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ಮ"#ೖ%& — 2
9ೖJQಯ RCS 1?ದ=TUS. ಇ*W
ಮBಯ RCS 1?Xೕಣ.
'ೕವರ +,ಯ ಮ"
Zೕವರ\] ಎಂದ7 _J`,ಮ,
ಪ,1ಮQಳJHAವ ಭಗವಂತನ*W,
ZೕವeಸNWfನದ ಪ,1ೕಕಗಳ*W, gAಗಳ
ವೃಂ=ವನಗಳ*W \ijವk.
ಈ lಯm/n ತOo pದqr ಆವಶtಕ.
ಕಂಡಕಂಡ Cೕ1ಯJH \]ಯ*W
Ovವಂ1ಲH. wಸ<ದ ಆZೕಶದಂrxೕ
OಡyೕR.
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ಪCpದq ಕ,ಮದJH ತ"_Wನ OBದ ನಂತರ
zಂMನ Mವಸ ಒಣ|}~ದ, ಒಣ }~ದ
ನಂತರ )• €ಟ6ದ, pದT ಹ12ಯ
ಬ56ಗಳ*W ಉƒ6 IkT Zೕವರ \]ಯ*W
OಡyೕR.
./ನದ 2ಯಮಗ4
_Wನ ಎಂದ7 9ೖ9ೕ" NೕA
jCk„…†ವದಲH. ‡ದJQ ಆಚಮನ
OB, ಸಂಕಲ‰ OB, 8ŠಹCಯ*W ‹,ಥm•
OB, ಗಂ`M 1ೕಥmಗಳ*W ಸŽC•,
ಮಂತ,ಗಳ*W ಪ•• OvವZೕ _Wನ.
ಇದCಂದ"ೕ ಮ*ಷt ಮB)gವk.
/ೕವಲ _Wನ OvವದCಂದ
ಮB)gವZೕ ಇಲH.
_Wನ Oಡyೕlದ7 ಅ*ಸCಸyೕlದ
~,xಗ… ಮS2 ಅ*ಸಂfನಗಳ RCS
ಸ=‘ರಸ’1ಯ ಅ*“ದದJH
'_2ರ“| 1?jr2ೕ•.
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ಇJH ”ಹt•ಚದ RCS — €ಖt“|
Oಡyೕlದ ಮS2 Oಡ”ರದ 'ಷಯಗಳ
RCS — ಚFmjr2ೕ•.
೧. _Wನ Ov“ಗ ಬತ2")ಗ”ರk.
ಬತ2")| OBದ _WನMಂದ ಮ*ಷt
ಮB)gವMಲH.
೨. _Wನ Ov“ಗ ಎರv ಬ56 ಇರ"ೕ
yೕR. ಉಟ6 ಬ56, 9ೖ ವ7•„…†ವ ಬ56.
೩. 9ೖ ವ7•„…†ವ ಬ56ಯ™W šೕU•
_Wನ OB, ಆ ಬ56ಯ*W zಂB ಅದCಂದ"ೕ
9ೖ ವ7•„ಳ†yೕR. ಆಗ Oತ, \]ಯ
ಮBQ ಅಹm›gr2ೕœ. 9ೖJQಯ
ಬ56Uಂದ ವ7•„ಂಡ7 \]ಯ ಮBQ
ಅಹmr •7žವMಲH. ಮBಯJHxೕ
ವಸ<ವ*W ಒಣ| }~ದT7, _Wನ OB,
_Wನದ lಲದJHxೕ ಮBOB„ಂಡ
ಒZTಯ ಉತ2CೕಯMಂದ ಒ9Ž ವ7•„ಂv ಆ
ಬ?ಕ ಒಣ|ದ ಮBವಸ<ವ*W rQk„ಂv, ಆ
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ಒಣ|ದ ವಸ<Mಂದ \ಣm“| 9ೖ
ವ7•„ಳ†ಬŸk. ವ7•„ಂಡ ತ ಣ
NೕCನJH ಹ•Wರv ಊಧLm£ಂಢ,ಗಳ*W
ಧCಸyೕR. ಇಲHMದT7 ಮBವಸ<ವ*Wvವ
ಅಹmr ಒದgವMಲH. lರಣ ಬ56 ಉvವ¥
ಸಹ Zೕವರ ¦ೕœ, ಸತnಮm. ಅದ*W
Oಡyೕlದ7 9ೖ9ೕ"
ಊಧLm£ಂಢ,ಗ?ರ"ೕ yೕR.
೪. _Wನ OBದ ನಂತರ 9ೖUಂದ NೕA
¨ೕC•„ಂv ನ©k ಬರ”ರk.
೫. _Wನ Ov“ಗ, OBದ ನಂತರ Oತ,
ಒZTಬ56. ಆ ನಂತರ ‡ದ"ೕ ಮBಯJH
ಒಣ| }~ದ ವಸ<ವ*W ಉಟ67 Oತ, ಮB.
ಒZTಯ ವಸ<ದJH Zೕವರ \], ಊಟ
OvವದCಂದ ಒಂk ಪ,rtೕಕ
ನರಕ“gತ2Z ಎಂk ಧಮmwಸ<ದJHZ.
ಒZTಯ ಬ56ಯ*Wƒ6 Ovವ ಸತnಮm
ಒಂZೕ, ಅk ನಮŽ ತಂZeUಯರ
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ಅಪರಕಮm. ಒZTžƒ6 )ವ
ಸತnಮmಗಳ™W Ovವಂ1ಲH.
VW, 2ೕX ಒ'Z[\F ಬ"]ವವರ^/,
ಊಟ Uaವವರ^/ bೕ"ರಬcW. ಅW
2ಸdಂಶಯef #ೖ%&. ಒ'Z ಬEFಯ^/\F
ಮಲgತ7ಗಳ Oಸಜhi ಸjತ Uaವ
kfಲJ, ಅಂದ #ೕS ಒ'Z ಬEF[\F +,
UaವW, ಬ"]ವW, ಊಟ UaವW
2lmತef ತno.
ಗ,ಹಣ €ಂeದ ಅತtಂತ ಅN“ಯm
ಪ,ಸಂಗದJH ಒZTಯ ಬ56ಯ*W ಏ… ”C
ಚ@W| ¬B• ಉvವ ಸಂಪ,=ಯ'Z.
lರಣ, ಆಗ ಒಣ }~ದ ಮBಯ ವಸ<
•7ಯ- _ಧt'ಲH. ಅದln| ಅತtಂತ
ಅN“ಯmಪ,ಸಂಗಗಳJH ಈ Nಯಮ.
IರS yೕ7ಯ ಪ,ಸಂಗಗಳJH ಅಲH,
)“ಗ® ಅದ*W ‹Jjವಂ1ಲH.
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೬. zೕQ '°±ಸŽರಣ\ವmಕ“|, pದq“ದ
ಕ,ಮದJH _Wನ OB ಬಂk, zಂMನ Mವಸ
ಒಣ }~ದ ಬ56ಯ*Wƒ6, ಈಗ _Wನ
Oಡyೕlದ7 ಉ²6ದT ಬ56ಯ*W @³`|
ಒಣ }ಕyೕR. ಮBಯ*W ಒಣ }ಕ´ೕಹದ ತಂ1ಯµWೕ, ಸರಳµWೕ, ಮರವµWೕ
ಬಳಸyೕR. =ರದ 9ೕ" ಬ56ಯ*W ಒಣ
}ಕ”ರk.
NೕA, ಬ56, €ಂeದ¶ ಮBಯJH ತಂMದT7
Oತ, ಮB. 9ೖJQಯJH €²6ದT7 9ೖJQ.
zೕ`|, ಮBಯJH @¶ ಪ,rtೕಕ Nೕರ*W
ತರyೕR.
೭. pದq ಬ56žಟ6 ಬ?ಕ ಆಚಮನ
OಡyೕR. ಆ ನಂತರ ¸ೕ¹ೕಚಂದನ
ಹFº„ಂv, ಸಂftವಂದ• OB
_J`,OMಗಳ \]ಯ*W OಡyೕR.
೮. Zೕವರ \] Ov“ಗ ಮBಯJHAವ
ಮš2ಬ¼ರ*W ಸಹ €ಟ6”ರk. ಅವA
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ಪ=ಥmಗಳ*W •ಲದ 9ೕJಟ67 ಅವ*W
rQk„ಳ†yೕR.
ಮಂತ7ಗಳ ಜಪ;< =ೕ>ದ ಮ"
9ೕJನ Zೕವರ \]ಯ ಮBಯJHxೕ
ಮಂತ,ಗಳ ಜಪ Ovವk ಉತ2ಮ ಪ . ಅk
_ಧt'ಲHZೕ ಇ=Tಗ 9ೕ" ¾ೕ?ದಂr _Wನ
OB, pದq 7ೕ89ಯ ವಸ<ವ*Wƒ6 ಅಥ“
pದq“ದ fವ?ಯ*Wƒ6 (ಈ 7ೕ89ಯ,
fಬ?ಯ ವಸ<ವ*W ಊಟ Ov“ಗ
ಉ²6ರ”ರk, ಜಪln|xೕ ಪ,rtೕಕ
rQMಟ6ರyೕR) ಉತ2Cೕಯವ*W IkT
ಮಂತ,ಗಳ ಜಪ, œೕದ, '°±ಸಹಸ,@ಮ,
“žj21ಗಳ ‹›ಯಣವ*W OಡyೕR.
ಈ pMq ಇಲHZೕ ಇದT7 ಇವ*W ಜ¹ಸ”ರk.
ಅ"& ಮ@A Bೕಜನದ ಮ"
Zೕವರ \]ಯ ಮBಯJHxೕ
ಅBQ)ಗyೕR ಎ*Wವk wಸ<ಗಳ N-¶.
(•ೖœೕದtದ "ೕಖನದJH 'ವCjr2ೕ•)
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_ಧt'ಲHM=Tಗ ಸLಲL ಸಂ„ೕಚ•ಂMQ
ಅBQಯ*W OಡyೕR.
9ೕ" ¾ೕ?ದಂr _Wನ OB, (•<ೕಯA
Oತ, ತ" _Wನ OಡMದT•
pದq›ge27. ಆದ7 £AಷA ತ"_Wನ
OಡMದT7 pದq›gವMಲH. zೕ`| ಅವA
ಪ,1ೕNತt ತ"_Wನ Oಡ"ೕyೕR) pದq“ದ
ಒಣ|ದ ವಸ<ಗಳ*Wƒ6 ಅBQ OಡyೕR.
ಅZೕ ಮBಯJH ¿ೕಜನವ*W OಡyೕR.
Zೕವರ \]ಯ ಮಧtದJH, ಅBQ
Ov“ಗ, ಮಲÀತ, 'ಸಜm• Ovವ
ಅN“ಯmr ಒದ|=ಗ ಮr2 _Wನ
OBxೕ €ಂkವ7ಸyೕR.
ಮಲÀತ,ಗಳ*W ಬಲವಂತ“| ತ©zBk
\] ಅBQ Ovವk ಅಪ›ಧ, ‹ಪ
ಎಂk ಪCಗ.ಸಲ‰²6Z.
‹H•6Rn ಸವmÁ ಮBQ ಬAವMಲH. )ವ
ಮBಯJHÂ ಅದ*W €ಟ6”ರk.
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ಮ"& ಬDವ ಬEFಗ4
pqೕನ, ಮ"ಪಂr, ಉaವ ಪಂr,
tR[ವ ಪಂr,uೕv, ಕಂxಕಗ4 ಮ"ಯ
ಬEFಗ4.
ಇವ*W Ãƒ6 )¶Zೕ Cೕ1ಯ IJದ
ಬ56ಗ… ಮBQ ಬAವMಲH.
ಪಂÄ •ೕ7ಗಳ*W ಕÄº OB ಉÅ6ಗ Oತ,
ಮB. ದ²6 ಉಟ67 ಮBಯಲH.
ಬ,ಹŽ‘C ಮS2 ಸಂ@t•ಗ… ಕÄº
ಉvವಂ1ಲH“ದTCಂದ, Æ¹ೕನ ಧC•
ದ²6ಯ*WಡyೕR.
ಹyAಯ ಬEF

ಹ12ಯ ಬ56 jಲಭಲಭt ಮS2 N›ಡಂಬರದ
ಬ56. _Wನದ lಲದJH ಮB OB„ಂv,
@¶ 9ೖJQಯJH=Tಗ €ಟ6ದಂr
ಒಣ|ಸyೕR. Oರ•ಯ Mವಸ _Wನ
OBದ ನಂತರ ಉƒ6 Zೕವರ \]ಯ*W
OಡyೕR.
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ಈ ಬ56ಯ*WÅ6ಗ ಮš2ಬ¼ 9ೖJQಯವA
ನಮŽ*W €²6ದJH, ಅಥ“ @œೕ 9ೖJQಯ
ಪ=ಥmಗಳ*W €²6ದJH, ಅಥ“
ಮಲÀತ, 'ಸಜm•, “ಂ1, NZ, €ಂeದ
9ೖJQಯ lಯmಗಳ*W OBದJH @¶
9ೖJQ)gr2ೕœ. ಆ ಬ56 ಮBQ
ಬAವMಲH.
ಮBಯJHನ ಹ12ಯ ವಸ<ವ*W ಒ9Ž ಉಟ6
9ೕ" ಅದ*W ÃÇºವವ7Q 9ೖJQ. ಮಧtದJH
ಅದ*W ÃFºದ7 ಮr2 ಉಟ67
ಮB)gವMಲH.
/ಲವA ಮಧtದJH ಮಲÀತ,ಗಳ 'ಸಜm•
€ಂeದವln| ಮBಯ ವಸ<ವ*W ÃFºƒ6,
9ೖJQಯ ವಸ<¶ƒ6 ಮr2 ಬಂk ಮBಯ
ವಸ<¶ƒ6 ಮB ಎ*We27. ಸವmÁ
ಮBಯಲH. ತ£‰ ಕ,ಮ ಅk.
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vೕl#ಯ ವಸz

7ೕ89ಯ ವಸ< ಸವmÈŠಷÉ“ದ ವಸ<.
7ೕ89ಯ Ÿ…ವ*W _U• rQದ ವಸ<ದ
ಅk ¾ೕQ pದq ಎಂಬ ಪ,ÈW ಇವ12ನವC|Z.
ಸ=‘ರಸ’1ಯ ಅ*“ದದ ಸಂದಭmದJH
ಇದ/n ಪ,rtೕಕ "ೕಖನ ಬ7k ಉತ2ರ
Nೕvr2ೕ•.
7ೕ89ಯ ವಸ<ವ*Wƒ6 Zೕವರ \]
Ovವ=ದ7 ಹ12ಯ ವಸ<ದಂr ಇದ™W
_WನlಲದJH ಮBOB„ಂv ಒಣ|•
ಉƒ6 \] OಡyೕR.
ಊಟln| ಬಳjವ 7ೕ89ಯ ವಸ<ವ*W
\] ಜಪಗ?`| ಬಳಸ”ರk.
ಜಪ/n ಮS2 ಊಟ/n ಬಳjವ 7ೕ89ಯ
ವಸ<ವ*W ಪ,1ೕMವಸ šೕUಸyೕl|ಲH.
9ೖJQಯ ಸ‰ಶm“ಗದ ಸÊಳದJH 7ೕ89ಯ
ವಸ<ವNW²6ರyೕR. ಜಪ/ಊಟದ ಸಮಯದJH
ಅದ*Wƒ6 ನಂತರ ಮr2 rQMಡyೕR.
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7ೕ89ಯ ವಸ<ವ*WÅ6ಗ yೕ7ಯ
ಪ=ಥmವ*W €²6ದ7 9ೖJQ)gವMಲH.
ಆದ7 }•Q, ಚಪ‰J, ಶƒm ‹tಂƒ
€ಂeದ \ಣm 9ೖJQಯ ಪ=ಥmಗಳ*W
€ಟ6”ರk.
ಅ•ೕಕA }Q Ove27. 7ೕ89ಯ
ವಸ<¶ƒ6 }•Qಯ 9ೕ" Ëve27. lA
yೖR ಓBje27. ಆ Cೕ1 9ೖJQಯ
ಸ‰ಶm“ದ ಬ56 ಮr2 \], ಜಪ, ಊಟದ
ಮBQ ಬAವMಲH. yೕ7 9ೖJQಯ
ಬ56ಗಳಂr ಅದ*W ಉಪXೕ|ಸyೕR.
Mಭ|

fವ?, =ಬ? ಎಂk ಕ7ಯಲ‰vವ ಈ ವಸ<
ಒಂk '8ಷ6 ಕಂಬ?ಯ =ರಗ?ಂದ
Oಡಲ‰²6Aತ2Z.
7ೕ89ಯ ವಸ<~nಂತ ಸLಲ‰ ¾Fºನ
ಮBಯ@W| /ಲವA ಗ,zje27.
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}D ಮ"

@CNಂದ ಮBವಸ<ಗಳ*W ತ)A
Ove27. ನಮŽ ಋÎ€Nಗ… ಧCj12ದT
ವಸ<. ಕJಯ ಈ ನಕJೕžಗದJH
ಇದರJHÂ ನಕ- ಆರಂಭ“|Ã²6Z.
vೕl#ಯ ವಸz;< ಅನQ~]ವ 2ಯಮಗ•ಲJ
}Dಮ" ಮ@A Mಬ|€ ಅನQ~]ತA•.
ಮ"& Gರದ ಬEFಗ4
/ಳ|ನ 'ಷಯಗ… ಹ12/7ೕ8ಮ/=ಬ?
ಮS2 @A ವಸ<ಗ?Q ಅನLUjತ2œ.
ಹ‚ದಬEF

ಬ56 ಹCMದT7 ಮBQ ಬAವMಲH. ಗೃಹಸÊA
ಹCದ ಬ56ಯ*Wಡ”ರk. ಸಂ@t•ಗ?Q
Oತ, ಹCದ ಬ56 ಮB. ಅವCÏ ಮಧtದJH
ಹCMದT7 ಮBQ ಬAವMಲH. Æ¹ೕನln|
ಹCžವk yೕ7, €…† €ಂeದವಗ?ಂದ
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ಹCžವk yೕ7. ಆ Cೕ1 ಹCದ ವಸ<ಗ…
ಮBQ ಬAವMಲH.
ಇ*W, ಬಡತನ'Z, ನಮŽ ಬ? yೕ7 ವಸ<œೕ
ಇಲH ಎಂದ7, ಸವmÁ FಂrUಲH. ನಮŽ
ಮ²6Q ಅk ಮB)gತ2Z. ಹCದ
ವಸ<¶ƒ6 @¶ ಮš2ಬ¼ರ ಮBQ šಂದ7
Nೕಡ- Iೕಗ”ರk.
ZೕವA ವಸ<ಗಳ*W ಕA.•ದT• ಹCದ
ಬ56žƒ6 \] ಜಪ ಊಟಗಳ*W
Oಡ”ರk ಎಂk eತ‰ಯm.
ಅಂƒಲJದ ಬEF

ಬ56Q ಅಂFಲHMದT7 ಮBQ ಬAವMಲH.
ಅಂFಲHದ ವಸ<ವ*Wƒ6 Ovವ ಸತnಮm
ಒಂZೕ, ಅk ಅಪರಕಮm. ಸಂ@t•ಗ?Q ಸಹ
ಅಂFಲHದ ಬ56 ಮBQ ಬAತ2Z. ಆದ7 ಗೃಹಸÊ
ಬ,ಹŽ‘Cಗ… ಅಂFಲHದ ಬ56ಯ*Wvವಂ1ಲH.
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t%ದ ಬEF

IJದ ಬ56ಗ… \]ಯ ಮBQ
ಬAವMಲH. ಅಂದ7 Shirt, pant
€ಂeದ¶ಗ… ಮBQ ಬAವMಲH. •ೕ7
ಪಂÄಗ… Oತ, ಮBQ ಬAವ ಬ56ಗ….
¾ಂಗಸರ ಕಂÇಕ/n (Blouse) wಸ<œೕ
'@U1 NೕBZ. ಅವA ಅವಶt“|
ಕಂÇಕ¶56ೕ ಅBQ OಡyೕR. (ಇJHÂ
ಒಂk ಬನWಂ]ಯ k“mದ'Z. zಂMನ
lಲದJH ¾ಂಗಸA blouse ಧCj12ರJಲH
ಎ*Wವk ಅವರ 'Fತ, k“mದ. ಅವರ
8ಷt›ದ ಉv¹ ›ಮ@Á‘ಯm• ಆ
k“mದವ*W ಪ,ಬಲ“| ಖಂB•=T7,
ಮ}ÐರತದJH •<ೕಯರ ಕಂÇಕದ RCS
ಸLಷ6 ಉ"Hೕಖ'Z, |CÑಕÒtಣದ
ಉಪ@tಸದJH [VNU053] ಪ,Oಣಗಳ
ಸ9ೕತ ಖಂB•ZTೕ•. Ó,ಪMಯ
Oನರ Ôಯ ಉಪ@tಸವ*W Ov“ಗ
ಮತ2°6 ಪ,OಣಗÕಂMQ ಖಂBjr2ೕ•.)

OಶQನಂR2 SೕಖನUS — 98

17 of 25

ಮ"ಯ ಮಧIದ%J #ೖ%&ಯ ;ಲಸ ಬಂMಗ
Zೕವರ \] €|ದ ಬ?ಕ ಊಟln|
_ಕ°6 ಸಮಯ'ದT7 9ೖJQಯJHನ
/ಲಸಗಳ*W €|•„ಳ†yೕR. ಆ
ನಂತರ,Shirt, Pant €ಂeದವ*W rQk,
ಮBಪಂÄಯ*Wƒ6 /ೖ l-ಗಳ*W
š³k„ಂv, pದq“| ವ7•„ಂv,
ಒಂk ವಸ<ವ*W ಒZT OB„ಂv ಅದ*Wƒ6
¿ೕಜನln| ಒಣ|•„ಂಡ ಮB ವಸ<ವ*Wƒ6
ಊಟ OಡyೕR. ಕNಷÉ ಪ 7ೕ89ಯ
ವಸ<ವ@Wದ• ಉƒ6 ಊಟ OಡyೕR.
IJದ ಬ56ಗಳ*W }~„ಂv, Ö
ಚಪ‰Jಗಳ*W }~„ಂv ಸವmÁ ಊಟ
Oಡ”ರk.
_Oನt“| Iರ|ನ /ಲಸಗ?Q Iೕ|
ಬಂದ ನಂತರ _Wನ Ovವk ಆ×ೕಗt ಮS2
ಧಮmದ ದೃÎ6ಗ?ಂದ Sಂಬ ಒ³†ಯk.
zೕ`| ಸಂ] ಆØೕ•Nಂದ 1A| ಬಂದ
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ನಂತರ _Wನ Ovವk ಒ?S. ಆದ7,
/ಲ¶ ”C _ಧt“gವMಲH.
zೕ`|, ಮ•Q ಬಂk /ೖl- š³k,
ಬ56ಯ*W ÃFº yೕ7 ಬ56ಯ*Wƒ6
Sಳ•ೕವೃಂ=ವನ/n ನಮ_nರ OB
Sಳ•ೕಮೃ12/ಯ*W ಸ‰ಶm OಡyೕR.
ನಂತರ ಮš29Ž /ೖl- š³k 7ೕ89ಯ
ವಸ<ವ*Wƒ6 ಸಂftವಂದ• ಊಟಗಳ*W
OಡತಕnkT.
Zೕವರ \]ಯ*W Oಡyೕlದ7
ಮ•ಯವರ Ùr Oತ@vವZೕ ಅಪ›ಧ.
ಅಂತŸದರJH ÚೕNನJH ಸವmÁ
Oತ@ಡ”ರk.
Iೕಮ ಹವನ \]ಗ… ನ©ಯyೕlದ7
£×ೕzತA, ಅವರ ಸಂಗBಗA, ಯಜOನ
ಇವ7ಲH• ÚೕNನJH Oತ@vವk ನಮŽ
”,ಹŽಣ ಸOಜದ 'ಕೃತ ಆಚರÔಗ….
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ಶ,=q…ಗÛದ Nೕ¶ Oತ, }Q
OಡyೕB.
ವj2ತಃ ಮB ಎ*Wವk ಓMNಂದ
ಕJžವಂತŸದTಲH. µೕB
ಕJžವಂತಹk. ‘wಸ< ಬಲH ಮS2 ಧಮmದ
ಬQÝ ಶ,Zqžಳ† ಪಂBತ’ರ*W ಹ12ರMಂದ
ಗಮN•ದ7 ಸC)ದ 1…ವ?/ ಬರ_ಧt.
ನನW ಅ*ಭವದ •"ಗ²6ನJH ಒಂk Oತ*W
ಬಹಳ ಸ‰ಷ6“| ¾ೕ…r2ೕ•. ಮB
Ovr2ೕœ ಎಂk ¾ೕ…ವ Sಂಬ ಜನ
ಪಂBತA ಎಂk ಕ7•„ಂಡವCQೕ ಮB
ಎ*Wವದರ ಸ‰ಷ6 ಪCಕಲ‰• ಇಲH. zೕ`|,
ಇವರ ದಡÞತನದ }›ಟಗಳ*W µೕB
ಮBಯ ಬQÝ eeßರ eಳyೕB. wಸ<ದJH
ಅದ/n ಬಹಳ ಮಹತ2àವ*W NೕB=T7. ಒಂk
ಉ=ಹರÔ Nೕvr2ೕ• — „7ದZದ Rವಸ
tಸMದ, ಇ†/ ಉಡದ ˆ| ಬEFಯ^/ ಒ'Z
U" ಅಂ'ೕ ಒಣfu ಉ\F „7ದŠ
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Uಡ=ೕ‹. ಒ#Œ ಉಟF ವಸz, jಂRನ Rವಸ
ಒಣk•ದ ವಸz ŽX• „7ದŠದ ಮ"&
ಬDವRಲJ.
ಇಂk ಒಣ|}~ದ ವಸ<, @³, @BkT,
ಆÄ @BkT zೕQ ÀA Mವಸಗಳ ವ7Q
Zೕವರ \]ಯ ಮBQ ಬAತ2Z. ಆದ7
ಆದ7 w,ದq/n Oತ, ಅಂZೕ ಒಣ|•
ಉಡyೕR.
zೕQ ಮB ಎ*Wವ ಆಚರÔ ಇZTೕ ಇZ.
Ùtೕ1ಷt ಎ*Wವ ಅkáತ wಸ< ಇವS2
ಮಂಗಗಳ /ೖಯJHAವ O.ಕt“|Z ಎಂದ
Oತ,/n Ùtೕ1ಷtದ y"
ಕB9)gವMಲH. }Qxೕ, ಮBಯ*W
ಸC)| ಆಚCಸZ, pFತL/n y" „ಡZ
ಮB Ovವ ಜನರ*W ಕಂv NಮQ
×ೕ•Iೕ|ರಬŸk, ಅದ/n ಉತ2ರ —
ಮBಯ*W ÃvವದಲH, pದq“| ಮBಯ*W
OB ಅವCQ ‹ಠ ಕJjವk. OB
ಅದ*W.

OಶQನಂR2 SೕಖನUS — 98

21 of 25

ಸಂಗ7ಹ
Zೕವರ*W, Zೕವrಗಳ*W, œೕ=Mwಸ<ಗಳ*W,
gAಗಳ*W NಂZ OvವದCಂದ, ZLೕಷ
OvವದCಂದ ಉಂÅgವ 9ೖJQ ಅತtಂತ
Nೕಚ 9ೖJQ. ಇದ/n pMqxೕ ಇಲH. NಂZ
OB•„ಂಡ ZೕವA, gAಗ… e“|
ಅ*ಗ,ಹ OBದ7 ಉಂƒ ಇಲHMದT7 ಇಲHœೕ
ಇಲH.
„", jJQ, }ದರ, j…† €ಂeದ
ಅಸತnಮmಗಳ*W OvವದCಂದ ಉಂÅgವ
9ೖJQ. ಇವ/n ‹,ಯ8ºತ2Mಂದ Oತ, pMq.
ಈ ‹ತಕ OBದವA ”,ಹŽಣ7ೕ ಅಲH.
ಸಂftವಂದ•Ï ಅನಹmA ಅವA.
ಜನನ, ಮರಣ, ರಜಸLÒ•ೕಷಗ?ಂದ
ಉಂÅgವ 9ೖJQ. ಇದ/n lಲMಂದ pMq.
ಆ)) lಲ €|ದ 9ೕ" ಗಂಡಸA
ಜN“ರವ*W ಬದJಸyೕR. 9ೖJQಯ
lಲದJH ಅತtಂತ ಕNಷÉ ಸತnಮmಗ?Aತ2œ.
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ಮಲÀತ, 'ಸಜm•, “ಂ1Uಂದ
ಉಂÅgವ 9ೖJQ. /ೖ l- š³k
ಆಚಮನ OvವದCಂದ pMq.
•ೕ*, ಆಕ?/Uಂದ ಉಂÅgವ 9ೖJQ.
ಬಲ|'ಯ*W ಸ‰ಶm OvವದCಂದ pMq.
ಸಂಕಲ‰\ವmಕ“| ಮಂತ, ¾ೕ…ತ2
OvವದCಂದ ಮB.
Zೕವರ \]ಯ*W Ov“ಗ ಇರyೕlದ
pMq ಅk ಸವmÈŠಷÉ ಮB.
pದq“| ಒಣ}~ದ ವಸ<ವ*Wƒ6
ಆಚCಸyೕlದ ಮB.
ಜಪ, ‹›ಯಣಗಳ*W Oಡyೕlದ7
ಇರyೕlದ ಮB. _Wನ OBದ ನಂತರ
7ೕ89ಯ ವಸ<, =ಭ?ಯ*W ಉƒ6
Oಡyೕlದ ಮB.
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Àರ•ಯ ಹಂತkT ¿ೕಜನದ ಮB.
¿ೕಜನlಲದJH ಉಟ6 7ೕ89ಯ ವಸ<ವ*W
ಜ‹Mಗ?Q ಬಳಸ”ರk.
8ŠಹCಯ ಸŽರÔUಲHMದT7, lಮ „Šಧ
´ೕÐMಗ?ಂದ ಮನjß ಮJನ“|ದT7,
ಮš2ಬ¼CQ zಂ¦ Nೕvವ
ಪ,ವೃ12ಯವ›|ದT7, )ವ 7ೕ89ಯ
ಬ56žಟ6• @¶ ಮB)gವMಲH.
ಮನ•ßನ pMq ಪ,fನ, ಅM=Tಗ Oತ,
Zೕಹದ pMq. ಈ ಎರã pMqಯ*W ಗ?•
8ŠಹCಯ*W ಆ›äಸyೕR ಎಂಬ 8Š
'=tä›ಜ1ೕಥmgA_ವmåಮರ ಆZೕಶ
ನಮŽ ಮನ•ßನJH ಸ= Ñಗೃತ“|ರyೕR.
— '°±=ಸ @Qೕಂ=,‘ಯm

OಶQನಂR2& ಸಜ•ನರ ಸkಯದ ಅಗತIO'
ಪರOತŽನ*W 1?•„vವ Mವtಗ,ಂಥಗಳ*W
1?)ದ ÐæಯJH ಸಜçನCQ ತ-¹ಸ- 'ಶLನಂMN
10000 ಗಂ5ಗಳ ಉಪ@tಸಗಳ gCಯ™W, 30000
£ಟಗಳ "ೕಖನದ gCಯ™W IಂMZ.
'ಶLನಂMNಯ ಎಲH ಉಪ@tಸಗè, "ೕಖನಗè
ಪ,1Xಬ¼CÏ ಉFತ“| ಲಭt.
ಈ ಬೃಹé êನಸತ, NಮŽ •ರ'ಲHZೕ
€ಂkವ7ಯ- _ಧt'ಲH.
ಈ êನlಯm/n •ರ¶ Nೕvವ ಸಜçನA /ಳ|ನ
ërQ ಹಣವ*W ವ`mUಸಬŸk
• Account	
  Name	
  

	
  VISHWANANDINI	
  

• Account	
  Number	
  	
  35368588017	
  
• Account	
  Type	
  	
  

Current	
  Account	
  

• Bank	
  

State	
  Bank	
  of	
  India	
  

• Branch	
  

T.	
  Narasipura,	
  Mysore	
  

• IFSC	
  	
  

	
  

SBIN0013233	
  	
  

Please	
  WhatsApp	
  the	
  transac/on	
  details	
  to	
  
9901551491

ಈ`ಗ"ೕ •ರ¶ NೕBದ, Nೕv12Aವ ಸಜçನCQ
ನನW ಮನಃ\ವmಕ ಕೃತìrಗ….

2ೕX OಶQನಂR2ಯ ‘’& ಹಣವ^/
ವ“h~]eಗ

“OಶQನಂR2 ಗಮI ತ”ಪ%”
ಎಂW –D'ೕವ’ಗಳ&,
l— •ೕದeIಸ'ೕವ‚&

˜7ಥhi ಸ%J]ವದ^/ ಮvಯ=ೕ".
ಸಜçನರ ‹,ಥm•ಯ*W
8ŠಹC ಮNWje2•.

— '°±=ಸ @Qೕಂ=,‘ಯm

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

