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ತಿಳುವಳಿಕೆಯೇ  ಗುರು 

 

ಎಂ.ಬಸವರಾಜು 

ದಿ್ವ ತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ 

”ತಳುವಳಿಕೆಯೇ ಗುರು, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ತಳಿದುಕೊಂಡರೇ ಸಾಲದು.  ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  

ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ  ಜ್ಞಾ ನ ಲಭ್ಯ ವಾಗುತ್ತ ದೆ” 

ತಳುವಳಿಕೆ ಎನ್ನು ವ ಐದಕ್ಷರದಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂರ್ೆವಾದ ಬ್ರ ಹಾಮ ೊಂಡವೇ ಅಡಗಿದೆ.  ವಿಶಿ್ದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಿಸುವ 

ಪ್ರ ತಯೊಂದು ಮರ, ಗಿಡ, ಬ್ಳಿಿ , ಹೂಗಳಿೊಂದಲೂ ನಾವು ತಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಬ್ಹುದು.  ಕಲ್ಲಯುವ 

ಹಂಬ್ಲ, ಆತುರ ಯಾರಿೊಂದಲಾದರೂ ಕಲ್ಲಯುವೆನ್ನ ಎನ್ನು ವ ಸರಳ ಮನೀಭಾವ, ಅಹಂಕಾರವಿಲಿದ 

ಮನಸುು  ಪ್ರ ತ ಕ್ಷರ್ವೂ ತಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಗರ ಹಿಸಬ್ಲಿದು.  ಪ್ರ ಕೃತಯೇ ತಳುವಳಿಕೆಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.  ನೀವು 

ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಬಿಸಿಲ್ಲನ ತಾಪ್ಕೆೆ  ಸಿಲುಕಿ ಬ್ಳಲ್ಲ ಬೊಂಡಾದಾಗ ಬ್ಳಲ್ಲಕೆಯನ್ನು  ತೀರಿಸಿಕಳಿಲು ಒೊಂದು ಬೇವಿನ 

ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನೊಂತು ನೀಡಿ!  ಅದೇ ರಿೀತ ಉರಿಯುವ ಬಿಸಿಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಹೊಂಗೆ ಮರದ ತಂಪಿನ ಆಸರೆ ಬ್ಯಸಿ 

ಹೀಗಿ.  ನಮಗೆ ಪ್ರ ಕೃತಯು ನರಾಶೆ ಮಾಡದು.  ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನೊಂತ್ರೆ ಮರ ನಮಗೆ ತಂಪು ನೀಡಿ 

ಹಿಗುು ವುದು.  ಮರದ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತ್ನಾಡದ್ವದದ ರೂ ಬೇಜ್ಞರು ಮಾಡಿಕಳಿದು.  ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನೊಂತ್ರೆ 

ನಮಗಿೊಂತ್ ತಾನ್ನ ಎತ್ತ ರ ಎೊಂದು ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗುು ವುದು.  ಮರದ ಮನಸುು  ಪ್ರ ಫುಲಿ .  ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಂಗೆ ಮರ 

ತ್ನು  ಮಾಸಲು ನೇರಳೆ ಬ್ರ್ಣ ದ ಹೂಗಳನ್ನು  ನಮಮ  ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿ ಮನಸು ನ್ನು  ಮುದಗೊಳಿಸುವುದು.  

ಈ ಪ್ರ ಕೃತಯ ಚರ್ಯೆಯೊಂದ ನಮಮ  ತಳುವಳಿಕೆ ಹಿಗುು ವುದು.  ತಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಹಿಗಿು ಸಿಕಳಿಲು 

ಪ್ರ ಕೃತಗಿೊಂತ್ ಬೇರೆ ಗುರು ಇಲಿ .  ತಳುವಳಿಕೆ ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಹಿಗಿು ಸಿಕಳಿು ವ ವಿಷಯ. 

ಆಧುನಕ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಇೊಂತ್ಹ ಸರ್ಣ ಪುಟ್ಟ  ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಮಕೆಳಿಗೆ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಡುವ 

ಅನವಾಯೆತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.  ಆಗ ಮಕೆಳಲಿ್ಲ  ಜೀವ ಚೈತ್ನಯ  ಹರಿದಾಡಿ, ತಳುವಳಿಕೆ ಎನ್ನು ವುದು ಊಟ್, 

ನದೆರ ಯಂತೆ ತ್ನು ಷಟ ಕೆೆ  ತಾನೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗುವುದು.  ಪ್ರ ಕೃತ ಹಿಗಿು ನೊಂದ ಹಷೆಗೊೊಂಡರೆ ಅದರ 

ಫಲ, ಪುಷಪ ಗಳು ದಿ್ವ ಗುಣಿತ್ಗೊಳಿು ತ್ತ ವೆ.  ಅದರ ಗುರ್ಮಟ್ಟ ವೂ ಹೆಚ್ಚು ವುದು.  ಪ್ರ ಕೃತಯ ರಹಸು ಯ, 

ಸೀಜಗಗಳು ಹಲವಾರು.  ಅವುಗಳನ್ನು  ವಿಶಿೆೀಷಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾನವನ ಮೆದುಳು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.  

ದೇವಸಾಾ ನ, ಪೂಜ್ಞಸಾ ಳ, ಭ್ಜನಾ ಮಂದ್ವರಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಗಳು, ಹಣ್ಣಣ ಗಳು ಬೇಗ ಬಾಡುವುದ್ವಲಿ .  ಇದನ್ನು  

ಅನೇಕ ಜನರು ತ್ಮಮ  ಕಣ್ಣಣ ರೆ ಕಂಡು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ .  ಇದು ಸೃಷ್ಟಟ  ನಯಮ.  ಸೃಷ್ಟಟ ಯ ಪ್ರಿಪೂರ್ೆತೆ 

ಅಡಗಿರುವುದು ಇೊಂತ್ಹ ವಿಚಿತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಎೊಂದರೆ ಅತಶ್ಯೀಕಿತ ಯಲಿ .  ಪ್ರಿಪೂರ್ೆತೆಯ ನೆಲೆ ಇರುವುದೇ 

ಪಿರ ೀತ ಎೊಂಬ್ ಸೂಜಗಲಿ್ಲನಲಿ್ಲ  ಎೊಂದು ನಂಬಿ. 

ಇೊಂತ್ಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಿಪೂರ್ೆತೆಯ ಪ್ರಿಪ್ಕಿ  ಅನ್ನಭ್ವಗಳೇ ನಮಮ ನ್ನು  ಜ್ಞಾ ನದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುವಂತೆ 

ಮಾಡುತ್ತ ದೆ.  ಸೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಪ್ರರ ಣಿಗಳು, ಮನ್ನಷಯ ರು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದಾದ ರೆ.  ಜ್ಞಾ ನ ಎಲಿ  

ಚರಾಚರಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಅಭಿವಯ ಕತ ವಾಗಿದೆ.  ಇದು ಧಮ, ಕಮೆ, ಪ್ರ ೀಮಗಳ ಜೊತೆ ಇದೆ.  ಜ್ಞಾ ನ ನಾಲೆ ನೆಯ 

ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲ  ನಲಿುವುದು.  ಈ ನಾಲೆು  ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ   ಕಮೆ ಎೊಂಬ್ ಪ್ದ ಬ್ಹಳ ಪ್ರ ಸಿದಧ .  ಎಲಿರ ನಾಲ್ಲಗೆಯ 

ಮೇಲೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಈ ಪ್ದ ನಲ್ಲದಾಡಿರುತ್ತ ದೆ.  ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಯಲಿ್ಲ  ಕಮೆವನ್ನು  

ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲಿ .  ತಳುವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟ  ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದದ ರೆ ವಿಷಯವನ್ನು  ಸಂಪೂರ್ೆವಾಗಿ 
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ಅರಿಯಲಾಗದು.  ಕನು ಡ ವಾಯ ಕರರ್ದಲಿ್ಲ  `ಕಮೆ’ ಎೊಂದರೆ ಕೆಲಸ ಎೊಂಬ್ ಅರ್ೆ ಬ್ರುತ್ತ ದೆ.  ಇದು ಸರಿ.  

ಆದರೆ ಆಧ್ಯಯ ತಮ ಕವಾಗಿ ಕಮೆವನ್ನು  ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಅರ್ಥೆಸಿಕಳಿಲಾಗದು.  ಕಮೆದಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ಮೂರು ಭಾಗಗಳು.  1) ಪ್ರರ ರಬ್ದ , 2) ಸಂಚಿತ್ ಮತುತ  3) ಆಗಮಿ.  ಕಮೆವನ್ನು  ಕೆಲವು ಬಾರಿ 

ಬ್ದಲಾಯಸಬ್ಹುದು.  ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಕಮೆಗಳನ್ನು  ಬ್ದಲ್ಲಸಲಾಗದು.  ಕೆಲವು ಕಮೆಗಳನ್ನು  

ತ್ಡೆಯುವುದಕೆ್ಕ  ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . 

ಮಕೆಳಿಗೆ ಬಾಲಯ ದ್ವೊಂದಲೇ ಇೊಂತ್ಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು  ಹೇಳಿ ವಾಸತ ವಿಕತೆಯ ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಕಟ್ಟ ರೆ 

ಬಂದುದನ್ನು  ಬಂದಂತೆ ಅನ್ನಭ್ವಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗಬ್ಹುದು.  ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಮಕೆಳಿಗೆ ಹೇಳುವ 

ಕಥೆಗಳಲಿ್ಲ  ಎಷ್ಟ ೀ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ೆಗಳು ಅಡಗಿವೆ.  ಪ್ರ ತನತ್ಯ  ಜೀವನವಾಹಿನಯಲಿ್ಲ  ಇೊಂತ್ಹ 

ಘಟ್ನೆಗಳು ಅಗಣಿತ್, ಅಸಂಖ್ಯ .  ವಿಶಾಲವಾದ ನದ್ವಯ ದಡದಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ  ಮುದುಕ, ತ್ನು  ಮೊಮಮ ಗನೊಂದ್ವಗೆ 

ಹಾಗೆಯೇ ಸುತಾತ ಡುತತ ದದ .  ಆಗ ನದ್ವಯು ಉಕೆಿ  ಹರಿಯುತತ ತುತ .  ದಡಕೆೆ  ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪ ಳಿಸಿದಾಗ ನೂರಾರು 

ಸರ್ಣ  ಮಿೀನ್ನಗಳು ಬಂದು ಬಿೀಳುತತ ದದ ವು.  ಪುಟ್ಟ  ಬಾಲಕ ತ್ನು  ಎಳೆಯ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ನಗೆ ಸಾಧಯ ವಾಗುವಷ್ಟಟ  

ಮಿೀನ್ನಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದು ನೀರಿಗೆ ಎಸೆಯತತ ದದ .  ಎಲಿಾ  ಮಿೀನ್ನಗಳನ್ನು  ಬ್ದುಕಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗದ್ವದದ ರೂ, 

ಒೊಂದೆರಡು ಮಿೀನ್ನಗಳನಾು ದರೂ ಬ್ದುಕಿಸಿದ ತೃಪಿತ  ಅವನದು.  ಈ ಕಾಯೆ ಮಾಡಲು ಅವನನ್ನು  

ಪ್ರ ೀರೇಪಿಸಿದ ಅೊಂಶ್ ಯಾವುದು?  ನಸು ೊಂಕೀಚವಾಗಿ `ತಳುವಳಿಕೆ’ ಎೊಂದು ಹೇಳಬ್ಹುದು.  ಬಾಲಯ ದ್ವೊಂದಲೇ 

ಆ ಬಾಲಕನ ತಳುವಳಿಕೆ ಮಟ್ಟ  ಎತ್ತ ರದ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದೆ ಎೊಂದು ಹೇಳಬ್ಹುದು. ತಳುವಳಿಕೆ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  ವೃದ್ವಧ  

ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. 

ಪ್ರರ ರಬ್ಧ  ಎೊಂದರೆ ಆರಂಭ್ವಾಗಿರುವುದು.  ಕಣಿಣ ಗೆ ಕಾಣ್ಣವಂತ್ಹುದು.  ಯಾವುದೇ ಕಷಟ ಗಳು 

ನಮಮ ನ್ನು  ಮುತತ  ಕಾಡಿದಾಗ ಪ್ರರ ರಬ್ಧ  ಕಮೆ ಎೊಂದು ನಾವು ನಟ್ಟಟ ಸಿರುವ ಬಿಡುತೆತ ೀವೆ.   ಆದರೆ ಇೊಂತ್ಹ 

ಪ್ರರ ರಬ್ಧ  ಕಮೆವನ್ನು  ಮನ್ನಷಯ  ಸಕಾರಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಯೀಚಿಸಿ ತ್ನು  ಸಮಸೆಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡು 

ಸಮಸೆಯ ಯನ್ನು  ನಮಮ  ಹಿಡಿತ್ಕೆೆ  ತಂದು ಕಮೆದಲಿ್ಲ  ಬ್ರುವ ಪ್ರರ ರಬ್ಧ ವನ್ನು  ಬ್ದಲ್ಲಸಬ್ಹುದು. 

ಸಂಚಿತ್ ಕಮೆ ನಾವು ಸಿ ೊಂತ್ವಾಗಿ ಸಂಪ್ರದನೆ ಮಾಡಿರುತೆತ ೀವೆ.  ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಮೆಫಲಗಳಿೊಂದ 

ಇದು ಕರ್ದ್ವೊಂದ ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಗಿ ರಾಶಿಯಾಗುತ್ತ ದೆ.  ಇದರ ಫಲವೂ ಸಹ ಅಷ್ಟ ೀ ರಹಸಯ ವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ.  ಕೆಲವು 

ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಬೇಡದ ನೆನಪ್ನ್ನು  ಕಿತುತ  ಹಾಕುತೆತ ೀವೆ.  ಹಾಗೆಯೇ ನಮಮ  ಸಂಚಿತ್ ಕಮೆವನ್ನು  ಸುಡಬ್ಹುದು.  

ಸಂಚಿತ್ ಕಮೆವನ್ನು  ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಳಿೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿೊಂದ ಕಳೆದುಕಳಿಬ್ಹುದು.  ನಮಮ  ಮನಸಿು ನಲಿ್ಲ  

ದಟ್ಟ ವಾದ ಅನ್ನಭ್ವಗಳು ಭ್ವಿಷಯ ದಲಿ್ಲ  ಉೊಂಟಾಗುವ ಕಮೆಗಳನ್ನು  ಹುಟ್ಟಟ ಹಾಕುತ್ತ ವೆ. 

ಆಗಮಿ ಕಮೆ ಎನ್ನು ವ ಪ್ದವೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತ ದೆ.  ಆಗಮನ ಎೊಂದರೆ ಮುೊಂದು ಉೊಂಟಾಗುವ 

ಘಟ್ನೆಗಳು.  ಇೊಂದು ಮಾಡಿದ ಕಮೆಕೆೆ  ಮುೊಂದೆ ಭ್ವಿಷಯ ದಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಭ್ವಿಸುವ ಕಮೆಫಲ.  ಹಿೀಗಾಗಿ ಇೊಂತ್ಹ 

ಕಮೆವನ್ನು  ಆಗಮಿ ಕಮೆ ಎೊಂದು ಕರೆಯುತಾತ ರೆ.  ನಾವು ಯಾವುದಾದರೂ ಬೇರೆಯವರ ವಸುತ ವನ್ನು  

ಇೊಂದು ಕಳಿತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗಲೇ ಸಿಕೆಿಹಾಕಿಕಳಿುವುದ್ವಲಿ .  ಮುೊಂದೆ ಭ್ವಿಷಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಿಕೆಿಹಾಕಿಕಳಿುವ 

ಅೊಂಜಕೆ ಮನಸು ನ್ನು  ಕಾಡುತತ ರುತ್ತ ದೆ.  ಅದೇ ಭ್ಯದಲಿ್ಲ  ನೀವು ಬ್ದುಕುವಿರಿ. 

ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರ ತ ಕೆಲಸ, ಕಿರ ರ್ಯಯೂ ಕಮೆ.  ಈಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ವಿಷಯವನೆು ೀ 

ತೆಗೆದುಕಳಿಿ .  ಬಳಿಗೆು  ಎದದ  ಕ್ಕಡಲೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದ್ವದದ ರೆ ತ್ಲೆ ಸಿಡಿತ್ ಬ್ರುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ್.  

ಮುೊಂದೆ ಬ್ರುವ ತ್ಲೆನೀವಿನ ಭ್ಯದ್ವೊಂದ ಕಾಫಿಯನ್ನು  ಕುಡಿಯುವ ಕಮೆವನ್ನು  ಮಾಡುವುದು! 
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ಇೊಂತ್ಹ ಕಮೆವನ್ನು  ನಧ್ಯನವಾಗಿ ಕಳೆದುಕಳಿಬ್ಹುದು.  ಒೊಂದು ದ್ವನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯದ್ವದದ ರೆ 

ತ್ಲೆನೀವು ಬ್ರುವುದು ಖಂಡಿತ್.  ಅದನೆು ೀ ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹ ಕಾಫಿ ಇಲಿದೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು  

ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕಳಿು ತ್ತ ದೆ.  ನಾಲೆಾರು ದ್ವನಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಲೆನೀವು ದೂರವಾಗುವುದು.  ಇೊಂತ್ಹ ಕಷಟ ಗಳಿೊಂದ 

ದೂರವಾಗಲು ಅನೇಕ ವಿಧ್ಯನಗಳು ಉೊಂಟ್ಟ.  ತ್ಲೆನೀವು ದೂರ ಮಾಡಲು ಉಸಿರಾಟ್ದ ಪ್ರರ ಣ್ಣಯಾಮ, 

ಧ್ಯಯ ನವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಉತ್ತ ಮ ಮಾಗೆವನ್ನು  ಕಂಡುಕಳಿಬ್ಹುದು. 

ಚಟ್, ಬ್ಲಹಿೀನತೆಗಳ ಬ್ಗೆು  ಆಳವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಬ್ಗೆು  ತಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತ್ತ ದೆ.  ಆಗ 

ಚಟ್, ಮಾನಸಿದ ದೌಬ್ೆಲಯ ದ್ವೊಂದ ಹರಬ್ರುವುದು ಮನ್ನಷಯ ನಗೆ ಸುಲಭ್ವಾಗುತ್ತ ದೆ.  ನಾವು ತಳುವಳಿಕೆಯ 

ಮೂಲಕ ಅರಿತುಕಳಿುವ ಜ್ಞಾ ನದ ಪ್ರತ್ರ  ಬ್ಹಳ ಮುಖ್ಯ .  ಜ್ಞಾ ನ ಮಹತಿ್ ದ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲ  ಇರಬೇಕು.  

ತಳುವಳಿಕೆಯೇ ಗುರುವು.  ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಅರಿತುಕೊಂಡರೇ ಸಾಲದು.  ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  

ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ  ಜ್ಞಾ ನ ಲಭ್ಯ ವಾಗುತ್ತ ದೆ.  ಆದರೆ, ಎಲಿವನ್ನು  ಅರಿತ್ ಮಾನವ ಇಲಿ .  ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  

ತಳಿದವರ ಮೂಲಕ ತಳಿದುಕಳಿುವುದು ಉತ್ತ ಮ.  ತಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದಂತೆ ಕಮೆದ ಪ್ರತ್ರ  ಕುಗುುತಾತ  

ಹೀಗುವುದು.  ಕಮೆದ್ವೊಂದ ದೂರವಾಗುತಾತ  ನೀವು ಉನು ತ್ ಸಾಾ ನಕೆೆ ೀರಲು ಅವಕಾಶ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಿ 

ದೊರಕುತ್ತ ವೆ. 

ಪ್ರರ ಣಿ ಸಂಕುಲಕೆೆ  ಕಮೆ ಒೊಂದೇ ದಾರಿ.  ಪ್ರರ ಣಿಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ಸೃಷ್ಟಟ ಗೆ ಸೇರಿದುದ .  ಪ್ರರ ಣಿಗಳು 

ಹಸ ಹಸ ಕಮೆಗಳನ್ನು  ಸೃಷ್ಟಟ  ಮಾಡಿಕಳಿುವುದ್ವಲಿ .  ಆದರೆ ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಮುಗಧ ತೆ, ದೈನಯ , ಮೂಕತೆ 

ನಮಮ ಲಿ್ಲ  ಇಲಿ .  ಅದು ನಮಮ ೊಂತ್ಹ ಹುಲುಮಾನವರಿಗೆ ಸಾಧಯ ವಿಲಿ .  ನಾವು ಪ್ರರ ಣಿಗಳಲಿೆೀ ಉನು ತ್ 

ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಪ್ಡೆದವರು.  ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಗಿೊಂತ್ ಉತ್ತ ಮ ಸಿಾ ತಯಲಿ್ಲ  ಇದೆದ ೀವೆ.  ಮಾತ್ನಾಡಬ್ಲಿೆವು, ಯಾರನ್ನು  

ಬೇಕಾದರೂ ಮರುಳು ಮಾಡಬ್ಲಿ  ವಾಕ್ ಚ್ಚತುಯೆ ಉೊಂಟ್ಟ.  ಅಹಂಕಾರದಲಿ್ಲ  ನಾವು ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಗಿೊಂತ್ 

ಮೇಲಮ ಟ್ಟ ದಲಿ್ಲ  ಉಳಿದ್ವದೆದ ೀವೆ.  ಮಾನವನ್ನ ಹಿೀಗೆ ಯೀಚಿಸುತ್ತ ಲೇ ನಾವು ಕಮೆವನ್ನು  ಗಳಿಸಿಕಳಿುತಾತ  

ಹೀಗುತೆತ ೀವೆ.  ಇೊಂತ್ಹ ಯೀಚನೆಗಳು ನಮಮ ನ್ನು  ಕಮೆ ಸಂಚಯದ ಕಡೆಗೆ ಧ್ಯವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬ್ಲಿವು. 
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