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                         ನಮಗೆಷ್ಟು ಯಂತ್ರಬೆೇಕಟ-ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲ ಿ

- ಮಧುಸೂಧನ ಜಿ. ಎಚ್ 
ಸಿಂಶನ ೋಧನ್ಾ ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿ 

                                                                                                      ಬನಿಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಾಲಯ 

                                                                         ಕನೆಡ ಸ್ಾೆತಕನೂೋತತರ ಮತುತ ಸಿಂಶನ ೋಧನ್ಾ ಕನೋಿಂದ್ರ,  

                                                                         ಸಕಾಿರಿ ಪ್ರಥಮ ದ್ರ್ನಿ ಕಾಲನೋಜು, ವಿಜಯನಗರ 

                                                                         ಬನಿಂಗಳೂರು- ೫೬೦೧೦೪ 

                                                                        ಮೊ. ೬೩೬೧೭೩೦೪೩೫    

                                                                                         

ಮಾನವರ ನಾಗರೇಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವನ ಚಟಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಪಕರಣಗಳನಟು ಆವಿಷ್ಾಾರಗಳು 
ವಿಸ್ತರಸ್ತೆೊಡಗಿದಲ್ಿದೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಅವಲ್ಂಬನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರಟವುದಟ ಮನಟಕಟಲ್ದ ಸ್ಹಜವಾದ 
ವಿದಯಮಾನವಾಗಿದೆ, 

ಶಿಲಾ ಯಟಗದಲ್ಲಿ ಬೆೇಟೆಗಾಗಿ  ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆವಿಷ್ಾರಸ್ಮದ ಚೊಪಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಭರ್ಜಿಯನಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 
ಸ್ಿರಸ್ಬಹಟದಟ, ಅದರ ಸ್ಹಾಯದಂದ ಪಾರಣಿಗಳನಟು ಬೆೇಟೆಯಾಡಿ ರ್ಜೇವನ ಸಾಗಿಸ್ಟತಿತದದ ಮನಟಜರಟ,  
ಮಟಂದಟವರದಟ "ಚಕರ" (wheel) ನ ಆವಿಷ್ಾಾರದಂದ  ಮಹಾ ಯಂತ್ರಗಳ ಮಟನಟುಡಿಗೆ ನಾಂದ ಹಾಡಿದಟದ 
ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಈ ಚಕರದಂದ ಹಲ್ವು ಉಪಕರಣಗಳನಟು ಸ್ೃಷ್ಟುಸ್ಮರಟವ ಮಾನವನ ಬಟದ್ಧಿ 
ಶಕ್ತತಯಟ ಅಗಾಧವಾದದಟದ, ಇದರ ಮಟಂದನ ಅವೃತ್ತತಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಟ ಚಟಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸ್ಲ್ಕರಣೆಗಳನಟು 
ಸ್ೃಷ್ಟುಸ್ಮಕೆೊಳುುತ್ತ, ತ್ರಟಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ನೆೇಗಿಲ್ಲನಂದ ಹಿಡಿದಟ ಇಂದನ ಅತಾಯಧಟನಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ಲತ್ ಕೃಷ್ಟ 
ಉಪಕರಣಗಳವರೆಗೆ ಮನಟಷ್ಯ ತ್ನು ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತ್ಕಾಂತೆ ಒಂದಟ ದೆೊಡಡ ಯಾಂತಿರಕ ಜಗತ್ತನೆುೇ ಸ್ೃಷ್ಟುಸ್ಮಕೆೊಂಡ. 
ಜನರಟ ಇನೊು ಮಟಂದಟವರದಟ ತ್ನು ರ್ಜೇವನ ಶೆೈಲ್ಲಯನುೆ ಸ್ಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಯಂತ್ರಮಯವಾಗಿಸ್ಮದರಟ ಎಂದಟ 
ಹೆೇಳಬಹಟದಟ, ಇಲ್ಲಿಂದ  ತ್ನು ಪರತಿಯಂದಟ ಚಟಟವಟಿಕೆಗಳಿಗೊ ಯಂತ್ರಗಳನಟು ಅವಲ್ಂಬಿಸ್ಮದ ಅದಕಾಾಗಿ ದೆೊಡಡ 
ದೆೊಡಡ ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳನಟು ತ್ನು  ಲಾಭಕನೂೋರತ್ನಕಾಾಗಿ ಪರಸ್ರವನಟು ಲೆಕ್ತಾಸ್ದೆ ಸ್ೃಷ್ಟುಸ್ಮಕೆೊಂಡ, ತ್ನು ಅಗತ್ಯತೆಗೆ 
ಬೆೇಕಾದ ಯಂತ್ರಗಳ ಉತಾಾದನೆಯನಟು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಟತ್ತಲನೋ ಇದಾದನೆ, ಅದಕಾಾಗಿ ತ್ನು ಬಟದ್ಧಿ ಸಾಮರ್ಥಯಿವನೆುಲ್ಿ ಬಳಸ್ಮ 
ಸ್ಂಶೆ ೇಧನೆ ಮಾಡಿ, " ಜನಸ್ಂಖ್ೆಯಯನಟು ಮೇರಸ್ಮದ ಯಂತ್ರ ಸ್ಂಖ್ೆಯ ಸ್ನೂಫೋಟವನಟು ಸ್ೃಷ್ಟುಸ್ಟತಿತದಾದನೆ" ಇಂದಟ 
ನಾವು ಮನಟಷ್ಯ ಮತ್ಟತ ಯಂತ್ರಗಳ ಸ್ಂಬಿಂಧವನಟು ಗಮನಸ್ಮದಾಗ, ಅತಿ ಬಟದ್ಧವಿಂತ್ ರ್ಜೇವಿಯಾದ ಮನಟಷ್ಯ ತ್ನು 
ಸಾಮರ್ಥಯಿದಂದಲೆ ಸ್ೃಷ್ಟುಸ್ಮದ ಯಂತ್ರಗಳ ಕೆೈಗೆ ತ್ನು ಸ್ವಿಸ್ವವನೊು ಕೆೊಟಟು ಅದರ ಅಧಿಪತ್ಯದಂದಾಗಿ ಯಂತ್ರದ 
ದಾಸ್ನಾಗಿದಾದನೆ, ಅತಿಯಾಗಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಅವಲ್ಂಬನೆ ಮಾಡಿದ ಪರಣಾಮ ಯಂತ್ರ   ಅಧಿಪತ್ಯ. ಇವುಗಳ 
"ಬಾಹಟಳಯದಂದ" (ಪರಸ್ರ ಅರ್ಥಿಶಾಸ್ರಜ್ಞರಾದ) ಗಾಂಧಿೇರ್ಜಯಿಂಥವರಟ ಕೊಡ ಗಾಬರಯಾಗಟತಾತರೆ ಎಂದರೆ 
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ಇದರ ಪರಣಾಮವನಟು ಅವರ ದೊರದೃಷ್ಟುಯನಟು ನಾವು ಗಮನಸ್ಬೆೇಕಾಗಟತ್ತದೆ, ಯಿಂತರ ಅಧಿಪ್ತಾಕನೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ್ಿಂತನ ಅವರಟ ನೇಡಟವ ಕಾರಣಗಳು ಇಂತಿವೆ:  

● ಸ್ೃಜನಶಿೇಲ್ತೆಯ ನಾಶ 

● ಕೆೊಳುುಬಾಕತ್ನ 

● ಶರಮದಂದ ದೊರ 

● ಪರಸ್ರ ನಾಶ                  

● ಕೃಷ್ಟಯಲ್ಲಿಯಂತ್ರ 

ಪರಸ್ಟತತ್ ಗಾರಮೇಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಟಬರಟವ ಕೃಷ್ಟ ಚಟಟವಟಿಕೆಗಳು ಯಂತ್ರಗಳನಟು ಅವಲ್ಂಬಿಸ್ಮವೆ,ಮಟಖಯವಾಗಿ 
ಸ್ಟಲ್ಭ ಮಾತ್ರವಲ್ಿದೆೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರಗೆ ತ್ಗಟುವ ವೆಚಿವನಟು ಉಳಿಸ್ಲ್ಟ ಯಂತ್ರಗಳನಟು ಬಳಸ್ಟತಾತರೆ, 
ಹಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಕಾರರ ದನದ ಕೊಲ್ಲಯ ವೆಚಿ ದಟಬಾರಯಾಗಿವೆ, ಹಾಗೊ ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಾನುಗಳಿಗೆ ಮಾರಟಕಟೆುಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ೊಕತ ಬೆಲೆ ದೆೊರೆಯಟತಿತಲ್ಿ, ಈ ಸ್ಂಕಟದAದ ಪಾರಾಗಲ್ಟ ರೆೈತಾಪಿ ವಗಿವು ಯಂತ್ರಗಳನಟು ಅವಲ್ಂಬಿಸ್ಟವುದಟ 
ಅನವಾಯಿವಾಗಿದೆ, ಈ ಸ್ಂಗತಿ ಗಾಂಧಿೇರ್ಜಯವರ ಗಾರಮ ಸ್ವರಾಜಯದ ಕಲ್ಾನೆಗೆ ಹಿನುಡೆಯಾದರೊ ಕೊಡ, 

ಸ್ಮಕಾಲ್ಲೇನ ಕೃಷ್ಟ ಜಗತಿತನಲ್ಲ ಿಇದಟ ಅನವಾಯಿ ಎಂಬ ಸ್ಂಗತಿಯನಟು ಕೃಷ್ಟ ಬದಟಕನಟು ಹತಿತರದಂದ 
ಕಂಡವರಗೆ ಮತ್ಟತ ಕೃಷ್ಟಕರ ಬವಣೆಯನಟು ಉಂಡವರಗೆ ಇದಟ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸ್ಂಗತಿ ಎಂಬಟದಟ ಅರವಿಗೆ 
ಬರಟತ್ತದೆ. 

ಗಾಂಧಿೇರ್ಜಯವರಟ ತ್ಮಿ "ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್"ನಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳನಟು  ಪೂಣಿವಾಗಿ ತಿರಸ್ಾರಸ್ಟತಾತರೆ,  

ಹತ್ಟತ ಜನರ ಕೆಲ್ಸ್ವನಟು ಒಂದಟ ಯಂತ್ರ ಮಾಡಟವುದನಟು ಅವರಟ ವಿರೆೊೇಧಿಸ್ಟತಾತರೆ, ಈ ವಿಚಾರವನಟು ತ್ಮಿ 
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸ್ಟತಾತರೆ, ಅಷ್ುಲ್ಿದೆ ಈ ೨೧ನೆೇ ಶತ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಟ ಚಚ್ಚಿತ್ವಾಗಿ ವೆೈಚಾರಕತೆಯ 
ಬಿರಟಗಾಳಿಯನಟು ಎಬಿಿಸ್ಟವ ಮೊಲ್ಕ ಬಹಟಮಟಖಯವಾಗಿ, ಸ್ಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಾಂಕ್ತತಯ ಹಲ್ವರಟ ಸ್ೃಷ್ಟುಸ್ಮರಟವ, 

ಈ ಯಂತ್ರದ ಅವಾಂತ್ರಗಳನಟು ತಿರಸ್ಾರಸ್ಟತ್ತ, ತ್ಮಿ ಗಾರಮ ಸ್ವರಾಜಯದ ನಂಬಟಗೆಯ ವಿಕೆೇಂದರೇಕೃತ್ವಾದ 
ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜಯ ವಯವಸೆೆಯನಟು ಮಟನಾುಲೆಗೆ ತ್ರಟವ ಪರಯತ್ು ಮಾಡಟತಾತರೆ. 

ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ ಮತ್ಟತ ಯಂತ್ರ-ಪರಸ್ರ 

ಗಾಿಂಧಿೋರ್ಜಯವರಟ ಯಂತ್ರಗಳನಟು ಮತ್ಟತ ಯಂತ್ರನಾಗರೇಕತೆಯನಟು ವಿರೆೊೇಧಿಸ್ಟವಾಗ ನಮಿ ಪರಸ್ರ ಅಷ್ೆುಲ್ಿ 
ಹಾಳಾಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಉದಾ: ವಾಹನಗಳ ಮಾಲ್ಲನಯ ಮತ್ಟತ ದಟುಣೆ, ಕಾಖ್ಾಿನೆಯ ಮಾಲ್ಲನಯ ಮತ್ಟತ ಅವು 
ಹೆೊರಹಾಕಟವ ವಿಷ್ಕಾರ ತಾಯಜಯಗಳು, ಈ ಭೊಮ ಬಿಸ್ಮಯಾಗಟವಿಕೆಯ ಕಲ್ಾನೆಯಾಗಲ್ಲ (Global warming), 
ಕೆೊಳಚೆಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ವಾಸ್ತವಯವನಟು ನೆೊೇಡಿರದ ಗಾಂಧಿೇರ್ಜಯವರಟ ಅ ಕಾಲ್ದಲನೆ ಯಂತ್ರನಾಗರಿಕತೆಯನಟು 
ತಿರಸ್ಾರಸ್ಟವುದಟ ಸ್ನೂೋರ್ಜಗದ ಸ್ಂಗತಿಯೇ ಸ್ರ. ಈ ಅಸ್ಾಮಾನಯ ಕಲ್ಾನೆಯನಟು ಕಂಡಟ ಇಂದನ ದಟಸ್ಮೆತಿಗೆ 
ನಾವು ನೇವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಟವುದೆ ಸಾಕಲ್ಿವೆ.  
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ಹಿಂದ್ ಸ್ವರಾಜ್ ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿರಟಿಷ್ರಟ ನಷ್ೆೇಧ ಹೆೇರದರಟ, ಮತ್ಟತ ಹಲ್ವರ  ವಿರೆೊೇಧಕೆಾ ಅದ್ು ಒಳಗಾಗಿತ್ಟತ, 
ಈ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿೇರ್ಜಯವರಟ ಹಲ್ವು ಟಿೇಕೆಗೆ ಗಟರಯಾದರಟ . ಒಮಿ ಸ್ಮಾಜವಾದಗಳು ನೇವು ಯಂತ್ರ 
ವಿರೆೊೇಧಿಯೇ ಎಂಬ ಪರಶೆುಗೆ ಹಿೇಗೆ ಉತ್ತರಸ್ಟತಾತರೆ, ಈ ದೆೇಹವೆೇ ಒಂದಟ ಯಂತ್ರವಲ್ಿವೆ, ನಾನಟ ಯಂತ್ರಗಳನಟು 
ತಿರಸ್ಾರಸ್ಲ್ಟ ಹೆೇಗೆ ಸಾಧಯ, ಈ ದೆೇಹವೆೇ ಏಕೆ ? ನಾನಟ ಬಳಸ್ಟವ "ಚರಕ"ವು ಯಂತ್ರವೆೇ, ಹಲ್ಲನಿ ಕಸ್ ತೆಗೆಯಲ್ಟ 
ಬಳಸ್ಟವ ಕಡಿಡಯಟ ಒಂದಟ ಯಂತ್ರವೆೇ ಅಲ್ಿವೆೇ , "ನನು ವಿರೆೊೇಧವಿರಟವುದಟ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಗೆುಯಲ್ಿ ಈ ಮಾನವರ 
ಅತಿಯಾದ ಮೇಹದ ಬಗೆು ನನು ವಿರೆೊೇಧ ಎನಟುತಾತರೆ". ಇದದಲ್ಿದೆ ಸ್ಮಂಗರ್ ತ್ನು ಪತಿುಯ ಕಷ್ುವನಟು 
ನೆೊೇಡಲಾಗದೆ ತ್ಯಾರಸ್ಮದ ಹೆೊಲ್ಲಗೆ ಯಂತ್ರದ ಬಗೆು ಗಾಂಧಿೇರ್ಜಯವರಗೆ ತಿರಸಾಾರವಿಲ್ಿ, " ಸ್ಮಂಗರ್" ಹೆೊಲ್ಲಗೆ 
ಯಂತ್ರವನಟು ಕುರಿತು  ಸಿರೋಯರ ದೆೈನಂದನ ಜಂರ್ಾಟಗಳನಟು ಕಡಿಮ ಮಾಡಟತ್ತದೆ ಹೆೊಲ್ಲಗೆ ಯಂತ್ರ ಎಂದಟ 
ಹೆೇಳುತಾತರೆ, ಈ ಹೆೊಲ್ಲಗೆ ಯಂತ್ರ ತ್ಯಾರಸ್ಲ್ಟ ಬೃಹತ್ ಕೆೈಗಾರಕೆಯಂದಟ ಬೆೇಕಟ ತಾನೆ ? ಎಂದಟ ಪರಶೆುಯನಟು 
ಗಾಂಧಿೇರ್ಜಯವರಗೆ ಹಾಕ್ತದರೆ ಸ್ಮಕ್ತಾಹಾಕ್ತಕೆೊಳುುವುದಲ್ಿ, ನಗಟತ್ತ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳುತಾತರೆ, ನಜ! ಆದರೆ ಅಷ್ುರ ಮಟಿುಗೆ 
ನಾನಟ ಸ್ಹಿತ್ ಸ್ಮಾಜವಾದಯೇ. ಅಂತ್ಹ ಯಂತ್ರ ಸಾೆವರಗಳು ಸಾವಿಜನಕ ಆಸ್ಮತಯಾನಾುಗಿಸ್ಬೆೇಕಟ ಎಂದಟ 
ಹೆೇಳುತಾತರೆ, 

 ಈ ಮಾತ್ಟ ಸ್ತ್ಯವಾಗಟವುದಟ ಸ್ಮಾಜವಾದಗಳ ದೃಷ್ಟುಕೆೊೇನದಂದ. ಆದರೆ ಇಂದಟ ಯಂತ್ರನಾಗರೇಕತೆಯ 
ಪರಭಾವದಂದಾಗಿ ಅಗುವಾಗಿ ಬಡವರಗೊ ಮಬೆೈಲ್ ನಂತ್ಹ ಸಾಧನ ಸ್ಟಲ್ಭವಾಗಿ ತ್ಲ್ಟಪಲ್ಟ ಸಾಧಯವಾಗಿದೆ, 
ಇಂತ್ಹ ವಿಚಾರವನಟು ಕಂಡಿದದರೆ ಗಾಂಧಿೇರ್ಜಯವರಟ ಕೊಡ ತ್ಲೆದೊರಟತಿತದದರಟ ಎಂಬಟದದನಟು ಒಪಾಬೆೇಕಾದ 
ಸ್ಂಗತಿಯೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಾಂಧಿೇರ್ಜ ಅ ಮಟಿುಗೆ ಸ್ಮಾಜವಾದಗಳಾಗಿದದರಟ ಎಂಬಟದಟ ಸ್ತ್ಯವೆೇ ಸ್ರ. 

ಯಂತ್ರ ಮತ್ಟತ ಆಹಾರ 

ಪರಸ್ರ- ಸ್ಮಾಜ- ರ್ಜೇವಸ್ಂಕಟಲ್ಕೆಾ ಅಪಾಯಕಾರಯಾಗದ ಯಂತ್ರಗಳನಟು ನಾವು ಸ್ಮವೇಕರಸ್ಬಹಟದಟ, 
ಇಲ್ಿವಾದರೆ ಅದಟ ಈ ಎಲಾಿ ಸ್ತರಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಟವ ಪರಣಾಮವನಟು ನಾವು ಎದಟರಸ್ಬೆೇಕಾಗಟತ್ತದೆ,  

ಅತಿಯಾದ ಜನಸ್ಂಖ್ೆಯಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಟವುದಟ ನಮಿ ರ್ಜೇವಿತ್ ಅವಧಿಯನಟು ಮಟಂದೊಡಲ್ಟ ಆಗಿರಟವ 
ವೆೈದಯಕ್ತೇಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ  ೆಕಾರಣ, ಅತಾಯಧಟನಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಸ್ಹಾಯದಂದ ಆಧಟನಕ ಶಸ್ರಚ್ಚಕ್ತತೆೆ, 
ಅಂಗಾಿಂಗಗಳ ದೆೊೇಷ್ವನಟು  ಕಂಡಟಹಿಡಿಯಟವ ಯಂತ್ರಗಳು, ನೆೊೇವಿಲ್ದಿ ಚ್ಚಕ್ತತೆೆಗಳು , ರಕತಗಳನಟು ಹಿೇರ 
ಬೆೇಪಿಡಿಸ್ಟವ ಯಂತ್ರಗಳು, ಹಿೇಗೆ ಹಲ್ವು ಬಗೆಯ ಯಂತ್ರಗಳು ರ್ಜೇವಿತಾವಧಿಯನಟು ಮಟಂದೊಡಲ್ಟ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆರೆೊೇಗಯವನಟು ಸ್ಟಸ್ಮೆತಿಯಲ್ಲಡಿಟವುದಟ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಿ, ನಮಿ ಹಿಂದನ  ಶರಮ ಸ್ಂಸ್ೃತಿ 
ಎಂಬಟದದನಟು ನಾವು ಮರೆತಿರಟವುದಟ ಹಾಗೊ ಕಾಯಕವೆೇ ಕೆೈಲಾಸ್ವೆಂಬ ತ್ತ್ವವನಟು ಕೊಡ ಮರೆತಿರಟವುದನಟು  
ಗಮನಸ್ಮದಾಗ 

ನಮಿ ಆರೆೊೇಗಯವನಟು ಕಾಪಾಡಟವ ಗಟಟಟು ದೆೈಹಿಕ ಶರಮದಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಯವೆೇ ವಿನ: ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ್  ನಾವು 
ಆರೆೊೇಗಯವಾಗಿರಲ್ೊ ಸಾಧಯವಿಲ್ಿ ಎಂಬಟದಟ ಅರವಾಗಟತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಕರಮದಲ್ಲಿಯೊ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದ್ ಅನೆೇಕ  
ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.  ಹಿಟಿುನ ಗಿರಣಿಗಳಿಂದ, ಹಿತ್ಮತ್ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಯಾಂತಿರಕವಾದ ಕೃಷ್ಟ 
ಪದದತಿಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ತ್ನು  ಸ್ತ್ವವನಟು ಕಳೆದಟಕೆೊಂಡಟ , ವಿಷ್ಪೂರತ್ ಆಹಾರಗಳ ಸೆೇವನೆಯಿಂದ್ ಕೊಡ ದೆೇಹ 
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ಕ್ಷಿೇಣಿಸ್ಟತ್ತದೆ,  ನಮಿ ಪೂವಿಜರಟ ಮತ್ಟತ ಹಿಂದನ ತ್ಲೆಮಾರನ ಜನರಟ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಟತಿತದ್ದ ಬಿೋಸು ಕಲ್ಟಿಗಳನಟು 
ನಾವು ಮರೆತಿದೆದೇವೆ, ದೆೈನಂದನ ಆಹಾರಕಾಾಗಿ ಹಿಟುನಟು ಬಿೇಸ್ಟವ ಜೆೊತೆಗೆ, ದೆೇಹಕೆಾ ವಾಯಯಮವನಟು ನೇಡಟವ 
ಮೊಲ್ಕ ಸ್ದೃಢರನಾುಗಿಸ್ಟತ್ತತದ್ದವು. ಹಿಟಟು ಎಷ್ಟು ಬೆೇಕೆೊ ಅಷ್ಟು ಹಿಟುನಟು ಬಿೇಸುತಿತದದ ಕಾರಣ ಅದಟ ತಾಜಾ 
ಆಗಿರಟತಿತತ್ಟತ  ಮತ್ಟತ ಆ ಹಿಟಿುನ  ಬಳಕೆಯಂದ  ಅದರಲ್ಲಿ  ಇರಟವ ಸ್ೊಕ್ಷ್ಮ ಪೇಷ್ಕಾಂಶಗಳು ಸೆೇವಿಸ್ಮದಾಗ ಅದರ 
ಸ್ತವವನಟು ಪಡೆಯಟತಿತದದರಟ. ಆದರೆ ಯಂತ್ರ ನಾಗರೇಕತೆಯ ಪರಭಾವದಂದ ಬಂದ ವಿದಟಯತ್ ಹಿಟಿುನ ಗಿರಣಿಗಳಿಂದ 
ಅದರ ವೆೇಗ ಮತ್ಟತ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಂದ  ಸ್ೊಕ್ಷ್ಮಪೇಷ್ಕಾಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ದೆೇಹಕೆಾ ಈ ಅಂಶಗಳು 
ಸ್ಮಗಟತಿತಲ್ಿವೆಂಬಟದಟ ನಜ!  ಈ ಕಾರಣದಂದ ಅನಾರೆೊೇಗಯ ನಮಿ ಹಿಂದನವರ ಶಕ್ತತಯನಟು ಈಗಿನವರಟ ಗಳಿಸ್ಟವಲ್ಲಿ 
ವಿಫಲ್ರಾಗಿರಟವುದಟ ಯಂತ್ರನಾಗರೇಕತನಯಿಂದ್ ಎಂಬಟದಟ ನಾವು ಒಪಾಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 

ಯಂತ್ರವನಿಂಬಟದಟ ಯಕ್ಷ್ಪರಶೆು 

ನಾವು ಯಂತ್ರಗಳ ತಾತಿವಕತೆ ಮತ್ಟತ ಅವುಗಳ ಉಪಯೇಗದ ಸಾಧಯತೆಗಳನಟು ಸ್ರಯಾದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗರಹಿಸ್ಮ 
ಅರ್ಥಿಮಾಡಿಕೆೊಳುಬೆೇಕಟ, ತಾತಿವಕವಾಗಿ ನೆೊೇಡಿದಾಗ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ - ಜಾತಿ, ಧಮಿ, ಮೇಲ್ಟ, ಕ್ತೇಳು ಎಂಬ 
ಸ್ಮಾಜದ ಅನಷ್ು ಪದದತಿಗಳನಟು ದೊರವಾಗಿಸ್ಟವ ಹಿರಮ ಮತ್ಟತ ಅವುಗಳಿಂದ ಮಟಕತವಾಗಿಸ್ಮ, ಅದರ 
ಅರವೆಯಲ್ಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದದರಟ ಕೊಡ , ಮನಟಷ್ಯನ ಲಾಭಕೆೊೇರತ್ನದಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ 
ದಟರಟಪಯೇಗವಾಗಿದೆ, ಕಮಟಯನಸ್ಮಿಗೊ ಸ್ಹ ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ಪುಾ  ಗರಹಿಕೆಗಳಿವೆ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳಿಂದ್ 
ಯಂತ್ರಗಳನಟು ಬಿಡಿಸ್ಮ ಅವುಗಳನಟು  ಕಾಮಿಕರಗೆ ಒಪಿಾಸ್ಬೆೇಕೆಂದಟ ಅವರಟ ಬಯಸ್ಟತಾತರೆ, ಆದರೆ ಯಂತ್ರಗಳು 
ದಟಡಿಯಟವ ಕೆೈಗಳಿಂದ  ಕೆಲ್ಸ್ವನಟು ಕ್ತತ್ಟತಕೆೊಂಡಟ ಅವರನಟು ಬರಕೆೈ ಮಾಡಟತ್ತವೆ ಎಂಬಟದನಟು 
ಯೇಚ್ಚಸ್ಟವುದಲ್ಿ. 

ಗಾಂಧಿೇರ್ಜಯವರ "ಗಾರಮಸ್ವರಾಜಯ" ಕಲ್ಾನೆಯ ಹಿನೆುಲೆಯನಟು ನಾವು ಸ್ಾಷ್ುವಾಗಿ ಗಮನಸ್ಮದಾಗ ಮನಟಷ್ಯನ 
ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಎಂತ್ಹ ಯಂತ್ರಗಳು ಬೆೇಕಟ ಅದನಟು ಅಗತ್ಯಕೆಾ ತ್ಕಾಂತೆ ಹೆೇಗೆ ಬಳಸ್ಬೆೇಕಟ ಎಂಬಟದಟ "ಯಕ್ಷ್ ಪರಶೆು". 
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ಭೊಮಂಡಲ್ವನಟು ತ್ನು ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಇಟಟುಕೆೊಳುಬೆೇಕಾದ ಮನಟಷ್ಯ "ಯಂತಾರಧಿಪತ್ಯಕೆಾ" 
ಒಳಗಾಗಿದಾದನೆ, ನಮಿ ಅಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೆೇಕಾದ ಯಂತ್ರಗಳು, ನಮಿ ಮೇಲೆ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸಾಧಿಸ್ಮರಟವುದಟ 
ವಿಪಯಾಿಸ್ವೆ ಸ್ರ!.... 
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