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| ಅಭೃತಾಣಿ | 

ಯಮಾತಮನು ರಾಭ ಕೃಷ್ಣ ಮೊದಲಾದ ಅವತಾಯ ಮಾಡಿ ತನನ ದಿವಯಾದ ಲೀಲೆಗಳಿಂದ ತರ 

ಮಾಡಿದ ನಭಮ ಬಯತಖಿಂಡದಲಿ ಜನಿಷ, ಆ ಯಮಾತಮನ ಬಕತರೆೀ ಆಗಿ, ಆ ಕಾಯಣದಿಿಂದಲೆೀ ನಭಮ 

ಫಿಂಧುಗಳೆನಿಷದ ನಾನಾ ವಗಗದ ಸಿಂದುಗಳ ೀೆ ನಿೀವು ಭುಿಂದೆ ಕಷ್ಠಕೆೆ ಗುರಿ ಆಗಬಾಯದು, 

ಅದಕೆ್ೆೀಸ್ೆಯ ನಿಭಗೆ ನಾಲ್ುೆ ಸತವಚನಗಳನುನ ಸೆೀಳಲ್ು ನಭಮ ಭನಸ್ುು ಉತಾುಹ ಡುತ್ತತದೆ.  

 

ಸ್ಕಲ್ ಜಗತತನುನ ಸ್ೃಶಠ ಮಾಡಿದ ದೆೀವಯು ಎಲಾಿ ಾರಣಿಗಳು ತನಗೆ ಭಕೆಳ ೀೆ ಆದದರಿಿಂದ ಅವಯು ಆ 

ಲೆ್ ೀಕದಲ್್ಿ ಯಲೆ್ ೀಕದಲ್್ಿ ಸ್ುಖಡಲ ಎಿಂಫ ಅಭಿಾರಮದಿಿಂದ ಫುದಿಧ ಉಯೀಗಿಷ ಕೆಲ್ಸ್ 

ಮಾಡಲ್ು ಸ್ಭಥಗರಾದ ಮಾನವರಿಗೆ ಈ ಲೆ್ ೀಕದಲಿ ಸ್ುಖ ಡುವುದಕೆೆ ಭುಖಯ ಕಾಯಣಾದ 

ಆರೆ್ ೀಗಯವನುನ ಉಳಷಕೆ್ಳುುವುದಕೆ್ೆೀಸ್ೆಯ ೆೈದಯ ವಾಸ್ರವನ್ನ, ನಾನಾ ಫಗೆಮ ಸ್ುಖ ಡುವು 

ದಕೆೆ ಕಲಾ ವಾಸ್ರಗಳನ್ನ ಸೆೀಗೆ ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡಿದಾದನೆ್ ೀ ಸಾಗೆ ಯಲೆ್ ೀಕದ ಸ್ುಖಕೆೆ 

ಮಾಗಗಗಳನುನ ತ್ತಳಷ ಕೆ್ಡುವ ಧಭಗವಾಷಾರದಿಗಳನ್ನ, ಮೊೀಕ್ಷ (ವಾಶ್ವತಸ್ುಖ)ಕೆೆ ಮಾಗಗ 

ರದಶ್ಗಕಾದ ೆೀದಾಿಂತವಾಸ್ರವನುನ ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡಿಯುತಾತರೆ.  

 

ಆಷತಕಯು, ಮಾನವ ಧಭಗದ ಭುಖಯ ಕತಗವಯ ಮೊೀಕ್ಷಕೆೆ ಷಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಳುುವುದೆೀ, ಎಿಂಫು 

ದಾಗಿಮ್ ಈ ಭಧಯದಲಿ ಲೌಕಿಕ ಸ್ುಖಗಳನುನ ದೆೀವರೆೀ ಅನುಗರಹ ಮಾಡಿಕೆ್ಡುವನೆಿಂದ್ 

ಅದಕಾೆಗಿ ಬೆೀರೆ ರಮತನ ಮಾಡಬೆೀಕಾಗಿಲಿ್ೆಿಂದ್ ತ್ತಳದಿದಾದರೆ.  ಈ ಮೊೀಕ್ಷಮಾಗಗದಲಿ ಷಾಧನೆ 

ಮಾಡಿಕೆ್ಳುುವವರಿಗೆ ಅವಯವಯ ಯೀಗಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣಾದ ಷಾಥನ (ಜಾತ್ತ) ಕತಗವಯ ಕಭಗಗಳು, 

ಮಾನ, ೆೀತನ ಅದಕೆೆ ಸ್ದೃಶ್ಾದ ತನನ ಅನುಗರಹ, ಪಲ್ಯ್ಾದ ಮೊೀಕ್ಷ ಇವುಗಳನುನ 

ಅನಾದಿಯಿಂದಲ್್ ಏಗಡಿಷಕೆ್ಿಂಡಿದದಯು,  ಇದನುನ ಸೆ್ ೀಲ್ುವುದೆೀ ಅತ್ತ ಸ್ಣಣ ಸ್ಕಾಗಯದಿಂತ್ತಯುವ 

ನಭಮ ನಭಮ ಭನೆಮ ಏಾಗಡುಗಳು.  ದೆೀವಯು  ಸೀಗೆ ತಾನೆೀ ನಿಮಾಗಣ ಮಾಡಿದ ಲೆ್ ೀಕಗಳು 
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ಭತುತ ವಾಸ್ರಗಳು ಸೆ್ ಿಂದಿಕೆ್ಿಂಡಿಯುವಿಂತೆಯೀ ಮಾಡಿಯುವನೆೀ ನಹ ಅವುಗಳು ಯಸ್ಯ ರೆ್ ೀಧ 

ಫಯುವಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಹುಚುು ದೆ್ ರೆ ಅವನಲಿ್.  ಈ ಲೆ್ ೀಕ ಯಲೆ್ ೀಕ ಸ್ುಖವನುನ ಕೆ್ಡುವವನು 

ದೆೀವರೆೀ ಆದದರಿಿಂದ ಅವನ ಅನುಗರಹ ಸ್ಿಂಾದನೆಯಿಂದ ಮೊೀಕ್ಷಪಲ್ವನುನ ಸೆ್ ಿಂದಲ್ು ಫಮಸ್ು  

ವವರಿಗೆ ಈ ಲೆ್ ೀಕದ ಸ್ುಖಗಳು ಎಲೆ ಕಾಷ್ಠಗಳಿಂತೆ ವೆೀಷ್ ರಮತನಲ್ಿದೆ ದೆ್ ಯಕುತತೆ. 

ಆದದರಿಿಂದ ಸಿಂದಿನ ರಾಜಯುಗಳು ದೆೀವಯ ಆಜ್ಞಾಯ್ಾದ ೆೀದಾದಿಗಳನುನ ಓದಿಕೆ್ಿಂಡು ಅದಯಲಿ 

ಸೆೀಳಯುವ ಅನಾದಿಯಿಂದ ಫಿಂದ ನಭಮನುನ ದು:ಖಕೆೆ ಗುರಿಯಾಗದಿಂತೆ ಕಾಾಡುವ, ಆ ಕಾಯಣ  

ದಿಿಂದಲೆೀ ರಷದಧಾದ ಸ್ನಾತನ ಧಭಗಕಾಮಗ ಕೆೈಗೆ್ ಳುುತಾತ ತಾವು ಸ್ುಖ ಡುವುದಲಿ್ದೆೀ ರಜೆ 

ಗಳಿಂದಲ್್ ಧಭಗಕಾಮಗ ಮಾದಿಸ್ುತಾತ, ಅವಯು ಸ್ುಖ ಡುವಿಂತೆ ಮಾಡಿ, ರಾಜರೆಿಂಫ ತಭಮ 

ಸೆಸ್ಯನುನ ಅನವಥಗಕಗೆ್ ಳಷಕೆ್ಳುುತ್ತತದದಯು.  ಅಿಂತಹ ಧಭಗಗಳನುನ ಈಗಲ್್ ಅನುಶಾಠನ ಮಾಡಲ್ು 

ಫಮಸ್ುವವಯು ಮೊದಲ್ು ತಭಮ ದೆೀಶ್ (ಷಾಥನ)ವಿಂದನುನ ಬದರಡಿಷಕೆ್ಳುಬೆೀಕು.  ನಾನಾ ಜನ 

ಷೆೀರಿರಿವ ಛತರದಲಿ ಇಯುಾಗ ನಭಮ ನಭಮ ಧಭಗವನಾನಚರಿಸ್ುವುದಕೆೆ ಅನುಕ್ಲ್ 

ದೆ್ ಯಕಲಾಯದಶ ಠೆೀ. 

 

ನಾವು ಸಿಂದೆ ಾವಾುತಯರಿಗೆ ರಾಜಯವನುನ ಒಪ್ಪಷ ಕೆ್ಡುಾಗಲ್್ ನಭಮ ಧಭಗದಲಿ ಅವಯು 

ರೆೀಶ್ ಮಾಡಕ್ಡದೆಿಂಫ ಕರಾಯು ಮಾಡಿಷಕೆ್ಿಂಡೆೀ ರಾಜಯವನುನ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಷದ ದೆವು.   ಆ 

ಧಭಗ ಮಾಗಗವನುನ ಬಿಟ್ಟ ಯಾಯ್ ಸ್ುಖವನುನ ಸೆ್ ಿಂದಲಾಯಯು.  

 

ಆಿಂಗಿಯು ಮಿೀಿಂಛಯು ಮೊದಲಾದವರೆಲಿ್ಯ್ ತಭಮ ತಭಮ ಒಿಂದು ದೆೀಶ್ವನುನ ಬದರಡಿಷ ಕೆ್ಿಂಡಿಯು 

ಾಗ ಸಿಂದುಗಳಾದ ನಭಗೆ ಸ್ೃಶಟಕಾಲ್ದಿಿಂದಲೆೀ ದೆೀವರಿಿಂದ ಕೆ್ಡಲ್ಟ್ಟ ಬಯತಬ್ಮಿಮನುನ 

ಉಳಷಕೆ್ಳುಬೆೀಕಾದದುದ ನಭಮ ಕತಗವಯವಲಿ್ೆೀ?  ಸಿಂದ್ ದೆೀಶ್ ಅಿಂದಮಾತರಕೆೆ ನಭಮ ದೆೀಶ್ದಲಿ 

ಇತಯರಿಗೆ ಾಸ್ಕೆೆ ಅವಕಾಶ್ ಕೆ್ಡಬಾಯದೆಿಂಫ ಭಾವನೆ ಇಟ್ುಟಕೆ್ಳುಬಾಯದು.  ಆಯಾ ದೆೀಶ್ದ 
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ಜನರಿಗೆ ದೆೀವರೆೀ ಒಿಂದು ಪ್ಪರೀತ್ತ ವೆೀಷ್ ಕೆ್ಟ್ಟಟಯುಾಗ ಅದನುನ ಬಿಡಿಷಕೆ್ಳುಲ್ು ಯಾರಿಗ್ 

ಷಾಧಯಲಿ್.  ಅದನುನ ಅನುಸ್ರಿಷಯೀ ನಾವು ವೆರೀಮಸ್ುನುನ ಸೆ್ ಿಂದಬೆೀಕು.  ಆದದರಿಿಂದ ನಭಮ 

ಸಿಂದ್ ದೆೀಶ್ದಲಿ ಷಾವಭಾಕಾಗಿ ೆರೀಭವುಳು ದೆೀವಯ ಬಕತಯನೆನೀ ಉತತಭ ಷಾಥನಗಳಗೆ 

ಚುನಾಯಷದರೆ, ದೆೀಶ್ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ್ ಳುುವುದು.  ನಭಮ ರಾಷ್ರ ಜಾತಾಯತ್ತೀತ ಎಿಂಫುದಾಗಿ ಸೆೀಳುತಾತ 

ಎಲಾಿ ಜನಾಿಂಗಕ್ೆ ಸ್ಮಾನಾದ ಅಧಿಕಾಯ ಕೆ್ಟ್ಟರೆ, ಅವಯುಗಳು ತಭಮ ತಭಮ ಗುಿಂನುನ 

ದಿನದಿನಕೆೆ ವೃದಿಧಗೆ್ ಳಷಕೆ್ಳುದೆೀ ಬಿಡಲಾಯಯು.  ಅದರಿಿಂದ ಸ್ವಲ್ ಕಾಲ್ದಲೆಿೀ ಅಿಂತ:ಕಲ್ಹಗಳು 

ಾರಯಿಂಬಾಗುವುದಲಿ್ದೆೀ ಕೆ್ನೆಮಲಿ “ might is right” ಎಿಂಫಿಂತಾಗಿ ದೆೀಶ್ವು ಅವಯವಷ ಥೆಗೆ 

ಗುರಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗ್ ವಾಿಂತ್ತ ದೆ್ ಯಕಲಾಯದು.  ಆದದರಿಿಂದ ವಾಿಂತ್ತ ಫಮಸ್ುವವಯು ತಭಮ ತಭಮ 

ರತೆಯೀಕ ಷಾಥನ (ದೆೀಶ್)ದಲಿ ನೆಲ್ಷ ತಭಮ ತಭಮ ಧಮಾಗಚಯಣೆಮನುನ ನಡೆಸ್ುವುದೆೀ ಅವಯ ಉನನತ 

ಷಥತ್ತಗೆ ಕಾಯಣಾಗುತತದೆಿಂದು ತ್ತಳಮಬೆೀಕು.  

 

ನಭಮ ಭಾಯತದೆೀಶ್ಕೆೆ ಎಲಾಿ ದೆೀಶ್ಗಳಗಿಿಂತ ಾರಶ್ಸ್ಯವು.  ದೆೀವಯು ಇಲಿ ಅವತಾಯ ಮಾಡಿಯುವುದ 

ರಿಿಂದಲ್್, ಇಲಿಮ ಜನಾಿಂಗವು ದೆೀವಯಲಿ ಬಕಿತ ಮಾಡುವುದನೆನೀ ಧೆಯೀಮಾಗಿ ಇಟ್ುಟಕೆ್ಿಂಡು, 

ಅವನಿಗೆ ಪ್ಪರೀತ್ತಕಯಾದ ಸ್ನಾತನ ಧಭಗಗಳನುನ ಮಾಡುತಾತ ಇಯುವುದರಿಿಂದಲ್್ ದೆ್ ಯಕಿದೆ.  

ಸೀಗೆ ನಭಮ ವೆರೀಮಷುಗೆ ಕಾಯಣಾದ ಸ್ನಾತನ ಧಭಗಗಳಗೆ ಚುಯತ್ತ ತಯುವುದು ನಭಗೆ ಸ್ವಗಥಾ 

ಯೀಗಯಾದದದಲಿ್.  ಎಲಾಿ ಾರಣಿವಗಗದಲ್್ಿ ಗಿಂಡು ಸೆಣುಣ ಇಯುವಿಂತೆ, ಎಲಿ್ಯಲ್್ಿ ದೆೀವಯ ಬಕತಯು 

ಭತುತ ದೆೀವಯನುನ ಅವನ ಧಭಗಗಳನುನ ತ್ತಯಷಾೆಯ ಮಾದುವ ದೆವೀಶಗಳು ಇದಾದರೆ.  ಸ್ುಮಾಯು 

ನಭಗೆ ಷಾವತಿಂತರಯ ಫಯುವವರೆಗ್ ಸಿಂದಿನ ರಾಜಯುಗಳು ಧಮಾಗಚಯಣೆಗಳಗೆ ಪ್ರೀತಾುಹ 

ಕೆ್ಡುತ್ತತದುದದರಿಿಂದ ಧಭಗಕಾಮಗಗಳು ಸೆಚ್ಚುಗೆ ನಡೆದು ಈಗಿನ ಕಾಲ್ಕಿೆಿಂತ ಸೆಚ್ಚುನ ಸ್ುಖ 

ಡುತ್ತತದ ದೆೆಿಂಫುದು ಎಲಿ್ರಿಗ್ ದಿತಾದ ಷ್ಮೆೀ ಆಗಿದೆ,  ಆಧುನಿಕಯು ಸ್ನಾತನ 

ಧಭಗಗಳನುನ ಭರೆತು ಷೆವೀಚ್ಾುಚ್ಾರಿಗಳಾದದರಿಿಂದ ದಿನದಿನಕೆೆ ಸೆಚುು ಸೆಚ್ಚುಗೆ ದು:ಖಕೆೆ 

ಗುರಿಯಾಗುತ್ತತಯುವುದನುನ ಸ್ಹ ಕಾಣುತ್ತತದ ದೆೀೆ.  
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ಮೊೀಸ್ಗಾಯಯು ಭಕೆಳಗೆ ತ್ತಿಂಡಿಮ ಆಷೆ ತೆ್ ೀರಿಷ ಅವಯುಗಳ ಆಬಯಣಗಳನುನ ಅಸಾಯ 

ಮಾಡುವಿಂತೆಮ್, ನಿೀಚಯು ಸೆಣುಣ ಭಕೆಳಗೆ ಒಡೆ  ವಸ್ರಗಳ ಆಷೆಮನುನ ತೆ್ ೀರಿಷ ಅವಯ 

ಾತ್ತವರತಯ ಸಾಳುಮಾದುವಿಂತೆಮ್,  ನಭಗೆಲಾಿ ದೆೀಶ್ದ ಷಾವತಿಂತರಯದ ಆಷೆ ತೆ್ ೀರಿಷ ಧಭಗ 

ವನುನ ಸಾಳಾಗುವಿಂತೆ ಮಾದುವವಯ ನಡವಳಕೆಮು ಅವಯನೆನೀ ಸೆ್ ೀಲ್ುವುದಶೆಟೀ.  ಸಿಂದಿನ 

ಕಾಲ್ದಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸ್ (ಲ್ಿಂಚ ತೆಗೆದುಕೆ್ಳುುವುದು, ಜಾಯತನ, ಚ್ೆ್ೀಯತನ, ಕುಡಿತ, ಾರಣಿ ಸಿಂಷಾ 

ಇದೆೀ ಮೊದಲಾದ)ವನುನ ರಾಜರಿಗೆ ಸೆದರಿ ಗುಟ್ಟಟನಲಿ ಮಾಡುತ್ತತದದಯು.  ಈಗ ರಾಜಯು ಇಲಿ್ದಿಂತಾಗಿ 

ರಜಾಧಯಕ್ಷಯು ದೃಶಟಕೆ್ಡದೆೀ ಇಯುವುದರಿಿಂದ ಅಿಂತಹ ದುಷ್ಠರಿಗೆ ಷಾವತಿಂತರಯ ದೆ್ ಯಕಿಯುವುದು ನಿಜ.  

ಆದರೆ, ಸಿಂದೆ ಧಭಗಕಾಮಗವನುನ ರಷದಧಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ುತ್ತತದದ ಸ್ಜಜನರಿಗೆ ಮಾತರ ಷಾವತಿಂತರಯಕೆೆ 

ಫದಲಾಗಿ ಗುಲಾಭಗಿರಿ ಫಿಂದಿದೆ ಎಿಂದರೆ ತಾಗಲಾಯದು.  ನಾವು “ಭಾಯತಮಾತೆಗೆ ಜೆೈ” 

ಎಿಂಫುದಾಗಿ ಕ್ಗುತ್ತತದದ ಮಾತರಕೆೆ ಭಾಯತಮಾತೆಗೆ ಸ್ಿಂತೆ್ ೀಷ್ಾಗಲಾಯದು.   ಅವಳು ನಭಮ 

ಮೀಲೆ ಕೆ್ೀ ಮಾಡುವುದಕೆೆ ಅವಕಾಶ್ ಉಿಂಟ್ು.  ಅದು ಏಕೆಿಂದರೆ, ನಿೀವು ಭಾಯತ ಮಾತೆಯಾದ 

ನನನನುನ ಮಾತರ ಸೆ್ ಳಲ್ುತ್ತತದಿದೀರಿ, ನಾನೆೀನು ಧಾ ಷರೀಯೀ? ನನನ ತ್ತಯಾದ, ಸ್ವಗಷಾವಮಿ 

ಯಾದ, ಜಗತ್ತತನಾದ ವರೀಹರಿಮ ಕಡೆ ದೃಶಟಯೀ ಕೆ್ಡುತ್ತತಲಿ್ವಲಿ್?  ನಿಭಗೆ ಏಕೆ ದವಸ್ ಧಾನಯ 

ಗಳನುನ ಕೆ್ಡಬೆೀಕು ಎಿಂಫುದಾಗಿ ಆಕ್ೆೀಪ್ಪಷ ಅವುಗಳನುನ ಕೆ್ಡದೆ ಇಯುವುದಕ್ೆ ಅವಕಾಶ್ ಉಿಂಟ್ು.  

ಗಿೀತೆಮನುನ ಕೆೈಮಲಿ ಸಡಿದ ಮಾತರಕೆೆ ಅದಯಿಂತೆಯೀ ನಡೆಮುತಾತರೆ ಎಿಂಫ ಭಾರಿಂತ್ತಮನುನ 

ಬಿಟ್ುಟಬಿಡಿ.  ಗಿೀತೆಗೆ ಯುದಧಾಗಿಯೀ ನಡೆಮುತ್ತತಯುವುದೆೀ ಕಿಂಡು ಫಯುತ್ತತದೆ.  ಗಿೀತೆಮಲ್್ಿ, ದೆೀವಯ 

ಆಜ್ಞಾಯ್ಾದ ೆೀದಾದಿಗಳಲ್್ಿ ಸೆೀಳಯುವ ಸ್ನಾತನ ಧಭಗಗಳನುನ ಅನುಶಾಠನಮಾಡುವುದಯಲಿ 

ಾರಮ: ಯಾಯ್ ದೃಶಟ ಕೆ್ಟ್ಟಟಲಾಿ.  ಕೆಲ್ವಯು ಗಿೀತೆಮಲಿ ಉಕತಾದಿಂತೆ ಕಭಗ ಮಾಡುತ್ತತದ ದೆೀೆ 

ಎಿಂದು ಸೆೀಳಕೆ್ಳುುತಾತ ಆ ಧಭಗಗಳ ಸ್ರಿಯಾದ ತ್ತಳುವಳಕೆಯಲಿ್ದೆ ಯುದಧಾದ ಆಚಯಣೆಮು 

ಕಿಂಡು ಫಯುತ್ತತದೆ.  ಇಿಂತಹ ಕೆಲ್ವು ಸ್ಭಷೆಯಗಳನುನ ರಿಹರಿಸ್ಲ್ು ನಾವು ಸೆ್ ಯಟ್ಟದ ದೆೀೆ. 
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ದೆೀವಯು ಮೊೀಕ್ಷ ನಿೀಡುಾಗ ಕ್ಷಾತ್ತಯೀ? 

ಕೃಷ್ಣನು ರಧಾನಾಗಿ ನಾಲ್ುೆ ಮಾನವಯಲಿ ಜಾತ್ತಮನುನ ಅವಯವರಿಗೆ ಯೀಗಯಾದ ಕಾಮಗ 

ಗಳನುನ ಸ್ೃಶಟ ಮಾಡಿಯುೆನೆಿಂದು ಸೆೀಳದಾದನೆ.  ಈ ಮಾತು ಕೆಲ್ವರಿಗೆ ಸ್ಹನೆಗೆ ಫಯಲಾಯದು.  ಅದು 

ಅವಯ ಅೆೀಕತನವನೆನೀ ಸೆ್ ಯಡಿಸ್ುತತದೆ.  ಸಾಗೆೀ ಮಾಡಿದರೆೀ ದೆೀವರಿಗೆ ಕ್ಷಾತ 

ಫಯುತತದೆಿಂದು ಅವಯ ಭಾವನೆ.  ಅದು ಸ್ರಿಯಾಲಾಿ, ದೆೀವಯು ಯಾವುದೆ್ ೀ ಒಿಂದು ಜಾತ್ತಮವರಿಗೆ 

ಮಾತರ ಮೊೀಕ್ಷ ಕೆ್ಡುತ ತೆೀನೆಿಂದ್, ಇತಯರಿಗೆ ಇಲಾಿ ಎಿಂದು ಸೆೀಳದಾದಲಿ ಕ್ಷಾತ ಫಯುತ್ತತತುತ.  

ಅವನು ಎಲಾಿ ಜಾತ್ತಮವಯು ಸ್ವಧಮಾಗಚಯಣೆಮಲಿಯುಾಗ ಅವರೆಲಿ್ರಿಗ್ ಮೊೀಕ್ಷ ಕೆ್ಡುತ ತೆೀನೆಿಂದು 

ಸೆೀಳಯುಾಗ ಕ್ಷಾತೆಲಿಿಂದ ಫಯಬೆೀಕು.  ಒಿಂದು ಜಾತ್ತಮವಯಲಿ ಯೀಗಯತೆಮನುನ ಲೆಕಿೆಸ್ದೆ 

ಅವಯ ತುಗಳನುನ ಗಣನೆಗೆ ತಯದೆ ಅವಯನುನ ಪ್ರೀತಾುಸಸ್ುತಾತ ಇಯುವವರಿಗೆ, ಕ್ಷಾತ 

ದೆ್ ೀಷ್ವನುನ “ಜಾತ್ತ ಇಲಿ್” ಎಿಂಫ ಮಾತು ಅಳಸ್ಫಲಿ್ದೆೀ?  ಇದಯಿಂತೆ ಜಾತ್ತಮಲಿ ನಿೀಚ ಉಚು ಭಾವ 

ಸೆೀಳುವುದು ಜನಯ ಅಸ್ಮಾಧಾನಕೆೆ ಕಾಯಣೆಿಂದು ಸೆೀಳುವುದು ಸ್ರಿಮಲಾಿ.  ಜಾತ್ತ ಎಿಂದರೆ ಅದು 

ಏನೆ್ ೀ ಒಿಂದು ದೆ್ ಡಡ ಅಸ್ಮಾಧಾನಕೆೆ ಕಾಯಣಾದ ಭಾವನೆ ಎಿಂದು ತ್ತಳಮಬಾಯದು,  ಜಾತ್ತ 

ಎಿಂಫುದು ಒಿಂದು ಷಾಥನದ ಸೆಸ್ರೆಿಂದು ತ್ತಳಮಬೆೀಕು.  ಸೆೀಗೆ ಲೌಕಿಕ ಸ್ಕಾಗಯದಲಿ ನಿೀಚ್ೆ್ೀಚು 

ಬಾವದಿಿಂದ ಕ್ಡಿಯುವ ಅನೆೀಕ ಷಾಥನಗಳು,  ಅದಕೆೆ ತಕೆಿಂತೆ ಕತಗವಯ, ಭಯಾಗದೆ, ೆೀತನ, 

ಇವುಗಳು ಇಯುವಿಂತೆ, ದೆೀವಯನುನ ಸೆ್ ಿಂದಲ್ು ಉಾಮವನುನ ತ್ತಳಷಕೆ್ಡುವ ಮಾಗಗದಲ್್ಿ 

ನಾನಾ ಷಾಥನ (ಜಾತ್ತ) ಕತಗವಯ, ಭಯಾಗದೆ, ೆೀತನಕೆೆ ಸ್ದೃಶ್ಾದ ಅವನ ಅನುಗರಹ, ಇವುಗಳು 

ಇೆ ಎಿಂದರೆ ಏನು ತಾಗುತತದೆ?  ಸಾಗ್ ಈ ಮಾಗಗ ೆೈಷ್ಭಯಕೆೆ ಕಾಯಣಾದದುದ ಎಿಂದು 

ಸೆೀಳುವವಯು ತಭಮ ಸ್ಕಾಗಯದಲಿನ ಭಿನನ ಭಿನನ ಷಾಥನಾದಿಗಳನುನ ತೆಗೆಮಬೆೀಕಶ ಠೆೀ. ಎಲಿ್ಯ್ 

ಸ್ಮಾನರೆಿಂದು ಭಾಷದರೆ ಸ್ುಖಾಗುವುದೆಿಂಫುವಯು ಧಾನಸ್ಭೆಮ ಸ್ದಸ್ಯಯುಗಳ 

(ಎಿಂ.ಎಲ್.ಎ, ಭತುತ ಎಿಂಪ್ಪಗಳು) ಕಡೆ ದೃಶಟ ಕೆ್ಟ್ಟರೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ತ್ತಳಮುತತದೆ.  ನಿೀಚ್ೆ್ೀಚುಭಾವ 

ದು:ಖಕೆೆ ಕಾಯಣೆಿಂಫುವವಯು ತಭಮ ಕೆೈ ಬೆಯಳುಗಳಿಂದಲೆೀ ಫುದಿಧ ಕಲತುಕೆ್ಳುಫಹುದು. 
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ಸ್ನಾತನ ಧಭಗಗಳಲಿ ಒಿಂದಾದ ರೆ್ ೀಕಾಯ ಮಾಡಬೆೀಕೆಿಂಫುವಯು ದೆೀವಯು ತಭಗೆ ಯಾಯನುನ 

ಒದಗಿಷಕೆ್ಟ್ಟಟದಾದನೆಯೀ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ್ು ಅನುಕ್ಲ್ಗಳನುನ ಕಲಷಕೆ್ಟ್ಟ ನಿಂತಯ, 

ಸೆ್ ಯಗಿನವಯ ಕಡೆ ದೃಶಠ ಕೆ್ಡಬೆೀಕೆೀ ನಹ, ತಭಮವರಿಗೆ ತೆ್ ಿಂದರೆ ಮಾಡಿ ಇತಯರಿಗೆ ಅನುಕ್ಲ್ 

ಮಾಡುವುದು ದೆೀವರಿಗೆ ಪ್ಪರೀತ್ತಕಯಾಗುವ ಧಭಗದ ಕೆಲ್ಸ್ವಲಾಿ. ಸಾಗೆ ಮಾಡುವವಯು “ಭನೆಗೆ 

ಮಾರಿ ಯರಿಗೆ ಉಕಾರಿ” ಎನಿಸ್ುವಯು. 

 

ಧಭಗಗಳ ಭಧಯದಲಿ ಒಿಂದಾದ ಅಸಿಂಷಾಚಯಣೆಮನುನ ಮಾಡಲ್ು ಫಮಸ್ುವವಯು ಅದಶ ಠೆೀ ತ್ತಳದರೆ, 

ಅದು ಸ್ರಿಯಾದ ಧಮಾಗಚಯಣೆಯಾಗಲಾಯದು,  ಅಸಿಂಷೆ ಷ್ಮದಲಿ “ every rule has an 

exception”  ಎಿಂಫಿಂತೆ, ಇಯುವ ಅಾದವನುನ ( exception) ಅವಶ್ಯಕಾಗಿ ತ್ತಳಮಲೆೀಬೆೀಕು.  

ಇಲಿ್ಾದರೆ “ Half knowledge is always Dangerous”  ಎಿಂಫಿಂತೆ ಅವರಿಗ್ ಭಸಾ 

ಜನಾಿಂಗಕ್ೆ ಅಗಾಧಾದ ಸಿಂಷೆಗೆ ಕಾಯಣಾಗುವುದಯಲಿ ಸ್ಿಂದೆೀಹಲಾಿ – ಎಲಿ್ಯನ್ನ ಸ್ಿಂತೆ್ ೀಷ್ 

ಡಿಸ್ುೆವು ಎಿಂಫುವಯು “ One cannot please every body”  ಎಿಂಫ ಮಾತನುನ 

ಭರೆಮಬಾಯದು.  ಆದದರಿಿಂದ ಸ್ಜಜನರೆಲಿ್ಯನ್ನ ಸ್ುಖಡಿಸ್ುೆವು ಎಿಂಫ ಭಾವನೆ ಮಾತರ ಇಯಬೆೀಕು.  

ಸ್ಜಜನಯು ಯಾರೆಿಂದರೆ, ದೆೀವಯ ಬಕತರಾಗಿ ಭತೆ್ ತಫಬಯು ತಭಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಕಾಯವನುನ 

ಸ್ಮರಿಸ್ುತಾತ (ಕೃತಜ್ಞತಾ ಉಳುವರಾಗಿ) ಭತೆ್ ತಫಬರಿಗೆ ಸಿಂಷೆ ಕೆ್ಡದೆ ತಭಮ ಕೆೈಲಾದಷ್ುಟ 

ರೆ್ ೀಕಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವುಳುವರೆಿಂದು ತ್ತಳಮಬೆೀಕು.  ಇದಕೆೆ ಯುದಧಾಗಿ, ಗುಣ ಫುದಿಧ 

ಮನುನ ಕೆ್ಡುವ ದೆೀವಯಲಿ ಬಕಿತಯಲಿ್ದವರಾಗಿ “ ತ್ತಿಂದ ಭನೆಗೆ ಎಯಡು ಫಗೆಮುವ ಕೃತಘನತಾ” 

ಫುದಿಧಮುಳುವರಾಗಿ ರೆ್ ೀಕಾಯದಲಿ ಸ್ವಲ್ವೂ ದೃಶಟ ಇಲಿ್ದೆೀ ಜಾತ್ತ ದೆವೀಷ್, ವಯಕಿತ ದೆವೀಷ್. 

ದೆೀಶ್ದೆವೀಶ್ ಇವುಗಳನುನ ಇಟ್ುಟಕೆ್ಿಂಡು ಯರಿಗೆ ಸಿಂಷೆ ಕೆ್ಡುವವರೆೀ ದುಜಗನರೆಿಂದು 

ಭಾಸ್ಬೆೀಕು.  ದುಜಗನನಾದ ಒಫಬನಿಗೆ ಅನುಕ್ಲ್ ಮಾಡುವುದೆಿಂದರೆ ನ್ರಾಯು ಸ್ಜಜನರಿಗೆ ದು:ಖ 

ಕೆ್ಡುವುದಕೆೆ ಸ್ಮಾನ ಎಿಂದು ಭಾಸ್ಬೆೀಕು.  ಒಿಂದು ಸಾಗೆ ಸಾಲೆರೆದು ಪ್ೀಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದರೆ 

ಅದು ನ್ರಾಯು ಭಿಂದಿಗೆ ಕಚ್ಚು ಸಿಂಷ ಕೆ್ಡುವುದಶೆಟ.  ಕೆಟ್ಟವಯು ಎಿಂಫುವಯನುನ ಸ್ರಿಯಾಗಿ 
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ನೆ್ ೀಡಿಕೆ್ಿಂಡರೆ ಅವಯ್ ಒಳ ುೆಮವರೆೀ ಆಗುವಯು ಎಿಂಫ ಭಾವನೆಮುಳುವಯು “ Nature cannot 

be destroyed” ಎಿಂಫುದನುನ ಭರೆಮಬಾಯದು.  ನಾವು ಬೆೀನ ಬಿೀಜಕೆೆ ಸ್ಕೆರೆ ಾತ್ತ ಮಾಡಿ 

ಸಾಲ್ು ಸಾಕಿದಯ್ ಅದು ಷಸ ಪಲ್ ಕೆ್ಡಲಾಯದೆಿಂಫುದನ್ನ, ಸಾಗೆ ಎಷ್ುಟ ಸಾಲೆರೆದಯ್ ಅದು 

ಕಚುುವ ಸ್ವಭಾವ ಬಿಡುವುದಿಲಿ್ ಎಿಂಫುದನ್ನ ಸ್ಹ ಭರೆಮಬಾಯದು.  ಸಾಗ್ ಕೆಲ್ವಯು ದುಷ್ಠರಿಗೆ ವಕ್ೆ 

ಕೆ್ಡಬಾಯದೆಿಂಫ ಅಸಿಂಷಾ ಧಭಗಫುದಿಧಮುಳುವರಿಗೆ ಪ್ೀಲೀಸ್ ಡಿಾರ್ೆಮಗಿಂಟ್ಟನಿಿಂದ ಭತುತ 

ಮಿಲಟ್ರಿಯಿಂದಲ್್ ಆಗುವ ರಯೀಜನೆೀನಿದೆ?  ಅವರಿಗೆ ಸ್ುಭಮನೆ ಸ್ಿಂಫಳ ಕೆ್ಡುವುದಕಿೆಿಂತ 

ಸ್ಕಾಗಯೆೀ ಆ ದರವಯ ಉಳಷಕೆ್ಳುುವುದೆೀ ಮಿಗಿಲಾದ ಕೆಲ್ಸ್ವಲಿ್ೆೀ? 

 

ದೆೀವಯಲಿ ಬಕಿತ ಮಾಡಬೆೀಕೆಿಂಫುವಯು ಭುಖಯಾಗಿ ಗಭನಿಸ್ಬೆೀಕಾದ ಒಿಂದು ಅಿಂಶ್ೆೀನೆಿಂದರೆ, ಕೆೈಸ್ತ 

ಭತುತ ಭಹಭಮದನನುನ ದೆೀವಯ ದ್ತರೆಿಂದು ನಿಂಬಿ ಅವಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತ್ತತಯುವವಯು ಅವಯವಯ 

ಗುಯುಗಳ ಷ್ಮದಲಿ ಸ್ವಲ್ ಅವಮಾನಕಯಾದ ಮಾತನುನ ಯಾಯು ಆಡಿದಯ್ ಅವಯನುನ ಕೆ್ಲಿ್ದೆೀ 

ಬಿಡಲಾಯಯು,  ಸೀಗಿಯುಾಗ ದೆೀವಯ ವೆೀಷ್ ಬಕತರೆಿಂಫ ಅಭಿಮಾನವುಳು ನಾವು, ದೆೀವಯ 

ಸ್ನಿನಧಾನದಿಿಂದ ಕೆ್ಟ್ಟಟಯುವ ರತ್ತಮಾ, ಶ್ು, ಹ, ಬಕತರಾದ ಮಾನವಯು, ಇವನುನ ನಾಶ್ 

ಮಾಡುವುದಕೆೆ ಸೆ್ ಯಟ್ಟಯುವವರಿಗೆ ವಕ್ೆ ಕೆ್ಡದೆ, ಅವಯ ಕಾಮಗವನುನ ಅನುಮೊೀದಿಷದರೆ ನಾವು 

ಸೆೀಗೆ ದೆೀವಯ ಬಕತರಾಗುೆವು? ಭತುತ ಅಿಂತಹ ನಿೀಚರಿಗೆ ಉತತಭ ಷಾಥನ ಕೆ್ಡುವುದು ಯಾವ 

ೆೀಕದ ಕೆಲ್ಸ್.  ಇೆಲಾಿ ನಭಮ ದೆೀವಾಭಿವೃದಿಧಗೆ ಸೆೀಗೆ ಕಾಯಣಾಗುತತದೆ? ದೆೀವರಾದರೆ್ ೀ “ನನನ 

ಬಕತಯು ನನಗೆ ಾರಣದಿಂತೆ ಇಯುವಯು ” ಎಿಂದು ಸೆೀಳ ಕೆ್ಿಂಡಿಯುಾಗ, ಅವರಿಗೆ ದು:ಖ ಕೆ್ಟ್ಟರೆ 

ದೆೀವಯು ನಭಮಲಿ ಸೆೀಗೆ ಅನುಗೃಹ ಮಾಡುತಾತನೆ. ದೆೀವಯ ಅನುಗರಹಲಿ್ದೆ ನಭಗೆ ಇಷ್ಠಾದ ಈ 

ಲೆ್ ೀಕ ಭತುತ ಯಲೆ್ ೀಕದ ಸ್ುಖಗಳು ಸೆೀಗೆ ದೆ್ ಯಕುತತೆ?  ಆದದರಿಿಂದ ದೆೀವಯ ಅನುಗರಹ 

ಫಮಸ್ುವವಯು ದೆೀವಯ ಬಕತಯನೆನೀ ರಜಾಧಯಕ್ಾದಿ ಷಾಥನಗಳಗೆ ಚುನಾಯಷದರೆ ಸಿಂದುಗಳಾದ 

ನಭಗೆ ಅನುಕ್ಲ್ ಆಗುವುದೆಿಂಫುದೆೀ ನಭಮ ಭಾವನೆ. 
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ಕೃಷ್ಣನು ಬಗವದಿಗೀತೆಮಲಿ ಜಾತ್ತ ಷಾಿಂಕಮಗವನುನ ಉಿಂಟ್ು ಮಾಡುವವಯು ಜನಯನುನ ಕೆ್ಿಂದವ 

ರೆಿಂದು ಸೆೀಳಯುಾಗ, ಅಿಂತಹ ಜಾತಾಯತ್ತೀತತಯನುನ ರಜಾಧಯಕ್ಷಯನಾನಗಿಯೀ, ಗುಯುಗಳನಾನಗಿಯೀ, 

ಮಾಡಿಕೆ್ಿಂಡು ಸೆ್ ೀದರೆ ನಿೀವು ಸೆೀಗೆ ಬಾಳುರಿ?  ಶ್ು-ಹಗಳು ತಭಗಿಿಂತ ಭಿನನ ಜಾತ್ತಮ 

ಸೆಣುಣ ಶ್ುಹಗಳ ಸ್ಹಾಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲಿ್.  ಸೀಗಿಯುವಲಿ ಅನಯಜಾತ್ತ ಷರೀ ಸ್ಿಂಗವನುನ ಮಾಡುತಾತ, 

ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಾುಹ ಕೆ್ಡುತ್ತತಯುವ ಕೆಲ್ವಯನುನ ಗಭನಿಷದರೆ, ಶ್ು-ಹಗಳಗಿಿಂತ ಸೀನ 

ಗುಣದ ಮಾನವಯು ಇಯುವರೆಿಂದು ತೆ್ ೀಯುವುದಿಲಿ್ೆ. 

 

“ಸಿಂದು ಭುಸ್ಲಾಮನ್ ಏಕ್ ಸೆ್ ೀ” ಎಿಂಫುದಾಗಿ ಸೆೀಳಯುವವಯ ಅಭಿಾರಮ ಏನಿಯಫಹುದೆಿಂದು ಸ್ವಲ್ 

ಯೀಚ್ಚಷೆ್ ೀಣ.  “Mountain must go to Mohammed or Mohammed must go to 

Mountain” ಎಿಂದು ಸೆೀಳದ ಮಾತರಕೆೆ ಬೆಟ್ಟ ಎಿಂದಾದಯ್ ಮೊಹಭಮದ್ ಇಯುವಲಿಗೆ 

ಸೆ್ ೀಗಫಲಿ್ದೆೀ?  ಆದದರಿಿಂದ ಭಹಭಮದ್ ತಾನೆೀ ಬೆಟ್ಟ ಇದದಲಿಗೆ ಸೆ್ ೀಗಬೆೀಕಶ ಠೆ.  ಸಾಗೆಯೀ 

ಭುಸ್ಲಾಮನಯು ಎಿಂದಾದಯ್ ಸಿಂದುಗಳಾಗಲ್ು ಫಮಸ್ುವರೆೀ? ಅಥಾಗತ್ ಸಿಂದುಗಳ ೀೆ ಭುಸ್ಲಾಮನ 

ರಾಗಬೆೀಕೆಿಂಫ ಭಾವನೆ ಮೀಲ್ೆಿಂಡ ದೆ್ ರೆಮುವುದಲಿ್ದೆೀ?  ಇದು ನಭಮ ಪ್ಳುು ಊಸೆ ಭತುತ 

ಭನೆ್ ೀಭಾವನೆ ಎಿಂಫುದಾಗಿ ತ್ತಳಮಬಾಯದು.  ಕೆೈಸ್ತಯು, ಭುಸ್ಲಾಮನಯು, ತಭಮ ಗುಯುಗಳ 

ಮಾತ್ತಗೆ ಯುದಧಾದುದೆಿಂದು ಸ್ಿಂತಾನ ನಿಮಿಂತರಣ ಜಾರಿಗೆ ತಯದೆ ಇಯುಾಗ ಸಿಂದುಗಳಾದ 

ನಾವು ದೆೀವಯ ಆಜ್ಞಾಯ್ಾದ ೆೀದಾದಿಗಳಲಿ ಸೆೀಳಯುವ ರಜಾಭಿವೃದಿಧ ಕಡೆಗೆ ದೃಶಟ ಕೆ್ಡದೆೀ 

ಅವುಗಳನ್ನ ಮಿೀರಿ ಸ್ಿಂತಾನಕೆೆ ಅಡಿಡ ಮಾಡಿಕೆ್ಿಂಡರೆ ನಾವು ದೆೀವಯ ಬಕತರೆ್ ೀ? ಅಥಾ 

ದೆ್ ರೀಸಗಳ ೆೀ? ಎಿಂಫುದನುನ ಯೀಚ್ಚಸ್ಬೆೀಕಾಗಿದೆ.  ದೆೀವಯು ತನನ ದೆ್ ರೀಸಗಳನುನ ಏಕೆ ತಾನೆ 

ಕಾಾಡುತಾತನೆ?  ಭುಿಂದಿನ ುಣಯ ಾ ಸೆೀಗಾದಯ್, ಇಯಲ, ಲೌಕಿಕ ದೃಶಟಯಿಂದ ನೆ್ ೀಡಿದಾಗ 

“Think of the Conseuences” ಎಿಂದಿಂತೆ ಇತಯಯ ಸ್ಿಂಖ್ಾಯ ಸೆಚ್ಚುದ ನಿಂತಯ ಸಿಂದುಗಳ ಗ್ಢ 

ದೆವೀಶಗಳಾದವಯು, ಯಾವ ರಾಜಯದಲಿ ಯಾಯ ಸ್ಿಂಖ್ಾಯ ಜಾಷತ ಇದೆಯೀ, ಆ ರಾಜಯ ಅವಯದೆೀ.  

ಎಿಂಫ ನಾಯಮವನುನ ಉಾಮಾಗಿ without sword ಜಾರಿಗೆ ತಿಂದರೆ ನಿಯುತತಯರಾದ ನಭಮ 
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ತಲೆಮ ಮೀಲೆ ಕಲ್ುಿ ಎಳೆದಿಂತೆ ಆಗುವುದಿಲಿ್ೆೀ?  ಈ ಭುಿಂದಿನ ಯೀಚನೆಮನುನ ಸಿಂದುಗಳು ಏಕೆ 

ಮಾಡಿಲಿ್? ಎಿಂಫುದು ನಭಗೆ ಒಿಂದು ಆಶ್ುಮಗಕಯಾದ ಸ್ಿಂಗತ್ತಯಾಗಿದೆ. 

 

ಅಲ್ಸ್ಿಂಖ್ಾಯತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಾುಹ ಕೆ್ಡುತಾತ ಅವಯು ಮಾಡಿದ ತುಗಳನುನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೆೀಕೆಿಂಫುವಯು 

ತಭಮ ಭನಷುನಲಿ ಇಟ್ುಟಕೆ್ಿಂಡಿಯುವ ದೆೀವ ದೆ್ ರೀಸಗಳ ಕಡೆ ಇಯುವ ದೃಶಟಮನುನ ಫದಲಾಯಷ, 

ದೆೀವಯ ಬಕತರಾದ, ನಭಗೆ ಸ್ಸೆ್ ೀದಯರಾದ, ಧಭಗಕಾೆಗಿ ಸೆ್ ೀರಾಡಿ ಾರಣ ಕೆ್ಡುವ ಕ್ಷತ್ತರಮ 

ಎನಿಸ್ುವ ಅತಯಲ್ ಸ್ಿಂಖ್ಾಯತರಾದ ಭರಾಠಿ ಜನಾಿಂಗದ ಕಡೆಗೆ ದೃಶಟಕೆ್ಟ್ುಟ ಅವಯನುನ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ 

ತಯುವ ಕಾಮಗ ಕೆೈಗೆ್ ಿಂಡರೆೀ ದೆೀವುರ ಪ್ಪರೀತನಾಗಿ ನಭಮಲಿ ದಯಾ ತೆ್ ೀರಿಸ್ುವನಶ ಠೆ. 

 

ಸೆ್ ಯಗಿನ ಕಳುರಿಗಿಿಂತ ಭನೆಗಳುಯು ಸೆಚುಗೆ ಅಾಮಕಾರಿಮಲಿ್ೆೀ?  ಆದದರಿಿಂದ ಸಿಂದುಗಳಿಂತೆ 

ನಟ್ನೆ ಮಾಡುತಾತ, ಸಿಂದುಗಳ ದೆವೀಶಗಳ ಪ್ರೀತಾುಹವನುನ ಕೆ್ಡುತಾತ, ಸ್ನಾತನ ಧಭಗಕೆೆ ಚುಯತ್ತ 

ತಯುತ್ತತಯುವ, ದೆೀವಯ ಬಕತಯ ಮೀಲೆ ಷೆೈನಯದ ದಾಳ ನಡೆಸ್ುವ ಯಭ ನಿೀಚರಾದ ಮೊೀಸ್ಗಾಯರಿಗೆ 

ಉತತಭ ಷಾಥನ ಕೆ್ಡದೆೀ ದೆೀವಯ ಬಕತಯನೆನೀ ಉತತಭ ಷಾಥನಗಳಗೆ ಚುನಾಯಷದರೆ ನಾವು ಕ್ೆೀಭ 

ಸೆ್ ಿಂದುೆವು.  ಇಲಿ್ಾದರೆ ಸ್ವಲ್ ಕಾಲ್ದಲೆಿೀ ಸಿಂದುಗಳ ಮಾನಾರಣಗಳ ಸಾನಿಯಾಗುವ ಯೀಗ 

ಫಿಂದಾಗ ನಭಮ ಸತಚ್ಚಿಂತನೆಮನುನ ಜ್ಞಾಪ್ಪಷಕೆ್ಳುಬೆೀಕಾಗಿ ಫಯುತತದೆ. ರಾಭ ದೆೀವಯ ಷೆೀೆಗಾಗಿ 

ಾರಣಕೆ್ಟ್ಟ ಜನಾಿಂಗಕ್ೆ ವಾಿಂತ್ತ ದೆ್ ಯಕಲ, ಭುಿಂದೆ ರಾಭದೆೀವಯ ಷೆೀಾ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 

ಜಮಾಗಲ, ರಾಭ ದೆೀವಯ, ರಾಭಬಕತಯ ದೆ್ ರೀಸಗಳ ಜೀವನಕೆೆ ಧಿಕಾೆಯಯಲ. 

 

24.1.1991                            ವರೀ ದೆೀೆೀಿಂದರತ್ತೀಥಗ ವರೀಾದಿಂಗಳವಯು 
                        ವರೀ ದೆೀೆೀಿಂದರತ್ತೀಥಗಯ ಭಠ, ರಾಮಾನುಜ ಯಷ ತೆ, ಮೈಸ್್ಯು - 570004 
 


