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!␣#$%ಮನವ)␣ೕ ಆಚರ.␣ಯ ಕ1ಮ

2

$%ಮನವ)␣ಯಂದು ಉಪ7%ಸ 9%ಡ;%ರದು

3

$%ಮನವ)␣ೕ ಪ<=␣

9

ಅಘ@Aಪ1B%ನ
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ಅಘ@Aದ ಮಂತ1, ಅಥA ಮತುE ಕ1ಮ
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F␣ೂೕಸಂಬI␣, J%ನಕ, ಮK␣LM␣ಗಳ ಸಮಪA.␣
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;%1ಹQಣS␣ೂೕಜನ, ಸUಯಂJ%ಕಗಳ ಸಮಪA.␣
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$%ಮV␣ೕವರW␣X 9%ಡY␣ೕZ%ದ J%1ಥA[␣
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!␣#$%ಮನವ)␣ೕ ಆಚರ.␣ಯ ಕ1ಮ
ಭಗವಂತ <␣=>+ಮಚಂದ.@␣ೕವ>+A␣
ಅವತC␣D␣ದ 5␣ವಸ >+ಮನವF␣ೕ.
G␣ೖತ.7+ಸದ ಶುಕIಪKದ ನವF␣ೕ ಮL+MಹO
ಕP+QಟಕಲಗOದT␣I, ಸೂಯQ
W␣ೕಷ>+<␣ಯT␣IX+Yಗ >+ಮ@␣ೕವರ
ಅವ[+ರ\+ದದುY.
ಮನುಷMರು ]␣ೕ^␣ ಬದುಕ`␣ೕಕು ಎಂದು
b␣ೂೕC␣1␣ೂಡಲು ಅವತC␣D␣ದ, ಸಜeನC␣^␣
ಕಂಟಕf+A␣ದY >+ವಣನನುO 1␣ೂಲIಲು
ಅವತC␣D␣ದ >+ಮ@␣ೕವರ (␣h␣ೕಷ ಪij␣ಯನುO
f+ವu >+ಮನವF␣ಯನುO ಆಚC␣ಸ`␣ೕಕು.
>+ಮನವF␣ಯಂದು ಏನು 7+ಡn+ರದು,
ಏನು 7+ಡ`␣ೕಕು ಎನುOವದನುO <␣=ಹC␣ \+ಯು
@␣ೕವ[+ ಗುರುಗಳ ಸpರq␣ 7+r␣ s␣t␣ಯಲು
ಪ.ಯs␣Ou␣ೂೕಣ.
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$%ಮನವ)␣ಯಂದು ಉಪ7%ಸ 9%ಡ;%ರದು
>+ಮನವF␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸ 7+ಡ"␣ೕ
`␣ೕಕು ಎಂಬ ವಚನಗt␣w.␣
ಯಸುE $%ಮನವ9%@ಂ ತು
ಭುಂF␣Eೕ c␣ೂೕd%ದನನ@e␣ೕಃ ।
ಕುಂg␣ೕJ%F␣ೕಷು i␣ೂೕj␣ೕಷು
ಪಚ@k␣ೕ l%ತ1 ಸಂಶಯಃ ।
>+ಮನವF␣ಯಂದು *+ರು W␣ೂೕಹ5␣ಂದ
s␣ನುO[+xy␣z␣ೂೕ ಅವರು ಕುಂ{␣ೕ|+ಕದT␣I
ದುಃಖವನನOನುಭ(␣ಸು[+xy,␣ ಇದರ
ಸಂಶಯ(␣ಲ.I •␣ೕ^␣ಲI \+ಕMಗt␣w␣.
<␣=ಕೃ•+‚ƒ+ಯQರು ಸ„s␣ಮುP+xವT␣ಯT␣I ಈ
C␣ೕs␣ಯ ವಚನಗಳನುO ಉX+ಹC␣D␣ ಪ.h␣OಯನುO
1␣ೖ^␣s␣x1␣ೂಂಡು ಭರX+3ಜಸಂ•␣b␣ಯ
ವಚನ5␣ಂದ ಉತxರವನುO 6␣ೕr␣X+Yy.␣
6␣ಜ, >+ಮನವF␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸದ (␣…␣
ಇ@␣. ಆದy␣ ನಮಗಲI. *+ರು
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<␣=>+7+ವ[+ರ\+ದ W␣ೕ"␣
<␣=ಕೃ•+‚ವ[+ರ†␣‡ಂತ ಮುಂG␣ ಹುˆ␣‰X+Yy␣z␣ೂೕ
ಅವರು >+ಮನವF␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸ
7+ಡ`␣ೕಕು.
<␣=ಕೃ•+‚ವ[+ರದ ನಂತರ ಹುˆ␣‰ದವರು
<␣=ಕೃಷ‚ಜಯಂs␣ಯಂದು 7+ತ. ಉಪ\+ಸ
7+ಡ`␣ೕಕು. ದŠ+ವ[+ರದ `␣ೕy␣ಯ
ಅವ[+ರಗಳ ಜಯಂs␣ಯಂದು 7+ಡತಕ‡ದYಲ.I
ಸ7%AಸUm␣ ಜಯಂn␣ೕಷು
ಪ<o% Z%p%A \␣q␣ೕಷತಃ।
r%_␣sಧ@ ಏವ ಕತAv␣<@ೕ
ಹು@ಪ7%w␣ೂೕ ನ ದೂರM␣ೕ।
ಎಲI ಜಯಂs␣ಗಳT␣Iಯೂ (␣h␣ೕಷ ಪij␣ಯನುO
7+ಡ`␣ೕಕು. ಹs␣xರದ ಅವ[+ರದ
ಜಯಂs␣ಯಂದು 7+ತ. ಉಪ\+ಸವನುO
7+ಡ`␣ೕಕು, ಅದರ •␣ಂ5␣ನ ಅವ[+ರಗಳ
ಜಯಂs␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸ 7+ಡn+ರದು.
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ಅಂದy␣ ವ>+‹+ವ[+ರ\+ಗುವದ†␣‡ಂತ
ಮುಂG␣ ಮತŒ•ಜಯಂs␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸ, ಆ
ನಂತರ ನರD␣ಂ‹+ವ[+ರ\+ಗುವವy␣^␣
ವ>+ಹಜಯಂs␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸ, ಆ ನಂತರ
ಕೂ7+Qವ[+ರ\+ಗುವವy␣^␣
ನರD␣ಂಹಜಯಂs␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸ, ಆ
ನಂತರ ಪರಶು>+7+\+[+ರ\+ಗುವವy␣^␣
\+ಮನಜಯಂs␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸ, ಆ
ನಂತರ >+7+ವ[+ರ\+ಗುವವy␣^␣
ಪರಶು>+ಮಜಯಂs␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸ, ಆ
ನಂತರ ಕೃ•+‚ವ[+ರ\+ಗುವವy␣^␣
>+ಮನವF␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸ.
ಕೃ•+‚ವ[+ರ\+ದ ನಂತರ 1␣ೕವಲ
ಕೃಷ‚ಜಯಂs␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸ.
ಕೃ•+‚ವ[+ರ\+ದ ನಂತರ
ಬುX+Žವ[+ರ\+A␣@␣, ಆದರೂ
ಕೃಷ‚ಜಯಂs␣ಯಂ@␣ೕ ಉಪ\+ಸ, P+ರಣ,
ಬುX+Žವ[+ರ ದುಷ‰W␣ೂೕಹನP+‡A␣ ಆದ
ಅವ[+ರ, •␣ೕ•+A␣ ಆ ರೂಪದ ಸpರq␣ಯ•␣‰ೕ
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]␣ೂರತು ಅದP+‡A␣ ಉತŒವ, ಉಪ\+‘+5␣ಗಳu
ಇಲI.
ಆದYC␣ಂದ ಇr␣ಯ ಕT␣ಯುಗದT␣I
ಕೃಷ‚ಜಯಂs␣ಯಂ@␣ೕ ಉಪ\+ಸ, ಕೃಷ‚ನ@␣ೕ
ಆ>+ಧ”␣, ಸಮಪQq␣ಯೂ <␣=ಕೃಷ‚6␣^␣ೕ.
•␣ೕ•+A␣ >+ಮನವF␣ಯ 5␣ವಸ ಉಪ\+ಸದ
(␣…␣•␣ದYರೂ, ಅದು ನಮಗಲI,
<␣=ಕೃ•+‚ವ[+ರ†␣‡ಂತ ಮುಂG␣ ಹುˆ␣‰ದ
ಸಜeನC␣^.␣
ಆದYC␣ಂದ f+ವu >+ಮನವF␣ಯಂದು
ಉಪ\+ಸ 7+ಡn+ರದು.
ಉಪ\+ಸದ (␣…␣ `␣ೕಡ, @␣ೕವರ –␣=ತMಥQ\+A␣
f+ವu ಉಪ\+ಸ 7+ಡುb␣xೕw␣ ಎನುOವ ಪ.h␣O^␣
7+ಡn+ರದು ಎಂ@␣ೕ ಉತxರ. ]␣ೕ^␣ Š+.ದŽವನುO
7+r␣ ಉಪ\+ಸವನುO 7+ಡn+ರ@␣ೂೕ ‹+^␣
ನಮ^␣ ಹs␣xರದ ಅವ[+ರದ ಜಯಂs␣ಯಂದು
7+ತ. ಉಪ\+ಸ 7+ಡ`␣ೕಕು, ಅದರ •␣ಂ5␣ನ
ಅವ[+ರಗಳ ಜಯಂs␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸ
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7+ಡn+ರದು ಎಂದು (␣…␣ ಇರುವದC␣ಂದ
“‘+6␣OಧM ಏವ ಕತQw␣iMೕ ಹುMಪ\+u␣ೂೕ ನ
ದೂರ^␣ೕ” ಸವQ˜+ ಉಪ\+ಸ 7+ಡn+ರದು.
ಮ‹+™+6␣ಗಳš, ಕರು›+ಳuಗಳš ಆದ <␣=
ಕೃ•+‚ƒ+ಯQರು ಈ ಸಂದಭQದT␣I ಮb␣ೂxಂದು
ಪ.h␣OಯನುO 1␣ೖ^␣s␣x1␣ೂಂಡು ಉತxC␣D␣X+Yy.␣
“नन्वेवं सित वामनजयन्त्यामप्युपवासो न स्यात्
तच्चािनष्टं सवेर्रिप िक्रयमाणत्वािदित चेत,् न। तस्या
वामनजयन्त्या न तत्त्वेनोपवासः, िकन्तु
श्रवणद्वादशीत्वेनोपवासः।तदुक्तं —
द्वादशीं श्रवणोपेतां यो नोपोष्यात् सुमन्दधीः।
शतजन्मािजर् तं पुण्यं तत्क्षणादेव नश्यित" इित।
‹+•+ದy␣, œ+ದ.ಪದX+3ದ<␣ಯಂದು
ಶ.ವ›+ನKತ. ಬಂದy␣ f+ವu ಉಪ\+ಸ
7+ಡ`␣ೕ1␣ೂೕ? 7+ಡn+ರ@␣ೂೕ?
P+ರಣ ಅಂದು \+ಮನಜಯಂs␣. ಇತರ
ಜಯಂs␣ಗಳT␣I ಉಪ\+ಸ 7+ಡn+ರದು
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ಎಂದy␣ \+ಮನಜಯಂs␣ಯಂದೂ
7+ಡn+ರದು ಎಂX+•␣ತಲI. ‘
‹+ಗಲI, f+ವu ಪ.s␣ೕ œ+ದ.ಪದX+3ದ<␣ಯಂದು
ಉಪ\+ಸ 7+ಡುವ5␣ಲ.I *+ವ œ+ದ.ಪದ
X+3ದ<␣ಯT␣I ಶ.ವ›+ನKತ.ವu
ಮL+MಹO\+M–␣6␣*+A␣ರುತx@␣z␣ೂೕ ಆ 5␣ವಸ
7+ತ. ಉಪ\+ಸ 7+ಡುb␣xೕw␣.
ಶ.ವ›+ನKತ.(␣ದY X+3ದ<␣ಯಂದು ಉಪ\+ಸ
7+ಡ"␣ೕ`␣ೕಕು, 7+ಡ5␣ದYT␣I ನೂರು ಜನpದ
ಪuಣM f+ಶ\+ಗುತx@␣ ಎಂಬ
ವಚನ(␣ರುವದC␣ಂದ f+ವu ಉಪ\+ಸ
7+ಡುb␣xೕw␣z␣ೕ ]␣ೂರತು \+ಮನಜಯಂs␣
ಎಂಬ P+ರಣP+‡A␣ ಅಲI.
•␣ೕ•+A␣, *+ವ ಜಯಂs␣ಗಳT␣Iಯೂ ಜಯಂs␣
ಎನುOವ P+ರಣ1␣‡ ಉಪ\+ಸ 7+ಡn+ರದು.
<␣=ಕೃ•+‚ಷ‰F␣ಯಂದು 7+ತ. ತಪ•@␣ೕ
ಉಪ\+ಸ 7+ಡ`␣ೕಕು.
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$%ಮನವ)␣ೕ ಪ<=␣
“ಸ\+Qಸ3–␣ ಜಯಂs␣ೕಷು ಪiž+ P+*+Q
(␣h␣ೕಷತಃ” ಎಂದು 6␣ಯಮ(␣ರುವದC␣ಂದ ಆ
5␣ವಸ (␣h␣ೕಷ ಪij␣ಯನುO 7+ಡ`␣ೕಕು.
ಪಂƒ+ಮೃತ ಅ{␣•␣ೕಕ, ಮ”␣ಯT␣Iz␣ೕ `␣Ÿ␣ದ
ಪC␣ಶುದŽ\+ದ ಹೂಗt␣ಂದ, ‘+(␣ರ
ತುಳD␣ೕದಳಗt␣ಂದ ಅಚQ”␣, ಹಬ ದಡು^␣ಯ
”␣ೖw␣ೕದM, (␣h␣ೕಷ 6␣ೕ>+ಜನ, ನಮ‘+‡ರಗt␣ಂದ
@␣ೕವರನುO ಪi¡␣ಸ`␣ೕಕು.
ಎಲIದ†␣‡ಂತ ಮುಖM\+A␣ ಆ 5␣ವಸ
<␣=>+ಮಚಂದ.@␣ೕವರ ಚC␣b␣.ಯನುO
7+‹+ತ¢ವನುO ಶ.ವಣ 7+ಡ`␣ೕಕು.
<␣=>+ಮ@␣ೕವರ u␣ೂxೕತ.ಗಳನುO ಪ£␣ಸ`␣ೕಕು.
‹+ಡುಗಳನುO ‹+ಡ`␣ೕಕು.
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ಅಘ@Aಪ1B%ನ
@␣ೕವರ ಪij␣ ಮುA␣ದ ಬt␣ಕ ಮL+MಹO
ಕP+QಟಕಲಗOದT␣I ಅಘMQವನುO 6␣ೕಡ`␣ೕಕು.
>+ಮನವF␣ಯ ಸಂದಭQದT␣I ‘+7+ನM\+A␣
ಮL+MಹO 12C␣ಂದ 2ಗಂ¥␣ಯವy␣^␣ (‘+7+ನM
"␣ಕ‡ ಇದು, ಪಂƒ+ಂಗ ”␣ೂೕr␣ 6␣ಧQC␣D␣1␣ೂt␣¦)
ಕP+Qಟಕ ಲಗO(␣ರುತx@␣.
ಆ 5␣ವಸ ತುಂಬ P+ಯQ(␣ದYವರು,
ಅT␣Iಯವy␣^␣ ಉಪ\+ಸ(␣ದುY P+ಯಲು
‘+ಧM(␣ಲIದವರು `␣t␣^␣§
ಸೂz␣ೂೕQದ*+ನಂತರ ಪij␣ಯನುO ಮುA␣D␣
ಅಘMQವನುO 6␣ೕಡತಕ‡ದುY.
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ಅಘ@Aದ ಮಂತ1, ಅಥA ಮತುE ಕ1ಮ
ಪi\+Q{␣ಮುಖ\+A␣ ಮq␣ಯ W␣ೕ"␣
ಕುt␣ತು1␣ೂಳ¦`␣ೕಕು.
ಆಚಮನ1␣ೂ‡ಂದು |+b␣.ಯT␣I 6␣ೕರು.
ಅಘMQ 6␣ೕಡಲು ಪC␣ಶುದŽ\+ದ 6␣ೕರು.
ಅಘMQದ 6␣ೕರನುO ¨␣ಡಲು ಅಘMQ|+b␣..
ಆಚಮನ, |+.›+*+ಮ 7+r␣ ಸಂಕಲ•
7+ಡ`␣ೕಕು.
G␣ೖತ. 7+u␣ೕ ಶುಕIಪ©␣ೕ ನವ7+Mಂ s␣ª␣
<␣=>+ಮ|+.ದುœ+Qವ6␣F␣b␣xೕನ
ಅಸpದು§ವQಂತಗQತ
ಪರಮಗುವQಂತಗQತ
ಸಂ™+ಪs␣ ಸೂ*+QಂತಗQತ
œ+ರs␣ೕರಮಣಮುಖM|+.›+ಂತಗQತ
<␣=(␣ಷು‚«␣=ರಣ*+ <␣=(␣ಷು‚–␣=ತMಥQಂ
D␣ೕ[+ಪs␣-<␣=>+ಮಚಂX+.ಯ ಅಘMQಪ.X+ನಂ
ಕC␣•␣Mೕ.
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ಆ ಬt␣ಕ ಅಘMQದ 6␣ೕರನುO b␣^␣ದು1␣ೂಂಡು
ಬಲ^␣ೖ ಮಧM1␣‡ ‹+†␣1␣ೂಂಡು 1␣ಳA␣ನ
h␣ೂIೕಕಗಳನುO ಮೂರು n+C␣ ಪ£␣ಸುತx ಮೂರು
n+C␣ ಅಘMQವನುO 6␣ೕಡ`␣ೕಕು.
ಸಂL+Mವಂದ”␣ 7+ಡು\+ಗ ಸೂಯQ6␣^␣
ಅಘMQ 6␣ೕಡುವಂb␣.
x␣ಸy%@ಗಭAಸಂಭೂತ
ಸB% z␣)␣n␣1ವತ{ಲ
o%ನ}␣ೕಸ~␣k␣ೂೕ $%ಮ
ಗೃd%€%ಘ@Aಂ ನc␣ೂೕsಸುE k␣ೕ
¬␣ಸ-+M@␣ೕ(␣ಯರ ಗಭQ5␣ಂದ
|+.ದುಭೂQತf+ದ, ಲKಣನ W␣ೕ"␣
ಅ|+ರ\+ತŒಲMವನುO b␣ೂೕC␣ದ, >+ಮ 6␣ನ^␣
ನಮ‘+‡ರಗಳu. D␣ೕ[+@␣ೕ(␣ಯರ ಸW␣ೕತf+A␣
ಅಘMQವನುO D␣3ೕಕC␣ಸು.

!␣#ಮ• ಮೂಲಪ‚%ƒg␣$%ಮV␣ೕವರು
<␣=ಮX+ƒ+ಯQರು >+W␣ೕಶ3ರದT␣I ƒ+ತು7+QಸM1␣‡
ಕುt␣[+ಗ, (␣X+3ಂಸy␣ಲIರೂ ಬಂದು ಪ.s␣7+6␣7+Qಣದ
ಕುC␣ತು |+.ಥQ”␣ 7+r␣X+ಗ ಅವರ ಮುಂ@␣z␣ೕ
5␣ವM\+ದ "␣ೂೕಹಗಳನುO ಎರಕ]␣ೂಯುY ಆƒ+ಯQರು
6␣7+Qಣ7+r␣ರುವ "␣ೂೕ1␣ೂೕತxರ ಪ.s␣W.␣
\+M®+MನಮುX+.ಯುಕx ಮೂಲಪ¯+‰{␣>+ಮ@␣ೕವರು.
<␣=ಮ° \+Mಸ>+ಜಂಸ‘+±ನದ ಎರಡ”␣ಯ
ಮುಖMಪ.s␣7+.
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F␣ೂೕಸಂಬI␣, J%ನಕ, ಮK␣LM␣ಗಳ ಸಮಪA.␣
G␣ೖತ. 7+ಸ ಆರಂಭ\+A␣ರುತx@␣. ¨␣ರು
`␣ೕD␣^␣ಯ P+ಲ.
•␣ೕ•+A␣ @␣ೕಹ1␣‡ ತಂಪನುOಂಟು7+ಡುವ
]␣ಸರು`␣ೕŸ␣ಯ 1␣ೂಸಂಬC␣, 6␣ೕರುಮ¡␣e^,␣
6␣ಂ`␣ಹ0␣‚ನ |+ನಕ, ಕರಬೂಜದ |+ನಕಗಳನುO
7+r␣ @␣ೕವC␣^␣ ”␣ೖw␣ೕದM 7+r␣ ಅದನುO ž+s␣
ಮತ ಪಂಥ *+ವuದನೂO ಎ0␣ಸ@␣ ಮ”␣ಯ
ಬt␣ ಬರುವ ಎಲIC␣ಗೂ 6␣ೕಡತಕ‡ದುY.
;%1ಹQಣS␣ೂೕಜನ, ಸUಯಂJ%ಕಗಳ ಸಮಪA.␣
ದೂ\+Qಸಮು6␣ಗಳu ಹತುx‘+(␣ರ ವಷQ
ಉಪ\+ಸದ ತಪಸುŒ 7+r␣ ಮರt␣ರು[+xy.␣
f+ನು 7+r␣ಟ‰ ಅr␣^␣ಯನುO ಉಣು‚ವ5␣ಲ,I
7+ಡುವ ಅr␣^␣ಯ ಅr␣^␣ಯನೂO ಉಣು‚ವ5␣ಲ,I
•␣ೕ•+A␣ ನನO ಹD␣w␣ಯನುO *+ರೂ s␣ೕC␣ಸಲು
‘+ಧM(␣ಲI ಎಂದು ದೂ\+Qಸರು 6␣ಧQC␣D␣
>+ಮನ ಬt␣^␣ ಬರು[+xy.␣ >+ಮ@␣ೕವರು
ಅವC␣^␣ *+ವ ಅr␣^␣ಗಳ ಅ«␣ೕ©␣ ಎಂದು
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1␣ೕಳu[+xy.␣ ಅವರು s␣t␣ಸುs␣xದYಂb␣ ಆ Kಣ1␣‡
ಅr␣^␣ಗಳನುO ಸೃ²␣‰D␣ ದೂ\+QಸC␣^␣ 6␣ೕr␣ ಅವರ
ಹD␣w␣ಯನುO ತ0␣ಸು[+xy.␣
>+ಮ@␣ೕವರ ಈ ಪರ7+ದು³ತ ಶ†␣xಯನುO
”␣”␣ದು ಆ 5␣ವಸ ಉತxಮ ಅr␣^␣ಯನುO 7+r␣
”␣ೖw␣ೕದM 7+r␣ h␣=ಷ´>+ದ (␣ಷು‚ಭಕxC␣^␣ 6␣ೕr␣
ನಂತರ ಬಂಧುಗಳ j␣ೂb␣ಯT␣I ಕುt␣ತು
ಊಟವನುO 7+ಡ`␣ೕಕು.
ಮ”␣ಯT␣I ಅr␣^␣ 7+r␣ ಬr␣ಸುವ
¶␣ಕಯQ(␣ಲI\+ದy␣ ಉತxಮ n+.ಹpಣC␣^␣
ಸ3ಯಂ|+ಕವf+Oದರೂ 6␣ೕಡ`␣ೕಕು.
^␣ೂೕವuಗt␣^␣ •+.ಸ 6␣ೕಡುವದು, ಸಕಲ |+.0␣
ಪ·␣ಗt␣^␣ 6␣ೕರು ಆ‹+ರ 6␣ೕಡುವದು, ವೃKಗt␣^␣
6␣ೕy␣y␣ಯುವದು >+ಮ@␣ೕವC␣^␣ ಅತMಂತ
–␣.ಯ\+ದದುY. ಅವನುO ಅವಶM\+A␣
7+ಡ`␣ೕಕು.
ಮL+MಹO ಸಂj␣ಗಳT␣I >+ಮ@␣ೕವರ ಕ¸␣ಯನುO
1␣ೕt␣, ಸೂಯQ ಮುಳuA␣ದ ನಂತರ @␣ೕವರ
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ಮುಂ@␣ 5␣ೕಪಗಳನುO ಹ¹␣º X+ಸ‘+•␣ತMದ
‹+ಡುಗಳ ಭಜ”␣ಯನುO 7+ಡತಕ‡ದುY.
h␣=ಷ´\+ದ >+ಮ@␣ೕವರ u␣ೂxೕತ.ಗಳನುO
ಭ†␣x•␣ಂದ ಪ£␣ಸತಕ‡ದುY.
ಆ ನಂತರ ಯ˜+ಶ†␣x ನಮ‘+‡ರಗಳನುO
@␣ೕವC␣^␣ ಸಮ–␣QD␣, >+s␣.»␣ೂೕಜನವನೂO
ಮುA␣D␣ ಸಮಗ. >+ಮನವF␣ಯ ಆಚರq␣ಯನುO
ಮಧ3ಪs␣ ಪ¯+‰{␣>+ಮ@␣ೕವC␣^␣ ಸಮ–␣QD␣
ಮಲಗ`␣ೕಕು.
<␣=>+ಮಚಂದ.ನ ಅನುಗ.ಹ ಸX+ ಸಕಲ
ಸಜeನರ W␣ೕT␣ರT␣. ಹD␣ವu 6␣ೕರr␣1␣ಗಳu ಪಶುಪ·␣-|+.0␣ W␣ೂದ-+A␣ *+ರನೂO P+ಡ5␣ರT␣.
ಸಮೃದŽ\+A␣ ಮŸ␣ `␣Ÿ␣ಗ¼+ಗT␣.
@␣ೕಶವf+Oಳuವ ಜನರT␣I ಸದು³5␣Ž•␣ರT␣,
@␣ೕಶ P+ಯುವ z␣ೂೕಧರT␣I ಅತುಲ
ಪ>+ಕ.ಮ(␣ರT␣, @␣ೕಶ `␣Ÿ␣ಸುವ ವತQಕರT␣I
ಅ|+ರ ¬␣ಶಲ(␣ರT␣, @␣ೕಶ1␣‡ ಅನO ಬr␣ಸುವ
y␣ೖತನ ಮ”␣ಯT␣I ಸಂಪs␣xರT␣ ಇr␣ಯ
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ಸ7+ಜದ ಪ.s␣z␣ೂಬ ವM†␣x ಸು½␣*+A␣ರT␣
ಎಂದು >+ಮ@␣ೕವರನುO |+.ಥQ”␣ 7+ಡುತx,
(␣ಶ3ನಂ5␣6␣ಯ ಎಲI n+ಂಧವC␣ಗೂ
<␣=>+ಮನವF␣ಯ ‹+5␣Qಕ ಶುœ+ಶಯಗಳu.
6␣W␣pಲIC␣ಗೂ 5␣ೕಘQ\+ದ ಆಯುಷM, ದೃಢ\+ದ
ಆy␣ೂೕಗM, ‘+s␣3ಕ\+ದ ಸಂಪತುx, 6␣ಶºಲ\+ದ
ಭ†␣,x ಪC␣ಶುದŽ\+ದ ™+ನ, |+.7+0␣ಕ
w␣ೖ>+ಗMಗಳನುO ಕರು0␣D␣ h␣=ಷ´\+ದ
‘+ಧ”␣ಯನುO 6␣F␣pಂದ 7+r␣ಸT␣ ಎಂದು ಆ
ಲK‚ಣ-ಭರತ-ಶತು.¿+Oಗ.ಜ
ಹನುಮದು|+D␣ತಚರಣ D␣ೕ[+ಪs␣
<␣=ಪ¯+‰{␣>+ಮ@␣ೕವರT␣I
|+.ಥQ”␣ 7+ಡುb␣xೕ”␣.
— (␣ಷು‚X+ಸ f+^␣ೕಂX+.ƒ+ಯQ
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$%ಮV␣ೕವರW␣X 9%ಡY␣ೕZ%ದ J%1ಥA[␣
<␣=ಮÀ-ಕ(␣ೕಂದ.s␣ೕಥQ ಗುರು‘+ವQÁ␣ಮರ
5␣ವM ಪರಂಪy␣ಯ <␣=ಮ° >+ಘw␣ೕಂದ.
s␣ೕಥQಸಂ‘+±ನದ ಭೂ•+ಮ0␣
<␣=ಸುಮs␣ೕಂದ.s␣ೕಥQ ಗುರು‘+ವQÁ␣ಮರು
‹+ಗೂ
7+ಧ3 ಗೃಹಸ± ™+6␣ಗಳT␣Iz␣ೕ
ಅಲಂP+ರ|+.ಯ>+ದ <␣= P+<␣ೕ
s␣ಮp›+ƒ+ಯQರು ]␣ೕt␣1␣ೂˆ␣‰ರುವ
<␣=>+ಮಚಂದ.@␣ೕವರT␣I f+ವu 7+ಡ`␣ೕP+ದ
ಎರಡು |+.ಥQ”␣ಗಳ ಅ˜+QನುಂL+ನ ಇT␣I@␣.
W␣ೖಮನಗಳನುO ಪuಳಕ^␣ೂt␣ಸುವ, ಕಣpನಗಳನುO
ಆದ.Q^␣ೂt␣D␣ ¡␣ೕವG␣ೖತನMವನುO D␣ೕ[+ಪs␣ಯ
|+ದದT␣IC␣ಸುವ ಈ ಇಬ ರು ಮ‹+ನುœ+ವರ
ವಚನಗಳನುO ತಪ•@␣ೕ ಆT␣D.␣ 👇 Tocuh the link
http://vishwanandini.com/fullupanyasa.php?
serialnumber=VNU024
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ಸಂಸ„ತ ಸುರg␣
(␣ಶ3ನಂ5␣6␣ಯ ™+ನ@␣ೕಗುಲದT␣I ಸಂಸÂತದ
|+ಠಗಳu ಆರಂಭ\+A␣w␣.
ನಮp ¡␣ೕವದ œ+•␣, @␣ೕವb␣ಗಳ œ+•␣,
ಭಗವಂತನನುO s␣t␣D␣1␣ೂಡುವ Š+ಸÄಗt␣ರುವ
œ+•␣ ಸಂಸÂತ. ಅಂತಹ h␣=ಷ´ œ+•␣ಯನುO
ಈಗ ಮ”␣ಯT␣Iz␣ೕ ಕುt␣ತು ಕT␣ಯಬಹುದು.
*+ವu@␣ೕ ಶುಲ‡ b␣ರ`␣ೕP+A␣ಲI.
ಬ_␣s ಈ \␣B%@B%ನವನುs †␣UೕಕI␣†.␣
ಎಲX ಸಜLನI␣ಗೂ n␣ˆ␣†␣.

Link to download Vishwanandini
https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.v2.vishwanandini&hl=en

ಸಂಸ„ತ ಕW␣‰␣ೂೕಣ
ಸಂಸ„n␣ ಉˆ␣w␣ೂೕಣ

\␣ಶUನಂ^␣_␣M␣ ಸಜLನರ ಸd%ಯದ ಅಗತ@\␣V␣
ಪರ7+ತpನನುO s␣t␣D␣1␣ೂಡುವ 5␣ವMಗ.ಂಥಗಳನುO
s␣t␣*+ದ œ+•␣ಯT␣I ಸಜeನC␣^␣ ತಲು–␣ಸಲು
(␣ಶ3ನಂ5␣6␣ 10000 ಗಂ¥␣ಗಳ ಉಪf+Mಸಗಳ
ಗುC␣ಯನೂO, 30000 ಪuಟಗಳ "␣ೕಖನದ ಗುC␣ಯನೂO
]␣ೂಂ5␣@␣.
(␣ಶ3ನಂ5␣6␣ಯ ಎಲI ಉಪf+Mಸಗಳš, "␣ೕಖನಗಳš
ಪ.s␣z␣ೂಬ C␣ಗೂ ಉ¹␣ತ\+A␣ ಲಭM.
ಈ ಬೃಹÀ ™+ನಸತ. 6␣ಮp ”␣ರ(␣ಲI@␣ೕ
ಮುಂದುವy␣ಯಲು ‘+ಧM(␣ಲI.
ಈ ™+ನP+ಯQ1␣‡ ”␣ರವu 6␣ೕಡುವ ಸಜeನರು 1␣ಳA␣ನ
®+b␣^␣ ಹಣವನುO ವ•+Q•␣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

ಈ•+ಗ"␣ೕ ”␣ರವu 6␣ೕr␣ದ, 6␣ೕಡುs␣xರುವ ಸಜeನC␣^␣
ನನO ಮನಃಪiವQಕ ಕೃತÅb␣ಗಳu.
_␣ೕವu \␣ಶUನಂ^␣_␣ಯ ‹%k␣M␣ ಹಣವನುs
ವŒ%A•␣ಸು7%ಗ
“\␣ಶUನಂ^␣_␣ ಗಮ@ ತಲುಪW␣”
ಎಂದು ಗುರುV␣ೕವk␣ಗಳM␣,
!␣# v␣ೕದ7%@ಸV␣ೕವI␣M␣
J%1ಥA[␣ ಸW␣Xಸುವದನುs ಮj␣ಯY␣ೕŽ␣.
ಸಜeನರ |+.ಥQ”␣ಯನುO
<␣=ಹC␣ ಮ6␣Oಸು[+x”.␣
— (␣ಷು‚X+ಸ f+^␣ೕಂX+.ƒ+ಯQ

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

