ಈ "␣ೕಖನದ (␣ಷ*+ನುಕ.ಮ0␣1␣

ಪuರು%␣ೂೕತ*ಮ,-ಸದ 0-ನಗಳu

2

ಅಪ6ಪ0-ನ

3

0-ನ ,-ಡುವ 9-ಮಥ;< =␣ಂ?␣ತೂ* ಇಲBC-0-ಗ 6
ಅಪ6ಪ0-ನದ ಕುE␣ತು F␣ರ9-Gರ H␣ೕಡ

7

0-ನ ,-ಡುವ ಮುನI J␣ಲವu ಎಚMರಗಳu

10

ಮN␣ಯP-ರದ ಒಂದು ,-ತು.

14

R␣ೕಪ0-ನ

17

S␣ೕವರ T-ವu ಏV␣ ಆಟ

24

Y␣Zಮ[\-ಗವತ0-ನ

26

ಉಪ^-;ಸಗಳ _␣ಂಕುಗಳu

39

(␣ಶ3ನಂ5␣6␣ "␣ೕಖನ7+"␣ — 261
ಪuರು%␣ೂೕತ*ಮ,-ಸದ 0-ನಗಳu
8+ಸ:ದ;␣< (␣=␣ತ?+ದ ಎಲ< B+ನಗಳನೂF
(G+ಲದ (␣H␣ೕಷ (␣I␣J␣ರುವ ಕM+NB+ನ
ಮುಂO+ದ B+ನಗಳನುF P␣ೂರತು ಪR␣S)␣
ಪuರುU␣ೂೕತVಮ7+ಸದ;␣< ಅನುX+Yನ
7+ಡಬಹುದು. ಉ^␣ದ ಸಂದಭ`ಗಳ;␣<
7+R␣ದ B+ನa␣bಂತಲೂ
ಪuರುU␣ೂೕತVಮ7+ಸದ;␣< 7+ಡಲcಡುವ B+ನ
1␣ೂೕd␣ಪಟುf P␣g␣hನ ಫಲವನುF 6␣ೕಡುತVj␣ ಎಂದು
M+ರದk␣l␣ M+m+ಯಣ p␣^␣ಸುO+Vq␣ ‘‘0-^-`␣ a␣ತೃc-d-<V␣
ತe-ಂf␣ g␣g␣h-`␣ ಚ |
i-`␣ J␣ೂೕj␣ಗುk-l␣;ೕವ
ಸಂe-mn␣*ೕ ಪuರು%␣ೂೕತ*o␣ೕ’’

g␣ಶqನಂR␣`␣ r␣ೕಖನ,-r␣ — 261

3 of 44

ಅಪ6ಪ0-ನ
ಅಪrಪ ಎನುFವ ಶಬs1␣b =␣d␣f6␣ಂದ ತ*+k␣S␣ದ
t␣ಲ<ಲು ಮೃದು?+ದ ಮತುV ಸ(␣ಯಲು
S␣=␣*+ದ ಭvN ಎಂದU␣fೕ ಅಥ`. ಆದy␣,
ಅp␣ರಸ ಅಥ?+ z+k␣l␣ ಎನುFವ ಪB+ಥ`ವನುF
ಇಂದು ಅಪrಪ ಎನುFವ ಶಬs5␣ಂದ
ವNವಹk␣ಸುO+Vy.␣ ವಸುVತಃ, *+ವuj␣ೕ
=␣d␣f6␣ಂದ ತ*+k␣S␣ದ S␣=␣*+ದ ಭvNವನುF
ಅಪrಪ ಎಂದು ಕy␣ಯಬಹುದು.
ಅಪrಪದ;␣< ಎಷುf ರಂಧ.ಗ^␣ರುತV~␣•␣ೂೕ ಅಷುf
G+ಲ ಅವ6␣l␣ (␣H␣ೕಷಸುಖ j␣ೂy␣ಯುತVj␣
ಎಂದು 8+ಸ:ಗಳ;␣< P␣ೕ^␣ರುವದk␣ಂದ ಅದು
ಅp␣ರಸ~␣ೕ ಎಂದು ?+5␣ಸುವವk␣B+sy.␣ ಅದು
ತಪuc. =␣d␣f6␣ಂದ *+ವuj␣ೕ ಪB+ಥ`ವನುF
7+R␣ ಅದನುF ತುಪcದ;␣< ಅಥ?+ ಎ€␣•ಯ;␣<
ಕk␣B+ಗ ರಂಧ.ಗಳuಂƒ+„␣•␣ೕ ಉಂƒ+ಗುತV~␣.
=␣ೕz+„␣ ಅp␣ರಸವq␣Fೕ ಅಪrಪ ಎನುFವ
ಶಬs5␣ಂದ ಕy␣ಯ…␣ೕಕು ಎನುFವ ?+ದದ;␣<

g␣ಶqನಂR␣`␣ r␣ೕಖನ,-r␣ — 261

4 of 44

ಹುರು^␣ಲ.< ಅp␣ರಸವr ಅಪrಪ~␣ೕ.
ಅp␣ರಸ~␣rಂj␣ೕ ಅಪrಪವಲ<.
ವಸುVತಃ, ಅಪrಪ, ಅಂದy␣ =␣d␣f6␣ಂದ
ತ*+k␣S␣ದ ಮೃದು S␣=␣ ಭvNವನುF
ಅI␣ಕ7+ಸದ;␣< (␣†+ನ 7+ಡಲು ಬಲ?+ದ
G+ರಣ(␣j␣. ಪuರುU␣ೂೕತVಮ7+ಸದ ವ.ತಗಳu
ಅp␣*+ದ ಹಣದ ಖg␣`6␣ಂದ 7+ಡ…␣ೕG+ದ
ವ.ತಗಳಲ<. ಹಣ(␣ದsವರು ಹಣವನುF ‡+ಧq␣z+„␣
ಬಳಸ"␣ೕ …␣ೕಕು, ಆದy␣, ಅಶ3t␣ೕಧ
m+ಜಸೂಯಗಳಂ‰␣ 1␣ೕವಲ ಹಣ(␣ದsವರು
7+ತ. ಅI␣ಕ7+ಸದ ವ.O+ನುX+Yನ
7+ಡಬಹುದು ಎಂದಲ<. ಇದು ಬಡವರೂ,
6␣Š␣bಂಚನರೂ ಸುಲಭ?+„␣ ಅನುX+Yನ
7+ಡಬಹುB+ದ ಧಮ`.
ಅa␣bಯನುF q␣q␣S,␣ ಕುd␣f =␣ಟfನುF 7+R␣ ಆ
=␣d␣fl␣ …␣ಲ< 1␣ೂಬŒk␣, ಸ3ಲc ಎಳu• ಇ(␣ಷfನುF
Ž␣ೕk␣S␣ ತುಪcದ;␣<•␣ೂೕ ಎ€␣•ಯ;␣<•␣ೂೕ ಕk␣ದy␣
ರುg␣*+ದ ಅp␣ರಸ S␣ದ.• ಅದನುF
ತ*+k␣ಸ;␣1␣b (␣H␣ೕಷ?+„␣ ಅಡುl␣ಯವರನುF

g␣ಶqನಂR␣`␣ r␣ೕಖನ,-r␣ — 261

5 of 44

ಕy␣ಸ…␣ೕG+„␣ಲ.< ಬಹಳ ಮೂಲNದ
ಪB+ಥ`ಗಳನುF 1␣ೂಂಡು ತರ…␣ೕG+„␣ಲ<.
ಮq␣ಯ;␣<•␣ೕ 6␣ತN ಬಳಸುವ
ಪB+ಥ`ಗ^␣ಂದ"␣ೕ ಅದನುF 6␣m+*+ಸ?+„␣
ತ*+k␣ಸಬಹುದು. ( ಅt␣ಕ,-ಸದ 0-ನಗಳu
ಈ ಉಪM+Nಸದ;␣< ಇದರ ಕುk␣ತು ಮತVಷುf
(␣ಷಯಗ^␣~␣. 1␣ೕ^␣)
=␣ೕl␣ ಸುಲಭ?+„␣ ಬಡವರ 1␣ೖl␣ಟಕುತVj␣
ಎನುFವದk␣ಂದ"␣ೕ ಇದನುF 7+R␣ B+ನ
7+ಡ…␣ೕಕು ಎಂದು 8+ಸ:ಗಳu (␣I␣S␣ದವu.
ಒಂದು =␣R␣ ಒಣ ಅವಲa␣bl␣ೕ ಒ;␣ದ
l␣ೂೕ’+ಲಕೃಷ•, ಭa␣VJ␣ಂದ ಅಪrಪವನುF 7+R␣
B+ನ 7+R␣ದy␣ ಒ;␣ಯುವ5␣ಲ<~␣ೕ? ಅವನ
G+ರುಣNದ ಒಂದು ಮುಖವU␣fೕ ಇದು.
ವಸುVತಃ, ಅಪrಪವU␣fೕ ಅಲ<, ತನF •␣ೂೕಗN‰␣l␣
ಏನನುF 7+R␣ B+ನ 7+ಡಲು ಶಕN~␣rೕ ಆ ಎಲ<
ಭvNಗಳನುF 7+R␣ ”+.ಹ•ಣk␣l␣ B+ನ
7+ಡ…␣ೕಕು. ‘‘ಅu-Iತ;ನಂತಃ ಖಲು
ತತqJ␣ೂೕg␣S␣ೖಃ’’ ಭಗವ–ತತ3ವನುF p␣^␣ದ

g␣ಶqನಂR␣`␣ r␣ೕಖನ,-r␣ — 261

6 of 44

ಜನk␣l␣ ಅದನುF ಸಮ—␣`S␣B+ಗ, ಅವರು ನಮ•
t␣ೕ;␣ನ ˜␣™ಮ5␣ಂದ ಅದನುF t␣ದsy␣ ಸ3ಯಂ
ಭಗವಂತ ಅವರ;␣< 6␣ಂತು O+ನುಂಡು ನಮ•ನುF
ಅನುಗ.=␣ಸುO+Vq.␣
0-ನ ,-ಡುವ 9-ಮಥ;< =␣ಂ?␣ತೂ*
ಇಲBC-0-ಗ
ಇನುF, *+ವ ಪB+ಥ`ವನೂF 7+R␣ 6␣ೕಡುವ
ಶa␣VJ␣ಲ< ಎಂದy␣, g␣ಂ‰␣J␣ಲ<. ಪB+•ಸನ š+a␣
ಕಣು• ಮುg␣h ಕು^␣ತು ಪರ7+ತ•ನ ಮೂವತೂ•ರು
ರೂಪಗಳನುF ಮನS␣›ನ;␣< œ␣ೕ6␣S,␣ ಅದು•ತ?+ದ
ಭvNಗಳನುF ಮನS␣›ನ;␣<•␣ೕ 6␣ž␣`S␣, ಎ"␣l␣
ಬR␣S␣ದಂ‰␣ Ÿ+(␣S,␣ ‘‘ಉಣು• ‡+3ž␣!’’ ಎಂದy␣
ಪರ7+ತ• ”+.ಹ•ಣರ;␣< 6␣ಂತು
S␣3ೕಕk␣S␣5␣sa␣bಂತಲೂ P␣ +h„␣ —␣™ತM+„␣
S␣3ೕಕk␣ಸುO+Vq.␣ ಇU␣fೕ, ಈ k␣ೕp␣*+„␣
7+ನಸಪr¡␣ಯನುF 7+ಡಲು
ಖಂಡುಗಖಂಡುಗದಷುf ಭa␣V ನಮ•;␣<ರ…␣ೕಕು.

g␣ಶqನಂR␣`␣ r␣ೕಖನ,-r␣ — 261

7 of 44

ಇನುF, ಮš+ಪ.ಯತFಗ^␣ಂದ ಕ6␣ಷY 33
ಅಪrಪಗಳನುF S␣ದ• ಪR␣S,␣ ಅಷf ವಸುಗಳu,
ಏG+ದಶ ರುದ.ರು, B+3ದಶ ಆ5␣ತNರು,
Ÿ+ರp␣ೕಶನ ಮತುV ಭಗವಂತನ 33 ರೂಪಗಳನುF
g␣ಂp␣S␣ ”+.ಹ•ಣk␣l␣ B+ನ 6␣ೕಡ…␣ೕಕು. B+ನದ
ಸಂಪrಣ` (␣I␣ಯನುF ಮುಂ5␣ನ "␣ೕಖನದ;␣<
ಪ.ಕd␣ಸು‰␣Vೕq␣.
ಅಪ6ಪ0-ನದ ಕುE␣ತು F␣ರ9-Gರ H␣ೕಡ
‘‘ಮಂx␣yN␣ೕx␣ೖಶM z␣ೂೕ ದ0-;{
ತmಯf␣|ಂಶದಪ6ಪಕ} |
e-mn␣6IೕF␣ g␣ಪu~-ಂ ಲ•␣€ಂ
ಪuತm•␣i-mR␣ಸಂತF␣}’’
ಪuರುU␣ೂೕತVಮನ G+ರುಣN ಎಷುf =␣k␣B+ದದುs
ಎಂದy␣ ಅp␣ೕ ಕR␣t␣ ಖg␣`6␣ಂದ
ತ*+k␣ಸಬಹುB+ದ ಈ ಅಪrಪವನುF
S␣ದ•ಪR␣S,␣ ಅವನ 33 ರೂಪಗಳನುF ಅವuಗಳ;␣<
g␣ಂp␣S␣ ”+.ಹ•ಣk␣l␣ ಮಂತ.ಪuರಸ›ರ?+„␣
6␣ೕR␣ದy␣ ಪರ7+ತ• ~␣ೖಷ•ವm+ದ ಮಕbಳu

g␣ಶqನಂR␣`␣ r␣ೕಖನ,-r␣ — 261

8 of 44

t␣ೂಮ•ಕbಳu ಮk␣ಮಕbಳನುF 6␣ೕಡುO+Vq,␣ ಅU␣fೕ
ಅಲ< ಅವರ G+ಲದವy␣l␣ =␣ಂಗದ
ಮP␣ೖಶ3ಯ`ವನುF ದಯ’+;␣ಸುO+Vq.␣
‘ಇj␣ೕನು ಅಪrಪB+ನ’ ಎಂದು p␣ರ‡+bರ
7+ಡುವವk␣l␣ …␣ಳz+ದy␣ p␣k␣ದುಂಬುವ
ಬವ€␣ಯನುF, 7+ತು 1␣ೕಳj␣ ಮ"␣ತು ನ¢␣ವ
P␣ಂಡp␣ ಮಕbಳನುF 6␣ೕR␣£␣ಡುO+Vq.␣
‘‘ದ0-;S␣ೕC-ಪ6‚␣x␣ೂೕ ದುಃಖo␣ೕವ’’ G+ರಣ,
8+ಸ:ದ *+ವ (␣†+ನವr ವNಥ`ವಲ<.
`␣ಜ, ಅಪ6ಪ0-ನ ಎನುIವದು g␣0-;0-ನ
ಅಭಯ0-ನಗಳಷು† S␣ೂಡ‡ದಲB. ಭೂ0-ನ,
ˆ␣ರಣ;0-ನದಷು† H␣r␣ಯುಳŠದ‹ಲ.B ಆದN␣,
ಬಡತನದ H␣ೕ•␣ಯ_␣B H␣ಂದು ಬಳ_␣
Ž␣ೂೕಗುF␣*ರುವ ಭಕ*`␣•␣ ಪರ,-ತ• x␣ೂೕE␣ದ
0-E␣. Y␣Zಕೃಷ•`␣•␣ `␣ೕಡಲು ಏ^-ದರೂ `␣ೕಡು
ಎಂದು ಸು0-ಮ Ž␣ಂಡF␣ಯನುI J␣ೕ‘␣ದN␣,
ಅವಳu ಹತು* ಜನರ ಮl␣•␣ Ž␣ೂೕ“␣ ಮೂರು ˆ␣”␣
ಅವಲ=␣GಯನುI ತಂದಳu. ಪರ,-ತ• ಅದl␣Iೕ
o␣ದ.‹ ಅವನು ತಂದ ಒಣ ಅವಲ=␣G
ಅಮೃತ=␣Gಂತ f␣ˆ␣d-ದದು‹ ಎಂದಲB,

g␣ಶqನಂR␣`␣ r␣ೕಖನ,-r␣ — 261

9 of 44

•␣•␣ಯ^-ದ ಪರ,-ತ•`␣•␣ ಏನ^-Iದರೂ
`␣ೕಡH␣ೕಕು, ಬE␣•␣ೖ_␣ Ž␣ೂೕಗP-ರದು, ಎನುIವ
ಸು0-ಮನ ಭ=␣*ಪ6ಣ< ಬಯJ␣ ˆ␣E␣0-ದದು‹
ಎಂದು.
š+l␣•␣ೕ, ಸುಲಭ‡+ಧN?+ದ ಅಪrಪವನೂF
7+ಡಲು ‡+ಧN(␣ಲ<ದಷುf ಬಡತನ(␣B+sಗ,
ಸುB+ಮನ P␣ಂಡp␣ 7+R␣ದ š+l␣, ಹO+Vರು
ಜನರ ಮq␣ಯ;␣< p␣k␣B+ದರೂ ಸk␣,
ಪB+ಥ`ಗಳನುF ತಂದು ಅಪrಪವನುF 7+R␣
ಭa␣VJ␣ಂದ ”+.ಹ•ಣk␣l␣ 6␣ೕR␣ದ;␣< ಪರ7+ತ•
ಸುB+ಮ6␣l␣ ಒ;␣ದ š+l␣•␣ೕ
ನಮl␣ೂ;␣ಯುO+Vq.␣ ಸಂಶಯ(␣ಲ.<
H␣ೂಗ–␣ಯಷು† ಕಮ<ಗ‘␣•␣ೂ_␣ದು,
ತೃಣe-mಯC-ದ —-ನJ␣ೂG_␣ದು,
˜␣ಂದುಸಮC-ದ ಭ=␣*•␣ ಒ_␣ದು
ಅನಂi-ನಂತc-_␣ೕನC-ದ o␣ೂೕ™ವl␣Iೕ
ದಯe-_␣ಸುವ ಕರುk-ಳug␣•␣ ಇದು
ಅ9-ಧ;›␣ೕ ?

g␣ಶqನಂR␣`␣ r␣ೕಖನ,-r␣ — 261

10 of 44

0-ನ ,-ಡುವ ಮುನI J␣ಲವu ಎಚMರಗಳu
ಮ‰␣Vರಡು 7+ತನುF ಅಪrಪB+ನದ
ಸಂದಭ`ದ;␣< P␣ೕಳ…␣ೕಕು. *+m+ದರೂ
ಅಪrಪB+ನವನುF ಕುk␣ತು p␣ರ‡+bರ5␣ಂದ
7+ತM+R␣ದy␣, ಅವರ ಜ‰␣ಯ;␣< ಸಂಪಕ`ವq␣Fೕ
‰␣ೂy␣ದು £␣R␣. G+ರಣ, ಅವರು ಪರ7+ತ•ನ
G+ರುಣNವನುF "␣ೕವR␣ 7+ಡುp␣VB+sy.␣
*+ವuj␣ೕ ”+.ಹ•ಣ ಅಪrಪB+ನವನುF
ಅವ¤␣J␣ಂದ ‰␣l␣ದು1␣ೂಳu•p␣Vದsy␣ ಆತನನೂF
ಹp␣Vರ Ž␣ೕk␣ಸ…␣ೕR␣, G+ರಣ, ಅವನು ಭಗವಂತನ
ಆ¤␣ಯq␣Fೕ ž␣ೕರುp␣VB+sq.␣ ಬಂz+ರ B+ನ
1␣ೂಟfy␣ ಆದರ5␣ಂದ, ಅಪrಪ B+ನ1␣ೂಟfy␣
ಅಸ¢␣¥J␣ಂದ ‰␣l␣ದು1␣ೂಂಡy␣ ಅವನು
B+M+ಹ`q␣ೕ ಅಲ<. ‘‘ಅಸಂತು%␣ೂ†ೕ R␣qœ␣ೂೕ
ನಷ†ಃ’’ ಅವನ ”+.ಹ•ಣN1␣bೕ ಅದk␣ಂದ
ಕುಂದುಂƒ+ಗುತVj.␣
ಇನುF, ‡+ಯಂG+ಲದ ಪ.ವಚನದ
ಸಮಯದ;␣<•␣ೂೕ, ಅಥ?+, *+ವuB+ದರೂ
ಒಂದು ಸಂದಭ`ದ;␣< ಒಬŒ =␣k␣ಯ
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ಪಂR␣ತy␣ೂೕ, ಅಥ?+ ‡+3ž␣ಗ¦␣§ೕ ಬಂ5␣B+sಗ
ಅವy␣ೂಬŒk␣l␣ೕ ಎಲ<ರೂ ಅಪrಪB+ನವನುF
7+ಡಲು ಮುಂB+ಗ…␣ೕR␣. ಅದು ಕ.ಮ~␣ೕ ಅಲ<.
ಇರುವ ಬು5␣•ಯನುF ಸ3ಲc?+ದರೂ
ಉಪ•␣ೂೕ„␣ಸ5␣ದsy␣ P␣ೕl␣ ?
B+ನ 7+ಡುp␣Vರುವದು ಭvNವನುF. B+ನ
S␣3ೕಕk␣S␣ದ ವNa␣V ಅದನುF p␣ಂB+ಗ 7+ತ.
6␣ಮl␣ ಫಲ j␣ೂy␣ಯುತVj␣. ಒಬŒq␣ೕ ”+.ಹ•ಣ
33 S␣=␣ಯ ಅಪrಪಗಳನುF p␣ನFಲು
‡+ಧN?+ಗುವ5␣ಲ<. ಅಂ¨+ದsರ;␣< ನೂm+ರು
ಜನ ಬಂದು ಅಪrಪಗಳನುF 6␣ೕR␣ದy␣
ಅವM+ದರೂ ಏನು 7+ಡಲು ‡+ಧN ? ಮತುV,
ಇಂ5␣ನ 5␣ವಸದ;␣< 1␣ಲ~␣ೕ ಅM+ +k␣
ಪಂR␣ತರನುF £␣ಟfy␣ ತುಂಬ ಜನ ”+.ಹ•ಣರು
ಮR␣ t␣ೖ;␣l␣ಯನುF ’+;␣ಸುO+Vy.␣ =␣ೕz+„␣
6␣ೕವu ಮq␣J␣ಂದ ಪ.ವಚನಮಂ5␣ರಗ^␣l␣
ಮಠಗ^␣l␣ ‰␣l␣ದು1␣ೂಂಡು P␣ೂೕ„␣
ಅಪrಪಗಳನುF 1␣ೂಟfy␣ ಅವರು p␣ನುFವ5␣ಲ.<
ಅ6␣?+ಯ`?+„␣ ಅವರು ಅದನುF …␣ೕy␣ಯವk␣l␣
6␣ೕಡ"␣ೕ …␣ೕಕು. =␣ೕz+„␣ 7+R␣ದ B+ನ ವNಥ`.
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ಅದರ ಬದಲು, ಒಂದು (␣B+N—␣ೕಠ1␣b P␣ೂೕ„␣.
ಒಬŒರು, ಇಬŒರು, ಮೂವರು (␣B+Nª␣`ಗ^␣ಂದ
ಆರಂಭ 7+R␣1␣ೂಂಡು ನೂm+ರು (␣B+Nª␣`ಗಳu
8+‡+:Ÿ+Nಸ 7+ಡುp␣Vರುವ (␣B+Nಲಯಗಳu,
(␣B+N—␣ೕಠಗಳu ನಮ•;␣<~.␣
ಒಬŒq␣ೕ (␣B+Nª␣`J␣ದsy␣, ಒಂj␣ೕ 5␣ವಸ 33
ಪB+ಥ`ಗಳನುF 7+R␣ ಅದನುF ಅವನು
p␣ನF…␣ೕಕು ಎಂದು ಅ˜␣ೕ«␣ಸ…␣ೕR␣. ‡+ಧN(␣ಲ<.
ಅದು. ಅವk␣l␣ ಇR␣ಯ p␣ಂಗ^␣z+ಗುವಷುf
ಪB+ಥ`ವನುF 6␣ೕR␣ ಬ6␣F. ಮೂವk␣ದsy␣
ಹq␣ೂFಂದು 5␣ವಸಗ^␣z+ಗುವಷುf 6␣ೕR␣ ಬ6␣F. 33
ಜನk␣ದsy␣ ಅವk␣l␣ P␣ೂ¬␣f ತುಂಬುವಷುf
ಅವರ˜␣ೕ«␣ಸುವ ಭvNವನುF ಒಂj␣ೕ 5␣ವಸ
7+R␣S␣ ಬR␣S.␣ ಅp␣ರಸವq␣Fೕ B+ನ 6␣ೕಡ…␣ೕಕು
ಎಂದು ?+ದ1␣b ಕೂಡ…␣ೕR␣. p␣ನುFವ ವNa␣V
ಅ˜␣ೕ«␣ಸುವ ಭvNವನುF, ಅದು
S␣=␣*+ದB+s„␣ರಬಹುದು,
-+ರB+s„␣ರಬಹುದು ಅದನುF 6␣ೕR␣. ಅವರು
ಅದನುF p␣ಂದು ತೃಪVm+ದy␣ ಪರ7+ತ•

g␣ಶqನಂR␣`␣ r␣ೕಖನ,-r␣ — 261

13 of 44

6␣®␣hತ?+„␣ ತೃಪVM+ಗುO+Vq␣. ಅಪrಪ ಅತNಂತ
ಸುಲಭ‡+ಧN?+ದ ಪB+ಥ` ಎಂದು 8+ಸ:ದ;␣<
ಉ"␣<ೕಖl␣ೂಂR␣j␣ಯU␣f. ನಮ• ಆª␣`ಕ
•␣ೂೕಗN‰␣l␣ ಅನು‡+ರ?+„␣ *+ವuj␣ೕ (␣=␣ತ
ಭvNವನುF B+ನ 6␣ೕಡಬಹುದು.
ಅU␣fೕ ಅಲ<. p␣ೕರ p␣ಳuವ^␣1␣J␣ಲ<5␣ದsರೂ,
ಸಜ¯ನM+ದ ಒಬŒ ಬಡ”+.ಹ•ಣನನುF
ಗುರುp␣S␣1␣ೂ^␣•. ಅವನ ಮq␣l␣ ಒಂದು
p␣ಂಗ^␣z+ಗುವಷುf, ಅಥ?+, ಹ5␣q␣ೖದು
5␣ವಸಗ^␣z+ಗುವಷುf, ಅಥ?+
ಒಂj␣ೂಪcp␣Vz+ಗುವಷುf, ಅಥ?+ 6␣ಮl␣
ಶa␣VJ␣ರುವಷುf ದವಸ †+ನNಗಳನುF 6␣ೕR␣.
ಭಗವಂತ 6␣®␣hತ?+„␣ ತೃಪVM+ಗುO+Vq␣.
ಸಂಶಯ(␣ಲ.<
ಅದು £␣ಟುf, ತು°+Ÿ+ರ 7+ಡುವಷುf
ಅಪrಪಗಳನುF ‡+ವ`ಜ6␣ಕ
ಸ7+ರಂಭ~␣ಂಬಂ‰␣ ಒಬŒq␣ೕ ಪಂR␣ತ6␣l␣
‘‘ಅt␣ಕಸ; ಅt␣ಕಂ ಫಲ}’’ ಎನುFO+V B+ನ
7+ಡ…␣ೕR␣.
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ಅಪrಪ ಇದು, ಕಂಡ ಕಂಡ;␣,< P␣ೂತVಲ<ದ
P␣ೂತV;␣< B+ನ 7+ಡುವ ಪB+ಥ`ವಲ<.
p␣ನF;␣G+b„␣ 6␣ೕಡುವ ಪB+ಥ`ವದು.
1␣ೂಂಡವನು ಹS␣5␣ರ…␣ೕಕು. p␣ನುFವ
ಸಮಯ?+„␣ರ…␣ೕಕು. ”+.ಹ•ಣರು p␣ನFಲು
•␣ೂೕಗN?+ಗುವಂ‰␣ ಶುದ•?+„␣
ತ*+k␣ಸಲcd␣fರ…␣ೕಕು. ಪರ7+ತ•ನ 33
ರೂಪಗ^␣l␣ ಅವನುF ಸಮ—␣`S␣ರ…␣ೕಕು. 33
j␣ೕವ‰␣ಗ^␣l␣ ಅವರ ಅಂತ*+`ž␣l␣ ತಪ`ಣ
6␣ೕR␣ರ…␣ೕಕು. ಆ 33 ರೂಪಗಳ
g␣ಂತq␣•␣ೂಂ5␣l␣ B+ನ 6␣ೕಡ…␣ೕಕು. ಆಗ
6␣ೕR␣ದy␣ ಅದ1␣b ಫಲ. ಇಲ<5␣ದs;␣< ಬk␣ಯ
ಆ*+ಸವU␣fೕ. ‘‘ಶmಮ ಏವ ˆ␣ J␣ೕವಲ}’’
ಮN␣ಯP-ರದ ಒಂದು ,-ತು.
ಅI␣ಕ7+ಸದ ಅ±␣7+6␣j␣ೕವ‰␣ ಎಲ<k␣ಂದ
p␣ರಸ²ತM+„␣, ‘‘ಮಲ’’ ಎಂದು
ಅವ7+6␣ತM+„␣ ‡+ಯಲು S␣ದ•?+„␣B+sಗ
=␣k␣ಯ j␣ೕವ‰␣ಗಳu ಅವನನುF ಸಂ‰␣ೖS␣
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~␣ೖಕುಂಠದ ®␣™ಹk␣ಯ ಬ^␣ಯ;␣< 1␣ೂಟುf
ಕಳu=␣ಸುO+Vy.␣ ಭಗವಂತನ ಬ^␣ P␣ೂೕ„␣ ತನF
ದುಃಖವನುF ‰␣ೂೕR␣1␣ೂಂ³+ಗ, ಕರು´+ಳu?+ದ
ಭಗವಂತ ಅವನನುF l␣ೂೕ"␣ೂೕಕದ;␣<ರುವ ತನF
ಪuರುU␣ೂೕತVಮ ®␣™ಕೃಷ•ರೂಪದ ಬ^␣
ಕy␣ದು1␣ೂಂಡು P␣ೂೕ„␣ ಆ ರೂಪ5␣ಂದ ಅವ6␣l␣
ಅನುಗ.ಹ 7+ಡುO+Vq.␣ ಹq␣Fರಡು 7+ಸಗಳ
ಅ±␣7+6␣ j␣ೕವ‰␣ಗ^␣ಂದಲೂ
ಅವ7+6␣ತM+ದ 6␣ೕನು ಆ ಹq␣Fರಡೂ
j␣ೕವ‰␣ಗ^␣l␣ ಒ¢␣ಯM+ಗು ಎಂದು ಭಗವಂತ
ವರವನುF 6␣ೕಡುO+Vq.␣ ಮತುV *+ವ G+ಲದ;␣<
7+R␣ದರೂ ಪ¢␣ಯ°+ಗದಷುf ಫಲಗಳನುF 6␣ನF
G+ಲದ;␣< 7+ಡುವ ಸ3ಲcಕಮ`ಗ^␣ಂದ"␣ೕ
‡+ಧಕರು ಪ¢␣ಯುO+Vy␣ ಎಂದು
ಅನುಗ.=␣ಸುO+Vq␣1.
ಆದy␣ ಆ ಫಲವನುF ಪ¢␣ಯ;␣1␣b •␣ೂೕಗN?+ದ
(␣ಷು•ಭa␣V ನಮ•;␣<ರ…␣ೕಕು. B+ನವನುF

1

ಅI␣ಕ7+ಸದ ಕುk␣ತ ಪ.ವಚನಗಳ;␣< ಈ ಕµ␣ (␣ಸ¶ತ?+„␣

6␣ರೂ—␣ತ?+„␣j␣. ಈ "␣ೕಖನದ ಕ¢␣ಯ;␣< ಪ.ವಚನ ;␣ಂಕುಗಳನುF
6␣ೕR␣j␣sೕq␣.
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‰␣l␣ದು1␣ೂಳu•ವ ವNa␣Vಯ;␣< ನಮ„␣ಂತಲೂ
ž␣„␣°+„␣ ಹk␣ಭa␣V ಮq␣ 7+R␣ರ…␣ೕಕು.
ಸುಮ•q␣ *+ಂp␣.ಕ?+„␣, ಅಥ?+ "␣ೂೕಭ5␣ಂದ
7+R␣ದy␣ ಉಪ•␣ೂೕಗ(␣ಲ.< 7+ಡ5␣ರುವj␣ೕ
ಒ^␣ತು. ಹಣ ಉ^␣ಯುತVj␣. ಇದನುF ಇಷುf
ಕಟು?+„␣ P␣ೕಳ;␣1␣b G+ರಣ, ®␣™ಮB+ +ಯ`ರ
ತಮ•ಂ5␣m+ದ ಮš+·+6␣ವಯ`m+ದ
®␣™(␣ಷು•p␣ೕಥ`ರ 7+ತು —
‘‘ನ ಲಭ;x␣ೕ g␣ಷು•ಭJ␣*ೕಃ
ˆ␣ೕನi-q[ 0-ತೃಭುಂಜx␣ೂೕಃ’’
0-ನ `␣ೕಡುವವನ_␣B ಮತು*
x␣•␣ದುJ␣ೂಳuŠವವನ_␣B g␣ಷು•ಭ=␣* ಶmS␣ž —-ನಗಳu
ಇಲBC-ದ_␣B u-–␣ೂ|ೕಕ*C-ದ ಫಲ
S␣ೂN␣ಯುವR␣ಲB.
1␣ೂಡುವ B+ನವನುF 6␣ೕಡುp␣Vರುವವನು
ಭಗವಂತ, S␣3ೕಕk␣ಸುವ B+ನವನುF
‰␣l␣ದು1␣ೂಳu•p␣Vರುವವನು ಭಗವಂತ,
ಪB+ಥ`ಗಳ ಒಳ„␣ರುವವನು ಭಗವಂತ. ಅವನು
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ಸತNಸಂಧ. ಅವನ ?+ಕN ಎಂ5␣ಗೂ
ಸು¸+•ದದsಲ,< ಅತNಲc?+ದ ‡+ಧನ5␣ಂದ"␣ೕ
ಮಹತVರ?+ದ ಫಲವನುF 6␣ೕಡುವ
ಮš+‡+ಮಥN`ದ ಕರು´+ಳu ಅವನು, ಅವನ
ಆಟ(␣ದು ಎಂಬ ಶ.B+•ಪrವ`ಕ?+ದ ·+ನ
ಮತುV 6␣ಶhಲ?+ದ ಭa␣V ಇ(␣ದsy␣ 7+ತ. 6␣ೕಡುವ
*+ವuj␣ೕ B+ನವr ಫಲಪ.ದ?+ಗುತVj.␣
R␣ೕಪ0-ನ
ಪuರುU␣ೂೕತVಮ7+ಸದ;␣< (␣=␣ತ?+ದ
ಪ.p␣•␣ೂಂದು ವ.ತ, ಪ.p␣•␣ೂಂದು B+ನ
‘‘ಸುಲಭq␣ೂೕ ಹk␣, ಸುಲಭq␣ೂೕ ಹk␣’’ ಎಂದು
ಪರ7+ತ•ನ G+ರುಣNವನುF ‡+k␣ ‡+k␣
P␣ೕಳuತV~␣.
‘‘ಕತ<ವ;ಂ R␣ೕಪ0-ನಂ ಚ
ಪuರು%␣ೂೕತ*ಮತುಷ†z␣ೕ |
x␣ೕನ x␣ೕ F␣ೕವm0-E␣ದmŸಂ
ಸಮೂಲಂ ^-ಶo␣ೕಷ;F␣”
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ಶa␣VJ␣ದs;␣< ಬಂz+ರದುs, …␣^␣•ಯದುs ಇಲ<5␣ದs;␣<
O+ಮ.B+sದರೂ 5␣ೕಪಗಳನುF 7+R␣S,␣
ಅವuಗಳ;␣< ತುಪcವನುF š+a␣, ಅ„␣FಯನುF
…␣ಳ„␣S,␣ ಬೃಹM+Fರ5␣ೕಯ ಪum+ಣದ;␣<
P␣ೕ^␣ರುವಂ‰␣, l␣ೂೕ"␣ೂೕಕದ;␣<ರುವ
ಪರ7+ತ•ನ ¡␣ೂNೕp␣ೕರೂಪವನುF g␣ಂp␣S␣
(ಉಪM+Nಸದ;␣< ಇದರ (␣ಸ¶ತ (␣ವರ€␣J␣j␣,
ಗಮ6␣S)␣ 6␣ತNದ;␣< ಪರ7+ತ•ನ ಪr¡␣ಯನುF
7+ಡುವ ”+.ಹ•ಣk␣l␣ B+ನವM+F„␣ 6␣ೕಡ…␣ೕಕು.
ಅತNಂತ p␣ೕವ.?+ದ B+k␣ದ.¹ವr
5␣ೕಪB+ನ5␣ಂದ (␣M+ಶ?+ಗುತVj␣. 6␣®␣hತ?+„␣
ಸಂಪp␣Vನ ಅ±␣ವೃ5␣s*+ಗುತVj␣.
ಇದs ಸಂಪತVq␣Fಲ< ಕ¦␣ದು1␣ೂಂಡು,
ಬಂಧುಗ^␣„␣ಂದಲೂ p␣ರಸ²ತm+„␣
G+ಡು’+°+„␣ದs ಮ0␣„␣™ವ ಮತುV ಸುಂದk␣ೕ
ಎಂಬ ದಂಪp␣ಗಳu ಉಗ.j␣ೕವ ಎನುFವ
”+.ಹ•€␣ೂೕತVಮ6␣ಂದ ಈ 5␣ೕಪB+ನದ
ಮಹತV ºವನುF ಪ¢␣ದು, ಅವ6␣ಂದ ಉಪ5␣ಷfm+„␣
ಪuರುU␣ೂೕತVಮ7+ಸದ;␣< ಪರ7+ತ•ನ ಮುಂj␣
ಒಂದು p␣ಂಗಳu ಅಖಂಡ5␣ೕಪವನುF …␣ಳ„␣S␣
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ಅದನುF ”+.ಹ•ಣk␣l␣ B+ನ 6␣ೕಡುO+Vy.␣ ಅದರ
ಫಲ?+„␣ ಭೂk␣ ಸಂಪತVನುF ಪ¢␣ಯುO+Vy,␣
ಮುಂ5␣ನ ಜನ•ದ;␣< g␣ತ.”+ಹು ಮತುV
ಚಂದ.ಕ°+ ಎಂಬ P␣ಸk␣6␣ಂದ
ಮš+m+ಜಪದ(␣ಯನುF ಪ¢␣ಯುO+Vy,␣ ಅU␣fೕ
ಅಲ< ಆ ಜನ•ದ;␣< ಅಗಸ»ರನುF ಗುರುಗಳM+F„␣
ಪ¢␣ದು ಅವk␣ಂದ ·+q␣ೂೕಪj␣ೕಶವನುF
ಪ¢␣ಯುO+Vy.␣ (ಉಪM+Nಸದ;␣< ಕµ␣
ಪrಣ`?+„␣ 6␣ರೂ—␣ತ?+„␣j␣.)
ಬದk␣G+ಶ.ಮದ;␣<ರುವ M+m+ಯಣ
ರೂ—␣*+ದ ಪರ7+ತ• M+ರದk␣l␣ P␣ೕ^␣ದ
ಕµ␣J␣ದು. 5␣ೕಪB+ನ ಸ3ಯಂ ಅತNಂತ
ಮಹತV ºದುs. ಪr¡␣ 7+ಡು?+ಗ ಪರ7+ತ•ನ
ಮುಂj␣ 5␣ೕಪವನುF …␣ಳ„␣ಸುವದು,
ನಂB+5␣ೕಪವನುF ನಂದದ š+l␣ j␣ೕವರ
ಮq␣ಯ;␣< ಉk␣ಸುವದು, ಗುರುಗಳ ಸ6␣Fಯ;␣<
5␣ೕಪವನುF ಹಚುhವದು, ·+ನಪ.ದ ಎಂದು
8+ಸ:ಗಳu p␣^␣ಸುತV~␣.
‘‘R␣ೕಪಸಂz␣ೂೕಜ^-[ —-ನಂ ಪuತm~- ␣ೂೕ
ಭ›␣ೕ[ ಧುmವ}’’ ಎಂದು ®␣™m+ಯರ
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ವೃಂB+ವನದ ಮುಂj␣ ಹಚುhವ 5␣ೕಪ
·+ನವನೂF , ~␣ೖಷ•ವm+ದ ಮಕbಳನೂF
ಕರು0␣ಸುತV~␣ ಎಂದು ಅಪc´+• +ಯ`ರು
m+ಯರŽ␣ೂVೕತ.ದ;␣< P␣ೕಳuO+Vy␣.
ಪuರುU␣ೂೕತVಮ7+ಸದ;␣< 7+ಡಲcಡುವ
5␣ೕಪB+ನವಂತೂ ಅp␣ೕ P␣g␣hನ ಫಲವನುF
6␣ೕಡುತVj␣ ಎಂದು ಅಗಸ»ರು P␣ೕಳuO+Vy␣ ‘‘ತR␣ದಂ R␣ೕಪ0-ನಂ ˆ␣
ರ,-ವೃR␣žಕರಂ ನೃk-} ॥
ಧನh-ನ;ಪಶುC-mತಪuತm•␣ತmಯಶಸGರ} |
5␣ೕಪB+ನವನುF 7+ಡುವದk␣ಂದ ಮನS␣›ನ;␣<
·+ನದ ಅ±␣ವೃ5␣•*+ಗುತVj␣. ಮq␣ಯ;␣< ಧನದ
ಅ±␣ವೃ5␣•*+ಗುತVj␣. ಕಣಜದ;␣< †+ನNಗಳu
(␣ಪuಲ?+ಗುತV~.␣ 1␣ೂd␣fl␣ಯ;␣< ಪಶುಗಳu
ಸಮೃದ•?+„␣ ಬದುಕುತV~.␣ ವಂಶದ;␣< ಪuತ.
¼␣ತ.ರ ಅ±␣ವೃ5␣•*+ಗುತVj␣. "␣ೂೕಕದ;␣<
ಅದು•ತ?+ದ ಯಶಸು›ಂƒ+ಗುತVj.␣
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ವಂh-;ವಂಧ;ತqಶಮನಮ›␣ೖಧವ;ಕರಂ f␣|d-ಃ |
¡-ಜ;ದಂ ¡-ಜ;ಭmಷ†ಸ;
?␣ಂF␣i-ಥ<ಕರಂ ನೃk-} |
ಮಕb^␣ಲ<ದವರು ಭa␣VJ␣ಂದ 5␣ೕಪB+ನ
7+R␣ದy␣ ಮಕb¸+ಗ5␣ರಲು G+ರಣ?+ದ
j␣ೂೕಷ 6␣ವೃp␣V*+ಗುತVj␣.
ಮು‰␣½j␣ಯರು (␣8+3ಸಪrವ`ಕ?+„␣ 5␣ೕಪB+ನ
7+R␣ದ;␣< ~␣ೖಧವNದ ಭಯ ದೂರ?+ಗುತVj␣.
m+ಜN ಕ¦␣ದು1␣ೂಂಡವರು ಮ‰␣V m+ಜN
ಪ¢␣ಯುO+Vy.␣ ಅ˜␣ೕ«␣S␣j␣sಲ<ವr j␣ೂy␣ಯುತVj␣.
ಆS␣,V ¾␣ರವಗಳನುF ಕ¦␣ದು1␣ೂಂಡ ವNa␣V ಅವನುF
ಮ‰␣V ಪ¢␣ಯುವ ಅ˜␣ೕ¿␣J␣ಂದ
’+ಥ`‡+ರª␣ರೂಪವನುF q␣q␣ದು
5␣ೕಪB+ನವನುF 7+R␣ದ;␣< ಮ‰␣V ಅವನುF
ಪ¢␣ಯುO+Vq.␣ m+ಜಸೂಯ*+ಗದ
ಸಂದಭ`ದ;␣< ಪ¢␣5␣ದs ಭೂಮಂಡಲ
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ಆಪತNವq␣Fೕ ಕ¦␣ದು1␣ೂಂR␣ದs ’+ಂಡವk␣l␣ ಮ‰␣V
ಅದನುF ಅನುಗ.=␣S␣ದ ಅವ6␣„␣ದು ಅ‡+ಧN~␣ೕ ?

ಕ^-; g␣ಂS␣ೕತ ಭi-<ರಂ
ಗುV␣ನಂ ?␣ರ‚␣ೕg␣ನ} |
c-ಂi-¢␣ೕ< ಲಭx␣ೕ c-ಂi-ಂ
ಸುY␣ೕ~-ಂ ಚ ಪF␣ವmi-} ॥
ಕ6␣F1␣ಯರು ®␣™ಕೃಷ•ನ ಸ•ರ€␣•␣ೂಂ5␣l␣
5␣ೕಪB+ನವನುF 7+R␣ದ;␣,< ಬಹುG+ಲ
ಬದುಕುವ, ˜␣™ಮ?+ತ›ಲNದ ಮೂp␣`*+ದ
ಗಂಡನನುF ಪ¢␣ಯುO+Vy.␣
ಮದು~␣*+ಗದ ಬ.ಹ• +k␣
ಲ«␣ÀM+m+ಯಣರನುF g␣ಂp␣S␣ 5␣ೕಪB+ನವನುF
7+R␣ದ;␣< ಸುರೂಪ¸+ದ, ಸು®␣ೕಲ¸+ದ,
ಗುಣವp␣*+ದ P␣ಂಡp␣ಯನುF ಪ¢␣ಯುO+Vq.␣
ಮq␣ಯ;␣< ಭೂk␣ಹಣ(␣ರ…␣ೕಕು ಎಂದು
1␣ೂೕಶದಷುf ಸಂಪತVನುF ಅ˜␣ೕ«␣ಸುವ ವNa␣V
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ಭa␣VJ␣ಂದ B+3ರG+6␣?+S␣ಯನುF q␣q␣S␣ B+ನ
6␣ೕR␣ದ;␣< ತನl␣ •␣ೂೕಗN?+ದ ಸಂಪತVನುF
ಪ¢␣ಯುO+Vq.␣
g␣0-;¢␣ೕ< ಲಭx␣ೕ g␣0-;ಂ
ಸುf␣R␣žಂ f␣R␣žc-ಮುಕಃ |
J␣ೂೕಶc-o␣ೂೕ ಲ ␣ೕ{ J␣ೂೕಶಂ
o␣ೂೕ£-¢␣ೕ< o␣ೂೕ™,-ಪuId-{’’

ಕ;␣ಯುp␣Vರುವ (␣j␣N ತ"␣l␣ ಹತುVp␣Vಲ<, ದಡ¥ತನ
ಮq␣ 7+R␣j␣ ಎಂದು g␣ಂ‰␣l␣ೂಳz+„␣ರುವ
(␣B+Nª␣` „␣ೕO+ +ಯ`ನನುF q␣q␣ದು
5␣ೕಪB+ನವನುF 7+R␣ದy␣ (␣j␣NಯನುF
ಪ¢␣ಯುO+Vq.␣
ಮಂತ.S␣5␣•ಯನುF ಅ˜␣ೕ«␣ಸುವ ‡+ಧಕ
ಸವ`S␣5␣•ಪ.ದನನುF ಸಮಂತ.ಕ?+„␣ ಸ•k␣S␣
5␣ೕಪB+ನವನುF 7+R␣ದ;␣< S␣5␣•ಯನುF
ಗ^␣ಸುO+Vq.␣
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ಈ ಹಣ, ಈ P␣0␣•6␣ಂದ ನನl␣ೕM+ಗ…␣ೕಕು,
ಭಗವಂತ ನನl␣ …␣ೕಕು, ಅವನ ಭa␣V …␣ೕಕು,
ಅವನ ·+ನ …␣ೕಕು, ಅವ6␣ರುವ t␣ೂೕvದ;␣<
M+6␣ರ…␣ೕಕು ಎಂದು ಬಯಸುವ ಮುಮುvು
5␣ೕಪB+ನವನುF ಮುಕುಂದನನುF q␣q␣S␣
7+R␣ದy␣ t␣ೂೕvವq␣Fೕ ಪ¢␣ದು £␣ಡುO+Vq.␣
ಆದsk␣ಂದ ಸುಲಭ‡+ಧN?+ದ 5␣ೕಪB+ನವನುF
ಅವಶN?+„␣ ಪ.p␣•␣ೂಬŒರೂ 7+ಡ…␣ೕಕು.
S␣ೕವರ T-ವu ಏV␣ ಆಟ
®␣™ ಸÁp␣ಮುG+Vವ;␣ ಕೃX+• +ಯ`ರು
G+ರುಣN5␣ಂದ ಒತುV1␣ೂಟುf P␣ೕ^␣ರುವ (␣ಷಯ
*+?+ಗಲೂ ಮನS␣›ನ;␣<ರ…␣ೕಕು.
ಅI␣ಕ7+ಸದ;␣< ಸವ`¨+ ಸG+ಮ
ಕಮ`ಗಳನುF 7+ಡ”+ರದು “ಸ ¤-t␣,-ಸಕಃ
n␣6Zಕ*ಃ c-ಮ;ಕಮ<ಸು ಗˆ␣<ತಃ” ಎಂದು ®␣™
ಕೃX+• +ಯ`ರು ಪ.p␣’+5␣S␣B+sy.␣ =␣ೕz+„␣
*+ವuj␣ೕ k␣ೕp␣ಯ Â␣a␣ಕ
ಅ˜␣ೕ¿␣ಯ6␣Fಟುf1␣ೂಂಡು B+ನ 7+ಡತಕbದsಲ.<
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m+†+ಪuರುU␣ೂೕತVಮ —␣™ತM+ಗ;␣ ಎಂದು
B+ನ 7+R␣ದy␣ t␣ೕ;␣ನ ಎಲ<ವr
j␣ೂy␣ಯುತVj␣.
®␣™ (␣B+Nಪ.ಸನFp␣ೕಥ`®␣™’+ದಂಗಳವರು ಈ
ತತ3ವನುF ತುಂಬ ಚM+F„␣ ಮನz+0␣ಸುO+Vy␣ —
H␣ೕಡ ಎನುIವವE␣•␣ `␣ೕಡುವ S␣ೂN␣ `␣ೕನು
ರೂ¥␣ಯ ಬr␣Bl␣ೂೕ c-ಡುವR␣ಲB›␣6ೕ ।
`␣ೕ”␣ದ \-ಗ;ವu J␣ೕಡು i-ರS␣ ce-ಡH␣ೕJ␣r␣ೂೕ •␣mಢಪmಸನIl␣ ।।
6␣X+bಮ?+„␣ ಕಮ`ಗಳನುF ಆಚk␣ಸುವವk␣l␣
j␣ೕವರು ಸಕಲವನೂF 6␣ೕಡುO+Vq.␣ …␣ೕR␣ದವk␣l␣
…␣ೕR␣ದಷfನುF 7+ತ. 6␣ೕಡುO+Vq.␣
ಅI␣ಕ7+ಸದ;␣< ಸG+ಮ ಕಮ`ವನುF ಸವ`¨+
7+ಡುವಂp␣ಲ.< =␣ೕz+„␣ *+ವuj␣ೕ Â␣a␣ಕ
ಅ˜␣ೕ¿␣J␣ಂದ B+ನವನುF 7+ಡುವದು …␣ೕಡ.
8+ಸ:ದ"␣<ೕ P␣ೕ^␣B+sರಲ< ಎಂದy␣, ಅj␣ೕ j␣ೕವರ
ಆಟ.
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ಅI␣ಕ7+ಸದ;␣< ಸG+ಮ ಕಮ`ಗಳನುF
7+ಡ”+ರದು ಎಂದು (␣†+ನ 7+ಡುO+Vq.␣ ಈ
B+ನ1␣b ಇಂತಹ ಫಲ ಎಂದು ಆŽ␣ಯನೂF
‰␣ೂೕk␣ಸುO+Vq.␣ ಆŽ␣l␣ ಬ;␣*+ಗj␣ ಅವನ
ಆj␣ೕಶದಂ‰␣ 6␣X+bಮ?+„␣ ಕ7+`ಚರ€␣
7+R␣ದy␣ ಅನಂತ ಫಲವನುF ಕರು0␣ಸುO+Vq.␣
ಆŽ␣l␣ ಬ;␣*+„␣, j␣ೕವರ ಆj␣ೕಶವನುF
ž␣ೕk␣ದy␣ ಫಲವನುF ಕ¦␣ದು1␣ೂಳu•‰␣Vೕ~␣.
=␣ೕz+„␣ 5␣ೕಪ ಮುಂO+ದವuಗಳ B+ನ5␣ಂದ
ಮಹತVರ Â␣a␣ಕ ಫಲಗಳu ಉಂƒ+„␣•␣ೕ
ಉಂƒ+ಗುತV~␣. ಬಯಸj␣ೕ ಇರುವj␣ೕ ಅದನುF
ಪ¢␣ಯುವ 7+ಗ`. ನಮ• ಮನS␣›ನ t␣ೕ"␣
ನಮl␣ಷುf 6␣ಗ.ಹ(␣j␣ ಎಂದು ಪk␣ೕ«␣ಸುವ
7+ಗ`.

Y␣Zಮ[\-ಗವತ0-ನ
ಪuರುU␣ೂೕತVಮ7+ಸಗಳ;␣< 7+ಡುವ ಎಲ<
B+ನಗ^␣„␣ಂತಲೂ ಸ~␣rೕ`ತVಮ?+ದ B+ನ
ಸ +Ãಸ:ಗಳ ಗ.ಂಥಗಳ B+ನ.
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ಪರ7+ತ• ಗರುಡ6␣l␣ ಉಪj␣ೕ®␣ಸುವ
ಸಂದಭ`ದ;␣< ತತ3·+ನವನುF ಪ¢␣ಯುವ
7+ಗ`ಗಳನುF ಉಪj␣ೕ®␣ಸು?+ಗ, ಪuಸVಕB+ನ
ತತ3·+ನವನುF ಪ¢␣ಯಲು H␣™ಷY?+ದ 7+ಗ`
ಎಂದು p␣^␣ಸುO+Vq.␣ ~␣ೕದಗಳ ಪuಸVಕವನುF
B+ನ 7+R␣ದy␣ ~␣ೖ5␣ಕ?+ದ ·+ನವನುF
ಪ¢␣ಯುO+Vq␣ ಎಂದು.
ಪuರುU␣ೂೕತVಮ7+ಸದ;␣< (␣H␣ೕಷ?+„␣
ಗ.ಂಥB+ನವನುF ಭಗವಂತ (␣ಸುO+Vq.␣
ಅದರ;␣<ಯೂ ®␣™ಮÄŸ+ಗವತದ B+ನವನುF.
‘‘Y␣Zಮ[\-ಗವತಂ ದ0-;[
›␣ೖಷ•C-ಯ R␣qಜನ•l␣ೕ |
ಶ=␣*§␣MೕನI g␣ಲಂH␣ೕತ
ಚಲ,-ಯುg␣<¤-ರಯ¨’’
®␣™ಮÄŸ+ಗವತದ ಪuಸVಕವನುF (␣ಷು•ಭಕVM+ದ
”+.ಹ•ಣ6␣l␣ B+ನವನುF 6␣ೕಡ…␣ೕಕು. 6␣ೕಡುವ
ಶa␣VJ␣B+sಗ ಸವ`¨+ (␣ಲಂಬ 7+ಡ”+ರದು.
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6␣ೕರ t␣ೕ;␣ನ ಗು¦␣•ಯಲ<~␣ೕ ಮನುಷNನ
ಆಯುಷN ?
‘‘Y␣Zಮ[\-ಗವತಂ 9-£-[
ಭಗವದೂmಪಮದು©ತ} |
z␣ೂೕ ದ0-;{ ›␣ೖಷ•C-z␣ೖವ
ಪಂ”␣i-ಯ R␣qಜನ•l␣ೕ |
ಸ J␣ೂೕj␣ಕುಲಮುದೃžತ;
ಹ;ಪªN␣ೂೕಗಣ–␣ೕg␣ತಃ |
g␣,-ನಮರುŽ␣; ೖF␣
•␣ೂೕr␣ೂೕಕಂ z␣ೂೕ“␣ದುಲ<ಭ}’’
G+ರಣ, ®␣™ಮÄŸ+ಗವತ ಪರ7+ತ•ನ
‡+Å+– ಸ6␣F†+ನವನುF P␣ೂತV ಪ.p␣t.␣
®␣™ಮÄŸ+ಗವತವನುF ಅಧNಯನ 7+ಡುವ
‡+ಮಥN`ವuಳ• ಪಂR␣ತM+ದ, (␣ಷು•ಭಕVM+ದ
”+.ಹ•ಣ6␣l␣ ಅದನುF B+ನ 6␣ೕR␣ದವನ 1␣ೂೕd␣
ಜನ•ಗಳu ಉದೃ•ತ?+ಗುತV~␣. ಅವನ ಕುಲ~␣ೕ
’+ವನ?+„␣£␣ಡುತVj␣. •␣ೂೕ„␣ದುಲ`ಭ?+ದ
t␣ೂೕvವನುF ಪ¢␣ಯುವ 7+ಗ` ಗ.ಂಥB+ನ.
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ಏ1␣ಂದy␣, ಗ.ಂಥB+ನದ ಫಲ?+„␣ ಮನುಷN
8+ಸ:·+ನವನುF ಪ¢␣ಯುO+Vq.␣ ·+ನ5␣ಂದ ಭa␣V
ಅ±␣ವೃದ•?+ಗುತVj␣. ಕ.t␣ೕಣ ಅದು
t␣ೂೕv‡+ಧನ?+ಗುತVj.␣
‘‘ಕM+NB+ನಸಹ‡+.0␣
?+ಜ˜␣ೕಯಶO+6␣ ಚ |
ಸ†+ನN¿␣ೕತ.B+M+6␣
ತು°+B+M+6␣ *+6␣ ಚ |
ಮš+B+M+6␣ *+ನNÆ␣f
ಛಂj␣ೂೕB+M+6␣ *+6␣ ಚ |
®␣™Ÿ+ಗವತB+ನಸN
ಕ°+ಂ M+ಹ`ಂp␣ U␣ೂೕಡ®␣ೕÈ’’
ಈ G+ರಣ5␣ಂದ"␣ೕ, ‡+(␣ರ ಕM+NB+ನಗಳ§,
ನೂರು ಅಶ3t␣ೕಧಗಳ§, ಚM+F„␣ …␣¦␣ ಬರುವ
P␣ೂಲಗಳ B+ನವr, 8+Ž␣ೂ:ೕಕV?+ದ ಅಷf
ಮš+B+ನಗಳ§ ಸಹ
®␣™ಮÄŸ+ಗವತB+ನದ, ಅ¨+`–
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ಸ +Ãಸ:ಗಳ ಗ.ಂಥದ B+ನದ ಹ5␣M+ರq␣ಯ
ಒಂದಂಶಕೂb ಸಮವಲ<.
G+ರಣ, ಅ~␣ಲ< B+ನಗ^␣ಂದ
·+ನಪ.p␣ಬಂಧಕ?+ದ ’+ಪಗಳ 6␣ವೃp␣Vz+„␣
ಮನುಷN ಏನು ಗಂz+5␣‡+Fನ ಮುಂO+ದ
ಕ7+`ಚರ€␣ಗಳನುF 7+ಡ…␣ೕಕು ಆ
ಗಂz+5␣‡+Fನಗಳ ಫಲವನುF 6␣ೕಡುತV~.␣ ಆದy␣,
ಗ.ಂಥB+ನ ಸ3ಯಂ ·+ನಪ.p␣ಬಂಧಕ?+ದ
’+ಪಗಳನುF ಪk␣ಹk␣S␣ ·+ನವನುF 6␣ೕಡುತV~.␣
‘‘ತ9-•[ ಯx␣Iೕನ ತ[ S␣ೕಯಂ
›␣ೖಷ•C-ಯ R␣qಜನ•l␣ೕ |
ಸಂಭೂಷ; ವಸ|ಭೂ«-¬␣ಃ
Ž␣ೕಮf␣ಂT-f␣ಂT-ಸನf␣-ತ}’’
ಆದsk␣ಂದ ಪ.ಯತFಪrವ`ಕ?+„␣,
8+‡+:ಧNಯನ®␣ೕಲM+ದ ”+.ಹ•ಣನನುF
ಗುರುp␣S␣1␣ೂಂಡು ಆತ6␣l␣ 8+ಸ:ಗ.ಂಥಗಳನುF
B+ನವನುF 6␣ೕಡ…␣ೕಕು. (␣B+N®␣ೕಲM+ದ ಆ
”+.ಹ•ಣನನುF ವ‡+:5␣ಗ^␣ಂದ ¾␣ರ(␣S,␣
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ಉತVಮ ಆಸನದ;␣< ಕು^␣•k␣S␣ ಭa␣VJ␣ಂದ
ಪuಸVಕಗಳನುF ಪ.B+ನ 7+ಡ…␣ೕಕು.
·+ನಸ3ರೂಪm+ದ ~␣ೕದ?+Nಸj␣ೕವರು ಅಥ?+
ಸವ`Ém+ದ ®␣™ಮB+ +ಯ`ರು
ಅಥ`6␣ಣ`ಯ 7+ಡ…␣ೕG+ದ 8+ಸ:ಗಳ;␣<
ಒಂB+ದದುs, ಪum+ಣಗಳ ಮಧNದ;␣<
=␣k␣B+ದದುs ®␣™ಮÄŸ+ಗವತ.
®␣™ಮÄŸ+ಗವತa␣bಂತಲೂ H␣™ಷY?+ದವu
M+ಲುb ~␣ೕದಗಳu ಮತುV ®␣™ಮÊಮš+Ÿ+ರತ
ಮš+Ÿ+ರತ ಸಮಸV 6␣€␣ೕ`ಯಗ.ಂಥಗಳ;␣<
ಸ~␣rೕ`ತVಮ?+ದದುs. ಅದ1␣b ಸಮ?+ದ ಗ.ಂಥ
ಮ‰␣ೂVಂ5␣ಲ<. ಬ.ಹ•ಸೂತ.ಗಳu ಈ ಎಲ<
6␣€␣ೕ`ಯಗ.ಂಥಗಳನುF 6␣ಣ`ಯ 7+ಡುವ
ಸವ`ಸ~␣rೕ`ತVಮಗ.ಂಥ. ಅದ1␣b ಸಮM+ದ
ಗ.ಂಥವr ಇಲ<, ಉತVಮ?+ದ ಗ.ಂಥವr ಇಲ<.
=␣ೕz+„␣ ·+6␣ಗ¸+ದ, ಅಧNಯನ®␣ೕಲm+ದ
”+.ಹ•ಣರನುF ಸಂಪa␣`S␣ ಅವk␣l␣ *+ವ
ಗ.ಂಥದ ಆವಶNಕ‰␣ ಇj␣ ಎನುFವದನುF
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p␣^␣ದು1␣ೂಂಡು ಆ ಗ.ಂಥವನುF ತಂದು
ಭa␣Vಪuರಸ›ರ?+„␣ B+ನ 6␣ೕಡ…␣ೕಕು.
®␣™ಮB+ +ಯ`ರ ಗ.ಂಥಗಳ ಒಂದvರವನುF
ಬy␣ದy␣ ಗಂz+ನ5␣ಯ p␣ೕರದ;␣<
(␣ಷು•ಮಂ5␣ರವನುF ಕd␣fS␣ ಪrË+5␣ಗಳನುF
ಏಪ`R␣S␣ದಷುf ಪuಣN ಒದಗುತVj␣ ಎಂದು
®␣™M+m+ಯಣಪಂR␣O+ +ಯ`ರು p␣^␣ಸುO+Vy␣.
ಇನುF ಅವನುF ಅಧNಯನ 7+ಡುವ ಜನರ
ಪuಣN1␣b ಎ€␣J␣ಲ<. =␣ೕz+„␣ ಆ +ಯ`ರ
ಸವ`ಮೂಲಗ.ಂಥಗಳ, ಜನ•ಜM+•ಂತರದ
ಅ·+ನವನುF ಕ¦␣ಯುವ d␣ೕG+ಕೃO+cದರ
d␣ೕG+ಗ.ಂಥಗಳ, ಮš+~␣ೖದುಷNವನುF 6␣ೕಡುವ
ಚಂ5␣.G+ +ಯ`ರು ಮುಂO+ದವರ ಗ.ಂಥಗಳ
B+ನವನುF 7+ಡುವದು H␣™ಯಸbರ, ·+ನಕರ,
ಭa␣Vಕರ, P␣Ì␣hೕನು ? t␣ೂೕvಕರ.
ಇ;␣<ಯೂ ಒಂದು a␣(␣7+ತನುF P␣ೕಳuವ
ಆವಶNಕ‰␣J␣j␣. ಸುಮ•q␣, ಅಂಗR␣l␣ P␣ೂೕ„␣
ಒಂದು ಪuಸVಕವನುF 1␣ೂಂಡು ಬಂದು B+ನ
6␣ೕR␣£␣ಡ…␣ೕR␣. t␣ೂದ;␣l␣ B+ನ
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‰␣l␣ದು1␣ೂಳ•ವವರನುF ಸಂಪa␣`S␣ ಅವk␣l␣
…␣ೕG+ದ ಗ.ಂಥ *+ವuದು ಎಂದು
p␣^␣ದು1␣ೂಂಡು ಆ ಪuಸVಕವನುF B+ನ 6␣ೕR␣.
ವಸುVತಃ, (␣B+N®␣ೕಲM+ದ ಪಂR␣ತM+ದ
”+.ಹ•ಣ6␣l␣ ಗ.ಂಥB+ನವನುF 7+ಡುವದು
H␣™ಯಸbರ ಎಂದು 8+ಸ: P␣ೕಳuತVj␣. G+ರಣ,
ಅವk␣l␣ 6␣ೕR␣B+ಗ 7+ತ. B+ನ ಪrಣ`
ಫಲಪ.ದ?+ಗುತVj.␣ ಸಂಶಯ(␣ಲ.< 6␣ರಂತರ
ಅಧNಯನದ;␣< ಆಸಕVM+„␣ರುವ (␣B+3ಂಸರನುF
ಹುಡುa␣1␣ೂಂಡು P␣ೂೕ„␣ B+ನ 7+R␣ದರಂತೂ
ಪuಣN ಅತುಲ.
ಆದy␣, ಇವತುV ಪಂR␣ತರು ಎಂದು P␣ಸk␣ನ
=␣ಂj␣ Ž␣ೕk␣S␣1␣ೂಂಡು ಅ³+¥ಡುವ 1␣ಲವu
ಮಂ5␣ ಅಧNಯನವನುF ಅವರ ಗುರುಗ^␣l␣
ಗುರುದ«␣€␣ಯM+F„␣ 1␣ೂಟುf ಬಂದವy␣. ಎಲ<ರೂ
=␣ೕ„␣B+sy␣ ಎಂj␣ೕನಲ<. ಆದರ ತುಂಬ ಜನ
=␣ೕl␣•␣ೕ ಇB+sy␣ ಎನುFವದು ?+ಸVವ.
ಮಠಗ^␣ಂದ (␣B+N—␣ೕಠಗ^␣ಂದ P␣ೂರಬಂದು
Í␣ೕವನವನುF ಆರಂ±␣S␣ದ t␣ೕ"␣ ಅವರ
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ಅಧNಯನ 6␣ಂತ 6␣ೕm+„␣£␣ಡುತVj␣. 1␣ಲವu
ಪಂR␣ತರ ಮq␣ಯ;␣< ಪuಸVಕಗಳu ಧೂಳu
p␣ನುFತV ಕು^␣p␣ರುವದನುF M+ನು ಕ´+•y␣
ಕಂR␣j␣sೕq␣. ಅಂಥಹವk␣l␣ ಪuಸVಕಗಳನುF 6␣ೕR␣
ಮš+ಪ.•␣ೂೕಜನ~␣ೕನೂ ಆಗುವ5␣ಲ.<
ಅದರ ಬದಲು, (␣B+N—␣ೕಠಗಳ ಅ†+NಪಕರನುF,
ಅದರಲೂ<, ದೂರದೂರುಗಳ;␣< ತಮ• ಮq␣ಯq␣Fೕ
ಗುರುಕುಲವM+F„␣ 7+R␣1␣ೂಂಡು
’+ಠ8+"␣ಯನುF ನ¢␣ಸುp␣Vರುವ (␣B+3ಂಸರನುF
ಸಂಪa␣`S␣, ಬು5␣•ವಂತm+ದ, ಕ;␣ಯಲು
ಆಸಕVm+„␣ರುವ, (␣B+Nª␣`ಗಳu *+k␣B+sy␣
ಎಂದು 1␣ೕ^␣1␣ೂ^␣•. ಇವತುV ನೂರ1␣b
‰␣ೂಂಬ‰␣ೂVಂಬತುV ಜನ (␣B+Nª␣`ಗ^␣l␣ ಹಣ
1␣ೂಟುf ಪuಸVಕವನುF 1␣ೂಂಡು1␣ೂಳu•ವ
ಶa␣VJ␣ರುವ5␣ಲ.< ಆದy␣, ಓದುವ ಉO+›ಹ
ಅತNಕ?+„␣ರುತVj␣. ಅವk␣l␣ ಆ ಸಮಯದ;␣<
ಸk␣*+ದ ಪuಸVಕ j␣ೂy␣ತy␣ ಇನೂF P␣ಚುh
ಅಧNಯನವನುF 7+ಡಲು ‡+ಧN?+ಗುತVj␣.
1␣ೂಟf B+ನ ‡+ಥ`ಕ?+ಗುತVj␣. ಓದು ಮN␣ತ
ಪಂ”␣ತರ ಮl␣ಯ ಕe-j␣ನ_␣B ಭದmC-“␣ರುವ
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ಪuಸ*ಕ=␣Gಂತ, ಓದುವ g␣0-;¢␣<ಯ J␣ೖಯ_␣B
ಹE␣ದು Ž␣ೂೕಗುವ ಪuಸ*ಕJ␣Gೕ H␣r␣ Ž␣ಚುM.
ಈ (␣ಷಯಗಳನುF ±␣Ï␣J␣ಲ<j␣ P␣ೕಳ"␣ೕ…␣ೕಕು.
P␣ೕಳ5␣ರುವj␣ೕ ತಪuc. B+ನವನುF •␣ೂೕಗN?+ದ
G+ಲದ;␣<, •␣ೂೕಗN?+ದ ಸÐಳದ;␣,<
•␣ೂೕಗN?+ದ ವNa␣Vl␣, •␣ೂೕಗN?+ದ ಕ.ಮದ;␣<
7+R␣B+ಗ 7+ತ. ಫಲ j␣ೂy␣ಯುತVj␣, ಈ
M+ಲbರ;␣< *+ವuದು ಒಂ5␣ಲ<5␣ದsರೂ ಅದು
O+ಮಸB+ನ?+ಗುತVj␣ ಎಂದು ®␣™ಕೃಷ•
ಭಗವ5␣Ñೕ‰␣ಯ;␣< ಉj␣ೂÒೕŠ␣S␣ P␣ೕಳuO+Vq.␣
‘‘ಅS␣ೕಶc-r␣ೕ ಯ[ 0-ನಂ
ಅe-x␣Zಭ;ಶM R␣ೕಯx␣ೕ |
ಅಸತ¯ತಮವ—-ತಂ ತ{
i-ಮಸಮು0-ಹೃತ}’’
ಏG+ದ®␣ಯ 5␣ನ ಅನFB+ನ 7+ಡ”+ರದು,
ಬಯ;␣ನ;␣< 6␣ಂತು ಕM+NB+ನವನುF
7+ಡ”+ರದು ಎಂj␣ಲ< 6␣ಯಮ(␣ರುವ š+l␣
ಗ.ಂಥB+ನ1␣b (␣H␣ೕಷ?+ದ G+ಲ j␣ೕಶಗಳ
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6␣ಬ`ಂಧ(␣ಲ<. ಅI␣ಕ7+ಸದ;␣< 7+R␣B+ಗ
P␣g␣hನ ಫಲ~␣ೕ P␣ೂರತು, ವಷ`ದ ಮುನೂFರ
ಅರವತುV 5␣ವಸಗಳ§ ಅದನುF B+ನ
7+ಡಬಹುದು.
ಆದy␣, G+ಲj␣ೕಶಗ^␣„␣ಂತ ž␣„␣°+ದದುs
’+ತ.‰␣. ಗ.ಂಥB+ನವನುF S␣3ೕಕk␣ಸುವ ವNa␣V
ಅದನುF ಅಧNಯನ 7+ಡುO+Vq␣•␣ೕ
ಎನುFವದನುF ಖg␣ತಪR␣S␣1␣ೂಂ¢␣ೕ
ಗ.ಂಥB+ನವನುF 7+ಡ…␣ೕಕು. ಇಲ<5␣ದsy,␣
ಎಂಬತುV ವಷ`ದ ಮುದುಕ6␣l␣ ಹ5␣q␣ಂಟು
ವಷ`ದ ಮಗಳನುF ಮದು~␣ 7+R␣1␣ೂಟfy␣ ಎಷುf
ಅನಥ`~␣rೕ ಅದa␣bಂತಲೂ P␣g␣hನ ಅನಥ`,
”+.ಹ•ಣನ ಬದುa␣ನ 7+ಂಗಲN?+ದ
ಅಧNಯನವನುF £␣ಟf ”+.ಹ•ಣ6␣l␣
ಗ.ಂಥB+ನವನುF 7+R␣ದy␣ ಬರುತVj␣.
ಎಚhರದ;␣<ರ…␣ೕಕು.
®␣™ಮB+ +ಯ`ರ 8+ಸ:ದ 6␣ರಂತರ
ಅಧNಯನದ;␣< ಮುಳu„␣ರುವವq␣ೕ 6␣ಜ?+ದ
ಸO+cತ.. ಅಂಥ H␣™ಷY ”+.ಹ•ಣ j␣ೂy␣ಯುವj␣ೕ
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ಪವ`G+ಲ. ಅವ6␣ರುವ Ë+ಗ~␣ೕ ಪuಣN¿␣ೕತ..
ಅಂಥ H␣™ಷY (␣B+3ಂಸ6␣l␣ ಅಥ?+
ಅಧNಯM+ಸಕVM+ದ (␣B+Nª␣`l␣ B+ನ
6␣ೕಡ…␣ೕಕು. ಅದು ‡+p␣3ಕB+ನ.
‘‘S␣ೕ§␣ೕ c-r␣ೕ ಚ e-x␣Z ಚ
ತ[ 0-ನಂ 9-F␣qಕಂ ಸ•ತ}’’
ಮತೂV ಒಂದು ಸುಲಭದ 7+ಗ`ವನುF
p␣^␣ಸು‰␣Vೕq␣.
(␣ಶ3ನಂ5␣6␣ಯ;␣< ಈz+ಗ"␣ೕ ®␣™ಮÄ
Ÿ+ಗವತ, ®␣™ ಮಧ3(␣ಜಯ ಮುಂO+ದ
ಗ.ಂಥಗಳ ಪ.ವಚನಗಳu ಪ.ಕಟ?+„␣~.␣ App
ಮತುV Website ಗಳನುF ಉಪ•␣ೂೕ„␣ಸಲು
”+ರದ ವೃದ•ರು ಅq␣ೕಕk␣B+sy.␣
ಎಲ< ಪ.ವಚನಗಳಳನುF ಒಂದು Pen drive l␣
š+a␣, ಅಥ?+ ಒಂದು MP3 player l␣ š+a␣
ಅಂತಹ ವೃದ•k␣l,␣ ಆವಶNಕ‰␣ ಇರುವವk␣l␣
6␣ೕR␣. ಅದು ಮಹತVರ ಫಲವನುF 6␣ೕಡುತVj.␣
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*+ವuj␣ೕ B+ನವನುF 7+ಡ…␣ೕG+ದರೂ ®␣™ಹk␣
ನ6␣Fಂದ 7+R␣ಸುp␣VB+sq,␣ ಪB+ಥ`ಗಳ;␣<ಯೂ
ಇರುವವನು ಅವq␣ೕ, S␣3ೕಕk␣ಸುವವರ;␣<ಯೂ
ಇರುವವನು ಅವq␣ೕ, B+ನ 7+ಡುವ
a␣.•␣ಯ;␣<ಯೂ ಇರುವವನು ಅವq␣ೕ, ಅವನ
ಭa␣V•␣ೕ ಕಮ`1␣b ಫಲವನುF 6␣ೕಡುವಂತದುs
ಎನುFವ ಎಚhರ ತಪc5␣ರ;␣.
B+ನ 7+ಡಲು ಮನS␣›B+sಗ ಹಣ
j␣ೂy␣ಯುವದು ಕಷf, ಹಣ(␣B+sಗ ಮನಸು›
ಬರುವದು ಕಷf, ಹಣ ಮನಸು› ಎರಡೂ ಇB+sಗ
S␣3ೕಕk␣ಸಲು •␣ೂೕಗN ’+ತ.ರು j␣ೂy␣ಯುವದು
ಇನೂF ಕಷf. ಹಣ, ಮನಸು›, ’+ತ.ರು ಮೂರೂ
ಇB+sಗ B+ನ 7+ಡುವನು ®␣™ಹk␣ಯ
ಕರು´+’+ತ. ಎನುFವ 8+ಸ:ದ 7+p␣ನ
ಎಚhರj␣ೂಂ5␣l␣ ಉತVಮ ಧ7+`ಚರ€␣
6␣ž␣•ಂದ ನ¢␣ಯ;␣ ಎಂದು ®␣™ಹk␣ ?+ಯು
j␣ೕವO+ಗುರುಗಳನುF ’+.ª␣`ಸು‰␣Vೕq␣.
— (␣ಷು•B+ಸ M+l␣ೕಂB+. +ಯ`
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ಉಪ^-;ಸಗಳ _␣ಂಕುಗಳu
ಬೃಹM+Fರ5␣ೕಯ ಪum+ಣದ;␣< (␣ಸ¶ತ?+„␣
ಉ"␣<ೕಖl␣ೂಂR␣ರುವ ಪuರುU␣ೂೕತVಮ7+ಸದ
7+š+ತÓದ ಅ¨+`ನುಸಂ†+ನದ
ಪ.ವಚನಗಳu. 1␣ಳ„␣ನ *+ವuj␣ೕ ಶಬsವನುF
ಒp␣Vದರೂ ಆ*+ ಉಪM+Nಸದ ˜␣ೕಜು
‰␣y␣ದು1␣ೂಳu•ತVj␣.
1. ಪuರು%␣ೂೕತ*ಮ ,-ಸದ ಪE␣ಚಯ
ಅI␣ಕ7+ಸ1␣b 6␣*+ಮಕ?+ದ ಭಗವದೂ.ಪ
l␣ೂೕ"␣ೂೕಕದ ®␣™ ಪuರುU␣ೂೕತVಮ ಎನುFವ ರೂಪ.
=␣ೕz+„␣ ಈ 7+ಸವನುF ಪuರುU␣ೂೕತVಮ 7+ಸ ಎಂದು
8+ಸ:ಗಳu j␣ೂಡ¥ವರು ಕy␣ಯುO+Vy.␣ ಈ 7+ಸದ
ಆವಶNಕ‰␣, ಇದರ ಪk␣ಚಯಗಳu ಈ ಉಪM+Nಸದ;␣<~.␣
ಪuರುU␣ೂೕತVಮ 7+ಸದ 7+š+ತÓವನುF 1␣ೕಳ;␣G+b„␣
ಋŠ␣ಗಳ ಸಮುB+ಯ~␣ೕ q␣ೖž␣X+ರಣN1␣b †+(␣S␣
ಬರುತVj␣. ಈ 7+š+ತÓವನುF P␣ೕಳಬರುವ
ಸೂO+ +ಯ`ರ ಅಪrವ` ವಣ`q␣ಯೂ ಇ;␣<j.␣
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2. ಪuರು%␣ೂೕತ*ಮ ,-ಸದ ,-T-ತ°
ಭೂ"␣ೂೕಕದ;␣< ಕಷf ಪಡುವ ಸಜ¯ನರನುF ಉB+•ರ
7+ಡ"␣ಂj␣ೕ ಸಂ +ರ 7+ಡುವ, ಅ’+ರ G+ರುಣNದ
M+ರದರು, ಬದk␣ಯ M+m+ಯಣನ ಬ^␣l␣ ಬಂದು
ಸಜ¯ನರ ಕಷfಗಳನುF (␣·+—␣S␣1␣ೂಂಡು ಎಲ< ಕಷfಗಳ
ಪk␣š+ರG+b„␣ ಉ’+ಯವನುF ’+.ª␣`ಸುO+Vy.␣ ಆಗ ಆ
ಬದk␣ೕM+ಥ ಪuರುU␣ೂೕತVಮ 7+ಸದ 7+š+ತÓವನುF
M+ರದk␣l␣ ಉಪj␣ೕ®␣ಸುO+Vq.␣ ಭಗವಂತನ ?+0␣ಯ;␣<
ಬಂದ ಅI␣ಕ 7+ಸದ 7+š+ತÓದ (␣ವರ€␣ ಇ;␣<j.␣

3. ಅt␣ಕ,-ಸದ S␣ೕವx␣ಯ ದುಃಖ
ಎಲ< ಕಮ`ಗ^␣ಗೂ ವಜN`?+ದ, j␣ೕಹ1␣b
ಅನವಶNಕ?+ದ ಪB+ಥ` ಮಲ ಎಂದು
ಕy␣S␣1␣ೂಳu•ವಂ‰␣, ಉ^␣ದ G+ಲದದೃŠ␣fಯ;␣< ಮಲ
7+ಸ ಎಂದು ಕy␣S␣1␣ೂಳu•p␣Vದs ಈ ಅI␣ಕ7+ಸ1␣b
ಅ±␣7+6␣*+ದ j␣ೕವ‰␣ ದುಃಖ5␣ಂದ ಸಂತಪVM+„␣
‡+ಯಲು S␣ದ•M+ಗುO+Vq.␣ ಆಗ j␣ೕವ‰␣ಗ¦␣ಲ< ಸಂ‰␣ೖS␣
ಅವನನುF ~␣ೖಕುಂಠದ ®␣™ಹk␣ಯ ಬ^␣l␣
ಕಳu=␣ಸುO+Vy.␣ ಅ;␣<l␣ ಬಂದು ದುಃಖದ 6␣~␣ೕದq␣
7+R␣1␣ೂಂಡ ಆ j␣ೕವ‰␣ಯನುF ®␣™ಮM+Fm+ಯಣ
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l␣ೂೕ"␣ೂೕಕ1␣b ಕy␣ದು1␣ೂಂಡು P␣ೂೕಗುವ, ಆ
l␣ೂೕ"␣ೂೕಕದ;␣<ರುವ ®␣™ಕೃಷ•ನ 5␣ವNರೂಪದ
ವಣ`q␣J␣ರುವ Ÿ+ಗ.

4. ಪರ,-ತ• ,-”␣ದ ಪರ,-ನುಗmಹ
ಅI␣ಕ7+ಸದ j␣ೕವ‰␣ಯ ಉB+•ರG+b„␣ ~␣ೖಕುಂಠ
M+m+ಯಣ ರೂಪ5␣ಂದ l␣ೂೕ"␣ೂೕಕದ ಪuರುU␣ೂೕತVಮ
ರೂಪ1␣b ಸ3ಯಂ ಭಗವಂತq␣ೕ (␣·+ಪq␣
7+R␣1␣ೂಳu•ವ ಅಪrವ` ಪ.ಸಂಗವನುF M+(␣;␣<
1␣ೕಳu‰␣Vೕ~␣. ಪuರುU␣ೂೕತVಮರೂಪದ ಭಗವಂತ ಅI␣ಕ
7+ಸದ j␣ೕವ‰␣ಯ t␣ೕ"␣ 7+ಡುವ ಪರ7+ನುಗ.ಹದ
g␣ತ.ಣj␣ೂಂ5␣l␣.

5. ಅt␣ಕ ,-ಸದ F␣ರ9-Gರದ ಫಲ
ಪuರುU␣ೂೕತVಮ 7+ಸದ 7+š+ತÓವನುF p␣^␣ದ
ಬ^␣ಕವr ಅದನುF p␣ರ‡+bರ 7+ಡುವದk␣ಂದ
ಅj␣ಂತಹ ದುಷÕಲವuಂƒ+ಗುತVj␣ ಎನುFವದನುF
Ö␣.ಪ5␣ಯ ದೃX+fಂತದ ಮು-+ಂತರ ®␣™ಕೃಷ•
ಪರ7+ತ• ಅಜು`ನ6␣l␣ p␣^␣S␣ P␣ೕಳuO+Vq.␣
ಬ.ಹ•j␣ೕವರ 8+ಪದಂ‰␣ ’+ವ`O+N5␣ S␣:ೕಯರು =␣ಂj␣
”+.ಹ•ಣಕq␣N*+„␣ ಹುd␣fB+sಗ, ದು?+`ಸರ
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ಉಪj␣ೕಶವನುF ಪ¢␣ದರೂ ಅI␣ಕ7+ಸವನುF p␣ರ‡+bರ
7+R␣ದ G+ರಣ1␣b ವ‡+:ಪš+ರದ j␣ೂೕಷ1␣b
ಒಳz+ಗುO+Vy␣ ಎಂಬ ಕµ␣ಯ (␣ಸ¶ತ 6␣ರೂಪ€␣
ಇ;␣<j␣. ®␣™ಮB+ +ಯ`ರ 6␣ಣ`ಯಗಳ
(␣ವರ€␣•␣ೂಂ5␣l␣.

6. ಅt␣ಕ,-ಸದ ವmತಗಳu
ಪuರುU␣ೂೕತVಮ7+ಸದ;␣< 7+ಡ…␣ೕG+ದ
6␣ತNವ.ತಗಳu, ಉಪ?+ಸದ ಮಹತV º, ಉಪ?+ಸದ
ವ.ತಗಳu, ಕ.ಮ†+ನNO+Nಗವ.ತ, m+p␣.×␣ೂೕಜನವ.ತ,
ಭೂž␣ಶಯನವ.ತ, Ø␣ನವ.ತ, ಅಖಂಡ5␣ೕಪವ.ತ
ಮುಂO+ದವuಗಳ ಕುk␣ತ (␣ವರ€␣ ಇ;␣<j.␣

7. ಅt␣ಕ,-ಸದ 0-ನಗಳu
B+ನವನುF 7+ಡ…␣ೕG+ದy␣ ನಮ„␣ರ…␣ೕG+ದ
ಎಚhರಗಳu, 7+ಡುವ ತಪucಗಳu, ಅಪrಪ B+ನ,
5␣ೕಪB+ನ, Ÿ+ಗವತB+ನ, p␣ೕಥ`‡+Fನ, ಅI␣ಕ
7+ಸದ 6␣ತNಧಮ`ಗಳu,
m+†+ಪuರುU␣ೂೕತVಮಪrË+, Ÿ+ಗವತಶ.ವಣ
ಮುಂO+ದ (␣ಷಯಗಳ 6␣ರೂಪ€␣ ಇ;␣<j␣.

g␣ಶqನಂR␣`␣•␣ ಸಜ±ನರ ಸT-ಯದ ಅಗತ;g␣S␣
ಪರ7+ತ•ನನುF p␣^␣S␣1␣ೂಡುವ 5␣ವNಗ.ಂಥಗಳನುF
p␣^␣*+ದ Ÿ+U␣ಯ;␣< ಸಜ¯ನk␣l␣ ತಲು—␣ಸಲು (␣ಶ3ನಂ5␣6␣
10000 ಗಂ¬␣ಗಳ ಉಪM+Nಸಗಳ ಗುk␣ಯನೂF, 30000
ಪuಟಗಳ "␣ೕಖನದ ಗುk␣ಯನೂF P␣ೂಂ5␣j␣.
(␣ಶ3ನಂ5␣6␣ಯ ಎಲ< ಉಪM+Nಸಗಳ§, "␣ೕಖನಗಳ§
ಪ.p␣•␣ೂಬŒk␣ಗೂ ಉg␣ತ?+„␣ ಲಭN.
ಈ ಬೃಹ– ·+ನಸತ. 6␣ಮ• q␣ರ(␣ಲ<j␣ೕ
ಮುಂದುವy␣ಯಲು ‡+ಧN(␣ಲ<.
ಈ ·+ನG+ಯ`1␣b q␣ರವu 6␣ೕಡುವ ಸಜ¯ನರು 1␣ಳ„␣ನ
-+‰␣l␣ ಹಣವನುF ವz+`J␣ಸಬಹುದು

• Account Name

VISHWANANDINI

• Account Number 35368588017
• Account Type

Current Account

• Bank

State Bank of India

• Branch

T. Narasipura, Mysore

• NEW IFSC

SBIN0040076

Please WhatsApp the transac/on details to
9901551491

ಈz+ಗ"␣ೕ q␣ರವu 6␣ೕR␣ದ, 6␣ೕಡುp␣Vರುವ ಸಜ¯ನk␣l␣
ನನF ಮನಃಪrವ`ಕ ಕೃತÉ‰␣ಗಳu.
`␣ೕವu g␣ಶqನಂR␣`␣ಯ ²-x␣•␣ ಹಣವನುI
ವ³-<´␣ಸುC-ಗ
“g␣ಶqನಂR␣`␣ ಗಮ; ತಲುಪ_␣”
ಎಂದು ಗುರುS␣ೕವx␣ಗಳ•␣,
Y␣Z ›␣ೕದC-;ಸS␣ೕವE␣•␣
e-mಥ<l␣ ಸ_␣BಸುವದನುI ಮN␣ಯH␣ೕ”␣.
ಸಜ¯ನರ ’+.ಥ`q␣ಯನುF
®␣™ಹk␣ ಮ6␣FಸುO+Vq.␣
— (␣ಷು•B+ಸ M+l␣ೕಂB+. +ಯ`

Vishnudasa Nagendracharya
No. 2, “Sri Madhwanuja Mandiram"
Kaveri Marga, Hemmige Village,
Talakadu, T Narasipura,
Mysore - 571122, Karnataka, India
nagendracharya@yahoo.co.in
WhatsApp: 9901 551 491

