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�ಾನು ಜ��ದು�, ಸಕಲ ಸಂಪದ��ತ �ೖ�ಾ�ಕ ��ಗ��ನ ��ೕಮಂತ 

�ಾನದ, �ಾ�ಾನ� ಬಡ ಕುಟುಂಬದ���ಾದರೂ, ಅ�� ನನ� ಸನ� 

ವಯ���ಂದ�ೕ ತುಂ��ೂಂಡ ಉನ�ತ �ೖ�ಕ ಗುಣಮಟ�ವ�, 

ನ��ಳಗ��ೕ ಸಂಪ�ಣ� ಪ�ಪಂಚವ� ಅಡಕ�ಾ�� ಎಂದು 

��ದು�ೂಂಡು, ನಂಬಲು ಬಹಳ ಸ�ಾಯ �ಾ�ತು. ಆ ಪ�ಪಂಚದ 

ಸ�ಾಯ�ಂದ ನಮ� �ೕವನದ ಸ��ಾದ �ಹಂಗಮ �ೂೕಟ �ಾಗೂ 

�ಗ�ಶ�ನ ಪ�ಯಲು �ಾಧ��ಾ��. ಅಂತಹ ಪ�ಪಂಚ �ಾಗೂ �ೖತನ� 

ಶ���ಾದ �ೕವರು - ನನ� �ಾ��, ನನ� �ಾ�-ತಂ�ಯವರು. ಎಂತಹ 

ಸ�ಳದ�� �ಕ�ಂ��ಂದ�ೕ ತಂ�-�ಾ� �ಾಗೂ ಗುರುಗಳ ಮಹತ�ವನು� 

“�ಾ�ಾ - ��ಾ - ಗುರು - �ೖವ�” ಎಂದು �ೕ��ೂಡು�ಾ���ೕ, ಅಂತಹ 

ಸ�ಳ�ಂದ �ಾನು ��ದು ಬಂದವನು. ಈ �ವರ�ಯು - �ಮ� �ಾ� 

�ಾಗೂ ತಂ� �ದಲು ಬಂದವರು, ನಂತರ �ಮ� ಗುರುಗಳು, �ೂ�ಯ�� 

�ೕವ� ಪ��ಸುವ �ಾ��ಕ ಆಚರ� - �ೕವರು ಬರು�ಾ�� ಎಂದು 

��ಸುತ��. ಈ ಆಚರ�ಗ�ಂ�ಾ� �ಾವ� ಸ�ಾಜ�� �ಾದ��ಾ�, 

ಉತ�ಮ �ಾ��ಯನು� �ೕ�, �ಾನವ ಸಮೂಹ�� �ಂ�� �ೕ�ಯನು� 

ಸ��ಸಬಹುದು - ಎಂಬ ಅಂಶವನು� ಮನದಟು� �ಾ��ೂಳ��ೕ�ಾ��. 

�ಾಲ�ದ�� �ಾ�-ತಂ�ಯವರ ಭದ� ಬು�ಾ�ಯಂ� �ಾಕಲ�ಟ� 

ಸ�ರೂ�ತ ವ�ವ���ೕ, ಮುಂ�ನ �ೕವನದ ���ಲುಗ�ಾದ ಔದ��ಕ 

ವೃ��ಪರ ಸಂ��ಗಳ�� �ೖ�ಕ �ೌಲ�ಗ�ಾ�, �ಾಗ�ಕ ಆಡ�ತ ಮಟ�ದ�� 

ಕೂ�ಾ �ಾ�ಾ��ಾಗುತ��. �ಾನವ ಸಮೂದಹ �ೕವನದ ಅತು�ನ�ತ 

ಉತು�ಂಗ �ಖರದ�� ಇರುವ “ಸ�-ಸ�ರೂಪ” / “ಆತ�ದಶ�ನ” ವನು� 

ಅ�ತು�ೂಳ�ಲು �ೕ�ಾ�ರುವ ಸೂ�ಾ�ಗ�ಸ�ಂಭದ ಆರಂಭ ಹಂತದ��ರುವ 

ಈ ತತ�ಗಳ �ೖ�ಕ �ೌಲ�ಗಳು, ಪ�ಯತ��ೕಲ� �ಾಗೂ ಅನುಭವಗಳು, 

�ೕವನದ �ಾಠಗಳು ನಮ� �ಾಲ��ಂದ�ೕ ��ೕಷಕ�ಂದ ರೂ�ಸಲ�ಟ� 

ಅ�ಗಲು�ಗಳು. ಈ ಅ�ಗಲು�ಗಳ ಸಹ�ಾರ�ಂದ, �ೕವನದ ಉತು�ಂಗ 

�ಖರ�� ಏರಲು, ಅವ�ಗಳು ನಮ� ಭದ� ಬು�ಾ�ಯ ಕ��ನಂ� �ಲು�ತ��, 

ಅ��ಯವ�ಗೂ ತಲು�ಸುತ��. 

�ಾ�ಂಗ�� �ಾ�ೕ�ನ ೨೨೯ �ೕ �ಾ��ಕ �ಾ�ರಂ�ೂೕತ�ವ “� 

�ಾಕ�� ಆ� �ಾ” - “�ೌರವ ಪದ� ಪ��ಾನ” ಸಂದಭ�ದ��, 

��ೕ. �ಾ|| ಆ�. �ೕ�ಾ�ಾಮ� ಅವರ �ಾಷಣ. 

 

ಇಂದು �ಾನು ಈ �ಾ�ನದ�� �ಂತು �ೂಂ�ರಲು 

�ಾರಣ�ಾ�ರುವ ನನ� �ೕವನದ �ಲವ� ತತ�ಗಳನು� ���ಡ� 

ಹಂ��ೂಳ�ಲು ಇ��ಸು��ೕ�. ನನ� �ೕವನದ ಈ ತತ�ಗ�ೕ 

ನನ� ಅನುಸರ�ಾ �ಾಗ��ಾದ �ಾರಣ, ಇವ� ನನ� 

���ಲು�ನಂ� ಇದು� - ಇಂದು �ಾನು ಇ�� 

�ಂತು�ೂಳು�ವಂ� �ಾ��. ನನ� ಇದುವ��ನ �ೕವನವ� ಇ�ೕ 

ತತ�ಗಳ ಭದ� ಬು�ಾ�ಯ �ೕ� ಕ��ರುವ�ದ�ಂದ - ಇ�� 

ಇಂದು �ಾ�ಾದರೂ ಒಬ��ಾದರೂ, ಈ ತತ�ಗಳ�� �ೕವಲ 

�ಾವ��ೕ ಒಂದು ತತ�ವನು� ಅನುಸ��ದರೂ, ನನ� ಇಂ�ನ 

ಇರು��ಯ ಗು�ಯನು� ತಲು�ದಂ��ೕ ಎಂದು �ಾನು 

ಆ�ಸು��ೕ�. �ಾ�ಂದು ನನ� �ೕವನವ� ಎಲ��ಗೂ 

ಸೂ����ಾಯಕ�ಾ� ಪ��ಾವ �ೕರುತ�� ಎಂ�ೕನೂ �ಾನು 

�ಾ�ಸುವ��ಲ�. ಆದ�, �ಾವ��ೕ ಒಂದು �ೌಲಭ�ರ�ತ 

�ಾ�ಾವರಣದ�� ಒಂದು ಮಗುವ� ��ಯು��ದ��, ಈ ಒಂದು 

ತುಣು��ಂದ ಸ�ಲ� �ೖಯ�-ಶ�� ತುಂ��ೂಂಡು, �ೕ� ನನ� 

�ೕವನದ ��ಯು �ಾ�ಾರ�ೂಂ�ತು ಎಂದು ��ದ� - ಅದು 

ಅಂತಹ ಮಗು�ನ ಸ�ಾಯಕ ಅಂಶ�ಾಗಬಹುದು. �ಾ�ಯಶ: 

ಅಂತಹ ಯುವ �ೕ��ಯ ಮನ��ನ ಕಲ��ಯ 

�ಂದು�ಯು��ಯ �ೌಬ�ಲ� �ಾಗೂ �ಾಸ��ಂದ ಅವರನು� 

ಮುಕ�ರ�ಾ��ಸಲು ಸ�ಾಯಕ�ಾಗಬಹುದು ಮತು� ಈ ಎ�ಾ� 

ತತ�ಗಳೂ ಕೂಡ �ಾನವ “ಸ�-ಸ�ರೂದಶ�ನ”/ಆತ� ದಶ�ನ” 

ದ ಗು�ಯ �ಾಧ�ಯ�� ಅಡಕ�ಾ��. 
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ಮನುಷ� ತನ� �ೕವನದ�� ��ಣದ �ೕ� �ಾಡುವ ಹೂ�� 

ಅತು�ನ�ತ�ಾದ ಹೂ�� �ಾಗೂ ಈ ಸಂಗ�ಯನು� �ಾನು �ಕ�ಂ�ನ���ೕ 

ಗಮ���. ಅದ�ಾ���ೕ, �ಾನು ನಮ� ಮ��ಂದ ೧೦ ��ೂೕ�ೕಟ� 

ಗಳ ದೂರದ��ದ� ಒಂದು ಒ��ಯ �ಾಠ�ಾ�ಯನು� ಆ���ೂಂ�ನು. ಆ 

�ನಗಳ�� ನಮ� ತಂ�ಯವರ ಆ�ಾಯ ೭೫ ರೂ�ಾ�ಗ���ತು. ಈ 

ಆ�ಾಯದ�� �ಂಗ�� ೨೫ ರೂ�ಾ�ಗಳನು� �ಾನು �ಾ�ಯ�� 

ಓದುವ�ದ�ಾ���ೕ ಬಳಸು��ದ�ರು. ಆ �ನ �ಾ�ದ ಈ ಹೂ�� ನನ� 

�ೕವನದ��ಯೂ, ನನ� ವೃ��ಯ��ಯೂ ಪ�ೕ ಪ�ೕ ಉಪ�ೕಗ�� 

ಬಂ��. �ಾನು ನನ� ಹೂ��ಯನು� ಶ����ಂದ, �ೌರವ�ಂದ 

�ಾಡುವ�ದನು� ಕ��. ಸ��ಾದ ಸಮಯದ�� ಸ��ಾದ ಅಂಶಗಳ �ೕ� 

ಹೂ�� �ಾ�ದ� ಅದು �ಮ� ಭ�ಷ�ದ�� ಅ�ೕಕ ಪ��ೕಜನಗಳನು� 

ತಂದು�ೂಡುತ�� ಎಂಬ �ೌ�ಕ ಸೂತ�ವನು� ಅಥ��ಾ��ೂಂ�ನು. ��ೕ 

��ೕ ಏರು��ದ� �ೕವನ �ವ�ಹ� ಖಚು�ಗಳು, ನನ� ��ಾ��ಾ�ಸ�ಾ�� 

ಇನ�ಷು� ���ನ �ತ� ವ�ಯ �ಾಡ�ೕ�ಾ� ಬಂದ �ಾರಣ, ಇನೂ� 

ತಮ�ಂ�ರು, ತಂ�ಯರ ಅಗತ�ಗ��ಾ� ಇನ�ಷು� ಖಚು�ಗಳು ಬಂದು �ೕ� 

�ದ�ದ��ಂದ, ಆ ಪ����ಯನು� ತಟು��ೂಳ�ಲು ಅಮ� ಅಪ� ಪಟ� 

ಅವ��ಗಳನು� �ೂೕ��ನು. ಆ �ಣದ�� ಓ� �ೕ� ಬರ�ೕ�ನು�ವ�ದು 

ನನ� ತ�ಣದ ಕತ�ವ� ಎಂದು �ಧ����. �ಾ�ಾಗ ೮�ೕ ತರಗ�ಯ����. 

�ೖಯು��ಕ�ಾ� �ಾನು ��ದು�ೂಂಡ �ದಲ ಸ�ಾಲು ಅ�ೕ. �ದಲು 

�ಾನು ನಮ� �ಾ�ಯ ಮು�ೂ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರ��� �ರ� ಅವರ�� ನನ� 

ಪ����ಯ���ಾ� �ವ���ನು. ಆ ವಷ� ಪ�ೕ�ಗಳ�� �ಾನು 

�ದ�ಗ�ಾ� ಬಂದ� �ಾನು ೯�ೕ ತರಗ��ಂದ ೧೧�ೕ ತರಗ�ವ�� 

ಉ�ತ�ಾ� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡಬಹು�ಂದು ಅವರು �ೕ�ದರು. �ೂ�� 

ಬ��ಗಳು, �ಾ��� �ೌಲಭ� ಕೂಡ ಉ�ತ�ಾ� �ೂ�ಯುವ��ಂದು 

ಅವರು �ೕ�ದರು. “ಎಲ� ಅ��ಾ�ರಗ�ಗೂ ಅವಶ�ಕ��ೕ ಮೂಲ” 

ವಲ��ೕ! �ಾನು ��ಾ�� ಓದ�ೕಕು, ಆ ಮೂಲಕ �ೕವನದ�� ಉತ�ಮ 

ವೃ��ಯ�� �ಾ�ಡ�ೕ�ಂದು ಬಲ�ಾ� �ಣ����. �ಾನು �ಾ�ಾಗಲೂ 

ಕಷ�ಪಟು� ಓದು����. ಒಂದು ಕ�ಮ�ಾದ ಪದ��ಯನು� 

ಅನುಸ�ಸು����. ಅದ�ಂದ �ಾನು ಉನ�ತ�ಾದ ಗು�ಗಳನು� 

ಇಟು��ೂಳ�ಲು �ಾಧ��ಾ�ತು. �ಾ�ಟು��ೂಂಡ ಗು�ಗಳನು� 

ಒಂ�ೂಂ�ಾ� �ಾ���ೂಳ��ೕ�ಂದು �ಣ����ೂಂ�.  

 

ಈಗಲೂ ಕೂಡ, �ೂೕಹ �ಾ�ಂ� �ಈಓ ಆ� �ಾವ� �ಾಲ�ಾಲ�� �ಲವ� 

ಗು�ಗಳನು� ಇಟು��ೂಳು���ೕ� ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� �ಾ�ಸಲು 

ಪ�ಯತ�ಗಳನು� ನ�ಸು��ರು��ೕ�. “ಆ�ೂೕ�� ಮತು� �ೂಡ� ಕನಸು 

�ಾ��” ಎನು�ವ�ದು ನಮ� �ೕವನದ ��ಾ�ಂತ�ಾಗ�ೕಕು. �ಮ� 

�ೕವನದ�� �ೕವ� ಎ��ೕ ಏಳು �ೕಳುಗಳನು� ಕಂಡರೂ ಆ�ೂೕಚ��ೕ 

�ಮ� ಅ�ಮುಖ� ಆ���ಾಗ�ೕಕು. 
 

 

  

ಪಟು� / ಛಲ �ಡದ �ಾಧ� �ಾಗೂ ಸಮಪ�� 

ಒಬ� ಓ�ದ �ಾಲಕ 

 

 
 

ಒಂದು ಕನಸು �ೕವನದ ನನ�ಾಗಲು �ಾವ��ೕ ಅಡ��ಾ� ಇಲ�; ಇದ�� 

ಸ��ಾದ ಶ�ಮ�ಂದ �ವ���, ಪಟು� ��ದು �ಾಡುವ �ಾಧ��ೕ 

�ಾಜ�ಾಗ�. ನನ� ೮�ೕ ತರಗ�ಯ��, ಕ�ಣ ಅ�ಾ�ಸ�ಂದ, ಶ�ಮ�ಂದ 

�ಾ�ಾಗಲೂ ಒ��ಯ �ಾಧ�ಯನು� �ಾಡು����ನು. ಇದು ನನ� 

ಮುಂ�ನ �ೕವನವನು� ಹಸ�ಾ�ಸುವ ಪ����ಾ�ದ��ಂದ - ಆ ಕ�ಣ 

ಶ�ಮದ �ೕಚ��ೕ ನನ�ನು� ಕ�ಮಬದ��ಾ�, �ೕಂ��ೕಕೃತ ಮನಸು�ಳ� 

ಗು� �ೂಂ�, ಸಮ��ತ�ಾದ ಬದುಕನು� ನ�ಸುವಂ� �ಾ�ತು. ಈ ಒಂದು 

ಅಂತರಂಗದ �ಾಢ ��ೕ�-ಸಂ�ೕದ��ಂದ�ೕ, ಇಂ�ಗೂ ನನ� ��ೕರಕ 

ಶ���ಾದ ಉ�ಾ�ಹ �ಲು�ಯ ರೂಪದ�� ನ���ಾ� �ಲಸವನೂ� 

�ಾಡು����ೕ�. ಪ�ೕ�ಗಳು ಬಂದಂ�, ಎ�ಾ� �ಷಯಗಳ��ಯೂ 

��ಾ�� �ಾ��ನು. ಆ ��ಾ�ರ�ತ �ಾ��ಗಳು, ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ನನ� 

ಸ�ಾಯ �ಾ�ದ�ವ�. ನನ� �ೂ�ಯ ಪ�ೕ�ಯು ಗ�ತ ಆ�ತು�. �ಾನೂ 

��ಾ���ೕ ಅ�ಾ�ಸ �ಾ���ನು. ಎಲ���ಂತಲೂ ನನ� ಉತ�ೃಷ� 

�ಾಧ�ಯನು� ಈಗ �ೂೕ�ಸುವ�ದರ�� ನನ� ಗು����ತು. 

 



�ಾನು ಯ�ಾಪ��ಾರ ���� ೮.೩೦�� ಬ� �ಾ��ನ�� �ಾಯು�ಾ� 

�ಂ���. ಪ�ೕ� ಅವ� ೩ ಗಂ�ಗಳು, ೧೦ ಗಂ��ಂದ ೧ ಗಂ�. ನನ� 

���� ಸ��ಾಗ ಆ �ನ ಬ� ಬರ�ಲ�. ನನ� ಆತಂಕ�ಾ�ತು� ಮತು� 

ಭಯ�ಾ�ತು�, ೯ ಗಂ�ಯವ�ಗೂ �ಾ�, �ಾ�� ತಲುಪಲು �ಾನು �ೕ� 

ವ�ವ�� �ಾ��ೂಳ��ೕ�ಂದು ಆಗ ನನ� ಅ��� ಬಂತು. ತ�ಣ ಮ�� 

ಓ��ೂೕ� ನನ� �ೖಕ� ��ದು�ೂಂಡು ಶ���ೕ� ತು�ಯಲು ಆರಂ���. 

ಸು�ಾರು ೨ ��ೂೕ�ೕಟ� �ೂೕದ ನಂತರ ತುಂ�ಾ ಗ���ಾ� 

ತು�ದದ��ಂದ ���ಡ�ಾದ �ಾಗದ�� �ೖಯ� ಬ��� ಆ�ತು. 

ಪ�ೕ� �ೕಂದ� ತಲುಪ�ವ�ದ�� ಸಮಯ ಇನು� ೩೦ ��ಷ�ಗೂ 

ಕ���ತು�, �ೖಕ�ನು� ರ�� ಬ�ಯ�� �ಟು� �ಾ�ಯ ಕ� 

ಓಡ�ೂಡ��. ನನ� �ೖ �ಾಲುಗಳು �ೂೕತು�ೂೕಗು��ದ�ವ� ಆದ� ನನ� 

ಒಳ�ದ� ಛಲ ನನ� ಓಡುವ�ದ�� ಶ�� �ೕಡು��ತು�. �ಾನು ೮ 

��ೂೕ�ೕಟ� ಓ�� ಮತು� ಅಂ�ಮ�ಾ� �ಾ�ಯನು� ತಲು��. 

ಅ�ೂ����ಾಗ�ೕ  ೩೦ ��ಷಗಳು ತಡ�ಾ�ತು�, ನಮ� 

ಮು�ೂ�ೕ�ಾ�ಾ�ಯರನು� �ಾ� �ೕ�ದ ನಂತರ ಅವರು ನನ� 

ಪ����ಯನು� ಪ�ಗ�� ನನ�ನು� ಪ�ೕ� �ೂಠ� ಪ��ೕ�ಸುವ�ದ�� 

ಅನುಮ��ತ�ರು. ನನ� ಆ�ಾಸ�ಾ�ತು� ಮತು� ಶ�� ಕುಂ�ತು� ಆದ� 

ನನ� ಮನಸು� ಗ���ಾ�ತು�.  �ೂೕ�ೂ���ೂಳ�ದ ನನ� ಮನಸು� 

ಪ�ೕ�ಯನು� �ೕವಲ ೨ ಗಂ� ೧೫ ��ಷಗಳ�� ಪ����ೂ�ಸುವ�ದ��  

ನನ� ಅಗತ��ದ� ಶ��ಯನು� �ೂ��ತು. ನನ� �ೕಜ� ಮತು� �ದ�� 

ನನ� ಸ�ಾಯ�� ಬಂದವ�. �ಾನು ಈ �ನ ಆ ಘ��ಯನು� ����ೂಂಡ�, 

ಆ ಅನುಭವ ನನ� �ೕವಲ ಪ�ೕ� ಮತು� ನನ� �ಾಯ�ದ�� �ಾತ�ವಲ�, 

ಅದು ಇನೂ� ಉನ�ತ�ಾದ ಮತು� ಮುಖ��ಾದ �ಾಠವನು� ನನ� ಕ��ತು. 

ಎಂ�ಗೂ �ಟು��ೂಡ�ೕಡ. �ೕವ� ೧೦೦ ಅ��ೕ�ತ ಅ��-ಆತಂಕಗಳನು� 

ಎದು�ಸ�ೕ�ಾಗಬಹುದು, �ಮ� ಅಂ�ಮ ಗು�ಯನು� 

ಮನ��ನ��ಟು��ೂಂಡು ಆ ���ನ�� ಸತತ ಶ�ಮಪಡ�ೕಕು. ಈಗ �ಾನು 

ಆ ಘಟ�ಯನು� ಅವ�ೂೕ��ದ�, ಆ �ನ �ಾನು �ಾ�� ಓ��ೂಂಡು 

�ೂೕಗ�ೕ�ಂದು ��ದು�ೂಂಡ �ಣ�ಯ ನನ� ಯಶ��� ಅ�ಮುಖ� 

ಅಂಶ�ಾ�ತು. ನಮ� �ಯಂತ�ಣದ��ಲ�ದ ಪ����ಗಳು ಮತು� 

ಸ�ಾಲುಗಳನು� ದೃಢ��ಾ�ರಗ�ಂದ ಎದು�ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನು� �ಾವ� 

ಅ�ತು�ೂಳ��ೕಕು. 

 

ಇಂ�ಗೂ ಕೂಡ, �ೂೕ�ಾ �ಾ�ಂ�ನ��, �ಾವ� ನಮ� �ನ�ತ�ದ 

ಕತ�ವ�ಗಳನು� ಎ��ೕ ��ಾ�� �ವ���ದರೂ ಕೂಡ, �ಾವ� �ಾಹ� 

ಪ����ಗ�� �ದ��ರ�ೕ�ಾಗುತ�� �ಾಗೂ ಈ ದೃಢ ��ಾ�ರಗಳ ಮೂಲಕ 

�ಾವ� ಪ��ಕೂಲ ಪ����ಗಳನು� ಎದು�ಸಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��. �ಾನು 

ಒಂದು �ಾತು �ೕಳಬ��, �ಫಲ� ಒಂದು ಅಂಶವನು� ಸ�ಷ�ಪ�ಸುತ��, 

ಯಶಸು� ಗ�ಸ�ೕ�ಂಬ ನಮ� ��ಾ�ರ �ಾಕಷು� ಗ���ಾ�ರ�ಲ�. 

ಆದ��ಂದ �ಾವ� ದೃಢ�ಾ��ೂೕಣ ಮತು� ಬದ���ಂದ �ಲಸ �ಾ�ೂೕಣ 

ಮತು� ನಮ� ಶ��ಯನು� ಗು�ಮುಟು�ವ ���ನ�� ಉಪ�ೕ��ೂೕಣ. 

 

 

�ಾನ�ೕ ಸಂಪತು� ; ಕ�ಣ ಅ�ಾ�ಸದ ಮಹತ� 

 
 

ಆ ವಷ�ದ “ಅತು�ತ�ಮ �ಾಧ�” �ಾ�ದ��ಂದ, ಯಶಸ�ನು� �ೂಂ�ದ 

�ಾರಣ, �ಾನು ಮುಂ�ನ ಮೂರೂ ವಷ�ಗಳೂ ಶುಲ�ರ�ತ�ಾ� 

ಉ�ದು�ೂಂಡು - ಉ�ತ�ಾ� ಓ��ೂಳ�ಲು ಅನುಕೂಲ�ಾ�ತು. ಇಂ�ನ 

ಮನುಷ�ರ�� ತ����ೂಂಡು ಓ��ೂೕಗುವ ಪ�ವೃ��ಯನು� �ಾವ� 

�ಾಣು��ರುವ�ದ�� ಮುಖ� �ಾರಣ - ಈ ಶ�ಮ�ಾಯಕ�ಾದ ಕ�ಣ ಅ�ಾ�ಸ ! 

�ಾನು ೯�ೕ ತರಗ�ಯ��ರು�ಾಗ�ೕ, ನನ� ಖ���ಾ�, �ಾ�ೕ ಅ��ಾ�ಕ 

�ಲಸವನು� �ಾಡು����. ಪ�� �ಾರವ� ನನ� ವರ�ಾನವ� / 

ಸಂ�ಾದ�ಯು ೯ ರೂ. ಗ�ಾ���ತು. ಅದರ�� ನನ� �ಾ�� ೮ ರೂ. 

ಕುಟುಂಬದ ಖ���ಾ� �ೂಟು� - ಉ�ದ �ಾ�ಾಂತ�ದ�� �ೂೕ� ಬರುವ 

ಪ��ಾಣದ ಖ���ಾ� ಉಪ�ೕ� ಉಪ�ೕ�ಸು����ನು. �ಾ��ೕ 

�ಾನು ೯�ೕ ತರಗ�ಯ�� ಇರು�ಾಗ�ೕ, ೧೧ �ೕ ತರಗ�ಯ ��ಾ���ಗ�� 

- ನನ� �ಾನ ಹಂ��ೂಳು�ವ �ಪದ��, �ಾಠ �ೕ��ೂಟು� ಎರಡು 

ಬ��ಂದ ಉಪ�ೕಗ �ೂಂದು����. ಒಂದು - ಅವ�� �ಾಠ 

�ೕ��ೂಡು�ಾಗ�ೕ ಕ�ತು �ಡು����.  

 

ಇ�ೂ�ಂದು - ಅವ�ಂದ ನನ� ಉ�ತ�ಾ� �ಗುವ ಅವರ ಪಠ�ಪ�ಸ�ಕಗಳು, 

ಅವ�� �ೕ��ೂಟ� ಸಲು�ಾ� - ನನ�ೕ ಕ�ಯಲು ಉಪಯುಕ��ಾ�ತು. 

ಇಂದು ಕೂ�ಾ “�ೂೕ�ಾ �ಾ�ಂ�” ಎಲ��ಗೂ �ರಪ��ತ�ಾಗಲು 

�ಾರಣ�ಾ�ರುವ�ದು. ಈ ಪ�ವ� �ಾನ ಸಂವಹನ ಸ�ಯ �ಾ�ರಂಭ 

�ಾಲ�ಂದಲೂ �ೂಂ�ರುವ ಅ�ಾರ ಅನುಭವದ ತತ�. ಮುಖ��ಾ� ಈ 

ತತ�ಗಳ ಅಳವ���ೕ ನಮ� �ೂೕ�ಾ �ಾ�ಂ�ನ �ೖ�ಷ���ಾ��. 

ಇದ�ಂ�ಾ� ���ತ ಗು� ಮುಟ�ಲು ಈ �ಾನ ��ಮಯ ಸ� �ಾಗೂ ಕ�ಣ 

ಶ�ಮವ� ನ��ಂದ ರೂ�ತ�ಾ��. ಇಂ�ಗೂ ಸಹ �ಾನು ಪ���ನವ� ೧೦-

೧೨ ಘಂ�ಗಳ �ಾಲ ನನ� ಸಂ��ಯ���ೕ ಕ�ಯು����ೕ�. ನನ� �ಾನ 

��ಮಯ �ಾ�ರಂಭವ� �ಾ��ೕ ಮುಂದುವ�ದು, ನನ� ಈ ಸಂವಹ�ಾ 

���ಯನು� ಪ��ಾರ �ಾಧ�ಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಔಧ��ಕ ಸಹ�ೌಕರ�ೂಡ� 

�ಾಗೂ ಅ�ೕಕ �ೕರು�ಾರ�ೂಡ� �ಾಡು����ೕ�. “ಸಂ�ೂೕಷ” ಎಂಬುದು 

ಖಂ�ತ�ಾ�ಯೂ ಒಂದು ಶ�ಮ�ಾಯಕ �ಲಸ �ಾಧ��ಂದ ಬರುವಂತಹ 

�ಾನ�ಕ ಕೃಕಕೃತ�� �ಾಗೂ ಸಂತೃಪ� �ಾವ��ಾ��. 
  



ಸ�ಾನುಭೂ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ತನ� �ೂ�ಯವರ ಅಗತ� ಮತು� �ೂೕ�ನ ಬ�� ಸ�ಾನುಭೂ��ರುವ ವ���, 

ಅವರ ಕಷ�ಗ�� ಆಸ��ಾ� �ಲ��ೕ�ಂಬ ಆ�ೂೕಚ� �ೂಂ�ರುವ �ಾರಣ 

ತನ� ಆ�ೂೕಚ�ಗಳನು� ತನ�ಾ��ೕ ಪ��ತ�ೂ�ಸ� ತನ� 

�ಾಯ��ೕತ�ವನು� ��ಾಲ �ಾ��ೂಳು��ಾ� �ಾಗು�ಾ��. ಇದ�� ನನ��ೕ 

ಒಂದು ಉ�ಾಹರ�: �ಾನು ಆಗ ಪಟ�ಣದ�� ಸೂಪ� �ಾ���ನ�� 

�ಾ�� �ೖ� �ಲಸ �ಾ��ೂಂ��� ಮತು� ನನ� �ಾ� ಊ�ನ��ದ�ರು. 

೮ ರೂ�ಾ�ಗಳನು� ಉ�� �ಾನು ನನ� ಕುಟುಂಬ�� �ೕ�ಾದ ಉತ�ಮ 

ವಸು�ಗಳನು� �ೂಳ�ಲು ಪ�ಯ��ಸು����. ಒಂದು �ಾ� ನಮ� ಮ�ಯ�� 

ಅಡು� �ಾಡಲು ಉಪ�ೕ�ಸುವ�ದ�ಾ�� ೨ �ನು�ಗಳು �ೕ����ಯ 

ಅಗತ� ಉಂ�ಾ�ತು. 

 

ಮ�� ಬಂ�ಾಗ �ಾನು ಆ ಪ����ಯನು� ಗಮ��, ಮುಂ�ನ �ಾರ ಬರು�ಾಗ 

ಆ �ನು�ಗಳನು� ತರು��ೕ�ಂದು ಅಮ��� �ಾತು �ೂ��ನು. �ಾನು ಸೂಪ� 

�ಾ���� �ೂೕ�ನು ಮತು� ಅವ�ಗಳ ��ಯನು� �ೂೕ��ನು. ಒಂದು ���ನ 

�� ೪.೫೦ ರೂ�ಾ�ಗಳು. �ೂ�� ಆ �ೕ���� �ನು�ಗಳು ತುಂ�ಾ 

�ಾರ�ಾ�ದ�ವ�, �ಾ�ಾ� ಮ�� ��ದು�ೂಂಡು �ೂೕಗಲು ಏ�ಾದರೂ ರ�ಾ� 

�ೌಕಯ� �ೕ�ತು�. ಎರಡು �ನು�ಗಳು ಸು�ಾರು ೧೦ ��ಗಳ �ಾರ�ದ�ವ�, 

ಮ� �ೂೕ�ದ� ೧೦ ��ೂೕ�ೕಟ� ದೂರ��. ನಮ� ಮ�� �ೕ���� 

��ದು�ೂಂಡು �ೂೕಗುವ�ದು ತುಂ�ಾ ಮುಖ� ಎಂದು ನನ� �ೂತು�. 

ಅದ�ೂಂ�� �ಾನು ಪ��ಕೂಲ ಪ����ಗಳನು� ಎದು�ಸುವ�ದ�� ಮನಸ�ನು� 

�ದ�ಪ���ೂಂ�ನು. ಆಗ �ಾನು ೨ �ೕ���� ಡಬ�ಗಳನು� ��ದು�ೂಂಡು 

ಮ�ಯ ಕ� �ೂರ�. ಮ� �ೕರುವ�ದ�� ನನ� ೩ ಗಂ�ಗಳು ��ದವ�. ನನ� 

ಕುಟುಂಬ ಸಭ�ರ ಬ�� ನನ�ರುವ ��ೕ�ಾ��ಾನ�ೕ �ಾನು ಅಷು� ದೂರ 

ಅ�ೂ�ಂದು �ಾರ �ೂತು��ೂಂಡು ಮ�� �ೕರುವಂ� �ಾ�ತು�. ಆ ನಂತರ 

ನನ� ಊಟ �ಾಡು�ಾಗ ಕೂಡ ಸ��ಾ� ಕು�ತು�ೂಳ��ಾಗ�ಲ�. ನನ� 

�ೖಗಳ ತುಂ�ಾ �ೂ��ಗ�ಾ�ದ�ವ�. ಆದ� �ಾನು ಅಮ��� �ೂಟ� �ಾತನು� 

ಉ���ೂಂಡದ��ಾ�� ನನ� ಹೃದಯ ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ ತುಂ��ೂೕ�ತು�. �ಮ� 

ಕುಟುಂಬ ಸಭ�ರ ಸಮ��ಗಳನು� ಅಥ� �ಾ��ೂಳು�ವ�ದ�ಂದ ನಮ� �ೂ�ಯ 

ಜನರ ಬ�� ಸ�ಾನುಭೂ� ಎಂಥ�ಾ��ರ�ೕಕು ಎಂಬುದು ನಮ� 

ಅಥ��ಾಗುತ��. ಅವರ ಕಷ�ವನು� �ಾವ� ಹಂ��ೂಂ�ಾಗ, ಅವ�� ಸ�ಾಯ 

�ಾಡಲು ಪ�ಯತ� �ಾ��ಾಗ, ಅದು ಕುಟುಂಬ�� ಸದನುಕೂಲ ಶ��ಯನು� 

ಪ��ಾ�ಸುತ��. 

 

�ಾನು �ಲಸ �ಾಡುವ �ೕತ�ದ�� ಈ �ಧ�ಾದ ಸ�ಾನುಭೂ� 

ಇ��ಾದ��ಂದ ಸ�ೂೕ�ೂ�ೕ�ಗಳ ಮ�ೂೕ�ಾವಗಳನು� ಗಮ�ಸುವ�ದು 

�ಾಧ��ಾ�ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ �ಾನು �ೂಟ� �ಾತನು�, 

ಮನಃಸೂ����ಾ�, ��ಾಯ��ಂದ ನ���ೂಡಲು ಪ�ಯ��ಸು��ೕ�. 

�ೂೕ�ಾ �ಾ�ಂ�ನ�� �ಾವ� ಪರಸ�ರ �ೌರವ�ಾವ�ಂದ �ೂೕಡು��ೕ�, ನಮ� 

ಸ�ೂೕ�ೂ�ೕ�ಗಳನು� ನಮ� ಕುಟುಂಬ ಸಭ�ರಂ��ೕ �ೂೕಡುವ�ದ�ಂದ 

�ಾ��ಾ� ಸ�ಾನುಭೂ�ಯನು� ನಮ� �ೕವನಗ�� ಅನ����ೂಂ���ೕ�. 

�ೂೕ�ಾ �ಾ�ಂ� ಕುಟುಂಬದ�� ಒಂದು �ಾಗ�ಾ�ರುವ�ದ�� ನನ� 

�����. 
 

�ೌಶಲ�ದ �ಳವ��.... 
 

 
 

�ಾನು �ಕ� ವಯ���ಂದಲೂ, ನನ� ��ದಂ� - �ಾ�ಾಗಲೂ ಕ�ಯುವ 

ಉತ�ಟ ಆ�ಾಂ� �ಾಗೂ ��ಯುವ ಪ�ವೃ�� ಇದ�ವನು. ಇದು 

�ಾ��ಾ�ಕ�ಾ��ೕ ಇ��ತು. ನನ� ಪ��ಾರ, ಒಬ� ಮನುಷ�ನ ಕತ�ವ� �ಾಗೂ 

�ಾಯ��ಂದ� - ಪ���ಬ� ಮನುಷ�ನ ಅಂತರಂಗದ��ರುವ �ೖತನ� 

ಶ��ಯನು� �ಾ��ಾ�ಕ �ಾಗೂ ����ಂದ ��ಸುವ��ೕ ಆ��. ಪ���ಂದು 

�ೂೕನ�ಂದಲೂ, �ಾ�ಾರಣ�ಾ� �ೕವನದ ಪ�� ಮಜ�ನಲೂ�  

 

�ೌಶಲ�ದ �ಳವ��ಯು ಅತ�ಂತ ಅವಶ�ಕ�ಾ� �ೕ�ಾಗುತ��. ಒಂದು 

ಹಂತದ��, ನನ�ನು� �ಾನು ��ೕ���ೂಳು�ವ ಸಲು�ಾ� �ಾಗೂ ನನ� 

��ೕ�ಯ ಹ�ಾ�ಸದ ಸಲು�ಾ�, ನನ� ��ಣದ ಶುಲ� �ಾರವನು� 

ಕ���ೂ�ಸಲು - ���ಾ �ತ�ಮಂ�ರದ�� ಕೂ�ಾ �ಲಸ �ಾ���ೕ�. ನನ� 

ಮ�ಯ��ರುವ �ದಲ “ರುಬು�ವ ಯಂತ�” ವನು� ನನ� �ತ�ಮಂ�ರದ 

�ಲಸದ ಸಂಬಳ �ಾಗೂ ನನ� ಹ�ಾ�ಸ�ಾದ �ಾಟಕ �ಾತ�ವನು� �ಾ�ೕ 

ಅ�ನ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಸಂ�ಾದ��ಂದ ಖ�ೕ����ನು ಮತು� ಇಂತಹ 

�ೂಡು�ಯು �ಜ�ಾ�ಯೂ ಸೂ����ಾಯಕ - ಇದ�ಂ�ಾ� ನನ� ಮನ��� 

�ಾಧ� �ಾ�ದ ಸಂ�ೂೕಷದ ಅನುಭೂ� ಕೂ�ಾ ಬರು��ತು�. ಒಬ� ಮನುಷ�ನ 

ದ��ಯು ��ಾ�� �ಕ�ತ�ೂಳ�ಲು, ಇಂತಹ ಅ�ೕಕ ಪಠ�ರ�ತ ���ಗಳು 

ಮುಖ��ಾ��. ಅ�ೕಕ ಚ��ಗಳು, �ಡಂಬ�ಗಳು, ಸಂ�ೕತ, ಲ�ತ ಕ�ಗಳು, 

�ಾಟಕಗಳು ಮುಂ�ಾದ �ೕತ�ಗ�ಂದ ನಮ� ಕುಶಲ�ಯನು� ಇನೂ� �ಾ� 

��ದು�ೂಂಡು �ೕ���ೂ���ೂಳ�ಬಹುದು. ಇಂತಹ ಚಟುವ��ಗಳ�� �ಾಗ 

ವ�ಸುವ�ದ�ಂದ ನಮ� ವ���ತ�ದ ರೂಪ��ೕಷಗಳು ��ಾ�� 

ರೂ�ತ�ಾಗುವ�ದಲ�� - ಮ�� ಎಲ�ರ ಜ��ನ �ಾಂಧವ�ದ ಗುಣಮಟ� ಕೂಡ 

ಉತ�ಮ�ೂಳು�ತ��. ನಮ� ಸುತ��ರುವ ಇಂತಹ ಚಟುವ��ಗಳ�� 



���ಾ�ೕಲ�ಾ� �ೂಡಗುವ�ದ�ಂದ ನಮ��� ಪ��ಫಲನ, ಪ�ನ�ಾ�ೂೕಚ�, 

ಪ��ೕಲ�ಾ ಶ��, ದ��ಾ �ಾಮಥ��ಗಳು ��ಾ�� ��ಾಸ�ಾಗುತ��. 

 

ಇಂ�ಗೂ ಸಹ, �ಾನು ಎಷ�ನು� ಕ�ಯಲು �ಾಧ���ೕ, ಅಷ�ನೂ� ಕ�ಯಲು 

ಬಯಸು��ೕ�. ಇಂ�� �ಾನು ಈ ಮಟ�ದ�� ಸುಲಭ�ಾ� ವ�ವ�ಾರ 

�ಾಡಲು, ಸಂವಹನ �ಾಡಲು, ಉತ�ೃಷ� �ೕ�ಯ�� ಓ�ದ�ನು� 

ಅ�ೖ���ೂಳ�ಲು, ಅದನು� �ಾ��ೕ ಪ��ಾರ ವಲಯ, ಔದ��ಕ ವಲಯ, 

ಆ��ಕ �ಾಗೂ ಪ��ಾರ �ಾಧ�ಮಗಳ�� ಸಮಥ��ಾ� ಪ���ಾ�ಸಲು - ಈ 

ನನ� �ಂ�ನ �ೕವನದ ವರುಷಗಳ�� ಸಂ�ಾ��ದ ಅನುಭವಗಳ �ಾರ�ಾದ 

�ೌಶಲ� �ಾಗೂ ಆತ���ಾ�ಸಪ��ತ ���ಗ�ೕ �ಾರಣ�ಾ��. ನಮ� �ೂೕ�ಾ 

�ಾ�ಂ�ನ�� - �ಾವ� ಈ �ೌಶಲ�ವನು� �ರಂತ�ಾ�, ಸತತ�ಾ� �ೂಂದುವಂ� 

�ಾಡುವ�� ನಮ� �ೌಕರ ವಗ�ದವ�� ಸ�ಾ ���ೕ�ಾ�ಹ �ೕಡು����ೕ�. 

ಏ�ಂದ�, ಪ���ಬ�ನ ��ೕಷ�ಗುಣಮಟ�ದ �ಳವ��ಯ ��ೕಯವ� ಬಹಳ 

ಮಹತ�ವ�ಳ��ಾ�� ಎಂಬುದನು� �ಾವ� ಅ����ೕ�. 
  

�ಾಲ �ೕ� �ೂಡ�ೕಕು - ಕ�ತ �ಾಠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ನನ� �ರಂತರ ಕೃ� ಮತು� ���ಯ ಫಲ�ಾ� �ಾ� ಮತು� �ಾ�ೕ�ನ�� 

ಉತ�ಮ �ಾಯ�ದ���ಂದ ಮುಂ� ಬಂ�ನು. ಸಣ� ಸಣ� �ಾ��ೂೕಶಕಗಳು 

ಬರಲು �ಾ�ರಂಭ�ಾ�ತು �ಾಗೂ ನನ� ೪೦೦ ರೂ�ಾ�ಗಳ �ಾ��ೕಯ 

��ಾ����ೕತನ �ೂ��ಾಗ ಅದು ನನ� ಬಹು�ೂಡ� �ಾ��ೂೕಶಕ�ಾ�ತು�. 

ಅ�ೕ ಸಮಯ�� ಸ��ಾ� ನನ� ��ೕ�ತರ�� ಒಬ�ನು ತುತು� ಸ�ಾಯ �ೕ� 

ನನ���� ಬಂದನು. ಅವನು ತುಂ�ಾ ಕಷ�ದ��ದ�ಂ� �ೂೕ�ತು �ಾಗೂ 

ಅವ�� ಹಣದ ಅಗತ��ತು�, ನನ���ದ� ಕರು� ಸ��ಾವ ಅವ�� ಹಣ 

�ೂಡುವಂ� �ಾ�ತು. ಆದ�, ನನ� ��ೕ�ತ �ಾನು �ೂಟ� ಹಣವನು� 

��ದು�ೂಂಡು ಮ� �ಟು� ಓ��ೂೕದ. �ಾನು ನನ� ��ೕ�ತನ ತಂ�ಯನು� 

�ೕ� �ಾ��ಾಗ, ನನ� ��ೕ�ತ ನನ� ��ಾ�� �ೂ��, ಅವನ ���� ನನ� 

�����ೕ ಎಂದು ನನ�ನು� �ೕ�ದರು. �ಾನು ಹಣ �ೂಡುವ ಮುಂ� ಅವ�ಂದ 

ಏ�ಾದರೂ �ಕು��� ಪ�����ೕ ಅಥ�ಾ (ಹಣ�ೂಡುವ) �ಣ�ಯ 

��ದು�ೂಳು�ವ �ದಲು �ಾನು ಎಲ� �ಷಯವನೂ� �ೕ����ೕ ಎಂದು 

�ೕ�ದರು. �ಾಲ �ೂಡುವ�ದು ಎಂದ� ಹಣ ಪ�ಯುವವರ ವ���ತ�, �ಾಮಥ�� 

ಮತು� �ಾ�ರಂ� ಇವ� ಅತ�ಂತ ಮೂಲ��ಾರಗಳು ಎಂಬುದು ನನ� 

ಅ��ಾ�ತು. 

 

ಈಗ, ಪರಸ�ರ ಒಪ�ಂದ ಕೂಡ ಮುಖ� ಎಂದು ನನ� ಅ��ಾ��. ನನ� 

ಅ�ೂಂದು ಅತ�ಂತ ಮುಖ� �ಾಠ�ಾ�ತು, ಈಗ ಒಬ� �ಾ�ಂಕ� ಆ� ಕ�ಣ 

��ಾ�ರ ��ದು�ೂಳು��ಾಗ ಇದು ಅ�ಮುಖ� ಅಂಶ�ಾಗುತ��. ಹಲವ� ಪ�ನ�

��ಾ�ಣ ಪ�ಯತ�ಗ�ಾಗು��ರುವ ಈ ಸಮಯದ�� �ಾನು ಕ�ತ �ಾಠವನು� 

ಆಚರ�� ತರುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೂಳು���ೕ�. �ಾನು �ೕವನದ�� ಬಹಳ 

ಕಷ�ಪಟು� ಕ�ತ �ಾಠ ಎಂದ� �ಾವ �ೕತು�ಯನು� �ಾಟ�ೕಕು ಮತು� 

�ಾವ�ದನು� �ಾಟ�ಾರದು ಎಂಬುದು. 

ಗುಂ�ನ ಮುಂ�ಾಳತ� 

 

 
 

�ಾವ��ೕ ಒಂದು ತಂಡವ� �ೕವಲ ಜನಗಳ ಗುಂಪಲ�. ಅದು ಒಂದು 

�ೂಡು�� - �ೂಳು���ಯ ���ಯ ಮೂಲಕ ಉಂ�ಾಗುವ ಒಂದು 

�ಾಂಧವ�. ಪ���ಬ� ಮನುಷ�ನ “ಬದ��”ಯೂ ಕೂಡ “ತಂಡದ/ಗುಂ�ನ 

�ಾಂ�ಕ �ಲಸ ಪ�ಯತ�” ದ�� ಮುಖ� �ಾ��ಾಗುತ��. ಇ�ೕ �ೕ�ಯ 

�ಸು�ಬದ���ೕ ಒಂದು ತಂಡದ, ಸಂ��ಯ, ಸ�ಾಜದ �ಾಗೂ ಜ�ಾಂಗದ 

ಪ�ಯತ��ೕಲ �ಾಯ�ಗ�� ಅ�ಮುಖ��ಾ� �ೕ�ಾ�ರುವ�ದು. 

 

ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ�� - ಅ�ೕಕ �ೕ�ಯ �ೖ�ಧ�ಗಳುಳ�, ಪ���ಬ�ರೂ 

ಒಂ�ೕ ಸೂ�ನ�ಯ�� �ೂಂ��ೂಂಡು �ಾಳು�ಾ��. ಇ�� ವಯಸು� 

�ಾಗೂ �ಂಗ�ೕದದ �ಾರಣ, �ಲವರು ಅವರವರ ಅನನುಭವ�� ತಕ�ಂ�, 

�ಲವರು ಶ��ವಂತ�ಾ�ಯೂ �ಲವರು ಅಶಕ�ರೂ ಆ�ರು�ಾ��.  

 

�ೕ�ದ�ರೂ, ನಮ� ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ�� �ಾ�ಲ�ರೂ ಒಂ�ೕ, ಸ�ಾನರು 

ಎಂಬ ಅ�ವ�, �ಾವ� ಇರುತ��. ಈ �ೕ�ಯ ಅನುಭೂ��ಂದ ಒಮ�ತದ 

ಪ�ಕಲ��ಯ �ಾ��ೕರು ಇದರ �ಾ�ಯನು� �ಾಗ�ಕ ಔದ��ಕ 

ಪ�ಪಂಚದವ�ಗೂ ಪಸ��, ಪಯ�� ��ಯುತ��. ಇ�ೕ �ೕ�ಯ ಗುಣಗಳು 

ಒಂದು ಸಂ��ಯ��ನ �ಬ�ಂ� ವಗ�ದ ಶ�� - �ೌಬ�ಲ�, ಸಂಬಂಧಗಳನು� 

ಅ�ತು�ೂಳು�ವ ಮೂಲಕ - ಆ ತಂಡದ ಗು�ಯನು� ತಲುಪ�ವ�� ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುತ��. �ೕ� ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ�� �ಾವ� ��ಯುಕ��ಾದ, 

ಔಪ�ಾ�ಕ ��ಗ��ನ ಮೂಲಕ �ಳವ�� �ೂಂದು��ೕ��ೕ - ಅ�ೕ 

�ೕ�ಯ�� ಔದ��ಕ ವಲಯದ��ಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹು�ೕ �ಾಪಕ - 

�ಮ��ಗ�ಂದ ಪ�ಗ� �ಾ�ಸು��ೕ�. ��� ��ೕ�� �ೕ�ದಂ�” -  

ಎಲ�ರೂ ಒ�ಾ�� ಬರುವ��ೕ ಒಂದು �ಾ�ರಂಭ, ಎಲ�ರೂ ಒ���ೕ 

ಮುಂದುವ�ಯುವ�ದು �ಳವ��,ಎಲ�ರೂ ಒಮ�ತ�ಂದ �ಲಸ 

�ಾಡುವ��ೕ �ಲುವ� / ��ೕಯಸು�, ಎಂಬಂ� ಸ��ಾದ �ಾಠಗಳನು� 

ಕ�ಯ�ೕಕು. 



ಕುಟುಂಬ ಮತು� ಸ�ಾಜದ ಬ�� ಬದ�� 

 

 

 
 

 

ಒಂದು ಉತ�ಮ �ಾ��: “ಪ���ಂದೂ ಪ���ಂದರಲೂ� 

ಅನುಸಂ�ಾನ�ಾ��”. ಇದನು� ಪ�ಸರ �ಯಮಗಳ�� �ದಲ�ಯದು 

ಎಂದು ಕೂಡ �ೕಳು�ಾ��. ೨೧�ೕ ಶತ�ಾನದ�� �ಾನವ ಸ�ಾಜದ 

ಅ�ವೃ��� ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು, �ದಲು ನಮ� �ೌ�ಕ �ಾ�ಾವರಣದ�� 

�ೕ�ಸು��ರುವವರ �ಾ��ಾನ��ಯನು� ಗುರು�ಸುವ�ದು, ಅವ�ೂಂ�� 

�ೌರವ�ಂದ, ಸಮ�ಾ �ಾವ��ಂದ ವ�ವಹ�ಸುವ�ದು ಅಗತ�. ನನ� 

�ೕವನದ �ಾ�ರಂ�ಕ ವಷ�ಗಳ�� �ಾನು ಎದು�ಸ�ೕ�ಾ� ಬಂದ 

ಸ�ಾಲುಗಳು ನನ�ನು� ಒಬ� ಉತ�ಮ �ಾನವನ�ಾ�� �ಾ�ತು. 

ಆ��ಕ�ಾ� �ಾವ� ಬಡವ�ಾದರೂ ತುಂ�ಾ ಸಂ�ೂೕಷ�ಂದ ಇರು����ವ�. 

ನಮ� ಕುಟುಂಬದ�� ಒಬ�ರ�ೂ�ಬ�ರು ��ೕ� ಮತು� 

��ೕ�ಾ��ಾನಗ�ಂದ �ೂೕಡು����ವ�. �ಾನು ನನ� ಕುಟುಂಬದ 

�ೂ�ಯ�� ವ��ಸು�ಾಗಲೂ, ಒ�ಾ�� ಸ�ಾಜದ �ೂ� 

ವ��ಸು�ಾಗಲೂ ಇ�ೕ ದೃ���ೂೕನವನು� �ೂಂ�ರು��ೕ�. ಸ�ಾಜದ 

ಉ�ಾ�ರ�ಾ�� ಮತು� ನನ� ಸಹಜನರ ಏ���ಾ� �ಾಡುವ �ಲಸ ನನ� 

ಎ�ೂ�ೕ ತೃ��ಯನು� �ೂಡುತ��.  

�ಾನು �ಾ����ೕ� ���ಲುಗಳನು� ಹತು���ರು�ಾಗ�ೕ ನನ� ಕುಟುಂಬದ 

ಹಣ�ಾಸು ಸಮ��ಗಳನು� ಕ�� �ಾಡು�ಾ� ಬಂ�ನು. ಸ�ಾಜ�� 

�ಂ�ರು�� �ೂಡುವ�ದರ�� ಸವಲತು�ಗ�ಲ�ದವ�� 

ಸ�ಾಯ�ಾಗುವ�ದಲ�� �ಮ�ನು� ಒಬ� ಉತ�ಮ ಮನುಷ�ನ�ಾ�� 

ಅ�ವೃ��ಪ�ಸುತ��. ಬಹಳ �ಾಲದವ�� ಉ�ಯುವ ಅ�ವೃ��  ಒಂದು 

�ೕಘ��ಾ�ಕ ಯಶಸು� ಎಂಬುದು ನನ� ದೃ���ೂೕಣ.  

 

ಈ �ನ, ��ೕ� �ಾ�ಂ�ಂ� ಬ�� �ೂೕ�ಾ �ಾ�ಂ�ನ ಪ�ಯತ�ಗಳು ಮತು� 

�ೂ�ೕಬ� �ಾ��ಂ� ಮತು� ಪ��ಕೂಲ �ಾ�ಾವರಣ ಬದ�ಾವ� ಬ�� 

ಅದರ ಪ�ಯತ�ಗಳ ಮುಂ�ಾಳತ�ವನು� ವ����ೕ�; ಈ �ೕಘ��ಾ�ಕ 

ಅ�ವೃ�� ಪ�ಯತ�ಗ�ೕ ನಮ� ಸ�ಾಯ�� �ಂ��. �ಾ����ೕ� 

�ಾ�ಾ�ಕ ಜ�ಾ�ಾ�� �ೕವಲ �ಾತುಗ�� �ೕ�ತ�ಾಗಕೂಡದು ಎಂಬುದು 

ನನ� ಅ�ಮತ; ಅ�ೂಂದು �ಾ��ೕ��ೕಗ ಮತು� ಪದ��. ನಮ��� 

ಪ���ಬ�ರೂ ಮತು� �ಾವ� �ಲಸ �ಾಡುವ ಪ�� ಸಂ��ಯೂ �ಾ�ಾ�ಕ 

ಜ�ಾ�ಾ�� ಇರುವಂಥ ವಸು��ಾ�ರ�ೕಕು. ಸ�ಾಜ ಮತು� ಆ��ಕ 

ವ�ವ��ಗಳ ಬ�� �ಾವ� ಇಟು��ೂಳು�ವ ಈ ��� ಭ�ಷ�ದ�� ನಮ� 

ಯಶ��ನ ���ಲುಗ�ಾಗುತ��. �ಾ����ೕ� �ಾ�ಾ�ಕ ಜ�ಾ�ಾ�� 

ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಧ�ಯ �ೕ�ರುವಂಥ ಎಲ�ರನೂ� ಒಳ�ೂಳು�ವ 

ಒಂದು ಸ�ಾಜ ಮತು� ಎಲ� �ಾನವ��ಾ� �ಲಸ �ಾಡುವಂಥ 

ಸ�ಾಜವನು� �ಾ�ಸ�ೕ�ಂಬ ನಮ� ಗು�ಯನು� ತಲುಪಲು ಪ��ಾಮ�ಾ� 

ಕ�ಮವನು� ��ದು�ೂಂಡಂ�ಾಗುತ��. 

 

ಇನು� ಎಲ�ವನೂ� ಮು�ಾ�ಯ �ಾಡಲು, �ೕಳ�ೕ�ಂದ�, ನನ� �ಕ� 

ವಯ��ನ�� ನನ� ಮುಂ�ದ� ಸ�ಾಲುಗಳು - ನನ� ಎಂ�ಗೂ �ೂೕಲನು� 

ಒ���ೂ�ಳದ �ಟ�ತನದ ಮ�ೂೕಧಮ�, �ಾನ�ಕ ಉ�ಾ�ಹವನು� 

ನನ��� ����. �ಾವ��ೕ ಅ�ಾಧ� �ಾಯ�ವನು� ಸಹ, ಒ���ಾದರೂ 

ಪ�ಯ��ಸ� - �ೖ �ಡುವ �ಾ�ೕ ಇಲ�ದಂ� �ಾ�ರುವ ಉತ�ಟ ಛಲ�ೕ, 

�ೕವನದ �ರುದ� ಪ�� ಅ�ಗಳನೂ� ತ�ದು�ೂಂಡು, ಮುನು�ಗು�ವ 

�ಾಹ�ೕ ಮ�ೂೕ�ಾವವನು� ಕೂಡ ಉಂಟು�ಾ� - ನನ� ವ���ತ�ವನು� 

ರೂ�ತ�ೂ���. �ಾನು ಒ�� �ಂ� �ರು� �ೂೕ�ದ�, ಅ�� ನನ� 

ಎ�ಾ� ��-ಕ� �ೕವನದ ಅನುಭವಗ�ರಡೂ �ೕ�, ಇಂದು �ಾನು ಇ�� 

�ಂತು�ೂಂ�ರುವಂ� �ಾ�, ಮುಂ�ಯೂ �ೕ��ೕ ಪಯ�ಸುವಂ� 

�ಾ��. ಇ��ರುವ ಪ���ಬ�ರೂ �ೕವನದ�� ಬರುವ ಪ���ಂದು 

ಸ�ಾಲನೂ� �ೖಯ� �ಾಗೂ ಛಲ�ಂದ ��ೕಕ��, ಎದು�� �ಾಗೂ ಅ�ೕ 

ಸಮಯದ�� �ೕವನವನು� ��ಾ�� ಆ�ಾ��� ಅನುಭ�ಸಲು ಆಗುವಂ� 

�ಾನು ಆ�ಸು��ೕ�. �ೕ��ೕ �ಾವ� ವೃ��ಪರ �ಾಗೂ ನಮ� �ೖಯ��ಕ 

�ೕವನದ�� ದ��ಯುಳ� ವ����ಾ� �ಾ�ಾ��ಾಗು��ೕ�. ಸತತ�ಾದ 

�ಳವ�� �ಾಗೂ ಪ�ಗ��ಲ�� ಇದ�� �ಾಧ�, ��ೕಯಸು�/ಯಶಸು� 

�ಾಗೂ ಅ�ವೃ�� ಮುಂ�ಾದ ಪದಗ�� ಅಥ��ೕ ಇರುವ��ಲ�. ಆದ��ಂದ 

��ಯಲು, ಪ�ಗ� �ೂಂದಲು, �ಳವ���ಂದ ಅ�ವೃ�� �ೂಂದಲು 

ಗು��ಟು��ೂ���; ಆಗ �ೕವ� �ಲುವನು� �ಾ�ಸಬಹುದು ಮತು� ಈ 

“�ಲುವ�” ಅಥ�ಾ “ಯಶಸು�” ಎಂಬುದು �ೕವ� ಎಷು� ಹಣ �ಾ���ೕ� 

ಎಂಬುದಲ� - ಎಂಬ ಅಂಶವನು� �ಾಪಕದ�� ಇಟು��ೂಳ��ೕಕು. 

ಇವ�ಗ��ಾ� ಮನುಷ�ರು, ಅವ�ೂಡ� �ಮ�ರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಒಂದು 

ತಂಡ �ಾಗೂ �ೕವನದ�� ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ��ೂಡ� ಇರುವ 

�ಾಲು�ಾ��ಯ ಸಹ�ಾ�ತ� �ಾಮರಸ�ದ���. �ಮ� ಸುತ�ಲೂ ಇರುವ 

ಜನರನು� ಮುಂ�ಾಳತ� ಗುಣ ����ೂಂಡು, ಉನ�� �ೂಂ� - ಸ�ಾಜ�� 

�ೂಡು� �ೕಡಲು ��ೕ�ೕ��. �ೕವನದ ಪಯ�ಂತ ಕ�ಯುವ ಗು� 

ಇಟು��ೂ���. �ೌ�ಾ��ಾ�ತ �ಲುವ�ಳ�ಂತಹ ಶ��ವಂತ�ಾ��. 

ಪ���ಬ�ರೂ ಪ���ೕಕ ��ಷ� ಮನುಷ��ಾ� �ಾಳಲು ಸತತ�ಾ�, 

�ರಂತರ�ಾ� ಪ�ಯತ� ಪಟು� - ಗು�ಯನು� �ೂಂ� ��ೕಯಸ�ನು� 

ಉಳ�ವ�ಾ��, ಯಶಸ�ನು� ತಲು��. 

 

 

---  --- 
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