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ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರಿರೆ,

ಯೋಗದ ಮುಖ್್ಯ ಉದೆದೋಶವೆಂದರೆ ಪರತ್ತ್್ತ್್ವದೆೊಂಂದಿಗೆ ಐಕ್್ಯವಾಗುವುದು; ಈ ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೊಂರ್್ಣ 
ಏಕೋಕ್ೃತ್ರಾಗುವುದೆೋ ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿರುವ ಸವಾಲು. 

ನಮಮೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೆೊಂೋದರ ಹಾಗು ನಿವ್ಣಹಣಾ ಕ್ೆೋತ್ರಿದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೊಂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ಜ್ಞ ಡಾ. ಇಚಾಕ್ ಅಡಿಜೆಜ಼಼್  
ಅವರು ನಮಮೆ ಉದೆದೋಶದೆೊಂಂದಿಗಿನ ಏಕೋಕ್ರರ್ವನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಸರಳ ಅನುಪಾತ್ವನುನು ನಿೋಡುತ್ಾ್ತ್ರೆ. 
ಈ ಸೊಂತ್ರಿವು ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೊಂಪ್ಸಿದಾದದರೊಂ, ಅಧ್ಾ್ಯತ್ಮೆ ಪಥದ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಬಯಸುವ 
ಅಭ್ಾ್ಯಸಿಗಳಿಗೊಂ ಇದು ಅಷೆಟೋ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್್ತ್ದೆ. 

ಆ ಅನುಪಾತ್ ಹೋಗಿದೆ:

 ಬಾಹ್ಯ ಸಂಘಟನೆ

ಆಂತ್ರಿಕ್ ವಿಘಟನೆ} }f

ಜೀವನದ ಸಮಸ್್ಯಯೆಗಳಿಗ್ಯ 
ಪರಿಹಾರ್ಯೋೀಪಾಯ
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ಸಹಜಮಾಗ್ಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಯಾತ್ೆರಿ ಎಂಬ ಆಧ್ಾ್ಯತಿಮೆಕ್ ಪಯರ್ವನುನು 
ಕೈೆೈಗೆೊಂಳ್ಳಳುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೃದಯಮಂಡಲ (ಪ್ಂಡಪರಿದೆೋಶ), ಮನೆೊಂೋಮಂಡಲ 
ಮತ್ು್ತ್ ಕೈೆೋಂದರಿಮಂಡಲವೆಂಬ ಆರೆೊಂೋಹರ್ಕ್ರಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂರು ಆಯಾಮಗಳೊೊೆಂಂದಿಗೆ 

ಜೆೊಂೋಡಣೆಗೆೊಂಂಡ ಹದಿಮೊಂರು ಚಕ್ರಿಗಳ ಮೊಂಲಕ್ ಹಾದುಹೆೊಂೋಗುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ. ಈ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾವು ವಿಕೈಾಸಗೆೊಂಳ್ಳಳುತಿ್ತ್ರುವಂತ್ೆಯೆ, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೈೆಯಾಗುವುದನುನು ಕೈಾರ್ುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ. 
ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ನಮಮೆ ಅವನತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್್ತ್ದೆ.

ಛೇೆೋದವು  (ಡಿನಾಮಿನೆೋಟರ್) ಸಂಸೆಥೆಯ ಆಂತ್ರಿಕ್ ವಿಘಟನ,ೆ ಅಲ್ಲಿನ ಘರ್್ಣಣ ೆಮತ್ು್ತ್ ಅಸಾಮರಸ್ಯವನುನು ಪರಿತಿನಿಧಿಸುತ್್ತ್ದ.ೆ 
ಅಂಶವು  (ನೊಂ್ಯಮರೆೋಟರ್), ತ್ನನು ನಿಜವಾದ ಉದೆದೋಶ ಅಥವಾ ಗುರಿಯನುನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಸೆಥೆಯ 
ಸಾಫಲ್ಯವನುನು ತ್ೆೊಂೋರಿಸುತ್್ತ್ದೆ. ಸಫಲತ್ೆಯು ಆಂತ್ರಿಕ್ ವಿಘಟನೆದೆೊಂಂದಿಗೆ ವಿಲೆೊಂೋಮ ಅನುಪಾತ್ದಲ್ಲಿರುತ್್ತ್ದೆ.

ಒಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ: ಒಂದು ವಾಹನದ ಎಂಜಿನ್ ತ್ನನು ಗಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೋಡಲು 100 ಅಶ್ವಶಕ್ತ್ಯನುನು 
ಉತ್ಾಪಾದಿಸುತ್್ತ್ದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರ್ುಟ ಪರಿಮಾರ್ದ ಶಕ್ತ್ ಗಾಲ್ಗಳಿಗೆ ತ್ಲುಪುತ್್ತ್ದೆ? ಖ್ಂಡಿತ್ವಾಗಲೊಂ ಎಲಲಿ 
ಶಕ್ತ್ಯೊಂ ತ್ಲುಪುವುದಿಲಲಿ. ಘರ್್ಣಣೆ ಮತ್ು್ತ್ ಪರಿಸರರ್ದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಪಾ ಮಟಟದ ನರ್ಟವುಂಟಾಗುತ್್ತ್ದೆ. ನರ್ಟದ 
ನಂತ್ರವೂ ಉಳಿದ ಶಕ್ತ್ಯಷೆಟೋ ಗಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್್ಯವಾಗುತ್್ತ್ದೆ. ವಾಹನದ ನಿವ್ಣಹಣೆ ಉತ್್ತ್ಮವಾಗಿದದರೆ ಶಕ್ತ್ಯ ನರ್ಟ 
ಕ್ಡಿಮ್ಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಗಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ್ ಶಕ್ತ್ ದೆೊಂರೆಯುತ್್ತ್ದೆ ಹಾಗು ವಾಹನದ ಉದೆದೋಶ ಸಫಲವಾಗುತ್್ತ್ದೆ.

ಸಂಸೆಥೆಯ ಸಿೋಮಿತ್ ಚೆೈತ್ನ್ಯವು ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್್ತ್ದೆ. ಮೊದಲ್ಗೆ ಸಂಸೆಥೆಯ ಆಂತ್ರಿಕ್ ವಿಘಟನಕೈಾರಿೋ 
ಅಂಶಗಳ್ಳ, ಅಂದರ ೆಆಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಘರ್್ಣಗಳ್ಳ ಮತ್ು್ತ್ ಅದಕ್ಷತ್,ೆ ಆ ಚೆೈತ್ನ್ಯವನುನು ಕ್ಬಳಿಸುತ್್ತ್ದ.ೆ ಆಂತ್ರಿಕ್ ಬೆೋಡಿಕೈಗೆಳಿಗಾಗಿ 
ಸಂಪನೊಂಮೆಲಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೈೆೊಂಂಡರ್ೊಂಟ ಸಂಸೆಥೆಯ ಮೊಂಲೆೊಂೋದೆದೋಶಕೈಾಕಾಗಿ ಅದರ ಲಬ್ಧತ್ೆ ಕ್ಡಿಮ್ಯಾಗುತ್್ತ್ದೆ. 

ಆಧ್ಾ್ಯತಿಮೆಕ್ ಅನೆ್ವೋರ್ಕ್ರಾದ ನಮಗೊಂ ಇದೆೋ ಸೊಂತ್ರಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್್ತ್ದೆ. ನಮಮೆದೆೋ ಆಂತ್ರಿಕ್ ತ್ೆೊಂಡಕ್ುಗಳ್ಳ ಅಥವಾ 
ವಿಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ೆೊಂಡಗಿಕೈೆೊಂಂಡರ್ೊಂಟ, ನಿಜವಾದ ಗುರಿಯಂದಿಗಿನ ನಮಮೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಕ್ುಂಠಿತ್ವಾಗುತ್್ತ್ 
ಹೆೊಂೋಗುತ್್ತ್ದೆ. ಈ ಸಮಸೆ್ಯಗೆ ಸಹಜಮಾಗ್ಣವು ಪರಿಹಾರೆೊಂೋಪಾಯವನುನು ಸೊಂಚಿಸುತ್್ತ್ದೆ. ಸಹಜಮಾಗ್ಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಾವು ಆಂತ್ರಿಕ್ ಯಾತ್ೆರಿ ಎಂಬ ಆಧ್ಾ್ಯತಿಮೆಕ್ ಪಯರ್ವನುನು ಕೈೆೈಗೆೊಂಳ್ಳಳುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೃದಯಮಂಡಲ 
(ಪ್ಂಡಪರಿದೆೋಶ), ಮನೆೊಂೋಮಂಡಲ ಮತ್ು್ತ್ ಕೈೆೋಂದರಿಮಂಡಲವೆಂಬ ಆರೆೊಂೋಹರ್ಕ್ರಿಮದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಂರು 
ಆಯಾಮಗಳೊೊೆಂಂದಿಗೆ ಜೆೊಂೋಡಣೆಗೆೊಂಂಡ ಹದಿಮೊಂರು ಚಕ್ರಿಗಳ ಮೊಂಲಕ್ ಹಾದುಹೆೊಂೋಗುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ. ಈ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾವು ವಿಕೈಾಸಗೆೊಂಳ್ಳಳುತಿ್ತ್ರುವಂತ್ೆಯೆ, ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೈೆಯಾಗುವುದನುನು ಕೈಾರ್ುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ನಮಮೆ 
ಅವನತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್್ತ್ದೆ.
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ಹೃದಯಮಂಡಲದ 5 Cಗಳ್ಳ ಮತ್ು್ತ್ 5 Dಗಳ್ಳ

ಹೃದಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವಕ್ಷಸಥೆಳ ಮತ್ು್ತ್ ಗಂಟಲ್ನ ಭ್ಾಗವೂ ಸೆೋರಿದಂತ್ೆ ಐದು ಚಕ್ರಿಗಳಿವೆ. ಈ ಐದು ಚಕ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿತಿಯಂದು ಚಕ್ರಿದಲೊಂಲಿ ಪರಿಕ್ೃತಿಯ ಪಂಚಭ್ೊಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಗುರ್ ಅಧಿಕ್ವಾಗಿರುತ್್ತ್ದೆ.

ಚಕ್ರಿ 1: 
ಪೃಥ್ವಿ

ಚಕ್ರಿ  2 
ಆಕೈಾಶ

ಚಕ್ರಿ3 
ಅಗಿನು

ಚಕ್ರಿ4 
ಜಲ

ಚಕ್ರಿ5 
ವಾಯು
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ಪರಿತಿಯಂದು ಚಕ್ರಿದಲೊಂಲಿ ಈ ಪಂಚಭ್ೊಂತ್ಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ, ತ್ನನುದೆೋ ಆದ ವಿಶಿರ್ಟ ವಿಲೆೊಂೋಮ ಗುರ್ಗಳಿವೆ.
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ಮ್ೋಲಕಾಂಡ ಎಲಲಿ ಸಕೈಾರಾತ್ಮೆಕ್ ಗುರ್ಗಳೊಂ ಆಂಗಲಿ ಭ್ಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘C’ ಅಕ್ಷರದಿಂದಲೊಂ, ನಕೈಾರಾತ್ಮೆಕ್ ಗುರ್ಗಳ್ಳ ‘D’ 
ಅಕ್ಷರದಿಂದಲೊಂ ಆರಂಭ್ವಾಗುವುದನುನು ನಿೋವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಇವುಗಳನುನು “ಐದು Cಗಳ್ಳ” ಮತ್ು್ತ್ “ಐದು 
Dಗಳ್ಳ” ಎಂದು ಕ್ರೆಯಬಹುದು. ಈ ಐದು Cಗಳ್ಳ ಮತ್ು್ತ್ ಐದು Dಗಳ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಕೈಾರಾತ್ಮೆಕ್ತ್ೆಯಿಂದ 
ನಕೈಾರಾತ್ಮೆಕ್ತ್ಯೆೆಡಗೆ,ೆ ನಕೈಾರಾತ್ಮೆಕ್ತ್ಯೆಿಂದ ಸಕೈಾರಾತ್ಮೆಕ್ತ್ಯೆೆಡಗೆ ೆಹೆೊಂಯಾದಡುತ್್ತ್ ಡೆೊಂೋಲಾಯಮಾನ ಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿರುತ್್ತ್ವ.ೆ 
ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಅಸಿಥೆರ ಹಾಗು ವಿಘಟನೆಯ ಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ.

ನಮಮೆ ಆಂತ್ರಿಕ್ ಸಿಥೆತಿಯು ಸಾಧ್ಾರರ್ವಾಗಿ C ಮತ್ು್ತ್ Dಗಳ ಮಿಶರಿರ್ವಾಗಿರುತ್್ತ್ದೆ. ಒಂದು ಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನುನು 
ಅನುಭ್ವಿಸುತಿ್ತ್ದದರೊಂ ಮತ್ೆೊಂ್ತ್ಂದು ಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ೃಪ್್ತ್ಯನುನು ಅನುಭ್ವಿಸಲು ಸಾಧ್್ಯ. ವಾಸ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮಮೆ ಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಲಿರ್ಟತ್ೆಗಳ್ಳ ಹೆೋರಳವಾಗಿರಬಹುದು.

ಚಕ್ರಿಗಳ ಕೈಾಯ್ಣದಕ್ಷತ್ೆಯನುನು ನಿಧ್್ಣರಿಸುವ ಅಂಶ ಯಾವುದು? ಯಾವುದೆೋ ಅಡಿಡಿ ಇಲಲಿವಾದಾಗ ಚಕ್ರಿಗಳ್ಳ 
ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಸಂಘಟನೆಯತ್್ತ್ ಹೆೊಂರಳ್ಳತ್್ತ್ವೆ; ವಿಘಟನೆಯ ಸಿಥೆತಿಗೆ ಮಾತ್ರಿ ಅನೆೋಕೈಾನೆೋಕ್ ಕೈಾರರ್ಗಳಿವೆ. ಈ 
ಕೈಾರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಮುಖ್ವಾದುದು ಸಂಸಾಕಾರಗಳ ಉಪಸಿಥೆತಿ.

ಸಂಸಾಕಾರಗಳ್ಳ ಪೊಂವ್ಣಘಟನಗೆಳ ಮುದೆರಿಗಳೊಾಗಿದುದ, ಅವು ನಮಮೆ ಪರಿಜ್ಯೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ನಲೆಗೆೆೊಂಂಡಿರುತ್್ತ್ವ.ೆ ಒಂದು ಮುದೆರಿಯಲ್ಲಿ 
ಪೊಂವ್ಣಘಟನಯೆ ಇರುವಿಕೈಯೆ ಸಮೃತಿಯಷೆಟೋ ಅಲಲಿದ,ೆ ಅದರೆೊಂಂದಿಗ ೆಭ್ಾವನಯೆೊಂ ಜೆೊಂೋಡಣಗೆೆೊಂಂಡಿರುತ್್ತ್ದ.ೆ ನಮಮೆಲ್ಲಿ 
ಸಂಸಾಕಾರವಾಗಿ ಮುದಿರಿತ್ಗೆೊಂಂಡ ಗತ್ಕೈಾಲದ ಘಟನಗೆ ೆವತ್್ಣಮಾನದ ಯಾವುದೆೊಂೋ ಕ್ಷರ್ವು ಸಾದೃಶ್ಯವಾದಾಗ, ಮೊಂಲತ್ಃ 
ಆ ಸಂಸಾಕಾರ ರೊಂಪುಗೆೊಂಂಡಾಗ ಜೆೊಂೋಡಣೆಗೆೊಂಂಡ ಭ್ಾವನೆಯನುನು ಅದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆೊಂಳಿಸುತ್್ತ್ದೆ. ನಮಗೆ ಹಂದಿನ 
ಘಟನೆ ಪರಿಜ್ಾಪೊಂವ್ಣಕ್ವಾಗಿ ನೆನಪ್ರಲ್, ಇಲಲಿದಿರಲ್, ಇದು ಸುಪ್ತ್ಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ವಿಸುತ್್ತ್ದೆ. ಗತ್ಕೈಾಲದ ಭ್ಾವನೆಗಳ್ಳ 
ವತ್್ಣಮಾನದ ಸನಿನುವೆೋಶಗಳ ಮ್ೋಲೆ ಪರಿಕ್ೆೋಪಗೆೊಂಳ್ಳಳುವ ಕೈಾರರ್, ಗತ್ಭ್ಾವನೆಗಳ್ಳ ನಮಮೆ ಆಲೆೊಂೋಚನೆಗಳನುನು ಪರಿಭ್ಾವಿಸಿ 
ಪರಿಸು್ತ್ತ್ ಕ್ಷರ್ವನುನು ಅಪಾಥ್ಣ ಮಾಡಿಕೈೆೊಂಳ್ಳಳುವಂತ್ೆ ಮಾಡುತ್್ತ್ವೆ. ಮೊಂಲತ್ಃ, ಗತ್ಕೈಾಲದ ಇಷಾಟನಿರ್ಟಗಳನುನು ಆಧ್ರಿಸಿ, 
ವತ್್ಣಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ವಿಸುತಿ್ತ್ರುವ ಸಂಗತಿಗಳನುನು ಇರ್ಟಪಡುವಂತ್ೆ ಅಥವಾ ಇರ್ಟಪಡದಿರುವಂತ್ೆ ಈ ಸಂಸಾಕಾರಗಳ್ಳ 
ಪರಿಚೆೊಂೋದಿಸುತ್್ತ್ವೆ.

ಇದರೆೊಂಂದಿಗೆ, ಸಂಸಾಕಾರಗಳ್ಳ ತ್ಾಮಸಿಕ್, ರಾಜಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಾತಿ್ತ್್ವಕ್ವಾಗಿರಬಹುದು. ತ್ಮ, ರಜ ಮತ್ು್ತ್ ಸತ್್ತ್್ವಗಳ್ಳ 
ಪರಿಕ್ೃತಿಯ ಮೊಂರು ಗುರ್ಗಳೊಾಗಿವ.ೆ ಗುರ್ಗಳ್ಳ ಎಂದರೆೋನು? ಅಚೆೋತ್ನವಾದ ಪರಿಕ್ೃತಿಯು ಪರಿಜ್ಯೆನುನು ಹೆೊಂತ್ೆೊಂ್ತ್ಯು್ಯವ 
ಆವತ್್ಣನಗಳೊೊೆಂಂದಿಗೆ ಕ್ಂಪ್ಸಿ, ಅದು ಹೆೋಗೆ ಪರಿಕ್ಟವಾಗಬೆೋಕೈೆಂಬುದನುನು ನಿಧ್್ಣರಿಸುತ್್ತ್ದೆ. ಪರಿಕ್ೃತಿಯ ಮೊಂರು ಮೊಂಲ 
ಆವತ್್ಣನಗಳೊಂೆದರೆ ತ್ಮ, ರಜ ಮತ್ು್ತ್ ಸತ್. ಈ ಮೊಂರು ಕ್ಂಪನಗಳ್ಳ ಪರಿಜ್ೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ಯನುನು ಪರಿವತಿ್ಣಸಿ, 

ಸಂಸಾಕಾರ ರೊಂಪುಗೆೊಂಂಡಾಗ ಜೆೊಂೋಡಣೆಗೆೊಂಂಡ ಭ್ಾವನೆಯನುನು ಅದು 
ಬಿಡುಗಡೆಗೆೊಂಳಿಸುತ್್ತ್ದೆ. ನಮಗೆ ಹಂದಿನ ಘಟನೆ ಪರಿಜ್ಾಪೊಂವ್ಣಕ್ವಾಗಿ 

ನೆನಪ್ರಲ್, ಇಲಲಿದಿರಲ್, ಇದು ಸುಪ್ತ್ಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ವಿಸುತ್್ತ್ದೆ.
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ಅದನುನು ತ್ಾಮಸಿಕ್, ರಾಜಸಿಕ್ ಹಾಗು ಸಾತಿ್ತ್್ವಕ್ವನಾನುಗಿ ಮಾಡುತ್್ತ್ವೆ. ಪೊಂಜ್ಯ ಲಾಲಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಪರಿಜ್ೆಯ 
ಮ್ೋಲೆ ಈ ಗುರ್ಗಳ ಪರಿಭ್ಾವವನುನು ಹೋಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ಾ್ತ್ರೆ:

“ತ್ಮವನುನು ಅಜ್ಾನ, ಆಲಸ್ಯ, ಜಡತ್ೆ, ಸೊಂಥೆಲತ್ೆ, ಮೊಂಢತ್ನ ಎಂದು ಮುಂತ್ಾಗಿ ಕ್ರೆದಿದಾದರೆ. 
ಇವೆಲಲಿವೂ ಆಧ್ಾರ ಅಥವಾ ಆಸರೆಯ ಅಥ್ಣವನುನು ಸೊಂಚಿಸುತ್್ತ್ವೆ. ರಜವು ಮಧ್್ಯದ ಅಥವಾ 
ನಟಟನಡುವಿನ ಅವಸೆಥೆಯಾಗಿದುದ, ಪರಿಶರಿಮ, ಚಾಂಚಲ್ಯ, ಚಿಂತ್ನೆ ಮೊದಲಾದುವು ಇದರ 
ಸ್ವಭ್ಾವವಾಗಿವೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೊಂ ಮಧ್್ಯದ ಕ್ೆೋತ್ರಿವನೆನುೋ ಸೊಂಚಿಸುತ್್ತ್ದೆ. ಸತ್್ತ್್ವ ಎಂದರೆ 
ಹರ್್ಣ, ಸಹಮತಿ, ಔನನುತ್್ಯ, ಸೊಂಕ್ಷಷ್ಮತ್,ೆ ಪಾವಿತ್ರಿ್ಯ ಮತ್ು್ತ್ ಘನತ್ ೆಎಂದಥ್ಣ. ಇದು ಶಿಖ್ರಪಾರಿಯ 
(ಅಗರಿ). ಇದನುನು ಈ ಅಥ್ಣದಲ್ಲಿಯೆೋ ಸಿ್ವೋಕ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.”

ತಿರಿಗುರ್ಗಳೊಡೆೆಗಿನ ನಮಮೆ ಒಲವು-ಜುಗುಪೆಸೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸಾಕಾರಗಳನುನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ ಹಾಗು 
ತ್ಾಮಸಿಕ್, ರಾಜಸಿಕ್ ಹಾಗು ಸಾತಿ್ತ್್ವಕ್ ಪರಿವೃತಿ್ತ್ಗಳನುನು ಬೆಳೊಸೆಿಕೈೆೊಂಳ್ಳಳುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ. 

ಸಂಸಾಕಾರವೊಂದು ಸಕರಿಯವಾದಾಗ, ಹೃದಯದ ಚಕ್ರಿಗಳ್ಳ ನಿಮಿ್ಣಸಿದ ಕ್ೆೋತ್ರಿದಲ್ಲಿ  ಸ್ವಲಪಾಮಟಟದ ಸಕೈಾರಾತ್ಮೆಕ್ ಅಥವಾ 
ನಕೈಾರಾತ್ಮೆಕ್ ಭ್ಾವನೆಯನುನು ರೊಂಪ್ಸುತ್್ತ್ದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಂಸಾಕಾರಿಕ್ ಇಚೆಛೆ ಪೊಂರ್್ಣಗೆೊಂಂಡಾಗ ಮೊದಲ 
ಚಕ್ರಿದಲ್ಲಿ ತ್ೃಪ್್ತ್ ಅನುರಣಿಸುತ್್ತ್ದೆ. ಅಂತ್ೆಯೆ, ಆ ಇಚೆಛೆ ಅಪೊಂರ್್ಣಗೆೊಂಂಡಾಗ ಅದೆೋ ಚಕ್ರಿದಲ್ಲಿ ಅತ್ೃಪ್್ತ್ ಕ್ಂಪ್ಸುತ್್ತ್ದೆ. 
ವಿಲೆೊಂೋಮವಾಗಿ, ಜುಗುಪೆಸೆ ತ್ರುವ ವಸು್ತ್ವಿನೆೊಂಂದಿಗಿನ ಸಂಪಕ್್ಣವು ನಿದಿ್ಣರ್ಟಮಟಟದ ಅತ್ೃಪ್್ತ್ಯನುನುಂಟುಮಾಡುತ್್ತ್ದೆ. 

ಸಾಂಸಾಕಾರಿಕ್ ಇಚೆಛೆ ಕೈೆಲಕೈಾಲದವರೆಗೊಂ ಪೊಂರೆೈಸದಿದದರೆ, ಅಸಂತ್ೃಪ್್ತ್ ಹೆಚಾ್ಚಗುತ್್ತ್ದೆ. ಮುಂದೆ, ಎರಡನೆೋ ಚಕ್ರಿವೂ 
ಪರಿಭ್ಾವಿತ್ಗೆೊಂಂಡು, ಅದರ ಪರಿಶಾಂತ್ತ್ೆ ಪರಿಕ್ಷುಬ್ಧತ್ೆಯಾಗಿ ಮಾಪಾ್ಣಡಾಗುತ್್ತ್ದೆ. ಇದೆೋ ಪರಿಕ್ಷುಬ್ಧತ್ೆ ಮೊಂರನೆೋ ಚಕ್ರಿದಲ್ಲಿ 
ಅಸಂತ್ೆೊಂೋರ್ವಾಗಿಯೊಂ, ನಾಲಕಾನೆೋ ಚಕ್ರಿದಲ್ಲಿ ಅಧ್ೆೈಯ್ಣವಾಗಿಯೊಂ ಮಾಪಾ್ಣಡಾಗುತ್್ತ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ 
ವಿಚಾರಪರಿಕರಿಯೆ ಭ್ರಿಮಾಧಿೋನಗೆೊಂಂಡು, ಐದನೆೋ ಚಕ್ರಿದಲ್ಲಿ ತ್ಪುಪಾ ತಿಳಿವಳಿಕೈೆಯನುನುಂಟುಮಾಡುವ ಮೊಂಲಕ್ ಅದನುನು 
ಭ್ಂಗಗೆೊಂಳಿಸುತ್್ತ್ದೆ.

ಗುರ್ಗಳ್ಳ ಎಂದರೆೋನು? ಅಚೆೋತ್ನವಾದ ಪರಿಕ್ೃತಿಯು ಪರಿಜ್ೆಯನುನು ಹೆೊಂತ್ೆೊಂ್ತ್ಯು್ಯವ 
ಆವತ್್ಣನಗಳೊೊೆಂಂದಿಗೆ ಕ್ಂಪ್ಸಿ, ಅದು ಹೆೋಗೆ ಪರಿಕ್ಟವಾಗಬೆೋಕೈೆಂಬುದನುನು 

ನಿಧ್್ಣರಿಸುತ್್ತ್ದೆ. ಪರಿಕ್ೃತಿಯ ಮೊಂರು ಮೊಂಲ ಆವತ್್ಣನಗಳೊಂೆದರೆ ತ್ಮ, ರಜ ಮತ್ು್ತ್ 
ಸತ್. ಈ ಮೊಂರು ಕ್ಂಪನಗಳ್ಳ ಪರಿಜ್ೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ಯನುನು ಪರಿವತಿ್ಣಸಿ, ಅದನುನು 

ತ್ಾಮಸಿಕ್, ರಾಜಸಿಕ್ ಹಾಗು ಸಾತಿ್ತ್್ವಕ್ವನಾನುಗಿ ಮಾಡುತ್್ತ್ವೆ.
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ಸಕೈಾರಾತ್ಮೆಕ್ Cಗಳ್ಳ ಹಾಗು ನಕೈಾರಾತ್ಮೆಕ್ Dಗಳ್ಳ ಒಂದು ನಿದಿ್ಣರ್ಟ ಗುರಿಯನುನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ತ್ಲುಪಲು ನಮಗೆ 
ಹಮಾಮೆಹತಿಯನುನು ನಿೋಡುತ್್ತ್ವೆ. ಆ ಗುರಿ ಇಷಾಟನಿರ್ಟಗಳನೆೊಂನುಳಗೆೊಂಂಡು ಸಾಂಸಾಕಾರಿಕ್ವಾಗಿದದಲ್ಲಿ, ಆ ಇಷಾಟನಿರ್ಟಗಳ 
ಪೊಂರೆೈಕೈೆಗೆ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ನಾವು C ಅಥವಾ D ಗಳನುನು ಅನುಭ್ವಿಸುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೊಂ, ಸಂಸಾಕಾರಗಳೊಂೆದರೆ 
ಕ್ಂಪೊಂ್ಯಟರಿನ ವೆೈರಸ್ ಗಳಿದದಂತ್ೆ: ಅವು ಚಕ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸೆೊಂೋಂಕ್ನುನು ತ್ಗುಲ್ಸಿ, ಅವುಗಳ ಕೈಾಯ್ಣನಿವ್ಣಹಣೆಯ ಮ್ೋಲೆ 
ಹಡಿತ್ ಸಾಧಿಸುತ್್ತ್ವೆ. ಸಂಸಾಕಾರಗಳ್ಳ ಆಧಿಪತ್್ಯ ಸಾಥೆಪ್ಸಿದಾಗ, C ಸಿಥೆತಿಗಳನುನು ಅನುಭ್ವಿಸಲು ನಾವು ಸಂಸಾಕಾರಗಳ 
ಪೊಂರೆೈಸುವಿಕೈೆಯನುನು ಆಧ್ರಿಸುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ. ಇಲಲಿವಾದರೆ, ನಾವು Dನ ವಿಷಾದನಿೋಯ ಸಿಥೆತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ.

ವಿಶಿರ್ಟ ಪರಿಸಿಥೆತಿಗಳನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಸಂತ್ೃಪ್್ತ್, ತ್ಾತ್ಾಕಾಲ್ಕ್ವೂ ಅವಾಸ್ತ್ವಿಕ್ವೂ ಆಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂತ್ೃಪ್್ತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಮನುರ್್ಯನು ತ್ೃಪ್್ತ್-ಅತ್ೃಪ್್ತ್ಗಳ ವಿಚಾರವನೆನುೋ ಮರೆಯುತ್ಾ್ತ್ನೆ ಹಾಗು C ಮತ್ು್ತ್ D ಸಿಥೆತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆೊಂಯಾದಟ 
ಕ್ನಿರ್್ಠವಿರುವ ಹಗುರತ್ಯೆ ಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ ನಲೆಗೆೆೊಂಳ್ಳಳುತ್ಾ್ತ್ನ.ೆ ಅರ್ಾ್ಣತ್ ಅದು, ಅತಿ್ತ್ತ್್ತ್ ತ್ೊಂಗಾಡದ ೆತ್ನನು ನಿದಿ್ಣರ್ಟ ಪಥದಲ್ಲಿ 
ಹೆೊಂಯಾದಟದ ಕ್ಮಾನು ಕ್ರಿಮವಾಗಿ ಕ್ಡಿಮ್ಯಾಗುತ್್ತ್ ಮಧ್್ಯಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಧ್ಾನವಾಗಿ ಸಿಥೆತ್ಗೆೊಂಳ್ಳಳುವ ಲೆೊಂೋಲಕ್ದ 
ಸಮತ್ೆೊಂೋಲ್ತ್ ಸಿಥೆತಿಯಂತ್ೆ. 

ಪ್ರಿಯ ಬಾಬೊಂಜಿಯವರು ಈ ಸಮತ್ೆೊಂೋಲ್ತ್ ಸಿಥೆತಿಯನುನು ಹೋಗೆ ಬಣಿಣಿಸಿದಾದರೆ: “ಇದು ಮತ್ು್ತ್ ಅದು ಈಗ 
ಹೆೊಂರಟುಹೆೊಂೋಗಿವ,ೆ” ಅರ್ಾ್ಣತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ಯೋವ್ಣನು ವಿರುದ್ಧತ್ಗೆಳ ಹೆೊಂಯಾದಟವನುನು, ಅಂದರ ೆದ್ವಂದ್ವಗಳನುನು ಮಿೋರಿದಾದನ.ೆ 
“ಇದು ಮತ್ು್ತ್ ಅದು ಹೆೊಂರಟುಹೆೊಂೋದಾಗ,” ವಿರುದ್ಧತ್ೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆೊಂಯಾದಟ ಅದೆರ್ುಟ ಕ್ನಿರ್್ಠವಾಗಿರುತ್್ತ್ದೆಂದರೆ 
ವೆೈರುಧ್್ಯಗಳ್ಳ ಬಹುತ್ೆೋಕ್ ಒಂದೆೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್್ತ್ವೆ. ಆದದರಿಂದಲೆೋ ಆ ಸಿಥೆತಿಯನುನು “ಅವ್ಯಕ್್ತ್ಗತಿ” ಎನುನುವರು. ವ್ಯಕ್್ತ್ ಎಂದರೆ 
ಪರಿಕ್ಟವಾಗಿರುವುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್್ತ್ ಎಂದರೆ ಪರಿಕ್ಟವಾಗದಿರುವುದು. ದ್ವಂದ್ವಗಳ್ಳ ವ್ಯಕ್್ತ್ವಾಗುವುದಿಲಲಿವೆಂದರೆ ಅವು 
ಲಯವಾಗಿವೆ ಎಂದಥ್ಣವಲಲಿ. ದ್ವಂದ್ವಗಳಿದದರೊಂ ಅವು ಅಭಿವ್ಯಕ್್ತ್ಗೆೊಂಳ್ಳಳುವುದಿಲಲಿ. ಇದರಥ್ಣ ಅವು ವ್ಯಕ್್ತ್ಗೆೊಂಳ್ಳಳುವ 
ಸಾಧ್್ಯತ್ೆಯಿದೆ, ವ್ಯಕ್್ತ್ಗೆೊಂಳ್ಳಳುತ್್ತ್ವೆ ಕ್ೊಂಡ. ಅಗತ್ಾ್ಯನುಸಾರ ಅವು ವಿಶೆೋರ್ ಸಂದಭ್್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೊಂಮುಮೆತ್್ತ್ವೆ. Cಗಳ್ಳ ಮತ್ು್ತ್ 
Dಗಳನುನು ಹೆೊಂರಸೊಂಸುತ್್ತ್, ನಮಗೆ ಪೆೊಂರಿೋತ್ಾಸೆಹ ನಿೋಡುವ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಮೊಂಲಕ್ ನಮಗೆ ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನ 
ಮಾಡಲೆಂದೆೋ ಅವು ಅಭಿವ್ಯಕ್್ತ್ಗೆೊಂಳ್ಳಳುತ್್ತ್ವೆ.

ವಿವಿಧ್ ಚಕ್ರಿಗಳ ಕ್ಂಪನ ಮಾದರಿಗಳ್ಳ ವಿಶಿರ್ಟ ಗುರುತ್ನುನು ಹೆೊಂಂದಿವ,ೆ ಉದಾಹರಣಗೆ,ೆ ಮಕ್ಕಾಳ್ಳ ಅಥವಾ ಜಿೋವನಸಂಗಾತಿ 
ಅಥವಾ ವಾ್ಯಪಾರದ ಸಹೆೊಂೋದೆೊಂ್ಯೋಗಿಗಳೊೊೆಂಂದಿಗಿನ ನಮಮೆ ಸಂಬಂಧ್. ನಮಮೆ ಮಕ್ಕಾಳೊೊೆಂಂದಿಗಿದಾದಗ ನಮಗ ೆದೆೊಂರಯೆುವ 
ಅಪಾರ ನೆಮಮೆದಿ ಹಾಗು ಶಾಂತಿ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ನಿಮಮೆ ಮಗು ನಿಮಮೆ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕ್ುಳಿತಿರುವುದನುನು ಕ್ಲ್ಪಾಸಿಕೈೆೊಂಳಿಳು. 
ಆಗ ನಿಮಮೆ ಹೃದಯದ ಕ್ಂಪನಗಳ ಮಾದರಿಯನುನು ಗಮನಿಸಿ. ಮಗು ಆಟಿಕೈೆಗಾಗಿ ಹಠ ಮಾಡುತಿ್ತ್ರುವಾಗ, 

ವಿಶಿರ್ಟ ಪರಿಸಿಥೆತಿಗಳನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಸಂತ್ೃಪ್್ತ್, ತ್ಾತ್ಾಕಾಲ್ಕ್ವೂ ಅವಾಸ್ತ್ವಿಕ್ವೂ 
ಆಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸಂತ್ೃಪ್್ತ್ಯಲ್ಲಿ ಮನುರ್್ಯನು ತ್ೃಪ್್ತ್-ಅತ್ೃಪ್್ತ್ಗಳ ವಿಚಾರವನೆನುೋ 

ಮರೆಯುತ್ಾ್ತ್ನೆ ಹಾಗು C ಮತ್ು್ತ್ D ಸಿಥೆತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆೊಂಯಾದಟ ಕ್ನಿರ್್ಠವಿರುವ 
ಹಗುರತ್ೆಯ ಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೆೊಂಳ್ಳಳುತ್ಾ್ತ್ನೆ.
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ಅಥವಾ ನಂತ್ರ ಬಂಡಾಯಕೈೆೊಂೋರ ಹದಿವಯಸಕಾನಾಗಿದಾದಗಲೊಂ, ಅವನು ನಿಮಮೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಕ್ುಳಿತ್ೆೊಂಡನೆಯೆ 
ನಿಮಮೆ ಹೃದಯದ ಕ್ಂಪನಗಳ ಮಾದರಿಯನುನು ಗಮನಿಸಿ. ಪರಸಪಾರ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ತ್ೆೊಂಂದರೆಯಿರಲ್, 
ಮೌನದಿಂದ ಜೆೊಂತ್ೆಯಾಗಿ ಕ್ುಳಿತ್ುಕೈೆೊಂಳ್ಳಳುವುದು ಆತ್ಮೆಕೈೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡನೆೋ ಚಕ್ರಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿರ್ಟ ಕ್ಂಪನದ 
ಮಾದರಿಯನುನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್್ತ್ದೆ. ಪರಿಥಮತ್ಃ ಅದಕೈೆಕಾ ಕೈಾರರ್ವೆಂದರೆ, ಆ ನಮಮೆ ಪ್ರಿೋತಿಯ ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮೆವೆೋ 
ನಮಮೆನುನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಮಮೆನುನು ತ್ನನು ತ್ಂದೆತ್ಾಯಿರನಾನುಗಿ ಆಯುದಕೈೆೊಂಂಡಿದೆ. ಗಭ್್ಣಧ್ಾರಣೆಗೊಂ ಮುನನುವೆೋ ಒಂದು 
ಮಟಟದ ಅನುರರ್ನವಾಗಿಹೆೊಂೋಗಿತ್ು್ತ್. 

ಈ ಬಾಂಧ್ವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಲೆವೊಮ್ಮೆ ಒತ್್ತ್ಡವುಂಟಾದಾಗ, ಈ ಸಂಬಂಧ್ದ ಕ್ುರಿತ್ು ಏನೊಂ ತಿಳಿಯದಂತ್ಾಗಿ, “ಇಂಥ ತ್ುಂಟ 
ಮಗು ನನಗೆೋಕೈೆ ಸಿಕಕಾತ್ೆೊಂೋ!” ಎನುನುವಂತ್ಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗೊಂ್ಯ, ಅದೆೋ ಸಂಬಂಧ್ವು ಕೈೆೊಂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ೆೊಂೋರ್ ನಿೋಡಿ, 
ಶಾಂತಿಯನುನು ತ್ರುತ್್ತ್ದೆ. ಎರಡು ಸಂದಭ್್ಣಗಳಲೊಂಲಿ, ಎರಡನೆೋ ಚಕ್ರಿದ ಕ್ಂಪನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆೋಳ್ಳವುದು ಸಾಕ್ಷ್ಟದೆ.  
ನಾವು ಆತ್ಮೆಚಕ್ರಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಂಪನವನುನು ಅನುಭ್ವಿಸಿ ಪರಿಶಾಂತ್ತ್ೆಯ ಅನುಭ್ವ ಪಡೆದಾಗ, ಒಂದು ಮಟಟದ ಆತಿಮೆಕ್ 
ಅನುರರ್ನವಿದಯೆೆಂದು ಅರಿತ್ುಕೈೆೊಂಳಳುಬಹುದು. ಅಂತ್ಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಚಕ್ರಿದಲ್ಲಿ ಲಘುತ್್ವ ಅಥವಾ ಕೈೆೊಂೋಮಲತ್ಯೆ 
ಅನುಭ್ವವಾಗುತ್್ತ್ದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭ್ವವಾಗುತ್್ತ್ಲೆೋ, ಮೊಂರನೆೋ ಚಕ್ರಿದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕ್ಂಪನದ 
ಅನುಭ್ವ ಸೊಂಥೆಲವಾಗಿಲಲಿದೆ ಕ್ರಗಿಹೆೊಂೋಗುವಂತ್ೆ ಭ್ಾಸವಾದರೆ, ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಭ್ಾವಪೊಂರ್್ಣವಾಗಿರಲ್ದೆಯೆಂದು 
ಅರ್ೆೈ್ಣಸಿಕೈೆೊಂಳಳುಬಹುದು. ಹೃದಯವು ಸ್ವತ್ಂತ್ರಿ, ಹೆೊಂರೆರಹತ್, ವಿಸತೃತ್, ಹಗುರ ಮತ್ು್ತ್ ಹರ್್ಣದ ಅನುಭ್ವದಿಂದ 
ತ್ುಂಬಿಕೈೆೊಂಳ್ಳಳುವುದು ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಮತ್್ತ್ರ್ುಟ ಭ್ರವಸಯೆನುನು ನಿೋಡುತ್್ತ್ದ.ೆ ನಮಮೆ ವಿಕೈಾಸಕೈೆಕಾ ಒಳಿತ್ಾದುದು ಸಂಭ್ವಿಸಿದಾಗಲಲೆಲಿ 
ಇಂತ್ಹ ಅನುಭ್ವವಾಗುತ್್ತ್ದೆ. ಆದದರಿಂದಲೆೋ ನಮಮೆ ಗುರುಗಳಂತ್ಹ ಮಹಾತ್ಮೆರ ಬಳಿ ಕ್ುಳಿತ್ಾಗಲೆಲಲಿ ಅಪರಿಮಿತ್ 
ಆನಂದದ ಅನುಭ್ವವಾಗುವುದು. ಇಂತ್ಹ ಸಂಕೈೆೋತ್ಗಳನುನು ಆಧ್ರಿಸಿ, ನಮಮೆ ಸಂಬಂಧ್ವು ಅರಳಿ ಫಲನಿೋಡುವುದಂೆದು 
ನಾವು ಖ್ಂಡಿತ್ವಾಗಿ ನಿಧ್್ಣರಿಸಬಹುದು. ಅದಕೈೆಕಾ ವಿಲೆೊಂೋಮವಾಗಿ, ಮೊಂರನೆೋ ಚಕ್ರಿದಲ್ಲಿ ಸೊಂಥೆಲತ್ೆಯಿದುದ, ಅದು 
ಅಲಪಾಮಟಟದಲ್ಲಿ ಒಂದನೆೋ ಚಕ್ರಿದಲೊಂಲಿ ಇದಾದಗ ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಫಲಕೈಾರಿಯಾಗಲಾರದೆಂದು ತಿಳಿದುಕೈೆೊಂಳಳುಬಹುದು. 

ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಮುಖ್ ನಿಧ್ಾ್ಣರಗಳನುನು ಕೈೆೈಗೆೊಂಳ್ಳಳುವ ಮೊದಲು ನಮಮೆ ಇಡಿೋ ವ್ಯವಸೆಥೆಯೆೋ ಎರಡು ಪವ್ಣತ್ಗಳ 
ನಡುವೆ ಸಿಲುಕ ನಜುಜುಗುಜಾಜುದಂತ್ೆ ಭ್ಾಸವಾಗಬಹುದು. ಧ್ೊಂಳಿೋಪಟವಾಗುತಿ್ತ್ರುವ ಭ್ಾವನೆ ನಿಮಮೆಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಬಂದರೆ, 
ನಿೋವು ಮಾಡಬಯಸುತಿ್ತ್ರುವ ಕೈೆಲಸವನುನು ಕ್ೊಂಡಲೆೋ ಕೈೆೈಬಿಡಿ. ಜೆೊಂತ್ೆಗೆ, ಯಾವುದೆೋ ವ್ಯಕ್ತ್ಯ ಉಪಸಿಥೆತಿಯಿಂದ ನಿಮಮೆ 
ಶಾಂತಿ ಕ್ದಡಿ, ಎರಡನೆೋ ಚಕ್ರಿದಲ್ಲಿ ಭ್ಾರವೆನಿಸಿದರೆ, ಆ ಸಂಬಂಧ್ದಿಂದ ದೊಂರವಿರಬೆೋಕೈೆಂದು ತಿಳಿದುಕೈೆೊಂಳಿಳು.

“ಇದು ಮತ್ು್ತ್ ಅದು ಹೆೊಂರಟುಹೆೊಂೋದಾಗ,” ವಿರುದ್ಧತ್ೆಗಳ ನಡುವಿನ 
ಹೆೊಂಯಾದಟ ಅದೆರ್ುಟ ಕ್ನಿರ್್ಠವಾಗಿರುತ್್ತ್ದೆಂದರೆ ವೆೈರುಧ್್ಯಗಳ್ಳ ಬಹುತ್ೆೋಕ್ ಒಂದೆೋ 

ಆಗಿಬಿಡುತ್್ತ್ವೆ. ಆದದರಿಂದಲೆೋ ಆ ಸಿಥೆತಿಯನುನು “ಅವ್ಯಕ್್ತ್ಗತಿ” ಎನುನುವರು.
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ನಿೋವು C ಮತ್ು್ತ್ D ಎರಡಕ್ೊಂಕಾ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೋಕ್ು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾಲಕಾನೆೋ ಚಕ್ರಿದಿಂದ ಹೆೊಂಮುಮೆವ ಅಧ್ೆೈಯ್ಣವು 
ನಿೋವು ಮಾಡಬಯಸುತಿ್ತ್ರುವ ಕೈಲೆಸವನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೆೋಕೈಂೆಬ ಸೊಂಚನಯೆಾಗಿರಬಹುದು. ನಿೋವು ಸದಾ ಧ್ೆೈಯ್ಣಸಥೆರಾಗಿದಿದೋರಿ 
ಎಂದುಕೈೆೊಂಳಿಳು. ನಿೋವಿೋಗ ಕೈೆೋಳಬಹುದು: ಯಾವುದಕೈಾಕಾಗಿ ಧ್ೆೈಯ್ಣ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅನೆೈತಿಕ್ವಾದುದನುನು ಮಾಡುವ 
ಧ್ೆೈಯ್ಣದಿಂದ ಪರಿಯೋಜನವೆೋನು? ಕೈೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಐದನೆೋ ಚಕ್ರಿವು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಸಪಾರ್ಟತ್ೆಯನೊಂನು ನಿೋಡುವುದಿಲಲಿ. 
ನಿಮಮೆನುನು ನಿೋವು ಕೈೆೋಳಿಕೈೆೊಂಳಳುಬಹುದು, “ಈ ಸಪಾರ್ಟತ್ೆಯನುನು ನಾನು ಹೆೋಗೆ ತ್ಾನೆ ಬಳಸಿಕೈೆೊಂಳಳುಬಲೆಲಿ?” ನಿಮಮೆ ಅಂತ್ರಂಗದ 
ಉದೆದೋಶವೆೋನು? ಆ ಸಪಾರ್ಟತ್ಯೆಿಂದ ನಿೋವೊಂದು ಕೈಟೆಟ ಕೈಲೆಸವನುನು ಮಾಡಲ್ದಿದೋರಂೆದರ,ೆ ನಿಮಮೆಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ೆೈಯ್ಣವಿರದುದಕೈೆಕಾ 
ದೆೋವರಿಗೆ ಕ್ೃತ್ಜ್ಞರಾಗಿರಿ.

ಮನೆೊಂೋಮಂಡಲದಲ್ಲಿ “ಆತ್ ಮತ್ು್ತ್ ನಾನು”ಗಳ ಲ್ೋಲೆ

ಮನೆೊಂೋಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಐದು ದ್ವಂದ್ವಗಳಿರುವುದಾದರ ೆ(ಪರಿತಿಯಂದು ಚಕ್ರಿಕ್ೊಂಕಾ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ), ಮನೆೊಂೋಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 
ಒಂದೆೋ ದ್ವಂದ್ವವಿರುತ್್ತ್ದೆ: ಆತ್ ಮತ್ು್ತ್ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಭ್ಗವಂತ್ ಮತ್ು್ತ್ ನಾನು. ನಾನು ಮಹತ್ಾ್ತ್ಗಿರುವಾಗ ಆತ್ನ 
ಸನಿನುಧಿ ಅರ್ುವಾಗಿರುತ್್ತ್ದೆ, ನಾನು ಅರ್ುವಾದಂತ್ೆ, ಆತ್ನ ಸನಿನುಧಿ ಮಹತ್ಾ್ತ್ಗುತ್್ತ್ದೆ. ಮನೆೊಂೋಮಂಡಲ ನಿೋಡುವ 
ಪಾಠವೆಂದರೆ, ನಿಮಮೆ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ನೆೋ ಪರಿಧ್ಾನವಾಗಿರಲು, ನಿಮಮೆನುನು ನಿೋವು ಅಳಿಸಿಕೈೆೊಂಳ್ಳಳುವುದು.

ತ್ಮಮೆ ಸಹವತಿ್ಣಗಳಲೆೊಂಲಿಬ್ಬರಿಗ ೆಬರದೆ ಪತ್ರಿದಲ್ಲಿ ಬಾಬೊಂಜಿಯವರು ಹೆೋಳ್ಳತ್ಾ್ತ್ರ,ೆ “ಆತ್ನನುನು ಸಮೆರಿಸಿಕೈೆೊಂಳಳುದ ೆಕ್ಳೊದೆ ಒಂದೆೋ 
ಒಂದು ಕ್ಷರ್ಕ್ೊಂಕಾ ಪರಿತ್ಪ್ಸಬೆೋಕ್ು.” ಯಹೊಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಪರಿಕ್ಲಪಾನಯೆಾದ “ಹಾತ್”, ಅಂದರ ೆದಾರಿತ್ಪುಪಾವುದು ಅಥವಾ 
ಮೊಂಲದಿಂದ ದೊಂರವಾಗುವುದನುನು ಇದು ನನೆಪ್ಸುತ್್ತ್ದ.ೆ ಅದು ಹೆೋಗಂೆದರ ೆನಿಮಮೆ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೆೊಂೋನನುನು ಏರೆೊಂಪೆಲಿೋನ್ 
ಮೊೋಡ್  ನಲ್ಲಿರಿಸಿದಂತ್:ೆ ಸಿಗನುಲ್ ಇರುತ್್ತ್ದ,ೆ ಆದರ ೆಅದನುನು ಸಿ್ವೋಕ್ರಿಸದಂತ್ ೆನಿೋವು ತ್ಡಹೆಾಕದಿದೋರಿ. ಅದೆೋ ರಿೋತಿ, ದೆೈವಿಕ್ 
ಸಂಕೈೆೋತ್ಗಳ್ಳ ನಮಗೆ ಸದಾ ಲಭ್್ಯವಿರುತ್್ತ್ವೆ. ನಾವು ಅದನುನು ಸಿ್ವೋಕ್ರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೆೋಕ್ು, ಅಷೆಟ. ಕ್ಳೊದೆಹೆೊಂೋದ 
ಕ್ಷರ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪಶಾ್ಚತ್ಾ್ತ್ಪ ಪಡುವುದೆಂದರೆ, ವಿಷಾದಿಸುವುದು, ಅಥವಾ ಪಾಪಪರಿಜ್ೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಶೆ ಹೆೊಂಂದುವುದಲಲಿ. 
ಪಶಾ್ಚತ್ಾ್ತ್ಪವಂೆದರ ೆಆತ್ಮೆವಿಶಾ್ವಸದಿಂದ ಮೊಂಲಕೈೆಕಾ ಮರಳಲು ನಿಧ್್ಣರಿಸುವುದು. ಆಗ, ಪೆರಿೋಮವೆೋ ನಮಮೆನುನು ಮುನನುಡಸೆುವುದು.  

ಭ್ೌತಿಕ್ ಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿೋಮವು ನಮಮೆ ಇಂದಿರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಿಯಲಾಲಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಕ್ಟವಾಗುತ್್ತ್ದೆ. ಸೃಷ್ಟಯ ಗುರ್ವಾದ 
ತ್ಮದೆೊಂಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೈೆೊಂಳ್ಳಳುವ ನಾವು ಆ ಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ೆೊಂೋಗವನುನು ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ; ಅದು ತ್ಾಮಸಿಕ್. ದೆೈಹಕ್ 
ಸುಖ್ಭ್ೆೊಂೋಗಗಳೊಂೆದೊಂ ಹೃದಯವನುನು ತ್ಣಿಸಲಾರವು. ಸತ್್ಯವೆಂದರೆ, ಕೈಾಮದ ಪೊಂರೆೈಕೈೆಯ ನಂತ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 
ಉಂಟಾಗುವ ತ್ೃಪ್್ತ್ಯ ಕೈೆೊಂರತ್ೆ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತ್ರವನುನು ಅಧಿಕ್ಗೆೊಂಳಿಸುತ್್ತ್ದೆ ಹಾಗು ಅದರಿಂದ 
ಖೇೆೋದವುಂಟಾಗುತ್್ತ್ದೆ.

ನಾನು ಅರ್ುವಾದಂತ್ೆ, ಆತ್ನ ಸನಿನುಧಿ ಮಹತ್ಾ್ತ್ಗುತ್್ತ್ದೆ. ಮನೆೊಂೋಮಂಡಲ ನಿೋಡುವ 
ಪಾಠವೆಂದರೆ, ನಿಮಮೆ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ನೆೋ ಪರಿಧ್ಾನವಾಗಿರಲು, ನಿಮಮೆನುನು ನಿೋವು 

ಅಳಿಸಿಕೈೆೊಂಳ್ಳಳುವುದು.
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ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೆರಿೋಮವು ಭ್ಾವನಾತ್ಮೆಕ್ವಾಗಿ ಪರಿಕ್ಟಗೆೊಂಳ್ಳಳುತ್್ತ್ದೆ. ರಾಜಸಿಕ್ವಾದ ಮತ್ು್ತ್ ರೊಂಪಾಂತ್ರಿಯಾದ 
ಮನೆೊಂೋಭ್ಾವನೆಗಳ ಸ್ತ್ರದೆೊಂಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೈೆೊಂಳ್ಳಳುವ ನಾವು ಆ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಭ್ೆೊಂೋಗವನುನು ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸುತ್ೆ್ತ್ೋವೆ. ಆದರೆ, 
ರಾಜಸಿಕ್ ಭ್ೆೊಂೋಗವು ತ್ನನು ಅಂತ್ಗ್ಣತ್ ಅಸಿಥೆರತ್ೆಯ ಕೈಾರರ್ದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೊಂ ಹಡಿತ್ಕೈೆಕಾ ಸಿಗದಿರುವಂತ್ಹುದು. ರಜ 
ಉಂಟುಮಾಡುವ ಈ ಅಸಿಥೆರತ್ೆಯ ಕೈಾರರ್ದಿಂದ ಪೆರಿೋಮಿಯು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ್ವನುನು ಪುನಪ್ಣರಿಶಿೋಲ್ಸುತ್್ತ್, 
ಗತ್ಕೈಾಲದ ಘಟನಗೆಳ್ಳ ಹಾಗು ಭ್ವಿರ್್ಯದ ಸಾಧ್್ಯತ್ಗೆಳನುನು ಕ್ುರಿತ್ು ಆಲೆೊಂೋಚಿಸುತ್್ತ್ ಅನಿಶಿ್ಚತ್ವಾಗಿರುತ್ಾ್ತ್ನ.ೆ ಪೆರಿೋಮಲೆೊಂೋಕ್ದಲ್ಲಿನ 
ಸಾಥ್ಣಕ್ತ್ೆ ಎಂದಿಗೊಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಲಲಿ; ಅದರಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಂದೆ-ಮುಂದೆ ಹೆೊಂಯಾದಟವಿರುತ್್ತ್ದೆ.

ಆಧ್ಾ್ಯತಿಮೆಕ್ ಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೆರಿೋಮವು ದೆೈವಿಕ್ತ್ೆಯಂದಿಗಿನ ಅತ್ು್ಯನನುತ್ ಒಲವಾದ ಭ್ಕ್ತ್ಯಾಗಿ ಉನನುತಿಗೆೋರುತ್್ತ್ದೆ. ಇದು 
ದೆೈವಿಕ್ ಗುರ್ಗಳ್ಳ, ಅಂದರೆ ಸದುಗೆರ್ಗಳೊಡೆೆಗಿನ ಮಮಕೈಾರವನುನು ಮಿೋರಿದ ಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ್ಹುದು. ಶಿರಿೋಕ್ೃರ್ಣಿ 
ಹೆೋಳಿದಂತ್,ೆ ಭ್ಕ್ತ್ಯು ಎಲಲಿ ಗುರ್ಗಳನೊಂನು ಮಿೋರಿಸುವಂತ್ಹುದು. ಗುರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಗಿಹೆೊಂೋದರ ೆನಾವು ನಿಜಾಥ್ಣದಲ್ಲಿ 
ಭ್ಗವಂತ್ನನುನು ಎಂದಿಗೊಂ ಕೈಾರ್ಲಾರೆವು. 

ನಾವು ರೊಂಪ ಮತ್ು್ತ್ ಗುರ್ಗಳ ಮ್ೋಲ್ನ ಮೊೋಹವನುನು ತ್ೆೊಂರದೆರ ೆಮಾತ್ರಿವೆೋ ನಿಗು್ಣರ್, ನಿರಾಕೈಾರನನುನು ಕೈಾರ್ಬಹುದು. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಬರಿಹಮೆವಿದೆ್ಯಯೆೋ ಆಗಲ್, ಸಾತಿ್ತ್್ವಕ್ ಗುರ್ಗಳ ನಿರಿೋಕ್ೆಯಂದಿಗೆ ನಾವು ಭ್ಗವಂತ್ನ 
ಬಳಿಸಾರಿದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮೆನೆೊಂಂದಿಗಿನ ನಮಮೆ ಸಂಬಂಧ್ ದೊಂಷ್ತ್ವಾಗುತ್್ತ್ದೆ. ಅದೆೊಂಂದು ಇಚೆಛೆಯೆೋ ನಿಮಿತ್್ತ್ವಾಗಿ, 
ಸಂಬಂಧ್ ವಾ್ಯವಹಾರಿಕ್ವಾಗುತ್್ತ್ದೆ. ಅಷಾಟವಕ್ರಿ ಋಷ್ಯ ಹತ್ವಚನದಂತ್ೆ ಇಚೆಛೆಗಳನುನು ವಿರ್ವೆಂದುಕೈೆೊಂಂಡರೆ, ವಿರ್ದ 
ಒಂದೆೋ ಒಂದು ಹನಿಯು ಪವಿತ್ರಿ ಸಂಬಂಧ್ವನುನು ಕ್ಳಂಕತ್ಗೆೊಂಳಿಸಿ ಭ್ಕ್ತ್ ಪಕ್್ವವಾಗುವಲ್ಲಿ ಕ್ಂಟಕ್ವಾಗಬಹುದು. 

ಆಧ್ಾ್ಯತಿಮೆಕ್ ಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪೆರಿೋಮವು ದೆೈವಿಕ್ತ್ೆಯಂದಿಗಿನ ಅತ್ು್ಯನನುತ್ ಒಲವಾದ ಭ್ಕ್ತ್ಯಾಗಿ 
ಉನನುತಿಗೆೋರುತ್್ತ್ದೆ. ಇದು ದೆೈವಿಕ್ ಗುರ್ಗಳ್ಳ, ಅಂದರೆ ಸದುಗೆರ್ಗಳೊಡೆೆಗಿನ ಮಮಕೈಾರವನುನು 
ಮಿೋರಿದ ಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ್ಹುದು. ಶಿರಿೋಕ್ೃರ್ಣಿ ಹೆೋಳಿದಂತ್ೆ, ಭ್ಕ್ತ್ಯು ಎಲಲಿ ಗುರ್ಗಳನೊಂನು 
ಮಿೋರಿಸುವಂತ್ಹುದು. ಗುರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಗಿಹೆೊಂೋದರೆ ನಾವು ನಿಜಾಥ್ಣದಲ್ಲಿ ಭ್ಗವಂತ್ನನುನು 

ಎಂದಿಗೊಂ ಕೈಾರ್ಲಾರೆವು.

ಭ್ಕ್ತ್ಯು ಗುರುವಿನ ಮಾನಸಿಕ್ ಗಭ್್ಣವನುನು ಪರಿಭ್ಾವಿತ್ಗೆೊಂಳಿಸುತ್್ತ್ದೆ. ಈ ಭ್ಕ್ತ್ಯು ಪೆರಿೋಮಪೊಂರಿತ್, 
ಗೌರವಪೊಂರ್್ಣ, ಕ್ೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಯಿಂದ ಸಿಥೆರವಾಗಿದದರೆ, ದಿವ್ಯಲೆೊಂೋಕ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೊಂಸದೆೊಂಂದು ಅಸಿ್ತ್ತ್್ವ, ಆಧ್ಾ್ಯತಿಮೆಕ್ 
ಅಸಿ್ತ್ತ್್ವ (ಸಿಪಾರಿಚುಅಲ್ ಎಂಟಿಟಿ) ಜನಮೆ ತ್ಾಳ್ಳತ್್ತ್ದೆ. ಅದು ನಿಮಮೆದೆೋ ಅಸಿ್ತ್ತ್್ವ. ಬೆೋರೆಯವರ ಭ್ಕ್ತ್ಯನುನು 
ನಕ್ಲು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್್ಯವಿಲಲಿದಂತ್ೆಯೆ, ನಿೋವು ಬೆೋರೆ ಯಾರ ಅಸಿ್ತ್ತ್್ವವನೊಂನು ತ್ೆಗೆದುಕೈೆೊಂಳಳುಲಾರಿರಿ. 

ಅಂತ್ಹ ಆಧ್ಾ್ಯತಿಮೆಕ್ ಅಸಿ್ತ್ತ್್ವವನುನು-ನಿಮಮೆ ಸ್ವಂತ್ ಅಸಿ್ತ್ತ್್ವವನುನು ಪಡೆಯುವಂತ್ೆ, ಎಲಲಿರೊಂ ವಿಕೈಾಸ ಹೆೊಂಂದಲು ಸಾಧ್್ಯ; 
ಹೆೊಂಂದಬೆೋಕ್ು. ಗುರುಗಳ್ಳ ತ್ಮಮೆ ಮಾನಸಿಕ್ ಗಭ್್ಣದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಾ್ಯಸಿಯನುನು ಉಳಿಸಿಕೈೆೊಂಳಳುಲು ಆ ಅಭ್ಾ್ಯಸಿಗೆ ಇರಬೆೋಕೈಾದ 
ಅಹ್ಣತ್ಯೆೆಂದರ,ೆ ಆತ್ನು ಪೆರಿೋಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಪೆರಿೋಮಿಸಬೆೋಕ್ು, ಆರಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಬೆೋಕ್ು, ಗೌರವಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೆೋಕ್ು; ಪೆರಿೋಮ, ಆರಾಧ್ನೆ ಮತ್ು್ತ್ ಗೌರವಗಳನುನು ಮರಳಿ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ 
ವೆೈಯಕ್ತ್ಕ್ ಇಚೆಛೆ ಅಥವಾ ಅಪೆೋಕ್,ೆ ಅಥವಾ ಆಶ ೆಅಥವಾ ಯಾವುದೆೋ ಬಗಯೆ ಇಚಾಛೆಪೊಂರೆೈಕೈಯೆ ಬೆೋಡಿಕೈ ೆಇರಕ್ೊಂಡದು.
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ಭ್ಕ್್ತ್ನೆೊಂಬ್ಬನು ಶರಣಾಗತಿಯ ಜಿೋವನವನುನು ನಡಸೆುತ್ಾ್ತ್ನ.ೆ ಅದು ಸಂತ್ೆೊಂೋರ್ದಿಂದಲೆೋ ದೌಬ್ಣಲ್ಯಗಳನುನು ಒಪ್ಪಾಕೈೆೊಂಳ್ಳಳುವ, 
ನಿಶಿ್ಚಂತ್ೆಯಿಂದ ಕ್ೊಂಡಿದ ಸಮಪ್ಣಣಾಭ್ಾವ. ಶರಣಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರಿೋಮವಿದೆ, ಆದರೆ ಪೆರಿೋಮದ ಕ್ಲಪಾನೆಯಿರುವುದಿಲಲಿ; 
ಗೌರವವಿದೆ, ಆದರೆ “ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ೆ್ತ್ೋನೆ” ಎಂಬ ಕ್ಲಪಾನೆಯಿರುವುದಿಲಲಿ; ಕ್ೃತ್ಜ್ಞತ್ೆ ಇರುತ್್ತ್ದೆ, ಆದರೆ “ನಾನು ಕ್ೃತ್ಜ್ಞ” 
ಎಂಬ ಭ್ಾವನೆ ಅಳಿದಿರುತ್್ತ್ದೆ. ಪಶುಪರಿವೃತಿ್ತ್ಯ ಅಹಂಕೈಾರವು ಸಂಪೊಂರ್್ಣವಾಗಿ ಅಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಶರಣಾಗತಿಯ 
ಕ್ಲಪಾನೆಯೆೋ ಅಲ್ಲಿರುವುದಿಲಲಿ. ಮರವೊಂದು ಬೆಳೊಯೆಲು ಬಿೋಜ ಕ್ರ್ಮೆರೆಯಾಗಬೆೋಕ್ು. ಆಧ್ಾ್ಯತಿಮೆಕ್ ಅಸಿ್ತ್ತ್್ವದ ಹುಟಿಟಗೆ, 
“ನಾನು” ಮಾಯವಾಗಬೆೋಕ್ು. ನಂತ್ರ ನಾವು ಬಾಬೊಂಜಿಯವರ ಸಿಥೆತಿಯಂತ್ೆ ಸೊಂಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿ, ಯಾರ ಮ್ೋಲೊಂ ಏನನೊಂನು 
ಹೆೋರದಿದದರೊಂ ಎಲಲಿವೂ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಸಂಭ್ವಿಸುವ ಸಿಥೆತಿಯನುನು ತ್ಲುಪಬಲೆಲಿವು.

ಭ್ಕ್ತ್ಯು ಗುರುವಿನ ಮಾನಸಿಕ್ ಗಭ್್ಣವನುನು ಪರಿಭ್ಾವಿತ್ಗೆೊಂಳಿಸುತ್್ತ್ದೆ. ಈ 
ಭ್ಕ್ತ್ಯು ಪೆರಿೋಮಪೊಂರಿತ್, ಗೌರವಪೊಂರ್್ಣ, ಕ್ೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಯಿಂದ ಸಿಥೆರವಾಗಿದದರೆ, 
ದಿವ್ಯಲೆೊಂೋಕ್ದಲ್ಲಿ ಹೆೊಂಸದೆೊಂಂದು ಅಸಿ್ತ್ತ್್ವ, ಆಧ್ಾ್ಯತಿಮೆಕ್ ಅಸಿ್ತ್ತ್್ವ (ಸಿಪಾರಿಚುಅಲ್ 

ಎಂಟಿಟಿ) ಜನಮೆ ತ್ಾಳ್ಳತ್್ತ್ದೆ. ಅದು ನಿಮಮೆದೆೋ ಅಸಿ್ತ್ತ್್ವ.
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ಪೊಂಜ್ಯ ಚಾರಿೋಜಿ ಮಹಾರಾಜರ 
95ನೆೋ ಜನಮೆದಿನೆೊಂೋತ್ಸೆವಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿೋಡಿದ ಭ್ಾರ್ರ್

24 ಜುಲೆೈ 2022

ನಮೊಮೆಳಗೆ ಕೈೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಂಡುಬರುವ ಆಂತ್ರಿಕ್ ವಿಘಟನೆಯ ಸಿಥೆತಿಯ ಕೈಾರರ್ವೆಂದರೆ, ನಮಮೆ ದೃಷ್ಟಯನುನು 
ಮಸುಕೈಾಗಿಸುವ ಸಂಸಾಕಾರಗಳೊೊೆಂಂದಿಗಿನ ಒಡನಾಟ, ನಮಮೆ ನೆೈಜಸ್ವಭ್ಾವವನುನು ಮರೆಮಾಚುವ ತಿರಿಗುರ್ಗಳ್ಳ ಹಾಗು 
ಪ್ಂಡಪರಿದೆೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಐದು ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಕಲಿರ್ಟತ್ೆ. ಈ ಕಲಿರ್ಟತ್ೆಗೆ ಉತ್್ತ್ರವಿದೆ. ಅದೆೋ “ಆತ್ 
ಮತ್ು್ತ್ ನಾನು” ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವ.  ನಿಮನು ಸ್ವಭ್ಾವವನುನು ಅಡಗಿಸುವುದರಿಂದ, ‘ಆತ್ನ’ ಸ್ವಭ್ಾವ ಪರಿಕ್ಟಗೆೊಂಳ್ಳಳುತ್್ತ್ದೆ 
ಹಾಗು “ಆತ್ ಮತ್ು್ತ್ ನಾನು” ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವವು ಕೈೆೊಂನೆಯಲ್ಲಿ “ಆತ್” ಎಂಬ ಏಕ್ತ್್ವವಾಗಿ ಪರಿರ್ಮಿಸುತ್್ತ್ದೆ. 

ಪೊಂಜ್ಯ ಲಾಲಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಬರೆದಂತ್ೆ: “ದೆೋವರು ನಿಮಮೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೈೆೊಂಂಡು ನಿಮಮೆನುನು 
ಅನಾವರರ್ಗೆೊಂಳಿಸಿದಾದನ.ೆ ನಿೋವು ನಿಮಮೆನುನು ಅಡಗಿಸಿಕೈೆೊಂಂಡು ದೆೋವರನುನು ಅನಾವರರ್ಗೆೊಂಳಿಸಿ! ಅದೆೋ ನಿಜವಾದ ಸಾಧ್ನ.ೆ” 

ಪೆರಿೋಮಾದರಗಳೊೊೆಂಂದಿಗೆ,
ಕ್ಮಲೆೋಶ್


