ಈ "␣ೕಖನದ (␣ಷ*+ನುಕ.ಮ0␣1␣

ಮುಖ$␣ರ ಅಧ)$␣ರ

2
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ಮುಖ$␣ರ ಅಧ)$␣ರ
8␣9␣ಯ ;+ಗವನು> 7+ತ. ಉA␣B␣, ತ"␣ಯ
C␣ೕD␣ನ ಎಲG ಕೂದಲನೂ> ಪJಣL M␣N␣ಸP␣ೕಕು,
P␣ೂೕA␣ಸP␣ೕಕು ಎನು>ವದು Q+B␣RೕಯS+ದ ಕ.ಮ.
ಕT␣ದ ಶತ7+ನದವU␣N␣ ಈ 8␣9␣ಯನು>
ಶೂದ.ರನು> W␣ೂರತು ಪX␣B␣ ಎಲGರೂ
Y␣ಡು[␣\ದ]ರು, ಅ_+`ತa b+ಧd␣ಯನು>
7+ಡು[␣\ದ] ಸಚೂfದ.ರೂ ಸಹ Y␣ಡು[␣\ದ]ರು.
ಆದU␣ i+Q+jತ`ರ ಪ.;+ವ5␣ಂದ, ಕT␣ದ ಒಂದು
ಶತ7+ನದD␣G ಎಲGವJ ಬದm+n␣o␣.
8␣9␣ಯನು> Y␣ಡo␣, ತ"␣ಗೂದಲನು> ಪJಣL
M␣N␣ಸo␣ೕ p␣ಂದಯL1␣q ಎಷುr P␣ೕ1␣ೂೕ ಅಷುr
ಕೂದಲನು>A␣B␣1␣ೂಂಡು, W␣s+jn␣ P␣T␣ದ
ಕೂದಲನು> M␣N␣ಸುವ ಕ.ಮ ಈಗ W␣ಚುj
s+D␣\ಯD␣Go.␣
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1␣ಲವರು 8␣9␣ಯನು> Y␣t␣rರುu+\U,␣ ಆದU␣
ಕೂದಲನು> ಪJಣL M␣N␣ಸo␣ೕ ಅಧL M␣N␣ಸುu+\U␣.
Q+ಸRದD␣G v+.ಹaಣw␣N␣ 1␣ೕವಲ ಮುಖx␣ರದ
ಪದy[␣ ಇಲG{␣ೕ ಇಲG. ಆದU␣, ಇವತು\ ಮುಖx␣ರ
ಅತ`ಂತ b+7+ನ`S+n␣o␣.
ಈ ಪದy[␣ಗಳ ಸw␣-ತಪu~ಗಳ ಕುw␣ತು,
ಆವಶ`ಕM␣, ಅ6␣S+ಯLM␣ಗಳ ಕುw␣ತು
(␣ವರS+n␣ ಈಗ [␣A␣•␣ೂೕಣ.

ಕೂದಲನು/ ಪ1ಣ) 3␣4␣ಸುವದ7␣ಂದ 9:ಪ;:ಶ
ತ"␣ಗೂದಲನು> ಪJಣL P␣ೂೕA␣ಸo␣ೕ
ಕತ\w␣B␣1␣ೂಳu•ವದd␣>ೕ ಇವತು\ ಎಲGರೂ
ಅನುಸw␣ಸು[␣\‚+]U.␣ ಅದು Q+B␣RೕಯವಲG
ಎಂದು [␣A␣o␣ವu.
ಆದU␣ ಏನು 7+ಡುವದು, ಕೂದಲು
p␣ಂದಯLದ ಸಂ1␣ೕತS+n␣o.␣ ಅದನು>
ಉA␣B␣1␣ೂಳ•ಲು ಎಲGರೂ ಪ.ಯತ> ಪಡುu+\U.␣
ಒಪ~S+n␣ಡಲು ಇಷr ಪಡುu+\U.␣
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ಈ ಕೂದಲನು> ಕತ\w␣ಸುವದರ ಮತು\
P␣ೂೕA␣ಸುವದರ ಕುw␣ತ ನನ> ಸ~ಷr 6␣ಣLಯ
„␣ೕn␣o␣ —
o␣ೕವರD␣G (␣Q+3ಸ 7+ಡುವ, ಸಂb+ರ ನಶ3ರ
ಎಂದು ಒಪu~ವ ಪ.[␣•␣ೂಬ…ನೂ ತ"␣ಯ
ಕೂದಲನು> ಕತ\w␣ಸo␣ೕ, ಪJಣLS+n␣ M␣N␣ಸ"␣ೕ
P␣ೕಕು.
ತ"␣ಗೂದಲನು> P␣ೂೕA␣B␣‚+ಗ ಚ†+>n␣
‡+ಣುವ5␣ಲG 6␣ಜ. ಅದU␣, ಅದ‡+qn␣•␣ೕ Q+ಸR
ಅದನು> ನಮN␣ (␣‰␣B␣o␣ ಎನು>ವದನು> †+ವu
ಮU␣ಯv+ರದು.
ಧಮLQ+ಸR ಇರುವo␣ೕ ನಮa ಭ‹␣,\ Œ+ನ,
{␣ೖŽ+ಗ`ಗಳನು> ಪw␣ೕ•␣ಸಲು.
i+.ಣ ಕಂಠ1␣q ಬಂದರೂ ಏ‡+ದ8␣ಯಂದು
ಉಣ‘P␣ೕಡ, “9:LM␣ೖಃ ಕಂಠಗ3␣ೖರQ␣”,
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ಕಳ•ತನ7+X␣*+ದರೂ ತಂo␣ u+’␣,
W␣ಂX␣ರು ಮಕqಳನು> b+ಕು, “ಅಪRS:ಯ)ಶತಂ
ಕೃT:I ಭತ)V:R ಮನುರಬLB␣ೕX”
ಎಂಬಂತಹ 7+ತುಗಳu ನಮa
ಧಮL6␣“␣”ಯನು>, ನಮa ತತ36␣“␣”ಯನು>, ನಮa
ಭಗವದ•‹␣\ಯನು> ಪw␣ೕ•␣ಸಲು W␣ೂರಟದು].
—+N␣
ಬLಹZಹT:RJ␣9:9:@␣
ತತ[K:@␣ ಬಹೂನRQ␣।
\␣ೕ]:;:^␣LತR _␣ಷaಂ_␣
ತb:ZX \␣ೕ]:c ಪLV:ಪd␣ೕX 1।
ಎಂದು ಗಂಡಸರು ತ"␣ ಮುಖಗಳ ಕೂದಲನು>
ಪJಣLS+n␣ M␣N␣B␣1␣ೂಳu•ವದು i+ಪ
ಪw␣—+ರ1␣q ‡+ರಣ ಎಂದು Q+ಸR ಸ~ಷrS+n␣
[␣A␣ಸುತ\o␣.

1

[␣ೕಥLx␣ರದ "␣ೕಖನದD␣G ಈ ™␣ೂGೕಕವನು> ಪJಣL (␣ವw␣ಸುM␣\ೕd␣.
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ತ"␣ P␣ೂೕA␣B␣1␣ೂಂš+ಗ ಚ†+>n␣ ‡+ಣುವ5␣ಲG
6␣ಜ. ಆದU␣, ಈ o␣ೕಹ ನಶ3ರ, ಈ o␣ೕಹದ
ಸುಖ‡+qn␣ †+ನು ಬದುಕು[␣\ರುವದು, ನನ>
ಅಂತ*+L›␣*+ದ ಹw␣ಯನು> ‡+ಣಲು
†+ನು ಬದುಕು[␣\o␣]ೕd␣, ಅದ1␣q ಪ.[␣ಬಂಧಕS+ದ
i+ಪ†+ಶ‡+qn␣ ಕೂದಲನು> P␣ೂೕA␣B␣o␣]ೕd␣ ಎಂಬ
ಎಚjರ 1␣ೂಡುವ ಶ‹␣\ ಈ x␣ರ‹␣qo␣.
ತ"␣ಯ ಕೂದಲನು> M␣N␣B␣, b+>ನ 7+X␣ ಹw␣ಯ
ಚರಣ1␣qರn␣ Y␣ನ>(␣B␣1␣ೂಳ•P␣ೕಕು — b:Ie␣, ಈ
g␣ೕಹh␣ೕ ನನ/ದಲE, ಇದರ i␣ೕG␣
ಅj␣K:ನವನು/ k␣l␣ಸು ಒn␣ಯ, ಎಲEದರ
i␣ೕG␣ ಅj␣K:ನವನು/ @␣ೕp␣q␣ @␣ನ/ ದಶ)ನ
@␣ೕಡು” ಎಂದು.
ಈ o␣ೕಹ ಪœ␣ದದು] ಹw␣ಯನು> ‡+ಣD␣1␣q.
ಅವನು ‡+ಣುವದು ಅವನು •␣žತ†+‚+ಗ.
ಅವನು •␣žತ†+ಗುವದು ಅವನ ಆŸ␣ಯನು>
ಪw␣i+D␣B␣‚+ಗ. ಶು.[␣ ಸ [␣ಗಳ ಮು¡+ಂತರ
ನನ> ಬದು‹␣ನ ಸಂ(␣_+ನವನು> ರೂ•␣B␣‚+]d,␣
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b+3›␣, ಅವನ ಆŸ␣ಯಂM␣ ತ"␣ಯ ಕೂದಲನು>
M␣N␣B␣o␣]ೕd␣. ಇದೂ ಸಹ ಭಗವತೂ~¢␣•␣ೕ.
„␣ೕN␣, ಕೂದಲನು> M␣N␣B␣ ಹw␣ಯ ಚರಣ1␣qರn␣
x␣ರವನೂ> 6␣ನ> ಪJ£+ರೂಪ ಎಂದು
Y␣ನ>(␣B␣1␣ೂಳu•ವ ಎತ\ರವನು> ಮುಟುrವದು
™␣žಷ”{␣Jೕ, ಅಥS+ ಅQ+B␣RೕಯS+n␣ ಕೂದಲನು>
ಕತ\w␣B,␣ ಮುಖx␣ರವನು> 7+X␣B␣1␣ೂಂಡು
i+ಪಪ.Ÿ␣ಯD␣Gರುವo␣ೂೕ ನಮN␣ Y␣ಟrದು].

ಮುಖ$␣ರ-ಅಧ)$␣ರಗಳu
ಇo␣ೕ ಧ36␣ಯD␣G †+ನು W␣ೕಳuವ 7+ತು —
¤␣‹␣ಕದ 1␣ಲಸದ ಬಂಧನದD␣G B␣ಲು‹␣ರುವ
ಇವ[␣\ನ ಜನM␣N␣ ಅಧLx␣ರ, ಮುಖx␣ರಗಳu
ಅ6␣S+ಯLS+n␣{.␣ ಶುದy {␣ೖ5␣ಕ
v+.ಹaಣರಂM␣ ¤␣‹␣ಕ ಕಂಪ6␣ಗಳD␣G 1␣ಲಸ
7+ಡದ ಪw␣B␣¥[␣ 6␣7+LಣS+n␣o␣.
ಮತೂ\, ಇದು 1␣ೕವಲ ಅನುಕೂಲB␣ಂಧುವಲG.
ರೂಪವನು/ ಅವಲಂk␣q␣ ಬದುಕುವ ಜನ7␣4␣
$␣ರದt␣E ]:ಸuh␣ೕ B␣;:v␣_␣ @␣ೕl␣g␣.
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†+ಟಕಗಳD␣G ನt␣ಸುವ ನಟw␣N␣,
Ž+£+b+¥ನದD␣G ‡+ಯL 7+ಡುವ ಜನw␣N␣
x␣ರದ (␣‰-␣ 6␣“␣ೕಧಗಳD␣G b+ಕಷುr
ಬದm+ವ¦␣ಯನು> Q+ಸR [␣A␣ಸುತ\o␣.
ಇವ[␣\ನ 5␣ವಸ ಅd␣ೕಕ ಕಂಪ6␣ಗಳu
ಮುಖx␣ರ(␣ಲGo␣ೕ ಬರv+ರದು, ಇಂತಹುo␣ೕ
ಬ§␣rಯನು> —+‹␣1␣ೂಂಡು ಬರP␣ೕಕು ಇu+`5␣
6␣ಯಮಗಳನು> —+‹␣ರುತ\{.␣
ಆ w␣ೕ[␣ 6␣ಯಮಗಳu ಇಲG‚+ಗಲೂ ಅD␣Gನ
ಪw␣ಸರದ ದೃ©␣r’␣ಂದಲೂ ತ"␣ಕೂದಲನು>
ಪJಣL M␣N␣ಸಲು b+ಧ`(␣ರುವ5␣ಲ.G
ಅಂತಹವರು ಮುಖx␣ರವನು>
7+X␣1␣ೂಳ•ಬಹುದು.
ಆ w␣ೕ[␣*+ದ 1␣ಲಸ{␣ೕ P␣ೕಡ, {␣ೖ5␣ಕ
ª␣ೕವನವd␣>ೕ ನœ␣ಸP␣ೕಕು ಎನು>ವದು ಮM␣ೂ\ಂದು
S+ದ. ತ•␣~ಲG. ಆದU␣ ಅದು ಅb+ಧ`S+n␣‚+]ಗ
C␣ೕD␣ನ (␣†+ಯ[␣ ಇo␣]ೕ ಇo␣.
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ಆದx␣, ವೃ_␣yz:p␣ h␣ೖJ␣ಕ {␣ೕವನವನು/
ಆ7␣q␣\␣ೂಂಡ ಪux␣ೂೕ}␣ತರೂ, ಮ3␣ೂyಬ~7␣4␣
]:ಸuದ 9:ಠ •␣ೕಳuವ ಪಂl␣ತರೂ ಸಹ
ಮೂಲಭೂತV:ದ $␣ರದ @␣ಯಮವನು/
9:t␣ಸg␣ೕ, ಮುಖ $␣ರ K:l␣q␣\␣ೂಳu€ವದು,
ಅ•␣ಕV:ದ ತG␣ಯ ಕೂದಲನು/ K:ತL
ಕತy7␣ಸುವದು ಎಷ‚ರ ಮƒ␣‚4␣ ಸ7␣ ಎಂದು
ಅವ7␣4␣ ಅವx␣ೕ \␣ೕ„␣\␣ೂಳ€…␣ೕS:ದ ಪL†␣./
“ಧi␣ೂೕ) ರ‡_␣ ರˆ␣ತಃ” ಎನು/ವದು ಎಲE
ಪL†␣/ಗ„␣ಗೂ ಉತyರ. ಆ K:ತು ಅಥ)V:ದx␣
ಎಲEವ1 ಅಥ)V:ಗುತyg␣, ಕುತಕ)ಗ„␣4␣
ಅವS:ಶB␣ರುವJ␣ಲE.
b:‹:Œ ಭಗವಂತ@␣ಂದ ಹ7␣ದು ಬಂದ
ಸ•:Žಸuದt␣E ನಂk␣\␣ ಕ•␣ದು\␣ೂಂಡು •␣‘␣ಕದ
ಕn␣4␣ ಮುಖ K:l␣ದ’\␣“ೕ ಇವತುy ”:LಹZಣ7␣4␣
ಎಲE ತರಹದ ದುರವ•␣– ಬಂJ␣ರುವದು
ಎನು/ವದನು/ ಪಂl␣ತರು, ಪux␣ೂೕ}␣ತರು
ಎಂJ␣ಗೂ ಮx␣ಯ”:ರದು.
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ಆದU␣, ¤␣‹␣ಕ 1␣ಲಸವನು> 7+ಡುತ\, "␣ೂೕಕದ
ಮಧ`ದD␣G ಬದುಕP␣ೕ‡+ದ ಜನw␣N␣ ಇವತು\
ಮುಖx␣ರ ಅಧLx␣ರಗಳu ಅ6␣S+ಯLS+n␣{.␣
ಅಂತಹ ಸಜ«ನರು, o␣ೕವರ ¬C␣ಯನು> 1␣ೕA␣
—+N␣ 7+X␣B␣1␣ೂಳ•ತಕqದು].
¤␣‹␣ಕ ‡+ಯLಗA␣ಂದ 6␣ವೃತ\Ž+ದ ಬA␣ಕ 8␣9,␣
ಪJಣLx␣ರವನು> 7+X␣B␣1␣ೂಂš+ಗ o␣ೕವರು
C␣ಚುju+\d,␣ i+.7+0␣ಕM␣N␣ ಫಲ 6␣ೕಡುu+\d.␣
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@␣ಯಮಗಳu
ಈ ಮುಖx␣ರ ಅಧLx␣ರಕೂq „␣ಂ5␣ನ
"␣ೕಖನಗಳD␣G [␣A␣ದಂM␣ (␣„␣ತ-6␣©␣ದy
5␣ವಸಗಳನು> ಅನುಸw␣ಸ"␣ೕP␣ೕಕು.
u+{␣ೕ ಮುಖx␣ರ 7+X␣1␣ೂಳu•ವದೂ ಸಹ
ಇವ[␣\ನ ಮM␣ೂ\ಂದು ಅ6␣S+ಯL ಆಚರ¦␣.
ಆ w␣ೕ[␣ ಮುಖx␣ರ 7+X␣1␣ೂಂಡ ನಂತರ
ಮd␣ಯD␣Gನ *+ರನೂ> ಮತು\ *+ವ
ಪ‚+ಥLವನೂ> ಮುಟro␣ b+>ನ 7+X␣
ಶುದyŽ+ಗP␣ೕಕು.
ಮತು\, ಇದನು> ಅ6␣S+ಯLM␣’␣ಂದ
7+ಡು[␣\o␣]ೕd␣, ಇದು Q+ಸR(␣ರುದyS+ದದು].
“b+3›␣, ¬›␣ಸು, Q+ಸR(␣„␣ತS+ದ w␣ೕ[␣ಯD␣G
ಬದುಕುವ ಕ.ಮವನು> ಅನುಗ.„␣ಸು” ಎಂದು
o␣ೕವರD␣G i+.®␣Lಸುವ i+.7+0␣ಕ
ಭ‹␣\’␣ರP␣ೕಕು.
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B␣ಕೃತ $␣ರ ಸಲEದು
ಈ (␣†+’␣[␣ ಅತ`ಂತ ಅ6␣S+ಯLS+ದ
ಮುಖ-x␣ರ, ಅಧLx␣ರಗA␣N␣ 7+ತ.. (␣ಕೃತ
x␣ರಗA␣ಗಲG.
ಎಲG ಧಮLಗA␣ಗೂ ಆಪದyಮL(␣ರುತ\o.␣
ಏ‡+ದ8␣ಯ 5␣ವಸ ಉಪS+ಸ 7+ಡಲು
b+ಧ`{␣ೕ ಇಲGದವರು ಒಂದಷುr —+ಲd␣ೂ>ೕ
ಹಣ‘d␣ೂ>ೕ [␣ನ>ಬಹುದು ಎಂದು Q+ಸR{␣ೕ
W␣ೕಳuತ\o␣. —+ಗಂತ, ಆ 5␣ವಸ ಉ•␣~ಟುr,
P␣ೂೕಂಡ 7+X␣1␣ೂಂಡು [␣ನು>ವದು, ಅನ>
i+ಯಸಗಳ ಅX␣N␣ 7+X␣1␣ೂಳu•ವದು ಸವL¯+
ಅ¬ಮ`.
—+N␣•␣ೕ ಗದ]ದ C␣ೕ"␣ C␣ೕತ. ಗಡ°
ಉA␣ಸುವದು,(French beard) ಗಡ°ವನು>
ಅಲGD␣G 7+ತ. M␣N␣ಸುವದು, ಏd␣ೕd␣ೂೕ
(␣‡+ರS+n␣ ತ"␣ಯ ಕೂದಲನು> ಕತ\w␣ಸುವದು
ಸವL¯+ Q+ಸR1␣q (␣ರುದyS+ದದು].
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ಇಂತಹ (␣ಷಯಗಳD␣G ಒ±+rU␣ [␣A␣ಯP␣ೕ‡+ದ
(␣ಷಯ(␣ಷುr — ಎ“␣ೂrೕ v+w␣ ಧಮLQ+ಸR
W␣ೕA␣ದ ಎಲGವನೂ> ಆಚರ¦␣ 7+ಡಲು ನಮN␣
b+ಧ`S+ಗುವ5␣ಲG. o␣ೕಶ-‡+ಲ-ಸಂದಭLಗಳu
ಅದ1␣q ಅನುಕೂಲS+n␣ರುವ5␣ಲ.G
„␣ೕN␣ *+ವuo␣ೂೕ ಅ6␣S+ಯLM␣’␣ಂದ
7+X␣ದ]ನು> ಸಮ®␣LB␣1␣ೂಳu•ವ ತಪ~ನು>
ಮನುಷ` 7+ಡv+ರದು.
†+ನು 7+X␣o␣]ೕ ಸw␣, ಅವd␣>ೕನೂ i+ಲd␣
7+ಡP␣ೕ‡+n␣ಲG ಎಂದು ಧಮLQ+ಸRವನು>
6␣ಂ5␣ಸv+ರದು. ಅದು ಮM␣ೂ\ಂದು ಮಹತ\ರ
i+ಪ.
‘u+ನು 7+X␣o␣]ೕd␣ ಎಂಬ ‡+ರಣ1␣q ಸw␣’ ಎಂದು
S+5␣ಸುವ ಅಹಂ‡+w␣*+ಗo␣ೕ, ‘ತಪu~
7+ಡು[␣\o␣]ೕd␣, ಆದಷುr P␣ೕಗ [␣ದು]1␣ೂಳ•P␣ೕಕು’
ಎಂಬ (␣ನಯ ನಮaD␣G ಮd␣ 7+ಡP␣ೕಕು.
— (␣ಷು‘‚+ಸ †+N␣ೕಂ‚+.s+ಯL
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$␣ರದ ಕು7␣ತ ಇತರ G␣ೕಖನಗಳu
\␣ಳp␣ನ —:ವug␣ೕ ಶಬ’ವನು/ ಒ_␣yದರೂ ಅದ\␣“
ಸಂಬಂಧಪಟ‚ ಪuಟ 3␣x␣ದು\␣ೂಳu€ತyg␣.
$␣ರ\␣“ @␣™␣ದšS:ಲಗಳu
—:ವ J␣ವಸಗಳt␣,E —:ವ ಸಂದಭ)ಗಳt␣E
$␣ರವನು/ K:l␣q␣\␣ೂಳ€”:ರದು, K:l␣q␣\␣ೂಂಡx␣
ಏ;:ಗುತyg␣ ಎಂಬ B␣ಷಯದ ಕು7␣ತ B␣ವರ ಈ
G␣ೕಖನದt␣Eg.␣
vishwanandini.com/fullarticle.php?
serialnumber=VNA281
————————————————
$␣ರದ V:ರಫಲಗಳu
—:ವ V:ರದಂದು $␣ರ K:l␣q␣\␣ೂಂಡx␣ —:ವ
—:ವ ಫಲಗಳu ಮತುy ಎರಡು $␣ರಗಳ ಮಧRದt␣E
ಎಷು‚ ಅಂತರB␣ರ…␣ೕಕು ಎನು/ವದರ B␣ವರM␣ ಈ
G␣ೕಖನದt␣Eg.␣
vishwanandini.com/fullarticle.php?
serialnumber=VNA282
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ಪ7␣ಶುದšV:ದ $␣ರದ ಕLಮ
ಥ)ಕ ಆಯುಷR g␣ೂx␣ಯುತyg␣. ಆ ಪ7␣ಶುದš ಕLಮದ
ಕು7␣ತ B␣ವರM␣ ಇt␣Eg␣. $␣ರದ ನಂತರ
K:ಡ…␣ೕS:ದ ಆಚರM␣ಯ @␣ರೂಪM␣d␣ೂಂJ␣4␣.
http://vishwanandini.com/fullarticle.php?
serialnumber=VNA283
————————————————
$␣7␣ಕ ಮತುy ನಮZ ಸಂಸž_␣
ಕೂದಲು 3␣4␣ಯುವg␣ೂಂg␣ೕ $␣7␣ಕನ ವೃ_␣yಯಲE.
ಅಲಂS:ರ K:ಡುವದ7␣ಂದ }␣l␣ದು
ಶಸuŸ␣‘␣3␣[ಯಂತಹ ಮಹತy ದ S:ಯ)ವನು/
K:ಡುವಷು‚ ನಮZ }␣ಂJ␣ನ $␣7␣ಕರು
ಪಳp␣ರು_␣yದ’ರು. ಅದರ ಕು7␣ತು, $␣7␣ಕನ ಮl␣
i␣ೖt␣4␣ಗಳ ಕು7␣ತು, ಸK:ಜದt␣E $␣7␣ಕನ
b:–ನK:ನಗಳ ಕು7␣ತು, $␣7␣ಕ@␣ಗೂ ನಮಗೂ
ಇರ…␣ೕS:ದ ”:ಂಧವRದ ಕು7␣ತು ಇt␣E
Ÿ␣ಂತ¡␣v␣g␣. ^␣¢ಕೃಷ£ ತನ/ $␣7␣ಕನ i␣ೕG␣
K:l␣ದ ಪರK:ನುಗLಹದ Ÿ␣ಂತ¡␣d␣ೂಂJ␣4␣.
http://vishwanandini.com/fullarticle.php?
serialnumber=VNA284

B␣ಶIನಂJ␣@␣4␣ ಸಜ¤ನರ ಸ¥:ಯದ ಅಗತRB␣g␣
ಪರ7+ತaನನು> [␣A␣B␣1␣ೂಡುವ 5␣ವ`ಗ.ಂಥಗಳನು>
[␣A␣*+ದ ;+“␣ಯD␣G ಸಜ«ನw␣N␣ ತಲು•␣ಸಲು
(␣ಶ3ನಂ5␣6␣ 10000 ಗಂ§␣ಗಳ ಉಪ†+`ಸಗಳ
ಗುw␣ಯನೂ>, 30000 ಪuಟಗಳ "␣ೕಖನದ ಗುw␣ಯನೂ>
W␣ೂಂ5␣o␣.
(␣ಶ3ನಂ5␣6␣ಯ ಎಲG ಉಪ†+`ಸಗಳ², "␣ೕಖನಗಳ²
ಪ.[␣•␣ೂಬ…w␣ಗೂ ಉ³␣ತS+n␣ ಲಭ`.
ಈ ಬೃಹ´ Œ+ನಸತ. 6␣ಮa d␣ರ(␣ಲGo␣ೕ
ಮುಂದುವU␣ಯಲು b+ಧ`(␣ಲG.
ಈ Œ+ನ‡+ಯL1␣q d␣ರವu 6␣ೕಡುವ ಸಜ«ನರು 1␣ಳn␣ನ
¡+M␣N␣ ಹಣವನು> ವµ+L’␣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

ಈµ+ಗ"␣ೕ d␣ರವu 6␣ೕX␣ದ, 6␣ೕಡು[␣\ರುವ ಸಜ«ನw␣N␣
ನನ> ಮನಃಪJವLಕ ಕೃತ·M␣ಗಳu.
@␣ೕವu B␣ಶIನಂJ␣@␣ಯ ¦:3␣4␣ ಹಣವನು/
ವz:)v␣ಸುV:ಗ
“B␣ಶIನಂJ␣@␣ ಗಮR ತಲುಪt␣”
ಎಂದು ಗುರುg␣ೕವ3␣ಗಳ4␣,
^␣¢ h␣ೕದV:Rಸg␣ೕವ7␣4␣
9:Lಥ)¡␣ ಸt␣Eಸುವದನು/ ಮx␣ಯ…␣ೕl␣.
ಸಜ«ನರ i+.ಥLd␣ಯನು>
8␣žಹw␣ ಮ6␣>ಸುu+\d.␣
— (␣ಷು‘‚+ಸ †+N␣ೕಂ‚+.s+ಯL

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

