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ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬನೇಳಿಸಿದ  ಕ�ನೇವಿಡ್ - ೧೯ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಭನೇತಿಯಿಂದಾಗಿ 
ದನೇಶದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ 
ತಮಗೆಲ್ಲ ವಿದಿತವನೇ ಆಗಿದ. ಇದಕಕೆ ಶ್ನೇಸುಧಾ ಪತಿ್ಕಯು ಹ�ರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕಾರಣ 
ಏಪ್ರಿಲ್ - ಮೀ ತಿಿಂಗಳ ಶ್ನೇಸುಧಾ ಪತಿ್ಕಯು ತಮ್ಮ ಮನ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 
ಸಡಿಲಿಕ ಆದಕಾರಣ ಈ ಮಾಸದಿಿಂದ ಪತಿ್ಕಯನು್ ಮತ್್ತ ನಮ್ಮ ಮನಗೆ ತಲುಪಿಸುವ 
ಹುಮ್ಮಸಿಸಿನಲಿ್ಲ ನಾವಿದ್ದನೇವ. 

ನಾವು ಸಿಂಪೂಣ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದನೇವ. ಪತಿ್ಕ ನಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತದ ಎಿಂಬ 
ಭರವಸೆ ಇದ. ಪರಿಸಿಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪ್ದನೇಶದ ಅಿಂಚೆ ವ್ಯವಸೆಥಿ 
ಸುಗಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲದನೇ ಪತಿ್ಕ ತಲುಪದನೇ ಇದ್ದಲಿ್ಲ ಸಹನ ಕಳೆದುಕ�ಳ್ಳಬೆನೇಡಿ. 
ನಮ್ಮಿಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. 

ಸುಧಾ ಬಳಗದ ಪ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಆರೆ�ನೇಗ್ಯ ಕ್ನೇಮಕಾಕೆಗಿ ಪಾ್ರ್್ಣಸುತಿ್ತದ್ದನೇವ.  -ಸಂ.
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A®Ü°¨ÝÓæWæ ±ÜÃÜÃÜ ÊÜá®æ¿á ¸ÝXÆá PÝ¿ááª

A®æàPÜ ¸Ý«æWÜÚí¨Ü ®æãí¨æ®Ü¿áÂ>

A®ÜÂñÜÅ ±æävÜÊÜáoár ±æäàWÜËàÓÜÃÜá AÊÜÃÜá

ÊÜá¯°Ô PÜê±æÀáí¨Ü PÜãwPæãíwÃÜÃÜá

A®Ý¥ÜŸí«Üá ÎÅàÖÜ¿áÊÜ¨Ü®Ü ¯®Ü°

ÊÜá®æ¿á PÜá¯°WæígÆ ¯oríñæ G®Ü° ÃÜQÒÓæãà >> 

& ÎÅàÊÝ©ÃÝgÃÜá.

Gift your relative with a surprise  
Sri Sudha Subscription
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ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶರಿೀ ಶರಿೀಪಾದಂಗಳವರ ಆಜ್ಾಪತರಿ ಹಾಗೂ ಕುಶಲಪತರಿ
ಶ್ನೇಮತ್ಪರಮಹಿಂಸಪರಿವಾ್ಜಕಾಚಾಯ್ಣವಯ್ಣತಾ್ವದ್ಯನನೇಕಗುಣಗಣಾಲಿಂಕೃತ,  

ಶ್ನೇಮನ�್ಮಲಸಿನೇತಾಸಮನೇತಶ್ನೇಮನ�್ಮಲರಾಮದಿಗಿ್ವಜಯರಾಮವನೇದವಾ್ಯಸದನೇವರ 
ದಿವ್ಯಪಾದಪದಾ್ಮರಾಧಕರಾದ, ಶ್ನೇಮದ್ವವೈಷ್ಣವಸಿದಾ್ಧಿಂತಪ್ತಿಷಾಠಾಪನಾಚಾಯ್ಣ ಜಗದುಗುರು 

ಶ್ನೇಮನ್ಮಧಾ್ವಚಾಯ್ಣ ಮ�ಲಮಹಾಸಿಂಸಾಥಿನ ಶ್ನೇಮದುತ್ತರಾದಿಮಠಾಧನೇಶರಾದ, 
ಶ್ನೇ 1008 ಶ್ನೇ ಸತಾ್ಯಭಜ್ಞತಿನೇರ್ಣಕರಕಮಲಸಿಂಜಾತರಾದ

ಶ್ನೇ 1008 ಶ್ನೇ ಸತ್ಯಪ್ಮನೇದತಿನೇರ್ಣಶ್ನೇಪಾದಿಂಗಳವರ ವರಕುಮಾರರಾದ
ಶರಿೀ ಶರಿೀಸತಾ್ಯತ್ಮತೀರ್ಥಶರಿೀಪಾದಂಗಳವರು

ತಮ್ಮ ಸಕಲ ಪಿ್ಯಶಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಶ್ನೇಶಾಲಿವಾಹನಶಕನೇ 1942 ಶಾವ್ಣರಿನೇ ಸಿಂವತಸಿರ 
ಜ್ಯನೇಷಠಾ ಶುದ್ಧ ದಿ್ವತಿನೇಯಾ ಶ್ನೇಮತಸಿತ್ಯಸಿಂಧತಿನೇರ್ಣರ ಆರಾಧನಯ ಶುಭದಿನದಿಂದು 
ನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣಪೂವ್ಣಕ ಬರೆದಿರುವ ಕುಶಲಪತ್ ಹಾಗ� ಆಜ್ಾಪತ್.

ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರ�ಪನೇದಾ್ಧರಕ ಗುರುಗಳ, ಶ್ನೇಪದ್ಮನಾಭತಿನೇರಾ್ಣದಿ ಸಮಸ್ತಗುರುಗಳ, 
ಸಕಲದನೇವತ್ಗಳ ಹಾಗ� ಇವರೆಲ್ಲರ ಅಿಂತಯಾ್ಣಮಿಗಳಾದ ಶ್ನೇಮದಾನಿಂದತಿನೇರ್ಣ 
ಭಗವತಾ್ಪದಾಚಾಯ್ಣರ ಪರಮಾನುಗ್ಹದಿಿಂದ, ಶ್ನೇಮನ್ಮಧಾ್ವಚಾಯ್ಣಹೃತಕೆಮಲನವಾಸಿ
ಯಾದ ಸರನೇ್ಣತ್ತಮನಾದ, ಸವ್ಣಸ್ವತಿಂತ್ನಾದ, ನರತಿಶಯ ಜ್ಾನಾನಿಂದಾದಿ ಅನಿಂತ-
ಗುಣಗಣಪರಿಪೂಣ್ಣನಾದ, ಸಕಲದ�ನೇಷವಿದ�ರನಾದ, ಸವ್ಣಸಾ್ವಮಿ-ಮಮಸಾ್ವಮಿ-
ಯಾದ, ಅಸ್ಮದುಪಾಸ್ಯ ಶ್ನೇಮ�ಲಸಿನೇತಾಸಮನೇತ ಶ್ನೇಮನ�್ಮಲರಾಮದಿಗಿ್ವಜಯರಾಮ 
ವನೇದವಾ್ಯಸಾದ್ಯಭನ್ನಾದ, ರಾಮಕೃಷಾ್ಣದ್ಯನಿಂತಾವತಾರಾತ್ಮಕನಾದ ಬಿಂಬರ�ಪಿಯಾದ 
ಭಗವಿಂತನ ಕರುಣಾಪೂಣ್ಣಪರಮಾನುಗ್ಹ ಹಾಗ� ಪ್ನೇರಣೆಗಳಿಿಂದ, ಅವನ ಪಿ್ನೇತ್ಯರ್ಣ 
ವಾಗಿ ಸಾ್ನ-ಜಪ-ತಪ-ಪೂಜಾ, ಸಚಾಛಾಸತ್ರಪಾಠ-ಪ್ವಚನ, ತತ್�್ತ್ನೇಪದನೇಶಾದಿ ಭಗವತ�್ಪಜಾ 
ರ�ಪಕಾಯ್ಣಗಳನು್ ಮಾಡುತಾ್ತ ತತ್ತದ್ದನೇಶಸಿಥಿತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ನೇಮ�ಲರಾಮದಿಗಿ್ವಜಯರಾಮ
ವನೇದವಾ್ಯಸವಿಂಶರಾಮಪ್ಸನ್ವಿಠಠಾಲ ದನೇವರುಗಳ ಸಿಂದಶ್ಣನ, ತಪ್ತಮುದಾ್ಧಾರಣ 
ಮಾಡಿಸುತಾ್ತ ಸಿಂಚಾರಕ್ಮದಿಿಂದ ಉತ್ತರಭಾರತಕಕೆ ತ್ರಳಿ ಕ್ನೇಮನೇಣ ಮರಳಿ ಬಿಂದಿದ್ದನೇವ.

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಯು ನಂದೀ, ಕ್ೀತರಿದ ಫಲ ನಂದೀ -
ನಮ್ಮ ಸ್ವರ�ಪನೇದಾ್ಧರಕ ಗುರುಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ಹದಿಿಂದ ವಿಕಾರಿಸಿಂವತಸಿರದ ಪುಷ್ಯ 

ಮಾಘ ಮಾಸಗಳಲಿ್ಲ ಉತ್ತರಭಾರತ ಸಿಂಚಾರವು ನವಿ್ಣಘ್ವಾಗಿ ಸಿಂಪನ್ವಾಯತು. 
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ಗಯಾ, ಕಾಶನೇ, ಪ್ಯಾಗ ಮದಲಾದ ಪವಿತ್ಕ್ನೇತ್ಗಳಲಿ್ಲ ಗಿಂಗಾದಿ ತಿನೇರ್ಣಸಾ್ನ, ಆಯಾ 
ಕ್ನೇತ್ಸಿಥಿತ ವಿಷು್ಣಪಾದಾದಿ ಭಗವದಧಷಾಠಾನಗಳ ದಶ್ಣನ, ತಿನೇರಾ್ಣದಿಗಳ ಅಿಂತಯಾ್ಣಮಿ 
ಯಾದ ಭಗವಿಂತನ ಚ್ಿಂತನ ಅನುಸಿಂಧಾನಾದಿಗಳನು್ ಯರಾಶಕ್್ತ ಯರಾಭಕ್್ತ ಮಾಡುವ 
ಮ�ಲಕ ಪಾವನರಾಗಿದ್ದನೇವ.

ವಿಶನೇಷವಾಗಿ ಗಯಾಕ್ನೇತ್ದಲಿ್ಲ ಶ್ನೇಮಠದ ಅನ�ಚಾನ ಸಿಂಪ್ದಾಯಕಕೆ ಅನುಗುಣ 
ವಾಗಿ ವಿಷು್ಣಪಾದದ ಗಭ್ಣಗುಡಿಯಲಿ್ಲ ಶ್ನೇಮ�ಲರಾಮದನೇವರ ಸಿಂಸಾಥಿನ ಪೂಜಯ 
ಜ�ತ್ಗೆ ವಿಷು್ಣಪಾದದ ಪೂಜಯನ�್ ಯರಾಭಕ್್ತ ಯರಾವೈಭವಿಂ ನರವನೇರಿಸಲಾಯತು. 
ನಮ್ಮ ಪರಿಂಪರೆಯ ಪಾ್ಚ್ನೇನರಾದ ಶ್ನೇ ಶ್ನೇ ವಿದಾ್ಯಧನೇಶತಿನೇರ್ಣರಿಿಂದ ವಿಶನೇಷ 
ಮಾಧ್ವದಿನೇಕ್ಯನು್ ಹ�ಿಂದಿದ, ವಿಷು್ಣಪಾದದ ಅಚ್ಣಕರಾದ ಗಯಾವಾಡರೆಲ್ಲರ ವಿಶನೇಷ 
ಪಾ್ರ್ಣನಯಿಂತ್ ಗಯಾಕ್ನೇತ್ದಲಿ್ಲಯನೇ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಾಯತು. 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಣಗಳಿಗೆ ಸುಧಾದಿಗ್ಿಂರಗಳ ವಿಶನೇಷ ಪಾಠಗಳನು್ ಹನೇಳುವದಲ್ಲದನೇ ಗಯಾವಾಡರಿಗೆ 
ಸಿಂಧಾ್ಯವಿಂದನ, ಗಾಯತಿ್ನೇಜಪ, ಏಕಾದಶನೇ ಉಪವಾಸ ಮದಲಾದ ಸತಕೆಮ್ಣಗಳ ಬಗೆಗು 
ದಿನೇಕ್ಯನು್ ಹುಟಿಟಿಸುವ ಉಪದನೇಶವನು್ ಮಾಡಲಾಯತು. ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳು 
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಪ್ನೇರಿಸಿದಿಂತ್ ಯರಾಮತಿ ಯರಾಶಕ್್ತಯಾಗಿ ವಿಷು್ಣಶಬ್ದದ ವಿಶನೇಷ 
ಅರಾ್ಣನುಸಿಂಧಾನಗಳನು್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಿಂರದ ರ�ಪದಲಿ್ಲ ಅವುಗಳನು್ ಬರೆದು, ವಿಷು್ಣವಿನ 
ಪಾದಕಕೆ ಸಮಪಿ್ಣಸಲಾಯತು.

ಕಾಶನೇಕ್ನೇತ್ದಲಿ್ಲ ಕಾಶಯ ಅನನೇಕ ಪ್ಸಿದ್ಧ ವಿದಾ್ವಿಂಸರ ಉಪಸಿಥಿತಿಯಲಿ್ಲ ಸೌಹಾದ್ಣದ 
ವಿದ್ವತಸಿಭೆಯನು್ ನರವನೇರಿಸಲಾಯತು. 
ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯಂದ ಸಕಲ ಆಪತುತುಪರಿಹಾರ

ಎರಡು ತಿಿಂಗಳಿಗಿಿಂತಲ� ಅಧಕವಾದ ಈ ಸುದಿನೇಘ್ಣ ಸಿಂಚಾರದಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೇ ಸಣ್ಣ 
ತ್�ಿಂದರೆಯ� ಆಗದನೇ ಇದ್ದಿಂತ್, ವಿಶನೇಷವಾಗಿ ದನೇಶದಲ್್ಲಡೆ ಹಬು್ಬತಿ್ತದ್ದ ಮಹಾಮಾರಿನೇ 
ರೆ�ನೇಗದ ಭನೇತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಯಾತ್್ಯ ಮನೇಲ್ ಕ್ಿಂಚ್ತ�್ತ ಆಗದನೇ ಇದ್ದಿಂತ್ 
ಶ್ನೇಮ�ಲರಾಮದನೇವರು ಹಾಗ� ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನು್, ನಮ್ಮ ಶಷ್ಯರನು್, ಮಠದ 
ಪರಿವಾರವನು್ ಹಜಜೆ ಹಜಜೆಗ� ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಭಗವಿಂತ ನಮಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕಕೆ 
ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯನು್ ನನೇಡಿ ಗುರುಗಳ ಮ�ಲಕ ನಮ್ಮನು್ ಅನುಗ್ಹಿಸಿದ. ಕಾಪಾಡಿದ. 
ಇದರಲಿ್ಲ ಯಾವುದನೇ ಅಣುಮಾತ್ ಸಿಂದನೇಹವಿಲ್ಲ. 

ನಾಹಂ ಕತಾ್ಥ ಹರಿಿಃ ಕತಾ್ಥ
ಈ ಸಮಗ್ ಸಿಂಚಾರದಲಿ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ತಿಯೊಿಂದು ಕಮ್ಣಗಳೂ ಭಗವಿಂತನನೇ 

ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಾಗ� ನಮ್ಮ ಶಷ್ಯರಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದು್ದ. ನಮಿ್ಮಿಂದ ಹಾಗ� ನಮ್ಮ 
ಶಷ್ಯರಿಿಂದ ನಡೆದ ಪ್ತಿಯೊಿಂದು ಸತಕೆಮ್ಣಗಳೂ ಭಗವಿಂತನ ಪೂಜ. ಆಯಾ ಸಥಿಳಗಳಲಿ್ಲ 
ಶಷ್ಯರಿಿಂದ, ಅಧಕಾರಿಗಳಿಿಂದ, ದನೇವಸಾಥಿನಗಳಿಿಂದ, ಸಿಂಘ-ಸಿಂಸೆಥಿಗಳಿಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಂದ 
ಗೌರವ, ಆದರ, ಮಾನ, ಮಯಾ್ಣದ ಇತಾ್ಯದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗುರುಗಳ ಅಿಂತಯಾ್ಣಮಿಯಾದ 
ಮುಖ್ಯಪಾ್ಣಾಿಂತಗ್ಣತ ಶ್ನೇಮ�ಲರಾಮನಗೆನೇ ಸಮಪಿ್ಣತ.
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ಪರಿಕೃತ,  ನಮ್ಮ ಹಾಗ� ಶ್ನೇಮಠದ ಪರಿವಾರದ ಯೊನೇಗ-ಕ್ನೇಮಗಳ ಬಗೆಗು ಅನನೇಕ ಭಕ್ತರು 
ಬಹಳಷುಟಿ ಆತಿಂಕವನು್ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಿಂದಿನ ಕಾಯ್ಣಕ್ಮಗಳನು್ 
ತಿಳಿಯಲು ಉತುಸಿಕರ� ಆಗಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಪತ್ದ ಮ�ಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗ� ನಮ್ಮ ಯೊನೇಗಕ್ನೇಮ 
ಗಳನು್ ಹಾಗ� ನಮ್ಮ ಮುಿಂದಿನ ಕಾಯ್ಣಕ್ಮಗಳನು್ ತಿಳಿಸಲು ಅಪನೇಕ್ಷಿಸುತ್್ತನೇವ.
ನತ್ಯಂ ಕುಶಲಿನಿಃ -

ತ್ವದಿಚ್ಛಯಾ ಜಗತ್ಸವ್ಥಂ ಕುಶಲೀ ವಿನಯುಜ್ಯತ್ೀ । ವಯಂ ತು ದೀವದೀವೀಶ ನತ್ಯಂ 
ಕುಶಲಿನೂೀ ಹರೀ ।। ಎಿಂದು ಹರಿವಿಂಶ ತಿಳಿಸುವಿಂತ್ ಈಡಿನೇ ಜಗತು್ತ ಕುಶಲವಾಗಿ 
ಇರುವುದಕಕೆ ಭಗವಿಂತನ ಇಚೆಛಾಯನೇ ಕಾರಣ. ಅವನ ಇಚೆಛಾಯಿಂದಲ್ನೇ ನಾವೂ ಕುಶಲ 
ರಾಗಿದ್ದನೇವ. ಹಿಿಂದ ತಿಳಿಸಿದಿಂತ್ ಹರಿವಾಯುದನೇವತಾಗುವ್ಣನುಗ್ಹದಿಿಂದ ಉತ್ತರಭಾರತ 
ಸಿಂಚಾರವನು್ ನವಿ್ಣಘ್ವಾಗಿ ನರವನೇರಿಸಿಕ�ಿಂಡು, ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಿಂಗಳಿಿಂದ 
ತ್ಲಿಂಗಾಣಾ ರಾಜ್ಯದ ಸುವರ್ಥಪುರಿೀ (ಸೂೀನ್) ಗಾರಿಮದಲಿಲಿಯನೇ ಕುಶಲವಾಗಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ 
ಮಾಡಿದ್ದನೇವ. ಕ್ೀಮಂ ವಿಧಾಸ್ಯತ ಸ ನೂೀ ಭಗವಾನ್ ತರಿ್ಯಧೀಶಿಃ ಸುಧಾದಿಗ್ಿಂರಗಳ ಪಾಠ-
ಅಧ್ಯಯನ, ಜಪ-ತಪ-ಪೂಜಾದಿಗಳನು್ ಮಾಡುತಾ್ತ ಕ್ನೇಮನೇಣ ಇದ್ದನೇವ. ಯಾವ ತರಹದ 
ತ್�ಿಂದರೆಯ� ಇಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಲ್ಸಿದ ಈ ಗಾ್ಮ ಕ�ರೆ�ನೇನಾ ರೆ�ನೇಗದ ಸೆ�ನೇಿಂಕ್ನ 
ಪರಿಧಯಿಂದ ಬಹು ದ�ರದಲಿ್ಲದ. ಗುರುಗಳೆನೇ ನಮ್ಮನು್ ಈ ಸುರಕ್ಷಿತತಾಣಕಕೆ ತಿಂದು 
ಕ�ಡಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಇದರಲಿ್ಲ ಸಿಂದನೇಹವಿಲ್ಲ. ಭಗವಿಂತನ ಸಿಂಕಲ್ಪ ಹಾಗ� ಅವನ 
ಪ್ನೇರಣೆಯಿಂದಲ್ನೇ ಬಿಂದ ಸಕಾ್ಣರದ ಆದನೇಶಕಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಿಂಪೂಣ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ 
ನಾವನೇ ಪ್ತಿಬಿಂಧವನು್ ಹಾಕ್ಕ�ಿಂಡಿದ್ದನೇವ. ನಮ್ಮನು್ ರೆ�ನೇಗದಿಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕ�ಳ್ಳಲು ಈ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಿಂತರದ ಆದನೇಶ ಸಕಾ್ಣರದಿಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ 
ಅಿಂತರ ನಮ್ಮ ಅಿಂತರಿಂಗ ಸಾಧನಯನು್ ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಗವಿಂತನ ಸಿಂಕಲ್ಪದಿಿಂದಲ್ನೇ 
ನಮಗೆ ವರವಾಗಿ ಒದಗಿ ಬಿಂದಿದ ಎಿಂದನೇ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದನೇವ. ಪೂಣ್ಣರಿನೇತಿಯಲಿ್ಲ, 
ಕಡಾಡಾಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಿಂತರವನು್ ಕಾಯು್ದಕ�ಿಂಡಿದ್ದನೇವ. ಏಕಾಿಂತದಲಿ್ಲದು್ದ 
ಅಿಂತಮು್ಣಖಿಗಳಾಗಿ ಅಿಂತರಿಂಗದಲಿ್ಲ ಅಿಂತರಾತ್ಮನ ಆರಾಧನಯನು್, ವನೇದಾಿಂತದ 
ಅಧ್ಯಯನವನು್ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದನೇವ. ಗುವ್ಣನುಗ್ಹದಿಿಂದ ಯಾವ ಸಮಸೆ್ಯಯ� ಇಲ್ಲದನೇ 
ಕ್ನೇಮನೇಣ ಇದ್ದನೇವ. ಆರೆ�ನೇಗ್ಯದಿಿಂದ ಇದ್ದನೇವ. ಅಷುಟಿಮಾತ್ವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಿಂತ್�ನೇಷದಿಿಂದ 
ಇದ್ದನೇವ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗಿಿಂತಲ� ಹಚ್ಚಿನ ಪಾಠ, ಅಧ್ಯಯನ, ಪೂಜ, ಜಪ ಮದಲಾದ 
ಸಾಧನಗಳನು್ ಗುರುಗಳು, ಭಗವಿಂತ ನಮ್ಮ ಯೊನೇಗ್ಯತ್ಗೆ ತಕಕೆಿಂತ್ ನಮಿ್ಮಿಂದ 
ಮಾಡಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಹಿನೇಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆಿಂತಲ� ಮಿಗಿಲಾದ ಕುಶಲ, ಆರೆ�ನೇಗ್ಯ, ಕ್ನೇಮ, 
ಸಿಂತ್�ನೇಷ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನರಲಿಕಕೆ ಸಾಧ್ಯ ?

ಸೆ�ನೇನ್ ಗಾ್ಮದ ಜನರ� ನಮ್ಮ ಅಪನೇಕ್ಯಿಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಿಂತರವನು್ 
ಗಮನದಲಿ್ಲಟುಟಿಕ�ಿಂಡು ನಮ್ಮ ದಶ್ಣನಕಾಕೆಗಲಿನೇ, ದನೇವರ ದಶ್ಣನಕಾಕೆಗಲಿನೇ ಒಿಂದು 
ದಿನವೂ ಬರುತಿ್ತಲ್ಲ. ದ�ರದಲಿ್ಲದ್ದನೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆನೇವಗಳನು್ 
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅವರ ಸೆನೇವ ಸಹಕಾರಗಳು ಅಭನಿಂದನನೇಯ. 
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ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅಧ್ಯಯನಕಾಕೆಗಿ ಇರುವ ವಿದಾ್ಯರ್್ಣಗಳು ಹಾಗ� ಮಠದ ಪರಿವಾರದವರು 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಆರೆ�ನೇಗ್ಯದಿಿಂದ ಸಿಂತ್�ನೇಷದಿಿಂದ ಇದಾ್ದರೆ. ನಮ್ಮ ಬಗೆಗು ನಮ್ಮ ಶಷ್ಯರ ಬಗೆಗು 
ನಶಚಿಿಂತರಾಗಿರಿ. ತಾ್ತಾಸ್ಮದಿನೇಯ ವಿಮೃಶನೇನ ಕ್ಯಾನಹಾರ್ಣಥಃ ಜಗವ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹ�ಣೆ 
ಜಗದಿನೇಶನದಿರುವಾಗ ನಮಗೆನೇಕ ಚ್ಿಂತ್? ನನೇವುಗಳೂ ಕ�ಡ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್್ತಕವಾದ 
ಹಾಗ� ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಆರೆ�ನೇಗ್ಯದ ಬಗೆಗು ನಲ್ಣಕ್ಷ್ಯವನು್ ಮಾಡದನೇ ಕಾಳಜಿಯನು್ 
ವಹಿಸಬೆನೇಕು. ಶ್ನೇಮ�ಲರಾಮದನೇವರಲಿ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲರ ಆರೆ�ನೇಗ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಸದಾ ಪಾ್ರ್್ಣಸುತಿ್ತದ್ದನೇವ.

ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ? -
ಸದ್ಯಕಕೆ ಅಿಂತರಿಂಗದಲಿ್ಲಯನೇ ಇರುತ್್ತನೇವ. ಶ್ನೇರಿಂಗನ ಪ್ನೇರಣೆಯಾಗುವವರೆಗ� 

ಬಹಿರಿಂಗಕಕೆ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾಮಾರಿಯ ಅಟಟಿಹಾಸ ನಲು್ಲತಿ್ತಲ್ಲ. ಸದ್ಯದಲಿ್ಲ ನಲು್ಲವ 
ಲಕ್ಣಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ರೆ�ನೇಗದ ಉಲ್ಬಣತ್, ಹರಡುವಿಕ ಕಡಿಮಯಿಂತ� ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು 
ನಮಗ� ವಿದಿತವನೇ ಆಗಿದ. ಸಕಾ್ಣರ ಪ್ತಿಬಿಂಧಾಜ್ಞೆಯನು್ ಸಡಿಲುಗೆ�ಳಿಸುತಾ್ತ ಹ�ರಟಿದ. 
ಅನನೇಕ ತರಹದ ಮುಿಂಜಾಗ್ತಾಕ್ಮಗಳನು್, ಸ�ಚನಗಳನು್, ಸಲಹಗಳನು್ ನನೇಡುತ್ತಲ್ನೇ 
ಇದ. ಆದರ� ಅವುಗಳನು್ ಕಟುಟಿನಟ್ಟಿಗಿ ನ�ರಕಕೆ ನ�ರರಷುಟಿ ಪಾಲನಯನು್ ಎಲ್ಲರ� 
ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಅನಧಾ್ಣರಿತ. ಅನ�ಹ್ಯ. ಈ ತರಹದ ಪ್ಸಿಂಗದಲಿ್ಲ ಅತಿ 
ಹಚುಚಿ ಜನರು ಸೆನೇರಬಹುದಾದ ಕಾಯ್ಣಕ್ಮಗಳನು್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದನೇ 
ರಿನೇತಿಯಿಂದಲ� ಉಚ್ತವಲ್ಲ ಎಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರ ಅಭಪಾ್ಯ. 

ಸ್ಥಿತ್ೂೀಽಸ್್ಮ ಗತಸಂದೀಹಿಃ -
ಈ ಹಿನ್ಲ್ಯಲಿ್ಲ ಸದ್ಯಕಕೆ ನಾವು ಎಲಿ್ಲಯ� ಸಿಂಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಸಥಿಳದಲಿ್ಲಯನೇ 

ಈಗ ಇರುವಿಂತ್ಯನೇ ಏಕಾಿಂತದಲಿ್ಲ ಇದು್ದ ಅಧ್ಯಯನ-ಅಧಾ್ಯಪನಗಳನು್ ಮಾಡುತಾ್ತ 
ಇರಬೆನೇಕಿಂದು ಹರಿಗುರುಪ್ನೇರಣೆಯಿಂತ್ ಸಿಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದನೇವ.

ಕಾಯ್ದ(ತಪತು)ಮುದರಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೀಕು -
ಹತಾ್ತರು ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರ ಗುಿಂಪು ಸೆನೇರುವಿಂತಹ ಪ್ರಮ ಏಕಾದಶಯ ತಪ್ತ-

ಮುದಾ್ಧಾರಣೆಯ ಕಾಯ್ಣಕ್ಮವನು್ ನರವನೇರಿಸುವುದ� ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಈ ವರ್ಥ ಪರಿತವರ್ಥದಂತ್ ಬಂಗಳೂರಿನಲಿಲಿ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಯಂದು ತಪತುಮುದಾರಿಧಾರಣೆ 
ಕಾಯ್ಥಕರಿಮವೂ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಅಷುಟಿ ಮಾತ್ವಲ್ಲ, ಭಕತುರು ಮುದಾರಿಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನಾವಿದ್ದ 
ಸಥಿಳಕ್ಕೆೀ ಬರುವ ಆತುರವನೂನೂ ಸವ್ಥಥಾ ಮಾಡಬೀಡಿ. ಪಕಕೆದ ಊರಿನವರಾಗಿದ್ದರ� ಸರಿ. 
ದ�ರದ ಊರಿನವರಾದರ� ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಮನಯಲಿ್ಲಯನೇ ಇರಿ. ಪಾಿಂಚಜನ್ಯ ಹಾಗ� 
ಸುದಶ್ಣನಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಪಪರಿಹಾರಕಾಕೆಗಿ, ಒಳೆ್ಳಯ ಜ್ಾನದ ಪಾ್ಪಿ್ತಗಾಗಿ ಪಾ್ರ್ಣನ 
ಮಾಡಿ. ಸು-ದಶ್ಣನ ಭಾಗವತಾದಿಗಳ ಶ್ವಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮ�ಲಕ ಪ್ರಮ 
ಏಕಾದಶಯನು್ ಸಾರ್ಣಕ ಮಾಡಿಕ�ಳಿ್ಳ. ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾದ ಮನೇಲ್ ನನೇವಿದ್ದ 
ಸಥಿಳಕಕೆನೇ ನಾವು ಬಿಂದಾಗ ಮುದಾ್ಧಾರಣೆಯನು್ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕ�ಳಿ್ಳ.



8 WWWWWWW WWWWWÎÅàÓÜá«Ý gã®… 2020

ಸ ಜಯರಾಟ್ ಆಸ್ೀದತಾಂ ಮಾನಸೀ -
ಮಳಖನೇಡದಲಿ್ಲ ಪ್ತಿವಷ್ಣ ಅತ್ಯಿಂತ ವೈಭವದಿಿಂದ ನರವನೇರಿಸಲ್ಪಡುವ 

ಶ್ನೇಮಜಜೆಯತಿನೇರ್ಣ ಗುರುಸಾವ್ಣಭೌಮರ ಆರಾಧನಯನ�್ ಈ ವಷ್ಣ ಸಿಂಕ್ನೇಪವಾಗಿ 
ಅತ್ಯಿಂತ ಭಕ್್ತಯಿಂದ ನರವನೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದ. ನಾವೂ ಕ�ಡಾ ನಾವು ಇದ್ದ ಸಥಿಳದಲಿ್ಲಯನೇ 
ಶ್ನೇಮಟಿಟಿನೇಕಾಕೃತಾ್ಪದರ ಗ್ಿಂರಗಳ ವಿಶನೇಷ ಪಾಠಗಳನು್ ಹನೇಳುವ ಮ�ಲಕ ವೈಭವದ 
ವಾಙ್ಮಯ ಆರಾಧನಯನು್ ನರವನೇರಿಸುತ್್ತನೇವ. ಶ್ನೇಮಟಿಟಿನೇಕಾಕೃತಾ್ಪದರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲರ 
ಮನಸಿಸಿನಲಿ್ಲಯನೇ ನಲ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನಯನು್ ಸಿ್ವನೇಕರಿಸಲಿ ಎಿಂಬುದಾಗಿ ಪಾ್ರ್್ಣಸುತ್್ತನೇವ.

ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಶರಿೀಸತ್ಯಧಾ್ಯನರೂ ಸನನೂದ್ಧ -
ಮುಿಂಬಯಯ ಸಮಸ್ತ ವೈದಿಕ-ಲೌಕ್ಕ ಶಷ್ಯರ ಅತ್ಯಿಂತಭಕ್್ತಯ ಪಾ್ರ್ಣನಯ ಮನೇರೆಗೆ 

ಈ ವಷ್ಣದ ನಮ್ಮ ಚಾತುಮಾ್ಣಸ್ಯವನು್ ಮುಿಂಬಯಯ ಶ್ನೇಸತ್ಯಧಾ್ಯನವಿದಾ್ಯಪಿನೇಠದಲಿ್ಲ 
ನರವನೇರಿಸುವ ಸಿಂಕಲ್ಪವನು್ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲರುವ ಭಕ್ತರ� ಅತ್ಯಿಂತ ಉತಾಸಿಹ, ಭಕ್್ತ, 
ಶ್ದ್ಧಗಳಿಿಂದ ಚಾತುಮಾ್ಣಸ್ಯದಲಿ್ಲ ಮ�ಲರಾಮದನೇವರ ಸೆನೇವಯನು್ ಮಾಡಲು 
ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಿಂತನ ಸಿಂಕಲ್ಪ, ಅವನ ಸಾ್ವತಿಂತ್ಷ್ಯ ಪ್ಬಲವಾದದು್ದ. ಅವನ 
ಇಚೆಛಾಯಿಂತ್ಯನೇ ನಮಾ್ಣಣವಾದ ಈ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲಿ್ಲ ಈ ವಷ್ಣದ ಚಾತುಮಾ್ಣಸ್ಯವನು್ 
ಸತ್ಯಧಾ್ಯನವಿದಾ್ಯಪಿನೇಠದಲಿ್ಲ ನರವನೇರಿಸುವುದ� ದುಥಃಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ. ಆದ್ದರಿಿಂದ 
ನಾವಿದ್ದಲಿ್ಲಯನೇ ಚಾತುಮಾ್ಣಸ್ಯ ಸಿಂಕಲ್ಪವನು್ ಮಾಡುತ್್ತನೇವ. ಇದನೇ ಶ್ನೇಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ 
ಸಿಂಕಲ್ಪ. ಇದು ಶ್ನೇ ಸತ್ಯಧಾ್ಯನತಿನೇರ್ಣರಿಗ� ಸಿಂತ್�ನೇಷದ ವಿಷಯವನೇ ಸರಿ.

ಚಾತುಮಾ್ಥಸ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಶರಿೀಮೂಲರಾಮನನುನೂ ಸರಹಿಡಿದ ಚತುರ ಗೂೀದಾವರಿೀ -
12 ವಷ್ಣಕ�ಕೆಮ್ಮ ಗೆ�ನೇದಾವರಿಯಲಿ್ಲ ಗಿಂಗೆಯ ವಿಶನೇಷ ಸನ್ಧಾನ. ಆಗ ಲಕ್ ಲಕ್ ಜನ 

ಗೆ�ನೇದಾವರಿಯಲಿ್ಲ ಮಿಿಂದು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನು್ ಕಳೆದುಕ�ಳು್ಳತಾ್ತರೆ. ಎಲ್ಲರ� ತಮ್ಮ 
ಪಾಪದ ಕ�ಳೆಯನು್ ಗೆ�ನೇದಾವರಿಯಲಿ್ಲ ಬಡುತಾ್ತರೆ. ಗೆ�ನೇದಾವರಿನೇ ಚ್ಿಂತಿಸಿದಳು. 
“ಭಕ್ತರೆಲಾ್ಲ ನನ್ಲಿ್ಲ ಬಟಟಿ ಈ ಪಾಪಗಳನು್ ನಾನು ತ್�ಳೆದುಕ�ಳು್ಳವುದು ಹನೇಗೆ?” 
ಹ�ಳಿಯತ್�ಿಂದು ಉಪಾಯ. “ಭಗವಿಂತನ ಅನಿಂತ ಸನ್ಧಾನವಿರುವ ವಾ್ಯಸಮುಷ್ಟಿ-
ಗಳನು್ ನತ್ಯವೂ ನನ್ ನನೇರಿನಿಂದ ತ್�ಳೆದು, ನನ್ ಪಾಪಗಳನು್ ತ್�ಳೆದುಕ�ಳು್ಳವ” ಎಿಂದು 
ಬಯಸಿದಳು. “ಕಳೆದ 5-6 ಬಾರಿಯ ಪುಷಕೆರದಲಿ್ಲಯ� ವಾ್ಯಸಮುಷ್ಟಿಗಳ ಅಭಷನೇಕದಿಿಂದ 
ನಾನು ಪಾವನಳಾಗಿದ್ದನೇನ. ಸಿಂದನೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂದಭ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ 
ಸಾ್ವಮಿಗಾಗಿ ನನ್ನು್ ನಾನು ಸಿಂಪೂಣ್ಣವಾಗಿ ಸಮಪ್ಣಣೆ ಮಾಡಿಕ�ಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 
ಬರುವ ಲಕ್ ಲಕ್ ಜನರ ಪಾಪ ಕಳೆಯುವದರಲಿ್ಲಯ� ವ್ಯಸ್ತಳಾಗುತಿ್ತದ್ದ. ನಜ, ನನ್ ಮನಸುಸಿ 
ಆಗಲ� ಭಗವಿಂತನಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರ� ಇತರ ಬಹುವಾ್ಯಪಾರಗಳನು್ 
ಉಪರಮಿಸಿ ಕನೇವಲ ರಮಾರಮಣನ ಚರಣಗಳಲಿ್ಲ ರತವಾಗುವ ಆನಿಂದವನೇ ಬೆನೇರೆ. ನನಗೆ 
ಬೆನೇರೆ ಯಾರ ಸಿಂಪಕ್ಣವೂ ಇಲ್ಲದನೇ ಕನೇವಲ ನನ್ ಸಾ್ವಮಿಯ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಮಾತ್ ಆಗಬೆನೇಕು. 
ನನಗ� ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಿಂತರ ಬೆನೇಕು. ನಾನ� ಸರನೇ್ಣತ್ತಮನ ಹತಿ್ತರ ಏಕಾಿಂತದಲಿ್ಲ 
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ಇರಬೆನೇಕು. ನತ್ಯವೂ ಅವನ ಪಾದ ತ್�ಳೆಯಬೆನೇಕು. ನತ್ಯವೂ ಹರಿಪಾದ�ನೇದಕವಾಗಿ 
ಹರಿದು ವೃದ್ಧಗಂಗ ಎಿಂಬ ನಾಮವನು್ ಇನ�್ ಹಚುಚಿ ಸಾರ್ಣಕಪಡಿಸಿಕ�ಳ್ಳಬೆನೇಕು” ಎಿಂದು 
ಗೆ�ನೇದಾವರಿ ಅಪನೇಕ್ಪಟುಟಿ ಭಕ್್ತಯ ಪಾಶದಿಿಂದ ಶ್ನೇಮ�ಲರಾಮವನೇದವಾ್ಯಸದನೇವರನು್ 
ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದಾ್ದಳೆ. “ಆ ಗುರು ಸಿಿಂಹದಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆನೇನಿಂತ್. ಈ ಮಹಾಗುರು 
ವನೇದವಾ್ಯಸರನು್ ಸಿಿಂಹದಲಿ್ಲ ಎಲಿ್ಲಯ� ಸಿಂಚಾರ ಮಾಡದನೇ ಇಲಿ್ಲಯನೇ ಇರುವಿಂತ್ 
ಮಾಡಿಕ�ಳು್ಳವ” ಎಿಂದು ಚ್ಿಂತಿಸಿ, ಗುರುವನೇದವಾ್ಯಸದನೇವರು ತನ್ಲಿ್ಲಯನೇ ಚಾತುಮಾ್ಣಸ್ಯ 
ವನು್ ಮಾಡುವಿಂತ್ ಗೌತಮರ ಮ�ಲಕ ಪಾ್ರ್ಣನ ಮಾಡಿಸಿದಾ್ದಳೆ. ಅವಳ ಭಕ್್ತಗೆ ಒಲಿದ 
ಶ್ನೇಮ�ಲರಾಮವನೇದವಾ್ಯಸದನೇವರು ಗೂೀದಾವರಿೀತೀರದ ಸುವರ್ಥಪುರಿ-ಯಲಿಲಿಯೀ 
ನಮ್ಮ 25 ನಯ ಚಾತುಮಾ್ಥಸ್ಯದ ಸಿಂಕಲ್ಪವನು್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನು್ ಪ್ನೇರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅವಳ 
ಅಪನೇಕ್ಯಿಂತ್ಯನೇ ಈ ಚಾತುಮಾ್ಣಸ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಏಕಾಂತದ ಚಾತುಮಾ್ಥಸ್ಯ. ಇದಕಕೆ 
ಸೆನೇವಾಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲಿ್ಲ ಶ್ನೇರಾಮನ ಅಣತಿ, ಶ್ನೇಮದಾಚಾಯ್ಣರ ಸಮ್ಮತಿ, ಗುರುಗಳ 
ಅನುಮತಿ, ಭಕ್ತರ ಸಹಮತಿಗಳು ಮಾತ್ ಇವ. 

ಏರ ಆದೀಶಿಃ -  ಮುದಾ್ಧಾರಣೆ, ಚಾತುಮಾ್ಣಸ್ಯ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮವೈಯಕ್್ತಕವಾದ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ಮಗಳು, ಇನಾ್ವುದನೇ ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳು ಇತಾ್ಯದಿ ಯಾವ ವಿಶನೇಷ ಸಿಂದಭ್ಣಗಳೆನೇ 
ಇರಬಹುದು ಅರವಾ ಸಕಾ್ಣರದ ಪ್ತಿಬಿಂಧಾಜ್ಞೆ ಮುಗಿಯತು, ಸಿಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿದ, 
ಮುಕ್ತವಾಗಿದ ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಆಗಲಿನೇ ನೀವುಗಳು ಪರಿತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದ ಸಥಿಳಕ್ಕೆೀ 
ಬಂದು ದೀವರ ದಶ್ಥನ, ಪಾದಪೂಜಾ, ಮುದಾರಿಧಾರರ, ಮಂತಾರಿಕ್ಷತ್ ಇತಾ್ಯದಿಗಳನುನೂ 
ಪಡೆಯುವ ಆತುರವನುನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತ್ೂೀರಿಸುವುದು ಬೀಡ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀವು ಇರುವ 
ಸಥಿಳದಲಿಲಿಯೀ ಇದು್ದ ವರಿತ, ಪಾರಾಯರ, ಜಪಾದಿಗಳನುನೂ ಮಾಡಿ ಮೂಲರಾಮದೀವರಿಗ 
ಸಮಪ್ಥಣೆ ಮಾಡಿ. ಸೂಕತು ಸಮಯದಲಿಲಿ ಸೂಕತುವಾದ ಸೂಚನಯನುನೂ ನೀಡಿದ ನಂತರ 
ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಎಲಲಿರೂ ದಶ್ಥನಾದಿಗಳಿಗ ಬರಬಹುದು. ನಾವೀ ನೀವಿದ್ದಲಿಲಿಯೂ ಬರುತ್ತುೀವ. 
ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗ� ಎಲ್ಲರ� ಸಾವಧಾನಚ್ತ್ತರಾಗಿ ಕಾಯಬೆನೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಷ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ 
ಅಿಂತಯಾ್ಣಮಿ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಆದನೇಶ. ಅದನು್ ನನೇವಲ್ಲರ� ಪಾಲಿಸಲ್ನೇ ಬೆನೇಕು. 
ಇದರಿಿಂದಲ್ನೇ ನಮಗ� ಪಿ್ನೇತಿ. ರಾಮದನೇವರಿಗ� ಪಿ್ನೇತಿ. ಈ ಸಮಯದಲ�್ಲ ಕಾಲಕಾಲಕಕೆ 
ಎಲ್ಲರಿಗ� ರಾಮದನೇವರ ದಶ್ಣನ, ನಮ್ಮ ಉಪನಾ್ಯಸಗಳ ಶ್ವಣ ಮದಲಾದವುಗಳನು್ 
ಯರಾಯೊನೇಗ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂದಭೆ�ನೇ್ಣಚ್ತವಾಗಿ ಆಯೊನೇಜನ ಮಾಡಲು ಶಷ್ಯರಿಗೆ ನದನೇ್ಣಶನ 
ನನೇಡಿದ್ದನೇವ. ಪರಿಸಿಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲರ ಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ತ್ಗೆದುಕ�ಿಂಡ ನಧಾ್ಣರವಿದು. ಸಮಾಜಕಕೆ ರೆ�ನೇಗದ ಭನೇತಿಯ� ಹೌದು. ನಮ್ಮ 
ವೈಯಕ್್ತಕವಾದ ಸಾಧನಯ ಪಿ್ನೇತಿಯ� ಹೌದು. ಇದಕಕೆ ನನೇವಲ್ಲರ� ಪೂಣ್ಣವಾಗಿ 
ಸಹಕರಿಸುತಿ್ತನೇರಿ ಎಿಂಬ ಪೂಣ್ಣಭರವಸೆ ನಮಗಿದ.

ರಾಮದನೇವರ ಬಗೆಗು, ನಮ್ಮ ಬಗೆಗು, ಶ್ನೇಮಠದ ಬಗೆಗು ನಮಗಿರುವ ಅಪಾರವಾದ ಭಕ್್ತ-
ಶ್ದ್ಧಗಳ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಪೂಣ್ಣವಾಗಿದ. ನನೇವು ನಾವಿದ್ದಲಿ್ಲ ಬರದನೇ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ 
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ಭಕ್್ತ-ಶ್ದ್ಧಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ, ಅಗೌರವ ಎಿಂದು ಸವ್ಣರಾ ಭಾವಿಸಬೆನೇಡಿ. ಪ್ತ್ಯಕ್ ದಶ್ಣನ 
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಭಕ್್ತ-ಶ್ದ್ಧಗಳ ಸಮಪ್ಣಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದ� ತಿಳಿಯಬೆನೇಡಿ. ನಮ್ಮ 
ಭಕ್್ತ-ಶ್ದ್ಧಗಳು ಅಷುಟಿ ಅಶಕ್ತವಲ್ಲ. ಎಷುಟಿ ದ�ರ ಇದ್ದರ� ರಾಮದನೇವರಿಗೆ ಬಿಂದು 
ತಲುಪುವಷುಟಿ ವನೇಗ-ಶಕ್್ತಗಳು ನಮ್ಮ ಭಕ್್ತಶ್ದ್ಧಗಳಿಗೆ ಇವ. ಆದ್ದರಿಿಂದ ನನೇವು ಇದ್ದಲಿ್ಲಯನೇ 
ಇದು್ದ ನನೇವು ಮಾಡಿದ ಸತಾಕೆಯ್ಣ-ಶುಭಕಾಯ್ಣಗಳ ಸಮಪ್ಣಣೆಯನು್, ಮುಿಂದ ಮಾಡಲು 
ಅಪನೇಕ್ಷಿಸಿದ ಸತಾಕೆಯ್ಣ-ಶುಭಕಾಯ್ಣಗಳ ಸಿಂಕಲ್ಪವನು್ ಭಕ್್ತಶ್ದಾ್ಧಪೂವ್ಣಕವಾಗಿ 
ರಾಮದನೇವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಸವ್ಣವಾ್ಯಪ್ತ, ಸವಾ್ಣಿಂತಯಾ್ಣಮಿ, ಸವ್ಣಸಾ್ವಮಿಯಾದ 
ಶ್ನೇಮ�ಲರಾಮಚಿಂದ್ ಅವುಗಳನು್ ಸಿ್ವನೇಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಭನೇಷಟಿವನು್ ಅನುಗ್ಹಿಸುವುದರಲಿ್ಲ 
ಸಿಂದನೇಹವನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್್ತಪೂಣ್ಣ ಮನಸಿಸಿನಿಂದಲ್ನೇ ಶ್ನೇರಾಮನನು್ ಸಿಂಪಕ್್ಣಸಬಹುದು. 
ಆದರ� ಸಮಾಧಾನಕಾಕೆಗಿ ಆಧುನಕ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮ�ಲಕವೂ ನಮ್ಮನು್ 
ಸಿಂಪಕ್್ಣಸುವ ಉಪಾಯಗಳು ಇದ್ದನೇ ಇವ. 
ಏರ ಉಪದೀಶಿಃ- ಎಲ್ಲರ� ಸಿಂಧಾ್ಯ-ಜಪ-ಪೂಜಾ-ಪಾರಾಯಣದಿ ಸತಕೆಮ್ಣಗಳನು್ 
ತಪ್ಪದನೇ ಆಚರಿಸಿ. ಶಕ್್ತ ಇದ್ದಷುಟಿ ಪರೆ�ನೇಪಕಾರ-ವ್ತ-ನಯಮಾದಿಗಳನು್ ಆಚರಿಸಿ. ಸಮಯ 
ಇದ್ದಷುಟಿ ಭಾರತ-ಭಾಗವತ-ರಾಮಾಯಣ-ಸವ್ಣಮ�ಲಾದಿ ಗ್ಿಂರಗಳ ಶ್ವಣಾದಿಗಳನು್ 
ತಪ್ಪದನೇ ಮಾಡಿ. ಮಾಡುವ ಸತಕೆಮ್ಣಗಳನ್ಲಾ್ಲ ಭಗವಿಂತನ ಪೂಜ ಎಿಂದು ಚ್ಿಂತಿಸಿ. ತಿಂದ-
ತಾಯಗಳನು್ ಗೌರವಿಸಿ. ಹಿಂಡತಿ-ಮಕಕೆಳನು್ ಪಿ್ನೇತಿಸಿ. ಹಿರಿಯರನು್ ಆದರಿಸಿ. 
ಕತ್ಣವ್ಯಕಮ್ಣಗಳನು್ ಪಾಲಿಸಿ. ಇವಲ್ಲವೂ ದನೇವರ ಪಿ್ನೇತಿಗಾಗಿ ಎಿಂದು ಭಾವಿಸಿ. 

ಭಗವಿಂತ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸತಕೆಮ್ಣಗಳನು್ ಮಾಡುವ ಇಚೆಛಾಯನು್, ಶಕ್್ತಯನ�್ ನನೇಡಿ 
ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿಂತು ಆ ಸತಕೆಮ್ಣಗಳನು್ ನವಿ್ಣಘ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲಿ ಎಿಂದು,

ಈ ಪ್ಸಿಂಗದಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೆ�ಟುಟಿ ನನೇವಲ್ಲ ಜಗತಿ್ತನ ಕ್ನೇಮಕಾಕೆಗಿ ಪಾರಾಯಣ 
ಜಪಾದಿಗಳನು್ ಮಾಡಿದಿ್ದನೇರಿ. ಸಿಂಕಷಟಿದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತಗಳನು್ ಚಾಚ್ದಿ್ದನೇರಿ. 
ಈ ಸತಾಕೆಯ್ಣಗಳನು್ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮಲ್ಲರನ�್ ಅಭನಿಂದಿಸುತಾ್ತ ಆ ಎಲ್ಲ ಸತಕೆಮ್ಣಗಳನ�್ 
ಭಗವಿಂತ ತನ್ ಪೂಜ ಎಿಂಬುದಾಗಿ ಸಿ್ವನೇಕರಿಸಲಿ ಎಿಂದ�, ನಮ್ಮ ಸೆನೇವಾಕಾಯ್ಣಕಕೆ ಮಚ್ಚಿ 
ನಮಗ� ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ�ಕೆ ಸದಾ ಮಿಂಗಳವನು್ ಮಾಡಲಿ ಎಿಂದ�,

ಭಗವಿಂತ ನಮ್ಮ-ನಮ್ಮಲ್ಲರ ಪಾ್ರ್ಣನಯನು್ ಕನೇಳಿ ನಮಗೆ, ನಮಗೆ, ದನೇಶಕಕೆ, ಇಡಿನೇ 
ವಿಶ್ವಕಕೆ ಒದಗಿಬಿಂದ ಈ ಆಪತು್ತ ಅತಿಶನೇಘ್ದಲಿ್ಲ ನವಾರಣೆಯಾಗಿ ಪ್ತಿಯೊಬ್ಬರ� 
ಸುಖವಾಗಿ ಇರುವಿಂತ್ ಮಾಡಲಿ ಎಿಂದ�, ಪ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗ� ವಿಶನೇಷವಾಗಿ ಜ್ಾನ-ಭಕ್್ತ- 
ವೈರಾಗ್ಯಗಳನು್, ಧಮ್ಣದಲಿ್ಲ ಆಸಕ್್ತಯನು್ ನನೇಡಲಿ ಎಿಂದ�, ಅಸ್ಮದುಪಾಸ್ಯ ಮ�ತಿ್ಣ ಶ್ನೇ
ಮ�ಲಸಿನೇತಾಮಸಮನೇತಶ್ನೇಮ�ಲರಾಮದಿಗಿ್ವಜಯರಾಮ ವನೇದವಾ್ಯಸವಿಂಶರಾಮಪ್ಸ
ನ್ವಿಠಠಾಲದನೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರ್್ಣಸುತ್್ತನೇವ. ಇತ್ಯನನೇಕ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆಗಳಿಂದಿಗೆ

-ಶರಿೀ ಶರಿೀಸತಾ್ಯತ್ಮತೀರ್ಥ ಶರಿೀಪಾದಂಗಳವರು ಉತ್ತರಾದಿಮಠ
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«ÜÊÜáìPÝÊÜáÊÝXÃÜ¸æàPÜÐærà™. PÝÊÜáPæR GÃÜvÜá ÊÜááS. Jí¨Üá ¸ÝÖÜÂÊÜááS. AíñÜÃÜÊÜááS. 

¸ÝÖÜÂÊÜááS Wè|. AíñÜÃÜÊÜááS ±ÜÅ«Ý®Ü. D GaÜcÃÜÊÜâ ŸÅÖÜ¾PÝÊÜáPæR ÓÜáWÜÊÜáÔ§£¿á®æ°à 

ñÜí¨ÜáPæãvÜáñÜ¤¨æ. PÝÊÜá AíñÜÃÜÊÜááSÊÝ¨ÝWÜ A¨æà «ÜÊÜáìPÝÊÜá. PÝÊÜá Jí¨Üá ÍÜQ¤. A¨Üá 

¨ÜáŸìÆÃÜ PæçWæ ÔPÝRWÜ ®ÜÃÜPÜÊÝWÜáñÜ¤¨æ. ÓÜÊÜá¥ÜìÃÜ PæçWæ ÔPÝRWÜ ÊæãàPÜÒÊÝWÜáñÜ¤¨æ. PÝÊÜá 

PæàÊÜÆ ¨æàÖÜPæR ÓÜíŸí«Ü±ÜqrÆÉ™. A¨Üá ÊÜá®ÜÔÕWÜã ÓÜíŸí—Ô¨Üáª™.

×í¨æ »ÝÃÜ¨ÝÌgÃæíŸ MáÑ ÍæÅàÐÜuÃÜá C¨ÜªÃÜá. Jí¨Üá ÓÜíhæ »ÝÃÜ¨ÝÌgÃÜá ±ÜÅÊÜaÜ®ÜÊÜ®Üá° 

ÊÜááXÔ B×°àPÜPæR ÖæãÃÜpÝWÜ CŸºÃÜá ÓÜí®ÝÂÔWÜÙÜá AÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜá, ®ÝÊÜâ PÝÎ¾àÃÜ©í¨Ü 

Ÿí©¨æªàÊæ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá. ®Ü¯°í¨Ü H®ÝWÜ¸æàPÜá ? Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃÜá »ÝÃÜ¨ÝÌgÃÜá. BWÜ 

B ÓÜí®ÝÂÔWÜÚŸºÃÜã ®ÝÊÜâ ÓÜí®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨æªàÊæ. ®ÝÊÜâ ŸÅÖÜ¾aÜ¿áìÊÜ®æ°à ÓÝ—

ÓÜ¸æàQ¨æ. ñÝÊÜâ ®ÜÊÜáWæ ŸÅÖÜ¾aÜ¿áìÊÜ®æ°à PÜÃÜá~ÓÜ¸æàPÜá Gí¨ÜÃÜá. »ÝÃÜ¨ÝÌgÃÜá B 

ÓÜí®ÝÂÔWÜÙÜ ÊÜÞñÜá PæàÚ ÊÜááWÜáÙÜ°PÜáR "BÀáñÜá. ¸æÚWæY ÎÐÜÂÃÜá ŸÃÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° ®ÜÊÜá¾ 

±ÜähÝWÜêÖÜPæR Ÿ¯°' Gí¨ÜÃÜá. BWÜ B ÓÜí®ÝÂÔWÜÚŸºÃÜá ±ÜÃÜÓÜ³ÃÜ ®æãàwPæãívÜÃÜá. AÊÜÃÜÈÉ 

JŸº »ÜWÜÊÜ®… ! ¯ÊÜá¾ ±ÜähÝWÜêÖÜ¨ÜÈÉ ÖæíWÜÓÜÃÜá CÃÜáÊÜ©ÆÉÊÜÐærà™? Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃÜá. BWÜ 

»ÝÃÜ¨ÝÌgÃÜá ¯ËìPÝÃÜÊÝX ¿ÞPæ C¨ÜªÃæ H®ÝWÜáñÜ¤¨æ? Gí¨ÜÃÜá. BWÜ ""®ÜÊÜáWæ ŸÃÜÆá 

ÓÝ«ÜÂËÆÉ, ®ÜÊÜáWæ ¸æàPÝ¨Ü¨Üáª ŸÅÖÜ¾aÜ¿áì. Ô÷à¿áÃÜá AÈÉ CÃÜáÊÝWÜ ®ÝÊÜâ 

±Üvæ¿ááÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÖæàWæ. ®ÝÊÜâ ŸÃÜáÊÜ©ÆÉ™. Ô÷à¿áÃÜá C¨ÜªÃæ ŸÅÖÜ¾aÜ¿áì ÖæàWæ 

EÚ©àñÜá? Ô÷à¿áÃÜá ŸÅÖÜ¾aÜ¿áìPæR ̄ Ñ¨Üœ'' Gí¨Üá AÊÜÄŸºÃÜá J¨ÝªvÜáñÜ¤ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. BWÜ 

»ÝÃÜ¨ÝÌgÃÜá ¯ÊÜáWæ ñÝÀá C¨ÝªÙÜÆÉÊæà ? Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃÜá. C¨ÝªÙæ Gí¨Üá AÊÜÃÜá 

ÖæàÚ¨ÜÃÜá. AíñÜã ñÝÀá GíŸ ÊÜÓÜá¤ CŸºÄWÜã C¨ÜªÊæáàÇæ B ñÝÀá ÖæíWÜÓÜá Gí¨Üá 

SbñÜÊÝX ®ÜíŸáñæ¤à®æ Gí¨ÜÃÜá. »ÝÃÜ¨ÝÌgÃÜ ÊÜÞ£Wæ ÓÜí®ÝÂÔWÜÚŸºÃÜá WÜÈŸÈWæãívÜÃÜá. 

»ÝÃÜ¨ÝÌgÃÜá BWÜ ñÜÃÜá|ÓÜí®ÝÂÔWÜÙæà ! ¯ÊÜá¾ ÃÜPÜ¤™, ÊÜÞíÓÜ, ÊÜáãÙæ¿áÈÉ Ô÷à¿áÃæà B¨Ü 

¯ÊÜá¾ ñÝÀá¿á »ÝWÜWÜÙæà Eíoá. ¯ÊÜá¾ ŸÅÖÜ¾aÜ¿áìPæR Ô÷à ¯Ñ¨ÜœÊÝ¨ÜÃæ CÊÜâWÜÙÜ®æ°ÆÉ 

ñÜvæ¨ÜáÖÝPÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà? Ô÷à¿áÃÜ ŸWæY D ñÜÃÜÖÜ¨Ü »ÝÊÜ®æ ÓÜÆÉ¨Üá. Ô÷à¿áÃÜ®Üá° PÝ|¨æà 

CÃÜáÊÜ¨Üá ŸÅÖÜ¾aÜ¿áìÊÜÆÉ™. ±ÜÃÜÔ÷à¿áÃÜ®Üá° PÜívÜÃÜã ÓÜÖæãà¨ÜÄ, ÊÜÞñÜê»ÝÊÜ®æ¿á®Üá° 

PÝ|áÊÜ¨Üá ŸÅÖÜ¾aÜ¿áì. »ÝÃÜ¨ÝÌgÃÜ ÊÜÞñÜ®Üá° PæàÚ AÊÜÄŸºÄWÜã PÝÊÜá¨Ü ŸWæY ÖæãÓÜ¨Ý¨Ü 

»ÝÊÜ®æ Ÿí©ñÜá. ®ÝÊÜâ PÝÊÜáÊÜ®Üá° GñÜ¤ÃÜ¨ÜÈÉoár ®æãàvÜ¸æàPÜÐærà. ®ÜÊÜá¾ »ÝÊÜ®æÀáí¨Ü 

A¨Ü®æ°à ÊÜáÈ®ÜWæãÚÓÜ¸ÝÃÜ¨Üá. B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾ »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá° PæwÔPæãívÜá¹qr¨æªàÊæ. 

®ÝÊÜâ C¨ÜÄí¨Ü ±ÝÃÝWÜ¨æà C¨ÜªÃæ ®ÜÊÜá¾ PÝÊÜáÊÜâ «ÜÊÜáìPÝÊÜáÊÝWÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ™. **

aÜñÜáËì«Ü ±ÜâÃÜáÐÝ¥ÜìWÜÙÜÈÉ PÝÊÜáÊÜä Jí¨Üá. ®ÜÊÜá¾ 

iàÊÜ®Ü¨Ü ´ÜÆÓÝ«Ü®æWæ PÝÊÜáÊÜâ ¸æàPÜá. A¥ÜìÊÜä ¸æàPÜá. PÝÊÜáÊÜâ 
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ÎÅàPÜêÐÜ¡ ? ±Üí. ÊÜáÙÜX g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì

fefefefefefefefefefefe
""PÝÇÝñÜ¾®Ý »ÜWÜÊÜñÝ ÍÜPÜÅ¨Ü±Üìi[ÝíÓÜ¿Þ'' (»ÝWÜ.10&22&30)

""AËÓÜ¾ÃÜOÝ¿á ñÜÓÜÂ > ÊÜÞ ÊÜÞ®ÜáÐæãà˜¿áËá£ ÊÜÞÊÜáWÜaÜfñÝñÜÕ@'' ñÝ.¯. 

»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü »ÜPÜ¤ÄWÜã ÖÜÆÊÜâÓÜÆ A—PÝÃÜ, Êæç»ÜÊÜ, ŸÆ ¯ËáñÜ¤ AÖÜíPÝÃÜ 
ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜÖÜg. A¨ÜÄí¨Ü ÓÜÊÜì¯¿ÞÊÜáPÜ ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáÃæ¿ááÊÜÃÜá. 
¨æàÊÜÃÜá E±Ý¿á©í¨Ü »ÜPÜ¤ÃÜ AÖÜíPÝÃÜ PÜÙæ¿ááÊÜ. A¨Üá AÊÜÊÜÞ®ÜÊÜÆÉ™, 
A®ÜáWÜÅÖÜ. Cí¨ÝÅÊÜñÝÄ Agáì®Ü¯Wæ ""®Ý®Üá ¼àÊÜá¯XíñÜ ŸÇÝyÜÂ''®æíŸ 
AÖÜí»ÝÊÜ ÊÜáãwñÜá. A¨ÜPæR ÎÅàPÜêÐÜ¡ gÃÝÓÜí«Ü®Ü ÓÜíÖÝÃÜPæR ¼àÊÜá®Ü hæãñæWæ 
Agáì®Ü®Ü®Üã° PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá Öæãà¨Ü. BWÜ gÃÝÓÜí«Ü D Agáì®Ü®Ü®Üá° PÜívÜá 
ÖÝÓÜÂ ÊÜÞw¨Ü. ""±ÜíaÜ±ÜíaÝÍÜ¨Ü¸æãªà˜¿áí ¸ÝÆ HÊÜ ÊÜáñæãà ÊÜáÊÜá'' 
(ñÝ.¯.) ""H®Üá PÜêÐÜ¡ ! D IÊÜñæô¨Üá ÊÜÃÜáÐÜ¨Ü ¸ÝÆPÜ Agáì®Ü. CÊÜ®æãvÜ®æ 
®Ý®æà®Üá PÝ¨ÝvÜáÊÜ¨Üá ? ®Ý®Üá PÝ¨ÝvÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ¼àÊÜá®æãvÜ®æ ÊÜÞñÜÅ'' 
Gí¨Ü. A¨Ü®Üá° PæàÚ Agáì®Ü ñÜÇæ ñÜXYÔ¨Ü. Agáì®Ü¯Wæ Ÿí¨Ü AÖÜíPÝÃÜ 
gÃÝÓÜí«Ü®Ü ÊÜÞ£¯í¨Ü CÚ©ñÜá¤. ¼àÊÜá¯XíñÜ ñÝ®Üá ±ÜÃÝPÜÅËá Gí¨Üá 
Agáì®Ü »ÝËÔ¨Üª. A¨Ü®Üá° ÎÅàPÜêÐÜ¡ gÃÝÓÜí«Ü®Ü ÊÜÞ£¯í¨Ü ±ÜÄÖÜÄÔ¨Ü. 
Agáì®Ü¯Wæ ñÜ®Ü° ÖÝWÜã ¼àÊÜá®Ü ÊÝÓÜ¤ÊÜþÝ®ÜÊÝÀáñÜá. ÊÜáñæã¤Êæá¾ ÎÅàPÜêÐÜ¡ 
Jí¨æà ©®Ü¨Ü AÍÜÌÊæáà«Ü¿áý ÖÜãw¨Ü. ÊÜá«ÜÂ¨ÜÈÉ ¸ÝÅÖÜ¾|®æãŸº Ÿí¨Ü. 
""ñÜ®Ü° ÖÜáqr¨Ü ÊÜáPÜRÙæÆÉ ÓÝ¿áá£¤Êæ. DWæãí¨Üá ÊÜáWÜáÊÜâ ÖÜáoárÊÜ©¨æ. 
ÎÅàPÜêÐÜ¡! ¯à®æà Ÿí¨Üá ÃÜQÒÓÜá'' Gí¨Ü. ÎÅàPÜêÐÜ¡ ¿áý©àQÒñÜ. BWÜ Agáì®Ü 
ÖæàÚ¨Ü ""®Ý®Üá ŸÃÜáÊæ. ÖÜáoárÊÜ ÊÜáWÜ®Ü®Üá° ÃÜQÒÓÜáÊæ'' Gí¨Ü. ̧ ÝÅÖÜ¾| ̄ ÐÜáuÃÜ. 
Agáì®Ü ! D PæÆÓÜ ¯¯°í¨ÝWÜ¨Üá, PÜêÐÜ¡®æà ÓÜÊÜá¥Üì®æí¨Ü. Agáì®Ü®Ü 
AÖÜíPÝÃÜ ÖæbcñÜá. A¼ÊÜÞ®Ü EQRñÜá. ""®Ü Ë±ÜÅ ñÝ¨ÜêÍæãà˜ÓÜ¾$ÂÖÜÊÜå… 
¿á¥æçÊÜ PæàÍÜÊÝ¨Ü¿á@'' (ñÝ.¯.) Agáì®Ü ®Üáw¨Ü & ""¸ÝÅÖÜ¾| ! ®Ü®Ü°®Üá° 
H®æí¨Üá £Ú©ÃÜáË ? ®Ý®æà®Üá PÜêÐÜ¡®æà®Üá ? ®Ý®Üá Agáì®Ü'' Gí¨Ü. ÎÅàPÜêÐÜ¡ 
®ÜÓÜá®ÜPÜR. ""®Ý®Üá ¯®Ü° ÊÜáWÜáÊÜ®Üá° ÃÜQÒÓÜÈÆÉÊÝ¨ÜÃæ AX°±ÜÅÊæàÍÜ ÊÜÞvÜáÊæ'' 
Gí¨Ü. ÖÜáqr¨Ü ¸ÝÅÖÜ¾|®Ü ÎÍÜá ÖÜáqr¨ÝPÜÒ| ÊÜÞ¿áÊÝÀáñÜá. BWÜ ÎÅàPÜêÐÜ¡ 
Agáì®Ü®Ü AÖÜíPÝÃÜ PÜÙæ¨Üá, ÊÜáñæ¤ B ÎÍÜáÊÜ®Üá° ñÜí¨Üá, Agáì®Ü®Ü AX°±ÜÅÊæàÍÜ 
EÚÔ¨Ü. ×àWæ ñÜ®Ü° »ÜPÜ¤ÄWæ BWÝWÜ ŸÃÜáÊÜ AÖÜíPÝÃÜÊÜ®Üá° AÊÜÊÜÞ®Ü©í¨Ü 
CÚÓÜáÊÜ. A¼ÊÜÞ®Ü PÜÙæ¿ááÊÜ. A—PÝÃÜ, Êæç»ÜÊÜ ÊæãoPÜáWæãÚÓÜáÊÜ. A¨ÜPæR 
¨ÝÓÜÃÜ A®Üá»ÜÊÜ¨Ü ÊÜÞñÜá & ""A±ÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨ÜÃæ JÚñÜá'' ""CpÝØíWæ 
CÃÜáÊæ®æãà ÖÜÄÁáà'' Gí¨Üá. ""Ë±Ü¨… ËÓÜ¾ÃÜ|í ÓÜ¾$êñÜÊÜå…'' ̈ æàÊÜÃÜ ÊÜáÃæÊÜâ 
A¨æà Ë±ÜñÜá¤. A¨ÜÄí¨ÜÇæà Ë±ÜñÜá¤. B±ÜñÜá¤™, AÊÜÊÜÞ®Ü. ÎÅàÖÜÄÁáà 



13  WWWWWWWWWWWW ÎÅàÓÜá«Ýgã®… 2020

""E±ÜÄaÜÃÜ'' GÆÉÃÜ ÊæáàÇæ AÊÜ®Ü ÍÝÓÜ®Ü. GÆÉÃÜ ÊæáàÇæ GÆÉÊÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÜ 
¨æàÊÜ®æãŸº¯ÃÜáÊÜ®æíŸá¨Ü®Üá° ¿ÞÃÜã ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃÜ¨Üá.

Cí¨ÜÅ¨æàÊÜÃÜá ÓÝÊÜì»èÊÜá ÓÜÊæàìÍÜ®Ü®Üá° ÊÜáÃæñÜÃÜá. "ÎÅàPÜêÐÜ¡ AÊÜ®æãŸº 
ÊÜá®ÜáÐÜÂ. ÊÜá®ÜáÐÜÂ ÓÜÖÜgWÜá|WÜÙÜá AÊÜ®ÜÈÉ' Gí¨Üá ŸWæ©¨ÜªÃÜá. A¨ÜPæR 
ÎÅàPÜêÐÜ¡ "Cí¨ÜÅ¿áý Cí¨ÜÅÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ' ñÜvæ¨Üá ¯ÈÉÔ¨Ü. ®Üí¨Ý©WÜÙÜá 
ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü A|ñæ¿áíñæ Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü WæãàÊÜ«Üì®Ü ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ BaÜÄÔ¨ÜÃÜá. 
ÓÜÊÜìÃÜ AíñÜ¿ÞìËá ÎÅàÖÜÄ¿á®Üá° Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü BÃÝ—Ô¨ÜÃÜá. ±ÜâOÝÂÖÜ& 
ÊÝaÜ®Ü ±ÜäÊÜìPÜÊÝX, Cí¨ÜÅ¿áýPÝRX Ô¨Üœ±ÜwÔ¨Ü GÆÉ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÚí¨Ü 
Wæãà&¸ÝÅÖÜ¾|ÃÜ®Üá° BÃÝ—Ô¨ÜÃÜá. GÆÉÄWÜã A®Ü°¨Ý®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. GÆÉÃÜã 
Ÿíw¿áÈÉ PÜáÚñÜá WæãàÊÜ«Üì®Ü±ÜÊÜìñÜPæR ±ÜÅ¨ÜQÒOæ ÖÝQ¨ÜÃÜá. 

""»ÜãñÝÌ˜£ËÓÜõñÜñÜ®Üá@ Ÿá»Üáhæà ŸÈí ÓÜ@'' (ñÝ. ¯. 13/63)

ÎÅàPÜêÐÜ¡ ñÝ®Üá ËÍÝÆÊÝ¨Ü ±ÜÅaÜívÜ¨æàÖÜ «ÜÄÔ¨Ü. Wæãà±ÜÃæÆÉ Ô¨Üœ±ÜwÔ¨Ü 
A±ÝÃÜ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨Ü. AÊÜñÝÃÜWÜÙÜÈÉ ±ÝÅPÜêñÜÃÜÓÜ»æãàWÜ ÎÅàÖÜÄWæ 
Eíoá. ®Ý®ÝË«ÜÊÝ¨Ü ÃÜÓÜ, ±Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° ÎÅàPÜêÐÜ¡ ÔÌàPÜÄÔ¨Ü. ®Üí¨Ý©WÜÙÜ®Üá° 
B®Üí¨ÜWæãÚÔ¨Ü. AaÜcÄ±ÜwÔ¨Ü. Wæãà±ÜÄWæ ×wÓÜÇÝÃÜ¨ÜÐÜár ÖÜÃÜáÐÜ. 
ÖÜÆÊÜÄWæ Cí¨ÜÅ±Üähæ ¯í£¨ÜªPæR JÙÜWæ »Ü¿á. ÎÅàPÜêÐÜ¡®ÜÈÉ ËÍÝÌÓÜÊÜä C©ªñÜá. 
ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü AÊÜñÝÃÜ ÈàÇæWÜÙÜ®Üá° ÖÝvÜáñÜ¤ ¸æorPæR ±ÜÅ¨ÜQÒOæ ÖÝQ¨ÜÃÜá. ÎÅàPÜêÐÜ¡ 
¸æor¨ÝPÝÃÜ¨ÜÈÉ »ÜáíiÔ¨Ü. Wæãà±ÜÃæãvÜ®æ ¸æorPæR ÊÜí©Ô¨Ü. A®æàPÜ ÃÜã±Ü 
ñÜÙæ¨Ü. ËÍÝÌÓÜ ÖæbcÔ¨Ü. 

»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü £ÃÜÓÝRÃÜ B±Ü£¤Wæ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜ & ""Ááà AñÝÂ¿á®… ñæà ±ÜÃÝŸ»ÜãÊÜâ@, 
Ááà ®Ü AñÝÂ¿á®… ®Ü ñæà ±ÜÃÝŸ»ÜãÊÜâ@'' (IñÜÃæà¿á.E±Ü.) ¿ÞÃÜá ¨æàÊÜÃÜ®Üá° 
ÊÜáÃæñÜÃæãà, ¹orÃæãà AÊÜÃæÆÉ Ÿ¨ÜáQ®ÜÈÉ ±ÜÃÝ»ÜÊÜ Öæãí¨ÜáÊÜÃÜá. ¿ÞÃÜá 
¨æàÊÜÃÜ®Üá° Gí©WÜã ÊÜáÃæ¿áÈÆÉÊæäà AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ PæÒàñÜÅ¨ÜÈÉ¿áã 
±ÜÃÝg¿áÊæà CÆÉ. C¨Üá E±Ü¯ÐÜñ… ÊÝ~.""¿á¥Ý Ë«Ý¿á Wæãà±ÝÇÝ@ 
ÓÜÖÜ PÜêÐÝ¡ ÊÜÅgí ¿á¿áá@ >'' CñÜ¤ Cí¨ÜÅ¯Wæ ñÜ®Ü° ±Üähæ ¯íñÜ¨Üáª PÜívÜá Ôoár 
Ÿí©ñÜá. 

""Cí¨æãÅà˜¥Ü ËÓÜ¾$êñÜÃÜ¥ÝíWÜ«ÜÃÝÊÜñÝÃÜ@ Êæáà[Ý®… ÓÜÊÜÞ©ÍÜñ…'' ñÝ. ¯.

""CñÜ§í ±ÝÅaæãà¨Ü¿áñ… PÜáÅ¨Üœ@ ÊÝPÜÂí aÝÖæàÍÜ ÊÜá®ÜáÂ®Ý'' »ÝWÜ.

Cí¨ÜÅ ÖæàÚ¨Ü. CÊÜÃÜá ÓÝÊÜÞ®ÜÂWæãÆÉÃÜá. PÝw®ÜÈÉ ÊÝÓÜ. ¨Ü®ÜWÜÙÜ 
ÓÜÖÜÊÝÓÜ. CÊÜÄWæ A¨æÐÜár ÓæãPÜáR™. B PÜêÐÜ¡®Ü®Üá° ®Üí¹ ®Ü®Ü°®Üá° AÊÜÊÜÞ¯& 
ÓÜá£¤ÃÜáÊÜÃÜá. ®Ý®Üá ÓÜÌWÜì¨Ü A—±Ü£. ¨æàÊÜñæWÜÙÜ Jvæ¿á. ¨æàÊæàí¨ÜÅ. CíñÜÖÜ 
®Ü®ÜWæ AÊÜÊÜÞ®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ""ÊÝaÝÆí	 ÊÜÞ¯®Üí	 ÊÜáñÜ¤í	 Aýí	 ±ÜíwñÜ&	
ÊÜÞ¯®ÜÊÜå… > PÜêÐÜ¡í ÊÜáñÜìÂí E±ÝÎÅñÜÂ Wæãà±Ý Êæáà aÜPÜáÅÃÜ²Å¿áÊÜå… >>'' »ÝWÜ
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ÎÅàPÜêÐÜ¡ ÊÜÞñÜáWÝÃÜ. AÖÜíPÝÄ. AÊÜ¯Wæ ®Ü®Ü° ÓÝÊÜá¥ÜìÂ¨Ü AÄËÆÉ. 
ñÝ®æãŸº ÊÜáÖÝþÝ¯ Gí¨Üá ŸWæ©ÃÜáÊÜ. AÊÜ®æãŸº ÓÝÊÜÞ®ÜÂ ÊÜá®ÜáÐÜÂ. AÊÜ®Ü 
ÊÜÞñÜá PæàÚ ®Üí¨Ý©WÜÙÜá ®Ü®Ü° BÃÝ«Ü®æ ÊÜáÃæñÜÃÜá. XÄ¿áý ÊÜÞw¨ÜÃÜá. D 
g®ÜWÜÚWæ ÍÝÓÜ÷þÝ®ÜQRíñÜ ÓÜPÝÊÜáPÜÊÜáìWÜÙÜ BPÜÐÜìOæ ÖæaÜác. CÊÜÄWæ Ÿá©œ 
PÜÈÓÜ¸æàPÜá. A¨ÜPÝRX &

""Êæáà[Ý®… ÓÜÊÜÞ©ÍÜ¨ÜáÃÜã¨ÜPÜ±ÜäWÜÊÜêÐær$Â$ç > 
ñæà	±æÅàÄñÝ@	ÓÜPÜÆWæãàPÜáÆ®ÝÍÜ®Ý¿á	«ÝÃÝ	ËñæàÃÜá@	>>''	ñÝ.¯. 

ÊæáàZWÜÚWæ Bþæ ÊÜÞw¨Ü. ""¯àÊæÆÉ WæãàPÜáÆPæR ñæÃÜÚ »ÝÄàÊÜáÙæ ÓÜáÄÔÄ. 
WæãàPÜáÆ¨Ü ÊÜá®æWÜÙÜá EÚ©ÃÜ¸ÝÃÜ¨Üá. WæãàÍÝÇæ ®ÝÍÜ±ÜwÔÄ. ®Ý®Üá ¯ÊÜá¾ 
×í¨æÁáà IÃÝÊÜñÜ HÄ ŸÃÜáÊæ'' Gí¨Üá. ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜ®Üá° ¹oár EÚ¨ÜÊÜÄWæ 
JÊæã¾Êæá¾ AÓÜáÃÝÊæàÍÜ ÓÜÖÜg. A¨ÜÄí¨ÝX Cí¨ÜÅ®Ü D ÊÜÞñÜáWÜÙÜá. 
WæãàPÜáÆ¨ÜÈÉ ÊæáàZWÜÙÜá ÓÜáñÜ¤Æã ±ÜÓÜÄÔ¨ÜÊÜâ. PÜñÜ¤Çæ, WÜávÜáWÜá, ÔwÆá, 
»ÝÄàÊÜáÙæ. ËáíaÜá Ëáíb¨ÜÊÜâ. «ÝÃÝPÝÃÜ ÊÜáÙæ. WæãàPÜáÆ ¯àÄ®ÜÈÉ 
ÊÜááÙÜáXñÜá. GÈÉ ®æãàw¨ÜÃÜÈÉ ±ÜÅÊÝÖÜ. A£ÊÜêÑr.Ë±ÜÄàñÜ aÜÚWÝÚ. 
ÎàñÜÊÝñÜPæR GÆÉÃÜã ®ÜvÜáX¨ÜÃÜá. ÎÅàPÜêÐÜ¡¯Wæ GÆÉÃÜã ÊæãÃæÖæãPÜRÃÜá. ""¯®Ü° 
ÊÜÞ£®Üíñæ ®Üvæ¨ÜÊÜâ. DWÜ ÃÜQÒÓÜá'' Gí¨Üá ¸æàwPæãívÜÃÜá. ÎÅàPÜêÐÜ¡ A»Ü¿á 
¯àw¨Ü. ÊÜáÙæ, WÝÚ, aÜÚWÜÙæÆÉ Cí¨ÜÅ®Ü PÝ¿áPÜÊæí¨Üá AÄñÜ. WæãàPÜáÆ, 
Wæãà±ÜÃÜá, WæãàÊÜâWÜÙÜ®Üá° PÜãvÜÇæà PÝ±ÝvÜÆá Ÿ¿áÔ¨Ü. A—PÝÃÜ, IÍÜÌ¿áì¨Ü 
ÊÜá¨Ü©í¨Ü ¨æàÊÜÃÜ®Üá° ÊÜáÃæñÜ Cí¨ÜÅ¯Wæ Ÿá©œ PÜÈÓÜÆá A±æàQÒÔ¨Ü. ñÜ®Ü° »ÜPÜ¤ÄWæ 
AÖÜíPÝÃÜ ŸÃÜ¸ÝÃÜ¨Üá. »ÜQ¤ ÖæaÜc¸æàPÜá. ËÊæàPÜ ¸æÙæ¿á¸æàPÜá. Ë®Ü¿á 
ñÜáí¹ÃÜ¸æàPÜá. C¨Üá ÎÅàÖÜÄ¿á A±æàPæÒ. ÎPæÒ ¯àvÜÈÆÉ. ÎPÜÒ| ¯àw¨Ü. ñÜ®Ü° 
ÊÜÞ£®Üíñæ ®Üvæ¨ÜÊÜÃÜ ÃÜPÜÒOæ ÓÜ¨Ý ñÜ®Ü° ÖæãOæ. ""±ÜägÁáà¨… »ÜQ¤»ÝÊæà®Ü ñÜí 
ÃÜPÝÒËáà£ ÊÜáñ…±Ü|@'' PÜãvÜÇæà ÎÅàPÜêÐÜ¡ WæãàÊÜ«Üì®Ü ±ÜÊÜìñÜÊÜ®æ°à ñÜ®Ü° 
QÃÜá¸æÃÜÚ®ÜÈÉ G£¤ ×w¨Ü. 

""ÊÝÊæáà®Ü	PÜíg¨ÜÆPæãàÊÜáÆ±Ý~®æçÊÜ	>	XÄÊÜÃÜí	±ÜÅÓÜ»Üí	¨Ü«ÝÃÜ''	ñÝ. ¯. 

""HPæà®Ü	ÖÜÓæ¤à®Ü	PÜêñÝÌ	WæãàÊÜ«Üì®ÝaÜÆÊÜå…	>	¨Ü«ÝÃÜ	ÈàÆ¿Þ''	»ÝWÜ. 

HÙÜá ÊÜÐÜì¨Ü ¸ÝÆPÜ ÎÅàPÜêÐÜ¡. ñÜ®Ü° ÊÜáê¨ÜáÊÜá«ÜáÃÜ PæãàÊÜáÆ PæçWÜÚí¨Ü 
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ÊÜáÖÜÑì ¿ÞýÊÜÆR$Â & 7 ? ±Üí. ÎÅà¯ÊÝÓÝaÝ¿áì 
®ÝWÜÃÜÖÜÚÛ

fefefefefefefefefefefe

 "ಆತ್ೂ್ಮೀದಾ್ಧರಂ ವಿನಾ ಲೂೀಕ್ೀ ಪರೂೀದಾ್ಧರಿಃ ಸುದುರಕೆರಿಃ" 
ಮಹಷ್್ಣಯಾಜ್ಞವಲಕೆಷ್ಯರು ಏಕಾಗ್ತ್ಯಿಂದ ಸ�ಯ್ಣನನು್ ಸು್ತತಿಸಲು ಅವರ 

ಸು್ತತಿಯಿಂದ ಪ್ತ್ಯಕ್ನಾಗಿ ಸ�ಯ್ಣನಾರಾಯಣನು ಹಿನೇಗೆ ಹನೇಳಿದನು -

ವರಂ ವೃಣೀರ್ವ ವಿಪರಿರ್್ಥ ಯದಿರ್ಂ ತ್ೀ ಸುದುಲ್ಥಭಮ್ ।
ತತ್ ತ್ೀ ದಾಸಾ್ಯಮಿ ಪ್ರಿೀತಾತಾ್ಮ ಮತಪ್ರಸಾದೂೀ ಹಿ ದುಲ್ಥಭಿಃ ।। (ಮ.ಭಾ.ಶಾಿಂತಿ.ಪ.)

 ವಿಪ್ಷ್್ಣಯನೇ! ನನ್ ಮನ�ನೇಭಲಷ್ತವಾದ ದುಲ್ಣಭವಾದ ವರವನು್ ಕನೇಳು. ನನ್ 
ಮನೇಲ್ ಸಿಂತುಷಟಿನಾಗಿರುವನು. ನನ್ ಅನುಗ್ಹ ಸುಲಭವಲ್ಲ.

ಆಗ ಸ�ಯ್ಣನಾರಾಯಣನ ದಶ್ಣನದಿಿಂದ ಸಿಂತುಷಟಿರಾದ ಮಹಷ್್ಣ ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಷ್ಯರು 
ಅವನಗೆ ಸಾಷಾಟಿಿಂಗನಮಸಾಕೆರವನು್ ಮಾಡಿ ಕನೇಳಿದರು - ಜಗತಪ್ರಕಾಶಕರನು್ ಮಿನೇರಿದ 
ಪ್ಕಾಶವುಳ್ಳ ಸ�ಯ್ಣನಾರಾಯಣನನೇ ! ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಯಾರ� ಕಾಣದ ಹಾಗ� 
ಉಪಯೊನೇಗಿಸದ “ಯಜುಮ್ಣಿಂತ್ಗಳನು್” ಬೆನೇಗನನೇ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವನು.

"ಯಜೂಂಷಿ ನೂೀಪಯುಕಾತುನ ಕ್ಷಿಪರಿಮಿಚಾ್ಛಮಿ ವೀದಿತುಮ್ । " (ಮ.ಭಾ.ಶಾಿಂತಿ.ಪ.)

ಸ�ಯ್ಣನಾರಾಯಣನು ಹನೇಳಿದನು - ನಾನು ನನೇನು ಬಯಸಿದ್ದನು್ ಕ�ಡುವನು.
ನನೇನು ನನ್ ಮುಖವನು್ ಅಗಲಮಾಡು. ಸರಸ್ವತಿಯು (ನನ್ ತ್ನೇಜ�ನೇರ�ಪ ವನೇದವಿದ್ಯ) 
ನನ್ನು್ ಪ್ವನೇಶಸುವಳು.

ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಷ್ಯರು ಮುಖವನು್ ಅಗಲಿಸಿದರು. ರವಿಯ ತ್ನೇಜ�ನೇರ�ಪ ವನೇದವಿದ್ಯಯು 
ಅವರ ಮುಖವನು್ ಪ್ವನೇಶಸಿತು. ಆ ತ್ನೇಜಸಿಸಿನ ಉಗ್ತ್ಯು ಅವರನು್ ಸುಡಲಾರಭಸಿತು. 
ರವಿಯ ಮಹಿಮಯ ಮಹತಿಯನು್ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದನೇ ಆ ತ್ನೇಜವನು್ ಧರಿಸಲು 
ಅಸಮರ್ಣರಾಗಿ ಅವರು ಸರೆ�ನೇವರವನು್ ಪ್ವನೇಶಸಿದರು.ತ್ನೇಜದಿಿಂದ ಪಿನೇಡಿತರಾದ 
ಅವರಿಗೆ ಸ�ಯ್ಣನಾರಾಯಣನು “ಋಷ್ಯನೇ ! ಒಿಂದು ಮುಹ�ತ್ಣದವರೆಗೆ ಈ 
ದಾಹವನು್ ಸಹಿಸು. ಇದು ತಾನಾಗಿಯನೇ ಶಾಿಂತವಾಗುವದು.ಒಿಂದು ಮುಹ�ತ್ಣದ 
ಅನಿಂತರ ಆ ದಾಹವು ಶಾಿಂತವಾಯತು.

ಆಗ ಸ�ಯ್ಣನಾರಾಯಣನು ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಷ್ಯರಿಗೆ ಹನೇಳಿದನು- “ಎಲ್ೈ ಸಾಧಕನ ! ಹ�ಸ 
ಯಜುವನೇ್ಣದವು ಖಿಲಭಾಗ ಹಾಗ� ಉಪನಷತ್ ಭಾಗಸಹಿತವಾಗಿ ನನ್ಲಿ್ಲ ಸಿಥಿರವಾಗುವದು. 
ಅದನು್ ನನೇನು ಜಗತಿ್ತಗೆ ಕ�ಡುವಿ. ನನೇನು ಸಿಂಪೂಣ್ಣ ಶತಪರ ಬಾ್ಹ್ಮಣವನು್ ರಚ್ಸುವಿ. 
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ಅನಿಂತರ ನನೇನು ಸಾಿಂಖ್ಯ-ಯೊನೇಗ (ಭಗವತ್ತತ್ವಜ್ಾನ+ಭಗವತಾಪ್ರಪಿ್ತಯ ಉಪಾಯವಾದ 
ಭಕ್್ತ)ಗಳನು್ ಜಗತಿ್ತಗೆ ತಿಳಿಸಿಹನೇಳಿ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಾಗುವಿರಿ”. ಇಷುಟಿ ಹನೇಳಿ 
ಸ�ಯ್ಣನಾರಾಯಣನು ಅಿಂತಹಿ್ಣತನಾದನು.

“ ............ ಭಗವಾನಾಹ ಭಾಸಕೆರಿಃ ।

ಪರಿತಷಾಠಾಸ್ಯತ ತ್ೀ ವೀದಿಃ ಸಖಿಲಿಃ ಸೂತತುರೂೀ ದಿ್ವಜ ।

ಕೃತ್ಸ್ಂ ಶತಪರಂ ಚೈವ ಪರಿಣೆೀರ್ಯಸ್ ದಿ್ವಜರ್ಥಭ ।

ತಸಾ್ಯಂತ್ೀ ಚಾಪುನಭಾ್ಥವೀ ಬುದಿ್ಧಸತುವ ಭವಿರ್ಯತ ।

ಪಾರಿಪ್ಸ್ಯತ್ೀ ಚ ಯದಿರ್ಂ ತತ್ ಸಾಂಖ್ಯಯೀಗೀಪ್್ಸತಂ ಪದಮ್ ।
ಏತಾವದುಕಾತುವಾ ಭಗವಾನಸತುಮೀವಾಭ್ಯವತ್ಥತ ।।” (ಮ.ಭಾ.ಶಾಿಂತಿಪವ್ಣ)

ವರವನು್ ಸಿ್ವನೇಕರಿಸಿ ಆನಿಂದದಿಿಂದ ಮನಗೆ ಬಿಂದ ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಷ್ಯರು ಏಕಾಗ್ಚ್ತ್ತರಾಗಿ 
ಧಾ್ಯನಸಥಿರಾದರು. ಆಗ ಓಿಂಕಾರಪೂವ್ಣವಾದ ಸ್ವರವ್ಯಿಂಜನ ಸಹಿತವಾದ ವಾಙ್ಮಯ ಸರಸ್ವತಿಯು 
ಪ್ತ್ಯಕ್ಳಾದಳು. ಆಗ ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಷ್ಯರು ನಮಸಕೆರಿಸಿ ಅಘ್ಯ್ಣ-ಪಾದ್ಯಗಳನು್ ಕ�ಟುಟಿ ಹ�ಸ ಆ 
ಯಜುವನೇ್ಣದವನು್ ಸಿ್ವನೇಕರಿಸಿದರು. ತಾವು ಕಿಂಡ ಯಜುವನೇ್ಣದವನು್ ಅವರು ಶುಭ್ನಾದ 
ಸ�ಯ್ಣನಿಂದ ಪಡೆದುದರಿಿಂದ ಇದಕಕೆ “ಶುಕ್ಲಯಜುವನೇ್ಣದ”ವಿಂದು ಕರೆದರು.

“ಆದಿತ್್ಯೀನೀಮಾನ ಶುದಾ್ಧನ (ಶುಕಾಲಿನ) ಯಜೂಂಷಿ ವಾಜಸನೀಯೀನ 
ಯಾಜ್ಞವಲಕೆ್ಯೀನಾಖಾ್ಯಯಂತ್ೀ” ( ಬೃ.ಉ.ಅ-)

ಸ�ಯ್ಣನಾರಾಯಣನು ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಷ್ಯರಿಗೆ ಕುದುರೆಯ ರ�ಪದಿಿಂದ ಯಜುವನೇ್ಣದ 
ವಿದ್ಯಯನು್ ಕ�ಟಿಟಿದ್ದರಿಿಂದ ಈ ಶುಕ್ಲಯಜುವನೇ್ಣದ ಸಿಂಹಿತ್ಗಳು “ವಾಜಸನನೇಯಸಿಂಹಿತ್" 
ಎಿಂದು ಪ್ಸಿದ್ಧವಾದವು.

“ವಾಜಿನಸತುೀ ಸಮಾಖಾ್ಯತಾಿಃ ಸೂಯೀ್ಥಽಪ್ಯಶೂ್ವೀ ಭವೀದ್ಯತಿಃ ।” (ವಿ.ಪು)

 ಈ ಶುಕ್ಲಯಜುವನೇ್ಣದದಲಿ್ಲ ೧೫ ಶಾಖಗಳಿವ. ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಷ್ಯರು ಈ ಶಾಖಗಳನು್ ಕಣ್ವ-
ಮಾಧ್ಯಿಂದಿನ ಇತಾ್ಯದಿ ಶಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದನೇಶಸಿದರು.

“ಜಗೃಹುಿಃ ವಾಜಸನ್ಯಸಾತುಿಃ ಕಾರ್ವಮಧ್ಯಂದಿನಾದಯಿಃ” (ಭಾಗ)

“ಶಾಖಾಭೀದಾಸುತು ತ್ೀಷಾಂ ವೈ ದಶ ಪಂಚ ಚ ವಾಜಿನಾಮ್ ।
ಕಾಣ್್ವದಾ್ಯಸು್ಸಮಹಾಭಾಗ ಯಾಜ್ಞವಲಾಕೆ್ಯಿಃ ಪರಿಕೀತ್ಥತಾಿಃ ।।” (ವಿ.ಪು)

ಆ ಶಾಖಗಳು, ಅವುಗಳನು್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು - ೧) ಕಾಣ್ವರು (ಕೃಷಾ್ಣವನೇಣಾ 
ಪ್ದನೇಶದವರು) ೨) ಬೌಧನೇಯ (ಮಹಾರಾಷಟ್ರ) ೩)ಶಾಫನೇಯ (ಅಮರಕಿಂಟಕ) (೪) 
ಮಾಧ್ಯಿಂದಿನ (ಸರಯ�ತಿನೇರ) ೫)ಜಾಬಾಲ (ನಮ್ಣದಾ-ವಿಿಂಧ್ಯ) ೬) ತಾಪನನೇಯ 
(ನಮ್ಣದಾ ಉತ್ತರತಿನೇರ) ೭)ಕಾಪನೇಲ (ಮಾಳವಾ) ೮) ಪೌಿಂಡ್ವತಸಿ (ಮಾಳವಾ) ೯) 
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ಆವಟಿಕ (ಮಾಳವಾ). ೧೦)ಪರಮಾವಟಿಕ (ಗೌಡದನೇಶ) ೧೧) ಪಾರಾಶರ (ಮರುಪ್ದನೇಶ) 
೧೨) ವೈಧನೇಯ (ಗೌಡಪ್ದನೇಶ) ೧೩) ವೈನನೇಯ (ಬೌದ್ಧಪವ್ಣತ-ಟಿಬೆನೇಟ್) ೧೪) ಔಧನೇಯ 
(ಗುಜ್ಣರ) ೧೫) ಗಾಲವ (ಸೌರಾಷಟ್ರ) - ಚರಣವೂ್ಯಹ.

ಅನಿಂತರದಲಿ್ಲ ಶ�ನೇಧವಾದ ಮತ್್ತರಡು ಶಾಖಗಳು - ೧) ಬೆೈಜವ (ನಾರಾಯಣ 
ಸರೆ�ನೇವರ) ೨) ಕಾತಾ್ಯಯನ (ನಮ್ಣದಾ ಸರೆ�ನೇವರ) ಇವುಗಳಲಿ್ಲಯ� ಸಾಕಷುಟಿ 
ಉಪಭೆನೇದಗಳಿವ. ಎಲ್ಲ ಉಪಭೆನೇದಸೆನೇರಿ ೧೦೧ ಶಾಖಗಳು ಈ ವನೇದಕಕೆ ಇವ. “ವಾಯು 
ಪುರಾಣ”ದಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪನಾಮಾಿಂತರದಿಿಂದ ಪೂರನೇ್ಣಕ್ತ ೧೫ ಶಾಖಗಳ ಉಲ್್ಲನೇಖ ಹಿನೇಗಿದ -

“ಯಾಜ್ಞವಲಕೆ್ಯಶ್ಚ ಶಷಾ್ಯಸತುೀ ಕರ್ವವೈಧೀಯಶಾಲಿನಿಃ ।
ಮಧ್ಯಂದಿನಶ್ಚ ಶಾಪೀಯೀ ವಿದಗ್ಧಶಾ್ಚಪ್ಯ ಉದ್ದಲಿಃ ।।

ತಾಮಾರಿಯರಶ್ಚ ವಾತ್ಸ್ಯಶ್ಚ ತಥಾ ಗಾಲವಶೈಶರಿೀ ।
ಆಟವಿೀ ಚ ತಥಾ ಪಣೀ್ಥ ವಿೀರಣೀ ಸಪರಾಯರಿಃ।।

ಇತ್್ಯೀತ್ೀ ವಾಜಿನಿಃ ಪರಿೀಕಾತು ದಶ ಪಂಚ ಚ ಸಂಸ್ಮಮೃತಾಿಃ ।
ಶತಮೀಕಾಧಕಂ ಕೃತ್ಸ್ಂ ಯಜುಷಾಂ ವೈ ವಿಕಲ್ಪಕಾಿಃ ।।” (ವಾ.ಪು)

ಇಷಟಿಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನು್ ಕ�ಡುವ ಉದ್ದನೇಶ್ಯ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯವು ಅದಷುಟಿ 
ಶ್ನೇಮಿಂತವಾಗಿದ ಎನು್ವದನು್ ತಿಳಿಸುವದಾಗಿದ.

(ಆದರೆ ಇಿಂದಿನ ಯುವಜನಾಿಂಗ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಿಂದ ಅನಭಜ್ಞವಾಗಿದಯಲ್ಲ ಎಿಂದು 
ದುಥಃಖವಾಗುತಿ್ತದ.)  “ಕರಿಯಾಸ್ದಿ್ಧಿಃ ಸತ್್ವೀ ವಸತ ಮಹತಾಂ ನೂೀಪಕರಣೆೀ” ಮಹಷ್್ಣ 
ಯಾಜ್ಞವಲಕೆಷ್ಯರು ಜಿನೇವನದಲಿ್ಲ ಅನನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಿಂದರ� ಸೆ�ನೇಲನ�್ಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 
ಶುಕ್ಲಯಜುವನೇ್ಣದವಿಂಬ ವಾಙ್ಮಯಕ�ನೇಶವನ್ನೇ ಪಡೆದರು.

ಈ ಶುಕ್ಲಯಜುವ್ಣನೇದದಲಿ್ಲ ಒಟುಟಿ ೪೦ ಅಧಾ್ಯಯಗಳಿವ. ೩೦೩ ಅನುವಾಕಗಳಿವ. 
೧೯೩೫ ಮಿಂತ್ಗಳಿವ. ಕಮ್ಣಕಾಿಂಡಕಕೆ ಹಾಗ� ಅಧಾ್ಯತ್ಮಚ್ಿಂತನಗೆ ಅತು್ಯಪಯುಕ್ತ 
ಮಿಂತ್ಗಳು ಈ ವನೇದದಲಿ್ಲವ. (ಇದರ ವಿವರ ಮುಿಂದಿನ ಸಿಂಚ್ಕಯಲಿ್ಲ... )   ...ಕ್ಮಶಥಃ...

ಸೌರಭ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದಾ್ಯಲಯ ಬೀಸ್ಗ ಶಬಿರ
ಏಪಿ್ಲ್ 24 ರಿಿಂದ ಮನೇ 24 ರ ವರೆಗೆ ಬಾಲಕ ಹಾಗ� ಬಾಲಕ್ಯರಿಗೆ ಪ್ತ್್ಯನೇಕ ಶಬರ 

ನಡೆಸಲಾಯತು. ನತ್ಯಸೆ�್ತನೇತ್, ಪೂಜಾಪದ್ಧತಿ, ಪಿಂಚಗವ್ಯ ಹಾಗ� ಯಜ್ಞೆ�ನೇಪವಿನೇತಧಾರಣ 
ಪದ್ಧತಿ, ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು, ಸುಳಾದಿಗಳು, ತುಳಸಿನೇಪೂಜ ಇತಾ್ಯದಿಗಳನು್ ಕಲಿಸಲಾಯತು.  
ದಶಾವತಾರದ ಪರಿಚಯ, ರಾಮಾಯಣ ಪಾತ್ಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲಾಯತು. 

ಶ್ನೇಗಳ ಅನುಗ್ಹದಿಿಂದ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಪರಿನೇಕ್ಯೊಿಂದಿಗೆ ಶಬರವು ಅಪರ�ಪವಾಗಿ 
ನಡೆದು  ಯಶಸುಸಿ ಪಡೆಯತು  -ಪಂ. ಪರಿಮೀದಾಚಾಯ್ಥ ಪೂಜಾರ
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ಯೊನೇಗಾಚಾಯ್ಣ ಕದ್ಣಮರ ಪತಿ್ ದನೇವಹ�ತಿಯು ೧೨ ಗುಣಗಳಿಿಂದ ತನ್ 
ಪತಿಯನು್ ಒಲಿಸಿಕ�ಿಂಡಳು ಎಿಂಬ ವಿಷಯವನು್ ಉಪಸಿಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಾಗವತ-
ಕಾರರು ಹಿನೇಗೆ ಹನೇಳುತಾ್ತರೆ - “ತ್ನೇಜಿನೇಯಾಿಂಸಮತ್�ನೇಷಯತ್” = ಅಪರೆ�ನೇಕ್ಜ್ಾನಯಾದ 
ತನ್ ಪತಿಯನು್ ಒಲಿಸಿದಳು.

ಸಿತ್ರನೇಧಮ್ಣ-ಸಿತ್ರನೇಕತ್ಣವ್ಯಗಳನು್ ನಾವು ಪ್ವಚನಗಳಲಿ್ಲ ಉಪದನೇಶಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ 
ಹಣು್ಣಮಕಕೆಳು ಕನೇಳುವ ಒಿಂದನೇ ಪ್ಶ್ - ಕತ್ಣವ್ಯ ಹಾಗ� ಉಪದನೇಶವಲ್ಲ ನಮಗೆ�ನೇಸಕೆರ 
ಮಾತ್ವನೇ ? ನಮ್ಮ ಗಿಂಡನಗೆ ಯಾವ ಕತ್ಣವ್ಯವಿಲ್ಲವನೇ ? ಕದ್ಣಮರು ಜ್ಾನಗಳು. ನಮ್ಮ 
ಗಿಂಡ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವನೇಕ ಅವನನು್ ಒಲಿಸಬೆನೇಕು ?

ಅಹುದು. ಈ ಪ್ಶ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವ. ಕುಟುಿಂಬದ ಸಾ್ವಸಥಿಷ್ಯ ಕನೇವಲ ಗೃಹಿಣಿಯ 
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಲ್ಲ. ಮನಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲ್ಲರದ� ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿದ. ಮನಯ ಯಜಮಾನ 
ಎನ್ಸಿಕ�ಿಂಡವನ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಅತಿಹಚಾಚಿಗಿದ. ಸಕಲ ಧಮ್ಣಶಾಸತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ೯೦ ಪ್ತಿಶತ 
ಉಪದನೇಶಗಳು (ಉಪನಯನಾದಿ ಮರಣಾಿಂತ) ಮನಯ ಯಜಮಾನನಗೆ�ನೇಸಕೆರವನೇ 
ಇವ. ಅವನು್ ಜಿನೇವನದಲಿ್ಲ ಕಾಯ್ಣರ�ಪಕಕೆ ತರುವುದು ಅನವಾಯ್ಣವಾಗಿದ.

ವಿವಾಹಸಿಂಸಾಕೆರದಲಿ್ಲ ಪತಿ-ಪತಿ್ಯರಿಿಂದ ಪುರೆ�ನೇಹಿತರು ಜತ್ಜತ್ಯಾಗಿ ಮಾಡುವ 
ಕತ್ಣವ್ಯಗಳನು್ ಪ್ತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸುತಾ್ತರೆ. ಸಿಂಸಕೆಕೃತ ಬಾರದಿದು್ದದರಿಿಂದ ಯಾರ� ಈ 
ಕಡೆಯಲಿ್ಲ ಗಮನ ಹರಿಸುವದಿಲ್ಲ.

ಇಬ್ಬರ� ಜತ್ಯಾಗಿಯನೇ ಮಾಡಲ್ನೇಬೆನೇಕಾದ ಕತ್ಣವ್ಯಗಳು -

ಕನಾ್ಯದಾನ ಮಾಡುವ ಮಾವನು ಅಳಿಯನಿಂದ ಹಿನೇಗೆ ಪ್ತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸುತಾ್ತನ - 
"ಧಮನೇ್ಣ ಚ ಅರನೇ್ಣ ಚ ಕಾಮನೇ ಚ ನ ಅತಿಚರಿತವಾ್ಯ ತ್ವಯಾ” (ಧಮ್ಣ-ಅರ್ಣ(ಆರ್್ಣಕ 
ವ್ಯವಹಾರ) ಹಾಗ� ಮನದಿಚೆಛಾಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲಿ್ಲ ಹಿಂಡತಿಯನು್ ದ�ರವಿಡಬೆನೇಡ) 

ದ�್ಯತದಲಿ್ಲ ಗಿಂಡಿಂದಿರು ಸೆ�ನೇತರ� ನಾನು ಅವರ ಸಹಧಮಿ್ಣಣಿ, ಅವರು 
ದಾಸರಾದರ� ನಾನು ಅವರ ಜತ್ಯಲಿ್ಲರುವದು ನನ್ ಧಮ್ಣವಾಗಿದ ಎಿಂದು ದೌ್ಪದಿಯು 
ಕೌರವಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸಾರಿ ಹನೇಳುತಾ್ತಳೆ.

“ಸಮಾನಧಮಿ್ಥಣೀಮಾಹುಿಃ ಭಾಯಾ್ಥಂ ಯಸಾ್ಮದಿ್ವಪಶ್ಚತಿಃ ।
ಸಹೈವ ಕಮ್ಥ ಕತ್ಥವ್ಯಂ ಪತೌ ದಾಸೀ ಹಿ ಭಾಯ್ಥಯಾ । ।” ಮ.ಭಾ.ತಾ.ನ 

ÊÜ¯ñÝ ËþÝ®Ü
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೧) ಧಮಾ್ಣಚರಣೆ ಜತ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಬೆನೇಕು. ಧಮಾ್ಣಚರಣೆಯಲಿ್ಲ ನನಗೆ ವಿಶಾ್ವಸವಿಲ್ಲ, 
ಅದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್್ತಯಲ್ಲ, ಬೆನೇಕಾದರೆ ನನೇನು ಮಾಡಿಕ�ನೇ ಎನು್ವಿಂತಿಲ್ಲ. ಆಸಕ್್ತ-ವಿಶಾ್ವಸ 
ಬೆಳೆಸಿಕ�ಳ್ಳಲ್ನೇಬೆನೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾನವನು ಪಶುವಾಗುವನು. “ಧಮನೇ್ಣಣ ಹಿನೇನಾಥಃ 
ಪಶುಭಥಃ ಸಮಾನಾಥಃ”

೨) ಆರ್್ಣಕವ್ಯವಸೆಥಿಯಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರ� ಭಾಗವಹಿಸಬೆನೇಕು. ಗಿಂಡನು ಗಳಿಸಿ ತಿಂದರೆ 
ಹಿಂಡತಿಯು ತಿಿಂಗಳ ಕ�ನವರೆಗೆ ಕಡಿಮ ಬನೇಳದಿಂತ್ ಸಿಂಯೊನೇಜಿಸಬೆನೇಕು.

ಸದಾ ಪರಿಹೃರ್ಯಾ ಭಾವ್ಯಂ ಗೃಹಕಾಯೀ್ಥರು ದಕ್ಷಯಾ ।
ಸುಸಂಸಕೆಮೃತ್ೂೀಪಸಕೆರಯಾ ವ್ಯಯೀ ಚಾಮುಕತುಹಸತುಯಾ । ಮನು-೫/೧೫೦

ನಾನು ಭೆ�ನೇಗ ಮಾಡುತ್್ತನೇನ, ಹಿಂಡತಿ ಅರವಾ ಗಿಂಡ ಹಾಳುಬಾವಿ ಬನೇಳಲಿ 
ಎನ್ಬಾರದು. ಇಬ್ಬರ� ಸೆನೇರಿ ಸಿಂಸಾರದ ಭಾರವನು್ ಹ�ತು್ತಕ�ಳ್ಳಬೆನೇಕು. ವಿಶನೇಷವಾಗಿ 
ಧನಸಿಂಗ್ಹ, ಖಚು್ಣ, ಮನಯ ಪಾವಿತ್ಷ್ಯ, ಧಮ್ಣಕಾಯ್ಣ, ಊಟ-ಆತಿರ್ಯ, ಮನಯ 
ವಸು್ತಗಳ ಸಿಂರಕ್ಣೆ ಇವಲ್ಲವುಗಳ ಜವಾಬಾ್ದರಿ ಹಣು್ಣಮಕಕೆಳದಾ್ದಗಿದ.

“ಅರ್ಥಸ್ಯ ಸಂಗರಿಹೀ ಚೈನಾಂ ವ್ಯಯೀ ಚೈವ ನಯೀಜಯೀತ್ ।
ಶೌಚೀ ಧಮೀ್ಥಽನನೂಪಂಕಾ್ಯಂ ಚ ಪಾರಿಣ್ಹ್ಯಶ್ಚ ವಿೀಕ್ಷಣೆೀ ।।” ಮನು 

ದೌ್ಪದಿಯು ಹನೇಳುತಾ್ತಳೆ - ಕುಟುಿಂಬದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನು್ ನನ್ ಗಿಂಡಿಂದಿರು 
ನನ್ಮನೇಲ್ ಹಾಕ್ ತಮ್ಮ ಸದಾಚರಣೆಯಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತರಾಗುತಾ್ತರೆ. ನಾನು ಅದನು್ ಹಗಲು-
ರಾತಿ್ ಎನ್ದನೇ ವ್ಯವಸೆಥಿ ಮಾಡುತ್್ತನೇನ.

ಮಯ ಸವ್ಥಂ ಸಮಾಸಜ್ಯ ಕುಟುಂಬಂ ಭರತರ್ಥಭಾಿಃ । .........
ಸುಖಂ ಸವ್ಥಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ರಾತರಿ್ಯಹಾನ ಘಟಾಮಿ ವೈ ।। ಮ.ಭಾ.ವನ ಪ.

೩) ಕಾಮವಿಂದರೆ ಇಚೆಛಾ. ಇಚೆಛಾಗಳು ಆರ್್ಣಕ-ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ಯಾವುದನೇ 
ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವನು್ ಪರಸ್ಪರ ಸುಖಕಾಕೆಗಿ ಪರಸ್ಪರರು ಪರೆೈಸುವದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ. 
ಹಿಂಡತಿಗೆ ಒಬ್ಬಿಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಸಾ್ವತಿಂತ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರ� ಮನಯಲಿ್ಲ ಅವಳನು್ ತಿಂದ-
ತಾಯಗಳು, ಗಿಂಡ-ಮೈದುನಾದಿಗಳು ಅತ್ಯಿಂತ ಆದರದಿಿಂದ ನ�ನೇಡಿಕ�ಳ್ಳಬೆನೇಕು. 
ಕಾಲಕಾಲದಲಿ್ಲ ಭ�ಷಣ-ಆಭ�ಷಣಗಳಿಿಂದ ಅವಳನು್ ಸಿಂತಸಪಡಿಸಬೆನೇಕು. ಇದರಿಿಂದ 
ಕುಟುಿಂಬಕಕೆ ಕಲಾ್ಯಣವಾಗುತ್ತದ. ಮಿಂಗಲವಾಗುತ್ತದ.

“ಪ್ತೃಭಿಃ ಭಾರಿತೃಭಶ್ಚಚೈತಾಿಃ ಪತಭದೀ್ಥವರೈಸತುಥಾ ।
ಪೂಜಾ್ಯ ಭೂರಯತವಾ್ಯಶ್ಚ ಬಹುಕಲಾ್ಯರಮಿೀಪು್ಸಭಿಃ ।।” ಮನು

ಯಾವ ಮನಯಲಿ್ಲ ಹಿಂಡತಿ ಗಿಂಡನಿಂದ ಸಿಂತುಷಟಿಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ, ಹಿಂಡತಿಯಿಂದ ಗಿಂಡ 
ಸಿಂತುಷಟಿನಾಗಿದಾ್ದನ ಆ ಮನಯಲಿ್ಲ ಮಿಂಗಳ, ಆನಿಂದ ಯಾವಾಗಲ� ಇರುತ್ತದ.



20 WWWWWWW WWWWWÎÅàÓÜá«Ý gã®… 2020

“ಸಂತುರ್ೂ್ೀ ಭಾಯ್ಥಯಾ ಭತಾ್ಥ ಭತಾರಿ್ಥ ಭಾಯಾ್ಥ ತಥೈವ ಚ।
 ಯಸ್್ಮನನೂೀವ ಕುಲೀ ನತ್ಯಂ ಕಲಾ್ಯರಂ ತತರಿ ವೈ ಧುರಿವಮ್ ।।” ಮನು ೩/೬೦

ವೈವಾಹಿಕಜಿನೇವನವಿಂದರೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತ ದುಥಃಖಪಡುವದಲ್ಲ. ಕ್ಿಂತು ಇದು್ದದರಲಿ್ಲ 
ಪರಸ್ಪರ ಹ�ಿಂದಾಣಿಕ ಮಾಡಿಕ�ಿಂಡು ಆನಿಂದದಿಿಂದ ಇರುವುದರಲಿ್ಲಯನೇ ಸಾರ್ಣಕತ್ಯದ.

ಮನುಸ್ಮಕೃತಿಯು ಹನೇೇಳಿದ “ನ ಸಿತ್ರನೇ ಸಾ್ವತಿಂತ್ಷ್ಯಮಹ್ಣತಿ” (ಮನು.೯.೩) ಎಿಂಬ 
ಅಧ್ಣವಾಕ್ಯವನು್ ಇಟುಟಿಕ�ಿಂಡು ಭಾರತಿನೇಯಸಿಂಸಕೆಕೃತಿಯು ಹಣು್ಣಮಕಕೆಳ ಶ�ನೇಷಣೆಯನು್ 
ಅನುಮನೇದಿಸುತ್ತದ ಎಿಂದು ೧೯ನನೇ ಶತಮಾನದಿಿಂದ ಸ್ವಯಿಂಘನೇಷ್ತ ವಿಮಶ್ಣಕರು, 
ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ನ�ರಾರು ವಿಮಶ್ಣ, ಕರ, ಕಾದಿಂಬರಿಗಳನು್ ರಚ್ಸಿದಾ್ದರೆ. ಜನರ 
ಮನಸಸಿನ�್ ಕಡಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಇವರಾರ� ನಮ್ಮ ಧಮ್ಣಗ್ಿಂರಗಳನು್ ಓದಿಲ್ಲ. 
ಪಾಶಚಿಮಾತ್ಯದನೇಶದಲಿ್ಲ ಸಿತ್ರನೇಯು “ಭೆ�ನೇಗದ ಸಾಧನ”ಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅವಳು ತಿಂಗಿ, 
ಅಕಕೆ, ತಾಯಯಾಗಿದಾ್ದಳೆ. ಆದರಣಿನೇಯಳಾಗಿದಾ್ದಳೆ.

 “ಸಿತ್ರನೇಸಬಲಿನೇಕರಣವು” ವಿದನೇಶದ ಹಣು್ಣಮಕಕೆಳಿಗೆ ಬೆನೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿಂಸಕೆಕೃತಿಯಲಿ್ಲ 
ಬೆಳೆದವರಿಗಲ್ಲ. ಇಿಂದು ನಮ್ಮ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಪಾಶಾಚಿತ್ಯಸಿಂಸಕೆಕೃತಿಯ ಅಿಂಧಾನು-
ಕರಣದಿಿಂದ ತಮ್ಮ ಹುಟಿಟಿನ ಉದ್ದನೇಶ್ಯವನು್ ಮರೆತು, ವಿದನೇಶನೇಯ ಆಕಷ್ಣಣೆರಗೆ�ಳಗಾಗಿ, 
ಯಾವ ಸಾಧನಯನ�್ ಮಾಡದನೇ, ಮಾನವಜಿನೇವನವನು್ ಹಾಳುಮಾಡಿಕ�ಿಂಡು 
ದುಥಃಖಿಗಳಾಗುತಿ್ತದಾ್ದರೆ.

ಸತ್ಯವಾಗಿಯ� ಯಾರ� ಸ್ವತಿಂತ್ರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ� ಭಗವಿಂತನ ಅಧನೇನರು. ಭಗವಿಂತನ 
ಆಜ್ಾರ�ಪವಾದ ಶಾಸತ್ರಗಳ ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನದಲಿ್ಲ ಸಾಧನ ಮಾಡುವುದನೇ ಸಾರ್ಣಕತ್-
ಯಾಗಿದ. ಯೊನೇಗ್ಯಗುರುಗಳ ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನದಲಿ್ಲ ಶಾಸತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ತಾನು 
ಯಾವ ನಯಮಗಳನು್ ಪಾಲಿಸಬೆನೇಕು ಎಿಂದು ನಧ್ಣರಿಸಿ, ಸುವ್ಯಸಿಥಿತ (Self-Disciplined) 
ಜಿನೇವನ ಮಾಡುವುದನೇ ಇಿಂದಿನ ಸಾ್ವತಿಂತ್ಷ್ಯಶಬ್ದದ ಅರ್ಣವಾಗಿದ. ಸಾ್ವತಿಂತ್ಷ್ಯವಿಂದರೆ 
ಉಚಛಾಕೃಿಂಖಲತ್ ಅಲ್ಲ.

ಉಚಛಾಕೃಿಂಖಲ ಸಾ್ವತಿಂತ್ಷ್ಯವು ಗಿಂಡು-ಹಣು್ಣ ಇಬ್ಬರಿಗ� ಇಲ್ಲ. ಅದರಲಿ್ಲಯ� ದ�ಷ್ತ 
ಸಮಾಜವು ಒಬ್ಬಿಂಟಿಗಳಾದ ಹಣ್ಣನು್ ಪವಿತ್ವಾಗಿರಲು ಬಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ಕೃತಿ 
ನಯಮ. ಇಿಂದು ಹಚ್ಚಿನ ಹಣು್ಣಮಕಕೆಳು ಉಚಛಾಕೃಿಂಖತ್ಯನ್ನೇ ಸಾ್ವತಿಂತ್ಷ್ಯವಿಂದು 
ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಿಂದ ದಿನಾಲ� ನ�ರಾರು ಬಲಾತಾಕೆರದ ಸುದಿ್ದಯನು್ ಕನೇಳುತ್್ತನೇವ. ತಮ್ಮನು್ 
ಕಡಿಸುವ ಆರು ದ�ನೇಷಗಳಿಿಂದ ಸಿತ್ರನೇಯರು ಯಾವಾಗಲ� ದ�ರವಿರಬೆನೇಕಿಂದು ಮನು 
ಮಹಷ್್ಣಯು ಹನೇಳುತಾ್ತನ -
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“ಪಾನಂ ದುಜ್ಥನಸಂಸಗ್ಥಿಃ ಪತಾ್ಯ ಚ ವಿರಹೂೀಽಟನಮ್ ।
ಸ್ವಪನೂೀಽನ್ಯಗೀಹವಾಸಶ್ಚ ನಾರಿೀಸಂದೂರಣ್ನ ರಟ್ ।।” ಮನು

೧) ಪಾನಿಂ=ಅಪನೇಯಪಾನ (ಹ�ನೇಟನೇಲ್ ನಲಿ್ಲ ಪಾಟಿ್ಣ) ೨) ದುಜ್ಣನಸಿಂಸಗ್ಣಥಃ 
=ಶಾಲ್ ಕಾಲ್ನೇಜಿನಲಿ್ಲಯ ಗಿಂಡು ಹುಡುಗರ ಜತ್ಯಲಿ್ಲ ಅರವಾ ವಿಲಾಸಿನೇ ಗೆಳತಿಯರ 
ಜತ್ಯಲಿ್ಲ ಮಿತ್ತ್. ೩) ಪತಾ್ಯ ಚ ವಿರಹಥಃ = ಗಿಂಡನನು್ ಬಟುಟಿ ವೃತಿ್ತಗಾಗಿ ಬೆನೇರೆ ಕಡೆಯಲಿ್ಲ 
ಇರುವುದು. ೪) ಅಟನಮ್ = ಗಿಂಡನನು್ ಬಟುಟಿ ಆಫನೇಸಿನ ಅರವಾ ಅನ್ಯಪುರುಷರ 
ಜತ್ಯಲಿ್ಲ ಪಿಕ್್ಕ್ ಅರವಾ ತಿರುಗಾಟ ೫) ಸ್ವಪ್ಥಃ = ಇದು ಎರಡುರಿನೇತಿ. ಅ) ಹಗಲು-
ರಾತಿ್ಯನ್ದನೇ ಯಾವಾಗ ಬೆನೇಕಾದಾಗ ಮಲಗುವದು, ಏಳುವದು. ಆ)ಮನ-ಗಿಂಡ-
ಮಕಕೆಳನು್ ಬಟುಟಿ ತನ್ ಲೌಕ್ಕ ಉನ್ತಿಯ, ವೃತಿ್ತಜಿನೇವನದ (Career) ಬಗೆಗುಯನೇ 
ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುವದು. ೬) ಅನ್ಯಗೆನೇಹವಾಸಥಃ = ತಿಂದ-ತಾಯ-ಗಿಂಡನನು್ ಬಟುಟಿ 
ವಿದನೇಶ, ಹ�ನೇಟಲ್, ಹಾಸೆಟಿನೇಲ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಪನೇಯಿಂಗೆಗುಸ್ಟಿ ಆಗಿ ಇರುವದು. ಈ ಆರು 
ಕಾರಣಗಳು ಮನಸಿಸಿನ ವಿಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸಿತ್ರನೇಯರ ಪಾವಿತ್ಷ್ಯವನು್ ಕಡಿಸುವವು.

ಇಿಂದು ಅನವಾಯ್ಣ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದನೇ ಹಣು್ಣಮಕಕೆಳು ಈ ತರಹದ ತಪು್ಪಗಳನು್ 
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಅಭಭಾವಕರು ಹಾಗ� ಗಿಂಡಿಂದಿರ� ಇದಕಕೆ ಸಹಕರಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಕೈ 
ಮಿನೇರಿದ ಮನೇಲ್ ಪಶಾಚಿತಾ್ತಪಪಡುವುದು ಬಟುಟಿ ಬೆನೇರೆ ದಾರಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಹಿನೇಗಾಗಬಾರದಿಂದನೇ ಮನುಮಹಷ್್ಣಯು ಕಲಿಯುಗದ ಸಮಾಜದ ವಿಕೃತಿಯನು್ 
ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ, ತಿಂದ ಗಿಂಡ ಅರವಾ ಮಕಕೆಳ ರಕ್ಣೆಯಲಿ್ಲಯನೇ ಹಣು್ಣಮಕಕೆಳು ಇರಬೆನೇಕು. 
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ನಭ್ಣಯಾಳಿಂತ್) ದುಥಃಖಾಿಂತದ ಪರಿಸಿಥಿತಿ ಬರುವದು ಎಿಂದು ಮನೇಲ್ ಸ�ಚ್ಸಿದ 

ಮಾತನು್ ಹನೇಳಿದನು. “ಪ್ತಾ ರಕ್ಷತ ಕೌಮಾರೀ ಭತಾ್ಥ ರಕ್ಷತ ಯೌವನೀ । ರಕ್ಷಂತ ಸಥಿವಿರೀ 
ಪುತಾರಿಿಃ ನ ಸ್ತ್ೀ ಸಾ್ವತಂತರಿ್ಯಮಹ್ಥತ ।।” ಮನು.   ...ಕ್ಮಶಥಃ

ಅಧಾ್ಯತ್ಮವಾಣೀ 
ಮನಯಲಿ್ಲಯನೇ ಕುಳಿತು ಸೆ�್ತನೇತ್ಮಿಂತ್ಗಳ ಪಠನವನು್, ಸದಾಚಾರ-ಸದಿ್ವಚಾರಗಳ 

ಅನುಷಾಠಾನವನು್ ಕಲಿಯಲು ಹಾಗ� ಭಾಗವತಾದಿ ಪುರಾಣಗಳ ಸವಿಯನು್, ಶ್ನೇ ಶ್ನೇ 
ಶ್ನೇಪಾದಿಂಗಳವರ ಉಪದನೇಶದ ಅಮೃತವನು್ ಆಸಾ್ವದಿಸಲು ಹ�ಮಿ್ಮದ ಅಧಾ್ಯತ್ಮವಾಣಿನೇ 
YOUTUBE ಚಾನಲ್ ಇಿಂದು ೬೫ ಸಾವಿರಕ�ಕೆ ಹಚುಚಿ ಜನರನು್ ತನ್ತ್ತ ಆಕಷ್್ಣಸಿದ.  ಈ 
ಲಾಕೌಡಾನ್ ಪ್ಸಿಂಗದಲ್ಲಿಂತ� ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗ� ಸನ್ಮತ್ನಾಗಿ ಸಿಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಒದಗಿ ಬಿಂದಿದ. 
ಅನನೇಕ ವಿದಾ್ವಿಂಸರು ವಿವಿಧ ಭಾಷಗಳಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಉಪನಾ್ಯಸಗಳನು್, 
ಕಾಯಾ್ಣಗಾರಗಳನು್ ಈ ಮ�ಲಕ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೊನೇಗವನು್ 
ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪಡೆದುಕ�ಿಂಡಿದಾ್ದರೆ.  ಎಲ್ಲ ಭಾಷಯ ಜನರ� ಮಚ್ಚಿಕ�ಿಂಡಿದಾ್ದರೆ. 
ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯ� ಇಲಿ್ಲ ಜ್ಾನದ ಔತಣವಿದ. 

ಬನ್ ಇಿಂದನೇ subscribe ಆಗಿ SRI UTTARADIMATH ADHYATMAVANI
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ಲಕ್ಷಿಷ್ೀನರಸ್ಂಹಾತ್ಮಕ ವಿಶೀರರದ 
ಔಚಿತ್ಯ ? ±Üí. ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÝÅaÝ¿áì

fefeffefefefefefefefee
ಶ್ನೇರಾಘವನೇಿಂದ್ ಗುರುಗಳು ಪಾ್ತಥಃಸಿಂಕಲ್ಪಗದ್ಯದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯನಾದ ಸಿನೇತಾಪತಿ 

ರಾಮಚಿಂದ್ನಲಿ್ಲ ಕತೃ್ಣತ್ವಕಾರಯತೃತ್ವಗಳ ಸಿಂಕಲ್ಪವನು್ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಮಚಿಂದ್ನಗೆ 
ಲಕ್ಷಿಷ್ನೇನರಸಿಿಂಹಾತ್ಮಕ ಎಿಂಬ ವಿಶನೇಷಣವನು್ ನನೇಡಿರುವರು. ರಾಮಚಿಂದ್ ನರಸಿಿಂಹ 
ರ�ಪದಿಿಂದ ಹನೇಗೆ�ನೇ ಹಾಗೆಯನೇ ಭಗವಿಂತನ ಮತಾಸಿಷ್ಯದ್ಯನಿಂತರ�ಪಗಳಿಿಂದಲ� 
ಅಭನ್ನಾಗಿರುವವನು. ಹಿನೇಗಿರುವಾಗ ಅಿಂತಹ ವಾಸುದನೇವಾದಿರ�ಪಗಳನ್ಲ್ಲ ಬಟುಟಿ 
ನರಸಿಿಂಹರ�ಪವನ್ಷಟಿನೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ನೇನರಸಿಿಂಹಾತ್ಮಕ ಎಿಂದು ಅದರ ತಾದಾತ್ಮಷ್ಯದ 
ಚ್ಿಂತನಯನ್ಷಟಿನೇ ಯಾಕ ಮಾಡಿರುವರು ? ಶ್ನೇಟಿನೇಕಾಕೃತಾ್ಪದರು ತತ್�್ವನೇದ�್ಯನೇತದ 
ಟಿನೇಕಯಲಿ್ಲ ಮಿಂಗಲಾಚರಣೆಯ ಪದ್ಯದ ವಿಶನೇಷಣಗಳ ಬಗೆಗು 

“ಯದ್ಯಪ್ಯತರಿ ನ ವಿಶೀರಣ್ನಾಂ ಪರಸ್ಪರಸಂಗತ್ಯಪೀಕ್ಾ । ವಿಶೀರ್ಯಪರಿಶಂಸಾ-
ಮಾತರಿಪರತ್್ವೀನ ನರಾಕಾಂಕ್ಷತಾ್ವತ್ । ತಥಾಪ್ಯೀತ್ೈರೀವ ಸತುವನೀ ಕಮಪ್ 
ಪರಿಯೀಜನಮಭಧೀಯತ್ೀ” 

ಎಿಂದು ಅಭಪಾ್ಯಪಟಿಟಿರುವಿಂತ್ ರಾಮಚಿಂದ್ನನು್ ಸು್ತತಿಸಿ ನವನೇದಿಸಿಕ�ಳು್ಳವ ಈ 
ಪ್ಸಿಂಗದಲಿ್ಲ ಸು್ತತಿರ�ಪದಲಿ್ಲ ರಾಮಚಿಂದ್ನಗೆ ಯಾವ ವಿಶನೇಷಣವನಾ್ದರ� 
ನನೇಡಬಹುದು. ಆದರ� ಸು್ತತಿಸುವಲ�್ಲ ಈ ವಿಶನೇಷಣವನ್ನೇ ವಿಶನೇಷವಾಗಿ 
ವಿನಯೊನೇಗಿಸಿಕ�ಳು್ಳವಲಿ್ಲ ಪ್ಯೊನೇಜನವಿಶನೇಷವನು್ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದ.

ರಾಮಚಿಂದ್ನಲಿ್ಲ ಕತೃ್ಣತ್ವಕಾರಯತೃತ್ವಸಿಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಅದನು್ 
ನರಾಕರಿಸುವ ಅಪಾಯ ಇದ. ಯಾಕಿಂದರೆ “ಶು್ತಿಸ್ಮಕೃತಿನೇ ಹರೆನೇರಾಜ್ಞೆನೇ” ಎಿಂದಿರುವಿಂತ್ 
ತನ್ ಆಜ್ಾರ�ಪದಲಿ್ಲರುವ ಶು್ತಿಸ್ಮಕೃತಿಗಳ ವಿಧನಷನೇಧಗಳ ಉಲ್ಲಿಂಘನ ಎಸಗುವ 
ಮ�ಲಕ ತನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಪರಾಧವನ್ಸಗಿರುವ ನನ್ ಸಿಂಕಲ್ಪವನು್ ನಾನನೇಕ 
ಸಿ್ವನೇಕರಿಸಲಿ ? ಎಿಂದು. ರಾಮಚಿಂದ್ ಹಿನೇಗೆ ತನ್ ಬಗೆಗು ಅಸಮಾಧಾನ ತಾಳದಿಂತ್ 
ಕ್ಮಾಸಮುದ್ ಭಕಾ್ತಪರಾಧಸಹಿಷ�್ಣನೇ.. ಎಿಂಬ ಎರಡು ಸಿಂಬೆ�ನೇಧನಗಳ ಮ�ಲಕ ತನ್ 
ಶು್ತಿಸ್ಮಕೃತಿಗಳ ವಿಧನಷನೇಧಗಳ ಉಲ್ಲಿಂಘನ ಪ್ಯುಕ್ತವಾದ ಅಪರಾಧಗಳನು್ 
ಸಹಿಸಿಕ�ಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವದವನು ತಾನ ನನೇನು ? ಆ ನಟಿಟಿನಲಿ್ಲ ಭಕ್ತನಾದ ನನ್ ಬಗೆಗು ಕ್ಮಯ 
ಸಾಗರವನ್ನೇ ಹರಿಸುವವನು ನನೇನು ತಾನನೇ ? ಎಿಂದು ವಿನಿಂತಿಸಿಕ�ಳ್ಳಲಾಗಿದ.

ಭಕ್ತವತಸಿಲನಾದ ರಾಮಚಿಂದ್ ಈ ವಿನಿಂತಿಗೆ ಸ್ಪಿಂದಿಸಿಯನೇ ತಿನೇರುವನು. ಸ್ಪಿಂದಿಸಿ ಏನು 
ಮಾಡುವನು ? 
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ಅವಶ್ಯಮೀವ ಭೂೀಕತುವ್ಯಂ ಕೃತಂ ಕಮ್ಥ ಶುಭಾಶುಭಮ್ । 

ನಾಭುಕತುಂ ಕ್ಷಿೀಯತ್ೀ ಕಮ್ಥ ಕಲ್ಪಕ್ೂೀಟಿಶತ್ೈರಪ್ ।। 

ಎಿಂದು ಗರುಡಪುರಾಣದಲಿ್ಲ ಸಾರಲ್ಪಟಿಟಿರುವಿಂತ್ ಎಸಗಿಸಲ್ಪಟಟಿ ಅಪರಾಧದ ಫಲವನು್ 
ಅನುಭವಿಸದಯನೇ ಅದನು್ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದು. “ಉಪಮದ್ಣಿಂ ಚ” ಎಿಂಬ ಬ್ಹ್ಮಸ�ತ್-
ದಲಿ್ಲ ಸಿದಾ್ಧಿಂತಿಸಿರುವಿಂತ್ ಎಸಗಲ್ಪಟಟಿ ಪಾಪಕಮ್ಣ ವಸು್ತ ಉಪಮದ್ಣಕಕೆ, ಕುಸಿತಕಕೆ 
ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದು ಆದಷುಟಿ ಕಡಿಮ ಪ್ಮಾಣದ ದುಷ್ಫಲಕಕೆ ಪ್ಯೊನೇಜಕವಾಗುವಿಂತ್ 
ಮಾಡಬಹುದಷಟಿನೇ. ಈ ಉಪಮದ್ಣದಲಿ್ಲ ಎರಡು ಅಿಂಶಗಳು “ಸಾ್ವಮಿನ್ ನದ�ನೇ್ಣಷ 
ಮದ�್ದನೇಷಿಂ ವಿವನೇಚಯ” ಎಿಂದು ಪಾ್ರ್್ಣಸಿಕ�ಿಂಡಿರುವಿಂತ್ ಪಾಪವನು್ ಎಸಗುವಲಿ್ಲ 
ಮುಖ್ಯಪಾತ್ ಕಾಮಾದಿದ�ನೇಷಗಳಿಗೆ ಅವಾಿಂತರಾಭಮಾನಗಳಾಗಿರುವ ಕಾಲನನೇಮಿ 
ಮುಿಂತಾದ ಅಸುರರದು್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ನೇರಣೆಯಿಂದ ಎಸಗಲ್ಪಟಟಿ ಪಾಪಗಳ 
ದುಷ್ಫಲಗಳ ಅಧಕಾಿಂಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸೆನೇರಬೆನೇಕಾದದು್ದ. ಹಿನೇಗೆ ಪಾಪಗಳ ದುಷ್ಫಲಗಳನು್ 
ವಿವನೇಚನಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಒಿಂದಿಂಶ.

ಹಿನೇಗೆ ವಿವನೇಚ್ಸಿ ಲಬ್ಧವಾದ ಪಾಪದ ದುಷ್ಫಲದ ಅಿಂಶವೂ ಆದಷುಟಿ ಕಡಿಮ ಫಲಕಕೆ 
ಪ್ಯೊನೇಜಕವಾಗುವಿಂತ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್�್ತಿಂದು ಅಿಂಶ.

ಈ ಎರಡು ಅಿಂಶಗಳನ�್ಳಗೆ�ಿಂಡ ಉಪಮದ್ಣವನು್ ಭಗವಿಂತ ತನ್ ನರಸಿಿಂಹ-

ರ�ಪದಿಿಂದ ನಡೆಸುವನು. “ನೃಸಿಿಂಹಾದಿಕಮನ್ಯಚಚಿ ದುರಿತಾದಿನವೃತ್ತಯನೇ । ಉಪಾಸ್ಯತ್ನೇ” 
ಎಿಂಬ ಬ್ಹ್ಮತಕ್ಣ (ಬ್ಹ್ಮಸ�ತ್.ಭಾ.3-3-61) ದುರಿತನವತ್ಣಕನನಾ್ಗಿ ನರಸಿಿಂಹನನು್ 
ಗುರುತಿಸಿಟಿಟಿದ. ಭಗವಿಂತನ ರ�ಪಗಳಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಿಂತಾಭೆನೇದ ಇರುವುದಾದರ� ಭೆನೇದಪ್ತಿನಧ-
ಯಾದ ವಿಶನೇಷದ ಪ್ಭಾವದಿಿಂದಾಗಿ ಭಗವಿಂತ ಭಕ್ತರ ದುರಿತಗಳ ನವೃತಿ್ತಯನು್ ತನ್ 
ನರಸಿಿಂಹರ�ಪದಿಿಂದಲ್ನೇ ನಡೆಸುವನು. ಉಳಿದ ರ�ಪಗಳ ಮ�ಲಕ ಪಾಪನಾಶ-
ವಾಯತ್ನು್ವಾಗಲ� ಆ ರ�ಪಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಿಂತಾಭೆನೇದಕ�ಕೆಳಗಾದ ನೃಸಿಿಂಹರ�ಪದ 
ಮ�ಲಕವನೇ ಪಾಪನವೃತಿ್ತಯನು್ ನಡೆಸಿದರೆಿಂದರ್ಣ.

ಪ್ಕೃತ ರಾಮಚಿಂದ್ “ಭಕಾ್ತಪರಾಧಸಹಿಷ�್ಣನೇ” ಎಿಂಬ ವಿಶನೇಷಣಕಕೆನುಗುಣವಾಗಿ 
ಭಕ್ತರ ಅಪರಾಧಗಳನು್ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಅವುಗಳನು್ ಸಹಿಸುವುದು ತನ್ ಅತ್ಯಿಂತಾಭೆನೇದ-
ಕ�ಕೆಳಗಾಗಿರುವ ನರಸಿಿಂಹರ�ಪದ ಮ�ಲಕವನೇ. ಅದರ ಸ�ಚನಗಾಗಿಯನೇ 
ಶ್ನೇರಾಘವನೇಿಂದ್ಗುರುಗಳು ಲಕ್ಷಿಷ್ನೇನರಸಿಿಂಹಾತ್ಮಕ ಎಿಂಬ ವಿಶನೇಷಣವನು್ ರಾಮಚಿಂದ್ನಗೆ 
ನನೇಡಿರುವರು. ನರಸಿಿಂಹ ಹಾಗೆ ಉಪಮದ್ಣಗೆ�ಳಿಸುವಲಿ್ಲ ಭಕ್ತನ ಬಗೆಗು ಲಕ್ಷಿಷ್ನೇದನೇವಿಯ 
ಶಫಾರಸ�ಸಿ ಸೆನೇರಿಕ�ಿಂಡಿರುವುದಿಂಬುದರ ಸ�ಚನಗಾಗಿಯನೇ ನರಸಿಿಂಹನ 
ಸಾಹಿತ್ಯಕ�ಕೆಳಗಾದ ಲಕ್ಷಿಷ್ನೇದನೇವಿಯನ�್ ಉಲ್್ಲನೇಖಿಸಿರುವರು.  ..ಕ್ಮಶಥಃ...
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ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá
? ±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³

¿áý	ChæãÂà	ÊÜáÖæàgÂÍÜc	PÜÅñÜá@	ÓÜñÜÅí	ÓÜñÝíWÜ£@	>	
ÓÜÊÜì¨ÜÎàì	ËÊÜááPÝ¤ñÝ¾	ÓÜÊÜìþæãà	þÝ®ÜÊÜááñÜ¤ÊÜáÊÜå…	 >>48>>

451.	¿áý@	& ¿áý»æãàPÜõÊÝ¨Üá¨ÜÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ¿áý®ÝXÃÜáÊÜ®Üá. 
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ñÜ®Ü° ÓÜÌÃÜã±ÝñÜ¾PÜÊÝ¨Ü B®Üí¨Ý© ÖÜËÓÜÕ®Üá° AX°ÃÜã±Ü©í¨Ü ñÝ®æà 
»ÜáíiÓÜáÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ¿áý®Üá. XàñÝñÝñÜ³¿áì¨ÜÈÉ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá 
""ÓÜÌ»æãàWÜÂñÝÌñ… ÓÜÌ¿áÊæáàÊÜ ¿áý@'' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝªÃæ. 

* ¿á¨ÜÔ¤ ñÜhÝj®Ý£ C£ ¿áý@ > »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÓÜÊÜìý®Üá. H®æà¯¨æÁãà 
A æ̈ÆÉÊÜ®Üã° £Ú©ÃÜáÊÜ®Üá. B Ü̈ªÄí Ü̈ ¿áý®Üá. A¥ÜÊÝ ¿á Ü̈Ô¤ ñÜ̈ … þÝ±Ü¿á£ 
C£ ¿áý@ > ¿ÞÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜ©í Ü̈ GÆÉÃÜã þÝ®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜÃæãà 
B »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ¿áý®Üá. DÍÝÊÝÓÜÂ E±Ü¯ÐÜ£¤®ÜÈÉ ¿áý®ÝÊÜáPÜ 
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü®Üá° ÓÜá¤£ÓÜáÊÝWÜ ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü £à¥Üì»ÜWÜÊÜñÝ³¨ÜÃÜá ¿ÞÊÜ ŸÅÖÜ¾™, 
ÃÜá¨ÜÅ™, Cí¨ÜÅ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ¨æàÊÜñæWÜÙÜá ÖÝWÜã ÆQÒ$¾à¨æàË¿áã »ÜWÜÊÜíñÜ¯í¨Ü 
þÝ®ÜÓÜá–ÃÜ|ÊÜ®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜÃæãà B »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ¿áý Gí¨Üá £ÚÔÃÜáÊÜÃÜá. 

¿áÓÝ¾ñ… ŸÅÖæ¾àí¨ÜÅÃÜá¨ÝÅ©¨æàÊÜñÝ®Ýí ÎÅÁãà˜² aÜ > 
þÝ®ÜÓÜã–£ì@ ÓÜ¨Ý ñÜÓæ¾$ç ÖÜÃÜÁáà WÜáÃÜÊæà ®ÜÊÜá@ >>

* "ý ¨æàÊÜ±ÜähÝÓÜíWÜ£PÜÃÜ|¨Ý®æàÐÜá' Gí¨Üá «ÝñÜáË¨æ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ 
ÓÜíWÜ£PÜÃÜ| Gí¨ÜÃæ ÓÜíÁãàg®æ Gí¨Ü¥Üì. »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ±ÝñÝÙÝ© PæÙÜX®Ü 
ÇæãàPÜWÜÙÜ®Üá°, »ÜãÃÝ© ÊæáàÈ®Ü ÇæãàPÜWÜÙÜ®Üá° A®æãÂà®ÜÂÊÝX Jí¨ÜPæãRí¨Üá 
ZÐÜìOæ¿ÞWÜ¨Üíñæ, ÓÜáÊÜÂÊÜÔ§ñÜÊÝX ÓÜíÁãàg®æ¿á®Üá° ÊÜÞwÃÜáÊÜ®Üá. 
B¨ÜªÄí¨Ü ¿áý®Üá. 

A¥ÜÊÝ ¨Ý®Ü. »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ñÜ®Ü°®Üá° BÃÝ—ÓÜáÊÜ »ÜPÜ¤ÄWæ AÊÜÃÜÊÜÃÜ 
A¼àÐÜrWÜÙÜ®Üá° PæãvÜáÊÜ¨ÜÄí¨Ü ¿áý®Üá Gí¨Üã E±ÝÓÜ®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜ¸æàPÜá. 

A¥ÜÊÝ ¿á¨ÜÔ¤ ñÜ¨… ý±Ü¿á£ > H®æà®Üá ÓÜêÐÜrÊÝXÃÜáñÜ¤¨æÁãà, 
±ÜÅÙÜ¿áPÝÆ¨ÜÈÉ A¨æÆÉÊÜ®Üá° ÓÜíÖÜÄÓÜáÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ¿áý Gí¨Üá 
£Ú¿áŸÖÜá¨Üá.

452. CgÂ@ @& ±ÜägÂ®ÝXÃÜáÊÜÊÜ®Üá. ±ÜähæWæãÙÜáÛÊÜÊÜ®Üá. »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá 
GÆÉÄí¨ÜÆã, ÓÜPÜÆË«ÜWÜÚí¨ÜÆã ±ÜägÂ®ÝXÃÜáÊÜ®Üá. PæàÊÜÆ ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜÈÉ 
AÐærà AÆÉ. AX°, ¯àÃÜá, BPÝÍÜ, ÊÝ¿áá, ÊÜêPÜÒ, Wæãà, ¸ÝÅÖÜ¾|ÃÜá, 
ÓÜáÊÜáíWÜÈ¿áÃÜá, ÓÜí®ÝÂÔ, ®Ü©, ÓÜÃæãàÊÜÃÜ, ±ÜâÐÜRÃÜ~, £®Üá°ÊÜ ±Ü¨Ý¥Üì, 
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WÜáÃÜá&×Ä¿áÃÜá, ¨æàÊÜñæÜWÜÙÜá, ñÜ®Ü° ÖÜê¨Ü¿á ×àWæ Jí¨æà GÃÜvæà ? A®ÜíñÜ 
A—ÐÝu®ÜWÜÙÜÈÉ ±ÜähæWæãÙÜáÛÊÜ®Üá »ÜWÜÊÜíñÜ. Êæà¨Ü, ÓÜ¾$ê£, ±ÜâÃÝ| GÆÉ¨ÜÃÜÈÉ 
C¨Üáª ±ÜägÂ®ÝXÃÜáÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü CgÂ®Üá. ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÊÜÓÜá¤ÊÜä AÊÜ¯Wæ 
±ÜähÝÓÝ§®ÜÊæà BX¨æ.

*¿áþÝ©WÜÙÜÈÉ ¯¿ÞÊÜáPÜ®ÝXÃÜáÊÜ®Üá. AíñÜ¿ÞìËá¿ÞXÃÜáÊÜ®Üá. 
¿áýPæR Jvæ¿á®ÝXÃÜáÊÜ®Üá. ¿áý¨Ü ÓÝ«Ü®Ü, ´ÜÆWÜÙÜ, ÓÝÊÜáXÅWÜÙÜ, 
¿ágÊÜÞ®Ü®Ü, ¿áþÝX°¿á, ÖÜËÓÜáÕWÜÙÜ ®Ý¿áPÜ®Üá BXÃÜáÊÜ®Üá.

453. ÊÜáÖæàgÂ@ @& ÊÜáÖÜ = EñÜÕÊÜ. »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá EñÜÕÊÜWÜÙÜÈÉ 
±ÜägÂ®ÝXÃÜáÊÜ®Üá. EñÜÕÊÜÊÜ®Üá° BaÜÄÓÜáÊÜ¨Üá B®Üí¨Ü©í¨Ü ÊÜáñÜá¤ B®Üí¨Ü¨Ü 
E¨æªàÍÜÂ©í¨Ü. »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÓÜÊæäàìñÜ¤ÊÜá®Üá, ÓÜÊÜìñÜíñÜÅÓÜÌñÜíñÜÅ®Üá. AÊÜ®Ü 
ÊÜá×Êæá¿á®Ü°ÄñÜ ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÃÜá »ÜQ¤Àáí¨Ü AÊÜ®Ü BÃÝ«Ü®æ¿á®Üá°, 
EñÜÕÊÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜÃÜá.

 A¥ÜÊÝ ¿áý Êæã¨ÜÇÝ¨Ü EñÜÕÊÜWÜÙÜÈÉ ±ÜähæWæãÙÜáÛÊÜÊÜ®Üá. ¿ÞÊÜ 
¿áýWÜÙÝWÜÈà, EñÜÕÊÜWÜÙÝWÜÈà, ÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÝWÜÈà ®Üvæ¨ÜÃÜã AÊÜâWÜÙÜÈÉ 
B¿Þ ¨æàÊÜñæWÜÙÜ®Üá° ÊÜáíñÜÅWÜÚí¨Ü BÖÝÌ¯Ô BÖÜá£¿á®Üá° PæãvÜáÊÜâ¨ÝWÜÈà, 
±ÜäiÓÜáÊÜâ¨ÝWÜÈà A¨Üá PæàÊÜÆ AÊÜÄWæ AÆÉ. AíñÜ¿ÞìËá¿Þ¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ 
¯WæÁáà ÓÜÆáÉñÜ¤¨æÁáí¨Üá ÎÅàPÜêÐÜ¡®Üá Xàñæ¿áÈÉ ÓÜ³ÐÜrÊÝX ÖæàÚÃÜáñÝ¤®æ.

""Ááà˜±ÜÂ®ÜÂ¨æàÊÜñÝ»ÜPÝ¤	¿ágíñæà	ÍÜÅ¨Üœ¿Þ¯ÌñÝ@	>	
ñæà˜² ÊÜÞÊæáàÊÜ Pèíñæà¿á ¿ágíñÜÂË—±ÜäÊÜìPÜÊÜå… >> 
AÖÜí	×	ÓÜÊÜì¿áþÝ®Ýí	»æãàPÝ¤	aÜ	±ÜÅ»ÜáÃæàÊÜ	aÜ	>>''

B¨ÜªÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÊÜáÖæàgÂ®Üá.

* ÊÜáÖæà hÝÂ ¿áÓÜÂ ÓÜ@ ÊÜáÖæàgÂ@ > ÔàñÝ¨æàË¿á ËÊÝÖæãàñÜÕÊÜ¨ÜÈÉ 
ÔàñÝ¨æàË¿á®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜâ¨ÜPÝRX ¹ÈÉ®Ü ÖÜWÜYÊÜ®Üá° HÄÔ¨ÜÊÜ®Üá. Ôàñæ¿á®Üá° 
±Üvæ¨ÜÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ÊÜáÖæàgÂ Gí¨Üá £Ú¿áŸÖÜá¨Üá.

* D Gí¨ÜÃæ ÎÅà¨æàË. hÝÂ Gí¨ÜÃæ »Üã¨æàË. ÊÜáÖÝ = EñÜ¤ÊÜáÃÝ¨Ü, 
±ÜägÂÃÝ¨Ü ÎÅà¨æàË&»Üã¨æàË¿áÃÜ®Üá° ±Ü£°¿áÃÜ®Ý°X ±Üvæ©ÃÜáÊÜ®Üá. 
B¨ÜªÄí¨Ü ÊÜáÖæàgÂ®Üá.

* ÊÜáÖÜÂíñæà C£ ÊÜáÖÝ@, ñæç@ CgÂ@ = ÊÜáÖæàgÂ@ > ÊÜáÖÜ ±ÜähÝ¿Þí 
Gí¨Üá «ÝñÜá±ÝsÜË¨æ. ±ÜägÂÃÝ¨Ü ̈ æàÊÜñæWÜÚí¨Ü, MáÑWÜÚí¨Ü, þÝ¯WÜÚí¨Ü, 
±ÜäiÓÜÆ³vÜáÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ÊÜáÖæàgÂ®Üá.

A¥ÜÊÝ ¿ág «ÝñÜáËWæ ±ÜähÝ GíŸ A¥ÜìËÃÜáÊÜíñæ ¨Ý®Ü Gí¨Üã 
A¥ÜìË¨æ. ÊÜáÖÜ = ÊÜáÖÝñÜ¾ÃÝ¨Ü þÝ¯WÜÚí¨Ü ÎÐÜÂ, ±ÜÅÎÐÜÂ, ±ÜÃÜí±ÜÃæÀáí¨Ü 
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E±Ü¨æàÍÝ©WÜÙÜ ÊÜááTÝíñÜÃÜ PæãvÜÆ³vÜáÊÜÊÜ®Üá. ¸æãà—ÓÜÆ³vÜáÊÜÊÜ®Üá. 
B¨ÜªÄí¨Ü ÊÜáÖæàgÂ®Üá.

454. PÜÅñÜá@ @& þÝ®ÜÓÜÌÃÜã±Ü®Üá. »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü®Üá° DÍÝÊÝÓÜÂ E±Ü¯ÐÜ£¤®ÜÈÉ 
"PÜÅñæãà ÓÜ¾ÃÜ' GíŸá¨ÝX ±ÝÅ¦ìÔ¨ÝªÃæ. "þÝ®ÜÃÜã²¿Þ¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®æà ! 
®Ü®Ü°®Üá° A®ÜáWÜÅ×ÓÜá' Gí¨Üá ÓÜí¸æãà—ÓÜÇÝX¨æ.

PÜÅñÜá GíŸ ÍÜŸªPæR PÜê£ Gí¨Üã A¥ÜìË¨æ. XàñÝaÝ¿áì®Üá »ÜWÜÊÜ©Yàñæ¿á 
9®æ¿á A«ÝÂ¿á¨ÜÈÉ ""AÖÜí PÜÅñÜáÃÜÖÜí ¿áý@ ÓÜÌ«Ý˜ÖÜÊÜáÖÜÊÜåèÐÜ«ÜÊÜå…'' 
Gí¨Üá ñÝ®Üá PÜÅñÜá Gí¨Üá ÖæàÚPæãíw¨Ýª®æ. AÈÉ PÜÅñÜá ÍÜŸªÊÜ®Üá° 
ÊÝÂTÝÂ¯ÓÜáÊÝWÜ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá "PÜÅñÜá@ PÜê£ÓÜÌÃÜã±ÜñÝÌñ…' Gí¨Üá 
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá PÜê£ÓÜÌÃÜã±Ü®Ý¨Üá¨ÜÄí¨Ü PÜÅñÜá Gí¨Üá £ÚÔ¨ÝªÃæ.

* ÓÜÊÜìí PÜÃæãà£ C£ PÜÅñÜá@ > GÆÉÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Üá. 
ÓÜÊÜìPÜñÜêìÊÝ¨Üá¨ÜÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá PÜÅñÜá Gí¨Üá PÜÃæ¿áÆ³vÜáÊÜ®Üá. gWÜ£¤®Ü 
ÓÜêÐÝr$Â©ÊÝÂ±ÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ¨ÜÄí¨Ü PÜÅñÜá.

455. ÓÜñÜÅí @& ÓÜñÜ@ ñÝÅ¿áñæà C£ ÓÜñÜÅÊÜå… > ÓÜgj®ÜÃÜ®Üá° ÃÜQÒÓÜáÊÜ®Üá. 
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá GÆÉÃÜ®Üá° ÃÜQÒÓÜáÊÜ®Üá. ËÍæàÐÜÊÝX ÓÝ£ÌPÜÃÜ®Üá°™, ÓÜgj®ÜÃÜ®Üá° 
ÃÜQÒÓÜáÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ÓÜñÜÅÊÜå….

ñæù_… ±ÝÆ®æà Gí¨Üá «ÝñÜáË¨æ. ñÜÅ Gí¨ÜÃæ ±ÝÆ®æ Gí¨Ü¥Üì. A¨ÜÄí¨Ü 
ÓÜ×ñÜ®Ý¨ÜÊÜ®Üá ÓÜñÜÅÊÜå…. »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÓÜÊÜáÓÜ¤ gWÜ£¤®Ü ±ÝÆ®æ¿á®Üá° 
ÊÜÞvÜá£¤ÃÜáÊÜ®Üá. A¨Üá AÊÜ®Ü ÓÜÌ»ÝÊÜÊÝX¨æ. ¨ÝÌ¨ÜÍÜÓæã¤àñÜÅ¨ÜÈÉ 
""²à®ÜÊÜêñÝ¤gWÜ¨ÜÅPÝÒPæàÊÜÇæãà¨æãÂàX®æãà˜¯ÍÜÊÜå…'' Gí¨Üá ñÜ®Ü° PæçWÜÚí¨Ü 
ÓÜ¨Ý gWÜ£¤®Ü ÃÜPÜÒOæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜá£¤ÃÜáÊÜ®Üá Gí¨Üá £ÚÔ¨ÝªÃæ.

* ¿áýÊÜâ HPÜPÜñÜêìPÜÊÝXÃÜáÊÜ¨Üá. ÓÜñÜÅÊÜâ A®æàPÜ PÜñÜêìPÜÊÝXÃÜáñÜ¤¨æ. 
A®æàPÜÃÜá ÓæàÄ ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÝÃÝ¿á|, ÖÜÊÜ®Ü, »Üg®æ, þÝ®ÜPÝ¿áì, ¿ÞñæÅ 
ÊÜááíñÝ¨ÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÓÜñÜÅ Gí¨Üá PÜÃæ©ÃÜáÊÜÃÜá. AíñÜÖÜ ÓÜñÜÅPæR »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá 
±æÅàÃÜPÜ®Üá, ¯¿ÞÊÜáPÜ®Üá, aÝÆPÜ®Üá B¨ÜªÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÓÜñÜÅ®Üá.

* ÓÜñÜ@ ÃÜÊÜá¿á£ C£ ÓÜñÜÅÊÜå… > »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÓÜgj®ÜÃÜ®Üá° B®Üí¨Ü±ÜwÓÜáÊÜ®Üá. 
ÓÜñ…=¯¨æãàìÐÜÃÝ¨Ü (ÓÜíÓÝÃÜ¨æãàÐÜ©í¨Ü ¨ÜãÃÜÃÝ¨Ü) ÊÜááPÜ¤ÃÜ®Üá°, 
ÆQÒ$¾à¨æàË¿á®Üá° ÃÜ=ÃÜQÒÓÜáÊÜ®Üá.

ÓÜñ… = EñÜ¤ÊÜá®Ý¨ÜÊÜ®Üá. ÃÜ & B®Üí¨ÜÃÜã±Ü®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü ÓÜñÜÅ®Üá. 
dÝí¨æãàWÜÂ E±Ü¯ÐÜ£¤®Ü »ÝÐÜÂ¨ÜÈÉ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ""ÓÜÊæäàìñÜ¤ÊÜáñÝÌñ… 
ÓÜ®Ý°ÊÜÞ'' Gí¨Üá ÖæàÚÃÜáÊÜÃÜá. ÓÝÃÜÃÜã±Ü®Ý¨ÜªÄí¨Ü ÓÜñÜÅ Gí¨Üã 

£Ú¿áŸÖÜá¨Üá.   ...ÓÜÍæàÐÜ...
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ಜ್ಾನ ಹಾಗೂ ಧನದ ಪಾರಿಪ್ತು 
ಯಾರಿಂದ ?

ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý
?	vÝ.ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì

eefefefefefefefefefefe
 ಸರನೇ್ಣತ್ತಮನಾದ , ಸವ್ಣಶಕ್ತನಾದ, ಸ್ವತಿಂತ್ನಾದ ಶ್ನೇಹರಿಯು ಸಕಲ ಜಿನೇವರಿಗೆ 

ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಸಕಲವನು್ ಕ�ಡಲು ಸಮರ್ಣನಾಗಿರುವನು. ದನೇವತ್ಗಳಿಗೆ 
ಯೊನೇಗ್ಯವಾದದ್ದನು್ ಕ�ಡುವ ಭಗವಿಂತನಗೆ ಹಿತ ಎಿಂದು ಕರೆಯುವರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗ� 
ಸಹ ಅವರವರಿಗೆ ಯೊನೇಗ್ಯವಾದದ್ದನು್ ದನೇವರು ಕ�ನೇಡುವುದರಿಿಂದ ಇಷಟಿ 
ನಾಮಕನಾಗಿರುವನು. ಸವ್ಣರಿಗ� ಸವ್ಣಪ್ದನಾದ ಇಿಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನು್ ನಾವು 
ಭಜಿಸಿ ಅನನೇಕ ಪದಾರ್ಣಗಳನು್ ಪಡೆಯುತ್್ತನೇವ. ಅಿಂತಹ ಪದಾರ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಎರಡು 
ಆವಶ್ಯಕವಾದವುಗಳು ಜ್ಾನ ಹಾಗ� ಧನ. ಇವರಡನು್ ಸಹ ನಾವು ಸವ್ಣಶಕ್ತನಾದ 
ದನೇವರಿಿಂದಲ್ನೇ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಿಂಬುದನು್ ವನೇದವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕ�ಡುತ್ತದ. 
ಅಿಂತಹ ಒಿಂದು ಮಿಂತ್ವು ಋಗೆ್ವನೇದದಲಿ್ಲ ಬರುತ್ತದ –

ತಂ ತಾ್ವ ವಾಜೀರು ವಾಜಿನಂ ವಾಜಯಾಮಿಃ ಶತಕರಿತ್ೂೀ । 
ಧನಾನಾಮಿಂದರಿ ಸಾತಯೀ । । (೧.೪.೯ )

ಈ ಮಿಂತ್ಕಕೆ ಶ್ನೇಮದಾನಿಂದತಿನೇರ್ಣ ಭಗವತಾ್ಪದಾಚಾಯ್ಣರು ತಮ್ಮ ಋಗಾಭಾಷ್ಯದಲಿ್ಲ 
ಹಿನೇಗೆ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನವನು್ ಮಾಡಿರುವರು -

ಯೀಧಯಾಮೀ ವಯಂ ತಂ ತಾ್ವಂ ಜ್ಾನಾದಿಧನಲಬ್ಧಯೀ । 
ಅಜ್ಾನಾದ್ಯಸ್ಮದರಿಭಿಃ । । 
ಹನೇ ಇಿಂದ್ನನೇ ! ಪರಿಪೂಣ್ಣವಾದ ಜ್ಾನಾದಿಗುಣಗಳಿಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ, ಯುದ್ಧ 

ಮಾಡುವ ನನ್ ಜ�ತ್ಗೆ ಧನದ ಪಾ್ಪಿ್ತಗಾಗಿ ಶತು್ಗಳಿಿಂದ ಯುದ್ಧವನು್ ಮಾಡೆ�ನೇಣ.
ಮನೇಲಿನ ಮಿಂತ್ದಲಿ್ಲ ವನೇದವು ನಮಗೆ ಧನಾದಿಸಿಂಪತು್ತ ಯಾರಿಿಂದ 

ಪಾ್ಪ್ತವಾಗುವುದಿಂದು ತಿಳಿಸಿಕ�ಡುತ್ತದ.
ಭಗವಿಂತನನು್ ಶತಕ್ತು ಎಿಂದು ಮಿಂತ್ದಲಿ್ಲ ಕರೆದಿರುವರು. ಕ್ತು ಎಿಂದರೆ ಜ್ಾನ 

ಎಿಂದು ಅರ್ಣವು. "ಸ ಕ್ತುಜ್ಾ್ಣನರ�ಪತಾ್ವತ್" ಎಿಂಬ ಪ್ಮಾಣದಲಿ್ಲ ಇದನು್ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.
ಶತಶಬ್ದಕಕೆ ಅಮಿತ ಎಿಂಬ ಅರ್ಣವನು್ ಶ್ನೇರಾಘವನೇಿಂದ್ಸಾ್ವಮಿಗಳವರು ತಮ್ಮ 

ಮಿಂತಾ್ರ್ಣಮಿಂಜರಿ ಗ್ಿಂರದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸುವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಿಂತನು ಅಪರಿಮಿತವಾದ 
ಅರವಾ ಅನಿಂತವಾದ ಜ್ಾನ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಿಂದ ಶತಕ್ತು ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು. ಈ 
ಭಗವಿಂತನು ಹಿಿಂದಿನ ಮಿಂತ್ಗಳಲಿ್ಲ ಹನೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆನಿಂದ, ಜ್ಾನ ಮುಿಂತಾದ 
ಗುಣಗಳಿಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವನು. 

ಈ ಭಗವಿಂತನು ಒಳೆ್ಳಯ ಯೊನೇಧನಾಗಿರುವನು. ಅವನಗೆ ಶತು್ಗಳನು್ ನಾಶ 
ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಯ್ಣ ಇದ. ಆದ್ದರಿಿಂದ ಹನೇ ಶತಕ್ತ್�ನೇ ! ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ ಜ�ತ್ಗೆ ನಾವು 
ಧನಾದಿಗಳ ಪಾ್ಪಿ್ತಗಾಗಿ ಶತು್ಗಳಿಿಂದ ಯುದ್ಧವನು್ ಮಾಡುತ್್ತನೇವ.
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ಇದರ ಅಭಪಾ್ಯವನೇನಿಂದರೆ – ಹನೇ ಭಗವನ್ ! ನಮಗಾಗಿ ನನೇನನೇ ನಮ್ಮ ಶತು್ಗಳ 
ಜತ್ ಯುದ್ಧವನು್ ಮಾಡಿ, ಅವರನು್ ಜಯಸಿ, ನಮಗೆ ಸಿಂಪತ್ತನು್ ಕ�ಡುವವನಾಗು 
ಎಿಂದು ಅರ್ಣವು.

ಲೌಕ್ಕ ಪ್ಪಿಂಚದಲಿ್ಲ ನಮಗೆ ಧನಾದಿಸಿಂಪತು್ತ ದ�ರೆಯಬೆನೇಕಾದರೆ ಅನನೇಕ ವಿಧವಾದ 
ವಿಘ್ಗಳು ಬರುತ್ತವ. ಹಾಗ� ಅನನೇಕ ವಿಧರಾದ ಶತು್ಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ವಿರೆ�ನೇಧ- 
ಯಾಗಿರುವರು. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ಗಳು ಹಾಗ� ವಿರೆ�ನೇಧಗಳು ನಮಿ್ಮಿಂದ ದ�ರವಾಗಬೆನೇಕಾದರೆ 
ಅದಕಕೆ ಭಗವಿಂತನ ಸಹಾಯ ಬೆನೇಕು. ಸವ್ಣಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಿಂತನನೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಶತು್ಗಳ 
ಜ�ತ್ ಯುದ್ಧವನು್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನು್ ನಾಶಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಿಂಪತ್ತನು್ ತಿಂದುಕ�ಡಲು 
ಸಮರ್ಣನಾಗಿರುವನು. ಅದಕಾಕೆಗಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಗೆ ಮನೇಲಿನ ಮಿಂತ್ದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಿಂತ್ 
ಪಾ್ರ್ಣನಯನು್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಶತು್ಗಳನು್ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಸೆ�ನೇಲಿಸಿ ನಮಗೆ 
ಐಹಿಕಸಿಂಪತ್ತನು್ ತಿಂದುಕ�ಡುವನು.

ನಮ್ಮ ಬದುಕ್ಗೆ ಲೌಕ್ಕ ಸಿಂಪತು್ತ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಿಂತ್ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಸಿಂಪತಾ್ತದ 
ಜ್ಾನವು ಸಹ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದ. ಈ ಸಿಂಪತ್ತನು್ ಸಹ ನಾವು ಭಗವಿಂತನಿಂದಲ್ನೇ ಪಡೆಯಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ. ಇದನು್ ಸಹ ಪಡೆಯಬೆನೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಅನನೇಕ ವಿರೆ�ನೇಧಗಳಾದ 
ಶತು್ಗಳು ಇರುವರು – ಅಜ್ಾನ, ಲೌಕ್ಕ ಪದಾರ್ಣಗಳಲಿ್ಲನ ಬಯಕ, ಆಲಸ್ಯ, ವಿಷಯಗಳ 
ಭೆ�ನೇಗದ ಆಶ, ಕ�್ನೇಧ ಮುಿಂತಾದವುಗಳು ನಮಗೆ ಜ್ಾನಪಾ್ಪಿ್ತಯಾಗಲು 
ವಿರೆ�ನೇಧಯಾಗಿವ. ಇವುಗಳ ಜ�ತ್ ನಾವು ಯುದ್ಧವನು್ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಣರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 
ಜ�ತ್ಗೆ ಭಗವಿಂತನು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಶತು್ಗಳಿಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನು್ ಮಾಡಿ 
ಅವುಗಳನು್ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಮರ್ಣರಾಗುವವು. ಅದಕಾಕೆಗಿ ನಮಗೆ ವನೇದವು ದನೇವರಲಿ್ಲ ಮನೇಲಿನ 
ಪಾ್ರ್ಣನಯನು್ ಮಾಡಬೆನೇಕಿಂದು ಬೆ�ನೇಧಸುತ್ತದ. ಸವ್ಣಸಮರ್ಣನಾದ ಹಾಗ� 
ಸವ್ಣಸಾ್ವಮಿಯಾದ ಶ್ನೇಹರಿಯು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜ�ತ್ಗೆ ಇರುವನು. ಸಕಲರ 
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಿಂತ ಸಮಿನೇಪದಲಿ್ಲ ಇರುವವನಾದ್ದರಿಿಂದ 
ನಾವು ದನೇವರಲಿ್ಲ ಭಕ್್ತಯಿಂದ ಪಾ್ರ್ಣನಯನು್ ಮಾಡಿದಾ್ದದರೆ ಅವನು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿ 
ನಮ್ಮ ಆಿಂತರಿಕ ಹಾಗ� ಬಾಹ್ಯ ವಿರೆ�ನೇಧಗಳಾದ ಶತು್ಗಳನು್ ನಾಶಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ 
ಅಪನೇಕ್ಯನು್ ಪೂಣ್ಣ ಮಾಡುವನು.

ಈ ಜ್ಾನವಿಂಬ ಸಿಂಪತ್ತನು್ ಭಗವಿಂತನು ನಮಗೆ ತಾನು ಸಾಕ್ಾತಾ್ತಗಿ ಬಿಂದು 
ಕ�ಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಿಂತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲಿ್ಲ ನಲ್ಸಿದು್ದ ಅವರ ಉಪದನೇಶದ ದಾ್ವರಾ ನಮಗೆ 
ಕರುಣಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಿಂದ ಗುರುಗಳ ಅಿಂತಯಾ್ಣಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಗೆ ನಾವು, 
ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮಪ್ಣಣೆ, ಸೆನೇವ ಮಾಡುವ ಮ�ಲಕ ಪೂಜಯನು್ ಮಾಡಿದಾ್ದದರೆ 
ಅದರಿಿಂದ ಪಿ್ನೇತನಾದ ದನೇವರು ನಮಗೆ ಗುರುಗಳ ಮ�ಲಕವನೇ ಈ ಎರಡು ವಿಧವಾದ 
ಸಿಂಪತ್ತನು್ ಕ�ಟುಟಿ ಅನುಗ್ಹಿಸಿಸುವನು.

ಆದ್ದರಿಿಂದ ಮನೇಲಿನ ವನೇದಮಿಂತ್ದಲಿ್ಲ ಹನೇಳಿದಿಂತ್ ಗುವ್ಣಿಂತಯಾ್ಣಮಿಯಾದ 
ದನೇವರನು್ ಭಕ್್ತಯಿಂದ ಸೆನೇವಿಸಿ, ಲೌಕ್ಕ ಹಾಗ� ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕವಾದ ಸಿಂಪತ್ತನು್ ಪಡೆದು, 
ಸಾಧನಯ ಮಾಗ್ಣದಲಿ್ಲ ನಡೆದು, ಮುಕ್್ತಯಿಂಬ ಗುರಿಯನು್ ತಲುಪನೇಣ. *
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EñÜ¤ÃÝ©ÊÜásÜ ¿á£ ±ÜÃÜí±ÜÃæ 

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

APæãÒà»ÜÂ£à¥æãàì ËÃÜÃÝg »ÜãÊÜåè ÓÜíPæãÒà¼ñÝÍæàÐÜPÜáÊÝ©ÓÜíZ@ >

ÊÜá«ÝÌWÜÊÜÞí»æãàg¯ÓÝÃÜ»ÝÊÜÊÜáÃÜí¨Ü»ÜêíWæãà ËÐÜÁáàÐÜÌÓÜíWÜ@ >>Ÿê™.g.Ë

ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ÃÜbÔ¨Ü WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜìñÜÅ ±ÜÅaÝÃÜ±ÜwÓÜáÊÜâ¨Üá 

APæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜ WÜáÄ¿ÞXñÜá¤. D ÊÜáãÆPÜ Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜ ÖÝ¨ÜìÊÜ®Üá° GÆÉ 

ÓÜgj®ÜÄWæ £ÚÓÜáÊÜâ¨æà AÊÜÃÜ A±æàPæÒ¿ÞXñÜá¤. B A±æàPæÒ¿á®Üá° ±ÜÄ±Üä|ì& 

WæãÚÓÜÆá ÎÅàAPæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜá Ô¨ÜœÃÝ¨ÜÃÜá. A¨ÜPÝRX ¨ÜáÊÝì©WÜÙÜ 

¨ÜáÊÝì¨ÜWÜÙÜ®Üá° SíwÓÜÆá ÊÜááí¨Ý¨ÜÃÜá.

ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÓÜÊÜáWÜÅWÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° A«ÜÂ¿á®Ü ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. 

ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÄí¨ÜÇæà ñÜñæã¤$Ìà±Ü¨æàÍÜÊÜ®Üá° ±Üvæ©¨ÜªÃÜá. ÎÅàÊÜá¨Ý& 

aÝ¿áìÃÜ ÍÝÓÜ÷WÜÙÜÈÉ¿á ÓÝÃÜÊÜ®Üá° ÓÜÄ¿ÞX WÜÅÖÜ| ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. AÈÉ¿á 

ÊÜÞ«Üá¿áìÊÜ®Üá° BÓÝÌ¨Ü®æ ÊÜÞw¨ÜªÃÜá. ×àWÝX AÊÜÄWæ D PÝ¿áì 

A®Ý¿ÞÓÜÊÝÀáñÜá.

ËÐÜ¿ÞíñÜÃÜ¨ÜÈÉ Óæ°àÖÜ ÊÜá®ÜáÐÜÂ®Ü WÜáÄ¿á®Üá° ÓÜwÆWæãÚÓÜáñÜ¤¨æ. 

±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü ÖæWÜáYÄ¿á ÓÝ«Ü®æWÝX ÓÜÊÜìÊÜ®Üã° ñæãÃæ¿á¸æàPÝWÜáñÜ¤¨æ. 

ÎÅàAPæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜá ÓÜÌ¿áí ËÐÜ¿áËÃÜPÜ¤ÃÝX¨ÜªÃÜá. AÊÜÄWæ ¿ÞÊÜ 

ËÐÜ¿áWÜÙÜÈÉ¿áã Óæ°àÖÜ CÃÜÈÆÉ™. ËÃÜPÜ¤ÃÝXÁáà ÓÜ®Ý°$ÂÓÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨ÜªÃÜá. 

APæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜ D WÜáÃÜáÊÝ¨Ü WÜáÄ¿á®Üá° ¸æàÃæ ¿ÞÊÜ PÝ¿áìÊÜä 

ÓÜwÆWæãÚÓÜÈÆÉ. ×àWæ Ô§ÃÜÊÝ¨Ü WÜáÄÀáí¨Ü D WÜáÃÜáWÜÙÜá gWÜ£¤®ÜÈÉ ÓÜÊÜìñÜÅ 

±ÜÄÍæãà¼Ô¨ÜÃÜá. ËÍÜÌWÜáÃÜáWÜÙÝX ÓÜá±ÜÅÔ¨ÜœÃÝ¨ÜÃÜá.

ÃÜíWÜ|¡&¨ÝÊÜá|¡ÃÜ ËbñÜÅ PÜ¥æ

PÜ¨Ýb¨ÝgWÜ¾ñÜáÃÜñÜÅ Ë±èÅ Ÿ×ÐÜ¢ñè ¸ÝÅÖÜ¾|ÖÜñÜÂ¿Þ g®æç@ >

±ÝÅýí	¿á£àí Ü̈Åí	ÓÜÊÜáÊæàñÜÂ	±Ý±Ü	̄ ÊÝÃÜOæà˜ñÜÂíñÜËbñÜÅËà¿áìÊÜå…	>>	Ÿê™.g.Ë

CŸºÃÜá ¸ÝÅÖÜ¾|Ä¨ÜªÃÜá. ÃÜíWÜ|¡ ÊÜáñÜá¤ ¨ÝÊÜá|¡ («ÝÊÜá|¡). 

A®ÝÇæãàbñÜÊÝX AÊÜÄí¨Ü ŸÅÖÜ¾ÖÜñæÂ¿áá ZqÔñÜá. ±ÜÍÝcñÝ¤±Ü©í¨Ü 

¸æí¨ÜáÖæãà¨ÜÃÜá. g®ÜÃæÆÉÃÜã B ¸ÝÅÖÜ¾|ÄWæ Ÿ×ÐÝRÃÜ ÖÝQ¨ÜÃÜá.

ñÜËá¾í¨Ü ±Ý±Ü ZqÔ¨ÜªíñÜã ÓÜñÜÂ™. A¨ÜPæR g®ÜÃÜá ñÜÊÜáWæ Ÿ×ÐÝRÃÜ 

ÖÝQ¨ÝªÃæ. A¨ÜPæR AÊÜÄWæ ¸æàÓÜÃÜÊÝWÜÈÆÉ™. ñÜËá¾í¨Ü ÓÝ«ÜáÓÜÊÜÞgPæR 
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ÖÝ¯¿ÞWÜ¸ÝÃÜ¨æí¨Üá AÊÜÃÜá Ÿ¿áÔ¨ÜÃÜá. ×àWÝX WèÃÜÊÜ©í¨ÜÇæà 

ÓÜíñæãàÐÜ©í¨ÜÇæà B Ÿ×ÐÝRÃÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃÜá.

Ÿ×ÐÜ¢ñÜÃÝ¨Ü B ¸ÝÅÖÜ¾|ÃÜá ñÝÊÜâ ÊÜÞw¨Ü ±Ý±ÜPæR ÁãàWÜÂÊÝ¨Ü 

±ÝÅ¿áÎcñÜ¤ÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãÙÜÛÆá Ô¨ÜœÃÝ¨ÜÃÜá. B ±Ý±Ü©í¨Ü ÊÜááPÜ¤ÃÝWÜÆá 

Ÿ¿áÔ¨ÜÃÜá. ñÝÊÜâ ÊÜÞw¨Ü ±Ý±ÜÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜáÊÜí¥Ü Êæáà«ÝËWÜÙÜá 

¿ÞÃæíŸá¨Ü®Üá° BÇæãàbÔ¨ÜÃÜá. GÆÉ PÜvæÀáí¨ÜÆã AÊÜÄWæ PæàÚÔ¨Ü ÖæÓÜÃÜá 

APæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜá. ±ÜÅ£ÁãŸºÃÜã APæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®Üá° 

PæãívÝw¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜá ÊÜÞñÜÅ ®ÜÊÜá¾ D ±Ý±ÜÊÜ®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜÆá ÓÜÊÜá¥Üì 

ÃæíŸá¨Ü®Üá° £Ú¨ÜÃÜá. AÊÜÄ¨ÜªÈÉWæ Kw Kw Ÿí¨ÜÃÜá. AÊÜÄWæ ÍÜÃÜOÝ¨ÜÃÜá.

±ÜÅÓÜíWÜPæR ñÜPÜRíñæ BaÜÃÜOæ

ñÜñÝ³¨Ü¯Oæàìg®ÜÊÜáêñÜÕ$°¿ÞíWæà	ËÇæà±Ü®ÝñÜ¤ñÜ³¨ÜÊÝÄÓæàÊÜ®Ýñ…	>

ñè ±ÜäñÜ̈ æàÖÝÊÜ² Ü̈ãÃÜñæãà ¿á£í ±Üâ®Ü@ ±Üâ®Ü@ ÓÜí±ÜÅ~±ÜñÜÂ aæãàaÜñÜá@ >> Ÿê™.g.Ë

ÃÜíWÜ|¡&¨ÝÊÜá|¡ÃÜá Ÿ×ÐÜ¢ñÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ¸ÝÅÖÜ¾|ÄWæ Ë×ñÜÊÝ¨Ü ËÎÐÜr 

«ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ÓÜÊÜáWÜÅÊÝX BaÜÄÓÜáÊÜí£ÃÜÈÆÉ™. ñÝÊÜâ ±Ý²WÜÙæí¨Üá ñæãàÄÓÜáÊÜ 

bÖæ°WÜÙÜ®Üá° «ÜÄÔ¨ÜªÃÜá. Aí¥Ü ¸ÝÅÖÜ¾|ÃÜá APæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí¨ÜÃÜá.

A¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ APæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜ ±Ý¨Ü±ÜÅPÝÒÆ®æ¿á®Üá° ÎÐÜÂÃÜá 

ÊÜÞvÜá£¤¨ÜªÃÜá. AÊÜÃæÆÉÃÜã ñæÃÜÚ¨Ü ÊæáàÇæ ñÝËŸºÃÜã B ÓÜ§ÙÜPæR «ÝËÔ¨ÜÃÜá. B 

ÊÜáê£¤Pæ¿á®Üá° ñÜÊÜá¾ ÍÜÄàÃÜ¨ÜÈÉ «ÜÄÔ¨ÜÃÜá. AÈÉ¿á ±Ý¨Ü±ÜÅPÝÒÆ®Ü¨Ü gÆÊÜ®Üá° 

PÜáw¨ÜÃÜá. ¿á¨ÜÂ² WÜáÃÜá±Ý¨æãà¨ÜPÜÊÜ®Üá° PÜáw¿á¸ÝÃÜ¨Üá. C¨Üá ËàÃÜÊæçÐÜ¡ÊÜ 

ÊÜÅñÜ. B¨ÜÃÜã AÊÜÄÃÜáÊÜ ±ÜÅÓÜíWÜPæR ÊÜáê£¤PÝ«ÝÃÜOæ, ±Ý¨æãà¨ÜPÜ±ÝÅÍÜ®Ü C¨Üá 

ÁãàWÜÂÊæí¨Üá AÊÜÃÜá £Ú¨ÜÃÜá. ÖÝWæ ±ÝÈÔ¨ÜÃÜá. ±ÜÅÓÜíWÜWÜÚWæ ñÜPÜRíñæ 

BaÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° ±ÝÈÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÓÝ«ÜPÜÃæ¯ÓÜáñÝ¤Ãæ. AÊÜÃÜá ñæãàÄ¨Ü 

WÜáÃÜáWÜÙÜÈÉ¿á ÍÜÅ¨æœ ÊÜáñÜá¤ »ÜQ¤WÜÚí¨Ü ±ÜËñÜÅÃÝ¨ÜÃÜá. B¨ÜÃÜã APæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜ 

ÓÜÊÜáPÜÒÊÜá¨ÜÈÉ ñÝÊÜâ ÊÜÞw¨Ü ±Ý±ÜÊÜ®Üá° ÖæàÚPæãÙÜÛÆá Ÿ¿áÔ¨ÜÃÜá. WÜáÃÜáWÜÙÜá 

ÖæàÚ¨Ü ±ÝÅ¿áÎcñÜ¤ÊÜ®Üá° A®ÜáÐÝu®Ü ÊÜÞvÜÆá PÜãvÝ AÊÜÃÜá Ô¨ÜœÃÝ¨ÜÃÜá. 

ñÝÊÜâ ±Ý²WÜÙÜá. WÜáÃÜáWÜÙÜ ÖÜ£¤ÃÜ ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá EbñÜÊÜÆÉ Gí¨Üá »ÝËÔ¨ÜÃÜá. 

¨ÜãÃÜ©í¨ÜÇæà WÜáÃÜáWÜÚWæ ÓÝÐÝríWÜ GÃÜX¨ÜÃÜá. AÊÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá.

±ÜñÜ®ÜÊÝWÜ¨Üíñæ E¨ÜœÄÓÜ¸æàPÜá

BÊÝí ÊÜáÖÝ±ÝñÜQ®è »ÜÊÜñÜ¢±ÝPÜpÝPÜÒËàPÝÒÃÜÓÜñÜ@ ÓÜá±Üäñè >

»ÜÊÝÊÜ ñæà®Ý®ÜáWÜêÖÝ| ±ÝñÜPÝñ… APæãÒà»ÜÂ£à¥Ýì¿áìÊÜÃæà£ ÊÝaÜÊÜå… >>
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B CŸºÃÜá ¸ÝÅÖÜ¾|ÃÜá AñÜÂíñÜ ±ÝÅígÆÊÝX APæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜ®Üá° 

±ÝÅ¦ìÔ¨ÜÃÜá. AÊÜÃÜÈÉ ±ÜÍÝcñÝ¤±Ü¨Ü ñÝ±Ü ñÝívÜÊÜÊÝvÜá£¤ñÜá¤™. C¨æà®Üá 

NãàÃÜPÜêñÜÂ ®ÜËá¾í¨Ü ®Üvæ©¨æ Gí¨Üá ñÜÊÜá¾®Üá° ñÝÊæà ÖÜÚ¨ÜáPæãÙÜáÛ£¤¨ÜªÃÜá. 

GÆÉÊÜ®Üã° PÜÙæ¨ÜáPæãívÜíñæ PÜíWÝÇÝX¨ÜªÃÜá. WÜáÃÜáWÜÙÜá ÖæàÚ¨Ü ¿ÞÊÜ 

±ÝÅ¿áÎcñÜ¤PÜãR Ô¨ÜœÃÝX¨ÜªÃÜá. ¨ÜãÃÜ©í¨ÜÇæà APæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃæãí©Wæ 

ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá.

ÓÝÌËá®… ! ñÝÊÜâ ÍæÅàÐÜu¿á£WÜÙÝXÃÜáËÄ. ®ÝÊÝ¨ÜÃæãà ±Ý²ÍæÅàÐÜu& 

ÃÝX¨æªàÊæ. ñÜÊÜá¾ PÜê±ÝPÜpÝPÜÒ NãàÃÜ±Ý±ÜPÜêñÜÂWÜÙÜ®Üã° »ÜÓÜ¾ÊÜÞvÜÆá AñÜÂíñÜ 

ÓÜÊÜá¥ÜìÊÝX¨æ. B PÜê±ÝPÜpÝPÜÒ¨Ü ËàPÜÒ|©í¨Ü ®ÝÊÜâ ±ÜËñÜÅÃÝX¨æªàÊæ. C¨Üá 

®ÜÊÜá¾ A®Üá»ÜÊÜ. B¨ÜÃÜã CÐÜár ÓÝÆ¨Üá. ñÝÊÜâ ®ÜÊÜá¾®Üá° A®ÜáWÜÅ×ÓÜ¸æàPÜá. 

ÊÜáÖÝ±ÝñÜQWÜÙÝ¨Ü ®ÜÊÜá¾®Üá° ¯WÜÅ×ÓÜ¸æàPÜá. ±ÝÅ¿áÎcñÜ¤ÊÜ®Üá° ÖæàÚ ®ÜÊÜá¾®Üá° 

E¨ÜœÄÓÜ¸æàPÜá. ®ÝÊÜâ ÊÜÞw¨Ü D ÊÜáÖÝ±ÝñÜPÜ©í¨Ü ®ÝÊÜâ ÊÜááPÜ¤ÃÝWÜ¸æàPÜá. 

ÊÜáñæ¤ Êæã¨ÜÈ®Üíñæ «ÜÊÜáì ÊÜÞvÜÆá AÖÜìÃÝWÜ¸æàPÜá. C¨ÜáÊæà ñÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ 

ÊÜáÖÜ¨Ü®ÜáWÜÅÖÜ Gí¨Üá WÜáÃÜáWÜÙæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨ÜÃÜá.  ...ÓÜÍæàÐÜ...

ಶರಿೀಯುತ ಕ್.ಆರ್. ಗಂಡಮಾಲಿ ಇವರ ಅಗಲಿಕ್ 

ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ ನವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದ, ಶತಾಯುಷ್ಗಳಾದ, 
ಶ್ನೇಮಠದ ಅತ್ಯಿಂತ ಆತಿ್ಮನೇಯ ಅಭಮಾನ ಶಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ 
ಶ್ನೇಯುತ ಕ.ಆರ್.ಗಿಂಡಮಾಲಿ ಇವರ ಅಗಲಿಕಯು 
ಶ್ನೇಸುಧಾ ಬಳಗಕಕೆ ತಿನೇವ್ ವಿಷಾದಕರ ಸಿಂಗತಿ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ 
ಶ್ನೇ ಶ್ನೇಸತ್ಯಪ್ಮನೇದತಿನೇರ್ಣರ ಅತ್ಯಿಂತ ನಚ್ಚಿನ ಆತಿ್ಮನೇಯ 
ಶಷ್ಯರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಶ್ನೇಪಾದಿಂಗಳವರ ಅನನೇಕ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಮುಿಂದಾಳುಗಳಾಗಿ ಸೆನೇವಯನು್ 

ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಕಳೆದ ೩೦ಕ�ಕೆ ಹಚುಚಿ ವಷ್ಣಗಳಿಿಂದ ಜಯಸತ್ಯಪ್ಮನೇದನಧಯ 
ಧಮ್ಣದಶ್ಣಗಳಾಗಿದ್ದವರು. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ನೇಶ್ನೇಪಾದಿಂಗಳವರು ಇವರ 
ನಧನವಾತ್್ಣಗೆ ವಿಷಾದದಿಿಂದ ಪ್ತಿಕ್ಯಸುತ್ತ "ಶ್ನೇಯುತ ಗಿಂಡಮಾಲಿಯವರು 
ನಮಗ� ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗ� ಅತ್ಯಿಂತ ಆತಿ್ಮನೇಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇಳಿವಯಸಿಸಿನಲಿ್ಲಯ� 
ಶ್ನೇಮಠದ ಬಗೆಗು ಅವರಿಗಿದ್ದ ದಿನೇಕ್, ಶ್ನೇಮಠದ ಕಾಯ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಉತಾಸಿಹ ಇವು ಅತ್ಯಿಂತ 
ಅನುಕರಣಿನೇಯ ಹಾಗ� ಪ್ಶಿಂಸನನೇಯ" ಎಿಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತ ಭಗವಿಂತ ಅವರಿಗೆ 
ಸದಗುತಿಯನು್ ನನೇಡಲಿ ಎಿಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯಮ�ತಿ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಪಾ್ರ್್ಣಸಿದರು.  

- ದಿವಾನರು ಶ್ನೇಉತ್ತರಾದಿಮಠ
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ÖÜŸº ÖÜÄ©®ÜWÜÙÜá & 25 
? vÝ. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ…

dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcccc

¨Ü—ÊÜÅñÜ&

ÓÜá±æ¤à	¨æàÊæà	©Ì£àÁáà	ñÜá	ÊÜÞÓæÂà®ÝíÔ	ÓÜÊÜáÓÜ¤ÍÜ@	>

¨Ü«ÝÂÎÅñÝ¯	£ÐÜuí£	ñÜ¨Üá½PÝ¤$Ì	±Ý±Ü»ÜáW…	»ÜÊæàñ…	>

©Ì£àÁáà »ÜQÒñæà ¨Ü—° WæãàÊÜÞíÓÜí ñæà®Ü »ÜQÒñÜÊÜå… >>

aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂ PÝÆ¨Ü GÃÜvÜ®æ¿á ÊÜÞÓÜÊæà ÍÝÅÊÜ|ÊÜÞÓÜ. D ÊÜÞÓÜ¨ÜÈÉ 

Aí¨ÜÃæ ÍÝÅÊÜ|ÍÜáPÜÉ¨ÝÌ¨ÜÎÀáí¨Ü »Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü ÍÜáPÜÉ¨ÜÍÜËá¿áÊÜÃæWæ ¨Ü—

ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° BaÜÄÓÜ¸æàPÜá. B PÝÆ¨ÜÈÉ ¨Ü— (ÊæãÓÜÃÜá) »ÜPÜÒ|ÊÜ®Üá° ¯Ðæà—

ÓÜÇÝX¨æ. ÊÜÞÓÜ±Üä£ì¿ÞX ñÝ®Üá ̈ Ü—¿á®Üá° ñÜÂiÓÜáÊÜ¨ÜÆÉ¨æà C®æã°ŸºÄWÜã 

¨Ý®ÜÊÝX ¨Ü—¿á®Üá° PæãvÜ¸ÝÃÜ¨Üá. PÝÃÜ| D ÊÜÞÓÜ¨ÜÈÉ ÓÜPÜÆ±Ý±ÜWÜÙÜá 

ÊæãÓÜÃÜ®Üá° BÍÜÅÀáÔ CÃÜáñÜ¤Êæ. ¿ÞÃÜá D ÊÜÞÓÜ¨ÜÈÉ ̈ Ü— »ÜPÜÒ| ÊÜÞvÜáñÝ¤Ãæãà 

AÊÜÃÜá WæãàÊÜÞíÓÜÊÜ®æ°à »ÜPÜÒ| ÊÜÞw¨Üíñæ.

AÆÉ¨æà ÊæãÓÜÃÜá C¨Üá EÐÜ¡WÜá|ÊÜâÙÜÛ¨Üáª. ¨æàÖÜ¨ÜÈÉ PæãŸº®Üá° 

ÊÜê©œWæãÚÓÜáÊÜíñÜÖÜ¨Üáª. CíñÜÖÜ EÐÜ¡WÜá|ÊÜâÙÜÛ ÊæãÓÜÃÜ®Üá° ÍÝÅÊÜ|ÊÜÞÓÜ¨ÜÈÉ 

ŸÙÜÔ¨ÜÃæ ÊÜáñÜ¤ÐÜár EÐÜ¡ÊÝX BÃæãàWÜÂ PævÜŸÖÜá¨Üá. B PÝÃÜ|©í¨ÝX¿áã 

¨Ü—ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° BaÜÄÓÜáÊÜ¨Üá ÓÜãPÜ¤.

ÊæãÓÜÃÜá»ÜPÜÒ|ÊÜ®Üá° ÓÜÊÜìPÝÆ¨ÜÈÉ ¯Ðæà—ÓÜÇÝX¨æ. CñÜÃÜ ©®ÜWÜÙÜÈÉ¿áã 

ÊæãÓÜÃÜ®Üá° £®Ü°¸æàPÜá GíŸá¨ÝX ÍÝÓÜ÷ GÈÉ¿áã ÖæàÚÆÉ™. ""ÃÝñèÅ ¨Ü«ÜÂ®Ü°& 

»æãàg®Ýñ…'' GíŸ ÊÜaÜ®ÜPæR A®ÜáWÜá|ÊÝX ÃÝ£ÅPÝÆ¨ÜÈÉ ÊæãÓÜÃÜ®Ü°ÊÜ®Üá° 

EívÜÃæ B¿ááÐÜÂÖÝ¯ BWÜáñÜ¤¨æ G®Ü°ÇÝX¨æ. A®Üá°ÊÜ¨ÜPÝRXÁáà ÎÅàPÜêÐÜ¡ 

APÜãÅÃÜ®Ü ÊÜá®æWæ Öæãà¨ÝWÜ ÃÝ£Å»æãàg®Ü¨ÜÈÉ ÖÝÆ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ŸÚÔ¨Ü G®Üá°ÊÜ 

I£ÖÜÂÊÜ®Üá° »ÝWÜÊÜñÜ £ÚÓÜáñÜ¤¨æ. A¨ÜPÝRXÁáà ®ÜÊÜá¾ ×Ä¿áÃÜá ÊæãÓÜÃÜ®Üá° 

×àWæ ŸÚÓÜá£¤¨ÜªÃÜá. ÊæãÓÜÃÜ®Üá° aæ®Ý°X PÜvæ¨Üá, ¯àÃÜá ÖÝQ, ÍÜáít PÜÄ¸æàÊÜâ 

E±Üâ³ ÓæàÄÔ, E±ÜÁãàXÓÜá£¤¨ÜªÃÜá. C¨Üá ŸÖÜÙÜ ñÜí±Üâ, ià|ìPÝÄà, 

BÃæãàWÜÂPÜÃÜÊÜä BX¨æ. JŸº ÓÜá»ÝÑñÜPÝÃÜ ÖæàÙÜáÊÜíñæ ""ñÜPÜÅí ÍÜPÜÅÓÜÂ 

¨ÜáÆì»ÜÊÜå…'' G®Üá°ÊÜ ÊÜÞñÜá ÊÜáijWæ¿á ÊÜáÖÜñÜ¤ÌÊÜ®Üá° G£¤ ñæãàÄÓÜáñÜ¤¨æ.

ÍÝÓÜ÷¨ÜêÑrÀáí¨Ü £Ú¿ááÊÜ¨Ý¨ÜÃæ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ²Åà£WÝX Jí¨Üá £íWÜÙÜá 

ÊæãÓÜÃÜ®Üá° ñÜÂiÔ, »Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü ÍÜáPÜÉ ¨ÝÌ¨ÜÎ¿áí¨Üá ÍæãÅà£Å¿á ¸ÝÅÖÜ¾|¯Wæ 
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ÊæãÓÜÃÜ®Üá° ¨Ý®Ü ÊÜÞw, ñÝ®Üá BaÜÄÔ¨Ü ¨Ü—ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° »ÜWÜÊÜíñÜ¯Wæ 

A²ìÓÜ¸æàPÜá.

QÒàÃÜÊÜÅñÜ& »Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü ÍÜáPÜÉ ¨ÝÌ¨ÜÎÀáí¨Ü BÍÜÌ¿áág ÍÜáPÜÉ ¨ÜÍÜËá¿áÊÜÃæWæ 

Jí¨Üá £íWÜÙÜá QÒàÃÜÊÜÅñÜÊÜ®Üá° BaÜÄÓÜ¸æàPÜá. D PÝÆ¨ÜÈÉ ÖÝÆ®Üá° 

ŸÙÜÓÜ¸ÝÃÜ¨Üá. ÖÝÈ¯í¨Ü ÊÜÞw¨Ü TÝ¨ÜÂWÜÙÜ®Üá° £®Ü°¸ÝÃÜ¨Üá G®Üá°ÊÜ¨Üá Jí¨Üá 

ÎÐÝraÝÃÜ C¨æ. WæãàË®Ü ÖÝÆá ÍæÅàÐÜu ÖÝWÜã ±ÜâÑuPÜÃÜ Gí¨Ý¨ÜÃÜã PæÆÊÜâ 

PÝÆ¨ÜÈÉ ÖÝÆã ¨æãàÐÜ±ÜäÄñÜÊÝXÃÜáñÜ¤¨æ. B PÝÆ¨ÜÈÉ ÖÝÆ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃæ 

BÃæãàWÜÂÊÜâ QÒà~ÓÜáñÜ¤ ÖæãàWÜáñÜ¤¨æ.

ÖÜÓÜáË®Ü ÖÝÆá PæÆÊÜâ PÝÆ¨ÜÈÉ ¨æãàÐÜ±ÜäÄñÜÊÝXÃÜáñÜ¤¨æ G®Üá°ÊÜ¨ÜPæR 

®ÝÊÜâ E¨ÝÖÜÃÜOæ¿ÞX £Ú¿ááÊÜ¨Ý¨ÜÃæ & PÜÃÜá ÖÝQ¨Ü ÖÜñÜá¤ ©ÊÜÓÜWÜÙÜÊÜÃæWÜã 

ÖÜÓÜáË®Ü ÖÝÆá PÜÃÜáËWæ ÊÜÞñÜÅ ©ÊèÂÐÜ—. B ©®ÜWÜÙÜÈÉ ®ÝÊÜâ ÖÜÓÜáË®Ü ÖÝÆá 

ÔÌàPÜÄÔ¨ÜÃæ A¨æà ®ÜÊÜáWæ ÃæãàWÜg®ÜPÜÊÝWÜáñÜ¤¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü PÜÃÜá ÖÝQ¨Ü 

ÖÜÓÜáË®Ü ÖÝÆ®Üá° ÖÜñÜá¤©®Ü ÔÌàPÜÄÓÜ¸ÝÃÜ¨Üá. ÖÝWæÁáà ±ÜÅ£¯ñÜÂ ®ÝÊÜâ 

ÖÜÓÜáË®Ü ÖÝÆ®Üá° ŸÚÓÜáñæ¤àÊæ. AÈÉ¿áã PÜãvÜ Jí¨Üá ̄ ¿áÊÜá C¨æ. ÖÜÓÜáË®Ü 

ÊÜá«ÜÂ¨Ü ÖÝÆ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜá ÔÌàPÜÄÓÜ¸æàPÜá. ÖÝÆá PÜÃæ¿ááÊÝWÜ 

Êæã¨ÜÆá ÖÝWÜã Pæã®æWæ Ÿí¨Ü ÖÝÆá A¨Üá PÜÃÜáÊÜâ PÜáw¿ááÊÜ¨ÜPæR 

ÁãàWÜÂÊÝXÃÜáñÜ¤¨æ. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà ÖÝÆá PÜÃæ¿ááÊÜÊÜÃÜá Êæã¨ÜÈWæ PÜÃÜáËWæ 

ÖÝÆá PÜáw¿áÆá ¹oár ®ÜíñÜÃÜ ÊÜá®ÜáÐÜÂÄWÝX ÓÜÌÆ³ PÜÃæ¨Üá Pæã®æWæ ÊÜáñæ¤ 

PÜÃÜáËWæ ÖÝÆá PÜáw¿áÆá ¹vÜáñÝ¤Ãæ. C¨æà PÝÃÜ|PÝRX PÜÃÜáÊÜâ ÓÜñÜá¤ 

ÖæãàXÃÜáÊÜ ÖÜÓÜáË®Ü ÖÝÆ®Üá° E±ÜÁãàXÓÜ¸ÝÃÜ¨Üá G®Ü°ÇÝWÜáñÜ¤¨æ. C¨ÜÃÜíñæ 

QÒàÃÜÊÜÅñÜPÝÆ¨ÜÈÉ¿áã ÖÝÈ®ÜÈÉ ¨æãàÐÜËÃÜáÊÜ¨ÜÄí¨Ü B PÝÆ¨ÜÈÉ ÖÜÓÜáË®Ü 

ÖÝÆ®Üá° ÔÌàPÜÄÓÜ¸ÝÃÜ¨Üá. QÒàÃÜÊÜÅñÜ¨ÜÈÉ ÖÜÓÜáË®Ü ÖÝÆ®Üá° ÊÜÞñÜÅ ¯Ðæà—ÓÜ¨æà 

BvÜá PÜáÄ GÊæá¾ D Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ±ÝÅ|WÜÙÜ ÖÝÆ®Üã° ¯Ðæà—ÓÜÇÝX¨æ. D 

ÊÜÞÓÜ¨ÜÈÉ ÖÝÆ®Üá° ÓæàËÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÓÜáÃæ¿á®Üá° ±Ý®Ü ÊÜÞw¨Ü ±Ý±ÜPæR 

WÜáÄ¿ÞWÜáñÝ¤Ãæ.

ÊÜá×ÐÝ©(GÊæá¾ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ±ÝÅ~WÜÙÜ)QÒàÃÜWÜÙÜá ÓÜÊÜì¨Ý ̄ Ñ¨ÜœÊÝ¨ÜªÄí¨Ü 

aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂ¨ÜÈÉ ËÍæàÐÜÊÝX ¯Ðæà—ÓÜÇÝX¨æ. ±Ý¿áÓÝ©WÜÚWæ QÒàÃÜÊÜ®Üá° 

ŸÙÜÓÜáÊÜÊÜÃÜá ñæíX®ÜPÝÀá¿á ÖÝÆ®Üá° E±ÜÁãàXÓÜŸÖÜá¨ÝX¨æ.

BÍÜÌ¿áág ÍÜáPÜÉ ¨ÝÌ¨ÜÎ¿áí¨Üá QÒàÃÜÊÜÅñÜÊÜ®Üá° »ÜWÜÊÜíñÜ¯Wæ ÓÜÊÜá²ìÔ 

ÍæãÅà£Å¿á ̧ ÝÅÖÜ¾|¯Wæ QÒàÃÜÊÜ®Üá° ̈ Ý®Ü ÊÜÞw ÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ÊÜááPÝ¤¿áWæãÚÓÜ¸æàPÜá. 

...ÓÜÍæàÐÜ...
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±ÜâÃÝ|WÜÙÜá £ÚÔ¨Üíñæ 

£à¥Üì & PæÒàñÜÅWÜÙÜ ÊÜá×Êæá ? ±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ

dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcccc
ಜಗದುಗುರು ಶ್ನೇಮಧಾ್ವಚಾಯ್ಣರು ತಮ್ಮ ಶ್ನೇಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪಯ್ಣನಣ್ಣಯ ಎಿಂಬ 

ಗ್ಿಂರದಲಿ್ಲ ಹಿನೇಗೆ ಹನೇಳಿದಾ್ದರೆ -

ದಾನತೀರ್ಥತಪೀಯಜ್ಞಪೂವಾ್ಥಿಃ ಸವೀ್ಥಽಪ್ ಸವ್ಥದಾ ।
ಅಂಗಾನ ಹರಿಸೀವಾಯಾಂ ಭಕತುಸತುವಾೀಕಾ ವಿಮುಕತುಯೀ ॥
ಅಿಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ದಾನಗಳು, ತಿನೇರ್ಣಯಾತ್್ಗಳು, ತಪಸುಸಿ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞ 

ಮದಲಾದವುಗಳು ಶ್ನೇಹರಿಸೆನೇವಯ ಅಿಂಗಗಳಾಗಿವ. ಭಕ್್ತಯನೇ ಮುಕ್್ತಗೆ ಪ್ಧಾನ 
ಕಾರಣವಾಗಿದ. ತಿನೇರ್ಣಯಾತ್್ಗಳು ಮನೇಕ್ಕಕೆ ಪರಿಂಪರೆಯಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿವ ಎಿಂದು ಈ 
ಮಾತಿನಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದ. ಶಾಸತ್ರದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಿಂತ್ ವೈಷ್ಣವ ತಿನೇರ್ಣಕ್ನೇತ್ಗಳ 
ಸ್ಮರಣ, ಚ್ಿಂತನ, ಸಾ್ನಪಾನಾದಿ ರ�ಪ ಸೆನೇವಯನು್ ಮಾಡಬೆನೇಕು. ತಿನೇರ್ಣಕ್ನೇತ್ಗಳ 
ಸಿಂದಶ್ಣನ ಮನ�ನೇರಿಂಜನಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆಧುನಕ ಪರಿಭಾಷಯ ಪಿಕ್್ಕ್ ಆಗಬಾರದು. 
ನಷ್ದ್ಧವಾದ ಸಥಿಳಗಳು ಎಷಟಿನೇ ಸುಿಂದರವಾಗಿದ್ದರ� ಅವುಗಳ ಸಿಂದಶ್ಣನ ತಿನೇರ್ಣಯಾತ್್ 
ಎಿಂದು ಕರೆಸಿಕ�ಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ಲ್ಯರುವ ಸಥಿಳಗಳಿಗೆನೇ ತಿನೇರ್ಣಯಾತ್್ 
ನಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹ�ನೇಗಬೆನೇಕು. 

ಅನ್ಯಕ್ೀತರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುರ್ಯಕ್ೀತ್ರಿೀ ವಿನಶ್ಯತ । 
ಪುರ್ಯಕ್ೀತರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜರಿಲೀಪೀ ಭವಿರ್ಯತ ।। 
ಇತರ ಸಥಿಳಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಪುಣ್ಯಕ್ನೇತ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಾಶಹ�ಿಂದುತ್ತವ. ಆದರೆ 

ಪುಣ್ಯಕ್ನೇತ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ವಜ್ಲ್ನೇಪವಾಗುತ್ತವ. ಅಿಂದರೆ ಆ ಪಾಪಗಳ 
ಫಲವನು್ ಅನುಭವಿಸಲ್ನೇಬೆನೇಕಾಗುತದ. ಆದ್ದರಿಿಂದ ತಿನೇರ್ಣಯಾತ್್ಗೆ ಹ�ನೇದಾಗ ಬಹಳ 
ಎಚಚಿರಿಕಯಿಂದ ಇರಬೆನೇಕು. ನದಿಗಳನು್ ಮತು್ತ ಕ್ನೇತ್ಗಳನು್ ನಮ್ಮ ಕಟಟಿ ವತ್ಣನಗಳಿಿಂದ 
ಕಡಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂತ್ ಉತ್ತಮ ಶಾಸತ್ರಗ್ಿಂರಗಳನು್ ಗುರುಗಳ ಮುಖದಿಿಂದ ಶ್ವಣ 
ಮಾಡುವುದು, ಶ್ವಣ ಮಾಡಿದ್ದನು್ ಯರ�ನೇಚ್ತವಾಗಿ ಚ್ಿಂತನ ಮಾಡುವುದ� ಕ�ಡ 
ತಿನೇರ್ಣಯಾತ್್ ಎಿಂದು ಕರೆಸಿಕ�ಳು್ಳತ್ತದ. ಕ್ನೇತ್ಸಿಂದಶ್ಣನರ�ಪವಾದ ತಿನೇರ್ಣಯಾತ್್ಯನು್ 
ಮಾಡಿದಾಗ ಮಧ್ವಶಾಸಾತ್ರಧ್ಯಯನರ�ಪವಾದ ಮುಖ್ಯತಿನೇರ್ಣಯಾತ್್ಯನು್ ಮಾಡಲು 
ಬೆನೇಕಾದ ಅಿಂತಥಃಕರಣಶುದಿ್ಧಯು ಲಭಸುತ್ತದ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲಿ್ಲ ಕ್ನೇತ್ಸಿಂದಶ್ಣನರ�ಪವಾದ 
ತಿನೇರ್ಣಯಾತ್್ ಸಾರ್ಣಕವಾದುದು ಮತು್ತ ಅವಶ್ಯಕವಾದುದು. 

ಬರಿಹ್ಮಜ್ಾನೀನ ವಾ ಮುಕತುಿಃ ಪರಿಯಾಗಮರಣೆೀನ ವಾ । 
ಅರವಾ ಸಾನೂನಮಾತ್ರಿೀರ ಗೂೀಮತಾ್ಯಂ ಕೃರ್ಣಸನನೂಧೌ ।। 
{ಬ್ಹ್ಮಜ್ಾನ, ಪ್ಯಾಗದಲಿ್ಲ ಮರಣ ಹ�ಿಂದುವುದು, ಅರವಾ ಶ್ನೇಕೃಷ್ಣನ 

ಸನ್ಧಯರುವ ಗೆ�ನೇಮತಿನೇ ನದಿಯಲಿ್ಲ ಮಾಡುವ ಸಾ್ನ- ಇವುಗಳು ಮನೇಕ್ಕಕೆ ಸಾಧನ 
ಗಳಾಗಿವ} ಈ ಮದಲಾದ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಿನೇರ್ಣಯಾತ್್ಯನೇ ಮುಕ್್ತಗೆ ಸಾಧನ 

ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý
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ವಾಗಿದ ಎಿಂದು ಅರ್ಣಬರುವಿಂತ್ ಹನೇಳುವುದುಿಂಟು. ಶ್ನೇಮದಾಚಾಯ್ಣರು ಇಿಂತಹ 
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹನೇಗೆ ಅರ್ಣಮಾಡಿಕ�ಳ್ಳಬೆನೇಕಿಂದು ತಮ್ಮ ಗಿನೇತಾಭಾಷಾ್ಯದಿ ಗ್ಿಂರಗಳಲಿ್ಲ 
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅದು ಹಿನೇಗಿದ - ಬ್ಹ್ಮಜ್ಾನದಿಿಂದಲ್ನೇ ಮುಕ್್ತ ಇದರಲಿ್ಲ ಸಿಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ಪ್ಯಾಗಮರಣ, ಗೆ�ನೇಮತಿನೇಸಾ್ನ ಮದಲಾದವುಗಳು ಕಲವು ಪಾಪಗಳಿಿಂದ ಮಾತ್ 
ಮುಕ್್ತಯನು್ ಕ�ಡುತ್ತವ. ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಿಂದ ಅಿಂತಥಃಕರಣಶುದಿ್ಧಯಾಗಿ ಕ್ಮವಾಗಿ 
ಅಪರೆ�ನೇಕ್ಜ್ಾನವಾಗಿ, ನಿಂತರ ಮನೇಕ್ವು ದ�ರೆಯುವುದು ಎಿಂದು ಅರ್ಣ. 

{ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕ್ೂಳ್ಳಬೀಕಾದ ಪೂವ್ಥಸ್ದ್ಧತ್ }

ತಿನೇರ್ಣಯಾತ್್ಗೆ ಹ�ರಡುವವರು ಮದಲು ಆಯಾ ತಿನೇರ್ಣ-ಕ್ನೇತ್ಗಳ ಮಹತ್ವವನು್ 
ಪೌರಾಣಿಕಹಿನ್ಲ್ಯಲಿ್ಲ ತಿಳಿದುಕ�ಿಂಡಿರಬೆನೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲಿ್ಲ, ಯಾತಾ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ 
ತಿನೇರ್ಣ-ಕ್ನೇತ್ಗಳ ಮಹಿಮಗಳನು್ ತಿಳಿಸಿಕ�ಡುವ ಶ್ನೇವಾದಿರಾಜಸಾ್ವಮಿಗಳವರ 
ತಿನೇರ್ಣಪ್ಬಿಂಧ ಮತು್ತ ಶ್ನೇವಿಜಯದಾಸರ ತಿನೇರ್ಣಕ್ನೇತ್ ಸುಳಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ (ಯಾತಿ್ಕರ) 
ಜ�ತ್ಗೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಒಳೆ್ಳಯದು. ಮಧ್ಯ-ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಪುರಾಣ-ಪುಣ್ಯಕರಗಳನು್ 
ಶ್ವಣ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇರಬೆನೇಕು. ಅದಕಾಕೆಗಿ ಸತಾ್ಪತ್ರನು್ ಜ�ತ್ಗೆ ಕರೆದುಕ�ಿಂಡು ಯಾತ್್ 
ಮಾಡಬೆನೇಕು. ಪಾತ್ರ ಸಿಂಗಡ ಯಾತ್್ ಮಾಡಿ ಎಿಂದು ಶ್ನೇಜಗನಾ್ರದಾಸರು 
ಆದನೇಶಸಿದಾ್ದರಲ್ಲವನೇ ? ನದಿ(ಅಭಮಾನ)ಗಳ ತಾರತಮ್ಯವನು್ ತಿಳಿದಿರಬೆನೇಕು. ಆಯಾ 
ಕ್ನೇತ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪಠಿಸಬೆನೇಕಾದ ಸಿಂಕಲ್ಪಗಳು, ಸಾ್ನ ಮತು್ತ ಅಘ್ಯ್ಣಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಮಿಂತ್-
ಸೆ�್ತನೇತ್ಗಳನು್ ತಿಳಿದಿರಬೆನೇಕು. ಸಿಂಧಾ್ಯವಿಂದನ, ಸಾಲಗಾ್ಮಪೂಜ, ಜಪಗಳು ಈ 
ಮದಲಾದ ನತ್ಯಕಮ್ಣಗಳನು್ ಆಚರಿಸುತಾ್ತ {ಸಾಧ್ಯವಾದಲಿ್ಲ ಇನ�್ ಹಚಾಚಿಗಿ ಆಚರಿಸುತಾ್ತ} 
ಯಾತ್್ ಮಾಡಬೆನೇಕು. ಆಯಾ ಕ್ನೇತ್ಗಳಲಿ್ಲ ಆಚರಣೆಗೆ ಯೊನೇಗ್ಯವಾದ ವಿಶನೇಷತ್ಗಳನು್ 
ಸಥಿಳಿನೇಯ ವಿದಾ್ವಿಂಸರಿಿಂದ ತಿಳಿದು {ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ಯಾಗದಲಿ್ಲ ಮಾಡುವ ವನೇಣಿನೇದಾನ} 
ಅವುಗಳಿಂತ್ ನಡೆಯಬೆನೇಕು. ಅಧಕಾರವಿದ್ದವರು ಮುಿಂಡನಾದಿಗಳನು್ ಮಾಡಿಸಿಕ�ಿಂಡು 
ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನು್ ಉದ್ದನೇಶಸಿ ತಿನೇರ್ಣವಿಧಗಳನಾ್ಚರಿಸಬೆನೇಕು. ಏಕಾದಶನೇವ್ತ, 
ಚಾತುಮಾ್ಣಸ್ಯವ್ತಗಳನ�್ ಅನುಷಾಠಾನ ಮಾಡುತಾ್ತ ಇರಬೆನೇಕು. ಸಿಂಧಾ್ಯವಿಂದನ, 
ಸಾಲಗಾ್ಮಪೂಜ, ಏಕಾದಶನೇವ್ತ, ಚಾತುಮಾ್ಣಸ್ಯವ್ತಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ ಮಾಡದನೇ, 
ಮಾಡುವ ತಿನೇರ್ಣಯಾತ್್ ಫಲದಾಯಕವಾಗಲಾರವು. ಯಾತಾ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ 
ಬ್ಹ್ಮಚಯ್ಣವನು್ ಪಾಲಿಸಬೆನೇಕು. ಅಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರವನು್ ಸೆನೇವಿಸಬಾರದು. 
ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿಯನೇ ಯಾತ್್ ಮಾಡಬೆನೇಕು. ಅಿಂದಾಗಲ್ನೇ ಪೂಣ್ಣಪ್ಮಾಣದ ಪುಣ್ಯ 
ಬರುತ್ತದ. ಪಾದರಕ್ಾಸಹಿತವಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ಯಾತ್್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲುಭಾಗದಷುಟಿ 
ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತದ. ಇತರ ವಾಹನಗಳನ್ನೇರಿ ಯಾತ್್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧ್ಣಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ 
ಬರುತ್ತದ. ಯಾತಾ್ಕಾಲದಲಿ್ಲ ಮತ್�್ತಬ್ಬರ ಅನ್ವನು್ ಉಣು್ಣತಾ್ತ ಇದ್ದರೆ ಮುಕಾಕೆಲು 
ಭಾಗದಷುಟಿ ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತದ. ಸ್ವಿಂತ ಹಣದಲಿ್ಲ ಯಾತ್್ ಮಾಡಬೆನೇಕು. ಇತರರ 
ಹಣದಲಿ್ಲ ಯಾತ್್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಯಾತ್್ಯ ಪುಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹ�ನೇಗುತ್ತದ. ಯಾವುದನೇ 
ಯಾತ್್ಯನು್ ಸಿಂಕಲ್ಪಪೂವ್ಣಕವಾಗಿ ಆರಿಂಭಸಬೆನೇಕು. {ಉದಾ - ಕಾಶನೇಯಾತ್್, 
ತಿ್ಸಥಿಳಿನೇಯಾತ್್, ರಾಮನೇಶ್ವರಯಾತ್್}. ತಿನೇರ್ಣಯಾತಾ್ಸಿಂದಭ್ಣದಲಿ್ಲ ಅನ್ದಾನ, ವಸತ್ರದಾನ 
ಇತಾ್ಯದಿದಾನಗಳನು್ ಮಾಡಬೆನೇಕು.  ...ಸಶನೇಷ...
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ÎÅà ÎÅàÓÜñÝÂñÜ¾£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ PÝÃÜá|ÂÓÜ¾ÃÜOæ 

? vÝ. G.¹. ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì.

dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcccc

A®Ý©PÝÆ©í¨Ü gWÜ£¤®ÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÝÅPÜê£PÜ ËPæãà±ÜWÜÙÜ ±ÜÅÓÜíWÜ 

J¨ÜX¨ÝWÜ B¿Þ PÝÆ¨ÜÈÉ ÇæãàPÜ×ñÜPÝRX, ÓÜgj®ÜÃÜ HÚWæWÝX A®æàPÜ 

Äà£¿áÈÉ ÓÜÖÜPÜÄÓÜáñÜ¤ Ÿí¨Ü ÊÜáÖÝñÜ¾ÃÜ®Üá° C£ÖÝ¨Ü¨Üá¨ÜªPÜãR PÝ|áñæ¤àÊæ. 

¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÂñÝÂÓÜWÜÙÜá ¨æçÊÜÓÜíPÜÆ³. AíñÜÖÜ ±ÜÅÓÜíWÜWÜÙÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ 

±ÝÅ¥Üì®æ, ñÜ±Ü&g±Ý©WÜÙÜá, ¿ÞWÜ&¿áþÝ©WÜÙÜá, ±ÜÃæãà±ÜPÝÃÜ ×àWæ 

BaÜÃÜOæ GÆÉÃÜ PÜñÜìÊÜÂÊÜä BXÃÜáñÜ¤¨æ. ±ÜÅÓÜPÜ¤¨ÜÈÉ »ÝÃÜñÜPæR AÆÉ¨æà gWÜ£¤Wæà 

BÊÜÄÔ¨Ü PÜÃæãà®Ý GíŸ ÖæÊÜÞ¾Ä Jí¨Üá BÓÜáÄàÍÜQ¤. C¨ÜÄí¨ÝX gWÜñæ¤à 

ñÜñÜ¤ÄÔ¨æ. ÆPÝÒíñÜÃÜ g®ÜÃÜ ÊÜÞÃÜ|ÖæãàÊÜáÊÝX¨æ.C¨Ü®Ü°ÄñÜ ®ÜÊÜá¾ 

±ÜÃÜÊÜá±ÜägÂ ÎÅàÎÅàÓÜñÝÂñÜ¾£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ŸÖÜáË«ÜÊÝX ÓÜ³í©Ô 

»ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ AbìÓÜáÊÜâ¨ÜÃÜ hæãñæWæ ÓÜgj®Ü »ÜPÜ¤Äí¨ÜÆã ÓÜñÝR¿áìWÜÙÜ®Üá° 

ÊÜÞwÔ gWÜ£¤®Ü PÜÇÝÂ|PæR PÝÃÜ|ÃÝ¨ÜÃÜá. C¨Üá ¯gPÜãR AÊÜÃÜá ñæãàÄ¨Ü 

A±ÝÃÜ PÝÃÜá|Â. ÓÜgj®ÜÃÜ ±ÜÃÜÊÜá»ÝWÜÂ.

ÎÅà ÎÅàÓÜñÝÂñÜ¾£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ÓÜÊÜáÁãàbñÜÊÝX PæçWæãívÜ 

PÝ¿áìWÜÙÜá AÊÜÃÜá ñæãàÄ¨Ü PÝÃÜá|Â¨Ü ÊæçÍÝÆÂ¨Ü ¨æãÂàñÜPÜÊÝX¨æ. CÈÉ 

Jí¨æÃÜvÜ®Üá° ®æãàvÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ° ÊÜÞñÜÅË¨æ. ÎÅà±Ý¨ÜÃÜá ñÝÊÜâ Êæç¿áQ¤PÜÊÝX 

ÊÜÞw¨Ü ÖÝWÜã ÓÜgj®ÜÄí¨Ü ÊÜÞwÔ¨Ü ËÍæàÐÜÊÝX ËÍÜÌÊÜá«ÜÌ±ÜÄÐÜñ…¯í¨Ü 

ÊÜÞw¨Ü PÝ¿áìWÜÙÜã ŸÖÜáÊÜááSÊÝXÊææ. ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá Óæã¯° PæÒàñÜÅ¨ÜÈÉ 

E±ÜÔ§ñÜÄ¨Üáª, ¯ñÜÂ¨ÜÈÉ¿áã ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá, ©XÌg¿áÃÝÊÜá, Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜ 

±Üähæ, g±Ü, ±ÝÃÝ¿á|, ÎÐÜÂÄWæ ÓÜá«Ý© ±ÝsÜWÜÙÜá ×àWæ ÊÜÞvÜáñÝ¤ 

¨æàÊÜÃÜÈÉ gWÜ£¤®Ü PÜÇÝÂ|PÝRX ±ÝÅ¦ìÓÜá£¤¨Üáª PæÆ ÊÜáãÆWÜÚí¨Ü ÊÜÂPÜ¤ÊÝX¨æ. 

10.5.2020 ÃÜí¨Üá ÎÅà±Ý¨ÜÃÜá PÜÃæãà®Ý ±ÜÄÖÝÃÜ¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ™, gWÜ£¤®Ü 

PæÒàÊÜáPÝRX ÎÅà®ÜÃÜÔíÖÜ¨æàÊÜÃÜ ²Åà£¿á®Üá°¨æªàÎÔ 73,25,000 BÊÜ£ì g²Ô¨Ü 

""AaÜáÂñÜ&A®ÜíñÜ&WæãàËí¨Ü'' ®ÝÊÜáWÜÙÜ g±ÜÊÜ®Üá° ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá®ÜÈÉ 

ÓÜÊÜá²ìÔ¨ÜÃÜá. D ÇÝP…vè®…®Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜgj®ÜÄWæ þÝ®æãà±Ü¨æàÍÜ 

ÊÝWÜÇæí¨Üá ±ÜÅ£¯ñÜÂ ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá¨Ü ÊÝÂTÝÂ®Ü, PÜêÐÝ¡ÊÜáêñÜÊÜáÖÝ|ìÊÜ¨Ü 

A®ÜáWÜÅÖÜ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° AíñÜhÝìÆ¨Ü ÊÜáãÆPÜ ¹ñÜ¤ÄÔ¨ÜÃÜá. C¨Üá ±ÜíwñÜ& 

±ÝÊÜáÃÜÄWæ B«ÝÂ£¾PÜ bíñÜ®æ¿ÞÀáñÜá. 18.4.2020 ÃÜí¨Üá ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ 
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B¨æàÍÝ®ÜáÓÝÃÜÊÝX ¸æÚWæY ÓÝÊÜáã×PÜ WÝ¿á£Åàg±Ü ÖÝWÜã ÃÝÊÜá-PÜêÐÜ¡ 

ÊÜáíñÜÅWÜÙÜ g±ÜÊÜä ®ÜvæÀáñÜá. C¨ÜÃÜÈÉ ÓÝËÃÜ ÓÝËÃÜ »ÜPÜ¤ÃÜá ñÝÊÜâ C¨Üª 

ÓÜ§ÙÜWÜÙÜÇæÉà g²Ô ±Üâ¯àñÜÃÝ¨ÜÃÜá. C¨æà ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá 

¯àw¨Ü AÓÜVÈñÜÊÝ¨Ü E¨æãºà«ÜPÜ ÓÜí¨æàÍÜÊÜ®Üá° BÈÔ¨ÜÊÜÃæà «Ü®ÜÂÃÜá !!! D 

©ÊÜÓÜWÜÙÜÈÉ ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ B¨æàÍÝ®ÜáÓÝÃÜÊÝX »ÜPÜ¤ÃÜá ""AaÜáÂñÜ, A®ÜíñÜ, 

WæãàËí¨Ü'' ®ÝÊÜáWÜÙÜ g±Ü, «Ü®ÜÌíñÜÄ, ®ÜÃÜÔíÖÜ ÓÜáÙÝ©WÜÙÜ ±ÜsÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° 

ÊÜÞw ±ÜËñÜÅÃÝ¨ÜÃÜá. ×àWæ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá Êæç¿áQ¤PÜ BaÜÃÜOæWÜÙÜ 

hæãñæhæãñæWæ ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá »ÜPÜ¤ÄWÜã »ÝWÜÊÜ×ÓÜÆá ÓÜí¨æàÍÜËñÜá¤ A®ÜáWÜÅ×Ô¨Üáª, 

®ÜÊÜá¾WÜÙÜ ×í©®Ü ±Üâ|ÂÊæà ÓÜÄ.

D PÜÃæãà®Ý©í¨ÝX ñÜñÜ¤ÄÓÜá£¤ÃÜáÊÜ g®ÜÃÜÊæáàÇæ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá 

ñæãàÄ¨Ü A®ÜáPÜí±Ü, ÓÜÖÝ¿áÖÜÓÜ¤ A®ÜáWÜÅÖÜÊÝÀáñÜá. ®Üvæ¨Ü, ®Üvæ¿áá£¤ÃÜáÊÜ 

PÝ¿áìWÜÙÜã ŸÖÜáÊÜááSÊÝX¨æ. ËÍæàÐÜÊÝX ŸvÜ¸ÝÅÖÜ¾|ÃÜá, ©®Ü¨Ü 

FoPÜãR ±ÜÄñÜ²ÓÜá£¤ÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÜñÜÂÓÜíWÜ£¿ÞX¨æ. CíñÜÖÜ ÓÜÖÜÓÝÅÃÜá g®ÜÃÜ 

ÓÜíPÜÐÜr¨ÜÈÉ ÔÆáQ¨ÜÊÜÄWæ BÓÜÃæ¿Þ¨ÜÃÜá. ÎÅàÊÜásÜ¨Ü A®ÜáPÜãÆÓÜ§ ÎÐÜÂÄí¨Ü, 

ÊÜásÜ¨Ü PæÆ ÊÜáãÆWÜÚí¨Ü ËÍæàÐÜÊÝX ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖÝ±ÜÄÐÜñ… ®Ü ZoPÜWÜÙÜ 

ÊÜááTÝíñÜÃÜ ÊÜÞwÔ¨Ü, ®Üvæ¿áá£¤ÃÜáÊÜ PÝ¿áìWÜÙÜã A®æàPÜ. CÊÜâWÜÙÜ®Üá° 

PæàÊÜÆ PæÆ ÊÝPÜÂWÜÚí¨Ü Ÿ~¡ÓÜÇÝWÜ¨Üá. 

A®æàPÜ FÃÜáWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜ hÝ£&ÊÜáñÜWÜÙÜ®Üã° WÜÊÜá¯ÓÜ¨æà 15&20 ©®ÜWÜÙÜ 

ÊÜÃæWæ ŸvÜg®ÜÄWæ A®Ý¥ÝÍÜÅÊÜáWÜÚWæ »æãàg®Ü¨Ü ËñÜÃÜOæ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. 

A®æàPÜ ¸ÝÅÖÜ¾|ÄWæ £íWÜÚWæ BWÜáÊÜÐÜár ¨ÜÊÜÓÜ&«Ý®ÜÂWÜÙÜ®Üá° £íWÜÚWæãÊæá¾ 

GíŸíñæ ÊÜá®æÊÜá®æWæ ÖæãàX ñÜÆá²ÓÜÇÝWÜá£¤¨æ. C®Üã° PæÆÊÜÄWæ LÐÜ—, 

Êæç¨ÜÂQà¿á SaÜáìWÜÚWÝX B¦ìPÜÊÝX¿áã ÓÜÖÜPÜÄÓÜÇÝWÜá£¤¨æ. PæÆÊÜâ PÜvæ 

±æäàÈàÓÜÄWæ, Êæç¨ÜÂÄWæ ÓÜÊÜáÁãàbñÜ ÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝWÜá£¤¨æ. D 

ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ PæÆÊÜÄWæ ¯gPÜãR iàÊÜ Ÿí¨ÜíñÝX¨æ. PæÆÊÜâ PÜvæ ŸpærWÜÙÜ®Üá° 

¯àvÜÇÝWÜá£¤¨æ. ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ 15 ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ ±ÜÅ£¯ñÜÂ 2000 g®ÜÄWæ 

BÖÝÃÜ¨Ü ±ÝÂPæp…WÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw ÖÜíaÜÇÝÀáñÜá. ×àWæ FÃÜãÄ®Ü ÊÜásÜ¨Ü 

ÍÝTæWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ, ±ÜÄÐÜñ… ZoPÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜá ÍÜÅËáÓÜá£¤ÃÜáÊÜâ¨Üá 

®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜÞg¨Ü »ÝWÜÂ. GÆÉPÜãR ÖæaÝcX ®ÜÊÜá¾ ±ÜÃÜÊÜá±ÜägÂ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ 

±ÜÃÜÊÜÞ®ÜáWÜÅÖÜ. C¨Üá ¯gPÜãR ÎÅà±Ý¨ÜÃÜá »ÜPÜ¤ÃÜ ÊæáàÇæ ñæãàÃÜá£¤ÃÜáÊÜ 

PÝÃÜá|Â. »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü PÝÃÜá|ÂÊÜ®Üá° ±Ü¨æà ±Ü¨æà E±Ü¨æàÍÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ 

£ÚÓÜá£¤ÃÜáÊÜ ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá A¨Ü®Üá° APÜÒÃÜÍÜ@ ±ÝÈÓÜá£¤ÃÜáÊÜâ¨Üá ®ÜÊÜá¾ »ÝWÜÂ. D 
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ಊರು ಕುಟುಂಬ
ಅನಿಂತಪುರ 35
ಅರಣಿ 45
ಬದಾಮಿ 5
ಬಾಗಲಕ�ನೇಟ್ 160
ಬಾರಾಮತಿ 54
ಬೆಿಂಗಳೂರು 410
ಬೆಳಗಾವಿ 180
ಬನೇಳಗಿ 5
ಚೆನ್ವೈ 100
ದಾವಣಗೆನೇರಿ 75
ಧಾರವಾಡ 30
ಗದಗ 10
ಗುಿಂಟ�ರು 10
ಹರಿಹರ 120
ಹಾವನೇರಿ 150
ಹ�ನೇಸಪನೇಟ 60
ಹುಬ್ಬಳಿ್ಳ 150

ಹೈದರಾಬಾದ್ 132
ಜಮಖಿಂಡಿ 25
ಹುನ�್ರು 50
ಕಲು್ಬಗಿ್ಣ 65
ಕ�ಪ್ಪಳ 30+10
ಮಹಬ�ಬ್ ನಗರ 110
ಮಲಕಾಜಗಿರಿ 130
ಮತಕೆಲ್ 21
ಮುಧ�ನೇಳ 10
ಮೈಸ�ರು 54
ಫಾಲಮ�ರು 30
ಪುಣೆ 12
ರಾಯಚ�ರು 75
ಶವಮಗಗು 85
ಸೆ�ನೇಲಾಪುರ 15
ತಿರುಪತಿ 50
ಕ�ಯಮತ�್ತರು 150

PÝ¿áì¨ÜÈÉ A®æàPÜ »ÜPÜ¤ÃÜá E¨ÝÃÜÊÝX ÓæàÊæ¿á®Üá° ÓÜÈÉÔ¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜ 

L¨Ý¿áìPÜãR ®Ü®Ü° ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜá.

D ±ÜÅÓÜíWÜ¨ÜÈÉ aæ®æ°$ç®Ü GÓ….Gí.GÓ….K ¯—¿áÊÜ£Àáí¨Ü 300 ÃÜPÜãR ÖæaÜác 

Ë¨ÝÌíÓÜÄWæ ÖÝWÜã AaÜìPÜÄWæ ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü «Ü®ÜÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨Üáª 

ÓÜ¾ÃÜ~à¿áÊÝX¨æ.  

ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÖÝWÜã ±ÜÄÐÜ£¤®Ü ÊÜáãÆPÜ ¸æàÃæ ¸æàÃæ FÃÜáWÜÙÜÈÉ ®Üvæ¨Ü 

ÓæàÊÝPÝ¿áìWÜÙÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜQÒ®æãào & 

PæÙÜX®Ü ±Üqr¿áÈÉ FÃÜáWÜÙÜ ÖæÓÜÄ®Ü ÊÜááí¨æ B¿Þ FÄ®ÜÊÜÃÜá ̈ ÜÊÜÓÜ«Ý®ÜÂWÜÙÜ®Üá° 

¯àw¨Ü PÜáoáíŸWÜÙÜ ÓÜíTæÂ¿á®Üá° ¯àvÜÇÝX¨æ.

WÜÊÜá¯Ô & C¨ÜÆÉ¨æà CñÜÃÜ ÓæàÊÝPÝ¿áìWÜÙÜã PæÆÊÜâ FÃÜáWÜÙÜÈÉ ®Üvæ©Êæ.

ಶರಿೀಉತತುರಾದಿಮಠದ ನೂತನ YOU TUBE  ಚಾನಲ್ ಸಂಸಕೆಮೃತವಾಹಿನೀ
ನಮ್ಮ ಸುಿಂದರವಾದ ಸಿಂಸಕೆಕೃತಿಯ ಗಿಂಗೆ ಎಲ್್ಲಡೆ ಹರಡಬೆನೇಕು. ಎಲ್ಲರ� ಈ ಸಿಂಸಕೆಕೃತಿಯ 

ಗಿಂಗೆಯಲಿ್ಲ ಮಿನೇಯಬೆನೇಕು. ಇದಕಾಕೆಗಿಯನೇ ಪಾ್ರಿಂಭವಾಗಿದ ಸಿಂಸಕೆಕೃತಿವಾಹಿನನೇ. ಮಕಕೆಳಿಗಾಗಿ, 
ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಂಸಕೆಕೃತಿಯನು್ ಬಿಂಬಸುವ ವಿವಿಧ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ಮಗಳ ಸುಿಂದರ ತಾಣ ಈ ಜಾಲತಾಣ. ಜಾಣಜಾಣೆಯರೆಲಾ್ಲ ಜಾಯನ್ ಆಗಿ. ಇದು 
ನಮ್ಮ ರಿಂಗಮಿಂಚ. ನಮ್ಮ ಕೌಶಲವನು್ ಪ್ದಶ್ಣಸಿ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯನು್ ಹಿಂಚ್ಕ�ಳಿ್ಳ. ನಮ್ಮ 

ಸಿಂಸಕೆಕೃತಿಯನು್ ಶ್ನೇಮಿಂತಗೆ�ಳಿಸಿ. www.uttaradimath.org/samskruti-vahini

ಶರಿೀ 
ಕೃ 
ಷಾ್ಣ 
ಪ್ಥ 
ರ 
ಮ 
ಸುತು
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ÖÜÄ¨ÝÓÜÃÜ g®Ü±ÜÃÜ ¨ÜêÑr--&3
? vÝ. PÜêÐÜ¡ PæãÇÝØÃÜ PÜáÆPÜ~ì

fefeffefefefefefefefee
¨ÝÓÜÃÜá PÜ®Ü°vÜÓÝ×ñÜÂPæR ¯àw¨Ü PæãvÜáWæ WÜá|¨ÜÈÉ¿áã, ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ¿áã 

WÜ|¯à¿áÊÝX¨æ. A¨ÜÄí¨ÝX ¨ÝÓÜÓÝ×ñÜÂ, ËÍÜÌÓÝ×ñÜÂPæR PÜ®Ü°vÜ ¯àw¨Ü 

PæãvÜáWæÁáí¨Üá WÜáÃÜá£ÓÜÇÝX¨æ. »ÝÐæ¿á ÓÜÃÜÙÜñæ¿á ¨ÜêÑrÀáí¨Ü, ÓÝÊÜÞ®ÜÂ 

g®ÜÃÜ®Üá°¨æªàÎÔ ÃÜbñÜÊÝ¨Ü QàñÜì®æWÜÙÜá ŸÖÜá¸æàWÜ g®ÜÄí¨Ü BPÜÑìñÜWæãívÜÊÜâ. 

CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ¨ÜÊÜÃÜá Êæáà«ÝËWÜÙÜá, ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜÃÜá, A®Üá»ÝËWÜÙÝX¨ÜªÃÜá. 

AÊÜÃÜÈÉ¿á PæÆÊÜÃÜá ÓÜíÓÜ¢ñÜ&PÜ®Ü°vÜ»ÝÐæWÜÙÜÈÉ Ë¨ÝÌíÓÜÃÝX¨ÜªÃÜá. 

ÍÝÓÜ÷±ÝíwñÜÂÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÊÜÃÝX¨ÜªÃÜá. B¨ÜªÄí¨Ü AÊÜÃÜ PÜê£WÜÙÜá PæàÊÜÆ 

ÊÜá®æãàÃÜíg®æ¿á®Üá° PæãvÜáÊÜí¥ÜÊÝWÜÈÆÉ. ËaÝÃÜ±ÜÅaæãà¨ÜPÜÊÝ¨ÜáÊÜâ. 

bñÜ¤ÍÜá©œ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜí¥ÜÊÝ¨ÜáÊÜâ. AíñÜÃÜíWÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÊæàÎÔ 

ÃÜÓæãàñÝ³¨Ü®æ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜ ÍÜQ¤¿ááÙÜÛÊÜâWÜÙÜá. B¨ÜªÄí¨Ü D QàñÜì®æWÜÙÜÈÉ 

EñÜ¤ÊÜá PÝÊÜÂWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÆPÜÒ|WÜÙÜ®Üã° WÜáÃÜá£ÓÜÇÝX¨æ. ÖÝWæí¨Üá GÆÉ ¨ÝÓÜÃÜ 

QàñÜì®æWÜÙÜá EñÜ¤ÊÜá PÝÊÜÂÊÜáor¨Üáª Gí¨Üá ÖæàÙÜÇÝWÜ¨Üá. AÆÉÈÉ hæãÙÜãÛ C¨æ. 

WÜqr A—PÜ.

Cí©WÜã ¨ÝÓÜÓÝ×ñÜÂ ÖÜÄWÜvæ©ÆÉ. ×í©®ÜÊÜÃÜíñæ ñÝÙÜ ñÜíŸãÄ ×w¨Üá 

FÃÜãÃÜá £ÃÜáWÜáÊÜâ©ÆÉ ̄ g. ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾ ÊÜê£¤¿áÈÉ C¨ÜáªPæãívæà ̈ ÝÓÜ©àûæ¿á®Üá° 

±Üvæ¨Üá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ®ÝÊÜáÓÜ¾ÃÜOæ, AÊÜ®Ü ÊÜá×ÊæáWÜÙÜ hæãñæWæ B«Üá¯PÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° 

»ÜWÜÊÜíñÜ¯Wæ ¯Êæà©ÔPæãíw¨ÝªÃæ.

¨ÝÓÜÃÜá PÜ®ÝìoPÜ¨ÜÈÉ PÜÙæ¨Ü I¨Üá ÍÜñÜÊÜÞ®ÜWÜÚí¨Ü Cí©®ÜÊÜÃæWÜã ®ÜÊÜá¾ 

g®ÜÃÜ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° EñÜ¤ÊÜáWæãÚÓÜÆá ÊÜáÖÜñÜÌ±Üä|ìÊÝ¨Ü ÓæàÊæ¿á®Üá° ÓÜÈÉÔ 

PÜêñÜPÜêñÜÂÃÝX¨ÝªÃæ. g®Ý¨Üì®Ü®Ü ÓæàÊæ¿á®Üá° g®Üñæ¿á ÓæàÊæ¿á ÊÜáãÆPÜ 

ÓÜÈÉÔ¨ÝªÃæ. «ÜÊÜáìhÝWÜê£¿á®Üá° ÊÜÞw¨ÝªÃæ. g®ÜÃÜÈÉ »ÜWÜÊÜ¨Ü½Q¤¿á®Üá° 

ÊÜáãwÓÜáÊÜÈÉ ±ÜÅ¿á£°Ô¨ÝªÃæ. ñÜ®Üã¾ÆPÜ g®ÜÃÜÈÉ ¯à£, ®ÝÂ¿á, ÎàÆ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü 

WÜá|WÜÙÜ ŸWæY AÄÊÜ®Üá° ÊÜáãwÔ¨ÝªÃæ. PÜ®Ü°vÜÓÝ×ñÜÂPæR AÊÜáãÆÂ PæãvÜáWæ¿á®Üá° 

¯àw¨ÝªÃæ. ±ÝÊÜáÃÜÃÜÈÉ ÓÝ×ñÜÂ&ÓÜíXàñÜWÜÙÜ A¼ÃÜáb¿á®Üá° ¸æÙæÔ¨ÝªÃæ. hÝ£, 

ÊÜáñÜ, PÜáÆWÜÙÜ »æà¨Ü»ÝÊÜËÆÉ¨æà g®ÜÃÜ ÊÜá«ÜÂ KvÝw GÆÉÃÜ®Üã° ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜÃÜ®Ý°X 

ÊÜÞvÜáÊÜ E¨ÝñÜ¤±ÜÅ¿áñÜ°ÊÜ®Üá° ¯ÓÝÌ¥ÜìñæÀáí¨Ü ÊÜÞw¨ÝªÃæ. 

»ÝÃÜ£à¿áÓÜíÓÜ¢£¿á ÃÜPÜÒOæ&±æäàÐÜOæWÜÚWæ AÊÜáãÆÂ PæãvÜáWæ¿á¯°£¤¨ÝªÃæ.

¨ÝÓÜÃÜá PÜ®Ü°vÜ¨ÜÈÉ Êæà¨ÝíñÜ¨Ü WÜÖÜ®Ü ñÜñÜÌWÜÙÜ®Üá° ÖæàÚ¨ÜÃÜá. PÜ®Ü°vÜ¨ÜÈÉÁáà 

g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜá ÊÜááQ¤Wæ ±ÜäÊÜìÊÝ¨Ü þÝ®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿áÆá ¨ÝÄ ÊÜÞwPæãorÃÜá.

¨ÝÓÜÓÜá«Ý
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PÜ®Ü°vÜ¨ÜÈÉ ¨ÝÓÜÓÝ×ñÜÂÊÜ®Üá° ÃÜbÔ¨Ü Êæã¨ÜÆ ÊÜáãÊÜÃÜá, AWÜÅWÜ|ÂÃÝ¨Ü 
ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜÃÝgÃÜá, ÎÅàÊÝÂÓÜÃÝ¿áÃÜá ÊÜáñÜá¤ ÎÅàÊÝ©ÃÝgÃÜá, ¸ÝÅÖÜ¾|ÃÜ 
ÊÜásÜWÜÙÜ ²àsÝ—±Ü£WÜÙÝX¨ÜªÊÜÃÜá. ÓÜíÓÜ¢ñÜ¨ÜÈÉ BÙÜÊÝ¨Ü ±ÝíwñÜÂÊÜ®Üá° 
Öæãí©¨ÜÊÜÃÜá. Ô¨ÝœíñÜ¨Ü SívÜ®æ&ÊÜáívÜ®æWÜÙÜÈÉ E¨ÝªÊÜá WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° 
ÃÜbÔ¨ÜÊÜÃÜá. Aí¥ÜÊÜÃÜá ""iàÊÜ®Ü¨Ü ÊÜááSÂ E¨æªàÍÜÊæí¨ÜÃæ, ±ÜÃÜÊÜÞñÜ¾®Ü ÖÜ£¤ÃÜ 
ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá ¨æãvÜx ÓÝ«Ü®æ'' Gí¨ÜÃÜá. A¨Üá »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ¿á A®Ü®ÜÂ»ÜQ¤ ÊÜáñÜá¤ 
BñÜ¯Wæ ÍÜÃÜOÝWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÊÜÞñÜÅ ÓÝ«ÜÂ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜÃÜá. ñÜÊÜáWæ £Ú¨Ü¨Üª®Üá° 
ÓÜÃÜÙÜ BvÜáÊÜÞ£®ÜÈÉ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. ÊÜá®ÜáÐÜÂg®Ü¾¨Ü ÓÝ¥ÜìPÜñæ¿á®Üá° ±Üvæ¿áÆá ñÝÊÜâ 
PÜívÜ ¨ÝÄ¿á®Üá° g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWæ ñæÃæ¨Üá CorÃÜá.

""»ÜQ¤ ¸æàPÜá, ËÃÜQ¤ ¸æàPÜá, ÓÜÊÜìÍÜQ¤ ¸æàPÜá, ÊÜááí¨æ ÊÜááQ¤ Ÿ¿áÓÜáÊÜÊÜWæ'' 
Gí¨Üá ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜÃÝgÃÜá AñÜÂíñÜ ÓÜÃÜÙÜ»ÝÐæ¿áÈÉ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ 
PæàÚPæãÙÜáÛÊÝWÜÆã PÜãvÜ, ""WÝÅÓÜ ÊÝÓÜWÜÚWæ CÆÉÊæí¨Üá ¯®Ü° > ¸æàÓÜÄÔ ¸æàvÜ 
Ÿí¨Üá©ÆÉ > ÊÝÓÜá¨æàÊÜ®æà ¯®Ü° ¨ÝÓÜÃÜ ¨ÝÓÜÃÜ > ¨ÝÓÜÃÜ ¨ÝÓÜÂÊÜ®Üá PæãvÜá'' 
Gí¨Üá ÎÅàÃÜíWÜËsÜÆ®Ü®Üá° PæàÚPæãíw¨ÝªÃæ.

»ÜÊÜÂ Ëg¿á®ÜWÜÃÜ ÓÝÊÜÞÅgÂ¨Ü ÃÝgWÜáÃÜáWÜÙÜá, ²àsÝ—±Ü£WÜÙÜá, ®ÜÊÜÃÜñÜ°¨Ü 
ÊÜáío±Ü¨ÜÈÉ CÐÜr¨æçÊÜÊÜ®Üá° ±ÜäiÓÜáÊÜ ÊÝÂÓÜÃÝgÃÜá, ÖÜÄ¨ÝÓÜÃÜ ÊÜá×Êæá¿á®Üá° 
ÓÜáÙÝ©Áãí¨ÜÃÜÈÉ ×àWæ ÖæàÚ¨ÝªÃæ.

""¯—¿á ÊæáàÇæ C¨Üáª ¯—¿á®ÜÄ¿á¨Üíñæ, ñÜ®Ü° PÜísÜÊÜá~¿á ñÝ ÊÜáÃæñÜíñæ, 
PÜOæªÃæ¿á¨Ü ÖÜÓÜáÙæ ñÝ¿á®ÜÄ¿á¨Üíñæ, G®Ü°ÈÉ Öæãí©±Ü³ ¯®Ü°®ÜÄ¿á¨Üíñæ, ¯®Ü° 
ñæãàÄ¨ÜÃæ®ÜWæ ¯®Ü° ¨ÝÓÜÃÜá ÔÄPÜêÐÜ¡''

Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝªÃæ. C®æã°í¨Üá ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ &

""H®Üá ÓÜáSÊæäà Gí¥Ü ÓÜáSÊæäà ÖÜÄ¿á «ÝÂ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÃÜ ÓÜíWÜ, 
ñÜíŸãÄËáàoáñÜ ¨ÜÌ¿áAíŸPÜ© ¸ÝÐÜ³¹í¨Üá ñÜáí¹ B®Üí¨Ü©í¨Ü 
ÓÜí»ÜÅÊÜáÃÝX±Ü³ÃÜ ÓÜíWÜ, Wæhæj¿á PÝÆÈ PÜqr, Æhæj ¹oár, ÖÜÄ¿á ®ÝÊÜá WÜgì®æ 
ÊÜÞvÜáñÜ¤ AZÊÜiìñÜÃÝX±Ü³ÃÜ ÓÜíWÜ, ®ÜvæÊÜâ¨Üá ®ÜáwÊÜâ¨Üá PæãvÜáÊÜâ¨Üá 
PæãíŸáÊÜâ¨Üá Jvæ¿á®Ü ±æàÅÃÜOæÁáí¨Üá ®Üáw¨Üá ×WÜáYÊÜÃÜ ÓÜíWÜ''

Gí¨ÜÃÜá. C®æã°í¨Üá QàñÜì®æ¿áÈÉ "ÖÜÄ¨ÝÓÜÃÜ ÓÜíWÜPæ ÓÜÄ¿ááípæ' Gí¨Üá 
PæàÚ¨ÜÃæ, ÊÜáñæã¤í¨ÜÃÜÈÉ "AíñÜÃÜíWÜ¨ÜÈ ÖÜÄ¿á PÝ|¨ÜÊÜ ÖÜáoár PÜáÃÜávÜ' 
Gí¨ÜÃÜá. ŸíWÝÃÜ¨Ü, ®ÜÊÜÃÜñÜ°SbñÜ ÊÜáío±Ü¨ÜÈÉ, ¨æàÊÜñÝ ÊÜáã£ìWÜÚ¨ÜªÃÜã, 
"G®Ü° ¹íŸ ÊÜáãÃÜá£¿á®Üá ±ÜäiÓÜáÊæ ÊÜá®Ü ÊÜááqr' Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÜÃÜá.

ÎÅà ÊÝÂÓÜÃÝ¿áÃÜ ÓÜÊÜáPÝÈà®ÜÃÝ¨Ü ÎÅàÊÝ©ÃÝgÃÜá QÅ ÍÜ. 1480&1600 
"ÖÜ|Êæà ¯®Ü°¿á WÜá|Êæà®Üá Ÿ~¡±æ®Üá, ÖÜ|ËÆÉ¨ÜÊÜ®æãŸº Öæ|Êæà ÓÜÄPÜívÝÂ' 
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Gí¨Üá Aí¨æà ÖæàÚ¨ÝªÃæ. "AÄ¿á¨Ü ÍÜáísÜ®Ü AÄñÜÊÜ®æ¯ÓÜáË, ÔÄ ÖÜ¿áÊÜ¨Ü®Ü®Ü 
ÓÜ¾ÃÜOæ¿á ÊÜáÃæÓÜáË' G®Üá°ñÝ¤Ãæ. C¨Üá Cí¨Üá PÜãvÜ ÓÜñÜÂ ! AÊÜÃÜá PÜ®ÜPÜ¨ÝÓÜÃÜ 
AñÜÂíñÜ ±ÜÃÜÊÜáÓæ°à×ñÜÃÜá GíŸá¨Üá E»Ü¿áñÜÃÜ aÜÄñæÅWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÔ¨ÜœÊÝX¨æ.

D ÊÜáãÊÜÃÜã Bg®Ü¾ŸÅÖÜ¾aÝÄWÜÙÜá, ÓÜí®ÝÂÔWÜÙÝX¨ÜáªPæãívÜá, ²àsÜ¨Ü 
ÊæáàÇæ PÜáÚñÜáPæãívÜá, ±Ý¨Ü±Üähæ ÊÜÞwÔPæãÙÜáÛÊÜ ÓÝÌËáWÜÙÝX, ±ÜÅ±ÜíaÜÊÜ®Üá° 
PÜívÜ Äà£ A®Ü®ÜÂÊÝX¨æ. CÊÜÃÜá PÜqr¨Ü ¨ÝÓÜÓÝ×ñÜÂÊÜáí©ÃÜPæR ÎSÃÜÊÜ¯°orÊÜÃÜá 
±ÜâÃÜí¨ÜÃÜ¨ÝÓÜÃÜá ÊÜáñÜá¤ PÜ®ÜPÜ¨ÝÓÜÃÜá.   ...ÓÜÍæàÐÜ...

ಪರಿತಭಾನ್ವತ ಯುವ ವಿದಾ್ವಂಸ  
ಪಂ. ಪುರಾಣಕ ಜಯತೀಥಾ್ಥಚಾಯ್ಥ ಇನನೂಲಲಿ

ಶುದ್ಧ ವೈದಿಕವೃತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಇದು್ದ ಬೆಿಂಗಳೂರಿನಲಿ್ಲ ಪಾಠ-ಪ್ವಚನ, 
ಗ್ಿಂರಸಿಂಶ�ನೇಧನ, ಗ್ಿಂರಲ್ನೇಖನ ಮುಿಂತಾದ ಕಾಯ್ಣಗಳಲಿ್ಲ 
ನರತರಾಗಿದ್ದ ಪಿಂ. ಜಯತಿನೇರಾ್ಣಚಾಯ್ಣ ಪುರಾಣಿಕ ಇವರು ದಿ. 
೨೬-೦೪-೨೦೨೦ ರಿಂದು ನಮ್ಮನು್ ಅಗಲಿದಾ್ದರೆ. ಕ್ರಿದಾದ 

ವಯಸಿಸಿನಲಿ್ಲಯನೇ ಹಿರಿದಾದ ಸಾಧನಯನು್ ಮಾಡಿದ ಇವರು ಪಿಂ. ಮಾಹುಲಿನೇ 
ವಿದಾ್ಯಸಿಿಂಹಾಚಾಯ್ಣರಲಿ್ಲ ನಾ್ಯಯವನೇದಾಿಂತವಾ್ಯಕರಣಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು. 
ಅಧ್ಯಯನದ ನಿಂತರ ಶ್ನೇ ಶ್ನೇಪಾದಿಂಗಳವರ ಆದನೇಶದಿಂತ್ ವಿಶ್ವಮಧ್ವಮಹಾಪರಿಷತಿ್ತನಲಿ್ಲ 
ಸಿಂಶ�ನೇಧಕರಾಗಿ ಸೆನೇವಯನು್ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು.  ೧೯ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಗಳಿಿಂದ ಸಹಿತವಾದ 
ಶ್ನೇಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪಯ್ಣನಣ್ಣಯದ ಪ್ಕಾಶನದ ಹಿರಿದಾದ ಕಾಯ್ಣದಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ 
ಪ್ಮುಖ ಸೆನೇವಯನು್ ಸಲಿ್ಲಸಿದ್ದರು. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಪುರಾಣಾದಿಗಳು, 
ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ವಿವಿಧ ಆಗಮಗಳು ಮದಲಾದವುಗಳನು್ ವಿಶನೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ 
ಮಾಡಿ ತಾತ್ಪಯ್ಣನಣ್ಣಯದ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಿಂವಾದಿಯಾದ, ಪನೇಷಕವಾಗುವ ಅನನೇಕ 
ಪ್ಮಾಣಗಳನು್ ಸಿಂಗ್ಹಿಸುವಲಿ್ಲ ಇವರ ಪರಿಶ್ಮ ಅಪಾರವಾದದು್ದ. ನರಿಂತರ 
ಅಧ್ಯಯನಶನೇಲರಾದ ಇವರು ಸುಧಾ-ಸವ್ಣಮ�ಲಾದಿಗಳಲಿ್ಲ ವಿಶನೇಷವಾದ ಆಳವಾದ 
ಪಾಿಂಡಿತ್ಯವನು್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಚ್ಕ್ತಸಿಕ ಬುದಿ್ಧಯ ಇವರು ತಮ್ಮದನೇ ಆದ ಅಪರ�ಪದ 
ಸಿಂಶ�ನೇಧನಗಳನು್ ಮಾಡಿ, ಅನನೇಕ ಸಭೆ-ಸಮಾರಿಂಭಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ಬಿಂಧಗಳನು್ ಮಿಂಡಿಸಿ, 
ವಿದಾ್ವಿಂಸರ, ಶ್ನೇ ಶ್ನೇಪಾದಿಂಗಳವರ ಮಚುಚಿಗೆಗೆ ಪಾತ್ರಾಗಿದ್ದರು.  ಇವರ ಪಾಿಂಡಿತ್ಯವನು್ 
ಗಮನಸಿ ಶ್ನೇ ಶ್ನೇಪಾದಿಂಗಳವರು "ಸವ್ಥಮೂಲವಿಚಕ್ಷರ" "ಶರಿೀರಾಮವಿದಾ್ಯಪರಿಶಸ್ತು" 
ಎಿಂಬ ಪ್ಶಸಿ್ತಗಳನು್ ನನೇಡಿ ಅನುಗ್ಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ದುಥಃಖದ ನಧನವಾತ್್ಣಯನು್ 
ಕನೇಳಿದ ಶ್ನೇಪಾದಿಂಗಳವರು ಅವರ ಪಾಿಂಡಿತ್ಯವನು್, ಅಧ್ಯಯನ ದಿನೇಕ್ಯನು್, 
ಮರಣಶಯ್ಯಯಲಿ್ಲದಾ್ದಗಲ� ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ ಅಧ್ಯಯನ-ಸಿಂಶ�ನೇಧನಗಳನು್ ನನಸಿ, 
"ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನಗೆ ಭಗವಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯನು್ ದಯಪಾಲಿಸುವುದರಲಿ್ಲ 
ಸಿಂದನೇಹವಿಲ್ಲ" ಎಿಂದು ತಿಳಿಸುತಾ್ತ ಅವರ ಸದಗುತಿಗಾಗಿ ಶ್ನೇಮ�ಲರಾಮದಿಗಿ್ವಜಯರಾಮ
ವನೇದವಾ್ಯಸದನೇವರಲಿ್ಲ ಪಾ್ರ್್ಣಸಿದರು.  -ದಿವಾನರು ಶ್ನೇಉತ್ತರಾದಿಮಠ
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ÓÜí«ÝÂÊÜí¨Ü®æ & 7
ÓÜíPÜÆ³ÊæíŸ PÜÆ³ÊÜêûÜ

Êæà¨Ü&ËþÝ®Ü

?ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಚೂರಿ

ಸಿಂಧಾ್ಯವಿಂದನ ಲ್ನೇಖನದ ಸರಣಿಯಲಿ್ಲ ಸಿಂಕಲ್ಪವಿಂಬ ಕಲ್ಪವೃಕ್ದ ಶಾಖ�ನೇಪ-
ಶಾಖಗಳನು್ ಪರಿಚಯಸಿಕ�ಳು್ಳತಿ್ತದ್ದನೇವ. ಸಿಂಕಲ್ಪದ ಪ್ಧಾನ ಅಿಂಗಗಳಾದ ಭಗವನಾ್ಮ, 
ವಿಭ�ತಿರ�ಪಗಳ ಅನುಸಿಂಧಾನಗಳ ಜ�ತ್ಯಲಿ್ಲ ಪುಣ್ಯದನೇಶಕಾಲಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯು 
ಅತ್ಯಿಂತ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದ. ಯಾವ ದನೇಶಕಾಲಗಳಲಿ್ಲ ಕಾಯ್ಣ ಸಿದಿ್ಧಸಬೆನೇಕ�ನೇ ಆ 
ದನೇಶಕಾಲಗಳ ಉಚಾಚಿರಣೆಯನು್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಿಂತ ಆವಶ್ಯಕ. ಹಿನೇಗೆ 
ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ ದನೇಶಕಾಲನಯಾಮಕ ಭಗವದ�್ಪವನು್ ಸ್ಮರಿಸಿದಿಂತಾಗುತ್ತದ. 
ಕಾಯ್ಣಸಿದಿ್ಧಸುವುದರಲಿ್ಲ ತತ್ತದ್ದನೇಶಕಾಲಾಭಮಾನದನೇವತ್ಗಳ, ತದಿಂತಯಾ್ಣಮಿ 
ತನ್ಯಾಮಕವಾದ ಭಗವದ�್ಪಗಳ ಅನುಗ್ಹ ಬೆನೇಕಲ್ಲವನೇ!!!

ಕಳೆದ ಲ್ನೇಖನದಲಿ್ಲ ಸಿಂಕಲ್ಪದಲಿ್ಲ ಬರುವ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮದಲಾಗಿ ಸಿಂವತಸಿರದ ತನಕ 
ಇರುವ ಅಿಂಗಗಳ ಬಗೆಗು ತಿಳಿದಿದ್ದನೇವ. ಸಿಂಕಲ್ಪದಲಿ್ಲ ಶಾವ್ಣರಿನೇನಾಮ ಸಿಂವತಸಿರೆನೇ 
ಉತ್ತರಾಯಣೆನೇ ಜ್ಯನೇಷಠಾಮಾಸೆನೇ ಇತಾ್ಯದಿಯಾಗಿ ಹನೇಳುತ್್ತನೇವ. ಅಲಿ್ಲ ಕಲವು ತಿಿಂಗಳು 
ಉತ್ತರಾಯಣ ಅಿಂತ ಹಾಗ� ಕಲವು ತಿಿಂಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅಿಂತಲ� ಹನೇಳುತ್್ತನೇವ. ಈ 
ವ್ಯತಾ್ಯಸವನೇಕ ? ಉತ್ತರಾಯಣ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನಗಳು ಅಿಂದರೆ ಏನು ? ಏಕ ಬರುತ್ತವ ? 
ಇತಾ್ಯದಿವಿಷಯಗಳನು್ ಈ ಲ್ನೇಖನದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಯೊನೇಣ. 

11. ಅಯನ - ಭ�ಮಿಗೆ ಮ�ರುರಿನೇತಿಯ ಚಲನಗಳಿವ.

1. ತನನೂ ಕಕ್ಯಮೀಲ ತಾನೀ ಸುತುತುವುದು

ಭ�ಮಿಯ ಭ್ಮಣಾವಧ ಎಿಂದರೆ ತನ್ ಕಕ್ಯಮನೇಲ್ ತಾನನೇ ಸುತ್ತಲು 
ಇವತಿ್ತನ ವಿಜ್ಾನದ ಪ್ಕಾರ 23 ಗಿಂಟ, 56 ನಮಿಷ ಮತು್ತ 4.09 ಸೆಕಿಂಡ್ 

ಗಳು ಬೆನೇಕಾಗುತ್ತವ. ಇದರಿಿಂದಲ್ನೇ ನಮಗೆ ಹಗಲು-ರಾತಿ್ಗಳಾಗುವುದು. ಒಟುಟಿ ಹಗಲು-
ರಾತಿ್ಗಳ ಕಾಲ ಸೆನೇರಿ 24 ತಾಸು. ಚ್ತ್ದಲಿ್ಲ ತ್�ನೇರಿಸಿದಿಂತ್ ಪಶಚಿಮದಿಿಂದ ಪೂವ್ಣಕಕೆ 
ಭ�ಮಿಯು ಚಲಿಸುತ್ತದ. ಇದಕಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸ�ಯ್ಣನ ಗತಿ ಪೂವ್ಣದಿಿಂದ ಪಶಚಿಮಕಕೆ 
ಗೆ�ನೇಚರವಾಗುತ್ತದ.

2. ಸೂಯ್ಥನ ಸುತತುಲು ಸುತುತುವುದು

ಭ�ಮಿ ತನ್ ಸುತ್ತ ಸುತು್ತವುದಲ್ಲದನೇ ಸ�ಯ್ಣನ 
ಸುತ್ತಲ� ಸುತು್ತತ್ತದ. ಅದಕಕೆ 365 ದಿನ, 6 ಗಿಂಟ, 9 
ನಮಿಷ ಮತು್ತ9.56 ಸೆಕಿಂಡ್ ಗಳ ಕಾಲ ತ್ಗೆದುಕ�ಳು್ಳತ್ತದ. ಇದನು್ ಪರಿಭ್ಮಣಾವಧ 
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ಅರವಾ ಪ್ದಕ್ಷಿಣಾವಧ ಎನ್ಬಹುದು. ಭ�ಮಿ ಸ�ಯ್ಣನ ಸುತ್ತಒಿಂದುಪ್ದಕ್ಷಿಣೆ 
ಮುಗಿಸಿದರೆ ಅದನು್ ಒಿಂದುವಷ್ಣ ಅರವಾ ಸಿಂವತಸಿರವಿಂದು ಹನೇಳುತ್್ತನೇವ.

3. ಅಯನ - ಇವುಗಳಲ್ಲದನೇ ಭ�ಮಿಯ ಮತ್�್ತಿಂದು ಚಲನ ಇದ. ಅದಕಕೆ ಅಯನ 
ಎಿಂಬ ಹಸರಿದ. ಭ�ಮಿಯ ಅಕ್(axis), ಕಾಿಂತಿವೃತ್ತಕಕೆ (ecliptic)231/2 
ಡಿಗಿ್ಗಳಷುಟಿ ಓರೆಯಾಗಿದ (slanted). ಹಿನೇಗೆ ಓರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಿಂದಲ್ನೇ 
ಭ�ಮಿಯಮನೇಲ್ ಋತುಮಾನಗಳುಿಂಟ್ಗುತ್ತದ, ಭ�ಮಿಯ ಮನೇಲಿನ 
ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಹಗಲು-ರಾತಿ್ಗಳ ವ್ಯತಾ್ಯಸವಾಗುತ್ತದ. ಭ�ಮಿಯು 
23.44 ಡಿಗಿ್ಗಳಷುಟಿ ಓರೆಯೊಿಂದಿಗೆ ಸ�ಯ್ಣನ ಸುತ್ತ ಸುತು್ತತ್ತದ.ಈ 

ಓರೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ�ಯ್ಣನು ಸಮಭಾಜಕದ (equator) ಉತ್ತರ ಮತು್ತ ದಕ್ಷಿಣಕಕೆ 
ಪ್ಯಾಣಿಸುತಾ್ತನ. ದಕ್ಷಿಣದಿಿಂದ ಉತ್ತರಕಕೆ ಹ�ನೇಗುವ ಸ�ಯ್ಣನ ಈ ಚಲನಯನು್ 
ಉತ್ತರಾಯಣ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದ. ಉತ್ತರವನು್ ತಲುಪಿದಾಗ ಮತ್್ತ ದಕ್ಷಿಣಕಕೆ 
ಚಲಿಸಲು ಪಾ್ರಿಂಭಸುತಾ್ತನ. ಆ ಚಲನವನು್ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದ. 
ಹಿನೇಗೆ ಓರೆಯಾದ ಭ�ಮಿಯ ಅಕ್ವನು್ ಖಗೆ�ನೇಳದಲಿ್ಲ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಅಲಿ್ಲ 
ಧು್ವನಕ್ತ್ ಕಾಣುತ್ತದ. ಭ�ಮಿ ಬುಗುರಿಯಿಂತ್ ತಿರುಗಿದರ�, ಬುಗುರಿಯ ಮಳೆ 
ಸಿಥಿರವಿಂದು ತ್�ನೇರುವಿಂತ್, ಭ�ಮಿತನ್ ಅಕ್ದಮನೇಲ್ ತಿರುಗಿದರ� ಉತ್ತರ ಮತು್ತ 
ದಕ್ಷಿಣಧು್ವಗಳಲಿ್ಲ ಅದು ಸಿಥಿರವಾಗಿರುವಿಂತ್ ತ್�ನೇರುತ್ತದ. ಆದ್ದರಿಿಂದಲ್ನೇ ಭ�ಮಿಯ 
ಉತ್ತರಾಧ್ಣಗೆ�ನೇಳದಲಿ್ಲ ಧು್ವ ನಕ್ತ್ ಸಿಥಿರವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಕಾಣುತ್ತದ. ಈ ಅಕ್ದ ತುದಿಯನೇ 
ನಧಾನವಾಗಿ ತನ್ ದಿಕಕೆನು್ ಬದಲಾಯಸುತ್ತದ. ಇದನ್ ಅಯನ ಅರವಾ ವಿಷುವದಿ್ಬಿಂದುಗಳ 
ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ಬಹುದು.

12. ಋತು - ಭ�ಮಿಯು ಸ�ಯ್ಣನ ಸುತ್ತ 
ತನ್ ಕಕ್ಯಲಿ್ಲ ಒಿಂದು ಪೂಣ್ಣ ಸುತು್ತ ತಿರುಗಲು 
ಒಿಂದು ವಷ್ಣ ಬೆನೇಕಾಗುತ್ತದ. ಹಿನೇಗೆ ತಿರುಗುವಾಗ 
ಹವಾಮಾನದಲಿ್ಲ ಹಾಗ� ನಸಗ್ಣದಲಿ್ಲ ಉಿಂಟ್ಗುವ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಋತುಗಳು ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದ. ಋತುಗಳು ಏಕಾಗುತ್ತವ ಎಿಂದು 
ಅರೈ್ಣಸಲು ಭ�ಮಿಯನು್ ಎರಡು ಹ�ನೇಳುಗಳನಾ್ಗಿ ವಿಭಜಿಸಿಕ�ಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದ. 
ಭ�ಮಧ್ಯರೆನೇಖಗೆ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕೆನಲಿ್ಲರುವುದು ಉತ್ತರಗೆ�ನೇಳಾಧ್ಣ (Northern 
Hemisphere). ದಕ್ಷಿಣದಲಿ್ಲರುವುದು ದಕ್ಷಿಣಗೆ�ನೇಳಾಧ್ಣ (Southern Hemisphere). 
ಭ�ಮಿಯ ಅಕ್ಕಾಿಂತಿವೃತ್ತಕಕೆ ಓರೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಆರು ತಿಿಂಗಳ ಅವಧಯಲಿ್ಲ 
ಭ�ಮಿಯ ಉತ್ತರಗೆ�ನೇಳಾಧ್ಣ ಸ�ಯ್ಣನಗೆ ದಕ್ಷಿಣಗೆ�ನೇಳಾಧ್ಣಕ್ಕೆಿಂತ ಸಮಿನೇಪದಲಿ್ಲ 
ಇರುತ್ತದ. ಆಗ ಉತ್ತರಗೆ�ನೇಳಾಧ್ಣದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಬೆನೇಸಿಗೆಕಾಲವಾಗುತ್ತದ. 
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ದಕ್ಷಿಣಗೆ�ನೇಳಾಧ್ಣದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಶನೇತಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದ. ಮತ್್ತ ಭ�ಮಿಯು ಸ�ಯ್ಣನ 
ಸುತ್ತ ಕ್ಮಿಸುತಾ್ತ ಮನೇಲ್ ಬಿಂದಾಗ ದಕ್ಷಿಣಗೆ�ನೇಳಾಧ್ಣ ಸ�ಯ್ಣನಗೆ ಸಮಿನೇಪವಾಗುತ್ತದ. 
ಉತ್ತರಗೆ�ನೇಳಾಧ್ಣ ದ�ರವಾಗುತ್ತದ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣಗೆ�ನೇಳಾಧ್ಣದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ಬೆನೇಸಿಗೆ 
ಕಾಲ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಶನೇತಕಾಲ. ಹಿನೇಗೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಸ�ಯ್ಣನನು್ ಸುತು್ತವುದರಿಿಂದಲ್ನೇ 
ಭ�ಮಿಯಮನೇಲ್ ವಸಿಂತ, ಗಿ್ನೇಷ್ಮ, ವಷ್ಣ, ಶರದ್, ಹನೇಮಿಂತ, ಶಶರವಿಂಬ ಆರು 
ಋತುಗಳುಿಂಟ್ಗುತ್ತವ. ಒಿಂದು ವಷ್ಣದಲಿ್ಲ ಋತುಗಳು ನದಿ್ಣಷಟಿಕಾಲದಲಿ್ಲ ಒಿಂದರ 
ನಿಂತರ ಒಿಂದರಿಂತ್ ಪುನರಾವತ್ಣನಗೆ�ಳು್ಳತ್ತವ. ಭಾರತಿನೇಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಋತುಗಳಿಗ� 
ಆಿಂಗ್ಲ ಪದ್ಧತಿಯ ಋತುಗಳಿಗ� ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿದ. ನಮ್ಮ ಪಾ್ಚ್ನೇನಪದ್ಧತಿಯು ಸೌರಮಾಸವನು್ 
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದು್ದ ಕಕಾ್ಣಟಕ ಮಾಸದಿಿಂದ ಧನುಮಾ್ಣಸದವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನವೂ, 
ಮಕರಮಾಸದಿಿಂದ ಮಿರುನಮಾಸದ ತನಕದ ೬ ತಿಿಂಗಳು ಉತ್ತರಾಯಣವೂ ಆಗಿರುತ್ತದ. 
ಆದ್ದರಿಿಂದಲ್ನೇ ಕಕಾ್ಣಟಕ ಸಿಂಕ್ಮಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಜುಲ್ೈ ೧೫ ದಿಂದು) ದಕ್ಷಿಣಾಯನ 
ಪುಣ್ಯಕಾಲವು ಮಕರ ಸಿಂಕ್ಮಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನವರಿ ೧೪) ದಿಂದು ಉತ್ತರಾಯಣ 
ಪುಣ್ಯಕಾಲವು ಇರುತ್ತದ. ನವಿನೇನ ದೃಗಗುಣಿತದ ಪ್ಕಾರ ಡಿಸೆಿಂಬರ್ ೨೨ ನಯ ದಿನಾಿಂಕದಿಂದು 
ಉತ್ತರಾಯಣವು ಪಾ್ರಿಂಭವಾದರೆ ಜ�ನ್ ೨೧ ರಿಂದು ದಕ್ಷಿಣಾಯನವು ಆರಿಂಭವಾಗುತ್ತದ.

ಸಂ ಮಾಸಗಳು ಋತು ಅಧಪತ
೧ ಚೆೈತ್ ವೈಶಾಖ ವಸಿಂತ ರುದ್
೨ ಜ್ಯನೇಷಠಾ ಆಷಾಢ ಗಿ್ನೇಷ್ಮ ಮಿತಾ್ವರುಣ
೩ ಶಾ್ವಣ ಭಾದ್ಪದ ವಷ್ಣ ಪುರುಷ
೪ ಆಶ್ವನೇನ ಕಾತಿ್ಣಕ ಶರದ್ ವಿಶ್ವನೇದನೇವ
೫ ಮಾಗ್ಣಶನೇಷ್ಣ ಪೌಷ ಹನೇಮಿಂತ ಶ್ನೇದನೇವಿ
6 ಮಾಘ ಫಾಲುಗುಣ ಶಶರ ಆಪಥಃ

ಉತ್ತರಾಯಣದ ಅಧಪತಿಗಳು - 
ದನೇವತ್ಗಳು

ದಕ್ಷಿಣಾಯನದ ಅಧಪತಿಗಳು 
- ಪಿತೃಗಳು

13. ಮಾಸ - ಈ ಕಾಲಮಾನವು ಚಿಂದ್ನ ಸಾ್ವಭಾವಿಕ ಪರಿಭ್ಮಣಾಕಾಲಕಕೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ. ಮಾಸದ ಸಾಿಂಪ್ದಾಯಕ ಪರಿಕಲ್ಪನಯು ಚಿಂದ್ನ ಕಲ್ಗಳ ಆವತ್ಣದಿಿಂದ 
ಹುಟಿಟಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲಮಾನಕಕೆ ಮಾಸ ಎಿಂದು ಹಸರು. ವಷ್ಣದಲಿ್ಲ, 
ಕಲವು ನಕ್ತ್ದ ಹಸರಿನ ಮ�ಲಕ, ಚಾಿಂದ್ಮಾನದ ಹನ್ರಡು (೧೨) ಮಾಸಗಳನು್ ಈ 
ವಿಧವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದುಿಂಟು.

ಸಿಂ ಮಾಸ ಮಾಸನಯಾಮಕ ನಕ್ತ್
೧ ಚೆೈತ್ ಪದಿ್ಮನೇವಿಷು್ಣಥಃ ಚ್ತಾ್/ಚ್ತಾ್ತ
೨ ವೈಶಾಖ ಕಮಲಾಲಯ ಮಧುಸ�ದನ ವಿಶಾಖಾ
೩ ಜ್ಯನೇಷಠಾ ರಮಾತಿ್ವಿಕ್ಮ ಜ್ಯನೇಷಾಠಾ
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೪ ಆಷಾಢ ವೃಷಾಕಪಿವಾಮನ ಆಷಾಢಾ
೫ ಶಾ್ವಣ ಧನಾ್ಯಶ್ನೇಧರ ಶ್ವಣಾ
೯ ಭಾದ್ಪದ ಬುದಿ್ಧಹೃಷ್ನೇಕನೇಶ ಭದಾ್
೭ ಆಶ್ವನೇನ ಯಜ್ಾಪದ್ಮನಾಭ ಅಶ್ವನನೇ
೮ ಕಾತಿ್ಣಕ ಇಿಂದಿರಾದಾಮನೇದರ ಕೃತಿ್ತಕಾ
೯ ಮಾಗ್ಣಶನೇಷ್ಣ ಶ್ನೇಕನೇಶವ ಮೃಗಶರಾ
೧೦ ಪೌಷ ಲಕ್ಷಿಷ್ನೇನಾರಾಯಣ ಪುಷ್ಯ
೧೧ ಮಾಘ ಕಮಲಾಮಾಧವ ಮಘಾ
೧೨ ಫಾಲುಗುಣ ಪದಾ್ಮಗೆ�ನೇವಿಿಂದ ಫಾಲುಗುಣಿನೇ

ಚಿಂದ್ನು ಆ ಆ ಮಾಸದ ಹುಣಿ್ಣಮಗಳಲಿ್ಲ ಕ್ಮವಾಗಿ ಈ ನಕ್ತ್ದಲ್್ಲನೇ ಇರುತಾ್ತನ. ಇದರ 
ನಮಿತ್ತವಾಗಿ ಚ್ತಾ್ನಕ್ತ್ಕಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟಿ ಮಾಸ ಚೆೈತ್ಮಾಸ ಎಿಂದಾಗುವುದು.

14. ಪಕ್ಷ - ಮಾಸದ ಅಧ್ಣ ಅವಧ (15ದಿನಗಳ) ಕಾಲಮಾನಕಕೆ ಪಕ್ ಎಿಂದು ಹಸರು. 
ಪ್ತಿಪದದಿಿಂದ ಹುಣಿ್ಣಮಯವರೆಗೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ವಿಂದು, ನಿಂತರ ಪ್ತಿಪದದಿಿಂದ 
ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ ಎಿಂದು ಹಸರು.

15. ತಥಿ - ತಿರ್ಯು ಒಿಂದು ಚಾಿಂದ್ದಿನ, 
ಅರವಾ ಚಿಂದ್ ಮತು್ತ ಸ�ಯ್ಣರ ನಡುವಿನ 
ರೆನೇಖಾಿಂಶ ಕ�ನೇನವು 12°ಯಷುಟಿ ಹಚಚಿಲು 
ತ್ಗೆದುಕ�ಳು್ಳವ ಸಮಯ. ಈ ತಿರ್ಯು 
ಚಿಂದ್ನ ಒಿಂದ�ಿಂದು ಕಲ್ಯನು್ ವಧ್ಣನ 
ಅರವಾ ಕ್ಯಗೆ�ಳಿಸುತ್ತದ. ತಿರ್ಗಳು ಶುಕ್ಲಪಕ್ದಲಿ್ಲ ಪ್ತಿಪದದಿಿಂದ ಹುಣಿ್ಣಮವರೆಗೆ 15 
ಹಾಗ� ಕೃಷ್ಣಪಕ್ದಲಿ್ಲ ಪ್ತಿಪದದಿಿಂದ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಯವರೆಗೆ 15 ಇರುತ್ತವ. ಪ್ತಿಪದದಿಿಂದ 
ಚತುದ್ಣಶನೇ ಹಾಗು ಹುಣಿ್ಣಮ ಅಮಾವಾಸೆ್ಯಗಳು ಸೆನೇರಿ ಒಟುಟಿ 16 ತಿರ್ಗಳು. ತಿರ್ಯು ಆ 
ದಿನದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಕಮ್ಣಗಳನು್ ನರ�ಪಿಸುತ್ತದ. ಉದಾ. ಏಕಾದಶನೇ ತಿರ್ 
ಉಪವಾಸವನು್ ಮಾಡಬೆನೇಕು ಇತಾ್ಯದಿ. ಪ್ತಿನತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೆನೇಕಾದ ಪಿಂಚಾಿಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಇದು 
ಮದಲನಯದು.

16. ವಾರ - ವಾರವು ಕ್ಮಾಗತ ಏಳುದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧ (week). ಈ ದಿವಸ ನಾಮಗಳು 
ಅನುಕ್ಮವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ, ಸೆ�ನೇಮವಾರ, ಮಿಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ,  ಗುರುವಾರ,  
ಶುಕ್ವಾರ,  ಶನವಾರ. ವಾರವು ಸತತ ಏಕದಿಶಯಲಿ್ಲ ಪ್ವಹಿಸುತಿ್ತರುವ ಕಾಲವನು್ 
ಅಳೆಯಲು ಒಿಂದು ಮಾಪಕ. ಪ್ತಿನತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೆನೇಕಾದ ಪಿಂಚಾಿಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಇದು 
ಎರಡನಯದು.

17. ನಕ್ಷತರಿ - ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಶ್ವನಾ್ಯದಿ 27 ನಕ್ತ್ಗಳು 
ಪ್ಧಾನ. ಚಿಂದ್ನು ಸುಮಾರು ದಿನಕ�ಕೆಿಂದು ನಕ್ತ್ದಿಂತ್ ಈ ಇಪ್ಪತ್್ತನೇಳು ಪ್ಧಾನವಾದ 
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ನಕ್ತ್ಗಳನು್ ಕ್ಮಿಸುತಾ್ತನ. ಪ್ತಿನತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೆನೇಕಾದ ಪಿಂಚಾಿಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಇದು 
ಮ�ರನಯದು. ನಕ್ತ್ಗಳು ಇಪ್ಪತ್್ತನೇಳು (೨೭). ಅವು -

೧. ಅಶ್ವನನೇ ೨. ಭರಣಿನೇ ೩. ಕೃತಿ್ತಕಾ ೪. ರೆ�ನೇಹಿಣಿನೇ ೫. ಮೃಗಶರಾ ೬. ಆದಾ್್ಣ ೭. 
ಪುನವ್ಣಸು ೮. ಪುಷಾ್ಯ ೯. ಆಶ್ಲನೇಷಾ ೧೦. ಮಘಾ ೧೧. ಪೂವಾ್ಣಫಾಲುಗುಣಿನೇ ೧೨. 
ಉತ್ತರಾಫಾಲುಗುಣಿನೇ ೧೩. ಹಸಾ್ತ ೧೪. ಚ್ತಾ್ತ ೧೫. ಸಾ್ವತಿನೇ ೧೬. ವಿಶಾಖಾ ೧೭.ಅನುರಾಧಾ 
೧೮. ಜ್ಯನೇಷಾಠಾ ೧೯. ಮ�ಲಾ ೨೦.ಪೂವಾ್ಣಷಾಢಾ ೨೧.ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ ೨೨.ಶ್ವಣಾ 
೨೩.ಧನಷಾಠಾ ೨೪.ಶತಭಷಾ ೨೫.ಪೂವಾ್ಣಭಾದಾ್ ೨೬. ಉತ್ತರಾಭಾದಾ್ ೨೭. ರೆನೇವತಿನೇ

18. ಯೀಗ - ಸ�ಯ್ಣ-ಚಿಂದ್ರ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಒಿಂದು ವಿಶಷಟಿವಾದ ದ�ರದ ಆಕ್ಷಿಕ 
ಅಳೆತ್ಗೆ ಯೊನೇಗವಿಂದು ಹಸರು. ಪ್ತಿನತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೆನೇಕಾದ ಪಿಂಚಾಿಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಇದು 
ನಾಲಕೆನಯದು. ಯೊನೇಗಗಳು ಒಟುಟಿ ೨೭. ಅವು: ೧. ವಿಷಕೆಿಂಭ ೨. ಪಿ್ನೇತಿ ೩. ಆಯುಷಾ್ಮನ್ 
೪.ಸೌಭಾಗ್ಯ ೫.ಶ�ನೇಭನ ೬.ಅತಿಗಿಂಡ ೭.ಸುಕಮ್ಣ ೮.ಧೃತಿ ೯.ಶ�ಲ ೧೦. ಗಿಂಡ ೧೧. 
ವೃದಿ್ಧ ೧೨. ಧು್ವ ೧೩. ವಾ್ಯಘಾತ ೧೪. ಹಷ್ಣಣ ೧೫. ವಜ್ ೧೬.ಸಿದಿ್ಧ ೧೭. ವ್ಯತಿನೇಪಾತ ೧೮. 
ವರಿಯಾನ್ ೧೯.ಪರಿಘ ೨೦.ಶವ ೨೧.ಸಿದ್ಧ ೨೨. ಸಾಧ್ಯ ೨೩. ಶುಭ ೨೪. ಶುಕ್ಲ ೨೫.ಬ್ಹ್ಮ 
೨೬. ಐಿಂದ್ ೨೭. ವೈಧೃತಿ

19. ಕರರ - ಒಿಂದು ತಿರ್ಯ ಅಧ್ಣಭಾಗಕಕೆ ಕರಣವಿಂದು ಹಸರು. ಪ್ತಿನತ್ಯ 
ತಿಳಿಯಬೆನೇಕಾದ ಪಿಂಚಾಿಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಇದು ಕ�ನಯದು.

ಹಿನೇಗೆ ತಿರ್, ವಾರ, ನಕ್ತ್, ಯೊನೇಗ, ಕರಣ ಈ ಐದನು್ ಪಿಂಚಾಿಂಗವನು್ತಾ್ತರೆ. ದಿನನತ್ಯ 
ಇವುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಫಲವನು್ ಈ ಕಳಗಿನ ಶ�್ಲನೇಕದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರೆ.

ತಥೀಶ್ಚ ಶರಿಯಮಾಪನೂೀತ ವಾರಾದಾಯುರ್ಯವಧ್ಥನಮ್ । 

ನಕ್ಷತಾರಿತ್ ಹರತ್ೀ ಪಾಪಂ ಯೀಗಾದೂರಿೀಗನವಾರರಮ್ । 

ಕರಣ್ತ್ ಕಾಯ್ಥಸ್ದಿ್ಧಿಃ ಸಾ್ಯತ್ ಪಂಚಾಂಗಫಲಮುತತುಮಮ್ । । 

ಈ ಸ್ಮಕೃತಿವಾಕ್ಯವು ತಿರ್, ವಾರ, ನಕ್ತ್, ಯೊನೇಗ, ಕರಣಗಳೆಿಂಬ ಪಿಂಚಾಿಂಗವನು್ 
ಪಠಿಸುವುದರಿಿಂದ ಕ್ಮವಾಗಿ ಸಿಂಪತು್ತ, ಆಯುಷ್ಯ, ಪಾಪಹಾನ, ರೆ�ನೇಗನವೃತಿ್ತ ಮತು್ತ 
ಕಾಯ್ಣಸಿದಿ್ಧ ಎಿಂಬ ಫಲವನು್ ಹನೇಳಿದ. ಅಲ್ಲದನೇ -

ಪಂಚಾಂಗಂ ಪಠತ್ೀ ನತ್ಯಂ ಶೂರಿೀತುಮಿಚ್ಛಂತ ಯೀ ನರಾಿಃ । 
ಅಗಿನೂರ್ೂ್ೀಮಫಲಂ ತ್ೀಷಾಂ ಗಂಗಾಸಾನೂನಂ ದಿನೀದಿನೀ । । 

ಈ ವಾಕ್ಯವು ದಿನದಿನವೂ ಪಿಂಚಾಿಂಗವನು್ ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಮತು್ತ ಅದನು್ ಕನೇಳಲು 
ಇಚ್ಛಾಸುವ ಸಜಜೆನರಿಗೆ ಅಗಿ್ಷ�ಟಿನೇಮಯಾಗದ ಮತು್ತ ಗಿಂಗಾಸಾ್ನದ ಫಲವನು್ ಹನೇಳಿದ. ತಿರ್ 
ವಾರ ಮದಲಾದ ಪಿಂಚಾಿಂಗದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಕ�ನೇಡುಗಳಿಲ್ಲದ ಪಶುವಿಂದ� 
ಜರೆದಿದಾ್ದರೆ ಪಾ್ಚ್ನೇನರು. ನಾವು ಪಶುಗಳಾಗದಿರೆ�ನೇಣ. ಗಿಂಗಾಸಾ್ನದಿಂತಹ ಪುಣ್ಯಫಲ 
ವನು್ ಪಡೆಯೊನೇಣ. ನತ್ಯದಲಿ್ಲಯ� ತಪ್ಪದನೇ ಪಿಂಚಾಿಂಗಗಳನು್ ಸ್ಮರಿಸೆ�ನೇಣ !!! ..ಸಶನೇಷ...
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ÎÅàÊÜá®… ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜ 

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

BaÝ¿áìÃÜ A¨ÜêÍÜÂPÝÆ £Ú¿áÆá ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥ÜìÃÜ®Üá°ÇÉæàUÔ 
ÖæãÃÜwÔÃÜáÊÜ ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜ ÍÝÓÜ®ÜWÜÙÜá ̄ ÃÜÊÜPÝÍÜ ±ÜÅÊÜÞ|WÜÙæ®Üá°ÊÜ ËaÝÃÜ 
PÜáÄñÜ ËÊÜáÍæì @&

ÊæáàÇÝR~Ô¨Ü aÜaæì BÃÜí¼ÓÜáÊÜâ¨ÜPÜãR ÊÜáá®Ü° ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜá 
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÓÝûÝñ… BÍÜÅÊÜáÎÐÜÂÃæ®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° PæÙÜWæ ñæãàÄ¨Ü B«ÝÃÜWÜÙÜÈÉ 
SbñÜ±ÜwÔPæãÙæãÛà|.

A) ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜá QÅ.ÍÜ.1264ÃÜÐÜár ÊÜááíbñÜÊÝXÁáà ÓÜ®ÝÂÓÝÍÜÅÊÜá 
ÔÌàPÜÄÔ¨ÜªÃæí¨Üá AÊÜÃÜ ÎÇÝÍÝÓÜ®ÜWÜÙÝ¨Ü & No.1251 & No.1252 of SII-V WÜÚí¨Ü 
£Ú¿ááñÜ¤¨æ. 

C®Üá° ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥ÜìÃÜ A®ÜáWÜÅÖÜ ÊÜáñÜá¤ B¨æàÍÝ®ÜáÓÝÃÜÊÝXÁáà 
PÜÈíWÜ¨ÜÈÉ ÃÝgÂÃÜPÜÒOæ¿á PÜñÜìÊÜÂÊÜ®Üá° ÊÜ×ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÝX ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ £à¥ÜìÃÜá 
ñÜÊÜá¾ QÅ.ÍÜ.1281ÃÜ ÎÇÝÍÝÓÜ®Ü̈ ÜÈÉ AñÜÂíñÜ ËÓÝ¤ÃÜÊÝX ÓÜ³ÐÜr±ÜwÔ ª̈ÝÃæ (No.25,E.I. 
VI,1900-01). C¨ÜÃÜÈÉ ÎÅà±ÜâÃÜáÐæãàñÜ¤ÊÜá£à¥ÜìÃÜ®Üá° (AaÜáÂñÜ& ±æÅàPÜÒ£à¥ÜìÃÜ®Üá°) 
ÖÝWÜã ÎÅàB®Üí¨Ü£à¥ÜìÃÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ PÜÅÊÜáÊÝX EÇÉæàUÔ¨Üáª, ñÜÊÜá¾ ±ÜÃÜÊÜá 
WÜáÃÜáWÜÙÜá ÖÝWÜã ÓÝûÝñ… BÍÜÅÊÜáWÜáÃÜáWÜÙÜá ¿ÞÃæ®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° B ÊÜáãÆPÜ 
ÓÜ³ÐÜr±ÜwÔ¨ªÝÃæ. 

B) ñÝÊÜâ ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí Ü̈£à¥ÜìÃÜ ÓÝûÝñ… ÎÐÜÂÃæí Ü̈á ÓÜÌñÜ@ PÜÈíWÜ̈ Ü 
ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃæà ñÜÊÜá¾ QÅ.ÍÜ.1294ÃÜ ÎÇÝÍÝÓÜ®Ü̈ ÜÈÉ PæÙÜPÜívÜíñæ ÓÜ³ÐÜr±ÜwÔ ª̈ÝÃæ.

""...ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥Üì ±ÜägÂ±Ý¨ÝaÝ¿áì ÎÐÜáÂÇæç®Ü ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ 
£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÝÆá ÎÅàPÜãÊÜáì®Ý¥Üá¯ ®ÜWÜÄ¿áí¨Üáª ÎÅàÃÝÊÜá®Ý¥Üá¯Q 
ÔàñÝ±ÜÃÜÊæáàÍÜÌÄ¯° ÎÅàÆPÜÒ$¾|¨æàÊÜÃÜ®Üá° ±ÜÅ£Ñuíb.....'' (No.1172, SII–V).

D GÇÉÝ ÍÝÓÜ¯à¿á ËaÝÃÜ ËÊÜáÍæìWÜÙÜ®Üá° "ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜ PÜÈíWÜ¨ÜÈÉ®Ü 
ÃÝg±ÜÅ£¯—ñÜÌ¨Ü AÊÜ— (QÅ.ÍÜ. 1281 QÅ.ÍÜ.1293)' G®Üá°ÊÜ ÇæàS®Ü¨ÜÈÉ D 
Êæã¨ÜÇæà ®æãàw¨æªàÊæ. 

C) C®Üá° ñÜÊÜá¾ ¿áÊÜáPÜ»ÝÃÜñÜ q±Ü³~¿áÈÉ ÎÅà±Ü¨Ü¾®Ý»Ü£à¥ÜìÃÜ®Üá° 
WÜáÃÜáWÜÙæí¨Üá ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ¨ªÝÃæ¿Þ¨ÜªÄí¨Ü PÜÈíWÜ¨Ü ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜá 
BaÝ¿áìÃÜ ÓÝûÝñ… ÎÐÜÂÃÜÆÉ Gí¨Üá ÊÝ©ÓÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜ 
ÎÇÝÍÝÓÜ®ÜWÜÙæà A¨ÜPæR EñÜ¤ÄÓÜáñÜ¤Êæ.

AÐærà AÆÉ & Joár ÊÜáãÊÜñÜá¤ ÊÜÐÜìWÜÙÜ AÊÜ—¿áÈÉ ¨ÝSÈÔÃÜáÊÜ ñÜÊÜá¾ 
JíŸñÜá¤ ÍÝÓÜ®ÜWÜÙÜ ±æçQ ¿ÞÊÜ ÍÝÓÜ®Ü¨ÜÈÉ¿áã ÎÅà±Ü¨Ü¾®Ý»Ü£à¥ÜìÃÜ®Üá° 
EÇÉæàUÓÜ©ÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÖÝWÜã ñÝÊÜâ BaÝ¿áìÃÜ ÎÐÜÂÃæí¨æà ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ 
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£à¥ÜìÃÜá ±ÜÅÊÜááS GÃÜvÜá ÍÝÓÜ®ÜWÜÙÜÈÉ Joár ÊÜáãÃÜá ¸ÝÄ EÇÉæàUÔ¨ÜªÄí¨Ü, 
AÊÜÃÜá BaÝ¿áìÃÜ ÓÝûÝñ… BÍÜÅÊÜáÎÐÜÂÃæ®Üá°ÊÜâ¨Üá ̄ ÃÜÊÜPÝÍÜÊÝX Ô¨ÜœÊÝWÜáñÜ¤¨æ 
ÖÝWÜã C¨ÜPÝRX ¸æàÃÝÊÜ ±ÜÅÊÜÞ|WÜÙÜ AÊÜÍÜÂPÜñæÁáà CÆÉ.

×àWÝX BaÝ¿áìÃÜ ²àsÜÊÜ®Üá° ÎÅà±Ü¨Ü¾®Ý»Ü£à¥ÜìÃÜ ®ÜíñÜÃÜ¨ÜÈÉ 
ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜá AÆíPÜÄÔ¨ÜÃÜá Gí¨Üá AÊÜÃÜ ¿áÊÜáPÜ»ÝÃÜñÜ q±Ü³~Àáí¨Ü 
£Ú¿ááñÜ¤¨æ¿ÞWÜÈà, AÊÜÃÜá BaÝ¿áìÃÜ ÓÝûÝñ… BÍÜÅÊÜáÎÐÜÂÃÜÆÉ Gí¨Üá 
ÓÜÊÜì¥Ý AÆÉ. 

D) CÐærà AÆÉ & ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá ÊÜáñÜá¤ ÎÅàAûæãà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜá PÜãvÜ 
BaÝ¿áìÃÜ ÓÝûÝñ… BÍÜÅÊÜáÎÐÜÂÃæí¨æà ÎÅàÃÜZá®Ý¥Ü£à¥ÜìÃÜá, 
ÎÅàË»Üá¨æàí¨ÜÅ£à¥ÜìÃæãvÜ®æ ÓÜÊÜÞÇæãàbÔ ̈ ÝSÈÔÃÜáÊÜ ±ÝÅbà®Ü ÖÜÓÜ¤±ÜÅ£WÜÙÜ 
B«ÝÃÜ¨ÜÈÉ ÎÅàÓÜñÜÂ¯—£à¥ÜìÃÜ PÝÆ¨ÜÈÉ ÃÜbñÜÊÝXÃÜáÊÜ WÜáÃÜáaÜ¿áìWÜÅí¥ÜÊÜâ 
¨ÝSÈÓÜáñÜ¤¨æ. 

(Ref.1 – Page No.194 & 229 of History of Dvaita Vedanta and its literature 
by Dr. B.N.K. Sharma, 2000 Edition; Ref.2 – Page 61 of My Further Ten 
Research Papers – 2002 by Dr. B.N.K. Sharma)

E) ÓÜÌñÜ@ ÎÅàÊÜágj¿á£à¥ÜìÃÜá ñÜÊÜá¾ ®ÝÂ¿áËÊÜÃÜ| qàPæ¿áÈÉ 
BaÝ¿áìÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ±ÜÃÜÊÜáWÜáÃÜáWÜÙæí¨æà ×àWæ ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ¨ªÝÃæ & 

®ÜÊÜÞËá ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áìí ±ÜÃÜí WÜáÃÜáÊÜå… >
¿áÓÜÂÊÝ~à PÜê±Ý~à¿áí ¯PÜêíñÜ£ »ÜÊÝoËàÊÜå… >>

ÖÝWæàÁáà, ±ÜÅÊæáà¿á©à²PÝ WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ PÜãvÜ WÜáÃÜáWÜÙÜ A®ÜáPÜÅÊÜá~Pæ 
¿á®Üá° ÖæàÙÜáÊÝWÜ, ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥ÜìÃÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ ±ÜÃÜÊÜáWÜáÃÜáWÜÙæí¨æà 
ÎÅàÊÜágj¿á£à¥ÜìÃÜá PæÙÜPÜívÜíñæ ÓÜ³ÐÜrÊÝX ¨ÝSÈÔ¨ªÝÃæ &

""ÊÜáá¯PÜáÆ£ÆPÜí aÜ ±Üä|ì¸æãà«Üí WÜáÃÜáÊÜá² ±ÜÃÜÊÜáí WÜáÃÜáí aÜ Êæáà 
ÊÜí¨æà >>'' C¨ÜÄí¨Ü ÎÅàÊÜá¨Üûæãà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜá BaÝ¿áìÃÜ ÓÝûÝñ… 
BÍÜÅÊÜáÎÐÜÂÃæí¨æà ¯ÃÜÊÜPÝÍÜÊÝX ÓÝ§²ñÜÊÝWÜáñÜ¤¨æ. 

F) CÈÉ ËaÝÃÜ~à¿á ËÐÜ¿áÊæäí©¨æ & Jí¨ÜáÊæàÙæ ÓÜíÓÝ§®ÜÊæäí¨ÜÃÜ 
¿á£WÜÙæãŸºÃÜá ¸æàÃæ ÓÜíÓÝ§®ÜPæR ±ÜÄÊÜ£ìñÜÃÝWÜáÊÝWÜ A¥ÜÊÝ ¿á£ÁãŸºÄWæ 
ñÜÊÜá¾ ÊÜáãÆÓÜíÓÝ§®Ü¨Ü A®ÜáPÜÅÊÜá~Pæ¿áÈÉ ÊÜÂñÝÂÓÜÊÝ¨ÝWÜ AÈÉ®Ü ÊÜñÜìÊÜÞ®Ü 
ÓÜíÓÝ§®Ý—±Ü£WÜÚí¨ÜÇæà ±Üâ®Ü@ ©àûæ ±Üvæ¨Üá, ©àûæ PæãorÊÜÃÜ PÜÅÊÜáŸ¨Üœ EñÜ¤ÃÝ—
PÝÄWÜÙÝ¨Ü C£ÖÝÓÜÊÜ®Üá° ÎÅàËgÀáí¨ÜÅ£à¥ÜìÃÜ ÖÝWÜã ÎÅàÓÜñÜÂ²Å¿á£à¥ÜìÃÜ 
aÜÄñæÅWÜÙÜÈÉ ®æãàvÜáñæ¤àÊæ.

B¨ÜÃæ, ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜá, ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá ÖÝWÜã ÎÅàAûæãà»ÜÂ-
£à¥ÜìÃÜá ¿áñÝÂÍÜÅÊÜá hæÂàÐÜuñæ¿áÈÉ AÊÜÃæãàÖÜ| PÜÅÊÜá¨ÜÈÉ¨Üáª A®ÜáPÜÅÊÜá~PÝ 
Äà£¿áÈÉ ÊÜÂñÝÂÓÜÊÝWÜ¨Üíñæ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ²àsÜPæR AÊÜÃÜ ÎÐÜÂÃÜÈÉÁáà 
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Êæà¨Ü±ÜÅÊÜaÜ®ÝaÝ¿áìÃæí¨Üá ÎÅàÓÜáÊÜá«ÜÌËg¿áÊæà PæãívÝwÃÜáÊÜ 
ÎÅà±Ü¨Ü¾®Ý»Ü£à¥ÜìÃÜ ®ÜíñÜÃÜ¨ÜÈÉ ÊÜáÖÝÓÜíÓÝ§®Ý—±Ü£WÜÙÝXÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ÊÜáñÜá¤ D 
ÊÜáãÊÜÃÜã ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÓÝûÝñ… BÍÜÅÊÜáÎÐÜÂÃæ®Üá°ÊÜâ¨ÜPæR ÓÜÊÜá¥Üì 
¯à¿áÊÝX ÎÅà ®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜ ÍÝÓÜ®ÜWÜÙÜá ÖÝWÜã ÎÅàÊÜágj¿á£à¥ÜìÃÜ 
ÊÝPÜÂWÜÙÜá ÓÝûÝñ… ±ÜÅÊÜÞ|WÜÙÝX¨ÜªÄí¨Ü, ÊÜáñÜá¤ C¨Ü®æ°à ÎÅàÃÜZá®Ý¥Ü £à¥ÜìÃÜá 
ÎÅàË»Üá¨æàí¨ÜÅ£à¥ÜìÃæãvÜ®æ ÓÜÊÜÞÇæãàbÔ ¨ÝSÈÔqr¨ÜªÄí¨Ü AÊÜâWÜÙÜ 
¸æÙÜQ®Üw¿áÈÉÁáà ®ÜíñÜÃÜ¨Ü ¿á£WÜÙÜ ÊÜáñÜá¤ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ PÜê£WÜÙÝ¨Ü & ÎÅàÊÜá¨ÝÌ© 
ÃÝgÃÜ ÓÜÃÜÓÜ»ÝÃÜ£àËÇÝÓÜ ÖÝWÜã HPÝ¨ÜÎà¯|ì¿á, ÎÅàÃÜZãñÜ¤ÊÜá£à¥ÜìÃÜ 
®ÝÂ¿áËÊÜÃÜ|»ÝÊÜ¸æãà«Ü, ÎÅàg®Ý¨Üì®ÜÓÜãÄWÜÙÜ ÎÅàË¨ÝÂ—àÍÜËg¿á, 
ÎÅàÎÅà¯ÊÝÓÜPÜËWÜÙÜ ÎÅàÓÜñÜÂ¯—ËÇÝÓÜ ÖÝWÜã ÎÅàPÜêÐÝ¡aÝ¿áì PÜíb¿áÊÜÃÜ 
ÎÅàÓÜñÜÂ¸æãà«ÜËg¿á ÊÜááíñÝ¨ÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ®æãàvÜ¸æàPæà ÖæãÃÜñÜá, D ÊÜáãÊÜÃÜá 
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÓÝûÝñ… BÍÜÅÊÜá ÎÐÜÂÃÜÆÉ G®Üá°ÊÜ A¼±ÝÅ¿á¨ÜÈÉ ÓÜÊÜì¥Ý 
AÆÉ.

ÓÜÌñÜ@ ÎÅàÓÜáÊÜá«ÜÌËg¿áÊæà £ÙÜáÓÜáÊÜíñæ BaÝ¿áìÄWæ A®ÝÂ®ÜÂ¨æàÍÜWÜÙÜ 
A®æàPÜ ¿á£ÎÐÜÂÄ¨ÜªÃÜá (¿á£àí¨ÝÅ ŸÖÜá¨æàÍÜhÝ@ 127/15) G®Üá°ÊÜâ¨æà C¨ÜPæR 
C®æã°í¨Üá ±ÜÅñÜÂPÜÒ ±ÜÅÊÜÞ|.

C¨ÜPæãRí¨Üá ÓÜ³ÐÜr E¨ÝÖÜÃÜOæÁáí¨ÜÃæ, ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅËg¿á. WÜáÃÜáWÜÙÝ¨Ü 
(WÜÊÜá¯Ô&±ÜÃÜÊÜáWÜáÃÜáWÜÙÜÆÉ) BaÝ¿áìÃÜ B¨æàÍÜ¨Ü ÊæáàÃæWæ ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜá 
(PÜÈíWÜ¨ÜÈÉ) ÃÝgÂ»ÝÃÜ ÊÜÞw ®ÜíñÜÃÜ¨ÜÈÉÁáà ÎÅàÊÜáãÆÔàñÝÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜáWÜ
ÙÜ®Üá° ñÜí¨Üá ±Üä|ì¸æãà«ÜÄWæ J²³Ô¨ÜÃæí¨Üá ÓÜ³ÐÜrÊÝX GÃÜvÜ®æà ÓÜWÜì¨Ü HÙÜ®æà 
ÍæãÉàPÜ¨ÜÈÉ ¨ÝSÈÔ¨ªÝÃæ. ÖÝWæÁáà, ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá ÊÜáñÜá¤ ÎÅàAûæãà»ÜÂ 
£à¥ÜìÃÜá PÜãvÜ BaÝ¿áìÄí¨ÜÇæà ÊÜáíñæãàÅ±Ü¨æàÍÜ ÖÝWÜã ̈ æàÊÜÃÜ ±ÜÅ£ÊæáWÜÙÜ®Üá° 
±Üvæ̈ ÜÃæí Ü̈á ÊÜááí©®Ü ÍæãÉàPÜWÜÙÜÈÉÁáà ÎÅà®ÝÃÝ¿áOÝaÝ¿áìÃÜá ¨ÝSÈÔ ª̈ÝÃæ. 

D ±ÜÅ£ÊæáWÜÚÃÜáÊÜ ±ÜÅñæÂàPÜ ÊÜásÜWÜÙÜá A¨ÝÂ² ¸æÙÜWÜá£¤ÃÜáÊÜâ¨Üá 
±ÜÅñÜÂPÜÒÊÝXÁáà C¨æ. ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜ ±ÜÅñæÂàPÜÊÜásÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá QÅ.ÍÜ.1373ÃÜ 
ÊÜÃæWæ (ÊÜÞñÜÅ) ÔíÖÝaÜÆ¨ÜÈÉ ÓÜQÅ¿áÊÝX©ª¨Üáª ÍÝÓÜ®Ü ÓÜíTæÂ. 1025, SII-VI 
Äí¨Ü £Ú¿ááñÜ¤¨æ. 

CÐærÇÉÝ ±ÜÅÊÜÞ|WÜÚí¨Ü & ÎÅà®ÜÃÜÖÜÄ£à¥ÜìÃÜá, ÎÅàÊÜÞ«ÜÊÜ£à¥ÜìÃÜá ÖÝWÜã 
ÎÅàAûæãà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜá BaÝ¿áìÃÜ ÓÝûÝñ… BÍÜÅÊÜáÎÐÜÂÃæ®Üá°ÊÜâ¨Üá ÖÝWÜã 
ÖÜíÓÜ®ÝÊÜáPÜ¯í¨Ü Ÿí¨Ü, BaÝ¿áìÃÜá AÆíPÜÄÔ¨Ü ²àsÜ¨ÜÈÉ ÎÅà±Ü¨Ü¾®Ý»Ü 
£à¥ÜìÃÜ ®ÜíñÜÃÜ¨ÜÈÉ A®ÜáPÜÅÊÜá~PÝÄà£¿áÈÉ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¨Üá ®ÜíñÜÃÜ¨ÜÈÉ 
BaÝ¿áìÃÜ BÁáRÁáà BX¨Üª ÎÅàÊÜágj¿á£à¥ÜìÃÜ®Üá° (""ÍæãàÅñÜáí ñæÌàPÝWÜÅ 
Ÿá¨Ýœ$Â ÊÜêÐÜ»ÜñÜ®ÜáÃÜ»Üãñ… ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥Ýìñ…''& A|ág¿á£à¥Üì 
Ëg¿á) A¨æà ²àsÜPæR EñÜ¤ÃÝ—PÝÄWÜÙÜ®Ý°XÔ¨ÜÃÜá Gí¨Üá Ô¨ÜœÊÝWÜáñÜ¤¨æ. 

...ÓÜÍæàÐÜ...
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ಹಿೀಗಾಗಲು 
ಹಾಗಾಗಬೀಕತ್ತುೀ.... ?±Üí.±ÜÅËàOÝaÝ¿áì.ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü

ಕಳೆದ ಕಲವು ದಿನಗಳಿಿಂದ ಕ�ನೇವಿಡ್ ನಮ್ಮನು್ ಹ�ಸ ಮನುಷ್ಯರನಾ್ಗಿ ಮಾಡಿದ. 
ಬದುಕ್ನಲಿ್ಲ ಅನವಾಯ್ಣತ್ಗಿಿಂತಲ� ಅಹಿಂಕಾರ ಮಾಗಿತು್ತ. ನಾನಿಂದುಕ�ಿಂಡದು್ದ 
ನಡೆದನೇ ಆಗುತ್ತದಿಂಬ ಹುಚುಚಿ ಸಾ್ವಿಂತತ್ಷ್ಯ ಭ್ಮ ಇತು್ತ. ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಗಳೆಿಂದರೆ ಅಸಡೆಡಾ 
ಇತು್ತ. ಮಲ-ಮ�ತ್ಗಳ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಂದಾಗ ಕೈಕಾಲು ತ್�ಳೆದುಕ�ಳು್ಳವದು ಗೆ�ಡುಡಾ 
ಸಿಂಪ್ದಾಯವಿಂಬ ಅನಾದರವಿತು್ತ. ಹಿರಿಯರನು್ ಕಿಂಡಾಗ ಕೈ ಜ�ನೇಡಿಸಿ 
ಮುಗಿಯುವದನು್ ಬಟುಟಿ ಕೈ ಮಿಲಾಯಸುವ ಚಪಲ ವಿಪರಿನೇತವಾಗಿತು್ತ. ಒಿಂದನೇ ಎಿಂಜಲಿನ 
ಮನೇಜಿನಲಿ್ಲ ಎಿಂಜಲ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರನ�್ ಮುಟಿಟಿ ಊಟ ಮಾಡುವದನೇ ಒಗಗುಟಟಿಿಂಬ 
ಮನೇಹವಿತು್ತ. ಮೃತಿ್ತಕಾಶೌಚವನು್ ಮಾಡುವ ಹಿರಿಯರನು್ ಕಿಂಡು ಕಿಂಡವಾದವರಿದಾ್ದರೆ. 
ಸಿಂಖ್ಯಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲಿ್ಲ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನು್ ತ್�ಳೆಯುವ ಕ್ಮವನು್ ಸಾರುವ ಶಾಸತ್ರವನು್ 
ಕಿಂಡು ಹುಸಿನಕುಕೆ ಸೆ�ಕ್ಕೆನಿಂದ ತಿರಸಕೆರಿಸುವ ಕಾಲ ಬಲವಾಗಿತು್ತ. 

ಇಿಂದು ಸಕಾ್ಣರ ಆದನೇಶಸುವ ನಯಮಗಳನು್ ನಮ್ಮ ಸವ್ಣಕಾರನಾದ ಶ್ನೇಕರ 
ಎಿಂದ�ನೇ ಹನೇಳಿಟಿಟಿದ್ದ. ಆಗ ಬರದ ಶ್ದ್ಧ ಅರವಾ ಅನವಾಯ್ಣತ್ ನಮಗಿನೇಗ ಬಿಂದಿದ. 
ಮಾಿಂಸಾಹಾರದಿಿಂದ ಮನಸುಸಿ ಕಿಂಸನಿಂತಾಗಿತು್ತ. ಸಸಾ್ಯಹಾರ ಸಾತಿ್ವಕ ಆಹಾರವಿಂಬುದು 
ಮನದಿಿಂದ ಹಾರಿಹ�ನೇಗಿತು್ತ. ಅನನೇಕ ಬಾ್ಹ್ಮಣರ� ಮಾಿಂಸಕಕೆ ಮಾರಿಹ�ನೇಗಿದ್ದರು. ದನೇಶ 
ಭಾಷಯಲಿ್ಲ ಪ್ಬಲ ಆಶ ಇರಬೆನೇಕಿಂಬುದು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ದಾಹದಲಿ್ಲ ಮಾಯವಾಗಿತು್ತ. 
ವ್ತನಯಮಗಳು ಉಪವಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೆ�ನೇಗ್ಯಕಕೆ ಸೆನೇತುವಾಗಿದಿಂಬುದು 
ಮರೆತುಹ�ನೇಗಿತು್ತ. ಸಭೆಗಳಲ್್ಲಲ್ಲ ಅಿಂತರದಿಿಂದಲ್ನೇ ಆಸನದಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು ರಾಜರೆಲ್ಲ 
ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ದ ಚಚೆ್ಣಗಳು ಇಿಂದು ಮತ್್ತ ಮರುಕಳಿಸುತಿ್ತದ. ಮನಯದ�್ದ, ಮೈಯಲಿ್ಲ ಶಕ್್ತ 
ಇದ�್ದ, ಪದಾರ್ಣಗಳಿದ�್ದ, ಮಾಡುವ ಮನಸಿಸಿಲ್ಲದನೇ ಬನೇದಿಯಲಿ್ಲ ತಿನು್ತಿ್ತದ್ದ ನಾಲಿಗೆ 
ಮನಯ ಅಡುಗೆಯ ಸವಿ ಉಣು್ಣತಿ್ತದ. ದುಡಿಯುವ ತುಡಿತದಲಿ್ಲ ದನೇವರಿಗೆ ಮುಡಿ ಇಡುವ 
ಸಿಂಪ್ದಾಯಕಕೆ ವಿದಾಯ ಹನೇಳಿದ್ದವು. 

ಈಗ ನಮ್ಮನಯ ದನೇವರಪಟಿಟಿಗೆಯಲಿ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಸಿಂಗ್ಹಿಸಿದ ದನೇವರನು್ ಕಾಣುವ 
ಮುಟುಟಿವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕೆತು. ಮಾತ್ನೇ ಇಲ್ಲದನೇ ಮನ ಮಿಂದಿಯಿಂದಲ್ಲ ದ�ರಾಗಿದ್ದವು. ಈಗ 
ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಬಡುವು ಸಿಕ್ಕೆದ. ಯಾವುದಕ�ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲವಿಂದು ಎಲ್ಲ 
ಧಮ್ಣಕಾಯ್ಣಗಳನು್ ದ�ರ ಮಾಡಿದ್ದ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗೆನೇಟು 
ನನೇಡುತಿ್ತದ. ಯಾರನ�್ ಮುಟಟಿದನೇ ನನೇರಿನಲಿ್ಲ ಶುದ್ಧಮಾಡಿದ ವಸನದಿಿಂದ ಹಸನಾಗಿ 
ಹರಿಪೂಜಯ ಮಾಡುವವರ ಕಿಂಡು ನನೇರೆನೇ ಕಾಣದ ನನೇರಿಗೆಯ� ಇರದ ಜಿನೇನಸಿನವರೆಲ್ಲ 
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ಇದಿಂರಾ ಕಟಟಿ ವ್ಯಸನವಿಂದು ವ್ಯಿಂಗ್ಯ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಈಗೆನೇನಾಯತು ಬದುಕು. ಅವರವರ 
ಬಟಟಿ ಅವರಿಗೆನೇ ಮಿನೇಸಲ್ಿಂಬ ಆಚಾರ ಇಿಂದು ಎಲ್ಲ ವಗ್ಣದವರಿಗ� ಅನವಾಯ್ಣವಾಯತು. 
ಭೆ�ನೇಗವನೇ ಜಿನೇವನದ ಪ್ಧಾನಭಾಗವಿಂದು ಬಗೆದವರಿಗೆ ಕರೆ�ನಾ ರೆ�ನೇಗವು ಭೆ�ನೇಗದಿಿಂದ 
ಅತಿಯಾಗಿ ಬನೇಗಬೆನೇಡೆಿಂದು ಕ�ಗಿಹನೇಳಿತು. ಸಿಂಪತಿ್ತದ್ದರ� ವಿಪತಿ್ತನಲಿ್ಲದ್ದವರಿಗೆ ಕೈಯತಿ್ತ 
ಕ�ಡದನೇ ಮಾಲ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಶಾಪಿಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದುಿಂದುವಚಛಾದ ಪರಿಚಯವಾಯತು. 
ಸ್ವಚಛಾಿಂದವಾಗಿ ಹಾರಬೆನೇಕಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ಲ್ಲ ತಿಂದು ಗ�ಡಿನಲಿ್ಲ ಕ�ಡಿ ಹಾಕ್ ಸಿಂಭ್ಮಿಸುತಿ್ತದ್ದ 
ನಮ್ಮನು್ ಬಿಂಧನದಲಿ್ಲ ಕಿಂಡು ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೆನೇಲಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಕ್ಲಿಸುತಿ್ತವ. 
ಮನಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಶಕ್ತರಾದರ� ಗುಡಿ ಗುಿಂಡಾರಗಳಿಗೆ ಆಗೆ�ಮ್ಮ ಈಗೆ�ಮ್ಮ 
ಕರೆದ�ಯ್ಯಲು ಕನೇಳಿದಾಗ ಕರಳಿ ಕಿಂಡವಾಗಿ ಮನಯಲಿ್ಲಯನೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬಾರದನೇ 
ಎಿಂದು ಗೆ�ಣಗುತಿ್ತದ್ದವರಿಗೆ ಮನಯಲಿ್ಲಯನೇ ನಾಲುಕೆ ಗೆ�ನೇಡೆಗಳ ನಡುವ ಇರುವದು 
ಆರಾಮವಲ್ಲ ಎಿಂದು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಲಿದ. 

ಸಿಟಿಯ ಕಟಿಪಿಟಿಯಲಿ್ಲದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹಳಿ್ಳಯ ಬಳಿ್ಳಗೆ ಹ�ರಳುತಿ್ತದಾ್ದರೆ. ರೆ�ನೇಗ ರಾಗ 
ತ್ಗೆದಾಗ ಧನದ ವಿಯೊನೇಗವಾದರ� ಧಮ್ಣ ಮಾಡುವ ಯೊನೇಗ ಲಭಸಿದ. ಕಾಲನಾದ, 
ಕಾಲನಾಮಕನಾದ, ಕಾಲನಯಾಮಕನು ನಮಗೆ ಬದುಕ್ನ ಪಾಠವನು್ ದಿಟವಾಗಿ 
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದನ. ಇದು ಸಕಾಲ. ಇನಾ್ದರ� ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್್ತ ಸಿಂಸಕೆಕೃತಿಯ ಹಳಿಗೆ 
ಹ�ರಳಲಿ. ಅಹಿಂಕಾರಕಕೆ ಧಕಾಕೆರ ಹನೇಳನೇಣ. ಕ್್ಮಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿಸಿದವನು 
ಕ್್ಮಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಳಿಸಲ� ಸವ್ಣಸಮರ್ಣನಿಂಬುದನು್ ಸಾರಿ ಹನೇಳಿದಾ್ದನ. ನಮಗೆ 
ಇನಾ್ದರ� ಅವನಡೆಗೆ ನಡೆ ಬರಲಿ. ನುಡಿ ಬರಲಿ. ಮುಡಿಯು ಅವನಡಿಯನು್ ಬಡದನೇ 
ಭಜಿಸಿ ಭವರೆ�ನೇಗದ ಬಗುವನು್ ಬಗೆಹರಿಸಲ್ಿಂದು ಪಾ್ರ್್ಣಸೆ�ನೇಣ.  **

EñÜ¤ÃÝ©ÊÜásÜ©í¨Ü  ""bñÜÅÃÜaÜ®æ'' PÝ¿ÞìWÝÃÜ

EñÜ¤ÃÝ©ÊÜásÜ©í¨Ü ÓÜPÜÆ iþÝÓÜáWÜÚWÜã A®ÜáPÜãÆÊÝWÜáÊÜíñæ ÊÜá®æ¿áÈÉÁáà C¨Üáª 

AÊÜÃÜÊÜÃÜ A¼ÃÜábWæ ñÜPÜRíñæ ËË«Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄaÜÀáÔ¨æªà ""ÓÜíÓÜ¢£ÊÝ×¯à. 

D ÊÝ×¯Àáí¨Ü ±ÜÅ£ ÍÜ¯ÊÝÃÜ 3:30 Äí¨Ü 5:30ÃÜ ÊÜÃæWæ »ÝÃÜ£à¿á ÓÜ®ÝñÜ®Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜ 

PÜ¥ÝÊÜÓÜá¤WÜÙÜ bñÜÅÃÜaÜ®æ¿á PÝ¿ÞìWÝÃÜÊÜ®Üá° PÜÇÝÊÜÞ®ÜÂ ÎÅà¿ááñÜ Pæ.Gí 

ÍæàÐÜXÄ¿áÊÜÃÜá ®ÜvæÓÜá£¤¨ÝªÃæ. 

DWÝWÜÇæà ÊæçÍÝSÊÜÞÓÜ¨ÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ËË«Ü ÃÜã±ÜWÜÙÜ bñÜÅ| ŸÖÜá ÓæãWÜÓÝX 

ÊÜáãwŸí©¨æ. A¨ÜÃÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 300PÜãR ÖæaÜác g®Ü bñÜÅWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ¨ÝªÃæ. D Î¹ÃÜ¨Ü 

ÓÜ³«æì¿áÈÉ ËhæàñÜÄWæ PÜáoáíŸÓÜ×ñÜ ÎÅà¯ÊÝÓÜ¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü¨Ü ÊÜÂÊÜÓæ§¿á®Üá° 

ÎÅà¿ááñÜ w.².A®ÜíñÜÃÜÊÜÃÜá J¨ÜXÔ¨ÝªÃæ. 2000 PÜãR ÖæaÜác  ÓÜ¨ÜÓÜÂÃÜ®Üá° Öæãí©¨Ü D 

PÝ¿ÞìWÝÃÜ¨ÜÈÉ ñÝÊÜâ PÜãvÜ ±ÝÇæãYÙÜÛŸÖÜá¨Üá. Cí¨æà subscribe BX.

www.uttaradimath.org/samskruti-vahini
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ÊÜÓÜíñÜÊÜÞÓÜ¨Ü «ÝËáìPÜ ÎûÜ| Î¹ÃÜWÜÙÜá
ÊÜÓÜíñÜPÝÆ Ÿí¨ÜÃæ XvÜÊÜáÃÜWÜÙÜá bWÜáÃÜáÊÜ PÝÆ. XvÜÊÜáÃÜWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ 

B«ÝÂ£¾PÜÊÝX GÆÉ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° bWÜáÄÓÜáÊÜ PÝÆÊæà ÊÜÓÜíñÜPÝÆ. ±ÜÅ£ ÊÜÐÜìÊÜâ ÎÅà 

EñÜ¤ÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖÝ±ÜÄÐÜ£¤¯í¨Ü ÊÜÓÜíñÜPÝÆ¨ÜÈÉ «ÝËáìPÜ ÎûÜ| 

Î¹ÃÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÓÜáñÝ¤ ¨æàÍÝ¨ÜÂíñÜ ÓÝËÃÝÃÜá Ë¨ÝÂ¦ì-- Ë¨ÝÂ¦ì¯¿áÃÜá 

C¨ÜÃÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô ±ÝÊÜ®ÜÃÝWÜá£¤¨ÝªÃæ. ±ÜÅ£ÊÜÐÜì¨Üíñæ D ÊÜÐÜìÊÜä 

ÊÜÓÜíñÜPÝÆ¨ÜÈÉ Î¹ÃÜPÝRX GÆÉ Ë¨ÝÂ¦ì Ë¨ÝÂ¦ì¯¿áÃÜá ñÜáíŸá EñÝÕÖÜ©í¨Ü 

Ô¨ÜœÃÝX¨ÜªÃÜá. ÎÅàÊÜásÜ©í¨Ü GÆÉ H±ÝìvÜáWÜÙÜá Ô¨ÜœÊÝXñÜá¤™. Î¹ÃÜ 

±ÝÅÃÜí»ÜÊÝWÜáÊÜ Öæã£¤Wæ ÊÜáÖÝËZ° G¨ÜáÃÝÀáñÜá. PÜÈ¿ááWÜ¨Ü ±ÜÅ»ÝÊÜÊæäà, 

±ÜÅPÜê£¿á ËPæãà±ÜÊæäà !! ¨æàÊÜÃÜ Caæf¿áíñæ PæãàËv…&19 ËÐÜÊæçÃÝ|á 

gWÜ£¤®ÜÈÉ ÖÜÃÜw Cwà ËÍÜÌÊÜ®æ°à ñÜÆÉ|WæãÚÔñÜá. C¨ÜÄí¨ÝX ÊÜá®æÀáí¨Ü 

¿ÞÃÜã ÖæãÃÜWæ ŸÃÜáÊÜí£ÆÉ™. ÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü »Ü¿áÊÜä ÖæãàWÜáÊÜí£ÆÉ™. CíñÜÖÜ 

ËÐÜÊÜá ±ÜÄÔ§£ G¨ÜáÃÝ¨ÝWÜ ®ÝÊæÆÉÃÜã D ÊÜÐÜì Î¹ÃÜÊæà ¸æàvÜ Gí¨Üá PæçaæÈÉ 

»Ü¿á©í¨Ü PÜáÚñÝWÜ, BWÜ GÆÉÄWÜã A»Ü¿áÊÜ®Üá° Pæãoár, GÐærà PÜÐÜr Ÿí¨ÜÃÜã 

þÝ®ÜÊÜ®Üá° ¹vÜ¸ÝÃÜ¨Üá. A®æàPÜ ñÜíñÜÅþÝ®ÜÊÜ®Üá° ŸÙÜÔPæãívÜá Î¹ÃÜÊÜ®Üá° 

ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÜá Gí¨Üá BþÝ²Ô, Cí¥ÜÖÜ ÊÜÓÜíñÜPÝÆ¨ÜÈÉ¿áã GÆÉÃÜ ÊÜá®ÜÔÕWæ 

ÓÜíñÜÓÜÊÜ®Üá° Pæãor ÊÜáÖÝÓÜíñÜÃæà ÎÅà ÎÅàÓÜñÝÂñÜ¾£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá. 

WÜ»Üì¨ÜÈÉ C¨Üª$±ÜÅÖÝÉ¨ÜÃÝgÄWæ ®ÝÃÜ¨ÜÃÜá ñÜñÜÌÊÜ®Üá° E±Ü¨æàÎÔ¨Ü ÖÝWæ 

WÜêÖÜŸí«Ü®Ü̈ ÜÈÉ C Ü̈ª ±ÜÅ£ÁãŸº Î¹ÃÝ¦ìWÜÙÜá ÊÜá®æ¿áÈÉÁáà PÜáÚñÜá B®…Çæç®… 

ÊÜáãÆPÜ ±ÝsÜ PæàÙÜáÊÜ Óè»ÝWÜÂÊÜ®Üá° Pæãor A¼®ÜÊÜ ®ÝÃÜ̈ ÜÃæà ÎÅàÓÜñÝÂñÜ¾£à¥ÜìÃÜá.

D ÍÝÊÜìÄà®ÝÊÜá ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ¨ÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜ Caæf¿áíñæ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ Bþæ 

ÖÝWÜã BÎàÊÝì¨Ü©í¨Ü ÖÝWÜã ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ¯¿áÊÜáWÜÙÜÜ aèPÜqr®ÜÈÉÁáà A®æàPÜ 

ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ A®æàPÜ »ÝÐæWÜÙÜÈÉ A®æàPÜ ±ÜíwñÜÄí¨Ü Óæã¤àñÜÅ, ÊÜáíñÜÅ™, 

ÓÜí«ÝÂÊÜí¨Ü®æ, ¨æàÊÜ±ÜähÝ±Ü¨Üœ£, ŸÅÖÜ¾¿áý™, ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ, »ÝWÜÊÜñÜ¨Ü 

E±ÜPÜ¥æWÜÙÜá, A¨ÜÃÜíñæ Ô÷à¿áÄWÜã ÓÜÖÜ Ô÷à«ÜÊÜáì, BaÝÃÜËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° 

PÜÈÓÜÇÝÀáñÜá. ¨ÝÓÜÃÜ ±Ü¨ÜWÜÙÜá, ÖÜÄPÜ¥ÝÊÜáêñÜÓÝÃÜ GÆÉÊÜ®Üá° PÜÈñÜá B®Üí¨Ü 

A®Üá»ÜËÔ¨Ü Ë¨ÝÂ¦ì&Ë¨ÝÂ¦ì¯¿áÃÜá ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ñÜí¨æ&ñÝÀáWÜÙÜá 

«Ü®ÜÂñÝ»ÝÊÜ®æ¿á®Üá° ¨ÜãÃÜÊÝ~¿á ÊÜáãÆPÜ £ÚÔ¨ÜÃÜá. Ë¨ÝÂ¦ìWÜÙÜ ±ÝÆPÜÃÜ 

EñÝÕÖÜ JñÝ¤¿á¨Ü ÊæáàÃæWæ ®ÝÊÜâ Aí¨ÜáPæãívÜ ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá° ÊÜáñæ¤ ËÓÝ¤ÃÜ 

ÊÜÞw¨æÊÜâ. ÊÜÓÜíñÜPÝÆ ÊÜááX¨ÜÃÜã Î¹ÃÜ ÊÜááX¿áÈÆÉ™. D Î¹ÃÜ©í¨ÝX 

GÆÉÃÜ ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ AvÜX¨Ü »Ü¿á ¨ÜãÃÜÊÝX ÇÝP…vè®…®ÜÈÉ ÓÜÊÜá¿á PÜÙæ¨Ü¨æªà 

WæãñÝ¤WÜÈÆÉ. C¨ÜÃÜ ÓÜ¨Üá±ÜÁãàWÜÊÜ®Üá° GÆÉÃÜã ±Üvæ¨ÜÃÜá. ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ A®ÜáWÜÅÖÜPæR 

±ÝñÜÅÃÝ¨ÜÃÜá. 
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Î¹ÃÜWÜÙÜ ËÖÜíWÜÊÜá ®æãào 

PÜ®ÝìoPÜ (PÜ®Ü°vÜ¨ÜÈÉ)

FÃÜá ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜááPÝ¤¿á

1 ¸æíWÜÙÜãÃÜá 10&5&20 24&5&20

2 ÊæáçÓÜãÃÜá 20&4&20 26&4&20

3 ñÜáÊÜáPÜãÃÜá 25&4&20 29&4&20

4 bñÜÅ¨ÜáWÜì 14&4&20 20&4&20

5 ÖÝÊæàÄ 25&4&20 30&4&20

6 «ÝÃÜÊÝvÜ 20&4&20 24&4&20

7 ÖÜáŸºÚÛ 24&4&20 05&5&20

8 ¸æÙÜWÝË 03&5&20 03&6&20

9 Pæã±Ü³ÙÜ 24&4&20 24&5&20

10 ÖæãÓÜ±æàpæ 13&4&20 11&5&20

11 ¸ÝWÜÆPæãàpæ 25&4&20 30&4&20

12 PÜÆŸáXì 28&4&20 03&5&20

13 Ëg¿á±ÜâÃÜ 10&5&20 24&5&20

14 ÃÝ¿áaÜãÃÜ 25&4&20 29&4&20

15 ÊÜáá«æãàÙÜ 26&4&20 02&5&20

16 A¥Ü~ 20&4&20 30&4&20

17 ÃÝOæ¸æ®Üã°ÃÜ 21&4&20 25&4&20

18 ¿Þ¨ÜXÄ 25&4&20 29&4&20

19 ŸÙÝÛÄ 24&4&20 25&4&20

20 ÖæãÙæÖæã®Üã°ÃÜá 20&4&20 05&5&20

21 ÎÊÜÊæãWÜY 20&4&20 05&5&20

22 ÖÜÄÖÜÃÜ 20&4&20 05&5&20

WæãàÊÝ (PÜ®Ü°vÜ¨ÜÈÉ)

ÓÜÊÜáWÜÅ WæãàÊÝ 30&4&20 24&5&20

¹ÖÝÃÜ (×í©¿áÈÉ)

WÜ¿Þ ËÐÜá¡±Ý¨Ü 15&5&20 9&5&20

Bí«ÜÅ±ÜÅ¨æàÍÜ (ñæÆWÜá»ÝÐæ)

ÃÝgÊÜáÖæàí©Å, Ëg¿áÊÝvÜ, PÝQ®ÝvÜ, 

WÜáíoãÃÜá

8&5&2020 14&5&20

ÊÜáaÜÈ±Üor| ÓÜáñÜ¤ÊÜááñÜ¤ ÖÜÚÛWÜÙÜá 

ñæÆíWÝ| (ñæÆWÜá»ÝÐæ)

Öæç¨ÝÅ¸Ý¨Ü 16&4&20 7&4&20

ÊæáÖÜŸãŸ®ÜWÜÃÜ 20&4&20 7&4&20

Óæã¯° /¯hÝÊÜÞ¸Ý¨Ü, ¼àÊÜáWÜÆÉ A®æàPÜ 

ÖÜÚÛWÜÙÜá

30&5&20 27&5&20

ñÜËáÙÜá®ÝvÜá 

(PÜ®Ü°vÜ, ñÜËáÙÜá ÊÜáñÜá¤ ñÜíhÝÊÜäÃÜá ÊÜáÃÝt)

FÃÜá ±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜááPÝ¤¿á

1 aæ®æ°$ç 25&4&20 25&5&20

2 Pæã.ÊÜááñÜã¤ÃÜá

ÓæàÆí, 

10&5&20 17&5&20

ÊÜáÖÝÃÝÐÜó (ÊÜáÃÝt »ÝÐæ¿áÈÉ)

ÓÝíWÜÈ, ËáÃÜg, PÜÃÝvÝ, ±ÜâOæ, ÊÜááíŸÀá, 

¹àvÜ, ±ÜÃÜ»Ü~, ¯àÆíWÝ, ®Ýí¨æàv…, 

WÜíWÝTæàv…, C®Üá° A®æàPÜ ÖÜÚÛWÜÙÜá.

±ÜâÃÜáÐÜÄWæ 26&4&20 04&5&20

ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ 09&5&20 16&5&20

C¨æà Äà£¿ÞX C®Üã° A®æàPÜ FÃÜáWÜÙÜÈÉ AíñÜhÝìÆ¨Ü ÊÜáãÆPÜ «ÝËáìPÜ 

ÎPÜÒ| Î¹ÃÜWÜÙÜá gÃÜáX¨ÜÊÜâ. ÓÜ§Úà¿á Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ ÖÝWÜã ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ BþÝ«ÝÃÜPÜÃÜ 

ÓÜáÊÜÂÊÜÓæ§Àáí¨Ü Î¹ÃÜWÜÙÜá ŸÖÜÙÜ aæ®Ý°X ÊÜáãwŸí¨ÜÊÜâ. ±ÝÇæãYívÜ GÆÉ 

Î¹ÃÝ¦ìWÜÚWÜã ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá Cñæãà±ÜÂ£ÍÜ¿á þÝ®Ü»ÜQ¤WÜÙÜá ¨æãÃÜPÜÈ Gí¨Üá 

BÎàÊÜì©Ô¨ÝªÃæ.  

&ÓÜíÁãàgPÜÃÜá ±Üí. B®Üí¨ÝaÝ¿áì ÊÜá×Ñ
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efef... ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ ...efef
1. WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ E.»Ý¨ÜÅ3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñÜ¤ÃÜ @ 5.10 ±Ü¨ÜË @ Gí.pæP… 

(Ô.GÓ…) ®èPÜÄ @ ÓÝ±…rÊæàÃ… Cí. A±æàPæÒ @ Ë¨ÝÂÊÜíñÜ ÓÜáÎQÒñÜ ÊÜÞ«ÜÌÊÜ«Üá 

¸æàPÝX¨æ. ÓÜí±ÜPÜì@ ŸívÜáÃÝÊ… PÜáÆPÜ~ì ¨Üã@ 9972088211/ 8277016167

2. WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ¸Ýº 1 (ÔíÖÜ) ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñÜ¤ÃÜ @ 5.10 ±Ü¨ÜË @ 

¹.C GÇæQrPÜÇ… Gí.GÓ… ®èPÜÄ @ ¿áá.GÓ….G ÊæáçPæãÅàb±…¨ÜÈÉ ÖÝvÜìÊæàÃ… 

G®ÜÇÝW… wÓæç®… Cí.A±æàPæÒ @ ¿áá.GÓ….G ¨ÜÈÉ CÃÜáÊÜ Ë¨ÝÂÊÜíñÜ ÓÜáÎQÒñÜ 

ÊÜ«Üá ̧ æàPÝX¨æ. ÓÜí±ÜPÜì@ Pæ. ÃÜZá®Ý¥ÜÃÝÊ… ̈ Üã@ 9108482223/9845046314

3. WæãàñÜÅ @ PÝÍÜÂ±Ü ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜñÜ¹ÐÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñÜ¤ÃÜ @ 5.9 ±Ü¨ÜË @ BE 

(MECH), MBA (MARKETING & OPERATIONS) ®èPÜÄ @ ENGINEER - (FESTO INDIA 

PVT.LTD) A±æàPæÒ @ Ë¨ÝÂÊÜíñÜ ÓÜáÎQÒñÜ ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ. ÓÜí±ÜPÜì@ Ga… G®… 

ÊÜáíWÜÙÜÊæàw ¨Üã@ 8446223176

4. WæãàñÜÅ @ »ÝÃÜ¨ÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ EñÜ¤ÃÜ»Ý¨ÜÅ™.Ëáà®ÜÃÝÎ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 3&11&1987, 

32 ÊÜÐÜì GñÜ¤ÃÜ @ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.C. Gí.pæP… ®èPÜÄ @ AÔÓæríp… ±æäÅà´æÓÜÃ… 

C®… Gí.GÓ….ÃÝÊÜá¿áÂ PÝÇæàh… A±æàPæÒ @ ¹.C.A¥ÜÊÝ Gí.GÓ….Ô. G¯ 

WÝÂgáÁáàp… ÓÜí±ÜPÜì@ ÎÅà¯ÊÝÓÜ ÊÜáã£ì ¨Üã@ 28567655/9902163134

5. WæãàñÜÅ @ Pèíw|Â ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜäÊÝìÐÝvÜ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñÜ¤ÃÜ @ 5.10 ±Ü¨ÜË @ 

¹.Ô.G. ÓÝ±…rÊæàÃ… væ±ÜÆ±…Êæáíp… Cíi¯¿áÃ… ®èPÜÄ @ ®æç®… Èà±…Õ ÓÝ±…

rÊæàÃ… væÊÜÆ±…Êæáíp… Cíi¯¿áÃ… A±æàPæÒ @ ÓÜãPÜ¤ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜPÜì@ Ÿ¨ÜÄ®Ý¥… 

¨Üã@ 9902821380/8310904107

6. WæãàñÜÅ @ »ÝÃÜ¨ÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜÅÊÜ| &2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñÜ¤ÃÜ @ 5.7 ±Ü¨ÜË @ 

¹.PÝí., Gí.¹.G. ®èPÜÄ @ Gí.G®….Ô PÜí±Ü¯. ¸æíWÜÙÜãÃÜá A±æàPæÒ @ EñÜ¤ÃÜ 

PÜ®ÝìoPÜ ÊÜáãÆ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá (ÊÜÞ«ÜÌ™,ÓÝ¾ñÜì) ÓÜí±ÜPÜì@ g¿áÎÅà ®ÝwWæàÃÜ 

¨Üã@ 9483191256/9353225688

7. WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜáêWÜÎÃÜ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñÜ¤ÃÜ @ 5 ±Ü¨ÜË @ GÓ….GÓ…

GÇ….Ô / hÝ¸…Ô ®èPÜÄ @ pÝpÝ WÜãÅ±… PÜí±Ü¯ A±æàPæÒ @ E.PÜ. ÊÜáãÆ¨Ü 

ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá ¸ÝÅÖÜ¾| ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜíWÜvÜ (GÓæÕÓÜÈÕ /²¿ááÔ) ÓÜí±ÜPÜì@ 

ÊæàíPÜpæàÍÜ hÝÈÖÝÙÜ ¨Üã@ 9483191256/9741723703

8. WæãàñÜÅ @ WèñÜÊÜá ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜá[Ý &1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 37 GñÜ¤ÃÜ @ 5.7 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí.

Gí.¹.G ®èPÜÄ @ KÃÝPÜÇ… PÜí. ¸æíWÜÙÜãÃÜá A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜË«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜãPÜ¤ ÊÜ«Üá 

¸æàPÝX¨æ ÓÜí±ÜPÜì@ A®ÜíñÜÃÝÊ… ¨Üã@ 9964976703

9. WæãàñÜÅ @ ÊÜåè¨ÜYÆÂ ®ÜPÜÒñÜÅ @ »ÜÃÜ~ &3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 32 GñÜ¤ÃÜ @ 5.10 ±Ü¨ÜË @ ¹.C. 

ÊæáPÝ¯PÜÇ… ®èPÜÄ @ GÇ… Aív… q. A±æàPæÒ @ ÊÜÞ«ÜÌÃÜá, G¯ WÝÅgáÁáàp… 

ÓÜí±ÜPÜì@ B®Üí¨ÜÃÝÊ… ¨Üã@ 6363566089/9880309279
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10. WæãàñÜÅ @ ÎÅàÊÜñÜÕ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ËÍÝS ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñÜ¤ÃÜ @ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.C. ®èPÜÄ 

@ I.¹.Gí. A±æàPæÒ @ E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜË Öæãí©¨Üáª™, PæÆÓÜ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ E.PÜ.B¨ÜÂñæ 

ÓÜí±ÜPÜì@ ÊÜ¯ñÝ PÜáÆPÜ~ì ¨Üã@ 9986674966

11. WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ EñÜ¤ÃÝ»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñÜ¤ÃÜ @ 5.7 ±Ü¨ÜË @ 

¹.pæP… ®èPÜÄ @ ÓÝ±…rÊæàÃ… Cíi¯¿áÃ… A±æàPæÒ @ ®èPÜÄ ÊÜÞvÜá£¤ÃÜáÊÜ ÓÜãPÜ¤ 

ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ ÓÜí±ÜPÜì@ gWÜ®Ý°¥Ü ±ÜÅÓÝ¨Ü ¨Üã@ 8147312112/9739724973

12. WæãàñÜÅ @ PèÎPÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ »ÜÃÜ~ &4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 32 GñÜ¤ÃÜ @ 5.10 ±Ü¨ÜË @ w±æäÉàÊÜá. 

¹.pæP… ®èPÜÄ @ ®æp…ÊÜPÜì Cíi¯¿áÃ… A±æàPæÒ @ JÙæÛ¿á PÜáoáíŸ ÊÜáñÜá¤ 

¿ÞÊÜ¨æà ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ ÓÜí±ÜPÜì@ ±ÜÊÜ®… PÜáÊÜÞÃ… ¨Üã@ 9449131896

13. WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ EñÜ¤ÃÝÐÝyÜ &4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñÜ¤ÃÜ @ 6.0 ±Ü¨ÜË @ 

¹.C. Gí.pæP… ®èPÜÄ @ ¸ÝÐ… PÜí. Ôà¯¿áÃ… Cíi¯¿áÃ… A±æàPæÒ @ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ 

ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜPÜì@ Q®ÝØÙ… ¨Üã@ 9980199194/9980340194

14. WæãàñÜÅ @ BñæÅà¿áÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ BÄ¨ÝÅ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñÜ¤ÃÜ @ 5.3 ±Ü¨ÜË @ w±æäÉàÊÜá 

C®… ÊæáPÝ¯P…. ®èPÜÄ @ CÓæãÅà®ÜÈÉ ËþÝ¯ BX¨ÝÃæ A±æàPæÒ @ PæÆÓÜ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ/

CÆÉ¨æà CÃÜáÊÜ ÓÜáÓÜíPÜêñÜ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ ÓÜí±ÜPÜì@ ®ÝÃÝ¿á|ÃÝÊ….

GÓ…. ×ñÝ¤Ùæ ¨Üã@ 8762658832/8088622817

15. WæãàñÜÅ @ ÊÜåè®Ü»ÝWÜìÊÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ «Ü¯ÐÝu &2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñÜ¤ÃÜ @ 6.0 ±Ü¨ÜË @ 

Êæà¨Ü±ÜíwñÜ. Z®ÝíñÜ ®èPÜÄ @ £ÃÜáÊÜáÆ&£ÃÜá±Ü£ ÔRàÊÜå… ±ÝÃÝ¿á| A«ÝÂ±ÜPÜ 

A±æàPæÒ @ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá, «ÜÊÜÞìaÜÃÜOæ¿áÈÉ BÓÜQ¤™ C¨ÜªÃæ A®ÜáPÜãÆ ÓÜí±ÜPÜì@ 

ŸÆ¼àÊÜÞaÝ¿áì hæãàÑ ¨Üã@ 9483600159/9900852942

16. WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ bñÝÅ &2 PÜ®ÝÂ ÃÝÎ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 (8&10&91)

ÊÜÐÜì GñÜ¤ÃÜ @ 5.9 ±Ü¨ÜË @ Gí.PÝÊÜå… ®èPÜÄ @ CíoÃ…®ÜÇ… BwoÃ… ÊæÇ…Õ 

´ÝWæãàì A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ±Ü¨ÜË ÖÝWÜã ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ E¨æãÂàWÜ. 

ÓÜí±ÜPÜì@ ¿á£ÃÝh… ¨Üã@ 9845199053

17. WæãàñÜÅ @ PÝÍÜÂ±Ü ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ¸Ýº 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 ÊÜÐÜì GñÜ¤ÃÜ @ 5.11 ±Ü¨ÜË @ 

Gí.G´….G ®èPÜÄ @ ÊÜáÈr®ÝÂÐÜ®ÜÇ… PÜí. ¸æíWÜÙÜãÃÜá A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã 

±Ü¨ÜËÊÜâÙÜÛ ÓÜãPÜ¤ ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ. ÓÜí±ÜPÜì@ ÎÅàPÜêÐÜ¡ ŸáÈì ¨Üã@ 9480334314/ 

9845923171

efef... ÊÜÃÜ ¸æàPÝX¨æ ...efef

18. WæãàñÜÅ @ BñæÅà¿á ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÓÝÌ£ &3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 24(9&3&96) GñÜ¤ÃÜ @ 5.2 ±Ü̈ ÜË @ 

¹.PÝí. ®èPÜÄ @ TÝÓÜX ÍÝÇæ. qàaÜÃ… PæÆÓÜ A±æàPæÒ @ ÊÜÞÓÜrÃ… wXÅ ÊÜÞ«ÜÌÃÜá 

JÙæÛ¿á PæÆÓÜ ÓÜí±ÜPÜì@ ÃÜÊÜÞPÝíñÜÃÝÊ… ¨Üã@ 9591280945/ 9071689806
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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, B®Üí©Óæãà|...

1. ಕೆ.ಆರ್. ಆನಂದ ಬಂಗಳೂರು
2. ಸರೇ್ಯತ್ತಮ ವ್ಹಿ ಗಲಗಲಿ ಜಮಖಂಡಿ
3. ಎ.ಎಸ್. ರಜುವೇ್ಯದಿ ವಡೂೇದರಾ
4. ವ್ ಜಿ ದೇಶಪಂಡ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್
5. ವಂಕಟೇಶ ಡಿ.ಪಿ ಬಂಗಳೂರು
6. ಸುದಶ್ಯನ ಓಂಕಾರ ಬಂಗಳೂರು
7. ಮಧುಸೂದನ ಎಚ್.ಎನ್.ಹೂೇ.ಹೂೇನೂನೂರ
8. ಅರವ್ಂದ ಪಿ ಮೈಸೂರು
9. ಎಸ್.ಆರ್. ಸತ್ಯನಾರಾರಣ ಅತ್್ತಬಲೆ
10. ಸುಧೇಂದ್ರಾಚಾರಿ ಎನ್ ಬಂಗಳೂರು
11. ಎಂ ಅನಂತ ಕುಮಾರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್
12. ಜಿ.ಎಂ. ಶೇಷಗಿರಿ ಬಂಗಳೂರು
13. ರೂಪ ಎನ್ ಬಂಗಳೂರು
14. ವ್ಠಲ್ ಬಿ ಜೂೇಶಿ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ
15. ಕೆ.ಬಿ. ಮುರಳಿ ಬಂಗಳೂರು
16. ಸುಧೇಂದರಾ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಬಂಗಳೂರು
17. ಶ್ೇಪತ್ ಕೆ ರಾವ್ ಬಂಗಳೂರು
18. ಕೆ.ವ್. ಪರಾಸಾದ ಅನಂತಪುರ
19. ಆನಂದ ಜಿ ನರೇಗಲ್ ಗದಗ
20. ಗುರುರಾಜ ಸವದತ್್ತ ಬಿೇದರ
21. ರಾಘವೇಂದರಾ ಬಿ.ಎಚ್ ಬಂಗಳೂರು
22. ಕಿರಣಕುಮಾರ ಎನ್ ಬಂಗಳೂರು
23. ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಕುಲಕರ್್ಯ ಬಂಗಳೂರು
24. ಬಿ.ಎನ್.ಕುಲಕರ್್ಯ ಬಂಗಳೂರು
25. ವ್ಠ್ಠಲ ಎ.ಬಲ್ಲದವಾಡ ಬಂಗಳೂರು
26. ಶ್ೇಪದ ಕೆ. ಬಂಗಳೂರು
27. ಕೆ.ಬಿ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಮೈಸೂರು
28. ಎಸ್.ಧೇರೇಂದ್ರಾಚಾರ್ ಟಿ.ಬಿ.ಡಾ್ಯಂ
29. ರವ್ೇಂದರಾ ಚಂಜಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್
30. ಡಾ. ಜ ಎಸ್ ಮುರಳಿೇಧರ ಬಂಗಳೂರು
31. ಗುರುರಾಜ ಪವ್ಯತ್ ಬಂಗಳೂರು
32. ಸಮೇರ ಕೆ.ವ್. ಬಂಗಳೂರು
33. ಸುನಿಲ ಬಿ.ರಾವ್ ಬಂಗಳೂರು

34. ಸಚಿನ ಜೂೇರಾಪುರ ಬಂಗಳೂರು
35. ಪವನ ಹಲಪೆಟಿ ಬಂಗಳೂರು
36. ಮೇರಾ ಗುರುರಾಜ ಬಂಗಳೂರು
37. ಬಿ. ಪರಾಶಂತ ಬಂಗಳೂರು
38. ಗುರುರಾಜ ವಾ. ದೇಶಪಂಡ ಜಮಖಂಡಿ
39. ಗೂೇಪಿನಾಥ ಆರ್ ಅಗಿನೂಹೂೇತ್ರಾ ಬಂಗಳೂರು
40. ವಾದಿರಾಜ ವರಾಹಮೂತ್್ಯ ಬಂಗಳೂರು
41. ಶ್ೇಕಾಂತ ಕುಲಕರ್್ಯ ಧಾರವಾಡ
42. ಶರದ್ ಬಂಗಳೂರು
43. ಚಂದು ಕುಲಕರ್್ಯ ಹುಬ್ಬಳಿಳಿ
44. ಆನಂದತ್ೇಥ್ಯ ಬಿ ಜೂೇಶಿ ಬಂಗಳೂರು
45. ಎಸ್.ವೈ. ಸುಧಾಕರಭಟ್ ಮಂಗಳೂರು
46. ಮೇರಾ ಎನ್ ಮೈಸೂರು
47. ರವ್ ಜಿ ಜೂೇಶಿ ಹುಬ್ಬಳಿಳಿ
48. ಸಂಜಿೇವ ಗಲಗಲಿ ಹುಬ್ಬಳಿಳಿ
49. ಉದರಕುಮಾರ ಕೃ. ಕುಲಕರ್್ಯ ಹಾವೇರಿ
50. ಜಿ.ಜಿ. ಕುಬೇರ ಬಂಗಳೂರು
51. ವಾದಿರಾಜ ಎನ್ ಪುರಾರ್ಕ ಧಾರವಾಡ
52. ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅಗಿನೂಹೂೇತ್ರಾ ಧಾರವಾಡ
53. ಕಿೇತ್್ಯಕುಮಾರ ನಾ. ರಲಮೇಲಿ ಬಂ.
54. ರೂಪಲಕ್ಷಿಷ್ ಬಂಗಳೂರು
55. ವಂಕಟೇಶಪರಾಸನನೂ ಮುಂಬೈ
56. ಅನಿಲ ಸಬಿನೂಸ ಬಂಗಳೂರು
57. ಸುರೇಶರಾವ್ ಬಂಗಳೂರು
58. ಪರಿಮಳ ಬಂಗಳೂರು
59. ಶ್ೇಧರ ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯ ಎಚ್ ಬಳಾಳಿರಿ
60. ಎಸ್ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಬಂಗಳೂರು
61. ರವ್ೇಂದರಾ ಧೂಳಿಖೇಡ ಪುಣೆ
62. ಕೆ.ಮುರಿಳಿಧರ ಬಂಗಳೂರು
63. ಪದ್ಮನಾಭ ನಿಜಗಲ್ ಆರ್ ಬಂಗಳೂರು
64. ಆರ್ ಮಾಧವರಾವ್ ಬಂಗಳೂರು
65. ವಾದಿರಾಜ ಟಿ.ಎನ್. ಬಂಗಳೂರು
66. ವ್ನೂೇದಕುಮಾರ ವ್ ಬಂಗಳೂರು






