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�ಾ�ಾಂತರ�ಾರರ �ಪ��  

 

ಮಧ�ಸ� ದಶ�ನದ ಗ�ಂಥಗಳ� ಮೂಲತಃ �ಂ� �ಾ�ೆಯ���ೆ. ಪ�ಜ� ��ೕ ಎ. �ಾಗ�ಾ� ನವರ ಸಲ�ೆ �ಾಗು 

�ೆ�ೕರ�ೆ�ಂದ �ಾನು ಇದರ ಕನ�ಡ �ಾ�ಾಂತರ �ಾಡ�ಾರಂ���ೆ. ಮಧ�ಸ� ದಶ�ನದ �ಾಗು ಅದರ 

ಪ�ಷ�ರ�ೆಯ ಅ��ಾರ ��ೕ ಎ. �ಾಗ�ಾ� ನವರ�ಾ�ದು�, ಈ �ಾ�ಾಂತರದ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾನು 

ವ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಕನ�ಡ �ಾ�ೆಯ�� ನನ� �ಾಮ�ೆ�ೕ� �ಾ�ಾರಣ. ಮಧ�ಸ� ದಶ�ನದ ��ಾ����ಾ�, ಇದನು� 

�ಾನು ನನ� ಅಧ�ಯನದ ಕ�ಮದ�� ಒಂದು ಸ�ಾಯಕ �ಾಗು ಪ����ಾಯಕ ಅ�ಾ�ಸ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಈ �ಾ�ಾಂತರದ�� ಪ�ಷ�ರ�ೆ�ೆ ಅ�ಾ�ಾಶ��ೆ. ಮಧ�ಸ� ದಶ�ನದ�� ಅಧ�ಯನ ರತ�ಾದವರು �ಾಗು ಈ 

�ಾ�ಾಂತರ �ಾಯ�ವನು� ಪ�ಸುವವರು, ��ಣದ�� ಪ��ೕ�ಸುವವರು, �ೕಡುವ ಆ�ೋಚ�ೆ �ಾಗು 

ಸಲ�ೆಯ ಆ�ಾರದ�ೕ�ೆ  ಇದರ ಪ�ಷ�ರಣ�ಾಗುತ��ರುತ��ೆ.  ಈ �ಾ�ಾಂತರ�ಂದ ��ೕ ಎ. �ಾಗ�ಾ� 

ಪ���ಾ��ರುವ ಮಧ�ಸ� ದಶ�ನದ ಮೂಲ ಪ���ಾದ�ೆಯನು� ಕನ�ಡ�ಾ�ಯ��ೆ  ಸುಲಭ�ಾಧ��ಾಗ�ೆಂದು 

�ಾನು ಆ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.   

 

 

�ೌ� ��ೕಹ�  

(ಅಮಕ�ಂಟ�) 

gowrisrihari@gmail.com  

 

�ೆಚು� �ಾ���ೆ www.madhyasth-darshan.info �ೋ�  

 
The final version will have the original Hindi text along with the kannda text. This book is to 
be always read with the original in Hindi. Due to technical reasons the Hindi version has not 
been incorporated here. The original book in Hindi is provided in the zip file. Please 
download it and read it along with the kannda version. 
 

ಅಂ�ಮ ಸಂಸ�ರಣವ� ಕನ�ಡ �ಾ�ೆಯ ಪಠ��ೊಂ��ೆ ಮೂಲ �ಂ� ಪಠ�ವನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಈ 

ಪ�ಸ�ಕವನು� �ಾ�ಾಗಲು ಮೂಲ �ಂ� �ಾ�ೆಯ ಪ�ಸ�ಕದ �ೊ�ೆ ಓದುವ��ೇ ಉತ�ಮ. �ಾಂ��ಕ 

�ಾರಣಗ�ಂದ ಮೂಲ �ಂ� ಪಠ�ವನು� ಇ�� ಅಳವ�ಸ�ಾ�ಲ�. �ಂ� �ಾ�ೆಯ ಮೂಲ ಪ�ಸ�ಕವನು� �� 

�ೈಲ ನ�� ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ. ದಯ�ಟು� ಅದನು� �ೌ�ೊ�ೕ� �ಾ� ಅದನು� ಕನ�ಡ ಪ�ಸ�ಕ�ೊಂ��ೆ ಓ�. 
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�ೕವನ ��ಾ�: ಒಂದು ಪ�ಚಯ 

�ಾನವ ಬಂಧುಗ�ೇ ! �ಾನು �ೆ�ೕ�ೆ��ಂದ ಗತ�ಾಲದ �ೈ�ಕ �ಾಙ�ಮಯಗಳನು� �ೇ��ೆ�ೕ�ೆ 

(ಅ�ತು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ). ಇದರ�� �ಾರ ಒತ�ಡವ� ಇರ�ಲ�. ಅ�ತು�ೊಂಡ �ೕ�ೆ ನನ��ೊಂದು 

�ಾಮ�ೆ�ಾ�ತು. ಈ ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾನವ �ೇ�ರ�ೇಕು? ಇದ�ೆ� �ಾನು ನನ��ೆ�ೕ ಒಂದು 

��ೊ�ೕಟವನು� ಪ�ೆ�ೆನು, ಏ�ೆಂದ�ೆ “ಭೂ� ಸ�ಗ��ಾಗ�ೕ, ಮನುಷ� �ೇವತ�ಾಗ�ೕ, ಧಮ� 

ಜಯ�ಾಗ�ೕ, �ತ�ವ� ಶುಭ�ರ�.” 

ಭೂ� ಸ�ಗ��ಾಂ �ಾತು, 

ಮನು�ೊ�ೕ �ಾತು �ೇವ�ಾಂ | 

ಧ�ೕ� ಸಫಲ�ಾಂ �ಾತು,  

�ತ�ಂ �ಾತು ಶು�ೋದಯಂ || 

ಇದು �ೇ�ೆ ಉದ��ತ�ಾ��ೆಂದು ಇದರ �ನ��ೆ �ಾನು �ಮ� ಸಮು�ಖ�ಡಲು ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಶ�ೕರ 

�ಾ�ೆ� ಒಂದು ಪ�ಶ��, �ೇ�ೆ �ಾಡುವ, �ೈ�ಕ ಧಮ��ಾ�ಾಯಣ �ಾಡುವ, ಆಯ��ೆ�ೕಯ ಕುಟುಂಬದ�� 

�ಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು. �ಮ�ೆ�ಾ� ���ರುವಂ�ೆ, ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವ ಸಂ�ಾನ, �ಾವ��ಾದ�ೊಂದು �ಾ�ಯ 

ಗಭ��ಂದ ಜ���, �ಾವ��ಾದ�ೊಂದು ಧಮ�ವನು� ನಂ�ರುವವ�ಾ�ದು�, �ಾವ��ಾದ�ೊಂದು �ಾಜ� 

ಸಂ��ಾನವನು� ��ೕಕ��ರು�ಾ��ೆ. ಪರಂಪ�ೆ�ಂದ �ಾ�ಪ� ��ಣ�ೆ� ಅ��ತ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ �ಾಗು ��ಣ 

�ಧಗಳ ಅನು�ಾರ ನ�ೆದು�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಇದು ಇಂ�ನವ�ೆ�ರುವ ಪರಂಪ�ೆಯ �ಾ�ಾ�ತು. ಇ�ೇ 

�ೕ�ಯ�� �ಾನು ಎ��ಂದ �ಾ�ರಂ���ೆ�ೋ, �ಾವ ಕುಟುಂಬದ�� �ಾ�ರಂ���ೆ�ೋ, ಇ�ೆಲ��ಂದ�ೇ 

ಕ�ೆ�ೆನು.  ಇದರ ಸ�ತ  ರೂ�ಗತ ಪರಂಪ�ೆಯ �ಾತುಗಳ�, “ಇವರ �ೊ�ೆ �ೇರು, ಇವರ �ೊ�ೆ 

�ೇರ�ೇಡ, ಇದನು� �ಾಡು, ಇದನು� �ಾಡ�ೇಡ”, ಇ�ೆ�ಾ� ರೂ�ಗ�ಂದ ಶುರು��ಂದ�ೇ ನನ� ಮನಸು� 

ತುಂಬ�ಲ�. �ದ�ದಲು, ಇದು ಹುಡು�ಾಟ�ೆಂದು (ಹುಡುಗ�ೆಂದು), ��ಯರು ನಂ�ದರು. ಸ�ಲ� �ನಗಳ 

ನಂತರ ಅವರಲೂ� ಬದ�ಾವ�ೆ ಬಂ�ತು. ದೃ��, �ಲುವ�, ಭಂ�, ಮುಖಗಂಟು, ಎ�ಾ� ಬದ�ಾಗ�ಾರಂ��ತು. 

ನನಗ��ತು, ನನ� ��ಯರು ನ��ಂದ ಪ�ಸನ��ಾಗ�ಲ�. ಇದು ನನ� ದುಃಖ�ೆ� �ದಲ �ಾರಣ�ಾ�ತು. 

ಆದ�ೆ ಅವರನು� ಪ�ಸನ��ೊ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ?  ಅವರು �ೇ�ದಂ�ೆ�ೕ ನ�ೆದು�ೊಂಡರೂ �ಾನು ಅವರನು� 

ಪ�ೕ�ೆ �ಾಡುತ���ೆ�. ಪ�� �ನವ�, ಪ�� �ಣವ� ಅವರು ಪ�ಸನ��ಾ�ೇ�ೋ ಇರುವ��ಲ�? ಇದನು� �ಾನು 

�ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಮುಖ� �ಾತು ಇ��ಂದ ಶುರು�ಾ�ತು. ನಮ� ��ಯರು ನಮ�ೆ �ೕ�ೆ �ಾಡು, �ಾ�ೆ 



Version 2 
 

�ಾ�ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ, �ೇ�ದಂ�ೆ ಅವರು �ಾಡು�ಾ��ೋ ಇಲ��ೕ, ಆದ�ೆ ಅವರು ಪ�� �ನ ಪ�� 

ಸಮಯ ಪ�ಸನ��ಾಗಂತೂ ಇರುವ��ಲ��ೆಂದು ನನಗ��ತು. �ಾ�ೆ �ೋ�ದ�ೆ, ಅವ��ಂತ �ೆಚು� 

ಆಯ��ೆ�ೕಯ,  �ಾಙ�ಮಯದ ��ಾ�ಂಸರು ಎಲು� ಕಂಡುಬರುವ��ಲ�. ಇಂತಹ ಎ�ಾ� ���ಗಳನಂತರ, 

�ಾವ��ೇ �ಧ�ಾದ ರೂ�ಗಳನು� ನಂಬ�ಾರ�ೆಂದು, �ಾನು ನನ�� ಒಂದು �ಣ�ಯ�ೆ� ಬಂ�ೆನು.  ಇದು 

ವಂದು �ೕ�ಯ ಪ���ೆ�ಾ�ತು. ಇ�ೊ�ಂದು �ಾರಣ �ೊ�ೆಗೂ�ತು, ನನ�ೆ ಅ��ಾಗುವಂ�ೆ ನನ� 

��ಯರು ನನ�ೆ �ೇ��ೊಡ�ಲ�. ಒ��ನ��, ಅವರು ಎ�ೆ�ೕ �ಫಲ�ಾದ�ೋ, ಅ�ೆ�ೕ ನನ� ಅಹಂ�ಾರ 

�ೆ�ಾ��ತು. ಈ ನನ� ಅಹಂ�ಾರ �ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು �ಾಗು ರೂ�ಗಳ �ಾಲ�ೆ �ಾಡ�ರುವ�ದು, ಇ�ೆ�ಾ� ಒಂ�ೇ 

�ೊ�ೆ�ೆ ನ�ೆ�ೆವ�. ಈ ಕ�ಮದ�� �ಾನು �ಾಡುವ��ಾದ�ೇನು? �ೕ�ರು�ಾಗ, ��ಯ�ೆ�ಾ�, ಇವನು 

�ೇದವನು� ���ಲ�, �ೇ�ಾಂತವನು� ���ಲ�, �ಾಸ�ವನು� ���ಲ��ೆಂದು �ೇಳ�ಾರಂ��ದರು. ಇವನು, 

ತನ����ೕ, ಸ�ಯಂಭೂ ರೂಪದ��, ಪ���ಂದು ರೂ�ಯನು�, �ಾತನು�, �ರಸ��ಸು�ಾ��ೆ, ಇದು 

ಎ��ವ��ೆ ಸ�? ಈ �ಾ�ನ�ೕ�ೆ �ಂ�ತ�ಾದರು. ಇದು ನನ��� ದುಃಖ�ೆ� ಎರಡ�ೆಯ �ಾರಣ�ಾ�ತು. 

ಈಗ �ಾ�ೇನು �ಾಡ�? �ೇ�ೆ�ಾವ��ೇ �ಾ� �ೋರ�ೆ, �ಾವ�ದನು� ಅವರು ಸ�ೕ�ತ�ಮ�ೆಂದು 

ನಂ�ದ��ೋ, ಆ ಋ� ಗ�ಂಥಗಳ ಅನು�ಾರ, �ಾನು �ೇ�ಾಂತವನು� ಅ�ತು�ೊಂ�ೆನು. 

ಪ�ಥಮ ಭೂ�, �ೇ�ಾಂತದ�� ಅಂದ�ೆ ನಂ�ರುವ �ೈ�ಕ ��ಾರದ��, ಕಮ�. �ೈ�ಕ ��ಾರದ ಅನು�ಾರ, 

�ಾವ�ದ�ಂದ ಸ�ಗ� �ಾ�ಪ��ಾಗುತ��ೆ�ೕ,  ಅದನು� ಕಮ��ೆಂದು ನಂಬು�ಾ��ೆ. ಎರಡ�ೆಯ�ಾ� 

ಉ�ಾಸನ, ಇಂದ� ಅಥ�ಾ ಇತರ �ೇವರು �ೇವ�ೆಯ�ಾಗಳ� �ಾಡುವ ಉಪಕ�ಮ�ೆ� �ೇದ-

ಉ�ಾಸನ�ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. �ಾನ�ೇ ಸ�ೕ�ತ�ಮ�ೆಂದು ಮೂರ�ೇ �ೕಷ� �ಾಗದ�� �ೇಳ��ಾ��ೆ. 

�ಾನ�ೆಂದ�ೇನು? ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಬ�ಹ��ಾನ. ಬ�ಹ��ಾನ�ೆಂದ�ೇನು? ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ,  �ನ�ೆ 

ಅ��ಾಗುವ��ಲ�. ಅ��ಾಗುವ��ಲ��ೆಂದ�ೆ �ಾವ� �ಾರಂಗತ�ಾಗುವ�ದು �ೇ�ೆ? ��ಯರು �ೇ�ರುವಂ�ೆ; 

‘�ಾಡು, �ಾಡ�ೇಡ’, ಈ ���ಂದ�ೇ �ಾವ� �ಾರಂಗತ�ಾಗು�ೆವ�. ಏನು �ಾಡುವ�ದು? 

ಇದ�ಂ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ? ಇದು �ನ�ೆ ಸ�ಾ�ಯ�ೆ�ೕ �ೊರಕುತ��ೆ. ಸ�ಾ��ಂದ�ೇ ಎ�ಾ� ಪ��ೆ�ಗಳ ಉತ�ರ 

�ೊರಕುತ��ೆ ಎಂಬ ಆ�ಾ�ಸ�ೆ ನನ�ೆ ��ಯ�ಂದ�ೇ ���ತು. ಈ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನು ನನ� ಮನಸನು� 

ದೃಡ �ಾ��ೊಂ�ೆನು, ಏ�ಾದ�ಾಗ� ಒಂದು �ಾ� ಸ�ಾ�ಯ ���ಯನು� �ೋಡ�ೇ �ೇಕು, �ೇ�ೆ �ಾವ 

�ಾ�ಯು ಇ�ಾ�. ನನ� �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾ��ೆ ಅಥ��ಲ�.  ಒಂದು �ಾ� ನನ�ೆ ನನ� ಪ��ೆ�ಗಳ ಉತ�ರ 

�ೊರಕ�ೇ�ೇಕು.  

�ೇ�ಾಂತವನು� ಹಲವ� ಪ��ಾರ �ೇ�ದನಂತರ �ದಲ ಪ��ೆ� ಮೂ�ತು, ಬಂಧನ �ಾಗು 

���ೆಂಬುವ��ೇನು? �ಾಯ�ಂದ�ೇ �ಾವ� ಬಂಧನದ��ರು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. �ೕ��ೆಂದ�ೆ, 
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ಆತ� ಬ�ಹ�ದ�� ��ೕನ�ಾಗುವ��ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಆತ� ಎ��ಂದ ಬಂ�ತು? ಇದ�ೆ�, “�ೕವಗಳ ಹೃದಯದ�� 

ಬ�ಹ� ಸ�ಯಂ ಆತ�ದ ರೂಪದ�� ��ಾ�ಸು�ಾ��ೆ” ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. “�ೕವ ಮು�� ಪ�ೆಯಲು ಅ�ಾ��  

ಆ�ಾಗಮನ�ಂದ, ಅಂದ�ೆ ಸ�ಗ�-ನರಕ�ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯಲು, ಆತ� ಬ�ಹ�ನ�� ��ೕನ�ಾಗ�ೇ �ೇಕು.” 

ಆತ� ಅಂ�ಮ�ಾ� ಬ�ಹ�ನ���ೕ ��ೕನ�ಾಗ�ೇ�ಾ�ರು�ಾಗ ಈ ಬ�ಹ�, �ೕವಗಳ ಹೃದಯದ�� ಆತ�ದ 

ರೂಪದ�ೆ�ೕ�ೆ �ೆ�ೆ��ೆ? �ದ�ದಲು �ೕ�ಗ�ಾದ ಸಮಯದ�� �ೕ�ಗಳ�� �ಾವ ಆತ�ವ� ಇರ��ಲ�, 

ಮ�ೆ� ಬ�ಹ���ೆ ಅದ�ೊಳ�ೆ ನುಗ��ೇನು ಅವಶ�ಕ�ೆ�ತು�? �ೕ�ೆ ನನ� �ಾತು �ತಂಡ�ಾದದಂ�ೆ ಆ�ತು. 

��ಯರ ಧ���ೆ �ಾನು ಧ���ೊಡ�ಲ��ೆಂದು ನನ�ನು� �ತಂಡ�ಾ� ಎಂದು ಕ�ೆದರು. �ಾನು �ೇ��ೆ, “�ೕವ� 

��ದು�ೊಂ�ರುವ�ದು �ೆ��ೕ, ಆದ�ೆ ನನ� ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ�ರ�ಾದರೂ ಪ�ಸು�ತ ಪ��.” ಆದ�ೆ ಈ 

ಪ��ೆ�ಗಳ ಉತ�ರ �ಗ�ಲ�. “ಇದರ ಉತ�ರ �ನ�ೆ ಸ�ಾ�ಯ���ೕ �ೊರಕುತ��ೆ” ಎಂದು �ೇ�ದರು. 

ಈ�ೇನು �ಾಡುವ�ದು? ಸ�ಾ��ೆ ತತ�ರ�ಾಗಲು �ಾನು ತ�ಾ�ಾ�ೆ.  ನನ� ಮನ�ಸು� ��ಾನ�ಾ� 

ಸ�ಾ��ತು. ಈ �ೕ� 1944 ಇ��ಯ�� ಶುರು�ಾ� 1946 ತನಕ �ಾನು ಸ�ಾ��ೆ ತತ�ರ�ಾ�ೆನು. ಆ 

ಸಮಯದ�� ಇ�ೊ�ಂದು ��� �ೊಡ�ತು, �ೇಶ ಸ��ಾಜ��ಾಗುವ ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆ ದೃಡ�ಾ�ತು. 1942 

ನ��, �ಾ�ೆಲ�ರೂ ಆ�ಸುವಂ�ೆ ಸರ�ಾರದ ಅ��ಾರ ಹ�ಾ�ಂತರ�ಾ�ತು. ಅದರ��ಯೂ �ಂತನ�ೕಲ�ದ�ರು, 

��ಯ�ದ�ರು, ��ಾರ�ೕಲ�ದ�ರು, ಅವರ �ಾತುಗಳನು� �ೇಳ��ಾ� ಬಂ�ೆನು, ಸಫಲ�ೆಯ �ನಗಳ ತನಕ 

ಅದರ��ಯೂ ವ���ೇಖ ಕಂಡುಬಂ�ತು. ಇದರಲೂ� �ಾನು �ೕ�ತ�ಾ�ೆನು. ಈ ನಂತರ ಇ�ೊ�ಂದು ಆ�ೆ 

�ೊಡ�ತು, ಈಗ ನಮ��ೊಂದು ಸಂ��ಾನ ತ�ಾ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆಇದರ�ಾ�ದರು ಶುದ� �ಾನವನ 

�ೌಲ��ಾಪನದ ವ�ವ�ೆ� ಇರಬಹು�ೋ, ಸಂ��ಾನ�ಂದ�ೇ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಗಬಹು�ೆಂದು �ಾನು 

ನನ����ೕ, �ೕ���ೆ. 

ಸಂ��ಾನದ ರಚ�ೆ�ಾ�ಾಗ, ಈ ಸಂಬಂಧದ�� ಪ���ೆಗಳ�� ಬಂದ �ೇಖ�ೆಗಳನು� �ಾನು �ಾ�ನ�ಟು� 

�ೇಳ����ೆ� �ಾಗು ��ದು�ೊಳ��ವ ಪ�ಯತ� �ಾಡು���ೆ�. 1950 ವ�ೆ�ನ ಎ�ಾ� ವರ�ಗಳನು� �ೇ�ದ ನಂತರ, 

ಈ ಸಂ��ಾನದ ಮೂಲಕ ಶುದ� �ಾನವನ �ೌಲ��ಾಪನ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�, ಎಂಬುವ ��ಾರ ನನ� 

ಮನ��ನ�� ಬಂ�ತು. �ಾ��ೕಯ �ಾ�ತ�� ಎಂದು �ೇಳಬಲ� ಶುದ� �ಾನವನ �ಾ�ತ�� ಇದರ�� 

�ಾ��ಾ��ತ�ಾ�ಲ��ೆಂಬುವ �ಾತು ಈ ��ಾರದ ಆ�ಾರ�ಾ�ತು�. ಈ�ೇನು �ಾಡುವ�ದು? �ದ�ಂದ�ೇ 

ಇದ� ಸಂಕಟ, �ೇ�ಾಂತ �ಾಗು ಸ�ಾ�; ಸ�ಾ�ಯ�ೆ�ೕ ಎ�ಾ� ಉತ�ರ �ಗುತ��ೆ. ಈ ಪ��ೆ�ಯನು� �ದ��ದ� 

ಪ��ೆ��ಂ��ೆ �ೋ���ೆ. ಸ�ಾ�ಯ�ೆ�ೕ ಈ ಪ��ೆ�ಗಳ ಉತ�ರ ಪ�ೆಯಬ�ೆ�, �ಾವ ��ಯರೂ ಅಥವ 

��ಾ�ಂಸರ ಸ�ತ ತಕ� �ಾಡುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ ಇಲ�. ಉತ�ರ �ಗುವ���ದ��ೆ ಎ�ಾ� ಪ��ೆ�ಗ�ಗೂ  �ಗುತ��ೆ, 

�ಗುವ��ಲ��ದ��ೆ ಈ ಶ�ೕರದ �ಾ�ೆ� ��ವ��ೆ�ಾ� ಅ��ತ�ೆಂದು �ಾನು �ಣ�ಯ �ಾ��ೆ.  
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ಇದ�ೆ� ಇ�ೊಂದು ವ��� ತ�ಾ�ಾದರು, ಅದು ನನ� ಧಮ�ಪ��. �ಾವ� ಅಮಕ�ಂಟ� ಎಂಬುವ ಸ�ಳ��ೆ, 

�ಾ�ಣ-ಸ�ಳ, ನಮ��ಾ�ಾ�ೆಯ  ಉಗಮ ಸ�ಳ ಎಂದು, �ೇಳ�ತ��ೇ ಬಂ��ೆ�ವ�. ಆ �ಾವನ ��ಾರದ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾ�ೆ �ಾವ� ಅ�ೆ�ೕ �ೋ� ಈ ಅಂ�ಮ ಪ�ಯತ�ವನು� �ಾಡ�ಾರ�ೆಂದು, �ಾವ� 

ಅಮಕ�ಂಟ� ಎಂಬುವ �ಾ�ನ�ೆ� ಬಂ�ೆವ�. ಇ�� ಬಂದು �ಾನು ಆಗಮ ತಂ�ೊ�ೕ�ಾಸನ ���ಂದ  �ಾಧ�ೆ 

�ಾಡ�ಾರಂ���ೆ. ಈ ��ಯ�� ಸ�ಾ�ಯ ಒಂದು ಪ��ಾರ �ೇಳ�ಾ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಎ�ಾ� �ೇವರು, 

�ೇವ�ೆಯರನು� ನಮ� ಶ�ೕರದ ಪ���ಂದು �ಾಗದ�� �ೋಡುವಂ�ೆ �ವರ��ೆ. ನಮ� ಕಲ��ೆ�ಂದ�ೇ 

�ೇವರು �ೇವ�ೆಯರನು� �ೋ�, ಅವರ ಪ��ೆ �ಾಡುವ ��ಾನ. �ೕ�ೆ �ಾವ� ನಮ� ಶ�ೕರದ ಅಂಗ 

ಪ�ತ�ಂಗದ�� �ಾವ��ೇ �ೇವರು �ೇವ�ೆಯರ ಕಲ��ೆ �ಾಡುವ ���ಯ �ೆಸರು ‘�ಾ�ಸ’. ಇದರ ಮೂಲದ�� 

�ೇ�ರುವ ಸೂತ� ‘ �ೇ�ಭೂ�ಾ� �ೇ�ಾ� ಯ�ೇ�’ ಅಂದ�ೆ �ೕನು ಸ�ಯಂ �ೇವರೂಪ�ಾ� �ೇವ�ೆಯರ 

ಆ�ಾಧ�ೆ �ಾಡು. ಈ �ಾತು ನನ�ೆ �ೇಳ�ಾ�ತು�. ಅ�ೇ ಪ��ಾರದ��, ��ೆ��ಂದ �ಾಡಲು �ಾನು 

ತತ�ರ�ಾ�ೆ. ನ��ಂದ �ೇ�ೆ �ಾಡಲು ಬಂ��ೋ �ಾ��ೆ. �ಾಡು�ಾ�-�ಾಡು�ಾ� ಒಂದು �ನ �ಾನು, 

�ೇವರು �ೇವ�ೆಯರ �ಾ�ಧ��ಂದ ಮುಕ��ಾ�ೆ. “�ಾನು ಇರು�ೆನು”, ಇದರ �ೋಧ�ತು�. ನನ��� �ೇ�ೆ 

�ಾವ ��ಾರವ� ಇರ��ಲ�. 

ನನ�ೆ �ಾವ��ಾದರು ಪ�ಾಥ� ಪ�ೆಯ�ೇಕು ಎಂಬುವ ��ಾರ ಇರ��ಲ�, ನನ� ಹ��ರ �ಾವ��ಾದರು ವಸು� 

ಇ�ೆ ಎಂಬುವ ��ಾರವ� ಇರ��ಲ�, �ಾನು ಏ�ಾದರು �ಾಡ�ೇ�ೆಂಬುವ ��ಾರವ� ಇರ��ಲ�. ಇದು ಒಂದು 

�ೊಸ, �ಕ� ಘಟ�ೆ ನ�ೆ�ತು. ಈ ಘಟ�ೆ ನ�ೆದ ಸ�ಲ� ಗಂ�ೆಗಳ ತನಕ �ೕ�ೇ ಇತು�. ನಂತರ ಶ�ೕರದ 

�ೋಧ�ಾದ�ೊಡ�ೆ ಸಮಯದ �ೋಧ�ಾ�ತು. ಅ�ಾಗ ನನ�ೆ ���ತು ಈ ಮೂರರ (ಶ�ೕರ, ಸಮಯ, 

ಸ�ಳ) �ೋಧ ನನ�ರ��ಲ��ೆಂದು. ನನ�� �ಾವ��ೇ ��ಾರವ� ಇರ��ಲ�. �ೕ�ೆ ನನ�ೆ ನನ��ೇ 

��ಾ�ಸ�ಾ�ತು. ಇ�ಾದನಂತರ �ಾನು ಸ�ಾ�ಯ ��� ಪ�ೆ�ೆ�ೆಂದು �ೕ�ಸ�ಾರಂ���ೆ. 

ಸ�ಾ�ಯ ���ಯ�� ಪ���ನ ಹಲವ� ಗಂ�ೆಗಳ �ಾಲ ಪ�ೇ ಪ�ೇ �ೋಗು�ಾ�, ಇ�ಾಗ ಉತ�ರ �ಗುತ��ೆ, 

ಇ�ಾಗ �ಗುತ��ೆ�ಂದು, ಪ��ೕ�ೆ �ಾಡುತ���ೆ�. ಆದ�ೆ ವಷ�ದ ಪ���ೆಯ ನಂತರವ� ನನ� ಪ��ೆ�ಗ��ೆ 

ಉತ�ರ �ಗ�ಲ�. ಇದು ನನ�ೆ ಬಂದ ಎರ�ೆ�ೆಯ �ಫಲ�ೆ. ಈ�ೇನು�ಾಡುವ�ದು? �ೇ�ಾಂತವನು� 

ಅ�ತು�ೊಂಡ ನಂತರ ಉತ�ರ �ಗ�ಲ�, ಸ�ಾ�ಯ ನಂತರ ಉತ�ರ �ಗ�ಲ�, ನಮ� ಕುಟುಂಬದ 

ಸ�ೕ�ತ�ಮ ��ಾ�ಂಸ�ಂದಲೂ ಉತ�ರ �ಗ�ಲ�. ಈಗ ಎ�� �ೋಗು�ೆನು?  ಈಗ �ಾರ�ೕಲೂ ಆ�ೋಪ 

�ಾಡುವ ಸ�ಳ�ರ�ಲ�, �ಾ�ಾ� ಈ ಬಂಧನದ�� �ಾನು �ಾಳ����ೆ�.  

ಒಂದು �ನ ನನ�ೆ ಸ�ಾ��ಾ��ೆ�ಂದು ��ಾ�ಸ�ಾ�ತು. ಆದ�ೆ ಇ�ೇ ಸ�ಾ��ಂದು �ಾನು 

ಮತ����ೆ �ೇ�ೆ �ೇಳ�ವ�ದು? ಇದನು� �ಾನು ದೃಡ�ಾ� �ೇ�ೆ ನಂಬುವ�ದು, �ಾವ�ದನು� ಪ��ಾಣ�ೆಂದು 



Version 2 
 

ನಂಬುವ�ದು. ಇದರ�� �ೇಳ�ೇನು ಇಲ��ರು�ಾಗ, �ಾನು ಪ��ಾಣವನು� ಪ�ಸು��ಸುವ�ದು  �ೇ�ೆ? ಈ ��ಾಸ 

�ೕಘ��ಾದಂ�ೆ, ನನ�ೆ ಸ�ಾ��ಾ��ೆ�ೕ ಇಲ��ೕ ಎಂಬುದನು� ಪ�ೕ�ಸಲು �ಾನು ಸಂಯಮ ಎಂಬುವ 

ಒಂದು ���ಯನು� �ಾ��ೆ. ಇದಕೂ� ಸಲ�ೆ ಪ�ವ�ಜ�ಂದ�ೇ �ೊರ�ತು. ಇದು ಪ�ಾಂಜ� �ೕಗ 

ಸೂತ�ದ�� ಉ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ��ೆ “�ಾರ�ಾ �ಾ�ನ ಸ�ಾ� ತ�ಯ�ೕಕತ��ಾ��ಾ� ಸಂಯಮಃ” ಎಂದು. 

�ಾವ��ೇ �ೕ�ಾ� ವ���, ಇದನು� ಓ�, �ೋಡಬಹುದು. ಸಂಯಮದ ಬ�ೆ ಬ�ೆ�ರುವ �ಾವ��ೇ �ಾತು 

ನನ�ೆ ��ೕ�ಾರ�ಾಗ�ಲ�. ನನ� �ೕ�ಯ�� �ಾನು ಸ�ಾ�ಯ ಒಂದು �ತ�, ಒಂದು ��ಯನು� ತ�ಾ���ೆ. 

ಈ ���ಂದ �ಾನು ಸಂಯಮ �ಾ��ೆ. ಸಂಯಮ �ಾ�ದ ಫಲಸ�ರೂಪ ಕ�ಮ�ಾ� ಅ��ತ� ನನ�ೆ 

�ಾಣ�ಾರಂ��ತು, ನನ� ಎದುರು �ೋ��ೆ; �ೋ��ೆ ಎಂಬುದರ �ಾತ�ಯ� ಅ�ತು�ೊಂ�ೆ. 

ಒಂದು ಪರ�ಾಣು��ಂದ ಸಂಪ�ಣ� ಪೃ��ಯ ತನಕ �ಾವ �ಾವ ಪ�����ಂದ ಕ�ೆ��ೋ ಅದನು� 

�ಾನು ಕ�ಮಬದ��ಾ� �ೋ��ೆ. ��ವ�ಾ�� �ೋ��ೆ. ಅದನು� ತಮ�ೆಲ��ಗೂ �ೋ�ಸಬಹುದು. ಈ ��� 

ನನ��� �ಾ��ತ�ಾ�ತು. ಇದರ �ೊ�ೆ ಪರ�ಾಣು�ನ �ಾಲ�� ಒಂದು �ೕವನ ಪರ�ಾಣುವನು� �ೋ��ೆ. 

ಆ �ೕವನ ಪರ�ಾಣು ನನ��, �ಮ���, ಇವತು� ಹು��ರುವ ಮಗು�ನ��, ಶ�ೕರವನು� ತ���ರುವ ���ಯ��, 

ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಶ�ೕರವನು� �ಾ�ಗ �ಾ�ದ ನಂತರವ� �ೕವನ ಇರುತ��ೆ �ಾಗು ಶ�ೕರದ ಸ�ತವ� 

�ೕವನ ಇರುತ��ೆ�ಂದು �ೋಧ�ಾ�ತು. �ೕವನ ಶ�ೕರದ �ೊ�ೆ ಏ�ೆ ಇರುತ��ೆ ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ, ಇದನು� 

�ಾನು ಮುಂ�ೆ ಪ�ಸಂಗವಶ �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಸ�ಳದ�� �ಾನು �ೋ��ೆ, ಶ�ೕರದ �ಾಧ�ಮ�ಂದ ‘�ೕವನ’ 

ತನ�ನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು ಬಯಸುತ��ೆ. ಇದರ ಸೂತ��ೇ ಇಷು�. ಈ �ೕವನ ಏನನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು 

ಬಯಸುತ��ೆ? ಇದರ ಉತ�ರ, �ೕವನ �ದಲು �ಾಳಲು ಬಯುಸುತ��ೆ ನಂತರ �ಾಳ�ವ�ದರ ಸ�ತ 

ಸುಖ�ಾ�ರಲು ಬಯಸುತ��ೆ. ಸುಖ�ಾ�ರುವ �ೊ�ೆ�ೆ ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು ಬಯಸುತ��ೆ. 

ಈ ಮೂರು ���ಗ��ೆ. ಇದರ�� �ದ�ೆ�ೆಯ ���, �ಾಳ�ವ ಬಯ�ೆ �ೕ��ೆ�ೕ�ಯ�ೆ�ೕ ಪ��ೈಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಇದರ �ೊ�ೆ�ೆ ಸುಖ ಪ�ೆಯುವ ಬಯ�ೆ �ಾಗು ಪ��ಾಣ ಪ�ೆಯುವ ಬಯ�ೆ �ಾನವ �ೆ�ೕ�ಯ�ೆ�ೕ 

ಪ��ೈಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೇ�ೆ ಎಲೂ� ಪ��ೈಸ�ಾಗುವ��ಲ�. ಇದನು� �ಾನು �ಾ�ಾ ಪ��ಾರ�ಾ� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಇದು ಅ� ಸಂತು��ಯ ಸ�ಳ ನನ�ೆ ���ತು. ಈ ನಂತರ ಸುಖ�ಾ� �ಾಳ�ವ ಸೂತ�,  ‘ವ�ವ�ೆ�ಯ�� 

�ಾಳ�ವ�ದು’ ಇದನೂ� �ಾನು ಕಂ�ೆನು.  

ಪ�ಾ�ಾ�ವ�ೆ�, �ಾ��ಾವ�ೆ� ಎಂಬುವ ಜಡ ಸಂ�ಾರ�ೆ�ಾ� ಗ��, ದ�ವ �ಾಗು ಅ�ಲ ರೂಪದ���ೆ ಮತು� 

�ಾ�ಣ�ೋಶಗ�ಂದ ರ�ತ ಎ�ಾ� ರಚ�ೆಗಳ ಮೂಲದ�� ಹಲ�ಾರು ರಸ-ರ�ಾಯನಗಳ ಸಂ�ೕಗ�ರುವ 

ಅನುಭವ�ಾ�ತು. ಇದ�ಂದ ರ�ತ ಎ�ಾ� ವಸು�ಗಳ ಸಂ�ೕಗ�ಂದ�ೇ ಶ�ೕರದ ರಚ�ೆಯನು� �ೋ��ೆ. 

�ೌ�ಕ �ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು�ಗ�ಂದ�ೇ ಈ �ೕವ-ಜಂತು ಮತು� �ಾನವನ ಶ�ೕರವ� ರ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕವ-
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ಜಂತು �ಾಗು �ಾನವನ ಶ�ೕರದ�� �ಾನು �ೋ�ದ ಅಂತರ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾನವ ಶ�ೕರ ರಚ�ೆಯ�� 

ಮ��ಷ� ಯಂತ� ಪ�ಣ� ಸಮೃದ��ಾಗುತ��ೆ. ಸಮೃದ��ಾಗುವ ಅಥ� �ೕವನ ಬಹುಮು� ���ಂದ 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು �ೕಗ� ಮ��ಷ� ಯಂತ� ರ��ರುತ��ೆ. ಇದನು� �ಾನು ಸ�ಷ��ಾ� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ.   

ಇ�ೆ�ಾ� �ೋ�ದ ನಂತರ ನನಗ��ತು, �ೕ��ೆ�ೕ�, ತನ� ವ�ವ�ೆ�ಯ���ೆ, ವ��ಾ��ತ�ಾ��ೆ, ತನ��ೆ�ೕ 

ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ.  �ೕ�ೆ�ೕ �ಾನವನೂ ತನ��ೆ�ೕ ಪ��ಾ�ತ�ಾ�ದು�, �ಾ��ಾ��ತ�ಾ�ದು�, ಇ�ೇ 

�ೕ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದ�ಂದ ಸುಖವನು� �ಾ���ಸು�ಾ��ೆ ಎಂಬುವ�ದನು� �ಾನು �ೋ��ೆ. ಇದರ ಸ�ತ 

�ೕ��ೆಂದ�ೇನು?, ಬಂಧನ�ೆಂದ�ೇನು?, ಈ ಉತ�ರವನೂ� ಪ�ೆ�ೆನು. �ಾನು �ಾವ ಉತ�ರ ಪ�ೆಯಲು 

�ೊರ��ೆ��ೋ ಅದು ಈ �ಾ�ನದ�� ಉತ���ಾ�ಾ�ತು. ಉತ�ರ �ೇ�ೆ ���ತು? �ೕವನ, ಪ���ಂದು 

ಮನುಷ� ಶ�ೕರವನು� ಸಂ�ಾ�ಸುತ��ೆ. ಏನನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು? ಸುಖವನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು. 

ಸುಖವನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು ಏನು �ಾಡ�ೇಕು? ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗ�ೇಕು. �ಾನವ ಅ�ತು�ೊಂಡ 

ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� ಸುಖವನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ, �ೇ�ೆ �ಾವ 

���ಂದ�ಾಗುವ��ಲ�.  

�ಾನು ಸ�ಯಂ �ಾಧ�ೆ �ಾಡು���ೆ�, ಎಲ�ರು �ೇಳ���ದ�ರು, ಬಹಳ �ಯಮ�ಂದ, ಬಹಳ ಸಂಯಮ�ಂದ, 

ಬಹಳ �ಷು��ಷ��ೆ�ಂದ ಇರು�ಾ��ೆಂದು. ಎ�ಾ�ರು ನನನು� �ೋಡಲು ಬರು��ದ�ರು, ಆದ�ೆ �ಾನು �ಾ��ಾ� 

�ೇಳ����ೆ�ೕ�ೆ, ನನ��� �ಾನ�ಕ ಸಂಯಮ�ರ�ಲ�. �ಾನು ಸ�ಾ�ಸ��ಾಗುವವರ�ೆ ನನ��� �ಾವ 

�ಾನ�ಕ ಸಂಯಮವ� ಇರ��ಲ�. ನನ���ದ� ಒಂ�ೇ �ಾತು, �ಾನು �ಾಧ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು, �ಾವ �ೕ�ಯ 

�ೈಪ�ೕತ� �ೆಲಸ �ಾನು �ಾಡ�ಾ�ೆ. ಆದ�ೆ �ೈಪ�ೕತ� ��ಾರ ನನ� ಮನ�ನ�� ಬರ�ಲ��ೆಂಬುವ��ಲ�. ಈ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನು ಕ�ತ�ಾ� �ೇಳಬಹುದು, �ಾನವ ಸ�ಾ�ಸ��ಾಗುವವ�ೆ�ೆ �ೈಪ�ೕತ� ��ಾರ 

ಬರುವ��ಲ��ೆಂಬ �ಾವ��ೇ �ಯಮ ಅ��ತ�ದ��ಲ�. �ೈಪ�ತ� �ಾತು  ಮನ��ನ�� ಬರ�ೆಂದು �ಾನವ 

ಸ�ಯಂ ಬಯಸುವ��ಲ�, �ಾಧ�ೆ �ಾಡುವವರಂತು ಖಂ�ತ ಬಯಸುವ��ಲ�. �ಾನು ಬಯಸ�ಲ� ಆದರು 

�ೈಪ�ೕತ� ��ಾರ ಬಂ�ತು. ಇ�ೇ ಸಂಕಟ ಎ�ಾ� �ಾಧಕರ ಮುನ� ಬರುತ��ೆ. ಇದನು� �ಾಧಕ 

ಸ�ಸ�ಾಗುವವ�ೆಗೂ ಸ�ಸು�ಾ��ೆ, ಸ�ಸ�ಾಗ�ರು�ಾಗ ಸ�ಸುವ��ಲ�, ಇ�ೇ �ಾನು �ೇಳ ಬ�ೆ�, ಇ�ೇ 

ಇದರ ಸ�ೕ�ೆ. 

ಬಂಧನ ಮತು� �ೕ��ೆಂದ�ೇನು, ಈ �ಾ�ನ ಉತ�ರ ���ತು. ಬಂಧನ�ೆಂದ�ೆ ಅ��ಲ��ರುವ�ದು, ಭ��. 

ಅ��ಲ��ರುವ�ದು ಎಂದ�ೇನು, �ಾವ� �ೕ�, �ಾ��ಗಳಂ�ೆ �ಾಳ�ವ�ದು. �ಾ��ಗಳ ���ಾಕ�ಾಪವನು� 

�ೕಡ� ಎಂದು ನಂಬುವ�ದು. ಇದ�ೆ�ೕ ಪ��ಾಣ�ೆಂದು ನಂ�ದು�, ಅದರ ಅನುರೂಪ �ಾಳಲು �ಾವ� 

ಪ�ವೃತ��ಾದ�ೆ �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಇದು ನಮ��� ಭ��. ಅ��ಲ��ೆ �ಾಳಲು ಪರಂಪ�ೆ ನಮ�ನು�  
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�ಬ�ಂ�ಸುತ��ೆ.  ಇದರ ಪ��ಾಣ �ಾ�ೕ�ಾ�� ಮ�ೋ��ಾನ, �ೋ�ೊ�ಾ��  ಸ�ಾಜ�ಾತ� ಮತು� 

�ಾ�ೋ�ಾ��  ಅಥ��ಾಸ�. ಇದರ ನಡು�ೆ �ಾಳ���ರುವ ಮನುಷ� ತನ� ಮಕ�ಳನು� ಒ� �ೆಯವ�ಾಗ�, 

�ೆ�ೕಷ��ಾಗ�, ಸಂ�ಾ���ಾಗ�, ಸುಖಕರ�ಾಗ�, ಸು�ೕಲ�ಾಗ� ಎಂದು ಆ�ೕ�ಾ��ಸು�ಾ��ೆ. ಇ�ಾಗ,  

ಇದರ-ಅದರ �ೊಂ�ಾ��ೆ ಎ���ೆ? ಮಕ���ೆ �ಾವ� �ೇ��ೊಡುವದಕೂ�, ��ಣ �ೊಡುವ�ದಕೂ�, ಇ�ೆ�ಾ� 

ಆ�ಸುವ�ದಕೂ�,  �ೊಂ�ಾ��ೆ ಎ���ೆ?  

ನನ� ಎರಡ�ೆಯ ಪ��ೆ�, �ಾ��ೕಯ �ಾ�ತ��ದ �ಾ��ಾ�ನ, ಇದರ ಉತ�ರವ� ���ತು. ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಅ��ತ�ದ�� 

ಪ���ಂದು ಘಟಕ ತನ� ತ� ಸ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯ��ದು� ಸಮಗ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಗವ�ಸುತ��ೆ. ಇದು 

�ಾನವನ��ಯು ಬರುವ�ದ�ೆ� �ಾ� ���ತು, �ಾನವನ ಪ��ಾ�ೆ ���ತು. ‘�ಾನವ�ೆ�ೕ’, �ಾಗೃತ 

�ಾನವನ �ಾಯ� ವ�ವ�ಾರದ ಸ�ರೂಪ. ಆ �ಾಯ�-ವ�ವ�ಾರವನು� ಸೂ��ತ �ಾ��ಾ��ತ �ಾ�ದ�ೆ 

ಇ�ೇ ಸ�ಾಜ �ಾಸ� ಅಥ�ಾ ಸಂ��ಾನ ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾನವನ ನಡ�ೆಯನು� �ೋ�ಸುವ��ೇ 

ಸ�ಾಜ�ಾಸ�ದ ಮೂಲ ವಸು�; ಇದು ನನ�ೆ ಅ��ಾ�ತು. ಈ �ೕ�ಯ�� ಎರಡು �ಂದುಗಳ �ೕ�ೆ ನನ�ೆ 

ಉತ�ರ ���ತು, �ಾನ�ೕಯ ಆ�ಾರ (ನಡ�ೆ) ಸಂ��ೆ ಸಂ��ಾನ�ಂದ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. ಸಂ��ಾನದ 

ರೂಪದ�� �ಾವ� �ಾ��ೕಯ �ಾ�ತ��ವನು� ಗುರು�ಸಬಹುದು. ಈ ನಂತರ �ಾವ� ಭ�� ಮು���ಾ� 

�ಾನವನ �ಾ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ, ಈ ಭ�� ಮು���ೕ �ೕ�. �ಮವನು� ಕ�ಾ��ಸುವ�ದಲ�, ಕಲ�ನು� 

�ೕ�ಾ�ಸುವ�ದಲ�, ಆ�ೕ�ಾ�ದ �ೊಡುವ�ದಲ�, �ಾವ ಚಮ�ಾ�ರ �ಾಡುವ�ದಲ�, �ಾವ��ೇ ��� 

�ೋ�ಸುವ�ದಲ�. ಅ��ತ�ದ�� �ಾವ ���ಯು ಇಲ�, �ಾವ ಪ�ಾದವ� ಇಲ�, ಇದನು� �ಾನು ಸ�ಷ��ಾ� 

�ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಈ�ನ �ಾಲದ��ಯೂ �ಾಪ �ಾಗು ಆ�ೕ�ಾ�ದದ ನಡು�ೆ ತೂ�ಾಡು��ರುವ �ಾನವ �ೋ�-

�ೋ� ಇ�ಾ��ೆ. ಇದ�ೆ� ಒಂ�ೇ ಉತ�ರ, �ಾವ �ಣ �ಾ�ೆಲ�ರೂ �ಾಗೃ�ಯ ��ೆಯ�� ಒಂದು �ೆ�ೆ� 

ಮುಂ�ಡು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ ಅ�ೇ ಮುಹೂತ�ದ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾಪ, �ಾಪ, �ಾಪ, ಮೂರೂ  ಧ�ಂಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಇದರ �ಾವ��ೇ ಕಳಂಕ �ೇಷ�ರುವ��ಲ�. ಇದನು� ಗ��ೕಯ ���ಂದ ಈ �ೕ� �ೋಡಬಹುದು. �ಾವ� 

ಗ�ತವನು� �ಾ�ರ ಸಲ ತಪ�� �ಾ�ರಬಹುದು ಆದ�ೆ ಸ��ಾದ ಉತ�ರ ���ೊಡ�ೆ ಆ�ೕವ ಸಮಯ�ೆ� 

ಸ��ಾಗುತ��ೆ. ತಪ�ನು� �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ, ಒಂದು �ಾ� �ಾಡುವ ತಪ�ನು� ಪ�ನಃ ಅ�ೇ ತಪ�ನು� 

�ಾಡುವ��ಲ�, �ೇ�ೆ ತಪ�ನು� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅದನು� �ಾವ� ಘಟ�ೆಯ ರೂಪದ�� �ೋಡಬಹುದು. �ೋ� 

ಮಕ���ೆ ಗ�ತದ ಪ��ೆ� �ೊಟು� �ೋ�, ಸ��ಾದ ಉತ�ರ �ೕ�ದ�, ಎಲ�ರ ಉತ�ರವ� ಒಂ�ೇ ಆ�ರುತ��ೆ. 

ತಪ�� ಉತ�ರ�ದ��ೆ �ೋ� ಉತ�ರ�ರುತ��ೆ. ಪ���ಬ� �ಾ�ಾನ� ವ���ಯೂ ಇದನು� ಸ�ೇ���ೆ 

�ಾಡಬಹುದು. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾನು ಇ�ೊಂದು ಸೂತ� ಪ�ೆ�ೆನು. �ಾವ� �ಾನವರು ಸ��ಾ�ರುವ�ದರ�� 

ಒಂ�ೇ ಆದ�ೆ ತ��ನ�� ಅ�ೇಕ.     
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ಅ��ತ�ವನು� �ೋ��ಾಗ; ಮ�� ಸಂಪನ� ಒಂದು ಸೂತ�ವನು� ಪ�ೆ�ೆನು. ಅ��ತ�ದ�� ಎರ�ೇ ಪ��ಾ�ಯ 

ವಸು�ಗ��ೆ. �ದಲು, ಒಂ�ೊಂದರ ರೂಪದ�� ಎ�ಸಬಹು�ಾದ ವಸು�, ಇದನು� ಪ�ಕೃ� ಎಂದು 

ಕ�ೆಯಬಹುದು. ಎರಡ�ೆಯದು,  ಸವ�ತ� ಹರ�ರುವ�ದು (�ಾ��ಸುವ), ಇದನು� ಪ�� ವ��� ಪ�� �ಣ 

ಅ�ಯಬಹುದು. ಪ��ೆ�ೕಕ ಒಂ�ೊಂದು ವಸು� ಈ ಎರ�ೆ�ೆಯ ವಸು��ನ�� �ೆ�ೆದು, ಅದ�ಂದ ಆವ��ದು�, 

ಅದರ�� ಮುಳ���ೆ. ಇದನು� �ಾ�ಪಕ �ೆಂದು �ೇಳಬಹುದು. ಪ�ಕೃ�ಯ ಒಂ�ೊಂದು ವಸು� (ಘಟಕ) ಎರಡು 

ಪ��ಾ�ಯ���ೆ – ಒಂದು ಜಡ, ಎರಡ�ೆಯದು �ೈತನ�. �ೈತನ� ವಸು��ನ ಅಥ� – �ೕ��ೆ�ೕ� – �ಾನವ 

�ೆ�ೕ� ಮತು� ಜಡ ವಸು��ನ ಅಥ� – ಪ�ಾ�ಾ�ವ�ೆ�, �ಾ��ಾವ�ೆ�. ಇದರ�� ಎ�ಾ� ಖ�ಜ, ಮಣು�, �ಾತು 

�ಾಗು �ಾ�ಣ�ೊಶಗ�ಂದ ರ�ತ �ರ�ತ ವಸು�ಗ��ೆ. ಇ�ೆಲ�ವ� �ಾ�ಪಕ ವಸು��ನ�� �ೆ�ೆ��ೆ, 

ಆವೃತ�ಾ��ೆ �ಾಗು ಮುಳ���ೆ. ಇದನು� �ಾನು ಸ�ಷ��ಾ� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ಪಕ ವಸು���ಂದ ಒಂ�ೊಂದು 

ವಸು� (ಪ�ಕೃ�) �ೇ�ೆ�ಾಗುವಂ�ೆ ಅ��ತ�ದ�� �ಾವ �ಾ�ವ�ಾನವ� ಇಲ�. ಅ��ತ�ದ�� �ಾವ�ದ�ೆ� 

�ಾ�ವ�ಾನ �ಲ��ೕ, ಅದನು� �ಾನವ ರ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. 

ಅ��ತ�ದ�� �ಾವ�ದರ �ೌಲಭ���ೆ�ೕ, ಅದರ ಉಪಯುಕ��ೆ ಅಲ��ೆ ದುರುಪ�ೕ��ೆಯ ���ನ�� 

�ಾನವ ಏನು �ಾ��ದರೂ, ನಷ��ಾಗುತ��ೆ �ೊ�ೆತು �ೇ�ೆ ಏನು �ೈ��ೆ ಬರುವ��ಲ�. ಉ�ಾಹ�ೆ�ೆ�ೆ, 

ಯುದ��ೆ� �ಾವ� ಹಲ�ಾರು ವಸು�ಗಳ ಉಪ�ೕಗ �ಾ��ೆವ�. ಇದ�ಂದ ಧರ�ಯ �ಾಗು �ಾನವನ �ಾಶ  

�ೊ�ೆತು �ೇ�ೆ ಏನ�ನು� �ಾಡ�ಲ�. ಒಂದು �ೇ�  ೆ ಈ �ಾತು ��ಾನ�ಾ� ಎ�ಾ� �ೈ�ಾ�ಕ��ೆ 

ಅ��ಾಗು���ೆ�ೕ ಎ�ೊ�ೕ, ಇದು �ದ�ೇ ಅ��ಾ�ದ��ೆ �ಾನವ ಸಮೃದ� �ಾಗು ಸುಖ ಉಳ�ವವರು 

ಆ�ರಬಹು�ಾ�ತು�. ಅ�ೇಕ ದಡವನು� ಮು��ದ ನಂತರ�ೇ ನ� ಸಮುದ��ೆ� �ೇರುತ��ೆ, ಒಂದು �ೇ�  ೆಇ�ೇ 

�ಯ��ಾ�ರಬಹುದು. �ದಲು, ರಹಸ�ಮಯ ಅಂದ�ೆ ಆದಶ��ಾದದ ಸಂಗ�ಯ�� �ಾನವ 

ಬರುವಂ�ಾ�ತು, ��ೕಕ�ಸುವಂ�ಾ�ತು, ಇದ�ಂದ ಪ�ೆದ ಆ�ಾಮ �ಾನವ��ೆ �ಾಲ�ಲ�. ಪ�ನಃ 

�ೌ�ಕ�ಾದದ ����ತದ�� ಬಂ�ೆವ�. ಇದ�ಂದಲೂ ಪ�ೆದ ಆ�ಾ�ಾ, ಸುಖ, ಸಮೃ��ಯ ಅಥ�ದ��, 

�ಾಲ�ಲ�. ಇವ��ರುವ �ೊಂದ�ೆಯ �ಾ�ದು. ಈ ಎರಡೂ �ಾಗದ��ಯು �ಾವ� ಪ�ಣ� ಆ�ಾಮ 

ಪ�ೆಯ�ಲ�. �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಮೂರ�ೆಯ ಮುಂ�ನ �ೆ�ೆ�ಯ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ.  

ಬಂಧನ �ಾಗು �ೕ�ದ �ೕ�ದ� ನನ� ಪ��ೆ��ೆ ಉತ�ರ �ೕ�ೆ ಪ�ೆ�ೆನು – ‘ �ಾನವ ಅ�ವ�ಲ�ವವ�ಾದ�ೆ 

ಬಂಧ�ೆ�ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.’ ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗುವ�ದು �ೇ�ೆ? ನನ���ರುವ ಭ���ೕನು? ‘ನನ��’ 

�ಾನು ಪ�ೕ��ೆ �ಾ�, ‘ನನ��� �ಾನು ��ೕ��ೆ �ಾ�ದ ನಂತರ, ನನ�� ಬಂಧನದ �ಾರಣ �ಾನು 

�ಾಣ�ಲ��ೆಂದು ನನ�ೆ ���ತು, �ಾ�ಾದ�ೆ ಇ�ೇ ���ಯನು� ಎಲ�ರ�� �ಾ�ೆ ಉತ���ಸ�ಾರದು? ಎಲ�ರ�� 

ಉತ�ನ��ಾದ �ೕ�ೆ �ೇ�ೆ ಕಂಡುಬರುತ��ೆ? �ದಲು �ೇ�ದಂ�ೆ ಧರ� ಸ�ಗ��ಾಗ�, �ಾನವ 
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�ೇವತ�ಾಗ�, ಧಮ� ಸಫಲ�ಾಗ�, �ತ� ಜಯ�ರ�. ಪರಂಪ�ೆಯ ರೂಪದ�� �ತ� ಶುಭ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಇದನು� �ಾನು ನನ����ೕ ಮ�ೊ��� ಪ�ೕ��ೆ �ಾ��ೆ, �ಾನು ಇದನು� ಮತ�ವ��ೆ ಪ�ಣ��ಾ� 

ಪ�ಸು��ಸಬ�ೆ��ಾ? ಜನಗಳ�� ಇದರ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ? ಎಂದು ನನ��ೆ�ೕ �ೆ�ೕ�ಸ�ಾರಂ���ೆ. 

ಈ ಚಳ�ವ� (�ೕವನ ��ಾ�) ಇ�ಾದ ನಂತರ ಶುರು�ಾ�ತು. ಮುಖ� �ಾ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ನನ��� ಆಶ�ಸ��ಾ�ೆನು 

ಸಂ��ಾನದ�� �ಾನ�ೕಯ ನಡ�ೆ ರೂ� �ಾನ�ೕಯ ಆ�ಾರ (ನಡವ��ೆ) ಸಂ�ತವನು� ಸ�ಾ�ೇಶ 

�ಾಡಬಹುದು. ಇದ�ಂದ �ಾನ�ೕಯ �ಾ��ೕಯ �ಾ�ತ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ�� �ಾನು 

���ತ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು ಸ�ಯಂ �ಾರಂಗತ �ಾಗು ಪ��ಾಣ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ‘ಅ��ತ�’ ನನ�ೆ ಅ��ಾ��ೆ, �ಮ�ೆ 

�ೋ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ‘�ೕವನ’ ನನ�ೆ ಅ��ಾ��ೆ ಮತು� �ಮ�ೆ �ೋ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ‘�ಾನ�ೕಯ ಪ�ಣ� 

ನಡ�ೆ’ ನನ�ೆ ಅ��ಾ��ೆ, �ಮ�ೆ �ೋ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಮೂರು ತತ�ವ� ಅ��ಾದ ನಂತರ ಭ�� ರೂ� 

ಬಂಧನ�ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. �ದಲು ��ಯರು �ೇ�ದರು ಆ�ಾಗಮನ�ಂದ 

ಮು���ಾಗುತ��ೆ�ಂದು. ಆ�ಾಗಮನಕೂ� ಮು��ಗೂ �ಾವ ಸಂಬಂಧವ� ಇಲ�. �ಾರೂ ಎಲೂ� 

�ೋಗುವ��ಲ�, ಬರುವ�ದೂ ಇಲ�. ಏ�ದ�ರು ಅ��ತ�ದ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ.  

�ಾ�ನ ನಂತರವ� �ೕವನ ಅ��ತ�ದ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ �ಾಗು ಶ�ೕರವನು� �ಾ�ಸುವ ಸಮಯವ� �ೕವನ 

ಅ��ತ�ದ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ಕ��ದ�ಲನು� ಸು��ದನಂತರ ��ನ� ಸ�ರೂಪದ��ರುತ��ೆ. �ೌ�ಕ-�ಾ�ಾಯ�ಕ 

�ಾ��ಗಳ� ಈ �ಾತನು� ���ರು�ಾ��ೆ. ��ದು�ೊಂ�ಲ��ೆಂದ�ೆ, ಇದನು� ��ದು�ೊಳ�ೆ�ೕ �ೇಕು, ಇದು 

ನಮ� �ಬ�ಂಧ. ಈ �ೕ� ‘ಅ�ವ�’ ಎಂದ�ೇನು ಎಂಬುವ�ದನು� ��ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಮೂಲದ�� ‘ವಸು�’ �ನ 

�ಾಶ�ಾಗವ��ಲ�. ಇ�ೇ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನು ಮಂಗಳ �ಾಮ�ೆ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಭೂ� ಶಕ��ಾ�ದ��ೇ, 

�ಾನವ ವ�ವ�ೆ�ಯ��ದ��ೆ, ಇ�ೇ �ಾವ���ಕ �ತ� ಮಂಗಳ�ಾಗುವ ಆ�ಾರ. ಈ ��ಯ�� ನನ� ಮನ��ನ�� 

�ಗು�ದ ಮಂಗಳ �ಾಮ�ೆಯ ಸಮಥ��ೆಯ�� ಸಂಪ�ಣ� ಅ��ತ�ದ�� �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ನಡ�ೆ�ೕ 

ಒಂದು ಪ��ಾನ �ಂದು.  ಇದ��ಂತಲೂ �ೊಡ� ಉಪ�ಾರ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಧರ�ಯನು� �ಾಯ �ಾಡ�ೆ, 

�ೊ�ೆ�ಯನು� ಬ�ಯ�ೆ, ಧ�ಂಸ �ಾಡ�ೆ  �ಾನವ �ರ�ಾಲ ತನಕ ಈ ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ ಇರಬಹು�ಾದ 

��ಯೂ ಇ�ೇ ಅ���ಂದ ಬರುತ��ೆ (ಈ ಧರ� ಸ�ಯಂ ಗುಣಪಡುವ��ಾದ�ೆ). 

ಇಂ�ನವ�ೆ�ೆ ಇ��ಾಸದ�� �ಾನವ�ಂದ ಘ�ತ ಎ�ಾ� ಅ��ೕ�ತ ಘಟ�ೆ ಅ��ಲ��ರುವ�ದ�ಂದ 

ಘ�ತ�ಾ��ೆ. ಧರ�ಯನು� �ಾಯ �ಾ�, �ೊ�ೆ�ಯನು� ಬ�ದು, ಜ�ರಬ��, ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ಅ�ೇಕ 

ಪ��ಾರದ �ಕೃ�ಗಳ� ತ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ, ಇದರ ಫಲಸ��ೋಪ ನ�, �ಾಲು�ೆ, ಇ�ೆ�ಾ� �ಾಶ�ಾ�, �ಾ� 

�ೕರನು� �ಾಶ �ಾ� ಮತು� ಇದ�ಂದ �ಾನವ ತ�ಸ��ಾಗು���ಾ��ೆ ಎಂಬುವ�ದು ನ��ಲ��ಗೂ ����ೆ. 

ಧರ�ಯು ಕಷ�ಗ�ಸ��ಾ�ರುವವ�ೆಗೂ ಧರ�ಯ �ೕ�ರುವ ಸಮಸ� �ಡಮರಗಳ� ಸಮಸ� �ೕ� ಮತು� 
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�ಾನವ, ಎಲ�ವ� ಕಷ�ಗ�ಸ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ಧರ�ಯನು� �ಾಯ�ಾ� �ಾನವ ಸ�ಸ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ, 

ಸುಖ�ಾ�ರು�ಾ��ೆಂಬುವ ಪ�ಕಲ��ೆ ಎಷು� ವ� �ೆ ��ಾರ�ೆಂಬುದನು� �ೕ�ೇ �ೕ��. ಸಂ�ೋಷ ಜನಕ 

ಸು�� �ಾಗು ಭರವ�ೆಯ �ಷಯ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಧರ�ಯನು� �ೊಂದ�ೆ �ಾಡುವ�ದನು� ����ದ�ೆ, ಭೂ�ಯ 

�ೕ�ರುವ ಸಂಪತು� ಈ ಧರ�ಯ��ರುವ ಎ�ಾ ಮನುಷ��ಗು �ಾಳಲು ಪ��ೈಸುತ��ೆ. ತಪ��, ಅಪ�ಾದ, 

�ೊ�ೕಹ, ��ೊ�ೕಹ, ಇ�ೆ�ಾ� �ಾನವನ ಅ��ಲ��ರುವ �ೋಷ. ಇದು ಅ��ನ ಫಲವಲ� ಎಂಬುವ 

ಪ��ಾಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾನವ ಅಸಂತು�ತ, ಧರ� ಅಸಂತು�ತ, ನ�-�ಾಲು�ೆ, �ೆಟ�, ವನ, ಎ�ಾ� 

ಅಸಂತು�ತ�ಾ��ೆ. �ಾವ�, �ಾನವರು, ��ಾನ ಯುಗದ�� ಇ�ೆ�ಾ� ಅಪ�ಾಧ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಆದರೂ 

�ಾ�ದ ನಂತರ ನಮ� ಎ�ೆ ಬ�ತ (�ೆ�� / ಜಂಬ) ಕ���ಾ�ಲ� ಮತು� ��ಾನ�ಂದ�ೇ ಒ� �ೆಯದನು� 

ಪ�ೆಯು���ೆ�ೕ�ೆಂದು �ೕ�ಸು���ೇ�ೆ ಆದ�ೆ ಧರ��ಂದ �ಾನವ �ಾ�  ಪ�ಾ��ಾಗುವ ��� ಯ�� 

ಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇದರ �ೕ�ೆ �ಾ�ನ �ೕಡುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಈ ಸಮ�ೆ��ಂದ ದೂ�ಾಗಲು �ಾನವನು 

ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗ�ೇ�ೇಕು. �ೇ�ೆ �ಾವ �ಾ�ಯೂ ಇಲ�.  

ಅ�ಾನ�ಂದ ಅಪ�ಾಧಗಳನು� ತ�ೆಯ�ಾಗುವ��ಲ�, ಅದು �ಾ��ೕಯ ಸಂ��ಾನದ ���ಂದ�ೇ ಆ�ರ�, 

ಅಪ�ಾಧ ಅಪ�ಾಧ�ೇ. ಇ�ಾಗ ಭೂ�ಯ �ೕ�ೇ ��ಾ�ಸುವ ಎ�ಾ� �ಾಷ�ಕೂ� ತನ��ೇ ಒಂದು 

ಸಂ��ಾನ��ೆ. ಎ�ಾ� �ಾಷ�ಗಳ ಸಂ��ಾನದ��ರುವ ಮ�ಾ�ಾಖ� ‘ಶ�� �ೇಂ��ತ �ಾಸನ’. ಶ�� �ೇಂ��ತ 

�ಾಸನದ �ಾ��ೆ�ಯ��, ತಪ�ನು� ತ��ಂದ�ೇ ತ�ೆಯುವ�ದು, ಅಪ�ಾಧವನು� ಅಪ�ಾಧ�ಂದ�ೇ 

ತ�ೆಯುವ�ದು, ಯುದ�ವನು� ಯುದ��ಂದ�ೇ ತ�ೆಯುವ��ೆಂಬ ಮೂರು ಕಮ�ಗ��ೆ. ಈ ಮೂರೂ 

ಕಮ�ಗ�ಂದ, ಅಪ�ಾಧಗ�ಂದ �ಾವ� ಮು��ಯನು� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆಂದು ಎಲೂ� ಕಂಡುಬರುವ��ಲ�. ಈ 

ಮೂರವ� ತಮ����ೕ ಪ�� �ನ, ಪ�� �ಾಸ, ಪ�� ವಷ�, ಪ�� ಶ�ಾ�� �ೆಚು� ಬಲ�ಾಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. 

ಯುದ�ದ ಬಲ, ಅಪ�ಾಧಗಳ �ಪ�ಲ�ೆ, ತಪ��ಗಳ �ಾಲು ಇ��ಾಸದ�� ತುಂ��ೆ. ಪ�ಟಗಳ� 

ರಂಗಭ�ತ�ಾ��ೆ. ಇ�ೇ �ಾ�. ಇದರ ಸ�ಾ�ಾನ�ೇ�ೆಂದು �ೋಡಲು �ೋದ�ೆ ಇದರ ಮೂಲದ��, ಈ 

ಎ�ಾ� ಪ����ಗ��ೆ, �ಾರಣ �ಾನವ�ೇ. ಇ�ೊ�ಂದು ಮುಖ��ಾದ �ಾರಣ ‘ಧಮ� ಸಂ��ಾನ’. ಸಂಪ�ಣ� 

ಧರ�ಯ��ರುವ ಎ�ಾ� ಧಮ� ಸಂ��ಾನದ ನಂ��ೆ, �ಾನವ ಮೂಲತಃ �ಾ�, ಅ�ಾ�, �ಾ��� ಎಂದು, 

ಆದ�ೆ �ಾಸ���ೆತ �ನ��ಾ��ೆ. �ಾ�ಯನು� ಉದ��ಸು, ಅ�ಾ�ಯನು� �ಾ� �ಾಡಲು, �ಾ���ಯನು� 

�ಾರ�ಾ�� �ಾಡಲು ಎ�ಾ� ಧಮ� ಸಂ��ಾನ ತಮ� – ತಮ� ��ಯ�� ಯು��, �ಾ�ತ��, ಕತ�ವ�, 

�ಾ�ತ� �ಾಗು ಕಮ��ಾಂಡ ಇ�ಾ��ಗಳನು� �����ಾ��ೆ. ಇದೂ ಒಂದು ಸ�ಷ� ಘಟ�ೆ. ಇದರ 

ಪ��ಾಮ�ೇ�ಾ�ತು? ಇಂ�ನವ�ೆಗೂ, ಅ�ಾ��ಾ�ಾದರು �ಾ��ಾ�ರುವ�ದನು� �ಾನವ �ಾ� 

ಗುರು��ಲ�. �ಾ��� ಪರ�ಾ���ಾ�ರುವ�ದರ ಪ��ಾಣವ� ���ಲ�. �ಾ� �ಾಪ�ಂದ ಮುಕ��ಾ�ರುವ 

ಪ��ಾಣವ� ���ಲ�. 
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�ಾನು �ಮ�ೆ ಈ ಮುನ� ಒಂದು �ಷಯ �ೇ��ೆ�. ಸ�ಾ� ಪಯ�ಂತ �ಾಧ�ೆ��ೆ. �ಾಧ�ೆ �ಾಲದ��, 

�ಾನವನ�� �ೈ�ಾ�ಕ ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ಮನ ಉ�ೆ�ೕಗ�ೊಂ��ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ �ಾನವ 

ಸಮ�ೆ��ಂದ �ೕ�ತ�ಾ��ೕ ಸ�ಾ�ಯ ���ನ�� ಓಡು�ಾ��ೆ. ಸ�ಾ��ೆ ಪ��ಾಸ �ಾಡು�ಾಗ�ೇ 

�ಾನವನ ಮಹತ� ��ದುಬರುತ��ೆ. �ಾಧ�ೆ �ಾಲದ�� �ಾನವ��ೆ ಎ�ಾ� ಪ��ಾರದ �ೈಪ�ೕತ� �ಾತುಗಳ� 

ಬರುತ��ೆ, ಸ�ಾ�ಯ ನಂತರ ಅದರ ಶಮನ�ಾಗುತ��ೆ. �ಕಲ� ���ಂದ ಅಧ�ಯನ, �ಾರಂಗತ�ಾಗುವ 

�ಾಗು ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ, ����ೆ. 

ಸ�ಾ�ಯನಂತರ �ಾನವ��ೆ ಏನನೂ� �ಾಡುವ ಇ�ೆ� ಇರುವ��ಲ�, ಪ�ೆಯುವ ಇ�ೆ� ಇರುವ��ಲ�, 

ಸಂಗ�ಹದ ಇ�ೆ� ಇರುವ��ಲ�; ಇದನು� �ೋಡ�ಾ��ೆ. �ೕ�ರು�ಾಗ ನನ�ೆ �ೇ�ೆ ಇ�ೆ��ಾ�ತು ಇದ�ೆ��ಾ� 

ತ�ಾರು �ಾಡಲು. �ಾನು �ಮ�ೆ �ದ�ೇ �ನಂ���ೆ�ೕ�ೆ, �ಾನು ಮು���ೆ, ಸ�ಗ��ೆ� ಸ�ಾ� 

ಪ�ೆಯ�ಲ�, �ಾನು ನನ� ಪ��ೆ�ಗಳ ಉತ�ರ ��ದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� ಸ�ಾ��ೆ ಪ�ವೃತ��ಾ�ೆ. ಸ�ಾ�ಯ�� 

ನನ� ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ�ರ �ಗ�ಲ�, ಈ ನಂತರ ನನ�ೆ ಸ�ಾ� ಆ��ೆ�ೕ ಇಲ��ೕ ಎಂದು ��ದು�ೊಳ�ಲು 

�ೆ�ೕ�ಸ�ಾರಂ���ೆ. ಇ�ೇ �ೆ�ೕಧ�ೆಯ�� ಈ �ಾತು ಅ��ಾ�ತು. �ಾನವನ ಪ�ಣ� ವಶ , �ಾನವನ 

ಭ�ಷ�ವಶ, �ಾನವನ ಸವ�ಶುಭ ವಶ, ಸವ�ಕ�ಾ�ಣವಶ ಈ �ಷಯ �ೊರಬಂ�ತು. ಇದು ಪ�ಸ�ಕಗ�ಂದ 

ಬರ�ಲ�. ��ಯರು ನನ�ೆ �ೊಟ� �ಾಗ�ದಶ�ನ ಸ�ಾ��ಂದ�ೇ ಉತ�ರ ಪ�ೆಯಬ�ೆ� ಎಂದು �ಾತ�. 

ಸ�ಾ� ನನ�ಾ��ೆ�ೕ ಇಲ��ೕ ಎಂದು ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು �ಾನು ಸಂಯಮ �ಾ��ೆ. ಇದರ ಆ�ಾರ�ೇ 

ಈ �ಾತು �ೊರಬಂ�ತು.  

�ಾನವನ ಅ�ವ� ತರಂಗತ�ಾ��ೆ. ವನಯುಗದ��, ��ಾಯುಗದ�� ಮತು� �ಾತು ಯುಗದ�� �ಾನವ 

�ಾ�ರುವ �ೕ� ಇ��ಾಸದ�� ��ತ�ಾ��ೆ. �ಾಜಯುಗದ �ಾ�ರಂಭ�ಂದ�ೇ ಹಲ�ಾರು ಜನರು �ಾಂತ�ನ 

ಪ�ೆದರು. �ಾಜ, ಜ�ಾ��ಯ ರ��ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆಂದು ನಂ�ದರು, ಆದ�ೆ ಇದು ಇವ��ಗೂ ನ�ೆದ �ಾತಲ�. 

ಜ�ಾ�� ರ��ೆ ಆಗ�ಲ�, �ೆಮ��, ��ಾ�ಂ� ಇನು� ಬಹಳ ದೂರ. 

ಪ���ಂದು ಕುಟುಂಬ, ಪ���ಂದು ಸಮು�ಾಯ ಜ�ಾ��ಯ ರ��ೆ, �ೆಮ�� �ಾಗು �ಾಂ��ೆ 

�ಂ�ತ�ಾ��ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ಆದಶ��ಾದದ �ಾ��ಂದ ಜನ��ೆ ಸ�ಲ� �ಾಂತ�ನ ���ತು ಆದ�ೆ ಸ�ಲ� �ಾಲದ 

ನಂತರ�ೇ ಇದೂ �ಾ�ಾಗ�ಲ�. �ಾ�ಾ� �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ�  ಪ�ನಃ ��ಾರ �ಾ�ದರು. ��ಾರದ ರೂಪದ�� 

��ಾನ�ಾದ ಬಂ�ತು. ಇದರ�� ತಕ�ಬದ��ೆ�ರುವ �ಾರಣ ಜನ��ೆ ಇದು ��ೕಕೃತ�ಾ�ತು. 

ಉಪ�ೇಶ�ಾದದ�� ತಕ��ೆ� ಆಸ�ದ�ರ�ಲ�. ಆದಶ��ಾದದ ಉಪ�ೇಶಗಳ�� ನಂಬ�ರುವವರನು� 

�ಾ��ನು���ದ�ರು �ಾಗು ಅವರನು� �ೕ�ಸು��ದ�ರು. ಇದು ಇ��ಾಸದ�� ��ತ�ಾ��ೆ. ತಕ�ಬದ� �ಾಗು 

ತಕ�ವನು� ಆಮಂ��ಸುವ�ದರ �ಾರಣ �ಾನವ ��ಾನ�ಾದವನು� ��ೕಕ��ದ. 
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ಎರಡ�ೆಯ�ಾ�, ಸ�ಗ�ದ �ಾವ ಕಲ��ೆಗ�ದ��ೕ, ಸುಖಗಳ ಕಲ��ೆಗ�ದ��ೕ ಅ�ೆ�ಾ� ��ಾನ�ಂದ �ಾ�ಪ�  

�ೌಕಯ�ಗ�ಂದ �ಾನವ��ೆ �ಗ�ಾರ��ತು. �ಾನವ ಇದರ ರು�ಯನೂ� �ೋ�ಾ�ತು. ಇದರಲೂ� 

��ಾನದ ಲಭ�ಗಳ� �ಾನವ��ೆ �ಾ�ಾಗ�ಲ�. ಪ�ನಃ �ಾನವ ಜಂ�ಾಟದ�� ����ದ�. ಈ �ೕ�ಯ�� 

�ಾನವ ಭ��-�ರ�� ಮತು� ಸಂಗ�ಹ �ೌಕಯ�ಗಳ ನಡು�ೆ ತೂಗುತ��ೇ ಇರು�ಾ��ೆ. ಸಂಗ�ಹ �ೌಕಯ�ಗ�ಂದ 

ಆ�ಾಸ�ೊಂ�ಾಗ �ಾನವ ಭ��-�ರ��ಯ ���ನ�� ಓಡು�ಾ��ೆ ಮತು� ಭ��-�ರ���ಂದ �ಾಲು ತಣ��ಾ�ಾಗ 

ಸಂಗ�ಹ �ೌಕಯ�ಗಳ ���ನ�� ಓಡು�ಾ��ೆ. ಎರಡೂ �ೇಳ�ವ�ದ�ೆ��ೋ �ೆ�ಾ�ಗ�ಸುತ��ೆ 

(ಒ� �ೆಯದ�ಸುತ��ೆ)  ಆದ�ೆ �ೆ�ಾ�ಗ�ಸುವ�ದಕೂ�  ಒ� �ೆಯ�ಾ�ರುವ�ದಕೂ� ಎಷು� ದೂರದ ಅಂತರ. ಇದು 

ಪ��ೆ�ೕಕ ವ��� �ೕ�ಸಬಹುದು. �ೆ�ಾ�ಗ�ಸುವ �ಾತ��ೆ� ಒ� �ೆಯ�ಾ�ರುವ��ಲ�. �ೇ�ೆಂದ�ೆ, ತ��ೕರು, 

ಕು�ಯುವ�ದ�ೆ� �ೆ�ಾ���ೆ ಅ�ಸುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ಇದ�ಂದ ಒ� �ೆಯ�ೇ ಆಗುತ��ೆ ಎಂದು �ಾವ �ಯಮವ� 

ಇಲ�. ತ��ೕರು ಕು�ಯುವ�ದ�ಂದ �ೋ��ಾಗಬಹುದು, �ೆಮು� ಬರಬಹುದು. ಅತಃ ತ��ೕರು 

�ೆ�ಾ�ಗ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೆ�ಾ�ಗ�ಸ�ೇ ಇರುವ�ದು, ಎರಡೂ �ಾವ���ಕ�ಾಗ�ಾರದು.  

��ಾನ�ಾದದ �ಾರಣ �ಾವ� ಒಂದು ಅ��ರ, ಅ�ಶ�ಯ ���ನ�� �ೋಗು���ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ��ಾ�ಯರು 

�ಾನವನ�ನು� ಒಂದು ಯಂತ�ದ ರೂಪದ�� �ಾ��ಾ�ತ �ಾಡುವ ಪ��ಾಸ �ಾ��ಾ��ೆ. ಅವರು 

ಇಂ�ನವ�ೆಗೂ ಸಫಲ�ೆ ಪ�ೆ�ಲ�. �ಾನವನನು� ಯಂತ�ದ ರೂಪದ�� �ಾ��ಾ��ತ �ಾಡುವ �ೈ�ಾ�ಕನು 

ಸ�ಯಂ ಈ �ಾ��ೆ��ಂದ ಅಸಂತುಷ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ. �ಾನವನ �ಾಂ��ಕ �ಾಯ���ಯನು� 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಒಂದು �ೊಡ� �ಷಯ�ೆಂದು ನಂಬ�ಾ��ೆ. ಇದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೕ �ಾನವನ 

ವ�ವ�ಾರದ�� ಗ� (��ೕ�), �ಾಯ�ದ�� ಗ�, ��ಾರದ�� ಗ� ಬರುವ��ೆಂದು ನಂ��ಾ��ೆ ಆದ�ೆ �ಾನವ 

�ಾಂ��ಕ �ೌಕ��ನ�� (�ೆ�ೕ�ನ��) ಬರುವ��ಲ�. ��ಾನವ� �ಾಂ��ೕಕರಣವನು� ಸ� ಎಂದು, 

ಉ�ತ�ೆಂದು, ಇದನು� �ಾನವ ಅ�ಯಬಲ�, ��ಾ�ಸಬಲ��ೆಂದು ನಂ��ಾ��ೆ. ಆದಶ��ಾ�ಯರು 

ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯ ವ�ಾಲತು� �ಾ�ದರು ಆದ�ೆ ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯನು� �ಾನವ 

ಅ�ತು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�, ��ಾ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು �ೇ�ದರು. ಈ ಎರಡೂ �ಾದಗಳ�� �ೇದ 

ಇಂ�ಗೂ ಇ�ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಒಂದು ಸಮ�ೆ��ಂದ ಮ�ೊ�ಂದು ಸಮ�ೆ�ಯ�� �ಾನವ ಬಂ�ತ�ಾದನು. 

ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಸ�ತ�ೇ ಶ�ೕರ �ಾ�ೆ�ಯನು� ಸ�ಾ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಒ��ನ�� ನಮ��� ಈ �ೕ�ಯ ����ಾ��ೆ. 

ಇ�ಾಗ �ಾನು �ಾನವ ಕುಲದ ಮುಂ�ೆ ಇಡುವ ಪ��ಾ�ಪ, �ಾನವ �ಾ�ಯ ಪ�ಣ��ೇ ಎಂದು ನನ� ��ೕಕೃ�. 

�ಾನು �ಾ�ದ ಪ�ಶ�ಮದ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ�ದ�ೆ, ಅದು ಇಷು� �ೊಡ� ಫಲದ (ನನ�ೆ ���ರವಷು�) 

�ೕಗ�ವಲ�. �ೇ�ೆ ಒಂದು �ೕ�ೇಹ��ನ ಮರದ�� ಒಂದು ಟನು� �ೕ�ೇಹಣು� ಫ�ತ�ಾದ�ೆ ಅದರ �ೊಂ�ೆ 

ಒ�ೆಯುತ��ೆ�ೕ,  �ಾ�ೆ�ೕ ಇದನು� �ಾಣಬಹುದು. ನನ� �ೊ�ೆಯೂ ಇ�ೇ �ೕ�ಯ ಘಟ�ೆ ಘ�ತ�ಾ��ೆ.  

ಈ �ಾತು ನನ� ಪ�ಶ�ಮ�ಂತ ಅ�ಕ. ಇದರ�� ಮುಖ��ಾದ �ಾ�ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾನವನ ಪ�ಶ�ಮದ 
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ಫಲವನು� �ಾರು ಪ�ನಃ ಪ�ನಃ ವ�ಸು�ಾ��ೆ? ಇದನು� �ಾನು ಸ�ಷ��ಾ� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ‘�ೕವನ’ ಇಂತಹ 

ಫಲವನೂ� ವ�ಸಲು ಸಮಥ��ಾ��ೆ, �ೇ�ೆ? �ೕವನವನು� �ಾನು ಅ�ಯ ಬಲ, ಅ�ಯ ಶ��ಯ ರೂಪದ�� 

�ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಮ�ೋ ಅಧ�ಯನ �ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಮ�ೆ ��ಾಸ�ದ��ೆ �ೕವ� ಅ�ತು�ೊಳ�ಬಹುದು. 

�ಮಗೂ ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ�ಂದು ನನ� ��ಾ�ಸ. ಆದ��ಂದ �ೕವ� ಅ�ತು�ೊಳ����.  

�ೕವನ ಶ�ೕರದ �ಾಧ�ಮ�ಂದ �ಣ��ಸುವ ಎ�ಾ� �ಾತು ಶ�ೕರದ ಆವಷ�ಕ�ೆ�ಂತ ಅ�ಕ�ಾ��ೕ 

ಇರುತ��ೆ ಎಂದು ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ಇದು ಸಹಜ ಪ����. �ಾನು �ೕವನವನು� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ; �ಾನವನನು� 

�ೕವನ �ಾಗು ಶ�ೕರದ ಸಂಯುಕ� ರೂಪದ�� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ.  

ಇಂ�ನವ�ೆಗೂ �ಾನವ �ೕವನವನು� �ಾಗು ಅ��ತ�ವನು� ಅಧ�ಯನ ���ಂದ ಅ�ತು�ೊಳ�ಲು 

ಅಸಮಥ��ಾ��ಾ��ೆ. ��ಾನ, ಎ�ೆ��� ಅ��ತ� �ೋ�ಸಲು �ೊ�ೆ��ೋ ಅಲ��� ಅ��ರ�ೆ, ಅ�ಶ�ಯ�ೆಯನು� 

�ೋ�ತು, �ಾಗು �ಾ�ೋ�ಾ�ದ, �ೋ�ೋ�ಾ�ದ, �ಾ�ೕ�ಾ�ದಗ��ಾ�, ಸಂಗಷ� �ಾಡಲು ��ಾರ 

�ೕಡು��ತು�. �ಾವ� �ಾನವರು ಇದನು� ��ೕಕ�ಸು�ಾ� ಬಂ�ೆವ�. ��ೕಕ��, �ೋ��ದ ನಂತರವ� ಅದು 

ನಮ� ತೃ��ಯ ಆ�ಾರ�ಾಗ�ಲ�. �ೕ�ೆ �ಾವ� ಅಂತರ��ೋ�ಗ�ಾ�ಯೂ �ಾಳ��ಾ� ಬಂ�ೆವ�. ಇ�ಾಗ 

�ಮ� ಮುಂ�ೆ ಪ�ಸು�ತ ಪ���ಾದ�ೆಯನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೇ�ೇಕು. �ಾನು ಇದನು� �ೇ�ೆ ನನ��� 

�ೆ�ೕ���ೆ�ೋ, �ೕವ�ಕೂಡ �ಾ�ೆ�ೕ �ೆ�ೕ�ಸ�ೇಕು. �ೆ�ೕ�� �ಮ�ೆ ತೃ���ಾ�ಾಗ, ಮತ�ವ��ೆ 

ಇದನು� ಅ�ವ�ಪ�ಸಲು �ೕವ� ಸಹಜ�ಾ� ಅ��ತ�ಾಗು��ೕರ. �ಾವ� �ಾ�ಾಗ ಮತ�ವ��ೆ 

ಅ�ವ�ಪ�ಸು�ೆ��ೕ ಅ�ಾಗ ನಮ� ಅ��ನ ಪ��ಾಣ �ಗುತ��ೆ, ಇದು ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾ�ರುವ�ದ�ೆ� ಒ�ೆಗಲು�.  

ನನ�ೆ ಅನುಭವ�ಾ��ೆ; ಅ��ನ�� ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� �ಾನವ ತನ� 

ಪ��ಾರದ ಅವ�ಷ�ಕ�ೆ�ಂತ ಅ�ಕ ಉ�ಾ�ದ�ೆ �ಾ� ಸಮೃ��ಯನು� ಅನುಭ�ಸಬಹುದು. ವ�ವ�ಾರದ 

ಪ���ಂದು ಮೂಲ ಪ�ಕರಣದ��, �ಾನವನ ಅ�ವ� ಸ�ಾ�ಾನದ ರೂಪದ�ೆ�ೕ ದೃ�ೕಕೃತ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ 

ಮೂರು �ಾತನು� �ಾನು �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ, ಇದನು�  ಅಧ�ಯನ �ಾ�ಸುವ ಕ�ಮದ��, ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ 

ಕ�ಮದ�� ನಮ� ಅ�ವ�, ��ಾರ, ಶ�ೕರದ �� �ೕ�, ದೂರ-ದೂರ ತನಕ ಹರಡುತ��ೆ. �ಾನವ��ೆ 

ಪ�ಸು�ತ ಪ�ೆಸು��ರುವ ಈ ಪ��ಾ�ಪ, ಸ�ಯಂನ�� ಒಂದು ವ���ಯ ಉದ�, ಅಗಲ, ಎತ�ರ�ಂತ ಅ�ಕ ಬಹಳ 

ದೂರದ ತನಕ ಹರಡುವ ಅ�ವ�. ಪ���ಬ� �ಾನವನ�� ಈ �ೕಗ��ೆ��ೆ, ಪ���ಬ� �ಾನವನ�� ಈ 

ಆ�ೆ��ೆ, ಪ���ಂದು �ಾನವನ�� ಅ��ನ ಅಥ�ದ�� ಉ�ಾ�ಹವನು� ಉದ��ಸಬಹುದು, ಇ�ೇ ಈ 

ಪ��ಾ�ಪದ ಅಥ�.  

��ಾನ ಒಂದು ���ಲು, ಇದರ �ಂ�ನ ���ಲು ಆದಶ��ಾದ, ಇದರ �ಂ�ನ ���ಲು �ಾ�ಮ ಯುಗ, 

ಇದರ �ಂ�ನ ���ಲು �ಾ�ನ�� ಅ�ೆ�ಾಡು��ರುವ �ಾನವ, ��ಾಯುಗ. ಈ �ೕ� �ಟ��ಂದ �ಟ���ೆ 
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�ಾವ� ಇ��ಯ ತನಕ ಬಂ���ೇ�ೆ. ಈ ಉಪ�ಾರವನು� �ಾವ ��ೕಕ�ಸ�ೇಕು �ಾಗು ಇದ�ೆ� �ಾವ� 

ಕೃತ��ಾ�ರ�ೇಕು. ಈ ಪ��ಾ�ಪದ ಪೃಷ�ಭೂ�ಯ �ಾ�ಾನ� ಉಪಕ�ಮ �ಮ�ೆ ����ೆ.  

ಸಂ�ಪ�ದ��, ಪರಂಪ�ೆಯು ನಮ�ೆ ಪ�ಸು�ತ�ೊ��ರುವ ಅತು�ತ�ಮ ವಸು��ನ�� ನಮ�ೆ ಸಂತು���ಾಗ�ಲ�. 

ಫಲಸ�ರೂಪ �ಾನು ನನ�ನು� ಒಂದು ಜ�ಾ�ಾ�� ವ����ಂದು ನಂ�ದು�, ನನ� ಪ��ೆ�ಗಳ ಉತ�ರ ಹುಡುಕುವ 

ಜ�ಾ�ಾ�� ನನ��ೆಂದು �ಾನು ��ೕಕ���ೆ. ಫಲಸ�ರೂಪ �ಾನು ಪ�ಯ����ೆ. ನನ� ಪ�ಯತ��ೆ� �ೇ�ೆ �ಾವ 

�ಾರಣವ� ಇಲ�. ಈ �ೈ�ಾ�ಕ ಪ�ಯತ�ದ�� �ೊ�ೆ�ಾ� ಪ�ೆ���ೆ�ೕ�ೆಂದ�ೆ, ಎ�ಾ� �ಾನವ 

ಸುಖ�ಾ�ರಬಹುದು, ಧಮ� ಸಫಲ�ಾಗಬಹುದು, ಧರ� ಸ�ಗ��ಾಗಬಹುದು �ಾಗು �ಾನವ 

�ೇವತ�ಾಗಬಹುದು. ಆದ��ಂದ ಈ �ಾತನು� �ಾನವ ಕುಲದ ಸಮು�ಖ ಪ�ಸು�ತ�ಾಗ� ಎಂದು ನನ�ೆ ಇ�ೆ�, 

ಉ�ಾ�ಹ�ಾ�ತು. ಅ�ೇ ಪ�ಯತ�ದ�� �ಾನು ಮುಂದುವ�ೆಯು���ೇ�ೆ. 

�ಾನು ಅ��ತ�, �ೕವನ �ಾಗು �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ನಡ�ೆಯನು� ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ�� ಅ�ತು�ೊಂಡ ತ�ಣ�ೇ 

ನನ�� ಎಂತಹ ��� ಆ�ತು ಎಂಬುವ�ದನು� �ಮ� ಸಮು�ಖ ಪ�ಸು�ತ�ೊ�ಸು���ೇ�ೆ. ಅ��ಾದನಂತರ 

ಸ�ಯಂನ�� ��ಾ�ಸ ಬಂ�ತು. ಇದ�ೆ� �ಾವ ಪ��ಾಸವ� ಅಥ�ಾ ಬಹಳ ಪ�ಶ�ಮ�ೇನು �ಾಡ�ಲ�. 

��ಾ�ಸವನು� �ಾನು ಎ�ಾ� ಆ�ಾಮಗಳ�� �ೆ�ೕ�ಸ�ಾರಂ���ೆ.  ಇ�ೇ �ೕ� ನನ��� �ೆ�ೕಷ��ೆ�ೆ 

ಮನ��ೆ�ೊಡುವ ಅಹ��ೆ ಬಂ�ತು. �ೆ�ೕಷ��ೆಯ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾದ�ೆ ಅದರ ಮನ��ೆಯು  

�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಮೂರ�ೆಯ�ಾ�, ನನ� ಅ��ನ ಅನು�ಾರ ನನ� ವ���ತ�ವನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಒಂದು 

ಸುಗಮ ���ಂದ ಸಂ�ಾ�ಸುವ �ೕಗ��ಾ�ೆ. ನನ�ೆ, ಪ���ೆಯ ಅನು�ಾರ, ಅ��ತ� ಸಹಜ, �ೕವನ 

ಸಹಜ ���ಂದ �ಾನು �ಾಳ�ಾ�ೆಂದು, ಯ��ಯೂ �ಾವ�ೕ��ಾದ ಕಷ�ವ� ಅ�ಸ�ಲ�. ಇದ�ೆ� ಪ���ೆ 

ಮತು� ವ���ತ�ದ�� ಸಂತುಲನ�ೆಂದು �ೆಸರು �ೕ��ೆ. ಇದನು� �ಾನು ಪ�ಣ��ಾ� ���ತ�ಾ� 

ಪ��ಾ�ೕಕ���ೆ. �ಾಲಕ��ೆಯ ��� – �ಾನು ನನು� ವ�ವ�ಾರದ�� �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ�ೆನು. �ಾ�ಾ�ಕ�ಾದ 

ನಂತರ ನನ����ೕ ತೃ�� ಆಗ�ಾರಂ��ತು. ಇದರ �ಾ�ಾ, ನನ�ೆ ಪ�ಪಂಚದ �ೕ�ೆ �ಾವ ಆ�ೋಪವ� 

ಇರ�ಲ�. �ಾನು ಎಷು� �ಾಥ�ಕ �ಾಡಬ�ೆ��ೆಂದು �ಾನು �ರಂತರ �ೆ�ೕಧ�ೆ �ಾಡು��ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು 

�ಾಳ�ವ ಎ�ಾ� ಸಂಬಂಧಗಳ�� �ಾ�ತ� ಕತ�ವ�ಗಳ ಸ�ತ �ಾಥ�ಕ�ಾ� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಐದ�ೇ ��� 

ಸಮೃ�� (ವ�ವ�ಾಯದ�� �ಾ�ವಲಂ�). �ೇ�ದ�ರೂ �ಾನು ಪ�ಶ�� ಪ��ಾರದ�� ಜ���ದವನು, ಪ�ಶ�ಮ 

�ಾಡುವ�ದು, �ೇ�ೆ �ಾಡುವ�ದು ���ತು�. ಆದ�ೆ ಸಮೃ��ಯ ಅಥ� ನನ�ೆ ಅ��ಾ�ರ�ಲ�. ಈಗ 

ಸಮೃ��ಯ ಅಥ� ಅ��ಾ�ತು. ನನ� ಕುಟುಂಬ�ಾ�� ಎಷು� ಅವಶ�ಕ�ೆ�ೕ ಅದ��ಂತ �ೆ�ಾ�� �ಾನು 

ಉ�ಾ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಆದ��ಂದ �ಾನು ಸಮೃ��ಯನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೕ� ಬಹಳಷು� ಅದು�ತ 

�ಷಯಗಳ� ನನ�ೆ ಅ���ಂದ ����ೆವ�. ಇದ�ೆ� �ಾ�ಯತ��ೆ ಎಂಬ �ೆಸರು �ೊ�ೆ�ನು.  �ಾನು ನನ�� 
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�ಾ�ಯತ��ಾ�ೆನು, �ಾ�ೆ�ೕ �ೕವ� (ಅ�ತು�ೊಂಡು) ಆಗಬಹುದು. �ಾನು �ಾ�ಯತ��ಾದ ನಂತರ ಇದನು� 

�ಾನು ಪ�ಪಂಚ�ೆ� ಅ��ಸಬಹುದು, ಅ�ವ��ೊ�ಸಬಹುದು, �ೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಅ��ತು. ಫಲಸ�ರೂಪ 

ಅದನು� ಒಂದು �ಾ�ತ�ದ ಗ�ಂಥದ ರೂಪ �ೊಡ�ಾರಂ���ೆ. �ದಲ�ೆಯ ಗ�ಂಥ ‘ಮಧ��� ದಶ�� ಸಹ-

ಅ��ತ��ಾ�’’. ಮಧ�ಸ� ದಶ�ನವನು� �ಾಲಕು� �ಾಗದ�� ಗುರು��, ಪ�ಸು�ತ ಪ���ೆ.  

ಪ�ಥಮ �ಾಗದ �ೆಸರು ‘�ಾನ� ವ�ವ�ಾ� ದಶ��’ ಎಂದು �ೕ��ೆ. ���ೕಯ �ಾಗದ �ೆಸರು – 

‘�ಾನ� ಕ�� ದಶ��’, ���ೕಯ �ಾಗ ‘ಅ�ಾ�� ದಶ��’. ಚತುಥ� �ಾಗದ �ಾಮ – ‘ಅನುಭ� 

ದಶ��’ 

ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾಲಕು� �ಾಗದ�� ದಶ�ನವನು� ಬ�ೆ�ೆನು. ಇವ�ಗಳ ಮೂಲ ತತ� ಮಧ�ಸ� ದಶ�ನ (‘ಮಧ�ಸ�’ 

ಎಂಬುವ�ದರ ದಶ�ನ). ಅ��ತ�ದ�� ಸಮ, �ಷಮ ಮತು� ಮಧ�ಸ� ಶ��ಗಳ� ಅಂದ�ೆ ಗ�ಗ��ೆ. ಇವ�ಗ��ೆ 

ತಮ�-ತಮ� �ೕ�ಯ ಪ��ಾಮಗ��ೆ. ಇವ�� ಮಧ�ಸ� ಬಲ �ಾಗು ಶ�� �ೈಭ�ತ�ಾಗುವ��ೇ �ಾನವ 

ಪರಂಪ�ೆಯ ಅದು�ತ �ೆ�ೕಯ. ಇದನು� �ಾನು ಕಂ�ಾಗ (���ಾಗ) ಚಮತ�ತ�ಾ�ೆನು. ಇದರ ಇರು��ೆಯ 

ಬ�ೆ� ಅವಗತ�ಾ�ರುವರು �ಾ�ೇ ಆಗ�, �ೈ�ಾ��ಾ�ರ�, �ಾ��ಾ�ರ�, ಅ�ಾ��ಾ�ರ�, ಅವರು 

ಚಮತ�ತ ಆ�ೇ ಆಗು�ಾ��ೆ. ��ಾ�ಗಳ� ಸಮ, �ಷಮ ಶ��ಗಳನು� ಗುರು���ಾ��ೆ �ಾಗು ನಂಬು�ಾ��ೆ 

ಆದ�ೆ, ಮದ�ಸ� ಶ��, ಮಧ�ಸ� ಬಲವನು� �ಾಗು ಅದರ �ಾವ��ೇ ಪ��ೕಜನವನು� ಅ�ತು�ೊಂ�ಲ�. ನನ� 

ಅ��ಾ�ಯದ�� ಇದು ಒಂದು �ೊಡ� �ೊರ�ೆ. ಆದ��ಂದ ಪ�ನ���ಾರ �ಾಡುವ ಬಹಳ ಆವಷ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ. ಈ 

�ಾರಣ�ಂದ ಮಧ�ಸ� ಬಲ, ಮಧ�ಸ� ಶ��, ಮಧ�ಸ� ಸತ�, ಮಧ�ಸ� �ೕವನ, ಈ �ಾಲಕು� �ಾತನು�, �ಾಲಕು� 

ತತ�ವನು�  ಅ�ತು�ೊಳ��ವ �ಾಗು ಅ�ವ� ಪ�ಸುವ �ಾಯ�ವನು� �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ – ಇದರ �ೆಸ�ೇ ‘ ಮಧ�ಸ� 

ದಶ�ನ’. 

ಸಹ-ಅ��ತ��ಾದವನು� ಸ�ಷ� ಪ�ಸಲು ಮೂರು �ಾದಗಳ ಸ�ರೂಪದ��, ಮೂರು �ೕಶ�ಕದ �ೆ�ೆ�ೆ 

ಸಜು�ಪ���ೆ. ಪ�ಥಮ�ಾ� – ‘ಸ�ಾ�ಾ�ಾತ�ಕ �ೌ�ಕ�ಾದ’. ಇದರ ಧು�ವ �ಂದು – ಸಂಪ�ಣ� �ೌ�ಕ 

ಮತು� �ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು�ಗಳ�, ತಮ����ೕ ‘ತ�’ (ಅದರ �ೌ�ಕ�ೆ, ಅದರ ಸ��ಾವ) ಸ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯ 

ರೂಪದ�� ಪ��ಾಶ�ಾನ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಸಮಗ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ���ತ�ಾ� �ಾಗವ�ಸುತ��ೆ. �ೈತನ� ಪ�ಕೃ�ಯ 

ಸ�ತ ಪ�ರಕ�ಾ��ೆ. ಇದನು� ಸ�ಷ� �ಾಡುವ ಪ�ಯತ� �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಈ�ನ �ಾನವನ ಹ��ರ�ರುವ 

�ಾದ ಸಂಗ�ಾ�ತ�ಕ �ಾಗು ದ�ಂ�ಾ�ತ�ಕ �ೌ�ಕ�ಾದ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಸಹ-ಅ��ತ� ಸಹಜ ���-ಗ�ಯ�� 

�ಾವ ಜಗಳವ� ಇಲ�, ��ೊ�ೕಹ�ಲ�, �ೋಚುವ�ದು, ಕಳ�ತನ�ಲ�, ಒಬ��ೋಬ���ೇ ಪ�ರಕ�ಾ�, ಒಂದು 

ಉತ�ವ�ಾ�, ಒಂದು  ಸ�ಾರಂಭ, �ರಂತರ ��ಾಸ�ಾ��ೆ. ಈ �ಾತನು� ಅ�ವ� ಪ�ಸುವ ಪ�ಯತ� 

�ಾಡ�ಾ��ೆ. �ಾಙ�ಮಯದ�� ಶಬ��ಂದ �ಾ�� �ೊರಕುತ��ೆ, ಆದ�ೆ ನನ� ಪ��ಾರ �ಾನವ 
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�ಾನವ�ಂದ�ೇ ಅ�ತು�ೊಳ���ಾ��ೆ. ಇದರ�� ಮೂಲ �ಷಯ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ��ಾನ ಸಮ�ತ ��ೇಕ, ��ೇಕ 

ಸಮ�ತ ��ಾನ ���ಂದ ತಕ�ವನು� ಪ�ಸು�ತ ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. ��ೇಕದ �ಾತ�ಯ� ಪ��ೕಜ�ೆಯ 

ಗುರುತು. ಪ��ೕಜ�ೆ ಅ�ತು�ೊಂಡ�ೆ, ಅದನು� ಗುರು��, ��ೆ�ೕ�ಸಬಹುದು. ��ಾನವ� �ಾನವನನೂ� 

ಇವತು� �ಾವ ���ಯ�����ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �����ೆ�ೕ ಅದನು� �ೕ�ೇ ಸ�ಯಂ �ೌಲ��ಾಪನ 

�ಾಡಬಹುದು. ಸ�ಾ�ಾನತ�ಕ �ೌ�ಕ�ಾದದ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಎ�ಾ� ಪ�ಾಥ� �ೌ�ಕ 

�ಾಗು �ಾ�ಾಯ�ಕ ರೂಪದ���ೆ, ಇವ� �ಾನವ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳಲು �ೆ�ೕರಕ�ಾ��ೆ �ಾಗು ಸಮಗ� 

ಘಟಕಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು ಪ�ರಕ�ಾ��ೆ, �ೈಭವ�ಾ�� ಸ�ಾಯಕ�ಾ��ೆ �ಾಗು ಮುಂ�ನ ��ಾಸ�ಾ�� 

ಒಂದ�ೊ�ದು ಪರಸ�ರ ಸಂಬಂಧದ���ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಸ�ಾ�ಾನ �ವ�ಸ�ಾ��ೆ. ಸಹ-ಅ��ತ��ಾದದ 

ಎರಡ�ೆಯ ಪ�ಬಂಧ�ೆ� �ೊಟ� �ೆಸರು :- ‘ ವ�ವ�ಾ�ಾತ�ಕ ಜನ�ಾದ ‘ �ಾನವ ಅ��ತ�ದ���ಾ��ೆ. 

ವ�ವ�ಾರ�ಂದ�ೇ ಸಂತು�� ಪ�ೆಯಬಹುದು. ವ�ವ�ಾರ ‘�ಾನವ’ �ಾನವನ ಸ�ತ �ಾಡು�ಾ��ೆ. 

�ಾನವನ ವ�ವ�ಾರ �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ನಡ�ೆಯ ರೂಪದ�� ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ �ಾಗು ಇದ�ೆ�ೕ ಸ�ಷ� 

ಪ�ಸುವ ಪ�ಯತ��ಾಡ�ಾ��ೆ. 

ಮುಂ�ನ, ಮೂರ�ೆಯ ಪ�ಬಂಧ ‘ಅನುಭ�ಾತ�ಕ ಅ�ಾ�ತ��ಾದ’. ಇಂ�ನವ�ೆಗೂ ಪ�ಪಂಚ, ‘ಅ�ಾ�ತ�’ 

ಎಂದ�ೇನು ಎಂಬುವ�ದನು� ಅ�ವ�ಪ�ಸಲು ಅಸಮಥ��ಾ��ೆ. ಅ�ಾ�ತ�ವನು� �ಾವ� ಅ�ಾ�ಾಸ�ಾ� 

ಒಂದು �ಣದ�ೆ�ೕ ಅ�ತು�ೊಳ�ಬಹುದು. ನಮ� �ಮ� ನಡು�ೆ ಇರುವ �ಕ��ೆ, ಕಂಡುಬರುವ �ಕ��ೆ, ಇದ�ೆ�ೕ 

��ಾ�ರ �ಾಗು ಶ�ನ� ಎಂದೂ �ೇಳಬಹುದು. ನಮ� �ಮ� ನಡು�ೆ ಇರುವ �ಕ��ೆಯಂ�ೆ�ೕ ನಮ� ಪೃ�� 

�ಾಗು ಇ�ೊ�ಂದು ಗ�ಹದ ನಡು�ೆಯೂ �ಕ�ತ�ೆ��ೆ. ಒಂದು �ೌರವ��ಹ ಮತು� ಇ�ೊ�ಂದು �ೌರವ��ಹದ 

ನಡು�ೆ ಈ �ಕ��ೆ��ೆ. ಒಂದು ಆ�ಾಶ ಗಂ�ೆ ಇ�ೊ�ಂದು ಆ�ಾಶ ಗಂ�ೆಯ ನಡು�ೆಯೂ �ೕ��ೆ. ಈ 

��ಾ�ರವ� ಪ���ಂದು �ಾಗದ�� �ೕ�ೇ ಇ�ೆ. ಆದ��ಂದ ಈ ವಸು� �ಾ�ಪಕ ಎಂದು �ಾನ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಪಕ 

ವಸು��ನ�� ಸಮಸ� ಒಂದು-ಒಂದು ವಸು� (ಘಟಕಗಳ�) ಮುಳ��, �ೆ�ೆದು, ಆವೃತ�ಾ��ೆ. ಇದರ ಅನುಭವ�ೇ 

�ಾನವ��ೆ ಸವ� ಪ�ಥಮ�ಾಗುತ��ೆ. ನಂತರ �ಾನವ��ೆ ಸ�ಯಂ ಇರುವ ಅನುಭವ�ಾಗುತ��ೆ. ನಮ� 

�ಮ� ನಡು�ೆ ಈ �ಾ�ಪಕ�ಲ��ದ��ೆ �ಮ� ಅನುಭವ ನನ�ಾಗುವ��ೇ ಇಲ�. ಆದ��ಂದ ಸವ�ಪ�ಥಮ, ಏ�ೇ 

ಅನುಭವ�ಾದರೂ �ಾ�ಪಕದ�ೆ�ೕ ಆಗುತ��ೆ. ಇದ�ೆ�ೕ ಸ�ಷ� ಪ�ಸುವ ಪ�ಯತ� �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಇದರ 

ಅವಶ�ಕ�ೆಯ ಬ�ೆಯೂ ಪ��ಾಶ �ೕಡುವ ಪ�ಯತ� �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೆ ಅ��ತ��ೇ 

ಒಂದು  ಅಂಶ ಆ�ರುವ �ಾನವ �ಾ�ಯನು� �ೇ�ೆ ಅ�ತು�ೊಳ�ಲು �ಾಧ�. ಆದ��ಂದ ಅ��ತ�ವನು� 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಬಹಳ ಅಗತ�. �ಾ�ಪಕ ವಸು��ನ�ೆ�ೕ ಸಂಪ�ಣ� ಒಂದು-ಒಂದು ವಸು� ಇರುವ�ದು ಸಹ-

ಅ��ತ�ದ �ಾ��ಾ��ೆ. ಅ��ತ� ಸಹಜ ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� �ಾವ� ಮ�ೆತು�ೋದ�ೆ ಸಂಕಟ, ದುಃಖವಲ��ೆ �ೇ�ೆ 

ಏನು ಆಗುವ��ಲ�.  ಇ��ನವ�ೆ�ೆ �ಾವ� �ಾ�ರುವ �ೆ�ೕಷ�ೆ, �ೊ�ೕಹ, ��ೊ�ೕಹ, ಯುದ�, ಇ�ೆ�ಾ� ಸಹ-
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ಅ��ತ��ಾದದ ��ೋ�. ಇ�ೆ�ಾ� �ಾ�ದನಂತರ �ಾವ� ಸ��ಾದುದನು� ಪ�ೆಯಲು ಇ�ೆ� ಪ�ೆ�ವ�, 

�ಾ�ೈ��ೆವ�. ನಮ� �ಾ�ೈ�ೆ ಪ����ಾಗ�ಲ�; �ಾವ� �ಾ�ದ ���ಗ�ಂದ ಘಟ�ೆಗಳ� ನಮ� ಎದುರು 

ಘ�ತ�ಾ�ೆವ�. �ಾವ� ಒ�� ನಗುತ�ಲೂ �ಾಗು ಒ�� ಅಳ�ತ�ಲೂ ಇ�ೆ�ವ�. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ 

ಅಥ�ಾ ಸಮು�ಾಯ ಸದಸ�ರು ಮ�ೊ�ಂದು ಕುಟುಂಬದ ಅಥ�ಾ ಸಮು�ಾಯದ ಸದಸ�ನನು� �ೊ�ೆ �ಾ�, 

ನಮ� ಶತು�ವನು� �ೊ�ೆ �ಾ��ೆವ� ಎಂದು ಸಂ�ೋಷ ಪಡು�ಾ��ೆ. ಸರ�ಾರವ�, �ೇಶವ�, �ೕ�ೆ�ೕ 

�ೕ�ಸುತ��ೆ. �ೕ�ರು�ಾಗ ಏನು�ಾಡುವ�ದು? ಧಮ�ಗ��ಯೂ �ೕ�ೆ�ೕ �ೕ��ದ�ೆ �ಾನವನು 

ಇ�ಾಗ �ಾರ ಶರ�ೆಯ�� �ೋಗುವನು? ಈ �ೕ�ಯ��, ಧಮ� �ೕಠ, �ಾಜ �ೕಠ, ��ಣ �ೕಠ, �ಾ��ಾರ 

�ೕಠ ಎ�ೆ���ಯೂ ���ಲ��ೆ, ಪ��ೕಜನ�ಲ��ೆ, ಭ���ೕ �ಗುತ��ೆ. ಇ�ಾಗ ಎ���ೋಗುವ�ದು? ಏನು 

�ಾಡುವ�ದು? �ೕ�ೇ ಬವ�ೆಗ��ೆ�ವ�. ಈ ಬವ�ೆಗಳ� �ಾಗೃ�ಯ ಮುನ� ನನ�ಲೂ� ಇ�ೆ�ವ�. �ಾಗೃ�ಯ 

ನಂತರ, ಈ ಅನುಸಂ�ಾನವನು� �ಾನವ��ೆ ಸ��ಸ�ೇ�ೆಂದು, �ಾನು ��ೕಕ���ೆ.  

ಇ�ಾದನಂತರ, ಇದನು� �ಾಸ�ದ ರೂಪದ�� ಪ�ಸು�ತ ಪ���ೆ, �ಾಳ�ವ ಕ�ೆಯ ರೂಪದ�� ಪ�ಸು�ತ ಪ���ೆ. 

ಪ�ಚ�ತ�ಾ�ರುವ ಅಥ��ಾಸ��ೆ�ಾ� �ಾ�ೋ�ಾ�ದ �ಾಸ�ಗಳ�. ಇದ�ಂದ �ಾನವ ಸುಖ�ಾಗಲು 

�ಾಧ��ಲ�. ಎ�ಾ� ಮನುಷ�ರೂ ಸುಖ�ಾ� �ಾಳ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಒಂ�ೇ �ಾ�, ಆವತ�ನ�ೕಲ ಅಥ��ಾಸ�ದ 

���ಂದ. ಇದು �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ�ದು�, ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅಥ�ದ���ೆ. ಎರಡ�ೆಯ ಪ�ಬಂಧ – “ವ�ವ�ಾರ�ಾ� 

ಸ�ಾಜ�ಾಸ�’. �ಾನವ �ಾ�ಯಪ�ಣ� ವ�ವ�ಾರ�ಂದ�ೇ ಸಂತು��ಯನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾನವನ 

ಸ�ತ�ೇ ವ�ವ�ಾರವನು� �ಾಡು�ಾ��ೆ, ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ಯ�ಂ�ಾದ�ೆ ಸಂತು�� ಇರುತ��ೆ. ಈ ಪ�ಬಂಧದ 

ಮೂಲ ಧು�ವ �ಂದು – �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡ�ೆ  ಫಲಸ�ರೂಪ �ಾ��ೕಯ ಆ�ಾರ ಸಂ�ತದ ರೂಪದ�� 

�ಾವ� �ಾನ�ೕಯ ನಡ�ೆಯನು� ��ೕಕ�ಸಬಹುದು. ಇದನು� ಎ�ಾ� �ೇಶದ �ೇಶ�ಾ�ಯರು ಸಂ��ಾನದ 

ರೂಪದ�� ��ೕಕ�ಸಬಹುದು. 

ಇದ�ಂದ ಪ�ಪಂಚದ��, ಸಮು�ಾಯಗಳ ನಡು�ೆ ಇರುವ ಯುದ�ದ ಭಯದ ��ಾರ�ೆ�ಾಗಬಹುದು. 

ಯುದ��ಾ�� ಪ��ಾಸ�ರುವ ತನಕ �ಾನವ ಧರ�ಯನು� �ೕ�ಸ�ೆ �ಾಳಲು �ಾಧ��ಲ�, �ಾಗು �ೆ�ಾ�� 

�ೕ�ಸಲು ಅ�ಕ ಬು��ಯ ಪ��ೕಗ �ಾಡ�ೇಕು. ಇದ�ಂದ ��ಾನದ ಬು��ಯ �ೌಲ��ಾಪನ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಯುದ�ದ ಸಂರ��ೆ�ೆ ��ಾನ �ಾಗು ಹಲ�ಾರು �ೈ�ಾ�ಕರ ಶ�ಮ ಸಮ��ತ�ಾ��ೆ, ಇದ�ಂದ ಧನವನು� 

ಸಂ�ಾ�ಸು�ಾ��ೆ,  �ಾಗು ತಮ�ನು� ಧನ��ೆಂದು ನಂ��ಾ��ೆ. ಧರ�ಯನು� �ಧ�ಂಸ �ಾಡ�ೇ�ೆಂಬುವ�ದ�ೆ�ೕ 

�ಾತು. ಇದ�ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯ�ೇ�ೇಕು, �ಾಗು ಇದ�ೆ� ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗ�ೇ�ೇಕು, �ೇ�ೆ �ಾವ 

�ಾ�ಯೂ ಇಲ�. 
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ಮೂರ�ೆಯ �ಾಸ� – “�ಾನವ ಸಂ�ೇತ�ಾ�ಾ� ಮ�ೋ��ಾನ”. ಇದರ��, ಸಂ�ೇತನದ ಆ�ಾರ �ೕವನ. 

ಶ�ೕರ, ಸಂ�ೇತನವನು� �ಾನವ ಪರಂಪ�ೆಯ�� ವ�ಕ� ಪ�ಸಲು ಒಂದು �ಾಧ�ಮ. ಈ �ಾತನು� 

ಅ�ವ�ಪ�ಸಲು ಪ��ಾಸ �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಅದನು� �ೕ�ೆಲ�ರೂ �ೆ�ೕ�� �ೋ�. �ಮ�ದು ಅ��ಾದ�ೆ ನನ� 

�ೇಖನ �ಾಥ�ಕ�ಾ�ತು.  

ಈ �ೕ�ಯ�� ದಶ�ನ, ��ಾರ, �ಾಸ�, ಮೂರನು� ಪ�ಸು�ತ ಪ���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನವನು ವ�ವ�ೆ�ಯ�� 

�ಾಳ�ೇ�ೆಂಬುವ��ೇ �ಾಸ�ಗಳ ಮೂಲ ಆಶಯ. �ಾಳ�ವ �ೕ�, ��, �ೕ�, ಪ��ಾ�, ಈ �ಾತುಗಳನು� 

�ಾಸ�ಗಳ�� �ಾನು ಸ�ಷ� �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ನಂತರ ಇದನು� ���ಾನ�ಯ �ಾಡಲು �ೕಜ�ೆಗಳ� 

���ತ�ಾ�ೆವ�. �ೕಜ�ೆಗಳ� ಮೂರು ಸ�ರೂಪದ�� ���ತ�ಾ�ೆವ�.   

�ದಲ�ೆಯ �ೕಜ�ೆ – �ೕವನ ��ೆ� �ೕಜ�ೆ. ಆ��ಾಲ�ಂದ �ಾನವ ತನ� (ಸ�ಯಂ) ಬ�ೆ� 

ಅ�ಾ��ಾ�ದ�. ಆದಶ� ಯುಗದ��ಯೂ ಆತ�-ಪರ�ಾತ� �ಾಮದ ವಸು�ಗಳನು� ಬಹಳ ಉಪ�ೇಶ 

ರೂಪದ�� ಅ�ವ� ಪ�ಸುವ ಪ��ಾಸ �ಾ�ದ, ಆದ�ೆ ಅ�ವ��ೊ�ಸ�ಾಗ�ಲ�. ಈ, ‘ಸ�ಯಂ’ ಬ�ೆ� ಇರುವ 

ಅ�ಾನ�ೇ �ಾನವನನು� ಬಹಳ �ೕ���ೆ. ಇದು ಅ��ಾದ�ೆ ಮುಂ�ನ �ಾತು ಅ��ಾಗ�ೇ�ೇಕು. ಈ 

ಕಷ�ವನು� ದೂರ ಪ�ಸುವ�ದ�ಾ���ೕ �ೕವನ ��ೆ� �ೕಜ�ೆ ಇರುವ�ದು. ಈ �ೕಜ�ೆಯ �ೇಂದ� �ಂದು 

�ೕವನ. �ೕವನ ಮಕ�ಳ�-ವೃದ�ರು ಎ�ಾ� �ಾನವರ�� ಸ�ಾನ ರೂಪದ�� �ದ��ಾನ�ಾ��ೆ. �ಾನವನ 

ಸ�ಾನ�ೆಯ ಆ�ಾರ�ೇ �ೕವನ. �ಾವ��ೇ ಎರಡು ಶ�ೕರ (�ಾನವನ) ಒಂ�ೇ ಸ�ಾನ�ರುವ��ಲ�. 

�ೕವನ ಸ�ಾನ�ಾ��ೆ, �ೕವನ ಶ��ಗಳ� �ಾಗು ಬಲ ಸ�ಾನ�ಾ��ೆ, �ೕವನದ ಲ�� ಸ�ಾನ�ಾ��ೆ. 

�ೕವನ �ಾಗೃತ�ಾಗಲು ಬಯಸುತ��ೆ, �ಾಗೃ��ೕ ಇದರ ಲ��. ಪ���ಬ� ವ��� ಸ�ಾ�ಾನವನು� 

ಪ�ೆಯಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ, �ಾ�ಯ ಬಯಸು�ಾ��ೆ. �ೕ�ೆಲ�ರೂ ಈ �ಾತನು� �ೆ�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಮ�� 

ಶ�ೕರದ �ಾವ��ೇ ಅಂಗ, ಅವಯವ �ಾ�ಯದ ಪ��ೕ�ೆಯ��ಲ�, �ಾ�ಯವನು� ಬಯಸುವ��ಲ�, 

ಸ�ಾ�ಾನವನು� ಬಯಸುವ��ಲ�. ಇ�ೇ �ೕ� ಶ�ೕರದ �ಾವ��ೇ ಅಂಗ, ಅವಯವ, ಸಮೃ��ಯನು� 

ಬಯಸುವ��ಲ�, ಆದ�ೆ, �ಾನವ �ಾ�ಯ, ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ�� ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಅತಃ �ಾ�ಯ, ಸ�ಾ�ಾನ, 

ಸಮೃ��, ಇ�ೆಲ�ವ� �ೕವನ�ೇ ಬಯ�ೆ ಎಂಬುವ�ದು ��ಯುತ��ೆ. ಅತಃ �ೕವನವನು� ಅ�ತು�ೊಂಡು, 

�ೕವನದ ���ಗಳನು� ಅ�ತು�ೊಂಡು, �ೕವನ ತೃ�� ಪ�ೆಯಲು �ಾ�ಯ, ಧಮ�, ಸತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಂಡು 

�ಾಳ�ವ��ೇ ಒಂದು �ಕ� �ಾಯ�! ಇದ�ಾ���ೕ �ೕವನ ��ೆ� �ೕಜ�ೆ, �ಾಯ� �ೕಜ�ೆ�ಾ� 

ಪ�ಸು�ತ�ಾ��ೆ. ಸುಪ��ದ� �ೈ�ಾ�ಕರು ತ�ಾ ��ಾನ ��ಯ�ರುವ �ಾ�-ಅ�ಾ�ಯ�ೆಲ�ರೂ ಇದನು� 

�ೇ��ಾ��ೆ, �ೆಲವರು ಅ�ತು�ೊಂಡು ಮತ�ವ��ೆ �ೋ�ಸು���ಾ��ೆ ಮತು� �ೋ�ಸುವ�ದರ�� 

ಸಫಲ�ಾ��ಾ��ೆ. ಇದನು� �ೋ�, �ಾನು ಅ�ತು�ೊಂ�ರುವ�ದು �ಾಥ�ಕ ಮತು� �ಾ��ಾ�ಕ�ೆಂದು, ಇದನು� 
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ಎಲ�ರು ಅ�ತು�ೊಂಡು ಮತ�ವ��ೆ �ೋ�ಸಬಹು�ೆಂದು ನನ�ೆ ��ಾ�ಸ�ಾ�ತು. ಎರಡ�ೆಯ �ೕಜ�ೆ – 

��ಣವನು� �ಾನ�ೕಕ�ಸುವ�ದು. ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗುವ�ದು ಎಲ�ರ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಾ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಅ��ನ 

ಎ�ಾ� ವಸು�ವನು� ��ಣದ�� ಸ�ಾ�ೇಶ �ಾಡ�ೇಕು. ಇದ�ೆ� �ಾಠ�ಕ�ಮ (�ಲಬ�) ತ�ಾ��, �ಾ�ೆಯ�� 

ಪ��ೕಗ �ಾಡ�ಾ�ತು. �ಜ�ೋ� ��ೆ�ಯ �ೋ�ಂದಪ�ರದ �ಾ�ೆಯ�� �ಾಡ�ಾ�ತು. ಅ�� ಒಂದು 

ಒ� �ೆಯ ಅನುಭವ�ಾ�ತು. �ದಲು ಎ�ಾ� ��ಕರು, ��ಾ���ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾ�ಾವರಣದ ಪ��ಾವ�ರುತ��ೆ 

ಎಂದು �ೇಳ���ದ�ರು. ಆದ�ೆ ��ಾ���ಗಳ ಪ��ಾವ �ಾ�ಾವರಣದ �ೕ�ರುತ��ೆಂಬುವ ಅನುಭವ 

�ೋ�ಂದಪ�ರದ�ಾ��ತು. ಇದ��ನೂ ��ಾಲ ರೂಪದ�� �ೋಡ�ೇ�ೆಂಬುವ ಆ�ೆ�ಂದ ಇದರ�� ಪ�ಯತ� 

ಮುಂದುವ�ಯು���ೆ. ಮೂರ�ೆಯ �ೕಜ�ೆ – ಪ��ಾರ ಮೂಲಕ ಸ��ಾಜ� ವ�ವ�ೆ�. ಶ�� �ೇಂ��ತ �ಾಸನದ 

�ಾ�ನದ�� ಸ�ಾ�ಾನ �ೇಂ��ತ ವ�ವ�ೆ�. ಈ �ೕ�ಯ�� ದಶ�ನ, �ಾಸ� ಮತು� �ೕಜ�ೆಗಳ 

�ಸ�ಂ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಜಯ�ಾಗ�, ಮಂಗಳ�ಾಗ�, ಕ�ಾ�ಣ�ಾಗ� 
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�ೕವನ ��ೆ�   

�ೕವನವನು� �ಾನು ಅ�ತು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ, �ಮ�ೆ ಅ�ವ� ಪ�ಸುವ ಪ��ಾಸ ಇ��ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ 

ಪ����ಯ �ೆಸರು “�ೕವನ ��ೆ�”. �ದಲು �ಮ�ೆ ಸ�ಷ� ಪ�ಸ�ೇ�ೆಂದು ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೕವನದ�� 

ಸ�ಾನ�ೆ �ತ� �ದ��ಾನ�ಾ��ೆ. �ೕವನ ಎಂತಹ ವಸು�, ಈ �ಾತನು� ಪ���ೕಬ� ವ��� 

ಅ�ತು�ೊಳ�ಲು, ನಂಬಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ ಮತು� ಅದರ ಫಲ-ಪ��ಾಮಗಳನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು 

ಬಯಸು�ಾ��ೆ, ಇದು ಇದರ ಮೂಲ ಉ�ೆ�ೕಶ. “�ೕವನ” �ೌ�ಕವಲ�, ಅ�ೌ�ಕವ� ಅಲ�. “�ೕವನ” ಒಂದು 

ಪರ�ಾಣು, ಸಂಘಟ�ೆ-ಪ�ಣ� ಪರ�ಾಣು �ೈತನ� ಘಟಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಸಂಘಟ�ೆ-ಪ�ಣ��ೆ ಎಂದ�ೇನು? 

ಈ ಪರ�ಾಣು�ನ�� ��ಾ�ಪ�ೆಯೂ ಇಲ� ಪ��ಾ�ಪ�ೆಯೂ (ಅಂಶಗಳ ಸ��ಾಂತರ) ಆಗುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ �ೌ�ಕ 

�ಾ�ಾಯ�ಕ ರೂಪದ��ರುವ �ಾವ��ೇ ಪರ�ಾಣು�ನ�� ಸಂಘ��ರುವ ಅಂಶಗಳ�� ಪ��ಾ�ಪ�ೆ-

��ಾ�ಪ�ೆ�ಾಗುವ�ದು ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. ಇದ�ೆ�ೕ “ಪ��ಾಮ” ಎಂದು ಕ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಪರ�ಾಣು�ನ�� ��ತ 

ಅಂಶಗಳ ಸಂ�ೆ�ಯ�� ಪ�ವತ��ೆ�ಾಗು��ರುತ��ೆ. ಇ�ೇ ಪ�ವತ��ೆ. ಪ�ಪಂಚದ�� �ೇ�ೆ�ಾವ 

ಪ�ವತ��ೆಯೂ ಇಲ�. �ಾನವ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ಪ�ವತ��ೆ �ಾಡಲು ಪ�ಯ���ದರೂ, ಅದು 

ಪ��ಾಮ�ೕಲ ಪರ�ಾಣುಗಳ ಅಂಶಗಳ�ೆ�ೕ ಪ�ವತ��ೆ �ಾಡಬಲ�. ಈ ಪರ�ಾಣು�ನ ಎರಡು 

ಪ��ಾ��ರುತ��ೆ – ಒಂದು ಹ�ದ ಪರ�ಾಣು, ಇ�ೊಂದು ಅ�ೕಣ� ಪರ�ಾಣು. �ಾವ ಪರ�ಾಣು�ನ�� 

ತೃಪ� ಆಗಲು �ೆಲವ� ಅಂಶಗಳ ಹ�ವ� (ಆವಶ�ಕ�ೆ) ಇರುತ��ೆ�ೕ, �ಾಗು ಪ���ಂದು ಪ��ಾಮ 

ತನ����ೕ ಯ�ಾ��� ಸಂಪ�ಣ��ೆ ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ�ೕ, ಅಂತಹ ಪರ�ಾಣುಗಳನು� ಹ�ದ 

ಪರ�ಾಣು�ೆಂದು �ೇಳ�ಾ��ೆ. �ಾವ ಪರ�ಾಣು�ನ�� �ೆಲವ� ಅಂಶಗಳ� ಬ�ಗ��ತ�ಾಗಲು 

ಬಯಸುತ��ೆ�ೕ ಅಂತಹ ಪರ�ಾಣುವನು� ಅ�ೕಣ� ಪರ�ಾಣು�ೆಂದು �ೇಳ�ಾ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಎರಡೂ 

ಪ��ಾರದ ಪರ�ಾಣು ತೃಪ� ಆಗುವ ಅಥ�ದ���ೕ ���ಾ�ೕಲ�ಾ�ರುತ��ೆ.  

ಆ ತೃಪ� ಪರ�ಾಣು�ೇ ಸಂಘಟ�ೆ-ಪ�ಣ� ಪರ�ಾಣು. ಈ ಸಂಘಟ�ೆ-ಪ�ಣ� ಪರ�ಾಣು�ೇ �ೈತನ� 

ಘಟಕ. �ೈತನ� ಘಟಕ ಎಂದು �ೆಸರು �ೊಡುವ �ಾರಣ, ಸಂ�ಾನ�ೕಲ�ೆ, ಸಂ�ೇದ�ೆ�ೕಲ�ೆಯನು� 

ಪ�ಣ��ಾ� ಪ��ಾ�ಸುವ ಶ�� �ೕವನದ���ೆ.  �ೕವನದ ಅ�ಾವದ��, ಶ�ೕರವನು� �ಾವ� ರ��ದರು, 

ಸಂ�ೇದ�ೆ�ೕಲ�ೆಯನು� ಪ��ಾ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�. ಸಂ�ಾನ�ೕಲ�ೆಯಂತು ದೂ�ನ �ಾತು. ಈ �ೕ�ಯ�� 

�ಾನವ ಸಂ�ೇದ�ೆ�ೕಲ�ೆ, ಸಂ�ಾನ�ೕಲ�ೆಯನು� ಪ��ಾ�ಸುವ ಕ�ಮದ�ೆ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳಬಹುದು 

�ಾಗು ಸಮಗ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಗವ�ಸಬಹುದು. ಇ�ೊಂದು ಪ�ಟ� �ೆಲಸ. ಸಂ�ೇದ�ೆ�ೕಲ�ೆಯನು� 

�ೕ�ಾವ�ೆ�ಯ ಎ�ಾ� �ೕ�-�ಾ��ಗಳ� ಪ��ಾ�ಸುತ��ೆ. ಎ�ೆ�ೕ ಪ�ಯ���ದರೂ, �ಾನವ 

ಸಂ�ಾನ�ೕಲ�ೆಯನು� ಪ��ಾ�ಸ�ೆ ತು�ಪ��ಾಗುವ��ಲ�, ಸುಖ�ಾ�ರುವ��ಲ�. 
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�ಾನವ ಸುಖ�ಾ�ರಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಸುಖ�ಾ�ರಲು ಸಂಗ�ಹ�ಂದ, �ೌಕಯ�ಗ�ಂದ, 

ಸುಖ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆಂದು; ಇಲ��ದ��ೆ ಜಪ-ತಪ�ಂದ ಸುಖ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆಂದು; ಇಲ��ದ��ೆ ಭ��-�ರ���ಂದ 

ಸುಖ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆಂದು �ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಎ�ಾ� ಮನುಷ�ರು ಸುಖ�ಾ�ರಲು �ಾವ��ಾದ�ೊಂದು ಪ��ಾಸ 

�ಾಡುತ��ೇ ಇರು�ಾ��ೆ ಆದ�ೆ ಈ ಪ��ಾಸಗ�ಂದ �ಾ��ಾದರು ತೃ�� ���ತು ಮತು� �ರಂತರ ಸುಖ 

ಪ�ೆದರು ಎಂಬುವ ಪ��ಾಣ�ಲ�.  �ಾನು �ೇ�ೆ ಅ���ಂದ ಸುಖವನು� ಪ�ೆ�ೆ�ೋ ಅ�ೇ �ೕ� ಪ���ಬ� 

ವ���  ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾದ �ೕ�ೆ ಸುಖ�ಾ�ರಬಹು�ೆಂದು ನನ� ಆ�ೋಚ�ೆ. ಸ��ಾ�ರುವ�ದರ�� (ಸತ�ದ��) 

ಪ���ಬ� �ಾನವ ಒಂ�ೇ, ತ��ನ�� ಅ�ೇಕ. �ೕ�ರು�ಾಗ ಪ���ಬ� �ಾನವನ�� ಸ�ಾನ�ೆಯ 

ವಸು�ವನು� ಗುರು�ಸುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ ಇತು�. ಈ ಸ� ಅಥ�ಾ ಸತ�ದ �ಾರಕ-�ಾಹಕ ಆ�ರುವ ವಸು� ನನ�ೆ 

ಅ��ಾ�ತು, ಅದು ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ �ಾಳ���ರುವ “�ೕವನ”. 

‘�ೕವನ’ �ಾ�ಾಗ ಅ�ವ� ಸ�ತ �ಾಳ�ತ��ೆ�ೕ ಅ�ಾಗ ಪ���ಂದು �ಾ�ನದ�� ಸ�ಾ�ಾನವನು� ಪ�ಸು�ತ 

ಪ�ಸುತ��ೆ. ಸ�ಾ�ಾನದ ಸ�ತ ಪ���ಬ� ವ��� ಸುಖವನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಸಮ�ೆ� ಇದ��ೆ 

ದುಃ�ತ�ಾಗು�ಾ��ೆ. �ಾನವನ ಶ�ೕರವನು� ಸಂ�ಾ�ಸು��ರುವ ‘�ೕವನ’�ೇ ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ವಸು� . �ಾವ� 

ಎ���ೆ, ಹಸು��ೆ ಮತು� ಇತರ �ಾ��ಗ��ೆ �ೇ��ೊ��ರುವ��ೆ�ಾ� ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯ ಅಥ�ದ���ೕ 

ಇ�ೆ. ಇ�ಾಗ �ಾನವ ಒಬ��ೋಬ���ೆ �ೇ�ೆ �ೇ��ೊಡುವ�ದು? �ೊ�ೆತ ಅಥ�ಾ ದಂಡ�ೆ�ಂ�ೇ�ೋ 

ಮತ�ವ��ೆ ಅ�ವ�ಂಟು�ಾಡ�ಾ�ಲ�. �ೕವ�ೋ�ಾಯದ ಭಯ�ಂದ �ಾನವ �ಯಂ��ತ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ, 

ನಂತರ ಭಯದ ಕವಚವನು� �ೆ�ೆ�ಡು�ಾ��ೆ. ಉ�ಾಹ�ೆ�ೆ�ಾ�, ಇ��ಾಸದ�� �ಾಸ-�ಾ�ಯರ 

ಸಂಪ��ಾಯ ಸ�ಾ��ಯ ರೂಪದ�� �ೋಡ�ಾ��ೆ. ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯ�� ಭಯ ಮತು� ಪ��ೋಭ�ೆ 

ಇ�ೆ�ೕಇರುತ��ೆ. ಭಯ ಮತು� ಪ��ೋಭ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಎ�ಾ� �ಾಷ�, ಎ�ಾ� ಧಮ�, ಎ�ಾ� 

�ೌ��ೊ�ೕ�� ವ�ವ�ೆ�, �ಾ��ಾರ ಸಂ�ೆ�, ವ�ವ�ೆ�ಯ ಭರವ�ೆ �ೕಡು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಭಯವ� ವ�ವ�ೆ�ಯಲ�, 

ಪ��ೋಭ�ೆಯೂ ವ�ವ�ೆ�ಯಲ�.   ಎ�ೆಂದ�ೆ �ಾನವ��ೆ ಭಯವ� ��ೕ�ಾರ�ಾಗುವ��ಲ�, ಪ��ೋಭ�ೆಯೂ 

��ೕ�ಾರ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾ�ಾದ�ೆ �ಾನವನ ಹ��ರ ಏ�ರ�ೇಕು? �ೌಲ� ಮತು� �ೌಲ��ಾಪನ. 

�ೌಲ�ಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ ���ರ�ೇಕು. �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಡುವ ತಂತ�ಣ�ರ�ೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ನಮ� 

ಹ��ರ�ರುವ�ದ�ಂದ �ರಂತರ ಸ�ಾ�ಾನದ ಪರಂಪ�ೆ�ರುತ��ೆ. �ೌಲ� ಮತು� �ೌಲ��ಾಪನವ� ಅ��ನ 

ಪ���� ಆ�ರುತ��ೆ. ಇದು ಶ�ೕರದ �ಾ�ೕ�ಕ, �ಾಂ��ಕ ಪ���� ಅಲ�. ��ಾನದ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಎ�ಾ� 

�ಾಂ��ಕ�ೇ, �ಾವ�ದೂ �ಾವ�ಕ ಅಲ�. �ಾ�ಾದ�ೆ, �ಾಂ��ಕ�ೆಯ�ೆ�ೕ ಭಯ ಮತು� ಪ��ೋಭ�ೆ�ೕಡ�ೆ 

�ೆಣ�ಾಡು��ರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾನವ, �ೇವಲ �ಾಂ��ಕ ���ಂದ �ೕ�ಸು�ಾ�, �ೆಲಸ �ಾಡು�ಾ�, ಈ 

ಧರ� ಇರುವ��ೋ ಇಲ��ೕ ಎಂಬುವ ಸ�ಳ�ೆ� ಬಂ��ಾ��ೆ.  
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ಎ�ೆ�ೕ ಸಮ�ೆ� ಏಕ��ತ�ಾದರೂ ಸಮ�ೆ�ಯ ��ಾಕರ�ೆ ಸಮ�ೆ��ಂ�ೇ�ೋ ಆಗುವ��ಲ�. ಸಮ�ೆ�ಯ 

��ಾಕರ�ೆ ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. ಸ�ಾ�ಾನ�ಲ��ೆ ನಮ�ೆ �ಾಂತ�ನ�ಲ�. ಸ�ಾ�ಾನ ಪ�ೆಯಲು 

�ೇತನ ��ಾಸ, �ಾನವ �ೇತನ�ಂದ �ೌಲ� ಮತು� �ೌಲ��ಾಪನ ���ಂದ ವ�ವ�ೆ�ಯ ಸ�ೕಕರಣ 

�ಾಡುವ ಪದ��ಯನು� �ಾವ� �ಕ�ತ �ಾಡ�ೇಕು. ಈ �ೕ�ಯ�� �ೕವನ ಸಂಬಂಧ, �ೕವನ ತೃ��, �ೕವನ 

ಲ��ವನು� �ೇಂದ�ದ��ಟು� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಸ�ಸ�ಾನ �ಾ�ದ�ೆ �ಾವ� ಸಫಲ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೕವನವನು� 

�ಲ��� ಶ�ೕರದ ಅಥ�ದ�� �ಾಡುವ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಅವ�ವ�ೆ��ೕ ಆಗುತ��ೆ. ಶ�ೕರ�ೆ� �ೆ�ಾ�ಗ��ದ�ೆ, 

ಸ�ಾ ಒ� �ೆಯ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ ಶ�ೕರದ ��� ಸತತ�ಾ�ರುವ��ಲ�. ‘ಶ�ೕರ’ ��� ಪ�ನಃ ಪ�ನಃ 

ಪ�ವ��ತ�ಾಗುತ��ೆ. ‘�ೕವನ’ ಸತತ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ �ೕವನದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಣ��ಸಲು 

ಸದು���ಯ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. �ೕವನ ಎ�ಾ� �ಾನವರ�� ಸ�ಾ�ಾ�ಾ��ೆ, �ೕವನದ �ಾಕತು� 

ಸ�ಾನ�ಾ��ೆ, �ೕವನದ�� ಬಲ �ಾಗು ಶ�� ಅ�ಯ�ಾ��ೆ. ಇದು ಸ�ಾಪ��ಾಗುವ��ಲ�, ��ಯವ� 

ಆಗುವ��ಲ�. ಏ�ೆ �ಯ�ಾಗುವ��ಲ�? �ೕವನ ಪರಮಣು�ನ ಪ��ಾಮದ�� �ಾವ ಪ�ವತ��ೆಯು 

ಆಗುವ��ಲ�. ಅದರ ಬಲ �ಾಗು ಶ�� ಅ�ಯ�ಾ��ೆ. ���ಯ�� ಬಲ ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗು ಗ�ಯ�� 

ಶ��. ಇದರ �ಾ�, �ಾನವ �ಾನು ಇರುವ�ದನು� ಸತತ ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಇರುವ��ೇ ವತ��ಾನ. 

ವತ��ಾನದ�ೆ� ಪ���ಂದು ವಸು��ನ ಅಧ�ಯನ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ�ೇ ಕ�ಮದ�� ವತ��ಾನದ�� ಎಲ�ರ��ಯೂ 

‘�ೕವನ’ ಸ�ಾನ�ಾ��ೆ, �ೕವನದ ಬಲ, �ೕವನದ ಶ��ಯೂ ಸ�ಾನ. �ಾಲಕ��ೆಯ �ಾತು �ೕವನದ 

ಲ��, ಇದು ಎ�ಾ� �ಾನವನ�� ಸುಖ�ಾ�ರುವ ಆ�ೆ. ಸುಖ�ಾ�ರುವ��ೇ ಎಲ�ರ ಲ��. ಈ �ಾಲಕು� 

�ಾತುಗಳನು� �ಾ�ನದ��ಟು��ೊಳ��ವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ.   

�ೕವನ ಒಂದು ಸಂಘಟ�ೆ-ಪ�ಣ� ಪರ�ಾಣು, �ೈತನ� ಘಟಕ. ಇದನು� �ಾರು ಸೃ����ಾ��ೆ? 

ಸೃ��ಸುವವನು, �ಾಶ�ಾಡುವವನು ಇ�ಾ��ೆ ಎಂಬುವ ನಂ��ೆ ಇಂ�ನವ�ೆಗೂ ಇ�ೆ. ಈ ನಂ��ೆಯ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನವ, �ಾನು ಸೃ��ಸಬಹುದು, �ಾಶ�ಾಡಬಹು�ೆಂದು �ೕ�ಸು�ಾ��ೆ, ಇದು ��ಾನದ 

ಮೂಲ ಆ�ಾರವ� ಆ��ೆ. ಇದ�ಂದ �ಾಕಷು� ��ಾ�ೆಗ�ಾ��ೆ. �ೆಲವ� �ೇಶಗಳ� �ಾವ� ಎಟಂ �ಾಂಬು 

ತ�ಾ�ಸಬಹು�ೆಂದು, �ೆಲವ� �ೇಶಗಳ� ತ�ಾ�ಸ�ಾ�ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ, ಇದು ಸ�ಾನ�ೆಯ ಆ�ಾರವಲ�, 

ಏ�ೆಂದ�ೆ ಸ�ಾನ�ೆ ಅ��ತ��ೆ� ಸಹಜ. �ಾಂಬು ತ�ಾ�ಸುವ�ದು ಅ��ತ�ದ ��ೋ��ಾ��ೆ. ಅ��ತ� ಸಹ-

ಅ��ತ� ಸಹಜ�ಾ��ೆ. �ಾವ�, ಅಸಹಜ�ೆ�ಂದ ಏನು �ಾ�ದರೂ, ಎ�ಾ�ದ�ೊಂದುಕ�ೆ ಅದರ 

��ೋಧ�ಾಗುತ��ೆ. ಇ�ೇ �ೕ�ಯ�� �ಾ��ಾರ �ಾ�ೋ�ಾ���ಾ�ತು. ಇದರ �ಾರಣ �ೆಚು� ಕ��ಯ 

��ಾ� �ಂ�ೆ ���ತು. ಒಬ� �ಾನವ ಕ���ಂದು �ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಇ�ೊ�ಬ� �ಾನವ �ೆ�ೆ�ಂದು 

�ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಜಗಳ �ರಂತರ�ರುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾನವ ಸ�ಸ� ರೂಪದ�� ಸುಖ�ಾ� �ಾಳಲು 

ಆಗ�ಲ�. ಆದ��ಂದ ಸ�ಸ� ರೂಪದ�� �ಾಳಲು ಪ���ಂದು �ಾನವ��ೆ �ೇತನ ��ಾಸ �ೌಲ� ಮತು� 
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�ೌಲ��ಾಪನ ���ಂದ �ಾಳ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಅದರ �ದಲ�ೆಯ ಚರಣ ಅ�ವ�, ಎರ�ೆ�ೆಯ ಚರಣ 

�ಾ��ಾ�ಕ�ೆ, ಮೂರ�ೆಯ ಚರಣ ಜ�ಾ�ಾ��, ನಲಕ��ೆಯ ಚರಣ �ಾಗವ�ಸು��ೆ. ಈ �ಾಲಕು� ಚರಣದ�� 

�ಾನವನು ತನ� ಅ�ವನು� ಪ��ಾಣ ಪ�ಸ�ೇಕು. ಅ��ನ ವಸು� ಮೂರು - �ೕವನ �ಾನ, ಸಹ-

ಅ��ತ�ದಶ�ನ �ಾನ, �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡ�ೆಯ �ಾನ.  �ೕವನದ ಸ�ರೂಪದ ಬ�ೆ� �ಮ�ಾಗ�ೇ 

�ೇ��ೆ. �ೕವನ �ತ��ಾ��ೆ, ಸು�ಾ�ಾಂ��ಾ��ೆ, �ಾಗು ಅದು ಸುಖವನು� �ಾನವ ಪರಂಪ�ೆಯ�� 

ಪ��ಾಣ ಪ�ಸಬಹುದು. ಇದ�ೆ� ಪ�ಯ��ಸುವ ಪ�ಥಮ �ಂದು �ೕವನವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು, ಇದರ 

�ೆಸರು �ೕವನ ��ೆ�. ��ೆ�ಯ �ಾರಕ �ಾಹಕ �ೕವನ�ೇ. ��ೆ�ಯ ಸ�ರೂಪದ�� ಮೂರು �ಾಗ�ರುತ��ೆ – 

��ೆ�, �ದ�ತು� ಮತು� ��ಾ�ಂಸ. ��ೆ�: ಸಂಪ�ಣ� ಸಹ-ಅ��ತ��ೇ ��ೆ�. ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�ೆ�ೕ ��ೆ���ೆ. 

ಅ��ತ�ದ�� �ೕವನ�ೕ ಅ��ಾಜ��ಾ��ೆ. �ದ�ತು�: ಅ�ವ� �ೕವನದ�ೆ�ೕ ಆಗುತ��ೆ. ��ಾ�ಂಸ: 

�ಾನವ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾದ�ೆ ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ವಸು� ಏನು? ಸಂಪ�ಣ� ಸಹ-ಅ��ತ� ರೂ� ಅ��ತ�. ಇ�ೇ ��ೆ�, ��ದು�ೊಳ��ವ 

ವಸು�. �ದ���ನ �ಾರಕ-�ಾಹಕ ವಸು� �ೕವನ ಮತು� ಅದನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವವನು �ಾನವ. �ಾನವ, 

ಶ�ೕರ �ಾಗು �ೕವನದ ಸಂಯುಕ� ರೂಪ�ಾ��ಾ��ೆ. ಈ ��ಯ�� �ಾನವನ ಮ�ಮ ಮತು� �ೕವನದ 

ಮ�ಮ, ಸಹ-ಅ��ತ�ದ ಮ�ಮ �ಾ�ಾ�ೆ ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ. ಸಹ-ಅ��ತ� ಅ��ತ� ಸಹಜ�ಾ��ೆ. ��ಾಸ ಸಹ-

ಅ��ತ� ಸಹಜ�ಾ��ೆ. �ೕವನ ��ಾಸ ಸಹಜ�ಾ��ೆ. �ಾಗೃ� �ೕವನ ಸಹಜ�ಾ��ೆ. ಇದ�ೆ� ಸಹ-ಅ��ತ� 

ದೃಶ��ಾ��ೆ. �ಾ�ಾಯ�ಕ �ೌ�ಕ ರಚ�ೆ �ರಚ�ೆಗಳ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು ಅಂತರ ಸಂಬಂ�ತ ಕ�ಮದ���ೆ. ಈ 

ಎ�ಾ� ಘಟ�ೆಗಳ� �ತ� ವತ��ಾನ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾಯ�ಕ �ೌ�ಕ �ರಚ�ೆಗಳ� ಆಗ�ೆ ಇರುವ �ಣ 

�ಗುವ��ಲ�, �ನ �ಗುವ��ಲ�, ಶ�ಾ��ಯೂ �ಗುವ��ಲ�. ಈ ಎ�ಾ� ರಚ�ೆ-�ರಚ�ೆಗಳ ದೃಷ��ಾ�ರುತ��ೆ 

�ೕವನ. �ೕವನ�ೇ �ೋಡುವ�ದು-ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು, ಶ�ೕರ ಅ�ತು�ೊಳ��ವ��ಲ�. ಶ�ೕರದ �ಾವ 

�ಾಗದ�� �ೕವನದ �ೕವಂತ�ೆ ಇರುವ��ಲ��ೕ ಅದನು� ಶ�ನ��ೆನು��ಾ��ೆ. ಆ ಸ�ಳದ�� �ೕತ-

ಉಷ��ೇ�ೆಂದ�ೆ ಅ��ಾಗುವ��ಲ�.  

ಎರ�ೆ�ೆಯ �ಾತು, ಆಸ��ೆ�ಯ�� ಆಪ�ೇಷ� �ಾಡುವ� ಸಮಯ ಮೂ�ೆ� �ೊ��ದ ನಂತರ ಏ�ೇ �ೊಯು� 

ಕತ���ದರೂ ಏನೂ ��ಯುವ��ಲ�. ಈ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ನಮ�ೆ ಅ��ಾಗುತ��ೆ, ಎ�� �ೕವನ 

�ೕವಂತ�ೆಯನು�  �ಾ�ಾಡುತ��ೆ�ೕ ಅ�ೆ�ೕ ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ� ಅ��ಾಗುತ��ೆ. �ೕವನ, ತನ� ತೃ���ಾ� 

��ಾಸು ಆ�ಾಗ�ೇ ಸತ��ೆ, ಯ�ಾಥ��ೆ, �ಾಸ��ಕ�ೆಯನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ತ�ೆ. ಫಲಸ�ರೂಪ �ೕವನ ಸುಖ 

ಆಗುವ ಆ�ಾರ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ಾರಣ�ಂದ ನಮ�ೆ �ೕವನವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಆ�ತು. ಈ 

ಅವಶ�ಕ�ೆ ಧನವಂತರು, ಧನ�ೕನರು, ಬಲವಂತರು, ಬಲ�ೕನರು, ��ಯರು, ಯುವಕರು, ಎಲ��ಗೂ ಇ�ೆ. 
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ಎರ�ೆ�ೆಯ ಸೂತ�, �ೕವನ ��ೆ�ಯ�� �ಾವ ವಗ�-ಸಂಘಷ�ದ ಆ�ಾರ�ಲ�. ಇದರ�� ಸವ�ಶುಭದ ಆ�ಾರ 

ಸಹ-ಅ��ತ��ೇ. ಎಲ�ರು �ರಂತರ ಸುಖ�ಾ�ರುವ �ೊ�ೕತ. ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾ�ರುವ ಪ��ಾಣ��ೆ. ಈ ಎ�ಾ� 

ವಸು�ಗಳ� �ಾ�ಾ�ೆ ಉದ��ತ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾನು ಅ�ಯಬ�ೆ� ಎಂಬುವ�ದನು� �ಾನವ ಬಯಸು�ಾ��ೆ. �ೕ�ೇ 

�ಾಳಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. �ಾವ� ಎಲ��ೊಂ��ೆ ಸುಖ�ಂದ �ಾಳಬಹುದು. ಏ�ಾಂ��ಾ� �ಾರು ಇರುವ��ಲ�, 

ಈ ��ಾಂತ ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾನವ, ಈ ಧರ�ಯ ಸಂಬಂಧವನು� �ಟು� ಸುಖ�ಾಗಲು  

ಪ�ಯ���ದ�ೆ, ಅ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೕ�ನ ಸಂಬಂಧವನು� �ಟು� ಸುಖ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. �ಾವ ವಸು��ನ 

ಸಂಬಂಧವನೂ� �ಟು� �ಾವ� ಸುಖ�ಾ�ರಲು �ಾಧ��ಲ�. �ೕ�ರು�ಾಗ �ೕವನ ಸಂಬಂಧವನು� �ಟು� �ೇ�ೆ 

�ಾಳ�ವ�ದು. �ಾಂ��ಕ �ೇ�ಾಗುವ�ದು? �ಾಗು �ಾವ�ಾತ�ಕ ಪ�ಪಂಚ�ಂದ �ೇ�ೇ ಮು�� ಪ�ೆಯುವ�ದು? 

�ೕ�ೇ �ೕ��� ಇದು �ೇ�ಾಗುವ��ೆಂದು. �ಾವ� ಅಂಗ��ೆ �ೋ�, ತರ�ಾ�, �ಾನ�, �ೇ�ೆ�ಾಳ�ಗಳ�, 

�ನ�, ಕ��ಣ ಇ�ೆಲ�ರ �ೌಲ� (�ೆ�ೆ) ��ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆ �ೌಲ�ದ ದ�� �ಾರು? �ಾನವ�ೇ ಅದರ ದ�� 

ಆ�ರು�ಾ��ೆ. ಎ�ಾ� ವಸು�ಗ��ೆ �ೌಲ� ಇರು�ಾಗ �ಾನವ�ಗೂ �ೌಲ� ಇರುತ��ೆ. �ಾನವನ �ೌಲ�ವನು� 

��ದು�ೊಳ��ವ ಅವಶ�ಕ�ೆ �ಾತ� ಉ���ೆ, ಅದನು� �ಟು� ಮ�ೆ��ಾ� ವಸು�ಗಳ �ೌಲ�ವನು� 

���ಟು��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಎ�ೆ��� �ಾಭದ ಅವ�ಾಶ �ಾ���ೊಂ��ೋ ಅಲ��� �ೌಲ�ವನು� 

���ಟು��ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನವನ �ೌಲ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಂಡ�ೆ �ಾಭ-�ಾ��ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯ ಬಹುದು. 

�ಾನವ �ೌಲ�, �ೕವನ �ೌಲ�, �ಾ��ತ �ೌಲ�, �ಷ� �ೌಲ�, ಇವ�ೆ��ಾ� ಅ�ತು�ೊಂಡ�ೆ ನಮ�ೆ �ಾಭ-

�ಾ�ಯ ಆವಶ�ಕ�ೆ ಶ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ಪ�ಪಂಚದ ಎ�ೆಯ�ೕ�ರುವ �ೊಡ� �ೊ�ೆ ಕ���ಾಗಬಹುದು. 

�ಾಭ �ಾ�ಯ ಚಕ�ದ�� �ಾವ� ನಮ�ನೂ� �ಾಗು ಮತವರನೂ� �ಾ�ಾಡಲು ಆಗುವ��ಲ�. ಈ ಚಕ�ದ�� ಎಲ�ರ 

�ೊ�ೆ, �ಾಶ ಆಗುತ��ೆ. ಈ ಜಂ�ಾಟ�ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯುವ ಒಂ�ೇ ��, �ಾನವ �ೌಲ�ಗಳನು� 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದರ�� ಸಹಜ�ಾದ�ೆ �ಾತ�. �ಾವ� ಬಹಳ ತ�ೆ�ೕ�ೆದು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ ಆದ�ೆ ಏನೂ 

ಆಗ�ಲ�. ಇದ�ೆ� �ಾ� – �ಾಮ��ಾದ ಮತು� ಬಂಡ�ಾಳ�ಾ�. �ಾಮ��ಾದವ� �ಾ��ೕಯ �ಾಭ�ೆ� 

�ೆಣ�ಾ�, ಅಂ�ಮ�ಾ� �ಾಭ�ಂದ ಮುಕ��ಾ�ರಲು ಆಗ�ಲ�. ಬಂಡ�ಾಳ�ಾ� ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ಾಭ�ಾ� 

ಎಂ�ೇ  �ೂೕಷ�ೆ �ಾಡ�ಾ�ತು�. ಆದ��ಂದ �ಾಭ-�ಾ��ಂದ ಮುಕ��ಾ�ರಲು �ಾನವ��ೆ ತನ� 

�ೌಲ�ಗಳನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. �ಾನವ �ೌಲ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ದ. ಇದು 

�ೕವನ �ದ� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ಅ��ತ� ಸಹ-ಅ��ತ�ದ ರೂಪದ��  ಅ��ಾ�ಾಗ ಮತು� ಪ�ಣ� 

�ಾನ�ೕಯ�ೆ ನಡ�ೆಯ�� ��ಾ�ಸ ಆ�ಾಗ, �ಾನವ �ೌಲ� ಚ��ಾಥ��ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ �ೆಸ�ೇ  ಅ�ವ�. 

�ಾನವ �ೌಲ�ವನು� �ಾವ� ಚ��ಾಥ� �ಾಡಲು �ಾ�ರಂ���ಾಗ�ೇ ಸ��ಾದ ನಡ�ೆಯ�� (ಸಮಥ�) 

��ಾ�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾರಂಗತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, ಇಲ��ದ��ೆ �ಾವ��ಾದರು ಉ�ಾ�ದದ�� ���ದು�, 

ಸ��ಾ�ರುವ �ಾವ��ೇ ರ�ೆ� �ಗುವ��ಲ�. ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗುವ�ದ�ೆ� �ೕವನವನೂ� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು 
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�ಾಗು ಸಹ – ಅ��ತ�ದ�� �ಾನವ ತನ� ನಡ�ೆಯನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು. ಇ�ೇ �ೕವನ ��ೆ�. ��ೆ��ೆ ಎರಡು 

�ಾಗ��ೆ – �ೕವನ �ಾನ ಮತು� ಸಹ-ಅ��ತ� ದಶ�ನ �ಾನ. ಈ ಎರಡರ �ಾರಕ �ಾಹಕ �ೕವನ�ೇ, �ೕವನ 

�ಾನದ ಅಥ� �ೕವನ�ೇ �ೕವನವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ� ಪ����. �ೕವನ�ೇ ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಂ�ಾಗ 

ಈ ಪ����ಯನು� ಅ��ತ� ದಶ�ನ�ೆಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. ಎ�ಾ� �ೕವನ ಸ�ಾನ, ಎ�ಾ� �ಾನವರ�� 

�ೕವನ ಒಂ�ೇ ಸ�ಾನ�ಾ��ೆ. ಸ�ಾನ ಎಂದು �ೇ�ೆ ���ತು? ಎ�ಾ� �ೕವನ ಸ�ಾನ�ೆಂದು, �ೕವನ, 

�ೕವನವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ��ಯ��, ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ ��ಯ��, ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ 

��ಯ�� ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ ��ಯ�� ���ತು. 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ವ�ವ�ೆ� ಶ�ೕರದ��, �ೈ-�ಾಲು, ��-ಮೂಗು, ಚ�ು, ಮ��ಷ�, ಹೃದಯ, �ಾವ�ದರಲೂ� ಇಲ�. 

ಈ ವ�ವ�ೆ� �ೕವನದ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ.  �ೕವನ�ೇ �ೕವನವನು� ಮತು� ಸಹ-ಅ��ತ�ವ�ನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ವಸು� 

ಮತು� �ೇ�ೆ �ಾವ ವಸು�ವ� ಅ�ತು�ೊಳ�ಲು ಆಗುವ��ಲ�. ಈ �ೕ�ಯ��, �ಾನವ ತನ� ಅ�ವನು� ವ�ಕ� 

ಪ�ಸಲು (ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು) ಶ�ೕರ ಮತು� �ೕವನದ ಸಂಯುಕ� ರೂಪದ��ರುವ�ದು ಅ��ಾಯ� 

ಎಂಬುವ�ದನು� �ಷ���ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು �ೇವಲ ಶ�ೕರ ಅಥ�ಾ �ೇವಲ �ೕವನ ಇರುವ�ದ�ಂ�ಾಗುವ��ಲ�. 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ �ೇಂದ� �ಂದು ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದು �ಾಗು ಸಮಗ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಗವ�ಸುವ�ದು. 

ಇ�ೇ ಅ��ನ �ಾಥ�ಕ�ೆ. �ೕ�ರ�ಾಗ�ೇ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳಲು ಆ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, ಈ ಪ���� �ೕವನ 

ಸಹಜ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ಕ�ಮದ�� ಅ��ತ� ಸ�ಯಂ ಸಹ-ಅ��ತ�ದ���ೆ ಎಂದು ಅ��ಾಗುತ��ೆ, 

ಏ�ೆಂದ�ೆ ಸತ�ದ�� (�ಾ�ಪಕದ��) ಸಂಪೃಕ� (ಮುಳ��, �ೆ�ೆದು, ಆವೃತ�ಾ�ರುವ) ಪ�ಕೃ��ೕ ಸಂಪ�ಣ� 

ಪ�ಕೃ�. ಪ�ಕೃ�, ಎ�ಸಬಹು�ಾತಂತಹ ವಸು�. ಎ�ಸುವವನು �ಾನವ. ಎ�ಸಬಹು�ಾದಂತಹ ವಸು�  ಎ�ಾ� 

ಜಡ ಪ�ಕೃ� ಮತು� �ೈತನ� ಪ�ಕೃ�. ಪ��ಾ� ಸೂತ� – ಅ���ಂದ ಸುಖ, ಅ��ಲ��ದ��ೆ ದುಃಖ. 

ಇಂ�ನವ��ೆ ಇ�ೕ ಪ�ಪಂಚ ಸುಖ�ಾ�� �ೆಣ�ಾಡು���ೆ. �ದಲು �ೕಗ, ಪ�ಶ�ಮ �ಾ�ದ�ೆ, ಅಥ�ಾ 

ಸ�ಾ���ಾದ�ೆ ಸುಖವನು� ಪ�ೆಯಬಹುದು ಎಂಬುವ ನಂ��ೆ ಇತು�. ಜನರು ಇದರ ಪ��ೕಗವ� 

�ಾ�ದರೂ, �ಾವ ಪ��ಾಣವ� �ಗ�ಲ�, ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗ�ಲ�. ಎರ�ೆ�ೆಯ�ಾ�, �ಾಕಷು� �� ಸಂಪತು� 

�ೇಖ��ದ�ೆ ಸುಖ ಪ�ೆಯಬಹುದು ಎಂಬುವ �ಾ��ೊಡ�ೆ  �ೆಣ�ಾ�ದರು. ಇದ�ಂದಲೂ ಸುಖ 

ಸಂ�ೋಷವನು� ಉಳ�ವವ�ಾಗ�ಲ�. ಈ ಎರಡು �ೕ��ಂದಲೂ �ಾರು ಸುಖವನು� �ೊಂ�ರುವವ�ಾಗ�ಲ�. 

�ಾ�ಾ� ಪ�ನಃ �ೕ�ಸುವ, ಪ��ಾಸ �ಾಡ�ೇ�ಾ�ತು.  ಅ���ಂದ�ೇ ಸ�ಾ�ಾನ, ಸ�ಾ�ಾನ ಇದ��ೆ 

�ಾತ� ಸುಖ ಉಳ�ವರು ಆಗಬಹುದು, ಎಂಬುವ �ಾತು ���ತು. ಅ���ಂದ ಸ��ಾದ �ಾಯ�-
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ವ�ವ�ಾರ ಆಗುತ��ೆ. ಸ��ಾ�ರುವ�ದರ�� �ಾವ� ಎಲ�ರು ಒಂ�ೇ ಆ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ, ಆದ�ೆ ತ��ನ�� �ಾವ� 

ಅ�ೇಕ. �ಾನು ತಪ�� �ಾ�ದ�ೆ �ೕವ� ಒಪ��ವ��ಲ�, �ೕವ� ತಪ�� �ಾ�ದ�ೆ �ಾನು ಒಪ��ವ��ಲ�.  

ತಪ��, ನನಗೂ ತ�ೆ�ೕ, �ಮಗೂ ತ�ೆ�ೕ. ಸ��ಾ�ದ��ೆ, ಅದರ�� �ಾವ� ಒಂ�ೇ, ಈ �ಾತು ನನ�ೆ 

ಅ��ಾ�ತು. ಅ���ಂದ�ೇ ನಮ� ಕ�ಾ�ಣ ಪ�ಶಸ��ಾಗುತ��ೆ. ಅ���ಂದ�ೇ ಸು�, ಸಮೃದ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ.  

ಅ��ದ��ೆ ವತ��ಾನದ�� ವ�ವ��ತ�ಾ� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಅ���ಂದ�ೇ ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುತ��ೇ. ಸುಕ��ೆ� �ಾಲಕು� ಹಂತಗ��ೆ – ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� 

�ಾಳ�ವ�ದು. ಈ �ಾಲಕ�ನು� �ಾವ� ಪ��ಾ�ೕಕ��ದ�ೆ �ಾವ� ಸು��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ಾಲಕು� ವಸು� 

�ಗುವವ�ೆ�ೆ �ಾವ� ಪ�ಯತ� �ಾಡುತ��ೇ ಇರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಪ�ಯತ�ದ ಕ�ಮದ�ೆ�ೕ �ಾವ� ಹಲ�ಾರು ಜಪ-ತಪ, 

ಪ��ೆ-�ಾಠ, �ೕಗ-ಯ��ೆ�ಾ� �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಹಲ�ಾರು ವಸು�ವನು� �ೇಖ���ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ ಇದ�ಂದ 

ಎಲ��ಗೂ ಸುಖ �ೊರಕ�ಲ�. ಎಲ�ರು ಸು��ಾಗಲು ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗ�ೇಕು. ಅ�ವ� ಎಲ��ಗೂ 

ತಲು�ಸಬಹುದು. ಅ��ಾಗುವ�ದ�ಾ�� �ದ�ೆ�ೆಯ ಚರಣ, ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು. ಅ��ತ� 

�ಾಲಕು� ಅವ�ೆ�ಗಳ���ೆ. �ದಲು ಪ�ಾ�ಾ�ವ�ೆ�, ಇದರ�� ಮಣು�, ಕಲು� , ಮ�, �ಾತು ಇ�ಾ��ಗ��ೆ, 

ಇ�ೆಲ� ತಮ� ನಡ�ೆಯ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ. ಎರಡ�ೆಯದು �ಾ��ಾವ�ೆ�, ಇದರ�� ಎ�ಾ� ಮರ-�ಡ, 

ವನಸ��ಗಳ�, ಔಷ�ಗ��ೆ, ಇ�ೆಲ�ವ� ತಮ� ನಡ�ೆಯ�� ಸ�ಯಂ ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ. ಮೂರ�ೆಯದು 

�ೕ�ಾವ�ೆ�, ಇದರ�� �ಾನವನ�ನು� �ಟು� ಎ�ಾ� �ೕವ, ಪ�ಗ��ೆ, ಇ�ೆಲ� ತಮ� ತ� ಸ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯ 

ರೂಪದ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ. �ಾಲಕ��ೆಯದು �ಾ�ಾವ�ೆ�, ಇದರ�� ಇರುವ�ದು �ಾನವ �ಾತ�. 

�ಾನವನು ಇನೂ� ವ�ವ���ತ�ಾಗ�ೇಕು. ಇದನು� ಪ�ಗ���, ಸ�ೕ�ಚ� �ಕ�ತ ಅವ�ೆ� ಎಲ�ರ�ಂತಲೂ 

�ಂ��ೆ. ಇದರ ಅಥ��ೇನು? ದು��ಾಗ�ೆ ಇ�ೆ��ಾಗುವ�ದು? 

ನಮ� �ಾ�ತ�� �ಕ�ತ ಆಗುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಪ���ಂದು ವಸು� ತನ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ನಡ�ೆಯ 

ರೂಪದ�� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುತ��ೆ. �ಾನವನೂ ತನ� ನಡ�ೆಯ ಅನುಗುಣ ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಇದು ಒಂದು 

ಸೂತ� �ಗುತ��ೆ. ಈ ಸೂತ�ವನು� �ಾ�ೆಲ�ರೂ �ೆ�ೕ�ಸಬಹುದು. �ೆ�ೕ�ಸಲು �ೋದ�ೆ, ನಮ��� 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ವಸು� �ಾವದು, ಎಂಬುವ�ದನು� �ಾವ� �ದಲು ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು. ಅ�ತು�ೊಂಡು 

�ವ��ಸುವ, �ೆರ�ೇ�ಸುವ ವಸು� �ಾವ�ದು, ಎಂಬುವ�ದನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು. ಅ�ವ� ಆದ ನಂತರ 

ಏನನು� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ, ಎಂಬುದನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು. �ಾನವ ಇದನು� �ಾ�ಸಬಹುದು. �ಾನವ 

�ಾ�ಾವ�ೆ�ಯ�� ಗಣ��ಾ��ಾ��ೆ. ಇದರ ಆ�ಾರ ಏನು? �ಾನವ �ಾವ�ದನು� ಅ�ವ� ಎಂದು 

��ಯು�ಾ��ೋ, ಅದರ ಅನುಗುಣ �ೆಲಸವನು� �ಾಡು�ಾ��ೆ �ಾಗು ವ�ವಹ�ಸು�ಾ��ೆ. ��ವ��ೆ ಇಲ��ದ�ರು, 

ನಂ��ೆ ಎಂಬುವ�ದು ಪ���ಬ� ವ���ಯ�� ಇರುತ��ೆ. ನಂ��ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, “�ಾನು ����ೆ�ೕ�ೆ’ 
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ಎಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಭರವ�ೆ�ಂದ ���ರುವ��ಲ�, ನಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ, ಆದ�ೆ �ೇಳ��ಾಗ ����ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು 

�ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ; ಇದು ನಮ��� ವ���ಕ��ೇ. ಭ��ತ �ಾನವನ�� ಈ ವ���ಕ��ೆ ಇರುತ��ೆ. 99% ವ���ಗಳ� 

ಶ�ೕರವ�ೆ�ೕ �ೕವನ ಎಂದು ನಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಇದರ ಫಲಸ�ರೂಪ�ೇ ಹಲ�ಾರು �ೊಂದ�ೆಗಳ� ಹು���ೆ ಮತು� 

�ೊಂದ�ೆಗ�ಂದ ತ�ಸ��ಾ� �ೊಂದ�ೆಗ�ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯಲು ಇಷ�ಪಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಇ�ೆ�ಯ ಅನುರೂಪ�ೇ ಈ 

�ೕವನ ��ೆ� �ಾಯ�ಕ�ಮ��ೆ. �ಾಲಕು� ಅವ�ೆ�ಗಳ�� �ಾನವ�ೊಬ��ೇ ಅ��ಲ��ೆ, ಸ�ಾ�ಾ�ತ ಆಗ�ೆ 

ಸುಖ ಉಳ�ವವ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. ಪ�ಾ�ಾ�ವ�ೆ� ಪ��ಾ�ಾನುಷಂ� ���ಂದ �ಯಂ��ತ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

�ಾ��ಾವ�ೆ� �ೕ�ಾನುಷಂ� ���ಂದ �ಯಂ��ತ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೕ�ಾವ�ೆ�, ವಂ�ಾನುಷಂ� ���ಂದ 

�ಯಂ��ತ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಯಂ��ತ�ಾ�ರುವ�ದರ ಪ��ಾಣ ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಅದು ವ�ವ��ತ�ಾ� ಇರುತ��ೆ. 

���ತ ನಡ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. �ಾನವನನು� �ಟು� ಅ��ತ�ದ ಪ���ಂದು ಘಟಕ ತನ� ���ತ 

ನಡವ��ೆ �ೊಂ�ರುತ��ೆ. �ಾನವನ��ಯು ���ತ ನಡ�ೆ ಇರುವ�ದು ಅಗತ��ಾ��ೆ. �ಾನವ 

ಸಂ�ಾ��ಾನುಷಂ� ���ಂದ �ಯಂ��ತ�ಾಗ�ೇಕು. ಸಂ�ಾ�ರ ಎಂದ�ೇನು? ಅ�ವ�. ಅ��ನ ಪ��ಾಣ�ೇ 

�ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ನಡ�ೆ. �ಾನವ ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾದ�ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ��ಾ��ೆ ಫಲಸ�ರೂಪ ಅವನ 

ನಡ�ೆ �ಾನ�ೕಯ�ೆ-ಪ�ಣ� ಆಗುತ��ೆ. ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳಲು ಆಗ�ದ��ೆ ಅದ�ೆ� ಅ�ಾನ�ೕಯ ನಡ�ೆ 

ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. ಇ�ಾಗ �ಾನ�ೕಯ ನಡ�ೆ �ಾಗು ಅ�ಾನ�ೕಯ ನಡ�ೆಯ ಪ��ಾ�ೆ 

��ಯಬಹುದು. ಇ�ಾದನಂತರ ಇದರ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ, ಇಲ��ೕ ಎಂಬುವ�ದು ��ಯಬಹುದು. 

�ಾವ�ದರ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ�ೕ ಅದರ ಪ�� �ಾನವನ�� �ಾ��ಾ�ಕ�ಾ� ಪ�ವೃ�� ಇರುತ��ೆ. ಈ �ೕ� 

�ಾನವ �ಾಗೃತ�ಾಗಲು �ಾ� ತ�ಾ�ಾ��ೆ. �ೕವನ ಹುಟು�ವ�ದೂ ಇಲ�, �ಾಯುವ�ದೂ ಇಲ�; ಶ�ೕರ 

ರ�ತ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗು �ರ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕವನ, �ೕವನ ಸಹಜ ���ಂದ �ಾನವ ಶ�ೕರವನು� 

ಚ�ಸಲು ಬಯಸುತ��ೆ. �ೕವನ ಸಹಜ �� ಎಂದ�ೆ, ಸು��ಾಗುವ ಅ�ವ� ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮ. �ಾ��ಗಳ� 

�ೇವಲ ವಂ�ಾನುಷಂ����ಂದ, �ಾಳಲು ಆ�ಸುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾನವ ಸುಖಪ�ವ�ಕ �ಾಳಲು 

ಬಯಸು�ಾ��ೆ.  �ಾನವ ವಂ�ಾನುಷಂ� ���ಂದ �ಾಳಲು �ೊರ�ಾಗ �ೕ�ತ�ಾಗು�ಾ��ೆ.  

ಇದನು� ಸ�ಷ��ಾ� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ, ಸ�ಷ� �ೕ�ಯ�� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. 

ಅ��ೇ ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ ವಸು�. �ಾನು �ಾ�ಾಗ ���ಂದ ಅ�ತು�ೊಂಡು ಮತ�ವ��ೆ ಅ�ವ� 

ಪ�ಸು�ೆ�ೕ�ೋ ಆ�ಾಗ�ೇ �ೕವ� �ಾ��ಾ�ಕ�ಾಗು��ೕ�ಾ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಅ�ವ� ಪರಂಪ�ೆಯ ರೂಪದ�� 

ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ���ೇ�ತನ ಪರಂಪ�ೆಯ�� ಪ��ಾಹ�ಾಗುವ��ಲ�. ಅ��ನ ವಸು��ನ�� �ೈ�ಧ��ೆ 

ಇರುವ��ಲ�. ಪ�ಸು��ಯ�� �ೈ�ಧ��ೆ ಇರುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಮುಂ�ನ ಪ���ಂದು �ೕ��ೆ ಇನೂ� 

ಸುದೃಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಪ�ಖರ�ಾಗುತ��ೆ. ಸ��ಾ�ರುವ�ದನು� �ಾಡುವ �ಾಥ�ಕ�ೆ ಇನೂ� ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಸವ��ಾನವ��ೆ ಇದರ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಅ�ವ� ಸಂಪನ� �ಾನವ�ೇ ಪರಂಪ�ೆಯನು� 
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ಸ��ಾದ �ೕ�ಯ�� ಮುಂ�ನ �ೕ��ೆ�ೆ ಅ��� ಸ�ಯಂ ಸಂತುಷ��ಾಗಬಹುದು, ಮುಂ�ನ �ೕ��ೆ 

ಸಂತುಷ��ಾಗಬಹುದು. 

�ಾನವ, ಸಂ�ಾ��ಾನುಷಂ�ಕ ಘಟಕ. ಸಂ�ಾ�ರ�ೇ ಅ�ವ�, ಏ�ೆಂದ�ೆ ತಪ�� �ಾ�ಗೂ 

��ೕ�ಾರ�ಾಗುವ��ಲ� ಆದ��ಂದ ತಪ��ಗಳ� ಸಂ�ಾ�ರ ಆಗಲು �ಾಧ��ಲ�. ತಪ�ನು� �ಾರು ��ೕಕ�ಸುವ��ಲ� 

ಆದ�ೆ ಅದರ�� �ಾವ� ����ೊಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ೇ ಆಗ� �ಾ�ರ ತಪ�ನು� �ಾ�ರಬಹುದು ಆದ�ೆ ಅವ��ೆ 

ಆ ತಪ��ಗಳ� ��ೕಕೃತ�ಾಗುವ��ಲ�. ತಪ�� �ಾ�ಗೂ ��ೕಕೃತವಲ�, ಆದ��ಂದ ಅವ�ಗಳನು� �ಾರು ಮುಂ�ನ 

�ೕ��ೆ�ೆ ಅ��ಸುವ�ದೂ ಇಲ�, ಅತಃ ಅ��ಲ��ರುವ�ದರ (ತ��ನ) ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. ಈ ಹಲ�ಾರು 

�ಾ�ಗಳ ಸ�ತ ಬರುವ �ಣ�ಯ ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಅ��ೇ ಪರಂಪ�ೆಯ ಮೂಲ. ಅ�ವ� ಆಗುವ�ದ�ಾ�� ಆ�ಾರ 

�ಾನವ �ೇತನ ರೂಪದ��ರುವ  ಸ�ಾನ�ೆ. ಸ�ಾನ�ೆಯ ಆ�ಾರ �ೕವನ. �ೕವನದ�� ಸಂಘಟ�ೆ-

ಪ�ಣ��ೆ, ಅ�ಯ ಬಲ, ಅ�ಯ ಶ���ೕ ಸ�ಾನ�ೆಯ ಆ�ಾರ. �ಾನು ಎ�ೆ�ೕ ಆ�ೆ, ��ಾರ, ಇ�ೆ�, ಸಂಕಲ� 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೋ, ನನ�� ಇನ�ಷು� ಆ�ೆ, ��ಾರ, ಇ�ೆ�, ಸಂಕಲ� �ಾಡುವ ಶ�� ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� 

�ೕವನದ�� ಅ�ಯ ಬಲ ಮತು� ಶ�� ಇರುವ�ದ�ಾ��, �ೕವನ ಪ��ಾಮ�ೕಲ�ೆ�ಂದ ಮುಕ��ಾ�ರ�ೇ �ೇಕು, 

�ೕ�ಾ�  ತಕ� ���ಂದ �ೕವನದ ಸಂಘಟ�ೆ-ಪ�ಣ��ೆಯನು� ��ೕಕ�ಸಬಹುದು. 

ನನ�ೆ ಅ��ಾ��ೆ, ಎಂಬುವ�ದನು� �ೇ�ೆ ಪ�ೕ�ಸುವ�ದು? ಇದನು� ವ�ವ�ಾರದ��, �ಾಯ�ದ��, ವ�ವ�ೆ�ಯ�� 

ಪ�ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾನು ವ�ವ�ಾರ �ಾಗು �ಾಯ�ದ�� ಹಲ�ಾರು ಸಲ ಪ�ೕ�� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ, ವ�ವ�ೆ�ಯ 

ರೂಪದ�� �ಾನು ಸ�ತಃ �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ �ಾನವ ಪರಂಪ�ೆಯ�� ಸಮಗ� ವ�ವ�ೆ� ಇನೂ� ಆ�ಲ�. 

ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾ�ದ ನಂತರ ನನ� ಅನುಭವ�ೆ� (ಅ��ತ�ದ�� �ಾವ ವಸು� �ೇ��ೆ�ೕ ಅದನು� �ಾ�ೆ 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� �ೆಸರು ಅನುಭವ) ಪ�ನಃ ಪ��ಾಣ ���ತು. ನನ� ಅನುಭವ ದೃಢ�ಾಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. 

ಇ�ೇ ಅನುಭವ ಮೂಲಕ ���ಂದ �ಾಳ�ವ�ದು. ಆದ��ಂದ �ಾನವ ಅ���ಂದ, ಅನುಭವ ಮೂಲಕ 

���ಂದ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ��ಾ��ೆಂಬುವ �ಷ�ಷ� ಬಂ�ತು. ಈ �ಷ�ಶ��ೆ� ಬಂದ �ಾನವ ಅ���ಂದ 

ಅನುಭವಮೂಲಕ ���ಂದ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ��ಾ��ೆ. �ೕ�ಾವ�ೆ� ವಂ�ಾನುಷಂ� ���ಂದ �ಾ��ಾವ�ೆ� 

�ೕ�ಾನುಷಂ� ���ಂದ ಮತು� ಪ�ಾ�ಾ�ವ�ೆ� ಪ��ಾ�ಾನುಷಂ� ���ಂದ, ವ�ವ�ೆ�ಯ��ರುತ��ೆ. 

ಅ�ವ� ���ತ�ೆಂಬುವ �ಂದು��ೆ ಬಂದು �ೇ��ೆ�ೕ�ೆ. ಅ��ನ �ಾರಕ �ಾಹಕ ���ತ, �ಾ�ಾ� ಅ��ನ 

ಪ��ಾಣ ���ತ�ಾ��ೆ. ಅ�ವ�ಳ��ವ ವಸು� �ೕವನ�ೇ. ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು �ೕವನ�ೇ, ಅ��ನ ಪ��ಾಣ 

�ಾನವ ಪರಂಪ�ೆಯ�ೆ�ೕ �ಗುತ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ �ಾನವ ಶ�ೕರದ�ೆ�ೕ ಪ�ಣ� ಮ��ಷ�ದ ರಚ�ೆ 

ಕಂಡುಬರುತ��ೆ, �ೇ�ೆ �ಾವ ಪರಂಪ�ೆಯ��ಯೂ (�ೕವ) ಅ��ನ ಪ��ಾಣ �ಗುವ��ಲ�. ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� 
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ಪ�ರಕ�ೆ, ಉ�ಾ��ೕಕರಣ, ��ಾಸ ಕ�ಮ, ��ಾಸ ಮತು� �ಾಗೃ�, ಇ�ೆ�ಾ� ವಸು� �ೇ��ೆ. ಈ ಎ�ಾ� 

�ಂದುಗಳನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ �� �ಾನವನ�ೆ�ೕ ಇ�ೆ, �ಮ�ೆಯೂ �ಾನವನ�ೆ�ೕ ಇ�ೆ.  

ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ�ಲು ಇರುವ ಮೂಲ �ಂದು, ಅ��ತ�ವ� ಸತ�ದ�� ಸಂಪೃಕ� ಪ�ಕೃ�ಯ ರೂಪದ���ೆ. 

ಇದು ಒಂದು ಇ�ೊ�ಂದರ�� �ೋಯು� ಮತು� ಸ�ಾ-ಸ�ಾ ಅ��ಾಜ��ಾ�ರುತ��ೆ, �ರಂತರ �ದ��ಾನ, 

ವತ��ಾನ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಪ�ಕೃ�ಯನು� �ಾ�ಪಕ ವಸು���ಂದ �ೇ�ೆ �ಾಡುವ �ಾವ ��ಯೂ ಇಲ�, �ೇ�ೆ 

�ಾಡಲು �ಾವ ಪ��ೕಜನವ� ಇಲ�, �ೇ�ೆ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. ಈ �ೕ�ಯ�� ಅ��ತ�ದ�� ಏ�ಲ��ೕ 

ಅದರ ಕಲ��ೆ �ಾ� ಏನು ಪ��ೕಜನ�ಲ�. ಅ��ತ�ದ�ೆ�ೕ��ೆ�ೕ ಅದನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು �ಾಗು 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು. ಅ��ತ��ೇ �ಾಲು� ಅವ�ೆ�ಯ�� ವ�ಕ��ಾ��ೆ. 

ಅ�ವನು� �ಾವ� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸ�ಾಗ�ದ��ೆ �ಾವ� ಪ��ಾರ ವ�ವ�ೆ�ಯ�ಾ�ಗ�, ಸ�ಾಜ ವ�ವ�ೆ�ಯ�ಾ�ಗ� 

�ಾಳ�ಾಗುವ��ಲ�. ಎ�ಾ� �ಾ�ನದ��ಯೂ �ಾವ� ಕಷ�ಪಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಏಳ�ನೂರು �ೋ� �ಾನವ ಈ ಧರ�ಯ 

�ೕ�ೆ ಇರುವಂ�ಾ�ತು ಆದ�ೆ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದು ಇನೂ� ಆಗ�ಲ�. ಸಂ�ೆ� �ೆಚು� 

ಕ���ಾಗುವ�ದ�ಂದ �ಾನವ ಅ�ತು�ೊಳ�ಬಹುದು ಎಂಬುವ �ಾತು ಇಲ�. �ಾನವ ಪರಂಪ�ೆಯ�� 

ಪ��ೕಜನ�ೇನು: ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-ಅ��ತ� ಸಹಜ ಪ��ಾಣ. ಸಹ-ಅ��ತ� ���ಂದ 

�ಾವ� ಪ�ರಕ ���ಂದ �ಾಳಬಹುದು. ಅಭಯ ���ಂದ ವತ��ಾನ �ಾಲದ�� ��ಾ�ಸ ಇಡು�ೆ�ೕ�ೆ, 

ಸಮೃ������ಂದ �ಾವ� ಪ��ಾರದ ಆವಷ�ಕ�ೆ�ಂತ ಅ�ಕ ಉ�ಾ�ದ�ೆ �ಾಡಬಹುದು. 

ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ�ೇ �ಾ�ಯ ಸ�ತ �ಾಳಬಹುದು. 

�ಾನವ ಪರಂಪ�ೆಯ�� ಇಂ�ನವ�ೆಗೂ ನ�ೆ�ರುವ ಆದಶ��ಾ� �� ಮತು� �ೌ�ಕ�ಾ�  ��ಯ 

ಪ�ಯತ��ಂದ ಅ�ವನು� ಪ�ೆಯ�ಲ�. ಇದ�ೆ� ಮೂಲ �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಅ��ತ� ಸಹ-ಅ��ತ� 

ರೂಪದ���ೆ�ಂದು ಅ��ಾಗ�ಲ�. ಸಹ ಅ��ತ�ದ�� �ೕವನ �ಾಗು �ೕವನ �ಾಗೃ�ಯನು� 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದರ�� ಎ�ೊ�ೕ ತ�ಾ���ೆ ಫಲಸ�ರೂಪ �ೕವನ �ಾಗು ಅ��ನ ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗ�ಲ�. 

ಪರಂಪ�ೆ�ೕ ಆಗ��ಾ�ಗ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದು �ೇ�ೆ ಬರುತ��ೆ. ಅ��ನ ಅ�ಾವದ�� �ಾನವ, 

�ಾನವನ ಸ�ತ �ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ ಮತು� ಪ�ಕೃ� (�ೕವ, ವನಸ��, ಪ�ಾಥ�ದ) ಸ�ತ �ಯಮ�ೊಂ��ೆ, 

ಸಮ�ೋಲನ ರೂಪದ�� �ಾಳ�ವ��ಾಗ�ಲ�. ಇದರ �ಾರಣ ಅನುಪಮ �ೈಸ��ಕ�ೆಯನು� �ಾಶ�ೊ�ಸು�ಾ� 

ಬಂ��ಾ��ೆ. 

�ಾನವ��ೆ �ಾ�ಯ �ಗ�ಲ�. �ೊಡ�-�ೊಡ� �ಾ��ಾಲಯದ �ಾ��ಾ�ೕಶರನು� �ೇ�ದ�ೆ ಅವರು 

�ೇ�ದರು, �ಾವ� �ೕಪ�� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾ�ಯ �ಾಡುವ��ಲ��ೆಂದು.  �ಾ��ಾಲಯಗಳ�,  

�ಾ�ಯ�ೆಂದ�ೇ�ೆಂದು ��ಯ�ರುವ ���ಯ��ರು�ಾಗ, ಅದನು� �ಾ��ಾಲಯ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವ�ದು ಎಷು� 
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ಸತ� ಮತು� ಈ �ಾ��ಾಲಯಗಳ��ರ�ೇ�ಾದ ಸತ��ೆ�� �ೇ��. �ಾ��ಾಲಯದ�� ಎಷು� ಸತ���ೆ, ಏನು 

ಸತ���ೆ ಎನು�ವ�ದನು� ಎ�� ಹುಡುಕುವ�ದು. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾ�ಾ�ಲಯದ�ಾ�ಗುವ �ಾಯ� �ೇನು? ತಪ�ನು� 

ಹುಡುಕುವ�ದು, ಅಪ�ಾಧವನು� ಹುಡುಕುವ�ದು ಮತು� ಅವನು� ತ���ಂದ, ಅಪ�ಾಧ�ಂದ ತ�ೆಯುವ�ದು. ಇ�ೇ 

�ೆಲಸ�ಾ�� ಎ�ಾ� ಸರ�ಾ� ತಂತ�ದ�� �ಬ�ಂ�ಯರು ��ೕ�ತ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾನವ �ಾಗೃತ�ಾಗಲು ಮೂಲ ವಸು� ‘ಅ�ವ�”. �ಾನವ��ೆ ಅ��ಾದ�ೆ �ಾನವ �ಾ�ಯ ಸ�ತ 

�ಾಳಬಹುದು. �ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ �ಾಳ�ವ�ದ�ಂದ ಸಮೃ��, ಅಭಯ ಮತು� ಸಹ-ಅ��ತ�  �ಾ�ಾ�ೆ ಬರುತ��ೆ. 

�ಾ�ಯದ�� �ಾಳ�ೆ�ದ��ೆ ಇದು �ಾವ�ದು �ಗುವ��ಲ�. ಇದ�ಂದ ��ಯುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾನ�ೕಯ�ೆಯ 

�ೆ�ೆ�ಲು�ೇ �ಾ�ಯ. �ಾ�ಯ ಸವ�ಪ�ಥಮ ಪ��ಾರದ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ, ನಂತರ ಸ�ಾಜದ�� ಮತು� 

ಸಮಸ� ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೌಮ ವ�ವ�ೆ�ಯ ರೂಪದ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಯದ�� �ಾಳ��ಾ� 

�ಾನವ ತೃಪ��ಾಗು�ಾ��ೆ, ಸುಖವ�ಳ�ವವ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ, ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾಗು�ಾ��ೆ. ವತ��ಾನದ�� ��ಾ�ಸ 

ಸುದೃಢ�ಾಗು�ಾ� ಬರುತ��ೆ ಮತು� ನಮ� ವ�ವ�ಾರದ�� �ರಂತರ ಪ�ಖರ�ೆ, ಪ�ಜ�ಲ�ೆ ಬರುತ��ೆ. ಇ�ೆ�ಾ� 

�ಾ�ಯ�ೊಂ��ೆ �ಾಳ��ಾ� ಅ�ಾಯಸ ಲಬ��ಾಗುತ��ೆ. ಇ�ೆ�ಾ� ಬಹಳ ಪ�ಣ��ಂದ �ಗುತ��ೆಂದು 

�ೇಳ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಅ��ಾಗುವ��ೇ ಪ�ಣ��ೆಂದು ನನ�ೆ ���ತು. �ಾನವ ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗುವ 

ಪರಂಪ�ೆಯ�� ತನ� �ೕಗ��ೆ, �ಮ�ೆ, �ಾತ��ೆಯನು�, �ಾ�ಾ�ೆ ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು ಆರಂ�ಸು�ಾ��ೆ. 

�ಮ�ೆ�ಂದ�ೆ ವ�ಸುವ ���. ಏನನು� ವ�ಸು�ಾ��ೆ?  �ಾಗೃ�ಯನು� ಅಥ�ಾ ಭ��ಯನು�. �ಾನವ 

�ಾಗೃತ�ಾ�ಾಗ ಭ�� �ಾ�ಾ�ೆ �ಟು� �ೋಗುತ��ೆ. �ಾನವ ಸಂ�ಾ��ಾನುಷಂ�ಯ ಘಟಕ. ಅ�ವ� ಅಥ�ಾ 

ಭ�� ಪರಂಪ�ೆ�ಂದ�ೇ ಬರುತ��ೆ. �ಾನವ ಸಂ�ಾನದ�� ಅದರ ಪರಂಪ�ೆ ಜನ��ಂದ�ೇ 

�ದ��ಾನ�ಾಗುವ �ಾರಣ, ಆ ಗುಣಗಳ� ಅವನ�� ಪ�ಚ�ತ �ೆ�ೕ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಇ�ಾದನಂತರ ಬರುವ�ದು 

ಪ�ರು�ಾಥ� ಮತು� ಪರ�ಾಥ�. ಪ�ರು�ಾಥ�, ಪರ�ಾಥ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನವ ಅ�ವ� ಪ�ೆದು 

ಭ���ಂದ ಮುಕ��ಾಗು�ಾ��ೆ. ಭ���ಂದ ಮು��ಯ �ಾತ�ಯ�, �ೕವನ �ಾಗೃ��ಂದ �ಾಳ�ವ 

���ಾಕ�ಾಪ. ಇಂ�ನವರ�ೆ ನಮ�ೆ �ೊರ�ರುವ ��ಣ ಶ�ೕರ �ಾ�ೇ� �ಾಳ�ವ�ದ�ಾ��, ಇದ�ೆ� �ಾ� 

�ಾ�ೋ�ಾ�ದ, �ಾ�ೕ�ಾ�ದ, �ೋ�ೊ�ಾ�ದ�ಾ�� ��ಣ �ೕಡುವ�ದು. ಆದ�ೆ �ಾನವ, �ೕ�ಗ�ಂದ 

ಪಶುಗ�ಂದ �ನ�, �ನ� ಪ��ಾರದ ಪ�ವೃ��ವ�ಳ�ವವನು. �ೕವನದ �ಾರಣ �ಾನವನ�� ಬಹುಮು� 

ಅ�ವ�����ೆ. �ಾನವ ಸ�ಾ�ಾನ ಬಯಸು�ಾ��ೆ, �ಾವ �ೕ�ಯೂ ಸ�ಾ�ಾನವನು� ಬಯಸುವ��ಲ�. 

�ಾನವ ಸಮೃ��ಯನು� ಬಯಸು�ಾ��ೆ, �ಾವ��ೇ ಪಶು ಅಥ�ಾ ಪ�ಯು ಸಮೃ��ಯನು� ಬಯಸುವ��ಲ�. 

�ಾವ��ೇ �ಾ��ಯ��, �ಂಹ, ಹಸು, �ಾವ�, ಹಂ�, ಇತರ �ಾ��ಯ��, ಸಂಗ�ಹ ಪ�ವೃ��ಯೂ ಇಲ�.  ಇರು�ೆ 

ಸಂಗ�ಹ ಪ�ವೃ���ಂದ ಸಂಗ��ಸುವ��ಲ�. �ಗುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� ಕೂ��ಾಕುತ��ೆ. �ಾನವನ�� ����ದೂ� 

�ೌಕಯ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ ಪ�ವೃ�� ಇರುತ��ೆ, ಇದರ �ಾರಣ �ೋಗ ಅ��ೋಗದ ವ�ಸನ. ಇದ�ಂದ ಸ�ಾ�ಾನ 
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ಮತು� ವ�ವ�ೆ� ಲ���ಾಗ�ೆ ಸಂಗ�ಹ �ೌಕಯ� ನಮ� ಲ���ಾ�ತು ಮತು� ಇದ�ಾ�� ��ಯ, �ತ, �ಾಭದ 

ದೃ���ೊಣ�ದು� ಮತು� ಇದರ ಫಲ�ಾ� �ಾವ� ದುಃ�ತ�ಾ�, ಸಂಘಷ��ಾಡು�ಾ�, �ೕ�ತ�ಾಗು�ಾ� 

ಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ.  

ಈ ಆಪ���ಂದ �ಡುಗ�ೆ ಪ�ೆಯಲು ಒಂ�ೇ ಉ�ಾಯ �ೕವನ ಮತು� ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು 

ಮತು� �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡವ��ೆಯನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು. �ಾನವ�ೇ ಅ��ತ�ದ�� ಅತ�ಂತ 

��ಾಸವ�ಳ� ಘಟಕ, ಶ�ೕರದ ರೂಪದ�� ಮತು� �ೕವನದ ರೂಪದ��. ಶ�ೕರದ ಮೂಲಕ �ೕವನದ ಅ��ತ� 

ಮತು� �ಾಗೃ� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಪ��ೕಗದ ಸಮಯದ�� �ೕವನ ಶ�ೕರವನು� �ೕವಂತ�ಾ� ಇಡುತ��ೆ 

ನಂತರ ಶ�ೕರವ�ೆ�ೕ �ೕವನ�ೆಂದು ನಂ�ರುತ��ೆ ಫಲ�ಾ� ಭ��ತ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಪ��ಾ�ಸಲು ಪ�ನಃ 

ಶ�ೕರವನು� ಸಂ�ಾ�ತ �ಾಡುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಹಲವ� �ಾ� ಶ�ೕರವನು� �ಡುವ �ೊಂದ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ 

ಇರುತ��ೆ. ಇದರ�� �ಾಪ ಪ�ಣ��ೆಂಬುವ�ೇನು ಇಲ�. ಅ�ವ� ಅಥ�ಾ ಅ��ಲ��ರುವ�ದು, ಇ�ೆರ�ೇ �ಾಧ�. 

ಅ�ವ� ಪರಂಪ�ೆ�ಂದ�ೇ ಬರುತ��ೆ. ಅ�ವನು� ಪರಂಪ�ೆಯ���ೕ ಪ�ೆಯ�ೇಕು. �ಾ�ೋ ಒಬ� ವ����ೆ 

ಅ�ವ� ಆ�, ಅವರು ಇ�ೕ ಪ�ಪಂಚವ�ೆ�ೕ ಉ�ಾ�ರ �ಾಡು�ಾ��ೆ, ಎಂಬುವ�ದು �ಾಧ��ಲ�. ಈ �ೕ�ಯ 

ಕಲ��ೆ�ೕ ನಮ�ನು� ಭಯತುಂ� �ಾಗು ಅಶಕ� �ಾ��ೆ. �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡ�ೆಯ�� ಪ���ಬ� 

�ಾನವ ತನ����ೕ ಸ�ಧನ, ಸ��ಾ� / ಸ�ಪ�ರುಷ, ದ�ಪ�ಣ� �ಾಯ� ವ�ವ�ಾರದ ರೂಪದ�� 

�ಾಳಬಹುದು. ಈ �ೕ� �ಾಳ�ವ�ದರ�� ನಮ� ತನ, ಮನ, ಧನದ ಸದುಪ�ೕಗ �ಾಡಬಹುದು �ಾಗೂ 

ಸುರ�ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಇ�ೆರಡೂ ಇರುವ ���ಯ�� ಸಂಬಂಧ, �ೌಲ�, �ೌ�ೕಕರ�ೆ, ಉಭಯ ತೃ��ಯು 

�ಾ�ಾ��ೕ ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� �ೌಲ�, �ಾ�ತ��, �ೈ�ಕ�ೆಯ ಸಂಯುಕ� ರೂಪದ�� 

�ಾನವನ ನಡವ��ೆ �ಾ��ಾ��ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ ���ಂದ�ೇ �ೌಲ�ಗಳ 

�ವ�ಹ�ೆ ಆಗುತ��ೆ. ಉ�ಾಹ�ೆ�ೆ�ೆ, �ಾವ��ೇ ವ��� ತನ� ತಂ�ೆ�ಡ�ೆ ಸಂಬಂಧವನು�,  �ಾ��ಡ�ೆ 

ಸಂಬಂಧವನು�, ಗುರು ಸಂಬಂಧವನು� ಗುರು��ದ�ೆ, �ೌಲ� (�ಾವ) �ಾ�ಾ�ೆ ಹ�ಯುತ��ೆ, �ೌಲ�ಗಳನು� 

�ವ��ಸಬಹುದು. ಎ�� ಸಂಬಂಧವನು� ಗುರು�ಸ�ಾಗ�ೋ ಅ�� �ಾವ��ೇ �ೌಲ�ದ 

�ವ�ಹ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. ಉ�ಾಹ�ೆ�ೆ�ೆ, �ೈ�ನ ಡ��ಯ�� ಒಬ� ವ��� ಕು���ದ��ೆ, ಎದು��ೆ ಒಬ� ಅಪ��ತ 

ವ��� ಬಂದ�ೆ, ಈ ವ���ಯು �ೈ, �ಾಲು �ಾ�ಾ��ೕ �ಾ�, ಇ�� �ಾರು ಕು�ತು�ೊಳ��ಾರ�ೆಂಬುವ 

ಇ�ೆ��ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಸ�ಲ� ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ��ತ ವ��� ಬಂದ�ೆ �ಾ�ಾ��ೕ �ಂತು, ಅವರನು� 

ಕು�ತು�ೊಳ�ಲು �ಾಗ �ಾ��ೊಡು�ಾ��ೆ. �ೕ�ೇ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಒಂದು �ೊಡ� �ೆಲಸ. 

ಸಂಬಂಧಗಳ ಬ�ೆ� ಅಧ�ಯನ ಪ��ೕಜ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಆಗುತ��ೆ. �ಾ�ಯ ಸಂಬಂಧ �ೕಷ�ೆ 

ಪ��ಾನ ರೂಪದ��ರುವ ಪ��ೕಜನದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ತಂ�ೆಯ ಸಂಬಂಧ ಸಂರ��ೆ ಪ��ಾನ 
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ರೂಪದ��ರುವ ಪ��ೕಜ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅಧ�ಯನ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಎ�ಾ� ಸಂಬಂಧಗಳ� 

ಗುರು�ಸ�ಾದ�ೆ, �ಾನವ ತಪ�� �ಾಡುವ��ಲ�. ಸಂಬಂಧದ ಗುರು�ಲ��ೆ ತಪ�� �ಾಡುವ�ದು �ಾ��ಾ�ಕ.  

ವತ��ಾನ �ಾಜ�ೕಯ ತಂತ�, ಧಮ� ತಂತ�ವನು� �ೋ�ದ�ೆ ಇ�ೆಲ�ವ� ಅಪ�ಾ�ಗ��ೆ 

�ಾಡ�ಾ��ೆ�ಂದು ��ದುಬರುತ��ೆ. ಇವ� ಅಪ�ಾ�ಗಳನು� ಉ�ಾ�ರ �ಾಡಲು ತಮ� ತಮ� �ೕ�ಯ�� 

ಪ��ಾಸ�ಾಡು���ಾ��ೆ. ಇ�ೆ�ಾ� ತಂತ�ಗಳ� �ಾನವ��ೆ ಅ�ವ� �ೕಡ�ಾಗ�ಲ�. ಪ���ಬ� �ಾನವ 

ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. �ಾ��ಾ�ತ�ಾಗಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. �ಾ��ಾ�ಕ�ಾಗುವ �ಾ� 

�ೋ�ಸಲು �ಾಧ��ಾ�ಲ�. ಪ���ಬ� �ಾನವ ಜ�ಾ�ಾ��ವ�ಳ�ವವ�ಾಗಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಜ�ಾ�ಾ��ಯ 

ಪ��ೕಜ�ೆ ಪರಂಪ�ೆ �ೕಡ�ಲ�. ಎಲ�ರೂ, ಶುಭ�ಾಗ�ೆಂ�ೇ ಬಯಸು�ಾ��ೆ, ಎಲ��ಗೂ ಶುಭ�ಾಗ�, 

ಎಲ��ಗೂ ಕುಟುಂಬ�ರ�, ಎಲ���ೆ ಮಂಗಳ�ಾಗ�, ಈ �ೕ�ಯ �ಾತನು� ಎ�ಾ�ರೂ ಪ�ೇ ಪ�ೇ 

�ೇ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ೇ�ದ�ಾತ��ೆ� �ಾ� �ಗುವ��ಲ�. �ಾವ ಪ�ಸ�ಕದ��, ಎಲ��ಗೂ ಶುಭ�ಾಗ��ಂದು 

ಬರ�ರುತ��ೆ�ೕ, ಅದರ�ೆ�ೕ, ಪ�ಪಂಚ�ೆ�ಾ� ಸುಳ�� �ಾಗು ಈಶ�ರ�ೇ �ಜ�ಾದ �ಾ� ತಂ�ೆ, ಅವನ 

ಚರಣ�ೆ� �ೇರ�ೇ�ೆಂದು ಬರ�ರುತ��ೆ. ಇದ�ಂದ ಕ�ಾ�ಣ�ಾಗ�ಲ�. �ಜ�ಾದ �ಾ�-ತಂ�ೆಯ ಹ��ರ 

�ೋದನಂತರ �ಾನವ�ೇ ಇಲ��ೆಂದ�ೕ�ೆ �ಾರ ಕ�ಾ�ಣ�ಾ�ತು? ಇಂತಹ �ಾತುಗ�ಂದ �ಾವ 

ಪ��ೕಜ�ೆಯೂ ಆಗುವ��ಲ�. ಅ�ವ� ಇರುವ�ದ�ಂದ�ೇ �ಾನವನ ಪ��ೕಜ�ೆ ಇರುತ��ೆ. ಎ�ಾ� 

ಸಂಬಂಧಗಳ�� ಪ��ೕಜ�ೆ ಅಂತ���ತ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಏನು ಪ��ೕಜ�ೆ? ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ ಸ�ಾ�ಾನ, 

ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� ಸಫಲ �ಾಡುವ ಅಥ�ದ���ೕ ಪ��ೕಜ�ೆ. ಎ�ಾ� ಸಂಬಂಧಗಳ 

ಪ��ೕಜ�ೆ ಇದ�ೆ� �ೇ�ರುತ��ೆ, ಇದ�ೆ� �ೇ�ದು� ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ��ನ ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಅ��ಲ��ರುವ�ದರ ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆದ��ಂದ�ೇ ಸವ�-ಶುಭದ ಅಥ�ದ�� ಇಂ�ಗೂ �ಾವ 

ಪರಂಪ�ೆಯೂ ಆ�ಲ�. ವತ��ಾನದ ��ಣ�ಂದ ಒಬ� ವ��� ಓ� ಪದ� ಪ�ೆದ ನಂತರ �ಾನು ಸ�ತಹ 

ಬು��ವಂತ, ಮತ�ವ�ೆಲ�ರನು� ಮೂಖ� ಎಂದು ನಂಬು�ಾ��ೆ. ಪ�� ವಷ� �ೕ�ೆ ಒಂದು �ೋ� �ಾ�ತಕರು 

ತ�ಾ�ಾಗು�ಾ��ೆ. ಒಬ�ಬ� ಇಂತಹ �ಾ�ತಕನನು� �ೇ�ೆ ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾ� �ಾಡುವ�ದು? ಇ�ೆಲ�ರನು� 

�ೆ�ಪ�ಸಲು ಎ��ಂದ �ಾಕ�ರನು� ಕ�ೆಯುವ�ದು? 

�ಾವ� ಸ�ಯಂ ಅ�ತು�ೊಳ��ೆ, ��ೕಕ�ಸುವ��ಲ�. ಇದ�ೆ� �ಾ�ೇ ಸ�ಯಂ �ಾ�. ನಮ� ಪ��ಾರದ�� 

�ೇದಮೂ��, ಪಕ�ದ�� �ೇದಮೂ��, ಇ�ೕ �ಾ�ಮದ�� �ೇದಮೂ�� ಆದ�ೆ ಪ��ಾರದ ಜನರು ನನ�ೆ 

�ೇದವನು� �ೇ��ೊಡ�ಾಗ�ಲ� ಏ�ೆಂದ�ೆ �ಾನು ಓದಲು, ಅ�ತು�ೊಳ�ಲು ಬಯಸ�ಲ�. ಆದ�ೆ, ಈ ಧರ�ಯ 

�ೕ�ೆ ಪ���ಬ� �ಾನವ ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗ�ೇ�ೆಂದು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಇದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಪ���ಬ� 

�ಾನವ ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗಲು ಪ�ಣ� ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆ ಇ�ೆ. ಈ ಪ�ವೃ��ಯನು� �ೋ��ೕ ಈ 
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ಅ��ಾನವನು� �ಾ�ರಂ���ೆ. ಪ���ೕಬ� �ಾನವನನು� ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾ� �ಾಡುವ ಆ�ೆ ಇ�ೆ, ಈ 

ಸತ�ದ ಸ�ತ �ಾ�ರಂ���ೆ. ಇದರ ಆರಂಭ�ಂದ �ಾನವನನು� ಅ�ತು�ೊಂ�ರುವ ಎಲ��ಗು  ಪ��ಾರ 

���ತು �ಾಗು �ಾವ� �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ರೂಪದ�� ಗುರು�ಸುವ ಎ�ಾ� ನಡ�ೆಗಳ� ಅವರ�� ಗುಣ�ಾ� 

ಹು���ೆ. 

�ೈ�ಕ�ೆಯ ಮೂಲ ತತ�, ತನ ಮನ, ಧನ ರೂ� ಅಥ�ವನು�, ಪ��ೕಜ�ೆಯ ಅಥ�ದಲ� ��ೕ�ತ 

�ಾಡ�ೇಕು. ಇದನು� ಸದುಪ�ೕಗ�ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಸದುಪ�ೕಗ ಎರಡು ಅಥ�ದ���ೆ – ೧. �ೇ�ೆ 

ಮತು� ಉ�ಾ�ದ�ೆಯ�� ತನ ಮನ ಧನದ ��ೕಜ�ೆ. ೨. ಸಂಬಂಧಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ ಪ��ೕಜ�ೆಯನು� ಸಫಲ 

�ಾಡಲು ತನ ಮನ ಧನದ ಸದುಪ�ೕಗ.  

�ಾವ�ದರ ಸದುಪ�ೕಗ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ ಅದರ ರ��ೆ ಆಗುತ��ೆ. �ಾವ�ದನು� �ಾವ� ಸದುಪ�ೕಗ 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ, ಅಥ�ದ ಅದರ ರ��ೆ ಆಗುತ��ೆ. ಇ�ೇ ನಮ� ಸದುಪ�ೕಗ �ಾಗು ಸುರ��ೆಯ ಅಥ�. 

ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ��, ಸಮೃ���ಾ�, ವತ��ಾನದ�� ��ಾ�ಸ�ರುವ ಅಥ�ದ�� ವ�ವ�ೆ��ಾ�, ಸಹ-ಅ��ತ��ಾ��, 

ತನ-ಮನ-ಧನ ರೂ� ಅಥ�ವನು� ��ೕ��ದ�ೆ ಅದರ ಸುರ��ೆ ಆಗುತ��ೆ. ಫಲಸ�ರೂಪ ನಮ� ಧನದ 

ಸುರ��ೆ ಆಗುತ��ೆ. ಸದುಪ�ೕಗ�ಾಗ�ೆ ಸುರ��ೆ ಮತು� ಸುರ��ೆ�ಲ��ೆ ಸದುಪ�ೕಗ�ಾಗುವ��ಲ�. 

ಸುರ��ೆ, ಸದುಪ�ೕಗ �ಾ�ಾಗಲು ಶುಭ�ೆ. ಸದ�ವೃ��ಗಳ�� ನಮ� ತನ, ಮನ, ಧನವನು� ��ೕ�ಸಲು 

ಆವಶ�ಕ�ೆ�ರುತ��ೆ, ಇದು ನಮ� �ಾಗೃ�ಯ ಅಥ�ದ���ೆ.  

ಅ��ತ�ದ�� ಅ�ವ�ಳ��ವ ಘಟಕ ಇದ��ೆ, ಅದು �ಾನವ�ೇ. �ಾನವ, �ೕವನ ಮತು� ಶ�ೕರದ ಸಂಯುಕ� 

ರೂಪದ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ಾ��ೆ. �ಾನವನ ಶ�ೕರ, ವಂಶ ಪರಂಪ�ೆಯದು. �ೕವನ ಸಹ-ಅ��ತ� ಸಹಜ 

ರೂಪದ�� �ೕವನ ಸಂಘಟ�ೆ-ಪ�ಣ� ಪರ�ಾಣು�ನ ರೂಪದ�� �ದ��ಾನ�ಾ��ೆ, ಇದರ�� �ಾನವನ 

�ಾವ��ೇ �ೊಡು�ೆ ಇಲ�. ಇ�ೇ ವ�ವ�ೆ�. �ೕವನ ಮತು� ಶ�ೕರದ ಸಂ�ೕಗದ ಆವಶ�ಕ�ೆ �ೇವಲ �ೕವನ 

ತನ� �ಾಗೃ�ಯನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ ಅಥ�ದ���ೆ ಮತು� ಶ�ೕರದ�� ಅ�ವನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ 

ವ�ವ�ೆ��ಲ�. ಆದ��ಂದ �ಾನವ ಸಂ�ಾ��ಾನುಷಂ�ೕಯ  ಘಟಕ ರೂಪದ�� ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ಅ��ತ�ದ�� 

�ಾನವನನು� �ಟು� �ೇಷ ಮೂರು ಅವ�ೆ�ಗಳ� ಪರಸ�ರ ಪ�ರಕ�ಾ��ೆ. �ಾನವನೂ ಪ�ರಕ�ಾಗುವ 

ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಾ��ೆ. ಪ�ರಕ ರೂಪದ���ೕ �ಾನವ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಇದು 

ವ����ಾದ, �ೋಗ�ಾದದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಆಗಲು �ಾಧ��ಲ. ಗತ�ಾಲದ ಎರಡೂ �ಂತನಗಳ� 

�ೌ�ಕ�ಾದ ಮತು� �ರ���ಾದ�ಂದ �ಾನವ ವ����ಾ��ಾದನು. �ೌ�ಕ�ಾ� ���ಂದ ವ��� 

�ೋಗ�ಾ��ಾಗು�ಾ��ೆ.  ಫಲಸ�ರೂಪ ವ����ಾ��ಾಗು�ಾ��ೆ. �ರ���ಾ��ಾದವನು ವ����ಾ� ಆಗುವ�ದ 

ಖ�ತ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಈ ಎರಡೂ ��ಾರ�ಂದ ಸ�ಾಜ�ಾಗುವ ಸೂತ� ಬರ�ಲ�, ಅದರ ಬದ�ಾ� ಸ�ಾಜ 
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��ೋ��ೕ ಆ�ತು. ಆದ�ೆ, �ಾನವ ಸ�ಾಜದ�� �ಾಳಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� �ಾಳಲು 

ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಸಮೃ���ಂದ �ಾಳಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ �ಾಳಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಮೂರೂ 

��ಾರಗಳ (ಸಹ-ಅ��ತ�, ಸಮೃ�� ಮತು� ಸ�ಾ�ಾನ) ಪ��ೕಜ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ ಜ�ಾ�ಾ�� 

�ಾನವನದು. 

ಅ��ನ ನಂತರ ಜ�ಾ�ಾ�� ಬರುವ�ದು ಸಹಜ. �ಾ�ಾಗ ಜ�ಾ�ಾ�� ಬಂ��ೋ, �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪದ�� 

�ಾವ� ಪ��ಾರ �ಾನವ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾ�ಾ�ಕ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಫಲಸ�ರೂಪ �ಾವ� �ಾವ��ೌಮ�ಾಗು�ಾ� 

ಪ��ಾ�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇಂತಹ �ೈಭವ�ಾ� ಪರಂಪ�ೆಯ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಆ�ೆಯ ರೂಪದ�� ಪ��ೆ�ೕಕ 

�ಾನವ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಆ�ಾಂ�ೆಯ ರೂಪದ��ಯೂ ವ�ವ�ೆ� ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ನನ� ಪ��ಾರ 

ಇ�ೆ�ಯ ರೂಪದ��ಯೂ ವ�ವ�ೆ� ಬಯಸು�ಾ��ೆ ಆದ�ೆ ಇ�ೆ�ಯ�� ಅದ�ೆ� ಆದ��ೆ ಕ�ಮ ಕ���ಾ�ರುತ��ೆ,  

ಇದ��ಂತ ಅ�ಕ ಆದ��ೆಯ�� ಬಹಳ ಇ�ೆ. ಆದ��ಂದ ಇ�ೆ� ಇದೂ� ವ�ವ�ೆ��ೆ �ೕವ� ಇ�ೆ� ಇರಲು ಕ�ಣ. 

ಫಲಸ�ರೂಪ ವ��� ಸಮ��ತ�ಾಗಲು ಅಸಮಥ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ಮ�ಾ�ವ��ಾದರೂ �ಾ�ನ�� ಅವನು 

�ವಶ�ಾಗು�ಾ��ೆ. �ೕ�ರು�ಾಗ ಏನು�ಾಡುವ�ದು? �ಾರು ತ�ಾ�ಲ ಅ�ತು�ೊಳ�ಲು ತ�ಾ�ಾ�ರು�ಾ��ೋ  

ಅವರ�ೆ�ೕ �ಾರಂಗತ �ಾಡಬಹುದು. ಅವ�ಂದ�ೇ, ��ಣ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ�ೇ, �ಾನ�ೕಯ ��ಣವನು� 

ವ�ವ�ಾ�ಾನ�ಯನ �ಾಡಬಹುದು, ಮಕ���ೆ ಸಂ�ಾ�ರವನು� �ೕಡಬಹುದು. ಮಕ���ೆ ಸಂ�ಾ�ರವನು� 

�ೊಡುವ�ದ�ಂದ ಮ�ೆ ಪ��ಾರದ�� �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪದ�� ಪ�ವತ��ೆ�ಾಗ�ೇ �ೇಕು. ಈ �ೕ�ಯ�� 

��ಣದ �ಾನ�ೕಕರಣದ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ, ಇದು ಎರಡ�ೆಯ �ೕಜ�ೆ.  

ಪ�ಾ�ಾ�ವ�ೆ�, �ಾ��ಾವ�ೆ�, �ೕ�ಾವ�ೆ�ಯ ಘಟಕಗಳ� �ಾನವ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾನವ 

ಅವ�ಗ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾಗುವ�ದು ��ಾ�ಾ�ೕನ�ಾ��ೆ. ಅದನು� ಪ��ೈಸುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಆಗ�ಾತ� 

�ಾನವ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ ಪ��ಾಣ �ಗಬಹುದು.  

�ೕವನದ   ಲ�� ಸುಖ, �ಾಂ�, ಸಂ�ೋಷ, ಆನಂದ. �ೕವನ ಸಫಲ�ಾದ�ೆ �ಾನವ ಲ�� ಸಫಲ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾನವ ಲ�� ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ �ಾಗು ಸಹ-ಅ��ತ�. �ಾನವ ಲ�� ಪ��ೈ�ದ�ೆ �ೕವನ ಲ�� 

ಪ����ಾಗುತ��ೆ. ಸ�ಾ�ಾನ = ಸುಖ. ಎ�ೆ��� �ಾವ� ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೕ ಅಲ��� ಸುಖವನು� 

ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಎ�� ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾಗುವ��ಲ��ೕ ಅ�� �ಾವ� �ೕ�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ನಂತರ 

ಪ��ಾರದ�� �ಾವ� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ ಸ�ಾ�ಾನ ಸಮೃ���ಂದ ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುವ ���ಯ�� �ಾಂ�ಯನು� 

ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ ಅಥ�ದ�� ಸಂ�ೋಷವನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ನಮ� ಅ�ವನು� 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ ಅಥ�ದ�� ಆನಂದವನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೕ�ಯ��, ಇದರ�� �ಾವ� 
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ಪ��ಾ�ತ�ಾದ�ೆ ಪರಂಪ�ೆಯ�� ಅ�ವ� ಹ�ಯುತ��ೆ. ಈ ಕ�ಮದ�� �ಾವ� ಸುಖ, �ಾಂ�, ಸಂ�ೋಷ, 

ಆನಂದವನು� ಅನುಭ�ಸಲು �ೕಗ��ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ.  

�ೕವನ ಅ�ಯ ಬಲ, ಅ�ಯ ಶ�� ಸಂಪನ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ ���ಂದ ಸ�ಾ�ಾನದ ನಂತರ 

ಸ�ಾ�ಾನವನು� ಪ��ಾ�ತ, ಪ��ಾ�ತ �ರಂತರ �ಾಡುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ ಮತು� �ೕವನ ತೃ��ಯನು� 

ಪ�ೆ�ರುತ��ೆ. ‘�ೕವನ’ ���ಯ�� ಬಲ �ಾಗು ಗ�ಯ�� ಶ���ರುತ��ೆ, ಗ�ಯ�� ಆಗುವ ���ಗಳ� 

ಒಂ�ೊಂದರ ಪರಸ�ರ�ೆಯ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ���ಯ��ರುವ�ದ�ಂದ ���ಗಳ ಅನುಭವ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾವ� ಎಷು� ಆ�ಾ��ಸು�ೆ��ೕ, ಅದ�ಂದ ತೃ�� ಆ��ೋ ಇಲ��ೕ ಎಂಬುವ�ದು ನಮ�ೆ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. 

ಎಷು� ತುಲನ �ಾ��ೆ�ೕ ಅಷು� ನಮ�ೆ ತಥ� ಪ�ೆ�ೆ�ೕ  ಇಲ��ೕ. ಎಷು� ನಮ�ೆ �ಾ�ಾ�ಾ�ರ (�ಂತನ) 

ಆ��ೋ, ��ವ��ೆ (�ೋಧ) ಆ��ೋ, ಅನುಭವ�ಾ��ೋ, ಇದ�ಂದ ತಥ� ಪ�ೆ�ೆ�ೕ  ಇ�ೆ��ೕ 

ಎಂಬುವ�ದರ ಬ�ೆ �ಾವ� �ರಂತರ ಪ�ೕ��ೆ �ಾಡುತ��ೇ ಇರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಪ�ೕ��ೆ �ಾಡ�ೇ�ೇಕು, 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೇ�ೆ �ಾ��ೕ ಇಲ�. ಈ ಐದು ಅವ�ೆ�ಗಳ�� ತೃ���ೕ ಒ��ನ�� ಸತತ ಸು��ಾಗುವ 

ರ�ೆ��ಾಗುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� ಸುಖ, �ಾಂ�, ಸಂ�ೋಷ, ಆನಂದ�ೆಂದು �ೆಸರು �ೊಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಐದು 

ಅವ�ೆ�ಗಳ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ �ಾನವನ �ೈಭವ ಸ�ಯಂನ�� �ಾಜ�ದ ರೂಪದ�� 

ಪ����ತ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಾನವ �ಾನ�ೕಯ�ೆ�ಂದ ಪ�ಪ�ಣ��ಾ� �ೈಭ�ತ�ಾಗುವ��ೇ �ಾಜ�ದ ಅಥ�. 

ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ��ೇ �ಾಜ�, ಸ��ಾಜ�. ಸ�ಯಂ �ೆ�ೕ�ತ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ��ೇ ಸ��ಾಜ�. ಈ 

�ೕ�ಯ��, �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡ�ೆ�ೕ, ಇದರ �ಾ��ೆ�. ಪ��ಾರದ��, ಸ�ಾಜದ��, ಪ�ಕೃ�ಯ��, 

ವ�ವ�ೆ�ಯ��, �ಾವ ಸಂಬಂಧ��ೆ�ೕ ಅದನು� �ೇ�ೆ �ಾಥ�ಕ �ಾಡು�ಾ��ೋ, ಅ�ೇ �ಾನವನ 

�ಾಗೃ�ಯ �ೈಭವ. ಸಂಬಂಧ ಮತು� �ೌಲ�ಗಳನು� �ಾಥ�ಕ �ಾಡುವ ಕ�ಮದ�ೆ�ೕ �ಾವ� ವತ��ಾನದ�� 

�ಾಳ�ವ��ಲ�, ಗತ�ಾಲ�ೆ� �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ, ಗತ�ಾಲ ವತ��ಾನವಲ�. (ಕ�ೆದು�ೋದ�ಾಲದ�� �ಾಳಲು 

�ಾಧ��ಲ�), ಭ�ಷ�ವನು� �ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, ಭ�ಷ�ವ� ವತ��ಾನವಲ�. ಈ �ೕ�ಯ�� ವ����ೆ ಎಲೂ� �ಲ�ಲು 

ಸ�ಳ �ಗುವ��ಲ�. ಫಲಸ�ರೂಪ ಭವ�ೆ�ರುತ��ೆ. ಭವ�ೆಯನು� �ಾರು ಬಯಸುವ��ಲ�. ಪರಂಪ�ೆಯ�� �ಕು� 

ಮತು� ಲ�� �ಾಗ�ದಶ�ನದ ವ�ವ�ೆ��ೕ ಇಲ�. ಪ���ಬ� �ಾನವ �ೇತ�ಾ ��ಾಸ �ೌಲ� ��ಣ�ಂದ�ೇ 

ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾ�  ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಬಹುದು. ಪ���ಬ� �ಾನವನ ನಡ�ೆಯ�� ಬರಬಹುದು ಮತು� 

�ಾನವನ �ೌ�ೕಕರ�ೆ�ಾಗಬಹುದು. �ಾನವ, ಅ�ವನು� ಸಫಲ �ಾಡ�ೇಕು, ಇ�ೇ ಅವನ �ೈಭವ, ಇ�ೇ 

�ಾನವನ ಐಶ�ಯ�. ಇ�ೇ ಐಶ�ಯ�ದ ಸ�ತ �ಾನವ ತನ� ಪರಂಪ�ೆಯನು� �ರಂತರ ಸುಖಮಯ 

�ಾಡಬಹುದು. ಎಲ� ಪಶು ಪ�ಪಂಚ, �ೕ�ಪ�ಪಂಚ, �ಡಮರಗಳ ಪ�ಪಂಚ, ಪ�ಾಥ� ಪ�ಪಂಚದ �ೊ�ೆ 

ಸಮ�ೋಲನ�ಂದ ವ�ವ�ಾರ �ಾಡಬಹುದು, ಅದ�ಂ�ಾಗುವ ಪ�ರಕ�ೆ, ಅದ�ಾ�� ಸ�ಯಂ ಕೃತ��ಾ� 

ಅದರ ಉಪ�ೕಗ, ಸದುಪ�ೕಗ �ಾಡಬಹುದು. ಪ��ೕಜನ�ೕಲ�ಾಗಬಹುದು.  
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�ಾನವನ �ೊ�ೆ ಸಂಬಂಧ �ೌಲ�, �ೌ��ೕಕರ�ೆ, ಉಭಯ ತೃ�� ಆಗುತ��ೆ. ತೃ�� ನಮ� ವರ, ಅತೃ�� 

ನಮ� ವರ ಅಲ�. ಪ���ಬ� ವ��� ತೃಪ��ಾಗುವ ಸಂ�ಾವ��ೆಯ�� ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ವತ��ಾನದ�� 

��ಾ�ಸ ಮತು� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದು ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ�ೕ. ಸತ�ದ ಸ�ರೂಪ ಈ 

�ೕ�ಯ�� ಬಂ�ತು, ಅ��ತ��ೇ ಪರಮ ಸತ�, �ರಂತರ�ಾ�ರುವ ವಸು� ಅ��ತ��ೇ ಮತು� ಅ��ತ�, ಸಹ- 

ಅ��ತ�ದ ಸ�ರೂಪದ���ೆ,  ಸಹ-ಅ��ತ��ೇ �ರಂತರ ಪ��ಾವ�ೕಲ�ಾ��ೆ. ಫಲಸ�ರೂಪ ��ಾಸ�ಾಗುತ��ೆ, 

��ಾಸ ಕ�ಮ ಆಗುತ��ೆ. �ಕ�ತ�ಾಗುತ��ೆ, �ೕವಂತ�ಾಗುತ��ೆ. ��ಾಸಕ�ಮದ�� �ೌ�ಕ-�ಾ�ಾಯ�ಕ 

ವಸು��ನ ರೂಪದ�� �ರಂತರ �ಾಯ�ರತ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೕವನ ಎಷು� ಸಂ�ೆ�ಯ��ರ�ೇ�ೆಂಬುವ �ಶ�ಯನವ� 

ಸಹ-ಅ��ತ� ಸಹಜ ���ಂದ�ಾಗುತ��ೆ, ಭ��ತ �ಾನವ ಕ�ಮ�ಂದ ಆಗುವ��ಲ�. ಅ��ತ� �ಾ�ೇ ಸ�ತಃ 

ತನ� ���ಂದ �ಾಲು� ಅವ�ೆ�ಗಳನು� ಪ��ಾಶಪ���ೆ. ಇದರ�� �ಾನವನ �ಾವ��ೇ �ಾ��ೆ�ಲ�. 

�ಾನವ �ಾ�ೇ ಸ�ತಃ ಅನ� ಪ�ಕೃ�ಯ �ೊ�ೆ ಪ�ರಕ�ಾಗುವ ಪ��ಾಣ ರೂಪದ�� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು 

�ಾಧ��ಾಗ�ಲ�, ಬದ�ಾ� �ೆ�ೕಷ�ೆ �ಾಡು���ಾ��ೆ. �ೆ�ೕಷ�ೆ �ಾಡು�ಾ� ಸು��ಾಗುವ �ಾಮ�ೆ �ೇ�ೆ 

�ಾ��ೆ, ಇದು ಆ�ೋ�ಸುವ ��ಾರ. �ೆ�ೕಷ�ೆ�ಂದ ಸುಖ ಉಳ�ವವರು ಆಗುವ�ದರ ಬ�ೆ� ಎಲ� �ಾಜ�, ಎಲ� 

ಸಮು�ಾಯ, ಎಲ� ಧಮ�, ಸು�ಾರು ಎಲ� ಪ��ಾರಗಳ� �ೕ�ಸುತ��ೆ.  �ಾಜ� ಮತು� ಸಮು�ಾಯದ  

ನಂ��ೆಯನು� �ೋ�ದ�ೆ, �ೆ�ೕಷ�ೆ�ಂದ�ೇ ಸುಖವನು� ಪ�ೆಯ ಬಹು�ೆಂಬುವ ನಂ��ೆ��ೆ. ಇಂ�ಗೂ 

ಇ�ೇ ಕ�ೆಯ �ಾತು ಮತು� ��ಾನವ� ಇದರ ಸಮಥ�ಕ�ಾ��ೆ ಸಂಘಷ� ಮತು� �ೆ�ೕಷ�ೆ�ಂದ�ೇ 

�ಾನವ ತನ� ಅ��ತ�ವನು� �ಾ�ಾಡಬಹುದು. ಅ��ತ��ೆಂದ�ೆ ಇ�� ಅಥ� ತಮ� �ಾ�, ಸಮು�ಾಯ. 

ಸಂಘಷ�ದ ಅಥ� ಅ�ಕ ಬಲ�ಾ��ಾದವ�ೆ �ಜ��ಾಗು�ಾ��ೆ. ಸಂಗಷ� �ಾಡುವ�ದ�ೆ�ೕ ��ಾಸ�ೆಂದು 

ನಂಬ�ಾ��ೆ. �ಾವ �ೇಶ �ೆಚು� ಯುದ��ಾಡಲು �ಾಧ��ೕ, �ೆಚು� �ಾ��ಾರ-ಬು��ವಂ��ೆಯ ಉಪ�ೕಗ 

�ಾಡಲು �ಾಧ��ೕ, �ೆಚು� �ೆ�ೕಷ�ೆ �ಾಡಲು �ಾಧ��ೕ ಅದನು� �ಕ�ತ �ೇಶ�ೆಂದು ನಂಬ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಆದ�ೆ �ಕ�ತ �ೇಶ�ೆಂದ�ೆ �ಾಗೃತ�ಾ�ರುವ, ವ�ವ�ೆ�ಯ��ರುವ, ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾ�ರುವ, 

ಸಮೃ���ಾ�ರುವ, ತನ��� ��ಾ�ಸ�ರುವ, ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಂ�ರುವ �ೇಶ. �ೕವನ, 

�ೕವನವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ಮತು� �ೕವನ ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ �ೕ� �ನ��ಾ��ೆ. �ೌ�ಕ 

�ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು�ಗಳನು� �ಾವ� ಪ��ೕಗ�ಂದ ಅದರ ಉಪಯುಕ��ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಗುರು�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಉಪಯುಕ��ೆಯನು� �ಾವ� �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾಂ�ೆ ಮತು� ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆಯ ರೂಪದ�� ಗುರು�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ�. 

�ಾ�ಾನ� ಆ�ಾಂ�ೆಗಳ�, ಆ�ಾರ, ಆ�ಾಸ, ಮತು� ಅಲಂ�ಾರದ ವಸು�ಗಳ�. (�ಾಧನ). ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆಗಳ�,  

ದೂರಗಮನ, ದೂರಶ�ವಣ, ದೂರದಷ�ನ ವಸು�ಗಳ�. ಇದರ ಗ�ಷ� �ಾಗವ�ೆ�ೕ�ೋ ಗುರು�ಸ�ಾ��ೆ 

ಉ�ಾ�ದ�ೆಯೂ ಆ��ೆ. ಇದನು� ಸವ���ೆ ಸುಲಭ �ಾಡುವ ಪ�ಯತ�ವ� �ಾ��ಾರ ���ಂದ 

�ಾಡ�ಾ��ೆ. �ಾ��ಾರ ��ಯ�� �ಾಭದ ಪ��ೕ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ.  
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�ೕವನದ ��ೆ�ೕಷ�ೆ ���ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ� ನಮ�ೆ �ಾವ-�ಾವ ವಸು�ಗಳ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ 

ಎಂಬುವ�ದನು� ಗುರು�ಸಬಹುದು. ಮತು� ಅಂತಹ ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� ಗುರು�� �ಾವ� ಉ�ಾ�ದ�ೆ 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಸಮೃ��ಯನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸಮೃ��ಯ ಅನುಭವ �ಾ�ದ�ೊಡ�ೆ �ಾವ� 

ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳಲು ಆರಂ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಆದ��ಂದ ನಮ� ��ಾ���ಗ��ೆ ಸವ�ಪ�ಥಮ �ಾ�ಯತ��ಾ�  

�ಾಡುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ ಮತು� ನಂತರ ಪ��ಾರದ�� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವಂತಹ  �ೕಗ� ಪ�ವೃ�� ಮತು� 

ಸಮಗ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಈ ಮೂರು ���ಗಳ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುವ�ದು �ಾನವನ 

�ೌ�ಾಗ��ಾ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� �ೌ�ಾಗ��ಾ� ಆಗಲು ಇರುವ ಒಂ�ೇ ಒಂದು ಆ�ಾರ, �ಾನವನ 

ಸ�ಯಂಸೂ�ತ� ಅವಶ�ಕ�ೆ. ಇಂತಹ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಾದ�ೆ ಈ ಪ��ಾ�ವವನು� ಮ�ೋ�ೕಗಪ�ವ�ಕ, 

ಅಧ�ಯನಪ�ವ�ಕ ತನನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದು ಸಹಜ. 

ಅ�ವ� ಎಂದ�ೇನು? ಎಂಬುವ�ದನು� ಅ�ತು�ೋಳ�ಲು �ಾನು ಪ�ಯ����ೆ. ಅ�ತು�ೊಳ��ವವನು �ಾರು 

ಅ�ತು�ೊಳ�ಲು ಇರುವ ವಸು� �ಾವ�ದು? ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ವಸು� ‘�ೕವನ’. ಅ�ತು�ೊಳ�ಲು ಇರುವ ವಸು� 

‘ಅ��ತ�’, ‘�ೕವನ’ �ಾಗು ‘�ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡ�ೆ. ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ಕ�ಮದ�� ಅ��ತ�ದ�� 

��ಾಸವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು. �ಾ�ಾಯ�ಕ ಮತು� �ೌ�ಕ ರಚ�ೆ, �ರಚ�ೆಯನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು. 

�ಾ�ಾಯ�ಕ ಮತು� �ೌ�ಕ ರಚ�ೆ �ಾಗು �ರಚ�ೆ, ಪ�ಾ�ಾ�ವ�ೆ� ಮತು� �ಾ��ಾವ�ೆ�ಯ ರೂಪದ�� 

ಅ��ತ�ದ�� �ದ��ಾನ�ಾ��ೆ. ಈ ಎಲ� ವಸು�ಗಳ� ಒಂದು ಸ�ರೂಪ�ಂದ ಇ�ೊ�ಂದು ಸ�ರೂಪ�ೆ�  

ಪ�ವ��ತ�ಾಗು��ರುತ��ೆ, �ಡ ಮರಗಳ� ಸ�ಲ� �ಾಲದ ನಂತರ �ಾ�ೇ ಒಣ� ಮ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ಇದರ �ೆಸ�ೇ 

ಪ�ವತ�ನ�ೕಲ�ೆ. ಈ ಪ�ವತ��ೆ, �ೌ�ಕ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಪ�ಾಥ�ಗಳ�� �ರಂತರ ನ�ೆಯುವ ಪ����. 

ಇ�ೇ �ೕ�ಯ�� �ಾನವ �ಾಗು ಪಶು ಶ�ೕರ ರಚ�ೆ ಗ�ಾ�ಶಯದ�� ರ�ತ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗು ಸ�ಲ� �ಾಲದ 

ನಂತರ �ರ�ತ�ಾ� ಮಣು�, �ೕರು, �ಾ��ೆ ಪ�ವ��ತ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ವಸು� �ೕವನ, ಇದು �ರಂತರ ಒಂ�ೇ �ೕ�ಯ��ರುತ��ೆ. �ಾನವ ಶ�ೕರದ�� 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ವಸು� �ೇವಲ �ೕವನ�ೇ. ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ರೂಪದ�� ಅ��ತ�ವನು� ಸಹ-ಅ��ತ�ದ 

ರೂಪದ���ೕ ಅ��ಾ��ೆ. ಸಹ-ಅ��ತ�ದ ದೃ���ಂದ�ೇ ಸಂಪ�ಣ� ಪ����ಯ�� �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಪ�ವ�ಕ 

�ಾಳಬಹುದು. ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ��ೇ �ಾನವನ ಲ���ಾ��ೆ, ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ��ೇ �ಾನವನ�� 

ಸುಖ. ಅವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ��ಾ� ‘�ೕವನ’ ಸಮ�ೆ��ಂದ �ೕ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಫಲಸ�ರೂಪ ಸ�ಾ�ಾನದ 

�ೆ�ೕಧ �ಾ��ಾ�ಕ, �ೕವನದ�� �ರಂತರ ಅನುಸಂ�ಾನ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕವನದ���ೕ ಅಲ�, 

ಪರ�ಾಣು�ನ��ಯೂ ಅನುಸಂ�ಾನ�ಾಗು��ರುತ��ೆ. ಇ�ೆ ಪ�ವತ��ೆ�ಾ� �ಾರಣ ತತ�. ಪ���ಂದು 

�ಾಗದ�� ಸಹ-ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಪ�ವೃ����ೆ. ಪರ�ಾಣು ಅಂಶವ� ಸಹ-ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಪ�ವೃ��ವಶ�ೇ 
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ಪರ�ಾಣು�ನ ರೂಪದ�� ಮತು� ಪರ�ಾಣು ಅಣು�ನ ರೂಪದ�� ಘ�ತ�ಾಗು��ರುತ��ೆ. ಅಣುವ� ಇ�ೇ 

ಪ�ವೃ��ವಶ ಅಣು�ಂಡಗಳ  ರೂಪದ�� ಘ�ತ�ಾಗು��ರುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಅನಂತ ಗ�ಹ �ೋಲ 

ಅ��ತ�ದ��ರುವ� �ಾನವ��ೆ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ಪ�ಕೃ�ಯ�� ��ನ��ೆಯ ಮೂಲ ರೂಪ ಪರ�ಾಣು�ನ�� 

��ತ ಪರ�ಾಣು ಅಂಶಗಳ ಸಂ�ೆ�ಯ �ೇದ. ಇಂತಹ ��ಧ ವಸು�ಗಳ ��ಧ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, 

�ಾ�ಪ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೕ ಇದ�ಂದ ರ�ತ ರಚ�ೆಗಳ�� ��ಧ�ೆ ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ 

ವನಸ��ಗಳ�� ಅ�ೇಕ ಪ��ಾರದ ರಚ�ೆಗ��ೆ. �ಾವ-�ಾವ ರಚ�ೆಗ�ಂದ ರ�ತ ವಸು�ಗ��ೆ�ೕ ಅವ� 

ತಮ� �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪದ�� ತಮ� ಸ�ರೂಪದ�� �ೈಭ�ತ�ಾ��ೆ. ಅದರ ಒಂದು �ೌ�ಕ 

ಪ��ೕಜನ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� ಅದರ �ಾಗವ�ಸು��ೆ. ರಚ�ೆಗಳ ಮೂಲದ��ರುವ ದ�ವ�ವ� ಸಹ-

ಅ��ತ�ದ��ರುವ�ದರ ಮ���ೕ. ಈ ಮ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� ಅ��ತ� �ದ��ಾನ�ಾ��ೆ, 

ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ, ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ. �ಾನವನೂ ಕೂಡ ಈ ಅ��ತ�ದ ಒಂದು �ಾಗ. ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� 

�ಾನವ ಅ��ಾಜ��ಾ��ಾ��ೆ. ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� �ಟು� �ಾನವ ಎಲೂ� ಓಡ�ಾರ. ಓಡಲು ಎಷು� ಪ��ಾಸ 

�ಾ�ದ�ೋ ಅ�ೆ�ೕ �ೕ�ತ�ಾದನು. ಪ���ಬ� �ಾನವ ತನ����ೕ ಸ�ಾ�ಾನ ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಅದ�ೆ� 

ಪ���ಬ� �ಾನವ �ೆ�ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಪ���ಬ� ವ��� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ೆ�ೕ�ಸಲು ಅ��ಾ��ಾ��ಾ��ೆ. 

ಪ���ಬ� ವ��� �ೆ�ೕಧಪ�ವ�ಕ �ಾ��ಾಗ ಕಮ�ಸ�ತಂತ��ೆ �ಾ�ಾ��ೕ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಧದ 

ಉ�ೆ�ೕಶ ಸ�ಷ�ಾ��ೆ, �ಾಳ�ವ ಉ�ೆ�ೕಶ ಸ�ಷ��ಾ��ೆ. �ಾಳ�ವ ಉ�ೆ�ೕಶ ಒಂ�ೇ ಸ�ಳದ�� 

ದೃ�ೕಕೃತ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾನವ ಸುಖ ಉಳ�ವವ�ಾ� �ಾಳಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಸುಖ ಉಳ�ವವ�ಾಗಲು ಒಂ�ೇ 

ಪ����, �ೕವನದ ಉ�ೆ�ೕಶ, �ಾನವನ ಉ�ೆ�ೕಶ ಸಂಪನ��ಾಗ�ೇಕು. ಅ���ಂದ �ೕವನದ ಉ�ೆ�ೕಶ 

ಸಂಪನ��ಾಗ�ೇಕು. ಅ���ಂದ �ೕವನದ ಉ�ೆ�ೕಶ ಪ�ಣ��ಾಗುತ��ೆ. �ೕವನ ತೃಪ� ಆ�, �ಾನವನ 

ಉ�ೆ�ೕಶ ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� �ಾ�ಾಡಲು ಸಮಥ��ಾಗುತ��ೆ. ಇ�ೇ, 

ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ ಪ��ಾಣ. ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾ�ದ�ೆ ಈ �ಾಲು� ಲ�� ಉಪಲ��ಯ ರೂಪದ�� 

ಪ�ೆಯುತ��ೆ. ಇಂತಹ �ಾನವ ಪರಂಪ�ೆ ಒಬ��ಂದ ಇನೂ�ಬ���ೆ ಉಪ�ಾರ�ಾಗುತ��ೆ ಫಲಸ�ರೂಪ ಸಹ-

ಅ��ತ�ದ ಅಥ� �ಾಥ�ಕ�ಾಗು�ಾ��ೆ. ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� �ಾ�ಾಡುವ��ೇ ವ�ವ�ೆ�. ಸಹ-ಅ��ತ�ದ 

�ಪ�ೕತ�ೇ�ಾದರೂ ಆ�ಾಗ�ೆಲ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಗ����ಾಗುತ��ೆ. �ಾನವ ಕಮ�ಸ�ತಂತ��ೆ �ಾಗು 

ಕಲ��ಾ�ೕಲ�ೆ ವಶ ಏ�ಾದರು ಗ��� �ಾಡು�ಾ��ೆ. ನಮ� ಧರ�ಯನು� ಬಹಳ �ಾ�ರುವ�ದು ಒಂದು 

ಉ�ಾಹರ�ೆ. ಇಂತಹ ಗ����ಂ�ಾಗುವ  �ೊಂದ�ೆಯ ��ವ��ೆ ಇರ�ಲ�, ಇದನು� ���ಾಗ ಅದ�ೆ� 

�ಾವ ಉ�ಾಯವ� ಇರ�ಲ�. ಕಲ��ಾ�ೕಲ�ೆ ಮತು� ಕಮ�ಸ�ತಂತ��ೆ ವಶ�ೇ �ಾನವ �ಾ�ಾಗಲು 

ಅನುಸಂ�ಾನರತ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅಥ�ದ��, �ಾಗು ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-ಅ��ತ�ದ 

ಅಥ�ದ�� �ಾಡುವ �ೆ�ೕಧ ಮತು� ಅನುಸಂ�ಾನ�ೇ �ಾಥ�ಕ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ���ಂದ �ಾನವ  
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೧. ಸ�ಯಂನ�� ��ಾ�ಸ 

೨. �ೆ�ೕಷ��ೆಯ ಸ�ಾ�ನ   

೩. ಪ���ೆ ಮತು� ವ���ತ�ದ�� ಸಮ�ೋಲನ   

೪. ವ�ವ�ಾರದ�� �ಾ�ಾ�ಕ 

೫. ವ�ವ�ಾಯದ� �ಾ�ವಲಂ��ಾಗು�ಾ��ೆ.  

ಇವನು� ಸದು�ಣ�ೆಂದು �ೇಳಬಹುದು. ಈ ಸದು�ಣಗಳ �ೊ�ೆ �ಾನವ �ಾ�ಾ�ಕ�ಾಗು�ಾ��ೆ. ಅ�ವನು� 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ��ೇ �ದ��ೆ. ��ಾ�ನ ಏ�ದ�ರೂ ಅ��ತ� ಸಹಜ (ವತ��ಾನ) �ದ��ಾನ �ಾನವ�ೇ 

ಆ�ರು�ಾ��ೆ. ಪ���ಂದು ಘಟಕದ�� ತನ����ೕ �ೆ�ೕಧ�ಾಗುತ��ರುತ��ೆ ಆದ�ೆ �ದ��ೆಯ �ಾತು �ೇವಲ 

�ಾನವನ�ೆ�ೕ ಆಗುತ��ೆ.  

ಈಗ �ಾನವನ�� �ಾಲು� ���ಗಳ ಬ�ೆ� �ೇಳ�ಾ��ೆ, ��ವ��ೆ, ನಂ��ೆ, ಗುರು�ಸುವ�ದು, 

�ವ��ಸುವ�ದು. ಇವ�� ಗುರು�ಸುವ�ದು ಮತು� �ವ��ಸುವ�ದು ಪ���ಂದು ವಸು��ನ�� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. 

ಪ���ಂದು ವಸು� ಇ�ೊ�ಂದು ವಸು�ವನು� ಗುರು�ಸು���ೆ. �ೕ�ಾ� �ವ��ಸು���ೆ. ಒಂದು ಪರ�ಾಣು 

ಅಂಶವ� ಇ�ೊ�ಂದು ಪರ�ಾಣು ಅಂಶವನು� ಗುರು�ಸು���ೆ ಫಲಸ�ರೂಪ ಅದು ವ�ವ�ೆ�ಯ��ರುತ��ೆ. ಒಂದು 

ಇ�ೊ�ಂದರ �ೊ�ೆ�ೆ ಇರಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ, �ಾಯ�ವನೂ� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಫಲಸ�ರೂಪ ಸಹ-

ಅ��ತ�ದ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಇ�ೇ �ೕ�ಯ�� ಅಣು��ಂದ ಗ�ಹ �ೋಲದ ತನಕ ಒಂದು 

ಇ�ೊ�ಂದನು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ರವ�ಸುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಎಲ� ಪ�ಾ�ಾ�ವ�ೆ�, �ಾ��ಾವ�ೆ�, 

�ೕ�ಾವ�ೆ�ಯೂ ಒಂದು ಇ�ೊ�ಂದನು� ಗುರು�� ಮತು� �ವ��ಸುತ��ೆ ಇದರ ಪ��ಾಣವ� ಪ�ಕೃ�ಯ�� 

ಪ�ರಕ�ೆ ���ಂದ ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ. �ಾನವ �ೇವಲ ಗುರು�ಸುವ�ದರ�� �ಾಗು �ವ��ಸುವ�ದರ�� 

ತೃಪ��ಾಗ�ಲ� �ಾಗು ಇದರ�� ಸಂಶಯ ಹು��ತು. �ಾನವನ �ೋ�ೆ ಇನೂ� ಎರಡು ���ಗಳ� �ೇ�ದವ�, 

��ವ��ೆ ಮತು� ನಂ��ೆ. �ಾನವ ��ವ��ೆ, ನಂ��ೆಯ ���ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೕ ಗುರು��, 

�ವ��ಸುವ�ದರ�� ಆಶ�ಸ��ಾಗು�ಾ��ೆ. ಪ��ೕಜ�ೆಗಳ �ಾಥ�ಕ�ೆಯ ��ವ��ೆ �ಾಗು ನಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಪ��ೕಜ�ೆಯನು� ��ದು�ೊಳ��ವ �ಾಗು ನಂಬುವ ಕ�ಮದ���ೕ �ಾನವ �ಾ�ಾ�ಕ�ಾಗು�ಾ��ೆ. 

��ದು�ೊಳ��ೆ, ನಂ��ೆ�ಲ��ೆ �ಾ�ಾ�ಕ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ� ಸಹ-ಅ��ತ� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುವ��ಲ�. 

�ಾನವನ ಬಹಳ �ೊಡ� ದ�ದ��ೆಯ �ಾರಣ, ��ದು�ೊಳ��ವ, ನಂಬುವ ಅವ�ಾಶ �ದೂ� ��ವ��ೆ, 

ನಂ��ೆ�ಾಗ��ಾ�. �ಾನವ ಈ ���ಯ�� ಸ�ಯಂ ದ�ದ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ �ಾಗು ಮತ�ವರನು� ದ�ದ� 

�ಾಡು�ಾ��ೆ.  �ಾನವ ಸ�ಯಂ ತನ� ದ�ದ��ೆ�ಂದ ಧರ�ಯನು� ದ�ದ� �ಾ��ಾ��ೆ. ��ವ��ೆ �ಾಗು 
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ನಂ��ೆಯ �ಾಗವನು� ಪ�ಖರ �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು �ಾನು ಅ�ತು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಪ���ಬ� ವ���ಯ�� ಈ 

ಪ�ಖರ�ೆಯ ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆ��ೆ. ಪ���ಬ� ವ���ಯ�� ಈ ಪ�ಖರ�ೆಯ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ ಇದು 

ಸಮ�ೕ�ತ�ಾ��ೆ. ಅ�ವನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು ಮತು� ಪರಂಪ�ೆಯ ರೂಪದ�� ಪ��ಾ�ತ �ಾಡುವ�ದರ 

ಅಥ��ೇ ��ೆ�. 

�ೕವನದ ���ಗಳನು� ಮೂಲತಃ ಐದು �ಾಗದ�� �ೋಡಬಹುದು. ಪ���ಂದು �ಾಗದ�� ಎರಡು 

���ಗ�ರುತ��ೆ, ��� ಮತು� ಗ�ಯರೂಪದ��. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಪ���ಂದು �ೕವನದ�� ‘ಆ�ೆ’ ಎಂದು 

�ೆಸ�ನ ��� ಇರುತ��ೆ, ಇದರ�� ಎರಡು ���ಗ�ರುತ��ೆ ಆ�� ಮತು� ಆ�ಾ�ದ. ಆ�ಾ�ದ�ಾ�� �ಾವ� 

ಏನನು� ಆ�ಸು�ೊಳ���ೆ��ೕ ಇದು ಒಂದು ‘ಆ��’ ���. ಆ�ಾ�ದ �ಾಡುವ�ದೂ ಒಂದು ��ಯ. ಇ�ೆರಡು 

��� ಆಗುವ �ಾಗದ �ೆಸರು ಮನ. ಆ�� ���ಯ�� ನಮ� ಆ�ಾ�ದ�ಾ�� �ೇ�ಾ�ರುವ ಹಲ�ಾರು 

ಪ��ಾರದ ವಸು�ಗಳ ಪ�ಕಲ��ೆ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಹಲ�ಾರು ಪ��ಾರದ ವಸು�ಗಳ �ೇಖರ�ೆ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ 

�ಾಗು �ೇಖ�ಸುವ�ದರ�� �ರತ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.  ಇಂ�ನವರ�ೆ �ಾವ� �ೌಕಯ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ�ಾ�� �ೇಖರ�ೆ 

�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.  ಇದರ �ಾರಣ, �ಾವ� �ೌಕ�ಯ� ಸಂಗ�ಹದ ಪ��ೕಜ�ೆಯನು� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದರ��-

ನಂಬುವ�ದರ�� ಎಷು� �ಂ�ೆ �ೕಳ��ೆ�ೕ�ೕ ಅ�ೆ�ೕ ಅದರ (�ೌಕಯ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹದ) �ವಶ�ಾಗು���ೆ�ೕ�ೆ. 

�ೌಕಯ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ �ಾಡುವ�ದರ�� ತೃ��ಯ �ಖರ ಪ�ೆಯ�ಲ�. ಆದ�ೆ ಇದರ ವ�ವ�ಾ�ಕ 

ಪ��ೕಜ�ೆಯನು� ಅ�ತು�ೊಂ�ಾಗ, ಇದು ಶ�ೕರದ �ೕಷ�ೆ-ಸಂರ��ೆ�ೆ ಆ�ಾಸ, ಆ�ಾರ, ಅಲಂ�ಾರದ 

(�ಾಧನದ) ಅವಶ�ಕ�ೆಯ ರೂಪದ���ೆ�ಂದು ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ಸ�ಾಜದ ಗ��ಾ� ದೂರದಶ�ನ, 

ದೂರಶ�ವಣ, ದೂರಗಮನದ ರೂಪದ�� ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಎ�ಾ� ವಸು�ಗಳ� ಉಪಲಬ��ಾ��ೆ ಮತು� 

�ೌಕಯ�-ಸಂಗ�ಹದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನವ ತೃಪ��ಾಗ�ಲ�. ಇ�ೊಂದು �ಾ� �ಡಂಬ�ೆಯ �ಾತು . 

�ೕವನದ ಇ�ೆ�ರಡು ���ಗಳ� ‘��ೆ�ೕಷ�ೆ’ ಮತು� ‘ತುಲನ’. ��ೆ�ೕಷ�ೆ ��� �ೕವನದ�� �ರಂತರ �ರುತ��ೆ. 

ಹಲ�ಾರು ��ೆ�ೕಷ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ��ೕಜ�ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಪ��ೕಜ�ೆ ಮೂಲತಃ: ಸ�ಾ�ಾನ, 

ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-ಅ��ತ�ಪ�ವ�ಕ �ಾಳ��ಾ� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು. ಇದರ �ಪ�ೕತ �ೋ�ದ�ೆ,  

�ೋಗ, ಅ��ೋಗ – ಇದರ�� �ಾನವ�ಗ ��ರ�ಾಗುವ �ಾ�ನ �ಗುವ��ಲ�.  

ಈ�ಾಗ ��ಾನ, ಸವ� �ಾನವನ ಮೃತು� ಸ�ಲ� ಸಮಯದ�ೆ�ೕ ಆಗುತ��ೆ �ಾಗು ಧರ�ಯೂ ನಷ��ಾಗುತ��ೆ 

ಎಂಬುವ �ಷ�ಷ��ೆ� ಬಂ��ೆ. ಇದು ಆಗ�ೇ �ೇಕು. ಧರ�ಯ ���ಂದ �ೕ��ದ�ೆ, ಧರ�ಯು ಸವ� 

ಸಮೃದ��ಾದನಂತರ�ೇ, �ಾನವನ ಆ�ಾಸ�ೆ� �ಾಯ�ಾ�ದನಂತರ�ೇ ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾನವನ 

ಅವತರಣ�ಾ�ತು. �ಾನವ��ೆ ಸಮಯ-ಸಮಯ�ೆ� �ಾಗೃತ�ಾಗಲು ಅವಸರ ಪ��ಾನ�ಾ�ತು. �ಾನವ 

�ಾಗೃತ�ಾಗ�ೆ �ೋಗ-ಅ��ೋಗದ ���ನ�� ಮುಂದುವ�ೆದ. �ೋಗ ಅ��ೋಗವನು� �ಾಗ��ಾ� ���ತ 
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�ಾ�ದ �ಾರಣ �ಾನವ �ೌಕಯ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹವನು� ���ಲ�ದ ���ನ�� ಮುಂದುವ�ೆದ. ಎಲ�ರ��ರುವ 

�ೌಕಯ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹದ ದು�ಾ�ೆಯನು� ಪ��ೈಸುವ �ಾಮ�� ಈ ಧರ�ಯ �ೕ�ಲ�. �ೕ�ಾ� �ಾನವನ ಈ 

ದು�ಾ�ೆ ಅವನನು� ಮುಳ��ಸುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಎ�ಾ� �ೌಕಯ� ಸಂಗ�ಹವನು� ಪ��ೕಜ�ೆಯ ಸಮ�� 

ಆಗವ�ದು ಅವಶ�ಕ�ಾ��ೆ. ಪ��ೕಜ�ೆಯ ಸಮ��  ಆದ�ೆ ಶ�ೕರ �ೕಷ�ೆ-ಸಂರ��ೆ ಮತು� ಸ�ಾಜ 

ಗ�ಯ�ೆ�ೕ ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸ�ಾಜ ಗ�ಯ ���ನ�� �ೊ�ೆಟ�ೆ, ಅಖಂಡ ಸ�ಾಜದ�� �ಾಗವ�ಸುವ�ದು 

�ಾಗು �ಾವ��ೌಮ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಗವ�ಸುವ��ೇ ಆಗುತ��ೆ. ಈ ಪ�ವತ��ೆಗಳ�� �ಾನವ �ಾಳಲು 

ಆರಂ���ಾಗ ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ ಸುಖ ಉಳ�ವವ�ಾ� �ಾಳಬಹುದು. ಈ ���ಂದ ಅ��ತ�ದ�� 

�ಾಗೃ�ಯನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ��ೇ �ೕವನದ ಉ�ೆ�ೕಶ. ಇದರ�� ಅದು�ತ �ೊ�ೕತ, ಸಫಲ�ೆಯ 

ಆ�ಾರ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ವ��� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳಲು ಬಯಸು�ೆ�ೕನ. ಶ�ಮ �ಾಲದ�� ವ�ವ�ವ�ೆ�ಯ ಮೂಲ ತತ� 

ಭಯ ಮತು� ಪ��ೋಭ�ೆ�ೕ ಆ��ೆ.  �ಾಗೃ�ಯ ನಂತರ �ೌಲ�, �ೌಲ��ಾಪನ ಮತು� ಉಭಯ ತೃ��ಯ 

ಗುರು�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಅ�ವನು� �ಕ�ತ �ಾಡುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ. 

�ೕವನದ ಸ�ರೂಪ 

ಮನ, ವೃ��, �ತ�, ಬು��, ಆತ�ದ ಅ��ಾಜ� ಸ�ರೂಪ ‘�ೕವನ’ ಆ��ೆ, ಇವ� ಎಂ�ಗೂ �ೇ�ೆ-�ೇ�ೆ 

ಆಗುವ��ಲ�.  

ಮನದ ಎರಡು �ಾಯ�ರೂಪಗ��ೆ – ಆ��, ಆ�ಾ�ದ. ವೃ��ಯ ಎರಡು �ಾಯ�ರೂಪಗ��ೆ – ��ೆ�ೕಷ�ೆ, 

ತುಲನ. �ತ�ದ ಎರಡು �ಾಯ�ರೂಪಗ��ೆ – �ತ�ಣ, �ಂತನ. ಬು��ಯ ಎರಡು �ಾಯ�ರೂಪಗ��ೆ – 

ಋತಂಭರ (ಸಂಕಲ�), �ೋಧ. ಆತ�ದ ಎರಡು �ಾಯ�ರೂಪಗ��ೆ – �ಾ��ಾ�ಕ�ೆ, ಅನುಭವ. 

ಈ ಹತು� ���ಗಳ ರೂಪದ�� ಪ���ಂದು �ೕವನ ಸತತ �ಾಯ�ರತ�ಾ��ೆ. ಈ ಹತು� ���ಗಳನು� 

�ಾಡು�ಾ� �ೕವನ ಭ�� ಅಥ�ಾ �ಾಗೃ�ಯ ರೂಪದ�� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸು�ಾ� ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. ಭ��ತ 

ಅವ�ೆ�ಯ�� ಸಂ�ೇದ�ೆ�ೕಲ�ೆ�ಂದ �ೆ�ೕ�ತ�ಾ�ರು�ೆ� ಮತು� ಹತು� ���ಗಳ�� �ಾಲು�ವ�ೆ ���ಗ�ೇ 

�ಾಯ�ರತ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಾ� ���ಗಳ�� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ವಸು��ರುವ��ಲ� ಆದ��ಂದ �ೕವನದ�� 

��ೋ�ಾ�ಾಸ�ರುತ��ೆ. ಈ �ಾಲು� ���ಗಳ� �ಾವ��ೆಂದ�ೆ – ಆ��, ಆ�ಾ�ದ, ��ೆ�ೕಷ�ೆ, �ತ�ಣ �ಾಗ 

ಅಧ� ತುಲನ. ಆ��, ಆ�ಾ�ದ, ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಆಗುತ��ೆ. �ೈ, �ಾಲು, ಮೂಗು, ��, 

ಕಣು�, �ಾ��ೆ ಇ�ಾ��ಗ��ೆ ಚ�ಾ�ಗ�ಸುವ ವಸು�ಗಳನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗು �ೆಟ��ಾಗ�ಸುವ  

ವಸು�ಗಳನು� �ರಸ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸಂ�ೆದನ�ೕಲ�ೆಯ ಪ�ದ���ೕ ತುಲನ �ಾಮದ ���, ��ಯ, �ತ, 

�ಾಭದ ರೂಪದ�� �ಾಯ� �ಾಡುತ��ೆ. ಇದರ ಅಥ�ದ���ೕ ��ೆ�ೕಷ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ಇದ�ೆ� �ತ�ಣ 
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���ಯನು� ಸಂ�ಾ�ಸುತ��ೆ. ಒ��ನ�� ಇಂ��ಯ-ಸಂ�ೆದ�ೆಯ�ೆ�ೕ �ೕವನ�ೆಂದು ನಂಬು�ಾ�, �ಾಳಲು 

ತತ�ರ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇದರ �ಾಮ�ೇ ‘ಭ��ತ �ೕವನ’. ಇದರ�� ��ೋ�ಾ�ಾಸ ಆಗುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಇದು 

ಸ��ೕ ತ��ೕ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೊ�ೕ ಕ���ೕ, ಈ �ೕ�ಯ ಎಲ� ಸಂಕಟ �ಾನವನ ಸಮು�ಖ ಇ�ೆ�ೕ 

ಇರುತ��ೆ. �ಾನ�ಕ�ೆ ಆ��ಾನವನಂ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ವಸು�ಗಳ� ಬಹಳ �ೆ�ಾ���ೆ. �ಾನವ 

�ಾನ�ಕ�ೆ�ಾ� ಮತು� ಐದುವ�ೆ ���ಗಳ �ಾಗೃ��ಾಗುವ�ದು ಆವಷ�ಕ�ೆ�ಾ��ೆ. ಅವ� ಅ���ಂದ 

�ಾಗೃತ�ಾಗುತ��ೆ.  

ಐದು ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ� �ಾಗು �ಾಲು� �ಷಯಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು �ವ��ಸಲು �ಾಲು�ವ�ೆ ���ಗಳ� �ಾಕು, 

ಇವ�ಗಳ�ೆ�ೕ �ಾನವ ಪಶುವತ�, �ಾ�ಸತ�ದ �ೊ�ೆ �ಾಳ��ಾ��ೆ. �ಾನವನಂ�ೆ �ಾಳ�ವ�ದು �ೇವಲ 

�ಾಲು�ವ�ೆ ���ಗ�ಂದ ಆಗುವ��ಲ�. ಅದ�ಂದ ಸಂತುಷ��ಾಗುವ��ಲ�. ಇ�ಾಗ ಮೂಲ �ಂದು�ೇ�ೆಂದ�ೆ 

�ೕವನದ ಎಲ� ಹತು� ���ಗಳನು� ವ�ವ�ಾರದ�� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ��ೇ �ಾಗೃ�. ಸ�ಲ� �ಾಗವನು� 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ಾಗೃ��ಾಗುವ��ಲ�. �ೇ�ೆಂದ�ೆ ಶ�ೕರ ಸ�ಸ��ಾ�ದ��ೆ ಐದು �ಾ�ೇಂ��ಯ 

ಮತು� ಐದು ಕ�ೕ�ಂ��ಯಗಳ� ಸ�ಷ��ಾ� ಒಂದ�ೊ�ಂದರ ಸಂ�ೕಗದ�� �ಾಯ�ರತ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ 

ಇದರ�� �ೈ �ೆಲಸ�ಾಡ�ದ��ೆ, �ಾಲು �ೆಲಸ�ಾಡ�ದ��ೆ, ಅಂಗ�ಕಲ�ೆಂ�ೇ �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇಂತವರನು� 

ಸ�ಸ� �ಾನವ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವ��ಲ�. 

��ವ��ೆ, ನಂ��ೆಯ ���ಯನು� �ಾವ� ಗುರು�ಸುವ, �ವ��ಸುವ ���ಯ ಸ�ತ �ೋ�ಸುವವ�ೆಗೂ 

�ಾಗೃ��ಾಗುವ��ಲ�. ಇಂ�ನವ�ೆಗು �ಾವ� ಸಂ�ೆದ�ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ �ವ��ಸುವ ��� ��ಯ 

ಸ�ತ ಈ �ಾಲು�ವ�ೆ ���ಗಳನು� �ಾ�ೆಲ�ರೂ ಪ��ಾ�ೕಕ���ೆ�ೕ�ೆ, ಮುಂ�ನ ���ಗಳ� ವ�ವ�ಾರದ�� 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು, ಇ�ೇ �ಾಗೃ�ಯ ಆ�ಾರ. ಇದು ��ವ��ೆ ನಂ��ೆಯ ���ಂದ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. 

�ಾನ�ೇತ�ರ ಪ�ಪಂಚ ಗುರು�ಸುವ�ದರ�� �ವ��ಸುವ�ದರ�� �ಯ�ತ�ಾ�ರುತ��ೆ, �ಯಮದ ಅನು�ಾರ 

�ಾಯ�ರತ�ಾ�ರುತ��ೆ, ಈ ���ಂದ�ೇ ವ�ವ�ೆ� ಇರುತ��ೆ.  

ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆ ಅನು�ಾರ �ಾಳ�ವ ಪ�ಾ�ಾಷ� �ೕ�ಪ�ಪಂಚದ�ೆ�ೕ ಪ��ೈಸುತ��ೆ. ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯ�ೆ�ೕ 

ಅಂ�ಮ ಹಂತ���ದ��ೆ �ಾನವ�ರುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ೕ ಇರ�ಲ�. ಅ��ತ�ದ�� �ಷ��ೕಜ�ೆಯ �ಾವ 

���ಯೂ ಇಲ�. ಸಂಪ�ಣ� ಅ��ತ�ದ��, ಸಂಪ�ಣ��ೆಯ�� ಏಕಸೂತ��ೆ, ಒಂದು ಸಂ�ೕತಮಯ ವ�ವ�ೆ�ಯ 

ಸ�ರೂಪ��ೆ. ಪ���ಂದು ಗ�, ಪ���ಂದು ���, ಪ���ಂದು ಅವ�ೆ� ಒಂದು �ಾಥ�ಕ ಸೂತ��ಾ�� 

�ೇ��ೆ. ವ�ವ�ೆ�ಯ��ರುವ�ದು ಮತು� ಸಮಗ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಗವ�ಸುವ��ೇ �ಾಥ�ಕ�ೆ. �ೕವನ 

�ಾಗೃತ�ಾ�ಾಗ ಅನುಭವ �ಾಗು �ಾ��ಾ�ಕ�ೆ ಮೂಲಕ ನಮ� �ೋಧ ಸಂಕಲ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅದರ 

ಅನುರೂಪದ�� �ಂತನ, �ತ�ಣ ಸಂ�ಾ�ತ�ಾಗಲು �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೕ ತುಲನ 
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��ೆ�ೕಷ�ೆ ಮತು� ಆ�� ಆ�ಾ�ದ ಆಗುತ��ೆ. ಇ�ಾಗ �ಾವ� ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯನು� ಸ�ೕ�ತ�ಷ� 

�ೌಲ��ಾದು�ೆಂದು ನಂ� ಪ���ಂದು ��ಾರ ಪ���ಂದು �ೕಜ�ೆಯನು� �ೈ�ಾರು �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಆದ�ೆ �ೌಲ� ಮತು� �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಗೃ�ಯ�ೆ�ೕ ಬರುತ��ೆ. ಇ�ೇ �ಾಗೃ�ಯ ವ�ವ�ಾ�ಕ ಸ�ರೂಪ. 

ಸಂ�ೇದನ-�ೕಲ�ೆ ಮೂಲಕ ���ಂದ �ಾವ� �ಾಳ�ವ ಕ�ೆಯನು� ರೂಪ�ೊ�ಸುವ �ಾಯ� ಪ��ೈ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಈ ���ಂದ �ಾಳಲು ಇರುವ ಎಲ� ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳ�, �ಾನವನನು� �ಟು� �ಾ� ಪ�ಪಂಚದ���ೆ. ಇದರ�� 

�ೕ�, �ಡಮರಗಳ�, ಪ�ಾಥ�ದ ಪ�ಪಂಚ ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಈ ಮೂರನು� �ಾನವನು �ೇ�ೆ ಉಪ�ೕ��ದ 

ಎಂಬುವ�ದು �ಮ�ೆ�ಾ� ����ೆ. ಇದರ�� �ೇ�ೆ ಸಫಲ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬುವ�ದೂ ����ೆ. �ಾವ� ಈ ಎ�ಾ� 

ಸಫಲ�ೆ�ಾ� ಮತ�ವರ �ಫಲ�ೆಯ �ಾ�ಾ�ದ�ೆ ಅಸಂತುಲನ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ� ಇಂ�ನವ�ೆ�ೆ �ಾ�ರುವ 

�ೌಕಯ� ಸಂಗ�ಹದ �ಾಯ�ದ�� ಧರ� ತ�ಸ��ಾ��ೆ. ಧರ�ಯನು� �ಾ�ಾಡಲು �ಾಧ��ೕ ಇಲ��ೕ, ಇದೂ 

ಒಂದು ಪ��ೆ� ��ೆ�. ಈ ಕ�ಮದ�� ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾ�ರುವ ಅಪ�ಾಧವನು� ತ�ೆಯ�ೇ �ೇಕು ಮತು� 

ಅಪ�ಾಧ ��ೕನ ��ಯನು� ಅ�ತು�ೊಳ� �ೇಕು. ಅದ�ಾ�� ಎ�ೆ�ೕ ��ಾನ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಕ�ೆ ಮತು� 

��ಣದ�� ಪ��ೇಶ�ಾ��ೆ�ೕ ಇದ�ಂದ ಅಪ�ಾಧ ಮು���ಾಗುವ�ದು �ಾಧ��ಲ�. ಇದರ�� ಮುಳ�ಗುವ 

ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆ��ೆ. ಇದರ�� ಧರ�ಯನು� �ಾಶ�ಾಡುವ ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆ��ೆ, �ಾನವ 

ಒಬ���ೊ�ಬ�ರನು� �ಾಡುವ ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆ ಇ�ೆ. ಇಂ�ನವರ�ೆ �ಾವ� �ೊಡ�-�ೊಡ� �ಾಜ�ಗಳನು� �ೇ��, 

ಸಂಯುಕ� �ಾಷ� ಸಂಘ, ಸ�ೆಯನು� �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇದರ�� ಹಲ�ಾರು ಸ��ಳನಗಳ� ನ�ೆದವ� ಆದ�ೆ 

ಇವ��ಗೂ,  �ೈ�ಕ ಶ��ಯ ಅ��ಾರ ಈ ಸಂಘದ��ರ�ೇಕ ಅಥ�ಾ �ಾಷ�ದ��ರ�ೇಕ ಅಥ�ಾ ಇರ�ೇ�ಾರದ, 

ಎಂಬುವ �ಣ�ಯ ಆ�ಲ�. ಯುದ� ಆಗ�ೇಕ, ಆಗ�ಾರದ? ಇ�ೆ �ೕ�ಯ��,  ��ಣ�ಾ�� ಪ�� ವಷ�ದ�� 

�ಾಲು� ಸಲ ಸ�ೕ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ಪ�ನಃ ��ಾರ, ಪ�ನಃ ಸ�ೕ�ೆ, ಆದ�ೆ, �ಾನವ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾದ ��ಣ 

ಏ�ರ�ೇಕು ಎಂಬುವ�ದು ಇಂ�ಗೂ �ಣ�ಯ ಆ�ಲ�.  

ಪ���ಬ� �ಾನವ ಸಂ�ಾನ, ಸ��ಾದುದನು� �ಾಡುವ ಇಚು�ಕ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಎಂಬುವ�ದನು� 

�ಕ��ಂದ�ೇ �ಾನು �ೇದ ��ಾರಗಳ�� ಅಧ�ಯನ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಮಕ�ಳ� �ೊಡ��ಾಗು�ಾ� ಸುಳ�� �ೇಳಲು 

�ಾ�ರಂ�ಸು�ಾ��ೆ, �ಾವ� �ಾ�ರುವ �ಾ�ಾವರ�ೆಯ�� ಸುಳ�� �ೇಳ�ಾಗ�ೆ ನ�ೆಯುವ��ಲ�. �ಾ��ಾರದ�� 

ಸುಳ�� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. �ಾಜ� �ಾಸನದ�� ಸುಳ�� ಇ�ೆ, ��ಣದ�� ಸತ� ಕಂಡುಬರುವ��ಲ�. �ಾನವ ಎ�� 

�ೋಗ�ೇಕು? ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾನವ ಪ����ಗಳ�� �ಾಧ��ಾ�, ತದನು�ಾರ ವ�ವ�ಾರ �ಾಗು 

�ನಚ�ಯನು� ನ�ಸು�ಾ��ೆ.  ಈ ತರಹ �ಾನವ �ಾವ��ೇ ಲ��ದ ವ�ೆ�ೆ ಮು��ಲ� �ಾಗು ಮುಟು�ವ��ಲ�, 

ಎಲ� �ೊಡ�-�ೊಡ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, �ಾಜ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಇ�ೆಲ�ರ�� �ೊಡ�-�ೊಡ� ��ೕ�ೆಕು�ಗ��ೆ ಆದ�ೆ �ಾವ� 

ಸಂಕಟ�ಂದ ಮುಕ��ಾ�ಲ�.   
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ಈ ಸಂಕಟ�ಂದ ಮುಕ��ಾಗ�ೇ�ೆಂಬುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ೕನೂ ಇ�ೆ ಆದ�ೆ �ಾನವ ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾ�ಾಗ 

�ೇವಲ ಇದು ಸಧ�, ಇದು �ಾ�ಾಗ ಆಗುತ��ೆ�ೕ, ಒಂ�ೇ ���ಂದ ಆಗಲು �ಾಧ�, ಅದು 

�ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡ�ೆ. �ೌಲ�, �ೌಲ��ಾಪನ, ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಸಹ-ಅ��ತ� ಸಹಜ ���ಂ��ೆ. 

ಇದ�ಾ�� ನಮ�ೆ �ಾವ ಪ��ೕಗ�ಾ�ೆಯನು� �ಾಡ�ೇ�ಾ�ಲ�. ಅಥ�ಾ �ಾವ ಯುದ�ವ� 

�ಾಡ�ೇ�ಾ�ಲ�. ಸಂಬಧ�ಾ�� ಪ��ೕಜ�ೆಯನು� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು – ನಂಬುವ�ದು ಅವಶ�ಕ, ಇದ�ಂದ 

ಗುರು�ಸುವ�ದು-�ವ��ಸುವ��ಾಗುತ��ೆ. ಪ��ೕಜ�ೆಯದರ ��ವ��ೆ – ನಂ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ��ವ��ೆ-

ನಂ��ೆ�ಲ��ೆ, ಗುರು�ಸುವ�ದರ��-�ವ��ಸುವ�ದರ�� ಅ�ೆ�ಾಟ�ಾಗುತ�; ಉ�ಾಹ�ೆ�ೆ�ೆ, �ಾವ� ಧರ�ಯ 

ಸಂಬಂಧವನು�, ಪ��ೕಜ�ೆಯನು� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದರ�� ತಪ���ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾನವ 

ಪರಂಪ�ೆ�ರ�ೇ�ಾದ�ೆ ಅದ�ಾ�� �ೇ�ೆ ಪ�ವತ��ೆ ತರುವ�ದು ಎಂಬುವ�ದ�ಾ�� ಹಲ�ಾರು ಪ��ಾರ�ಂದ 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ, ಅದ�ಾ�� ಈ ಪ��ಾ�ವ��ೆ.  

ಭ��ತ�ಾ�ರುವ �ಾರಣ ಸಂ�ೇದ�ೆ-�ೕಲ�ೆಯ�� �ಾನವರು �ಾ��ಾ��ೆ. ಇದ�ಂದ �ಾನವ��ೆ ತೃ�� 

�ಗ�ಲ�. ಅತೃಪ� ವ��� ಏ�ೇನು �ಾಡ�ೇಕು ಅದ�ೆ�ಲ� �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಅತೃ��ಯನು� ತೃ���ೆ ತರುವದ�ೆ�ೕ ಒಟು� 

�ೆಲಸ, ಇದನು� �ಾವ� ಇ�ೊ�ಂದು �ಾ�ೆಯ�� ‘�ಾಗೃ�’ ಎಂದು ಕ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ತೃ�� ಅ���ಂದ ಬರುತ��ೆ. 

ಇ�ೇ ತೃ��ಯ �ತ� �ೊ�ೕತ. �ೕವನ ಎಂ�ಗೂ �ಾಯುವ��ಲ�. �ೕವನದ�� ಅ�ವ� ಬಂದ�ೆ, ತೃ�� ಬರುತ��ೆ, 

ಅದು �ರಂತರ�ೇ ಇರುತ��ೆ. ಇದ�ೆ��ಾ� �ಾನು �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಈ ಪ��ಾ�ವ��ೆ, ಅ�ವ� 

ಸವ��ಾನವನ ಅ��ಾರ�ಾ��ೆ. ಪ���ಬ� ವ��� ಇದರ �ೆ�ೕಧ �ಾಡಬಹುದು. ನನ� ��ಾರ �ೕ��ೆ. 

�ಾನವ �ಾ� ತನ� �ಾ� �ಣಗಳನು� ���ತ�ಾಡುವವನು. ಇದು ಸ�ಾ�ಾನ ಪ�ಣ� ���ಂದ 

�ೈಭ�ತ�ಾಗಬಹುದು.  

�ಾ�ಣ�ೋಶಗಳ� ಮ��ನ�� �ೇ��ಾಗ ಫಲವ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ಆ�ಾರ�ಾ�� ಈ ವ�ವ�ೆ� ಪ�ಕೃ� ಸಹಜ�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಕೃ�ಕ ರೂಪದ�� ಇ�ೆ ಫಲವತ� ವಸು�. �ಾ�ಣ�ೋಶಗಳ� ರ�ತ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗು �ಾ�ಣ�ೋಶಗಳ� ರ�ತ 

ರಚ�ೆಗಳ� ಪ�ನಃ �ರ�ತ�ಾ� ಮ��ನ�� �ೇರುತ��ೆ, ಇದನು� ಫಲವತ��ೆಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಧರ�ಯ�� 

ಫಲಪ�ದ ಇರುವ ಎಲ� ಅವಶ�ಕ�ೆ �ಾ��ತ�ಾದ ನಂತರ�ೇ �ಾನವ��ೆ ಈ ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ 

ಅವತ�ತ�ಾಗುವ ಅವಸರ ���ತು. �ಾನವ ಜ���ದ ತ�ಣ�ೇ ಅರಣ�ದ �ೕ�ೆ ಆಕ���ದ. ಅರಣ�ಗಳ 

�ೕ�ೆ ಆಕ�ಮಣ �ಾಡು�ಾ� �ಾಡು�ಾ� ��ಾನ ಯುಗ ಬಂ�ತು, ಬಂ�ೊಂಡ�ೆ ಖ�ಜದ �ೕ�ೆ ಆಕ���ದ. 

ಖ�ಜ �ಾಗು ವನಸ��, ಎರಡೂ ತಮ� ಅನು�ಾತ�ಂತ ಅ�ಕ �ೆ�ೕಷ�ೆ�ಾದ ಫಲಸ�ರೂಪ ಧರ�ಯ��ದ� 

ಫಲವ�ಾ�ದ �ೊ�ೕತ ಕ���ಾ�ತು. ಇ�ಾಗ �ೈ�ಾ�ಕರು �ಾ�ಾಯ�ಕ �ೊಬ�ರವನು� �ಾ� �ಾವ� 

ಪ�ಪಂಚವನು� ಉ�ಾ�ರ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಇದರ �ೕ�ೆ ನನ� ��ಾರ�ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾ�ಕೃ�ಕ 
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ರೂಪದ��ರುವ ವ�ವ�ೆ�, ಫಲಪ�ದವನು� �ೆ��ಸುವ ವ�ವ�ೆ�, ಇದ�ಂದ�ೇ ಧರ�ಯ ಫಲವ�ಾ� 

ಸುರ�ತ�ಾ�ರಬಹುದು. ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾವ ವಸು��ನ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇಲ��ೕ ನ�ಗಳ� ಅವನು� ಸಮುದ��ೆ� 

�ೊಂಡು�ೋ� �ಡುತ��ೆ. ಇ�ಾಗ ಸಮ�ೋಲನ �ೇ�ಾ�ತು? �ಡ ಮರಗಳ� ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ ಗಹನ 

ರೂಪದ��ರುವ ���ಯ�� ಇ�ೆಲ� ಸಮ�ೋಲನದ��ರುತ��ೆ. �ಾವ� ಏನು �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆಂದ�ೆ ಒಂದು ಸಮ�ೆ��ೆ 

ಇ�ೊ�ಂದು ಸಮ�ೆ�ಯನು�ಂಟು �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೕ�ೆ ಸಮ�ೆ��ಂದ ಸಮ�ೆ� ಮುಚು��ೊಗುವ��ಲ�. �ಾವ��ೇ 

ಸಣ� ಸಮ�ೆ�ಯನು� ಎ�ೆ�ೕ �ೊಡ� ಸಮ�ೆ��ಂದ ಮು��ಡಲು ಪ�ಯತ� �ಾ�ದರೂ ಅದು ಮು��ರುವ��ಲ�. 

ಇ�ೇನು ಆ�ೇಪ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೋ�ಸುವ �ಾತಲ�. ನ�ೆ�ರುವ ಘಟ�ೆಗಳ ಸ�ತ ಪ�ನ���ಾರ �ಾಡುವ 

ಪ��ಾ�ಪ �ೊರತು �ೇ�ೆ �ಾವ �ಾರಣವ� ಇಲ�. ಈ �ಾ��ಾ�ಪದ�� �ೕವನದ ಹತು� ���ಗಳನು� 

ಪರಂಪ�ೆಯ�� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸ �ೇಕ�ೆ�. ಹತು� ���ಗ��ಾ� ಅ�ವನು� �ೇತನ ��ಾಸ �ೌಲ� 

��ಣಪ�ವ�ಕ ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸ �ೇಕು. ��ದು�ೊಂಡು, ನಂ�ದು�, ಗುರು��, ��ಾ�ಹ �ಾಡ�ೇಕು. 

��ವ��ೆ ಮತು� ನಂ��ೆಯ ತೃ�� �ಂದು �ಾಗೃ� ಮತು� ಸ�ಾ�ಾನ. ಇ�ೇ ಅನುಭವ ಸಹಜ ಪ��ಾಣ. 

ಆದ��ಂದ ಪ���ಬ� �ಾನವ ಅನುಭವ ಮೂಲಕ ���ಂದ ತನ�ನು� �ಾಥ�ಕ�ೋ�ಸಬಹುದು. ಇದರ�� 

ಇ�ೊ�ಂದು ಉಪ�ಾರ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಈ ಪ��ಾ�ಪದ�� ಪ��ೋ�ತ�ಾದ�ೆ� �ಾವ �ಾ�ನವ� ಇಲ�. �ಾ�ೇ 

ಎಲ�ರನು� �ಾರು�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆಂಬುವ �ಾ��ಂದ ಮುಕ��ಾ��ೆ. ಪ���ಬ� ವ��� ತನ� ಅ���ಂದ ಭ��-

ಮುಕ��ಾಗಬಹುದು. ಒಬ� ವ��� ಸಫಲ�ೆ ಪ�ೆದ�ೆ ಪ�ಪಂಚ ಸಫಲ�ಾತ��ೆ ಎಂಬ �ಾತು �ಾಲದು, ಇದು 

�ೋಡ�ಾ��ೆ. ಈ ಪ��ಾ�ಪದ�� �ಾರು ಅ�ತು�ೊಳ���ಾ��ೋ ಅವನು ಸಫಲ�ೆ ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಇದುವರ�ೆ 

ಎ�ಾ� ಸದ��ಂಥಗಳ��  ಆ�ಾ�ಸ�ೆಗ�ೇ�ೋ ಬಹಳ��ೆ ಆದ�ೆ ಪ��ಾಣದ ರೂಪದ�� ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ ಒಬ� 

ಮನುಷ�ನೂ �ೊರಬಂ�ಲ�. ಇದ�ಾ�� �ಾ�ೇನು�ಾಡುವ�ದು, ಪರಂಪ�ೆಯ�� ಬರ�ೆ�ರುವ� ವಸು��ೆ �ಾವ 

�ಾ�ನವ� ಇಲ�. �ಂ�ೊಬ� �ಾನವ �ೇ�ಾದಷ�ನು� ಪ�ೆ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಕ�ೆದು�ೊಂ��ಾ� ಎಂಬುವ�ದನು� �ಾವ� 

�ೇ�ೆ ಸ�ಾ�ಪನ �ಾಡುವ�ದು, ಆದ�ೆ ಬ�ೆಹ�ಸುವ ��ಾನ�ದ��ೆ ಅದು ಪರಂಪ�ೆಯ�� ಬಂ�ೇಬರುತ��ೆ. 

ಇದನು� ಇ�ೊ�ಂದು �ೕ�ಯ�� �ೋಡ ಬಹುದು, �ಾನವ ಇದುವರ�ೆ ಹಲ�ಾರು ತಪ�� �ಾಗು 

ಅಪ�ಾಧಗಳನು� �ಾ��ಾ��ೆ ಆದ�ೆ ಇದರ ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. ಪರಂಪ�ೆ�ಾ�ಾಗ�ೆ�ಾ� ಅದು �ೇವಲ 

ಅ��ನ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. �ಾನವ �ಾನ�ೕಯ�ೆ�ಂದ �ಾಳ�ವ�ದರ, ಕ�ೆಯ, ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ��ನ 

ಪರಂಪ�ೆ ಅಧ�ವ�ಾಯ ���ಂದ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. �ಾಳ�ವ ಕ�ೆ ಪ��ಾರ ���ಂದ, ಸ�ಾಜ ���ಂದ, 

ವ�ವ�ೆ� ���ಂದ ಆಗುತ��ೆ. ಇ�ೇ �ೕ�ಯ�� ನನ� �ಾಳ�ವ ಕ�ೆಯನು� ಅ��ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೕ 

ಪ�ೆ�ೆನು. ಅ���ಂದ ಬರುವ �ಾಳ�ವ ಕ�ೆ ���ತ ರೂಪ�ಂದ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದು.  

�ಾ�ಯದ�� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸ�ೆ ಮನುಷ� �ಾ�ಾ�ಕ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು� �ಾ�ಯ��ೕನ ಮನುಷ� 

ಸಮು�ಾಯದ��ದು� �ಾದ-��ಾದ ��ೕನ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. ಇಂತಹ ಸಮು�ಾಯದ�� �ೊ�ೕಹ – 
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��ೊ�ೕಹ, ಸಂಘಷ� ಮತು� ಯುದ� ಆ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. �ೆ�ೕಷ�ೆ ಆ�ೇ ಆಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾದ-��ಾದ, �ೊ�ೕಹ-

��ೊ�ೕಹ, ಸಂಘಷ�, �ೆ�ೕಷ�ೆ ಆಗು�ಾ� ಮನುಷ� �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ��ಟ�ನು ಎಂಬುವ�ದನು� �ೇ�ೆ 

ನಂಬುವ�ದು. ಸಮು�ಾಯದ ಸಂಗಷ�ವನು� ಸ��ಂದು ನಂ�ದ�ೆ ಪ���ಬ� ವ��� ಯುದ� �ಾಡಬಹುದು,   

�ೊ�ೆ�ಾಡಬಹುದು. �ಾ�ಾದ�ೆ  ಇದ�ಾ�� ಅವ�ಾಶ�ರ�ೇಕು, ಇದ�ೆ�ೕ�ೆ ಕ��ಾಣ. ಇದರ �ೕ�ೆ 

ಪ�ನ����ಾರ �ಾಡುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ. ಇದನು� �ಾವ� �ೆ��ಾ� ಆಂತ�ೕಕ�ೊ��ದ�ೆ, �ಾವ� 

ಇದುವರ�ೆ ಏನು �ಾ��ೆ�ೕ ಅದ�ಂದ �ಾವ� ಸಫಲ�ೆ ಪ�ೆಯ�ಲ� ಎಂಬುವ�ದನು� �ೋಡಬಹುದು, ಮತು�� 

�ೕ�ಸಲು ತ�ಾ�ಾಗಬಹುದು. ಇದು �ಾನವನ ಸ��ಾವ ಸಹಜ�ೇ, ಪ���ಬ� �ಾನವ 

�ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಪ���ಬ� ವ��� �ೕ�ಸಬಲ�, �ೆ�ೕಧ �ಾಡಬಲ�. ತನ� �ೆ�ೕಧ�ೆ�ಂದ ಸ�ಯಂ 

ತೃಪ��ಾಗುವ�ದೂ ಆವಶ�ಕ, ಇ�ೊ�ಬ�ರ ತೃ��ಯ �ೊ�ೕತ�ಾಗುವ�ದೂ ಅವಶ�ಕ.  

ಇ��ಂದ �ಾ�ರಂಭ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಏನು �ಾಡುವ�ದು? �ದ�ನ �ಂದು ಅ�ವ�, ��ಣ–ಸಂ�ಾ�ರ 

���ಂದ ಸವ�ಸುಲಭ�ಾಗ�. ಅ��ನ ನಂತರ �ಾಳ�ವ ಕ�ೆಯನು� ��ೕಕ�ಸ�ಾಗ�. �ಾಳ�ವ ಕ�ೆಯ��, 

ಧರ�ಯ ಸ�ತ �ೇ�ೆ �ಾಳ�ವ�ದು, �ಡಮರಗಳ ಸ�ತ �ೇ�ೆ �ಾಳ�ವ�ದು, ಪಶು ಪ�ಪಂಚದ ಸ�ತ �ೇ�ೆ 

�ಾಳ�ವ�ದು ಮತು� �ಾನವನ �ೊ�ೆ �ೇ�ೆ �ಾಳ�ವ�ದು, ಇ�ೆ�ಾ� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಇವ�ಗಳ�� �ಾವ�ದನು� 

�ಾವ� �ಡ�ಾಗುವ��ಲ�, ಎಲ���ೊಡ�ೆ �ಾಳ�ೇ �ೇಕು. ಪ��ೊ�ಬ� ವ��� ಅನುಭವ �ಾಡಬಲ�, �ೌ�ೕಕರ�ೆ 

�ಾಡಬಲ�. ಪ��ೊ�ಬ� �ಾನವ ಇದರ ಹಕು� ಇರುವಂ�ೆ�ೕ �ಾತ�ಾಡು�ಾ��ೆ ಇದರ ಹ��ನ ಬ�ೆ� 

�ಾತ�ಾಡುವ ಪ�ವೃ�� ಸಹಜ, ಬಲವಂತ�ೇ��ಾ�, ಪ��ೊ�ಬ� ವ���ಯ�� ಇದು ಮೂಲ ರೂಪದ���ೆ, 

ಉತ�ವ�ಾ��ೆ, ಸ�ಯಂಸೂ�ತ��ಾ��ೆ. ಪ��ೊ�ಬ� �ಾನವನ ಇದು ಅವಶ�ಕ�ೆ. ಇಷು� ಸಹಜ 

�ೊ�ೕತ�ರು�ಾಗ, �ಾವ� ಮತ�ವರನು� ಸಫಲ �ಾಡಬಹು�ೆಂದು, �ಾನು �ೕ�ೆ �ೕ�ಸಬಹುದು. ಇದು 

ಒಂದು ಆಶ�ಯ�ಜನಕ ಘಟ�ೆ ಮತು� ಇದರ�� �ಾ�ೆಲ�ರೂ ಭರವ�ೆಯ�����ೊಂಡುಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ��ಂದ, 

ಇ�ಾಗ ಆ�ಾ�ಸ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಭರವ�ೆ ಇಡ�ೇ�ೆ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾಣಗಳ �ೕ�ೆ ��ಾ�ಸ ಇಡ�ೇ�ೆ�ಂದು 

�ೕ�ಸ�ೇಕು. ನನ�ೆ, �ಾ�ರಂಭ�ಂದ�ೇ ಆದ ಪ�ವೃ��, ಪ��ಾಣಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ��ಾ�ಸ 

�ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ನನ� ��ಾರಗ�ಾದವ�. ನನ� ಉ�ಾ�ಹ �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪದ�� �ೆ��ತು. ಪ��ಾಣಗಳನು� 

ಹುಡುಕುವ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೕ ಇ�ೆಲ� ಪ�ನ���ಾರ �ಾಡುವ ಪ�ವೃ�� ಶುರು�ಾ�ತು, ಇದರ ಪ��ಾಮ 

ಸ�ರೂಪ ಏ�ಾ��ೋ ಅದನು� �ಾನವ ಸಮು�ಖ ಇಡುವ�ದ�ಾ�� �ಾನು ಪ�ವೃತ��ಾ�ೆ. �ೇ�ೆ ಏಳ�ನೂರು 

�ೋ� ಮನುಷ�ರ ಸಮು�ಖ ರ�ೆ� ಮುಚು��ೋ��ೆ�ೕ ಅ�ೇ �ೕ� ನನ� �ೊ�ೆಯೂ ಆ��ೆ�ೕ�ೋ. ಇದರ 

ಅಂ�ಾಜು �ೕವ� �ಾಡಬಹುದು.  
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ಎಲ� �ಾನವರ ���ಯ�ೆ�ೕ �ಾನೂ ಇ�ೆ�. ಪ�ಪಂಚದ�� ಪ�ಚ�ತ ��ಣ ಸಂ�ಾ�ರ, ಕಮ��ಾಂಡ ಸಂ�ಾ�ರ, 

ಇ�ೇ �ಾ��ಂದ �ಾನು ನ�ೆದುಬಂ�ೆ. �ೕ�ೆ ನ�ೆದುಬಂದ ನಂತರವ� ನನ� ��ೕಕೃ� ��ಾ�ೆ ��ಣಕೂ� 

ಇರ�ಲ�, ಪರಂಪ�ೆಯ ಸಂ�ಾ�ರಕೂ� ಇರ�ಲ�. ಇದರ�� ನನ� ಭರವ�ೆ ��ರ�ಾಗ�ಲ�. ಇದು, ನನ� ಸಂಪ�ಣ� 

ಉ�ೆ�ೕಶಗಳ ���ನ�� ಓಡುವ ಆ�ಾರ ಮತು� �ಾರಣ�ಾ�ತು. ನನ� ಭರವ�ೆ �ಷಣ ಪರಂಪ�ೆಯ��ಯೂ, 

ಸಂ�ಾ�ರ ಪರಂಪ�ೆಯ��ಯೂ ಇಲ��ದ��ಂದ ಒಂದು�ೇ�  ೆ �ಕ� �ಾ�, ನನ� �ೕ�ಯ�ೆ�ೕ ಓಡುವ 

ಆ�ಾರ�ಾ�ತು. ಎರಡು ಘಟ�ೆಗಳ� ನ�ೆದು�ೋ�ೆವ�. ಇದರ�� ಒಂದು ಘಟ�ೆ �ೕವನವನು� 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಮಹತ�ಪ�ಣ��ಾ�ತು�. �ೕವನದ�ೆ�ೕ ಅ�ವ� �ೇ��ೆ �ಾಗು ಅ�ವ� ಪ�ಣ� �� ನನ��ೆ 

�ೊರ�ತು. �ಾನ��ೆಗಳ�, ಭರವ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ� �ಾಲು�ವ�ೆ ���ಗಳ�� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಭರವ�ೆ�ಂದ�ೆ ಅ�ವ� ಇಲ��ೆ, ��ವ��ೆ�ಲ��ೆ, ನಂಬುವ�ದು. �ಾವ�ದನು� ��ವ��ೆ ನಂತರ 

ನಂಬು�ೆ��ೕ ಅದರ �ೆಸರು ��ಾ�ಸ. ��ಾ�ಸ�ಂದ �ಾಳ�ವ�ದರ�� ಹತು� ���ಗಳ� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾನು ಹತು� ���ಗಳನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೕವ� �ಾಡಬಹುದು. ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� ಪ��ಾ�ಕ�ಸ�ೇ 

�ೇಕು. ಇ�ೇ ಕ�ಮದ�� ಈ ಅಣು, ಪರ�ಾಣು, ಒಂದು ಇ�ೊ�ಂದನು� ಗುರು�ಸು�ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ 

ರೂಪದ��ರುತ��ೆ. ಗ�ಹ, �ೋಲ, �ಡಮರಗಳ�, ಪ�ಾಥ� ಇ�ೆಲ� ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸು�ಾ�  

ವ�ವ�ೆ�ಯ���ೆ. ಸಹ-ಅ��ತ� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ ಕ�ಮದ���ೕ ಮತು� ಇ�ೇ ಶುದ� ರೂಪ, ಎ�ಾ� ಘಟಕಗಳ� 

ತಮ����ೕ ಊಜ���ತ�ಾ��ೆ. ಊಜ���ತ�ಾ�ರುವ��ೇ ಈ ಅ��ತ�ದ ಅನುಪಮ ಅ�ವ���. ಸಮಸ� 

ಪರ�ಾಣು ಅಂಶ, ಸಮಸ� ಪರ�ಾಣು, ಸಮಸ� ಅಣು ತಮ����ೕ ವ�ವ�ೆ�ಯ ���ನ�� ಉನು�ಖ�ಾ��ೆ. 

�ಾನವನು� �ೆ�ೕ�ತ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಮುಖ� �ಂದು ಇ�ೇ. ಈ �ಂದು�ನ �ೕ�ೆ ನನ� ಅನು�ಾನ �ೕ��ೆ, 

ಪ��ೊ�ಬ� �ಾ�, ��ಾ�, ಅ�ಾ��ೆ ಸಹ-ಅ��ತ� ಮ�ೋಧಮ�ದ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಇ�ೇ ಮ�ೋಧಮ�ದ  

�ೊ�ೆ �ಾವ� �ಾನವ�ಾಗಬಹುದು.  �ಾನವ��ಂತ ಕ���ಾ�, ನಮ� �ಾವ��ೇ ಐಶ�ಯ� 

ಉದಯ�ಾಗುವಂ�ಲ�. ನಮ� ಸಮು�ಖ ��ತ�ರುವ �ಾಡು, �ೆಟ�, ಖ�ಜ, �ೕವ, ಸಹ-ಅ��ತ�ದ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ೆ�ೕ ತಮ� �ೈಭವಗಳನು� ಪ��ಾ���ೆ. ಸಹ-ಅ��ತ� ���ಂದ ಇ�ೆಲ� ಸಮೃದ��ಾ��ೆ. ಸಹ-

ಅ��ತ��ಲ��ದ��ೆ �ಾವ�ದಕೂ� ಸಂರ��ೆ �ಗುವಂ�ೆ�ೕ�ಲ�. ಆದ��ಂದ ಇದರ ಮೂಲ ತತ��ೇ�ೆಂದ�ೆ 

ಸತ�ದ�� (�ಾ�ಪಕ ವಸು�) ಒಂ�ೊಂದು ವಸು� (ಘಟಕಗಳ�) ಸಂರ�ತ �ಯಂ��ತ ಮತು� ಊಜ���ತ�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಣ�ೋಶಗಳ ರೂಪದ�� �ಾಯ�ರತ�ಾ�ರುವ ವಸು�ಗಳ �ೕ�ಯೂ ಇ�ೆ�ೕ. ಇವ��ಯೂ ಸಹ-ಅ��ತ� 

�ೈಭ�ತ�ಾ��ೆ. ಒಂದು �ೋಶದ ಸ�ತ ಇ�ೊ�ಂದು �ೋಶದ ಸಹ-ಅ��ತ��ರುವ �ಾರಣ ���ತ ರಚ�ೆ 

ರ�ತ �ಾಡಬಹುದು. ಈ ರಚ�ೆ �ಾಡುವ �� �ೋಶಗಳ�� ��ತ �ಾ�ಣ ಸೂತ�ದ�� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಇದರ 

�ೆಸರು ರಚ�ೆ ��. ಇದರ�� �ರಂತರ �ೆ�ೕಧ�ಾಗುತ��ರುತ��ೆ. ಇದರ �ಾ���ಾ��ೕ �ಾವ� 

ಆಶ�ಸ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ; �ಾ�ಣಸೂತ�ದ��ಯೂ ಮತು� ಪರ�ಾಣು ಅಂಶಗಳ��ಯೂ �ೆ�ೕಧ �ಾಯ�ಕ�ಮ��ೆ. 
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�ಾನವನ �ೆ�ೕಧ �ಾಯ�ದ �ೊ�ೕತ ಕಲ�ನ�ೕಲ�ೆ ಕಮ�-ಸ�ತಂತ��ೆ. ಇದರ ನಂತರ ��ಾರ ಶ��, ಇ�ೆ� 

ಶ��, ಸಂಕಲ� ಅನುಭವ ಪ��ಾಣ ಶ�� ಇ�ೆ�ಾ� ಶ��ಗಳ� �ಾ�ಾ��ೕ ಅನುಸಂ�ಾನ �ಾಡಲು, �ೆ�ೕಧ 

�ಾಡಲು ತತ�ರ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ ತತ�ರ�ೆಯ �ೊ�ೆಯ���ೕ ಈ ಹತು� ���ಗಳ �ೊ�ೆ �ಾಳ�ವ ���, 

�ಾಳ�ವ �ೈಭವ ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಹತು� ���ಗಳ�� ಮುಖ� �ಂದು, ಅನುಭವ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� 

ಅನುಭವಮೂಲಕ ���ಂದ �ಾಳ�ವ�ದು. ಅನುಭವ ಮೂಲಕ ಪದ���ಂದ �ಾಳ�ವ�ದ�ಾ�� �ಾ��ಾ�ಕ 

ರೂಪ�ಂದ �ೊ�ೕತ��ೆ. �ೕವನ ಅನುಭವ �ಾಡಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ, 

ತನ�ನು� ಅ�ವ�ಳ�ವ, ಅನುಭವ�ೕಲ, �ಾ�ಯ��ಾ�ಂಸ, �ಂತನ�ೕಲ�ೆಂದು ನಂಬು�ಾ��ೆ. ಅ��ತ�ದ�� 

ಸಂಬಂಧ �ಾಲು� ��ನ�� ಹರ�ರುತ��ೆ ಅದನು� ��ದು�ೊಂಡು-ನಂ�-ಗುರು�� ಮತು� �ವ��� 

ಫಲಸ�ರೂಪ ಉಭಯ ತು�ಪ��ಾಗುವ��ೇ �ಾ�ಯ��ಾ�ಂಸನ ಪ��ಾಣ. 

�ಾನವ ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗ�ೇ�ೇ ಇಲ��ೇ ಎಂಬುವ �ಣ�ಯದ�� ಸ�ತಂತ��ಾ��ಾ��ೆ. ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗ 

�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗುವ ಪ����ಗಳ� ಸ�ೕ�ೕನ�ಾ��ೆ. ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗುವ 

ಸಂಪ�ಣ� �ಾಮ����ೆ �ಾಗು ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗ�ಾರದು ಎಂದು ಬಯ�ದ�ೆ ಅದಕೂ� �ಾಮ����ೆ 

ಆದ�ೆ ಎರಡರ ಪ��ಾಮವ� �ನ�. ಅ��ಲ��ೇ�ರುವ ���ಯ�� ಶುಭ, ಸುಖ ಘ�ತ�ಾಗುವ��ಲ�. ನನ� 

ಅನುಭವದ ಅನು�ಾರ �ಾನು �ಾ�ಂದಲೂ ಬಂ�ತ�ಾ�, �ಾರ�ೕ�ೆಯೂ �ೊ�ೆ�ಾ� ಮತು� �ಾರ 

�ೊ�ೆಯೂ ಜಗಳ�ಾ� �ಾಳಲು ಬಯಸ�ಲ� �ಾ�ೆ�ೕ �ೕವ� �ಾವ��ೇ ವಸು���ಂದ ಬಂ�ತ�ಾ�, 

�ೊ�ೆ�ಾ� ಮತು� ಜಗಳ�ಾ� �ಾಳಲು ಬಯಸುವ��ಲ� ಮತು� �ಾ�ೇ ����ೊಂಡು �ಾಳ�ವ�ದ�ೆ� 

ಬಯಸುವ��ಲ�. ಈ �ೕ�ಯ�� ಪ��ೊ�ಬ� ವ��� ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಏಕಸೂತ��ೆ�ಂದ 

�ಾಳಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. 

ಸಂಬಧ�ೆನು�ವ�ದು ಎ�ಾ� ��ೆ�ಂದಲೂ �ೇ���ೕ��ೆ ಇದನು� �ಾವ� ಭ��ವಶ ಗುರು�ಸುವ��ಲ�, ಇ�ೇ 

ಇದರ ಸಂಕಟದ �ೆ�ೆ. �ಾವ �ಣ�ಂದ �ಾವ� ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಗುರು�ಸಲು �ಾ�ರಂ�ಸು�ೆ��ೕ ಅ�ೇ 

ಮುಹೂತ��ಂದ ನಮ�� �ಾ�ಾ�� �ೕವನ ಸಹಜ �ೌಲ�ಗಳ �ಷ����ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾಗ ನ��ಂದ 

ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಗುರು�ಸ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ ಅ�ಾಗ�ೇ �ೌಲ�ಗಳ� �ಾ�ಾ�ೆ�ೕ ದ��ಸುತ��ೆ ಫಲಸ�ರೂಪ 

�ವ�ಹ�ೆ ಆಗುತ��ೆ, ಇದರ �ೌ�ೕಕರ�ೆ�ಾ�ಾಗ ಉಭಯ ತೃ�� ಆಗುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾ�ಯ 

ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂಬಂಧವನು� ಗುರು�ಸುವ ���, ಗುರು�ಸುವ �� ಪ��ೕಜ�ೆಯ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ಾಗುತ��ೆ. ‘ಅಮ�’ ಗುರು�ಸುವ�ದು �ೕಷ�ೆಯ ಅಥ�ದ��. ಸಂರ��ೆಯ �ೊ�ೕತ ‘ತಂ�ೆ’ ಎನು��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಪ��ಾಣ �ೊ�ೕತ ‘ಗುರು’, ��ಾಸ �ೊ�ೕತ ‘�ಷ�’ ಎನು��ೆ�ೕ�ೆ. ಪ�ಚ�ತ ರೂಪದ��, �ಾವ� 

ಯಂತ�ವತ�ಾ�ರ�ೇಕು, �ಾಂ��ಕ�ೆಯ�� ಪ��ೕಣ�ಾ�ರ�ೇಕು ಎನು��ಾ��ೆ. �ಾನವ ಒಂದು ಯಂತ��ೇ? 
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ಇದ�ೆ� ಉತ�ರ �ೕಡುವವರು ಇ�ಾ��ೆ�ೕ? �ಾನು �ೇಳ�ವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾನವ ಯಂತ�ವಲ�. ಸವ�ತ� 

ಯಂತ�ಗಳ ರಚನ�ಾರ �ಾನವ�ೇ. ಇಂ�ನ ವರಗೂ ರ�ತ�ಾ�ರುವ ಎಲ� ಯಂತ�ಗಳ ಜನಕ �ಾನವ�ೇ. 

ಆದ��ಂದ ಯಂತ� �ಾನವನ�ನು� ಕಂಡು��ಯಲು ಆಗುವ��ಲ�. ಯಂತ�ಗಳ� �ಾನವ��ಂತ ಕ�� 

ಆದ��ಂದ �ಾನವನ ಅಧ�ಯನ ಯಂತ�ಗ�ಂ�ಾಗುವ��ಲ�. ಯರಡ�ೆಯ�ಾ�, ಸಮಸ� ಯಂತ� ಜಡ 

ಪ�ಕೃ��ಂದ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಇಂ�ನವರಗೂ ���ಸ�ಾ�ರುವ ಎ�ಾ� ಯಂತ�ಗಳ� ಪ�ಾ�ಾ�ವ�ೆ�ಯ 

ವಸು�ಗ�ಂದ�ೇ. �ಾ��ಾವ�ೆ�ಯ ವಸು�ಗ�ಂದ �ಾವ ಯಂತ�ವ� ರ��ಲ�. ಇದು �ೆನ�ಟು��ೊಳ��ವ �ಾತು. 

�ಾ�ಣ�ೋಶಗ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಯಂತ�ವನು� �ಾಡ�ಾ�ಲ�, �ಾನವ ಒಂದು ಯಂತ��ೆಂದು ಸ�ಪ�ಶಂ�ೆ 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು �ಾನವ ಪರಂಪ�ೆ�ೆ ಎ��ವರ�ೆ ಉ�ತ. ಅಭು�ದಯದ ಅಥ�ವನು� �ೇ�ೆ ಪ��ೈಸುವ�ದು. 

ಎಷು� ಅ�ಾಧ�ಾ� ಈ �ಾತು ನಮ����ೆ, �ಾನವನು ಒಂದು ಯಂತ��ೆಂದು, �ೋಗ�ಾ�� ವಸು��ೆಂದು. 

ಇಂ�ಗೂ ನಮ� ��ಾರ �ೕ�ೆ�ೕ ಇ�ೆ, ಆದ�ೆ ಇದು �ಜವಲ�. �ಾವ� ನಮ� ಮಕ�ಳ �ೊ�ೆ �ಾಳ�ತ�ಲು 

�ಾನು ಯಂತ�ಧ�� ಅಲ�, ಎಂಬುವ�ದು ನಮಗ�ಸುತ��ೆ. 

ನನ�ೆ �ಾನವ ಸಂ�ೇತನ  ಸ�ತ�ೆ ಗುರು���ೆ. ಸಂ�ಾನ�ೕಲ�ೆ ಮತು� ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯ ಸಂಯುಕ� 

ರೂಪ�ೇ ಸಂ�ೇತನ. ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳನು� ಗುರು�ಸ�ಾಗ�ದ��ೆ ಯಂತ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾಂ��ಕ�ೆಯ�� ನಮ�ೆ 

ತೃ��ಯಂತೂ ���ಲ�. �ಾವ� ಯಂತ�ವತ �ಾಯ�ವನು� �ಾ� ತ��� �ಗುವಂತಹ �ಾವ ರ�ೆ�ಯು ಪ�ೆ�ಲ�. 

�ೕ�ೆ �ಾ�ಾದರೂ ಗುರು ಇದ��ೆ �ಾನು ಅವರನು� ಆಮಂ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ವಂ�ಾನುಷಂ� ���ಂದ ಅ�ವ� 

ಪ�ಸುವವರ �ಾತನು� �ಾನು �ೇ���ೕ� ಅವರೂ ನನ�ೆ ಅ�ವ�ಪ�ಸುವ�ದರ�� ಸಫಲ�ಾಗ�ಲ�. ಇ�ೇ 

�ೕ�ಯ�� �ೌ�ಕ�ಾ� �ಾಗು �ಾ�ೆ��ಾ� ��ಾ�ಂತವ� �ಾನವ��ೆ ಪ��ಾ�ತ �ಾಡುವ�ದರ�� 

ಅಸಫಲ�ಾ��ಾ��ೆ. ಈ ಮೂರು ��ಾ�ಂತಗ�ಂದ �ಾನವ ��ೆ�ೕ�ತ�ಾದ�ೆ ಅದನು� ��ೕಕ�ಸಬಹುದು. 

ಅನ��ಾ �ಾನವನನು� �ಾನವನ ಅಥ�ದ�� ಗುರು�ಸ�ೇಕು. �ಾನವನನು� �ಾನವನ ರೂಪದ�� 

ಗುರು�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಈ ಪ��ಾ�ಪ ಪ�ಸು�ತ�ಾ��ೆ. 

ಇದ�ೆ� ಮುನ� ಆದಶ��ಾ�ೕ ��ಯ �ಾ�ಾ�ತು, ಈಶ�ರನು ಸಫಲ�ೆಯನು� �ೕಡುವವನ ರೂಪದ�� 

ಪ�ಸು�ತ ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. ಈಶ�ರನನು� �ಾನು �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ, ಅವನ ಹ��ರ �ಾವ��ೇ �ಾ��� ಇಲ� ಮತ�ವ��ೆ 

ಸಫಲ�ೆಯನು� �ೕಡಲು. ಈಶ�ರನನು� �ಾವ ರೂಪದ�� �ೋ��ೆ? ಈಶ�ರನನು� �ಾ�ಪಕದ ರೂಪದ�� 

�ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಸ�ಾನ ಊ�ೆ� ರೂಪದ�� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ ಇದ�ಂದ ಪ��ೆ�ೕಕ ಘಟಕ ಊಜ���ತ�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಪಕದ�� ಪ��ೆ�ೕಕ ಘಟಕ ಸಹ-ಅ�ತ�ದ���ೆ, ಇದನು� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಈಶ�ರನ�� �ೋಡಲು ಇ�ೆ�ೕನು 

�ಾ���ೆ? �ಾ� ಏ�ಾದರು ಇದ��ೆ �ೕವ� ಅದನು� �ೋ� ಪ�ಪಂಚ�ೆ� ����. �ೕವ ಅನುಸಂ�ಾನ 

�ಾಡುವ�ದ�ೆ� ಸ�ತಂತ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು �ೋ�ರುವ�ದು ಅ�ತು�ೊಂ�ರುವ�ದು �ಮ� ಮುಂ�ೆ 
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ಪ�ಸು�ತ�ಾ��ೆ. ನನ�ೆ ಸಂ�ೇದ�ೆ�ೕಲ ���ಂದ ಪ�ಣ��ಾಗ�ಲ�, �ಾಂ��ಕ ���ಂದಲೂ 

ಪ�ಣ��ಾಗ�ಲ�. ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ ���ಂದ ಇಂ��ಯ-ಸ��ಕಷ�ವನು� �ೇಂದ�ದ��ಟು� ಫಲಸ�ರೂಪ ನಮ� 

ಇಂ��ಯ-ಸ��ಕಷ�ದ  �ಾಮಥ�� ಮತು� ಅ�ೇ�ೆ �ಾಗು ನನ� ಸ�ೋದರನ �ಾಮಥ�� ಮತು� ಅ�ೇ�ೆಯ 

ನಡು�ೆ  ಅಂತರ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾನವನನು� ��ಧ�ೆಯ�� �ಾ�ಸುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ�ಾಗು�ೆ�, ಇದರ 

ಅನು�ಾರ ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ ���ಂದ �ಾನವ ವ����ಾ� ಆ�ೇ ಆಗು�ಾ��ೆ. ಎರಡ�ೆಯ ��, �ೋಗ�ಾ� 

���ಂದ ವ���, ವ����ಾ��ಾಗು�ಾ��ೆ ಅದನು� �ಾವ� ಅನುಭ�� ಕು�ತು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಮೂರ�ೆಯ ��, 

ಪ�ವ�ಜರು �ೇ�ೆದಂ�ೆ ಭ���ಾ� – �ರ���ಾ�, ಇವರಲೂ� ವ����ಾ��ೆಯ ಅಂತ��ಾಗುವ��ಲ�. ಈ 

�ೕ�ಯ�� �ಾನವ ಇಂ�ನವ�ೆಗೂ �ಾ�ರುವ �ೂೕರ ಪ�ಶ�ಮ, ಸತತ�ಾದ ಪ��ಾಸ, �ೂೕರ 

ಆ�ೆ�ಂದ ತುಂ�ದ ಪ�ಯತ�, ಎಲ� ಪ�ಯತ�ಗಳ �ಫಲ�ಾಗುವ ಆ�ಾರ ವ����ಾ��ೕ �ದ��ಾ��ೆ.  

ವ����ಾ��ೕ ಸಹ-ಅ��ತ�ದ ��ೋ�. ಇ�ೇ ಸಮಸ� �ಾನವರ ಖಂಡನದ ಆ�ಾರ�ಾ�ತ. ವ��� ಎ�� 

�ಾಳ�ೇಕು? ಸಹ-ಅ��ತ�ದ��. ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� �ಾಳ�ವ ಸರಳ ಉ�ಾಯ, �ಾನವನ ಸ�ತ ಸಹ-

ಅ��ತ�ವನು� ��ದು�ೊಂಡು – ನಂ�ದು� – ಗುರು�ಸ�ೇಕು. ಇದನು� ಗುರು��ದ�ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳಬಹುದು. 

ಸಮಗ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಗವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಇದನು� ಮುಂ�ೆ ಅಧ�ಯನ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇ�ೇ �ೕ�ಯ�� �ಾವ� 

ಪಶು-�ಡಮರಗಳ ಪ�ಪಂಚದ ಸ�ತವ� ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಡಮರಗಳ ಪ�ಪಂಚ�ಂದ �ಾವ� 

ಯ�ೇಷ��ಾ� ಉಪ�ೕ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ, �ಂ�ರು� �ೊಡುವ�ದ�ಾ�� ಏ�ಾದರು ಇರ�ೇಕಲ��ೇ. ಏನೂ 

�ೊಡ�ೆ �ೇವಲ ಉಪ�ೕ���ೊಳ��ವ�ದ�ೆ� “�ೇಖ���” ಎನು��ಾ��ೆ. ಈ “�ೇಖ���” ���ಂದ ವ��ೆ, 

ದುಖವಲ��ೆ �ೇ�ೇನೂ ಆಗುವ��ಲ�. ಇದರ ಅಂ�ಮ ಚರಣ ವ��ೆಯ��, ದುಖದ�� �ೊ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. 

ವತ��ಾನದ�ಾ�ಗು��ರುವ ಘಟ�ೆಗಳ� ಇದ�ೆ�ೕ �ೂೕ�ತ �ಾಡು���ೆ. ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� �ಾಳ�ವ�ದ�ಾ�� 

�ಡಮರಗಳ ಪ�ಪಂಚ ಮತು� ಪ�ಾಥ� ಪ�ಪಂಚದ �ೊ�ೆ ನಮ� ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� �ಶ�ಯನ �ಾಡುವ�ದು 

ಆವಶ�ಕ. ಇವ�ಗಳ ಸ�ತ ನಮ� ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� �ಶ�ಯ �ಾಡುವ�ದರ�� ಅಸಮ�ಥ��ಾದ�ೆ �ಾವ� 

�ಾ�ಗಳಲ�, �ಾವ� ��ಾ�ಗಳಲ�, �ಾವ� ��ೇ�ಗಳಲ�. ಅ�ಾ��, ನಮ� �ಾನವ� ಪ�ಣ�ವಲ�, ನಮ� 

��ಾನವ� ಪ�ಣ�ವಲ�, ನಮ� ��ೇಕವ� ಪ�ಣ�ವಲ�. �ಡ-ಮರಗಳನು� �ಟು� �ಾವ� ಎ�� �ೋಗುವ�ದು. 

ಪೃ��, �ೆಟ�, ಖ�ಜ, �ೈ�ಕ ಪ�ಪಂಚವನು� �ಟು� ಎ�� �ೋಗುವ�ದು. ಇವ�ಗಳ �ೊ�ೆ �ಾವ� �ಾಳ�ೇ �ೇಕು, 

ಇವ� ನಮ� �ೊ�ೆ ಇರುವ ದ�ವ�, ಸಂಪದ, ಐಶ�ಯ�. �ಾವ� ಇವ�ಗಳ �ೊ�ೆ �ಾಳ�ೇಕು. ಈ �ಶ�ಯದ�� 

�ಾನವ�ೇ ಪ�ಮುಖ �ಂದು. �ಾನವ�ೇ ಭ��ತ�ಾ�, ವ��ೆಪ�ೆದು, ದುಃ�ತ�ಾ� �ಾ��ಾ��ೆ. ಇ�ಾಗ 

ಬದ�ಾಗುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. �ಾಗೃತ�ಾಗುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಸಹ-ಅ��ತ�ವನು� ಗುರು�ಸುವ ��ಯ��, 

ಇ�ೆ�ಾ� ಸತ�ದ�� (�ಾ�ಪಕ ವಸು�) ಇ�ೆ ಎಂದು ಪ�ೆದನು, ಇದು ಸಹ-ಅ��ತ�ದ �ದಲ�ೆಯ �ಾ�. ಕ�ಮ�ಾ� 

ಪ�ಾ�ಾ�ವ�ೆ��ಂದ�ೇ �ಾ��ಾವ�ೆ� ಉದ��ತ, ಪ��ಾ�ತ ಮತು� �ರಂತರ �ೈಭ�ತ�ಾ��ೆ. �ಾ��ಾವ�ೆ� 
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ತನ����ೕ ವ�ವ�ೆ�ಯ ರೂಪದ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ, ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ, �ೈಭ�ತ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಪ�ಪಂಚವ� 

ತನ� ‘ತ�’ ಸ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾ��ಾ��ೆ. �ಾನವ ತನ� ತ�-ವನು� �ೇ�ೆ ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು, ‘ಸ�’-ವನು� 

�ೇ�ೆ ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು. ‘ಸ�’ ಕೂಡ ಇದು� ‘ತ�’ �ೊಡ�ರುವ�ದು ಮುಖ� �ಂದು. 

�ೕವನ ��ೆ��ಂದ ‘ಸ�’, ‘ತ�’ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. �ೕವನವನು� �ಾನು ‘ಸ�’ ರೂಪದ�� ಗುರು�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೕವ� 

ಗುರು�ಸಬಹುದು. ಶ�ೕರವನು� ‘ಸ�ರೂಪ’ ಎಂದು ಗುರು�ಸುವ ತನಕ ಭ��ತ�ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೕವನವನು� 

‘ಸ�’ ರೂಪದ�� ಗುರು�ಸುವ �ಣ�ಂದ�ೇ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ೕವ� �ಾ�ೆ�ೕ �ಾಳಬಹುದು. 

ಇದ��ಂತ ಮುನ� ವ�ವ�ೆ��ಾಗುವ��ಲ�. ಇದು ಎಷು� ಪ�ಕೃ� ಸಹಜ, ಸಹ-ಅ��ತ� ಸಹಜ ಪ�ಪ�ಣ� ಪ����!  

ಅ�ತು�ೊಳ� �ೇ�ಾದ ವಸು�ವ� �ೕವನ, ಅ�ತು�ೊಳ�ವವನೂ �ೕವನ. ಆದಶ��ಾ�ಗಳ ಅನು�ಾರ ದೃಶ�, 

ದಶ�ನ, ದೃಷ� ಮೂರೂ ಒಂ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ�ೇ ಮು���ಾಗುತ��ೆ. ಅವರ ಅನು�ಾರ ಈಶ�ರ�ೇ ದೃಶ�, 

ಈಶ�ರ�ೇ �ೋಡುವವನು, ಈಶ�ರ�ೇ ದಶ�ನ. ಇದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಹಲ�ಾರು �ಾಙ�ಮಯ ರ�ತ�ಾ��ೆ. 

�ೕ�ಾದ ನಂತರವ� ಈಶ�ರ �ೇ��ಾ��ೆ? ಎ���ಾ��ೆ? �ಾ��ಾ��ೆ? ಇದು ಅ��ಾಗ�ಲ�. ಇದರ ನಂತರವ� 

ಈಶ�ರ ಆ�ಾ�ತ �ಾತು �ಾನವ �ೇಳ��ಾ��ೆ, ಚ�ಾ�ಗ�ಸುತ��ೆ. ಚ�ಾ�ಗ�ಸುವ�ದು ಮತು� 

ಒ� �ೆಯ�ಾಗುವ�ದು, ಇ�ೆರಡರ ಮ�ೆ� ಇರುವ ಅಂತರ ಯ�ಾ ���ಯ���ೆ. ಇದರ ನಂತರ �ಾನವನನು� 

ಯಂತ��ೆಂದು �ೇಳ�ಾರಂ��ದರೂ, ಅದೂ ಆಗ�ಲ�, ಆದ�ೆ �ೇಳಲು ���ಸ�ಲ�. �ೕ�ೆ ಈಶ�ರನ ಬ�ೆ� ಸ�ಷ� 

�ಾಡ�ಾಗ�ಲ� ಆದರೂ �ೇಳಲು ���ಸ�ಲ�. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾವ� ����ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ, ಇದನು� �ಟು� �ೇ�ೆ 

�ೕಚ�ೆ �ಾಡ�ಾಗ�ಲ�. ಇದ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ ಪ�ೆಯುವ ��, �ೕವನ �ತ�. ಶ�ೕರ, �ೕವನ�ಾ�� ಪ�ೇ 

ಪ�ೇ ಆಗುವ ಘಟ�ೆ. ಶ�ೕರ ರಚ�ೆ ಗ�ಾ�ಶಯದ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ಅ��ತ� ಸಹಜ ���ಂದ ಪರ�ಾಣು 

�ಕ�ತ�ಾ� �ೕವನ ಪದ�ೆ� ಬರುತ��ೆ. ಶ�ೕರ ಪ�ೇ ಪ�ೇ ರ�ತ �ಾಗು �ರ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಾವ�ೆ�ಯ 

ಒಂದು �ೕ���ೆ, ಆನಂತರ ಅದು �ರ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಶ�ೕರವ� �ಾ�ಣ�ೊಶಗ�ಂದ  ರ�ತ ಘಟಕ. ಶ�ೕರ 

ರಚ�ೆಯ�� ಎಷು� ಸಂಪನ� ಮ��ಷ��ಾಗಬಹು�ೋ, ಅಷು� ಸಂಪನ��ಾದ ಮ��ಷ� �ಾನವ ಶ�ೕರದ�� 

ಒಳ�ೊಂ��ೆ. �ಾನವ ಸಂಪ�ಣ� ಅ��ತ�ವನು� ಮತ�ವ��ೆ ಸಂ�ೆ�ೕ�ತ �ಾಡಬಹುದು ಎಂಬುವ�ದರ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನು ಈ �ಾತನು� ಸ�ಾ�ಪನ �ಾಡು���ೆ�ೕ�ೆ. ಇದ��ಂತ ಅ�ಕ�ಾ� ಮ��ಷ�ದ �ಾವ 

ಪ��ೕಜ�ೆಯೂ ಇಲ�. ಇದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನವನ ಶ�ೕರ ರಚ�ೆ (�ಾ�ಣಸೂತ� ರಚ�ೆ ��ಯ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅನುಸಂ�ಾನ�ಾಗುತ� ಬಂ��ೆ) ಸವ� �ೆ�ೕಷ� ಆ��ೆ, ಇನೂ� ಏ�ಾದರು �ೆ�ೕಷ��ದ��ೆ ಅದೂ 

ಭ�ಷ�ದ�� ಪ�ಣ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ನಡು�ೆ ಶ�ೕರ �ಾ�ೆ�ಯ�� �ಾವ� ಏನು�ಾಡ�ೇಕು? �ೕವನ 

�ಾಗೃ�ಯನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು. ಈ ಕ�ಮದ�� �ಾವ� �ಾ�ರಂಭ �ಾ��ಾಗ, ಸಂ�ೇದನಗಳನು� 

ಅಡ�ಸುವ �ೆಲಸ�ಾಗ�ಲ�, ��ಾನ ���ಂದ ಅಥ�ಾ ಆದಶ��ಾ� ���ಂದ. ಸಂ�ೇದನಗಳ 

��ೋಧದ�� ಹಲ�ಾರು �ಾಧ�ೆಗಳನು� �ೇಳ�ಾ��ೆ. ಈ ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ ಹಲ�ಾರು ತಪ��ಗ�ಾ��ಾ��ೆ  
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ಆದ�ೆ, ತಪ��ನ ಪ��ಾಮದ�� ಒಂದು ���ತ ಅ�ವ�, �ಾವ�ದ�ಾ�� �ಾನವ �ಾ�ೊ�ಸು���ಾ��ೋ, ಅದು 

ವ�ವ�ಾರದ��, ಪರಂಪ�ೆಯ�� ಬರ�ಲ�. ತಪ��ಯರು ಏನು ಪ�ೆದ�ೋ ಏನು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ�ೋ, ಅದನು� 

ಅವ�ೇ ಸ�ಾ�ಪನ �ಾಡು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾನ� ಜನರು ಇಂತಹ ತಪ��ಯ�ಂದ ��� ಚಮ�ಾ�ರವನು� 

ಅ�ೇ���ಾ��ೆ �ಾಗು ಅವ�ಗಳ ಬ�ೆ� �ೕ�ಾಂಧ�ಾ��ಾ��ೆ. ಅ��ತ�ದ�� �ಾವ ���ಯೂ ಇಲ�, �ಾವ 

ಚಮ�ಾ�ರವ� ಇಲ�, ಅ��ತ�ದ�� ���ತ ವ�ವ�ೆ���ೆ. ���ತ ಪ��ಾಮ��ೆ, ���ತ ಉಪಲ�� ಇ�ೆ, ���ತ 

�ೆ�ೕಯ��ೆ, ಅದರ �ರಂತರ�ೆ ಇ�ೆ, ಇದನು� �ಾನು �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ, ಅ�ತು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇಂತಹ ���ತ 

�ೆ�ೕಯ�ಾ�� �ಾವ� �ೕವ� ಪ��ಾ��ತ�ಾ���ೕ�ೆ. ���ತ ���ಂದ�ೇ ಆ ���ತ �ೆ�ೕಯ �ಗುತ��ೆ. 

�ಾನವನ ಅಧ�ಯನವನು� �ಟು�, �ರ�ೆಯನು� ಸ�ಾ��ಕ �ಕ�ತ �ಾ���ಂದು �ೇ�, �ಾ�ಾಯ�ಕ 

�ೊಬ�ರವನು� ತ�ಾ���, �ೕಟ�ಾ�ಾಕವನು� ತ�ಾ��� �ಾವ� �ಾನವನ �ೆ�ೕಯವನು� ಪ�ೆಯುವ��ಲ�.  

�ಾನವನ ಮನ���ಯನು� ಧನದ ರೂಪದ�, �ೆ�ೕಷ�ೆಯ ರೂಪದ�� ಪ��ೕ��ಯೂ �ಾನವ ತನ� 

�ೆ�ೕಯವನು� ಪ�ೆಯುವ��ಲ�. ಇದ�ೆ� �ೆಸರು ‘ಇಂ�ೆ�ೆಕು��� �ಾ�ಪ�� �ೈ�’. �ಶ�ದ ಪ�ಮುಖ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� 

ಮತು� �ಾ��ಾಲಯಗಳ� ಇದನು� ��ೕಕ�ಸಲು ಬಯಸು���ಾ��ೆ. �ೕವನದ��ರುವ ಅ�ಯ ಶ��ಯನು� ಎ�� 

�ೋ�ಸುವ�ದು. ಅದನು� �ೋಗದ�ವ�ದ ರೂಪದ�� �ೇ�ೆ ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ದು, ಇದರ ಉತ�ರ �ಾ�ಾದರು 

�ೕಡು�ಾ��ೆ�ೕ? �ೕವನವನು� ಅ�ತು�ೊಂಡು ಈ ಪ��ಾ�ಪವನು� �ೕ��ಾ��ೆ�ೕ? ಇದು �ಾನವ �ಾ��ೆ 

�ೇ�ೆ ಉಪ�ಾ�? ನನ� ಅನುಭವ ಏ�ೆನು�ತ��ೆ ಅಂದ�ೆ �ಾನವನ �ೕವನ ಶ��ಯನು� ಎ�ೆ�ೕ 

ಉಪ�ೕ��ದರೂ ಅದು ಕ���ಾಗುವ��ಲ�. ಇದನು� �ೕವ� ಅನುಭ�� �ೋ�, �ೋ� ಜನರೂ 

ಅನುಭ�� �ೋಡಬಹುದು. �ೕವನ ಶ��ಗಳನು� ಎ�ೆ�ೕ ಉಪ�ೕಗ �ಾ�ದರೂ ಅದೂ ಇನೂ� 

ಪ�ಖರ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ���ಂದ �ೕವನ ಶ��ಗಳನು� ಎ�ೆ�ೕ ಉಪ�ೕಗ �ಾ�ದರೂ ಅವ� 

ಸ�ಾಪ��ಾಗುವ��ಲ�. ಅವ�ಗಳನು� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ಬಂ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.  ಬಂ�ಸಲು �ೋದ�ೆ ಬಂ�ಸುವವ�ೇ 

�ಕೃತ�ಾಗು�ಾ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಬು���ಾದ ಸ�ತವ� �ಾವ� �ೇ�ೆ ಅಡವ� ಇಡು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾಸ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, 

�ೆ�ೕಷ�ೆಯ ಆ�ಾರ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬುದರ �ಾದ��ದು. ಇದು �ಾನವನ ��ೋ�, ಸಹ-ಅ��ತ� 

��ೋ�, ಬು��ಯನು� �ೆ�ೕಷ�ೆಯ ಆ�ಾರ �ಾ�, �ೊ�ೕಹ-��ೊ�ೕಹದ ಆ�ಾರ �ಾ�, ��ಾ���ತ 

�ಾ�, ನಮ� ಬು���ೆ �ೕವ� �ಾ��� �ೊಡ�ೇ�ೆಂದು �ೇ� �ಾವ� ಸ�ಾಜ ��ಾ�ಣ �ಾಡುವ �ೂೕಷ�ೆ 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು �ಜ�ಾಗುವ�ದು �ಾಧ��ೇ? ಇದು �ೕ�ಸುವ �ಂದು. ನನ� ಪ��ಾರ ಇದು ಸವ��ಾ 

�ಥ�, ಬು��ಯನು� �ಾ�ಂದಲೂ �ೕ�ತ �ಾಡಲು �ಾಧ��ಲ� ಮತು� ಸವ� �ಾನವರ ಬು�� ಅ�ಯ, 

ಆದ��ಂದ ಅದನು� �ೕ�ಯ��, ಪ�ಸ�ಕಗಳ�� ಬಂ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾನು ಎಷು� �ಾಙ�ಮಯವನು� 

ಬರ���ೕ�ೋ ಅದ��ಂತ �ೆ�ಾ�� �ಾನು ಸ�ಯಂ�ನ ಅನುಭವ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ����ರುವ ಎಲ� 

ಯಂತ�ಗ��ಂತ �ಾನು �ೆಚು�. �ಾನವ �ಾ��ೕ ಎಲ��ಂತಲೂ �ೆಚು�. �ಾನವ�ೇ ಎ�ಾ� ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� 
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ಬ�ೆ��ಾ��ೆ ಮತು� ಎ�ಾ� ಪ�ಸ�ಕಗ��ಂತ �ೆಚು� �ಾನವ. ಈ �ಂದು��ೆ ಬರ�ೆ �ಾವ� ನಮ� ಸದು���ಯ 

ಪ��ೕಗ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬುವ�ದು ನನಗ�ಸುವ��ಲ�. ಈ ಎ�ಾ� ಚ�ೆ�ಗಳನು� ಬಹುಶಃ �ೕ���ಾಗ 

ಎಲ�ರು ತಮ��� ಔ�ತ��ೆಯನು� ��ೕಕ�ಸಬಹುದು. ಇದನು� ��ೕಕ�ಸುವ ಕ�ಮದ�� ಬರುವ ಅಂ�ಮ 

�ಾ�ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾವ� ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗ�ೇ�ೇಕು. ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗುವ�ದರ�� �ಾವ��ೇ �ೊಂದ�ೆ�ಲ�. 

ಅ��ಲ��ರುವ ಪ��ೕಗದ�ೆ�ೕ �ೊಂದ�ೆ�ರುವ�ದು. �ೋ�, ಈ ಧರ� ಒಂದು. ಇದನು� �ಾವ� ಖಂಡ – 

ಖಂಡದ�� ಹಂ�� �ಾಷ�ದ ರೂಪದ�� �ೋಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ ಪ��ೊ�ಂದು ಖಂಡದ �ಾಲು� ��ೆಯ�� 

�ೈನ�ವನು� ���ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೇ�ಾ�ಾಗ �ೋ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ, �ತ�ದು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಧರ� ತುಂಡು-ತುಂಡು ಆಗಲು 

�ಾಧ��ಲ�, ತುಂ�ಾದರೂ �ಾರು ಉ�ಯಲು �ಾಧ��ಲ�. ಅದನು� ತುಂಡು ಎಂದು ನಂ� (ಅದು 

ತುಂ�ಾ�ಲ��ರು�ಾಗ) �ಾವ� �ೆ��ಾ� ನ�ೆದು�ೊಳ�����ೆ�ೕ�ೆ�ೕ? ಇದು ಆ�ೋಚ�ೆ�ೆ ಒಂದು �ಂದು. 

ನಮ� ಸುಳ�� �ೇ�ೆ �ೆ�ೆ��ೆ ಎಂಬುವ�ದ�ಾ�� ಇದು ಒಂದು ಉ�ಾಹರ�ೆ. ಇ�ೊ�ಂದು �ದಶ�ನ ಏ�ೆಂದ�ೆ 

�ಾನವನನು�, �ಾ��ಗಳ ಬ�ೆ �ೕ�ಸುವಂ�ೆ, �ೇ�ೆ-�ೇ�ೆ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಬಣ� ಮತು� ವಂಶದ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ೆ �ಾವ� �ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇ�ೆಂತಹ ಬು��ಮತ�? �ಾನವನ �ೌ�ೕಕರ�ೆ ಅ��ನ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ಾಗುತ��ೆ, ಬಣ� ಮತು� ವಂಶದ ಆ�ಾರದ �ೕಲಲ�. ಇದನು� �ಾವ� �ೕವ�ದ��ಯೂ ಒ� �ೆ-ಒ� �ೆ 

ಘಟ�ೆಗಳ ರೂಪದ�� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ – �ಾಸ ಯುಗದ ��ೋಧ, �ಾಜಯುಗದ ��ೋಧ. 

�ಾಜಯುಗ�ಂದ ಪ��ಾ ತಂತ��ಾ�� �ಾನವ ಸಂಕ��ತ�ಾ��ಾ��ೆ ಆದ�ೆ ಅ�ವ��ಾದ ಅಥ�ಾ 

�ಾನವ�ಾದ ವ�ವ��ೆ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ವ�ವ�ೆ� �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಇನೂ� �ಾವ� ��ಾ�ತ�ಾಗಲು 

ಸಧ��ಾ�ಲ�. ಏನು ಪ�ೆ�ೆವ�? �ೌಲಭ�ಗಳನು� ಪ�ೆ�ೆವ�. ಯುದ�, �ೊ�ೕಹ, �ೆ�ೕಷ�ೆ ಇ�ೆಲ� ಇ�ೆ�ೕ ಇ�ೆ, 

ಸು��ನ �ೊ�ೕತಗಳ� �ಾವ� – �ಾವ�? �ಾಷ�ದ ��ಾರ (ಧರ� ಖಂಡ-ಖಂಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

�ೕ�ಸುವ�ದು), ಸಂ��ಾನ, ಶ�� �ೇಂ��ತ �ಾಸನ. �ಾಷ� ಸ�ೕ�ಪ�, ಸಂ��ಾನ ಸ�ೕ�ಪ� ಎಂದು 

ನಂಬ�ಾ��ೆ. ಸಂ��ಾನದ ಮಮ��ೇ�ೆಂದ�ೆ ಶ�� �ೇಂ��ತ �ಾಸನ. ಶ�� �ೇಂ��ತ �ಾನನ�ೇನು? ತಪ�ನು� 

ತ���ಂದ ತ�ೆಯುವ�ದು, ಅಪ�ಾಧವನು� ಅಪ�ಾಧ�ಂದ ತ�ೆಯುವ�ದು, ಯುದ�ವನು� ಯುದ��ಂದ 

ತ�ೆಯುವ�ದು. �ಾ�ಾನ� �ೌಲಭ�ಗಳ ಉಪಕ�ಮವನು� �ೆಲವ� ಸಂ��ಾನಗಳ�� �ಾಡ�ಾ��ೆ, ಇವ��ರುವ� 

�ೕಚ�ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಎಲ�ರ ಬ� ಹಣ�ದ��ೆ  ಅವರು �ಾಳ ಬಲ�ರು, ಯುದ� �ಾಡ ಬಲ�ರು. 

ಸಂಘಷ�ಪ�ವ�ಕ�ೇ �ಾಳ�ೇಕು, ಸಂಘಷ��ಂದ�ೇ ಗವ��ರುತ��ೆ�ಂದು �ೂೕಷ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಈ 

�ೂೕಷ�ೆಯ�� ಏ�ಾದರು ಸತ���ೆ�ೕ? ಎ�ಾ� ಸು��ನ ಜಡ ಈ �ೂೕಷ�ೆಗಳ���ೕ ಇ�ೆ. ಇದರ �ೕ�ೆ 

ಆ�ಾ�ತ ಪ��ಾರ, �ಾ��ಾರ, ��ಣ ಇ�ಾ�� ಸು��ನ ಕಂ�ೆಯ �ೆಳ�ೆ ಅಣ��ೆ. �ೆಲವರು ಇದ�ಂದ 

�ಡುಗ�ೆ ಪ�ೆಯಲು ಪ�ಯ��ಸು�ಾ��ೆ ಇನು� �ೆಲವರು ಇದ�ಂದ ಅಣ��ಾ��ೆ. ನನ� ಇ�ೆ� ��ಣದ�� ಪ�ವತ��ೆ 

�ಾಡುವ�ದು.  
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ಇ�ಾಗ �ಾನು �ೕವನ ಸಹಜ ಹತು� ���ಗಳನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು ತತ�ರ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. �ೕವನ�ರುವ 

��ೕಕೃ� ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವನ���ೆ�ೕ��ೆ. ಪ��ೆ�ೕಕ ವ��� ತನ� ಮನ���ಂದ, �ಾನು �ೕ�ತ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ, 

�ೕವಂತ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ೕವನ�ೇನು? �ೕವನದ ಪ��ೕಜನ�ೇನು? �ೕವನದ 

ಅಧ�ಯನವನು� �ಾಡುವವನು �ಾರು? �ೕವನದ ಹತು� ���ಗಳನು� �ಾನು ಅ�ತು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ, �ಾ� 

�ೋ��ೆ�ೕ�ೆ, ಇವ� ನನ��� ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ. �ೕವನದ ಹತು� ���ಗಳ �ೆಸರನು� �ದಲು 

ಅ�ತು�ೊ��ೆ �ೕಣ – 

೧. ಆತ� – �ೕವನದ ಇದು ಒಂದು �ಾಗ ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� ಅನುಭವ �ಾಡುವ ���. ಇದನು� ಮ�ಾ�ಂಶದ 

ರೂಪದ�� �ಾನು �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಸಂಘಟ�ೆ-ಪ�ಣ� ಪರ�ಾಣು�ನ ಮ�ಾ�ಂಶದ ರೂಪದ�� ಇದು ತನ����ೕ 

���ಾ�ೕಲ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಇದರ ಪ�ಥಮ ಪ��ೇಷ, ���ೕಯ, ತೃ�ೕಯ, ಚತುಥ� ಪ��ೇಷದ ರೂಪದ�� 

ಇತರ ಎಲ� ���ಗಳ� ಸಂ�ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕವನ ಪರ�ಾಣು�ನ ಮಧ�ದ�� (ಆತ�) ಎರ�ೇ ���ಗ��ೆ. 

ಅನುಭವ ಮತು� �ಾ��ಾ�ಕ�ೆ.  

೨. ಬು�� – ಪ�ಥಮ ಪ��ೇಷದ�� �ೋಧ ಮತು� ಖುತಂಭರ (ಸಂಕಲ�) ಎರಡು ���ಗ��ವ�ದು �ೋ��ೆ�ೕನ.  

೩. �ತ� – ���ೕಯ ಪ��ೇಷದ�� �ಂತನ ಮತು� �ತ�ಣ ಎರಡು ���ಗ�ರುತ��ೆ. 

೪. ತೃ�ೕಯ ಪ��ೇಷದ�� ತುಲನ ಮತು� ��ೆ�ೕಷ�ೆ ಎರಡು ���ಗಳ�ಗ�ರುತ��ೆ.  

೫. ಮನ – ಚತುಥ� ಪ��ೇಷದ�� ಆ�� ಮತು� ಆ�ಾ�ದ ಎರಡು ���ಗ�ರುತ��ೆ. ಇ�ೇ �ೕವನದ�� 

ಸಂಪ�ಣ��ೆಯ�� ಹತು� ���ಗ��ೆ. 

ಇಂ�ನವ�ೆಗೂ �ಾನವ �ಾಲು� ವ�ೆ ���ಗಳ�� ಪ��ಾ�ೕಕ���ಾ��ೆ. ತುಲನದ�� ��ಯ, �ತ, �ಾಭ��ೆ. 

��ಯ, �ತ, �ಾಭದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಸಂ�ೇದ�ೆ�ೕಲ�ೆ ಆ�ಾ�ತ �ಾಯ� �ಾಡುವ��ಾಗುತ��ೆ. 

ಸಂ�ೇದ�ೆ�ೕಲ�ೆ ಇಂ��ಯ ಮೂಲಕ, ಶ�ೕರ ಮೂಲಕ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇಂ��ಯಗಳನು� �ೕವಂತ 

�ಾಡುವ �ೆಲಸ �ೕವನ�ೇ �ಾಡುತ��ೆ. ಶ�ೕರವನು� �ೕವನ�ೆಂದು ನಂಬುವ��ೇ ಮೂಲ ಭ��. ಶ�ೕರವನು� 

�ೕವನ�ೆಂದು ನಂ�ದ �ೕ�ೆ ಶ�ೕರದ ಅನು�ಾರ ನ�ೆಯುವ��ಾಗುತ��ೆ, ಇ�ೇ �ಾನ��ೆಯ ಆ�ಾರ, 

��ವ��ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆಗ�ೇ�ಾ�ರುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ �ೕವನವನು� �ೕವನ, ಶ�ೕರವನು� ಶ�ೕರ�ೆಂದು 

ನಂಬುವ�ದು. �ೕವನ �ಾಗು ಶ�ೕರದ ಪ��ೕಜ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೌ�ೕಕರ�ೆ�ಾಗ�ೇಕು. 

�ೕ�ಾದ�ೆ �ಾನವ �ೇತನಪ�ವ�ಕ �ಾಳ�ವ��ಾಗುತ��ೆ.  ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ��ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ 

�ೌ�ೕಕರ�ೆ�ಾಗ�ದ��ೆ ಅವ�ವ�ೆ� ಆ�ೇ ಆಗುತ��ೆ.  ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದ�ಾ��, �ೕವನದ �ೌ�ೕಕರ�ೆ 

�ಾ��ೕಜ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಗು ಶ�ೕರದ �ೌ�ೕಕರ�ೆ ಉಪಯುಕ��ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ,  
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ಆವಶ�ಕ�ಾ��ೆ. ಶ�ೕರದ ಉಪಯುಕ��ೆ, �ೕವನ ತನ� �ಾಗೃ�ಯನು� �ಾನವ ಪರಂಪ�ೆಯ�� 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದ�ಾ��. �ಾನವ ಶ�ೕರದ ��ಾ�ಸ, �ಾದ� �ಾನವ �ಾ�ಲ�. �ಾನವ ಶ�ೕರ 

ರಚ�ೆ�ಾದ �ೕ�ೆ, �ಶು ಜ����ಾಗ ಅದು �ೕವಂತ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೕವಂತ �ಶು�ನ ಶ�ೕರ�ೇ 

�ೕವನ�ೆಂದು �ಾವ� ನಂಬು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸ�ಲ� �ನಗಳ ನಂತರ ಆ �ಶುವ� ಇದ�ೆ�ೕ ನಂಬುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� 

ಪರಂಪ�ೆ ತನ����ೕ ��� ಬಂ�ತ�ಾ��ೆ �ಾಗು ಈ ಬ�ೆ�ಂದ ತ����ೊಳ�ಲು ಅ��ಾವಕರು 

ಅ�ತು�ೊಳ��ೇ �ೇಕು. 

�ಶು�ನ ಶ�ೕರ ಗಭ�ದ���ೕ ರ�ತ�ಾಗುತ��ೆ ಅದನು� �ಾವ��ಾದರು ‘�ೇವನ’ ನ�ೆಸುತ��ೆ. ‘�ೕವನ’ 

ಪ�ಕೃ�ಯ�� ಇ�ೆ�ೕ ಇ�ೆ. ಶ�ೕರವನು� ‘�ೕವನ’ �ಾಲ��ೇ-ಐದ�ೇ �ಂಗ�ನ�ೆ� ನ�ೆಸಲು �ಾ�ರಂ�ಸುತ��ೆ. 

ಈ �ೕ�ಯ�� ಶ�ೕರ ಮತು� �ೕವನದ ಸಂ�ೕಜ�ೆ ಗ�ಾ�ಶಯದ���ೕ ಆಗುತ��ೆ. ‘�ೕವನ’ ಶ�ೕರವಲ�. 

ಇದನು� ಗುರು�ಸುವ �ೕ� ಈ ಪ��ಾರ. ಶ�ೕರದ �ಾವ��ೇ ಅಂಗ ಅವಯವದ�� �ಾ�ಯದ, ಧಮ�ದ, ಸತ�ದ 

ಪ��ೕ�ೆ, ಅ�ೇ�ೆ�ಲ�. ಆದ�ೆ �ಾವ� ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವ�ಂದ �ಾ�ಯದ, ವ�ವ�ೆ�ಯ, ಸತ�ದ, ಅ�ೇ�ೆ ಪ��ೕ�ೆ 

�ಾ�ೇ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಅ�ೇ�ೆಗಳ� ಪ��ೈಸುವ��ೇ �ೇವನದ ಹತು� ���ಗಳನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದು. 

ಶ�ೕರ �ೕವಂತ�ಾ�ರುವ�ದ�ಾ�� ಶ�ೕರದ�� �ೕವನ�ರುವ�ದು ಅವಶ�ಕ. 

‘�ೕವನ’ ತ��ಂದ�ೇ, ಎಂ�ಗೂ,  �ಶು �ಾಲ�ಂದ�ೇ ಮನದ ಎರಡು ���ಗಳನು� ಆ��, ಆ�ಾ�ದವನು� 

�ಾ�ರಂ�ಸುತ��ೆ. ��ೆ�ೕಷ�ೆ �ಾಗು ತುಲನದ��, ��ೆ�ೕಷ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ, ತುಲನದ�� ��ಯ, �ತ, �ಾಭದ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೕ �ಾಡುತ��ೆ. �ತ�ದ ಒಂ�ೇ ��� �ತ�ಣವನು� �ಾವ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ತ�ಣ ���ಯ 

�ಾರಣ �ಾನವ ತನ� �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾಂ�ೆ ಮತು� ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆಯ ಸಮಸ� ವಸು�ಗಳನು� ���ತ 

�ಾಡ�ಾ��ೆ ಮತು� ಅದನು� �ಾ�����ಾ��ೆ. �ಾ����ದ �ೕ�ೆಯೂ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಯ ತನಕ ತಲಪ�ಲ�. ಈ 

ಉಪಲ��ಗಳನು� �ಾವ� �ೆ�ೕಷ��ೆಯ ಉಪಲ��, �ಾನ�ೕಯ�ೆಯ ಉಪಲ�� ಎಂದು ನಂ��ೆ�ೕ�ೆ.  �ಾನವನ 

ಅ��ಾರಗಳ ಉಪಲ��ಗ�ಾ��ೆ, �ೆ�ೕಷ�ೆ, ಸಂಘಷ�ದ ಉಪಲ��ಗ�ಾ��ೆ. ಈ �ಾತುಗಳನೂ� �ೇ� 

ನಗುವಂ�ಾಗುತ��ೆ. ��ಾದವ� ಆಗುತ��ೆ. �ಾವ�, �ಾನವರು ಎಲ�ವನು� ಪ�ೆ�ಾ�ತು, �ಾನವನ 

ಅಧ�ಯನವ� �ಾ��ಾ�ತು, ಎಂದು �ಾವ� �ೇ�ೆ ನಂ��ೆ�ೕ�ೆ? ಇದು �ೕ�ಸುಲು, ಪ�ನ���ಾ�ಸಲು 

�ಂದು. ಶ�ೕರ �ಾಸ�ದ �ಾಮ�ಂದ �ೇಳ�ಾಗುವ �ಾಸ�ದ�� �ೇವಲ ಶ�ೕರ ರಚ�ೆ �ಾಗು ಪ����ಯ 

ಅಧ�ಯನ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, ಆದ�ೆ �ಾನವನ ಅಧ�ಯನ �ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ.  �ೕ�ೇ 

�ೕ�� ಶ�ೕರವನು� ಕತ���, �ಾಂಸ-ನರಗಳ, ಮೂ�ೆಗಳ, ಗಣ�ೆ�ಾ� �ಾನವನ ಅಧ�ಯನ 

�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ? �ೕವಂತ �ಾನವನ���ೕ ಶ�ೕರದ�� ಕಣು�, �� ಇ�ಾ��ಯ ಅಧ�ಯನ �ಾ� 

�ಾನವನ ಅಧ�ಯನ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಪರಂಪ�ೆಯ�� �ಾನವನ �ೕ�ೆ ಸು��ನ ಕಂ�ೆಯನು� 
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�ೇರ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾವ� �ಾನವನ ಅಧ�ಯನ �ಾ�ಲ� ಆದ�ೆ ಅಧ�ಯನ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು 

ಜಂಬ�ೊ���ೋಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಅ��ತ�ದ ಅಧ�ಯನವನು� �ಾಡ�ೆ, ಇದರ �ೕ�ೆ �ಾಸ�ೆ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆಂದು 

ಜಂಬ�ೊ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾನವ ಪರಂಪ�ೆ ಈ �ಾರದ �ೆಳ�ೆ ಹೂತು�ೋ��ೆ. 

ಇ�ಾ�ರುವ�ದು ಎರ�ೇ �ಕಲ�, ಇದ�ಂದ ತ����ೊಳ��ವ�ದು ಅಥ�ಾ ಹೂ�ದು� �ಾಶ�ಾಗುವ�ದು. 

�ಯ��ೕ ನಮ�ನು� ಸಂತು�ತ �ಾಡುತ��ೆ, ಏನು ನಮ�ೆ �ೇ��ೊಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾನವ �ಾ� ಎಷು� ಅ� 

�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ, ಅಷೂ� �ಾ�ದ ನಂತರ ಪ�ಕೃ� ಎಂತಹ ಪ���� ಹು��ಸುತ��ೆ ಎಂದ�ೆ �ಾನವ ಈ 

ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ ಇರುವ��ಲ�. ಪ�ಸರದ ಬ�ೆ�ಾಗು��ರುವ �ೋ�ಾಹಲ �ಾವ� �ೇಳ��ಾ� ಬರು���ೆ�ೕ�ೆ, ಎಷು� 

�ಾನವರು ಉ�ಯು�ಾ��ೆ, ಎಷು� �ಾನವರು �ಾಶ�ಾಗು�ಾ��ೆ, ಇದ�ೆ� ಉ�ಾಯ �ೕ�ಸ�ಾಗು���ೆ. 

�ೆಲವ� �ೇಶದ ��ಾ�ಯರು, ನಮ� �ೇಶ ಉ�ದ�ೆ �ಾಕು ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾ��ೆ, �ೆಲವ� ಧಮ�ದವರು 

ನಮ� ಧಮ�ದವರು ಉ�ದ�ೆ �ಾಕು ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾವ��ಾದರು ಒಂದು ಮತ ಉ�ದು �ೇ�ೆ 

ಎ�ಾ� �ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಇ�ೆ�ಾ� �ಾ��ಂದ ಎ�� ತಲುಪಲು ಬಯಸು���ೆ�ೕ�ೆ? �ೕ�ೆ 

�ೕ�� ಏನು ಪ��ೕಜನ? ಈ �ಂದು�ನ �ೕ�ೆ ನನ� �ೕಚ�ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಧಮ� ಮತು� �ಾಜ�, ��ಣದ 

�ೆಸ�ನ�� ಎಲ�ರು �ಾ� �ಟು� �ೋ��ಾ��ೆ. ಧಮ� ಗ��ಯ�� ಧಮ�ದ �ಾವ��ೌಮ�ೆ�ಲ�. ಧಮ�ಗ��ಯ 

�ೆಸ�ನ��ರುವ ಎ�ಾ� ಧಮ�ಗಳ�� �ಾವ��ೇ �ಾವ��ೌಮ ಧಮ�ದ ಆ�ಾರದ��ಲ�. �ಾವ ��ಣವ� ಇಲ�. 

�ಾವ ಪ��ಾಣವ� ಇಲ�. ಧಮ�ವನು� ಎ��ಂದ ತರುವ�ದು? �ಾಜ� ಗ��ಯ�� �ಾಜ�ದ �ಾವ��ೇ  

ಅವ�ಾರಣವ� ಇಲ�. 

�ಾಜ�ವನು� �ಾ�ಾಡಲು �ಾವ� �ೆಲಸ �ಾಡ�ೇಕು. ಏನು �ಾಡುವ�ದು? ಸಂಘಷ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸಂಘಷ�ದ 

ಒಟು� ಮ�ಾ�ೆ, ��ೊ�ೕಹ-�ೊ�ೕಹ, �ೆ�ೕಷ�ೆ ಮತು� ಯುದ�. ಈ �ಾಲು� �ಾ�ಾ�ೆ �ಾರು ತ�ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. 

ಪ�ಕೃ� ಅಥ�ಾ �ಾನವ. ಇದನು� �ೋಡ�ಾ��ೆ, ಅಧ�ಯನ �ಾಡ�ಾ��ೆ, ಈ �ಾ�ಾ�ೆ �ಾನವ�ೇ 

ತ�ಾ�ಸುವ�ದು, ಭ��ವಶ ತ�ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. ಆ�ಾ�ನ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಎರ�ೇ – ಧಮ�ಗ��, �ಾಜ�ಗ��. 

ಅತ�ಂತ ಶ��ಯುಳ�, ಅತ�ಂತ �ಾಕ��ರುವ, ಎ�ಾ� �ಾಧನಗ�ರುವ ಸಂ�ೆ� ಇ�ೆರಡು. ಇಂತಹ ಎರಡು ಗ�� ಈ 

�ೕ�ಯ�� �ಕ��ಾ��ೆ. �ಾ��ಾರ ಗ��ಯಂತೂ �ೇಳ�ೇ�ೇ�. ಅದು �ದ�ಂದ�ೇ �ೆ�ೕಷ�ೆ�ಾ� 

ತ�ಾ�ಾ��ೆ. ��ಣ ಗ��ಯನು� ��ಾ��ದ�ೆ, ಅವರ ಹ��ರ �ಾವ��ೇ �ಾಗ�ದಶ�ನ, ��ೆ ದಶ�ನದ 

���ತ�ಾದ ಲ��ವನು� ಗುರು�ಸುವ �ಾವ ವ�ವ�ೆ�ಯೂ ಇಲ�. �ೕ�ೇ �ೇ� �ಾ�ಾನ� �ಾನವ 

�ಾಡುವ��ೇನು? ಈ �ಾಲು� ಪರಂಪ�ೆಗ�ಂದ (ಧಮ�, �ಾಜ�, �ಾ��ಾರ, ��ಣ) �ಾವ ರ�ೆ� �ಗುವಂ�ಲ�. 

�ೕ�ರು�ಾಗ ರ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆ�ಹ��, ರ�ೆ� ತ�ಾ�ಸುವ��ೇ �ಾಹ�ಕ�ೆ. ಈ ರ�ೆ� ಅ��ನ, �ಾ��ಾ�ಕ�ೆಯ, 

ಜ�ಾ�ಾ��ಯ, �ಾಗವ�ಸು��ೆಯ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ೊ�ೆ�ಾಟದ ರ�ೆ��ಂದ �ಾವ ಲ��ವ� �ಗುವ��ಲ�. 

�ೊ�ೆ�ಾಟ�ಂದ ಆವಶ�ಕ�ೆಗಳ� ಪ��ೈಸುವ��ಲ�. ಇದರ ನಂತರವ� �ೊ�ೆ�ಾಟದ ಪರಂಪ�ೆ��ೆ. ಇದೂ 
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ಒಂದು �ೊಡ� ಭ���ಾ�ತಲ��ೇ. ಇ�ಾಗ, ಬು��ಯ �ಾ�ೆ�ೆಂದ�ೆ �ಾವ� ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗ �ೇಕು. 

ಅ��ನ �ೆ�ೕಧ ಸ�ಯಂನ���ೆ. ನನ�ನು� �ೆ�ೕ�� �ೕವ� ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. �ೕವ� ತಮ�ನು� 

ಸ�ಯಂ �ೆ�ೕಧ �ಾ�ದ�ೆ ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗು��ೕರ. �ಾನು ಪ�ಪಂಚವನು� �ೆ�ೕ�� ಮೂವತು� ವಷ� 

�ೆಣ�ಾ��ೆ. ನನ�ೆ ಎಲೂ� ಅ��ನ �ಾವ��ೇ ಅಂಶವ� �ಗ�ಲ�. �ಾ�ಾಗ �ಾನು ಇಪ��ೆ�ದು ವಷ� 

ಪ�ಯತ� �ಾ� ನನ�ನು� ಸ�ಯಂ �ೆ�ೕ�� �ೋ��ೆ�ೋ ಅ�ಾಗ ನನ�ೆ ಅ��ನ ಎ�ೆ ���ತು. ಗತ�ಾಲದ 

ಪ��ಾಸ�ಂದ �ಾನು ಏನನು� ಪ�ೆದ�ೋ ಅದನು� ಸತತ ��ೆ�ಯ ���ಂದ �ಾನವ��ೆ ಒ��ಸಲು 

ಬಯ��ೆನು. ಈ ಕ�ಮದ�� ಇದು ಒಂದು ಪ��ಾಸ. 

ಇದುವರ�ೆ �ಮ�ೆ ಇಂ�ತ�ಾ�ರ�ೇಕು, ಸಹ-ಅ��ತ��ೇ ಪರಮ ಸತ�. ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� �ಾಳ�ವ��ೇ ನಮ� 

ಪರಮ ಧಮ�, ಇದು ಅ��ಾದ�ೆ ಅದ�ಾ�� ಎಲ� ಅ�ವ� ಸ�ೕ�ೕನ�ಾ��ೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ನನ� 

ಪ��ಾರ ಸುಳ�� ಅ�ಕ ಕ�ಣ, ಸತ�ದ�� �ಾಳ�ವ�ದು ಅ�ಕ ಸುಲಭ. ಅ�ಕ ಸುಗಮ, �ಾನು �ಾ� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. 

�ದಲು ಪ��ೆ�ಗ�ಂದ ಆವ���ಾ�ಗ �ಾಳಲು ಎಷು� ಕಷ��ೆ��ತು. ಸ�ಾ�ಾನ ����ಾಗ, ಪ��ೆ�ಗ�ಂದ 

ಮುಕ��ಾ�ೆನು ಮತು� �ಾಳ�ವ�ದು ಸುಗಮ�ಾ�ತು. ಈ �ಾತು �ಮಗೂ �ೇ� ಅ��ದ�ೆ ನನ� ��ಾ�ಸ 

�ೆಚು�ತ��ೆ. ಈ �ಾತನು� ಸಂಗ�ಗರು �ೋ��ಾ��ೆ, �ೕವ� ಬಯ�ದ�ೆ �ೆ�ೕ�ಸಬಹುದು. �ೆ�ೕಧ 

�ಂತ�ೆ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಯ ವ�ವ�ಾರ�ಂದ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ� ಸಂಬಂಧಗಳನು� 

ಅ�ತು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂಧಗಳ �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡು�ೆ��ೆ�ೕ, ಸಂಬಂಧಗಳ�� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ 

�ೌಲ�ಗಳ �ೌ�ೕಕರ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ, ಉಭಯ ತೃ��ಯ �ಾಗ�ೆ� ಬರ�ಾಗು���ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ 

ಬರ�ಾಗು��ಲ��ೇ, ಇ�ೆ�ಾ� �ೆ�ೕ�ಸುವ �ಂದುಗಳ�. ಇದನು� �ೆ�ೕಧ �ಾಡಲು �ಾ�ರಂಭ �ಾ�ದ�ೆ ��ಯ, 

�ತ, �ಾಭದ�� ���ತ�ೆ �ಗುವ��ಲ�. ನಮ�ೆ �ಾವ�ದು ��ಯ�ೆ�ಸುತ��ೆ�ೕ, �ಮ�ೆ ಅದು �ೇ� 

ಅ�ಸುವ��ಲ�. ನಮ�ೆ �ಾವ�ದು �ತಕರ�ೆಂದು ಅ�ಸುತ��ೆ�ೕ �ಮ�ೆ ಅದು ಅ�ಸುವ��ಲ�, ಎಷು� 

�ಾಭ�ಂದ �ೕವ� ಸಂತುಷ��ಾದ�ೋ ಅ�ೆ�ೕ �ಾಭ�ಂದ �ಾನು ಸಂತುಷ��ಾಗುವ��ಲ�. ಇದರ�ೆ�ೕ ಸಮಸ� 

�ಾನವರು �������ಾ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ��ಯದ��, �ತದ��, �ಾಭದ�� ಸ�ಾನ�ೆಯ ಆ�ಾರ�ಾಗಲು 

ಸಧ��ಲ�. ಇದ�ಂದ ತ����ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� ಏನು �ಾಡುವ�ದು, ಈ ಮೂರು ತುಲನದ (��ಯ, �ತ, �ಾಭ) 

ಬದಲು ಇ�ೊ�ಂದು ತುಲನ��ೆ (�ಾ�ಯ, ಧಮ�, ಸತ�) ಇ�ೆ. �ಾ�ಯ ದೃ���ಂದ �ಾವ� �ಾ�ಾಗ ತುಲನ 

�ಾಡ�ಾರಂ�ಸು�ೆ�ೕ�ೕ ಅದ�ೆ� �ಂತನ�ೆಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ಯ ನಮ�ೆ ಸಂಬಂಧವನು� ಗುರು��ದ 

�ೕ�ೆ�ೕ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ಸಂಬಂಧವನು� ಗುರು��, ಫಲಸ�ರೂಪ �ೌಲ�ಗಳ ��ಾ�ಹ�ಾ�ಾಗ, ಅದರ 

ಫಲಸ�ರೂಪ �ೌ�ೕಕರ�ೆ�ಾ� ಮತು� ಉಭಯ ತೃ���ಾ�ಾಗ ಅದರ �ೆಸರು �ಾ�ಯ. ಎರಡೂ ಪ�ಗಳನು� 

ಸಂತು�ತ ರೂಪದ�� ಸಂತುಷ� �ಾಡುವಂತಹ ವಸು��ೇ �ಾ�ಯ. ಎರಡೂ ಪ�ಗಳ� 

ಸಂತುಷ��ಾಗ�ಲ��ೆಂದ�ೆ �ಾ�ಯ �ಲ�. ಈ ಸಂಬಂಧದ��, ನನ�ನು� �ಾ�ೋ �ೇ�ದರು, �ಾ�ಾದರು 
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ಅಪ�ಾಧ ಅಥ�ಾ ತಪ�ನು� �ಾ�ದ�ೆ ಅದ�ೆ�ೕನು �ಾಡುವ�ದು? �ಾ�ಾದರು ಅಪ�ಾಧ / ತಪ�� ಏ�ೆ 

�ಾಡುತ��ೆಂದ�ೆ ಅವರನು� �ಾವ� ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾ� �ಾಡ�ಲ�. �ೕವ� ಅಪ�ಾ�ಗಳ ಸಂಘ�ೇ�ೆ ಇದನು� 

�ೋಡು��ೕರ, ಸ��ಾದ ವ���ಯ ಸಂಘದ�� �ಾ�ೆ �ೋಡ�ಾರದು. ಅಪ�ಾಧ �ಾಡ�ೇ�ರುವಂತಹ 

ಹಲ�ಾರು ವ���ಗಳ ಸ�ತ ನಮ�ೇನು ಸಮ�ೆ��ಲ�. ಪರಸ�ರ �ೌ�ೕಕರ�ೆ �ಾ� ಉಭಯ ತೃ�� 

ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದನು� �ೇ�ೆ ಮ�ೆಯುವ�ದು. ಇ�ೊಂದು ಪ��ಾಣ �ಮ� ಮುಂ��ೆ, �ಮ�ೆ ಇದರ 

ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ�ೕ ಇಲ��ೆ? ನನ��� ಮತು� �ಮ��� ಇ�ೆ�ೕ ಅಂತರ, �ಾನು �ೇದ�ೆ ವಶ ಒಂದು �ೆ�ೆ� ಮುಂ�ೆ 

�ೋ�ೆನು. ನನ�ೆ ಈ ವಸು� �ೊರ�ತು ಎಂದು �ಾನು ಸ�ಾ��ನ �ಾಡಬಹುದು. ಅ�ತು�ೊಂಡ ನಂತರ 

�ೕವ� ಇ�ೆ ಸ�ಾ�ಪನ �ಾಡು��ೕ�ಾ. ಇದರ�� ಬಹಳ ಸುಖ��ೆ, ತೃ����ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಸವ� �ಾನವ 

ಸ�ಾ�ಪನ �ಾಡಲು �ೕಗ��ಾಗು�ಾ��ೆ ಅ��ಾದನಂತರ. ಅ�ವ� ಎ�� �ಗುತ��ೆ? ��ಣ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� ಸತತ 

��ೆ�ಯ ಅ�ಾ�ಪ�ೆ�ಂದ. ��ಣ ಸಂ�ೆ� ಎಂದ�ೇನು? ಎ�ಾ� ಅ��ಾವಕರ ಸ���ತ ಅ�ವ���.  

ಅ�ವ�, �ೋಧ ಪ�ವ�ಕ ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದ�ಾ��ರುವ �ಾಯ�ದ �ೆಸರು ��ಣ. ಅ�ವ�, ಪ��ಾಣ 

�ೋಧ�ಾಗ�ೆ ��ಣ �ಾಯ��ಾಗುವ��ಲ�. ಅ���ಾ�, ��ಣ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� ಜ�ಾ�ಾ�ರರು, ಪ��ೆ�ೕಕ ಅ��ಾವಕ 

ಜ�ಾ�ಾ�ರರು. ಪ��ೊ�ಂದು ಪ��ಾರ ��ಣ�ಾ�� ಸೂತ�. ಆದ��ಂದ ��ಣ ಸಂ�ೆ��ಾ� ಏ�ೕಕರಣ, 

�ಾಸ�ೕಕರಣ, ಸ�ಾ��ೕಕರಣ, ಇ�ೆ�ಾ� �ೕ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಪ��ೕಜನ�ಲ�, ಪ��ೕಜನ�ಾ�ಲ�. 

ಅ��ಾವಕರನು� �ೇರ�ಾ� ��ಣ ಸಂ�ೆ�ಯ ರೂಪದ�� �ೋಡ�ೇಕು. ಇದರ�ೆ�ೕ �ಾನವನ 

ಕ�ಾ�ಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ���ಂದ ಇ�ೇ ಸ�ರೂಪ  �ೋರುತ��ೆ. �ಾವ� �ಾ�ಯ�ೕಡುವ �ಮ�ೆ�ಂದ 

��ಾ�ತ�ಾಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಯ�ೕಡುವ �ಮ�ೆ ಸ�ಯಂನ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ . ಈ ಎರಡೂ 

ವಸು�ಗ�ಂದ ಸಂಪನ��ಾದ�ೆ �ಾವ� �ಾ�ಯ �ಾಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ವಸು�ಗ�ಂದ ಸಂಪನ��ಾದ�ೆ �ಾವ� 

ಅ�ತು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಅ�ತು�ೊಳ��ೆ �ಾ�ಯ �ೇ�ೆ �ಾಡುವ�ದು. �ೊಡ�-�ೊಡ� �ಾ��ಾಲಯಗಳ�� 

�ಾ�ಯವನು� ಅ�ತು�ೊಂ�ರುವ �ಾ�ಯಮೂ�� �ಗುವ��ಲ�, ಮತ�ವರು ಎನು�ಾಡುವ�ದು? �ಾಳ�ವ�ದರ�� 

ಕ�ಷ� �ಾ�ಯ�ಾದರೂ ಇರ�ೇಕು. ಇದರ ಪ��ಾಣ �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡ�ೆ. �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� 

ನಡ�ೆ�ಂತ ಕ��ಯ�� �ಾ�ಯ�ಾಗುವ��ಲ�. ಇದ��ಂತ �ೆ��ನ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಲ�. �ಂತನದ ಸ�ತ �ೕವನದ 

ಆರು (೬) ���ಗಳ� ಪ�ಣ��ಾಗುತ��ೆ. ��ೆ�ೕಷ�ೆ ��ಯ, �ತ, �ಾಭದ ಅಥ�ದ�� ಬಹಳಷು� �ಾ�ಾ��ೆ. 

ಶ�ೕರದ ಆವಶ�ಕ�ೆಗ��ಾ� �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾಂ�ೆ ಮತು� ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆ ಸಂಬಂ� ವಸು�ಗಳ ಉ�ಾ�ದ�ೆ 

ಬಹಳಷು� �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಇದಲ��ೆ ಇರುವ ವಸು�ಗಳ�, �ಾಂಬು �ಾಡುವ�ದು, ��ೈ� �ಾಡುವ�ದು, 

ಯುದ��ೌ�ೆ ಇ�ಾ�� �ಾಡುವ�ದು �ಾನವ ಉಪ�ೕ� ಅಲ�. ಇವ� �ರಥ�ಕ ಮತು� �ಾಶದ �ಾರಣ. ತಕ� 

���ಂದ ಮತು� ಘಟ�ೆ ���ಂದ ಇದು �ದ��ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ���ಂದ, ತಕ� ���ಂದ, ವ�ವ�ಾರ 

���ಂದ �ಾನವ��ಾ� ವಸು�ಗಳ ಉಪ�ೕಗ �ದ��ಾಗುತ��ೆ. �ಾ��ಕ ���ಂದ �ಾವ� ಸುಖ 
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ಉಳ�ವ�ಾಗಲು ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ಸುಖ ಉಳ�ವವ�ಾದ�ೆ �ಾ��ಕ �� ರೂಪದ�� �ಾವ� 

ವ�ವ�ಾ�ಕ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅದನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ಾವ� ವ�ವ�ಾ�ಕ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, ಇ�ೇ ತಕ� ��. 

ಈ �ೕ�ಯ�� ತಕ�, �ಾ��ಕ ಮತು� ವ�ವ�ಾ�ಕ ���ಂದ �ಾನವ ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುವ �ಾತು ಬರುತ��ೆ. 

�ಾವ� ಏನು �ಾತ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ, ಓದು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ, ಬ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ ತಕ� ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ತಕ�, �ಾ��ಕ�ೆಯ ಅಥ�ವನು� ಮುಟು�ತ��ೆ ಇ�ೇ ಸಂ�ೆ�ೕಷ�ೆಯ ಮ��.  

ನಮ� ಸಂ�ೆ�ೕಷ�ೆಯ�� ಮುಂ�ೆ�ರುವ ವ����ೆ �ಾ��ಕ�ೆ ಸಂದ���ದ�ೆ ನಮ� ಸಂ�ೆ�ೕಷ�ೆ 

�ಾಥ�ಕ�ಾ�ತು. ಅ�ೇ ತತ� ವ�ವ�ಾರದ �ಾಥ�ಕ�ೆಯನು� ಇಂ�ತ �ಾ�ದ�ೆ, (ವ�ವ�ಾರದ�� 

�ಾಥ�ಕ�ೆ, �ಾನವನ ಪ��ೕಜ�ೆ ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-ಅ��ತ�, ಈ �ಾಲ�ನು� ಇಂ�ತ 

�ಾಡುವ�ದು) ಮತು� �ೋಧ �ಾ�ದ�ೆ ವ�ವ�ಾರ �ಾನ ಅನುಭವ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ�� �ಾ��ಕ 

�ಾನ�ಾ�ತು. �ಾ��ಕ �ಾನ�ಾ��ಯೂ ತಕ� �ೇಕು, ವ�ವ�ಾರ �ಾನ�ಾ��ಯೂ ತಕ� �ೇಕು. 

�ದಲ�ೆಯ ಉಪಲ�� ಇ�ೆ, ತನ� �ೌ�ೕಕರ�ೆ, ಪ��ಾರ ಜನರ �ೌ�ೕಕರ�ೆ �ಾವ 

ಆ�ಾರದ�ೕ�ಾಗುತ��ೆ. �ೌಲ�ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಉಭಯ ತೃ��ಯ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ.  ವ�ವ�ಾರದ�� �ಾವ� �ಾ��ಕ�ಾ�ೆವ� ಎಂಬುದನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಬಹುದು. ಅ�ಾಗ 

ಮನುಷ� �ಾನವ�ಾದನು.  �ಾನವ�ಾದ �ೕ�ೆ ಅ��ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾ�ಯತ��ಾ� ಮತು� ಆರು 

ಗುಣಗ�ಾಗುತ��ೆ:- 

1. ಸ�ಯಂನ�� ��ಾ�ಸ 

2. �ೆ�ೕಷ��ೆಯ ಸ�ಾ�ನ  

3. ಪ���ೆಯ�� ಸಮ�ೋಲನ.  

4. ವ���ತ�ದ�� ಸಮ�ೋಲನ  

5. ವ�ವ�ಾರದ�� �ಾ�ಾ�ಕ 

6. ವ�ವ�ಾಯದ�� �ಾ�ವಲಂ� 

ಈ ಆರು ಅಹ��ೆಗಳ� ನನ� ಅ��ನ�� ಬಂ�ಾಗ �ಾನು ಸ�ಯಂನನು� �ಾ�ಯತ��ಾ� ಅನುಭ���ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾ�ೆ�ೕ �ಾನು ಪ��ಾರದ�� ನಮ� ಅ�ವ�, ಸಮೃ��ಯನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದರ�� ಸಮಥ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಇ�ೇ ಸತ��ೆ �ಮ� ಸಮು�ಖ ಪ�ಸು�ತ�ಾ�ೆ. ಪ��ೆ�ೕಕ ವ��� ಸಜ�ನರನು� ತ�ಾ�ಸಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ, 

ಸಜ�ನ�ೆ�ಾ� ಕ�ಷ� ಅಹ��ೆ �ಾ�ಯ. �ಾ�ಯವನು� �ಾನು, ಸಂಬಂಧ, �ೌಲ�, �ೌ�ೕಕರ�ೆ ಮತು� 

ಉಭಯತೃ���ಾ� �ಾನು �ೋಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಪ��ೆ�ೕಕ ವ��� ಜನ��ಂದ�ೇ �ಾ�ಯದ �ಾಚಕ, 

ಎಂಬುವ�ದು ನನ� ಅ���ೆ ಬಂ�ತು. ಸ��ಾದ �ಾಯ�-ವ�ವ�ಾರ  �ಾಡಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಸತ�ವಕ��ಾ� 
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ಇರು�ಾ��ೆ, ಈ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ��ಣದ�� ಏ�ರ�ೇಕು? ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವ ಸಂ�ಾನ�ೆ� ಸತ� 

�ೋಧ�ಾಗ�ೇಕು. ಸ��ಾದ �ಾಯ� – ವ�ವ�ಾರ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಅ�ಾ�ಸ�ರ�ೇಕು, ���ರ�ೇಕು, 

�ಾ�ಯ �ೕಡುವ �ಮ�ೆ �ಾ��ತ�ಾಗ�ೇಕು. ಈ ಮೂರು ವಸು�ಗಳ� ��ಣ-ಸಂ�ೆ�ಯ��ರಬಹುದು ಮತು� ಇದ��ೆ 

�ಾನವ ಪರಂಪ�ೆ �ಾ�ಾ��ೕ ಆಗುತ��ೆ. ಇದ��ಂತ ಮುನ� �ಾನವ ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾನವ 

ಪರಂಪ�ೆಯ �ಾ�ರಂಭ �ಾ�ಯ�ಂದ�ೇ �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಯ�ಾ�� ಮುಖ� �ಂದು �ೈಸ��ಕ 

ಸಂಬಂಧ, ಇದು �ಾಶ�ತ ಮತು� �ಾನವ ಸಂಬಂಧ, ಇದು �ರಂತರ. �ಾನವ �ಾವ��ಾದರು ತಪ�ನು� 

�ಾ��ಾಗ �ಾಗ�ದಶ�ನ�ಾ�� ಎ�� �ೋಗು�ಾ��ೆ? �ಾನು �ೋ�ರುವ�ಾ�ೆ ಪ��ಾರದ�� �ಾ�ಯವನು� 

ಸ�ಾ�ಪನ �ಾ�ರುವ ವ��� �ಾಗ�ದಶ�ನ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಪ��ಾರದ��ಲ��ೆಂದ�ೆ �ಾ�ಮದ�� �ಾಗ�ದಶ�ನ 

�ೕಡುವ ವ����ರು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಮದ��ಯೂ ಇಲ��ೆಂದ�ೆ �ೇಶದ�� ಧರ�ಯ�ೕ�ೆ ಪ��ಾಸ �ಾಡು�ಾ��ೆ, 

ಇದು ಸಹಜ ಪ�ವೃ��. ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವನ�� ಸು�ಾರ�ೆಯ ಪ�ವೃ���ರುವ�ದು ಸ��ಾ�ಕ. ಪ�ಪಂಚದ�� 

ಪ�ವತ��ೆ ಬಯಸು���ಾ��ೆ ಎಂಬ �ಾ�� ಇ�ೇ. ಪ�ವತ��ೆ ಎ�ಾಗ�ೇ�ೆಂಬುವ�ದು �ೊರಕ�ಲ�, ಅದ�ಾ�� 

ಈ ಪ��ಾ�ಪ. ��ಣ-ಸಂ�ಾ�ರ�ಂದ�ೇ �ೋಕ �ಾ��ೕಕರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ��ಣದ��ಯೂ �ಾನ�ೕಯ 

��ಣವನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು. ಪ��ೆ�ೕಕ ವ��� �ಾ�ಯಪ�ವ�ಕ �ಾ�ದು� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುವ�ದ�ಾ�� �ಾವ� 

ಅ�ವನು� �ೕಡ�ೇ�ೇಕು. ಇದ�ಾ�� ��ಣದ�� ��ಾನದ ಸ�ತ �ೈತನ�ದ ಅಧ�ಯನ �ಾ�ಸ�ೇಕು. 

�ೈತನ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೆ, ಅ��ತ� ನಮ�ೆ ಅ��ಾಗದು ಮತು� ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೆ ವ�ವ�ೆ� �ೇ�ೆ 

ಅ��ಾಗುತ��ೆ? ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು �ೕವನ�ೇ (�ೈತನ�). ಆದ��ಂದ �ೈತನ� ವಸು��ನ 

ಅಧ�ಯನ ��ಣದ�� ಒಳ�ೊ�ಸುವ�ದು ಅಗತ�. 

ಮ�ೋ��ಾನದ�� ಸಂ�ಾ�ರ ಪ�ದ (ಅ�ವ�) ಒಳ�ೊಳ���ೆ ಆಗ�ೇಕು, �ಾನವ ಸಂ�ೇತನದ 

ಒಳ�ೊಳ���ೆ, ಗುರು�ಾಗ�ೇಕು. �ಾನವ ಸಂ�ೇತನದ�� ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆ, ಸಂ�ಾನ�ೕಲ�ೆ ಎರಡೂ 

�ೈಭ�ತ�ಾ��ೆ. ದಶ�ನ�ಾಸ�ವನು� ಪ��ಾ�ೕಕರ�ೆಯ �ೊ�ೆ�ೆ ��ಣ �ೕಡ�ೇಕು. ಪ��ಾ�ೕಕರ�ೆಯ 

�ೊ�ೆ ��ಣ �ೕ��ಾಗ �ಾನವ�ೆ ���ೕ ಬರುತ��ೆ, �ೌ�ಕ ಮತು� ಅ�ಾ���ಕ �� ಬರುವ��ಲ�. ಅತಃ 

�ಾನವ ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗಬಹುದು, ಅ���ಾ� ಅ��ತ� ಸಹಜ ಸ�ೕ�ೕನ�ಾ��ೆ. ಪ��ಾಣಗಳ ಬ�ೆ 

ನನ�ಾ�ರುವ ಅನುಭವ�ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾನು ಅ�ತು�ೊಂ�ರುವ�ದನು�, ಕ��ರುವ�ದನು�, �ಾ�ರುವ�ದನು�, 

ಅ�ವ� ಪ�ಸುವ�ದರ��, �ೇ��ೋಡುವ�ದರ�� ಮತು� �ಾ�ಸುವ�ದರ�� �ಾನು ಪ��ಾ�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ 

ಮೂರ �ಧದ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುವ�ದು ಅಗತ�. �ಾಲ��ೆಯ ಪ��ಾರ�ಲ�. ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದರ�� 

ಪ�ಪ�ಣ��ಾಗುವ�ದು ಅಗತ�. ಕ�ತು�ೊಳ��ವ�ದರ��, �ಾಡುವ�ದರ�� ಸ�ಲ� �ೊರ�ೆ ನ�ೆಯುತ��ೆ. 

ಇದುವರ�ೆ �ಾವ� ಕ�ತು�ೊಳ��ವ, �ಾಡುವ-�ಾ�ಸುವ �ೆಲಸ ಬಹಳ ಒ� �ೆಯ�ಾ� �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಆದ�ೆ 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ಕ�ಮದ�� ಶ�ನ�. ಕ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು-ಕ�ಸುವ�ದು, �ಾಡುವ�ದು, �ಾ�ಸುವ�ದು, ಇದ�ೆ�ೕ 
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�ಾವ� ಪ�ಮುಖ �ೌಲ��ೆಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇದ�ಂದ ಸ�ಾ�ಾನವ� �ಗ�ಲ�, �ಾನವ��ೆ �ೆಮ��ಯೂ 

�ಗ�ಲ�, ಎ�ಾ�ದ�ೊಂದು ಕ�ೆ ����ೊಂ�ೆ ಇ�ೆ�ವ�. 

ಇ�ಾಗ �ಾನವನ ಅಧ�ಯನದ ಅವಶ�ಕ�ೆ  ಬಂ��ೆ. �ಾನವನ ಅಧ�ಯನದ ನಂತರ�ೇ ಅ��ನ�� 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ��ಾಗುತ��ೆ. ಆದಶ��ಾ� �� ಮತು� �ೌ�ಕ�ಾ� ��ಯ�� �ಾನವ �ಂದು�ದ���ಾ��ೆ. 

ಆದಶ��ಾ� ��ಯ�� �ೇ�-�ೇವ�ೆ, ಈಶ�ರನನು� ಪ�ಮುಖ�ೆಂದು ನಂ� �ಾನವನು �ಂದು�ದನು. �ೇ�-

�ೇವ�ೆ, ಈಶ�ರವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದರ�� �ಾನವನ ಅಧ�ಯನವನು� �ಸ��ಸ�ಾ�ತು. �ೌ�ಕ�ಾ� 

��ಯ��ಯೂ �ಾನವನನು� ತ���, ಯಂತ�ವನು� ��ದು�ೊಂಡ�ೆ, ಅಂದ�ೆ ಯಂತ��ೇ ಪ��ಾಣ�ಾ�ತು. 

ಆದಶ��ಾದದ�� ಗ�ಂಥ, ಪ�ಸ�ಕ, �ಾಙ�ಮಯ ಪ��ಾಣ�ಾ�ತು ಮತು� �ೌ�ಕ�ಾದದ�� 

ಯಂತ�ಪ��ಾಣ�ಾ�ತು. ಈ �ೕ�ಯ�� ಮನುಷ�ನ ಅವ�ೌ�ೕಕರ�ೆ�ಾ� ಮತು� ಭ��ಯ �ೊ�ೆತದ�� 

����ೊಂಡು ಭ��ಯ ಪ�ರಕ�ಾ��ಟ�. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾನವ ಭ��ಯ�� ����ೊಂಡು ಕುಂ�ತ�ಾದನು, 

�ೕ�ತ�ಾದನು, ಭವ�ೆಪಟ�ನು. ಇ�ಾಗ, �ಾನವನ ಉ�ಾ�ರ �ೇ�ಾಗುವ�ದು? ಉ�ಾ�ರದ ಆ�ಾ�ಸ�ೆ ಏ�ೋ 

�ದ�ೇ ಎ�ಾ� ಗ��ಯವರು �ೕಡುತ� ಬಂ��ಾ��ೆ ಆದ�ೆ ಉ�ಾ�ರದ  ಪ��ಾಣ ಪ��ಾಣ�ಲ��ೆ ಇ�ೆ�ಷು� �ನ 

ನ�ೆಯುವ�ದು. 

�ಕಲ�ದ ರೂಪದ��, ಇ�� �ಾನವನ ಉ�ಾ�ರದ ಮೂಲ �ೊ�ೕತ�ೇ ಅ�ವ�. ಎಲ��ಂತಲೂ �ೊಡ� �ೕಠ ��ಣ 

ಸಂ�ೆ�. ಅದರ�� ��ಾನದ ಸ�ತ �ೈತನ�ದ ಅಧ�ಯನ ಇರ�ೇಕು. �ೈತನ�ದ ಅಧ�ಯನ ಇಲ��ೆ ಸಹ-ಅ��ತ�ದ 

ಅಧ�ಯನ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ? ಈ ಎರಡೂ �ಾಗ ��ಣ ಸಂ�ೆ�ಗಳ��, ��ಣ �ಾಙ�ಮಯದ��, ��ಣ ಪ����ಯ�� 

�ಾಪ�ೆ��ಾ��ೆ. ಎರಡ�ೆಯ�ಾ�, ಮ�ೋ��ಾನದ�� �ಾನವನ ಅಧ�ಯನ�ಾ�� �ಾನವ ಸಂ�ೇತನ 

ಅ��ಾಗುತ��ೆ, ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ, ಆವಶ�ಕ�ೆಯೂ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ, ಸಂ�ಾ�ರ ಪ�ದ ಅಧ�ಯನ 

ಮ�ೋ��ಾನದ��ರ�ೇಕು. ಮೂರ�ೆಯ�ಾ�, ದಶ�ನ ಶತ�ದ ಸ�ತ �ಾ��ಾ�ಕ�ೆ�ರ�ೇಕು. ಇದುವ�ೆಗೂ 

�ಾವ�, �ಾನವನು ಓ�, ಮತ�ವ��ೆ �ೇ��ೊಟ��ೆ ��ಾ�ಂಸ ಆದ�ೆಂದು ನಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ ಅವನು 

��ಾ�ಂಸ ಆ�ರುವ��ಲ�. ��ಾ�ಂಸ, ಎಂದ�ೆ ಅ��ನ ಸ�ರೂಪ ಮತು� ��ೆ� ಎನು�ವ�ದು ತನ����ೕ ಅ��ತ� 

ಸಹಜ. ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೆ, �ೕವನವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ೆ, �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡ�ೆ ಇಲ��ೆ 

��ಾ�ಂಸ ಆಗಲು �ಾಧ��ಲ�. ಇದು ಅ��ಾಗುತ��ೆ, ��ಾರ �ೈ�ಯೂ ಆಗುತ��ೆ, �ೕಜ�ೆಗಳ� ಆಗುತ��ೆ, 

�ಾಯ��ೕಜ�ೆಗಳ� ಆಗುತ��ೆ ಫಲ�ಾ�ರೂಪ ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು� ಆಗುತ��ೆ. �ಾವ� ಅ�ತು�ೊಳ��ದ��ೆ 

��ಾರ �ೈ�ಯನು� ಎ��ಂದ ತರುವ�ದು. ಅ�ತು�ೊಳ��ೆ ನಮ��ಾ��ರುವ ��ಾರ �ೈ�, �ೌಕಯ� 

ಸಂಗ�ಹ�ಾ�� ಮತು� ಎರಡ�ೆಯದು �ಾ�ಗ, ಅಪ�ಗ�ಹ, �ರ��, ಭ��. ಇದರ��ಯೂ �ೋ� ಜನರು ತಮ�ನು� 

�ೊಡ�� ತಮ� �ೈಯ�, �ಾಹಸ, ��ೆ�ಯ ಪ�ಚಯ �ೕ�ದರು. ಇ�ೆರಡ�ಂದಲೂ ಅಖಂಡ ಸ�ಾಜದ 
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�ಾವ��ೇ �ಾ�ಾಂಶ �ಗ�ಲ�. �ಾನವ ಯಂ�ಗೂ ಅ�ರತ ಪ�ಶ�ಮ �ಾಡು�ಾ� ಬರು���ಾ��ೆ ಆದ�ೆ 

�ಾನವ ಲ�� �ಾಗು ��ೆ ��ೕನ�ಾ�. �ಾನು �ಾ�ದ ಪ��ಾಸ �ೇವಲ ನನ� ಪ��ೆ�ಗಳ ಉತ�ರ�ಾ��.  

ನನ�ೆ ಸ�ಗ� �ಗುತ��ೆ, ಹಣ �ಗುತ��ೆ, ಸಂಗ�ಹ �ಗುತ��ೆ, ಇಂತಹ �ಾವ��ೇ ಲ���ರ�ಲ�. ಒಂ�ೇ 

�ಾ�ತು�, ನನ��� ಶಂಕ�ದ��ೆ ಅದ�ೆ� ಖಂ�ತ ಉತ�ರ �ೋರಕುತ��ೆ. �ೕಗ ಮತು� ಸಂ�ೕಗ ಶಬ�ದ ಅಥ� 

�ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ೕಗದ ಅಥ� – �ಲನ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಾವ� ನ�ೆಯು��ರು�ಾಗ, ರ�ೆ�ಯ�ೊ�ಂದು ಕಲು�, 

ಮನುಷ� ���ದ�ೆ �ೕಗ�ೆಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಸಂ�ೕಗದ ಅಥ� ಸಂಪ�ಣ��ೆಯ ಅಥ�ದ�� �ಲನ. 

ಪ�ಣ��ೆಯ ಅಥ�, �ಾನವನು, ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದು. ಪರಮ ಪ�ಣ��ೆಯ ಅಥ� �ಾನವನು 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದು. ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದು, �ಾ��ಾ�ಕ�ಾಗುವ�ದು �ಾನವನ ಬಯ�ೆ. ಆದ�ೆ ಇದು 

�ಗ�ೇ�ರುವ ಅಶಕ��ೆಯ ���ಯ���ೕ�ದು�, ಇದರ ಅನು�ಾರ�ೇ ನ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ೕಗ-ಸಂ�ೕಗ 

ಸ�ಾ-ಸ�ಾ ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ಪ�ಣ��ೆ�ಾ� ಹಲ�ಾರು ಪ��ಾಸಗ�ಾ��ೆ (ಸಫಲ�ೆ �ೇ�ೆ �ಾತು). 

�ಾವನು ಪ�ಣ��ೆ�ಾ� ಬಹಳವನು� ಬ� �ೊ���ಾ��ೆ. ಬ� �ೊಡುವ� ಪ��ಾಮ ಆ�ೆ ಆಗುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ 

ವಸು�ವನು� ಒ�ೆಯು�ಾಗ ಸಫಲ�ೆ �ೊ�ೆಯ ಸು���ೆಯ ಏಟು  ��ಾ�ಗ ಒ�ೆಯುತ��ೆ ಆದ�ೆ ಅದರ �ದಲು 

���ರುವ ಎಲ� ಸು���ೆಯ ಏಟುಗಳ� �ೕಳ�ದ��ೆ ಆ �ೊ�ೆಯ ಸು���ೆಯ ಏ��ಂದ ಸಫಲ�ೆ �ಗು��ರ�ಲ�. 

ಸಮಸ� ಎಟುಗಳ ಸಫಲ�ೆಯ�� �ೈ��ೆ. ನನ�ೆ �ಾವ��ಾದರು ಸಫಲ�ೆ ���ದ��ೆ ಅದರ�� �ದ�ನ 

ಪ��ಾಸದ �ೊಡು�ೆ ಇ�ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಸಂಪ�ಣ� �ಾನವನ �ೊಡು�ೆ ಫಲಸ�ರೂಪ ಈ ಘಟ�ೆ – 

ಘ�ತ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾನು ��ದು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಇದ�ಂ�ಾದ �ೊಡ� �ಾಭ ಅಹಂ (�ಾನು ಎಂಬ �ಾವ) ನನ��ಾ�ಗ�ಲ�. ನನ� ಹ��ರ ಅಹಂ �ೊ�ೆ 

ಪ�ಸು�ತ�ಾಗುವ ಜನರು ಬಹಳ ಕ�� ಬಂದರು. ಎ�ೆ�ೕ ಅಹುಂ ಇರುವ ಜನರು ಎರಡು-ಮೂರು 

ಹಂತಗಳನಂತರ ಅಹಂ�ನ ಶಮನ�ಾಗುವ�ದನ� �ೋಡ�ಾ�ತು. ನನ� �ೊ�ೆ ಸಮಸ� �ಲನ ಸಜ�ನ�ೆಯ 

ಸ�ತ ನಮ��ೆಯ ಸ�ತ �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪ�ಂ�ಾ�ತು. ಆದ�ೆ, ನನ�ನು� ಸಂದ���ದ ಪ��ೆ�ೕಕ ಸಜ�ನರು 

ನನ� �ಾತನು� ��ೕಕ��ದ�ೆಂದು ಅಗತ��ಲ�. ಹಲ�ಾರು ಜನರು ��ೕಕ�ಸ�ಲ�, ಇವ�ಗೂ ನನ� ಮನ��ೆ ಇ�ೆ. 

ಇದರ�� ಅವರ ತ�ೆ�ೕ�ಲ�, ಅವರ �ೕ�ೆ ಪರಂಪ�ೆಯನು� �ೇರ�ಾ��ೆ. ಆದ��ಂದ �ಾರು ��ೕಕ�ಸ� 

ಅಥ�ಾ ��ೕಕ�ಸ�ೆ�ರ� �ಾನು ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾಲಕ�ಮ ಸಂ�ೕಗ ಪ��ೆ�ೕಕ ವ����ಾ� 

ಸದು���ಯ ಅಂಕುರ��ೆ�ೕ ಇ�ೆ. ಅದು �ಾ�ಾಗ ಫಲವ��ಾಗುತ��ೆ�ೕ, ಪ���ತ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ ಇದನು� 

�ಾವ� �ೇಳ�ಾಗದು. ಪ��ೆ�ೕಕ ಮನುಷ� ಶುಭವನು� ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಶುಭವನು� ಬಯಸುವ ಮೂಲದ�� 

ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆಗಳನು� ಇನ�ಷು� ಸ�ೕ�ೕನ �ಾಡುವ�ದ�ೆ� �ಾನು ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸಂ�ೕಗ�ಾ�ಾಗ 

�ಾನವರು ಸ�ಾ�ಾನದ ಅಥ�ದ��, ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅಥ�ದ��, ಅಖಂಡ ಸ�ಾಜದ ಅಥ�ದ�� �ೇರು�ಾ��ೆ. 

ಒಂ�ೇ ��ಾರ ಒಂ�ೇ ಅ�ೇ�ೆಯ ಜನರು �ೇರುವ�ದ�ಂದ�ೇ ಸಂ�ೕಗ�ಾಗುವ��ಲ�. ಇಬ�ರು ಕಳ�ರು, 
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ಇಬ�ರು ದ�ೋ�ೆ�ಾರರು, ಇಬ�ರು ಅಪ�ಾ�ಗಳ� �ೇರುವ�ದು ಸ�ಾ�ಾನ, ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅಥ�ದ��ಲ�, ಆದ�ರಂದ 

ಇದು ಸಂ�ೕಗವಲ�. 

�ಾ�ಯಪ�ವ�ಕ ನ��ಂದ �ಾಳ�ಾದ�ೆ ನಮ� ಪ��ಾರ ನಮ� �ಾ��ಾ�ಕ�ೆಯ �ಾ�ನ�ಾಗುತ��ೆ. ಪ��ಾರ 

ಜನರ ಕ��ನ�� �ಾವ� �ೆ��ಾ� ನ�ೆದು�ೊಳ����ೕ�ೇ�ೆ ಎಂಬುವ��ರುತ��ೆ. ಪ��ಾರದ�� �ಾ�ಯಪ�ವ�ಕ 

ನ�ೆಯುವ ನಂತರ ನಮ� ಎ�ಾ� �ತ� ಪ��ಾರಗಳ ನಡು�ೆ ನಮ� ಗುರುತನು� �ಷು��ಷ��ೆ�ಂದ 

�ೋಡಬಹುದು. ನಂತರ �ಾ�ಯಪ�ವ�ಕ �ಾಳ�ವ�ದು ನಮ� ಅ��ಾರದ�� ಬಂದ�ೆ ಆಗಂತುಕರು ಬಂ�ಾಗ, 

ಅವರ��ಯೂ ನಮ� ಗುರುತನು� ಸಪ��ಾ�ಸುವ�ದರ�� ಸಮಥ��ಾಗಬಹುದು. 

ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವ ತನ� �ಾಥ�ಕ�ೆ ಮತು� ಸಫಲ�ೆಯನು� ತನ� ಬಯ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಾಡು�ಾ��ೆ. ನಮ� ಅ��ೇ 

ನಮ� �ೆ��ಾದ ಬಯ�ೆಯ �ೊ�ೕತ. ಈ �ೊ�ೕತವನು� �ಾವ� �ಾವತು� ಮ�ಯ�ಾಗುವ��ಲ�. ಶುಭ 

ಪ��ೆ�ೕಕ ವ����ೆ ��ೕ�ಾರ, ಪ��ೆ�ೕಕ ವ���ಯ ಬಯ�ೆ ಮತು� ಶುಭ ಘ�ತ�ಾಗುವ�ದ�ಾ�� �ಾ�ೆಲ�ರೂ 

��ೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ.  ��ೕ�ಸುವ ಸಮಯ ಸಂಬಂಧದ �ಂದು ಬರುತ��ೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಗುರುತು ಅದರ�� 

ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಪ��ೕಜ�ೆಯ (�ೌಲ�) ಗುರು�ೇ. ಇ�ೇ ಅಧ�ಯನ. ಪ��ೕಜ�ೆಯನು� ಗುರು��ದ 

ನಂತರ �ಾನವ �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪದ�� ��ಾ���ತ�ಾಗು�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾರಂಗತ�ಾಗು�ಾ��ೆ. 

�ಾರಂಗತ�ಾದ ನಂದರ ಫ�ತ ಆ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. ಇ�ೇ ಸಫಲ�ೆಯ ��, �ಾಕಷು� ಸರಳ. ಅಭು�ದಯ ಎ�ಾ� 

ಸಂಬಂಧಗಳ ಸ�ತ �ೇ�ರುತ��ೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ �ಾ��ೕಜ�ೆ ಅಭು�ದಯ ಅ�ಾ�� ಸ�ಾ�ಾನ ಮತು� 

ಸುಖದ ಅಥ�ದ���ೆ. ಸ�ಾ�ಾನದ ಅಥ�ದ���ೕ �ಾವ� �ೆ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, ಸ�ಾ�ಾನದ ಅಥ�ದ���ೕ �ಾವ� 

ಕೃತ��ಾಗು�ೇ�ೆ, �ೖ�� ಪಡು�ೆ�ೕ�ೆ, ��ಾ�ಸ ಪಡು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾನವ ವ�ವ�ಾರದ�� ಪ�ಶಸ��ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ 

ಮತು� ಸುಖವನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೌಲ�ಗಳ ಸ�ರೂಪ ಮಮ�ೆ, �ಾತ�ಲ�, ��ಾ�ಸ, �ೆ�ೕಹ, ಕೃತ��ೆ, 

�ೌರವ, �ೆ�ೕಮ, ಶ��ೆ�, ಮನ��ೆ. ನಮ� ಅಭು�ದಯ�ಾ�� ಎ��ಂದ�ೇ ಸ�ಾಯ�ೆ �ೊರುಕು�ತ�ೆ�ೕ, 

�ಾ�ಂದ �ಗುತ��ೆ�ೕ, ಇ�ೆಲ�ರ ��ೕಕೃ�ಯ �ಾಮ�ೇ “ಕೃತ��ೆ”. ಕೃತ��ೆಯ ಸ�ತ ಅನ� �ೌಲ� 

�ಾ�ಾ��ೕ �ಾಥ��ಾಗುತ��ೆ. ಕೃತ��ೆಯ ನಂತರ �ೆ�ೕಹ, �ೆ�ೕಮ, ��ಾ�ಸ �ಾಥ�ಕ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಂದ 

ನಮ�ೆ ಎ�ಾ�ದರು, �ಾವ ರೂಪದ�ಾ�ದರೂ ಸ�ಾಯ�ೆ ���ಲ��ರುವಂತಹ �ಾವ ಮನುಷ�ನೂ �ಾವ� 

ಸಂದ��ಸುವ��ಲ�. ಎಲ�ರ ಸ�ಾಯ�ೆಯ ಸ�ತ�ೇ ಮನುಷ� �ೊಡ�ವ�ಾಗು�ಾ��ೆ, ಸಮಥ��ಾಗು�ಾ��ೆ 

ಮತು� �ಾ��ಾ�ಕ�ಾಗು�ಾ��ೆ. ಈ ಕ�ಮದ��ರುವ ಎ�ೆ�ೕ ಸಂಬಂಧಗಳ�� (ಏಳ� ಸಂಬಂಧ) �ೌಲ��ೇ 

�ೌ�ಾ�ಂ�ತ�ಾದನಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳ �ರಂತರ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ�� �ೌಲ� 

�ೌ�ಾ�ಂ�ತ�ಾಗ�ದ��ೆ ಸಂಭಂಧಗಳ �ರಂತರ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾ�ಾನ� ಕ�ಮದ��ಯೂ �ಾರನು� 

�ಾವ� ನಮ� ಸಂಬಂ� ಎಂದು ನಂಬು�ೆ�ೕ�ೕ ಅವರ �ೊ�ೆ ಒ� �ೆ �ೕ�ಯ�� ಪ�ಸು�ತ ಆ�ೇ ಆಗು�ೆ�ೕ�ೆ. 
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ಪರಂಪ�ೆಗತ �ೕ�ಯ�� �ಾವ� ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಬಲ, ಧನ, ಬು��, ವಯ��ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 

ಗುರು�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ ಸಂಬಂಧ �ದಲು ಅಭು�ದಯದ ಅಥ�ದ��, ಎರಡ�ೆಯ�ಾ� �ೕಷ�ೆಯ 

ಅಥ�ದ��, ಮೂರ�ೆಯ�ಾ� ಸಂರ��ೆಯ ಅಥ�ದ��, �ಾಲ��ೆಯ�ಾ� ಉಪಯುಕ��ೆ ಪ�ರಕ�ೆಯ ಅಥ�ದ��, 

ಐದ�ೇಯ�ಾ� ಸದುಪ�ೕ��ೆಯ ಅಥ�ದ��, ಆರ�ೆಯ�ಾ� �ಾ��ೕಜ�ೆಯ ಅಥ�ದ��. 

ಸಂಬಂಧಗ��ಾ� ಪ�ಮುಖ ಆದ��ೆ �ಾ��ಾ�ಕ�ೆಯ ಅಥ�ದ���ೆ. ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಎಲ�ರು 

ಸಂತುಷ��ಾಗು�ಾ��ೆ. �ೌಲ� �ೕವನ ಸಹಜ ರೂಪದ�� ಉದ��ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ: �ಾವ� �ೕವ� 

ಸಂದ����ಾಗ �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪ�ಂದ �ೌಲ�ಗಳ� ದ��ಸುವ�ದ�ಂದ ನಮ� �ಮ� ನಡು�ೆ ��ಾ�ಸ 

�ೌಲ� �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ���ಂದ ನಮ� ಸಂಬಂಧಗಳ�� �ೌಲ�ಗಳ ಗುರುತು, �ೌ�ೕಕರ�ೆ 

�ಾಡುವ�ದು ಮತು� ಉಭಯತೃ�� ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಂದ ಸ�ಮ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದ�ಂ�ಾದ �ೊಡ� �ಾಭ�ೇನು? 

ಇದುವ�ೆಗೂ ಭಯ �ಾಗು ಪ��ೋಭ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಗುರು�ಸು�ಾ� ಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ; 

ಅದರ �ಾ�ನದ�� �ೌಲ� ಮತು� �ೌ�ೕಕರ�ೆ ಸ�ಾ�ಾನ ಸಮೃ��ಯ ���ಯ�� ಬರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಭಯ ಮತು� 

ಪ��ೋಭ�ೆ �ಾವ �ೌಲ�ವ� ಅಲ�, ಮತು� �ೌ�ೕಕರ�ೆ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ? ಭಯದ �ೊ�ೆ ಪ��ೋಭ�ೆ, 

ಪ��ೋಭ�ೆಯ �ೊ�ೆ ಭಯ, ಸ�ಲ� ಸಮಯ�ಾ�� �ೌನ�ಾ�ರುವ �ಾತುಗಳ�. �ೋಗ�ೇ�ೋ �ಾ�ೆ�ೕ 

ಇರುತ��ೆ. �ಾ��ಾಲಯಗಳ��ಯೂ �ಾ�ಯದ �ಾತು ಪ��ೈ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�, ಏ�ೆಂದ�ೆ ಭಯ ಮತು� 

ಪ��ೋಭ�ೆ �ಾ�ಯದ ಆ�ಾರ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. ಶ�ಾ��ಗ�ಂದ ಭಯ ಮತು� ಪ��ೋಭ�ೆಯ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ೆ ಒಬ���ೋಬ�ರ �ೕ�ೆ �ಾಜ� ನ�ೆಸು�ಾ� ಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ಾವ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� 

�ೕಡ�ಾ�ಲ�. �ಾ�ಾದ�ೆ �ಾವ� ಈ �ಾ�ನ �ೕ�ೆ ಒ���ೊಳ�ಬಹುದು, ಭಯ ಮತು� ಪ��ೋಬ�ೆ �ಾವ� 

�ೌಲ�ವ� ಅಲ� ಮತು� ಸಂಬಂಧಗಳ�� �ೌ�ಾ�ಂ�ತ  �ಾಗುವ�ದೂ ಇಲ�. 

�ಾನವ ಇದುವ�ೆಗೂ �ೌಲ�ಗಳ ಹ��ರ �ೋ�ಲ�. �ೌಲ�ಗಳ ಹ��ರ �ೋ��ಾ��ೆ ಅ�ವ�ಕ��ಾಗು��ದ�, 

�ೌಲ� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸು��ದ�. �ೌ�ಾ�ಂ�ತ�ಾಗು��ತು� ಮತು� �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪದ�� �ಾ�ಯ�ಾಗು��ತು�. 

�ಾ��ಾಲಯಗಳ�� �ೕಪ�� �ೕಡ�ಾಗುತ�ೆ, �ಾ�ಯವಲ�. ಈ �ೕಪ��ಗ�ಂದ ಒಂದು ಪ� ಭಯವಶ ಒಂದು 

ಪ� ಪ��ೋಭ�ೆವಶ ಸಮ���ಾಗುತ��ೆ. ಉಭಯತೃ�� ಯಂ�ಗೂ ಆಗ�ಲ�, ಆಗಲು �ಾಧ��ಲ�. �ಾ�ಯವನು� 

ಪ�ೆಯಲು �ಾವ� ಸವ�ಥ ಅಸಮಥ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. �ೕ�ರುವ ನಂತರವ� ��ಾಸದ ಹಕು� �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

��ಾಸದ ಅಥ��ೇ�ರಬಹು�ೆಂದು �ೕ�ೇ �ೕ��. ಭಯ ಮತು� ಪ��ೋಭ�ೆ�ಂದ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವ 

ತ����ೊಳ�ಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ, ಇದು �ಯ� ಸಹಜ. ಇದ�ಂದ �ಾನವನ ಕ�ಾ�ಣವ� ಆಗುತ��ೆ. 

�ೈಸ��ಕ�ೆಯ ಕ�ಾ�ಣವ� ಆಗುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾ��ೕಜ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಸಂಬಂಧ��ೆ. 

�ಾ��ೕಜ�ೆ ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-ಅ��ತ�, ಇದ�ೆ� ಪ���� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದು. 
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ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದರ ಅಥ� ಐದು ಆ�ಾಮಗಳ�� �ಾಗವ�ಸುವ�ದು. ಐದು ಆ�ಾಮಗಳ�: ೧. �ಷಣ-

ಸಂ�ಾ�ರ, ೨. �ಾ�ಯ-ರ��ೆ, ೩. �ಾ�ಸ�� – ಸಂಯಮ, ೪. ಉ�ಾ�ದ�ೆ-�ಾಯ�, ೫. ��ಮಯ-�ೋಶ. 

ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾವ� ಪ��ಾರದ��, ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದ�ಂದ ಐದು ಆ�ಾಮಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಸಮಗ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಗವ�ಸುವ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾನವ��ಾ� 

�ರಂತರ ಉ�ಾ�ಹ, ಉತ�ವ, �ರಂತರ �ಾಹಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಯದ ನಂತರ, ಧಮ�. ಧಮ�ದ ಅಥ� 

ಅನುಭವ ಪ��ಾಣ �ೋಧ, ಇದು ಬು��ಯ�ಾ�ಗುತ��ೆ ಅ�ಾ�� ಸ�ಾ�ಾನ. ಸ�ಾ�ಾನದ ಅಥ��ೇ 

�ಾನವ ಧಮ�, ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ��ೇ �ಾನವ ಧಮ�, ಇ�ೇ ಅಭು�ದಯ. ಅವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾನವ 

�ಾ�ದ�ೆ ಸಮ�ೆ�ಗ�ಂದ ಗ�ಸ��ಾಗು�ಾ��ೆ, ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾ��ಾಗ ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. ಮನುಷ� 

ಸಮ�ಾ�ಗ�ಸ��ಾಗಲು ಬಯಸುವ��ಲ�. ಅತಃ ಮನುಷ� ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾ�ರಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಸ�ಾ�ಾನ = 

ಸುಖ, �ಾನವ ಸುಖಧ��. ಸಮ�ೆ� = ದುಃಖ, ಸಮ�ೆ�ಯನು� �ಾನವ ಬಯಸುವ��ಲ�. ಭಯ ಮತು� 

ಪ��ೋಭ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಸ�ಾಧನ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು� ಸಮಸ� ಪ�ಪಂಚ, ಭಯ ಮತು� ಪ��ೋಭ�ೆಯ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಸ�ಾ�ಾನ�ಾಗ� ಎಂದು ಇ�ೕ ಪ�ಪಂಚ�ೇ ತೂ��ೆ. ಭಯ ಮತು� ಪ��ೋಭ�ೆಯ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ ಸ�ೕಕರಣ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� �ಾವ� ಇವ��ಗೂ ��ಣ ತರ�ೇ� ನ�ೆಸು�ೆ�ೕ�ೆ 

ಆದ�ೆ ಇದ�ಂದ ವ�ವ�ೆ��ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. ಭಯ ಮತು� ಪ��ೋಭ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ಾದರು 

���ತ�ಾದ�ೆ ಅ�ೇ �ಣ�ಂದ ಅದರ �ಘಟ�ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ�ೆ. ಅತಃ �ೌಲ� ಮತು� 

�ೌ�ೕಕರ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೕ ವ�ವ�ೆ� ಆಗುತ��ೆ. ಪ��ಾರ ವ�ವ�ೆ�, ತಂತ��ಾನ, ಆಡ�ತ, �ಾಜ�, 

ವ�ವ�ೆ� ಎಲ� ಸ�ರದ�� ವ�ವ�ೆ� ಇ�ೆ ��ಯ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅಥ� �ಾನವ ತನ� �ಾ��ಾ�ಕ�ೆಯನು� 

ಪ�ಸು�ತ �ಾಡಬಲ�, �ಾ�ಯದ �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡಬಲ� ಮತು� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಗವ�ಸಬಲ�. 

ಪ��ಾರದ��,  ಪ��ೆ�ೕಕ ಮನುಷ�ನ��, ಪ��ೆ�ೕಕ ಮಗು�ನ�� ಅ��ನ ಸೂತ� �ೕಡುವ��ೇ ��ಣ-ಸಂ�ಾ�ರ 

ವ�ವ�ೆ�. ಇದನು� ಅ��ನ �ೋಕ�ಾ��ೕಕರಣ �ಾಡುವ��ೆಂದೂ �ೇಳಬಹುದು. �ದ�ೇ �ಾನು �ಮ�ೆ 

�ೇ��ೆನು ದಶ�ನ; ದಶ�ನದ ನಂತರ ��ಾರ; ��ಾರದ ನಂತರ �ಾಸ�; �ಾಸ�ದ ನಂತರ �ೕಜ�ೆ. 

�ೕಜ�ೆಯ�� ಒಂದು, �ೕವನ ��ೆ� �ೕಜ�ೆ, ಇದರ�� �ಾನವ ಪ��ಾರ �ಾನವ �ೇತನ 

ಸಂಪನ��ಾಗುವ�ದ�ಾ�� ಪ�ಣ� ಅವ�ಾಶ��ೆ. ಈ ಅ���ಂದ ಮನುಷ� ಪ��ಾರದ�� ವ�ವ�ೆ�ಯ ರೂಪದ�� 

�ಾಳಬಹುದು. ಎರಡ�ೆಯ �ೕಜ�ೆ, �ಾನ�ೕಯ ��ಣ-ಸಂ�ಾ�ರದ �ಾನ�ೕಕರಣ. ಇದರ�� ಮಕ���ಾ� 

��ಣ ವ�ವ�ೆ���ೆ. ಇಂತಹ ��ಣವನು� �ಾವ� ಒಂದು �ಾ�ೆಯ�� (�ಜ�ೌ�, ಉ.ಪ.) ಪ��ೕಗ 

�ಾ��ೆವ�. ಇದು ಐದು ವಷ�ದ ಅನುಭವ. �ೕವನ ��ೆ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ��ಣದ �ಾನ�ೕಕರಣ 

�ಾ��ಾಗ ಅದರ ಪ��ಾವ�ೇನು ಎಂದು ಅ�� �ೋ��ೆವ�. ��ಾ���ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾ�ಾವರಣದ ಪ��ಾವ 
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�ೕಳ�ತ��ೆ ಎಂದು ಜನರು �ೇಳ���ದ�ರು, ಇದನು� �ಾವ� �ರಸ����ೆವ�. �ಾ�ಾವರಣದ ಪ��ಾವ �ದ��ೆ 

�ಾನು ಅನುಸಂ�ಾನ �ೇ�ೆ �ಾಡಬಹು�ಾ�ತು�? ಈ �ಾ�ೆ�ಂದ ಪ��ಾಣ ���ತು, ಮಕ�ಳ ಪ��ಾವ 

ಪ��ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಗು ಅವರ ಪ��ಾರ ಜನರ ಪ��ಾವ �ಾ�ಾವರಣದ �ೕ�ೆ �ೕಳಲು ಆರಂ��ತು. 

ಮಕ�ಳ� �ೕವನದ ರೂಪದ�� ತಮ�ನು� ಗುರು�ಸ�ಾರಂ��ದರು ಮತು� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದು ಅ� 

ಆವಶ�ಕ�ೆಂದು ��ೕಕ�ಸಲು �ಾ�ರಂ��ದರು. ಇದರ ಫಲಸ�ರೂಪ ಹಲ�ಾರು ಮಕ�ಳ� �.�., ವ�ಥ�ದ 

�ಾ�ಾ��ಾಪ ಇ�ಾ��ಯ�� ಅರು�, ವಸು�ಗಳಲ �ೌ�ೕಕರ�ೆ �ಾಡ�ಾರಂ��ದರು ಮತು� ಇ�ೆಲ� 

��ಾ�ರ�ೆಂದು ಅ�ತು�ೊಂಡರು. �ೊ�ೆ�ೆ �ಾ�ಮದ�� ಒಂದು ಪ��ಾರದ�� ಇ�ೊ�ಂದು ಪ��ಾರದ �ೕ�ೆ 

��ೋಧ-�ಾವ�ತು�, ಜಗಳ, �ಕದ���ಾಗು��ತು�. ಇ�ೆಲ�ವ� �ಲ��ೆ ಶಮನ�ಾದವ�. ಇ�ಾಗ ಆ 

�ಾ�ಮಗಳ�� ನನ� �ಾ��ಯ ಅನು�ಾರ ಜಗಳ-�ೊಂದ�ೆ ಕ���ಾ��ೆ. ಇದನು� �ೋ��ೕ �ಾನು 

�ೇಳ�ವ�ದು, ಮಕ�ಳ ಪ��ಾವ �ಾ�ಾವರಣದ �ೕ�ೆ ಇ��ತು ಮತು� ಇದರ ಅನು�ಾರ�ೆ �ಾನು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, 

ಈ ��ಣದ�� �ಾಕತು� ಇ�ೆ ಎಂದು.  

��ಣದ �ಾನ�ೕಕರಣದ�� �ಾವ� ��ಾನದ ಸ�ತ �ೈತನ� ಪ�ದ ಅಧ�ಯನ �ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೈತನ� 

ಪ�ದ ಅಧ�ಯನದ ಅಥ� �ೕವನ. �ೕವನದ, �ೕವನ �ಾಗೃ�ಯ ಅಧ�ಯನ �ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ಾಯ�ಕ-

�ೌ�ಕ ರಚ�ೆ-�ರಚ�ೆಯ ಅಧ�ಯನ �ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನವ��ಾ� ರಚ�ೆ-�ರಚ�ೆಯ ಪ�ರಕ�ೆ �ಾಗು 

�ಾನವ ಈ ಪ�ಪಂಚ�ಾ�� �ೇ�ೆ ಪ�ರಕ, �ೇ�ೆ ಉಪ�ೕ��ಾಗಬಲ�, ಇ�ೆ�ಾ� ಅಧ�ಯನ �ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಇದರ ನಂತರ �ಕ�ಾ�ತ�ಕ ದಶ�ನ �ಾಸ�ದ�� ��� ಪ�ದ ಅಧ�ಯನ �ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ��� ಪ�ದ ಅಥ� 

�ಾನವನ ಅ���ಾ� ದಶ�ನ. ಅ��ನ ಪ��ಾಣ�ರ�ೇಕು. ಅ��ನ ಸ�ತ �ಾವ� ನಮ� ಗುರುತನು� 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೕ�ಾ� ಸಹ-ಅ��ತ��ೇ ಗುರು�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ೌಲ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡುವ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� 

�ೌ�ೕಕರಣದ�� ಉಭಯ ತೃ���ೕ �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪದ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ವ�ವ�ೆ� ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� ಒಂದು �ಾಶ�ತ 

ಸತ�. �ಾಶ�ತ ಸತ� �ಾವ ಅಥ�ದ��? – ಅ��ತ�ದ�� ಪ�ತ��ೆ ಏಕ ತನ� ‘ತ�’ ಸ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯ���ೆ: 

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಲ�ದ �ಡದ�� �ಲ�ತ� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಅರ�ಯ �ಡದ�� ತನ� ನಡ�ೆ �ಾಪ�ರುತ��ೆ. 

ಅರ�ಯ ಮರದ�� ಅರ�ಯ ಹಣು� ಮತು� ಅರ�ಯ �ೕಜ�ರುತ��ೆ, ಅದರ ಗುಣ, ಧಮ��ರುತ��ೆ, ಇ�ೇ 

ಅದರ ನಡ�ೆ. ಇ�ೇ �ೕ�ಯ�� ಸಮಸ� �ಡಮರಗಳ ಪ�ಪಂಚ, �ೕ�ಪ�ಪಂಚದ ನಡ�ೆ ���ತ�ಾ��ೆ ಮತು� 

ಇವ� ತಮ�-ತಮ� ನಡ�ೆಯ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ. ಇದ�ೆ�ೕ ‘ತ�’ ಸ�ತ ವ�ವ�ೆ� ಎಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನವನ 

ನಡ�ೆ ಇದುವ�ೆ�ೆ ���ತ ಆ�ಲ�, ಏ�ೆಂದ�ೆ �ಾನವ ಇದುವ�ೆಗೂ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ಾ�ಲ�. ಇದುವ�ೆಗೂ 

�ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆ�ಲ� ಆದ�ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ, ಇ��ವರ�ೆ ಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ವ�ವ�ೆ� 

ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಾ�� ನಮ�ೆ ನಮ� ‘ತ�’ ಸ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ೇಕು. ತ� ಎಂದ�ೇನು? �ಾನ�ೕಯ�ೆ 

ಪ�ಣ� ನಡ�ೆ. �ಾನ�ೕಯ�ೆಯ�� �ೌಲ�, �ಾ�ತ�� ಮತು� �ೈ�ಕ�ೆ. �ೌಲ�ದ ಪ��ಾಣ�ೇ ಸಂಬಂಧ, 



Version 2 
 

�ೌಲ�, �ೌ�ೕಕರ�ೆ ಮತು� ಉಭಯ ತೃ��. ಇದು ಪ��ಾರದ�ೆ�ೕ ಆಗ�ೇಕು. ಉಭಯ ತೃ���ಂತ 

ಕ���ಾ� �ಾವ ಪ��ಾರ�ಲ� ಇದ��ಂಗ �ೆ��ನ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಲ�, ಇ�ೇ �ಾನವತ�. ಇದು 

ಘ�ತ�ಾಗುವ�ದ�ಾ�� ಸ�ಯಂ ಸೂ�ತ� ���ಂದ ಮನುಷ� �ೌಲ�ಗಳ�� �ಾಳ��ಾ��ೆ. ವ�ವ�ೆ�ಯ�� 

�ಾಳ�ವ�ದ�ಂದ ಸ�ಾ��ತ��ದ �ಾತು ಬರುತ��ೆ. ಸ�ಾ��ತ��ವನು� ಸ�ದನ, ಸ��ಾ� / ಸ�ಪ�ರುಷ, 

ದ�ಾಪ�ಣ� �ಾಯ� ವ�ವ�ಾರದ ರೂಪದ�� ಗುರು�ಸ�ಾ��ೆ. �ೈ�ಕ�ೆ�ಂದ (ತನ, ಮನ, ಧನ ರೂಪದ 

ಅಥ�ದ ಸದುಪ�ೕಗ ಮತು� ರ��ೆ) ಅಭಯ�ೆ ಆಗುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಇದು �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� 

ನಡ�ೆ. ಇದರ�� ಬಹಳ ಒ� �ೆಯ�ೕ�ಯ�� �ಾನವ ಆಶ�ಸ��ಾ� �ಾಳಬಹುದು. 

ಇದರ ನಂತರ �ಾನವನ ಪ��ಾ�ೆ: “ಮ�ಾ�ಾರವನು� �ಾ�ಾರ �ಾಡುವವ��ೆ �ಾನವ�ೆಂದು 

�ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ”. ಅ�ಾ�� �ಾನವನ ಮನದ�� ಏ�ೇ ಬರುತ��ೆ�ೕ (ಯಂತ� �ಾಡುವ�ದು, ಮ�ೆ ಕಟು�ವ�ದು) 

ಅದನು� �ಾ�ಾರ �ಾಡುವವನು ತ�ಾ ಮನಃ ಸ�ಸ��ೆಯ ಆ�ಾ�ಾ� ಅ�ಾ�� ಸುಖದ ಆ�ೆಯ���ೕ ಪ��ೆ�ೕಕ 

�ಾನವ �ಾಳ��ಾ��ೆ. �ಾನವ ಸುಖಧ��. ಈ �ೕ�ಯ�� �ೌಲ�, �ೈ�ಕ�ೆ, ಸ�ಾ��ತ��ದ ಸ�ರೂಪ 

ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ಪ��ಾ�ೆಯ ಅನು�ಾರ ಮ�ಾ�ಾರವನು� �ಾ�ಾರ �ಾಡುವ �ಾತ�ೆ�ೕ�ೋ �ಾನವ 

ಪ�ೆ��ಾ��ೆ. ಮ�ಾ�ಾರವನು� �ಾ�ಾರ �ಾಡುವ �ಾತು ಎರಡು ��ಯ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ಒಂದು �ಾ�ಾನ� 

ಆ�ಾಂ�ೆ (ಆ�ಾಸ, ಆ�ಾರ, ಅಲಂ�ಾರ) ಮತು� ಇ�ೊ�ಂದು ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆ (ದೂರಶ�ವಣ, ದೂರದಶ�ನ, 

ದೂರಚಲ�ೆ). �ಾನ�ೕಯ ನಡ�ೆ ಇನೂ� ಎಲೂ� ���ಲ�. ಸಂ��ಾನದ�� �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� 

ನಡ�ೆಯನು� �ೌ�ಾ�ಂ�ತ �ಾಡುವ �ಾವ ವ�ವ�ೆ�ಯು ಇಲ�. ಶ�� �ೇಂ��ತ �ಾವ��ೇ ಸಂ��ಾನದ�� 

�ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ನಡ�ೆಯನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ ಅವ�ಾಶ�ರುವ��ಲ� ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇದು �ಾನ�ೕಯ 

ಸಂ��ಾನವಲ�. ಆದ��ಂದ ಇದರ�� �ಾನ�ೕಯ ನಡ�ೆ ಆಗಲು �ಾಧ��ಲ�. �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� 

ನಡ�ೆಯನು� �ಾರು ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು ಆಗ�ಲ�. ಅ�ವನು� ಆ�ಾರ�ಾ�ಟು�, �ೕ�ೆ �ೌ�ೕಕರಣ �ಾಡುವ 

�ಾಹಸವನು� �ಾಡ�ಾಗ�ಲ�. ಈ ಕ��ಗಳನು� ಪ��ೈಸ�ೇ �ಾನವ ಸುಖ�ಾ� �ಾಳ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು� 

ಯುದ� ಜಗಳ �ಾಡುತ��ೇ�ರು�ಾ��ೆ. ಈ ಅವ�ವ�ೆ��ಂದ ತ����ೊಳ�ಲು, ಅ�ವ� ಒಂ�ೇ ಉ�ಾಯ. 

ಇದ�ಾ�� ��ಣದ �ಾನ�ೕಕರಣ �ಾಡುವ�ದು ಅ� ಆವಶ�ಕ. ��ಣದ�� ��ಾನದ ಸ�ತ �ೈತನ� 

ಪ�ಕೃ�ಯ ದಶ�ನದ ಸ�ತ ��� ಪ�ದ, ಮ�ೋ��ಾನದ ಸ�ತ ಸಂ�ಾ�ರ ಪ�ದ, ಭೂ�ೋಳ ಮತು� 

ಇ��ಾಸದ�� �ಾನವ ತ�ಾ �ಾನ�ೕಯ�ೆಯ ಸ�ಾ�ೇಶ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ��ಣದ��  

�ಾನ�ೕಯ�ೆಯ ಸ�ಾ�ೇಶ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ �ಾನವನ ಪ�ವೃ�� ಸಹಜ ರೂಪ�ಂದ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ 

�ಾಗು ತನ�ನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು ಆಗುತ��ೆ. ತನ� ಗುರು�ನ ಸ�ತ ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-

ಅ��ತ�ದ�� �ಾಳ�ವ ಅವಸರ ಆವಶ�ಕ�ೆ ಸಫಲ�ೆಯ �ಾ�ನ�ೆ� �ಾವ� �ೇರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ��ಂದ ��ಣ – 

ಸಂ�ಾ�ರ �ಾನ�ೕಯ�ೆಯ ಸ�ತ�ೇ ಪ�ಣ��ಾಗುತ��ೆ, �ೇ�ೆ ���ಂ�ಾಗುವ��ಲ�. ಇ�ಾಗ �ಾವ� 
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�ಾವ ಸಂ�ಾ�ರಗಳ �ಾತ�ಾಡು�ೆ��ೆ�ೕ ಅವ� ನಮ� �ಾನ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ ಆ�ಾ�ತ�ಾ��ೆ, ಅವ�� 

�ಾವ��ೌಮ�ೆ�ಲ�. 

ಮೂರ�ೆಯ �ಂದು ‘ಸತ�’. ಸತ��ೆಂದ�ೇನು? ಅ��ತ�, ಸಹ-ಅ��ತ�ದ ರೂಪದ�� ಅ��ಾಗುವ��ೇ ಸತ�. ಸತ� 

ಅ��ಾದನಂತರ ವ�ವ�ೆ� ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ಅ��ತ�ವನು� ಸತ�ದ�� ಸಂಪೃಕ�  ಪ�ಕೃ�ಯ ರೂಪದ���ೕ ಅಧ�ಯನ 

�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾನ�ೇತ�ರ ಪ�ಕೃ� ಮತು� �ಾನವ ಒಬ���ೋಬ���ೆ ಪ�ರಕ�ಾ�ದ��ೆ. ಈ ���ಂದ 

�ಾಳ�ವ ಕ�ೆಯನು� �ಕ�ತ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಾನ�ೕಯ ವ�ವ�ೆ��ೕ ಆಗುತ��ೆ. ಇದನು� ಅ�ತನಂತರ 

�ಾವ� �ಾ�ಯದ�� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ, ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ, ಪ��ಾರದ��, ವ�ವ�ಾರದ�� 

�ಾ��ಾ�ಕ�ೆಯ�ೆ�ೕ ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಅನ��ಾ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ಶ�� �ೇಂ��ತ �ಾಸನ 

�ಾಡುವ��ಲ�. 

ಈ �ೕ�ಯ�� ಆಶ�ಸ�, �ಶ�ಸ�, ಸಮೃದ� �ಾ�ನ�ೆ� �ೇರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇ�ಾಗ ನಮ�ೆ ��ಾನದ�� ಏ�ೆಂದು 

�ೇ��ೊಡು�ಾ��ೆಂದ�ೆ ಏ��ೆ�ೕ ಅ�ೆಲ� ಅವ�ವ�ೆ�, ಅ���ತ. ಇದನು� ಓ�ದ ಫಲಸ�ರೂಪ ಪ��ೆ�ೕಕ 

��ಾ��� ತನ�ನು� ಅವ�ವ�ೆ�ಯ��ರುವ�ದನು� ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಫಲಸ�ರೂಪ ಅವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಹರುಡುವ�ದರ�� 

�ಾಗ��ಸು�ಾ��ೆ, ಇದರ ಉ�ಾಹರ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� ಧರ�. ಈ ಧರ�ಯ�� �ಾಪ �ೆ�ಾ�ಗು���ೆ. �ಾರಣ�ೇನು? 

ಧರ�ಯ ಒಳ��ಂದ ಇ��ಲು, �ೆ�ೊ�ೕ�ಯಂ �ೆ�ೆಯುವ�ದ�ಂದ �ಾಪ �ೆ�ಾ�ಗು���ೆ. �ೇ�ೆ �ೆ�ಾ��ತು, 

ಏ�ೆ ಆ�ತು ಇದು ಅವರೂ ����ಾ��ೆ �ಾವ� ��ದು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇ��ಲು ಮತು� �ೆ�ೊ��ಯಂ �ಾಪವನು� 

ತಮ���ೕ �ೕ����ೊಳ��ವಂತಹ ಪ�ಾಥ�ಗಳ�. ಧರ�ಯ�� �ಾಪವನು� �ೕ����ೊಳ��ವಂತಹ 

ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� �ೆ�ೆದ�ೆ ಧರ�ಯು �ಾಪ �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ. �ಾಪ �ೆ�ಾ�ಗುವ�ದ�ಂದ ಸಮುದ�ದ ಜಲ ಸ�ರ 

�ೆ�ಾ�ತು. �ೕ�ನ ಮಟ� ಎಷು� �ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು? �ಾವ� ಕು�ತು�ೊಂ�ರುವ �ಾಗ�ಂದ ಇನೂ�ರು ಅಥವ 

ಮುನೂ�ರು �ೕ� �ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು. �ೆಲವ� ಪವ�ತಗಳ �ಖರಗಳ� �ಾತ� ಉ�ಯಬಹುದು. ಇದನು� 

�ೇ�ಪ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಎಲ� �ೊಡ�-�ೊಡ� �ೇಶಗಳ� �ೇ� ಆ�ಾ�ನ �ಾಡು�ಾ��ೆ, ಬ�� ಎಲ�ರು �ೇ� 

�ೇ�ಪ��ೋಣ ಮತು� ಇದನು� �ಾರು �ಾ�ರಂ��ದರು ಎಂಬುವ�ದನು� ಇ��ಾಸ ಸ�ಷ� �ಾಡುತ��ೆ. 

ಅ�ತು�ೊಳ��ೆ ಇಂಧನ�ಾ��  ಇ��ಲು ಮತು� ಖ�ಜ�ೈಲ ಪ�ಾಥ� ಉಪ�ೕಗ �ಾ�ರುವ�ದು ಈ ಧರ�ಯ 

�ೊ�ೆ ಆ�ರುವ �ೈಪ�ೕತ�, ಇದರ ಋಣ �ೕ�ಸಬಹು�ೋ ಇಲ��ೕ ಎಂಬುವ�ದರ ಪ�ೕ��ೆ ಈ 

�ೈಪ�ೕತ�ವನು� ����ದ �ೕ�ೆ �ಾಡಬಹುದು. ಇದು �ೇ�ೆ �ಲು�ತ��ೆ ಎಂಬುವ�ದನು� ಮುಂ�ೆ 

�ಾತ�ಾ�ೋಣ. ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾನವ �ೆಚು� �ಾಪ�ಾನದ��ಯೂ ��ಾ�ಸು�ಾ��ೆ (500 ���ೕ 

�ೆಂ��ೆ�ೕ�) ಮತು� ಕ�� �ಾಪ�ಾನದ��ಯೂ (-200 ���ೕ �ೆಂ��ೆ�ೕ�) ��ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. ಈ 

ಅಂತರವನು� ಅಳ�ೆ�ಾಡುವ�ದು �ಾಧ��ಾ��ೆ.  ಇಷು� �ಾಪ�ಾನದ ಅಂತರದ�� ��ಾ�ಸುವ �ಾನವನ 
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ಶ�ೕರದ �ಾಪ�ಾನ ಒಂ�ೇ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಇದು �ೇ�ೆ? �ೊರ�ನ �ಾಪ ಅ�ಕ ಮತು� 

ಕ���ಾಗುವ�ದ�ಂದಲೂ ಶ�ೕರದ �ಾಪವನು� ಸಂತು�ತ�ಾ�ರುವ�ದ�ಾ�� ಶ�ೕರದ�� ದ�ವ�ಗ��ೆ. ಇ�ೇ 

�ೕ�ಯ�� ಧರ�ಯ �ಾಪವನು� ಸಂತು�ತ�ಾ�ರುವ�ದ�ಾ�� ಧರ�ಯ ಒಳ�ೆ ಇ��ಲು ಮತು� ಖ�ಜ�ೈಲ 

ಪ�ಾಥ�ಗ��ೆ.  

ಇ�ಾಗ ಮುಖ� �ಂದು, ಇ��ಲು ಮತು� ಖ�ಜ�ೈ �ೆ�ೆಯುವ�ದನು� �ೇ�ೆ ���ಸುವ�ದು? ಒಂದು 

ಉ�ಾಯ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ನಮ� ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ ಹಲ�ಾರು ನ�ಗಳ� ಹ�ಯುತ��ೆ, ಇವ�ಗಳ ಪ��ಾಹ ಶ���ಂದ 

ಧರ�ಯ �ೕ�ರುವ ಎಲ� �ದು���ನ ಆವಶ�ಕ�ೆ�ಂತ ೫೦ ಗುಣ �ೆಚು� �ಧು�ತ ಉಪಲಬ��ಾಗಬಹುದು. 

ಇದ�ಾ�� ಪ��ಾಹ ಬಲ�ಂದ �ಧು�ತ ಪ�ೆಯುವ ಯಂತ�ವನು� ���ಸುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಇ�ೊ�ಂದು 

ಪ��ಾರದ ಯಂತ�, �ೈಲ�ಂದ ನ�ೆಯುವ ಯಂತ�ಗ��ಾ� ವನಸ�� �ೈಲ�ಂದ ನ�ೆಯುವ ಇಂ�� 

���ಸುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಇದ�ಾ�� �ೈಲ�ರುವ ವನಸ��ಗಳ� ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ ಹಲ�ಾರು �ಗುತ��ೆ, 

ಇವ�ಗಳನು� ಅ��ಾ�ಕ �ಾತ�ದ�� ಉ�ಾ��ಸಬಹು�ೆಂದು ನನ� ��ಾರ. �ೌರ ಇಂಧನದ ���ನ�� ಜನಗಳ 

�ಾ�ನ��ೆ�ೕ��ೆ, ಇನೂ� ಅ��ಾ�ಕ ಆತುರ�ೆ�ಂದ �ಾ�ನ �ೕಡುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. �ೌರ ಇಂಧನವನು� 

ಇನೂ� ವ�ವ�ಾ�ಕ ಯಂತ�ಗಳನು�, ಉಪ�ೕಗದ�� ತರುವ ಅವ�ಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ 

ಎಷು� ಊ�ೆ� ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ�ೕ ಅದ��ಂತ �ೆಚು� ಊ�ೆ� ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ ಉಪಲಬ��ಾಗುವ �ಾತು 

ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಇ��ಲು ಮತು� ಖ�ಜ �ೈಲದ  ಉಪ�ೕಗ ����, ಅದರ �ಾ�ನದ�� ವನಸ�� 

�ೈಲ, ಪ��ಾಹ ಶ�� ಮತು� �ೌ� �ಾಪದ ಉಪ�ೕಗ �ಾಡಬಹುದು, ನಂತರ, ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ �ಾವ� 

ಅ�ೆ�ರುವ ಗುಂ�ಯನು� ಧರ� ಸ�ಯಂ ಮುಚ�ಲು ಎಷು� ಸ�ಮ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಪ�ೕ��ೆ �ಾಡಬಹುದು. 

ಮೂರ�ೆಯ�ೊಂದು ಕ�� �ಾನವನ �ೕ�ೆ �ೇ�ಾಡು���ೆ. ಈ ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ �ೕರು ಸೃಜನ�ಾಗುವ 

ಘಟ�ೆ�ಾ�ಾಗ, ಇಂತಹ ಘಟ�ೆಯ ಮೂಲದ�� �ೆ�ೕಧ �ಾ�ದ�ೆ ಬ��ಾ�ಂ�ೕಯ �ರಣಗಳ 

ಸಂ�ೕಗ�ಂದ ಈ ಘಟ�ೆ ಘ�ತ�ಾ��ೆ, ಬ��ಾ�ಂ�ೕಯ  �ರಣಗ�ೇ ಈ ಘಟ�ೆಯ ಒಂ�ೇ �ೊ�ೕತ, 

ಇ�ಾಗ ಅದರ �ರಂತರ�ೆ�ಾ��ೆ.  ಧರ�ಯ �ಾ�ಾವರಣ �ಯ�ಾ��ೆ. ಇದ�ಂದ, ಬ��ಾ�ಂ�ೕಯ 

�ರಣಗಳ� �ಪ�ೕತ ��ಯ�� ಪ��ಾವ �ದ��ೆ ಧರ�ಯ �ೕ�ರುವ �ೕರು ಸ�ಾಪ��ಾಗಬಹು �ೆಂಬುವ 

ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆ ಇ�ೆ. �ಾವ �ಾವ �ೊ�ೕತ�ಂದ ಧರ�ಯ ಆವರಣ ��ಗ�ಸ��ಾ��ೆ�ಂದು �ೈ�ಾ�ಕರು 

ಕಂಡು�����ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ೇವಲ �ೊ�ೕತ ಕಂಡು��ಯುವ�ದ�ಂದ �� �ೇ��ಾಗುವ��ಲ�, ಮ�ೆ� 

ಸೃಜನ�ಾಗುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಸೃಜನ�ಾಗುವ �ಷಯದ��, ಧರ�ಯ �ೊ�ೆ�ಾ�ರುವ ಎಲ� 

ಅ�ಾ��ಾರವನು� ���ಸ�ೇಕು. ಖ�ಜ �ೈಲ, ಇದ�ಲು ಮತು� ��ಾದ ಅ�ಲಗಳ� ಮತು� ದ�ವ ಪ�ಾಥ�ಗಳನು� 

�ಾನವ ಯುದ�ದ �ಾಮ���ಾ� �ಾ��ಾ��ೋ  ಅದ�ಂದ�ೇ ಧರ�ಯ ರ��ೆ ಕವಚ ��ಗ�ಸ��ಾ��ೆ, ಇದು 
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ಸ�ಾ�ಾರದ��ಯೂ �ೋಡಬಹುದು. ಇದು ಸತ��ಾದ�ೆ ಈ ಎ�ಾ� ಪ����ಗಳನು� ���ಸ�ೇಕು. ಇದ�ಂದ 

ಧರ�ಯ �ಾ�ಾವರಣ ��ಗ�ಸ��ಾಗುತ��ೆ. �ಾನವ ��ಗ�ಸ� �ಾ�ದ ನಂತರ ��ಪ���ಯ ಉ�ಾಯವ� 

�ೕ�ಸು�ಾ��ೆ, �ಾಡು�ಾ��ೆ, ಇದು ಬಹಳ �ೊಡ� ಗುಣ, ಆದ�ೆ ಅನ� �ೕವಗಳ�� �ೕ�ಲ�. ಧರ�ಯ 

��ಪ����ಾ� �ಾನವ �ಾವ �ಾಯ�ವನು� �ಾ�ಲ�, ಪ�� �ನ ಇನೂ� ನಷ� �ಾಣುತ��ೆ. ಇನೂ� ಎಷು� 

�ನ �ೕ�ೇ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ? ಈ ನಷ�ವನು� �ೆ�ಪ�ಸಲು �ಾ�ಾ�ಾದರೂ ಏ�ಾದರು �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೕ 

ಇಲ��ೕ? 

ಧರ�, �ಾನವ��ೆ ಸುರ�ತ�ಾದ ���ಂದ �ಾಳ�ವ ��ಾನವನು� ಸೃ�ಸು�ಾ� ಬಂ��ೆ, ಆದ�ೆ �ಾನವ 

ತನ� ಬು���ಂದ ಸಮಸ� ಧರ�ಯ �ೊ�ೆ ��ೊ�ೕಹ �ಾ��ಾ��ೆ, ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ ಆಕ�ಮಣ �ಾಗು 

�ೆ�ೕಷ�ೆ �ಾ��ಾ��ೆ. ಆ��ಾಲ�ಂದ�ೇ �ಾನವ ಧರ�ಯ �ಾ�ಾವರಣವನು� ನಷ��ಾಡುವ�ದರ�ೆ�ೕ 

ಇ�ಾ��ೆ. ��ಾ� ಯುಗದ ನಂತರ �ೆಚು� ನಷ��ಾ��ೆ, ಆದ��ಂದ �ಾವ� ಸಂಕಟಗ�ಸ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನವ 

ನ�ಯ�� ಮುಳ��ದ�ೆ �ೕ�ೆ ಉದ�ವ�ಾಗುವ ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆಯೂ ಇ�ೇ. �ಾ�ಾದ�ೆ ಧರ�ಯನು� 

�ಾ�ಾಡುವ ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆಯನು� �ಾವ� ನ�ಸಲು ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ ಇಲ��ೕ ಎಂಬುವ�ದು ನಮ� 

��ಾರಗಳ �ೕ�ೆ ಇ�ೆ. ��ಾರಗ�ಂದ ಪ����ಗ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾವ� ಬಯ�ದ�ೆ ಪ����ಗಳ� 

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾವ� ಬಯಸ�ದ��ೆ ಪ��ಕೂಲ�ಾಗುತ��ೆ. ನಮ� ಬು�� ಭ��ತ�ಾ�ರುವ �ಾರಣ 

�ಾಸ��ಕ�ೆಯ, ಪ�ಕೃ�ಯ �ಾ�ಾವರಣದ ಮ��ಯ �ೌ�ೕಕರ�ೆ �ಾಡುವ�ದರ�� ತಪ�� �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಫಲಸ�ರೂಪ �ಾವ� ��ಧ ಪ��ಾರ�ಾ� ��ಗ�ಸ��ಾ� ಮತು� ಪ�ಕೃ�ಯ�ೊ�ೕ ��ಗ�ಸ� �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ��ಗ�ಸ� 

�ಾಡುವ ತನಕ �ಾವ� ನಮು� ಏ��ೆಯನು� ಆಚ���ೆವ� ಆದ�ೆ ಸ�ಯಂ ��ಗ�ಸ��ಾಗುವ ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆಯ 

ಭಯವ� ಇ�ೇ. ಇ�ೕ�ಾ�ತು ಗತ�ಾಲದ ��ೆ�ೕಷ�ೆ. �ಾನವ ಸಂ�ೇತನ�ಂದ �ಾನವ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� 

�ಾಳಲು ತತ�ರ�ಾದ�ೆ �ೕವನ ��ೆ� ಒಬ��ಂದ ಇ�ೊ�ಬ���ೆ �ೇರುತ��ೆ ಇದರ ಪ��ಾಣ ����ೆ. ಇದನು� 

�ಾವ� ಒಂದು �ಾ�ೆಯ�� ತ�ಾ���ೆ�ೕ�ೆ. ಇದರ ಶುಭ ಪ��ಾಮಗಳನು� �ೋಡು�ಾ� ಇದರ 

�ೋಕ�ಾ��ೕಕರರ�ೆಯ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. 

ಅ��ೇಕ�ಲ��ೆ �ಾವ �ಾನವನು ಕುಕೃತ�ವನು� �ಾಡುವ��ಲ�. ನನ� ಪ��ಾರ ಪ��ೆ�ೕಕ ವ��� ಶುಭವನು� 

ಬಯಸು�ಾ��ೆ ಮತು� ಶುಭ�ಾ�� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ��ಾ��ೆ. ಫಲಸ�ರೂಪ �ಾ�ಾಗ�ಾದರೂ ಶುಭ�ಾ�� 

ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ� ಅ�ಸು�ೊಳ���ಾ��ೆ. ಸವ�ಶುಭವನ��ಸುವ ಅಥ�ದ���ೕ �ೕವನ �ಾಗೃ�ಯ �ಾತು 

ಬರುತ��ೆ. �ೌಕಯ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ�ಂದ ಮು�� ಮತು� ಭ��-�ರ��ಯ �ಾ�ನದ�� ಸ�ಸ� ಸ�ಾಜದ ರಚ�ೆ�ಾ��ೕ 

ಅ��ನ �ಾತು, �ೕವನ �ಾಗೃ�ಯ �ಾತ�ನು� �ೆರ�ಸುವ ಮನ�ಾ��ತು. ಬು��ಯ�ಾ�ಗುವ �ೋಧ ಮತು� 

ಸಂಕಲ� ���ಯ ಪ��ಾ�ೕಕರಣ, ಬು��ಯ�� �ಾ�ಯ�ೋಧ, ಸತ� �ೋಧ, ಧಮ� �ೋಧ�ಾ�ಾಗ�ೇ 
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ಆಗುತ��ೆ. ಈ ಮೂರು �ೋಧ�ಾದನಂತರ�ೇ ಬು��ಯನು� ಸದು����ಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಫಲಸ�ರೂಪ 

ಸವ��ಶುಭದ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ಾನವ ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ. ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಂ�ಾಗ ಸಹ-ಅ��ತ�ದ 

ರೂಪದ�� �ತ� ವತ��ಾನ�ಾ�ರುವ�ದರ �ೋಧ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ ಅಧ�ಯನವನು� �ಾವ�  �ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.   

ಇದರ ಒಂದು ಇಣಕು ಗ��ೕಯ ���ಂದ ��ಾ�ೕಕರಣ ��ಯನು� ಕಂಡು��ಯುವ�ದು. ��ಾ�ೕಕರಣ 

��ಯನು� �ೆ�ಾ�� ಶ���ಾ� ಅಣು�ಾಂಬು �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಕಂಡು��ದರು. ಏಟಂ �ಾಂಬು ತ�ಾ�ಸುವ 

ಪ��ೕಜ�ೆ �ಾಶ�ಾ�� �ೊ�ೆತು �ೇ�ೆ�ೕನಕೂ� ಅಲ�. �ಾಶ�ಾಡುವ�ದಲ��ೆ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ��ೋ�ಮ), 

�ಾಶ�ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಪ�ೇ-ಪ�ೇ �ಾ�ದ ಪ��ೕಗ�ಂದ �ಾ�ಾವರಣದ ಅ�ಕ ���ಾ�ತು. ಇದನು� 

�ೆಲವ� ಜನರು �ಾ�ದರು ಆದ�ೆ 700 �ೋ� ಜನರು ಇದರ ಫಲವನು� �ೋ�ಸು���ಾ��ೆ. �ಾಶ 

�ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಉಪ�ೕ��ದ ��ಾನ�ಂದ �ಾ�ಾನ� ಮನುಷ� ��ಗ�ಸ��ಾದನು, �ೇ�ೆ? ಗ��ೕಯ 

���ಂದ ‘ವತ��ಾನ’ �ೆಚು�ಕ�� ಶ�ನ��ಾ� �ಾಗು ‘ವತ��ಾನದ’ ಸಂ�ೆ� �ಗುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ 

ಇರುವ�ದು ಇದರ �ಪ�ೕತ, �ತ� ವತ��ಾನ�ೇ ಇರುತ��ೆ. ವತ��ಾನ ಇಲ��ೆ �ೇ�ೇನೂ ಇರುವ��ಲ�. 

ಅ��ತ�ದ ಎ�ಾ� �ೈಭವ �ತ� ವತ��ಾನ ಆದ�ೆ ��ಾ�ೕಕರಣ ���ಂದ ವತ��ಾನ�ೇ ಇಲ�. ಈ 

�ೕ�ಯ�� ಸು��ನ ಕಂ�ೆ ಎ�ಾ���ೆ ಎಂದ�ೆ ಇದ�ಂದ �ೕ�ೆಬು�ವ�ದ�ೆ� �ಾನವ��ೆ ತನ� �ೕ�ೆ 

��ಾ�ಸ�ರ�ೇಕು.  �ಾನವನು, ಪರ�ಾಣು-�ಾಂ�ನ �ೕ�ೆ, ಕ��ಯ �ೕ�ೆ, �ಾವ�ಟದ �ೕ�ೆ, ಕ��ನ 

�ೕ�ೆ ��ಾ�ಸ�ಡುವ ವ�ೆಗೂ ಮನುಷ� ಮನುಷ�ನ �ೕ�ೆ ��ಾ�ಸ�ಡುವ��ಾಗುವ��ಲ�, ಇದು ಸತ� ಮತು� 

ಸ�ಯಂನನು� ಅ�ತು�ೊಂ�ಾಗ�ೇ ಸ�ಯಂ�ನ �ೕ�ೆ ��ಾ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಸ�ಯಂನನು� 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� ಪ��ೆ�ೕಕ ನರ-�ಾ� ಸ�ಯಂನ�� �ಾ�ಯ, ಧಮ�, ಸತ�ವನು� �ಷು��ಷ��ೆ�ಂದ 

ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು ಎಂಬುವ�ದು �ೕವನದ ಪ��ಾಶನ. �ಾ�ಯ ಎ��ಂದ ಅ��ಾಗುತ��ೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ೆ, ಧಮ� ಎ��ಂದ ಅ��ಾಗುತ��ೆ ವ�ವ�ೆ��ಂದ, ಸತ� ಎ��ಂದ ಅ��ಾಗುತ��ೆ ಅ��ತ��ಂದ. ಅ��ತ�, 

ಸಹ-ಅ��ತ�ದ ರೂಪದ�� �ತ� ಪ��ಾ� ಆ�ರುತ��ೆ. �ಾನವನನು� �ಟು� �ೇಷ ಮೂರೂ ಅವ�ೆ�ಗಳ 

ಸಂಪ�ಣ� �ೈಭವ ವ�ವ�ೆ�ಯ���ೕ ಇ�ೇ. 

�ಾನವನ��ಯೂ ‘ವ�ವ�ೆ�’ಯ��ರುವ �ಾ�ೊ�ೆ �ಾವ��ಾದರು ಒಂದು ಅಂಶದ���ೆ�ೕ��ೆ. ಭ��ತ (ಪ�ಚ�ತ)  

�ಾಠ�ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� ಓದುವ�ದ�ಂದ ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೋಧ�ಾಗುವ��ಲ�. ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೋಧ�ಾದ ನಂತರ 

ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದರ �ೊ�ೆ �ಾನವ, ಧಮ�ವನೂ� ��ಾ�ಸಲು �ೕಗ��ಾಗು�ಾ��ೆ. �ಾನವನ 

ಧಮ� ‘ವ�ವ�ೆ�’ಯ�ೆ�ೕ �ಾಳ�ವ�ದು. ಅ��ತ�ದ�� ಪ��ೆ�ೕಕ ವಸು��ನ ವ�ವ�ೆ�ಯ��ರುವ�ದು ವ�ವ�ೆ�ಯ�� 

�ಾಗವ�ಸುವ��ೇ, ಧಮ�ದ ರೂಪದ�� �ೋರುತ��ೆ. ಪ�ಾ�ಾ�ವ�ೆ�ಯ ಧಮ� ಅ��ತ� (ಇರುವ�ದು). 

�ಾ��ಾವ�ೆ�ಯ ಧಮ� ಪ��� ಸ�ತ ಅ��ತ�. �ೕ�ಾವ�ೆ�ಯ ಧಮ�, �ಾಳ�ವ ಆ�ೆ, ಪ��� ಸ�ತ ಅ��ತ�ದ 
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ರೂಪದ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾವ�ೆ�ಯ (�ಾನವ) ಧಮ� �ರಂತರ, ಅ��ತ�, ಪ���, ಆ�ೆ ಸ�ತ ಸುಖ 

ಧ���ಾ�ರುವ�ದು �ೋಡ�ಾ��ೆ. ಸುಖ�ೇ �ಾನವನ ಧಮ�. ಸುಖ �ೇ�ೆ ಬರುತ��ೆ? ಸ�ಾ�ಾನ�ಂದ. 

ಸ�ಾ�ಾನ ಬರುತ��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದ�ಂದ. ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದು �ಾನವನ ಅ��ನ �ೕ�ೆ 

ಆವಲಂ�ತ�ಾ��ೆ ಮತು� ಒಟು� ಅ��ತ�, �ೕವನ ಮತು� �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ನಡ�ೆಯ �ೋಧ�ಾಗುವ��ೇ 

ಅ�ವ�. 

ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೋಧ�ಾದ ನಂತರ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ��ೆ�, ಸಂಕಲ��ಾಗುವ�ದು �ಾ��ಾ�ಕ. ��ೆ�, ಸಂಕಲ��ಾದ 

ನಂತರ �ಾನವ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ��ಾ��ೆ, ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾಳ��ಾ� �ಾವ� ಒ� �ೆ ಪ����ಯನು� 

���ಸಬಹುದು. ಅತಃ �ಾನ�ೕಯ ��ಣ ��ಯನು� ಒಳ�ೊಳ��ೇಕು ಫಲಸ�ರೂಪ ಸದು��� 

ಉದಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಇ�ಲ��ೆ, ಈ ಧರ�ಯನು� ಸವ� �ಾಶ�ಂದ �ಾ�ಾಡುವಂತಹ �ಾವ ಉ�ಾಯವ� 

ಇಲ�. ಈ �ಾತನು� �ಾವ� ಅ�ತು�ೊಳ��ೇಕು. ಇದರ ಅವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಅ�ತು�ೊಳ��ರುವ�ದ�ಂದ ಪ����,  

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� ನಮ�ನು ಬಂ�ಸುತ��ೆ. 

ಈ �ೕ�ಯ� ಧಮ�ದ�� �ಾಳ�ವ�ದು ಅ�ಾ�� �ಾವ��ೌಮ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದು, ಅಖಂಡ 

ಸ�ಾಜದ�� �ಾಳ�ವ�ದಂ�ೆ�ೕ. ಈ ���ಂದ �ಾನವನ ಅಖಂಡ�ೆಯನು� �ಾನು �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನವ 

�ಾ� ಒಂ�ೇ, ಕಮ� ಅ�ೇಕ; �ಾನವ ಧಮ� ಒಂ�ೇ. �ಾನವ ಸುಖ ಉಳ�ವವ�ಾಗುವ�ದ�ಾ�� ಹಲ�ಾರು 

ಪ��ಾರದ ಕಮ�ಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು. ಅ�ೇಕ ಕಮ�ಗಳ ಅಥ� �ೇ�ೆ-�ೇ�ೆ �ಾಯ�ಗಳ�, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ 

ಬ�ೆ� �ೊ�ಯುವ �ೆಲಸ, ಮ��ನ �ೆಲಸ, �ೇ�ೆಯ (�ಾಳ�, �ಾನ�) �ೆಲಸ, ಇ�ಾ��. �ಾನವ, �ಾನವನನು� 

ಒಂದು �ಾ�ಯ ರೂಪದ�� ಗುರು�ಸುವ ತನಕ �ಾನವನ �ೊ� ಶುಭ �ಾಯ�ವನು� �ೇ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾನವನು, ಹಲ�ಾರು �ಾಯ�ಗಳನು� �ಾಡು�ಾ��ೆ ಎಂಬುವ�ದು �ಾ��ಾ�ಕ. �ಾನವ �ಾ� ಒಂ�ೇ 

ಎಂಬುವ�ದನು� �ಾವ� ಈ �ೕ�ಯ�� ��ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾನವನ ಉ�ೆ�ೕಶ ಒಂ�ೇ, ಅದು ಸುಖ 

ಉಳ�ವವ�ಾಗುವ�ದು. ಸಮೃದ� ಆಗುವ�ದು, ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾಗುವ�ದು ಉಭಯ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಸಹ-

ಅ��ತ�ವನು� �ರಂತರ ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದು. ಈ ಉ�ೆ�ೕಶಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ�ದ�ಾ�� �ಾಡುವ 

�ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� “�ಾನವ �ಾ�, �ಾನವ ಧಮ� ಒಂ�ೇ”, ಎಂಬುವ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಆಗುತ��ೆ. ಸುಖ 

ಪ�ೆಯುವ ರ�ೆ�ಯ �ೆಸ�ೇ ಧಮ� (ವ�ವ�ೆ�). ಒಂದು �ೇಶ �ಾಲದ�� ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ�ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ �ೇಶ �ಾಲದ�� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಬಹುದು ಎಂಬುವ��ೇ ಈ ಪ��ಾ�ಪದ 

ಮ��. 

ಜಯ�ಾಗ�, ಮಂಗಳ�ಾಗ�.   
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ಪ��ೆ� – ಉತ�ರ 

ಪ�ಸ�ಕದ ಈ �ಾಗದ�� �ೕವನ ��ೆ�ಯ ಪ�� ��ಾಸುಗಳ ಮನದ�� ಉದಯ�ಾಗುವ ಪ��ೆ�ಗ�ಂದ �ೆಲವ� 

ಮಹತ�ಪ�ಣ� ಪ��ೆ�ಗಳ ಆ�� �ಾ� ಪ�ಜ� �ಾ�ಾ�ರವ�ಂದ ಅವ�ಗಳ ಸ�ಾ�ಾನ ಬಯಸ�ಾ�ತು. 

�ಾ�ಾ�ರವ�ಂದ ಪ�ಸು�ತ ಸ�ಾ�ಾನ ಇ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ. 

ಪ��ೆ�: ೧. �ೌ�ಕವಸು�ಗಳ �ೆ�ೆ (�ೌಲ�) ಇಲ��ೇ? 

ಉತ�ರ – �ೌ�ಕ ವಸು�ಗಳ �ೌಲ� ���ತ�ಾ��ೆ, ಒಂದು ��ೋ �ೋ�ಯ �ೌಲ� ನೂರು ವಷ�ಗಳ ಮುಂ�ೆ 

ಎ�ತೂ� ಇವ��ಗೂ ಅ�ೇ �ೌಲ���ೆ. �ಾವ� ಇದರ�� ಹಸ��ೇಪ �ಾ��ಾಗ �ೌಲ�ವನು� ಕ�� �ಾ��ೆವ� 

(�ಾ�ಾಯ�ಕ �ೊಬ�ರವನು� �ಾ�). �ಾ�ಾಯ�ಕ �ೊಬ�ರದ ಉಪ�ೕಗ�ಂದ ಮನುಷ� �ೋ�ಾ� ಆದ 

ಮತು� �ಾ�ಕೃ�ಕ �ೊಬ�ರ �ಾಡುವ�ದನೂ� ����ದ ಮತು� �ಾ��ಗಳ ಹತ�ವನು� �ಾ� ಬ��ದ. �ಾ��ಗಳ 

ಹತ�ವನು� �ಾ� ��ೇಶ�ೆ� �ಾ�ಾಟ�ಾ� ದುಡು� ಸಂ�ಾ�ಸು�ೆ��ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಇದು ಎಷು� �ಜ, 

ಎಷು� ವ�ವ�ಾ�ಕ, ಎಷು� ಮನುಷ���ೆ ಶುಭಕರ, �ಾರು ಉತ�ರ �ೕಡು�ಾ��ೆ? ಸಮೃ���ಾ� �ೌ�ಕ ವಸು�ಗಳ 

�ೌಲ� ಆವಶ�ಕ, ಇದು �ಾನವನ ಶ�� ��ೕಜ�ೆಯ ಫಲನ. �ೌ�ಕ ವಸು�ಗಳ ಉಪ�ೕಗ ಮೂರ 

ಕ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ ಶ�ೕರ �ೕಷ�ೆ, ಸಂರ��ೆ ಮತು� ಸ�ಾಜ ಗ��ಾ�. ಸಂಪ�ಣ� ವಸು�ಗಳ ಉಪ�ೕಗ 

�ಾಡ�ೇಕು ಇ�ಲ��ೆ �ಾನವ��ೆ ಸಂಪ�ಣ� ಸುಖ �ಗುವ�ದೂ ಇಲ�. 

ಪ��ೆ�: ೨. �ಾನವ ಧಮ� ಎಂದ�ೇನು, ಮತ ಎಂದ�ೇನು?  

ಉತ�ರ – ಎಲ� �ಾನವರು ಸುಖಧ��ಯರು, ಇದು ಸ�ಷ��ಾಗ�ರುವ�ದ�ಂದ�ೇ ಅ�ೇಕ ‘ಮತ’ ಗ��ೆ. �ಾನು 

ಎಷು� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೋ, ಇವತು� ಎಷು� ಸುಂದರ�ಾ� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೋ �ಾ�  ೆಅದ��ಂತ ಅ�ಕ�ಾ� 

�ಾಳಬಹುದು ಉತ��ೋತ�ರ ಮತು� ಅ�ಕ ಸುಖಪ�ವ�ಕ �ಾಳ�ವ��ೇ ‘ಧಮ�’. ಸಮ�ೆ�ಗಳ ಸ�ತ ಸುಖವನು� 

ಪ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಲ�, ಅ�ವ� ಸ�ಾ�ಾನದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಸು��ಾಗುವ��ಾಗುತ��ೆ. �ೌ�ಕ ವಸು�ಗಳ 
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ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಸ�ಾ�ಾನ �ಗು�, ಸುಖ ಉಳ�ವವ�ಾಗುವ��ಲ�. ಸ�ಾ�ಾನ, ಅ�ವ� ನಮ� ಬು��ಯ�� 

ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಅ��ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೌ�ಕ ವಸು�ಗಳನು� ತ�ಾ�ಸುವ��ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾವ� ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾ�ದು� ನಮ� ಹ��ರ �ಾವ��ೇ �ೌ�ಕ ವಸು��ಲ�, ಇಂತಹ ��� ಆಗಲು �ಾಧ��ಲ�. 

ಸ�ಾ�ಾನದ ಸ�ತ �ೌ�ಕ ವಸು� ನಮು� ಸಂಮೃ��ಯ ಅಥ�ದ�� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ, ಇದು ನಮ� 

ಪ��ಾರದ�� ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಸಂತು�ತ ���ಂದ �ಾವ� ಸುಖವನು� ಪ�ೆಯುವ �ಾಗ� ಪ�ಶಸ� 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಆವಷ�ಕ�ೆಗಳನು� �ಾ��ಕ ಅವಶ�ಕ�ೆಗ�ೆಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇದುವರ�ೆ �ಾವ��ೇ 

ಸಂಪ��ಾಯದ ರೂ�ಗಳ�, �ಾವ��ೌಮ�ಾ�ಲ� ಮತು� ಆಗುವ�ದೂ ಇಲ�. �ಾವ��ೌಮ ಒಂ�ೇ 

�ಾ�ನ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾನವ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದು, ಸವ�ಶುಭ, ಸುಖ. �ಾನವನ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� 

�ಾಳ�ವ�ದು ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಗವ�ಸುವ�ದು ನಮ�ೆ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ನ��ಂದ �ಾ�ಗೂ 

�ೊಂದ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾವ�, �ಾನವ ಧಮ� ಸ�ಾ�ಾನ�ೆಂಬುವ �ಷ�ಶ��ೆ� ಬರು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ವ�ವ�ೆ�ಯ ರೂಪದ�� �ಾಳ�ವ��ೇ ಸ�ಾ�ಾನ. ವ�ವ�ೆ�ಯ ರೂಪದ�� �ಾಳ�ವ� ಫಲಸ�ರೂಪ �ಾವ� �ರಂತರ 

ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ರಂತರ ಸುಖವ�ಳ�ವವ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೕವನ ಸುಖ�ಾದ�ೆ  ವ�ವ�ಾರದ�� 

ಸ�ಾ�ಾನ ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಬಹುದು. ವ�ವ�ಾರದ�� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ �ಾರಣ�ೇ �ಾನವ ಸುಖವ�ಳ� 

ವವ�ಾ��ಾ��ೆ ಎಂಬುವ�ದನು� ��ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾನವ ಅಖಂಡ ಸ�ಾಜ ಸೂತ� �ಾ��ೆ� ರೂಪದ�� �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪದ��, ಕ�ಾ��ರ�, ���ಾ�ರ�, 

ಬ�ಷ��ಾ�ರ�, �ಬ���ಾ�ರ�, ಧ��ಾ�ರ�, ದ�ದ��ಾ�ರ�, ಎಲ�ರೂ ಸುಖವನು� ಪ�ೆಯಲು 

ಬಯಸು�ಾ��ೆ, ಇದರ�ೆ�ೕನು ಎರಡು ಮತ�ಲ�. ಸುಖ ಉಳ�ವವ�ಾಗುವ ಪ����ಯ ಬ�ೆ�, ಇದುವರ�ೆ ಇಂ��ಯ 

ಸಂ�ೇದ�ೆಯ�� ಸುಖವನು� ಹುಡುಕುವ �ಾತು ಗತ�ಾಲ�ಂದ�ಾ��ೆ ಆದ�ೆ ಅದ�ಂದ ಸಂಭವ�ಾ�ಲ�. 

ಫಲಸ�ರೂಪ ಅ��ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಸುಖ ಪ�ೆಯುವ �ಾತು ಇ�ಾಗ ಸ�ಷ��ಾ��ೆ. �ಾನವ ಸ�ಯಂನನು� 

ಮತು� ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ��ೇ ಅ�ವ�.  

ಅ��ತ� ಒಂದು �ಾಶ�ತ ಸತ�, ಇದು ಕ���ಾಗುವ��ಲ�, �ೆ�ಾ�ಗುವ��ಲ�, ಇದರ ಪ��ಾಣ�ೇನು? ಇ�ಾಗ 

ನಮ� ಮುಂ�ರುವ��ೆ�ಾ� ವತ��ಾನ. ವತ��ಾನ ಸ�ಾಪ��ಾಗುವ��ಲ�, �ರಂತರ�ರುತ��ೆ. ಈ ಧರ�ಯ 

�ೕ�ೆ �ಾಲು� ಅವ�ೆ�ಗ��ೆ�ೕ, ಒಂ�ೇ ಅವ�ೆ���ೆ�ೕ, ಕ�ಷ� ಒಂದು ಅವ�ೆ���ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. �ೌ�ಕ 

ವಸು�ಗಳ� �ರಂತರ��ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ ಇವ�ಗಳ �ಾಶ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೌ�ಕ ವಸು�ಗ�  ೆ�ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು��ನ�� 

ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ ಇವನು� �ಾ�ಾಯ�ಕ ಉ���ಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಎರಡು ಪ��ಾರದ ವಸು� �ೇ� ತಮ� 

ತಮ� ನಡ�ೆಯನು� ತ��� ಮೂರ�ೆಯ ಪ��ಾರದ ನಡ�ೆಯನು� �ಾಡುವ��ೇ �ಾ�ಾಯ�ಕ ಉ��. 

�ಾ�ಾಯ�ಕ ಉ��ವಶ�ೇ ಸಮಸ� ಪ��ಾರದ �ಾ��ಾವ�ೆ�ಯ ವಸು�ಗಳ� ���ತ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾಯ�ಕ 
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ವಸು���ಂದ �ಾ�ಣ �ೋಶ, �ಾ�ಣ ಸೂತ�, ರಚ�ೆ �� ಮೂರೂ ತಮ����ೕ ಸಂಪನ��ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ�� 

ಪ�ಪಂಚದ �ಾವ��ೇ ಇಂ��ಯ�, �ಾಕ��, ಬು��ವಂತ ಮನುಷ�ನ �ೊಡು�ೆ ಇಲ�. ಇದರ�ಂದ, ಅ��ತ�ದ�� 

��ಾಸಕ�ಮದ ಹಂತಗ��ೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. �ಾನವನೂ ��ಾಸಕ�ಮದ�� ಒಂದು ಹಂತ. ಇದು 

ನ�ಲ��ಗೂ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. �ಾನವನು ತನ� ಕ��ಾನು�ಾರ, ���ಾನು�ಾರ, ��ಾ�ಾನು�ಾರ 

ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ಾಗ�ದ��ೆ �ಾನವ��ೆ �ಾಳಲು ಅನುಕೂಲ�ಾ� ಈ ಧರ� ಇರುವ��ಲ�, �ಾನವನೂ 

ಸ�ಾಪ��ಾಗು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾ� ಯ�ಾವ�ಾ�� ಇರುತ��ೆ �ೌ�ಕ �ಾ�ಾಯ�ಕ ವಸು�ಗಳ� �ಾ�ೆ�ೕ 

ಇರುತ��ೆ, �ಾನವ �ಾ� �ಾತ� �ಾಶ�ಾ� �ೋಗುತ��ೆ. ಅ��ತ�ದ�� �ಾವ��ೇ �ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಭ�ಲ�. 

ಅ�ಾ�� ಅ��ತ� ಕ���ಾಗುವ��ಲ�, �ೆಚೂ� ಆಗುವ��ಲ�. ಅ��ತ�ದ�� �ಾಲು� ಅವ�ೆ�ಗಳ� 

�ರಂತರ�ರುತ��ೆ�, ಇದು ಅ��ತ� ಸಹಜ ���. �ಾಲೂ� ಅವ�ೆ�ಗಳ� ಈ ಧರ�ಯ �ೕ�ಲ���ದ��ೆ �ೇ�ೆ 

ಧರ�ಯ �ೕ�ರುತ��ೆ. ಈ ಧರ�ಯನು� �ಾನವನು �ಾ�ಸಲು �ೕಗ��ಾಗ�ೇ ಇರುವಂ�ೆ �ಾಡುವ�ದನು� 

��ಾಸ�ೆಂದು �ಾನವನು ಅ�ತು�ೊಂ��ಾ��ೆ ಇದ��ಂತ ಕ��ನಂತಹ �ದುಳ� ಇರಲು �ಾಧ��ೇ? ಬಹಳಷು� 

ಜನರು ಈ �ೕ�ಯ ಅಡಚ�ೆಯನು� ಹು��ಸುವಂತಹ �ಾನವರನು�, �ೇಶವನು�, ಸಮು�ಾಯವನು� 

�ಕ�ತ�ೆಂದು ನಂಬು�ಾ��ೆ. ಇದು �ೕ�ಸುವಂತಹ �ಂದು. �ಾವ� ಇಂದು ಬಂದು �ೇ��ವ ಸ�ಳದ��,  

ನಮ� ಕೃತ�ಗ�ಂದ�ೇ �ಾವ� ����ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ����ೊಂಡ �ಾಗ�ಂದ ����ೊಳ��ವ ಆವಶ�ಕ�ೆಯೂ 

ಇ�ೆ. ಇದರ ಪ��ಾ�ಪ �ಮ� ಮುಂ�ೆ ಪ�ಸು�ತ�ಾ��ೆ. ಇದರ �ೕ�ೆ ��ಾರ �ಾಡುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ. �ಮ� 

�ೌಜನ��ೆ�ೕ ಇದರ ಆ�ಾರ. �ಾನವ ಸ�ಯಂಸೂ�ತ� ���ಂದ ಶುಭ, ಅಶುಭ ಪ�ವೃ��ಗಳ�� �ಾಳ��ಾ��ೆ. 

ಶುಭ ಪ�ವೃ��ಯ ���ನ�� �ಾ��ಲ��ರು�ಾಗ ಅಶುಭ ಪ�ವೃ��ಯ ���ನ��� ಓಡು�ಾ��ೆ. ಶುಭದ ���ನ�� 

ನ�ೆಯಲು ಪ��ಾ�ಪ��ೆ, ಇದರ �ೆ�ೕಧ�ೆ �ಾಡುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ.   

�ದಲ�ೆಯ�ಾ� –  ಮನುಷ� �ೇ�ೆ ಇರ�, �ಾನ�ೕಯ �ಾ�ತ�� ಒಂ�ೇ. �ಾನ�ೕಯ �ಾ�ತ��ದ 

ಸ�ರೂಪ – ಸ�ಧನ, ಸ��ಾ� / ಸ�ಪ�ರುಷ, ದ�ಪ�ಣ� �ಾಯ� ವ�ವ�ಾರದ ರೂಪದ��ರುತ��ೆ. 

ಎರಡ�ೆಯ�ಾ� – ಸಂಬಂಧಗಳ ಗುರು��ಂದ �ೌಲ�ಗಳ� ಹ�ಯುತ��ೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಗುರುತು, �ೌಲ�ಗಳ 

�ವ�ಹ�ೆ, �ೌ�ೕಕರ�ೆ, ಉಭಯ ತೃ��, ಇದು �ೊರ��ಾಗ �ೌಲ�ಗಳ �ವ�ಹ�ೆ ಆ��ೆಂದು �ಾನು 

ಅ�ತು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಮೂರ�ೆಯ�ಾ� – ಮೂರ�ೆಯ ��ಯ�� ನಮ� ತನ, ಮನ, ಧನ ರೂ� ಅಥ�ದ ಸದುಪ�ೕಗ �ಾಡು�ಾ� 

ರ��ೆ �ಾ��ಾಗ�ೇ �ಾವ� �ೈ�ಕ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಈ �ೕ�ಯ�� �ೈ�ಕ �ಾನವ, �ೌಲ� ಸಂಪನ� �ಾನವ, �ಾ�ತ�� �ಾನವ, ಈ ಮೂರೂ �ೇ� 

�ಾನ�ೕಯ ನಡ�ೆ ಆಗುತ��ೆ. ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದ�ಾ�� ಇವ�ಗ�ೇ ಆ�ಾರ. ಇ�ೇ ಸೂತ�, ಪ��ಾರದ��, 
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ಸ�ಾಜದ��, ವ�ವ�ೆ�ಯ��, ವ�ವ�ಾಯದ��, ಪ�ಕೃ�ಯ��, ಎಲ� ಸ�ರಗಳ��ಯೂ ಈ ನಡ�ೆಯನು� 

�ಾ��ಾ��ತ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ, ಅನ��ಸುವ�ದ�ಂದ �ಾನ�ೕಯ ಸಂ��ಾನ ನನ�ೆ ಗ���ೆ ಆ�ತು. 

�ಾನ�ೕಯ ನಡ�ೆ�ೕ �ಾ��ೕಯ �ಾ�ತ��ದ ರೂಪದ�� �ೈಭ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಗತ�ಾಲದ�� �ಾ��ಕ 

�ಾಜ��ೕ�, ಆ��ಕ �ಾಜ��ೕ�ಯ ಬ�ೆ �ೕ��ರುವ�ದೂ ಪ�ಾಭ�ತ�ಾ�ತು. �ಾವ� �ಾ�ಾಗ�ಾದರೂ 

�ಕಲ�ವನು� ಹುಡುಕ�ೇ �ೇಕು. ಇದ�ಾ�� ಪ��ಾ�ಪ, �ಾ��ೕಯ �ಾ�ತ��ದ ಆ�ಾರ �ಂದು �ಾನ�ೕಯ�ೆ 

ಪ�ಣ� ನಡ�ೆ�ೕ. ಇದನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದ�ಾ�� �ಾನವ��ೆ �ಾವ��ೇ �ೇಶ �ಾಲದ�� 

ಕಷ��ಾಗುವ��ಲ�. �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ನಡ�ೆಯ ಸುಖವನು� ಒಂದು ಸಲ ಆ�ಾ��ಸುವ� ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. 

ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ನಡ�ೆ, �ಾನ�ೕಯ ಆ�ಾರ ಸಂ�ತ ರೂಪದ��ರುವ ಸಂ��ಾನದ  

�ಾ��ೆ� �ಾವ� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅ�ೇ ಸ�ಾಜ�ಾಸ�ದ ರೂಪದ�� ನಮ�ೆ �ಾ�ಪ��ಾ��ೆ. ��ಣದ�� 

�ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ಸ�ಾಜ �ಾಸ�ವನು� ಒಳ�ೊ��ಸುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. �ಾನವ �ೇ�ೆ 

ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗು�ಾ��ೆ, �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� �ಾನವನ �ೈಭವ�ೇನು? �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� �ಾನವ 

ಪ��ಾರದ��, ಸ�ಾಜದ��, ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ೇ�ೆ �ಾಳ��ಾ��ೆ ಇದು ಸಂಪ�ಣ��ಾದ ಸ�ಾಜ �ಾಸ�, ಇದನು� 

ಅಧ�ಯನ �ಾಡುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. �ಾನವ, ಬಹಳ ಒ� �ೆ �ೕ�ಯ�� ವತ���ಾನದ�� ��ಾ�ಸ�ಟು� 

�ಾಳಬಹುದು. ಅ��ತ� �ೆಚು� ಅಥ�ಾ ಕ���ಾಗುವ��ಲ�, ಈ ರೂಪದ�� ಅ��ತ�ವನು� ಗುರು�ಸಬಹುದು. 

ಸತ�ದ�� ಸಂಪೃಕ� ಪ�ಕೃ��ೕ ಅ��ತ�. 

ವತ��ಾನ ಯಂ�ಗೂ ನಷ��ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ� ನಮ� ಬು���ಂದ ವತ��ಾನ�ಂದ ಅಸಂತುಷ��ಾ� 

�ಾಳ�ವ��ಾಗುತ��ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಬಳ�ಾಗ�ೆ ಭೂತ�ಾಲದ�� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ, ಇದ�ಂದ 

ಕುಂ�ತ�ಾ�, �ೕ�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಭ�ಷ�ದ�� �ಾ�ದರೂ ಕುಂ�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೕ�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಅ��ತ�ದ�� ಅವ�ವ�ೆ� ಎಂಬುವ� ವಸು� ಇಲ�. ಅ��ತ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ವ�ವ�ೆ��ೕ ಆ��ೆ. �ಾನವ �ಾವ��ೇ 

ವಸು�ವನೂ� ತ�ಾ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸು�ಾ��ೋ ಅದನು� �ಾಳ� �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಯಂತ�ವನು� ತ�ಾ��ದ�ೆ 

ಅದು �ಾಳ� ಆ�ೇ ಆಗುತ��ೆ, ಮ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ ಅದು �ಾ�ಾ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಮೂಲ ವಸು��ನ 

�ಾಶ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆದ��ಂದ ಮ�ೆ �ಾ�ಾದ�ೆ ಪ�ನಃ ಕಟು��ಾ��ೆ. ನಮ� ಹ��ರ ಶ�� ��ೕಜ�ೆ�ಾ� 

ವಸು���ೆ�ೕ ಇ�ೆ. �ೕವನದ�� ಅ�ಯ ಬಲ��ೆ�ೕ ಇ�ೆ, ನಮ� ಅ�ಯ ಶ��ಗಳನು� ಶ�ೕರದ �ೕಷ�ೆ ಸಂರ��ೆ 

ಮತು� ಸ�ಾಜಗ��ಾ� �ಾವ� ��ೕ�ತ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ, ಇದ�ೆ� ಸಮೃ���ಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ನಮ� 

ಅವಶ�ಕ�ೆ, �ನದ�� ಒಂದು �ಾ� �ೕ� �ಾಡುವ�ದು. �ೕ� ಇಪ�ತು� �ಾಲು� ಗಂ�ೆ ನಮ� 

ಹ��ರ�ರುತ��ೆ, ಇದು ಸಮೃ��. �ಾವ�, �ನದ�� ಒಂದು �ಾ� ಎ�ಾ�ದರು �ೋಗ�ೇ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಮ�ೆಯ�� 

�ೈಕಲು� ಇ�ೕ �ನ�ರುತ��ೆ, ಇದನು� ಸಮೃ�� ಎಂದು �ೇಳ�ೆ �ೇ�ೇನು �ೇಳ�ವ�ದು. ಒಂದು ��ಂಟಲು 

ಅ��ಯ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ದು�, ಇಪತು� ��ಂಟಲು ಅ��ಯನು� �ೆ�ೆ�ದ�ೆ, ಇ�ೇ ಸಮೃ��. ಈ ಉ�ಾಹರ�ೆಗ�ಂದ, 
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�ೊ�ೕತವನು� �ಾ�ಾಡುವ �ಾಧನಗಳ� ಅ�ಕ, ಆವಶ�ಕ�ೆ ಕ��, ಎನು�ವ�ದು ��ಯುತ��ೆ. �ಾವ� ಎ�ಾ� 

ಆ�ಾಮಗಳ�� ಸಮೃ��ಯನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, ಸಮೃ��ಯನು� ಅನುಭ�ಸುವ�ದು ಒಂದು ಅವಶ�ಕ�ೆ. 

�ೌ�ಕ ಪ�ಪಂಚದ ಉಪ�ೕಗ�ೆ�ಾದರು ಇದ��ೆ �ಾನವ ಸಮೃ��ಯನು� ಅನುಭ�ಸುವ�ದ�ಾ���ೕ. 

ಸಮೃ��ಯನು� ಅನುಭ�ಸಲು ಒಂ�ೇ ಉ�ಾಯ, ಪ��ಾರದ ಆವಶ�ಕ�ೆ�ಂತ ಅ�ಕ ಉ�ಾ�ದ�ೆ 

�ಾಡುವ�ದು. ಇ�ೇ ಸಮೃ��-ಸ�ಾ�ಾನ. ಸಮೃ��ಯ ಸ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದ�ಂದ ಸ�ಾ�ಾನದ 

�ರಂತರ�ೆ�ರುತ��ೆ. ಅ��ನ ನಂತರ, ಸ�ಾ�ಾನದ ನಂತರ ಅ�ವ� �ತ� ನಮ���ರುತ��ೆ. ಇದ�ಾ�� 

ಎ��ಯೂ ಓಡ�ೇ�ಾ�ಲ�. ಇ�ೇ ಸು�ಾ�ದದ ಆ�ಾರ. ಸಮ�ೆ� �ಾ�ನ�ೆ� ಬಂ�ಾಗ�ೆಲ� ಸು�ಾ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.  

ಈ �ೕ�ಯ�� ಸ�ಾ�ಾನದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅ�ವ�, ಶ�� ��ೕಜ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಸಮೃ�� �ಾಗು 

ಸಹ-ಅ��ತ�ದ ಸ�ತ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದ�ಂದ ಅಭಯದ ಅನುಭವ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾನು ಇದನು� ಈ 

�ೕ�ಯ�� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ, ಅ�ತು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ, �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ಮ�ನೂ� ಅ�ವ��ೊ�ಸುವ�ದರ��  

ಸಮಥ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.  

�ಾ�ಯ = ಅಖಂಡ ಸ�ಾಜ �ಾವ��ೌಮ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳಲು �ೕಗ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸತ� = 

�ಾ��ಾ�ಕ�ಾಗಲು �ೕಗ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ.  

�ಾ��ಾ�ಕ�ಾಗುವ ಅಥ�, �ಾವ� ಅ��ರುವ�ದನು� ಮತ�ವ�ಗೂ ಅ�ವ�ಪ�ಸಬಹುದು. ಅ�ವ��ಾ� �ಾತ� 

ಒಂ�ೇ ಸೂತ�, ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ�ದನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು, �ಾ�ಯವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� 

�ಾನವನನು� ಅ�ತು�ೊಳ�ವ��ೇ. ಇದನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ��ಯ��ರುವ ಸಫಲ ವ���ಗಳ�� �ಾನು ಒಬ�.  

ಅನುಭವದ ಫಲಸ�ರೂಪ �ಾ��ಾ�ಕ�ೆ ಬರುತ��ೆ. ಅನಭವ�ೆಂದ�ೇನು? �ಾವ� ನಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ, ಆದ�ೆ 

��ವ��ೆ ಇಲ��ದ��ೆ  ತೃ�� �ಗುವ��ಲ�. ��ವ��ೆ ಇದು�, ನಂ��ೆ�ಲ��ದ�ರೂ ತೃ�� �ಗುವ��ಲ�. ��ವ��ೆ, 

ನಂ��ೆಯ ತೃ�� �ಗುವ�ದ�ಂದ, ಗುರು�ಸುವ�ದು, �ವ��ಸುವ�ದರ�� ತೃ�� �ಗುತ��ೆ. ಇದುವ�ೆಗು �ಾವ� 

ಗುರು�ಸುವ�ದು, �ವ��ಸುವ�ದರ ಕ�ಮ �ೈ�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ, ನಮ�ೆ ತೃ�� ���ಲ�, ಏ�ೆಂದ�ೆ ��ವ��ೆ, ನಂ��ೆ 

ಇರ�ಲ�. ತೃ�� �ಂದುವನು� �ೇ�ೆ ಗುರು�ಸುವ�ದು? ಅ��ನ�� �ಾರಂಗತ�ಾಗುವ��ೇ ಅನುಭವ ಮೂಲಕ 

���ಂದ �ಂತನದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ಾಗುವ �ೋಧ�ೆ�, �ಾ�ಾ�ಾ�ರ ���ಯ ಸ�ತ ನಮ��� 

�ರಂತರ�ಾಗುವ�ದು �ಾ�ರಂಭ�ಾದ�ೆ ಅದರ ತೃ�� �ಂದು �ಗುತ��ೆ, �ಾ��ಾ�ಕ�ೆಯ �ೊ�ೆ ತೃ�� �ಂದು 

�ೆ�ೕ �ಗುತ��ೆ, �ಾ��ಾ�ಕ�ೆ ಸ�ಯಂನ�� ಪ��ಾಣ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಅನುಭವವನು� ಸಂ�ೆ�ೕ�ತ 

�ಾಡುವ�ದರ�� ಸಮಥ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಫಲಸ�ರೂಪ ಅನುಭವವನು� �ಾನವ ಪರಂಪ�ೆಯ�� ಸಂ�ೆ�ೕ�ತ, 

ಅ�ವ�ಕ� �ಾ� ತಮ����ೕ ತೃ�� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ, ಇ�ೇ ನಮ� ಧನ. ನನ� ಅನುಭವವನು� �ಾನು �ಮ�ೆ 

ಸಂ�ೆ�ೕ�ತ �ಾ��ಾಗ, �ಾನು ತೃಪ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, ಇ�ೇ ನನ� ಧನ. �ೕವ� ಅ�ತು�ೊಂಡ�ೆ, ಇದು ಇನೂ� 
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ಉತ�ವದ �ಾರಣ, �ೕವ� ಅ�ತು�ೊಳ��ದ��ೆ ನನ� ತೃ�� ನನ� ಹ��ರ ಇ�ೆ�ೕ ಇ�ೆ. ಅನುಭವವನು� �ಾವ� �ತ� 

ಸಂ�ೆ�ೕ�ತ �ಾಡಬಹುದು. ಇಂ�ನ ವ�ೆಗೂ ಇರುವ ಆದಶ��ಾದ ��ಾರದ ಅನು�ಾರ ಅನುಭವವನು� �ಾವ� 

�ೇಳ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೕವನವನು� ಗುರು��ರುವ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅ��ಾ�ತು, �ೕವನದ�� ಅನುಭವ ಒಂದು 

�ಾ��ಾ�ಕ ���. ಅನುಭವವನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದು ಪರಂಪ�ೆಯ���ೕ ಸಂಭವ, ಇದರ�� �ಾವ��ೇ 

�ೌ�ಕ ದ�ವ�ದ ಆವಶ�ಕ�ೆ�ಲ�, �ೇವಲ ಅ��ನ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ��ವ��ೆ, ನಂ��ೆಯ ���ಗಳ� 

�ೕವನಗತ. ಸಂ�ೇದ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಇಲ��ೆ�ರುವ�ದ�ಂದ ಇದರ�� �ೌ�ಕ ದ�ವ�ಗಳ ಅವಶ�ಕ�ೆ 

ಇಲ�, ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ ಸ�ಳದ�� ಗುರು�ಸುವ, ನಂಬುವ ���ಗ��ೆ. ಗುರು�ಸುವ �ವ��ಸುವ ಕ�ಮದ�� 

�ಾವ� �ಾನವನ ಸ�ತ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅನುಭವದ�� ಮನದ ��ೕಜ�ೆ�ಲ�. �ೇರ�ಾ� ಮನದ 

ಉತ�ವ�ಾಗುತ��ೆ. ಮನ ಅನುಭವದ�� ಉತ��ತ�ಾ� ಪ�ಪಂಚ�ೆ� ��ಸುತ��ೆ. ಉತ��ತ�ಾ�ರುವ�ದ�ಾ�� 

ಆತ��ೇ ಮೂಲ ತತ�. ಆತ�ದ ಮ���ೕ ಮುಗ��ಾ�ರುವ�ದು ಮತು� ಉತ��ತ�ಾ�ರುವ ವಸು�. ಅನುಭವದ 

ವಸು�. ಫಲಸ�ರೂಪ ಮನ �ಾನವನನು� ಅ��ಸುತ��ೆ. ಎಷು� ಉತ��ತ�ಾ�ರುತ��ೆ ಎಂದ�ೆ ಅ��ಸ�ೇ 

�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ� ಬಹಳ ವಸು�ಗಳನು� �ಾ�����ಾಗ ಅದನು� ಅ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇ�ೇ �ೕ�ಯ��, ಇಷು� 

�ೊಡ� ಸಂಪ�ಾ�ದ ಅನುಭವವನು� ಮನಸು� ಸಂ�ಾ�ಸಲು ಆಗುವ��ಲ�. ಫಲಸ�ರೂಪ ಅನುಭವವನು� ವ�ಕ� 

ಪ�ಸಲು �ಾ�ರಂ�ಸುತ��ೆ. 

�ೕ�ೆ �ಾನು �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ, ಅ�ತು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ, ಅನುಭ���ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ ಗತ �ಾಲ�ಂದ ನಮ� ��ಯರು 

�ೇಳ��ಾ� ಬಂ��ಾ��ೆ, ಅನುಭವವನು� �ೇಳ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು. ಇದನು� ನಂಬುವ��ಾದ�ೆ, ಇದರ ಅಧ�ಯನ 

�ಾಡ�ೇಕು. �ಾನವನ ಇ�ೆ��ಂದ ಅನಭವವನು� �ೇಳಬಹುದು, ಪ��ಾ�ತ �ಾಡಬಹುದು, ಇ�ೇ 

�ಷ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ಘಟ�ೆಯ ರೂಪದ�� ಇದು ಸಮು�ಖ�ಾ��ೆ.  

ಅನುಭವದ ನಂತರ ಅನುಭವದ ಪ��ಾಣಗಳ ರೂಪದ�� ಪ�ಸು�ತ ಪ�ೆಸುವ ಕ�ಮ ಬರುತ��ೆ. ಇದುವರ�ೆ 

ಪ��ಾಣದ ರೂಪದ�� ಪ�ಸು�ತ�ಾ��ೆ ಯಂತ� ಪ��ಾಣ ಮತು� ಪ�ಸ�ಕ ಪ��ಾಣ. ಸತ�ವನು� 

ಪ��ಾ�ೕಕ��ರುವಂತಹ ಪ��ಾಣ ಇದುವರ�ೆ ಆ�ಲ�. ಯಂತ� ಪ��ಾಣ ಪ�ವತ�ನ�ೕಲ, ಇದು ಸತ�. 

�ೈ�ಾ�ಕರು ಸ�ಯಂ �ೇಳ��ಾ��ೆ ಇದು ಅಂ�ಮ ಸತ�, �ದಲ�ೆಯ ಸತ�, ಮಧ�ದ ಸತ�, ಸ�ೕಪದ ಸತ�, 

ದೂರದ ಸತ�, ಇವ�ೆ�ಾ� �ೇ�ೆ ಅ�ತು�ೊಳ��ವ��ೆಂಬುವ��ೇ ಒಂದು �ೊಡ� ದ�ಂದ�. ಸತ�ವ� ಇರುತ��ೆ 

ಅಸತ�ವ� ಇರುತ��ೆ. ಅಸತ�ದ ಅಥ� �ಾನವ ಭ��ಯ��ರು�ಾ��ೆ. ಅಸತ� ಎಂಬುವ �ೆಸ�ನ ವಸು� 

ಅ��ತ�ದ�� ತಯ��ಸ�ಾ�ಲ�. ನಮ� ಅ��ಲ��ೇ ಇರುವ ����ೆ, ಭ���ೆ, ಅಸತ��ೆನ�ಬಹುದು. ಸತ�ದ 

ಅ��ತ��ೇ ಸವ�ಸ�, ಸತ� �ಾವತೂ� �ೆ�ಾ�ಗುವ��ಲ�, ಕ���ಾಗುವ��ಲ�. �ದಲ�ೆಯ ಸತ�, ಸಹ-ಅ��ತ� 

ರೂಪದ�� ಅಂ�ಮ ಸತ��ೆನು�ವ��ೇನು ಇಲ�. �ೇವಲ �ರಂತರ ಸತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಈ ಸತ�ವನು� �ಾವ� 
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ಅ�ತು�ೊಂ�ರುವ��ಲ�, ಇ�ೇ ಭ��ಯ ��� �ಾನವನ ಸ�ತ�ರುತ��ೆ. ಅ��ನ ಸ�ತ�ೇ ಸತ� 

ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ಸಹ-ಅ��ತ��ಂದ ಅ�ತು�ೊಳ��ವ��ೇ ಪರಮ ಸತ�. 

ಅ��ತ� ಅ��ಾಗುವ�ದರ ಫಲ�ೇ ಅ��ತ� ಸ�ಯಂ ವ�ವ�ೆ�ಯ���ೆ. ಅ��ತ� ಸ�ಯಂ ವ�ವ�ೆ�ಯ ರೂಪದ��ರು�ಾಗ 

�ಾನವ ವ�ವ�ೆ�ಯ ರೂಪದ�ಾ�ಗುವ�ದ�ಾ�� ಪ�ವತ�ನ�ೕಲ�ಾಗುವ�ದು ಸ��ಾ�ಕ. �ಾನವ ಧಮ� ಒಂ�ೇ 

ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ��ೇ �ಾವ���ೌಮ�ೆ ಎಂದು ���ತು. �ಾನವ ಧಮ�ದ �ಾಥ�ಕ�ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� 

�ಾಳ�ವ��ೇ. ವತ��ಾನದ�� ��ಾ�ಸ�ರುವ��ೇ, ಸುಖ ಪ�ೆಯುವ�ದು. ಆದ�ೆ �ದಲು ಆದಶ��ಾದದ�� 

ಸುಖವನು� ಪ�ೆಯುವ ಉ�ಾಯ ಭ��-�ರ�� ಎಂದು �ೇ�ದರು, ಇದರ ಪ��ಾಣ�ಲ�. �ರ��ಯ ಅವ�ೆ�ಯ�� 

�ಾಧ�ೆಯ ಅಂತದ�� ಸ�ಾ�ಯ ಅವ�ೆ��ಾಗುತ��ೆ. ಸ�ಾ�ಯ�� �ಾವ� ಸುಖವನು� ಪ�ೆ�ೆ�ೕ, 

ದುಃಖವನು� ಪ�ೆ�ೆ�ೕ ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುವ��ಲ�. ಸ�ಾ��ತ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�, ಆದ��ಂದ ಸುಖ 

ದುಃಖ�ಂತ �ೕ�ೆ ಎಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ೕವ� ಸ�ಾ� ಅವ�ೆ�ಯನು� �ಾ����ದ�ೆ �ೕವ� ಇದ�ೆ�ೕ 

�ೋಡು��ೕ�ಾ. ಸ�ಾ� ��ಾರ ಮುಕ� ಅವ�ೆ�. ಇದನು� �ಾನು ಸ�ಯಂ �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಸ�ಾ�ಯ ಘಟ�ೆ 

ಸಂಭವ�ೕಯ ಘಟ�ೆ. ���ತ ಘಟ�ೆಯ�� �ಾ��ೆ �ಾ�ಾಗ ಸ�ಾ��ಾಗಬಹು�ೆಂಬುವ�ದನು�  �ಾರು 

�ೇಳ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೇ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುವ�ದನು� �ಶ�ಯಪ�ವ�ಕ �ೇಳ�ಾಗುವ��ಲ� ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇದ�ಾ�� 

ಹಲ�ಾರು ��ಗ��ೆ, �ಾಧ�ೆ, ��, ಆಗಂತುಕ ��, �ೕಗ ��, �ಾ�ನ ��, ಪ��ೆ ��, ಜಪ ��. 

ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ಾರಂ��ದ�ೆ ನಮ� �ಾಗವ�ಸು��ೆ ವ�ವ�ೆ�ಯ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ��ಾ ಸಂ�ಾ�ರದ�� 

�ಾಗವ��ದ�ೆ �ರಂತರ ಉಪ�ಾರ���ಂದ�ೇ �ಾಥ�ಕ�ಾಗುತ��ೆ ಪ��ಫಲ ���ಂದ 

�ಾಥ�ಕ�ಾಗುವ��ಲ�. ಪ��ಫಲ ����ಂದ ��ಣ ಸಂ�ಾ�ರ �ೕ� �ಾವ� ಸತ� �ೋಧ, ಯ�ಾಥ��ೆಯ 

�ೋಧ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�.  

�ಾನು ಈ �ೕ�ಯ�� ��ಣ ಸಂ�ಾ�ರ ಸಂಪನ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಪ��ಫಲ (�ೌ�ಕ ವಸು�) �ಗುತ��ೆ ಎಂಬುವ 

ಊ�ೆ ಮನದ�� ಬರ�ೇ ಇಲ�. ಅ�ವನು� ಅ�ವ�ಪ�ಸುವ�ದ�ಾ�� �ೌ�ಕ ಸಮೃ��ಯ ಆವಶ�ಕ�ೆ ಇಲ�. ��ಣ 

�ಾಯ�ಕ�ಮದ��ರುವ ಅ�ಾ�ಪಕರು ತಮ���ೕ �ಾ�ಯತ��ಾ�ದು�, �ಾ�ವಲಂ��ಾ�ರುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ. 

�ಾ�ಯತ��ಾ�ರುವ ಮನುಷ� �ಾ�ವಲಂ��ಾ�ರುವ�ದು �ಾ��ಾ�ಕ ಎಂಬುವ�ದು ಅ���ಂದ ಬರುತ��ೆ. 

ಅ�ವ� �ಾ�ಯತ��ೆ �ಾ�ವಲಂಬ�ೆ ಆವಷ��ೕಯ ವಸು�ಗಳನು� ���ತ  �ಾಡು�ಾ��ೆ, ಸಮಥ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ, 

ಉಪ�ಾರ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವನ�� ಸಹ�ೕಗ, ಉಪ�ಾರ ಪ�ವೃ���ರುತ��ೆ. ಇದರ ಸ�ೇ���ೆ 

�ಾಡಬಹುದು ಇ�ೇ ಉಪ�ಾರ�ಾದ ��ಯ ಉತ�ನ� ಸ��. �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪದ�� �ಕ� ವಯ��ನ�� 

ಸಹ�ೕ� ಪ�ವೃ��ಯನು� ದೃಢ �ಾಡು�ಾ� ಬಂದ�ೆ �ೌ�ಢ ಅವ�ೆ�ಯ�� ಅದು ಉಪ�ಾ� ಆ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. 

ನಮ�ೆ �ಾಡ �ೇ�ಾ�ರುವ�ದು ಇ�ೆ�ೕ, ��ಣದ�� ಈ �ೊ�ೕತವನು� �ಾಥ�ಕ �ಾಡುವ� ಆವಶ�ಕ�ೆ �ಾಗು 
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ಇದರ ಪ�ವ� �ದ��ೆ�ರ�ೇಕು, ಇದನು� �ಾನ�ೕಯ ��ಣ�ೇ �ಾಥ�ಕ ಪ�ಸುತ��ೆ. �ಾಂ��ಕ ��ಣ 

�ಾಗು �ಾ�ವ�ಾ� ��ಣ ಇದನು� �ಾಥ��ೊ�ಸುವ��ಲ�. ಈ ���ನ�� �ಾ��ಾಕಷ��ೆ �ಾ�ದರ ನಂತರ, 

ವ�ವ�ಾರ ಮತು� ವ�ವ�ೆ� ��ಣದ ���ನ��, ಪ��ಾಣ ���ೆಯ ���ನ�� �ಮ� ಪ�ವೃ���ಾಗುವ 

ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆ��ೆ. ಪ��ಾಣದ ಆ�ಾರ �ಾನವ�ೇ ಆಗ�ೇಕು. �ಾಂ��ಕ ��ಣ�ಂದ, �ಾ�ವ�ಾ� 

��ಣ�ಂದ �ಾನವ �ಾ�ಾ�ಕ�ಾಗುವ�ದು ಆಗುವ��ಲ�. ಇದ�ಂದ �ಾನವನ ಸ�ತ ಅ�ಾ�ಾರ 

ಅ�ಾ��ಾರ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ ಇಲ��ೕ, ಧರ�ಯ ಸ�ತ�ೇ�ೋ ಅ�ಾ�ಾರ ಅ�ಾ��ಾರ ಅವಶ��ಾ� 

ಆಗುತ��ೆ. �ಾಂ��ಕ ಮತು� �ಾ�ವ�ಾ� ��ಣ�ಂದ ಈ ಧರ� �ಾಶ�ಾ��ೆ. ಅತಃ ಇದರ �ಕಲ�ದ�� 

�ಾನ�ೕಯ ��ಣ, ವ�ವ�ಾರ ��ಣ, ಸ�ಾ�ಾನ ಸಂಪನ� ��ಣ, ಪ��ಾಣ ಪರಂಪ�ೆ ಸಹಜ ��ಣ �ೇಕು. 

ಇಂತಹ ��ಣ�ಾ�� �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡ�ೆಯನು� ಮಧ�ದ��ಡ�ೇಕು. �ಾ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� 

ನಡ�ೆಯನು� ಸಂರ�ತ �ಾಡುವ�ದ�ಾ��, �ಾನವನನು� ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಸಂಪ�ಣ� 

�ಾಙ�ಮಯವನು� ತ�ಾ��� �ಾಗು ತ�ಾ��ಾ�ರುವ�ದರ ಅಧ�ಯನ �ಾಡ�ೇಕು. 

�ಾನವ ಆ�ೇ�ಾತ�ಕ �ಾಗು ಉ�ೆ�ೕಜ�ಾತ�ಕ �ಾಯ�ಗಳನು� ತ�ಾ�ಲ �ಾಡು�ಾ��ೆಂಬುವ�ದನು� 

�ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಎ�� ಸ�ಾ�ಾನ, ��ೇಕ, ಪ��ೕಜನ�ೕಲ �ಾಯ���ೆ�ೕ ಅದನು� ಹತು� ಸಲ �ೕಚ�ೆ 

�ಾ� �ಾಡು�ಾ��ೆ. �ಾಲ�ದ�� ಇಂತಹ ಪ�ವೃ���ರುವ��ಲ�. �ಾಲ�ದ ನಂತರ �ೌ�ಢ�ಾಗು�ಾ�, ತನ��� 

ಭಯ ವಶ ಸಹ�ೕಗ�ಾ� ಪ�ವೃ��ಯ �ೕ�ೆ ಶಂ�ೆ�ಾಗಲು �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ�ತ�ಕ�ೆ 

ಕ�ಮದ�� ಆ ಪ�ವೃ�� ಕ���ಾಗು�ಾ� ಬರುತ��ೆ. ಫಲಸ�ರೂಪ ತಡ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ 

ಪ�����ಾ�ರುವ�ದು ಬದ�ಾಗುತ��ೆ. ಬದ�ಾವ�ೆಯ �ಾರಣ ಇನ�ಷು� ಶಂ�ೆ �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ, ಈ �ೕ�ಯ�� 

ಸ��ಾದ �ಾತು ಎಂಬುವ�ದು ಇರುವ�ದ�ೆ� �ಾಧ��ೇ ಇಲ� ಎಂಬುವ �ಾಗ�ೆ� ಬಂದು ಕೂ��ಾ��ೆ �ಾನವ. 

�ಾವ� ಸ��ಾದ �ಾಯ�ವನು� �ಾಡ�ಾಗುವ��ೇ ಇಲ��ೆಂಬುವ �ಣ�ಯ �ಾ��ೊಂ��ಾ��ೆ �ಾನವ. 

ಆದ�ೆ �ಾನವ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ವ�ವ�ೆ� �ೇ�ೆ ಸವ�ಸುಲಭ�ಾಗಬಹುದು, 

�ೋಕ�ಾ��ಕೃತ�ಾಗಬಹುದು? ಇದ�ಾ�� ಈ ಪ��ಾ�ಪ. �ಾನವನು ಇದ�ಾ�� ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗ�ೇ �ೇಕು. 

�ಾನವ ತನ����ೕ �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡ�ೆಯನು� ಪ��ೆ�ೕಕ ಆ�ಾಮ, �ೋನ, ��ೆ, ಪ��ೇ�ೆಗಳ�� 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ��ೇ ವ�ವ�ೆ�, ಇದ�ಂದ ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-ಅ��ತ� ಫಲವ��ಾಗುತ��ೆ. 

ಈ ಫಲಗ��ಾ��ೕ �ಾನವ �ರ�ಾಲ�ಂದ ತ�ಸ��ಾ��ಾ��ೆ, ಪ��ೕ�ತ�ಾ��ಾ��ೆ.  

ಇ�ಾಗ �ಾನವ ತನ� ಆವಶ�ಕ�ೆಯನು� ಉಪಯುಕ� ಎಂದು ನಂ��ಾ��ೆ, ಮತ�ವರ ಆವಶ�ಕ�ೆಯನು� 

ಉಪಯುಕ� ಎಂದು ನಂ�ಲ�. �ೕ�ಾ�, ಒಬ� ಮನುಷ� ಇ�ೊಬ� ಮನುಷ�ನ, ಒಂದು ಪ��ಾರ ಇ�ೊ�ಂದು 

ಪ��ಾರದ, ಒಂದು ಸಮು�ಾಯ ಇ�ೊ�ಂದು ಸಮು�ಾಯದ, ಒಂದು �ೇಶ ಇ�ೊ�ಂದು �ೇಶದ �ೆ�ೕಷ�ೆ 
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�ಾಡುತ��ೆ. ಈ �ಾ�ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅ��ಾಗುತ��ೆ, �ಾನವ ಧಮ�ದ, �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� 

ನಡ�ೆಯನು� �ಾವ� ತ�ಣ ಅ�ತು�ೊಳ��ವ ಗುರು�ಸುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ ಮತು� ಇ�ೇ ಶ�ೕರ �ಾ�ೆ�ಯ�� 

�ಾಥ�ಕ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ��ೆ�, �ಾಹ�ಕ�ೆಯನು� ಒಟು�ಗೂ�ಸ�ೊಳ��ೇಕು. ಇದನು� ಸಂಕಲ��ೆಂದು 

�ೇಳ��ಾ��ೆ, ಇದು ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ��ೆ�ಯನು� �ೋ���ೊಳ��ತ��ೆ, ಮೂರ�ೆಯ ಸ�ಳದ�� 

�ರಂತರ �ಾ�ಯ ಪ��ಾ� �ಮ�ೆಯನು� ��ೕ�ತ �ಾಡುತ��ರು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾ�ಯ ಪ�ವ�ಕ 

�ಾಳ�ತ��ರು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾ�ಯ�ಾ�� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ �ಾಗು ಇದ�ಾ�� ��ೆ� ಇರುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾ�ಯ, 

ಧಮ�, ಸತ��ಾ�� ��ೆ� ಇರುತ��ೆ, �ೇ�ೆ �ಾವ�ದಕೂ� ��ೆ��ರುವ�ದನು� �ಾನು �ೋ�ಲ�. ಪ��ೆ, ಪಠಣ, 

�ಾ�ನದ�� ��ೆ�, ಇ�ೆ�ಾ� �ಾವ� �ಾವ ಆವಶ�ಕ�ೆ�ಾ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ ಇದು ಅದ�ೆ�ೕ �ೆಚು� �ಾಡುತ��ೆ. 

ಅದ�ೆ�ೕ ಬೃಹದ�ಾ�ಸುತ��ೆ. ಇದರ ನಂತರ�ೇ �ೕವ� ��ಾಸ. ಸವ� �ೕ��ಾ��ಯೂ ಇ�ೇ 

�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು �ೇಳ�ಾ��ೆ. ಇದ�ೆ�ೕ ಅ�ಾ� �ಾಲ�ಂದ ಶುಭ �ಾಯ��ೆಂದು ನಂಬುತ� 

ಬರು���ೆ�ೕ�ೆ. �ೋಕ ಪ�ಚ�ತದ�� ಇದ�ೆ� ��ೕಕೃ� �ೕಡ�ಾ��ೆ, ಮನ��ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ, ಇದ�ಂದ ಹಲ�ಾರು 

ಜನ��ೆ �ೆಮ�� �ಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾ��ತ �ೆಮ�� �ಗುವ�ದ�ಂದ �ಾತ� �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� 

�ಾಳ�ವ��ಾಗುವ��ಲ�.  

ಪ��ೆ, ಪಠಣ, �ಾ�ನ ಇ�ಾ��ಗಳ �ೕ�ೆ ನನ�ೆ ಅ��ಾ�ಸ��ೆ ಎಂಬ �ಾ�ೆ�ಲ�. ಆದ�ೆ ಅದರ ಒಂದು 

�ೕ���ೆ, ಅ��ವರ�ೆ ಅದರ ಪ��ಾವ ಇರುತ��ೆ, ನಂತರ �ೕ�ದ �ಾಮ�ೆಯ ಅಂ�ಮ ��� ಸ�ಾ�, 

ಇದರ�� ಏನನೂ� ಪ�ೆಯುವ �ಾ�ರುವ��ಲ�, ಕ�ೆದು�ೊಳ��ವ �ಾತೂ ಇರುವ��ಲ�. ಈ �ೕತಯ�� �ಾನು 

�ಷ�ಷ��ೆ� ಬಂ�ೆನು, ಭ�� ���ಂದ, �ರ�� ���ಂದ, ಸಂಗ�ಹ �� �ಂದ �ಾವ��ೇ ವ�ವ�ೆ� 

ಉತ�ನ��ಾಗುವ��ಲ�. �ೕ�ದ��ೆ �ಾನವ �ೇ�ೆ �ಾಳ�ೇಕು? ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-ಅ��ತ� 

ಪ�ವ�ಕ �ಾ� �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� �ಾಳ�ವ ಕ�ೆಯ ಸ�ರೂಪ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ಾನು �ಾ�ದು� 

�ೋ��ೆ�ೕ�ೆ, ಇದು �ಾಥ�ಕ�ಾ��ೆ, �ೕವ� �ಾಳಬಹುದು. ಪ��ೆ�ೕಕ ವ��� ಇದನು� �ಾ� 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸ�ೇ�ೆಂಬುವ �ಾತು ನನಗ�ಸುತ��ೆ. �ಾಥ�ಕ�ೆ ಎಲ��ಗೂ ��ೕ�ಾರ�ಾಗುತ��ೆ ಎಲ��ಗೂ 

�ೆ�ೕಷ�. �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡ�ೆ �ಾನವ �ಾ��ಾ� ಸ�ತ� �ಾಥ�ಕ�ಾ��ೆ. ಅ��ತ�ದ�� ಪ��ೆ�ೕಕ 

�ಾನವ ಘಟಕ ವ�ವ�ೆ�ಯ��ರಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ, ಇ�ೇ ಅವನ ಧಮ�. �ಾನವನೂ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳಲು 

ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಈ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನವತ� ಅವ��ೆ ��ೕ�ಾಯ�. ಇದನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ��ೇ ನಮ� 

�ಾಗೃ�ಯ ಪ��ಾಣ. �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ನಡ�ೆಯನು� �ಾನು ಪ��ಾ�ೕಕ���ಾಗ, �ಾನವತ��ೇ 

ನಮ� ಸ�ತ��ೆಂದು ನನ�ೆ �ೋಧ�ಾ�ತು, ಇದರ �ೈಭವ��ೆ ಮತು� ಇದರ ಉತ�ಷ� �ರಂತರ ಹ�ಯಲು 

ಆರಂ��ತು. ಸಂಪ�ಣ� �ಾನವ �ಾ�ಯೂ �ಾನವತ��ಾ�� ತೃ�ತ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾನು 
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ಅ�ತು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನವತ� �ಾನವನ ಸ�ತ�, ಅದನು� �ಟು� ಎಲೂ� ಓ��ೋಗ�ಾಗುವ��ಲ�, ಇವತ��ಾ� 

�ಾ�  ೆಆ ಸ�ಳ�ೆ� ಬರ�ೇ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾನವ ಪರಂಪ�ೆ�ಾ� ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವನ�� ಎಷು� �ೊಡ� ಸಂಪತು� ಒಳ�ೊಳ��ವ ಅ�ಾರ 

ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆ��ೆ. ಪ��ಾಣ ಪ��ೆ�ೕಕ ಮನುಷ�ನ ಇ�ೆ�, ಆವಶ�ಕ�ೆ ಮತು� ಉತ�ವದ ಆ�ಾರದ �ೕ��ೆ. 

ಒಬ� ವ���ಯ�� �ಾತ� ವ�ವ�ೆ�ಯ��ರುವ ಗುಣ ಬಂದ�ೆ, ಅನ� ವ���ಗಳ�� �ಾಂ��ಕ�ಾ� ನ�ೆಯು�ಾ��ದ��ೆ 

ಎಲ�ರ��ಯೂ ಸುಖವನು� ಪ�ೆಯುವ ಇ�ೆ�, ಆವಶ�ಕ�ೆ ಆಗುವ��ಲ�.  

�ೕಠದ �ೕ�ೆ ಕುಳ���ೊಂ�ರುವವ�ಗೂ ಸುಖ, ಸ��ಾಜ� ಸ�ತಂತ��ೆ �ಗ�ಲ�. �ೕಠದ ���ನ�� ���� 

�ೋಡುವವ�ಗೂ ಸುಖ ಸ��ಾಜ� �ಗ�ಲ�. ಇದುವರ�ೆ �ಾ�ೆಲ� �ಾ��ಾ��ೕ ಇ�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬುವ�ದು ಈ 

���ಂದ ��ಯುತ��ೆ. ಈ �ಕ��ೆಯನು� ತುಂ�ಸಲು ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವನ�� �ೇತನ ��ಾಸ�ಂದ 

�ಾನವತ�ದ�� �ಾಳ�ವ��ೇ �ಕಲ�. �ಾನವ �ಾಗೃತ�ಾಗುವ�ದ�ಾ�� �ಾನ�ೕಯ ��ಣ�ೇ �ಕಲ�. ಇದ�ೆ� 

�ಾನು ಪ��ಾಸ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ, ಸಂ�ೋಷ�ಾ�� �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ಗೂ ಉಪ�ಾರ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�ಗ�, 

ಆ�ಾರ �ೇರುವ�ದ�ಾ�ಗ� �ಾಡ�ಲ�. �ಾನು �ೋಧ ಪ�ವ�ಕ ಅನುಭವದ �ೋಧ�ಾಗುವ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 

(ಅನುಭವ�ೇ �ಾ��ಾ�ಕ�ೆ – �ಾ��ಾ�ಕ�ೆ�ಾ\ �ೋಧ ಬು��ಯ�ಾ�ಗುತ��ೆ) ಬು��ಯ 

ಪ�ವತ�ನ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ �ೆಸ�ೇ ಸಂಕಲ�. ಸಂಕಲ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ� ಅ�ವ���, ಸಂ�ೆ�ೕ�ತ 

ಆಗುವ ಇ�ೆ� ಆಗುತ��ೆ. ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ ಪ�ವೃ���ರುತ��ೆ. �ಾನು ಪ��ಾ�ೕಕ�� �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ, ಇದು 

ಎಲ��ಗೂ ಆವಶ�ಕ. �ೕ�ೆ ��ದು�ೊಂಡು ಮುಂ�ೆ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಪ�ಸು��ಸುವ�ದು �ಾ�ರಂ���ೆ. 

�ದಲ�ೆಯ ಪ��ಾಸದ�� �ೕವನ ��ೆ� �ೕಜ�ೆ�ತು�, ಇದರ�� �ಂತನ�ಂದ �ಾ�ರಂ�� ಸಂಕಲ�ದ 

ತನಕ �ೕವನ ���ಗಳನು� ಸ�ಷ� �ಾ��ೆನು. �ಾ��ೆ ಸಂಕಲ��ಾ��ೋ; ಅದರ ಅನು�ಾರ �ಾಳ�ವ 

ಕ�ೆ�ಾ� �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪ�ಂದ �ತ�ಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� ಮುನ� ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 

�ಾಳ�ವ�ದ�ಾ�� �ತ�ಣ�ಾಗು��ತು�. ಇ�ಾಗ ಅದರ �ಾ�ನದ�� ಪ��ಾ�ಕ�ೆ ಪ�ವ�ಕ �ಾಳ�ವ ಕ�ೆ�ಾ� 

�ತ�ಣ�ಾಗಲು �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ ಸ�ರೂಪ ಉಪ�ಾರ ��. ಉಪ�ಾರ ���ಂದ �ಾವ� ನಮ� 

�ಾ�ಾ�ಾ��ಾಂ�ೆಗಳನು�, ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆಗಳನೂ� ���ತ �ಾ��ಾಗ �ಾವ� ಸ�ಯಂ �ಾ�ಯತ� ರೂಪದ�� 

ಸ�ಾ�ಾನ ಸಮೃ��ಯನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅ�ಾಗ�ೇ �ಾವ� ಉಪ�ಾರ �ಾಡಲು 

�ೕಗ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, ಇಂತಹ �ೕಗ��ೆಯನು� �ಾವ� ಬ��ಡುವ�ದ�ಾ�ಗುವ��ಲ�. ಅದು �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪ�ಂದ 

ಉಪ�ಾರ�ಾ�� ��ೕ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಉಪ�ಾರ ���ಂದ ನಮ� �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾಂ�ೆಗಳ�, 

ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆಗಳ� �ೕ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಸೂತ�ದ�� ಆವತ�ನ�ೕಲ ಅಥ��ಾಸ� ಸ�ಯಂ ಒಳ�ೊಂ��ೆ, 

ಸಮ�ೕ�ತ�ಾ��ೆ. �ಾನವ ಅದನು� ಅ�ತು�ೊಳ�ಬಹುದು, �ಾಗೃ�ಯ ನಂತರ ಅ��ಾ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. ಈ 
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�ೕ�ಯ�� ಆವತ�ನ�ೕಲ ಅಥ� ವ�ವ��ೆ�ಯ ಸ�ತ (ಅಥ� = ತನ, ಮನ, ಧನ) �ಾವ� �ಾ��ಕ�ೆಯ��  

(ಧಮ��ೕ�) (ವ�ವ�ಾರ, ಉ�ಾ�ದ�ೆ, ವ�ವ�ೆ�) ��ೕ�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ��ಣದ�� ��ೕ�ತ �ಾ�ೇ 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೕ��ಂದ �ಾನವ��ೆ ಸಮಸ� ���ನ�� ��ೕ�ತ�ಾಗುವ ಅವಸರ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಆ 

ಅವಸರಗಳನು� ��ೕ�ತ �ಾಡುವ �� ಸ�ಯಂಸೂ�ತ� ಬರುತ��ೆ.  

ಆಧು�ಕ ಪರಂಪ�ೆಯ�� ಓದು ಬರಹ�ಾದ ನಂತರ �ಾನವ �ಲ��ೆ ಉ�ಾ�ದ�ೆ ಇಂದ 

�ಮುಖ�ಾಗ�ಾರಂ�ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� ಅ��ಾ�ಕ�ಾ� �ೌಕಯ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ�ಾ�� ತೃ�ತ�ಾಗು�ಾ��ೆ. 

ಆದ�ೆ �ಾಗೃ� ಪ�ವ�ಕ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ���ಂದ �ತ�ಣ �ಾ�ದ�ೆ ನಮ� �ಾಮನ� 

ಆ�ಾಂ�ೆ ಮತು� ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆ ಸದುಪ�ೕಗದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೕ�ತ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಕ�� 

�ಾಧನಗ�ಂದ ನಮ� ಆವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ���ಂದ�ೇ ವ�ವ�ಾ�ಕ �ತ�ಣ 

ಶುರು�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೕ��ಂದ �ಾವ� ನಮ� �ೕವನದ ಮ���ಂದ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಳ�ವ �ತ�ಣ 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಫಲಸ�ರೂಪ �ರಂತರ ಸುಖಪ�ವ�ಕ �ಾಳ�ವ ಕ�ಮ�ರುತ��ೆ. ಶ�ೕರ �ಾಲ�ರುವ ವ�ೆಗೂ 

ಸುಖಪ�ವ�ಕ �ಾಳ�ವ ಸಮಸ� ವ�ವ�ೆ�, ಸಮಸ� �ಯಮ, ��ಗಳ�, �ೕ�ಗಳ� ವತ��ಾನ�ಾಗುತ��ೆ, ಈ 

�ೕ� �ತ�ಣದ �ಾಥ�ಕ�ೆ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. �ಂತನದ �ಾಥ�ಕ�ೆ �ಾ�ಯ, ಧಮ�, ಸತ�ದ�� �ಾ�ಾ�ಾ�ರ 

�ಂತನ �ಾಡ�ೇ�ೇಕು. �ತ�ಣದ ಅನು�ಾರ ��ೆ�ೕಷ�ೆ ಆ�ೇ ಆಗುತ��ೆ, ಇದು �ಾಥ�ಕ�ೆಯ ಅಥ�ದ�� �ೕ 

ಆಗುತ��ೆ. ಇ�ೇ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಆ�� ಆಗುತ��ೆ ಮತು� ಸಂ�ೋಷ ಆಗುತ��ೆ ಮತು� ಆ�ಾ�ದ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಆ�ಾ�ದ, �ೌಲಗಳ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. �ೌಲಗಳ�, �ೕವನ �ೌಲ�, �ಾ��ತ �ೌಲ�, �ಷ� �ೌಲ�, ವಸು� �ೌಲ�. 

ವಸು� �ೌಲ� ಸತತ ಒಂ�ೇ �ೕ�ಯ��ರುತ��ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಒಂದು ��ೋ ಎ��ನ��ರುವ �ೌಲ� 

(ಉಪಯುಕ��ೆ �ೌಲ�) �ಾ�ಾಗಲು �ಾ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ಇ�ೇ �ೕ�ಯ�� ಔಷ�, ಅ��, �ೋ�, 

�ಡಮರಗಳ�� ಅವ�ಗಳ �ೌಲ� �ಾ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ಇದನು� ಉಪಯುಕ��ೆ �ೌಲ��ೆಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇದರ 

ನಂತರ �ಾನವ ಉ�ಾ�ದ�ೆ �ಾಡುವ�ದರ�� ಉಪಯುಕ��ೆ ಸುಂದರ�ೆ �ೌಲ� �ೇರುತ�ೆ. ಉಪಯುಕ��ೆಯ 

ಸ�ತ �ೌಕಯ�ದ ಅಥ�ದ�� ಸುಂದರ�ೆ �ೇ�ದ�ೆ �ಾಥ�ಕ�ೆ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ನಮ� ��ೆ�ೕಷ�ೆಯ 

ಸ�ರೂಪ ಆಗುತ��ೆ. �ಾವ� ಉ�ೕ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾಥ�ಕ�ಾಗು�ೇ�ೆ, ಸುಂದರವ� ಆಗು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೌಲ�ಗಳ 

�ಂದು�ನ �ೕ�ೆ �ೕವನ �ೌಲ�, ಸುಖ, �ಾಂ� , ಸಂ�ೋಷ, ಆನಂದದ �ೆಸ��ಂದ ��ದುಬರುತ��ೆ. 

ಇದು �ೕವನದ �ಾರತಮ��ೆಯ �ಾಮ. ಮನ ಮತು� ವೃ��ಯ�� ಸಂ�ೕತ�ಾ�ಾಗ ಸುಖ, ವೃ�� ಮತು� 

�ತ�ದ�� ಸಂ�ೕತ�ಾ�ಾಗ ಸಂ�ೋಷ, �ತ� ಮತು� ಬು��ಯ�� ಸಂ�ೕತ�ಾ�ಾಗ ಶ�� �ಾಗು ಬು�� ಮತು� 

ಆತ�ದ� ಸಂ�ೕತ�ಾ�ಾಗ ಆನಂದ ಎಂದು �ಾಮ �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಇದು ಒಟು� �ೕವನ ಸಂ�ೕತ. �ಾವ� 

ಅನುಭವ ಮೂಲಕ ಪದ���ಂದ �ಾ��ಾಗ �ೕವನ ಸಂ�ೕತ ಸಹಜ, �ಾ��ಾ�ಕ. �ೕವನದ ಸಹಜ 
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ಅ�ೇ�ೆ�ೕ, �ೕವನದ ಸಹಜ ಉಪಲಬ��ೕ, �ಾಥ�ಕ�ೆ. ಆ�ಾ�ದದ�� �ೌಲ�ಗಳ ಸುಖ ಆಗು�ಾಗ ಆ 

ಮುಲ�ಗಳ�� �ಾನವನ ಸ�ತ �ೆ�ೕಮ, ��ಾ�ಸ, �ೆ�ೕಹ�, ಕೃತ��ೆ, �ಾತ�ಲ�, .......ಈ �ಾಮಗಳ� 

�ೕಡ�ಾ��ೆ. �ಾಥ�ಕ�ೆಯ ಸ�ತ ಸಂಬಂಧವನು� ಗುರು���ಾಗ ಇಂತಹ �ೌಲ�ಗಳ� �ಾ�ಾ��ೕ 

�ೕವನ�ಂದ �ೊರಬರುತ��ೆ. ಇದರ ಉ�ಾಹರ�ೆ, �ಾ� ತನ� ಮಕ�ಳನು� ಗುರು���ಾಗ ಮಮ�ೆ 

�ಾ�ಾ��ೕ ತುಂ� �ೊರ ಉಕ��ಾರಂ�ಸುತ��ೆ. ಇದ�ಾ�� �ಾವ��ೇ ಐದು ವಷ�ದ �ೕಜ�ೆಯ 

ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಲ�. �ೌಲ�ವನು� ಹುಡು� ಒಟು�ಗೂ�ಸುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ�ಲ�. �ೌಲ� �ೕವನದ�� ಒಳ�ೊಂ��ೆ 

�ಾಗು ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದ�ಂದ ��ೕ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಗುರುತು ಪ��ಾರದ 

ಅಥ�ದ��, ಸ�ಾಜದ ಅಥ�ದ��, ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅಥ�ದ�� ಮತು� ಸಹ-ಅ��ತ�ದ ಅಥ�ದ��, ಈ �ಾಲು� 

ಪ��ಾರ�ಂದ ಸಂಬಂಧದ ಸ�ಂಬ��ೆ�ೕ ಇ�ೇ. �ಾವ� �ಾರಂಗತ�ಾಗುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. �ಾವ� ಎಷು� 

�ಾರಂಗತ�ಾಗು�ೆ��ೕ ಅ�ೆ�ೕ ��ಾಲ ರೂಪದ�� �ಾವ� ಪ��ಾಣ ಪ�ಸು�ತ ಪ�ಸುವ�ದರ��, �ಾಥ�ಕ�ೆ 

ಪ�ಸು�ತ ಪ�ಸುವ�ದರ�� ಸಮಥ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� �ೌಲ�ಗಳ ಆ�ಾ�ದ �ಾಡ�ಾರಂ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

�ೕವನ ತ��ಂದ �ಷ�ನ� �ೌಲ�ಗಳ �ೌ�ೕಕರ�ೆ �ಾ�ೇ �ಾಡುತ��ೆ. ವಸು� �ೌಲ� ಎ�ಾ� ಕ�ೆ ಹರ��ೆ 

ಆದ�ೆ �ೕವನ �ೌಲ�, �ಾನವ �ೌಲ�, �ಾ��ತ �ೌಲ� ನಮ���ೕ ಇ�ೆ (�ೕವನದ��) ಮತು� �ೕವನ 

ತ��ಂದ�ೇ ಇವ�ಗಳ �ೌ�ೕಕರ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ, ಎಷು� ಸಹಜ �ಾಯ�, ಎಷು� ಮ�ಮಪ�ಣ�. ಇದ�ಾ�� 

�ೊರ��ಂದ �ಾವ��ೇ ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗಳನು� �ೋ�ಸುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ�ಲ�. ಇದು ಸ�ಯಂ��ೆ, 

ಸ�ಯಂ�ಂದ, ಸ�ಯಂ�ಾ� ಪ�ೕ��ೆ �ಾಡುವ �ಾತು. ಇದು ಎಲ�ರ ಆವಶ�ಕ�ೆ. ಇದರ 

ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆಯನು� ಸವ�ಸುಲಭ �ಾಡುವ�ದರ�� ��ಯ �ಾತು ಬರುತ��ೆ, �ಯಮ, �ಯಂತ�ಣ, 

ಸಮ�ೋಲನ, �ಾ�ಯದ �ಂದುಗಳ �ೕ�ೆ�ೕ ��ಣ ಸಂ�ಾ�ರ �ಾಯ� ಸಂ�ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದು 

��ವ�ಾ�� ಸಂ�ಾ�ತ�ಾ�ಾಗ �ೕವನ �ಾಗೃತ ಆಗುತ��ೆ ಫಲಸ�ರೂಪ ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ�ದರ�� 

ಸಮಥ� ಆಗುತ��ೆ. ಸಂಬಂಧಗಳನು� �ಾ��ೕಜ�ೆಗಳ ಅಥ�ದ�� ಗುರು�ಸುತ��ೆ ಫಲಸ�ರೂಪ ಮನುಷ� ಸುಖ 

ಉಳ�ವವ�ಾಗು�ಾ��ೆ. ಈ ���ಂದ �ಾವ� ಆ�ಾ�ದ ತನಕ ಬಂ�ೆವ�. ನಂತರ ತುಲನ. ��ಯ, �ತ, �ಾಭ 

���ಂದ ತುಲನವನು� �ೕ�ಜಂತುಗಳ� �ಾಡುತ��ೆ, �ಾನವನ ತುಲನ �� �ಾ�ಯ, ಧಮ�, ಸತ�. ಇದು 

ಧೃವ �ಂದು, ಇದನು� ��ದು, ��ೕಕ�ಸುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಇದನು� ��ೕಕ��ದ ತ�ಣ ನಮ� ಪ�ಯತ� ಈ 

��ೆಯ�� ಆರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದುವರ�ೆ �ಾನವ �ಾ�ರುವ ��ಣ, ಸಂ�ಾ�ರ, �ೌ�ೕಕರ�ೆ, ಇ�ೆಲ� 

ಸಂ�ೇದನಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾ�ದ �ಾಗು ಇದು ಪ��ೈಸ�ಲ� ಆದ��ಂದ �ಾವ��ೌಮ 

ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗ�ಲ�. ಆದ��ಂದ ತುಲನ�ಂದ ��ಯ, �ತ, �ಾಭವನು� �ಾ�ಯ, ಧಮ�, ಸತ�ದ�� 

��ೕನ�ಾಡುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ.  
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ಅ�ಾ�� �ಾ�ಯಪ�ಣ� ��ಯ, �ಾ�ಯಪ�ಣ� �ತ ಮತು� �ಾ�ಯಪ�ಣ� ಸಮೃ��. �ಾ�ಯ ದೃ���ಂದ 

�ಾಭದ ಬದಲು ಸಮೃ�� ಬರುತ��ೆ. �ಾ�ಯ�ಂದ ಉ�ಾ�ದ�ೆ �ಾ� �ಾವ� ಸಮೃ��ಯ ಹಂತ�ೆ� �ೇರು�ೆ�ೕ�ೆ, 

ಸಂಗ�ಹ ���ಂದ �ಾವ� �ೆ�ೕಷ�ೆಯ ಹಂತ�ೆ� �ೇರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೆ�ೕಷ�ೆ�ಂದ �ಾವ� ಸ�ಯಂ 

��ಗ�ಸ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಪ�ಪಂಚವನೂ� ��ಗ�ಸ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದನು� ಸ�ಷ��ಾ� ಅಧ�ಯನ �ಾಡುವ 

ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ, ��ೕಕ�ಸುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ ಮತು� ಇದರ �ೕ�ೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ�ವನು� �ಾ��ಸುವ 

ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಆದ��ಂದ �ಾನ�ೕಯ ��ಣದ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. ಇದ�ಂದ ಪ��ೆ�ೕಕ ಮಗು �ಾ�ಯತ��ಾ� 

ಆರು ಸದು�ಣಗ�ಂದ ಪ�ಣ��ಾಗು�ಾ��ೆ :- 

೧. ಸ�ಯಂನ�� ��ಾ�ಸ 

೨. �ೆ�ೕಷ��ೆಯ ಸ�ಾ�ನ   

೩. ಪ���ೆಯ�� ಸಮ�ೋಲನ  

೪. ವ���ತ�ದ�� ಸಮ�ೋಲನ   

೫. ವ�ವ�ಾರದ�� �ಾ�ಾ�ಕ 

೬. ವ�ವ�ಾಯದ�� �ಾ�ವಲಂ�  

ಇಂತಹ �ಾ�ಯತ� �ಾನವ, ಪ��ಾರದ�� �ಾ�ಾ��ೕ ಸ�ಾ�ಾನ ಸಮೃ��ಯನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ 

ಫಲಸ�ರೂಪ ಸ�ಾಜ ಸೂತ� ಮತು� ವ�ವ�ೆ� ಸೂತ� �ಾ�ಾ��ೕ �ಷ�ನ��ಾಗುತ��ೆ. ವ�ವ�ೆ��ೕ ಅಖಂಡ 

ಸ�ಾಜ ಸೂತ� ವ�ವಸ��ೆ ಸಹಜ ಸೂತ� �ಾ��ೆ�ಯ ಉದ�ಮ ಸ���ೕ ಪ��ಾರ. ಇದನು� �ಾನು 

�ೋ��ೆ�ೕ�ೆ, ಇದು ಹಲ�ಾರು �ೕ�ಯ�� �ಾಥ�ಕ�ಾಗುತ��ೆ, ಇದರ ನಂತರ ವ�ವ�ೆ�ಯ ಸ�ರೂಪ. ಅ��ನ 

ನಂತರ ವ�ವ�ೆ� �ಾ�ಾ��ೕ ಉದ��ತ�ಾಗುತ��ೆ, ಹ�ಯುತ��ೆ.  

ಪ��ೆ�ೕಕ ಅ��ಾವಕ ತಮ� ಮಕ���ೆ �ೇ��ೊಡು�ಾ��ೆ ನಂತರ ��ಣ ಸಂ�ೆ�ಗಳ�� �ೇ��ೊಡು�ಾ��ೆ, ಮತು� 

�ಾಜ�ೕಠ, ಧಮ��ೕಠ ತಮ� �ೕ�ಯ�� �ೇ��ೊಡು�ಾ��ೆ. �ಾವ� ಏ�ೇ ��ಣ ಪ�ೆ�ೆ�ೕ ಅದ�ಂದ 

�ಾನವ�ಾಗ�ಲ�. ಇ�ಾಗ �ಾಡ�ೇ�ಾ�ರುವ ��ಾರ��ೆ�ೕ, ಪ�ಯತ���ೆ�ೕ ಪ��ಾಣ��ೆ�ೕ, �ಾನವ 

�ಾನವತ� ಸಂಪನ��ಾಗ� ಎಂದು. �ಾನವ ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗ� ಎಂದು. ಇದ�ಂದ �ೈಸ��ಕ ಸಮ�ೋಲನ 

ಮತು� �ಾನವನ�� �ಾ�ಯ �ಾ��ತ�ಾಗುವ ಅನುಕೂಲ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಯಪ�ವ�ಕ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� 

�ಾಳ�ೇ�ೇಕು. ಇ�ೆಂತಹ �ೊಡ� ದುಗ�ಮ �ಾಯ�? ಆದ�ೆ �ಾನವ��ೆ ಇದು ಆವಶ�ಕ�ೆಂದು ಅ�ಸ�ೇಕು. 

ಇದುವ�ೆಗೂ �ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಧರ� �ಾಶ�ಾ��ೆ, ಮನುಷ��ೇ�ೋ �ಾಶ�ೇ. ಆದ��ಂದ 
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ವೃ���ಾಗ�ೇ�ಾದ�ೆ �ಾನ�ೕಯ�ೆಯನು� ಗುರು�ಸ�ೇ �ೇಕು. �ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� 

�ಾಳ�ೇ �ೇಕು, ಅದರ �ರಂತರ�ೆಯ ಸಂಭವ�ೕಯ�ೆ ಇ�ೆ. ವತ��ಾನದ�� ಮುಖ� �ಂದು, 

�ೈಸ��ಕ�ೆಯ �ೊ�ೆ ಅಪ�ಾಧವ� �ಲು�ವ�ದು. ವ�ವ�ೆ�ಯ ಸ�ರೂಪ :- 

೧. ��ಣ – ಸಂ�ಾ�ರದ�� �ಾಗವ�ಸು��ೆ 

೨. �ಾ�ಯ – ರ��ೆಯ�� �ಾಗವ�ಸು��ೆ 

೩.  ಉ�ಾ�ದ�ೆ – �ಾಯ�ದ�� �ಾಗವ�ಸು��ೆ 

೪. ��ಮಯ – �ೋಶದ�� �ಾಗವ�ಸು��ೆ. 

೫. �ಾ�ಸ�� – ಸಂಯಮದ�� �ಾಗವ�ಸು��ೆ. 

ಈ ಐದು ಆ�ಾಮಗಳ�� �ಾಗವ�ಸುವ��ೇ ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಗವ�ಸುವ�ದು. ಇದು �ಾಗೃ�ಯ ನಂತರ 

ಇಂತಹ ವ�ವ�ೆ� ಪ��ೆ�ೕಕ ಮನುಷ��ಂದ ಉದ��ತ�ಾಗುತ��ೆ, ಪ��ೆ�ೕಕ ಮನುಷ�ನ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಈ �ೕ�ಯ�� ಸಂ�ಪ��ಾ� ವ�ವ�ೆ�ಯ ಪ���ಾದ�ೆ ಪ�ಣ��ಾ�ತು. ಪ��ೆ�ೕಕ ಬು��ಯುಳ�ವನು ಇದನು� 

��ೕಕ�ಸಬಹುದು. 

�ಾವ��ೇ �ಂದು ಅ��ಾಗುವ ತನಕ �ೆ�ೕಧ, ಅನುಸಂ�ಾನ ಅ���ೊಳ��ತ��ೆ. �ೆ�ೕಧ ಅಥವ 

ಅನುಸಂ�ಾನದ �ಾವ��ೇ ವಸು�ವನು� �ಾವ� ಪ��ಾ�ೕಕ���ಾಗ ಅದನು� ��ಣ ಸಂ�ಾ�ರ ���ಂದ 

�ೋಕ�ಾ��ಕರಣ  �ಾಡಲು �ದ�ಂದ�ೇ ���ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೋಕ�ಾ��ೕಕರಣ �ಾಡುವ�ದು �ದಲ�ೆಯ 

�ಂದು. �ೋಕ�ಾ��ೕಕರಣ �ಾಡುವ ಸಮಯ ��ಕರು ಸತತ ��ೆ��ಂದ ವ�ವ�ಾ�ಕ, ���ಂದ 

ತಕ�ಸಂಗತ, ��ೇಕ ��ಾನ, ���ಂದ �ಾರಂಗತ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. �ಾರಂಗತ�ಾ�ರುವ ಅಥ� ಅವರ�� 

ಅವ�ಾರಣ ಆ�ರುತ��ೆ. ಅವ�ಾರಣದ ನಂತರ ಪ��ೆ�ೕಕ ಮನುಷ� ತನ� ಪ�ವೃ��, ತನ��ೇ ಪ��ಾಸ ತನ��ೇ 

ಆವಶ�ಕ�ೆ�ಂದ �ಾ��ಾ�ಕ�ಾಗು�ಾ��ೆ. ಪ��ಾ�ಕ ಆಗುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ ಮನುಷ�ನ�� 

ಒಳ�ೊಂ��ೆ. �ಾ��ಾ�ಕ�ಾಗುವ�ದು ಅತ�ಂತ ಅವಶ�ಕ�ೆಂದು �ಮ�ೆ ಅ���ಾಗ �ೕವ� ಸುಮ��ೆ ಎ�� 

ಇರು��ೕ�, �ೕವ� ಪ��ಾ�ತ�ಾ�ೆ ಆಗು��ೕ�. �ದಲು ಅನುಸಂ�ಾನ ���ಂದ ಎರಡ�ೆಯ�ಾ� �ೆ�ೕಧ 

���ಂದ �ಾನು ಪ�ೆ��ೆ�ೕ�ೆ, ನ��ಂದ �ೕವ� ಪ�ೆಯುವ�ದ ಅಧ�ವ�ಾಯ ��. ಅಧ�ಯನದ ನಂತರ 

ಸ�ಯಂ�ನ ಜ�ಾ�ಾ��, �ೋಧದ ನಂತರ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. �ೋಧದ ಉಪ�ಾಂತ ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದು 

ಆ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ ಅವ�ಾರಣವನು� �ೋಧದ ನಂತರ ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು ಉದ�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೕ 

ಮತು� ಪ�ಪಂಚದ�� ಸಂ�ೆ�ೕ�ತ �ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಓಡು�ೆ�ೕ�ೕ, ಅ�ಾಗ �ಾವ� ಅನುಭೂತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. 
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ಇದರ ನಂತರ�ೇ ಮತ�ವ��ೆ �ೋಧ�ಾಗುವ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ ���ಂದ ಪ��ೆ�ೕಕ ವ��� ಅನುಭವಪ�ವ�ಕ�ೇ 

ಮತ�ವ��ೆ �ೋ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾತ�ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಾತ� �ೋಧ�ಾಗುವ��ಲ�. ಇದರ�� ಅಪ�ಾದವ� 

ಇ�ೆ, ಒಬ� ಮನುಷ� �ಾತ�ಾಡುವ�ದರ�� ��ಾ�ತ�ಾ�ದ��ೆ, ಅನುಭವ�ಾಗ�ದ�ರೂ ಮತ�ವ��ೆ 

�ೋಧ�ಾಗಬಹುದು. ಇದುವ�ೆಗೂ �ೕ�ೆ�ೕ ನ�ೆದು ಬಂ��ೆ. �ೆಲವ� �ಾತುಗಳನು� �ೇ�ದ ಫಲ�ಾ�ರೂಪ 

ನಮ�ೆ �ೋಧ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ� ಅನುಸಂ�ಾನದ�� �ರತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, ನನ� ��ಯ��ಯೂ �ೕ�ೆ�ೕ 

ಆ�ತು. ಆದ�ೆ ಅ��ಾಂಶ ಜನರು ಅಧ�ಯನ �ಾಡು�ಾ��ೆ, ಅನುಭವ �ಾಡು�ಾ��ೆ ಮತು� 

ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂದು ನನ�ೆ ಅ��ಾಗುತ��ೆ.  

ಪ��ೆ� – �ದ�ಂ�ೆ ಇರುವ ಪ�ಚ�ತ ಪರಂಪ�ೆಗಳ� �ಾಗು ಅವ�ಗಳ�� ����ೊಂ�ರುವ ಮನುಷ�ರ ಬ�ೆ �ಮ� 

ಅ��ಾ�ಯ�ೇನು? 

ಉತ�ರ – �ೋ�, �ೕವ� ಎರಡು ಶಬ�ವನು� ಪ��ೕಗ �ಾ���ೕ�. ೧. ಪರಂಪ�ೆ ೨. �ಾ�ಾನ� ಮನುಷ�. 

�ಾನು ಪರಂಪ�ೆಯನು� ���ರುವ ಬ�ೆ �ಾಲು� �ಾಗಗಳ�� ಪ�ಸು�ತ �ಾಡು���ೆ�ೕ�ೆ. 

೧. ��ಣ ೨. ಧಮ��ೕಠ ೩. �ಾಜ�ೕಠ ೪. �ಾ��ಾರ �ೕಠ. ಇ�ೇ ಪರಂಪ�ೆಯ ಕಣ��ಾ�ಾ. ಇದರ���ೕ 

ಪ��ಾ�ಾಂತರ�ಂದ ಪ��ೆ�ೕಕ ವ��� ಪ��ಾಣ �ಾಡು�ಾ��ೆ. �ಾನು �ೋ�ರುವ ಪರಂಪ�ೆಗಳ� ಪ�ಣ�ತಃ 

�ಘ�ತ�ಾ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಇದರ�� ಪ��ಾಣ �ಾಡುವವ��ೆ ಇದು ಏನು �ೕಡ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಈ 

�ಾಲು� ಪರಂಪ�ೆಗಳ� ಎಷು� ಜಂಬ �ೊ���ೊಳ���ಾ��ೆಂದ�ೆ, �ಾವ� �ಮ� ಸಫಲ�ೆ�ಾ��ೕ 

�ಾ�ರಂ���ೆ�ೕ�ೆ, �ರತ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ ಸಫಲ�ೆ ಪ�ೆದಂ�ೆ ಒಬ� ಮನುಷ�ನೂ ಕಂ�ಲ�. ಸಫಲ�ೆಯನು� 

�ೕಡುವವನೂ ಅದರ���ೕ ಮುಳ��ರುವಂ�ೆ �ೋರುತ��ೆ. ಈ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನು �ೇಳ����ೆ�ೕ�ೆ, 

ಪರಂಪ�ೆಗ�ೆಲ� �ಾಶ�ಾ��ೆ, �ಯ�ಾ��ೆ. �ಾಥ�ಕ�ೆಯ �ೊ�ೕತ�ದ��ೆ ಅದು �ಾನವ. �ಾನು ಅಧ�ಯನ 

�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವ ಕ�ಷ� ೫೧ % �ಂತ ಅ�ಕ �ಾಥ�ಕ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. �ಾನವನನು� 

ಸು�ಾ�ಸಬಹುದು. ಪರಂಪ�ೆಯ ಸು�ಾರ�ೆ�ಾಗುವ �ಾ�ನದ�� ಇ�ೊ�ಂದು ಪರಂಪ�ೆಯ �ಾ�ಪ�ೆ ಆಗುತ��ೆ. 

ಪರಂಪ�ೆ ಸು�ಾರ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�.  

�ಾಥ�ಕ ��ಣ�ಾಗ�, �ರಥ�ಕ ��ಣ�ಾಗ�, �ಾಥ�ಕ �ಾಜ��ಾಗ�, �ರಥ�ಕ �ಾಜ��ಾಗ�; ��ಣದ 

ಪರಂಪ�ೆ, �ಾಜ�ದ ಪರಂಪ�ೆ ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ವತ��ಾನದ�� �ಾಜ�ದ ಮೂಲ ತತ� �ಾಸನ, ಇದರ ಆ�ಾರ 

ಸಂ��ಾನ; ಇದರ ಮೂಲ ಶ�� �ೇಂ��ತ �ಾಸನ. ಇದರ ಅಥ�, ತಪ�ನು� ತ���ಂದ ತ�ೆಯುವ�ದು, 

ಯುದ�ವನು� ಯುದ��ಂದ ತ�ೆಯುವ�ದು, ಅಪ�ಾಧವನು� ಅಪ�ಾಧ�ಂದ ತ�ೆಯುವ�ದು. �ೕ�ೆ 

�ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಮನುಷ�ನ�� ಸು�ಾರ�ೆ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಎಷು� ತ�ೆಯಲು ಪ�ಯ��ಸು�ೆ��ೕ ಅ�ೆ�ೕ 

ಅಪ�ಾಧ ಯುದ� �ೆ�ಾ���ೆ, ಇದನು� ಎಲ�ರೂ �ೋಡಬಹುದು. �ಾ��ಾರದ ವ�ಸನ �ೆ�ೕಷ�ೆ�ಂದ ತ��ದ�ಲ�. 
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ಧಮ�ದ ವ�ಸನ, ಎಲ��ಗೂ ಆ�ಾ�ಸ�ೆ �ೕಡುವ�ದು ಮತು� ಸ�ಾ�ನ ಪ�ೆಯುವ�ದು. ಆ�ಾ�ಸ�ೆ 

�ೕಡುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾ�ಗಳನು� ��ೕಚ�ೆ�ೊ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾ���ಯನು� �ಾರ�ಾ�� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ, 

ಅ�ಾ�ಯನು� �ಾ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಆ�ಾ�ಸ�ೆಗಳ� ಪ��ೈಸುವ�ದರ �ಾವ ಪ��ಾಣವ� �ಗ�ಲ�. 

�ಾನವ �ಾ� ಇದುವ�ೆಗೂ, �ಾನು ತಪ�� ಪರಂಪ�ೆ ಸ� ಎಂದು �ೕ�ಸು�ಾ� ಬಂ��ೆ. ಇ�� �ಾನು 

�ಾನವನ ಕಣು�ಗಳ �ೆ�ೆ �ೆ�ೆಯಲು ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ, ಪರಂಪ�ೆಯದಲ�. ನನ� �ೊಡು �ೊಳ�� ಪರಂಪ�ೆಯ 

�ೊ�ೆಯಲ�, �ಾನು ಒಬ� ಮನುಷ�, ನನ� ಸಂಬಂಧ�ರುವ�ದು ಮನುಷ��ೊಡ�ೆ. 

ಪ��ೆ� – ಒಂದು ಪಕ� �ೕವ� ಪರಂಪ�ೆಗಳ� �ಾಶ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ೇಳ���ೕ�, ಆದ�ೆ ಮನುಷ� ಅ�ೇ 

ಪರಂಪ�ೆಯ�� ಹ�ಾ�� ಬಂ��ಾ��ೆ, ಆ ಪರಂಪ�ೆಯ���ೕ ಹ�ಾ��ರುವ �ಾರಣ ಮನುಷ�ನೂ 

�ಾಶ�ಾ��ಾ��ೆಂದು �ೇಳ�ೇಕು. ಆದರೂ �ೕವ� ಮನುಷ� ೫೦% �ಂತ ಅ�ಕ �ಾಥ�ಕ�ೆಂದು �ೇಳ���ೕರ. 

�ಾಥ�ಕ�ಾ��ಾ��ೆ ಎಂಬುವ�ದರ �ಾತ�ಯ��ೇನು? 

ಉತ�ರ – ಇ�ಾಗ�ೇ �ಾಲು� ಪರಂಪ�ೆಯ �ಾತ�ಾ��ೆವ�, ಇವ�ಗಳ�� ಕುಳ���ೊಂ�ರುವ ಜನರ�� 

ಸು�ಾರ�ೆ�ೆ �ಾವ ��ಾಸವ� ಇಲ�. �ೕಠವನು� ಪ��ಸುವವರ�� ಮತು� �ೕಠದ �ಾಗದಪತ�ಗಳ�� ��ಾಸದ 

ಆ�ಾರ�ಲ�. ಆದ��ಂದ �ಾಶ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಮನುಷ�ನ�� ಎ�ಾ�ದರು ��ಾಸ ಉದಯ�ಾ��ೆ�ೕ ಇರತ��ೆ, ಈ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ, ಮನುಷ� ೫೧% �ಂತ ಅ�ಕ ಸ� ಎಂದು. 

ಪ��ೆ� – �ೕವ� ��ಾಸದ �ಾತು �ೇ���ೕ�. ಇದುವರ�ೆ �ಾವ� �ಾ�ಮದ�� ರ�ೆ� �ಾಡುವ�ದು, �ದು�ತ ಶ�� 

�ಾ�ಸುವ�ದು, ಕಂ�ಾಯ �ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು, ಇವ�ಗಳನು� ��ಾಸ�ೆಂದು �ೇಳ��ಾ�ಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಮ� ��ಾಸದ 

ಅಥ��ೇನು? 

ಉತ�ರ – ಇದುವರ�ೆ ಇದ�ೆ�ೕ ��ಾಸ�ೆಂದು �ೇಳ��ಾ� ಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಪ��ೆ�ೕಕ ತಹ�ೕ�ನ�� �ೈಲು 

ತ�ಾ��ಾದ�ೆ ಇದನೂ� ��ಾಸ�ೆಂದು �ೇಳ����ಾ��ೆ. �ೊ�ೆಯು��ರುವ ಕಟ�ಡವನು� ��ಾಸ�ೆಂದು 

�ೇಳ��ಾ��ೆ. ಇದ�ೆ� ನಂ�ೇನು �ೊಡ� ��ೋಧ�ಲ� ಏ�ೆಂದ�ೆ �ಾನವನ �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾಂ�ೆ 

ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆಗ��ೆ �ೇ�ಾ�ರುವ �ೌಕಯ�ಗಳ ಕ�ಮದ�� ಇ�ೆಲ� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇವನು� 

ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಕ�ಮದ�� �ಾ�ಾ�ಕ �ೇತನದ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. �ಾಂ��ಕ �ೇತನದ�� �ಾವ� ಎ�ಾ�ದರು 

ತಪ�� ಮತು� ಅಪ�ಾಧದ�� �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನವ��ೆ ಎ�ಾ�ದರು, �ಾ�ಾ�ಕ �ೇತನ, ವ�ವ�ಾ�ಕ �ೇತನ, 

ವ�ವ�ೆ�ಯ �ೇತನದ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ, ಈ �ೆತನವನು� ಈ�ೇ�ಸುವ ಕ�ಮದ�� ಈ �ೕವನ ��ೆ�ಯ �ಾತು 

ಪ�ಸು�ತ�ಾ��ೆ. ಇದರ ನಂತರ ��ಣದ �ಾ�ಾ�ೕಯಕರಣ ಒಂದು ಪ��ಾ�ಪ, ಇದರ ನಂತರ ಪ��ಾರ 

ಮೂಲಕ ಸ��ಾಜ� ವ�ವ�ೆ� ಒಂದು ಪ��ಾ�ಪ. ಈ ಮೂರು ಪ��ಾ�ಪಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕಲ �ಾವ� �ೋ�ದ�ೆ, 

�ಾವ� ಎಷು� ಕ���ಾ� ಧರ�ಯನು� �ಾಯ�ೊ�ಸು�ೆ��ೕ ಅ�ೆ�ೕ  �ನಗಳ� �ಾವ� �ಾಳ�ವ ಸಂಭವ��ೆ. 
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ಧರ�ಯ�ೆ�ೕ �ಾಶ �ಾ� �ಾನವ ಎ�� �ೆಲಸು�ಾ��ೆ. ಆದ��ಂದ �ಾನವ �ಕ�ತ�ಾ��ಾ��ೆ ಎಂಬುವ 

ಆ�ಾರ, �ಾನವ ಪ��ಾರದ�� ಸ�ಾ�ಾನ ಮತು� ಸಮೃ��ಯನು� ಪ��ಾ�ೕಕ��, ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವನನು� 

ಒಂ�ೇ �ಾ� ಎಂದು ಅ�ತು�ೊಂಡು ವ�ವ�ಾರ �ಾ� ಮತು� �ೌ�ೕಕರ�ೆ �ಾ�, ಅ�ಾ�� 

�ಾ�ಾ�ಕ�ಾ�ಾಗ, ಅವನನು� �ಕ�ತ ಎಂದು �ೇಳಬಹುದು. ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅಥ� ಐದು ಆ�ಾಮಗಳ�� 

�ಾಗವ�ಸಬಲ�. ಇದ�ೆ�ೕ �ಾವ� �ಾನವನ ��ಾಸ ಅಥವ �ಾಗೃ� ಎಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ಾ�ಕ 

ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ವ�ವ�ಾ�ಕ�ೆಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇದುವರ�ೆ ಇದ� ನಮ� ��ಾಸದ ��ವ��ೆಯ�� ಸುಖ�ೇ�ೋ 

�ಗ�ಲ�. �ೌಮು� ಸುಖ�ಾ�� ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-ಅ��ತ� �ಾಲೂ� ಪ��ೈಸ�ೇಕು. 

ಇ�ಲ��ೇ ಸುಖ �ಗುವ��ಲ�.  

ಪ��ೆ� – �ಾ��� ��ಾಸದ ��ಾ�ಂತವನು� �ೇ�ದರು, ಇದು ಇವ��ಗೂ �ಾನ��ಾ��ೆ. �ಮ� ��ಾಸದ 

��ಾ�ಂತ �ಾಗು �ಾ��� ಅವರದ�� ಏನು ಅಂತರ? 

ಉತ�ರ – �ಾ��� ಪ��ಾ���ರುವ�ದು ಶ�ೕರ ರಚ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ��ಾಸ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಒಂದು 

�ೕಟದ ರಚ�ೆ, �ಗ�ೆಯ ರಚ�ೆ, ಕುದ�ೆಯ ರಚ�ೆ, ಹಸು�ನ ರಚ�ೆಯಂತ�ೆ �ಾನವನ ರಚ�ೆ. 

ಮೂ�ೆಗಳನು� ಇದರ ಆ�ಾರ�ಾ�ಟು��ೊಂಡರು. ಮೂ�ೆಗಳ�, �ಾವ ಪ��ಾರ, ಎಷು� ಉದ�, ಎಷು� ಅಗಲ, 

ಇದನು� ��ಾಸ�ೆಂದರು. �ಾನವನ ಶ�ೕರವನು� ಧೃವ�ೆಂದು ನಂ�ದರು. �ಾನವನ ಶ�ೕರ ರಚ�ೆಯನು� 

ಆ�ಾರ �ಾ�ದರು, ಇದರ �ಂ�ನ ಶ�ೕರ ರಚ�ೆಗಳನು� �ೇ��ೆ, ಇದರ ನಂತರ ಇದು ರ�ತ�ಾ�ತು, 

ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಶ�ೕರ ರಚ�ೆಯ ಬ�ೆ �ಾ��� �ೇಳ�ವ�ದರ�� ಸ�ಲ� �ೊಂದ�ೆ��ೆ ಆದ�ೆ �ಾನವನ 

ಅಥ�ದ�� �ೇಳ�ವ�ದರ�� ಪ�ಣ� �ೊಂದ�ೆ��ೆ. �ಾ��� �ೇಳ�ವ ಪ��ಾರ �ೋ�ಯ ಕ�ಮಶಃ 

ರೂಪಂತರಣ�ಾ� �ಾನವ ಶ�ೕರ ರ�ತ�ಾ�ತು ಮತು� ಇದರ ನಡು�ೆ ಹಲ�ಾರು �ೕ�ಶ�ೕರಗಳ� 

ರ�ತ�ಾ�ೆವ�, ಇವ�ಗಳ� ನಂತರ ನಷ��ಾದವ�. ಆದ�ೆ ನನ� ಅನು�ಾರ �ಾವ��ಾದರು ಸಮೃದ� ಮ��ಷ� 

ಸಂಪನ� �ೕವದ ಗ�ಾ�ಶಯದ��, ಒಂದು ಶ�ೕರ ರಚ�ೆ, �ಾವ�ದರ �ಾಧ�ಮ�ಂದ �ೕವನ ತನ� 

�ಾಗೃ�ಯನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಬಹುದಂತಹ ರಚ�ೆಯ ಪರಂಪ�ೆಯನು� �ಾ��ತ �ಾಡುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ 

�ಾ�ಣಸೂತ�ದ�� ಅನುಸಂ�ಾನ�ಾ�ತು. ಆದ�ೆ �ಾ��� ಪ��ಾರ �ೈಸ��ಕ �ಾಗು �ಾ�ಾವರಣದ 

ಒತ�ಡದ�� ಈ ಅ���ತ ಶ�ೕರ ರಚ�ೆಗಳ� ಘ�ತ�ಾದವ�. �ಾ��� ಅವ��ೆ �ೕವನ �ಾನ�ರ�ಲ�. 

�ೕವನವನು� ಧೃವ�ೆಂದು ನಂ� ಅವರು ಏನನು� �ೇಳ�ಲ�. �ೕವನ ಮತು� ಶ�ೕರದ ಸಂಯುಕ� ರೂಪದ���ೕ 

�ಾನವ�ರು�ಾ��ೆ. ಇವ��ಗೂ ��ಾಸವನು� ಶ�ೕರದ�� ಹುಡುಕು��ೕ�ೆ�ೕ�ೆ, ಮೂ�ೆಗಳ�� �ೊಡುಕು��ೕ�ೇ�ೆ 

ಮತು� ಅದ�ಾ�� �ೊ�ೆ� �ೆ�� �ೕಡು�ಾ��ೆ, ���ಗಳ� �ೕಡು�ಾ��ೆ, �ೆಲಸಗ��ೆ, ಇ�� ��ಾಸದ ಧೃವ 

�ಾನವ ಶ�ೕರ. ಅವರ ಅನು�ಾರ ಶ�ೕರವನು� �ೈ�ಾ���ದ�ೆ �ಾನವ ತ�ಾ��ಾಗ�ೇ�ಾ�ತು�, �ೕ�ೆ 
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ಆಗ�ಲ�. �ಾನವ, ಶ�ೕರದ ಮೂ�ೆಗಳ ��ಾ�ರದ�� �ಾ��ಾ��ತ�ಾಗುವ��ಲ�. ಇದರ �ಾ� �ಾ��� 

ಸ�ಯಂ ಬರ�ದ��ೆ, �ಾನು ಶ�ೕರದ ಮೂ�ೆಗಳ ��ಾ�ರದ�� �ಾ��ಾ��ತ�ಾಗುವ��ಲ�. ಅವರು 

�ಾನವನನು� �ಾ��ಾ��ತ �ಾಡುವ�ದರ�� ಅಸಮಥ��ಾ�ದ�ರು. ರಚ�ೆ ��ಯ�� �ೆ�ೕಷ��ೆಯನು� 

��ಾಸ�ೆಂದು �ೕವ� �ೇಳ���ೕರ. ಆದ�ೆ ��ಾಸದ ಧೃವ �ಂದು �ೕವನ. �ೕವನ�ಲ��ೆ ಶ�ೕರ �ಾವ��ೇ 

�ೆಲಸ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. ಶ�ೕರವನು� �ೕ�ತ�ಾ�ಡುವ�ದು �ೕವನ�ೇ. �ೇವಲ �ೕವನದ ಆ�ಾರದ 

�ೕಲಲ�, �ೇವಲ ಶ�ೕರದ ಆ�ಾರದ �ೕಲಲ�, �ೕವನ ಮತು� ಶ�ೕರದ ಸಂಯುಕ� ಆ�ಾ�ರದ �ೕ�ರುವವನು 

‘�ಾನವ’. 

ಪರ�ಾಣು�ನ��ರುವ ��ಾಸ ಸಂಘಟ�ೆ-ಪ�ಣ��ೆಯ ಅಥ�ದ���ೆ. �ೌ�ಕ – �ಾ�ಾಯ�ಕ �ಾಯ� 

�ಾಡು��ರುವ ಪ��ೆ�ೕಕ ಪರ�ಾಣು ಸಂಘಟ�ೆ-�ೕಲ�ಾ��ೆ. ಪ��ೆ�ೕಕ ಸಂಘಟ�ೆಯ�� ಒಂದ��ಂತ ಅ�ಕ 

ಅಂಶ�ರುತ��ೆ. ಪ��ೆ�ೕಕ ಪರ�ಾಣು�ನ�� ಮ�ಾ�ಂಶ ಮತು� ಅದರ �ಾಲು� ���ನ�� ಸುತು�ವ ಅಂಶಗಳ 

ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ. �ೕ�ೆ ಅ��ತ�ದ�� �ಾ��ಾ�ಕ ರೂಪದ��ರುವ�ದು ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. ಇಂತಹ ಪರ�ಾಣುಗಳ�� 

ಕ�ಷ� ಎರಡ�ಂದ ��ದು ಹಲ�ಾರು ಸಂ�ೆ�ಯ�� ಅಂಶಗಳ� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಹಲ�ಾರು ಪ��ಾ�ಯ 

ಪರ�ಾಣುಗ��ೆ, ಅದರ�� ಒಂದು ಪ��ಾ�ಯ ಪರ�ಾಣು �ೕವನ ಪರ�ಾಣು. ಅಂಶಗಳ 

ಕ���ಾಗುವ�ದು-�ೆ�ಾ�ಗುವ�ದು �ೕವನ ಪರ�ಾಣು�ನ�ಾ�ಗುವ��ಲ� ಆದ��ಂದ ಅ�ಯ ಶ��, ಅ�ಯ ಬಲ 

ಸಂಪನ��ಾ�ರುತ��ೆ, ಇದ�ೆ� ಪರ�ಾಣು�ನ�� ��ಾಸ�ೆಂದು �ೆಸರು. ಅತಃ �ೕವನ ಪರ�ಾಣುವನು� 

�ಕ�ತ�ೆಂದು �ೇಳ����ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ��ಾಸದ ನಂತರ �ಾಗೃ��ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೃ�ಯ ಪ��ಾಣ ��ವ��ೆ-

ನಂ��ೆ, ಗುರು�ಸುವ�ದು, �ವ��ಸುವ�ದು, ಪರ�ಾಣು ಅಂಶಗಳ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ಒಂದು ಪರ�ಾಣು ಅಂಶ 

ಇ�ೊ�ಂದು ಪರ�ಾಣು ಅಂಶವನು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ ಆದ��ಂದ ���ತ ದೂರದ��ದು� ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಸ�ೕಕರಣ 

�ಾ�ರುತ��ೆ. ವ�ವ�ೆ�ಯ ರೂಪದ�� �ಾಯ� �ಾಡುತ��ೆ. ಇ�ೇ �ೌ�ಕ �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಾಕ�ಾಪದ 

ರೂಪದ�� ಗಣ��ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾಯ�ಕ ���ಾಕ�ಾಪದ ಚರ�ೕತ�ಷ� ರಚ�ೆ ಈ ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ 

�ಾನವ ಶ�ೕರ ರೂಪದ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾ��ೆ. ಶ�ೕರವನು� �ೕವನ�ೆಂದು ನಂ�ರುವ��ೇ ಭ��.  

ಪ��ೆ� – �ೕವ� ���ಯ�� �ಾರತದ �ೕ� ಜ��� �ೆಂಕಟ ಚ�ೈಯ�� ಅವರನು� �ೇ� �ಾ���ೕರ ಮತು� 

�ಾವ��ೌಮ �ಾ�ಯದ ಬ�ೆ ಅವರನು� ��ಾ����ೕರ, ಅದ�ೆ� ಅವರ ಹ��ರ ಉತ�ರ�ರ�ಲ�. �ಾರತದ�� 

�ಾ�ಯ �ೇ�ೆ, �ಾ��ಾ�ನದ�� �ಾ�ಯ �ೇ�ೆ. �ಾರತದ�� �ಂದು ಅವ��ೆ �ಾ�ಯ �ೇ�ೆ ಮತು� ಮುಸ�ಾ�ನ 

ಅವ��ೆ �ೇ�ೆ, ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾ�ಯದ ಬ�ೆ ಬಹಳ ಭ����ೆ. �ಾ�ಯ ಪ��ಾರದ�� 

ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ�ಂದು �ೕವ� �ೇ���ೕ�, ಆದ�ೆ �ಾ�ಯ �ಾ��ಾಲಯದ���ೆ  ಎಂದು �ಾವ� ನಂ��ೆ�ೕ�ೆ, 

ಸ�ಷ� �ಾ�.  
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ಉತ�ರ -  ಸೂತ� ರೂಪದ�� �ೇಳ�ಾ��ೆ – “ಸಂಬಂಧ, �ೌಲ�, �ೌ�ೕಕರ�ೆ, ಉಭಯತೃ��”. ಇ�ೇ �ಾ�ಯ. 

ಸಂಬಂಧದ �ೌ�ೕಕರ�ೆ�ಾಗುವ�ದು, ಉಭಯತೃ���ಾಗುವ�ದು ಬಹಳ ಅಗತ�. �ಾನವನ �ೊ�ೆ ಜಡ 

�ೈತನ�ದ ಸಂಬಂಧ��ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ, �ೇ�ೆ �ಾ�ಯ �ೊ�ೆ ಸಂಬಂಧ��ೆ�ೕ �ಾ�ೆ. ನ�ಾ��ದರೂ ಸ�, 

��ೕಕ��ದರೂ ಸ�. �ೈಸ��ಕ�ೆಯ �ೊ�ೆ ಸಂಬಂಧ�ಲ��ೆ�ರುವಂ�ೆ, �ಾನವನ ಸ�ತ 

ಸಂಬಂಧ�ಲ��ರುವಂ�ೆ �ೕವ� ಏನನು� �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. ಇ�ೆಲ� �ಾನವ ಪ��ಾರದ�ೆ�ೕ �ಗುತ��ೆ. 

�ಾ��ಾಲಯದ�� �ೕಪ�� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾ�ಯವಲ�. 

ಪ��ೆ� – �ಮ� ಸಂಪ�ಣ� ಪ���ಾದ�ೆ ಅ��ತ� ಮೂಲಕ�ೇ. �ೈತನ� ಪ�ಕೃ� ಸತ�ದ�� ಸಂಪೃಕ��ಾ��ೆ ಎಂದು 

�ೕವ� �ೇ���ೕ�. ಈ �ೕ�ಯ�� ಅ��ತ��ೇ ಸವ�ಸ�. ಎ�� ಘಟಕ ಇಲ��ೕ ಅಲೂ� ಸತ� ಇ�ೇ ಮತು� ಎ�� 

ಘಟಕಗಳ� ��ಡ�ಾ��ೆ�ೕ ಅಲೂ� ಸತ� ಇ�ೆ, ಇದನು� ��ಯಪ��. 

ಉತ�ರ – �ಾ�ಪಕ ವಸು� ನಮ�ೆ �ೇಗ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ಇದನು� �ಾ� ಸ�ಳ, ಸತ�, ಪರ�ಾ�ಾ�, ಈಶ�ರ�ೆಂದು 

�ೇ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇ�ೇನು ವಸು�. ಇದು ಮೂಲ ವಸು�, ಊ�ೆ�. ಇ�ೆಂತಹ ವಸು��ೆಂದ�ೆ ಇದರ��ರುವ ಘಟಕಗಳ� 

ಇದರ�� �ೆ�ೕ�ತ�ಾಗಲು �ೕಗ��ಾ��ೆ. �ೆ�ೕ�ತ �ೇ�ೆ ಆಗುತ��ೆ, �ೕ�ಂದ �ಾ�ಾದರು 

ತಳ�����ಾ��ೆ�ೕ? ಒಂದು ಶುರು�ಾ�ತು, ಮ�ೆ� ಅದು ತಳ��ವ�ದ�ಂದ ಒಂ�ೊಂ�ಾ� ಎ�ಾ� ಶುರು�ಾದವ� 

ಎಂದು �ದಲು �ೇಳ���ದ�ರು. ಸತ�ದ�� ತಳ��ವಂತಹ �ಾವ��ೇ ಗುಣ�ಲ�. ಇದರ�� ತರಂಗವ� ಇಲ�, 

ಗ�ಯೂ ಇಲ�, ಒತ�ಡವ� ಇಲ�, ಆದ��ಂದ ತಳ��ವ �ಾ�ೆ�ಲ�. ಪ��ೆ�ೕಕ ವಸು� ಸತ�ದ�� ಸಂಪೃಕ��ಾ�ರುವ 

�ಾರಣ ಊ��ತ�ಾ��ೆ, �ೆ�ೕ�ತ�ಾ��ೆ, ಇದು ಪ��ಾಣ�ೇ. ಇದು ಸವ�ತ� �ದ��ಾನ. ಪ��ೆ�ೕಕ ಘಟಕ 

�ಾ�ಪಕದ�� ಮುಳ���ೆ, ಆವ���ೆ. ಒಂ�ೊಂದು �ೇ�ೆ�ರುವ ಅಥ��ೇ, ಅವ�ಗಳ ಮಧ�ದ�� ಸತ� ಇ�ೇ 

ಎಂದು. ಅವ�ಗಳ ಮ�ೆ� ಸತ��ಲ��ದ��ೆ ಅವ� �ೇ�ೆ �ೇ�ೆ�ಾಗಲು �ಾಧ��ೇ�ಲ�. ಅವ� ಒಟು�ಗೂಡುವ�ದೂ 

ಸತ��ರುವ�ದ�ಂದ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಇದು ರಚ�ೆ �ರಚ�ೆಯ ಆ�ಾರ�ಾ�ತು �ಾಗು �ೆ�ೆ�ರುವ �ಾರಣ 

ಊ�ೆ� ಸಂಪನ��ೆ ವಸು��ನ�� ಇ�ೆ�ೕ ಇ�ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ���ಾ�ೕಲ�ೆ��ೆ�ೕ��ೆ. 

ಈ ವಸು�ವನು� ಪ�ನಃ ಇ�ೊ�ಂದು �ೕ��ಂದ ಅಧ�ಯನ �ಾ��ೆ. ಘಟಕದ ರೂಪದ�� ವಸು�ಗಳ� 

ಕಂಡುಬರುತ��ೆ, ಅವ�ಗಳ �ಾತ� ಮತು� �ಾ�ಪಕ ರೂಪದ��ರುವ�ದರ �ಾತ� ಸ�ಾನ�ಾ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ 

�ನ��ಾ��ೆ�ೕ ಎಂದು �ೕ���ೆ. �ಾ�ಪಕ ವಸು���ೆ �ಾವ �ಾತ�ವ� ಇಲ�, �ೕ�ಯೂ ಇಲ�.  

�ೌ�ಕ�ಾದದ ಅನು�ಾರ ಘಟಕಗಳ� ಇರುವ �ಾಗದ�� �ಾ�ಪಕ ಸತ� ಇರುವ��ಲ� ಅ�ಾ�� ಘಟಕ �ಾ�ಪಕ 

ವಸು�ವನು� ಸ�ಸುತ��ೆ. ಅತಃ ಘಟಕಗಳ� �ಾ�ಪಕ ವಸು��ಂತ ಬಲವ�ಳ� (�ಾರವ�ಳ�) ಎಂದು ನಂ��ೆ��ೆ. 

ಆದ�ೆ ಯ�ಾಥ�ದ�� �ೋ�ದ�ೆ ಸಮಸ� ವಸು�ಗಳ� ಶ��ಾ�ಕಷ��ೆಯ���ೆ. ಧರ�, ಸೂಯ�, �ೌರಮಂಡಲ, 

ಆ�ಾಶಗಂ�ೆಗಳ� ಎಲ�ವ� ಶ��ಾ�ಕಷ��ೆಯ���ೆ. ಶ��ಾ�ಕಷ��ೆ ���ಯ���ೆ – ಇದ�ಂದ ಇದು 
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ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ, ಸತ� ಮತು� ಘಟಕದ ಪರಸ�ರ�ೆಯ�� �ಾರ�ಲ�. ಆದ�ೆ ಘಟಕಗಳ ಪರಸ�ರ�ೆಯ���ೕ �ಾರ 

ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ. ಎರಡು ಪರ�ಾಣುಗಳ ಪರಸ�ರ�ೆಯ�� ಅಣು ಆಗುವ ಪ�ವೃ��ವಶ �ಾರ ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ 

�ೕ�ಯ�� ಒಂದ��ಂತ ಅ�ಕ ಅಣು ���ತ ರಚ�ೆ ಪ�ಕೃ�ವಶ �ಾರ ಸ�ಷ��ಾ��ೆ. ಘಟಕಗಳ�� ಒಂದು 

ಇ�ೊ�ಂದರ ಪರಸ�ರ�ೆಯ�� �ಾರವನು� ಸ�ಷ� �ಾಡುವ ಕ�ಮ�ಂದ, �ಾವ�ದನು� �ಾವ� ಆಕಷ�ಣ 

ಬಲ�ೆಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ�ೕ; �ಾಸ��ಕ�ೆಯ�� ಅದು ��ಾಸಕ�ಮದ�� �ಾಗವ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಸಮಗ� 

ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ಾಗವ�ಸುವ ಅಥ�ದ���ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಒಂದು ಕಲ�ನು� ಧರ�ಯ �ಾ�ಾವರಣ�ಂದ ಸ�ಲ� 

ದೂರ �ಡುವ�ದ�ಂದ ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ ಬರುತ��ೆ, ಇದು ಆ ಕ��ನ�� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ��ಾ�ೋನು�� 

ಪ�ವೃ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೇ�ೕ ಇ�ೆ. ಈ ಪ�ವೃ��ಯನು� ಪ��ಾ�ತ �ಾಡುವ ಸಮಯ ಇದನು� ಆಕಷ�ಣ 

ಬಲ ಎಂದು �ೆಸರು �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಇ�ೆಲ�ವ� ���ಾ�ೕಲ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಈ ಎರಡು ಪ��ಾಣಗ�ಂದ ನಮ�ೆ 

ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ಸತ� �ಾರ�ಾ�, ಇದರ �ಾ� ಪ��ೆ�ೕಕ ಘಟಕ ���ಾ�ೕಲ, �ಯಂ��ತ, ಬಲ 

ಸಂಪನ��ಾ��ೆ. ಅ��ತ�ದ�� ಘಟಕ ಎ�ೆ�ೕ ��ತ�ಾ�ದ�ರೂ �ಯಂತ�ಣ, ���ಾ�ೕಲ�ೆ ಮತು� ಬಲ ಸಂಪನ��ೆ 

ಯ�ಾವ�ಾ�� ಇರುತ��ೆ ಇದು ಸತ� �ಾರ�ಾ��ಾ�ರುವ �ಾ�. 

ಪ��ೆ� – ಸತ�ದ�� ಅನಂತ ಘಟಕಗಳ� ಮುಳ��, ಆವ��ದು�, �ೆ�ೆ��ೆ, ಎಂದು �ೕವ� �ೇ���ೕ�, ಅವ�ಗಳ� 

ಪರಸ�ರ�ೆಯ��ಯೂ ಅನಂತ �ೋನಗ�ಂದ ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ, ಇದನು� ಸ�ಷ� �ಾ�. 

ಉತ�ರ – ಇದ�ೆ� ಒಂದು ಸೂತ� ಬರ��ೆ, ಪ��ೆ�ೕಕ ಏಕ ತನ��� ಅನಂತ �ೋನ ಸಂಪನ��ಾ��ೆ. ಅನಂತ 

�ೋನ �ಾವ��ಾದರು ��ೆಯ�� �ೇರ �ೇ�ೆಯ�� �ೋಗುತ��ೆ ಮತು� ಆ �ೇರ �ೇ�ೆಯ�� ವಸು� 

ಪ���ಂ�ತ�ಾ� ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. �ೋನ ಎ�ಾ�ದರು �ೋ� �ಾವ��ಾದರು ವಸು��ನ �ೕ�ೆ �ಲು�ತ��ೆ. 

ಎದು�ನ�� ಒಂದು ವಸು� �ಾಣುವ ತನಕ ಆ �ೋನ �ೋಗುತ��ರುತ��ೆ. ಎ�� ವಸು� �ಗುತ��ೆ�ೕ ಅದರ 

�ೕ�ೆ ವಸು� ಪ���ಂ�ತ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ವಸು� ಪ��ಾಶ�ಾನ�ಾ��ೆ, ಇದರ ಪ��ಾಣ��ೆ. ವಸು� 

ಪ��ಾ�ತ�ಾ�ರುವ ಪ��ಾಣದ ಸ�ತ ಪ��ೆ�ೕಕ ವಸು��ನ�� ಪ��ಾಶ ಒಳ�ೊಂ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ��  ಪ��ೆ�ೕಕ 

ಏಕದ�� ಅನಂತ �ೋನ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ�ದು ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ, ಇದು ಪ��ಾಶ�ಾನ�ೆಯ ಅಥ�ದ���ೕ ಇ�ೆ.  

�ಮ� ಪ���ಂಬ ನನ� �ೕ�ೆ ಇರುವ ಫಲಸ�ರೂಪ �ಮ� ಪ��ಾಶ�ಾನ�ೆ ನನ�ೆ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. 

ಪ��ೆ� – ಇವತು� ಪ�ಪಂಚ �ಾ��ಾರದ��, �ೕವ�ೋ�ಾಯದ��, ��ಣದ��ಯೂ �ಾಭವನು� ಸಂ�ಾ�ಸುವ 

���ನ�� ಓಡು���ೆ, ಇದನು� �ೕವ� ಲ�ೋ�ಾ�ದ�ೆಂದು �ೇ���ೕ�. ಇದ�ಂ�ಾ�ರುವ �ಶ�ದ�� �ಾ�ಾ�ಕ, 

ಆ��ಕ, �ೈಸ��ಕ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಉತ�ನ��ಾ��ೆ, ಇವ�ಗಳ ಪ��ಾರ ಎ�� �ಗುತ��ೆ? �ಾಭ ಸಂ�ಾ�ಸುವ 

ಚಕ�ವನು� ಪ�ಪಂಚ �ಡ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಅದರ �ಕಲ��ೇನು? 
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ಉತ�ರ – �ಾವ��ಾದರು ವಸು� �ಷ�ಲ�ಾದ�ೆ ಸಫಲ�ೆ�ಾ� ಪ��ಾಸ �ಾಡಬಹುದು. ಲ�� ��ೕನ�ೆ, ��ೆ 

��ೕನ�ೆಯ ���ಯ�� �ಾನವ ����ೊಂ��ಾ��ೆ, ಅವನು ��ೆ �ಾಗು ಲ���ಂ�ಾಗ�ೇ ವಂ�ತ�ಾ��ಾ��ೆ, 

ಇದರ �ಾರಣ ಅದರ �ೕಜ�ೆ ಮತು� �ಾಯ�ಕ�ಮದ��ಯೂ ���ತ�ೆ ಬರ�ಲ�. ಲ�� ��ರ�ಾ�ರು�ಾಗ�ೇ 

�ಾಯ�ಕ�ಮದ �ಶ�ಯ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ, ��ೆ ���ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ�� �ಾ��ಕ ರೂಪದ�� ��ೇಕ ಸಮ�ತ 

��ಾನ, ��ಾನ ಸಮ�ತ ��ೇಕ, ಎರಡರ ಸಮನ�ಯ ಒಂದು ಸಂ�ೕತದ ರೂಪದ��, ಒಂದು ಗ�ಯ 

ರೂಪದ�� ನಮ�ೆ �ಗುತ��ೆ. ಇ�ೇ ಮುಖ� �ಾತು. ಇ�ಾ�ರುವ �ಾ�ೋ�ಾ�� ರೂ� ಅಥ� ವ�ವ�ೆ�ಯ 

ಲ��ವನು� ಹುಡುಕಲು �ೋದ�ೆ ಲ�� �ೇವಲ ಸಂಗ�ಹ, �ೌಕಯ�, �ೋಗ, ಅ��ೋಗ�ೇ. ಇದರ 

�ಶ�ಯನ�ಾಗುವ��ೇ ಇಲ�. ಸಂಗ�ಹ-�ೌಕಯ�ಗಳ �ಾವ ತೃ�� �ಂದು ಇಲ�. ಈ ಧರ�ಯ �ೕ�ರುವ ೭೦೦ 

�ೋ� �ಾನವ ಅಥವ �ಾವ ಒಬ� ಮನುಷ���ೆ ಸಂಗ�ಹ – �ೌಕಯ�ದ ತೃ�� �ಂದು ���ರುವಂ�ೆ ಕಂ�ಲ� 

ಮತು� �ಗುವ�ದೂ ಇಲ�, ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು ಆಗುವ��ಲ�. ಇ�ೇ ��ೆ ��ೕನ�ೆ �ಾಗು ಲ�� ��ೕನ�ೆಯ 

�ಾ�. ಲ�� ಮತು� ��ೆ ���ತ�ಾದ�ೆ ನಮ� �ಾಯ�ಕ�ಮವ� ���ತ ಆಗುತ��ೆ. �ಾ�ೋ�ಾ�� 

�ೇ�ರುವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ ಇದರ�� ಎಂ�ಗೂ ತೃ�� ಪ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಲ� ಆದ�ೆ, �ಾ�ಾಗಲೂ ಅ��ೕ-

ಅ��ೕ�ೆನು�ವ�ದರ ಸ�ತ�ರ�ೇಕು, ಇದರ �ೆಸರು ಉ�ಾ�ದ. ಸಂಗ�ಹದ ಸ�ರೂಪವನು� �ಾನು 

�ೋ��ೆ�ೕ�ೆ, �ೕವ� �ೋಡಬಹು�ೇ�ೋ. ಸಂಗ�ಹದ ��ಾ�ರ �ೆಚು��ಾ� �ೋಗುತ��ೆ, ಕ���ಾಗುವ��ಲ�. 

ಸಂಗ�ಹದ ��ಾ�ರವನು� �ೆ��� �ಾವ� �ಾವ ಲ��ವನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾಧ�, ಎ�� �ೇ� ತೃ�� ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಧ�? ಈ ನಂತರ ಸಂಗ�ಹ-�ೌಕಯ�ವನು� �ಾವ� ಪ�ೆದರೂ ಅದರ ��ೕಜ�ೆ, �ೋಗ, ಬಹು�ಾಗ, 

ಅ��ೋಗದ �ೕ�ಯ�ೆ�ೕ ಆಗಲು �ಾಧ�, ಇದರ �ಾವ��ೇ ಗಮ� ಸ�� ಇಲ�. ಇವ��ಗೂ �ೋಗ�ಂದ ತೃ�� 

ಪ�ೆಯಲು �ಾ�ಗೂ �ಾಧ��ಾ�ಲ�. ಈ ಎರಡೂ �ಾ�ಗ�ಂದ �ಾನು ಈ �ಷ�ಷ��ೆ� ಬಂ��ೆ�ೕ�ೆ, ಇದು 

ಉ�ಾ�ದವಲ��ೆ ಇ�ೆ�ೕನು? ಈ �ೕ�ಯ ಉ�ಾ�ದ�ಂದ  ೭೦೦ �ೋ� ಮನುಷ�ರು ಉ�ಾ��ತ�ಾಗು�ಾ��ೆ, 

ಇದ�ಂದ ತ����ೊಳ��ವವರು �ಾರು? ಈ ಪ��ೆ�ಯನು� ದೂರ �ಾಡುವ ಕ�ಮದ���ೕ 

ಅನುಸಂ�ಾನಪ�ವ�ಕ ಸವ�ಶುಭ ಸುಖ ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಶ�ಯ ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ರಂತರ�ೆ ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಇ�ೆ�ಾ� ಒಟು� ಅನುಸಂ�ಾನದ ವಸು�. ಇದರ ಪ�ದ�� ಅಥ�ವ�ವ�ೆ�ಯೂ ಒಂದು ಅಂಶ. ತನ, ಮನ, ಧನ 

�ೋ� ಅಥ��ರುತ��ೆ. ತನವ� ಇರುತ��ೆ, ಮನವ� ಇರುತ��ೆ, ಧನವ� ಇರುತ��ೆ, ಈ ಮೂರ�ಂದ 

�ಾವ�ದನೂ� �ೇಪ��� ಅಥ��ಾಸ��ರಲು �ಾಧ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಇದುವರ�ೆ ಓ�ರುವ ಅಥ��ಾಸ�ದ 

ಅನು�ಾರ ಪ��ೕಕವನು� (ಹಣಗುತ�) ಅಥ��ೆಂದು �ೇ��ಾ��ೆ. ಹಣಗುತ�, ಎರಡು ಪ��ಾರ�ಾ� �ೇ��ಾ��ೆ 

(೧) �ಾತು (೨) ಪತ�. ಪತ�ದ ಹಣಗುತ� �ಾವ��ಾದರು ಮುದ��ಾಲಯದ�� ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಇ�ಾಗ 

ಮು��ಸುವ ತಂತ� �ೋಕ�ಾ��ೕಕರಣ�ಾ��ೆ, ಇದರ �ಾರಣ ನಕ� �ೋಟು ಮು��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ೕ�ರು�ಾಗ, ವತ��ಾನ ಅಥ��ಾಸ�, �ಾವ�ದರ �ೕ�� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ�ೕ, ಅದು ಪತ� ಹಣಗುತ� 
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�ಾಗು �ಾತು ಹಣಗುತ� ��ಾನ. �ಾತು ಹಣಗುತ�, ಪತ� ಹಣಗುತ�, ನಮ� ಹ��ರವ�ೆ�ೕ ಇದ�ರೂ ಅದ�ಂದ 

ಅ�ೇ�ತ ವಸು� �ಗ�ೇ ಇರು�ಾಗ ಆ ಹಣಗುತ��ಂದ �ಾಹವ� ಈ�ೆರುವ��ಲ�, �ೊ�ೆ�ಯೂ ತುಂಬುವ��ಲ�. 

ಇದನು� ಏ�ೆಂದು ನಂಬುವ�ದು. ವಸು��ನ ಪ��ೕಕವನು� �ಾ���ಸುವ�ದ�ಂದ ವಸು��ನ �ಾ����ಾಗುವ��ಲ�. 

ಹಣಗುತ�ದ �ಾ���ಯನು� �ಾವ� ವಸು��ನ �ಾ����ಂದು ನಂ�ರುವ��ೇ ಬು��ಭ�ಮ�ೆ. ಇದರ ��ಾಕರ�ೆ�ಾ� 

�ಾನು ಪ�ಸು�ತ �ಾ�ರುವ�ದು ತನ, ಮನ, ಧನ ರೂ� ಅಥ�. ಇ�� ಧನದ ಅಥ� �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾಂ�ೆ �ಾಗು 

ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆ  ಸಂಬಂ� ವಸು�ಗಳ�. ಇದರ�� ಆ�ಾರ, ಆ�ಾಸ, ಅಲಂ�ಾರ, ದೂರದಶ�ನ, ದೂರಚಲ�ೆ, 

ದೂರಶ�ವಣ ಸಂಬಂ� ಆವಶ�ಕ ವಸು�ಗ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ನಮ� ಆವಶ�ಕ�ಾದ ವಸು�ಗಳ 

ಉಪ�ೕಗ�ಾಗುತ��ೆ ಸಂಗ�ಹ�ಾಗುವ��ಲ�. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಾನ�ವನು �ೆ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ, ಅದನು� ಒಂದು 

ವಷ�, ಎರಡು ವ�ಷ�, �ಾಲು� ವಷ� ಇಡಬಹುದು ನಂತರ ಅದು ಮು���ೋಗುತ��ೆ. ಅ�ೇ �ೕ� �ಾವ��ೇ 

ಯಂತ� ಉಪಕರಣವನು� ಉಪ�ೕಗ �ಾಡ�ದ��ೆ ಅದು ತುಕು� ��ದು ಸ�ಾಪ��ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� 

�ಾವ� �ಾವ��ೇ ಯಂತ�ವನು� ತ�ಾ��ಸು�ೆ��ೆ�ೕ ಅವ� ಉಪ�ೕಗ�ಾ�� ಇರುತ��ೆ, ಇವನು� ಸಂಗ�ಹ 

�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. ಸಂಗ�ಹ �ಾ�ದರು ಅದು ಒಂದು �ೕ�ಯ ತನಕ �ಾತ�. ಎಷು� �ೆ�ಾ�� �ಾವ� 

ಸಂಗ�ಹ �ಾಡಲು ಪ�ಯ��ಸು�ೆ��ೆ�ೕ ಅ�ೆ�ೕ ಕಷ��ಾಯಕ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಇವ�ಗಳ ಉಪಯುಕ��ೆ 

ಅಗತ��ಾಗುತ�ದ. ಉಪಯುಕ��ೆಯ ನಂತರ ಸದುಪ�ೕ��ೆ ಮತು� ಪ��ೕಜನ�ೕಲ�ೆ�ಾ� ಸಮಸ� 

ವಸು�ಗಳನು� ��ೕ�ತ �ಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರ �ಾತನು� �ಾನು �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ 

ವಸು��ನ ಉ�ಾ�ದನ �ಾಡುವ ಸಮಯ ಮನಸು� ಇರುವ�ದು ಅಗತ�, ಮನಸು� ಇರುವ�ದರ ಸ�ತ  

ತನ�ರುವ�ದು ಅಗತ�. ಮನಸು� ಮತು� ತನದ ಸಂ�ೕಗ�ಂದ�ೇ ಎ�ಾ� ವಸು�ಗಳ ಉ�ಾ�ದ�ೆ ಆಗುತ��ೆ. ಈ 

�ೕ�ಯ�� �ಾವ�, ವಸು��ನ ಅಥ� ಧನ ಮತು� ಇವ�ಗಳ ಅಥ� �ಾ�ಾನ� ಆ�ಾಂ�ೆ ಮತು� ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆ 

ಸಂಬಂ� ವಸು� ಎಂಬುವ ಅವ�ಾರಣವನು� �ಾವ� ��ೕಕ�ಸಬಹುದು. ಈ �ಣ�ಯ�ಂ�ಾಗುವ ಅನುಕೂಲ�ೆ 

�ಾನವ �ಾ�ಯ ಮನಸು� ಉ�ಾ�ದ�ೆಯ ���ನ�� �ೋಗಲು �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದುವ�ೆಗೂ 

ಅಥ��ಾಸ�ದ ಡಂಗೂರ �ೊ�ೆದು �ೊ�ೆದು �ಾನವ �ಾ�ಯ (ಓ�ದವರ) ಉ�ಾ�ದ�ೆ ಪ�ಕೃ�ಯನು� 

�ರಥ�ಕ ಅಥವ �ಮೂ�ಲನ �ಾಡು���ೆ�ೕ�ೆ, �ಾಶ �ಾಡು���ೆ�ೕ�ೆ.  ಇದರ ನಂತರ ಇನೂ� �ಾವ��ಾದರು 

‘�ೆ�ಶ�ೈ�ೆಶ�’, ಎಂದು �ಾತ�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ, ಇದ�ಂದ ಉ�ಾ�ದ�ೆಯ ಪ�ವೃ�� ಇನೂ� �ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾಶ�ಾದ ನಂತರ ಅವನನು� ಒಂದು ಒ� �ೆ ಮನುಷ��ೆಂದು ನಂಬ�ಾಗುತ��ೆ. ಇಂತಹ ಒ� �ೆ ಮನುಷ��ಾದ 

ನಂತರ ಉ�ಾ�ದ�ೆ �ಾಡ�ೆ ಅವ��ೆ ಎ�ಾ� �ೇಕು, ಎಲ���ಂತಲೂ �ೆ�ಾ�� �ೇಕು. �ೕ�ೆ ಉ�ಾ�ದ�ೆ 

�ಾಡ�ೇ ಇರುವ ಪ�ವೃ�� ಮತು� ಸಂಪ�ಣ� ವಸು�ಗಳನು� �ೆಚು� ಪ�ೆಯುವ ಇ�ೆ�, ಇ�ೆರಡೂ �ೇ� ಪ�ಪಂಚದ 

ಸ�ತ �ೊ�ೕಹ ��ೊ�ೕಹ, �ೆ�ೕಷ�ೆ�ಾಗುವ�ದು �ಾ��ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ಾ� �ಾನವ ����ೊಂ��ಾ��ೆ. 

ಇದ�ಂದ ಮು�� �ೇಕು. �ಾನು ಮು�� ಪ�ೆ��ೆ�ೕ�ೆ, ನನ�ೆ �ಾರ �ೆ�ೕಷ�ೆ �ಾಡುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಲ�, 
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�ೊ�ೕಹ, ��ೊ�ೕಹ �ಾಡುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಲ�. ಪ�ಶ�ಮ�ಂದ �ಾನು ಸ�ಯಂ ನನ� ಆವಶ�ಕ�ೆ�ಂತ ಅ�ಕ 

ಉ�ಾ�ದ�ೆ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೕವ� �ಾಡಬಹುದು. ಆವಶ�ಕ�ೆ ಪ��ಾರದ���ೕ ���ತ�ಾಗುತ��ೆ, ವ���ಯಲ�ಲ�, 

ಪ�ಪಂಚದಲಲ�. ಪ��ಾರದ ಆವಶ�ಕ�ೆ�ಂತ ಅ�ಕ ಉ�ಾ�ದ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ �ಾವ� ಸಮೃ��ಯನು� 

ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೕ��ಂದ ಆವತ�ನ�ೕಲ ಅಥ� ವ�ವ�ೆ�ಯ ಅಧ�ಯನದ ಆವಶ�ಕ�ೆ ಅ��ತು. 

ಅದನು� ���ತ ರೂಪದ�� ರ�� �ಂ� �ಾ�ೆಯ�� ಪ�ಪಂಚ�ೆ� �ೊಡ�ಾ��ೆ. ಅದು �ೋಕ ಗಮ��ಾದ�ೆ 

ಅದ�ಂದ ಉಪ�ಾರ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದ�ಂದ �ಾವತು� ಪ�ಪಂಚದ �ಾವ��ೇ ಮನುಷ�, �ಾವ��ೇ ಪ��ಾರ, 

ಎಲೂ� ���ಾಗುವ��ಲ�. ಏ�ಾದರು ಉಪ�ಾರ�ೇ ಆಗುತ��ೆ.  �ಾವ� �ೆ�ೕಷ�ೆ ���ಂದ ಮುಕ��ಾಗ�ೇಕು. 

�ೊ�ೕಹ, ��ೊ�ೕಹ�ಂದ ಮುಕ��ಾಗ�ೇಕು. �ಾಜ�ೕ�ಯ �ಾ�ನದ�� ನಮ� ಮನ��ನ�� ವ�ವ�ಾರ 

�ಾತುಯ�ವನು� �ಾವ� ��ೕಕ���ೆ�ೕ�ೆ, ಇದ�ಂದ ಎಲೂ� ಅಭಯ, �ೆಮ��,  ಅ�ಾ�ಾಸ ಆಗುವ��ಲ�. 

�ೆಮ��, ಅ�ಾ�ಾಸ�ಾ�� ಆವತ�ನ�ೕಲ ಅಥ� ವ�ವ�ೆ� �ೇಕು. ತನ, ಮನ, ಧನ ರೂ� ಅಥ�ವನು� 

�ಾ�ಕೃ�ಕ ಐಶ�ಯ�ದ �ೕ�ೆ �ಾವ� ��ೕ�ತ  �ಾ�ದ�ೆ ಇದ�ಂದ ಉ�ಾ��ತ ವಸು� ನಮ� ಶ�ೕರ�ಾ�� 

�ೕಷ�ೆ, ಸಂರ��ೆ, ಸ�ಾಜ ಗ�ಯ ಆ�ಾರ�ಾಗುತ��ೆ. ಪ�ನಃ ನಮ� ಇ�ೇ ಸ�ಾಜ ಗ�, �ೕಷ�ೆ, 

ಸಂರ��ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ� ಪ�ನಃ ವಸು�ವನ� ���ತ �ಾಡಲು �ೕಗ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, ಈ �ೕ�ಯ�� 

ಇದು ಆವತ�ನ�ೕಲ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಾನವ ತನ� ಶ��ಗಳನು� ��ಾರ ಶ��ಯ ಸ�ತ ಶ�ೕರ�ಂದ �ಾ�ಕೃ�ಕ 

ಐಶ�ಯ�ದ �ೕ�ೆ ಶ�ಮ ��ೕಜ�ೆ �ಾಡು�ಾ��ೆ ಫಲಸ�ರೂಪ ವಸು� ���ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಎಷು� ವಸು��ನ 

ಅಗತ���ೆ�ೕ ಅದ��ಂತ �ೆ�ಾ�� �ಾವ� ���ತ �ಾಡಬಹುದು, ಅ��ೕ-ಅ��ೕ ಎಂದು 

�ೇಳ�ವ�ದ�ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯಬಹುದು. �ಾವ� �ದ�ಂದ�ೇ ತೃಪ��ಾಗಲು ಬಯಸು�ಾ� ಇ�ೆ�ೕ�ೆ, ಸುಖವನು� 

ಬಯಸು�ಾ� ಇ�ೆ�ೕ�ೆ, ಆದ��ಂದ ತೃ��ಯ ಉ�ಾಯವನು� ಹುಡುಕು���ೆ�ೕ�ೆ, ಉ�ಾಯವನು� ಹುಡುಕು�ಾ�-

ಹುಡುಕು�ಾ� ತೃ��ಯ ಉ�ಾಯ �ೊರ��ಾಗ ಅದನು� ��ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದರ�� ತ��ಸುವ �ಾವ �ಾತು 

ಇಲ�. ತಪ�ನು� ��� �ೇ��ಾಡುವ �ಾತು, ಅಪ�ಾಧವನು� �ಾ�ಯ�ೆ� ಬದ�ಾಗುವ �ಾತು, ��ೊ�ೕಹವನು� 

�ೖ��ಯ��, �ೆ�ೕಷ�ೆಯನು� ಉಪ�ಾರದ�� ಬದ�ಾಗುವ �ಾತು ಬರುತ��ೆ, ಇವ�ೆ��ಾ� �ಾವ� 

��ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ೭೦೦ �ೋ� ಜನರನು� �ೇ�� �ೊ�ೕಹ, ��ೊ�ೕಹ, �ೆ�ೕಷ�ೆ, ಯುದ� �ಾಡ�ೇ�ೆ ಇಲ��ೇ. 

ಎಲ�ರೂ �ಾಡ�ಾರ�ೆಂ�ೇ �ೇಳ��ಾ��ೆ. ನನ� ಪ��ಾರ �ಾವ ಮನುಷ�ನೂ ಅ��ೕ – ಅ��ೕ ಎಂದು 

�ಾಳ�ವ�ದ�ೆ� ತ�ಾ�ಾಗುವ��ಲ�. ಈ ಆವತ�ನ�ೕಲ ಅಥ� ಕ�ಮ�ಂದ �ಾನವ �ಾ� ಅ��ೕ – ಅ��ೕ, 

�ೊ�ೕಹ, ��ೊ�ೕಹ, �ೆ�ೕಷ�ೆ, ಯುದ��ಂದ ಮುಕ��ಾಗಬಹುದು, �ೇ�ೆ ಹುಚ�, ಸ�ಸ��ಾಗಲು ಇ��ಸು�ಾ��ೋ, 

�ಾ�ೆ�ೕ ಮನುಷ�ನ��ಯೂ �ಾ�ೋ�ಾ�� ಅಥ� ವ�ವ�ೆ�ಯ�� ಆವತ�ನ�ೕಲ ಅಥ�ವ�ವ�ೆ�ಯ ಆ�ಾಂ�ೆ 

ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ, ಅದನು� �ಾಗೃತ�ೊ�ಸ�ೇಕು. ಶು�ಾ�ಾಂ�ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವನ�� ಒಳ�ೊಂ��ೆ ಅದನು� 

ಎಚ�ರ�ೊ�ಸ�ೇಕು. ಎಚ�ರ�ೊ�ಸುವ ಕ�ಮದ�� ಆವತ�ನ�ೕಲ ಅಥ� ವ�ವ�ೆ� ಒಂದು ಅ��ಾಜ� ಸ�ರೂಪ, 
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ಇದರ ಮೂಲ ��ಾ�ಂತ ಶ�ಮ ��ೕಜ�ೆ, ಶ�ಮ ��ಮಯ ��ಾ�ಂತ. ಇದರ���ೕ ನಮ� ಮಹ�ಾ��ಾಂ�ೆ, 

�ಾ�ಾ�ಾ��ಾಂ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ�ತ ವಸು�ಗಳನು� ���ಸ�ೇಕು. ಆವತ�ನ�ೕಲ ಅಥ�ವ�ವ�ೆ��ರುವ��ೇ 

ವತ��ಾನ, ಪ�ಕೃ� ಸಹಜ, �ಯ� ಸಹಜ, ಸಹ-ಅ��ತ� ಸಹಜ. ಆದ��ಂದ ಇದನು� �ಾವ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

ಅಧ�ಯನ �ಾಡ�ೇಕು. �ೕವನದ�� ಚ��ಾಥ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತು� ಸ�ಯಂ ಸಂತುಷ��ಾ� ಸಂತು��ಯ 

�ೊ�ೕತ�ಾಗ�ೇಕು.  

ಪ��ೆ� – ಮುನುಷ� – ಮನುಷ�ನ ನಡು�ೆ �ಸಂಗ� �ಾಗು ದುಗ��ಯನು� �ೋ� �ಾ�� �ಾ��� ಅವರು 

ದ�ಂ�ಾ�ತ�ಕ �ೌ�ಕ�ಾದದ ಅವ�ಾರಣವನು� �ೕ�ದರು. ಇದ�ೆ� �ಾಮ��ಾದ �ೆಸರು �ೕ�ದರು. �ಾನವ- 

�ಾನವನ ನಡು�ೆ ಆ��ಕ �ಷಮ�ೆಗಳ ಅಂತ� ಈ �ಾಮ��ಾದ�ಂದ ಒಂದು �ಾಜ�ೈ�ಕ ವ�ವ�ೆ�ಯ� 

ಅವ�ಾರ�ಂದ ಸಂಪನ��ಾಗಬಹು�ೆಂಬ ಸ�ಪ�ವನು� �ೋ�ದರು. �ಂ�ನ ೭೦ ವಷ�ಗಳ�� ೨/೩ ಪ�ಪಂಚ 

�ಾಮ��ಾದವನು� ��ೕಕ�� ಅದರ �ೕ�ೆ ಗಹನ ಪ��ೕಗ�ಾ��ೆ. ಇದ�ಂದ �ೋ� ಮನುಷ�ರು ಹಲವರು 

�ಾತ�ೆಗಳನು� ಈ ಸ�ಗ�ವ� �ೆಳ��ದುಬರುವ ಆ�ೆಯ ವ�ೕಕರಣ�ಂದ ಸ���ೊಂಡರು ಆದ�ೆ �ಾಮ��ಾದ 

ಸಮಸ� ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ, ಪ��ೕ�ಾತ�ಕ ರೂಪದಲ�ಂತು, ಬಹಳ �ೆಟ��ಾ� ಅಸಫಲ�ಾ�ತು. ದ�ಂದ�, 

ಮನುಷ�ನ ಸುಖ�ಾ�ೕ �ಾಳ�ವ ಆ�ಾರ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ� ಎನು�ವ �ಾತು� ಈ �ಶ�ದ�� �ದ��ಾ�ತು. 

���ಂದ �ಾವ� �ೇ���ೕ�, ವ�ವ�ಾ�ಾತ�ಕ ಜನ�ಾದ; ಇದ�ಂದ �ೕವ� �ಾನವ �ಾನವನ ನಡು�ೆ�ರುವ 

ಸಮ�ೆ�ಗಳ�, �ಸಂಗ�ಗಳನು� ದೂರ ಪ�� ಸ�ಾ�ಾನದ ವರ�ೆ ಮು��ಸಬಹು�ೆಂದು �ೕವ� ಪ�ೇ ಪ�ೇ 

�ೇಳಲು ಪ�ಯ�����ೕ�. ಇದರ ಸ�ರೂಪವನು� ಸ�ಷ�ಪ��, ಅ�ವ�ಪ���. 

ಉತ�ರ – ದ�ಂ�ಾ�ತ�ಕ �ೌ�ಕ�ಾದದ ಪ�ಕಲ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ, ಏ�ೇ �ಾಯ� ನ�ೆಯುತ���ೆ�ೕ ಅದು 

ಆಕಷ��ೆ�ಂದ (ನೂಕು-ಎ�ೆತ) ನ�ೆಯು���ೆ. ಇದನು� ವ�ವ�ಾ�ಕ ರೂಪದ�� �ೕ�ೆ �ೋಡಬಹುದು; �ಮ� 

ಬಲದ ಪ��ೕಗ ನನ� �ೕ�ಾಗುತ��ೆ, ನನ� ಬಲದ ಪ��ೕಗ �ಮ� �ೕ�ಾಗುತ��ೆ ಆದ��ಂದ ಇಬ�ರ �ಾಯ� 

ನ�ೆಯುತ��ೆ ಎಂದು �ೕ�ಸ�ಾ�ತು. ಇಬ�ರ ��ಾಸ�ಾಗುತ��ೆ ಅಥವ ಒಬ�ರ �ಾಶ�ಾ� �ಾಗು ಒಬ�ರ 

��ಾಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು �ೕ�ಸ�ಾ�ತು�. ಇ�ೇ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, ಬಲ�ಾ��ಾ�ರುವ��ೇ �ಾಳಲು 

�ೕಗ� ವಸು�, ಬಲ�ೕನ �ಾಳಲು �ೕಗ� ವಸು�ವಲ�, ಎಂದು ದ�ಂ�ಾ�ತ�ಕ �ೌ�ಕ�ಾದದ ಅನು�ಾರ 

ನಂ��ೆ��ೆ. �ಾನು �ೋ�ರುವ�ಾ�ೆ ಅ��ತ�ದ�� �ಾವ��ೇ ಆಕಷ��ೆ ಇಲ�, ಒಂ�ೊಂದು ಬಲ 

ಸಂಪನ��ಾ�ರುವ ���ಯನು� �ಾನು �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ, ಒಂದು ಪರ�ಾಣು ಅಂಶವ� ಬಲ ಸಂಪನ��ಾ��ೆ, 

ಪರ�ಾಣುವ� ಬಲ ಸಂಪನ��ಾ��ೆ, ಅಣು, ಅಣು ರ�ತ �ಂಡ, ಎಲ�ವ� ಬಲ ಸಂಪನ��ಾ��ೆ. ಇವ� ಒಂದು 

ಇ�ೊ�ಂದರ ಸ�ತ ಆ�ಾನ – ಪ��ಾನದ ರೂಪದ�� ಪ�ರಕ�ೆ ��ಯನು� ಸಂಪನ� �ಾಡಲು �ೕಗ��ಾ��ೆ, 

ಫಲಸ�ರೂಪ ��ಾಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅ��ತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಂಡು ದ�ಂ�ಾ�ತ�ಕ �ೌ�ಕ�ಾದವನು� ಬ�ೆಯಲು 
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�ಾಧ��ಲ�. ಬು��ಯ ಸ��ಾದ ಪ��ೕಗ�ಾಗ�ರುವ ಫಲ�ಾ��ೕ �ಾವ� �ೕ�ೆ �ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ಾವ� 

�ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ �ೇ�ೆ ಎ�ಾ� �ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ, ನಮ� ಧಮ��ರುತ��ೆ �ೇ�ೆ ಎ�ಾ� ಧಮ�ಗಳ� �ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾವ� ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ, �ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೇ�ೆ ಎಲ�ರ �ಾಶ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ �ೋ�ಾಹಲ, 

ದಂ�ೆ�ೕಳ�ವ�ದು, �ೂೕಷ�ೆಗಳ� ಪ���ನ �ೇ�ಬರುತ��ೆ, ಇ�ೆಲ� �ೇಖ���ಯ ಕ�ೆಗಳ�. ಇದ�ಂದ 

�ಾವ��ೇ ���ತ ��ೆ, ಲ��ವನು� ಪ�ೆ�ಲ� ಮತು� ಪ�ೆಯುವ�ದೂ ಇಲ�. ��ೆ �ಾಗು ಲ�� 

���ತ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ�ೇ ���ತ �ಾಯ�ಕ�ಮದ �ಾ� ಬರುತ��ೆ, ಇದನು� �ಾನು �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇದನು� 

�ಾನು ಅಧ�ಯನ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ, ಅಧ�ಯನ �ಾಡಲು ಬಯಸುವವ��ೆ ಅದನು� �ಷು��ಷ��ೆ�ಂದ ಅದ�ಯನ 

�ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು ನನ� ಪ���ನದ �ಾಯ�, ಇದ�ಂದ �ಾನು �ಮ� �ೕ�ೆ �ೊಡ� ಆ�ಾರವನು� 

�ಾಡು��ಲ�, ಇದು ನನ� �ೆಲಸ, �ೇ�ೆ �ಾ� ತನ� �ೆಲಸವನು� �ಾಡುತ��ೆ�ೕ, �ೕರು ತನ� �ೆಲಸವನು� 

�ಾಡುತ��ೆ�ೕ, �ಾ�ೆ�ೕ �ಾನು ನನ� �ೆಲಸವನು� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ನನ��� ದೃಢ ��ಾ�ಸ��ೆ, ಇದುವರ�ೆ 

�ಾನು ಎಷು� �ನ ಎಷು� �ಣ ಎಷು� �ಾಯ� �ಾಡ�ಾ��ೋ, ಇ�ೇ ಅವ�ಾರಣ ಮತು� ಇ�ೇ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಟು� 

�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇದರ�� ನನ�ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ �ರುವ�, �ಂದು, �ಾಯ�, ವ�ವ�ಾರ, ಉ�ಾ�ದನ ��ಮಯ ಪ��ೆ�ೕಕ 

ಸ�ಳದ�� ಸುಗಮ�ಾ� ಸ�ಾ�ಾನ �ಗುತ��ರುತ��ೆ, ಇದ�ಂದ �ಾನು ಸುಖವನು� ಪ�ೆ��ೆ�ೕ�ೆ ನನ� ಪ��ಾರ 

ಜನರೂ ಸುಖವನು� ಪ�ೆ��ಾ��ೆ. ಪ��ೆ�ೕಕ ಪ��ಾರ ಸುಖ ಪ�ೆಯಲು ಬಯಸುತ��ೆ, ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವ ಸು�, 

ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾಗಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ, �ಾವ��ೇ ಮನುಷ� ಮೂಖ��ಾಗಲು ಬಯಸುವ��ಲ�. ಆದ��ಂದ 

ಮೂಖ�ನನು� ಮೂಖ��ೆಂದು �ೇಳ�ವ�ದ�ಂದ ಅವನು ದ�ಾ�� �ೕ�ೆ ಮೂಖ��ೆಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. 

ಆದ��ಂದ ಅ��ೕಕೃತ �ಾತು �ಾ�ಗೂ ��ೕಕೃತ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೌ�ಕ�ಾ� �ೇಳ�ವ�ದು �ೊ�ೕಹ 

��ೊ�ೕಹ�ಲ��ೆ ಏನು ಆಗಲು �ಾಧ��ೇ�ಲ�. ಇದರ ಬದ�ಾ� ಸ�ಾ�ಾ�ಾತ�ಕ �ೌ�ಕ�ಾದದ ದೃ��ಯ�� 

ಅ��ತ�ದ��ರುವ��ೆ�ಾ� ಬಲ ಸಂಪನ��ೆ�ಂ��ೆ. ಬಲ ಸಂಪನ��ೆಯ ಉಪ�ೕಗ, ಸದುಪ�ೕಗ, 

ಪ��ೕಜನ�ೕಲ�ೆ �ಾಗೃತ �ೕವನದ�ಾ�ಗುವ �ಾ��ಾ�ಕ ಸುಗಂಧ. ��ಾನ ಸಮ�ತ ��ೇಕ�ಾದ�ೆ ಇ�ೇ  

ಮುಖ� �ಂದು. ��ೇಕದ ಅಥ� ಪ��ೕಜ�ೆ, ಪ��ೕಜ�ೆ ��ಾನ ಸಮ�ತ�ಾಗ�  ಮತು� ��ೇಕ ಸಮ�ತ 

��ಾನ�ಾಗ�. ��ಾನ ಸಮ�ತ ��ೇಕದ ಅಥ�, �ಾನವ ಪ��ೕಜ�ೆಗಳ ��ೆ�ೕಷ�ೆ �ಾಡಲು 

�ೕಗ��ಾಗ� ಎಂದು. �ಾ��ೕಜ�ೆಯನು� �ಾವ� ��ೆ�ೕಷ�ೆ �ಾಡ�ಾಗ�ರುವ ತನಕ ನಮ� ತಕ� 

ಅಪ�ಣ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಇದುವರ�ೆ ��ಾನ�ಾ� �ಯಮ �ೇಳ�ವ��ೇ�ೆಂದ�ೆ �ಾವ� ತಕ� ಸಂಗತ 

�ೌ�ಕ�ಾದವನು� �ೕ��ೆ�ೕ�ೆ, ಆದ��ಂದ �ದಲು ಬರುವ ತಕ� �ಾನು ಏನು? �ಾನು �ಾರು? �ಾ�ೇ�ೆ 

ಇರುವ�ದು? ಮತು� ನನ� �ಾಂ�, ಅ�ಾಂ�, ಸುಖ, ದುಃಖ �ೇ�ೆ ���ತ�ಾಗುತ��ೆ? ಇದ�ಂದ �ಾವ� �ೕ�ತ 

ಏ�ೆ ಆಗು�ೆ�ೕ�ೆ? ಪ�ಸನ� ಏ�ೆ ಆಗು�ೆ�ೕ�ೆ? ಇದರ ಉತ�ರ ��ಾನ�ಂದ �ಗುವ��ಲ�. �ಾವ� ಸು���ಂದ 

�ಾವ��ೇ �ಾತನು� �ಾ�ರಂ�� ಸತ�ವನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಲ�. ಸ�ಾ�ಾನ��ೆ, ಅ��ತ�ದ�� 
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�ಯ���ೆ, �ಯ�ಕ�ಮ��ೆ. �ಯ�ಕ�ಮದ ಅಥ� ಸ�ಾ�ಾನದ ���ನ�� ಗ�ಗಳ�. ಈ �ಾತನು� ಅ�ವ� 

ಪ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ಸ�ಾ�ಾ�ಾತ�ಕ �ೌ�ಕ�ಾದದ�� ಪ�ಯ��ಸ�ಾ��ೆ. ಇದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೕ 

ವ�ವ�ಾ�ಾತ�ಕ ಜನ�ಾದವ� ಇ�ೆ. �ಾನವ ಸುಖ ಉಲ�ವವ�ಾಗಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ ಮತು� ಸ�ಾ�ಾನ = 

ಸುಖ, ಸಮ�ೆ� = ದುಃಖ. ಸ�ಾ�ಾನ �ೇ�ೇ�ೇಕು, ಸ�ಾ�ಾನ�ಾಗುವ�ದು �ೇ�ೆ? ವ�ವ�ಾರ�ಂ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ೇ�ಾಗುತ��ೆ? ಸಂಬಂಧ, �ೌಲ�, �ೌ�ೕಕರ�ೆ ಮತು� ಉಭಯ ತೃ���ಂದ ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಸಂಬಂಧಗಳನು� ಗುರು�ಸ�ಾಗ�ದ��ೆ �ಾವ� ಸಮ�ೆ��ಂದ ಗ�ಸ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೌಲ�ಗಳ 

��ಾ�ಹ�ಾಗುವ��ಲ�, ಸಂಬಂಧಗಳ ಅನುರೂಪ�ಾ�ಯೂ ಸಮ�ೆ�ಗ�ಂದ ಗ�ಸ��ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ಾಲು� 

(ಸಂಬಂಧ, �ೌಲ�, �ೌ�ೕಕರ�ೆ, ಉಭಯತೃ��) ಆಗುವ�ದ�ಂದ ಸ�ಾ�ಾನ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೕ��ಾ� ಈ 

�ಾಲು� ಒಂದ�ೊ�ಂದು �ೇರುವ�ದ�ಂದ �ಾಲು� ಸಮ�ೆ�ಯ ಬದ�ಾ� ಒಂದು ಸ�ಾ�ಾನ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಮನುಷ� ಸಮ�ೆ�ಗ�ಂದ ತೂಗು���ಾ��ೆ. �ೇವಲ ಸಮ�ೆ� ಕಂಡುಬರುತ��ೆ, �ಾನವನ ಪ�ೆ��ೕ ಇಲ�. ಇದರ 

�ಾ�, �ಾಜ�ೈ�ಕ, �ಾಮು�ಾ�ಕ, �ಾಂಸ��ಕ, ಆ��ಕ ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಅಂತ�ೕನ�ಾ� ಮನುಷ�ನನು� 

ಆವ���ೆ. ಪ��ೆ�ೕಕ ಮನುಷ�ನು ಪ��ೆ�ೕಕ �ೕ��ೆಯ ಸಮ�ೆ��ಂದ ಅಣ� ನರಳ��ಾ�-ನರಳ��ಾ� 

ಅಂತ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ ಬದಲು ವ�ವ�ಾ�ಾತ�ಕ ಜನ�ಾದ ಒಂದು ಪ���ಾದ�ೆ, ವ�ವ�ಾರ�ಂದ �ಾನವ 

ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾಗು�ಾ��ೆ. ವ�ವ�ಾರವನು� �ಾವ� ಎರಡು ���ಯ�� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ, ಒಂದು �ೈಸ��ಕ 

ಸಂಬಂಧ �ಾಗು ಒಂದು �ಾನವ ಸಂಬಂಧ. �ೈಸ��ಕ ಸಂಬಂಧದ�� �ಾವ� ಎ�ೆ�ೕ ವ�ವ�ಾರ �ಾ�ದರು, 

�ಯಮ, �ಯಂತ�ಣ, ಸಮ�ೋಲನದ ಅಥ�ದ�� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಆದ��ಂದ �ಾವ� ಸ�ಾ�ಾನವನು� 

ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ, ಇಲ���ದ��ೆ ಸಮ�ೆ��ಂದ ಇ�ಾಗ ಗ�ಸ��ಾ�ರುವಂ�ೆ ಗ�ಸ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ��ವ��ೆ ಇಲ��ೆ 

�ಾ�ರುವ �ೌ��ೊ�ೕ�� ಕಮ�ಗ�ಂ�ೆ�ಾ� ಧರ�ಯ �ೊ�ೆ�ಯನು� ��ದು ಫಲಸ�ರೂಪ ಕಷ�ಗ�ಸ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಈ ಸಮ�ೆ�ಗಳ �ಾರಣ �ಾನವ ಈ ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ ಇರು�ಾ��ೋ ಇಲ��ೕ ಎಂಬುವ��ೇ ಪ��ೆ� 

��ೆ��ಾ��ೆ. �ಾನು �ೋ�ರುವ ಅನು�ಾರ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವ, ಪ��ೆ�ೕಕ ���, ಪ��ೆ�ೕಕ ಗ�ಯ�� 

ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾಗಬಹುದು, ಇ�ೇ ವ�ವ�ಾ�ಾತ�ಕ ಜನ�ಾದದ�� ಪ���ಾದ�ೆಯ �ಾತು. ಇದರ �ಾರ 

�ಂದು�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಸಂಬಂಧ, �ೌಲ� �ೌ�ೕಕರ�ೆ, ಉಭಯತೃ��. �ೕ�ೆ ನ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ ಸವ��ೊಮು� 

ಸ�ಾ�ಾನ ನಮ�ೆ �ೊರಕುತ��ೆ. ಆ��ಕ ಸ�ಾ�ಾನ �ಗುತ��ೆ, ಆವತ�ನ�ೕಲ ���ಂದ.  �ಾಂಸ��ಕ 

�� �ೊರಕುತ��ೆ �ಾನವ ಸಂ�ೇತನ�ಾ� ಮ�ೋ��ಾನ�ಂದ. �ಾನವ �ಾ�ಾವ�ೆ�ಯ ಘಟಕ, ಅವನು 

ಸಂ�ಾನ�ೕಲ�ೆ�ಂದ�ೇ ತನ�ನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಬಲ�. ಸಂಬಂಧ�ರುವ�ದು, ವತ��ಾನದ�� 

��ಾ�ಸ�ರುತ��ೆ, ವ�ವ�ೆ�ಯ��� �ಾಳ�ವ�ದು ಮತು� ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸುವ�ದು. ಈ �ೕ�ಯ�� 

ವ�ವ�ಾ�ಾತ�ಕ ಜನ�ಾದ ಸವ��ೊಮು� ಸ�ಾ�ಾನದ ಅಥ�ದ�� ಪ���ಾ�ತ�ಾ��ೆ.  
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ಪ��ೆ� – �ೆ�� ಅವರು ಒಂದು ಪ���ಾದ�ೆಯನು� ಪ�ಸು����ಾ��ೆ, ಇದರ�� ಮನುಷ�ನ ಸಮಸ� ಇ�ೆ�ಗಳನು� 

ಒಂದು �ಂದು�ನ �ೕ�ೆ �ೇಂ��ತ �ಾ��ಾ��ೆ, ಅದು ‘�ಾಮ (�ೆ��)’. ಇವತು� ಪ�ಪಂಚದ�� ಈ 

��ಾರ�ಾ�ೆಯನು� ಸಮಸ� ಜನರು ಅ�ೂೕ�ತ ಅಥ�ಾ �ೂೕ�ತ ರೂಪದ�� ��ೕಕ���ಾ��ೆ ಆದ�ೆ ಇದ�ಂದ 

ಪ�ಪಂಚದ�� ಮನುಷ�ನ ಬ�ೆ ಒಂದು ಸ�ಷ� ಮತು� ಸ�ಾ�ಾನ�ಾ� �ಂತನ ಮತು� ಪ��ಾಮ �ಗುವ��ಲ��ೆಂದು 

�ಾವ� �ೋಡ�ಾ��ೆ. �ೕವ� �ಾನವ ಸಂ�ೇತನ�ಾ� ಮ�ೋ��ಾನದ �ಾತು �ೇ���ೕ�. ಈ 

ಮ�ೋ��ಾನ �ಾವ �ೕ�ಯ�� �ೆ�� ಅವರ ಮ�ೋ��ಾನ�ಂದ �ನ��ಾ��ೆ? ಈ ಅವ�ಾರಣ�ಂದ �ೇ�ೆ 

ಮನುಷ� ಸುಖ-�ಾಂ�ಯನು �ಾ���ಸಬಹುದು ಮತು� ಸಮಗ� �ಾನವ �ಾ� ಒಂದು ಸ��ಾದ ��ೆಯನು� 

�ಾ���ಸಬಹುದು? 

ಉತ�ರ – ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವ �ೕವನ ಮತು� ಶ�ೕರದ ಸಂಯುಕ� ರೂಪ, ಈ �ಾತನು� ಸ�ಷ� �ಾಡ�ಾ��ೆ. 

�ೕವನ ಮೂಲ ರೂಪದ�� ಸಂಘಟ�ೆ-ಪ�ಣ� ಪರ�ಾಣು. ಪರ�ಾಣು ಸಂಕ��ತ�ಾ� �ೈತನ� 

ಪ�ಕೃ��ಾಗುತ��ೆ (�ೕವನ). ಅ�ಾಗ ಪ�ಕೃ� ತನ� �ೈತನ� ರೂಪದ�� �ೈಭ�ತ�ಾಗಲು �ಾಧ�. ಸಂಘಟ�ೆ- 

ಪ�ಣ� ಪರ�ಾಣು �ಾರಬಂಧನ �ಾಗು ಅಣುಬಂಧನ�ಂದ ಮುಕ��ಾ��ೆ. ಇ�ೇ ಅದರ �ೈಭವ. ಇದು ಸಹ-

ಅ��ತ� ���ಂದ ಸಮೃದ� ಮ��ಷ�-ಸಂಪನ� ಶ�ೕರವನು� �ಾ�ಸಲು �ೕಗ��ಾಗುತ��ೆ. ಇ�ೆರಡು 

�ಯ�ಕ�ಮದ�� ಬರುವ ��ಗಳ� ಅ�ಾ�� ���ತ ರೂಪದ�� ಅ��ತ� ಸಹಜ ಉಪಲ��ಗಳ�. �ಾನವನ�� 

ಮತು� ಅನ� �ೕವಗಳ�� �ೕವನದ ಮತು� ಶ�ೕರದ ಸಂಯುಕ� ರೂಪದ��ರುತ��ೆ. ಇದನು� ಹಲ�ಾರು 

ಪ��ಾರ�ಂದ �ೋಡ�ಾ��ೆ. ಇದರ ಅಧ�ಯನ �ಾಡಬಹುದು. ಇದು ಅಧ�ಯನದ �ೇಂದ� �ಂದು, 

�ೕ�ತ�ಾ�ರುವ�ದು, �ೕ�ತ�ಾ�ಲ��ರುವ�ದು, �ೕವನ-ಸಂಪನ��ಾ�ರುವ�ದು ಮತು� �ೕವನ 

ರ�ತ�ಾ�ರುವ�ದು ಇದು ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ.  ಇದರ�� �ೕವನ ಸಂಪನ��ಾ�ರುವ ಪ��ಾಣ �ಾ�ೇಂ��ಯಗಳ 

�ಾ��ಾರ�ಂದ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. �ೕವನ ಶ�ೕರ�ಂದ ಪ��ಾ�ತ�ಾಗ�ಾಗುವ��ಲ� ಅ�ಾ��  

�ಾ�ೇಂ��ಯಗಳ �ಾಯ� ಕ�ಾಪ�ಾಗ�ರು�ಾಗ ಸತು��ೋದ�ೆಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾಯುವ ಅಥ� 

ಶ�ೕರವನು� �ೕವನ �ಟು� �ೋ�ರುತ��ೆ. ಶ�ೕರ�ಂದ �ೕವನ �ೇ�ೆ�ಾದ ಸಮಯ�ಂದ 

ಮೃತಕ�ಾದ�ೆಂದು �ೂೕಷ�ೆ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇಂತಹ ಶ�ೕರವನು� �ಾವ� �ಾನವ�ೆಂದು �ೇಳ�ವ��ಲ�. 

‘�ೕವನ’ ಶ�ೕರವನು� ಚ�ಸುವ ���ಯ���ೕ �ಾನವ�ೆಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ೕ�ೆ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವ ಒಂದು 

��ಾರ�ೕಲ ಘಟಕ. �ೕವಗಳ�� ��ಾರದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ನ�ಲ�. �ೕವಗಳ ��ಾರ ವಂ�ಾನುಷಂ�ೕಯ 

ರೂಪದ���ೕ ಇ�ೆ. �ಾನವ ವಂ�ಾನುಷಂ�ೕಯ ���ಂದ �ಾಳಲು ಬಯ�ದರೂ ಕಲ��ಾ�ೕಲ�ೆ, 

ಕಮ�ಸ�ತಂತ��ೆ ಅದ��ಂತ ಅ�ಕ ದೂರದ ತನಕ ಮು��ರುತ��ೆ. ವಂ�ಾನುಷಂ�ೕಯ�ೆಯ ಅ�ಾ�� 

ಶ�ೕರದ �ೕ�ಯ�� ನಮ� ��ಾರ �ೕ�ತ�ಾಗ�ದ��ೆ ಆ ���ಯ�� ನಮ� ��ಾರ ದೂರ – ದೂರವ�ೆಗೂ 

ಹರ�ರುತ��ೆ. ಇದರ �ಾರಣ, �ಾವ� (�ೕವನದ) ಶ�ೕರ �ೕ�ಯ�� �ೕ�ತ�ಾ�ರ�ಾಗ�ಲ�. ಇದರ �ಾರಣ, 
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�ಾವ� ಶ�ೕರ �ೕ�ಯ ತನಕ ��ಾರ �ಾ� ತೃಪ��ಾಗ�ಲ�, ಸ�ಾ�ಾ�ತ�ಾ�ಲ�. ಇದರ �ಾ�, �ಾವ� 

�ಾ�ಾ�ಕ ಆಗ�ಲ� ಮತು� ಅಖಂಡ ಸ�ಾಜವ� �ಾಡ�ಾಗ�ಲ�. �ಾವ��ೌಮ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಪ�ೆಯ�ಲ�. 

�ಾ�ಯ ವ�ವ�ೆ� �ಾವ���ೌಮ�ಾ��ೆ, ಕುದು�ೆಯ ವ�ವ�ೆ� �ಾವ��ೌಮ�ಾ��ೆ, ಪ��ೆ�ೕಕ �ೕ�ಯ ವ�ವ�ೆ� 

�ಾವ��ೌಮ�ಾ��ೆ, �ಾನವನು ಎಂತಹ ��ಾ�ಗ�, ಅವನ ವ�ವ�ೆ�� ಇನೂ� ಆ�ಲ�? ��ಾರ�ೕಲ�ೆ ನಮ� 

ಸ�ತ�, �ಾವ� �ೕವ� �ೌನ�ಾ�ರಲು �ಾಧ��ಲ�. ��ಾರವನು� �ೌನ �ಾಡುವ�ದು ನಮ� ಅ��ಾರದ�ಲ�. 

ಅ��ತ�ದ�� ಕ�ೆ�, ಕುದು�ೆ, �ಾ�, ಹುಲು�-�ಡ, ಕಲು�, ಕ��ಣ, ಮ�-�ಾ�ಕ� ಇ�ೆಲ�ರ ಉಪ�ೕಗ��ೆ ಅಥವ 

ಒಂದು ಇ�ೊ�ಂದ�ೆ� ಪ�ರಕ�ಾ��ೆ. �ಾ�ದ��ೆ �ಾನವ�ಾ� ಪ�ರಕ�ಾಗ�ರುವ�ದು, ಇದು �ೇ�ೆ ಸಧ�? 

�ೌನ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದ�ೆ ಪ�ಕೃ� ��ೋ��ಾಗುವ�ದು, �ಯ� ��ೋ��ಾಗುವ�ದು, ��ಾಸ 

��ೋ��ಾಗುವ�ದು ಮತು� �ಾಗೃ� ��ೋ��ಾಗುವ�ದು. ಈ �ೕ�ಯ�� �ಾಲು� ���ಂದ 

��ೋ��ಾ�, ��ೋಧ�ಂದ ಸಮ�ೆ� ಜ�ಸುತ��ೆ�. ಇ�ೇ ಆ�ರುವ�ದು. ನಮ� �ೇಶದ�� ಎಷು� ಜನರು 

ಸ�ಾ��ಾ� ಪ�ಯತ� �ಾ��ಾ��ೆ. ಇ�ೆ�ಾ� ಪ��ೕಗದ�� ಸ�ಾ�ಯ �ಾ� �ೕಡುವ �ಾ� ಬಂ�ಾಗ 

�ೆಲವರು ಸು��ಬ�ಸುವ ���ಂದ �ಾ� �ೕ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾನು ಸ�ಾ� ಪ�ೆ���ೆ�ೕ�ೆ, ಸ�ಾ�ಯ ಇ�ೇ 

ಫಲ, �ಾನು ಇದರ ಪ��ಾಣ, ಎಂದು �ೇಳಲು ಆಗ�ಲ�. ಇದರ ನಂತರ ಅವ�ಾರ ಪ�ರಷರು ಬಂದರು. 

�ಾನವನು ಅವ�ಾರಗಳ�� ಎ�ೆ�ೕ �ಾಖ�ೆಗ��ೆ�ೕ, ಅ�ೆಲ� �ಾನವನ ಅಂ�ಮ ಕಲ��ೆಗಳನು� ಪ�ಸು�ತ 

ಪ�ಸುವ ಪ�ಯ�ತ� �ಾ��ಾ��ೆ. ಶುಭ�ಾ���ೕ �ಾ�ದರು, ಆದ�ೆ ಸವ�ಶುಭ ಘ�ತ�ಾಗ�ಲ�. ಶುಭದ 

ಅಥ� ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ ಸಹ-ಅ��ತ�ದ�� ಪ��ಾ�ತ�ಾಗ�ಲ�. ಅಖಂಡ ಸ�ಾಜ, �ಾವ��ೌಮ 

ವ�ವ�ೆ� ಪ��ಾ��ತ ಪ��ಾ�ತ�ಾಗ�ಲ�, ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾನವ ಅ�ವ�ಳ�ವವ�ಾ��ಾ��ೆ ಎಂಬುವ �ಾತನು� 

ಸ�ಾ��ತ �ಾಡಲು �ೕಗ�ವ� ಆಗ�ಲ�. ಎಲ��ಗೂ ಸುಖ, �ಾಂ�, ಸಂ�ೋಷ �ಾ�ಪ��ಾಗ�ಲ�. ಇ�ೆ�ಾ� 

�ಾತುಗಳನು� �ಾ�ನದ�ಟು� ಸಫಲ�ೆಯ �ಾತ�ಾಡು���ೆ�ೕ�ೆ. ಇದರ �ಪ�ೕತ �ೌ�ಕ�ಾದ �ೇ�ರುವ�ದು 

ಸಂಗ�ಹ – �ೌಕಯ�, ಇದ�ಂದಲೂ ಸಫಲ�ೆ �ಗ�ಲ�, ಅಸಫಲ�ೆಯ ತು��ೆ ಬಂದು �ೇ��ೆ. ಸಫಲ�ೆಯ 

�ಾತು �ಾನವ ಸಂ�ೇತನ�ಂದ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. �ಾನವ ಸಂ�ೇತನ ಎ��ರುತ��ೆ? ಇದು �ೕವನದ��ರುತ��ೆ, 

ಶ�ೕರದ��ರುವ��ಲ�. �ೕವ� �ೆ�� ನವರ �ಾತು �ೇ��ರ�ಾ�, ಅವ�ಗೂ �ೕವನದ �ಾ�ಗೂ ಸಂಬಂಧ�ೇ 

ಇಲ�.  

�ಾಮದ ಇ�ೆ��ಂದ �ೕ�ತ�ಾಗುವ��ೇ �ೕವನದ ಅ�ೇ�ೆ�ಾ�ದ��ೆ, ಇ�ೇ ಸತ��ಾ�ದ��ೆ, �ದ�ೇ �ಾ�, 

�ೆಕು� ಇ�ಾ�� �ೕ�ಗಳ�� ಇದು ಮು��ರ�ೇಕು, �ಯ� ಕ�ಮದ�� �ಾನವ�ಾಗುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ ಏ�ತು�? 

�ೕ�ೆ ಪ����ದ�ೆ �ಾನವ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ಲ���ಲ��ೆಂಬುವ ತಕ��ೇ ಬರುತ��ೆ, �ೇ�ೆ �ಾವ �ನ��ೆ 

ಕಂಡುಬರುತ��ೆ? �ಾನವನ ಲ�� ಸುಖ ಉಳ�ವವ�ಾಗುವ�ದು. ಸುಖ ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಾ�� ಸ�ಾ�ಾನ �ೇಕು. 

ಸ�ಾ�ಾನ�ಲ��ೆ �ಾ�ೇ ಸಮೃ��ಯನು� ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸಲು ಆಗುವ��ಲ�. ಸ�ಾ�ಾನವನು� �ಟು� �ಾವ� 
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ಸಮೃದ��ಾಗಲು ಸದ���ಲ�. ಆದ��ಂದ ಇದರ �ೕ�ೆ �ೕ�ಸುವ ಆವಶ�ಕ�ೆ��ೆ, ��ಾರಪ�ವ�ಕ ನನ�ೆ 

ಅ��ಾ��ೆ, �ಾನವ ಸಂ�ೇತನದ ಸಂಪ�ಣ��ೆ ಸಂ�ಾನ�ೕಲ�ೆ ಮತು� ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯ�� 

�ಾ��ಾ��ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಂ�ಾನ�ೕಲ�ೆಯ�� ಎರಡು �ಾತು (೧) ��ವ��ೆ (೨) ನಂ��ೆ ಮತು� 

ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯ�� ಎರಡು �ಾ��ೆ (೧) ಗುರು�ಸುವ�ದು (೨) �ವ��ಸುವ�ದು. ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯ 

ಎಲ� ಪ�ಯತ�, �ಾ�ರಂಭ ಇಂ��ಯ ಮೂಲಕ ���ಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಇಂ��ಯ ಸಂ�ೇದಗಳ �ೕವಂತ ಶ�ೕರದ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡುವ� �ಣ�ಯಗ�ೆಲ� �ಾಮ�ಕ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಇದರ�� �ರಂತರ�ೆ ಇರುವ��ಲ�. 

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಆ�ಾರವನು� ರು��ದ�ೆ ಆ�ಾರ �ೇವ�ೆ �ಾಡುತ��ೇ ಇರುವ�ದು, ��ೆ� �ಾಡುವ�ದು 

��ಯ�ೆ��ದ�ೆ ��ೆ� �ಾಡುತ��ೇ ಇರುವ�ದು, �ೕ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. ಇಂ��ಯ �ಾ��ಾರದ��, ಸತತ�ಾ� 

�ರಂತರ �ಾಡುವಂತಹ ����ಾವ�ದು ಇಲ�, ಆದರ�� ಬದ�ಾವ�ೆ ಆವಶ�ಕ. ಪ�ವತ�ನ�ಲ��ೆ �ಾವ��ೇ 

ಮನುಷ� �ರಂತರ �ಾವ��ೇ ಇಂ��ಯ �ಾ��ಾರದ�� �ಪ��ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. ಈ ಭವ�ೆ ಏ�ೆ? ಎಂದು 

�ೇ�ದ�ೆ, ಇದರ ಉತ�ರ �ಾನವ ಸಂ�ಾನ�ೕಲ�ೆಯ ���ನ�� ಪ�ವೃತ��ಾಗುವ�ದ�ಾ���ೕ. ಆದ��ಂದ 

ವ�ವ�ೆ� ಎಷು� ಶುಭ�ೆಂದ�ೆ, ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯ ಭಂಗುರ�ೆ�ೕ �ಾನವನು �ಾಗೃತ�ಾಗಲು ಎ��ಸುವ 

ಘಂ�ೆ, �ಾನವ �ಾಗೃ��ಾ� �ೆ�ೕರ�ೆ, �ಾನವ �ಾಗೃ��ಾ� ��ೆ, ನನ�ೆ, �ಮ�ೆ. ಇದು �ಾ�ಾಗ 

ಉದ��ತ�ಾಗುತ��ೆ, ಇದನು� �ೕವ� �ಾ�ಾಗ ಸ�ಾ��ತ �ಾಡು��ೕ�ೆಂಬುವ�ದನು� �ೕ�ೇ �ೕ���. 

ಇದರ �ಾ�ತ� �ಮ��ೇ, ನನ�ೆಲ� ಬಂ�ಾ�ತು. ಇದು ನಮ��� ಪ��ಾ�ತ�ಾದ�ೆ �ಾವ� 

�ೋ�ಾಂ�ತ�ಾಗುವ�ದು �ಾ��ಾ�ಕ. ಇದು ತನ����ೕ ಎಷು� ವ�ವ��ತ �ಾತು. ಸ�ಲ� 

��ಾರ�ೕಲ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ, ಮನುಷ�ನು ��ಾರ �ಾಡಬಹುದು, ಇದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾನು �ಾ�ರುವ 

ಪ��ೕಗ�ಂದ ಸ�ಷ��ಾ��ೆ, ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆ ಭಂಗುರ�ೕಲ ಮತು� �ಾವ� �ರಂತರ ಸುಖವನು� 

ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ�� ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ �ೕಗದ�� ನಮ�ೆ ಸುಖದ �ಾಸ�ಾದರೂ ಸುಖದ 

ಅನುಭೂ�ಯ �ರಂತರ�ೆ�ಲ�. ನಮ� �ಾ�ಾ �ರಂತರ ಸುಖ�ಾ��, ಇದು ಅನುಭವ�ಲ��ೆ ಆಗುವ��ಲ�. 

ಅನುಭವ �ರಂತರ�ಾ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. ಅನುಭವ ಭಂಗುರ�ಾಗುವ��ಲ�. ಈ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಸುಖದ 

�ರಂತರ�ೆ�ಾ� ಇದು ಅವಶ�ಕ�ಾ�ತು�. ಸಂ�ೇದ�ೆಗಳ�� ಭಂಗುರ�ೆ ಸಹಜ, ಇ�ೇ ವ�ವ�ೆ�. ಈ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ೆ �ಾವ� ಇದರ �ೌ�ೕಕರ�ೆ �ಾಡಬಹುದು. ಇದರ ನಂತರ ಸಂ�ಾನ�ೕಲ�ೆಯ ಅಥ� ಅ��ಾ�ತು; 

�ೕವನದ ಎಲ� ���ಾಕ�ಾಪ ಅನುಭವ ಮೂಲಕ ���ಂದ ಅನು�ಾ��ತ�ಾಗುವ�ದು. ಇ�ೇ �ಾನವ 

ಸಂ�ೇತನ, ಇ�ೇ �ಾಗೃತ ಸಂ�ೇತನ. ಇದನು� �ಾನು ಸ�ಯಂ ಅನುಭವ �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾನು �ಮ�ೆ 

ಅಧ�ಯನ �ಾ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು ಅದ�ಯನ ಮೂಲಕ ���ಂದ�ೇ ಬರುತ��ೆ. ಇದನು� ಪ�ೇ-ಪ�ೇ ಪಠಣ – 

�ಾಠ �ೇ��ೊಡುವ�ದ�ಂದ �ೋಧ�ಾ�� ಸ�ಾಯಕ�ಾಗಬಹುದು. �ೕವನ ಅ��ಾದ�ೆ �ಾನವ 

ಸಂ�ೇತನ�ೆ� ಆ�ಾರ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ನಡ�ೆ ಅ��ಾದ�ೆ ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. 
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ಪರಂಪ�ೆ�ಾ� �ಾನವ �ಾನ�ೕಯ ವ�ವ�ಾರವನು�, �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ನಡ�ೆಯನು�  

ಅ�ತು�ೊಳ��ೇ �ಾನವ ಪರಂಪ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ�. ಸವ� �ೇಶ �ಾಲದ�� ಒಂ�ೇ �ೕ��ಾ� ಇರುವ� ವಸು�, 

�ಾನ�ೕಯ ನಡ�ೆ. �ೌಲ�, �ಾ�ತ��, �ೈ�ಕ�ೆಯ ಸಂಯುಕ� ಸ�ರೂಪ ನಡವ��ೆ�ೕ. �ಾ�ತ���ೆಂದ�ೆ 

ಸ�ಧನ, ಸ��ಾ� – ಸ�ಪ�ರುಷ� �ಾಗು ದ�ಾಪ�ಣ� �ಾಯ� ವ�ವ�ಾರ. ತನ, ಮನ, ಧನದ ಸದುಪ�ೕಗ 

�ಾಗು ರ��ೆ �ಾಡುವ�ದು �ೈ�ಕ�ೆ. ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ೌಲ�ಗಳ �ವ��ಸುವ�ದು, ಸಂಬಂಧಗಳ�� 

�ೌ�ೕಕರ�ೆ �ಾಡುವ�ದು �ಾಗು ಫಲಸ�ರೂಪ ಉಭಯ ತೃ���ಾಗುವ��ೇ �ೌಲ�. �ೕವನ ಲ�� ಸುಖ 

ಪ�ೆಯುವ�ದು,  �ಾನವ ಲ�� ಸ�ಾ�ಾನ, ಸಮೃ��, ಅಭಯ, ಸಹ-ಅ��ತ�.  ಲ���ಾ�� �ಾವ� ಪ��ೆ�ೕಕ ಸ�ಳದ�� 

�ೈ�ಕ�ೆಯನು� �ೇ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ �ೈ�ಕ�ೆ ಇ�ೇ ಅಥ�ದ�� �ಾಥ�ಕ�ಾಗುತ��ೆ, ಇ�ೇ ಅಥ�ದ�� 

�ಾ��ೕ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. �ೌಲ� ��ಯೂ �ೕ�ೆ��ೆ ಮತು� �ಾ�ತ����ಯೂ �ೕ�ೆ ಇ�ೆ. ದು�ಾ��ತ��ದ�� 

ದು��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, ಅ�ೈ�ಕ�ೆಯ�� ದು��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, �ೌಲ�ದ ಅವಮ�ಾ��ೆಯ �ೕ�ೆ 

ದು��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� �ೌಲ�, �ೈ�ಕ�ೆ, �ಾ�ತ��ವನು� �ವ��ಸುವ��ೇ �ಾನ�ೕಯ ನಡ�ೆ, 

ಇ�ೇ ಸ��ಾವ. ಇಂತಹ ನಡ�ೆ�ಾ� �ಾವ� ವಸು��ನ ಆವಶ�ಕ�ೆ�ತು�? ಅ��ತ�, �ೕವನ �ಾಗು 

�ಾನ�ೕಯ�ೆಪ�ಣ� ನಡ�ೆಯ �ಾನದ ಆವಶ�ಕ�ೆ ಇ�ೆ. �ಾನ ಎಂದ�ೇನು? ಸಹ-ಅ��ತ� ���ಂದ 

��ವ��ೆ, ನಂ��ೆ�ೕ �ಾನ. ��ವ��ೆ, ನಂ��ೆಯ ನಂತರ�ೇ ತೃ�� �ಂದುವನು� ಹುಡುಕುವ �ಾತು 

ಬರುತ��ೆ. ��ವ��ೆ ಇಲ��ರು�ಾಗ, ನಂ��ೆ ಇಲ��ರು�ಾಗ ತೃ��ಯನು� �ಾ�ೆ ಹುಡುಕು�ೆ�ೕ�ೆ? 

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ಾವ� ��� ನಗರವನು� ����ೆ�ೕ�ೆ, ನಂಬು�ೆ�ೕ�ೆ, ಆದದ��ಂದ ��� �ೋಗುವ �ಾಯ�ಕ�ಮ 

�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ��� ಎಂಬುವ ನಗರ��ೆ ಎಂದು ��ದೂ ಇಲ�, ನಂ��ೆಯೂ ಇಲ���ದ��ೆ ಅ�� �ೋಗುವ 

�ಾಯ�ಕ�ಮ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ? ಚಂದ� ಗ�ಹ ಇರುವ�ದು ನಂ�ದು� ಚಂದ� ಗ�ಹ�ೆ� ಪ��ಾಣ �ಾ��ಾ�ತು. 

��ವ��ೆ ಮತು� ನಂ��ೆಯ ತೃ�� �ಂದು��ಾ� �ಾವ� ಬಹಳ ಪ�ಯತ�ಗಳ� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ.  ಮುಖ��ಾ� 

�ಾಡ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದು ಅ��ತ� ಅ��ಾಗುವ�ದ�ಂದ ಸಹ-ಅ��ತ� ಅ��ಾಗುತ��ೆ; ಸಹ ಅ��ತ� ಅ��ಾದ 

ಫಲ�ಾ�ರೂಪ �ಾನ�ೕಯ�ೆ ಪ�ಣ� ನಡ�ೆ �ಷ�ನ��ಾ�ೇ ಆಗುತ��ೆ. �ಾನವ ಸಂ�ೇತನ�ಾ� 

ಮ�ೋ��ಾನದ�� ಇದರ ಪ��� ಇ�ೆ. ಇ�ೊ�ಂದು �ಾತು �ೕವನದ�� �ಾನು ೧೨೨ ���ಾಕ�ಾಪಗಳನು� 

�ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ೧೨೨ ��ಾ�ಕ�ಾಪಗಳ�� ಮನದ�� ಎಷು� ���ಾಕ�ಾಪಗ�ಾಗುತ��ೆ, ವೃ��ಯ�� ಎಷು� , 

ಬು��ಯ�� ಎಷು�, ಆತ�ದ�� ಎಷು�, ಇದನು� ಸ�ಷ� ಪ�ಸುವ ಪ�ಯತ� �ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇದರ�ೇನು �ಾ��ೕಜ�ೆ? 

ಇದ�ಂದ ಆಗುವ �ಾ��ೕಜ�ೆ, ಒಂ�ಾದ�ೕ�ೆ ಒಂದನು� �ೇ� ಅ�ತು�ೊಂಡ�ೆ ತೃ�� �ಂದು�ಾ� ಅನುಭವ 

�ಾಡವ��ಾಗುತ��ೆ, ಇದ�ಂದ ಮತ�ವ��ೆ �ೋ�ಸುವ ಅಹ��ೆ ಬರುತ��ೆ. ಮತ�ವ��ೆ 

�ೋಧ�ಾದನಂತರ�ೇ ನಮ� ಸಂಪ��ನ ಪ��ಾಣ. �ಾವ� ಮತ�ವ��ೆ ಅ�ವ� ಪ��ದ�ೆ ನಮ� ಅ��ನ 

ಪ��ಾಣ��ೆ. �ಾವ� ��ೋ��ಾ�ದ��ೆ ಮತ�ವರನು� ��ೋ� �ಾಡುವ�ದರ�� ನಮ� ಧನ 
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ಪ��ಾ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ� ಧ��ಾ�ದ��ೆ ಮತ�ವರನು� ಧ� �ಾ�ದ�ೆ ಆ�ಾಗ�ೇ �ಾವ� ಧ��ಾ�ರುವ 

ಪ��ಾಣ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೕ�ಯ�� ಸರಳ�ೆ�ಂದ �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ�ರುವ �ೕ� ಬರುತ��ೆ. ಇದುವರ�ೆ 

�ಾನವ ಸಂ�ೇದನ�ೕಲ�ೆಯ���ೕ �ಾಳ����ಾ��ೆ ಆದ��ಂದ ಸಂಗ�ಹ, �ೌಕಯ�, �ೊ�ೕಹ-��ೊ�ೕಹ, 

�ೆ�ೕಷ�ೆಯ �ಾತು ನ�ೆಯು�ಾ� ಬರು���ೆ. �ಾನವ ಸಂ�ೇತ�ಾ�ಾ� ಮ�ೋ��ಾನದ ಮೂಲ ರೂಪ 

ಸ�ಷ��ಾಗುತ��ೆ, ಅದು ��ವ��ೆ�ಾ� ಮೂಲತಃ �ೕವನದ ����ೕ, ನಂ�ದ�ೆ, ��ವ��ೆಯ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ೆ ಪ�ವ��ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಗುರು�ಸುವ �ಾಗು �ವ��ಸುವ ಕ�ಮದ�� �ಾವ� �ಾ��ಕ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, 

�ಯಂ��ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, ಸಂತು�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ, ಸುಖವ�ಳ�ವ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇ�ೇ ಒಟು� �ಾನವ 

ಸಂ�ೇತ�ಾ�ಾ� ಮ�ೋ��ಾನದ �ಾ��ೕಜ�ೆ.  

ಪ��ೆ�: �ಾಬ� ಇವತು� ಧರ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾ�ರ ���ೆ� ಪದ��ಗ��ೆ, ಹಲ�ಾರು �ಾನವರ ಶ�� ಇದ�ಾ�� 

�ರತ�ಾ��ೆ, ಬಹಳಷು� ಧನ ��ೕ�ತ �ಾ�ದ ನಂತರವ� �ಾನವ �ಾ�ಯ �ಾ�ಸ�� ಇವ��ಗೂ �ೆ���ೆ. 

ಎಷು� ಧನ ��ೕ�ತ�ಾ��ೆ, ಎಷು� ಯಂತ�ಗಳ ಅನುಸಂ�ಾನ �ಾಡ�ಾ��ೆ, �ೕ�ಾ�ಯೂ �ೋಗಗಳ 

ಸಂ�ೆ� �ೆ�ಾ���ೕ �ೋಗು���ೆ. �ೊಸ-�ೊಸ �ೋಗಗಳ� ಹುಟು����ೆ. ಹ�ೇ ಪದ��ಗ�ಂದಲೂ �ೂೕಷ�ೆ 

�ಾಡುವಂ�ೆ  ಉಪಲಬ��ೆ ಆಗುವ��ಲ� ಮತು� ಆಧು�ಕ ಪದ��ಗ�ಂದಲೂ �ೇಳ�ವಂ�ೆ ಪ��ಾಣ ���ಲ�. ಇದರ 

ಸಂದಭ�ದ�� �ೕವ� �ೕವನ ��ೆ��ಂದ �ಾ�ಸ��–ಸಂಯಮದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾ�ಸ��ವನು� �ೇ�ೆ ಗುರು�ಸಲು  

ಬಯಸು��ೕ�? 

ಉತ�ರ – �ೕವ� �ೇ�ರುವ ಪ��ೆ� �ೆಚು�ಕ�� ಎಲ�ರ ಪ��ೆ��ೕ �ೇ���ೕ�. ಇ�ೆ� ಅ�ಾ� ಪ�ಯತ� 

��ೇಷ��ೆ�ಾ��ೕ ಆ��ೆ. ಆದ�ೆ ��ೇಷ��ೆ ಒಂದು ಭೂತ�ದ��ಾ�ೆ, ��ಾಚು ಇದ��ಾ�ೆ. ಅದು ಎಲ�ರ 

ಹ�ೆ� �ಾಡುತ��ೆ. �ಾವ� ��ೇಷ�ರು ಆದದ��ಂದ �ಾವ� �ೇಳ�ವ��ೇ ಸ��ಂದು ನಂಬುವ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 

ಸ�ಾ��ಕ ಅಪ�ಾಧಗ�ಾ��ೆ. ಇದರ�� �ೆ�ಾ�ದ ಅಪ�ಾಧ�ಾ�ರುವ�ದು �ೋ�ಗಳ �ೕ�ೆ. �ೋ� ತನ� 

ಕಷ�ಗಳನು� �ೇಳ�ಾರಂ��ದ�ೆ �ಾಕ�� �ೇಳಲು ಬಯಸುವ��ಲ�, ಅವರು �ೋ�ಯನು� ಯಂತ��ಂದ 

�ೇಳಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ, ಯಂತ��ಂದ �ಾನವನ �ೋವ� ಗುರು�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. ಒಟು� �ಾನವ�ೇ 

�ಾನವನ �ೋವನು� �ೇಳಬಹುದು, ಗುರು�ಸಬಹುದು, ಇದು ಯಂತ�ಗ�ಂದ ಆವ��ಲ� ಮತು� �ಾವ� 

�ೋಗವನು� ಗುರು�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ದಲು, ಆಯು�ೇ�ದದ ���ಂದ, ಯು�ಾ� ���ಂದ ಮತು� 

ಇತರ ��ಗ�ಂದ �ಾ� �ಾನದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೊಂದ�ೆಯನು� ಗುರು�ಸುವ ಪ�ಯತ� �ಾ�ದರು, ಇದು 

�ಚ�ತಕ�ದು�. ಅವರು, �ಾ�ಯ ಮೂಲಕ, �ಾ�ಯ ಗ��ಂದ, �ಾ�ಯ ಒತ�ಡ�ಂದ, ಪ��ಾಹ�ಂದ, 

ಎಳತ�ಂದ, ��ತ�ಂದ, �ೋಗಗಳನು� ಗುರು�ಸುವ ಪ�ಯತ� �ಚ�ತಕ�ದು�. �ಲ��ೆ �ಾ�ಾಂತರದ��, 

ಯಂತ�ವನು� �ೋ� ಅದರ (�ಾ� ಪ�ೕ��ೆಯ) ಕ�ಣ�ೆಯನು� ��ೕಕ�ಸು�ಾ�, ಮನುಷ� ಯಂತ�ದ ���ನ�� 
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ಓ�ದ. ಈಗ ಎಲ�ರೂ ಯಂತ�ದ ಮೂಲಕ�ೇ �ೋವ�, �ೋಗವನು� �ೇಳಲು ಬಯಸು�ಾ��ೆ. ಯಂತ�ದ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ �ಣ�ಯ�ಂದ �ೋ� ತೃಪ� �ಾಗುವ��ಲ� ಮತು� �ೋಗಗ ಮೂಲ 

ಸ�ರೂಪ�ಂದ ��ತ�ಕ ದೂರ ಇರು�ಾ��ೆ. ಇದ�ಾ�� ಯು��, ಅನುಸಂ�ಾನ, �ೆ�ೕಧ �ಾಡುವ �ಾತು 

ಬರುತ��ೆ. ಇದರ�� ತಪ�� ಆ�ೇ ಆಗುತ��ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅನುಕೂಲ�ೆ, ಪ��ಕೂಲ�ೆಯ �ಾಡ�ೇ�ಾ�ರುವ �ೆ�ೕಧ 

�ೋಗದ ಸ�ತ�ಾಗುವ��ಲ�.  ಸಮಸ� ��ೇಷ��ೆ ಸಂಗ�ಹ �ೌಕಯ�ಗಳ�� ����ೊಂ��ಾ��ೆ. �ೋ�ಯನು� 

�ೋ� ಔಷ�ಯನು� ಬ�ೆಯುವ�ದ�ೆ� ಐವತು� ರೂ�ಾ��ಂದ ��ದು ಎರಡು �ಾ�ರ ರೂ�ಾ� ತನಕ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ���ಾ��ೆ. �ಾನು �ೋ�ರುವ�ಾ�ೆ ಐವತು� ರೂ�ಾ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಬ�ೆಯುವ ಅಔಶ�ಯನು�, 

�ೊಡ� ನಗರಗಳ�� ಅ�ೇ ಔಷ�ಯನು� ಎರಡು �ಾ�ರ ರು�ಾ� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಬ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ಾನವ  

�ೇ�ೆ ಹುಚ��ಾ��ಾ��ೆ ಎಂದು ��ಮ� �ಾ��ಾಕಷ��ೆ�ೆ ಇದನು� �ೇ��ೆ. �ೆಚು� ದುಡು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವರು 

ಒ� �ೆಯ ��ತ�ಕರು ಎಂದು �ೕ�ಸುವ�ದ�ಂದ, ಈ �ೕ��ಂತ ಅ�ಕ ಇದರ�� ಅ�ೇ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. 

ಮೂರ�ೆಯ �ಾತು, �ಾವ� ���ೆ�ಯ�� ಸಮಗ��ೆಯ�� �ೕಚ�ೆ �ಾ�ಲ�, ಇಂತಹ ��ತ�ಕ�ಾಗಲು 

�ೕಚ�ೆ �ಾ�ಲ�, ಇಂತಹ ಪ�ಯತ� �ಾ�ಲ�. ���ೆ�  ಸಮಗ��ೆಯ�� ಎಂದ�ೆ �ದಲು �ಾ�ಸ�� ಅಥ�ಾ 

��ೋಗದ ಬ�ಾಬಲವನು� ಗುರು�ಸ�ೇಕು. �ೋಗದ ಬ�ಾಬಲವನು� �ೇ�ೆ ಗುರು�ಸುವ�ದು? �ಾ��ಂದ 

ಗುರು�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ಯ�� ಏನು ಗುರು�ಸುವ�ದು? �ಾ�ಯ��, �ಾ�ಯ ಗ�ಗಳನು� ಗುರು��, �ೋಗಗಳ 

�ಾ�ಾ�ಾ�ರ �ಾ� ಮತು� ಲ�ಣಗಳನು� �ೋ��, ಇ�ೇ �ೋಗ�ೆಂದು �ಶ�ಯ �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅದರ ���ೆ� 

�ಾ� ಸಫಲ�ಾದ�ೆ ನಮ� ಅ�ವ� ಸ��ಂದು ನಂಬು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ಅಸಫಲ�ಾದ�ೆ ನಮ� ಅ�ವ� ತ�ೆ�ಂದು 

ನಂಬು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ನಂತರ �ೆ�ೕಧ �ಾಡುವ �ಾತು ಬರುತ��ೆ. ಇವ��ನ ���ಯ��, �ಾರು �ೇ�ೆ ���ೆ� 

�ಾಡು�ಾ��ೋ ಅವರು ಅದ�ೆ�ೕ ಸ��ಂದು ನಂಬುವ�ದು ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. ಸಫಲ�ಾದರೂ ಅಸಫಲ�ಾದರೂ 

�ಾವ� ಸ��ಾದ ���ೆ� �ೕ��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ನಂಬು�ಾ��ೆ. ಇದರ �ಾರಣ �ಾವ� �ಾ�ಣಸಂಕಟದ�� 

����ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. �ದಲು �ೋಗವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು, �ೋಗದ ಬ�ಾಬಲವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು, 

ಓಉಶ�ಗಲನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು, ಅಔಶ�ಗಳ ಬ�ಾಬಲವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು, ಅವ�ಗಳ �ೕಗ-

ಸಂ�ೕಗವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು, ಅವ�ಗಳ ಒಪ�ತಕ� ಪ��ೕಗವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು, �ೋ�ಯ 

ಮ�ೋ�ಾವವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು, ಅವ��ೆ ಪಥ� ಅಪಥ�ವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು, �ಯಮ-ಸಂಯಮವನು� 

ಗುರು�ಸುವ�ದು, ಮ�ೆ� ಉಪ�ಾರವನು� ಗುರು�ಸುವ�ದ, ಇ�ೆ�ಾ� ಏಕ��ತ�ಾದ�ೆ ಸಮಗ� ���ೆ��ಾಗುತ��ೆ. 

ಔಷ�ಯ �ೕಗ�ಂದ ಸಂಪ�ಣ� ���ೆ��ಾಗುತ��ೆ. ಮ� ���ೆ�ಯ��  �ರಣ – ��ರಣದ �ಾತು �ಾಗು  

ಮಂತ� ���ೆ�ಯ�� ನಮ� �ಾನ�ಕ ತರಂಗದ �ೕ�ೆ �ೆಚು� ಪ��ಾವ�ರುತ��ೆ. �ೇವಲ ಔಷ��ೕ �ೆ�ಾ�� 

ರಸ ���ಗಳ �ೊ�ೆ �ೆ�ೆತು ರಸ ಪ�ವತ��ೆ ತರುವ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ. �ೋಗವನು� ದೂರ �ೇ�ೆ 

�ಾಡುವ�ದ ಎಂಬುವ�ದು ಶ�ೕರದ ವ�ವ�ೆ��ೆ ಎಷು� ��ವ��ೆ��ೆ�ೕ, ಅಷು� ��ವ��ೆ �ಾವ��ೇ 
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�ಾಕ���ೆ ಇಲ�. ಶ�ೕರವನು� ಸ�ಪ�ಸುವ �ೆ��ಂಗ ಶ�ೕರ ವ�ವ�ೆ�ಯ���ೕ ಒಲ�ೊಂ��ೆ. �ಾಕ�� ಶ�ೕರದ 

�ೊ�ೆ ಒ�ಾ�ಯ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ��ತ�ಕ��ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾ�ರುವ�ದು ಏನು? ಶ�ೕರ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಬಲವ� 

�ಾಡುವ�ದ�ಾ�� ಶ�ೕರ ಅವ�ೆ�ಯ ಅನುಕೂಲ ರಸ-ದ�ವ�ಗಳನು� ಶ�ೕರ�ೆ� �ೕಡ�ೇಕು. ಇ�ೇ ��ತ�ಕನ 

ಗುಣ, ಇ�ೇ ಮ��, ಇ�ೇ ಅವರ ��ೇಕ-��ಾನ. ಇಂತಹ ���ೆ��ಂದ �ಾವ� ಸಫಲ�ಾಗಬಹುದು. ಅತಃ 

���ೆ�ಯನು� ��ೇಷ��ೆ�ಂದ �ೆ�ೆದು �ೋಕ�ಾ��ಕರ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು. 

�ಾ�ಸ�� ಎಂಬುವ�ದು ಶ�ೕರ�ೆ� ಸಂಬಂ�ತ�ಾದದು�. ಸಂಯಮ ಎಂಬುವ�ದು ಮನ���ಂ�ಾಗುವ�ದು. ಇದು 

�ಾ�ಯ�ಾ�ರುವ�ದು, �ಯ�ತ�ಾ�ರುವ�ದು, �ಯಮದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ಾಗುತ��ೆ, �ಯಂತ�ಣದ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ಾಗುತ��ೆ, ಸಮ�ೋಲನದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ಾಗುತ��ೆ. ಇ�ೇ ಸಂಯಮ. ಅತಃ ಸಮ�ೋಲನ�ಂದ, 

�ಾ�ಯಪ�ವ�ಕ�ಾಗುವ ಮ�ೋ�ಾವವನು� ಸಂಯಮ ಎಂದು �ೇಳ��ಾ��ೆ. ಇದ�ೆ� ಔಷ� ಏನು? ಇದ�ಾ�� 

ಏನು �ಾಡಬಹುದು? ಇದ�ೆ� ಔಷ�, ಅ�ವ�. ಅ��ಲ��ರುವ�ದ�ಂದ ಅಸಮ�ೋಲನ, �ಾನ�ಕ 

ಅಸಮ�ೋಲನ, ಅ���ಂದ ಸಮ�ೋಲನ ಬಹಳ �ಾ�ಾರಣ ಸೂತ�. ಅ��ನ ಅಥ�ದ�� ಸಂಪ�ಣ� 

ವ�ವ�ೆ���ೆ, ಸಮ�ೋಲನ�ರುತ��ೆ.         

            

           ಹ�ಹ� 


