!"ತು%"&ಸ( ಮತು* +"ಕವ.ತದ ಸಂಕಲ2

ಸಂಕಲ2 ಮತು* ಸಮಪ&4␣ಗ7␣ಲ8ದ ಕಮ& ವ(ಥ&:"ಗುತ*;␣.
<"ವu;␣ೕ ಸತ?ಮ&ವನುA %"ಡC␣ೕD"ದರೂ ಆರಂಭದI␣8
ಸಂಕಲ2ವನುA %"ಡJ␣ೕC␣ೕಕು, ಅಂತ(ದI␣8 ಸಮಪ&4␣ಯನುA
%"ಡC␣ೕಕು.
!"ತು%"&ಸ(ದ ಆರಂಭದI␣8 ಎರಡು ಸಂಕಲ2 ಒO␣PQ␣ೕ
%"ಡತಕ?ದುR.
ಸಮಗ. S"ಲು?T␣ಂಗಳ ವ.ತವನುA %"ಡುV␣*ೕW␣ ಎಂಬ
ಸಂಕಲ2 ಮತು* Y␣ೂದಲW␣ಯ T␣ಂಗಳI␣8 ತರD"Z␣
ಹಣು]ಗಳನುA ^␣ಡುV␣*ೕW␣ ಎಂಬ ಸಂಕಲ2.
ಆ_"ಢ ಶುದb ಏD"ದd␣ಯ e␣ವಸ, ;␣ೕವರ ಪfg␣ ಮುh␣ದ
ಬ7␣ಕ, ;␣ೕವZ␣Q␣ ನಮi"?ರವನುA %"j␣, ಆಚಮನವನುA
%"j␣ ಸಂಕಲ2ವನುA %"ಡC␣ೕಕು.
ಗಂಡ l␣ಂಡT␣m␣Z␣ಬnರೂ ವ.ತ %"ಡುT␣*ದRo␣, ಇಬnರೂ
ಒO␣PQ␣ೕ ಕು7␣ತು ಸಂಕಲ2 %"ಡC␣ೕಕು.
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ಮW␣ಯI␣8 <"o␣ಲ8 ವ.ತ %"ಡುT␣*u"Ro␣v␣ೂೕ
ಅವo␣ಲ8ರೂ ಸಹ ಪ.V␣(ೕಕ:"h␣ ಸಂಕಲ2 %"ಡತಕ?ದುR.
ಆಚಮನ ಮತು* ಸಂಕಲ2ಗಳ ಕ.ಮ ಮತು* ಅನುಸಂw"ನದ
ಕುZ␣ತು q␣ಶrನಂe␣s␣ಯI␣8 ಸu"!"ರಸxT␣ ಎಂಬ
q␣y"ಗದI␣8 ಈ{"ಗJ␣ೕ ಬo␣e␣;␣RೕW␣. ಅದರ I␣ಂಕುಗಳu
}␣ೕh␣~␣
ಆಚಮನ %&ಡುವ ಕ+ಮ
ಸಂಕಲ/ದ ಅಥ3
Y␣ೕI␣ನ ಅ•ರಗಳನುA ಒT␣*ದo␣ ಆ<" J␣ೕಖನಗ7␣ರುವ
ಪuಟ V␣o␣ದು•␣ೂಳu‚ತ*;␣.
•␣ೕವಲ ƒ␣ೂ8ೕಕಗಳನುA l␣ೕ7␣ದo␣ ಫಲ ಬರುವe␣ಲ8,
ಅ…"&ನುಸಂw"ನಪfವ&ಕ:"h␣ l␣ೕಳC␣ೕಕು ಎಂದು
!"ತು%"&ಸ(ದ ಸಂಕಲ2ವನುA ಅಥ&ಸY␣ೕತ s␣ೕj␣;␣RೕW␣.
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ಸಂಕಲ2

ಆಚಮನವನುA %"j␣,
†".‡"<"ಮವನುA %"j␣
;␣ೕಶ-D"ಲಗಳ ಸಂಕಲ2ವನುA %"j␣
ಅದ( ಪf~␣fೕ&ಚˆZ␣ತ ಏವಂಗುಣ q␣ƒ␣ೕಷಣ q␣d␣_"P<"ಂ
}␣ಂ;␣ l␣ೕಳಲ2ಟP ಎಲ8 ಗುಣಗ7␣ಂದ ಕೂj␣ದ
ಅ4&5ಂ ಶಯ8␣ೖ;&ದ<&5ಂ
ಈ ಶಯW␣ೖD"ದd␣ಯI␣8
ಅಸ=ದು>ವ3ಂತಗ3ತ (A␣Bೕಯರು ಪತ5ಂತಗ3ತ ಎಂದು
G␣ೕಳI␣ೕಕು)
ನನA ಗುರುಗಳ (ಗಂಡನ) ಅಂತ<"&‹␣<"ದ
ಪರಮಗುವ3ಂತಗ3ತ
ನನA ಪರಮಗುರುಗಳ (ಗುರುಗಳ ಗುರುಗಳu ಪರಮಗುರುಗಳu)
ಅಂತ<"&‹␣<"ದ
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ಸಮಸJಪರಂಪK&ಗುವ3ಂತಗ3ತ
ಇj␣ಯ ಪರಂಪo␣ಯI␣8 ಬಂe␣ರುವ ಎಲ8 ಗುರುಗಳ
ಅಂತ<"&‹␣<"ದ
ಸಮಸJ ತL&MN␣%&O␣P␣ೕವL&ಂತಗ3ತ
ಸಕಲ ತŒ"r•␣%"s␣ ;␣ೕವV␣ಗಳ ಅಂತ<"&‹␣<"ದ
Q&ವ3R␣ೕಪR␣ರುS&+ಂತಗ3ತ
ಉ%"ಪT␣ ಮW␣ೂೕs␣<"ಮಕ ರುದ.;␣ೕವರ
ಅಂತ<"&‹␣<"ದ
T&ರR␣ೕರಮಣಮುಖ5Q&+W&ಂತಗ3ತ
y"ರT␣ಯ ಅರಸ ಮುಖ(†".ಣನ ಅಂತ<"&‹␣<"ದ
X␣YZ␣ಷು\]␣Yರಣ^&
d␣•ಮS"A•"ಯಣನ ‘␣•ರ4␣ಯಂV␣
X␣Y Z␣ಷು\_␣Yತ5ಥ3ಂ
d␣•ಮS"A•"ಯಣನ ’␣•ತ(ಥ&:"h␣
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ಮಮ ಸವ3Q&ಪ`^&ಥ3ಂ
ನನA ಎಲ8 †"ಪಗಳu S"ಶ:"ಗುದವದD"?h␣
Z␣ಷು\ಭb␣J ತತMc&ನ d␣ೖK&e&5f␣ ಮg&ಸದು>ಣಅN␣ವೃದi jಥ3ಂ
ಹZ␣ಯ †"ದದI␣8 ಭ“␣,* +"ಸ”ಗಳ ಪZ␣ಶುದb •"ನ,
i"ಂi"Z␣ಕಪu"ಥ&ಗಳI␣8 ~␣ೖ•"ಗ( ಮುಂŒ"ದ ಮಹತ*ರ
ಸದು–ಣಗಳu ನನAI␣8 ಅ•␣ವೃದb:"ಗI␣ ಎಂಬ D"ರಣD"?h␣
ಜನ=O␣ ಜನ=O␣ d␣ೖಷ\ವತMQ&+ಪlಥ3ಂ
ಮುಂe␣ನ ಎಲ8 ಜನ™ಗಳI␣8ಯೂ ~␣ೖಷ]ವಜನ™ ;␣ೂರಯI␣
ಎಂಬ D"ರಣD"?h␣
ಅಸ=ದು>ರೂW&ಂ ಚರಣನn␣ನo␣ೕp&q␣T&ಗ5Q&+ಪlಥ3ಂ
ನನQ␣ ಅಪo␣ೂೕ••"ನವನುA ಕರುš␣ಸುವ ಗುರುಗಳ (ಪT␣ಯ)
†"ದಕಮಲಗಳ ›␣ೕ~␣ಯನುA %"ಡುವ œ␣y"ಗ(ದ †".’␣*{"h␣
ತನು=r&s ಸಕಲ ಸt&uಸBಶ+ವಣv␣ೂೕಗ5L&Q&+ಪlಥ3ಂ
ಆ ಗುರುಗಳ (ಪT␣ಯ) ಮುಖe␣ಂದ ಸಕಲ ಸ!"•ಸ”ಗಳನುA
ಶ.ವಣ %"ಡುವ v␣ೂೕಗ(V␣ †".’␣*<"ಗJ␣ಂದು
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ತದಥ3ಂ. ಅw␣ೕಷ-ಮ8␣ೂೕP␣ೂೕಷ-P␣ೕಹP␣ೂೕಷZ␣y&<&ಥ3ಂ
ಅದD"?h␣ ಎಲ8 Z␣ೕT␣ಯ D"ಮ-•␣ೂ•ಧ-J␣ೂೕಭ-Y␣ೂೕಹಮದ-%"ತŸಯ& ಮುಂŒ"ದ ಮW␣ೂೕ;␣ೂೕಷಗಳ, ;␣ೕಹದ
ಅವಲ•ಣಗಳ S"ಶD"?h␣
t&ತು%&3ಸ5ವ+L&ಚರಣಮಹಂ ಕz␣{␣5ೕ
!"ತು%"&ಸ(ವ.Œ"ಚರ4␣ಯನುA %"ಡುV␣*ೕW␣.

y&ಹಂ ಕL&3 ಹz␣ಃ ಕL&3
ತತೂ/}& ಕಮ3 t&~␣ಲ•
ತ€&_␣ ಮತ•L& ಪ‚}&
ತತƒ4&P␣ೕನ y&ನ5€&
ತ„-ಭb␣Jಃ, ತತ…ಲಂ ಮಹ5ಂ
ತs-ಪ+4&ದಃ ಪuನಃಪuನಃ
ಕಮ3y&5o␣ೂೕ ಹK&d␣ೕವಂ
Z␣{␣ೂ\ೕಸ‡_␣Jಕರಃ ಸS&
!"ತು%"&ಸ( %"ಡುವ ಸrತಂತ. i"ಮಥ(& ನನh␣ಲ8, ನನA
ಅಂತ<"&‹␣v␣ೕ ಸrತಂತ. ಕŒ"&. ಆ ಒ ␣ಯ ನW␣ೂAಳQ␣
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s␣ಂತು ಆ !"ತು%"&ಸ(ದ ವ.ತವನುA %"ಡುವದZ␣ಂದ
S"ನು %"j␣ದಂŒ"ಗುತ*;␣. ಅದೂ ಅವನ
ಅನುಗ.ಹe␣ಂದJ␣ೕ. ಈ ಇj␣ಯ !"ತು%"&ಸ(ದ
ವ.Œ"!"ರ4␣v␣ೕ ಹZ␣ಯ ಪfg␣.
ಆ ಅಂತ<"&‹␣ಯ ಚರಣಗಳI␣8 ಭ“␣*v␣ೕ ಈ
!"ತು%"&ಸ( ವ.Œ"ಚರ4␣ ಎಂಬ ಪfg␣m␣ಂದ S"ನು
ಪ ␣ಯುವ ಫಲ. ಅಂತ<"&‹␣ಯ ಈ Z␣ೕT␣ಯ ಪ.i"ದ
ನನA Y␣ೕJ␣ Y␣ೕI␣ಂದY␣ೕJ␣ ಆಗುT␣*ರI␣.
“S"ನು ಸrತಂತ. ಕತೃ&ವಲ8, ಹZ␣ಯ ಅನುಗ.ಹe␣ಂದ
ಕತೃ&:"ದವನು, ಎಲ8 ಸತ?ಮ&ಗಳ¡ ಅವನ ಪfg␣, ಅವನ
†"ದದ ಭ“␣*v␣ೕ ಆ ಪfg␣ಯ ಫಲ, ಈ Z␣ೕT␣ಯ
ಕತೃ&ತrವನುA ಅದರ ಫಲವನೂA ;␣ೕವರು s␣ರಂತರ
ಅನುಗ.}␣ಸುT␣*ರI␣” ಎಂದು ¢␣ಂT␣£␣ ಭಗವಂತನI␣8 ಸಕಲ
ಸತ?ಮ&ಗಳನುA ಸಮ’␣&ಸುವದು d␣•ಹZ␣Q␣ ಅತ(ಂತ
’␣.ಯಕರ:"ದ ಕಮ&ಸಮಪ&4␣.
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ಸು]␣Jೕ ತMˆ␣ ಜಗy&‰ಥ
ಜಗs ಸುಪJಂ ಭd␣ೕf␣ದ•
Z␣ಬುP␣iೕ ಚ Z␣ಬುP␣i jೕತ
ಪ+ಸ8␣ೂ‰ೕ ‹␣ೕ ಭp&ಚು5ತ
J␣ೂೕಕ;␣ೂ ␣ಯ, s␣ೕನು ಮಲh␣ದo␣ ಸಮಸ* ಜಗತೂ*
“␣.<"}␣ೕನ:"ಗುತ*;␣. s␣ೕನು ಎಚˆರದI␣8ದRo␣ ಎಲ8ವf
ಎಚˆರದI␣8ರುತ*;␣. (s␣;␣.m␣ಲ8ದ s␣ೕನು, ಸu"
ಎಚˆರದI␣8ರುವ s␣ೕನು “␣• ␣m␣ಂದ s␣;␣.m␣ರುವವನಂV␣
ನO␣ಸುT␣*ೕಯ. s␣ನA ಇ¤␣ˆಯಂV␣ ನ ␣ಯುವ ಈ s␣;␣.ಎಚˆರಗಳ ಆಟದI␣8 ನನAನುA ವ.ತd␣ೕಲನS"Ah␣ %"j␣ ನನAನುA
ಅನುಗ.}␣ಸು ಎಂದು Œ"ತ2ಯ&)
ಚತುŒ␣ೂೕ p&•␣3;&Ž %&4&Ž
P␣ೕವP␣ೕವ ಜಗತ/•␣ೕ
O␣Z␣3ಘ‰ಂ A␣f␣i%&^&ತು
ಪ+4&S&s ತವ ‘␣ೕಶವ
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ಜಗ;␣ೂ ␣ಯ, ;␣ೕವರ ;␣ೕವ, ಈ S"ಲು? ಮ¥␣{"ಲದ
T␣ಂಗಳuಗಳ ಈ !"ತು%"&ಸ( ವ.ತ s␣ನA ಅನುಗ.ಹe␣ಂದ
<"ವu;␣ೕ q␣ಘAq␣ಲ8;␣ೕ ಸಂಪನA:"ಗI␣ ಮತು* •"ನ ಭ“␣*
~␣ೖ•"ಗ(ಗಳ £␣e␣bಯುಂ§"ಗI␣.
ಗೃ’␣ೕ•␣ೕsA␣=Ž ವ+•␣ೕ P␣ೕವ
ಪಂಚತMಂ ಯf␣ ‹␣ೕ ಭd␣ೕs
ತS& ಭd␣ೕs ಸುಸಂಪ‚ಣ3ಂ
ಪ+4&S&s •␣ೕ ಜy&ದ3ನ
ಈ ವ.ತವನುA £␣rೕಕZ␣£␣;␣RೕW␣, ;␣ೕವ. ಓ ಜS"ದ&ನ, ಈ
!"ತು%"&ಸ( ಮುh␣ಯುವದರ ಒಳQ␣ ನನQ␣ ಮರಣ
ಒದh␣ದI␣8 ಈ ವ.ತದ ಪfಣ&ಫಲ, s␣ನA ಅನುಗ.ಹe␣ಂದ
ಉಂ§"ಗI␣.
<&ಕವ+ತಂ ಮ^& P␣ೕವ
ಗೃ’␣ೕತಂ ಪuರತಸJವ
O␣Z␣3ಘ‰ಂ A␣f␣i%&^&ತು
ಪ+4&S&s •␣ೕ ರ%&ಪ•␣ೕ
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ಒ ␣ಯ, s␣ನA ಸಮು™ಖದI␣8 ಈ +"ಕವ.ತದ ಸಂಕಲ2ವನುA
%"j␣;␣RೕW␣. ಓ ರY␣ಯರಸ, s␣ನA ಅನುಗ.ಹe␣ಂದ ಈ
ಪ.ಥಮವ.ತ s␣q␣&ಘA:"h␣ ಪfಣ&Q␣ೂಳ‚I␣ ಮತು* ಅದರ
ಫಲ:"h␣ •"ನ ಭ“␣* ~␣ೖ•"ಗ(ಗಳ £␣e␣bಯುಂ§"ಗI␣.
}␣ೕQ␣ ಸಂಕಲ2ವನುA %"j␣ ಅಂQ␣ೖ ಮಧ(•␣? s␣ೕರು
©"“␣•␣ೂಂಡು ಅಘ(& s␣ೕಡುವಂV␣ ^␣ಡC␣ೕಕು.
ಏD"ದd␣<"ದRZ␣ಂದ ಮಂŒ".•V␣ಯನುA ©"“␣•␣ೂಂಡು
^␣ಡª"ರದು.
ತುಳ£␣ೕದಳವನುA •␣ೖಯI␣8ಟುP•␣ೂಂಡು s␣ೕರನುA
ಅಘ(&†"V␣.Q␣ ^␣ಡತಕRದುR.
ಗಂಡ l␣ಂಡT␣ ಇಬnರೂ ಸಂಕಲ2 %"ಡು:"ಗ, ಗಂಡ %"ತ.
ಆಚಮನ, †".‡"<"ಮಗಳನುA %"j␣ದo␣ i"ಕು.
ಸಂಕಲ2ವನುA ಇಬnರೂ l␣ೕಳC␣ೕಕು. ಗಂಡ •␣ೖಯI␣8
ತುಳ£␣ಯನುA ಇಟುP•␣ೂಳ‚C␣ೕಕು, l␣ಂಡT␣ s␣ೕರನುA
©"ಕC␣ೕಕು.
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ಪuರುಷo␣ೂಬno␣ೕ %"ಡು:"ಗ Y␣ೕI␣ನ ಸಮಗ.ಕ.ಮವನುA
ಅನುಸZ␣ಸC␣ೕಕು.
£␣”ೕಯರು ಒಬno␣ೕ %"ಡು:"ಗ ಆಚಮನ, ಸಂಕಲ2ಗಳu
%"ತ.. †".‡"<"ಮ ಇರುವe␣ಲ8.
ಶೂದ. ಪuರುಷರು ಮತು* ಶೂದ.£␣”ೕಯರು Y␣ೕI␣ನ
<"ವuದನೂA %"ಡC␣ೕD"h␣ಲ8.
;␣ೕವZ␣Q␣ ನಮi"?ರ %"j␣, Y␣ೕJ␣ l␣ೕ7␣ದ ಸಂಕಲ2ದ ಎಲ8
ಅಥ&ವನೂA ¢␣ಂತW␣ %"j␣ “s␣ನA ’␣•ತ(ಥ&:"h␣ ಈ ವ.ತ
%"ಡುT␣*;␣RೕW␣” ಎಂದು ಸಂಕಲ2 %"j␣ದo␣ i"ಕು.
s␣Y␣™ಲ8ರ !"ತು%"&ಸ( s␣q␣&ಘA:"h␣ i"ಗI␣, d␣•
q␣ಷು]’␣•T␣ಕರ:"h␣ ನ ␣ಯI␣ ಎಂಬ ©"o␣ೖ•␣v␣ೂಂe␣Q␣
— q␣ಷು]u"ನ S"Q␣ೕಂu".!"ಯ&
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!"ತು%"&ಸ(ದ ಕುZ␣ತ ಇತರ J␣ೕಖನಗಳ I␣ಂಕುಗಳu. ಆ
ಶಬRಗಳನುA ಒT␣*ದI␣8 ಆ<" J␣ೕಖನದ ಪuಟ
V␣o␣ದು•␣ೂಳu‚ತ*;␣.
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