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ಶ್ರೀಜಯತರೀರ್ಥವಿದ್ಯಾಪರೀಠಕ್ಕೆ ಪ್ವರೀಶ್ವಕ್ಶ

ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ದಿನಾಂಕ- 24 .5 .2020ರ ಜ್ಯೇರ್ಠ ಶುದ್ಧ ಬಿದಿಗೆಯಂದು 
ಜಯತಿಯೇರ್ಷವಿದಾ್ಪಯೇಠದ ಈ ವರ್ಷದ ಪಾಠಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಅನಿವಾಯ್ಷಕಾರಣಗಳಂದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೂಲಕ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಾಠಗಳನುನು 
ನಡೆಸುವ ಅನಿವಾಯ್ಷತೆ ಇದೆ. ವಾತಾವರಣ ತಿಳಯಾದ ನಂತರ ಮತೆತೆ ಪ್ರತ್ಕ್ಷ ಪಾಠಗಳನುನು 
ವಿದಾ್ಪಯೇಠದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಸುವ 
ವಿರಯವೆಯೇನಂದರೆ– ಮಯೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಹೂಸ  ವಟುಗಳನುನು  ವಿದಾ್ಪಯೇಠಕ್ಕೆ 
ಸಯೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೂಯೇಂದಾಯಿಸಿ ವಿದಾ್ರ್್ಷಗಳನುನು 
ಬಿಡುವದು ಈಗ ಕರ್ಟ. ಆದ ಕಾರಣ ಆಸಕತೆರು ಮಾಧ್ವವಿದಾ್ರ್್ಷಗಳು ಅರವಾ ಪಾಲಕರು  
ಕ್ಳಕಂಡ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್್ಯನುನು ಸಂಪರ್್ಷಸಿ, ಪ್ರವೆಯೇಶಪತ್ರವನುನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ 
ಪಡೆದು, ಭತಿ್ಷ ಮಾಡಿ, ವಿದಾ್ರ್್ಷಯ ಫಯೇಟೂಯೇ ಕಳುಹಿಸಿ ಜಯತಿಯೇರ್ಷ ವಿದಾ್ಪಯೇಠಕ್ಕೆ 
ಪ್ರವೆಯೇಶವನುನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ತಿಳಯಾಗುವವರೆಗೆ ನೂತನ 
ವಿದಾ್ರ್್ಷಗಳಗೂ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾಠವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ ನಿಶ್ಚಯವನುನು 
ಮಾಡಿದೆ್ಯೇವೆ. ವಾತಾವರಣ ತಿಳಯಾದ ಮಯೇಲ ತಮ್ಮಅರ್್ಷಯನುನು ಪುನಃ ಪರಿಶಯೇಲ್ಸಿ 
ವಿದಾ್ಪಯೇಠದಲ್ಲಿ ಪಾಠವನುನು ಪಾ್ರರಂಭ ಮಾಡುತೆತೆಯೇವೆ. 
ನ�ರೀಂದಣಿ ಮ್ಡಲು ಮತುತು ಮುಕತುವ್ಗಿ ಮ್ತನ್ಡಲು ಕರೆಮ್ಡಿ -9448923346.
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...ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý...
ಅಕ್ರೀಮ್್ಥದಿವಯಾಯಃ ಕೃಷಿಮಿತ್ ಕೃಷಸ್ವ । ವಿತತುರೀಶಮಸ್ವ ಬಹುಮನಯಾಮ್ನಯಃ । ತತ್ 

ಗ್ವಯಃ ರೆರೀತವ ತತ್ ಜ್ಯ್  । ತನ್ರೀ ವಿಚಷ್ರೀ ಸವಿತ್ಯವಯ್ಥಯಃ ॥  - ಋಗ್ವರೀದ(10-14-13)

ಎಲೈ ಮಾನವ ! ಎಂದಿಗೂ ಲತತೆ ಜೂಜು ಮೊದಲಾದವನಾನುಡದೆ ಕೃಷಿಯನಾನುದರೂ 
ಮಾಡು. ಭಗವಂತ ಕ್ೂಟು್ಟದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪತೆನಾಗು. ದೊರೆತದೆ್ಯೇ ಭಾಗ್ವೆನುನು. 
ಆಕಳುಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸು. ಮಡದಿಯನುನು ಬಿಟು್ಟ ಅನ್ರನುನು ಬಯಸದಿರು.

GGGGGGGGGGGGGGGG

... ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý ...
ಗರರೀ್ಥ ವ್ಯಾಧೌ ಶ್ಶ್ನರೀ ಚ ಪುರ್ಣರೀ ಯ್ ಮತರ್ಥವರೀತ್ । 
ಸ್ ಯದಿ ಸ್ಥಿರತ್ಂ ಯ್ತ ಕ್�ರೀ ನ ಮುಚಯಾರೀತ ಬಂಧನ್ತ್ ॥

 - ಗರುಡಪುರಾಣ. (6-25)

ಮನುರ್ ತಾಯಿಯ ಗಭ್ಷದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ರೊಯೇಗ-ರುರ್ನಾದಿಗಳಂದ 
ನರಳುತಿತೆರುವಾಗ, ಬಂಧು-ಬಾಂಧವರು ದೆಯೇಹವನುನು ಶ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನೂಯೇಡುತಿತೆರುವಾಗ, 
ವೆೈರಾಗ್ ಬರುವ ಪುರಾಣಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಾವನಗಳು 
ಸದಾ ಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾವನು ತಾನಯೇ ಮೊಯೇಕ್ಷ ಪಡೆಯಲಾರ ?

GGGGGGGGGGGGGGGG

¨Ý 

ÓÜ 

ÓÜá 

«Ý

ಹರಿನ್ಮಕ್ಕೆೆ ಹರಿದ್ಸರು ಕರಗುವರಲ್ಲದೆ
ನರಕಭ್ಜನರು ಅಲ್ಪಮ�ಢರು ಕರಗುವರೆರೀ
ಗುರುಹಿರಿಯರಿಗರಗದವಗ ಹರಿರಕುತ ಸ�ಗಸುವದೆ
ಕ್ರಹು ಲಂಬ ನ್ಯಿಗ ತುಪ್ಪ ಸಕಕೆರೆ ಸ�ಗಸುವದೆ
ಚಂದ್ ಕಿರಣಕ್ಕೆೆ ಚಂದ್ಕ್ಂತ ವಸರುವದಲ್ಲದೆ
ಉರಗಲು್ಲ ವಸರುವದೆ ಸ್ರಿಕೃಷ್ಣ ॥       - ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರ್ಜರು

Gift your relative with a surprise  
Sri Sudha Subscription
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ÓÜ 
ñÝÂ 
ñÜ¾ 

ÊÝ 

~

ವಿದ್ವತುಕೆಲಚಕ್ವತ್ಥ ಶ್ರೀಮಟ್ರೀಕ್ಕೃತ್್ಪದರು
? vÝ. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PÜ̈ ÜÃÜÊÜáívÜÆX

efefefefefeefefef

ಶ್ರಯೇಮದಾನಂದತಿಯೇರ್ಷಭಗವತಾಪಾದಾಚಾಯ್ಷರ ಸವ್ಷಮೂಲ 
ಗ್ರಂರಗಳು ಅವು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜ್ಾನಭಂಡಾರ. ನಿತ್ದಲ್ಲಿ 

ಮಾಡಬಯೇಕಾದ ಅನುಷಾ್ಠನಗಳು, ಉಪಾಸನಗಳು, ತಿಳಯಬಯೇಕಾದ ಸಾವಿರಾರು 
ಪ್ರಮಯೇಯಗಳು, ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂಳ್ಳಬಯೇಕಾದ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು ಹಿಯೇಗೆ ಆಚಾಯ್ಷರು ತಮ್ಮ 
ಗ್ರಂರಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿರುವ ವಿರಯ ಒಂದೆಯೇ ಎರಡೆಯೇ ! ಶ್ರಯೇಮದಾಚಾಯ್ಷರು ತಾವು  ಬರೆದ 
ಸವ್ಷಮೂಲಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೆಯೇ ವಿವರಣೆ-ಪ್ರವಚನ ನಿಯೇಡುತಿತೆದ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ಕುಳತು 
ಕ್ಯೇಳುತಿತೆದ್ ಶರ್ರಿಗೆ ಅದೆಂತಹ ಆನಂದವಾಗಲ್ರ್ಕೆಲಲಿ ?

ಆಚಾಯ್ಷರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನುನು ಪದ್ಮನಾಭತಿಯೇರಾ್ಷದಿ ಪ್ರತ್ಕ್ಷಶರ್ರಿಗೆ 
ವಿವರಿಸಿ ತಿಳಸಿದರೆಯೇನೂಯೇ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅದು ವಾ್ಖಾ್ನರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗದಿದ್ರೆ 
ಆಚಾಯ್ಷರ ಆ ಎಲಲಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಸಿಯೇಮಿತಶರ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಯೇಮಿತವಾಗುತಿತೆತುತೆ ! 
ಹಾಗಾಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ಸಮಸತೆ ಸಜ್ಜನರೂ ತತ್ವಜ್ಾನವಂಚಿತರಾಗಿ ಉಳಯಬಯೇಕಾಗಿತುತೆ ! 
‘ಜ್ಾನಾರ್ಷಮಯೇವ ಯದಭೂತ್ ಅಸುದೆಯೇವ ಏರಃ’ ಸಕಲ ಸಜ್ಜನರಿಗೂ ತತ್ವಜ್ಾನ 
ಮುಟ್ಟಬಯೇಕ್ಂಬುದು ಆಚಾಯ್ಷರ ಆಶಯ. ಅನುನುವುದಕಾಕೆಗಿಯಯೇ ಸವ್ಷಮೂಲಗಳ 
ರಚನ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಚಾಯ್ಷರು ತಮ್ಮ ಎಲಲಿ ವಿಚಾರಗಳನೂನು ವಾ್ಖಾ್ನರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರ್ಜ್ಾಸುವಿಗೂ ಮುಟ್್ಟಸುವ ಗುರುತರ ಜವಾಬಾ್ರಿಯನುನು ಶ್ರಯೇಜಯತಿಯೇರ್ಷರಿಗೆ 
ಒಪಪಾಸಿ, “ನಿಶ್ಚಂತ ಇವ ವತ್ಷತೆಯೇ” ಗುರು ವಾ್ಸರ ಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಂತರಾಗಿ ಕುಳತರು. 

‘‘ವಾ್ಖಾ್ಸ್ತೆ್ಯೇರ ಗೊಯೇರಾಟ್” ಎಂಬ ಆಚಾಯ್ಷರ ಆದೆಯೇಶವನುನು ಶರಸಾ ವಹಿಸಿ, 
ಸವ್ಷಮೂಲಗಳ ಸವ್ಷತೊಯೇಮುಖ ವಾ್ಖಾ್ನವನುನು ಮಾಡಲ್ಕಾಕೆಗಿಯಯೇ ಭುವಿಗಿಳದುಬಂದ 
ಭವ್ಚಯೇತನ ಶ್ರಯೇಜಯತಿಯೇರ್ಷರು. 

ರ�ರೀಸತು್ಂ ಶ್ರೀಸುಖತರೀರ್ಥತರೀರ್ಥಮತುಲಂ ಟರೀಕಿಷಯಾಸರೀಽನುಗ್ಹ್ತ್
ತಸಯಾಯೈವರೀಹ ಸುಧ್ಂ ಪ್ದ್ಸಯಾಸ್ ಜನರೀ ಯರೀಗಯಾರೀ ದಿವಿರೀಂದೆ�್ರೀ ಯಥ್ ।
ಆದಿಷ�್ರೀ ಗುರುಣಾ ಜಯರೀತ ಗದಿತಸತ್ರ್ಯಷ್್ದಶಗ್ಂರಕೃತ್ .......

ಆಚಾಯ್ಷರ ಆಂತರಿಕ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು, ವಿವಕ್ಷಿತ ವಿಚಾರಗಳನುನು 
ಸುಧಾದಿಗ್ರಂರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಪ್ಷಕರಿಯೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸವ್ಷರಿಗೂ ತಲುಪಸಿದ ಧಿಯೇಮಂತ 
ಸಂತರು ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರು. ಸ್ವಗ್ಷದ ಸುರರಿಗೆ ಸುರೆಯೇಂದ್ರ ಸುಧೆಯನುಣಿಸುವಂತೆ, 
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ಭೂಸುರರಿಗೆ ಸುಧೆಯ ಸವಿಯನುಣಿಸಿದ ಸುರೆಯೇಂದ್ರರು. ಸುಖತಿಯೇರ್ಷರ ಸವ್ಷಮೂಲಗಳಗೆ 
ಅನೂ್ನಅನತಿಕ್ರಮರಿಯೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿತರಸಾಧಾರಣ ಟ್ಯೇಕ್ಗಳನುನು ವಿರಚಿಸಿ 
‘ಟ್ಯೇಕಾಚಾಯ್ಷ’ ರೆಂದೆಯೇ ಪ್ರಖಾ್ತರಾದ  ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲ್ಗಳು. 

ಶ್ರಯೇಜಯತಿಯೇರ್ಷರು ಸಂಚಾರಕ್ರಮದಿಂದ ತಕ್ಷಶಲಾಕ್ಕೆ ಹೂಯೇದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಲಯಕ್ಕೆ ಕ್ಲವು ಕಾಲ ಕುಲಪತಿಗಳಾದರು. ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಲಯದ ಸಮಗ್ರ 
ಗ್ರಂರಭಂಡಾರವನೂನು ತಮ್ಮ ಬುದಿ್ಧಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕ್ೂಂಡರು. ಹಾಗಾಗಿ 
ಯರಗೊಯೇಳದ ಗುಹಯಲ್ಲಿ ಕುಳತು ಎಲಲಿ ಮತಗಳ ವಿರಯಗಳನೂನು ವಿಮರ್್ಷಗೊಳಪಡಿಸಿ,  
‘ಶ್ರಯೇಮನಾನುಯಾಯಸುಧಾ’ ‘ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾ’ ಮುಂತಾದ ಮಯೇರುಕೃತಿಗಳನೂನುಳಗೊಂಡ 21 
ಅದುಭುತ ಗ್ರಂರಗಳನುನು ರಚಿಸಿದರು.

ಅನುನುವುದಕಾಕೆಗಿಯಯೇ ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾತಿದೆ -

ಮಿಥ�ರೀ ವಿಶರೀಷ�ರೀ ನ ವಿದ್ಂ ಬರ�ವ ವಿದ್ಯಾಪ್ತರೀತರೀ ಜಯತರೀರ್ಥಭಿಕ್ೌ ।

ಖದೆ�ಯಾರೀತಚಂದ್ಗ್ಹತ್ರಕ್ಣಾಂ ಪ್ದೆ�ಯಾರೀತನರೀ ಜ್ಗ್ತ ಕ್�ರೀ ವಿಶರೀಷಯಃ ॥

ಬಳರ್ನ ಹುಳದ ಪ್ರಕಾಶ ಅಲಪಾ, ಅದರ್ಕೆಂತ ಬಲ್ಪಾ ಗಳ ಪ್ರಕಾಶ ಜಾಸಿತೆ, ಅದರ್ಕೆಂತ 
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾಶ ಜಾಸಿತೆ, ಅದರ್ಕೆಂತ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಕಾಶ ಇನೂನು ಜಾಸಿತೆ, ಅದರ್ಕೆಂತಲೂ ಚಂದ್ರನ 
ಪ್ರಕಾಶ ಇನೂನು ಜಾಸಿತೆ, ಹಿಯೇಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಯಪದಾರ್ಷಗಳ ಮಧ್ದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ವನುನು 
ತಿಳಯುತೆತೆಯೇವೆ. ಯಾವಾಗ ? ರಾತಿ್ರವೆಯೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾರತಮ್ ಸುಫುಟವಾಗಿ ತಿಳಯುತತೆದೆ. 
ಆದರೆ ಬಳಗೆಗೆ ಸೂಯ್ಷನ ಉದಯವಾದ ನಂತರ ಈ ತಾರತಮ್ ತಿಳಯಲು ಸಾಧ್ವಿಲಲಿ. 
ಕಾರಣ ಸೂಯೊಯೇ್ಷದಯವಾದರೆ ಬಳರ್ನಹುಳ, ಬಲ್ಪಾ , ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇದಾವುದರ ಬಳಕೂ 
ನಮ್ಮ ಕಣಿಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವುದೆಯೇ ಇಲಲಿ. ಸೂಯ್ಷನ ಪ್ರಕಾಶದ ಮುಂದೆ ಈ ಎಲಲಿ ಪ್ರಕಾಶಗಳೂ 
ಮಂದವೆಯೇ. 

ಅದರಂತೆ ಇವರು ಪಂಡಿತರು, ಇವರು ಮಹಾಪಂಡಿತರು, ಇವರು ಎರಡು-ಮೂರು 
ಶಾಸತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರು, ಇವರು ಚತುಃಶಾಸತ್ರಪಂಡಿತರು, ಹಿಯೇಗೆಲಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಟು್ಟ 
ಕ್ೂಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರ ಅವತಾರ ವಾಗುವವರೆಗೆ. 
ಯಾವಾಗ ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರ ಮಹಾಪಾಂಡಿತ್ದ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧ ಎಲಲಿಕಡೆಗೆ ಹರಡಿತೊಯೇ ಆಗ 
ಯಾರು ಸಣಣಿಪಂಡಿತರು, ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರು ಅನುನುವ ವ್ತಾ್ಸವೆಯೇ 
ಉಳಯಲ್ಲಲಿವಂತೆ ! ಎಲಲಿ ಪಂಡಿತರೂ ಒಂದುಕಡೆಯಾದರೆ, ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರು 
ಮತೊತೆಂದುಕಡೆ. ಅರು್ಟ ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರ ಪಾಂಡಿತ್ ಲೂಯೇಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ತಿಳಸುತಾತೆರೆ. ಇದು ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರ ವಿದ್ವತುತೆ. 
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ನೂಯೇಡಿ ! ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರ ಅದುಭುತವಾದ ವಿದ್ವತುತೆ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, 
ಮತೊತೆಂಡೆಡೆ ಅವರ ವಿದೆ್ಗೆ ತಕಕೆ ವಿನಯವೂ ಬಹಳ ಆದಶ್ಷವಾದದು್.

ಅನಯೇಕವಿಧದ ಮದಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಮದವೂ ಒಂದು. ಮನುರ್ನಿಗೆ ಕಲ್ತ ವಿದೆ್ 
ಸ್ವಲಪಾವಿದ್ರೂ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತನಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಮುಗಿಲತತೆರರ್ಕೆರುತತೆದೆ. ಆದರೆ, ಸಿತ್ರಯೇ 
ಪುರುರನಿಂದ ರ್ೂಯೇಭಿಸುವಂತೆ, “ವಿದಾ್ ವಿನಯಯೇನ ರ್ೂಯೇಭತೆಯೇ” ವಿದೆ್ಯಂಬ ಸಿತ್ರಯೇ 
ವಿನಯವೆಂಬ ಪುರುರನಿಂದ ಸಹಿತವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ರ್ೂಯೇಭೆ. 

ವಿದ್ವತುಕೆಲಚಕ್ರವತಿ್ಷಗಳಾದ, ಮಯೇಧಾವಿಮೂಧ್ಷನ್ರಾದ ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರು 
ತಮ್ಮ ಮಯೇರುಕೃತಿ ನಾ್ಯಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಹಯೇಳುವ ಮಾತು ಎಲಲಿರಿಗೂ ನಿಜಕೂಕೆ ದೊಡ್ಡ 
ಆದಶ್ಷವಾಗಿದೆ -

ನ ಶಬ್ದಾಬೌಧೌ ಗ್ಢ್ ನ ಚ ನಿಗಮಚರ್್ಥಸು ಚತುರ್ಯಃ ।
ನ ಚ ನ್ಯಾಯರೀ ಪೌ್ಢ್ ನ ಚ ವಿದಿತವರೀದ್ಯಾ ಅಪ ವಯಮ್  ॥

‘ನ ಶಬಾ್ಬ್್ ಗಾಢಾಃ’ “ಚಿತೆ್ರರಃ ಪದೆೈಶ್ಚ ಗಂಭಿಯೇರೆೈಃ” ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರಯೇವಾ್ಸರಾಜರು 
ಸುತೆತಿಸಿದಂತೆ, ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರ ವಾಕ್ರಚನಯಯೇ ಅತ್ಂತ ಮನೂಯೇಹರವಾದದು್. 
ಒಮ್ಮ ಬಳಸಿದ ಶಬ್ಗಳನುನು ಮತೊತೆಮ್ಮ ಬಳಸುವುದಿಲಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಯಾ್ಷಯಶಬ್ವನನುಯೇ 
ಬಳಸುತಾತೆರೆ. ಅನಯೇಕ ಗ್ರಂರಕಾರರು ಸುಲಲ್ತವಾದ ವಾಕ್ಸಂಯೊಯೇಜನಗಳನೂನುಳಗೊಂಡ, 
ಸುಂದರವಾದ ಗ್ರಂರಗಳನುನು ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ವಾದದು್ ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರ 
ಗ್ರಂರಗಳನುನು ನಿರಂತರ ಓದಿದ ಫಲಶು್ರತಿ ಎಂದರೆ, ಆ ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರ 
ಗ್ರಂರಗಾಂಭಿಯೇಯ್ಷ, ಪದಲಾಲ್ತ್, ಶಬ್ಭಂಡಾರ ಎಷಿ್ಟರಬಯೇಕು ? ಊಹಿಸಿ ! ಇಂತಹ 
ಅಗಾಧ ಶಬ್ಖನಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರು ಹಯೇಳುವ ಮಾತು - “ನ ಶಬಾ್ಬ್್ಧ 
ಗಾಢಾಃ” ‘ನಮಗೆ ವಾ್ಕರಣದ ಪರಿಚಯವಿಲಲಿ. ಪದ-ಶಬ್ಗಳ ಪಾಂಡಿತ್ವಿಲಲಿ' ಎಂದು. 

‘ನ ಚ ವಿದಿತವರೀದ್ಯಾ ಅಪ ವಯಮ್’
ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತೆತಪಡಿಸದ ಪ್ರಮಯೇಯಗಳಲಲಿ. 

ವಿಮಶ್ಷಸದ ವಿಚಾರಗಳಲಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿರಯದ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ನಾ್ಯ, ವೆೈರ್ಯೇಷಿಕ, 
ಪಾ್ರಭಾಕರ, ಭಾಟ್ಟ, ಅದೆ್ವರತ, ವಿಶಷಾ್ಟದೆ್ವರತ, ಸಾಂಖ್, ಬ್ದ್ಧ, ಜೈನ, ಚಾವಾ್ಷಕ ಹಿಯೇಗೆ ಎಲಲಿ 
ಸಿದಾ್ಧಂತಗಳನೂನು ವಿಮರ್್ಷಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ, ವಾ್ಪಕವಾಗಿ ತಲಸಪಾಶ್ಷಯಾಗಿ ಕೂಲಂಕುರವಾಗಿ 
ಚಚ್ಷ ಮಾಡಿ ನಿಣ್ಷಯ ಮಾಡುವ ಅದುಭುತ ವಿಮಶ್ಷಕರು. 

ಇಂತಹ ಸಕಲಶಾಸತ್ರವಿಚಕ್ಷಣರಾದ ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರು ನುಡಿಯುವ ನುಡಿ - “ನ 
ಚ ವಿದಿತವೆಯೇದಾ್ ಅಪ ವಯಮ್ ” ‘ನಮಗೆ ಎಲಲಿ ಶಾಸತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯವಿಲಲಿ. ನಾವು 
ಎಲಲಿವನೂನು ತಿಳದವರಲಲಿ’ 
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‘ನ ಚ ನಿಗಮಚರ್್ಥಸು ಚತುರ್ಯಃ’

ಸಾ್ವರಸ್ವೆಂದರೆ, ಭೆಯೇದ-ಅಭೆಯೇದಗಳ ವಾಕಾ್ರ್ಷ ನಡೆದಾಗ, ಭೆಯೇದವಿರಯದಲ್ಲಿ ಏನು 

ಪ್ರಮಾಣ ? ಎಂದು ಕ್ಯೇಳದರೆ, ಆಚಾಯ್ಷರು ಸವ್ಷಸಮ್ಮತವಾದ ಶು್ರತಿವಾಕ್ಗಳನುನು 

ಉದಾಹರಿಸದೆಯೇ, ‘ಭೆಯೇದಪರವಯೇ ? ಅಭೆಯೇದಪರವಯೇ ?' ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವ ಶು್ರತಿವಾಕ್ 

ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಕ್ವನನುಯೇ ಭೆಯೇದಪರವಾಗಿ ಉದಾಹರಿಸುತಾತೆರೆ 

ಆಚಾಯ್ಷರು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಶು್ರತಿವಾಕ್ವನುನು ಉದಾಹರಿಸಿದಾಗ, 

ಸುದಿಯೇರ್ಷವಾಗಿ ಅದರ ಚಚ್ಷ ಮಾಡಿ, ಉಪಕ್ರಮ-ಉಪಸಂಹಾರಾದಿಗಳಂದ, 

ಅಕಾಟ್ವಾದ ಯುರ್ತೆಗಳಂದ ‘ಅದು ಭೆಯೇದಪರವೆಯೇ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಮರ್ಷನ ಮಾಡಿ, 

ಆಚಾಯ್ಷರ ಮಾತನುನು ಎತಿತೆಹಿಡಿಯುವ ಜವಾಬಾ್ರಿಯನುನು ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರು 

ನಿವ್ಷಹಿಸುತಾತೆರೆ. ಶ್ರಯೇಮನಾನುಯಾಯಸುಧಾ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕಾ, ವಿರುಣಿತತ್ವವಿನಿಣ್ಷಯಟ್ಯೇಕಾ, 

ತತೊ್ವಯೇದೊ್ಯೇತಟ್ಯೇಕಾ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರ ಶು್ರತಿವಾಕಾ್ರ್ಷ-

ಕ್ಶಲದ ವಿರಾಡೂ್ರಪವನುನು ಕಾಣುತೆತೆಯೇವೆ. ಇಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ವಾಕಾ್ರ್ಷಚತುರರಾದ 

ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರು ಹಯೇಳವ ಮಾತು -

''ನ ಚ ನಿಗಮಚರ್್ಥಸು ಚತುರ್ಯಃ, ನ ಚ ನ್ಯಾಯರೀ ಪೌ್ಢ್ಯಃ''

''ನಾವು ವಾಕಾ್ರ್ಷ ಮಾಡುವ ಚತುರರಲಲಿ, ನಮಗೆ ನಾ್ಯಶಾಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್್ರಢಿಮ ಇಲಲಿ''. 

ನೂಯೇಡಿ ! ಅದೆಂತಹ ವಿನಯ !!

ಕಲ್ತ ಅಲಪಾ ಸ್ವಲಪಾ ವಿದೆ್ಗೆಯೇ “ನನಗೆ ಸಮರಾದ ಪಂಡಿತರಿಲಲಿ” ಎಂದು ಬಿಯೇಗುವವರಿಗೆ 

ವಿದ್ವತುಕೆಲಚಕ್ರವತಿ್ಷಗಳಾದ ಸವ್ಷಜ್ಞಕಲಪಾರಾದ ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರ ಈ ವಿನಯ 

ಅದೆಂತಹ ಆದಶ್ಷವಲಲಿವೆಯೇ ? ವಿದೆ್ ವಿನಯದಲ್ಲಿ ಪಯ್ಷವಸಾನವಾದರೆ ನಿಜವಾಗಿ 

ಸಾರ್ಷಕ ಎಂಬ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂದೆಯೇಶವನುನು ನಮ್ಮಲಲಿರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾ 

ಕೃತಾಪಾದರು ನಿಯೇಡುತಿತೆದಾ್ರೆ.

ಆಷಾಢ ಬಹುಳ ಪಂಚಮಿ ಶ್ರಯೇಮಟ್್ಟಯೇಕಾಕೃತಾಪಾದರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೂಯೇತ್ಸವ. ಅವರ 

ರ್ಯೇವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಜ್ಜಯ ಹಿನನುಲಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂದೆಯೇಶ ಅಡಗಿದೆ. 

ಅವರ ನಾ್ಯಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂರಗಳ ಅಧ್ಯನ-ಅಧಾ್ಪನಗಳು ನಿರಂತರ ನಡೆಯುವುದ-

ರೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ರ್ಯೇವನದ ಈ ತರಹದ ಆದಶ್ಷಗಳನೂನು ನಮ್ಮ ರ್ಯೇವನದಲ್ಲಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂಳು್ಳವಂತೆ ಆ ಮಹಾಗುರುಗಳೆಯೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ 

ಪಾ್ರರ್್ಷಸಿಕ್ೂಳ್ಳಯೇಣ. **
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ಉದೆ್ಯೇಶಸಿ ಮಾತನಾಡುತಾತೆ, ಯಾವುದೆಯೇ ಕ್ಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸು್ಸ ಸಿಗಬಯೇಕಾದರೆ ಸಹನ ಮತುತೆ 
ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಪ್ರಯತನುಶಯೇಲರಾಗಬಯೇಕು ಎಂದು ಹಯೇಳದರು. ಆಗ ಪ್ರಯೇಕ್ಷಕರ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಕುಳತಿದ್ ಒಬ್ಬರು “ತತ್ವಜ್ಾನಿಗಳೆಯೇ ! ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಾ್ಪಾರಿ. ಕ್ಲವು ವರ್ಷಗಳಂದ ವಾ್ಪಾರ 
ಮಾಡುತಿತೆದೆ್ಯೇನ. ಆದರೆ ಹಚಿ್ಚನ ಲಾಭ ಬರುತಿತೆಲಲಿ. ನಿಯೇವು ಹಯೇಳದಂತೆ, ಇಂದು ಒಳೆ್ಳಯ 
ವಾ್ಪಾರ ಆಗಬಹುದು, ನಾಳೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಇದೆ್. ಈಗ ನನನು 
ಸಹನ ಮಿತಿಮಿಯೇರಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಾ್ಪಾರವನನುಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತಿಯೇಮಾ್ಷನಿಸಿದೆ್ಯೇನ” ಎಂದು 
ಹಯೇಳದ. ಆಗ ತತ್ವಜ್ಾನಿಯು “ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಯತನುಪಟು್ಟ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 
ಖಂಡಿತ ಫಲ ದೊರೆಯುತತೆದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸ್ವಲಪಾ ಕಾಯಬಯೇಕು” ಎಂದರು. ಆ ವಾ್ಪಾರಿ 
“ತಾಳೆ್ಮಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರುತತೆದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಂತೆ ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 
ಫಲ ದೊರೆಯುವುದಾದರೆ, ನಿಯೇವು ತಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ತೂತುಗಳರುವ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೇರು 
ತುಂಬಿಸಲು ಆಗುತತೆದೆಯಾ ?” ಎಂದು ಪ್ರಶನುಸಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ತತತೆ್ವಜ್ಾನಿಯು “ನಿಶ್ಚತವಾಗಿಯೂ 
ತುಂಬಿಸಬಹುದು. ಸಹನಯಿಂದ ಕಾದರೆ ಬಹಳ ಚಳ ಇರುವಾಗ ನಿಯೇರು 
ಮಂಜುಗಡೆ್ಡಯಾಗುತತೆದೆ. ಆಗ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಿಯೇರನುನು ತುಂಬಿಸಬಹುದು” 
ಎಂದರು. ಹಿಂದೆ ಜನರಿಗೆ ಎಲಲಿ ವಿರಯದಲೂಲಿ ಬಹಳರು್ಟ ತಾಳೆ್ಮ ಇತುತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 
ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫಯೇನ್ ಇಲಲಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಯವರು ಬಯೇರೆ ಊರಿಗೆ 
ಹೂಯೇದರೆ ಅವರು “ಸುಖವಾಗಿ ಊರು ತಲುಪದೆ” ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಿಳಸಿದ ಮಯೇಲ 
ಅಷ್ಟಯೇ ಅವರು ತಲುಪದ ವಿಚಾರ ಮನಗೆ ತಿಳಯುತಿತೆತುತೆ. ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟಯೇ ತಾಳೆ್ಮ ಇತುತೆ. 
ಆದ್ರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೂರಟವರಿಗೆ ಮನಗೆ ಹೂಯೇದ ಬಳಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು 
ಹಯೇಳುತಿತೆದ್ರು. ಹಿಯೇಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಊರಿಗೆ ತಲುಪದ ವಿಚಾರ ತಿಳಯಲು 3-4 
ದಿನವಾಗುತಿತೆತುತೆ. ಅದೆಯೇ ಈಗಿನ ರಾಕ್ಟ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನುನು ಬಸ್ ಹತಿತೆ ಮುಂದಿನ ನಿಲಾ್ಣ 
ತಲುಪುವ ಹೂತಿತೆಗೆ ಆಗಲಯೇ ಎಲ್ಲಿದಿ್ಯೇರಾ ? ಎಂದು ಫಯೇನ್ ಕರೆ ಹೂಯೇಗುತತೆದೆ. ಹಿಯೇಗೆ ನಾವೆಯೇ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡಿರುವ ಎಲಲಿವೂ ಬಯೇಗ ಆಗಬಯೇಕ್ಂಬ ಒತತೆಡದ ರ್ಯೇವನದಿಂದ ನೂರೆಂಟು 
ಕಾಯಿಲಗಳು ದೆಯೇಹವನುನು ವೆಯೇಗವಾಗಿ ಆವರಿಸುತಿತೆದೆ. ಜನರ ಆಯಸು್ಸ ಬಯೇಗ ಮುಗಿದು 
ಹೂಯೇಗುತಿತೆದೆ. ಇರ್್ಜಲು ಒಲಯ ಮಯೇಲ ಮಾಡುವ ಅಡಿಗೆ, ಒರಳನಲ್ಲಿ ರುಬು್ಬವ ಚಟ್ನುಗಿಂತ, 
ಗಾ್ಸ್ ಮಯೇಲ ಕುಕಕೆರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆಯು, ಮಿರ್್ಸಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಚಟ್ನುಯು 
ಇವೆರಡರಲ್ಲಿರುವ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಶುಚಿಯ ವ್ತಾ್ಸ ಆರೊಯೇಗ್ದ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದಲೂ ಎರು್ಟ 
ಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಅವರವರ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದದು್. ಶ್ರಮ ಮತುತೆ ತಾಳೆ್ಮ 
ಸಯೇರಿದಾಗ ಆಗುವ ಆರೊಯೇಗ್ಕರವಾದ ಬಳವಣಿಗೆಯಯೇ ಬಯೇರೆ.

ಒಬ್ಬ ತತತೆ್ವಜ್ಾನಿಗಳು ಒಂದು ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರನುನು 
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॥ ಶ್ರಯೇಗುರುಭೊ್ಯೇ ನಮಃ ॥

ಪರಮಪೂಜಯಾ 1008 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸತ್ಯಾತ್ತರೀರ್ಥಶ್ರೀಪ್ದಂಗಳವರ
25 ನಯ ರ್ತುಮ್್ಥಸಯಾ ಮಹ�ರೀತ್ಸವ - ಸುವಣ್ಥಪುರಿರೀ

ರ್ತುಮ್್ಥಸಯಾಕ್ಕೆ ಮನಯಃಪೂವ್ಥಕ ಸ್್ವಗತ
ನಿಮ್ ಮನಸ್್ಸನಿಂದಲರೀ ಬನಿನಿ, ನಿಮ್ ಮನಸ್್ಸಗರೀ ಗುರುಗಳನುನಿ ಕರೆತನಿನಿ.

ಮನ ಮನಗಳಲ್್ಲ ಶ್ರೀಮ�ಲರ್ಮನ ಚರಣಗಳನುನಿ ನನದು ಪ್ವನರ್ಗಿ.
ಸದ್ಭಕತುರೆರೀ...

ತಮ್ಮಲಲಿರಿಗೂ ಗೊತಿತೆರುವಂತೆ ದೆಯೇಶದ ಇಂದಿನ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಯೇ ತರಹದ 
ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನುನು ಹಮಿ್ಮಕ್ೂಳು್ಳವುದು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹಾ್ವನ 
ನಿಯೇಡಿದಂತೆಯಯೇ ಸರಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲಲಿರ ಹಿತದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ ಶ್ರಯೇ ಶ್ರಯೇಪಾದಂಗಳವರು ಈ 
ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಚಾತುಮಾ್ಷಸ್ವನುನು ಅತ್ಂತ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನರವೆಯೇರಿಸಲ್ದಾ್ರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಠ, ಜಪ, ತಪಸು್ಸ, ಅಧ್ಯನ, ಪೂಜಾದಿಗಳನುನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 
ಜಗತಿತೆನ ಕ್ಯೇಮಕಾಕೆಗಿ ಪಾ್ರರ್್ಷಸಲ್ದಾ್ರೆ. 

ಶ್ರಯೇ ಶ್ರಯೇಪಾದಂಗಳವರ ಆದೆಯೇಶವನುನು ಗ್ರವಿಸಿ, ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನುನು ಮನಿನುಸಿ, 
ಪರಿಸಿಥಿತಿಯನುನು ಅವಲೂಯೇರ್ಸಿ, ಶ್ರಯೇ ಶ್ರಯೇಗಳವರ ಏಕಾಂತಸಾಧನಗೆ ಯಾವುದೆಯೇ ತರಹದ 
ಭಂಗ ತರದಿರಲು ಈಗಾಗಲಯೇ ತಾವೆಲಲಿರೂ ನಿಧಾ್ಷರ ಮಾಡಿದಿ್ಯೇರಿ. ಅದಕಾಕೆಗಿ ತಮ್ಮನುನು 
ಅಭಿನಂದಿಸುತೆತೆಯೇವೆ.

ತಮ್ಮಲಲಿರ ಸಹಕಾರಕಾಕೆಗಿ ಮನಃಪೂವ್ಷಕ ಧನ್ವಾದಗಳು.

ಚಾತುಮಾ್ಷಸ್ದ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅನಯೇಕ ಭಕತೆರು ಶ್ರಯೇ ಶ್ರಯೇಪಾದರ ಸನಿನುಧಾನಕ್ಕೆ 
ಬಂದು, ಗುರುಗಳ, ಮೂಲರಾಮದೆಯೇವರ ದಶ್ಷನವನುನು ಪಡೆದು, ಭರ್ತೆಪೂವ್ಷಕವಾಗಿ 
ವಿವಿಧಸಯೇವೆಯನುನು ಮಾಡುವ, ಕಾಣಿಕ್ಯನುನು ಸಮಪ್ಷಸುವ ವಾಡಿಕ್ಯನುನು 
ಇಟು್ಟಕ್ೂಂಡಿದಾ್ರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತ್ಕ್ಷವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಸನಿನುಧಾನಕ್ಕೆ ಹೂಯೇಗಿ ಸಯೇವೆಯನುನು 
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲಲಿದೆಯೇ ಇರುವುದು ಭಕತೆರ ಮನಸಿ್ಸಗೊಂದು ಕ್ೂರಗು. 

ಅನಯೇಕ ಭಕತೆರು “ನಾವು ಹೂಯೇಗಲು ಸಾಧ್ವಿಲಲಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕ್, ಸಯೇವೆ 
ರಾಮದೆಯೇವರಿಗೆ ಸಮಪ್ಷತವಾದರೆ ಸಾಕು. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇನನುಯೇನೂ ಬಯೇಡ. 
ಶ್ರಯೇಮೂಲರಾಮದೆಯೇವರ, ಶ್ರಯೇಪಾದರ ಅನುಗ್ರಹ ಆದರೆ ಸಾಕು” ಎಂಬ ಭಾವನಯಿಂದ 
ಸಯೇವಾ ವಿವರಗಳನುನು ಕ್ಯೇಳುತಿತೆದಾ್ರೆ.

ಅವರಿಗಾಗಿ ಸಯೇವೆಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವನುನು ಕಲ್ಪಾಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಕ್ಳಗೆ ನಿಯೇಡಿದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಯೇವೆಯನುನು ಸಮಪ್ಷಸಬಹುದು. 

• http://srijspn.org/chaturmasya.html

• ಇದಲಲಿದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರಯೇಮಠದ ಶಾಖ್ಗಳಲೂಲಿ ಚಾತುಮಾ್ಷಸ್ 
ಸಯೇವಾಕಾಣಿಕ್ಯನುನು ಸಮಪ್ಷಸಬಹುದು. ಅಧಿಕೃತ ರಸಿಯೇದಿಯನುನು ಪಡೆಯಬಯೇಕು.

ವಿ.ಸ�.  ತಾವೆಲಲಿರೂ ಕ್ಯೇವಲ ಗುರುಗಳ, ರಾಮದೆಯೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನುನು ಬಯಸಿಯಯೇ 
ಕಾಣಿಕ್ಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸುತಿತೆಯೇರಿ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುನು ತೊಯೇರಿಸಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 
ಸಯೇವಾಕತ್ಷರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಡಿ, ಪ್ರತಿಮ ಮೊದಲಾದ ವಸುತೆಗಳನುನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 
ನಿಯೇಡಲಾಗುತತೆದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುನು ವಸುತೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಯೇರಿಸಲು 
ಆಗುವುದಿಲಲಿ. ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನುನು ಹಯೇಳುತಾತೆ, ತಮ್ಮ ಹಸರಲ್ಲಿ 
ಸಂಕಲಪಾವನುನು ಮಾಡಿ, ಎಲಲಿರ ಕ್ಯೇಮಕಾಕೆಗಿ ಪಾ್ರರ್್ಷಸುತೆತೆಯೇವೆ. 

ಸಯೇವೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾದ ಮೊತತೆ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ತಮ್ಮ ಶರ್ತೆ, ಇಚಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಸ್ವಪ್ರಯೇರಣೆಯಿಂದ ಎಷಾ್ಟದರೂ ಕಾಣಿಕ್ಯನುನು ಕೃಷಾಣಿಪ್ಷಣಭಾವದಿಂದ ಸಮಪ್ಷಣೆ 
ಮಾಡಬಹುದು.    -ದಿವ್ನರು ಶ್ರೀ ಉತತುರ್ದಿಮಠ

©à±Ü ÖæàXÃÜ¸æàPÜá...? 

Æ»ÜÂñæà ¿áÓÜÂ ñÝ±ÜÓÜá¤ ©à±ÜÓÜÂ aÜñÜáÃÜíWÜáÇÝñ… > 

®Ü ÓÜ ©à±Ü C£ TÝÂñæãà ÖæãÂàZÊÜ×°ÓÜá¤ ÓÜ ÍÜáÅñÜ@ >> PÝ.±Üâ

©à±ÜÊÜ®Üá° ÖÜbc¨ÝWÜ A¨ÜÃÜ ñÝ±Ü ®ÝÆáR AíWÜáÆQRíñÜÆã ËáàÄ CÃÜ¸ÝÃÜ¨Üá. 

ÖÝX¨ÜªÃæ A¨Ü®Üá° ÍÝÓÜ÷ÊÜâ ©à±ÜÊæí¨Üá ÊÜÂÊÜÖÜÄÓÜáÊÜâ©ÆÉ. A¨Ü®Üá° "KZÊÜ×°' 

Gí¨Üá PÜÃæ¿ááñÜ¤¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü ×Ä¿áÃÜá ñÜÊÜá¾ Pæç¿á®Üá° ×w¨Üá A¨ÜÃÜ ñÝ±ÜÊÜ®Üá° 

WÜáÃÜá£Ô  ©à±ÜÊÜ®Üá° ÖÜaÜácñÝ¤Ãæ. C¨Ü®Üá° B¨ÜÍÜìÊÝXoárPæãÙÜÛ¸æàPÜá. Êæã¨ÜÆá 

C¨Üá PÜÐÜrÊæ¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. A»ÝÂÓÜÊÝ¨ÝWÜ A£ ÓÜáÆ»ÜÊÝWÜáñÜ¤¨æ.

®æàñÝÅÖÝÉ¨ÜPÜÃÜ@ ÓÜÌbì@ ¨ÜãÃÜñÝ±ÜËÊÜiìñÜ@ > 

ÓÜáÎS@ ÍÜŸªÃÜ×ñæãà ¯«ÜãìÊæãà ®Ý˜£ÖÜÅÓÜÌPÜ@ >

¨ÜQÒOÝÊÜñÜìÊÜ£ìÓÜá¤ ±ÜÅ©à±Ü@ ÎÅàËÊÜê¨ÜœÁáà >> PÝ.±Üâ

©à±ÜÊÜâ PÜ~¡Wæ ×ñÜÊÝWÜáÊÜíñæ CÃÜ¸æàPÜá. ©à±Ü¨Ü ñÝ±ÜÊÜâ ¨ÜãÃÜ¨Ü ÊÜÃæWæ 

CÃÜ¸ÝÃÜ¨Üá. ÍÝíñÜÊÝ¨Ü hÝÌÇæÀáí¨Ü PÜãwÃÜ¸æàPÜá. ÍÜŸªËÃÜ¸ÝÃÜ¨Üá. ÖæãWæ 

CÃÜ¸ÝÃÜ¨Üá. A£ ÓÜ|¡¨ÝXÃÜ¸ÝÃÜ¨Üá. ŸÆ»ÝWÜPæR Ÿ£¤¿á®Üá° ¸ÝXÔÃÜ¸æàPÜá. 

CíñÜÖÜ ©à±Ü©í¨Ü þÝ®Ü&IÍÜÌ¿áìWÜÙÜá A¼ÊÜê¨ÜœÊÝWÜáñÜ¤Êæ
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ÊÜáÖÜÑì ¿ÞýÊÜÆR$Â & 8 ? ±Üí. ÎÅà¯ÊÝÓÝaÝ¿áì 
®ÝWÜÃÜÖÜÚÛ

fefefefefefefefefefefe
ಯಾಜ್ಞವಲಕೆರು ಪಡೆದ ಶುಕಲಿಯಜುವೆ್ಷಯೇದದಲ್ಲಿ ಒಟು್ಟ ೪೦ ಅಧಾ್ಯಗಳವೆ. ೩೦೩ 

ಅನುವಾಕಗಳವೆ. ೧೯೩೫ ಮಂತ್ರಗಳವೆ. ಕಮ್ಷಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಧಾ್ತ್ಮಚಿಂತನಗೆ 
ಅತು್ಪಯುಕತೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಈ ವೆಯೇದದಲ್ಲಿವೆ.

೧) ಮೊದಲ್ನ ೨ ಅಧಾ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಶ್ಷ-ಪ್ಣಿ್ಷಮಾಸಯೇಷಿ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳವೆ. ೨ನಯ 
ಅಧಾ್ಯದ ಕ್ೂನಯಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪತೃಯಜ್ಞಗಳ ಮಂತ್ರಗಳವೆ.

೨) ೩ನಯ ಅಧಾ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಗಿನುಕಮ್ಷ-ಅಗಿನುಪ್ರತಿಷಾ್ಠ-ಅಗಿನುಹೂಯೇತ್ರ ಮತುತೆ ಚಾತುಮಾ್ಷಸ್ದ 
ಮಂತ್ರಗಳವೆ.

೩) ೪ ರಿಂದ ೮ ಅಧಾ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಯೇಮಯಜ್ಞಪರ ಅರಾ್ಷತ್ ಅಗಿನುಷೂ್ಟಯೇಮ ಸಂಬಂಧಿ 
ಮಂತ್ರಗಳವೆ.

೪) ೯ ಹಾಗೂ ೧೦ ಅಧಾ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಜಪಯೇಯ ಹಾಗೂ ರಾಜಸೂಯ ಯಜ್ಞಗಳ 
ಮಂತ್ರಗಳವೆ.

೫) ೧೧ ರಿಂದ ೧೮ ಅಧಾ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಯನಕಮ್ಷಸಂಬಂಧಿ ಮಂತ್ರಗಳವೆ. ೧೬ನಯೇ 
ಅಧಾ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ “ರುದ್ರ” ಮಂತ್ರಗಳವೆ. ೧೮ನಯೇ ಅಧಾ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸೂಯೇಧಾ್ಷರಾ 
ಮಂತ್ರಗಳವೆ.

೬) ೧೯ ರಿಂದ ೨೧ ಅಧಾ್ಯಗಳಲ್ಲಿ “ಸ್ತಾ್ರಮಣಿ” ಯಜ್ಞದ ಮಂತ್ರಗಳವೆ.
೭) ೨೨ ರಿಂದ ೨೫ ಅಧಾ್ಯಗಳಲ್ಲಿ “ಅಶ್ವಮಯೇಧ”ಯಜ್ಞದ ಮಂತ್ರಗಳವೆ.
೮) ೨೬ ರಿಂದ ೩೫ ಅಧಾ್ಯಗಳಲ್ಲಿ “ಖಿಲ”ಸಂಜ್ಞಕ ಮಂತ್ರಗಳವೆ. ಈ ಅಧಾ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಸ್ತಾ್ರಮಣಿ, ಅಶ್ವಮಯೇಧಯಜ್ಞಗಳ ಅವಶರ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳು, ಪುರುರಮಯೇಧಮಂತ್ರ, 
ಪುರುರಸೂಕತೆ, ಸವ್ಷಮಯೇಧಾಮಂತ್ರ, ಪುರೊಯೇಋಙ್ ಮಂತ್ರ, ಶವಸಂಕಲೂಪಾಯೇಪನಿರತ್, 
ಪತೃಮಯೇಧಮಂತ್ರ, ಔಧ್ವ್ಷದೆೈಹಿಕ ಸಂಸಾಕೆರಮಂತ್ರಗಳವೆ.

೯) ೩೬ನಯೇ ಅಧಾ್ಯದಲ್ಲಿ “ಶಾಂತಿಮಂತ್ರ”ಗಳವೆ.
೧೦) ೩೭-೩೮ನಯೇ ಅಧಾ್ಯಗಳಲ್ಲಿ “ಮಹಾವಿಯೇರಮಂತ್ರ”ಗಳವೆ.
೧೧) ೩೯ ನಯೇ ಅಧಾ್ಯದಲ್ಲಿ “ಪ್ರವಗ್್ಷ” ಮಂತ್ರಗಳವೆ.
೧೨) ಕ್ೂನಯ ೪0ನಯೇ ಅಧಾ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ “ಈಶಾವಾಸ್-ಉಪನಿರತ್” ಮಂತ್ರಗಳವೆ.

ಇಂದು ಯಜ್ಞಸಂಸಥಿಗಳು ನಾಮರ್ಯೇರವಾಗಿದ್ರೂ ಅನಯೇಕಮಂತ್ರಗಳು ನಿತ್ನೈಮಿತಿತೆಕ 
ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸಾಕೆರಗಳಲ್ಲಿ ಹಜ್ಜ-ಹಜ್ಜಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರಿಂದಲೂ ಪಠಿಸಲಪಾಡುತಿತೆವೆ.
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“ವೃಣುತರೀ ಹಿ ವಿಮೃಶಯಾಕ್ರಿಣಂ ಗುಣಲುಬ್ಧೌ: ಸ್ವಯಮರೀವ ಸಂಪದ:”
ಮಹಷಿ್ಷಯಾಜ್ಞವಲಕೆಯಾರು ಸೂಯ್ಷದೆಯೇವನಿಂದ ಪಡೆದ ಶುಕಲಿಯಜುವೆಯೇ್ಷದವು 

ಜಗತಿತೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತೆ ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಯಾರ ರ್ಯೇತಿ್ಷಯು ಶುಕಲಿಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರನಂತೆ 
ಬಳೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ವಿರ್ಯೇರವಾಗಿ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವೆಯೇದದ 
ಮಂತ್ರಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಯೊಯೇಗಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಅನಯೇಕ ರ್್ರಯೇರ್ಠ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜರು 
ಅವರನುನು ಯಜ್ಞಗಳಗೆ ಕರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಹೂಸದಾದ ವೆಯೇದಗಳನುನು ಕಂಡ ತೆಯೇಜಸಿ್ವಯೇ ಯುವಕನನುನು ಅಳಯನನಾನುಗಿ ಮಾಡಿಕ್ೂಳ್ಳಲು 
ಅನಯೇಕ ಋಷಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಕಾತಾ್ಯನ ಗೊಯೇತ್ರದ “ಕಾತಾ್ಯನಿಯೇ” ಹಾಗೂ 
ವಚಕುನುಋುಷಿಗಳ ಮಗಳಾದ “ಗಾಗಿ್ಷ” ಈ ಇಬ್ಬರು ತೆಯೇಜಸಿ್ವನಿಯರನುನು ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಯಾರು 
ಮದುವೆಯಾದರು. ಕಾತಾ್ಯನಿಯು ಗೃಹಕಾಯ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಂತ ಪ್ರವಿಯೇಣೆಯಾಗಿದ್ಳು. 
ಗಾಗಿ್ಷಯು ರ್್ರಯೇರ್ಠ ತತ್ವಜ್ಾನಿಯೂ ಹಾಗೂ ಋಷಿಕ್ಯೂ ಆಗಿದ್ಳು. ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವ ತತ್ವಜ್ಾನಗಳ ಚಚ್ಷಯಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುತಿತೆದ್ಳು.

ಇವರ ಬುದಿ್ಧಪೂವ್ಷಕ ಮನಸಿ್ಸನೈಕ್ದ ದಾಂಪತ್ವನುನು ಕಂಡೆಯೇ ಆಶ್ವಲಾಯನರು 
ಮದುವೆಯ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿಯಯೇ ಹಯೇಳುವ “ಓಂ ಯದೆಯೇತತ್ ಹೃದಯಂ ತವ ತದಸುತೆ 
ಹೃದಯಂ ಮಮ” (ಎಲೈ ವಧುವೆಯೇ ನಿನನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಲಾಷಗಳೆಲಲಿ ನನನು 
ಅಭಿಲಾಷಗಳೆಯೇ ಆಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ನಿನನು ಮನದ ವಿರುದ್ಧ ನಾನಯೇನನೂನು ಬಯಸುವದಿಲಲಿ. ನನನು 
ಮನದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯೇನೂ ಏನನೂನು ಬಯಸುವದಿಲಲಿ) ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನುನು ತಮ್ಮ 
ಗೃಹ್ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಯೇರಿಸಿರಬಯೇಕು.

 ಈ ಪ್ರಯೇತಿ ಈ ಸಿ್ವಯೇಕೃತಿ ಇಂದಿನ ಆಕರ್ಷಣಜನ್ ವಿವಾಹಪೂವ್ಷ ಸಾ್ವರ್ಷಪೂಣ್ಷಅಸಾಕ್ಷಿಕ 
ಅನಿಶ್ಚತ ವಾ್ಪಾರಿಯೇ ಪ್ರಯೇಮವಲಲಿ. ಹೂರತು ಬುದಿ್ಧಪೂವ್ಷಕ, ಸಿ್ಟಯೇಕೃತಿಪೂವ್ಷಕ, ಎಂದಿಗೂ 
ವಿಚಿಛೆನನುವಾಗದ, ವಿವಾಹಾನಂತರದ ಪ್ರಯೇಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೇಮವೆಯೇ ಕುಟುಂಬವನುನು 
ಮಂಗಲಪೂಣ್ಷವನಾನುಗಿ ಮಾಡುತತೆದೆ.

 ಆದುದರಿಂದಲಯೇ ಮನುಮಹಷಿ್ಷಯು ಈ ರ್ೂಲಿಯೇಕವನುನು ಹಯೇಳರುವನು-

ಸಂತುಷ�್ರೀ ಭ್ಯ್ಥಯ್ ರತ್್ಥ ರತ್್್ಥ ಭ್ಯ್್ಥ ತಥೈವ ಚ ।
ಯಸ್್ನನಿರೀವ ಕುಲರೀ ನಿತಯಾಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ತತ್ ವೈ ಧು್ವಮ್ ।। ೩/೬ 

ಒಂದುಸಲ ದೆಯೇವರಾತ ಜನಕನು ಒಂದು ವಿಶಾಲಯಜ್ಞವನುನು ಮಾಡಿದನು. ಆ ಯಜ್ಞದ 
ಆಧ್ವಯ್ಷವನುನು ಸ್ವತಃ ವೆೈಶಂಪಾಯನರು ಸಿ್ವಯೇಕರಿಸಿದ್ರು. ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆೈಗುಣ್ 
ವುಂಟಾದಾಗ ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಪಾ್ರಯಶ್ಚತತೆವಿಧಿಯು ಅನಿವಾಯ್ಷವಾಯಿತು. ಆ 
ವಿಧಿಯನುನು ಬಹಳ ಜ್ಾನಪೂವ್ಷಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆವಶ್ಕತೆಯಿತುತೆ. ಅಧ್ವಯು್ಷಗಳಾದ 
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ವೆೈಶಂಪಾಯನರು ಆ ಕಾಯ್ಷವನುನು ತಮ್ಮ ಪೂವ್ಷಶರ್ರಾದ ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಯಾರಿಗೆ 
ಒಪಪಾಸಿದರು. ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಯಾರು ತಾವು ಹೂಸದಾಗಿ ಪಡೆದ ಶುಕಲಿಯಜುವೆಯೇ್ಷದದ ವಿಧಿಯಿಂದ 
ಸಾರ್ಷಕವಾಗಿ ಪೂಣ್ಷಗೊಳಸಿ, ಯಜ್ಞವು ಸುರಳಯೇತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 
ಆದರೆ ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಯಾರು ಹಿಂದೆ ವೆೈಶಂಪಾಯನರು ತಮಿ್ಮಂದ ಯುಜುವೆಯೇ್ಷದವನುನು 
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಡೆದ ವ್ಥೆಯನುನು ಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಮರೆತಿರಲ್ಲಲಿ.

 ಆದುದರಿಂದ ಇಂದು ಎಲಲಿರೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಬಯೇಕ್ಂಬ 
ತಾರುಣ್ದ ತೆ್ವಯೇರದಿಂದ ಈ ಯಜ್ಞವು ನನಿನುಂದಲಯೇ ಪೂಣ್ಷವಾದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞದ 
ದಕ್ಷಿಣೆಯ ಅಧ್ಷಭಾಗವು ನನಗೆಯೇ ಬರಬಯೇಕು ಎಂದು ಹಟ ಮಾಡಿದರು. ವೆೈಶಂಪಾಯನರು 
ಒಪಪಾಲ್ಲಲಿ .ಆಗ ದೆಯೇವಲಋಷಿಗಳು ಮಧ್ಸಥಿರಾಗಿ ಅಧ್ಷದಕ್ಷಿಣೆ ಕ್ೂಡಿಸಿದರು. ಈ ಮಾತನುನು 
ಸ್ವತಃ ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಯಾರೆಯೇ ಅನಂತರ ದೆಯೇವರಾತ ಜನಕನ ಮಗನಾದ ದೆಯೇವರಾತಿ (ಕರಾಲ)
ಜನಕನಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾ್ರೆ.

ವಿಪ್ಯ್ರ್ಥಂ ಸಶಷಯಾಸಯಾ ಮ್ತುಲಸಯಾ ಮಹ್ತ್ನಯಃ ।
ಮಿಷತ�ರೀ ದೆರೀವಲಸ್ಯಾಪ ತತ�ರೀ..ಧ್ಥಂ ಹೃತವ್ನಹಮ್।। (ಮ.ಭಾ.ಶಾಂ-೩೧೪)

ದೆಯೇವರಾತನ ಪುತ್ರನಾದ ದೆಯೇವರಾತಿ (ಕರಾಲ) ಜನಕನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ “ವಿದೆಯೇಹ” 
ನಾಗಿದ್ನು. ರಾಜ್ದ ಭಾರವನುನು ಮಂತಿ್ರ-ಸಯೇನಾಪತಿಗಳಗೆ ಒಪಪಾಸಿ. ತತ್ವಜ್ಾನದ ಆರಾಧನ 
ಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು. ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಯಾರಿಂದ ಸಂಪೂಣ್ಷ ಪ್ರಕೃತಿ-ಪುರುರ ವಿವೆಯೇಕ ರೂಪ 
ಸಾಂಗ ಸಾಂಖ್ಶಾಸತ್ರವನುನು (ಶುದಾ್ಧತ್ಮತತ್ವವಿಜ್ಾನಂ ಸಾಂಖ್ಮಿತು್ಚ್ತೆಯೇ ಬುಧೆೈಃ - 
ಗಿಯೇತಾಭಾರ್ ೨/೩೯) ಅಧ್ಯನ ಮಾಡಿದನು. (ಮ.ಭಾ ಶಾಂತಿಪವ್ಷ ಅ-೩೧೦) ಇವನ ಆ 
ಸಾಥಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತತ್ವಜ್ಾನಿಗಳು ತತ್ವಚಿಂತನಯನುನು ಮಾಡುತಿತೆದ್ರು.

ಒಮ್ಮ ದೆಯೇವರಾತಿ ಜನಕನು ಬಹುದಕ್ಷಿಣಾಕ ಅಶ್ವಮಯೇಧಯಜ್ಞವನುನು ಮಾಡಿದನು. ಆಗ 
ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕುರು-ಪಾಂಚಾಲದೆಯೇಶಗಳಂದ ಅನಯೇಕ ತತ್ವಜ್ಾನಿಗಳು ಬಂದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 
ಯಾರು ಅತು್ತತೆಮ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಾನಿಗಳು ? ಎಂಬ ರ್ಜ್ಾಸಯಿಂದ ೧೦೦೦ (ಸಾವಿರ) ಹಸುಗಳ 
ಎರಡೂ ಕ್ೂಂಬುಗಳಗೆ ೧೦-೧೦ ತೊಲ ಬಂಗಾರದ ಹೂದಿಕ್ ಹಾರ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು 
ರ್್ರಯೇರ್ಠ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಾನಿಗಳದಿ್ಯೇರಿ ಅವರು ಈ ಹಸುಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕ್ೂಂಡು ಹೂಯೇಗಿರಿ ಎಂದು 
ಘಯೇಷಿಸಿದನು.

“ಬ್್ಹ್ಣಾಯಃ ರಗವಂತ�ರೀ ಯರೀ ವರೀ ಬ್ಹಿ್ಷ್ಯಃ ಸ ಏತ್ ಗ್ ಉದಜಗ್” ಬೃ.ಉ- ೩

ಆಗ ಆ ಹಸುಗಳನುನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕ್ೂಳು್ಳವೆನು ಎಂಬ ಎದೆಗಾರಿಕ್ಯನುನು ಯಾರೂ 
ತೊಯೇರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ಮಹಷಿ್ಷ ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಯಾರು ತಮ್ಮ ಶರ್ ಸಾಮಶ್ರವನಿಗೆ ಈ ಹಸುಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕ್ೂಂಡು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಡೆ ಎಂದರು 
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“ಏತ್ಯಃ ಸ�ರೀಮಯಾ ಉದಜ ಸ್ಮಶ್ವ್” (ಬೃ ಉ ೩)

ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ ವಿದಾ್ವಂಸರಿಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸಲ್ಲಲಿ. ಒಬೂ್ಬಬ್ಬರಾಗಿ ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಯಾರ ಮಯೇಲ 
ಪ್ರರ್ನುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನುನು ಸುರಿದರು.

ಮೊದಲು ಅಶ್ವಲರು ಯಜಮಾನನು ಮೃತು್ವಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಾಲದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ 
ಮುಕತೆನಾಗಿ ಹಯೇಗೆ ಮೊಯೇಕ್ಷವನುನು ಪಡೆಯುವನು ? ದೆಯೇವಪದವಿಯನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಸಾಧನಗಳಾವವು ? ಸಾಮಗಾನದ ಉದೆ್ಯೇಶ್ವೆಯೇನು ? ಎಂದು ಕ್ಯೇಳದರು.

ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಯಾರು - ೧) ಹೂಯೇತೃ ೨) ಅಧ್ವಯು್ಷ ೩) ಉದಾಗೆತೃ ೪) ಬ್ರಹ್ಮ, ಈ ನಾಲುಕೆ 
ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವ್ರ್ತೆಗಳ ಅಂತಯಾ್ಷಮಿಗಳಾದ ವಾಕ್ ಅಗಿನು ಇತಾ್ದಿ ದೆಯೇವತೆಗಳ 
ಅಂತಯಾ್ಷಮಿ ಹಾಗೂ ನಿಯಾಮಕರಾದ ವಾಸುದೆಯೇವಾದಿ ಚತೂರೂಪಗಳ ಉಪಾಸನ 
ಯಿಂದ ಮೊಯೇಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪುರೊಯೇನುವಾಕಾ್, ಯಾಜಾ್, ಶಸಾ್ ಇತಾ್ದಿ ಋಕುಕೆಗಳಂದ 
ಪ್ರತಿಪಾದ್ ಸಂಕರ್ಷಣಾದಿ ರೂಪಗಳ ಉಪಾಸನಯು ದೆಯೇವಪದವಿಯನುನು ಪಡೆಯುವ 
ಉಪಾಯ ಹಾಗೂ ಇದೆಯೇ ಋಕ್ ಗಳಂದ ಸಾಮಗಾನವು ದೆಯೇವಲೂಯೇಕದಾಯಕವೆಂದು 
ತಿಳಸಿದರು.

ಆನಂತರ ಆತ್ಷಭಾಗನಂಬ ಋಷಿಯ ಪ್ರರ್ನುಗಳಗೆ ಇಂದಿ್ರಯ-ವಿರಯ, ತನಿನುಯಾಮಕ 
ದೆಯೇವತೆಗಳು, ತದಂತಯಾ್ಷಮಿ ಆಕಾಶನಾಮಕ ಶ್ರಯೇಹರಿಯ ಉಪಾಸನಯಿಂದ ಮುರ್ತೆ-
ಯಾಗುವದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತತೆ ತಿ್ರವಿಧರ್ಯೇವರ ಅಂತಯಾ್ಷಮಿಯಾದ ಶ್ರಯೇಹರಿಯು 
ಜ್ಾನ-ಪುಣ್- ಪಾಪಗಳಗನುಸಾರ ಮುರ್ತೆ-ಸ್ವಗ್ಷ-ನರಕಗಳ ದಾಯಕನಾಗುವನು ಎಂಬ 
ದೆಯೇವರಹಸ್ವನುನು ಅನಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಉಳದವರಿಗೆ ಕ್ಯೇಳಸದಂತೆ ಆತ್ಷಭಾಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಉಪದೆಯೇಶಸಿದರು.

ಅನಂತರ ಲಹ್ಪುತ್ರರಾದ ಭುಜು್ ಎಂಬ ಋಷಿಯ ಪ್ರರ್ನುಗಳಗೆ ಉತತೆರಿಸುತತೆ ದೆಯೇವ-
ಋಷಿ ಇತಾ್ದಿ ಎಂಟು ವಗ್ಷದವರನುನು ಮತುತೆ ಗರುಡ-ರ್ಯೇರ-ರುದ್ರ-ಇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಅವರ 
ಪತಿನುಯರೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಎಂಟುವಗ್ಷದವರನುನು ಮುರ್ತೆಗೆ ಒಯು್ವ ವ್ಷಿ್ಟ-ಸಮಷಿ್ಟನಾಮಕ 
ವಾಯುದೆಯೇವರ ಬಗೆಗೆ, ತದಂತಗ್ಷತ ಶ್ರಯೇಹರಿಯ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಚಕ್ರಪುತ್ರ ಉಪಸತೆರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನು ಹಾಗೂ ಮಹಿಮಗಳನುನು, ಕುಷಿಯೇತಕ 
ಪುತ್ರ ಕಹೂಯೇಳರಿಗೆ ಮುಕತೆ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತರ ಮಧ್ದಲ್ಲಿರುವ ಭೆಯೇದವನುನು, ಭಗವಂತನ 
ವೆೈಶರ್ಟಯಾವನುನು, ಅವನ ಆನಂದಪರಿಪೂಣ್ಷತ್ವವನುನು ಹಾಗೂ ವಿರುಣಿಸವಯೇ್ಷತತೆಮತ್ವವನುನು 
ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇಷ್ಟಲಲಿ ಚಚ್ಷಯನುನು ಏಕಾಗ್ರಮನಸಿ್ಸನಿಂದ ಲಕ್ಷಯಾಗೊಟು್ಟ ಕ್ಯೇಳುತಿತೆರುವ ಅವರ ಪತಿನು 
ಋಷಿಕ್ ವಾಚಕನುವಿಯೇ ಗಾಗಿ್ಷಯು ಪ್ರರ್ನುಗಳನುನು ಕ್ಯೇಳುತಾತೆಳೆ -

“ಅರ ಹೈನಂ ಗ್ಗಿರೀ್ಥ ವ್ಚಕನಿವಿರೀ ಪಪ್ಚ್ಛ ........”  ... ಕ್ಮಶ:
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(ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸ್್ವದಿಲ್ಲ. ಹೆೊರತ್ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ 
ಇಬ್ಬರೊ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ವ ಕತ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸ್್ತ್ತವೆ.)

ಪರಸಪಾರರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಪಮಾನ, ತಿರಸಾಕೆರ ಅಶಾಸಿತ್ರಯೇಯ --

ಇಂದು ಆಧುನಿಕ-ಸುಶಕ್ಷಿತ ಗಂಡ-ಹಂಡತಿಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಅನವಶ್ಕ ಅಹಂಕಾರ 
(Ego) ಹಚಾ್ಚಗಿದೆ. ಹಿಯೇಗಾಗಿ ಸಣಣಿ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ವಾದ-ವಿವಾದ 
(argument) ಹಚಾ್ಚಗಿ ಒಬ್ಬರು ಇನೂನುಬ್ಬರನುನು ನಿಯೇವು ನನಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಎಂದು 
ಅಪಮಾನಿಸುವದು, ತಿರಸಕೆರಿಸುವದು ಸವೆಯೇ್ಷಸಾಮಾನ್ವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಸಪಾರರು 
ತಿಳಯದೆಯೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ ಭಗವಂತನ ಸನಿನುಧಾನವನುನು ಅಪಮಾನಿಸುತತೆ ಪಾಪಗಳಸಿ 
ದುಃಖಿತರಾಗುತಿತೆದಾ್ರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲಲಿ.

ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ (ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಹಂಡತಿಯಲ್ಲಿ) ಒಳೆ್ಳಯ ಸಂತಾನಪ್ರದರಾಗಿ 
ಸನಿನುಹಿತರಾದ ಪಾ್ರಣದೆಯೇವರು ಹಾಗೂ ರಯಿ(ಭಾರತಿ-ಸರಸ್ವತಿ)ಯ ಅಂತಗ್ಷತರಾದ  
ಲಕ್ಷಿಷ್ಯೇನಾರಾಯಣರ ಸನಿನುಧಾನವಿರುತತೆದೆ ಎಂದು ತಿಳದು ವ್ವಹರಿಸುವವರನುನು 
ಶ್ರಯೇಹರಿಯು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತಾತೆನ --

“ದಂಪತ�ಯಾರೀರ್ಥಗವ್ನ್ ವಿಷು್ಣಯಃ ಭ್ಯ್್ಥಸ್ಥಿ ತು ಸರಸ್ವತರೀ ।
ರತೃ್ಥಸಥಿಯಃ ಸ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯುಯಃ ಏವಂ ಜ್ನನ್ ವಿಮುಚಯಾತರೀ ॥”

(ಪ್ರಜಾಪತಿಸಂಹಿತಾ -ರಟಪ್ರರ್ೂನುಯೇಪನಿರದಾಭುರ್-- ೧/೯)

ಅನವಶ್ಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಇನೂನುಬ್ಬರನುನು ಅಪಮಾನಿಸುವುದೆಂದರೆ (ಗುರು-ಗುರುಪತಿನು, 
ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಅತೆತೆ-ಮಾವ ಇತಾ್ದಿ) ಅವರಲ್ಲಿದ್ ದೆಯೇವತೆಗಳನುನು ಅಪಮಾನಿಸಿದಂತಾಗು-
ವದನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳದು ಅಲ್ಲಿದ್ ದೆಯೇವತೆಗಳನುನು ಸಂತಸಪಡಿಸಲು ಪರಸಪಾರ ಆದರದಿಂದ 
ವ್ವಹರಿಸುವದು ಸುಖದ ನಾಂದಿಯಾಗಿದೆ.

“ವಿವ್ಹ” ಜಗಳವ್ಡಿ ವಿಚ್ಛರೀದನ ಪಡೆಯುವದಕ್�ಕೆರೀಸಕೆರವಲ್ಲ -
ಭಾರತಿಯೇಯ ಸಂಸಕೆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವು ದಿನಾಲು ಜಗಳವಾಡುತತೆ ಅತುತೆ-ಕರೆದು 

ದುಃಖಪಡುವುದಕಾಕೆಗಲ್ಯೇ ಅರವಾ ಒಂದುದಿನ ವಿಚಛೆಯೇದವನುನು ಪಡೆಯುವದಕ್ೂಕೆಯೇಸಕೆರ 
ಆಗಲ್ಯೇ ಇರುವದಲಲಿ. ಅಗಿನುಸಾಕ್ಷಿ ವಿವಾಹವು ಜನ್ಮ-ಜನಾ್ಮಂತರ ಶ್ರಯೇಹರಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕಾಕೆಗಿ 
ಸಾಧನ ಮಾಡುವದಕ್ೂಕೆಯೇಸಕೆರ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ.

 ಅಕ್ಷತಾರೊಯೇಪಣಕಾಕೆಗಿ ಅಂತಃಪಟದ ಎದುರು ನಿಂತ ವರನು ದೆಯೇವತೆಗಳಗೆ 
“ವರುಣನಯೇ ! ಈ ವಧುವು ನನನು ಅಣಣಿ-ತಮ್ಮ-ಅಕಕೆ-ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಸುಖಕಾರಕಳಾಗಲ್, 

ÊÜ¯ñÝ ËþÝ®Ü
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ಬೃಹಸಪಾತಿಯಯೇ ! ಇವಳು ನನಗೆ ಸುಖಪ್ರದಳಾಗಲ್, ಇಂದ್ರನಯೇ ! ಇವಳು ನಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಗೆ 
ಸುಖದಾಯಕಳಾಗಲ್, ಸೂಯ್ಷನಯೇ ! ಇವಳು ದೆೈವಿಯೇಸಂಪತಪ್ರದಳಾಗಲ್” ಎಂದು 
ಪಾ್ರರ್್ಷಸುವನು --

ಅಭ್್ತ್ಘನಿರೀಂ ವರುಣಾಪತಘನಿರೀಂ ಬೃಹಸ್ಪತರೀ।
ಇಂದ್್ಪುತ್ಘನಿರೀಂ ಲಕ್ಷ್ರ್ಯಂತ್ಮಸಯಾಯೈ ಸವಿತಯಃ ಸುವಯಃ ।।

ಜ್ಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಅಕ್ಷತಾರೊಯೇಪಣ ಮಾಡಿ ಅಂತಃಪಟ ಸರಿಸಿದಾಕ್ಷಣ 
ವರನು ವಧುವಿಗೆ ಹಿಯೇಗೆ ಆಶಯೇವ್ಷದಿಸುತಾತೆನ -

“ಎಲೈ ವಧುವೆಯೇ ! ನಿನನು ದೃಷಿ್ಟ ಮಂಗಲಕರವಾಗಿರಲ್. ನಿಯೇನು ಪತಿಗೆ ಹಿತಕರಳಾಗು. 
ನಿನನು ಕಾಲುಗೆಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕಳು, ಎತುತೆ ಇತಾ್ದಿ ಪಶುಗಳು 
ಸುಖಕರಗಳಾಗಲ್. ನಿನನು ಮನಸು್ಸ ಮಂಗಲಕರವಾಗಿರಲ್. ನಿನನು ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಮನ 
ಬಳಗಲ್. ರ್್ರಯೇರ್ಠ ಸಂತಾನಗಳನುನು ಪಡೆಯುವವಳಾಗು. ದೆಯೇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರದೆ್ಧ ಇಡುವವಳಾಗು.
ಮನಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ರ್ಯೇವಿಗಳಗೆ ನಿನಿನುಂದ ಸುಖ-ನಮ್ಮದಿಗಳು ಸಿಗಲ್” -

ಅಘರೀರಚಕ್ುರಪತಘನಿರ್ಯರೀಧಿ ಶವ್ ಪಶುರಯಾಯಃ ಸುಮನ್ಯಃ ಸುವರ್್ಥಯಃ ।
ವಿರೀರಸ�ಯಃ ದೆರೀವಕ್ಮ್ ಸ�ಯಾರೀನ್ ಶಂ ನ�ರೀ ರವ ದಿ್ವಪದೆರೀ ಶಂ ಚತುಷ್ಪದೆರೀ ।

ಋಗೆ್ವಯೇದ ೧೦/೮೫/೪೪.

ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗಂಡನು ಹಂಡತಿಯಿಂದ ಬಯಸುವ ವಿಶರ್ಟತೆಗಳು ಅದೆರು್ಟ 
ಉದಾರವಾಗಿವೆ ? ಈ ಸಂಕಲಪಾನಗಳನುನು ಇಂದಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಅರ್ಷ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಳ್ಳಬಯೇಕು. ಪಾಶಾ್ಚತ್ರ ಅಂಧಾನುಕರಣ ಮಾಡುತತೆ ದೆಯೇಹದಿಂದ ಮಾತ್ರ 
ಭಾರತಿಯೇಯರಾಗಿ; ಆದರೆ ವೆಯೇರ-ಕೂದಲು ಕಟು್ಟವ (ಕಟ್ ಮಾಡುವ) ರ್ೈಲ್, ಭಾಷ, 
ಹೂರಗಿನ ಆಹಾರ, ಅಪಾರ ಹಣವನುನು ಗಳಸಿ ಪಾಪದಾಯಕ ಅಭಕ್ಷಯಾ-ಅಪಯೇಯಗಳಗೆ, 
ಅನವಶ್ಕ ವೆಯೇರ-ಭೂರಣಗಳಗೆ ಖಚು್ಷ ಮಾಡುವಿಕ್, ಓದುವ ಪುಸತೆಕ, ನೂಯೇಡಿ ಕ್ಯೇಳುವ 
ವಿರಯಗಳು ಎಲಲಿವೂ ವಿದೆಯೇಶಯೇಯರ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಪತಿ-ಪತಿನುಯರ 
ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆಯಲಲಿವೆಯೇ ? ನಮ್ಮ ಶಾಸತ್ರಗಳ ಹಸರು ಗೊತಿತೆಲಲಿ. ಅಲ್ಲಿಯ 
ವಿರಯಗಳನುನು ಸವ್ಷರಾ ತಿಳದುಕ್ೂಂಡಿಲಲಿ. ಆಚರಣೆಯಂತೂ ಇಲಲಿವೆಯೇ ಇಲಲಿ. ಹಿಯೇಗಾಗಿ 
ನಾವು ಇಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೂ್ ವೆೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಿದೆಯೇಶಯೇಯರ ದಾಸರಾಗಿದೆ್ಯೇವೆ. 
ನಮ್ಮನುನು ಹಿಯೇಗೆಯಯೇ ವೆೈಚಾರಿಕದಾಸರನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು ೧೭೫ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಯೇ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಶಾ್ಚತ್ ಶಕ್ಷಣಜನಕನಾದ Lard Macaulay ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ೧೮೫೮ 
ರಲ್ಲಿಯಯೇ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ನು--” English education would trainup A class of 
persons Indian in blood and colour only but English men in opinions in 
morals and in intellects. ಇಂದು ಅವನ ಕನಸನುನು ನನಸು ಮಾಡುತತೆ, ಶ್ರಯೇಕೃರಣಿನು 
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ಹಯೇಳದ “ಸ್ವಧಮ್ಷಯೇ ನಿಧನಂ ರ್್ರಯೇಯಃ ಪರಧಮೊಯೇ್ಷ ಭಯಾವಹಃ” ಎಂಬ ಮಾತನುನು 
ಮೂಲಗುಂಪು ಮಾಡಿ, ವಿದೆಯೇಶಯೇಯರ ಅಂಧಾನುಕರಣ ಮಾಡುತತೆ ಅವರ ದಾಸರಾಗಿದೆ್ಯೇವೆ.

ಇರ್ಟಲಲಿ ವಿವರಣೆ ಯಾರನೂನು ಟ್ಯೇರ್ಸುವುದಕ್ೂಕೆಯೇಸಕೆರವಲಲಿ. ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ-ಉದಾರ- 
ಆನಂದದಾಯಕ ಸಂಸಕೆಕೃತಿಯನುನು ಮರೆಯುತಿತೆರುವೆವಲಲಿ; ದೆಯೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನುನು ಮಿಯೇರಿ 
ದುಃಖಿತರಾಗುತಿತೆರುವೆವಲಲಿ ? ಎಂಬ ಕಳವಳದಿಂದ ಬಂದ ಮಾತುಗಳಾಗಿವೆ.

ಇಂದಿನ ಹಣುಣಿಮಕಕೆಳು ಮಯೇಲ್ಂದ ಮಯೇಲ ಕ್ಯೇಳುವ ಇನೂನುಂದು ಪ್ರರ್ನುಯಂದರೆ - 
ನಮ್ಮನುನು ದಾನವಾಗಿ ಕ್ೂಡುತಿತೆಯೇರಲಲಿ; ನಾವೆಯೇನು ಜಡ ವಸುತೆಗಳೆಯೇ ? ನಾವು ಪ್ರಯೇತಿಸಿದ 
ಹುಡುಗನ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸ್ವಂತಿಕ್ಗೆ ಬಲಯಿಲಲಿವೆಯೇ ?

ನಿಯೇವು ಜಡವಸುತೆವಲಲಿ. ಹುಟ್್ಟದ ಮನ ಹಾಗೂ ಗಂಡನ ಮನ ಎರಡನೂನು ಉದ್ಧರಿಸುವ 
ದೆಯೇವತೆಗಳು “ಕನೂ್ಯೇದಿತಾ ಬತ ಕುಲದ್ವಯತಾರಿಣಿಯೇತಿ” (ಮ.ಭಾ.ತಾ.ನಿ ೧೯/೭೬) 
ದೆಯೇವತಾಶಬ್ದ ಅನಯೇಕ ಪರಿಭಾಷಗಳಲ್ಲಿ “ದಿಯೇಪನಾತ್ ದೆಯೇವತಾ” ತನನು ಗುಣ-ಪರಿಶ್ರಮ-
ಉಪಕಾರ-ಸಹನಶಯೇಲತೆ-ದೆೈವಭರ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿನಯಗಳಂದ ಮನಯನುನು ಬಳಗುವದರಿಂದ 
ಹಣುಣಿಮಕಕೆಳನುನು ದೆಯೇವತೆ ಎಂದು ಶಾಸತ್ರವು ಕರೆದಿದೆ. “ಮಾತೃದೆಯೇವಯೇ ಭವ” 
ಕನಾ್ದಾನದಿಂದ ಕನ್ಯು ಹುಟ್್ಟದ ಮನಯ ಮೊದಲ್ನ ೧೨ ಹಾಗೂ ನಂತರ ೧೨ 
ತಲಮಾರುಗಳು (Generation) ಪವಿತ್ರವಾಗುವವು. ಕನ್ಯ ತಂದೆಗೆ ಭಗವಂತನ 
ಅನುಗ್ರಹವಾಗುವದು.

ಕನಾ್ದಾನದ ಸಂಕಲಪಾದಲ್ಲಿ ಈ ವಿರಯ ಬಹಳ ಸಪಾರ್ಟವಾಗಿದೆ. “ಅನಯೇನ ಕನಾ್ದಾನಯೇನ 
ದಾ್ವದಶ ಅವರಾನ್ ದಾ್ವದಶ ಅಪರಾನ್ ಪವಿತಿ್ರಯೇಕತು್ಷಂ ಆತ್ಮನಶ್ಚ ಶ್ರಯೇ ಲಕ್ಷಿಷ್ಯೇನಾರಾಯಣ 
ಪ್ರಯೇತಯಯೇ.......” ಕನಾ್ದಾನದ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಷ್ಯನುನು ಹಾಗೂ 
ವರನಲ್ಲಿ ಶ್ರಯೇಹರಿಯ ಸನಿನುಧಾನವನುನು ಕಲ್ಪಾಸಲಾಗುವದು “ಶ್ರಯೇಧರರೂಪಣೆಯೇ ಕನಾ್ರ್್ಷನಯೇ 
ವರಾಯ......ಕನಾ್ಂ ಶ್ರಯೇರೂಪಣಿಯೇಂ” ಪತೃಗಳ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಿಷ್ಯೇನಾರಾಯಣರ ಅನುಗ್ರಹ 
ದಿಂದ ವಧುವು ಗಂಡನ ರ್ಯೇವನವನುನು ಸಾರ್ಷಕಗೊಳಸುವುದಲಲಿದೆಯೇ; ಸಕಲ ಸುಖಗಳನುನು 
ಅನುಭವಿಸುವಳು. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಕನ್ಯರು ಶಾಸತ್ರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನದಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೆಕೃತಿಯ ಜ್ಾನವನುನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಶರಿಯೇರ-ಮನಸು್ಸ-ಬುದಿ್ಧ-ವಿಚಾರಗಳನುನು 
ಪವಿತ್ರಗೊಳಸಿಕ್ೂಳ್ಳಬಯೇಕು. ಆಧುನಿಕ ಶಕ್ಷಣವು ಹೂಟ್ಟಹೂರೆಯವದನುನು ಮಾತ್ರ 
ಕಲ್ಸುವುದಲಲಿದೆಯೇ; ಅಹಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಭೊಯೇಗಸಂಸಕೆಕೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನುನು ನೂಕುತತೆದೆ.

ಕನಾ್ದಾನವನುನು ಸಿ್ವಯೇಕರಿಸಿದ ವರನ ತಲಯಮಯೇಲ ವಧುವು ಅಕ್ಷತೆಗಳನುನು ಹಾಕುತತೆ 
ನಾನು ತಮಿ್ಮಂದ -- ೧) “ಭಗ” ವನುನು = ಐಶ್ವಯ್ಷ-ವಿಯೇಯ್ಷ-ರ್ಯೇತಿ್ಷ-ಕಾಂತಿ-ಜ್ಾನ-
ವಿಜ್ಾನಗಳನುನು (ಐಶ್ವಯ್ಷಸ್ ಸಮಗ್ರಸ್ರ ವಿಯೇಯ್ಷಸ್ ಯಶಸಃ ಶ್ರಯಃ । ಜ್ಾನವಿಜ್ಾನ- 
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ಯೊಯೇರ್್ಚರವ ರಣಾಣಿಂ ಭಗ ಇತಿಯೇರಣಾ) ೨) ಶ್ರಯೇಃ - ದೆೈವಿಯೇಸಂಪದವನುನು ೩) ಪ್ರಜಾಃ - ಉತತೆಮ 
ಸಂತಾನಗಳನುನು ಬಯಸಿ ಬಂದಿದೆ್ಯೇನ. ದೆಯೇವರು ಇವುಗಳನುನು ಕರುಣಿಸಲ್ ಎಂದು 
ಪಾ್ರರ್್ಷಸುವಳು.

ಆಗ ವರನೂ ಸಹ ವಧುವಿನ ತಲಯ ಮಯೇಲ ಅಕ್ಷತೆಗಳನುನು ಹಾಕುತತೆ -- ನಾನು ನಿನಿನುಂದ 

೧) ಯಜ್ಞಃ = ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಾದಿ ಧಾಮಿ್ಷಕಕಾಯ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ಷ ಸಹಕಾರವನುನು

೨) ಧಮ್ಷಃ = ಧಮ್ಷ-ಅರ್ಷ-ಕಾಮ-ಮೊಯೇಕ್ಷಗಳೆಂಬ ಪುರುಪಾರ್ಷಗಳ ಪಾ್ರಪತೆ

೩) ಯಶಃ = ಆದಶ್ಷದಂಪತಿಗಳೆಂಬ ರ್ಯೇತಿ್ಷಯನುನು ಬಯಸಿ ನಿನನುನುನು ಸಿ್ವಯೇಕರಿಸುತಿತೆದೆ್ಯೇನ, 
ದೆಯೇವರು ಈ ಕಾಮನಗಳನುನು ಪೊರೆೈಸಲ್ ಎಂದು ಪಾ್ರರ್್ಷಸುತಾತೆನ.

 ಮದುವೆಯ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಲಲಿ ನಾವು ದೆಯೇವರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರ್್ಷಸಿದೆ್ಯೇವೆ ಎಂದು ಎರು್ಟ 
ಜನರು ತಿಳದುಕ್ೂಂಡು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತೆರುವರು? ........ -ಕ್ರಮಶಃ ...

¿ÞÃÜá Ô÷à ....?

Ô÷à GíŸ ÍÜŸªPæR ×àWæãí¨Üá ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü A¥ÜìÊÜ®Üá° £Ú¿áŸÖÜá¨Üá.  D 

A¥ÜìÊÜ®Üá° £Ú¿áÆá ËÐÜá¡«ÜÊæãàìñÜ¤ÃÜ±ÜâÃÝ| ÊÜáñÜá¤ ±Ü¨Ü¾±ÜâÃÝ|WÜÙÜ ÊæãÃæ 

ÖæãàWÜ¸æàPÜá.

PÜÊÜáìOÝ ÊÜá®ÜÓÝ ÊÝaÝ »ÜñÜáì@ ²Å¿á×ñæçÑ~à > 
¿Þ ®ÝÄà ÓÝ ÓÜ¾$êñÝ ÓÝ—Ìà ±Ü£±Üäg®ÜñÜñÜ³ÃÝ >> Ë.«Ü.±Üâ
ÊÝaÝ ÓÜáÊÜá®ÜÓÝ aæçÊÜ PÜÊÜáìOÝ ÍÜê|á »ÝËá¯ >
ÍÜáÍÜãÅÐÝ PÜáÃÜáñæà ¿Þ × »ÜñÜáìÍæòÊÜ ©®æà ©®æà >>

ÓÝ aÝ² PÜ¥ÜÂñæà ®ÝÄà ±Ü£ÊÜÅñÜ±ÜÃÝ¿áOÝ >> ±Ü.±Üâ.»Üã.S

£Å=ÊÜÞñÜá, ÊÜá®ÜÓÜáÕ, PÜÊÜáì D ÊÜáãÃÜÄí Ü̈ Ó…=ÓÜ×ñÜÙÝ Ü̈ÊÜÙÜá Ô÷à. (£Å¼@ ÓÜ×ñÝ)

±Ü£¿á AíñÜ¿ÞìËá¿Þ Ü̈ ±ÜÃÜÊÜÞñÜ¾®Ü BÃÝ«Ü®æ¿á®Üá° ÓÜ̈ Ý ÓÜ£¿áá 
ÊÜÞvÜá£¤ÃÜ¸æàPÜá. PÝpÝaÝÃÜPÝRX ÊÜÞw¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ ±ÜÅÁãàg®ÜËÆÉ. ÊÜÞvÜáÊÝWÜ 
ÊÜá®ÜÓÜáÕ ÊÜááí¨ÝXÃÜ¸æàPÜá. EÇÝÉÓÜ, EñÝÕÖÜ, ÆÊÜÆËPæ CÃÜ¸æàPÜá. ÊÜá®ÜÔÕ¨ÜªÃæ 
ÊÜÞñÜÅ ÓÝÆ¨Üá. ×ñÜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü ±Ü£¿á®Üá°, ±ÜñÜÂíñÜ¿ÞìËá¿Þ¨Ü 
±ÜÃÜÊÜÞñÜ¾®Ü®Üá° ÓÜíñæãàÐÜ±ÜwÓÜá£¤ÃÜ¸æàPÜá. ÖÝWæí¨Üá ÊÜÞ£®Ü ÊÜáÈÉ¿ÞWÜ¸ÝÃÜ¨Üá. 
±Ü£Wæ A®ÜáPÜãÆPÜÃÜÊÝ¨Ü PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞvÜá£¤ÃÜ¸æàPÜá. ×àWæ £ÅPÜÃÜ| 
±ÜäÊÜìPÜÊÝX ±Ü£¿á ÓæàÊæ¿á®Üá° ÊÜÞw¨Ü ÓÜ£Wæ ÎÅà±Ü£¿áá JvÜ®æÁáà 
JÈ¿ááñÝ¤®æ.

B¨ÜªÄí¨Ü £Å=±Ü£¿á ÓæàÊæWÝX ÊÜá®ÜÓÜáÕ, ÊÜÞñÜá, PÜÊÜáì D ÊÜáãÃÜÄí¨Ü 
Ó…=ÓÜ×ñÜÙÝ¨ÜÊÜÙÜá Ô÷à.
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ಲಕ್ಷ್ರೀನರಸ್ಂಹ್ತ್ಕ ವಿಶರೀಷಣದ 
ಔಚಿತಯಾ ? ±Üí. ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÝÅaÝ¿áì

fefeffefefefefefefefee
“ದೆರೀಶಕ್ಲ್ಧಿಪತರೀ” ವಿಶರೀಷಣದ ಸ್್ವರಸಯಾ

“......... ಕರಿಷ್ಯೇ........ ಕಾರಯಿಷ್ಯೇ ಚ” ಎಂದು ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸಂಕಲಪಾಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ 
ಪಾ್ರತಃಸಂಕಲಪಾಗದ್ದಲ್ಲಿ ಉಲಲಿಯೇಖಿಸಲಪಾಡುವ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ “ದೆಯೇಶಕಾಲಾಧಿಪತೆಯೇ ......” 
ಎಂಬ ವಿರ್ಯೇರಣವನುನು ನಿಯೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅನುಸಂಧಾನಿಕ ಸಾ್ವರಸ್ವನುನು ಆಸಾ್ವದಿಸೂಯೇಣ. 
ದೆಯೇಶಕಾಲಗಳ ಆಧಾರಾಧೆಯೇಯಭಾವಸಂಬಂಧಕ್ೂಕೆಳಗಾಗಿಯಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 
ಪದಾರ್ಷವೂ ತನನು ಅಸಿತೆತ್ವವನುನು = ಇರವನುನು ಹೂಂದುವರು್ಟ ದೆಯೇಶಕಾಲಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು 
ಪದಾರ್ಷಕೂಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವವು. ಆದ್ರಿಂದಲಯೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸಮಪ್ಷಸಬಯೇಕಾದ 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನಾನುಷಾ್ಠನಕೂಕೆ ದೆಯೇಶಕಾಲಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿದಿ್ರಬಯೇಕು. ಕ್ಯೇವಲ 
ಸಾಧನಾನುಷಾ್ಠನಕಕೆಷ್ಟಯೇ ಅಲಲಿ. ಸಾಧನಾನುಷಾ್ಠನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಕಗಳಾದ ಸಾಧನಾಶರಿಯೇರ, ಗಾಳ, 
ಬಳಕು, ಆಹಾರ, ನಿಯೇರು, ಪ್ರತಿಮ ಮುಂತಾದ ಪಾರ್ಷವ ಪದಾರ್ಷಗಳು ಇವೆಲಲಿವುಗಳಗೂ 
ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಾಲವೂ, ದೆಯೇಶವೂ ಬಯೇಕ್ಯೇಬಯೇಕು. ಕಾಲ ವಾ್ಪತೆ, ದೆಯೇಶ ವಿಶಾಲ. ಇಂತಹ 
ವಾ್ಪತೆವಾದ, ವಿಶಾಲವಾದ ಕಾಲ, ದೆಯೇಶಗಳು ಸಾಧನಾನುಷಾ್ಠನಕ್ಕೆ ಬಯೇಕಾಗಿಲಲಿ. ಆದರೆ 
ಅಂತಹ ವಾ್ಪತೆವಾದ ಕಾಲದ, ವಿಶಾಲವಾದ ದೆಯೇಶದ ರಟಕವಾದ ಬಿಂದುಭಾಗ ಬಯೇಕು. ಈ 
ರಟಕ ಭಾಗಗಳಾದರೂ ಮಹಾಕಾಲನುನು ವಿಶಾಲದೆಯೇಶವನೂನು ಸಂಬಂಧಿಸಿಕ್ೂಂಡೆಯೇ 
ಇರುವವು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೊಯೇ ಬಿಂದುದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾ್ವಂದನ ನಡೆಸುತಿತೆದೆ್ಯೇವೆ 
ಎಂದರೆ ಆ ದಿನ ಯಾವುದರ ರಟಕವಾಗಿದೆಯೊಯೇ ಅಂತಹ ಪಕ್ಷವನಾನುಗಲ್ಯೇ 
ಮಾಸವನಾನುಗಲ್ಯೇ, ಸಂವತ್ಸರವನಾನುಗಲ್ಯೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿಕ್ೂಳ್ಳದೆಯೇ ತಾನು ತಾನಾಗಿಯಯೇ 
ಇರಲಾರದು. ಅಂತೆಯಯೇ ಯಾವುದೊಯೇ ಒಂದು ಊರಿನ ಮನಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಧಾ್ವಂದನ 
ನಡೆಸುತಿತೆರುವೆವೆಂದರೆ ಆ ಊರು ಯಾವ ರಾಜ್ದ, ಯಾವ ದೆಯೇಶದ ರಟಕವಾಗಿದೆಯೊಯೇ 
ಅಯಾ ರಾಜ್, ದೆಯೇಶ ಮುಂತಾದವನುನು ಸಂಬಂಧಿಸಿಕ್ೂಂಡೆಯೇ ಇರುವಂತಹದು್. 
ಆದ್ರಿಂದಲಯೇ ನಾವು ಸಂಕಲಪಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ ಸಾಧನಾನುಷಾ್ಠನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ 
ದೆಯೇಶವನೂನು, ಕಾಲವನೂನು, ಉಲಲಿಯೇಖಿಸುವಾಗ “ಆದ್ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದಿ್ವತಿಯೇಯಪರಾಧೆಯೇ್ಷ ಮಯೇರೊಯೇಃ 
ದಕ್ಷಿಣಪಾರ್್ವಯೇ್ಷ” ಎಂದು ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗಡುವನುನು ಉಲಲಿಯೇಖಿಸಿ ಕ್ರಮಯೇಣ ಅವುಗಳ ಚಿಕಕೆ 
ಚಿಕಕೆ ಭಾಗಗಳನುನು ನಮೂದಿಸುತೆತೆಯೇವೆ. ಕ್ೂನಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾನುಷಾ್ಠನಕ್ಕೆ ಬಯೇಕಾದ 
ಕಾಲದ ದೆಯೇಶದ ಚಿಕಕೆ ಭಾಗವನುನು ಉಲಲಿಯೇಖಿಸುತೆತೆಯೇವೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾನುಷಾ್ಠನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಆವಶ್ಕಗಳಾದ ಕಾಲವನುನು 
ದೆಯೇಶವನೂನು ಒದಗಿಸಿಕ್ೂಡುವ ಭಗವಂತ ಆಯಾ ಕಾಲಭಾಗವನುನು, ಆಯಾ 
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ದೆಯೇಶಭಾಗವನುನು ಅಷ್ಟಯೇ ಒದಗಿಸಿಕ್ೂಡಲಾಗದು. ಬದಲಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕಾಲಚಕ್ರವನುನು 
ಸಂಪೂಣ್ಷ ಬ್ರಹಾ್ಮಂಡವನುನು ನಿಯಮಿಸುತತೆ ಅವುಗಳ ತುಣುಕಾಗಿಯಷ್ಟಯೇ ಆಯಾ ಕಾಲದ 
ಆಯಾ ದೆಯೇಶದ ಭಾಗವನುನು ಒದಗಿಸಿಕ್ೂಡಬಯೇಕು. ರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ ನೈಮಿತಿತೆಕ 
ಕಾಮ್ಕಮ್ಷಗಳ ಕತೃ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾರಯಿತೃ ನಿಯೇನಯೇ ಎನುನುವಾಗ ಹಾಗೆ ಕತೃ್ಷ ಎನಿಸುವಿ. 
ಕಾರಯಿತೃ ಎನಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಯೇಕಾದ ದೆಯೇಶದ ಭಾಗವನೂನು, ಕಾಲದ ಭಾಗವನೂನು 
ಒದಗಿಸಿಕ್ೂಡುವವನು ನಿಯೇನಯೇ ಎಂದೂ ಸೂಚಿತವಾಗುವುದು.

ಹಿಯೇಗೆ ಕಾಲದ ಭಾಗವನೂನು, ದೆಯೇಶದ ಭಾಗವನೂನು ಒದಗಿಸಿಕ್ೂಡಬಯೇಕ್ಂದರೆ ಆಯಾ 
ಭಾಗಕಕೆಷ್ಟಯೇ ಒಡೆಯನಾದರೆ ಸಾಲದು. ಬದಲಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ದೆಯೇಶಕಾಲಗಳಗೆ ಒಡೆಯ-
ನಾಗಿದಿ್ರಬಯೇಕು. ಇದನನುಯೇ “ದೆಯೇಶಕಾಲಾಧಿಪತೆಯೇ.......” ಎಂದು ಶ್ರಯೇರಾಮಚಂದ್ರನನುನು 
ಸಂಬೂಯೇಧಿಸಿ ನಿವೆಯೇದಿಸಿಕ್ೂಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದೆಯೇಶದ ಹಾಗೂ ಕಾಲದ ಚಿಕಕೆ ಪುಟ್ಟ ಭಾಗಗಳಾಗಿ 
ಬಯೇರೆ ಬಯೇರೆ ಅಭಿಮಾನಿದೆಯೇವತೆಗಳು ಒಡೆಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರನಾದರೂ 
ಹಾಗಲಲಿ ಮುಖ್ ಒಡೆಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ‘ಅಧಿಪತೆಯೇ’ ಎನನುಲಾಗಿದೆ. 
“ಅಧಿಕಶಾ್ಚಸ್ ಪತಿಶ್ಚ ಅಧಿಪತಿಃ” ರ್್ರಯೇರ್ಠನಾದ ಪತಿ ಎಂದು ಅಧಿಪತಿ ಶಬ್ದ ಅರ್ಷ. 

ಭಗವಂತ ತನನು ಶಂಶುಮಾರರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ರೆ, ವರಾಹರೂಪ-
ದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವನು. ರಾಮಚಂದ್ರನಾದರೂ ಅಂತಹ ಶಂಶುಮಾರ 
ವರಾಹ ರೂಪಗಳಗಿಂತ ಅತ್ಂತಾಭಿನನುನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ‘ದೆಯೇಶಕಾಲಾಧಿಪತೆಯೇ’ ಎಂದು 
ಸಂಬೂಯೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಥೆೈ್ಷಸಿಕ್ೂಳ್ಳಬಯೇಕು. ಕತೃ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾರಯಿತೃ ನಿಯೇನಯೇ 
ಎನುನುವಾಗ ಹಾಗೆ ಕತೃ್ಷ ಎನಿಸುವಿ, ಕಾರಯಿತೃ ಎನಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಯೇಕಾದ ದೆಯೇಶದ 
ಭಾಗವನೂನು, ಕಾಲದ ಭಾಗವನೂನು ಒದಗಿಸಿಕ್ೂಡುವವನು ನಿಯೇನಯೇ ಎಂದೂ ಸೂಚಿತ-
ವಾಗುವುದು.      ...ಸರ್ಯೇರ....

Êæáài®Ü ÊæáàÇæ FoÊÜÞvÜ¸ÝÃÜ¨Üá

®Ý˜®Ü°ÊÜÞÓÜ®ÜÊÜÞÃæãà±ÜÁáàñ… >>

A®Ü°ÊÜ®Üá° BÓÜ®Ü¨Ü ÊæáàÇæ Gí©WÜã CÄÓÜ¸ÝÃÜ¨Üá. A¥Ýìñ… 

»æãàg®Ü ÊÜÞvÜáÊÝWÜ »æãàg®Ü±ÝñæÅ¿á®Üá° »ÜãËá¿á ÊæáàÇæ 

ÊÜáívÜÆ ÊÜÞw CoárPæãÙÜÛ¸æàPÜá. Êæáài®Ü ÊæáàÇæ »æãàg®Ü 

±ÝñæÅ¿á¯°oárPæãívÜá Fo ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° ÍÝÓÜ÷ ¯Ðæà—ÓÜáñÜ¤¨æ. D 

ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ Ô÷à¿áÃÜá GaÜcÄPæ ÊÜ×ÓÜ¸æàPÜá. A®Ü¥ÜìPÝÄ¿Þ¨Ü D 

±Ü¨Üœ£¿á®Üá° ±ÜÄñÜÂiÓÜ¸æàPÜá.
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ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá
? ±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³

456 ಸತ್ಂ ಗತಯಃ - ಸತಾಂ ವಿದ್ಮಾನಾನಾಂ ಗತಿಃ ಜ್ಾನಂ ಯಸ್ ಸಃ ಎಂದರೆ ಇರುವ 
ಎಲಲಿ ವಸುತೆಗಳ ಜ್ಾನವುಳ್ಳವನು ಪರಮಾತ್ಮನು. ಸವ್ಷಜ್ಞನಾದ ಭಗವಂತನು 
ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನಂತಾನಂತ 
ವಸುತೆಗಳ ಜ್ಾನವನುನು ಪಡೆದಿರುವನು. ಅವನಿಂದ ಕಾಣಲಪಾಡದ ವಸುತೆಗಳು ಇಲಲಿವೆಯೇ ಇಲಲಿ.

ಯತತುದ್ ದೃಷ್ಂ ರಗವತ್ ತದೆರೀವ್ಸ್ತು ನ ರ್ಪರಮ್ ।

ಆದ್ರಿಂದ ಇರುವ ಎಲಲಿ ವಸುತೆಗಳನುನು ಸಾಕ್ಾತಾತೆಗಿ ತಿಳದವನು ಎಂದರ್ಷ.

* ಸತ್ ಎಂದರೆ ಸಜ್ಜನರು ಎಂದರ್ಷ. ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜ್ಾನವನುನು ಕ್ೂಡುವವನು. 
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಾನಿಗಳಾದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಗತಿಃ ಜ್ಾನವನುನು ಕ್ೂಡುವನು. ಜ್ಾನಿಗಳಾದ 
ಮುರ್ತೆಯೊಯೇಗ್ರಾದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಗತಿಯನುನು ಸದಗೆತಿಯನುನು (ಮೊಯೇಕ್ಷವನುನು) ಕ್ೂಡುವನು. 
ಮುಕತೆರಾದ ಸಚಯೇತನರಿಗೆ ಆನಂದದ ಗತಿಯನುನು ಅನುಭವವನುನು ಕ್ೂಡುವನು. ಆದ್ರಿಂದ 
ಸತಾಂ ಗತಿಃ ಎಂದು ಕರೆಯಲಪಾಡುವನು. ಈ ವಿರಯವನುನು ಶ್ರಯೇಮದಾಚಾಯ್ಷರು 
ಅನುವಾ್ಖಾ್ನದಲ್ಲಿ -

ಅಜ್್ನ್ಂ ಜ್್ನದೆ�ರೀ ವಿಷು್ಣಯಃ ಜ್್ನಿನ್ಂ ಮರೀಕ್ದಶ್ಚ ಸಯಃ ।
ಆನಂದದಶ್ಚ ಮುಕ್ತುನ್ಂ ಸ ಏವೈಕ್�ರೀ ಜನ್ದ್ಥನಯಃ ।।

ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಉದಾಹರಿಸಿ ನಿರೂಪಸಿದಾ್ರೆ.

* ಇರುವ ಎಲಲಿರಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಆಸರೆ ಆಗಿರುವನು. ಚಯೇತನಾಚಯೇತನಾತ್ಮಕವಾದ 
ಸಮಗ್ರ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ರಮಾ ಬ್ರಹಾ್ಮದಿ ದೆಯೇವತೆಗಳಗೆ ಮುಕಾತೆಮುಕತೆವಗ್ಷಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಆಸರೆ 
ಆಧಾರನಾಗಿ ಇರುವವನು. ದಾ್ವದಶಸೂತೆಯೇತ್ರದಲ್ಲಿ “ಹರಿರೆಯೇವ ಜಗತಿಪಾತೃಮಾತೃಗತಿಃ” ಎಂದು 
ಹಯೇಳದಾ್ರೆ. 

* ವಿದ್ಮಾನವಾದ, ಸತ್ವಾದ ಪೃರ್ವಿಯೇ ಮೊದಲಾದ 14 ಲೂಯೇಕಗಳಗೆ ಆಸರೆ - 
ಆಧಾರನಾಗಿ ಇರುವವನು. ಕೂಮ್ಷರೂಪದಿಂದ ಧರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವನು. 
ಆದ್ರಿಂದಲೂ ಸತಾಂ ಗತಿಃ ಎಂದು ತಿಳಯಬಹುದು.

457 ಸವ್ಥದಶರೀ್ಥ– ಸವ್ಷವಸುತೆಗಳನುನು ಸವ್ಷತೊಯೇಮುಖವಾಗಿ ಸಾಕ್ಾತಕೆರಿಸಿ-
ಕ್ೂಂಡವನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸುತೆವಿನ ಪ್ರತಿ ಅಂಶಗಳನುನು ಚನಾನುಗಿ ತಿಳದಿರುವನು.

ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸವ್ಷ ಎಂದು ಹಸರು. ಇದೆಯೇ ವಿರುಣಿಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ “ಸವ್ಷಃ ಶವ್ಷಃ 
ಶವಃ ಸಾಥಿಣುಃ ಭೂತಾದಿನಿ್ಷಧಿರವ್ಯಃ” ಎನುನುವಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸವ್ಷಂ ದ್ರರು್ಟಂ 
ಶಯೇಲಮಸಾ್ಸಿತೆಯೇತಿ - ಸವ್ಷದಶಯೇ್ಷ ।
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ಸವ್ಷನಾದ ಅಂದರೆ ಪೂಣ್ಷನಾದ ತನನುನುನು ತಾನು ತಿಳದುಕ್ೂಂಡಿರುವನು. ಆದ್ರಿಂದ 
ಸವ್ಷದಶಯೇ್ಷ. ಗುಣಗಳಂದ, ರ್್ರಯಗಳಂದ, ಅವತಾರಗಳಂದ ಇತಾ್ದಿ ಅನಯೇಕ 
ನಿಮಿತತೆಗಳಂದ ಭಗವಂತನು ಪೂಣ್ಷನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸವ್ಷ ಎಂದೆನಿಸಿಕ್ೂಂಡಿರುವನು 
ಭಗವಂತನು. ಅಂತಹ ತಾನು ಪೂಣ್ಷನು ಎಂದು ಅನಾದಿಯಿಂದ ತಿಳದಿರುವ ಕಾರಣ 
ಪರಮಾತ್ಮನು ಸವ್ಷದಾ ಪರಿಪೂಣ್ಷನಾಗಿರುವನಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಕ್ೂಯೇಪನಿರತ್ 
ಸವ್ಷಶಬ್ವನುನು ಉಲಲಿಯೇಖಿಸಿದೆ -

“ತದಾತಾ್ಮನಮಯೇವ ಅವೆಯೇತ್ ಅಹಂ ಬ್ರಹಾ್ಮಸಿ್ಮಯೇತಿ ತಸಾ್ಮತತೆತ್ ಸವ್ಷಮಭವತ್” 
ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಶ್ರಯೇಹರಿಯು ಸವ್ಷದಶಯೇ್ಷ.

* ಎಲಲಿ ದಶ್ಷ, ಅಮಾವಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಇಷಿ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಗೊಳು್ಳವವನು. 
ಅದರಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾದ ಸವ್ಷ ಯಜ್ಞಗಳಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವನು, ಯಜ್ಞಗಳಂದ 
ಪೂಜಗೊಳು್ಳವವನು ಆಗಿರುವವನು. ಆದ್ರಿಂದ ಸವ್ಷದಶಯೇ್ಷ.

ಎಲಲಿರ ದಶ್ಷನಗಳಗೆ ನಿಯಾಮಕನು, ಪ್ರಯೇರಕನು ಆಗಿರುವನು. ಎಲಲಿರ 
ದಶ್ಷನಸಾಧನವಾದ ಚಕ್ಷುರಿಂದಿ್ರಯಗಳಗೆ ದಶ್ಷನಶರ್ತೆಪ್ರದನು ಆಗಿದಾ್ನ.

“ಚಕ್ಷುರಃ ಚಕ್ಷುಃ... .. .. . ಯಯೇನ ಚಕ್ಷೂಂಷಿ ಪಶ್ಂತಿ । ತದೆಯೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ ವಿದಿ್ಧ” 

ಇತಾ್ದಿಯಾಗಿ ತಲವಕಾರ ಉಪನಿರತಿತೆನಲ್ಲಿ ಹಯೇಳದಾ್ರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 
ಕಣಿಣಿನ ಮೂಲಕ ನೂಯೇಡಲು ಭಗವದನುಗ್ರಹ ಅತಾ್ವಶ್ಕ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಗವಂತನು 
ಸವ್ಷದಶಯೇ್ಷ.

458 ವಿಮುಕ್ತುತ್್ - ಭಗವಂತನು ನಿತ್ಮುಕತೆನು. ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರಬಂಧವಿಲಲಿ. 15 
ಕಲಗಳನುನು ಕಳೆದುಕ್ೂಂಡು 16ನಯ ಕಲಯಿಂದ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಮುರ್ತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. 
ಅಜ್ಾನ, ದುಃಖಾದಿಗಳನುನು ಕಳೆದುಕ್ೂಳು್ಳವುದನುನು ಮುರ್ತೆಯಂದು ಕರೆಯುವರು. 
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಯಾವ ದೊಯೇರಗಳೂ ಇಲಲಿವಾದ್ರಿಂದ ಮುಕತೆನು.

ಮುಕ್ತುಖ್ಯಾ ದುಯಃಖಮರೀಕ್್ತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಬದ್ಧೌಖ್ಯಾ ಹಯ್ಥಧಿರೀನತಯಃ । 
ನಿತಯಾಮುಕತುಸತು್ರೀಕ ಏವ ಹರಿನ್್ಥರ್ಯಣಯಃ ಪ್ರುಯಃ ।।

ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಸಂಸಾರಬಂಧವಿಲಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಮುಕತೆನು. 
ಭಗವಂತನಂತೆ ಲಕ್ಷಿಷ್ಯೇದೆಯೇವಿಗೂ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಸಂಸಾರಬಂಧವಿಲಲಿ. ಅವಳೂ 
ವಿಮುಕಾತೆತ್ಮಳು. ಆದರೂ ಲಕ್ಷಿಷ್ಯೇದೆಯೇವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಕತೆತ್ವವು ಭಗವಂತನ ವಶದಲ್ಲಿರುವುದು. 
ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ವಿಮುಕಾತೆತ್ಮನು. ಸವ್ಷಸಾ್ವಮಿಯಾಗಿರುವನು. ಈ 
ಅಸಾಧಾರಣಗುಣದಿಂದ ಭಗವಂತನು ವಿರ್ಯೇರವಾಗಿ ಮುಕಾತೆತ್ಮನು ಆಗಿರುವನು. 
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ಆದ್ರಿಂದ ವಿಮುಕಾತೆತಾ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಯಬಯೇಕು. ಭಾಗವತ ತಾತಪಾಯ್ಷದ 11ನಯೇ ಸಕೆಂಧದ 
1ನಯ ಅಧಾ್ಯದಲ್ಲಿ -

“ನಿತ್ಮುಕತೆತ್ವತೊಯೇ ವಿರುಣಿಮು್ಷಕತೆನಾಮಾ ಸದೊಯೇದಿತಃ । ಮುಕತೆಶಬೂ್ಯೇದಿತೊಯೇ 
ಬಂಧರಾಹಿತಾ್ತ್ ನ ವಿಮೊಯೇಕತಃ ।।” ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಯೇಳದಾ್ರೆ.

* ವಿಮುಕತೆಃ ದೊಯೇಷಯೇಭ್ಃ ಆತಾ್ಮ ದೆಯೇಹಃ ಯಸ್ ಸಃ - ದೊಯೇರಗಳಂದ ರಹಿತವಾದ 
ದೆಯೇಹವುಳ್ಳವನು. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅವನ ದೆಯೇಹಕೂಕೆ ಭೆಯೇದವಿಲಲಿ. ಅವನು ಚಿದೂ್ರಪ, 
ದೊಯೇರದೂರ. ಅವನ ದೆಯೇಹವೂ ಚಿದಾತ್ಮಕ, ದೊಯೇರವರ್್ಷತ.

ವಿರ್ಯೇರವಾಗಿ ಮುಕತೆರಿಗೆ ಆತ್ಮ = ಸಾ್ವಮಿ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಮುಕಾತೆತಾ್ಮ.

ವಿಮುಕತೆಃ ಅಜ್ಾನಾಭಿಭವಾತ್ ಆತಾ್ಮ=ವಾಯುಃ ಯಸಾ್ಮತ್ ಸಃ ವಿಮುಕಾತೆತಾ್ಮ. 
ವಾಯುದೆಯೇವರು ಅಜ್ಾನಾದಿದೊಯೇರಗಳಂದ ಮುಕತೆರಾಗುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವನು. 
ಆದ್ರಿಂದ ಹರಿಯು ವಿಮುಕಾತೆತ್ಮನು. ಐತರೆಯೇಯಭಾರ್ದಲ್ಲಿ -

“ದ್್ವವ್ತ್್ನೌ ಹಿ ವರೀದೆರೀಷು ದೌ್ವ ಪ್್ಣೌ ದೌ್ವ ಚ ಚರೀತನೌ । 
ಅಜ್್ನ್ಭಿರವ್ಸ್ಪಪೃಷೌ್ ವ್ಯುನ್್ಥರ್ಯಣಶ್ಚ ತೌ ।।” ಎಂದು ಹಯೇಳದಾ್ರೆ.  .ಸರ್ಯೇರ.

ÓÜ£---&±Ü£¿áÃÜÈÉ ±Üâ|Â±Ý±Ü¨Ü ±ÝÆá

±Ü£±ÜâOÝÂ«Üì»ÝP… ®ÝÄà ®Ü × ±ÜñÜÂZ»ÝWÜ»ÝP… >

®Ü ±Ü£°à±Üâ|Â»ÝWÜ½ñÝì »ÜÊæàñ… ±Ý±Ý«Üì»ÝWÜ½Êæàñ… >>

»ÜñÜêì»ÜÂ@ ÓÜPÜÆí «ÜÊÜáìí ÍÜê|Ìí£ × ±Ü£ÊÜÅñÝ@ >> ÍÝñÝñÜ±ÜÓÜ¾$ê£ 

±Ü£¿á ±Üâ|Â¨ÜÈÉ A«Üì»ÝWÜ ÓÜ£¿áÄWæ ŸÃÜáñÜ¤¨æ. B¨ÜÃæà ±Ü£¿á 

±Ý±Ü¨ÜÈÉ ÓÜ£¿Þ¨ÜÊÜÚWæ ±ÝÆá CÆÉ. ±Ü£°¿áá BaÜÄÔ¨Ü ±Üâ|Â¨ÜÈÉ ±Ü£Wæ 

±ÝÆá CÆÉ. ±Ü£°¿áá BaÜÄÔ¨Ü ±Ý±Ü¨ÜÈÉ A«Üì¨ÜÐÜár ±Ü£Wæ ÓæàÃÜáñÜ¤¨æ. D 

ËÐÜ¿áÊÜ®æ°à ±ÜâÃÜí¨ÜÃÜ¨ÝÓÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ±Ü¨ÜÂ¨ÜÈÉ £ÚÔ¨ÝªÃæ. B¨ÜªÄí¨Ü 

±Ü£¿áá ÊÜÞvÜá£¤ÃÜáÊÜ A£ ÓÜ|¡ «ÜÊÜáì¨ÜÈÉ¿áã ÓÜ£¿áá ÓÜÖÜPÝÄ¿ÞX 

CÃÜ¸æàPÜá.

WÜívÜ ÊÜÞw¨Ü ±Ý±Ü ÖæívÜ£XÆÉ ÖæívÜ£ ÊÜÞw¨Ü ±Ý±Ü WÜívÜWÜáíoá

ÖæívÜ£ ÊÜÞw¨Ü ±Üâ|Â WÜívÜXÆÉ WÜívÜ ÊÜÞw¨Ü ±Üâ|Â ÖæívÜ£WÜáíoá

iàÊÜ iàÊÜÃÜ »æà¨Ü ¯à®æ E¨ÜœÄÓÜ¿áÂ ±ÜâÃÜí¨ÜÃÜËsÜÆ >>
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ಮನಸ್ಸನುನಿ ಅಜ್್ನ ಆಕ್ಮಿಸದಿರಲು 
ಯ್ರನುನಿ ರಜಿಸಬರೀಕು ?

ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý
? vÝ.ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì

eefefefefefefefefefefe
ವೆಯೇದವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸೂತೆಯೇತ್ರಗಳ ಆಗರವಾಗಿದೆ. ಮಾನವನ ರ್ಯೇವನಕ್ಕೆ 

ಬಯೇಕಾದ ನಾನಾವಿಧವಾದ ವಸುತೆಗಳನುನು ಪಡೆಯಬಯೇಕಾದರೆ ಅವನು ಮಾಡಬಯೇಕಾದ 
ಅನಯೇಕವಿಧವಾದ ಸೂತೆಯೇತ್ರಗಳನುನು ವೆಯೇದವು ನಮಗೆ ತಿಳಸಿಕ್ೂಡುತತೆದೆ. ದಿಯೇರ್ಷವಾದ 
ಆಯುರ್, ಒಳೆ್ಳಯ ಆರೊಯೇಗ್, ಸತ್ಸಂಪತುತೆ, ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ, ಯೊಯೇಗ್ ಗುರುಗಳು, 
ಅನುರೂಪಳಾದ ಮಡದಿ, ವಿವೆಯೇರ್ಗಳಾದ ಮಕಕೆಳು ಇತಾ್ದಿ ಅನಯೇಕ ಆವಶ್ಕತೆಗಳು 
ಮಾನವನಿಗೆ ಉಂಟು. ಅವೆಲಲಿವನುನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಯೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯೇದ ವಿಧಾನ 
ಮಾಡುವ ಸುತೆತಿಗಳನುನು, ಪೂಜಾ-ಜಪಾದಿಗಳನುನು ಮಾಡುವುದು ಆವಶ್ಕ.

 ಮಯೇಲ ತಿಳದ ಮನುರ್ನ ಅನಯೇಕ ಆವಶ್ಕ ವಸುತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಜ್ಾನವು. 
ಈ ಜ್ಾನವು ಒಂದು ತುಂಬ ಮಹತತೆ್ವವಾದ ವಸುತೆವಾಗಿದೆ. ಶ್ರಯೇಕೃರಣಿ್ಣನು ಭಗವದಿಗೆಯೇತೆಯಲ್ಲಿ 
ತಿಳಸುವಂತೆ – 

“ನ ಹಿ ಜ್್ನರೀನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ಮಿಹ ವಿದಯಾತರೀ” – 

 “ಜಗತಿತೆನಲ್ಲಿ ಜ್ಾನರ್ಕೆಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಮತೊತೆಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸುತೆವು ಇಲಲಿ” 

ಶುದ್ಧವಾದ ಶಾಸತ್ರಜ್ಾನವು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ನಿಮ್ಷಲವಾದ ಜ್ಾನವು 
ದೊರೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕರ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದನುನು ಪಡೆಯಲು ಮೊದಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ 
ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬಯೇಕು. ಅನಂತರ, ಉಪದೆಯೇಶ ಮಾಡುವ ಯೊಯೇಗ್ ಗುರುಗಳು ದೊರೆಯಬಯೇಕು. 
ಇಂತಹ ಸತಾಕೆಯ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿರನುಗಳು ದೂರವಾಗಬಯೇಕು. ಇವೆಯೇ ಮುಂತಾದ ಎಲಲಿ 
ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇದಾ್ಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಶಾಸತ್ರಜ್ಾನವು ಪಾ್ರಪತೆವಾಗುವುದು.

ಸಮಿಯೇಚಿಯೇನವಾದ ಜ್ಾನವು ದೊರೆಯಲು ಆವಶ್ಕವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ 
ಮನಸು್ಸ. ಈ ಮನಸು್ಸ ಶುದ್ಧವಾಗುವುದು ಹಯೇಗೆ ? ಅದು ಅಶುದ್ಧವಾಗುವುದು 
ಯಾವುದರಿಂದ ? ಇತಾ್ದಿ ಪ್ರರ್ನುಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಗೆ ಉತತೆರ 
ರೂಪವಾದ ಒಂದು ವೆಯೇದಮಂತ್ರವನುನು ಋಗೆ್ವಯೇದದ ಮೊದಲನಯ ಮಂಡಲದ 
ಪ್ರರಮಾಧಾ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತೆತೆಯೇವೆ –

“ಯಸಯಾ ಸಂಸಥಿರೀ ನ ವೃಣ್ವತರೀ ಹರಿರೀ ಸಮತು್ಸ ಶತ್ವಯಃ । 
ತಸ್್ ಇಂದ್್ಯ ಗ್ಯತ ।।” (೧.೫.೪)

ಮಯೇಲ್ನ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರಯೇಮಧಾ್ವಚಾಯ್ಷರು ತಮ್ಮ ಋಗಾಭುರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಾ್ಖಾ್ನ 
ಮಾಡಿರುವರು –

ಯಸಯಾ ಸ್ಥಿತೌ ನ ವೃಣುತರೀ ಹಯ್ಥಗ್ಮಪ ಶತ್ವಯಃ ।
ಮನಯಃ ಪುರೆ�ರೀ ವ್ ವಿಷಯಹರಣಾನ್ನ ಏವ ಚ ।
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ಬುದಿಧೌಶ್ಚ ಹರಿಶಬ�ದಾರೀಕ್ತುರೀ ತಮಆದಿರೀನಿ ಶತ್ವಯಃ ।।

ದೆಯೇವತೆಗಳಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಇಂದ್ರನು ರರದಲ್ಲಿ ಕುಳತಿರಲು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಶತು್ರಗಳು 
ಕುದುರೆಯ ಮುಂದೆ ಸಹ ಬರಲು ಸಾಧ್ವಿಲಲಿ. ಅಂತಹ ದೆಯೇವೆಯೇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ಸೂತೆಯೇತ್ರವನುನು 
ಮಾಡಿರಿ.

ಮಯೇಲ್ನ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರಯೇಮಧಾ್ವಚಾಯ್ಷರು ಆಧಾ್ತಿ್ಮಕಪರವಾದ ಅರ್ಷವನುನು 
ತಿಳಸುವವರಾಗಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಹರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ಕ್ಕೆ ಅರ್ಷವನುನು ಸಹ ವಿವರಿಸುವರು - 

ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಹರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ಕ್ಕೆ ಮನಸು್ಸ ಎಂದು ಅರ್ಷವು. ಮನಸ್ಸಂಬ ಶಬ್ದಿಂದ 
ಬುದಿ್ಧಯನುನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕ್ೂಳ್ಳಬಯೇಕು. ಮನೂಯೇಬುದಿ್ಧಗಳಗೆ ಹರಿ ಎಂದು ಏಕ್ ಕರೆಯುತಾತೆರೆ 
ಎಂದರೆ- ವಿರಯಹರಣಾತ್ = ಪ್ರಪಂಚದ ವಿರಯಗಳನುನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮನುನು 
ಸಳೆದುಕ್ೂಂಡು ಹೂಯೇಗುವುದರಿಂದ ಮನಸು್ಸ, ಬುದಿ್ಧಗಳಗೆ ಹರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತೆರೆ.

ಆಧಾ್ತಿ್ಮಕ ಅರ್ಷ – ನಿರವಧಿಕವಾದ ಐಶ್ವಯ್ಷವಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದ್ರನಾಮಕನಾದ 
ಶ್ರಯೇಹರಿಯು ಭಕತೆರ ಶರಿಯೇರವೆಂಬ ರರದಲ್ಲಿ ಸನಿನುಹಿತನಾಗಿರಲು, ಜ್ಾನಪಾ್ರಪತೆ ಎಂಬ 
ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಾನಾದಿಶತೃಗಳು ಮನಸು್ಸ ಮತುತೆ ಬುದಿ್ಧಗಳನುನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲಲಿ. 
ಅಂತಹ ಇಂದ್ರನಾಮಕ ಶ್ರಯೇಹರಿಗಾಗಿ ಶಾಸತ್ರದ ವಾ್ಖಾ್ನ, ಪ್ರವಚನ ರೂಪವಾದ 
ಸೂತೆಯೇತ್ರವನುನು ಮಾಡಿರಿ.

ಶ್ರಯೇಹರಿಯು ನಮ್ಮ ದೆಯೇಹದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಲಸಿರುವನು. ಈ ನಮ್ಮ ದೆಯೇಹವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ 
ರರವೆಂದು ಅನಯೇಕ ಕಡೆ ಉಪನಿರತುತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಯೇಳದ್ನುನು ಕಾಣುವೆವು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು 
ಎಲಲಿರನುನು ಅಜ್ಾನಾದಿ ಶತೃಗಳಂದ ರಕ್ಷಿಸುವನೂಯೇ ? ಎಂದರೆ, ಇಲಲಿವೆಂದು ಉತತೆರ 
ಹಯೇಳಬಯೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರಯೇಹರಿಯು ಯಾರನುನು ರಕ್ಷಿಸುವನು ? ಎಂದರೆ, ಯಾರು ಶ್ರಯೇಹರಿ 
ನಮ್ಮ ಶರಿಯೇರದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ನಲಸಿದಾ್ನ ಎಂದು ತಿಳದಿರುವರೊಯೇ ಅವರನುನು 
ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿಸುವನು.

ದೆಯೇಹವೆಂಬ ರರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಜ್ಾನವು ದೊರೆಯುವುದು. 
ಗುರುಗಳಂದ ಉಪದೆಯೇಶದ ಮೂಲಕ ಜ್ಾನ ದೊರೆಯಬಯೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ 
ಅನಯೇಕ ಶತೃಗಳು ಇರುವರು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ – ಅಜ್ಾನ, ಕಾಮ, ಕ್ೂ್ರಯೇಧ 
ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಈ ಶತೃಗಳು ನಮ್ಮ ಜ್ಾನಪಾ್ರಪತೆ ಎಂಬ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅಡಿ್ಡಯಾಗಬಾರದು 
ಎಂದಾದರೆ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ ದೆಯೇಹದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಲಸಿರಬಯೇಕು. ಆ ಭಗವಂತನು ನಮ್ಮ 
ಶರಿಯೇರದಲ್ಲಿ ಸನಿನುಹಿತನಾಗಿರಲು ಅಜ್ಾನಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಹಾಗೂ ಬುದಿ್ಧಗಳನುನು 
ಜಗತಿತೆನ ವಿರಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಳೆಯಲಾರವು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ ಅರವಾ ಬುದಿ್ಧಯು 
ಪಾ್ರಪಂಚಿಕ ಪದಾರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಯೇಹವನುನು ಹೂಂದುವಂತೆ ಮಾಡಲಾರವು.
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 ಭಗವಂತನು ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಶತೃಗಳನುನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಜ್ಾನ 
ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪರಮೊಯೇಪಕಾರವನುನು ಮಾಡಿರುವನು. ಅಂತಹ ಸಾ್ವಮಿಗೆ ನಾವು 
ಏನನುನು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಯೇಕು ಎಂದರೆ ವೆಯೇದವು ಹಿಯೇಗೆ ತಿಳಸುತತೆದೆ - “ತಸಾ್ಮ ಇಂದಾ್ರಯ 
ಗಾಯತ ।।”  ಅಂತಹ ಪರಮೊಯೇಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪರಿಪೂಣ್ಷನಾದವನನುನು ಶಾಸತ್ರದ 
ಪಾಠ, ಪ್ರವಚನ, ವಾ್ಖಾ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂತೆಯೇತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಶಾಸತ್ರದ ಎಲಲಿ ಶಬ್ಗಳು 
ಪರಮಾತ್ಮನ ಸುತೆತಿರೂಪವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಾ್ಖಾ್ನಾದಿಗಳನುನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 
ಅವನ ಸೂತೆಯೇತ್ರವಾಗುತತೆದೆ. ಇದೆಯೇ ನಾವು ಆಪತೆಕಾಮನಾದವನಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉತತೆಮ 
ಕಾಯ್ಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವೆಯೇದವು ನಮಗೆ ಜ್ಾನಾದಿಗಳ ಪಾ್ರಪತೆಗೆ ವಿರನುಗಳ 
ಪರಿಹಾರೊಯೇ-ಪಾಯವನುನು ತಿಳಸಿ ಭಗವಂತನನುನು ಭರ್ಸಿ ಎಂದು ಉಪದೆಯೇಶಸುತತೆದೆ. 
ಅದರಂತೆ ನಾವು ಅವನನುನು ಭರ್ಸಿ ಜ್ಾನಾದಿಗಳನುನು ಪಡೆದು ಕೃತಾರ್ಷರಾಗೊಯೇಣ. *

D £íWÜÙÜá ÎÅàÓÜá«ÝPæR ±æäàÐÜPÜÃÝ¨ÜÊÜÃÜá (2000 ÃÜã)

CÊÜÃæÆÉÃÜã ÎÅàÓÜá«Ý±Ü£ÅPæ¿á ÊæáàÈ®Ü A¼ÊÜÞ®Ü©í¨Ü ±æäàÐÜPÜÃÝXÃÜáÊÜÃÜá. 
ÖÜÄ&ÊÝ¿áá&WÜáÃÜáWÜÙÜá CÊÜÄWÜã CÊÜÃÜ PÜáoáíŸPÜãR ËÍæàÐÜÊÝX þÝ®Ü&»ÜQ¤& 
B¿áá&BÃæãàWÝÂ©WÜÙÜ®Üá° PÜÃÜá~ÓÜÇæí¨Üá ±ÝÅ¦ìÓÜáÊæÊÜâ. &ÓÜí.

!!! Ÿ¯° ¯àÊÜä ÎÅàÓÜá«Ý ±Ü£ÅPæ¿á®Üá° ±æäàÑÔ, ¸æÙæÔ....

1. ಶಾಮರಂಗನಾಥ ವಡವಿ ಬಂಗಳೂರು
2. ಉದಯ ಕೆ ನಾಯಕ ಬಂಗಳೂರು
3. ಟಿ.ಜಿ.ಎ ಸಿಮ್ಹಾ ಬಂಗಳೂರು
4. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಂ ಹೈದರಾಬಾದ್
5. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಜೂ್ಶಿ ಬಂಗಳೂರು
6. ವಿದ್ಯಾಧರ ವಿ ನವರತ್ನ ರಾಣೆಬನೂ್ನರ
7. ಬಿ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂಗಳೂರು
8. ಆರ್.ಎಚ್.   ಕುಲಕರ್ವೋ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
9. ನಾಗರಾಜ ನಾಗರಗದ್ದೆ ಮಂಡಯಾ
10. ಸುಜಾತಾ ಎಚ್ ವಿ ಬಂಗಳೂರು
11. ಆರ್ ಬಿ ಕುಲಕರ್ವೋ ಪಣಜಿ ಗೂ್ವಾ
12. ಪ್ರಭಾ, ಹೈದರಾಬಾದ್
13. ಮುರಳ್ಧರ ಎಸ್ ಜಹಗಿರದ್ರ ಹೈದ್್ರಬಾದ

14. ದ್್ಸಾಯಿ ರಾಮರಾವ್ ಅನಂತಪುರ
15. ನಾರಾಯಣ ಕಡಕೊ್ಲ ಬಂಗಳೂರು
16. ಎಸ್ ಜಿ ಮಧುಸೂದನ ದ್ೂ್ನಿಮಲೈ
17. ಹನುಮಂತ ಗುಂಡೂ್ ಕುಲಕರ್ವೋ ಬಂ
18. ಶ್್ಶ ಎ ಕುಲಕರ್ವೋ ಬಂಗಳೂರಿನ
19. ಎಚ್ ಎಸ್ ಜೂ್ಶಿ ಬಾಗಲಕೊ್ಟ
20. ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಂಗಳೂರು

21. ರಾಜ್ಂದ್ರ ಎಚ್ ಬಂಗಳೂರು
22. ವಾಸುದ್್ವ ಆರ್.ಗುಡಿ ಹ್ವ್ರಿ
23. ಎ ಎನ್ ಬಬಲ್ಶ್ವರ ಬಂಗಳೂರು
24. ರಾಘವ್ಂದ್ರ ಎನ್ ಬಂಗಳೂರು
25. ಪಿ. ಆರ್. ಕಟಿಟಿ ಪುಣೆ
26. ಅಜಯ ತೂ್ರಣಗಲ್ ಬಂಗಳೂರು
27. ಅಶೂ್ಕ ಬಾದ್ಮಿ ಧಾರವಾಡ
28. ಶ್್ನಿವಾಸ ಚಿಕ್ಕರೂರು ಮುಂಬೈ
29. ವಿ.ಆರ್. ಅಯ್ಧಯಾ ಗಂಗವತಿ
30. ರೂಪಾ ಕಿರಣ ಗೂ್ಠೆ ಮುಂಬೈ
31. ವಾದಿರಾಜ ಎ.ಅಥರ್ಕರ್ ಧಾರವಾಡ
32. ಜಿ.ಕೆ. ಖಾಸನಿ್ಸ್ ಗದದೆನಕೆ್ರಿ
33. ರಾಮನಾಥ ಜಿ್ವಣಗಿ ಬಂಗಳೂರು
34. ಗೂಳ ಜಗನಾ್ನಥ ಬಂಗಳೂರು
35. ಡಾ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೂತಿವೋ ಬಂಗಳೂರು
36. ಪ್ರಸಾದ ದ್್ಶಪಾಂಡ ಡೂಂಬಿವಲಿ (ಇ)
37. ರಮ್ ಬನೂ್ನರ್ ಬಂಗಳೂರು
38. ಉಷಾ ಜಗನಾ್ನಥ ಬಂಗಳೂರು
39. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಬಂಗಳೂರು
40. ನಿಮಗಾಗಿ....
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EñÜ¤ÃÝ©ÊÜásÜ ¿á£ ±ÜÃÜí±ÜÃæ 

ÎÅàÊÜá¨ÜPæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜá ? ±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃÜ|í

ಸ ತತಕೆಪೃತಂ ಸವ್ಥಮಲಂ ವಿರ್ಯ್ಥ ತಯರೀನ್ಥಗ್ಗ್್ತ್ಪತನಂ ಸುನಿಷಕೆಪೃತಮ್ । 
ಉವ್ಚ ತೌ ತತಕ್ಷಣ ಏವ ವೃಕ್ಮ್ರುಹಯಾ ಯ್ತೌ ಚ ತದಗ್ಮರೀವ ॥2.37॥

ಶ್ರಯೇಅಕ್ೂಯೇಭ್ತಿಯೇರ್ಷರು ಭಕತೆರನುನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಕಾಯ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. 
ವೆಯೇದಾಂತವಿದಾ್ಸಾಮಾ್ರಜ್ದ ಸಾವ್ಷಭ್ಮರಾಗಿದ್ರು. ಅಂರಹ ಅಕ್ೂಯೇಭ್ತಿಯೇರ್ಷರು 
ರಂಗಣಣಿ ಮತುತೆ ಧಾಮಣಣಿ ಎಂಬ ಬಾ್ರಹ್ಮಣರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನುನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ 
ಕ್ಯೇಳದರು. ಅವರು ಭಕಾತೆಗ್ರಣಿಗಳು. ಯಾವುದೊಯೇ ಕ್ಟ್ಟ ಪಾ್ರರಬ್ಧಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಿ 
ಬ್ರಹ್ಮಹತೆ್ಯನುನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಅತಿಶಯವಾದ ಪಶಾ್ಚತಾತೆಪದಿಂದ ತಪತೆರಾಗಿದ್ರು. 
ಅವರ ದುಃಖವನುನು ಕಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾ್ರಯಶ್ಚತತೆವನುನು ನಿಯೇಡಬಯೇಕ್ಂದು 
ಆಲೂಯೇಚಿಸಿದರು. ಮತೆತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧಮ್ಷಕಾಯ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಯೇಕ್ಂದು 
ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಎದುರಿಗಿರುವ ಎತತೆರ ವೃಕ್ಷವನುನು ತೊಯೇರಿಸಿದರು. ಆ ವೃಕ್ಷದ ತುಟ್ಟ 
ತುದಿಯನುನು ಮುಟ್್ಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರಬಯೇಕ್ಂದು ಆದೆಯೇಶಸಿದರು. ಇದುವೆಯೇ ತಕುಕೆದಾದ 
ಪಾ್ರಯಶ್ಚತತೆವೆಂದು ಹಯೇಳದರು.

ಗುರುಗಳು ಹಯೇಳದ ಮಾತನುನು ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಕ್ಯೇಳದರು. ಅವರು ತಿಳಸಿದ 
ಪಾ್ರಯಶ್ಚತತೆವನುನು ಅನುಷಾ್ಠನ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯಯೇ ಆ ವೃಕ್ಷವನುನು 
ಏರಿದರು. ಮಯೇಲ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೂಯೇದರು.

ದೃಷ್್್ ಸುದ್ಢಯಾ್ಥಂ ಸ ತಯರೀಯ್ಥತರೀಂದ್ ಆಹ�ಯ ತೌ ಸದದಾರವ್ರಿಣೈವ ।
ಚಕ್ರ ಪೂತೌ ಜಹಸುಸತುದ್ನಿರೀಂ ತದ್ಬಂಧವ್ಯಃ ಪೂತತರೌ ನಿಶಮಯಾ ॥2.38॥

ರಂಗಣಣಿ ಮತುತೆ ಧಾಮಣಣಿರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಹತಾ್ ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಕುಕೆದಾದ 
ಪಾ್ರಯಶ್ಚತತೆವನುನು ಮಾಡಿಕ್ೂಳ್ಳಲಯೇಬಯೇಕ್ಂದು ಬಯಸಿದ್ರು. ಅವರ ದಾಢ್್ಷವನುನು 
ಪರಿಯೇಕ್ಷಿಸಲಂದು ಶ್ರಯೇಅಕ್ೂಯೇಭ್ತಿಯೇರ್ಷರು ವಿಶರ್ಟವಾದ ಪಾ್ರಯಶ್ಚತತೆವನುನು ವಿಧಾನ 
ಮಾಡಿದರು. ಎತತೆರ ವೃಕ್ಷದ ತುಟ್ಟ ತುದಿಯನುನು ಏರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರ್ಗಿಯಬಯೇಕ್ಂಬುದೆಯೇ 
ಅಕ್ೂಯೇಭ್ತಿಯೇರ್ಷರು ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನ. ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನುನು ಪಾಲ್ಸಲು ಆ ವಿಪ್ರರು 
ಬದ್ಧರಾದರು. ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆಯೇ ವೃಕ್ಷದ ತುಟ್ಟ ತುದಿಗೆ ಏರಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಹಾರಬಯೇಕ್ನುನುವರ್ಟರಲ್ಲಿಯಯೇ ಅಕ್ೂಯೇಭ್ತಿಯೇರ್ಷರು ಅವರನುನು ಕರೆದರು. ಕ್ಳಗೆ ಇಳದು 
ಬರುವಂತೆ ಹಯೇಳದರು. ಮತೆತೆ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನುನು ಪಾಲ್ಸುತಾತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ಳಗೆ ಇಳದರು. 
ಅವರಿಬ್ಬರ ದಾಢ್್ಷವೆಯೇನಂದು ಗುರುಗಳಗೆ ಸಿದ್ಧವಿತುತೆ. ಈ ಉಪಾಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವ 
ಜನರಿಗೂ ತಿಳಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಶಂಖ್ೂಯೇದಕವನುನು ಆ ವಿಪ್ರರ ಮಯೇಲ 
ಪೊ್ರಯೇಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಇನುನು ನಿಯೇವಿಬ್ಬರೂ ಶುದ್ಧರಾಗಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಧಮ್ಷಗಳನುನು ಶ್ರದಾ್ಧ-
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ಭರ್ತೆಗಳಂದ ಅನುಷಾ್ಠನ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಬಾ್ರಹ್ಮಣಜನ್ಮವನುನು ಸಾರ್ಷಕ ಮಾಡಿಕ್ೂಳ್ಳರಿ ಎಂದು 
ಹಯೇಳದರು. ಇದರಿಂದ ಆ ವಿಪ್ರರು ತೃಪತೆರಾದರು.

ಈ ವಿರಯ ಆಚ ಈಚ ಸಂಚರಿಸುತಾತೆ ರಂಗಣಣಿ ಧಾಮಣಣಿರ ಬಂಧುಗಳ ರ್ವಿಗೆ ಬಿದಿ್ತು. 
ಅಕ್ೂಯೇಭ್ತಿಯೇರ್ಷರ ಮಹಾಮಹಿಮಯ ಜ್ಾನ ಅವರಿಗೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ತಿಯೇರ್ಷಪೊ್ರಯೇಕ್ಷಣವಂತೆ? 
ಬ್ರಹ್ಮಹತಾ್ಪರಿಹಾರವಂತೆ? ಇತಾ್ದಿಯಾಗಿ ಅಪಹಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಅಪಹಾಸ 
ಬ್ರಹ್ಮಹತೆ್ಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಯಲ್ಲಲಿ. ಪವಿತ್ರವಾದ 
ಸಕಲ ತಿಯೇರ್ಷ-ಕ್ಯೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರೂ ಅಲಲಿಲ್ಲಿಯ ತಿಯೇರ್ಷಸಾನುನ, ಪವಿತ್ರಪ್ರತಿಮಗಳ 
ಸಂದಶ್ಷನವನುನು ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಪಾಪ ತೊಲಗುವುದಿಲಲಿ. ಅಂರ ಪಾಪ ಶಂಖಜಲದ 
ಪೊ್ರಯೇಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿಯೇತೆಯೇ? ಎಂದರು. ಅಪಹಾಸ ಮಾಡಿದರು.

ಯತಿಸಾವ್ಷಭ್ಮರಾದ ಅಕ್ೂಯೇಭ್ತಿಯೇರ್ಷರು ಶಂಖಜಲದ ಮಹಿಮಯನುನು ತಿಳಸಲು 
ಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅದಕ್ೂಕೆಂದು ನಿದಶ್ಷನ ತೊಯೇರಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.

ನಿದಶ್ಥನಂ ದಶ್ಥಯಿತುಂ ಜನಸಯಾ ಪಟಂ ಸುಶುದಧೌಂ ತರಸ್ ನಿನ್ಯ ।
ರಲ್್ಲತಕ್ದೆಯಾಯಃ ಪ್ವಿಧ್ಯ ಕಚ್ಚರಂ ತರೀಥ�ರೀ್ಥದಕ್ರೀಮಜ್ಜಯದತ್ ಪೂವ್ಥಮ್ ॥2.40॥

ಅಕ್ೂಯೇಭ್ತಿಯೇರ್ಷರು ಜನರ ಅಪಹಾಸಗಳನುನು ಕ್ಯೇಳದರು. ಆದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೆಯೇ ವಿಕಾರವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅಧಿಯೇರರು ಅಪಹಾಸಗಳಂದ ವಿಕೃತರಾಗುತಾತೆರೆ. ಧಿಯೇರರು 
ತಾವು ನಂಬಿದ ತತತೆ್ವದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ವಿಶಾ್ವಸವಿದ್ವರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕೂಕೆ 
ಧೃತಿಗೆಡುವುದಿಲಲಿ.

ನರೆದ ಜನಸೂತೆಯೇಮಕ್ಕೆ ದೃಷಾ್ಟಂತವನುನು ತಿಳಸಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು. ತಮ್ಮ ಶರ್ರಿಂದ 
ಸ್ವಚಛೆವಾದ, ಅತ್ಂತ ಶುಭ್ರವಾದ ವಸತ್ರವನುನು ತರಿಸಿದರು. ಗೆಯೇರು ಬಿಯೇಜ ಮುಂತಾದವುಗಳಂದ 
ಆ ವಸತ್ರ ಮಲ್ನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಮಲ್ನವಾದ ಆ ವಸತ್ರವನುನು ಅಲ್ಲಿಯ ನದಿಯಲ್ಲಿ 
ಮುಳುಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ವಸತ್ರ ಹಾಗೆಯಯೇ ಮಲ್ನವಾಗಿಯಯೇ ಇತುತೆ. ರ್ಂಚಿತೂತೆ ಮಾಲ್ನ್ವು 
ಕಳೆಯಲ್ಲಲಿ.

ಅದೆಯೇ ವಸತ್ರದ ಮಯೇಲ ಶಂಖ್ೂಯೇದಕವನುನು ಪೊ್ರಯೇಕ್ಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯಯೇ ವಸತ್ರ 
ಅತ್ಂತ ಶುಭ್ರವಾಯಿತು. ಆ ಮಹಿಮಯನುನು ನೂಯೇಡುವವರೆಲಲಿರೂ ಆಶ್ಚಯ್ಷಚರ್ತರಾದರು. 
ಮೂಕವಿಸಿ್ಮತರಾದರು. ಭಯಭಿಯೇತರಾದರು. ಸಮರ್ಷರಾದ ಗುರುಗಳನುನು ಅಪಹಾಸ 
ಮಾಡಿದ ಭಯ ಅವರ ಅಣುವಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಗೊಯೇಚರಿಸುತಿತೆತುತೆ. ತಾವು ಮಾಡಿದ 
ಅಪಹಾಸ ಅಪರಾಧವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳದರು. ದಿಯೇನರಾಗಿ ಆತ್ಷರಾಗಿ ಗುರುಗಳನುನು 
ಸಂಪಾ್ರರ್್ಷಸಿದರು. ಸಾ್ವಮಿನ್ ! ನಮ್ಮ ಈ ಅಪರಾಧವನುನು ತಾವು ಕ್ಷಮಿಸಬಯೇಕ್ಂದು 
ಅಂಗಲಾಚಿದರು. ನಾವು ಅಜ್ಾನಿಗಳು. ಇಂರ ಚರಿತೆಯನುನು ಕಂಡು ಕ್ಯೇಳ ಅರಿಯವು. 
ಹಿಯೇಗಾಗಿ ಇದು ಅಶಕ್ ಎಂದು ತಿಳದಿದೆ್ವು. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಕ್ಷವಾಗಿಯಯೇ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮಯನುನು 
ಕಂಡಿದೆ್ಯೇವೆ. ತಮಗೆ ವಿನಿಯೇತರಾಗಿಯಯೇ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನುನು ಕಳೆದುಕ್ೂಳು್ಳತೆತೆಯೇವೆ ಎಂದು 
ಹಯೇಳದರು. ಉದ್ಂಡ ನಮಸಾಕೆರವನುನು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯಯೇ ಹಾರ್ದರು. ...ಸರ್ಯೇರ...
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dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcc
 ದಿ್ವದಳ ವ್ತ-

ದಿ್ವದಳಗಳು ಎಂದರೆ ಅಂಕುರ (ಮೊಳಕ್) ಇಲಲಿದೆಯಯೇ ಯಾವ ಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಬಿಯೇಜಗಳು ಉತಪಾನನುವಾಗುತತೆವೆಯೊಯೇ ಅವು ದಿ್ವದಲಗಳು ಎನಿಸಿಕ್ೂಳು್ಳತತೆವೆ. ಅಲಲಿದೆಯೇ 
ಬಿಯೇಜವನುನು ಹುರಿದಾಗ ಎರಡು ದಲಗಳು ಕಂಡರೆ ಅವುಗಳನೂನು ದಿ್ವದಲಗಳು ಎನನುಲಾಗಿದೆ. 
ಉದು್, ಹಸರು, ಕಡಲ, ಹುರಳಯೇ, ಅವರೆ, ತೊಗರಿ ಇತಾ್ದಿಗಳು. ಕಾತಿ್ಷಕಮಾಸದಲ್ಲಿ 
ಇಂತಹ ದಿ್ವದಲಗಳನುನು ಹಾಗೂ ಬಹುಬಿಯೇಜಗಳನುನು ತ್ರ್ಸಬಯೇಕು. ಈ ದಿ್ವದಲವ್ರತವನುನು 
ಮಾಡದೆಯೇ ಆ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ದಿ್ವದಲಗಳನುನು ತಿಂದರೆ ರ್್ರಮಿಗಳನುನು ತಿಂದ ಪಾಪಕ್ಕೆ 
ಗುರಿಯಾಗುತಾತೆನ.

ದಂಟ್ನ ಸೂಪುಪಾ, ಅಗಸ ಸೂಪುಪಾ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಬಾಳೆಯೇಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಯೇಹಣುಣಿ, 
ಸುವಣ್ಷಗಡೆ್ಡ, ಗೆಣಸು, ಸಾಮಯೇಗಡೆ್ಡ ಇವುಗಳು ದಿ್ವದಲವ್ರತದಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಹ್ವಾದವುಗಳು. 
ವ್ರತಕಾಲ ಮುಗಿದ ಮಯೇಲ ದಿ್ವದಲಗಳನುನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಪ್ಷಸಿ ಬಾ್ರಹ್ಮಣನಿಗೆ  ದಾನ 
ನಿಯೇಡಬಯೇಕು.

ತಪತು ಮುದ್್ಧ್ರಣ
ಅಗಿನಿಹ�ರೀತ್ಂ ಯಥ್ ನಿತಯಾಂ ವರೀದಸ್ಯಾಧಯಾಯನಂ ಯಥ್ ।
ಬ್್ಹ್ಣಸಯಾ ತಥೈವರೀದಂ ತಪತುಮುದ್್ದಿಧ್ರಣಮ್ ॥  

(ಪದ್ಮಪು.ಉ.ಖಂ-6,ಆ-66,ರ್ೂಲಿಯೇ-81)

ಬಾ್ರಹ್ಮಣನಾದವನಿಗೆ ಅಗಿನುಹೂಯೇತ್ರವಾಗಲ್ಯೇ, ವೆಯೇದಾಧ್ಯನವಾಗಲ್ಯೇ ಹಯೇಗೆ ಅತ್ಂತ 
ಮುಖ್ವಯೇ ಹಾಗೆಯಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೆೈರಣಿವನೂ ಸುದಶ್ಷನಹೂಯೇಮ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ 
ಗುರುಗಳಂದ ದೆಯೇಹಶುದಿ್ಧಗಾಗಿ ತಪತೆಮುದಾ್ರಧಾರಣೆಯನುನು ಮಾಡಿಸಿಕ್ೂಳು್ಳವದೂ ಅಷ್ಟಯೇ 
ಮುಖ್ ಕತ್ಷವ್ವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೆ ದೆಯೇವತೆಗಳು ವೃತಾ್ರಸುರನಿಂದ ಪರಾರ್ತರಾಗಿ ವಿರುಣಿವಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೂಯೇದಾಗ 
ವಿರುಣಿವು ತನನು ಚಕಾ್ರದಿಲಾಂಛನವನುನು ಧರಿಸಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದನು. ಹಾಗೆ 
ಮುದಾ್ರಧಾರಣೆಯನುನು ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡು ಯುದ್ಧವನುನು ಮಾಡಿದಾಗ ಶತು್ರಗಳು ಸೂಯೇತು 
ಹೂಯೇದರು ಎನುನುವ ಕಥೆಯನುನು ಕ್ಯೇಳುತೆತೆಯೇವೆ. ಚಕಾ್ರದಿಗಳನುನು ಧರಿಸದೆಯೇ ಮಾಡುವ 
ಕಮ್ಷಗಳು ವ್ರ್ಷವಾಗುವವು ಎಂದು ಹಯೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹಾ್ಮದಿದೆಯೇವತೆಗಳೆಯೇ ಮುದಾ್ರಧಾರಣೆ 
ಮಾಡಿಸಿಕ್ೂಳು್ಳವರು ಎಂದಮಯೇಲ ಮಾನವರು ನಿಶ್ಚತವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕ್ೂಳ್ಳಲಯೇಬಯೇಕು. ಆ 
ಮುದಾ್ರಧಾರಣೆಯನುನು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂದಲಯೇ ಮಾಡಿಸಿಕ್ೂಳ್ಳಬಯೇಕು.
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ಮುದ್್ಧ್ರಣ ಕ್ಲದಲ್್ಲ ಪಠಿಸಬರೀಕ್ದ ಮಂತ್ಗಳು-
ಸುದಶ್ಥನ ಮಹ್ಜ್್ವಲ ಕ್�ರೀಟಸ�ಯ್ಥಸಮಪ್ರ ।
ಅಜ್್ನ್ಂಧಸಯಾ ಮರೀ ನಿತಯಾಂ ವಿಷ�್ಣರೀಮ್್ಥಗ್ಥಂ ಪ್ದಶ್ಥಯ ॥

ಪ್ಂಚಜನಯಾ ನಿಜಧ್್ವನಧ್ವಸತುಪ್ತಕಸಂಚಯ । 
ಪ್ಹಿ ಮ್ಂ ನರಕ್ತ್ ಘರೀರ್ತ್ ಸಂಸ್ರ್ಣ್ಥವತ್ರಣ ॥

ಈ ಮಂತ್ರಗಳನುನು ಉಚ್ಚರಿಸುತತೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂದಲಯೇ ಮುದಾ್ರಧಾರಣೆಯನುನು 
ಮಾಡಿಸಿಕ್ೂಳ್ಳಬಯೇಕು.

ಸನ್ಯಾಸ್ಗಳ ರ್ತುಮ್್ಥಸಯಾ
ಚಾತುಮಾ್ಷಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕಲಪಾ್ರಣಿಗಳ ಹಿತಕಾಕೆಗಿ ಸನಾ್ಸಿಗಳು ಒಂದು ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ 

ಸಂಕಲಪಾಪೂವ್ಷಕವಾಗಿ ಚಾತುಮಾ್ಷಸ್ಕ್ಕೆ ಕುಳತುಕ್ೂಳ್ಳಬಯೇಕು.

ವಷ್್ಥಸು ಧು್ವಶರೀಲಸುತು ಮ್ಸ್ಸ್ರೀಕ್ಕಿರೀ ಯತಶ್ಚರೆರೀತ್ । (ಅರವ್ಷ,ಆರುಣಿಕ್ೂಯೇಪನಿರತ್-4)

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯತಿಗಳು ಒಂದು ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಸಿಥಿರವಾಗಿರಬಯೇಕು. ಸಜ್ಜನರು, 
ಪುಣ್ಪುರುರರು ಇರುವ ಸಥಿಳವನುನು ಆರಿಸಿಕ್ೂಂಡು ಚಾತುಮಾ್ಷಸ್ವನುನು ಕ್ೈಗೊಳ್ಳಬಯೇಕು. 
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರ್್ರಮಿಗಳು ಪಾ್ರಯಶಃ ನಡೆದಾಡುವ ಮಾಗ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುತತೆವೆ. ಯತಿಗಳ 
ಪ್ರಧಾನಧಮ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅಹಿಂಸಯ ಪರಿಪಾಲನಗಾಗಿ ಆ ರ್್ರಮಿಗಳಗೆ ತಮಿ್ಮಂದ 
ಹಿಂಸ ಆಗಬಾರದು ಎನುನುವದಕ್ಕೆ ಯತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ವಾಸಿಸುತಾತೆರೆ.

ಗ�ರೀಪದ್ವ್ತ
ಒಮ್ಮ ಸನತುಕೆಮಾರರು ನಾರದರನುನು ಹಿಯೇಗೆ ಪ್ರಶನುಸಿದರು. ಸವ್ಷವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ರ್್ರಯೇರ್ಠವಾದ 

ವ್ರತ ಯಾವುದು ? ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದರು ಹಯೇಳುತಾತೆರೆ -

ಗ�ರೀಪದ್ಸಂಜ್ಞಕಂ ಹಯಾರೀಕಂ ವ್ತ್ನ್ಮುತತುಮರೀತತುಮಮ್ । 
ಅಷ್ಸ್ದಿಧೌಪ್ದಂ ದಿವಯಾಂ ವಿಖ್ಯಾತಂ ರ�ಮಿಮಂಡಲರೀ ॥ 

ಗೊಯೇಪದ್ಮ ಎಂಬ ಹಸರಿನ ವತ್ರವನುನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಣಿಮಾದಿ ಅರ್ಟಸಿದಿ್ಧಯನುನು 
ಹೂಂದುತಾತೆನ ಎಂದು. ಸುಮಂಗಲ್ಸಿತ್ರಯೇಯರು ಆಷಾಢಮಾಸ ಶುಕಲಿ ಏಕಾದಶಯಿಂದ 
ಆರಂಭಿಸಿ ಉತಾಥಿನ ದಾ್ವದಶಯವರೆಗೂ ಗೊಯೇಪದ್ಮವನುನು ಆಚರಿಸಬಯೇಕು. ಗೊಯೇವುಗಳು 
ವಾಸಿಸುವ ಗೊಯೇರ್ಠದಲ್ಲಿ ಗೊಯೇಮಯದಿಂದ ನಲವನುನು ಸಾರಿಸಿ ಗೊಯೇವಿನ ಚಿತ್ರವನುನು 
ಬರೆಯಬಯೇಕು. ಆ ಗೊಯೇವಿನ ಚಿತ್ರದ ಸುತತೆಲೂ ಮೂವತುತೆ ಮೂರು ಪದ್ಮಗಳನುನು 
ಬರೆಯಬಯೇಕು. ಗವಾಂತಯಾ್ಷಮಿ ಗೊಯೇಪಾಲಕೃರಣಿನನುನು ಆವಾಹಿಸಿ ಷೂಯೇಡರ್ೂಯೇಪಚಾರ-
ಗಳಂದ ಪೂರ್ಸಬಯೇಕು. ಗೊಯೇಪದ್ಮವ್ರತದಲ್ಲಿ  ನೈವೆಯೇದ್ಕಾಕೆಗಿ ಅಪೂಪಗಳನುನು ಅಪ್ಷಸಬಯೇಕು. 
ನಂತರ 33 ಅರ್್ಷಗಳನುನು ಬಿಡಬಯೇಕು.
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ಅರಯಾ್ಥಮಂತ್-
ಅಷ್ದ್ವಯಾಸಮ್ಯುಕತುಂ ಸ್ವಣ್ಥಪ್ತ್ಸ್ಥಿತಂ ಜಲಮ್ ।
ಅರಯಾ್ಥಂ ಗೃಹ್ಣ ದೆರೀವರೀಶ ರಕ್ತುನ್ಮರಯಪ್ದ ॥

ನಂತರ ಮೂವತುತೆಮೂರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಗೂ ನಮಸಾಕೆರಗಳನುನು ಮಾಡಿ ಅಪೂಪಗಳನುನು 
ದಾನವಾಗಿ ನಿಯೇಡಬಯೇಕು. ಹಿಯೇಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ವ್ರತವನುನು ಮಾಡಿ ಉದಾ್ಪನ 
ಮಾಡಬಯೇಕು.

ಅಶ�ನಯಾಶಯನವ್ತ-
ಆಷಾಢ ಕೃರಣಿ ದಿ್ವತಿಯೇಯಾದಂದು ಅಶೂನ್ವ್ರತವನುನು ಆಚರಿಸಬಯೇಕು. ಅಂದು 

ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ವ್ರತವನುನು ಮತೆತೆ ಶಾ್ರವಣ, ಭಾದ್ರಪದ, ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸಗಳ ಕೃರಣಿಪಕ್ಷದ 
ದಿ್ವತಿಯೇಯಾ ತಿರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬಯೇಕು. ಪತಿಶಯನವು ಪತಿನುಶೂನ್ವಾಗದೆಯೇ ಇರುವದಕ್ಕೆ 
ಮಾಡುವ ವ್ರತ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ವ್ರತದ ಅಂತ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಚವನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ರೆಯೇಷ್ಮವಸತ್ರಗಳಂದ 
ಪಯ್ಷಂಕವನುನು ತಯಾರಿಸಿ ಅದರ ಮಯೇಲ ಲಕ್ಷಿಷ್ಯೇನಾರಾಯಣರ ಪ್ರತಿಮಗಳನುನು ಇಟು್ಟ 
ಷೂಯೇಡರ್ೂಯೇಪಚಾರಗಳಂದ ಪೂರ್ಸಿ ಹಿಯೇಗೆ ಪಾ್ರರ್್ಷಸಬಯೇಕು. ಓ ಭಗವಂತನಯೇ ! ನಿಯೇನು 
ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಿನನು ಪತಿನುಯಾದ ಲಕ್ಷಿಷ್ಯೇದೆಯೇವಿಯಿಂದ ವಿಯೊಯೇಗವನುನು 
ಹೂಂದಲಾರೆ. ಹಯೇಗೆ ನಿನನು ಹಾಸಿಗೆಯು ಲಕ್ಷಿಷ್ಯಿಂದ ಶೂನ್ವಾಗಿರುವದಿಲಲಿವಯೇ ಹಾಗೆ 
ನನನು ಹಾಸಿಗೆಯೂ ನನನು ಧಮ್ಷಪತಿನುಯಿಂದ ಶೂನ್ವಾಗುವುದು ಬಯೇಡ ಎಂದು. ನಂತರ 
ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅರ್್ಷವನುನು ಕ್ೂಡಬಯೇಕು. ಮರುದಿನ ಬಾ್ರಹ್ಮಣನಿಗೆ ವಸತ್ರ ಫಲ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನುನು 
ಕ್ೂಟು್ಟ ಆಶಯೇವಾ್ಷದವನುನು ಪಡೆಯಬಯೇಕು. ತಾನು ಲವಣರಹಿತ ಆಹಾರವನುನು ಸಿ್ವಯೇಕರಿಸಿ 
ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ದಂಪತಿಗಳಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯನುನು ದಾನವಾಗಿ ಕ್ೂಡಬಯೇಕು.

ಭಿರೀಮನ ಅಮ್ವ್ಸಯಾ
ಆಷಾಢಮಾಸದ ಅಮಾವಾಸ್ಯಂದು ಭಿಯೇಮಾವ್ರತವನುನು ಆಚರಿಸಬಯೇಕು. ಇದನುನು 

ಜೂ್ಯೇತಿಭಿಯೇ್ಷಮಯೇಶ್ವರವ್ರತ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ರತವನುನು ವಿವಾಹಿತರು ಅರವಾ 
ಅವಿವಾಹಿಕನ್ಯರು  ಆಚರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ರತದಿಂದ ಕನ್ಯರು ಸದುಗೆಣಿಯಾದ 
ಪತಿಯನುನು, ವಿವಾಹಿತರು ದಿಯೇರ್ಷಸ್ಭಾಗ್ವನುನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.  ...ಸರ್ಯೇರ...

“ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಯ ಕ್ಲ” ಬಾ್ರಹ್ಮಣರು ಸೂಯೊಯೇ್ಷದಯಕೂಕೆ ಎರಡು ಮುಹೂತ್ಷ 
(96 ನಿಮಿರ) ಮೊದಲು ಪಾ್ರತಃ ಸಂಧಾ್ವಂದನ ಮಾಡಬಯೇಕು. ಕ್ಷತಿ್ರಯರು ಮುಹೂತ್ಷಕೂಕೆ 
(48ನಿಮಿರ) ಮೊದಲು ಸಂಧಾ್ವಂದನಯನುನು ಆಚರಿಸಬಯೇಕು. ವೆೈಶ್ರು ಸೂಯೊಯೇ್ಷದಯರ್ಕೆಂತ 
24 ನಿಮಿರ ಮೊದಲು ಸಂಧಾ್ವಂದನ ಮಾಡಬಯೇಕು. ಹಿಯೇಗೆಯಯೇ ಸಾಯಂ ಸಂಧಾ್ವಂದನದಲ್ಲಿ 
ಸೂಯಾ್ಷಸತೆರ್ಕೆಂತ ಮೊದಲು ಎಂದು ತಿಳಯಬಯೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಗಿನುಸ್ಮಕೃತಿ ಹಯೇಳುತತೆದೆ.
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ರ್ಮಸರೀತು ಯ್ತ್

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೆಯೇಶದ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಮಸಯೇತು ಅರವಾ 
ರಾಮಯೇಶ್ವರ ಕ್ಯೇತ್ರದ ಮಹತ್ವವನುನು ಸಾಕೆಂದಪುರಾಣವು ತಿಳಸಿದಂತೆ ತಿಳಯುವ 
ಪ್ರಯತನುವನುನು ಮಾಡೊಯೇಣ.

ರಾಮಯೇಶ್ವರವು ಭರತಭೂಮಿಯ ರ್್ರಯೇರ್ಠ ಕ್ಯೇತ್ರಗಳಲೂಲಿಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರಯೇರಾಮ-
ಚಂದ್ರನಯೇ ನಿಮಾ್ಷಣ ಮಾಡಿ(ಸಿ)ದ ಸಯೇತು ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದಲಯೇ ಆ ಸಥಿಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ 
ಇದೆ. ಈ ಸಯೇತುವೆಯ ದಶ್ಷನಮಾತ್ರದಿಂದಲಯೇ ಮಾನವರಿಗೆ ಸವ್ಷಯಜ್ಞಗಳನುನು ಮಾಡಿದ 
ಫಲ ದೊರೆಯುತತೆದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತಿಯೇರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾನುನ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲಯೇ ಪಾಪಗಳಂದ 
ಭಕತೆರಿಗೆ ಮುರ್ತೆ ದೊರೆಯುತತೆದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ವೂ ರಾಮಸಯೇತು ಮತುತೆ ರಾಮಯೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ 
ಲ್ಂಗಗಳನುನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮಹಾಫಲ ಇದೆ. “ಗಣ್ಂತೆಯೇ ಪಾಂಸವಯೇ 
ಭೂಮಯೇಗ್ಷಣ್ಂತೆಯೇ ದಿವಿ ತಾರಕಾಃ । ಸಯೇತುದಶ್ಷನಜಂ ಪುಣ್ಂ ರ್ಯೇಷಯೇಣಾಪ ನ ಗಣ್ತೆಯೇ ।।” 
ಭೂಮಿಯ ಕಣಗಳನುನು ಎಣಿಸಬಹುದು. ಆಗಸದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನುನು ಎಣಿಸಬಹುದು. 
ಆದರೆ ರಾಮಸಯೇತುದಶ್ಷನದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪುಣ್ವನುನು ಸಹಸ್ರವದನರಾದ 
ರ್ಯೇರದೆಯೇವರಿಗೂ ಎಣಿಸಲಾಗದು. ಈ ಸಥಿಳದ ಮಯೇಲ ಬಿಯೇಸಿ ಬಂದ ಗಾಳಯ ಸಪಾಶ್ಷವಾದರೂ 
ಬ್ರಹ್ಮಹತಾ್, ಸುರಾಪಾನ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚ ಮಹಾಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತತೆವೆ. ಈ 
ಸಯೇತುತಿಯೇರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾನುನ ಮಾಡಿದವರು ಉದ್ಧಕೃತರಾಗುವುದಲಲಿದೆಯೇ, ಅವರು ಯಾರ 
ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾನುನ ಮಾಡುವರೊಯೇ ಅವರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪಾತಕಗಳಂದ ಮುಕತೆರಾಗುವರು. 
ಮೃತಮನುರ್ನ ಅಸಿಥಿಗಳನುನು, ಅವನ ಮಕಕೆಳಾಗಲ್ಯೇ ಅರವಾ ಮೊಮೊ್ಮಕಕೆಳಾಗಲ್ಯೇ 
ಯಾರಾದರೂ ಈ ರಾಮಯೇಶ್ವರದ ತಿಯೇರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್್ಷಸಿದರೆ ಕೂಡಲಯೇ ಆ ಮೃತಮನುರ್ನು 
ತನನು ಪಂಚಮಹಾಪಾತಕಗಳಂದ ಮುಕತೆನಾಗುವನು. 

ನ್ನ್ವಿಧದ ಬ್ಹ್ಹತಯಾ
ಬ್ರಹ್ಮಹತೆ್ ಮಹಾಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಹತೆ್ಯು ಅನಯೇಕ ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. 

ವೆಯೇದಗಳು, ಉತತೆಮ ವೆಯೇದವಿದಾ್ವಂಸರು, ಗೊಯೇವುಗಳು, ಯತಿಗಳು ಇವರ ನಿಂದನ 
ಮಾಡುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಹತೆ್ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕ್ೂಳು್ಳತತೆದೆ. ತಿಳಯದವರನುನು ವಾಮಮಾಗ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಚೂಯೇದಿಸುವುದು, ಹಣಕಾಕೆಗಿ ವೆಯೇದಶಾಸತ್ರಗಳ ಪಾಠ ಹಯೇಳುವುದು, ನಿಯೇರು ಕುಡಿಯಲು 
ಬಂದ ಅರವಾ ಹುಲುಲಿ ತಿನನುಲು ಬಂದ ಹಸುಗಳನುನು ತಡೆದರೆ ಅರವಾ ಓಡಿಸಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತೆ್ 

ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý



gáÇæç 2020 33  WWWWWWWWWWWW ÎÅàÓÜá«Ý

ರೂಪವಾದ ಮಹಾಪಾಪವು ಬರುತತೆದೆ. ಹಿಯೇಗೆ ನಾನಾ ವಿಧಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಹತೆ್ಯು 
ಸಯೇತುತಿಯೇರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾನುನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾಶವಾಗುತತೆದೆ. 

 ಅನರೀಕ ಪ್ಕ್ರದ ಸುರ್ಪ್ನ
ಪಂಚ ಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಾಪಾನ ಎಂಬುದು ಎರಡನಯದು. ಮದ್ಪಾನ 

ಮಾಡುವುದನುನು ಸುರಾಪಾನ ಎಂಬ ಹಸರಿನಿಂದ ಮುಖ್ವಾಗಿ ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಇನೂನು 
ಕ್ಲವು ಪಾಪಗಳನುನು ಸುರಾಪಾನ ಎಂಬ ಹಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರಯೇಹರಿಯ 
ಪೂಜಯನುನು ಬಿಡುವುದು, ದೆಯೇವರಿಗೆ ಎಂದು ಕ್ೂಟ್ಟ ಹಾಲು-ಹಣುಣಿ ಮೊದಲಾದ 
ಪದಾರ್ಷಗಳನುನು ದೆಯೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಷಸದೆಯೇ ತನಗಾಗಿಯಯೇ ಬಳಸುವುದು, ಮದ್ಪಾನ 
ಮಾಡಿದವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದು, ವೆಯೇಶಾ್ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಇತಾ್ದಿ 
ಕಾಯ್ಷಗಳೂ ಕೂಡ ಸುರಾಪಾನವೆಂದು ಕರೆಯಲಪಾಡುತತೆವೆ. ಈ ಎಲಲಿ ಪಾಪಗಳು 
ಶ್ರಯೇರಾಮಯೇಶ್ವರದ ರಾಮಸಯೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾನುನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೂರವಾಗುತತೆವೆ. 

ಸ್ವಣ್ಥಸತುರೀಯದ ಬಗಗಳು
ಸ್ವಣ್ಷಸತೆಯೇಯ ಎಂದರೆ ಚಿನನುವನುನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಷ. ಈ ಸ್ವಣ್ಷಸತೆಯೇಯಕ್ಕೆ 

ಮಹಾಪಾತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನಯೇ ಸಾಥಿನವಿದೆ. ಗಡೆ್ಡ-ಗೆಣಸು, ಹಣುಣಿ-ಕಾಯಿ, ಕಸೂತೆರಿ, ರೆಯೇಶಮ 
ವಸತ್ರ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಬಣೆಣಿ, ತುಪಪಾ, ಚಂದನ, ಅಡಿಕ್, ಕಪೂ್ಷರ, ತಾಮ್ರ, ಹಿತಾತೆಳೆ, ಕಂಚು, 
ತುಳಸಿಯೇಮಣಿ ಮುಂತಾದ ಪದಾರ್ಷಗಳ ಕಳ್ಳತನವೂ ಸಹ ಸ್ವಣ್ಷಸತೆಯೇಯವೆಂದು 
ಕರೆಸಿಕ್ೂಳು್ಳತತೆವೆ. ಈ ರಿಯೇತಿಯ ಕಳ್ಳತನದ ಪಾಪವೂ ಕೂಡ ಸಯೇತುತಿಯೇರ್ಷದ ಸಾನುನದಿಂದ 
ಪರಿಹಾರವಾಗುತತೆದೆ.

ಗುರುತಲ್ಪ ಅರವ್ ಗುರುಪತನಿರೀಗಮನ
ಗುರುಪತಿನುಯೇಸಹವಾಸ ಮಹಾಪಾತಕವಾಗಿದೆ. ಸಹೂಯೇದರಿ, ಸೂಸ, ರಜಸ್ವಲಾ, 

ಸಹೂಯೇದರರ ಪತಿನು, ಮಿತ್ರರ ಮಡದಿ ಅರವಾ ಯಾವುದೆಯೇ ಪರಸಿತ್ರಯೇಸಂಪಕ್ಷ, ಗುರುಪತಿನುಯೇ 
ಗಮನ ರೂಪವಾದ ಮಹಾಪಾತಕದಲ್ಲಿ ಸಯೇರುತತೆದೆ. ಇಂತಹ ಕ್ಟ್ಟಕ್ಲಸವನುನು ಮಾಡಿದವರು 
ಎಲಲಿ ವೆಯೇದೊಯೇಕತೆಕಮ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ರು. ಇಂರ ಪಾಪಗಳೂ ಕೂಡ ಸಯೇತುತಿಯೇರ್ಷದ 
ಸಾನುನದಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗುತತೆವೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಹಯೇಳದ ಮಹಾಪಾಪಗಳನುನು ಮಾಡಿದವರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದು 
ಐದನಯ ಮಹಾಪಾತಕ. ಇಂತಹವರ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರವೂ ಕೂಡ ಸಯೇತುಸಾನುನದಿಂದ 
ಆಗುತತೆದೆ.

ರಾಮಸಯೇತುಸಾನುನ ಯಾತಿ್ರಕರ ಪಾಲ್ಗೆ ಕಾಮಧೆಯೇನು, ಕಲಪಾವೃಕ್ಷ ಮತುತೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ 
ಇದ್ಂತೆ. ಎಲಲಿರ ಎಲಲಿ ಇಷಾ್ಟರ್ಷಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸುತತೆದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮಯೇಶ್ವರದ 
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ಯಾತೆ್ರಯನುನು ಪ್ರಯತನುಪೂವ್ಷಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮಯಾದರೂ ರ್ಯೇವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಯೇಬಯೇಕು. 
ಅದು ಸಾಧ್ವಿಲಲಿದಿದ್ಲ್ಲಿ ರಾಮಯೇಶ್ವರದ ಯಾತೆ್ರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆರ್್ಷಕ 
ಸಹಾಯವನಾನುದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಮಯೇಶ್ವರದ ಯಾತೆ್ರಯ ಪುಣ್ವನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 ಈ ರಾಮಸಯೇತುವನುನು ಕಟ್ಟಲು ಪಾ್ರರಂಭ ಮಾಡಿದ ಸಥಿಳವು ದಭ್ಷಶಯನವೆಂದು 
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಯೇತುವಿನ ಈ ದಂಡೆಯಿಂದ ಆಚಯ ದಂಡೆಯವರೆಗೆ ಒಟು್ಟ 
ಇಪಪಾತತೆನಾಲುಕೆ ತಿಯೇರ್ಷಗಳವೆ. ಅವು ಹಿಯೇಗಿವೆ - 
೧ ಚಕ್ರತಿಯೇರ್ಷ
೨ ವೆಯೇತಾಳವರದತಿಯೇರ್ಷ
೩ ಪಾಪವಿನಾಶನತಿಯೇರ್ಷ
೪ ಸಿಯೇತಾಸರೊಯೇವರತಿಯೇರ್ಷ
೫ ಮಂಗಳತಿಯೇರ್ಷ
೬ ಅಮೃತವಾಪತಿಯೇರ್ಷ
೭ ಬ್ರಹ್ಮಕುಂಡತಿಯೇರ್ಷ
೮ ಹನುಮತುಕೆಂಡತಿಯೇರ್ಷ
೯ ಅಗಸತ್ಯತಿಯೇರ್ಷ
೧೦ ರಾಮತಿಯೇರ್ಷ
೧೧ ಲಕ್ಷಷ್ಣತಿಯೇರ್ಷ
೧೨ ಜಯತಿಯೇರ್ಷ

೧೩ ಲಕ್ಷಿಷ್ಯೇತಿಯೇರ್ಷ
೧೪ ಅಗಿನುತಿಯೇರ್ಷ
೧೫ ಸುಚಕ್ರತಿಯೇರ್ಷ
೧೬ ಶವತಿಯೇರ್ಷ
೧೭ ಶಂಖತಿಯೇರ್ಷ
೧೮ ಯಾಮುನತಿಯೇರ್ಷ
೧೯ ಗಂಗಾತಿಯೇರ್ಷ
೨೦ ಗಯಾತಿಯೇರ್ಷ
೨೧ ಕ್ೂಯೇಟ್ತಿಯೇರ್ಷ
೨೨ ಸಾಧಾ್ಮೃತತಿಯೇರ್ಷ
೨೩ ಮಾನಸತಿಯೇರ್ಷ
೨೪ ಧನುಷೂಕೆಯೇಟ್ತಿಯೇರ್ಷ

ಪ್ರಭು ಶ್ರಯೇರಾಮನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣೊಯೇದಧಿಯ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೆಯೇಶದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿ್ಷತವಾದ ಈ ವಿರಾಟ್ ಸಯೇತುವೆಯನುನು ದಶ್ಷನ ಮಾಡಿದವರು, ಅದರ ಮಧ್ದಲ್ಲಿರುವ 
ಈ ಹಿಂದೆ ಹಯೇಳದ ತಿಯೇರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾನುನ ಮಾಡಿ ಶ್ರಯೇರಾಮನಾಮವನುನು ಜಪಸಿದವರು 
ದಿವ್ಗತಿಯನುನು ಹೂಂದುತಾತೆರೆ. ಈ ಸಯೇತುವೆಯ ಮೂಲಕ ಕಪಗಳಂದಿಗೆ 
ಶ್ರಯೇರಾಮಚಂದ್ರದೆಯೇವರು ಸಮುದ್ರವನುನು ದಾಟ್ಹೂಯೇದ ಕಥೆಯನುನು ( ಶ್ರಯೇ ರಾಮಾಯಣದ 
ಕಥೆಯನುನು) ಕ್ಯೇಳದವರೂ ಸಹ ಸಂಸಾರವನುನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟ್ ಮುರ್ತೆಯನುನು 
ಹೂಂದುತಾತೆರೆ.      ...ಸರ್ಯೇರ...
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ÖÜÄ¨ÝÓÜÃÜ g®Ü±ÜÃÜ ¨ÜêÑr--&4
? vÝ. PÜêÐÜ¡ PæãÇÝØÃÜ PÜáÆPÜ~ì

fefeffefefefefefefefee
ಪುರಂದರದಾಸರು  ಕಾಲ್ಗೆ ಗೆಜ್ಜಗಳನುನು ಕಟ್್ಟಕ್ೂಂಡು, ಬಗಲ್ಗೆ ಗೊಯೇಪಾಳಬುಟ್್ಟಯನುನು 

ತೂಗುಹಾರ್ಕ್ೂಂಡು, ಚಿಟ್ಕ್ ಬಾರಿಸುತತೆ, “ಮಧುಕರವೃತಿತೆ ಎನನುದು, ಅದು ಬಲು ಚನನುದು, 
ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದಪದುಮ ಮಧುಪವೆಂಬ” ಎನುನುತತೆ ಬಿಯೇದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳದರು. 

ಅವರ ರ್ಯೇವದ ಗೆಳೆಯ ಕನಕದಾಸರು “ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಹೂಡದಾಡದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ 
ಕುಲದ ನಲಯನಯೇನಾದರೂ ಬಲ್ಲಿರಾ” ಎಂದು ಕ್ಯೇಳದರು. ಅವರಿಗೆ ಪರಸಪಾರ ತಾವು ಯಾವ 
ಜಾತಿಯವರು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. “ಆವ ಕುಲವಾದರೆಯೇನು, ಆವನಾದರೆಯೇನು 
ಆತ್ಮ  ಭಾವವರಿತ ಮಯೇಲ” ಎಂದರು. ಇಷಾ್ಟಗಿಯೂ ಅವರನುನು ಕಂಡು ಮೂಗು 
ಮುರಿದವರಿಗೆ,

“ಒಂದು ನವದಿಂದ ಎನನು ಕಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೂನುನು, ಹಣುಣಿ, ಗಂಡು ಮಕಕೆಳಾಗಲ್, ಕಂದಿ 
ಕುಂದಿ ಎನನು ಬಾಧೆ ಪಡಿಸಿದವರಿಗೆ ಕನಾ್ದಾನದ ಫಲ ಬಂದು ತಟ್ಟಲ್, ಹಿಂದೆ ನನನು 
ಬೈದವರೆಲಲಿ ಚಂದಾಗಿರಲ್, ಮುಂದೆ ನನನು ಬೈಯುವರೆಲಲಿ ಅಂದಣವೆಯೇರಲ್, ಕುಂದು 
ಇಟ್ಟವರೆಲಲಿ ಕುದುರೆಯ ಕಟ್್ಟ ಬಾಳಲ್, ಬಂದು ಒದ್ವರ ಭತತೆದ ಗದೆ್ ಬಳೆಯಲ್, ಜನರೊಳಗೆ 
ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಜಯೇನುತುಪಪಾ ಸಕಕೆರೆ ಊಟ ಆಗಲ್, ಹಾನಿ ಬಾರದಂರ ಲೂಯೇಕ 
ಆಗಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾನುಭಾವ ಮುರ್ತೆಯ ಕ್ೂಡುವ ನಲಯಾದಿಕ್ಯೇಶವ” ಎಂದರು.

ಅಂತೆಯಯೇ ಅವರು ನಡೆಸುತಿತೆದ್ ವಿರಕತೆರ್ಯೇವನವು ಜನರಿಗೆ ಆದಶ್ಷವಾಗಿತುತೆ. 
ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿ, ಯದೃಚಾಛೆಲಾಭಸಂತುರ್ಟರಾಗಿ, ಸಂಗ್ರಹಬುದಿ್ಧಯನುನು ತೊರೆದು, 
ಭಗವಂತನ ನಾಮಸಂರ್ಯೇತ್ಷನಯನುನು ಮಾಡುತತೆ, ಹರ್ಷಚಿತತೆರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ರ್ಯೇವನವನುನು 
ಸಾಗಿಸುತಿತೆದ್ ರಿಯೇತಿ ಎಲಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ರಿಗೂ ಅನುಕರಣಿಯೇಯವಾಗಿತುತೆ. 

ವೆೈರಾಗ್ವೆಂದಾಕ್ಷಣ ಈ ಜಗತುತೆ ಕ್ಷಣಭಂಗುರ, ಎಲಲಿವೂ ಮಿಥೆ್, ಮಾಯ ಎನುನುತತೆ 
ರ್ಯೇವನದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಲ್ಲಲಿ. ಈ ರ್ಯೇವನ ಅನಿತ್, ಅಶಾಶ್ವತ ಎಂಬುದು ಗೊತಿತೆದ್ರೂ, 
ಪುರಂದರದಾಸರು “ಸಂಸಾರವೆಂಬಂರ ಭಾಗ್ವಿರಲ್, ಕಂಸಾರಿಯನು ನನವಂರ 
ಸ್ಭಾಗ್ವಿರಲ್” ಎಂದು ಹಯೇಳುತತೆ, “ಈಸಬಯೇಕು, ಇದು್ ಜಯಿಸಬಯೇಕು” ಎಂದು 
ವೃತಿತೆರ್ಯೇವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೂಯೇದನ ನಿಯೇಡಿದರು. ಅದು ಒಂದು ರಿಯೇತಿಯಲ್ಲಿ, “ಕ್ರೆಯ ನಿಯೇರನು 
ಕ್ರೆಗೆ ಚಲ್ಲಿ ವರವ ಪಡೆದಂತೆ ಕಾಣಿರೊಯೇ” ಎಂದು ಸಪಾರ್ಟಪಡಿಸಿದರು. “ಬಂದದ್ೆಲಲಿ ಬರಲ್, 
ಗೊಯೇವಿಂದನ ದಯವಿರಲ್” ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತುತೆ. ಈ ನಿಲುವಿನ ಹಿಂದೆ ನೈತಿಕ 
ಎಚ್ಚರವನುನು ಮನಮನಗೆ ಮುಟ್್ಟಸುವ ಒಂದು ಸಾಮಾರ್ಕ ಜವಾಬಾ್ರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಡಿಯೇ 
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ಬದುಕನುನು ಸಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಅಪ್ಷಸಿಕ್ೂಂಡ ಒಂದು ವ್ವಸಿಥಿತಪಡೆ ಇದಾಗಿತುತೆ. ಒಂದು 
ರಿಯೇತಿಯ ಜನತಾಶಕ್ಷಣ ಇದಾಗಿತುತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಭಿಡೆ, ಮುತುವರ್್ಷಗಳರಲ್ಲಲಿ. ಸರಕಾರ, 
ಸಂರಟನಗಳಲಲಿದೆಯೇ ಸ್ವಇಚಛೆಯಿಂದ ಕನನುಡಭಾಷ ಮತುತೆ ಸಂಸಕೆಕೃತಿಯನುನು ಪ್ರಚಾರ 
ಮಾಡಿದರು.

ರ್್ರ.ಶ. 1565ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮಾ್ರಜ್ದ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಹರಿಗಡಿದ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ವನುನು ಮುಂದುವರಿಸಿದವರು ಬಿಜಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಕಾಖಂಡರ್ 
ಮಹಿಪತಿರಾಯರು, ಅವರ ಮಗ ಕೃರಣಿದಾಸರು ಮತುತೆ ಬಾಗಲಕ್ೂಯೇಟಯ 
ಪ್ರಸನನುವೆಂಕಟದಾಸರು.

ಮಹಿಯೇಪತಿದಾಸರ ರ್್ರ.ಶ. 1640-1710 ಹೂತಿತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣ್ಷ 
ಮುಸಿಲಿಯೇಮರ ಆಡಳತವಿತುತೆ. ಅಂತೆಯಯೇ, ಮಿಶ್ರ ಭಾಷಯ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, “ಸಮಜೂಯೇ 
ಭಾಯಿಯೇ ಸಕುನಾ ಚಾರೊಯೇ ಖುದಾಕಾ, ತೆಲುಗು, ಕನನುಡ, ತುರುಕಾರೆ ಒಂದೆಯೇ ಸುಖ” 
ಎಂದರು. ಯಾವ ಧಮ್ಷ, ಯಾವ ಭಾಷ ಆದರೆಯೇನು ? ದೆಯೇವರು ಕ್ೂಡುವ ಸುಖ ಒಂದೆಯೇ 
ಆಗಿದೆ. ಎಲಾಲಿ ಒಂದೆಯೇ ಮಾತಿನ ಸೂಗಸು ಸಿವನಾಟಾ ಸಿವನಾಟಾ ।  ಆಪಸಮ ಆಪ ಲಢನಾ 
ಸಬ ಝೂಟಾ ಸಬ ಝೂಟಾ । ಚಪಪಾವಯಾ್ ಎಂದರೆ ಹಯೇಳುವ ಗುರು ನಿಯೇಠಾ ಗುರುನಿಯೇಠಾ   
। ಆನಂದ ಆಹ ತುಜ ಮಹಿಪತಿ ಸುಖ ಮೊಯೇಠಾ ಎಂದು ಹಯೇಳದರು. 

ಮತೊತೆಂದು ರ್ಯೇತ್ಷನಯಲ್ಲಿ -  “ಜಾತಿಯ ಕುಲಗಳ ಭೆಯೇದವ ತಿಳದು ಯಾತನ ದೆಯೇಹದ 
ಸಂಗವನಳದು  ಮಾತಿನ ಮೂಲವ ತಿಳದಾತನ ಶರಣನು” ಎಂದರು. ಸತ್ಸಂಗ ಇರಬಯೇಕು. 
ಸತ್ದ ನುಡಿ ಹಿಡಿಯೇಬಯೇಕು. ಒಂದು ಪರ ಹೂಂದಲರಿಯರು ಈ ಮನುಜರು ಎಂದು ಕನಿಕರ 
ಪಟ್್ಟದಾ್ರೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ಚಯೇತಿಸಿ ಬಾ್ರಿಹ ವಸುತೆ ಕಾಣಿ ಎಂದರು. ಮೂರುವರಿ ಮೊಳ 
ದೆಯೇಹದ ಶುದಿ್ಧ ನಿನಗಿಲಲಿ, ತಕ್ಷಸಾ್ಡುವರೆ ಸೂಲಲಿ. ಚಿತತೆ ಶುದಾ್ಧಗಿ ಮಹಿಯೇಪತಿಯ ಮುಟು್ಟ 
ಎಂದರು.

ಗುರು ಸದುಗೆರು ಯಾರೆಂದು ನೂಯೇಡೊಯೇ, ಗುರುತಿಟು್ಟ ಮನವೆ ಸಯೇವೆ ಮಾಡೊಯೇ ಎಂದ 
ಮಹಿಯೇಪತಿರಾಯರು, ಗುರುಗಳುಂಟು ಮನ ಮನ ಬಹಳ, ಬಾ್ರೆ ಬಾ್ರೆ ಮಾಡುತ ತಮ್ಮ 
ಮಾ್ಳ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕ್ಯನೂನು ನಿಯೇಡಿದಾ್ರೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಸಿಥಿತಿಯೂ ಹ್ದು.

ಯೊಯೇಗವೆಂದರೆ ದಾವುದು ಮಾನಿರಗೆ ? ಎಂದು ಬಾಗಲಕ್ೂಯೇಟಯ ಪ್ರಸನನುವೆಂಕಟ 
ದಾಸರು ಕ್ಯೇಳದರು. ಮುಂದುವರಿದು ಹಾಸ್ವದನಯರ ಲಯೇಶ ಹಾರೆೈಸದೆ, ದಾಸಾಗಿ 
ಹರಿಯ ಸದಾಧಾ್ಸವೆ ಮಹಾಯೊಯೇಗ, ಭೊಯೇಗ ಬಯಸದೆ ತಾನಾಗಿ ಬಂದುದನುಂಡು, 
ಲೂಯೇಗರ ಹಣ ಹಣಿಣಿನ ತಾ್ಗವೆಯೇ ಮಹಾಯೊಯೇಗ ಎಂದು ಹಯೇಳದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಇನೂನುಂದು ರ್ಯೇತ್ಷನಯಲ್ಲಿ, ಬಿಡು ಮೂಢತನವ ಚಿತತೆರಂಢ ಎನುನುತತೆ, ಬಯೇಡಿದಿಯೇಪ್ಸತವವಿಯೇವ 
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ಗೂಢ ಸುರಮಣಿಯು, ಗೂಡಿನೂಳರೆ ಅರೆಗೊಯೇಡೆಯಾಡದೆ ಬಿಡು, ಅರಸನೂಲ್ದು 
ತಳವಾರನ ಓಲೈಸುವ ಪರಿಯಲ್ ಚಿರಧನಿಪರ ಆರಾಧನ ಬಿಡು ಎಂದು ಕಠಿಣ ಶಬ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಯೇಳದಾ್ರೆ.

ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ ಚರಿತೆ್ರಯನುನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ .... ವಿರಯ, ರೂಪ, ಭಾಷಗಳಲ್ಲಿ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ ವಿಶರ್ಟಕಾಂತಿಯುಳ್ಳದಾ್ಗಿ ಕನನುಡಿಗರ ಚಿರಸಾಥಿಯಿಯಾದ ಸೂತಾತೆಗಿದೆ. ಜನಕ್ಕೆ 
ಅದು ಹತಿತೆರ ಬಂದಂತೆ ಜನವೂ ಅದರ ಹತಿತೆರ ಹೂಯೇಗಿ ಸಂಸಕೆಕೃತಿಸಂವಧ್ಷನ ಕಾಯ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಅದರಿಂದ ಸೂಪಾತಿ್ಷ ಪಡೆಯಬಯೇಕು.

ದಾಸರ ರ್ಯೇತ್ಷನಗಳಲ್ಲಿ ಬರದೆಯೇ ಇದ್ ವಿಚಾರಗಳೆಯೇ ಇಲಲಿ. ಧಮ್ಷ, ನಿಯೇತಿ, ಸಂಸಾರ, 
ವೆಯೇದಾಂತ, ರಾಜಕಾರಣ, ಅರ್ಷನಿಯೇತಿ, ಸಾಮಾನ್ನಿಯೇತಿ, ವಿನೂಯೇದ ಎಲಲಿವೂ ಇದೆ. 
ಮುಖ್ವಾಗಿ ರ್ಯೇವನಗಂಗೆಯ ಬೃಹದ್ಶ್ಷನವನುನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ದಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಿಸಿದಾ್ರೆ.

ವಿದು್ನಾ್ಮನದ ಆವಿಷಾಕೆರದ ನಂತರ ಕಳೆದ 5-6 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸರ ರ್ಯೇತ್ಷನಗಳು 
ಧ್ವನಿ ಸುರುಳ, ಸಿಯೇಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಂತ ಜನಮನನುಣೆ ಗಳಸಿವೆ. 
ಈ ದಿರ್ಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಎಲಲಿ ಗಾಯಕರು ಕನನುಡ ಜನರ ಅಭಿನಂದನಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾ್ರೆ. 

ಜಗತುತೆ ಸತ್, ಭಗವಂತನೂಬ್ಬನಿದಾ್ನ. ಪ್ರಪಂಚದ ವಾ್ಪಾರವೆಲಲಿವೂ ಅವನ 
ಅಧಿಯೇನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತತೆದೆ ಎಂಬ ಶ್ರಯೇಮಧಾ್ವಚಾಯ್ಷರ ತತ್ವದ ಹಿನನುಲಯಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲಿದು್ಕ್ೂಂಡೆಯೇ ಬದುಕನುನು ಹಸನಾಗಿ ಇಟು್ಟಕ್ೂಂಡು, ಪರವನುನು ಚಿಂತಿಸಬಹುದು ಎಂದು 
ದಾಸರು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ತೊಯೇರಿಸಿಕ್ೂಟ್ಟರು. ಅವರವರ ಧಮ್ಷದ ಅಸಿತೆತ್ವವನುನು, ಅವರವರ 
ನಂಬುಗೆಗಳನುನು, ಶ್ರದೆ್ಧಯನುನು ಉಳಸಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನುನು ಧಮ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆವಂತೆ ಮಾಡಿದ 
ಬಹುಪಾಲು ರ್್ರಯೇಯಸು್ಸ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಕ್ಕೆ ಸಲುಲಿತತೆದೆ. ಈ ದಿರ್ಯಲ್ಲಿ ಕನನುಡ ಸಾಹಿತ್ ಮತುತೆ 
ಸಂಸಕೆಕೃತಿಗೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ವು ಬಹು ಅಮೂಲ್ ಕ್ೂಡುಗೆಯನುನು ಕ್ೂಟ್್ಟದೆ. **
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ÊÜÞ®ÜÂÃæà !!! D ¯ÊÜá¾ Óæ°àÖÜ±ÜäÊÜìÊÝ¨Ü ¸Ýí«ÜÊÜÂÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÓÜÆá 

ÊÜá¯¿ÞvÜìÃ…, ww, ±æäàÓÜr aÝh…ì ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° ÊÜÂÀáÓÜ¨æà™. ñÜÊÜá¾ aÜí¨Ý AÊÜ— 

ÊÜááX¿ááÊÜ¨ÜÃæãÙÜWæ ñÜÊÜá¾ aÜí¨ÝÊÜ®Üá° B®…Çæç®… ÊÜáãÆPÜ ®ÜËàPÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. A¥ÜÊÝ 
Phone Pay, Google Pay, ÊÜáãÆPÜ ÖÜ| ÓÜí¨Ý¿á ÊÜÞw ñÜÊÜá¾ aÜí¨ÝÊÜ®Üá° 

®ÜËàPÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. 

®ÜËàPÜÄÔ Ü̈ ÊæáàÇæ ñÜÊÜá¾ ÖÜ| Ü̈ ËÊÜÃÜÊÜ®Üá° Screen shot ÊÜÞw ®ÜÊÜá¾ 8762629132 
WhatsApp Wæ PÜÙÜá×Ô¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ aÜí¨Ý ®ÜËàPÜÄÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá.
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GÇæ¿áÈÉ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ÖæàWæ ŸwÓÜ¸æàPÜá ?
ŸwÓÜáÊÝWÜÆã GÆÉí¨ÜÃÜÈÉ ŸwÓÜ¸ÝÃÜ¨Üá. A¨ÜPÜãR ÓÝ§®ÜÊÜ®Üá° ÓÜ¾$ê£WÜÙÜá 

¯¨æàìÍÜ®Ü ÊÜÞwÊæ. ÇèWÝQÒ, ¨ÜPÜÒ ÊÜáñÜá¤ ÊÝÂÓÜ ÊÜááíñÝ¨Ü A®æàPÜ ÓÜ¾$ê£WÜÙÜÈÉ 

ŸÃÜáÊÜ PæÆÊÜâ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá ×àXÊæ & 

»ÝWÜìËà ÓÜÊÜì«Ý®æÂàÐÜá «Ü®ÜÃÝÎÐÜá £ÐÜu£ > 

ÓÜíñÜñÜí ÆÊÜOæà hæÂàÐÝu ÓÜ¨Ý ÊÝÓÜí PÜÃæãà£ × >>

ñÜÓÜÂ ¯PæÒà±Ü|í ±ÝñæÅà ÊÝÊÜá±ÝÍæìÌà ±ÜÅaæãà©ñÜÊÜå… >> Çè.ÓÜ¾$ê

ÆQÒ$¾à¨æàË¿áá GÆÉ «Ý®ÜÂWÜÙÜÈÉ, «Ü®Ü¨ÜÈÉ ¯ÊÝÓÜ ÊÜÞvÜáñÝ¤Ùæ. E²³®ÜÈÉ 

hæÂàÐæu¿á BÊÝÓÜËÃÜáñÜ¤¨æ. ×àWÝX A¨Ü®Üá° »æãàg®Ü±ÝñæÅ¿á GvÜ»ÝWÜ¨ÜÈÉÁáà 

ŸwÓÜ¸æàPÜá. ×àWæí¨Üá ÇèWÝQÒÓÜ¾$ê£ £ÚÓÜáñÜ¤¨æ. 

¨ÜQÒOæà ±ÜÃÜÊÜÞ®Ü°ÓÜÂ ... ... ... ... ... .. . >

A®Ü°ÓÜÂ ¨ÜQÒOæà »ÝWæà ÓÜã±ÜÓÝ§®Üí ±ÜÅaÜPÜÒñæà >> Çè.ÓÜ¾$ê

ÍÝPÝ© ±ÜâÃÜñÜ@ ÓÝ§±ÜÂí ÊÜá«æÂà˜®Ü°í ±ÜÄÊæàÐÜÁáàñ… >> ¨Ü.ÓÜ¾$ê

±Ý¿áÓÜÊÜ®Üá° ŸÆ»ÝWÜ¨ÜÈÉ ŸwÓÜ¸æàPÜá. ÖÝWæÁáà ñæãÊæÌ¿á®Üá° PÜãvÝ 

ŸÆ»ÝWÜ¨ÜÈÉÁáà ŸwÓÜ¸æàPÜá. ±ÜÆÂ, aÜq°, Wæãgáj ÊÜááíñÝ¨ÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° GÇæ¿á 

ÊÜááí©®Ü»ÝWÜ¨ÜÈÉ ŸwÓÜ¸æàPÜá. A®ÜíñÜÃÜ ÊÜá«ÜÂ¨ÜÈÉ A®Ü°ÊÜ®Üá° ŸwÓÜ¸æàPÜá. C¨æà 

ËÐÜ¿áÊÜ®Üá° ÊÝÂÓÜÓÜ¾$ê£¿áã £ÚÓÜáñÜ¤¨æ &

A®Ü°í ÊÜá«æÂà ±ÜÅ£ÐÝu±ÜÂ ¨ÜQÒOæà ZêñÜ±Ý¿áÓÜÊÜå… > 

ÍÝPÝ© ±ÜâÃÜñÜ@ ÓÝ§±ÜÂí »ÜPÜÒ$Âí »æãàgÂí aÜ ÊÝÊÜáñÜ@ >> ÊÝÂ.ÓÜ¾$ê

A®Ü°ÊÜ®Üá° ÊÜá«ÜÂ»ÝWÜ¨ÜÈÉ, ŸÆ»ÝWÜ¨ÜÈÉ ñÜá±Ü³ ÖÝWÜã ±Ý¿áÓÜÊÜ®Üá°, ±ÜÆÂPÝÀá 

Êæã¨ÜÇÝ¨ÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÜááí©®Ü»ÝWÜ¨ÜÈÉ, »ÜPÜÒ$Â&»æãàgÂWÜÙÜ®Üá° GvÜ»ÝWÜ¨ÜÈÉ 

ŸwÓÜ¸æàPÜá. C¨ÜáÊæà ŸwÓÜáÊÜ Ë«Ý®ÜÊæí¨Üá ÓÜ¾$ê£WÜÙÜá £ÚÓÜáñÜ¤Êæ.

±ÜÃÜÓÜ³ÃÜ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜá ÖÜñÜá¤ÊÜíñæ ŸwÓÜ¸ÝÃÜ¨Üá

PÜoáÓÜñÜÂÊÝ¨Ü, BaÜÄÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÜä B¨Ü PæÆÊÜâ ËÐÜ¿áWÜÙÜÜ®Üá° ÇèWÝQÒÓÜ¾$ê£ 

£ÚÓÜáñÜ¤¨æ &

ÍÝPÝ®ÝÊÜá² ÓÜÊæàìÐÝí ±ÜPÝÌ®Ýí ±ÜÄÊæàÐÜOæà >

Ëá¥æãà ÁãàWæãà ¿á¥Ý ®Ü ÓÝÂñÜ¤¥Ý ±ÝñæÅà ±ÜÅÓÝ«ÜÁáàñ… >> Çè.ÓÜ¾$ê

¸æàÀáÔ¨Ü ÍÝPÜWÜÙÜ®Üá° ŸwÓÜáÊÝWÜ Jí¨ÜPæãRí¨Üá ÓÜí±ÜPÜìÊÝWÜ¨Üíñæ 

GaÜcÄPæÀáí¨Ü ŸwÓÜ¸æàPÜá.

ÓÜã±ÜÊÜá®æ°à®Ü ÓÜí±ÜêPÜ¤í ¿á@ PÜá¿ÞìñÜ³ÄÊæàÐÜ|ÊÜå… > 

ÓÜ ÓÜã®Ü@ ÓÝÂ¨ÜÐÜrg®Ü¾ ñÜÓÝ¾ñ… ñÜñÜ³ÄÊÜgìÁáàñ… >>

ñæãÊæÌ¿á®Üá° ŸwÓÜáÊÝWÜ A®Ü°PæR ÓÜí±ÜPÜìÊÝWÜ¨Üíñæ GaÜcÃÜÊÜ×ÓÜ¸æàPÜá. 

ÓÜí±ÜPÜìÊÝWÜáÊÜíñæ ŸwÔ¨ÜÃæ A¨Üá A±ÜÃÝ«ÜÊæí¨Üá £Ú¿á¸æàPÜá. **
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ÓÜí«ÝÂÊÜí¨Ü®æ & 8
ÓÜíPÜÆ³ÊæíŸ PÜÆ³ÊÜêûÜ

Êæà¨Ü&ËþÝ®Ü

?ಡಾ. ರಾಘವ್ಂದ್್ರಚಾಯವೋ ರಾಚೂರಿ

ಸಂಕಲಪಾದಲ್ಲಿ ದೆಯೇಶ-ಕಾಲಗಳ ಪ್ರಕಲಪಾಗಳನುನು ತಿಳದಿದೆ್ಯೇವೆ. ಬನಿನು, ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 
“ಶ್ರಯೇಭಾರತಿಯೇರಮಣ ಮುಖ್ಪಾ್ರಣಾಂತಗ್ಷತ ಶ್ರಯೇವಿರುಣಿಪ್ರಯೇರಣಯಾ ಶ್ರಯೇವಿರುಣಿಪ್ರಯೇತ್ರ್ಷಂ 
....” ಈ ಅಂಶದ ಮಹತ್ವವನನುರಿಯೊಯೇಣ !!

ವಿಷು್ಣಪ್ರೀತಯಾರ್ಥಂ
ದೆಯೇಶ-ಕಾಲಗಳ ಉಚಾ್ಚರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಅವುಗಳ ಬಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಷಗಳಗೆ ಸಿಗಲ್ ಎಂಬ 

ಭಾವನ ಅಡಗಿದೆ. ದೆಯೇಶ ಕಾಲಗಳ ಬಲವಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸಿದೆ್ಲಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಳು್ಳತತೆದೆ 
ಎಂಬ ನಂಬಿಕ್ ಸಲಲಿ. ಹರಿಚಿತತೆ ಸತ್. ನರಚಿತತೆಕ್ಕೆ ಬಂದದು್ ಲವಲಯೇಶ ನಡೆಯದು. ಕುದುರೆ 
ಆನ ಏರಬಯೇಕು, ಧರಣಿಯನನುಯೇ ಆಳಬಯೇಕು, ಯಾವ ಉಪದ್ರವವಿಲಲಿದೆಯೇ ಸುಖದಿಂದ 
ಇರಬಯೇಕು. ಇದು ನರಚಿತತೆ. ಪಾದಚಾರಿಯಾಗುವುದು, ಕಡು ದರಿದ್ರನಾಗುವುದು, 
ರೊಯೇಗವದಗಿಬರುವುದು ಹರಿಚಿತತೆ. ನಾವು ಬಯಸಿದೆ್ಲಲಿ ಸಾಕಾರವಾಗುವುದು ಕ್ಯೇವಲ 
ಮುರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಪಾಮಾತ್ರದಿಂದಲಯೇ ಎಲಲಿವೂ ಸಿದ್ಧ. ಏತಕ್ಕೆ ? ರ್ಯೇವರಾಶಗಳ 
ಇಚಛೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರುತತೆದೆ. ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಲಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ 
ಚಿತತೆವೆಯೇ ಬಯೇರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿತತೆವೆಯೇ ಬಯೇರೆ !!! 

ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ಕಮ್ಷಗಳೆಲಲಿ ಹಯೇಗೆ ನಡೆಯುತಿತೆವೆ ? ಶರಿಯೇರದಿಂದಲೂಯೇ? 
ರ್ಯೇವರಿಂದಲೂಯೇ ? ದೆಯೇವತೆಗಳಂದಲೂಯೇ ? ಪಾ್ರಣನಿಂದಲೂಯೇ ? ಅರವಾ 
ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೂಯೇ ?

ಶರಿಯೇರ ಜಡ. ಏನೂ ಮಾಡಲಾರದು. ಬ್ರಹಾ್ಮದಿ ಚಯೇತನರಾದರೊಯೇ ಅಸ್ವತಂತ್ರರು. 
ಆದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಷಗಳೆಲಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಭಗವಂತನ 
ಪ್ರಯೇರಣೆಯಿಂದ. 

ನಮ್ಮ ಇಚಛೆಯು ಸಾಕಾರವಾಗಲು ಮುಖ್ ಉಪಾಯವು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ 
ಸಂಪಾದನಯಯೇ. ಶ್ರಯೇಹರಿಯ ಪ್ರಸಾದವನುನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಕಲಯೇಚಛೆಗಳು 
ಸಿದಿ್ಧಸುವವು. “ರ್ಮಲಭ್ಂ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸನನುಯೇ ಶ್ರಯೇನಿಕ್ಯೇತನಯೇ” ಆದ್ರಿಂದ, ಕಮ್ಷಗಳಗೆ 
ವಿರುಣಿಪ್ರಯೇತಿಯಯೇ ಮುಖ್ ಉದೆ್ಯೇಶವಾಗಿರಬಯೇಕು. ಕ್ಯೇವಲ ಐಹಿಕವಾದ ಫಲಗಳು ಅಲಪಾ 
ಅಶಾಶ್ವತ. ಅವುಗಳ ಬನುನು ಹತಿತೆ ಹೂರಟರೆ ಕಮ್ಷ ಬಂಧಕವಾಗುವುದು. 
“ವಿರುಣಿಪ್ರಯೇತ್ರ್ಷಂ”- ಕ್ಯೇವಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಯೇತಿಗೊಯೇಸಕೆರ ಮಾಡಿದ ಕಮ್ಷಗಳು 
ಶಾಶ್ವತವಾದ ಫಲವನುನು ಒದಗಿಸುತತೆವೆ. ಸಾಧಕನು ವಿರುಣಿಪ್ರಯೇತಿಯನುನು ಬಿಟು್ಟ ಇನಾನುವ ಇತರ 



40 WWWWWWW WWWWWÎÅàÓÜá«Ý gáÇæç 2020

ಫಲವನೂನು ಅಪಯೇಕ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದ್ರಿಂದ, ನನನು ಈ ಕಮ್ಷದಿಂದ ಶ್ರಯೇಹರಿಯು 
ಪ್ರಯೇತನಾಗಲ್ ಎಂಬ ಪಾ್ರರ್ಷನ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲಪಾದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ವಾಗಿ ಸಯೇರಬಯೇಕು. ಇದೆಯೇ ನಮ್ಮ 
ಕಮಾ್ಷನುಷಾ್ಠನದ ಮುಖ್ ಗುರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ‘ವಿರುಣಿಪ್ರಯೇತ್ರ್ಷಮ್’.

ವಿಷು್ಣಪ್ರೀರಣಯ್
ಈ ಚಯೇತನಾಚಯೇತನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಮಸತೆ ಜಗತಿತೆನ ವಾ್ಪಾರ ನಡೆಯುವುದು 

ಶ್ರಯೇಮಹಾವಿರುಣಿವಿನಿಂದ. ಎಲಲಿರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಭಗವಂತನಯೇ ಕಮ್ಷ ನಡೆಸುವನು. ಅವನಯೇ 
ಕಮ್ಷಕತೃ್ಷ. ‘ತೆಯೇನ ವಿನಾ ತೃಣಮಪ ನ ಚಲತಿ’ ಅವನ ಪ್ರಯೇರಣೆ ಇಲಲಿದ ಹುಲುಲಿಕಡಿ್ಡಯೂ 
ಚಲ್ಸುವುದಿಲಲಿ. ರ್ಯೇವರಿಗಾಗಲ್ಯೇ, ಜಡವಸುತೆಗಳಗಾಗಲ್ಯೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಕತೃ್ಷತ್ವವು ಇಲಲಿ. 
ಎಲಲಿರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾ್ಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಧಿಯೇನರಾಗಿರುತಾತೆರೆ. “ದ್ರವ್ಂ ಕಮ್ಷ 
ಚ ಕಾಲಶ್ಚ ಸ್ವಭಾವಯೇ ರ್ಯೇವ ಏವ ಚ । ಯದನುಗ್ರಹತಃ ಸಂತಿ ನ ಸಂತಿ ಯದುಪಯೇಕ್ಷಯಾ 
॥” ಎನುನುತತೆದೆ ಭಾಗವತ . “ಏತಸ್ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ ಪ್ರಶಾಸನಯೇ ಗಾಗಿ್ಷ ಸೂಯಾ್ಷಚಂದ್ರಮಸ್ 
ವಿಧೃತೆಯೇ ತಿರ್ಠತಃ” ಎಂಬ ಬೃಹದಾರಣ್ಕವಚನವೂ, “ಕಮ್ಷ ಬ್ರಹೂ್ಮಯೇದಭುವಂ ವಿದಿ್ಧ” 
(3.15) ಎಂಬ ಗಿಯೇತೆಯ ವಚನವೂ ಈ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ. ರ್ಯೇವನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ 
ಪ್ರಯೇರಿತನಾಗಿ ಕಮ್ಷಗಳನುನು ಮಾಡುತಾತೆನ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿಸುತಾತೆನ. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ 
ಯಾವುದನೂನು ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ. ಮಾಡಿಸುವುದೂ ಇಲಲಿ. “ನ ಕತೃ್ಷತ್ವಂ ನ ಕಮಾ್ಷಣಿ 
ಲೂಯೇಕಸ್ ಸೃಜತಿ ಪ್ರಭುಃ” (5.14) ಎಂಬ ಗಿಯೇತಾವಚನವು ಇದನನುಯೇ ಹಯೇಳುತತೆದೆ. ರ್ಯೇವನಿಗೆ 
ಭಗವಂತನ ಅಧಿಯೇನವಾದ ಕತೃ್ಷತ್ವವಿದೆ. 

ತಾನು ಮಾಡುತಿತೆರುವಾಗ ನಾನಯೇನೂ ಮಾಡುತಿತೆಲಲಿ ಎಂದು ತಿಳಯುವುದಾದರೂ 
ಹಯೇಗೆ? ಇದ್ದ್ನುನು ಇಲಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳದರೆ ಅದು ಭಾ್ರಂತಿಯಾಗುವುದಷ್ಟ ? ಎಂಬ ಪ್ರರ್ನು 
ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಜ್ಾನಿಗಳು ಅತಿ ಸ್ವಲಪಾವಿರುವುದು ಇಲಲಿದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂಬ 
ಭಾವನಯಿಂದ ರ್ಯೇವನಿಗೆ ಕತೃ್ಷತ್ವವಿಲಲಿವೆಯೇ ಇಲಲಿ ಎಂದು ತಿಳಯುತಾತೆರೆ. “ಪಯೇವೆಯೇತಿ ಚಾಸ್ 
ನ ವಿದಾಂ ಪ್ರವಾದಃ” “ನ ಸೂರಯೊಯೇ ಹಿ ವ್ವಹಾರಮಯೇನಂ ತತಾ್ವವಮರ್ಯೇ್ಷನ 
ಸಹಾಮನಂತಿ” ಎಂದು ಜಡಭರತರು ರಹೂಗಣಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಉಪದೆಯೇಶ ಮಾಡುವಾಗ 
ಹಯೇಳದು್ ಇದನನುಯೇ. ಆದರೆ ಕಮಾ್ಷಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಅಜ್ಾನದ 
ಆವರಣವಿರುವುದರಿಂದ ನಾನಯೇ ಮಾಡುತಿತೆರುವುದು ಎಂಬ ಭ್ರಮ ಉಂಟಾಗುತತೆದೆ. 
“ಅಜ್ಾನಯೇನಾವೃತಂ ಜ್ಾನಂ ತೆಯೇನ ಮುಹ್ಂತಿ ಜಂತವಃ” ಎಂಬುದು ಕೃರಣಿನ ಮಾತು 
ಗಿಯೇತೆಯಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದಲಯೇ ರ್ಯೇವನಿಗೆ ನಾನು, ನನನುದು ಎಂಬ ಕತೃ್ಷತಾ್ವಭಿಮಾನ. 
ಅದರಿಂದಲಯೇ ಸಂಸಾರ. ಕಾರಣ ನಾನು, ನನನುದು ಎಂಬ ಈ ಅಭಿಮಾನವನುನು ತೊರೆದು 
ಭಗವಂತನಯೇ ಕತಾ್ಷ ಎಂಬ ಅನುಸಂಧಾನವಿದ್ಲ್ಲಿ ಕಮ್ಷಗಳು ಬಂಧಕವಾಗುವುದಿಲಲಿ 
ಎಂಬುದು ಶಾಸತ್ರದ ಖಚಿತವಾದ ನಿಲುವು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಯೇಮದಾಚಾಯ್ಷರು -
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ನ್ಹಂ ಕತ್್ಥ ಹರಿಯಃ ಕತ್್ಥ ತತ�್ಪಜ್ ಕಮ್ಥ ರ್ಖಿಲಮ್ ।
ತಥ್ಪ ಮತಕೆಪೃತ್ ಪೂಜ್ ತತಪ್ರಸ್ದೆರೀನ ನ್ನಯಾಥ್ ।।

ತದ್ಭಕಿತುಯಃ ತತ್ಫಲಂ ಮಹಯಾಂ ತತಪ್ರಸ್ದಯಃ ಪುನಯಃ ಪುನಯಃ ।
ಕಮ್ಥನ್ಯಾಸ�ರೀ ಹರ್ವರೀವಂ ವಿಷ�್ಣರೀಸತೃಪತುಕರಸ್ಸದ್ ।। 

ಎಂದು ಕಮ್ಷಸಮಪ್ಷಣೆಯ ರಿಯೇತಿಯನುನು ಹಯೇಳಕ್ೂಟ್ಟರು. ಈ ವಿಧವಾದ 
ಕಮ್ಷಸಮಪ್ಷಣೆಯ ಭಾವವನುನು ಕಮ್ಷಸನಾ್ಸ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಭಗವಂತನಯೇ 
ನನನುಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಕಮ್ಷವನುನು ನಡೆಸುತಿತೆದಾ್ನ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಯೊಯೇಗವೆನಿಸುತತೆದೆ. 
ಇದರಿಂದ ವಿರ್ಯೇರವಾದ ಲಾಭವಿದೆ. ಮೊಯೇಕ್ಷ ಸಿಗಲು ಜ್ಾನ ಕಾರಣ. ಜ್ಾನವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಶ್ರವಣಾದಿಗಳು ಕಾರಣ. ಶ್ರವಣಾದಿಗಳಗೆ ಸಿದಿ್ಧ ಸಿಗಲು ಕಮ್ಷಯೊಯೇಗದ ಮೂಲಮಂತ್ರ 
“ನಾಹಂ ಕತಾ್ಷ ಹರಿಃ ಕತಾ್ಷ” ಎಂಬುದು. ಫಲಕಾಮನಯನುನು ತೊರೆದು ಭಗವಂತನಯೇ 
ಸಕಲಕಮ್ಷಕತಾ್ಷ, ಕಾರಯಿತಾ ಎಂಬ ಭಾವನಯಿಂದ ಕಮಾ್ಷಚರಣೆಯನುನು 
ಮಾಡಬಯೇಕು. ಸಾಧಕರಾದ ರ್ಯೇವರು ಸಕಲಕಮ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಈ 
ಸಮಪ್ಷಣೆಯ ಭಾವವನುನು ಹೂಂದಿರಬಯೇಕು. ಇಂತಹ ಸಮಪ್ಷಣೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ 
ಅತ್ಂತ ಪ್ರಯೇತಿಯಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ “ವಿರುಣಿಪ್ರಯೇರಣಯಾ ...” 

ಭ್ರತರೀರಮಣಮುಖಯಾಪ್್ಣಾಂತಗ್ಥತ 
ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನಯನುನು ಮಾಡಬಯೇಕು ಎಂದು ಶಾಸತ್ರಗಳು ಹಯೇಳುತಿತೆವೆ. ಆದರೆ 

ಸವ್ಷತ್ರ ವಾ್ಪತೆನಾಗಿದ್ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನಯನುನು ಯಾವ ಅಧಿಷಾ್ಠನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಯೇಕು 
ಎಂದರೆ, ಅವನನುನು ಉಪಾಸನ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರು ವಿಧರಾಗಿದಾ್ರೆ - 

1. ವಾ್ಪೊತೆಯೇಪಾಸಕರು (ದೆಯೇವತೆಗಳು) - ಸವ್ಷತ್ರ ವಾ್ಪತೆವಾದ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನುನು 
ಚಿಂತಿಸುತಾತೆ ಉಪಾಸನಯನುನು ಮಾಡುವರು. ಇವರು ಉತತೆಮರು. ಮಹಾಜ್ಾನಿಗಳಾದ 
ದೆಯೇವತೆಗಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂರಹ ಉಪಾಸನಯನುನು ಮಾಡುವ ಯೊಯೇಗ್ತೆ ಇರುತತೆದೆ.

2. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡುವವರು (ಋಷಿಗಳು) - ಕ್ಲವು ಸಾಧಕರು ತಮ್ಮ 
ಹೃದಯಗುಹಯಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನಗೆೈಯುವರು. ಇವರು ಮಧ್ಮರು. 
ಜ್ಾನಿಗಳಾದ ಮಹಷಿ್ಷಗಳು ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಯೇರುವರು. 

3. ಪ್ರತಿಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡುವವರು (ಮನುಷೂ್ಯೇತತೆಮರು) - ಅಗಿನು, ವಿಗ್ರಹ 
ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡುವವರು. ಇವರು 
ಅಧಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು. 

ಹಿಯೇಗೆ ಅಧಿಕಾರಭೆಯೇದದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನಯು ಮೂರುವಿಧವಾಗಿದೆ.
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ಅಗೌನಿ ಕಿ್ಯ್ವತ್ಂ ವಿಷು್ಣಯಃ ಯರೀಗಿನ್ಂ ಹೃದಯರೀ ಹರಿಯಃ । 
ಪ್ತಮ್ಸ್ವಪ್ಬುದ್ಧೌನ್ಂ ಸವ್ಥತ್ ವಿದಿತ್ತ್ನ್ಮ್  ।। 

ಯಾಗಾದಿಕಮ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರು ಅಗಿನುಯಲ್ಲಿ, ಯೊಯೇಗಿಗಳು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, 
ಅಪ್ರಬುದ್ಧರು ಪ್ರತಿಮಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಾನಿಗಳು ಎಲಲಿಡೆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡುವರು 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಸೂತ್ರಭಾರ್ದಲ್ಲಿ ಹಯೇಳದೆ.

ಸವ್ಥದೆರೀವರೀತತುಮರೀ ವ್ಯುಯಃ ಇತ ಜ್್ನ್ನನಿ ರ್ಪರಮ್ ।
ಪ್ಯಮಸ್ತು ಹರೆರೀಯಃ ಕಿಂಚಿತ್ ತಥ್ ವ್ಯರೀಯಃ ಹರೆರೀವಿ್ಥದಯಃ ।। - ಛ್ಂದೆ�ರೀಗಯಾ ಭ್ಷಯಾ

ಈ ಎಲಲಿ ಪ್ರತಿಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುದೆಯೇವರು ಭಗವಂತನ ಮುಖ್ಪ್ರತಿಮ. ಆದ್ರಿಂದ 
“ವಾಯ್ ಮುಖ್ಧಿಯಾ” ವಾಯುದೆಯೇವರೆಯೇ ಸವ್ಷದೆಯೇವಯೇತತೆಮರು ಎಂಬ ಜ್ಾನದಿಂದ 
ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಯಾ್ಷಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನನುನು ವಾಯುದೆಯೇವರಗಿಂತಲೂ ಉತತೆಮನು 
ಎಂದು ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅತ್ಂತ ಪ್ರಯೇತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು. 
ಇದರ್ಕೆಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಯವಾದದು್ ಇನೂನುಂದು ಇರಲಾರದು. ಹರಿಸವಯೇ್ಷತತೆಮತತೆ್ವ-
ವನುನು ತಿಳದವರಿಗಿಂತ ಪ್ರಯರು ವಾಯುದೆಯೇವರಿಗೆ ಇನಾ್ರೂ ಇರಲಾರರು. ಹಿಯೇಗೆ 
ಉಪಾಸನಗೊಂಡ ಭಗವಂತನು ಅತಿಪ್ರಸನನುನಾಗಿ ಉತತೆಮವಾದ ಫಲವನುನು ನಿಯೇಡುವನು - 
“ವಿಷೂಣಿಯೇವಿ್ಷಶರ್ಟಪ್ರತಿಮಾ ವಾಯುರೆಯೇವ । ಅತಃ ತಸಿ್ಮನ್ ತತೊಯೇಪು್ತತೆಮತೆ್ವಯೇನೂಯೇಪಾಸಿತ 
ಏವ ಭಗವಾನ್ ಸಮ್ಕ್ ಫಲಂ ದದಾತಿ ॥” (ಛಾಂದೊಯೇಗ್ಭಾರ್)

ವ್ಯುದೆರೀವರು ಆಖಣಾಶ್ಸಮರು
ಒಮ್ಮ ದೆಯೇವಾಸುರಯುದ್ಧವು ನಡೆಯಿತು. ಅಸುರರ ಸಂಖ್್ ಬಹಳವಾದ ಕಾರಣ 

ದೆಯೇವತೆಗಳು ಸೂಯೇಲನನುಪಪಾದರು. ಆಗ ದೆಯೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನನುನು ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿ, 
ಅವನ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಬಲವನುನು ಹೂಂದಿ, ಅಸುರರನುನು ಗೆಲಲಿಲು ಬಯಸಿದರು. 
ವಾಯುದೆಯೇವರೆಯೇ ಸವ್ಷದೆಯೇವಯೇತತೆಮರು. ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನಗೆ ಅವರೆಯೇ ಮುಖ್ 
ಪ್ರತಿಮ ಎಂದು ದೆಯೇವತೆಗಳಗೆ ತಿಳದೆಯೇ ಇತುತೆ. ಆದರೂ ಜಗತಿತೆಗೆ ತಿಳಸಲು ಮೊದಲ್ಗೆ 
ಇತರದೆಯೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನಗೆೈದರು. ನಾಸಿಕ್ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡುತಿತೆರಲು 
ಆ ನಾಸಿಕ್ವಾಯುವನುನು ಅಸುರರು ಪಾಪದಿಂದ ಭೆಯೇಧಿಸಿದರು. ನಾಸಿಕ್ವಾಯುವು 
ಪಾಪವಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಕಾರಣ ನಾಸಿಕ್ಯು ಸುಗಂಧ, ದುಗ್ಷಂಧ ಎರಡನುನು ಆಘಾ್ರಣಿಸಿತು. 
ಹಿಯೇಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಕ್, ಚಕ್ಷು, ರ್ೂ್ರಯೇತ್ರ, ಮನಸು್ಸ ಇವೆಯೇ ಮೊದಲಾದ ಅಧಿಷಾ್ಠನಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಅಸುರಾವೆಯೇಶವಾಯಿತು. ಕ್ೂನಗೆ ಮುಖ್ಪಾ್ರಣನನುನು ಪ್ರತಿಮಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರ 
ಅಂತಯಾ್ಷಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಲು ದೆೈತ್ರು ದಾಳ ಮಾಡಿದರು. 
ಆದರೆ ಅವರು ಕಲ್ಲಿಗೆ ರಟ್್ಟಸಿದ ಮಣಿಣಿನ ಹಂಟಯಂತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದರು. ಹಿಯೇಗೆ 
ಯಾರು ವಾಯುದೆಯೇವರನುನು ಅಸುರಕೃತಪಾಪಾವಿದ್ಧರು ಎಂದು, ಆಖಣಾಶ್ಮಸಮರು 
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ಎಂದು ತಿಳದು, ಭಗವಂತನ ಮುಖ್ಪ್ರತಿಮಯಂದು ಉಪಾಸನಗೆೈಯುವರೊಯೇ ಅಂತಹ 

ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಹೂರಟವರು ತಾವೆಯೇ ಧ್ವಂಸಗೊಳು್ಳವರು. ಹಿಯೇಗೆ 

ಮುಖ್ಪಾ್ರಣದೆಯೇವರ ಉಪಾಸನಯಿಂದ ಪಾಪಸಂಬಂಧ, ಅಸುರಾವೆಯೇಶಗಳು 

ದೂರವಾಗುವುದರಿಂದ ವಾಯುವಿನಲಲಿಯೇ ಉಪಾಸನಯನುನು ಮಾಡುವುದು ಕಡಾ್ಡಯ. 

ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕಲಪಾವನುನು ಮಾಡುವಾಗ “ಶ್ರಯೇಭಾರತಿಯೇರಮಣಮುಖ್ಪಾ್ರಣಾಂತಗ್ಷತ ...” 

ಹಿಯೇಗೆ “ಶ್ರಯೇಭಾರತಿಯೇರಮಣಮುಖ್ಪಾ್ರಣಾಂತಗ್ಷತ ಶ್ರಯೇವಿರಣಿಪ್ರಯೇರಣಯಾ 

ಶ್ರಯೇವಿರುಣಿಪ್ರಯೇತ್ರ್ಷಂ (ಪಾ್ರತಃ/ಮಾಧಾ್ಹಿನುಕ/ಸಾಯಂ) ಸಂಧಾ್ವಂದನಾಖ್ಂ ಕಮ್ಷ 

ಕರಿಷ್ಯೇ” ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಾಸಿ ಸಂಧಾ್ವಂದನವನುನು ನರವೆಯೇರಿಸಬಯೇಕು. 

ಇದೆಯೇರಿಯೇತಿ ಎಲಲಿ ನಿತ್-ನೈಮಿತಿತೆಕ ಕಮ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರದಾ್ಧತಿಶಯದಿಂದ ಸಂಕಲಪಾ ಮಾಡಿ 

ಅನುಷಾ್ಠನವನುನು ನಡೆಸಬಯೇಕು. ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಉಪಾಸನ 

ವಾಯುದೆಯೇವರ ದಾ್ವರಾ ಭಗವಂತನಿಗೆಯೇ ಸಯೇರುವುದು. ಹಿಯೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ 

ಅತ್ಂತ ಪ್ರಯಕರವು. ಪ್ರಸನನುನಾದ ಆ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಸಕಲಯೇರ್ಟಗಳನುನು 

ದಯಪಾಲ್ಸುವನು. ಆದ್ರಿಂದ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಪಾ್ರಪತೆವಾದ, ನಮ್ಮ ಇಷಾ್ಟರ್ಷಸಿದಿ್ಧಗೆ 

ಕಲಪಾವೃಕ್ಷದಂತೆ ಇರುವ ಈ ಸಂಕಲಪಾವನುನು ನಾವೆಲಲಿರೂ ಹಿಯೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ ಆಚರಿಸಿ 

ಧನ್ರಾಗೊಯೇಣ !!!     ...ಸರ್ಯೇರ...

«ÜÊÜáì Gí¨ÜÃæ H®Üá?

«ÜÊÜáì ¿ÞÊÜâ¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° £ÚÓÜáÊÜ A®æàPÜ ÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá ±ÜâÃÝ|WÜÙÜÈÉ 

CÊæ. ±ÜÅPÜêñÜ ÊÜáñÜÕ$Â±ÜâÃÝ|¨Ü D ÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° WÜÊÜá¯ÓÜ¸æàPÜá&

ñÜñæÅàÐÜr±ÝÅ±ÜPæãà «ÜÊÜáì BaÝÁáçìÃÜá±Ü©ÍÜÂñæà >

A«ÜÊÜáìÍÝc¯ÐÜr´ÜÆ BaÝÁáçì@ ®æãà±Ü©ÍÜÂñæà >> ÊÜá.±Üâ

""D PÜÊÜáì ¯®Ü° A¼àÐÜrÊÜ®Üá° ±ÜäÃæçÓÜáñÜ¤¨æ.'' ""ÍÜíPæ CÆÉ¨æà 

C¨Ü®Ý°aÜÄÓÜ¸æàPÜá'' Gí¨Üá WÜá|ÊÜíñÜÃÝ¨Ü BaÝ¿áìÃÜá ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° 

E±Ü¨æàÎÓÜáÊÜÃæãà A¨ÜáÊæà «ÜÊÜáì. A«ÜÊÜáì GÆÉ A¯ÐÜrWÜÙÜ g®Ü¾»ÜãËá. 

A¨Ü®Üá° ÊÜÞvÜá Gí¨Üá  BaÝ¿áìÃÜá Gí©WÜã E±Ü¨æàÍÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. 

JpÝrÃæ CÐÜr±ÝÅ±ÜPÜÊÝ¨Ü¨Üáª «ÜÊÜáì. A¯ÐÜr±ÝÅ±ÜPÜÊÝ¨Ü¨Üáª A«ÜÊÜáì.



44 WWWWWWW WWWWWÎÅàÓÜá«Ý gáÇæç 2020

ÎÅàÊÜá®… ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜ 

PÝÆ¯|ì¿á - & 5
? ÎÅà B®Üí¨Ü£à¥Üì ÊÜvÜË

ಆಚಾಯ್ಷರ ಅದೃಶ್ಕಾಲ ತಿಳಯಲು ಶ್ರಯೇನರಹರಿತಿಯೇರ್ಷರ ನಿರವಕಾಶ ಶಾಸನ 
ಪ್ರಮಾಣಗಳು :-

ಆಚಾಯ್ಷರ ಕಾಲನಿಣ್ಷಯವನುನು ರ್್ರ.ಶ.1199 ರಿಂದ ರ್್ರ.ಶ. 1278 ಎಂದಿಟು್ಟಕ್ೂಂಡು, 
ಆಚಾಯ್ಷರು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ೂನಯಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ 
ಶ್ರಯೇನರಹರಿತಿಯೇರ್ಷರು ಕಲ್ಂಗದಲ್ಲಿ ಹನನುರಡು ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವದ ಕತ್ಷವ್ 
ಮಾಡಿದರು (ರ್್ರ.ಶ.1281 ರಿಂದ ರ್್ರ.ಶ.1293) ಮತುತೆ ತತ್ಸಂಬಂಧಿ ಶಾಸನಗಳನುನು 
ಹೂರಡಿಸಿದರೆಂದೆಯೇಕ್ ತಿಳಯಬಾರದೆನುನುವ ಸಹಜ ಪ್ರರ್ನುಯು ವಿಮಶ್ಷಕರಿಗೆ ಮತುತೆ 
ಓದುಗರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಸಾ್ವಭಾವಿಕ.  

ಆಚಾಯ್ಷರ ಕಾಲನಿಣ್ಷಯವನುನು ರ್್ರ.ಶ.1199 ರಿಂದ ರ್್ರ.ಶ.1278 ಎಂದು 
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಅರವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಪಾಸ್ವಲಪಾ ವ್ತಾ್ಸಗಳನುನು ಸಯೇರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ 
ವಿಚಾರಸರಣಿಗಳರುವುದರಿಂದ  ಈ ವಿರಯವನುನು ಇಲ್ಲಿ ಚಚಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ.  

ಮಯೇಲಾಕೆಣಿಸಿದ ಪ್ರರ್ನುಗೆ ಉತತೆರವೆಂದರೆ - ಆಚಾಯ್ಷರ ದೃಶ್ಮಾನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯಯೇ, 
ಅವರ ಆದೆಯೇಶಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಕ್ಾತ್ ಶರ್ರಾದ ಶ್ರಯೇನರಹರಿತಿಯೇರ್ಷರು 
ಕಲ್ಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವವನುನು ಮಾಡುತಿತೆದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ - ತತ್ಸಂಬಂಧಿ ರಟನಾ 
ಸಂದಭ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯಯೇ, ಸಕಾಲ್ಕವಾಗಿ ಶಾಸನಗಳನುನು ಹೂರಡಿಸಿದರೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ 
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದಾ್ವಂಸರುಗಳಾದ ಶ್ರಯೇಹಚ್.ಕೃರಣಿಶಾಸಿತ್ರಗಳಗಾಗಲ್ಯೇ ಅರವಾ 
ಶ್ರಯೇಪದ್ಮನಾಭಾಚಾಯ್ಷರಿಗಾಗಲ್ಯೇ ಅರವಾ ಉಡುಪಯಲ್ಲಿನ ರ್್ರ.ಶ.1908ರ ಚಚ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ ಪಂಡಿತರುಗಳಗಾಗಲ್ಯೇ ಅರವಾ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾಯ್ಷರ 
ಕಾಲನಿಣ್ಷಯ ಕುರಿತು ಅರವಾ ಶ್ರಯೇನರಹರಿತಿಯೇರ್ಷರ ಕಲ್ಂಗದಲ್ಲಿನ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವದ 
ಅವಧಿಯ ಕುರಿತು ಲಯೇಖನಗಳನುನು ಪ್ರಕಟ್ಸಿದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡಿತರುಗಳಾದ 
ಡಾ॥ ಭಂಡಾರಕರ್ ರವರುಗಳಗಾಗಲ್ಯೇ, ಶ್ರಯೇ ಆರ್.ಸುಬ್ಬರಾವ್ ರವರಿಗಾಗಲ್ಯೇ, 
ಶ್ರಯೇಮಧ್ವರಾಜ ಶಂಘ್್ರರವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಯೇ, ಡಾ.ಬಿ.ಎನ್.ಕ್. ಶಮ್ಷರವರಿಗಾಗಲ್ಯೇ, ಪೊ್ರ.
ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಬಹಾ್ರರವರಿಗಾಗಲ್ಯೇ, ರ್್ರ.ಶ.1977ರ ಅಖಿಲಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ 
ಸಮ್ಮಯೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ ಪಂಡಿತರುಗಳಗಾಗಲ್ಯೇ ಅರವಾ ಸಮ್ಮಯೇಳನದ 
ಅಧ್ಕ್ಷರಾಗಿದ್ ಪೊ್ರ. ಸತಿಯೇಷ್ ಚಂದ್ರರವರಿಗಾಗಲ್ಯೇ, ಪೊ್ರ.ಕೃರಣಿಚಂದ್ರ ಪಾಣಿಗ್ರಹಯವರಿ-
ಗಾಗಲ್ಯೇ ಅರವಾ ಇತಿತೆಯೇಚಗೆ ಎಂದರೆ ರ್್ರ.ಶ.2011ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಒರಿಸಾ್ಸ ರಾಜ್ಸಕಾ್ಷರದ 
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ಮಾಸಪತಿ್ರಕ್ ಹೂರಡಿಸಿದವರಿಗಾಗಲ್ಯೇ ಮಯೇಲಾಕೆಣಿಸಿದ ಪ್ರರ್ನು ಎದುರಾಗಿರಬಯೇಕಲಲಿವೆ ?  
ಇವರಲ್ಲಿ ಅನಯೇಕರು ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ಯೇಯ ಮತುತೆ ರಾಷಿಟ್ಯೇಯಮಟ್ಟದ ಪಾ್ರಚ್ವಸುತೆ ಹಾಗೂ 
ಇತಿಹಾಸತಜ್ಞರಿರುವುದು ಮತುತೆ ಸಂಸಕೆಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್್ರಢ ಪಂಡಿತರಿರುವುದು ವಿರ್ಯೇರ. 

ಶ್ರಯೇಮದಾನಂದತಿಯೇರ್ಷರ ಸಾಕ್ಾತ್ ಶರ್ರಾಗಿದ್ ಶ್ರಯೇನರಹರಿತಿಯೇರ್ಷರು ಗುರುಗಳ 
ಆದೆಯೇಶದ ಮಯೇರೆಗೆ ಕಲ್ಂಗದಲ್ಲಿ ೧೨ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ನಡೆಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ 
ತಾವೆಯೇ ಪಟ್ಟಕಟ್್ಟದ ರಾಜ ೨ನಯೇ ನರಸಿಂಹನಿಂದ ಶ್ರಯೇಮೂಲಸಿಯೇತಾರಾಮದೆಯೇವರ 
ಪಟ್್ಟಗೆಯನುನು ಕಾಣಿಕ್ಯಾಗಿ ಪಡೆದು ತಂದು ಶ್ರಯೇಮದಾಚಾಯ್ಷರಿಗೆ ಒಪಪಾಸಿದರೆಂದು 
ರ್್ರ.ಶ. 1977 ರಲ್ಲಿ ಭುವನಯೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಸಮ್ಮಯೇಳನದಲ್ಲಿ 
ಪೊ್ರಯೇ.ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಬಹಾ್ರ ಅವರು ಶಾಸನಿಯೇಯ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ವಸಾಹಿತ್ಗಳ 
ಆಧಾರದಮಯೇಲ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ನುನು ಸ್ವತಃ ಸಮ್ಮಯೇಳಾನಾಧ್ಕ್ಷರಾಗಿದ್ ಪೊ್ರಯೇ.ಸತಿಯೇಶಚಂದ್ರ 
ಅವರು ಅನುಮೊಯೇದಿಸಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲಲಿಯೇಖನಿಯೇಯವಾಗಿದು್, ಆಚಾಯ್ಷರ 
ಕಾಲನಿಣ್ಷಯವು ರ್್ರ.ಶ. 1199 ರಿಂದ 1278 ಎಂದಾಗಲ್ಯೇ ಅರವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲಪಾಸ್ವಲಪಾ 
ವ್ತಾ್ಸಗಳನುನು ಸಯೇರಿಸಿ ಮುಂದುವರೆಸುವ ವಿಚಾರಸರಣಿಗಳಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೆಯೇ ಆಗಿದೆ. 
(ವಿವರಗಳಗೆ - ಶ್ರಯೇನರಹರಿತಿಯೇರ್ಷರ ಕಲ್ಂಗದಲ್ಲಿನ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವದ ಅವಧಿ 
ರ್್ರ.ಶ.1281- ರ್್ರ.ಶ.1293 ಎನುನುವ  ಲಯೇಖನ ನೂಯೇಡುವುದು.)

ಈ ಎಲಲಿ ವಿದಾ್ವಂಸರ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು ವಿಮಶ್ಷಸಿದಾಗ ಕ್ಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು 
ತಿಳಯುತತೆವೆ.

ಅ) ಇತಿಹಾಸದ ರಟಾನಾವಳಗಳಗೆ ಅತ್ಂತ ಸಮಕಾಲ್ಯೇನವಲಲಿದಿದ್ರೂ 
ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ತಲಮಾರುಗಳಂದ ಬಂದ ಗ್ರಂರಗಳು ಮತುತೆ ಐತಿಹ್ಗಳಲ್ಲಿನ 
ರಟನಾವಳಗಳು ಒಂದುವೆಯೇಳೆ ಇತಿತೆಯೇಚಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಪಾಟ್ಟ ನೈಜಶಾಸನಗಳಗೆ 
ತಾಳೆಯಾಗುವುದಿದ್ಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗ್ರಂರಗಳು ಮತುತೆ ಐತಿಹ್ಗಳಲ್ಲಿನ ರಟನಾವಳಗಳು 
ಸರಿಯಾದ ಇತಹಾಸವನುನು ತಿಳಸಿಕ್ೂಡುತತೆವೆ ಎನುನುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ತಕ್ಷ. ಮುಂದಿನ 
ಸಂಚಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಕ್ಷದ ಪಾ್ರಮಾಣ್ವನುನು ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.  

ಆ) ಇನುನು ರ್್ರ.ಶ.1896ರಲ್ಲಿ ಪತೆತೆ ಹಚ್ಚಲಪಾಟ್ಟ ಶ್ರಯೇನರಹರಿತಿಯೇರ್ಷರ ಶಾಸನಗಳು 
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾದವುಗಳು ಮತುತೆ ನೈಜವಾದವುಗಳೆಂದು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಂದ ಅವರು 
ಆಚಾಯ್ಷರ ಸಾಕ್ಾತ್ ಶರ್ರೆಂದು ತಿಳಯುತತೆದೆ ಎಂದು ಎಲಲಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು 
ತದೆಯೇಕಕಂಠದಿಂದ ಒಪಪಾದಾ್ರೆ.  

ಇ) ಹಿಯೇಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸಶಾಸತ್ರಜ್ಞರ ಈ ತಕ್ಷವನುನು ಪ್ರಸುತೆತ ಸಂದಭ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿ - 
ಆಚಾಯ್ಷರ ಆದೆಯೇಶದಮಯೇರೆಗೆ ಅವರ ದೃಶ್ಮಾನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯಯೇ ಕಲ್ಂಗದಲ್ಲಿ 
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ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವದ ಕತ್ಷವ್ ಮುಗಿಸಿ, ಶ್ರಯೇಮೂಲಸಿಯೇತಾರಾಮದೆಯೇವರುಗಳನುನು 
ಶ್ರಯೇನರಹರಿತಿಯೇರ್ಷರು ತಾವೆಯೇ  ಪಟ್ಟಕಟ್್ಟದ ರಾಜನಿಂದ ಕಾಣಿಕ್ಯಾಗಿ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ 
ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರಯೇ ಆನಂದತಿಯೇರ್ಷರಿಗೆ ಒಪಪಾಸಿದರೆನುನುವ ಸಾಹಿತ್ವನುನು ಶತ-ಶತಮಾನಗಳಂದ 
ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಪಾಟ್್ಟರುವ ಐತಿಹ್ಗಳು, ಶ್ರಯೇನರಹರಿಯತಿಸೂತೆಯೇತ್ರ, ಶ್ರಯೇರಾರವೆಯೇಂದ್ರವಿಜಯ, 
ಶ್ರಯೇಸತ್ನಿಧಿವಿಲಾಸ, ಶ್ರಯೇಸತ್ಬೂಯೇಧವಿಜಯ ಮುಂತಾದ ಮಾಧ್ವಯತಿಗಳ 
ವಿಜಯಕಾವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟು್ಟಕ್ೂಂಡಿರುವ ರಟನಾವಳಗಳು ಮತುತೆ 
ಅನುಕ್ರಮಣಿಕ್ಗಳು, ಇತಿತೆಯೇಚಿಗೆ ಎಂದರೆ ರ್್ರ.ಶ.1896ರಲ್ಲಿ ಪತೆತೆಹಚ್ಚಲಪಾಟ್ಟ ಶ್ರಯೇನರಹರಿತಿಯೇರ್ಷರ 
ಶಾಸನಗಳ ಒಕಕೆಣೆಗಳನುನು ಪ್ರತಿಫಲ್ಸುತತೆವೆಯಾದ್ರಿಂದ ಈ ಗ್ರಂರಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಗೂ 
ಐತಿಹ್ಗಳಲ್ಲಿನ ತತ್ಸಂಬಧಿ ರಟನಾವಳಗಳು ನೈಜವಾಗಿರುವವುಗಳೆಂದು ಪಾ್ರಚ್ವಸುತೆ 
ಮತುತೆ ಇತಿಹಾಸದ ರಟಾನುರಟ್ ವಿದಾ್ವಂಸರುಗಳು ಒಪಪಾರುವರು.

ಆದರೆ ಆಚಾಯ್ಷರ ದೃಶ್ಮಾನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯಯೇ ಶ್ರಯೇನರಹರಿತಿಯೇರ್ಷರು ಕಲ್ಂಗದಲ್ಲಿ 
ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಬಹುತೆಯೇಕ ವಿದಾ್ವಂಸರುಗಳು 
ಆಚಾಯ್ಷರ ಮ.ಭಾ.ತಾ.ನಿಣ್ಷಯದ ನಿರವಕಾಶವಾಗಿ ಕಲ್ಗತವರ್ಷ ನಿದೆಯೇ್ಷಶತ 
131/32  ರ್ೂಲಿಯೇಕಕ್ಕೆ (ಅವತಾರವರ್ಷ ರ್್ರ.ಶ.1199) ಸಾವಕಾಶತ್ವವನುನು ಕಲ್ಪಾಸಿ, ಅವರ 
ಅವತಾರವನುನು ವಿಳಂಬಿಸುತಾತೆರೆ. ಹಿಯೇಗಾಗಿ, ಆಚಾಯ್ಷರಿಗೆ ವಿಳಂಬಿತವಾಗಿ 
ಕ್ೂಡಮಾಡುವ ಈ ಕಾಲನಿಣ್ಷಯಗಳು (ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ - ಆಚಾಯ್ಷರ 
ಕಾಲನಿಣ್ಷಯ ರ್್ರ.ಶ. 1238-1317) ಪ್ರಶಸತೆವಾಗುವುದಿಲಲಿ ಎನುನುವುದು ಆಚಾಯ್ಷರ 
ಕಾಲನಿಣ್ಷಯ ರ್್ರ.ಶ.1199 ರಿಂದ 1278 ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರ ಪ್ರತಿತಕ್ಷ.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತತೆರವೆಂದರೆ - ಆಚಾಯ್ಷರ ಪಯೇಠಾಧಿಪತ್ವೆಯೇ 79.5 ವರ್ಷಗಳಷಿ್ಟತುತೆ ಹಾಗೂ 
ಅವರ ಒಟು್ಟ ದೃಶ್ಮಾನಾವಧಿಯು 94.5 ವರ್ಷಗಳಷಿ್ಟತುತೆ ಎನುನುವ ಖಚಿತ ದಾಖಲಗಳು 
ಪಾ್ರಚಿಯೇನದಿಂದಲಯೇ ಇವೆ. ವಸುತೆಸಿಥಿತಿ ಹಿಯೇಗಿರುವಾಗ, ಆಚಾಯ್ಷರ ಮ.ಭಾ.ತಾ. ನಿಣ್ಷಯದ 
131/32 ನಿರವಕಾಶ ರ್ೂಲಿಯೇಕವನಾನುಗಲ್ಯೇ ಅರವಾ ಆಚಾಯ್ಷರ ದೃಶ್ಮಾನಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯಯೇ 
ಶ್ರಯೇನರಹರಿತಿಯೇರ್ಷರು ಕಲ್ಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ನಡೆಸಿ ಹೂರಡಿಸಿದ ತತ್ಸಂಬಂಧಿ 
ನಿರವಕಾಶ ಪ್ರತ್ಕ್ಷ ಶಾಸನ ಪ್ರಮಾಣಗಳನಾನುಗಲ್ಯೇ ಕ್ೈಬಿಡುವ ಪ್ರರ್ನುಯಯೇ ಇಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ 
ಆಚಾಯ್ಷರ ಕಾಲನಿಣ್ಷಯವು ರ್್ರ.ಶ.1199 ರಿಂದ ರ್್ರ.ಶ.1294ರವರೆಗೆ ಎಂದು 
ನಿಧ್ಷರಿತವಾಗುತತೆದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಯೇರಿರುವ 
ಅನಯೇಕ ಕಾರಣಗಳಂದಾಗಿ, ಆಚಾಯ್ಷರ ಒಟು್ಟ ದೃಶ್ಮಾನಾವಧಿಯು ಕ್ಯೇವಲ 79 
ವರ್ಷಗಳೆನುನುವ ದಾಖಲಗಳು ಅಪ್ರಸುತೆತವಾಗುತತೆವೆ.    ...ಸರ್ಯೇರ...
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ಹಣಕ್ಕೆಗಿ 
ಹಣವ್ಗಬ್ರದು ?±Üí.±ÜÅËàOÝaÝ¿áì ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü

ಒಮೊ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಕ್ ಪಾತಾಳ ಮುಟ್್ಟಬಿಡುತತೆದೆ. ನಾವಂದುಕ್ೂಂಡದು್ 
ಅಂದವಾಗಿರುವದಿಲಲಿ. ಅಂದು ಅದು ಚಂದವೆನಿಸಿದರೂ ಮುಂದೆ ಮಂದಿಯ ನಡುವೆ 
ಮಂದರನಾನುಗಿಸುತತೆದೆ. ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ಭೊಯೇಗಗಳನುನು ಕ್ೂಡುವಂತಹ ಬಯೇಡಿಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ 
ರ್ಯೇವನದ ಬಯೇಡಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿ ಮುದುಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕುಲಗೆಯೇಡಿಗಳನಾನುಗಿಸಿಬಿಡುತತೆವೆ. 
ನಾವಾ್ರನೂನುಯೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ವಿರಮಿಸದೆಯೇ ಮಾಡಿದ ಸಯೇವೆಗೆ ತಿಳದವರು ನಮ್ಮ 
ಕ್ೂಳೆಯನುನು ಮನಗಂಡು ಇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳೆಯಲು ಬಯೇಕಾದದ್ನುನು ನಮಗೆ ಕ್ೂಟಾ್ಟಗ 
ಸಿಟು್ಟ ಗಟ್್ಟಯಾಗಿ ಅವರನುನು ಕುಟ್್ಟಬಿಡೊಯೇಣವೆನಿಸುತತೆದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ 
ನಂಬಿಕ್ಯು ಒಂದುದಿನ ನಮ್ಮನುನು ಮುಗಿಲತತೆರಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತತೆದೆ. ಇಂತಹ 
ಮಯೇಲತುತೆವ ಮಯೇಲ್್ವಚಾರಕರು ಎಲಲಿರ ಪಾಲ್ಗೂ ಒಲ್ಯುವದಿಲಲಿ. ಯುಧಿಷಿ್ಠರನು 
ಭಿಯೇರ್ಮಪತಾಮಹರಿಂದ ತಿಳದ ಅನಯೇಕ ಉಪಾಖಾ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು.

ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಬಡವನಾದ ಬಾ್ರಹ್ಮಣನೂಯೇವ್ಷ ಅರ್ಷಕಾಮಗಳಲ್ಲಿಯಯೇ ವ್ರ್ಷ 
ಆಸಯನಿಟು್ಟ ಬದುಕನುನು ಪುಟ್ಟದಾಗಿಸಿಕ್ೂಂಡಿದ್. ಸದಾ ಕಾಂಚಾಣದಲ್ಲಿಯಯೇ ಮನವನಿತುತೆ 
ಸಂಪಾದನಯ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗನಂತೆ ಅಲ್ಯುತಿತೆದ್. ಎಷ್ಟಯೇ ಕರ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಅವನು 
ಮಾಡಿದ ಸಂಪಾದನ ಅವನಂದುಕ್ೂಂಡಮಟ್್ಟಗೆ ಏರುತಿತೆರಲ್ಲಲಿ. ತುಂಬ ಬಯೇಸತತೆ. 
ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಲ ಬಲವಾಗದಿದಾ್ಗ ದೆೈವದ ಮೊರೆ ಹೂಯೇಗುವದು ಅನಯೇಕರ ಚಾಳ. 
ಅಂತೆಯಯೇ ಇವನ ಮನಃಪಟಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ದೆಯೇವತೆಯನುನು ಪೂರ್ಸಿದರೆ 
ಬಾಚಿಕ್ೂಳು್ಳವರು್ಟ ಸಂಪತತೆನುನು ತನನು ಸ್ವತಾತೆಗಿಸಿಕ್ೂಳ್ಳಬಹುದೆಂಬ ಯೊಯೇಚನ ಗಿಯೇಚಹತಿತೆತು. 
ಹಿಯೇಗೆ ಯೊಯೇಚನಯಲ್ಲಿದಾ್ಗಲಯೇ ಆಚ ದೆಯೇವತೆಗಳ ಅನುಚರನಾದ ಮಯೇರಪುರುರನು 
ಕಂಡನು. ಕುಂಡಧಾರ ಎಂಬ ಹಸರಿನ ಅವನು ಇವನ ಬಯಕ್ಗಳಗೆ 
ಆಧಾರನಾಗಬಹುದೆಂದು ಅವನ ಆರಾಧನಗೆ ಮುಂದಾದ. ಅಪರಿಮಿತವಾದ ವಿಪರಿಯೇತ 
ಭಕುತಿಯನುನು ಸತತವಾಗಿ ಕುಂಡಧಾರನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು ವಿಪ್ರನು. ತೃಪತೆನಾದ 
ಕುಂಡಧಾರನು ಇವನಿಗೆಯೇನಾದರೂ ಮಂಗಲವನುನುಂಟುಮಾಡುವ ಇಂಗಿತದಿಂದ ತನನು 
ತೆಯೇಜಸ್ಸನೂನುಮ್ಮ ವಿಪ್ರನೂಳಗಿಟ್ಟನು. ಅವನಲ್ಲಿದ್ ಅರ್ಷದ ಸಾ್ವರ್ಷದ ಆಸಯ ಕಂಡು 
ಮರುಗಿದನು. ಇವನಿಗೆ ಉತತೆಮವಾದದ್ನನುಯೇ ಮಾಡಬಯೇಕ್ಂದು ದೆಯೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ 
ಬಂದನು. ದೆಯೇವತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿಯಿಟು್ಟ ಬಯೇಡಿದನು. ಮಹಾಪುರುಷಾರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಧ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯಯೇ ವ್ರ್ಷ ಬಯಕ್ಯನಿನುಟು್ಟಕ್ೂಂಡಿರುವ ಈ 
ಬಡಬಾ್ರಹ್ಮಣನಿಗೆ ಧಮ್ಷ-ಕಮ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನವು ನಲ ನಿಲುಲಿವಂತೆ ಬಲಲಿವರಾದ ನಿಯೇವು 
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ಅನುಗ್ರಹಿಸಬಯೇಕ್ಂದು ಕ್ಯೇಳಕ್ೂಂಡನು. ಕುಂಡಧಾರನ ಪಾ್ರರ್ಷನಯನೂಪಪಾ ದೆಯೇವತೆಗಳು 
ಅದನನುಯೇ ಅನಗ್ರಹಿಸಿ ಹರಿಸಿದರು. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ವಿಪ್ರನಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಯಿತು. 
ಕುಂಡಧಾರನು ತನಗಾಗಿ ಧನವನುನು ಬಯೇಡಲ್ಲಲಿವೆಂಬ ಭಾವನಯು ಮನದ ಮೂಲಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಡಿತು. ವಿರಕತೆನಾಗಿ, ಧಮ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಸಕತೆನಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ನಡೆದನು. ಜಪತಪಗಳಲ್ಲಿ 
ಮುಳುಗಿದನು. ಹಣುಣಿ, ಗಡೆ್ಡ-ಗೆಣಸುಗಳಂದಲಯೇ ತನುವ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದನು. ದೆಯೇವತೆಗಳಗೆ 
ಅತಿರ್ಗಳಗೆ ಕ್ೂಟು್ಟ ಮಿರ್ಕೆದರೆ ತಾನು ಸಿ್ವಯೇಕರಿಸುತಿತೆದ್ನು. ಕ್ರಮಯೇಣ ಅವನಿಗೆ ಬಲವಂತದ 
ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆಚಾರ ಕಾಣಿಸಿತು. ಧಮ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಗಿದನು. ಬಾಗಿದನು. 
ಬುದಿ್ಧಯು ಸಿದಿ್ಧಯ ಕಡೆ ಸಾಗಿತು. ತನನು ವ್ರತ-ನಿಯಮಗಳನುನು ಬಿಗಿಗೊಳಸಿದನು. ಹಿಯೇಗೆ 
ಇವನಾಚರಿಸಿದ ಧಮ್ಷದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ದಿವ್ದೃಷಿ್ಟ ಒದಗಿತು. ಅವನಾಡುವ ನುಡಿಗಳೆಲಲಿ 
ನಡೆದೆಯೇ ತಿಯೇರುತಿತೆದ್ವು. ಅಪೂವ್ಷಶರ್ತೆಗಳ ಗಣಿಯಾದ. ಯಾರದೊ್ಯೇ ಬಳ ಧನಕಾಕೆಗಿ ವರ 
ಬಯೇಡುವ ತುಡಿತದಿಂದ ಇದ್ವನು ತಾನಯೇ ವರ ಕ್ೂಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ. ಹಿಯೇಗೆ 
ಅಪೂವ್ಷಶರ್ತೆಗಳ ಸಾಕಾರಮೂತಿ್ಷಯಾದ ವಿಪ್ರನ ಮುಂದೆ ಕುಂಡಧಾರ ಬಂದು ನಿಂತನು. 
ಕುಂಡಧಾರ ಆ ವಿಪ್ರನಿಗೆ ಹಿಯೇಗೆಂದನು. ಧನ ಬಯಸಿದ ರಾಜರನುನು ನಿನನು 
ದಿವ್ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದೊಮ್ಮ ನೂಯೇಡು. ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಿದು್ ಪಾಪದ ಸರಕನುನು ಹೂತುತೆ ಅಳುವಿನ 
ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಲವಿಲನಯೇ ಹೂಯಾ್ಡುತಿತೆದಾ್ರೆ. ಅರ್ಷ ಮನುರ್ನಿಗೆ ಅನರ್ಷವನನುಯೇ 
ತರುತತೆದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ದೆಯೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಷವನುನು ಬಯೇಡದೆಯೇ ಧಮ್ಷವನುನು 
ಬಯೇಡಿದೆ. ಬಯೇಸರವಾಯಿತೆಯೇ....?

ವಿಪ್ರನಂದ. ಕುಂಡಧಾರ ! ಅಂದು ಹಣದ ದಾಹದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನನುಲ್ಲಿ ಬಯೇಸರ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಂಡು ನೂಂದು ಕಾಡಿಗೆ ನಡೆದೆ. ನಿನನು ಸನುಯೇಹವನುನು, ದೂರದೃಷಿ್ಟಯನುನು ತಿಳಯದೆಯೇ 
ಕನಿರ್ಟನಾಗಿಬಿಟ್ಟ. ಉತಕೆಕೃರ್ಟವಾದ ಧಮ್ಷವನುನು ನನಗಾಗಿ ಕ್ಯೇಳ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ನಿಯೇನು. 
ಕ್ಯೇವಲ ಅರ್ಷ ಕ್ಯೇಳದ್ರೆ ಅದು ಕಳೆದುಹೂಯೇಗುತಿತೆತುತೆ. ನಿಯೇನು ಕ್ಯೇಳದ ಧಮ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ 
ಅರ್ಷ-ಕಾಮ-ಮೊಯೇಕ್ಷಗಳೆಲಲಿ ಸರಳವಾಗಿವೆ. ನಿಯೇ ಮಾಡಿದುಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಾ ಋಣಿಯಂದು 
ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದನು. ಧಮ್ಷ ರ್್ರಯೇರ್ಠವಾದದು್. ಧಮ್ಷವಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನುರ್ 
ಬಲಗೊಳು್ಳತಾತೆನ. ಅರ್ಷ, ಕಾಮಗಳೆಲಲಿವೂ ಮನುರ್ನನುನು ಹಣಾಣಿಗಿಸುತತೆವೆ ಎಂದು ಈ 
ಉಪಾಖಾ್ನದ ಮೂಲಕ ಭಿಯೇಷಾ್ಮಚಾಯ್ಷರು ಅರುಹಿದರು. 

ಹಿರೀಗ್ಗಿ ಮನುಷಯಾ ಹಣಕ್ಕೆಗಿ ಹಣವ್ಗದೆರೀ ಧಮ್ಥಕ್ಕೆಗಿ ಮುನುನಿಗ್ಗಬರೀಕು.

ÎÅàÓÜá«Ý¨ÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜ ÇæàS®ÜWÜÚWæ ÇæàSPÜÃæà gÊÝ¸ÝªÃÜÃÜá.

±Ü£ÅPæ¿á ÓÜí±Ý¨ÜPÜÊÜáívÜÚ ÖæãOæ¿áÆÉ™.
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ರ್ತುಮ್್ಥಸಯಾದ ನ�ರೆ�ಂದು 
ವಿಶರೀಷತಗಳು

? ಪಂ. ಪ್ಮರೀದ್ರ್ಯ್ಥ 
ಹನುಮಸ್ಗರ

ಸಾಧನಯ ಶರಿಯೇರ, ಸಾಧನಯ ಸಮಯ ಸಿಕಾಕೆಗ ಎಂದಿಗೂ ವ್ರ್ಷ ಮಾಡಬಾರದು. 
ಪರಮಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಚಾತುಮಾ್ಷಸ್ ಪವ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ದಾನ-ವ್ರತಗಳು 
ಸಂಪ್ರದಾಯಪಾ್ರಪತೆವಾಗಿವೆ. ಎಲಲಿವನುನು ತಿಳಯೊಯೇಣ. ಸಾಧ್ವಿದ್ರು್ಟ ಆಚರಿಸೂಯೇಣ.

ಮಾಸಕ್ೂಕೆಂದರಂತೆ ಶಾಖ, ದಧಿ, ಕ್ಷಿಯೇರ, ದಿ್ವದಳ ವ್ರತಗಳನುನು ಸಕಲರೂ ಆಚರಿಸಬಯೇಕು. 
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ನಮಸಾಕೆರ, ಹೂ, ತುಳಸಿ, ಗಂಧ, ಕುಂಕುಮ, ಗೆಜ್ಜವಸತ್ರಗಳ ಲಕ್ಷ ಸಮಪ್ಷಣೆ, 
ಹತಿತೆಯ ಕಾಳನುನು ಲಕ್ಷ ಬಿಡಿಸುವುದು, ರಂಗೊಯೇಲ್ಯನುನು ವಿವಿಧ ರಿಯೇತಿಯಲ್ಲಿ (ಚಾತುಮಾ್ಷಸ್ 
ರಂಗೊಯೇಲ್ ಚಕಾ್ರಬ್ಜಮಂಡಲ, ಶಂಖ-ಚಕ್ರ, ಸ್ವಸಿತೆಕ, ಗೊಯೇಪದ್ಮ, ಹರಿನಾಮ ಲಯೇಖನ.... 
ಇತಾ್ದಿ) ಹಾಕಬಹುದು.

ಲಕ್ಷಕರಿಮಣಿ-ಮಾಂಗಲ್, ಬಳೆ, ಅರಿಷಿಣ ಕುಂಕುಮ, ವಸತ್ರ, ಪುಸತೆಕ, ಸ್ಭಾಗ್ದ್ರವ್ಗಳು, 
ಹಾಲು-ಮೊಸರು, ಪ್ರತಿಮ, ಸಾಲ್ಗಾ್ರಮ, ದಿಯೇಪ, ಪೂಜಾಸಾಧನ ಪದಾರ್ಷಗಳು, ರೃತ-
ತೆೈಲ, ಭಿಕ್ಷಯಾ, ಉದಕುಂಭ, ಸವತ್ಸಗೊಯೇ, ಧಾನ್ಗೊಯೇ, ರಜತಗೊಯೇ, ವೃಂದಾವನ, 
ಯಜ್ಞೊಯೇಪವಿಯೇತ, ಗೊಯೇಪಯೇಚಂದನ, ಶೂಪ್ಷ, ಆಭರಣ, ಮಾಲಾ, ಬ್ರಹಾ್ಮಂಡ (ಕ್ೂಬ್ಬರಿ 
ಗಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃರಣಿನನುನು ಇಟು್ಟ ಮುಚಿ್ಚದು್)

ಮುಂತಾದವುಗಳನುನು ನಮ್ಮ ಶಕತ್ಯನುಸಾರ ಆತ್ಮವಂಚನ ಮಾಡಿಕ್ೂಳ್ಳದಂತೆ ಯೊಯೇಗ್ 
ಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಂಕಲಪಾಪೂವ್ಷಕ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. 

ನಿತ್ದಲೂಲಿ ಯೊಯೇಗ್ ಮುತೆತೈದೆಗೆ ವೆಯೇಣಿಯೇಬಂಧನ ಅರವಾ ವಿರ್ಯೇರ ಸಂಧಭ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಅಭ್ಂಗಾದಿಗಳನುನು ಅರವಾ ಅಲಂಕಾರಾದಿಗಳನುನು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡುವಾಗ ಆ 
ಮುತೆತೈದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಿಷ್ಯೇ,ಸರಸ್ವತಿ, ಭಾರತಿ, ಪಾವ್ಷತಿ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಯೇವೆ 
ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಬಯೇಕು. 

ನಿತ್ ಶಯೇತಲಜಲಸಾನುನ, ಭೂಶಯನ ಅರವಾ ಚಾಪಯಲಲಿಯೇ ಮಲಗುವದು, 
ಭೂಭೊಯೇಜನ = ಒಂದೆಯೇ ಶಲಯನುನು ಆರಿಸಿ ನಿತ್ ತೊಳೆದು ಭೊಯೇಜನ ಮಾಡುವದು, 
ಮ್ನಭೊಯೇಜನ, ದಿಕ್ ಭೊಯೇಜನ, ಹಗಲು ಅರವಾ ರಾತಿ್ರ ಮಾತ್ರ ಭೊಯೇಜನ, ಉಪಪಾಲಲಿದ 
ಪದಾರ್ಷ, ಬಯೇಯಿಸದೆಯೇ ಇದ್ ಪದಾರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸಿ್ವಯೇಕಾರ, ಯೊಯೇಗ್ರಲ್ಲಿ ಬಯೇಡಿ ಬಂದದ್ನುನು 
ಮಾತ್ರ ಸಿ್ವಯೇಕರಿಸುವದು, ನಿತ್ ಯೊಯೇಗ್ ಬಾ್ರಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಿಯೇಡಿ ಉಳದದ್ನುನು ಮಾತ್ರ 
ಭುಂರ್ಸುವದು, ಪತ್ರಭೊಯೇಜನ ಮುಂತಾದವುಗಳನುನು ನಮ್ಮ ದೆಯೇಹದ ಶಕತ್ಯನುಸಾರ 
ಮಾಡುತಾತೆ ಇದೊಂದು ತಪಸ್ಸಂದು ತಿಳದು ಸಮಪ್ಷಸಬಯೇಕು. 

ಅನನುಕ್ಕೆ ತುಪಪಾ ಮತುತೆ ಉಪುಪಾ ಮಾತ್ರ ಸಯೇರಿಸಿ ಸಿ್ವಯೇಕರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಏಕಾಂತ ಭೊಯೇಜನ 
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ಎನುನುವದು. ಐದು ದಿನ ಕ್ಷಿಯೇರಾನನು, ಐದು ದಿನ ದಧ್ನನು, ಹಿಯೇಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪಂಚಕಮ್ಷ 
ಭೊಯೇಜನ ಎನುನುವರು. 

ಅರವಾ ಚತುರಾನನು ಭೊಯೇಜನ ಅಂದರೆ ಸೂಪಾನನು ಕ್ಷಿಯೇರಾನನು ಧದ್ನನು ರೃತಾನನು ಮಾತ್ರ 
ಮಾಡುವದು. ಒಂದುದಿನ ದಾರಣೆ (ಉಪವಾಸ) ಒಂದುದಿನ ಪಾರಣೆ (ಭೊಯೇಜನ) 
ಇದನಾನುದರೂ ಮಾಡಬಹುದು.

ನಿತ್ ಪಂಚಗವ್ ಸಿ್ವಯೇಕಾರ ಅರವಾ ಗೊಯೇಮಯ-ಮೃತಿತೆಕಾಗಳನುನು ಸಿಯೇಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಸಿ್ವಯೇಕರಿಸುವುದು, ಕ್ಯೇಶ-ನಖಖಂಡನ ತಾ್ಗ, ಪಾದುಕಾ ತಾ್ಗ, ದಿನಕ್ೂಕೆಂದು ಪದಾರ್ಷತಾ್ಗ, 
ಪರಾನನು ತಾ್ಗ, ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬಯೇಳೆ ಅರವಾ ತರಕಾರಿ ತಾ್ಗ, 
ಸಂಚಾರ ತಾ್ಗ, ಕ್ೂನಯಲ್ಲಿ ಯಾವದೂ ಸಾಧ್ವಾಗದಿದ್ರೆ ಮಧು ತಾ್ಗ, ತಾಂಬೂಲ 
ತಾ್ಗವಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೊಂದು ತಪಸು್ಸ ಎನಿಸುವದು. ಪದಾರ್ಷದ ಬಲ 
ತಿಳಯುವುದು. ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ ದೆಯೇವನಿಗೆ ''ನನಗೆ ದೆಯೇವರೆಯೇ ಬಯೇಕು. ದೆಯೇವರು ಸೃಷಿ್ಟಸಿದ 
ಪದಾರ್ಷವಲಲಿ'' ಎಂದು ಮನಸಿ್ಸಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಸಿದಂತಾಗುವದು.

ಮಹಾಭಾರತ ಅನುಶಾಸನಪವ್ಷ ತಿಳಸಿದಂತೆ, ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು 
ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪೊಯೇರಣೆಗಾಗಿ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಷಗಳನುನು 
ನಿಯೇಡಬಹುದು. 

ಈ ದೆಯೇಹ, ಬುದಿ್ಧ, ಸಂಪತುತೆ, ಸಂಸಾರ ಸಕಲವೂ ಸವೆಯೇ್ಷಶನ ದಯಯಿಂದ ಬಂದದು್, 
ಸವಯೇ್ಷತತೆಮನ ಸಯೇವೆಗಾಗಿ ಇದ್ದು್. ನಿತ್ವೂ ಒಂದಾದರೂ ನಿಯಮಿತ ಪಾರಾಯಣ, 
ಧಾಮಿ್ಷಕ ಕೃತಿಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಲಯೇಖನ, ಪ್ರವಚನ ಶ್ರವಣ ಇತಾ್ದಿಗಳನುನು ಮಾಡಬಯೇಕು. 
ಈ ರಿಯೇತಿಯಾಗಿ ಪುರಾಣ-ಸ್ಮಕೃತಿಗಳನುನು ಅಧ್ಯನ ಮಾಡುತತೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನುನು 
ತಿಳಯುತಾತೆ ಹೂಯೇದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಧನಯ ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವವು. ಎಲಲಿವನೂನು 
ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ರೂ  ಎಲಲಿವನೂನು ಬಿಡುವದು ಬಯೇಡ. ಮನಸಿ್ಸದ್ರೆ ಮಾಗ್ಷವೆಂಬುದನುನು 
ಮರೆಯಬಾರದು. ಸಂಕಲಪಾ-ಸಮಪ್ಷಣೆಗಳನುನು ಮರೆಯದಿರಿ.

ದೆಯೇಹದಂಡನ ವಿಹಿತವಾದಾಗ ಅಂತಃಕರಣಶುದಿ್ಧ, ದಾನದಿಂದ ತಾ್ಗದಿಂದ 
ಪಾಪಪರಿಹಾರ, ಪುರಾಣಶ್ರವಣ-ಜಪ-ಪಾರಾಯಣಗಳಂದ ಪುಣ್ಪಾ್ರಪತೆ ಮೂರು 
ಸಯೇರಿದಾಗ ಜ್ಾನ-ಭರ್ತೆ-ವೆೈರಾಗ್ಪಾ್ರಪತೆ. ಇವುಗಳನುನು ಪೂಣ್ಷ ಬಳೆಸಿದಾಗ ಅಪರೊಯೇಕ್ಷಜ್ಾನ. 
ಅಂತಿಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದಸಾಗರವಾದ ಮೊಯೇಕ್ಷ. ತಿಳಯೊಯೇಣ, ತಿಳಸೂಯೇಣ, ಮಾಡೊಯೇಣ, 

ಹಯೇಳಯೇಣ, ಸುಖಸದನವನುನು ಸಯೇರೊಯೇಣ.  **

ÃæàwÁãà ÓÜñÝÂñÜ¾ÊÝ~ radio.uttaradimath.org
æ̈àÊÜÃÜ®ÝÊÜá, ±ÜíwñÜÃÜ ±ÜÅÊÜaÜ®Ü, ÎÅà±Ý Ü̈íWÜÙÜÊÜÃÜ ±ÜÅÊÜaÜ®Ü ¯ÃÜíñÜÃÜ PæàÚ 
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1 ಶಾಕ ವ್ರತ
2 ದಧಿ ವ್ರತ
3 ಕ್ಷಿಯೇರ ವ್ರತ 
4 ದಿ್ವದಳ ವ್ರತ
5 ಲಕ್ಷ ನಮಸಾಕೆರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ
6 ಲಕ್ಷ ತುಳಸಿಯೇ ಸಮಪ್ಷಣ
7 ಲಕ್ಷ ಹೂ ಸಮಪ್ಷಣ
8 ಲಕ್ಷ ಬತಿತೆ ಸಮಪ್ಷಣ
9 ಲಕ್ಷ ದಿಯೇಪ ಸಮಪ್ಷಣ

10 ಲಕ್ಷ ಗಂಧ ಸಮಪ್ಷಣ 
11 ಲಕ್ಷ ಕುಂಕುಮಾಚ್ಷನ
12 ಲಕ್ಷ ಗೆಜ್ಜವಸತ್ರ ಸಮಪ್ಷಣ
13 ಲಕ್ಷ ಹತಿತೆ(ಕಾಳು) ಬಿಡಿಸುವುದು
14 ಲಕ್ಷ ಬಳೆ ದಾನ
15 ಲಕ್ಷ ರಂಗೊಯೇಲ್ ಬಿಡಿಸುವುದು
16 ಲಕ್ಷ ಕರಿಮಣಿ ಮಾಂಗಲ್ ದಾನ
17 ವೆಯೇಣಿಯೇ ಬಂಧನ
18 ಅಭ್ಂಗ ಮಾಡಿಸುವುದು
19 ಮುಷಿ್ಠಧಾನ್ದಾನ
20 ದಭೆ್ಷ (ಚಾಪ) ಶಯನ
21 ಭೂ ಶಯನ
22 ತಿಯೇರ್ಷಸಾನುನ
23 ಶಯೇತ ಜಲ ಸಾನುನ
24 ಮಾಜ್ಷನ, ಉಪಲಯೇಪನ
25 ಪಾರಾಯಣ ಜಪ ವಿರ್ಯೇರ
26 ಬ್ರಹ್ಮ ಭೊಯೇಜನ
27 ಪತ್ರ ಭೊಯೇಜನ
28 ಶಲಾ ಭೊಯೇಜನ
29 ಭೂ ಭೊಯೇಜನ
30 ಮ್ನ ಭೊಯೇಜನ
31 ದಿಕ್ ಭೊಯೇಜನ
32 ಏಕ ಭೊಯೇಜನ

33 ಅತೆೈಲ ಭೊಯೇಜನ
34 ಅರೃತ ಭೊಯೇಜನ
35 ದಕ್ಷಿಣ ಭೊಯೇಜನ
36 ದಿವಾ ಭೊಯೇಜನ
37 ನಕತೆ ಭೊಯೇಜನ
38 ದಿನೈಕ ಭೊಯೇಜನ
39 ಯಾಚಿತ ಭೊಯೇಜನ
40 ಅಲವಣ ಭೊಯೇಜನ
41 ಹವಿಷಾ್ನನು ಭೊಯೇಜನ

42 
ಏಕಾಂತ ಭೊಯೇಜನ
(ರೃತ,ಲವಣ, ಅನನು ಮಾತ್ರ)

43 
ಪಂಚಕಮ್ಷ ಭೊಯೇಜನ (೫ದಿನ 
ಕ್ಷಿಯೇರಾನನು ಅರವಾ ದಧ್ನನು)

44 
ಚತುರಾನನು ಭೊಯೇಜನ (ಸೂಪಾನನು 
ಕ್ಷಿಯೇರಾನನು, ದಧ್ನನು, ರೃತಾನನು)

45 ಧಾರಣ-ಪಾರಣ
46 ಗೊಯೇಮಯ-ಮೃತಿತೆಕಾ ಸಿ್ವಯೇಕಾರ
47 ಪಂಚಗವ್ ಸಿ್ವಯೇಕಾರ
48 ಇಚಾಛೆ ಭೊಯೇಜನ
49 ದಂಪತ್ ಭೊಯೇಜನ
50 ರಜತ ಅರವಾ ಸುವಣ್ಷ ದಾನ
51 ಉಯಾ್ಲ ದಾನ
52 ದಿಯೇಪ ದಾನ
53 ರೃತ-ತೆೈಲ ದಾನ
54 ಪ್ರತಿಮಾ ದಾನ
55 ಸವತ್ಸ ಗೊಯೇದಾನ
56 ಧಾನ್ ಗೊಯೇದಾನ
57 ರಜತ ಗೊಯೇದಾನ
58 ವೃಂದಾವನ ದಾನ
59 ಮಾಲಾ ದಾನ
60 ಆಭರಣ ದಾನ
61 ಫಲ ದಾನ

ಪುರ್ಣ-ಸ್ಪೃತುಯಾಕತು ಮತುತು ಸಂಪ್ದ್ಯಪ್್ಪತು
ರ್ತುಮ್್ಥಸಯಾದ ವ್ತ-ದ್ನ ವಿಶರೀಷಗಳು
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62 ಉಪಹಾರ ದಾನ
63 ದಧಿ ದಾನ
64 ಕ್ಷಿಯೇರ ದಾನ
65 ವಸತ್ರದಾನ
66 ಪುಸತೆಕ ದಾನ
67 ಉದಕುಂಬದಾನ
68 ಜಲ ದಾನ
69 ಪಾಯಸ ದಾನ

70 
ಯಜ್ಞೊಯೇಪವಿಯೇತ ಮತುತೆ 
ಗೊಯೇಪಚಂದನ ದಾನ

71 ತಾಂಬೂಲ ದಾನ
72 ಶೂಪ್ಷದಾನ
73 ಗುಪತೆ (ಮಹಾ) ದಾನ
74 ಬ್ರಹಾ್ಮಂಡ ದಾನ
75 ನಿತ್ ದಾನ
76 ಸೂ್ತಕ ದಾನ (ಮಕಕೆಳಗೆ ಬಟ್ಟ)
77 ಚಾತುಮಾ್ಷಸ್ ರಂಗೊಯೇಲ್
78 ಚಕಾ್ರಬ್ಜ ಮಂಡಲ ರಂಗೊಯೇಲ್

79 
ರುದಾ್ರದಿತ್ ವಸು(ಪದ್ಮ) 
ರಂಗೊಯೇಲ್

80 
ಅರಿಷಿನ ಕುಂಕುಮ ಪದ್ಮ 
ರಂಗೊಯೇಲ್

81 ಹರಿನಾಮರಂಗೊಯೇಲ್
82 ಶಂಖಚಕ್ರ ರಂಗೊಯೇಲ್

83 ಸ್ವಸಿತೆಕ ರಂಗೊಯೇಲ್
84 ಗೊಯೇಪದ್ಮ ರಂಗೊಯೇಲ್
85 ಪಾದಪೂಜ
86 ಶಯಾ್ ತಾ್ಗ
87 ಪಾದುಕಾ ತಾ್ಗ 
88 ದಿನಕ್ೂಕೆಂದು ಪದಾರ್ಷ ತಾ್ಗ
89 ಮಾಸಕ್ೂಕೆಂದು ದಿ್ವದಲ ತಾ್ಗ
90 ಕ್ಯೇಶ ಖಂಡನ ತಾ್ಗ
91 ನಖಚಛೆಯೇದನ ತಾ್ಗ
92 ಪರಾನನು ತಾ್ಗ
93 ತರಕಾರಿ ತಾ್ಗ
94 ಮಧು ತಾ್ಗ
95 ಸಂಚಾರ ತಾ್ಗ
96 ಅಂಖಡ ಮ್ನ
97 ಕುಟುಂಬ ಪೊಯೇರಣೆ 
98 ಮಾಸ (ತಿಂಗಳ ದಿನಸಿ) ದಾನ

99 
ನಕ್ಷತ್ರ ದಾನ (ಭಾರತಾನುಸಾರಿ 
ಪದಾರ್ಷ)

100 
ದಾನ, ಜಪ, ತಾ್ಗ 
(ಕ್ೂಡು, ಹಿಡಿ, ಬಿಡು)

101 
ನಿತ್ ಭಾಗವತಾದಿ ಶಾಸತ್ರಶ್ರವಣ 
ಅರವಾ ಪಾರಾಯಣ, ಲಯೇಖನ.

* ಸೂಚನ - ಪ್ರತಿಯೊಂದಕೂಕೆ ಸೂಕತೆ ಸಂಕಲಪಾ, ಸಮಪ್ಷಣೆ ಇರಲ್.
* ಕ್ಲವು ನಿತ್, ಮಾಸಿಕ, ನೈಮಿತಿತೆಕ ವ್ರತಗಳುಂಟು. ಜ್ಾನಿಗಳಂದ ಸಪಾರ್ಟಪಡಿಸಿಕ್ೂಳ್ಳ.
* ದಾನದಲ್ಲಿ ವಸುತೆ, ಪಾತಾ್ರದಿಗಳ ಉತತೆಮತೆಗೆ ಲಕ್ಷವಹಿಸಿ.

©à±Ü ÍÜŸª¨Ü A¥Üì
©à´Ýì«ÝÌ®ÜÊÜáÖÝ«ÝÌíñÝÖÜíPÝÃÜ±ÜÄÊÜgì®Ýñ… > 

±ÜÃÜñÜñÜ¤$Ì±ÜÅPÝÍÝaÜc ©à±Ü CñÜÂ¼—à¿áñæà >> ±ÜâÃÜ..

""©à''ZìÊÝ¨Ü, ±ÜÅÊÜêñÜ¤ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉÃÜáÊÜ PÜWÜYñÜ¤Æá AÖÜíPÝÃÜ. D AÖÜíPÝÃÜÊæíŸ 

ñÜÊÜáÓÜÕ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáñÜ¤¨æ. 

""±Ü''ÃÜñÜñÜ¤$ÌÊÝ¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞñÜ¾®Ü þÝ®ÜÊÜ®Üá° ¯àvÜáñÜ¤¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü C¨Ü®Üá° ""©à±Ü'' 

Gí¨Üá þÝ¯WÜÙÜá ÊÜÂÊÜÖÜÄÔ¨ÝªÃæ.
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efef... ÊÜÃÜ ¸æàPÝX¨æ ...efef

WæãàñÜÅ @ »ÝÃÜ¨ÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ PÜê£¤PÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñÜ¤ÃÜ @ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.C 

®èPÜÄ @ wÓæç®… Cíg¯à¿áÃ… wXÅ.GÓ…. PÜí.  A±æàPæÒ @ ÓÜãPÜ¤ÊÝ¨Ü ÊÜÃÜ ̧ æàPÝX¨æ. 

E.PÜ¨ÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ ÓÜí±ÜPÜì@ ÃæàTÝ ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ¨Üã@ 8123409662/974092

4147/7019181670

WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜâÐÜÂ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñÜ¤ÃÜ @ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.C, PÜí.

Óæç ®èPÜÄ @ ÓÝ.Cíg¯à¿áÃÜ A±æàPæÒ @ ̧ æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉÃÜáÊÜ ¹.C, Gí.GÓ… BXÃÜáÊÜ 

2&3ÊÜÐÜì AíñÜÃÜËÃÜáÊÜ 5.8 GñÜ¤ÃÜËÃÜáÊÜ ÓÜãPÜ¤ ÊÜÃÜ ¸æàPÝX¨æ.  ÓÜí±ÜPÜì@ 

ËgÀáàí¨ÜÅ ¨Üã@ 7019529299/9945865894

efef... ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ ...efef
WæãàñÜÅ @ ÊÜÎÐÜu ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜäÊÝìÐÝyÜÜ & 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 35 GñÜ¤ÃÜ @ 5.8 ±Ü¨ÜË @ 

ÓÜá«Ý±ÜíwñÜ ®èPÜÄ @ ÎÅà±ÜÈÊÜÞÃÜá ÊÜásÜ aæ®æ°„ A±æàPæÒ @ ÓÜãPÜ¤ÊÝ¨Ü ÊÜ«Üá ̧ æàPÝX¨æ.  

ÓÜí±ÜPÜì@ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ PÜwx ¨Üã@ 9841699182

WæãàñÜÅ @ »ÝÃÜ¨ÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ PÜê£¤PÝ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñÜ¤ÃÜ @ 5.1 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí. 

®èPÜÄ @ ÓÜÌíñÜ E¨æãÂàWÜ A±æàPæÒ @ E¨æãÂàWÜ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜáÎQÒñÜ ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ.  

ÓÜí±ÜPÜì@ ¹.G.ÊæãàÖÜ®Ü ¨Üã@ 9008407793/9880642969/9741638757

WæãàñÜÅ @ A£Å  ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üä.»Ý ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñÜ¤ÃÜ @ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.C ÊæáÂPÝ¯PÜ 

®èPÜÄ @ GÇ… Aív… q PÜí±Ü¯¿áÈÉ A±æàPæÒ @ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ±Ü¨ÜË«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜãPÜ¤ 

ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ.  ÓÜí±ÜPÜì@ Ë.BÃ… PÜáÆPÜ~ì ¨Üã@ 9426863299

WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ «Ü¯ÐÝu ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñÜ¤ÃÜ @ 5.11 ±Ü¨ÜË @ Gí.pæP…. 

®èPÜÄ @ AÔÓæríp… ±æäÅà. A±æàPæÒ @ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ±Ü¨ÜË«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜãPÜ¤ ÊÜ«Üá 

¸æàPÝX¨æ.  ÓÜí±ÜPÜì@ ÓÜËáàÃÜ ². ¨Üã@ 80073291330/8494998755

»æãàg®ÜPæR ÊÜáá®Ü°™....

A®Ü°í ¨ÜêÐÝr $Ì ±ÜÅ|ÊÜÞÂ¨è ±ÝÅígÈ@ PÜ¥ÜÁáàñÜ¤ñÜ@ > 

AÓÝ¾PÜí ¯ñÜÂÊÜáÓæ¤$ÌàñÜ©£ »ÜPÝö˜¥Ü ÊÜí¨ÜÁáàñ… >> ŸÅ.±Üâ

»æãàg®Ü ÊÜÞvÜáÊÝWÜ Êæã¨ÜÆá A®Ü°PæR ®ÜÊÜáÓÜRÄÓÜ¸æàPÜá. A®Ü°ÊÜ®Üá° 

¯àw¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü®Üá° ±ÝÅ¦ìÓÜ¸æàPÜá. ¯ñÜÂÊÜä ÊæçÍÜÌ¨æàÊÜ ÊÜÞw¨Ü, 

¸ÝÅÖÜ¾|ÄWæ ŸwÔ EbfÐÜrÊÝ¨Ü D ñÜÃÜÖÜ¨Ü A®Ü°Êæà ®Ü®ÜWæ ¨æãÃÜPÜÈ. 

CíñÜÖÜ A®Ü°Êæà ÓÜíÓÝÃÜñÜÃÜ|PæR Óæã±Ý®ÜÊÝWÜáñÜ¤¨æ Gí¨Üá bí£ÓÜ¸æàPÜá. 

»ÜQ¤Àáí¨Ü ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ A®Ü°ÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜ¸æàPÜá.
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Wæãà ÊÜÞñæ¿á ÓæàÊæWæãí¨Üá ÓÜ¨ÜÊÜPÝÍÜ!!!
EñÜ¤ÃÝ©ÊÜásÝ—àÍÜÃÝ¨Ü	 ±ÜÃÜÊÜá±ÜägÂ	 ÎÅà	 ÎÅà	 1008ÎÅà	 ÓÜñÝÂñÜ¾£à¥Üì	

ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá	 PÜêÐÝ¡®Ü©	 £àÃÜ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ	 ÓÜÌ¿áíÊÜÂPÜ¤	 ±ÝÅ|¨æàÊÜÃÜ	 ©ÊÜÂ	 PæÒàñÜÅÊÝ¨Ü	
¿áÆWÜãÃÜ WÝÅÊÜá¨ÜÈÉ ±ÜÅÊæãà¨ÝñÜ¾ Wæãà ÓÜíÃÜPÜÒOÝ Pæàí¨ÜÅÊÜ®Üá° ÓÝ§²Ô¨ÝªÃæ. Cí¨Üá D 
Pæàí¨ÜÅ¨ÜÈÉ ®ÜãÃÝÃÜá WæãàÊÜâWÜÚÊæ. D Pæàí¨ÜÅ¨Ü PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá PÜÓÝÀáTÝ®æWæ 
ÊÜÞÃÜáÊÜ BPÜÙÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜÖÜ ñÜí¨Üá ÓÜíÃÜQÒÔ¨ÝªÃæ.

D WæãàÍÝÇæ¿á WæãàÊÜâWÜÙÜá ¯àvÜáÊÜ ÖÝÈ¯í¨Ü ¯ñÜÂ ±ÝÅ|¨æàÊÜÄWæ 
QÒàÃÝ¼ÐæàPÜÊÝWÜáñÜ¤¨æ.	AÆÉ¨æà	ÓÜÌÆ³	±ÜÅÊÜÞ|	ÖÝÆ®Üá°	A±èÑrPÜñæÀáí¨Ü	CÃÜáÊÜ	ÖÝWÜã	
ÊÜÞñÜêQÒàÃÜ©í¨Ü ÊÜíbñÜÃÝXÃÜáÊÜ Jí¨Üá ÊÜÐÜì¨Ü JÙÜX®Ü GÆÉ ÊÜWÜì¨Ü ÊÜáPÜRÚWæ 
EbñÜÊÝX	 ¯àvÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ.	 EÚ¨Ü	 ÖÝÈ¯í¨Ü	 ¨æãÃæ¿ááÊÜ	 ñÜá±Ü³ÊÜ®Üá°	 ÎÅà	 ÊÜásÜ¨Ü	
ÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ	±Üähæ¿á	©à±ÜPæR	ŸÙÜÓÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ.	×àWÝX	GÆÉÄWÜã	¿áÆWÜãÃÜ¨Ü	
WæãàÍÝÇæ Gí¨ÜÃæ AaÜácÊæáaÜác. D WæãàÍÝÇæ¿á C®æã°í¨Üá ÊÜáÖÜñÜÌÊæí¨ÜÃæ ÖÜ®æ°ÃÜvÜá 
£íWÜÙÜá	BPÜÙÜáWÜÚWæ	ÖÜÔ	ÖÜáÆÉ®Üá°	¯àvÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ.

D WæãàÓÜíÃÜPÜÒOÝ Pæàí¨ÜÅÊÜâ ¯ñÜÂ WæãàWÝÅÓÜ ÓæàÊÝ GíŸ Áãàg®æÁãí¨Ü®Üá° 
ÖÜËá¾Pæãíw¨æ. ±ÜÅ£ÁãŸº ÊÜá®ÜáÐÜÂ®Üá ñÝ®Üá »æãàg®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ 
WæãàWÝÅÓÜÊÜ®Üá°	¯àw	»æãàg®Ü	ÊÜÞvÜ¸æàPÜá	Gí¨Üá	®ÜÊÜá¾	ÓÜíÓÜ¢£	ÖæàÙÜáñÜ¤¨æ.	A¨Üá	Cí¨Üá	
D	JñÜ¤vÜ¨Ü	Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ	®ÜÊÜáWæ	AÓÝ«ÜÂÊÝXÃÜáñÜ¤¨æ.	B¨ÜªÄí¨Ü	GÆÉÃÜã	D	¯ñÜÂ	WæãàWÝÅÓÜ	
ÊÜÅñÜ¨ÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜá ±Üâ|ÂÊÜíñÜÃÝWÜ¸æàPæíŸá¨Üá ®ÜÊÜá¾ A¼à±æÕ™.A¨ÜPæR ñÝÊÜâ ±ÜÅ£¯ñÜÂ 
FoQRíñÜ ÊÜááíaæ WæãÅàWÝÅÓÜPÝRX ±ÜÅ£ÁãŸºÃÜã 10 ÃÜã WÜÙÜ®Üá° ¨æàÊÜÃÜ ÊÜááí¨æ Coár 
Fo	 ÊÜÞw¨ÜÃæ	 AÊÜ£¤®Ü	 Fo	 ÓÝ¥ÜìPÜÊÝWÜáÊÜ¨ÜÃÜÈÉ	 ÓÜí¨æàÖÜËÆÉ™.	 Cí¨æà	 B	
¯¿áÊÜáÊÜ®Üá° A®ÜáÐÝu®ÜPæR ñÜ¯°. ×àWæ ÓÜíWÜÅ×Ô¨Ü ÖÜ|ÊÜ®Üá° 3 £íWÜÙÜá A¥ÜÊÝ 6 &9&12 
£íWÜÚWæãÊæá¾ WæãàÍÝÇæWæ PÜÙÜá×ÓÜŸÖÜá¨Üá. 

A¥ÜÊÝ ¯ñÜÂ WæãàWÝÅÓÜ ÓæàÊÝ ÊÜÅñÜPæR ÃÜã. 2200/& ÃÜã. WÜÙÜ®Üá° ¯àvÜŸÖÜá¨Üá. 
2000/&	ÃÜã.WÜÙÜ®Üá°	ÊÜáãÆ¯—¿á®Ý°XoárPæãívÜá	A¨ÜÄí¨Ü	ŸÃÜáÊÜ	Ÿwx¿áÈÉ	ñÝÊÜâ	
ÓÜãbÔ¨Ü £¦/©®ÝíPÜ¨Üí¨Üá ±ÜÅ£ÊÜÐÜì ÎÅà¿áÆWÜãÃæàÍÜ¯Wæ QÒàÃÝ¼ÐæàPÜ ÖÝWÜã 
WæãàWÝÅÓÜ ÓæàÊæ¿á®Üá° ñÜÊÜá¾ ÖæÓÜÄ¯í¨Ü ±ÜäÃæçÔ ñÝÊÜâ ÓÜãbÔ¨Ü ËÙÝÓÜPæR ±ÜÅÓÝ¨Ü 
PÜÚÓÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá. D ¯ñÜÂ WæãàWÝÅÓÜ ¿áý¨ÜÈÉ ¯ÊÜá¾ PÜáoáíŸ¨ÜÊÜÃæÆÉ ±ÝÇæãYÚÛ™, ¯ÊÜá¾ 

Ÿí«Üá ŸÙÜWÜ¨ÜÊÜÄWæÆÉ £ÚÔ AÊÜÃÜ®Üã° ±ÝÇæãYÙÜáÛÊÜíñæ ÊÜÞwÄ.
ÓæàÊæWÜÙÜá @& 1. ±ÜÅñÜÂPÜÒ Wæãà¨Ý®Ü ÓæàÊæ. 2. ÓÜíPÜÆ³ Wæãà¨Ý®Ü ÓæàÊæ. 3. Pæàí¨ÜÅ¨Ü GÇÝÉ 

WæãàÊÜâWÜÚWæ Jí¨Üá ©®Ü¨Ü WæãàWÝÅÓÜ ÓæàÊæ. 4. ¿á¥ÝÍÜQ¤ ÓæàÊæ.

ÖÜ| PÜÙÜá×ÓÜáÊÜÊÜÃÜá @ Shri Pramodatma  
Go-Samrakshana Kendra Yalgur. 

S B account Syndicate bank as Yalgur 
IFSC SYNB0000847 a/c no. 08472200027419

ÓæàÊæWÝX ÓÜí±ÜQìÔ @& AiñÜ PÜáÆPÜ~ì . 9448190933
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ಮ್ಧ್ವ ದಕ್ಣ ಯ್ತ್ ಅಧಿಕಮ್ಸ ವಿಶರೀಷ ಕ್ಯ್ಥಕ್ಮ 

ಮಾಧ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಯಾತೆ್ರ, ಬಂಗಳೂರು/ಚನನುರ ಅವರು ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ವಿರ್ಯೇರ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ 
ದ ನಿಮಿತತೆ ಪವಿತ್ರ ಸಥಿಳ ಕಂಚಿ (ತಮಿಳುನಾಡು)ಕ್ಯೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 4-10-2020 ರಿಂದ 10-10-
2020 ರ ವರೆಗೆ ಮೈಸೂರ್ ಶ್ರಯೇ ಬಿ. ಏನ್. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಚಾರ್ ಅವರಿಂದ ಶ್ರಯೇ ಮದ್ ಭಾಗವತ 
ಸಪಾತೆಹ ಆಯೊಯೇರ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸ್ಮ�ಹಿಕ ವಸತ, ತರೀರ್ಥಪ್ಸ್ದ, ಕ್ಫಿ, ತಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಏಳು ದಿನಗಳೂ ಉಚಿತ 

ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ರೂಮ್ ವಸತಿ ಬಯೇಕಾದವರು ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಚಾರ್್ಷ ಕ್ೂಡಬಯೇಕು. ಇದಲಲಿದೆ ಅಪೂಪ 
ದಾನ, ಹೂಯೇಮ, ಕ್ತ್ರವಿಧಿ ನಡೆಸಲು ವ್ವಸಥಿ ಮಾಡಿಕ್ೂಡಲಾಗುವುದು (ಇದರ ಖಚು್ಷ ವೆಚ್ಚವನುನು 
ಮುಂದೆ ತಿಳಸಲಾಗುವುದು )

ಇತರೆ ಖಚು್ಷಗಳಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ರೂ 3800/- 
ನಿಗದಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನುನು ದಿ. 20-07-2020 ರ ಒಳಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ರೆರ್ಸ್ಟರ್ 
ಮಾಡಿಕ್ೂಳ್ಳಬಯೇಕು. 

ಕ್ೂಯೇವಿದ್19 ನಿಯಮಗಳಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದರು ನಿಬ್ಷಂಧ ಉಂಟಾದರೆ 
ರೆೈಲು ಕಾ್ನ್ಸಲಲಿಯೇರನ್ ಚಾರ್್ಷ ಮತುತೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಖಚು್ಷ ರೂ 200 ಹಿಡಿದು ಕ್ೂಂಡು ಮಿಕಕೆ ಹಣ 
ವಾಪಸು್ಸ ಕ್ೂಡಲಾಗುವುದು. 

ಸಂಪಕಿ್ಥಸ್ ಃ ೧)ಆರ್. ಗೊಯೇಪಾಲ ಕೃರಣಿ, ಬಂಗಳೂರು 7708157378 ೨) ಹಚ್. ಆರ್ 
ಸತ್ನಾರಾಯಣ, ಬಂಗಳೂರು 9886931086 ೩) ರ್. ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಚನನುರ 9941879985

ಸ�ಚನ : ಕ್�ರೀವಿಡ್ 19 ನಿಯಮಗಳನುನಿ ರ್ಚ� ತಪ್ಪದೆ ಪ್ಲ್ಸಲ್ಗುವುದು. 
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K©¨Ü ""ÎÅàÓÜá«Ý'' ±ÜâÓÜ¤PÜ ¯ÊÜáWæ ¸æàvÜÊÝX¨æÁáà !!!

ÊÜÞ®ÜÂÃæ ! ñÝÊÜâ D ×í¨æ K©¨Ü ÎÅàÓÜá«Ý ÊÜÞÓÜ±Ü£ÅPæWÜÙÜ®Üá° ¯ÊÜáWæ ÊÜá®æ¿áÈÉ 

CoárPæãÙÜÛÆá ̧ æàÓÜÃÜ C¨ÜªÃæ 12 £íWÜÙÜ ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ÓæàÄÔ ÓÜáí¨ÜÃÜ ̧ æçív… ÊÜÞwÔ 

¯ÊÜá¾	FÄ®Ü	ÎÅàÊÜásÜPæR	ñÜÆá²Ô.	AÈÉ	¿ÞÃÝ¨ÜÃÜã	Jí¨ÜáÊÜÐÜì¨Ü	ÓÜí±Üä|ì	

±Ü£ÅPæWÜÙÜ®Üá°	K©	B®Üí©ÓÜáñÝ¤Ãæ. (¹w ¹w ±ÜÅ£WÜÙÜ®Üá° ÃÜ©ªWæ ÖÝPÜ¸æàw.)






