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!"ಮೃತ&ಕ()ದ +, ಹ.ಭ0(!ರ
2ವ4(ಂಭತ(6ಯ ಪದ9
,ೕ- ಪರ+ತ1ನ23 ‘‘ಸವ678ೕ9 ಸಮಃ’’
ಎಂ= >ಂತ? +@, ಅವನ
ಆನಂದಪDದತ#ವ23 EೕಷGರತ#ವ23
>ಂHIJKL —
ಮಗನ <ಂದವ=>ವಂತಹ
?ಗ@ಯA ಹB=A !Cರ
Dಗ?EFಯರವರ Gೕಹದ ಬJK Cಟ=M |
ಬKಬKಯ ರFಕJಗಳO PAಗರ =QR STU VೕVೕ
ಜಗX Yವನ=Z ರ[? ನಮ\ನನವರತ ॥ ೩೯ ॥

‘ಮಗನ’ ವNಹPಪ&ಂದ ತನ3 ಮಗQದ
ನರRIರನ23
‘Sಂ=’ ಸಂTರ +@
‘ಅವ2 ಆUವಂತಹ’ ಅವನ VLಯXY=Z
[ಂದL ಅ2ಭ!IHKದZ
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‘I]^ಯ_’ P`&abಷc ]ಣಗಳ23
fಂ&ಂದ
‘ಹ&Q_ g!ರ hಗIiHಯ_’
ಕ^klmವ hಬಗ23 ಉಳp ಹ&Q_g!ರ
qrೕಯ_.
‘ಅವರ sೕಹದ’ ಆ qrೕಯರ tbHಯ Rಮದ
‘ಬ(-’ ಬಂಧನದXY
‘!ಟQw’ ಅವರ xರನಂJದ 'ೕ2
“ಬ-ಬ-ಯ ರHಕ(ಗಳX’ ಮ2ಷyzಊ,ಸ| ಅgಧy}ದ ಆ ಹ&Q_g!ರ
qrೕಯ_ ಅ?ೕಕಜನ1ಗ•ಂದ ಪzತtIHKದZ
ಅ=€ತ}ದ ಆನಂದವ23 ಅವz•ೖƒನ&ಂದ 'ೕ@ ಆ •ೖƒನದ ಕ(ಗಳXY
“„_]ರ Q…q’ 'ನ3 ಹzತ}ದ
ಉ]_ಗಳ ]_ತ23 Iರತದ
ಉ&DRKವV†ಯXYದZವQದ 'ೕ2 ಅವರ
•ೖಯXY ‡@q
‘•L=’ ಆ hಗIiHಯzಂದ
hಗIiರ ಎಂ= fಗ•qSಂˆ
ಆನಂದಪ‰Š
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‘'ೕ2 ಈ ಜಗŒ `ವನQ•’ ಇ@ಯ ಜಗHKಪ!ತDQ•.
‘ನಮ123 ಅನವರತ ರ•I’. Q•
ಅ2ಭ!ಸ‘ ’ೕಗy}ದ Iಖಗಳ23
sೕ“ದXY ‘ಅನವರತ’ ಅನಂತRಲದವL'ೕ@ ನಮ123 ರ•I.
ಪರ+ತ1 ತನ3 ವNಹPಪ&ಂದ
7••ೕ!ಯXY ನರRIರನ23 ಮಗನQ3w
ಪ–&_JK?. ಆ ನರRIರ •ೕವ8ಗ•—'ಗ•- [ಂದL 'ೕ@˜ಗ J?ೕ
ಅವನ23 S‘YJK?. ಪರ+ತ1ನ?3ೕ
ಮ=™šಗ›ೕŒಂ= ವDJಚರ^ಯXY
[ಡwದZ ಹ&Q_g!ರ Iಂದzಯರ23
ಅವ2 ಬಂಧನದXYzq_JK?. ಪರ+ತ1
ಅವರ23 ಸLžಂದ Ÿ@q J?ೕ
ಮ=™š]JK?.
ಅಷŠ ಮ, ಯರ23 fರ¡ ಪ@q
ಪರ+ತ1ನ ಅಂಗಸಂಗವ23 ಪ–ದ
¢£¤ಮಕ¥ಳXY ಎರˆ ಬ-ಯವz˜ZL. ಒಂ=
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ನರಕನ ಮ?ಯXY ಬಂಧನS¥ಳiw=Z ಬ•ಕ
ಪರ+ತ1'ಂದ Ÿ@ಸಲ§‰Š ಅವನ23
ಮ=™šದ ಹ&Q_g!ರ
mವHಯ_. ಅವರ ಜ8ಯXY ನ–ದ ಸರಸ
¨ೕಕದ ದೃ ŠಯXY ತಪ§ಲY. Rರಣ
ಅವLಲYP ªbಕೃಷ¤ನ ಮಡ&ಯ_,
ಪರ+ತ1ನ ಮಡ&šರಗ›ೕŒಂ•ೕ
}m•ೕವzಂದ ವರವ23 ಪ–= ¢«¤w
¬…Šಬಂದ ಅw3-ತD_. ˜#ರŒಯXY
}ಸ}wದZವ_.
ಎರಡ?ಯ= ®ೕ¯ಲದ ®ೕtRqrೕಯ_.
ಇವರXY Œಲವ_ +ತD ಪರ+ತ1ನ23
ಮ=™šದವ_. Œಲವ_ ಪರ+ತ1ನ
ಮಡ&ಯರಲY. ‘‘ಅ?yೖಃ ಧೃJಃ’’ ಆದL
›ೕ°ಬ±ರ ಮಡ&ಯNwದZP ಪರ+ತ1ನ
ಅಂಗಸಂಗವ23 ಬಯqದವ_. ²ವ6ಜನ1ದXY
ಅಪkರVಯNದವ_. ಪರ+ತ1 ಇವzxರQw Iಖವ23 'ೕ@ದ. ¨ೕಕದ
ದೃ ŠಯXY ಇ= ತ-§.
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ಆದL, ಪರ+ತ1 šವ ! '³ೕಧಗ•ಒಳಪಡದ ಸ#ತಂತDQದZzಂದ ಅವ'- `ಪ´
ಇಲY, ಅಮಂಗಳ´ ಇಲY. ಈ
®ೕtRqrೕಯP ಅQವೃತNದ (!ವರವ23
ಐದ?ಯ ಪದyದ ®ೕtೕxರ ಎಂಬXY
'ೕಡ¶w•) ಅಪkರಃqrೕಯNದZzಂದ
ಅವz· ಪರ-_ಷಸಂಪಕ6ದ `ಪ!ಲY.
,ೕiw ಪರ+ತ1 ®ೕtRqrೕಯರ
ಸಂಪಕ6ದ !ಷಯದXY ಸ}6ತ1Q ಜಗŒ
`ವನQದವ2. ಸಂಶಯ!ಲY.
ಆದP, `ಪದ ಪDಸ¸K¹ೕ ಇಲYದ
ಹ&Q_g!ರ Nಜ-HDಯರ !ಷಯದXY
˜ಸ_ ಪರ+ತ1ನ23 ಜಗŒ `ವನQ•
ಎಂ= ಕLಯ‘ ಮಹತrದ Rರಣ!•. ಅ=,
ಅHšದ ºೕಗವ23 ಅದರXY»
ಅHšw qrೕIಖವ23 ಅ2ಭ!Iವವ23
¼ಸr 'ಂ&IತK•. ಅವನ ಸಂಪಕ6ವ23
[Lಯ›ೕ¯ ಎಂ= ¢ೕUತK•. ಆದL,
ಪರ+ತ1 ಹ&Q_g!ರ ಜನರ23
ಮ=™šದP ಅವರ ಜ8ಯXY ಅವz-
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+ತD ®ೕಚರQ]JK ಇ=Z ಅವz²ಣ6Iಖವ23 'ೕˆJK ಸ˜ qrೕIಖದXY
ಮ¡K ಒ½±ಬ±ರXY ಹ¡K ಜನ ಗಂˆಮಕ¥U,
ಒಬ±U ¢£¤ ಮಗಳ23 ಪ–= ಅವರ
¾ೕಷ^ಯ ಕೃತyದXY gಂgzಕ ಕೃತyದXY
ಆಸಕKQwದZP ಪರ+ತ1 ಜಗŒ `ವನ.
Rರಣ, ಅವ2 ಅಸಂಗ ಮ¡K ಸ#ತಂತD.
!¿'³ೕಧಗlಲY´ Àೕವz-, ªbಕೃಷ¤'ಗಲY.
ಅವ2 Œಲ• Áz !¿'³ೕಧಗಳ23
ಅ2ಸzಸ‘ Rರಣ, ಅವನ23 ಅ2ಕzq
Àೕವ_ ಸತ¥+6ಸಕKNಗX ಎಂದ³Šೕ. J2
!'³ೕÂHೕತ ಎ23ವದ23 ಪರ+ತ1 ಈ
ಪDಸಂಗ&ಂದ ಜಗHK- [ೕzq J2 ಪರಮ
ಪ!ತD šವ `ಪಗÃ ಇಲYದವ2 ಎಂ=
gzದ ॥ ೩೯ ॥
— !9¤˜ಸ Q-ೕಂ˜DÆಯ6

