
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ 

ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರ್,

ಶಿವಾಜಿಯ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ರಾಮದಾಸ ಸಾವಾಮಿಗಳು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥ್ಯನುನ ಎಂತಹ ದ್ೈವಿಕ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹ್ೇಳುತಿತಿದ್ದರ್ಂದರ್, ಸಾಕ್ಾತ್  ಹನುಮಂತನ್ೇ ಮಾರುವ್ೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಲ್ಸುತಿತಿದ್ದನ್ಂದು ಪರಿತಿೇತಿಯಿದ್. ಅಂತಹ 
ಒಂದು ಪರಿವಚನದಲ್ಲಿ, ಸೇತ್ಯ ಅಪಹರಣವಾಗಿ ಆಕ್ ಕಾಣ್ಯಾದ ನಂತರ ಹನುಮಂತನು ಆಕ್ಯನುನ ಮೊದಲ 
ಬಾರ ಕಂಡ ಸಂದರ್ಭವನುನ ರಾಮದಾಸರು ವಿವರಸುತಾತಿರ್. ರಾವಣನ ಉದಾಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ ಶ್ವಾೇತಪುಷ್ಪಗಳ ನಡುವ್ 
ಕುಳಿತಿರುವುದನುನ ಆತ ನ್ೋೇಡುತಾತಿನ್. 

ಈ ಕಥ್ಯನುನ ಕ್ೇಳುತಿತಿದ್ದಂತ್, ಮಗನನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹನುಮಂತ ಬ್ಚ್ಚಿ ಏಳುತಾತಿನ್. ತನನ ಮಾರುವ್ೇಷವನುನ ಕಳಚ್ 
ಎದು್ದನಂತು, “ಸಾವಾಮಿ, ನನ್ೋನಡ್ಯನ ಕಥ್ಯನುನ ಕ್ೇಳುವುದಕ್ಕಂತ ಹ್ಚ್ಚಿನ ಆನಂದ ಬ್ೇರ್ಲೋಲಿ ದ್ೋರ್ಯದ ಕಾರಣ, 
ನಾನು ಬಲು ಮುದದಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿವಚನಗಳನುನ ಆಲ್ಸುತಿತಿದ್್ದ. ಆದರ ್ವಿಷಾದವಂ್ದರ,್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಪಾ್ಪಗಿದ.್ 
ರಾವಣನ ಉದಾಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನೇವು ವಿವರಸದಂತ್ ಪುಷ್ಪಗಳು ಶ್ವಾೇತವಣ್ಭದಾ್ದಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಅವು ಕ್ಂಬಣ್ಣದಾ್ದಗಿದು್ದವು. 
ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತಯಾ, ಏಕ್ಂದರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ನನನ ಕಣಾ್ಣರ್ ಕಂಡಿದ್್ದೇನ್” ಎಂದನು.

ದವಯಾದೃಷ್ಟಿಯ ವರದಾನ ಪಡದ್ವರಾಗಿದ್ದರಂದ, ರಾಮದಾಸರು ಕಥ ್ಹ್ೇಳುವ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ೋಗಸತುತಿ. ಅವರು 
ಅನ್ೇಕರು ಮಾಡುವಂತ್ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥ್ಯನುನ ಕ್ೇವಲ ಪುನರಾವತಿ್ಭಸದ್, ರಗವದ್ೇತ್ಯ ಸಂಜಯನಂತ್, 
ಪರಿತಯಾಕ್ಷದಶಿ್ಭಯಾಗಿ ವಿವರಸುತಿತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಗಾರಿಹಯಾಶಕತಿಯೊಡನ್ ಬರುವ ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸದ್ೋಂದಗ್, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  

ಗ್ರಹಿಕೆ
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ಸತಯಾವನುನ ಸತಯಾವನಾನಗಿ ನ್ೋೇಡದರುವುದಕ್್ಕ, ದ್ೋೇಷಯುಕತಿ ವಿಚಾರ 
ಮತುತಿ ತಪು್ಪ ತಿಳಿವಳಿಕ್ಗ್ ಕಾರಣ, ನಾವು ಹ್ೋತುತಿ ಬಂದರುವ 

ಸಂಸಾ್ಕರಗಳಂ್ಬ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿನ ಹ್ೋರ್.

ಹನುಮಂತನ ಸಮೃತಿಯೇ ತಪಾ್ಪಗಿರಬ್ೇಕು, ಏಕ್ಂದರ್ ಹೋವುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಲೋ ಶ್ವಾೇತವಣ್ಭದಾ್ದಗಿದು್ದವು ಎಂದು 
ಅವರು ಆತನಗ್ ಹ್ೇಳಿದರು.

“ಹಾಗಾದರ್ ಶಿರಿೇರಾಮನನ್ನೇ ಕ್ೇಳೋ್ೇಣ,” ಎಂದು ಹನುಮಂತ ಘೋೇಷ್ಸಲು, ಇಬ್ಬರೋ ಹ್ೋರಟರು. ಇಬ್ಬರ 
ಅಭಿಪಾರಿಯವನುನ ಕ್ೇಳಿದ ಶಿರಿೇರಾಮ, “ಕ್ಷಮಿಸ, ನಾನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರದ  ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವಾಯಾಜಯಾವನುನ 
ಪರಹರಸಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ” ಎಂದನು.  ಅವರಬ್ಬರು ರಾಮನಂದ ಬೇಳೋ್್ಕಂಡರು. “ಸೇತಾಮಾತ್ಯನ್ನೇ ಕ್ೇಳೋ್ೇಣ. 
ಪುಷ್ಪಗಳ ಬಣ್ಣ ಕ್ಂಪ್ಂದು ಆಕ್ ಹ್ೇಳಬಲಲಿಳು.” ಎಂದು ಹನುಮಂತ ಹ್ೇಳಿದ.

ಅವರು ವಿಷಯವನುನ ಸೇತಾಮಾತ್ಗ್ ತಿಳಿಸದಾಗ ಆಕ್, “ರಾಮದಾಸರು ಸತಯಾವನ್ನೇ ನುಡಿಯುತಿತಿದಾ್ದರ್. ಪುಷ್ಪಗಳ 
ಬಣ್ಣ ಅಚಚಿ ಬಳಿಯಾಗಿತುತಿ, ಕ್ಂಪಲಲಿ,” ಎಂದಳು. ಆಶಚಿಯ್ಭಚಕತನಾದ ಹನುಮಂತನು, “ಅದು ಹ್ೇಗ್ ಸಾಧಯಾ? ಕ್ಂಪು 
ಹೋಗಳನುನ ನಾನು ಕಣಾ್ಣರ್ ನ್ೋೇಡಿದ್್ದೇನ್,” ಎಂದನು.

“ಹೌದು, ನೇನು ಅವುಗಳನುನ ಕ್ಂಪಾಗಿಯೇ ಕಂಡ್, “ಆದರ್ ನಾನು ರಾವಣನ ಬಂದಯಾಗಿರುವುದನುನ ಕಂಡು, ನನನ 
ದೃಷ್ಟಿಯನುನ ಕ್ೋರಿೇಧದ ಮುಸುಕು ಆವರಸತುತಿ. ಆದುದರಂದಲ್ೇ ಬಳಿಯ ಹೋಗಳೋ ನನಗ್ ಕ್ಂಪಾಗಿ ಕಂಡವು,” 
ಎಂದು ಸೇತ್ ವಿವರಸದಳು.

ಹನುಮಂತನು ಅದ್ಷುಟಿ ಕುರಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನ್ಂದರ್ ಆ ರ್ೋೇಷ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಬದಲ್ಸತುತಿ. ಬಳಿಯ ಹೋಗಳೋ 
ಕ್ಂಬಣ್ಣ ಪಡ್ದದು್ದವು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮಾಯಯಲ್ಲಿ ಸಲುಕದ ಆತನು, ಸತಯಾವನುನ ಮಿಥ್ಯಾಯಂದು ಮತುತಿ ಮಿಥ್ಯಾಯನುನ 
ಸತಯಾವ್ಂದು ತಿಳಿದನು. ದ್ೋೇಷಯುಕತಿ ವಿಚಾರದಂದಾಗಿ ಬಂದ ತಪು್ಪ ತಿಳಿವಳಿಕ್ಯ ಸಥಿತಿಯದು.

ಅಂತ್ಯ, ಅಂಜುಬುರುಕ ಯಾತಿರಿಯೊಬ್ಬನು ರಾತಿರಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಡ್ಯುತಿತಿರುವನ್ಂದುಕ್ೋಳಿಳಿ. ಕತತಿಲಲ್ಲಿ 
ಮಿಣುಕುಹುಳುವನುನ ಕಂಡು ಅದನುನ ರೋತವಂ್ದು, ಹಾಗು ಹಗ್ವನುನ ಕಂಡು ಹಾವಂ್ದುಕ್ೋಳುಳಿತಾತಿನ.್ ತಡರಾತಿರಿಯಲ್ಲಿ 
ಪತಿ ತನನ ಮೇಲಧಿಕಾರಯೊಂದಗ ್ಮಾತನಾಡುವುದನುನ ಕಂಡ ಪತಿನ ಆತನ ಚಾರತರಿ್ಯವನುನ ಶಂಕಸಬಹುದು. ಎರಡೋ 
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸತಯಾವ್ೇನ್ಂದು ಕಾಣದಾಗಿದ್, ಏಕ್ಂದರ್ ಸತಯಾವನುನ ದ್ೋೇಷಯುಕತಿ ಶ್ೋೇಧಕದಂದ ಗರಿಹಿಸಲಾಗುತಿತಿದ್. 
ಎರಡೋ ಘಟನಗ್ಳು ಅಜ್ಾತದಂದ ಆರಂರವಾಗುತತಿವ:್ ಅಜ್ಾತ ಬಳ್ಕನ ಮೋಲ, ಅಜ್ಾತ ಹಗ್ದ  ಗುರುತು, ಅಜ್ಾತ 
ವಯಾಕತಿಯ ಕರ್. ಪರಿತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಾವು ಅಜ್ಾತವನುನ ಎದುರಸುತ್ತಿೇವ್, ಆದರ್ ಅದು ರರಿಮಯನುನ ಹುಟುಟಿಹಾಕಬ್ೇಕಲಲಿ. 

ಬಾಬೋಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಮಾಯಯ ಕಾರಣವನುನ ಗುರುತಿಸದಾ್ದರ.್ ಸತಯಾವನುನ ಸತಯಾವನಾನಗಿ ನ್ೋೇಡದರುವುದಕ್್ಕ, 
ದ್ೋೇಷಯುಕತಿ ವಿಚಾರ ಮತುತಿ ತಪು್ಪ ತಿಳಿವಳಿಕಗ್ ್ಕಾರಣ, ನಾವು ಹ್ೋತುತಿ ಬಂದರುವ ಸಂಸಾ್ಕರಗಳಂ್ಬ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿನ 
ಹ್ೋರ್.
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ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮೃತಿಸಂಗರಿಹವು, 
ಸನನವ್ೇಶಗಳನುನ ನಾವು ಗರಿಹಿಸುವ 

ಪರಯನುನ ಪರಿಭಾವಿಸುತತಿದ್. ಅಂದರ್, 
ಜಗತತಿನುನ ನಾವು ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಮೋಲಕ 

ನ್ೋೇಡಿದಂತಾಗುತತಿದ್.

ಇದ್ೇನ್ೋೇ ಕಟುಟಿಕಥಯ್ಾಯಿತು, ಆದರ ್ನಮ್ಮ ನಜಜಿೇವನದ ದೃಷ್ಟಿಯೋ ಅಷ್ಟಿೇ ವಿರೋಪಗ್ೋಂಡಿದ.್ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಎದುರುಗ್ೋಳುಳಿವ ಪೋವ್ಭಗರಿಹಗಳು ಅದಕ್ಕಂತ ಅಧಾವಾನವಾಗಿರುತತಿವ.್ ಏಕಂ್ದರ ್‘ಆಜ಼್ ’ನ ಪರಿಜಗ್ಳ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸುಕಾಗಲು 
ಕಾರಣ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಕನನಡಕವಷ್ಟಿ, ಆದರ ್ನಮ್ಮ ಗರಿಹಿಕಯ್ನುನ ಮಸುಕಾಗಿಸಲು ಅನ್ೇಕ ಶ್ೋೇಧಕಗಳಿವ.್ ಕನನಡಕವನುನ 
ಸುಲರವಾಗಿ ತ್ಗ್ದಡಬಹುದು, ಆದರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಶ್ೋೇಧಕಗಳು ಅದ್ಷುಟಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಡಕವಾಗಿವ್ಯಂದರ್, ನಮ್ಮ 
ಆತ್ಮವು ಅವುಗಳನುನ ಪರಿಜ್್ಯೊಂದಗ್ ಜನ್ಮಜನಾ್ಮಂತರಗಳಿಗೋ ಕ್ೋಂಡ್ೋಯುಯಾತತಿದ್. ನಾವು ಧರಸುವ “ಕನನಡಕ”ದ 
ಬಣ್ಣ ಒಂದ್ೇ ಆಗಿರುವುದಲಲಿ. ಅದರ ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕಗ್ೋಂಡಿರುವ ಅನ್ೇಕಾನ್ೇಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಅದನುನ ಬಹುತ್ೇಕ 
ಅಪಾರದಶ್ಭಕವನಾನಗಿಸುತತಿವ.್ ಜ್ೋತಗ್,್ ಈ ಶ್ೋೇಧಕಗಳು ಯಾವುದ್ೇ ಮುನೋಸೂಚನಯ್ಿಲಲಿದ ್ಧುತ್ತಿಂದು ಎದುರಾಗುತತಿವ.್ 
ಸತಯಾದ ಪರಿಕಾಶ ನಮ್ಮ ಪರಿಜ್್ಯನುನ ಪರಿವ್ೇಶಿಸಲು ಅಡಿಡಿಯಾದಾಗ, ನಾವು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿೇವ್. ಅದ್ೋಂದು 
ನರಕವಿದ್ದಂತ್.

ಸಂಸಾ್ಕರಗಳು ನಮ್ಮ ಗರಿಹಿಕ್ಯನುನ ಪೋವ್ಭಗರಿಹಪ್ೇಡಿತವನಾನಗಿಸ, ವಿಷಯಗಳನುನ ಒಳಿತು ಅಥವಾ ಕ್ಡುಕ್ಂದು 
ನಧ್ಭರಸುವಂತ್ ಮಾಡುತತಿವ್. ನಾವು ಕ್ಲವು ವಸುತಿಗಳನುನ ಸುಂದರವ್ಂದು ಮತ್ತಿ ಕ್ಲವನುನ ಕುರೋಪವ್ಂದು 
ನಣ್ಭಯಿಸುತ್ತಿೇವ್. ಕ್ಲವನುನ ಪವಿತರಿವ್ಂದು, ಇನುನ ಕ್ಲವನುನ ಅಪವಿತರಿವ್ಂದು ನಧ್ಭರಸುತ್ತಿೇವ್. ಪಾವಿತರಿ್ಯ ಎಲ್ಲಿಲೋಲಿ 
ಇದ,್ ಸೌಂದಯ್ಭ ಎಲ್ಲಿಲೋಲಿ ಇದಯ್ಂಬುದು ನಮಗ ್ತಿಳಿಯದಾಗುತತಿದ.್ ನಣ್ಭಯವು ನ್ೋೇಡುವವನ ಕಣ್್ಣನಲ್ಲಿರುತತಿದ.್ 
ನಾವು, ಅದು ವಾಸತಿವತ್ಯನುನ ಆವರಸುವಂತ್ ಮಾಡುತ್ತಿೇವ್. ನಜವಾದ ಪಕ್ಷಪಾತರಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯು, ವಸುತಿಗಳನುನ 
ಯಾವುದ್ೇ ವಯಾತಯಾಯವಿಲಲಿದ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸತಿರದ ಪೋವ್ಭನಧಾ್ಭರ ಅಥವಾ ಜಿಜ್ಾಸ್ಯಿಲಲಿದ್ ಅವು ಇದ್ದಂತ್ಯ 
ಕಾಣುತತಿದ್. ಎಲಲಿ ಶ್ೋೇಧಕಗಳು ನಮೋ್ಭಲವಾದ ನಂತರವ್ೇ ದವಯಾದೃಷ್ಟಿ ಉದಯಿಸುತತಿದ್; ನಮ್ಮ ಶಾಸತ್ರಗಳು ಈ 
ಪರಶುದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ದಶ್ಭನವ್ಂದದಾ್ದರ್.

ಸಂಸಾ್ಕರಗಳಂ್ದರ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಭಾವ ಬೇರುವ ಅನುರವಗಳ ಗುರುತುಗಳು. ನಮ್ಮ ಪರಿಜ್್ಯಲ್ಲಿ ನ್ಲ್ಸ 
ಸುಪತಿಪರಿಜ್್ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕ್ೋಳುಳಿತತಿವ್. ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿೇವನದ ಮೇಲ್ ಅಪರಿಜ್ಾಪೋವ್ಭಕವಾಗಿ ಪರಣಾಮವನುನ 
ಬೇರುತತಿ, ಪರಿಸುತಿತ ವಾಸತಿವವನುನ ಪೋವಾ್ಭನುರವಗಳ ಮಸೋರದ ಮೋಲಕ ನ್ೋೇಡುವಂತ್ ಮಾಡುತತಿವ್. ನಮ್ಮ 
ಹಳಯ್ ಭಾವನ್ಗಳು ಮತುತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಪರಿಸುತಿತ ವಾಸತಿವದ ಮೇಲ್ ಪರಿಕ್್ೇಪ್ತವಾಗುವುದರಂದ ಅದು ಪೋವ್ಭಗರಿಹ 
ಪ್ೇಡಿತವಾಗುತತಿದ್. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮೃತಿಸಂಗರಿಹವು, ಸನನವ್ೇಶಗಳನುನ ನಾವು ಗರಿಹಿಸುವ ಪರಯನುನ ಪರಿಭಾವಿಸುತತಿದ್. 
ಅಂದರ್, ಜಗತತಿನುನ ನಾವು ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಮೋಲಕ ನ್ೋೇಡಿದಂತಾಗುತತಿದ್.

ಇದು ನನಗ ್‘ವಿಜರ಼್್ಭ  ಆಫ್  ಆಜ಼್ ’ ಚಲನಚ್ತರಿವನುನ ನನ್ಪ್ಸುತತಿದ;್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಜ಼್  ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿವೂ ಪಚ್ಚಿಹಸುರನ 
ಬಣ್ಣದಾ್ದಗಿವಯ್ಂದು ನಂಬರುತಾತಿರ,್ ಆದರದು ಕ್ೇವಲ ರರಿಮಯಾಗಿರುತತಿದ.್ ಆಜ಼್  ಇತರ ನಗರಗಳಂತಯ್ ಇರುತತಿದ.್ 
ಹಸರನ ರರಿಮಯನುನ ಉಳಿಸಕ್ೋಳಳಿಲು ಪರಿತಿಯೊಂದು ಪರಿಜಗ್ೋ ಹಸರು ಗಾಜಿನ ಕನನಡಕವನುನ ಕ್ೋಟುಟಿ, ಅದನುನ ಸದಾ 
ಧರಸರಬ್ೇಕ್ಂದು ಹ್ೇಳಲಾಗಿರುತತಿದ್. ಬಣ್ಣದ ಗಾಜು ಇಡಿೇ ನಗರವ್ೇ ಹಸರಾಗಿದ್ಯಂಬ ಮಿಥಾಯಾ ನಂಬಕ್ಯನುನ 
ಪರಿಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂದರುತತಿದ್. 
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ಬಹಳಷುಟಿ ಜನರು ದಶ್ಭನವನುನ ಒಬ್ಬ ಪವಿತಾರಿತ್ಮನ ಕ್ಷಣ್ಕ ದಶ್ಭನವ್ಂದು ಸೇಮಿತವಾಗಿ ಅಥ್ೈ್ಭಸಕ್ೋಂಡಿದಾ್ದರ್.  
ಆದರ್ ಶಿರಿೇಕೃಷ್ಣನನುನ ನ್ೋೇಡಿದವರು ಅನ್ೇಕರದ್ದರೋ, ಅವನು ಯಾರ್ಂದು ಅರತವರು ಒಬ್ಬರೋ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, 
ನಜವಾದ ಅಥ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ದಶ್ಭನ ಪಡದ್ವರಾರು? ಇದು ನನಗ ್ಬಾಬೋಜಿಯವರ ವಾಕಯಾವಂದನುನ ನನ್ಪ್ಸುತತಿದ:್ 
“ನನನನುನ ನ್ೋೇಡಲು ಬರುವವರು ಹಲವಾರು, ಆದರ್ ಯಾರೋ ನನನನುನ ನಜವಾಗಿ ಕಾಣರು.”

ಅನ್ೇಕರು ಶಿರಿೇಕೃಷ್ಣನನುನ ದ್ವಾೇಷ್ಸುತಿತಿದ್ದರು. ಆತನನುನ ಪ್ರಿೇತಿಸದವರು ಕ್ಲವರಷ್ಟಿ. ದುಯೊೇ್ಭಧನ ಆತನುನ 
ಮಾಯಾವಿಯಂದು ಹಳಿದನು. ಅಜು್ಭನ ಆತನನುನ ಅಭಿಮಾನದಂದ ಕಂಡನಾದರೋ, ಸ್ನೇಹಿತನಂ್ಬ ಭಾವನಯ್ಿಂದ 
ಸಂಬಂಧವನುನ ಸೇಮಿತಗ್ೋಳಿಸದನು. ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲ್ ಅಗಾಧ ಪ್ರಿೇಮವಿದು್ದ, ಆತನನುನ ಆರಾಧಿಸದ ರಾಧ್ಯೋ 
ಸಹ, ಜಗದ್ೋಡ್ಯನಾಗಿ ಆತನ ಪೋಣ್ಭತವಾವನುನ ಅರಯದಾದಳು. ಆತನನುನ ನ್ೋೇಡಿದ ಪರಿತಿಯೊಬ್ಬರಲೋಲಿ ವಿಭಿನನ 
ದೃಷ್ಟಿಕ್ೋೇನವಿತುತಿ; ಸಂಪೋಣ್ಭ ಸತಯಾವನುನ ಯಾರೋ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ.

ಅದ್ೇಕ್ಂದರ್ ಪರಿತಿಯೊಬ್ಬ ವಯಾಕತಿಯೋ ಅನನಯಾ. ಜಗತಿತಿನ ಕ್ೋೇಟಯಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟಾಟಿರ್ ಅದ್ಷುಟಿ ಮುದ್ರಿಗಳನುನ 
ಹ್ೋತಿತಿದ್್ದೇವ್; ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಮಿಯ ಮೇಲ್ರುವವರ್ಗ್ ಅದ್ಷುಟಿ ರೋಢಿಗತ ವತ್ಭನ್ಗಳನುನ ತರುತ್ತಿೇವ್; 
ಮತುತಿ ಅದಷ್ುಟಿ ವ್ೈಯಕತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕ್ೋೇನಗಳಿವ!್ ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಇದರ ಪರಣಾಮವಂ್ದರ ್ಅಸಮ್ಮತಿ ಹಾಗು ಭಿನನಮತ.

ನಾವು ಮೊದಲ್ನಂದಲೋ ಹಿೇಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮೋಲತಃ, ಪರಿತಿಯೊಂದು ಪರಿಜ್್ಯೋ ತದೋರಿಪವಾಗಿತುತಿ. ಎಲಲಿರಲೋಲಿ ಸತಯಾದ 
ಪರಶುದ್ಧ ಕಾಣ್್ಕಯಿತುತಿ. ತಪು್ಪ ಆಲ್ೋೇಚನ್ಗಳಿಂದ ಭಿನಾನಭಿಪಾರಿಯಗಳು ಮೋಡಿದುವು, ನಾವು ನಮ್ಮದ್ೇ ಪುಟಟಿ 
ಪರಿಪಂಚವನುನ ಕಟ್ಟಿಕ್ೋಳಳಿಲು ಆರಂಭಿಸದ್ವು. ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಪಂಚಗಳನುನ ಬಾಬೋಜಿಯವರು ದವಾೇಪಗಳನ್ುನತಾತಿರ್; ಇವು 
ಏಕತ್ಯಿಂದ ಹಾಗು ಪರಸ್ಪರರಂದ ದೋರವಾಗಿ, ವ್ೈಯಕತಿಕತ್, ಪರಿತ್ಯಾೇಕತ್ ಮತುತಿ ಅಹಂಕಾರರರತ ಜಿೇವನದ್ಡ್ಗ್ 
ಒಯುಯಾವ ದವಾೇಪಗಳು.

ಸಾವಾಥ್ಭವು ಅಹಂಕಾರದ ಸವಾಭಾವವಾಗಿದು್ದ, ತನನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪರಿಯತಿನಸುತತಿದ್. ಅಹಂಕಾರಕ್ಕರುವ ಅತಿ ದ್ೋಡಡಿ 
ರಯವ್ಂದರ್, ಅದರ ಅಸ್ಮತ್ಯ ನಾಶ. ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಹಂಕಾರದ ಮೃತುಯಾವಿಗಿಂತ ಶಾರೇರಕ ಮೃತುಯಾ ಲ್ೇಸು. 
ತನನ ಅಸತಿತವಾದ ಉಳಿವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿೇ ಮುಳುಗಿರುವ ಅಹಂ, ತಾನರುವುದನುನ ಖಚ್ತಪಡಿಸಕ್ೋಳಳಿಲು ಕನನಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನ್ೋೇಡಿಕ್ೋಳುಳಿವಂತ್ ಸದಾ ತನನನುನ ತಾನ್ೇ ನ್ೋೇಡಿಕ್ೋಳಳಿಲ್ಚ್ಛಿಸುತತಿದ್.

ನಜವಾದ ಪಕ್ಷಪಾತರಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯು, ವಸುತಿಗಳನುನ ಯಾವುದ್ೇ 
ವಯಾತಯಾಯವಿಲಲಿದ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸತಿರದ ಪೋವ್ಭನಧಾ್ಭರ ಅಥವಾ 

ಜಿಜ್ಾಸ್ಯಿಲಲಿದ್ ಅವು ಇದ್ದಂತ್ಯ ಕಾಣುತತಿದ್. ಎಲಲಿ ಶ್ೋೇಧಕಗಳು 
ನಮೋ್ಭಲವಾದ ನಂತರವ್ೇ ದವಯಾದೃಷ್ಟಿ ಉದಯಿಸುತತಿದ್; ನಮ್ಮ 
ಶಾಸತ್ರಗಳು ಈ ಪರಶುದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ದಶ್ಭನವ್ಂದದಾ್ದರ್.
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ರೋಪರಹಿತವಾದ ಅಹಂ ತನನನುನ ತಾನು ಹ್ೇಗ್ ನ್ೋೇಡುತತಿದ್? ಇದಕ್್ಕ ಉತತಿರವ್ಂದರ್, ಅದು ವಯಾಕತಿನಷ್ಠ ಜ್ಾತೃವಿನ 
ಬಾಹಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗು ಅವನು ಗರಿಹಿಸಬಲಲಿ ಜ್ಾತ ವಸುತಿಗಳೋ್ಂದಗ್ ಗುರುತಿಸಕ್ೋಳುಳಿತತಿದ್. ಬಹಿರಂಗದಲ್ಲಿರುವುದನುನ 
ತ್ೋೇರಸುತತಿ, “ಅದು ನಾನು,” ಎಂದು ಘೋೇಷ್ಸುವ ಮೋಲಕ ತೃಪತಿವಾಗುತತಿದ.್ ಈ ರೇತಿಯಾಗಿ, ಅದು ಮನಸುಸೂ, ದ್ೇಹ, 
ಅಥವಾ  ತನನಂದ ಹ್ೋರತಾದ ಸಂಸಕೃತಿ, ಭಾಷ್, ರುಚ್, ಆಸತಿ-ಪಾಸತಿಗಳೋ್ಂದಗೋ ತನನನುನ ಗುರುತಿಸಕ್ೋಳಳಿಬಹುದು.

ಒಮ್ಮ, ಪತರಿವಂದಕ್್ಕ ಉತತಿರಸುತತಿ ಬಾಬೋಜಿಯವರು ಬರ್ದದ್ದರು: “ನೇವು ಮಹಾಪುರುಷರ ದಶ್ಭನವನುನ 
ಪಡ್ಯಲ್ಚ್ಛಿಸುವುದು ಒಳಳ್ಿಯದು. ಅದಕ್ಕಂತ ಉತತಿಮವ್ಂದರ್ ಸವಾತಃ ನಮ್ಮದ್ೇ ದಶ್ಭನವನುನ ಮಾಡಲ್ತಿನಸ.” 
ನಜವಾದ ಆತ್ಮದಶ್ಭನಕಾ್ಕಗಿ, ಅಹಂ ಒಟುಟಿಗೋಡಿಸದ ಮಿಥಾಯಾಸವಾರೋಪಗಳನ್ನಲಲಿ ನಾವು ಬಟುಟಿಕ್ೋಡಬ್ೇಕಾಗುತತಿದ.್ ಆದರ್ 
ಅಹಂ ತನನ ಮಿಥಾಯಾಸವಾರೋಪಗಳಿಗ್ ಬಲವಾಗಿ ಅಂಟ್ಕ್ೋಂಡಿರುತತಿದ್. ಅದಕ್್ಕ ಅಪಾಯವ್ಂದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಅದು 
ತಿೇವರಿರೋಪದಲ್ಲಿ ಪರಿತಿಕರಿಯಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮದ್ೇ ಭಾಗವ್ಂದುಕ್ೋಂಡ ಯಾವುದನಾನದರೋ, ಅಂದರ್ ನಮ್ಮ ಧಮ್ಭ, 
ನಮ್ಮ ರಾಷಟ್ರ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನುನ ಟ್ೇಕಸದಾಗ ನಮಗ್ ಹ್ೇಗನನಸುವುದ್ಂದು ಆಲ್ೋೇಚ್ಸ. 
ಆ ಭಾವನ್ಯ ತಿೇವರಿತ್ಯೇ ಅಹಂನ ಗುರುತುಗಳ ತಿೇವರಿತ್ಗ್ ಸಾಕ್ಷಿ; ಅವು ನ್ೈಜಸವಾರೋಪದ ಮುಖವಾಡಗಳು.

ಸವಾಸಮಥ್ಭನೇಯ ಅಹಂಗಳು ಏಕತಯ್ ವಿಧ್ಂಸಕಗಳು. ಸಮೋಹದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಭ ನವ್ಭಹಿಸುವಾಗ ಇತರರು ನಮಗಿಂತ 
ಭಿನನವಾದುದನುನ ಮಾಡಬಯಸಬಹುದು. ನೇವು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳೋ್ಂದಗ ್ಅತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಕ್ೋಂಡರ,್ ಇತರರು 
ನೇಡುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಲಹಗ್ಳೋ ಸಹ ವ್ೈಯಕತಿಕ ಬದ್ರಕಯ್ಂತ ್ತ್ೋೇರಬಹುದು. ಗುಂಪ್ನ ಪರಿತಿಯೊಬ್ಬರೋ “ನಾನು 
ಹ್ೇಳಿದಂತ ್ಮಾಡಿರ ಇಲಲಿವ್ೇ ತ್ೋಲಗಿರ” ಎಂಬ ಮನ್ೋೇಭಾವದ್ೋಂದಗ ್ಕಲ್ಸ ಮಾಡುವುದನುನ ಕಲ್್ಪಸಕ್ೋಳಿಳಿ! ಅದರ 
ಪರಣಾಮವನುನ ಊಹಿಸಕ್ೋಳಿಳಿ! ನಾವು ನಮಯಾತ್ಯಿಂದದು್ದ, ಅಹಂನುನ ಯುದ್ಧಕಣಕ್ಕಳಿಸದದ್ದರ್, ಭಿನಾನಭಿಪಾರಿಯಗಳು 
ಸವಾೇಕಾರಾಹ್ಭವಾಗಿರುತತಿವ್. 

ನಮ್ಮನುನ ದ್ೈವಿೇಚ್ೈತನಯಾದ ವಾಹಕರನಾನಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರುಗಳ ಕಾಯ್ಭಕ್್ಕ ಅಹಂರರತ ಕಾಯ್ಭವ್ೈಖರ 
ತಡಯ್ನ್ೋನಡುಡಿತತಿದ.್ ದ್ೈವಿೇಚ್ೈತನಯಾದ ಹರವಿಗ ್ನಮೊ್ಮಳಗಿನ ವಿರ್ೋೇಧವನುನ ಎದುರಸದಾಗ, ಘಷ್ಭಣ ್ಉಂಟಾಗುತತಿದ.್ 
ಧಾಯಾನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ “ಸ್ಡ್ತಗಳು” (ಜರ್್ಭ )  ನಮ್ಮ ವಯಾವಸ್ಥಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡಿಡಿಗಳ ಸೋಚನ್ಯಾಗಿವ್.

ಅಹಂಕಾರ ಹಾಗು ಸಂಸಾ್ಕರಗಳರ್ಡೋ ಜ್ೋತ್ಗಾರರು. ನಾವು ಭಾವೇದ್ವಾೇಗದಂದ ಸ್ಪಂದಸದಾಗ ಸಂಸಾ್ಕರಗಳು 
ರೋಪುಗ್ೋಳುಳಿತತಿವ.್ ನಮೊ್ಮಳಗ ್ಪರಿತಿಕರಿಯಿಸುವ ಅಹಂಕಾರವು ಸಂಸಾ್ಕರದ ರೋಪಣವನುನ ಪರಿಚ್ೋೇದಸುತತಿದ.್ ಅಹಂಕಾರ 
ಪರಿತಿಕರಿಯಿಸುವುದ್ೇಕ?್ ಅದರ ಅಸ್ಮತಗ್ಳಲ್ೋಲಿಂದು ವಧಿ್ಭಸದಾಗ ಅಥವಾ ಅಪಾಯದ ಸಾಧಯಾತಯ್ನ್ನದುರಸದಾಗ ಅದು 
ಪರಿತಿಕರಿಯಿಸುತತಿದ್. ಈ ಪರಿತಿಕರಿಯ ಇಷಾಟಿನಷಟಿಗಳ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಬರುತತಿದ್. ಆ ಪರಿತಿಕರಿಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ 
ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನ್ಯು ನಂತರ ಮುದ್ರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತತಿದ್.

ನಜವಾದ ಆತ್ಮದಶ್ಭನಕಾ್ಕಗಿ, ಅಹಂ 
ಒಟುಟಿಗೋಡಿಸದ ಮಿಥಾಯಾಸವಾರೋಪಗಳನ್ನಲಲಿ ನಾವು 

ಬಟುಟಿಕ್ೋಡಬ್ೇಕಾಗುತತಿದ್.
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ಇದಕ್್ಕ ಪೋರಕವಾಗಿ, ಅಹಂ ಗುರುತಿಸಕ್ೋಳುಳಿವ ವಸುತಿಗಳನುನ ಸಂಸಾ್ಕರಗಳು ನಧ್ಭರಸುತತಿವ್.  ಮಾಯಯ 
ಸಹಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಭರಾದ ಅಹಂ ಹಾಗು ಸಂಸಾ್ಕರಗಳು ನಮ್ಮ ಗರಿಹಿಕ್ಯನುನ ಮಸುಕುಗ್ೋಳಿಸ, ನಾವು ಸತಯಾವನುನ ಕಾಣುವ 
ದೃಷ್ಟಿಯನುನ ವಿರೋಪಗ್ೋಳಿಸುತತಿವ್.

ಅಹಂಕಾರವ್ಂಬ ನ್ಲದಲ್ಲಿ ಬತುತಿವ ಸಂಸಾ್ಕರದ ಬೇಜಗಳಿಂದ ವ್ೈಯಕತಿಕ ನಯತಿಯ ವೃಕ್ಷಗಳು ಬ್ಳ್ಯುತತಿವ್. 
ನಮ್ಮ ಸಂಸಾ್ಕರಗಳು ಹೃದಯದ ಇಂಗಿತವನುನ ರಚ್ಸದರ್, ಮನಸುಸೂ ಅದನುನ ಪೋರ್ೈಸಲು ಕಾಯ್ಭನರತವಾಗುತತಿದ್. 
ಮನಸಸೂನ ಕಾಯ್ಭಗಳು ಮತುತಿ ಪರಿವೃತಿತಿಗಳನುನ ವೃತಿತಿಗಳು ಎನುನತಾತಿರ್. ನಮ್ಮ ವೃತಿತಿಗಳು ಪರಿವೃತಿತಿಗಳಿಗ್ ಒತಾತಿಸ್ಯಾಗಿ 
ನಲುಲಿತತಿವ್. ವೃತಿತಿ-ಪರಿವೃತಿತಿಗಳು ಜ್ೋತ್ಗೋಡಿ, ಸತವಾ, ರಜಸ್ ಮತುತಿ ತಮಸ್  ಎಂಬ ತಿರಿಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಕೃತಿಯನುನ 
ವಣ್ಭಮಯವನಾನಗಿ ಮಾಡುತತಿವ್.

ನಮ್ಮ ಸವಾಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ನಾವು ಕ್ಲವಂದು ಚಟುವಟ್ಕ್ಗಳನುನ ಪುನರಾವತಿ್ಭಸುತತಿಲ್ೇ ಇರುತ್ತಿೇವ್. 
ಭ್ೋೇಜನಪ್ರಿಯನು ಹ್ೋೇಟ್ಲ್ಗ್ ಹ್ೋೇಗುತತಿಲ್ೇ ಇರುತಾತಿನ್. ಕಡಲ ಸವಾರನು ಅಲ್ಗಳನುನ ಬ್ನನಟುಟಿತತಿಲ್ೇ ಇರುತಾತಿನ್. 
ಸನಮಾಪ್ರಿಯನು ಸನಮಾಗಳನುನ ನ್ೋೇಡುತತಿಲ್ೇ ಇರುತಾತಿನ.್ ಅಂತಹ ಚಟುವಟ್ಕಗ್ಳು ನದ್ಭಷಟಿ ರೇತಿಗಳ ಸಂಸಾ್ಕರಗಳ 
ಸಂಗರಿಹವನುನ ಪರಿಚ್ೋೇದಸುತತಿವ್, ಅದು ಪರಿತಿಯೊಬ್ಬರ ಸವಾಭಾವಕ್್ಕ ವಿಶಿಷಟಿವಾಗಿರುತತಿದ್. ಜನ್ಮಜನಾ್ಮಂತರ ಪಯ್ಭಂತ 
ಅವಿರತ ಚಟುವಟ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗು ಸಂಸಾ್ಕರ ಸಂಗರಿಹಣ್ ನಮ್ಮ ಸವಾಭಾವಕ್್ಕ ಗುರುತರ ಕ್ೋಡುಗ್ಯನುನ ನೇಡುತತಿವ್. 
ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪಾರಿರಬ್ಧ (ನಯತಿ) ಎಂದು ಅಥ್ೈ್ಭಸಕ್ೋಂಡಿದ್್ದೇವ್.

ನಾವ್ೇ ನಮ್ಮ ವ್ೈಯಕತಿಕ ವಿಧಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಭರು; ಆದರ್ ನಯತಿ ಎಂಬುದೋ ಇದ್. ನಾವು ಸವಾತಃ ಸೃಷ್ಟಿಸಕ್ೋಂಡ 
ಪರಿಪಂಚಗಳು ಕರಗಿ, ನಮ್ಮ ವ್ೈಯಕತಿಕ ಪರಿಳಯ ಸಂರವಿಸದಾಗ ಮಾತರಿವ್ೇ ಆ ನಯತಿಯ ದಶ್ಭನ ನಮಗ್ 
ಸಾಧಯಾವಾಗುತತಿದ್. 

ಅಹಂಕಾರವ್ಂಬ ನ್ಲದಲ್ಲಿ ಬತುತಿವ ಸಂಸಾ್ಕರದ 
ಬೇಜಗಳಿಂದ ವ್ೈಯಕತಿಕ ನಯತಿಯ ವೃಕ್ಷಗಳು 
ಬ್ಳ್ಯುತತಿವ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸಾ್ಕರಗಳು ಹೃದಯದ 

ಇಂಗಿತವನುನ ರಚ್ಸದರ್, ಮನಸುಸೂ ಅದನುನ ಪೋರ್ೈಸಲು 
ಕಾಯ್ಭನರತವಾಗುತತಿದ್. ಮನಸಸೂನ ಕಾಯ್ಭಗಳು ಮತುತಿ 
ಪರಿವೃತಿತಿಗಳನುನ ವೃತಿತಿಗಳು ಎನುನತಾತಿರ್. ನಮ್ಮ ವೃತಿತಿಗಳು 

ಪರಿವೃತಿತಿಗಳಿಗ್ ಒತಾತಿಸ್ಯಾಗಿ ನಲುಲಿತತಿವ್. ವೃತಿತಿ-ಪರಿವೃತಿತಿಗಳು 
ಜ್ೋತ್ಗೋಡಿ, ಸತವಾ, ರಜಸ್ ಮತುತಿ ತಮಸ್  ಎಂಬ 

ತಿರಿಗುಣಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಕೃತಿಯನುನ ವಣ್ಭಮಯವನಾನಗಿ 
ಮಾಡುತತಿವ್.
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ಈ ಉದ್್ದೇಶದಂದಲ್ೇ ಋಷ್ಶರ್ಿೇಷ್ಠರಾದ ಪತಂಜಲ್ಯು ಯೊೇಗಪಥವನುನ ನಮಗ ್ನೇಡಿದರು. ಅದರ ಮೋಲಕ, ನಮ್ಮ 
ನಯತಿ ತಂತಾನ್ೇ ರಚ್ತವಾಗಿ, ನಾವು ಮಾಯಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿೇ ಸುತುತಿವಂತ ್ಮಾಡುವ ವೃತಿತಿಗಳನುನ ಕ್ೋನಗ್ಾಣ್ಸಲು 
ನಮಗ್ ಸಾಧಯಾವಾಗುತತಿದ್. ನಮ್ಮ ವೃತಿತಿಗಳನುನ ಪ್ೋೇಷ್ಸುವ ಸಂಸಾ್ಕರಗಳನುನ ನವಾರಸಲು ಮಾಗ್ೋೇ್ಭಪಾಯಗಳನುನ 
ರಚ್ಸದ ಬಾಬೋಜಿಯವರ ಉದ್್ದೇಶವೂ ಅದ್ೇ ಆಗಿದ್. ‘ಚ್ತತಿವೃತಿತಿ ನರ್ೋೇಧ’ ಎಂಬುದು ಒಂದಥ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೌಗಿಕ 
ಸಥಿತಿಯಾಗಿದ್. ನಮ್ಮ ವೃತಿತಿಗಳನುನ ಉತ್ತಿೇಜಿಸದರ್, ಅವ್ಂದೋ ನಮ್ಮ ನ್ರವಿಗ್ ಬರುವುದಲಲಿ, ಆದುದರಂದಲ್ೇ ಅದು 
ಯೊೇಗವಲಲಿ, ಅಯೊೇಗಯಾ.

ದುರದೃಷಟಿವಶಾತ್ , ತನನ ಸವಾಂತ ಸೃಷ್ಟಿಯನುನ ಸಮರ್್ಭಸಕ್ೋಳುಳಿತತಿ, ವೃತಿತಿ-ಪರಿವೃತಿತಿ-ಪರಿಕೃತಿ-ಪಾರಿರಬ್ಧಗಳೋ್ಂದಗ್ 
ಗುರುತಿಸಕ್ೋಳುಳಿವುದ್ೇ ಅಹಂಕಾರದ ಸವಾಭಾವವಾಗಿಬಟ್ಟಿದ್. ಇದರಂದ ಬದಲಾವಣ್ ಕಠಿಣವಾಗುತತಿದ್. ಪೋಜಯಾ 
ಚಾರೇಜಿಯವರು ಹ್ೇಳಿರುವಂತ್, ಮೋಖ್ಭನು ತಪು್ಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅರತುಕ್ೋಳುಳಿತಾತಿನ್; ಬುದ್ಧವಂತನು ತಪು್ಪ 
ಮಾಡುವಾಗ ಅರತುಕ್ೋಳುಳಿತಾತಿನ್; ಮತುತಿ ವಿವ್ೇಕಯಾದವನು ತಪು್ಪ ನಡ್ಯುವ ಮುಂಚ್ಯ ಗುರುತಿಸ ಅದನುನ 
ನವಾರಸಕ್ೋಳುಳಿವನು. 

ತನನ ತಪು್ಪಗಳನುನ ಕಂಡೋ, ತಾನು ಮಾಡಿದುದ್ೇ ಸರಯಂದು ಹಠ ಹಿಡಿಯುವವರನುನ ಯಾವ ವಗ್ಭಕ್್ಕ ಸ್ೇರಸುವುದು? 
ಅಂತಹ ವಯಾಕತಿಯ ಪರವತ್ಭನ್ಯಾಗುವುದಾದರೋ ಹ್ೇಗ್? ತನನದ್ೇ ಸೃಷ್ಟಿಯನುನ ರಚ್ಸಕ್ೋಳುಳಿವುದರಲ್ಲಿ ವಯಾಸತಿನಾದ 
ವಯಾಕತಿ ತನನಲ್ಲಿ ವ್ೈಯಕತಿಕ ಪರಿಳಯವನುನ ಹ್ೇಗ್ ತಂದುಕ್ೋಳಳಿಬಲಲಿನು? ತಾಮರಿವು ಬಂಗಾರವಾದಂತ್, ಇದು ಎಂದಾದರೋ 
ಸಾಧಯಾವ್? ಪಾರಿಯಶಃ ಇದು, ನಮ್ಮನುನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ೋಳುಳಿವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುವುದನುನ ತಿಳಿಸುತತಿದ್. 
ಬಾಬೋಜಿಯವರ ಇಪ್ಪತತಿಮೋರು ವೃತತಿಗಳಿರುವ ಚ್ತರಿದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ವೃತತಿಗಳು ಮಾಯಯ ವೃತತಿಗಳನುನ 
ಬ್ಂಬಲ್ಸುವುದನೋನ ಇದು ವಿವರಸುತತಿದ್.

ಸಹಜಮಾಗ್ಭ ನೇಡುವ ಆಂತರಕ ತರಬ್ೇತಿಯು, ಸಂಸಾ್ಕರಗಳನುನ ರೋಪ್ಸಕ್ೋಳಳಿದ್ ಉದಾತತಿ ಕಾಯ್ಭಗಳನುನ 
ಮಾಡುವಂಥ ಜಿೇವನಶ್ೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನುನ ನಪುಣರನಾನಗಿಸುತತಿದ್. ಸಂಸಾ್ಕರಗಳ ಹ್ೋರ್ಯನುನ ಕಳದ್ುಕ್ೋಳುಳಿವುದು 
ಸುಲರ. ಸಂಸಾ್ಕರಗಳ ದ್ೈನಂದನ ಸಂಗರಿಹವನುನ ನಾವು ಸಂಜ್ ಮಾಡುವ ಶುದ್ಧೇಕರಣ ನವಾರಸುತತಿದ್. ಹುಟ್ಟಿನಂದ 
ಇದುವರ್ಗ್ ಸಂಗರಿಹವಾದ ಸಂಸಾ್ಕರಗಳನುನ ಪರಿಶಿಕ್ಷಕರು ವ್ೈಯಕತಿಕ ಬ್ೈಠಕನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಗ್ೋಳಿಸುತಾತಿರ್. ಪೋವ್ಭಜನ್ಮಗಳ 
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ಸಂಸಾ್ಕರಗಳು ರಂಡಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮೋಹಿಕ ಸತಸೂಂಗಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರುಗಳ ಭೌತಿಕ ಸನನಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಅಭಾಯಾಸಯು 
ಶರಿದಾ್ಧವಂತನಾಗಿದು್ದ ಲಯಾವಸ್ಥಿಯನುನ ತಲುಪ್ದರ್ ಯಾವುದ್ೇ ಸಮಯದಲೋಲಿ ನವಾರಣ್ಯಾಗುತತಿವ್.

ಸಂಸಾ್ಕರಗಳ ರೋಪಣವನುನ ತಡ್ಯುವುದ್ೇ ದ್ೋಡಡಿ ಸವಾಲು. ಈ ಪರಿಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜಿೇವನ ನಡ್ಸುತತಿ ಮುದ್ರಿಗಳನುನ 
ತಡಯ್ುವುದಂ್ದರ,್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಗಣ್ಯಲ್ಲಿ ಕಪು್ಪ ಧೋಳಿನಂದ ತಪ್್ಪಸಕ್ೋಳಳಿಲತ್ಿನಸದಂತ ್ಅಥವಾ ಮಳಯ್ಲ್ಲಿ ನಡಯ್ುವಾಗ 
ಒದ್್ದಯಾಗುವುದನುನ ತಡ್ಯಲ್ತಿನಸದಂತ್. ಮಳಯ್ನುನ ನಮಿ್ಮಂದ ತಡ್ಯಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ, ಆದರ್ ರ್ೈನ್ ಕ್ೋೇಟ್  
ಧರಸುವ ಮೋಲಕ, ಒದ್್ದಯಾಗುವುದನುನ ತಪ್್ಪಸಕ್ೋಳಳಿಬಹುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬ್ೇಗುದಯಲೋಲಿ ಪರಿಭಾವಕ್ೋ್ಕಳಪಡದಂತ್ 
ಮಾಡಬಲಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸುಸೂ ಮತುತಿ ಹೃದಯಗಳ ರ್ೈನ್ ಕ್ೋೇಟ್  ಯಾವುದು? ಅದು, ಈಶವಾರೇಯ ಪ್ರಿೇಮದಂದ ತ್ೋಯ್ದ 
ನರಂತರ ಸ್ಮರಣ್ ಎಂಬ ರಕ್ಷಣಾಕವಚ. 

ನರಂತರ ಸ್ಮರಣಯ್ಂಬುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷಟಿ ಶ್ೋೇಧಕ. ಮುದ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಜ್ಯ್ನುನ ಕಲುಷ್ತಗ್ೋಳಿಸುವ ಮುನನವ್ೇ 
ಅದು ಅವುಗಳನುನ ಶ್ೋೇಧಿಸುತತಿದ್. ವಿನಮರಿತ್ಯಂಬ ತನನ ರಕ್ಷಣಾಕವಚದ್ೋಂದಗ್ ನರಂತರ ಸ್ಮರಣ್ಯು ಅಹಂ 
ಅನುನ ಶ್ೋೇಧಿಸ, ದ್ೈವತವಾದ ಗಮಯಾಸಾಥಿನವನುನ ಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ್ ಅದು ನಮ್ಮನುನ ಪೋವ್ಭಗರಿಹದ ಪರಿಭಾವದಂದ 
ರಕ್ಷಿಸುತತಿದ್. ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯವು ಹೃತೋ್ಪವ್ಭಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕತ್ಭನ ಮೇಲ್ನ ಪ್ರಿೇಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ, ಐಹಿಕವೂ ಹಾಗು 
ಮಾಯಯೋ ದ್ೈವಿಕವಾಗುತತಿವ.್ ರಗವಂತನಲ್ಲಿ ದವಯಾತ ್ಇರುವುದಾದರ ್ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯೋ ದ್ೈವಿಕವಾದುದ್ೇ, ಏಕಂ್ದರ್ 
ಮೋಲ ಮತುತಿ ಅದರಂದ ಜನಯಾವಾದುದು ಎರಡೋ ಒಂದ್ೇ. ಎಲಲಿವೂ ದ್ೈವಿಕವಾಗುತತಿದ್.

ಪ್ರಿೇಮಾದರಗಳೋ್ಂದಗ್ 
ಕಮಲ್ೇಶ್

ಪೋಜಯಾ ಶಿರಿೇ ಬಾಬೋಜಿ ಮಹಾರಾಜರ
123ನ್ೇ  ಜನ್ಮದನ್ೋೇತಸೂವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನೇಡಿದ ಸಂದ್ೇಶ
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