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�ೕ�ೋ�ಾ��ಂ� ಮೂಲಕ ಪ��ಗಳನು� �ಾಡುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಅವ�ಗಳ ಧ��ಮುದ�ಣ 
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�ಾ�ೇನು �ಾ��ೇ ಓ ಗುರು�ೇ!

�ೈವ ನನ�ನು� �ನ� ಬ��ೆ �ೊಂ�ೊಯ?�

�ೕ�ಲ��ೇ �ಾ�ೆ��

ಪ�� �ನದ �ಾಢ ಅಂ�ಾ�ಾರದ� � ಕ�ೆದು �ೋಗು�ೆ.

�ೕ ನನ� �ೈ ��ದು ನ�ೆ��ೆ

ಸತ�ದ �ಾ�ಯ� � ಮು��ಯ ಕ�ೆ�ೆ,

�ೇಹ ಮತು � ಆತ�ಗಳ� �ಾನಲ � ಎಂಬ ಅ���ೆ�ೆ�ೆ.

ನನ� ಹೃದಯ�ಾಳದ� � �ೕನು ಎಂ�ೆಂ�ಗೂ �ೆ�ೆ�ರು�ೆ

ನನ� ಗುರು�ಾ� ಮತು � �ೇವ�ಾ� ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ.

ಕೃತ��ೆಯ �ಾತುಗಳ�ೆ�ೕ �ೇ�ೆ ಬ��ಸಬಲ�ವ�

�ನ� �ಜ�ಾದ �ೌಲ�ವನು�!



�ಾ�ಾರವ�ೆ ಸ�ತಃ ಕಮ�ದ ಬ�ೆ� ಒಂದು ಪ�ಸ�ಕವನು� ಬ�ೆ�ದ�ರು. ಅದರ�� ಅವರು �ಾವ� 

ನಮ� �ೕವನದ�� ನಮ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೊಂದ�ೆಯುಂ�ಾ�ಾಗ �ೇವರು ನಮ� ಬ�ೆ� 

�ಾ�ಯಯುತ�ಾ� ನ�ೆದು�ೊಳ��ಲ��ೆಂದು ದೂರು�ೆ�ೕ�ೆ.  ಆದ�ೆ,  �ಾ�ೆಲ�ರೂ 

ಕಮ��ೆಂಬ �ಾಗ�ಕ �ಯಮ�ಂ��ೆ ಎಂಬುದ�ೆ�ೕ ಮ�ೆತು���ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೇವರು 

ಈ ಜಗ��ನ�� ನ�ೆಯುವ ಪ���ಂದು ���ಯನೂ� ಕೂಲಂಕಶ�ಾ��ೕನೂ 

�ಾ�ಾ ಅವರ�� �ಾನು ನನ� �ೋವ�, ದುಃಖಗಳನು� �ೇ��ೊಂ�ಾಗ ಅವರು ನನ�ೆ 

“�ೕನು ಸಂ�ೋಷಪಡ�ೇಕು” ಎಂದು �ೇ�ದರು. ನನ�ೆ ಅಥ��ಾಗ�ಲ.�  ಆಶ�ಯ��ಂದ 

ಅವರತ � �ೋ��ೆ. ಅದ�ೆ� ಅವರು ನಸುನಗು�ಾ � �ೇ�ದರು, “ಈ ಜಗ�ನ� � � �ಾವ�ದೂ 

ಆಕ��ಕ�ಾ� ನ�ೆಯುವ��ಲ.�  ಎಲವ� � ನಮ� ಕಮ�ದ ಫಲ. ಇದನು� �ಾ�ಂದಲೂ 

ತ����ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಲ.� ” ನನ� ಗುರುಗಳ� ಈ �ೌ�ಕ ಜಗತನ� ು� ತ���ದರೂ ನನ� 

ಹೃದಯ�ಾಳದ� � �ಾಶ�ತ�ಾ� �ೆ�ೆ��ಾ�� ೆ.  ಅವರು �ೋ�ದ ��ೕ�,  ಘನ�ೆ, 

�ಾಂ�ೕಯ� ಮತು � ನನ�ೆ �ೕ�ದ �ಾಗ�ದಶ�ನಗ�ಂ�ಾ� �ಾನು ಆತ�ದ ಅ��ನತ �

ಮತು � �ೇವರತ � ಮುನ��ೆಯಲು �ಾಧ��ಾ�ತು. ಅದ�ಾ�� �ಾನು ಅವ��ೆ ತ�ೆ�ಾ� 

ನ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ನನ� ಗುರು��ೆ ನಮನ

ಕಮ�



�ವ��ಸುವ��ಲ�. ಪ���ಂದು �ಷಯವ� ಕಮ�ದ �ಯಮ�ೆ� ಒಳಪ���ೆ’ 

ಎಂಬುದರ ಬ�ೆ� ಪ��ಾ���ದ�ರು.

�ಾನು ಈ ಪ�ಸಕ� ವನು� ಬ�ೆಯಲು ನನ�ೆ �ೆ�ೕರ�ೆ �ೕ�ದ ನನ� ಗುರುಗ�ಾದ 

�ೆ. �. �ಾ�ಾ��ಯವ��ೆ ಋ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.  ಅವ�ೊಬ� ��ೕ�,  ಕರು�ೆ ಮತು �

�ನಯ�ಂದ ಕೂ�ದ ವ���� ಾ�ದರ� ು. ಅವರು ಈ ಜಗ�ನ�  ಆಗು�ೋಗುಗಳನು� ಒಂದು 

ಆಟ�ೆಂದು ಪ�ಗ��ದರ� ು. ಕಮ�ವನು� �ೕ� ಸ�-ಅ�ವನು� ಗ���ೊಂ�ದರ� ು. ಈ 

ಪ�ಸಕ� ವನು� �ಾನು ಅವರ �ಾ�ಾರ�ಂದಗ��ೆ ಅ��� ಅವ�ಂದ ಆ�ೕ�ಾ�ದವನು� 

ಪ�ೆದು�ೊಳ����� ೆ�ೕ�ೆ.

ಕಮ�



ಈ ಭೂ�ಯು ಒಂದು ��ಷ��ಾದ ಸ�ಳ�ಾ��ೆ.  ಸು�ಾರು 8  ಶತ�ೋ� ಜನ, 

ಹಲ�ಾರು ಸಹಸ� �ೋ� �ೕಟಗಳ�, �ಾ��ಗಳ� ಮತು� ಸಸ�ಗಳ� ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ 

�ೕ�ಸು���ೆ. ಈ ಭೂ�ಯು ಅಂತ��ದ ಮೂ�ೆ�ಂದರ�� �ೇ�ಾಡು��ರುವ, ತನ� 

ಕ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸುತು��ಾ�, ಸೂಯ�ನ ಸುತ� �ರುಗು��ರುವ ಒಂದು ಗ�ಹ�ಾ��ೆ. ಇದು 

ನ�ೆದ�ಾ�ರೂ �ೇ�ೆ? ಇದನು� ನ�ೆಸು��ರುವವರು �ಾರು?

ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾವ� �ೕ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬುದು �ಜ.  ಆದ�ೆ �ಾವ� ಇ���ೆ 

ಬಂದ�ಾ�ದರೂ �ೇ�ೆ? ಇ��ಂದ ಮುಂ�ೆ ಎ���ೆ �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ? ಇದನು� ��ದವರು 

�ಾರೂ ಇಲ�. �ಾವ� ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ಬಂದು �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆಂಬ �ಷಯ �ಜ. 

ಆದ�ೆ, ಇ�ೆ�ಾ� �ೇ�ೆ ನ�ೆ�ತು? ಏ�ೆ ನ�ೆ�ತು ಮತು� ನ�ೆಸು��ರುವವರು �ಾರು? 

ಎಂಬುದ�ೆ� �ಾವ��ೇ ಪ��ಾ�ೆಗ�ರುವ��ಲ�.

�ೕವನ ಎಂಬ ಈ ಜಗ��ನ �ೕ�ೆಯು �ೇವಲ ಯಕಃ��ತ�ಾ� ನ�ೆಯುವಂಥದ�ಲ�. 

�ಾನವನ ಅ�ವ� ಮತು� ಕಲ��ೆಗ��ೆ �ೕ�ದ ಅದು�ತ ಶ���ಂದು ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ 

ನ�ೆಸು��ರುವ ಆಟ ಇ�ಾ��ೆ. ಪ�� �ನವ� ಸೂಯ� ಹುಟು��ಾ��ೆ, ಮುಳ�ಗು�ಾ��ೆ, 

ಋತು�ಾನಗಳ� ಒಂದರ ನಂತರ ಮ�ೊ�ಂದು ಬದ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಲ ಉರುಳ�ತ��ೆ. ಈ 

ಮುನು��
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ಇಂತಹ ಅ�ೇಕ �ಾಗ�ಕ �ಯಮಗಳ� ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ �ೕ�ಸುವ�ದನು� 

�ಾಧ��ಾ���ೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು �ಯಮ�ೆಂದ�ೆ - �ಾಯ��ಾರಣಗಳದು�. ಇದು ಕಮ� 

��ಾ�ಂತ�ೆಂದು �ೆಸರು �ಾ����ೆ. ಈ �ಯಮದ ಪ��ಾರ ಪ���ಂದು ���ಗೂ 

ತಕು��ಾದ ಪ������ರುತ��ೆ. ಇ�� ಆಕ��ಕ�ಾ� �ಾವ�ದೂ ನ�ೆಯುವ��ಲ�. 

�ೕವ� �ೊ�ಾ��ೋ �ಡಗಳನು� �ೆ��ದ��ೆ ಅದರ�� �ಾವನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಲ�. 

ಈ �ಯಮ ನಮ� ��ಯನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ. ನಮ� ಭೂತ�ಾಲದ ಕಮ�ಗಳ� ನಮ� 

ವತ��ಾನವನೂ�, ವತ��ಾನವ� ಭ�ಷ�ವನೂ� �ಧ��ಸುತ��ೆ.

ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ಅ�ೇಕ �ೕ�ಗಳ� ಹುಟು���� ೆ ಮತು � �ಾಯು��� ೆ. ಈ ಹುಟು� �ಾವ�ಗಳ 

ನಡು�ನ �ೕವನವನು� ಅ�ೇಕ �ಾಗ�ಕ �ಯಮಗಳ� �ಯಂ��ಸುವಂ�ೆ �ಾಣುತ�� ೆ. ಈ 

�ಯಮಗ��ೆ ಎಂಬುದ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೇರ ಪ��ಾ�ೆಗ�ಲ.�  ಆದ�ೆ, �ೕವ� ಒಂದು 

�ೆಂಡನು� �ೕಲ�ೆ��ೆ�ಾಗ ಅದು ಆ�ಾಶದ� � ಕ�ೆದು �ೋಗುವ��ಲ.�  ಬದಲು ಭೂ��ೆ 

�ಾಪಸು� ಬಂದು �ೕಳ�ತ�� ೆ. ಇದ�ೆ� �ೇರ�ಾದ ಪ��ಾ�ೆಗ�ಲ�� ದರ� ೂ, �ಾವ� ಈ 

�ದ��ಾನ ಗುರು�ಾ�ಕಷ��ೆ�ಂ�ಾ��ೆಂದು ��ಯು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಕಮ�ದ �ಯಮವ� ಸರಳವ�, �ಾಸ�ವವ� ಮತು� �ಾಗ�ಕ�ಾದುದೂ ಆ�ದ�ರು ಸಹ 

ಅದು �ಾನವನ ಅ���ೆ �ೕ�ದ �ಷಯ�ಾ��ೆ.

ಈ �ಯಮವ� �ಾಯುವವ�ೆ�ೆ �ಾತ� �ೕ�ತ�ಾ�ಲ�. ಈ �ೌ�ಕ �ೇಹ ಸ�ಾ�ಗ 

ಅದರ ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ ಅದರ ಕಮ��ೆ� ಕಟು��ದು� ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹದ�� ಮರು 

ಹುಟ�ನು� ಪ�ೆಯುತ��ೆ.
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ಈ �ಯಮವ� ಬಹಳ ಸರಳ�ಾದ �ಷಯ�ಂದನು� ನಮ�ೆ ����ೊಡುತ�� ೆ- ಅ�ೆಂದ�ೆ, 

�ಾವ� �ಾ�ದ ಕಮ��ೆ� ತಕ� ಪ��ಫಲವನು� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ ಎನು�ವ�ದು. �ಾವ��ೋ 

ಅದು�ತ ಶ��� ಂದು ಈ �ಯಮವನು� �ಯಂ��ಸು��� ೆ ಎಂ�ೆ��ಸುತ�� ೆ.  ಈ ಶ� �

�ೇ�ಾವ�ದೂ ಅಲ,�  ಈ ಜಗತನ� ು� ಮತು � ಅದರ �ೕ�ನ ಸಕಲ �ೕ�ಗಳನೂ� ಸೃ���ದ 

ಸೃ��ಕತ��ಾ��ಾ�� ೆ ಅ�ೆ�ೕ. �ಾವ� ಕಮ�ದ ಬ�ೆ � ಎಲ � ��ಾರಗಳನು� ��ದು�ೊ��ೆ �ೕಣ. 

�ಾ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹುಟು�, �ಾವ�, ಪ�ನಜ�ನ�ಗಳ ಕಮ�ಗ�ಂದ ಮು� � ಪ�ೆದು 

ಅ�ೌ�ಕ ಸಂ�ೋಷ, �ಾಂ�ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊ��ೆ �ೕಣ.

�ಾವ� ಎ�ೆ�ೕ �ಾ� ಹುಟು�-�ಾವ�ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡರೂ ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ 

�ಯಂತ�ಣದ���ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಜಗ��ನ�� �ಾವ� ಸಂ�ೋಷವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. 

ಅ�ೇ �ೕ� �ೋವನು� ಕೂಡ ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ನಮ� �ೕ�ತದ �ಾಲದ�� �ಾವ� 

�ೋವ�ಗಳನು� ತ����ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ೇ ಇಲ�.

ಕಮ�



1

1

�ಾವ��ೋ ಅ�ತಕರ ಘಟ�ೆ ಆಕ��ಕ�ಾ� ನ�ೆ��ೆಂದು ಕ����ೊ��. ಆ ಘಟ�ೆ 

ಸಂಭ�ಸಲು �ಾವ��ೇ �ಾ��ಕ �ಾರಣಗ�ರುವ��ಲ.�  ಆಗ �ಾವ� ಇದು ನಮ� ಕಮ�! 

ಕಮ� ಎಂದ�ೆ ಅ�ರಶಃ “���” ಎಂದಥ�. ಆದ�ೆ ಇದನು� ಎಷು� �ಾ�ಪಕ�ಾ� 

ಬಳಸ�ಾ��ೆ�ಂದ�ೆ, ಕಮ�ದ ಅಥ� ��� ಎಂಬ ಅಥ�ವನೂ� �ೕ� �ೆ�ೆ��ೆ. 

ಅದ��ಂತಲೂ ���ಾದ ಅಥ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ. ಇಂದು ಈ �ಾಗ�ಕ �ಯಮದ 

ಪ�ಸು�ತ�ೆ�ಾದರೂ ಏನು?

ಕಮ�ದ �ಯಮ�ೆಂದ�ೆ,  ಅ�ೊಂದು ��� ಮತು� ಪ�����ಯ �ಯಮ.  ಈ 

�ಯಮದ ಪ��ಾರ, ನಮ� ಪ���ಂದು ���ಯೂ ಅದು ಒ� �ೆಯದನು� �ಾ��ೆ� 

ಅಥ�ಾ �ೆಟ�ದನು� �ಾ��ೆ� ಎಂಬುದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಪ��ಫಲವನು� 

ಪ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. ಇ�ೊಂದು �ಾಗ�ಕ �ಯಮ�ಾ�ದು� ಎಲ��ಗೂ ಅನ��ಸುತ��ೆ. 

�ಾರೂ ಕೂಡ ಇದ�ಂದ ತ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ� ಅಥ�ಾ ಈ �ಯಮವನು� 

�ರುಚ�ಾಗುವ��ಲ�. ನಮ� ���ಗಳನು� �ಾ�ಗೂ �ಾಣದಂ�ೆ ಮು��ಟು��ೊಂಡು 

�ಾ�ದರೂ ಸಹ ಕಮ�ದ �ಯಮವ� ಅವನು� ಗ��� �ಡುತ��ೆ. ಈ �ಯಮ ಅಥ�ಾ 

ತತ�ದ ಶ���ೕ ಅಂಥದು�.

ಕಮ� ಎಂದ�ೇನು?

ಕಮ�



2

ಎಂದು ಉ�ಾರ�  �ೆ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇ� � �ಾವ� ಕಮ�ದ ಇರು��ೆಯನು� ಖ�ತಪ�ಸು��� ೆ�ೕ�ೆ. 

�ೕ�ೊ�ೕಟ�ೆ� ಈ ಘಟ�ೆ ಸಂಭ�ಸಲು �ಾವ��ೇ �ಾರಣಗ�ಲ.�  ಆದರೂ ಘಟ�ೆ 

ಸಂಭ���ೆ. �ಾ�ಾಗಲು �ಾರಣ�ೇನು? ಇದು ಅಗತ��ಾ� �ಾವ� �ಂ�ೆ �ಾ�ದ 

����ೆ ಪ��ಫಲ�ಾ��ೆ.  ಈ ��� ಬಹಳ �ಂ�ೆ ನ�ೆ�ದು � ನಮ� �ೆನ��ಂದ 

ಮ�ೆ�ಾ�ರಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಕಮ�ದ �ಯಮದ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಎಲ � ���ಗ�ಗೂ 

ತಕ� ಪ��ಫಲ ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ�� ೆ. ಅದನು� �ಾವ� ಉಣ�� ೇ�ೇ�ಾಗುತ�� ೆ.

ಉ�ಾ�ನ�ಂದರ ಮರದ�� �ೇ�ನ ಹಣು�ಗ��ೆ�ಂದು ಇಟು��ೊ��. ಈ �ೇಬುಗಳ� 

ಎ��ಂದ ಬಂದವ�? ಇ�� �ಾವ��ಾದರೂ �ಾದೂ ಅಥ�ಾ �ಾ� ನ�ೆ��ೆ�ೕ? 

ಅಥ�ಾ ಇದು �ಸಗ�ದ�� ನ�ೆಯುವ �ದ��ಾನ�ೇ? �ಾ�ೇ�ಲ�. �ೇ�ನ �ೕಜವನು� 

ಮ�ೊ�ಳ�ೆ ���ರ�ೇಕು. ಅದು �ೕ�ೇ ಆ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಮ� �ೆ�ೆ�ೊ�ೆಯವರು 

�ೇಬನು� �ಂದು ಅದರ �ೕಜವನು� �ಾ�ೌಂ��ಾ�ೆ�ೆ ಎ�ೆ�ರಬಹುದು. ಅಥ�ಾ �ಾ� 

�ೕ�ದ��ಂದ ಎ��ಂದ�ೋ ಅದು ಬಂದು ���ರಬಹುದು. ಅಥ�ಾ ಹ��ಗಳ� ಹಣ�ನು� 

�ಂದು �ೕಜವನು� ಅ�� �ೕ��ರಬಹುದು. �ಾ�ೆ �ೕಜ ���ದ ����ಂ�ಾ� ಮರ 

�ೆ�ೆದು ಅದರ�� �ೇಬು ಹಣು� �ೆ�ೆ��ೆ. ���ದರ�ೆ�ೕ ಫಲವನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾಧ�. 

ಇ�ೊಂದು ಸರಳ�ಾದ �ಯಮ.  ಇದನು� �ಾ�ೕತು �ಾ� �ೋ�ಸಲು 

�ಾಧ��ಾಗ�ರಬಹುದು. ಆದ�ೆ, ಈ �ಯಮದ ಇರು��ೆಯನು� ನಮ� ಅನುಭವದ 

ಮೂಲಕ �ಾ��ಪ���ೊಳ�ಬಹುದು.

ಗುರು�ಾ�ಕಷ��ೆಯ ತತ�ವನು� �ೕವ� �ಾ�ೕತು �ಾಡಲು �ಾಧ��ೇ? ಇಲ�. ಅದು 

�ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�. �ಮ� ಇ-�ೕ� �ಾ�ೆಯು �ಮ��ೆಂದು �ಾಸ��� ಇ�ಾ��ಗಳ 

ಕಮ� ಎಂದ�ೕನು?

ಕಮ�
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ನಮ� ಸುತ�-ಮುತ�ಲೂ ಅ�ೇಕ �ಷಯಗಳ� ನ�ೆಯುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� �ಾರಣಗ� ೕೆನು? 

ಇದು �ಾಯ��ಾರಣದ �ಯಮದ ಪ��ಾಮ�ಾ�ರಬಹುದು.  �ಾ�ದ��ೆ, 

�ಾಯ��ಾರಣದ ಪ��ಾಮ�ೆಂದ�ೆ ಏನು? ಪ���ಂದು ��� ಅಥ�ಾ �ಾಯ�ಕೂ� 

ಒಂದು �ಾರಣ�ರುತ��ೆ ಎಂಬು�ೇ ಇದರ ಅಥ�.  ಆದ��ಂದ �ಂ�ೆ ನ�ೆದುದರ 

�ಾರಣ�ಾ��ೕ ಈಗ ವತ��ಾನದ�� ನ�ೆಯು���ೆ.  ಪ���ಂದು ���ಗೂ 

�ರುದ��ಾದ ಮತು� ಅ�ೆ�ೕ ಪ��ಾಣದ ಪ����� ಇರುತ��ೆ ಎಂಬು�ೇ ಈ �ಯಮ. 

�ೊ�ೆ�ಾಡು���ೆ ಎಂದ �ೕ�ೆ ಅ�� �ೆಂ� ಇರ�ೇಕು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ಾದರು 

�ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ೆಂ� ���ರಬಹುದು.

ಕಮ�ದ �ಯಮವ� ಒಂದು ಸಂ�ೕಣ� �ಯಮ�ಾ��ೆ. ಇದು ಹಲ�ಾರು �ೕ�ಯ� �

�ೆಲಸ �ಾಡುತ�� ೆ. �ಮ� ಕಮ�ದ ಫಲವನು� �ೕವ� ತ�ಣ�ೇ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು 

ಅಥ�ಾ ಹಲ�ಾರು �ನ, �ಾರ, ವಷ�ಗಳ ನಂತರವ� ಅದನು� �ೕವ� ಅನುಭ�ಸಬಹುದು. 

ಆದ�ೆ, �ೕವ� ಸತರ� ೂ ಸಹ �ಮ� ಕಮ�ದ ಫಲ�ಂದ ತ����ೊಳ��ಾ��.

ಮೂಲಕ �ಾ�ೕತುಪ�ಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ, ಗುರು�ಾ�ಕಷ��ೆಯ ��ಾರ�ೇ �ೇ�ೆ. 

�ೕವ� �ಮ� ಹಣವನು� �ೕ�ೆ ಎ�ೆದ�ೆ ಅದು �ೕಡಗಳ�� �ೋ� �ೕನ�ಾಗುವ��ಲ�. 

ಮ�ೆ� �ೆಲ�ೆ� �ರು� �ೕಳ�ತ��ೆ. �ಾ�ೆ �ೆಳ�ೆ ಬಂದು �ೕಳಲು �ಾವ��ೋ ಶ�� ಅದನು� 

�ೆ�ೆಯುತ��ೆ. ಇದನು� ಗುರು�ಾ�ಕಷ��ೆಯ ತತ��ೆಂದು �ೕವ� ಕ�ೆಯು��ೕ�. ಕಮ�ದ 

�ಯಮದ ��ಾರದಲೂ� �ೕ�ೆ�ೕ. ಕಮ�ದ ಇರು��ೆಯನು� �ೕವ� ���ರು��ೕ�. ಈ 

ಬ�ೆ� �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ಸಂಶಯಗ�ರುವ��ಲ�.

ಕಮ� ಎಂದ�ೕನು?

ಕಮ�
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ಈ �ಾಯ��ಾರಣದ ಪ��ಾಮವನು� ನಮ� �ೈನಂ�ನ �ೕವನದ�� �ೋಡಬಹುದು. 

�ೕವ� ಒಂದು ಮಡ�ೆ, ಒಂದು ತ�ೆ� ಮತು� ಪ����ಂದನು� �ೋ����ೕ�. ಈ 

ಮೂರೂ ವಸು�ಗಳನು� ಮ���ಂದ �ಾ��ಾ��ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನು� �ೕವ� ���ರು��ೕ�. 

ಇ�� ಮಣು� �ಾರಣ�ಾದ�ೆ ಮಡ�ೆ, ತ�ೆ� ಮತು� ಮೂ��ಗಳ� ಅದರ ಪ��ಾಮ�ಾ��ೆ. 

ನಮ� ಸುತ�-ಮುತ��ರುವ��ೆಲ�ವ� ಪ��ಾಮದ ರೂಪದ���ೆ. �ಾ�ದ��ೆ �ಾರಣ�ೇನು? 

ಅದು ನಮ� ಕಮ�.  ಅಂದ�ೆ �ಾವ� �ಂ�ೆ �ಾ�ರುವ ��� ಅಥ�ಾ ಕಮ�ದ 

ಪ��ಫಲಗ�ಾ� ಈಗ �ೋಚರ�ಾಗು���ೆ. �ಾ�ಾ� ಕಮ�ದ �ಯಮವನು� ���, 

ಪ����� ಎಂದು ಗುರು�ಸುವ�ದ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೇ �ಾಯ��ಾರಣದ �ಯಮ�ೆಂದು ಕೂಡ 

ಗುರು�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

�ೕವ� �ರುಗು ತ�ೆ�ಯನು� �ೋ�ರಬಹುದು. �ೕವ� ಅದನು� �ೕಲ�ೆ��ೆದ�ೆ ಅದು ಮ�ೆ� 

�ಮ� ಬ��ೇ �ಾ� ಬರುತ��ೆ. ಕಮ�ವ� ಕೂಡ ಈ �ರುಗು ತ�ೆ�ಯಂ�ೆ�ೕ �ೆಲಸ 

�ಾಡುತ��ೆ.  �ೕವ� ಏನನು� �ತು���ೕ�ೋ ಅದರ ಪ��ಫಲವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ೇ 

�ೕರು��ೕ�. �ೆಲ��� ಕಮ�ವ� ನ��ಡ�ೆ ಆಟ�ಾಡಬಹುದು. �ಾವ� �ೆಟ�ದ�ನು� 

�ಾ�ದರೂ ನಮ�ೆ ಒ� �ೆಯ ಪ��ಫಲಗ� ೕೆ �ೊ�ೆಯಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಈ ಒ� �ೆಯದು 

ನಮ� ಕಮ� ಎಂಬುದು ನಮ�ೆ ���ರುವ��ಲ�. ನಮ� �ಂ�ನ ಒ� �ೆಯ ಕೃತ�ಗಳ� 

ಈಗ ಪ��ಫಲವನು� �ೕಡು��ರಬಹುದು. ಅದು �ರುಗುತ�ೆ�ಯಂ�ೆ ನಮ�ತ� �ಾ� 

ಬರು��ರಬಹುದು. �ಾ�ಾದ�ೆ ಈಗ �ಾವ� �ಾಡು��ರುವ �ೆಟ� �ೆಲಸಗಳ�? ಅವ�ಗಳ 

ಬ�ೆ� ಎಚ���ೆ�ಂ��. ಈಗ ಅ�ೇಕ ಒ� �ೆಯ ಪ��ಫಲಗಳ� �ೊ�ೆಯು��ದ�ರೂ �ಮ� 

�ೆಟ� ���ಗ��ೆ ಮುಂ�ೆ ಎಂ�ಾದರೂ ಒಂದು �ನ �ೕವ� �ೆ�ೆ �ೆರ�ೇ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಅದರ ಪ��ಾಮವನು� �ೕವ� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

ಕಮ� ಎಂದ�ೕನು?

ಕಮ�
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�ೕವ� �ೆಟ�ದ�ನು� ಮ�ೆ� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ೇ �ೕರು��ೕ�. ಕಮ�ದ ಈ �ಯಮವ� ಬಹಳ 

ಸರಳ�ಾ��ೆ. ಅದನು� ಎ�ೆಯ ಮಕ�ಳ� ಕೂಡ ಅಥ��ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, �ಾವ� 

�ೆ�ೆದವರು ಕಮ�ದ ಇರು��ೆಯ�ೆ�ೕ ಮ�ೆತು�ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೆಲದ �ೕ�ೆ �ೕಜು, 

ಕು��, �ಾ��-�ಾ� ಇ�ಾ�� ವಸು�ಗಳ� �ೕಳ�ೆ ಸುರ�ತ�ಾ��ೆ ಎಂಬ �ಾರಣ�ೆ� 

ಗುರು�ಾ�ಕಷ��ೆಯ ತತ�ವನು� ಅಲ�ಗ�ೆಯ�ಾಗುವ��ಲ�. ಗುರು�ಾ�ಕಷ��ೆಯ ತತ�ವ� 

�ಂ�ೆಯೂ �ೆಲಸ �ಾ�ತು�, ಈಗಲೂ �ೆಲಸ �ಾಡು���ೆ ಮತು� ಭ�ಷ�ದಲೂ� �ೆಲಸ 

ಒಂದು ���ನ� � �ೋ�ದು � �ರುದ � ����ಂದ �ರು� ಬರುತ�� ೆ ಎಂಬ �ಯಮವನು� ಜಗತು �

��ದು�ೊಂ��ೆ. ಇದನು� ಎಲರ� ೂ ಬಲರ� ು. �ಾ�ಗೂ �ಾವ� �ೇ��ೊಡ�ೇ�ಾ�ಲ.�  ಅದರ 

ಬ�ೆ � ಜನ��ೆ ಅಂತಗ�ತ�ಾ��ೕ ���ರುತ�� ೆ. ಅದನು� ಅವರು ಅನುಭ�ಸು�ಾ�� ೆ ಕೂಡ. 

�ಾವ� �ಾರ�ಾ�ದರೂ �ೆಟ��ಾ� ನ�ೆ��ೊಂಡ�ೆ ನಮ�ನು� ಕೂಡ ಎಂ�ಾದ�ೊಂದು �ನ 

�ೆಟ��ಾ� ನ�ೆ��ೊಳ���ಾ�� ೆ.  ��ೕ�ಯ� � �ಾರ�ಾ�ದರೂ �ೕಸ�ೊ��ದ�ೆ 

ಮುಂ�ೊಂದು �ನ �ಾವ� ಕೂಡ ��ೕ�ಯ �ಷಯದ� � ವಂಚ�ೆ�ೊಳ�ಾಗಬಹುದು ಎಂದು 

ಜನ��ೆ ����ೆ. ನಮ� ಕಮ�- ಫಲಗಳನು� �ಾವ� ಉಣ�� ೇ ���ಲ,�  ಅದ�ಂದ �ಾವ� 

ಎಂದೂ ತ����ೊಳ��ಾ�ೆವ�.

ಈ ಜಗ�ನ� � � ಅ�ೇಕ �ಯಮಗಳ� �ೆಲಸ �ಾಡುತ�� ೆ. ಅಂತಹ �ಯಮಗಳ� � ಅನುಕ�ಮ 

ಮತು �ಮುಂದುವ��ೆಯ �ಯಮವ� ಒಂ�ಾ��ೆ. �ಾ�ೇ ಎ��� ೇ �ೋದರೂ ಮ�ೆ � ಅ�ೇ 

ಸ�ಳ�ೆ� �ಂ�ರುಗ�ೇ�ಾಗುತ�� ೆ. ಶ�ನ��ಂದ �ಾರೂ ಬರ�ಾಗುವ��ಲ � ಅಥ�ಾ ಶ�ನ��ೆ� 

�ಾರೂ �ೋಗ�ಾಗುವ��ಲ.�  �ಾ�ೇ ಎ��� ೇ �ೋದರೂ,  �ೋದ ಸಳ� �ೆ� ಮ�ೆ �

�ಂ�ರುಗ�ೇ�ೇಕು. 

ಕಮ� ಎಂದ�ೕನು?

ಕಮ�
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ವ�ಂಗ��ೆಂದ�ೆ, �ಾವ� ಕಮ� (���) ವ�ಾ�ಗ� ಅಥ�ಾ ಕಮ�ದ �ಯಮಗ�ಂ�ಾಗ� 

ತ����ೊಳ��ಾ�ೆವ�. �ಾವ� �ಾಡುವ ಕಮ� ಅಥ�ಾ ����ಂದ ತ����ೊಳ�ಬ�ೆ�� ೆ? 

ಪ���ಬ� ವ��ಯ� ೂ ���ಯ� � �ೊಡಗ�ೇ �ೇಕು. ಇದ�ಂದ ತ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ.�  

ಅಲ�� ೇ ಇದು �ೋಕದ �ಯಮ ಕೂಡ �ೌದು. ಆದ�ೆ ಕಮ�ದ ಬ�ೆ � ಎ�ಾ � ಧಮ�ಗಳ�, 

�ಾಗ�ಕ�ೆಗಳ� ಅದನು� ���, ಪ����� ಅಥ�ಾ ಕಮ� ಮತು � ಪ��ಫಲ ಅಥ�ಾ 

�ಾಯ��ಾರಣ�ೆಂ�ೇ ��ದು�ೊಂ��ೆ.

�ಾಡುತ��ೆ. ಕಮ�ದ �ಯಮವ� ಕೂಡ �ಾ�ೆ�.

�ೕಟ� ತನ� �ಕ�ಪ�ನ �ೊ�ೆ ಹ��ಯ�� �ಾಸ�ಾ�ದ�ನು. �ೆಲಸದ ಅವ�ಾಶಗಳನು� 

ಅರಸು�ಾ�, ತನ� ವೃ��ಯನು� ಕ���ೊಳ���ಾ� ನಗರದ�� ಸು�ಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳನು� 

ಕ�ೆದನು. ಒಂದು �ನ ತನ� �ಕ�ಪ�ನನು� �ೋಡುವ ಸಲು�ಾ� ಹ���ೆ �ಂ�ರು�ದನು. 

ಇಬ�ರೂ �ೊಲದ�� ಸುತು��ಾ� ನ�ೆ�ಾ�ದರು. �ಕ�ಪ� �ೇ�ದರು, “�ೕಟ� �ೕನು 

ನಗರ�ೆ� �ೋಗುವ ಮುಂ�ೆ �ನ�ೆ ನಮ� �ೊಲದ ಅಂ�ನ�� �ೇ�ನ ಸ�ಗಳನು� 

ಕಮ�ದ �ಯಮವ� �ಾಗ�ಕ�ಾದುದು. �ೕವ� �ಾರ�ೕಯ�ಾ��, ಅ��ಕನ��ಾ��, 

�ೕ�ೕ ಅಥ�ಾ ಜ�ಾ�ಯ�ಾ��.  ಕಮ�ದ �ಯಮವ� ಎ�ಾ � �ೇಶದವ�ಗೂ 

ಅನ��ಸುತ�� ೆ.  ಅಥ�ಾ �ಂದೂ,  ಮು��� ,  ��,  �ೆ�ಸ,�  �ೈ� ಅಥ�ಾ �ೌದ �

ಧಮ�ದವ�ೇ ಆ�ರಬಹುದು. ಈ �ೆಲದ �ೕ�ೆ ಹು��ದ ಪ���ಬ��ಗೂ ಈ �ಯಮವ� 

ಅನ�ಯ�ಾಗುತ�� ೆ.  �ೕವ� �ಾವ ಧಮ�ದವ�ೇ ಆ�� ಕಮ�ದ �ಯಮಗ�ಂದ 

ತ����ೊಳ��ಾ��.

ಕಮ� ಎಂದ�ೕನು?

ಕಮ�
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ಕಮ�ದ �ಯಮ ಸ�ಷ��ಾ��ೆ. �ೕನು ���ದಂ�ೆ �ೆ� .ೆ �ೕವ� ಏನ�ಾ�ದರೂ �ೆ�ೆ�ದ��ೆ 

ಅದನು� �ೕವ� ���ದ�ರ�� �ಾವ��ೇ ಅನು�ಾನ�ಲ�. �ೕವ� ಎ��, �ಾ�ಾಗ ಏನನು� 

����� ಎಂಬುದನು� ಮ�ೆ�ರಬಹುದು. ಅದ�ೆ� �ಗುವ ಪ��ಫಲಗಳ� �ಮ� ಕಮ�ದ 

ಫಲಗಳ� ಎಂದು ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� ಸ�ಷ�ಪ�ಸುತ��ೆ.

ನಮ�ೆ ಕಮ�ದ ಅಥ� ��ಯ�ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ �ೇವರನು� ಪ���ಸಲು �ೊಡಗು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ೆಡಲು �ೇ��ೆ�.  �ೆನ��ೆ�ಾ?  ಈಗ �ೋಡು ಅವ�ಗಳ� ಎಷು� �ೊಡ��ಾ� 

ಸುಂದರ�ಾ� �ೆ�ೆದು �ಂ��ೆ. ಈ ಇಪ�ತು� ವಷ�ಗಳ�� ಅವ� ಎಷು� �ೊಗ�ಾ� �ೆ�ೆದು 

�ಂ��ೆ �ೋಡು”. �ಕ�ಪ�ನು �ೕಟರನನು� �ೊಲದ ಉದ�ಕೂ� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋ� 

�ೊಗ�ಾ� �ೆ�ೆದು �ಂತ ಮರಗಳನು� �ೋ�ಸು�ಾ� ನ�ೆದನು. �ೊ�ೆ�ೆ ಇಬ�ರೂ 

�ೊಲದ ಉತ�ರದ ಅಂ��ೆ ಬಂದು ತಲು�ದರು. ಇದ���ದ�ಂ�ೆ �ೊಲವ� ಅ�ಾ�����ಾ� 

�ೆ�ೆದ �ಾ�ನಂ�ೆ �ಾ�ಸ�ೊಡ�ತು. ಅವನು ಅದನು� �ೋ� �ಣ�ಾಲ ಕಣು�ಮು�� 

ಮಂ�ಾದನು. ಅವ��ೆ ತನ� ಬ�ೆ� �ೇಸರ ಮತು� �ಾ��ೆ�ಾ� ಕ��ೕರು �ಾ�ದನು. 

ಇ��ಯವ�ೆ�ೆ �ಾನು ನನ� �ೆಲಸವನು� ಸ��ಾ� �ಾ��ೆ�. �ೆ�ೆಯರು ಆಡಲು ಕ�ೆದರು 

ಎಂದು ಎ�ಾ� �ೕಜಗಳನೂ� ಒಂ�ೇ ಹಳ�ದ�� �ೆ�� ಆಡಲು �ೊರಟು �ೋ�ೆ. ಎಂದು 

ಅವನು �ೇ�ದನು. �ಕ�ಪ�ನು ನಸುನಕು� ‘�ೕನು �ಸಗ�ದ �ಯಮಗಳನು� �ೕ� 

�ೋಗ�ಾಗುವ��ಲ�’ ಎಂದು �ೇ�ದನು. �ಾ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ ಅದರ ಪ��ಾಮಗ�ಂದ 

ತ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�. ಈ �ೊಲದ�� �ೕನು �ಾ�ದ ಒ� �ೆಯ ���ಗಳ� ಒ� �ೆಯ 

ಪ��ಫಲಗಳನು� �ೕ��ೕ �ೕಡುತ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ �ನ� �ೆಟ� ���ಗಳ ಪ��ಫಲಗ�ಂದ 

�ೕನು ತ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�”.

ಕಮ� ಎಂದ�ೕನು?

ಕಮ�
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ಇಂ�ೋ, �ಾ�ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಇ�ಾ��ಾಗ�ಾದ�ೋ �ಾವ� ನಮ� �ೆಟ� ���ಗ��ೆ 

ತಕ� ಪ��ಫಲವನು� ಪ�ೆಯ�ೇ�ೇಕು. �ೆಟ� ���ಗ��ೆ �ೆಟ� ಪ��ಫಲಗಳನು�, ಒ� �ೆಯ 

���ಗ��ೆ ಒ� �ೆಯ ಪ��ಫಲಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

ಒ� �ೆಯವ��ೆ �ಾ�ೆ �ೆಟ�ದು ಆಗುತ��ೆ? ಎಂದು �ಾವ� �ೇವರನು� ದೂರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ 

�ಜ�ಾ�ಯೂ ಒ� �ೆಯವ��ೆ �ೆಟ��ಾಗ�ಾರದು. ಕಮ��ೋಕದ �ೕ�ಯು ಇದನು� 

ಆಗ�ೊಡುವ��ಲ�.  �ಾವ� ಒ� �ೆಯವ��ೆ �ಾ�ೆ �ೆಡುಕು ಆಗು���ೆ ಎಂಬುದನು� 

ಅ�ೈ�ಸ�ಾ�ೆವ�. ಆದ�ೆ �ೆಟ� ���ಗ� ೕೆ ಅವರನು� ಮ�ೆ� �ಾಡುತ��ೆ. �ೆಲ��� 

ಅ�ಾ��ಾ�ಕ�ಾದ ಜನ��ೆ ಒ� �ೆಯದು ಏ�ಾಗುತ��ೆ�ಂದು �ಾವ� �ೇವರನು� 

ದೂರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ �ಂ�ೆ ಅವರು �ಾ�ದ ಫಲವನು� ಈಗ ಅನುಭ�ಸು���ಾ��ೆ ಎಂಬ 

ಅಂಶವನು� �ಾವ� ಮ�ೆತು�ಡು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಕಮ�ದ ಈ �ಯಮ ಕೂ�ರವಲ�.  ಅದು ��ೆಯೂ ಅಲ�.  ಬದಲು ನಮ�ನು� 

�ಾ�ಾ�ಟು�ೊ�ಸುವಂಥ�ಾ���ೆ. ನಮ� ಒ� �ೆಯ ���ಗ��ೆ ಉತ�ಮ ಪ��ಫಲವನು� 

�ೕಡು�ಾ�, �ೆಟ� ���ಗಳನು� ��ಸು�ಾ� ಅದು ನಮ�ನು� �ೈ�ಕ�ೆಯ �ಾ�ಯ�� 

�ಾವ� �ಾನವರು ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ೆ ಅ�ೇಕ ತಪ�� 

�ೆಲಸಗಳನು� �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೕಸ �ಾಡುವ�ದು, ಸುಳ�� �ೇಳ�ವ�ದು, ಮ�ೊ�ಬ���ೆ 

�ೋವನು� �ಾಡುವ�ದು, �ೊಲು�ವ�ದು, ಇ�ಾ��. ಆದ�ೆ, ಈ ���ಗ��ೆ ಪ���ಾ� 

ನಮ�ೆ ಒ� �ೆಯ�ಾಗ�ೇ�ೆಂದು �ಾವ� ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ, ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� 

�ಾ�ಯ��ರು�ಾಗ �ೇ�ೆ ಒ� �ೆಯ�ಾಗಲು �ಾಧ�?.

ಕಮ� ಎಂದ�ೕನು?

ಕಮ�
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�ಾಗಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. ಅದರ ಮುಖ� ಉ�ೆ�ೕಶ �ಾವ� ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ನ 

ಪ��ಾಣವನು� ಮು�ಸುವ ಮುನ� ನಮ�ನು� ಸು�ಾ�ಸುವ�ದು.  ಅದು ಸ�ಾ 

ಅಪ�ಾ�ಗಳನು� ��ಯುವ ��ೕ�ನಂತಲ�. ಅದು ಸ�-ತಪ��, ಒ� �ೆಯದು-�ೆಟ�ದು 

ಎರಡಕೂ� ಸ�ಂ�ಸುತ��ೆ.  �ಾವ� ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� ಅ�ಯ�ೆ �ೋದ�ೆ 

�ೈ�ಕ�ಾ� ಬದುಕಲು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�. ಆದ��ಂದ �ಾವ� �ಾಕಷು� �ೋವನು� 

ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.  �ಾವ� �ೈ�ಕ�ಾ� ಬದು�ದ�ರೂ ಕೂಡ �ೆಟ� 

ಅನುಭವಗ�ಾ�ಾಗ ಅಳ��ೆ�ೕ�ೆ.  ಆದ�ೆ ಕಮ�ದ �ಯಮದಂ�ೆ ನಮ� �ಂ�ನ 

ತಪ��ಗ��ಾ� �ಾವ� �ೆ�ೆ �ೆರು���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬುದನು� ಮ�ೆ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ �ಾ�ೆ 

ಅಳ�ವ�ದ��ಂತ �ಾವ� ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� ಅ�ತು�ೊಂಡು ಇವ�ಗಳ� ನಮ� 

�ಂ�ನ ಕಮ�ದ ಫಲಗಳ� ಎಂದು ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಒ�ತು.

ಕಮ��ೆಂದ�ೆ ಅ�ೊಂದು ���ಯ �ಯಮ.

ನಮ� ���ಗ�ಗನು�ಾರ ಪ����� ಇರುತ��ೆ.

�ಾವ� �ೊ�ಾ��ೊ �ಡವನು� �ೆಟು�

ಅದು �ಾ�ನ ಫಲವನು� �ೕಡ�ೇ�ೆಂದು ��ೕ�ಸ�ಾರದು.

�ಾವ� ���ದಂ�ೆ ಫಲವನು� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. !

ಕಮ� ಎಂದ�ೕನು?

ಕಮ�
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ಕಮ��ೆಂಬುದು �ೋಕದ ಒಂದು �ಯಮ.

ಇದನು� �ಾಯ��ಾರಣದ �ಯಮ ಅಥ�ಾ 
���-������ಯ �ಯಮ�ೆಂದೂ ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ.

ಕಮ�ದ �ಯಮದ ಪ��ಾರ �ೕವ� �ೊಟ�ದ��ೆ�ೕ ಪ�ೆಯು��.

ಇದ�ಂದ �ಾರೂ ತ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ.�
ಒ� �ೆಯವ��ೆ �ೆಟ� ಪ��ಫಲ �ಗುವ��ಲ.�

�ಾವ� �ಾ�ದ �ಾವ��ೇ ���ಗೂ ಮುಂ�ೆ ಪ����� ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ.

ಕಮ� ಎಂದ�ೇನು?

�ಾ�ಾಂಶ:

ಕಮ�
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�ಾನು �ಮ�ೆ �ೇ�ೊಂದನು� �ೋ��, ಅದನು� �ೋ� ಅದರ �ಾ�ದವನು� ���� 

ಎಂದು �ೇ�ದ�ೆ �ೕವ� ಅದನು� ��ಸಲು �ಾಧ��ೇ? �ಮ�ೆ ಅದು �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ.�  

�ಾರಣ, ಕಣುಗ� ಳ� �ೇಬನು� �ೇವಲ �ೋಡಬಹು�ೇ �ೊರತು ಅದರ ರು�ಯನು� 

�ೋಡಲು �ಾಧ��ಲ.�  �ೇಬು ಸ��ಾ��ೆ�ೕ ಇಲ�� ೇ ಎಂದು �ೇಳಲು �ಮ�ೆ 

�ಾ��ೆಯ ಸ�ಾಯ �ೇಕು. �ಾ��ೆ ರು� �ೋಡಲು, ಕಣುಗ� ಳ� �ೋಡಲು, �� �ೇಳಲು 

ಮತು � ಮೂಗು �ಾಸ�ೆಯನು� ಗ��ಸಲು ಮತು � ಚಮ�ವ� ಮು�� �ೋ� �ಾ�ಸಲು 

ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ�� ೆ. ನಮ�ೆ ��ಾರ �ಾಡಲು ಮನಸು�, ಎಲವ� ನೂ� �ಷದ�ಾ� 

�ೋ� ಆ�� �ಾಡಲು ಬು�ಮ� �ೆ,�  �ಾವ� ಗ���ದ ��ಾರಗಳನು� �ಾಖ���ೊಂಡು 

�ೆನ�ನ�ಡ� ಲು �ೆನ�ನಶ�ಯ� ನು� ಕೂಡ ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ.  ಆದ�ೆ ನಮ� 

ಕಮ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಂಡು ಅ�ೈ���ೊಳ�ಲು �ಾವ��ೇ �ಾಧನಗ�ಲ.�  ನಮ� �ಾವ 

����  ೆ�ಾವ ಪ����� ಬರು���  ೆಎಂಬುದನು� �ಾವ� �ೋ� ��ದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ.�  

ಈ �ಯಮವನು� �ವ�ಸಲು ಕೂಡ ನಮ�  ೆ �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ.�  ಆದ�ೆ ಅದು �ೆಲಸ 

�ಾಡುವ �ೕ�ಯನು� �ಾವ� ��ದು�ೊಳ�ಬ�ೆವ� �. �ಾವ� ಅದನು� ಒಪ�ಬಹುದು ಇಲ�� ೇ 

�ರಸ��ಸಬಹುದು. �ಾವ� ಅದನು� ಒ���ೊಳ��ಲ � ಎಂದ �ಾತ��ೆ� ಅವ� ಅ�ತ� �ದ� �

ಇಲ�� ೇ ಇಲ � ಎಂದು ಅಥ�ವಲ�.

2
ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� 

�ೇ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ?

ಕಮ�
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�ೋಕದ �ಯಮಗಳ� ಈ ಜಗತ�ನು� ಆಳ����ೆ. ಅಂತಹ ಹಲ�ಾರು �ಯಮಗ��ೆ. 

�ೈರುಧ�ಗಳ �ಯಮಗಳ� ಜಗ��ನ�� ಹಲ�ಾರು �ರುದ�ಗಳನು� ಸೃ����ೆ. ಹಗಲು-

�ಾ��, �ೋವ�-ನ�ವ�, �ಾಭ-ನಷ�, �ೇ��ೆ�ಾಲ-ಚ��ಾಲ, ಉತ�ರ-ದ�ಣ, ಹುಟು�-

�ಾವ�, ಇ�ಾ��. ಈ �ೈರುಧ�ಗಳ� ಅ��ತ�ದ���ೆ. ಇವ�ಗಳನು� ಒ���ೊಳ��ೆ ನಮ�ೆ 

�ೇ�ೆ �ಾ��ಲ�. ಚಕ�ದ �ಯಮ ಎಂಬ �ಯಮ ಒಂ��ೆ. ಇ�� ಎಲ�ವ� ಚಕ�ದಂ�ೆ 

ಚ�ಸುತ��ೆ- ವಸಂತ�ಾಲ, �ೇ��ೆ, �ಾ�, ಚ��ಾಲ ಇ�ಾ��ಗಳ ಚಕ�. ಮ��ೆಯರು 

ಋತುಮ�ಯ�ಾಗಲು ಹಗಲು �ಾ��ಗಳ ಋತುಚಕ�.  ಇವ�ಗಳ� �ಾವ��ೇ 

ಅ�ೆತ�ೆಗ�ಲ��ೆ  ಒಂದ�ೊ�ಂದು  �ಂ�ಾ�ಸುತ��ೆ.

ಸೃ��ಕತ�ನು ಅದರ ಪ���ಂದು �ವರವನೂ� �ವ��ಸುವ��ಲ�. ಅಥ�ಾ ಅವನು 

�ೋಕದ ಎಲ� �ಯಮಗಳನೂ� ಸೃ��ಕತ�ನು �����ಾ��ೆ. ಒ�� ಸೃ���ದ ನಂತರ 

ಅವ� ತಮ�ಷ��ೆ� �ಾ�ೇ ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ. �ಾ�ಮ�ಂ� 

ಕಂ�ೆ�ಯು ನಮ� ��ೈಲುಗಳ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ ತಂ�ಾ�ಂಶವನು� 

ಅ�ವೃ��ಪ���ೆ.  ಪ�� ಸಲವ� �ಾವ� ��ೈ�ನ�� ಅ�ರಗಳ ��ಾ�ಸವನು� 

ಬದ�ಸಲು ಬಯ�ದ�ೆ ಆ ಕಂ�ೆ�ಯ ಅಧ��ರು ನಮ� �ೋ��ೆಯನು� 

ಈ�ೇ�ಸ�ಾರರು.  ಎ�ಾ� �ಾ�ಮ�ಂ� ��ೈಲುಗ�ಗೂ ಅ�ೆ�ೕಟುಗ��ೆ.  ಮತು� 

ಅದರ�� ಅಡಕ�ಾ�ರುವ ತಂ�ಾ�ಶಗಳ� ಆ ��ೈ� ದ��ೆ�ಂದ 

�ಾಯ��ವ��ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ. �ೋಕ ಕೂಡ ಇದ��ಂತ �ನ��ಾ�ಲ�. 

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನೂ� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ನ ಸಕಲವನೂ� ���ಷ� 

�ೕ�ಯ�� ��ಾ�ಸ�ೊ�� �ವ��ಸ�ಾಗು���ೆ. 

?ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳು �ೕ� �ಲಸ �ಾಡುತ��

ಕಮ�
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ನಮ� ಎ�ಾ� ���ಗ�ಗೂ ತಕ� ಪ����� ಅಥ�ಾ ಪ��ಫಲ ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ಅವ� 

�ೇವಲ ನಮ� ಈ ಜನ�ದ�� ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ� ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� ಕೂಡ ಪ��ಾಮ 

�ೕರುತ��ೆ. ನಮ� ಕಮ�ದ ಫಲ�ಾ� ಮುಂ�ನ ಜನ�ವ� ಕೂಡ ��ಾ�ರ�ಾಗುತ��ೆ.

ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ 8 ಶತ�ೋ� ಜನರು �ೕ�ಸು���ಾ��ೆ. ಅವರ�� ಪ���ಬ�ನೂ 

50,000 ��ಾರಗಳನು� �ೕ�ಸಬಲ�ವ�ಾ��ಾ��ೆ. ಈ �ಚರಗಳ� ಅಂ�ಮ�ಾ� 

�ೋಕ �ಾ��ಾಲಯದ�� ಕೂತು ಇಂತಹವ��ೆ �ೕ�ೆ ಆಗ�ೇಕು ಎಂದು �ೕಪ�ನು� 

�ೕಡುವ��ಲ�. ಎಲ�ವ� ಕಮ�ದ �ಯಮದಂ�ೆ ನ�ೆಯುತ��ೆ.

�ಾಯ��ಾರಣದ �ಯಮವ� ಕಮ�ದ �ಯಮಗ�ೆಂದು �ೆಚು� ಜನ��ಯ�ಾ�ರುವ ಈ 

�ಯಮಗಳ� ಈ ಜಗ��ನ�� �ಾವ��ೇ �ಷಯವ� ಆಕ��ಕ�ಾ� ನ�ೆಯದಂ�ೆ 

�ೋ��ೊಳ��ತ��ೆ. ಪ���ಂದಕೂ� ಭೂತ ಮತು� ಭ�ಷ�ದ ನಂ��ೆ. ನಮ� �ಂ�ನ 

���ಗಳ� ಭ�ಷ��ೆ� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. ನಮ� ಭೂತವ� ನಮ� ವತ��ಾನವನು� 

�ಧ���ದಂ�ೆ ನಮ� ವತ��ಾನವ� ನಮ� ಭ�ಷ�ವನು� ಕೂಡ �ಧ��ಸುತ��ೆ.

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� ನಮ� �ೕವ�ಾನ�� �ಾ�ಯ�ರ� ುತ�� ೆ. ಈ �ಯಮದ ಪ��ಾರ 

�ೕವ� �ೊಟ�ದನ� ು� ಮ�ೆ � ಪ�ೆಯು��ೕ�. �ೕವ� ��ದ� ಂ�ೆ �ೆ� .ೆ ನಮ�ನು� �ಾರೂ ಸೂ�� 

�ೕ�ಯ� � �ವ��ಸುವ��ಲ.�  ಆದರೂ ಸಹ ನಮ�� � �ೆಲವರು ಸಂ�ೋಷ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ 

ಇನೂ� �ೆಲವರು ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ಲ.�  ಏ�ೆ? ಇದ�ೆ� �ಾರಣ ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ�. �ಂ�ನ 

���ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� �ಾರು ಸಂ�ೋಷ�ಂ�ರು�ಾ�� ೆ, 

�ಾರು ಸಂ�ೋಷ�ಾ�ರುವ��ಲ � ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸುತ�� ೆ.

?ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳು �ೕ� �ಲಸ �ಾಡುತ��

ಕಮ�
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ಈ �ೋಕ �ೇ�ೆ �ಾನವರ ಅ���ೆ ಸುಲಭ�ಾ� ದಕು�ವ��ಲ��ೕ �ಾ�ೆ�ೕ ಕಮ�ದ 

�ಯಮಗಳ� ಕೂಡ ಜನರ ಅ���ೆ ಅಷು� ಸುಲಭ�ಾ� ದಕು�ವ��ಲ�. ಈ ಭೂ�ಯ 

�ೕ�ೆ 200ಕೂ� �ೆಚು� ��ಧ �ೇಶಗಳ�� �ಾ�ಸು��ರುವ 8 ಶತ�ೋ� ಜನರ��, 

ಸಹ�ಾ�ರು �ೋ� �ೕಟಗಳ�, �ಾ��ಗಳ� ಮತು� ಸಸ�ಗಳ ನಡು�ೆ �ೇವಲ �ೕವ� 

ಒಬ�ರು ಅ�ೆ�. ಈ ಭೂ�ಯು ಕೂಡ ಆ�ಾಶಗಂ�ೆಯ ಮೂ�ೆ�ಂದರ��ರುವ ಒಂದು 

�ಂದು ಅ�ೆ�. ಸೃ��ಯ ಈ ಆ�ಾಧ�ೆಯನು� �ೕವ� ಊ���ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ೇ?

�ಾವ�ೆ ಮತು� ���ಗ��ೆ ಎ�ೆ�ಾ��ೊಡುತ��ೆ.  ಅಂದ�ೆ ಪ���ನವ� ಜನರು 

ಸಹಸ��ೋ� ���ಗಳ�� �ೊಡ�ರು�ಾ��ೆ.  ಇದನು� �ಾಖ�ಸಲು �ೇ�ಾದ 

ಕಂಪ��ಟ�ನ �ಾತ� ಮತು� ಶ��ಯನು� �ೕವ� ಊ�ಸಬ���ಾ? ಇ�� ಪ���ಂದು 

ಒ� �ೆಯ ����ೆ ಉತ�ಮ ಪ��ಫಲವನೂ�,  ಪ���ಂದು �ೆಟ� ����ೆ �ೆಟ� 

ಪ��ಫಲವನೂ� �ಾಖ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ನಮ�ೆ ಈ �ೋಕದ ಅ�ಾಧ�ೆಯನು� ಮತು � ಅದರ �ಯಮಗಳನು� ಗ��ಸಲು 

�ಾಧ��ಾಗ�ೇ �ೋ�ರಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಅದರ ಅ�ತ� �ವನು� ಅಥ� �ಾ��ೊಳ��ವಷು� 

ಬು�ಮ� �ೆಯ� ನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಇದರ ಪ�ಣ� ಪ��ೕಜನವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡು 

ನಮ� �ೕವನವನು� ಸುಖ�ಾಯಕ�ಾ� ತುಂಬು ತೃ��� ಂದ �ೕ�ಸುವ�ದು ನಮ� 

ಜ�ಾ�ಾ�� �ಾ��ೆ.  �ಾರು �ೋಕದ �ಯಮಗಳನು�,  ಅದರಲೂ � ಕಮ�ದ 

�ಯಮಗಳನು� ಅಥ� �ಾ��ೊಳ��ವ��ಲ�� ೕ ಅವರು �ೕವನದ� � ಎಲದ� ರ ಬ�ೆಯ� ೂ 

ದೂರು�ಾ�� ೆ. ಅವರು ತಮ�ೆ �ೊರ�ರುವ ಈ ಉಡು�ೊ�ೆಯನು� ಸ��ಾ� ಅಥ� 

�ಾ��ೊಳ��ೆ ದೂರುವ�ದರ�ೆ�ೕ ತಮ� �ೕವನವನು� ಕ�ೆದು�ಡು�ಾ��ೆ.
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�ಮ�ೆ �ಾ�ಾದರೂ ಹಸನು���ಾ� ಹೂಗುಚ�ವನು� �ೕ�ದ�ೆ,  �ೕವ� ಏನು 

�ಾಡು��? ಅದ�ೆ� ಪ���ಾ� �ೕವ� ಅವರನು� ಒ�ೆಯು��ೕ�ಾ? ಇದ�ೆ� �ರುದ��ಾ� 

�ಮ�ೆ �ಾ�ಾದರೂ �ಮ� ಮುಖ�ೆ� ಒದ��ೆ �ೕವ� ಅದ�ೆ� ಪ���ಾ� ಮುಗುಳ� 

ನ�ೆಯ�ೊ� ಉಡು�ೊ�ೆಯ�ೆ� �ೕಡು��ೕ�ಾ?

ಬು��ವಂತ�ಾದ �ಾನವರು ಈ ಕಮ�ದ �ಯಮ �ೇಲಸ �ಾಡುವ�ದನು� 

�ೋಡ�ಾರ�ೇ?  �ೊ�ಾ��ೊ �ಡಗಳನು� �ೆಟ��ೆ ನಮ�ೆ ಅದರ�� �ಾವ� 

�ಗ�ಾರ�ೆಂದುಬುದನು� �ಾವ�  ��ದು�ೊಳ��ಾ�ೆ�ೇ? ಒ� �ೆಯ ����ೆ ಉತ�ಮ 

ಪ��ಫಲ ಮತು� �ೆಟ� ���ಗ��ೆ �ೆಟ� ಪ��ಫಲ �ೊರಕುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� 

��ದು�ೊಳ��ವಷು� �ಾ�ಾನ� �ಾನವನು� �ಾವ� �ೊಂ�ಲ��ೆ?

ನಮ� ಪ���ಂದು ���, ಪ�����, ವತ��ೆ ಇ�ೆಲವ� � ಮ�ೊಬ� �ರ ವತ��ೆ, ���, 

ಪ�����ಗಳ �ೕ�ೆ ಅವಲಂ�ತ�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾ�ೆಲರ� ೂ ಬ�ೆವ� �.  �ಾವ� 

ಒ� �ೆಯದ�ೆ� ಒ� �ೆಯ �ೕ�ಯ� � ಮತು � �ೆಟ�ದ�� ೆ� �ೆಟ� �ೕ�ಯ� � ಪ�����ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಕಮ�ದ �ಯಮ ಇದ��ಂತ �ನ��ಾ�ಲ.�  ಇರುವ ಒಂ�ೇ ಒಂದು ವ��ಾ�ಸ�ೆಂದ�ೆ, 

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� ನಮ� �ಂ�ನ ���ಗ�ಗೂ ಅಂದ�ೆ �ಂ�ನ ಜನ�ದ 

���ಗ�ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ�� ೆ. ಆದ�� ಂದ ಈ �ಯಮವನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು 

ಬಹಳ ಕಷ��ಾ��ೆ.

�ೆಲ��� ಉತ�ಮ ವ���ಗ��ೆ �ೆಟ� ಪ��ಫಲ �ಗುವ�ದನು� �ೋಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು ಏ�ೆ 

�ೕ�ೆ ಎಂಬುದು ನಮ�ೆ ಅಥ��ಾಗುವ��ಲ�. ಇದ�ೆ� �ಾರಣ ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� 
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 �ಾವ� ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� ಅಥ� �ಾ��ೊಳ��ೆ ಇರಲು �ಾರಣ, �ಾ��ೊಂ��ೆ 

ಕಮ� �ೊ�ೆ�ೊಳ��ವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಳ��ೆ ಇರುವ�ದು. �ಾವ� �ೇವಲ 

ಒಂದು �ರುವ� ಅ�ೆ�ೕ.  �ಾವ� ಮ�ೊ�ಂದು �ೕವ�ಾ� ಪ�ನಜ�ನ� 

ಪ�ೆಯು��ರುವಂ�ೆ�ೕ ನಮ� �ಂ�ನ �ೕವನದ ���ಗಳನು� �ಾಖಲು 

�ಾ��ೊಳ��ತ��ೆ. ಆದ �ಾರಣ, ಈಗ�ಾ�ೆ ಹು��ದ ಮಗು ಅಂಗ�ೈಕಲ��ೆ�ಂದ 

ಬಳಲು��ದ��ೆ ಅದ�ೆ� �ಾರಣ�ೇನು ಎಂಬುದು ನಮ�ೆ ಅಥ��ಾಗುವ��ಲ�. ಆ ಮಗು ತನ� 

�ಂ�ನ �ೕವನದ ಕಮ��ೆ� ಪ��ಫಲವನು� ಅನುಭ�ಸು���ೆ ಎಂಬುದನು� ಮನ�ಾಣಲು 

�ಾವ� ಅಸಮಥ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಂ�ನ ಜನ�ದ ತಪ��ಗ��ೆ �ಾ�ಯ��ತ��ಾಗ�ೇ�ಾದ�ೆ 

ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಮ�ೆತು����ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ಯಮಗಳ� ನಮ� �ಂ�ನ ���ಗಳ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೕ �ಾ��ಾಗುತ��ೆ. ನಮ�ೆ �ಗುವ �ೆಟ� ಪ��ಫಲಗಳ� ನಮ� �ೆಟ� 

���ಗ��ೆ �ಗುವ ಪ��ಫಲಗ�ಾ��ೆ�ೕ �ೊರತು ಇ�ೆ�ೕನೂ ಅಲ�. ಈ ���ಗಳ� 

ಬಹಳ �ಂ�ೆ ನ�ೆದು ನಮ�ೆ ಮ�ೆತು �ೋ�ರಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� 

ಇಂತಹ ತಪ�ನು� �ಾಡುವ��ಲ�. ಅದ�ೆ� �ೆಟ� ���ಗ��ೆ ಉತ�ಮ ಪ��ಫಲಗಳನು� 

�ೕಡಲು ಮತು� ಉತ�ಮ ���ಗ��ೆ �ೆಟ� ಪ��ಫಲಗಳನು� �ೕಡಲು �ಾಧ��ಲ�. 

ಸೂಯ�ನು �ೇ�ೆ �ೆಳ�ನ �ೊತು� ಮೂಡಲು ಮ�ೆಯುವ��ಲ��ೕ �ಾ�ೆ� ಈ 

�ಯಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ��ಾದ �ೋಕದ �ಯಮ�ಾ��ೆ. ಅದು ಎಂದೂ ತನ� 

ಕತ�ವ�ವನು� ಮ�ೆಯುವ��ಲ�. �ಮ� ಮ�ೆಯ��ರುವ �ೕಜು, ಕು��ಗಳ� ಆ�ಾಶದ�� 

�ಾ�ಾಡುವ �ಾಧ��ೆ ಇ�ೆ�ೕ? �ಾ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. �ಾರಣ, ಗುರು�ಾ�ಕಷ��ೆಯ 

ತತ� ಅ��ತ�ದ��ರುವ�ದ�ಂದ.  ಇದು ಜಗತ�ನು� ಆಳ���ರುವ �ೋಕ 

�ಯಮಗಳ�ೊ�ಂ�ಾ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ ಕಮ�ದ �ಯಮವ� ಕೂಡ ಜಗತ�ನು� ಆಳ�ತ��ೆ.
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ಮಗು ಅಂಗ�ೈಕಲ��ೆ�ಂ��ೆ ಹುಟು�ವ�ದು ಅ��ಾಯ��ಾಗುತ�� ೆ. ನಮ�ೆ �ಾ�ಲ �

ಎಂಬ ಅಂಶವನು� �ಾವ� ���ೇ ಇಲ.�  ಆದ�� ಂದ�ೇ �ಾವ� ಒಬ� ವ��ಯ� ು ಮೃತಪ�ಾ�ಗ 

ಅವನು ಸ��� ಾ�� ೆ ಅಥ�ಾ �ೊರಟು �ೋದ ಎನು��ೆ�ೕ�ೆ.  ಆ ವ��ಯ� ು �ೊರಟು 

�ೋದ�ಾದ� ರೂ ಎ��� ೆ?  ನಮ�ೆ ಇದ�ೆ� �ಾವ��ೇ ಉತರ� ಗ�ಲ�� ರುವ�ದ�ಂದ 

ಚ�ೆ�ಯನು� ಅ��� ೇ ಮು�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ ಕಮ�ದ ಕ�ೆ ಅ��� ೇ ಮು�ಯುವ��ಲ.�

�ಾ�ಾನ��ಾ� ��ದು�ೊಂಡಂ�ೆ �ಾವ� ಒಂದು ಸೂ�ಲ�ಾದ �ೇಹ,  ಬಹಳ 

ಸೂ���ಾದ,  ಕ���ೆ �ಾ�ಸದ �ೇಹ ಮತು� �ಾ�ಣದ �ತ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.  ಇದ�ೆ�ೕ 

ಆತ��ೆಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಸೂ�ಲ�ಾದ �ೇಹವ� �ಾವನ�ಪ��ತ��ೆ. ಸೂ���ಾದ ಕ���ೆ 

�ಾ�ಸದ �ೇಹವ� - ಮನಸು�, ಪ��ೆ, ಬು��ಮ�ೆ� ಮತು� ಅಹಂನು� �ೊಂ�ದ �ೇಹವ� 

�ೕವನವನು� �ೕ� ತನ� ಪ��ಾಣವನು� ಮುಂದುವ�ೆಸುತ��ೆ. �ಾವ� ಮರುಹುಟು� 

�ೆಲವರು ��ೕಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳ�� ಜ��ದ�ೆ �ೆಲವರು ಬಡತನದ�� ಜ��ರು�ಾ��ೆ. 

ಏ�ೆ? ಇದು ಯಕ��ತ�ಾ� ನ�ೆಯುವಂಥ�ೆ�ೕ? ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಅಲ�. ಕಮ�ದ 

�ಯಮಗಳ� ಹುಟ�ನು� �ಯಂ��ಸುತ��ೆ. ನಮ� ಹುಟು� �ಂ�ನ ಜನ�ದ�� �ಾವ� 

�ಾ�ರುವ ���ಗಳನು� ಆಧ���ೆ. �ಾವ� ಒಂದು �ೇಹದ�� �ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆ 

�ೇಹವ� �ಾವನ��� �ಘಟ�ೆ �ೊಂದುತ��ೆ.  ಆದ�ೆ ನಮ� ಕಮ�ಗ�ೆಲ�ವ� 

�ಾಖಲು�ೊಂಡು,  ಅದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಮ�ೊ�ಂದು �ೊಸ �ೇಹದ�� �ಾವ� 

ಪ�ನಜ�ನ� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇವ� ಬಹಳ ��ಷ��ಾದ �ದ��ಾನಗ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ 

ಮತು� ಸ�ಷ� ಪ��ಾ�ೆಗ�ಲ��ೆ �ೇವಲ ನಮ� ಗಮನ�ೆ� ಬರುವ�ದ�ಂದ �ಾವ� ಕಮ�ದ 

�ಯಮಗಳ ಅ��ತ�ವನು� ಅಲ�ಗ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ.
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ಅಥ�ಾ ಪ�ನಜ�ನ�ದ�� ನಂ��ೆ ಇಲ�ದವ�ಾ�ರಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಕಮ�ದ �ಯಮವ� 

ನಮ�ೆ �ೇ�ೆ ಆ��ಗಳನು� �ೕಡುವ��ೇ ಇಲ�. �ಾವ� ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂನು� 

�ೊಂ�ದ �ೇಹದ�� ಬದು�ರುವವ�ೆಗೂ ���ಗಳ�� �ೊಡ�ರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� 

ಕಮ�ದ �ಯಮಗ��ೆ ಒಳಪ��ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ನಮ� �ೇಹವನು� ತ���ದರೂ 

�ಾಖಲು�ೊಂ�ರುವ ನಮ� ��� ಅಥ�ಾ ಕಮ�ಗಳನು� ಮುಂ�ನ ಜನ��ೆ� 

�ೊಂ�ೊಯು��ೆ�ೕ�ೆ. �ೊಸ ಹು��ನ �ೊಸ �ೇಹದ�� ನಮ� ಒ� �ೆಯ ���ಗ��ೆ 

ಉತ�ಮ ಪ��ಫಲಗಳನು� ಮತು� �ೆಟ� ���ಗ��ೆ �ೆಟ� ಪ��ಫಲಗಳನು� 

ಪ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. 

ಕಮ�ವನು� ಅನುಭ�ಸುವವರು �ಾರು?  �ಾವ� �ೕವಂತ�ಾ�ರುವತನಕ �ೇಹ, 

ಮನಸು� ಮತು� ಆತ�ದ ಸಂ�ೕಣ�ದ�� ಬದುಕುವ �ಾವ� ಕಮ�ವನು� 

ಅನುಭ�ಸುವವ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.  ಆದ�ೆ �ಾ�ನ ನಂತರ ಏ�ಾಗುತ��ೆ?  �ೇಹ 

ಉ�ಯುವ��ಲ�. �ಾ�ಾದ�ೆ, ಕಮ�ವನು� �ಾರು ಅನುಭ�ಸು�ಾ��ೆ?

�ೇಹವ� ಸತ� ನಂತರ ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹದ�� ಮರುಹುಟು� 

ಪ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ� ಪ��ಾಣವನು� ಮುಂದುವ�ೆಸುತ��ೆ.  ಅವ� �ಂ�ನ 

�ೕವನದ ಕಮ�ವನ��ೆ�ೕ �ೊತು� ತಂ�ರುವ��ಲ�, �ಂ�ನ �ೕವನದ ಕಮ�ಗಳನೂ� 

ಕೂಡ �ೊತು� ತಂ�ರುತ��ೆ. ಈ ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ. Me (Mind + Ego) 

ಕಮ�ವನು� ಅನುಭ�ಸುತ��ೆ. ಈಗ ಸತ� �ೇಹವ� ಕೂಡ ತ�ೆ��ಾ� ಅನುಭವವನು� �ಾನು 

�ೕವಂತ�ರು�ಾಗ ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ�ೆ ರ�ಾ�ಸುತ��ೆ.  ಮನಸು� ಮತು� 

ಅಹಂಗ��ೆ �ಾವತೂ� �ಾ�ಲ�. ಅವ� ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹದ�� ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆದು 
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�ಾವ� �ಾನವರು ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಂ�ಲ�. ನಮ�ೆ �ೕವನದ 

ಅಥ� ಕೂಡ �ೊ��ರುವ��ಲ�. ಕಮ� �ೕವನ�ೆ� ಅಥ�ವಂ��ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ 

�ಾಧನ�ೆಂಬುದನು� �ಾವ� ��ದು�ೊಂ�ಲ�. �ಜ, ಸ�ಅ�ವನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು ಮತು� 

ಸೃ��ಕತ�ನನು� ಅ�ಯುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ�.  ಆದ�ೆ ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� 

��ಯ�ೇ ಇರುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಅದ�ೆ� �ಮುಖ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ �ಾವ� �ೕವನವನು� 

ದುಃಖದ�ೆ�ೕ ಕ�ೆಯುವ�ದು ಖಂ�ತ.  ನಮ�ೆ ಜಗ��ನ�� ಎ�ೆ�ಲೂ� ದುಃಖ�ೇ 

�ಾಣುತ��ೆಯಲ��ೇ? �ೕವನದ ರಂಗುಲ-�ಾ�ೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ� �ಾ�ಾನ��ಾದರೂ 

�ಾವ� ಕ�ೆ�ೆ ವಯ�ಾ�� �ಾವನ�ಪ���ೆ�ೕ�ೆ. ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� ಅ�ಯುವ�ದು 

ನಮ�ೆ �ೕವನದ ಅಥ�ವಂ��ೆಯನು� ಅ�ಯಲು ಸ�ಾಯಕ. ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� 

ಎಂದೂ ನಮ�ನು� ದಂ�ಸುವ��ಲ�. ಅವ� ನಮ�ನು� ಸು�ಾ�ಸುತ��ೆ. ಅವ�ಗಳ� ನಮ� 

ಮನಸ�ನು� ಸು�ಾ�ಸಲು ಮತು� ಕಮ� ಮತು� ಇ��ತರ �ೋಕದ �ಯಮಗಳನು� 

��ದು�ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

�ೆಲವ��ೆ ಕಮ� ಎಂಬುದು ಅಥ��ಾ��ೕ ಇಲ�.  ಅವರು �ವನದ�� ಎಲ�ವ� 

ಪ�ವ���ಾ��ತ�ೆಂದು ����ಾ��ೆ.  �ೇವರು ಅವರ ಭ�ಷ�ವನು� ಈ�ಾಗ�ೇ 

�ಧ������ರುವ�ದ�ಂದ ತಮ� ���ಗಳ� ಅಷು� ಮುಖ�ವಲ��ೆಂದು �ಾ���ಾ��ೆ. 

ಸೃ��ಕತ�ನು ಬಹಳ ಬು��ವಂತ�ಾ�ದು� ನಮ�ನು� �ೊಂ�ೆಗಳಂ�ೆ ಸೃ���ಲ�. ಅವನು 

ಮ�ೆ�-ಮ�ೆ� �ೋ���ೊಳ��ತ��ೆ.  �ಾ�ಾ� ಪ�� ಹು��ನಲೂ � ಕಮ�ವ� 

ಒಟು�ಗೂಡುತ��ೆ. �ೕ�ೆ ಒಟು��ೊಂಡ ಕಮ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ 

ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹದ�� ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆಯುತ��ೆ.

?ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳು �ೕ� �ಲಸ �ಾಡುತ��

ಕಮ�
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ನಮ�ೆ ಬು��ಮ�ೆ�ಯನು� �ೕ�ದು� �ಾವ� ಉತ�ಮ ಅಥ�ಾ �ೆಟ� ���ಗಳನು� 

ಆಯು��ೊಳ�ಬಹು�ಾ��ೆ.  �ಾವ� ನಮ� ಬದು�ನ�� ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� 

ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ೇ�ಾ��ೆ. �ಂ�ನ �ೕವನದ�� �ಾವ� �ಾ�ದ ���ಗಳ� ಈ�ನ 

ಹು��ನ�� ರ�ೆ� ಅಥ�ಾ �ೆ�ಾ�� ಇದ�ಂ�ೆ. ಅದು ಮ��ನ �ಾಲು �ಾ��ೕ ಅಥ�ಾ 

�ೆ�ಾ���ೕ ಎಂಬುದನು� ನಮ� �ಂ�ನ ���ಗಳ� �ಧ��ಸುತ��ೆ.  ಇದನು� 

ಬದ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�. ನಮ� ಭೂತವನು� ಬದ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ��ದ�ರೂ ನಮ� 

ಭ�ಷ�ವನು� �ಾವ� ಓ�ಸುವ �ಾ�ನಂ�ೆ ಬದ�ಸಲು �ಾಧ�.  �ಾವ� �ೇಗ�ಾ� 

ಚ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ��ಾ�ಸಬಹುದು. ಎಡ�ೆ� �ರುಗಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಬಲ�ೆ� 

�ರುಗಬಹುದು.  ನಮ�ೆ ಇಷ�ಬಂದಂ�ೆ �ಾವ� �ಾಲ�ೆ �ಾಡಬಹುದು.  ಆ�� 

�ಾ��ೊಳ�ಲು ನಮ�ೆ ಬು��ಮ�ೆ� ಮತು� ಸಂಕಲ�ಶ�� ಇ�ೆ. �ಾವ� ಏ�ೇ �ಾ�ದರೂ 

ವತ��ಾನದ ನಮ� �ೕವನದ��ನ ನಮ� ���ಗಳ� ನಮ� ಭ�ಷ�ದ �ೕವನದ 

�ಾ�ಯನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ.  ನಮ� ಕಮ� ನಮ� �ೕವನದ ಸಂದಭ�ಗಳನು� 

�ಧ��ಸುತ��ೆ. ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ ಪ��ಾವ�ೇ ಅಂಥದು�.

ನಮ� ವತ��ಾನವ� ಏ�ೇ ಆ�ರ� ಅದು �ಾದೂ ಅಲ�.

ಅದು ಒ� �ೆಯ�ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ದುರಂತಮಯ�ಾ�ರಬಹುದು.

�ಾವ� �ಂ�ನ ಜನ�ದ�� �ಾ�ದ ���ಯ �ೕ�ೆ ಅವಲಂ�ತ�ಾ��ೆ.

ಅದು ಕಮ� ಎಷು� ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ ಇರುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ.

?ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳು �ೕ� �ಲಸ �ಾಡುತ��

ಕಮ�
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ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� ನಮ� ಎ�ಾ� ಒ� �ೆಯ ಮತು� 

�ೆಟ� ಕೃತ�ಗಳ� �ಾಖ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.

ಮ�ೆ� ಅವ�ಗ��ೆ ತಕ� ಪ��ಫಲವನು� �ಾವ� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ.

“�ಾವ� ���ದಂ�ೆ �ೆ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ”!

ಒ� �ೆಯ ಕೃತ�ಗಳ� ಉತ�ಮ ಫಲಗ�ಾ� �ಂ�ರುಗುತ��ೆ.

�ೆಟ� ಕೃತ�ಗಳ� �ೆಟ� ಪ��ಫಲವನು� �ೕಡುತ��ೆ.

ಇ�� ಅದೃಷ��ೆ� ಎ�ೆ�ೕ ಇಲ�. ಎಲ�ವ� ಕಮ�ದ �ಯಮದಂ�ೆ ನ�ೆಯುತ��ೆ.

ಕಮ�ವ� ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ�ೆ �ೇ��ಾ���ೆ. ಇದ�ೆ� �ಾ�ಲ�.

ಒಟು�ಗೂ�ದ ಕಮ�ವ� ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂನ ಮೂಲಕ

ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹದ�� �ೊಸ ಹುಟ�ನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

ಇದು �ಾವ�ದೂ ಪ�ವ���ಾ��ತವಲ�.

ನಮ� �ಂ�ನ ಕೃತ�ಗಳ� ನಮ� ಇಂ�ನ ಸಂದಭ�ವನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ.

ನಮ� ವತ��ಾನದ ���ಗಳ� ನಮ� ಭ�ಷ�ವನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ.

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� 
�ೇ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ?

�ಾ�ಾಂಶ:

ಕಮ�
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�ಜ, ಈ �ಯಮವನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ�ದು ಕಷ�. �ಾಗಂತ ಅದರ ಅ��ತ�ದ ಬ�ೆ� 

ಚ��ಸುವ�ದು ಅನಗತ�. ಕಮ�ದ �ಯಮದ ��ೇಷ�ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ನಮ� ���ಗಳ� 

ಕಮ� ಎಂಬುದ�ೆ� �ೇರ ಪ��ಾ�ೆಗ�ಲ�� ರಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಅದರ ಅ�ತ� ��ರುವ�ದಂತೂ 

ಖ�ತ. ಎ�ಾ � ���ಗ�ಗೂ ಪ����� ಇರುತ�� ೆಂಬ ಅಂಶ�ೇ ಇಂತಹ �ಯಮ�ಂದರ 

ಅ�ತ� �ವನು� �ೇಳ�ತ�� ೆ. �ಾಯ��ಾರಣದ �ಯಮ, �ರುಗುತ�ೆ�ಯ �ಯಮ, ��� - 

ಪ�����ಯ �ಯಮಗಳ� ಮ�ೆ-� ಮ�ೆ � ಪ�ನ�ಾವತ��ೆ�ಾಗುತ�� ೇ ಇ�ೆ. ಇಂತಹ 

�ಯಮವ� ಇಲ�� ದ��  � ಅದು ನಮ�ೆ ನಮ� ಸುತ�ಮುತ��ನ ಜಗ��ನ�� ನಮ� ಅನುಭವ�ೆ� 

ಬರ�ೇ�ಾ�ತು�.  �ಾ�ಾದ�� �ೆಂ�ನ ಮರದ �ೕ�ೆ �ೇಬು �ೆ�ೆಯ�ೇ�ಾ�ತು�. 

�ೋಕ�ೕ�ಯು �ಾಯ��ಾರಣದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಎ�ಾ� ���ಗಳನೂ� 

ಸಂ�ೕ�ಸುತ��ೆ.

ನಮ� �ೕವನದ� � ನ�ೆಯುವ��ೆಲವ� � ಆಕ��ಕ�ೆಂದು ��ಯುವ�ದು ಮೂಖ�ತನ. ಇ� �

ಆಗುವ��ೆಲವ� � ���ಗ��ೆ ಸರ� ಪ�����ಗಳ� �ಾತ�. ಕಮ�ದ �ಯಮಗ�ಲ�� ದ��  �

ಈ ಜಗತು � ಒಂದು ಅಸವ� �ಸ�� ಾದ �ಾ�ನಂ�ರು�ತ� ು.�

3
ಕಮ��ೆಂಬುದು �ಜ�ಾ�ಯೂ 

ಅ��ತ�ದ���ೆ�ೕ?

ಕಮ�
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ಬಹಳ �ಂ�ನ�ಾ�ದು� ನಮ�ೆ �ೆನ�ಾಗ�ೇ �ೋಗಬಹುದು. ಅವ� �ೆಲ��� ನಮ� 

�ಂ�ನ ಜನ�ದ ಕೃತ�ಗ�ಾ�ದು� ನಮ� �ೆನ�ನ�� ಉ�ಯುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಕಮ�ದ 

�ಯಮ ಆ ಬ�ೆ� ತಪ��ಗಳನು� �ಾಡುವ��ಲ�. ಅ�ೊಂದು �ೋಕ �ಯಮ. �ೇ�ೆ 

ಗುರು�ಾ�ಕಷ��ೆಯ �ಯಮವ� ಅ��ತ�ದ���ೆ�ೕ ಅ�ೇ �ೕ�ಯ�� ಕಮ�ದ 

�ಯಮಗಳ� ಕೂಡ. �ಾವ� �ೆಲವ� �ೇ�ನ �ೕಜಗಳನು� �ತು��ೆ�ೕ�ೆ ಎಂ�ಟು��ೊ��. ಆ 

ಮರದ�� �ಾವ� �ಾ��ೆ�, �ೕ� ಅಥ�ಾ �ೆ�� ಹಣು�ಗಳ� �ೆ�ೆಯ�ೇ�ೆಂದು ಬಯ�ದ�ೆ 

ಅದು �ಾಧ��ಲ�.  �ಾ�ಾ�ದ��� �ಾವ� ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� ಇಲ��ೆಂದು 

�ಾ�ಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ, �ಾವ� ಎತ� �ೋ�ದರೂ ಅ�� ��� ಮತು� ಪ�����ಗಳ� 

ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ಅದರ ಇರು��ೆಯನು� �ಾವ� ಅಲ�ಗ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಲ�.

ಇ�ೆಲ�ವನೂ� ಅನು�ಾನ�ಂದ �ೋಡುವವರು ಇದನು� ಅಲ�ಗ�ೆಯಬಹುದು. ಅವರು 

ಎಲ�ದಕೂ� ಪ��ಾ�ೆಗಳನು� �ೇಳಬಹುದು. ಆದ�ೆ �ೆಲವ� �ಷಯಗ��ೆ ಪ��ಾ�ೆಗಳನು� 

�ೕಡಲು �ಾಧ��ಾದ�ೆ ಇನು� �ೆಲವ� �ಷಯಗಳನು� �ಾವ� ಊ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ. 

ನಮ� �ೕವನದ�� ಮತು� ಸುತ��ನ ಪ�ಪಂಚದ�� ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� ಅ��ತ�ದ���ೆ 

ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಊ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ.

ಒಬ� ಪ�ಟ� ಹುಡುಗನು ಕಮ�ದ ಅ��ತ�ದ ಬ�ೆ� ತನ� �ಾ�ಯನು� ಪ����ದನು. ತನ� 

ಕ���ೆ �ಾಣದ�ನು� �ೇ�ೆ ನಂಬ�? ಎಂದು ಪ���ಸು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಯು ಕಮ�ದ ಬ�ೆ� 

�ವ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸು�ಾ�� .ೆ ಆದ�ೆ, ಸ�ಲ� ಸಮಯದ�ೆ�ೕ ಅವ��ೆ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. 

ತನ� ಮಗನು ಬು��ಮ�ೆ� ಮತು� ತಕ�ವನು� ಬಳ� ಕಮ�ದ ಅ��ತ�ವನು� ಕಂಡು�ೊಳ�ಲು 

��ಾಕ�ಸು���ಾ��ೆಂದು ��ಯುತ��ೆ.  ಅವನು ಅವಳನು� ಪ�ೇ-ಪ�ೇ ಪ��ಾ�ೆ 

?ಕಮ��ಂಬುದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅ��ತ�ದ����ೕ

ಕಮ�
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�ೇಳ��ಾ�� ೆ. ಅದು �ೇ�ೆ, �ಾವ��ೇ ��ಾನದ ಗ�ಂಥದಲೂ � ಇದರ ಉ�ೆ�ೕಖ�ಲ � ಎಂದು 

ಪ���ಸು�ಾ�� ೆ. “�ಾನು ಈ �ಯಮವನು� ನಂಬುವ��ಲ”�  ಎನು��ಾ�� ೆ. ಇದ�ೆ�ೕ ಹಲ�ಾರು 

�ಾ� �ೇಳ��ಾ�� ೆ. ಆಗ ಆ�ೆ ಅಡು�ೆ �ಾಡುವ�ದರ� � �ರತ�ಾ�ರು�ಾ�� .ೆ ಅವಳ 

�ೈಯ�ದ�  � �ೌಟು ಬಹಳ ���ಾ�ರುತ�� ೆ.  ಅದನು� �ೆ�ೆದು ಅವಳ� ಅವನ 

�ಾ��ಡು�ಾ�� .ೆ ಅವನು �ೋ��ಂ�ಾ ಅರಚು�ಾ�� ೆ. “ಅ�ಾ� ತುಂ�ಾ �ೋಯು���ೆ 

ಎಂದು ಅವನು ಅಳ��ಾ�� ೆ. “ಓ �ೋಯುತ�� ೆ�ೕ? �ಾ�ಾದ�ೆ �ನ�ೆ �ೋಯು��� ೆ 

ಎನು�ವ�ದ�ೆ� ಪ��ಾ�ೆ �ೋ�ಸು �ೋ�ೋಣ” ಎಂದು ಅವಳ� �ೇಳ��ಾ�� .ೆ “�ೕನು 

ಏನನು� �ೇಳ���� �ೕ�ಾ? �ೋವ� ಅನುಭ�ಸು�ರ� ುವವನು �ಾನು ನನಗದು ����ೆ” 

ಎಂದು ಅವನು ಉತ�� ಸು�ಾ�� ೆ. “�ೕಘ��ೇ �ನ�ೆ ಕಮ� �ಯಮಗಳ ಅ�ತ� �ದ ಬ�ೆ �

ಅ��ಾಗ��ೆ”  ಎಂದು �ಾ� �ೇಳ��ಾ�� .ೆ  ಅಂ��ಂದ ಅವನು ಕಮ�ದ ಬ�ೆ �

ಪ��ಾ�ೆಗಳನು� �ೇ��ಾಗ�ೆ�ಾ � ಅವಳ� ಉತರ� �ಾ� �� �ೌಟನು� �ೆ�ೆದ�ೆ 

�ಾ�ಾ�ತು.�

�ಾವ� �ೆಲವ� ವಸು�ಗಳ ಅ��ತ�ವನು� ಅಲ�ಗ�ೆಯ�ಾಗುವ��ಲ�. ನನ� ಮುಖದ�� ಮೂಗು 

ಇ�ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾನು �ಾ�ೕತು ಪ�ಸ�ೇ�ಲ�. ಅದು ಅ��ರುವ�ದು ಎಲ��ಗೂ 

����ೆ. ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� �ಾ�ೆ�ೕ. ಅದರ ಇರು��ೆಯನು� �ಾವ� ಬ�ೆ�ವ�, 

ಆದ�ೆ ಅದು �ೇ�ೆ �ಾಯ� �ವ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದು ನಮ�ೆ ���ರುವ��ಲ�.

�ೆಲವ� ಜನರು ಈ �ಯಮದ ಪ��ಾವವನು� ಕ�ೆಗ�ಸು�ಾ��ೆ. ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� 

�ೇವಲ ನಮ� �ೕ��ಾವ�ಯಲ��ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ ನಮ� ಮರಣದ ನಂತರವ� �ೆಲಸ 

�ಾಡುತ��ೆ. ಅದು �ೇ�ೆ �ಾಧ� ಎನು���ೕ�ಾ? ಕಮ� ಎಂದ�ೆ ���. ��� ��ಾರ�ಂದ 

?ಕಮ��ಂಬುದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅ��ತ�ದ����ೕ
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ಪ��ೋ�ತ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಕಮ��ೆ� �ೇವಲ �ೇಹ �ಾತ�ವಲ� ಮನಸು� ಕೂಡ 

�ಾರಣ�ಾ�ರುತ��ೆ.  ಕಮ�ವ� �ಧ���ದ �ೕ�ಯ�� ನಮ� �ೇಹವ� ಸುಖ-

ದುಃಖಗಳನು� ಅನುಭ�ಸುತ��ೆ. ನಮ� �ಂ�ನ ಜನ�ದ ಮನ��ನ ಕೃತ�ಗ�ಂ�ಾ� 

�ೇಹವ� �ೆಲವ� �ೋವ�ಗಳನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು. �ಾ�ೆ�ೕ, ನಮ� ಇಂ�ನ 

�ೇಹದ �ೆಲವ� ���ಗ�ಂ�ಾ� ಹಲ�ಾರು �ೋವ�ಗಳನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು. 

ಇದು ಇ��� ೇ ಮು�ಯುವ��ಲ.�  ಇವ�ಗಳನು� ಮನ��ನ ಮೂಲಕ ಮುಂ�ನ �ೊಸ ಹು���ೆ 

�ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗಬಹುದು.

�ಾಮ ಒಬ� �ೕ�ವಂತ ಮತು� �ಾ��ಾ�ಕ�ಾದ ಬಡ�. ಅವನು �ಾವ��ೇ 

�ಡೆುಕ�ಾ�ಗ�ೕ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗೂ �ೋವನು� �ಾಡುವ��ಾಗ� �ಾಡ�ಲ�. ಒಂದು 

�ನ ಯಂತ�ದ�� �ೌ�ಯೆನು� ಕತ��ಸು��ರು�ಾಗ ಅವನ �ೈಗಳು ಯಂತ�ದ�� ��� 

�ಾ��ೊಂಡು ಕತ��� �ೋಗುತ��.ೆ ತನ� �ೈಗಳನೂ�, �ೕವ�ೋ�ಾಯವನೂ� 

ಕ�ದೆು�ೊಂಡ �ಾಮನು ತನ� ಗುರು�ನ ಬ� �ೋ� �ೇ�ದನು “ಗ ುರುಗ�ೇ �ಾನು 

ಒಂದೂ ತಪ��ಾ�ಗ� �ಟೆ�ದ�ಾ�ಗ� �ಾ�ದವನಲ�. ಆದರೂ �ಾನು �ೈಗಳನು� 

ಕ�ದೆು�ೊಂ��ೆ�ೕ�.ೆ ಇದು ಏ� ೆ �ೕ�?ೆ ನನ�ೊಂದೂ ಅಥ��ಾಗು��ಲ�”   ಎಂದು 

�ೇಳು�ಾ��.ೆ ಅದ�ೆ� ಗುರುವ� �ೕ� ೆಉತ��ಸು�ಾ�� ೆಇ ದು �ನ� ಈ �ೕವನದ �ಾಪದ 

ಕಮ�ವಲ�. �ಂ�ನ ಜನ�ದ�� �ೕನು �ಾ�ಮ�ಾ��ೆ�. ಆಗ �ನ� ಉ�ೊ�ೕಗ 

ಕಟುಕನ�ಾ��ತು�. �ೕನು ಪ�� �ನವ� ನೂ�ಾರು �ಾ��ಗಳನು� �ೊಲು����ೆ�. �ಾ�ಮ�ಾ� 

�ೕನು �ನ� ಕಮ�ವನು� ಪ��ೈಸ�ೆ �ೕ��ೊಂ�.ೆ ಅಂದ� ೆ �ನ� ಕೃತ�ಗ�� ೆ ತಕ� 

ಪ��ಫಲವನು� �ೕನು ಆಗ ಪ�ಯೆ�ಲ�. ಈಗ ಆ �ಾ�ಮ�ೇ �ಾಮ�ಾ� �ೊಸ ಹುಟ�ನು� 

ಪ��ೆ�ಾ��.ೆ ಆದ��ಂದ ಈಗ �ೕನು �ಾ�ಮನ ಕಮ�ವನು� ಅನುಭ�ಸು����ೕಯ.”
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�ಾಮ��ೆ ಗುರು �ೇ�ದು� ಅಥ��ಾಗ�ಲ�. ಗುರುವ� ಮ�ೆ� �ವ��ದರು  “ಇಂದು 

�ೕನು �ಾಮ�ಾ� ಒ�ೆ�ಯ ಕೃತ�ಗಳನು� �ಾಡು����ೕಯ. ಆದ�ೆ, ಅದ�ೆ� ತಕ� 

ಪ��ಫಲವನು� ಪ�ೆಯು��ಲ�. ಆದ�ೆ ಅದ�ೆ� �ೕನು �ಂ�ಸ�ೇ�ಾ�ಲ�. �ನ� ಮುಂ�ನ 

ಜನ�ದ�� �ೕನು ಒಬ� �ಾಜ�ಾ� ಹುಟು��ೆ. �ನ� ಈ�ನ �ೇಹವ� ಉತ�ಮ 

ಪ��ಫಲಗಳನು� ಅನುಭ�ಸ�ರಬಹುದು, ಆದ�ೆ �ನ� ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ 

ಮ�ೊ�ಂದು �ೊಸ �ೇಹದ�� ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆಯುತ��ೆ. ಆಗ �ೕನು �ನ� ಒ�ೆ�ಯ 

ಕೃತ�ದ ಪ��ಫಲಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ .”

�ೆಲ��� ನಮ� �ೇಹವ� ಈ�ನ �ೕವನದ ���ಗ��ೆ ಪ��ಫಲವನು� 

ಅನುಭ�ಸುವ��ಲ�. �ಂ�ೆ ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹವ�ಾ�ವ��ದ� ಮನ��ನ �ೆ�ೆ�ಂದ ಈ 

�ೇಹವ� ಕಮ�ವನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು. ಆದ��ಂದ ಈ ಕಮ�ವ� �ೇಹದ�ಲ� 

ಮನ��ನದು. ಈ ಮನಸು� ತನ� �ಂ�ನ ಜನ�ದ �ೇಹದ�� �ೆಲವ� ���ಗಳನು� 

ನ�ೆ�ರಬಹುದು. ಅದು ತನ� �ೌ�ಕ �ೇಹದ �ಾ��ಾರವನು� ಮು���ಾಗ ಕಮ�ವನು� 

ಮು��ರುವ��ಲ�. ಈಗ ಮನಸು� �ೊಸ �ೇಹದ�� ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ. 

ಮನಸು� �ಂ�ನ ಜನ�ದ�� �ಾ�ದ ���ಗಳ ಕಮ�ವನು� ಆ �ೇಹವ� 

ಅನುಭ�ಸುತ��ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ, ಒಂದು �ೇಹವ� ಕಮ�ವ�ೆ�ಸ� ಅದ�ೆ� ಪ��ಫಲವನು� 

ಪ�ೆಯುವ ಮುಂ�ೆ�ೕ �ೇಹವನು� ತ���ದ�ೆ ಆ �ೇಹ ಇರುವ ಮನಸು� ಮುಂ�ನ 

ಜನ�ದ�� ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹದ�� �ೊಸಹುಟ�ನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ಕಮ�ದ ಫಲಗಳನು� 

ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾವ� ಸಂಭ���ಾಗ ಏ�ಾಗುತ��ೆ? ಒಬ� ವ���ಯು ಸ�ಾ�ಗ ಅವನ �ೇಹ �ಾತ� 

?ಕಮ��ಂಬುದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅ��ತ�ದ����ೕ

ಕಮ�



27

�ಾಯುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಬ�ೆ�ವ�. �ಾವ� ಆ ವ��� �ೊರಟು �ೋದ�ೆಂದು 

�ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ೆಂದ�ೆ ಏನು ಅಥ�? ನಮ�ೆ ಅವನ ಮೃತ�ೇಹ �ಾಣು���ೆ. ಅದು 

�ೕವಂತ ವ���ಯ �ೇಹವಲ��ೆಂಬುದನು� ಬ�ೆ�ವ�.  ಅದು ಅವನ ಮೃತ�ೇಹವ�ೆ�. 

�ಾ�ದ��ೆ ಆ ವ��� �ೋದ�ಾ�ದರೂ ಎ���ೆ? �ಾವ� ಒಂದು �ೋ�ೆಯ�� ಕು���ೆ�ೕ�ೆ. 

ಅ��ಂದ ಒಬ� ವ��� �ೊರ�ೆ �ೋಗು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅವನು ಎ���ೆ �ೋದ ಎಂಬುದು 

ನಮ�ೆ ��ಯುವ��ಲ�. ಸ�ಲ� ಸಮಯದ ನಂತರ �ೋ�ೆ�ಳ�ೆ ವ����ಬ�ನು 

ಬರು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅವನು ಎ��ಂದ ಬಂದ�ೆಂದು ನಮ�ೆ ��ಯುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, �ೊರ 

ನ�ೆಯುವ ಮತು� ಒಳಬರುವ ವ���ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾವ��ೋ ಒಂದು �ೕ�ಯ 

ಸಂಬಂಧ�ರುವ�ದು ಖ�ತ. �ಾವ� ಅಂ�ಮವಲ�. ನಮ� ಪ��ಾಣದ�� ಅ�ೊಂದು 

�ರುವ� �ಾತ�. ಕಮ�ದ �ಯ�ಾನು�ಾರ �ಾವ� ಮ�ೆ�-ಮ�ೆ� ಹುಟು�ತ��ೇ ಇರು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಇ��ೕ�ನ �ನಗಳ�� ಮರುಹು��ನ �ಾ��ಕ�ೆಯ ಬ�ೆ� ಅ�ೇಕ ಅಧ�ಯನಗಳನು� 

�ೈ�ೊಳ��ಾ��ೆ.  �ಾಲು� ವಷ�ದ �ಕ� ಮಗು ��ಾ�ೋವನು� ಅದು�ತ�ಾ� 

ನು�ಸುತ��ೆ. ಈ ಅ�ಾ�ವ�ಯ�� ��ಾ�ೋ ನು�ಸುವ ಕ�ೆಯನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

ಆ ಮಗು��ೆ ಕ�ಯಲು �ಾಧ��ಲ�.  �ೆಲ�ೇ ವಷ�ಗಳಷು� �ೊಡ�ವ�ಾದ �ೆಣು� 

ಮಗ��ೆಬ�ಳ� ಇ�ೕ �ಾಸ�ಗ�ಂಥವ�ೆ�ೕ �ಾ��ಾಠ ಒ��ಸು�ಾ�� .ೆ  ಒಂದು �ಕ� 

ಮಗು��ೆ ಇ�ೊ�ಂದು �ಾ��ಯನು� ಗ��ಸಲು �ಾಧ��ಾದ�ಾ�ದರೂ �ೇ�ೆ? ಒಂದು 

ಸಣ� �ಾ�ಮ�ಯು �ಾವ��ೇ ತರ�ೇ��ಲ��ೆ �ೕ�ನ�� ಈಜುತ��ೆ. ಇದು �ೇ�ೆ 

�ಾಧ� ಎಂದು �ೕ���ಾಗ ನಮ�ೆ �ೊ�ೆಯುವ ಉತ�ರ ಇದು ಅವ��ೆ 

�ಾ��ಾ�ಕ�ಾದದು� ಎಂದು ��ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ದ��ೆ ಈ ಸ��ಾವ�ೆನು�ವ�ದು ಏನು? 

ಅದು ಮ�ೆ�ೕ�ಲ� ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆದ ಮನ��ನ �ೆನಪ�ಗಳ� ಅ�ೆ�.
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ಜಗ��ನ�� ಅ�ೇಕ ವೃ�ಾ�ಂತಗಳ� ಹಲವರು ತಮ� �ಂ�ನ ಜನ��ೊಂ��ೆ 

�ಾವ��ೋ ಬ�ೆಯ ಸಂಬಂಧವನು� �ೊಂ�ರುವ�ದರ ಬ�ೆ� ಪ��ಾ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ. 

ಮಕ�ಳ� �ಾ�ೆಂದೂ �ೋ�ರದ �ಾಗಗ��ೆ �ೋ� ತಮ� �ಂ�ನ ಜನ�ದ 

ಸಂಬಂ�ಗಳನು� ಗುರು��ದ, ಅವರ �ೆಸರುಗಳನು� ಸ��ಾ� �ೇ�ದ ಮತು� �ಾವ� 

�ಂ�ನ ಜನ�ದ�� �ಾಸ�ದ� ಮ�ೆಯನೂ� ಸಹ ಗುರು��ದ ಹಲ�ಾರು 

�ದಶ�ನಗ��ೆ.  ಇದು �ೇ�ೆ �ಾಧ��ಾ�ತು ಎಂಬುದರ ಬ�ೆ� �ಾರಲೂ� ಸ�ಷ� 

ಉತ�ರ�ಲ�. ಇದ��ರುವ ಒಂ�ೇ ಉತ�ರ�ೆಂದ�ೆ ಮನಸು� ಮತು� �ೆನಪ�  ಅ�ೆ�.

ಲೂ��ಾ�ಾದ 8 ವಷ�ದ �ಾಲಕ �ೇ�್� �ೆ�ಂಗ�್ �ೇವಲ ಎರಡು 

ವಷ�ದವ��ಾ�ಗ�ೇ ��ಾನ�ಾನದ ಬ�ೆ� �ಾತ�ಾಡಲು �ಾ�ರಂ��ದ�. ಅವನ 

ತಂ�ೆ �ಾ�ಗ��ೆ ��ಾನಗಳ ಬ�ೆ� ಏ�ೇನೂ ���ರ�ಲ�. ಅವ��ರುವ ��ಾನಗಳ 

ಬ�ೆ�ನ ಆಳ�ಾದ �ಾ�ನವನು� �ೋ� ಅವರು ಆಶ�ಯ�ಚ�ತ�ಾದರು. �ೇ�್� ��ೆ 

�ೆಂಪ� ಸೂಯ��ದ� ಜ�ಾ� ��ಾನ�ಂದು ತನ� ��ಾನವನು� �ೊ�ೆದು 

�ಾಕು��ರುವ ಬ�ೆ� �ೆಟ� ಕನಸುಗಳು �ೕಳು��ದ�ವ�. ಅವ��ೆ ಕನ�ನ�� �ಾನು 50 

ವಷ�ಗಳ �ಂ�ೆ ಎರಡ�ೇ ಮ�ಾಯುದ�ದ�� �ಾವನ���ದ �ೇ�್� ���ೕ� ಹೂಸ��್ 

ಜೂ�ಯ�್ ಎಂಬಂ�ೆ �ಾಸ�ಾಗು��ತು�. ಕನಸನು� ಕಂಡ �ೇ�್� �ೕ�ನ 

�ಾವ�ಯನು� �ೋಡು�ಾ� ಗ���ಾ� “��ಾನ�ೆ� �ೆಂ� �ೊ���ೊಂ��ೆ. �ಕ� 

ಮಗು�ೇ �ೊರ�ೆ ನ�ೆ” ಎಂದು ಅರಚು��ದ�. ನಂತರ �ಾನು ನ�ೋ�ಾ ಎಂಬ 

�ೋ��ಂದ �ಾ��್ಏ�್ ಎಂಬ ��ಾನವನು� �ಾ���ೆ�ೆಂದು ತನ� 

ತಂ�ೆ�ಾಯಂ�ರ ಬ� �ೇ��ೊಂಡನು. ಅವನ ತಂ�ೆಯು �ಾಕಷು� �ಷಯಗಳನು� 

ಕ�ೆ�ಾ� ನ�ೋ�ಾ ಎಂಬ �ೋ��ರುವ�ದು ಮತು� �ೇ�್� ��ೕ� ಹೂಸ��್ 
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ಇಂತಹ ಘಟ�ೆಗ�ಂದ ಇವ� �ೊಸ �ೇಹದ��ರುವ ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆದ 

ಮನಸು�ಗ�ೆಂದು ಮನದ�ಾ�ಗ�ೇ? ಇಲ��ದ��ೆ ಅಷು� ಕ�ಾರು�ಾ�ಾ�� ತನ� �ಂ�ನ 

ಜನ�ದ ಘಟ�ೆಗಳನು� ಅವರು �ೇ�ೆ �ೆನ���ೊಳ�ಬಲ�ರು?

ಮರುಹುಟು� ಮತು� ಕಮ�ಗಳ� ಬಹಳ ಹ��ರದ ನಂಟನು� �ೊಂ��ೆ. �ಾವ� ನಮ� 

�ಾಂ� �ೇ�ಯ ಪ�ನಜ�ನ�ದ ವೃ�ಾ�ಂತವ� ಬಹಳ ಪ��ದ��ಾದುದು. ಅವ��ೆ 

�ಾತ�ಾಡಲು ���ಾ��ಂದ ಅವ��ೆ ತನ� �ಂ�ನ ಜನ�ದ��ನ ತನ� ಗಂಡನ �ೊ�ೆ�ನ 

ಸಂ�ಾಷ�ೆಗ�ೆಲ�ವ� �ೆನ�ಾಗು��ದ�ವ�. ಅವಳ �ೆಸರು ಲು�� �ೇ��ಂದೂ �ಾನು 

ಮಹು�ಾದವ�ೆಂದೂ ಅವಳು ತಂ�ೆ�ಾ�ಗ��ೆ ಪ�ೇ-ಪ�ೇ �ೇಳು��ದ�ಳು. ಅವಳ 

�ಂ�ನ ಜನ�ದ ಗಂಡ �ೇ�ಾರ�ಾಥನು ತನ� ಎರ�ೆ�ೆಯ �ೆಂಡ� ಮತು� 10 ವಷ�ದ 

ಮಗ�ೊಂ��ೆ ಬಂ�ಾಗ ಅವಳು ತಕ�ಣ�ೇ ಅವನನು� ಗುರುತು ��ದಳು. ಅವಳು 

�ೇ��ೆ�ಲ�ವ� �ಜ�ೆಂದು ಅವನು �ೇ�ದ. ಅವ��ೆ ಮಥು�ಾದ��ನ ತನ� ಮ�ೆಯ 

ಬಣ� ���ತು�, ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ� ಅವಳ ಮ�ೆ�ೆ �ೋಗುವ ರ�ೆ�ಗಳ �ೆಸರುಗಳು ಕೂಡ 

ಅವ��ೆ ���ದ�ವ�. ಅವಳು ತನ� ಮ�ೆಯ ಅಂಗಳವನು� ಪ��ೇ���ಾಗ ಅ�� 

�ೋ�ೆ�ಲ�ದ �ಾ�ಯ �ೕ�ನ ಕಲ�ನು� ಅವಳ �ಂ�ನ ಜನ�ದ ಗಂಡನು �ೆ�ೆ�ಾಗ 

ಅ�� �ಾ��ಲ��ರುವ�ದನು� ಕಂಡು �ಾಬ��ಾದಳು. ತನ� �ಂ�ನ ಜನ�ದ �ೋದರ, 

ತಂ�ೆ �ಾ�ಗಳು ಅ�ೆ�ೕ ಏ�ೆ ತನ� ಗಂಡನ ಅಣ�ನನು� ಕೂಡ ಗುರು��ದಳು.

ಜೂ�ಯ�್ ಎಂ�ಾತ �ೈಲ�್ �ಂ�ೆ ಇದು�ದು �ಾ���ಾ�ತು. ಅವನ ��ಾನದತ� 

ಜ�ಾ�ೕ ��ಾನ ಗುಂಡು �ೊ�ೆದದು� ಕೂಡ �ಾ���ಾ�ತು.
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ಕಮ�ದ �ಯಮಗ�ಲ�ದ ಜಗತು� �ೇ�ೆ �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ? ಅದು �ೊಂದಲದ 

ಗೂ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಗುರು�ಾ�ಕಷ��ೆಯ ತತ�ವ� �ೇ�ೆ ಎ�ಾ� ವಸು�ಗಳ� �ೆಲದ �ೕ�ೆ 

�ೆಲಸುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ�ೕ ಅ�ೇ �ೕ� ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� ಹು���ಂದ 

�ಾ�ನವ�ೆ�ೆ ಎಲ�ವ� ವ�ವ��ತ�ಾ�ರುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ತ��ೆ.

�ಜ, �ಾ�ೆಲ�ರೂ ಒಂದು �ನ �ಾಯ�ೇ�ೇಕು. �ಾವ� ಕಮ�ದ �ಯಮಗ�ಂದ 

ತ����ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಲ�. �ಾವ� ಎ�ೆ�ೕ ಹುಟ�� �ಾ�ಾಗ�ಾದರೂ ಮರುಹುಟ�ನು� 

ಪ�ೆಯ�, ಹ� ೕೆ ಕಮ�ಗಳನು� ಕೂಡ �ೊಂ�ೊಯು��ೆ�ೕ�ೆ. ನಮ� ಬದುಕು ಅದೃಷ� 

ಅಥ�ಾ ���ಂದ ರೂ�ತ�ಾ�ಲ�.  ಬದ��ೆ ಅದು ನಮ� ಕಮ��ಂದ 

ರೂ�ತ�ಾ��ೆ.  ಎಲ�ವನೂ� ಬಹಳ ಬು��ವಂ��ೆ�ಂದ ಬಹಳ �ಯ�ತ�ಾ� 

ಸೃ���ರುವ ಸೃ��ಕತ�ನು �ೕವನದ�� ಆಕ��ಕಗ��ೆ ಎ�ೆ�ಾ��ೊಡುವ�ೆ? �ಾ�ೆ 

ಕಮ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಮರುಹುಟ�ನು� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಮರುಹುಟು� ಮತು� ಕಮ�ವ� 

ಒಂದ�ೊಳ�ೊಂದು �ಾಸು�ೊ�ಾ���ೆ.  ಸೃ��ಕತ�ನು ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� 

�ಾನವ ಬದು�ನ ಅನುಭವದ ಒಂದು ಶ���ಾ� ರೂ���ಾ��ೆ.  ಮರುಹು��ನ 

��ಾರವ� ಕಮ��ೆ� ತಳಕು �ಾ��ೊಂ��ೆ. �ೕವ� ���ದಂ�ೆ �ೆ�ೆಯು��ೕ�. �ೕವ� 

ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆಯ�ದ��ೆ ���ದ� �ೆ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವ��ಾದರೂ �ೇ�ೆ? �ಮ� ಇ�ೕ 

ಕಮ�ವನು� ಒಂ�ೇ �ೕ�ತದ ಸಮಯದ�� �ಾ��ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ಲ�. ಆದ��ಂದ 

�ಾವ� ಅಂ�ಮವಲ�.  �ಾವ� ಒಂದು �ೇಹವನು� ತ��� ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹವನು� 

�ೊಕು�ವ �ಾ�ಯ��ನ ಒಂದು �ರುವ� ಅದು, ಆ�ೆ�ೕ. ಅದು �ೕವನ�ೆಂಬ �ಾಟಕದ 

ಅಂತ�ವಲ�. ದೃಶ� ಬದ�ಾಗುತ��ೆ ಅ�ೆ�ೕ.

?ಕಮ��ಂಬುದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅ��ತ�ದ����ೕ

ಕಮ�



31

ಕಮ�ವ� ನಮ� ಮುಂ�ನ �ೕವನದ��ಯೂ ನಮ�ನು� �ಂ�ಾ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬ 

ಅಂಶವನು� ಅನು�ಾ�ಸುವವರು �ೆಲವ� ಮಕ�ಳ� ಹುಟು�ತ��ೇ ಏ�ೆ �ೋವ� 

ದುಃಖಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ಾ��ೆ ಎಂಬುದನು� ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು. ಅದು ಸೃ��ಕತ�ನ 

�ೌ�ಯ��ಂದ�ೆ ಅಥ�ಾ ಆ ಮಗು�ನ �ಂ�ನ ಜನ�ದ ಕಮ�ದ ಫಲ�ೆ?  ಒಬ� 

ಯುವ�ಾಜ�ಾ� ಹು��ದ�ೆ ಮ�ೊ�ಬ� ��ಾ��ಾ� ಹುಟು��ಾ��ೆ.  �ಾವ� ಈ 

ಅಸ�ಾನ�ೆಯನು� �ಾ�ಾಗಲೂ ಪ���ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದನು� ಪ���ಸುವ ಅಗತ��ಾದರೂ 

ಏನು? ಜನರು ತಮ� ಪ�ವ�ಜನ�ದ ಕಮ�ದ ಫಲ�ಾ� ಹುಟ�ನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ ಎಂಬ 

ಅಂಶವನು� �ಾವ� ಏ�ೆ ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ��ಲ�.

�ೕ�ಸುವ�ದು ಕೂಡ ಮೂಖ�ತನ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಜಗತು� ಹಲ�ಾರು �ಯಮಗಳ 

ಮೂಲಕ ವ�ವ��ತ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ. ಸೃ��ಕತ�ನು �ೕಡುವ ಈ ಭೂ�ಯ 

�ೕ�ೆ �ಾ�ಸು��ರುವ 8 ಶತ�ೋ� ಜನ��ೆ �ೇವತಗಳ ಮೂಲಕ ಆ�ೇಶವನು� 

�ೕಡು��ರುವ ಸ�ಾ���ಾ�ಯಲ�.  ಇ�ೆಲ�ವ� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ನ�ೆಯು���ೆ 

ಎನು�ವ�ದು ನಮ�ೆ ����ೆ.  ���-ಪ�����ಗಳ �ಯಮಗಳನು� �ಟ��ೆ ಅ� �

�ೇ�ೇನೂ ಇರುವ�ದು �ಾಧ��ಲ�.

ನಮ� ಎ�ಾ� ಒ�ತು �ೆಡಕುಗಳನು� ನಮ� �ೇಹವ� ಅನುಭ��ದ�ೆ ನಮ� ಕಮ�ವನು� 

ಮುಂದುವ�ೆ��ೊಂಡು �ೋಗುವ�ದು ನಮ� ಮನಸು�. �ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� 

ಆತ�ಗಳ ಸಂ�ೕಣ� �ತ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.  �ೇಹವ� ನಮ� �ೌ�ಕ �ಾಗ�ಾ�ದು� 

ಪಂ�ೇಂ��ಯಗಳನು� �ೊಂ��ೆ. ಅವ�ಗಳ� ���ಯ ಅಂಗಗಳ� ಕೂಡ. �ೇಹವ� 

ಮನ��ನ ಮೂಲಕ �ಾಲ�ೆ�ೊಳ����ರುವ �ಾಹನದಂ�ೆ.  ಮನಸು� ಬಹಳ 
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ಪ���ಂದು ಒ� �ೆಯ ಮತು� �ೆಟ� ���ಯೂ �ಾಖ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಅದ�ೆ� ತಕು��ಾ� 

ಕಮ�ದ ಫಲವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ಕಮ�ದ ಫಲವನು� ��ಾಕ�ಸಲು 

ಪ�ಯ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಕಮ�ದ ��ಾಕರ�ೆಯ ಬ�ೆ� �ನ�-�ನ� ��ಾರಗ��ೆ ಎಂಬುದರ 

ಬ�ೆ� ಪ��ಾ�ೆಗ�ಲ��ರಬಹುದು. ಆದ�ೆ, ಸರಳ ತಕ� ನಮ�ೆ ಒಂದಷು� �ೆಮ��ಯನು� 

�ೕಡಬಹುದು.  �ಾವ� �ೆಚು�- �ೆಚು� ಒ�ತನು� �ಾ�ದಷೂ� ನಮ�ೆ ಮುಂ�ನ 

�ೕವನದ�� ಒ��ಾಗುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಈ ಜನ�ದಲ��ೆ�ೕ ಅಲ� ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� ಕೂಡ 

ಕಮ� ನಮ�ನು� �ಂ�ಾ�ಸುತ��ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನು� �ಾವ� ಮನ�ಾಣ�ೇಕು. ಈ 

ಅಮೂತ��ಾ�ದು� �ಾವ� ಅದನು� ಮು�� �ೋ� ಅನುಭ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ 

ನಮ�ೊಂದು ಮನಸು� ಇ�ೆ�ಂಬುದನು� �ಾವ� ಬ�ೆ�ವ�. ಬು��ಮ�ೆ � ಮತು� �ೆನಪ�ಗಳ 

ಸ�ಾಯ�ಂದ ಮನಸು� �ೇವಲ ��ಾರ �ಾಡುವ�ದ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ ಅದು �ಾಖ�ಸುತ��ೆ, 

�ೆನ���ೊಳ��ತ�� ೆ ಮತು � �ಧ��ಸುತ�� ೆ ಕೂಡ. ಇದು ನಮ� �ೇಹದ ಅ� ಸೂ�� 

ಅಂಗ�ಾ�ದು � ನಮ� ಎ�ಾ � ���ಗ��ೆ ಜ�ಾ�ಾ�� �ಾ�ರುತ�� ೆ. �ೇಹ ���ಯ� �

�ೊಡ��ೆ ಎಂದು ನಮ�ೆ ಅ��ದರೂ ಅದನು� ��ೇ��ಸು�ರ� ುವ�ದು ನಮ� ಮನ�ೆ�ೕ. 

ಆತ��ೆನು�ವ�ದು ಒಂದು ಶ� � ಮೂಲವ�ೆ�.  ಅದು ಉ��ಾಟದ ಮೂಲಕ 

�ೕವಂತ�ಾ��ಸುತ�� ೆ. ಇಲ�� ದ� �� ೆ �ಾವ� ���ತ. ಸ�ಾಗ�  �ೇಹ ನ�ಸುತ�� ೆ. ಆದ�ೆ 

ಮನಸು� ನ�ಸುವ��ಲ.�  ಅದು ಬು�ಮ� �ೆ,�  �ೆನಪ�, ಅಹಂ ಇ�ಾ�� ಸೂ�� �ಾಧನಗಳ 

�ೊ�ೆ�ೆ ತನ� ಕಮ�ದ ಪ��ಾರ �ೊಸ �ೇಹ�ಂದರ� � ಮರುಹುಟು� 

ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವವ�ೆಗೂ ತನ� ಪ��ಾಣವನು� ಮುಂದುವ�ೆಸುತ�� ೆ.  ಚಕ� �ಾ�ೆ�ೕ 

ಉರುಳ�ತ�� ೆ. �ಾವ� ಕಮ��ಂದ ತ����ೊಳ��ಾ�ೆವ�. ಜನ�-ಜ�ಾ�ಂತರಗಳ� � �ಾವ� 

ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆಯುವ �ೊಸ �ೇಹಗಳ� � �ಾವ� ನಮ� ಕಮ�ದ ಫಲವನು� ಉಣು�� ೆ�ೕ�ೆ.
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ಅ���ೊಂ��ೆ �ಾವ� ಬದುಕ�ೇಕು.

ಕಮ�ದ ಅ��ತ�ದ ಬ�ೆ� �ಾವ� ಅ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊ�ಳ����ದ�ಂ�ೆ �ಾವ� �ಸ��ಾಯಕ 

�ೆ�ೕ�ಕರಲ� ಎಂಬ ಅಂಶವನು� ಕೂಡ ಮನ�ಾಣ�ೇಕು.  ನಮ�ೆ ದತ��ಾ�ರುವ 

ಬು��ಮ�ೆ�ಯನು� ಬಳ� �ಾವ ���ಯು ಒ�ತು, �ಾವ�ದು �ೆಡಕು ಎಂಬುದನು� 

�ಧ��ಸ�ೇಕು. �ಾವ� �ಾಕಷು� ಬು��ವಂ��ೆ�ಂದ ನಮ� ���ಗಳನು� �ೈ�ೊಂಡ�ೆ 

ಒ� �ೆಯ ಕಮ�ಫಲವನು� ಪ�ೆಯಬಹುದು.  ಆದ�ೆ �ಾವ� ಮನ���ೆ ಬಂದಂ�ೆ 

ನ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ ಅಂತಹ ನಡವ��ೆ�ಾ� ಮುಂ�ೆ �ೆ�ೆ �ೆರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾವ� ಒ�ತ�ೆ�ೕ �ಾಡ� ಅಥ�ಾ 

�ೆಡುಕ�ೆ�ೕ �ಾಡ�

ಕಮ� ಅದನು� �ಾಖ�ಸುವ�ದು ಸತ�.

�ೕ�ೆ �ೋದದು� �ಾ�ೆ ಬರ�ೇ�ೇಕು.

ಇ�� ಏನು ನ�ೆಯ�ೇ�ೆನು�ವ�ದನು� 

ನಮ� ಕಮ�ವ� �ಧ��ಸುತ��ೆ.

?ಕಮ��ಂಬುದು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅ��ತ�ದ����ೕ

ಕಮ�



34

�ೌದು. ಕಮ�ವ� ಅ��ತ�ದ���ೆ!

ಕಮ�ದ �ಯಗ�ಂ�ಾ� ಈ ಜಗ��ನ�� ಎಲ�ವ� �ಯ�ತ�ಾ�

ಮತು� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ ಪ�����ಾ� ನ�ೆಯು���ೆ.

ಒಬ� ��ೕಮಂತ�ಾ�, ಮ�ೊ�ಬ� ಬಡವ�ಾ� ಏ�ೆ ಹುಟು��ಾ��ೆ?

ಒ� �ೆಯವ��ೆ ಏ�ೆ �ೆಟ� ಪ��ಫಲಗಳ� �ೊರಕುತ��ೆ?

ಇ�ೆಲ�ವ� ಕಮ�ದ ಫಲ�ಾ��ೆ.

ಮನಸು� ಮ�ೆ� ಹುಟು�ತ��ೆ�ೕ? �ಾವ� ಮರುಹುಟ�ನು� �ಾ�ೕತು �ಾಡಬಲ��ೇ?

�ಾವ�  �ಾ�ೕತು�ಾಡ�ಾಗ�ದ�ರೂಮರುಹುಟು�

ಕಮ�ದ �ಾರಣ�ಾ�� ಮರುಹುಟು� ಜರಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ��ಯಬ�ೆ�ವ�.

ಮರುಹು���ಂ�ಾ� ಕಮ��ರುವಂ�ೆ, ಕಮ�

ಮತು� ಮರುಹುಟು� ಒಂದ�ೊ�ಂದು �ಾಢ�ಾದ ಸಂಬಂಧವನು� �ೊಂ��ೆ.

ಕಮ��ೆಂಬುದು �ಜ�ಾ�ಯೂ 
ಅ��ತ�ದ���ೆ�ೕ?

�ಾ�ಾಂಶ:

ಕಮ�
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ಕಮ�ವನು� �ಾವ� ಅಥ� �ಾ��ೊಳ��ೇ�ಾದ�ೆ ಅದರ ಮೂರು �ಾ�ೆಗಳ ಬ�ೆ� �ಾವ� 

���ರ�ೇಕು- ಕಮ�ದ ಒಟು� ��, ಅದರ �ಾ���ಾ�ೆ ಮತು� �ಾ�ರಂಭದ �ತ� 

ಇವ�ಗಳ ಬ�ೆ� �ಾವ� ���ರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

ಒಂದು �ಾ�ೆಯ� � ನಮ� ಪ�ಸುತ�  �ೕವನದ ಒ�ತು-�ೆಡಕುಗಳ �ೆಕ��ರುತ�� ೆ. ಇದನು� 

�ಾವ� �ಾ��� ಾ�ೆ ಎಂದು ಕ�ೆಯಬಹುದು. ಆದ�ೆ, �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನು� 

�ೆ�ೆಯ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಅದರ� � �ಾ�ರಂಭದ �ತವ� ���ಸ�ೇ�ಾಗುತ�� ೆ. �ಾ�ೆ�ೕ 

�ೕವನದ� � ಕೂಡ. ಈ �ಾ�ರಂ�ಕ �ತ � ನಮ� �ೕವನದ ಎರಡ�ೆಯ �ಾ�ೆ 

ಎನ�ಬಹುದು. ನಮ� �ೕವನದ �ೊ�ೆಯ� � �ಾ�ರಂ�ಕ �ತ � �ಾಗೂ ಈ�ನ �ೕವನದ 

ನಮ� ���ಗಳ� ಎರಡೂ ಕೂ� ಮು�ಾಯ� ದ �ತ�� ಾಗುತ�� ೆ. ಈ ಒಟು� ಕಮ�ವನು� 

ಮುಂ�ೆ ನಮ� ಇದುವ�ೆ�ನ ಕಮ�ದ �ತ�� ೆ� �ೇ�ಸ�ಾಗುತ�� ೆ. ಇದನು� ನಮ� 

ಕಮ�ದ ಒಟು� �� ಎಂದು ಕ�ೆಯಬಹುದು. �ಾವ� ಕಮ�ದ �ಯಮವನು� ಅಥ� 

�ಾ��ೊಳ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಕಮ�ದ ಈ ಮೂರೂ �ಾ�ೆಗಳನು� �ೆ�ಾ�� ಅ��ರ�ೇಕು.

ಕಮ�ದ ಈ ಮೂರು �ಾ�ೆಗಳನು� ಮ�ೊ�� � ಪ��ೕ��ೋಣ. �ಾವ� ಪ���ಬ�ರೂ 

ಕಮ�ದ ಒಟು� ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದರ� � ನಮ� ಒ�ತು-�ೆಡಕುಗಳ �ೆಚ� 

ಮತು � ಜ�ಗಳ� �ೇ��ೊಂ�ರುತ�� ೆ. ಇದನು� �ಾವ� ಪ�� ಜನ�ದಲೂ �

4
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ಮುಂದುವ�ೆ��ೊಂಡು �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಮ� ಬ� �ೆ��� ಮತು � �ೆ�� �ಾಡು�ಗಳ� 

ಇ�ೆ�ಂದು ಇಟು��ೊ��. �ೆಲವ� �ಾಡು�ಗ��ೆ �ೕವ� �ಾ�ಂ��ೆ ಹಣವನು� 

ಭ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ�� ೆ. �ೆಲವದರ� � ಹಣ�ರುತ�� ೆ. �ೕವ� ಒಟು� �ತವ� ನು� 

��ಯ�ೇ�ಾದ�ೆ ಏನು �ಾಡು��ೕ�. �ೕವ� �ಮ� ಎ�ಾ � ಖಚು� ಮತು � ಜ�ಗಳನು� 

�ೆಕ��ಾ� ಒಟು� �ತ � ಎ���ೆ ಎಂದು ��ದು�ೊಳ����ೕ�. �ೕವ� �ೆ��� �ಾಡು�ಗಳ 

ಮೂಲಕ �ಮ� ಜ�ಯ�ರ� ುವ�ದ��ಂತ �ೆ��ನ ಹಣವನು� ಖಚು� �ಾ�ದ�� ೆ, �ೕವ� 

�ಾ�ಂ��ೆ ಹಣವನು� ಕಟ��ೇ�ಾಗುತ�� ೆ.

ಪ�� �ೕ�ತವ� ನಮ� ಒ�ತು-�ೆಡಕು ���ಗ�ಂ�ಾ� ಖಚು�-ಜ�ಾದ �ೆಕ�ದ 

ರೂಪದ��ರುತ��ೆ. ಕಮ�ದ ಈ ಎರಡು �ಾ�ೆಗಳನು� - �ಾ�ರಂ�ಕ �ತ� ಮತು� 

�ಾ���ಾ�ೆಯ �ತ�, �ೆಕ� �ಾ��ಾಗ ನಮ�ೆ ಕಮ�ದ ಒಟು� �ತ� ��ಯುತ��ೆ.

ಒಂದು ಉತ�ಮ�ಾದ ��� �ೆ�ೕಯರನು� �ೕವ� �ೇ��ೕ �ಾ�� ಅಂಗ��ಂದ 

�ೊಂಡು�ೊಳ����ೕ�. ಅ��ಕದಲ��ೆ� ಅಲ��ೆ ����ೊ, ಯು.�ೆ., ಆ�ೆ�ೕ��ಾ ಮತು� 

�ೆನ�ಾಗಳ�� �ಾಯ��ವ��ಸು��ರುವ ಎ�ೆ�ಾ��� ಮ��ೆಗಳನು� �ೕವ� ತುಂ�ಾ 

����ೊಳ����ೕ�. �ಾ�ಾ� ಈ ಮ��ೆಗಳ ಇ��ಾಸವನು� ಅ�ಯಲು 

ಪ�ಯ��ಸು��ೕ�. ಈ ಮ��ೆಗಳ� �ೇ��ೕ �ಾ�� �ಾ���ೇಶ� ಎಂಬ 

ಅ��ಕ� �ಲ��ೆ �ಾ��ಾ� ಮ��ೆ�ಾ� �ಾ�ರಂಭ�ೊಂಡು �ೇಶದ ಉದ�ಕೂ� 424 

ಮ��ೆಗಳನು� �ೊಂ��ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನು� ��ದು�ೊಳ����ೕ�. ಅ�ೇ �ೕ� �ೇ�ೆ 

�ೇಶಗಳಲೂ� ಸಹ ಈ ಮ��ೆಗಳ� ಬಹಳ �ೇಗ�ಾ� ಹರ� �ೆ�ೆದವ�. ಇವ� ಇಂದು 

ಉತ�ಮ�ಾದ ಸರ� ಮ��ೆಗ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ �ೇ��ೕ �ಾ�� ಕಂ�ೆ�ಯು 

ಕಮ�ದ ಮೂರು �ಾ�ಗಳು
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��ಾ�ತನ�ಾ�� ಅ�ಾ�ಯ 11�ೆ� ಅ�� �ಾ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಒಂದು �ನ �ಮ�ೆ 

ಆಕ��ಕ�ಾ� ��ಯುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� �ಾರಣ�ೇ�ೆಂದು �ಮ�ೆ ಬಹುಶಃ 

�ೊ�ೆಯುವ��ಲ�. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಖಚು� ಜ��ಂತ �ೆ����ರಬಹುದು. ಆ�ಾಯ��ಂತ 

ಖಚು� �ೆ�ಾ��ರಬಹುದು. ಕಮ�ದ �ಾ�ೆಗಳ ಕ�ೆಯೂ ಇ�ೇ. ಅದು �ೕವ� �ಾ�ರುವ 

ಒ� �ೆಯ ���ಗಳನು� �ಾತ� �ೋರುವ��ಲ�. �ೕವ� �ಾ�ದ �ೆಟ� ���ಗಳ 

�ೆಕ�ವನು� ಕೂಡ ಇಡುತ��ೆ. �ಾ�ರಂಭದ �ನಗಳ�� �ೇ��ೕ �ಾ�� ಕಂ�ೆ�ಯು 

ಒ� �ೆಯ ವ��ಾಟನು� ನ�ೆ�ರಬಹುದು ಆದ�ೆ, ನಂತರದ �ನಗಳ�� ಅದರ �ೆಚ� 

�ೆ�ಾ��, ಜ� ಕ���ಾ� ಅದು ��ಾ� ಎ��ರಬಹುದು.

ನಮ� �ೕವನದ ಒಟು� �ತ� ಅಂ�ಮ �ತ��ಾ�ದು� ಅದನು� ಕಮ�ದ ���ೆ 

�ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ನಮ� ಒಟು� �ತ� ಖ��ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಜ��ರಬಹುದು. 

ಅ�ೇ�ೇ ಇರ� ಈ ಅಂ�ಮ �ತ�ವ� ನಮ� �ಾ��ೊಂ��ೆ ಮು�ಯುವ��ಲ�. ಅದು 

ನಮ� ಒಟು� ಕಮ� ���ೆ �ೇಪ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದು �ೇ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ ಎಂದು 

�ಾ�ಾ�ರೂ ಊ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, ಸೃ��ಕತ���ೆ ಇ�ೆಲ�ದರ �ವರಗಳ� 

���ರುತ��ೆ. ಇಂತಹ ಕಮ� �� ಇರುವ�ದನು� �ಾವ� ಊ�ಸಬ�ೆ�ವ�. �ೕವ� �ಮ� 

ಹಲವ� �ಾ�ಂ� �ಾ�ೆಗಳನು� �ೋ��ಾಗ ಅವ�ಗಳ�� ಖ�ೇ� �ೆ�ಾ�� ಇರುವ�ದು 

ಕಂಡುಬರುತ��ೆ ಎಂ�ಟು��ೊ��. �ಮ� ಕ�� ಸದಸ�ತ�ದ ಶುಲ�, ಇಂಟ�ೆ���ನ 

ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ ನ�ೕಕರಣ, �ೕವ� �ಾ�ರುವ ಆ�ೆ�ೖ� �ಾ�ಂ�, ಇ�ೆಲ�ವ�ಗಳ 

ಖಚು�ಗಳ� �ಾ�ಂ� �ೆ�ೕ�-�ಂ�ನ�� ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. �ಮ� �ಾ�ೆ�ೆ ಒಂದು �ೊಡ� 

ಉಡು�ೊ�ೆ ಜ��ಾ�ರುತ��ೆ. ಇದು �ಮ� �ಾವನವರು �ಮ� ಹುಟು�ಹಬ��ೆ� 

�ೕ�ರುವ ಉಡು�ೊ�ೆ ಎಂದು�ೊಳ����ೕ�. �ಾವ� ನಮ� �ಾ�ಂ� �ಾ�ೆಯ��ನ 
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ಜ�ಾ- ಖಚು�ಗಳನು� �ೋ� ��ಯಬ�ೆ�ವ�. ಆದ�ೆ, ನಮ� ಒ� �ೆಯ ಮತು� �ೆಟ� 

ಪ��ಫಲಗಳನು� �ೋಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೆಲ��� �ೆಟ� ಪ��ಫಲಗಳ� �ೊರ��ಾಗ 

�ಾವ� �ೕವನದ� � �ಾವ ತಪ�ನು� �ಾ��ೆವ� ಎಂದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ನಮ� 

�ಂ�ನ ಜನ�ದ� � ತಪ��ಗಳನು� �ಾ�ರಬಹು�ೆಂಬುದನು� �ಾವ� ��ದು�ೊಳ��ವ��ಲ.�

�ೆಲವರು ಕಮ�ದ ಮೂರು �ಾ�ೆಗಳ ಬದಲು ಎರ�ೇ �ಾ�ೆಗ��ೆ�ಂದು ����ಾ�� ೆ. 

ಅವರ ಪ��ಾರ ಕಮ�ದ �� ಎಂಬ �ಾ�ೆ ಇರುವ��ಲ.�  �ೕವನವ� �ಂ�ನ �ೕವನದ 

ಮು�ಾಯ�  �ಾ�ೆ, ಅಂದ�ೆ ಈ �ೕವನದ �ಾ�ರಂ�ಕ �ಾ�ೆ�ಂದ ಕೂಡುತ�� ೆ ಎಂದು 

���ರು�ಾ�� ೆ. ಇದ�ೆ� ಈ�ನ �ೕವನದ �ಾ� � �ಾ�ೆಯ �ೆಕ� �ೇ��ೊಳ��ತ�� ೆಂದು 

ಅವರು ��ದು�ೊಂ��ಾ�� ೆ. �ೕವನವ� ಮು�ಾಯ�  �ಾ�ೆ�ಂ��ೆ �ೊ�ೆ�ೊಂಡು ಅ�ೇ 

ಮ�ೆ � ಇ�ೊ�ಂದು �ೕವನದ �ಾ�ರಂ�ಕ �ಾ�ೆ�ಾ�ರುತ�� ೆಂಬುದು ಅವರ ನಂ��ೆ. 

�ಾ�ಾ� ಮು�ಾಯ�  �ಾ�ೆಯು ಮುಂ�ನ �ೕವನದ �ಾ�ರಂ�ಕ �ಾ�ೆ�ಾ�ದು � ಅದು 

���ೆ �ೇರುವ��ಲ � �ಾ�ಾ� ಒಟು� �� ಇರುವ��ಲ � ಎಂದು ��ಯ�ಾಗುತ�� ೆ. ಅವರ 

ಪ��ಾರ ಈ ಜನ�ದ ಮು�ಾಯ�  �ಾ�ೆಯು - ಅದು ಒ��ರ� ಅಥ�ಾ �ೆಡು�ರ� - ಅ�ೇ 

ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ �ಾ�ರಂ�ಕ �ಾ�ೆ�ಾ�ರುತ�� ೆ. ಅವ��ೆ ಮೂರ�ೆಯ �ಾ�ೆಯ ಬ�ೆ �

ನಂ��ೆ ಇರುವ��ಲ.�  ಆದ�ೆ ಇ�ೆಲವ� ನೂ� ಅಧ�ಯನ �ಾ�ರುವ ಆ�ಾ���ಕ ಗುರುಗಳ 

ಪ��ಾರ ನಮ� ಮು�ಾಯ� ದ �ಾ�ೆಯ �ತ � ಎಷು� �ೊಡ�� ಾ�ರುತ�� ೆ ಎಂದ�ೆ ಅಷು� 

�ೊಡ � �ತವ� ನು� ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ �ಾ�ರಂ�ಕ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗಲು 

�ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ.�  ಅದು �ಾವ� �ಾ�ಂ�ನ� � ಪ�ೆದ �ಾಲದಂ�ೆ. �ೇವಲ ಒಂದು 

�ಾಗವನು� �ಾತ� �ೊಂ�ೊಯ�ಬಹುದು. �ಾ�ೆ �ೊಂಡು�ೋದ �ಾಗವ�ೆ�ೕ ಮುಂ�ನ 

ಜನ�ದ �ಾ�ರಂ�ಕ �ಾ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ.
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�ೕವ� ಕಂ�ೆ��ಂದರ� � �ೆಲಸ �ಾಡು�ದ� ು � ಹು�ಾರು ತಪ����ೕ� ಎಂ�ಟು��ೊ��. 

ಅದ�ೆ� ���ೆ� ಪ�ೆಯಲು �ೕವ� ಆಸ��ೆ��ೆ �ಾಖ�ಾಗು��ೕ�. ಆಸ��ೆ�ಯ ಖಚು� �ಮ� 10 

�ಂಗಳ ಸಂಬಳ�ೆ� ಸ�ಾನ�ಾದು�ಾ�ರುತ�� ೆ. �ೕವ� �� �ಾ��ರುವ��ಲ.�  

ಕಂ�ೆ�ಯು ಆಸ��ೆ�ಯ �ಲನ� ು� �ಾವ�ಸುತ�� ೆ ಮತು � �ಮ� ಸಂಬಳದ� � ಒಂದು 

�ಾಗವನು� 50 �ಂಗಳ�ಗಳ �ಾಲ ಕ�ತ�ೊ�ಸುತ�� ೆ. ಇದು �ಮ�ೆ ಸ�ಾಯ�ಾಗುತ�� ೆ. 

ಇ�ೊಂದು ನ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾದ ಸಂದಭ�. ಅ�ೇ �ೕವ� ಹತು � ದಶಲ�ದ �ಾಟ��ಂದನು� 

�ೆ��� �ೕ� ಎಂ�ಟ��ೊ��. �ಮ� ��ೈ�ಗಳ� �ಮ�ೆ ಎ�ಾ � ಹಣವನೂ� ಖಚು� 

�ಾ��ಡ�ೇಡ ಎಂದು ಸಲ�ೆ �ೕಡು�ಾ�� ೆ. ಒಂದು �ರ�  �ೇವ�ಯ� � ಈ ಹಣವ��ಟು� 

ಸ�ಲ� ಸ�ಲ��ಾ� ಹಲವ� ವಷ�ಗಳ �ಾಲ ಉಪ�ೕ�ಸುವಂ�ೆ �ೇಳ��ಾ�� ೆ. �ೕ�ೆ ಒಟು� 

ಕಮ�ದ ��ಯು �ಾಲದ ಹಣದಂ�ೆ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ರ�  

�ೇವ�ಯಂ�ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ�ರಬಹುದು.

ನಮ� ಮುಂ�ನ ಜನ�ವ� �ೇ�ೆ �ಧ��ಸಲ�ಡುತ�� ೆ? �ೇಹ �ಾಯುತ�� ೆ. ಅ��� ೆ ಅದರ 

ಪ��ಾಣ ಮು��ತು. ಆದ�ೆ ಕಮ�ವನು� ಮುಂದುವ�ಸುವ�ದು ಮನಸು�. �ಯಮವನು� 

ಆಧ��, ಮನಸು� ಒಟು� ಕಮ�ದ �ತ�ವನು�- ಒ�ತು ಮತು � �ೆಡಕುಗಳನು� �ೇ�� 

ಪ��ೕ�ಸುತ�� ೆ. ನಂತರ ಅದು ತನ� ಮರುಹುಟ�ನು� �ಧ��ಸುತ�� ೆ. �ಾವ� �ಾ�ಗ�ಾ� 

�ೆಟ� �ೆಲಸಗಳನು� �ಾಡು�ಾ � �ೕ��ದ�� ೆ, ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ವನು� ಸಂಗ���ರು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ನಮ�ೆ ಮುಂ�ನ �ೕವನದ� � �ಾವ��ೇ ಆ�� ಇರುವ��ಲ.�  �ಾವ� ನಮ� �ೆಟ� 

��ಯಗ��ಾ� �ೋವ�, ದುಃಖಗಳನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ �ೇ�ಾಗುತ�� ೆ. �ೆಲವ� ಧಮ�ಗಳ� 

ಮತು � �ಾಸ�ಗ�ಂಥಗಳ� ನಮ� �ೆಟ� ���ಗಳ �ೆ�ೆ�ಂ�ಾ� ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ� � �ಾವ� 

�ಾ��ಾ��ೕ ಅಥ�ಾ ಹುಳ��ಾ��ೕ ಬಹಳ �ೋವನು� ಅನುಭ�� 
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�ಾಯು�ೆ�ೕ�ೆಂದು �ಾರುತ��ೆ. ಈ �ೋವ�, ದುಃಖಗಳ� ನಮ� ಒಟು� ಕಮ�ದ 

�ತ�ವನು� ಕ�� �ಾ� ಅವ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾಗುವವ�ೆಗೂ ಇರುತ��ೆ. ನಂತರ 

�ಾವ� ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� ಒ� �ೆಯ ಕಮ� ಪ�ೆದು �ೕವನವನು� ಸಂ�ೋಷ�ಂದ 

ಕ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ��ಂದ ನಮ��� ಒ� �ೆಯ ಕಮ�ದ ���ದ��ೆ �ಾವ� ಒ� �ೆಯ 

ಮರುಹುಟ�ನು� ಪ�ೆಯಬಹುದು. ಆದ�ೆ ನಮ��� �ೆಟ� ಕಮ�ಗಳ ��ಯ�ೆ�ೕ ಇದ��ೆ 

�ಾವ� �ೋವ� ದುಃಖಗಳನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ �ೇ�ೆ ಆ��ಗ�ರುವ��ಲ�. ಆದ��ಂದ 

ಪ�� �ಣವ� �ಾವ� ಒ� �ೆಯ ���ಯ�� �ೊಡಗು�ಾ� �ೆಚು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ದ 

�ತ�ವನು� ಗ���ೊಳ��ವ�ದು ಮುಖ�. �ಾ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ �ಾವ� ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� 

ಈ ��ಯನು� ಮುಂದುವ�ೆ� �ೆಚು� ಸಂ�ೋಷ�ಾಯಕ�ಾ� ಬದುಕಬಹುದು.

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� �ೇವಲ ನಮ� ಇಂ�ನ ಬದುಕನ��ೆ�ೕ ಅಲ� ನಂತರದ ಬದುಕನು� 

ಕೂಡ �ಯಂ��ಸುತ��ೆ. �ಾವ� ಕಮ�ದ ಮೂರು �ಾ�ೆಗಳನು� ಅಥ� �ಾ��ೊಂಡ�ೆ 

ನಮ� ಇಂ�ನ ಬದು�ನ ಒ�ತು �ೆಡಕುಗಳ�, ನಮ� �ಂ�ನ ಕೃತ�ದ ಫ�ತಗಳ� 

ಎಂಬುದು ಅ��ಾಗುತ��ೆ. ನಮ� ಬದು�ನ�� ನ�ೆಯು��ರುವ �ಾವ �ದ��ಾನವ� 

ಕೂಡ ಆಕ��ಕವಲ�. ನಮ� �ೕವನದ�� ನ�ೆಯುವ ಎಲ� ಸಂಗ�ಗಳ� ನಮ� ಕಮ�ದ 

ಫ�ತಗಳ�. ಪ���ಂದು ಕಮ�ವ� ನಮ�ೆ ಒಂದು ಸಂದಭ��ಾ� ಅಥ�ಾ 

ಅವ�ಾಶ�ಾ� �ಾಣಬಹುದು. ಇವ�ಗಳನು� �ಾವ� ನಮ� ಬು��ವಂ��ೆ�ಂದ ಆ�� 

�ಾ��ೊಳ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಇವ� ����ೆ ಎ�ೆ�ಾ��ೊಡುತ��ೆ ಮತು� ಇವ�ಗ� ೕೆ 

ನಮ� ಕಮ��ೆಂದು �ಾಖ�ಾಗುತ��ೆ. ಅವ� ಮುಂ�ೆ ಈ ಜನ�ದ���ೕ ಅಥ�ಾ 

ತದನಂತರದ ಜನ�ದ���ೕ ಪ�ಕಟ�ೊಳ��ತ��ೆ. ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� ಮತು� 

ಕಮ�ದ ಮೂರು �ಾ�ೆಗಳನು� �ಾವ� ಸ��ಾ� ��ದು�ೊಳ��ೇ �ೋದ�ೆ ನಮ�ೆ 
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ಸೂ�� ��ವ��ೆ �ಾಧ��ಾಗುವ��ಲ�. �ಾ�ಾದ�� �ಾವ� ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ� 

��ಯನು� ಸಂಗ�ಹ �ಾ�ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು ಸಹಜ�ಾ��ೕ �ೋವ�, ದುಃಖಗಳನು� 

ಉಂಟು�ಾಡುತ��ೆ.

ನಮ� �ಾ� � �ಾ�ೆಯ ಕಮ�ವ� �ೇ�ೆ �ಾಯ� �ವ��ಸುತ�� ೆ? ನಮ� ಪ���ಂದು 

���ಯನೂ� ಒ�ತು ಅಥ�ಾ �ೆಡುಕು, ಕೂ�ರ�ಾದದು � ಅಥ�ಾ ದ��ಂದ ಕೂ�ದು �

ಮತು � ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಅಥ�ಾ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ���ಗ�ೆಂದು �ಾಖಲು �ಾಡ�ಾಗುತ�� ೆ. ಈ 

ತತ�ವ� ಕಮ�ಗಳ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾ� �ಾಖಲು �ಾಡಲು ತನ��ೇ ��ಾನವನು� 

�ೊಂ��ೆ. �ಯಮವ� �ೇ�ೆ �ಾಯ��ೆಸಗುತ�� ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾರೂ �ವ�ಸ�ಾರರು. 

ಒ� �ೆಯ ���ಗ��ೆ ಉತಮ�  ಫಲ ಮತು � �ೆಟ� ���ಗ��ೆ �ೆಟ� ಫಲ �ೊರಕುತ�� ೆಂಬುದನು� 

ಊ�ಸಬ�ೆವ� �. ಅದರಂ�ೆ ನಮ� ಬದುಕು ಸಂ�ೋಷ�ಾಯಕ�ಾಗಬಹುದು ಅಥ�ಾ 

ದುಃಖ�ಂದ ಕೂ�ರಬಹುದು. �ಾ�ಂದು ���ಯೂ ಇದ�ಂದ 

ತ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ� �ಾರ�ಾ�ದರೂ �ೊ�ೆ �ಾ�ದ�ೆ ಕಮ�ದ 

�ಯಮ ಅದನು� �ಾಖಲು �ಾಡ�ೇ ಇರುವ��ಲ�.

ಆದ��ಂದ�ೇ �ಾ��ಗಳ �ಾಂಸವನು� �ನು�ವ�ದು �ಾ���ಂ�ೆ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ 

ಅ�ೇಕ ಧಮ�ಗಳ� ಅದನು� ��ೇ���ೆ. ಇನೂ� �ೆಲವ� ಧಮ�ಗಳ� �ಾ��ೆ�, ಈರು�� 

�ೆಳ����ಗಳಂತಹ �ೆ�ೆ�ಗಳನು� ಕೂಡ �ನು�ವ�ದನು� ��ೇ�ಸುತ��ೆ. �ಾ�ದ��ೆ 

�ಾ�ೇನು �ಾಡ�ೇಕು? ಇ�ಾ�ವ�ದನೂ� �ನ��ೇ ಇ�ೋಣ�ೇ? ಈ �ಷಯದ ಬ�ೆ� 

�ಾವ� ನಮ� ��ಾರಶ��ಯನು� ಬಳ� ನಮ� �ೈ�ಕ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 

��ಾ�ರವನು� �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ� �ೇ�ೆಯವರ ಬ�ೆ� ನಮ� �ೕಪ�ನು� 
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�ೕಡ�ೇ�ಾ�ಲ.�  ಆದ�ೆ ನಮ� ಬದು�ನ �ೕ�ಯ ಬ�ೆ � ��ಾ�ರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. 

�ಾವ� �ೊ�ೆ �ಾ�ದ� ,ೆ �ಾವ� ಕೂಡ �ೊ�ೆ�ಾಗುವ �ಾಧ��ೆ ಇರುವಂ�ೆ�ೕ, �ಾವ� 

�ಾ��ಾದರೂ �ೕಸ �ಾ�ದ� ,ೆ �ಾವ� ಕೂಡ �ೕಸ �ೋಗುವ �ಾಧ��ೆ�ೕ �ೆಚು�. 

ಆದ�� ಂದ ದ�ಾಳ��ಾ�ದು�� ೊಂಡು ��ಸುವ ಗುಣವನು� �ೊಂ�ದ�� ೆ ಅದು ಮುಂ�ೆ 

ಭ�ಷ�ದ� � �ೆಚು� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮಗಳನು�ಂಟು�ಾಡಬಹುದು. �ಾವ� ಕಮ�ದ 

�ಯಮಗಳನು� ��ದು�ೊಂಡ�ೆ ನಮ� ಪ�ಸುತ�  �ೕವನದ� � ಅದನು� 

ಅಳವ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಒ� �ೆಯ ಕೃತ�ಗಳ� ಎಂದೂ �ಷ��ೕಜಕವಲ.�  ಪ���ಂದು 

ಒ� �ೆಯ ���ಯೂ ಕಮ�ದ ಪ�ಸಕ� ದ� � �ಾಖ�ಾ�ದು � ಅದು ಒ� �ೆಯ ಫಲವನು� 

�ೕಡುತ�� ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಟ� ���ಗ�ಂ�ಾ� ರ�ಾಗ� ುತ�� ೆ. �ೕವ� ಏ� �ಾ��� ��ಾನದ� �

ಪ��ಾ�ಸು�ರ� ಬಹುದು. ಪ���ಂದು ��ಾನ�ಾನ ಕಂ�ೆ�ಯೂ �ಮ�ೆ �ಾಯ�� 

�ಾ�ಂಟುಗಳನು� �ೕಡುತ�� ೆ. ಆ �ಾ�ಂಟುಗಳ� �ಮ� �ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ ಆಗುತ�� ೆ. 

ಒಂದು �ನ �ಮ� �ಾಯ�ದ��ಯು �ಮ�ೆ ಜ�ಾ ಆ�ರುವ �ಾಯ�� �ಾ�ಂಟುಗ��ೆ 

ಬದ�ಾ� �ಮ�ೆ ಜಗತನ� ು� ��ಾನದ� � ಸುತಲ� ು ಎರಡು ಬು�ಸ�ೆ� �ಾ��  ��ೆಟುಗಳ� 

�ೊ�ೆ��ೆ ಎಂದು �ೇಳ��ಾ�� ೆ. ಆದ�ೆ ಕಮ�ದ ��ಾರದ� � ಇದು �ನ� �ೕ�ಯ� � �ೆಲಸ 

�ಾಡುತ�� ೆ. ಒಂದು �ಾವ� ಈ �ಾ�ಂಟುಗ��ೆ ಬದ�ಾ� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾ�ಲ.�

ಕಮ�ದ �ಯಮ�ೇ ತನ��ೇ �ೕ�ಯ�� ಆ�� �ಾಡುತ��ೆ. ಮ�ೆ� ��ಾನ�ಾನ 

ಕಂ�ೆ�ಗಳ �ಾ�ಂಟುಗಳಂ�ೆ ಈ ಕಮ�ದ �ಾ�ಂಟುಗಳ� ತಮ�ಷ��ೆ� ಅವ�ಯ 

ನಂತರ �ೊ�ೆ�ೊಳ��ವ��ಲ�. ಬದಲು ಅವ� ಪ�ಕಟ�ೊಂ�ೇ�ೊಳ��ತ��ೆ. ಆದ��ಂದ 

ನಮ� ಪ�ಸು�ತ �ೕವನದ ಪ���ಂದು ���ಯೂ ಕಮ�ದ ತಂ�ಾ�ಂಶದ�� 

�ಾಖ�ಾ�ದು� ನಮ�ೆ ಅದರ ಫಲ�ಾ� ಫಲ ಅಥ�ಾ �ಾಪ �ೊರಕುತ��ೆ.

ಕಮ�ದ ಮೂರು �ಾ�ಗಳು

ಕಮ�
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�ಾವ� �ಜಕೂ� �ಾಪ �ಾ� ನಮ� ಕೃತ�ಗ�ಂದ ತ����ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ೇ? 

�ಾ�ೆಂದು ��ದು�ೊಂಡ�ೆ �ಾವ� �ಾವ��ೋ ಕಲ��ಾ �ೋಕದ�� 

�ಹ�ಸು��ರ�ೇಕು. ನಮ� ಪ���ಂದು �ೆಟ� ಕೃತ�ವನೂ� ಕಮ�ದ �ಯಮವ� 

�ಾಖಲು �ಾ��ೊಂ�ರುತ��ೆ. �ಾವ� ಇದ�ಂದ ತ����ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ೇ ಇಲ�. 

�ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪದ�� ಅದು ನಮ�ತ� �ಂ�ರು� ಬಂ�ೇ ಬರುತ��ೆ. 

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� �ೆಲಸ �ಾಡುವ��ೇ �ೕ�ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, �ೕವ� ಒಂದು 

�ೆ�ೊ��ಾದ�� ಮದ�ವನು� �ೇ�ಸು��ೕ� ಎಂ�ಟು��ೊ��ೆ �ೕಣ. �ೕವ� ಅ�ಾ�ಾ�� 

ಹಣವನು� �ಾವ�ಸ�ೇ ಇರ�ಾಗುವ��ಲ�. �ೕವ� ಮದ�ವನು� �ೇ��, �ೆ�ೊ��ಾ�ಂದ 

�ೊರ�ೕಳ��ಾಗ ಹಣವನು� �ಾವ���ೕ �ೊರ �ೕಳ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

ಮೂರು ಬ�ೆಯ ಕಮ�ದ �ಾ�ೆಗ��ೆ�ಂದು ��ದು�ೊಂ�ೆವ� - ಅವ�ಗಳ� 

�ಾ�ರಂಭದ �ತ�, �ಾ�� �ಾ�ೆ ಮತು� ಒಟು� ಕಮ�ದ ��. ಇವ� ಮೂರೂ �ಾ�ೆಗಳ� 

ಒಂದ�ೊ�ಂದು ಸಂಬಂಧವನು� �ೊಂ��ೆ ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಅಂ�ಮ�ಾ� ಇವ� ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ �ಾಗ�ಾ�ದು� ನಮ� ��ಯನು� 

�ಧ��ಸುತ��ೆ. ನಮ� ಇಂ�ನ ಕಮ�ಗಳ �ೌಕ��ನ�� �ಾವ� ನಮ� ���ಗಳನು� 

�ಾಡುವ ಆ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. ನಮ� ಇಂ�ನ ���ಗಳ� ಭ�ಷ�ದ�� ನಮ� 

ಕಮ�ವನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ����ೆ�ೕ�ೆ. ಅಂದ�ೆ ಇಂ�ನ ���ಗಳ� 

ಏ�ೇ ಆ�ರ� ಅವ� ನಮ� ಭ�ಷ�ದ ಕಮ�ವನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ. ಇ�ೆಲ�ವ� ನಮ�ೆ 

ಸ�ಷ��ಾ� ���ದ�ರೂ ಸಹ ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� �ೇ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆಂದು 

ನಮ�ಾ�ಗೂ ���ಲ�. �ಾವ ಒ���ೆ �ೆಚು� ಅಂಕ, �ಾವ �ಾಪ�ೆ� ಎಷು� ��ೆ 

ಎಂಬುದನು� �ಧ��ಸುವವನು ಸೃ��ಕತ� ಮತು� ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� �ಾತ�.

ಕಮ�ದ ಮೂರು �ಾ�ಗಳು

ಕಮ�
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ಕಮ�ದ �ಯಮ ಮೂರು �ಾ�ೆಗಳನು�  �ೊಂ��ೆ-

ಮರದ �ೇ�ನಂ�ೆ �ಾ�ರಂ�ಕ �ತ�ದ �ಾ�ೆ,

�ಾವ� ಪ�ಸು�ತದ�� �ಾಡುವ ಎ�ಾ� ���ಗಳ �ಾ�� �ಾ�ೆ

�ಮ� �ೕ�ೆ ಸ�ಾ ��ಾ ಇಡುವ ಒಟು� ಕಮ�ದ ��.

ಕಮ�ದ ಮೂರು �ಾ�ಗಳು

ಕಮ�
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1. �ಾ�ರಂ�ಕ �ತ�:

�ಾವ� ಹು���ಾಗ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ಬಂ�ರುವ ಒಟು� ಕಮ�ದ ��.

ಅದು ನಮ� ಪ�ಸು�ತ �ೕವನವನು� �ಾವ� ಎ��, 

�ೇ�ೆ ಹುಟು��ೆ�ೕ�ೆಂಬುದನು� ಕೂಡ �ಧ��ಸುತ��ೆ.

ಅದು ನಮ� ಹು��ನ ಸಂದಭ�ವನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ.

2. �ಾ�� �ಾ�ೆ

�ಾವ� �ೕವನದ�� ಎಸಗುವ ಎ�ಾ� ���ಗಳ� -

ಅವ� ಒ��ರ� ಅಥ�ಾ �ೆಡು�ರ�, �ಾ�ಾಗುತ��ೆ.

ನಮ� ಆಯಸು� ಮು�ದ ಕೂಡ�ೇ ಅವ� ನಮ� �ಾ�ರಂ�ಕ

�ತ��ೆ� �ೇಪ��ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ಮತು� ಒಟು� �ತ�ವನು�

ಕಮ�ದ ಒಟು� ���ೆ �ೊಂ�ೊಯ��ಾಗುತ��ೆ.

ಕಮ�ದ ಮೂರು �ಾ�ೆಗಳ�

�ಾ�ಾಂಶ:

ಕಮ�
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ಕಮ�ದ ಮೂರು �ಾ�ೆಗಳ�

�ಾ�ಾಂಶ:

3. ಕಮ�ದ ಒಟು� ��

ನಮ� �ೕ�ತದ �ೊ�ೆಯ�� ನಮ� ಒಟು� ಕಮ�-

�ಾ�ರಂ�ಕ �ತ� ಮತು� �ಾ�� �ಾ�ೆ, ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಮತು� ನ�ಾ�ಾತ�ಕಗಳ�

ನಮ� ಎ�ಾ� ಜನ�ಗಳ ಕಮ�ದ �ತ��ೆ� �ೇಪ�ಪ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾವ� ಪ�ೆಯುವ ಪ���ಂದು ಜನ�ವ� ಕಮ�ದ �ತ�ವನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ.

ಈ �ತ�ವನು� ಕಮ�ದ ಒಟು� ���ೆ �ೇ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಈ ���ಂದ�ೇ ನಮ� ಮುಂ�ನ ಜನ� ಆ���ಾಗುತ��ೆ.

ಎಲ� ಮೂರು �ಾ�ೆಗಳ� ಒಂದ�ೊಡ�ೊಂದು

ಸಂಬಂಧ �ೊಂ�ದು� ನಮ� “ಕಮ�”ವನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ.

ಕಮ�
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ಬದುಕುವ ಉತ�ಮ �ಾಗ� �ಾವ�ದು? �ಾನವ�ೋ�ಯ ಮುಖ� ಗು� ಕಮ�ದ 

�ಯಮಗಳನು� ��ದು�ೊಂಡು ಉತ�ಮ ���ಗಳ�� �ೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ಉತ�ಮ 

��ಯನು� ರೂ���ೊಳ��ವ�ದು. ಇದು ನಮ� ಕಮ� �ೕವನದ ಮುಖ� ಅಂಶ�ಾ�ದು�, 

�ಾವ� �ನ�ತ�ದ ಕಮ�ದ ಸಂದಭ�ಗಳನು� ಎದು�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ?

ಕಮ�ದ �ಯಮವನು� �ಾವ� ತ����ೊಳ�ಬ�ೆ��ೆ? �ಾ�ೆ �ಾಡುವ�ದು �ಾಧ��ಲ�. 

�ಾವ� ಊಟ, ��ೆ�, ಉ��ಾಟ �ಾಡುವಂ�ೆ ���ಯ�� ಕೂಡ �ೊಡಗ�ೇ�ೇಕು. 

ನಮ�ೆ ����ಂದ �ಡುಗ�ೆ ಇಲ�. ನಮ� ���ಗಳ� ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ�ಂದ 

�ೆ�ೕ�ತ�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ಅವ� �ರಂತರ�ಾ� ಒ� �ೆಯ ಮತು� �ೆಟ� ಕಮ�ವನು� ಸೃ�� 

�ಾಡುತ��ೆ. ����ಂದ ತ����ೊಳ��ವ �ೕಚ�ೆಯನು� ಕೂಡ �ಾವ� 

�ಾಡುವಂ�ಲ�. �ಾವ� ನಮ� ಬದು�ನ�� ಅ�ೇಕ ���ಗಳ�� �ೊಡಗು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� 

ಅದ�ಾ�� ತಕ� ಪ��ಫಲಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಬಹಳ ಉತಮ�  �ೆಲಸಗಳನು� �ಾ� ಸಂ�ೋಷದ �ೕವನವನು� ಬದು��ೆ�ೕ�ೆ 

ಎಂದು�ೊ��ೆ �ೕಣ. ಆದ�ೆ ಇದ�� �ದಂ�ೆ ನಮ�ೆ �ೂೕರ�ಾದ ಸಂದಭ� ಎದು�ಾಗುತ�� ೆ. 

�ಾವ� ಇದನು� ಶ�ಸು�ಾ � ಮತಷ� ು� ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡ�ೇ�ೆ 

5
ನಮ� ಬದು�ನ�� ಕಮ�

ಕಮ�
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ಅಥ�ಾ ಇವ� ನಮ� ಪ�ವ�ಕೃತ�ಗಳ ಫ�ತಗ�ೆಂದು ��ದು ಮುಂದುವ�ೆಯ�ೇ�ೆ? 

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� �ೆ�ಾ�� ಅ�ತ ಜನ ತಮ�ೆ �ೊಂದ�ೆ�ಾ�ಾಗ ಇದು ತಮ� 

ಪ�ವ�ಕೃತ�ಗಳನು� ರದು�ಪ�ಸುವ ಸಲು�ಾ� ಎಂದು ಬ�ೆದು ಸಂ�ೋಷಪಡು�ಾ��ೆ. 

ಒ�� ಈ ಸಂಕಟ�ಂದ �ಾ�ಾದ�ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ �ಷಯಗಳ� ತಮ� �ೕವನದ�� 

ಒದ�ಬರುತ��ೆಂಬ ಭರವ�ೆ�ಂ��ೆ ಅವರು ಬದುಕು�ಾ��ೆ. ನಮ� ಕಮ�ದ ಮತು� 

�ಾ�� �ಾ�ೆಗಳ�� ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ಗ�ರುವತನಕವ� ಅವ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� 

ಖ�ಾ�ಗುವತನಕವ� ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� �ಾವ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ನಮ�ನು� 

ಕಮ�ದ �ಯಮಗ��ೆ ಒ����ೊಂಡು�ಡ�ೇಕು. �ಾವ� ಭ�ಷ�ದ�� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ 

ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡಲು ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಮತು� �ೈ�ಕ�ೆ�ಂದ 

ನ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು. ಇ�ೇ ಸ��ಾ� ಬದುಕುವ �ಾಗ�.

ನಮ� ಮನ�ೆ�ಂಬುದು ಒಂದು ಮಕ�ಟ. ಅದು ಸ�ಾ ��ಾರಗಳನು� ಹು��ಸುತ��ೇ 

ಇರುತ��ೆ. ಅದು ��ಷ�ೆ� 50 ��ಾರಗಳನು� ಹು��ಸುತ��ೆಂದು ಒಂದು ಅಂ�ಾಜು. 

ಇವ� �ನ�ೆ� 50,000 ��ಾರಗ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ��ಾರಗ� ೕೆ ����ಾ� 

�ೊರ�ೊಮು�ತ��ೆ ಮತು� ���ಗಳ� ಕಮ�ದ �ಯಮ�ೆ� ಒಳಪ���ೆ. �ಾ�ಾ� 

�ೇಹವ� ���ಯ�� �ೊಡ�ದರೂ �ಜಕೂ� ಕಮ��ೆ� �ಾರಣ�ಾಗುವ�ದು ಮನಸು� 

ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ದ��ೆ �ಾವ� ಮನಸ�ನು� �ೇ�ೆ �ಗ��ಸಬಹುದು. 

��ಾರಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ�ದು ಕಷ��ಾದರೂ ನಮ� ಬು��ಮ�ೆ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾವ� 

ಅವ�ಗಳನು� �ೋ� ಸಮನ�ಯ�ೆಯನು� �ಾ�ಸಬಹುದು. �ಾವ� ಈ ಶ��ಗಳನು� 

�ಾಕಷು� �ಾಗರೂಕ�ಾ� ಬಳ�ದ�ೆ ��ಾರಗಳ� ���ಗ�ಾ� �ೊರ�ೊಮು�ವ 

�ದ�ೇ ಅವ�ಗಳನು� �ವ�� �ಾಕಬಹುದು. ಅಥ�ಾ ಈ ��ಾರಗಳ ಸಲು�ಾ� 

ನಮ� ಬದು�ನ�� ಕಮ�
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�ೊರ���ದ ���ಗಳನು� �ೋ� �ೊರ�ೆ�ೆಯಬಹುದು. ನಮ� ಬು��ಮ�ೆ�ಯನು� 

ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ� ಸಂಕಲ�ಶ���ಂದ ಅದನು� ���ಗಳನು� �ೈ�ೊಳ��ವ ಒಂದು 

ಶ���ಾ� �ಾಧನವ�ಾ�� ಬಳಸಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಭ�ಷ�ದ�� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ 

ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡಬಹುದು. 

ಸ��ಾ� ಬದುಕುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾ�ದ�ೆ 

ಕ��ೕಣ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ದ ಭಂ�ಾರವ� �ಾ��ಾ� ನಮ� �ೕವನವ� 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ��ಂದ ಕೂ�ರುತ��ೆ. ಇದು ಬಹಳ ಸುಲಭ�ೆ���ದರೂ ಅಷು� 

ಸುಲಭವಲ�. ನಮ� �ೇಹವ� ಪಂ�ೇಂ��ಯಗಳನು� ಮತು� ಮನಸ�ನು� �ೊಂ�ದು� 

ಅವ�ಗಳ� ಒ�ಾ�� ಗ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಮ�ೆಗಳನು� 

�ೆ�ೆ��ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಈ ಆ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಮ�ೆಗಳ� �ಾಮ, �ೕಹ, ದು�ಾ�ೆ, 

�ೊ�ೆ��ಚು� ಇನೂ� ಮುಂ�ಾದ ತಪ�� ���ಗಳತ� ನಮ�ನು� �ೊಂ�ೊಯು�ತ��ೆ. �ಾವ� 

ಇವ�ಗಳನು� ಗುರು�� ���ಪ��ಾ� ಬದುಕ�ದ��ೆ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾದ 

ಕಮ�ಗಳನು�ಂಟು �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ.

ನಮ��� �ೆಲವರು �ಾತ� ಉತ�ಮ�ಾದ ವ���ತ�ವನು� ರೂ���ೊಳ��ವ ಅವ�ಾಶವನು� 

ಪ�ೆದ ಅದೃಷ��ಾ�ಗ�ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು ನಮ� ಪ�ವ�ಕಮ�ದ ಫಲ�ೇ ಆ�ರುತ��ೆ. 

�ಾವ� ವಯಸ��ಾ� �ೆ�ೆಯು��ದ�ಂ�ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ �ಂತ�ೆ, �ಾವ�ೆ ಮತು� ರೂ�ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ವ���ತ�ವನು� �ೊಂದು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ವನು� 

ಉಂಟು�ಾಡಲು ಒಂದು �ೌಕಟ�ನು� ಒಡ�ಸುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಈ �ಯಮ ಎಷು� 

��ಷ��ಾದ�ೆ�ಂದ�ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ��ಾರಗಳ ವ���ಯೂ ಕೂಡ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ಗಳ 

ನಮ� ಬದು�ನ�� ಕಮ�
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�ಾಗರದ�� ಮುಳ�� �ೋಗಬಹುದು. ಇದು ನಮ� ಸಂಕಲ� ಶ��, ಬು��ಮ�ೆ� ಮತು� 

ಕಮ�ದ �ಾ�ೆ�ಂದ ರೂ�ತ�ಾದ ಮುಕ�ಮನ��ನ ಆ���ಾ�ರುತ��ೆ. ಕಮ�ದ 

�ಯಮಗಳ ಈ ಎ�ಾ� ಲ�ಣಗಳನು� ��ದು�ೊಳ��ವ�ದು ಒ� �ೆಯ �ೕವನ ಮತು� 

ಭ�ಷ��ೆ� ಮುಖ��ಾಗುತ��ೆ. 

�ೆಲ��� �ಾವ� ಕಷ�ಪಡಬಹುದು. ಇದು ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ದ ಫಲ ಎಂದು 

��ಯುವ�ದರ ಬದಲು �ಾವ� �ಾ�ರುವ ತ�ಾ�ದರೂ ಏನು? �ಾನು ಏ�ೆ 

ಕಷ�ಪಡ�ೇಕು? ಇಷು� ಒ� �ೆಯವ�ಾ� �ೕವನವನು� ನ�ೆ�ದ ನನ�ೆ ಏ�ೆ 

�ೕ�ಾಗ�ೇಕು? ಎಂದು ಸೃ��ಕತ�ನನು� ದೂರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ, ಈ ಪ��ೆ�ಗಳ� ಅಪ�ಸು�ತ. 

�ಾರಣ, ಸತ��ೇ�ೆಂದ�ೆ, ನಮ�ೆ ಕಷ�ಗಳ� ಯಕಃ��ತ�ಾ� ಬರುವ��ಲ�. ಅವ� 

ನಮ��ೇ ಕಮ�ಗಳ ಫಲ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಾವ� ಅ�ಾ�ಗ�ಾಗ�ೆ ಈ ಸತ�ವನು� ಒ�� 

ಬದುಕ�ೇಕು. �ಾವ� ಅ�ಾನ�ಂದ ಈ �ಯಮಗಳನು� ದೂ�ದ�ೆ ನಮ� ಕೃತ�ಗಳ� 

�ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ�ೕ �ೊರತು ಕ���ಾಗುವ��ಲ�. ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� �ೇ�ೆ �ೆಲಸ 

�ಾಡುತ��ೆಂಬುದನು� ���ದು� �ೋವನು� ಒ���ೊಂಡ�ೆ ಅದನು� ತ�ೆದು�ೊಳ�ಲು 

ಮತು� �ೕರಲು ಸುಲಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, �ೇವಲ �ೇಲ�ೇ�ೆಲವ� ಜನ 

ಅದೃಷ�ವಂತರು �ಾತ� ಇದನು� ಅಥ� �ಾ��ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಅವರು ತಮ� 

ಪ�ವ�ಜನ�ದ �ಾಪಗಳ ಕಮ�ವನು� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು ಸಂ�ೋಷಪಡು�ಾ��ೆ.

ಈ ಕಮ�ಗಳನು� ���ಸು��ರುವವರು �ಾರು? ಅದು ನಮ� ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ. 

ನಮ� ಮನಸು� ��ಾರಗಳನು� ಹುಟು��ಾ� ಆ ಮೂಲಕ ���ಗಳ�� �ೊಡಗುವಂ�ೆ 

�ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ಆ ಮೂಲಕ ಕಮ�ಗಳನು� ���ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾವ� 

ನಮ� ಬದು�ನ�� ಕಮ�

ಕಮ�
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ವ��ಗ� �ಾ� ನ��ದುರು ಇರುವ ಸ�ಾಲು ಸರಳ�ಾ��ೆ. �ಾವ� �ೈವಸಂಕಲ�ವನು� 

ಒ���ೊಂಡು ಅದು ನಮ�ೆ ಅ�ಾ�ಯವನು� ಎಸ�ಲ � ಎಂಬುದನು� ��ಯ�ೇಕು. ನಮ�  

���ಗ�  ೆನಮ�ೆ �ಂ�ರು� ಬರುತ�� ೆ ಎಂಬುದನು� ��ಯ�ೇಕು. �ೈವಸಂಕಲ�ವನು� 

ಸಂ�ೋಷ�ಂದ ಒ���ೊಳ��ವ ಮೂಲಕ �ಾವ� ನಮ� ಪ�ವ�ಜನ�ದ ಕಮ�ಗಳನು� 

�ೊ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. �ಾವ� ಕಷ�ವ�ೆ�ದು���ಾಗ�ೆ�ಾ � �ಾ�ೆ �ಾಡುವ�ದು 

ಅಗತ��ಾದರೂ �ಾವ� ನಮ� ���ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ಗಳನು� 

���ಸಲು �ರಂತರ�ಾ� ಪ�ಯ��ಸು�ರ� �ೇಕು. ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ಗ�ಂ�ಾ� 

�ಾವ� ಈ ಜನ�ದ� � ನಮ� �ಾಪಗಳನು� �ೊ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಅದೃಷ�ವನು� �ೊಂ�ದ�� ೆ 

ಅದ�ೆ� �ಾರಣ�ಾದ �ೈವ��ೆ �ಾವ� ಕೃತ��ಾ�ರ�ೇಕು. ನಮ� �ೕವನವ� 

ಬ�ೆ�ವ�. ನಮ� ಅಹಂ ಅದು ನಮ� �ೇಹ, ನಮ� ಮನಸು� ಮತು� ನಮ� ��� ಎಂದು 

�ಾರುತ��ೆ. ಎಲ�ವ� ಸಂಭ�ಸುವ�ದು �ಾನು �ಾಡುವ�ದ�ಂದ. �ಾ�ಾ� ಮನಸು� 

ಮತು� ಅಹಂಗಳ� ಕಮ�ಗಳನು� ���ಸುವ�ದರ�� ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� 

ಸಂಗ�ಹ�ೊ�ಸುವ�ದರ�� ಪ�ಮುಖ �ಾತ�ವನು� ವ�ಸುತ��ೆ.

ಕಮ�ವ� ಪ�ಕಟ�ೊಂಡು ದುಃಖವನು� ಉಂಟು�ಾ��ಾಗ ಕಷ�ಪಡುವವರು �ಾರು? 

�ಸ�ಂಶಯ�ಾ� ಅದು ನಮ� �ೇಹ�ೇ ಆ�ರುತ��ೆ. �ೋವ� �ಟ��ದಲು 

�ಾ���ೊಳ��ವ�ದು �ೇಹದ���ೕ. ಅಂ�ಮ�ಾ� �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ 

ಎಲ�ವ� ಒ���ೇ ಈ �ೋವನು� ಅನುಭ���ಾಗ, ಅಂದ�ೆ �ೈ�ಕ ಮತು� 

�ಾವ�ಾತ�ಕ�ಾ� �ೋವನು� ಅನುಭ�ಸುತ��ೆ. ನಮ� �ೇಹದ ಮೂಲಕ�ೇ 

���ಯನು� �ೈ�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ಕಮ�ವ� ನಮ�ೇ �ಂ�ರು� ಬರುತ��ೆ.

ನಮ� ಬದು�ನ�� ಕಮ�
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ಉತ�ಮ�ಾ�ದ�ರೂ �ಾವ� ಅಹಂ�ಾರ�ಂದ ನ�ೆದು�ೊಂಡು ತಪ��ಗಳನು� �ಾ�ದ�ೆ 

ಆ �ಾಪಕಮ�ದ ಫಲ ಕೂಡ ನಮ�ನು� �ೆನ��� ಬರುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ �ೕವನ ಪ��� 

ಕಮ�ದ �ಯಗಳ� ಅ��ತ�ದ��ರುವ�ದರ ಬ�ೆ� �ಾವ� ಅ��ರ�ೇಕು.

�ಾವ� ಒ� �ೆಯದ�ೆ�ೕ �ಾ�ರ� ಅಥ�ಾ �ೆಟ�ದ��ೆ�ೕ �ಾ�ರ� ಅದ�ೆ� ತಕ� 

ಪ��ಫಲವನು� �ಾ�ನ ನಂತರ ಪ�ೆಯ�ೇ�ೇಕು. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ಮುಪ��, �ೋಗ ಮತು� 

�ಾವನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಗೂ �ಾ��ಂದ ತ����ೊಳ�ಲು 

�ಾಧ��ಲ�. �ಾವ� ಎನು�ವ�ದು ಬಹಳ ದುಃಖ�ಾಯಕ�ಾದುದು. �ಾರಣ, ಅದು ಎ�ಾ� 

�ೕ�ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನೂ� ಕ�ದು�ಾಕುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� 

ಅ�ತು�ೊಂಡು �ಾಳ�ವ�ದು ನಮ� ಕತ�ವ��ಾದರೂ ಈ �ರಂತರ ಹುಟು�, �ಾವ� 

ಮತು� ಮರುಹುಟು�ಗಳ ಚಕ��ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯುವ��ೇ ನಮ� �ೆ�ೕಯ�ಾಗ�ೇಕು. 

ಇದು ಅಷು� ಸುಲಭವಲ�. �ೇವಲ �ೆಲ�ೇ �ೆಲವ� ಅದೃಷ��ಾ�ಗ��ೆ �ಾತ� ಈ 

�ಾ�ಯ�� �ಾಗುವ�ದು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.

�ಾವ� ಸತ�ವನು� ಅ�ತು ಹುಟು�-�ಾವ�ಗಳ �ರಂತರ ಚಕ��ಂದ ಮು��ಯನು� 

�ೊಂದುವ�ದು ನಮ� �ೕವನದ ಅಂ�ಮ ಗು��ಾ�ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಇದು �ಾಧ��ೇ? 

�ಾವ� ಹುಟು�-�ಾವ�ಗಳ ಬ�ೆ� ಕೂಲಂಕಶ�ಾ� ��ೆ�ೕ���ಾಗ ನಮ�ೆ ಸತ� 

��ಯುತ��ೆ. �ಾ�ಾ�ಾಗ �ಾವ� ಅ��ನ �ಾ�ಯ�� ನ�ೆಯಬಹುದು. ಈ ಅ�ವ� 

�ಾವ� ಎ�ಾ� ಕಮ�ಗ�ಂದ, ದುಃಖ ಮತು� �ೋವ�ಗ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ �ೊಂದಲು 

ಅವ�ಾಶ �ಾಡುತ��ೆ.

ನಮ� ಬದು�ನ�� ಕಮ�
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�ಮ�ೆ ಕಷ� ಎದು�ಾ�ಾಗ ಅಳ�ೇ�.

ಕಷ�, �ೋವ� ಎದು�ಾ�ಾಗ ಏ�ೆ? ಎಂದು �ೇಳ�ೇ�.

ಕಮ�ವ� �ೕವ� �ಾ�ರುವ �ೆಟ�ದ�ನು� �ೊ�ೆದು �ಾಕುತ��ೆ.

ಒ�� �ಮ� ಕಮ�ವನು� �ೊ�ೆದು�ಾ�ದ �ೕ�ೆ 

�ೕವ� �ೕವನದ�� ಖು�ಪಡಬಹುದು.

ನಮ� ಬದು�ನ�� ಕಮ�
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�ಾವ� ����ಂದ ತ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.

ನಮ� ಬದುಕು ಮತು� ���ಗ�ಂದ �ಾವ� ಕಮ�ವನು� ���ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಆದ��ಂದ ಉತ�ಮ�ಾ� ಬದುಕುವ��ೆಂದ�ೆ-

ಒ� �ೆಯ ���ಗಳಲ��ೆ�ೕ �ೊಡ� ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ಗಳನು� ���ಸುವ�ದು.

ನ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾದುದು ಸಂಭ���ಾಗ ಸಂ�ೋಷಪ�.

�ಾರಣ �ಮ� ಹ�ೆಯ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ

ಕಮ�ಗಳನು� �ೕವ� ಕ�ೆದು�ೊಳ������ೕ�.

�ೕವ� �ಮ� �ಾ�ೆ�ಂದ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ಗಳ �ೊ�ೆಯನು� 

ಕ�� �ಾ��ೊಳ������ೕ�.

ಕಮ�ಗಳ �ಯಮಗಳನು� ಒ�� ಬದು�.

�ಮ� ಕಮ��ೆ� �ೕವ� ಒ����ೊ��.

�ಮ� ಕಮ�ಗಳ� �ಮ�ನು� �ೆನ��� ಬರುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ���� ಮತು� ಆದಷೂ�

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾದ ಕಮ�ವನು� ���ಸಲು �ರಂತರ�ಾ� ಪ�ಯ��ಸು���.

ನಮ� ಬದು�ನ�� ಕಮ�
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ಕಮ�ವ� �ೇಹಕ�ಂ��ದ�ಲ� ಎಂಬ ��ಾರವ� ಬಹಳ ಸರಳ�ಾದು�ಾದರೂ ಅದನು� 

ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ೆ �ಾವ� ಅ�ಾನದ�� ಬದುಕು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ನಮ� �ೇಹ, ಮನಸು� 

ಮತು� ಆತ�ದ ಮೂಲಕ ಕಮ�ವನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ��ದು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಆದ�ೆ ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ��ನ ಕಮ�ವನು� �ೇಹವ� ಅನುಭ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�, �ಾರಣ, 

ಅದು ಮೃತಪ��ರುತ��ೆ. �ೕವಂತ�ರು�ಾಗ ಅದು ಮನಸು� �ೊಂಡುತಂ�ರುವ 

ಪ�ವ�ಜನ�ದ ಕಮ�ದ ಒಟು� ��ಯನು� ಅನುಭ�ಸುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ �ಾವ� 

ಕಮ�ವನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ ಮುನ� �ಾವನು� ಕು�ತು ��ೆ�ೕ�ಸ�ೇಕು.

ಕಮ�ದ �ಯಮಗ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾವ� �ೆ�ಾ���ೕ ��ದು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಮತು� 

ಅದನು� �ಾವ� �ೕರ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂಬುದನೂ� ��ದು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� �ಾರು 

ಕೂಡ �ಾ�ರುವ ಒ� �ೆಯ ಮತು� �ೆಟ� ಕೃತ�ಗ�ಂದ ತ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�. 

ಕಮ�ದ �ಾ�ೆಯು �ಾ��ೊಂ��ೆ ಅಂತ��ಾಗುವ��ಲ� ಎಂಬುದನೂ� �ಾವ� ಬ�ೆ�ವ�. 

ಅದು ಜನ��ಂದ ಜನ��ೆ� ಮುಂದುವ�ೆಯುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. �ೇಹ ಮೃತಪಡುವ��ಾದ�ೆ 

ಕಮ� �ಾ��ೆ �ೇ�ದು�? ಮನಸು� ಸೂ��ವ� ಅ�ೋಚರವ� ಆದುದು. �ಾ�ದ��ೆ 

ಅದು ಕಮ�ವನು� �ೇ�ೆ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಲ�ದು? �ೇಹ ಮೃತಪ���ೆ ಮತು� ಅದ�ೆ� �ೆಂ� 

6
ಕಮ�, �ಾವ� 

ಮತು� ಪ�ನಜ�ನ�
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ಈ ಪ�ನಜ�ನ� ಪ�ೆಯುವ�ದು �ಾವ�ದು? ಬಹಳ ಸೂ�� �ಾಧನ�ಾದ ಮನಸು� ಮತು� 

ಅಹಂಗಳ� ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹದ�� ಪ�ನಜ�ನ� ಪ�ೆಯುತ��ೆ. ಪ�ನಜ�ನ��ಾ�ಾಗ ಅದು 

�ಾ�ೇ ಆ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ- ನಮ� ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ. ಆದ�ೆ ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹದ�� 

ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೇಹ ಬದ�ಾದರೂ �ಾವ� �ಾ�ೇ ಆ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� 

ಉಡು�ೆಗಳನು� ಬದ�ಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ �ೇಹ ನಮ��ೇ ಆ�ರುತ��ೆ. ಇದೂ ಕೂಡ 

�ಾ�ೆ� ಉಡುಪ� ಬದ��ದಂ�ೆ. �ಾವ� ಗ��ರುವ ಕಮ�ವ� ಅದರ �ಾ�ರಂ�ಕ 

�ತ��ೊಂ��ೆ ನಮ� ಒಟು� ಕಮ�ದ ���ೆ ರ�ಾ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದು ನಮ� 

ಕಮ�ದ ಉ�ಾ�ಣ�ಾ��ೆ.

ಕಮ�ವ� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ. �ಾವ� ಮ�ೆ� ಹುಟು�ವ ಮುನ� 

ಮುಂ�ನ ಜನ��ೆ� �ದ��ೆಯನು� �ಾ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. �ೆಲವರು ಈ ಸೂ���ಾದ 

�ೇಹವ� ಪರ�ೋಕ�ೆ� �ೋ� ಮ�ೆ� ಇಹ�ೋಕ�ೆ� ಬಂದು, ಪ�ನಃ �ೕವ ತ�ೆಯುತ��ೆ 

ಎಂದು ನಂ��ಾ��ೆ. ಮ�ೆ� �ೆಲವರು ಮನಸು� ��ಾ�ಾರಣ �ೋಕವ�ೆ��ಾ� ಸು�ಾ�� 

ಕಮ�ದ ಫಲ ಮತು� �ಾಪಗಳನು� ಅನುಭ�ಸುತ��ೆ ಎಂದು ನಂ��ೊಂ��ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ 

ಒಂದು �ೕವ�ಂದ ಮ�ೊ�ಂದು �ೕವ�ೆ� ರ�ಾ�ೆ�ಾಗು��ರುವವ��ೆ �ೇಹ�ಾಗ�, 

ಪಂ�ೇ��ಯಗ�ಾಗ� ಇರುವ��ಲ� ಎಂಬ �ಾರಣ�ೆ� �ೕ�ನದನು� ಹಲವರು 

ಪ���ಸು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾದ�ೆ ಸೂ���ಾದ �ೇಹವ� ಅನುಭ�ಸುವ��ಾದರೂ �ೇ�ೆ? ಸತ� 

ಇ�ಾ���ೆ ಅಥ�ಾ ಮಣು� �ಾಡ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅದು �ಾ�ನ ನಂತರವ� ಕೂಡ ತನ� 

ಕಮ�ವನು� ಕ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�. ಇದ��ರುವ ಒಂ�ೇ ಒಂದು �ಾಧ��ೆ ಎಂದ�ೆ 

ಪ�ನಜ�ನ�.
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ಅ�ೇ�ೇ ಇರ�, ಈ �ಾವ ತತ�ಗಳ� ಅಂ�ಮ�ಾದ ಫ��ಾಂಶವ�ೆ�ೕನೂ 

ಬದ�ಸುವ��ಲ�. �ಂ�ನ ಜನ�ದ ಅಥ�ಾ ಜನ�ಗಳ ಕಮ�ವ� ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂನ 

ಮೂಲಕ �ೊಸ ಗಭ�ದ�� ಪ�ನಜ�ನ� ಪ�ೆದು ತನ� �ಂ�ನ ಎ�ಾ� ಕಮ�ವನು� 

�ೊತು��ೊಂಡು, �ೊಸ ಬದುಕನು� �ಾ�ರಂ�ಸುತ��ೆ.

�ಾವ� �ೕವ�ೆ�ೆಯುವ �ೇಹ ಅಪ�ಸು�ತ. ಅದು �ೋವ� ನ�ವನು� ಅನುಭ�ಸುವ 

ಒಂದು �ಾಧನ ಅಷ�. �ೇಹವ� �ೋವನು� ಅನುಭ�ಸುವಂ�ೆ ಕಂಡರೂ �ಜ�ಾ�ಯೂ 

ಕಮ�ದ �ೋವ� ದುಃಖದು�ಾ�ನಗಳನು� �ೊಸ �ೇಹದ ಮೂಲಕ ಅನುಭ�ಸುವ�ದು 

ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ. ಕಮ�ದ ಒಟು� ���ಂದ �ೇವಲ ಒಂದು �ಾಗವನು� �ಾತ� 

ಮುಂ�ನ ಜನ��ೆ� �ೊಂ�ೊಯ��ಾಗುತ��ೆ. ��ಯ�� ಒಂದಷು� �ಾಗವನು� 

ಉ���ೊಂಡು ಅದನು� �ೊಸ �ೇಹದ ಮೂಲಕ ಪ�ಕಟ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� 

�ಾವ� ಹು���ಾಗ ಕಮ�ದ �ಾ�ರಂ�ಕ �ತ�ವನು� �ೊತು��ೊಂ�ೇ ಹುಟು��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� 

ಒ� �ೆಯ ಕಮ�ಗ��ೆ ಉತ�ಮ ಫಲಗಳನೂ� �ೆಟ� ಕಮ�ಗ��ೆ �ೆಟ� ಫಲಗಳನೂ� 

ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಹು���ಾಗ ಕಮ�ವನು� ���ಸುವ��ಲ�. �ಾರಣ, �ಾವ� ಮಕ��ಾದ��ಂದ 

ಮತು� ಮುಗ��ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ನಮ� ಸುತ��ನ ಜಗ��ನ ಬ�ೆ� �ಾವ� ಏನನೂ� 

���ರುವ��ಲ�. ನಮ�ೆ �ೕವನ ಅಥ��ಾಗ�ೊಡ��ೊಡ�ೆ �ಾವ� ನಮ� ಕಮ�ವನು� 

���ಸ�ೊಡಗು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೆಲ��� �ಕ� ಮಕ�ಳ� ಕಷ�ಪಡುವ�ದನು� �ೋ� ಅವರು 

ತಮ� �ಂ�ನ ಜನ�ದ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ವನು� �ೊ�ೆದು�ೊಳ�����ಾ��ೆಂದು 

�ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೊ�ೆದು�ೊಳ����ೆ �ೇವಲ ಮಕ��ಗ�ೆ�ೕ �ೕ�ತವಲ� ಅವರ 
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ತಂ�ೆ-�ಾ�ಗ�ಗೂ ಕೂಡ. �ಾವ� �ೆ�ೆಯು��ದ�ಂ�ೆ ಕಮ�ವ� ಪ�ಣ� ಪ��ಾಣದ�� 

�ೆಲಸ �ಾಡಲು �ೊಡಗುತ��ೆ. ಹ�ೆಯ ಕಮ�ವನು� �ೊ�ೆದು�ೊಳ���ಾ� �ೊಸ 

ಕಮ�ವನು� ���ಸುತ��ೆ. �ಾವ� �ಾವನ����ಾಗ �ಾವ� ಈ ಜನ�ದ�� ಗ��ರುವ 

ಕಮ�ವನು� ಮುಂ�ನ ಜನ��ೆ� �ೊ�ೊಯ��ಾಗುತ��ೆ. ಕಮ�ದ ಹುಟು�- �ಾ�ನ 

ಚಕ�ವ� ಮ�ೆ�-ಮ�ೆ� ಉರುಳ���ರುತ��ೆ. ಕಟ�ಕ�ೆಯ�� �ಾವ� ಈ ಕಮ�ದ ಚಕ��ಂದ 

����ೊಂಡು ಸೃ��ಯ�� �ೕನ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ.

ಇ�ೆಲ�ವ� ಬಹಳ ಸರಳ�ೆ��ಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ, ನಮ� �ೇಹ ನಮ�ದಲ�; �ೇಹ�ೆ� 

�ಾವ�ಂಟು ಆದ�ೆ ನಮ�ೆ �ಾ�ಲ�; �ಾವ� �ೊ�ೆಯಲ�. ಅದು �ಾವ� ನ�ೆಯುವ 

�ಾ�ಯ��ನ ಒಂದು �ರುವ� �ಾತ� ಎಂಬ ಸತ�ವನು� ಅ�ಯುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖ�. 

ಇವ� ಸರಳ�ಾ� ಕಂಡರೂ ನಮ� ಮನ�ೆ�ೕ �ಾವ� ಕಮ�ವನು� �ೕ� �ೋಗಲು 

ಅ���ಾ��ೆ. �ೆಲವರು �ೇಹ ತಮ�ೆ �ೇ�ದು� ಎಂದು ��ದು�ೊಂಡವರು ಕಮ�ದ 

�ಯಮಗಳನು� ಗಂ�ೕರ�ಾ� ಪ�ಗ�ಸುವ��ಲ�. �ಾರಣ ಅವರು �ೇಹ ನ���ೋ� 

�ೆಂ�ಯ�� �ೆಂದು �ೋಗುವ�ದನು� �ೋ�ರು�ಾ��ೆ. ಅದು �ೇಹದ ಅಂತ��ೆಂದು 

��ಯು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇ�ೊಂದು ತಪ�� ��ವ��ೆ. ನಮ� �ೇಹ ಸತ�ರೂ ಕಮ�ವ� 

ನಮ� ಮುಂ�ನ ಜನ��ೆ� ಮುಂದುವ�ಯುತ��ೆ. ಇದನು� ಅ�ತವರ�ೆ�ೕ 

�ೈ�ಕ�ೆ�ಂದ ಬದುಕಲು ಪ�ಯ��ಸು�ಾ��ೆ. ಇನು��ದವರು ತಮ� �ೕವನದ�� 

ಸುಖಪ�ೆ��ೆಂದು�ೊಂಡರೂ ಊ�ಸಲೂ �ಾಧ��ಾಗದಷು� ಕಷ�, �ೋವ�ಗಳನು� 

ಅನುಭ�ಸು�ಾ��ೆ. ಅವರು ಈ �ೕವನದ�� ಕಷ�ಪಡುವ�ದ�ೆ�ೕ ಅಲ��ೇ ಮುಂ�ನ 

ಜನ�ದ�� ಕೂಡ ಕಷ�ದ �ೕಜಗಳನು� ���ರು�ಾ��ೆ.
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ಬು��ವಂತ�ಾದವರು �ೇಹ �ಾಯುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ಅವರು 

�ೊಸ �ೇಹದ�� ಮರುಹು�� ತಮ� �ಂ�ನ ಜನ�ದ ಫಲಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ಾ��ೆ. 

ಇದನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಮುಖ��ಾದರೂ ಇದ�ೆ�ೕ ಸಂಪ�ಣ��ಾದ ಅ�ವ� ಅಲ�. 

ಸತ�ವನು� ಅರಸುವವರು ಒಂದು ಸರಳ ಪ��ೆ�ಯನು� �ೇ��ೊಳ���ಾ��ೆ. �ಾವ� 

�ಾಯು�ೆ�ೕ�ೆ, ಮ�ೆ� ಹುಟು��ೆ�ೕ�ೆ, ಮ�ೆ� �ಾಯು�ೆ�ೕ�ೆ, ಮ�ೆ� ಹುಟು��ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ ಇದು 

ಎಷು� �ಾಲ ನ�ೆಯುತ��ೆ? ಎಂದು. ಈ ಹುಟು�-�ಾ�ನ ಚಕ� ಎಂದು �ೊ�ೆ�ೊಳ��ತ��ೆ 

ಎಂದು. ಈ ಕಷ�, �ೋವ�, ದುಃಖ ಇ�ೆಲ�ವ�ಗ�ಂದ �ಾವ� ಮುಕ��ಾಗುವ�ದು �ಾವ� 

ಕಮ�ವನು� ಕಳ��ೊಂ�ಾಗ. ಅದು �ಾಧ��ೇ?

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� ಅ�ತವರು ಕಮ�ವ� ಮ�ೆ�-ಮ�ೆ� ಜನ� �ಾಳ�ವಂ�ೆ 

�ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ಇದು ಎಂದೂ �ೊ�ೆ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ���ರು�ಾ��ೆ. 

ಇದು ಒಂದು �ಾ���ಂದ �ೊರ�ೋ� ಮ�ೊ�ಂದು �ಾ���ಂದ ಒಳಬಂದಂ�ೆ. 

ಕಮ��ರುವತನಕವ� �ಾವ� ಮ�ೆ�-ಮ�ೆ� ಹುಟು�ತ��ೇ ಇರು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� 

�ೕವಂತ�ಾ�ರುವ �ಾಲವಷೂ� ಕಮ�ವನು� ����ರು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಕಮ� ಮತು� ಪ�ನಜ�ನ� ಒಂದ�ೊ�ಂದು ಸಂಬ���ೆ 

ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ��ದು�ೊಳ��ೇಕು.

�ಾವ� ಸತ� ನಂತರವ� ನಮ� ���ಗ��ೆ �ಾವ� ಪ��ಫಲಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಸ�ಾ�ಗ ಕಮ�ಗಳ� ಮ�ೆ�ಾಗುತ��ೆ,

ಮ�ೆ� �ೊಸ �ೇಹದ�� ಪ�ಕಟ�ೊಳ��ತ��ೆ.
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ಸತ� ಕೂಡ�ೇ ಕಮ�ದ �ಾ�ೆ ಮು�ಯುವ��ಲ�.

ಅದು ಜನ�ಜ�ಾ�ಂತರಗ��ೆ ಮುಂದುವ�ಯುತ��ೆ.

ಸ�ಾ�ಗ �ೇಹ ಮೃತಪಡುತ��ೆ ಆದ�ೆ ಮನಸು� ಮತು� 

ಅಹಂ ಕಮ��ೊಂ��ೆ ಪ�ನಜ�ನ� ಪ�ೆಯುತ��ೆ.

�ಾವ� �ಾ�ಯ �ೊ�ೆಯಲ�, ಅದು �ೇವಲ ಒಂದು �ರುವ� �ಾತ�.

ನಮ� ಕಮ�ಗಳ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ಾವ� ಮ�ೆ�-ಮ�ೆ� ಹುಟು��ೆ�ೕ�ೆ.

ಈ ಚಕ� ಮುಂದುವ�ಯುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ.

ಕಮ� ಇರುವವ�ೆಗೂ �ಾವ� ಪ�ನಜ�ನ� ಪ�ೆಯುತ��ೇ ಇರು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� �ೕವಂತ ಇರುವವ�ೆಗೂ ಕಮ�ವನು� ���ಸುತ��ೇ ಇರು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಕಮ�, �ಾವ� ಮತು� ಪ�ನಜ�ನ�

�ಾ�ಾಂಶ:

ಕಮ�
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ಕಮ��ಂದ �ಡುಗ�ೆ �ೊಂದುವ ಒಂ�ೇ ಒಂದು �ಾಗ��ೆಂದ�ೆ ಅದು  ಅಹಂ ಅನು� 

ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ಜ�ಾದ ಅ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ೊಂ�ೇ ಆ��ೆ. ಈ �ೇಹ ಮತು� 

ಮನಸು�ಗಳ� ನಮ�ವಲ�. �ಾ�ಾ� ���ಗಳ� ಕೂಡ ನಮ�ವಲ� ಎಂಬುದನು� �ಾವ� 

ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಅ�ತು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ���ಯ�� �ೊಡ�ದ�ರೂ ���ಗಳ� ನಮ�ೆ 

�ೇ�ದವಲ� ಎಂದು ��ದ�ೆ ಕಮ�ಗಳ� ನಮ�ೆ �ೇ�ೆ �ೇರುತ��ೆ? ಈ �ೕ�ನದು� 

ಓದಲು ಬಹಳ ಸರಳ�ಾ� �ಾಣಬಹುದು, ಆದ�ೆ ಅದನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಅಷು� 

ಸರಳವಲ�. ಆದ��ಂದ ಸತ�ವನ�ರಸುವ ಮುನ� �ಾವ� ಸತ�ವನು� ಕು�ತು �ೊಂಚ 

�ಂ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾವ� �ಾರು? �ಾ�ಾನ� ��ವ��ೆ�ಂದ�ೆ �ಾವ� ಎಂದ�ೆ �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� 

�ಾವ� ಕಮ��ಂದ ತ����ೊಳ��ಾ�ೆವ�, �ಾ�ಾ� ಅದ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ �ೊಂದುವ�ದು 

�ಾಧ��ಲ�� ೆಂದು ಜನರು �ಾ�ಾನ��ಾ� ��ದು�ೊಂ�ರು�ಾ�� ೆ. ಅದು 

ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ �ಜ. �ಾವ� ಎ�ಯ� ವ�ೆ�ೆ ನಮ�ನು� �ೇಹ ಮತು � ಮನ��ನ� �

ಬಂ���ೊಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ ಅ�ಯ� ವ�ೆ�ೆ ನಮ�ೆ ಕಮ��ಂದ �ಡುಗ�ೆ ಇರುವ��ಲ.�

7
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ನಮ��� ಇದು ಎಷು� ಆಳ�ಾ� �ೇರೂ��ೆ�ಂದ�ೆ �ಾವ� �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ�� 

�ೕ�ಸುವ��ೇ ಇಲ�. �ಾವ� �ಾರು? ಎ��ಂದ ಬಂ�ೆವ�? �ಾ�ನ ನಂತರ ಎ���ೆ 

�ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ? ಎಂಬ ಸತ�ವನು� �ಾವ� ��ೆ�ೕ�ಸಲು �ೋ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� 

ಅ�ಾ�ಗ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ ಕಮ�ದ ಚಕ� ಉರುಳ�ತ��ೇ ಇರುತ��ೆ ಎಂಬ ಸತ�ವನು� 

��ಯ�ೆ ಹೂಗು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಆತ�. ಅಂದ�ೆ ಇದರ ಅಥ��ೇನು? ಇದನು� ಜನರು �ನ��ನ��ಾ� 

ಅಥ��ಾ��ೊಳ���ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, �ೆಚು�ಕ�� ಎ�ಾ� ವ���ಗಳ� ಅವರು �ಾವ� 

�ಾ�ೆಂದು�ೊಂ�ರು�ಾ��ೋ ಅವ�ೇ ಆ�ರು�ಾ��ೆ ಎಂದು ���ರು�ಾ��ೆ. 

ಅವ��ೊಂದು �ೆಸರು, ಕುಟುಂಬ, ವೃ��, �ೇಶ, ಸಂಬಂಧಗಳ� ಮತು� ಆ�� ಇ�ೆಲ�ವ� 

ಇರುತ��ೆ. ಇ�ೆಲ�ವ� ಒಬ� ವ���ಯನು� ಅವನ �ೕ�ತದ �ಾಲದ�� ಅವ�ೆಂದು 

ಗುರು�ಸುತ��ೆ.

�ಜ, ನಮ�ೊಂದು �ೇಹ, �ೈಗಳ�, �ಾಲುಗಳ�, ತ�ೆ ಮತು� ಹೃದಯಗ��ೆ ಎಂದು 

ನಮ�ೆ �ೊತು�. ಅವ� ನಮ� ಹ��ರ �ಾರು ಇದ�ಂ�ೆ. ನಮ� ಬ� ಅಂ� ಇದ�ಂ�ೆ. ಆದ�ೆ 

�ಾವ� �ಾರು, ಅಂ� ಆಗುವ��ಲ�. ಅಲ��ೇ? �ಾ�ೆ�ೕ ನಮ�ೆ �ೇಹ�ದ�ರೂ �ಾ�ೇ ಆ 

�ೇಹ ಆಗುವ��ಲ�. ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ಈ �ೇಹವ� �ೕವ �ೆ�ೆ�ಾಗ �ಾವ� ಎಂಬ 

ಅ�ೌ�ಕ ಶ��ಯ ಸುತ� ರೂಪ��ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಅ�ೇಕ ವಷ�ಗಳ �ೇಹ ಸತ� ನಂತರ 

�ೇಹ�ೊಳ�ನ �ಾ�ಣವ� �ೊರಟು �ೋಗುತ��ೆ. ಇದು ನಮ�ೆ �ೊತು�. ಇದನು� �ಾವ� 

ಪ���ನವ� �ೋಡು��ರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದರೂ �ಾವ� �ೇಹವಲ��ೆಂಬ ��ಾರವನು� 

��ದು�ೊಳ��ವ��ಲ�.

ಕಮ��ಂದ �ಡುಗ�
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ನಮ� ಮನಸು�, �ಾ�ೇ ಆ ಮನಸು� ಎಂದು ನಂ�ಸುತ��ೆ. ಅದು �ಾವ� ��ಾರ 

�ಾಡುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ಈ ��ಾರಗಳ� ನಮನು� ���ಯ�� �ೊಡಗುವಂ�ೆ 

�ಾಡುತ��ೆ. ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� ಒಪ��ವವರೂ ಕೂಡ �ೇಹ ತಮ�ದಲ��ೆಂದು 

���ರು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಮನಸು� ತಮ�ದಲ��ೆಂದು ಅವ��ೆ ���ರುವ��ಲ�. �ೇಹ 

�ಾಯುತ��ೆ ಮತು� ನ�� �ೋಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಮನಸು� �ೕವಂತ�ಾ�ದು� ಕಮ�ವನು� 

ಸಂಗ��ಸು��ರುತ��ೆ. ಈ ತತ�ವನು� ಒಪ��ವವರು �ೇಹ ಬದ�ಾಗು��ರುತ��ೆ ಆದ�ೆ 

ನಮ� ಮನಸು� ಬದ�ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು ನಂಬು�ಾ��ೆ. ಮನಸು� ಕಮ�ವನು� 

ಒಟು�ಗೂ���ೊಂಡು ಮ�ೆ�-ಮ�ೆ� �ೕವತ�ೆಯುತ��ೆ. �ೇಹ ಸತ�ರೂ ಮನಸು� 

�ೕವಂತ�ಾ�ರುತ��ೆ, ಮತ�ಷು� ಕಮ�ವನು� ಗ�ಸುತ��ೆ.

�ಮ�ೆ ಆಶ�ಯ��ೆ�ಸಬಹುದು, �ಾವ� ಮನಸ�ನು� ��ೆ�ೕ��ದ�ೆ �ಜ�ಾ�ಯು 

ಮನ�ೆ�ಂಬುದು ಇಲ��ೆಂದು ��ಯುತ��ೆ. �ೆಲ�ಾಲ ಸುಮ��ೆ ಕು�ತು�ೊಂಡು �ಮ� 

ಮನಸ�ನು� ಅ�ಯಲು ಪ�ಯ���. ಅದು ಎ���ೆ? �ಮ� ��ಾರಗಳ� �ಮ� 

�ದು�ನ�� ಹುಟು�ತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಮ� ಮನಸು� �ಮ� �ೇಹದ ಪ�� �ೕವ�ೋಶದಲೂ� 

ಇರುವಂ�ೆ ಕಂಡುಬರುತ��ೆ. �ೕವ� �ಮ�ನು� ಸು�ದ�ೆ ಚಮ�, �ಾಂಸಖಂಡಗಳ�, 

ರಕ�, ಎಲುಬುಗಳ� ಮತು� ಮೂ�ೆಮ�ೆ�ಯನು� �ಾಣಬಹು�ೆ �ೊರತು �ಮ� 

ಮನಸ�ನ�ಲ�. �ಮ� �ದುಳ�, ಹೃದಯ, �ಾ�ಸ�ೋಶ ಮತು� ಮೂತ��ಂಡಗಳನು� 

ಇ��ತರ ಅಂ�ಾಗಗಳ �ೊ�ೆ ಗುರು�ಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ, �ಮ� ಮನಸ�ನು� 

ಗುರು�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�. �ದು�ನ �ೆಲಸ ��ಾರ �ಾಡುವ��ಾದ�ೆ, �ಾ�ಯ �ೆಲಸ 

�ಾತ�ಾಡುವ�ದು. �ಾಲುಗಳ �ೆಲಸ ನ�ೆ�ಾಡುವ�ದು. ಮನಸು� ತನ��ೇ ಆದ 

ಅ��ತ�ವನು� �ೊಂ�ರುವ��ಲ�. ಮನ���ೆ ಅ��ತ��ೇ ಇಲ��ದ��ೆ ಸತ� ನಂತರ ಮ�ೆ� 
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�ಾವ� �ೇಹ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ ಮನ�ಾ�ಗ� ಅಲ�, �ಾ�ಣ ಅಥ�ಾ ಆತ��ೆಂಬ ಸತ�ವನು� 

��ಯ�ೇ�ಾದ�ೆ �ಾವ� ಮತ�ಷು� ಆಳ�ಾ� ಅ�ಯ�ೇ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಣವ� ನಮ�ನು� 

ಉ��ಾಟದ ಮೂಲಕ �ೕವಂತ��ಸುತ��ೆ. �ಾ�ಣವ� �ಾ��ೋ�ಾಗ �ೇಹ 

ಮೃತಪಡುತ��ೆ. ಇದು �ಾವ��ೋ ಆ�ಾ�ತ�ದ ಮರುಳ� �ಾತಲ�. ��ಾನ�ಂದ 

�ರೂ�ತ�ಾದ ��ಾರ ಕೂಡ. ಹಲ�ಾರು ದಶಕಗಳ �ಂ�ೆ ��ಾ�ಗಳ� ಶ��ಯನು� 

ಸೃ���ಾಗ� ಅದನು� ಧ�ಂಸ �ಾಡ�ಾಗ� �ಾಧ��ಲ�, ಆದ�ೆ ಶ��ಯು ಒಂದು 

ರೂಪ�ಂದ ಮ�ೊ�ಂದು ರೂಪ�ೆ� �ಾಪ�ಡುತ��ೆ ಎಂಬ ಒಂದು �ಯಮವನು� 

ಕಂಡು��ದರು. ಆ �ಾಲದ�ೆ�ೕ ಈ ತತ�ವನು� ಒ���ೊಳ��ಾ��ಾದರೂ ಇ��ೕ�ಗ�ೆ�ೕ 

ಇದರ ದೂರ�ಾ� ಪ��ಾಮಗಳ� �ೋಚ�ಸ�ೊಡ��ೆ. ಪ��ೕ�ಾಲಯಗಳ�� 

��ಾ�ಗಳ� ಅಣು��ಂತ �ಕ��ಾದ ��ೕ�ಾ�, ನೂ��ಾ��, ಎ�ೆ�ಾ�� ಕಣಗಳ 

ಬ�ೆ� ಅಧ�ಯನಗಳನು� �ೈ�ೊಂ��ಾ��ೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಸು���ಾದ ಸೂ��ದಶ�ಕದ 

ಮೂಲಕ �ಾ���  ಎಂಬ ಒಂದು ಕಣ ಕ�ೆದು�ೋದದ�ರ ಬ�ೆ� ಪ��ೕಗಗಳನು� 

�ೈ�ೊಂಡರು. ಅಧ�ಯನದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದ ��ಾರಗಳ� ಅವರನು� 

ದಂಗುಬ��ದವ�. ಆ ಬ�ೆ� ಚ�ೆ�ಗಳನು� �ೈ�ೊಂಡರು. ಆದ�ೆ ಅದು ಬಹಳ 

��ಷ��ಾ��ೕನೂ ಇರ�ಲ�. �ಾರಣ ಈ�ಾಗ�ೆ ��ಾನ ಇದು ವಸು�ಶ���ಾ� 

�ಾಪ�ಡುತ��ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನು� �ವ��ತು�. ಇ�� ಆ�ದು� ಕೂಡ ಇ�ೆ ಅವರು �ಾವ� 

ಕಂಡದ�ನು� �ಾಖಲು �ಾಡು��ರ�ೇ�ಾದ�ೆ ಇದ���ದ�ಂ�ೆ ಆ ಕಣಗಳ� ಮ�ೆ� 

�ಾ���ೊಂಡವ�. ಇದನು� ತರಂಗ-ಕಣಗಳ ದ�ಂದ�ೆಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂದ�ೆ 

ಪ�ನಜ�ನ� ಪ�ೆದು �ಂ�ನ ಕಮ�ವನು� ಮುಂದುವ�ೆಸುವ ಪ��ೆ��ಾದರೂ ಎ�� 

ಬರುತ��ೆ? ಆದ�ೆ ಇ�ೊಂದು ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ನ�ೆಯು��ರುವ ಬೃಹ� �ಾ� ಅ�ೆ�.
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ಒಂದು ಕಣ ತರಂಗದ ರೂಪ ಪ�ೆಯಬಹುದು, ಇಲ��ೇ ತರಂಗವ� ಕಣದ ರೂಪ 

ಪ�ೆಯಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಈ �ೈ�ಾ��ಕ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆಗೂ ಕಮ�ಕೂ� ಎ�ಂ�ೆ��ಯ 

ಸಂಬಂಧ? ಸಂಬಂಧ ಇ�ೆ. ಅ�ೆಂದ�ೆ, �ಾವ� ವಸು��ನಂ�ೆ �ಾ���ೊಳ�ಬಹುದು, 

ಆದ�ೆ �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾವ� ಶ��ಯ ರೂಪವ�ೆ� ಎಂಬುದನು� ��ಾನವ� ಕೂಡ 

�ಾ�ೕತುಪ�ಸುತ��ೆ. �ಾವ� �ೆವಲ ಸಹ�ಾ�ರು �ೋ� ಕಣಗಳ�  ಅ�ೆ�. �ಾವ� �ೇವಲ 

ಶ��ಯ ರೂಪ, �ಾ�ಣವ� ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ �ೇಹ ಮತು� ಮನ��ನ ರೂಪವನು� 

ಪ�ೆಯುತ��ೆ.

ಶ��ಯು ನಮ�-�ಮ� ರೂಪವನು� �ೇ�ೆ ಪ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ? �ೕವ� ��ೆ�ಾವನು� 

�ೋ�ರು��ೕ�. ��ೆ�ಾದ�� ಏನು ನ�ೆಯುತ��ೆ? ��ೆ�ಾದ�� ನ�ಸು��ರುವ ನಟರು 

ನಮ� ಮುಂ�ೆ ಪ�ತ�� ನ�ಸು���ಾ��ೆ�ೕ? ಇಲ�. ��ೆ�ಾ ��ೕಟ�ನ�� ಒಂದು 

ಪರ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಶ��ಯನು� ಹ��, ಅದು �ತ��ಾ� ನಮ� ಮುಂ�ೆ ಮೂಡುತ��ೆಂದು 

ನಮ�ೆ ����ೆ. ಅದು �ಜವಲ� �ೇವಲ ಪರ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಮೂಡು��ರುವ �ತ�ಗಳ�  

ಅ�ೆ�.

ಭೂ�ಯ �ೕ�ನ �ಾನವ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಪರ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಮೂಡುವ ಬಹಳ ಸೂ�� 

�ೕ�ಯ �ತ�ದಂ�ೆ. ಇ��ೕ�ನ �ನಗಳ� � ��ೆ�ಾವನು� 3� ಮತು � ವಚು�ವ� 

��ಾ��ಗಳಂತಹ ಅ�ಾ�ಧು�ಕ �ಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ �ಜ�ೕವನದ ಅನುಭವಗಳನು� 

�ೆ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಮೂ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ. �ಾವ� ��ೆ�ಾ �ೋ� ಸಂ�ೋಷಪಟ�ರೂ 

ನಮ�ೆ ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ನ �ಾನವನ ಬದುಕು ಸೃ��ಕತ�ನು ����, 

��ೇ���ರುವ �ಾ��ಂಬ ಶ�ಯ�  ಮೂಲಕ �ಯಂತ�ಣ�ೊಂ�ರುವ �ೆ�ೆಯ�ೕ�ೆ 
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ಮೂಡುವ ಅದು�ತ ��ೆ�ಾ ಎಂದು ��ಯುವ��ಲ.�  �ಾವ� ಈ �ೇಹವನು� ನಮ� �ೇಹ 

ಮತು ಮನಸು� ಎಂದು ಬ�ೆದು ಅ�ೊಂದು �ಾ� ಎಂಬುದನು� ಮ�ೆತು�ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾ�ಾ� ಕಮ�ವನು� �ೊತು�� ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಮ�ೆ-� ಮ�ೆ � ಹುಟು�-�ಾವ�ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಷ�, 

�ೋವ�ಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಸತ�ವನು� ��ದ �ೆಲ�ೇ �ೆಲವ� ಮಂ� �ಾತ� 

ಈ �ೇಹ�ಾಗ�, ಮನ�ಾ�ಗ� ನಮ�ದಲ�� ೆಂದು ��ಯು�ಾ�� ೆ. ಆದ�� ಂದ ಅವರು 

ಕಮ��ಂದ �ಡುಗ�ೆ �ೊಂದು�ಾ�� ೆ.

ಅವರು ಕಮ��ಂದ �ೇ�ೆ �ಡುಗ�ೆ �ೊಂದು�ಾ�� ೆ? ಕಮ�ವ� �ೇಹ ಮತು � ಮಸು�ಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದು.�  �ಾ�ಾ� ಅವ� ಕಮ�ವನು� ಒಟು�ಗೂ�ಸುವ ಪ��ೆ��ೕ ಏಳ�ವ��ಲ.�  ಈ 

ಸತ�ವನು� �ಾವ� ಅ�ತು�ೊಂಡ�ೆ �ಾವ� ಈ �ೇಹ�ಾಗ�, ಮನ�ಾ�ಗ� ಅಲ,�  ಈ 

���ಗಳ� ನಮ�ವಲ,�  ಈ ಕಮ�ವ� ನಮ�ದಲ,�  �ೊಸ ಕಮ�ಗಳನು� �ಾವ� 

ಗ�ಸುವ��ಲವ� �ೆ�ೕ ಅಲ � ಪ�ವ�ಕಮ�ದ ��ಯೂ ಕೂಡ ಕರ� �ಾಗರದ�ನ�  ಕ�ನ� ಂ�ೆ 

ಮುಳ�� �ೋಗುತ�� ೆ. ಆದ�ೆ ಇದು �ಾವ� ಸತ�ವನ���ಾಗ�ೆ�ೕ ನ�ೆಯುವಂಥದು.�  

ಇದನು� �ಾವ� ��ಯ�ದ�� ೆ ಕಮ�ವನು� ಒಟು�ಗೂ�ಸು�ಾ � �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಆದ�ೆ ಈ ಸತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಳ��ವ�ದು ಅಷು� ಕಷ�ದ �ಷಯವಲ.�  ಆದ�ೆ ಅದ�ೆ� ಬದ�� ೆ 

�ೇಕು. ಮನಸು� ಮಕ�ಟ�ದ�ಂ�ೆ. ಅದು ��ಾರ�ಂದ ��ಾರ�ೆ� �ಾ�ಾಡು�ರ� ುತ�� ೆ. 

ಅದು ಹಲ�ಾರು ��ಾರಗಳನು� ಹುಟು� �ಾಕುತ�� ೆ. ಅದನು� ತಟಸ�� ೊ�� 

�ಾ�ನಸ�� ಾ��ಸಲು ಬಹಳ ಕಷ�ಪಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸತ�ವನು� ಅ�ಯಲು �ಾವ� ಈ ಮನ�ೆ�ಂಬ 

ಮಕ�ಟವನು� ಒಬ� ಸ�ಾ��ಯ �ಾ�ೆ �ಾಂತ�ೊ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ�� ೆ. ಆಗ �ಾವ� 

ಅನಗತ� ��ಾರಗಳನು� �ೈ�ಟು� ಮನ��ನ��ನ ಸದ�ನು� ಅಡ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈಗ �ಾವ� 
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ಒಂ�ಾ�ೊಂದು �ಾಲದ�� �ಾಜ�ೊಬ�ನ ಆ�ಾ�ನದ�� �ಾಟಕ�ಂದನು� 

ಸತ�ದ �ೕ�ೆ ನಮ� ಗಮನವನು� �ೇಂ��ೕಕ�ಸಬಹುದು. �ಾ�ೆ �ಾಡ�ದ��ೆ ಮನಸು� 

��ಾರ�ಂದ ��ಾರ�ೆ�, ಭೂತ�ಂದ ಭ�ಷ��ೆ� �ಾ�ಾಡುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ. ಮನಸ�ನು� 

�ಾಂತ�ೊ�ಸಲು ಬಲ�ವರು �ೇಹ ಮ�ೆ�-ಮ�ೆ� �ೊಸ ರೂಪವನು� ಪ�ೆಯುತ��ೆ 

ಎಂಬುದನು� ���ರು�ಾ��ೆ. ನಮ� �ೕವ�ೋಶಗಳ� �ಾಯು��ದ�ಂ�ೆ �ೊಸ 

�ೕವ�ೋಶಗಳ� ಹು�� �ೇಹವ� �ೊಸತನವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. ಪ�� 5 �ಂದ 7 

ವಷ�ಗ��ೆ �ಾವ� �ೊಸ�ಾದ �ೇಹವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. �ಾ�ಾ� 35 ವಷ� 

ವಯ��ನ ವ����ಬ�ನು 5 �ೇಹಗಳನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 70 ವಷ�ಗಳನು� �ೕ�ದ 

ವ���ಯು 11�ೇ �ೇಹದ�� �ೕ�ಸು��ರು�ಾ��ೆ. �ೕ�ೆ ಬದ�ಾಗು��ರುವ �ೇಹದ�� �ಾವ� 

�ೕ�ಸುವ��ಾದರೂ �ೇ�ೆ? �ಾ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. ಬದ�ಾಗು��ರುವ �ೇಹ ಮತು� 

ಮನಸು�ಗಳ� �ಾಶ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ�. �ಾವ� �ೋಚರ�ಾ�ರುವ �ೇಹ ಮತು� 

ಸೂ�� ಮನಸು�ಗ��ೆ �ಾ�ಣ �ೕಡುವ ಶ�� �ಾತ� ಆಗಲು �ಾಧ�. ಒ�� �ಾವ� ಇದನು� 

ಅ�ತು�ೊಂಡ�ೆ ನಮ� ಅಹಂನು� �ೕ� �ೆ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಅಹಂ 

ಇರುವ��ೇ �ಾವ� �ೇಹ ಮತು� ಮನಸು�ಗಳ� ನಮ�ವ� ಎಂದು �ಾ�ಸುವ�ದ�ಂದ. ಎ�� 

�ೇಹ ಮತು� ಮನಸು� ನಮ�ದು ಎಂಬ �ಾವ�ೆ ಇರುವ��ಲ��ೕ ಅ�� '�ಾನು'  ಎಂಬ

ಅಹಂ ಇರುವ��ಲ�.

ಎ�� �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ ಇರುವ��ಲ��ೕ ಅ�� ಕತೃ�ವ� ಕೂಡ ಇರುವ��ಲ�. 

ಇ�� �ಾವ ���ಯೂ ನ�ೆಯುವ��ಲ�. ಅ�ೊಂ�ೆ �ಾ�. ಅದು �ಜ�ೆಂದು 

�ೋರುತ��ೆ ಆದ�ೆ �ಜವಲ�.
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ಏಪ��ಸ�ಾ�ತು�. ಅ�ೇಕ ನಟರು �ಾತ� ವ��ದ� ಆ �ಾಟಕವನು� �ೋಡಲು �ಾಜ 

�ಾ�ಯರು �ಾಯು��ದ�ರು. ಆದ�ೆ ಆ �ಾಟಕದ�� ಸುಂದರ �ಾಜಕು�ಾ�ಯ 

�ಾತ�ವನು� �ಾಡಲು 10 ವಷ� ವಯ��ನ ಸುಂದರ ಹುಡು��ಬ�ಳ ಅಗತ��ತು�. 

ಆದ�ೆ ಅಂತಹ ಹುಡು� �ಾರೂ �ಗ�ಲ�. ಆಗ �ಾ��ೆ ಒಂದು ��ಾರ �ೊ�ೆ�ತು. 

ಆ�ೆ�ೕ ವಷ� ವಯ��ನ, ಸುಂದರ�ಾ�ದ� ತನ� ಮಗ�ೇ ಈ �ಾತ�ವ��ದ�ೆ �ೇ�ೆ 

ಎಂದು ಅವಳು �ೕ��ದಳು. �ಾಜಕು�ಾರನನು� �ಾಜಕು�ಾ�ಯ�ಾ�� 

ಪ�ವ��ಸ�ಾ�ತು. ಮ�ೆ� �ಾಟಕವನು� ಆಡುವ ಎಲ� �ದ��ೆಗಳು ನ�ೆದವ�. �ಾಟಕವ� 

ನ�ೆಯು��ದ�ಂ�ೆ �ಾಟಕದ��ನ �ಾಜಕು�ಾ�ಯು ಆ �ಾಟಕದ��ನ �ಾತ�ಗ�ೆಲ�ದರ 

�ೈ� ಅತ�ಂತ ಸುಂದ��ಾ��ಾ��ೆ ಎಂಬುದರ�� �ಾ�ಗೂ �ಾವ��ೇ 

ಸಂಶಯ�ರ�ಲ�. �ಾ��ೆ ಎಷು� ಖು��ಾ��ೆಂದ�ೆ ಇದರ �ತ�ವನು� 

�ೆ�ೆ��ಯ�ೇ�ೆಂ�ೆ��ತು. ಒಬ� �ತ��ಾರನನು� ಕ�ೆ� ಆ ಸುಂದರ �ಾಜಕು�ಾ�ಯ 

�ೌಂದಯ�ವನು� �ೆ�ೆ��ಯ�ಾ�ತು.

10-15 ವಷ�ಗಳ ನಂತರ ಯುವಕ�ಾ� ��ೆ�ೆದ� �ಾಜಕು�ಾರನು �ಾಜ�ವ�ಾ�ಳು��ದ�ನು. 

ಅವನು ��ಾಹ�ಾಗಲು �ಧ���ದನು. ಆದ� ೆ ಅವ�� ೆ �ಾ�ಬ� ಸುಂದರ 

ಹುಡು�ಯೂ �ಗ�ಲ�. ಒಂದು �ನ ಅಟ�ದ�� �ಾವ��ೋ ಶ�ಾ��ಸ��ಗ��ಾ� 

ಹುಡು�ಾಡು���ಾ�ಗ ಅವ�� ೆ ಸುಂದರ ಹುಡು�ಯ �ಾವ�ತ��ಂದು ಕ��� ೆ �ತು�. 

ಅವನು ಆ ಹುಡು�ಯನು� ಮದು��ೆಾಗು�ೆ�ೕ� ೆಎಂದು �ೇ�ದ. ಆ ಸುಂದ�ಯನ�ರ� 

ತನ� �ಾಜ�ವ�ೆ��ಾ� ಸು�ಾ��ದ. ಇದನು� ಅವನು ತನ� ತಂ� ೆ�ಾ�ಗಳ�� �ೇ��ೊಂಡ. 

ಅವ�� ೆಸುಂದ�ಯ �ೕ� ೆಬಹಳ�ಾ� ಮನ�ಾ��� ೆಎಂದು ಅವರು ��ದು�ೊಂಡರು. 

ಅವರು ಅವ�� ೆ ನ�ದೆದ�ರ ಬ�ೆ� �ೇ� ೆ ��ಸುವ��ೆಂದು �ೕ��ದರು. 

ಕಮ��ಂದ �ಡುಗ�
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ಸುಂದ��ಂಬುದು �ೇವಲ ಒಂದು ��ೆ�. �ಾವ�ತ�ದ�� ಅವ�ದ�ರೂ, 

�ಜ�ೕವನದ�� ಅವಳು ಇಲ�. �ಾಜಕು�ಾರ��ೆ ಈ ಸತ� ಅ��ಾಗು��ದ�ಂ�ೆ ತನ� 

ಅ�ಾ�ನದ ಬ�ೆ� �ಾ�ೇ ನಗ�ೊಡ�ದನು. ಈ �ೇಹ ಮತು� ಮನಸು�ಗಳು ನಮ�ವಲ� 

ಎಂದು ��ದು�ೊಂಡ ಕೂಡ�ೇ ಕಮ�ವನು� ���ಸುವ ಪ��ೆ��ೕ ಏಳುವ��ಲ�. 

�ಾಜಕು�ಾರ��ೆ ಹ��ರದ �ೆ�ೕ�ತ�ಾದ ಬು��ವಂತ�ೊಬ��ದ�ನು. ಅವನು 

�ಾಜಕು�ಾರನನು� �ನ�ೆ ಇರುವ ಸಮ�ೆ� ಏನು? ಎಂದು �ೇ�ದನು. ಅದ�ೆ� 

�ಾಜಕು�ಾರನು ಆ ಸುಂದ�ಯನು� ��ಾಹ�ಾಗ�ೇ�ೆಂದು �ೇ�ದನು. �ಾ�ದ��ೆ 

ಒ�ೆ�ಯದು. ಎಂದು ಆ ವ���ಯು ಉ�ಾ�ರ �ೆ�ೆದನು. ಆದ�ೆ ಅವಳನು� �ೕನು 

�ೇ��ಾ���ೕ�ಾ? ಅವ� ಎ���ಾ��ೆ? ಎಂದು �ೇ�ದನು. ಅದ�ೆ� �ಾಜಕು�ಾರನು 

ಇಲ� �ಾನು ಅವಳನು� �ೋ�ಲ�, �ೇ�ಯೂ ಆ�ಲ��ೆಂದು ಉತ���ದನು. ಅವನು ಆ 

ಬು��ವಂತನನು� ಅಟ��ೆ� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋ� ಆ �ಾವ�ತ�ವನು� ಅವ��ೆ 

�ೋ��ದನು. ಅದನು� �ೋ�� �ಾನು ಈ ಸುಂದ�ಯನು� ಮದು�ೆ�ಾಗ�ೇ�ೆಂದು 

�ೇ�ದನು. ಆಗ ಬು��ವಂತನು �ಾಜಕು�ಾರ��ೆ "ಆ �ಾವ�ತ�ದ��ರುವ�ದು �ೕ�ೇ" 

ಎಂದು �ೇ�ದನು. ಮತು� ನ�ೆದ ಎ�ಾ� ಕ�ೆಯನೂ� ಅವ��ೆ �ೇ�ದನು. ಆಗ 

�ಾಜಕು�ಾರ��ೆ �ಾವ�ತ�ದ��ರುವ ಸುಂದ�ಯನು� �ಾನು ಮದು�ೆ�ಾಗಲು 

�ಾಧ��ಲ� ಎಂದು ಅ��ಾ�ತು. �ಾರಣ, ಆ �ತ�ದ��ರುವ�ದು �ಾ�ೇ ಎಂದು ಅವ��ೆ 

���ತು. �ಾಜಕು�ಾ�ಯು �ಾವ�ತ�ದ��ದ�ರೂ �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅ��ತ�ದ��ಲ� 

ಎಂಬುದು ���ತು. ಸತ�ದ �ಷಯ�ೆಂದ�ೆ, ಆ �ಾವ�ತ�ದ��ರುವ ಸುಂದ�ಯ 

�ತ� ತನ��ೇ ಆ�ದು�, �ಾನು ತನ��ೆ�ೕ ಮದು�ೆ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ� ಎಂದು ಅವ��ೆ 

ಅ��ಾ�ತು.

ಕಮ��ಂದ �ಡುಗ�
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ಪ�ಕಟ�ೊಳು�ವ ಎಲ�ವನೂ� �ಾವ� �ೋಡಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಎ�ೆ��ೆಯೂ 

ಸ�ಾ�ಂತ�ಾ���ಾದ ಶ��ಯನು� �ೋಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾವ� ಅ�ಾ�ನದ�� 

ಬದುಕು���ೆ�ೕ�ೆ.

ಸತ�ವನು� ಅ�ಯ�ೆ �ೇಹ ಮತು� ಮನಸು�ಗಳ� ಸತು� ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆಯು��ದ�ಂ�ೆ 

ಕಮ�ವನು� ಅನುಭ�ಸು���ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಸತ�ವನು� �ಾವ� ಅ�ತು�ೊಂಡ�ೆ �ಾವ� 

ಕಮ��ಂದ �ಡುಗ�ೆ ಪ�ೆಯಬಹುದು. �ಾವ� ಕತೃ�ಗ�ಾಗ�ೆ �ೇವಲ �ೋಡುಗ�ಾ� 

�ೇಹ ಮತು� ಮನಸು�ಗಳ ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ ಕಮ�ಗ�ಂದಲೂ �ಡುಗ�ೆಯನು� 

�ೊಂದಬಹುದು. ಇ�ೊಂದು ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ಸೃ��ಕತ�ನು ����, 

��ೇ��ಸು��ರುವ ಬೃಹ� �ಾಟಕ�ಾ�ದು�, ಈ ಅ�ೌ�ಕ �ಾಟಕವನು� 

ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಕಮ��ಂದ �ಡುಗ�

ಕಮ��ಂದ ತ����ೊಳ�ಲು �ಾಧ��ೆ?

�ಾವ� ನಮ� ಧಮ�ವನು� �ಾ�ಸ�ೇ �ೇ�ೆ �ೕ�ಸುವ�ದು?

ಈ �ೕವನವ� �ಜವಲ�,

ಒಂದು �ಾಟಕ ಎಂದು ನಮ�ೆ ಅ��ಾ�ೊಡ�ೆ

�ಾವ� ಮು�� �ೊಂ� ��ಾ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೕ�ವನು� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಕಮ�
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ಕಮ��ಂದ �ಾವ� �ೇ�ೆ �ಡುಗ�ೆ �ೊಂದು�ೆ�ೕ�ೆ?

�ಾವ� �ೇಹವಲ� ಎಂಬುದನು� ಅ��ಾಗ �ಾತ� 

ಕಮ��ಂದ �ಡುಗ�ೆ �ೊಂದಲು �ಾಧ�.

�ಾವ� �ಾವಲ�, ಅಂದ�ೆ ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ ಅಲ�.

ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂಗಳ� ನಮ� ಕಮ�ವನು� �ೇ�ಸುತ��ೆ

ಮತು� ಎ�ಾ� ಒ�ತು�ೆಡಕುಗಳನು� �ೇಹದ ಮೂಲಕ ಅನುಭ�ಸುತ��ೆ.

�ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ ಇಲ��ರು�ೆ�ೆ ಕತೃ�ವ� ಕೂಡ ಇರುವ��ಲ�.

�ಾವ� ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ ಅಲ�, �ಾ�ಣ ಅಥ�ಾ ಆತ��ೆಂದು ���ೊಡ�ೆ

�ಾ��ೊಂ��ೆ ಕಮ��ಂದ ಕೂಡ �ಡುಗ�ೆ �ೊಂದು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಕಮ��ಂದ �ಡುಗ�ೆ

�ಾ�ಾಂಶ:

ಕಮ�
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ಕಮ�ವನು� ಅಥ� �ಾ��ೊಂಡು �ೈ�ಕ ಮತು � �ಾನ�ಕ �ೋವ�ಗಳನು� 

�ೕರಬಯಸುವವರು ಈ ಜಗ�ನ� �ನ�  ಬದು�ನ ಸತ�ವನು� ಅ�ಯ�ೆ ಕಮ�ವನು� 

�ೕರ�ಾರರು. ನಮ�ೆ ���ರುವ��ಾದರೂ ಏನು? �ಾವ� ಇ�ೆ�ೕ�ೆಂಬುದು ನಮ�ೆ 

����ೆ. �ೕವನದ� � ಸುಖ-ದುಃಖಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬುದನೂ� ����ೆ�ೕ�ೆ. 

ಆದ�ೆ ಇದ�ಾ�ೆ�ೆ ನಮ�ೇನೂ ���ಲ.�  �ಾವ� ಸ�ಲ� �ಂತು ಪ��ೆ�ಗಳನು� 

�ೇ��ೊಳ��ವ��ಲ.�  ಬದು�ನ ಬಹು ಮುಖ� ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತರ� ವನು� ಕಂಡು�ೊಳ�ಲು 

�ೋಗುವ��ಲ.�  �ಾವ� ಹುಟು��ೆ�ೕ�ೆ, �ಾಯು�ೆ�ೕ�ೆ, ಅಳ��ೆ�ೕ�ೆ, ಆದ�ೆ ಏ�ೆ ಎಂಬ 

ಪ��ೆ�ಯನು� �ೇ��ೊಳ��ವ��ಲ.�  �ಾವ� ಆ�ಾಶದತ � �ೋಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅ� � ಸೂಯ�, ಚಂದ� 

�ಾ�ೆಗಳನು� �ಾಣು�ೆ�ೕ� .ೆ ಆದ�ೆ ಅವ� �ೇ�ೆ ಬಂದವ�, ಎ��ಂದ ಬಂದವ� ಎಂಬ ಪ��ೆ�ಗಳನು� 

�ೇ��ೊಳ��ವ��ಲ.�  ಪವ�ತ, ನ�, �ಾಗರ, ಮರ-�ಡಗಳನು�, ದುಂ�-�ಾತರ��ಗ� ಳನು� 

ಸೃ���ದವರು �ಾರು? ಎಂಬ ಪ��ೆ�ಯನು� �ೇ��ೊಳ��ವ��ಲ.�  ಅವ�ಗ� �ೆಾ � �ಾ�ೆ�ೕ 

ಅ�ತ� ��ೆ� ಬಂದ�ೆ? ಖಂ�ತ ಇಲ.�  ಇದ�ೆ��ಾ � �ಾರಣ �ಾವ��ೋ ಅ�ೋಚರ ಶ�,�  ಅವನನು� 

ಸೃ��ಕತ� ಎಂ�ೆ��. ಅವನು ಇ�ೆಲವ� ನೂ� ಸೃ��� �ವ��ಸು��� ಾ�� .ೆ

ಕಮ�ದ �ಯಮಗ�ೆಂಬ �ೋಕ �ೕ�ಯು ಈ ಅ�ೌ�ಕ �ಾಟಕವ� ನ�ೆಯುತ��ೇ 

8
ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� 

�ವ��ಸುವವರು �ಾರು?

ಕಮ�
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ಇದನು� ಮತ�ಷು� ಆಳ�ಾ� �ೋ�ೋಣ. ಈ ಜಗತು� ಒಂದು ಬೃಹ� ರಂಗಮಂಚ. ಅದು 

8 ಶತ�ೋ� ನಟರನು� ಮತು� ಸಹ�ಾ�ರು �ೋ� �ೕಟ, �ಾ�� ಮತು� ಸಸ�ಗಳನು� 

�ೊಂ��ೆ. ಇ�ೆಲ�ವ� ಸಂಭ��ದು� �ೇ�ೆ? ಇದು ಸೃ��ಕತ�ನು ತನ� ಶ��ಯನು� ಬಳ� 

ಇರುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ತ�� ೆ. �ಾವ��ೋ ಒಂದು ಶ� � ಕಮ�ವನು� �ವ��ಸು��� ೆ. 

ಅದು �ಾವ��ೆಂದು ನಮ�ೆ ���ಲ.�  ಅದು ಎ��� ೆ? ಎಂಬುದೂ ���ಲ.�  ಆದ�ೆ ಅದು 

ಇರುವ�ದು ನಮ�ೆ ����ೆ. ಈ ಶ� � ಇಲ�� ೆ ಈ ಜಗತು � ಮತು � ಅದ�ಾ�ೆ�ನ ಎಲವ� � 

ಅ�ತ� �ದ�ೆ�ೕ ಇರುವ��ಲ.�  ಸವ�ಶಕ�� ಾದ ಈ ಶ���ಲ��ೆ ಈ �ೋಕದ� � ಬದುಕು 

�ಾಧ��ಲ.�  �ಾವ� ಇದನು� ಸ�ಲ� ಆಳ�ಾ� ��ೆ�ೕ��ದ�ೆ ಈ ಜಗತು � �ೇವಲ ಒಂದು 

ಬೃಹ� �ಾಟಕ�ೆಂದು ��ಯುತ�� ೆ. ಈ ಭೂ� ಒಂದು ರಂಗ�ಾ�ೆ. �ಾವ� �ೇವಲ 

�ಾಟಕದ� � ಬಂದು�ೋಗುವ �ಾತ�ಗಳನು� �ವ��ಸುವ ನಟರು �ಾತ�. �ಾವ� ಇದನು� 

�ಾಟಕ�ೆಂದು ��ಯ�ೆ ಇರುವ�ದ�ಂದ ಇ�ೆಲವ� � �ಜ�ೆಂದು ��ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� 

ನಮ�ನು� �ೇಹ ಮತು � ಮನಸು�ಗ�ೆಂದು ��ಯುವ�ದ�ಂದ �ಾವ� ಕಮ�ವನು� ಗ�� 

ಮ�ೆ-� ಮ�ೆ � ಹುಟು��ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ ಈ ಜಗತನ� ು� ಸೃ���ರುವ �ಾನು ಮತು � �ೕವ�ಗಳ� 

ನ��ಳ�ೇ ಇರುವ ಶ� � ಎಂಬುದನು� ಅ��ಲ.�  ದುರದೃಷ�ವ�ಾ�, �ಾವ� ಈ �ಾಟಕದ 

��ಾ�ತ ಮತು � ��ೇ�ಶಕನನು� ಮ�ೆತು �ೇವಲ �ೇಹ-ಮನಸು�ಗಳ ಸಂ�ೕಣ�ದ ಬ�ೆ �

�ಾತ� �ೕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ಾ� ಮ�ೆ-� ಮ�ೆ � ದುಃಖ �ೋವ�ಗಳನು� 

ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸತ�ವನು� ��ದವರು ಕಮ��ಂದ ಮು� � ಪ�ೆಯು�ಾ�� ೆ. ಅವ��ೆ 

ಅವರು �ಾರು ಎಂದು ���ರುತ�� ೆ. �ಾ�ಾ� ಅವರು ಅಹಂನು� �ೕರಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ�� ೆ. ಅವರು ಹುಟು�, �ಾವ�, ಪ�ನಜ�ನ�ಗಳ ಚಕ��ಂದ ����ೊಂಡು 

ಸುಖ, ಸಂ�ೋಷ, �ೆಮ��ಗ�ಂದ ಬದುಕು�ಾ�� ೆ.

?ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� �ವ��ಸುವವರು �ಾರು
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����ರುವ �ಷಯ�ಾ��ೆ. ಈ �ೋಕ ಶ��ಯು ಈ �ಾಟಕವನು� �ವ��ಸುತ��ೆ. 

ಇದು ಕಮ�ದ �ಯಗ�ಂದ ��ದು ಗುರು�ಾ�ಕಷ��ೆಯಂತಹ ಮತು� ಸಮತೂಕದ 

�ಯಮ, ಚಕ�ಗಳ �ಯಮ ಮತು� ಇ��ತರ ಎಲ� �ೋಕ �ಯಮಗಳನೂ� 

�ವ��ಸುತ��ೆ. ಈ ಶ��ಯು ಈ �ಾಟಕದ ಎ�ಾ� �ವರಗಳನೂ� �ವ��ಸುವ��ಲ�. ಈ 

ಶ��ಯು ನಮ� ಎ�ಾ� ���ಗಳನೂ�, ಸಂದಭ�ಗಳನೂ� �ೇರ�ಾ� �ಯಂ��ಸುವ��ಲ�. 

ಈ ಶ��ಯು ನಮ�ೆ ಮುಕ� ಆ��ಯನು� �ೕ��ೆ. �ಾವ� ನಮ�ೆ �ೇ�ೆ�ಸುವಂ�ೆ 

�ಾಡಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಒ�� �ಾವ� ���ಯ�� �ೊಡ���ೊಂಡ ಕೂಡ�ೇ ಕಮ�ದ 

�ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ ಅದ�ೆ� ಒ� �ೆಯ ಅಥ�ಾ �ೆಟ� ಪ��ಫಲವನು� �ಾವ� 

ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ� ಕರು�ಾಮ�ಗ�ಾ�ದು� ಒ� �ೆಯದನು� 

�ಾ�ದ��ೆ �ಯಮವ� ನಮ�ೆ ಸಂ�ೋಷವನು� �ೕಡುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾವ� 

ಕೂ��ಗ�ಾ�ದು� �ೆಟ� �ೆಲಸಗಳನು� �ಾ�ದ��ೆ ಮತು� ನ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ� ಬದು�ದ�ೆ 

�ಾವ� ಅದ�ೆ� ತಕ� ಪ��ಫಲ ಪ�ೆಯ�ೆ ತ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�. �ೋಕದ ಶ��ಯು 

ಇ�ೆಲ�ವನೂ� ಬಹಳ ಸುಂದರ�ಾ� ಸಂ�ೕ��, ����, ��ೇ���ರುತ��ೆ.

ಈ ಶ��ಯನು� �ೇವ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಮತು� ಇದನು� �ೆಸರು ಮತು� ರೂಪಗ�ಂದ 

ತ�ಾ�� ಅಥ� �ಾ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. �ಜ �ೇಳ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ಈ �ೋಕ ಶ��ಯು 

�ಾನವನ ��ವ��ೆ ಮತು� ಕಲ��ೆಗ��ೆ �ೕ�ದು�. ಶ��ಯು ಅ�ೋಚರ ಮತು� 

�ಾಶ�ಾಗದಂಥದು�. ಈ ಶ��ಯು ಸ�ಾ�ಂತ�ಾ���ಾ�ದು� ಎ�ೆ��ೆ ಪಸ���ೆ. 

ಅದು ಸ�ಾ�ಂತ�ಾ��ಯೂ ಬಹಳ ಪ��ಾವ�ಾ�ಯೂ ಆ��ೆ. ಅಷ�ಕೂ� ಈ 

ಜಗ�ೆ�ಂಬುದು ಈ ಶ��ಯು ���� ಆ�ಸು��ರುವ �ಾಟಕವಲ��ೇ? ಈ �ಾಟಕದ 

��ಾ�ತ ಮತು� ��ೇ�ಶಕ ಶ��. �ಾವ� ಈ �ಾಟಕದ�� �ಾತ� ವ�ಸುವ ನಟರು ಮತು� 
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ಜಗ��ನ��ನ ಎ�ಾ� ಧಮ�ಗಳ� �ೇವರ ಬ�ೆ� �ಾತ�ಾಡುತ��ೆ. ಅವ�ಗಳ ಸಮ�ೆ� 

ಎಂದ�ೆ ಅವರ ಧಮ�ದ �ೇವ�ೇ �ೊಡ�ವ�ೆಂದು �ಾ�ಸುತ��ೆ. ಇದು ಹಲ�ಾರು 

�ೇವರುಗ��ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾವ� ನಂಬುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ. �ಂದೂಗಳ� 33 ಶತ�ೋ� 

�ೆವರುಗ��ಾ��ೆಂದು ನಂಬು�ಾ��ೆ. �ಾವ� ನಮ� �ಾ�ಾನ� �ಾನವನು� ಬಳ�ದ�ೆ 

ಸೃ��ಕತ�ನ�ೆ�ೕ �ೇವ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ��ಯುತ��ೆ. ಈ ಜಗತ�ನು� 

ಸೃ��ಸುವ ಮತು� �ೆಡವ�ವ ಶ�� ಇರುವ�ದು ಅ�ೊಂ�ೇ ಶ���ೆ.

ಬಹು�ೇಕ ಧಮ�ಗಳ� ಕಮ�ದ ಇ���ೆಯನು� ನಂ��ೊಂ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅವ� ಕಮ�ದ 

�ಯಮಗಳ ಬ�ೆ� ಆಳ�ಾದ ��ವ��ೆಯನು� �ೊಂ�ದು� ತಮ� ಅನು�ಾ�ಗ��ೆ 

ಸೂಕ� �ಾಗ�ದಶ�ನವನು� �ೕಡುವ��ಲ�. ಬಹು�ೇಕ ಧಮ�ಗಳ� �ೕವನದ ಗು� 

�ೕ�, ��ಾ�ಣ ಮು�� ಎಂದು �ಾರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅವ�ಗಳ� ತಮ� 

ಅನು�ಾ�ಗ��ೆ ತಮ� �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂಗ�ಂದ ಮು�� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಲು 

ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ��ಲ�. ಎ�ಾ� ಧಮ�ಗಳ� ಒ�ಾ�� �ಾಮ ರೂಪಗಳನು� �ೕ�ದ 

�ೆ�ೕ�ಕ ವಗ�. �ಾವ� ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ ಈ ಜಗ�ೆ�ಂಬ ರಂಗಮಂಚದ 

�ೕ�ೆ ಮ�ೆ�-ಮ�ೆ� �ಾ���ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ಾಟಕದ ಪಠ�ವನು� �ೕ��ರುವ��ೇ 

�ಾ�ೆ. ಇ�ೊಂದು �ಾಟಕ ಮತು� �ಾವ� ಈ �ೋಕದ ಧೂ�ನ ಸಣ� ಕಣ ಮತು� ಈ 

�ೋಕ ಶ��ಯ�� �ಾ�ಂದು �ನ �ೕನ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬ ಸತ�ವನು� �ಾವ� 

ಅ�ಯ�ೇಕು. ಇಲ��ದ��ೆ �ಾವ� �ಾಟಕದ ಮ�ೊ�ಂದು ದೃಶ�ದ�� ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹ 

ಧ�� ಮ�ೆ�-ಮ�ೆ� ಹುಟು�ತ��ೇ ಇರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಮ�ೆ�-ಮ�ೆ� ದುಃಖ �ೋವ�ಗಳನು� 

ಅನುಭ�ಸುತ��ೇ ಇರು�ೆ�ೕ�ೆ.
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ಸವ�ಶಕ� �ೇವರ ಬ�ೆ�, ನ��ಳ�ೇ ಅಂತಗ�ತ�ಾ�ರುವ �ೈ�ಕ ಶ��ಯ ಬ�ೆ� 

ಅ�ವನು� ಮೂ�ಸ�ದ��ೆ ಇ�ೊಂದು ಬಹಳ �ೊಡ� ಸ�ಾ�ಾಗುತ��ೆ.

ಈ ಜಗತ�ನು� ಮತು� ಅದ�ೊಳ�ನ ಎಲ�ವನೂ� ಸೃ���ದ �ೇವರು ನ��ಳ�ೆ ಮತು� 

ಪ���ಬ�ರ ಒಳ�ೇ ಇ�ಾ��ೆ. ಇದು �ೇ�ೆ �ಾಧ�? �ೕವ� ಒಂದು ಬ�ೆ�ನ��ರುವ 

�ೕ�ನ�� ಸೂಯ�ನ ಪ���ಂಬವನು� �ೋ�ದ�ೆ ಸೂಯ��ೇ ತ�ೆ��ಾ� ಶ���ಂ��ೆ 

ಬ�ೆ�ನ��ರುವಂ�ೆ �ಾಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಮ� ಬ� ಹತು� ಬ�ೆಟುಗ�ದ��ೆ ಹತು� ಸೂಯ� 

�ಾಣುತ��ೆ. �ೇವರ ಎ�ಾ� ಸೃ��ಯೂ �ೇವಲ ಅವನ ಪ���ಂಬಗಳ� �ಾತ�. ಅವನು 

ನಮ���, �ಮ��� ಎ�ೆ�ಲೂ� ಪ�ಕಟ�ೊಳ���ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ನಮ�ೆ ಈ ಸತ� ���ಲ�. 

�ಾವ� ಅ�ಾನದ�ೆ�ೕ ಬದು� �ಾಯು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೇಡ ತನ� ಬ�ೆಯನು� �ೇ�ೆ ಕಟು�ತ��ೆ? 

ಅದು ತನ� ಒಡಲ ನೂ��ಂದ ತನ� ಬ�ೆಯನು� �ೇಯುತ��ೆ. ಒಂದು �ೇಡ ತನ� 

ಜಗತ�ನು� �����ೊಳ�ಬಹು�ಾದ�ೆ, ಸೃ��ಕತ���ೆ ಅದು �ಾಧ��ಲ��ೇ?

ಈ ಇ�ೕ �ೋಕ ಕಮ�ಭೂ� ಇದ� �ಾ�ೆ. ಕಮ� ತನ� �ಾದೂವನು� ಪ�ಕಟ�ೊ�ಸುವ 

�ಾಣ�ಾ�. ಇದು �ೇ�ೆ ಸಂಭ�ಸುತ��ೆ? ಈಗ ನಮ�ೆ ಕಮ� ಎಂದ�ೇನು? ಅದು �ೇ�ೆ 

�ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ ಎಂದು ����ೆ. ಆದ�ೆ ಈ ಕಮ�ದ �ಾಟಕ �ೇ�ೆ ನ�ೆಯುತ��ೆ 

ಎಂಬುದರ ಬ�ೆ�, ಅದರ �ಾರಣಗಳ ಬ�ೆ� �ಾವ� ��ದು�ೊಳ��ೇ�ಾ��ೆ. �ಾ� 

ಎಂಬುದು �ೇವರ ಬ� ಇರುವ ��ೇಷ ಶ���ಾ��ೆ. ಅದು ಶ��ಯನು� 

ಪ�ಕಟ�ೊ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಅದನು� ಮ�ೆ �ಾಡುವ ��ೇಷ ಲ�ಣಗಳನು� �ೊಂ��ೆ.

ಒಂದು ಚಲನ�ತ�ದ ���ೆಕ�� �ಾವ �ೆಲಸವನು� �ಾಡುತ��ೆ? ಅದು �ತ�ಪಟವನು� 
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�ೕವ� ಕನ�ನ�� ಕಂಡದು� �ಜ�ೆಂದು �ಾ�ಸುವ��ಲ� ಅಲ��ೇ? �ೕವ� 

��ಾನ�ಂದನು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡು��ರುವ ��ಾನ �ಾಲಕ�ೆಂದು ಕನಸು 

�ಾಣು��ೕ�. ಇದ���ದ�ಂ�ೆ ಆ�ಾಶದ�� �ರು�ಾ�ಯ�� �ಮ� ��ಾನ 

�ಲು��ೊಂ��ೆ. �ೕವ� �ೆ���ದು� ಎಚ��ಾಗು��ೕ�. ಆಗ �ೕ�ೇನು �ಾಡು��ೕ�? 

�ೕ�ಬ� ��ಾನ �ಾಲಕ�ಾ� ��ಾನವನು� ಅ�ಾಯ�ಂದ �ಾರು�ಾ� 

ಸುರ��ೆ��ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು �ೋಗು��ೕ�ೋ ಅಥ�ಾ ಅ�ೊಂದು ಕನ�ೆಂದು 

��ದು ಎಚ��ಾಗು��ೕ�ೋ? ಎ�ೆ�ೕ ಆದರೂ ಅ�ೊಂದು ಕನಸು. ಈ ಜಗತು� ಕೂಡ 

�ಾ��ೊಂ��ೆ ಅಂತ��ಾಗುವ ಒಂದು ಕನಸು. ದು�ಾದೃಷ�ವ�ಾ� �ಾವ� ಈ ಕನ�ನ 

ರೂಪದ �ಾ�ಾ�ೋಕವನು� ಅ�ಯ�ೆ ಭ��ಯ�ೆ�ೕ ಬದು� �ಾಯು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ� 

ಈ ಜಗತ�ನು� �ಜ�ೆನು�ವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ. ಇದನು� ನಂಬ�ೆ ನಮ�ೆ ���ಲ�. 

�ಾವನ����ಾಗ ನಮ�ದು ಎಂಬುದು ಏನೂ ಉ�ಯುವ��ಲ�, �ೇಹ ನ�� ಮನಸು� 

ಇಲ��ಾಗುತ��ೆ, ನ��ಳ�ನ ಶ��ಯು �ೊ� ಶ���ಂ��ೆ �ೕನ�ಾಗುತ��ೆ 

ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಬ�ೆ�ವ�. �ಾ�ದ��ೆ ಪ�ನಜ�ನ�ದ ಪ��ೆ� ಎ��ಂದ ಬಂತು? 

ಪ�ನಜ�ನ� ಎನು�ವ�ದು �ಾ� ಸೃ���ರುವ ಒಂದು ಭ��. ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ �ಾವ� ಈ 

ಪ�ದ��� �ೆ�ೆಯನು� ಮ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ. �ಾ� ಎಂಬುದು ಅಂತಹ ಬೃಹ�ಾ�ದ 

���ೆಕ��. ಅದು ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ಮತು� ಅದ�ಾ�ೆ ಇರುವ �ಾ�ಯನು� 

ಪ�ದ��ಸುತ��ೆ. �ಾವ� ಹುಲು�ಾನವರು ಈ ಭ��ಾ�ೋಕದ�� �ಲು� ಅ�ಾನ�ಂದ 

ಬದುಕು���ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ� ಈ ಕನ�ನ �ೋಕವನು� ಪ�ದ��ಸುವ�ದ�ೆ�ೕ ಅಲ� ಅದು 

ಅದನು� ಸೃ���ದ ಸೃ��ಕತ�ನನು� ಮ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ. �ಾವ� �ಾ�ಯ 

ಭ��ಾ�ೋಕದ�� ಮುಳ�� ಮ�ೆಯ��ರುವ ಸೃ��ಕತ�ನನು� ಮ�ೆತು�ಡು�ೆ�ೕ�ೆ.
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�ಾವ� ನಮ� ಅಲ� �ಾನ ಮತು� ಕಲ��ಾಶ��ಯ ಮೂಲಕ ಸೃ��ಕತ�ನನು� ಮತು� ಅವನ 

ಶ��ಯನು� ಗ��ಸಲು ಪ�ಯ���ದ�ೆ ಅದು ಒಂದು ಬ�ೆ��ನ�� ಇ�ಯ �ಾಗರವನು� 

���ಡಲು ಪ�ಯ���ದಂ�ೆ. �ಾವ� ಸೃ��ಯ ಒಂದು �ರು ಕಣವ�ೆ�ೕ. ಸವ�ಶಕ��ಾದ 

ಸೃ��ಕತ�ನನು�, ಮತು� ಅವನ ಪ��ಾವವನು� ಅ�ಯುವ�ದು ನಮ�ಂತಹ 

ಹುಲು�ಾನವರ �ಾಮಥ���ೆ� �ೕ�ದು�. �ಾವ� �ೇವರ ಸಂಕಲ�ಶ��ಯನು� ಒ�� 

ಅವ��ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಶರ�ಾ� �ನಯ, ನಮ��ೆಗ�ಂದ ಬದುಕುವ�ದನು� �ಟ��ೆ 

ಸುಳ�ನು� ನಂ��ೊಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ ಅ�ಯ� ವ�ೆ�ೆ ಕಮ�ವನು� ಗ�� �ಾವನ��� ಮ�ೆ �

ಹು��ಬರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ಷಯದ� � ನಮ�ೆ �ೇ�ಾವ ಆ��ಯೂ ಇರುವ��ಲ.�  �ಾವ� �ೇಹ, 

ಮನಸು�, ಅಹಂಗಳ ಸಂ�ೕಣ�ವಲ�� ೆಂದು ಎಂದು ಅ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ ಅಂದು �ಾವ� 

�ಾ��ಂದ ����ೊಂಡು �ೊರಬರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆಗ ಕಮ��ರುವ��ಲ.�  ಪ�ನಜ�ನ�ವ� 

ಇರುವ��ಲ.�  ಇ� � �ೋಕ ಶ�ಯ�  ಅದು�ತ ಶ� � ಪ�ದಶ�ನ�ಂದನು� �ಾತ� �ಾಣು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಸೂಯ�ನ �ರಣಗಳ� ಚ�ಸು�ರ� ುವ �ೕಡಗಳನು� �ೊ�ೆಯುವಂ�ೆ �ಾಡುತ�� ೆ. 

�ಾಗರದ �ೕ�ೆ �ಾಮನ�ಲು � ಮೂಡುತ�� ೆ. ಈ ಭೂ� ಎಂಬ ರಂಗಮಂಚವ� 8 

ಶತ�ೋ� ಜನರು, ಸಹ�ಾ�ರು �ೕಟ, �ಾ�� ಮತು � ಸಸ�ಗ�ಂದ ಕೂ�ದು � 7 ಖಂಡಗಳ 

�ೕ�ೆ ಹರ�ರುವ 200 �ೇಶಗಳ ಕಡಲ��ಾ�ೆಗಳನು� ಈ �ಾಗರದ ಅ�ೆಗಳ� ಬಂದು 

ಮುತು�� �� ೆ. ಇದು ಈ ಅ�ೌ�ಕ ಶ�ಯ� ನು� �ಜ�ೆಂದು �ಾಸ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡುತ�� ೆ. 

ಆದ�ೆ ಇದು �ಜವಲ.�  ಅ�ೊಂದು ಶ� � ಪ�ದಶ�ನವ�ೆ�. �ಾವ� ಅ�ಾನ�ೆಂಬ ಪಂಜರದ� �

ಬಂ�ಗ�ಾ�ದು � ಕಮ�ದ ಫಲದ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಸತು � ಪ�ನಜ�ನ� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾವ� ಸತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಂಡ�ೆ ಸ�ತಂತ��ಾ� ಮು� � ಪ�ೆದು ಈ ಜಗ�ನ�  

�ಾಟಕವನು� ಆನಂದ�ಂದ �ೕ�ಸಬಹುದು.
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�ೇ�ೆ �ಾ��ಲ�. ಅದ��ಂತಲೂ �ೆ��ನ �ಾಮಥ��ವನು� �ಾವ� ಪ�ೆ�ರುವ��ಲ�. 

�ಾವ� �ೇಹ�ಾಗ�, ಮನ�ಾ�ಗ�, ಅಹಂ ಆಗ� ಅಲ� �ೇವಲ ಸೃ��ಯ ಧೂ�ನ 

�ರುಕಣ ಎಂಬುದನ��ೆ�ೕ ಅ�ಯ�ೇಕು. ಇದನು� ��ದು �ಾವ� ಬದು�ದ�ೆ 

�ಾವನ����ಾಗ �ೇವರ ಕೃ�ೆ ನಮ� �ೕ�ರುತ��ೆ. �ಾವ� ಕಮ�ದ �ಯಮವನು� 

�ೕ� �ಾ� ಎಂಬ ಅ�ಾನವನು� ಕಳ��ೊಂಡು ಮು�� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆಗ �ಾವ� 

�ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂಗಳನು� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು ಕಮ��ಂದ �ಡುಗ�ೆ 

�ೊಂದು�ೆ�ೕ�ೆ. ಪ�ನಜ�ನ��ಂದಲೂ �ಾ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸೃ��ಕತ�ನ�� ಒಂ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ನಮ���ರುವ �ೋಕದ �ರುಕಣ ಸೃ��ಯ�� �ೕನ�ಾಗುತ��ೆ.

ಕಮ��ೆಂಬುದು ಎಲ��ೆನೂ� ನ�ೆಸುವ

�ೋಕದ �ಯಮ.

ಅದನು� �ವ��ಸು��ರುವವರು �ಾರು?

ಅದನು� �ವ��ಸು��ರುವವನು ಸೃ��ಕತ�.

ನಮ� ಹುಟು� �ಾವ�ಗ��ೆ

�ಾರಣ�ಾದವನು.
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ಕಮ�ವನು� �ವ��ಸುವ ಶ���ಂ��ೆ.

ಆದ�ೆ, ಆ ಶ�� �ಾವ��ೆಂದು ನಮ�ೆ ���ಲ�.

ಆ ಶ��ಯನು� ಅ�ಯಲು �ಾವ� ಅಶಕ��ಾ��ೆ�ೕ�ೆ.

ನಮ� �ೕ�ತ ಅ���ಂ�ಾ�

ಅದನು� ಸೃ��ಕತ� ಅಥ�ಾ �ೇವರು ಎಂದು ಕ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಆ ಸವ�ಶಕ�ನ ಶ���ೆ ಶರ�ಾ� ಒ���ೊಳ��ವ�ದ�ೆ�ೕ ನಮಗು��ರುವ �ಾ�.

�ೈವ ಕೃ�ೆ ಇದ��ೆ �ಾವ� ಕಮ�ದ �ಯಮಗ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ �ೊಂ�

ಮು�� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾ�ಾಂಶ:
ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� 

�ವ��ಸುವವರು �ಾರು?

ಕಮ�
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ಕಮ��ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ದುಃಖ �ೋವ�ಗ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ ಪ�ೆಯಲು ಒಂದು �ವ�ಶ�� 

ಇ�ೆ ಎಂಬುದನು� ಒ���ೊಳ��ವ�ದು �ದಲ �ೆ�ೆ�. �ಾವ� ಅ�ಾನದ�� ಬದುಕು���ೆ�ೕ�ೆ. 

ಈ �ಾ��ಂದ �ೊರಬಂದು �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂಗಳನು� �ೕರುವ�ದು 

ಅಷು� ಸುಲಭವಲ�. ಆದ�ೆ �ಾವ� ಸತ�ವನು� ಅ�ಯುವ ಮನಸು� �ೊಂ�ದ��ೆ, �ಸು� 

ಮತು� ಏ�ಾಗ� ಮನ���ಂದ ಅದ�ಾ�� ಶ�ಮ ವ��ದ�ೆ �ೇವರ ದ��ಂದ ನಮ�ೆ 

ಸತ�ದ ಅ��ಾ� ಮು�� �ೊರಕಬಹುದು. ಇಲ��ದ��ೆ �ಾವ� ಹುಟು��ೆ�ೕ�ೆ, �ಾಯು�ೆ�ೕ�ೆ 

ಮತು� ನಮ� ಕಮ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಈ �ಾ�ಾ ಜಗ��ನ�� ಮ�ೆ� ಮ�ೆ� ಜನ� 

�ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ.

ನಮ�� ಅ�ೇಕ��ೆ ಕಮ� ಏ�ೆಂಬುದು ಮತು� ಅದನು� �ವ��ಸುವ ಬ�ೆ ಕೂಡ 

���ೆ�ೆ. ನಮ�ೆ ಏ�ಾದರೂ ಆದ�ೆ �ಾವ� ಅದು ನಮ� ಕಮ� ಎಂ�ೆನು��ೆ�ೕ�ೆ. 

�ೇ�ೆಯವ��ೆ ಏ�ಾದರೂ ಆದ�ೆ ಅದು ನಮ� ����ೆ �ೕ��ಾ��ರುತ��ೆ. ಅದು 

ಅವರ ಕಮ��ೆಂದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಪ�ಸ�ಕವ� ಕಮ�ದ ಬ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಮತು� 

�ೕವ� �ೊಟ�ದ�ನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ����ೕ� ಎಂಬ ಕಮ�ದ �ಯಮದ ಬ�ೆ� ��ಸುತ��ೆ. 

�ೕವ� ಎದು�ಸ�ೇ�ಾದ ಬಹುಮುಖ� ಸ�ಾ�ೇನು? ಅದು ಕಮ�ದ ಬ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ�ಾ� 

9
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��ದು�ೊಳ��ವ�ದ�ೆ�ೕ ಅಲ� ಅದನು� �ೕರುವ��ಾ��ೆ. ಸತ�ವನು� ಅ�ತವನು �ಾತ� 

ಕಮ�ವನು� �ೕರಬಲ�.

�ಾನು, �ೕವ�ಗಳ� ಬದು�ರುವ�ದು �ೇಹ, ಮನಸು ಮತು� ಅಹಂಗಳ ಸಂ�ೕಣ�ದ��. 

ಆದ�ೆ ಈ �ೇಹ �ಾಯುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಈ �ೇಹ ನಮ�ದಲ � ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ��ದ�ೆ 

ಮತು� ಮನಸು� ಎಂಬುದು ಒಂದು ಭ�� ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಂಡ�ೆ �ಾವ� ಮ�ೆ� 

ಹು�� ಬರುವ��ಲ�. �ಾವ� ಸತ�ವನು� ಅ�ತು ಬದು��ಾಗ �ಾತ� ಇದು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, ಈ ಮರುಹು���ಂದ ಮುಕ��ಾಗ�ೇ�ಾದ�ೆ �ಾವ� ಈ �ೇಹ, 

ಮನಸು�ಗಳಲ��ೆಂಬ ಸತ�ವನು� ಅ�ತರ�ೆ�ೕ �ಾಲದು. �ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� 

ಅಹಂಗಳ ಸಂ�ೕಣ��ೊಂ��ೆ ���ಗಳ�� �ೊಡ�ದ�ೆ �ಾವ� ಕಮ�ವನು�ಂಟು 

�ಾವ� �ೕವಂತ�ದು� ���ಯ�� �ೊಡ�ರುವವ�ೆಗೂ ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ 

ಅವ�ಗ�ೆಲ�ವನೂ� �ಾಖಲು �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. ನಮ� ���ಗಳ� ಒ� �ೆಯ� �ೆಟ��ೕ 

ಎಂಬ ಅಂಶ �ೆಕ��ೆ� ಬರುವ��ಲ�. �ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂಗಳ�� ನಮ� 

���ಗ��ೆ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೊತು� ಅ��ತ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಮುಖ��ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾವ� ಒ� �ೆಯ ���ಗಳ�� �ೊಡ�ದ�ರೂ ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ ನಮ� 

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ದ ಫಲವನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಮ�ೆ� ಹು�� ಬರ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. 

�ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು� ಅಹಂಗಳ ಸಂ�ೕಣ�ವನು� �ೊತು��ೊಂಡು ಅದರ ಬ�ೆ� ��ಾರ 

�ಾಡ�ೇಕು, ಆ�ೆಆ�ಾಂ�ೆಗಳನು� ಇ���ೊಂಡು ಹು��ದ ಕೂಡ�ೆ ನಮ� ದುಃಖ 

�ೋವ�ಗಳ� ಕೂಡ �ಾ�ರಂಭ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ ನಮ� ಗು� �ಾ�ನ ನಂತರ ಮ�ೆ� 

ಪ�ನಜ�ನ� ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಂದ ಮು��. ಅಂದ�ೆ ಕಮ��ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯುವ�ದು.
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�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸ�ಾ�ೆಂದ�ೆ ಈ ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ�ದನು� ತ�ೆಯುವ�ದು. 

ಇದು �ೇ�ೆ �ಾಧ�?

�ಾವ� ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ�ದನು� ತ�ೆಯ�ೇ�ಾದ�ೆ �ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು� 

ಅಹಂಗಳ ಸಂ�ೕಣ�ವಲ� ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಳ��ೇಕು. ಅ�ಯುವ�ದು ಎಂದ�ೆ 

��ವ��ೆ ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ� �ಾ�ೆ ಬದುಕ�ೇಕು ಕೂಡ. �ೇಹದ ಪಂ�ೇಂ��ಯಗಳ� 

ಆ�ೆಗಳನು� ಹು��ಸುತ��ೆ. �ಾವ� ಈ ಆ�ೆಗಳ ಬ�ೆಯ�� ����ಾ��ೊಂಡ�ೆ, 

�ಾಮ�ೆಗ��ೆ ಶರ�ಾದ�ೆ, �ಾವ� ಕಮ�ದ ಬ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ��ದು�ೊಂ�ದ�ರೂ 

ಅದರ ಬ�ೆ� ಅ�ವನು� ಪ�ೆ�ರುವ��ಲ�. �ಜ�ಾ�ಯೂ ಅ�ವನು� ಪ�ೆದ ಜನ, 

ಆ��ಗ�ಂದ ���ಪ��ಾ� ದೂರ ಉ�ಯು�ಾ��ೆ. �ಾವ ವಸು�ಗಳ� ತಮ�ೆ 

�ೇ�ಲ��ೆಂದು ಅವ��ೆ �ೊ��ರುತ��ೆ. ಅವರು �ೇಹವನು� �ೊಂ�ದ�ರೂ ಅದು 

ತಮ�ದಲ��ೆಂದು ���ರು�ಾ��ೆ. �ೇಹ �ೇವಲ ಸತ�ವನು� ��ಯಲು ಇರುವ ಒಂದು 

�ಾಧನ �ಾತ�. �ೇಹವನು� �ೕ�ದ�ೆ �ಾಲದು. ಅ�ವ� ಪ�ೆದವನು ಮನಸ�ನು� ಕೂಡ 

�ೕರ�ೇಕು. ಮನಸ�ನು� �ೕರುವ�ದು �ೇ�ೆ? ಮನಸು� ಸ�ಾ ��ಾರಗಳನು� 

ಹುಟು��ಾಕು��ರುತ��ೆ. ಈ ��ಾರಗಳ� ನಮ�ೆ ಅಹಂ ಇ�ೆ�ಂದು ನಂ�ಸುತ��ೆ. ಈ 

��ಾರಗಳ� �ಾವ�ೆ, ���ಗಳನು� ಹುಟು� �ಾಕುತ��ೆ. ಇದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಕಮ� 

ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ� ಮನಸ�ಲ� ಎಂದು ���ಾಗ �ಾ��ಾರು ��ಾರಗಳನು� 

ಹು��ಸುವ ಮನಸ�ನು� ಮು���ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಮನಸು� ಮಕ�ಟನಂ�ೆ. ಅದನು� ಒಬ� 

�ಾಧುವ�ಾ�� ಪ�ವ��ಸಲು ಪ�ಯ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ಮನಸು� ��ಾರಗಳನು� 

ಹು��ಸುವ �ೇಗವನು� ಕ�� �ಾ�, ಅದನು� �ಾಧು�ೊ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಮನ���ಂದ 

�ನ��ಾದ ಬು��ಮ�ೆ�ಯನು� �ಾವ� �ೊಂ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅದು ಸೂ���ಾದ �ೇಹದ 
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�ಾವ� ಅಹಂ ಅಲ�. ಅ�ೊಂದು ಭ��. �ಾ�ಂದು ಶ��. ಅ�ೇ ಸತ�. �ಾವ� ಸತ�ವನು� 

ಅ�ತು ಬದು��ಾಗ ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ��ಲ�. ಆಗ �ಾವ� ಕಮ�ವನು� 

ಗ�ಸುವ�ದನ��ೆ�ೕ ���ಸುವ��ಲ�, ಬದಲು ನಮ� �ಂ�ನ ಕಮ�ಗಳ� ಕೂಡ 

�ಾಗರದ��ನ ಸ�ಾಟು ಕಲು�ಗಳಂ�ೆ ಕಳ� �ೕಳ�ತ��ೆ. ಇದು �ಾಧ��ಾಗುವ�ದು �ಾವ� 

�ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂನ ಸಂ�ೕಣ�ವಲ� ಬದಲು �ೈ�ಕ ಶ��ಯ ಒಂದು 

ತುಣು�ಾ�ದು�, �ೇಹ�ೆ� �ೕವ �ೕಡುವ �ಾ�ಣಶ�� ಎಂದು ಅ��ಾಗ. ಇದ��ಂತಲೂ 

�ೆ��ನ�ೇನನೂ� �ಾವ� ���ಲ�. ಆ�ನದನು� ಅ�ಯುವ ಶ��ಯನು� �ಾವ� 

ಪ�ೆದು�ೊಂ�ಲ�.

�ಾವ� ನಮ� �ೇಹ ಮನಸು�ಗಳ �ೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾದ �ಯಂತ�ಣವನು� 

�ೊಂ�ರ�ದ��ೆ, ಅಹಂನ �ಾಸ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ಸತ�ವನು� ಅ�ಯಲು 

ಪ�ಯ����ಾಗ ನ��ಳ�ನ �ಜ�ಾದ ಶ���ಂ��ೆ ಭ��ಾತ�ಕ�ಾದ ಅಹಂನ 

�ೊ�ೆಯ�� ತುಮುಲ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಸಂದಭ�ದ�� ಸತ�ವನು� ಅ�ಯಲು ನಮ�ೆ 

ಬು��ಮ�ೆ�ಯ ಸ�ಾಯ �ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

ಮ�ೊ�ಂದು �ಾಗ�ಾ��ೆ. ಅದ�ೆ ನಮ� ಮನಸು� ಇದರ ಬ�ೆ� �ೊಂದಲಗಳನು� 

ಹುಟು��ಾಕುತ��ೆ. ನಮ� ಬು��ಮ�ೆ�ಯನು� ಬಳ� �ಾವ� ಮನ�ೆ�ಂಬ ಮಕ�ಟವನು� 

ಬಂ��ಡಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಅದನು� �ೕರಬಹುದು. �ಾವ� ನಮ� ಅಂಹ ಅನು� 

ಕೂಡ �ೕರ�ೇಕು. ಮು���ಾ� �ಾವ� ನ�ೆಯ�ೇ�ಾದ �ಾಗ� ಇ�ೇ.

ಅ�ವನು� ಪ�ೆಯುವ�ದು �ೇವಲ �ಾ�ಾನ���ೆ �ಾಧ��ಲ�. �ಾನವ�ೋ�ಯ 
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ಎರಡು �ಾರಣಗ��ಾ� ಈ ಅ�ಾನವ�ಂ�ಾಗುತ�ೆ. �ದಲ�ೆಯದು ನಮ� ಮನಸು� 

ಸುಳ�� ಸು� �ೆ �ಾವನು� �ಂ�ಸುತ��ೆ. ಎರಡ�ೆಯದು ಹಗ�ವನು� �ಾವ� ಗಮ�ಸ�ೇ 

�ೋದದು�. ಅದು ಹಗ� ಎಂದು ಅ��ಾದ ಕೂಡ�ೇ ನಮ� ಅ�ಾನ �ೊರಟು 

�ೋಗುತ��ೆ. ಅ�ೇ �� ಸತ�ವನು� ಅ��ಾಗ �ೕವ ಎನು�ವ�ದು �ೇಹ ಮನಸು�ಗಳಲ�, 

�ೇವಲ 0.00001% �ಾಗ �ಾತ� ಈ ಸತ�ವನು� ಅ�ತು ಅದರಂ�ೆ ಬದುಕಲು 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� �ಾರಣ �ಾವ� �ಾ�ಯ �ಾಸ�ಾ�ರುವ�ದು. �ಾವ� �ೇಹ, 

ಮನಸು�ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ�ದರ ಬದಲು ಅವ�ಗಳ� ನಮ�ನು� �ಯಂ��ಸುತ��ೆ.

�ಜ�ಾದ �ಾಧಕರು ಕಮ�ವನು� �ೕ� ಮು�� ಪ�ೆಯುವ ಸಲು�ಾ� ಸತ�ದ 

ಅ�ೆ�ೕಷ�ೆಯ�� �ೊಡಗು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ, �ಾ�ೆ ಮು�� ಪ�ೆದವರು ಒಂ�ೇ ��ಯ 

�ಾಗ�ವ�ೆ�ೕನೂ ಅನುಸ��ರುವ��ಲ�.

ಅ�ವ� ಎಂದ�ೆ �ಾ�ೋದಯ. ಇದು ಒಂದು ��ಯ�� ಏನೂ �ಾ�ಸದ ಕತ��ೆ 

�ೋ�ೆಯ��ದ�ಂ�ೆ. ��� �ಾಕು��ದ�ಂ�ೆ ಬ�� �ೆಳಕು �ೆ��, ಕತ��ೆ �ಾಯ�ಾಗುತ��ೆ. 

ಅ�ವ� ಕೂಡ �ಾ�ೆ�ೕ. ಅ�ಾನವನು� �ೊಲ�� �ಮ�ನು� ಮುಕ��ೊ�ಸುತ��ೆ. 

ಅ�ಾನದ�� ಮುಳ��ರುವವ�ೆಗೂ ನಮ�ೆ ಸತ� �ಾ�ಸುವ��ಲ�. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ೕವ� 

ಕತ�ಲ�� �ಾ�ಂದನು� �ೋಡು��ೕ� ಎಂ�ಟು��ೊ��. ಅದು �ಾವಲ� ಎಂದು 

ಅ��ಾಗುವವ�ೆಗೂ �ಮ� ಅ�ಾನ �ಮ�ೆ ��ಯುವ��ಲ�. ಅ�ೊಂದು ಹಗ��ಾ�ದು� 

ಕತ�ಲ�� �ಾ�ನಂ�ೆ ಕಂ�ತು ಎಂದು ��ಯುವ��ಲ�. ಒ�� ಇದು ಅ��ಾ�ೊಡ�ೆ 

�ಮ� ಭಯ �ಾ� �ೋಗುತ��ೆ.
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ಬದಲು �ಾ�ಣಶ�� ಎನು�ವ�ದು ��ಯುತ��ೆ. ಅ�ಾನವನು� �ೊ�ೆದು �ಾಕುವ ಮೂಲಕ 

�ಾವ� ಕಮ��ಂದ ಮು��ಯನು� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� 

ಅಹಂಗ�ಂದ ಬದುಕುವ�ದ�ಂದ ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� �ೈ�ಕ ಶ�� 

ಎಂಬುದನು� ಅ��ಾಗ ಕಮ��ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೕ� ಮು��ಯನು� 

ಪ�ೆಯುವ �ಾಗ��ಾದರೂ �ಾವ�ದು?

�ಾ�ೇ�ೇ �ಾ�ದರೂ ಕೂಡ, �ಾವ� �ಾರೂ ಕೂಡ

ಕಮ��ಂದ ತ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ�.

���ಯನು� �ಾಡು��ರುವವನು �ಾನಲ� ಎಂದು 

�ಾರು ಅ�ವನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ�ೕ

ಅವರು ಕಮ��ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.
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ಅ�ವನು� ಪ�ೆ�ಾಗ �ಾವ� ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ��ಲ�.

ಕಮ�ಗಳನು� ಕಳ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು�, ಅಹಂ ಅಲ� ಎಂಬುದನು�

�ಾ�ಾಗ ��ಯು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ

ಆಗ ಕಮ�ವನು� �ೕರು�ೆ�ೕ�ೆ.

ನಮ� ಒ� �ೆಯ ���ಗ�ಾಗ�, �ೆಟ� ���ಗ�ಾಗ� ನಮ�ೆ �ೇ�ದವಲ�

ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ��ಯ�ೇಕು.

ನ��ಳ�ೆ �ೈ�ಕ ಶ���ಂದು ಇ�ೆ ಎಂಬುದನು� ��ಯ�ೇಕು.

ಇದು ಅ��ಾ�ಾಗ ಕಮ�ದ ಎ�ಾ� �ಾ�ೆಗಳ� ಕಳ��ೋ� ಮು�� �ಗುತ��ೆ.

ಕಮ�ದ ಬ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� ��ವ��ೆ ಇದ��ೆ �ಾಲದು

�ೇಹ, ಮನಸು�, ಅಹಂ ಆ� �ಾಳ�ೆ ಆತ��ಾ� �ಾಳ�ೇಕು.

�ಾ�ಾಂಶ:

ಅ���ಂದ ಕಮ�ವನು� 
�ೕರಬಹುದು

ಕಮ�
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ಕಮ�ವ� �ಾವ�ದ�ೆ� �ೇ�ದು�? �ೇಹ�ೊ� ಅಥ�ಾ ಮನ���ೊ? ಅ�ವ� ನಮ�ೆ �ಾವ� 

�ೇಹ�ಾಗ�, ಮನ�ಾ�ಗ� ಅಲ��ೆಂಬ ��ವ��ೆಯನು� ಮೂ�ಸುತ��ೆ. �ಜ 

�ೇಳ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, ಕಮ� ನಮ�ೆ �ೇ�ದ�ಲ�, �ಾವ� ���ಗಳ�� �ೊಡ��ೊಳ��ವ ಮತು� 

ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� ಆತ�ಗ��ೆ �ೕವ �ೕಡುವ 

�ಾ�ಣಶ�� ಎಂಬ ಸತ�ವನು� ಅ��ಾಗ ಕಮ��ಂದ ಮುಕ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ನಮ� ದುಃಖ, 

�ೋವ�ಗಳ�, �ಾವ�, ಮರು ಹುಟು�ಗ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ.

ಕಮ�ಕೂ� ಅ��ಗೂ ಇರುವ ನಂ�ೇನು? ಇ�ೆರಡಕೂ� �ೇರ�ಾದ ನಂ��ೆ. 

ಅ���ೊಂ��ೆ ಕಮ�ವ� �ೊ�ೆ�ೊಳ��ತ��ೆ. ಅ�ವನು� ಪ�ೆಯ�ೇ �ೋದ�ೆ ಕಮ� 

ಮುಂದುವ�ೆಯುತ��ೆ.

ನಮ� ಒಳಗನು� �ಾ��ಸುವ�ದು �ದಲ ��ಾನ. ಒಬ� �ಾಜ��ೆ �ಾನು ಒಬ� ��ಾ� 

��ಾನ 1: ಒಳಗನು� �ಾ��ಸುವ ��ಾನ

ಈ ಅ�ವನು� ಪ�ೆಯುವ ಹಲ�ಾರು ��ಾನಗ��ೆ.

10
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ಈ �ಸ��ಾಯಕ ���ಯ���ಾ�ಗ ಅವ��ೆ ಕನ��ಂದ ಎಚ�ರ�ಾ�, �ಾನು 

ಅರಮ�ೆಯ���ೕ ಇರುವ�ದು �ೊ�ಾ�ಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅವನು ಕಂಡ �ೆಟ� ಕನಸು ಎಷು� 

ಪ��ಾವ �ೕ��ೆ�ಂದ�ೆ, �ಾನು �ಾಜ�ಾ�ರು�ೆ�ೆಂದು ಕನಸು �ಾಣು��ರುವ ��ುಕ�ೇ 

ಅಥ�ಾ ��ುಕ�ೆಂದು ಕನಸು �ಾಣು��ರುವ �ಾಜ�ೇ ಎಂದು �ೊಂದಲ�ಾ�ತು. 

ಅವನು ತನ�ೆ �ಾ�ೇ ಪ��ೆ�ಯನು� �ೇ��ೊಳ��ೊಡ�ದ. �ಾನು �ಾಜ�ೆ ಅಥ�ಾ 

��ುಕ�ೆ? ಆಗ ಅರಮ�ೆಯ �ಾಗ��ಾ� �ಾದು �ೋಗು��ದ� �ಾಧು ಒಬ�ನು 

�ಂ�ಾ�ಾ�ಂತ�ಾ�ದ� �ಾಜನ ಬ� ಬಂದು �ೕನು �ಾಜನೂ ಅಲ�, ��ುಕನೂ ಅಲ�. 

ಆದ�ೆ �ೕನು �ನ� ಮನ��ನ ಎರಡು �ಾಗೃತ ���ಗಳನು�- ಎಚ�ರದ ��� ಮತು� 

ಕನ�ನ ���ಗಳನು�- ಗಮ�ಸು��ರು�ೆ ಎಂದು �ೇ�ದನು.

ಈ ಅಂಶವ�ೆ�ೕ �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ��ಾದ�ೆ, �ಾವ� ಸತ�ವನು� ಅ�ಯಲು ನ��ಳ�ೆ 

�ೋ��ೊಂಡು �ಾ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಗೃತ ���ಯ�� ನಮ� �ೇಹ ಮನಸು�ಗಳ� 

ಎಚ�ರ�ದು�, �ಾವ� �ಾರು ಎಂಬುದು ನಮ�ೆ ���ರುತ��ೆ. ಕನ�ನ ���ಯ�� 

�ೇಹವ� ����ದು� ಮನಸು� ಎಚ�ರ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಾ�ಾ� ಮನಸು� ಕ���ದ�ನು� �ಾವ� 

�ಾಣು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� ಆಳ�ಾದ ��ೆ��ೆ �ಾ��ಾಗ �ೇಹ ಮತು� ಮನಸು�ಗ�ೆರಡೂ 

����ದು� �ಾವ� ���ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ��ಯ�� ಆನಂದವನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಎಂಬಂ�ೆ ಕನಸು �ತು�. ಯುದ�ದ�� �ೋತು ತನ� �ಾಜ�ವನು� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು ದುಃಖ, 

�ೋವ�, ಹ��ೆಗ�ಂದ ಬಳಲು��ರುವಂ�ೆ ಅವ��ೆ ಕನ�ನ�� �ಾಸ�ಾ�ತು�. ಅವ��ೆ 

ಎಷು� �ೋ�ಾ��ೆ�ಂದ�ೆ, ಅವ��ೆ ��ೆ �ೇಡ�ಾಗ�, ಅಳ�ಾಗ� ಶ���ೕ 

ಉ��ರ�ಲ�.
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ಈ ಮೂರೂ ���ಗಳನು� �ಾಣುವ �ಾಲ��ೆಯ ಆ�ಾಮ �ಾ�ಾ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� 

ಎಚ�ರ, ಕನಸು, ��ೆ� ಈ �ಾವ�ದೂ ಆಗುವ��ಲ�. �ಾವ� ಈ ಮೂರೂ ���ಗಳನು� 

ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ ಅ�ೆ�. ಈ ಮೂರೂ ���ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾದು �ೋಗು��ರುವವರು 

�ಾರು? �ಾವ�, ಅಂದ�ೆ �ಾ�ಣಶ��-ಈ ಮೂರೂ ���ಗಳ ಸತ�ವನು� ಅ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. 

�ೇ�ೆ �ಾಜನು ಕನ�ನ�� ಕಂಡದು� �ಾನು �ಾಜನೂ ಅಲ� ��ುಕನೂ ಅಲ��ೆಂಬುದನು� 

ಅ�ತ�ೋ �ಾ�ೆ. �ಾಜ ಮತು� ��ುಕನ �ಾತ�ಗಳನು� ಅನುಭ��ದ �ಾಜನ 

�ಾನ�ಕ ��� �ಾತ�. ಈ ಅನುಭವಗಳನು� ಪ�ೆದ �ಾ�ಣಶ�� �ಾತ�.

ಮನ��ನ ಈ ಮೂರೂ ���ಗಳ� ಅಂದ�ೆ ಎಚ�ರ, ಕನಸು ಮತು� ಆಳ ��ೆ�ಯನು� 

�ಾವ�, ಅಂದ�ೆ ನಮ� �ಜ�ಾದ ಆತ� ಅನುಭ�ಸುತ��ೆ.

ಪ���ಸುವ�ದು ಅ�ಯುವ ಒಂದು ಸರಳ ��ಾನ. ಈ ಜಗತು�, ಸೂಯ�-ಚಂದ�, �ಾ�ೆ, 

ಹೂಗಳ�, ಪ�ಗಳ�, �ಾ��ಗಳ� ಇ�ೆಲ�ವ�ಗಳ� ಎ��ಂದ ಬಂದವ� ಎಂಬ ಪ��ೆ�ಯನು� 

�ಾವ� �ೇ��ೊಳ�ಬಹುದು. �ಾವ� ಸೃ���ಾದದು� �ೇ�ೆ? �ೈ�ಕ�ಾ� ಗಂಡು �ೆ��ನ 

��ಾನ 2: ಪ���ಸುವ ��ಾನ

�ಾವ� �ಜ�ಾ� �ಾರು ಎಂಬುದರ ಬ�ೆ� �ಾ����ಾಗ, �ಾ�ಬ� �ೇವಲ �ೋಡುಗ 

-�ಾಲ��ೆಯ ಆ�ಾಮ ಎಂಬುದು ಅ��ಾಗುತ��ೆ�ೕ �ೊರತು ಎಚ�ರ, ಕನಸು, 

��ೆ�ಗಳ ಮೂರು ���ಗಳಲ�. �ಾವ� �ಾ�ಣಶ��. ಇದನು� ಅ�ತವರು ಕಮ��ಂದ ಮು�� 

ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.
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�ಾ�ದ��ೆ �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾವ� �ಾರು? ಹು��ದ ಮಗು�ೕ ಅಥ�ಾ ಭೂ�ಣ�ೕ? 

ಮಗು�ಾ� ಹು��ದ �ಾವ� ಭೂ�ಣವ� ಅಲ�, ಮಗುವ� ಅಲ�, ಒಂದು �ಾ�ಣಶ�� ಎಂದು 

�ಾರು ���ರು�ಾ��ೆ�ೕ ಅವರು ಅ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾದ�ೆ ನಂತರ ಏನು ನ�ೆಯುತ��ೆ? ನಮ� �ೇಹ �ೆ�ೆದು �ೊಡ��ಾಗುತ��ೆ. ಅದು 

ಭೂ�ಣಗಳ� ಒಂ�ಾ� ��ತ�ಾ�ಾಗ �ಾನು ಒಂದು ಮಗು�ಾ� ಹು�� �ೕವ �ಾ��ೆ. 

ಆದ�ೆ, ಇ�ೆ�ಾ � ನ�ೆದದು � �ೇ�ೆ? ಸೃ��ಯ ಗು�ಾ�ದರೂ ಏನು? �ದಲು ಬಂದದು �

�ಾವ�ದು? ��ೆ��ೕ ಅಥ�ಾ �ೋ� ಮ��? ��ೆ�ಯು �ಾ�ೇ 

�ದ�ೆನು�ತ�� ೆ. �ಾ�ಲ�� ೆ �ೋ�ಮ� �ೇ�ೆ ಬಂ�ೕತು? ಎಂದು ಅದು �ೇಳ�ತ�� ೆ. 

ಆದ�ೆ, �ೋ� ಮ�ಯು �ಾ�ೆ �ದಲು ಎನು�ತ��ೆ. �ಾ�ಲ�� ೆ ��ೆ� ಎ�?�  ಎಂದು 

ಅದು �ೇಳ�ತ�� ೆ. ಈ ಪ��ೆ�ಯನು� ಸ�ಲ� ಆಳ�ಾ� �ೋ�. ಇ�ೆರಡೂ �ದಲು 

ಬರ�ಲ�� ೆಂದು �ಮ�ೆ �ೊ�ಾಗ� ುತ�� ೆ. ಅ�ೆರಡೂ ಒಂ�ೇ ಸಮಯದ� � ಹು���ೊಂಡದು �

ಎಂದು ��ಯುತ�� ೆ. ಅಂದ�ೆ ಇ�ೕ ಜಗ�ನ� �ರ� ುವ��ೆಲವ� � ಅವ�ಗಳ ರೂಪ 

ಆ�ಾರಗಳನು� �ೊರತುಪ�� ಒಂ�ೇ �ಾ�ಣಶ�ಯ�  �ನ� �ನ� ರೂಪಗ�ೆಂದು 

��ಯುತ�� ೆ. ಉತರ� ವನು� ಅರಸುವವರು ಬಹಳ �ಾ� �ೆ�ಂ�ರ�ೇ�ಾಗುತ�� ೆ. ಅವರು 

ಈ ಜಗ��ನ��ರುವ ಸಕಲ ವಸುಗ� ಳ ಬ�ೆ � ಇವ� ಎ��ಂದ ಬಂದವ� ಎಂಬ ಪ��ೆ�ಯನು� 

�ೇಳ��ಾ�� ೆ. ಉತರ�  �ಗುವವ�ೆಗೂ �ರಂತರ�ಾ� ಪ��ೆ�ಗಳನು� �ೇಳ�ತ�� ೇ ಇರು�ಾ�� ೆ.

�ಾವ� �ೕವ ತ�ೆ�ಾಗ �ೇವಲ ಒಂದು ಭೂ�ಣವ�ೆ�? ಅದ�ಂದ �ೕವ �ೆ�ೆಯುತ��ೆ. ಈ 

�ಾ�ಣಶ��ಯ ಮೂಲಕ ನಮ� �ೇಹ �ೆ�ೆದು, �ಾವ� ಈ ಜಗ��ನ�� ಹು�� ಬರು�ೆ�ೕ�ೆ.
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�ೇ�ೆ �ೆ�ೆಯುತ��ೆ? �ಾವ� �ನು�ವ ಆ�ಾರ�ಂ�ಾ� ಅದು �ೆ�ೆಯುತ��ೆ. �ಾ�ದ��ೆ ಈ 

�ೇಹ �ೆ�ೆಯಲು �ಾರಣ�ಾದ ಆ�ಾರ�ೇ �ಾವ�? ಇಲ� ಅ�ೇ �ೇಹ, ಮನಸು�, ಅಹಂ 

�ೆ�ೆಯುತ��ೆ, ಅದ�ೆ� ವಯ�ಾ�ಗುತ��ೆ ಮತು� ಸತು� �ೊ�ೆಯುತ��ೆ. �ಾ�ನ ನಂತರ?

�ೇಹ �ೆ�ೆದು ಮು�ಾ�ಗಬಹುದು, ನಂತರ �ಾಯಬಹುದು. ಆದ�ೆ �ಾವ� �ಾಯುವ��ಲ.�  

ಇದ�ೆ� �ಾರಣ ಆ �ೇಹ �ಾವಲ.�  ಸತ�ವನು� ಅರಸುವವರು �ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು �

ಅಹಂನ ಸಂ�ೕಣ�ವಲ � ಎಂಬುದನು� ಆಳ�ಾದ �ಮ�ೆ�ಯ ನಂತರ ಕಂಡು�ೊಳ���ಾ�� ೆ. 

�ದಲು ಮನಸು� ಇದನು� ಒ���ೊಳ�ಲು ��ಾಕ�ಸುತ�� ೆ. ಆದ�ೆ �ಾವ� ನಮ� 

ಬು�ಮ� �ೆಯ� ನು� �ೆಚು� �ೆ�ಾ�� ಬಳ�ದಂ�ೆ ಅ�ಾನ �ೊಲ� ಅ�ವ� ಮೂಡುತ�� ೆ. ಆಗ 

�ಾವ� ನ���ಾ � ಕಮ�ಗ�ಂದ ಮುಕ�� ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ.

��ಾನ 3: �ಾ�ನಸ� ��ಾನ

ಮ�ೊ�ಂದು ��ಾನ�ೆಂದ�ೆ �ಾ�ನ. ಈ ��ಾನದ ಮೂಲಕ �ಾವ� ನಮ� ಮನಸು� 

�ೇಹ ಸ�ಾ�ಗ ಅದು �ಾ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. �ೇಹದ ರೂಪದ�� �ಾವ��ೇ 

ಬದ�ಾವ�ೆಗ�ರುವ��ಲ�. �ಾ�ದ��ೆ ಸತ�ವರು �ಾರು? ಎಂಬ ಪ��ೆ� ಏಳ�ತ��ೆ. 

�ಾ�ಣಶ��ಯನು� �ೊಂ�ದ� �ೇಹವ� ಆ ಶ��ಯನು� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು ಮೃತ ಪಡುತ��ೆ. 

�ಾ�ದ��ೆ �ಾವ� �ಾರು? �ೆಲದ �ೕ�ೆ �ಶ�ಲ�ಾ� ಮಲ�ರುವ �ೇಹ�ೕ, ಇಲ� 

�ಾ�ಣಶ���ೕ? �ಾವನ����ಾಗ ಈ �ೇಹ ನಮ��ಾ�ರುವ��ಲ�. ಈ ಸತ�ವನು� 

�ಾವ� ��ದು�ೊಂ�ರುವ��ಲ�.
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��ಾರ �ಾಡುವ �ೇಗವನು� ಕ�� �ಾಡಬಹುದು. �ೇವಲ ಒಂ�ೇ ಒಂದು ��ಾರದ 

�ೕ�ೆ ನಮ� ಮನಸ�ನು� �ೇಂ��ೕಕ�ಸಬಹುದು. �ಾ�ಾ� �ಾವ� ��ಾರ �ಾಡುವ 

�ೇಗವನು� ತ��ಸಬಹುದು. ಸ�ಾ�ನ �ಷಯ�ೆಂದ�ೆ, ನಮ� ಪಂ�ೇಂ��ಯಗಳನು� 

ಸ��ತ�ೊ��, �ೇವಲ ಒಂ�ೇ ಒಂದು ��ಾರದ �ೕ�ೆ �ೇಂ��ೕಕ�ಸುವಂ�ೆ 

�ಾಡುವ�ದು. ಅ�ೆಂದ�ೆ- �ಾನು �ಾರು? ಇದು ನನ� �ೇಹ�ೇ? ಇದು ನನ� ಮನ�ೆ�ೕ? 

ಈ ��ಾನದ ಮೂಲಕ �ೇಹ ಮತು� ಮನಸು�ಗಳನು� �ಶ�ಲ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಈ �ೇಹ 

ನನ��ೇ? �ಾ�ದ��ೆ ಅದು ಹು���ಾ�ನ �ೇಹ�ೇ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೆದು �ಂ�ರುವ ಈ�ನ 

�ೇಹ�ೇ? ಅಥ�ಾ ವಯ�ಾ�� �ಾಯುವ �ೇಹ �ಾ�ೆ�ೕ? �ೇಹವ� ಸ�ಾ�ಾಲ 

ಬದ�ಾಗು��ರುತ��ೆ. ಅದರ ಬ�ೆ� ಆಳ�ಾ� �ಾ��ಸುವ�ದು ಅ���ೆ ಮತು� ಮು���ೆ 

�ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ನದ ಮ�ೊ�ಂದು ��ಾನ�ೆಂದ�ೆ, �ಾಗರದ ಅ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ 

�ಾ��ಸುವ�ದು. ಅ�ೆಗಳಂ�ೆ �ಾಣುವ�ದು �ಜ�ಾ�ಯೂ  ಅ�ೆಗ�ೆ? �ಾವ� �ಾಗರದ 

�ೕ�ೆ �ಾ���ದ�ೆ �ಾಗರದ ಅ�ೆಗಳ� ಬಂದು �ೋಗುವ�ದನು� �ೋಡಬಹುದು. 

ಅವ�ಗ��ೆ ತಮ��ೇ ಆದ ಅ��ತ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಅವ� ಅ��ತ�ವನು� ಪ�ೆದಂ�ೆ �ಾಣುತ��ೆ. 

�ಾಗರ ಮತು� ಅದರ ಅ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ ನಮ� ಮನಸ�ನು� �ೇಂ��ೕಕ�� ಆಳ�ಾ� 

�ಾ��ಸುವ�ದ�ಂದ �ಾವ� �ಾಗರ ಮತು� ಅ�ೆಗಳ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸಗಳನು� ಅ�� 

�ಾಕಬಹುದು. ಅ�ೆಗಳ� �ಾಗರ ಉಂಟು�ಾಡುವ ಪ��ಾಮ �ಾತ� ಎಂದು ನಮ�ೆ 

��ಯುತ��ೆ. �ಾಗರ �ಾರಣ�ಾದ�ೆ, ಅ�ೆಗಳ� ಅದರ ಪ��ಾಮ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ 

�ಾವ� ನಮ� ಮನಸ�ನು� �ೇಂ��ೕಕ�ಸ�ೆ ಈ ಸತ�ವನು� ಅ�ಯುವ�ದು ಕಷ�.

�ಾ�ನದ ಮೂಲಕ �ಾವ� ನಮ� ಮನಸ�ನು� �ಶ�ಲ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಅದು ಅ��-ಇ�� 

ಹ��ಾಡುವ�ದನು� ತ��ಸಬಹುದು. ಆಗ ಸತ�ದ ಅ��ಾಗುತ��ೆ. '�ಾನು �ಾರು?' 
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ಈ ��ಾನವ� ಈರು��ಯನು� ಸು�ದಂ�ೆ. ಈರು�� ಇಲ��ಾಗುವವ�ೆಗೂ 

ಸು�ಯುತ��ೇ �ೋಗು��ೕ�. ಅ�ೇ �ೕ� �ೇಹವ� ಕೂಡ ಅ�ೇಕ ಸ�ರಗ�ಂದ 

ಕೂ��ೆ. �ದಲ ಸ�ರ ನಮ� ಒಳ ಉಡುಪ�ಗ�ಾದ�ೆ, ನಂತರದು� �ಾವ� ಧ��ದ 

ಉಡುಪ�. ಮೂರ�ೆಯ ಸ�ರ ನಮ�ನು� �ೆಚ��ಡುವ �ೆಚ��ನ ಉಡುಪ�ಗಳ�. 

�ಾಲ��ೆಯದು ಓವ� �ೋ�. �ೕವ� ಒಂ�ೊಂ�ೇ ಸ�ರವನು� ಕಳಚು�ಾ� �ೋದಂ�ೆ 

ಕ�ೆ�ೆ ಉ�ಯುವ�ದು �ಮ� �ೆತ��ೆ �ೇಹ �ಾತ�.

��ಾನ 4: ಸು�ಯುವ ��ಾನ

�ಾವ� �ೇಹದ ಅದ�ೊಳ�ೆ��ೆ�ಂದು ��ದು�ೊಳ�ಲು ಅದನು� �ಜ�ಾ�ಯೂ 

ಸು�ಯ�ೇಕು. �ದಲ�ೆಯದು �ೇಹದ �ೌ�ಕ ಸ�ರ. ಎರಡ�ೆಯದು ಚಮ�. 

ಅದ�ೊಳ�ೆ ಅಂ�ಾಂಗಗಳ�, �ಾಂಸಖಂಡಗಳ� ಮತು� ಮೂ�ೆಗಳ�. �ೕ�ೆ ಇ�ೕ 

�ೇಹವನು� ಸು�ಯ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ೕ�ೆ ಸು�ಯು�ಾ� �ೋದ�ೆ ಕಟ�ಕ�ೆ�ೆ �ೇಹದ 

ಅ��ಪಂಜರ, ಮೂ�ೆಗಳ� ಮತು� ಮೂ�ೆಮ�ೆ�ಯನು� �ಾತ� �ೋಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ 

ಸು�ಯು��ೆಯು ಅದೃಶ��ಾದುದು. ಅದ�ೆ� ಕಲ��ಾಶ�� �ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ೆ 

ಎಲ�ವನೂ� ಸು���ಾ�ಗ �ೕವಂತ�ಾ�ದ� �ಾನು ಈಗ ಎ���ೆ�ೕ�ೆ? ಎಂಬ 

ಪ��ೆ��ೕಳ�ತ��ೆ. ಸುತ�ಮುತ� ಇರುವ ಪ��ೆಯ�� �ಾನು ಎಂಬುದು �ೕನ�ಾ�ರುತ��ೆ.

ಎನು�ವ�ದರ �ೕ�ೆ �ಾವ� ಸರಳ�ಾ� �ೇಂ��ೕಕ�� �ಾ��ಸುವ�ದ�ಂದ ನಮ�ೆ ಈ 

ಅನುಭವ�ಾ�, ಕಮ��ಂದ ಮುಕ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ.
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ಇ�ೊಂದು ಬಹಳ ಜನ��ಯ�ಾದ ಅ��ನ ��ಾನ. ಈ ��ಾನದ� � �ದಲು �ಾವ� 

�ಾರೂ ಅಲ � ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಈ �ೇಹ �ಾ�ೆ? ಇಲ.�  �ಾನು 

�ೇಹದಂ�ೆ ಕಂಡರೂ �ಾವನ����ಾಗ ಏ�ಾಗುತ�� ೆ ಎಂದು ನನ�ೆ ����ೆ. �ೇಹ 

�ಾ�ೆ�ೕ ಇರುತ�� ೆ. ಆದ�ೆ �ಾವ� ಸತ � ವ�� � �ೕ��ೊಂ��ಾ�� ೆಂದು �ೇಳ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಅಂದ�ೆ ಸ�ರ� ುವ ವ��ಯ�  �ೇಹ ಅವ�ಾ�ರುವ��ಲ.�  ಅದು ಅವ�ೆಂದೂ ಆ�ರ�ಲ,�  

�ಾ�ಾ� �ಾನು ಈ �ೇಹ ಅಲ;�  ಈ ಮನಸು� �ಾನಲ � ಎಂಬುದರ ಬ�ೆ � ಸ�ಷ��ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ.

��ಾನ 5: ಇದಲ�, ಇದಲ�, �ಾನು ಅದು ಎಂಬ ನ�ಾರದ ��ಾನ

ಈ �ೇಹವನು� ಸು�ಾ�ಗ ಅಥ�ಾ ಹೂತು�ಾ��ಾಗ ಅದರ ಪಂಚಭೂತಗಳ� ಕರ� 

�ೋಗುತ�� ೆ. �ಾಯು-�ಾ�ಯ� � �ೇರುತ�� ೆ. �ೕರು ಆ��ಾಗುತ�� ೆ. �ೇಹವ� 

ತಣ�� ಾದಂ�ೆ ಅ�� ಮ�ೆ�ಾಗುತ�� ೆ. �ೇಹವ� ಆಕ����ೊಂಡ �ಾಗವ� ���ಾಗುತ�� ೆ. 

ಕ�ೆ�ೆ ಉ�ಯುವ�ದು ಒಂದು �� ಮಣು � �ಾತ�. ಆದ�ೆ ಈ �ೇಹ �ಾನಲ.�  ಈ �ೕ�ೆ 

�ೆಸ��ದ ಪಂಚಭೂತಗಳ� �ಾನಲ.�  �ಾ�ಾದ�ೆ �ಾನು �ಾರು? ಈಗ�ೆ�ೕ �ೆಹವನು� 

�ಟು� �ಾ� �ೋ�ರುವ �ಾ�ಣಶ�,�  �ಾನು. ಇದು �ಾನು �ಾರು ಎಂಬ ಸತ�ವನು� 

ಅ�ಯುವ �ೕ�. ಇದು �ಾನಲ � -�ಾನು ಅದು. ಈ �ೇಹ �ಾನಲ � ಆದ�ೆ ಆ �ೇಹ�ೊಳ�ನ 

ಆತ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಣಶ�.�  ಈ ಅ�ವ� ನಮ�ನು� ಕಮ��ಂದ ಮುಕ�� ೊ�ಸುತ�� ೆ.

�ೕ�ಂದು �ೇಬನು� �ೋಡು����ೕ� ಎಂ�ಟು��ೊ��. ಅದನು� �ೋಡು��ರುವವರು 

��ಾನ 6: �ೋಡುಗ ಮತು� �ೋ�ದ ��ಾನ
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�ಾರು? ಏನನು� �ೋಡು���ಾ��ೆ? ಕಣು�ಗಳ� �ೇಬನು� �ೋಡು���ೆ ಮತು� ಅದು 

�ೋಡು��ರುವ�ದು �ೇಬನು�. �ೇಬು ಒಂದು ವಸು�. ಕಣು�ಗಳ� ಅದನು� �ೋಡು��ರುವ 

ವ���. �ೇಬನು� �ೋಡು��ರುವ ಕಣು�ಗಳನು� �ಾರು �ೋಡು���ಾ��ೆಂದು �ೇ�ದ�ೆ 

ಮನಸು� ಅದನು� �ೋಡು���ೆ ಎಂದು �ೇಳಬಹುದು.

ಇದು �ಾಸ�ವ ಅಲ��ೇ? �ಾನು ಎಂಬ ಪ��ೆಯು ಹ��ಾಡು��ರುವ ಮನಸ�ನು� 

���ರುತ��ೆ. �ಾನು ನನ� ಮನ���ಂತ �ನ�. ನನ� ಮನ���ೆ ಕಣು�ಗಳ� �ೇಬನು� 

�ೋಡು���ೆ� ಅಥ�ಾ �ೆಂಡನು� �ೋಡು���ೆ�ೕ ಎಂಬುದು ���ರುತ��ೆ. ಅದು 

ಕಣು�ಗಳನು� ಗಮ�ಸು��ರುತ��ೆ. ಮನಸು� ಕಣು�ಗ��ಂತಲೂ �ನ�.

ಕಣು�ಗ��ೆ ಅದು �ೇಬು ಎಂದು ����ೆ. ಅದು �ೇಬು ಆ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ �ೈ�ಾಪ� 

ಆ��ೆ�ೕ ಎಂಬುದನು� ಕಣು�ಗಳ� �ೋಡಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಕಣು�ಗಳ� �ಾನು 

�ಾ�ಾ� ಕಣು�ಗಳನು� ವಸು�ಗ�ೆಂದು �ೇಳಬಹುದು. ಮನಸು� ಆ ಕಣು�ಗಳನು� 

�ೋಡು���ೆ ಎಂದು �ೇಳಬಹುದು. ಇನೂ� ಒಂದು �ೆ�ೆ� ಮುಂ�ೆ �ೋ� �ಾವ� 

�ೇಬುಗಳನು� �ೋಡು��ರುವ ಕಣು�ಗಳನು� �ೋಡು��ರುವ ಮನಸ�ನು� �ಾರು 

�ೋಡು���ಾ��ೆ? ಎಂದು �ೇ��ೊಂಡ�ೆ �ಾನು ಮನಸ�ನು� �ೋಡು���ೆ�ೕ�ೆ; ಅಂದ�ೆ 

�ೋಡುಗ�ಾದ �ಾನು. ಈ ಮನಸು� �ೇಬು, ಅದನು� �ೋಡು��ರುವ ಕಣು�ಗಳ� ಮತು� 

ಅದನು� �ೋಡು��ರುವ ಮನಸು� ಆ��ೆ�ೕ�ೆ. ಈ ಅ�ಯುವ ��ಾನವ� �ಾವ� 

ಎಲ�ವನೂ� �ೋಡು���ೆ�ೕ�ೆ ಎನು�ವ�ದನು� ಖ�ತಪ�ಸುತ��ೆ. �ಾನು ಮನಸ�ನು� 

�ೋಡು���ೆ�ೕ�ೆ. ಅದು ಕಣು�ಗಳನು� �ೋಡುತ��ೆ. ಕಣು�ಗಳ� �ೇಬನು� �ೋಡು���ೆ.
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�ಾವ� ಕಣುಗ� ಳನು� ಕಳ� �ೕ�ನ �ೕ�ಟ��ೆ ಅವ� �ೇಬನು� �ೋಡಲು �ಾಧ��ೇ? 

ಖಂ��ಾ �ಾಧ��ಲ.�  ಕಣುಗ� ಳ� ನರಗಳ �ಾಲದ ಮೂಲಕ ಮನ���ೆ ಸಂಪಕ� 

�ೊಂ��ೆ. �ಾ�ಾ� �ಮ� ಕಣುಗ� ಳ� �ೇಬನು� �ೋಡು�ದ� �� ೆ ಮತು � ಅದನು� �ಮ� 

ಮನಸು� ಗಮ�ಸು�ದ� �� ೆ �ಮ� ಮನಸು� ����ದ ಕೂಡ�ೇ ಕಣುಗ� ಳ� 

ಮು���ೊಳ��ತ�� ೆ. ಆಗ ನಮ�ೆ �ೇಬು �ಾ�ಸುವ��ಲ.�  ಆದ�ೆ ವಸುಗ� ಳನು� �ೋಡುವ 

ಶ�ಯ� ನು� ಮನ���ೆ �ೕ�ರುವ�ದು �ಾ�ಣಶ�.�  ಇದು ಬಹಳ �ಷ� ��ೆ�ಸಬಹುದು. ಆದ�ೆ 

�ಾವ� ಸತ�ವನು� ಅ�ಯ�ೇ�ದ�� ೆ, �ಾವ� ಈ ವಸು,�  ವ�� � ��ಾನವನು� �ೋಡುಗ 

�ೋ�ದ ��ಾನವನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ�� ೆ. �ಾವ� ಕಣುಗ� ಳಲ,�  �ಾವ� ಮನಸ�ಲ.�  

�ಾವ� ಈ ಮನಸು� ಕಣುಗ� ��ೆ �ೕವ �ೕಡುವ �ಾ�ಣಶ�.�  ಇದನು� �ವ�ಸುವ�ದು �ೇ�ೆ?

�ೋಡು��ರುವ ವಸು�-ಹಣು�ಗ��ಂತ �ನ��ಾದುದು. �ಾ�ಾದ�ೆ �ಜ�ಾ� 

�ೋಡುವವರು �ಾರು? ಅದು �ೇಬನು� �ೋಡು��ರುವ ಕಣು�ಗ�ೆ? ಕಣು�ಗಳನು� 

�ೋಡು��ರುವ ಮನ�ೆ�? ಅಥ�ಾ ಮನಸ�ನು� �ೋಡು��ರುವ �ಾನು ಎಂಬ ಪ��ೆ�?

�ೆಲ��� ನಮ� ಕಣು�ಗಳ� �ೆ�ೆ�ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ಾವ� ಮಲ�ದು� ಏನನೂ� 

�ೋಡುವ��ಲ�. ಕಣು�ಗಳ� �ೆ�ೆ�ದ�ರೂ ಮನಸು� ಮಲ�ರುತ��ೆ. ಇದ�ೆ� �ಾರಣ, 

ಕಣು�ಗಳ� ಮನ��ನ ಒಂದು �ಾಧನವ�ೆ�ೕ. ಮತು� ಮನಸು� ನಮ�, ಅಂದ�ೆ 

�ೋಡು��ರುವವರ �ಾಧನ�ಾ��ೆ.

ಈ ಎ�ಾ� ಅ�ಯುವ ��ಾನಗಳ�� ನ�ೆಯುವ��ಾದರೂ ಏನು? �ದಲು ಅದು 

ಅ���ೆ�ೆ�ೆ ನಮ�ನು� �ೊಂ�ೊಯು�ತ��ೆ. ಅದು �ಾವ� ಈ �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� 
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��ಾನ 7: �ೈ�ಾ�ಕ ��ಾನ:

�ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾವ� �ಾರು? ಇದನು� ��ಾ� ಐ� �ೆ�ೖ� ರವರು ದಶಕಗಳ �ಂ�ೆ 

E = mc 2 ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಕ �ವ��ದರು. ಈ ಸ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅವರು 

ಶ��ಯನು� ಸೃ��ಸ�ಾಗ�, �ಾಶಪ�ಸ�ಾಗ� ಆಗುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಅದನು� ಒಂದು 

ರೂಪ�ಂದ ಇ�ೊ�ಂದು �ನ�ರೂಪ�ೆ� ಪ�ವ��ಸಬಹುದು ಎಂದು �ವ��ದರು.

ವಸು� ಮತು� ಶ�� ಅದಲುಬದ�ಾಗಬಹುದು. ಈ �ೈ�ಾ�ಕ ಸತ�ವ� �ಾವ� ಶ���ೕ 

�ೊರತು ವಸು�ವಲ� ಎಂಬ ಸತ�ವನು� ��ಸುತ��ೆ. ಅವರು ಈ ಸ�ೕಕರಣವನು� 

ಪ�ಕ��ದ �ನಗಳ�� ಇದು ಬಹಳ ��ಷ� ��ಾರ�ೆ��ಸು��ತು�. ಆದ�ೆ ಇಂದು ಇದು 

�ಾವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾರು ಎಂಬ �ಗೂಢ ಪ��ೆ��ೆ ಉತ����ೆ. ಶ�� ಮತು� 

ವಸು�ಗಳ� ಅದಲುಬದ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದ�ೆ ಏನೂ �ೇ�ದಂತಲ�. ಆದ�ೆ ಇಂದು 

��ಾ�ಗಳ� ಈ ಸ�ೕಕರಣದ ಬ�ೆ� ಬಹಳ ಆಳ�ಾದ ಒಳ�ೋಟಗಳನು� �ೕ��ಾ��ೆ.

��ಾ�ಗಳ� ಸೂ��ದಶ�ಕದ ಮೂಲಕ �ಾನವನ �ೕವ�ೋಶವನು� ಪ�ೕ���ಾಗ 

ಅವರು �ೇವಲ ಕಣಗಳನ��ೆ�ೕ �ೋಡ�ಲ�, ಎ�ೆ�ಾ��, ��ೕ�ಾ�, 

ಅಹಂ ಅಲ��ೆಂಬ ��ವ��ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ. ಅ�ವ� ನಮ���ನ ಅ�ಾನವನು� 

�ೊಲ�� ನಮ�ನು� ಕಮ��ಂದ ಮುಕ��ೊ�ಸುತ��ೆ. �ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� 

ಅಹಂ ಅಲ��ೆಂದು ಅ��ೊಡ�ೆ ನ��ಲ� ದುಃಖ, �ೋವ�ಗಳನು� ಕ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. 

�ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು�, ಅಹಂ ಅಲ��ದ��ೆ �ಾವ� ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ��ಲ�.
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ನೂ��ಾ�ನುಗಳಂತಹ ಇನೂ� ಸೂ��ಕಣಗಳನು� ಪ�ೆ� �ಾ�ದರು. ಅವ�ಗಳ�ೆ��ಾ� ಅ� 

ಸೂ���ಾದದು� �ಾ����. 

ಇವ�ಗಳ ಬ�ೆ� ಅಧ�ಯನ ನ�ೆ�ದಂ�ೆ�ಾ� ��ಾ�ಗಳ� ಈ ಕಣಗಳ� ತರಂಗಗ�ಾ� 

ಕ�ೆದು �ೋಗಬಹು�ೆಂಬ �ಷಯವನು� ��ದು ಚ�ತ�ಾದರು. ಒಂದು ವಸು� �ೇ�ೆ 

ಇದ���ದಂ�ೆ �ಾ�ೆ �ಾಯ�ಾ� �ಡಬಹುದು? ಈ ಪ��ೆ� ಅವರನು� �ಾ�ತು. ಅವರು 

ಈ �ದ��ಾನವನು� ತರಂಗ-ಕಣಗಳ ದ�ಂದ� ಎಂದು ಕ�ೆದರು. ಇ�� ಕಣಗಳ� 

ತರಂಗಗ�ಾ� ಪ�ವ��ತ�ಾಗುತ��ೆ. ಎಂಬ ಅಂಶವನು� ��ದು ಚ�ತ�ಾದರು.

�ಾಯ��ಾರಣ ��ಾನ ಎಂದ�ೇನು? ಈ ��ಾನವ� ಮೂರು ಸರಳ ಸೂತ�ಗಳನು� 

ಅವಲಂ���ೆ. 

ಇದು ಐ� �ೆ�ೖ� ರವರ ��ಾ�ಂತವನು� ಪ���ೕಕ��ತು. ಈ ಒಳ�ೋಟವ� �ಾನವನ 

ರಕ�-�ಾಂಸಗ�ಂದ ಕೂ�ದ �ೇಹವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಸಹ�ಾ�ರು �ೋ� ಕಣಗ�ಂದ 

ರ�ತ�ಾ��ೆ ಎಂಬ ಸತ�ವನು� ���ತು. �ಾವ� �ಾರು? ಎಂಬ ಪ��ೆ��ೆ ಸತ��ಾದ 

ಉತ�ರವನು� ಕಂಡು�ೊಳ��ವ ಮ�ೊ�ಂದು ��ಾನ ಈ �ೈ�ಾ�ಕ ��ಾನ. �ಾವ� 

�ೇಹವಲ�, ಶ��. ಇದು �ೇವಲ ಒಂದು �ಾ��ಕ ಪ��ೕಯವಲ�. �ೈ�ಾ�ಕ ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆ 

ಮತು� ಪ��ೕಗಗ�ಂದ �ರೂ�ಸಲ�ಟ� ಸತ�. ಈ �ೈ�ಾ�ಕ ಸತ�ವ� ನಮ�ನು� ನಮ� 

�ಂ�ನ ಕಮ�ಗ�ಂದ ಮುಕ��ೊ�ಸುತ��ೆ.

��ಾನ 8: �ಾಯ��ಾರಣ ��ಾನ:
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1. �ಾರಣ�ಲ��ೆ �ಾಯ��ರುವ��ಲ� ಅಥ�ಾ ಪ��ಾಮಗ�ರುವ��ಲ�.

2. ಪ��ಾಮ�ೆನು�ವ�ದು �ಾರಣದ ಮ�ೊ�ಂದು ರೂಪ.

3. ಪ��ಾಮ�ಂದ �ಾರಣವನು� �ೇಪ���ದ�ೆ ಉ�ಯುವ�ದು ಏನೂ ಇಲ�.

�ಾಯ��ಾರಣದ �ಯಮವ� �ಾವ� �ೇವಲ ಪ��ಾಮಗಳ�ೆ�ೕ ಎಂದು ��ಸುತ��ೆ. 

�ಾವ� ಇ�� ಜನ� ತ�ೆಯಲು �ಾರಣ�ಂ��ೆ. ಈ �ಾರಣ ಶ��ಯು ನಮ� ಗ���ೆ�ೆ 

�ೕ�ದು�. ಅದು�ೇ �ೕವನದ ಮೂಲ ಶ���ಾ��ೆ. ಈ �ಾ�ಣಶ�� ನಮ�ನು� ಅಗ�ದ�ೆ 

�ಾವ� ಸಂಭ�ಸುತ��ೆ. �ಾವ� ಶ�ನ�ದ�� �ೕನ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾವ� ಈ �ಾಯ��ಾರಣದ �ಯಮವನು� ಅ�ತು�ೊಂ�ಾಗ �ಾವ� �ೈ�ಕ ಶ��ಯ 

ಒಂದು ತುಣು�ಾ�ದು� ಅದರ ಪ��ಾಮ �ಾತ� ಎಂಬುದನು� ಅ�ತು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಈ 

�ೈ�ಕ ಶ���ಲ��ೆ �ಾವ� ಏ�ೇನೂ ಅಲ�.

�ಾಯ��ಾರಣದ �ಯಮವನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ೆ ಇರುವವರು ಈ ಉ�ಾಹರ�ೆಯನು� 

ಗಮ�ಸ�ೇಕು. �ನ� �ಾರಣ�ಾದ�ೆ, ಉಂಗುರ, ಬ� ,ೆ ಸರಗಳ� ಅದರ ಪ��ಾಮಗಳ�. 

ಇವ� �ನ�ದ �ನ� ರೂಪಗಳ�. �ೕವ� �ನ�ವನು� �ೇಪ���ದ�ೆ ಏನೂ ಉ�ಯುವ��ಲ.�  

ಮಣು � �ಾರಣ. ಅದ�ಂದ ಮಡ�ೆ, ತ�ೆ� ಮತು � ಪ���. ಇವ� ಅದರ ಪ��ಾಮಗಳ�. 

ಮಣನ� ು� ಅವ�ಗ�ಂದ �ೇಪ���ದ�ೆ ಅ� � ಏನೂ ಇರುವ��ಲ.�  �ೈ�ಕ ಶ� � �ಾರಣ�ಾದ�ೆ 

�ಾವ� �ೇವಲ ಅದರ ಪ��ಾಮಗಳ�ೆ�. �ೈ�ಕ ಶ� � ಇಲ�� ೇ �ಾ�ಲ.�  �ಾ�ದ � �ೕ�ೆ 
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ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ ಪ��ೆ� ಎ��ಂದ ಬಂತು? �ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು � ಅಹಂ 

ಅಲ,�  �ೇವಲ ಶ� �ಎನು�ವ�ದನು� ಅ��ಾಗ �ಾವ� ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆಯ�ೇ�ಾ�ಲ.�

ನಮ� ಕಣು�ಗಳ� ಸುಂದರ�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅವ�ಗಳನು� �ತು� �ೕ�ನ �ೕ�ೆ ಇಟ��ೆ 

ಅವ� ತಮ� �ೌಂದಯ�ವನು� ಕ�ೆದು�ೊಂಡು �ರುಪಯುಕ��ಾಗುತ��ೆ. ಇ�� ಜನರು 

ಸುಂದರ�ಾ� �ಾಣು�ಾ��ೆ ಎಂದ�ೆ ಅದ�ೆ� ಅವರ ಮೂಲಕ �ಾದು �ೋಗು��ರುವ 

�ಾ�ಣಶ���ೕ �ಾರಣ. �ಾವ� ಈ �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ ತಮ� �ೌಂದಯ��ೆ� 

��ಾನ 9: �ೌಂದಯ�ದ ��ಾನ:

�ೌಂದಯ�ದ ��ಾನದ ಮೂಲಕ ಸತ�ವನು� ಅ�ಯುವ�ದು �ೇ�ೆ? �ಮ� ಸುತ�-ಮುತ� 

ಒ�� �ೋ�. ಎ�ೆ��ಾ� �ೌಂದಯ�ವನು� �ೋಡು��ೕ�. �ೋಟದ�� ಗು�ಾ�ಗಳ�, 

�ಾನ�� �ಾ�ಾಡು��ರುವ ಹ��ಗಳ�, �ೕ�ನ�� ಈಜು��ರುವ �ೕನುಗಳ�, ಭೂ�ಯ 

�ೕ�ೆ ನ�ೆ�ಾಡು��ರುವ ಸುಂದರ�ಾದ ಜನರು, ಇ�ಾ��. ಈ ಎಲ� �ೌಂದಯ� 

ಎ��ಂದ ಬಂತು? �ಾವ� ಈ �ೌಂದಯ�ವನು� �ೌಂದಯ� ��ಾನದ ಮೂಲಕ ಅಥ� 

�ಾ��ೊಂಡ�ೆ ಈ �ೌಂದಯ� ಹೂವ�ಗಳ��ಲ� ಎಂಬುದನು� ಅ�ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಡ�ಂದ 

�ೕವ� ಹೂವನು� �ತ� ಕೂಡ�ೇ ಅದು �ೕವ ಕ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. ಅ�� �ಾವ 

�ೌಂದಯ�ವ� ಉ�ಯುವ��ಲ�. ಎಲ� �ೕ�ಗಳ� ತ��ಂದ �ಾ�ಣಶ�� �ಾ��ೋದ 

ಕೂಡ�ೇ ತಮ� �ೌಂದಯ�ವನು� ಕ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. ಆದ �ಾರಣ, �ೌಂದಯ� 

ಅವ��ೆ �ೇ�ದ�ಲ�. �ೈ�ಕ ಶ��ಯು ಅವರ ಮೂಲಕ �ಾದು �ೋದ �ಾರಣ�ಾ�� 

�ೌಂದಯ� ಅವರ�� �ಾ���ೊಂಡದು�.
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�ಾರಣ ಎಂಬುದು ಸುಳ�� ಎಂದು ಅ��ಾ�ಾಗ ನಮ� ಭ�� ಕಳಚುತ��ೆ. ಎ�ಾ� 

ಕಮ�ಗ�ಂದಲೂ �ಾವ� ಮುಕ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. �ೌಂದಯ��ೆನು�ವ�ದು �ೈ�ಕ ಶ���ೕ 

�ೊರತು �ೈ�ಕ�ಾದದ�ಲ�.

ಒಬ� ಬು�ವ� ಂತ ಅ���ಾ�ಂದ ಬಂದ ಒಬ� ಪ��ಾ�ಕ��ೆ �ೕನು �ಾರು? ಎಂದು 

�ೇ�ದ. ಅದ�ೆ� ಅವನು "�ಾನು �ಾ�" ಎಂದು ಉತ�� �ದ. ಆದ�ೆ ಆ �ಾಧುವ� ಅವ��ೆ 

"ಅದು �ನ� �ೆಸರು. �ೕನು �ಾರು?" ಎಂದು ಮ�ೆ � ಪ����ದ. ಅದ�ೆ� ಆ ಪ��ಾ�ಕನು 

ಎಂದು ಉತ�� �ದ. "�ೌದು �ೕನು ಅ��ಕ� ಎಂದು ನನ�ೆ �ೊತು.�  ಆದ�ೆ �ೕನು 

�ಾರು" ಎಂದು ಆ �ಾಧುವ� ಅವನನು� ಮ�ೆ � ಪ����ದ. ಅದ�ೆ� ಅವನು "�ಾನು ��ೕಮ� 

ಮತು � ��ೕ ��� ರವರ ಮಗ ಮತು � �ಾ� ಮತು � �ೕ�ಯ ತಂ�ೆ"  ಎಂದು ಉತ�� �ದ. 

ಅದ�ೆ� �ಾಧುವ� "ಅದು ಅವ�ೊಂ��ೆ �ೕನು �ೊಂ�ರುವ ಸಂಬಂಧವನು� 

�ೇಳ�ತ�� ೆ�ೕ �ೊರತು �ೕನು �ಾರು ಎಂಬುದನು� �ೇಳ�ವ��ಲ"�  ಎಂದು 

�ೇಳ��ಾ�� ೆ."�ಾ�ೊಬ� �ಾ�� �ೕ�ನ� � �ೆಲಸ �ಾಡು�ರ� ುವ �ಾ��ಾ�"  ಎಂದು ಆ 

ವ�� � �ೇಳ��ಾ�� ೆ. ಅದ�ೆ� �ಾಧುವ� "��ಸು, �ಾನು �ನ� ವೃ�ಯ�  ಬ�ೆ � �ೇಳ�ಲ.�  �ೇಳ� 

�ೕನು �ಾರು?" ಎಂದು �ೇಳ��ಾ�� ೆ. �ೊಂದಲ�ೊಂಡ ಆ ಪ��ಾ�ಕನು �ಾಧು��ೆ 

"�ಾನು �ಾ�ೆಂದು ನನ�ೆ �ೊ�ಲ� ,�  �ೕ�ೇ �ೇಳ�" ಎನು��ಾ�� ೆ.

��ಾನ 10: ಸ�ಅ��ನ ��ಾನ:

ಕಮ�ಗ�ಂದ ನಮ�ನು� ಮುಕ��ೊ�ಸುವ ಕಟ�ಕ�ೆಯ ��ಾನ ಸ�ಅ��ನ ��ಾನ. 

�ಾವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾರು? ಎಂಬುದನು� ಅ�ಯ�ೇ�ಾ��ೆ.
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ಅ�ಯುವ ��ಾನ �ಾವ��ೇ ಇರ�, ಸತ�ವನು� ಅರಸುವವರು ಈ �ೇಹ, ಮನಸು� 

ಮತು� ಅಹಂಗಳ� �ಾವಲ� ಎಂಬ ಸತ�ವನು� ಅ�ಯ�ೇಕು. �ಾ�ೆ ಅ��ಾಗ ನಮ� 

ಕಮ�ಗ�ೆಲ�ವ� ಕಳ��ೊಳ��ತ��ೆ. ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ� ಕಮ�ದ ಮೂರು �ಾ�ೆಗಳ��ರುವ 

ಕಮ�ಗ�ಂದ ಕೂಡ �ಾವ� ಮುಕ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾಧು �ಾ�ದ �ದಲ �ೆಲಸ�ೆಂದ�ೆ, ಆ ಪ��ಾ�ಕ��ೆ ಅವನು ಅವನ �ೇಹವಲ,�  

�ಾವ� �ೇವಲ ಈ �ೇಹವನು� ಧ���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನು� ಮನದಟು� �ಾಡುವ�ದು. 

�ಾಧುವ� ಅವ��ೆ ಸುಮ��ೇ ಕು�ತು ತನ� ಮನಸ�ನು� ಅ�ಯಲು ಪ�ಯ��ಸು ಎಂದು 

�ೇಳ��ಾ�� ೆ. �ಾ�ೆ ಎರಡು ಗಂ�ೆಗಳ �ಾಲ ಕೂ�ದ � ಅ���ಾದ ವ��ಯ� ು �ಾಧು��ೆ 

"ಇಲ,�  ನನ�ೆ ನನ� ಮನಸ�ನು� ��ಯಲು �ಾಧ��ಾಗು�ಲ� "�  �ೇಳ��ಾ�� ೆ. ಆಗ �ಾಧುವ� 

ಅವ��ೆ, �ಾವ� ನಮ� �ೇಹ�ಾಗ�, ಮನ�ಾ�ಗ� ಅಲ,�  �ಾವ� �ಾ�ಣಶ� � ಎಂಬ 

ಸತ�ವನು� ಅ�ಯುವಂ�ೆ �ಾ�ದ. �ಾವ� �ಾರು ಎಂಬ ಸತ�ವನು� ಅ�ತ�ೆ 

ಕಮ�ಗ�ಂದ ಮುಕ�� ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅವ�ಗಳ� �ೇಹ ಮತು �ಮನ���ೆ �ೇ�ದವ� �ಗ�ಾ��ೆ.

�ಾವ� �ಾವ��ೇ ��ಾನವನು� ಬಳಸ�

�ಾವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾರು ಎಂಬ ಬ�ೆ� �ೊಂದಲಗ�ರ�ಾರದು.

ಅಹಂ, �ೇಹ, ಮನಸು�ಗಳ� �ಾವಲ�

�ಾವ� �ೈ�ಕ ಶ��. ಈ ಸತ�ವನು� �ಾವ� ಅ�ಯ�ೇಕು.
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ಸತ�ವನು� ಅ�ಯುವ ಅ�ೇಕ ��ಾನಗ��ೆ.

ಎ�ಾ� ��ಾನಗಳ� �ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು�, ಅಹಂಗಳಲ�

�ಾವ� �ಾ�ಣಶ�� - ಆತ� ಎಂಬ ಸತ�ವನು� ��ಸುತ��ೆ.

ಈ �ಾ�ಣಶ�� ನಮ� �ೇಹ�ಂದ �ಾ� �ೋ�ಾಗ �ಾವ� ಸಂಭ�ಸುತ��ೆ.

ಅ�ವ� ನಮ�ನು� ಅ�ಾನ�ಂದ �ಾರು�ಾ� 

ನಮ�ನು� ನಮ� ಕಮ�ಗ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ�ಾಡುತ��ೆ.

�ಾ�ಾಂಶ:
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ಸತ�ವನು� �ಾವ� ಅ�ತು�ೊಂಡ ನಂತರ, �ಾವ� ಎದು�ಸ�ೇ�ಾದ ಸ�ಾಲುಗ� ೕೆನು? 

ಈ ಸ�ಾ�ೆಂದ�ೆ ಈ ಜಗತ�ನು� ಒಂದು ಅ�ೌ�ಕ �ಾಟಕವ�ಾ�� �ೕ�ಸುವ�ದು. ಈ 

ಜಗತು� ಒಂದು ಬೃಹ� �ಾಟಕ�ಾ�ೆ. �ಾ�ೆಲ�ರೂ ಅದರ�� �ಾತ� ವ�ಸುವ ನಟರು. 

�ಾವ� ರಂಗದ �ೕ�ೆ ಬಂದು ನಮ� �ಾತ�ವನು� �ವ�ವ��, �ೊರಟು �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ. 

ಈ �ಾಟಕದ ��ಾ�ಪಕ ಮತು� ��ೇ�ಶಕ�ೊಬ���ಾ��ೆ. ಅವನು �ಣ-�ಣಕೂ� ಈ 

�ಾಟಕ �ೇ�ೆ ಮೂ�ಬರ�ೇಕು ಎನು�ವ�ದನು� �ಧ��ಸು�ಾ��ೆ. ಅವನ ಈ 

ಅ��ಾರವನು� �ಾವ� ಪ���ಸುವಂ�ಲ�. ಈ ಜಗ��ನ�� ನಮ� �ಾತ�ವನು� ಈ�ಾಗ�ೇ 

ಸೃ��ಕತ�ನು �ಧ�������ಾ��ೆ. �ಾವ� ಎ��, �ೇ�ೆ ಮತು� �ಾ�ಾಗ ಹುಟು��ೆ�ೕ�ೆ 

ಎನು�ವ �ಷಯದ�� ನಮ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ಆ�� ಇರುವ��ಲ�.

ದುರದೃಷ�ವ�ಾ� �ಾವ� ಈ ಜಗತ�ನು� �ಜ�ೆಂದು ��ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ, 

�ಜ�ಾ�ಯೂ ಇ�ೊಂದು ಬೃಹ� �ಾಟಕ ಅ�ೆ�. �ಾವ� ಇದನು� �ಜ�ೆಂದು 

��ಯುವ�ದ�ಂದ, ಇದು ನನ� �ೇಹ, ಇದು ನನ� ಮನಸು� ಎಂದು ��ಯುವ�ದ�ಂದ 

'�ಾನು'  ಎಂಬ �ಾಲ��ಕ ಅಹಂನು� ಹುಟು��ಾಕು�ೆ�ೕ�ೆ. ಈ '�ಾನು' ಅ�ೇಕ ���ಗಳ�� 

�ೊಡ� ಒ� �ೆಯ ಮತು� �ೆಟ� ಕಮ�ವನು� ಗ�ಸುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇದು ಆಗುವ�ದು 

11
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ನಮ� ಮುಂ�ರುವ ಸ�ಾ�ೆಂದ�ೆ ಈ �ಾಟಕವನು� �ೋ� ಆನಂ�ಸುವ�ದು. ಈ 

'�ಾನು' �ಾಟಕವನು� �ೕ�ಸ�ೇ�ೆ �ೊರತು �ೇಹ-ಮನಸು�ಗಳ ಸಂ�ೕಣ�ದ�� 

ಬಂ��ಾಗ�ಾರದು. �ಜ, ��ೇ�ಶಕನು ನಮ�ನು� ರಂಗದ �ೕ�ಂದ �ೊರ�ಾಕುವವ�ೆ�ೆ 

ಈ ಜಗ�ೆ�ಂಬ ರಂಗದ �ೕ�ೆ �ಾವ� �ೕ�ಸ�ೇ�ೇಕು. ಆದ�ೆ ಕಮ�ಗಳ� ನಮ�ೆ �ೇ�ದಲ� .�  

ಅ�ವ� ನಮ�ೆ ಈ ��ವ��ೆಯನು� ಉಡು�ೊ�ೆ�ಾ� �ೕಡುತ�� .ೆ

�ಾವ� ಈ �ಾಟಕವನು� �ೋ� ಆನಂದಪಡ�ೇಕು. ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ� �ಾವ� ಈ �ೇಹ�ಾಗ� 

ಅಥ�ಾ ಮನ�ಾ�ಗ� ಅಲ� ಎಂಬ ಅ��ನ�� ಬದುಕ�ೇಕು. �ಾವ� ನಟರಲ�. �ಾವ� 

ಸೃ��ಕತ�ನು ತನ� �ಾಟಕವನು� ಆ�ಸುವ �ಾಧನಗಳ� �ಾತ�. �ಾವ� ಈ 

ರಂಗ�ಾ�ಗ� ಇ��ತರ ನಟ��ಾಗ� ಅಂ��ೊಳ��ಾರದು. ನಮ� ಬದುಕು 

ಮು�ಯು��ದ�ಂ�ೆ�ೕ �ಾವ� ಈ ಭ���ಂದ ತ����ೊಂಡು, ಸೃ��ಕತ�ನ�� 

�ಾವ� ಈ �ಾಟಕವನು� �ೇವಲ �ೕ�ಸ�ೇಕ�ೆ�. ಈ ಜಗ��ನ�� ನ�ೆಯುವ �ಾವ�ದೂ 

ಒ� �ೆಯ�ಾಗ�ೕ �ೆಟ��ಾಗ�ೕ ಅಲ�. ಇ�� ಎಲ�ವ� ಸಮಪ�ಕ�ಾದುದು. �ೋ�-�ೋ� 

ಜನರು, ಸಹ�ಾ�ರು �ೋ� �ೕಟ, �ಾ��ಗಳ�, ಸಸ�ಗಳನು� ಕೂ�� ಸೃ��ಕತ�ನು 

ಒಂದು ಅದು�ತ�ಾದ ಅ�ೌ�ಕ �ಾಟಕ�ಂದನು� ಆ�ಸು���ಾ��ೆ. ಅ�ಾ�! ಅ�ೆಂಥ 

ಅದು�ತ �ಾಟಕ ಇದು!.

ಅ�ಾನ�ಂದ. ಈ  '�ಾನು' ಅ��ನ ಅ�ೇಕ �ೕ�ಗ�ಂದ �ಾನು ಈ �ೇಹ�ಾಗ� 

ಅಥ�ಾ ಮನ�ಾ�ಗ� ಅಲ� �ೇವಲ �ಾ�ಣ, ಮತು� ಈ ಕಮ�ಗಳ� ನನ� ಕಮ�ಗಳಲ�, ಈ 

�ೇಹ ಮತು� ಮನ��ನ ಕಮ�ಗ�ೆಂಬುದನು� ��ಯ�ೇ�ಾ��ೆ.
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�ಜ �ೇಳ�ೇ�ೆಂದ�ೆ, �ಾನು �ೇ�� ಅಲ.�  �ೇ�� ಎಂಬುದು �ಾಟಕದ� � �ಾತ� ವ�ಸುವ 

ನಟನ �ೆಸರ�ೆ�ೕ. �ಾಟಕದ� � ಅ�ೆ�ಾ�ಂಡರನ �ಾತ�ವನು� ವ�ಸುವ ನಟ�ೊಬ� ತನ�ನು� 

�ಾ�ಾ�ಟ ಅ�ೆ�ಾ�ಂಡ� ಎಂದು�ೊಳ��ವ�ದನು� ಒ�� ಊ���ೊ��. ಆಗ ಏ�ಾಗುತ�� ೆ? 

ರಂಗದ �ೕ�ಂದ �ೊರಬಂದ ನಂತರ �ಾನು ಅ�ೆ�ಾ�ಂಡ� ಎಂಬ ಅವನ ಭ�� 

ಕಳ��ೕಳ�ತ�� ೆ. ಆಗ ಅವನು ಬಹಳ ದುಃ�ತ�ಾಗು�ಾ�� ೆ.

ಒಂ�ಾ� �ೕನ�ಾಗುವ�ದು ನಮ� ಗು��ಾಗ�ೇಕು. �ಾ�ೇ �ೇ�� ಎಂಬ ಮನುಷ�, 

ಇದು ನನ� ಕುಟುಂಬ, ಇದು ನನ� ಮ�ೆ, ಆ�,�  ಇದು ನನ� �ೊಡ � ವ�ವ�ಾರ ಎಂ�ೆ�ಾ �

�ೕ�ಸ�ೊಡ�ದ�ೆ, �ಾವ� ಕಮ�ವನು� ಗ�ಸುವ�ದರ� � ಬಂ��ಾ��ಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆಗ 

ನಮ� ಎ�ಾ � ಒ� �ೆಯ ಮತು � �ೆಟ� ���ಗ��ೆ ಕಮ�ವ�ಾ�ಧ�� ಮ�ೊ�� � ಹು�� �ೆ�ೆ 

�ೆರ�ೇ�ಾಗುತ�� ೆ.

�ಾವ� ಎ��ಯವ�ೆ�ೆ ಭ��ಯನು� ನಂ� ಬದುಕು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ನಮ� 

ಕಮ�ದ �ೆ�ೆ�ಂ�ಾ� ಮ�ೆ� ಮ�ೆ� ಹುಟು���ರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಹುಟು� �ಾವನು� 

�ಂ�ಾ�ಸುತ��ೆ. ಅದ�ೊ���ೆ ಈ ಜಗ��ನ ಕಷ�ಗಳ� ಸಹ �ಂ�ಾ�ಸುತ��ೆ. ಈ 

ಹುಟು�-�ಾವ�ಗಳ ಚಕ��ಂದ ತ����ೊಳ��ವ��ೇ ನಮ� ಗು��ಾಗ�ೇಕು. ಈ 

ಸತ�ವನು� ಅ�ತ �ೕ�ಕರಂ�ೆ �ಾವ� ಬದುಕ�ೇಕು. �ಾ�ೆ ಬದು�ದ�ೆ, �ಾವ� ಬಂ�ಾಗ 

�ಾವ� ಸೃ��ಕತ�ನ�� �ೕನ�ಾ� ಮ�ೆ� ಹುಟು�ವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಇದು �ೇ�ೆ 

�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ? �ಾವ� ಅ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡ ನಂತರವ� �ೕವಂತ�ಾ�ದು�, 

�ಾವ� ಕಮ�ವನು� ಗ�ಸು��ರು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸತ�ವನು� ಅ�ತು�ೊಂಡ ಕಮ��ೕ�ಯು 

ಕಮ�ವನು� ಗ�ಸುವ��ಲ�. 
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ಇ�ೊಂದು �ಾಟಕ ಎಂದು �ಾವ� ���ೊಡ�ೆ ಇದು �ಜವಲ�.

�ಾವ� �ಾಟಕದ�� ಬಂದು �ೋಗುವ �ಾತ�ಗಳ� �ಾತ� ಎಂದು ��ಯುತ��ೆ.

ಆಗ ನಮ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ದುಃಖ, �ೋವ�ಗ�ಾಗುವ��ಲ�.

�ಾಭ ನಷ�ಗ�ಲ��ೆ �ಾವ� �ಾಟಕವನು� �ೋಡು�ೆ�ೕ�ೆ.
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ಈ ಜಗತು� ಒಂದು ಬೃಹ� ರಂಗ�ಾ�ೆ

�ಾವ� �ೇವಲ �ಾಟಕದ�� �ಾತ�ವ�ಸುವ ನಟರು ಎಂಬುದನು� 

��ದು�ೊಳ��ೇಕು.

�ೈವ ತನ� �ಾಟಕವ�ಾ��ಸುವ �ಾಧನಗಳ� �ಾವ�, ಅ�ೆ�.

�ಾವ� ರಂಗ�ಾ�ಗ�, ರಂಗದ �ೕ�ನ ನಟ��ಾಗ� ಅಂ��ೊಳ��ಾರದು.

�ಾವ� �ೆ�ಾ�� ಬದು� ಈ �ಾಟಕವನು� �ೋ� ಆನಂ�ಸ�ೇಕು.

�ಾ�ಬ� �ೕ�ಕ�ಾ�, ಕಮ��ೕ�ಗ�ಾ� ಬದು� ಕಮ�ಗ�ಂದ 

ಮು�� ಪ�ೆಯ�ೇಕು.

�ಾ�ಾಂಶ:
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�ಾರು �ಜ�ಾದ ಕಮ��ೕ�? ಅವನು �ೇ�ೆ ಕಮ�ಗ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ �ೊಂದು�ಾ�� ೆ? 

ಕಮ�ದ ಬ�ೆ � ಎ�ಾ � �ಷಯಗಳ� ನಮ�ೆ ����ೆ�ಂದು �ಾವ� ಅಂದು�ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. 

ಆದ�ೆ ನಮ�ೆ ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ ಬ�ೆ � ���ರುವ�ದು ಅತ�ಲ�. ಬಹು�ೊಡ � ಸಂ�ೆ�ಯ 

ಜನ��ೆ ಕಮ�ದ ಬ�ೆ � ���ಲ.�  �ೆ��ನ ಜನರು ಅದು ಹುಟು�-�ಾವ�ಗಳನು� ಅನುಭ�ಸುವ 

�ೇಹ ಮತು � ಮನಸು�ಗಳ ಸಂ�ೕಣ��ೆಂದು�ೊಂ��ಾ�� ೆ. ಕಮ�ವನು� �ೆ�ಾ�� 

ಅ��ರುವ �ೆಲವರು �ಾತ� ಉತಮ�  ಬದುಕನು� ಬದುಕು�ಾ�� ೆ, ಮತು � ತಮ� �ಾ�ನ 

ನಂತರವ� ಉತಮ� �ಾದದನ� ು� ಪ�ೆದು�ೊಳ���ಾ�� ೆ. ಕಮ�ದ ಬ�ೆ � ಸಂಪ�ಣ�ಾ� 

��ದು�ೊಂ�ರುವ ಕಮ��ೕ��ಾದವನು �ಾತ� ಕಮ�ವನು� �ೕ� ಸುಖ, �ಾಂ� 

ಮತು � �ೆಮ��ಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ಾ�� ೆ.

�ೕ��ಾದವನು �ೕಗದ ಮೂಲಕ �ಾ�ಾಗಲೂ �ೈವದ ಸಂಪಕ�ದ��ರು�ಾ��ೆ. 

ಕಮ��ೕ��ಾದವನು ಕಮ� ಅಥ�ಾ ���ಯನು� �ೈವದ �ೊ�ೆ ಸಂಪಕ� 

�ೊಂದುವ �ಾಧನವ�ಾ�� ಬಳಸು�ಾ��ೆ. ಕಮ��ೕ�ಯ ���ಗಳ� �ೇಹ, ಮನಸು� 

ಮತು� ಅಹಂಗ�ಂದ ಆಗುವ��ಲ�. ಅವನ ���ಗಳ� �ೊಡಗುವ�ದು �ಾನು ಇದರ 

�ಜ�ಾದ ಕತೃ� ಅಲ� ಎಂಬ ಅ���ಂದ. "���ಗಳ� ನನ� ಮೂಲಕ ನ�ೆಯುತ��ೆ 

12
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ಕಮ��ೕ��ಾದವನು ಕಮ�ವನು� �ೇ�ೆಲ���ಂತ �ನ��ಾ� ಗ��ಸು�ಾ��ೆ. 

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� �ೋಕ �ೕ��ಾ�ದು� ಎಲ��ಗೂ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ�ೆ, 

�ಮ�ೆ ಕಮ�ದ ಹಲ�ಾರು ಅಂಶಗಳ ಬ�ೆ� ���ರುವ��ಲ�. ಒ� �ೆಯ ���ಗಳ� 

ಉತ�ಮ ಫಲವನು� ಮತು� �ೆಟ� ���ಗಳ� �ೆಟ� ಪ��ಫಲವನು� �ೕಡುತ��ೆಂದು, 

ಕಮ��ಂದ �ಾರೂ ತ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ� ಎಂದು �ಾ�ೆಲ�ರೂ ����ೆ�ೕ�ೆ. 

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� ಈ ಜನ�ದಲ��ೆ�ೕ ಅಲ��ೆ, �ಾ��ಾ�ೆ �ಾಗೂ ಮುಂ�ನ 

ಜನ�ಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಯುತ��ೆ. �ಾವ� ಸತ� ನಂತರ ಕಮ�ವನು� �ೊತು��ೊಂ�ೇ 

�ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಮ�ೊ��� ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆದು ಕಮ�ವನು� ಕ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. 

ನಮ� ಮರುಹುಟು� ನಮ� �ಂ�ನ ಕಮ�ವನು� ಆಧ��ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಈ ಕಮ�ಗಳ� 

�ಾ��ೆ �ೇ�ದ�ವ�? �ೇಹ ಸತು� ಮಣು�ಗೂಡುತ��ೆ. ಅದನು� ಮಣು� �ಾಡು�ಾ��ೆ 

ಅಥ�ಾ ಸುಡು�ಾ��ೆ. �ಾ�ದ��ೆ ಕಮ�ವನು� ಮುಂ�ನ ಜನ��ೆ� �ೊಂ�ೊಯು�ವವರು 

�ಾರು? ಅದನು� ಮುಂದ�ೆ� �ೊಂ�ೊಯು�ವವರು ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ. ಈ ಮನಸು� 

ಮತು� ಅಹಂ ಒಂದು �ೇಹದ��ದು�, ಅದನು� ತ��� ಅದು ಗ��ರುವ ಕಮ��ೊಂ��ೆ 

ಮ�ೊ�ಂದು �ೇಹವನು� ಪ��ೇ�ಸುತ��ೆ. �ೕವಂತ�ರು�ಾಗ �ೇಹವ� ���ಗಳ�� 

ತ��ಂದ �ಾ�ೇ �ೊಡಗುವ��ಲ� ಅದು ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂನ ಆ�ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ 

�ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ ಕಮ�ವ� ಸೂ�� ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂಗ��ೆ 

�ೇ��ೆ�ೕ �ೊರತು �ೇಹಕ�ಲ�. �ೇಹವ� ಮೃತಪ�ಾ�ಗ ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ ಅದ�ಂದ 

ತ����ೊಂಡು ಮ�ೊ�ಂದು ಜನ�ವನು� �ಾಳ�ತ��ೆ. ಇ�ೇ ಚಕ� ಮುಂದುವ�ೆಯುತ��ೆ. 

ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ನ�ೆ��ೊಡುವ �ಾಧನವ�ೆ�ೕ. ಆದ��ಂದ �ಾನು ನನ��ೇ ಆದ 

ಕಮ�ಗಳನು� ಗ�ಸುವ��ಲ�." ಇದು ಕಮ��ೕ�ಯ ತತ� ಮತು� ನಂ��ೆ.
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�ಾ�ದ��ೆ ಕಮ� �ಜ�ೇ? �ಾವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಮ�ೆ� ಜನ� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ�ೕ? ಇದರ 

ಬ�ೆ� �ಾವ� �ಾ��ಸ�ೇಕು. �ೇಹ ಸತ� ನಂತರ ಮ�ೆ� �ೕವ ಪ�ೆಯುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ, 

�ಾವ� ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ ಎಂದು ��ದ�ೆ �ಾವ� ಕಮ�ವನು� ಗ���ೊಂಡು ಮ�ೆ� 

ಜನ� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ೇವಲ ���ಗಳ�� �ೊಡ��ೊಳ��ವ ಕ�� ಮತು� ���ಗಳ� 

ತನ�ವಲ� ಎಂದು ಅ��ರುವ ಕಮ��ೕ�ಗಳ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸ ಇ�ೇ.

ಒ�� �ಾವ� �ೇಹ ಮತು� ಮನಸು�ಗಳ� ಅಲ��ೆಂದು ಅ��ೊಡ�ೆ, �ಾವ� 

ಕಮ��ೕ��ಾ� ಒ� �ೆಯ ಮತು� �ೆಟ� ಕಮ�ಗ�ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಇದು 

�ೆಚು� ಜನ��ೆ ���ಲ�. ಇದು ನಮ�ನು� ಮರುಹು���ಂದ ಮುಕ��ೊ�ಸುತ��ೆ. ಕಮ�ದ 

�ೌ�ಕ �ಯಮಗಳ� ಈ ಜಗತ�ನು� ನ�ೆ��ೊಂಡು �ೋಗುತ��ೆ. ಇದನು� ಸೃ��ಕತ�ನು 

ಈ ಹುಟು�-�ಾವ�ಗಳ ಚಕ�ವನು� ತ����ೊಳ��ವ��ೇ �ೕವನದ ಮುಖ� ಗು��ಂಬುದನು� 

ಕಮ��ೕ��ಾದವನು ���ರು�ಾ�� ೆ. �ಾ�ೆಂದ�ೇನು? �ನ� ಒ� �ೆಯ ಅಥ�ಾ �ೆಟ� 

���ಗ��ೆ ತಕ� ಪ��ಫಲವನು� ಪ�ೆಯು��ೕ ಎಂದು ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� �ೇಳ�ತ�� ೆ. 

ಇದರ ಅಥ��ೇನು? ಇದರ ಅಥ� ���. �ೕವ� ����ಂದ ತ����ೊಳ�ಬ��� ಾ? ಇಲ.�  

�ೕವ� ����ಂದ ತ����ೊಳ��ಾ��. ಅದ�ಂದ �ಮ�ೆ �ಡುಗ�ೆ ಇಲ.�  ಒಬ� �ಜ�ಾದ 

ಕಮ��ೕ�ಯು ����ಂದ �ಡುಗ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಬಲ.�  �ೕವ� ಒ� �ೆಯ ಅಥ�ಾ �ೆಟ� 

ಕಮ�ಗ�ಂದ ತ����ೊಳ��ಾ��. ಎರಡೂ ಸಂದಭ�ಗಳ� � �ೕವ� ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ 

ಜನ� ತ�ೆಯ�ೇ �ೇಕು. ಒಬ� ಕಮ��ೕ� �ಾತ� ಇದು ತನ� ��� ಅಲ � ಎಂಬುದನು� 

ಅ�ತು�ೊಳ�ಬಲ.�  �ಾರಣ ಅವನು ಮನಸು� ಮತು � ಅಹಂ ಆಗ�ೕ ಅಗ�ರುವ�ದ�ಂದ 

ಮರುಜನ� ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಂದ ತ����ೊಳ�ಬಲ.�
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ಸೃ���ದು� �ರಂತರ�ೆಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ. ನಮ� ಅಂ�ಮ ಗು� ��ಾ�ಣ 

ಅಥ�ಾ �ೕ��ಾ�ರುತ�� ೆ. ಇದು ಕಮ��ಂದ ಮತು � ಮರುಹುಟು�-�ಾವ�ಗ�ಂದ 

ತ����ೊಳ��ವ �ಾಗ��ಾ��ೆ. ಇದು ಸತ�ವನು� ಅ�ಯುವ ಮೂಲಕ 

�ಾಧ��ಾಗುತ�� ೆ. �ಾವ� �ೇಹ�ೇ? ಇಲ � �ೇಹ �ಾಯುತ�� ೆ. �ಾವ� ಮನ�ೆ�ೕ? ಅದು 

ಎ��� ೆ? �ಾವ� ಅದನು� �ಾಣ�ಾಗುವ��ಲ.�  �ಾ�ದ�� ೆ �ಾವ� �ಾರು? �ಾವ� ಈ �ೇಹ, 

ಮನಸು�ಗಳ ಸಂ�ೕಣ��ೆ� �ೕವ �ೕಡುವ �ೈ�ಕ�ಾದ �ಾ�ಣಶ��. �ಾವ� ಈ �ೇಹ-

ಮನಸು�ಗಳ ಸಂ�ೕಣ��ೆಂದು ��ದ�ೆ ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. ಮತು� ಈ 

ಹುಟು� �ಾವ�ಗಳ ಚಕ�ದ�� ಬಂ�ಗ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಸೃ��ಕತ�ನು ಆ�ಸು��ರುವ 

�ಾಟಕದ�� ಬಂ�ತ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಭ��ಯ�� ಮುಳ�� ಒ� �ೆಯ ಅಥ�ಾ �ೆಟ� 

ಕಮ�ಗಳನು�ಂಟು �ಾಡುವ�ದ�ಂದ �ಾವ� ಮ�ೆ� ಜನ� �ಾಳ��ೆ�ೕ�ೆ. �ಾ�ಾ� ಕಷ�, 

�ೋವ� ದುಃಖಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಬುದ�ನು �ೇ�ದ �ಾ�ೆ �ಾವ� ಮ�ೆ� ಜನ� 

ತ�ೆದ�ೆ ಬಹಳ ದುಃಖ �ೋವ�ಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ��ಂದ �ಾವ� ಕಮ�ದ 

ಬ�ೆ� ಸತ�ವನು� ��ಯುವ�ದು ಅ��ಾಯ�. ಈ ಜಗತು� ಒ� �ೆಯ ಕಮ�ವನು� 

�ಾಡುವ�ದರ ಬ�ೆ� �ಾತ�ಾಡುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಒ� �ೆಯ ಕಮ�ವನು� 

�ಾಡುವ�ದ��ಂತಲೂ ಸ�ಾ�ನ �ೆಲಸ�ೆಂದ�ೆ, ಕಮ�ದ ಬ�ೆ� ಸತ�ವನು� ��ದು 

ಅದನು� �ೕರುವ�ದು. ಕಮ��ೕ��ಾ� ��ಾ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೕ�, �ಡುಗ�ೆ, 

ಮು��ಯನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಸ�ಾಲು. ಇ�ೇ ನಮ� �ೕವನದ ಅಂ�ಮ 

ಗು��ಾಗ�ೇಕು.

�ಜ�ಾದ ಕಮ��ೕ�

ಕಮ�
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�ಾವ� �ೕವನದ�� ���ಗ�ಂದ ತ����ೊಳ�ಬ�ೆ��ೆ?

ಇಲ� ಅದು �ಾಧ��ಲ�. ಆದ�ೆ �ಾವ� ���ಗ�ಂದ ಮುಕ��ಾಗಬಹುದು.

�ಾನು �ಾವ��ೇ ���ಯ�� �ೊಡ�ದರೂ ಅದು ನನ�ದಲ�.

�ಾನು �ೇವಲ �ಾಧನವ�ೆ�, ���ಗ�ೆಲ�ವ� �ನ��ೇ.

�ಜ�ಾದ ಕಮ��ೕ�

ಕಮ�
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����ಂದ �ಡುಗ�ೆ ಇಲ� ಎಂದು ಅ�ತವ�ೇ �ಜ�ಾದ ಕಮ��ೕ�.

ಆದ�ೆ ����ಂದ �ಡುಗ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾಧ�.

�ೇವ��ೆ ತನ�ನು� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ಒ���ೊಂಡವನು

ಏನನೂ� �ಾಡುವ��ಲ�. ಎಲ�ವ� �ೈವ ನ�ೆ�ದಂ�ೆ.

ಅವನು �ೇವರ �ಾಧನ �ಾತ�.

�ಾ�ಾ� ಕಮ��ೕ��ಬ�ನು ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳನು� �ೕ� 

ಮು��ಯನು� ಪ�ೆಯಬಲ�.

ಕಮ��ೕ�ಯು ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡು��ರುವಂ�ೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ

ಅವನು ಎ�ಾ� ಕಮ�ಗ�ಂದಲೂ ಮುಕ� ಎಂಬು�ೇ ಸತ�.

�ಾ�ಾಂಶ:

�ಜ�ಾದ ಕಮ��ೕ�

ಕಮ�
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ಅ�ವನು� ಗ���ೊಂಡವರು �ಾವ� �ೇಹ ಮನಸು�ಗಳ ಸಂ�ೕಣ�ವಲ��ೆಂದು, �ಾವ� 

�ೕವ �ೕಡುವ �ಾ�ಣಶ���ಂದು ��ದು ಸವ��ಾಲಕೂ� ಸುಖ, ಸಂ�ೋಷ, 

ಆನಂದಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ���ಯ�� �ೊಡ�ದವರು �ಾವಲ� ಎಂದು 

��ದು�ೊಂ�ಾಗ �ಾವ� ಕಮ�ವನು�ಂಟು �ಾಡುವ��ಲ� ಮತು� ನಮ� ಕಮ�ಗಳನು� 

�ೊ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾವ� ಮ�ೆ� ಜನ� �ಾಳ�ೇ�ಾ�ಲ�. �ಾವ� ��ೕ�ತ�ಾ� ಬದುಕಲು 

�ೊಡಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಎಲ� �ೕ�ಯ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸಂಗ�ಗ�ಂದ ದೂರ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾನವ�ೋ�ಯ ಅಂ�ಮ ಗು�ಯು ಕಮ��ಂದ ಮು�� ಪ�ೆದು �ರಂತರ�ಾದ 

ಹುಟು�-�ಾ�ನ ಚಕ��ಂದ ತ����ೊಳ��ವ��ೇ ಆ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇದು �ಾಧ��ೇ? 

ಕಮ�ದ ಬ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ��ದು�ೊಂಡವರು ಮತು� ಸತ�ವನು� ಅ�ತವರು 

ಕಮ��ಂದ ಎಲ� �ಾಲಕೂ� ಮು�� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.

ಇಂತಹ �ೕವವನು� �ೕವನು�ಕ��ೆಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. �ೕವಂತ�ದ�ರೂ ಅವರು ಮು�� 

ಪ�ೆ�ರು�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ವ����ೆ �ಾನು ���ಯ�� �ೊಡ�ರುವ��ಲ��ೆಂದು 

���ರುತ��ೆ. ಎಲ�ವನೂ� ನ�ೆಸುವವನು ಆ �ೇವರು. �ಾವ� ಅವನ ಸಂಕಲ�ವನು� 

13
ನಮ� ಅಂ�ಮ ಗು�- 

��ಾ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೕ�

ಕಮ�
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ಎಲ� �ಾನವರ �ೕವನದ ಗು�ಯೂ ಅ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ಸುಖ-�ಾಂ�ಗ�ಂದ 

ಬದುಕುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೕವನು�ಕ��ಾ� �ೇವರ�� �ೕನ�ಾಗುವ�ದು. �ಾವ� �ೇಹ 

ಮನಸು�ಗಳ ಸಂ�ೕಣ�ದ�� ಬಂ�ತ�ಾ�ದ�ರೂ �ಾವ� ಅದಲ� ಎಂಬುದನು� 

��ದು�ೊಳ��ವ��ೇ ನಮ� ಗು��ಾಗ�ೇ�ರುತ��ೆ. �ೈವ �ಾ�ಾ�ಜ�ವ� ನ��ಳ�ೇ 

ಇ�ೆ�ಂಬುದನು� ��ಯ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾವ� �ೇವಲ ಹುಲು�ಾನವರಲ�, ಮನುಷ� 

ರೂಪದ��ರುವ �ೇವರ ಅಂಶ. ನ��ಲ�ರ ಅಂ�ಮ ಗು� ಆ�ೆ-ಆ�ಾಂ�ೆ ಮತು� 

�ಾಮ�ೆಗ�ಂದ �ಡುಗ�ೆ ಪ�ೆದು ಸುಖ-ಸಂ�ೋಷವನು� ಅರಸುವ��ಾ��ೆ. ಇ�� 

�ಜ�ಾದ ಸ�ಾ�ೆಂದ�ೆ ಈ ಜಗ��ನ��ನ �ೌಂದಯ�ದ �ಂ�ೆ ಅಡ�ರುವ �ಜ 

�ೌಂದಯ�ವನು� �ಾಣುವ�ದು. ಸೃ��ಯನು� ಕಂಡು ದಂ�ಾಗ�ೆ ನ��ಲರ 

�ಾರಣಕತ��ಾದ ಸೃ��ಕತ�ನನು� ��ೕ�ಸುವ�ದು.

�ಾ�ಾರ�ೊ�ಸುವ �ಾಧನವ�ೆ�. �ೕವನು�ಕರ� ು �ೇವಲ ಇಂ�ನ ಕಮ��ಂದ�ೆ� ಮು� �

ಪ�ೆ�ರುವ��ಲ,�  �ಂ�ನ ಜನ�ದ ಕಮ�ಗ�ಂದಲೂ ಕೂಡ ಮು� � ಪ�ೆ�ರು�ಾ�� ೆ. 

ಕಮ�ವ� ಮನಸು� ಮತು � ಅಹಂಗ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ�ದು.�  ಆದ�ೆ �ೕವನು�ಕ � ಅದ�ೆ� 

ಸಂಬಂಧಪ��ರುವ��ಲ.�  ಅವನು �ೕವ �ೕಡುವ �ಾ�ಣಶ� � ಅಥ�ಾ ಆತ�. ಅವನು 

ನಮ�ಂತಹ ಹುಲು�ಾನವರಂ�ೆ ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ಮ�ೆ � ಹು�� ದುಃಖ 

�ೋವ�ಗಳನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ಾ�ಲ.�  ಅವನು ಸವ��ಾಲಕೂ� ಸುಖ-ಸಂ�ೋಷ 

ಆನಂದಗಳ� � ಬದುಕು�ಾ�� ೆ. �ಾವ� ಬಂ�ಾಗ ಅವನ ಆತ�ವ� ಮು�ಯ� ನು� 

ಪ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. �ೕವನು�ಕ�ನು ಇತರರಂ�ೆ �ಾನು ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂ ಎಂದು 

��ದು ಕಮ�ಗಳನು�ಂಟು�ಾ� ಅವ�ಗಳನು� ಕ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಮ�ೆ� ಹು�� 

ಬರುವ��ಲ�.

ನಮ� ಅಂ�ಮ ಗು� - ��ಾ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೕ�

ಕಮ�



118

�ಾಗರದ ಅ�ೆ�ಂದು �ಾನು �ಾಗರ�ಂದ �ೇ�ೆ ಎಂದು�ೊಳ��ತ�ೆ ಎಂಬುದನು� 

ಕ����ೊ��. �ಾ�ೆ�ೕ �ನ��ಂದ ತ�ಾ�ಾದ �ನ�ದ ಉಂಗುರವ� �ಾನು �ನ��ಂದ 

�ೇ�ೆ ಎಂದು�ೊಳ��ತ��ೆ ಎಂ�ಟು��ೊ��. �ಾಗರ�ಲ��ದ��ೆ ಅ�ೆ�ೆ ಅ��ತ��ೇ 

ಇರುವ��ಲ�. �ಾ�ೆ�ೕ �ನ��ಲ��ೆ ಉಂಗುರ�ಲ�. �ೈವ�ಲ��ೆ �ಾವ� ಇರುವ��ಲ�. 

ಈ ಸತ�ವನು� ಅ�ಯುವ��ೇ ನಮ� ಗು��ಾಗ�ೇಕು.

ಈ ಸತ�ವನು� ಅ�ತ ಕೂಡ�ೆ �ಾವ� ಕಮ��ಂದ ಮುಕ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ� ನಮ� 

�ೕವನವ� ಕೂಡ ಸುಖ �ಾಂ�ಗ�ಂದ ತುಂ��ೊಳ��ತ��ೆ. ನ��ಳ�ನ �ೇವನನು� 

ಅರ��ಾಗ �ಾವ� ಸುಖವನು� ಪ�ೆಯುವ �ೋ��ೆ �ೋಗುವ��ಲ�. ಇ�ೇ �ಾನವ 

ಜನ�ದ ಅಂ�ಮ ಗು�. ಕಮ��ಂದ ಮು�� ಪ�ೆದು �ೇವನ�� �ೕನ�ಾಗುವ�ದು.

ಬಹು�ಾಲು �ಾನವರು ಅ�ಾನದ�ೆ�ೕ ಬದುಕು�ಾ��ೆ. ನಮ�ೆ ಕಮ�ದ ಅಥ��ೇ 

�ೊ��ರುವ��ಲ�. �ೆಲವರು �ಾವ� ಕಮ��ಂದ ತ����ೊಳ��ಾಗುವ��ಲ� ಎಂಬ 

��ೆ�ಯನು� ನಂ��ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ. ನಮ� ಅ�ಾನ�ಂ�ಾ� �ಾವ� �ೇವ�ಂದ �ೇ�ೆ 

ಎಂದು ��ಯು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ ಈ ಭೂ�ಯ �ೕ�ೆ ಪ�ಕಟ�ಾ�ರುವ 

�ೇವರ ರೂಪ ಎಂಬುದನು� ��ದು�ೊಳ��ವ��ಲ�. ಈ ಸತ�ವನು� ಅ�ಯುವ��ೇ ನಮ� 

ಅಂ�ಮ ಗು��ಾ�ರುತ��ೆ.

ನಮ� ಅಂ�ಮ ಗು� - ��ಾ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೕ�

ಕಮ�
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�ಮ� �ೕವನ�ಾಂ�ಮ ಗು� ಏನು?

ಅದು ಕಷ��ಂದ ತ����ೊಂಡು ಸುಖವನು� ಅನುಭ�ಸುವ��ೇ?

ಇಲ�, ಸಂ�ೋಷ ಪ�ೆಯುವ�ದು ನಮ� ಅಂ�ಮ ಗು� 

ಎಂ�ೆಂದು�ೊಳ��ವ�ದು ತಪ��.

ನಮ� ಉ�ೆ�ೕಶ ಇ�ೆಲ�ವ�ಗ�ಂದ ಮು�� ಪ�ೆದು ನಮ� ಆತ�ವನು� 

ಅ�ತು�ೊಳ��ವ��ಾ��ೆ.

ನಮ� ಅಂ�ಮ ಗು� - ��ಾ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೕ�

ಕಮ�



120

�ಾ�ೆಲ�ರೂ ಸಂ�ೋಷ�ಂ�ರಲು ಬಯಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಆದ�ೆ �ಾವ� �ಾ�ಾಗಲೂ ಸಂ�ೋಷ�ಂ�ರಲು �ಾಧ��ೆ?

ಈ ಜಗತು� ದುಃಖ-�ೋವ�ಗ�ಂದ ಕೂ��ೆ.

ಈ ದುಃಖ-�ೋವ�ಗ�ಂದ ತ����ೊಳ�ಲು ಕಮ�

ಮತು� ಮರು ಜನ��ಂದ ಮು�� ಪ�ೆಯುವ ಮೂಲಕ �ಾತ� �ಾಧ�.

�ಾ�ನ ನಂತರ �ಾವ� ಮು�� ಪ�ೆದು

�ೇವನ�� �ೕನ�ಾಗ�ೇಕು.

ಇದು�ೇ ಮು��, �ೕ�, ��ಾ�ಣ.

ಇದು�ೇ �ಾ�ೋದಯ…

ನಮ� �ೕವನದ ಅಂ�ಮ ಗು�.

�ಾ�ಾಂಶ:
ನಮ� ಅಂ�ಮ ಗು�- 

��ಾ�ಣ ಅಥ�ಾ �ೕ�

ಕಮ�
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ಕಮ��ೆಂದ�ೆ ���. ಆ �ಾರಣ�ಂದ�ೇ ಈ �ಯಮವನು� ಕಮ�ದ �ಯಮ�ೆಂದು 

ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ�� .ೆ �ೌದು, ಎ�ಾ � �ೕ�ಯ ���ಗಳ�, ಅವ� ಒ� �ೆಯ�ರ� ಅಥ�ಾ 

�ೆಟ��ರ�, ಅವ�ಗಳನು� �ಾಖ�ಸ�ಾಗುತ�� ೆ ಮತು � ಅವ� ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ�� ;ೆ 

ಅದ�ೆ� ತಕ� ಪ��ಫಲವನು� �ಾವ� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ� .ೆ

1. ನಮ� ಎ�ಾ� �ೕ�ಯ ���ಗಳ� ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ��ೆ�ೕ?

2. ನಮ�ಾಗುವ��ೆಲ�ವ� ಪ�ವ��ಧ��ತ�ೆಂದು ಜನರು �ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾ�ದ��ೆ 

�ಾವ� ನಮ� ಕಮ�ಗ��ೆ �ೇ�ೆ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ?

ಕಮ�ವ� ಸ�ಲ�ಮ��ನ ಪ�ವ��ಧ��ತ ��ಯನು� �ಧ��ಸುತ�� ೆ ಎಂಬುದು 

�ಜ�ಾದರೂ, ಅದು �ಾವ� ���ಗಳ� � �ೊಡ���ೊಂಡು ಕಮ�ವನು� 

ಉಂಟು�ಾಡುವ�ದನು� ತ�ೆಯುವ��ಲ.�  ನಮ� ಭೂತದ ���ಗಳ� ಈ ಜನ�ದ 

ಪ�ವ��ಧ��ತ ��ಯನು� �ಧ��ಸುತ�� ೆ. ನಮ� �ಂಗ, ಜನ� ��ಾಂಕ, ಹು��ದ ಸಳ� , 

ನಮ� ತಂ�ೆ �ಾಯಂ�ರು, ಇ�ಾ�� ನಮ� ಕಮ�ಗಳ ಫಲಗ�ಂ�ಾ� 

ಕಮ�ದ 
ಬ�ೆ� ಪ�ೇ ಪ�ೇ �ೇಳ�ಾಗುವ 

ಪ��ೆ�ಗಳ�

ಕಮ�
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�ಾ�ಾರಣ�ಾ� ಕಮ�ವನು� ನಮ� �ೆಟ� ���ಗ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ 

ನಮ� ಒ� �ೆಯ ���ಗ�ಂದ �ಾತ� �ೆಟ� ���ಗಳ �ತ�ವನು� ಕ�� 

�ಾಡಬಹುದು. �ೆಲವ� �ಾ�ಾಗಲು �ಾಧ��ಲ��ೆಂದು�ೊಂಡರೂ ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ 

ನಮ� ಒ� �ೆಯ ���ಗ�ಂದ �ೆಟ� ���ಗಳ �ಾರವನು� ಇ�ಸಬಹುದು.

ಪ�ವ��ಧ��ತ�ಾ�ರುತ�� ೆ. ಆದ�ೆ ನಮ� ���ಗಳ� ಪ�ವ��ಧ��ತವಲ.�  

ಸಂದಭ�ಗಳ� �ಾತ� ಪ�ವ��ಧ��ತ. ನಮ� ಸುತಮ� ುತ � ಆಗು�ರ� ುವ��ೆ�ಾ � ನಮ� 

�ಂ�ನ ಕಮ�ದ ಫಲ. ಆದ�ೆ �ಾವ� ���ಯ� � �ೊಡ���ೊಳ��ವ�ದು ನಮ� 

ಆ���ಾ�ರುತ�� ೆ. ಆದ�� ಂದ ನಮ� ���ಗ��ೆ �ಾ�ೇ ಜ�ಾ�ಾರ� �ಾ�ರು�ೆ�ೕ�ೆ.

3. ನಮ� ಗುರು�ೕ ಅಥ�ಾ �ಾಧು�ೕ ನಮ� ಕಮ�ಗಳನು� ಅ�ಸಬಲ��ೇ?

ಒಬ� ಗುರು ಅಥ�ಾ �ಾಧುವ� ನಮ�ನು� ಒ� �ೆಯ ಕಮ�ಗಳತ� �ೊಂ�ೊಯ�ಬಲ�ರು. 

ಅವರು ನಮ�ೆ ಹುಟು� �ಾವ�ಗಳ ಚಕ��ಂದ �ಡುಗ�ೆ ಪ�ೆಯಲು �ಾಗ�ದಶ�ನ 

�ೕಡಬಲ�ರು. ಆದ�ೆ ಗುರು�ಾಗ�, �ಾದು�ಾಗ� ನಮ� ಕಮ�ಗಳನು� �ೊ�ೆದು 

�ಾಕ�ಾರರು. ನಮ�ನು� �ೊರತುಪ��ದ�ೆ ನಮ� ಕಮ�ಗಳನು� ಈ ಜಗ��ನ�� 

�ಾರೂ ಕೂಡ �ೊ�ೆದು �ಾಕ�ಾರರು. ಇದು ನಮ��ೇ ಕಮ�. �ಾ�ೇ ಅದನು� 

�ೊ�ೆದು �ಾಕ�ೇಕು.

4. ಕಮ�ದ �ತ�ವನು� ಕ�� �ಾಡಬಹು�ೆ? �ಾಡಬಹು�ಾದ�ೆ �ೇ�ೆ?

5. �ಾನ�ಕ �ಾ��ೆ�ಂದ ಬಳಲು��ರುವವರು ಕಮ��ಂದ ಮುಕ��ೆ? ಅವ��ೆ 

ಕಮ�ದ ಬ�� ಪ�ೕ-ಪ�ೕ �ೕಳ�ಾಗುವ ಪ���ಗಳು

ಕಮ�
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7. ಜನರು ಅನುಭ�ಸುವ ದುಃಖ, �ೋವ�ಗಳ� ಅವರ ಕಮ�ದ �ಾಗ�ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ 

ಕಮ�ವನು� �ೊ�ೆದು�ಾಕುವ �ಷಯದ�� �ಾವ� ತ�ೆ �ಾಕು���ೆ�ೕ�ೆ�ೕ?

�ಾವ� �ಾರೂ ಕೂಡ ಕಮ�ವನು� ಸ��ಾ� ವ��ಸಲು �ಾಧ��ಲ�. �ಾವ� ಆ ಬ�ೆ� 

ಊ�ೆಗಳನು� �ಾತ� �ಾಡಬ�ೆ�ವ�. ಕಮ�ದ �ಯಮ�ೇ�ೆಂದ�ೆ ���ಯ�� ತಮ� 

ಸ�ಂತ ಆ���ಂದ �ೊಡಗುವವರು ತಮ� ಕಮ�ಗ��ೆ ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. 

�ಾ�ಾ�, ಬು�� �ೆ�ೆಯದ ಮಕ�ಳ� ಮತು� ಬು��ಮ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ರದ �ಾ��ಗಳ� 

ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡ�ಾರವ�. ಇದು �ಾನ�ಕ �ಾ��ೆ�ಂದ ಬಳಲುವವ��ೆ 

ಕೂಡ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ.

ಬು��ಮ�ೆ�, ಮನಸು� ಇಲ��ರುವ�ದ�ಂದ ಇದು �ಾಧ��ೆ?

6. ಅ�ವನು� ಪ�ೆದ ಗುರುಗಳ� ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡಬಲ��ೇ?

�ೕವಂತ�ರುವವ�ೆಲರ� ೂ ಕಮ�ವನು� ���ಸು�ಾ�� ೆ. ಆದ�ೆ ಆ�ಾ���ಕ ಗುರುಗಳ� 

ಮತು � ಅ�ವನು� ಪ�ೆದವರು ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ��ಲ.�  �ಾರಣ ಅವರು 

���ಯ� � �ೊಡ��ೊಳ��ವ��ಲ.�  ಅವರು �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು � ಅಹಂಗಳ� �ಾವಲ �

ಎಂಬುದನು� ಬಲರ� ು. �ಾವ� �ೇಹ, ಮನಸು� ಮತು � ಅಹಂಗಳ ಸಂ�ೕಣ�ದ� � �ೕವ 

ತ�ೆ�ದರ� ೂ ಅವರ ���ಗ�ೆಲವ� � �ೈವ �ರೂ�ತ�ಾದವ�. ಅವರು �ೇವಲ ಅವನ 

�ಾಧನ �ಾತ�. �ಾ�ಾ� ಅವರು ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ��ಲ,�  ಅದ�ಂದ ಮುಕರ� ು.

ದುಃಖ �ೋವ�ಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ರ� ುವ ವ���� ಬ���ೆ �ಾವ� �ೆರ�ಾಗ�ೇ�ಾ�ಾಗ 

ಅವರ ಕಮ�ದ ಬ�ೆ � �ಾವ� �ೕ�ಸ�ಾರದು. �ಾವ� ���ಸು�ರ� ುವ ಕಮ�ಗಳ ಬ�ೆ �
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8. ಒ� �ೆಯ ���ಗ�ಂದ ಒ� �ೆಯ ಕಮ�ಗಳ� ಉಂ�ಾ� �ಾವ� ಮ�ೆ� ಮರುಜನ�ವನು� 

ಪ�ೆಯುವ��ಾದ�ೆ, �ಾವ� ಒ� �ೆಯ ಕಮ�ಗಳನು� �ಟು��ೊಡುವ�ದು ಸೂಕ�ವಲ��ೇ?

�ಾತ� �ಂ�ಸ�ೇಕು. �ಾವ� ಬಡವಬ�ದ� ರ ಬ�ೆ � ಕರು�ಾಮ�ಗ�ಾ� 

ನ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದ�ಂದ ಒ� �ೆಯ ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ. �ಾವ� �ೋವನು� 

ಅನುಭ�ಸು�ರ� ುವವ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕಮ�ದ� � ತ�ೆ 

�ಾಕು��� ೆ�ೕ�ೆಂದು ��ಯುವ�ದು ತಪ��.

ಇದ�ೆ� �ಾ�ಾನ� �ಾನದ ಉತ�ರ�ೆಂದ�ೆ, ಇಲ�. �ಾವ� ಒ� �ೆಯ ���ಗಳನು� 

�ಾಡುವ�ದನು� ���ಸ�ಾರದು. �ಾರಣ, �ಾವ� ���ಗ�ಲ��ೆ ಬದುಕುವ�ದು 

�ಾಧ��ಲ�. �ಾವ� ���ಯ�� �ೊಡಗ�ೇ�ೇಕು. ನಮ�ರುವ�ದು ಎರ�ೇ ಆ��ಗಳ�- 

ಒ� �ೆಯ ���ಯ�� �ೊಡಗುವ�ದು ಅಥವ �ೆಟ� ���ಯ�� �ೊಡಗುವ�ದು. ಒ� �ೆಯ 

�ೆಲಸವನು� �ಾಡು ಎಂದು �ಾ�ಾನ� �ಾನ �ೇಳ�ತ��ೆ. �ಾವ� ಒ� �ೆಯ ಕಮ�ಗಳನು� 

�ಟು��ೊಟ��ೆ �ಾವ� �ಾಡುವ��ಾದರೂ ಏನನು�? �ಾವ� ಏನನೂ� 

�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ�. �ಾ�ದ��ೆ �ಾವ� ಏನ�ಾ�ದರೂ �ಾಡ�ೇ�ೇಕು. �ೆಟ� 

ಕಮ�ಗ��ಂತ ಒ� �ೆಯ ಕಮ�ಗಳನು� �ಾಡುವ�ದು ಉತ�ಮ. ಆದ�ೆ ಒ� �ೆಯ 

ಕಮ�ಗಳ� ನಮ� ���ಗಳಲ� ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂಶವನು� �ಾವ� 

�ೆನ�ನ��ಟು��ೊಳ��ೇಕು. �ಾವ� ಒ� �ೆಯ ಕಮ�ಗಳನು� �ೇವರ �ಾಧನಗ�ಾ�, 

ಆತನ ಪರ�ಾ� �ಾತ� �ಾಡ�ೇಕು. ಅದು ಅಹಂ�ಂದ ಕೂ�ರ�ಾರದು. ಅದನು� 

�ಾವ� ಅವನ ಚರಣಗ��ೆ ಅ��ಸ�ೇಕು.

9. ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� ಕ���ೆ ಕಣು� ಎಂಬ ತತ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 
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�ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ�ೕ?

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� �ೊ�ೆದು�ೊಳ��ವ ಮತು � ಪ��ಾರ ರೂಪದ� � �ೆಲಸ 

�ಾಡುತ�� ೆ. ಆದ�ೆ, ನಮ� �ೆಟ� ���ಗ��ೆ ತದೂ�ಪದ ಪ��ಫಲ�ೆ �ಗುತ�� ೆ 

ಎಂಬುದನು� �ಾರೂ �ೇಳ�ಾಗುವ��ಲ.�  ಪ��ಫಲವ� �ೌಮ��ಾ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ 

ಕ�ೋರ�ಾ�ರಬಹುದು. ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� ಸೃ��ಕತ�ನ �ೋಕ�ೕ��ಾ��ೆ. 

ಅದು �ಾಯ��ವ��ಸುವ ��ಾನವನು� ಗ��ಸುವ�ದು ನಮ� ಅಳ�ೆ�ೆ �ೕ�ದು.�  �ಾವ� 

ಅದನು� �ೇವಲ ಊ�ಸಬಲ�ವ�ೆ�. ಈ �ಯಮಗಳ� �ಾಯ�ವ�ಸುವ ��ಯ ಬ�ೆ �

ನಮ�ೆ ಒಂ�ಷು� ಸು�ವ� �ಗಬಹುದು. ಆದ�ೆ ಅದರ ಬ�ೆ � ���ಷ��ಾ� ��ಯ�ಾ�ೆವ�. 

�ಾ�ದರ� ೂ, ಅದು ���, ಪ�����, �ಾಯ��ಾರಣ, �ೊ�ೆದು�ೊಳ����ೆಯ 

ಪ��ಾರದ �ಯಮಗ�ಾ��ೆ. ಒಂದು �ೕ�ಯ� � �ಾವ� ಕಮ��ಂದ 

ಮುಕ�� ಾಗುವವ�ೆಗೂ ಕ��� ೆ ಕಣು � �ಯಮ �ಾ�ಯ��� ೆ�ೕ ಇರುತ�� ೆ ಎನ�ಬಹುದು.

10. �ಾವ� �ೕವನದ�� ಅ�ೇಕ ಸಂದಭ�ಗಳನು� ಎದು�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಒಂದು 

�ೊ� �ೆ�, ಇ�ಾ�ವ��ೊ �ೕಟ ನಮ�ನು� ಕಚು�ತ��ೆ ಎಂ�ಟು��ೊ��. �ಾವ� ಅದನು� 

ತ�ಣ �ೊಲ�ಲು ಪ�ಯ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಅದು ನಮ� ಪ�����. ಈ �ೕ�ನ ��� 

ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ��ೆ�ೕ?

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� �ೆಲವ� ��ಗಳ�� �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆಂದು ��ಯ�ಾ��ೆ. 

ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಒಂದು �ಾವ� �ಮ�ನು� ಕ�� �ೊಲ�ಲು ಪ�ಯ��ಸು���ೆ 

ಎಂದು�ೊ��ೆ �ೕಣ. �ಮ�ೆ �ಮ�ನು� ರ���ೊಳ��ವ ಹಕು� ಇ�ೆ�ೕ ಇರುತ��ೆ. ಅದು 

�ಮ� ಕತ�ವ� ಕೂಡ. �ೊ� �ೆಯು �ಮ�ನು� ಕಚು����ೆ ಎಂದು �ಮ�ೆ ��ದ�ೆ ಅದು 

ಕಮ�ದ ಬ�� ಪ�ೕ-ಪ�ೕ �ೕಳ�ಾಗುವ ಪ���ಗಳು

ಕಮ�



126

�ಾ��ಗಳ� �ಾವ�ೕ�ಗ�ಾ�ದು� ಬು��ಮ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ�ರುವ��ಲ�. ಆದ��ಂದ ಅವ� 

�ೇವರಲ��ೆ �ೇ�ೇನೂ ಅಲ� ಎಂದು ���ಾಗ �ೕವ� �ೕವ�ಾ� �ಾಡುವ��ಲ�. 

ಬದ��ೆ

ಬು��ಯು ನಮ�ನು� �ೊ�ೆ�ಂದು �ೇಳ�ತ��ೆ. �ಾವ� �ಾ�ೆ �ಾಡ�ೇ ���ಲ�. ಅದು

ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�� ಅಲ�� ಎನು�ವ�ದು �ಧ��ತ�ಾಗುವ�ದು �ಾವ� �ಾವ 

�ೕ�ಯ

���ಯ�� �ೊಡ�ರು�ೆವ� ಎಂಬುದರ �ೕ�ೆ. ಅದು �ೊ�ೆ�ಾ�ದ��ೆ 

ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ

�ೕವ�ಾ�ಯನು� ತ��ಸಲು ಪ�ಯ��ಸು��ೕ�. ಆದ�ೆ �ೆಲವ� ಅ��ಾಯ� 

ಸಂದಭ�ಗಳ�� ನಮ�

ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುತ��ೆ. ಅ�ೇ ನಮ� ಆತ�ರ��ೆ�ಾ� 

�ಾ�ದ��ೆ ಆಗ

ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ� ಉಂ�ಾಗುವ��ಲ�.

11. �ಾ��ಗಳ� ಕೂಡ ಕಮ�ವನು� ಅನುಭ�ಸುತ��ೆ�ೕ?

ಕಚು�ವ�ದನು� �ೕವ� ತ��ಸಬಹುದು. �ೕವ
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ಸೃ��ಯ �ಯಮ �ೇ��ೆ�ಂದ�ೆ �ಾವ� ಹುಟು��ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� �ಾಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆ �ಾರಣ 

ಕಮ�ದ �ೆಕ� ಚು�ಾ� ಆಗುವ��ಲ�. ಈ ಜನ�ದ�ೆ� ಅಲ� ಹಲವ� ಜನ�ಗಳ ಕಮ�ಗಳನು� 

�ೊತು� �ಾವ� ಹುಟು��ೆ�ೕ�ೆ. ಅದನು� �ೕ���ೊಳ�ಲು ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆಯುವ��ೊಂ�ೇ 

�ಾ�. ಇದು ಕಮ�ದ �ಯಮಗ��ೆ ಸ��ಾ� �ೊಂದುತ��ೆ. �ಾರಣ �ಾವ� �ಂ�ನ 

ಕಮ�ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೕವನದ�� ಸಂ�ೋಷಪಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ ದುಃಖ 

ಪಡಬಹುದು. ನಮ� �ೆಟ� ಕಮ�ಗಳನು� �ೊ�ೆದು�ೊಂಡು ಒ� �ೆಯ ���ಗ��ೆ ಒ� �ೆಯ 

ಪ��ಫಲಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. ಕಮ�ದ �ಯಮ �ೕ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ.

�ಾವ� �ಾ��ಾದರೂ ಅನು��ಶ��ಾ� �ೋ��ದ�ೆ ಅದ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ 

ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ವ� ಸಣ� ಪ��ಾಣ�ಾ��ರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ ಪ�� ಸಲವ� �ಾವ� 

�ಾ��ಾದರೂ �ೋವ�ಂಟು �ಾ�ದ�ೆ ಖಂ�ತ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ವ� ನಮ� 

�ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ ಆಗುತ��ೆ.

ಮುಗ� ಮಕ�ಳಂ�ೆ. ಅವ� ತಮ� �ೇಹ, ಮನಸು� ಅಹಂಗಳನು� ಬಳಸುವ��ಲ��ಾದ��ಂದ 

ಕಮ�ಗಳನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ��ಲ�. ಆದ�ೆ ಅವ� ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ತಮ� 

ಪ�ವ�ಜನ�ದ ಕಮ�ಗಳನು� ಕ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. 

13. �ಾವ� ಪ�ವ�ಜನ�ದ ಕಮ�ವನು� ಕ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಮ�ೆ� ಮರುಹುಟು� 

ಪ�ೆಯ�ೇಕು. ಏ�ೆ?

12. �ಾವ� �ಾ��ಾದರೂ ಅನು��ಶ��ಾ� �ೋವ�ಂಟು �ಾ�ದರೂ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ 

ಕಮ�ವನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ?
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14. �ೕವನ ಎಂದ�ೆ ಕಮ�ದ �ೊ�ೆಯನು� �ೊಡುದು�ೊಳ��ವ�ದು ಅ�ೆ��ೕ?

ಜನ�ಾ�ಾನ�ರ �ಷಯದ�� ಇದು ಸತ�. �ೕವನ�ೆಂದ�ೆ ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಕಮ�ಗಳನು� 

ಕ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು ಎಂದಥ�. �ಾವ� ನಮ� ಕಮ�ಗಳನು� �ೊ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಅಥ�ಾ 

ಪ�ಹ���ೊಳ�ಲು ಹು�� �ಾಯ�ೇಕು. ಆದ�ೆ ಅ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂಡವ��ೆ 

�ೕವನ�ೆಂದ�ೆ ಕಮ�ವ�ೆ�ೕ ಅಲ�. ಅದು ಕಮ�ವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ �ೇಹ, ಮನಸು� 

ಅಹಂಗಳ ಸಂ�ೕಣ�ವಲ� ಎಂದು ಅ�ಯು�ಾ��ೆ. �ಾವ� ಒಂದು �ವ�ಶ��. �ಾವ� 

ಇದನು� ಅ�ತ�ೆ ಕಮ��ಂದ ಮುಕ��ಾಗು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಆ�ದ ಪ���ಂದು �ಾತು, ಪ���ಂದು ���,

ಅದು ಒಬ��ೇ �ಾ��ಾ�ಗ� ಅಥ�ಾ ಗುಂ�ನ�� �ಾ��ಾ�ಗ�

ಅದು ನಮ��ಾ�ರುತ��ೆ.

ಅದರ ಫಲವನು� ಈ ಜನ�ದ�� ಇಲ� ಮುಂ�ನ ಜನ�ದ�� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ.
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�ಾವ� ���ದಂ�ೆ �ೆ�ೆ

�ೆಟ� �ಾಯ�ಗಳ� ಅಳ� ಬ�ಸುತ��ೆ

ಅದು ���, ಅದು ಪ�����

�ಾವ� �ೊಟ�ಂ�ೆ ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ

�ೕ�ೆ �ೋದದು� �ಾ�ೆ �ಂ�ರುಗುತ��ೆ.

ಇದು ನಮ�ನು� �ೆಲದ �ೕ�ೆ �ಾಲೂ� ���ಸುತ��ೆ.

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� �ೋಕ�ಯಮಗಳ� ಕೂಡ

ಕಮ�ದ �ಯಮ ಬಹಳ ಆಳ�ಾದದು�

ನ��ಲ� ���ಗಳನೂ� ಅದು ಗಮ�ಸು��ರುತ��ೆ.

ಅದ�ೆ� ತಕ� ಪ����� ಇರುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ತ��ೆ.

ಕಮ�ದ �ಯಮಗಳ� ಧಮ��ಂದ ಹು���ೊಳ��ತ��ೆ.

ಒ� �ೆಯವ� ನಮ� ಬ��ೕ ಉ�ಯುತ��ೆ.

�ೆಟ�ದ��ೆ� �ೆಟ� ಪ��ಫಲ.

�ಾವ� �ೊ�ಾ��ೋಗಳನು� ��� �ಾವನು� ಪ�ೆಯಲು ಆಗುವ��ಲ�.

�ಾವ� ಕ�� �ಡಗಳನು� �ೆಟು� ಗು�ಾ�ಯನು� ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ��ಲ�.

�ಾವ� ಒ� �ೆಯದು �ಾ�ದ�ೆ ಒ� �ೆಯ ಪ��ಫಲ

ಕ��ೆ

ಕಮ�
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ನಮ� ಎ�ಾ� ���ಗಳನೂ� �ಾಖ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಉ�ದದು� ನಮ� ಭ�ಷ�ವನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ.

ಈ �ಯಮ �ೇ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ. ಅದು ನಮ�ೆ ���ಲ�.

ನಮ� �ೇಹ �ಾಯಬಹುದು. ಕಮ� �ಲು�ತ��ೆ.

ಎ�ಾ� ಆ ಸೃ��ಕತ�ನ ಆಟ.

ಅದು ಒ��ರ�, �ೆಟ��ರ� ಅದ�ೆ� ಪ��ಫಲವನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ೇಕು.

�ಾವ� ಕಮ��ಂದ ತ����ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ��.

�ಾಯ��ಾರಣದ �ಯಮ�ೆಂದ�ೆ ಏನು?

ಸಮತೂಕವನು� ಗ�ಸುವ �ಯಮ ಸಮಪ�ಕ�ಾದದು�.

�ಾವ� ದುಃಖ �ೋವ�ಗಳ�� ಮುಳ��ರು�ೆ�ೕ�ೆ.

�ಾ��ೊಂ��ೆ ಆಟ ಮು�ಯುತ��ೆ�ೕ? ಇಲ�.

ಅದು ನಮ� ಆಗು �ೋಗುಗಳನು� �ಯಂ��ಸುತ��ೆ.

ನಮ� ಮನಸು� ಮ�ೆ� ಹು�� ಬದುಕುತ��ೆ, �ಾಯುತ��ೆ.

�ಾವ� ಅಂ�ಮವಲ�. ಅ�ೊಂದು �ರುವ� ಅ�ೆ�.

ನಮ� ���ಗಳನು� �ಾವ� �ಂಪ�ೆಯ�ೇಕು.

ನಮ� ���ಗ��ೆ ತಕ� ಪ��ಫಲ�ರುತ��ೆ.

ಕ��

ಕಮ�
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ಅದು ಒ�ತು-�ೆಡಕುಗಳನು� �ೊ��ರುತ��ೆ.

�ಾವ� ಮ�ೆ� ಮ�ೆ� ದುಃಖ �ೋವ�ಗಳನು� ಅನುಭ�ಸ�ೇ�ೆ?

�ೆಕ� ಜನ�ಜನ�ಕೂ� ಮುಂದುವ�ೆಯುತ��ೇ ಇರುತ��ೆ.

�ಾವ� ಎ��ಂದ ಬಂ�ೆವ�? ಎ���ೆ �ೋಗು�ೆ�ೕ�ೆ?

ನಮ� ���ಗ��ೆ ನಮ� �ೇಹ ಜ�ಾಬು�ಾರ�ೇ?

ನಮ� ಮನಸು� ಮತು� ಅಹಂಗ�ಂ�ಾ� �ಾವ� ದುಃಖ, �ೋವ�ಗಳನು� 

ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಆಳ�ೆ� ಇ�ದು �ೇ�ನ ಮೂಲ�ೆ� �ೋಗ�ೇಕು.

ಇಲ�. ನಮ� ಮನಸು� ನಮ� ���ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುತ��ೆ.

ಈ ಕಮ�ದ �ೆಕ� ನಮ� ಮರು ಹುಟ�ನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ.

ಕಮ�ದ �ಯಮ ನಮ� ಮನ���ೆ ಸಂಬಂಧಪ��ದು�.

�ಾವ� �ೋದ ಕೂಡ�ೆ �ೆಕ� ಚುಕ� ಆಗುವ��ಲ�.

ಈ �ೋ��ಂದ ನಮ�ೆ ಎಂದು ಮು��?

ಅದು �ಾವ� ಸತ�ವನು� ಅ��ಾಗ �ಾತ�.

ನಮ� �ೕವನದ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೇನು?

�ೇವಲ ಹುಟು� �ಾವ�, ಅ�ೆ�ೕ ಏನು?

�ಾವ� ಸತ�ವನು� ಅ�ಯುವವ�ೆ�ೆ �ಯಮಗಳ ��ತದ��.

ಕ��

ಕಮ�
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ಅ�ಾನವನು� �ೊ�ೆದ

�ಯಮ �ಾವ� �ೆಲದ �ೕ�ೆ �ಾಲೂ� �ಲು�ವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.

ಇದನು� ��ದವರನು� �ೊರತುಪ��.

�ಾವ� �ೇಹ�ೆ? �ಾವ� ಮನ�ೆ�?

�ಾವ� ಅಹಂ? ಸತ�ವನು� ಅ�ಯ�ೇಕು.

�ಾವ� �ನ� �ೕ�ಯ ಶ��.

ಕಮ�ದ �ಯಮ�ಂದ ಜಗತು� ನ�ೆಯುತ��ೆ.

ಇದು ನ��ಲ��ಗೂ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

�ಾವ� �ೇಹ ಮತು� ಮನಸು�ಗಳಲ��ೆಂದು �ಾರು

ಅ��ರು�ಾ��ೋ ಅವರು ಕಮ��ಂದ ಮುಕ��ಾಗು�ಾ��ೆ.

ಅವ��ೆ ಕಮ� ಪ��ಫಲಗಳ� ಇರುವ��ಲ�.

ಒ� �ೆಯವ��ೆ �ೆಟ��ಾ�ಾಗ ಎ�ೆಗುಂದ�ೇ�

ಇದು ಕಮ�ವ� ���ಾ�ೕಲ�ಾ�ರುವ�ದು ಎಂದಥ�.

�ೕವ� ಉತ�ಮ �ೕಜವನು� ���ದ�ೆ ಒ� �ೆಯ ಕೃತ�ಗಳನು� �ಾ�ದ�ೆ

ಒ� �ೆಯ ಪ��ಫಲವನು� ಪ�ೆಯು��ೕ�.

ಕ��

ಕಮ�
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�ೕವ� ಕಮ�ವನು� �ೕರ�ೇ�ಾದ�ೆ

- ಎಐಆ�

�ೕವ� �ಮ� �ೇಹ ಮತು� ಮನಸು� ಅಲ� ಎಂಬುದನು� ��ಯ�ೇಕು.

�ೕವ� ಸುಖ, ಸಂ�ೋಷ ಮತು� ಆನಂದಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು��ೕ�.

�ೕವ� ಈ ಜಗತು� ಒಂದು �ಾಟಕ�ೆಂದು ��ಯ�ೇಕು.

ಕಮ�

ಕ��
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�ಾಕಷು� ��ೕಮಂ��ೆ ಮತು� ಆ��ಗಳನು� ಗ��ದರು. ಆದ�ೆ, ಬದುಕು �ೇವಲ 

ಹಣ, ಆ��ಗಳ�ೆ� ಅಲ� ಎಂದು ಅವ��ೆ ಕ��ೕಣ ಅ��ಾಗ�ೊಡ�ತು. 40�ೇ 

ವಯ���ೆ ತಮ� ವ�ವ�ಾರಗಳನು� ����, ತಮ� ಬದುಕನು� �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ�� 

ರೂ���ೊಳ��ೊಡ�ದರು. '�ೕವನ �ೖಲ�ವನು� ಅ�ತು �ೆ�ೆ, ಸಂ�ೋಷಪಡು 

ಮತು� ಇತರರ ಬದು��ೆ �ೆರ�ಾಗು' ಎಂಬ ತತ�ಗಳನು� �ಾ�ಸ�ೊಡ�ದರು. 

ಇವರು ತಮ�ನು� ಆ�ಾ�ತ� ಮತು� �ಾನ�ೕಯ �ಾಗೂ �ೆ�ೕರ�ಾತ�ಕ 

�ೇಖಕ ಎಐ�- ಎಂದ�ೆ ರ� ಎಂಬ ಆತ�. ಸತ�ವನು� ಅ�ತು ಇತರ��ೆ 

ಅದನು� ಅ�ಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು ಇವರ �ೕವನದ ಮುಖ� ಗು�.

ರ�ಯವರು �ೆಂಗಳ��ನ� � 15 ಅ�ೊ�ೕಬ�, 1966ರ� � ಜ��ದರು. ಅವರ ಮೂಲ 

�ೆಸರು ರ� � �ೕ�ಾ��. ಬಹಳ �ಕ� ವಯ��ನ��� ೕ ವ�ವ�ಾರದ� �

ಯಶಸ�ನು� ಪ�ೆದು ��� �ೆಂ�, �� ��� �ೆಂ� ಮತು � �ೆಂ�� ��� ನಂತಹ 

ಮ��ೆಗಳನು� �ೆ�ೆದು �ಾರತದ �ಲ�� ೆ ವ��ಾ�ನ� � ಒಂದು �ಾ�ಂ�ಯ�ೆ�ೕ 

�ಾ�ದರು.

�ೇಖಕರ ಕು�ತು

ಕಮ�
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ಇವರ �ಾನ�ೕಯ ಚಟುವ��ೆಗ�ಂ�ಾ� ಬಡಜನ��ೆ ಆ�ೋಗ� 

�ೇ�ೆಯನು� ಉ�ತ�ಾ� �ೕಡುವ ಸಲು�ಾ� ಆ�.�.ಎಂ ಆಸ��ೆ�ಯನು� 

1998ರ�� �ಾ���ದರು. ಆಸ��ೆ�ಯು 250 �ಾ��ೆಗಳನು� �ೊಂ�ದು� �ಾ�� 

�ೌಂಟ� ಇರುವ��ಲ�. �ೕಘ��ೇ ಅದು 1000 �ಾ��ೆಗಳ ಸುಸ��ತ 

ಮ���ೆ��ಾ�� ಆಸ��ೆ��ಾ� ಅ�ವೃ�� �ೊಂದ��ೆ. ಸು�ಾರು 700ಕೂ� 

�ೆಚು� ��ಾ��ತರು ಈ ಆಸ��ೆ�ಯ�� ಉ�ತ ಊಟ, ಸೂರು ಮತು� ಆ�ೋಗ� 

�ೇ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ�����ಾ��ೆ.

�ಾಯ�ಗಳ�� �ೊಡ���ೊಂಡರು. ಇವರ ಮುಖ� �ೆ�ೕಯ "ಇತರ��ೆ 

ಸ�ಾಯ �ಾಡು" ಎನು�ವ��ಾ��ೆ.

ಆ�.�.ಎಂ. ರವರು 1995 ರ�� �ೆಂಗಳ��ನ�� �ವನ �ೇ�ಾಲಯವನು� 

ಕ���ದರು. ಇದು ��ೕಹಂ ��ಾ �ೇವ�ಾ�ನ�ೆಂದು �ೆಸರು�ಾ��ಾ��ೆ. 

ಅವರು �ವನ ಪರಮ ಭಕ��ಾ�ದು�, ಹಲ�ಾರು �ಾ�ರ ಭಜ�ೆಗಳನು� 

ರ���ಾ��ೆ. ಧಮ�ವ� ಆ�ಾ�ತ�ದ �ಾಲವನವ�ೆ�ೕ ಎಂದು ಅವರು ನಂ��ಾ��ೆ. 

�ಾವ� �ೇವರನು� ಅ�ಯ�ೇ�ಾದ�ೆ ಧಮ�ವನು� �ೕ� �ೋಗ�ೇ�ೆಂಬುದು 

ಆ�.�.ಎಂ. �ೆ�ೕರ�ಾತ�ಕ �ಾ�ೆಯು ತನ� �ೆ�ೕರ�ಾತ�ಕ �ಾಷಣ, ���ೕ, 

ಪ�ಸ�ಕಗಳ� ಮತು� ಇ��ತರ ಚಟುವ��ೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅ�ೇಕ ಜನರ ಬದುಕ�ೆ�ೕ 

ಬದ���ೆ.

�ೕಖಕರ ಕು�ತು

ಕಮ�
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ಒಂದು �ನ ಅವರ ಗುರುಗಳ� ಅವರನು� ಆತ��ಮ�ೆ��ೆ ಹ��ದರು. ಈ 

�ೕವನದ ಉ�ೆ�ೕಶ�ೇನು? ಬದುಕು �ೇವಲ ಆ�ೆ, �ಾಮ�ೆಗಳನು� 

ತ���ೊಳ��ವ�ದಕ��ೆ�ೕ �ೕ�ತ�ೆ? �ಾ�ನ ನಂತರ ಏನು? �ಾವ� 

ಮರುಹುಟು� ಪ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ�? �ೇವರು ಎ���ಾ��ೆ? ಇಂತಹ ಅ�ೇಕ 

ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ�ರವನ�ರ� ಅವರು ಸತ�ವನು� ಅರಸಲು �ೊಡ�ದರು. ಅವರು 

ತಮ� �ೌ�ಕ ಯಶಸ�ನು� �ಟು��ೊಟು� �ಾ�ೋದಯದ �ಾ�ಯ�� ನ�ೆದರು.

ಹಲ�ಾರು ವಷ�ಗಳ �ಾಲ ಏ�ಾಂತದ�� ಪವ�ತಗಳ�� ಸತ�ವನ�ರಸು�ಾ� 

ಕ�ೆದರು. �ಾವ� ಈ �ೇಹವಲ� ಎಂಬುದು ಅವ��ೆ ���ತು. �ಾವ� ಅದರ 

ಆತ� ಎಂಬ �ಾ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ತು. ಅವರು ರ� ಎನು�ವ �ೆಸರನು� ಎರಡ�ೆಯ 

�ಾ��ೆ ಎಐಆ�-ರ� ಎಂಬ ಆತ� ಎಂದು ಬದ���ೊಂಡರು. ತಮ�ನು� 

ಸಂಪ�ಣ��ಾ� �ೇವ��ೆ ಸಮ����ೊಂಡು ಆತನ ಶ���ೆ ತ�ೆ�ಾ�ದರು. 

ಇದು ಅವ��ೆ ಸತ�ವನು� ಅ�ಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾ�ತು. ಅವರು ಜನ��ೆ 

ಸತ�ವನು� ಅ�ಯುವ ���ನ�� ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ��ಾ� �ಶ���ದರು.

ಅವರ ನಂ��ೆ�ಾ��ೆ.

�ೕಖಕರ ಕು�ತು

ಕಮ�
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ತ�ಾ� ಎಂದ�ೆ ಹುಡು�ಾಟ ಎಂದಥ�. ಇದು ಎಐಆ� ಅವರ 

ಸತ�ದ ಅ��ನ �ೈಯ�ಕ�  ಹುಡು�ಾಟದ ಕ�ೆ�ಾ��ೆ. �ಾವ� 

�ೇಹ, ಮನಸು�ಗಳಲ.�  �ಾವ� ಒಂದು ಶ� � ಎಂಬುದು ಅವರ 

��ವ��ೆ. ಈ �ೈ�ಕ ಶ�ಯ� ನು� ಆತ� ಎನು��ಾ�� ೆ. ಈ ಸತ�ದ 

ಹುಡು�ಾಟ ಎಐಆ� ಅವರ ಬದುಕ�ೆ�ೕ ಬದ�����ತು. �ೕವ� 

ಕೂಡ ಸತ�ವನ��ತು ಮು��� ೊ���ೊಳ��ೇ�ಾದ�ೆ ಈ 

ಪ�ಸವ� ನು� ಓದ�ೇ�ೇಕು.

ಇ�ೊಂದು ಸರಳ ಪ�ಸ�ಕ�ಾ�ದು�, ಇದರ�� �ಾನ�ೕಯ�ೆಯ 

ಬ�ೆ� ಹುಡು�ಾಟ��ೆ. ಎಲ�ರೂ ಸಂ�ೋಷವನು� ಬಯಸು�ಾ��ೆ. 

ಆದ�ೆ ಎಲ�ರೂ ಸಂ�ೋಷ�ಂ�ರಲು �ಾಧ��ೆ? ಇಲ�. �ಾರಣ, 

�ಾವ� ಯಶ�ೆ�ಂಬ ಸಂ�ೋಷದ �ದಲ �ಖರದ�ೆ�ೕ ಉ�ದು 

1. ತ�ಾ� - �ೕವನದ �ಜ�ಾದ ಅಥ�ವಂ��ೆ�ಾ� ಹುಡು�ಾಟ. �ಮ� �ಜ 

ರೂಪವನು� ಕಂಡು�ೊ���.

ಎಐಆ� ರವರು ಬ�ೆ�ರುವ ಪ�ಸ�ಕಗಳ�

2. ಸಂ�ೋಷದ ಮೂರು �ಖರಗಳ�:

ಎಐಆ� ರವರು ಬ��ರುವ ಪ�ಸ�ಕಗಳು

ಕಮ�
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ಈ ಪ�ಸಕ� ದ� � ಎಐಆ� ಅವರು ತಮ� ಗುರುಗಳ �ೊ�ೆ�ನ 

ಅನುಭವಗಳನು� ಹಂ��ೊಂ��ಾ�� .ೆ ಅದ�ೊಂ�� ೆತಮ� �ೈವದ 

ಬ�ೆಯ� ೂ ಬ�ೆ��ಾ�� .ೆ ನಮ�ೆಲ�� ಗೂ �ಾಗ�ದ���ಬ�ನ 

ಅಗತ���,ೆ ಗುರು ನಮ� ೆ ನಮ� �ೕವನದ ಬ� ೆ� ಅ�ವನು� 

ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡು�ಾ�� .ೆ ಈ ಪ�ಸಕ� ವ� �ಮ� ೆಉತಮ�  

ಗುರುವನು� ಪ�ೆ�ೊಳ�ಲು �ೆ�ೕರ�ೆ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾಡುತ�� ೆ.

����ೆ�ೕ�ೆ. �ೇವಲ �ೇಖ�ಾ 20% ರಷು� ಜನರು �ಾತ� ಮುಂ�ನ 

�ಖರವ�ೆ�ೕರಬಲ�ರು. ಅ�ೆಂದ�ೆ, ತೃ��. ಆದ�ೆ ಅದನೂ� �ೕ� ಮ�ೊ�ಂದು 

ಮೂರ�ೆಯ �ಖರ��ೆ. ಅದು ದುಃಖ �ೋವ�ಗಳ ಬಂಧನ�ಂದ �ಮ�ನು� 

ಮುಕ��ೊ�� �ಮ� ಬದುಕು ಸ�ಾ ಆನಂದಮಯ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.

4. �ಾನು ಎಂ�ಗೂ �ಾಯುವ��ಲ�. �ಾವ� �ೊ�ೆಯಲ�.

ತಮ� �ೕವನ�ಾನದ� � ಎಐಆ� ರವರು ಅ�ೇಕ ಸತ�ಗಳನು� 

ಕಂಡು�ೊಂಡರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸತ��ೆಂದ�ೆ: ತನ�ೆ 

ಎಂ�ಗೂ �ಾ�ಲ � ಎಂಬುದು. �ೇಹ �ಾಯಬಹುದು. ಆದ�ೆ, 

ಅದ�ೊಳ�ನ �ೕವ�ೆ� �ಾ�ಲ.�  �ಾವ� ನಮ� �ೇಹಗಳಲ�. 

3. ನನ�ನು� ರೂ��ದ ನನ� ಗುರು, ನನ� �ೇವರು.

ಎಐಆ� ರವರು ಬ��ರುವ ಪ�ಸ�ಕಗಳು

ಕಮ�
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ಅದನು� �ೇವಲ ಧ�ಸು�ೆ�ೕವ�ೆ�ೕ. �ಾವ� �ೊ�ೆಯಲ�. ಅ�ೊಂದು �ರುವ� 

�ಾತ�. ಈ ಪ�ಸ�ಕವ� �ಾ�ನ ಬ�ೆ� ಸತ�ವನು� ��ಸುತ��ೆ.

5. �ಾವ� �ೊ�ೆಯಲ�. ಅದು �ೕ�.

6. �ಾನು �ಾನಲ�. �ಾ�ದ��ೆ �ಾನು �ಾರು?

�ಾನು �ಾನಲ�. �ಾ�ದ��ೆ �ಾನು �ಾರು? ಎಐಆ� ರವರ ಈ 

�ೊತ��ೆಯು ಬಹಳ  ಆಸ���ಾಯಕ�ಾ�ದು � �ಾವ� �ಾ�ೆಂದು 

��ಯು�ೆ�ೕ�ೆ�ೕ ಅದು �ಾವಲ� ಎಂಬ ಅ�ವನು� 

ಮೂ�ಸುತ��ೆ. �ಾವ� ಮ�ೆಯನು� �ೊಂ��ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ, 

�ಾ�ೇ ಆ ಮ�ೆಯಲ�. ನಮ� ಬ� �ಾ� ಇ�ೆ. ಆದ�ೆ, �ಾ�ೇ 

ಈ ಸರ�ಯ ಎರಡ�ೆಯ ಪ�ಸಕ� �ಾದ �ಾವ� �ೊ�ೆಯಲ-�  ಅದು 

�ೕ� ಪ�ಸಕ� ವ� ಕ�ೋಪ�ಷ�ನ�  �ರುಳನು� ಕ���ೊಡುತ�� ೆ. 

ಅದು �ಾ�ನ ನಂತರ ಏ�ಾಗುತ�� ೆಂಬುದನು� ����ೊಡುತ�� ೆ. 

�ಾವ� ಈ �ೇಹ ಮತು � ಮನಸು�ಗಳ� ನಮ�ವ� ಎಂದು�ೊಂಡ�ೆ 

�ಾವ� ಮ�ೆ � ಜನ�ತ�ೆಯು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ �ಾವ� �ೇಹ 

ಮನಸು�ಗಳಲ,�  �ೕವ �ೕಡುವ �ಾ�ಣಶ� � ಎಂದು ��ದ�ೆ, �ಾವ� 

ಮು� �ಪ�ೆದು ಸುಖ-�ಾಂ�ಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.
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7. ಅ�ೕಗ� ಮನಸು�

ಮನಸ�ನು� ಅ�ೕಗ��ೆಂದು ಕ�ೆದ�ೆ �ಮ�ೆ ಅದನು� 

ನಂಬ�ಾ�ೕ�ೆ? ಮನಸು� ಎಲದ� ರ ಅ�ಪ� ಎಂಬುದು �ಮ� 

�ಾ�ಾನ� ��ವ�� .ೆ ಆದ�ೆ �ೕ�ೆ �ಾ� �ೋ�- ಒಂದು 

ಗಂ�ೆಯ �ಾಲ ಏನನೂ� �ಾಡ�ೇ ಸುಮ��ೇ ಕು�ತು�ೊ��. �ಮ� ಮನಸ�ನು� 

�ಾಣಲು ಪ�ಯ���. ಅದು ಎ��� ೆ? ಆದ� ,ೆ ಮನ�ೆ�ಂಬುದು ಇಲ�� ೆಂದು 

ಕಂಡು�ೊಳ����ೕ�. ಮನ�ೆ�ಂಬುದು ನಮ� ಶತು� ಎಂಬ ಅಂಶವನು� ಈ ಅದು�ತ 

ಪ�ಸಕ� ದ ಮೂಲಕ ಎಐಆ� ನಮ�ೆ ಮನ�ಾ�ಸು�ಾ�� .ೆ ಮನ��ನ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� 

�ಾವ� ದುಃಖ �ೋವ�ಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು�ೆ�ೕ� .ೆ ಈ ಅ�ೕಗ� ಮನಸ�ನು ಹುಡು� 

�ೊಲ�� ೇಕು. ಅದನು� �ೇ�ೆ �ೊಲು�� �? ಈ ಪ�ಸಕ� ವನು� ಓ� ����.

�ೕವನದ�� ನ�ೆಯು��ರುವ��ೆಲ� �ಜ�ೆಂದು ಈ ಪ�ಸ�ಕ 

�ಾವಲ�. ಇ�ೇ �ೕ� ನಮ� ಬ� �ೇಹ��ೆ. ಆದ�ೆ ಆ �ೇಹ�ೇ �ಾವಲ�. ನಮ�ೆ 

ಮನಸು� ಇ�ೆ. ಆದ�ೆ, ಆ ಮನ�ೆ�ೕ �ಾವಲ�. �ಾ�ದ��ೆ �ಾವ� �ಾರು? ಈ 

ಸತ�ವನು� ��ಯಲು ಈ ಪ�ಸ�ಕವ� ಸ�ಾಯಕ.

8. ಅ�ೌ�ಕ �ಾಟಕ
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9. �ೇವರು �ಾರು? ಏನು? ಎ���ಾ��ೆ?

��ಸುತ��ೆ. ಇದು �ೇವಲ �ಾಟಕ ಅ�ೆ�. ಈ ಜಗತು� ಒಂದು ಬೃಹ� 

ರಂಗಮಂಚ. �ಾವ� �ಾಟಕದ�� ಬಂದು�ೋಗುವ �ಾತ�ಗಳನು� ವ�ಸುವ 

ನಟರು �ಾತ�. �ಾವ� ಸತ��ೆ ಅಳ�ವ ಅವಷ�ಕ�ೆ ಇಲ�. ಸತ�ವನು� ಅ�ತ�ೆ 

�ಾವ� ಈ �ೕವನ�ೆಂಬ �ಾಟಕವನು� �ೕ�� ಆನಂ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ಈ 

ಪ�ಸ�ಕ ��ಸುತ��ೆ.

ಇವ� ಬಹಳ ಸರಳ ಪ��ೆ�ಗಳಂ�ೆ �ೋರಬಹುದು. ಆದ�ೆ, 

ಇವ�ಗ��ೆ ಸಮಪ�ಕ�ಾದ ಉತ�ರ �ಾರ ಬ�ಯೂ ಇಲ�. 

�ೇವರು ಇ�ಾ��ೆಂದು ನ��ಲ���ೆ ����ೆ. ನಮ� ನಮ� 

ಧಮ�ಗಳ ಪ��ಾರ �ಾವ� �ೇವರನು� ಪ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆದ�ೆ, 

�ೇವರ ಬ�ೆ�ನ ಸತ��ೇನು? �ಾ�ಾದರೂ �ೇವರನು� 

ಕಂ��ಾ��ೆ�ೕ? �ೇವರು ಎ���ಾ��ೆ? ಈ ಸರಳ ಪ�ಸ�ಕವ� �ಮ�ೆ ಈ ಬ�ೆ� 

ಹಲವ� ಉತ�ರಗಳನು� �ೕಡುವ ಮೂಲಕ �ಮ� ��ಾರ, ಗ���ೆಗಳನು� 

ಬದ�ಸುತ��ೆ. ಇದು ಸವ�ಶಕ��ಾದ �ೇವರನು� �ಮ� ಸ�ೕಪ ತಂದು �ೕವ� 

�ೇವರನು� �ಾಣುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ. 

10. ಕಮ�ದ ಬ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� ��ವ��ೆ: �ೕವ� ಏನನು� �ೊಡು��ೋ ಅದ�ೆ�ೕ 
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ಪ���ಾ� ಪ�ೆಯು��ೕ�. ಇದು ಕಮ�ದ �ಯಮ. 

�ೕಘ�ದ�ೆ�ೕ ��ೕ��.

11. �ೕವ� �ಾರು? ಏ�ೆ ಇ����ೕ�?

12. �ಾಲ��ೆಯ ಅಂಶ - ಅದು �ಾಧ��ಾಗುವ�ದು �ೇ�ೆ?

13. ಸಂ�ೋಷವನು� ಗ��. �ಮ� ��ೆ� �ಾ�ೆಗಳ�� ದುಃಖ �ೋವ�ಗಳನು� 

ಅನುಭ�ಸ��.

|| ಓಂ ನಮಃ ��ಾಯಃ || || ��ೕಹಂ ||

ಎಐಆ�
�ೇಳ�, ಪ�ೕ�ಸು, ಅ�ತು�ೋ

ಎಐಆ� ಇ���ಟೂ�� ಆ� �ಯ�ೈ�ೇಷ�

ಗೂಗ� �ೆ�ೕ�ೆ �ೇ� �ೕ� ಅಥ�ಾ 

ಕು�ಆ� �ೋಡನು� �ಾ��� �ಾ� ಎಐಆ� ಅವರ ಆ�

ಮೂಲಕ ಅವರ ಪ�ಸ�ಕಗಳನು� �ೌ�ೊ�ೕ� �ಾ��ೊ��.

www.air.ind.in / air@air.ind.in
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