!ಷು#%ಾಸ (ಾ)ೕಂ%ಾ,-ಾಯ.ರ ಗಮನ45.... (೨)
ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ=ಾ>?ಾಸ ಎಂದB 8ಾಧುತ;ಸಮಥ.D
EFಎG ನHI ಅನುಪಯುಕL !ಷಯಗಳN 4ಲವQ ಇS. ಇರH. ಆUೕಪ ಇರುವQದು ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ4Vೕ ಅನುಪಪನW ಎಂಬುದು 8ಾಧುತ;ಸಮಥ.D YಾಡುವQ[ಲI ಎಂದು.
ಆದB ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ=ಾ>?ಾಸ[ಂದ 8ಾಧುತ;ಸಮಥ.D ಆಗುತL\.
ಒಂದು ಕ^ Dೂೕ`ೂೕಣ.
ಒಂದು ಊcನHI ಯdದತLDಂಬ eಾ,ಹgಣ>ದhನು.
ಆ ಊc) \ೕವದತL ಎಂಬ ಸ%ಾ-ಾರ>ರತ(ಾದ (20 ವಯijನ) eಾ,ಹgಣನು ಬಂದನು.
\ೕವದತLನು ಸ%ಾ-ಾckಾlದhದhನುW ಕಂಡು, ಯdದತLನು ತನW ಮDಯ =ಾಯ.ಕ,ಮ45
\ೕವದತL>) ಆmಾ;ನ4ೂಡಲು nೂರಟನು.
ಅpೂqL
L ) ಒಂದು rಾ^. 4ೕsಬಂತು 30 ವಷ.ದ tಂ\ \ೕವದತLನು ಮದuvಾನ YಾF%ಾD
h ಎಂದು.
ಆಗ \ೕವದತL>) ಶಂ4 ಬಂ[ತು.
\ೕವದತLನು ಸ%ಾ-ಾcVೕ? ಎಂದು.
ಮದuvಾನ YಾF, ಅ(ಾ-ಾckಾದ \ೕವದತLನನುW ಆmಾ;>ಸುವQದು wೕಡ ಎಂದು ಆxೂೕyiದ.
ಇ[ಷzನುW \ೕವದತLನ {ತ,Dೂಬ| Dೂೕಡು}ಾL ಕುsqದh.
ಯdದತLನು ಅವನ ಬs ಬಂದು, ತನW ಶಂ4 ಮುಂ[ಟz.
\ೕವದತLನು ಸ%ಾ-ಾcVೕ? ಎಂದು.
ಅದ45 ಆ {ತ,ನು nೕsದನು
>ನW ಶಂ4Vೕ ತಪQ~.
>ೕನು kಾವ \ೕವದತLನನುW ಆmಾ;>ಸಲು nೂರ•ರುS€ೕ, ಅವನು ಮದuvಾನ YಾFಲI.
\ೕವದತL ಮದuvಾನ YಾFರುವQದು >ಜ.
ಆದB ಅದು ಈ \ೕವದತLನಲI. kಾ4ಂದB ಮದuvಾನ YಾFರುವQ%ಾl rಾ^. ಬಂ[ರುವQದು ೩೦
ವಷ.ದ tಂ\ ನ`ದದು.h
>ೕನು ಆmಾ;>ಸಲು nೂರ•ರುವ \ೕವದತLನು ಆಗ ಹು•zರxೕ ಇಲI. ಅವ>lನೂW ೨೦ ವಷ..
mಾ…ಾl \ೕವದತLನು ಸ%ಾ-ಾcVೕ? ಎಂಬ ಶಂ4Vೕ ಅನುಪಪನW ಎಂದು.
ಆಗ ಯdದತLನ ಶಂ=ಾ>?ಾಸrಾ†ತು. \ೕವದತLನು ಸ%ಾ-ಾc ಎಂದು >ಶ‡ಯrಾ†ತು.

ಆಗ ಯdದತLನ ಶಂ=ಾ>?ಾಸrಾ†ತು. \ೕವದತLನು ಸ%ಾ-ಾc ಎಂದು >ಶ‡ಯrಾ†ತು.
ಯdದತLನು ಆmಾ;>ಸುqLರುವQದು ಸ%ಾ-ಾcಯನುW.
ˆದಲು ಆmಾ;>ಸಲು nೂೕl, ಮ^L ಆmಾ;>ಸುವQದು wೕಡ ಎಂದು4ೂಂಡವನು, ಮ^L ಆmಾ;>ಸಲು
nೂರಟ.
ˆದಲು ಆmಾ;>ಸಲು nೂರ•ದುh kಾ4?
ಸ%ಾ-ಾc ಎಂಬ =ಾರಣ45.
ಆನಂತರ 4ೂD) ಆmಾ;>ಸಲು nೂರ•ದುh kಾ4?
ಆಗಲೂ ಸ%ಾ-ಾc ಎಂಬ =ಾರಣ45.
ಆದB ಎರಡDೕಯ eಾc ಆmಾ;>ಸಲು nೂರ‰ಾಗ "\ೕವದತLನು ಸ%ಾ-ಾcVೕ ಆl%ಾD"
h ಎಂಬ
>ಶ‡ಯrಾದದುh nೕ)?
ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ=ಾ >rಾರŠ ಆlದhcಂದ ಅಲISೕ?
ಒಂದು Sೕ‹ ಶಂ4 >?ಾಸrಾಗ\ೕ ಇ[hದhB, "\ೕವದತLನು ಸ%ಾ-ಾcVೕ ಆl%ಾD"
h ಎಂಬು%ಾl
8ಾಧುತ; Œಾನ ಬರುqL^Lೕ? ಇಲI.
ವಸುತಃ
L \ೕವದತLನು ಸ%ಾ-ಾc ಎಂಬುದು ˆದxೕ iದŽrಾl\. mಾlದhರೂ ಮದuvಾ†ತ;ರೂಪ
ಅ8ಾಧುತ; ಶಂ4 ಬಂ[ದhcಂದ "\ೕವದತLನು ಸ%ಾ-ಾcVೕ ಆl%ಾD"
h ಎಂಬ 8ಾಧುತ; Œಾನ
ಬರHಲI.
ಬದ•ಾl "\ೕವದತLನು ಸ%ಾ-ಾckಾlರH•5ಲI" ಎಂದು ಅವನ ಬ)‘ ಇದh 8ಾಧುತ; ŒಾನವQ
ಸFಲrಾಗಲು ಆರಂ’iತು.
kಾrಾಗ ಅ8ಾಧುತ; ಶಂ4 >?ಾಸrಾ†^ೂೕ, ಆಗ ”ಇಲI, \ೕವದತLನು ಸ%ಾ-ಾckಾlರH•5ಲI
ಎಂದು (ಾನು qsಯeಾರದು. ˆದಲು qsದಂ^ ಅವನು ಸ%ಾ-ಾcVೕ ಆl%ಾD"
h ಎಂಬ 8ಾಧುತ;
Œಾನದ ಸಮಥ.D ಆ†ತು.
ತಡ Yಾಡ\ೕ \ೕವದತLನನುW ಆmಾ;>ಸು}ಾD.
L
mಾ…ಾl ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ=ಾ>?ಾಸ[ಂದ 8ಾಧುತ;ಸಮಥ.D ಆಗುತL\ ಎಂಬುದು qsಯುತL\.
ಪ,^uೕಕrಾl {“ಾu kಾಃ ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳN 8ಾಧುrಾದವQಗಳN ಎಂಬುದು ˆದxೕ
iದŽrಾl\. mಾlದhರೂ {“ಾukಾಃಎಂದು ಆ-ಾಯ.ರು nೕsದುh ಅ8ಾಧುವಲISೕ? ಎಂದು ಶಂ4
ಬಂ%ಾಗ, ಆ-ಾಯ.ರು nೕsದುh 8ಾಧುrಾl\ ಎಂಬ Œಾನ ಬರುವQ\ೕ? ಇಲI.
kಾrಾಗ ಪದ!”ಾಗಪ,ದಶ.ನದ ಮೂಲಕ ಅ8ಾಧುತ; ಶಂ4 nೂೕಗುವQ\ೂೕ, ಆಗ ಆ-ಾಯ.ರು
nೕsದುh 8ಾಧುSೕ ಆl\ ಎಂಬ Œಾನ ಬರುವQದು.
ಈ 8ಾಧುತ;ಸಮಥ.D ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ=ಾ>?ಾಸ[ಂದ ಆದದು.h
mಾ…ಾl kಾವQ\ೕ ಅನುಪಪqL ಇಲI.

mಾ…ಾl kಾವQ\ೕ ಅನುಪಪqL ಇಲI.
ಮ^ೂಂದು
L
ದೃ–ಾzಂತವನುW —,ೕಜಯqೕಥ.ಗುರು8ಾವ.”ೌಮರ rಾಕu[ಂದ qs€ೕಣ.
ಆ-ಾಯ.ರು lೕ}ಾ”ಾಷuದ ಆರಂಭದHI ..xೂೕಕಕೃvಾಲು’ಃ.. ಎಂದು ‘ಕೃvಾಲು’ ಎಂಬ ಶಬhವನುW
ಬಳi%ಾB.
h
vಾš>rಾuಕರಣದ ಪ,=ಾರ ಕೃvಾಲು ಶಬh ಅಪಶಬh. ಅದರ 8ಾಧುತ;ವನುW •ೕ=ಾ-ಾಯ.ರು
ಪ,›ೕಯ[ೕE=ಾದHI ಸಮಥ.D Yಾಡು}ಾB.
L –
...xೂೕ4ೕ !ಷVೕ ಕೃvಾಲು’ಃ | ಯದuE ‘ಸœ•tಗೃt’ ಇ}ಾu[(ಾ ಕೃžೕ?ಾಲುŸ ಪ,ತu€ೕ ನ
!tತಃ | ತ“ಾE rಾuಕರ ಾಂತರಬ•ಾದವಗಂತವuಃ | ಕಲಶrಾyೕ rಾ ಆಲುಶಬhಃ |
ಎಂದು ಕೃvಾಲು ಶಬh ಅ8ಾಧು ಎಂಬ ಆUೕಪ45 ಎರಡು cೕqಯ ಪcmಾರವನುW 4ೂ•z%ಾB.
h
ಒಂದು - wೕB rಾuಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ=ಾ>?ಾಕರŠ.
ಮ^ೂಂದು
L
– ಅHI ಆಲುŸ ಪ,ತuಯSೕ ಇಲI, ಕೃvಾ ಆಲು ಎಂದು ಎರಡು ಶಬhಗsS ಎಂದು nೕಳNವ
ಮೂಲಕ ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ=ಾ>?ಾಕŠ.
ಇHI ಗಮ>ಸwೕ=ಾದ ಅಂಶ.
ಅ8ಾಧುತ; ಶಂ=ಾ >rಾರŠ…ಾl, ಎರಡDೕಯ ಉvಾಯ nೕಳNrಾಗ ಕೃvಾಲು ಎಂಬHI ಎರಡು
ಶಬhಗಳ(ಾWl qsi%ಾB.
h ಆಲುŸ ಪ,ತuಯದ !ಷಯSೕ ಇಲI.
mಾ…ಾl ಆಲುŸ ಪ,ತuಯವನುW mಾ•%ಾಗ Yಾತ, ಕೃvಾಲು ಎಂಬುದು ಅಪಶಬh ಎಂಬು%ಾl
ಅ8ಾಧುತ;ದ ಶಂ4) ಅವ=ಾಶ ಇ\. ಆಲುŸ ಪ,ತuಯSೕ ಇಲISಂದ ›ೕx ಅ8ಾಧುತ; ಶಂ4)
ಅವ=ಾಶ!ಲI ಎಂ%ಾ†ತು.
ಈಗ {“ಾu kಾ ಎಂಬ ಪ¢ದHI ಇವರು nೕsದ mಾ) nೕಳNವQ%ಾದB ’ಕೃvಾಲು ಎಂಬHI ಕಲಶrಾyೕ ಆಲು ಶಬh ಇ\’ ಎಂದು nೕsದ Yಾಗ.ವQ, ಶಂ4Vೕ ಅನುಪಪನW
ಎಂದು nೕಳNqL\. 8ಾಧುತ; ಸಮಥ.Dಯ ಪ,ಸ•LVೕ ಇಲI ಎಂದು nೕಳwೕಕು.
ಇದನುW Œಾ>ಗಳN ಒಪQ~ವBೕ?
ಇಲI.
kಾಕಂದB ಪ,iದŽ rಾuಕರಣದ ಪ,=ಾರ 8ಾಧುತ;ಸಮಥ.D…ಾlVೕ ಈ Yಾಗ.ವನುW qsiದು.h
—,ೕಸುಮqೕಂದ,qೕಥ.ರು ತಮg ”ಾವರತW4ೂೕಶದHI ಈ ಕಲಶrಾyೕ rಾ ಆಲುಶಬhಃ ಎಂಬ
•ೕ=ಾrಾಕu45 ಅವ}ಾc4 ಬBಯುrಾಗ tೕ) nೕs%ಾB.
h –
ನನು rಾuಕ?ಾ ಾಂತರಂ Dೕ%ಾ>ೕಂ ವuವmಾBೂೕಪ€ೕl | ಕ•ೌ ಪ?ಾಶರಸ£^ೕcವ
ಮು>ತ,ಯrಾuಕರಣ¤u¥ವ …ಾ,ಹuತkಾ ಯಙುಙ§ಕರŠೕ
I
ಮDೂೕರYಾ%ೌ 8ಾEತ}
¨
ಾ;[ತuತಃ
ಪ©ಾಂತರYಾಹ – ಕಲªೕq |
DೂೕF, ಶಬh ಅ8ಾಧು ಅಲI 8ಾಧುSೕ ಆl\ ಎಂಬುದ45 ˆದH) —,ೕ•ೕ=ಾ-ಾಯ.ರು wೕB

DೂೕF, ಶಬh ಅ8ಾಧು ಅಲI 8ಾಧುSೕ ಆl\ ಎಂಬುದ45 ˆದH) —,ೕ•ೕ=ಾ-ಾಯ.ರು wೕB
rಾuಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪcmಾರ ಸೂyiದರು. ಆದB ಆನಂತರ ಮ^ೂಂದು
L
cೕqಯ ಪcmಾರದ
ಪ¢ವನುW qsi%ಾB.
h kಾಕಂದB vಾš> rಾuಕರಣSೕ ಪ,ಸುತ
L xೂೕಕದHI ವuವmಾBೂೕಪ€ೕl.
mಾ…ಾl (wೕB rಾuಕರಣದ !ಷಯವನುW «ಟುz) wೕB cೕqಯHI ಅಂದB vಾš>
rಾuಕರಣದಂ^Vೕ ಕೃvಾಲು ಶಬhದ 8ಾಧುತ; ಸಮಥ.D YಾಡುqL%ಾB
h ಎಂದು nೕsದಂ}ಾl\
mಾ…ಾl ಕೃvಾ ಆಲು ಎಂಬ ಪ¢ದHI ಆಲುŸ ಪ,ತuಯSೕ ಇಲI[ರುವQದcಂದ, ಈ ಪ¢ವQ - ಶಂ4Vೕ
ಅನುಪಪನW ಎಂದು ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ=ಾ>?ಾಸ Yಾತ, YಾಡುವQ\ೂೕ, ಅಥrಾ
8ಾಧುತ;ಸಮಥ.DಯನುW YಾಡುವQ\ೂೕ? ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ=ಾ>?ಾಸ YಾಡುವQದರ ¬ೂ^)
8ಾಧುತ;ವನುW ಸಮಥ.D YಾಡುವQದು.
ಇವBೕ nೕಳNವಂ^, ಕೃvಾ ಆಲು ಎಂಬHI ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ4Vೕ ತಪQ~. kಾಕಂದB ಈ Yಾಗ.ದHI
ಆಲುŸ ಪ,ತuಯSೕ ಇಲI. mಾ…ಾl ಶಂ4Vೕ ತಪQ~. ಆದB ಈ Yಾಗ. 4ೕವಲ ಶಂ4 ತಪQ~ ಎಂದpzೕ
nೕಳNವQ[ಲI. ¬ೂ^) ಅದರ 8ಾಧುತ;ವನುW ಸಮಥ.D YಾಡುವQದು.
ಅ\ೕ cೕq {“ಾu kಾಃ ಎಂಬHI ಶಂ4Vೕ ತಪQ~. kಾಕಂದB ಈ Yಾಗ.ದHI ಒಂ\ೕ ಪದವಲI.
mಾ…ಾl ಶಂ4Vೕ ತಪQ~. ಆದB ಈ Yಾಗ. 4ೕವಲ ಶಂ4 ತಪQ~ ಎಂದpzೕ nೕಳNವQ[ಲI. ¬ೂ^)
ಅದರ 8ಾಧುತ;ವನುW ಸಮಥ.D YಾಡುವQದು.
ಅHI ಆಲುŸ ಪ,ತuಯ ಇ\ ಎಂದು qsದದುh ಅ8ಾಧುತ; ಶಂ4) =ಾರಣ.
ಇHI ಒಂ\ೕ ಪದ ಎಂದು qsದದುh ಅ8ಾಧುತ; ಶಂ4) =ಾರಣ.
ಅHI ಕಲಶrಾyೕ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ 8ಾಧುತ;ಸಮಥ.D
ಇHI kಾಃ rಾಚಃ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ 8ಾಧುತ;ಸಮಥ.D.
mಾ…ಾದB ಇHI ಇDೂWಂದು ಪ,ªW ಬರಬಹುದು.
ಅHIಗೂ ಇHIಗೂ ವu}ಾuಸ ಇ\.
{“ಾu kಾಃ ಎಂಬHI 4ೕವಲ ಪದಗಳN wೕB ಎಂದು nೕsದು.h ಇHI ಕೃvಾ ಆಲು ಎರಡು ಶಬhಗಳN
ಎಂದು nೕಳNವQದರ ¬ೂ^) ಆಲು ಶಬh45 ಕಲಶ ಎಂದು ಅಥ.ವನೂW nೕs%ಾB.
h mಾ…ಾl ವu}ಾuಸ
ಇ\ ಎಂದು. tೕ) ಶಂ•ಸುವಂqಲI.
kಾಕಂದB ಅHI ಕೃvಾ ಆಲು ಎಂಬHI ಆಲು ಎಂದB ಏDಂದು ಪ,iದŽrಾlಲI. mಾ…ಾl ಕಲಶrಾyೕ
ಎಂದು ಅದರ !ವರŠ 4ೂಟzರು. ಇHI kಾಃ ಎಂಬುದು ಪ,ಥYಾ ಬಹುವಚನ ಎಂಬುದು ಪ,iದŽrಾl
qs[\. mಾ…ಾl ಅನ;ಯ ^ೂೕciದರು.
ಇHIಯೂ kಾಃ rಾಚಃ ಎಂದು nೕಳNವ ಮೂಲಕ !ವci%ಾB.
h
ಇ\ೕcೕq —,ೕ?ಾಘSೕಂದ,ಗುರು8ಾವ.”ೌಮರು ತತ;vಾ,=ಾ—=ಾ45 ”ಾವ[ೕಪ ಎಂಬ rಾu°ಾuನವನುW
ಬB[%ಾB.
h ಅದರHI ಕೃvಾಲು ಶಬhದ 8ಾಧುತ; qsಸುrಾಗ ಮ^ೂಂದು
L
cೕqಯ Yಾಗ. qsi%ಾB.
h
–
ಕೃvಾಂ •ಾq ಆದತL ಇq ಕೃvಾಪ\ೂೕಪಪ%ಾ•ಾI ಆ%ಾನ ಇq ±ಾ^ೂೕಃ ಡುಪ,ತuVೕ rಾ ಕೃvಾಲುcq

ಕೃvಾಂ •ಾq ಆದತL ಇq ಕೃvಾಪ\ೂೕಪಪ%ಾ•ಾI ಆ%ಾನ ಇq ±ಾ^ೂೕಃ ಡುಪ,ತuVೕ rಾ ಕೃvಾಲುcq
ರೂಪ² | ಎಂದು
ಇHI —,ೕ?ಾಘSೕಂದ,ಗುರು8ಾವ.”ೌಮರು ಕೃvಾಲು ಶಬh45 ^ೂೕcದ Yಾಗ.ವQ 4ೕವಲ
ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ=ಾ>rಾರŠ Yಾತ, YಾಡುವQ\ೂೕ? 8ಾಧುತ;ಸಮಥ.D YಾಡುವQ\ೂೕ?
ಎರಡನೂW YಾಡುವQದು.
mಾ…ಾl ಅ8ಾಧುತ;ಶಂ=ಾ>?ಾಸ[ಂದ 8ಾಧುತ;ಸಮಥ.D ಆಗುವQದು ಎಂಬುದು ಸœಷzrಾಗುತL\.
ಆದhcಂದ {“ಾu kಾಃ ಎಂಬುದು 8ಾಧುತ;ದ ಸಮಥ.D) nೂರ•\ ಎಂದು nೕಳNವQದು ಸcVೕ
ಆl\ ಎಂದು qsಯುತL\.
ಮ^ೂ›g
L
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