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!␣# ಲ%␣&ವಲ(ಭ*␣ೕಥ-ರ ವೃಂ12ವನ!␣42
.␣/ಮ1 2-3ಸ5-ಜಸಂ7-8ನದ
ಸಂಪ;<-ಯಪ;ವತ@ಕ5-ದ .␣/
5-ಮಚಂದ;C␣ೕಥ@ಗುರು7-ವ@H␣ಮರ 7-I-J
.␣ಷ3ರು .␣/ ಲM␣NವಲOಭC␣ೕಥ@
.␣/Q-ದಂಗಳವರು.
!␣#ಮಧ78292:;␣ ಜ=2ಯ-?␣ೕ@2ಃ
!␣# B2:ಸ*␣ೕD2-ಯ-E␣ಬಂಧG2E␣।
!␣#H2ಮಚಂ12Jಯ-ಕೃತಪJಬಂN2ಃ
ಕುವ-ಂತು ಸP␣ೕ- ಮಮ ಸುಪJ82ತQ ।।
.␣/ಮ<-S-ಯ@ರ T-ಷ3ಗಳu. V␣ೕW-ಕೃY-Zದರ
V␣ೕW-ಗ;ಂಥಗಳu, ಚಂ'␣;W-S-ಯ@ರ
ಗ;ಂಥಗಳu, .␣/ 5-ಮಚಂದ;C␣ೕಥ@ರ
V␣ಪZ[␣ಗಳu ನಮ\␣ ಸುಪ;T-ತವನು]ಂಟು
,-ಡ`␣ ಎಂಬ ಅದುdತ ಅನುಸಂe-ನವನು]
f␣ೕg␣h␣ೂಟj ಮk-ಗುರುಗಳವರು.
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ಇವರು ರಚm␣ ,-n␣ರುವ ಆ ಅತ3ಪpವ@
q␣ೂrೕತ;ದ — ಪ;T-ತಪಂಚಕದ —
ಅs-@ನುಸಂe-ನದ ಉಪu-3ಸಗಳನು] ,-n␣
(␣ಮ\␣ಲO (␣ೕn␣v␣wೕm␣.
Link — http://vishwanandini.com/
topicsInfo.php?id=25&page=U

ಇವರು ವೃಂ<-ವನಸ85-ದದುw x␣ೕಲೂy␣ನ`␣.O
.␣/ !␣<-3.␣/(␣2-ಸC␣ೕಥ@.␣/Q-ಂದಂಗಳವರು
ತಮz .␣ಷ35-ದ .␣/ !␣<-3ಸಮುದ;C␣ೕಥ@
.␣/Q-ದಂಗಳವರ {␣ೂ|␣ಯ`␣O x␣ೕಲೂy␣ನ`␣O
S-ತು,-@ಸ3,-n␣ದwರ ಉ)␣Oೕಖವನು]
ಇC␣k-ಸದ`␣O W-ಣು|␣rೕ~␣.
x␣ೕಲೂy␣ನ ಮೂಲವೃಂ<-ವನ!␣ದw ಪ;v␣ೕಶh␣•
h␣ಲವu ದುಷ••␣@ಗg␣ಂದ ಸಮq␣3ಗಳu
ಉಂ‚-ಗಲು ಆರಂƒ␣„␣<-ಗ .␣/
!␣<-3ಪ…␣ೂೕ(␣†␣C␣ೕಥ@ರು ಅ`␣Oನ
ವೃಂ<-ವನವನು] ಸಮಗ; ಕ‡-ಕಷ@ಣ ,-n␣„,␣
ವೃಂ<-ವನದ ಪ;v␣ೕಶದ`␣O ಸು,-ರು ಹತುr
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ಅn␣ಗಳಷುj ಆಳವನು] ಅ\␣‰␣„␣ ಅ`␣Oದw
ಪ;C␣…␣ೂಂದು ಮ[␣Šನಕಣವನೂ] ‹␣ಡv␣ೕ
C␣ರುಮಕೂಡ`␣\␣ ತಂದು, ಸಮಗ; ವೃಂ<-ವನದ
ಕಲುOಗಳ ಸŒ␣ೕತ2-•␣ ಭೂ•␣ಯ`␣Oಟುj ಅದರ
Œ␣ೕ)␣ ಮ|␣ೂrಂದು ಬೃಂ<-ವನ (␣,-@ಣ
,-n␣„␣ ಅ`␣O ಪ;C␣Ž-•ಪm␣ ,-n␣ದರು.
ಆಗ ತಂ'␣ದw ಸಮಗ; ವೃಂ<-ವನದ .␣)␣ಗಳ`␣O
Œ␣ೕ•-dಗದ ಒಂದು T-ಗದ .␣)␣ಯನು] ,-ತ;
ಪ;|␣3ೕಕ2-•␣ ಭಕrರ ದಶ@ನW-••␣ ಇn␣„␣ದwರು.
ಅದರ Œ␣ೕ)␣ .␣/ ಲM␣NವಲOಭ7-$•␣ಗಳu ಎಂದು
ಬ’␣ಹವನೂ] ಬ’␣„␣ದwರು.
.␣/ !␣<-3ಪ…␣ೂೕ(␣†␣C␣ೕಥ@ರು W-ಲ2-ದ
ನಂತರ ಒಂv␣ರಡು ದಶಕಗಳ 2-3ಸ5-ಜಮಠದ
ಪy␣„␣8C␣ ಎಲOy␣ಗೂ C␣g␣ದv␣w.
.␣/ ಲM␣NವಲOಭC␣ೕಥ@ರ ವೃಂ<-ವನದ .␣)␣ .␣/
2-3ಸ5-ಜಪuರದ`␣Oನ .␣/ ಕನಕ<-7-ಯ@ರ
ಗುn␣ಯ ಮುಂv␣…␣ೕ ‹␣'␣wತುr.
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ಕ”␣ದ ವಷ@ ಅಂದ’␣ 2017 ರ
ಅh␣ೂjೕಬy␣ನ`␣O…␣ೕ ಅದರ ಕುy␣ತು ಮಠದವy␣\␣
ಸZಷj2-•␣ C␣g␣'␣ದwರೂ ಆ .␣)␣ಯ ಕುy␣ತು
•-ವ ವ3ವq␣8ಯನೂ] ,-n␣ರ`␣ಲ.O
ಈ ವಷ@ 19-07-2018 ರಂದು .␣/
—␣ೕಷಚಂ'␣;W-S-ಯ@ರ ದಶ@ನW-••␣ ಬಂ'␣ದw
ಭಕr’␣ೂಬ˜ರು .␣/ 2-3ಸ5-ಜಪuರh␣• ™␣ೕV␣
(␣ೕn␣<-w’.␣ ಆ .␣)␣ಯ ಸ•␣ೕಪದ`␣O f␣ಂಡದ
š-ಟ`␣ ಮತುr ಚಪZ`␣ಗಳu ‹␣ದwದwನು] ಕಂಡು
ಅವy␣\␣ ಅC␣ೕವ ವ3›␣•-•␣v␣. ತœಣದ`␣O ನನ\␣
•␣pೕž ,-n␣<-w’.␣ u-ನು ಆಗ C␣ರುಪC␣\␣
q␣ೕ~␣Ÿ-•␣ |␣ರg␣v␣w. ,-n␣ ತುಂಬ ದುಃಖ'␣ಂದ
ಈ !␣ಷಯವನು] C␣g␣„␣ದರು.
ವೃಂ<-ವನಗg␣\␣, ಪ;C␣Œ␣ಗg␣\␣ ಪp¡-ಹ@
ವಸುrಗg␣\␣ ಅಪ!␣ತ; ವಸುrಗಳ ಸಂಪಕ@2-<-ಗ
¢-ಸ£ ಅm␣ೕಕ y␣ೕC␣ಯ ಶು'␣¤ಗಳನು] C␣g␣ಸುತrv␣.
(␣ಶ¥ಲ ಪ;C␣Œ␣ಗg␣\␣ ಒಂದು y␣ೕC␣,
v␣ೕವ7-8ನಗg␣\␣ೂಂದು y␣ೕC␣ ¦␣ೕ\␣ಲO ಕ;ಮಗg␣~␣.
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ಇರುವ ವೃಂ<-ವನಗg␣\␣ೕ ಸy␣•-•␣ ಆ5-ಧm␣
,-ಡುವ ಜನ ಮಠದ`␣O ಇಲOv␣ೕ ಇ<-wಗ,
ಆ5-ಧm␣ಯ '␣ವಸ ಮೂಲವೃಂ<-ವನದ
ಸ•␣ೕಪ~␣ೕ ಇದwರೂ ದಶ@ನಕೂ• š-ರದ
ಮk-ನುT-ವರು ನಮz ¨␣ೕಠದ`␣O<-wಗ •-y␣\␣
ನಮz ಸಮq␣3 f␣ೕಳuವದು.
ಈ•␣ರುವ ಮಠದ ಅQ-ರದಶ@ಕ2-ದ
ಆಡg␣ತದ ವ3ವq␣8ಯ`␣O ನನ\␣ ಎಳ©ಷೂj
ನಂ‹␣h␣‰␣ಲO ಎನು]ವದು ಎಲOy␣ಗೂ C␣g␣ದ
!␣ಷಯ.
¦␣ೕŸ-•␣ .␣/ 2-3ಸ5-ಜಮಠದ .␣ಷ3u-•␣ u-m␣ೕ
ಖು<-w•␣ (␣e-@ರ |␣\␣ದುh␣ೂಂª␣.
ಆ .␣)␣\␣ Œ␣ೂದಲು ಜ•-†␣2-ಸ2-ಗx␣ೕಕು.
ಶುದ¤2-ದ (␣ೕy␣ನ`␣Oಡx␣ೕಕು.
Q-|␣;ಯ`␣O ಮುಳu•␣„␣ಟj’␣ (␣ತ3ವp (␣ೕರನು]
|␣\␣ಯx␣ೕಕು. ಆ y␣ೕC␣ ,-ಡಲು u-m␣ೕ
ಊy␣ನ`␣Oಲ.O
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ಇನು] T-!␣ಗಳ`␣Oಡಬಹುದು. ಆದ’␣ Œ␣ೂದ`␣\␣
š-!␣ಗ”␣ೕ ಇಲO, ಇದwರೂ ಕ(␣ಷ• ಮೂರು ಜನ
ಕೂn␣ ¦␣n␣ಯx␣ೕW-ದ .␣)␣ಯನು] š-!␣ಯ`␣O
ಮುಳu•␣„␣ |␣\␣ಯಲು 7-ಧ3!␣ಲO. ನ'␣ಯ`␣Oಟj’␣
ಮ|␣r „␣ಗುತrv␣ ಎನು]ವ ಭರವq␣‰␣ಲO.
¦␣ೕŸ-•␣ ನನ] ಮm␣ಯ ಮುಂv␣ ಇರುವ
ಸ’␣ೂೕವರದ`␣O ಇಡುವದು ಎಂದು (␣ಧ@y␣„␣v.␣
.␣/ C␣ರುಪC␣ಯ x␣ಟjವನು] ಹತುrತr)␣ೕ ನನ]
ಪy␣ಚಯದ .␣/ ಮಠದ ಶ;<-¤ವಂತ .␣ಷ3y␣\␣
!␣ಷಯ C␣g␣„␣v␣. ತœಣದ`␣O f␣ೂರಟು ಆ
.␣)␣ಯನು] ಶುದ¤2-•␣ ತಂದು ನನ] ಮm␣ಯ
ಮುಂ'␣ನ ಸ’␣ೂೕವರದ`␣Oy␣ಸುವಂ|␣ f␣ೕg␣v.␣
.␣/ಮ1 2-3ಸ5-ಜಸಂ7-8ನದ`␣O ಅQ-ರ ಭ¬␣r
ಇರುವ ಆ .␣ಷ3ರು ತœಣ W-ರನ`␣O f␣ೂರಟರು.
ಅವರು f␣ೂೕ<-ಗ ಅ`␣O •-ರೂ ಇರ`␣ಲO.
ಸಂ{␣ ಸು,-ರು ಏಳuಗಂ®␣ಯ ಸಮಯ.
ವೃಂ<-ವನದ .␣)␣ಯನು] ಮುಟjx␣ೕಕು ಎಂದು
x␣ಳ•␣(␣ಂದ ಉಪ2-ಸ!␣<-w’.␣ W-ಯುವಷುj
ಸಮಯ!␣ಲ.O ಮ|␣r ಅವ’␣ಲO ¦␣ಂC␣ರುಗx␣ೕಕು.

R␣ಶ7ನಂT␣E␣ U␣ೕಖನW2U␣ — 272

7 of 13

¦␣ೕŸ-•␣ ಆ .␣)␣ಯನು] ಅ`␣Oಂದ ಮm␣\␣ ತಂದು
ಸ’␣ೂೕವರದ`␣Og␣„␣ f␣ೂರಟರು.
¦␣ೕ\␣ ಆŽ-ಢ ಶುದ¤ ಸಪr•␣ೕ ಗುರು2-ರದ '␣ವಸ
ಆ .␣)␣ಯನು] ಜ•-†␣2-ಸದ`␣Oಡ•-‰␣ತು.
ಬg␣ಕ, u-ನು C␣ರುಪC␣ಯ q␣ೕ~␣ಯನು]
ಮು•␣„␣h␣ೂಂಡು ¦␣ಂC␣ರು•␣v.␣ ಸy␣•-•␣
ಒಂದು C␣ಂಗಳ ನಂತರ ¢-;ವಣ ಶುದ¤ ಸಪr•␣ೕ
.␣/ ಲM␣NW-ಂತC␣ೕಥ@ಗುರು7-ವ@H␣ಮರ
ಆ5-ಧm␣ಯ '␣ವಸ ಈ .␣)␣\␣ !␣—␣ೕಷ
ಪp{␣ಯನೂ] ಸ`␣O„␣v.␣
ಆ<-ದ ನಂತರ ಈ .␣)␣ಯನು] ಎ`␣Oಡx␣ೕಕು
ಎಂದು ಆ)␣ೂೕ°␣„␣v.␣
(␣ತ3ವp ಪp{␣•-ಗx␣ೕಕು. .␣/
ಲM␣NವಲOಭC␣ೕಥ@y␣\␣ •-ರು ಭ¬␣r‰␣ಂದ ಪp{␣
,-ಡುY-r’␣…␣ೂೕ ಅ`␣O ಅದ(␣]y␣ಸx␣ೕಕು, ¦␣ೕ\␣
ಆ)␣ೂೕಚm␣ ,-ಡುತr)␣ೕ ಇv␣w.
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ಅವರನು] ಪp{␣ ,-ಡುವ ಪpಣ@ ಅ†␣W-ರ,
ಭ¬␣r ಶ;v␣¤ಗಳu ಎಲOವp ಸಂಪpಣ@2-•␣
ಇರುವದು ಅವರ 7-I-J .␣ಷ35-ದ .␣/
ಲM␣$ೕu-ಥC␣ೕಥ@y␣\.␣ .␣/ರಂಗದ`␣Oರುವ ಅವರ
ವೃಂ<-ವನದ Œ␣ೕ•-dಗದ`␣O ಈ
.␣)␣ಯ(␣]y␣„␣ದ’␣ ಇಬ˜ರೂ ಗುರೂತrಮರು
¨␣/ತ5-ಗುY-r’␣ ಎಂದು ಲM␣]ೕu-ಥC␣ೕಥ@ರ
ಆ5-ಧm␣ಯ '␣ವಸ 7-ಯಂW-ಲ ಮನ„␣±\␣
|␣ೂೕy␣ತು. ಗುರುಗ”␣ೕ |␣ೂೕy␣ದ <-y␣ ಎಂದು
(␣ಧ@y␣„␣ ,-ರm␣ಯ '␣ವಸ .␣/ರಂಗh␣•
f␣ೂರ®␣.
ನನ] W-y␣ನ ¦␣ಂT-ಗದ Trunk ಅನು]
ಗಂಜಲ'␣ಂದ ಪpಣ@2-•␣ ²␣p/M␣„,␣ ಅದರ
Œ␣ೕ)␣ f␣ೂಸ<-ದ ಪಂ³␣…␣ೂಂದನು] k-„␣
ಅದರ Œ␣ೕ)␣ .␣)␣ಯ(␣]ಟುj, .␣)␣ಯನು]
e-ವg␣‰␣ಂದ ಮು°␣¥ .␣/ರಂಗh␣• f␣ೂರ®␣.
.␣)␣\␣ •-ವ y␣ೕC␣ಯ |␣ೂಂದ’␣ಯೂ
ಆಗš-ರದು ಎಂದು ತುಂಬ (␣e-ನಗC␣ಯ`␣O
W-ರನು] ನª␣ಸುತr f␣ೂರಟವನು .␣/ರಂಗದ
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.␣/ಮ1 2-3ಸ5-ಜ ಮಠವನು] ಮುV␣j<-ಗ
5-C␣; 10 <-V␣ತುr. ಅ`␣Oನ „␣ಬ˜ಂ'␣\␣
Œ␣ೂದ)␣ೕ C␣g␣„␣v␣w. ¦␣ೕŸ-•␣ ಎಲOರೂ
ಭ¬␣r‰␣ಂದ W-ಯುC␣rದwರು. u-ನೂ ಸಹ
ಇg␣ದು, ಶುದ¤u-•␣, ಮn␣ಪಂ³␣ಯನು]ಟುj .␣/
ಲM␣NವಲOಭC␣ೕಥ@ರ .␣)␣ಯನು] |␣\␣ದುh␣ೂಂಡು
.␣/ ಲM␣Nu-ಥC␣ೕಥ@ರ ವೃಂ<-ವನದ
ಮುಂT-ಗದ`␣Oಟುj ನಮ7-•ರ ,-n␣
ಸಮ¨␣@„␣v␣.
ನನ] ಅ²␣ೕ´␣ ಇದwದುw ಅದನು] .␣/
ಲM␣Nu-ಥC␣ೕಥ@ರ ವೃಂ<-ವನದ
Œ␣ೕ•-dಗದ`␣Oಡx␣ೕಕು ಎಂದು. ಆದ’␣, .␣/
ಲM␣Nu-ಥC␣ೕಥ@ರ ವೃಂ<-ವನಕೂ• Œ␣ೕ`␣ನ
ಕ`␣Oನ S-ವ[␣ಗೂ ಅಂತರ ಸು,-ರು ಒಂದು
ಅn␣ಯµ␣jೕ. ¦␣ೕŸ-•␣ ಇದನು] ಇಡಲು
7-ಧ3!␣ಲO.
ಆಗ ಅ`␣Oನವರು ಇದನು] .␣/
ಲM␣N(␣†␣C␣ೕಥ@.␣/Q-ದಂಗಳವರ
ವೃಂ<-ವನದ Œ␣ೕ`␣ಟj’␣ ಸಕಲy␣ಗೂ ದಶ@ನದ
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T-ಗ3 v␣ೂ’␣ಯುತrv␣. (ಒಳ•␣ನ ವೃಂ<-ವನಗಳ
Œ␣ೕ`␣ಟj’␣ ಎಲOy␣ಗೂ W-[␣ಸುವದು ಕಷj)
¦␣ೕŸ-•␣ ಅ`␣Oಡುವದು ಸೂಕr ಎಂದು
ಸೂ°␣„␣ದರು. ನನಗೂ ಸಹ ಸy␣…␣(␣„␣ತು.
,-ರm␣ಯ '␣ವಸ Q-;ತಃW-ಲದ`␣O…␣ೕ ಆ
ಮಠದ ಶ;<-¤ವಂತ „␣ಬ˜ಂ'␣ಗಳu ಮತುr ಅ`␣Oನ
ಅm␣ೕಕ ಸದdಕrರು Q-5-ಯಣಪuರಸ±ರ2-•␣ ಆ
.␣)␣ಯನು] ಎC␣r ತಂದು .␣/ ಲM␣N(␣†␣C␣ೕಥ@
.␣/Q-ಂದಗಳಂವರ ವೃಂ<-ವನದ
Œ␣ೕ`␣y␣„␣ದರು.
ಏW-ದ.␣ಯಂದು ಹy␣2-ಣq␣ೕ~␣ಯನು]
,-ಡx␣ೕW-ದ’␣ v␣ೕವರ (␣,-@ಲ3ದ
ಹy␣2-ಣವನು] ಎರಡೂ h␣ೖಯ`␣O ¦␣n␣ದು
u-ವu ತ)␣ಯ Œ␣ೕ`␣ಟುjh␣ೂಳu©ವಂ|␣ .␣/
ಲM␣N(␣†␣C␣ೕಥ@.␣/Q-ದಂಗಳವರು ತಮz
.␣ರ„␣±ನ Œ␣ೕ)␣ .␣/ ಲM␣NವಲOಭC␣ೕಥ@ರನು]
ಭ¬␣r‰␣ಂದ ಧy␣„␣ದಂC␣v.␣
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!␣# ಲ%␣&ವಲ(ಭ*␣ೕಥ- ಗುರುY2ವ-Z␣ಮರ
ವೃಂ12ವನದ !␣U␣
!␣#ರಂಗ\␣ೕತJದಸ]␣(ರುವ
!␣# ಲ%␣&E␣^␣*␣ೕಥ-!␣#_2ದಂಗಳವರ ವೃಂ12ವನದ
a␣ೕU␣ R␣H2ಜW2ನB2b␣ರುವ ದೃಶ:

.␣/ ಲM␣NವಲOಭC␣ೕಥ@ರ ವೃಂ<-ವನ
(␣,-@ಣ2-•␣ರುವದು 1643 ರ`␣.O ,-n␣„␣ದುw
.␣/ ಲM␣Nu-ಥC␣ೕಥ@ರು. ಅ<-ದ ನೂರು
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ವಷ@ಗಳ ನಂತರ .␣/ ಲM␣N(␣†␣C␣ೕಥ@ರ
ವೃಂ<-ವನ2-•␣ರುವದು.
ಆ ವೃಂ<-ವನದ ಕ‡-ಕಷ@·␣•-•␣ರುವದು
ಪ…␣ೂೕ(␣†␣7-$•␣ಗಳ W-ಲh␣•. Q-;ಯಃ 1980
ರ ¦␣ಂv␣ ಮುಂv␣.
ಅವರು ವೃಂ<-ವನದ ಸಮಗ; ಅವ—␣ೕಷಗಳನೂ]
ಭೂ•␣ಯ`␣O ಹುದು•␣„␣ ಇv␣ೂಂದನು] ,-ತ;
ಇy␣„␣<-w’.␣
ಆದ’␣ ಆ .␣)␣ ಲM␣N(␣†␣C␣ೕಥ@ರ ವೃಂ<-ವನದ
Œ␣ೕ•-dಗh␣• f␣ೕg␣ ,-n␣„␣ದಂC␣v.␣
ಭಗವ'␣³␣¸ ಅಂದ’␣ ಇv␣ೕ ಅಲO~␣ೕ.
.␣/ರಂಗದ`␣Oನ ಅಚ@ಕರೂ ಸಹ ಭ¬␣r
¹␣ರವಗg␣ಂದ ಇದರ ಪp¡-ಕ;ಮವನು]
h␣ೕg␣h␣ೂಂಡು ಆಚy␣ಸುC␣r<-w’.␣ Œ␣ೂದ`␣\␣
ಲM␣NವಲOಭy␣\␣ ಅƒ␣µ␣ೕಕ, ಗಂಧ, ಅœ|␣,
ಹq␣ೂrೕದಕ, ಮಂಗ‡-ರC␣, ನಂತರ .␣/
ಲM␣Nu-ಥC␣ೕಥ@’␣ೕ Œ␣ೂದ•-ದ ಮೂಲ
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ವೃಂ<-ವನಗg␣v␣. ಈ ಕ;ಮದ`␣O (␣ತ3ವp
\␣ೂೕ¨␣ೕಚಂದನ, ಅœ|␣ಗg␣ಂದ ಅಲಂW-ರ
,-ಡುC␣r<-w’.␣ ತಮz 7-I-J .␣ಷ35-ದ .␣/
ಲœzu-ಥC␣ೕಥ@ರು, ಅವರ .␣ಷ35-ದ .␣/
ಲM␣NಪC␣ C␣ೕಥ@ರು, ಬg␣ಕ .␣/
ಲM␣N(␣†␣C␣ೕಥ@ರು, .␣/ !␣<-3.␣/ಧರ C␣ೕಥ@ರು
ಮತುr .␣/ !␣<-32-y␣†␣C␣ೕಥ@ರು ¦␣ೕ\␣ ತಮz
ಪರಂಪ’␣ಯ ಐದು ಜನ .␣ಷ3ಯC␣ಗg␣ಂದ
ಪp{␣ಯನು] „␣$ೕಕy␣ಸುತr .␣/
ಲM␣NವಲOಭC␣ೕಥ@ರು .␣/ರಂಗದ`␣O
!␣5-ಜ,-ನ5-•␣<-w’␣.
ಆ ಮk-ಗುರುಗಳ ಅನುಗ;ಹ ನŒ␣zಲOರ
Œ␣ೕ`␣ರ`␣ ಎಂದು ಭ¬␣rಪpವ@ಕ2-•␣ Q-;»␣@„␣
ಸಮಗ; ¼␣ೕವದ ಭ¬␣r‰␣ಂದ ಅವy␣\␣ 7-Ž-jಂಗ
ಪ;[␣Q-ತಗಳನು] ಸ`␣Oಸು|␣rೕm␣.
— !␣ಷುŠ<-ಸ u-\␣ೕಂ<-;S-ಯ@

