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ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ಕ�ೋವಿಡ್ - ೧೯ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ
ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ
ತಮಗೆಲ್ಲ ವಿದಿತವೇ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಸುಧಾ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕಾರಣ
ಏಪ್ರಿಲ್ - ಮೇ ತಿಂಗಳ ಶ್ರೀಸುಧಾ ಪತ್ರಿಕೆಯು ತಮ್ಮ ಮನೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಸಡಿಲಿಕೆ ಆದಕಾರಣ ಈ ಮಾಸದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ
ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ.
ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ
ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಅಂಚೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸುಗಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ತಲುಪದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ.

ಸುಧಾ ಬಳಗದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. -ಸಂ.
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Gift your relative with a surprise

Sri Sudha Subscription
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ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆಜ್ಞಾಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕುಶಲಪತ್ರ
ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯತ್ವಾದ್ಯನೇಕಗುಣಗಣಾಲಂಕೃತ,
ಶ್ರೀಮನ್ಮೂಲಸೀತಾಸಮೇತಶ್ರೀಮನ್ಮೂಲರಾಮದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ
ದಿವ್ಯಪಾದಪದ್ಮಾರಾಧಕರಾದ, ಶ್ರೀಮದ್ವೈಷ್ಣವಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು
ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀಮದುತ್ತರಾದಿಮಠಾಧೀಶರಾದ,
ಶ್ರೀ 1008 ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞತೀರ್ಥಕರಕಮಲಸಂಜಾತರಾದ
ಶ್ರೀ 1008 ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ವರಕುಮಾರರಾದ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು

ತಮ್ಮ ಸಕಲ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಶಾಲಿವಾಹನಶಕೇ 1942 ಶಾರ್ವರೀ ಸಂವತ್ಸರ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಸಂಧತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನೆಯ ಶುಭದಿನದಂದು
ನಾರಾಯಣಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕ ಬರೆದಿರುವ ಕುಶಲಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಆಜ್ಞಾಪತ್ರ.
ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪೋದ್ಧಾರಕ ಗುರುಗಳ, ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥಾದಿ ಸಮಸ್ತಗುರುಗಳ,
ಸಕಲದೇವತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಇವರೆಲ್ಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ
ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯಹೃತ್ಕಮಲನಿವಾಸಿ
ಯಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ, ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರನಾದ, ನಿರತಿಶಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಅನಂತಗುಣಗಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ, ಸಕಲದ�ೋಷವಿದೂರನಾದ, ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ-ಮಮಸ್ವಾಮಿಯಾದ, ಅಸ್ಮದುಪಾಸ್ಯ ಶ್ರೀಮೂಲಸೀತಾಸಮೇತ ಶ್ರೀಮನ್ಮೂಲರಾಮದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮ
ವೇದವ್ಯಾಸಾದ್ಯಭಿನ್ನನಾದ, ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದ್ಯನಂತಾವತಾರಾತ್ಮಕನಾದ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ
ಭಗವಂತನ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದ, ಅವನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ
ವಾಗಿ ಸ್ನಾನ-ಜಪ-ತಪ-ಪೂಜಾ, ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಪಾಠ-ಪ್ರವಚನ, ತತ್ತ್ವೋಪದೇಶಾದಿ ಭಗವತ್ಪೂಜಾ
ರೂಪಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ತತ್ತದ್ದೇಶಸ್ಥಿತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮ
ವೇದವ್ಯಾಸವಂಶರಾಮಪ್ರಸನ್ನವಿಠ್ಠಲ ದೇವರುಗಳ ಸಂದರ್ಶನ, ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣ
ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಸಂಚಾರಕ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತರಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕ್ಷೇಮೇಣ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯು ನಿಂದೇ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫಲ ನಿಂದೇ -

ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪೋದ್ಧಾರಕ ಗುರುಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ವಿಕಾರಿಸಂವತ್ಸರದ ಪುಷ್ಯ
ಮಾಘ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಭಾರತ ಸಂಚಾರವು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು.
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ಗಯಾ, ಕಾಶೀ, ಪ್ರಯಾಗ ಮೊದಲಾದ ಪವಿತ್ರಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದಿ ತೀರ್ಥಸ್ನಾನ, ಆಯಾ
ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥಿತ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾದಿ ಭಗವದಧಿಷ್ಠಾನಗಳ ದರ್ಶನ, ತೀರ್ಥಾದಿಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ
ಯಾದ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನ ಅನುಸಂಧಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ ಪಾವನರಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ ಅನೂಚಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ
ವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಪಾದದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದೇವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆಯ
ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣುಪಾದದ ಪೂಜೆಯನ್ನೂ ಯಥಾಭಕ್ತಿ ಯಥಾವೈಭವಂ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಾಚೀನರಾದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಧೀಶತೀರ್ಥರಿಂದ ವಿಶೇಷ
ಮಾಧ್ವದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ವಿಷ್ಣುಪಾದದ ಅರ್ಚಕರಾದ ಗಯಾವಾಡರೆಲ್ಲರ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಗಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸುಧಾದಿಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಶೇಷ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳುವದಲ್ಲದೇ ಗಯಾವಾಡರಿಗೆ
ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಗಾಯತ್ರೀಜಪ, ಏಕಾದಶೀ ಉಪವಾಸ ಮೊದಲಾದ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರೇರಿಸಿದಂತೆ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಶಬ್ದದ ವಿಶೇಷ
ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಗ್ರಂಥದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದು, ವಿಷ್ಣುವಿನ
ಪಾದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದದ
ವಿದ್ವತ್ಸಭೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಸಕಲ ಆಪತ್ತುಪರಿಹಾರ

ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ

ತೊಂದರೆಯೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾಮಾರೀ
ರ�ೋಗದ ಭೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂತೆ
ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದೇವರು ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು, ಮಠದ
ಪರಿವಾರವನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ. ಕಾಪಾಡಿದ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಣುಮಾತ್ರ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಹರಿಃ ಕರ್ತಾ

ಈ ಸಮಗ್ರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಗಳೂ ಭಗವಂತನೇ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ನಮ್ಮಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ
ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳೂ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ. ಆಯಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಶಿಷ್ಯರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂದ
ಗೌರವ, ಆದರ, ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ
ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನಿಗೇ ಸಮರ್ಪಿತ.
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ಪ್ರಕೃತ, ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರಿವಾರದ ಯೋಗ-ಕ್ಷೇಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು

ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಯಲು ಉತ್ಸುಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ
ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

ನಿತ್ಯಂ ಕುಶಲಿನಃ -

ತ್ವದಿಚ್ಛಯಾ ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ಕುಶಲೇ ವಿನಿಯುಜ್ಯತೇ । ವಯಂ ತು ದೇವದೇವೇಶ ನಿತ್ಯಂ
ಕುಶಲಿನ�ೋ ಹರೇ ।। ಎಂದು ಹರಿವಂಶ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಈಡೀ ಜಗತ್ತು ಕುಶಲವಾಗಿ
ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಕಾರಣ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ನಾವೂ ಕುಶಲ
ರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹರಿವಾಯುದೇವತಾಗುರ್ವನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉತ್ತರಭಾರತ
ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ
ತೆಲಂಗಾಣಾ ರಾಜ್ಯದ ಸುವರ್ಣಪುರೀ (ಸ�ೋನ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಶಲವಾಗಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ
ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ಷೇಮಂ ವಿಧಾಸ್ಯತಿ ಸ ನ�ೋ ಭಗವಾನ್ ತ್ರ್ಯಧೀಶಃ ಸುಧಾದಿಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾಠಅಧ್ಯಯನ, ಜಪ-ತಪ-ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕ್ಷೇಮೇಣ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ತರಹದ
ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೆಲೆಸಿದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಕೊರ�ೋನಾ ರ�ೋಗದ ಸ�ೋಂಕಿನ
ಪರಿಧಿಯಿಂದ ಬಹು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸುರಕ್ಷಿತತಾಣಕ್ಕೆ ತಂದು
ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಅವನ
ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ
ನಾವೇ ಪ್ರತಿಬಂಧವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ರ�ೋಗದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರದ ಆದೇಶ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ
ಅಂತರ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ
ನಮಗೆ ವರವಾಗಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದೇ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ಣರೀತಿಯಲ್ಲಿ,
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದು
ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು, ವೇದಾಂತದ
ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗುರ್ವನುಗ್ರಹದಿಂದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲದೇ
ಕ್ಷೇಮೇಣ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರ�ೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟುಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸಂತ�ೋಷದಿಂದ
ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಠ, ಅಧ್ಯಯನ, ಪೂಜೆ, ಜಪ ಮೊದಲಾದ
ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳು, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮಿಂದ
ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಕುಶಲ, ಆರ�ೋಗ್ಯ, ಕ್ಷೇಮ,
ಸಂತ�ೋಷ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ?
ಸ�ೋನ್ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೂ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಲೀ, ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಲೀ ಒಂದು
ದಿನವೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರಗಳು ಅಭಿನಂದನೀಯ.
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ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಠದ ಪರಿವಾರದವರು

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಆರ�ೋಗ್ಯದಿಂದ ಸಂತ�ೋಷದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ
ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಿ. ತ್ರಾತಾಸ್ಮದೀಯ ವಿಮೃಶೇನ ಕಿಯಾನಿಹಾರ್ಥಃ ಜಗವ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ

ಜಗದೀಶನದಿರುವಾಗ ನಮಗೇಕೆ ಚಿಂತೆ? ನೀವುಗಳೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ
ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಆರ�ೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು

ವಹಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರ�ೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ? -

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀರಂಗನ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುವವರೆಗೂ

ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಾಮಾರಿಯ ಅಟ್ಟಹಾಸ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ

ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ರ�ೋಗದ ಉಲ್ಬಣತೆ, ಹರಡುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಂತೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು

ನಿಮಗೂ ವಿದಿತವೇ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಬಂಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಡಿಲುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಹೊರಟಿದೆ.
ಅನೇಕ ತರಹದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು, ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ

ಇದೆ. ಆದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ
ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿರ್ಧಾರಿತ. ಅನೂಹ್ಯ. ಈ ತರಹದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ

ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸೇರಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ
ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಉಚಿತವಲ್ಲ ಎಂದೇ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಸ್ಥಿತ�ೋಽಸ್ಮಿ ಗತಸಂದೇಹಃ -

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ

ಈಗ ಇರುವಂತೆಯೇ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ-ಅಧ್ಯಾಪನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ
ಇರಬೇಕೆಂದು ಹರಿಗುರುಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.

ಕಾಯ್ದ(ತಪ್ತ)ಮುದ್ರೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು -

ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರ ಗುಂಪು ಸೇರುವಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿಯ ತಪ್ತ-

ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ

ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನಾವಿದ್ದ
ಸ್ಥಳಕ್ಕೇ ಬರುವ ಆತುರವನ್ನೂ ಸರ್ವಥಾ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಕ್ಕದ ಊರಿನವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ.
ದೂರದ ಊರಿನವರಾದರೂ ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಹಾಗೂ
ಸುದರ್ಶನಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ. ಪಾಪಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಮಾಡಿ. ಸು-ದರ್ಶನ ಭಾಗವತಾದಿಗಳ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ

ಏಕಾದಶಿಯನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾದ ಮೇಲೆ ನೀವಿದ್ದ
ಸ್ಥಳಕ್ಕೇ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
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ಸ ಜಯರಾಟ್ ಆಸೀದತಾಂ ಮಾನಸೇ ಮಳಖೇಡದಲ್ಲಿ

ಪ್ರತಿವರ್ಷ

ಅತ್ಯಂತ

ವೈಭವದಿಂದ

ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡುವ

ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥ ಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನೂ ಈ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ

ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವೂ ಕೂಡಾ ನಾವು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ
ಶ್ರೀಮಟ್ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಶೇಷ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವೈಭವದ
ವಾಙ್ಮಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಮಟ್ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನರೂ ಸನ್ನದ್ಧ -

ಮುಂಬಯಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೈದಿಕ-ಲೌಕಿಕ ಶಿಷ್ಯರ ಅತ್ಯಂತಭಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವನ್ನು ಮುಂಬಯಿಯ ಶ್ರೀಸತ್ಯಧ್ಯಾನವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ
ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರೂ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ, ಭಕ್ತಿ,
ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲರಾಮದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು
ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು. ಅವನ
ಇಚ್ಛೆಯಂತೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವನ್ನು
ಸತ್ಯಧ್ಯಾನವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ
ನೆರವೇರಿಸುವುದೂ
ದುಃಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾವಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ
ಸಂಕಲ್ಪ. ಇದು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥರಿಗೂ ಸಂತ�ೋಷದ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ.

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಚತುರೆ ಗ�ೋದಾವರೀ -

12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಗ�ೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗೆಯ ವಿಶೇಷ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಆಗ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ
ಗ�ೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ
ಪಾಪದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಗ�ೋದಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಗ�ೋದಾವರೀ ಚಿಂತಿಸಿದಳು.
“ಭಕ್ತರೆಲ್ಲಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಈ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?”
ಹೊಳಿಯಿತೊಂದು ಉಪಾಯ. “ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಸನ್ನಿಧಾನವಿರುವ ವ್ಯಾಸಮುಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ನನ್ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ” ಎಂದು
ಬಯಸಿದಳು. “ಕಳೆದ 5-6 ಬಾರಿಯ ಪುಷ್ಕರದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಸಮುಷ್ಟಿಗಳ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ
ನಾನು ಪಾವನಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ
ಸ್ವಾಮಿಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಬರುವ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನರ ಪಾಪ ಕಳೆಯುವದರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಸ್ತಳಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿಜ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು
ಆಗಲೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ವಿಚಲಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇತರ ಬಹುವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು
ಉಪರಮಿಸಿ ಕೇವಲ ರಮಾರಮಣನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ರತವಾಗುವ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ. ನನಗೆ
ಬೇರೆ ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು.
ನನಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಬೇಕು. ನಾನೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ ಹತ್ತಿರ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ
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ಇರಬೇಕು. ನಿತ್ಯವೂ ಅವನ ಪಾದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ನಿತ್ಯವೂ ಹರಿಪಾದ�ೋದಕವಾಗಿ
ಹರಿದು ವೃದ್ಧಗಂಗೆ ಎಂಬ ನಾಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು
ಗ�ೋದಾವರಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಪಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯ ಪಾಶದಿಂದ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮವೇದವ್ಯಾಸದೇವರನ್ನು
ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. “ಆ ಗುರು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನಂತೆ. ಈ ಮಹಾಗುರು
ವೇದವ್ಯಾಸರನ್ನು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ” ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ, ಗುರುವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ
ವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಗೌತಮರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದ
ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಗ�ೋದಾವರೀತೀರದ ಸುವರ್ಣಪುರಿ-ಯಲ್ಲಿಯೇ
ನಮ್ಮ 25 ನೆಯ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಏಕಾಂತದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ
ಸೇವಾಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಣತಿ, ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಸಮ್ಮತಿ, ಗುರುಗಳ
ಅನುಮತಿ, ಭಕ್ತರ ಸಹಮತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ.

ಏಷ ಆದೇಶಃ -

ಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇನ್ನಾವುದೇ ಹಬ್ಬಹರಿದಿನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ
ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಬಂಧಾಜ್ಞೆ ಮುಗಿಯಿತು, ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ,
ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲೀ ನೀವುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೇ
ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ, ಪಾದಪೂಜಾ, ಮುದ್ರಾಧಾರಣ, ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು

ಪಡೆಯುವ ಆತುರವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತ�ೋರಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀವು ಇರುವ
ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ವ್ರತ, ಪಾರಾಯಣ, ಜಪಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೂಲರಾಮದೇವರಿಗೆ
ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ
ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದರ್ಶನಾದಿಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಾವೇ ನೀವಿದ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೇವೆ.
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಧಾನಚಿತ್ತರಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ
ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆದೇಶ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಲೇ ಬೇಕು.
ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೂ ಪ್ರೀತಿ. ರಾಮದೇವರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮದೇವರ ದರ್ಶನ, ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಶ್ರವಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು
ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ
ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಿದು. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ರ�ೋಗದ ಭೀತಿಯೂ ಹೌದು. ನಮ್ಮ
ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಹೌದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಸಹಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ.
ರಾಮದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಿರುವ ಅಪಾರವಾದ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಾವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುವುದು ನಿಮ್ಮ
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ಭಕ್ತಿ-ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ, ಅಗೌರವ ಎಂದು ಸರ್ವಥಾ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದರ್ಶನ
ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಭಕ್ತಿ-ಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ
ಭಕ್ತಿ-ಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಅಷ್ಟು ಅಶಕ್ತವಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದರೂ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಬಂದು

ತಲುಪುವಷ್ಟು ವೇಗ-ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ
ಇದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯ-ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು, ಮುಂದೆ ಮಾಡಲು
ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಸತ್ಕಾರ್ಯ-ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ
ರಾಮದೇವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾದ
ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ
ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಆದರೂ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನಮ್ಮನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಉಪಾಯಗಳು ಇದ್ದೇ ಇವೆ.

ಏಷ ಉಪದೇಶಃ- ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಧ್ಯಾ-ಜಪ-ಪೂಜಾ-ಪಾರಾಯಣದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು
ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸಿ. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಪರ�ೋಪಕಾರ-ವ್ರತ-ನಿಯಮಾದಿಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿ. ಸಮಯ
ಇದ್ದಷ್ಟು ಭಾರತ-ಭಾಗವತ-ರಾಮಾಯಣ-ಸರ್ವಮೂಲಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಶ್ರವಣಾದಿಗಳನ್ನು
ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ. ಮಾಡುವ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ. ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಹೆಂಡತಿ-ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಆದರಿಸಿ.
ಕರ್ತವ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ.
ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಲಿ ಎಂದು,

ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ
ಜಪಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಚಾಚಿದ್ದೀರಿ.
ಈ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ
ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪೂಜೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ಎಂದೂ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ
ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಸದಾ ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದೂ,
ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮಗೆ, ನಿಮಗೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒದಗಿಬಂದ ಈ ಆಪತ್ತು ಅತಿಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ಸುಖವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಿವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದೂ, ಅಸ್ಮದುಪಾಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ

ಮೂಲಸೀತಾಮಸಮೇತಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮ ವೇದವ್ಯಾಸವಂಶರಾಮಪ್ರಸ
ನ್ನವಿಠ್ಠಲದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ಯನೇಕ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ

-ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಉತ್ತರಾದಿಮಠ
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? vÝ. ÓÜñÜÂ«ÝÂ®ÝaÝ¿áì PÜqr
eefefefefeefefe

aÜñÜáËì«Ü ±ÜâÃÜáÐÝ¥ÜìWÜÙÜÈÉ PÝÊÜáÊÜä Jí¨Üá. ®ÜÊÜá¾
iàÊÜ®Ü¨Ü ´ÜÆÓÝ«Ü®æWæ PÝÊÜáÊÜâ ¸æàPÜá. A¥ÜìÊÜä ¸æàPÜá. PÝÊÜáÊÜâ
«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™. **
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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
ÎÅàÓÜá«Ý WWWWWWW
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""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$êñÜÃÜ¥ÝíWÜ«ÜÃÝÊÜñÝÃÜ@ Êæáà[Ý®… ÓÜÊÜÞ©ÍÜñ…'' ñÝ. ¯.
""CñÜ§í ±ÝÅaæãà¨Ü¿áñ… PÜáÅ¨Üœ@ ÊÝPÜÂí aÝÖæàÍÜ ÊÜá®ÜáÂ®Ý'' »ÝWÜ.
Cí¨ÜÅ ÖæàÚ¨Ü. CÊÜÃÜá ÓÝÊÜÞ®ÜÂWæãÆÉÃÜá. PÝw®ÜÈÉ ÊÝÓÜ. ¨Ü®ÜWÜÙÜ
ÓÜÖÜÊÝÓÜ. CÊÜÄWæ A¨æÐÜár ÓæãPÜáR™. B PÜêÐÜ¡®Ü®Üá° ®Üí¹ ®Ü®Ü°®Üá° AÊÜÊÜÞ¯&
ÓÜá£¤ÃÜáÊÜÃÜá. ®Ý®Üá ÓÜÌWÜì¨Ü A—±Ü£. ¨æàÊÜñæWÜÙÜ Jvæ¿á. ¨æàÊæàí¨ÜÅ. CíñÜÖÜ
®Ü®ÜWæ AÊÜÊÜÞ®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ""ÊÝaÝÆí ÊÜÞ¯®Üí ÊÜáñÜ¤í Aýí ±ÜíwñÜ&
ÊÜÞ¯®ÜÊÜå… > PÜêÐÜ¡í ÊÜáñÜìÂí E±ÝÎÅñÜÂ Wæãà±Ý Êæáà aÜPÜáÅÃÜ²Å¿áÊÜå… >>'' »ÝWÜ
gã®… 2020 WWWWW
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ÎÅàPÜêÐÜ¡ ÊÜÞñÜáWÝÃÜ. AÖÜíPÝÄ. AÊÜ¯Wæ ®Ü®Ü° ÓÝÊÜá¥ÜìÂ¨Ü AÄËÆÉ.
ñÝ®æãŸº ÊÜáÖÝþÝ¯ Gí¨Üá ŸWæ©ÃÜáÊÜ. AÊÜ®æãŸº ÓÝÊÜÞ®ÜÂ ÊÜá®ÜáÐÜÂ. AÊÜ®Ü
ÊÜÞñÜá PæàÚ ®Üí¨Ý©WÜÙÜá ®Ü®Ü° BÃÝ«Ü®æ ÊÜáÃæñÜÃÜá. XÄ¿áý ÊÜÞw¨ÜÃÜá. D
g®ÜWÜÚWæ ÍÝÓÜ÷þÝ®ÜQRíñÜ ÓÜPÝÊÜáPÜÊÜáìWÜÙÜ BPÜÐÜìOæ ÖæaÜác. CÊÜÄWæ Ÿá©œ
PÜÈÓÜ¸æàPÜá. A¨ÜPÝRX &
""Êæáà[Ý®… ÓÜÊÜÞ©ÍÜ¨ÜáÃÜã¨ÜPÜ±ÜäWÜÊÜêÐær$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
±ÜÅaÜívÜ WæãàÊÜ«Üì®ÜXÄ G£¤×w¨Ü. GvÜWæç¿á QÃÜá¸æÃÜÚ¯í¨Ü XÄ¿á®Üá°
G£¤¨Ü. GÆÉ Wæãà±ÜÃÜá, WæãàÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¸æor¨Üw¿áÈÉ CÄÔ aÜÚ&ÊÜáÙæÀáí¨Ü
ÃÜQÒÔ¨Ü. ""®Ý®Üá DÍÝÊÝÓÜÂ. ÓÜÊÜìñÜÅ ÊÝÂ±Ü¤. ÓÜÊÝì«ÝÃÜ. ¸æÃÜÚ¯í¨Ü ¸æor
hÝÃÜáÊÜ¨æíŸ »Ü¿á ¸æàvÜ'' Gí¨Ü. GÆÉÃÜ®Üã° ÃÜQÒÔ¨Ü. ®Üí¹ PæorÊÜÄÆÉ
GíŸá¨Ü®Üá° GÆÉÃÜ A®Üá»ÜÊÜPæR ñÜí¨ÜáPæãor. Wæãà±ÜÄWæÆÉ ËÓÜ¾¿á. ËÍÝÌÓÜ. ""®Ü
ËÐæã¡à@ ÊÜaÜ®Üí PÝÌ² ÊÜáêÐÝ »ÜÊÜ£ PÜÓÜÂbñ…'' (ñÝ.¯.)
...ÓÜÍæàÐÜ...
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"ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಂ ವಿನಾ ಲ�ೋಕೇ ಪರ�ೋದ್ಧಾರಃ ಸುದುಷ್ಕರಃ"
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ಮಹರ್ಷಿಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಅವರ

ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು ವರಂ ವೃಣೀಷ್ವ ವಿಪ್ರರ್ಷೆ ಯದಿಷ್ಟಂ ತೇ ಸುದುರ್ಲಭಮ್ ।

ತತ್ ತೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀತಾತ್ಮಾ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೋ ಹಿ ದುರ್ಲಭಃ ।। (ಮ.ಭಾ.ಶಾಂತಿ.ಪ.)
ವಿಪ್ರರ್ಷಿಯೇ! ನಿನ್ನ ಮನ�ೋಭಿಲಷಿತವಾದ ದುರ್ಲಭವಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳು. ನಿನ್ನ

ಮೇಲೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರುವೆನು. ನನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸುಲಭವಲ್ಲ.

ಆಗ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು

ಅವನಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರು - ಜಗತ್ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ಮೀರಿದ
ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನೇ ! ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಣದ ಹಾಗೂ
ಉಪಯೋಗಿಸದ “ಯಜುರ್ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು” ಬೇಗನೇ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವೆನು.
"ಯಜೂಂಷಿ ನ�ೋಪಯುಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಮಿಚ್ಛಾಮಿ ವೇದಿತುಮ್ । "

(ಮ.ಭಾ.ಶಾಂತಿ.ಪ.)

ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನು ಹೇಳಿದನು - ನಾನು ನೀನು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವೆನು.

ನೀನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಅಗಲಮಾಡು. ಸರಸ್ವತಿಯು (ನನ್ನ ತೇಜ�ೋರೂಪ ವೇದವಿದ್ಯೆ)
ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಳು.

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಮುಖವನ್ನು ಅಗಲಿಸಿದರು. ರವಿಯ ತೇಜ�ೋರೂಪ ವೇದವಿದ್ಯೆಯು

ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಆ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಉಗ್ರತೆಯು ಅವರನ್ನು ಸುಡಲಾರಭಿಸಿತು.

ರವಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಮಹತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇ ಆ ತೇಜವನ್ನು ಧರಿಸಲು

ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿ ಅವರು ಸರ�ೋವರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.ತೇಜದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ
ಅವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನು “ಋಷಿಯೇ ! ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದವರೆಗೆ ಈ
ದಾಹವನ್ನು ಸಹಿಸು. ಇದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಶಾಂತವಾಗುವದು.ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತದ
ಅನಂತರ ಆ ದಾಹವು ಶಾಂತವಾಯಿತು.

ಆಗ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು- “ಎಲೈ ಸಾಧಕನೆ ! ಹೊಸ

ಯಜುರ್ವೇದವು ಖಿಲಭಾಗ ಹಾಗೂ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಗಸಹಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗುವದು.

ಅದನ್ನು ನೀನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುವಿ. ನೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣವನ್ನು ರಚಿಸುವಿ.
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ಅನಂತರ ನೀನು ಸಾಂಖ್ಯ-ಯೋಗ (ಭಗವತ್ತತ್ವಜ್ಞಾನ+ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಉಪಾಯವಾದ

ಭಕ್ತಿ)ಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಹೇಳಿ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರಾಗುವಿರಿ”. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ
ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನು ಅಂತರ್ಹಿತನಾದನು.
“ ............ ಭಗವಾನಾಹ ಭಾಸ್ಕರಃ ।
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸ್ಯತಿ ತೇ ವೇದಃ ಸಖಿಲಃ ಸೂತ್ತರ�ೋ ದ್ವಿಜ ।
ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಶತಪಥಂ ಚೈವ ಪ್ರಣೇಷ್ಯಸಿ ದ್ವಿಜರ್ಷಭ ।
ತಸ್ಯಾಂತೇ ಚಾಪುನರ್ಭಾವೇ ಬುದ್ಧಿಸ್ತವ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಪ್ರಾಪ್ಸ್ಯತೇ ಚ ಯದಿಷ್ಟಂ ತತ್ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗೇಪ್ಸಿತಂ ಪದಮ್ ।

ಏತಾವದುಕ್ತ್ವಾ ಭಗವಾನಸ್ತಮೇವಾಭ್ಯವರ್ತತ ।।” (ಮ.ಭಾ.ಶಾಂತಿಪರ್ವ)
ವರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆನಂದದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತರಾಗಿ

ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾದರು. ಆಗ ಓಂಕಾರಪೂರ್ವವಾದ ಸ್ವರವ್ಯಂಜನ ಸಹಿತವಾದ ವಾಙ್ಮಯ ಸರಸ್ವತಿಯು
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾದಳು. ಆಗ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅರ್ಘ್ಯ-ಪಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಆ

ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ತಾವು ಕಂಡ ಯಜುರ್ವೇದವನ್ನು ಅವರು ಶುಭ್ರನಾದ
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಪಡೆದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ “ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ”ವೆಂದು ಕರೆದರು.
“ಆದಿತ್ಯೇನೇಮಾನಿ ಶುದ್ಧಾನಿ (ಶುಕ್ಲಾನಿ) ಯಜೂಂಷಿ ವಾಜಸನೇಯೇನ
ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯೇನಾಖ್ಯಾಯಂತೇ” ( ಬೃ.ಉ.ಅ-)
ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಯಜುರ್ವೇದ

ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆಗಳು “ವಾಜಸನೇಯಸಂಹಿತೆ"
ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದವು.

“ವಾಜಿನಸ್ತೇ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾಃ ಸೂರ್ಯೋಽಪ್ಯಶ್ವೋ ಭವೇದ್ಯತಃ ।” (ವಿ.ಪು)
ಈ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ೧೫ ಶಾಖೆಗಳಿವೆ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಈ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ವ-

ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು.

“ಜಗೃಹುಃ ವಾಜಸನ್ಯಸ್ತಾಃ ಕಾಣ್ವಮಧ್ಯಂದಿನಾದಯಃ” (ಭಾಗ)
“ಶಾಖಾಭೇದಾಸ್ತು ತೇಷಾಂ ವೈ ದಶ ಪಂಚ ಚ ವಾಜಿನಾಮ್ ।
ಕಾಣ್ವಾದ್ಯಾಸ್ಸುಮಹಾಭಾಗ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ।।” (ವಿ.ಪು)
ಆ ಶಾಖೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರು - ೧) ಕಾಣ್ವರು (ಕೃಷ್ಣಾವೇಣಾ

ಪ್ರದೇಶದವರು) ೨) ಬೌಧೇಯ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ೩)ಶಾಫೇಯ (ಅಮರಕಂಟಕ) (೪)

ಮಾಧ್ಯಂದಿನ (ಸರಯೂತೀರ) ೫)ಜಾಬಾಲ (ನರ್ಮದಾ-ವಿಂಧ್ಯ) ೬) ತಾಪನೀಯ
(ನರ್ಮದಾ ಉತ್ತರತೀರ) ೭)ಕಾಪೋಲ (ಮಾಳವಾ) ೮) ಪೌಂಡ್ರವತ್ಸ (ಮಾಳವಾ) ೯)
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ಆವಟಿಕ (ಮಾಳವಾ). ೧೦)ಪರಮಾವಟಿಕ (ಗೌಡದೇಶ) ೧೧) ಪಾರಾಶರ (ಮರುಪ್ರದೇಶ)

೧೨) ವೈಧೇಯ (ಗೌಡಪ್ರದೇಶ) ೧೩) ವೈನೇಯ (ಬೌದ್ಧಪರ್ವತ-ಟಿಬೇಟ್) ೧೪) ಔಧೇಯ
(ಗುರ್ಜರ) ೧೫) ಗಾಲವ (ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ) - ಚರಣವ್ಯೂಹ.

ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ�ೋಧವಾದ ಮತ್ತೆರಡು ಶಾಖೆಗಳು - ೧) ಬೈಜವ (ನಾರಾಯಣ

ಸರ�ೋವರ) ೨) ಕಾತ್ಯಾಯನ (ನರ್ಮದಾ ಸರ�ೋವರ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು
ಉಪಭೇದಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಉಪಭೇದಸೇರಿ ೧೦೧ ಶಾಖೆಗಳು ಈ ವೇದಕ್ಕೆ ಇವೆ. “ವಾಯು
ಪುರಾಣ”ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನಾಮಾಂತರದಿಂದ ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ೧೫ ಶಾಖೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಹೀಗಿದೆ “ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಶ್ಚ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತೇ ಕಣ್ವವೈಧೇಯಶಾಲಿನಃ ।
ಮಧ್ಯಂದಿನಶ್ಚ ಶಾಪೇಯೀ ವಿದಗ್ಧಶ್ಚಾಪ್ಯ ಉದ್ದಲಃ ।।
ತಾಮ್ರಾಯಣಶ್ಚ ವಾತ್ಸ್ಯಶ್ಚ ತಥಾ ಗಾಲವಶೈಶಿರೀ ।
ಆಟವೀ ಚ ತಥಾ ಪರ್ಣೀ ವೀರಣೀ ಸಪರಾಯಣಃ।।
ಇತ್ಯೇತೇ ವಾಜಿನಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ದಶ ಪಂಚ ಚ ಸಂಸ್ಮೃತಾಃ ।

ಶತಮೇಕಾಧಿಕಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಯಜುಷಾಂ ವೈ ವಿಕಲ್ಪಕಾಃ ।।” (ವಾ.ಪು)
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕಸಾಹಿತ್ಯವು ಅದೆಷ್ಟು

ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವದನ್ನು ತಿಳಿಸುವದಾಗಿದೆ.

(ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಯುವಜನಾಂಗ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಅನಭಿಜ್ಞವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎಂದು

ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದೆ.) “ಕ್ರಿಯಾಸಿದ್ಧಿಃ ಸತ್ವೇ ವಸತಿ ಮಹತಾಂ ನ�ೋಪಕರಣೇ” ಮಹರ್ಷಿ

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ಸ�ೋಲನ್ನೊಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದವೆಂಬ ವಾಙ್ಮಯಕ�ೋಶವನ್ನೇ ಪಡೆದರು.

ಈ ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೪೦ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ೩೦೩ ಅನುವಾಕಗಳಿವೆ.

೧೯೩೫ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಚಿಂತನೆಗೆ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತ
ಮಂತ್ರಗಳು ಈ ವೇದದಲ್ಲಿವೆ. (ಇದರ ವಿವರ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ... ) ...ಕ್ರಮಶಃ...

ಸೌರಭ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ
ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಿಂದ ಮೇ 24 ರ ವರೆಗೆ ಬಾಲಕ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಿಬಿರ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಿತ್ಯಸ್ತೋತ್ರ, ಪೂಜಾಪದ್ಧತಿ, ಪಂಚಗವ್ಯ ಹಾಗೂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣ
ಪದ್ಧತಿ, ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು, ಸುಳಾದಿಗಳು, ತುಳಸೀಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಯಿತು.
ದಶಾವತಾರದ ಪರಿಚಯ, ರಾಮಾಯಣ ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಶ್ರೀಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಿಬಿರವು ಅಪರೂಪವಾಗಿ
ನಡೆದು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಿತು		
-ಪಂ. ಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ ಪೂಜಾರ
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ಯೋಗಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ದಮರ ಪತ್ನಿ ದೇವಹೂತಿಯು ೧೨ ಗುಣಗಳಿಂದ ತನ್ನ
ಪತಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಳು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಭಾಗವತಕಾರರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ - “ತೇಜೀಯಾಂಸಮತೋಷಯತ್” = ಅಪರ�ೋಕ್ಷಜ್ಞಾನಿಯಾದ
ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿದಳು.
ಸ್ತ್ರೀಧರ್ಮ-ಸ್ತ್ರೀಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೇಳುವ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ - ಕರ್ತವ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪದೇಶವೆಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ
ಮಾತ್ರವೇ ? ನಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ತವ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ? ಕರ್ದಮರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ನಮ್ಮ
ಗಂಡ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇಕೆ ಅವನನ್ನು ಒಲಿಸಬೇಕು ?
ಅಹುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕೇವಲ ಗೃಹಿಣಿಯ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರದೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ
ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಕಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೯೦ ಪ್ರತಿಶತ
ಉಪದೇಶಗಳು (ಉಪನಯನಾದಿ ಮರಣಾಂತ) ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗ�ೋಸ್ಕರವೇ
ಇವೆ. ಅವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿವಾಹಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರಿಂದ ಪುರ�ೋಹಿತರು ಜತೆಜತೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವ
ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಾರದಿದ್ದುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಈ
ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವದಿಲ್ಲ.
ಇಬ್ಬರೂ ಜತೆಯಾಗಿಯೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವ ಮಾವನು ಅಳಿಯನಿಂದ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ "ಧರ್ಮೇ ಚ ಅರ್ಥೇ ಚ ಕಾಮೇ ಚ ನ ಅತಿಚರಿತವ್ಯಾ ತ್ವಯಾ” (ಧರ್ಮ-ಅರ್ಥ(ಆರ್ಥಿಕ
ವ್ಯವಹಾರ) ಹಾಗೂ ಮನದಿಚ್ಛೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ದೂರವಿಡಬೇಡ)
ದ್ಯೂತದಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದಿರು ಸ�ೋತರೂ ನಾನು ಅವರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ, ಅವರು
ದಾಸರಾದರೂ ನಾನು ಅವರ ಜತೆಯಲ್ಲಿರುವದು ನನ್ನ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದ್ರೌಪದಿಯು
ಕೌರವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ.
“ಸಮಾನಧರ್ಮಿಣೀಮಾಹುಃ ಭಾರ್ಯಾಂ ಯಸ್ಮಾದ್ವಿಪಶ್ಚಿತಃ ।

ಸಹೈವ ಕರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಪತೌ ದಾಸೇ ಹಿ ಭಾರ್ಯಯಾ । ।” ಮ.ಭಾ.ತಾ.ನಿ
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೧) ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಜತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ,

ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಮಾಡಿಕ�ೋ ಎನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತಿ-ವಿಶ್ವಾಸ
ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾನವನು ಪಶುವಾಗುವನು. “ಧರ್ಮೇಣ ಹೀನಾಃ
ಪಶುಭಿಃ ಸಮಾನಾಃ”

೨) ಆರ್ಥಿಕವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಗಂಡನು ಗಳಿಸಿ ತಂದರೆ

ಹೆಂಡತಿಯು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳದಂತೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬೇಕು.
ಸದಾ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಯಾ ಭಾವ್ಯಂ ಗೃಹಕಾರ್ಯೇಷು ದಕ್ಷಯಾ ।
ಸುಸಂಸ್ಕೃತ�ೋಪಸ್ಕರಯಾ ವ್ಯಯೇ ಚಾಮುಕ್ತಹಸ್ತಯಾ । ಮನು-೫/೧೫೦

ನಾನು ಭ�ೋಗ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹಾಳುಬಾವಿ ಬೀಳಲಿ

ಎನ್ನಬಾರದು. ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸಂಸಾರದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಧನಸಂಗ್ರಹ, ಖರ್ಚು, ಮನೆಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯ, ಧರ್ಮಕಾರ್ಯ, ಊಟ-ಆತಿಥ್ಯ, ಮನೆಯ
ವಸ್ತುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳದ್ದಾಗಿದೆ.
“ಅರ್ಥಸ್ಯ ಸಂಗ್ರಹೇ ಚೈನಾಂ ವ್ಯಯೇ ಚೈವ ನಿಯೋಜಯೇತ್ ।

ಶೌಚೇ ಧರ್ಮೇಽನ್ನಪಂಕ್ತ್ಯಾಂ ಚ ಪಾರಿಣಾಹ್ಯಶ್ಚ ವೀಕ್ಷಣೇ ।।” ಮನು
ದ್ರೌಪದಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ - ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡಂದಿರು

ನನ್ನಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಸದಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಗಲುರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಮಯಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಸಜ್ಯ ಕುಟುಂಬಂ ಭರತರ್ಷಭಾಃ । .........
ಸುಖಂ ಸರ್ವಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ರಾತ್ರ್ಯಹಾನಿ ಘಟಾಮಿ ವೈ ।। ಮ.ಭಾ.ವನ ಪ.
೩)

ಕಾಮವೆಂದರೆ

ಇಚ್ಛೆ.

ಇಚ್ಛೆಗಳು

ಆರ್ಥಿಕ-ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ

ಯಾವುದೇ

ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ಪರಸ್ಪರರು ಪೊರೈಸುವದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ತಂದೆತಾಯಿಗಳು, ಗಂಡ-ಮೈದುನಾದಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ನ�ೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕಾಲಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಷಣ-ಆಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಸಂತಸಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಲವಾಗುತ್ತದೆ.

“ಪಿತೃಭಿಃ ಭ್ರಾತೃಭಿಶ್ಚೈತಾಃ ಪತಿಭಿರ್ದೇವರೈಸ್ತಥಾ ।

ಪೂಜ್ಯಾ ಭೂಷಯಿತವ್ಯಾಶ್ಚ ಬಹುಕಲ್ಯಾಣಮೀಪ್ಸುಭಿಃ ।।” ಮನು
ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಗಂಡ

ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಆನಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ.
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“ಸಂತುಷ್ಟೋ ಭಾರ್ಯಯಾ ಭರ್ತಾ ಭರ್ತ್ರಾ ಭಾರ್ಯಾ ತಥೈವ ಚ।
ಯಸ್ಮಿನ್ನೇವ ಕುಲೇ ನಿತ್ಯಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ತತ್ರ ವೈ ಧ್ರುವಮ್ ।।” ಮನು ೩/೬೦
ವೈವಾಹಿಕಜೀವನವೆಂದರೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತ ದುಃಖಪಡುವದಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ
ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದದಿಂದ ಇರುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಿದೆ.
ಮನುಸ್ಮೃತಿಯು ಹೇೇಳಿದ “ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮರ್ಹತಿ” (ಮನು.೯.೩) ಎಂಬ
ಅರ್ಧವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶ�ೋಷಣೆಯನ್ನು
ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ವಿಮರ್ಶಕರು,
ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರು ನೂರಾರು ವಿಮರ್ಶೆ, ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ
ಮನಸ್ಸನ್ನೂ

ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರಾರೂ

ನಮ್ಮ

ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು

ಓದಿಲ್ಲ.

ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯು “ಭ�ೋಗದ ಸಾಧನ”ಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಳು ತಂಗಿ,
ಅಕ್ಕ, ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರಣೀಯಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
“ಸ್ತ್ರೀಸಬಲೀಕರಣವು” ವಿದೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆದವರಿಗಲ್ಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಂಧಾನುಕರಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ್ಯವನ್ನು ಮರೆತು, ವಿದೇಶೀಯ ಆಕರ್ಷಣೆರಗೊಳಗಾಗಿ,
ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡದೇ, ಮಾನವಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಂಡು
ದುಃಖಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಯಾರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಅಧೀನರು. ಭಗವಂತನ
ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸಾರ್ಥಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಯೋಗ್ಯಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ತಾನು
ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಸುವ್ಯಸ್ಥಿತ (Self-Disciplined)

ಜೀವನ ಮಾಡುವುದೇ ಇಂದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂದರೆ
ಉಚ್ಛೃಂಖಲತೆ ಅಲ್ಲ.
ಉಚ್ಛೃಂಖಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದೂಷಿತ
ಸಮಾಜವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗಳಾದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಲು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ
ನಿಯಮ. ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಉಚ್ಛೃಂಖತೆಯನ್ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆಂದು
ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಲೂ ನೂರಾರು ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮನ್ನು
ಕೆಡಿಸುವ ಆರು ದ�ೋಷಗಳಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರವಿರಬೇಕೆಂದು ಮನು
ಮಹರ್ಷಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ -
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“ಪಾನಂ ದುರ್ಜನಸಂಸರ್ಗಃ ಪತ್ಯಾ ಚ ವಿರಹ�ೋಽಟನಮ್ ।

ಸ್ವಪ್ನೋಽನ್ಯಗೇಹವಾಸಶ್ಚ ನಾರೀಸಂದೂಷಣಾನಿ ಷಟ್ ।।” ಮನು
೧) ಪಾನಂ=ಅಪೇಯಪಾನ (ಹ�ೋಟೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ) ೨) ದುರ್ಜನಸಂಸರ್ಗಃ

=ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯ ಗಂಡು ಹುಡುಗರ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಲಾಸೀ ಗೆಳತಿಯರ
ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರತೆ. ೩) ಪತ್ಯಾ ಚ ವಿರಹಃ = ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ

ಇರುವುದು. ೪) ಅಟನಮ್ = ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸಿನ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಪುರುಷರ
ಜತೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ತಿರುಗಾಟ ೫) ಸ್ವಪ್ನಃ = ಇದು ಎರಡುರೀತಿ. ಅ) ಹಗಲು-

ರಾತ್ರಿಯನ್ನದೇ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಲಗುವದು, ಏಳುವದು. ಆ)ಮನೆ-ಗಂಡ-

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಲೌಕಿಕ ಉನ್ನತಿಯ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ (Career) ಬಗ್ಗೆಯೇ
ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುವದು. ೬) ಅನ್ಯಗೇಹವಾಸಃ = ತಂದೆ-ತಾಯಿ-ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ವಿದೇಶ, ಹ�ೋಟೆಲ್, ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೇಯಿಂಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರುವದು. ಈ ಆರು
ಕಾರಣಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವವು.

ಇಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಈ ತರಹದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಭಾವಕರು ಹಾಗೂ ಗಂಡಂದಿರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೈ
ಮೀರಿದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಬಾರದೆಂದೇ ಮನುಮಹರ್ಷಿಯು ಕಲಿಯುಗದ ಸಮಾಜದ ವಿಕೃತಿಯನ್ನು

ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ, ತಂದೆ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಇರಬೇಕು.

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ (ನಿರ್ಭಯಾಳಂತೆ) ದುಃಖಾಂತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವದು ಎಂದು ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ
ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು. “ಪಿತಾ ರಕ್ಷತಿ ಕೌಮಾರೇ ಭರ್ತಾ ರಕ್ಷತಿ ಯೌವನೇ । ರಕ್ಷಂತಿ ಸ್ಥವಿರೇ
ಪುತ್ರಾಃ ನ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಮರ್ಹತಿ ।।” ಮನು.			

...ಕ್ರಮಶಃ

ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಣೀ

ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಗಳ ಪಠನವನ್ನು, ಸದಾಚಾರ-ಸದ್ವಿಚಾರಗಳ

ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹಾಗೂ ಭಾಗವತಾದಿ ಪುರಾಣಗಳ ಸವಿಯನ್ನು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ

ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಉಪದೇಶದ ಅಮೃತವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಹೊಮ್ಮಿದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾಣೀ
YOUTUBE ಚಾನೆಲ್ ಇಂದು ೬೫ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ಈ

ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ.

ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು,
ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು

ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜನರೂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಔತಣವಿದೆ.

ಬನ್ನಿ ಇಂದೇ subscribe ಆಗಿ SRI UTTARADIMATH ADHYATMAVANI
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ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಾತ್ಮಕ ವಿಶೇಷಣದ
ಔಚಿತ್ಯ
? ±Üí. ÓÜXÅ ÃÝZÊæàí¨ÝÅaÝ¿áì
fefeffefefefefefefefee
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಾತಃಸಂಕಲ್ಪಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯನಾದ ಸೀತಾಪತಿ

ರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವಕಾರಯಿತೃತ್ವಗಳ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಾತ್ಮಕ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ನೀಡಿರುವರು. ರಾಮಚಂದ್ರ ನರಸಿಂಹ

ರೂಪದಿಂದ ಹೇಗ�ೋ ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಮತ್ಸ್ಯಾದ್ಯನಂತರೂಪಗಳಿಂದಲೂ
ಅಭಿನ್ನನಾಗಿರುವವನು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂತಹ ವಾಸುದೇವಾದಿರೂಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು

ನರಸಿಂಹರೂಪವನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಾತ್ಮಕ ಎಂದು ಅದರ ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ

ಚಿಂತನೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರುವರು ? ಶ್ರೀಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವೋದ್ಯೋತದ
ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಾಚರಣೆಯ ಪದ್ಯದ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ

“ಯದ್ಯಪ್ಯತ್ರ ನ ವಿಶೇಷಣಾನಾಂ ಪರಸ್ಪರಸಂಗತ್ಯಪೇಕ್ಷಾ । ವಿಶೇಷ್ಯಪ್ರಶಂಸಾಮಾತ್ರಪರತ್ವೇನ ನಿರಾಕಾಂಕ್ಷತ್ವಾತ್ । ತಥಾಪ್ಯೇತೈರೇವ ಸ್ತವನೇ ಕಿಮಪಿ
ಪ್ರಯೋಜನಮಭಿಧೀಯತೇ”
ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ

ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ

ನೀಡಬಹುದು.

ಸ್ತುತಿರೂಪದಲ್ಲಿ
ಆದರೂ

ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ

ಸ್ತುತಿಸುವಲ್ಲೂ

ಈ

ಯಾವ

ವಿಶೇಷಣವನ್ನಾದರೂ

ವಿಶೇಷಣವನ್ನೇ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಶೇಷವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರಾಮಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವಕಾರಯಿತೃತ್ವಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನು

ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ “ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತೀ ಹರೇರಾಜ್ಞೇ” ಎಂದಿರುವಂತೆ

ತನ್ನ ಆಜ್ಞಾರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಸಗುವ

ಮೂಲಕ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಪರಾಧವನ್ನೆಸಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾನೇಕೆ

ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿ ? ಎಂದು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತಾಳದಂತೆ
ಕ್ಷಮಾಸಮುದ್ರ ಭಕ್ತಾಪರಾಧಸಹಿಷ್ಣೋ.. ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಬ�ೋಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳ

ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳ

ಉಲ್ಲಂಘನೆ

ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ

ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು

ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವದವನು ತಾನೆ ನೀನು ? ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಾದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆಯ
ಸಾಗರವನ್ನೇ ಹರಿಸುವವನು ನೀನು ತಾನೇ ? ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ವಿನಂತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಯೇ ತೀರುವನು. ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಏನು

ಮಾಡುವನು ?
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ಅವಶ್ಯಮೇವ ಭ�ೋಕ್ತವ್ಯಂ ಕೃತಂ ಕರ್ಮ ಶುಭಾಶುಭಮ್ ।
ನಾಭುಕ್ತಂ ಕ್ಷೀಯತೇ ಕರ್ಮ ಕಲ್ಪಕ�ೋಟಿಶತೈರಪಿ ।।
ಎಂದು ಗರುಡಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಎಸಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಪರಾಧದ ಫಲವನ್ನು

ಅನುಭವಿಸದೆಯೇ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದು. “ಉಪಮರ್ದಂ ಚ” ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಸಿರುವಂತೆ ಎಸಗಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಪಕರ್ಮ ವಸ್ತು ಉಪಮರ್ದಕ್ಕೆ, ಕುಸಿತಕ್ಕೆ
ಒಳಪಡಿಸಿ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ದುಷ್ಫಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವಂತೆ

ಮಾಡಬಹುದಷ್ಟೇ. ಈ ಉಪಮರ್ದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು “ಸ್ವಾಮಿನ್ ನಿರ್ದೋಷ
ಮದ್ದೋಷಂ ವಿವೇಚಯ” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಪಾಪವನ್ನು ಎಸಗುವಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರ ಕಾಮಾದಿದ�ೋಷಗಳಿಗೆ ಅವಾಂತರಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರುವ ಕಾಲನೇಮಿ

ಮುಂತಾದ ಅಸುರರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಎಸಗಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾಪಗಳ

ದುಷ್ಫಲಗಳ ಅಧಿಕಾಂಶಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪಾಪಗಳ ದುಷ್ಫಲಗಳನ್ನು
ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಒಂದಂಶ.

ಹೀಗೆ ವಿವೇಚಿಸಿ ಲಬ್ಧವಾದ ಪಾಪದ ದುಷ್ಫಲದ ಅಂಶವೂ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಫಲಕ್ಕೆ

ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ.

ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಉಪಮರ್ದವನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನ ನರಸಿಂಹರೂಪದಿಂದ ನಡೆಸುವನು. “ನೃಸಿಂಹಾದಿಕಮನ್ಯಚ್ಚ ದುರಿತಾದಿನಿವೃತ್ತಯೇ । ಉಪಾಸ್ಯತೇ”
ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕ (ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ.ಭಾ.3-3-61) ದುರಿತನಿವರ್ತಕನನ್ನಾಗಿ ನರಸಿಂಹನನ್ನು
ಗುರುತಿಸಿಟ್ಟಿದೆ. ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತಾಭೇದ ಇರುವುದಾದರೂ ಭೇದಪ್ರತಿನಿಧಿ-

ಯಾದ ವಿಶೇಷದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರ ದುರಿತಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ
ನರಸಿಂಹರೂಪದಿಂದಲೇ ನಡೆಸುವನು. ಉಳಿದ ರೂಪಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಪನಾಶ-

ವಾಯಿತೆನ್ನುವಾಗಲೂ ಆ ರೂಪಗಳು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತಾಭೇದಕ್ಕೊಳಗಾದ ನೃಸಿಂಹರೂಪದ
ಮೂಲಕವೇ ಪಾಪನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆಂದರ್ಥ.

ಪ್ರಕೃತ ರಾಮಚಂದ್ರ “ಭಕ್ತಾಪರಾಧಸಹಿಷ್ಣೋ” ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ

ಭಕ್ತರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತಾಭೇದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ

ನರಸಿಂಹರೂಪದ

ಮೂಲಕವೇ.

ಅದರ

ಸೂಚನೆಗಾಗಿಯೇ

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಗುರುಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಾತ್ಮಕ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ

ನೀಡಿರುವರು. ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೆ ಉಪಮರ್ದಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ
ಶಿಫಾರಸ್ಸೂ

ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದೆಂಬುದರ

ಸೂಚನೆಗಾಗಿಯೇ

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವರು.		
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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¨æÆÉÊ®Ü ã
Ü ° £Ú©ÃÜáÊÜ®áÜ . B¨ÜªÄí¨Ü ¿áý®Üá. A¥ÜÊÝ ¿á¨ÜÔ¤ ñÜ¨… þÝ±Ü¿á£
C£ ¿áý@ > ¿ÞÊÜ »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®Ü A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨Ü GÆÉÃã
Ü þÝ®ÜÊ®Ü áÜ ° ±Üv¿
æ ááÊÜÃã
æ à
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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ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ
ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý
ಯಾರಿಂದ ?
? vÝ.ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì
eefefefefefefefefefefe
ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ , ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ, ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸಕಲ ಜೀವರಿಗೆ
ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಸಕಲವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವನು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ
ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಿತ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ
ಸಹ ಅವರವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ದೇವರು ಕ�ೋಡುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟ
ನಾಮಕನಾಗಿರುವನು. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸರ್ವಪ್ರದನಾದ ಇಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು
ಭಜಿಸಿ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಆವಶ್ಯಕವಾದವುಗಳು ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧನ. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ
ದೇವರಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವೇದವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರವು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ –
ತಂ ತ್ವಾ ವಾಜೇಷು ವಾಜಿನಂ ವಾಜಯಾಮಃ ಶತಕ್ರತ�ೋ ।
ಧನಾನಾಮಿಂದ್ರ ಸಾತಯೇ । । (೧.೪.೯ )
ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಋಗ್ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು ಯೋಧಯಾಮೋ ವಯಂ ತಂ ತ್ವಾಂ ಜ್ಞಾನಾದಿಧನಲಬ್ಧಯೇ ।
ಅಜ್ಞಾನಾದ್ಯಸ್ಮದರಿಭಿಃ । ।
ಹೇ ಇಂದ್ರನೇ ! ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನಾದಿಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ, ಯುದ್ಧ
ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಧನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ�ೋಣ.
ಮೇಲಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದವು
ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನಮಗೆ

ಧನಾದಿಸಂಪತ್ತು

ಯಾರಿಂದ

ಭಗವಂತನನ್ನು ಶತಕ್ರತು ಎಂದು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರುವರು. ಕ್ರತು ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ
ಎಂದು ಅರ್ಥವು. "ಸ ಕ್ರತುರ್ಜ್ಞಾನರೂಪತ್ವಾತ್" ಎಂಬ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶತಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ತಮ್ಮ
ಮಂತ್ರಾರ್ಥಮಂಜರಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಅಪರಿಮಿತವಾದ
ಅಥವಾ ಅನಂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಶತಕ್ರತು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು. ಈ
ಭಗವಂತನು ಹಿಂದಿನ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆನಂದ, ಜ್ಞಾನ ಮುಂತಾದ
ಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿರುವನು.
ಈ ಭಗವಂತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಧನಾಗಿರುವನು. ಅವನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶ
ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇ ಶತಕ್ರತ�ೋ ! ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು
ಧನಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
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ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ – ಹೇ ಭಗವನ್ ! ನಮಗಾಗಿ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ
ಜತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡುವವನಾಗು
ಎಂದು ಅರ್ಥವು.
ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಧನಾದಿಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ
ವಿಘ್ನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ವಿಧರಾದ ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ವಿರ�ೋಧಿಯಾಗಿರುವರು. ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿರ�ೋಧಿಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಕಾದರೆ
ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳ
ಜೊತೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲು
ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ�ೋಲಿಸಿ ನಮಗೆ
ಐಹಿಕಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವನು.
ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ
ಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿರ�ೋಧಿಗಳಾದ
ಶತ್ರುಗಳು ಇರುವರು – ಅಜ್ಞಾನ, ಲೌಕಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ಬಯಕೆ, ಆಲಸ್ಯ, ವಿಷಯಗಳ
ಭ�ೋಗದ ಆಶೆ, ಕ್ರೋಧ ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲು
ವಿರ�ೋಧಿಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿ
ಅವುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುವೆವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ವೇದವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬ�ೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ಹಾಗೂ
ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವನು. ಸಕಲರ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಾದ್ದರಿಂದ
ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ
ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಾಹ್ಯ ವಿರ�ೋಧಿಗಳಾದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ
ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವನು.
ಈ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ತಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದು
ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿಂತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಅವರ ಉಪದೇಶದ ದ್ವಾರಾ ನಮಗೆ
ಕರುಣಿಸುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು,
ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ
ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಎರಡು ವಿಧವಾದ
ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಸುವನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ವೇದಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗುರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ
ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿ, ಲೌಕಿಕ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆದು,
ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು, ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪೋಣ. *
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ÎÅàÊÜá¨ÜPæãÒà»ÜÂ£à¥ÜìÃÜá

? ±Üí. ÊÝ©ÃÝhÝaÝ¿áì PÜÃ|
Ü 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¨ÜÅí ÓÜÊáÜ ÊæàñÜÂ ±Ý±Ü ¯ÊÝÃÜOàæ ˜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 ±ÜäñÜ¨àæ ÖÝÊÜ² ¨ÜãÃÜñã
æ à ¿á£í ±Üâ®Ü@ ±Üâ®Ü@ ÓÜí±ÜÅ~±ÜñÂÜ aæãàaÜñáÜ @ >> 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...
ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ಆರ್. ಗಂಡಮಾಲಿ ಇವರ ಅಗಲಿಕೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದ,

ಶತಾಯುಷಿಗಳಾದ,

ಶ್ರೀಮಠದ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ
ಶ್ರೀಯುತ

ಕೆ.ಆರ್.ಗಂಡಮಾಲಿ

ಇವರ

ಅಗಲಿಕೆಯು

ಶ್ರೀಸುಧಾ ಬಳಗಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥರ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ
ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಇವರು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನೇಕ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ೩೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಯಸತ್ಯಪ್ರಮೋದನಿಧಿಯ
ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು.

ಪರಮಪೂಜ್ಯ

ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು

ಇವರ

ನಿಧನವಾರ್ತೆಗೆ ವಿಷಾದದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸುತ್ತ "ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಡಮಾಲಿಯವರು

ನಮಗೂ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ
ಶ್ರೀಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ದೀಕ್ಷೆ, ಶ್ರೀಮಠದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇವು ಅತ್ಯಂತ
ಅನುಕರಣೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ" ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ
ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

- ದಿವಾನರು ಶ್ರೀಉತ್ತರಾದಿಮಠ
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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

ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý

? ±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ

dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcccc
ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯ ಎಂಬ
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಾನತೀರ್ಥತಪೋಯಜ್ಞಪೂರ್ವಾಃ ಸರ್ವೇಽಪಿ ಸರ್ವದಾ ।
ಅಂಗಾನಿ ಹರಿಸೇವಾಯಾಂ ಭಕ್ತಿಸ್ತ್ವೇಕಾ ವಿಮುಕ್ತಯೇ ॥
ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ದಾನಗಳು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು, ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞ
ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಸೇವೆಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಭಕ್ತಿಯೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಈ
ಮಾತಿನಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ವೈಷ್ಣವ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ
ಸ್ಮರಣ, ಚಿಂತನೆ, ಸ್ನಾನಪಾನಾದಿ ರೂಪ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ
ಸಂದರ್ಶನ ಮನ�ೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆಧುನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಗಬಾರದು.
ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ
ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹ�ೋಗಬೇಕು.
ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೇ ವಿನಶ್ಯತಿ ।
ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪೋ ಭವಿಷ್ಯತಿ ।।
ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಆದರೆ
ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ವಜ್ರಲೇಪವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಪಾಪಗಳ
ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹ�ೋದಾಗ ಬಹಳ
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನದಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ
ಕೆಡಿಸಬಾರದು. ಇದರಂತೆ ಉತ್ತಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಶ್ರವಣ
ಮಾಡುವುದು, ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಯಥ�ೋಚಿತವಾಗಿ ಚಿಂತನ ಮಾಡುವುದೂ ಕೂಡ
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಸಂದರ್ಶನರೂಪವಾದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು
ಮಾಡಿದಾಗ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನರೂಪವಾದ ಮುಖ್ಯತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು
ಬೇಕಾದ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಯು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಸಂದರ್ಶನರೂಪವಾದ
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದುದು ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾದುದು.
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೇನ ವಾ ಮುಕ್ತಿಃ ಪ್ರಯಾಗಮರಣೇನ ವಾ ।
ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಮಾತ್ರೇಣ ಗ�ೋಮತ್ಯಾಂ ಕೃಷ್ಣಸನ್ನಿಧೌ ।।
{ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದು, ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ
ಸನ್ನಿಧಿಯಿರುವ ಗ�ೋಮತೀ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸ್ನಾನ- ಇವುಗಳು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನ
ಗಳಾಗಿವೆ} ಈ ಮೊದಲಾದ ಮಾತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ
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ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಬರುವಂತೆ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಇಂತಹ
ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ - ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಪ್ರಯಾಗಮರಣ, ಗ�ೋಮತೀಸ್ನಾನ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ
ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಅಂತಃಕರಣಶುದ್ಧಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ
ಅಪರ�ೋಕ್ಷಜ್ಞಾನವಾಗಿ, ನಂತರ ಮೋಕ್ಷವು ದೊರೆಯುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ.
{ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ }
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರಡುವವರು ಮೊದಲು ಆಯಾ ತೀರ್ಥ-ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು
ಪೌರಾಣಿಕಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾತ್ರಾಕಾಲದಲ್ಲಿ
ತೀರ್ಥ-ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳವರ
ತೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಿಜಯದಾಸರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಳಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ (ಯಾತ್ರಿಕರ)
ಜೊತೆಗೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಧ್ಯ-ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ-ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳನ್ನು
ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಪಾತ್ರರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯಾತ್ರೆ
ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾತ್ರರ ಸಂಗಡ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಶ್ರೀಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು
ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ ? ನದಿ(ಅಭಿಮಾನಿ)ಗಳ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಆಯಾ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ಅರ್ಘ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಮಂತ್ರಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಸಾಲಗ್ರಾಮಪೂಜೆ, ಜಪಗಳು ಈ
ಮೊದಲಾದ ನಿತ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ {ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ}
ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ತಿಳಿದು {ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಯಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ವೇಣೀದಾನ}
ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದವರು ಮುಂಡನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತೀರ್ಥವಿಧಿಗಳನ್ನಾಚರಿಸಬೇಕು. ಏಕಾದಶೀವ್ರತ,
ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವ್ರತಗಳನ್ನೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ,
ಸಾಲಗ್ರಾಮಪೂಜೆ, ಏಕಾದಶೀವ್ರತ, ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವ್ರತಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದೇ,
ಮಾಡುವ
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ
ಫಲದಾಯಕವಾಗಲಾರವು.
ಯಾತ್ರಾಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿಯೇ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಪುಣ್ಯ
ಬರುತ್ತದೆ. ಪಾದರಕ್ಷಾಸಹಿತವಾಗಿ ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಲುಭಾಗದಷ್ಟು
ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ವಾಹನಗಳನ್ನೇರಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅರ್ಧಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರ
ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾತ್ರಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಣ್ಣುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು
ಭಾಗದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇತರರ
ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಯಾತ್ರೆಯ ಪುಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹ�ೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ
ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. {ಉದಾ - ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆ,
ತ್ರಿಸ್ಥಳೀಯಾತ್ರೆ, ರಾಮೇಶ್ವರಯಾತ್ರೆ}. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ, ವಸ್ತ್ರದಾನ
ಇತ್ಯಾದಿದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.		
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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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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.
ಊರು
ಅನಂತಪುರ
ಅಥಣಿ
ಬದಾಮಿ
ಬಾಗಲಕ�ೋಟ್
ಬಾರಾಮತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು
ಬೆಳಗಾವಿ
ಬೀಳಗಿ
ಚೆನ್ನೈ
ದಾವಣಗೇರಿ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಗುಂಟೂರು
ಹರಿಹರ
ಹಾವೇರಿ
ಹ�ೋಸಪೇಟೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಕುಟುಂಬ
35
45
5
160
54
410
180
5
100
75
30
10
10
120
150
60
150

ಶ್ರೀ
ಕೃ
ಷ್ಣಾ
ರ್ಪ
ಣ
ಮ
ಸ್ತು

ಹೈದರಾಬಾದ್
ಜಮಖಂಡಿ
ಹುನ್ನೂರು
ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ
ಕೊಪ್ಪಳ
ಮೆಹಬೂಬ್ನಗರ
ಮಲಕಾಜಗಿರಿ
ಮತ್ಕಲ್
ಮುಧ�ೋಳ
ಮೈಸೂರು
ಫಾಲಮೂರು
ಪುಣೆ
ರಾಯಚೂರು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಸ�ೋಲಾಪುರ
ತಿರುಪತಿ
ಕೊಯಮತ್ತೂರು

132
25
50
65
30+10
110
130
21
10
54
30
12
75
85
15
50
150

ಶ್ರೀಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ನೂತನ YOU TUBE ಚಾನಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಾಹಿನೀ

ನಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ

ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಾಹಿನೀ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ,

ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ವಿವಿಧ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸುಂದರ ತಾಣ ಈ ಜಾಲತಾಣ. ಜಾಣಜಾಣೆಯರೆಲ್ಲಾ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಇದು

ನಿಮ್ಮ ರಂಗಮಂಚ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿ. www.uttaradimath.org/samskruti-vahini
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ÖÜÄ¨ÝÓÜÃÜ g®Ü±ÜÃÜ ¨ÜêÑr-&3

¨ÝÓÜÓÜá«Ý

? 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.
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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...
ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸ
ಪಂ. ಪುರಾಣಿಕ ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ಶುದ್ಧ ವೈದಿಕವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ-ಪ್ರವಚನ,
ಗ್ರಂಥಸಂಶ�ೋಧನ, ಗ್ರಂಥಲೇಖನ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಪಂ. ಜಯತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ ಇವರು ದಿ.
೨೬-೦೪-೨೦೨೦ ರಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿದಾದ
ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರಿದಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಇವರು ಪಂ. ಮಾಹುಲೀ
ವಿದ್ಯಾಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವೇದಾಂತವ್ಯಾಕರಣಾದಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆದೇಶದಂತೆ ವಿಶ್ವಮಧ್ವಮಹಾಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಸಂಶ�ೋಧಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ೧೯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ
ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾಶನದ ಹಿರಿದಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ಪ್ರಮುಖ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಪುರಾಣಾದಿಗಳು,
ಉಪಲಬ್ಧವಾದ ವಿವಿಧ ಆಗಮಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ
ಮಾಡಿ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ವಚನಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾದ, ಪೋಷಕವಾಗುವ ಅನೇಕ
ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ನಿರಂತರ
ಅಧ್ಯಯನಶೀಲರಾದ ಇವರು ಸುಧಾ-ಸರ್ವಮೂಲಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಳವಾದ
ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಪರೂಪದ
ಸಂಶ�ೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಸಭೆ-ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ,
ವಿದ್ವಾಂಸರ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು
ಗಮನಿಸಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು "ಸರ್ವಮೂಲವಿಚಕ್ಷಣ" "ಶ್ರೀರಾಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಶಸ್ತಿ"
ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ದುಃಖದ ನಿಧನವಾರ್ತೆಯನ್ನು
ಕೇಳಿದ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು, ಅಧ್ಯಯನ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು,
ಮರಣಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಧ್ಯಯನ-ಸಂಶ�ೋಧನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ,
"ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಸದ್ಗತಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದಿಗ್ವಿಜಯರಾಮ
ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.		
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?ಡಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಚೂರಿ

ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಲೇಖನದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವೆಂಬ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಶಾಖ�ೋಪ-

ಶಾಖಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗಗಳಾದ ಭಗವನ್ನಾಮ,

ವಿಭೂತಿರೂಪಗಳ ಅನುಸಂಧಾನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದೇಶಕಾಲಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯು

ಅತ್ಯಂತ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ದೇಶಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸಬೇಕ�ೋ ಆ
ದೇಶಕಾಲಗಳ

ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು

ಮಾಡುವುದು

ಅತ್ಯಂತ

ಆವಶ್ಯಕ.

ಹೀಗೆ

ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಶಕಾಲನಿಯಾಮಕ ಭಗವದ್ರೂಪವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ

ತತ್ತದ್ದೇಶಕಾಲಾಭಿಮಾನಿದೇವತೆಗಳ,

ತನ್ನಿಯಾಮಕವಾದ ಭಗವದ್ರೂಪಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕಲ್ಲವೇ!!!

ತದಂತರ್ಯಾಮಿ

ಕಳೆದ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಸಂವತ್ಸರದ ತನಕ

ಇರುವ ಅಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ವರೀನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ
ಉತ್ತರಾಯಣೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಾಸೇ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು
ಉತ್ತರಾಯಣ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಈ

ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇಕೆ ? ಉತ್ತರಾಯಣ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ? ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ?
ಇತ್ಯಾದಿವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

11. ಅಯನ - ಭೂಮಿಗೆ ಮೂರುರೀತಿಯ ಚಲನೆಗಳಿವೆ.
1. ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸುತ್ತುವುದು
ಭೂಮಿಯ ಭ್ರಮಣಾವಧಿ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸುತ್ತಲು

ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ 23 ಗಂಟೆ, 56 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 4.09 ಸೆಕೆಂಡ್

ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಗಳಾಗುವುದು. ಒಟ್ಟು ಹಗಲು-

ರಾತ್ರಿಗಳ ಕಾಲ ಸೇರಿ 24 ತಾಸು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ�ೋರಿಸಿದಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ
ಭೂಮಿಯು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಗತಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ
ಗ�ೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲು ಸುತ್ತುವುದು
ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುವುದಲ್ಲದೇ ಸೂರ್ಯನ

ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 365 ದಿನ, 6 ಗಂಟೆ, 9

ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು9.56 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಭ್ರಮಣಾವಧಿ

ÎÅàÓÜá«Ý WWWWWWW

42

WWWWW

gã®… 2020

ಅಥವಾ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾವಧಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಒಂದುಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ
ಮುಗಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದುವರ್ಷ ಅಥವಾ ಸಂವತ್ಸರವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

3. ಅಯನ - ಇವುಗಳಲ್ಲದೇ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಚಲನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಯನ
ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷ(axis), ಕಾಂತಿವೃತ್ತಕ್ಕೆ (ecliptic)231/2

ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಓರೆಯಾಗಿದೆ (slanted). ಹೀಗೆ ಓರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ

ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ಋತುಮಾನಗಳುಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ
ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು

23.44 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಓರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ.ಈ

ಓರೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನು ಸಮಭಾಜಕದ (equator) ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗುವ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಚಲನೆಯನ್ನು

ಉತ್ತರಾಯಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ
ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಚಲನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಓರೆಯಾದ ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷವನ್ನು ಖಗ�ೋಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ
ಧ್ರುವನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಬುಗುರಿಯಂತೆ ತಿರುಗಿದರೂ, ಬುಗುರಿಯ ಮೊಳೆ

ಸ್ಥಿರವೆಂದು ತ�ೋರುವಂತೆ, ಭೂಮಿತನ್ನ ಅಕ್ಷದಮೇಲೆ ತಿರುಗಿದರೂ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು
ದಕ್ಷಿಣಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ತ�ೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯ

ಉತ್ತರಾರ್ಧಗ�ೋಳದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ಅಕ್ಷದ ತುದಿಯೇ
ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆ ಅಯನ ಅಥವಾ ವಿಷುವದ್ಬಿಂದುಗಳ
ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

12. ಋತು - ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ

ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತು ತಿರುಗಲು

ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಿರುಗುವಾಗ
ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ

ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಋತುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಋತುಗಳು ಏಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು

ಅರ್ಥೈಸಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹ�ೋಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆಗೆ

ಉತ್ತರದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವುದು

ಉತ್ತರಗ�ೋಳಾರ್ಧ

(Northern

Hemisphere). ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವುದು ದಕ್ಷಿಣಗ�ೋಳಾರ್ಧ (Southern Hemisphere).

ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷಕಾಂತಿವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಓರೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರಗ�ೋಳಾರ್ಧ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣಗ�ೋಳಾರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ
ಇರುತ್ತದೆ.

ಆಗ

ಉತ್ತರಗ�ೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ
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ದಕ್ಷಿಣಗ�ೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶೀತಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯನ
ಸುತ್ತ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ದಕ್ಷಿಣಗ�ೋಳಾರ್ಧ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರಗ�ೋಳಾರ್ಧ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣಗ�ೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ
ಕಾಲ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಶೀತಕಾಲ. ಹೀಗೆ ಓರೆಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುವುದರಿಂದಲೇ
ಭೂಮಿಯಮೇಲೆ ವಸಂತ, ಗ್ರೀಷ್ಮ, ವರ್ಷ, ಶರದ್, ಹೇಮಂತ, ಶಿಶಿರವೆಂಬ ಆರು

ಋತುಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಋತುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದರ

ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಋತುಗಳಿಗೂ
ಆಂಗ್ಲ ಪದ್ಧತಿಯ ಋತುಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನಪದ್ಧತಿಯು ಸೌರಮಾಸವನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕರ್ಕಾಟಕ ಮಾಸದಿಂದ ಧನುರ್ಮಾಸದವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನವೂ,

ಮಕರಮಾಸದಿಂದ ಮಿಥುನಮಾಸದ ತನಕದ ೬ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತರಾಯಣವೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಮಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಜುಲೈ ೧೫ ದಂದು) ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
ಪುಣ್ಯಕಾಲವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನವರಿ ೧೪) ದಂದು ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪುಣ್ಯಕಾಲವು ಇರುತ್ತದೆ. ನವೀನ ದೃಗ್ಗಣಿತದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೨ ನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು

ಉತ್ತರಾಯಣವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಜೂನ್ ೨೧ ರಂದು ದಕ್ಷಿಣಾಯನವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂ
೧ ಚೈತ್ರ
೨
೩
೪
೫
6

ಮಾಸಗಳು
ವೈಶಾಖ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಶ್ರಾವಣ
ಆಶ್ವೀನ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ

ಆಷಾಢ
ಭಾದ್ರಪದ
ಕಾರ್ತಿಕ
ಪೌಷ

ಋತು
ವಸಂತ

ಗ್ರೀಷ್ಮ
ವರ್ಷ
ಶರದ್
ಹೇಮಂತ

ಅಧಿಪತಿ
ರುದ್ರ

ಮಿತ್ರಾವರುಣ
ಪುರುಷ
ವಿಶ್ವೇದೇವ
ಶ್ರೀದೇವಿ

ಮಾಘ
ಫಾಲ್ಗುಣ
ಉತ್ತರಾಯಣದ ಅಧಿಪತಿಗಳು -

ಶಿಶಿರ
ಆಪಃ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನದ ಅಧಿಪತಿಗಳು

ದೇವತೆಗಳು

- ಪಿತೃಗಳು

13. ಮಾಸ - ಈ ಕಾಲಮಾನವು ಚಂದ್ರನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಭ್ರಮಣಾಕಾಲಕ್ಕೆ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಾಸದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಚಂದ್ರನ ಕಲೆಗಳ ಆವರ್ತದಿಂದ

ಹುಟ್ಟಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಮಾಸ ಎಂದು ಹೆಸರು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ,
ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರದ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ, ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಹನ್ನೆರಡು (೧೨) ಮಾಸಗಳನ್ನು ಈ
ವಿಧವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದುಂಟು.
ಸಂ
೧
೨
೩

ಮಾಸ
ಚೈತ್ರ
ವೈಶಾಖ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಮಾಸನಿಯಾಮಕ
ಪದ್ಮೀವಿಷ್ಣುಃ
ಕಮಲಾಲಯ ಮಧುಸೂದನ
ರಮಾತ್ರಿವಿಕ್ರಮ
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ನಕ್ಷತ್ರ
ಚಿತ್ರಾ/ಚಿತ್ತಾ
ವಿಶಾಖಾ
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ
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೪
೫
೯
೭
೮
೯
೧೦
೧೧
೧೨

ಆಷಾಢ
ಶ್ರಾವಣ
ಭಾದ್ರಪದ
ಆಶ್ವೀನ
ಕಾರ್ತಿಕ
ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ
ಪೌಷ
ಮಾಘ
ಫಾಲ್ಗುಣ

ವೃಷಾಕಪಿವಾಮನ
ಧನ್ಯಾಶ್ರೀಧರ
ಬುದ್ಧಿಹೃಷೀಕೇಶ
ಯಜ್ಞಾಪದ್ಮನಾಭ
ಇಂದಿರಾದಾಮೋದರ
ಶ್ರೀಕೇಶವ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ
ಕಮಲಾಮಾಧವ
ಪದ್ಮಾಗ�ೋವಿಂದ

ಆಷಾಢಾ
ಶ್ರವಣಾ
ಭದ್ರಾ
ಅಶ್ವಿನೀ
ಕೃತ್ತಿಕಾ
ಮೃಗಶಿರಾ
ಪುಷ್ಯ
ಮಘಾ
ಫಾಲ್ಗುಣೀ

ಚಂದ್ರನು ಆ ಆ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಇದರ
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಾನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಸ ಚೈತ್ರಮಾಸ ಎಂದಾಗುವುದು.
14. ಪಕ್ಷ - ಮಾಸದ ಅರ್ಧ ಅವಧಿ (15ದಿನಗಳ) ಕಾಲಮಾನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಹೆಸರು.
ಪ್ರತಿಪದದಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯವರೆಗೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷವೆಂದು, ನಂತರ ಪ್ರತಿಪದದಿಂದ
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ಎಂದು ಹೆಸರು.
15. ತಿಥಿ - ತಿಥಿಯು ಒಂದು ಚಾಂದ್ರದಿನ,
ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯರ ನಡುವಿನ
ರೇಖಾಂಶ ಕ�ೋನವು 12°ಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲು
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ. ಈ ತಿಥಿಯು
ಚಂದ್ರನ ಒಂದೊಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ವರ್ಧನೆ
ಅಥವಾ ಕ್ಷಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಥಿಗಳು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪದದಿಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆವರೆಗೆ 15

ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪದದಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯವರೆಗೆ 15 ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಪದದಿಂದ
ಚತುರ್ದಶೀ ಹಾಗು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 16 ತಿಥಿಗಳು. ತಿಥಿಯು ಆ
ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾ. ಏಕಾದಶೀ ತಿಥಿ
ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು
ಮೊದಲನೆಯದು.
16. ವಾರ - ವಾರವು ಕ್ರಮಾಗತ ಏಳುದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ (week). ಈ ದಿವಸ ನಾಮಗಳು
ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ, ಸ�ೋಮವಾರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ,
ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ. ವಾರವು ಸತತ ಏಕದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲವನ್ನು
ಅಳೆಯಲು ಒಂದು ಮಾಪಕ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು
ಎರಡನೆಯದು.

17. ನಕ್ಷತ್ರ - ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನ್ಯಾದಿ 27 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ಪ್ರಧಾನ. ಚಂದ್ರನು ಸುಮಾರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪ್ರಧಾನವಾದ
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ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು
ಮೂರನೆಯದು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು (೨೭). ಅವು ೧. ಅಶ್ವಿನೀ ೨. ಭರಣೀ ೩. ಕೃತ್ತಿಕಾ ೪. ರ�ೋಹಿಣೀ ೫. ಮೃಗಶಿರಾ ೬. ಆರ್ದ್ರಾ ೭.
ಪುನರ್ವಸು ೮. ಪುಷ್ಯಾ ೯. ಆಶ್ಲೇಷಾ ೧೦. ಮಘಾ ೧೧. ಪೂರ್ವಾಫಾಲ್ಗುಣೀ ೧೨.
ಉತ್ತರಾಫಾಲ್ಗುಣೀ ೧೩. ಹಸ್ತಾ ೧೪. ಚಿತ್ತಾ ೧೫. ಸ್ವಾತೀ ೧೬. ವಿಶಾಖಾ ೧೭.ಅನುರಾಧಾ
೧೮. ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ೧೯. ಮೂಲಾ ೨೦.ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ ೨೧.ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ ೨೨.ಶ್ರವಣಾ
೨೩.ಧನಿಷ್ಠಾ ೨೪.ಶತಭಿಷಾ ೨೫.ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ೨೬. ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಾ ೨೭. ರೇವತೀ

18. ಯೋಗ - ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರರ ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೂರದ ಆಕ್ಷಿಕ
ಅಳೆತೆಗೆ ಯೋಗವೆಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು
ನಾಲ್ಕನೆಯದು. ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟು ೨೭. ಅವು: ೧. ವಿಷ್ಕಂಭ ೨. ಪ್ರೀತಿ ೩. ಆಯುಷ್ಮಾನ್
೪.ಸೌಭಾಗ್ಯ ೫.ಶ�ೋಭನ ೬.ಅತಿಗಂಡ ೭.ಸುಕರ್ಮ ೮.ಧೃತಿ ೯.ಶೂಲ ೧೦. ಗಂಡ ೧೧.
ವೃದ್ಧಿ ೧೨. ಧ್ರುವ ೧೩. ವ್ಯಾಘಾತ ೧೪. ಹರ್ಷಣ ೧೫. ವಜ್ರ ೧೬.ಸಿದ್ಧಿ ೧೭. ವ್ಯತೀಪಾತ ೧೮.
ವರಿಯಾನ್ ೧೯.ಪರಿಘ ೨೦.ಶಿವ ೨೧.ಸಿದ್ಧ ೨೨. ಸಾಧ್ಯ ೨೩. ಶುಭ ೨೪. ಶುಕ್ಲ ೨೫.ಬ್ರಹ್ಮ
೨೬. ಐಂದ್ರ ೨೭. ವೈಧೃತಿ
19. ಕರಣ - ಒಂದು ತಿಥಿಯ ಅರ್ಧಭಾಗಕ್ಕೆ ಕರಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ
ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಪಂಚಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊನೆಯದು.

ಹೀಗೆ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ ಈ ಐದನ್ನು ಪಂಚಾಂಗವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ
ಇವುಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಫಲವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಥೇಶ್ಚ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನಮ್ ।
ನಕ್ಷತ್ರಾತ್ ಹರತೇ ಪಾಪಂ ಯೋಗಾದ್ರೋಗನಿವಾರಣಮ್ ।
ಕರಣಾತ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾತ್ ಪಂಚಾಂಗಫಲಮುತ್ತಮಮ್ । ।
ಈ ಸ್ಮೃತಿವಾಕ್ಯವು ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣಗಳೆಂಬ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು
ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು, ಆಯುಷ್ಯ, ಪಾಪಹಾನಿ, ರ�ೋಗನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪಂಚಾಂಗಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಂತಿ ಯೇ ನರಾಃ ।
ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಫಲಂ ತೇಷಾಂ ಗಂಗಾಸ್ನಾನಂ ದಿನೇದಿನೇ । ।
ಈ ವಾಕ್ಯವು ದಿನದಿನವೂ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಪಠಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು
ಇಚ್ಛಿಸುವ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅಗ್ನಿಷ್ಟೋಮಯಾಗದ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಸ್ನಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ತಿಥಿ
ವಾರ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಾಂಗದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ ಕ�ೋಡುಗಳಿಲ್ಲದ ಪಶುವೆಂದೂ
ಜರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಚೀನರು. ನಾವು ಪಶುಗಳಾಗದಿರ�ೋಣ. ಗಂಗಾಸ್ನಾನದಂತಹ ಪುಣ್ಯಫಲ
ವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ�ೋಣ !!! ..ಸಶೇಷ...
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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
ñÜÊáÜ ¾ QÅ.ÍÜ.1281ÃÜ ÎÇÝÍÝÓÜ®¨
Ü È
Ü É AñÜÂíñÜ ËÓÝ¤ÃÊ
Ü ÝX ÓÜ³ÐrÜ±w
Ü Ô¨ªÝÃæ (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¨Ü£à¥ÜìÃÜ ÓÝûÝñ… ÎÐÜÂÃæí¨Üá ÓÜÌñ@Ü PÜÈíWÜ¨Ü
ÎÅà®ÜÃÖ
Ü ÄÜ £à¥ÜìÃæà ñÜÊáÜ ¾ QÅ.ÍÜ.1294ÃÜ ÎÇÝÍÝÓÜ®¨
Ü È
Ü É PæÙPÜ íÜ vÜíñæ ÓÜ³ÐrÜ±w
Ü Ô¨ªÝÃæ.
""...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°
±Üv¨
æ ÃÜ íæ ¨Üá ÊÜááí©®Ü ÍæãÉàPÜWÙÜ È
Ü ÉÁáà ÎÅà®ÝÃÝ¿áOÝaÝ¿áìÃÜá ¨ÝSÈÔ¨ªÝÃæ.
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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ಹೀಗಾಗಲು
ಹಾಗಾಗಬೇಕಿತ್ತೇ....

?±Üí.±ÜÅËàOÝaÝ¿áì.ÖÜá®ÜWÜáí¨Ü

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕ�ೋವಿಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಿಂತಲೂ ಅಹಂಕಾರ ಮಾಗಿತ್ತು. ನಾನಂದುಕೊಂಡದ್ದು
ನಡೆದೇ ಆಗುತ್ತದೆಂಬ ಹುಚ್ಚು ಸ್ವಾಂತತ್ರ್ಯ ಭ್ರಮೆ ಇತ್ತು. ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಗಳೆಂದರೆ ಅಸಡ್ಡೆ
ಇತ್ತು. ಮಲ-ಮೂತ್ರಗಳ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಕೈಕಾಲು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಗೊಡ್ಡು
ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂಬ

ಅನಾದರವಿತ್ತು.

ಹಿರಿಯರನ್ನು

ಕಂಡಾಗ

ಕೈ

ಜ�ೋಡಿಸಿ

ಮುಗಿಯುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಚಪಲ ವಿಪರೀತವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಎಂಜಲಿನ
ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಾಡುವದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟೆಂಬ

ಮೋಹವಿತ್ತು. ಮೃತ್ತಿಕಾಶೌಚವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಂಡು ಕೆಂಡವಾದವರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾರುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು
ಕಂಡು ಹುಸಿನಕ್ಕು ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಕಾಲ ಬಲವಾಗಿತ್ತು.

ಇಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಕಾರನಾದ ಶ್ರೀಕರ

ಎಂದ�ೋ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆಗ ಬರದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮಗೀಗ ಬಂದಿದೆ.
ಮಾಂಸಾಹಾರದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಕಂಸನಂತಾಗಿತ್ತು. ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವೆಂಬುದು

ಮನದಿಂದ ಹಾರಿಹ�ೋಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಮಾರಿಹ�ೋಗಿದ್ದರು. ದೇಶ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಆಶೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ದಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು.
ವ್ರತನಿಯಮಗಳು

ಉಪವಾಸಗಳು

ನಮ್ಮ

ಆರ�ೋಗ್ಯಕ್ಕೆ

ಸೇತುವಾಗಿದೆಂಬುದು

ಮರೆತುಹ�ೋಗಿತ್ತು. ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತರದಿಂದಲೇ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಾಜರೆಲ್ಲ

ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಿದ್ದೂ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ

ಇದ್ದೂ, ಪದಾರ್ಥಗಳಿದ್ದೂ, ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲಿಗೆ
ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯ ಸವಿ ಉಣ್ಣುತ್ತಿದೆ. ದುಡಿಯುವ ತುಡಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮುಡಿ ಇಡುವ
ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದೆವು.

ಈಗ ನಮ್ಮನೆಯ ದೇವರಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವ

ಮುಟ್ಟುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮಾತೇ ಇಲ್ಲದೇ ಮನೆ ಮಂದಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ದೂರಾಗಿದ್ದೆವು. ಈಗ
ಕಾಲ

ಕಳೆಯಲು

ಬಿಡುವು

ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಯಾವುದಕ್ಕೂ

ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದು

ಎಲ್ಲ

ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು

ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಮುಟ್ಟದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಮಾಡಿದ ವಸನದಿಂದ ಹಸನಾಗಿ
ಹರಿಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವವರ ಕಂಡು ನೀರೇ ಕಾಣದ ನೀರಿಗೆಯೂ ಇರದ ಜೀನ್ಸಿನವರೆಲ್ಲ
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ಇದೆಂಥಾ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಸನವೆಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗೇನಾಯಿತು ಬದುಕು. ಅವರವರ
ಬಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೇ ಮೀಸಲೆಂಬ ಆಚಾರ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು.

ಭ�ೋಗವೇ ಜೀವನದ ಪ್ರಧಾನಭಾಗವೆಂದು ಬಗೆದವರಿಗೆ ಕರೊನಾ ರ�ೋಗವು ಭ�ೋಗದಿಂದ
ಅತಿಯಾಗಿ ಬೀಗಬೇಡೆಂದು ಕೂಗಿಹೇಳಿತು. ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಕೈಯೆತ್ತಿ
ಕೊಡದೇ ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದುಂದುವೆಚ್ಛದ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು.

ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಬೇಕಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ
ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ಕಿಲಕಿಲಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಶಕ್ತರಾದರೂ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳಿಗೆ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ
ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬಾರದೇ
ಎಂದು ಗೊಣಗುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ಕು ಗ�ೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವದು
ಆರಾಮವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಲಿದೆ.

ಸಿಟಿಯ ಕಟಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೊರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರ�ೋಗ ರಾಗ

ತೆಗೆದಾಗ ಧನದ ವಿಯೋಗವಾದರೂ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ಲಭಿಸಿದೆ. ಕಾಲನಾದ,

ಕಾಲನಾಮಕನಾದ, ಕಾಲನಿಯಾಮಕನು ನಮಗೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠವನ್ನು ದಿಟವಾಗಿ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸಕಾಲ. ಇನ್ನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹಳಿಗೆ

ಹೊರಳಲಿ. ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಹೇಳೋಣ. ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳಿಸಿದವನು
ಕ್ರಿಮಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಅಳಿಸಲೂ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನೆಂಬುದನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ

ಇನ್ನಾದರೂ ಅವನೆಡೆಗೆ ನಡೆ ಬರಲಿ. ನುಡಿ ಬರಲಿ. ಮುಡಿಯು ಅವನಡಿಯನ್ನು ಬಿಡದೇ
ಭಜಿಸಿ ಭವರ�ೋಗದ ಬಿಗುವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ�ೋಣ. **

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®¨
Ü È
Ü É C¨Üª ±ÜÅ£ÁãŸº Î¹ÃÝ¦ìWÜÙáÜ ÊÜá®æ¿áÈÉÁáà PÜáÚñÜá B®…Çæç®…
ÊÜáãÆPÜ ±ÝsÜ PæàÙÜáÊÜ Óè»ÝWÜÂÊÜ®áÜ ° Pæãor A¼®ÜÊÜ ®ÝÃÜ¨ÃÜ àæ ÎÅàÓÜñÝÂñÜ¾£à¥ÜìÃÜá.
D ÍÝÊÜìÄà®ÝÊÜá ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ¨ÜÈÉ ¨æàÊÜÃÜ Caæf¿áíñæ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ Bþæ
ÖÝWÜã BÎàÊÝì¨Ü©í¨Ü ÖÝWÜã ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ¯¿áÊÜáWÜÙÜ 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
ñÜËáÙÜá®ÝvÜá
(PÜ®Ü°vÜ, ñÜËáÙÜá ÊÜáñÜá¤ ñÜíhÝÊÜäÃÜá ÊÜáÃÝt)
FÃÜá
±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜááPÝ¤¿á

1
2

aæ®æ°$ç

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

25&4&20 25&5&20

Pæã.ÊÜááñÜã¤ÃÜá 10&5&20 17&5&20
ÓæàÆí,

PÜ®ÝìoPÜ (PÜ®Ü°vÜ¨ÜÈÉ)

ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ

FÃÜá
±ÝÅÃÜí»Ü ÊÜááPÝ¤¿á
¸æíWÜÙÜãÃÜá
10&5&20 24&5&20
ÊæáçÓÜãÃÜá
20&4&20 26&4&20
ñÜáÊÜáPÜãÃÜá
25&4&20 29&4&20
bñÜÅ¨ÜáWÜì
14&4&20 20&4&20
ÖÝÊæàÄ
25&4&20 30&4&20
«ÝÃÜÊÝvÜ
20&4&20 24&4&20
ÖÜáŸºÚÛ
24&4&20 05&5&20
¸æÙÜWÝË
03&5&20 03&6&20
Pæã±Ü³ÙÜ
24&4&20 24&5&20
ÖæãÓÜ±æàpæ
13&4&20 11&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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

¸ÝWÜÆPæãàpæ
PÜÆŸáXì
Ëg¿á±ÜâÃÜ
ÃÝ¿áaÜãÃÜ
ÊÜáá«æãàÙÜ
A¥Ü~
ÃÝOæ¸æ®Üã°ÃÜ
¿Þ¨ÜXÄ
ŸÙÝÛÄ
ÖæãÙæÖãæ ®Üã°ÃáÜ
ÎÊÜÊæãWÜY
ÖÜÄÖÜÃÜ

09&5&20 16&5&20
25&4&20
28&4&20
10&5&20
25&4&20
26&4&20
20&4&20
21&4&20
25&4&20
24&4&20
20&4&20
20&4&20
20&4&20

30&4&20
03&5&20
24&5&20
29&4&20
02&5&20
30&4&20
25&4&20
29&4&20
25&4&20
05&5&20
05&5&20
05&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

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 ®ÜPÒÜñÅÜ @ ÓÝÌ£ &3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 24(9&3&96) GñÜ¤ÃÜ @ 5.2 ±Ü¨Ë
Ü @
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)
1. ಕೆ.ಆರ್. ಆನಂದ ಬೆಂಗಳೂರು
2. ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವ್ಹಿ ಗಲಗಲಿ ಜಮಖಂಡಿ
3. ಎ.ಎಸ್. ಯಜುರ್ವೇದಿ ವಡ�ೋದರಾ
4. ವಿ ಜಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್
5. ವೆಂಕಟೇಶ ಡಿ.ಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು
6. ಸುದರ್ಶನ ಓಂಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು
7. ಮಧುಸೂದನ ಎಚ್.ಎನ್.ಹ�ೋ.ಹ�ೋನ್ನೂರ
8. ಅರವಿಂದ ಪಿ ಮೈಸೂರು
9. ಎಸ್.ಆರ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ
10. ಸುಧೀಂದ್ರಾಚಾರಿ ಎನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
11. ಎಂ ಅನಂತ ಕುಮಾರ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್
12. ಜಿ.ಎಂ. ಶೇಷಗಿರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
13. ರೂಪಾ ಎನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
14. ವಿಠಲ್ ಬಿ ಜ�ೋಶಿ ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ
15. ಕೆ.ಬಿ. ಮುರಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು
16. ಸುಧೀಂದ್ರ ಕೆ ಪೂಜಾರ ಬೆಂಗಳೂರು
17. ಶ್ರೀಪತಿ ಕೆ ರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು
18. ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರಸಾದ ಅನಂತಪುರ
19. ಆನಂದ ಜಿ ನರೇಗಲ್ ಗದಗ
20. ಗುರುರಾಜ ಸವದತ್ತಿ ಬೀದರ
21. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಿ.ಎಚ್ ಬೆಂಗಳೂರು
22. ಕಿರಣಕುಮಾರ ಎನ್ ಬೆಂಗಳೂರು
23. ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು
24. ಬಿ.ಎನ್.ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು
25. ವಿಠ್ಠಲ ಎ.ಬಲ್ಲದವಾಡ ಬೆಂಗಳೂರು
26. ಶ್ರೀಪಾದ ಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರು
27. ಕೆ.ಬಿ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಮೈಸೂರು
28. ಎಸ್.ಧೀರೇಂದ್ರಾಚಾರ್ ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂ
29. ರವೀಂದ್ರ ಚೆಂಜಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್
30. ಡಾ. ಜೆ ಎಸ್ ಮುರಳೀಧರ ಬೆಂಗಳೂರು
31. ಗುರುರಾಜ ಪಾರ್ವತಿ ಬೆಂಗಳೂರು
32. ಸಮೀರ ಕೆ.ವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು
33. ಸುನಿಲ ಬಿ.ರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು

34. ಸಚಿನ ಜ�ೋರಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು
35. ಪವನ ಹಲಪೆಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು
36. ಮೀರಾ ಗುರುರಾಜ ಬೆಂಗಳೂರು
37. ಬಿ. ಪ್ರಶಾಂತ ಬೆಂಗಳೂರು
38. ಗುರುರಾಜ ವಾ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಜಮಖಂಡಿ
39. ಗ�ೋಪಿನಾಥ ಆರ್ ಅಗ್ನಿಹ�ೋತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು
40. ವಾದಿರಾಜ ವರಾಹಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು
41. ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಧಾರವಾಡ
42. ಶಾರದಾ ಬೆಂಗಳೂರು
43. ಚಂದು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
44. ಆನಂದತೀರ್ಥ ಬಿ ಜ�ೋಶಿ ಬೆಂಗಳೂರು
45. ಎಸ್.ವೈ. ಸುಧಾಕರಭಟ್ ಮಂಗಳೂರು
46. ಮೀರಾ ಎನ್ ಮೈಸೂರು
47. ರವಿ ಜಿ ಜ�ೋಶಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
48. ಸಂಜೀವ ಗಲಗಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
49. ಉದಯಕುಮಾರ ಕೃ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾವೇರಿ
50. ಜಿ.ಜಿ. ಕುಬೇರ ಬೆಂಗಳೂರು
51. ವಾದಿರಾಜ ಎನ್ ಪುರಾಣಿಕ ಧಾರವಾಡ
52. ರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅಗ್ನಿಹ�ೋತ್ರಿ ಧಾರವಾಡ
53. ಕೀರ್ತಿಕುಮಾರ ನಾ. ಯಲಮೇಲಿ ಬೆಂ.
54. ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು
55. ವೆಂಕಟೇಶಪ್ರಸನ್ನ ಮುಂಬೈ
56. ಅನಿಲ ಸಬ್ನಿಸ ಬೆಂಗಳೂರು
57. ಸುರೇಶರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು
58. ಪರಿಮಳ ಬೆಂಗಳೂರು
59. ಶ್ರೀಧರ ಪರಿಮಳಾಚಾರ್ಯ ಎಚ್ ಬಳ್ಳಾರಿ
60. ಎಸ್ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಬೆಂಗಳೂರು
61. ರವೀಂದ್ರ ಧೂಳಿಖೇಡ ಪುಣೆ
62. ಕೆ.ಮುರಿಳಿಧರ ಬೆಂಗಳೂರು
63. ಪದ್ಮನಾಭ ನಿಜಗಲ್ ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು
64. ಆರ್ ಮಾಧವರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರು
65. ವಾದಿರಾಜ ಟಿ.ಎನ್. ಬೆಂಗಳೂರು
66. ವಿನ�ೋದಕುಮಾರ ವಿ ಬೆಂಗಳೂರು

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.
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