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ಶ್ರ ಮವೇ ಶ್ರ ೇಯಸಿ್ಸ ನ ಮೂಲ 

ನಾಗೇಶ್. ವಿ. 

ತೃತೀಯ ಬಿ.ಎ. 

ಸಾಧನೆಯ ಉನ್ನ ತ ಶಿಖರವೇರಬೇಕಾದರೆ ಸಾಧಿಸುವವನ್ಲಿ್ಲ  ಛಲ, ತಾಳೆ್ಮ , ಸಹನೆ ಮತ್ತು  ಕಾಯಯಪ್ರ ವೃತು ತೆ 

ಇರಬೇಕು. 

ಕಾಯಯ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲಾತೆ ಕತೆ ಮೂಡಬೇಕಾದರೆ ಶ್ರ ಮದಲಿ್ಲ  ಗಾಡವಾದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  

ಇರಬೇಕು. ನ್ಮಗೆ ದ್ವಾ ಪ್ರಯುಗದ್ಧಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಲಯುಗದವರೆಗೂ ಶ್ರ ಮದ ಅಥವಾ ಕಾಯಯದ ಮಹತಾ  

ತಳಿಯುತು ದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದಿದಲಿ್ಲ  ಅರ್ಜಯನ್ನು ತನ್ನ  ಸಹೀದರರನುನ  ಮಣಿಸಿ ಕೊಲಿಲು 

ಇಚಿ್ಚ ಸುವುದ್ಧಲಿ . ಆಗ ಕೃಷ್ಣ  ಅರ್ಜಯನ್ನಿಗೆ ಕಾಯಯದ ಬಗೆೆ  ಹಿೀಗೆನುನ ವನು “ಅರ್ಜಯನ್ ನಿನ್ನ  ಕಾಯ| ನಿೀನು 

ಮಾಡು ಫಲಾನುಫಲ ನ್ನ್ಗೆ ಬಿಡು”. ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಮಾತನಂತೆಯೇ ಇಿಂದು ನಾವು ನ್ಮೆ  ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ 

ಕಾಯಕದಲಿ್ಲ  ತಲಿ್ಲೀನ್ರಾಗಬೇಕು. ನಂತರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅದರ ಫಲವನುನ  ಅಪೇಕಿ್ಷ ಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು 

ಯಾವ ದರ್ಜಯಯ ವಯ ಕ್ಷು ಯನಾನ ದರೂ ಉನ್ನ ತ ಶಿಖರವನೆನ ೀರಿಸುವುದು. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಕೆಳ 

ಪಂಗಡದಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದ ಒಿಂದು ದೇಶ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಾ ರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಪೂ ತಯ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಶ್ರ ಮ. 

ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ಷು ಯು ಯಶ್ಸಿಿ ನ್ ಹಿಮಾಲಯವೇರಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವಿಂದು ಅಡಚಣೆ, ಕಷ್ಟ ಗಳು 

ಎದುರಾಗುತು ವೆ. ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟ ಗಳನುನ  ಮೆಟ್ಟಟ  ನಿಿಂತರೆ ಯಶ್ಸಿಿ ನ್ ದ್ವರಿ ತೀರುವುದು. ಕೆಲವಿಂದು 

ಬಾರಿ ಸಾಧಿಸುವುದನುನ  ಪ್ರರ ಣಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷೀಟಗಳಿಿಂದಲೂ ಕಲ್ಲಯುವುದುಿಂಟು. ಸಗಣಿಯ ಹುಳು ತನ್ನ  

ಆಹಾರವನುನ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಮಾಡುವ ಕಾಯಯ ಶ್ರ ಮದ್ಧಿಂದ ಕೂಡಿರುತು ದೆ. ಹುಳುವಿನ್ ಆಹಾರವು 

ಅದಕ್ಷಕ ಿಂತಲೂ ದೊಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲದಾ ರೂ ಸಹ ತನ್ನ  ಗೂಡಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತು ದೆ. ಹುಳು ತನ್ನ  ಆಹಾರವು 

ದ್ಧಬಬ ದ್ಧಿಂದ ಹಳಳ ಕೆಕ  ಬಿದಾ ರೂ ಮತೆು  ದ್ಧಬಬ ಕೆಕ  ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಿ ಅದುು ತವಾದದುಾ . ಇದರಿಿಂದ 

ತಳಿಯುವುದೇನೆಿಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹುಳು ತನ್ನ  ಆಹಾರದ ಸಂಗರ ಹದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ಮಿಸುತು ದೆಯೀ ಹಾಗೇ ನಾವು ನ್ಮೆ  

ಜೀವನ್ವನುನ  ರೂಢಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ.  

ಭಾರತದ ಚರಿತೆರ ಯನುನ  ನೀಡುವುದ್ವದರೆ ಇದೊಿಂದು ವೈಭವಯುತವಾದ ಸಂಪ್ದು ರಿತವಾದ 

ಹಾಗೂ ಆದಶ್ಯಪ್ರರ ಯ ದೇಶ್ವಾಗಿತ್ತು . ಭಾರತವು ಧಮಯಗಳ ತವರೂರು. ಜ್ಞಾ ನಿಗಳು, ಸಾಧು-ಸಂತರು 

ಹಾಗೂ ವಿೀರರ ಜನೆ್ ನಾಡಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಿಂದು ಭಾರತಕೆಕ  ಏನಾಗಿದೆ? ಎಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದರೂ ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರ, 

ಸೀಮಾರಿತನ್, ಆತೆ ಸಾಕಿ್ಷ  ರಹಿತ ಜನ್ಗಳೇ ತ್ತಿಂಬಿದ್ವಾ ರೆ. ಭಾರತವು ಭರ ಷ್ಟ  ರಾಜಕ್ಷೀಯದ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಸಿಲುಕ್ಷ 

ನ್ರಳುತು ದೆ. ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ಷು ಯು ತನ್ನ  ಕಾಯಯವನುನ  ಸರಿಯಾದ ದ್ವರಿಯ ಮೂಲಕ ನಿವಯಹಿಸುವ 

ಪ್ರಿಯೇ ಇಲಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇಿಂದು ವಯ ಕ್ಷು  ತನ್ನ  ಕಾಯಯವನುನ  ನಿವಿಯಜಾ ವಾಗಿ ನ್ಡೆಸಲೊರಟರೆ ಆ ವಯ ಕ್ಷು ಯ 

ವಯ ಕ್ಷು ತಾ ವು ಅಳಿಸಿ ಹೀಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಿಂದು ದುಷ್ಟ  ಶ್ಕ್ಷು ಗಳ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸುವಂತಹ 

ಅಣೆಬರಹ ನ್ಮೆ  ಭಾರತಕಾಕ ಗಿದೆ. ದುಷ್ಟ  ಕಾಯಯವು ಯಾವ ಮಟಟ ವನುನ  ಮುಟ್ಟಟ ದೆಯಿಂದರೆ 

ಭಾರತಾಿಂಬೆಯನೆನ ೀ ಮೀಸಗೊಳಿಸುವಷ್ಟಟ ದೆ. 

ಹನೆನ ೀರಡನೇ ಶ್ತಮಾನ್ದ ಬುದಿ್ಧಜೀವಿಯಾದಂತದಹ ಬಸವಣಣ ನ್ವರು “ಕಾಯಕವೇ 

ಕೈಲಾಸ”ವೆಿಂದ್ಧದ್ವಾ ರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಯಕಕ್ಷಕ ಿಂತ ಭರ ಷ್ಟಟ ಚಾರವೇ ಕೈಲಾಸದಂತದೆ. ಮಾನ್ವನ್ ದ್ವರಿಯು 
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ಇಿಂದು ಮೀಸ, ವಂಚನೆ, ಅನಾಯ ಯ, ಭರ ಷ್ಟ ತೆಯ ಕವಲುಗಳಾಗಿವೆ. ನ್ಮೆ  ಪೂವಯಜರು “ಸಕಾಯರಿ ಕೆಲಸ 

ದೇವರ ಕೆಲಸ”ವೆಿಂದು ಹೇಳುತು ದಾ ರು. ಇಿಂದು ಯಾವುದೇ ಸಕಾಯರಿ ಕೆಲಸವು ಹಣವಿಲಿದೆ ಆಗುವುದ್ಧಲಿ  

ಹಾಗೂ ಅದನುನ  ಯೀಚ್ಚಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧಯ ವಾಗಿದೆ. ಎಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದರೂ ನಾಟಕ್ಷೀಯ ಕಾಯಯಗಳ, 

ಸೀಮಾರಿತನ್ ಭಾವನೆಗಳೇ ತ್ತಿಂಬಿ ತ್ತಳುಕಾಡುತು ವೆ. ಭೂಮಿತಾಯಿಯನುನ  ಮೀಸ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವ 

ಬಂಡ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದೆಾ ೀವೆ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದ್ವದರೆ “ಮೂಗಿಲಿದ ಊರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮೂಗಿರುವವನೇ 

ಕುರೂಪಿ” ಎಿಂಬಂತೆ ಬದುಕುವುದು ಉತು ಮವಾಗಿದೆ. ಭರ ಷ್ಟ ತೆಯಿಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ನಾವು 

ಕೂಡ ಭರ ಷ್ಟ ರಾಗಿಯೇ ಬದುಕುವುದು ನ್ಮಗೂ ನ್ಮೆ  ಜೀವನ್ಕೂಕ  ಶ್ರ ೀಯಸಕ ರವಾದ ಸಂಗತಯಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತವು ಕೆಲವಿಂದು ದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿ ನೀಡಿದರೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ  ನಾವು 

ಹಿಮೆು ಕರಾಗಿದೆಾ ೀವೆ. ನ್ಮೆ  ಹಿನೆನ ಡೆಗೆ ಕಾರಣ ಭಾರತವೇ? ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯರೇ. ಹಿಿಂದೊಿಂದು ದ್ಧನ್ 

ಆದಶ್ಯಪೂಣಯರಾಗಿದಾ  ನಾವು ಇಿಂದು ಆದಶ್ಯರಹಿತರಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ? ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೆ 

ಹೆಚಿ್ಚ , ಹೆಚಿ್ಚ  ಸೌಲಭಯ ಗಳು ದೊರತಂತೆಲಿಾ  ಅವನು ಸೀಮಾರಿಯಾಗುತಾು ನೆ. ಯಾವುದೇ 

ಸಾಧನೆಯಾಗಲ್ಲ, ಅದುು ತ ವಯ ಕ್ಷು ತಾ ವಾಗಲ್ಲ ಹುಟುಟ ವುದು ಕಷ್ಟ , ದುುಃಖ ಮತ್ತು  ತಳಮಟಟ ದ್ಧಿಂದ. 

ಯೂರೀಪ್ನುನ  ಆಳಿದ ನೂರು ಕದನ್ಗಳ ಸಿಿಂಹವೆಿಂದು ಹೇಳಲೂ ಡುವ ನೆಪೀಲ್ಲಯನ್ ಕೂಡ ಬೆಳದದುಾ  

ಹಾಗೆಯೇ. ನೆಪೀಲ್ಲಯನ್ ಒಮೆೆ  ತನ್ನ  ತಾಯಿಗೆ ಪ್ತರ  ಬರೆಯುತಾು ನೆ. “ಅಮೆ  ನಾನು ಒಿಂದು ದ್ಧನ್ದಲಿ್ಲ  

ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತರ  ಒಿಂದು ಊಟವನುನ  ಮಾಡುತೆು ೀನೆಿಂದು”. ಆದರೆ ಆತ ಮುಿಂದೊಿಂದು ದ್ಧನ್ ಇಡಿೀ 

ಯೂರೀಪಿನ್ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಆಳಿಾ ಕೆ ಮಾಡಿದನು. ಅವನ್ ಆ ದ್ಧಗಿಾ ಜಯಕೆಕ  ಕಾರಣ 

ನಿರಂತರ ಶ್ರ ಮ ಮತ್ತು  ತನ್ನ  ಕಾಯಯಪ್ರತೆ. 

ನಾವು ಮೇಲೆ ನೀಡಿದಂತೆ ನೆಪೀಲ್ಲಯನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಿಂಬೇಡಕ ರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಳದದುಾ  ತಮೆ  

ಪ್ರಿಶ್ರ ಮದ್ಧಿಂದಲೇ. ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿಜಯವಾಗಲ್ಲ ರಾತರ ೀ ರಾತರ  ಆಗಲು 

ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . ಹಾಗೇ ಸಾಧಿಸಿದರು ಅದು ಉಳಿಯಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . ಆದಾ ರಿಿಂದ ನ್ಮೆ  ಯುವಕರಲಿ್ಲ  ಈ 

ರಿೀತಯ ಭಾವನೆ ಬೆಳ್ಮಯುವುದು ಅವಶ್ಯ ಕವಾಗಿದೆ. ಈ ರಿೀತಯ ಭಾವನೆಯಿಿಂದ ಯುವಕರ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಂದ್ಧಗೆ ದೇಶ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು ಆಗುವುದುಿಂಟು. ಸಾಧನೆಯು ಸಾಧಿಸುವ ತನ್ಕ ಕಷ್ಟ ದ್ವಯಕ. 

ನಂತರ ಅದರ ಹಾದ್ಧ ಶುಭದ್ವಯಕವಾಗಿರುತು ದೆ.  ಆದರೆ ನ್ಮೆ  ಸಾಧನೆಯು ಪ್ರಿಶ್ರ ಮದ್ಧಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕೆ 

ವಿನಃ ಭರ ಷ್ಟ ತೆ, ಮೀಸ, ವಂಚನೆಗಳಿಿಂದಲಿ . ನಾವು ನ್ಮೆ  ಆತೆ  ಸಾಕಿ್ಷಯು ಮೆಚಿ್ಚವಂತೆ 

ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಮತಾಯ ರನುನ  ಮೆಚಿ್ಚ ಸುವ ಪ್ರಿ ಬೇಡ. 
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