ಈ "␣ೕಖನದ (␣ಷ*+ನುಕ.ಮ0␣1␣

ಜ"#$ಷ&'␣ಯ *#+␣,ಪ./␣, ಅಘ23, 4#ರ6␣

2

*#+␣,ಪ./␣

2

ಪ7␣8#ರಪ./␣

8

ಯ9␣ೂೕ<# =␣ೕವ?␣ಯರ@␣A 4#,ಥ3C␣

10

ಅಘ23ಪ,<#ನ

11

ಚಂದ,H␣I␣ ಅಘ23ಪ,<#ನ

16

ಸಮಪ36␣ಯ ಮಂತ,

18

<#ನ, 4#ರ6␣

20

ವ,ತಸಮಪ36␣

21
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ಜ"#$ಷ&'␣ಯ *#+␣,ಪ./␣, ಅಘ23, 4#ರ6␣
8␣9ಕೃ;+<ಷ=>␣ಯಂದು @␣ಳB␣6␣ಂದ ಸಂD␣ಯ
ವF␣G␣ ಮೂರು J+K␣ L+MನವನುM 7+N␣, ಪPD␣G␣
ಅ0␣G␣ೂಳR@␣ೕS+ದ ಕ.ಮವನುM T␣ಂ5␣ನ
"␣ೕಖನದU␣V (␣ವK␣W␣X␣YೕZ␣.
ಈಗ \+]␣.ಯ ಮ^+ಪPD␣ಯ ಕುK␣ತು
]␣`␣a␣ೂೕಣ
*#+␣,ಪ./␣
ಅಘde 6␣ೕಡುವ ಸಮಯg␣hಂತ ಸು7+ರು ಎರಡು
ಎರಡೂವF␣ ಗಂj␣ಗಳ ಮುಂk␣ L+MನವನುM
7+N␣ದF␣ (␣ಸlತm+ದ ಪPD␣,
n+\+ಯಣಗಳನುM 7+ಡಲು
ಅನುಕೂಲm+ಗುತlX.␣
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p+ಸqದU␣V \+]␣.ಯ ಪPD␣ 6␣r␣ದs. ಆದF␣,
8␣9ಕೃಷ<ಜv+wಷ=>␣ಯಂದು 7+ತ.
\+]␣.ಯU␣Va␣ೕ x␣ೂೕಡy␣ೂೕಪz+ರ ಪPD␣.
ಈ 7+ತು ಭ(␣ಷdಪu\+ಣದU␣V ಸ}ಷ=m+B␣
ಬಂ5␣X␣ —
+␣,T#ಲಂ ಪ.ಜV␣ೕW =␣ೕವಂ
P␣8#*#X␣, M␣9␣ೕಷತಃ I
ಅಧ3*#[#,ವ\␣ ತ]#
ಪu_␣` ೖಃ "#"#M␣b␣ೖರ\␣ II
ಜv+wಷ=>␣ಯಂದು ಮೂರು S+ಲದU␣Vಯೂ
L+Mನ 7+N␣ ಪರ7+ತwನನುM •␣€␣•ಸ@␣ೕಕು.
ಅಧe\+]␣.ಯU␣V (␣y␣ೕಷm+B␣ ಅಂದF␣
ಮ^+ಪPD␣ಯನುM ಸU␣Vಸ@␣ೕಕು.
8␣9 ಮƒ+3ನು„+z+ಯeರೂ ಸಹ
ಸಂv+dಸಪದs]␣ಯU␣V ಈ 7+ತನುM ]␣`␣ಸು†+lF␣
— “ಉd␣.ೕಷ2 ಮಧ2*#e␣f ಚ
ಪ.ಜV␣ೕನgಂದನಂದನh —
ಕೃ;+<ಷ=>␣ಯಂದು ಉಪm+ಸ 7+N␣
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ಮಧd\+]␣.ಯU␣Va␣ೕ ನಂದನ ಕಂದನನುM
ಪPˆ␣ಸ@␣ೕಕು”
T␣ೕG␣, ಮಧd\+]␣.ಯ ಪPD␣ 6␣r␣ದsm+B␣ದYರೂ,
8␣9ಕೃಷ< ಹು‰␣=ದ ಸಮಯ ಎನುMವದS+hB␣
ಕೃ;+<ಷ=>␣ಯಂದು ಮಧd\+]␣.ಯU␣Va␣ೕ ಪPD␣
(␣T␣ತ. \+]␣.ಯU␣V L+Mನ 6␣r␣ದsm+B␣ದYರೂ,
\+]␣. ಗ.ಹಣ(␣Š+Yಗ L+Mನ 7+ಡುವಂ‹␣.
\+]␣.ಯU␣V •␣ೕ"␣ Œ␣ೕ`␣ದಂ‹␣ ಗಂಡಸರು
ಮ‹␣ೂl•␣w L+Mನ 7+N␣ ಪPD␣G␣
ಅ0␣*+ಗ@␣ೕಕು. ನಮw ಉŠ+YರS+hB␣
ಅವತK␣W␣ ಬಂದ ಆ ಪರಬ.ಹwನನುM ಇN␣ಯ
ˆ␣ೕವದ ಭg␣lŽ␣ಂದ ಆ\+•␣ಸ@␣ೕಕು.
ಪರ7+ತw6␣G␣ x␣ೂೕಡಶ ಉಪz+ರಗಳನುM,
ಪಂz+ಮೃತವನುM, ನವ6␣ೕತವನುM, ಭg␣lಪPಣe
ನಮL+hರಗಳನುM ಸಮ•␣eW␣ X␣ೕವರನುM
ಭುಜಂB␣W␣ದ ನಂತರ ಮಥು\+
ವೃಂŠ+ವನಗಳನುM Z␣Z␣ದು @␣`␣G␣’ 7+N␣‰␣=ರುವ
ವಸುX␣ೕವ X␣ೕವg␣ೕ ಮುಂ†+ದ ಪ.]␣•␣ಗಳನುM
ಅ€␣eಸ@␣ೕಕು.
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ನಮw ಪ.]␣ೕ5␣ವಸದ ಪPD␣ಯ
ಕ.ಮ(␣ರುವಂ‹␣a␣ೕ ಕೃ;+<ಷ=>␣ಯ ಪPD␣ಯೂ
ಇರುತlX␣.
ಕೃ;+<ಷ=>␣ಯಂದು (␣y␣ೕಷm+B␣ ಪಂz+ಮೃತದ
ಅ“␣x␣ೕಕವನುM 7+ಡ@␣ೕಕು. •␣ೂಸK␣ನ ವ.ತ
ನ”␣ಯು]␣lರುವದK␣ಂದ ಪPಣem+B␣ @␣•␣< ‹␣G␣ದ
ಮˆ␣–G␣ಯನುM •␣ೂಸK␣ನ L+—ನದU␣V
ಅ•␣eಸ@␣ೕಕು. @␣•␣<ಯನೂM ಅ•␣eಸ@␣ೕಕು.
ಈ 5␣ವಸ (␣y␣ೕಷm+B␣ ಗಂ˜␣ೂೕದಕವನುM
ಸಮ•␣eಸ@␣ೕಕು.
ಆ ನಂತರ ತುಳW␣ಪತ.ಗ`␣ಂದ, (␣(␣ಧ K␣ೕ]␣ಯ
ಶುದs ಪuಷ}ಗ`␣ಂದ, ಗK␣1␣ಗ`␣ಂದ
™␣ಲ3ಪತ.ಗ`␣ಂದ 8␣9ಕೃಷ<ನನುM ಅ€␣eಸ@␣ೕಕು.
ಅಚeZ␣ 7+ಡ@␣ೕS+ದF␣,
ಯi#ಯ ಯjಪತV␣ೕ ಯk␣ೕಶO*#ಯ
ಯjಸಂಭ8#ಯ m␣f I␣ೂೕM␣ಂ<#ಯ
ನn␣ೂೕನಮಃ
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ಎಂಬ ಪರಮಮಂಗಳ ಮಂತ.ವನುM ಪ›␣ಸ@␣ೕಕು.
ಯœ+ಯ — ಸಮಸlಯ•ಗಳನುM ಭಕlK␣ಂದ
W␣3ೕಕK␣ಸುವ ಯ•v+ಮಕ ಭಗವಂತ6␣G␣
ಯ•ಪತa␣ೕ — ಭಕlರು 7+ಡುವ ಸಮಸl
ಯ•ಗಳ ಒ”␣ಯv+ದವ6␣G␣
ಯŸ␣ೕಶ3\+ಯ — ಅಂತ*+e>␣*+B␣ದುY
ನ>␣wಂದ ಯ•ಗಳನುM 7+N␣W,␣ ಯ•ದU␣VದುY
ಯ•ವನುM 6␣ಯ>␣W,␣ ಯ•ದ ಫಲವನುM
ಕರು0␣ಸುವ ಯŸ␣ೕಶ3ರ6␣G␣
ಯ•ಸಂಭm+ಯ — ಜಪಯ•, œ+ನಯ•,
ದ.ವdಯ• ಮುಂ†+ದ ಸಮಸl ಯ•ಗ`␣ಂದ
X␣ೂF␣ಯುವ
8␣9 G␣ೂೕ(␣ಂŠ+ಯ — G␣ೂೕn+ಲಕv+ದ
8␣9ಕೃಷ<6␣G␣
ನ•␣ೂೕನಮಃ — ಅನಂತ ನಮL+hರಗಳu.
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Z␣ೖ¤␣ೕದdS+hB␣ ^+ಲು, n+ಯಸ, D␣ೕನು,
ತುಪ}ದU␣V ಕK␣ದ ಪŠ+ಥeಗಳu, ಎ•␣<ಯU␣V ಕK␣ದ
ಪŠ+ಥeಗಳu, (␣(␣ಧ K␣ೕ]␣ಯ ಅವಲg␣hಗಳu,
(␣(␣ಧ K␣ೕ]␣ಯ ಹಣು<ಗಳನುM ಸಮ•␣eಸ@␣ೕಕು.
ಈಗ ಚ1␣ೂhೕತ ಮತುl 7+ದಳದ ಹ0␣<ನ S+ಲ.
ಅ¤␣ರಡನೂM ಸಮ•␣eಸ@␣ೕಕು ಎಂದು 8␣9
ಮƒ+3ನು„+z+ಯeರು ಸಂv+dಸಪದs]␣ಯU␣V
]␣`␣W␣Š+YF␣.
*+K␣G␣ L+¥+†+lB␣ ಪPD␣ಯನುM 7+ಡಲು
L+ಧd(␣ಲV, ಅಂತಹವರು, ಕಣು<ಮು€␣•
ಪರ7+ತwನನುM ƒ+d6␣ಸು†+l, •␣ೕU␣ನ
ಮಂತ.ವನುM Œ␣ೕಳuತl ಮನW␣¦ನU␣Va␣ೕ ಪPD␣,
ಅ“␣x␣ೕಕ, ಅಚeZ␣ Z␣ೖ¤␣ೕದdಗಳನುM ಸU␣Vಸ@␣ೕಕು.
ಕೃ;+<ಷ=>␣ಯಂದು ಏS+ದ8␣ಯ K␣ೕ]␣
ಪPD␣ಯಲV. ಉ`␣ದ 5␣ವಸಗಳಂ‹␣ ಗಂಧ,
ಅ¨‹␣ ಗಳನುM X␣ೕವK␣G␣ ಸಮ•␣eಸ@␣ೕಕು.
ಗಂ˜␣ೂೕದಕದ ಅ“␣x␣ೕಕ, ಪಂz+ಮೃತದ
ಅ“␣x␣ೕಕ ಎಲVವP ಇX␣.
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ಪ7␣8#ರಪ./␣
T␣ೕG␣, L+U␣©+.ಮ, ಪ.]␣•␣ಗ`␣G␣ ಹ5␣v+ರು
ಉಪz+ರಗಳ ಪPD␣ಯನುM ಮುB␣W,␣ @␣`␣G␣’
G␣ೂೕ•␣ೕಚಂದನದU␣V 7+N␣ಟ= ಕೃಷ<-ಬಲ\+ಮವಸುX␣ೕm+5␣ಗಳ ಪPD␣ಯನುM ಆರಂ“␣ಸ@␣ೕಕು.
ವಸುX␣ೕವX␣ೕವg␣ೕ ಮುಂ†+ದವರ ಪPD␣©+B␣
(␣y␣ೕಷ ಮಂತ.ಗಳನುM ಪu\+ಣಗಳu ]␣`␣W␣¤␣.
ಅದನುM ಬಲVವK␣ಂದ ಕU␣ತು ಪPˆ␣ಸ@␣ೕಕು.
L+ಧd(␣ಲVದ ಪ¨ದU␣V 1␣ಳB␣ನ
v+ಮಮಂತ.ಗಳನುM ಪ›␣ಸುತl ಪPˆ␣ಸ@␣ೕಕು.

ವಸು=␣ೕ8#ಯ ನಮಃ
=␣ೕವp␣2 ೖ ನಮಃ
ನಂ<#ಯ ನಮಃ
ಯ9␣ೂೕ<#V␣ೖ ನಮಃ
ಬಲ*#S#ಯ ನಮಃ
m␣fಕೃt#uಯ ನಮಃ
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ದುv#3V␣ೖ ನಮಃ
ಸುಭ<#,V␣ೖ ನಮಃ
I␣ೂೕ4#ಲp␣ೕw␣ೂ2ೕ ನಮಃ
I␣ೂೕ\␣T#x␣yೕw␣ೂ2ೕ ನಮಃ
ಎಂದು ಗK␣1␣ಗ`␣ಂದ, ತುಳW␣Ž␣ಂದ,
ಹೂಗ`␣ಂದ ಅ€␣eW␣, «+ಗವತದU␣V ಬಂ5␣ರುವ
ಅವ†+ರದ ¬␣ೂlೕತ.ವನುM ಪರ7+ತwನ ಮುಂX␣
Œ␣ೕಳuತl ಪರ7+ತwನ ಅವ†+ರದ
ಪರಮಮಂಗಳ ಘಟZ␣ಯನುM ಸwK␣ಸ@␣ೕಕು.
ಪರ7+ತw6␣©+B␣ ತಪಸು¦ 7+N␣, ಜನನ
ಮರಣ(␣ಲVದ, ಗಭem+ಸದ ದುಃಖ(␣ಲVದ
ಪರ7+ತwನನುM ತನM ಪರಮಮಂಗಳ ಗಭeದU␣V
ಧK␣W␣ ಹ”␣ದು ನಮ©+B␣ 6␣ೕN␣ದ
X␣ೕವg␣ೕX␣ೕ(␣ಯನುM, ಅವನುM -+U␣W␣ n+U␣W␣
@␣®␣W␣ದ ಯy␣ೂೕŠ+7+‹␣ಯನುM ಭg␣lŽ␣ಂದ
ಸwK␣ಸ@␣ೕಕು.
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ಯ9␣ೂೕ<# =␣ೕವ?␣ಯರ@␣A 4#,ಥ3C␣
ಮುಖdm+B␣ ಮಕh¯+ಗದವರು, ಮಕhಳನುM
ಪ”␣ಯಲು W␣ದs\+B␣ರುವ ನವದಂಪ]␣ಗಳu
X␣ೕವg␣ೕ, ಯy␣ೂೕX␣ಯರನುM ಈ K␣ೕ]␣
n+.°␣eಸ@␣ೕಕು.
ಯ]# ಪuತ,ಂ ಹ7␣ಂ ಲ{#| }
4#,4#~ ತOಂ H␣ವೃ3+␣ಂ ಪu*# I
[#n␣ೕವ H␣ವೃ3+␣ಂ =␣ೕM␣
ಸುಪue␣f ದಶ3ಯಸO n␣ೕ II
ಅ7+w, ಪರ7+ತwನನುM ಮಗನv+MB␣ ಪ”␣ದು
6␣ೕZ␣ೕನು ಸುಖವನುM ಅನುಭ(␣W␣X␣a␣ೂೕ, ಅX␣ೕ
K␣ೕ]␣ಯ ಸಂ†+ನ±␣ಖdವನುM v+ವP
ಅನುಭ(␣ಸುವಂ‹␣ 7+ಡು.
*+K␣G␣ L+¥+†+lB␣ ಪPD␣ 7+ಡಲು
L+ಧd(␣ಲV¤␣Pೕ, ಅವರು ಕ6␣ಷ² •␣ೕU␣ನ
ಮಂತ.ಗಳನುM Œ␣ೕ`␣ ಮನW␣¦6␣ಂŠ+ದರೂ
ಪPD␣ಯನುM ಸU␣Vಸ@␣ೕಕು. ಈ 7+ತು (ಕಮe
7+ಡಲು ಶg␣lŽ␣ಲVದವರು, ¬␣ೂlೕತ.
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7+N␣*+ದರೂ ಭಗವಂತನನುM •␣€␣•ಸುವ
(␣ಷಯ) ¤␣ೕದಗಳU␣Va␣ೕ ಬಂ5␣X␣.
(␣ಶ3ನಂ5␣6␣ಯ ಮ‹␣ೂlಂದು "␣ೕಖನದU␣V
ಅದನುM (␣L+lರm+B␣ ]␣`␣ಸು‹␣lೕZ␣.
ಅಘ23ಪ,<#ನ
ಇಷು= S+ಯeಗಳನುM ಚಂX␣ೂ9ದಯm+ಗುವದರ
ಒಳG␣ ಮುB␣W,␣ ಚಂX␣ೂ9ದಯm+ಗು]␣lದYಂ‹␣
ಪರ7+ತw6␣G␣ ಅಘde 6␣ೕಡಲು
ಉದುdಕl\+ಗ@␣ೕಕು.1
ಭಗವಂತನ S+ರುಣd1␣h ಎ•␣Ž␣ಲV. ಅವನು
ನಮ©+B␣ ಅವತK␣W␣ದ ಈ 5␣ನದಂದು,
ಅವ6␣©+B␣ ಉಪm+ಸ(␣ದುY, ಪPD␣ 7+N␣
\+]␣.ಯU␣V ಅಘdeವನುM ಸಮ•␣eW␣ದF␣ ಸಮಗ.
ಭೂ>␣ಯZ␣Mೕ n+‹␣.ಯv+MB␣ 7+N␣, ಅದರU␣V
ರತM ಕನಕಗಳನುM ತುಂ™␣W␣ ¤␣ೖಷ<¤␣PೕತlಮK␣G␣
Š+ನ 7+N␣ದF␣ ಅX␣ಷು= ಪuಣd ಬರುತlX␣a␣ೂೕ
1

ಚಂX␣ೂ9ದಯ ಊK␣6␣ಂದ ಊK␣G␣ @␣ೕF␣Ž␣ರುತlX,␣ 6␣ಮw ಊK␣ನ

ಚಂX␣ೂ9ದಯ ಎಷು= ಗಂj␣G␣ ಎನುMವದನುM Internet ಮು´+ಂತರ
]␣`␣ದು1␣ೂಳRಬಹುದು.
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ಅಷು= ಪuಣdವನುM 1␣ೕವಲ ಕೃ;+<ಷ=>␣ಯ
ಅಘde5␣ಂದ ಪರ7+ತw 6␣ೕಡು†+lZ.␣ T␣ೕ©+B␣
ಸಮಗ. ˆ␣ೕವದ ಭg␣lŽ␣ಂದ ಪರ7+ತw6␣G␣
ಮತುl X␣ೕವ‹␣ಗ`␣G␣ ಅಘdeವನುM
ಸಮ•␣eಸ@␣ೕಕು.
V␣ೂೕ ದ<#2• ಸಕ€#ಮುM␣ೕ3ಂ
ಸವ3ರತgಸಮH␣O[#h
ಅಘ23<#C␣ೕನ ತ• ಪuಣ2ಂ
ಲಭe␣ೕ S#ನವಃ ಶು‚␣ಃ
ಇ@␣A ಶು‚␣ ಎನುgವ ಶಬ…ವನುg ಅವಶ28#†␣ "#ವu
ಗಮH␣ಸˆ␣ೕಕು. ಮಧ2*#+␣,ಯ@␣A [#C␣ೕ, ಅಘ23
ಎಂದು ಉ<#x␣ೕನ S#‰␣ ಮಲ†␣ ಎದು… ಅಘ23
H␣ೕ‰␣ದŠ␣ ಫಲ ಬರುವP␣ಲA. ಆ P␣ವಸ +␣,T#ಲ
•#gನವನುg S#‰␣, *#+␣,ಯ@␣Aಯೂ •#gನ S#‰␣
ಅಘ23ವನುg H␣ೕಡುವದು ಉತ~ಮ ಪ•. (ಶ?␣,~
•␣ಕಯ3 ಇರುವ x␣yೕಯರೂ ಸಹ *#+␣, •#gನ
S#‰␣ ಅಘ23 H␣ೕಡˆ␣ೕಕು. ಇಲAP␣ದ…@␣A
Š␣ೕm␣n␣ಯ ವಸyವನುgಟು& ಅಘ23ವನುg
H␣ೕಡˆ␣ೕಕು.)
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ಅಘde ಎಂದF␣ ಒಬµ X␣ೕವ‹␣©+B␣ 1␣ೖಗಳ
ಮಧd5␣ಂದ 6␣ೕರನುM ™␣ಡುವದು. ಇಷು= ಸಣ<
ಕಮe1␣h ಅಷು= T␣K␣Š+ದ ಫಲವನುM 6␣ೕಡುವ ಆ
ಸ¤␣Pೕeತlಮನ S+ರುಣdವನುM ಭg␣lŽ␣ಂದ
•␣ೕU␣ಂದ•␣ೕ"␣ Z␣Z␣ಯ@␣ೕಕು.
ಆ ನಂತರ ಒಂದು ‹␣ಂB␣ನS+Ž␣ ಅಥm+
6␣ಂ@␣ಹಣು<,2 @␣`␣Rಯ ಅಥm+ ಬಂ©+ರದ
ಒಂದು v+ಣd, ಪ./␣ S#‰␣ರದ ಹೂಗಳನುM
ಒಂದು ತj␣=ಯU␣Vಟು=1␣ೂಳR@␣ೕಕು.
ಆ ಬ`␣ಕ ಶಂಖದU␣V 6␣ೕರನುM ತುಂ™␣W␣
ಬಲG␣ೖŽ␣ಂದ ಶಂಖವನುM ಎಡG␣ೖG␣ 6␣ೕಡ@␣ೕಕು.
ಎಡI␣ೖಯ@␣A ಒಂದು =␣ೕವರ ಬ“␣&ಯನುg ”␣‰␣ದು
ಅ ಬ“␣&•␣ಂದ ಶಂಖವನುg ”␣‰␣ದುp␣ೂಳ—ˆ␣ೕಕು.
ಬ7␣ಯ ಎಡI␣ೖಯ@␣A ಶಂಖವನುg
”␣‰␣ಯ{#ರದು.
2

6␣ಂ@␣ಹಣ<6␣Mಟು= ಅಘde 6␣ೕಡುವದರ ಕುK␣ತು p+ಸqದ ವಚನ ನನM

ಕ0␣<G␣ ಕಂN␣ಲ.V ಆದF␣, ಪ.]␣a␣ೂಬµ T␣K␣ಯರೂ ಆ K␣ೕ]␣ ಅನುಸK␣ಸುತl
ಬರು]␣lŠ+YF␣. T␣ೕ©+B␣ 8␣;+=z+ರ¤␣ಂದು n+U␣ಸ@␣ೕಕು. X␣ೂಡ¶ವರ
ಆz+ರವನುM J+ಧಕ(␣ಲVX␣ೕ ]␣ರಸhK␣ಸJ+ರದು. ‹␣ಂB␣ನS+Ž␣ಯ
D␣ೂ‹␣G␣ ಅಘde 6␣ೕಡುವ ಕ.ಮವನುM 8␣9 ಕೃ;+<z+ಯeರು ತಮw
ಸ·]␣ಮುS+lವ`␣ಯU␣V ]␣`␣W␣Š+YF␣.
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ನಂತರ ತj␣=ಯU␣Vರುವ v+ಣd, ‹␣ಂB␣ನS+Ž␣
ಅಥm+ 6␣ಂ@␣ಹಣು< ಮತುl ಹೂಗಳನುM
‹␣G␣ದು1␣ೂಂಡು, ಬಲG␣ೖನ ಅಂG␣ೖಯU␣V ಅವನುM
T␣N␣ದು, 1␣ೖಯನುM 1␣ಳಮುಖ 7+N␣ 1␣ಳB␣ನ
ಮಂತ.ವನುM Œ␣ೕಳuತl ಮೂರು J+K␣
X␣ೕವg␣ೕಸ•␣ೕತv+ದ 8␣9ಕೃಷ<6␣G␣ X␣ೕವರ
ಮZ␣ಯU␣Va␣ೕ ಅಘdeವನುM 6␣ೕಡ@␣ೕಕು.
ಅಘdeದ 6␣ೕರು Z␣ಲದ •␣ೕ"␣ ™␣ೕಳದಂ‹␣ ಒಂದು
n+‹␣.ಯU␣V ™␣ೕಳuವಂ‹␣ Z␣ೂೕN␣1␣ೂಳR@␣ೕಕು.
˜#ತಃ ಕಂಸವ™#]#3ಯ
ಭೂš#Š␣ೂೕ[#~ರ›#ಯ ಚ I
œ␣ರ8#›#ಂ M␣"#•#ಯ
=␣ೖ[#2"#ಂ H␣ಧ"#ಯ ಚ II
4#ಂಡ8#"#ಂ ”␣[#]#3ಯ
ಧಮ3ಸಂ•#žಪ"#ಯ ಚ I
ಗೃŸ#›#ಘ23ಂ ಮ

# ದತ~ಂ

=␣ೕವT#2 ಸ”␣e␣ೂೕ ಹŠ␣ೕ II
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=␣ೕವ?␣ೕಸ”␣ತ-m␣fಕೃt#uಯ ನಮಃ I
ಇದಮಘ23ಂ ಸಮಪ3

#'␣ I

ದುರುಳಕಂಸನನುM 1␣ೂಲVU␣S+hB␣,
ಭೂ>␣ಯ «+ರವನುM ಇ`␣ಸುವದS+hB␣,
ಸಕಲದುಷ=ಗುಣಗ`␣G␣ ಆಶ.ಯ\+ದ ¸␣ರವರ
(␣v+ಶS+hB␣
ನಮwನಮw ಮನW␣¦ನU␣V Z␣"␣6␣ಂತ X␣ೖತdರ
ಸಂ^+ರS+hB␣,
n+ಂಡವರ T␣ತS+hB␣,
ಧಮeಸಂL+—ಪZ␣©+B␣ ಅವತK␣W␣ಬಂದ ಓ
ಕೃಷ<ರೂಪದ ಪರಬ.ಹwZ␣ೕ
†+Ž␣ X␣ೕವg␣ಯ ಸ•␣ೕತv+B␣ ಈ ಅಘdeವನುM
W␣3ೕಕK␣ಸು.
T␣ೕG␣ ಮೂರು J+K␣ ಅಘdeವನುM 6␣ೕಡ@␣ೕಕು.
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ಚಂದ,H␣I␣ ಅಘ23ಪ,<#ನ
ಆ ನಂತರ •␣ೕ"␣ Œ␣ೕ`␣ದ ಅಘdeದ
ಪŠ+ಥeಗಳನುM ಮZ␣ಯ ಅಂಗಳ1␣h
‹␣G␣ದು1␣ೂಂಡು ಬರ@␣ೕಕು.
ಅU␣V •␣ೂದ"␣ೕ 7+N␣ದ ರಂಗವU␣Vಯ •␣ೕ"␣
ಅಘdeದ n+‹␣.ಯ6␣Mಟು= •␣ೂಣS+ಲೂK␣ ಕು`␣ತು
ಶm␣C␣ೕ ಚಂದ,=␣ೕ8#ಯ
¡␣ೂೕಮ=␣ೕ8#ಯ ¢␣ೕಂದ£␣ೕ I
ಮೃ†␣6␣ೕ x␣ತ¤␣ಂ{#ಯ
Q␣ೂೕಕP␣ೕ4#ಯ P␣ೕ\␣C␣ೕ II
Š␣ೂೕ”␣ೕ¥␣ೕಸಕ~‚␣[#~ಯ
ಕ"#2<#ನಪ,<#•␣C␣ೕ I
m␣ೕತP␣ೕ¦␣+␣¤␣ಂ{#ಯ
[#ರT#ಪತV␣ೕ ನಮಃ II
ಶ8␣ೕ, ಚಂದ., ¬␣ೂೕಮ, ಇಂದು, ಮೃB␣ೕ,
W␣ತ™␣ಂಬ, "␣ೂೕಕ5␣ೕಪ, 5␣ೕ•␣ೕ,
F␣ೂೕT␣0␣ೕಸಕl€␣ತ,l ಕv+dŠ+ನಪ.Š+Ž␣ೕ,
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8␣ೕತ5␣ೕ•␣]␣™␣ಂಬ, †+ರS+ಪ]␣ ಎಂಬ ಹZ␣Mರಡು
Œ␣ಸರುಳR ಚಂದ.6␣G␣ ಭg␣lŽ␣ಂದ
ನಮL+hರಗಳನುM ಸU␣Vಸ@␣ೕಕು.
ಆ ನಂತರ n+‹␣.ಯU␣V ^+ಲನುM ತುಂ™␣W,␣
ಬಲG␣ೖಯU␣V ಎ]␣l1␣ೂಂಡು, ಬj␣=Ž␣ರುವ
ಎಡG␣ೖಯU␣V ಅದನುM T␣N␣ದು, ಆಗ†+Z␣ೕ
ಉದŽ␣W␣ದ ಚಂದ.ನನುM •␣9]␣Ž␣ಂದ S+ಣುತl
§␣ೕŠ␣ೂೕ<#ಣ3ವಸಂಭೂತ
ಅ+␣,C␣ೕತ,ಸಮುದ¨ವ I
ಗೃŸ#›#ಘ23ಂ ಮ

# ದತ~ಂ

Š␣ೂೕ”␣›#2 ಸ”␣ತಃ ಶm␣© II
Š␣ೂೕ”␣¥␣ೕಸ”␣ತಚಂ<#,ಯ ನಮಃ I
ಇದಮಘ23ಂ ಸಮಪ3

#'␣ I

ಅಮೃತಮಥನದU␣V ಉ5␣W␣ದ, ಆ ಬ`␣ಕ
ಅ]␣.ಯ ಕಣ’`␣ಂದ ಮ‹␣ೂl•␣w ಅವತK␣W␣ದ ಒ
ಚಂŠ+ಮ, F␣ೂೕT␣0␣ಯ ಸ•␣ೕತv+B␣ ಈ
ಅಘdeವನುM W␣3ೕಕK␣ಸು ಎಂದು n+.°␣eW␣ ಮೂರು
J+K␣ ^+U␣6␣ಂದ ಅಘdeವನುM 6␣ೕಡ@␣ೕಕು.
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ಸಮಪ36␣ಯ ಮಂತ,
T␣ೕG␣ 8␣9ಕೃಷ<6␣G␣ 6␣ೕK␣6␣ಂದಲೂ, ಚಂದ.6␣G␣
^+U␣6␣ಂದಲೂ ಅಘdeವನುM 6␣ೕN␣ ಮ‹␣l X␣ೕವರ
ಮZ␣G␣ ಬಂದು @␣ಳB␣6␣ಂದ 7+N␣ದ ಸಮಗ.
ಸತhಮeಗಳನೂM ಪರ7+ತw6␣G␣
ಒ•␣}W␣1␣ೂಳR@␣ೕಕು.
M␣•#Oಯ M␣ಶOಪತV␣ೕ M␣9␣OೕಶO*#ಯ
M␣ಶOಸಂಭ8#ಯ m␣fI␣ೂೕM␣ಂ<#ಯ
ನn␣ೂೕನಮಃ
ಸಮಗ. (␣ಶ3ವನುM ಸೃr␣= 7+N␣ ಅದರU␣V m+d•␣W␣
ಇದುY (␣ಶ3 ಎಂದು ಕF␣W␣1␣ೂಳuRವ
ಸಮಗ. (␣ಶ3ದ ಅ•␣ಪ]␣*+ದ,
ಸಮಗ. (␣ಶ3ದ •␣ೕ"␣ ಆ•␣ಪತdವನುM
Œ␣ೂಂ5␣ರುವ ರುದ. ಬ.ಹwK␣ಗೂ ಒ”␣ಯv+ದ
(␣ಶ3ದ ಉŠ+sರS+hB␣ (␣ಶ3ದU␣V ಅನಂತ
ಅವ†+ರಗ`␣ಂದ ಅವತK␣W␣ ಬರುವ
8␣9G␣ೂೕ(␣ಂದ6␣G␣ ನಮL+hರಗಳu ಎಂದು
ಸವeಸ3ವನೂM ಅವ6␣G␣ ಸಮ•␣eಸ@␣ೕಕು.
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ಆ ನಂತರ ಮೂರು {#7␣ +␣ೕಥ3ವನುg x␣Oೕಕ7␣x,␣
ಗಂ™#•e␣ಗಳನುg ಹ‚␣ªp␣ೂಂಡು, =␣ೕವ7␣I␣
ನಮಸ«7␣x␣ H␣=␣,ಯನುg S#ಡˆ␣ೕಕು.
„+ಗರಣ 7+ಡುವದನೂM ಪu\+ಣಗಳu
(␣•␣ಸುತl¤.␣ ಆದF␣ 8␣9ಮŠ+z+ಯeರು ತತಃ
•#Oಪಂ ಸS#ಚŠ␣ೕ• ಎಂದು 6␣X␣.ಯನುM
7+ಡ@␣ೕಕು ಎಂದು (␣•␣W␣Š+YF.␣ T␣ೕ©+B␣
7+ಧ3ರU␣V ಕೃ;+<ಷ=>␣ಯಂದು „+ಗರ•␣
7+ಡುವ ಸಂಪ.Š+ಯ(␣ಲ.V
ಇದಕೂh ಮಹತl ºದ S+ರಣ(␣X␣.
8␣9ಮŠ+z+ಯeರು 6␣X␣.ಯನುM (␣•␣W␣ರುವದರ
T␣ಂ5␣ನ ಆ S+ರಣದ ಕುK␣ತು ಒಂದು ಚk␣eಯ
ಆವಶdಕ‹␣ಯೂ ಇX␣. ಮ‹␣ೂlಂದು ಸಂದಭeದU␣V
(␣ಸ»ತm+B␣ (␣ವK␣ಸು‹␣lೕZ␣.
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<#ನ, 4#ರ6␣
ಕೃ;+<ಷ=>␣ೕವ.ತದ ಸಂಪP]␣e©+B␣ 7+ರZ␣ಯ
5␣ವಸ ಪPD␣ ಮುB␣ದ ನಂತರ ನಮG␣
ಶg␣lŽ␣ದYಷು= (␣ಷು<ಭಕl\+ದ ಸಜ–ನK␣G␣
Š+ನವನುM 6␣ೕಡ@␣ೕಕು ಎಂದು
8␣9ಮŠ+z+ಯeರು Œ␣ೕಳu†+lF␣ — ಶ?␣~e␣ೂೕ
P␣ೕಯ[#ಂ ಧನh
ಆ ನಂತರ
ಸ8#3ಯ ಸವ3ಪತV␣ೕ ಸ£␣ೕ3ಶO*#ಯ
ಸವ3ಸಂಭ8#ಯ m␣fI␣ೂೕM␣ಂ<#ಯ
ನn␣ೂೕನಮಃ
ಎಂಬ ಮಂತ.ವನುM ಪ›␣W␣ ಪರ7+ತw6␣G␣
ಸವeಸ3ವನೂM ಒ•␣}W␣1␣ೂಂಡು n+ರಣ1␣h
ಕೂಡ@␣ೕಕು.
ಸm+eಯ ಸವe ಪŠ+ಥeಗಳU␣Vಯೂ m+d•␣W␣
ಇರುವದK␣ಂದ ಸವe ಎಂದು ಕF␣W␣1␣ೂಳuRವ
ಸವeಪತa␣ೕ ಸವeಪŠ+ಥeಗಳ ಒ”␣ಯv+ದ
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ಸ¤␣ೕeಶ3\+ಯ ಸವeˆ␣ೕವ\+8␣ಗಳ
ಅಂತ*+e>␣*+ದ
ಸವeಸಂಭm+ಯ ಸಕಲ ಪŠ+ಥeಗಳ ಸೃr␣=G␣
S+ರಣv+ದ 8␣9G␣ೂೕ(␣ಂŠ+ಯ
ರುB␣w0␣ೕಪ]␣*+ದ 8␣9ಕೃಷ<6␣G␣ ನ•␣ೂೕನಮಃ
ಅನಂತ ನಮL+hರಗಳu ಎಂದು ತುತುlತು]␣lG␣
X␣ೕವರನುM ಸwK␣ಸುತl, T␣ಂ5␣ನ 5␣ವಸದ ಹW␣ವu
6␣ೕರN␣1␣ಗಳನುM, ಇಂ5␣ನ 5␣ವಸದ ¼␣ೂೕಜನದ
ತೃ•␣lಯನುM ಪರ7+ತw6␣G␣ ಸಮ•␣eಸುತl
ಊಟ7+ಡ@␣ೕಕು.
ವ,ತಸಮಪ36␣
ಊಟದ ಬ`␣ಕ ಆಚಮನವನುM 7+N␣, ]␣ೕಥe
ತುಳW␣ೕದಳಗಳನುM W␣3ೕಕK␣W,␣ X␣ೕವರ ಮುಂX␣
ಮಂN␣ಯೂK␣ ಕು`␣ತು
ಧS#3ಯ ಧಮ3ಪತV␣ೕ ಧn␣ೕ3ಶO*#ಯ
ಧಮ3ಸಂಭ8#ಯ m␣fI␣ೂೕM␣ಂ<#ಯ
ನn␣ೂೕನಮಃ
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ಎಂದು ಸಮಗ. ಕೃ;+<ಷ=>␣ೕವ.ತದ ಪuಣdವನುM
8␣9ಕೃಷ<6␣G␣ ಸಮ•␣eW␣1␣ೂಳR@␣ೕಕು.
ಧ7+eಯ ಎಲVರನೂM ƒ+ರ•␣
7+N␣ರುವದK␣ಂದ ಧಮe ಎಂದು
ಕF␣W␣1␣ೂಳuRವ
ಧಮeಪತa␣ೕ ಧಮeದ ಆಚರ•␣ಯನುM
7+ಡುವ ಜನರ ಒ”␣ಯv+ದ
ಧ•␣ೕeಶ3\+ಯ *+ವuದು ಧಮe *+ವuದು
ಅಧಮe ಎಂದು 6␣ಣeŽ␣ಸುವ L+3>␣*+ದ
ಧಮeಸಂಭm+ಯ v+ವu 7+ಡುವ
ಸತhಮeಗ`␣ಂದ ನಮG␣ ಒU␣ದು ನಮw
ಹೃದಯಕಮಲದU␣V G␣ೂೕಚರv+ಗುವ
8␣9G␣ೂೕ(␣ಂŠ+ಯ 8␣9 ಭೂಸ•␣ೕತv+ದ
8␣9ಹK␣G␣
ನ•␣ೂೕನಮಃ ಅನಂ†+ನಂತ ನಮL+hರಗಳu
ಎಂದು
ಈ ಕೃ;+<ಷ=>␣ೕವ.ತವನುM ನZ␣ೂMಳG␣ 6␣ಂತ
8␣9ಹK␣ ಮತುl ತ†+3“␣7+6␣ X␣ೕವ‹␣ಗಳu
7+N␣W␣Š+YF␣ ಎಂದು ]␣`␣ದು X␣ೕವK␣ಂದ
ಆರಂ“␣W␣ ನಮw ಗುರುಗಳ ವF␣B␣ನ ಸಮಗ.
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ಗುರುಪರಂಪF␣ಯನುM ಭg␣lŽ␣ಂದ Z␣Z␣ದು
ಅವK␣G␣ ಸಮಗ. ಕೃ;+<ಷ=>␣ಯ ವ.ತದ
ಪuಣdವನುM ಸಮ•␣eಸ@␣ೕಕು.
ಸhಂದಪu\+ಣದU␣V ಕೃ;+<ಷ=>␣ಯ ಕುK␣ತ
7+ತು T␣ೕB␣X␣ —
ಜ"#$ಷ&'␣ೕವ,ತಂ V␣ೕ £␣ೖ
ಪ,ಕುವ3ಂ+␣ ನŠ␣ೂೕತ~S#ಃ ।
T#ರಯಂ+␣ ಚ M␣d␣fಂದ, ಲ
§␣¬¡␣~ೕt#ಂ ಸ<# x␣ž*# ।
ಸ$ರಣಂ 8#ಸು=␣ೕವಸ2
ಮೃತು2T#Q␣ೕ ಭ£␣ೕನು$C␣ೕ ।
x␣ದ| -ಂ+␣ ಸವ3T#

#3¥␣

ಕೃe␣ೕ ಕೃt#uಷ&'␣ೕವ,e␣ೕ ।
ಮನುಷdಜನwವನುM ಪ”␣ದು ಸದು’ಣಗ`␣ಂದ
ಉತlಮ\+ದ ಸಜ–ನರು, †+ವP ಕೃ;+<ಷ=>␣ೕ
ವ.ತವನುM 7+N␣, ತಮwವK␣ಂದಲೂ
7+N␣ಸು†+lF␣a␣ೂೕ ಅವರ ಮZ␣ಯU␣V
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ಸತ¦ಂಪತುl W␣—ರm+B␣ರುತlX,␣ ಲ½␣¾X␣ೕ(␣
p+ಶ3ತm+B␣ Z␣"␣ಸು†+l®.␣
ಕೃ;+<ಷ=>␣ೕ ವ.ತವನುM 7+N␣ದ ಮನುಷdನ ಎಲV
S+ಯeಗಳ¿ 6␣(␣eಘMm+B␣ W␣ದsm+ಗುತl¤.␣
ಅಂತdS+ಲದU␣V 8␣9ಹK␣ಯ ಸwರ•␣
ಒದB␣ಬರುತlX␣.
ಇದg␣hಂತ Œ␣€␣•ನ ±␣«+ಗd @␣ೕ1␣?
8␣9 ಕೃ;+<ಷ=>␣ಯಂದು ಶ.X␣sŽ␣ಂದ ಉಪm+ಸ
7+N␣, ಭg␣lŽ␣ಂದ ಅಚeZ␣ಯನುM 7+N␣,
ಅಘdeವನುM 6␣ೕN␣, ಆದರ5␣ಂದ n+ರ•␣ಯನುM
7+N␣ 8␣9ಕೃಷ<6␣G␣ ಸಮ•␣eW␣. 6␣ಮw ಮZ␣ಯU␣V
8␣9ಲ½␣¾v+\+ಯಣರು Z␣"␣G␣ೂಳRU␣, 6␣ಮw
ಮನW␣¦ನ ಅ“␣ೕಷ=ಗಳu ಪPಣem+ಗU␣, ಸŠ+
ಭಗವಂತನ ಸwರ•␣ 6␣ಮG␣ೂದB␣ ಬರU␣ ಎಂಬ
^+F␣ೖ1␣a␣ೂಂ5␣G␣
— (␣ಷು<Š+ಸ v+G␣ೕಂŠ+.z+ಯe

M␣ಶOನಂP␣H␣I␣ ಸಜ®ನರ ಸŸ#ಯದ ಅಗತ2M␣=␣
ಪರ7+ತwನನುM ]␣`␣W␣1␣ೂಡುವ 5␣ವdಗ.ಂಥಗಳನುM
]␣`␣*+ದ «+x␣ಯU␣V ಸಜ–ನK␣G␣ ತಲು•␣ಸಲು
(␣ಶ3ನಂ5␣6␣ 10000 ಗಂj␣ಗಳ ಉಪv+dಸಗಳ
ಗುK␣ಯನೂM, 30000 ಪuಟಗಳ "␣ೕಖನದ ಗುK␣ಯನೂM
Œ␣ೂಂ5␣X␣.
M␣ಶOನಂP␣H␣ಯ ಎಲA ಉಪ"#2ಸಗಳ¯, Q␣ೕಖನಗಳ¯
ಪ,+␣V␣ೂಬ°7␣ಗೂ ಉ‚␣ತ8#†␣ ಲಭ2.
ಈ ಬೃಹ• i#ನಸತ, H␣ಮ$ C␣ರM␣ಲA=␣ೕ
ಮುಂದುವŠ␣ಯಲು •#ಧ2M␣ಲA.
ಈ œ+ನS+ಯe1␣h Z␣ರವu 6␣ೕಡುವ ಸಜ–ನರು 1␣ಳB␣ನ
´+‹␣G␣ ಹಣವನುM ವ©+eŽ␣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"␣ೕ Z␣ರವu 6␣ೕN␣ದ, 6␣ೕಡು]␣lರುವ ಸಜ–ನK␣G␣
ನನM ಮನಃಪPವeಕ ಕೃತ•‹␣ಗಳu.
H␣ೕವu M␣ಶOನಂP␣H␣ಯ ²#e␣I␣ ಹಣವನುg
ವv#3•␣ಸು8#ಗ
“M␣ಶOನಂP␣H␣ ಗಮ2 ತಲುಪ@␣”
ಎಂದು ಗುರು=␣ೕವe␣ಗಳI␣,
m␣f £␣ೕದ8#2ಸ=␣ೕವ7␣I␣
4#,ಥ3C␣ ಸ@␣Aಸುವದನುg ಮŠ␣ಯˆ␣ೕ‰␣.
ಸಜ–ನರ n+.ಥeZ␣ಯನುM
8␣9ಹK␣ ಮ6␣Mಸು†+lZ.␣
— (␣ಷು<Š+ಸ v+G␣ೕಂŠ+.z+ಯe

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

