
ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರ್,

ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಕರೂ ಸವಯಂ-ಪರಿವತ್ತನ್ಯಂಬ ಸಮ್ನ ಗುರಿಯನುನ ಹ್ೂಂದಿರುತ್ತಾರ್. 
ಹಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮ್ಗ್ತಗಳು ಗುರುವಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನ್ಯನುನ ಸಮರ್್ತಸುತತಾವ್; ಆದರ್ ನ್ವು 
ಮತ್ೂತಾಬ್ಬರನುನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರ್ಗೂ ಪರಿವತ್ತನ್ ಅಸ್ಧಯಾ. ನ್ವು ವ್ೈಯಕ್ತಾಕವ್ಗಿ ಹ್ೂಣ್ಯನುನ 
ಹ್ೂತುತಾಕ್ೂಂಡು, “ನ್ನು ಮ್ಡಲ್ೇಬ್ೇಕು,” ಎಂದುಕ್ೂಂಡ್ಗ ಮ್ತರಿವ್ೇ ಪರಿವತ್ತನ್ ಸ್ಧಯಾವ್ಗುತತಾದ್. 
ಭಗವಂತನನುನ ಅವಲಂಬಿಸುವುದೂ ಸಹ “ಹ್ೂಣ್ಯನುನ ಮತ್ೂತಾಬ್ಬರ ತಲ್ಗ್ ಕಟ್ಟಿದ” ಹ್ಗ್ಯ.

ನನನ ಪರಿಗತ್ ಅಥವ್ ಪರಿವತ್ತನ್ಗ್, ನ್ನು ನನನ ಗುರುವನುನ ಅಥವ್ ಬ್ೇರ್ ಯ್ರನ್ನದರೂ 
ಹ್ೂಣ್ಗ್ರರನ್ನಗಿ ಮ್ಡಿದರ್, ಅಲಿ್ಲ ಪರಿವತ್ತನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಣ ಸರಳ: ಯ್ವುದರ 
ಅಗತಯಾವಿತ್ೂತಾೇ ಅದನುನ ದ್ೇವರು ಅಥವ್ ಗುರು ಅದ್ಗಲ್ೇ ಮ್ಡಿದ್ದಾರ್. ನನನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ 
ಬಿೇಜರೂಪದಲಿ್ಲ ಏನನುನ ನೇಡಲ್ಗಿದ್ಯೊ ಅದನುನ ಗರಿಹಿಸಿ, ಗುರುತ್ಸಿ, ಬಿೇಜ್ಂಕುರಗ್ೂಂಡು 
ಬ್ಳಯ್ುವಂತ್ ಮ್ಡುವುದು ಒಬ್ಬ ಅನ್ವೇಷಕನ್ಗಿ ನನನ ಕ್ಲಸ. ಒಂದು ರಿೇತ್ಯಲಿ್ಲ ಕಮ್ತಗಳ ಮೂಲಕ 
ನಮಮಿ ಭವಿಷಯಾವನುನ ನ್ವ್ೇ ರೂಪ್ಸಿಕ್ೂಂಡಿರುವುದು ನಜವ್ದರೂ, ನಯತ್ಯನುನ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು 
ಮತೂತಾ ವಯಾಥ್ತ.

ನಮಮಿನುನ ಪರಿವತ್್ತಸಿಕ್ೂಳುಳುವ ತ್ೇವ್ರಿಸಕ್ತಾಯ ಅಪ್ೇಕ್್ಯುಳಳು ನ್ವು, ಅಧ್ಯಾತಮಿವು (ವಿಶ್ೇಷವ್ಗಿ 
ಭ್ರತ್ೇಯ ಪರಂಪರ್ಯಲಿ್ಲ) ಕಮ್ತ, ಜ್್ನ ಮತುತಾ ಭಕ್ತಾಯೊೇಗವನುನ ಕುರಿತು ಹ್ೇಳುವುದನುನ 
ಕ್ಣುತ್ತಾೇವ್. ಹ್ರ್್ತ ಫುಲ್ ನ್ಸ್ ಮ್ಗ್ತ ನಜವ್ಗಲೂ ಈ ಮೂರೂ ಯೊೇಗಗಳ ಸ್ೂಗಸ್ದ 

ಪ್ರಿೇಮಪಥದಲಿ್ಲ ಮುನನಡ್

ವಿಶ್ವಸ್ಹ್ತ ಯ್ತ್ರಿ:

1 



ಸಂಯೊೇಗವ್ಗಿದ್. ಆದರೂ, ಇಂತಹ ಮ್ಗ್ತದಲಿ್ಲ ನಡ್ಯುವ್ಗ ನ್ವು ಅನ್ೇಕ ತ್ೂಡಕುಗಳನುನ 
ಎದುರಿಸುತ್ತಾೇವ್, ಏಕ್ಂದರ್ ಕಮ್ತ ಮತುತಾ ಜ್್ನಮ್ಗ್ತಕ್ಕೆ ನ್ವು ಹ್ಚುಚು ಮಹತತಾ್ವವನುನ ನೇಡುತ್ತಾೇವ್. 
ಅವುಗಳನುನ ಉತ್್ೇಕ್ಷಿಸಿದ್ಗ, ಅವು ಈ ಮ್ಗ್ತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತ್ಗ್ ವಿರುದ್ಧಾತಮಿಕವ್ಗುತತಾವ್. 

ಬ್ರಿಹಮಿಣರು ಉನನತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿಥಿತ್ಯಂದ ಪತನ ಹ್ೂಂದಿ ಬರಿಹಮಿರ್ಕ್ಸರ್ಗಿರುವುದನುನ ಹ್ಗು 
ಯೊೇಗಿಗಳು ಪತನ ಹ್ೂಂದಿ ಯೊೇಗಭರಿಷಟಿರ್ಗಿರುವುದನುನ ನೇವು ಕ್ೇಳಿರಬಹುದು. ಅವರ ಯೌಗಿಕ 
ಯ್ತ್ರಿ ಅಗಣಿತ ಕ್ರಣಗಳಿಂದ ಅಪೂಣ್ತವ್ಗಿರುತತಾದ್. ಜ್್ನಗಳು ಮತುತಾ ಕಮ್ತಯೊೇಗಿಗಳು 
ಪತನ ಹ್ೂಂದಬಹುದು. ಆದರ್ ಭಕತಾನ ಪತನವನ್ನಂದ್ದರೂ ಕ್ೇಳಿದಿದಾೇರ್? ಭಕತಾನು ಪರಮ್ತಮಿನ 
ಆಶರಿಯದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ ‘ಭಕ್ತಾಭರಿಷಟಿ’ನ್ಂಬ ಶಬದಾ ಅಸಿತಾತವಕ್ಕೆ ಬ್ರದು. ಶರಣ್ಗತ್ಯನುನ ಸ್ಧಿಸಿದ, 
ಅರ್್ತತ್ ಪರಿತ್ರ್ೂೇಧಿಸಲ್ಗದ ಅನುರ್ಗದಿಂದ ಯ್ರು ನಜವ್ಗಲೂ ಶರಣ್ಗತರ್ಗಿರುವರ್ೂ, 
ಅಂತಹವರನುನ ಪರಮ್ತಮಿನು ಕ್ಯುತ್ತಾನ್. ನ್ವು ‘ಕತೃ್ತ’ಗಳ್ದ್ಗ ಸಮಸ್ಯಾಗಳು ಆರಂಭವ್ಗುತತಾವ್. 
ಯ್ವ ಭಕತಾನೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪತನವನುನ ಕಂಡಿಲ್ಲ; ಹ್ಗ್ಗಲು ಸ್ಧಯಾವ್ೇ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಗ್ಗುತ್ತಾರುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದರ್, ಅದು ನಜವ್ದ ಭಕ್ತಾ ಅಥವ್ ಶರಣ್ಗತ್ಯ ಅಭ್ವವನುನ ತ್ೂೇರಿಸುತತಾದ್.

ನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ರಿ ಸಹಜಮ್ಗ್ತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತನ್ದ್ಗ, ನನನ ಪರಿಶಿಕ್ಕ ಸ್ೂೇದರಿ ದೌರಿಪದಿಯವರು 
ನನಗ್ೂಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಶ್ನ ಕ್ೇಳಿದರು:  
“ನೇವ್ೇಕ್ ಧ್ಯಾನ ಮ್ಡಬಯಸುತ್ತಾೇರಿ?” 
“ನ್ನು ದ್ೇವರನುನ ಅರಸುತ್ತಾದ್ದಾೇನ್,” ಎಂದು ನ್ನು ಉತತಾರಿಸಿದ್. 

ಇಂದು, ನನನ ಕ್ಲವಂದು ವ್ೈಯಕ್ತಾಕ ನಂಬಿಕ್ಗಳನುನ ಅವಲ್ೂೇಕ್ಸಿದ್ಗ, ವಿಷಯಗಳನುನ ನ್ನೇಗ 
ಹ್ೇಗ್ ಭಿನನವ್ಗಿ ಅರ್ೈ್ತಸಿಕ್ೂಂಡಿದ್ದಾೇನ್ ಮತುತಾ ಹಿಂದ್ ನ್ನ್ಷುಟಿ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾನ್ಂದು ಅರಿತುಕ್ೂಂಡಿದ್ದಾೇನ್. 
ನ್ವು ಬಹುತ್ೇಕರು ದ್ೇವರನುನ ಅರಸುತ್ತಾದ್ದಾೇವ್ಂದು ಹ್ೇಳುತ್ತಾರುವುದು, ನನಗಿೇಗ ಹ್ಸ್ಯಾಸಪಾದವ್ಂದು 
ತ್ೂೇರುತತಾದ್. ಸಣ್ಣಪುಟಟಿ ವಿಷಯಗಳು ನಮಮಿ ಕಣಿ್ಣಗ್ ಬಿೇಳದಿರಬಹುದು, ಆದರ್ ವಿಶವವ್ಯಾಪ್ಯ್ದವನನುನ 
ಅದು ಹ್ೇಗ್ ಮರ್ತ್ದ್ದಾೇವ್? ಅದ್ೇ ಕ್ಲಕ್ಕೆ, ತನನ ಜೇವನಪಯ್ತಂತ ಸ್ಗರದಲ್್ಲೇ ಜೇವಿಸುವ 

ಶರಣ್ಗತ್ಯನುನ ಸ್ಧಿಸಿದ, ಅರ್್ತತ್ ಪರಿತ್ರ್ೂೇಧಿಸಲ್ಗದ ಅನುರ್ಗದಿಂದ ಯ್ರು 
ನಜವ್ಗಲೂ ಶರಣ್ಗತರ್ಗಿರುವರ್ೂ, ಅಂತಹವರನುನ ಪರಮ್ತಮಿನು ಕ್ಯುತ್ತಾನ್. 
ನ್ವು ‘ಕತೃ್ತ’ಗಳ್ದ್ಗ ಸಮಸ್ಯಾಗಳು ಆರಂಭವ್ಗುತತಾವ್. ಯ್ವ ಭಕತಾನೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 
ಪತನವನುನ ಕಂಡಿಲ್ಲ; ಹ್ಗ್ಗಲು ಸ್ಧಯಾವ್ೇ ಇಲ್ಲ.
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ಮೇನಗ್ ಅದರ ಕಲಪಾನ್ಯೂ ಇರದಂತ್, ನಮಗೂ ಸಹ ಅದು ಎಲ್್ಲಡ್ಯಲೂ್ಲ ಇರುವ್ಗ ನಮಗ್ 
ಕ್ಣುವುದಿಲ್ಲ. ಪಯ್್ತಯವ್ಗಿ, ದ್ೇವರನುನ ಅನಂತ ಆಯ್ಮವುಳಳುವನ್ಂದು ಕಲಿಪಾಸಿಕ್ೂಂಡು 
ಗ್ೂಂದಲಕ್ೂಕೆಳಗ್ಗುತ್ತಾೇವ್, ಏಕ್ಂದರ್ ಅತಯಾಂತ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಅಸಿತಾತವದ ಕ್ೂನ್ಯನುನ ನ್ವು 
ನ್ೂೇಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಗರಿಹಿಸಲೂ ಸ್ಧಯಾವಿಲ್ಲ. ತನನ ಸೂಕ್್ಷ್ಮತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸತಾರದಲಿ್ಲ ದ್ೈವವು ಮತತಾಷುಟಿ 
ಅಗ್ೂೇಚರತ್ಯನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂಳುಳುತತಾದ್. 

ನ್ನು ಅವನನುನ ಹುಡುಕಲ್ರಂಭಿಸಿದರೂ, ಅವನ ಕಡ್ಯಂದ ಸವಲಪಾವ್ದರೂ ಅನ್ವೇಷಣ್ಯಲ್ಲದ್ 
ಹ್ೂೇದರ್ ನನನ ಸಿೇಮತ ಗರಿಹಣದ್ೂಂದಿಗ್ ಅನಂತವನುನ ಹ್ೇಗ್ ಗರಿಹಿಸಬಲ್್ಲ? ಅನಂತವು ಗರಿಹಿಕ್ಗ್ 
ಮೇರಿದುದು. ಅದನುನ “ಅಣ್ೂೇರಣಿೇಯ್ನ್ ಮಹತ್ೂೇ ಮಹಿೇಯ್ನ್” ಎಂದು ಅರಿತುಕ್ೂಳುಳುವುದು 
ಹ್ೇಗ್? ಆದರೂ, ಮತ್ೂತಾಂದು ಕಷಟಿವ್ಂದರ್ ಸೂಥಿಲವ್ದುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನಂದಿಗೂ ಶ್್ಲಘಿಸಲ್ರದು.

ಹ್ಗ್ಗಿ, ಪೂಜಯಾಭ್ವ ಮತುತಾ ಬ್ರಗಿನಂದ ಶರಣ್ಗತ್ಯನುನ ಹ್ೂಂದುವುದ್ೂಂದ್ೇ ಮ್ಗ್ತ:

ವೇ ದಿಲ್ ಕಹ್ಂ ಸ್ ಲ್ವೂಂ, ಜ್ೂೇ ತುಝೆ ಪಹಚ್ನ್!

ನನನನುನ ಗುರುತ್ಸಬಲ್ಲ ಹೃದಯವ ನ್ನ್ಲಿ್ಲಂದ ತರಲಿ ?

ಇವ್ಲ್ಲವುಗಳ ನಂತರವೂ, ನ್ವು ಅವನನುನ ಅನ್ವೇಷಿಸಬ್ೇಕ್ದ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯನುನ ನ್ೂೇಡಿದರ್, 
ಮೊಟಟಿಮೊದಲು ನ್ವು ಅವನಂದ ಬ್ೇಪ್ತಟುಟಿದ್ದರೂ ಹ್ೇಗ್ಂಬ ಜಟ್ಲವ್ದ ಗೂಢವಿಷಯ 
ಪರಿಹರಿಸಬ್ೇಕ್ಗಿದ್. ಕಳದ್ುಹ್ೂೇದ ಆ ಸಂಪಕ್ತವನುನ ಮರುಸ್ಥಿಪ್ಸಲು, ಪರಿತ್ಯಾೇಕತ್ಗ್ ಕ್ರಣವ್ದ 
ಅಂಶಗಳನುನ ಗುರುತ್ಸಿ, ನವ್ರಿಸಬ್ೇಕು. ಇದು ಪ್ರಿಮ್ಣಿಕ ಯ್ತ್ರಿಯ ಆರಂಭ. 

ಸಮುದರಿತ್ೇರದಲಿ್ಲ, ನತ್್ತಸುತ್ತಾರುವ ಅಲ್ಗಳನುನ ಆನಂದಿಸುತತಾ ನೇವು ಕುಳಿತ್ದಿದಾೇರ್ಂದು ಕಲಿಪಾಸಿಕ್ೂಳಿಳುರಿ. 
ಆದರ್ ಮೇಲ್ೂನೇಟಕ್ಕೆ ಕ್ಣುವ ಅಲ್ಗಳನನಷ್ಟಿೇ ನ್ೂೇಡುತ್ತಾರುವ ನೇವು ಸ್ಗರದ್ಳದ ನೇರನುನ 
ಕ್ಣಲ್ರಿರಿ. ಈ ಅಲ್ಗಳೂ ಕೂಡ, “ಸ್ಗರವ್ಲಿ್ಲದ್?” ಎಂದು ಕ್ೇಳುತ್ತಾರುತತಾವ್. ಅವುಗಳೂ ಸಹ ತಮಮಿ 
ಅನ್ವೇಷಣ್ಯಲಿ್ಲ ತಳಮಳಗ್ೂಂಡಿರುತತಾವ್. ಅವು ನಧ್ನಸಿ, ನಶಚುಲಗ್ೂಂಡ್ಗ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಅಲ್ಗಳು 
ಸ್ಗರದ್ೂಂದಿಗ್ ಒಂದ್ಗಿ ಸಪಾಷಟಿತ್ ಕ್ಣುತತಾದ್.  

ನ್ವು ಅವನನುನ ಅನ್ವೇಷಿಸಬ್ೇಕ್ದ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯನುನ ನ್ೂೇಡಿದರ್, 
ಮೊಟಟಿಮೊದಲು ನ್ವು ಅವನಂದ ಬ್ೇಪ್ತಟುಟಿದ್ದರೂ ಹ್ೇಗ್ಂಬ 

ಜಟ್ಲವ್ದ ಗೂಢವಿಷಯ ಪರಿಹರಿಸಬ್ೇಕ್ಗಿದ್. ಕಳದ್ುಹ್ೂೇದ ಆ 
ಸಂಪಕ್ತವನುನ ಮರುಸ್ಥಿಪ್ಸಲು, ಪರಿತ್ಯಾೇಕತ್ಗ್ ಕ್ರಣವ್ದ ಅಂಶಗಳನುನ 

ಗುರುತ್ಸಿ, ನವ್ರಿಸಬ್ೇಕು. ಇದು ಪ್ರಿಮ್ಣಿಕ ಯ್ತ್ರಿಯ ಆರಂಭ.
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ಸ್ಗರವ್ೇ ತಮಮಿ ಮೂಲ, ತ್ವು ಅದರಿಂದಲ್ೇ ಉಗಮವ್ಗಿ, ಪುನಃ ಅಲಿ್ಲಯೇ 
ಲಯವ್ಗುತ್ತಾೇವ್ಂಬುದನುನ ಅಲ್ಗಳು ಮರ್ಯುತತಾವ್. ಸ್ಗರ ಮತುತಾ ಅಲ್ಗಳು ಒಂದ್ಗಲು ವಿಲಂಬಗತ್, 
ನಲುಗಡ್ ಹ್ಗು ನಶಚುಲಗ್ೂಳುಳುವುದ್ೇ ಕ್ೇಲಿಕ್ೈ. ಅಂತ್ಮ ಸಮ್ಪ್ತಾಯಂದರ್ ಮೃತುಯಾ. ಆದದಾರಿಂದ, 
ಕನಷ್ಠಪಕ್ ನ್ವು ಮೃತುಯಾವಿನ ಲಕ್ಣಗಳನುನ ಅನುಕರಿಸುತತಾ, ಅವುಗಳನುನ ಅಂತಗ್ತತಗ್ೂಳಿಸಿಕ್ೂಂಡು 
ಜೇವನಮೃತ ಸಿಥಿತ್ ಪಡ್ದರ್, ನಮಮಿ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ ತನನಂತ್ನ್ೇ ಸಿವೇಕ್ರಭ್ವ ಉತಪಾತ್ತಾಯ್ಗುತತಾದ್. 
ಈಗ, ಮೂಲಸ್ಗರದ್ೂಂದಿಗ್ ಐಕಯಾವ್ಗುವ, ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯ ಆರಂಭವ್ಗುತತಾದ್. ಈ 
ಸಿಥಿತ್ಯು ಸಮ್ಧಿಯ ಮೂಲ ಅವಸ್ಥಿಗ್ ಸಮ್ನವ್ಗಿರುತತಾದ್. ಶ್ರಿೇರಿಕ ಮೃತುಯಾವಿನಂದ ಸಮಸ್ಯಾ 
ಬಗ್ಹರಿಯದು. ವ್ಸತಾವದಲಿ್ಲ, ಸಮಸ್ಯಾ ನಮಮಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶರಿೇರಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ಅಜ್್ತಸಿಥಿತ್ಯಲಿ್ಲ ಉಳಿದುಕ್ೂಂಡು 
ಅನಂತಕ್ಲದವರ್ಗೂ [ಜನನ-ಮರಣಗಳ] ಪುನಜ್ತನಮಿ ಮುಂದುವರಿಯುತತಾದ್.

ಪ್ರಿಯತಮನ ಪ್ರಿೇಮದಲಿ್ಲ ತ್ನು ಮುಳುಗಿ ಅಂತಯಾಗ್ೂಳುಳುವ ಕಲ್ಯೇ ಭಕ್ತಾ. ನಮಮಿನುನ ನ್ವು 
ಮೇರಿದ್ಕ್ಣವ್ೇ ಪರಿಹ್ರ ಕಂಡುಬರುತತಾದ್.

ಜಬ್ ಮೈ ರ್ ತಬ್ ಹರಿೇ ನಹಿೇ, ಅಬ್ ಹರಿ ಹ್ೈ ಮೈ ನ್ಹಿೇ, 
ಸಬ್  ಅಂಧಿಯ್ರ್ ಮರ್ ಗಯ್, ದಿೇಪಕ್ ದ್ೇಖ್ ಮ್ಹಿೇ||

ನ್ನದ್ದಾಗ ಹರಿಯಲ್ಲ; ಹರಿ ಇರುವನೇಗ ನ್ನಲ್ಲ, 
ಹೃದಯ ದಿೇಪ್ತಾಯ ಕ್ಣಲು ನ್ನು, ಕತತಾಲ್ ಅಳಿಯತಲ್ಲ||

‘ನ್ನು’ ಎಂಬ ಮ್ಯಯ ಅಂಧಕ್ರವ್ೇ ಪರಮ್ತಮಿನನುನ ಕ್ಣಲು ತಡ್ಯೊಡುಡುತ್ತಾದ್. ಆತನು 
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ರ್ರ್ಜಸುವ್ಗ, ಅಲಿ್ಲ ಪರಿಕ್ಶವಂದ್ೇ ಇರುತತಾದ್ ಮತುತಾ ನಮಮಿ ಸವಂತ ಉಪಸಿಥಿತ್ಯ 
ಅಂಧಕ್ರ ಇಲ್ಲದ್ಗುತತಾದ್.

ಸಂಪೂಣ್ತ ದ್ೈವಿೇಕರಣವ್ೇ ಅರಿವಿನ ಅಂತ್ಮ ಸಿೇಮ್ರ್ೇಖ್. ಅರಿವಿನ ಉತುತಾಂಗ-ಆಳಗಳು 
ಪರಿಜ್್ಸ್ಗರದಲಿ್ಲಯೇ ಕ್ಣಸಿಗುತತಾವ್. ನ್ವು ಇದಿಷಟಿನುನ ಅಥ್ತಮ್ಡಿಕ್ೂಂಡರ್, ಪ್ರಿಯ 

ಕನಷ್ಠಪಕ್ ನ್ವು ಮೃತುಯಾವಿನ ಲಕ್ಣಗಳನುನ ಅನುಕರಿಸುತತಾ, ಅವುಗಳನುನ 
ಅಂತಗ್ತತಗ್ೂಳಿಸಿಕ್ೂಂಡು ಜೇವನಮೃತ ಸಿಥಿತ್ ಪಡ್ದರ್, ನಮಮಿ ಹೃದಯಗಳಲಿ್ಲ 
ತನನಂತ್ನ್ೇ ಸಿವೇಕ್ರಭ್ವ ಉತಪಾತ್ತಾಯ್ಗುತತಾದ್. ಈಗ, ಮೂಲಸ್ಗರದ್ೂಂದಿಗ್ 
ಐಕಯಾವ್ಗುವ, ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯ ಆರಂಭವ್ಗುತತಾದ್. ಈ ಸಿಥಿತ್ಯು 
ಸಮ್ಧಿಯ ಮೂಲ ಅವಸ್ಥಿಗ್ ಸಮ್ನವ್ಗಿರುತತಾದ್.
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ಬ್ಬೂಜಯವರ, “ಈ ಪರಿಜ್್ಯನುನ ಯ್ವುದು ಬ್ಂಬಲಿಸುತತಾದ್?” ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮಪರಿಶ್ನಯ ನಜ್ಥ್ತವನುನ 
ಅರಿತುಕ್ೂಳುಳುತ್ತಾೇವ್. ಪ್ರಿೇಮ ಮತುತಾ ಉದ್ತತಾತ್ಯನುನ ನರ್ಕರಿಸಿದ್ಗ ಮ್ತರಿವ್ೇ ನ್ವು ನಮಮಿ ಅಸಿತಾತವದ 
ಔನನತಯಾ ಹ್ಗು ಅಂತರ್ಳ ನಮಮಿ ದೃಷಿಟಿಯಂದ ಮರ್ಯ್ಗುತತಾವ್, ಮತುತಾ ನಮಮಿಲಿ್ಲ ಕ್ೇವಲ ಅರಿವಿನ 
ಕ್ರುವ್ಯಾಪ್ತಾಯಷ್ಟಿೇ ಉಳಿಯುತತಾದ್.

ಯ್ರು ತಮಮಿ ಆಂತರಿಕ ದಿಕೂಸೂಚಿಯನುನ ಕಳದ್ುಕ್ೂಂಡಿರುವರ್ೂ ಅಥವ್ ಯ್ರ ಆಂತರಿಕ ದಿಕೂಸೂಚಿ 
ದ್ೈವತವದ ಸಂಪೂಣ್ತ ವಿರುದಧಾ ದಿಕಕೆನುನ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರುವುದ್ೂ, ಅಂತಹವರಿಗಿಂತ ತುಚ್ಛರು (ನಭ್್ತಗಯಾ, 
ಏಕ್ಂಗಿ, ಅಲಪಾ) ಮತ್ತಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯತಮನಲಿ್ಲನ ತ್ೇವರಿ ಪ್ರಿೇಮವ್ನಸಿದ ಭಕ್ತಾಯು, ಇರುವಿಕ್ ಮತುತಾ 
ಆಗುವಿಕ್ಯ ಭ್ವನ್ತಮಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳನುನ ಪರಿಷಕೆರಿಸಿ, ದ್ೈವತವ-ಸಮ್ನ ಏಕರೂಪತ್ಗ್ ತರುತತಾದ್. 
ತದಿವರುದಧಾವ್ಗಿ, ಪ್ರಿಯತಮನ ಅರಿವಿನಂದ ದೂರವ್ಗುವುದು ದುಃಖ, ಕ್್ಲೇಶಗಳನುನ ತರುತತಾದ್. 

ಯಹೂದಿ ಸಂಪರಿದ್ಯದಲಿ್ಲ, ಯ್ವುದು ಪೂಜನೇಯವ ಅದರಿಂದ ಪಥಭರಿಷಟಿರ್ಗುವುದು ‘ಪ್ಪ’ 
ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸುಸಪಾಷಟಿವ್ಗಿದ್. ಕೃತಘನತ್ಯೇ ಪ್ಪವ್ಂದು ಬ್ಬೂಜಯವರು ಹ್ೇಳುತ್ತಾರ್. 
ನ್ವು ಕೃತಘನರ್ದ್ಕ್ಣವ್ೇ ನಜವ್ದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ವಿಪಥಗ್ೂಳಿಸುವ ಅನ್ೇಕ ದುಮ್್ತಗ್ತಗಳು 
ಕವಲ್ೂಡ್ಯತ್ೂಡಗುತತಾವ್. ಕೃತಘನತ್ ದುಮ್್ತಗ್ತದ ಆರಂಭ; ಆದುದರಿಂದಲ್ ಅದು ಪ್ಪವ್ನಸಿದ್. 
ಈಗ ಪ್ರಿೇಮವಿಲ್ಲವ್ಗಿ, ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿೇಳುತತಾದ್. ಸಂಬಂಧವನುನ ಕ್ೂನ್ಗ್ೂಳಿಸಿ ನೇವು 
ಹ್ೂೇಗುವುದ್ದರೂ ಎಲಿ್ಲಗ್? ಒಂದು ಅಲ್ಗ್, “ಪ್ರಿಯವ್ದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಲ್ಯ, ಈ ಸ್ಗರದಿಂದ ದೂರ 
ಎಲಿ್ಲ ಹ್ೂೇಗುವ್?” ಎಂದು ಕ್ೇಳುವುದನುನ ಕಲಿಪಾಸಿಕ್ೂಳಿಳು.

ಈ ದೃಷಿಟಿಕ್ೂೇನದಿಂದ ನ್ೂೇಡಿದರ್, ಪ್ರಿಪಂಚಿಕ ವಸುತಾಗಳು, ದ್ೇಹ, ಮನಸುಸೂ, ಬುದಿಧಾ ಮತುತಾ 
ಅಹಂಕ್ರದ್ೂಂದಿಗ್ ನಮಮಿ ಅರಿವು ಗುರುತ್ಸಿಕ್ೂಳುಳುವ ಯ್ವುದ್ೇ ಪಥಚುಯಾತ್ಯೂ, ಜೇವನದ 
ಮೂಲವ್ದ ಕ್ೇಂದರಿದಿಂದ, ಅಂದರ್ ನಮಮಿ ಆತಮಿನಂದ ದೂರವ್ಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ್ನವ್ಗಿದ್. ಮ್ಯ 

ಪ್ರಿಯತಮನಲಿ್ಲನ ತ್ೇವರಿ ಪ್ರಿೇಮವ್ನಸಿದ ಭಕ್ತಾಯು, ಇರುವಿಕ್ ಮತುತಾ 
ಆಗುವಿಕ್ಯ ಭ್ವನ್ತಮಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳನುನ ಪರಿಷಕೆರಿಸಿ, ದ್ೈವತವ-
ಸಮ್ನ ಏಕರೂಪತ್ಗ್ ತರುತತಾದ್. ತದಿವರುದಧಾವ್ಗಿ, ಪ್ರಿಯತಮನ 
ಅರಿವಿನಂದ ದೂರವ್ಗುವುದು ದುಃಖ, ಕ್್ಲೇಶಗಳನುನ ತರುತತಾದ್.
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ಹ್ಗು ಅಹಂನ್ೂಡನ್ ಆತಮಿನು ಗುರುತ್ಸಿಕ್ೂಳುಳುವಿಕ್ಯ ಇಪಪಾತೂಮಿರು ವೃತತಾಗಳನುನ ಬ್ಬೂಜಯವರು 
ಸ್ಂಖಯಾ ಶ್ೈಲಿಯ ಚಿತರಿಗಳಲಿ್ಲ ಸರಳವ್ಗಿ ನರೂಪ್ಸಿದ ಸ್ೂಗಸನುನ ನ್ವು ಕ್ಣಬಹುದು. ಈ ಚಿತರಿದಲಿ್ಲ, 
ಮ್ಯಯ ವೃತತಾಗಳು ಕ್ೇವಲ ಐದು ಮ್ತರಿ, ಅಹಂಕ್ರಕ್ಕೆದರ್ೂೇ ಹನ್ೂನಂದು ವೃತತಾಗಳು. ಕ್ೇಂದರಿದಿಂದ 
ಪರಿಧಿಯಡ್ಗ್ ನಮಮಿನುನ ಎಳದ್್ೂಯುಯಾತ್ತಾರುವುದು ಅಹಂಕ್ರವ್ೇ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ತ್ಳಿಯುವುದು. 
ಅಹಂಕ್ರವು ಮ್ಯಗಿಂತ ಅತ್ ಹ್ಚುಚು ಶಕ್ತಾಶ್ಲಿಯ್ದ ಅಡಿಡುಯ್ಗಿದ್. ಅದ್ೂಂದು ಬಗ್ಯ ಭ್ರಿಂತ್. 
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ಪತಂಜಲಿ ಋಷಿ ಇದನುನ ಭ್ರಿಂತ್ದಶ್ತನವ್ನುನತ್ತಾರ್, ಅರ್್ತತ್ ತಪುಪಾಗರಿಹಿಕ್. ನ್ನು ಐಹಿಕ ವಸುತಾಗಳ 
ಅಜ್ತನ್ಯ ವಿರ್ೂೇಧಿಯಲ್ಲ, ಆದರ್ ಬ್ಹಯಾ ಸಂಪತುತಾ ಮತುತಾ ಆಸಿತಾ-ಪ್ಸಿತಾಗಳೂ್ಂದಿಗ್ ನಮಮಿನುನ 
ಗುರುತ್ಸಿಕ್ೂಳುಳುವುದು, ಆಂತರಿಕ ದ್ರಿದರಿ್ಯದ ಲಕ್ಣ. ಇಂತಹ ಸಂಪತುತಾ ಕ್ೇವಲ ಭ್ರಿಂತ್ಯನುನ, ಅಂದರ್ 
ಅಸುರಕ್್ ಭ್ವವನುನ ಸೃಷಿಟಿಸುತತಾದ್. ಈ ಗುರುತ್ಸಿಕ್ೂಳುಳುವಿಕ್ಯಂದ್ದ ಭರಿಮಯಲಿ್ಲಯೇ ಜೇವನ 
ಸ್ಗುತತಾದ್. ನಮಮಿಲಿ್ಲ ಉತತಾಮೊೇತತಾಮರೂ ಈ ಸತಯಾವನುನ ಅರಿತುಕ್ೂಳಳುಲು ಅಸಮಥ್ತರ್ಗಿದ್ದಾರ್. 

ಮ್ಯ, ಮೌಢಯಾ, ಅಂಧಕ್ರ ಮತುತಾ ಅಜ್್ನದ ನ್ರಳಿನಲಿ್ಲ ಜೇವಿಸುವುದು ನರಕವ್ಸದಂತ್; ಅದಕ್ಕೆ 
ವಿರುದಧಾವ್ಗಿ, ಸಪಾಷಟಿತ್, ಮುಗಧಾತ್ ಮತುತಾ ಉಲ್್ಲಸದಿಂದ ಜೇವಿಸುವುದು ಸವಗ್ತವ್ಸದಂತ್. ಇದ್ೇ ಭಕ್ತಾ 
ಹ್ಗು ಅದರ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವುದ್ಲ್ಲದರ ಸ್ೂಗಸು. ನ್ವು ಅಂಧಕ್ರದಲಿ್ಲನ ಜೇವನದಿಂದ 
ಬ್ೇಸತ್ತಾಗ, ಅಪಪಾಟ ಹತ್ಶ್ಯಂದ, “ಇನುನ ಮುಂದ್ ಆಂತರಿೇಕರಣಕ್ಕೆ ನ್ರವ್ಗುವ ಜೇವನಶ್ೈಲಿಯನುನ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂಳುಳುತ್ತಾೇನ್,” ಎಂದು ಘೂೇಷಿಸುತ್ತಾೇವ್. 

ಇದು ಸ್ಗರದ ಮೇಲ್ಮೈನ ಅಲ್ಗಳು ಅಂತಯಾಗ್ೂಳುಳುವ ಆರಂಭ. ಅನ್ೇಕ ರಿೇತ್ಯ ಬ್ೇಡಿಕ್ಗಳನುನ 
ಪೂರ್ೈಸುವ್ಗ ಎದುರ್ಗುವ ನತಯಾದ ಘಷ್ತಣ್ಗಳು ಒಂದು ಬಗ್ಯ ತಪಸ್ಸೂೇ ಆಗಿಬಿಡುತತಾವ್. 
ಹ್ಗ್ೇನ್ದರೂ ಅದು ತಪಸ್ಸೂದರ್, ಆಗ ನ್ವು ಖಂಡಿತವ್ಗಿಯೂ ನಮಮಿ ಕತ್ತವಯಾಗಳ 
ಪೂರ್ೈಸುವಿಕ್ಯಂದ, ಪ್ರಿಯತಮನಗ್ಗಿ ಪ್ರಿೇಮಪೂವ್ತಕವ್ಗಿ ಕತ್ತವಯಾವನುನ ಪೂರ್ೈಸುವ ಮಟಟಿಕ್ಕೆ 
ಬ್ಳಯ್ುತ್ತಾೇವ್. ಇದ್ೇ ಪಥವು ಪರಿಶುದಧಾ ಭಕ್ತಾಯ್ಗಿ ಪರಿಪಕವಗ್ೂಳುಳುತತಾದ್.

ಭಕ್ತಾಯಂದರ್, ಅರಿವಿನ ಪರಿಕ್ಶದಲಿ್ಲ ಜೇವನವನುನ ನಡ್ಸುವುದು, ಜೇವನದ ಎಲ್ಲ ವ್ೈರುಧಯಾಗಳನುನ 
ಸಂಪೂಣ್ತ ಅರಿವಿನ್ೂಂದಿಗ್, ಸಿವೇಕ್ರಭ್ವದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಧ್ಯಾನ ಕ್ೇವಲ 
ಮ್ನಸಿಕ ಕ್ರಿಯಯ್ಗಿರದ್, ದ್ೇಹ-ಮನಸುಸೂಗಳನುನ ಮೇರಿದ ವಿಷಯವ್ಗಿದ್. ಅನ್ೇಕ ಬಗ್ಯ 
ಚಿತತಾಚ್ಂಚಲಯಾಗಳಿಂದ ತಮಮಿ ಧ್ಯಾನಭಂಗವ್ಗುವುದ್ಂದು ಅನ್ೇಕರು ದೂರುತ್ತಾರ್. ಆದರ್ ಭಕ್ತಾಯಂದ 
ಮ್ಡಿದ ಧ್ಯಾನದಲಿ್ಲ, ಮನಸುಸೂ ಅರಿಯುವಿಕ್ ಹ್ಗು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಉಂಟ್ದ ಪೂವ್ತಗರಿಹಗಳಿಂದ 
ಮುಕತಾವ್ಗಿರುವ ಕ್ರಣ, ನ್ವು ಅಧಿಕ ನಖರತ್ಯಂದ ‘ಅಗ್ೂೇಚರ’ವನುನ ಗರಿಹಿಸುವಂತ್ ಮ್ಡುತತಾದ್. 
ಅನ್ೇಕ ಬಗ್ಯ ಚಿತತಾಚ್ಂಚಲಯಾಗಳ ಪರಿಣ್ಮವ್ೇ ಪರಿಲ್ೂೇಭನ್ಗಳು. ‘ಸಂಸ್ಕೆರಗಳು’ಎನುನವ ಉಪ್ಧಿಗಳ 
ಪರಿಣ್ಮವ್ೇ ಚಿತತಾಚ್ಂಚಲಯಾಗಳು. 

ಮ್ಯ, ಮೌಢಯಾ, ಅಂಧಕ್ರ ಮತುತಾ ಅಜ್್ನದ ನ್ರಳಿನಲಿ್ಲ 
ಜೇವಿಸುವುದು ನರಕವ್ಸದಂತ್; ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದಧಾವ್ಗಿ, ಸಪಾಷಟಿತ್, 

ಮುಗಧಾತ್ ಮತುತಾ ಉಲ್್ಲಸದಿಂದ ಜೇವಿಸುವುದು ಸವಗ್ತವ್ಸದಂತ್. 
ಇದ್ೇ ಭಕ್ತಾ ಹ್ಗು ಅದರ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವುದ್ಲ್ಲದರ 

ಸ್ೂಗಸು.
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ಸಂಸ್ಕೆರಗಳನುನ ನಧ್ನವ್ಗಿ ಬಿಡುಗಡ್ಗ್ೂಳಿಸುತತಾ ಮನಸಸೂನುನ ಪಳಗಿಸುವುದು ಬಲು ನಧ್ನಗತ್ಯ 
ಪರಿಕ್ರಿಯ. ಸಂಸ್ಕೆರಗಳು ನಧ್ನವ್ಗಿ ಆಂತರಿಕ ಅವಕ್ಶವನುನ ಮ್ಡಿಕ್ೂಡುತ್ತಾದದಾಂತ್, ನಮಮಿನುನ ನ್ವು 
ಆಂತರಿಕ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಗ್ ಹ್ೂಂದಿಸಿಕ್ೂಳಳುಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತ್ಗ್ದುಕ್ೂಳುಳುತ್ತಾೇವ್. ಆಗ ನಮಗ್ ನ್ೂೇವನುನ 
ಸಹಿಸಿಕ್ೂಳುಳುವುದು ಮ್ತರಿವ್ೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂತ್ೂೇಷವನುನ ಸಹಿಸಿಕ್ೂಳುಳುವುದಕೂಕೆ ಮತ್ಯದ್ ಎಂಬುದು 
ಅರಿವ್ಗುತತಾದ್.

ಭಕ್ತಾಯಂದರ್, ಅರಿವಿನ ಪರಿಕ್ಶದಲಿ್ಲ ಜೇವನವನುನ ನಡ್ಸುವುದು, 
ಜೇವನದ ಎಲ್ಲ ವ್ೈರುಧಯಾಗಳನುನ ಸಂಪೂಣ್ತ ಅರಿವಿನ್ೂಂದಿಗ್, 
ಸಿವೇಕ್ರಭ್ವದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಧ್ಯಾನ ಕ್ೇವಲ 
ಮ್ನಸಿಕ ಕ್ರಿಯಯ್ಗಿರದ್, ದ್ೇಹ-ಮನಸುಸೂಗಳನುನ ಮೇರಿದ 
ವಿಷಯವ್ಗಿದ್. ಅನ್ೇಕ ಬಗ್ಯ ಚಿತತಾಚ್ಂಚಲಯಾಗಳಿಂದ ತಮಮಿ 
ಧ್ಯಾನಭಂಗವ್ಗುವುದ್ಂದು ಅನ್ೇಕರು ದೂರುತ್ತಾರ್. ಆದರ್ ಭಕ್ತಾಯಂದ 
ಮ್ಡಿದ ಧ್ಯಾನದಲಿ್ಲ, ಮನಸುಸೂ ಅರಿಯುವಿಕ್ ಹ್ಗು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ 
ಉಂಟ್ದ ಪೂವ್ತಗರಿಹಗಳಿಂದ ಮುಕತಾವ್ಗಿರುವ ಕ್ರಣ, ನ್ವು ಅಧಿಕ 
ನಖರತ್ಯಂದ ‘ಅಗ್ೂೇಚರ’ವನುನ ಗರಿಹಿಸುವಂತ್ ಮ್ಡುತತಾದ್.

ನಮಮಿ ಸ್ಧನ್ಗ್ ಹ್ಗು ಆ ಸ್ಧನ್ಯನುನ ನಮಗ್ ನೇಡಿದವರಿಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್, ಸಂತ್ೂೇಷ 
ಅಥವ್ ದುಃಖದ ಸಿಥಿತ್ ಪ್ರಿಪ್ತಾಯ್ಗುವುದು ಸಹಜವ್ಗಿಯ ಸಂಕ್ೇಣ್ತತ್ಯಂದ ಅಂತ್ತಗತವ್ಗಿದುದಾ, 
ವ್ೈವಿಧಯಾಮಯವ್ಗಿದ್. ನಮಮಿ ಇಚ್್ಛಗಳನುನ ಪೂರ್ೈಸುವವರ್ಗೂ ನ್ವು ಹ್ಚಿಚುನ ಶರಿದ್ಢೆಯನುನ 
ಬ್ಳಸ್ಿಕ್ೂಳುಳುತ್ತಾೇವ್. ಯ್ವುದ್ದರೂ ಇಚ್್ಛಯು ಗಣನೇಯ ಸಮಯದವರ್ಗ್ ಸರತ್ ಸ್ಲಿನಲಿ್ಲಯ 
ಕ್ಯುತ್ತಾದದಾರ್, ನ್ವು ಸಂಸ್ಥಿ, ಪದಧಾತ್ ಅಥವ್ ಗುರುವಿನ ಮೇಲ್ ನಂಬಿಕ್ ಕಳದ್ುಕ್ೂಳಳುಲ್ರಂಭಿಸುತ್ತಾೇವ್. 
ನ್ನದನುನ ದಿನಂಪರಿತ್ ನ್ೂೇಡುತ್ತಾೇನ್. ಉದ್ಹರಣ್ಗ್, ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯಾಸಿಯು, “ದ್ಜ, ನನನ ಪರಿಸಿಥಿತ್ 
ಬಲು ಚ್ನ್ನಗಿದ್. ನಮಮಿ ಕೃಪ್ಯಂದ ನನನ ಮಗಳ ವಿವ್ಹವ್ಯತು, ಮತುತಾ ನ್ನೇಗ ಸಂಪೂಣ್ತ 
ಸವತಂತರಿನ್ಗಿದ್ದಾೇನ್. ನನಗ್ ಯ್ವುದ್ೇ ಚಿಂತ್ಯಲ್ಲ, ಹ್ಗು ನ್ನು ಜೇವನಪಯ್ತಂತ ನಮಮಿ 
ಸ್ೇವ್ಯಲಿ್ಲರಲು ತ್ೇಮ್್ತನಸಿದ್ದಾೇನ್.” ಎಂದು ಬರ್ದರು. ಕ್ಲವು ವ್ರಗಳ ನಂತರ ಅದ್ೇ ವಯಾಕ್ತಾ, ನ್ನು 
ಪಕ್ಪ್ತ್ಯಂದೂ ಸಹ ಆರ್ೂೇಪ್ಸಿ ದೂರಿದರು! ಈ    ಗ್ೂೇಜಲಿಗ್ ಈ ರಿೇತ್ಯ ಜ್್ನ್ೂೇದಯಕ್ಕೆ 
ಕ್ರಣವ್ೇನ್ಂದು ನ್ನು ವಿಚ್ರಿಸಿದ್ಗ ಅವರು ಕಟುವ್ಗಿ, “ನನನ ಪತ್ನಗ್ ಅನ್ರ್ೂೇಗಯಾವ್ದ್ಗ ನೇವು 
ಆಕ್ಗ್ ನ್ರವ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕ್ ಇನನಲ್ಲ. ನ್ನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ನಮಮಿನುನ ಪ್ರಿರ್್ತಸಿದ್ದಾ; ಏನ್ಯತು ನೇವ್ೇ 
ನ್ೂೇಡಿ. ಈಗ ನನಗ್ ನಂಬಿಕ್ಯ ಹ್ೂರಟುಹ್ೂೇಗಿದ್, ನನಗ್ ಧ್ಯಾನ ಮ್ಡಲ್ಗುತ್ತಾಲ್ಲ. ಬ್ಬೂಜ ಇದದಾರ್ 
ಚ್ನ್ನಗಿತುತಾ. ಅವರು ಖಂಡಿತವ್ಗಿಯೂ ನನನ ಪತ್ನಯನುನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾದದಾರು.”
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ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಗಳನುನ ದಿನಂಪರಿತ್ ಎದುರಿಸುವ ಕ್ರಣ, ನ್ರದ ಭಕ್ತಾ ಸೂತರಿದ 54ನ್ೇ ಸೂತರಿ ನೇಡುವ 
ಅರಿವನುನ ನ್ವು ನಜವ್ಗಲೂ ಮಚಚುಬಹುದು:

ಗುಣ-ರಹಿತಂ ಕ್ಮನ್-ರಹಿತಂ ಪರಿತ್ಕ್ಣ ವಧ್ತಮ್ನಂ, 
ಅವಿಚಿ್ಛನನಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರಂ ಅನುಭವರೂಪಂ |  
(ನ್ರದ ಭಕ್ತಾಸೂತರಿ 54) 

ಭಕ್ತಾಯು ಭೌತ್ಕ ಲಕ್ಣ ಮತುತಾ ಇಂದಿರಿಯಭ್ೂೇಗಗಳಿಂದ ಹ್ೂರತ್ದುದು. 
ಅತ್ಸೂಕ್ಷ್ಮವ್ದ ಇದು ಸದ್ ಪರಿವಧಿ್ತಸುತತಾಲ್ೇ ಇರುವುದು ಹ್ಗು ಅನುಭವಸ್ಧಯಾವ್ದುದು. 

ಪುರಸ್ಕೆರದ ಅಭ್ವ ಅಥವ್ ಅಧಿಕ ಪುರಸ್ಕೆರದ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ ಭಕ್ತಾ ಡ್ೂೇಲ್ಯಮ್ನವ್ಗದು. 
ಅದು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಗಳಲೂ್ಲ ವೃದಿಧಾಸುತತಾದ್. ಅದು ನಮಮಿ ಸಂಗ್ತ್ ಅಥವ್ ಮಕಕೆಳೂ್ಂದಿಗಿನ 
ಬ್ಂಧವಯಾವನುನ ಅನುಭವಿಸಲು ಅಡಿಡುಯುಂಟುಮ್ಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕತಾನಗ್ ವಿಪತುತಾಗಳು ಪದ್ೇ ಪದ್ೇ 
ಕ್ಡುತ್ತಾರುವ್ಗ, ಆತ ಅದನುನ ಮನಃಪೂವ್ತಕವ್ಗಿ ಹ್ಗು ಕೃತಜ್ಞತ್ಯಂದ ಸಿವೇಕರಿಸುತ್ತಾನ್. 
ಭಕ್ತಾಯಂದಿಗೂ ನಯಮ್ಧಿೇನವ್ಗದು. ಅದು ಮನಸುಸೂ-ಹೃದಯಗಳರ್ಡನೂನ ಹ್ಗು ತಕ್ತ-
ಭ್ವನ್ಗಳರ್ಡನೂನ ಮೇರಿದುದು. ಪರಿಶುದಧಾ ಪರಿಜ್್ಯನುನ ಹ್ೂಂದಿ ಜೇವನ್ೂೇದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಣವ್ಗುವ 
ಏಕ್ೈಕ ಅಂಶವ್ಂದರ್, ಅದು ಭಕ್ತಾ.

ಪ್ರಿೇಮವು ಭಕತಾನ ವಿಶ್ೇಷ ಅಧಿಕ್ರವ್ಗಿದ್. ಪ್ರಿೇಮವ್ಂದರ್ ನೇಡುವುದು. ಅನುಕಂಪವು ನೇಡುವಿಕ್ಗ್ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿತ್ಯ್ಗಿ, ಮೊೇಹವ್ಂದರ್ ಕ್ತುತಾಕ್ೂಳುಳುವುದು, ಮತ್ೂತಾಬ್ಬರನುನ 
ದುರುಪಯೊೇಗ ಪಡಿಸಿಕ್ೂಳುಳುವುದು. ಅನುಕಂಪ ತ್ೂೇರುವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪರಿತ್ೇಕ್್ ಮ್ಡುವುದು 
ಹ್ೇಗ್ಂದು ತ್ಳಿದಿರುತತಾದ್; ಆದರ್ ಭ್ವೇದಿರಿಕತಾ ವಯಾಕ್ತಾಗ್ ಕ್ಯುವಷುಟಿ ವಯಾವಧ್ನವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆದದಾರಿಂದ, ಕಲಿಯುಗವ್ಗಿರಲಿ, ಸತಯಾಯುಗವ್ಗಿರಲಿ, ಮೊೇಹದ ಸ್ಳತ್ಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ದ ವಯಾಕ್ತಾ ತನನನ್ನೇ 
ತ್ನು ನಂಬಲ್ರನು ಎಂಬುದು ಶ್ಶವತ ಸತಯಾವ್ಂದು ನ್ವು ಖಚಿತವ್ದ ನಧ್್ತರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. 
ಪ್ರಿೇಮವಿನೂನ ವೃದಿಧಾಸುತ್ತಾರುವ ವಯಾಕ್ತಾಗ್ ನಂಬಿಕ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಆತನು ಕ್ಲವಮಮಿ 
ತನನನುನ ನಂಬುವುದು, ಕ್ಲವಮಮಿ ಇತರರನುನ ನಂಬುವುದು (ಅಂದರ್, ಕ್ಲವಮಮಿ ತನನನುನ 
ನಂಬದ್, ಕ್ಲವಮಮಿ ಇತರರನುನ ನಂಬದ್ ಇರಬಹುದು). ಭಕ್ತಾಪರವಶನ್ಗಿರುವ ಹ್ಗು ಪರಮ್ತಮಿನ 
ಮೇಲ್ ಸಂಪೂಣ್ತ ವಿಶ್ವಸವನನರಿಸಿದ ವಯಾಕ್ತಾ, ಪರಮ್ತಮಿನನುನ ನಂಬುತ್ತಾನ್. ಇಂತಹ ಅನುರಕ್ತಾ 
ಉದ್ತತಾವ್ಗಿಯೂ, ಉದಧಾರಿಸುವಂತಹುದೂ ಆಗಿರುವುದು. ಭಕತಾನ ವಿಶ್ವಸದಲಿ್ಲ ಇಳಿಕ್ಯಂದೂ ಕ್ಣದು, 
ಅದು ಸದ್ ಹ್ಚುಚುತತಾಲ್ೇ ಇರುತತಾದ್.

ಭಕ್ತಾಪರವಶನ್ಗಿರುವ ಹ್ಗು ಪರಮ್ತಮಿನ ಮೇಲ್ ಸಂಪೂಣ್ತ 
ವಿಶ್ವಸವನನರಿಸಿದ ವಯಾಕ್ತಾ, ಪರಮ್ತಮಿನನುನ ನಂಬುತ್ತಾನ್. ಇಂತಹ ಅನುರಕ್ತಾ 

ಉದ್ತತಾವ್ಗಿಯೂ, ಉದಧಾರಿಸುವಂತಹುದೂ ಆಗಿರುವುದು. ಭಕತಾನ 
ವಿಶ್ವಸದಲಿ್ಲ ಇಳಿಕ್ಯಂದೂ ಕ್ಣದು, ಅದು ಸದ್ ಹ್ಚುಚುತತಾಲ್ೇ ಇರುತತಾದ್.
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ಒಮಮಿ, 1981ರಲಿ್ಲ ಅಹಮದ್ಬ್ದಿನಲಿ್ಲರುವ್ಗ ಬ್ಬೂಜಯವರು ಒಂದು ಸರಳ ಸಂದ್ೇಶವನುನ 
ನೇಡಿದರು. ಶಿರಿೇ ಕುಶಲ್ ಭ್ಯ ಪಟ್ೇಲ್ ಅವರ್ೂಂದಿಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕ್ಗ್ ಹ್ೂೇಗಲಿದದಾ ಅವರು, 
ನಮಮಿಲಿ್ಲ ಕ್ೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕ್ಲ ತಂಗಿದದಾರು. ಆ ಸರಳ ಸಂದ್ೇಶ ನನನ ಕ್ವಿಗಳಲಿ್ಲ ಇಂದಿಗೂ 
ರಿಂಗಣಿಸುತ್ತಾದ್:

ರ್ಹ್ ತಲಬ್ ಮ ಐಸ್ ಬ್ೇಖಬರ್ ಹ್ೂೇ ಗಯ, 
ಮಂಜಲ್ ಪ್ ಆಕ್ ಮಂಜಲ್ ಕ್ೂ ಢೂಂಢತ್ ಹ್ೈಂ |  

ಅನ್ವೇಷಣ್ಯ ಹಂಬಲದಲಿ್ಲ ಅವರು ಅದ್ಷುಟಿ ಮುಳುಗಿಹ್ೂೇದರ್ಂದರ್, 
ಗುರಿಯನುನ ಮುಟ್ಟಿದ ನಂತರವೂ ಗುರಿಯನುನ ಅರಸುತತಾಲ್ೇ ಇರುವರು!

ಆ ಮ್ತುಗಳನುನ ಕ್ೇಳಿ ನ್ನು ಆನಂದದಲಿ್ಲ ತ್ೇಲಿಹ್ೂೇದ್. ಅಂದರ್ ನ್ವು ಗುರಿಯನುನ 
ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾೇವ್ಂದು ಭರವಸ್ ನೇಡಿದಂತ್ಯತು! ಭಕತಾನ್ೂಬ್ಬನಗ್ ಪಥವ್ೇ ಗುರಿಯ್ಗಬಹುದು; ಅದು 
ಕ್ೇವಲ ‘ಅವನ’ ಕೃಪ್ ಹ್ಗು ಅನುಗರಿಹವಷ್ಟಿ. ಇಲ್ಲವ್ದರ್, ನಮಮಿ ಕಡ್ಯಂದ ನ್ವ್ೇನೂ ಮ್ಡಲಿಲ್ಲ. 

ಗುರು ಮತುತಾ ದ್ೇವರ ಬಗ್ಗ್ ಏನು ಹ್ೇಳೂ್ೇಣ? ದ್ೇವರು ಏನನ್ನೇ ಕ್ೇಳಿದರೂ, ಅವನೂ 
ಭಿಕ್ುಕನ್ಗುತ್ತಾನ್. ನ್ವು ಅವನನುನ ನಮಮಿ ಮಟಟಿಕ್ಕೆ ಕ್ಳಗಿಳಿಸಲ್ಗದು. ವ್ೈರುಧಯಾಗಳನುನ ಮತುತಾ ಜೇವನಮೃತ 

ಸಿಥಿತ್ಯನುನ ಮೇರಿದ ಹ್ಗು ಪರಮಪದದಲಿ್ಲ ಲಯವ್ಗಿರುವ ಗುರುವಯ್ತರು, ತಮಮಿ ಶಿಷಯಾರು ತಮಮಿನುನ 
ಪೂಜಸಲು ಅವಕ್ಶ ನೇಡುವರ್? ಅವರು ಸವಪರಿತ್ಷ್್ಠ, ಕ್ೇತ್್ತ ಅಥವ್ ಪರಿಚ್ರದಲಿ್ಲ ಆಸಕತಾರ್ಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಪ್ರಿಯಶಃ ಸಮಥ್ತ ಗುರುವಿನ ಈ ಗುಣಗಳನುನ ನ್ನಪ್ಟಟಿರ್, ನ್ವು ಮೊೇಸ ಹ್ೂೇಗುವುದರಿಂದ 
ತಪ್ಪಾಸಿಕ್ೂಳಳುಬಹುದು. ಭಕತಾರ್ಗಿ ನ್ವು ನಮಮಿ ಲಕ್್ಯಕ್ಕೆ, ಆರ್ಧನ್ಗ್ ಮತುತಾ ಪ್ರಿೇಮಕ್ಕೆ ಅಹ್ತರ್ದವರ್ೂಂದಿಗ್ 
ಅನುರಣಿಸುವುದನುನ ಕಲಿತುಕ್ೂಳಳುಬ್ೇಕು.

ಸವಪರಿಯತನದಿಂದ ನ್ವ್ೇನನುನ ಗಳಿಸಿದರೂ ಅದು ಭಗವಂತ ನೇಡಿದ ಕ್ಣಿಕ್ಗಳದ್ುರು ಸಪ್ಪಾಯ್ಗುತತಾದ್. 
ನ್ವು ವರುಷಗಟಟಿಲ್ ಅದ್ಷ್ಟಿೇ ತಪಸುಸೂ ಮ್ಡಿದದಾರೂ, ಶರಿದ್ಧಾಪೂವ್ತಕ ಸ್ಧನ್ ಮ್ಡಿದದಾರೂ, 
ಪರಮ್ತಮಿನು ನಮಮಿ ಹೃದಯದ್ೂಳಗ್ ಪೂಣ್ತನ್ಗಿ ಇಳಿದುಬರಲ್ಂದು ಬ್ೇಡಿಕ್ಯನನಡಲ್ರ್ವು. 
ನಮಮಿಲ್ಲ ಸ್ಧನ್ಯರುವುದು ನಮಮಿ ಹೃದಯವನುನ ಪವಿತರಿಮಯವ್ಗಿಸಿ, ನಷ್್ಠಪೂಣ್ತವ್ಗಿಸಿ, 
ಸಮಪ್್ತತವ್ಗುವಂತ್ ಸಿದಧಾಗ್ೂಳಿಸಲು. ಪರಮ್ತಮಿನನುನ ಆಕಷಿ್ತಸುವುದು ರಿಕತಾಹೃದಯದ 
ಈ ಸಿದಧಾತ್ಯೇ. ಪರ್ಕ್ಷ್್ಠಯನುನ ತಲುಪುವುದು ಕ್ೇವಲ ದ್ೈವಿೇಕ್ರುಣಯಾ ಮತುತಾ ಕೃಪ್ಯಂದ 

ನಮಮಿಲ್ಲ ಸ್ಧನ್ಯರುವುದು ನಮಮಿ ಹೃದಯವನುನ 
ಪವಿತರಿಮಯವ್ಗಿಸಿ, ನಷ್್ಠಪೂಣ್ತವ್ಗಿಸಿ, ಸಮಪ್್ತತವ್ಗುವಂತ್ 
ಸಿದಧಾಗ್ೂಳಿಸಲು. ಪರಮ್ತಮಿನನುನ ಆಕಷಿ್ತಸುವುದು ರಿಕತಾಹೃದಯದ ಈ 
ಸಿದಧಾತ್ಯೇ. ಪರ್ಕ್ಷ್್ಠಯನುನ ತಲುಪುವುದು ಕ್ೇವಲ ದ್ೈವಿೇಕ್ರುಣಯಾ 
ಮತುತಾ ಕೃಪ್ಯಂದ ಮ್ತರಿವ್ೇ ಹ್ೂರತು, ನ್ವು ಸಿದಧಾರ್ಗಿರುವ್ವು 
ಅಥವ್ ಅಣಿಯ್ಗಿರುವ್ವು ಎಂಬ ಕ್ರಣಕಕೆಲ್ಲ.
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ಪೂಜಯಾ ಶಿರಿೇ ಚ್ರಿೇಜಯವರ
94ನ್ೇ ವಧ್ತಂತ್ೂಯಾೇತಸೂವದ ಅಂಗವ್ಗಿ ನೇಡಿದ ಸಂದ್ೇಶ

24 ಜುಲ್ೈ 2021

ಮ್ತರಿವ್ೇ ಹ್ೂರತು, ನ್ವು ಸಿದಧಾರ್ಗಿರುವ್ವು ಅಥವ್ ಅಣಿಯ್ಗಿರುವ್ವು ಎಂಬ ಕ್ರಣಕಕೆಲ್ಲ. ಇಲಿ್ಲ 
ನ್ವು ಭಗವದಿಗೆೇತ್ಯ ಎರಡನ್ೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪರಿಸಿದಧಾ 47ನ್ೇ ಶ್ ್್ಲೇಕ ನೇಡುವ ವಿವ್ೇಚನ್ಯನುನ 
ಅರಿತುಕ್ೂಳಳುಬಹುದು:

ಕಮ್ತಣ್ಯಾೇವ್ಧಿಕ್ರಸ್ತಾೇ ಮ್ ಫಲ್ೇಷು ಕದ್ಚನ | 
ಮ್ ಕಮ್ತಫಲಹ್ೇತುಭೂ್ತಮ್್ತ ತ್ೇ ಸಂಗ್ೂೇಸತಾ್ವ ಕಮ್ತಣಿ ||

ನನಗ್ ನಯೊೇಜತ ಕಮ್ತ ಮ್ಡಲಷ್ಟಿೇ ಅಧಿಕ್ರವಿದ್, ಕಮ್ತಫಲದ ಅಧಿಕ್ರವಿಲ್ಲ, 
ನನನನುನ ನೇನು ಕಮ್ತಫಲದ ಕ್ರಣವ್ಂದುಕ್ೂಳಳುಬ್ೇಡ; ಮತುತಾ ನೇನು ಅಕಮ್ತದಲ್್ಲಂದಿಗೂ 
ಮೊೇಹತ್ೂೇರದಿರು.

ಹೃತೂಪಾವ್ತಕ ಪ್ರಿಥ್ತನ್ಗಳೂ್ಂದಿಗ್,

ಕಮಲ್ೇಶ್ 

4 ಜುಲ್ೈ 2021
ಕ್ನ್ಹಾ ಶ್ಂತ್ವನಂ

advancing in love


