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ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರ್,

1940 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬರ್ದ ಪುಸ್ತಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು, ಕ್ೇಂದರಿದ್ಡ್ಗ್ 
ಮಾನವನ ಆಂತರಿಕ ಪಯಣವನುನ ವಿವರಿಸಿದಾದಾರ್. ಕ್ೇಂದರಿವ್ಂದರ್, ವಿಶ್ವದ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಮೊದಲ್ನ 
ಪರಿಪೂಣ್ಣ ಸಿಥಿತಿ, ಸಮಸ್ತ ವಸು್ತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಮೂಲ. ಆ ಪಥದಲ್ಲಿನ ಅಡ್ತಡ್ಗಳನುನ ವಿವರಿಸಿದಾದಾರಲಲಿದ್, 
ಆ ಅಡ್ತಡ್ಗಳಿಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳನೂನ ನೇಡಿದಾದಾರ್. ಅದಕ್ಕಂತಲೂ ಅದುಭುತವಾದ ವಿಷಯವ್ಂದರ್ ಅದ್ಷುಟಿ 
ಸರಳವ್ಂಬ ಸತ್ಯವನುನ ಹ್ೇಳಿದುದು. ಅವರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ ನೇಡಿದರು, ತಮ್ಮನುನ 
ತಾವು ಮಾಗ್ಣದರ್್ಣಯಾಗಿ ಅಪ್್ಣಸಿಕ್ೂಂಡರು ಹಾಗು ಈ ಯಾತ್ರಿಯನುನ ನಮಗ್ ಅಥ್ಣಮಾಡಿಸಲು 
ಸರಳವಾದ ಚಿತರಿಗಳನುನ ಬಳಸಿದರು. ಅತಿ ಗಹನವಾದ, ನಗೂಢ ಜ್ಾನಸಂಪತು್ತ ಇದದಾಕ್ಕದದಾಂತ್ 
ಇಡಿೇ ಜಗತಿ್ತಗ್ೇ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದ ಎಲಲಿ ಸಂಸಕೃತಿಯ, ವಯೇಮಾನದ ಮತು್ತ 
ಹಿನ್ನಲ್ಯ ಜನರನೂನ ಯಾವುದ್ೇ ಭ್ೇದಭಾವವಿಲಲಿದ್ ಬಾಬೂಜಿಯವರು ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು. ನಾವ್ಲಲಿರೂ 
ಕ್ಂದರಿದ್ಡ್ಗ್ ಪ್ರಿೇಮಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನನಡ್ದು, ಮಾನವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅತು್ಯನನತ ಅಂತಃಸಾಮಥ್ಯ್ಣವನುನ 
ಶ್ೋೇಧಿಸಬ್ೇಕ್ಂಬುದ್ೇ ಅವರ ಕನಸಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಯಾತ್ರಿಯ ವ್ೈಜ್ಾನಕ ವಿವರಣ್ ನೇಡುತ್ತ, ತಮ್ಮ 
ವ್ೈಯಕ್ತಕ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ ನಮಗ್ ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನ ನೇಡಿದರು. ಅವರ ಚಿತರಿಗಳು ಹಾಗು 
ಸೂಚನ್ಗಳು ನಖರ, ಸ್ಪಷಟಿ ಹಾಗು ಸರಳವಾಗಿದುದಾವು. 

ಪ್ರಿೇಮಕರಣದ 
ಮೇಲ್ನ ಪಯಣ



ಅವುಗಳಲ್ೂಲಿಂದು ಚಿತರಿದಲ್ಲಿ 23 ವೃತ್ತಗಳನುನ, ಅಂದರ್ ಕ್ೇಂದರಿದ್ಡ್ಗಿನ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ನಾವು ಹಾದುಹ್ೂೇಗುವ ಅನ್ೇಕ ಹಂತಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ತರಗಳನುನ ತ್ೂೇರಿಸಲಾಗಿದ್. ನಾವು ಪರಿಧಿಯ 
ಹ್ೂರಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರಿೇರದ ರಚನ್ಯನುನ ನರೂಪ್ಸುವ ಚಕರಿಗಳ ಮೂಲಕ 
ಸಾಗುತ್್ತೇವ್. ಈ ಚಕರಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಮೂರು ಕ್ೇತರಿಗಳನೂನ ಬಾಬೂಜಿಯವರು ವಿವರಿಸುತಾ್ತರ್ 
ಹೃದಯ ಮಂಡಲ, ಮನ್ೂೇ ಮಂಡಲ ಮತು್ತ ಕ್ೇಂದರಿ ಮಂಡಲ. ಕ್ೇಂದರಿದ್ಡ್ಗಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಬರುವ ಎಲಲಿ ಹಂತಗಳಿವು. ನಮಗ್ ಬಾಬೂಜಿಯವರ ವಿವರಣ್ಗಳ ಪರಿಚಯವಿಲಲಿದಿದದಾಲ್ಲಿ, ಈ 
ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬರ್ದ, ‘ಸತ್ೂ್ಯೇದಯ’, ‘ಸಹಜಮಾಗಾ್ಣನುಸಾರ ರಾಜಯೇಗದ ಪರಿಭಾವ’ 
ಮತು್ತ ‘ಅನಂತದ್ಡ್ಗ್’ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನ ಓದಬಹುದು. ನೇವು ಸ್ವತಃ ಈ ಪಯಣದ ಅನುಭವ ಪಡ್ದರ್ 
ಮತೂ್ತ ಒಳಳ್ೆಯದು. ಪರಿಪಂಚದ ನಕ್ಯ ಮೇಲ್ರುವ ಅಕಾಂಶ-ರ್ೇಖಾಂಶಗಳಂತ್ಯೆ, ಈ 23 ವೃತ್ತಗಳು 
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಸಿ್ತತ್ವದಲ್ಲಿೇನೂ ಇಲಲಿ. ಅವು ಕ್ೇವಲ ಸೂಚಿೇಚಿಹ್ನಗಳಷ್ಟಿ.
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ಪರಿಧಿ ಮತು್ತ ಕ್ೇಂದರಿದ ನಡುವ್ ಅನ್ೇಕ ಶ್ೋೇಧಕಗಳಿವ್. ಹ್ೂರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿೇಮವು 
ಬಹಿಮು್ಣಖಿಯಾಗಿದುದಾ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳ ಎಳತ್-ಸ್ಳತ್ಗಳನುನ ಪೂರ್ೈಸಿಕ್ೂಳುಳೆತ್ತದ್. ಉದಾಹರಣ್ಗ್, 
ಮಗುವಿನ ಪ್ರಿೇಮವನುನ ಪಾಲಕರು ಹಾಗು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸ್ಳಯ್ುತ್ತವ್; ಹದಿಹರ್ಯದವರನುನ 
ಅನುರಾಗ, ಸ್ನೇಹಗಳು ಸ್ಳಯ್ುತ್ತವ್; ವಯಸ್ಕರನುನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜಿೇವನ, ವೃತಿ್ತ, ಕರಿೇಡ್ಗಳು, 
ಹವಾ್ಯಸಗಳು, ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತ ಮತು್ತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಸ್ಳಯ್ುತ್ತವ್. ಕ್ಲವೊಮ್ಮ ದುರಾಸ್, 
ಅಸೂಯೆ, ಮತ್ಸರ, ಸ್ಪಧ್್ಣ ಮತು್ತ ಕ್ೂರಿೇಧದ ಮೇಲುಗ್ೈಯಾಗುತ್ತದ್. ಆಗ ಪ್ರಿೇಮವು ಸಾ್ವಮ್ಯಪರಿವೃತಿ್ತ 
ಹ್ೂಂದಿ, ಸ್ವಕ್ೇಂದಿರಿತವಾಗುತ್ತದ್. ಹಿೇಗಾದಾಗ, ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶದ ಕಪು್ಪರಂಧರಿಗಳಿಂದ ತಪ್್ಪಸಿಕ್ೂಳಳೆಲಾಗದ 
ಬ್ಳಕನ ಕರಣದಂತ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿೇಮ ಬಂದಿಯಾಗುತ್ತದ್. ಕರಿಮೇಣ, ನಮ್ಮ ಅಭಾ್ಯಸದ ಮೂಲಕ, 
ನಾವು ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೇಲ್ ಹತ್ೂೇಟ್ ಸಾಧಿಸಿ, ಉತ್ತಮ ತಿಳಿವಳಿಕ್ ಮತು್ತ ಯುಕ್ತ 
ಆಲ್ೂೇಚನ್ಗಳಿಂದ ಉನನತ ದೃಷ್ಟಿಕ್ೂೇನದ ಮೇಲ್ ಗಮನವಿಡಲು ಕಲ್ಯುತ್್ತೇವ್. ನಾವು ನಮ್ಮ 
ಕುಟುಂಬ, ಕ್ಲಸಗಳನುನ ಪ್ರಿೇತಿಸುವುದರ ಜ್ೂತ್ಜ್ೂತ್ಗ್, ಉನನತ ಅರಿವನುನ ಬ್ಳಸ್ಿಕ್ೂಳುಳೆತ್್ತೇವ್. 
ಭಾವೊೇದ್್ವೇಗಗಳ ಮೇಲ್ನ ನಯಂತರಿಣ ನಮ್ಮನುನ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್್ಕ ತಲುಪ್ಸುತ್ತದ್. ನಂತರ, ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ಮುಂದುವರ್ದಂತ್ ಅನ್ೇಕ ಘಟಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನುನ ನಾವ್ೇ ಎದುರಿಸಬ್ೇಕಾಗುತ್ತದ್.

ಪ್ರಿೇಮಕರಣವೂ ಸಹ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶ್ೋೇಧಕದಿಂದಲೂ 
ದಿಕು್ಯುತಿಗ್ೂಳುಳೆತ್ತದ್. ಯಾವ ಶ್ೋೇಧಕವೂ ಇಲಲಿದಿದದಾರ್, 

ಕ್ೇಂದರಿದಿಂದ ನ್ೇರವಾಗಿ ಪರಿವಹಿಸುವ ಪ್ರಿೇಮವನುನ ನಾವ್ಲಲಿರೂ 
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದಾವು; 

ನಾವು ಈ ಆಂತರಿಕ ಯಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ೇಗವಾಗಿ ಮುನುನಗುಗೆವುದಾದರೂ ಹ್ೇಗ್? ನಮ್ಮನುನ ಪ್ರಿೇಮಕರಣದ 
ಮೇಲ್ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದ್. ಆದರ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ತಡ್ಗಳಿವ್. ಆ ಅಡ್ತಡ್ಗಳು ಯಾವುವು? ಅವುಗಳನುನ 
ನವಾರಿಸುವುದು ಹ್ೇಗ್?

ಅತಿ ಪಾರದಶ್ಣಕ ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹ್ೂೇಗುವಾಗಲೂ ಬ್ಳಕನ ಕರಣ ಬಾಗಿ, ದೃಶ್ಯವನುನ 
ವಿಕೃತಗ್ೂಳಿಸುವಂತ್, ಪ್ರಿೇಮಕರಣವೂ ಸಹ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶ್ೋೇಧಕದಿಂದಲೂ ದಿಕು್ಯುತಿಗ್ೂಳುಳೆತ್ತದ್. 
ಯಾವ ಶ್ೋೇಧಕವೂ ಇಲಲಿದಿದದಾರ್, ಕ್ೇಂದರಿದಿಂದ ನ್ೇರವಾಗಿ ಪರಿವಹಿಸುವ ಪ್ರಿೇಮವನುನ ನಾವ್ಲಲಿರೂ 
ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದ್ದಾವು; ಆಗ ನಮಗ್ ಈ ಆಂತರಿಕ ಯಾತ್ರಿಯ ಅಗತ್ಯವ್ೇ ಇರುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ್ ನಮ್ಮ 
ಮಾನವ ಅಸಿ್ತತ್ವದ ಸ್ವಭಾವವ್ೇನ್ಂದರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ೋೇಧಕಗಳಿವ್; ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ್ೇಂದರಿದ್ಡ್ಗ್ 
ಸಾಗುತಿ್ತದದಾಂತ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಥ್ಯ್ಣ ಮತು್ತ ಅಂತಃಶಕ್ತಯನುನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತ, ನಾವು ಈ 23 ವೃತ್ತಗಳ 
ಮೂಲಕವೂ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಪಯಣಿಸಬ್ೇಕಾಗಿದ್.
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ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಯನುನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಮಂಡಲದ ಐದು ವೃತ್ತಗಳೊ್ಂದಿಗ್ 
ಪಾರಿರಂಭಿಸುತ್್ತೇವ್. ಪರಿತಿಯಂದು ಘಟಟಿದಲೂಲಿ ಒಂದ್ೂಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶ್ೋೇಧಕವಿದ್, ಅದರಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮೊದಲ್ನದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿವತ್ಣನ್, ಈ ಶ್ೋೇಧಕಗಳನುನ 
ಬಿಟುಟಿಕ್ೂಡುವುದರಿಂದಲ್ೇ ಆಗುವಂತಹುದು.

ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್್ಕ ಬರುವ ಶ್ೋೇಧಕಗಳು, ನಜವಾಗಲೂ ನಮಗ್ ಚ್ನಾನಗಿ ತಿಳಿದ ವಿಷಯಗಳೇ್ 
ಆಗಿರುತ್ತವ್. ಉದಾಹರಣ್ಗ್, ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಜ್ೂತ್ಗಾರ/ತಿ್ಣಯಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರನುನ ಬಂದಿಗಳನಾನಗಿಸುತ್್ತೇವ್. ನೂರಾರು ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ೈಜ ಪ್ರಿೇಮದಲ್ಲಿ 
ಮಂದವರು ಅಪರೂಪಕ್್ಕ ಮೂವರ್ೂ, ನಾಲ್ವರ್ೂ ಇರಬಹುದು. ಬಹುತ್ೇಕರು ಸಾ್ವಮ್ಯಪರಿವೃತಿ್ತಯವರು. 
ಉಳಿದ ಶ್ೋೇಧಕಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ  ಧಾಮ್ಣಕ ನಂಬಿಕ್ಗಳಂತಹ ನಂಬಿಕ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿಗಳು ಸ್ೇರಿವ್. ಅವು, 
ಧಾಮ್ಣಕ, ರಾಜಕೇಯ ಅಥವಾ ಆದಶ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನನ ನಂಬಿಕ್ಯುಳಳೆವರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂವ್ಣಗರಿಹಕ್್ಕಡ್ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಡುತ್ತವ್. ನಂತರ ಬರುವುದು, ನಮ್ಮ ಅಚು್ಮಚಿ್ನ ತತ್ತ್ವಗಳು. ಉದಾಹರಣ್ಗ್, ಪಾರಿಮಾಣಿಕತ್ 
ಮತು್ತ ನಾ್ಯಯದ ಅಗತ್ಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಟಿ ತತ್ತ್ವಗಳು ಉದಾತ್ತವಾಗಿದದಾರೂ ಸಹ, ನಾವು ನಮ್ಮ 
ಒಲವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಧವಿಶಾ್ವಸವನನಟುಟಿಕ್ೂಂಡರ್, ಕ್ಮ ನೇಡಿ, ಬಿಟುಟಿಕ್ೂಡಲಾರ್ವು. ಬದಲಾಗಿ, 
ನಾವು ಸರಿಯೆಂದು ತಿಳಿದಿರುವುದರ ಪರವಾಗಿ ಹ್ೂೇರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಲ್ೇ ಇರುತ್್ತೇವ್. ಇದರಿಂದ 
ವಿಕೃತಿಯುಂಟಾಗಿ, ನಾವು ಜನರನುನ ದ್್ವೇಷ್ಸಲೂಬಹುದು; ಅದು ಪ್ರಿೇಮಕರಣವನುನ ಕ್ೇಂದರಿದ್ಡ್ಗಿನ 
ಮಾಗ್ಣದಿಂದ ವಿಪಥಗ್ೂಳಿಸುತ್ತದ್.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿಯನುನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಮಂಡಲದ ಐದು 
ವೃತ್ತಗಳೊ್ಂದಿಗ್ ಪಾರಿರಂಭಿಸುತ್್ತೇವ್. ಪರಿತಿಯಂದು ಘಟಟಿದಲೂಲಿ ಒಂದ್ೂಂದು 
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶ್ೋೇಧಕವಿದ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಮೊದಲ್ನದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿವತ್ಣನ್, ಈ ಶ್ೋೇಧಕಗಳನುನ 
ಬಿಟುಟಿಕ್ೂಡುವುದರಿಂದಲ್ೇ ಆಗುವಂತಹುದು.

ಇದಕ್್ಕ ಸುಪರಿಸಿದ್ಧ ಉದಾಹರಣ್ಯೆಂದರ್, ‘ಸಾಟಿರ್ ವಾರ್್ಣ’ನ ಅನಕನ್ ಸ್್ಕೈವಾಕರ್. ‘ಫ್ೂೇರ್್ಣ’ನ 
(ಪರಮಶಕ್ತ) ಸಮತ್ೂೇಲನವನುನ ಪುನರ್ ನಮ್ಣಸುವ ಆಯದಾ ಜ್ಡ್ೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಣ 
ಅನಕನ್ ನಲ್ಲಿತು್ತ, ಅವನು ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿಯಾದ  ಸಹೃದಯಿ ಯುವಕನಾಗಿದದಾ. ಆದರ್ ಆತ ತನನ ಪ್ರಿೇತಿಯ 
ತಾಯಿಯ ಹಾಗು ಪ್ರಿಯತಮ ಪಡ್್ಮಯ ಸಾವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ, ತಿೇವರಿ ಕ್ೂರಿೇಧವನುನ ಬ್ಳಸ್ಿಕ್ೂಂಡು, 
ಕ್ೂನ್ಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್್ಣ ವ್ೇಡರ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ಣನ್ ಹ್ೂಂದಿದ. 

ಅಹಂಕಾರವು ಅಸಿ್ತತ್ವದ ಕರಾಳ ಮುಖವಾಗಿದ್. ನಮ್ಮ ಅಸಿ್ತತ್ವದ ಕ್ೇಂದರಿದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಕಾಶದ ಮೂಲದಿಂದ 
ನಾವು ಎಷುಟಿ ದೂರ ಇರುವ್ವೊ, ಕಪು್ಪ ನ್ರಳು ಅಷ್ಟಿೇ ನೇಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದ್. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ 
ಯಾವುದಕ್್ಕ ಸಮಾಧಾನ? ಯಾರಿಗ್ ತೃಪ್್ತ? ಇತರರ ಬಲವಾದ ವಿರ್ೂೇಧದ ನಡುವ್ ಯಾರಾದರೂ 
ನಮ್ಮ ಅನಸಿಕ್ಯನುನ ಒಪ್್ಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಖಾಸಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿಬಿಡುತಾ್ತರ್! ಏಕ್? ಮತ್ೂ್ತಂದು ಕಡ್, 
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ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೇಪವತಿ್ಣಗಳು ನಮ್ಮನುನ ಬಲವಾಗಿ ವಿರ್ೂೇಧಿಸಿದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ 
ಸಮತ್ೂೇಲನವನುನ ಕಳದ್ುಕ್ೂಳುಳೆತ್್ತೇವ್. 

ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಂತ ಇಚ್ಛೆಗಳನುನ ನವ್ಣಹಿಸುವುದು ಸುಲಭ, ಏಕ್ಂದರ್ ತೃಪ್ತವಾದ ನಂತರ ಅವು ಪುನಃ 
ತಲ್ಯೆತು್ತವುದಿಲಲಿ. ಅವು ಪುನರಾವತಿ್ಣಸಬಹುದು, ಆದರ್ ಅಂತರ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದ್. ಜ್ೂತ್ಗ್, 
ಆಹಾರಾಸಕ್ತ ಮತು್ತ ಇತರ ಇಂದಿರಿಯ ಬಯಕ್ಗಳ ಪೂರ್ೈಕ್ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗ್ ಸಹಜವಾಗಿರುತ್ತದ್. 
ಅಹಂಕಾರವ್ಂಬುದು ಬಿಡುವಿಲಲಿದ ಅಖಂಡಧಾರ್. ಅಹಂಕಾರವು ಅಧಿಕಾರ ಮತು್ತ ಶಕ್ತಗಳಿಂದಷ್ಟಿೇ ಅಲಲಿದ್, 
ತನನ ಉಳಿವನುನ ಬ್ಂಬಲ್ಸುವ ಯಾವುದರಿಂದಲಾದರೂ ವಧಿ್ಣಸುತ್ತದ್. ಈ ಗುಣವ್ೇ ನಮ್ಮನುನ ಉಳಿದ 
ಪಾರಿಣಿಸಂಕುಲದಿಂದ ಪರಿತ್್ಯೇಕಗ್ೂಳಿಸುವುದು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಪರಿಗತಿಗಾಗಿ ಇರುವುದ್ೂ, ಅದ್ೇ ನಮ್ಮ 
ಪರಿಜ್್ಯ ವಿಸ್ತರಣ್ಗ್ ಬಾಧಕವಾಗುತ್ತದ್.

ಇಂತಹ ಅವನತಿಯ ಅಪಾಯ ಪಾರಿಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲಲಿವಾದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿಜ್್ಯ ವಿಕಸನದ ಲಾಭವೂ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಗಿಡಗಳು ಮತು್ತ ಪಾರಿಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇಲಲಿವಾದರೂ, 
ಅವುಗಳಂತ್ ವತಿ್ಣಸುವುದರಿಂದ ನಮಗ್ ಪರಿಗತಿ ದ್ೂರ್ಯುವುದಿಲಲಿ. ಉಲಾಲಿಸದಿಂದಿರುವ ಮೂಲಕ, 
ಅನಂತಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಅಗ್ೂೇಚರ ದ್ೈವದ್ೂಂದಿಗ್ ಗುರುತಿಸಿಕ್ೂಳುಳೆವ 
ಮೂಲಕ ಮಾತರಿವ್ೇ, ನರಂತರ ಬ್ೇಡಿಕ್ಗಳು ಹಾಗು ಅಹಂಕಾರದ ಭಾರದಿಂದ ನಮ್ಮನುನ ನಾವು 
ಬಿಡಿಸಿಕ್ೂಳಳೆಬಹುದು. ಬಾಹ್ಯಜಗತಿ್ತನ್ೂಂದಿಗ್ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕ್ೂಂಡಾಗ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿಯೆೇ ಮಗನರಾಗಿ 
ಉಳಿದುಬಿಡುತ್್ತೇವ್, ಮತು್ತ ಅದಕ್್ಕ ಮತಿಯೆೇ ಇರದು. ಇದು, ನಾವು ಹ್ಣ್ದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವ್ೇ 
ಸಿಲುಕಕ್ೂಂಡಂತ್.

ಬಾಹ್ಯ ಜಿೇವನವು, ನಮ್ಮ ಪಾರಿಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಗಳ ಪೂರ್ೈಕ್ಯನುನ ಬಯಸುತ್ತದ್; 
ಇಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬನ್ ಬಾಹಾ್ಯಂಶದ ಮೇಲ್ದ್. ಅಂತಹ ಅವಲಂಬನ್ ನಮ್ಮನುನ ಇಚ್ಛೆಗಳ 
ದಾಸರನಾನಗಿಸುತ್ತದ್. ಹುಲ್ ತನನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಎಮ್ಮಯನ್ೂನ, ಜಿಂಕ್ಯನ್ೂನ ಕ್ೂಲುಲಿತ್ತದ್. ಗಂಡು 
ಸಿಂಹವೊಂದಕ್್ಕ ಸಂತಾನ್ೂೇತ್ಪತಿ್ತಗಾಗಿ ಆರು ಹ್ಣುಣು ಸಿಂಹಗಳಿವ್ಯೆಂದು ಹ್ಮ್ಮ. ಅದು ಪರಿಕೃತಿ. 
ನಖರವಾಗಿ ಹ್ೇಳುವುದಾದರ್, ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಕೃತಿ. ನಾವು ರಸಗುಲಲಿ, ಬಿರಿಯಾನ ಅಥವಾ ಪ್ಟಾಝಾಗಳಿಂದ 
ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರ್ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯದಿಂದ ಯಾವತೂ್ತ ಮುಕ್ತರಾಗುವುದಿಲಲಿ. ವ್ಯಕ್ತಯ 
ಅಹಂ ಅನುನ ತಣಿಸುವ ಬಗ್ ಹ್ೇಗ್? ಅಹಂಕಾರ ದ್ೈವದತ್ತವಾದುದ್? ಅದು ಸ್ವಯಂಸೃಷ್ಟಿ. ಅದು 
ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿರುವ, ಅಗ್ೂೇಚರ ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಹುಟುಟಿತ್ತದ್.

ಹಸಿವು, ನೇರಡಿಕ್, ಕಾಮಾಸಕ್ತಗಳನುನ ತಣಿಸುವುದರ ಅಗತ್ಯವನುನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಅಥ್ಣಮಾಡಿಕ್ೂಳಳೆಬಹುದು; ಅವು ಅತಾ್ಯವಶ್ಯಕ ಹಾಗು ಪರಿಕೃತಿ ಯೇಜನ್ಗ್ ಅನುಗುಣವಾದುವು. 
ಅಹಂಕಾರವೂ ಪರಿಕೃತಿಯ ಕ್ೂಡುಗ್ಯೆ? ಹ್ೂಟ್ಟಿ ಭಾರವಾದಾಗ ಅಥವಾ ನ್ೂೇವಾದಾಗ, ಅದು ಮತ್ತಷುಟಿ 
ಆಹಾರ ತ್ೂಂದರ್ಯನುನಂಟು ಮಾಡುತ್ತದ್ಯೆಂಬ ಸೂಚನ್ಯಾಗಿರುತ್ತದ್. ಅವಶ್ಯಕವಲಲಿದುದರ ಬಗ್ಗೆ 
ಎಚ್ರಿಕ್ ನೇಡಲಾಗುತ್ತದ್. ಅಹಂಕಾರವೂ ಅನಗತ್ಯವಾದುದು, ಮತು್ತ ಅನಗತ್ಯವಾದುದರ ಪೂರ್ೈಕ್ಯು 
ವ್ೈಯಕ್ತಕ ಆರ್ೂೇಗ್ಯದ, ಅಂದರ್ ದ್ೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಆರ್ೂೇಗ್ಯಕ್್ಕ 
ವಿರುದ್ಧವಾದುದು.
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ಪರಿತಿ ಬಾರಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಈ-ಮೇಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್್ಕ ಉತ್ತರಿಸುತ್್ತೇನ್ ಅಥವಾ 
ಕಡತಸಂಗರಿಹಕ್್ಕ ಸ್ೇರಿಸುತ್್ತೇನ್. ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸದಿದಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತರಿ ಕಳುಹಿಸಿದವರು ಪುನಃ 
ಬರ್ಯುತಾ್ತರ್, “ದಾಜಿ, ನೇವು ನನನ ಮೇಲ್ ಅಸಮಾಧಾನಗ್ೂಂಡಿರುವಿರಾ?” ಅವರು ಹ್ೇಗಾದರೂ 
ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ್ ಒತಾ್ತಯಿಸುತ್ತ, “ಇಲಲಿ, ಇಲಲಿ, ನನಗ್ೇನೂ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲಲಿ,” ಎಂದು ಹ್ೇಳಲ್ಂದು 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತಾ್ತರ್. ಕ್ಲವು ಸಂವಾದಗಳು ಅಥ್ಣಹಿೇನವಾಗಿರುತ್ತವ್ ಹಾಗು ಎಲಲಿರ ಸಮಯವನೂನ 
ವ್ಯಥ್ಣಗ್ೂಳಿಸುತ್ತವ್. ಈ ತರಹದ ಅಹಂ ಬಯಸುವ ಅತು್ಯಪಚಾರ ಮತು್ತ ಅತಿ ಲಾಲನ್ಯನುನ 
ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು, ಆಳಕ್ಕಳಿಯುವುದು ಅಪರೂಪ. ಅಹಂಕಾರವು, ವಿಶ್ೇಷವಾಗಿ ತನನ ಸಮಾನರ, 
ತನನದ್ೇ ಬಗ್ಯ ಅಥವಾ ತಾನು ಗೌರವಿಸುವವರಿಂದ ಸದಾ ಬಾಹ್ಯರೂಪದ ಗಮನ ಮತು್ತ 
ಲಾಲನ್ಯನುನ ಬ್ೇಡುತಿ್ತರುತ್ತದ್.

ಸಮಾನ ಬಗ್ಯವರಿಂದ್ೇಕ್? ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಸತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಮತು್ತ ಟ್ೈ ಅನುನ ಧರಿಸುವ 
ಅಗತ್ಯವ್ೇನದ್? ನಮ್ಮಂದ ಯಾರಿಗ್ ಅಸೂಯೆಯಾಗುತ್ತದ್? ಸಾ್ವಮ ವಿವ್ೇಕಾನಂದ ಅಥವಾ 
ರಾಮಕೃಷಣು ಪರಮಹಂಸರ ಎದುರಿಗ್ ವಜರಿದ ಹಾರ ಮತು್ತ ಚಿನನದ ಎಳಗ್ಳ ಕುಪ್ಪಸ ತ್ೂಡುವುದರಿಂದ 
ಉಪಯೇಗವ್ೇನು? ಅವರು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವರ್ೇನು? ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ಪರಿಶಂಸ್ ದ್ೂರ್ಯದ ಕಾರಣ 
ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ನ್ಲಕಚು್ತ್ತದ್. ಅಹಂಕಾರವು ನಮ್ಮ ಕ್ೇಂದರಿದಿಂದ ನಮ್ಮನುನ ದೂರವಾಗಿಸುವ ಪರಿಧಿಯ 
ಅತಿ ಹ್ೂರಗಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್. ಆ ಬಾಹ್ಯತಮ ಸರಹದಿದಾನಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನುನ ಆಲ್ಸುವುದು ಕಠಿಣ. 
ಅದರ ಬದಲು ನೇವು ಅನ್ಯರಿಗ್, ಅವರ ಅಭಿಪಾರಿಯಗಳಿಗ್ ಸನಹವಾಗಿರುತಿ್ತೇರಿ. ಒಬ್ಬ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಗ್ 
ಇಂತಹ ಪರಿವೃತಿ್ತ ವಿಷಪಾರಿಯವಾದುದು.

ಅಹಂಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಷ್ಟಿಯಂದಿಗ್ ಗುರುತಿಸಿಕ್ೂಳುಳೆತ್ತದ್: ಉದಾಹರಣ್ಗ್, ಇತರರಿಗಾಗುವ 
ಘಾಸಿಯನುನ ಲ್ಕ್ಕಸದ್, ನಮ್ಮ ದ್ೇಶವ್ೇ ಅತು್ಯತ್ತಮವ್ಂಬ ರಾಷಾರಾಭಿಮಾನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಳಯ್ಬಹುದು. 
ವಿಜ್ಾನಗಳು ಹಾಗು ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕ್ೂೇನವ್ೇ ಸರಿ ಎಂದು ನಂಬಿಕ್ೂಂಡು, ಸಂಕುಚಿತ 
ಮನ್ೂೇಭಾವ ಬ್ಳಸ್ಿಕ್ೂಳಳೆಬಹುದು. “ನನಗ್ ಗ್ೂತು್ತ. ನಾನು ಸರಿ,” ಎಂಬ ರ್ೂೇಗವ್ೇ ಪಾರಿಯಶಃ ನಾವ್ಲಲಿ 
ಎದುರಿಸುವ ಅತಿ ದ್ೂಡ್ಡ ಮಹಾಮಾರಿ. ಪ್ರಿೇಮಕರಣವನುನ ವಿಪಥಗ್ೂಳಿಸುವ ಶ್ೋೇಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 
ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದುದು. 

ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ತತ್ತ್ವಗಳು, ನಮ್ಮ ಪೂವ್ಣಗರಿಹಗಳಿಗ್ ನಾವು ಹ್ಚು್ ಕಟುಟಿಬಿದದಾಂತ್ಲಲಿ, 
ದ್ೂಡ್ಡ ಅಡಚಣ್ಗಳು ಪ್ರಿೇಮಕರಣಕ್್ಕ ಪರಿತಿಬಂಧವಾಗಿ, ಅದು ನಮ್ಮನುನ ಗುರಿ ತಲುಪ್ಸದಂತ್ 
ತಡ್ಯನುನಂಟುಮಾಡುತ್ತವ್. ವಿಶ್ೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಷ್ಟಿ-ಅಹಂ ಮತ್ತಷುಟಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ; ಏಕ್ಂದರ್ 
ಅದು ಗಲಭ್ಕಾರಿೇ ಗುಂಪು-ಮನ್ೂೇಭಾವವನುನ ತರುತ್ತದ್. ನಾವಿದನುನ ಧಾಮ್ಣಕ ಮತಾಂಧತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಹಾಗು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೇಯ ಧುರಿವಿೇಯತ್ಯಿದಾದಾಗ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಪೂವ್ಣಗರಿಹಗಳು 
ದ್್ವೇಷ, ಹಿಂಸ್ ಮತು್ತ ಕ್ಲವೊಮ್ಮ ಸಮರಕೂ್ಕ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ 
ಸುತ್ತಲ್ನ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ದೃಷ್ಟಿಕ್ೂೇನಗಳನುನ ಕಾಣಲು ನಮಗ್ ನ್ರವಾಗದ್, ನಮ್ಮದ್ೇ 
ನಂಬಿಕ್ಗಳನುನ ಗಟ್ಟಿಗ್ೂಳಿಸುತಾ್ತರ್. ನಾವು ಮತ್ತಷುಟಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮನ್ೂೇಭಾವದವರಾಗುತ್್ತೇವ್.
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ಆದರ್ ಒಲವು ನಮ್ಮನುನ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ, ಏಕತಾಭಾವದ್ಡ್ಗ್ ಒಯು್ಯವ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯ. 
ಒಲವು ನಜವಾಗಲೂ ಪ್ರಿೇಮದಿಂದ್ೂಡಗೂಡಿದರ್ ಹಾಗಾಗುತ್ತದ್. ಆಗ ನಮ್ಮ ಅರಿವು ವಿಸಾ್ತರವಾಗುತ್ತದ್; 
ಅದ್ೇ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಯಾತ್ರಿ. ಒಲವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲ್ಯುವುದು ಹ್ೇಗ್? ಆರಂಭದಿಂದಲ್ೇ, ತಾಯಿಯ 
ಗಭ್ಣದಲ್ಲಿದಾದಾಗ ಆಕ್ಯಂದಿಗ್ ನಾವದನುನ ಅನುಭವಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್್ತೇವ್. ನಾವು ಬ್ಳದ್ಂತ್ಲಲಿ, ಹ್ಚು್ 
ಜನರನುನ ಭ್ೇಟ್ಯಾಗುತ್ತ, ಅವರ್ೂಂದಿಗ್ ಒಲವಿನ ಭಾವ ಬ್ಳಯ್ುತ್ತದ್. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ 
ಹಾಗು ಸಮಾನವಯಸ್ಕರ್ೂಂದಿಗ್ ಪ್ರಿೇಮ ಬ್ಳಯ್ುತ್ತದ್. ನಮಗ್ ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನ ಮಾಡುವ ಗುರುಗಳೊ 
ಸ್ೇರಿದಂತ್, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿಶಾ್ವಸ, ಶರಿದ್್ಧ ಮತು್ತ ಪ್ರಿೇಮಭಾವ ಉತ್ಪನನವಾಗುತ್ತವ್. ಇವ್ಲಲಿವೂ ಒಲವಿನ 
ಉಪ-ಉತ್ಪನನವಾಗಿದುದಾ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಯಾತ್ರಿಯನುನ ಮುಂದುವರಿಸಿದಂತ್ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಏರಿಳಿತಗಳಾಗುತಿ್ತರುತ್ತವ್. “ಯಾರನುನ ಪ್ರಿೇಮಸುವುದು?” “ಯಾರ್ೂಂದಿಗ್ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗುವುದು?” 
“ಯಾರನುನ ನಂಬುವುದು?” ಮುಂತಾದಾಗಿ ಕ್ೇಳುತ್ತಲ್ೇ, ನಾವು ಇವ್ಲಲಿವನೂನ ಅನುಭವಿಸುತ್್ತೇವ್. ಒಲವು 
ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರಿೇಮಕ್್ಕ ತಿರುಗುತ್ತದ್ ಹಾಗು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶರಣಾಗತ ಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ೇನಗ್ೂಳುಳೆತ್ತದ್. 
ಹಾಗಾದಾಗಲ್ೇ ಒಲವು ಪಕ್ವಗ್ೂಂಡು ಭಕ್ತಯಾಗುವುದು.

ಪ್ರಿೇಮಕರಣ ಚಲ್ಸುವ ವ್ೇಗ, ಬ್ಳಕನ ವ್ೇಗಕ್ಕಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದುದಾ, ನಾವು ಎಲಲಿ ಶ್ೋೇಧಕಗಳನೂನ 
ನವಾರಿಸಬಲ್ಲಿವಾದರ್, ಕ್ೇಂದರಿವನುನ ತಲುಪಲು ಕ್ಣಕಾಲವೂ ಬ್ೇಕಲಲಿ. ಈ ಶ್ೋೇಧಕಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 
ಅಡಚಣ್ಗಳು, ಪ್ರಿೇಮಕರಣವನುನ ಕ್ೇಂದರಿದಿಂದ ದಿಕು್ಯುತಿಗ್ೂಳಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಸಂಕಷಟಿಕ್ಕೇಡಾಗುತ್್ತೇವ್. 
ಪೂವ್ಣಗರಿಹ, ಅಸೂಯೆ, ಮಾತ್ಸಯ್ಣ, ಲ್ೂೇಭ ಮತು್ತ ಕ್ೂೇಪದಂತಹ ಶ್ೋೇಧಕಗಳು 
ಎಷುಟಿ ಪರಿಭಾವಶಾಲ್ಗಳಂ್ದರ್, ಭೂಗತ ನೂ್ಯಕಲಿಯರ್ ಬಂಕರುಗಳಂತ್ ಯಾವುದೂ ತಮ್ಮನುನ 
ಭ್ೇದಿಸಗ್ೂಡುವುದಿಲಲಿ. ಪ್ರಿೇಮಕರಣದ ಚಮತಾ್ಕರ ಕಾಯ್ಣವ್ಸಗದಂತ್ ಅವು ತಡ್ಯನ್ೂನಡು್ಡತ್ತವ್.

ಇತಿ್ತೇಚ್ಗ್, ಪುರಾತನ ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಪರಿದಾಯಗಳು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಾನಾಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಮಾಡುತ್ತವ್ಂಬುದನುನ ನಾನು ಅರಿತುಕ್ೂಂಡಿದ್ದಾೇನ್ ಅದರಲೂಲಿ ವಿಶ್ೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತಸೂತರಿಗಳು. ನಾವು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಯನುನ “ಪ್ರಿೇಮ ಮತು್ತ ಉಪಾಸನ್”ಯೆಂದು ಅರ್ೈ್ಣಸುತ್್ತೇವ್; ಆದರ್ ಭಕ್ತ 
ಅದಕ್ಕಂತಲೂ ಮೂಲಭೂತವಾದುದು. ಅದು, ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರಗಳೊ್ಂದಿಗಿನ 
ಸಂಪಕ್ಣಭಾವ ವ್ೈರ್್ವಕ ದಿವ್ಯಪರಿಜ್್ಯಂದಿಗ್ ನಮ್ಮ ಜಿೇವಪರಿಜ್್ಯ ಸಂಪಕ್ಣಕ್ೂಂಡಿ. ಭಕ್ತಯ ವಿನಾ, 
ನಮ್ಮಲಲಿ ವಿಚಾರ ಮತು್ತ ಕಾಯ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಸಹ ಮತು್ತ ಸಂತ್ೂೇಷವ್ಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳೇ್ 

ಒಲವು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರಿೇಮಕ್್ಕ ತಿರುಗುತ್ತದ್ 
ಹಾಗು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶರಣಾಗತ ಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಲ್ೇನಗ್ೂಳುಳೆತ್ತದ್. ಹಾಗಾದಾಗಲ್ೇ ಒಲವು 

ಪಕ್ವಗ್ೂಂಡು ಭಕ್ತಯಾಗುವುದು.

7



ಇಲಲಿವಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾೇಶದ ಕ್ೂರತ್ಯಿರುತ್ತದ್. ಆಂತರಿಕ ಯಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ನಮ್ಮ 
ಜಿೇವನದಿ; ಅದು ನಮ್ಮನುನ ಪ್ರಿೇಮಕರಣದ್ೂಂದಿಗ್ ಒಗೂಗೆಡಿಸುತ್ತದ್. ನಖರವಾಗಿ ಹ್ೇಳಬ್ೇಕ್ಂದರ್, ಭಕ್ತ 
ಪ್ರಿೇಮಕರಣವನುನ ವಧಿ್ಣಸುತ್ತದ್.

ಭಕ್ತಯ ವಿನಾ, ನಮ್ಮಲಲಿ ವಿಚಾರ ಮತು್ತ ಕಾಯ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಸಹ ಮತು್ತ 
ಸಂತ್ೂೇಷವ್ಂಬ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳೇ್ ಇಲಲಿವಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ 
ಉದ್ದಾೇಶದ ಕ್ೂರತ್ಯಿರುತ್ತದ್. ಆಂತರಿಕ ಯಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ನಮ್ಮ 
ಜಿೇವನದಿ; ಅದು ನಮ್ಮನುನ ಪ್ರಿೇಮಕರಣದ್ೂಂದಿಗ್ ಒಗೂಗೆಡಿಸುತ್ತದ್.

ಅಹಂಕಾರವು, ಪಾರಿಬಲ್ಯ ಮತು್ತ ವ್ಯಕ್ತಗತ ಯಶಸಿ್ಸನ ಭಾಷ್ಯನನಷ್ಟಿೇ ಬಲುಲಿದು, ಪ್ರಿೇಮದ ಭಾಷ್ಯನನಲಲಿ. 
ವಿನಮರಿತ್, ಅನಾಮಕತ್ ಮತು್ತ ಮುಕ್ತ ಹೃದಯದ ನಮ್ಯತ್ಯಂತಹ ಭಾಷ್ಗಳು ಅಹಂಕಾರಿಗ್ 
ಅನ್ಯವ್ನಸುತ್ತವ್; ಅವರಿಗದು ಅಥ್ಣವ್ೇ ಆಗದು. ಕ್ೇಂದರಿದ್ಡ್ಗಿನ ಪಯಣ ನಮ್ಮನುನ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ 
ಒಂದು ವೃತ್ತದಿಂದ ಮತ್ೂ್ತಂದಕ್್ಕ, ಒಂದು ಆಯಾಮದಿಂದ ಮತ್ೂ್ತಂದಕ್್ಕ ಒಯು್ಯತ್ತದ್. ಆಗ ನಾವು 
ಹ್ೂಂದಿಕ್ೂಳಳೆದಿದದಾರ್ ಪರಿತಿಯಂದು ಹ್ೂಸ ಪರಿಸರವನುನ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲು ಪರಿಯಾಸಪಡುತ್್ತೇವ್. ಆದದಾರಿಂದಲ್ೇ 
ಚಾರಿತರಿಯು ಪರಿಷ್ಕರಣ (ಅಖಲಾಖ್) ಅಗತ್ಯವ್ಂದು ಸಂತರು ಹ್ೇಳುತಾ್ತರ್. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತಿ್ತರುವ 
ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಣಗಳ ಪರಿಸರಕ್್ಕ ತಕ್ಕಂತ್ ನಮ್ಮ ನಡತ್ಯನುನ ಸರಿಹ್ೂಂದಿಸಿಕ್ೂಳುಳೆವ ಅಗತ್ಯವನುನ 
ಅವರು ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ತಿಳಿದುಕ್ೂಂಡಿದಾದಾರ್. ಆ ಹ್ೂಂದಾಣಿಕ್ಯನುನ ಪ್ರಿೇಮ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದ್. 
ಉದಾಹರಣ್ಗ್, ನಾವು ಹೃದಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನದ ದ್ೈವಿೇಕ್ೇತರಿ ಹಾಗು ಭೌತಿಕತ್ಯಿಂದ 
ಮುಕ್ತವಾದ ಎರಡನ್ೇ ಚಕರಿವನುನ ತಲುಪ್ದಾಗ, ಪ್ರಿೇತಿಪಾತರಿರ ಮೇಲ್ ಕೂಗಾಡುವುದು ಸರಿಯೆ? ಅಂತಹ 
ರ್ೂೇಷಾವ್ೇಶದ ನಡವಳಿಕ್ ಎರಡನ್ೇ ಚಕರಿದ ಆಂತರಿಕ ಆಯಾಮಕ್್ಕ ಸರಿಹ್ೂಂದುವುದಿಲಲಿ. 

‘ಅನಂತದ್ಡ್ಗ್’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಜಿಯವರು, ಚಕರಿದಿಂದ ಚಕರಿಕ್್ಕ ಚಲ್ಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ 
ಪರಿಗತಿಯ ವಿವರಣ್ ನೇಡುತಾ್ತರ್. ಹೃದಯದ ಮೊದಲನ್ಯ ಚಕರಿದಲ್ಲಿ, ಧಾ್ಯನಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು 
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಿೇವಂತಗ್ೂಳಿಸಿದ ಅವಸ್ಥಿಯ ಸಂಪೂಣ್ಣ ಪರಿಜ್್ಯನುನ ಗಳಿಸಲು, ನಂತರ ಅದರ್ೂಂದಿಗ್ 
ಒಂದಾಗುವಂತ್ ಅದನುನ ಅಂತಗ್ಣತಗ್ೂಳಿಸಿಕ್ೂಳುಳೆವಂತ್ ಹ್ೇಳುತಾ್ತರ್. ಈ ಪರಿಕರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು 
ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಹ್ಚಿ್ನ ಒಲವನುನ ಬ್ಳಸ್ಿಕ್ೂಳುಳೆತ್್ತೇವ್. ಎರಡನ್ಯ ಚಕರಿದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ತಿೇವರಿ ಭಕ್ತಯೆೇ 
ನಮ್ಮನುನ ಈ ಮುಂದಿನ ಆಯಾಮದವರ್ಗ್ ಎಳದ್ುತಂದಿದ್ ಎಂಬುದನುನ ಅವರು ನ್ನಪ್ಸುತಾ್ತರ್. ಭಕ್ತಯ 
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ಪ್ರಿೇಮವಾಹಿನ ಕರಿದಾಗಿದದಾರ್, ನಾವು ಎಲಲಿರನೂನ 
ಪ್ರಿೇಮಸಲು ಅಸಮಥ್ಣರಾಗುತ್್ತೇವ್. ನಜವಾದ 

ಭಕ್ತಯುಂಟಾಗಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿೇಮದ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಣವನುನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲ್ೇ ಇರಬ್ೇಕು ಹಾಗು 

ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಬಳಿಸುವಂತಾಗಬ್ೇಕು. ಹೃದಯದ 
ಈ ನಜವಾದ ಔದಾಯ್ಣ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಸಾಧನ್ಯ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್.

ತಿೇವರಿತ್ಯು ಎರಡನ್ಯ ಚಕರಿದ್ೂಳಗಿನ ಪರಿವ್ೇಶಕ್್ಕ ನ್ೇರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ಯೆಂದು ಹ್ೇಳಬಹುದು. ಇದು 
ಒಲವಿನ ಗಾಢಸ್ತರವಾದ ಭಕ್ತಯೆನಸಿದ್. ಮೂರನ್ಯ ಚಕರಿದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಜವಾದ ಪ್ರಿೇಮಾಗಿನಯನುನ 
ಅನುಭವಿಸುತ್್ತೇವ್; ಅದು ತನೂ್ಮಲಕ ದ್ೈವಿೇಕೃಪ್ಯನುನ ಆಕಷ್್ಣಸಿ, ಯಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನುನ ಮತ್ತಷುಟಿ 
ಮುಂದಕ್ೂ್ಕಯು್ಯತ್ತದ್. ಒಲವಿನ ಈ ಗಾಢಾನುಭವ ಅದ್ಷುಟಿ ಶಕ್ತಶಾಲ್ಯೆಂದರ್, ಅದು ಕ್ೇಂದರಿದಿಂದಲ್ೇ 
ಸ್ಪಂದನವನುನ ಆಕಷ್್ಣಸುತ್ತದ್. ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರಿೇಮಕರಣದ ಮೇಲ್ ಸಾಗುತಿ್ತದದಾಂತ್ಯೆ, 
ಪರಿತಿಯಂದು ಆಯಾಮವೂ ಹಿಂದಿನ ಆಯಾಮದ ಮೇಲ್ ನಮ್ಣತವಾಗುತ್ತದ್.

ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿೇಮವನುನ ಕಲ್ಯುತ್್ತೇವ್. ಅವು ನಮಗ್ ಪ್ರಿೇಮದ ತರಬ್ೇತಿ ನೇಡುವ 
ಕ್ೇತರಿಗಳು. ಕರಿಯರು ಹಾಗು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ್ೂಂದಿಗ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಒಲವು, 
ಸಮಾನವಯಸ್ಕರ್ೂಂದಿಗ್ ಪ್ರಿೇಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗುತ್ತದ್. ಆದರ್ ಅಹಂಕಾರ ಅಡ್ಡಬರುವುದೂ 
ಇಲ್ಲಿಯೆೇ. ಈಗ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ವಿಘಟನ್ಯನುನ ತಡ್ಯಲು ಸಾ್ವಧಾ್ಯಯವ್ಂಬ ರ್ಸು್ತ ಬಹುಮುಖ್ಯ. 
ಪ್ರಿೇಮಪಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾರಿತಪ್್ಪದಾಗ  ಹಿೇಗಾಗಿಬಿಡುವುದು. 

ಪ್ರಿೇಮವನುನ ಬ್ಳಸ್ಿಕ್ೂಳಳೆಲು ಒಲವು ಪರಿಮುಖ ಹಂತವಾದರೂ, ಅದು ಪಾಶವೂ ಆಗಬಹುದು. ಯಾವುದ್ೇ 
ನದಿ್ಣಷಟಿ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುರಕ್ತ ಬ್ಳಸ್ಿಕ್ೂಂಡರ್, ಸಿಲುಕಕ್ೂಳುಳೆತ್್ತೇವ್. ಉದಾಹರಣ್ಗ್, ನಾವು ಕ್ೇವಲ 
ಕುಟುಂಬದ್ಡ್ಗ್ ಮಾತರಿ ಗಮನ ನೇಡಿದರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿೇಮವನುನ ಸಮುದಾಯಕ್್ಕ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ತ 
ಮನುಕುಲಕ್್ಕ ಅಥವಾ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಗ್ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಪ್ರಿೇಮವಾಹಿನ ಕರಿದಾಗಿದದಾರ್, ನಾವು 
ಎಲಲಿರನೂನ ಪ್ರಿೇಮಸಲು ಅಸಮಥ್ಣರಾಗುತ್್ತೇವ್. ನಜವಾದ ಭಕ್ತಯುಂಟಾಗಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿೇಮದ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಣವನುನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲ್ೇ ಇರಬ್ೇಕು ಹಾಗು ಅದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಬಳಿಸುವಂತಾಗಬ್ೇಕು. ಹೃದಯದ 
ಈ ನಜವಾದ ಔದಾಯ್ಣ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಸಾಧನ್ಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪರಿಗತಿಯ ಸ್ೂೇಪಾನ ಹಿೇಗಿರುತ್ತದ್: ಒಲವಿನಂದ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿೇಮ, ನಂತರ 

ಶರಿದ್್ಧ. ಶರಿದ್್ಧ ಅತಿ ದ್ೂಡ್ಡ ಸಾಧನ್ಯಾಗಿದುದಾ, ನಜವಾದ ಶರಿದ್್ಧಯು ಶರಣಾಗತಿಯಾಗಿ ಬ್ಳಯ್ುತ್ತದ್. 
ನಾವು ಇವ್ಲಲಿ ಪರಿಗತಿಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದುಹ್ೂೇಗುತ್್ತೇವ್. ಆದರ್ ಮುಂದ್ೇನಾಗುತ್ತದ್? ನಾವು ಎಲ್ಲಿ 
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ತಲುಪುತ್್ತೇವ್? ನಾವು ಪ್ರಿೇಮಕರಣದ್ೂಂದಿಗ್ ಸರಾಗವಾಗಿ, ಶರಿಮವಿಲಲಿದ್ ಪಯಣಿಸಿ, ಪರತತ್ತ್ವದ್ೂಂದಿಗ್ 
ಲಯವಾಗಲು ನ್ರವಾಗುವುದ್ೇ ಭಕ್ತಯ ಉದ್ದಾೇಶ. ಲಯಾವಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ, ಭಾವುಕತ್ ಹಾಗು 
ಅಹಂಕಾರದ ಶ್ೋೇಧಕಗಳನುನ ಶುದಿ್ಧೇಕರಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಪಯಣಪಥ ನವಿ್ಣಘನವಾಗಿರುತ್ತದ್. ನಾವು 
ಕ್ೇಂದರಿವನುನ ಈಗಾಗಲ್ೇ ತಲುಪ್ದ್ವ್ಂದು ನೇವಂದುಕ್ೂಳಳೆಬಹುದು, ಆದರ್ ಅದಿನೂನ ಮುಂದಿದ್. 
ಈಗ, ಲಯಾವಸ್ಥಿಯನುನ ತಲುಪ್ದ ನಂತರವ್ೇ ನಜವಾದ ಯಾತ್ರಿಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದ್! ಸರಳವಾಗಿ 
ಹ್ೇಳುವುದಾದರ್, ನೇವು ಇಚ್ಛೆಗಳನುನ ತ್ೂರ್ದ್ೂಡನ್ಯೆ, ಮೊೇಕ್ ಖಂಡಿತ; ಅಹಂಕಾರವನುನ 
ತ್ೂರ್ದಾಕ್ಣವ್ೇ ವಿಲ್ೇನತ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದ್.

ನಾವಿೇಗ ಕ್ೇಂದರಿ ಮಂಡಲವನುನ ಪರಿವ್ೇರ್ಸುವ್ವು; ಅದರ್ೂಳಗ್ ಜ್ೂ್ಯೇತಿಮ್ಣಯ ವೃತ್ತಗಳಂ್ಬ ಏಳು 
ವೃತ್ತಗಳಿವ್. ನಾವು ಮುನನಡ್ಯುತ್ತ, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪರಿಜ್ಾನದ ಅನುಭವ ಪಡ್ಯುತ್್ತೇವ್. ಈ 
ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಜ್್ ತನನ ನಜರೂಪವನುನ ಪಡ್ಯುತ್ತದ್. ಇದು, ಬಯಕ್, ಭಾವನ್ ಮತು್ತ ಅಹಂಕಾರದ 
ವೃತ್ತಗಳಿಗ್ ಅತಿೇತವಾದ ಪರಮಸತ್ಯದ ಲ್ೂೇಕ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾರೂಪ್ಯತ್ಯ ಅನ್ೇಕ ಹಂತಗಳನುನ 
ಹಾದುಹ್ೂೇಗುತ್ತ, ಅನಸಿ್ತತ್ವದ್ಡ್ಗ್ ಸಾಗುತ್್ತೇವ್. ಕ್ೇಂದರಿ ಮಂಡಲ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಸ್ವಯಂಚಾಲನ್ಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅಂದರ್ ಎಲಲಿವೂ ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ತವಾಗಿ ನಡ್ಯುತಿ್ತದ್ಯೆಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಜ್ಾನ. ಯಾವ 
ಕರಿಯೆಯಲೂಲಿ ‘ಕತೃ್ಣತ್ವ’ ಭಾವವಿರದು. ಪರಿಯತನರಹಿತವಾದ ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲನ್ಯು ಪರಿಕೃತಿಯಂದಿಗ್ 
ಸಮರಸವಾಗಿರುತ್ತದ್. 

ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲನ್ಯ ಭಾವವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದ್. ಇದನುನ ಅರ್ೈ್ಣಸಿಕ್ೂಳುಳೆವ 
ಸುಲಭ ಮಾಗ್ಣವ್ಂದರ್, ದ್ೈನಂದಿನ ಕ್ಲಸಗಳನುನ ಮಾಡುತ್ತಲ್ೇ ಗಾಢ ನದ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವುದನುನ ಕಲ್್ಪಸಿಕ್ೂಳಿಳೆ. 
ಈ ಅರಿವಿಲಲಿದ ಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯೆಗಳು ಯಾವ ಮುದ್ರಿಯನೂನ ಉಳಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಮಾನಸಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದ್ೇ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಕರಿಯೆಯ ಕ್ೈವಾಡವಿರುವುದಿಲಲಿ. 

ಮುಂದ್, ಪ್ರಿೇಮಕರಣವು ನಮ್ಮನುನ ಕ್ೇಂದರಿದ ಮತ್ತಷುಟಿ ಸಮೇಪಕ್್ಕ ಒಯಾದಾಗ, ಅರಿವಿಲಲಿದ ಸಿಥಿತಿ ಇನನಷುಟಿ 
ಪರಿಷಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಾರೂಪ್ಯತ್ಯಾಗುತ್ತದ್. ಎಲಲಿ ಇತಿಮತಿಗಳೊ ಇಲಲಿವಾಗುತ್ತವ್; ಆದರ್ ಇದ್ೇ 
ಕ್ೂನ್ಯಲಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿನೂನ ಸುಪ್ತ ಚಲನ್ ಇದ್. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪರಿಗತಿಯ ಸ್ೂೇಪಾನ ಹಿೇಗಿರುತ್ತದ್: ಒಲವಿನಂದ 
ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿೇಮ, ನಂತರ ಶರಿದ್್ಧ. 
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ನಂತರ ನಾವು ಕ್ೇಂದರಿದ್ಡ್ಗ್ ಈಜುತ್ತಲ್ೇ ಇರುತ್್ತೇವ್. ಬಾಬೂಜಿಯವರು ಕ್ೇಂದರಿವನುನ ಚಲನರಹಿತ ಮತು್ತ 
“ಸ್ವಯಂ-ಅನಂತ”ವ್ಂದು ಹ್ೇಳುತಾ್ತರ್; ಇಲ್ಲಿ ಪರಮ ವಿಸ್ಮಯ ಹಾಗು ಅದುಭುತಗಳ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದ್. 
ಈ ಚಲನರಹಿತ ಕ್ೇಂದರಿವ್ೇ ಇಡಿೇ ವಿಶ್ವಕ್್ಕ ಕಾರಣವಾದ ಸುಪ್ತಚಲನ್ಯನುನ ನವ್ಣಹಿಸುತ್ತದ್.

ಕ್ೇಂದರಿದಿಂದ ಹ್ೂರಹ್ೂಮ್ಮ, ಕ್ೇಂದರಿಮಂಡಲದ ಹ್ೂರ ಅಂಚಿನವರ್ಗ್ ಸಾಗಿ, ಒಂದು ‘ವೃತ್ತ’ವನುನ 
ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜ್ೂ್ಯೇತಿಯನುನ ಬಾಬೂಜಿಯವರು ವಣಿ್ಣಸುತಾ್ತರ್. ಅವರು ‘ಜ್ೂ್ಯೇತಿ’ ಎಂಬ ಶಬದಾವನುನ 
ಬಳಸಿರುವರಾದರೂ, ಅದನುನ ವಣಿ್ಣಸಲು ಸೂಕ್ತ ಶಬದಾವಿಲಲಿವ್ಂದೂ ಹ್ೇಳುತಾ್ತರ್. ಪಾರಿಯಶಃ 
ಕ್ೇಂದರಿಮಂಡಲದ ಏಳು ವೃತ್ತಗಳಿಗ್ ‘ಜ್ೂ್ಯೇತಿಮ್ಣಯ ವೃತ್ತಗಳು’ ಎಂಬ ಹ್ಸರು ಬರಲು ಇದ್ೇ ಜ್ೂ್ಯೇತಿ 
ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನಮಗ್ ಏನನನಸುತ್ತದ್? ನಾವು ಆ ವೃತ್ತವನುನ ದಾಟ್ ಕ್ೇಂದರಿಮಂಡಲಕ್್ಕ 
ಹ್ೂೇಗಲು ಇರುವ ಏಕ್ೈಕ ಮಾಗ್ಣವ್ಂದರ್ ಪ್ರಿೇಮಕರಣ, ಮತು್ತ ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಗುರುಗಳ ಮೇಲ್ನ 
ಸಂಪೂಣ್ಣ ಅವಲಂಬನ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ಯೆಂಬುದಷ್ಟಿೇ ನಮಗ್ ತಿಳಿದಿದ್. 

ಹೃತೂ್ಪವ್ಣಕ ಪಾರಿಥ್ಣನ್ಗಳೊ್ಂದಿಗ್, 

ಕಮಲ್ೇಶ್ 
ಕಾನಾಹಾ ಶಾಂತಿವನಂ

advancing in love

ರ್ರಿೇ ಕಮಲ್ೇಶ್ ಪಟ್ೇಲ್ ರವರ
66ನ್ೇ ಜನ್ಮದಿನ್ೂೇತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನೇಡಿದ ಸಂದ್ೇಶ

28 ಸ್ಪ್ಟಿಂಬರ್ 2021




