೊಳ��ೇಕಲ��ೇ? 

�ಾ��ೊಳ��ೇ�ೋ,�ೇಡ�ೕ? 

ಕಟು�, ಪರಭವದ ಮೂ�ೆಯನು�! 

        �ೕವ�, �ಮ� ಹ��ರದ ಬಂಧುಗಳನು� �ಟು� �ೊರ�ನ �ೋಕದ ಜನ��ೆ ಏ�ಾದರು 

ಸ�ಾಯವನು� �ಾ�ದ��ೆ, ಅದ�ಾ�� ಶ�ಮ ಪ��ದ��ೆ, ಮ�ೆ� ಇ�ಾ��ವ��ಾದರೂ �ೆರವ� 

�ೕ�ದ��ೆ, ಆಗ ಅದು 'ಮುಂ�ನ ಜನ��ೆ�' ಬರುತ��ೆ. ಸಂಬಂ�ಗಳಲ�ದ �ೇ�ೆ �ೊರ�ನ 

ಜನ��ೆ ಔಷ��ಾ� �ಾನವನು� �ಾಡುವ�ದು, ಔಷ�ಯ �ಾನ�ಾ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ ಆ�ಾರ 

�ಾನವನು� �ಾ�ರುವ��ಾಗ�, ��ಾ� �ಾನವನು� �ಾ�ರುವ��ಾಗ� �ಾಗೂ ಅಭಯ 

�ಾನವನು� �ೕ�ರುವ�ದು, ಈ �ೕ�ಯ�� ಸ�ಾಯವನು� �ಾ�ರುವ��ೇ��ೆ, ಅವ�ಗಳ� 

�ೊ�ೆಯ�� ಬರುವ��ಾ��ೆ. ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ ಸ�ಾಯವ�ಾ�ದರೂ �ಾ���ೕ�ಾ, ಅಥ�ಾ 

ಎಲ�ವನು� �ಾ�ೆ ನುಂ������ೕ�ಾ?  

        �ೊ�ೆಯ�� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುವ��ೇ�ಾದರೂ ಇ��ದ��ೆ, ಮೂರು ಲಕಷ್ 

�ಾಲವ�ಾ�ದರೂ �ಾ� �ೊಂಡು�ೋಗು��ದ�ರು! ಆಗ ಅವ�ೇ ಧನ�ರು!! ಆದ�ೆ, ಈ ಜಗ�ೆ�ೕ 

�ಾ��ೆ; ಇ��ಂದ ಏನ�ನೂ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು�ೋಗುವ �ಾ�ಲ�, ಅದು ಒ� �ೆಯ�ೇ ಆ��ೆಯಲ�!  

�ಾ�ಯ ಕ�ಾಕೃ�! 

        ಹುಟು� �ಾ��ಂ�ಾ��ೆ, ಲಗ�ವ� �ಾ��ಂ�ಾ��ೆ ಮತು� ಮರಣವ� ಕೂ�ಾ 

�ಾ��ಂ�ಾ��ೆ. ಇಷ��ರ� ಅಥ�ಾ ಇಷ��ಲ��ರ�, ತ��ಸಲು �ಾಧ��ಲ�. ಎ�ೊ�ಂದು 

ಷರತು�ಗಳನು� �ೊಂದ�ಾ�ರುತ��ೆ, ಅ�� �ೇವಲ �ಾ�ಯ �ಾ�ಾ�ಜ� �ಾತ�ವಲ�, �ಮ� 

ಯಜ�ಾನತ�ವ� ಇ�ೆ: �ಾ�ಾ� �ಮ� ಇ�ೆ�ಯ ಪ��ಾಣದಂ�ೆ�ೕ ನ�ೆ�ರುತ��ೆ. �ಂ�ನ 

ಜನ�ದ�� �ಮ� ಇ�ೆ� ಏ��ೆ�ೕ, ಅದರ �ೆ�ಾ��ಾರದ (Balance sheet) ಅನು�ಾರ�ಾ� 

�ಾ�ಯು ನ�ೆಸುತ��ೆ, ಆದ��ಂದ, ಈಗ �ೊ�ೆ� �ೊ�ೆದ�ೆ ನ�ೆಯುವ��ಲ�. ನ��ಂದ�ೇ 

�ಾ��ೆ �ೇಳ�ಾ��ೆ, ಇದು ನಮ� �ೆ�ಾ��ಾರ�ೆಂದು!  
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�ೕವನವ� ಒಂದು �ೈಲು! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಮ� ಪ��ಾರ �ೕವನ�ೆಂದ�ೆ ಏನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ನನ� ಪ��ಾರ �ೕವನ ಅಂದ�ೆ, �ೈಲು! ಅದರ�� �ಾಲು� ಪ��ಾರದ �ೈಲುಗ��ೆ. 

        ಎ�ಾ� �ೌಕಯ�ಗಳನು� �ೊಂ�ರುವ ಗೃಹಬಂಧನವ�, �ೇವ�ೋಕ�ಾ��ೆ. 

ಎರಡ�ೆಯ�ಾ�, ಮನುಷ�ನ ಗ�ಯು �ಾ�ಾರಣ�ಾದ �ೆ�ೆಮ�ೆ. ಮೂರ�ೆಯ�ಾ�, 

ಪಶು�ನ ಗ�ಯು ಬಹಳ ಶ�ಮ�ಾಯಕ �ೆ�ೆಮ�ೆ. ಇನು� �ೊ�ೆಯ�ಾ�, ನರಕವ� 

�ೕ�ಾವ�ಯ �ೆ�ೆಮ�ೆ�ಾ��ೆ. 

ಹು���ಂದ�ೇ �ಾ�ರಂಭ, �ೊಡ�ಯ �ೆಟು�! 

         ಈ ಶ�ೕರವ� ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಣಕೂ� ಮರಣ �ೊಂದು���ೆ, ಆದ�ೆ �ೋಕದ ಜನ��ೆ ಇದರ 

ಬ�ೆ� ಏ�ಾದರೂ ಅ���ೆ�ೕ? ನಮ� ಜನರಂತು �ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾ�ಾಗ ಮರವ� ಎರಡು 

ತುಂ�ಾ� �ೆಳ�ೆ �ೕಳ�ತ��ೆ�ೕ, ಆಗ �ೇಳ��ಾ��ೆ 'ತುಂ�ಾ� ����ೆ' ಎಂದು. ಅ��ೕ 

ಮೂಢ, ಅದ�ೆ� �ಾ�ರಂಭ�ಂದ �ೊಡ�ಯ ಏಟು �ೕಳ�ತ��ೇ ಇ�ೆ. 

ಮೃತು��ನ ಭಯ! 

        ಈ ಜಗತು� �ರಂತರ ಭಯ�ಂದ ಕೂ��ೆ. ಒಂದು ಕಷ್ಣವ� �ಭ�ಯ�ಾ� ಇರಲು 

�ಾಧ��ಾಗದಂತಹ ಜಗತು�! �ಾಗೂ ಎಷು� �ಭ�ಯ�ೆಂದು ಅ��ಸುತ��ೆ�ೕ, ಅಷು� 

ಮೂ�ೆ�ಯ��ರುವಂತಹ �ೕ�ಗಳ�. ಜನರು ಕಣು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ��ೆ� 

�ಾಡು��ರುವ�ದ�ಂದ ಈ ಜಗತು� ನ�ೆಯುತ���ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೕ�ೆಂದು �ೇಳ�ವ�ದುಂಟು ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಆತ� ಮರಣ �ೊಂದುವ��ಲ�, ಅದು 

�ೕವಂತ�ಾ��ೕ ಇರುತ��ೆ ಎಂದು. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಆತ�ವ� ಮರಣ �ೊಂದುವ��ೇ ಇಲ�. ಆದ�ೆ ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ �ೕವ� 

ಆತ�ಸ�ರೂಪ�ಾ�ಲ��ೕ, ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ �ಮ�ೆ ಭಯವ� ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ಮರಣದ ಭಯವ� 

ಇ�ೆ�ೕ ಇ�ೆ ಅಲ��ೇ? ಈ �ೇಹ�ೆ� ಏ�ಾದರೂ ಸ�ಲ� �ೋ�ಾದ�ೆ �ಾಕು, '�ೊರಟು 

�ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ, ಮರಣ �ೊಂ��ಡು�ೆ�ೕ�ೆ' ಎನು�ವ ಭಯ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. �ೇಹ 

ದೃ���ೕ ಇಲ��ೆ �ೋದ�ೆ, ಆಗ �ಾನು ಮರಣ �ೊಂದುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಇ��, '�ಾ�ೇ ಅದು, 

ಅದು�ೇ �ಾನು' ('ನನ��ೇ �ೇಹ, �ೇಹ�ೇ �ಾನು') ಎಂದು �ಮ�ೆ ನೂರ�ೆ� ನೂರು ಅಂಶ 
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ನಂ��ೆ ಉ�ದು����ೆ. '�ಮ�ೆ, �ೕವ� ಚಂದು�ಾಲ್, ಅವ�ೇ �ೕವ�' ಎಂದು �ೇಕ�ಾ 

ನೂರರಷು� ಖ�ತ�ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

ಯಮ�ಾಜ�ೋ ಅಥ�ಾ �ಯಮ�ಾಜ�ೋ? 

        ಈ �ಂದೂ�ಾ�ನದ��ರುವ ಎ�ಾ� ಮೂಢನಂ��ೆಗಳನು� �ಾನು (�ಾ�) �ೆ�ೆದು 

�ಾಕ�ೇ�ಾ��ೆ. ಇ�ೕ �ೇಶದ��ನ ಬಡ�ಾ� ಜನರು ಈ ಮೂಢನಂ��ೆ�ಂ�ಾ� ದ�ದು 

�ೋ��ಾ��ೆ. ಯಮ�ಾಜ ಎನು�ವವರು �ಾರೂ ಇಲ��ೆಂದು �ಾನು ಖ�ತ�ಾ� 

�ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಆದರೂ �ೆಲವ� ಜನರು �ೇಳ��ಾ��ೆ, 'ಏನು �ೕವ� �ೇಳ�ವ�ದು? �ಾ�ಾದರೂ 

ಇರ�ೇಕಲ��ೇ?' ಎಂದು. ಆಗ �ಾನು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, '�ಯಮ�ಾಜನು ಇ�ಾ��ೆ' ಅದನು� �ಾನು 

�ೋ� �ೇಳ���ರು�ೆ. �ಾನು ಎ���ೕ ಓ�ದ�ನು� �ೇಳ���ಲ�. ಅದನು� ನನ� ದಶ�ನ�ಂದ 

�ೋ�, ಈ ಕ��ನದಲ�, ನನ�ದು �ಾವ ದಶ�ನ��ೆ ಅದ�ಂದ �ಾನು �ೋ� ಈ ಎಲ�ವನು� 

�ೇಳ����ೆ�ೕ�ೆ. 

ಮೃತು��ನ ನಂತರ ಏನು? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮರಣದ ನಂತರ �ಾವ ಗ� ಬರುತ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇ�ೕ �ೕವನದ�� �ಾವ �ಾಯ�ಗಳನು� �ಾಡ�ಾ��ೆ, �ಾವ ಧಂ�ೆಗಳನು� 

�ಾಡ�ಾ��ೆ, ಅ�ೆಲ�ವ�ಗಳ �ೆ�ಾ��ಾರದ ಪ�� ಮರಣದ ಸಮಯದ�� ಬರುತ��ೆ. ಮರಣ 

�ಾಲದ ಒಂದು ಗಂ�ೆಯ �ದಲು �ೆ�ಾ��ಾರದ ಪ�� ಬರುತ��ೆ. ಈ �ದಲು, ತನ�ೆ 

ಹ��ಲ��ದ�ರೂ �ಾವ��ೆಲ�ವನು� ಕ�ದು�ೊಳ��ಾ�ತು�, ಮ�ೊ�ಬ�ರ ಹಣವನು� 

ಎಗ�ಸ�ಾ�ತು�, ��ೕಯ��ೆ �ೕಸ�ಾಡ�ಾ�ತು�, �ೕ�ೆ ತನ�ದಲ�ದ�ನು� 

�ಾ��ೊಳ��ಾ�ತು�, ಬು��ಯ �ಾ�ಾಕಷ್�ಂದ �ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾ�ೆ �ೕಸ�ೊ�ಸ�ಾ�ತು� 

ಇ�ೆಲ�ವ�ಗಳ ಫ��ಾಂಶ�ಂದ �ಾ��ಯ ಗ�ಯನು� ಪ�ೆಯ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಗು ಇ�ೕ  

�ೕವನ ಸಜ�ನ�ಾ� �ಾ�ದ��ೆ, ಆಗ ಮನುಷ�-ಗ� �ೊಂದುವ��ಾ��ೆ. ಈ �ಾಲು� ಪ��ಾರದ 

ಗ�ಗಳ�� ಒಂದು ಗ�ಯು ಮರಣದ ನಂತರ ಬರುವ�ದು. ತನ� �ಾ�ಥ��ೊ�ೕಸ�ರ �ಾರು 

ಇ�ೕ ಊರ�ೆ�ೕ �ಾಶ�ಾ�ರುವವರು ಇರು�ಾ��ೆ, ಅಂಥವ��ೆ ಮ�ೆ� ನರಕಗ� 

�ಾ����ಾಗುತ��ೆ. ಅಪ�ಾರ �ಾ�ದರೂ ಸಹ ಉಪ�ಾರ �ಾಡುವವರು Super Human 

ಆ�ರು�ಾ��ೆ, ಅಂಥವರು ನಂತರ �ೇವಗ�ಯನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.  
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�ೕಗ, ಉಪ�ೕಗ, ಪ�ೋಪ�ಾರ�ಾ��! 

        ಮನಸು�-�ಾ�-ವತ��ೆ �ಾಗೂ ಆತ�ದ ಉಪ�ೕಗವನು�, �ೋಕದ ಜನರ 

ಒ���ಾ� ಬಳಸ�ೇಕು. �ೇವಲ ತನ� �ಾ�ಥ��ಾ�� ಬಳ�ದ�ೆ, ಆಗ ವೃಕಷ್�ಾ� 

ಜನ��ಾಳ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ನಂತರ ಐದು �ಾ�ರ ವಷ�ಗಳವ�ೆ�ೆ ಮರ�ಾ� 

ಬಳಲ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಆ ಮರದ ಫಲವನು� ಜನರು �ಂದು, ಮರವನು� �ೌ�ೆ �ಾ� 

ಸುಡು�ಾ��ೆ. ಅದರ ನಂತರದ �ೕವನದ��, �ೋಕದ ಜನರು ಅಂಥವರನು� �ೈ�ಯ 

�ೕ�ಯ�� �ೆಲಸ �ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. ಅದ��ಂದ�ೇ ಭಗ�ಾನರು �ೇ�ರುವ�ದು, '�ನ� ಮನಸು�-

�ಾ�-ವತ��ೆ �ಾಗು ಆತ�ದ ಉಪ�ೕಗವನು� �ೇ�ೆಯವ��ಾ� ಬಳಸು. ಅದರ 

ನಂತರವ� �ನ�ೆ ಏ�ಾದರು ದುಃಖವ� ಉಂ�ಾದ�ೆ, ಆಗ ನನ�ೆ ಬಂದು �ೇಳ�.' 

�ೇ�ೆ�ೆ�ೆ �ೋಗುವ��ಾದರೂ ಎ���ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೇಹವನು� �ಟು��ೋದ ನಂತರ ಮ�ೆ� ಬರುವ�ದು ಇ�ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೇ�ೆ��ಗೂ �ೋಗುವಂ�ೆ�ೕ ಇಲ�! ಇ��ಂದ ಇ�ೆ�ೕ. ನಮ� ಅಕ�ಪಕ�ದ�� �ಾವ 

ಎತು�-ಹಸು �ಾಕು�ಾ��ೆ, �ಾವ �ಾ� �ಾ�ಾಗಲು �ೊ�ೆಯ���ೕ ಇರುತ��ೆಯಲ�, 

ನಮ� �ೈ�ಂದ�ೇ �ನು��ಾ�–ಕು�ಯು�ಾ� ಇರುತ��ೆ, ನಮ��ೆ�ೕ �ೋಡು��ರುತ��ೆ, 

ನಮ�ನು� ಗುರುತು ��ಯುತ��ೆ, ಅ�ೇ ನಮ� �ಾಮ, �ಕ�ಪ� ಅಥ�ಾ ಅ�ೆ�; ಎಲ�ರೂ 

ಅವರುಗ� ೕೆ ಇ�ೆ�ೕ ಸುತ�ಮುತ�ಲು ಇರು�ಾ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ �ಾ��ಗ��ೆ �ಂ�ೆ �ೊಡ�ೇ�, 

ಒ� �ೆಯ �ೕ�ಯ�� ಊಟ �ಂ�ಯನು� �ೊ�. ಅವ�ಗ�ೆ�ಾ� �ಮ� ಹ��ರದವ�ೇ, �ಾ�ಾ� 

�ಮ�ೆ ಅಂ��ೊಂ�ೇ ಓ�ಾಡುತ��ೆ; �ೇ�ೆ ಎತು� ತನ� �ಾ��ೆ�ಂದ ನಮ�ನು� �ೆಕು�ತ��ೆ!  

�ಟನ್� ��ೆಟ್! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಹಸು-ಎತು�ಗಳ ಅವ�ಾರವ� ಈ ಮಧ�ದ�� �ಾ�ೆ ಬಂತು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅನಂತ ಅವ�ಾರಗಳ�� ಬಳ� �ೆಂ�ಾ�ರುವ��ಾ��ೆ, ಈ �ೋಕದ ಜನ�ೆ�ಾ� 

ಹಸುಗಳ�-ಎ��ಗ�ಂದ�ೇ ಬಂ�ರುವ��ಾ��ೆ. ಮತು� ಇ��ಂದ �ೋಗ�ೇ�ಾದ�ೆ, �ೇಕ�ಾ 

ಹ��ೈದರಷು� ಜನಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಟು� ಉ�ದವ�ೆಲ�ರೂ ಅ���ೆ�ೕ �ಾಪಸು �ೋಗುವ 

'��ೆಟ್' �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. �ಾ�ೆ�ಾ� ಅ��ಯ '�ಂ�ರು� �ೋಗುವ ��ೆಟ್.' �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು 

ಬಂ�ರು�ಾ��ೆಂದ�ೆ, ಕಲ�ೆ��ೆ �ಾಡುವವರು, ತನ�ೆ ಹಕು� ಇಲ��ದ�ರೂ 
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ಕ�ದು�ೊಳ��ವವರು, ತನ� ಹಕು� ಇಲ��ದ�ರೂ �ೋ�ಸುವವರು. ತನ� ಹಕು� ಇಲ��ರುವ�� 

ಪ��ೇಶ �ಾ�ದ�ೆ ನಂತರ �ಾ��ಯ ಅವ�ಾರ ಬಂ�ೇ ಬರುತ��ೆ. 

�ಂ�ನ ಜನ�ದ �ಸ��! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ನಮ�ೆ �ೋದ ಜನ�ದ �ೆನಪ� �ಾ�ೆ ಇರುವ��ಲ�? �ಾಗೂ �ೆನಪ� ಉ�ದ�ೆ 

ಏ�ಾಗುತ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದು �ಾ��ೆ �ೆನ��ೆ ಬರುತ��ೆಂದ�ೆ, �ಾರು ಮರಣದ ಸಮಯದ�� 

ಸ�ಲ�ವ� ದುಃಖ�ಲ��ೆ ಇರು�ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಇ�� ಒ� �ೆಯ ಆ�ಾರ-��ಾರಗಳನು� 

�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ, ಅಂಥವ��ೆ �ೆನ��ೆ ಬರುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾ�ಯ 

ಗಭ�ದ�� ಇರು�ಾಗ �ೇಳಲು ಅ�ಾಧ��ಾದ ದುಃಖ�ರುತ��ೆ. ಆ ದುಃಖದ �ೊ�ೆ�ೆ ಮರಣದ 

ಸಮಯ�� ಪಟ�ಂತಹ �ೕವ��ಾದ ಸಂಕಟ ಇ�ೆರಡೂ ಇರುತ��ೆ. ಇದ�ಂ�ಾ� ನಂತರ ಪ��ೆ 

ಇಲ�ದಂ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೕವ��ಾದ ದುಃಖಗಳ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆನಪ� ಉ�ಯುವ��ಲ�. 

ಅಂ�ಮ ಸಮಯದ ಗಂಟನು� �ೇಖ�ಸು... 

        ನಮ�ೊಬ�ರು ಎಂಬತು� ವಷ�ದ �ಕ�ಪ� ಇದ�ರು. ಅವರನು� ಆಸ��ೆ��ೆ �ಾಖಲು 

�ಾಡ�ಾ�ತು�. ನನ�ೆ �ದ�ೇ ���ತು�, ಇನು� ಎರಡು-ಮೂರು �ನಗಳ�� ಇ��ಂದ 

�ೋಗುವವ��ಾ��ೆ ಎಂದು. ಆದರೂ, ನನ�ೆ ಅವರು �ೇ�ದರು, 'ಆ ಚಂದು �ಾಯ್ ನನ�ನು� 

�ೋಡಲು ಬರ�ೇ ಇಲ�.' ಅದ�ೆ� �ಾನು, 'ಚಂದು �ಾಯ್, ಆಗ�ೇ ಬಂದು �ೋದರು' ಎಂದು 

�ೇ��ೆ. ಮ�ೆ� �ೇ�ದರು, 'ಆ ನ�ೕನ್ �ಾಸ್ ಎ��?’ ಎಂದು. �ೕ�ೆ �ಾ��ೆಯ �ೕ�ೆ 

ಮಲ��ೊಂ�ೇ ಎ�ಾ� �ೋಂದ� �ಾ��ೊಳ���ಾ�, �ಾ�ೆ�ಾ� �ೋಡಲು ಬಂ�ದ�ರು ಎಂಬ 

��ಾರವ�ೆ�ೕ �ಾ��ೊಂ�ದ�ರು. ಅ��ೕ! �ಮ� ಶ�ೕರದ ಬ�ೆ� �ಾಳ� ವ��! ಇ�ೆ�ೕನು 

ಎರಡು-ಮೂರು �ನಗಳ�� �ೋಗ�ೇ�ಾ��ೆ. �ದಲು �ೕವ�, �ಮ�ಗಂಟನು� ಕ���ೊಳ�ಲು 

�ೋ�. �ೕವ� ಇ��ಂದ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗ�ೇ�ಾ��ೋ ಕಂಬ�ಯನು� ಸು���ೊ��. ಆ 

ನ�ೕನ್ �ಾಸ್ �ಾರ�ೇ ಇದ�ರೂ ಏ�ಾಗ�ೇ�ಾ��ೆ? 

ಜ�ರ ಬಂತು ಕೂಡ�ೇ ಟಪ್! 

        ಮ�ೆಯ�� ವಯ�ಾ��ರುವ ��ಯ��ೆ ಹು�ಾ�ಲ��ೆ ಇರು�ಾಗ, �ೕವ� 

'�ಾಕ�ರ್'ರನು� ಕ�ೆ�, ಎ�ಾ� ಬ�ೆಯ ಔಷ�ಗಳನು� �ಾ�ಯು ಕೂ�ಾ ಅವರು 

�ೋ���ಾ�ಗ, �ೊ�ೆಯ�� ಉ�ದು�ೊಳ�ಲು ಮತು� ಆ�ಾ�ಸ�ೆ �ೊಡಲು �ೆಂಟರು 
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ಬರು�ಾ��ೆ. ಆ�ೕ�ೆ �ೇಳ��ಾ��ೆ, 'ಏ�ಾ�ತು� �ಕ�ಪ���ೆ?' ಆಗ �ೕವ� �ೇಳಲು 

�ಾ�ರಂ�ಸು��ೕ�, '�ದಲು ಮ�ೇ�ಯ ಜ�ರ�ೆಂದು ����ೆ�ವ�; ಆದ�ೆ, �ಾಕ�ರ್ 

�ೇ�ದರು, ಅ�ೇ�ಲ� ಸ�ಲ� �� ತರಹದ ಜ�ರ!' ಎಂದು. ಅ�� ಬಂದವರು ಮ�ೆ� �ೇಳ��ಾ��ೆ, 

'�ಾವ '�ಾಕ�ರ್'ರನು� ಕ�ೆಸ�ಾ�ತು�?' ಆಗ �ೕವ� �ಾ�ೋ �ಮ� ‘�ಾಕ�ರ್’ನ �ೆಸರು 

�ೇಳ���ೕ�. ಅದ�ೆ� ಅವರು �ಮ�ೆ �ೋರು�ಾಡು�ಾ��ೆ, '�ೕವ� ಮ�ೊ�ಬ�ರನು� 

ಕ�ೆಸ�ೇ�ತು�.' ಆಗ ಇ�ೊ�ಬ�ರು ಬಂದು �ಮ�ೆ ಗದರು�ಾ��ೆ, '�ೕವ� �ಾ�ೆ �ಾಡ�ೇ�ತು�! 

ಏನು ತ�ೆ�ಲ�ದಂ�ೆ �ಾ�ಾಡು��ೕ�?' ಎಂದು. �ೕ�ೆ ಇ�ೕ �ನ ಬಂದ ಜನ�ೆ�ಾ� 

�ೊಂದಲದ �ೕ�ೆ �ೊಂದಲ ಉಂಟು�ಾಡು�ಾ��ೆ! ಅದಲ��ೆ, ಆ ಜನರು �ಮ� ತ�ೆಯ 

�ೕ�ೆ ಕೂರು�ಾ��ೆ; �ಮ� ಸರಳ�ೆಯ �ಾಭವನು� ಉಪ�ೕ���ೊಳ���ಾ��ೆ. 

ಆದುದ�ಂದ, �ಾನು �ಮ�ೆ �ಳ�ವ��ೆ �ೊಡುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಈ ಜನರು �ಮ�ನು� 

��ಾ�ಸಲು ಬಂ�ಾಗ, �ೕವ� ಏನು �ೇಳ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, '�ಕ�ಪ���ೆ ಸ�ಲ� ಜ�ರ ಬಂತು 

�ಾ�ೆ� ಟಪ್ ಆ��ಟ�ರು, ಮ�ೆ�ೕನು ಆ�ರ�ಲ�.' ಅವರು �ೇಳ�ವ ಪ��ೆ��ೆ �ೕ�ೆಂದು ಉತ�ರ 

�ೊಟು���. �ೕವ� ���ರ�ೇ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ವರ�ಾ� �ೇಳಲು �ೋದ�ೆ ��ಾ�ೆ�ೆ 

ಒಳಪಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, ಅದ��ಂತ �ಾ�� ಜ�ರ ಬಂತು �ಾಗು �ೆ��ೆ� ಟಪ್ ಆ��ಟ�ರು ಎಂದು 

�ೇ���. ಆ�ೕ�ೆ �ೕವ� ಹ�ಾ�ೆ�ೆ ಒಳಪಡ�ೇ�ಾ��ೕ ಇಲ�ವಲ�! 

ಸಜ�ನರ, ಅಂ�ಮ ಸಮಯದ ಸಂರಕಷ್�ೆ ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದರು ಸಜ�ನರ ಅಂ�ಮ�ಾಲ ಸ�ೕಪ�ಾ�ದು�, ಆಗ ಅವರ ಬ�ೆ� ಅಕ�ಪಕ� 

ಇರುವ ಬಂಧು-ಬಳಗದವರ ವತ��ೆ �ೇ�ರ�ೇಕು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾರ ಅಂ�ಮ ಸಮಯ ಹ��ರ�ಾಗು���ೆ�ೕ, ಅಂಥವರನು� �ೆ��ನ 

ಮುತುವ���ಂದ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು. ಅವರ ಪ���ಂದು �ಾತುಗಳನು� �ಾ�ಸ�ೇಕು. 

ಅವರು ಒಂ��ಾ� ಮರಣ�ೊಂದದ �ಾ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು. ಎಲ�ರೂ ಅವರನು� 

ಖು�ಯ�� ಇಡ�ೇಕು �ಾಗೂ ಅವರು ಒರ�ಾ� �ಾತ�ಾ�ದರೂ ಸಹ �ೕವ� ಒ���ೊಂಡು 

�ೇಳ�ೇಕು, '�ಮ��ೇ ಸ�!' ಎಂದು. ಅವರು �ಾಲು �ೇ�ದ�ೆ ತಕಷ್ಣ �ಾಲು 

ತಂದು�ೊಡ�ೇಕು. ಆಗ ಅವರು 'ಇದು �ೕರು-�ೕ�ಾ��ೆ �ೇ�ೆ �ಾಲು ತಂದು�ೊಡು!' 

ಎಂದ�ೆ, ಕೂಡ�ೇ �ೇ�ೆ �� �ಾಲು ತಂದು�ೊಟು� ಅವ��ೆ �ೇಳ�ೇಕು, 'ಇದು �ೆ�ಾ���ೆ-

ಗ����ೆ!' ಎಂದು. �ೕ�ೆ ಅವ��ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವ �ೕ�ಯ�� �ೋ��ೊಳ��ೇಕು, 

ಅವ��ೆ ಇಷ��ಾಗುವಂ�ೆ �ಾತ�ಾಡ�ೇಕು. 
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ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅಂದ�ೆ, ಅವರ ಸ�-ತಪ��ಗಳ ಬ�ೆ� �ಮ�ೆ� �ಾಡಲು �ೋಗ�ಾರದು ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಈ ಸ�-ತಪ�� ಅನು�ವ�ದು ಜಗ��ನ�� ಇಲ��ೇ ಇಲ�. �ಾ��ೆ ಏನು 

ಇಷ��ಾಗುತ��ೆ, ಅದನು� ಅವರವರ �ೕ�ಯ�� �ಾಡು�ಾ� �ೋಗು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಅ�� 

ಅವ��ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವ �ೕ�ಯ�� ನ�ೆದು�ೊಂಡು �ಡ�ೇಕು. ಈ �ಕ� ಮಕ���ೆಂ��ೆ 

�ಾವ� �ಾವ �ೕ�ಯ�� ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ? �ಕ� ಮಗು �ಾ�ನ �ೋಟ ಒ�ೆದು �ಾ��ಾಗ 

�ಾವ� ಮಗುವನು� �ೈಯು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ? ಎರಡು ವಷ�ದ ಮಗು, ಏನು �ೇಳ�ವ�ದು, �ಾ�ೆ 

ಒ�ೆದು �ಾ��ೆ ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? �ೇ�ೆ ಮಗು�ನ �ೊ�ೆ ವ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾ�ೆ 

ಇವ�ೊಂ��ೆಯೂ ಸಹ ವ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.  

ಅಂ�ಮ �ಾಲದ�� ಧಮ��ಾ�ನ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ �ೊ�ೆ ಘ��ೆಯ�� �ಾ�ಾಗಳ� �ೆಲ�ಂದು ���ಗಳನು� �ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. 

�ಾರು ಮರಣದ �ಾ��ೆಯನು� ���ರುವ ಮನುಷ��ರು�ಾ��ೆ, ಅಂಥವ��ೆ ಆ 

ಸಮಯದ�� ��ೆ�ಯನ್ �ಾ�ಾರ�� �ೕ�ೊಂದು �ಾ��ೆ ಇ�ೆ. ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾ�ಾರು 

ಮರ�ಾವ�ೆ�ಯ��ರುವ ಮನುಷ�ನ ಆತ��ೆ� �ೇಳ��ಾ��ೆ ಈ �ೕ�ಯ�� �ೕನು �ೋಗ�ೇಕು 

ಎಂದು. �ಾಗೂ ನಮ���ಯೂ ಕೂಡ �ೕ�ೆಯ ಪಠಣ �ಾ�ಸು�ಾ��ೆ, ಅಥ�ಾ 

�ಾವ��ಾದರು ಒ� �ೆಯ ��ಾರಗಳನು� ಆ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ, ಇ�ೆಲ�ವ�ಗ�ಂದ �ೊ�ೆ 

ಘ��ೆಯ�� ಅವ��ೆ ಏ�ಾದರೂ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ�ದು �ಜ�ೇ?  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಏನೂ ಬದ�ಾವ�ೆ ಆಗುವ��ಲ�. �ೕವ� ವ�ವ�ಾರದ�� ಹ�ೆ�ರಡು 

�ಂಗ�ನವ�ೆಗೂ �ೆಕ� ಪ�ಸ�ಕ ಬ�ೆದು ಮ�ೆ� �ೇವಲ ಧ�ೆ�ೕರಸ್ (�ೕ�ಾವ�ಯ 

ಹ�ಮೂರ�ೆಯ) �ನದ �ಾಭ-ನಷ�ವನು� �ೆಕ� �ಾ�ದ�ೆ ನ�ೆಯುವ��ೇ?  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇಲ� �ಾ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ೆ �ಾ�ೆ ಆಗುವ��ಲ�? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅದರ�� ಇ�ೕ ವಷ��ೆ��ಾ� ಬರುತ��ೆಯಲ��ೇ! 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ೆ�ೕ ಇ��ಯೂ �ದ��ಂದ ಇ�ೕ �ೕವನದ ಸ�ಾಸ� (�ಾ��ೆನ್� �ೕಟ್) 

ಬರುತ��ೆ. �ೊ�ೆಗ��ೆಯ ಸು�ಾರ�ೆಯನು� �ಾ�ದ�ೆ ಒ� �ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂ�ೆ�ಾ� ��ದು 

ಜನರು �ೕಸ �ೋಗು���ಾ��ೆ, ಮತು� ಜನರನು� ಮೂಖ�ರ�ಾ�� �ಾಡ�ಾಗು���ೆ. 
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ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾ, ಅಂ�ಮ ಗ��ೆಯ�� ಎಚ�ರದ ಅವ�ೆ�ಯ��ದ��ೆ ಅಂಥವ��ೆ, ಆ 

ಸಮಯದ�� ಭಗವತ್-�ೕ�ೆಯನು� �ೇಳ�ವಂ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ �ಾವ��ಾದರೂ �ಾಸ�ವನು� 

ಆ�ಸುವಂ�ೆ, ಅವರ ��ಯ�� ಏ�ಾದರು �ೇಳಬಹು�ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅವ�ಾ��ೕ �ೇ�ದ�ೆ, ಅದರ ಇ�ೆ� ಅವ��ದ��ೆ, ಆಗ ಆ�ಸುವಂ�ೆ 

�ಾಡಬಹುದು. 

ಮ�� ���ಂಗ್ ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೆಚು� �ೇದ�ೆ�ಂದ ನರಳ���ರುವವರನು� �ಾ�ೆ�ೕ ನರಳ�ವಂ�ೆ �ಡುವ 

ಬದ��ೆ ಮರಣ �ೊಂದುವಂ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ, ಮ�ೆ� ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� ಆ ನರಳ���ೆಯನು� 

ಅನುಭ�ಸುವ�ದು �ಾ� ಉ��ರುತ��ೆ ಎಂದು �ೇಳ�ವ �ಾತು ಸ��ಂದು ಅ��ಸುವ��ಲ�. 

ಸ�ಸ�ಾಗ�ೆ ಬಳಲು��ರುವವ��ೆ ಅದ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ ತರುವ��ೇ �ೕಗ�ವಲ��ೇ, ಇದರ�� 

ತ�ೆ�ೕ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ಗೂ ಆ ಅ��ಾರ�ೇ ಇಲ�. ನಮ�ೆ ಔಷ� �ೕಡುವ ಅ��ಾರ��ೆ, 

�ೇ�ೆ�ಾಡುವ ಅ��ಾರ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾರನೂ� �ಾ�ಸುವ ಅ��ಾರವ� ಇಲ��ೇ ಇಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅದರ�� ತ�ೆ�ೕ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ಾದ�ೆ �ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಒ��ೇ��ೆ? ನರಳ���ರುವವರನು� 

�ೊಂದು�ಾ�ದ�ೆ, ಆಗ �ಮ��� ಮನುಷ�ತ��ೇ ಇಲ�ದಂ�ೆ �ಾಗೂ ಇದು �ಾನ�ೕಯ 

��ಾ�ಂತದ �ೊರ�ಾ��ೆ, �ಾನ�ೕಯ�ೆ�ೆ �ರುದ��ಾ��ೆ.  

ಸಹ�ಾರ, ಸ��ಾನದ ತನಕವ�ೆ�ೕ! 

        ಈ ತ�ೆ�ಂಬು ಇರುತ��ೆಯಲ�, ಅದರ �ೊರ�ನ �ೕಲವನು� ಬದ�ಾ�ಸು��ರು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಆದ�ೆ ತ�ೆ�ಂಬು �ಾತ� ಅ�ೇ ಇರುತ��ೆ. ಅದರ �ೕಲ ಹ�ದು�ೋದ�ೆ ಬದ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾ�ೆ�ೕ, ಈ �ೕಲ(�ೇಹ)ವ� ಕೂ�ಾ ಬದ�ಾ�ಸು��ರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅದು�ಟ��ೆ, ಈ 

ಜಗ�ೆ��ಾ� ಬ� �ಳ��, ಆದರೂ ವ�ವ�ಾರದ�� �ೕ�ೆಂದು �ಾರ��ಯೂ �ೇಳ�ಾರದು. 

�ಾ�ೆ �ೇ�ದ�ೆ ಅವರ ಮನ���ೆ ದುಃಖ�ಾಗುತ��ೆ. ಮ�ೆಯವ�ೆ�ಾ� ಸ��ಾನದವ�ೆ�ೆ 

�ೋಗು�ಾ��ೆ �ೊರತು �ಾರೂ ��ೆಯ�� �ೕಳ�ವ��ಲ�. ಅ��ಂ�ೆಲ�ರೂ �ಂ�ರು� 
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ಬರು�ಾ��ೆ. ಇ�ೆ�ಾ� ಡಂ�ಾ�ಾರ�ಾ��ೆ. ಅ�� ಅವನ ಅಮ��ೇ ಆ�ದ�ರೂ ಸಹ 

�ೋ�ಸು�ಾ� �ೋ�ಸು�ಾ� ಮ�ೆ�ೆ �ಂ�ರು� ಬರು�ಾ�� .ೆ 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆ�ೕ�ೆ ಅವರ �ೆಸ�ನ�� ಏನೂ ಇ��ರ�ೆ �ೋದ�ೆ, ಆಗ ಅವರ �ಾ�ೇ �ೇ�ೆ. 

ಆದ�ೆ, ಎರಡು ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ� ಇಟು��ೋ�ದ��ೆ ಏನೂ �ಾತ�ಾಡುವ��ಲ�.  

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಅದು �ಾ�ೆ�ೕ. ಅವನು ಏನೂ ಇಡ�ೆ �ೋದ�ೆ ಅದ�ೆ� �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ 

ಏ�ೆಂದ�ೆ, 'ಅವನು �ೕ��ೊಂ�ದ�ಲ��ೆ, �ೊ�ೆತವನು� �ೊಟು��ೋದ' ಎಂದು�ೊಂಡು, 

�ಾ�ೆ�ಾ� ಒಳ�ೊಳ�ೆ�ೕ �ೇ��ೊಳ���ಾ��ೆ! 'ಏನೂ �ಗ�ಲ� ಮತು� ನಮ�ೆ �ೊ�ೆತವನೂ� 

�ೊಟು��ೋದ!' ಎಂದು. ಇ�� �ೋದವನು ಏನೂ ಇಟು��ೋ�ಲ� ಅಂದ�ೆ, ಅದು ಅವನ 

ಹ�ೆಬರಹದ�� ಇರ�ಲ� �ಾ�ಾ� �ಟು��ೋ�ಲ�. ಆದ�ೆ, ಅವನು ದೂಷ�ೆಗ��ೆ 

ಒಳ�ಾಗ�ೇ�ೆಂದು ಬ�ೆ�ದ��ೆ, �ೋದ �ೕಲೂ �ಡುವ��ಲ�! 

         ನಮ� ಜನರು ಸ��ಾನ�ೆ� �ೋದವರು, ಎಲ�ರೂ �ಾಪಸು ಬರು�ಾ��ೋ ಇಲ��ೕ? 

ಇದು ಒಂದು �ೕ�ಯ�� �ಾ��ೆ�ೇಡು! ಅ�� ವ��ೆ ಪಡ�ೆ�ದ�ರೂ �ೆ�ೕಕ�ೇ, ಅತ�ರೂ 

�ೆ�ೕಕ�ೇ. ಆದ�ೆ, ತುಂ�ಾ ಅಳ���ದ��ೆ ಜನರು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ‘�ಾರು ಪ�ಪಂಚದ�� 

�ಾಯುವ��ೇ ಇಲ��ೇ, ಆ �ೕ�ಯ�� �ೋ�ಸು����ೕ�?’ ಎಂದು. ಎಂತಹ ತ�ೆ�ರು�ದ 

ಜನ�ೋ ಏ�ೋ? �ೋ�ಸ�ೆ ಇದ��ೆ �ೇಳ��ಾ��ೆ, '�ೕವ� ಕ��ನಂಥವರು, �ಮ��ೆ 

ಹೃದಯ�ೇ ಇಲ�!' ಎಂದು. �ೕ�ೆ �ಾವ �ೕ�ಯ�� ನ�ೆದು�ೊಂಡರೂ ತಪ��! ಎ�ಾ� 

ಕ�ಮಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇ�ೆಂದು ಕೂ�ಾ �ೇಳ��ಾ��ೆ.  

        �ದಲು ಸ��ಾನದ�� ಸುಡು�ಾ��ೆ ನಂತರ ‘�ೋ�ೆಲ್’ನ�� ಕು�ತು ಚ�ಾ-�ಂ� 

�ನು��ಾ��ೆ, �ೕ�ೆ �ಾಡು�ಾ�ರಲ��ೇ ಜನರು? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಂ� �ೊ�ೆಯ���ೕ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗು�ಾ��ೆ! 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾಗೂ ಉಂ�ಾ! ಏನು ಅಂತಹ �ಾತು �ೇಳ���ರು��? �ಾ�ಾದ�ೆ, ಈ 

ಜಗ��ನ�� �ೕಗೂ ಇ�ೆ�ೕ! ಇಂತಹ ಜಗತ�ನು� �ಾವ �ೕ�ಯ�� �ಚು�ವ�ದು?   

        'ಬ��-�ೋ�' ಎಂ�ೆ�ಾ� �ೇಳ��ಾ��ೆ �ಜ, ಆದ�ೆ �ಾರೂ �ಾವ�ದನೂ� ತ�ೆ�ೆ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ಲ�, ಎ�ಾ� �ೋ��ೆ�ಾ��ೆ. ಈಗ �ೕ�ೇ �ೇ�, �ಾವ��ಾದರೂ 

ಜ�ಾಬು�ಾ�ಯನು� �ೕವ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ����ಾ? ಪ��ಯ ��ಾರದ�ಾ�ಗ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ 

�ಾವ��ೇ ��ಾರದ�ಾ�ಗ�, ತ�ೆ�ೆ�� �ೊಳ�ಲು �ೋಗುವ��ಲ� ಅ�ಾ�? 
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ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಏನು �ೇಳ�����ೕ�? ಮ�ೆಯ�� ಪ��ಯ �ೊ�ೆಯ�� ಕು�ತು�ೊಂಡು 

�ಾ�ಾಡು�ಾ� �ೇಳ���ೕ�ಾ, '�ೕನು ಇಲ��ೆ �ೋದ�ೆ ನನ�ೆ ಇರಲು ಆಗುವ��ಲ�,' �ಾಗೂ 

ಸ��ಾನ�ೆ� �ಾರೂ �ೊ�ೆಯ�� ಬರುವ��ಲ�, �ಾ�ಾದರು ಬರು�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಮೃತು� �ೊಂ�ರುವ ಸಮಯದ��! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಕುಟುಂಬದ�� �ಾ�ಾದರು ಮರಣ �ೊಂ��ಾಗ, ಆ �ನ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು 

ಏನು �ಾಡ�ೇಕು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅವ��ೆ ಒ� �ೆಯ�ಾಗ� ಎಂದು ಭಗವಂತನ ಬ� �ಾ�ಥ��ೆ �ಾಡ�ೇಕು. 

ನಂತರದ �ಾಸ�ವ�ದ ಸು��ೇ ಇಲ�! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾವ ವ��� �ಧನ �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ, ಆ ವ��� ಈಗ ಎ���ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾವ� 

��ದು�ೊಳ��ೇ�ದ��ೆ, ಅದನು� �ಾವ �ೕ��ಂದ ಅ�ಯ ಬಹು�ಾ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದನು� ��ೇಷ�ಾದ �ಾನ�ಲ��ೆ �ೋಡ�ಾಗುವ��ಲ�! ಅದ�ೆ� ��ೇಷ�ಾದ 

�ಾನವ� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ ಅದನು� ��ಯುವ�ದ�ಂದ ಏನೂ ಪ��ೕಜನ�ಲ�. ಅದರ 

ಬದ��ೆ �ಾವ� ಒ� �ೆಯ �ಾವ�ೆಯನು� �ಾ�ದ�ೆ ಆಗ ಆ �ಾವ�ೆಯು ತಲುಪ�ತ��ೆ. �ಾವ� 

ಅವರನು� �ೆನ���ೊಂಡ�ೆ, ಒ� �ೆಯ �ಾವ�ೆಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, ಅದು ತಲುಪ�ತ��ೆ. 

ಇ�ೆಲ�ವನೂ� �ಾನ�ಂದಲ��ೆ �ೇ�ೆ �ಾವ �ೕ��ಂದಲೂ ��ಯ�ಾಗುವ��ಲ�!  

        ಈಗ �ೕವ� �ಾವ ವ���ಯ ಹುಡು�ಾಟದ����ೕ�? ಎ�� �ೋದರು �ಮ� 

�ೊ�ೆಯ��ದ�ವರು ಎಂ�ೇ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದು, ನನ� ಸ�ಂತ ಅಣ� ಮೃತು� �ೊಂ�����ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಮ�ನು� ಅವರು �ೆನ���ೊಳ��ವ��ಲ� ಆದ�ೆ �ೕವ� �ೆನಪ� �ಾ��ೊಂಡು 

ಕು����ೕ� ಅಲ��ೇ? ಅವರು ಮೃತು� �ೊಂ��ಾ��ೆ ಎಂದ �ೕ�ೆ, ಆಗ ಏ�ೆಂದು 

��ಯ�ೇಕು? ಪ�ಸ�ಕದ �ೆ�ಾ��ಾರ ಮು��ತು ಎಂದು. ಆದ��ಂದ ಆಗ �ಾವ� ಏನು 

�ಾಡ�ೇಕು, ನಮ�ೆ ತುಂ�ಾ �ೆನ��ೆ ಬರು��ದ��ೆ, �ತ�ಾ� ಭಗವಂತನ�� �ಾ�ಥ��ೆ 

�ಾಡ�ೇಕು 'ಅವ��ೆ �ಾಂ�ಯನು� �ೕ�' ಎಂದು. �ೆನಪ� ಬಂ�ಾಗ�ೆ�ಾ� ಅವ��ೆ �ಾಂ� 

�ಗ� ಎಂದು �ಾ���ಸ�ೇಕು. ಅದಲ��ೆ ನ��ಂದ ಇ�ೆ�ೕನು �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ?  
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ಅ�ಾ�� ಅ�ಾನತ್ (ಭಗವಂತನ ಸ�ತು�)! 

        �ಮ�ೆ ಏ�ಾದರು �ೇಳ�ೇ�ೆಂ�ದ��ೆ ಅದನು� �ೇ�. ಅ�ಾ�ನ (ಭಗವಂತನ) ಬ��ೆ 

�ೋಗುವ�ದ�ೆ� ಏ�ೆ�ಾ� ಅಡಚ�ೆಗಳ� ಬರುತ��ೆ ಅದರ ಬ�ೆ� ನಮ�ನು� �ೇ�, ಸಂಶಯಗಳ� 

ಏ�ೇ ಇದ�ರು �ಾವ� ಅದನು� �ೋಗ�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ನನ� ಮಗ ಅಕ�ಾ��ಾ� ಮರಣ �ೊಂ��ಾ��ೆ, ಈ ಅ��ೕ�ತ�ಾದ 

�ಾರಣ�ಾದರೂ ಏನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಈ ಜಗ��ನ�� �ಾವ��ೆ�ಾ� ಕ���ಂದ �ೋಡಲು �ಗುತ��ೆ, ���ಂದ 

�ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ, ಇ�ೆ�ಾ� '��ೇ�ವ್ ಕ�ೆಕ್�' ಆ��ೆ, ಅವ�ಗಳ� ಪ�ಣ��ಾ� �ಜ�ಾದ 

��ಾರಗಳಲ�! ಈ �ೇಹ�ೇ ನಮ�ದಲ�, �ಾ�ರು�ಾಗ ಮಗ �ೇ�ೆ ನಮ�ವ�ಾಗು�ಾ��ೆ? 

ಇ�ೆ�ಾ� ವ�ವ�ಾರ�ಾ��ೆ, �ೋಕದ ವ�ವ�ಾರ�ಂ�ಾ� ನಮ� ಮಗ ಎಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, 

�ಜ�ಾ�ಯೂ ಅವನು ನಮ� ಮಗ ಅಲ��ೇ ಅಲ�. ಈ �ೇಹ�ೇ �ಜ�ಾ� ನಮ�ದಲ�. 

ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾರು ನಮ� ಬ� ಇರು�ಾ��ೆ, ಅವರು ನಮ�ವರು ಮತು� ಉ�ದವ�ೆಲ� 

�ೊರ�ನವ�ಾ��ಡು�ಾ��ೆ! �ಾ�ಾ� ಮಗನನು� ನನ�ವ�ೆಂದು ಅಂದು�ೊಂಡು 

ಊ���ೊಂ�ದ��ಂದ ಉ�ಾ��ಾ��ೆ �ಾಗು ಅ�ಾಂ�ಯನು� �ೊಂದ�ಾ��ೆ! ಆ �ಮ� 

ಮಗ �ೊರಟು�ೋದ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಇ�ೆ��ಾ�ರಬಹುದು, ಆದುದ�ಂದ ಈಗ ಅದನು� 

'�ೆಟ್ �ೋ' �ಾ��ಡ�ೇಕು.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅದು ಸ��ೕ, ಅ�ಾ�ನ ಅ�ಾನತು� (ಭಗವಂತನ ಸ�ತು�) ನಮ� ಬ� ಇತು� 

ಅದನು� ಈಗ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ! 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಅ�ೆ�ೕ. ಈ ಎ�ಾ� ಸ�ತು� ಅ�ಾ�ನ�ೆ�ೕ (ಭಗವಂತನ�ೆ�ೕ) ಆ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆ �ೕ�ಯ�� ಮೃತು� �ೊಂದ�ೇ�ದ��ೆ, ಅದು ನಮ� ಕುಕಮ��ಾ��ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಆ ಹುಡುಗನ ಕುಕಮ� �ಾಗೂ �ಮ�ದೂ ಸಹ �ೆಟ� ಕಮ��ಾ��ೆ, 

ಒ� �ೆಯ ಕಮ��ಾ��ದ��ೆ, ಅದರ ಬದ��ೆ ಒ� �ೆಯ�ೆ�ೕ �ೊರಕು��ತು�. 

ತಲುಪ�ವ�ದು �ೇವಲ �ಾವ�ೆಯ ಸ�ಂದ�ೆಗಳ�! 

        ಹುಡುಗನ ಮೃತು��ನ ಬ�ಕ, ಮ�ೆ� ಮ�ೆ� ಅವನ ಬ�ೆ� �ಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೇ ಇದ��ೆ 

ಅವ��ೆ ದುಃಖ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ನಮ� ಜನರು ಅ�ಾನ�ಂ�ಾ� �ೕ�ೆ�ಾ� �ಂ�ೆ 
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�ಾಡು�ಾ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ, ಅದನು� �ೕವ� �ೇ��ೆ�ೕ �ಾ�ೆ ��ದು�ೊಂಡು 

�ಾಂ�ಪ�ವ�ಕ�ಾ� ಇರುವ�ದನು� ಕ�ಯ�ೇಕು. ಸುಮ��ೆ ತ�ೆ�ೆ���ೊಳ��ವ�ದರ 

ಅಥ��ಾದರೂ ಏ��ೆ ಇ��? �ಾರೂ �ಧನ �ೊಂದ�ೆ ಇರಲು ಎಂದೂ �ಾಧ��ಲ�! ಇದು 

ಸಂ�ಾರದ ಋ�ಾನುಬಂಧ�ಾ��ೆ, �ೊಟು�-�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ �ೆ�ಾ��ಾರ�ಾ��ೆ. ನಮಗೂ 

ಮಗ-ಮಗಳ� ಇದ�ರು, ಆದ�ೆ ಅವರೂ �ೕ��ೊಂಡರು; �ೆಂಟರು ಬಂ�ದ�ರು ಮ�ೆ� �ೆಂಟರು 

ಮರ� �ೋದರು. ಅವರು ನಮ� ಸ�ತು� ಎಂದು �ೇಳ�ವ�ದು �ೇ�ೆ? �ಾವ� ಎಂದೂ 

�ೋಗುವ��ೇ ಇಲ��ೇ? �ಾವ� ಕೂ�ಾ ಅ���ೆ�ೕ �ೋಗ�ೇ�ಾ�ರು�ಾಗ, �ಾ�ಾ� 

ಆತಂಕ�ೆ� ಒಳ�ಾಗುವ�ದು? ಈಗ ಇ�� �ಮ�ನು� ಆಶ��� �ೕವಂತ�ಾ� ಇರುವವ��ೆ 

�ಾಂ�ಯನು� �ೊ�. �ೋದವರು �ೋದರು, ಅವರನು� �ೆನ���ೊಳ��ವ�ದನು� �ಟು���. 

ಇ�� �ಾ�ೆ�ಾ� ಆ��ತ�ಾ��ಾ��ೆ ಅವ��ೆ �ಾಂ�ಯನು� �ೊಡುವ�ದ�ೆ�ೕ ನಮ� 

ಜ�ಾಬು�ಾ��ಾ��ೆ. �ೋದವರನು� �ೆನ���ೊಳ���ಾ� ಮತು� ಇ�� ಇರುವವ��ೆ 

�ಾಂ�ಯನು� �ೊಡ�ೆ �ೋದ�ೆ, ಅದು �ೇ�ೆ ಸ�? ಇದ�ಂ�ಾ� ಉ��ೆ�ಾ� 

ಜ�ಾಬು�ಾ�ಗಳನು� ಮ�ೆತು �ಡು��ೕ�. ಅದು �ಮ�ೆ ಅ��ಸುವ��ಲ��ೇ? �ೋದವರು 

�ೋದರು. �ೇ��ಂದ ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ� �ೕ���ೊಂಡ ಬ�ಕ ಅದು �ಗ�ೇ �ೋದ�ೆ ಆಗ 

�ಾವ� ಏನು �ಾಡ�ೇಕು? ತ�ೆ �ೊ�ೆದು �ೊಳ��ವ��ೇ?  

        ಇದು ನಮ� �ೈಯ��ನ ಆಟವಲ�, �ಾಗೂ ಅವ��ೆ (ಮೃತ��ೆ) ಕೂ�ಾ ಅ�� 

ದುಃಖ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ� ಇ�� ದುಃ��ದ�ೆ ಅದರ ಪ��ಾಮವ� ಅವ��ೆ ತಲುಪ�ತ��ೆ. ಅ�� 

ಅವ�ಗೂ ಸುಖದ�� ಇರಲು �ಡುವ��ಲ�, ಇ�� �ಾವ� �ೆಮ��ಯ�� ಇರುವ��ಲ�. 

ಅದ�ಾ���ೕ �ಾಸ�ಜಞ್ರು �ೇ��ಾ��ೆ '�ೋದ ಬ�ಕ ಉಪದ� �ೊಡ�ೇಡ' ಎಂದು. �ಾ�ಾ� 

ನಮ� ಜನರು ಏನು �ಾಡು�ಾ��ೆ, ಈ ಗರುಡ ಪ��ಾಣದ �ಾಚನ, ಇ�ೊ�ಂದರ ಪಠಣ, ಪ��ೆ 

�ಾ�ಸುವ�ದು, �ೕ�ೆ�ಾ� �ಾ� ಮನ���ಂದ ಮ�ೆಯುವಂ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ. �ೕವ� �ೕ�ೆ 

�ಾವ��ಾದರೂ ಪಠಣ �ಾ��ದು� ಉಂ�ಾ? ಆದರೂ ಮ�ೆಯ�ಾಗ�ಲ� ಅಲ��ೇ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆದರೂ ಮ�ೆಯ�ಾಗು��ಲ�. ತಂ�ೆ ಮತು� ಮಗನ ವ�ವ�ಾರ �ೇ��ೆ�ಂದ�ೆ, ಅದು 

ಎ�ಾ� ಅಚು�ಕ�ಾ�� ನ�ೆಯು��ತು�. �ಾ�ಾ� ಅದನು� ಮ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಾಗು��ಲ�.  

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ಮ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�, ಆದ�ೆ �ಾವ� ಮ�ೆಯ�ೆ �ೋದ�ೆ 

ಅದ�ಂದ ನಮಗೂ ದುಃಖ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅ�� ಅವ�ಗೂ ದುಃಖ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ ನಮ� 

ಮನ��ನ�� ಅವ��ಾ� ದುಃ�ಸುವ�ದು, ಈಗ ತಂ�ೆ�ಾ� ನಮ�ೆ �ೆಲಸ�ೆ� ಬರುವ��ಲ�. 
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ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅವ��ೆ ಅ�� �ಾವ �ೕ�ಯ�� ದುಃಖ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾವ� ಇ�� ದುಃ��ದ�ೆ ಅದರ ಪ��ಾಮವ� ಅವ��ೆ ತಲುಪ�ೇ ಇರುವ��ಲ�. 

ಜಗ��ನ�� ಎಲ�ವ� ಈ �ೕ�ನ �ಾ�ೆ, '�ೆ��ಷನ್'�ನ �ಾ��ೆ! �ಾವ� ಇ�� 

�ೊರಗುವ�ದ�ಂದ ಅವನು �ಾಪಸು ಬರು�ಾ��ೆ�ೕ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ೆ, ಬರಲು �ಾವ �ಾ�ಯು ಇಲ��ೇ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇಲ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ದ� �ೕ�ೆ, ಇ�� �ೊರಗು��ದ��ೆ, ಅದು ಅವ��ೆ ತಲುಪ�ತ��ೆ ಮತು� ಅವನ 

�ೆಸ�ನ�� �ಾವ� ಧಮ�ವ�ೊ�ೕ-ಭ��ಯ�ೊ�ೕ �ಾ��ಾಗ, ನಮ� �ಾವ�ೆಗಳ� ಅವ��ೆ 

ತಲುಪ�ತ��ೆ ಮತು� ಅದ�ಂದ ಅವ��ೆ �ಾಂ�ಯು �ಗುತ��ೆ. ಅವ��ೆ �ಾಂ� �ಗುವ 

��ಾರವ� �ಮ�ೆ �ೇ�ೆ ಅ��ಸುತ��ೆ? ಅಲ��ೆ ಅವ��ೆ �ಾಂ�ಯನು� �ಗುವಂ�ೆ 

�ಾಡುವ�ದು �ಮ� ಜ�ಾಬು�ಾ� ಅಲ��ೇ? �ಾ�ಾ� ಅಂಥ�ೆ�ೕ�ಾದರೂ �ಾ�, ಅದ�ಂದ 

ಅವ�ಗೂ �ೆಮ�� �ೊರಕ�. �ಾ�ೆಯ ಮಕ���ೆ �� �ಂ�ಯನು� ಹಂಚುವ�ದು ಅಥ�ಾ 

�ೇ�ೇ�ಾದರೂ �ಾ�. 

        �ಾ�ಾಗ �ಮ� ಮಗನ �ೆನ�ಾಗುವ��ೋ, ಆಗ ಅವನ ಆತ�ದ ಕ�ಾ�ಣ�ಾಗ� 

ಎಂದು �ಾ�ಥ��ೆಯನು� �ಾ�. 'ಕೃ�ಾಳ� �ೇವರ' �ೆಸರನು� ಸ���, '�ಾ�ಾ 

ಭಗ�ಾನರ��' �ಾ�����ೊಂಡರೂ �ೆಲಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ '�ಾ�ಾ 

ಭಗ�ಾನರು' ಮತು� ' ಕೃ�ಾಳ� �ೇವರು' ಆತ� ಸ�ರೂಪ�ಂದ ಒಂ�ೇ ಆ��ಾ��ೆ! �ೇಹ�ಂದ 

�ೇ�ೆ �ೇ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಸಬಹುದು, �ೋಡಲು �ೇ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಸಬಹುದು ಆದ�ೆ ವಸು��ನ 

�ೕ��ಂದ ಒಂ�ೇ ಆ��ಾ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ಮ�ಾ�ೕರ್ ಭಗ�ಾನರ �ೆಸರನು� �ೇ�ದರೂ 

ಕೂ�ಾ ಒಂ�ೇ ಆ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಅವನ ಆತ�ದ ಕ�ಾ�ಣ�ಾಗ� ಎನು�ವ��ೊಂ�ೇ ನಮ� 

�ರಂತರದ �ಾವ�ೆ�ಾ�ರ�ೇಕು. ಅವರು ಇರುವವ�ೆಗೂ ನ��ಂ��ೆ �ೊ�ೆಯ�� 

�ರಂತರ�ಾ� ಇರ�ಾ�ತು�, �ೊ�ೆಯ���ೕ ಊಟ-�ಂ�ಯನು� �ಾಡ�ಾ�ತು�, 

�ಾ�ರು�ಾಗ �ಾವ� ಅವರ ಕ�ಾ�ಣ�ಾಗ� ಎಂಬ �ಾವ�ೆಯನು� �ಾ�ೆ �ಾ�ಸ�ಾರದು? 

�ಾವ� �ೊರ�ನವ��ೆ ಒ� �ೆಯ �ಾವ�ೆಯನು� �ಾ�ಸು�ಾಗ, ಇ�� ನಮ� ಸ�ಂತದ ಮ�ೆಯ 

ವ����ಾ� �ಾ�ೆ ಒ� �ೆಯ �ಾವ�ೆ �ಾಡ�ಾರದು?  
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�ೋಧ�ೆಯು, �ಾ�ಥ�ದ ಸಲು�ಾ��ೕ ಅಥ�ಾ �ೋದವರ 

ಸಲು�ಾ��ೕ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ನಮ� ಜನ��ೆ ಪ�ನಜ�ನ�ದ ಅ���ೆ ಆದರೂ ಮ�ೆಯ�� �ಾ�ಾದರೂ ಮರಣ 

�ೊಂ�ದ ಸಮಯದ�� ಜನರು �ಾ�ೆ �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ೆ�ಾ� ತನ�ಯ �ಾ�ಥ��ಾ���ೕ �ೋ�ಸುವ��ಾ��ೆ. �ಾ�ಾದರು ಬಹಳ 

�ಕಟ ಸಂಬಂ�ಗ�ಾ�ದ��ೆ, ಆಗ ಅವರು �ಜ�ಾ� ದುಃ�ಸು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಉ�ದವ�ೆ�ಾ� ಆ 

�ೇ�ೆಯ�� �ೋ��ೆ�ಾ� �ೋ�ಸು�ಾ�, ತಮ� ಸಂಬಂ�ಯನು� �ೆನ���ೊಂಡು ������ 

ಅಳ��ಾ��ೆ, ಏನು ಆಶ�ಯ� ಅಲ��ೇ! ಈ ಜನರು ಭೂತ�ಾಲವನು� ವತ��ಾನದ�� 

�ೆನ���ೊಳ���ಾ��ೆ, ಈ ಇಂ��ಾದವರು ಧನ�ರಲ��ೇ! ಭೂತ�ಾಲವನು� ವತ��ಾನದ�� 

ತಂದು ಅದರ ಪ��ಾಮವನು� ನಮ�ೆ �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ! 

ಪ��ಾಮವ� �ಾಲ��ಕ... 

        ಒಂದು �ಾ� ಕ����ೊಂಡ�ೆ, ಆಗ ಆ 'ಕಲ��ೆ'ಯ ಅಂತ�ದವ�ೆಗೂ ಅ�ೆ�ಾಟವ� 

ಶುರು�ಾಗುತ��ೆ. ಪ��� ಕಲ��ೆಯ ಅಂತ�ದವ�ೆಗೂ ಅ�ೆ�ಾಡುವ��ೇ ಆ��ೆ ಇದು! 

ಅದನು�'leakage' �ಾಡ�ಾರದು! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ನರ�ಂಹ ಮ�ೇ�ಾ ಎನು�ವ ಮ�ಾ ಪ�ರುಷರ ಪ�� �ೕ��ೊಂ�ಾಗ ಅವರು, 

'ಒ� �ೆಯ�ೆ�ೕ ಆ�ತು, ಮು��ತು ಜಂ�ಾಟ' ಎಂದು �ೇ��ಾ��ೆ. ಇದ�ೆ� ಏನು �ೇಳ�ವ�ದು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಆದ�ೆ, ಅವರ ಹುಚು�ತನ�ಂದ �ೊರ�ೆ ವ�ಕ� ಪ���ಟ�ರು, 'ಒ� �ೆಯ�ೆ�ೕ 

ಆ�ತು, ಮು��ತು ಜಂ�ಾಟ' ಎಂದು. ಆ �ಾತನು� ಅವರು ಮನ��ನ�ೆ�ೕ 

ಇಟು��ೊಳ��ೇ�ತು�, 'ಜಂ�ಾಟವ� ಮು�ದು �ೋ�ತು' ಎಂದು. ಅದನು� ಮನ���ಂದ 

'leakage' ಆಗಲು �ಡ�ಾರದು. ಆದ�ೆ ಅ�� ಅದು ಮನ���ಂದ 'leakage' ಆ� 

�ೊರಬಂ�ತು�. ಮನ��ನ�� ಇಡ�ೇ�ಾದ ವಸು�ವನು� ಎಲ�ರ ಮುಂ�ೆ �ೊರ �ಾ�ದ�ೆ, 

ಅವರನು� ಹುಚು� ��ದ ಮನುಷ��ೆಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ.  
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�ಾ�ಗಳ� ಬಹಳ ��ೇಕವ�ಳ�ವರು! 

        '�ಾ�'ಗಳ� ಉ�ಾ�ದ�ೆ� ಒಳ�ಾಗುವ��ಲ�, '�ಾ�'ಗಳ� ಬಹಳ ಬು��ವಂ��ೆ�ಂದ 

ವ��ಸು�ಾ��ೆ. ಮನ���ೊಳ�ೆ 'ಒ� �ೆಯ�ೆ�ೕ ಆ�ತು, ಮು��ತು ಜಂ�ಾಟ', 

ಎನು�ವ��ೆಲ�ವ� ಇದ�ರೂ ಸಹ, �ೊರ�ೆ �ೋ��ೆ�ೆ ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ? ‘ಅ�ೖ��ೕ! ಬಹಳ 

ಅನಥ��ಾ�ತು, �ೕ�ಾಗ �ಾರ�ತು�, ಇನು� ಮುಂ�ೆ �ಾನು ಒಂ��ಾ� �ೇ�ೆ 

ಇರುವ�ದು?' ಎಂ�ೆ�ಾ� �ೇ�, �ಾಟ�ೕಯ�ಾ� ನಟ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ! ಸ�ತಃ ಈ ಜಗತು� 

ಕೂ�ಾ �ಾಟಕ�ೇ ಆ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಒಳ�ೊಳ�ೇ ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು, 'ಒ� �ೆಯ�ೆ�ೕ ಆ�ತು, 

ಮು��ತು ಜಂ�ಾಟ' ಎಂದು. ಆದ�ೆ ಇ�� ��ೇಕ�ಂದ ವ��ಸ�ೇಕು. 'ಒ� �ೆಯ�ೆ�ೕ 

ಆ�ತು, ಮು��ತು ಜಂ�ಾಟ, ���ಂ�ೆ�ಂದ ಭ�ಸು�ೆ ��ೕ �ೋ�ಾಲನ,' �ೕ�ೆಂದು 

�ೊರ�ೋಕದ�� �ೇಳ�ಾರದು. ಇಂತಹ ಅ��ೇ�ತನವನು� �ೊರ�ನ ಜನರು �ಾರೂ 

�ಾಡುವ��ಲ�. ಶತು��ಾ�ದ�ರೂ ಸಹ ��ೇಕ�ಂದ �ಾ�ನ ಮ�ೆಯ�� ಕು�ತು�ೊಳ���ಾ��ೆ, 

ಮುಖದ�� �ೇಸರವನು� ವ�ಕ�ಪ�ಸು�ಾ��ೆ! ನಮ�ೆ (�ಾ��ೆ) �ೆ�ೕಕವ� ಇಲ� ಏನು 

ಅ��ಸುವ�ದೂ ಇಲ�, ಆದರೂ '�ಾತ್-ರೂಮ್'�ೆ �ೋ� ಕ��ನ �ೆಳ�ೆ ಒಂ�ೆ�ೆಡು �ೕ�ನ 

�ಂದುಗಳನು� ಇ���ೊಂಡು ಬಂದು ���ಂ�ೆ�ಂದ ಕು�ತು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಇ�ೆ�ಾ� 

ಅ�ನಯ�ಾ��ೆ. The world is the drama itself; �ೕವ� ಕೂ�ಾ �ಾಟಕವನ��ೆ�ೕ 

�ಾಡ�ೇ�ಾ��ೆ, ಅ�ನಯವನ��ೆ�ೕ �ಾಡ�ೇ�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ ಆ ಅ�ನಯವನು� 'sincerely' 

�ಾಡ�ೇಕು. 

�ೕವವ� ಅ�ೆ�ಾಡುವ��ೆ ಹ�ಮೂರು �ವಸ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮೃತು��ನ ನಂತರ ಹ�ಮೂರು �ನಗಳ rest-house ಇರುತ��ೆ ಎಂದು 

�ೇಳ��ಾ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಈ ಹ�ಮೂರು �ವಸಗ�ೆ�ಾ� ಆ �ಾ�ಹ�ಣ��ೆ ಇರುತ��ೆ. ಮರಣ�ೊಂ�ದವ��ೆ 

ಅದ�ಂದ ಏನು? �ಾ�ಹ�ಣರು rest-house ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ಮ�ೆಯ �ೕ�ೆ 

ಕು��ರುತ��ೆ, �ೆ�ೆ�ಟು� �ಾತ�ದ �ೕವವ� �ೋಡುತ��ರುತ��ೆ ಎಂ�ೆ�ಾ� �ೇಳ��ಾ��ೆ. 

ಅ��ೕ ಮೂಖ�, �ೋ��ೊಂಡು ಏನು �ಾಡ����ೆ? ಆದರೂ �ೋ� ಆ �ೕ�ಯ 

ಮೂಢನಂ��ೆಯ �ಾವ��ೕ  �ಾವ�! �ೋಡಲು �ೆ�ೆ���ನ �ಾತ�ದ �ೕ��ಾ�ದು�, 

ಅದು ಮ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಕು��ರುತ��ೆ ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಅಲ��ೆ ಅದನು� ನಮ� ಜನ 
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ಸತ��ೆಂದು �ಾ���ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಸತ��ೆಂದು ನಂ�ಸ�ೆ �ೋದ�ೆ, ಈ ಜನಗಳ� ��-

�ಾ�ದ� ಏನೂ �ಾಡುವ��ೇ ಇಲ�.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಗರುಡ ಪ��ಾಣದ�� ಬ�ೆ��ೆ. ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ೆ�ೆ���ನ �ಾತ�ದ�ೆ�ೕ ಆತ� 

ಇರುತ��ೆ ಎಂದು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, �ಾ�ಾ��ೕ ಅದರ �ೆಸ�ೇ ಗರುಡ ಪ��ಾಣ! ಅಂದ�ೆ ಪ��ಾತನ ಎಂದು 

ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೆ���ನ �ಾತ�ದ ಆತ� �ಗುವ�ದೂ ಇಲ�, ಮ�ೆ� ಅ�� �ನ 

ಬದ�ಾಗುವ�ದೂ ಇಲ�. ಶುಕ��ಾರ ಬದ�ಾಗುವ��ೇ ಇಲ�. ಎ�� �ೇ �ೆ��ೆ! �ಾಡಲು 

�ೋದರು scientific, ಉ�ೆ�ೕಶವ� ಕೂ�ಾ scientific ಆ�ತು, ಆದ�ೆ thinking ಎ�ಾ� �ೆಟು� 

�ೋ�ತು. ಜನರು ಮೃತರ �ೆಸ�ನ�� ���ಗಳನು� �ಾಡು�ಾ��ೆ �ಾಗು ���ಗಳನು� 

�ಾ� �ಾ�ಹ�ಣ��ೆ �ಾನ �ೊಡು�ಾ��ೆ. ಆ�ನ ಸಮಯದ�� �ಾನವನು� �ೕಡಬಹು�ಾದಂಥ 

�ಾ�ಹ�ಣ�ದ�ರು. ಆಗ �ಾ�ಹ�ಣ��ೆ �ಾನ �ೕ�ದ�ೆ, ಅದ�ಂದ ಪ�ಣ� ಕ���ೊಳ����ದ�ರು. 

ಈಗಂತೂ ಅ�ೆ�ಾ� ಅ�ಾಯ�ಾ� ಆ��ೆ. �ಾ�ಹ�ಣರು ಇ��ಂದ �ಾ��ೆಯನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಂಡು�ೋಗು�ಾ��ೆ, ಅ�� �ಾ��ೆಯ ಅಂಗ�ಯವ�ೊಂ��ೆ ವ�ವ�ಾರ 

ಇಟು��ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಕಂಬ� �ೊಟ��ೆ ಅದನೂ� �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ, �ೆಡ್-�ೕಟ್ �ೊಟ��ೆ 

ಅದನೂ� �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ. �ಾವ� ಇನು� �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಾನು-ಬ�ೆ� ಏ�ೇ 

�ೊಟ�ರೂ ಎಲ�ವನೂ� �ಾ��ೊಂಡು �ಡು�ಾ��ೆ. ಇದ�ಂದ �ೇ�ೆ ಆ ಆತ��ೆ� ತಲುಪ�ತ��ೆ 

ಎಂದು ನಂ��ೊಂ��ಾ��ೆ ಈ ಜನರು? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾ, ಈಗಂತೂ �ಾ��ಾ�ಗ� ೕೆ �ಾ�ಹ�ಣ��ೆ �ೇಳ��ಾ��ೆ, '�ೕವ� 

ತಂದು�ೊ� �ಮ�ೆ ಅದರ �ಜ�ಾದ �ೆ�ೆಯನು� �ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ' ಎಂದು. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದು ಈ��ಂದಲ�, ಬಹಳ ವಷ�ಗ�ಂದಲೂ ನ�ೆಯುತ��ೇ ಇ�ೆ. 'ಸ��ಾದ 

�ೆ�ೆ �ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೕವ� �ೆ�ೆದು �ೊಂಡು ಬ�� ಎಂದು �ೇಳ�ವ�ದು. ಮತು� ಅವರು 

�ಾ�ೋ �ೊ��ರುವ �ಾ��ೆ ಅ�ಾ�ರುತ��ೆ, ಅದನು� ತಂದು�ೊಡು�ಾ��ೆ!' ಏನು 

�ೇಳ�ವ�ದು, ಇನೂ� ಸಹ ಈ ಜನರ ತ�ೆ�ೆ �ೋಗುವ��ಲ�, ಈಗಲೂ ಮೂಖ�ತನ�ಂದ 

ಅ�ೇ �ೕ�ಯ�� ನ�ೆಯುತ��ೇ ಇ�ೆ. �ೈನ ಧಮ�ದವರು �ೕ�ೆ�ಾ� �ಾಡುವ��ಲ�. �ೈನರು 

ಬಹಳ ಅ�ವೃ�� �ೊಂ�ದವರು ಮತು� ಅಂ�ಂಥ�ೆ��ಾ� �ಾಡುವ��ಲ�. ಇ�ೆ�ಾ� ಏನೂ ಇಲ�. 

ಇ��ಂದ ಆತ� �ೊರ��ೆಂದ�ೆ �ೇರ�ಾ� ಅದು ಸಂಚ�� �ೊಂಡು�ೋಗುತ��ೆ ಮತು� 

ಗಭ�ವ� �ಾ����ಾಗುತ��ೆ.  
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ಮರಣ�ೊಂ�ದವ��ೆ ಇಲ� �ಾವ �ೇ�ಾ�ೇ�! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮೃತು��ನ ನಂತರ ಏ�ಾದರು ಭಜ�ೆ-�ೕತ��ೆ �ಾಡ�ೇ�ೋ �ೇಡ�ೕ? 

ಅದ�ಂದ ಏನು ಪ��ೕಜನ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮೃತು��ೊಂ�ದವ��ೆ, �ಾವ�ದರ �ೇ�ಾ�ೇ�ಯು ಇಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ದ��ೆ ಈ ನಮ� �ಾ��ಕ ��ಗ��ೆಯಲ� ಮತು� ಮರಣದ ಪ�ಸಂಗದ�� 

�ಾವ��ೆ�ಾ� ��, �ಾಯ�ಗ��ೆ ಅವ� ಸ��ೕ ಅಥ�ಾ ಅಲ��ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾವ�ದೂ ಇದರ�� ಒಂದು ಅಂಶ ಕೂ�ಾ ಸ��ಲ�. �ಾರು 

�ೋಗುವವ�ದ��ೋ ಅವರು �ೋದರು. ಜನರು ಅವರಷ��ೆ� ���ರುವ�ದನು� 

�ಾ��ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ �ಾಗು ಎ���ಾದರೂ ಅವ��ೆ, '�ಮ�ೋಸ�ರ ಏ�ಾದರು 

ಒ� �ೆಯದನು� �ಾ��ೊ��!' ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಆಗ ಅವರು �ೇಳ��ಾ��ೆ, 'ನನ�ೆ ಅದ�ೆ��ಾ� 

ಸಮಯ�ೇ ಇಲ�' ಎಂದು. ಇನೂ� ತಂ�ೆಯ ಒ���ಾ� �ಾಡಲು �ೇ�ದ�ೆ, ಆಗಲೂ �ಂ�ೆ-

ಮುಂ�ೆ �ೋಡುವಂಥವರು. ಆಗ ಅಕ� ಪಕ�ದವರು �ೇ� ಬಲವಂತ �ಾ�, �ನ� 

ತಂ�ೆ�ಾ��ಾದರೂ �ಾಡು, ಎಂದು ಒ�ಾ�ಯಪ�� ಅಂತಹ �ಾಯ�ಗಳ�ೆ��ಾ� 

�ಾ�ಸು�ಾ��ೆ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ದ��ೆ ಈ ಗರುಡ ಪ��ಾಣ ಓ�ಸು�ಾ�ರಲ��ೇ ಅದು ಏನು?  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಈ ಗರುಡ ಪ��ಾಣ ಎ�ಾ� ಬಹಳ ದುಃಖದ�� ಇರುವವ��ೆ ಒಂದು ಕ�ೆ ಕು����, 

ನಂತರ ಅವ��ೆ ಸ�ಾ�ಾನಪ�ಸಲು ಉ�ಾಯ �ಾಡುವ��ಾ��ೆ. ಅದ�ಾ���ೕ ಈ 

ಎ�ಾ� ಉ�ಾಯಗ�ಾ��ೆ. 

ಇ�ೆ�ಾ� �ೊಗ��ೆ�ಾ�! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ ಮೃತು��ನ ನಂತರ ಹ�ೆ�ರಡ�ೇ �ನದ ಆಚರ�ೆ, ಹ�ಮೂರ�ೇ �ನದ 

ಆಚರ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ, �ಾ�ೆ�ಗಳನು� ಹಂಚು�ಾ��ೆ, ಊಟ �ಾಕು�ಾ��ೆ, ಇ�ೆಲ�ದರ ಮಹತ� 

ಏನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇ�ೇನು �ಾಡ�ೇ �ೇ�ಾದ �ೆಲಸ�ೇನಲ�. ಇ�ೆ�ಾ� �ಾಡುವವರು 

ಪ�ಶಂ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಾ���ೕ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಅಲ��ೆ �ಾರು �ಾವ�ದಕೂ� ಖಚು� 

�ಾಡುವ��ಲ��ೕ, ಅವರು �ೋ�ಗ�ಾ��ಡು�ಾ��ೆ. �ೆಲವರಂತೂ ಎರಡು �ಾ�ರ 
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ರೂ�ಾ� ಖ�ಾ�ದ�ೆ, ಊಟ-�ಂ�ಯನೂ� �ಾಡುವ��ಲ� ಮತು� ಆ ಎರಡು �ಾ�ರ 

ರೂ�ಾ�ಯನು� ಮ�ೆ� ಸಂಗ��ಸುವ�ದರ�� �ರತ�ಾಗು�ಾ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ಈ �ೕ�ಯ 

ಪದ��ಗ�ಂದ ಅವ�ಂದ ಖಚು� �ಾ��ದ�ೆ, ಆಗ ಮನಸು� ಸ�ಚ��ಾಗುವ�ದಲ��ೆ �ೋಭವ� 

�ೆ�ಾ�ಗುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಎ��ಯೂ ಇದನು� ಕ�ಾ�ಯ�ಾ� �ಾಡ�ೇ �ೇ�ೆಂ�ೇನೂ ಇಲ�. 

���ಂದ ಆಗುವ��ಾದ�ೆ �ಾ�, ಇಲ��ಾದ�ೆ �ೇಡ.  

�ಾ�ದ�ದ ಸ��ಾದ �ಳ�ವ��ೆ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ದ�ದ ಸಮಯದ�� �ತೃಗಳನು� ಆ�ಾ�ನ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಅದು 

�ೕಗ��ಾ��ೆ�ೕ? ಅಲ��ೆ �ತೃಪಕಷ್ದ ಸಮಯದ�� �ತೃಗಳ� ಬರು�ಾ��ೆ�ೕ? �ಾಗೂ 

ಊಟ �ಾಕು�ಾ�ರಲ� ಅದು ಏನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮಕ���ೆಂ��ೆ ಇನೂ� ಸಂಬಂಧವ� ಉ�ದು�ೊಂ�ದ��ೆ, ಆಗ �ಾತ� 

ಬರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಇ�� ಪ��� ಸಂಬಂಧಗ�ೆ�ಾ� ಕಳ� �ೋದ �ೕ�ೆ�ೕ 

�ೇಹವನು� �ಟು��ೋಗುವ�ದು. �ಾವ �ೕ�ಯಲೂ� ಮ�ೆಯವ�ೊಂ��ೆ ಸಂಬಂಧವ� 

ಉ�ಯ�ೆ ಪ�ಣ��ೊಂ�ಾಗ �ೇಹವ� ಕಳ� �ೕಳ�ತ��ೆ. ನಂತರ ಎಂದೂ ಸಂಪಕ�ದ�� 

ಬರುವ��ಲ�. �ೊಸ�ಾ� ಸಂಬಂಧವನು� ಕ���ೊಂ�ದ��ೆ, ಆಗ ಮ�ೆ� ಮುಂ�ನ 

ಜನ��ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ೆ ಸುಮ��ೆ �ಾರೂ ಬರುವ��ಲ�. �ತೃ ಎಂದು �ಾರನು� 

ಕ�ೆಯುವ�ದು? ಮಕ���ೆ �ೇಳ�ವ��ೋ ಅಥ�ಾ ��ಯ��ೆ �ೇಳ�ವ��ೋ? ಮಕ�ಳ� �ತೃ 

ಆಗು�ಾ��ೆ �ಾ�ೆ ತಂ�ೆಯೂ �ತೃ ಆಗು�ಾ��ೆ ಅಲ��ೆ �ಾತನೂ �ತೃ ಆಗು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾದ�ೆ 

�ಾರನು� �ತೃ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವ�ದು? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೆನ�� �ೊಳ��ವ�ದ�ಾ���ೕ ಈ ���ಗಳ�ೆ��ಾ� �ಾ�ರುವ�ದಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಲ�. �ೆನ���ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� ಅಲ�. ಈ ನಮ� ಜನರು �ದ��ಂದ �ಾನ 

ಧಮ�ಗ��ೆ �ಾಲು� ಆ�ೆ ಕೂ�ಾ ಖಚು� �ಾಡ�ೇ ಇರುವಂಥವರು. �ಾ�ಾ� ಅವ��ೆ 

�ಳ�ವ��ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾ� ಬಂತು ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ನ� ��ಾ��ೕಯವರ �ಧನ�ಾ��ೆ �ಾ�ಾ� 

ಏ�ಾದರೂ �ಾಯ�ದ�� ಖಚು� �ಾಡು, ಪ��ೆ, ಪ�ನ�ಾ�ರ ಏ�ಾದರು �ಾ�ಸು. ಅದು 

�ನ� ��ಾ��ೕ�ೆ ತಲುಪ�ತ��ೆ.' �ೕ�ೆ �ೋಕದ ಜನರು ಒ�ಾ�ಯ �ಾ� ಅವ��ೆ �ೈದು, 

ಬು�� �ೇ�, 'ಏ�ಾದರು �ಾಡು ತಂ�ೆ �ನ�ೆ ಒ� �ೆಯದನು� �ಾಡು�ಾ��ೆ! �ಾ�ದ� �ಾ�ಸು! 

ಏ�ಾದರೂ ಒ� �ೆಯದನು� �ಾಡು!' ಎಂದು �ೇ� ಅವ�ಂದ ಧಮ��ಾನದ �ೆಸ�ನ�� 
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ಇನೂ�ರು-�ಾಲು�ನೂರು ಖಚು� �ಾ�ಸು��ದ�ರು. ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾನ ಧಮ�ದ ಫಲವ� 

�ಾ����ಾಗು��ತು�. ತಂ�ೆಯ �ೆಸ�ನ�� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಅದರ ಫಲವ� �ೊ�ೆಯು��ತು�. 

ಅ�� ತಂ�ೆಯ �ೆಸರನು� �ೇಳ�ೆ �ೋ�ದ��ೆ, ಆಗ �ಾರೂ ಕೂ�ಾ �ಾಲು� ಆ�ೆಯನೂ� 

ಖಚು� �ಾಡು��ರ�ಲ�. �ಾ�ಾ� ಇ�ೆಲ�ವ� ಅಂಧಶ��ೆ�ಯ �ೕ�ೆ�ೕ ನ�ೆದು�ೊಂಡು 

ಬರು���ೆ. �ಮ�ೆ ಅಥ��ಾ�ತಲ��ೇ? ��ಯ�ಲ��ೇ? 

        ಈ ವ�ತ-ಉಪ�ಾಸ �ಾಡುವ��ೆ�ಾ� ಆಯು�ೇ�ದದ ದೃ���ಂ�ಾ��ೆ, ಅದು 

ಆಯು�ೇ�ದದ �ಷಯ�ಾ��ೆ. ವ�ತ-ಉಪ�ಾಸ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಏ�ೆ�ಾ� �ಾಭ��ೆ 

ಎನು�ವ�ದರ �ವರ�ೆಯನು� ಆಯು�ೇ�ದದ�� �ಾಡ�ಾ��ೆ. �ಂ�ನವರು ಈ �ೕ��ಂದ 

��ೕ��ರುವ�ದು ಒ� �ೆಯ�ೇ ಆ��ೆ. ಈ ಮೂಖ� ಮನುಷ��ಗೂ ಕೂಡ �ಾಭ�ಾಗ� 

ಎಂ�ೇ, ಈ ಎಂಟ�ೇ �ನದ, ಹ�ೊ�ಂದ�ೇ �ನದ, ಐದ�ೇ �ನದ ಆಚರ�ೆ ಎಂ�ೆ�ಾ� 

�ಾ�ರುವ�ದು �ಾಗೂ ಅ�ೇ ಈ �ಾ�ದ��ಾ��ೆ! �ಾ�ಾ� ಈ �ಾ�ದ�ವ� ಕೂ�ಾ ಬಹಳ 

ಒ� �ೆಯದ�ಾ���ೕ �ಾಯ�ವನು� �ಾಡುವ��ಾ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾ, ಇನು� ಈ ಊಟ �ಾಕುವ�ದು ಇದರ ಅಥ��ೇನು? ಅದನು� ಕೂ�ಾ 

ಅ�ಾನ�ೆಂದು �ೇಳಬಹು�ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾಗಲ�, ಅದು ಅ�ಾನವಲ�. ಅ�ೊಂದು ಪದ�� ಜನರು ರೂ���ೊಂ��ಾ��ೆ, ಆ 

�ೕ�ಯ�� �ಾ�ದ�ವನು� �ಾಡು�ಾ��ೆ. ನಮ��� ಈ �ಾ�ದ�ವನು� �ಾಡುವ�ದರ �ಂ�ೆ ಬಹು 

�ೊಡ� ಇ��ಾಸ�ೇ ಇ�ೆ. ಇದನು� ನ�ೆ��ೊಂಡು ಬರಲು ಏನು �ಾರಣ? ಈ �ಾ�ದ�ವ� 

�ಾ�ಾಗ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ? �ಾದ�ಪಧ ಶುದ� ಹು����ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾ� 

�ಾದ�ಪಧ ಪ�ಣ� ಅ�ಾ�ಾ�ೆ�ಯವ�ೆ�ೆ �ಾ�ದ�ದ ಋತು�ೆಂದು ಕ�ೆಯ�ಾ��ೆ. ಹ��ಾರು 

�ನದ �ಾ�ದ��ಾ��ೆ! ಈ �ಾ�ದ�ವನು� �ಾ�ಾ� ಜನರು ����ದರು? ಅವ�ೆ�ಾ� ಬಹು 

ಬು��ವಂತ ಜನರು! �ಾ�ಾ� ಅದರ ಒ�ತನು� ��ದು �ಾ�ದ� ಎಂದು �ಾಡಲು 

�ಾ�ರಂ��ದರು. ಇ�ೆ�ಾ� �ೈ�ಾ�ಕ�ೇ ಆ��ೆ. ಈ ನಮ� �ಂದೂ�ಾ�ನದ�� ಬಹಳ 

ವಷ�ಗಳ �ಂ�ೆ ಹ��ಗಳ�� ಪ���ಂದು ಮ�ೆಯ�� �ಾ�ಾದ�ೊಬ�ರು �ಾ��ೆ 

���ರು��ದ�ರು, ಮ�ೇ�ಯ�ಂದ ನರಳ��ಾ� �ಾ��ೆ ���ರುವವರು ಒಬ�ರು-ಇಬ�ರು 

ಇ�ೆ�ೕಇರು��ದ�ರು. ಅದು �ಾವ �ಂಗಳ��? ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಅದು ಈ �ಾದ�ಪಧದ 

�ಂಗಳ�. ಆ ಸಮಯದ�� ನಮ� ಹ��ಗ��ೆ �ೋದ�ೆ ಪ���ಂದು ಮ�ೆಯ �ೊರ�ೆ 

ಒಂ�ಾದರೂ �ಾ��ೆ ���ರು��ತು �ಾಗೂ ಅದರ�ೕ�ೆ ಕಂಬ�ಯನು� ಸು���ೊಂಡು 
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ಮಲ�ರು��ದ�ರು. ಜ�ರದ �ಾಪ ಇರು��ತು�, ಮ�ೇ�ಯ ಜ�ರದ ಎ�ಾ� ಲಕಷ್ಣಗಳ� ಕಂಡು 

ಬರು��ತು�. �ಾದ�ಪಧದ �ಂಗಳ�� �ೊ� �ೆಗಳ� ಬಹಳ�ಾ� ಇರುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಎ�ಾ� ಕ�ೆ 

ಮ�ೇ�ಯ ಹರ��ಡುತ��ೆ, ಮ�ೇ�ಯ ಎಂದ�ೆ �ತ� ಜ�ರ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಾಯು ಅಥ�ಾ 

ಕಫದ ಜ�ರವಲ�. �ತ� ಜ�ರ�ೆಂದ�ೆ, �ೇಹದ�� ಬಹಳಷು� �ತ� �ೆ�ಾ��ರುತ��ೆ. ಅದರ 

�ೊ�ೆ�ೆ, ಮ�ೆ�ಾಲದ �ನಗಳ� �ಾಗೂ ಈ �ೊ� �ೆಗಳ �ಾಟ. �ಾ��ೆ �ತ�ವ� 

�ೆ�ಾ��ರುವ��ೋ ಅವರ�ೆ�ೕ �ೊ� �ೆಗಳ� ಕ�ಯುವ�ದು. ಅದ�ಾ�� ಏನ�ಾ�ದರು 

ಕಂಡುಹುಡುಕ�ೇ �ೇ�ಾ�ತು� �ಾಗೂ �ಂದೂ�ಾ�ನದ��ನ ಜನ��ೆ ಏ�ಾದ�ೊಂದು 

�ಾಗ�ವನು� �ಾಡ�ೇ �ೇ�ಾ�ತು�. ಇಲ��ಾ�ದ��ೆ ಇ��ನ ಜನಸಂ�ೆ� ಅಧ��ೆ� 

ಇ�ದು�ಡು�ತು�. ಆದ�ೆ, ಈಗ �ೊ� �ೆಗಳ� ಕ���ಾ��ೆ, ಇಲ��ದ��ೆ ಜನರು �ೕ�ಸಲು 

�ಾಧ��ಾಗು�ರ�ಲ�. �ಾ�ಾ�, ಈ �ತ�ದ ಜ�ರವನು� ಶಮನ �ಾಡುವ�ದ�ಾ��, 

ಗುಣಪ�ಸುವ ���ಯನು� ಪ�ೆ�ಹಚ��ಾ�ತು. ಈ ಜನರು �ಾ��ಂದ ತ�ಾ��ದ ��ಸು, 

�ಾಯಸ, �ಾಲು �ಾಗೂ ಸಕ��ೆಯನು� �ಂದ�ೆ, �ತ�ವ� ಶಮನ�ಾಗುವ�ದಲ��ೆ ಮ�ೇ�ಯ 

�ೋಗವ� ಇ�ಮುಖ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು ಪ�ೆ�ಹಚ��ಾ�ತು. ಆ�ನ �ಾಲದ�� ಜನರ 

ಮ�ೆಯ�� �ಾಲು �ೆ�ಾ�� ಇದ�ರೂ, �ಾಯಸ ಅಥ�ಾ �ಾ�ನ �ಂ� ��ಸು ಏನು 

�ಾಡುತ�ಲೂ ಇರ�ಲ� �ಾಗೂ �ನು�ತ�ಲೂ ಇರ�ಲ�! ಬಹಳ normal ಅಲ��ೇ (!) �ಾ��ಾ�ಗ, 

ಏನು �ಾಡುವ�ದು �ೕ�ೇ �ೕ��? ಅಂಥವ��ೆ ಈ �ಾ�ನ ��ಸುಗಳನು� ��ಾಲೂ 

���ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ? 

         ಇ�ಾ�ವ�ದೂ �ಾರ ತಂ�ೆಗೂ ಒಂದು ಚೂರೂ ತಲುಪ�ವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, ಇದು ಆ�ನ 

ಜನರು ಕಂಡು�ೊಂಡ �ೕ��ಾ��ೆ, ಇಲ��ದ��ೆ ಈ �ಂದೂ�ಾ�ನದ ಜನರು �ಾಲು� ಆ�ೆ 

ಸಹ �ಾನ, �ಾಡುವಂಥವರಲ�. ಅಂಥ �ೋ�ಗಳ�! ಎರಡು ಆ�ೆ ಕೂ�ಾ �ಾನ 

�ಾಡುವ��ಲ�. �ಾ�ಾ�, �ೕ�ೋ �ಾ�ೋ �ಾ� ಕು���ೆಯ ಪ�� ��ದು 

�ೇಳ�ೇ�ಾ�ತು, '�ನ� ತಂ�ೆಯ �ಾ�ದ�ವ�ಾ�ದರೂ �ಾಡ�ಾರ�ೇ?' �ೕ�ೆಂದು ಎಲ�ರು 

�ೇಳ�ವ �ಾ��ೆ�ಾ��ೋ�ತು! ಅಂ��ಂದ �ಾ�ದ�ದ �ೆಸ�ನ�� ಈ ಪದ��ಯನು� 

�ಾ��ಟ�ರು. ಕೂ�ಾ ಅ�ೇ �ೆಸರನು� ಇಟ�ರು, '��ಯರ �ಾ�ದ� �ಾಡ�ೇಕಲ��ೇ!' ಎಂದು, 

ಅದರ��ಯೂ ನನ�ಂತಹ �ಂಡರು �ಾಡ�ೇ �ೋದ�ೆ ಆಗ ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ? 'ತಂ�ೆಯ 

�ಾ�ದ�ವನು� �ಾಡದವನು' ಎಂದು. ಈ ಅಕ�ಪಕ�ದವರ ಉಪದ��ಂದ ತ����ೊಳ�ಲು 

�ಾ�ದ�ದ ಊಟ ಇಟು��ೊಳ���ಾ��ೆ. ನಂತರ ಎಲ��ಗೂ ಊಟ �ಾ���ಡು�ಾ��ೆ. 
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        �ಾ�ಾ�, ಆ ಹು���ಯ �ನ�ಂದ �ಾ�ನ �ೋ�ಾ �ನ�ಲು �ಾ�ರಂಭ�ಾದ�ೆ, 

ಇನು� ಹ��ೈದು �ನಗಳವ�ೆ�ೆ �ನು�ತ��ೇ ಇರುವ��ಾ��ೆ. ಅದು �ೇ�ೆಂದ�ೆ, 'ಇವತು� 

ನಮ� ಮ�ೆಯ�� �ಾ�ದ�ದ ಊಟ�ಾದ�ೆ, �ಾ�  ೆ�ಮ� ಮ�ೆಯ��.' �ೕ�ೆ ಜನರು �ದ�ೇ 

�ಾಯ�ಕ�ಮವನು� �ಾ��ೊಳ����ದ�ರು, 'ಇವತು� ಎ���ೆ �ೋಗ�ೇಕು �ಾಗೂ ಪ�� �ನ 

ಒಂದಲ� ಒಂದು ಕ�ೆ �ೋಗ�ೇಕು, ತ��ಸುವ �ಾ�ಲ�' ಎಂದು. �ೊ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆ�ೆ ಕೂ�ಾ 

ಊಟ ಇಡುವ�ದು, ಈ �ೕ�ಯ�� ಪದ��ಯನು� ರೂ���ೊಂಡರು. ಇದ�ಂ�ಾ� �ತ�ವ� 

ಶಮನ�ಾ�ತು. ಅದ�ೆ� ಜನರು ಆ�ನ �ಾಲದ�� ಏನು �ೇಳ���ದ��ೆಂದ�ೆ, ಹ��ಾರು 

�ನದ �ಾ�ದ�ದ ಋತು�ನ�� ಆ�ೋಗ�ವ� ಸು�ಾ��ದ�ಂದ, ಈಗ ನವ�ಾ���ೆ 

ಬರ�ಾ�ತು! ಎಂದು.   

ಸ� �ನಃ ಮರಣವ� ಕೂ�ಾ ಇಲ�!  

        ಈ ಪ�ಕೃ�ಯ �ಯಮವ� ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ಾವ ಮನುಷ�ನನೂ� ಇ��ಂದ (ಈ 

�ೋಕ�ಂದ) ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುವಂ�ಲ�. ಮರಣ �ೊಂದುವವನ ಸ� ಇಲ��ೆ ಅವನನು� 

ಇ��ಂದ ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುವಂ�ಲ�. ಜನರು ಸ� �ಾಡು�ಾ��ೆ�ೕ ಇಲ��ೕ? ಅದು 

�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ೆಲ��� �ೇಳ��ಾ�ರಲ��ೇ, 'ಭಗವಂತ, ಇ��ಂದ �ೋದ�ೆ �ಾಕು' ಎಂದು. 

�ಾ�ಾ� �ೕ�ೆ �ೇಳ��ಾ��ೆ? ಅವ��ೆ ಎಂ�ಾದರು ತ�ೆಯ�ಾರದ ದುಃಖ�ಾ�ಾಗ �ಾ�ೆ 

�ೇ��ಡು�ಾ��ೆ, 'ಈ �ೇಹ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ ���ದ�ೆ �ಾಕು' ಎಂದು. ಆಗ ಆ ಸಮಯದ�� 

ಸ� �ಾ��ಡು�ಾ��ೆ.  

ಅದರ �ದಲು �ಾಡು 'ನನ�' �ೆನಪ�! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾ, �ೕ�ೆಂದು �ೇ��ೆ�ೕ�ೆ, �ಾರು ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೋ ಅವ��ೆ 

ಅ�ೇ �ೕ�ಯ�� ಮುಂ�ನ ಏಳ� ಜನ�ಗಳಲೂ� ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಳ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು, 

ಈ �ಾತು ಸತ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ : �ಾವ ಸಂ�ಾ�ರ�ೆ� ಒಳ�ಾ�ರುವ��ೋ, ಅದು ಏಳ�-ಎಂಟು ಜನ�ಗಳ ನಂತರ 

�ೋಗುತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ಅಂತಹ �ೆಟ� ಸಂ�ಾ�ರ�ೆ� �ೕಳದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ೇಕು. �ೆಟ� 

ಸಂ�ಾ�ರ�ಂದ ದೂರ ಉ�ದು�ಡ�ೇಕು. �ೌದು, ಈ �ೕವನದ�� ಎಷು� �ೇ�ಾದರೂ ದುಃಖ 

ಬಂದರೂ ಕೂ�ಾ ಸ���ೊ�� ಆದ�ೆ ಗುಂಡು �ಾ���ೊಂಡು �ಾಯ�ೇ�, ಆತ�ಹ�ೆ� 

�ಾ��ೊಳ��ೇ�. ಆದ��ಂದ�ೇ ವ�ೋದ�ಾ ಪಟ�ಣದ�� �ೆಲವ� ವಷ�ಗಳ �ಂ�ೆ ಎಲ��ಗೂ 
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�ೇಳ�ಾ�ತು� ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಳ��ವಂ�ೆ ಅ����ಾಗ ನನ�ನು� �ೆನಪ� 

�ಾ��ೊ�� �ಾಗೂ ನನ� ಬ��ೆ ಬಂದು ��. �ೆಲವ� ಮನುಷ�ರು ಇರು�ಾ�ರಲ��ೇ, 

ಅ�ಾಯ�ಾ� ಮನುಷ�ರು, ಅವ��ೆ �ಾವ� �ದ�ೇ �ೇ�ದ��ೆ, ಅವರು ನನ� ಬ��ೆ 

ಬಂದ�ೆ, ಆಗ ಅವ��ೆ �ಳ�ವ��ೆ �ೇಳಬಹುದು. ಇದ�ಂದ ಮುಂ�ನ �ನಗಳ�� ಆತ�ಹ�ೆ� 

�ಾ��ೊಳ�ಲು �ಧ���ರುವವರನು� ���ಸಬಹುದು. 1951ರ ನಂತರ ಎಲ��ಗೂ ಸೂಚ�ೆ 

�ೕಡ�ಾ�ತು� ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾ��ಾದರು ಆತ�ಹ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ೊಳ��ವ ಸಂದಭ� 

ಬಂ�ಾಗ ನನ�ನು� �ೇ��ಾ�, ನಂತರ �ಾ��ೊಳ��ವ ��ಾರ�ಾ�. �ಾ�ಾದರು ನನ�ೆ 

ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಳ��ವ ಪ�ಸಂಗ ಉಂ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೇಳಲು ಬಂದ�ೆ, ಆಗ ಅವ��ೆ 

�ಾವ�, ಅಕ�ಪಕ�ದ 'Circle', 'Causes'ಗ�ಂ�ಾ� ಆತ�ಹ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ೊಳ��ೇ�ಾದ 

ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಾದರೂ ಏ��ೆ? ಎಂದು, ಎ�ಾ� ಒ�ತು-�ೆಡಕುಗಳನು� ಅವ��ೆ 

ಅಥ��ಾಗುವಂ�ೆ ����ೊಟು�, ಅವರನು� ಆ ��ಾರ�ಂದ �ೊರಬರುವಂ�ೆ 

�ಾಡ�ಾಗು��ತು�.  

ಆತ�ಹ�ೆ�ಯ ಫಲ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದರು ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಂಡ�ೆ, ಆಗ ಅವರು �ಾವ ಗ��ೆ 

�ೋಗು�ಾ��ೆ? ಭೂತ, �ೆ�ೕತಗ�ಾಗು�ಾ��ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಂಡ�ೆ ಆಗ �ೆ�ೕತ�ಾಗು�ಾ��ೆ �ಾಗೂ �ೆ�ೕತ�ಾ� ಅ�ೆ�ಾಡ 

�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ, ಆತ�ಹ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ೊಂಡ�ೆ ಇನು� �ೆ��ನ 

�ೊಂದ�ೆಯನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಒ�� ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ, ಅದರ 

ನಂತರ ಎ�ೊ�ೕ ಜನ�ಗಳವ�ೆ�ೆ ಪ�ನ�ಾವತ��ೆ ಆಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ! ಅಲ��ೆ ಈಗ �ಾರು 

ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ, ಅವರು ಅ�ೇನೂ �ೊಸ�ಾ� �ಾಡು��ಲ�. �ಂ�ೆಯೂ 

ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಂ�ದ��ಂದ, ಅದು ಮ�ೆ� ಈಗ ಮರುಕ���ೆ. ಈಗ �ಾರು ಆತ�ಹ�ೆ� 

�ಾ� �ೊಳ���ಾ��ೆ, ಅವ��ೆ ಅದು �ಂ�ನ ಆತ�ಹ�ೆ�ಯ ಕಮ�ದ ಫಲ�ಾ� ಬಂ��ೆ. 

�ಾ�ಾ� ತ��ಂದ �ಾ�ೇ ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಂಡು �ಡು�ಾ��ೆ. ಅದು �ಾವ �ೕ�ಯ�� 

ಮರುಕ�ಸುತ��ೆ ಎಂದ�ೆ, ಮ�ೆ�-ಮ�ೆ� �ಾ�ೆ�ೕ �ಾಡು�ಾ� ಬರು��ರು�ಾ��ೆ. ಆತ�ಹ�ೆ� 

�ಾ��ೊಳ��ವ�ದಲ��ೆ, ಆತ�ಹ�ೆ�ಯ ನಂತರ ಅವಗ�ಯು �ಾ����ಾಗುವ�ದು. ಅವಗ� 

(ಅಂತರ��ಾ�) ಎಂದ�ೆ �ೇಹ�ಲ��ೆ ಅ�ೆ�ಾಡು��ರುವ�ದು. ಆದ�ೆ ಭೂತ �ೇ�ೆ, 

ಭೂತ�ಾಗುವ�ದು ಅಷು� ಸುಲಭ�ಲ�. ಭೂತ ಎಂದ�ೆ �ೇವಗ�ಯ ಅವ�ಾರ�ಾ��ೆ, ಅದು 
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ಅಷು� ಸುಲಭ�ಾದ �ಷಯವಲ�. ಭೂತ ಅಂದ�ೆ, �ಾರು ಇ�� �ದಲು ಕ�ೋರ ತಪಸ�ನು� 

�ಾ�ರು�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ ಅದನು� ಅ�ಾನ�ಂದ �ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ಅಂಥವರು ಭೂತ�ಾಗು�ಾ��ೆ. 

ಅ�ೇ �ೆ�ೕತ ಎನು�ವ�ದು �ೇ�ೆ�ೕ ��ಾರ�ಾ��ೆ.  

�ಕಲ� ಇಲ��ೆ �ೕ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆತ�ಹ�ೆ�ಯ ��ಾರವ� �ಾ�ೆ ಬರುತ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಒಳ�ೆ �ಕಲ�ವ� ಅಂತ��ಾ����ರುತ��ೆ. ಎಲ�ವ� �ಕಲ�ದ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೕ�ಸುವ��ಾ��ೆ. �ಕಲ�ವ� ಅಂತ��ೊಂಡ�ೆ ನಂತರ ಇನು� ಏನು 

�ಾಡ�ೇಕು ಎಂದು �ೋಚ�ಸುವ��ಲ�, ಇದ�ಂ�ಾ� ಆತ�ಹ�ೆ�ಯ ��ಾರವನು� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಈ �ಕಲ�ವ� ಕೂ�ಾ ಉಪ�ೕಗ�ೆ� ಬರುವಂತ�ೆ�ೕ ಆ��ೆ!  

        ಸಹಜ�ಾ� ಬರುವಂತಹ ��ಾರಗಳ� �ಂತು �ೋದ�ೆ, ಆಗ ಇಂತಹ�ೆ�ಾ� �ೆಟ� 

��ಾರಗಳ� ಬರುತ��ೆ. �ಕಲ�ವ� �ಂತು �ೋ��ೆಂದ�ೆ ಸಹಜ�ಾ��ೕ ಬರು��ದ� 

��ಾರಗಳ� �ಂತು �ೋಗುತ��ೆ, �ಾಢ�ಾದ ಕತ�ಲು ಆವ���ಡುತ��ೆ, ನಂತರ ಏನೂ 

�ೋಚ�ಸುವ��ಲ�! ಸಂಕಲ� ಎಂದ�ೆ 'ನನ�ದು' �ಾಗೂ �ಕಲ� ಎಂದ�ೆ '�ಾನು', ಈ ಎರಡೂ 

ಮ�ೆ�ಾದ�ೆ, ಆಗ �ಾಯುವ ��ಾರವ� ಬರುತ��ೆ. 

ಆತ�ಹ�ೆ��ೆ �ಾರಣಗಳ�! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಇದು ಅ�ಾ�ಸ�ಾ� ���ರುವ��ೇ, ಆತ�ಹ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ೊಳ��ವ�ದರ root-

cause (ಮೂಲ �ಾರಣ) ಏನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಆತ�ಹ�ೆ�ಯ root-cause (ಮೂಲ �ಾರಣ), ಅವರು �ಾವ��ೋ ಜನ�ದ�� 

ಆತ�ಹ�ೆ� �ಾ��ೊಂ�ರುವ�ದ�ಂದ, ಅದರ ಪ�ನ�ಾವತ��ೆ ಏಳ� ಜನ�ಗಳವ�ೆ�ೆ 

ಇರುತ��ೆ. �ೇ�ೆ �ಾವ� �ೆಂಡನು� ಮೂರು ಅ� ಎತ�ರ�ಂದ �ೆಳ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ ಅದು 

ಎರಡೂವ�ೆ ಅ�ಯಷು� ��ದು, ಮ�ೆ� ಒಂದು ಅ� ಎತ�ರ�ೆ� ಇ�ದು, ನಂತರ ಪ��ಯು�ಾ� 

�ೆಳ�ೆ ಬರುತ��ೆಯ�ಾ�, �ಾ�ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಆಗುವ��ೋ ಇಲ��ೕ? ಅ�� �ೆಂಡು ಮ�ೆ� 

ಮೂರು ಅ�ಯ ಎತ�ರ�ೆ� ಪ��ಯುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, ಎರಡ�ೇ �ಾ��ೆ ತನ�ಷ��ೆ� 

�ಾ��ಾ�ಕ�ಾ��ೕ ಎರಡೂವ�ೆ ಅ�ಯಷು� �ೕ�ೆ ಬರುತ��ೆ, ಮೂರ�ೆಯ �ಾ� ಎರಡು 

ಅ�ಯಷು� �ೕ�ೆ�ೆ� ಪ��ದು �ೕಳ�ತ��ೆ, �ಾಲ��ೆಯ �ಾ� ಒಂದೂವ�ೆ ಅ�ಯಷು� 

ಪ��ಯುವ�ದು. ನಂತರ ಒಂದು ಅ� ಎತ�ರ�ಂದ ಪ��ದು �ೕಳ�ವ�ದು. �ೕ�ೆ ಗ�ಯು 
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�ಯಮ�ೆ� ಬರುತ��ೆ. ಇ�ೆ�ಾ� ಪ�ಕೃ�ಯ �ಯಮ�ಾ��ೆ. �ದ��ೆ ಆತ�ಹ�ೆ� 

�ಾ��ೊಂ�ಾಗ, ಅದು ಇನೂ� ಏಳ� ಜನ�ಗಳವ�ೆ�ೆ �ೕ�ೆ ನ�ೆಯುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. 

�ದಲ �ಾ��ೆ �ಾ��ೊಂಡ ಬ�ಕ ನ�ೆಯುವ��ೆಲ�ವನು� ಉ��ರುವ �ೆಚು�-ಕ��ಯ 

ಪ��ಾಮಗಳ ಪ�����ೆ ಆಧ�� �ೊಂ�ರುವ�ದನು� �ಾವ� �ಾಣಬಹುದು, ಸಣ� �ೕ�ಯ  

ಪ��ಾಮ�ಾ��ದ��ೆ, ಆಗ ಅ�ಾವಶ�ಕ�ಾದ ಸಣ� ಪ�ಸಂಗ�ೆ� ಒಳಪಟು� ಅಂತ��ೊಳ��ತ��ೆ.  

ಅಂ�ಮ ಕಷ್ಣಗಳ��... 

        ಮರಣದ ಸಮಯದ��, �ೕವನ��ೕ ಏ�ೆ�ಾ� �ಾಡ�ಾ��ೊ�ೕ, ಅದರ �ಾ��ೆನ್� 

�ೕಟ್ ಬರುತ��ೆ. ಆ �ಾ��ೆನ್� �ೕಟ್, ಇನೂ� �ಾಲು ಗಂ�ೆ ಉ��ರುವ��ಯವ�ೆಗೂ  

�ೆ�ಾ��ಾರವನು� �ಾ�-�ಾ�, ನಂತರ �ೇಹದ ಬಂಧನ�ಾಗುತ��ೆ. ಆಗ ಎರಡು 

�ಾ��ಂದ �ಾಲು� �ಾಲುಗ�ಾ� �ಡುತ��ೆ. ಇ�� �ೊ�� �ನು���ದ�ವರು, ಅ�� �ೆಂ�ೆ-

�ೊಂ�ೆಗಳನು� �ನ��ೇ�ಾ� ಬರುತ��ೆ. ಇ�ೆ�ಾ� ಕ�ಯುಗದ ಮ���ಾ��ೆ. ಅಲ��ೆ ಈ 

ಕ�ಯುಗ, ಮನುಷ� �ೕವನ ಮ�ೆ� �ಗುವ�ದು ಬಹಳ ಕಷ��ಾ�ರುವಂತಹ �ಾಲ�ಾ��ೆ...! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅಂ�ಮ ಸಮಯದ�� �ಾ��ೆ �ೊ��ರುತ��ೆ, �ಾ�ಾಗ ಈ �� �ೇಳ�ವ�ದು 

�ಂತು�ೋಗುತ��ೆ ಎಂದು?  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅಂತ��ಾಲದ�� ಏ�ೇನು ಪ�ಸ�ಕದ�� ಜ�ಾ�ಾ�ರುವ��ೋ, ಅ�ೆಲ�ವ� 

ಬರುತ��ೆ. �ೕವನದ �ೊ�ೆಗ��ೆಯ�� �ಾವ ಗುಣ �ಾ�ನವನು� �ೊಂದ�ಾಗುತ��ೆ, 

ಎನು�ವ��ೇ ಆ �ಾ��ೆನ್� �ೕಟ್ ಆ��ೆ. ಅಲ��ೆ ಈ �ಾ��ೆನ್� �ೕಟ್ ಸಂಪ�ಣ� �ೕವನದ�ಲ�, 

ಅದು ಜ��ದ ನಂತರ, ಅ�ೇ ಜನ�ದ ಮಧ��ಾಗ (ಆಯುಷ�ದ ಮ�ಾ�ವ� �ಾಗ) �ಾ��ೆನ್� 

�ೕಟ್ ಆ�ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ನಮ��� ಬಹಳ ಮಂ� ಮರಣದ ಗ��ೆಯ�� ಅವರ ��ಯ ಹ��ರ 

�ೋ� '�ಾಮ, �ಾಮ �ೇ�' ಎಂದು �ೇ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸು�ಾ��ೆ. ಅ��ೕ ಮೂಖ�! �ಾಮ 

ಎಂದು �ಾ��ೆ �ೇ�ಸಲು �ೋಗು�ೆ? ಆ �ಾಮನಂತೂ �ಾ�ಾಗ�ೋ �ೋ��ಾ��ೆ! 

        ಜನ��ೆ ����ೊಡ�ಾ��ೆ, �ೊ�ೆಗ��ೆಯ��ರುವವ��ೆ �ೇವರ ಸ�ರ�ೆಯಂತಹ 

ಏನ��ಾ�ದರೂ �ಾ� ಎಂದು. ಆದ�ೆ, ಆ ಸಮಯದ�� ಅವರ�ೆ ಪ�ಣ��ದ��ೆ, ಆಗ (�ೇವರ 

ಸ�ರ�ೆಯ�� �ೊಡ��ೊಳ���ಾ��ೆ) ಅಡ�ಸ್� ಆಗುತ��ೆ. ಇಲ��ೆ �ೋದ�ೆ, ಇನೂ� ಮಗಳ 

ಮದು�ೆಯ �ಂ�ೆಯ�ೆ�ೕ ಇರು�ಾ��ೆ; ಮೂವರು �ೆಣು�ಮಕ���ೆ ಮದು�ೆ�ಾ��ೆ ಆದ�ೆ 

�ಾಲ��ೆಯ �ಕ�ಮಗಳ ಮದು�ೆ �ಾಡುವ�ದು �ಾ� ಉ��ತು ಎಂಬ �ೕಚ�ೆಯ�� 
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ಇರು�ಾ��ೆ. �ೕ�ೆ ಏನು ಸಂಗ�ಹ�ೆ �ಾ��ೊಳ��ಾ�ತು� ಅದು ಆಗ ಎದು��ೆ ಬಂದು 

�ಲು�ತ��ೆ �ಾಗೂ �ಕ�ಂ�ನ�� �ಾ�ರುವ ಒ�ತು �ೊ�ೆಯ�� ಬರುವ��ಲ�, ಆದ�ೆ 

ಇ�ವಯ��ನ�� �ಾ�ದ ಒ� �ೆಯ �ೆಲಸಗಳ� �ೊ�ೆಯ�� ಬರುತ��ೆ. 

ಪ�ಕೃ�ಯ �ಾ��ೆಯು ಅ�ೆಷು� ಸುಂದರ! 

        ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಇ��ಂದ �ೋಗು�ಾಗಲೂ ಸಹ ಪ�ಕೃ�ಯ �ಾ�ಯವ� ಸ��ಾ��ೕ 

ಇರುತ��ೆ! ಆದರೂ �ತ�ಾ�ಗಳ� ಎಚ��ಸು�ಾ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, '�ೇ �ಾನವ, ಐವತು� 

ವಷ��ಾ�ತು ಇ�ಾ�ದರೂ ಎ�ೆ�ತು��ೋ!' 

         ಎಪ��ೈದು ವಷ�ಗಳ ಆಯುಷ�ವನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಆಗ ಐವತು� ವಷ��ೆ� �ದಲ 

�ೕ�ೋ �ೕಳಲು (ತ�ಾ�ಯು) �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಗೂ ಅರವತು� ವಷ�ಗಳ 

ಆಯುಷ�ವನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಆಗ ನಲ�ತು� ವಷ��ೆ� �ೕ�ೋ �ೕಳಲು �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಂಬ�ೊ�ಂದು ವಷ�ಗಳ ಆಯುಷ�ವನು� �ೊಂ�ದ��ೆ, ಆಗ ಐವತ��ಾಲು� ವಷ��ೆ� �ೕ�ೋ 

�ೕಳಲು �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗು ಅದರ �ದ��ೆ �ೕವನವ� Free of Cost 

(ಉ�ತ�ಾ�) ಪ�ೆಯ�ಾ�ರುತ��ೆ, �ೕವನದ ಎರಡ�ೇ ಮೂರು �ಾಗ ��ೕ ಆ� 

�ೊ�ೆ�ರುತ��ೆ �ಾಗೂ ನಂತರದ ಒಂದ�ೇ ಮೂರು �ಾಗ�ಂದ �ೕ�ೋ �ೕಳಲು 

�ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಎಲ�ವ� �ಾ��ೆಯ ಅನು�ಾರ�ಾ��ೕ ಇ�ೆ �ಾಗು ಒತ�ಡ�ಂದಲ� 

ಅಲ��ೇ? ಒ�ಾ�ಯ�ಂ�ಾ�ಲ� ಅಲ��ೇ? �ಾ�ಯ�ಾ��ೕ ಇ�ೆ ಅಲ��ೇ? ಎರಡ�ೇ ಮೂರು 

ಅಂಶದ�� ಎ�ೆ�ೕ ಕು��ಾ�ದ�ರೂ, ಅದ�ಂದ ನಮ�ೆ �ೊಂದ�ೆ ಇರುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, 

ಇನು���ರುವ ಸಮಯವನು� ಒ� �ೆಯ �ೕ��ಂದ ಪ�ಣ��ೊ�ಸು! ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ.   

ಕಷ್ಣ, ಕಷ್ಣವ� �ಾವ ಮರಣ!  

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೇಹದ ಮರಣ�ೆಂದು �ೇಳಬಹುದಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ಾ� ಮನುಷ���ೆ ಎರಡು �ೕ�ಯ ಮರಣ�ಾಗುತ��ೆ. �ತ�ವ� �ಾವ 

ಮರಣ�ಾಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಕಷ್ಣ-ಕಷ್ಣವ� �ಾವ ಮರಣ�ಾ��ೆ �ಾಗೂ �ೊ�ೆ�ೆ �ೇಹದ 

ಮರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅ�� ಪ�� �ತ�ವ� ಅವರ ಮರಣ�ಾ��ೆ, �ೋಧ�ೆಯು 

ಪ���ತ��ಾ���ೆ. ಕಷ್ಣ-ಕಷ್ಣವ� �ಾವ ಮರಣ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾ��ೕ ಕೃ�ಾಲು�ೇವರು 

ಬ�ೆ�ರುವ�ದು ಏ�ೆಂದ�ೆ; 

'ಕಷ್ಣ ಕಷ್ಣ ಭಯಂಕರ �ಾವ ಮರ�ೇ �ಾಮ್ ಅ�ೋ �ಾ� ರ�ೊ�ೕ!' 
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ಎಲ�ರು �ೕ�ಸು��ರುವ�ದು, ಮರಣ �ೊಂದುವ ಸಲು�ಾ��ೕ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ದರ 

ಸಲು�ಾ� �ೕ�ಸು���ಾ��ೆ? 

ಸ�ಾ� ಮರಣ! 

        ಆದುದ�ಂದ, ಮೃತು���ೆ �ೇಳ�ೇ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, '�ನ�ೆ �ೇಗ ಬರ�ೇ�ದ��ೆ �ೇಗ �ಾ, 

ತಡ�ಾ� ಬರ�ೇ�ದ��ೆ ತಡ�ಾ� �ಾ ಆದ�ೆ, 'ಸ�ಾ� ಮರಣ'�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾ!' 

         ಸ�ಾ� ಮರಣ ಅಂದ�ೆ, ಆ ಸಮಯದ�� ಆತ� �ಟು� �ೇ�ೇನೂ �ೆನ�ೇ 

ಇರುವ��ಲ�. ತನ�ಯ ಸ�ರೂಪ ಶು�ಾ�ತ� ಎನು�ವ�ದು �ಟು� �ೇ�ೆ�ೆ�ೆ ದೃ���ೕ 

�ೊರಳ�ವ��ಲ�; ಮನಸು�-ಬು��-�ತ�-ಅಹಂ�ಾರ, ಇವ� �ಾವ�ದರ ಅಡಚ�ೆಯೂ 

ಇರುವ��ಲ�! �ರಂತರ ಸ�ಾ�! �ೇಹದ ಉ�ಾ� ಇದ�ರೂ, ಆ ಉ�ಾ�ಯು �ಾಗುವ��ಲ�. 

ಆದ�ೆ �ೇಹವಂತೂ �ಾ�ಸ�ೆ ಇರುವ��ಲ� ಅಲ��ೇ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದು. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೇವಲ �ಾ�ೆ �ೕಡುವ�ದ�ೆ�ೕ ಅ�ಾ� �ಾ�� ಕೂ�ಾ ಇರುವ�ದು ಅಲ��ೇ? �ಾ��ೆ 

ಉ�ಾ� �ಾಗುವ��ಲ�, �ಾ�� ಬಂದರೂ ಅದು ಸಹ �ಾಗುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, ಅ�ಾ�ಗಳ� 

�ಾ�� ಇಲ��ೆ �ೋದರೂ, �ಾ��ಯನು� ಆ�ಾ��ಸು�ಾ��ೆ! ಸ�ಾ� ಮರಣ ಎಂದ�ೆ, '�ಾನು 

ಶು�ಾ�ತ�' ಎಂಬ ಅ�ವ� ಇರುವ�ದು! ನಮ� ಎ�ೊ�ೕ ಮ�ಾತ���ೆ ಮರಣ �ೊಂದುವ 

ಸಮಯದ��, '�ಾನು ಶು�ಾ�ತ�' ಎಂಬ ಅ�ವ� ಸತತ�ಾ�  ಇರುವ�ದುಂಟು. 

ಗ�ಯ ಲಕಷ್ಣ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮೃತು� ಸಮಯದ�� ಅಂತಹ�ೆ�ೕ�ಾದರೂ ಲಕಷ್ಣ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೕವದ 

ಮುಂ�ನ ಗ� ಒ� �ೆಯ��ೆ�ೕ ಇಲ��ೕ ಎಂದು ಏ�ಾದರು ��ಯ�ಾಗುವ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಆ ಸಮಯದ�� ಏ�ಾದರು, 'ನನ� ಮಗಳ ಮದು�ೆ ಆಗುವ��ೋ ಇಲ��ೕ? 

ಇನೂ� ಆಗ�ಲ�.' �ೕ�ೆ�ಾ� ಮ�ೆಯ ��ಾರದ�� ತ�ೆ�ೆ���ೊಳ���ಾ� ಉ�ಾ��ೆ 

ಒಳ�ಾಗು��ದ��ೆ, ಆಗ ��ಯ�ೇಕು ಅವರ ಗ��ಾಗ��ೆ ಅ�ೋಗ�. ಅಲ��ೆ, ಆತ�ದ�� 

ಇರುವ��ೆಂದ�ೆ ಭಗವಂತ�ೊಂ��ೆ ಇರುವ��ಾ��ೆ, ಆಗ ಒ� �ೆಯ ಗ�ಯು 

�ಾ����ಾಗುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆದ�ೆ, ಪ��ಾ�ೕನ�ಾ�ದ��ೆ ಆಗ? 
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�ಾ�ಾ��ೕ: ಪ��ಾ�ೕನ�ಾ�ದ�ರೂ, ಒಳ�ೆ �ಾನ�ದ��ೆ �ಾಕು, ನ�ೆಯುತ��ೆ. ಈ �ಾನವನು� 

�ೆ�ೆದು�ೊಂ�ರ�ೇಕು. ಆಗ ಪ��ಾ�ೕನ�ಾ�ದ�ರೂ ಸಹ ನ�ೆಯುತ��ೆ. 

ಮೃತು��ನ ಭಯ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ೆ ಎಲ�ರ��ಯೂ ಈ ಮೃತು��ನ ಭಯವ� ಇರುತ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ:  ಮೃತು��ನ ಭಯವ� ಅಹಂ�ಾರ�ೆ� ಇರುತ��ೆ, ಆತ��ೆ� ಎಂದೂ ಇರುವ��ಲ�. 

ಅಹಂ�ಾರ�ೆ� ಭಯ�ರುತ��ೆ ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾನು ಮರಣ �ೊಂದು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾನು �ಧನ 

�ೊಂದು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು. 

ಆ ದೃ���ಂದ �ೋ� ಸ��ಾ�! 

        ಭಗವಂತನ ದೃ��ಯ�� ಈ ಜಗತು� �ೇ�ೆ ನ�ೆಯುತ��ೆ? ಎಂ�ಾಗ, ಏನು 

�ೇಳ�ಾಗುವ��ೆಂದ�ೆ, ಅವನ ದೃ���ಂದಂತೂ �ಾರೂ ಮರಣ �ೊಂದುವ��ೇ ಇಲ�. 

ಭಗವಂತನ �ಾವ ದೃ�� ಇ�ೆ�ೕ ಆ ದೃ��ಯು �ಮ�ೆ �ಾ����ಾದ�ೆ, ಆ ದೃ��ಯನು� 

ಒಂದು �ನದ ಮ���ೆ �ಮ�ೆ �ೕ�ದ�ೆ, ಆ��� ಎ�ೆ�ೕ ಜನರು ಮರಣ �ೊಂ�ದರೂ ಕೂ�ಾ, 

�ಮ��� �ಾವ ಪ��ಾಮವ� ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ�. ಅದ�ೆ� �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಭಗವಂತನ 

ದೃ��ಯ�� �ಾರೂ ಮರಣ �ೊಂದುವ��ೇ ಇಲ�. 

�ೕವ�ಾ�ದ��ೆ ಮರಣ, �ವ�ಾ�ದ��ೆ ಅಮರ! 

        ಎಲ�ರೂ ಎಂ�ಾದ�ೊ�� �ೊಲೂ�ಷನ್ ತಂದು�ೊಳ��ೇ �ೇಕಲ��ೇ? �ೕವನ-

ಮರಣದ �ೊಲೂ�ಷನ್ �ೊರ���ೊಳ��ವ�ದು �ೇಡ�ೇ? �ಜ�ಾ� �ೋ�ದ�ೆ, '�ಾನು 

ಮರಣ �ೊಂದುವ�ದೂ ಇಲ� �ಾಗೂ �ಾನು �ೕ�ಸುವ�ದೂ ಇಲ�.' ಇ�ೆಲ�ವ� 

�ಾವ�ೆ�ಂ�ಾ�ರುವ �ೋಷ�ಾ��ೆ. ಅಲ��ೆ, 'ತನ�ನು ಸ�ತಃ �ೕವ�ೆಂದು ನಂ��ೊಂಡು 

ಕು��ರುವ��ಾ��ೆ. ತನ�ಯ ಸ�ರೂಪ, �ವ ಸ�ರೂಪ�ಾ��ೆ.' ಆದ�ೆ ಅದು ತನ�ೆ 

��ಯ�ಾಗ�ೆ, �ಾನು �ೕವ ಸ�ರೂಪ�ೆಂದು ನಂ��ೊಂ�ರುವ��ಾ��ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೕ�ೆಂದು ಪ���ಂದು �ೕ�ಗೂ ��ದು�ಟ��ೆ ಆಗ ಈ ಜಗತು� ನ�ೆಯುವ��ಲ� 

ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ನ�ೆಯುವ��ೇ ಇಲ�! ಆದ�ೆ ಪ���ಬ��ಗೂ ��ಯಲು �ಾಗೂ 

ಅ�ತು�ೊಳ��ಾಗುವಂಥದ�ಲ�! ಇ�ೆಲ�ವ� puzzle ಆ��ೆ. ಎ�ಾ� ಅತ�ಂತ ಗೂಢ, ಅತ�ಂತ 
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�ಗೂಢ�ಾ��ೆ (ಗುಪ�ತಮ್). ಇದು ಗುಪ�ತಮ್ ಆ�ರುವ�ದ�ಂದ�ೇ, ಈ ಎಲ�ವ� �ೇ�ೆಂದ�ೆ 

�ಾ�ೆ, �ಳ�� ಜಗ��ನ�� ನ�ೆಯು�ಾ� �ಾಗುತ��ೆ. 

�ೕ�ಸುವವ-�ಧನ �ೊಂದುವವ, �ಾರು? 

        �ೕ�ಸುವ�ದು-�ಧನ�ೊಂದುವ�ದು ಆತ�ವಲ�. ಆತ� ಪಮ��ೆಂಟ್ ವಸು��ಾ��ೆ. ಈ 

ಜನ�-ಮರಣವ� 'egoism'�ೆ ಆ��ೆ. ಇ�ೋ�ಸಮ್ ಜನ� ಪ�ೆಯುತ��ೆ �ಾಗೂ 

ಇ�ೋ�ಸಮ್ ಮರಣ �ೊಂದುತ��ೆ. �ಜ�ಾದ �ೕ�ಯ�� ಆತ�ವ� ಮರಣ �ೊಂದುವ��ೇ 

ಇಲ�. ಈ ಅಹಂ�ಾರದ ಜನ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅಹಂ�ಾರದ ಮರಣ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಮೃತು� ಸಮಯದ��,�ದಲು �ಾಗು ನಂತರ... 

ಆತ�ದ ��� 

ಜನ�-ಮರಣ ಎಂದ�ೆ ಏನು? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಜನ�-ಮರಣ ಎಂದ�ೇನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಜನ�-ಮರಣವನು� �ೊಂದ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾವ� �ೋಡುವವ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಅದು �ೇ� 

��ಯುವಂಥದ�ಲ�. ಜನ�-ಮರಣ ಅಂದ�ೆ, ಅದು ಅವರವರ ಕಮ�ದ �ೆ�ಾ��ಾರವನು� 

ಪ�ಣ��ೊ�ಸುವ��ಾ��ೆ. ಒಂದು ಅವ�ಾರದ�� �ಾವ �ೆ�ಾ��ಾರವನು� 

ಕ���ೊಳ��ಾ��ೊ�ೕ, ಅವ� ಪ�ಣ��ಾ��ೆಂದ�ೆ, ಆಗ ಮರಣ�ೊಂದ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಮೃತು� ಅಂದ�ೆ ಏನು? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ ಮೃತು� ಅಂದ�ೆ ಏನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮೃತು� ಅಂದ�ೆ, ಈ �ೊಸ ಅಂ�ಯನು� �ೊ���ೊಂಡ�ೆ, ಆಗ ಅದರ 

ಜನ��ಾದಂ�ೆ �ಾಗೂ �ೊ��ದ �ೊಸ ಅಂ�ಯು ಹ�ೆಯ�ಾ� ಹ�ದು�ೋದ�ೆ 

ಮೃತು��ೊಂ�ದಂ�ೆ! �ಾವ��ೇ ವಸು� ಜ��ದ�ೆ ಅದರ ಮೃತು� ಅವಶ��ಾ� ಆಗ�ೇ 

�ೇ�ಾ��ೆ. ಅಲ��ೆ, ಆತ�ವ� ಅಜನ�-ಅಮರ�ಾ��ೆ. ಅದ�ೆ� ಮೃತು� ಎನು�ವ��ೇ 

ಇರುವ��ಲ�. ಆದುದ�ಂದ �ಾವ��ೆ�ಾ� ವಸು�ಗಳ ಜನ��ಾಗುತ��ೆ, ಅವ�ಗಳ ಮೃತು� 

ಅಗತ��ಾ� ಆಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ಎ�� ಮೃತು� ಉಂ�ಾಗುವ��ೋ, ಅ�� ಮ�ೆ� ಜನ� 
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ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಜನ�ದ �ೊ�ೆಯ�� ಮೃತು� joint ಆ��ೆ. ಜನ��ಾದ�ೆ, ಆಗ ಅ�� 

ಮೃತು� ಅಗತ��ಾ� ಆಗ�ೇ �ೇ�ಾ��ೆ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮೃತು� �ಾ�ಾ� ಆಗುತ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮೃತು� �ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಈ �ೇಹದ ಜನ��ಾಗುವ�ದು, ಒಂದು ಸಂ�ೕಗ�ಾ��ೆ 

�ಾಗೂ ಅದರ ��ೕಗ�ಾ�ೆ ಇರಲು �ಾಧ��ೇ ಇಲ�! ಸಂ�ೕಗವ� ಸ�ಾ ��ೕಗದ 

ಸ��ಾವ�ೆ�ೕ ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾವ� ಸೂ���ೆ ಕ�ಯಲು �ೋಗ�ೇ�ೆಂ�ಾಗ, ಸೂ���ೆ �ೋಗಲು 

�ಾ�ರಂಭ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೕ ಇಲ��ೕ, beginning? ನಂತರ ಅದರ end ಬರುತ��ೋ 

ಇಲ��ೕ? �ಾ�ೆ�ೕ ಪ���ಂದು ವಸು�ವ� beginning �ಾಗೂ end �ೊಂ�ರ�ೇ 

�ೇ�ಾ��ೆ. ಅಥ��ಾಗ�ಲ��ೇ �ಮ�ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅಥ��ಾ�ತು! 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಈ ಎ�ಾ� ವಸು�ಗಳ� beginning-end �ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಅಲ��ೆ, ಈ beginning 

�ಾಗೂ end ಇರುವ�ದನು� ��ಯ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾದ�ೆ ಇದನು� ��ಯುವವ �ಾರು?  

        Beginning-end ಆಗುವ ವಸು�ಗಳ� �ಾವ��ೆ�ಾ� ಇ�ೆ, ಅ�ೆಲ�ವ� Temporary 

ವಸು�ಗ�ಾ��ೆ. �ಾವ�ದರ beginning ಇರುವ��ೋ, ಅದರ end ಕೂ�ಾ ಇರುತ��ೆ, 

beginning ಆ��ೆಂದ�ೆ, ಅ�� ಖಂ�ತ�ಾ� end ಇರ�ೇ �ೇಕು. ಇ�ೆಲ�ವ� Temporary 

ವಸು�ಗ�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ ಈ Temporary ಅನು� ಅ�ಯುವವ �ಾರು? �ೕವ�, Permanent 

(�ಾಶ�ತ) ಆ���ೕ�. ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಆ ವಸು�ಗಳನು� �ೋ� ಅ�ತು, Temporary ಎಂದು 

�ೇಳ���ರುವ �ಾರಣ�ಂ�ಾ�, �ೕವ� Permanent ಆ���ೕ�. Temporary ವಸು�ಗಳನು� 

Temporary ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�ಾದ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ೕ ಇರುವ��ಲ�. Temporary �ಾ�ೇಕಷ್ 

ಶಬ��ಾ��ೆ. Permanent ಅನು�ವ�ದು ಇ�ೆ ಎಂದ�ೕ�ೆ, Temporary ಕೂ�ಾ ಇರ�ೇ 

�ೇಕು.  

ಮೃತು��ನ �ಾರಣ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದ�ೆ ಮೃತು� �ಾ�ಾ� ಬರುತ��ೆ? 
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�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದು ಬಂ�ೇ ಬರುತ��ೆ. ಜನ��ಾದ ಬ�ಕ, ಈ ಮನಸು�-ವಚನ-�ಾಯ ಎಂಬ 

ಮೂರು battery ಗಳ� ಇರುತ��ೆ, ಅವ� ಗಭ�ದ��ರು�ಾಗ�ಂದ�ೇ effect (ಪ��ಾಮವನು�) 

�ೋರುತ��ರುತ��ೆ. ಆ effect ಪ�ಣ��ೊಳ��ವ�ದು �ೇ�ೆಂದ�ೆ, 'battery'ಯ��ನ power 

(�ೆ�ಾ��ಾರ) ಬ��ಾಗುವ ತನಕ ಆ 'battery'ಗಳ� ಇರುತ��ೆ. ಆ ನಂತರ ಅವ�ಗಳ� 

�ಷ��ೕಜಕ�ಾಗುತ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ ಮೃತು��ೆಂದು ಕ�ೆಯುವ�ದು. ಆದ�ೆ, ತ�ೊ�ಳ�ೆ 

ಮುಂ�ನ ಜನ��ಾ�� �ೊಸ 'battery'ಗಳನು� charge �ಾ��ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ 

�ೕ�ಯ��, ಮುಂ�ನ ಜನ��ಾ�� ಒಳ�ೆ �ೊಸ 'battery'ಗಳ�, 'charge' ಆಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ 

�ಾಗೂ ಹ�  ೆ 'battery'ಗಳ� 'discharge' ಆಗುತ��ರುತ��ೆ. ಇ��, 'charge-discharge' 

(ತುಂ�ಸುವ�ದು-�ಾ��ಾಡುವ�ದು) ನ�ೆಯುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, 

ಅದು ಅವರ 'wrong belief' ಆ�ರುತ��ೆ. ಅದ�ಂ�ಾ� 'causes' (�ಾರಣಗಳ�) 

ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ 'wrong belief' ಇರುತ��ೆ�ೕ, ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ �ಾಗ-

�ೆ�ೕಷಗ�ಂದ 'causes' ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ಆ 'wrong belief' ಬದ�ಾ� ಅ�� 'right 

belief' ಕು��ಾಗ, �ಾಗ-�ೆ�ೕಷಗಳ 'causes' ಉತ�ನ��ಾಗುವ��ಲ�. 

ಪ�ನಜ�ನ�! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೕ�ಾತ� ಮರಣ �ೊಂ�ದ �ೕ�ೆ ಮ�ೆ� ಬರುತ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, Foreign ಜನರ�� �ರು� ಬರುವ�ದು ಇಲ�, ಮುಸ�ಾ�ನರ��ಯೂ 

�ಾಪಸು ಬರುವ�ದು ಇಲ�. ಆದ�ೆ �ಮ�ೆ ಪ�ನಃ ಬರ�ೇ�ಾ��ೆ. �ಮ� ಭಗವಂತ��ೆ ಅ�ೆಷು� 

ಕರು�ೆ ಇರ�ೇಕು, �ಾ�ಾ� �ಮ�ೆ ಮ�ೆ� ಬರ�ೇ�ಾ��ೆ. ಇ�� ಮೃತು� �ೊಂದುತ��ೇ ಅ�� 

ಇ�ೊ�ಂದು �ೕ�ಯ�� ಕು�ತು �ಡುವ�ದು. ಆದ�ೆ, ಅವರ�� ಪ�ನಃ ಬರುವ��ಲ�. 

        ಅವರ��ಯೂ ಕೂ�ಾ �ಜ�ಾ� ಪ�ನಃ ಬರುವ��ಲ� ಎಂ�ೇನೂ ಇಲ�. ಆದ�ೆ ಅವರ 

�ಾನ��ೆಯು �ಾ��ೆ, ಮರಣ�ಾ��ೆಂದ�ೆ ಮು��ತು ಎಂದು. �ಜ�ಾ� ಪ�ನಃ 

ಬರು�ಾ��ೆ. ಅದು ಅವರ ಅ���ೆ ಇನೂ� ಬಂ�ಲ�. ಅವರು ಪ�ನಜ�ನ�ವ�ೆ�ೕ ���ಲ�. �ೕವ� 

ಪ�ನಜ�ನ�ವನು� �����ೕ�! 

        ಶ�ೕರವ� ಮೃತು� �ೊಂ��ೆಂದ�ೆ ಆಗ ಜಡ�ಾ� �ಡುತ��ೆ, ಇದ�ಂ�ಾ� 

�ಾ�ೕ�ಾಗುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಅದರ�� �ೕವವ� ಇರುವ��ಲ�, �ೕವವ� ಅದ�ಂದ �ೊರಬಂದು 
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ಇ�ೊ�ಂ�ೆ�ೆ�ೆ �ೋ�ರುತ��ೆ. Foreign ಜನರು ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ, �ಾವ �ೕವ 

ಎನು�ವ���ೊ�ೕ, ಅ�ೇ �ೕವವ� ಮರಣ �ೊಂ��ೆ ಎಂದು. ನಮ��� ಇದನು� ಒಪ��ವ��ಲ�. 

ನಮ� ಜನರು ಪ�ನಜ�ನ�ವನು� ನಂಬು�ಾ��ೆ. ನಮ� ಜನರು ��ಾಸ�ೊಂ��ಾ��ೆ (develop). 

�ಾವ� �ತ�ಾಗ ��ಾನವನು� ����ೆ�ೕ�ೆ. �ತ�ಾಗ ��ಾನವ� �ೇಳ�ತ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, 

ಪ�ನಜ�ನ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ನಮ�ೆಲ�ವ� �ೊರಕುವ��ಾ��ೆ. ಇದನು� �ಂದೂ�ಾ�ನದ�� 

����ಾ��ೆ. ಅದರ ಆ�ಾರ�ಂದ �ಾವ� ಆತ�ವನು� ನಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಒಂದು�ೇ�  ೆಪ�ನಜ�ನ�ದ 

ಆ�ಾರವ� ಇಲ��ೆ �ೋ�ದ��ೆ, ಆಗ ಆತ�ವನು� ನಂಬಲು ಶಕ��ಾಗುವ��ಾದರೂ �ೇ�ೆ? 

        �ಾ�ಾದ�ೆ, ಪ�ನಜ�ನ�ವ� �ಾ��ಾಗುತ��ೆ? ಆಗ ಏ�ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ಆತ� 

ಇದ��ೆ, ಪ�ನಜ�ನ�ವ� ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾ�, �ೇವಲ ಈ �ೇಹವ� ಮರಣ �ೊಂದುತ��ೆ, 

ನಂತರ ಅದನು� ಸುಟು��ಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದನು� �ಾವ� �ೋ� ಅ�ತು�ೊಳ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಅದ�ಂ�ಾ� ಆತ�ದ ಅ�ವ� ಮೂ�ತಲ��ೆ, ಪ��ಾರವ� �ೊರ��ೆ! ಆದ�ೆ ಇಂತಹ  

�ಳ�ವ��ೆ ಅ�ೊ�ಂದು ಸುಲಭದ�� ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ�ವಲ�! �ಾ�ಾ� ಎ�ಾ� �ಾಸ�ಗಳ� 

�ೇ�ರುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, 'ಆತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊ!' ಅದನು� ��ದು�ೊಳ�ದ �ೊರತು ಏ�ೆ�ಾ� 

�ಾಡ�ಾಗು���ೆ�ೕ, ಅದು �ಾವ�ದೂ ಉಪ�ೕಗ�ಾಗುವ��ಲ�; ಏನೂ helping 

ಆಗುವ��ಲ�. �ದಲು ಆತ�ವನು� ��ದು�ೊಳ��ೇಕು, ಆಗ ಎಲ�ದಕೂ� �ೊಲೂ�ಷನ್ 

(ಉ�ಾಯವ�) �ೊರಕುತ��ೆ! 

ಪ�ನಜ�ನ� �ಾ��ಾಗುತ��ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಪ�ನಜ�ನ�ವನು� �ಾರು �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ? �ೕವ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ�ೕ 

ಅಥ�ಾ ಆತ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಲ�, �ಾ�ಗೂ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�, ಅದು ತನ�ಷ��ೆ�ೕ ಆ��ೋಗುತ��ೆ. 

ಈ ಸಮಗ� ಜಗತು� 'it happens' ( ತನ�ಷ��ೆ� ನ�ೆಯುತ��ೆ)! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದು, ಆದ�ೆ ಅದು �ಾವ�ದ�ಂದ ಆಗುತ���ೆ? �ೕವ�ಂದ ಆಗುವ��ೋ 

ಅಥ�ಾ ಆತ��ಂದ ಆಗುವ��ೋ?  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಲ�, ಆತ�ದ �ಾವ �ೇ�ಾ�ೇ�ಯು ಇಲ�, ಎಲ�ವ� �ೕವ�ಂದ�ೇ ಆ��ೆ. 

�ಾ��ೆ �ೌ�ಕ ಸುಖವ� �ೇ�ಾ��ೆ, ಅವ��ೆ ಗಭ�ದ�� ಪ��ೇಶ �ಾಡಲು 'right' 
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(ಅವ�ಾಶ) ಇ�ೆ. �ೌ�ಕ ಸುಖವ� �ೇಡ�ೆಂ�ದ��ೆ, ಗಭ�ದ�� ಪ��ೇಶ�ಾಗುವ 'right' 

�ೊರಟು �ೋಗುತ��ೆ.   

ಸಂಬಂಧ ಜನ�-ಜನ�ಗಳದು�! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮನುಷ�ನ ಪ���ಂದು ಜನ�ವ�, ಪ�ನಜ�ನ�ದ �ೊ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂಧ�ರುವ�ದು 

�ಜ�ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಪ�� ಜನ�ವ� ಪ�ವ�ಜನ��ೆ�ೕ ಆ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಪ���ಂದು ಜನ�ದ 

ಸಂಬಂಧವ� ಪ�ವ�ಜನ��ಂದ�ೇ ಆ�ರುತ��ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆದ�ೆ ಪ�ವ�ಜನ� �ಾಗೂ ಈ ಜನ��ೊಂ��ೆ ಏನು �ೇ�ಾ�ೇ� ಇ�ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ೇ, ಮುಂಬರುವ ಅವ�ಾರ�ಾ�� ಇದು ಪ�ವ�ಜನ��ಾ��ೆ. �ೋದ 

ಅವ�ಾರವ� ಈ�ನ ಜನ��ೆ� ಅದು ಪ�ವ�ಜನ��ಾ��ೆ ಮತು� ಬರುವ ಅವ�ಾರ�ೆ� ಈ 

ಜನ�ವ� ಪ�ವ�ಜನ��ೆಂದು. ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೌದು, ಈ �ಾತು ಸತ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಪ�ವ�ಜನ�ದ�� ಅಂಥ�ೆ�ೕ�ೋ 

ಆ�ರುವ�ದ�ಂ�ಾ� ಈ ಜನ��ೊಂ��ೆ ಸಂಬಂಧ�ರುತ��ೆ �ಜ�ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಬಹಳಷು� ಸಂಬಂಧ��ೆ, ಗ�ಷ� ಮಟ�ದ��! ಪ�ವ�ಜನ�ದ�� �ೕಜವ� �ೕಳ�ತ��ೆ 

�ಾಗೂ ಈ�ನ ಜನ�ದ�� ಫಲ �ೊಡುತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ�ೇ, ಈ �ೕಜದ�� ಅಥ�ಾ ಫಲದ�� 

ವ��ಾ�ಸ�ರುವ��ಲ�ವಲ�? ಸಂಬಂಧವ� �ಜ, �ೌ�ೋ ಅಲ��ೕ? �ಾವ� �ಾ�ಯ �ಾಳನು� 

���ದು� ಪ�ವ�ಜನ�ದ�� ಮತು� �ೆ�ೆ ಬಂ�ದು� ಈ ಜನ�ದ��, ಪ�ನಃ ಆ �ೆ�ೆ�ಂದ 

�ೕಜರೂಪದ �ಾಳ� �ೆಲದ �ೕ�ೆ �ದ��ೆ ಅದು ಪ�ವ�ಜನ��ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ಅದ�ಂದ 

�ೆ�ೆ ಬರುವ�ದು ಮುಂ�ನ �ೊಸ ಜನ�, ಅಥ��ಾ��ೋ ಇಲ��ೕ?  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಒಬ� ವ��� ರ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ �ೕ�ೆ�ೕ ನ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುತ��ರು�ಾ��ೆ �ಾಗು 

ಬಹಳಷು� ಜನರು ಅ�ೇ ರ�ೆ�ಯ �ೕ�ೆ ನ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುತ��ೇ ಇರು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, 

ಅ��ರುವ �ಾವ� ಅವ��ೆ �ಾತ� �ೊಂದ�ೆ �ೊಡುತ��ೆ, ಇದ�ೆ� �ಾರಣ 

ಪ�ನಜ�ನ��ಾ���ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, �ಾವ� ಸಹ ಅದ�ೆ�ೕ �ೇಳಲು ಇ��ಸು��ರುವ�ದಲ��ೇ, ಪ�ನಜ�ನ� ಇ�ೆ 

ಎಂದು. ಅದ�ಂ�ಾ� ಆ �ಾವ� �ಮ�ೆ ಕಚು�ತ��ೆ, ಪ�ನಜ�ನ�ವ� ಇಲ��ೆ �ೋ�ದ��ೆ, �ಮ�ೆ 
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ಆ �ಾವ� ಕಚು���ರ�ಲ�, ಪ�ನಜ�ನ���ೆ. �ಾ�ಾ� �ನ�ಯ �ೆಕ�ವನು� �ನ�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ಾಗು���ೆ. ಈ ಎ�ಾ� �ೆ�ಾ��ಾರವನು� ಚು�ಾ� �ಾಡ�ಾಗು���ೆ. �ಾವ 

�ೕ�ಯ�� ಪ�ಸ�ಕದ��ನ �ೆ�ಾ��ಾರದ �ಾವ�ಯನು� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಅ�ೇ �ೕ� ಎ�ಾ� 

�ೆಕ�ಗಳ� ಚುಕ��ಾಗ��ೆ. ಇದನು� ನಮ�ೆ '�ೆವಲ�ೆ�ಂಟ್'�ಂ�ಾ� ಎ�ಾ� �ೆ�ಾ��ಾರಗಳನು� 

ಸ��ಾ� ��ಯಲು �ಾಧ��ಾಗು���ೆ. �ಾ�ಾ� ನಮ��� ಬಹಳಷು� ಜನರು 

'ಪ�ನಜ�ನ���ೆ' ಎಂಬ ನಂ��ೆಯನು� �ೊಂ��ಾ��ೆ! ಆದ�ೆ ಅ�� ಪ�ನಜ�ನ�ವ� ಇ�ೆ�ೕ ಇ�ೆ 

ಎಂದು �ೋ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�. 'ಇ�ೆ�ೕ ಇ�ೆ' ಎನು�ವ�ದ�ೆ� �ಾವ��ೇ ಪ��ಾ�ೆ�ಂದಲೂ 

�ೋ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�. ಆದ�ೆ, ಸ�ತಃ ತನ�ೆ ಶ��ೆ�ಯನು� ಮೂ�ಸುವಂತಹ ಈ ಎ�ಾ� 

�ಾಖ�ಾ�ಗ�ಂದ ಪ�ನಜ�ನ�ವ� ಇ�ೆ�ಂದು �ಾ�ೕ�ಾಗುತ��ೆ!  

        ಆ �ೆಣು�ಮಗಳ� �ೇಳ��ಾ�� ,ೆ ನನ�ೆ �ಾ�ೆ ಒ� �ೆಯ ಅ�ೆ� �ಗ�ಲ� �ಾಗೂ ನನ�ೇ 

�ಾ�ೆ ಅಂಥ ಅ�ೆ� �ಗ�ೇ�ತು�? �ೕ�ೆ �ಧ�ಧ�ಾದ ಸಂ�ೕಗಗ�ೆ�ಾ� �ೇರುತ��ರುತ��ೆ. 

ಮ�ೆ�ೕನು �ೊ�ೆಯ�� �ೋಗುತ��ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಒಂದು �ೕವ ಮ�ೊ�ಂದು ಗಭ�ವನು� �ೇರುತ��ೆ. ಅ�� ಪಂ�ೇಂ��ಯ �ಾಗೂ 

ಮನಸು�, ಈ ಎಲ�ವನು� ಪ���ಂದು �ೕವವ� ತ�ೊ����ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು 

�ೋಗುತ��ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಲ�,ಇಲ�. ಏನ�ನೂ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುವ��ಲ�. ಇಂ��ಯಗ�ೆ�ಾ� exhaust 

(�ೆಲಸ�ೆ� �ಾರದ �ಾ�ೆ) ಆ�, ಅಂತ��ೊಳ��ತ��ೆ, ಇಂ��ಯಗಳ� ಇ�ೆ�ೕ ಸತು��ೋಗುತ��ೆ. 

�ಾ�ಾ� ಅದರ �ೊ�ೆಯ�� ಇಂ��ಯಗಳ� �ಾವ�ದೂ �ೋಗುವ��ಲ�. �ೇವಲ ಈ �ೊ�ೕಧ-

�ಾನ-�ಾ�ಾ-�ೋಭಗಳ� �ೊ�ೆಯ�� �ೋಗುತ��ೆ. �ಾರಣ ಶ�ೕರದ�� �ೊ�ೕಧ-

�ಾನ-�ಾ�ಾ-�ೋಭಗ�ೆಲ�ವ� �ೇ��ೊಂ�ರುತ��ೆ �ಾಗೂ ಇನು� ಸೂಕಷ್� ಶ�ೕರ, ಅದು 

�ೇ��ೆ? ಅದಂತೂ ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ �ೕಕಷ್�ೆ� �ೋಗುವ��ಲ��ೕ, ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ �ಾರಣ 

ಶ�ೕರ�ೊಂ��ೆ �ೋಗುತ��ರುತ��ೆ. ಎಂಥ�ೆ�ೕ ಅವ�ಾರ ಪ�ೆದರೂ ಈ ಸೂಕಷ್� ಶ�ೕರವ� 

ಅದರ �ೊ�ೆಯ���ೕ �ೋಗುತ��ೆ.  

�ೇಜಸ್-ಶ�ೕರ (Electrical Body)! 

        ಆತ� ಒಂ�ೇ �ೇಹವನು� �ಟು� �ೋಗುವ��ಲ�. ಆತ��ೊಂ��ೆ ಎ�ಾ� ಕಮ�ಗಳ� 

(ಇದನು� �ಾರಣ �ೇಹ�ೆಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ) �ಾಗೂ ಮೂರ�ೆಯ�ಾ� 'Electrical 
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Body' (�ೇಜಸ್-ಶ�ೕರ), ಈ ಮೂರೂ (ಆತ�, �ಾರಣ-ಶ�ೕರ �ಾಗೂ �ೇಜಸ್-ಶ�ೕರ) 

�ೊ�ೆಯ�� �ೋಗುತ��ೆ. ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ ಸಂ�ಾರ�ರುವ��ೋ ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ಪ���ಂದು 

�ೕ�ಯ�� ಈ Electrical Body ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ! �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಶ�ೕರದ ��ಾ�ಣದ 

ಸಮಯದ��, ಕೂ�ಾ �ೊ�ೆ�ೆ ಇರುತ��ೆ. Electrical Body ಪ���ಂದು �ೕವದಲೂ� 

�ಾ�ಾನ� �ಾವದ�� ಇರುತ��ೆ �ಾಗೂ ಅದರ ಆ�ಾರ�ಂದ ನಮ� ಚಟುವ��ೆ 

ನ�ೆಯುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಊಟ �ಾ�ದ�ನು� ಪಚನ�ಾ�ಸುವ �ೆಲಸವನು� ಈ Electrical 

Body �ಾಡುತ��ೆ. ಮತು� ರಕ�ದ ಉತ�ನ��ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ರಕ�ವನು� ಶ�ೕರದ�� 

�ೕ�ೇ�ಸುವ, �ೆಳ��ಸುವ, ಈ ಎ�ಾ� ಒಳ�ನ �ೆಲಸಗಳನು� �ಾಡುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. 

ಕ���ಂದ �ೋಡಲು �ಾಧ��ಾಗುವ�ದು ಸಹ ಆ Light (�ೆಳಕು)�ಂದ, ಈ ಎಲ�ವ� 

'Electrical Body'�ಂ�ಾ��ೆ. �ಾಗೂ ಈ �ೊ�ೕಧ-�ಾನ-�ಾ�ಾ-�ೋಭಗಳ� ಕೂ�ಾ 

ಈ 'Electrical Body'�ಂದ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. ಆತ�ದ�� �ೊ�ೕಧ-�ಾನ-�ಾ�ಾ-�ೋಭಗಳ� 

ಇಲ��ೇ ಇಲ�. �ೋಪ, �ಟು� ಬರುವ��ೆಲ�ವ� ಈ 'Electrical Body'ಯ 'shock'�ಂ�ಾ��ೆ.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾದ�ೆ, '�ಾಜ್�' �ಾಡುವ�� 'Electrical Body'ಯೂ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ 

ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: 'Electrical Body' ಇದ��ೇ�ೇ �ಾಜ್� ಆಗಲು �ಾಧ��ಾಗುವ�ದು. 'Electrical 

Body' ಇಲ��ೆ �ೋದ�ೆ, ಏನೂ ನ�ೆಯುವ��ಲ�. ಅಲ��ೆ, 'Electrical Body' ಇದ�ರೂ, ಅ�� 

ಆತ� ಇಲ��ೆ �ೋದ�ೆ ಏನೂ ನ�ೆಯುವ��ಲ�. ಈ ಎಲ�ವ� ಸಮೂಹ�ಂ�ಾಗುವ 'causes' 

(�ಾರಣಗಳ�) ಆ��ೆ.  

ಗಭ�ದ�� �ೕವವ� �ಾ�ಾಗ ಪ��ೇಶ �ಾಡುತ��ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಚಲ�ೆಯು ಉಂ�ಾ�ಾಗ �ಾತ��ೇ �ೕವವ� ಪ��ೇ���ೆ, �ಾ�ಣ ಬಂ��ೆ 

ಎಂದು �ೇದಗಳ�� �ೇಳ��ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಲ�, ಇ�ೆಲ�ವ� ಬ� �ಾ�ಾ��ೆ. ಅ�� ಅದು ಅನುಭವದ �ಷಯವಲ�, ಅ�ೆ�ಾ� 

�ಜ�ಾದ �ಾತಲ�. ಅದು �ೌ�ಕದ �ೇ��ೆ�ಾ��ೆ. �ೕವ ಇಲ��ೆ ಎಂದೂ ಗಭ��ಾರ�ೆ 

ಆಗುವ��ಲ�. �ೕವದ �ಾಜ� ಇ�ಾ�ಗ �ಾತ� ಗಭ��ಾರ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ಇಲ��ಾದ�ೆ 

�ಾರ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. 
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        ಅದು �ದ��ೆ ��ೆ�ಯ �ೕ�ಯ�� ಪ��ೆ�ಲ�ದ ಅವ�ೆ�ಯ�� ಇರುತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೋ�ಯ ��ೆ�ಯ�� ರಂಧ� �ಾ��ೊಂಡು �ೕವವ� ಒಳ�ೆ 

ಕು�ತು�ೊಳ��ತ��ೆ�ೕ?  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಲ�, ಇ�ೆ�ಾ� �ೌ�ಕದ �ೇ��ೆ�ಾ��ೆ. �ೌ�ಕದ�� ಏನು �ೕವ� 

�ೇಳ���ರು��ೋ, �ಾ�ೆ�ೕ ಬ�ೆ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಅದು �ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಗಭ��ಾರ�ೆಯ 

�ಾಲದ��, ‘scientific circumstantial evidence’ �ೕ�ೆ, ಆ ಸಮಯ�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� 

ಎ�ಾ� �ೊಂ��ೊಂಡು ಬಂ�ಾಗ, �ಾರ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. 

        ಒಂಬತು� �ಂಗಳ� �ೕವವ� ಒಳ�ದು� ನಂತರ �ೊರಬರುತ��ೆ, �ಾಗೂ ಏಳ� 

�ಂಗಳ�� �ೕವವ� ಅಪ�ಣ��ಾ� ಹುಟು�ವ�ದ�ಂದ ಸ��ಾದ �ೆಳವ��ೆ ಇರುವ��ಲ�. 

ಅದರ '�ದುಳ�' ಪಕ��ಾ�ರುವ��ಲ�. ಎ�ಾ� ಅಂ�ಾಂಗಗಳ� ಅಪಕ��ಾ�ರುತ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ 

ಅದು ಏಳ�ೇ �ಂಗಳ�� ಹು��ರುವ�ದ�ಂದ. ಮತು� ಹ��ೆಂಟು �ಂಗಳ�� ಹು��ದ�ೆ, ಅದರ 

��ಾರ�ೇ �ೇ�ೆ. ಅ�� ಬಹಳ '�ೈ �ೆ�ೆಲ್'ನ �ದುಳ� ಇರುತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ಒಂಬತು� 

�ಂಗ��ಂತ ಎಷು� �ೆಚು� �ಂಗಳ� ಮುಂದ�ೆ� �ೋಗುವ��ೋ, ಅಷು� �ಾಪ್ �ದುಳ� 

ಅವ��ೆ ಇರುತ��ೆ, ����ೆ�ೕ ಇದು?  

       �ಾ�ೆ �ಾತ�ಾಡು��ಲ�? �ೕವ� �ೇ�ಲ��ೇ, ಹ��ೆಂಟು �ಂಗಳ� ಇರುವಂಥದು�! 

�ೇ���ೕ�ಾ? ಈ �ಂ�ೆ ಎ��ಯೂ �ೇ�ಲ�, ಅಲ��ೇ? ಇದು �ೆಲವರು �ಾ��ೆ �ೇಳ��ಾ��ೆ, 

'�ಟು���, ಅವನು ಅವನ �ಾ��ೆ ಹ��ೆಂಟು �ಂಗ��ೆ ಹು��ದವನು,' ಎಂದು! ಅಂಥವರು 

ಬಹಳ ಚುರು�ಾ� ಇರು�ಾ��ೆ. ಅವನ �ಾ�ಯ �ೊ�ೆ��ಂದ �ೊರ�ೆ ಬರಲು ಇ�ೆ�ಸುವ��ೇ 

ಇಲ�. �ೆಚು� �ಂಗಳವ�ೆ�ೆ ಅ���ೕ ಜಂಬ�ೊ�ೆದು�ೊಂಡು ಇರು�ಾ��ೆ. 

ನಡು�ನ ಸಮಯ ಎಷು�? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ �ೇಹವನು� �ಟು��ೋಗುವ�ದು �ಾಗೂ ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹವನು� �ಾರ�ೆ 

�ಾಡುವ�ದರ ನಡು�ೆ ಎಷು� ಸಮಯ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಏನೂ ಸಮಯವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ಲ�. ಇ��ಯೂ ಇರುತ��ೆ, ಇ�ೆ�ೕನು ಈ 

�ೇಹ�ಂದ �ೊರಡ�ೇ�ಾ�ರು�ಾಗ�ೇ, ಅ��ಯೂ ಗಭ��ೊಳ�ೆ ಕೂ�ಾ �ಾಜ� ಇರುತ��ೆ. 

�ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಅದು �ೈ�ಂಗ್ ಅನು�ಾರ�ಾ��ೆ. �ೕಯ� �ಾಗೂ ರಜದ 

ಸಂ�ೕಗದ ಸಮಯ�ೆ� ಸ��ಾ�, ಇ��ಂದ �ೇಹವನು� �ಡು��ರು�ಾಗ�ೇ, �ದಲು ಅ�� 
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ಸಂ�ೕಗ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂ�ೕಗವ� ಸ�ಾ��ರುತ��ೆ, �ಾ�ೆ ಎ�ಾ� �ೊಂ�ಾ��ೆ�ಾದ 

�ೕ�ೆ ಇ��ಂದ �ೇಹವನು� �ಟು��ೋಗುತ��ೆ. ಇಲ��ಾದ�ೆ ಇ��ಂದ �ೋಗುವ��ೇ ಇಲ�. 

ಮನುಷ�ನು ಮೃತು� �ೊಂ�ದ �ೕ�ೆ, ಆ ಆತ� ಇ��ಂದ �ೕ�ಾ ಇ�ೊ�ಂದು ಗಭ�ದ�� 

�ೇ��ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಮುಂದ�ೆ� ಏ�ಾಗುತ��ೆ, ಎಂಬ �ಂ�ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾ��ೕ ಇಲ�. 

ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಮರಣದ ನಂತರ ಮ�ೊ�ಂದು ಗಭ�ವ� �ಾ����ಾ� �ಡುವ�ದಲ��ೆ, ಆ ಗಭ�ದ�� 

ಕು�ತ ಕಷ್ಣ�ಂದ�ೇ �ನ�ಲು ಆ�ಾರ, ಎಲ�ವ� �ೊರಕುತ��ೆ. 

ಅದ�ಂದ �ಾರಣ �ೇಹದ ರಚ�ೆ! 

        ಜಗತು� �ಾ�ಂ��ಂದ ಕೂ��ೆ. ಇ�� ���ಯನು� �ೋಡ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾ�ನವನು� 

�ೋಡುವ��ಲ�. �ಾ�ನವ� ಮುಂ�ನ ಅವ�ಾರದ ಪ�ರು�ಾಥ��ಾ��ೆ �ಾಗೂ ���ಯು 

�ಂ�ನ ಅವ�ಾರದ ಪ�ರು�ಾಥ��ಾ��ೆ. �ಾ�ನವ� ಮುಂ�ನ ಅವ�ಾರದ�� ಫಲ 

�ೕಡುವಂಥ�ಾ���ೆ. �ಾ�ನ�ಾ��ೆಂದ�ೆ ಆ ಕಷ್ಣದ�ೆ�ೕ �ೊರ��ಂದ ಪರ�ಾಣುವನು� 

�ೆ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ಅದು �ಾ�ನ ಸ�ರೂಪ�ಂದ ಸೂಕಷ್�ದ�� ಒಳ�ೆ ಸಂಗ�ಹ�ಾಗುತ��ೆ. 

ನಂತರ �ಾರಣ �ೇಹದ ರಚ�ೆ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾಗ ಋ�ಾನುಬಂಧ�ಂದ �ಾ�ಯ 

ಗಭ��ೊಳ�ೆ �ೕವವ� �ೇರುವ��ೋ, ಆಗ�ಂದ�ೇ �ಾಯ� �ೇಹದ ��ಾ�ಣವ� 

�ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಮನುಷ�ನು ಮರಣ �ೊಂ�ದ ಬ�ಕ ಆತ�ವ�, ಸೂಕಷ್� ಶ�ೕರ ಮತು� 

�ಾರಣ ಶ�ೕರ�ೊಂ��ೆ �ೋಗುವ�ದು. ಸೂಕಷ್� ಶ�ೕರ ಪ���ಬ�ರ��ಯೂ 'common' ಆ� 

ಇರುತ��ೆ, ಆದ�ೆ �ಾರಣ ಶ�ೕರವ� ಪ���ಬ�ನು ಕ���ೊಳ��ವ 'causes'ಗಳ ಪ��ಾಣದ 

�ೕ�ೆ �ೇ�ೆ-�ೇ�ೆ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಸೂಕಷ್� ಶ�ೕರ�ೆನು�ವ�ದು 'ಎ�ೆ��ಕಲ್ �ೊ�'�ಾ��ೆ.  

�ಾರಣ-�ಾಯ�ದ ಸಂ�ೋ�ೆ! 

        ಮೃತು��ನ ನಂತರ ಜನ�, �ಾಗೂ ಜನ�ದ ನಂತರ ಮೃತು�, ಅ�ೆ�ೕ, ಇದು �ರಂತರ 

ನ�ೆಯುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಈ ಜನ� ಮತು� ಮೃತು� �ಾ�ೆ ಆಗುತ��ೆ ಎಂದ�ೆ, causes and 

effect, effect and causes ('�ಾರಣ �ಾಗು �ಾಯ�, �ಾಯ� �ಾಗು �ಾರಣ,'), 

ಇವ�ಗ�ಂ�ಾ� ಆಗುತ��ೆ; �ಾವ �ಾರಣ��ೆ�ೕ ಅದನು� �ಾಶ�ಾಡಲು ಬಂದ�ೆ ಆಗ 

ಎ�ಾ� 'effect' �ಂತು�ೋಗುತ��ೆ, ನಂತರ �ೊಸ ಜನ� ಪ�ೆಯ�ೇ�ಾ� ಬರುವ��ಲ�! 

        ಇ�ೕ �ೕವನದ�� ���ಂದ �ಾವ 'causes'ಗಳನು� ಹುಟು��ಾಕ�ಾ��ೊ�ೕ, ಆ 

�ಮ� 'causes' ನಂತರ �ಾರ ಬ��ೆ �ೋಗ�ೇಕು? ಅಲ��ೆ, ಆ 'causes' 
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�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ, �ಮ�ೆ �ಾಯ�ಫಲವ� ಬರ�ೆ ಇರುವ��ಲ�. 'Causes' �ಾಡ�ಾ��ೆ 

ಎಂದು ಸ�ತಃ �ಮ�ೆ ��ಯುತ��ೆ�ೕ?  

        ಪ���ಂದು �ಾಯ��ಂದಲೂ 'causes' ಹು���ೊಳ��ತ��ೆ. �ಮ�ೆ �ಾ�ಾದರು 

'ಅ�ೕಗ�' ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, '�ನ� ಅಪ� ಅ�ೕಗ�' ಎಂದು ಒಳ�ೊಳ�ೆ ಅ��ಸುವ�ದು. 

ಅದನು� �ಮ� 'causes' ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಆಗ ���ಳ�ೆ 'causes' 

ಹು���ೊಳ��ತ��ೆ. �ಮ�ನು� 'ಅ�ೕಗ�'�ೆಂದು �ಂದ�ೆ �ಾ�ರುವ�ದು, ಅದು �ಾ��ೆಯ 

ಅನು�ಾರ�ಾ��ೆ, ಆದ�ೆ �ೕವ� ಅವರನು� �ಂ�ಸುವ�ದು �ಾನೂನು�ಾ�ರ�ಾ��ೆ. ಇದು 

��ಯುತ��ೆ�ೕ �ಮ�ೆ? �ಾ�ೆ ಉತ�ರ �ೊಡು��ಲ�? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅದು ಸ�. 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ಾ� 'causes' ಈ ಭವದ�� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ 'effect' ಮುಂ�ನ 

ಭವದ�� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾ� ಬರುತ��ೆ! 

        �ಾವ 'effective' (ಪ��ಾಮದ) �ೕಹ��ೆ�ೕ,ಅದ�ೆ�ೕ 'causes' (�ಾರಣದ) 

�ೕಹ�ೆಂದು ಊ���ೊಳ��ವ��ೇ ಆ��ೆ. �ೕವ� �ೇವಲ ಏ�ೆಂದು ಊ�ೆ 

�ಾಡುವ��ಾ��ೆ, '�ಾನು �ೊ�ೕಧ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ' ಎಂದು. ಆದ�ೆ ಅದು �ಮ� 

�ಾ�ಂ��ಾ��ೆ; �ಾ�ಂ� ಇರುವವ�ೆಗೂ ಈ �ೊ�ೕಧವ� ಇರುತ��ೆ. ಉ�ದಂ�ೆ, ಇದು 

�ೊ�ೕಧ�ೇ ಅಲ�, ಇದು �ೇವಲ 'effect' ಆ��ೆ. ಅ��, 'causes' �ಂತು �ೋದ�ೆಂದ�ೆ, ಆಗ 

'effect' �ಾತ��ೇ ಉ�ಯುತ��ೆ. �ಾಗೂ 'causes'ಗಳನು� ����ದ�ೆ, ಆಗ 'he is not 

responsible for effect' (ಪ��ಾಮದ ಜ�ಾಬು�ಾರ �ಾ�ಾಗುವ��ಲ�) ಮತು� 'effect' 

ಅದರ ಇಂ�ತವನು� �ೋ�ಸ�ೆ ಇರುವ�ದೂ ಇಲ�. 

�ಾರಣವನು� ���ಸ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೇಹ ಮತು� ಆತ�ದ ನಡು�ೆ ಸಂಬಂಧವ� �ಜ�ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಈ �ೇಹ ಇರುವ�ದು ಆತ�ದ ಅ�ಾ�ಾವ�ೆ�ಯ ಪ��ಾಮ�ಂ�ಾ��ೆ. ಏ�ೇನು 

'causes' �ಾಡ�ಾ��ೊ�ೕ, ಅದರ 'effect' ಇರುತ��ೆ. �ಾ�ಾದರು �ಮ�ೆ �ಾರ �ಾ�ದ�ೆ 

ಆಗ �ೕವ� ಖು��ಂದ �ಗು��� ಮತು� �ಮ�ನು� �ೆಗ�ದ�ೆ �ೕವ� ���� �ೊಳ����. 

ಇ�� ಸಂತಸ�ೊಳ��ವ �ಾಗೂ ��ಾ�ಗುವ �ೊರ�ನ �ೋ��ೆಯು ಮಹತ�ದ�ಲ�, ಆದ�ೆ 
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ಆಂತ�ಕ �ಾವ�ಂದ ಕಮ�ವ� charge ಆಗುತ��ೆ. ನಂತರ ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� 'discharge' 

ಆಗುತ��ೆ. ಮನಸು�-ವಚನ-�ಾಯ ಈ ಮೂರೂ 'effective' ಆ��ೆ. ಈ 'effect' 

ಅನುಭ�ಸುವ ಸಮಯದ�� ಇ�ೊ�ಂದು �ೊಸ 'cause' ಹು���ೊಳ��ತ��ೆ. ಅದು ಮುಂ�ನ 

ಜನ�ದ�� ‘discharge’ ಆಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ 'causes' and 'effect', 'effect' and 'causes' ಈ 

�ೕ�ಯ�� ಸಂಪ�ಟವ� �ರಂತರ�ಾ� ನ�ೆಯುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. 

        ಈ ಮನುಷ� ಜನ��ಂದರ���ೕ 'causes'ಗಳನು� ���ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುವಂಥದು�. 

�ೇ�ೆ�ಾ� ಗ�ಗಳ�� �ೇವಲ 'effect' �ಾತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಇ�� 'causes' and 'effect' 

ಎರಡೂ ಇರುತ��ೆ. �ಾವ� �ಾನ �ೕ�ದ ನಂತರ 'causes'ಗಳನು� ���� �ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಇದ�ಂ�ಾ� ನಂತರ �ೊಸ 'effect' ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ�. 

ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ ಅ�ೆ�ಾಡುವ�ದು ... 

        ‘Electrical Body’ ಅಂದ�ೆ, ಮನಸು�-ವಚನ-�ಾಯಗ�ೆಂಬ ಈ ಮೂರು 

'�ಾ�ಟ�'ಗಳ� �ದ��ಾ�ರುವ�ದು. ಇದ�ಂದ ಪ�ನಃ �ೊಸ 'causes' ಉತ�ನ��ಾಗು�ಾ� 

�ೋಗುತ��ೆ. ಅದು �ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಈ ಜನ�ದ��ನ ಮನಸು�-ವಚನ-�ಾಯ 'discharge' 

ಆಗುತ�ರುತ��ೆ �ಾಗೂ ಇ�ೊ�ಂ�ೆ�ೆ ಒಳ�ೆ �ೊಸ�ಾ� 'charge' ಆಗುತ��ರುತ��ೆ. �ಾವ 

ಮನಸು�-ವಚನ-�ಾಯಗಳ �ಾ�ಟ�ಗಳ� 'charge' ಆಗುತ��ರುವ�ೕ, ಅವ� ಮುಂ�ನ 

ಜನ��ಾ�� ಆ��ೆ �ಾಗೂ ಈ�ರುವವ� �ೋದ ಜನ��ಾ���ೆ, ಅವ� ಈಗ 'discharge' 

ಆಗುತ��ರುತ��ೆ. '�ಾ� ಪ�ರುಷರು' �ೊಸ�ಾ� 'charge' ಆಗುವ�ದನು� ಸ��ತ�ೊ�� 

�ಡು�ಾ��ೆ �ಾ�ಾ� ಹ�ೆಯದು� �ಾತ� 'discharge' ಆಗುತ��ರುತ��ೆ.  

        ಮೃತು��ನ ನಂತರ ಆತ� ಇ�ೊ�ಂದು ಗಭ��ೊಳ�ೆ �ೇ��ೊಳ��ತ��ೆ. ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ 

ತನ�ಯ 'Self-Realisation' (ಆತ�ದ �ಾ�ಾ�ಾ�ರ) ಆಗುವ��ಲ��ೕ, ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ಎಲ�ರೂ 

ಗಭ�ಗಳ�� ಅ�ೆಯು��ರುವ��ೇ ಆ��ೆ. ಎ��ಯ ತನಕ ಮನ���ೊಂ��ೆ ತನ�ಯ�ೆ, 

ಬು���ಂ��ೆ ತನ�ಯ�ೆ ಇರುವ��ೋ, ಅ��ಯ ತನಕ ಸಂ�ಾರವ� ಇರುತ��ೆ. 

�ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ತನ�ಯ�ೆ�ಂ�ಾ� ಗಭ�ದ�� �ೕಜವ� �ೕಳ�ತ��ೆ. ಅದ�ಾ���ೕ ��ೕ 

ಕೃಷ� ಭಗವಂತನು �ೇ�ರುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಗಭ�ದ�� �ೕಜವ� �ೕಳ�ವ�ದ�ಂ�ಾ� ಈ 
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ಸಂ�ಾರವ� ಹು���ೆ. ಗಭ�ದ�� �ೕಜ �ೕಳ�ವ�ದು ಸ��ತ�ಾದ�ೆ, ಆಗ ಸಂ�ಾರವ� 

ಅಂತ��ೊಳ��ತ��ೆ! 

��ಾನದ�� ��ಾಸ�ಾದ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ‘Theory of evolution’ �ೇ��ೆಯ ಪ��ಾರ (ಉ�ಾ��ಂ��ಾದದ��) �ೕವವ� ಏಕ 

ಇಂ��ಯ, ಎರಡು ಇಂ��ಯ �ೕ�ೆ 'develop' ಆಗು�ಾ� ಆಗು�ಾ� ಮನುಷ�ನ ಅವ�ಾರ�ೆ� 

ಬರುತ��ೆ �ಾಗೂ ಮನುಷ��ಂದ ಮ�ೆ� �ಂದ�ೆ� ಪಶು�ನ ಅವ�ೆ��ೆ �ೋಗ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾ�ದ��ೆ 'evolution theory'ಯ�� ಏ�ೋ ��ೋ�ಾ�ಾಸ��ೆ ಎಂದು ಅ��ಸುತ��ೆ. 

ಇದನು� ಸ�ಲ� ಸ�ಷ��ಾ� �ವ�� �ೇಳ���ಾ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇಲ�. ಅದರ�� ��ೋ�ಾ�ಾಸ�ೇನೂ ಇಲ�. 'Evolution'ನ 'theory'��ಾ� 

ಸ��ಾ��ೕ ಇ�ೆ. ಆದ�ೆ ಮನುಷ�ನವ�ೆ�ೆ �ಾತ��ೇ 'evolution'ನ 'theory'ಯು 

'correct' (ಸ�) ಆ��ೆ, ಅದರ ನಂತರದ ��ಾರವನು� ಜನರು ���ೇ ಇಲ�. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮನುಷ��ಂದ ಪಶು�ಾ� �ಂದ�ೆ� �ೋಗುವ�ದು �ಜ�ೇ, ಎನು�ವ�ದು 

ಪ��ೆ��ಾ��ೆ.  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, 'Darwin Theory'ಯ ಉ�ಾ��ಂ��ಾದದ (��ಾಸ�ಾದದ) 

ಪ��ಾರ 'develop' ಆಗು�ಾ�, ಆಗು�ಾ� ಮನುಷ�ನವ�ೆ�ೆ ಬರ�ಾ��ೆ �ಾಗೂ ಮನುಷ�ನ 

����ೆ ಬಂದ�ೕ�ೆ 'egoism' (ಅಹಂ�ಾರವ�) ಉಂ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ ಕತ��ಾಗು�ಾ��ೆ; 

ಕಮ�ಗಳ ಕತ��ಾಗುವ�ದ�ಂದ ಮ�ೆ� ಕಮ�ದ ಪ��ಾಣದಂ�ೆ ಅವ��ೆ ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾ� 

ಬರುತ��ೆ. 'Debit' (�ಾಪ) �ಾ�ದ��ೆ ಆಗ ಪಶು�ನ ಗ��ೆ �ೋಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ 

'credit' (ಪ�ಣ�) �ಾ�ದ��ೆ ಆಗ �ೇವ ಗ��ೆ �ೋಗ�ೇ�ಾ� ಬರುತ��ೆ ಅಥ�ಾ ಮನುಷ� 

ಗ�ಯ�� �ಾಜನ ಪಟ� �ಗುತ��ೆ. ಆದುದ�ಂದ ಮನುಷ��ಾ� ಬಂದ ನಂತರ 'credit' 

�ಾಗೂ 'debit' �ೕ�ೆ ಆಧ�ಸುತ��ೆ. 
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ನಂತರ ಇಲ� ಎಂಬತ��ಾಲು� ಲಕಷ್ �ೕ�ಗಳ�� ಅ�ೆ�ಾಟ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಆದ�ೆ �ೕ�ೆಂದು �ೇಳ��ಾ�ರ�ಾ�, �ಾನವ ಜನ�ವ� ಎಂಬ�ಾ�ಲು� ಲಕಷ್ 

�ೕ�ಗಳ�� ಅ�ೆ�ಾ�ದ ನಂತರ �ಾ����ಾಗುತ��ೆ, �ಾ�ಾದ�ೆ ಮ�ೆ� �ಂ�ೆ �ೋದ�ೆ 

ಅಷು� ಅ�ೆ�ಾ�ದ ನಂತರ�ೇ ಪ�ನಃ �ಾನವ ಜನ� �ಗುವ��ೇ?  

�ಾ�ಾ��ೕ:  �ಾ�ೆಂ�ೇನೂ ಇಲ�. ಒಂದು ಸುತು� �ರು� ಮನುಷ� ಜನ�ದ�� ಬಂದ�ೕ�ೆ 

ಪ�ನಃ ಎ�ಾ� ಎಂಬ�ಾ�ಲು� ಲಕಷ್ �ೕ�ಗಳ�� ಅ�ೆ�ಾಡ�ೇ�ಾ� ಬರುವ��ಲ�. �ಾರ�� 

ಪಶು�ನ ಗುಣಗ�ರುವ�ೕ, ಅವರು ಗ�ಷ� ಅಂದ�ೆ ಎಂಟು ಭವಗಳ� ಪಶು�ನ �ೕ�ಯ�� 

�ೋಗ�ೇ�ಾ� ಬರುತ��ೆ, ಅದೂ ಕೂ�ಾ ನೂರು-ಇನೂ�ರು ವಷ�ಗಳ ಮ���ೆ �ಾತ�; ಪ�ನಃ 

ಇ���ೆ�ೕ ಮನುಷ� ಗ��ೆ ಬರು�ಾ��ೆ. ಒಂದು ಸುತು� �ರು� ಮನುಷ��ಾದ �ೕ�ೆ ಪ�ನಃ 

ಎಂಬ�ಾ�ಲು� ಲಕಷ್ �ೕ�ಗಳ�� ಅ�ೆ�ಾಡುವ�ದು ಇರುವ��ಲ�.  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಒಂ�ೇ ಆತ� ಎಂಬ�ಾ�ಲು� ಲಕಷ್ �ೕ�ಗಳ�� ಸುತು�ವ�ದು �ಜ�ೇ?   

�ಾ�ಾ��ೕ:  �ೌದು, ಒಂ�ೇ ಆತ��ಾ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�:  ಆದ�ೆ ಆತ�ವ� ಪ�ತ��ಾ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಆತ�ವ� ಪ�ತ��ಾ��ೕ ಇ�ೆ. ಅದು ಎಂಬ�ಾ�ಲು� ಲಕಷ್ �ೕ�ಗಳ�� 

ಅ�ೆ�ಾಡಲ���ದ�ರೂ ಪ�ತ��ಾ��ೕ ಇರುತ��ೆ. ಅದು ಪ�ತ��ಾ�ತು� �ಾಗೂ 

ಪ�ತ��ಾ��ೕ ಇರುತ��ೆ!!  

ಇ�ೆ�ಯ ಪ��ಾಣದಂ�ೆ ಗ�! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮರಣದ �ದಲು �ಾವ�ದರ �ೕ�ೆ ಇ�ೆ� ಇರುವ��ೋ, ಆ ಪ��ಾರದ ಜನ�ವ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, ನಮ� ಜನರು ಅದನು� ಇ�ೆ� ಎನು��ಾ��ೆ. ಮರಣ �ೊಂದುವ �ದಲು 

ಇಂತಹ ಇ�ೆ�ಗ�ತು� ಎಂದು, ಆದ�ೆ ಆ ಇ�ೆ�ಗಳ� ಆಗ ಎ��ಂದ�ೋ ಬರುವ��ಲ�. ಅ�ೆ�ಾ� 

�ೆ�ಾ��ಾರ�ೇ ಆ��ೆ. ಇ�ೕ �ೕವನದ�� ಏ�ೆ�ಾ� �ಾಡ�ಾ�ತು�, ಅದು ಮರಣ �ೊಂದುವ 

�ೊ�ೆಗ��ೆ ಇರು�ಾಗ ಅದರ ಸ�ಾಸ�ಯ balance sheet ಬರುತ��ೆ �ಾಗೂ ಆ 

�ೆ�ಾ��ಾರದ ಪ��ಾಣದಂ�ೆ ಅವ��ೆ ಗ�ಯು ಲ�ಸುತ��ೆ. 
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ಏನು ಮನುಷ��ಂದ ಮನುಷ��ೇ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮನುಷ��ಂದ ಮನುಷ��ಾ��ೕ ಹುಟ��ೇಕಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಅದು, ��ದು�ೊಳ��ವ�ದರ�� ತ�ಾ���ೆ. ಅಲ��ೆ, ��ೕ �ೊ�ೆ��ಂದ ಮನುಷ��ೇ 

ಹುಟು�ವ�ದು, ಅ�� �ಾವ ಕ�ೆ�ಯೂ ಹುಟು�ವ��ಲ��ೆಂದು ��ದು ಕು����ಾ��ೆ. ಮನುಷ�ನು 

ಮರಣ�ೊಂ�ದ�ೆ ಮ�ೆ� ಅವನು ಮನುಷ��ಾ��ೕ ಹುಟು��ಾ��ೆ ಎನು�ವ ತಪ�� 

�ಳ�ವ��ೆ�ಾ��ೆ. 'ಮೂಖ�, �ನ� ��ಾರಗ�ೆಲ�ವ� ಕ�ೆ�ಯ ��ಾರದಂ�ರು�ಾಗ ಪ�ನಃ 

ಮನುಷ��ಾ� ಬರುವ��ಾದರೂ �ೇ�ೆ?' �ನ���ನ ��ಾರಗಳ�, '�ಾ�ಂದ 

ಕ�ದು�ೊಳ��ವ�ದು, �ಾ��ೆ �ೕಸ�ಾಡುವ�ದು. ತನ�ದಲ��ದ�ರೂ ಅನುಭ���ಡುವ�ದು, 

ಇಂತಹ ��ಾರಗ�ಾ�ದ��ೆ, ಆ ��ಾರಗ� ೕೆ ಎ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗುತ��ೆ ಮುಂ�ನ ಗ��ೆ!'  

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೕವ�ೆ�, ಆ �ೕ�ಯ �ಾವ��ಾದರೂ �ಯಮ��ೆ�ೕ, 'ಅದು ಮನುಷ� ಜನ��ೆ� 

ಬಂದ �ೕ�ೆ ಇನು� ಮನುಷ��ಾ��ೕ ಬರ�ೇ�ೇ �ೊರತು �ೇ�ೆ ಎ��ಗೂ �ೋಗುವ 

�ಾ�ಲ�' ಎನು�ವ�ದು ಇ�ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಂದೂ�ಾ�ನದ�� ಮನುಷ��ಾ� ಜನ�ವನು� �ೊಂ�ದ ಬ�ಕ, ಈ �ಾಲೂ� 

ಗ�ಗಳ�� ಅ�ೆ�ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 'Foreign'ನ ಮನುಷ�ರ�� �ಾ�ಲ�. ಅವರ�� ಎರಡು-ಐದು 

�ೇಕಡದಷು� ಮನುಷ�ರು �ಯಮ�ಂದ �ೊರಗು��ರಬಹುದು. ಅವರನು� �ಟು� 

ಇನು��ದಂ�ೆ ಎಲ�ರೂ �ೕ�ನ ಗ�ಯ�� ಪ�ಗ�ಯನು� �ೊಂದು�ಾ��ೆ.   

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ ಜನರು �ಾವ�ದನು� ��ಾತ ಎಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ, ಅದು �ಾ��ೆ  

�ೇಳ��ಾ��ೆ?  

�ಾ�ಾ��ೕ: ಪ�ಕೃ�ಯ�ೆ�ೕ ��ಾತ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವ�ದು. ��ಾತ �ೆಸ�ನ �ಾವ �ೇ�ಯು 

ಇಲ�. 'Scientific circumstantial evidence’ (�ೈ�ಾ�ಕ ಸಂ�ೕಗದ ಪ��ಾ�ೆ) ಅದು�ೇ 

��ಾತ�ಾ��ೆ. ನಮ� ಜನರ ನಂ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಆರ�ೆಯ �ನ ��ಾತನು ಹ�ೆಬರಹವನು� 

ಬ�ೆ��ಾ��ೆ ಎಂದು. ಇ�ೆ�ಾ� �ಕಲ��ಂದ ಸ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾಸ��ಕ�ಾ� ��ಯ 

�ೇ�ದ��ೆ, ಅದು ಸ�ಯಲ�. 

        ಇ��ನ �ಾನೂನು ಏ�ೆಂದ�ೆ, �ಾರು ತನ�ದಲ��ರುವ�ದನು� ಎ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೋ, 

ಅಂಥವ��ೆ ಎರಡು �ಾ��ಂದ �ಾಲು� �ಾ�ನ ಗ�ಯು ಬರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅದೂ ಸಹ 

�ಾಶ�ತ�ಾ�ೇನೂ ಅಲ�. �ೆ�ೆ�ಂದ�ೆ ಇನೂ�ರು ವಷ�ಗಳ�, ಅದೂ ಕೂ�ಾ, ಏಳ�-ಎಂಟು 
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ಅವ�ಾರಗಳ� �ಾನು�ಾರು ಗ��ೆ �ೋಗು�ಾ��ೆ, �ಾಗೂ ಕ���ಂದ�ೆ ಐ�ೇ 

��ಷದ�� �ಾನು�ಾರು ಗ��ೆ �ೋ� ಮ�ೆ� ಮನುಷ� ಗ��ೆ ಬರುವ�ದೂ ಇ�ೆ. ಅಲ��ೆ 

ಎ�ೊ�ಂದು �ೕವಗಳ� ಅ���ೕ ಒಂ�ೇ ��ಷದ�� ಹ��ೇಳ� ಅವ�ಾರಗಳನು� 

ಬದ�ಾ�ಸುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� �ಾನು�ಾರು ಗ��ೆ �ೋದ�ೆಂದ�ೆ ನೂರು-ಇನೂ�ರು 

ವಷ�ಗಳಷು� ಆಯುಷ�ವ� ಇರ�ೇ�ೆಂ�ೇನೂ  ಖ�ತ�ಲ�. 

ಇದು ಅಥ��ಾಗುವ�ದು ಲಕಷ್ಣಗಳ �ೕ�ೆ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ �ಾನು�ಾರು �ೕ�ಯ�� �ೋ�ರುವ �ಾ� ಏ�ಾದರು ಇ�ೆ�ೕ ಅದರ ಬ�ೆ� 

ಸ�ಲ� ���, ಅದನು� �ೈಂ��ಕ್ �ೕ��ಂದ �ೇ�ೆ ಒ���ೊಳ��ವ�ದು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇ�� �ಾ�ಾದರು ����ಂದ ಗುರ್…, ಗುರ್…, ಎನು���ರುವ ವ���ಯನು� 

�ೇ��ಾ���ೕ�ಾ �ೕವ�? '�ಾ�ೆ ಗುರ್ ಗುರ್ ಎನು���' ಎಂದು ಅವರನು� �ೕವ� 

�ೇಳ��ರಲ��ೇ? ಅವರು �ಾ�ಯ ಗ��ಂದ ಬಂ�ರುವವ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. �ೆಲವರು 

ಮಂಗಗಳ �ಾ�ೆ �ೇ�ೆ� �ಾಡುವಂಥವರು ಇರು�ಾ��ೆ! ಅ��ಂದ ಅವರು ಬಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ೆಲವರು �ೆ��ನ �ಾ�ೆ �ೇ�ೆ�ಾ� �ಾದುಕು��ರುವ �ೕ�ಯ�� ಕು��ರು�ಾ��ೆ �ಾಗೂ 

���ಂದ ಕ�ದು�ೊಂಡು �ೋಗುವ�ದ�ಾ��, ಅಪಹ���ೊಂಡು �ೋಗುವ�ದ�ಾ�� 

ಇರು�ಾ��ೆ, ಇಂಥವರು �ೆ��ನ ಜನ��ಂದ ಬಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಇದ�ಂ�ಾ� ಎ��ಂದ 

ಬಂ��ಾ��ೆಂದು ಗುರು�ಸಬಹು�ಾ��ೆ �ಾಗು ಎ���ೆ �ೋಗು�ಾ��ೆ ಎಂದೂ ಸಹ 

ಗುರು�ಸಬಹುದು ಮತು� ಇದು ಕೂ�ಾ �ಾಯಂ ಅನು�ವ��ೇನು ಅಲ�. ಈ ಜನರು �ೇ�ೆಂದ�ೆ, 

ಅವ��ೆ �ಾಪ (�ೆಡಕು) �ಾಡಲು ಕೂ�ಾ ಸ��ಾ� ಬರುವ��ಲ�.  

        ಈ ಕ�ಯುಗದ ಜನ��ೆ ಸ��ಾ� �ಾಪ �ಾಡಲು ಸಹ ಬರುವ��ಲ�. ಆದರೂ 

�ಾಡುವ��ೆ�ಾ� �ಾಪ�ೇ! �ಾ�ಾ� ಅವರ �ಾಪದ ಫಲವ� �ೇ�ರುತ��ೆ? ಅದು �ೆ�ೆ�ಂದ�ೆ 

ಐವತು�-ನೂರು ವಷ�ಗಳ� �ಾನು�ಾರು ಗ��ೆ �ೋ� ಮ�ೆ� ಇ���ೆ �ಾ�ಾಸು 

ಬರುವಂಥ�ಾ��ರುತ��ೆ. ಅದು�ಟು� �ಾ��ಾರು ಅಥ�ಾ ಲಕಷ್ಗಟ��ೆ ವಷ�ಗಳಷು� 

ಇರುವ��ಲ�. ಅದರ��ಯೂ �ೆಲವರು ಐದು ವಷ�ವ�ೆ�ೕ �ಾನು�ಾರು ಗ��ೆ �ೋ� 

ಬರು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾ� �ಾನು�ಾರು ಗ��ೆ �ೋಗುವ�ದನು� ಅಪ�ಾಧ�ೆಂದು �ೆಕ��ೆ� 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�. ಬಡ�ಾ� ಜನರು, ಅ��ಂದ ತಕಷ್ಣ�ೇ ಬಂದು�ಡು�ಾ��ೆ. �ಾ�ೆಂದ�ೆ, 

ಅಂತಹ �ೊಡ� �ಾಪವ�ೆ�ೕನೂ �ಾ�ರುವ��ೇ ಇಲ�ವಲ�! ಅವರ�� ಅಂತಹ �ಾಪಗಳನು� 

�ಾಡುವ ಶ���ಾದರೂ ಎ���ೆ? 
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�ಾ�-ವೃ��ಯ �ಯಮ!  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ ಮನುಷ�ರ ಜನಸಂ�ೆ� �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೇ ಇ�ೆ, ಇದ�ಂ�ಾ� �ಾನು�ಾರುಗಳ� 

ಕ���ಾ��ೆ ಎಂದು ಅ�ೈ�� �ೊಳ��ವ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, �ಜ�ೇ. ಎಷು� ಆತ�ಗ��ೆ, ಅ�ೆ�ೕ ಆತ�ಗಳ� ಇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ 

conversion (ರೂ�ಾಂತರ) ಆಗುತ�ರುತ��ೆ. ಒ�� ಮನುಷ�ರು �ಾ���ಾ�ಾಗ 

�ಾನು�ಾರುಗಳ� ಕ���ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ಮ�ೊ��� �ಾನು�ಾರುಗಳ� �ಾ���ಾ�ಾಗ 

ಮನುಷ�ರು ಕ���ಾಗು�ಾ��ೆ. �ೕ�ೆ conversion ಆಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಇನು� ಮುಂದ�ೆ� 

ಮನುಷ�ರು ಕ���ಾಗ��ಾ��ೆ. ಈ�ಾಗ�ೇ 1993�ೇ �ಾ��ಂದ ಕ���ಾಗಲು 

�ಾ�ರಂಭ�ಾ��ೆ!  

        ಜನರು calculation (ಗಣ�ೆ) �ಾಡುತ��ೇ ಇರು�ಾ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ 2000�ೆ �ಾ�ನ�� 

�ೕ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾ�ಾಗುತ��ೆ. �ಂದೂ�ಾ�ನದ�� ಜನಸಂ�ೆ� �ೆ�ಾ�ದ�ೆ �ಾವ� �ನು�ವ�ದು 

ಏನು? �ೕ�ೆ calculations �ಾಡು��ರು�ಾ��ೋ, ಇಲ��ೕ? ಇದು �ಾವ �ೕ��ಾ��ೆ 

ಎಂದು simile (�ೋ��) �ೇಳ�ೇ? 

        ಒಬ� ಹ��ಾಲು� ವಷ�ದ ಹುಡುಗ, ಅವನ ಎತ�ರ �ಾಲು� ಅ�, �ಾಲು� ಇಂಚು 

ಆ�ರುತ��ೆ �ಾಗೂ ಅವನು ಹ��ೆಂಟ�ೇ ವಯ���ೆ ಬಂ�ಾಗ, ಐದು ಅ� ಎತ�ರ�ೆ� 

�ೆ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಆಗ ಏನು �ೇಳ��ಾ��ೆ, �ಾಲು� ವಷ�ದ�� ಎಂಟು ಇಂಚು �ೆ�ಾ���ೆ ಎಂದು. 

�ಾ�ಾದ�ೆ ಎಪ�ತು� ವಷ��ೆ� ಎಷು� ಆಗಬಹುದು? ಈ �ೕ�ಯ�� calculation �ಾ�ದ �ಾ�ೆ, 

ಜನಸಂ�ೆ�ಯನು� ಕೂ�ಾ calculation �ಾಡು�ಾ��ೆ!  

ಮಕ���ೆ �ಾ�ೆಗಳ� �ಾ�ೆ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ೋಷ�ೇ �ಾಡದ ಮಕ���ೆ �ಾ�ೕ�ಕ �ೋವನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾ� 

ಬರುತ��ೆಯಲ�, ಅದ�ೆ� �ಾರಣ�ೇನು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮಗು�ನ ಕಮ�ದ ಉದಯವ� ಮಗು��ೆ ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ 

�ಾ��ಾದವಳ�, ಅದನು� �ೋ� ದುಃಖವನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ. ಮೂಲದ�� 

ಮಗು�ನ ಕಮ��ಾ��ೆ, ಅದರ�� �ಾ�ಯ ಅನು�ೕದ�ೆ ಇದುದ�ಂದ 'Mother' ಕೂ�ಾ 
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ಅದನು� �ೋ� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾ��ೆ. �ಾಡುವ�ದು, �ಾ�ಸುವ�ದು �ಾಗೂ 

ಅನು�ೕ�ಸುವ�ದು (ಸಮ��ಸುವ�ದು);ಈ ಮೂರೂ ಕಮ�ದ ಬಂಧನ�ೆ� �ಾರಣ�ಾ��ೆ. 

ಮನುಷ� ಜನ�ದ �ಾ�ಮುಖ��ೆ!  

        ಮನುಷ�-�ೇಹದ�� ಬರುವ �ದಲು ಇ��ರುವ ಗ�ಗಳ� �ಾವ��ೆಂದ�ೆ, �ೇವಗ�, 

�ಯ�ಂಚ (ಪಶು, ಪ� �ಾಗು ವನಸ��) ಮತು� ನರಕ ಗ�ಗ��ೆ�ಾ� �ೋ� ಬಂದ�ೕ�ೆ 

ಮನುಷ� �ೇಹವ� �ಗುವ�ದು. ಅಲ��ೆ ಈ ಎ�ಾ� ಅ�ೆ�ಾಟ�ೆ� ಅಂತ�ವ� ಮನುಷ� 

�ೇಹ�ಂದ�ೇ �ಗುವ�ದು. ಈ ಮನುಷ�-�ೇಹವನು� �ಾಥ�ಕ�ಾ���ೊಳ�ಲು 

ಕ�ತು�ೊಂಡ�ೆ, ಆಗ �ೕಕಷ್ವನು� �ಾ��� �ಾ��ೊಳ��ವ �ಾಧ��ೆ ಇ�ೆ �ಾಗೂ ಅದನು� 

ಕ�ಯ�ೇ �ೋದ�ೆ ಆಗ ಅ�ೆ�ಾಟದ �ಾಧನಗಳ� ಇನೂ� ಅ�ಕ�ಾ� �ೊರ��ೊಂಡು 

ಬರುವ �ಾಧ��ೆಯೂ ಇ�ೆ! �ೇ�ೆ ಗ�ಗಳ�� �ೇವಲ �ಡುಗ�ೆ ಇ�ೆ. ಆದ�ೆ ಇ�� ಎರಡೂ 

ಇ�ೆ, �ಡುಗ�ೆಯು ಇ�ೆ �ಾಗೂ �ೊ�ೆ-�ೊ�ೆ�ೆ ಬಂಧನವ� ಕೂ�ಾ ಇ�ೆ. �ಾ�ಾ� 

ದುಲ�ಭ�ಾದ ಮನುಷ�-�ೇಹವ� �ಾ�ಪ��ಾ�ರು�ಾಗ, ಅದ�ಂದ �ೆಲಸವನು� 

�ಾ��ೊಳ��ೇಕು. ಅನಂತ ಅವ�ಾರ ಆತ�ವನು� �ೇಹ�ಾ�� ವ�ಯ �ಾಡ�ಾ�ತು�. ಈಗ 

ಈ ಒಂದು ಅವ�ಾರದ �ಾವ �ೇಹ��ೆ�ೕ ಅದನು� ಆತ��ಾ�� ವ�ಯ �ಾ�ದ�ೆ, ಆಗ 

�ೆಲಸ�ೇ ಆ��ೋಗುತ��ೆ!  

        ಮನುಷ�-�ೇಹದ��ರು�ಾಗ �ಾ�ಾದರೂ '�ಾ� ಪ�ರುಷರು' �ೊ�ೆತ�ೆ, ಆಗ 

�ೕಕಷ್ದ ಉ�ಾಯವ� �ೊರ��ಡುತ��ೆ. �ೇವ�ೋಕದವರೂ ಸಹ ಮನುಷ�-�ೇಹವನು� 

ಪ�ೆಯಲು ಆತುರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. �ಾ� ಪ�ರುಷರ �ೇ��ಾಗುವ ಸಂ�ೕಗವ� �ೊ�ೆ�ಾಗ, 

ಅನಂತ ಅವ�ಾರ�ಂದ ಶತು� ಸ�ಾನ�ಾ�ದ� ಈ �ೇಹವ�, ಈಗ ಪರಮ �ತ��ಾ� 

�ಡುತ��ೆ! ಅಲ��ೆ ಈ �ೇಹ�ಂ�ಾ� �ಮ�ೆ �ಾ� ಪ�ರುಷರು �ೊರ��ಾ��ೆ, �ಾ�ರು�ಾಗ 

ಸಂಪ�ಣ� �ೆಲಸವನು� �ಾ��ೊ��. ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ �ೊಂ�ಾ��ೆಯನು� �ಾ��ೊಂಡು 

ಗ�ಯನು� �ಾ��ೊಂಡು �ೊರಬ��.   

ಅಜನ�–ಅಮರ�ಾ�ರುವ�ದ�ೆ�, ಆ�ಾಗಮನ ಎ��ಂದ? 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ ಆ�ಾಗಮನದ (ಆಗಮನದ) �ರು�ಾಟವ� �ಾ��ೆ? 
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�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾವ ಅಹಂ�ಾರ ಇ�ೆ�ೕ, ಅದ�ೆ� ಆ�ಾಗಮನ ಇರುತ��ೆ. ಆತ�ವಂತೂ 

ಅದರಷ��ೆ� ದಶ�ನದ���ೕ ಇರುವ��ಾ��ೆ. ಈ ಅಹಂ�ಾರವ� ಕೂ�ಾ �ೊ�ೆ�ೆ 

ಸ��ತ�ಾಗುತ��ೆ, ಅದರ �ರು�ಾಟವ� �ಂತು�ೋಗುತ��ೆ! 

ನಂತರ ಮರಣದ ಭಯ�ೇ ಇರುವ��ಲ�! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾವ ಈ ಒಂದು ಸ�ಾತನ �ಾಂ�ಯನು� �ೊಂದ�ಾ��ೆ�ೕ, ಅದು �ೇವಲ 

ಈ ಜನ� ಪ����ಾ��ೕ ಅಥ�ಾ ಜನ� ಜ�ಾ�ಂತರದವ�ೆಗೂ ಇರುವ��ೋ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಇದು ಪಮ��ೆಂಟ್ ಆ��ೆ. ನಂತರ ಕತ��ೇ ಇಲ��ೆ ಇರು�ಾಗ, ಕಮ� 

ಬಂಧನವ� ಇಲ��ರು�ಾಗ, ಒಂ�ೆರಡು ಅವ�ಾರಗಳ�� �ೕಕಷ್ವ� ಆಗ�ೇ�ಾ��ೆ; 

ತ����ೊಳ��ವಂ�ಲ�, �ೋಗ�ದ��ೆ ನ�ೆಯುವ��ಲ�. �ಾ��ೆ �ೕಕಷ್�ೆ� �ೋಗಲು 

�ೇಡ�ೕ, ಅವರು ಈ ಧಂ�ೆಯನು� �ಾಡುವ��ೇ �ೇಡ. ಈ 'line'�ೆ ಬರುವ��ೇ �ೇಡ. 

�ೕಕಷ್ವ� ಇಷ��ಲ��ರು�ಾಗ ಈ 'line'ನ�� ಬರುವ��ೇ �ೇಡ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ '�ಾನ' ಇ�ೆಯಲ� ಇದು ಇ�ೊ�ಂದು ಜನ��ೆ� �ೋ�ಾಗ ಅದು �ಜ�ಾ� 

�ೆನ�ನ�� ಇರುತ��ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಎಲ�ವ� ಈಗ �ೇ��ೆ, ಅ�ೇ �ೕ�ಯ��ರುತ��ೆ. ಏನೂ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೕ ಇಲ�. 

�ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಎ�� ಕಮ�ಗಳ� ಬಂ�ಸುವ��ಲ�, ಅ�� ಸಮ�ೆ�ಗಳ �ೊಂದಲ�ೇ  

ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ�! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಅದರ ಅಥ�ವ� �ೕ�ೆಂ�ಾಗುತ��ೆ, �ಂ�ನ ಜನ�ದ�� ನಮ�ದು �ಾವ  

ಕಮ�ಗ��ೊ�ೕ ಅದನು� ಅನುಸ���ೊಂಡು ಸಮ�ೆ�ಗಳ�-�ೊಂದಲಗಳ� ನ�ೆಯುತ��ೇ 

ಇರುತ��ೆ�ೕ?  

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಂ�ನ ಅವ�ಾರದ�� ಅ�ಾನ�ಂ�ಾ� ಕಮ�ಗಳನು� ಕ���ೊಳ��ಾ��ೆ, ಆ 

ಕಮ�ಗಳ 'effect' ಈಗ ಬಂ��ೆ. 'Effect' ಅನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ �ೇ�ಾ��ೆ. ಈ 'effect' 

ಅನು� ಅನುಭ�ಸು�ಾ�, ಅನುಭ�ಸುತ��ರು�ಾಗ, �ಾ�ಯು �ೊರಕ�ೇ �ೋದ�ೆ ಆಗ ಪ�ನಃ 

�ೊಸ�ಾ� causes �ಾಗೂ �ೊಸ�ಾದ effect ಹುಟು� �ಾಕುತ��ೇ ಇರುವ��ಾ��ೆ. 

'Effect'�ಂದ ಪ�ನಃ 'causes'ನ ಉ�ಾ�ದ�ೆಯನು� �ಾಡುತ��ೇ ಇರುವ��ಾ��ೆ. �ಾಗೂ ಆ 

causes ಪ�ನಃ ಮುಂ�ನ ಭವದ�� effect ರೂಪದ�� ಬರುತ��ೆ. Causes and effect, effect 
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and causes, ಇದು ನ�ೆಯುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. �ಾ�ಾಗ �ಾ� ಪ�ರುಷರು 'causes' ಅನು� 

�����ಡು�ಾ��ೆ, ಆಗ effect �ಾತ��ೇ ಅನುಭ�ಸಲು ಉ��ರುತ��ೆ. ಅ��ಂದ ಮುಂದ�ೆ� 

ಕಮ�ದ ಬಂಧನ�ಾಗುವ�ದು �ಂತು �ೋಗುತ��ೆ.  

        ಸಂಪ�ಣ��ಾದ �ಾನವ� �ೆನ�ನ�� ಇರುವ�ದ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ, �ಾನು ಆ ಸ�ರೂಪ�ೇ 

ಆ��ಡುವ��ಾ��ೆ. ನಂತರ ಮರಣದ ಭಯ�ೇ ಇರುವ��ಲ�! �ಾವ�ದರ ಭಯವ� 

ಇರುವ��ಲ�, �ಾಗೂ �ಭ�ಯ�ಾ� ಇರುವ��ಾ��ೆ! 

ಅಂ�ಮ ಸಮಯದ �ಾಗೃ�! 

�ೕವಂತ�ಾ� ಇರುವವ�ೆ�ೆ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಾ, �ಾನವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ �ದಲು ಈ ಭವದ�� �ಾವ��ೆ�ಾ� 

ಪ�ಾ�ಯಗಳನು� ಕ���ೊಳ��ಾ��ೊ�ೕ, ಅವ�ಗಳ ��ಾರ�ೆಯನು� �ಾವ �ೕ��ಂದ 

�ಾಡಬಹುದು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೕವ� �ೕವಂತ�ಾ� ಇರುವ��ಯವ�ೆಗೂ ಪ�ಾ��ಾ�ಪವನು� �ಾ� ಅವನು� 

ಸ�ಚ��ೊ�ಸ�ೇಕು, ಆದ�ೆ ಅ�� �ೆಲವ� �ಾತ��ೇ �ಮೂ�ಲನ�ಾಗುತ��ೆ, ಎಲ�ವ� 

��ಾರ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. ಸ�ಲವಂತೂ ಆ��ಡುತ��ೆ. ಸ�ಲ�ಾಗುವವ� �ೇ�ೆಂದ�ೆ, 

ಮುಂ�ನ ಭವದ�� �ೈ�ಂದ ಸುಮ��ೆ ಮು��ದ ಕೂಡ�ೇ ಗಂಟು ����ೊಂಡು �ಡುತ��ೆ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಯ��ತ��ಂದ ಎಲ�ವ� ಕಳ� �ೕಳ�ತ��ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೌದು, �ಾಶ�ಾ� �ಡುತ��ೆ. �ೆಲ�ಂದು ಪ��ಾರದ ಬಂಧನ�ರುತ��ೆ, ಆ 

ಕಮ�ಗ��ೆ �ಾ�ಯ��ತ� �ಾ��ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ���ಾ�ರುವ ಗಂಟುಗಳ� ಸ�ಲ�ಾ� 

�ಡುತ��ೆ. ನಮ� ಪ��ಕ�ಮಣದ�� ಬಹಳಷು� ಶ�� ಇ�ೆ. �ಾ�ಾರವರ �ಾಜ�ಯನು� 

ಇಟು��ೊಂಡು �ಾ��ಾಗ �ೆಲಸ�ಾ��ಡುತ��ೆ.  

ಈ �ಾನ �ಾ���ಯ ಬ�ಕದ �ೆ�ಾ��ಾರ ಮ�ಾ��ೇಹ�ಾ��! 

        ಕಮ�ಗಳ �ೊ�ೆ�ಂ�ಾ� ಅವ�ಾರಗಳನು� ಪ�ೆಯ�ೇ�ಾ� ಬಂದ�ೆ ಬರ�, ಆದ�ೆ 

ಅದು �ೇವಲ ಇನು� ಒಂದು-ಎರಡು ಅವ�ಾರಗಳ�ೆ�ೕ. ನಂತರ '�ಮಂಧರ್ �ಾ��'ಯ ಬ��ೆ 

�ೋಗ�ೇ �ೇ�ಾ��ೆ. ಇ��ಂದ ಮುಂದ�ೆ� �ೋಗಲು �ದ�ನ �ೆ�ಾ��ಾರದ ಪ��ಾರ 
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�ಾವ��ೋ ಬಹಳ ಅಂ��ೊಂ�ರುವ ಕಮ�ಗ��ೆ, ಅವ�ಗಳನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

ಮು�ಸ�ೆ, ಅವ�ಗ�ಂದ ತ����ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ೇ ಇಲ�!  

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಪ��ಕ�ಮಣ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಕಮ�ಗಳ �ೊ�ೆಯು ಕ���ಾಗುತ��ೆ�ೕ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಕ���ಾಗುತ��ೆ! ಅಲ��ೆ �ೕಘ��ಾ� ಸ�ಾ�ಾನವ� �ೊರಕುತ��ೆ. 

'�ಾವ�' �ೕ�ೆ �ಾ��ೆವ� ��ಾರ�ೆ �ಶ��ೊಂ��ೆ! 

        ನ��ಂ�ೆಷು� ತಪ��ಗಳನು� �ಾಡ�ಾ��ೊ�ೕ, ಅವ�ಗ��ೆ ಪ�ಾ��ಾ�ಪ, ಪ��ಕ�ಮಣ, 

ಪ���ೆಯನು� �ಾಡ�ೇಕು. ಎಷು� �ೕವ��ೆ�ಂದ ಪ��ಕ�ಮಣವನು� �ಾಡ�ಾಗುವ��ೋ, 

ಅಷು� �ೕಕಷ್ವ� ಸ�ೕಪ�ೆ� ಬರುವ��ಾ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಈ 'file'ಗಳ� ಮ�ೆ� ಮುಂ�ನ ಜನ��ೆ� ಅಂ��ೊಂಡು ಬರುವ��ಲ� ಅಲ��ೇ? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ಾ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗ�ೇಕು? �ಾವ� ಇ�ೊ�ಂದು ಜನ��ೆ� �ಾ�ೆ 

�ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗ�ೇಕು? ಈ�ಂ�ೕಗ�ೇ ಪ��ಕ�ಮಣ ಎ�ಾ�ಗುತ��ೆ ಅಷು� �ಾ� 

ಮು���ಡ�ೇಕು. �ಾವ �ೆಲಸದ ಒತ�ಡವ� ಇಲ��ರು�ಾಗ, 'file'ಗಳ ಪ��ಕ�ಮಣವನು� 

�ಾಡುತ��ರ�ೇಕು. 'ಚಂದು�ಾಯ್'�ೆ, '�ೕವ�' �ೇವಲ ಇಷು� �ೇಳ�ೇಕು, '�ೕನು 

ಪ��ಕ�ಮಣ �ಾಡುತ��ರು' ಎಂದು. �ಮ� ಮ�ೆಯ��ನ ಪ���ಬ� ವ���ಗೂ, ಒಂದ�ಾ� 

ಒಂದು ಸಲ ಈ �ದಲು ���ಂದ ದುಃಖವನು� �ೊಡ�ಾ�ರುತ��ೆ, ಅದರ ಪ��ಕ�ಮಣವನು� 

�ೕವ� �ಾಡ�ೇಕು. ಸಂ�ಾ�ತ �ಾಗೂ ಅಸಂ�ಾ�ತ ಜನ�ಗಳ�� �ಾವ �ಾಗ-�ೆ�ೕಷಗಳನು�, 

�ಷಯ, ಕ�ಾಯ�ಂದ �ೋಷಗಳನು� �ಾಡ�ಾ��ೊ�ೕ, ಅವ�ಗ��ೆ ಕಷ್��ಾ�ಸ�ೇಕು. 

�ೕ�ೆ �ನವ� ಒ�ೊ�ಬ ವ���ಯ ಬ�ೆ�, �ಾ�ೆ�ೕ ಮ�ೆಯ��ರುವ ಪ���ಬ� ವ���ಯ ಬ�ೆ� 

ಪ��ಕ�ಮಣ �ಾಡ�ೇಕು. ನಂತರ ಅಕ�ಪಕ�ದವರನು�, �ೆ�ೆ-�ೊ�ೆಯವರನು� ಎಲ�ರನೂ� 

ಗಣ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು, ಉಪ�ೕಗ ಪ�ವ�ಕ�ಾ� ಈ �ೆಲಸವನು� �ಾಡ�ೇಕು. �ೕವ� 

�ೕ�ೆ �ಾ��ಾಗ, �ಾರವ� ಕ���ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ಾಡ�ೇ �ೋದ�ೆ, ತನ�ಷ��ೆ� 

ಹಗುರ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. 

        �ಾವ� ಇ�ೕ ಜಗ���ೊಂ��ೆ ಈ �ೕ�ಯ�� ��ಾರ�ೆಯನು� �ಾ��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. 

�ೕ�ೆ �ದಲು ��ಾರ�ೆಯನು� �ಾ��ೊಂಡ ಬ�ಕ�ೇ ನಮ�ೆ ಆ �ೋಷಗ�ಂದ 

����ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಾ�ತು. ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ ನಮ� �ೋಷಗಳ� �ಮ� ಮನ��ನ�� 
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ಇರುತ��ೆ, ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ನಮ�ೆ �ೆಮ���ಾ�ರಲು �ಡುವ��ಲ�! �ಾ�ಾ� �ಾವ� �ೇ�ೆ 

ಪ��ಕ�ಮಣ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆಂದ�ೆ, ಆ�ಂ�ಾಗ�ೇ ಎಲ�ವ� ಅ�ದು�ೋಗುವ�ದು. 

ಮೃತು� �ೊಂ�ದವರ ಪ��ಕ�ಮಣ! 

ಪ�ಶ�ಕತ�: �ಾ�ಂದ ಕಷ್� �ೇಳ�ೇ�ರುತ��ೆ�ೕ ಆ ವ���ಯ �ೇ�ಾಂತ�ಾ����ದ��ೆ, ಆಗ 

�ಾವ �ೕ�ಯ�� ಪ��ಕ�ಮಣ �ಾಡ�ೇಕು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: �ೇ�ಾಂತ�ಾ�ದ��ೆ, ಆಗಲೂ ನಮ��� ಅವರ �ಾವ�ತ� ಇರುತ��ೆ, ಅವರ ಮುಖ 

�ೆನ�ರುತ��ೆ, ಅವರನು� �ೆನ���ೊಂಡು �ಾಡಬಹುದು. ಮುಖ �ೆನ��ೆ �ಾರ�ೆ 

�ೋದ�ೆ, ಅವರ �ೆಸರು ���ರುತ��ೆ ಆಗ ಅವರ �ೆಸ�ನ�� �ಾಡಬಹುದು, ಇ�ೆ�ಾ� 

ಅವ��ೆ �ೋ� ತಲುಪ�ತ��ೆ. 

ಪ�ಶ�ಕತ�: ಮರಣ �ೊಂ�ದ ವ����ಾ� ಪ��ಕ�ಮಣವನು� �ಾವ �ೕ�ಯ�� �ಾಡ�ೇಕು? 

�ಾ�ಾ��ೕ: ಮನಸು�-ವಚನ-�ಾಯ, �ಾವಕಮ�-ದ�ವ�ಕಮ�-�ೊಕಮ�, ಮೃತರ �ೆಸರು 

�ಾಗೂ ಅವರ �ೆಸ�ನ ಎ�ಾ� �ಾ��ಂದ �ನ��ಾ�ರುವ ಅವರ ಶು�ಾ�ತ�ನನು� 

�ಾ���ೊಂಡು, 'ಇಂತಹ �ೋಷವ� ಆ�ತು�' ಎಂದು �ೆನಪ� (ಆ�ೋಚ�ೆ) �ಾ��ೊಂಡು, 

ಆ �ೋಷ�ಾ�� ನನ�ೆ ಈಗ ಪ�ಾ��ಾ�ಪ�ಾಗು���ೆ �ಾಗೂ ಅದ�ಾ�� ನನ�ನು� ಕಷ್��, 

ಎಂದು,�ೇ��ೊಳ��ೇಕು (ಇದು ಪ��ಕ�ಮಣ). ಅಂತಹ �ೋಷವನು� �ಾಡ�ೆ ಇರಲು ದೃಢ 

�ಶ�ಯ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾ�ೆಂದು ��ಾ�ರವನು� �ಾಡ�ೇಕು (ಇದು ಪ��ಾ��ಾ�ನ್/ಪ���ೆ). 

'�ಾವ�' ಸ�ತಃ, 'ಚಂದು�ಾಯ್'ನ �ಾ�ಾ-ದೃ�ಾ� ಪದದ�� ಇದು� �ೋಡ�ೇಕು; ಈ 

'ಚಂದು�ಾಯ್' ಎಷು� ಪ��ಕ�ಮಣ �ಾ�ದ, �ೇ�ೆ �ಾ�ದ, �ಾಗೂ ಎಷು� ಶ��ೆ��ಂದ 

�ಾ�ದ ಎಂದು. 

-�ೈ ಸ���ಾನಂದ್ 

************ 



ಅಂ�ಮ ಸಮಯದ �ಾ�ಥ��ೆ! 

�ೇ �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್, �ೇ ��ೕ �ಮಂಧರ್ �ಾ�� ಪ�ಭು! �ಾನು, ಮನಸು�-ವಚನ-�ಾಯ, **(ನನ�)** 

�ಾಗೂ **(ನನ�ಯ)** �ೆಸ�ನ ಸವ��ಾ�ಾ, �ಾವಕಮ�-ದ�ವ�ಕಮ�-�ೊಕಮ�, �ಾವ� ಪ�ಕಟ 

ಪರ�ಾತ� ಸ�ರೂಪ ಪ�ಭುಗಳ ಸುಚರಣಗಳ�� ಸಮ��ಸು� �ೆ�ೆ.  

�ೇ �ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್, �ೇ ��ೕ �ಮಂಧರ್ �ಾ�� ಪ�ಭು! �ಾನು, �ಮ��� ಅನನ� ಶರಣು ಬಂ�ರು�ೆ. 

ನನ�ೆ, �ಮ� ಅನನ� ಶರಣು �ಾ����ಾಗ�. ಅಂ�ಮ ಕಷ್ಣದ�� �ಮ� ಉಪ���ಯು �ಾ����ಾಗ�. 

ನನ�ನು� �ೈ ��ದು �ೕಕಷ್�ೆ� �ೊಂ�ೋ���. �ಾವ� �ೊ�ೆ ತನಕ ನನ� �ೊ�ೆಯ���ೕ 

ಇರುವಂ�ಾಗ�.  

�ೇ ಪ�ಭು, �ಾನು �ೕಕಷ್ವನು� �ಟು� ಈ ಜಗ��ನ �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ ��ಾ� ವಸು�ವನು� ಇ��ಸುವ��ಲ�. 

ನನ� ಮುಂ�ನ ಜನ�ವ� �ಮ�ಯ ಚರಣದ�� �ಾಗೂ ಶರಣದ���ೕ ಪ�ೆಯುವಂ�ಾಗ�. 

'�ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್ ನ ಅ�ೕಮ �ೈ �ೈ�ಾರ್ �ೋ' ಎಂದು �ೇಳ�ತ��ೇ ಇರ�ೇಕು. 

**-** ಅಂ�ಮ ಸಮಯದ��ರುವ ವ���ಯು ತನ� �ೆಸರನು� �ೇ��ೊಳ��ೇಕು. 

(ಈ �ೕ��ಾ� ಆ ವ���ಯು ಪ�ೇಪ�ೇ �ೇ��ೊಳ��ತ��ರ�ೇಕು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾದರು ಆ ವ���ಯ ಬ� 

ಕು�ತು ಅವ�ಂದ ಆ�ಸಲುವಂ�ೆ �ೇಳ�ತ��ರ�ೇಕು.) 

********* 

ಮೃತು� �ೊಂ�ರುವ ವ����ಾ� �ಾ�ಥ��ೆ! 

ಪ�ತ�ಕಷ್ '�ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್'ರ �ಾ��ಾ�, ಪ�ತ�ಕಷ್ '�ಮಂಧರ್ �ಾ��'ಯ �ಾ��ಾ�, �ೇಹ�ಾ� ** 

(ಅವರ) ಮನಸು�-ವಚನ–�ಾಯದ �ೕಗ, �ಾವಕಮ�-ದ�ವ�ಕಮ�-�ೊಕಮ��ಂದ �ನ��ಾ�ರುವ �ೇ 

ಶು�ಾ�ತ� ಭಗ�ಾನ್! �ಾವ� �ೕ�ೊಂದು ಕೃ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು. ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ** (ಅವರು) ಎ�� ಇರುವ�ೋ 

ಅ�� ಸುಖ-�ಾಂ�ಯನು� ಪ�ೆಯ�. ಅವ��ೆ �ೕಕಷ್ವ� �ಾ����ಾಗ�.  

ಅವ�ೊಂ��ೆ ಈ �ನದವ�ೆಗೂ ಮತು� ಈ ಕಷ್ಣದ��ಯೂ ನ��ಂದ �ಾಗ-�ೆ�ೕಷ, ಕ�ಾಯಗಳ� 

ಉಂ�ಾ�ದ���, ಅವ�ಗ��ಾ� ಕಷ್��ಾ�ಸು� �ೇ�ೆ. ಹೃದಯಪ�ವ�ಕ�ಾ� ಪ�ಾ��ಾ�ಪ ಪಡು� �ೇ�ೆ. 

ನನ�ನು� ಕಷ್�� �ಾಗೂ ಪ�ನಃ ಅಂತಹ �ೋಷಗಳನು� ಎಂದೂ �ಾಡ�ೆ ಇರುವಂ�ೆ ಶ�� �ೕ�. 

** ಮೃತು� �ೊಂ�ರುವ ವ���ಯ �ೆಸರನು� �ೇ��ೊಳ��ೇಕು. 

(ಈ �ೕ��ಾ� �ಾ�ಥ��ೆಯನು� ಆ�ಾಗ �ಾಡುತ��ರ�ೇಕು. ಅಲ��ೆ ಮೃತು� �ೊಂ�ರುವ ವ���ಯ 

�ೆನಪ� ಬಂ�ಾಗ�ೆ�ಾ� ಈ �ಾ�ಥ��ೆಯನು� �ಾಡ�ೇಕು.) 

*********  

 



ಶು�ಾ�ತ�ನ�� �ಾ�ಥ��ೆ 

�ೇ ಅಂತ�ಾ�� ಪರ�ಾತ�! �ೕವ� ಪ���ಂದು �ೕ�ಯಲೂ� �ಾಸ�ಾ�ರು��, �ಾ�ೆ�ೕ 

ನನ���ಯೂ �ಾಸ�ಾ���ೕ�. �ಮ� ಸ�ರೂಪ�ೇ ನನ� ಸ�ರೂಪ�ಾ��ೆ. ನನ� ಸ�ರೂಪವ� ಶು�ಾ�ತ�. 

�ೇ ಶು�ಾ�ತ� ಭಗ�ಾನ್! �ಾನು, �ಮ�ೆ ಅ�ೇಧ �ಾವ�ಂದ ಅತ�ಂತ ಭ��ಪ�ವ�ಕ�ಾ� 

ನಮಸ��ಸು� �ೇ�ೆ. 

ಅ�ಾನ�ಂ�ಾ� �ಾನು �ಾವ �ಾವ *** �ೋಷಗಳನು� �ಾ�� �ೇ�ೆ, ಆ ಎ�ಾ� �ೋಷಗಳನು� 

�ಮ� ಮುಂ�ೆ ವ�ಕ�ಪ�ಸು� �ೇ�ೆ. ಅವ�ಗ��ಾ� ಹೃದಯಪ�ವ�ಕ�ಾ� ಬಹಳ ಪ�ಾ��ಾ�ಪ ಪಡು� �ೇ�ೆ 

�ಾಗೂ �ಮ��� ಕಷ್��ಾ�ಸು� �ೇ�ೆ. �ೇ ಪ�ಭು! ನನ�ನು� ಕಷ್��, ಕಷ್��, ಕಷ್�� �ಾಗೂ ಮ� �ೆ 

ಅಂತಹ �ೋಷಗಳನು� �ಾಡ�ೆ ಇರುವಂ�ೆ �ೕವ�, ನನ�ೆ ಶ��ಯನು� �ೕ�, ಶ��ಯನು� �ೕ�, 

ಶ��ಯನು� �ೕ�. 

�ೇ ಶು�ಾ�ತ� ಭಗ�ಾನ್! �ೕವ� �ೕ�ೊಂದು ಕೃ�ೆ �ಾ��ೇಕು, ಅ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ನಮ� ನಡು�ನ 

�ೇದ�ಾವವ� ಅ�ಯ� �ಾಗು ಅ�ೇದ-ಸ�ರೂಪವ� �ಾ����ಾಗ�. �ಾವ� �ಮ��� ಅ�ೇದ 

ಸ�ರೂಪ�ಂದ ತನ�ಯ�ಾ��ಡುವಂ�ಾಗ�. 

***�ಾವ �ೋಷವ� ಉಂ�ಾ��ೊ�ೕ ಅದನು� ಮನ��ನ�� �ೇ��ೊಳ��ೇಕು.  

ಪ��ಕ�ಮಣದ �� 

ಪ�ತ�ಕಷ್ '�ಾ�ಾ ಭಗ�ಾನ್'ರ �ಾ��ಾ�, �ೇಹ�ಾ� * (ಅವರ) ಮನಸು�-ವಚನ-�ಾಯದ �ೕಗ, 

�ಾವಕಮ�-ದ�ವ�ಕಮ�-�ೊಕಮ��ಂದ �ನ��ಾ�ರುವ �ೇ ಶು�ಾ�ತ� ಭಗ�ಾನ್! �ಮ� �ಾ��ಾ� 

ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ, ನ��ಂದ �ಾವ �ಾವ ** �ೋಷಗಳ� ಆ��ೆ�ೕ, ಅವ�ಗ��ಾ� ಕಷ್��ಾ�ಸು� �ೇ�ೆ. 

ಪ�ಾ��ಾ�ಪ ಪಡು� �ೇ�ೆ. ಆ�ೋಚ�ೆ-ಪ��ಕ�ಮಣ-ಪ��ಾ��ಾ�ನ್ (ಪ���ೆಯನು�) �ಾಡು� �ೇ�ೆ �ಾಗೂ 

ಮ� �ೆ ಇಂತಹ �ೋಷಗಳನು� ಇ�ೆ�ಂ�ಗೂ �ಾಡುವ��ಲ��ೆಂದು ದೃಢ �ಶ�ಯವನು� �ಾಡು� �ೇ�ೆ. 

ನನ�ನು� ಕಷ್��, ಕಷ್��, ಕಷ್��. 

 * �ಾ�ೊಂ��ೆ ಮನ�ಾ�ಪವ� ಉಂ�ಾ�ರುತ��ೆ, ಆ ವ���ಯ �ೆಸರನು� �ೇ��ೊಳ��ವ�ದು. 

 ** �ಾವ �ೋಷ�ಾ�ರುತ��ೆ, ಅದನು� ಮನ��ನ�� �ೆನಪ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು.  

(�ೕವ� ಶು�ಾ�ತ� �ಾಗೂ �ಾರು �ೋಷವನು� (ತಪ�ನು�) �ಾ��ಾ��ೋ, ಅವ�ಂದ (File-1) 

ಪ��ಕ�ಮಣವನು� �ಾ�ಸ�ೇಕು. 'ಚಂದು�ಾಯ್' (File-1) �ೋಷಗಳ ಪ��ಕ�ಮಣವನು� �ಾಡ�ೇಕು.) 

********* 
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