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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 
* ÄPÐ=½Þ ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ ¦ÈÚÀ®Û¥ÚßOÛÑæÞÈÚOÚ 

* ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚÈÛWÞËÚ ¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃ ÑÚÊ}ÚM}ÚÃ ®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßÔÛ¥æÞÌOÛ«ÛM 

@ÎæàoÞ}Ú¡ÁÚ ËÚ}Ú«ÛÈÚáÛÈÚØÞ  
 

ªÉÃzÀ«zÁå «¥À²ÑzÀé±ÀAªÀzÀB, ªÀÄºÀ¶ðºÁðjÃvÀB, ªÉÃzÀgÀvÀßA ªÀÄºÁªÀÄºÉÆÃ¥ÁzsÁåAiÀÄB 

ಶ್ರಮಾನ್ ಉ. ವ ರ qÁ|| DvÀäPÀÆgï J¸ï ªÉÃAPÀl£ÁxÁZÁAiÀÄðB 

²æÃPÁAiÀÄðPÀvÁð ²æÃ §æºÀävÀAvÀæ ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀgÀPÁ®¸Áé«Ä ªÀÄoÁ¸ÁÜ£ÀB ªÉÄÊ¸ÀÆgÀÄ 

ÔÚ¾ÚáÛÑÚÀOÚßಲಮಾಲ  ಕM ÈæÞ\QmæÞËÚOÚÉÈÚßß%¥Û + 

@ÎæàoÞ}Ú¡ÁÚËÚ}ÚM «Ú}ÛÊ «ÚÈÚÀÈÛWÞËÚ¾æàÞW«ÛÈÚáé ++ 

 

¾æàÞW«æÞ ÈÚßM}ÚÃ Ò¥Ûª¾Úß ÔÚ¾ÚáÛÑÚÀ®Ú¥ÚÑæÞÉ«æÞ + 

}Ú®æãÞ¬ÎÛr¾Úß ©ÞÁÛ¾Úß }ÚßÂÞ¾Úß®Ú¥ÚÄOÚÐ=½zæÞ ++1++ 

 

¥Û«Û¡¾Úß ®ÚÁÚÈÚáÛ¢Û%¾Úß OÚä~«æÞ VÚß{«æÞ «ÚÈÚßN + 

¾ÚßÉß«æÞ ®ÛÁÚÄOÛÐ=À¾Úß ®ÚÁÚÈæßçOÛ¬¡«æÞ ¾Úß}æÞ ++2++ 

 

·æàÞ¨ÚOÛ¾ÚáÛ£%ÄOÛÐ=À¾Úß ÑÛMSÛÀ¾ÚáÛÉß}Ú}æÞdÑæÞ + 

ÑÚ}æÞ Ò¤ÁÛ¾Úß Ò¥Ûª¾Úß ¶ÃÔÚ½¬ÎÛr¾Úß ºÚà¾ÚßÑæÞ ++3++ 

 

}ÚÃ¾ÚßÀ«Û¡¢Û%¾Úß «Û¢Û¾Úß }ÛÁÚOÛ¾Úß ÈÚßÔÛ}Ú½«æÞ + 

*ÈÚß}æÞ ÈÚßß«Ú¾æßÞVÛ¨ÚºÚVÚÈÚ¥Ú¼P¡ Ò«ÚªÈæÞ ++4++ 

 

ÈæçÁÛVÚÀ¬¨Ú¾æßÞ ËÛÑæ¡ðÞ ÉÈæÞOÚ-ÑÚÊ-®ÚÃOÛÌ«æÞ + 

ÔÚMÑÛ¾Úß ®ÚÁÚÈÚßÔÚMÑÛ¾Úß }Ú}ÚìÈæÞ}æÃÞ ¥Ú¾ÚáÛÄÈæÞ ++5++ 
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¥æÞÌOÛ¾ÚáÛ}Ú½ÅæàÞOÛ¾Úß ¶ÃÔÚ½¥ÚMsÛ¾Úß ¥ÚMt«æÞ + 

A¨ÛÀ}Ú½¦ÞPÐ}Û¾ÚáÛÑæ½ýç ®Úâ´ÁÚßÎÛ¾Úß ®ÚÁÛ}Ú½«æÞ ++6++ 

 

ÈÚßMVÚÅÛ¾Úß ÑÚÊÑÛ¨ÛÀ¾Úß ÑÛ¨Ú«Û¾Úß ®ÚÃOÛÂzæÞ + 

ÑÚ}Ûì¾Úß ©ÞÈÚß}æÞ ºæàÞOæ¡ðÞ VÚßÁÚßºÛÈÛ«ÚßÁÛWzæÞ ++7++ 

 

ÑÛÊ¨ÛÀ¾Úß®Ú¥Ú¬ÎÛr¾Úß ®ÚM^ÚOÛÄ®ÚÃOÛÌ«æÞ + 

ÑÚÈÚ«Ú}ÚÃ¾Úß¬ÎÛr¾Úß ÌÎÚÀ_}Û¡®ÚÔÛÂzæÞ ++8++ 

 

~ÞOÛÐþ|¾Úß ÈÚßä¥ÚÈæÞ ¨Û}æÃÞ É¨Û}æÃÞ ¦ÞYÚ%¶M¨ÚÈæÞ + 

@«ÚYÛ¾Úß Ò½}ÛÑÛÀ¾Úß ÑÚÊ-®ÚÁÚ-«ÚàÀ«Ú-¥ÚÌ%«æÞ ++9++ 

 

* ¥ÚMsÛ¾Úß «ÚäÒMÔÛ¾Úß ÁÛeækÞ ÁÛdÑÚÊ¥ÚÚMt«æÞ + 

ÄOÚÐ=½zÛ¾ÚáÛ%¢Ú%}Ú}Ûì¾Úß ÈæÞ¥ÚÈÚáÛVÚ%É¨Û¿ß«æÞ ++10++ 

 

@¢Ú%®ÚM^ÚOÚÄOÛÐ=À¾Úß ÑÚM«ÛÀÑÛËÚÃÈÚßÁÚà¯zæÞ + 

ÔÚ¾ÚáÛÑÛÀ^Û%É¨Û«Û¾Úß ~Ã¥ÚMsÚ ÑÚÊ®ÚÃÈÚáÛ¾ÚßßeæÞ (®ÚÃÈÚáÛºÚßeæÞ) ++11++ 

 

E¨Ú´Ê%ÈÚßàÅæàÞ¨Ú´Ê%®Úâ´MsÛÃ¾Úß ¾ÚßdkÑÚà}ÛÃ«ÚßËÛÒ«æÞ + 

«ÚÈÚÀÁÚMVæÞM¥ÚÃ ÌÎÛÀ¾Úß «ÚÈÚÀÄOÚÐ=½y»ÞOÚÐÈæÞ ++12++ 

 

®ÚÁÚOÛÄ®Ú¥æÞËÛ¾Úß ¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÚÊ}ÚM~ÃzæÞ + 

~ÃOÛÄ eÛk«Ú¾ÚßeÛk¾Úß eÛk«Û¨Ú´Ê¾ÚßÛ%ÈÚºÛÒ«æÞ ++13++ 

 

ÑÛÊ®ÚÔÚ}ÚÀ%®ÚOÛÁÛ¾Úß ÑÛÊ®ÚOÚ}ÚÃ%«ÚßÁÛWzæÞ + 

¬¥ÚÊ%M¥ÛÊ¾Úß ÑÚÊ}ÚM}ÛÃ¾Úß ÑÚ}ÚÀÑÚM¨ÚÈÚÃ}Û}Ú½«æÞ ++14++ 

 

®Û¥ÚßOÛ^Ú%«Ú¦ÞOÛÐvÚ´ÀÁÛdÑÚ¥Ú½®ÚÃºÛÑÚÊ}æÞ + 

ÁÛdÑÚÊ®Ú¥Ú½ Éß}ÛÃ¾Úß ºÛÁÚ}Û¾ÚáÛÎÚ%ºÛW«æÞ ++15++ 
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¬É%ËæÞÎÚÉËæÞÎÛ¢Ú%}Ú}ÚìºÚàÈÚßÀ«ÚßÎÚ\ÝXzæÞ + 

ºÚP¡®ÚÃ®Ú~¡}Ú}Ûì¢Ú% ®ÚÃÈÚáÛ«ÚßÎÛr«ÚÄOÚÐ=½zæÞ ++16++ 

 

ÑÚÊ^ÚcM¥ÚÈÚä}Ú¡¬ÎÛr¾Úß ÑÛÊ¢Ú%^ÚcM¥Ú®ÚÃÈÚ~%«æÞ + 

ÉËÛÊÉß}ÛÃ«ÚÊ¾ÚáÛOÛ%¾Úß ^æÞ}Ú«Û¾Úß É®ÚÌ`}æÞ ++17++ 

 

ರಂಗಾಸಾರವಿಹಾರಾಯ *¬ÈÛÑÚÉÔÛÂzæÞ + 

*¬ÈÛÑÛ}Ú¡¦ÞOÛÐ¾Úß ËÚpÚOæàÞ®Û®Ú¡ÈÚßM~ÃzæÞ ++18++ 

 

OÚäÎÚ|ÈÚáÛ¾Úß%OÚä®Û®ÛÃ®Ú¡ÈÚßM}ÚÃ¦ÞOÛÐ ®ÚÃÈÚáÛÈÚ}æÞ + 

¥ÛÃÉsÛಮಾಾ¾Úß ÑÚàOÚ¡ôÀ¢Ú%ÈÚáÛ¨Úß¾ÚáÛ%ÑÛÊ¥ÚOÛÂzæÞ ++19++ 

 

¾ÚßàÈæãÞ¥Ú¼ÈÚÈÚÑÚ«Û¡sÚÀÈÚß¨Úß-ÅæàÞOÚÉÁÛsÚßÀeæÞ + 

®ÚãÎÛ«ÚßºÚà @ÄOÛÐ=ÀYÚ%ÈÚßÔÚÏ% ®Ú¥ÚºæàÞW«æÞ ++20++ 

 

_¥Ú_}Ú°ÁÚ}Ú}Ûì¢Ú% ÈÚÃ}ÚÎÚl°¥Ú ^ÛÂzæÞ + 

ºÚÈÚ_c¥æÞ, ÑÚÊ¶M¨Û¾Úß ¶M¨Ú}ÚÃ¾ÚßÉÈæÞP«æÞ ++21++ 

 

ËÚÁÚzÛVÚ}Ú ರಕ್ ೈOÚÑÚMOÚÅÛ°¾Úß ÑÚÊ^ÚOÚßÐÎæÞ + 

ÈæÞ¥ÚÈæÞ¥ÛM}Ú ¦Þ®Û¾Úß eÛk«Ú^ÚàsÛÑÚÊ·æàÞ©«æÞ ++22++ 

 

*ºÛÎÚÀºÛÈÚ·æàÞ¨Û¢Ú% ®ÚÃºÛÈÚßMsÚÄÅÛÒ«æÞ + 

ÁÚÔÚÑÚÀ}ÚÃ¾ÚßÑÛÁÛ¢Ú%VÚÃÔÚzæàÞdÊÄOÛM}Ú¾æßÞ ++23++ 

 

ÈÛWÞËÚ®Ú¥ÚÄOÛÐ=À¾Úß «ÚÈÚÀÈÛWËÚ¾æàÞW«æÞ + 

*ÔÚ¾ÚáÛÑÚÀ ®Ú¥Ú¥ÚÊM¥ÚÊ ÈÚä}Ú¡VæàÞ}ÚÃ¬ÈÛÒ«æÞ ++24++ 

 

ÈÚÀ}Ú«æàÞ¥æÊÞ\QmæàÞ «Û¢Ú B}Ú¤ÈÚßÎæàoÞ}Ú¡ÁÚMËÚ}ÚM +  

ÈÛWÞËÚ«ÚÈÚÀÈÛWÞËÚ OÚä®ÛÈÚßß¥ÛÃ}Ú½ ÄOÚÐyN ++ 
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 

ಶ್ರೀಮದಭಿನವ ವಾಗೀಶ ಬ್ರಹ್ಮತಂತರ ಸ್ವತಂತರ ಪರಕಾಲ ಸ್ಾವಮಿಗಳು   
 

²æÃªÀiÁ£ï G. ªÉÃ Ôæ¶¹ÄVÚß®æ° ~ÁÚßÈÚßÅæ «ÚÅÛÇನ್ ^ÚOÚÃÈÚ~% 

ಶ್ರನಿವಾಸ್VæàÞ®ÛÅÛ^ÛÁé 

 

*ಮದ»«ÚÈÚ ÈÛWÞಶ ¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃ ಸ್ವತಂತ್ ®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßÔÛ¥æÞÌOÛ¾Úß «ÚÈÚßN 

 

* * * ¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃ ®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßÔÛ¥æÞÌOÚ ÁÚÈÚÁÚ ®ÚãÈÛ%ËÚÃÈÚß¥ÚÆÇನ ÔæÑÚÁÚß ÑÚÊಚ್ಛM¥ÚM 

*¬ÈÛÑÚ«é ಎಂದು. «Û«Úß @ÈÚÁÚß B¶¹ÁÚß 1952ÂM¥Ú  eæà}æ¾ÚßÆÇ¥æ§Þವ . «ÛÈÚâ´VÚØ¶¹ÁÚß ÁÛ~Ã 

ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ಕ ಲಸ್ ÈÚßßWÒOæàMsÚß OÚ×Åæ, n.«ÚÁÚÒÞ®Úâ´ÁÚ, ÑæàÞÑÚÅæ, *ÁÚMVÚÁÛdಪುರ ÁÚ¢æàÞ}ÚÓÈÚOæQ 

ÑæçOÚÅé«ÚÆÇ ÔæàÞVÚß~¡¥æ§ÈÚâ´. ÈæçದಿOÚÁÚß «ÚÉß½¶¹ÁÚ«Úß ¶M¥Úß ÑÚÔÛ¾Úß ÈÚáÛsÚ·æÞOæM¥Úß OæÞ×Úß~¡¥Ú§ÁÚß. 

«ÛÉ¶¹ÁÚà ÔæàÞW ÑÚÔÛ¾Úß ÈÚáÛsÚß~¡¥æ§ÈÚấ . «ÛÈÚâ´ ÑÚMºÛÈÚ«æ }æVæ¥ÚßOæà×ÚßÙ~¡ÁÚÆÄÇ. 1959 ÁÚÆÇ «Ú«ÚVæ 

ÈÚßದ ÚÁÛÑé«ÚÆÇ D¥æàÀÞVÚOæQ @ÈÚOÛËÚ ¶M¦}Úß¡. «Ú«ÚVæ ÈÚ¾ÚßÑÛÓ¥Ú }ÚM¥æ }Û¿ß¾ÚßÁÚನುಾ ¸lßo ÔæàÞVÚÄß 

ÈÚß«ÚÒÓÁÚÆÄÇ. «Û«Úß ÁÛÈÚáÛ¾Úßy ®ÛÁÛ¾Úßy ÈÚáÛsÚß~¡¥æ§. ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈæçದಿOÚÁÚß ÑÚÔÛ¾Úß 

ÈÚáÛtÒOæà×ÚßÙ}Û¡Áæ. ¬Þ«Úß ÈÚßದÁÛÒVæ ÔæàÞVÚß ®ÚÁÚÈÛWÄÇ GM¥ÚÁÚß. A ¦ÈÚÑÚ ÈÚßMVÚ×ÚÈÛÁÚ 

®ÚmÛo»ÎæÞOÚ ÈÚáÛtÒ «Ú«Ú«Úß ÈÚßದÁÛÒVæ OÚ×ÚßÕÒ¥ÚÁÚß. @ÆÇ AÁÚß ÈÚÎÚ%VÚ×Ú OÛÄ ÑÚOÛ%Â D¥æàÀÞVÚ 

ÈÚáÛt¥æ. ·æÞÁæ EÂVæ ÈÚVÚ% ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ GM¥Úß ~Ø¥Úß B¥ÚPQM}Ú 3 ®Úlßo eÛÒ¡ GM¥Úß ~Ø¥Úß 

private company Væ ÑæÞÂ¥æ. B¥ÚOÛQW «Ú«ÚVæ ÈÚß¥ÛÃÒ«ÚÆÇ  S. M. ÑÚßM¥ÚÁÚ ÁÛdß, N. S. 

ÑÚM®Ú}éOÚßÈÚáÛÁé GM¶ßÈÚÁÚß }ÚßM·Û ÑÚÔÛ¾Úß ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. Company ¾ÚßÆÇ JM¥Ú«æÞ }ÛÂÞRß 

ÈÚß}Úß¡ 15«æÞ }ÛÂÞRß incentive ÑÚM¶×Ú ¶ÁÚß~¡¥Úß§. «Ú«Ú«Úß «ÚÈÚÁÛ~Ã¾ÚßÆÇ 28 ÑÛÂ * ÑÚàಕತ 

®ÛÁÛ¾Úßy ÁÛ~Ã ÈæÞ×æ¾ÚßÆÇ ÈÚáÛsÚß GM¶ß¥ÛW ~ØÒ¥ÚÁÚß. @¥æÞ ÂÞ~ ÈÚáÛsÚß}Û¡ B¥æ§, CVÚÄß 

«ÚÈÚÁÛ~Ã¾Úß ÔÚ}Úß¡ ¦ÈÚÑÛ«Úß ÔÚVÚÆ«ÚÆÇ ®ÛÁÛ¾Úßy ÈÚáÛsÚß}Û¡ B¥æ§Þ«æ. «Ú«ÚVæ ÔÚyOÛÒ«Ú 

¾ÚáÛÈÚ }æàM¥ÚÁæ¾Úßß BÄÇ¥æ @«ÚßOÚàÄÈÛ¿ß}Úß. 1966ÁÚ ÈÚßßM^æ «Ú«Ú }ÚMW¾ÚßÂVæ ÈÚß¥ÚßÈæ 

ÈÚáÛt¥Ú«ÚM}ÚÁÚ «Û«Úß ÉÈÛÔÚÈÛ¥æ. @¥ÚOÚàQ ÑÚÔÚ ¶M¦§¥Ú§ÁÚß, ÈÚßದÁÛÒVæ «Ú«Ú }ÚM¥æ }Û¿ß¾ÚßÁÚ«Úß 
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OÚÁæ¥ÚßOæàMsÚß ÔæàÞW @ÈÚÂVæ ÑæÞ}Úß ÑÛ«Ú ÈÚáÛtÒ¥æ. «Ú«Ú }ÚM¥æVæ AÁæàÞVÚÀ ÑÚÂ BÄÇ GM¥Úß 

~ØÒ¥ÚÁÚß. «Û«Úß ¶M¥Úß JM¥Úß ¦«Ú¥Ú «ÚM}ÚÁÚ «Ú«Ú }ÚM¥æ ¥æçÈÛ©Þ«ÚÁÛ¥ÚÁÚß. AVÚÄà 

®ÚãÈÛ%ËÚÃÈÚß¥ÚÆÇ «Ú«Ú }ÚM¥æ¾Úß ÈæçದಿOÚ OÛ¾Úß%¥ÚÆÇ ÑÚÔÛ¾Úß ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. Company ¾ÚßÆÇ «Ú«ÚVæ 2 

promotion ÈÚßMVÚ×ÚÈÛÁÚÈæÞ A¿ß}Úß. «Ú«ÚVæ ¬ÈÚä~¡ OÚàsÚ ÈÚßMVÚ×ÚÈÛÁÚÈæÞ A¿ß}Úß. «Ú«ÚVæ 4 d«Ú 

Ôæyß| ÈÚßOÚQ×Úß. «ÚÈÚß½ Ôæ¶¹ÄVÚß®æ°¾Úß «ÚÁÚÒMÔÚ ÑÛÊÉßVæ ÑÛÊÉßVÚ×æÞ @»ÎæÞOÚ ÈÚáÛt ®ÛÃ¢Ú%«æ 

ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. «Û«Úß AVÚÄß ÁÛÈÚáÛ¾Úßy ®ÛÁÛ¾Úßy ÈÚáÛsÚß~¡¥æ§. @¥ÚOÛQW «Ú«Ú HOæçOÚ ®Úâ´}ÚÃ¬Væ 

«ÚÁÚÒMÔÚ ÁÛYÚÈÚ«é GM¥Úß «ÛÈÚßOÚÁÚy ÈÚáÛtÒ¥ÚÁÚß. ÈÚßOÚQ×æÄÇ ^æ«ÛW ÉದಾಯÈÚM}ÚÁÛ¥ÚÁÚß. 

@ÈÚÁÚßVÚØVæ @ಲ ಲರ D¥æàÀÞVÚÈÛW ÈÚß¥ÚßÈæ¾ÚáÛ¿ß}Úß. «ÚÁÚÒMÔÚ ÁÛYÚÈÚ«Ú«Úß ÈæßçÑÚàÂ«ÚÆÇ É¨ÛÀºÛÀÑÚ 

ÈÚáÛtಸಿದ . @ÈÚ«Úß ÑÚÔÚ ^æ«ÛW K¦¥Ú. @ÈÚ«Ú D®Ú«Ú¾Úß«Ú ÈæßçÑÚàÂ«ÚÆÇ @ÔæàÞ¸Ä ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ 

dÁÚßW}Úß. @¥ÚOÚàQ ÑÚÔÚ ¶M¦¥Ú§ÁÚß. ÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚ ÑÛÁÚ£¾ÚáÛW OæÄÑÚ ÈÚáÛt¥æ. GÄÇÁÚà 4 d«Ú Ôæyß| 

ÈÚßOÚQØVæ ÔæÞVæ ÈÚß¥ÚßÈæ ÈÚáÛsÚßÈæ GM¥Úß Ôæ¥ÚÂÒ¥ÚÁÚß. ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ«Ú ¨ÛÀ«Ú ÈÚáÛsÚß GM¶ß¥ÛW 

ÔæÞØ¥ÚÁÚß GÄÇÂVÚà ÑÚÊM}Ú ÈÚß«æ ÈÚßOÚQ×Úß B¥æ.  ÈÚßOÚQØVæ ·æÞVÚ ÈÚß¥ÚßÈæ ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥ÛW 

ÈÚßM}ÛÃOÚÐ}æ  OæàloÁÚß. ÔÛVæÞ«æ  3 ÈÚÎÚ%VÚ×ÚÆÇ ÈÚß¥ÚßÈæ¾ÚáÛ¿ß}Úß. GÄÇÁÚß @«ÚßOÚàÄÈÛW¥Û§Áæ. 

@ÈÚÁÚßVÚ×Úß ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ«Ú ¨ÛÀ«Ú ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ. «Ú«Ú }Û¿ß¾ÚßÈÚÁÚ ÈæçದಿOÚ OÛ¾Úß%¥ÚÄàÇ OÚàt ÑÚÔÛ¾Úß 

ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. ÈÚß¨ÚÁÛÒ«ÚÆÇ «Ú«ÚVæ housing board «ÚÆÇ ÈÚß«æ¾ÚáÛ¿ß}Úß. @¥Ú«Úß ÈÚáÛÂ ÈæßçÑÚàÂ«ÚÆÇ 

ÈÚß«æ RÂÞ¦Ò¥æ. «ÚÈÚß½ VÛÃÈÚß¥ÚÆÇ Áæç}ÚÂM¥Ú }æàM¥ÚÁæ¾ÚáÛ¿ß}Úß. }æàM¥ÚÁæ ÔæàÞVÚÆ GM¥Úß 

ÈÚßM}ÛÃOÚÐ}æ OæàloÁÚß. }æàM¥ÚÁæ ¬ÈÛÁÚzæ¾ÚáÛ¿ß}Úß. «Ú«Ú ¬ÈÚä~¡¾ÚáÛ¥Ú ÈÚßàÁÚß ÈÚÎÚ%¥Ú «ÚM}ÚÁÚ 

ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ«Ú OæçMOÚ¾Úß%OæQ ÈæßçÑÚàÂVæ ¶M¥Úß ÑÚßÈÚáÛÁÚß 20 ÈÚÎÚ%ÈÛ¿ß}Úß. ÑÛÊÉß¾Úß eæà}æ¾ÚßÆÇ 

GÄÇ OæÐÞ}ÚÃVÚØVÚà ÔæàÞW¥æ§. «Ú«ÚVæ 2012 «ÚÆÇ ËÚ}Û»ÎæÞOÚ ·æMVÚ×ÚàÂ«ÚÆÇ A¿ß}Úß. @ÆÇVÚà OÚàsÚ 

¶M¥Úß «ÚÈÚß½«Úß @«ÚßVÚÃÕÒ¥ÚÁÚß. (2 ÈÚÎÚ% ÕM¥æ «Ú«Ú ¨ÚÈÚß% ®Ú~¾ÚßÈÚÁÚß A^Û¾Úß% ~ÁÚßÈÚt 

ÑæÞÂ¥ÚÁÚß.) «Ú«Ú ®Úấ }ÚÃ¬Væ ÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚ ÑÚÈÚßßಖ¥ÚÆÇ ¬ËÚ`¾ÚßÈÛ¿ß}Úß. @ÈÚÂVÚà JM¥Úß ÈÚßVÚß B¥æ. 

«Ú«ÚVæ 1 ÈÚÎÚ%VÚ×Ú ÕM¥æ AÁæàÞVÚÀ BÁÚÆÄÇ.  ÈæçದಯÁÚà OÚàsÚ ಭÁÚÈÚÑæ OæàsÚÆÄÇ. @VÚÄà OÚàsÚ 

ÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚß ÈÚßM}ÛÃOÚÐ}æ OÚ×ÚßÕÒ¥ÚÁÚß. CVÚÄà «Û«Úß @ÈÚÁÚ @«ÚßVÚÃÔÚ¦M¥Ú ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ«Ú OæçMOÚ¾Úß% 

ÈÚáÛsÚß~¡¥æ§Þ«æ.  

 

Ôæ¶¹ÄVÚß®æ° ~ÁÚßÈÚßÅæ «ÚÅÛÇನ್ ^ÚOÚÃÈÚ~%. 

ಶ್ರನಿವಾಸ್VæàÞ®ÛÅÛ^ÛÁé 
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 

ಸ್ತಸಂಗದೆ ಂದಿಗೆ ಯಾತ್ೆರ 
 

ಉ. ವ ರ. ಶ್ರಮಾನ್ ಸಿ. ಗ  ರವಿಂದಾಚಾರ್ 
ಬ ಂಗಳೂರು  

 

ಅದ  ಂದು ಸ್ಂಧಿಕಾಲ. ಅಭಿನವರಾಮಾನುಜಸಾವಮಿಗಳ ನಂತರ ಶ್ರಮಠದ ಏಳಿಗ  ಒಂದು ಆತಂಕದ 
ವಿಷಯವಾಗಿತುತ. ಅಂದಿನ ಸ್ಕಾಾರದ ಭ ಸ್ುಧಾರಣ ಯಂದ ಮಠಕ ೆ ಪ್ಯರಜನವಾಗಲಿಲಲ. ಹಣಕಾಸ್ು ಹಾಗು 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗಾದ ಪರಿಸಿತಿಿ ಪ್ಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ ಾರ ಎದುರುನ  ರಡುತಿತತುತ. ಆಪತಸಖನ ಸ್ಂಕಲಪದಿಂದಲ ರ 
ಶ್ರಮಠವು ಬ ಳಕನುಾ ಕಂಡಿತು. ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ವಂಶದ ಕಶಶಕ ಗ  ರತ್ಜರಾದ ಶ್ರ ಶ್ರನಿವಾಸಾಚಾಯಾರು 
ಆಸಾಿನದ ಮ ವತ್ಾತರನ ರಯ ಪರಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ 
ಮಹಾದ ರಶಕರಾಗಿ ಶ್ರಮಠದಲಿಲ ತಿ್ವಿಕ್ಮ ಹ ಜ್ ೆಯನಿಾಟ್ಟರು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ ಒಳ ೆಯ ಧಾಮಿಾಕ 
ವಾತ್ಾವರಣ ಶ್ರಮಠದಲಿಲ ಉಂಟಾಗುವ ಘನ ಉದ ದರಶದಿಂದ ದಿಗಿವಜಯ ಯಾತ್ ್ಯನುಾ ಸ್ಂಕಲಿಪಸಿದರು. 
ಜನಸ್ಹಾಯ ಒದಗುವ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಕ ೈಂಕಯಾಪರರನುಾ ಒಟ್ುಟಗ ಡಿಸಿದರು. ನನಗ  ಆಜ್ಞ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು 
ಎದುರುತತರ ಕ  ಡಲಿಲಲ. ತತಷಣ – “ಬ್ರುವುದಿಲಲ ಎಂದರ  ನಿನಾನುಾ ಬಿಡುವವರು ಯಾರು” ಎಂದರು. ನನಾ ಗುರು 
ಅಭಿನವ ರಾಮಾನುಜರ ಕೃಪ ಯಂದಲ ರನನಗ  ಯಾತ್ಾ್ ಕ ೈಂಕಯಾ ಪಾ್ಪತಯಾಗಿದ  ಎಂದು ಭಗವತಸನಿಾಧಿ, 
ಆಚಾಯಾಸ್ನಿಾಧಿ, ಭಾಗವತಸ್ನಿಾಧಿ – ಈ ಮ ರರ ಸ್ತಸಂಗದ  ಂದಿಗ  ಸ ರವ  ಮಾಡಬ್ಹುದ ಂದು ಮನದಟಾಟಗಿ, 
ಯಾತ್ಾ್ ಕ ೈಂಕಯಾಕ ೆ ಸಿದಧನಾದ . 
 

ಈ ಸ್ತಸಂಗದಲಿಲ ಯತಿವಯಾರು ನಾಯಕಮಣಿಯಂತ್  ನಾಯಕಸಾಿನದಲಿಲದುದ ಧಮಾ ಪ್ಧಾನವಾದ ದಿನಚ್ರಿ, 
ಸಾಂಸ್ೃತಿಕ ಪ್ಚಾರದಾವರ ಸ್ಮಾಜ್  ರದಧರಣವನುಾ ಸ್ಂಕಲಿಪಸಿದರು. ಧಾಮಿಾಕ ತತತವಗಳನುಾ ಸ್ಂಪ್ದಾಯ 
ಕ್ಮಗಳನುಾ ಬಿತತರಿಸಿ ಚ ರತನ ವಗಾದವರನುಾ ಕೃತ್ಾರ್ಾರನಾಾಗಿ ಮಾಡುವುದ ರ ಯಾತ್ ್ಯ ಉದ ದರಶ ಎಂಬ್ುದ ರ 
ಶ್ರಶ್ರಗಳ ಅಭಿಪಾ್ಯ. 
 

1992 ರಲಿಲ ಯಾತ್ ್ ಆರಂಭಗ  ಂಡಿತು. ತುಂಬ್ ಭಾಗಯವಂತ ಭಕತರ ಂದರ  ಬ ಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಾಯತ ಗೃಹನಿಮಾಾಣ 
ಸ್ಂಸ ಿಯ ಮಾಲಿರಕರಾಗಿದದ ರಾಮಯಯ ಕುಟ್ುಂಬ್ ಹಾಗು ಬ್ಂಧುಗಳು. ಯತಿದವಯ – ಶ್ರಮದಭಿನವ 
ರಾಮಾನುಜರ  ಹಾಗು ನ ತನ ವಾಗಧಿರಶರುಗಳನುಾ ಆಹಾವನಿಸಿ ಗಶರವಿಸಿ ಹಾಗು ಸ ರವ  ಸ್ಲಿಲಸಿದರು. ಇದಾದ 
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ನಂತರ ಮೈಸ್ ರಿನಲಿಲ ಅಭಿಗಮನ ಆರಾಧನ ಯನುಾ ಮುಗಿಸಿ ತ್  ಂಡನ ರಿಗ  ತ್ ರಳಿದುದ ಶ್ರಶ್ರಗಳ ಪ್ರ್ಮ 
ಪ್ವಾಸ್. ಇಲಿಲಯ ವರ ಗ  ಕ ೈಗ  ಂಡಿರುವ ಯಾತ್ ್ಗಳನುಾ – ಅ) ಸ್ತಸಂಪ್ದಾಯ ಆ) ಸಾವಮಿಗಳ ಅಭಿಮತ ಇ) 
ಗಣಯರ ಆಹಾವನ ಈ) ಕಷಟಕಾಪಾಣಯಗಳ ಗ  ರಜಲು ಉ) ನ ತನ ಶಾಖ್ ಗಳು ಊ) ದ ರದ ಸಾಹಸ್ ಇನ ಾ 
ತತಸಂಬ್ಂಧಿತ ಶರಷ್ಟಾಕ ಗಳಡಿಯಲಿಲ ಹಾಗ  ಸಾವಮಿದ ರಶಕರ ಪಾದುಕಾ ಸ್ಹಸ್್ದಲಿಲ ಬ್ರುವ ಅದುುತ 
ವಿಚಾರಸಾಮಯವನುಾ ಈ ಘಟ್ನಾವಳಿಯಂದಿಗ  ಕ  ಡಲಾಗಿದ . ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ ಈ ಮರರು ಕೃತಿಯಲಿಲ ಮಧು 
ಎಂಬ್ ಪದವನುಾ ಹದಿನಾರು ಬಾರಿ ಕ ರಶವ ಪದವನುಾ ಆರು ಬಾರಿ ಉಪಯರಗಿಸಿರುವರು. ಅಂದ ಮರಲ  
ಹಯಾಸ್ಯನನುಾ ಚಿತತದಲಿಲರಿಸಿಕ  ಂಡ ರ ಕೃತಿರಚ್ನ ಯನುಾ ಮಾಡಿ ಯಶಸಿವಯಾಗಿದಾದರ  ಎಂದು ಅರ್ಾವಾಗುವುದು.  
 

ಸ್ಂಪರದಾಯಗಳ ಹ್ರಿವು – ಅಭಿಗಮನದ ಅದುುತ 

ಪರಕಾಲಸಾವಮಿ ಮಠ ಹಾಗು ತಿ್ಕಾಲಪೂಜ್ಾವಿಧಿ ಒಂದು ನಾಣಯದ ಎರಡು ಮುಖವಿದದಂತ್ . ‘ಪಂಚ್ಕಾಲಪ್ಕಾಶ’ 
ಎಂಬ್ುದ ರ ಆರಾಧನ ಯ ಆಧಾರ ಮ ಲ. ವಿವಿಧ ಆಸ್ನಗಳೂ, ಉಪಚಾರಗಳೂ, ದಿವಾಯಭರಣ ಪುಷ್ಾಪದಿಗಳಿಂದ 
ಅಲಂಕಾರಗಳನ  ಾಳಗ  ಂಡ ದಿರರ್ಘಾವದಿಯಾರಾಧನ  ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲ  ಬ್ಂದಿರುತತದ . 
ಪಾದುಕಾಸ್ಹಸ್್ದಲಿಲನ ದ ರಶಕರ ಉಕ್ಶತಯಂತ್  ಇದು ಭೆ ೀಗಾರ್ಚನೆಯೀ ಸ್ರಿ (ಸ್ಂಚಾರ ಪದಧತಿ ೨೯೩) – 

ಭ  ರಗಾಚ್ಾನಾನಿ ಕೃತಿಭಿೀಃ ಪರಿಕಲಿಪತ್ಾನಿ ಪ್ರತ್ ಯೈವ ರಂಗನೃಪತಿೀಃ ಪ್ತಿಪದಯಮಾನೀಃ | 
ಪಶಯತುಸ ನಿತಯಮಿತರ ರಷು ಪರಿಚ್ಛದ ರಷು ಪ್ತ್ಾಯಸ್ನಂ ಭಜತಿ ಕಾಂಚ್ನ ಪಾದ ಕ ರ ತ್ಾವಂ|| 

ಅಭಿಗಮನದ ಆರಾಧನ ಯಲಿಲ ಶ್ರಶ್ರಗಳ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದಲ ರ ತಿರರ್ಾ ಶಠಾರಿ ಸ ರವ  ಆಗುವುದ ಂದು ತಿಳಿದ 
ಭಕತರು ತಂಡ  ರಪತಂಡವಾಗಿ ಬ್ರುವರು. “ಆಚಾಯಾಸಾನಿಧಯ ನಿಮೊಮಬ್ಬರಿಗ ರ ಯಾತ್ ್ಯಲಲ, ನಮಮಲಲರಿಗ  ಇದು 
ಯಾತ್ ್” ಎಂದು ಮುಂಬ ೈನ ದ  ಂಬಿವಿಲಿರ ಸಾವಗತ ಸ್ಮಿತಿರಸ್ದಸ್ಯರ , An abode of a saint is a 

pilgrimage for all ಎಂದು ಮರಾಠರ ಭಕತರು ಹ ರಳಿಕ ಯನಿಾತತರು.  
 

ಹಯಾಸ್ಯನು ಪೂವಾಾಚಾಯಾರುಗಳಿಂದ ಅನಂತವಾಗಿ ಕ  ಂಡಾಡಲಪಟ್ುಟ ಮಹಾಮಹಿಮಯುಳೆ ದ ರವರು 
ಎಂಬ್ುದ ರ ಭಕತರ ಇಂಗಿತ. ಭಗವಂತನನುಾ ತವರಾತಿಶಯದಿಂದಲ , ಆನಂದದಿಂದಲ  ಸ ರವಿಸ್ಲು ಭಕತರು ದಿವಯ 
ಸಾನಿಧಯದ ಡ ಗ  ಧಾವಿಸ್ುವರು. ಈ ಅಂಶವನುಾ ದ ರಶಕರ  ಅಭಿಪಾ್ಯಪಟ್ಟಟರುತ್ಾತರ  –  

ಪದರಕ್ಷಿಣಿ ಪಾವನತವಮಾಸಾತಂ ರಸಿಕಾಸಾವದಮತೀಃ ಪರಂ ನ ವಿದಮೀಃ | (ಸ್ಂಚಾರ ಪದಧತಿ) 
ಹಿರಗ  ತಿಳಿದ ಭಕತರು ತಂತಮಮ ಕ ಲಸ್ಗಳ ಪ್ಯುಕತ ಬ ಳೆಂಬ ಳಗ ೆ ಸಾವಮಿಗಳ ದಶಾನಕಾೆಗಿ ಕಾಯುತಿತದದರು. ಅಲ ಲರ 
ಇರುತಿತದದ ನಾನು ಸಾವಮಿಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನಗಳ ಬ್ಗ ೆ ಅವರಿಗ  ಸ್ ಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ುತಿತದ ದ. ಶ್ರಗಳು ಅನುಷ್ಾಾನದಲಿಲ 
ಸ್ುಮಾರು ಎರಡು ಘಂಟ ಗಳಕಾಲ ತ್  ಡಗುವರು. ದಿನಚ್ರಿಯು ಪಾ್ತೀಃಕಾಲದ ದಿರಘಾಧಾಯನ ತಪಸಿಸನ  ಂದಿಗ  
ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಇದರಲಿಲ ಸ ರರಿದ  – ಭಾವಶುದಿಧ, ಸಶಮಯತ್ , ಪರಬ್್ಹಮ ಚಿಂತನ  ಹಾಗು ಇಂದಿ್ಯ ನಿಗ್ಹ. 
ಎಲಾಲ ಮಾನಸಿಕ. ಯಮ-ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕ ಡಿದ ವ ರದ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯು ಮುನಿಯ ಮನದಲಿಲರುವುದು. ವ ರದವು 
ಶಬ್ದದ  ಂದಿಗ  ಒಂದ  ಂದು ಪದದಲಿಲಯ  ಭಗವಂತನ ದಿವಯ ಸ್ವರ ಪವನುಾ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 
ಭಗವನ ಮತಿಾಯ ಬಿಂಬ್ ಮುನಿಯ ಮನದಲಿಲರುವುದು. ಇದ ರ ಪರಜ್ಞಾನ.  

ಮನಸಿನಿಯಮ ಯುಕ ತರವತಾಮಾನಾ ಮುನಿರನಾಂ |   
ಪ್ತಿಪದಮುಪಯಾಂತಿರ ಭಾವನಿರಯಕ್ಮತವಮ್ || (ಪ್ಕ್ಶರಣಾ ಪದಧತಿ) 
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ಸ್ಹಸ್್ನಾಮದಲಿಲ ಭಗವಂತನನುಾ ಮಹಾಮುನಿಯಂದ ರ ಹ ರಳಿದ . ಗಾಯತಿ್ರಜಪಕ ೆ ಆದಯತ್  ನಿರಡಿ 
ಭಗವತಸವರ ಪವನ ಾರ ಬಿಂಬ್ದಲಿಲರಿಸಿಕ  ಂಡು ಭಗವಂತನಲಿಲ ತದಾುವ ಹ  ಂದಿರುವ ಸಿದಧಪುರುಷರ ರ ಸ್ರಿ ನಮಮ 
ನವಯ ವಾಗಿರಶಯರಗಿರಂದ್ರು. ಇವರ ಸಿದಿಧ ಯಶಸ್ಸನುಾ ಗಮನಿಸಿದ ತಿರುಕುೆಡಂದ ೈ ಆಂಡವನ್ ಇವರ 
ಪೂವಾಾಶ್ಮದ ಗೃಹಕ ೆ ಹ  ರದಾಗ, ಇವರು ಆರಾಧಿಸ್ುತಿತದದ ಮತಸಯ ಸಾಲಗಾ್ಮವನುಾ ನ  ರಡಿ “ನಮಮ ಆಶ್ಮದ 
ಏಳಿಗ ಗಾಗಿ ಒಯುಯತಿತದ ದರನ ”  ಎಂದು ಹ ರಳಿದರು. 
 

ಅನುಷ್ಾಾನಾನಂತರ ದಿನಚ್ರಿಯು ಸ್ಫಲವಾಗಿ ನ ರವ ರರಲು ಮಾನಸಿಕ ಪಾ್ರ್ಾನ ಯಂದಿಗ  ಶ್ರಗಳು ಸ್ನಿಾಧಿಗ  
ತ್ ರಳಿ ಹನ ಾರಡು ದಿರಘಾದಂಡ ಪ್ಣಾಮಗಳನುಾ ಮಾಡುವರು. ಪಾದುಕಾಸ್ಹಸ್್ದಲಿಲ ದ ರಶಕರು ಸ್ುತತಿಸ್ುವರು – 
“ಓ ಪಾದುಕಾದ ರವಿಯರ ಆದಿಶ ರಷನ ಶಯನದಿಂದ ಎದುದ ನಿನ  ಾಂದಿಗ  ಆಸಾಿನದ ಸಿಂಹಾಸ್ನವನ ಾರರುವ 
ಶ್ರರಂಗನಾರ್ನಿಗ  ಶರಣು” – 

ಉತತಸ್ುಿಷ್  ರ ರಂಗಶಯಸ್ಯ ಶ ರಷ್ಾತ್ ಆಸಾಿನ ಸಿಂಹಾಸ್ನಮಾರುರುಕ್  ರೀಃ | 
ಮಧ ಯರ ನಿಶಾಂತಂ ಮಣಿಪಾದುಕ ರ ತ್ಾವಂ ಲಿರಲಾಪದನಾಯಸ್ ಸ್ಖರಂ ಪ್ಪದ ಯರ|| 

ನಂತರ ಸ್ಂಪುಟ್ಕ ೆ ಹ  ದಿದರುವ ರ ರಷ್ ೇವಸ್ರವನುಾ ಸ್ರಿಸಿದಾಗ –  
ಅ) ಸಿಂಹಾಸ್ನದ ಪ್ರ್ಮಹಂತದಲಿಲ ಲಕ್ಷಿಮರನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಹಾಗು ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ 
ಮ ತಿಾಗಳು ಗ  ರಚ್ರಿಸ್ುವುವು. “ವಾಸ್ುದ ರವನು ಸ್ಮಸ್ತ ದ ರವತ್ ಗಳಿಗ  ಮರಲಿದಾದನ . ಇದಕ ೆ ಅಧಿಕವಾದುದು 
ಮತ್  ತಂದಿಲಲ” – “ಅಹಮುಪರಿ ಸ್ಮಸ್ತ ದ ರವತ್ಾನಾಂ ಉಪರಿಮಮೈಷ ವಾಸ್ುದ ರವೀಃ” (ನಾದ ಪದಧತಿ). 
ಆ) ಸ್ುಪ್ಭಾತ ಪಠನ 

ಇ) ಉಪನಿಷತುತ ಮತುತ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ 

ಈ) ಸಾವಮಿಗಳು ಹಯಾಸ್ಯ ಮ ತಿಾಯನುಾ ಶರಸಿಸಗ  ಸ್ಪಶಾಸಿಕ  ಳುೆವರು – 1) ಪರಾಗಪದಧತಿಯಲಿಲ 
ಹಿರಗ ಯರಹ ರಳಿದ  – “ನಿನಾನುಾ ಭಾಗಯಶಾಲಿಗಳು ತಮಮ ಶರಸಿಸನಲಿಲ ಭಕ್ಶತಯಂದ ಧರಿಸ್ುವವರು” – “ಕೃತಿನೀಃ ಶರಸಾ 
ಸ್ಮುದವಹಂತೀಃ ಕತಿಚಿತ್ ಕ ರಶವಪಾದುಕ ರ ರಜಸ ತರ”. 2) ಭಗವಂತನನುಾ ಶರಸಿಸನಲಿಲ ಧರಿಸಿದ ಮಾತ್ದಿಂದಲ ರ 
ಸ್ದುಕತರು ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಬ ಳಗುತ್ಾತರ  – “ಸ್ಂತೀಃ ಶ್ರರಂಗ ಪೃಥ್ವರಶ ಚ್ರಣ ತ್ಾ್ಣ ಶ ರಖರಾೀಃ |  ಜಯಂತಿ 
ಭುವನತ್ಾ್ಣ ಪದಪಂಕಜ ರ ರಣವೀಃ ||”. 3) ಮಧುವ ೈರಿಯಾದ ಭಗವನ ಮತಿಾಯನುಾ ಶರಸಿಸನಲಿಲ ಸ್ಪಶಾಸ್ುವ 
ಸ್ದುಕತರ ರ ಭಾಗಯಶಾಲಿಗಳು. ಸ್ಂಚಾರವೂ ಸ್ಫಲವಾಗುವುದ , ಭಕತರ  ಆಕಷ್ಟಾಸ್ಲಪಡುವರು – “ಶರಸಾ 
ಭವತಿರಂ ದಧಾತಿ ಕಶಿತ್ ವಿಧೃತೀಃ ಕ  ರಪ ಪದಸ್ಪೃಶಾ ಭವತ್ಾಯ | ಉಭಯರೀಃ ಮಧುವ ೈರಿಪಾದರಕ್ ರ 
ತವದಧಿರನಾಂ ಗತಿಮಾಮನಂತಿ ಸ್ಂತೀಃ ||”  (ಸ್ಂಚಾರ ಪದಧತಿ ೨೬೬). 
 

ಹಯಾಸ್ಯಮ ತಿಾಯನುಾ ಸಾವಮಿಗಳು ಮಾತ್ ತಮಮ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಸ್ಪಶಾಸ್ುವವರು. ಬ ರರ  ಆರಾಧಕರು 
ಅನಿವಾಯಾ ಸಿಿತಿಗಳಲಿಲ ರ ರಷ್ ಮ ವಸ್ರದ  ಂದಿಗ  ಮಾತ್ ಮ ತಿಾಗಳನುಾ ಮುಟ್ಟಬ್ಹುದು. ದ ರಶಕ  ರಕ್ಶತಯಂತ್  
ಅಭಿನವ ವಾಗಿರಶರು ಹಯಾಸ್ಯನ ಸ್ದುಕತರ ರ ಸ್ರಿ. ಇನ  ಾಬ್ಬ ಸ್ದುಕತರಿದಾದರ  – ಹಯಾಸ್ಯಪ್ಯ 
ಪಶಂಡರಿರಕಪುರಮ್ ಆಶ್ಮದ ಸಾವಮಿಗಳಾಗಿದದ ಶ್ರಗ  ರಪಾಲದ ರಶಕ ಮಹಾದ ರಶಕರು. 
ಡ  ರಲ  ರತಸವವಂದರಲಿಲ ಶ್ರಗಳು ಹಯಾಸ್ಯಮ ತಿಾಯನುಾ ಶ್ರಗ  ರಪಾಲದ ರಶಕರ ಶರಸಿಸಗ  ಸ್ಪಶಾಸಿದಾಗ 
ಅವರು ಆನಂದ ಪರವಶರಾಗಿ ಅಂಜಲಿಯನುಾ ಸ್ಮಪಾಸಿದರು. ಪ್ತಿ ಶ್ವಣ, ಸ್ಂಕ್ಮಣ ಪುಣಯಕಾಲಗಳಲಿಲ 
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ದಿರಘಾಕಾಲ ಆರಾಧನ ಯ ವಿಧಿಯರುವುದು. ಶ್ವಣ ನಕ್ಷ್ತ್ದಂದು 1) ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷ್ ರಕ, ಹರಿಶನ ಲ ರಪನ 
ನಂತರ 2) ರಜತ ಶಂಖಚ್ಕ್ ಧಾರ ಗಳಿಂದ ಸಾಲಗಾ್ಮಮಾಲ ಯನಿಾಟ್ಟ ಸ್ಹಸ್್ಧಾರ ಯ ಮ ಲಕ ತಿರರ್ಾಸಾಾನ 
3) ಮಠದ ದ ೈನಂದಿನ ಪರಿಮಳತಿರರ್ಾದಿಂದ ಸಾಾನ ಸ್ುಮಾರು ಒಂದ ವರ  ಘಂಟ ಗಳ ಕಾಲ ಹಿಡಿವುದು. 
ಮ ತಿಾಗಳು ತುಂಬ್ ಚಿಕೆದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲಂಕಾರ, ಪುಂಡ್ ಧಾರಣ ಗಳಿಗ  ಇನ ಾಒಂದು ಘಂಟ  ಕಾಲ 
ಬ ರಕಾಗುವುದು. ನಂತರ ಶ್ರಗಳು ಬ ಳಿೆ ತಟ ಟಯಲಿಲ ಮ ತಿಾಗಳನುಾ ಇಟ್ುಟ ಹತಿತರ ದಶಾನ ಮಾಡಲು ಭಕತರನುಾ 
ಆಹಾವನಿಸ್ುವವರು. 
 

ಪರಪತಿ್ತ – ರ್ಕಾರಂಕನ 
ನಿವ ರದನ , ಶಾತುತಮೊರ ಗ  ಮುಂಚ  ಭಕತರ ಪಾ್ರ್ಾನ ಯಂತ್  ಮೊರಕ್ಷ್ಕಾೆಗಿ ಭಗವಂತನಲಿಲ ಪಾ್ಥ್ಾಸ್ುವುದ ರ ಪ್ಪತಿತ 
- ಭರನಾಯಸ್. ಉಪನಯನ ಸ್ಂಸಾೆರ, ಗಾಯತಿ್ರಜಪ, ಚ್ಕಾ್ಂಕನದಿಂದ ಮಂತ್  ್ರಪದ ರಶ, ವ ರದಾಭಾಯಸ್ಕ ೆ 
ಅನುಮತಿ ಹಾಗು ಶರಣಾತಿಾಯ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವ ರ ಪ್ಪತಿತಯ ರಹಸ್ಯ.  

ಅ) ಮೃದಾಾಸಿ ರಂಗನೃಪತ್ ರೀಃ ಮಣಿಪಾದುಕ ರ ತವಂ  
ದುೀಃಖ್ಾತಮಕಾನ್ ಪ್ಣಮತ್ಾಂ ದುರಿತ ಪ್ರ  ರಹಾನ್ | 

ಆ) ರಂಗಾಧಿರಶ ರ ಸ್ವಯಮುದಯನಿರ ಕ್ ರಪುತಮಂಧಂ ತಮಿಸ್್ಂ  
ಗಾಯತಿ್ರವ ತಿ್ಚ್ತುರಪದಾ ಗಣಯಸ ರ ಪಾದುಕ ರ ತವಂ | 

(ಸ್ಂಚಾರ ಪದಧತಿ) 
ಮಠದ ಇತಿಹಾಸ್ದಲಿಲ 2008 ರ ಕ ರರಳದ ಸ್ುಲಾತನಬತ್ ರರಿ ಸ್ಮಿರಪ ನರಸಿಂಹ ಕ್ ರತ್ಕ ೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭ ರಟ್ಟ 
ಗಮನಾಹಾ. ಸ ರರಿದ ದಿನವ ರ ರಾತಿ್ ಸ್ುಮಾರು ಎಂಭತುತ ಭಕತರು ಚ್ಕಾ್ಂಕನಕ ೆ ಪಾ್ಥ್ಾಸಿದರು. ಪಾ್ತೀಃಕಾಲ 
ಇನ ಾ ಮ ವತುತ ಭಕತರು ನ  ರಂದಾಯಸಿದರು. ಮುದಾ್ಧಾರಣ  ಜರಗುತಿತರುವಾಗ ಇನ ಾ ಇಪಪತ್ ೈದು ಭಕತರು 
ಸಾಲಿನಲಿಲ ನಿಂತರು. ಹಿರಗ ಯರ ಇದಕ ೆ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ  ಸಿಂಧುವಳಿೆರ ಗಾ್ಮದಲಿಲ ಸಾಮ ಹಿಕ 
ಚ್ಕಾ್ಂಕನವಾಗಿತುತ. ಸ್ಣಣ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗರಿಗ  ಇದ  ಂದು ಪ್ಯಾಸ್ ಕಾಯಾವ ರ ಸ್ರಿ. ಚ ನಾಾಗಿ ಕಾದ 
ಮುದ ್ಗಳನುಾ ನ  ರಡಿದ ಹುಡುಗರು ಅಳುವರು ಇಲಲ ಓಡುವರು. ಹ ರಗ  ಭಯದಿಂದ ಪ್ಜ್ ೆರ ತಪಪ ಬಿದದವರು 
ಅಹಮದಾಬಾದಿನ ಪಟ ರಲರ ಧಮಾಪತಿಾ. ಯಾತ್ ್ಯಂದಾಗಿ ಇದುವರ ಗ  2000 ಕ ೆ ಹ ಚ್ುಿ ಶಷಯರು ಶ್ರಮಠಕ ೆ 
ಅನವಯಸಿರುತ್ಾತರ . 
 

ಉಪನಾಾಸ್ಗಳ ಸ್ುಮನೆ ೀಮಾಲಾ  
ಆಚಾಯಾಮುಖ್ ರನ ರಹಸ್ಯತ್ಯವನುಾ, ಪ್ಪತ್ಾಾದಿಗಳಿಂದ ಮೊರಕ್ಷ್ದ ಶ ಯಲಿಲ ಭಗವದನುಭವವನುಾ 
ಪಡ ಯುವುದ ರ ರಾಮಾನುಜ ಸಿದಾಧಂತ ಎಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹ ರಳಿ, ಇದನ ಾರ ಸ್ವಲಪ ವಿಸಾತರವಾಗಿ ಸ್ಭ ಗಳಲಿಲ 
ಹ ರಳುವುದ ರ ಉಪನಾಯಸ್ದಮ ಲ. ೨೦೦೦ ದ ಮುಂಬ ೈ ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ಶ್ರವ ೈಷಣವ ಸ್ಮುದಾಯದ 
ಕೃಷಣಸ್ಭ ಯಲಿಲ ಮಾತಿನ ಸ್ರಣಿಯಲಿಲ ಶ್ರಗಳು ಚ ರತನ  ರದಧರಣಕಾೆಗಿ ಭಗವಂತನು ಆಳಾವರರನುಾ 
ಪ್ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭ ಲ  ರಕಕ ೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾದನ  ಎಂದು ಹ ರಳಿದಾಗ ಭಕತರಲಿಲ ಆಸ್ಕ್ಶತಯುಂಟಾಗಿ ಮುಂದಿನ 
ಕಾಯಾಕ್ಮದ ಸ್ಿಳ ದ ರಶಕಸ್ಭ ಯಲಿಲ ಇದ ರಉಪನಾಯಸ್ಕ ೆ ವಿಷಯವಾಯತು.  
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ಚ ನ ಾೈ ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ಮೈಲಾಪುರದ ದ ರಶಕ ಸ್ನಿಾಧಿಯಲಿಲ ತ್ ಂಗಲ ೈ ವಡಗಲ ೈ ಬಿಕೆಟ್ಟಟನ ಬ್ಗ ೆ ಶ್ರಗಳು “ಎರಡ  
ಪಂಗಡಗಳ ನಡುವ  ಶ ರಖಡ ಒಂದು ಹತತರಷುಟ ಮಾತ್ ವಯತ್ಾಯಸ್ವಿದ ಯರ ವಿನೀಃ ದ ವರಷ ಭಾವನ  ಮ ಡಿಸ್ುವಂತೀಃ 
ವಯತ್ಾಯಸ್ಗಳಿಲಲ” ಎಂದು ಸ್ಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಹ ರಳಿ ದ ರಶಕ ಸ್ಂಪ್ದಾಯದ ಬ್ಗ ೆ ರಸ್ವತ್ಾತಗಿ ಉಪನಾಯಸ್ 
ಮಾಡಿದರು. 
 
ತಿರುಪಾಪವ ೈ ಉಪನಾಯಸ್ ಧನುಮಾಾಸ್ದ ಯಾತ್ ್ಯ ಅವಿಭಾಜಯ ಅಂಗವ ರ ಸ್ರಿ. ಮುಂಬ ೈ ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ 
ದ  ಂಬಿವಿಲಿರ ಬಾಲಾಜರ ಮಂದಿರದಲಿಲ ಹಾಗು ಚ ಂಬ್ ರಿನ ಅಹ  ರಬಿಲ ಮಠದಲಿಲ ತಲಾ ಹದಿನ ೈದು ದಿವಸ್ಗಳಲಿಲ 
ದಿನಕ ೆ ಎರಡ ರಡು ಪಾಶುರಗಳು, 2002, 2005, 2006 ರ ಹ ೈದರಾಬಾದು ದ ರಶಕ ಸ್ಭ ಯಲಿಲ, ಚ ನ ಾೈನ 
ನಂಗನಲ ಲರಿನ ಹಯಗಿ್ರವ ದ ರವಸಾಿನದಲಿಲ ಹಿರಗ ಯರ ೧೫ ದಿನಗಳು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ನಡ ಸಿದರು. 
 
ಹಯಗಿ್ರವ ಅವತ್ಾರದ ಬ್ಗ ೆ ಉಪನಾಯಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲ ಲಾಲ ಶ್ರಗಳು ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪವಾ 
ಮೊರಕ್ಷ್ಧಮಾಘಟ್ಟದಲಿಲ ಬ್ರುವ ವಿಚಾರ, ದ ರಶಕರ ಹಯಗಿ್ರವ ಸ  ತರತ್, ಅಭಿನವ ರಂಗನಾರ್ರ 
ಹಯಶರ  ರಪಾಖ್ಾಯನದ ಬ್ಗ  ೆ ವಿಸಾತರ ವಾಯಖ್ಾಯನ ಹಾಗು ಹಯಗಿ್ರವ ರತಾಮಾಲಾ ಸ  ತರತ್ ಮುಂತ್ಾದ 
ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಉಪನಾಯಸ್ ಮಾಡುತಿತದದರು. ಉಪಸ್ಂಹಾರದ ಘಟ್ತದಲಿಲ ಹಯಾಸ್ಯ-ಪರಕಾಲಮಠದ ಸ್ಂಬ್ಂಧ, 
ಮಠದ ಇತಿಹಾಸ್, ಗುರುಪರಂಪರ ಯಲಿಲ ಬ್ರುವ ಯತಿವಯಾರು, ಅದರಲಿಲಯ  ವಿಶ ರಷವಾಗಿ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ 
ಸಾವಮಿ, ಶ್ರ ವಾತಸಯ ವರದರು, ಶ್ರಮಹಾಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿ, ಶ್ರ ಅಭಿನವ ರಂಗನಾರ್ರ ಕ  ಡುಗ ಗಳನುಾ 
ಪ್ಕಾಶಪಡಿಸ್ುತಿತದದರು. 
 
1994 ರ ಅಹ  ರಬಿಲ ಪ್ವಾಸ್ದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತಿತರುವಾಗ ಅನುಷ್ಾಾನಕಾೆಗಿ ಮ ರು ಘಂಟ ಗಳ ಕಾಲ ಕದಿರಿ 
ನರಸಿಂಹ ಕ್ ರತ್ದಲಿಲ ತಂಗಿದದರು. ಭಕತರ ಪಾ್ರ್ಾನ ಯ ಮರರ ಗ  ಅವತ್ಾರದ ಬ್ಗ ೆ ಪ್ರ್ಮ ಬಾರಿ ತ್ ಲುಗಿನಲಿಲ 
ಉಪನಾಯಸ್ ಮಾಡಿದರು. ದ ರಶಕರ ಶ್ರಸ್ುತತಿಯಲಿಲ ಬ್ರುವ ‘ಮಧುವಿಜಯಿನೆ ೀ’ ಪದಪುಂಜವನುಾ 
ವಾಯಖ್ಾಯನಿಸಿದರು.  
 
2001 ಸ ಪ ಟಂಬ್ರ್ 24, ಮಧಾಯಹಾ 3 ಘಂಟ ಗ  ತಿರುಮಲ ಯ ಶಾಖ್  ಹಯಗಿ್ರವ ಕಲಾಯಣ ಮಂಟ್ಪದಲಿಲ “ಶ್ರನಿವಾಸ್ 
ಹಾಗು ವೂಯಹ ಪಂಚ್ಕ”  ಎಂಬ್ ವಿಷಯದ ಬ್ಗ ೆ ವಿದವತಸಭ . ಅಭಿನವ ವಾಗಿರಶರು, ರಂಗಪ್ಯ ಸಾವಮಿಗಳೂ ಹಾಗು 
ಕಾಂಚಿರಸಾವಮಿಗಳು ಉಪಸಿಿತರಿದದರು. ಶ್ರಗಳ ಅನಿಸಿಕ  - ಅ) ಪ್ರ್ಮವಾಗಿ ಅಭಿನವ ರಂಗನಾರ್ರ ಸ್ಂಕಲಪ 
ಹಾಗು ಅಭಿರಚ ಛಯಾಗಿ ಈ ವಿದವತಸದಸ್ುಸ ಏಪಾಾಡಾಗಿದ . ಆ) ವೂಯಹಾಕಾರಿಯರ ನಮಮ ಹಯಗಿ್ರವ. 
“ವಾಗಿರಶಾಖ್ಾಯ ವಾಸ್ುದ ರವಸ್ಸಮ ತಿಾೀಃ” ಎಂಬ್ ಹಯಗಿ್ರವಸ  ತರತ್ದಲಿಲ ಬ್ರುವ ಪದಪುಂಜದ ಉಲ ಲರಖ. ಇ) 
ಹಯಗಿ್ರವ-ಶ್ರನಿವಾಸ್ ಇಬ್ಬರ  ಶ್ವಣನಕ್ಷ್ತ್ ಮ ತಿಾಗಳು. ಈ) ವೂಯಹ ಚ್ತುಷಟಯದಲಿಲ ಅನಿರುದಧನ ರ 
ಹಯಗಿ್ರವರ ಪಯಾಗಿ ಸ್ಂಕಲಿಪಸಿದ ಪ್ರ್ಮ ವಾಯಪಾರವ ರ ರಜಸ್ತಮೊರಗುಣಗಳನುಾ ಎದುರಿಸಿ ನಿಯಂತಿ್ಸ್ುವ 
ಸ್ತತವ ಗುಣ. ಇದ ರ ಅವತ್ಾರದ ತತತವವೂ ಆಗಿದ . ಆದದರಿಂದ ಇದು ಉಪದ ರಶಾವತ್ಾರ.  
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ಶ್ರರಂಗಪ್ಯ ಸಾವಮಿಗಳು ಎರಡ ಮ ತಿಾಗಳ ಸ್ವ ರಾಶವರತತವವನುಾ ಹ ರಳಿ ವೂಯಹ-ಪರ ವಾಸ್ುದ ರವರುಗಳ ಬ್ಗ  ೆ
ವಿಸಾತರವಾಗಿ ಪ್ತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಅದ ವೈತಿಗಳಲ ಲ ಹಯಗಿ್ರವರಪಾಸ್ಕರಿದಾದರ ಂದು ಕಂಚಿರ ಸಾವಮಿಗಳು 
ಹ ರಳಿದರು. ವೂಯಹ ಪಂಚ್ಕದಲಿಲ ಪರ, ವೂಯಹ, ಹಾದಾ, ವಿಭವಗಳ ಬ್ಗ ೆ ತುಂಬ್ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತವಾಗಿಯ , ಅಚ ಾಯಲಿಲ 
ಶ್ರನಿವಾಸ್ ಮ ತಿಾಯ ಸಾನಿಾಧಯಮ ತಿಾಯನುಾ ಚ್ಚಿಾಸ್ಲಾಯತು. 
 
ವಿಲಿಲವಳಂ ಅಳಗಿಯಸಿಂಗರ್ ಸಾವಮಿ ತಿರುನಕ್ಷ್ತ್ದಂದು ಅಭಿನವ ವಾಗಿರಶರು, ಹಯಗಿ್ರವ-ನರಸಿಂಹ 
ಮ ತಿಾಗಳ ಸಾಮಾಯದುುತವನುಾ ಭಾಗವತದ ಪ್ಹಾಲದಸ್ುತತಿ ಅಧಾಯಯದ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ರಸ್ವತ್ಾತಗಿ ಹ ರಳಿದರು 
– ೧) ಹಂಸಾವತ್ಾರಿಯ , ಅಚ್ುಯತನ , ಆದಿದ ರವನ  ಆದ ವಿಷುಣವ ರ ವ ರದ  ರದಧರಣಕಾೆಗಿ 
ಹಯಗಿ್ರವಾವರಾರವನುಾ ಎತಿತದನು (೧೧-೪-೧೭) – “ಹಂಸ್ಸ್ವರ ಪಯ ವದಚ್ುಯತ ವಿಷುಣೀಃ ಮಧುಭಿದಾಶು್ತಯರ 
ಹಯಾಸ ಯರ”. ೨) ರಜಸ್ತಮೊರಗುಣರ ಪಗಳಾದ ಮಧು-ಕ ೈಟ್ಭರ ಂಬ್ ದ ೈತಯರನುಾ ಸ್ಂಹರಿಸಿ ವ ರದವನುಾ ಮರಳಿ 
ಬ್್ಹಮನಿಗ  ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದವನ ರ, ಮಹಾವಿಶುಣವ ರ, ನರಸಿಂಹನ ರ, ಹಯಗಿ್ರವರ ಪದಲಿಲ ಅವತರಿಸಿದವನ ರ 
ರಜಸ್ತಮೊರಗುಣಗಳನುಾ ನಿಗ್ಹಿಸಿದ ಸ್ತಿವವೆೀ ನಿನಗ  ಪ್ಯವಾದ ದ ರಹವ ಂದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹ ರಳುವರು. 

ಆದಯಂತ ವಂತ ಉರುಗಾಯರ ನೃಸಿಂಹ ತಸ ೈ ಭವಾನ್ 
ಹಯಶರಸ್ತನುವಂ ಚ್ ಬಿಭ್ದ ವರದದು್ಹಾವತಿ ಮಧುಕ ೈಟ್ಭಾಖ್ಾಯ 

ಹತ್ಾವ ನಯಚ್ುಛಿತಿಗಣಾಂಸ್ುತ ರಜಸ್ತಮಶವ ಸ್ತತವಂ ತವ 
ಪ್ಯತಮಾಂ ತನು ಮಾಮನಂತಿ (ಭಾಗವತ – ೭-೯-೩೭) 

 
ಪಶಂಡರಿರಕಪುರಮ್ ಸಾವಮಿ ಆಶ್ಮಕ ೆ ಹ  ರದಾಗಲ ಲಾಲ ಶ್ರ ಗ  ರಪಾಲ ದ ರಶಕರು ಅವತ್ಾರದ ಬ್ಗ ೆ ಲಘು 
ಉಪನಾಯಸ್ವನುಾ ಮೈಸ್ ರು ಮಠದಲಿಲ ಪೂವಾಾಶ್ಮದಲಿಲ ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನುಾ ಹ ರಳುತಿತದದರು. ಅಭಿನವ 
ವಾಗಿರಶರಿಂದ ಉಪಸ್ಂಹಾರದ  ಂದಿಗ  ಉಪನಾಯಸ್ವು ಮುಕಾತಯವಾಗುತಿತತುತ.  
 
ಉಪನಾಯಸ್ಗಳ ನಂತರ ಭಕತರ ಪ್ಶ ಾ ಸ್ಂದ ರಹಗಳಿಗ  ಶ್ರಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸ್ುತಿತದದರು. ಹಾಗ ಯರಕ ಲ ಭಕತರು ತಂತಮಮ 
ಕಷಟ ಕಾಪಾಣಯಗಳನುಾ ಅವುಗಌಇಗ  ಪರಿಹಾರವನುಾ ಪಾ್ಥ್ಾಸಿದಾಗ “ಹಯಗಿ್ರವನನುಾ ಪಾ್ಥ್ಾಸಿ, ಸ್ುತತಿಸಿ, 
ಮಠಕ ೆ ಆಗಿಂದಾಗ ೆ ಬ್ಂದು ತಿರರ್ಾ, ಶಠಾರಿ ಪ್ಸಾದಾದಿಗಳನುಾ ಸಿವರಕರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಸ್ಲಹ  ಕ  ಟ್ುಟ, ಒಂದು ಹಿಡಿ 
ಫಲಮಂತ್ಾ್ಕ್ಷ್ತ್ ಯನುಾ ದ ರವಸ್ಮರಣ ಯಂದಿಗ  ಭಕತರಿಗ  ಕ  ಡುತಿತದದರು. 
 

ಡೆ ೀಲೆ ೀತಸವಗಳು 
ಮಠದ ಎರಡು ವಾಹನಗಳಲಿಲ “ಹಯಗಿ್ರವ ಬ್ಂಡಿ” ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಡುವ ವಾಹನದಲಿಲ ದ ೈವಮ ತಿಾಗಳೂ, 
ಆಳಾವರಾಚಾಯಾರನ  ಾಳಗ  ಂಡ ಸ್ಂಪುಟ್ಗಳೂ, ಡ  ರಲ್ ಪ ಟ್ಟಟಗ , ಆರಾಧನ ಯ ಪಾತ್ ್ಗಳಿರುವ ಪ ಟ್ಟಟಗ , 
ಹನ ಾರಡು ಆರತಿಗಳ ಪ ಟ್ಟಟಗ , ಕಬಿಬಣದ ಸ್ತಂಭಗಳು ಇತ್ಾಯದಿ. ಇನ  ಾಂದರಲಿಲ (ಸಾವಮಿಗಳ ಬ್ಂಡಿ), ಸಾವಮಿಗಳು, 
ಸ್ಹಾಯಕರು ಹಾಗು ಯಾತ್ಾ್ಸ್ಮಿತಿಯ ಕ ಲವು ಸ್ದಸ್ಯರು.ಮೊದಲು ದ ರವರ ವಹನವು, ಅದರಲಿಲ ಅಚ್ಾಕರು, 
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ಕ ೈಂಕಯಾಪರರ  ಸ ರರಿ ಹ  ರಡುವುದು. ಸ ರವಾರ್ಾಕಾರರ ಗೃಹದಲಿಲ ಸಿದಧಪಡಿಸ್ುವುದಕ ೆ ಅಧಾ ಘಂಟ ಯ ಕಾಲ 
ಬ ರಕಾಗುವುದು. ಆರಾಧನ ಗ  ಇನ ಾಒಂದು ಘಂಟ ಯ ಕಾಲ ಬ ರಕಾಗುವುದು. ಸಾಮಾನಯ ದಿನಗಳಲಿಲ ಏಕಮುಖ 
ಆರತಿ, ಕುಂಭಾರತಿ ಹಾಗು ೫೬ ಮುಖಗಳುಳೆ ರಾಾರತಿ, ಈಮ ರು ಮಾತ್ವಿರುವುದು. ಶುಕ್ವಾರ ಸ್ಂಜ್ , 
ಶ್ವಣ ಹಾಗು ತಿರುನಕ್ಷ್ತ್ಗಳಂದು ೧೨ ಆರತಿಗಳನುಾ ಬ ಳಗಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ಭದ್ತ್ಾ ದೃಷ್ಟಟಯಂದ ವಜ್ 
ಡ  ರಳಿಕ ಯನುಾ ಆಸಾಿನದಿಂದ ಹ  ರತರಲಾಗದು. ಅದರ ಸ್ಂಚಾರ ಅಭಿನವ ರಾಮಾನುಜರ ಕಾಲಕ ೆರ 
ಕ  ನ ಗ  ಂಡಿತು. ಅನಿವಾಯಾವಾದಾಗ, ಶ್ರಗಳ ರ ಡ  ರಲಾರಾಧನ ಯನುಾ ಮಾಡಿ, ಮ ತಿಾಗಳನುಾ ಭಕತರಿಗ  
ತ್  ರರಿಸ್ುತ್ಾತ ಆಕಷ್ಟಾತವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನುಾ ಹ ರಳುವರು. 
 
1997ರ ಚ ನ ಾೈ ಸ್ಂಯುಕತಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ಕಾಯಾಕಾರಿ ಸ್ಮಿತಿಯಂದ ೧೩೫ ಡ  ರಲ  ರತಸವಗಳನುಾ, 2000 ದ 
ಮುಂಬ ೈ ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ದ ರ ದ ರದ ಬ್ಡಾವಣ ಗಳಲಿಲ ೩೫ ಡ  ರಲ  ರತಸವಗಳನುಾ ಏಪಾಡಿಸ್ಲಾಗಿತುತ. ತುಂಬಾ 
ಸಿರಿವಂತ ಡ  ರಲ  ರತಸವವ ಂದರ  ಹ ೈದರಾಬಾದಿನಲಿಲ ಗದಾವಲ್ ಸ್ಂಸಾಿನದ ರಾಮಭ ಪಾಲ ವಂಶಜರು 
ಏಪಾಡಿಸಿದುದ. ಅರಮನ ಯರ ಎಂಬ್ಂತಿರುವ ಮಹಲಿನಲಿಲ ಅ) ಚ್ಪಪರ ತ್  ರರಣಗಳ ಮಹಾದಾವರ, ಚಿಲುಮಗಳು 
ಆ) ವಿವಿಧ ಪುಷಪ ವೃಕ್ಷ್ಗಳೂ, ಬ  ರಗನಿವಲಾಲ, ಇಪ್ಸರರಾ ಪತ್ರಿರತಿಯ ಪುಷಪಗಳೂ, ಬ್ಳಿೆಗಳೂ ಇ) ಅದುುತ 
ದಿರಪಾಲಂಕಾರ ಈ) ೧೦-೧೫ ದ  ಡಡ ಕುಕ ೆಗಳಲಿಲ ವಿವಿಧ ಫಲ-ಪಷಪಗಳೂ, ಘನ ಪುಷಪಹಾರಗಳೂ, ಉ) 
ಬಾದಾಮಿ-ಗ  ರಡಂಬಿ-ದಾ್ಕ್ಷಿಗಳುಳೆ ತಟ ಟಗಳೂ ಊ) ಕುಂಚ್ ಕಲ ಗಾರ ರಾಜ ರವಿವಮಾನ 
ಚಿತ್ಪಟ್ಗಳಿಂದಲಂಕರಿಸ್ಲಪಟ್ಟ ಗ  ರಡ ಗಳೂ ಋ)  ಶ್ರಮಂತ ಪೂಜ್ಾಗೃಹ ಇತ್ಾಯದಿ ವ ೈಭವಗಳು. 
ಪಷ್ಾಪಲಂಕಾರಕ ೆ ೪೫ ನಿಮಿಷಗಳು ಹಿಡಿದವು. ನ ರಾರು ಗಣಯರು ಪಾಲ  ೆಂಡಿದದರು. ಶ್ರಗಳಿಂದ ೧೨ 
ಆರತಿಗಳ ೂಂದಿಗ  ಮುಗಿದು, ಪ್ಸಾದ ವಿನಿಯರಗ, ಸಾವಮಿಗಳಿಂದ ಫಲಮಂತ್ಾ್ಕ್ಷ್ತ್  ಹಾಗು ಅನುಗ್ಹಕ ೆ ಇನ ಾ 
೧ ಘಂಟ ಯ ಕಾಲವು ಹಿಡಿಯತು. ಸ ರವಾರ್ಾಕಾರರ ಹಾಗು ಶ್ರಗಳ ನಡುವ  ಹಿಂದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಷಯ 
ಚ್ಚಿಾಸ್ಲಾಗುತಿತತುತ. ಎಲಲರ  ಕನಾಡ ಭಾಷ್ ಯನುಾ ಬ್ಳಸ್ುತಿತದದರು.  
 
ಕ ಲವಮಮ ಗೃಹಸ್ಿರ ಮನ ಯಲಿಲ ಸಿದಧವಾಗುತಿತರುವಾಗಲ ಯರಶ್ರಗಳು ಇನ  ಾಬ್ಬ ಭಕತರ ಮನ ಗ  “ಪ್ನಾಡಿ” ಎಂದು 
ಕರ ಯಲಪಡುವ ಪಾದಪೂಜ್ ಗ  ದಯಮಾಡಿಸ್ುತಿತದದರು. ೨೦೦೨ ರಲಿಲ ಚಿತ ತರಿನ ನ ಯಟ್ಟ್ರನ್ ಕಾಖ್ಾಾನ ಯಲಿಲ 
ಡ  ರಲ  ರತಸವ ಆರಂಭದಲಿಲಯರ ಸ್ಂಸ ಿಯ ವಿರಕ್ಷ್ಣ , ಪ್ತಿ ಭಾಗ-ವಿಭಾಗಗಳಿಗ  ಫಲಮಂತ್ಾ್ಕ್ಷ್ತ್ ಯನುಾ 
ಅನುಗ್ಹಿಸಿದರು. 
 
ಮೈಸ್ ರು ಅರಸ್ರ ದಸ್ರ ಮಹ  ರತಸವ, ವಧಾಂತಿ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದ ರಶುಭಕಾಯಾದ ಮುಂಚ  ಪಾದಪೂಜ್  
ಮಾಡುವುದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲ  ಸಾಂಪ್ದಾಯಕವಾಗಿ ಬ್ಂದಿರುತತದ . ಶ್ರಕಂಠದತತ ನರಸಿಂಹರಾಜ 
ಒಡ ಯರವರು ಕಌಎದ ಹಲವಾರು ವಷಾಗಳಿಂದ ಬ ಂಗಳೂರು ಅರಮನ ಯಲಿಲ ಅಭಿನವ ವಾಗಿರಶರನುಾ ಆಹಾವನಿಸಿ 
ಪಾದಪೂಜ್ ಯನುಾ ಮಾಡಿರುತ್ಾತರ . ಇದ  ಂದು ೩/೪ ಘಂಟ ಗಳ ಕಾಯಾಕ್ಮ. ಶ್ರಮಠದಿಂದ ತುಳಸಿರ, ಪುಷಪ, 
ತಿರರ್ಾ ಪ್ಸಾದ, ರಾಜದಂಪತಿಗಳಿಗ  ಪುಷಪಹಾರಗಳು, ವಸ್ರಗಳು, ಸ್ುಮಂಗಲಿಯರಿಗ  ತ್ಾಂಬ್ ಲ ಹಾಗು 
ರಾಜದಂಪತಿಗಳಿಗ  ವ ರದ  ರಕತವಾದ ಆಶರವಾಾದದ  ಂದಿಗ  ಮುಕಾತಯವಾಗುತಿತತುತ. 
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ಸ್ಂಪರದಾಯ ವಿಶೆೀಷಣಗಳು 
೧) ಚ ನ ಾೈ ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ಕಂಚಿರ ದಾವರ ಹ  ರದಾಗ ಇದುವರ ಗ  ಮ ರು ಬಾರಿ ಪ ರುಮಾಳ್ ಕ  ರಯಲಿಂದ 
ಪ್ರ್ಮ ದಜ್ ಾ ಮಯಾಾದ ಯಾಗಿದ . ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲಿಲ ತ ಪುಪಲ್ ಮಠದಲಿಲ ಅಭಿಗಮನ ಆರಾಧನ , 
ನಂತರ ದ ರಶಕ ಹಾಗು ದಿರಪಪ್ಕಾಶರ ಸ್ನಿಾಧಿಗಳಿಗ  ಹ  ರಗಿ, ಭಿಕ್ಾನಂತರ ಪ್ಯಾಣ 
ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ವ ೈಶಾಖ ಮಾಸ್ದಲಿಲ ಚ ನ ಾೈನಲಿಲ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿದದರ  ಕಂಚಿರ ಗರುಡ  ರತಸವವನುಾ, 
ಇನ ಾ 2002 ರಲಿಲ ಪುಷಯಮಾಸ್ದಲಿಲ ಬ್ರುವ ಅನುಷ್ಾಾನ  ರತಸವವನುಾ ಸ ರವ  ಮಾಡಿದಾದರ . ಪಾಂಡಿಚ ಿರರಿ 
ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ತಿರುವಹಿರಂದ್ಪುರ ಸ್ಂದಶಾನ, ಮರಲುಕ  ರಟ  ವ ೈರಮುಡಿ ಬ್್ಹ  ೇತಸವದಲಿಲ ಕಲಾಯಣ  ರತಸವವು 
ಪರಂಪರ ಯಾಗಿ ಬ್ಂದಿರುವ ಮಠದ ಕ ೈಂಕಯಾವಾಗಿದ . ವ ೈರಮುಡಿ ಧಾರಣ ಗ  ಮುಂಚ  ಶ್ರಗಳು 
ತಿರುನಾರಾಯಣನ ಸ್ನಿಾಧಿಗ  ತ್ ರಳುವರು. ಈ ಹತ ತ ದಿನಗಳಲಿಲ ಶ್ರಮಠದವತಿಯಂದ ಅನಾ ಸ್ಂತಪಾಣ  
ನಡ ಯುವುದು. ೨) ಅವಭೃತ್  ರತಸವಕಾೆಗಿ ಸ್ತ್ಾಯಕಾಲಕ ೆ ತ್ ರಳುವರು. ೩) ಪ್ತಿ ವಷಾವೂ ಚಾತುಮಾಾಸ್ದ 
ಅಂತಿಮ ಕಾಯಾಕ್ಮವಾದ “ಉತ್ಾಿನ” ಶ್ರರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕ  ಪಪಲ್ ಮಠದಲಿಲ ಜರುಗುವುದು. ಅಂದು 
ಸಾವಮಿಗಳು ಕಾವ ರರಿ ನದಿಯಲಿಲ ಮಿಂದು ಪಾ್ಚಿರನಕಾಲದಿಂದಲ  ಬ್ಂದಿರುವ ಸ್ಣಣ ಸ್ಂಪುಟ್ದ ಮ ತಿಾಗಳಿಗ  
ಅವಭೃತಸಾಾನಾನಂತರ ಮಠಕ ೆ ದಯಮಾಡಿಸಿ ಆರಾಧನ , ತಿರರ್ಾಶಠಾರಿ, ಶ್ರನಿವಾಸ್ ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಪರಕಾಲ 
ಸಾವಮಿ ಹಾಗು ಶ್ರನಿವಾಸ್ ದ ರಶಕ ರಂದ್ಸಾವಮಿಗಳ ಬ್ೃಂದಾವನಗಳನುಾ ಪ್ದಕ್ಷಿಣ  ಮಾಡುವರು. ಹಿರಗ  
ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಮುಕಾತಯಗ  ಂಡ ವ್ತದಲಿಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ಭಾಗವತ ಗ  ರಷ್ಟಾರ ಹಾಗು ನ ರ ದಿದದ ಭಕತರಿಗ ಲಾಲ 
ದಕ್ಷಿಣ ಯನುಾ ಕ  ಡುವರು. 
 

ಮಂಗಳಾಶಾಸ್ನಗಳ ಸ್ರಪಣಿ 
“ಗಷಯತ್  ಯಸ್ಯ ನಗರ  ಶ್ರರಂಗಯಾತ್ಾ್ ದಿನ ರ ದಿನ ರ”  ಎಂಬ್ ಕುಲಶ ರಖರರ ವಾಣಿಯಂತ್  
ಆಶ್ಮಸಿವರಕಾರವಾದನಂತರ ಶ್ರಗಳು ಒಂದು ಹದಿನ ೈದು ಬಾರಿ ಶ್ರರಂಗಯಾತ್ ್ಯನುಾ ಕ ೈಗ  ಂಡಿರುತ್ಾತರ . 
ಪ್ರ್ಮವಾಗಿ 1993 ರಲಿಲ ಪಶಂಡರಿರಕಪುರಮ್ ಸಾವಮಿ, ಆಂಡವನ್, ಅಳಗಿಯಸಿಂಗರ್ ಸಾವಮಿಗಳ 
ತಿರುನಕ್ಷ್ತ್ಗಳಿಗ  ಹ  ಂದುವಂತ್  ಕಾಯಾಕ್ಮ ಹಮಿಮಕ  ಳೆಲಾಗಿತುತ. ಆಂಡವನ್ ಆಶ್ಮದ ಗಣಯರ ನ ರತೃತವ 
ಹಾಗು ಮಾಗಾದಶಾನದಲಿಲ ಶ್ರಗಳು ಶ್ರರಂಗ, ಇದರ ಸ್ುತತಲಿರುವ ಒರ ೈಯ ರ್, ತಿರುವ ಳೆರ ೈ, ಉತತಮರ್ 
ಕ  ರಯಲ್, ಕ  ರಯಲಡಿ ದಿವಯದ ರಶಗಳನುಾ ಸ್ಂದಶಾಸಿ, ವಡುವೂರ್, ಮನಾಾರ್ ಗುಡಿ, ಕುಂಭಕ  ರಣದ 
ಶಾರ್ಙೆಾಪಾಣಿರ, ತಿರುವಿಣಣಗರ್, ತಿರುನರ ೈಯ ರ್ ಗಳಲಿಲ ಮಂಗಳಾಶಾಸ್ನವನುಾ ಮಾಡಿರುತ್ಾತರ . ರಂಗಪ್ಯ 
ಸಾವಮಿಗಳು ಮನಾಾರ್ ಗುಡಿಯ ವಿದಾಯರಾಜಗ  ರಪಾಲಮ ತಿಾಯನ ಾರ ನ  ರಡುತ್ಾತ ಮೈ ಮರ ತರು. ಆನಂದ 
ಬಾಷಪದ  ಂದಿಗ  ಅಂಜಲಿ ಸ್ಮಪಾಸಿದರು. ತಿರುಪತಿಯ ಮಂಗಳಾಶಾಸ್ನದಲಿಲ ಅರುಳಪಾಪಡನುಾ ಹ ರಳುವಂತಿಲಲ. 
ಅಭಿಗಮನ ಆರಾಧನ ಯ ಕಟ್ುಟಪಾಡಿನಿಂದ ಶ್ರಗಳು ಜರಯರರ  ಂದಿಗ  ಮ ಲವರ ಶಾತುತಮುರ ೈ ಸ ರವ ಗ  
ಹ  ರಗಲಾಗಲಿಲಲ. ಬ್್ಹ  ೇತಸವದಲಿಲ ಸ್ಂಜ್  ಘನ ಪುಷಪಹಾರದ  ಂದಿಗ  ಜರಯರರು ಮತುತ ಸಾವಮಿಗಳು 
ಮ ಲವರನುಾ ಸ ರವಿಸಿದರು. ಹತುತ ದಿನಗಳೂಹಿರಗ ಯರ ಸ ರವ ಯಾಯತು. ತಿರುಚಾಿನ ರು ಮಂಗಳಾಶಾಸ್ನದ 
ನಂತರ ಶ್ರಗಳು ಇದರ ಸ್ಮಿರಪದ ನವಜ್  ಯರತಿ ನ ರತ್ಧಾಮದಲಿಲ ಒಂದು ದಿನ ತಂಗಿದದರು. ಅಂಧ ಬಾಲಕ 
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ಬಾಲಕ್ಶಯರಿಗ  ಶ್ರಗಳು ಹಯಗಿ್ರವ ದ ರವರಲಿಲ ವಿಶ ರಷವಾಗಿ ಪಾ್ಥ್ಾಸಿ ಎಲಲರಿಗ  ಫಲಮಂತ್ಾ್ಕ್ಷ್ತ್ ಯನುಾ 
ಅನುಗ್ಹಿಸಿದರು. ತಿರುವಳೂೆರಿನ ಮಂಗಳಾಶಾಸ್ನದಲಿಲ ಅರುಳಪಾಪಡು ಹ ರಳುವರು ಆಲಯ ಕ ೈಂಕಯಾಪರರಲಿಲ 
ಒಬ್ಬರು. ಮಹಾದ ರಶಕ ಪದದ ಬ್ದಲು ಮಹಾಗುರು ಎಂದು ಹ ರಳುವರು.  
 

ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳ ಅಭಿಮತ 
೧) ಪ ರಿಯ ಸಾವಮಿ ಇಟ್ಟ ಹ ಜ್ ೆಯಲಿಲ – ಅ) ಬ್ರ  ರಡಾದ ದಾಬಾಯ್ ಎಂಬ್ ಸ್ಣಣ ಊರಿನಲಿಲ ಅಭಿನವ 
ರಂಗನಾರ್ರ ಶಷಯರ  ಬ್ಬರು ನಡ ಸ್ುತಿತದದ ಶ್ರನಿವಾಸ್ಕ್ ರತ್ಕ ೆ ಭ ರಟ್ಟ ಕ  ಟ್ುಟ ಎರಡು ದಿನಗಳು ತಂಗಿದದರು. ನಾಲುೆ 
ಕ್ಶ.ಮಿರ ದ ರದಲಿಲ ತಪತಿಯಲಿಲ ಮಿಂದು ಅಭಿಗಮನ ಹಾಗು ಸ್ಂಜ್  ಹನ ಾರಡು ಆರತಿಗಳ ೂಂದಿಗ  
ಡ  ರಲ  ರತಸವದಲಿಲ ಊರಿನ ಭಕತರು ಪಾಲ  ೆಂಡಿದದರು. ಆ) ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ ಫತ್  ದವಾಾಜ್ಾ 
ಬ್ಡಾವಣ ಯಲಿಲ ಪ ರಿಯ ಸಾವಮಿ ಅಭಿನವ ರಂಗನಾರ್ರು ಮಂಗಳಾಶಾಸ್ನ ಮಾಡಿದದ ಶ್ರನಿವಾಸ್ ಕ್ ರತ್ 
ಜರಣ  ರಾದಾಧರವನುಾ ಎದುರು ನ  ರಡುತಿತತುತ. ಹ  ಸ್ ದ ರವಸಾಿನ ನಿಮಿಾಸ್ುವುದಕ್ಶೆಂತ ಜರಣಾವಾಗಿರುವ ಹಳ ಯ 
ದ ರವಸಾಿನಗಳನುಾ ಉದಾಧರ ಮಾಡುವುದು ಪುಣಯಕಾಯಾ ಎಂದು ಶಾಸ್ರ ಹ ರಳುವುದು – “ದ ರವಾಲಯಾನಾಮ್ 
ನಿಮಾಾಣಾತ್ ಪುಣಯಕ  ರಟ್ಟ ಫಲಂಲಭ ರತ್ ಜರಣಾಾಲಯಾನಾಂ ಉದಾಧರಂ ತತೀಃ ಪುಣಯತಮಂದಿದುೀಃ” ಎಂಬ್ 
ಉಕ್ಶತಯಂತ್  ಅಭಿನವ ವಾಗಿರಶರು 2003 ರ ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ಈ ಕ್ ರತ್ಕ ೆ ಪ್ರ್ಮ ಬಾರಿ ಭ ರಟ್ಟ 
ನಿರಡಿ ಶ್ವಣ ನಕ್ಷ್ತ್ಕ ೆ ಹ  ಂದುಕ  ಳುೆವಂತ್  ಕಾಯಾಕ್ಮವನುಾ ಹಮಿಮಕ  ಂಡರು. ಡ  ರಲ  ರತಸವ, ಹನ ಾರಡು 
ಆರತಿಗಳು, ನಾಲುೆ ಬ್ಗ ೆ ಪ್ಸಾದ ವಿನಿಯರಗ ವ ೈಭವದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಅಖಂಡ 
ಸ್ಹಸ್್ನಾಮ ಪಾರಾಯಣಕ ೆ ಶ್ರಗಳು ಕರ  ನಿರಡಿದರು. ಆಲಯ ಧಮಾದಶಾಗಳ ೂಂದಿಗ  ಮುಂದಿನ ಪ್ಗತಿ 
ಕಾಯಾಕ್ಮಗಳ ಬ್ಗ ೆ ಚ್ಚ ಾ ನಡ ಸಿದರು. ಭಗವತ್ ಸ್ನಿಾಧಿ, ಆಚಾಯಾ ಸ್ನಿಾಧಿಗಳ ಮಹಿಮಯಂದಲ ರ 
ಇದರ  ಂದಿಗ  ನಗರದಲಿಲದದ ಇನ ಾಹಲವಾರು ಕ್ ರತ್ಗಳು ಬ ಳಕನುಾ ಕಂಡವು. ಪಾದುಕಾ ಸ್ಹಸ್್ದಲಿಲ ದ ರಶಕರು 
ಈಅಂಶವನುಾ ಎತಿತ ಹಿಡಿಯುವರು “ಭಗವಂತನ ಸ್ಂಚಾರದ ಮಹಿಮಯಂದಲ ರ ಅಯರಧ ಯ ಚ ನಾಾಗಿ ಬ ಳ ಯತು” 
– “ರಘುರಾಜಧಾನಾಯ ಪ್ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ಕೆಿಮನಾದಕಾಷ್ಟರಾ ಪ್ಭಾಭಿೀಃ” (ಪ್ಕ್ಶರಣಾ ಪದಧತಿ). ಇ) ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ಮಠದ 
ಶಾಖ್ ಯ ಭ ಮಿಪೂಜ್  ಸ್ಂದಭಾದಲಿಲ ವಿಲಿಲವಳಮ್ ಅಳಗಿಯ ಸಿಂಗರ್ ಸಾವಮಿಗಳು ಹಿರಗ  ಸ್ಂಚಾರ 
ಮಹಿಮಯನುಾ ಹ ರಳಿದರು – “ಅಶವದ (ಹಯಗಿ್ರವ) ಸ್ಂಚಾರ (ಅನುಗ್ಹ) ದಿಂದಲ ರ ಇಂತಹ ಕಲಾಯಣ 
ಕಾಯಾಗಳು ನಡ ಯುವುದಾಗಿದ . ಸ್ಂಚಾರ ಅಶವದ ಸಾವಸ್ಿಯ ಲಕ್ಷ್ಣವ ರ ಆಗಿದ . ನಮಮ ಮಾಲ  ರಲನಿಗ  
ಪಾದುಕ ಯರುವುದರಿಂದಲ ರ ಸ್ಂಚಾರ ವಿಧಿತವಾಗಿದ . ಊರು ಗಾ್ಮ ಪಟ್ಟಣಗಳನುಾ ಸ್ಂಚ್ರಿಸಿ 
ಕಲಾಯಣಕಾಯಾಗಳನುಾ ಮಾಡಿ – ಗಾ್ಮರ ಗಾ್ಮರ ಚ್ ಗತ್ಾವ ಪದಕಮಲಂ ತ್ಾನ್ ಮಾಂ ಗೃಹಿರತ್ಾವ ಅಭಿರಕ್ಷ್ 
ಎಂದು ನೃಸಿಂಹಯತಿ ಆದಿವಣ್ ಶಠಕ  ರಪರಿಗ  ಉಪದ ರಶಸಿದರು”. ಈ)  ಹ ೈದರಾಬಾದ್ ಯಾತ್ ್ಗಳಲಿಲ ಹ  ರಗಿ 
ಬ್ರುವ ಎರಡ  ಸ್ಂದಭಾಗಳಲಿಲ ಕೃಷ್ಾಣನದಿರ ದಂಡ ಯ ಬಿರಚ್ಪಲಿಲಯ ಆಂಜನ ರಯ ಸಾವಮಿಯನುಾ, 
ಪಾಂಡಿಚ ರರಿಯಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಪಂಚ್ಮುಖ ಆಂಜನ ರಯ ಬ್ೃಹನ ಮತಿಾಯನುಾ ಬಿಡದ  ಸ ರವಿಸ್ುವರು. ಉ)  
ಗದಾವಲ್ ನಗರದಲಿಲ ಪರಕಾಲಸಾವಮಿಯ ಪರಂಪರ ಯ ೩೨ ನ ರಯ ಸಾವಮಿಗಳ ವಾಗಿರಶರ ಪೂವಾಾಶ್ಮ 
ಗೃಹಕ ೆ ಭ ರಟ್ಟರ ಹಾಗು ಅದ ರ ರಸ ತಯಲಿಲರುವ ಅಹ  ರಬಿಲಮಠಕ ೆ ಹ  ರಗುವರು. ಲಕ್ಷಿಮರಪುರಂಪ್ವಾಸ್ದಲಿಲ 
ರಂಗರಾಮಾನುಜ ಮಹಾದ ರಶಕರ ಅವತ್ಾರಸ್ಿಳವಾದ ಕ ರತ್ಾಂಡಪಟ್ಟಟಗ . ಚ ನ ಾೈ ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ 
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ಆಳಾವಪ ರಾಟ ಯಲಿಲರುವ ಆಂಡವನ್ ಹಾಗು ದ ರದ ಬ್ಡಾವಣ ಯಲಿಲ ಸ ರಲ ಯ ರಿನಲಿಲರುವ ಅಹ  ರಬಿಲಮಠದ 
ಸಾವಮಿಗಳನುಾ ಸ ರವಿಸ್ುವವರು. ಯಾತ್ ್ಗಳಲಿಲ ವಾಹನವನುಾ ಹತುತವುದಕ ೆ ಮುಂಚ  ಶ್ರಗಳು 
ಯಾತ್ಾ್ಸಾಫಲಯಕಾೆಗಿ ಹಯಗಿ್ರವ ವಾಹನವನುಾ ಪ್ದಕ್ಷಿಣ  ಮಾಡಿ ಎಲಲರ  ಬ್ಂದು ವಾಹನವನುಾ ಹತಿತ 
ಕುಳಿತಿದಾದರ ಯಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ  ಳುೆತಿತದದರು. ದ ರಶಕರ ಉಕ್ಶತಯಂದು ಇದಕ ೆ ಒತುತ ಕ  ಡುವುದು – 
“ಯಶಸಿವರಕಾಯಾಕ ೆ ದ ೈವಬ್ಲ, ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ಹ, ಪುರುಷ ಪ್ಯತಾ ಬ ರಕು. ಆಗಲ ರ ಸಾಹಚ್ಯರಾ 
ಉಂಟಾಗುವುದು.” – “ಸಾಹಸ್ಚ್ಯಾಂ ಇತಿಂ ಪ್ತಿಪನ ಾ ಇವ ದ ೈವಪಶರುಷ್ ರ” (ದವಂದವ ಪದಧತಿ).  
 
ಪಶಿಮ ದ ರಶ – ಎಂದರ  ಹಾಸ್ನ ಜಲ ಲಯ ಹುಳಿಕಲುಲ, ರಾಮನಾರ್ಪುರ, ಹುಲುಗುಂಡಿ, ಬ್ಯಲಹಳಿೆ, ಮಗ ೆ, 
ಮಾದಿರಹಳಿೆ, ಗದವಳಿೆ, ಸಾಲಗಾ್ಮ ಮುಂತ್ಾದ ಊರಿನ ಮಕೆಳು ಶ್ರಗಳಿಗ  ತುಂಬಾ ಅಭಿಮತ. ಅವರಲಿಲರುವ 
ಶ್ದ ಧ, ಭಕ್ಶತ, ಐಕಯತ್ , ಸ್ಹಕಾರ ಮನ  ರಭಾವಗಳ ರಶ್ರಗಳ ಅಭಿಮತಕ ೆ ಕಾರಣ. ಸ್ಂಯುಕತವಾಗಿರುವ ಈ 
ಊರುಗಳ ಭಕತರು ಮಠದ ಕಾಯಾಕ್ಮಗಳಲಿಲ ಬಿಡದ  ಪಾಲ  ೆಳುೆವುದು ಅವರ ಭಕ್ಶತಯ ಪಾ್ಕಾರವ ರ ಆಗಿದ . 
ಸಾಂದಭಿಾಕವಾಗಿ ಪಾದುಕಾ ಸ್ಹಸ್್ದ ಸ್ುಭಾಷ್ಟತ ಪದಧತಿಯಲಿಲ ಬ್ರುವ ಶ ್ ಲರಕ ಇಲಿಲ ಉಲ ಲರಖ್ಾಹಾ – “ಸ್ಜೆನರು 
ತಮಮ ಸ್ಿಳ, ಪರಸ್ಳಿ ಎಂಬ್ ಭ ರದವಿಲಲದ  ಎಲಿಲದದರ  ತಮಮ ಅನಘವಾದ ವೃತಿತಯಾದ ಭಗವತ್ ಸ ರವ ಯನುಾ 
ಬಿಡರು” – “ಸ್ಂತೀಃ ಸ್ವದ ರಶ ಪರದ ರಶ ವಿಭಾಗ ಶ್ನಯಂ ಹಂತೀಃ ಸ್ವವೃತಿತಮನರ್ಘಂ ನ ಪರಿತಯಜಂತಿರ”. 
 
2007 ರಲಿಲ ಪಾವಗಡದ ಸ್ಮಿರಪದ ಕೃಷ್ಾಣಪುರದ ಶ್ರನಿವಾಸ್ ಪ್ತಿಷ್ಾಾಪನ  ಮಹ  ರತಸವದಲಿಲ ಶ್ರಗಳ ಆದ ರಶದ 
ಮರರ ಗ  ಬ ಳಗಿನ ಜ್ಾಮವ ರ ಬ ಂಗಳೂರನುಾ ನಿಗಾಮಿಸಿ ಮಧುಗಿರಿ ಶ್ರನಿವಾಸ್ ಕ್ ರತ್ದಲಿಲ ಅಭಿಗಮನ ಆರಾಧನ  
ಜರುಗಿತು. 
 

ಗಣಾರ ಆಹ್ಾವನ 
೧) 1993-94 ೪೫ನ ರಯ ಅಳಗಿಯ ಸಿಂಗರ್ ಸಾವಮಿಗಳು ಅಹ  ರಬಿಲ ಮಠದ ೬ನ ರಯ ಶತಮಾನ  ರತಸವದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಅಭಿನವ ವಾಗಿರಶರನುಾ ಆಹಾವನಿಸಿದರು. ೩ ದಿನಗಳ ಮುಖ್ಾಂನಲಿಲ ಮರಲಿನ ಅಹ  ರಬಿಲ ಉಗ್ 
ನೃಸಿಂಹ ಸ್ನಿಾಧಿಯಲಿಲ ಅಭಿಗಮನ, ಸ್ಂಜ್  ಕ ಳಗಿನ ಪ್ಹಾಲದ ವರದ ಸ್ನಿಾಧಿ ರಸ ತಯಲಿಲರುವ ಮಠದಲಿಲ 
ಡ  ರಲ  ರತಸವ, ಮಾರನ ರಯ ದಿನ ಬ ಳಗ ೆ ಮಾಲ  ರಲ ಸ್ನಿಾಧಿಯಲಿಲ ಆಸಾಿನ ವಿದಾವನ್ ಈ. ಎಸ್. 
ವರದಾಚಾಯಾರಿಂದ ನೃಸಿಂಹರ ಪದ ಬ್ಗ ೆ ಉಪನಾಯಸ್ವಿತುತ. ಅಭಿನವ ವಾಗಿರಶರು ೯ ಸ್ನಿಾಧಿಗಳ ಪ ೈಕ್ಶ ೫ ನುಾ 
ಮಾತ್, ಅದರಲ ಲ ಛತ್ವಟ್ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ನಿಾಧಿಯಲಿಲ ವಿಶ ರಷವಾಗಿ ಸ ರವಿಸಿದರು. ನಿತ್ಾಯರಾಧನ ಗಾಗಿ ಗಂಧದ 
ಕ  ರಡುಗಳನುಾ ಸ್ಮಪಾಸ್ಲಾಯತು. ರಂಗಪ್ಯ ಸಾವಮಿಗಳು ಈಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ಪಾಲ  ೆಂಡಿದದರು. ೨) 1998 
ತಿರುವಳೂೆರ್ ಕ್ ರತ್ದ ಸ್ಂಪ್್ರಕ್ಷ್ಣ ಗಾಗಿ ೫ ದಿನಗಳ ಪ್ವಾಸ್. ಇದರಲಿಲ ೧ ದಿನದ ಶ್ರಮುಷಣಂ 
ಪ್ವಾಸ್ವೂಸ ರರಿದ . ೩) ಶ್ರಪ ರುಂಬ್ ದ ರಿನ ದ ರಶಕ ಸ್ನಿಾಧಿಯ ಉದಾಾಟ್ನಾ ಸ್ಮಾರಂಭಕ ೆ ರಂಗಪ್ಯ 
ಸಾವಮಿಗಳು ಪಾಲ  ೆಂಡಿದದರು. ೪) 1997 ಚ ನ ಾೈನ ಪ್ರ್ಮ ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ಸಾವಮಿಗಳ ಆಗಮನವನ ಾರ 
ನಿರಿರಕ್ಷಿಸ್ುತಿತದದವರ ಪ ೈಕ್ಶ “ಸ ರವಾ ಸಾವಮಿ” ಎಂದು ಪ್ಸಿದಧರಾಗಿದದ ಶ್ರನಿವಾಸ್ ರಾಘವಾಚಾಯಾರ  ಒಬ್ಬರು. 
ವಿಲಿಲವಾಕೆಂನಲಿಲ ಇವರು ನಡ ಸ್ುತಿತದದ ಹಯಗಿ್ರವ ದ ರವಸಾಿನದಲಿಲ ಡ  ರಲ  ರತಸವ, ೧೨ ಆರತಿಗಳು, ಶ್ರಗಳಿಂದ 
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ಉಪನಾಯಸ್ ಜರುಗಿತು. ಸ ರವಾ ಸಾವಮಿಗಳು ಹ  ರಡಿಸಿರುವ ದ ರಶಕ ಸ ರವಾ ಪತಿ್ಕ , ದ ರಶಕ ದಶಾನ ಡ ೈರಿ, 
ನಡ ಸ್ುತಿತರುವ ದ ರಶಕ ಸ್ಂಶ ್ ರಧನಾ ಕ ರಂದ್ – ಇವುಗಳ ಬ್ಗ ೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿರಡಿ ಇವು ದ ರಶಕ ಸ್ಂಪ್ದಾಯಕ ೆ 
ಎಷಟರಮಟ್ಟಟಗ  ಸ್ಹಕಾರಿಯಾಗಿದ  ಎಂಬ್ುದನುಾ ವಣಿಾಸಿದರು. ೫) 1997 ಸಿರತ್ಾರಾಮಸಾವಮಿ ಎಂಬ್ ಗೃಹಸ್ಿರ 
ನಿವಾಹಣ ಯಲಿಲರುವ ಸಾವಿರ ವಷಾಗಳ ಪುರಾಣ ರತಿಹಾಸ್ವಿರುವ ತಿರುಮಲ ೈವ ೈಯಾವೂರ್ ಗಾ್ಮದ 
(ಮಧುರಾಂತಕಂ ಇಂದ ೧೦ ಕ್ಶ.ಮಿರ ದುರ)  ಶ್ರನಿಕ ರತನ ಎಂಬ್ ಬ ಟ್ಟದ ಶ್ರನಿವಾಸ್ ಕ್ ರತ್ಕ ೆ ೨ ದಿನಗಳ ಭ ರಟ್ಟ. 
ಇಲಿಲಯ ೨ ವಿಶ ರಷಣಗಳು ಶ್ರಗಳನುಾ ಆಕಷ್ಟಾಸಿದುವು – ಅ) ಶಾ್ವಣಮಾಸ್ದಲಿಲ ಚ ನ ಾೈ ಹಾಗು ಇದರ ಸ್ುತತಲ  
ಇರುವ ಭಕತರು ಹರಕ  ಹ  ತುತ ಪಾದ ಸ್ಂಚಾರವನ ಾರ ಮಾಡುವರು. ಆ) ಅತಿಮಾನಷ ಹರಕ  – ನಾಲಗ ಯ ಮರಲ  
ಕಪೂಾರ ಬ ಳಗಿಸಿಕ  ಂಡು ಎರಡು ಕ ೈಗಳಲಿಲಯ  ಸ ರವಾದ್ವಯಗXಇರುವ ತಟ ಟಯನುಾ ಹಿಡಿದುಕ  ಂಡು ಬ ಟ್ಟ 
ಹತುತವರು. ೬) ಅರಯರ್ ರಾಮಭಾರತಿಯವರ ಆಹಾವನದ ಮರರ ಗ  ಚ ನ ಾೈನ ಜಲಡಾಂಪಟ್ಟಟ ಬ್ಡಾವಣ ಯ 
ಶಠಕ  ರಪದಿವಯ ಪ್ಬ್ಂಧ ಪಾಠಶಾಲ ಗ  ೨ ದಿನಗಳ ಭ ರಟ್ಟ. ಆಳಾವರರ ಆಯದ ಪಾಶುರಗಳಿಂದ ಸ್ಂಗಿರತ, ತ್ಾಳ, 
ಅಭಿನಯದ  ಂದಿಗ  ಅರಯರ್ ಎಲಲರನ ಾ ರಂಜಸಿದರು. ೭) ಸಾವಮಿಗಳು ಚ ನ ಾೈನಲಿಲ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲ ಲಾಲ 
ಪಾಂಡಿಚ ಿರರಿಯ ಶ್ರವ ೈಷಣವ ಸ್ಭ ಯ ಸ್ದಸ್ಯರು ತತಷಣ ಚ ನ ಾೈಗ  ಧಾವಿಸಿ ಶ್ರಗಳನುಾ ಆಹಾವನಿಸ್ುವರು. ನಿವೃತತ 
ನಾಯಯಾಧಿರಶರ , ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ, ವಕ್ಶರಲರ  ಹಾಗು ವಾಯಪಾರಸ್ಿರ  ತುಂಬಿರುವ ಈಸ್ಮಿತಿ ಸ್ತಸಂಗವ ಂದ ರ 
ಎಲಲರ ಅಭಿಪಾ್ಯ. ಇವರ ಕಾಯಾಾಚ್ರಣ  ಶ್ರಗಳಿಗ  ತುಂಬಾ ಮಚಿಿಗ ಯಾಗಿದ . ಹಲವಾರು ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ  
ಬಿಡಾರಕಾೆಗಿ ವರದರಾಜತಿರುಮಾಳಿಗ ೈ ಎಂಬ್ ವಸ್ತಿಗೃಹ ಏಪಾಾಡಾಗಿದ . ೮) ಹ ೈದರಾಬಾದ್-ಗ  ರಲ  ೆರಂಡಾ 
ಮಾಗಾದಲಿಲ ತ್ ಲಂಗಾಣಾ ತಿರುಪತಿಯಂದ ರ ಪ್ಸಿದಧವಾದ ಚಿಲಕ ರ್ ವ ರಂಕಟ ರಶಕ್ ರತ್ಕ ೆ ಶ್ರಗಳು ಇದುವರ ಗ  
೨ ಬಾರಿ ದಯಮಾಡಿಸಿರುತ್ಾತರ . ಈ ಕ್ ರತ್ದ ವ ೈಶಷಟಯಗಳು ಶ್ರಗಳನುಾ ಆಕಷ್ಟಾಸಿವ . ಅ) ದಿನಂಪ್ತಿ ೨೦೦೦ 
ಸಾವಿರ ಭಕತರು ಬಿಡದ  ಗ  ರವಿಂದನಾಮಾವಳಿಯಂದಿಗ  ಒಳ ಹಾಗು ಹ  ರ ಪಾ್ಕಾರಗಳಲಿಲ ಮಹಾ 
ಪ್ದಕ್ಷಿಣ ಯನುಾ ಮಾಡುವರು. ಇದು ಒಂದು ಯಜ್ಞವ ಂದ ರ ಅಚ್ಾಕರು ಹ ರಳುವರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದ ರವರಿಗ  
“ಸ್ುತುತ-ಶ್ರನಿವಾಸ್” “ಪ್ದಕ್ಷಿಣ  ಪ್ಭು” ಎಂಬ್ ಹ ಸ್ರುಗಳಿವ . ಆ) ಯಾವುದ ರ ಅಜಾತಸ ರವ ಗ  ಶುಲೆವಿಲಲ. 
ಇ)  ವಿದ ರಶಗಳಿಗ  ಹ  ರಗುವವರ ಹರಕ  ಪಾ್ರ್ಾನ ಗಳ ಮಹಾ ಪೂರದಿಂದ ಈ ದ ರವರಿಗ  ವಿಸಾ-ವ ರಂಕಟ ರಶ 
ಎಂಬ್ ಹ ಸ್ರಿದ . ಈ) ವಿಶ ರಷವಾಗಿ ಆಲಯಾಗಮಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ವಿಚಾರದ ಬ್ಗ ೆ ಈ ದ ರವಸಾಿನದ 
ಮುಖಯಸ್ತರು “ವಿಮಾನ ಅಚ್ಾನ ಕಲಪ” (VAK) ಎಂಬ್ ತ್ ಲುಗು ಆಂಗಲ ಲ ರಖನ ಗಳ ಪತಿ್ಕ ಯನುಾ ಹ  ರಡಿಸಿದಾದರ . 
೯) ಧಮಾಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಹಾವನದ ಮರರ ಗ  ಯಾದಗಿರಿ ನೃಸಿಂಹ ಕ್ ರತ್ಕ ೆ ಭ ರಟ್ಟ. ಇಲಿಲಯ ವಿಶ ರಷ – ಅ) 
ನಿಂತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲಿಲ ರಜತ ಲಕ್ಷಿಮರನೃಸಿಂಹ ಮ ತಿಾ. ಎಲಾಲ ಕ  ರಮಿನವರು ಇದರ ಚಿತ್ಪಟ್ವನುಾ 
ಮನ ಯಲಿಲಟ್ಟಟರುವರು. ಆ) ಗುಹ ಯಲಿಲ ಉಗ್, ಯರಗ, ಲಕ್ಷಿಮರನೃಸಿಂಹ ಮ ತಿಾಗಳು, ಬ ರರ  ಸ್ನಿಾಧಿಯಲಿಲ 
ಬ್ಂಡ ಯಲಿಲಯರ ಕ ತತಲಪಟ್ಟ ಗಂಡಭ ರರುಂಡ ನೃಸಿಂಹಮ ತಿಾ. ಈ ರ ಪದಲಿಲ ಶವನ ಶರಭಾವತ್ಾರ 
ಕ  ನ ಗ  ಂಡಿತು ಎಂದು ಅಚ್ಾಕರು ಹ ರಳುವರು. ೧೦) ಹಿರಗ  ನಿಂತ ಭಂಗಿಯಲಿಲರುವ ನೃಸಿಂಹ ಮ ತಿಾ 
ಬ ಂಗಳೂರಿನಿಂದ ೪೫ ಕ್ಶ. ಮಿರ ದ ರದ ಸ್ುಗೆನ ಹಳಿೆ ಕ್ ರತ್ದಲಿಲದ . ೨೦೦೮ ರಲಿಲ ಶ್ರಗಳು ೨ ದಿನಗಳಮಟ್ಟಟಗ  
ಇಲಿಲ ದಯಮಾಡಿದದರು. ೧೧) ಲಕ್ಷಿಮರಪುರಂ ಸ್ಮಿರಪ ಕರಮನಪಲಿಲ (ಕರಂಬ್ಟ್ಟಟ) ವ ರಂಕಟ ರಶಕ್ ರತ್ಕ ೆ 
ಕುಂಭಾಭಿಷ್ ರಕಕಾೆಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪ್ವಾಸ್. ೧೨)  ಬ ಂಗಳೂರಿನ ಸ್ುತತಮುತತಲಿರುವ ಮಲ ಲರಶವರಂನ ಕೃಷಣ 
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ದ ರವಸಾಿನ, ಯಲಹಂಕ, ವಿಜಯಪುರ, ಕ್. ಆರ್ ಪುರಂ ನ ವ ರಂಕಟ ರಶ ಕ್ ರತ್ಗಳ ಸ್ಂಪ್್ರಕ್ಷ್ಣ  ಹಾಗು 
ಬ್್ಹ  ೇತಸವಗಳಲಿಲ ಪಾಲ  ೆಳುೆವರು. 
 

ಕಷಟಕಾಪಚಣಾಗಳೂ ಸ್ಮಸ್ೆಾಗಳೂ 
ಹಿಂದಿನ ಸಾವಮಿಗಳ ಯಾತ್ ್ಯಂತ್ ಯರ ಅಭಿನವ ವಾಗಿರಶರ ವಿಜಯಯಾತ್ ್ಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕ  ರತ್ ಯ 
ಸ್ಮಸ ಯಯಂದಿಗ  ಆರಂಭಗ  ಂಡಿದುದ ಅಹಿತಕರ ಸ್ಂಗತಿಯರಸ್ರಿ. ಒಳಗ  ಹ  ರಗ  ತಿರವ್ವಾಗಿ ಕಾಡಿಸ್ುವ 
ಸ್ಮಸ ಯಯದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಯಾಗಳ ಒತತಡ, ಗಾತ್, ವಾಯಪತ ಕ ಲವ ರ ಕ ೈಂಕಯಾಪರರಮರಲ  ಬಿರಳುವುದು. 
ಬಿಡಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಿಳದಲಿಲರುವ ಭಕತರ ಸ್ಹಾಯ ಅನಿವಾಯಾವಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ಬ್ಲವಾದ ಸ್ಮಸ ಯಯಂದ 
ಇತರ ಸ್ಮಸ ಯಗಳ ಗ  ರಜಲುಂಟಾಗುವುದು –  
೧) ವಿಳಂಬ್ ಒಂದಲಾಲ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂರ್ದುದ. ವ ರಳಾ ನಿಯಮವನುಾ (time schedule) 
ಪಾಲಿಸ್ಲಾಗದು. ಇದಕ ೆ ಕಾರಣವಿಲಲದ ಯಲಲ. ಅ) ಡ  ರಲ  ರತಸವಗಳ ಒತತಡ – ದಿನಕ ೆರಡು 
ಡ  ರಲ  ರತಸವಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಸ ಯಯರದು. ಮ ರು ಅರ್ವಾ ನಾಲುೆ ಡ  ರಲ  ರತಸವಗಳಲಿಲ ವಿಳಂಬ್ದಿಂದ 
ಹಿಂತಿರುಗುವುದು ಮಧಯರಾತಿ್ಯರ. ಒಮಮ ಭಕತರ ಮನ ಯಲಿಲ ಮಡಿಯಲಿಲದದ ಆರಾಧಕರನುಾ ಯಾರ  ರ 
ಸ್ಪಶಾಸಿಬಿಟ್ಟರು. ಪುನೀಃ ಅವರು ಸಿದಧವಾಗಬ ರಕಾದರ  ಮುಕಾೆಲು ಘಂಟ ಗಳ ಕಾಲ ಬ ರಕಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ 
ಡ  ರಲ  ರತಸವ ವಿಳಂಬ್ಗ  ಂಡಿತು. ಒಬ್ಬ ರ ೈತರ ಮನ ಗ  ಕಾಗಾತತಲ ಯ ವಾತ್ಾವರಣದ  ಂದಿಗ  ಹ  ರಗಿ 
ಸ್ಂಪುಟ್ವನುಾ ಉಯಾಯಲ ಯ ಮರಲಿಟ್ುಟ ಹಣುಣಹಾಲು ನಿವ ರದನ , ಮಂಗಳಾರತಿಯಂದಿಗ  ಮುಗಿಸಿ, 
ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ರಾತಿ್ ೧೨ ಘಂಟ  ಮಿರರಿತುತ. ಆ) ಉಪನಾಯಸ್ ಪ್ಶ ್ ಾರತತರಗಳು ಇ) ಇತರ ಕಾಯಾಕ್ಮಗಳು. 
ಉದಾಹರಣ ಗ  ಉತತರ ಭಾರತದ ಪ್ವಾಸ್ದಲಿಲ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಬ್ರ  ರಡಾ ಹ ದಾದರಿಯಲಿಲರುವ 
ಸಾವಮಿನಾರಾಯಣಾಶ್ಮಕ ೆ ಭ ರಟ್ಟ ಕ  ಟ್ುಟ, ಬ್ರ  ರಡಾ ಪಟ ರಲರ ಗೃಹಕ ೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ರಾತಿ್ ೧೨ ಘಂಟ . 
ಅಂದು ಶುಕ್ವಾರ ಖಡಾಡಯವಾಗಿ ೧೨ ಮಂಗಳಾರತಿಗಳು ಆಗಲ ರಬ ರಕಾದುದ. ಈ) ಸಾರಿಗ  ಒತತಡ, ಸಿಗಾಲೆಳು, 
ರ ೈಲ ವರ ಕಾ್ಸಿಂಗ್ ಗಳು ಹಾಗು ವಾಹನದಲಿಲ ತ್ಾಂತಿ್ಕ ತ್  ಂಡರ . ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮುಂಬ ೈ ಚ ನ ಾೈನಲಿಲ 
ಒಂದ ರಡು ಡ  ರಲ  ರತಸವಗಳು ರದಾದಯತು. ಉ)  ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿನಾಯಸ್ – ೫ – ೬ ಅಂತಸಿತನ ಮರಲಿರುವ 
ಗೃಹಗಳಲಿಲ ಡ  ರಲ  ರತಸವ, ಹಳ ಯಕಾಲದ ಸ್ುರುಳಿಯಂತಿರುವ ಹಂತಗಳನುಾ ಹತಿತಹ  ರಗುವಾಗ, ತಲ ಯ 
ಮರಲಿರುವ ಪೂಜ್ಾಸಾಮಗಿ್ಗಳ ಪ ಟ್ಟಟಗ ಗಳನುಾ ತಗುಲಿಸಿಕ  ಂಡ ರ ಹ  ರಗಬ ರಕು. ಊ) ರಸ ತಯು ತುಂಬ್ 
ಚಿಕೆದಾಗಿದಾದಗ ಒಬ  ಬಬ್ಬರಾಗಿ ತಲ ಯಲಿಲ ಸಾಮಾನುಗಳ ೂಂದಿಗ  ನಡ ದುಕ  ಂಡ ರಹ  ರಗಬ ರಕು. ಋ) ಚ ನ ಾೈನ 
ಪಶಿಮ ಮಾಂಬ್ಳಂನ ಗೃಹಸ್ತರ ಮನ ಯಲಿಲ ಒಂದ ರ ಕ  ಠಡಿಯ ಇಕೆಟ್ಟಟನಲಿಲಯರ ದ ರವರಸ್ನಿಾಧಿ, ಸಾವಮಿ ಸ್ನಿಾಧಿ 
ಹಾಗು ಭಕತರ ಸ್ನಿಾಧಿಯದುದ ತುಂಬಾ ಸ್ಿಳಾಭಾವ ಉಂಟಾಯತು. ಇಂತಹ ಎಷ್  ಟರ ಪ್ಸ್ಂಗಗಳಲಿಲ ಮಠದ ಎರಡು 
ಘಂಟ ಗಳನುಾ ಸ ರವಿಸ್ಲಾಗಲಿಲಲ. ಎ)  ವಿಳಾಸ್ದ ಪರದಾಟ್ – 2011 ರಲಿಲ ಲಕ್ಷಿಮರಪುರಂ ನ ಕರಂಬ್ಟ್ಟಟ ವ ರಂಕಟ ರಶ 
ಕ್ ರತ್ವನುಾ ಸ ರರಬ ರಕಾಗಿದುದ ರಾತಿ್ ೦೮೩೦ಕ ೆ. ಈ ಕ್ ರತ್ಕ ೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹ  ರಗಿದದರ , ಬ ರರಾವುದ  ರ 
ದಾರಿಯಲಿಲ ತುಂಬಾ ದ ರ ಹ  ರಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ದ, ದಾರಿಯುದದಕ ೆ ಕ ರಳಿಕ  ಂಡು ಲಕ್ಷಿಮರಪುರಂ ತಲುಪ ಅಲಿಲ 
ಕರಂಬ್ಟ್ಟಟ ವಿಳಾಸ್ ಹುಡುಕುವುದು ಇನ ಾವಿಳಂಬ್ವಾಗಿ ಸ ರರಿದಾಗ ರಾತಿ್ ೧೦೦ ಘಂಟ . ಏ) 
ಪೂಜ್  ರಪಕರಣಗಳ ಪೂರ ೈಕ  – 2010 ರ ಹ ೈದರಾಬಾದು ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ಉಪಪಲ್ ಮಠದ ಶಾಖ್ ಯು ನಗರದ 
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ಸ್ರಹದಿದಗ  ದ ರವಿರುವುದರಿಂದ ತುಲಸಿರ ಪುಷ್ಾಪದಿ ದ್ವಯಗಳು ನಗರದಿಂದಲ ರ ಬ್ರಬ ರಕು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 
ಅಭಿಗಮನ ಆರಾಧನ  ವಿಳಂಬ್ಗ  ಂಡಿತು. ಆಲವಾಲಾ ಬ್ಡಾವಣ ಯಲಿಲ ೧ ದಿವಸ್ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿದಾದಗ, 
ಎಲಿಲಯ  ತುಳಸಿ ದ  ರಕಲಿಲಲ. ಖ್ಾಯತ ವ ರದವಿದಾವನ್ ಶ್ರ ಪಾಂಡುರಂಗಾಚಾಯಾರು ಹಿರಿಯ ಅಚ್ಾಕರಿಗ  
“ಪರವಾಗಿಲಲ ಬಿಡಿ ದಿವಯದ ರಹ ಸ ರವ  (ತಿರುಮರನಿ ಸ ರವ )  ಆಯತು” ಎಂದು ತ್ ಲುಗಿನಲಿಲ ಹ ರಳಿದರು. ಇವರ 
ಚಾಟ  ರಕ್ಶತಗ  ದ ರಶಕರ ಸ್ುತತಿಯಂದು ಒತುತಕ  ಡುವುದು. ನಿನಾ ಪೂಜ್ ಯಲಿಲ ಪುಷಪಗಳು ತ್ಾನ ರ ಏಕ ? ತುಳಸಿಯ  
ಬ ರಕ್ಶಲಲ, ಗರಿಕ  ಹುಲುಲ ದ ರದಲಿಲಯರ ಇರಲಿ. ನಿನಾ ದಿವಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ಹ ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ುತಿತದದರ  ಸಾಕು - “ಕ್ಶಂ 
ಪುಷ್ ಪೈೀಃ ತುಲಸಿರದಲ ೈರಪ ಕೃತಂ ದ ವಾಾಪ ದ ರ ರಸಿಿತ್ಾ | ತವತ್ ಪೂಜ್ಾಸ್ು ಮುಕುಂದ ಪಾದು ಕೃಪಯಾ ತವಂ 
ಕಾಮಧ ರನುಸ್ಸತ್ಾಂ || ...” (ಪುಷಪ ಪದಧತಿ). ಇದಾದ ಮಾರನ ಯ ದಿನವ ರ ಪಾಂಡುರಂಗಾಚಾಯಾರ 
ವ ರದಭವನದಲಿಲ ಡ  ರಲ  ರತಸವ ಜರುಗಿತು.  
೨) ತಿರರ್ಾಪೂರ ೈಕ ಗಾಗಿ ಬಾವಿ ನಿರರಿನ ಪರದಾಟ್ – ೨೦೦೨ ಚಿತ ತರಿನ ಪ್ವಾಸ್ದಲಿಲ ೪ ಕ್ಶ. ಮಿರ ದ ರದ 
ಕಾಲುದಾರಿಯಲಿಲದದ ಬಾವಿ ನಿರರಿನಲಿಲ ಮಿಂದು ನಾಲಾೆರು ಕ  ಡಗಳಲಿಲ ತುಂಬಿಕ  ಂಡು ಮಠದ ವಾಹನದಲಿಲ 
ತರಲಾಯತು. 1997 ಚ ನ ಾೈ ನ ಮಡಿಪಾಕೆಂ ಬ್ಡಾವಣ ಯಲಿಲ ಟಾಯಂಕ್ ಬ ಡ್ ನ ನಿರರು ಪೂಜ್ ಗ  ಅನಹಾ ಎಂದು 
ನಿಧಾರಿಸಿ, ಇದಕ ೆ ಹಿಂದ  ಇಳಿದುಕ  ಂಡಿದದ ಬಿಡಾರದಿಂದ ತಿರರ್ಾವನುಾ ತಂದು ಪೂಜ್ಾ ಕಲಾಪಗಳನುಾ 
ಆರಂಭಿಸ್ಲಾಯತು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಪಟ ರಲರ ಮನ ಯಲಿಲ ಬಾವಿ ಇಲಲ. ನಾಲುೆ ಕ್ಶ. ಮಿರ ದ ರದಿಂದ ತುಂಬಾ 
ಹಿರಿಯ ಆರಾಧಕರು ಬ್ಂಡ ಗಲುಲಗಳನುಾ ಇಳಿದು ಕ  ಡಗಳಲಿಲ ತಿರರ್ಾ ತರುವುದು ಪ್ಯಾಸ್ ಕಾಯಾವಾದದರಿಂದ 
ಮನ ಯ ಮುಂದ ಯರ ಶಾಸ  ರರಕತರಿರತಿಯಲಿಲ ಬ ರರ  ವಯವಸ ಯಿನುಾ ಮಾಡಲಾಯತು. 
೩) ಮಠದ ಶಾಖ್ ಗಳು ಬ್ರುವುದಕ ೆ ಮುಂಚ  ಬಿಡಾರ ಸ್ಮಸ ಯ ಭ ತ್ಾಕಾರವಾಗಿತುತ. 1997 ರಿಂದ 2008 ರ 
ವರ ಗ , ಚ ನ ಾೈ ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ಆಳಾವರ್ ಪ ರಟ ಯ ಆಂಡವನ್ ಆಶ್ಮದಲಿಲ ೧೫ ದಿನಗಳು, ಓರಿಯಂಟ್ಲ್ ಶಾಲ , 
ನಂಗನಲ ಲರ್, ಮೈಲಾಪುರದ ದ ರಶಕ ಸ್ನಿಾಧಿ ಹಾಗು ಭಕತರ ಮನ ಗಳಲಿಲ ಎರಡ ರಡು ದಿನಗಳು ಕಾಲ 
ಕಳ ದಿದಾದಯತು. ಹಿರಗ ಯರ ಹ ೈದರಾಬಾದು ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ 2010 ರ ವರ ಗ  ಅಹ  ರಬಿಲಮಠ, ಪಶಿಮ ಮರ ರಡ್ 
ಪಳಿೆಯ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮರ ದ ರವಸಾಿನ (ಆಂಡವನ್ ಆಶ್ಮ), ಕಪಾರ, ಆಲವಾಲ ಬ್ಡಾವಣ  ಹಾಗು ಭಕತರ ಗೃಹಗಳಲಿಲ 
ಬಿಡಾರ ಮಾಡಲಾಯತು. ನ ತನ ಶಾಖ್ ಗಳ ಉತಪತಿತಯಂದ ಬಿಡಾರ ವಯವಸ  ಿ ಹಾಗು ತತಸಂಬ್ಂಧಿತ 
ಸ್ಮಸ ಯಗಳು ಬ್ಗ ಹರ ದಿದ . 
 

ನ ತನ ಶಾಖೆಗಳು 
ಯತಿರಂದ್ರ ಯಾತ್ ್ಗಳ ಸ್ರಪಣಿಯಲಿಲ ಎರಡು ಗಮನಾಹಾ ಪ್ಯರಜನಗಳನುಾ ಹ ರಳಲು 
ಸ್ಂತ್  ರಷವಾಗುವುದು – ೧) ಶ್ರಮದಭಿನವ ರಂಗನಾರ್ರು ಪ ರಿಯಸಾವಮಿಗಳ ಂದ ರಭಕತರ ಅನಿಸಿಕ . ಇವರನುಾ 
ಕಂಡರ , ಇವರ ವಿಷಯ ಕ ರಳಿದರ  ಭಕತರಲಿಲ ತವರಾತಿಶಯವಾದ ಭಕ್ಶತಯುಂಟಾಗುವುದು. ೫೦-೬೦ ರ ದಶಕದಲಿಲ 
ಒಂದ ರಡು ಬಾರಿ ಹ ೈದರಾಬಾದು ಯಾತ್ ್ಯನುಾ ಕ ೈಗ  ಂಡಿದಾದರ . ೭೦ ರ ದಶಕದಲಿಲ ಶ್ರಮದಭಿನವ 
ರಾಮಾನುಜರು ಇಲಿಲ ಒಂದು ೧೦ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅಭಿನವ ವಾಗಿರಶರ 
2003 ರ ಯಾತ್ ್ಯವರ ಗ  ಭಾರಿರ ಅಂತರವಿದುದ ಶಷ್ಾಯಜಾನ  ಬ ರರ ಡ ಗಳಲಿಲ ಚ್ದುರಿತು. ನ ತನ ವಾಗಧಿರಶರ 
ಆರು ಬಾರಿ ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ಶಷ್ಾಯಜಾನ ಯ ನವಿರಕರಣ ಚ ನಾಾಗಿಯರಸಾಗಿದ . 
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ಶಾಖ್ ಗಳದಾವರಾ ಈ ಮಹಾಸ್ಂಸಾಿನದ ವಾಯಪತಯ ಬ್ಗ ೆ, ಎಲಲ ಯತಿಗಳು ತಂತಮಮ ಅಭಿರಚ ಛಯನುಾ 
ವಯಕತಪಡಿಸಿರುತ್ಾತರ . ಕಳ ದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಯರಜನ  ತ ಗುಯಾಯಲ ಯಲಿಲದುದ ಕ  ನ ಗ ಬ ಳಕು 
ಕಂಡಿತು. ಅಭಿನವ ಯತಿರನದಿರ ನ ರತೃತವದಲಿಲ ಮಠದ ಶಾಖ್ ಗಳು ಉದಯಸಿರುವುದು ದಿಗಿವಜಯಯಾತ್ ್ಯ 
ಪತ್ಾಕ ಯರ ಸ್ರಿ. ಟ್ಟವಿರಎಸ್ ನ ಖ್ಾಯತ ಕ ೈಗಾರಿಕ  ರದಯಮಿ ವ ರಣುಶ್ರನಿವಾಸ್ನ್ ಚ ನ ಾೈ ಶಾಖ್ ಗ  ಭ ರಟ್ಟ ಕ  ಟಾಟಗ 
The flagship of Parakala matham ಎಂದಿದದರು.  
 

ತಿರುಪತಿ (ತಿರುಮಲ ) ಯಲಿಲ 2000 ಕ ೆ ಮುಂಚ  ಹಲವಾರು ವಷಾಗಳ ಹಿಂದ ಯರ ತಿ.ತಿ.ದ ರ ವಿಸ್ತರಣ ಯ 
ಯರಜನ ಯ ಕಟ್ುಟಪಾಡಿನಿಂದ ಆಲಯದ ಸ್ುತತಲ  ಇರುವ ಮಠಾಶ್ಮಗಳೂ, ವಾಯಪಾರ ಸ್ಂಕ್ಶರಣಾ ಹಾಗು 
ವಸ್ತಿ ಗೃಹಗಳ ಸ್ಿಳಾಂತರಕ ೆ ಪಾ್ರ್ಾನಾ ರ ಪದ ಸ್ ಚ್ನಾಪತ್ಗಳನುಾ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ ಾ ನಿರಡಲಾಗಿತುತ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪುಷೆರಿಣಿರ ಪ್ದ ರಶದಲಿಲದದ ಪರಕಾಲಮಠ, ಆಂಡವನ್ ಆಶ್ಮ, ಆಲಯದ ಬ್ಲ ಭಾಗದಲಿಲದದ 
ಅಹ  ರಬಿಲಮಠ ಸ್ಿಳಾಂತರಗ  ಂಡವು. 2001 ರಲಿಲ ಹಯಗಿ್ರವಕಲಾಯಣ ಮಂಟ್ಪವು ಹಾಗು ಪುಷೆರಿಣಿಯ 
ಮ ಲ ಯ ಮರಲಾುಗದಲಿಲ ಹಯಗಿ್ರವಸ್ನಿಾಧಿಯು ಮ ಡಿಬ್ಂದಿತು. ವಿದವತ್ ಸ್ಭ  
ಕಾಯಾಕ್ಮವ ರನ ತನಶಾಖ್ ಯ ಆರಂಭ  ರತಸವವಾಯತು. 
2008 ರಲಿಲ ಶ್ರಮಠದ ಚ ನ ಾೈ ಶಾಖ್  ಮೈಲಾಪುರದ ರ ೈಲು ನಿಲಾದಣದ ಬ್ಳಿ ಪಲಾಲತ್  ರಪು ಸಾನಿಧಯದಲಿಲ 
ಎರಡಂತಸಿನಿ ಹಯಗಿ್ರವ ಭವನ ಅಸಿತತವಕ ೆ ಬ್ಂದಿತು. 
 
2002 ರಲಿಲಯರ ಉಪಪಲ್ ಬ್ಡಾವಣ ಯ ಮರತಪಲಿಲಯಲಿಲ ಭಕತರ  ಬ್ಬರು ಖ್ಾಲಿರ ನಿವ ರಶನವಂದನುಾ 
ದಾನಮಾಡಿದರು. ಅಹ  ರಬಿಲಸಾವಮಿಗಳ ಸ್ಮುಮಖದಲಿಲ ಅಭಿನವ ವಾಗಿರಶರು ಭ ಮಿ ಪೂಜ್ ಯನುಾ 
ನ ರವ ರರಿಸಿದರು. ಇನ ಾಕ ಲ ಭಕತರು, ಯತಿದವಯರ ಸಾನಿಧಯದಲಿಲಯರ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿಲ ಬ್ರುವ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ 
ನಿಮಾಾಣಗಳಿಗ  ಅಂದರ  ನ ಲ, ಗ  ರಡ ಗಳಿಗ  ಸ್ುಣಾಣ-ಬ್ಣಾಣ, ಉಕುೆ-ಕಬಿಬಣದ ಪೂರ ೈಕ , ನಿರರು, ವಿದುಯಚ್ಛಕ್ಶತ 
ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ಬ್ಗ ೆ ತಂತಮಮ ಕ  ಡುಗ ಗಳನುಾ ಅಂದ ರ ಘ ರಷ್ಟಸಿದರು. ಸ್ಮಿತಿಯ ವತಿಯಂದ ಮ ತಿಾಗಳು 
ಮ ಡಿಬ್ಂದು 2010 ರಲಿಲ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಾಖ್ ಯು ಆರಂಭಗ  ಂಡಿತು. ಕಾಯಾಕಾರಿ ಸ್ಮಿತಿಯನ ಾ, 
ದಾನಿಗಳನ ಾ ಶ್ರಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಹಿರಗ  ದಾನಿಭಕತರಿಂದ ಸ್ಮಪಾಣ ಯಾಗಿರುವ ದ ೈವಿಕ ಪೂಜ್ಾಸಿರಿಯಲಿಲ 
ಲಕ್ಷಿಮರನೃಸಿಂಹಮ ತಿಾ, ಚಿಕೆದಾದ ಸ್ವಣಾ ಲಕ್ಷಿಮರನೃಸಿಂಹಮ ತಿಾ, ಹಯಗಿ್ರವ ಮ ತಿಾ, ಸ್ವಣಾ 
ಯರಗನೃಸಿಂಹಮ ತಿಾ, ಸ್ವಣಾ ಹಾಗು ರಜತ ಹಯಗಿ್ರವ ಯಂತ್, ಬ ಳಿೆ ಸ್ಂಪುಟ್, ಉಪಚಾರ, ಬಿರಸ್ಣಿಗ , 
ತ್ ರಗದ ಪ ಟ್ಟಟಗ ಗಳು, ದಿವಾಯಭರಣಗಳು, ವಿವಿಧ ಬ್ಣಣಗಳ ರ ರಷ್ ಮಯ ವಸ್ರಗಳು ಬ್ಂದಿರುವುವು. ದ ರಶಕರು 
ಪಾದುಕಾ ಸ್ಹಸ್್ದಲಿಲ ಭಕತರ ಇಂತಹ ಕ  ಡುಗ ಗಳನುಾ ಭಗವಂತನಿಂದ ತವರಾತಿಶಯವಾಗಿ ಬ್ಂದ ಕೃಪ  – 
ಆಕಸಿಮಕ ಅನುಗ್ಹ “ಆಕಸಿಮಕ್ಶರಂ ರಂಗಪತ್ ರೀಃ ಪ್ಸ್ಕ್ಶತಂ ...” ಎಂದು ಅದುುತವಾಗಿ ಸ್ುತತಿಸಿದಾದರ . 
 

ಸ್ತ್ಾಯಕಾಲದ ಪರಕಾಲಮಠ ಹಾಗು ಕ  ರಟ  ವರದರಾಜಸಾವಮಿ ದ ರವಸಾಿನ ಅಭುಯದಯದ ಡ ಗ  ಸಾಗಿತು. 2010-
11 ರಲಿಲ ಆಲಯದ ರಾಜಗ  ರಪುರ ನಿಮಾಾಣ, ದ  ಡಡ ಪಾಕಶಾಲ  ಹಾಗು ಹಯಗಿ್ರವ ಮ ತಿಾಯು ಮಠದಲಿಲ 
ಶಾಸ  ರರಕತವಾಗಿ ಪ್ತಿಷ್ಾಾಪಸ್ಲಾಯತು. 
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ದ ರದ ವಿಜಯಯಾತ್ೆರಗಳು 
1999-2000 ಮುಂಬ ೈ ನ ಸ್ಂಯುಕತ ಯಾತ್ ್ ಒಟ್ುಟ ೪೫ ದಿನಗಳು. ದಾವಣಗ ರ , ಧಾರವಾಡ, ಬ ಳಗಾವಿ, ಪೂನಾ 
ದಾವರ ದ  ಂಬಿವಿಲಿಯ ಬಾಲಾಜರಮಂದಿರದಲಿಲ ೧೫ ದಿನಗಳೂ, ಚ ಂಬ್ ರಿನ ಅಹ  ರಬಿಲಮಠದಲಿಲ ಇನ ಾ೧೫ 
ದಿನಗಳೂ, ನಂತರ ಸ್ ರತ್, ಬ್ರ  ರಡಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರಗಳಲಿಲ ಎರಡ ರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ 
ದ  ಂಬಿವಿಲಿಲಗ  ವಾಪಸ್. ಮಹಾರಾಷಟರಾಜಯದ ಕಾಯಾದಶಾಯ ಆಜ್ಞ ಯಮರರ ಗ  ಬಿಗಿಯಾದ ಪ್ರಲಿರಸ್ ಭದ್ತ್ಾ 
ವಯವಸ ಿ ಸಾಧಯವಾಯತು. ಪಟ ರಲ್ ಮನ ತನದವರು ಈಮ ರ  ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿಲ ಶ್ರಗಳವರನುಾ ಚ ನಾಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ 
ಗಶರವಿಸಿದರು. ಸ್ ರತ್ ನ ಅಖಂಡ ಸ್ಹಸ್್ನಾಮ ಗ  ರಷ್ಟಾರ ಶ್ರಗಳಿಗ  ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸಿತು. ಬ ಂಗಳೂರಿಗ  
ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಕ  ಲಾಲಪುರದ ಸ ರವ ಯ  ಆಯತು. ಮುಂದಿನ ವಷಾಗಳಲಿಲ ಶ್ರಗಳು ದಾವರಕಾ, ನಾರ್ದಾವರಾ 
ಕ್ ರತ್ಗಳನುಾ ಸ್ಂದಶಾಸಿದಾದರ . 
 

ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಸ ರತು ಸ ರವ  (ತಿರುಪುಪಲಾಲಣಿರ – ದಭಾಶಯನ) ಆಗಿ ಹಯಾಸ್ಯರಿಗ  ಎರಡುಬಾರಿ 
ಅವಭೃತಸಾಾನವಾಗಿದ . ಇಂತಹ ಒಂದು ಯಾತ್ ್ಯಲಿಲ ಅನಿವಾಯಾವಾಗಿ ಇಡಿರ ರಾತಿ್ ಸ್ುಮಾರು ೧೨ 
ಘಂಟ ಗಳಕಾಲ ಪ್ಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮೈಸ್ ರು ಸ ರರಿದಾದಯತು. 
 

ಹ ೈದರಾಬಾದು ಯಾತ್ ್ಗ  ಸ್ುಮಾರು ೧೧ ಘಂಟ ಗಳ ಕಾಲ ಬ ರಕಾಗುವುದು. ಪ್ರ್ಮ ನಿಲುಗಡ  ಅನಂತಪುರ. 
ಎರಡನ ಯದು ಮಾಧವಭಕತರ  ಬ್ಬರು ನಡ ಸ್ುತಿತರುವ ಆಂಜನ ರಯ ದ ರವಸಾಿನ. ಮ ರನ ಯದು ಮಹ ಬಬ್ ನಗರ. 
ತುತುಾ ಪರಿಸಿತಿಿಯಂದಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾತಿ್ಯ ಪ್ಯಾಣ ಅನಿವಾಯಾವಾಯತು. ಇಂತಹ ದಿರರ್ಘಾವದಿ 
ರಾತಿ್ಯ ಸ್ಂಚಾರ ಸ್ವಲಪ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲಲವ ರ? ಎಂದು ಶ್ರಗಳಲಿಲ ಬಿನಾಪಸಿಕ  ಂಡಾಗ, “ಶಂಕಾಕಳಂಕ 
ನಿವೃತಿತಗಾಗಿ ಹಯಗಿ್ರವನಿದಾದನ . ಎಲಲವನ ಾ ಅವನು ನ  ರಡಿಕ  ಳುೆವನು ನಡ ಯರಿ” ಎಂದು ವಿಶಾವಸ್ದಿಂದ 
ಹ ರಳಿದರು. ದ ರಶಕರ ಪಾದುಕಾಸ್ಹಸ್್ದ ಸ್ಂಚಾರ ಪದಧತಿಯಲಿಲ ಈ ರಿರತಿಯ ಶಂಕಾ ನಿವಾರಣ  ಉಕತವಾಗಿದ . 
ಭಗವಂತನ ಸ್ಂಚಾರವು ಸ್ಮಿರಚಿರನಮಾಗಾದಲಿಲ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ದುಮಾಾಗಾ ಸ್ಂಚಾರವಿರದು (ಸ್ಂಚಾರ 
ಪದಧತಿ) –  

“ಸ್ಂಪದಯತ್  ಸ್ಮುಚಿತಂ ಕ್ಮಮಾಶ್ಯಂತ್ಾಯ ಸ್ದವತಮಾನಾ ಭಗವತ್  ರಽಪ ಗತಿಭಾವತ್ಾಯ | 
ಈಷ್ ವರ ಪದಾವನಿ ಪುನೀಃ ಕ ಇವ ರತರ ರಷ್ಾಂ ವಾಯವತಾನಸ್ಯ ವಿಷಮಾತ್ ಅಪರ್ಪ್ಚಾರಾತ್ ||” 

 

ಇಂತಹ ವಿಶಾವಸ್, ಧ ೈಯಾ, ಮನಸ ಿೈಯಾ, ಧೃಢ ಸ್ಂಕಲಪಗಳಿಂದಲ ರನ ತನ ವಾಗಧಿರಶರು ಇದುವರ ಗ  
ಕ ೈಗ  ಂಡ ದಿಗಿವಜಯ ಯಾತ್ ್ಗಳು ಶಷ್ಾಯಜಾನ , ಶಾಖ್  ರತಪತಿತ, ಧಮಾ ಪ್ಸ್ರಣ ಇನ ಾ ತತಸಂಬ್ಂಧಿತ 
ಕಲಾಪಗಳು ನಿಜವಾದ ಸ್ಂತ್  ರಷವನುಾ ನಿರಡಿವ . ಕಷಟಪಟ್ಟರ  ಖಂಡಿತ ಫಲ ಉಂಟ್ು ಎಂಬ್ ಉಕ್ಶತಗ  ಇವು 
ಸಾಕ್ಷಿರಭ ತವಾಗಿವ . 
 

ಶ್ರಮದಭಿನವ ರಾಮಾನುಜ ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಯತಿರಂದ್ ಮಹಾದ ರಶಕಾಯ ನಮೀಃ 
ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಯತಿರಂದ್ ಮಹಾದ ರಶಕಾಯ ನಮೀಃ 
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 

ಆಚಾಯಚ ಸ್ುತಿ್ತ  
 

ಕ್ಶರಳಿಾರರ್ ಕುಂಡ್ಂ ವ ರಲ ರ್ ಈಯುಣಿಣ ಶ್ರಮಾನ್ ಉ. ವ ರ ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾಯಾ  

 

* ¶ÃÔÚ½}Ú«Ú¡ðM ¾Úß~ÈÚ¾Úß%ÈÚáÛ¥ÚÀM ÑÚ¥Û ÔÚä¥Ú«æ¡Þ É¬ÈæÞËÚ¾Úß«Ú¡ÈÚáé / 

ÄPÐ=½ÞÔÚ¾ÚáÛÑÚÀÑÚÀ É«æàÞ¥Ú«æàÞ}ÚQM «ÚÈÚáÛÉß ÈÛWÞËÚVÚßÁÚßM «ÚÉÞ«ÚÈÚáé // 1 

 

^æç}ÛÃRÀÈÚáÛÒ ÔÚÀÈÚ~Þ¾Úß% ¾æàÞ «ÚN ÁæçÈÚ}ÚÀ }ÛÁæÞ ®ÚÃ~·æàÞ¨Ú¾Úß«é ®ÚÁÛÈÚáé / 

É¥ÛÀÈÚßÉ¥ÛÀ}ÚÈÚßÑæàÞ@®Ú«æàÞ¥ÚOÚM «ÚÈÚáÛÉß ÈÛWÞËÚVÚßÁÚßM «ÚÉÞ«ÚÈÚáé // 2 

 

ÑÚÊÑÚßÒ½}ÛÔÛÇ¥ÚÈÚß«æàÞÔÚÁæçN ËÚßºæçN ¥ÚäW¼N ¥Ú¾ÚáÛ¥æî%N ®ÚÃ©«æàÞ~ «æàÞ ¾ÚßN / 

ÑÚÊÌÎÚÀ¬NËæÃÞ¾ÚßÒ ¶¥Úª¦ÞOÚÐM «ÚÈÚáÛÉß ÈÛWÞËÚVÚßÁÚßM «ÚÉÞ«ÚÈÚáé // 3 

 

~Ã¥ÚyuOÛÎÛ¾Úß®ÚÉ}ÚÃÑÚà}æîN }Ú¢æàÞ¨Ú´Ê%®Úâ´zæuð>çN ÑÚßÈÚß«æàÞÔÚÁÚM ¾Úß~ÈÚáé / 

}ÚM ÑÛ½ÁÚ¾Úß«Ú¡M ¾Úß~ÁÛdÁÛdM «ÚÈÚáÛÉß ÈÛWÞËÚVÚßÁÚßM «ÚÉÞ«ÚÈÚáé // 4 

 

¥Ú¾ÚáÛVÚÃ{ÞN ÑÚÈÚ%VÚßÁÚà}Ú¡ÈÚáÛ®Ú¡ OÚä®Û»ÁÛ®ÚãÂ}ÚÑÛVÚÁæàÞ®ÚÈÚßN/ 

ÈÚß«æà¡ðÞ}Ú¡Èæßç¾ÚáÛ%¬¡ð}ÚÈÚáÛ«ÚÑÚÑÚ¡M «ÚÈÚáÛÉß ÈÛWÞËÚVÚßÁÚßM «ÚÉÞ«ÚÈÚáé // 5 

 

¾Úß¦Þ¾Úß ®Û¥ÛÈÚßß¹d ÑÚMËÚÃ¾æßÞ^Ûc@®ÚÀYèYÚÉ¨Ú´ÊMÑÚ®ÚnÞ¾ÚßÒÞ }Ú¢Û / 

¾Úß^Ûc¾Úß¾ÚáÛ ÑÚMÑÚä~}Û®Ú«ÛËÚ«ÚM «ÚÈÚáÛÉß ÈÛWÞËÚVÚßÁÚßM «ÚÉÞ«ÚÈÚáé // 6 

 

B}Ú¤M VÚßÁÚßM _«Ú¡¾Úß}ÛÈÚßÉßÞ»N Ñæà¡Þ}æîN ®ÚÃVÛ¾Úß«é ®ÚÁÚOÛÄÑÚàÂyÈÚáé / 

«ÚÉÞ«ÚÈÛWÞËÚVÚßÁÚà}Ú¡ÈÚßM ÈÚßß¥Û ÑÚÈÚßÑÚ¡OÚÅÛÀyVÚßzÛËÚÃ¾Úß«æ¡Þ // 7  
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 

ಶ್ರೀಮದಭಿನವ ವಾಗೀಶ ಬ್ರಹ್ಮತಂತರ ಸ್ವತಂತರ ಪರಕಾಲ ಸ್ಾವಮಿಗಳು 
ಶ್ರಮಾನ್ ಉ. ವ ರ ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ G. *¬ÈÛÑÚÁÚMVÚ«é 

ಬ ಂಗಳೂರು  

* * *¬ÈÛÑÚ ÈÚßÔÛ¥æÞÌOÛ¾Úß «ÚÈÚßN 

* *ಮದಭಿನವ ÈÛWÞËÚ ¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃ ®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßÔÛ¥æÞÌOÛ¾Úß «ÚÈÚßN 

* *ಮದಭಿನವ ÈÛWÞËÚ¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃ ®ÚÁÚOÛÄ ÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚ 81«æÞ ËÚßºÚ ~ÁÚß«ÚOÚÐ}ÚÃ¥ÚM¥Úß 

A^Û¾Úß%ÂVæ ÑÛÎÛoMVÚ ®ÚÃzÛÈÚßVÚ×«Úß @¯%Ò, C ÑÚßÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ «Ú«Ú OæÄÈÚâ´ @«ÚßºÚÈÚVÚ×«Úß 

®ÚÃOÚnÑÚÄß @ÈÚOÛËÚ ÈÚáÛtOæàlo GÄÇÂVÚà «Ú«Ú ÈÚM¥Ú«æVÚ×Ú«Úß ~ØÑÚÄß B_cÑÚß}æ¡Þ«æ. A^Û¾Úß%ÁÚß, 

®ÚãÈÛ%ËÚÃÈÚß¥ÚÆÇ ¶ÔÚ×Ú _OÚQ ÈÚ¾ÚßÒÓ¬M¥ÚÄà ÈæçÁÛVÚÀ ÑÚM®Ú«ÚÁÛW¥Úß§, ºÚP¡, ËÚÃ¥æª, ¬Îær¿ßM¥Ú OÚàt 

GÄÇÁÚ«Úß AOÚÏ%Ò¥ÚÈÚÁÚß. BÈÚÁÚÆÇ B¥Ú§ ÉËæÞÎÚ VÚßyVÚØM¥Ú GÄÇÁÚà BÈÚÁÚ«Úß ‘ºÚÉÎÚÀ}é 

A^Û¾Úß%'ÁæM¥æÞ ÔæÞ×Úß~¡¥Ú§ÁÚß. 

 

A^Û¾Úß%ÁÚß }ÚÈÚß½ ಕ ಲವು ÈæÞ¥ÛM}Ú OÛÄOæÐÞ®Úಗಳನುಾ «ÚÈÚß½ ತಂದ ¾ÚßÈÚÁÚ ÑÛ¬¨Ú́ À¥ÚÆÇ ÈÚáÛt¥Û§Áæ. 

@ÈÚÁÚß «ÚÈÚß½ Éd¾Úß«ÚVÚÁÚ¥Ú ÈÚß«æVæ ÑÚÂ¾ÚáÛW ÑÛ¾ÚßMOÛÄ 5.30 YÚM. ¶ÁÚß~¡¥Ú§ÁÚß. }ÚÈÚß½ 

ÑÛ¾ÚßMOÛÄ¥Ú AಹಿಾಕÚVÚ×Ú«Úß ÈÚßßVÚÒ, «ÚÈÚß½ }Û¿ß¾ÚßÈÚÂVæ }Ú®Ú°¥æÞ «ÚÈÚßÑÚQÂÒ 

OÛÄOæÐÞ®Ú¥ÚÆÇ }æÁÚ×Úß~¡¥Ú§ÁÚß. JM¥Úß ¦«ÚÈÚã }ÚsÚÈÛW ¶M¥ÚÈÚÁÚÄÇ. @ÈÚÁÚß @ÈÚÁÚ ÑÚÈÚß¾ÚßÈÚ«Úß 

¾ÚáÛÈÚấ ¥æÞ ÅèPOÚ É^ÛÁÚ¥ÚÆÇಯ  OÚ×æ¾Úßß~¡ÁÚÆÄÇ. A^Û¾Úß%ÂVæ «ÚÈÚß½ GÅÛÇ AËÚÃÈÚß, ÈÚßpÚ¥Ú 

®ÚãÈÛ%^Û¾Úß%ÁÚ ®ÚÂ^Ú¾Úß ^æ«ÛW B¦§}Úß. «ÚÈÚßVæ OæÄÈÚâ´ ÈæÞ×æ ®ÚãÈÛ%^Û¾Úß%ÁÚßVÚ×Ú ÑÛÊÁÚÑÚÀ 

YÚl«æVÚ×Ú«Úß ÔæÞ×Úß~¥Ú§ÁÚß. «ÛÈÚấ  OÚß}ÚàÔÚÄ¦M¥Ú OæÞØ A«ÚM¥Ú ®ÚsÚß~¥æ§ÈÚâ´. ®ÚãÈÛ%^Û¾Úß%ÁÚ 

~ÁÚß«ÚOÚÐ}ÚÃVÚ×«Úß A^Û¾Úß%ÁÚß }ÚÈÚß½ ÑÚÊVÚäÔÚ¥ÚÅæÇÞ ÉËæÞÎÚÈÛW OæàMsÛsÚß~¡¥Ú§ÁÚß. @ÈÚÁÚß ¬ÈæÞ¥Ú«æ 

ÈÚáÛt¥Ú ºÚVÚÈÚ}é ®ÚÃÑÛ¥ÚÈÚ«Úß «ÚÈÚßVæÅÛÇ }ÚM¥Úß ¬ÞsÚß~¡¥Ú§ÁÚß. @¥Ú«Úß ®Úsæ¥Ú «ÛÈÚâ´VÚ×æÞ ºÛVÚÀÈÚM}ÚÁÚß. 
«ÚÈÚß½ }ÚM¥æVæ A^Û¾Úß%ÁÚ É^ÛÁÚ¥ÚÆÇ ÉËæÞÎÚ A¥ÚÁÚ, ºÚP¡ VèÁÚÈÚVÚ×Úß B¦§}Úß. «ÚÈÚß½ }ÚM¥æ¾ÚßÈÚÁÚß 

¶Áæ¥Úß ®ÚÃOÚnÒ¥Ú ¶ÔÚ×ÚÎÚßo VÚÃM¢ÚVÚ×Ú«Úß A^Û¾Úß%ÁÚß ¸sÚßVÚsæ ÈÚáÛt¥Û§Áæ. «ÚÈÚß½ }ÚM¥æ¾ÚßÈÚÁÚ ®ÚÃ~ 
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~ÁÚß«ÚOÚÐ}ÚÃVÚ×ÚÆÇ ®ÛÅæàXMsÚß, «ÚÈÚß½«æÅÛÇ @«ÚßVÚÃÕÒ¥Û§Áæ. OæÄÈæãÈæß½ ÉËæÞÎÚÈÛW «ÚÈÚß½ }ÚM¥æ¾ÚßÈÚÁÚ 

~ÁÚß«ÚOÚÐ}ÚÃ¥ÚÆÇ ®ÛÅæàX×ÚÙÄß ÈæßçÑÚàÂ¬M¥Ú AVÚÉßÒ¥Û§Áæ. 

 

«ÚÈÚß½ }ÚM¥æ¾ÚßÈÚÂVæ * VæàÞ®ÛÄÈÚßÔÛ¥æÞÌOÚ«é ÑÛÊÈÚßVÚ×Úß ¬}ÚÀ VÚÃM¢ÚÈÚ«Úß OÚ«ÚsÚ¥ÚÆÇ ®ÚÃOÚnÑÚÄß 

®æÃÞÁÚzæ ÈÚáÛt @¥ÚÁÚ ¬ÈÚ%ÔÚzæ¾Úß«Úß ÑÚM®Úãy%ÈÛW OÚÃÈÚß ÈÚÕÒ¥ÚÁÚß. «ÚÈÚß½ }ÚM¥æ¾ÚßÈÚÁÚ 80«æÞ 

ÈÚÎÚ%ÈÚ¨Ú%M~¾Úß ÑÚÈÚß¾Úß¥ÚÆÇ A^Û¾Úß%ÁÚß }ÚÉß×Úß«Ût«Ú ®ÚÃÈÛÑÚ¥ÚÆÇ¥Úß§ @M¥Úß ÑÚÈÚáÛÁÚMºÚOæQ 

AVÚÉßÑÚÅæÞ·æÞOæM¥Úß BtÞ ÁÛ~Ã ®ÚÃ¾ÚáÛy ÈÚáÛt ·æMVÚ×ÚàÁÚß ÑæÞÂ¥ÚÁÚß. ®ÚÃ¾ÚáÛyÈÚấ  ¶ÔÚ×Ú 

A¾ÚáÛÑÚOÚÁÚÈÛW¦§}Úß. «ÚÈÚß½ }ÚM¥¾ÚßÈÚÁÚ @»ÈÚáÛ«Ú¦M¥Ú A^Û¾Úß%ÁÚß ¥æÞÔÛÄÑÚÀÈÚ«Úß 

®ÚÂVÚ{ÑÚÆÄÇ. GM}ÚÔÚ D¥ÛÁÚ ÈÚß«æàÞºÛÈÚ! @ÈÚÁÚ AVÚÈÚß«ÚÈÚâ´ «ÚÈÚß½ }ÚM¥æ ÔÛVÚß }Û¿ß¾ÚßÈÚÂVæ 

¶ÔÚ×Ú ÑÚM}Úä¯¡ DMlß ÈÚáÛt}Úß. ÈÚß¨ÛÀÔÚ¥Ú OÚÅÛ®ÚVÚ×æÅÛÇ ÈÚßßW¾ÚßßÈÚÁæVÚà A^Û¾Úß%ÁÚß 

AÒÞ«ÚÁÛW¥Ú§ÁÚß. @¥æÞ ¦«Ú «ÚÈÚßVæ «ÚM¶ÅÛVÚ¥Ú ÑÚM}æàÞÎÚÈÚ«Úß ÈÚß}Úà¡M¥Úß ®ÚÃÑÚMVÚ ¬Þt}Úß. 

A^Û¾Úß%ÁÚß «ÚÈÚß½ }ÚM¥æ¾ÚßÈÚÁÚ ~ÁÚß«ÚOÚÐ}ÚÃ¥Ú ¦«Ú, ÑÛ¾ÚßMOÛÄ «ÚÈÚß½ ÈÚß«æVæ }ÛÈÚâ´ * ÄPÐ=½Þ 

ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ ÈÚßà~%¾æàsÚ«æ AVÚÉßÑÚßÈÚâ´¥ÛW }ÛÈæÞ ÑÚÊತೀಃ ~ØÒ¥ÚÁÚß. «ÚÈÚß½ OÚßlßM¶¥ÚÈÚÂVæÅÛÇ B¥Úß 

¶ÔÚ×Ú AËÚ`¾Úß% ÔÛVÚà ¶ÔÚ×Ú ÑÚM}æàÞÎÚÈÚ«Úß ¬Þt}Úß. @M¥Úß ÑÛ¾ÚßMOÛÄ 6 YÚM AVÚÉßÒ, * 

ÄPÐ=½Þ ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚÁÚ«Úß sæàÞÆ«ÚÆÇ ¸d¾Úß ÈÚáÛtÒ, ÑÚÔÚÑÚÃ«ÛÈÚáÛ¦VÚ×æàsÚ«æ ºÚVÚÈÚM}Ú«Ú«Úß AÁÛ©Ò 

«ÚÈÚß½«æÅÛÇ ÉËæÞÎÚÈÛW @«ÚßVÚÃÕÒ¥ÚÁÚß. A^Û¾Úß%ÁÚ ÑÚÁÚ×Ú ÑÚÊºÛÈÚOæQ B¥ÚßÈæÞ ÑÛPÐ!  

 

ÈÚßßM¦«Ú ¦«ÚVÚ×ÚÆÇ, «ÚÈÚß½ }ÚM¥æ¾ÚßÈÚÁÚ AÁæàÞVÚÀÈÚâ´ @«ÚßOÚàÄÈÛWÄÇÈæM¥Úß ~Ø¥ÛVÚ, ÑÚÊತೀಃ }ÛÈæÞ 

«ÚÈÚß½ ÈÚß«æVæ ¶M¥Úß, «ÚÈÚß½ }ÚM¥æ¾ÚßÈÚÁÚ AÁæàÞVÚÀÈÚ«Úß É^ÛÂÒ, ¨æç¾Úß% ÔæÞØ¥Ú§ÁÚß. @ÈÚÂVæ 

'ÁÛÎÚoñ®Ú~ ®ÚÃËÚÒ¡' ¥æàÁæ}ÛVÚ A^Û¾Úß%ÁÚß ¶ÔÚ×Ú ÑÚM}æàÞÎÚ¦M¥Ú @«ÚßVÚÃÕÒ¥Ú§ÁÚß. 

«ÚÈÚß½ }ÚM¥æ¾ÚßÈÚÁÚß }ÚÈÚß½ @M~ÈÚß OÛÄ¥ÚÆÇ ®ÚÃOÚnÒ¥Ú '®ÚM^ÚÑÚ¡ÈÚVÚ×Úß' (®Úâ´«ÚÈÚßß%¥ÚÃy) 

A^Û¾Úß%ÁÚß «ÚÈÚß½ ÈÚß«æVæ AVÚÉßÒ ¸sÚßVÚsæ ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. B¥æÞ ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ 

*ÄPÐ=½ÞÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚÁÚ«Úß ¸d¾Úß ÈÚáÛtÒ «ÚÈÚß½«æÅÛÇ @«ÚßVÚÃÕÒ¥ÚÁÚß. Éd¾Úß«ÚVÚÁÚ¥Ú 

*ÁÛÈÚßÈÚßM¦ÁÚ¥ÚÆÇ A^Û¾Úß%ÁÚß «ÚsæÒOæàlo ‘~ÁÚß®Û°Èæç' ®ÚÃÈÚ Ú̂«ÚÈÚâ´ ¶ÔÚ×Ú ÉËæÞÎÚÈÛW 

ÈÚßàt¶M¦}Úß. ¶ÔÚ×ÚÎÚßo É^ÛÁÚVÚ×Ú«Úß ÔæÞØ ÑÛÊÁÚÑÚÀÈÛW D®Ú«ÛÀÑÚ ÈÚáÛt¥Ú§ÁÚß. 

«ÚÈÚß½ }Û¿ß¾ÚßÈÚÁÚß A^Û¾Úß%ÁÚ ®ÚÃÈÚ̂ Ú«ÚÈÚ«Úß ¶ÔÚ×Ú Èæß_`OæàMt¥Ú§ÁÚß. ®ÚÁÚÈÚáÛ^Û¾Úß%ÁÛ¥Ú * 

*ಮದಭಿನವ ÈÛWÞËÚ ¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃ ®ÚÁÚOÛÄ ÑÛÊÉßVÚ×Ú ÈÚß¨ÚßÁÚ VÚßyVÚ×Ú«Úß «æ«æ¥Úß «æ«æ¥Úß  ‘}ÚßÎÚÚÀM~ 

^Ú ÁÚÈÚßM~ ^Ú’ GM¶M}æ, ÑÚM}æàÞÎÚ®ÚsÚßÈÚâ´¥ÚPQM}Ú ºÛVÚÀ «ÚÈÚßVæ ·æÞÁæ H¬¥æ?  

¥ÛÑÚ«é G. *¬ÈÛÑÚÁÚMVÚ«é 

(S/o Dr. G«é. GÑé. @«ÚM}ÚÁÚMVÛ^ÛÁé) 
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 

ರಾಮೀ ವಿಗರಹ್ವಾನ್ ಧಮಚ:   
(ಡಾ. ಎನ್. ಎಸ್. ಅನಂತರಂಗಾಚಾಯಚರ ಉಪನಾಾಸ್ದ ಸ್ಂಗರಹ್) 

ಶ್ರಮಾನ್ ಉ. ವ ರ ಸ್ವಚ್ಛಂದಂ ಎ.ನರಸಿಂಹನ್ 
ಬ ಂಗಳೂರು  

 
ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಪರಮಹ್ಂಸ್ೆೀತ್ಾಾದಿ ಶ್ರೀಹ್ಯಗರೀವಪಾದುಕಾಸ್ೆೀವಕ ಶ್ರೀಮದಭಿನವವಾಗೀಶ 

ಬ್ರಹ್ಮತಂತರಸ್ವತಂತರಪರಕಾಲ ಮಹ್ಾದೆೀಶ್ಕರ ವೆೈಭವ 
 
ಪರಕೃತ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮತಂತರಸ್ವತಂತರಪರಕಾಲಮಠಾಧೀಶರಾಗರುವ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಪರಮಹ್ಂಸ್ೆೀತ್ಾಾದಿ 
ಶ್ರೀಹ್ಯಗರೀವಪಾದುಕಾಸ್ೆೀವಕ ಶ್ರೀಮದಭಿನವವಾಗೀಶ ಬ್ರಹ್ಮತಂತರಸ್ವತಂತರಪರಕಾಲ ಮಹ್ಾದೆೀಶ್ಕರ 
ಶುಭತ್ತರುನಕ್ಷತರದ ಶುಭಸ್ಂದಭಚದಲ್ಲ ಿ ಆಚಾಯಚರ ಪುಣಾಸ್ಮರಣೆಯ ಭಾಗಾವು ದಾಸ್ನಿಗೆ ದೆ ರಕಿರುವುದು 
ಯಾವುದೆ ೀ ಪೂವಚಜನಮದ ಮಹ್ಾಸ್ುಕೃತವಿಶೆೀಷದಿಂದಲೆೀ ಎಂಬ್ುದರಲ್ಲ ಿ ಯಾವ ಸ್ಂದೆೀಹ್ವೂ ಇಲವಿು. 
ಭಗವದಂಶಸ್ಂಭ ತರಾದ ಆಚಾಯಚರನುು ಪೂಜೆಮಾಡಬೆೀಕು, ಉಪಾಸ್ನೆಮಾಡಬೆೀಕು ಎಂಬ್ುದಾಗ 
ಮುಂಡಕೆ ೀಪನಿಷತುಿ ‘ತಸ್ಾಮತ್ ಆತಮಜ್ಞಂ ಹ್ಾರ್ಚಯೀತ್ ಭ ತ್ತಕಾಮ:’, ‘ಉಪಾಸ್ತ್ೆೀ ಪುರುಷಂ ಯೀ ಹ್ಾಕಾಮಾ: 
ತ್ೆೀ ಶುಕರಮೀತತ್ ಅತ್ತವತಚಂತ್ತ ಧೀರಾ:’ ಮುಂತ್ಾಗ ಉಪದೆೀಶಮಾಡುವುದು. ಪರತಾಕ್ಷವಾಗ ಕಾಣಬ್ಹ್ುದಾದ 
ಆಚಾಯಚರನುು ಬಿಟ್ುಟ ಶಾಸ್ರಗಮಾನಾದ ಭಗವಂತನನುು ಹ್ುಡುಕಿಕೆ ಂಡುಹ್ೆ ೀಗುವುದು ಕೆೈಯಲ್ಲಿನ ನಿೀರನುು ಬಿಟ್ುಟ 
ಮೀಘದಲ್ಲನಿ ನಿೀರನುು ಆಸ್ೆಪಡುವಂತ್ೆ ಎಂಬ್ುದು ಅಭಿಯುಕಿರ ವರ್ನವು. ಹೀಗೆ ಪೂಜಾರಾದ ಆಚಾಯಚರು 
ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನೆುಲ ಿಮೈಗ ಡಿಕೆ ಂಡು ಅವತರಿಸಿರುವವರು. ಅದರಲ ಿ ಶ್ರೀಮದಾರಮಾಯಣದಲ್ಲ ಿಅತಾಂತ 
ಅಭಿರುಚಿಯುಳಳ ಪರಕೃತ ಪರಕಾಲಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಅವತ್ಾರವೆೀ ಎಂದು ಹ್ೆೀಳಬ್ಹ್ುದು. ವಾಲ್ಲೀಕಿಗಳಿಗೆ 
ನಾರದರು ಶ್ರೀರಾಮನ ಯಾವ ಗುಣಗಳನುು ಪರಕಾಶಪಡಿಸಿದರೆ ೀ ಆ ಗುಣಗಳನೆುಲ ಿ ನಮಮ 
ಆಚಾಯಚಸ್ಾವಚಭೌಮರಲ್ಲ ಿಕಾಣಬ್ಹ್ುದು. 
 
ನಾರದರು ಹ್ೆೀಳಿದ ಅನೆೀಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲ ಿಧಮಚಜ್ಞ:, ದುಾತ್ತಮಾನ್, ಧೃತ್ತಮಾನ್, ನಿೀತ್ತಮಾನ್, ವಾಗೀ, ಪರಜಾನಾಂ 
ಹತ್ೆೀ ರತ:, ಯಶಸಿವೀ, ಜ್ಞಾನಸ್ಂಪನು:, ಶುಚಿ:, ವಶಾ:, ಸ್ವಚಶಾಸ್ಾರರ್ಚತತಿವಜ್ಞ:, ಸ್ವಚಲೆ ೀಕಪ್ರರಯ:, 
ಸ್ವಚದಾಭಿಮತ: ಸ್ದಿು: ಮುಂತ್ಾಗ ಸ್ೆ ಿೀತರಮಾಡಿರುವುದೆಲಿವನ ು ಅಕ್ಷರಶ: ಪರಕೃತ ಪರಕಾಲಸ್ಾವಮಿಗಳಲ್ಲ ಿ
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ಶ್ಷಾರೆಲಿರ  ಅನುಭವಿಸಿರುವರೆಂಬ್ುದು ಲೆ ೀಕವಿದಿತ. ವಿಶೆೀಷವಾದ ಜಪಸಿದಿಯಿಿಂದ ತ್ೆೀಜಸಿವಗಳಾಗ 
ಪರತ್ತಯಂದು ತ್ತರುನಕ್ಷತ್ಾರದಿ ವಿಶೆೀಷಸ್ಂದಭಚಗಳಲ್ಲಿಯ  ಲೆ ೀಕಹತಕಾಾಗಯ , ಲೆ ೀಕಸ್ಂಗರಹ್ಕಾಾಗಯ  
ಶ್ರೀಮಹ್ಾಸ್ುದಶಚನಹ್ೆ ೀಮ, ಶ್ರೀಹ್ಯಗರೀವಹ್ೆ ೀಮವೆೀ ಮದಲಾದ ವಿಶೆೀಷಹ್ೆ ೀಮಾದಿಗಳನುು ಏಪಚಡಿಸಿ 
ಎಲಿರಿಗ  ಪರಮಹತವನುುಂಟ್ುಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ವಿಖಾಾತ ವಾಗಮಗಳಾದ ಆಚಾಯಚರು ವಿಶೆೀಷಸ್ಂದಭಚಗಳಲ್ಲ ಿ
ರೆ ೀರ್ಕವಾಗಯ  ಪರಮಾಣಪೂವಚಕವಾಗಯ  ತತ್ೆ ವಿೀಪದೆೀಶವನುು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಲೌಕಿಕ ವೆೈದಿಕ 
ಕ್ೆೀತರಗಳೆರಡರಲ ಿ ಚೆನಾುಗ ನುರಿತವರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಚರು, ‘ಯುಕಾಿ ಆಯುಕಾಿ: ಅಲ ಕ್ಾ ಧಮಚಕಾಮಾ: ಸ್ುಾ:’ 
ಎಂಬ್ ಶುರತುಾಕಿಿಯಂತ್ೆ. ಇವೆಲಿಕ ಾ ಕಳಶವಿಟ್ಟಂತ್ೆ ಅತಾಂತ ಸ್ುಲಭರು, ಸ್ುಶ್ೀಲರ  ಸ್ಹ್. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನ 
ಗುಣಗಳೆಲಿವನ ು ಪರಕಾಶಪಡಿಸ್ುತ್ತಿರುವ ಆಚಾಯಚರ ತ್ತರುನಕ್ಷತರದ ಶುಭಸ್ಂದಭಚದಲ್ಲ ಿ ‘ರಾಮೀ ವಿಗರಹ್ವಾನ್ 
ಧಮಚ:’ ಎಂಬ್ ನಮಮ ಪೂಜಾಪ್ರತೃವಯಚರ ಉಪನಾಾಸ್ದ ಸ್ಾರಾಂಶವನುು ಅನುಭವಿಸ್ೆ ೀಣ. 
 
ಕ ಜಂತಂ ರಾಮರಾಮರತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷ್ರಂ | ಆರುಹಯ ಕವಿತ್ಾಶಾಖ್ಾಂ ವಂದ ರ ವಾಲಿೇಕ್ಶಕ  ರಕ್ಶಲಂ || 
ಶ್ರಮನಿಾಗಮಾಂತಮಹಾದ ರಶಕರು ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನ ಗುಣಗಾನವನುಾ ಮಾಡುತ್ಾತ ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನಲಿಲ ಮ ರು 
ಮುಖಯವಾದ ಗುಣಗಳನುಾ ಎತಿತ ಸ  ತರತ್ಮಾಡಿದಾದರ  ತಮಮ ದಶಾವತ್ಾರ ಸ  ತರತ್ದಲಿಲ. ಅದು ಹಿರಗಿದ  - 
 
ಪಾರಾವಾರಪಯರವಿಶ ್ ರಷಣಕಲಾ-ಪಾರಿರಣಕಾಲಾನಲ-ಜ್ಾವಲಾಜ್ಾಲವಿಹಾರಹಾರಿ-ವಿಶಖ-
ವಾಯಪಾರಘ ರರಕ್ಮ: 
ಸ್ವಾಾವಸ್-ಿಸ್ಕೃತ್-ಪ್ಪನಾ-ಜನತ್ಾ-ಸ್ಂರಕ್ಷ್ಣ ೈಕವ್ತಿರ ಧಮೊರಾ ವಿಗ್ಹವಾನ್ ಅಧಮಾವಿರತಿಂ ಧನಿವರ ಸ್ 
ತನಿವರತ ನ: || ಎಂಬ್ುದಾಗಿ. 
 
ಪಾರಾವಾರಪಯರವಿಶ ್ ರಷಣಕಲಾ-ಪಾರಿರಣಕಾಲಾನಲ-ಜ್ಾವಲಾಜ್ಾಲವಿಹಾರಹಾರಿ-ವಿಶಖ-
ವಾಯಪಾರಘ ರರಕ್ಮ: - ಇದಿ ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನಮ ತಿಾಯ ಮುಖಯವಾದ ಗುಣ, ಅವನ ವಿರಯಾ. ಅವನು 
ಮಹಾವಿರರ. ಪಾರಾವಾರ ಎಂದರ  ಸ್ಮುದ್. ಆ ಸ್ಮುದ್ದ ನಿರರನ ಾಲಲ ಬ್ತಿತಸ್ತಕೆ ಅರ್ವಾ ಶ ್ ರಷ್ಟಸ್ತಕೆಂತಹ 
ಕಲ ಯಲಿಲ ಪ್ವಿರಣತ್ ಯನುಾ ಹ  ಂದಿರತಕೆಂತಹ ‘ಕಾಲಾನಲಜ್ಾವಲಾಜ್ಾಲ’ ಪ್ಳಯಕಾಲದ ಅಗಿಾಯ ಜ್ಾವಲ ಯ 
ಸ್ಮ ಹಕ ೆ ಸ್ಮನಾದರಿರತಿಯಲಿಲ ಬಾಣಪ್ಯರಗವನುಾ ಮಾಡತಕೆಂತಹವನು ಎಂಬ್ುದಾಗಿ 
ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನನುಾ ಸ  ತರತ್ಮಾಡುತ್ಾತರ . ಆ ಪ್ಳಯಕಾಲದ ಬ ಂಕ್ಶ, ಪ್ಳಯಾಗಿಾ, ಅದರ ಆಟ  ರಪವನ ಾ 
ಕ ಡ ಮಿರರಿಸ್ತಕೆಂತಹ ವಾಯಪಾರವನುಾ ಉಳೆ ಶರವಾಯಪಾರವನುಾ ಮಾಡತಕೆವನು. ಇದು ಅವನಲಿಲ ಇರುವ 
ಒಂದು ಮುಖಯವಾದ ಗುಣ. ಅವನ ಪರತವವನುಾ ತ್  ರರಿಸ್ತಕೆಂತಹುದು ಇದು. ಹಾಗ ಯರ ಅವನಲಿಲ 
ಸಶಲಭಯವ ಂಬ್ುವ ಒಂದು ಮಹಾಗುಣವಿದ  ಎಂಬ್ುದನುಾ ವಣಾನ ಮಾಡುತ್ಾತ ಸ  ತರತ್ಮಾಡುತ್ಾತರ , ‘ಸ್ವಾಾವಸ್-ಿ
ಸ್ಕೃತ್-ಪ್ಪನಾ-ಜನತ್ಾ-ಸ್ಂರಕ್ಷ್ಣ ೈಕವ್ತಿರ’ ಎಂಬ್ುದಾಗಿ. ಎಂದರ  ಯಾವ ಅವಸ ಯಿಲಿಲರಲಿ, ಯಾರಾದರ  
ಆಗಲಿ, ಅವನಲಿಲ ಒಂದು ಸ್ಲ ಶರಣಾಗತಿಮಾಡಿದರ  ಅವನನುಾ ರಕ್ಷಿಸ್ುವಂತಹ ದೃಢವಾದ ಒಂದು ವ್ತವನುಾ 
ಹ  ಂದಿರುವವನು. ರಕ್ಷ್ಣ ೈಕದಿರಕ್ಷಿತನಾದವನು. ಪ್ಪನಾಜನ ಸ್ಂರಕ್ಷ್ಕದಿರಕ್ ಯನುಾ ಹ  ಂದಿರುವವನು. ಇದು 
ಅವನ ಸಶಲಭಯವನುಾ ಹ ರಳುತತದ . ಅವನ ರ ಹ ರಳುತ್ಾತನ  – ಯಾರಾದರ  ಮಿತ್ಭಾವದಿಂದ ನನಾಲಿಲ ಬ್ಂದರ  
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ಸ್ಹ ನಾನು ಅವರನುಾ ಬಿಡುವುದಿಲಲ, ಅವರನುಾ ಕಾಪಾಡುತ್ ತರನ  ಎಂಬ್ುದಾಗಿ. ಇನುಾ ಮಿತ್ನಾಗಿ ಹ  ರದರ  
ಅವನಲಿಲ ಭಕ್ಶತಯಂದ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿದರ  ಅವನನುಾ ಬಿಡುವ ಮಾತ್ ರ ಇಲಲ. ಇದು ಅವನ ವ್ತ ಎಂದು 
ಹ ರಳಿದದರಿಂದ ಹಾಗ  ಮಾಡದಿದದರ  ವ್ತಭಂಗವಾದರ  ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗ  ಅವದಯವಾಗುತತದ , ದ  ರಷವಾಗುತತದ . 
ಆ ದ  ರಷವನುಾ ಅವನು ಹ  ಂದದಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವ್ತಕ ೆ ಯಾವಾಗಲ  ಭಂಗವನುಾ ತಂದುಕ  ಳುೆವುದಿಲಲ. 
ಮಾನವಕ  ರಟ್ಟಗ  ಅದ  ಂದು ದ  ಡಡ ಆಶಾವಸ್ನ . ‘ಸ್ಕೃದ ರವ ಪ್ಪನಾಾಯ ತವಾಸಿೇತಿ ಚ್ ಯಾಚ್ತ್ ರ | ಅಭಯಂ 
ಸ್ವಾಭ ತ್ ರಭ  ಯರ ದದಾಮಯರತತ್ ವ್ತಂ ಮಮ ||’ ಎಂಬ್ುದಾಗಿ ತನಾ ವ್ತವನುಾ ಸಾವಮಿ ಹ ರಳಿಕ  ಂಡಿದಾದನ . 
ಒಂದು ಸಾರಿ ಯಾರು ಬ್ಂದು ನನಾಲಿಲ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡುತ್ಾತರ  ರ, ನಾನು ನಿನಗ  ಸ ರರಿದವನು ಎಂದು 
ಹ ರಳುತ್ಾತರ  ರ, ಅವರು ಯಾವ ರಿರತಿಯಲ ಲರ ಬ್ಂದಿರಲಿ ಅವರ ಮನಸಿಸನಲ್ಲ ಯಾವ ಭಾವವ ರ ಇರಲಿ, 
ಅಂರ್ವರನುಾ ನಾನು ಎಂದ  ಬಿಡುವುದಿಲಲ, ಇದು ನನಾ ವ್ತ ಎಂಬ್ುದಾಗಿ ಹ ರಳಿದಾದನ . ಇದು 
ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನಲಿಲರುವ ಎರಡನ ರ ಮಹಾಗುಣ. 
 
ಮತ್  ತಂದು ಗುಣವನುಾ ಅವರು ನಿರ ಪಣ  ಮಾಡುತ್ಾತರ , ‘ಧಮೊರಾ ವಿಗ್ಹವಾನ್’ ಎಂದು. ಧಮಾವ ರ ಒಂದು 
ರ ಪವನುಾ ಹ  ಂದಿ ಬ್ಂದಂತಿದದವನು. ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನ ದಿವಯಮ ತಿಾ ಧಮಾದ ಒಂದು ಸಾಕಾರವಾದ ರ ಪ. 
ವಿಗ್ಹ ಎಂದು ಹ ರಳಿದರ  ಶರಿರರ. ವಿಗ್ಹವಾನ್ ಎಂದರ  ಶರಿರರವನುಾ ಹ  ಂದಿದವನು. ಧಮಾವನ ಾರ ತನಾ 
ರ ಪವನಾಾಗಿ ಹ  ಂದಿ ಬ್ಂದ ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್, ಪರಮಾತಮ, ನಮಮ ಅಧಮಾವನ ಾಲಲ ಹ  ರಗಲಾಡಿಸ್ಲಿ 
ಎಂಬ್ುದಾಗಿ ಶ್ರಮನಿಾಗಮಾಂತ ಮಹಾದ ರಶಕರವರು ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನಲಿಲ ಪಾ್ರ್ಾನ ಯನುಾ ಮಾಡಿದಾದರ . 
 
ಈ ಶ ್ ಲರಕದ ತ್ಾತಪಯಾ – ಆ ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನ ಮಹಾಗುಣಗಳಲಿಲ ಒಂದು ಅವನ ಮಹಾವಿರಯಾ, ತ್ ರಜಸ್ುಸ. 
ಎರಡನ ಯದು ಅವನು ಆಶ್ತರ ಸ್ಂರಕ್ಷ್ಣ ಮಾಡತಕೆಂತಹ ಅವನ ಆ ರಕ್ಷ್ಕತವ. ಮ ರನ ಯದಾಗಿ ಅವನ 
ಸ್ವರ ಪ ಎಂದು ಹ ರಳಿದರ , ಧಮಾಸ್ವರ ಪ. ರಾಮ ಎಂದು ಹ ರಳಿದರ  ಧಮಾ, ಧಮಾ ಎಂದು ಹ ರಳಿದರ  ರಾಮ. 
‘ಕೃಷಣಂ ಧಮಾಂ ಸ್ನಾತನಂ’, ‘ರಾಮೊರ ವಿಗ್ಹವಾನ್ ಧಮಾ:’ ಈ ಮಾತುಗಳಲಿಲ ಆ ಪರಮಾತಮನ 
ಧಮಾಸ್ವರ ಪವನುಾ ಎತಿತ ಹ ರಳಿದಾದರ . ಶ್ರರಾಮನನುಾ ‘ಧಮಾವ ರ ಮ ತಿಾವ ತತವನು’ ಎಂದು ಎಲಲರ  
ಸ  ತರತ್ಮಾಡಿದಾದರ . 
 
ಇನುಾ ಆ ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನ ಧಮಾಸ್ವರ ಪವನುಾ ಕುರಿತು ನಾಲಾೆರು ವಿಚಾರಗಳನುಾ ಮಾಡ  ರಣ. ಧಮಾ 
ಎಂದು ಹ ರಳಿದರ  ಏನು, ಶ್ರರಾಮನು ಧಮಾಸ್ವರ ಪ ಎಂದರ  ಏನರ್ಾ, ಧಮಾ ಎಂಬ್ ಶಬ್ದವನುಾ ಹ ರಗ  
ನಿರ ಪಣ  ಮಾಡುವುದು, ಯಾವುದು ಧಮಾ ಮ ಂತ್ಾಗಿ ವಿಚಾರಮಾಡಿದರ , ಧಮಾ ಎಂಬ್ ಶಬ್ದವನುಾ ಅನ ರಕ 
ಅರ್ಾಗಳಲಿಲ ಬ್ಳಸ್ುವುದನುಾ ನ  ರಡಬ್ಹುದು.  
 
ಈ ಧಮಾ ಎಂಬ್ುದಕ ೆ ಏನು ಮಹತವವಿದ  ಎನುಾವುದನುಾ ಹ ರಳುವಾಗ ಬ್ೃಹದಾರಣಯಕ ಉಪನಿಷತಿತನ ಒಂದು 
ಸ್ ಕ್ಶತ ನಮಮ ನ ನಪಗ  ಬ್ರುತತದ . ‘ಭಗವಂತನು ಈ ಲ  ರಕವನುಾ ಸ್ೃಷ್ಟಟಮಾಡಿದ. ಹಾಗ  ಮಾಡುವಾಗ 
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ಧಮಾವನುಾ ಸ್ೃಷ್ಟಟಮಾಡುವವರ ಗ  ಶ ್ರಯಸ್ಸನುಾ ಹ  ಂದಲಿಲಲವಂತ್ . ಧಮಾವನುಾ ಸ್ೃಷ್ಟಟಮಾಡಿದಮರಲ  ಅವನಿಗ  
ಶ್ರಯಸ್ುಸಂಟಾಯತು ಎಂಬ್ುದಾಗಿ ಬ್ೃಹದಾರಣಯಕ ಶು್ತಿ ಹ ರಳುತತದ  – 
‘ಸ್: ನ ೈವ ವಯಭವತ್ ಶ ್ರಯರ ರ ಪಂ | ಅತಯಸ್ೃಜತ ಧಮಾಂ | ತದ ರತತ್ ಕ್ಷ್ತ್ಸ್ಯ ಕ್ಷ್ತ್ಂ | ಯದಧಮಾ: | 
ತಸಾಮತ್ ಧಮಾಾತ್ ಪರಂ ನಾಸಿತ | ಅಾ  ರ ಅಬ್ಲಿರಯಾನ್ ಬ್ಲಿರಯಾಂಸ್ಂ ಆಶಂಸ್ತ್ ರ ಧಮರಾಣ | ಯಾಾ 
ರಾಜ್ಞ ೈವ ಏವಂ | ಯರ ವ ೈ ಸ್ ಧಮಾ: ಸ್ತಯಂ ವ ೈ ತತ್ | ತಸಾಮತ್ ಸ್ತಯಂ ವದಂತಂ ಆಹು: ಧಮಾ: ವದತಿರತಿ | 
ಧಮಾಂ ವಾ ವದಂತಂ ಸ್ತಯಂ ವದತಿರತಿ |’  
ಎಂಬ್ುದಾಗಿ. ಈ ಬ್ೃಹದಾರಣಯಕ ಶು್ತಿ ಭಗವಂತನ ಸ್್ಷಟೃತವವನುಾ ಹ ರಳುವಾಗ ಲ  ರಕವನ ಾಲ ಸ್ೃಷ್ಟಟಸಿದ 
ಭಗವಂತ. ಆದರ  ಅದರಲಿಲ ಅವನಿಗ  ಯಾವ ಶ ್ರಯಸ್ ಸ ಕಾಣಲಿಲಲ. ಧಮಾವನುಾ ಸ್ೃಷ್ಟಟಮಾಡುವವರ ಗ  ಯಾವ 
ಶ ್ರಯಸ್ ಸ ಉಂಟಾಗಲಿಲಲ ಎಂದು ಹ ರಳುತತದ . ಅವನು ಅತುಯತತಮವಾದ ರ ಪದಲಿಲ ಧಮಾವನುಾ ಸ್ೃಷ್ಟಟಮಾಡಿದ. 
ಆ ಧಮಾ ಎಂಬ್ತಕೆಂತಹದು ‘ಕ್ಷ್ತ್ಸ್ಯ ಕ್ಷ್ತ್ಂ’ – ಕ್ಷ್ತಿ್ಯನನ ಾ ಕ ಡ ತನಾ ವಶದಲಿಲ ಇಡತಕೆಂತಹುದು. 
ಆದದರಿಂದ ಅದಕ್ಶೆಂತ ಹ ಚಾಿದುದು ಯಾವುದ  ಇಲಲ. ಲ  ರಕದಲಿಲ ಬ್ಹಳ ಹ ಚಾಿದದುದ ಎಂದರ  ಕ್ಷ್ತ್ – ಶಕ್ಶತ, 
ಪರಾಕ್ಮ, ತ್ ರಜಸ್ುಸ, ಓಜಸ್ುಸ ಎಲಲ ಇರತಕೆಂತಹದು. ಅವ ಲಲವನ ಾ ಮಿರರಿದುದು ಧಮಾ. ಅದರಿಂದಲ ರನ ರ 
ಧಮಾಕ್ಶೆಂತ ಹ ಚಾಿದದುದ ಮತ್ ತರನಿಲಲ. ಇಲಲರುವ ಬ್ಹಳ ಬ್ಲವಿಲಲದವನು, ದುಬ್ಾಲನಾದವನು ಧಮಾದ ಬ್ಲದಿಂದ 
ತ್ಾನು ಬ್ಹಳ ಬ್ಲಿಷಾ ಎಂದು ಹ ರಳಿಕ  ಳುೆತ್ಾತನ  ಎಂಬ್ುದಾಗಿ ಶು್ತಿ ಹ ರಳುತತದ , ‘ಅಾ  ರ ಅಬ್ಲಿರಯಾನ್ 
ಬ್ಲಿರಯಾಂಸ್ಂ ಆಶಂಸ್ತ್ ರ ಧಮರಾಣ’ ಎಂದು. ದುಬ್ಾಲ ಎಂದರ  ದ ರಹದಲ ಲರ ಆಗಲಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯರ 
ಆಗಲಿ ಬ ರರ  ಯಾವ ವಯವಹಾರದಲಿಲಯರ ಆಗಲಿ, ಧಮಾದ ಬ್ಲವನುಾ ಹ  ಂದಿದದರ  ಅವನು ಬ್ಹಳ 
ಬ್ಲಿಷಾನಾದವನು ಎಂಬ್ುದಾಗಿ. 
 
ಈ ಧಮಾ ಎಂದರ ರನು ? ಒಂದು ಮಾತಿನಲಿಲ ಧಮಾ ಎಂಬ್ುವುದಕ ೆ ವಾಯಖ್ಾಯನಮಾಡಬ ರಕಾದರ  ‘ಯರ ವ ೈ ಸ್ 
ಧಮಾ: ಸ್ತಯಂ ವ ೈ ತತ್’. ಧಮಾವ ರ ಸ್ತಯವು, ಸ್ತಯವ ಂಬ್ುದ ರ ಧಮಾವು. ಧಮಾ ಎಂಬ್ುದನುಾ ಅನ ರಕರು 
ಅನ ರಕರಿರತಿಯಲಿಲ ಬ್ಳಸ್ುತ್ಾತರ . ಮನುಷಯಧಮಾ ಎನುಾತ್ ತರವ , ಕ್ಷ್ತಿ್ಯ ಧಮಾ, ಬಾ್ಹಮಣಧಮಾ, ವ ೈದಯನ ಧಮಾ, 
ಉಪಾಧಾಯಯನ ಧಮಾ ಎಂದ ಲಲ ಹ ರಳುತ್ ತರವ . ಧಮಾ ಎನುಾವುದು ವಿಶ ರಷಣ ಎಂದ  ಹ ರಳುತ್ ತರವ . ಇದಕ ೆ ಏನು 
ವಾಯಖ್ ಯ ಎಂದರ  ಶು್ತಿ ಹ ರಳುತತದ  ‘ಸ್ತಯಂ ವ ೈ ತತ್’, ಅದು ಸ್ತಯವ ರ ಎಂದು. ಆದದರಿಂದ ಯಾರು ಸ್ತಯವನುಾ 
ಹ ರಳುತ್ಾತರ ಯರ ಅವರನುಾ ಏನು ಹ ರಳುತ್ಾತರ  ಎಂದರ , ‘ಧಮಾಂ ವದತಿ’, ಧಮಾವನುಾ ಹ ರಳುತ್ಾತನ  ಎಂದು 
ಶು್ತಿ ಹ ರಳುತತದ . ಯಾರು ಧಮಾವನುಾ ಹ ರಳುತ್ಾತರ ಯರ ಅವರು ‘ಸ್ತಯಂ ವದತಿ’, ಸ್ತಯವನುಾ ಹ ರಳುತ್ಾತರ ಂದು 
ಶು್ತಿ ಹ ರಳುತತದ . ಆದದರಿಂದ ಸ್ತಯವ ರ ಧಮಾ, ಧಮಾವ ರ ಸ್ತಯವು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶ ್ರಷಾವಾದ 
ಧಮಾಸ್ವರ ಪವನ್ಾ ಬ್ೃಹದಾರಣಯಕ ಶು್ತಿ ನಿರ ಪಣ  ಮಾಡುತತದ . ಈ ಒಂದು ಸ್ತಯಸ್ವರ ಪದ 
ನಿರ ಪಣ ಗಾಗಿಯರ ಶ್ರರಾಮಾವತ್ಾರವಾದದುದ. 
 ಯ: ಸ್ತ್ ಯರ ಗುರುಮಾಸ್ಯನ್ ಉಪನತ್ಾಂ ತತ್ಾಯಜ ರಾಜಯಶ್ಯಂ 
 ಯ: ಸ್ಂತ್  ರಷಯತುಂ ಪ್ಜ್ಾ: ಪರಿಜಹಾರಾಪನಾಸ್ತ್ಾವಂ ಪ್ಯಾಂ | 
 ಯಸ  ಯರಪಾಶ್ತ ಕ್ಶರಚ್ರಾಕ್ಷ್ಸ್ಪರಿತ್ಾ್ಣಪ್ತಿಷ್ಾಾ ಗುರ  ರ: 
 ಧಮರಾ ಸ್ ಕ್ಷ್ಮಗತ್ಶ ಜಯತು ಅವನಿಜ್ಾಜ್ಾನ ರ: ಅಭ ರದಾಯಸಿಿತಿ: || 
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ತ್ಾನಗಿ ಅವನಿಗ  ಬ್ಂದು ಸ ರರಿದಂರ್ ಆ ರಾಜಯವನುಾ ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನು ಬಿಟ್ುಟಬಿಟ್ಟನು. ಏಕ ಂದು ಹ ರಳಿದರ  ತನಾ 
ತಂದ ಯ ಸ್ತಯವಚ್ನವನುಾ ಸಿಿರಪಡಿಸ್ುವುದಕಾೆಗಿ. ಆ ಸ್ತಯದಲಿಲ ತನಾ ತಂದ ಯನುಾ ನಿಲಿಲಸ್ಲು ‘ಯ: ಸ್ತ್ ಯರ 
ಗುರುಂ ಆಸ್ಯನ್’, ಸ್ತಯಚ್ುಯತನಾಗದಿರಲಿ ತಂದ  ಎಂಬ್ ಭಾವದಿಂದ ರಾಜಯವನುಾ ಬಿಟ್ುಟಬಿಟ್ಟನು. ಈ ಸ್ತಯಕ ೆ, 
ಧಮಾ ಎನುಾವುದಕ ೆ ಅಷುಟ ಮಹತವವನುಾ ಇಲಿಲ ಕ  ಟ್ಟಟದಾದರ . ಶ್ರಮದಾ್ಮಾಯಣದಲಿಲ ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನ 
ವ ೈಭವವನುಾ ನಿರ ಪಣ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಲಿೇಕ್ಶಮುನಿಗಳು ಹ ಜ್ ೆಹ ಜ್ ೆಗ  ಶ್ರರಾಮನ ಧಮಾಸ್ವರ ಪವನುಾ ಬ್ಹಳ 
ಸ್ುುಟ್ವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ನಮಮ ಮನಸಿಸಗ  ಚ ನಾಾಗಿ ಮನದಟ್ುಟವಂತ್  ನಿರ ಪಣ ಮಾಡಿ ಹ ರಳಿದಾದರ . ಧಮಾ 
ಹ ರಗಿದ  ಏಂದರ  ಅದನುಾ ನಾವು ತ್  ರರಿಸ್ಲು ಆಗುವುದಿಲಲ. ನಡತ್ ಯಂದ, ಒಬ್ಬರ ನಡ ಯಂದ ಧಮಾ ಎಂದರ  
ಏನು ಎನುಾವುದನುಾ ಹ ರಳಬ್ಹುದು. ಧಮಾ ಎನುಾವುದಕ ೆ ಯಾವ ರಿರತಿಯರುವುದು ರ ಪ ಎಂಬ್ುದಾಗಿ ಕ ರಳಿದರ  
ಅದನುಾ ನಾವು ಒಂದು ರ ಪವನುಾ ಹ ರಳಿ ವಣಾನ  ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ. ಉದಾಹರಣ ಗ  ಸಿಹಿ ಎಂಬ್ುದು 
ಹ ರಗಿರುತ್ ತ ಎಂದು ಕ ರಳಿದರ  ಅದಕ ೆ ಎಷುಟ ವಾಯಖ್ಾಯನವನುಾ ಬ್ರ ದರ  ಅರ್ಾವಾಗುವುದಿಲಲ. ಆದರ  ಒಂದು ಚಿಟ್ಟಕ  
ಸ್ಕೆರ  ಬಾಯಗ  ಹಾಕ್ಶಕ  ಂಡರ  ಹ ರಗಿರುವುದ  ರ ಹಾಗ  ಎಂದರ  ಅದರ ಅನುಭವದಿಂದ ಅದನುಾ ತಿಳಿಯಬ ರಕು. 
ಆ ಧಮಾ ಎನುಾವುದಕ ೆ ಹಾಗ ಯರ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹ ರಳುತ್ಾತರ  - 
‘ಯಂ ಆಯಾಾ: ಕ್ಶ್ಯಮಾಣಂ ಹಿ ಶಂಸ್ಂತಿ ಆಗಮವ ರದಿನ: ಸ್: ಧಮಾ: | ಯಂ ವಿಗಹಾತಿ ತಂ ಅಧಮಾಂ 
ಪ್ಚ್ಕ್ಷ್ತ್ ರ | ‘ 
ಸ್ಜೆನರಾದವರು, ಶಾಸ್ರಪರಿಜ್ಞಾನವನುಾ ಹ  ಂದಿರತಕೆಂತಹವರು ಯಾವ ಒಂದು ಕ ಲಸ್ವನುಾ 
ಪ್ಶಂಸ ಮಾಡುತ್ಾತರ ಯರ ಅನುಮೊರದನ  ಮಾಡುತ್ಾತರ ಯರ ಮಚಿಿಕ  ಳುೆತ್ಾತರ ಯರ ಅದು ಧಮಾ. ಇದನುಾ 
ಹಿರಗ  ನಿರ ಪಣ ಮಾಡಿದಾದರ . ಹತುತಜನ ಸ್ಜೆನರಾದವರು, ಶಾಸ್ರಪರಿನಿಷ್ಟಾತರಾದವರು, ಧಮಾವನಾರಿತವರು 
ಧಮಾಜ್ಞರಾದವರು ಯಾವುದನುಾ ಮಚಿಿಕ  ಳುೆತ್ಾತರ ಯರ ಅದ ರ ಧಮಾ. ಅವರು ಯಾವುದನುಾ 
ನಿಂದಿಸ್ುತ್ಾತರ ಯರ ಅದು ಅಧಮಾ. ಧಮಾ ಎಂಬ್ುದಕ ೆ ಹಿರಗ  ಒಂದು ವಾಯಖ್ಾಯನವನುಾ ಮಾಡಬ್ಹುದು. 
ಇನುಾ, ‘ಧಮಾ: ಶ ್ರಯ: ಸ್ಮುದಿದಷಟ: | ಶ ್ರಯ: ಅಭುಯದಯಸಾಧನಂ | ಧಮೊರಾ ವಿಶವಸ್ಯ ಜಗತ: ಪ್ತಿಷ್ಾಾ |’. 
ಯಾವುದನುಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲ  ರಕಕ ೆ ಒಳ ೆಯದಾಗುವುದ  ರ ಅದು ಧಮಾ. ‘ಅಭುಯದಯಸಾಧನಂ ಧಮಾ:’. 
ಅದು ‘ಜಗತ: ಪ್ತಿಷ್ಾಾ’ ಈ ಲ  ಕಕ ೆಲಾಲ ಆಧಾರವಾಗಿರುವಂತಹದು. ಯಾವ ಒಳ ೆಯ ಕ ಲಸ್ ಎಂದರ , ಯಜ್ಞ, 
ಅಧಯಯನ, ದಾನ, ತಪಸ್ುಸ, ಸ್ತಯ, ಧೃತಿ, ಕ್ಷ್ಮಾ, ಲ  ರಭವಿಲಲದಿರುವುದು ಇವುಗಳನುಾ ಧಮಾದ ಎಂಟ್ು ರ ಪ 
ಎಂಬ್ುದಾಗಿ ಹ ರಳುತ್ಾತರ . ಈ ಗುಣಗಳ ನಿರ ಪಣ ಯನುಾ ಏಕ  ಇಲಿಲ ನ ನಪುಮಾಡಿಕ  ಳೆಬ ರಕು ಎಂದರ  
ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನ ಆ ದಿವಯವಾದ ಚ್ರಿತ್ ್ಯಲಿಲ ಈ ಎಲಲ ಗುಣಗಳ ಅನುಶರಲನ, ಈ ಗುಣಗಳ ನಿರ ಪಣ  ಎಷುಟ 
ಚ ನಾಾಗಿ ನಮಗ  ಕಂಡುಬ್ರುತತದ  ಎಂಬ್ುವುದನುಾ ನಾವು ಕಾಣಬ್ಹುದು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಹ ರಗ  ಧಮಾದ 
ಮ ತಾಸ್ವರ ಪನಾಗಿದದ ಎಂಬ್ುವುದನುಾ ಸ್ಹ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧಯವಾಗುತತದ . ಒಂದು ಕಡ  ಮನು ಧಮಾದ 
ಸ್ವರ ಪವನುಾ ಹ ರಳುವಾಗ ಧಮಾದ ಲಕ್ಷ್ಣವ ಂದರ  ಈ ಹತುತ ವಿಷಯಗಳು ಎಂದು ಹ ರಳಿದರು - 
ಧೃತಿ: - ಧ ೈಯಾ, ಕಷಟದಲಿಲ ಕುಂದದ ರ ಇರುವ ಸಾಮರ್ಯಾಹಂದಿರುವಿಕ . ಕಷಟ ಎಂಬ್ುದು ಮನುಷಯನಿಗ  ಬ್ರುವುದ ರ. 
ಹಾಗ  ಬ್ಂದಾಗ ಮನಸ್ುಸಕುಂದದ ರ ಇರುವುದ ರ ಧೃತಿ:, ಮನ  ರಧ ೈಯಾ, ಮನ  ರಬ್ಲ. 
ಕ್ಷ್ಮಾ – ಕ್ಷ್ಮಿಸ್ುವಂತಹದುದ. ಯಾರಾದರ  ಒಂದು ಅಪರಾಧವನುಾ ಮಾಡಿದದರ  ಅದನುಾ ಉದಾರಮನಸಿಸನಿಂದ 
ಕ್ಷ್ಮಿಸ್ುವುದು ದ  ಡಡಗುಣ. 
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ದಮ: - ಅಂತರಿಂದಿ್ಯನಿಗ್ಹ 
ಅಸ ತರಯಂ – ಮತ್  ತಬ್ಬರ ಒಡವ ಗ  ಆಸ  ಪಡದಿರುವುದು, ಮತ್  ತಬ್ಬರ ಒಡವ ಯನುಾ ಅಪಹರಿಸ್ದಿರುವುದು. 
ಶಶಚ್ಂ – ಪರಿಶುದಧತ್  - ವಾಕ್ಶೆನಲಿಲ, ಮನಸಿಸನಲಿಲ, ಕಾಯದಲಿಲ. ಹಿರಿಯರು ಹ ರಳುತ್ಾತರ  ‘ಅರ್ಾಶಶಚ್’, ಹಣದಲಿಲ 
ಪರಿಶುದಧತ್  ಅತಯಂತ ಶ ್ರಷಾವಾದದುದ ಎಂದು. ಹಣವನುಾ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳುೆವಾಗ ಶುದಧವಾದ 
ಪರಿಗ್ಹಮಾಡತಕೆಂತಹುದು ಅರ್ಾಶಶಚ್. 
ಇಂದಿ್ಯನಿಗ್ಹ: - ಬ್ಹಿರಿಂದಿ್ಯನಿಗ್ಹ. ಇಂದಿ್ಯಗಳನುಾ ಸಾವಧಿರನದಲಿಲ ಇಟ್ುಟಕ  ಳುೆವುದು. 
ವಿದಾಯ, ಧಿರ: - ಬ್ುದಿಧಯನುಾ ಸಾವಧಿರನದಲಿಲ ಇಟ್ುಟಕ  ಳುೆವುದು. 
ಸ್ತಯಂ – ಸ್ತಯವಚ್ನ 
ಅಕ  ್ರಧ: - ಕ  ರಪಗ  ಳೆದ ರ ಇರುವುದು. ಕ  ರಪವು ಅನರ್ಾಕ ೆ ಸಾಧನ ಎಂದು ಹ ರಳುತ್ಾತರ . ಅದನುಾ 
ನಿಯಮದಲಿಲಡಬ ರಕು. 
ಇವುಗಳನುಾ ಮನು ‘ದಶಕಂ ಧಮಾಲಕ್ಷ್ಣಂ’ ಎಂದು ಹ ರಳಿದರು. ಈ ಗುಣಗಳು ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬ ರಕಾದರ  
ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನ ದಿವಯಚ್ರಿತ್ ಯ ಅನುಸ್ಂಧಾನದಿಂದ ಸಾಧಯ. ಶ್ರರಾಮನು ಈ ಎಲಲ ಗುಣಗಳನುಾ ತನಾ 
ನಡತ್ ಯಂದ ತ್  ರರಿದಾದನ . ಒಂದುಕಡ  ಕ ರತ್ಾತಳಾವನ್ ಅವರು ಹ ರಳುತ್ಾತರ  – ಈ ಲ  ರಕದ ಜನ 
‘ಅಚಿಕ್ಶತ್ಾಸಯನ್’ ಎಂದು. ಚಿಕ್ಶತ್ ಸ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲಲ ಎಂದು. ಆದದರಿಂದ ಹ ರಗ  ಇವರಿಗ  ಒಳ ೆಯದಾರಿ 
ತ್  ರರುವುದು ಎಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ರ ಇಳಿದು ಬ್ಂದನಂತ್ . ತ್ಾನ ರ ಇಲಿಲ ಅವತ್ಾರ ಮಾಡಿ, ತ್ಾನು ಯಾವರಿರತಿ 
ನಡ ಯಬ ರಕ ಂದು ಹ ರಳಿದನ  ರ ಆ ರಿರತಿ ತ್ಾನ ರ ನಡ ದು ತ್  ರರಿಸಿದಾದನ . ನುಡಿದು ತ್  ರರಿಸಿದರ  ಸಾಲದ ಂದು 
ತ್ಾನು ನಡ ದು ತ್  ರರಿಸಿದ ಆ ಭಗವಂತ ಶ್ರರಾಮನಾಗಿ. ಮನುಷಯನಾದವನು ಇವ ಲಲವನ ಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯವ ರ, 
ನಮಿಮಂದ ಸಾಧಯವಿಲಲ, ಯಾರಾದರ  ದ ೈವಾಂಶಸ್ಂಭ ತರು ದ ರವತ್ ಗಳು ಮಾತ್ ಮಾಡಬ್ಹುವು ಎಂಬ್ 
ಭಾವನ  ನಮಮ ಮನಸಿಸನಲಿಲ ಬ್ರಬ್ಹುದು. ಆದದರಿಂದ ಹಾಗಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ಶ್ರರಾಮ ತ್ಾನ ರ 
ಮನುಷಯರ ಪದಲಿಲ ಅವತ್ಾರಮಾಡಿ ‘ಆತ್ಾಮನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ ಯರ’ ಎಂದು ಹ ರಳಿಕ  ಂಡು ಮನುಷಯನಾದವನ  
ಸ್ಹ ಈ ಸ್ದುೆಣಗಳನುಾ ಹ  ಂದಿ ಧಮಾವನುಾ ಆಚ್ರಣ ಮಾಡಿ ಲ  ರಕದಲಿಲ ಕ್ಶರತಿಾಯನುಾ ಹ  ಂದಲು ಸಾಧಯ 
ಎಂದು ಪ್ಮಾಣಿಸಿಕ  ಟ್ಟ. ಇದು ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನ ಹಿರಿಯತನ. ಅದನ ಾರ ಭಕತರು ಸ  ತರತ್ಮಾಡುವಾಗ ‘ರಾಮೊರ 
ವಿಗ್ಹವಾನ್ ಧಮಾ:’, ಶ್ರರಾಮನು ಧಮಾದ ಸಾಕಾರರ ಪ ಎಂಬ್ುದಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದಾದರ .  
ಶ್ರರಾಮನು ಹ ರಗ  ಎಲಲ ಧಮಾಗಳ ಸ್ವರ ಪವನುಾ ಹ  ಂದಿದದ ಎಂಬ್ುದನುಾ ವಾಲಿೇಕ್ಶಗಳು ಎರಡು ಸ್ಂದಭಾದಲಿಲ 
ಬ್ಹಳ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಹಾಗ  ನಿಷೃಷಟವಾಗಿ ನಿರ ಪಣ  ಮಾಡಿದಾದರ .  
ಅದರಲಿಲ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ನಾರದರು ಶ್ರರಾಮನ ಸ್ವರ ಪವನುಾ ವಾಲಿೇಕ್ಶಗಳಿಗ  ಉಪದ ರಶಸ್ುವಾಗ ಅವರು 
ಹ ರಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಬ್ಹಳ ಆಶಿಯಾಕರವಾಗಿವ . ಶ್ರರಾಮನ ಆ ಧಮಾಸ್ವರ ಪವನುಾ 
ಪ್ಕಾಶಪಡಿಸ್ುತತವ . ಅವರು ಹ ರಳುವ ಗುಣಗಳಲಿಲ ಮೊದಲಗುಣ ಧಮಾವನುಾ ಕುರಿತದುದ. ‘ಕ  ರನವಸಿಮನ್ 
ಸಾಂಪ್ತಂ ಲ  ರಕ ರ ಗುಣವಾನ್ ಕಶಿ ವಿರಯಾವಾನ್’ ಎಂದು ವಾಲಿೇಕ್ಶಗಳು ಪ್ಶ ಾಯನುಾ ಮಾಡುತ್ಾತರ , ಅದಕ ೆ 
ನಾರದರು ಉತತರವನುಾ ಕ  ಡುವಾಗ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳನುಾ ಹ  ಂದಿರುವುದು ಬ್ಹಳ ವಿರಳ. ಆದರ  ‘ತ್ ೈಯುಾಕತ: 
ಶ್್ಯತ್ಾಂ ನರ:’ – ಆ ಗುಣಗಳನುಾ ಹ  ಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭಾವನಿದಾದನ . ಅವನ ವಿಷಯ ಹ ರಳುತ್ ತರನ  
ಕ ರಳು ಎಂದು, ‘ಧಮಾಜ್ಞ:’ – ಇದು ಮೊದಲನ ಯ ಗುಣ.  
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‘ಧಮಾಜ್ಞ: ಸ್ತಯಸ್ಂಧಶಿ ಪ್ಜ್ಾನಾಂ ಚ್ ಹಿತ್ ರ ರತ: ಯಶಸಿವರ ಜ್ಞಾನಸ್ಂಪನಾ: ಶುಚಿ: ವಶಯ: ಸ್ಮಾಧಿಮಾನ್ | 
ರಕ್ಷಿತ್ಾ ಸ್ವಸ್ಯಧಮಾಸ್ಯ ಸ್ವಜನಸ್ಯಚ್ ರಕ್ಷಿತ್ಾ | ಸ್ವಾಶಾಸಾರರ್ಾತತತವಜ್ಞ: ಸ್ೃತಿಮಾನ್ ಪ್ತಿಭಾನಮಾನ್ | 
ಸ್ವಾಲ  ರಕಪ್ಯ: ಸಾಧು: ಅದಿರನಾತ್ಾಮ ವಿಚ್ಕ್ಷ್ಣ: | ಸ್ವಾದಾಭಿಜತ: ಸ್ದಿು: ಸ್ಮುದ್ ಇವ ಸಿಂಧುಭಿ: || 
ಆಯಾ: ಸ್ವಾಸ್ಮಶ ೈವ ಸ್ದ ೈವ ಪ್ಯದಶಾನ: | ಸ್ ಚ್ ಸ್ವಾಗುಣ  ರಪ ರತ: ಕಶಸ್ಲಾಯನಂದವಧಾನ: ||’ 
ಇಲಿಲ ನಾರದರು ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ಮ ತಿಾ ಎಂಾಾ ದಿವಯಗುಣಗಳನುಾ ಹ  ಂದಿದದನ ಂಬ್ುದನುಾ ನಿರ ಪಣ ಮಾಡುತ್ಾತ 
ಈ ಎಲಲ ಗುಣಗಳ ಸ್ವರ ಪವನುಾ ಹ  ಂದಿರುವ ಸಾವಮಿ ಧಮಾದ ರ ಪವ ರ ಎಂಬ್ುದನುಾ ತ್  ರರಿಸಿಕ  ಟ್ಟಟದಾದರ . 
ನಾರದರು ಮಾತ್ವಲಲ, ಅಯರಧಾಯನಿವಾಸಿಗಳ ಲಲರ  ಈ ಗುಣಗಳನುಾ ಕಂಡಿದದರು. ದಶರರ್ಮಹಾರಾಜನು 
ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ನಿಗ  ಪಟಾಟಭಿಷ್ ರಕಮಾಡಬ ರಕ ಂದು ಯರಚಿಸ್ುತಿತದಾದಗ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಶ್ರರಾಮನನುಾ 
ಯುವರಾಜಯಪಟ್ಟದಲಿಲ ನಿರವು ನ ಲ ನಿಲಿಲಸ್ಬ ರಕು ಎಂಬ್ುದಾಗಿ ಹ ರಳುತ್ಾತರ . ಆಗ ಶ್ರರಾಮನ ಗುಣಗಳನುಾ 
ನಿರ ಪಸ್ುತ್ಾತ ಅಯರಧಾಯನಿವಾಸಿಗಳು ಹ ರಳುವ ಮಾತು: ‘ರಾಮ: ಸ್ತುಪರುಷ: ಲ  ರಕ ರ ಸ್ತಯಧಮಾಪರಾಯಣ: 
|’ ಲ  ರಕದಲಿಲ ಶ್ರರಾಮನು ಸ್ತುಪರುಷನಾಗಿದಾದನ . ಸ್ತಯ, ಧಮಾ ಇವುಗಳನ ಾರ ಬ್ಹಳ ಶ ್ರಷಾವಾದದ ದಂದು 
ಎಣಿಸಿಕ  ಂಡು ನಡ ಸ್ುತಿತದಾದನ . ‘ಸಾಕ್ಾತ್ ರಾಮಾತ್ ವಿನಿವೃಾತತ: ಧಮಾಶಾಿಪ ಶ್ಯಾಸ್ಹ’ – ಧಮಾ ಎಂಬ್ುದು 
ಶ್ರರಾಮನಿಂದ ಬ್ಂದದುದ. ಶ್ರರಾಮನ ಸ್ವರ ಪವನುಾ ಇನ ಾರನು ಹ ರಳಬ ರಕು. ಧಮಾವೂ ಶ್ರರಾಮನಿಂದಲ ರ 
ಉತಪನಾವಾದದುದ. 
‘ಧಮಾಜ್ಞ: ಸ್ತಯಸ್ಂಧಶಿ ಶರಲವಾನ್ ಅನಸ್ ಯಕ: |’ ಅಸ್ ಯ ಎಂಬ್ುವುದು ಇಲಲ, ಒಳ ೆಯ ಶರಲವನುಾ 
ಹ  ಂದಿರುವವನು. 
‘ಕ್ಾಂತ: ಸಾಂತವಯತ್ಾ ಕೃತಜ್ಞ: ಶಲಕ್ಷ್ಣ: ವಿಜತ್ ರಂದಿ್ಯ: | ಮೃದುಶಿ ಸಿಿರಚಿತತಶಿ ಸ್ದಾಭವಯ: ಅನಸ್ ಯಕ: | 
ಪ್ಯವಾದಿರ ಚ್ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಸ್ತಯವಾದಿರ ಚ್ ರಾಘವ:’ – ಕ್ಷ್ಮ ಹ  ಂದಿರುವವನು, ಎಲಲರನ ಾ 
ಸ್ಮಾಧಾನಮಾಡುವವನು, ಸ್ತಯವಾದಿಯಾದವನು. ಬ್ೃಹದಾರಣಯಕ ಶು್ತಿಯು ಹ ರಳಿದ ಮಾತು ಇದ ರ. 
ಧಮಾವ ರ ಸ್ತಯ. ಸ್ತಯವ ರ ಶ್ರರಾಮನ ಮ ತಿಾ. ಧಮಾವ ರ ಶ್ರರಾಮನಮ ತಿಾ. ಆದದರಿಂದಲ ರ ‘ರಾಮೊರ 
ವಿಗ್ಹವಾನ್ ಧಮಾ:’. 
ಶ್ರರಾಮ ಸ್ತಯದಿಂದ ಲ  ರಕಗಳನ ಾಲಲ ಜಯಸಿದ. ದಾನದಿಂದ ದಿರನರನ ಾಲಲ ಜಯಸಿದ. ಶುಶ್್ಷ್ ಯಂದ 
ಗುರುಗಳನ ಾಲಲ ಜಯಸಿದ. ಧನುಸಿಸನಿಂದ ಶತು್ಗಳನ ಾಲಲ ಜಯಸಿದ. ಆ ಸ್ತಯವಾಕಯ ಎಂಬ್ುವುದ ರ ಎಂತಹ 
ಅಸ್ಂಭವವಾದದದನ ಾ ಕ ಡ ಸಾಧಿಸ್ಬ್ಲುಲದು. ಯಾವ ರಿರತಿಯಲಿಲ ಜಟಾಯುವಿಗ  ಆ ಸ್ದೆತಿಯನುಾ ಶ್ರರಾಮನು 
ಕ  ಡಲು ಸಾಧಯವಾಯತು ಎಂದು ಕ ರಳಿದರ  ನಮಮ ಪೂವಾಾಚಾಯಾರುಗಳು ನಿರ ಪಣ ಮಾಡುತ್ಾತರ  – ‘ಸ್ತ್ ಯರನ 
ಲ  ರಕಾನ್ ಜಯತಿ,’  ಸ್ತಯವಾಕಯದಿಂದಲ ರ ಆ ಲ  ರಕಗಳನ ಾಲಲ ಅವನು ಜಯಸಿದ ಎಂಬ್ುದಾಗಿ. ಅಂತಹ 
ದೃಢವ್ತನಾಗಿದದರಿಂದಲ ರ ಅವನ ಮಾತ್ ಲಲವೂ ಸ್ಫಲವಾಯತು ಎಂದು. ಶ್ರಮದಾ್ಮಾಯಣದಲಿಲ ಶ್ರರಾಮನ 
ಆ ಧಮಾಸ್ವರ ಪವನುಾ ಎಷುಟ ಆಶಿಯಾವಾಗಿ ಅವನ ಭಕತರಾದವರು ಅವನನುಾ ಸ ರವಿಸ್ುತಿತದದವರು ಮಾತ್ವಲಲದ ರ 
ಅವನ ಶತು್ಗಳಾದವರ  ಕ ಡ ಹ ರಳಿದದನುಾ ನ  ರಡಬ್ಹುದು. ಈ ‘ರಾಮೊರ ವಿಗ್ಹವಾನ್ ಧಮಾ:’ ಎಂಬ್ 
ವಾಕಯವನುಾ ಮೊದಲು ಹ ರಳಿದವನು ಯಾರ ಂದರ  ಮಾರಿರಚ್. ರಾವಣನು ಸಿರತ್ಾಪಹರಣ ಮಾಡಬ ರಕ ಂಬ್ 
ಯರಚ್ನ ಯಂದ ಮಾರಿರಚ್ನನುಾ ಮಾಯಾಮೃಗವಾಗಬ ರಕ ಂದು ತನಾ ಹಂಚಿಕ ಯನುಾ ಅವನಲಿಲ ಹ ರಳಿದಾಗ 
ಮಾರಿರಚ್ ಹ ರಳುತ್ಾತನ  – ‘ಆ ರಾಮನನುಾ ನಿರನು ಯಾರ ಂದು ತಿಳಿದಿದಿದರಯ. ಅವನು ಧಮಾವ ರ 



 

K-31 

 

ರ ಪಗ  ಂಡವನು, ‘ರಾಮೊರ ವಿಗ್ಹವಾನ್ ಧಮಾ: ಸಾಧು: ಸ್ತಯಪರಾಕ್ಮ: | ರಾಜ್ಾ ಸ್ವಾಸ್ಯ ಲ  ರಕಸ್ಯ 
ದ ರವಾನಾಂ ಮಘವಾನಿವ||’ ಎಂಬ್ುದಾಗಿ. ದ ರವತ್ ಗಳಿಗ  ಹ ರಗ  ಇಂದ್ನು ರಾಜನ  ರ ಹಾಗ  ಸ್ವಾಲ  ರಕಗಳಿಗ  
ಶ್ರರಾಮನು ಪ್ಭುವು. ಅವನು ಸಾಧುವು, ಸ್ತಯಪರಾಕ್ಮನ  ಸ್ಹ ಎಂದು. ಅವನ ಪರಾಕ್ಮ ಹುಸಿಯಾದದದಲಲ, 
ಸ್ತಯವಾದದುದ ಎಂದು ಸ್ತಯ-ಪರಾಕ್ಮ ಎಂಬ್ುದರ ಒಂದರ್ಾವು. ಸ್ತಿ-ಅಪರಾಕ್ಮ: - ಸ್ಜನೆರ ವಿಷಯದಲಿಲ 
ಅವನ ಪರಾಕ್ಮ ನಡ ಯುವುದಿಲಲ ಎಂಬ್ುದು ಇನ  ಾಂದರ್ಾವು. ಹಾಗ ಯ ಸ್ತಯಪರ-ಅಕ್ಮ: ಎಂದ  ಅರ್ಾ 
ಮಾಡುತ್ಾತರ . ಸ್ತಯಪರರ ವಿಷಯದಲಿಲ ತ್ಾನು ಕ್ಮತಪಪ ಬ ರಕಾದರ  ನಡ ಯುತ್ಾತನ . ಹ ರಗ ಂದರ , ಭಿರಷಮನ 
ಪ್ತಿಜ್ಞ  ಸ್ಫಲವಾಗಲು ಶ್ರಕೃಷಣನು ತನಾ ಪ್ತಿಜ್ಞ ಯನುಾ ಭಂಗಮಾಡಿಕ  ಂಡನು. ಕೃಷಣನು ತನಾ ಚ್ಕಾ್ಯುಧವನುಾ 
ಎತಿತ ತನಾ ಭಕತನ ಪ್ತಿಜ್ಞ ಯನ ಾರ ನ ರವ ರರಿಸಿದಾಗ ಭಿರಷಮನು ‘ಅದನುಾ ಪ್ಯರಗಿಸ್ು ನನಾ ಜನಮ ಸಾರ್ಾಕಗ  ಳಿಸ್ು’ 
ಎಂದು ‘ಪ್ತಯಸ್ರಂ ಅಂಜಲಿರಸಶ ತವ ನಿಗ್ಹಾಸ ರರ’ ಎಂಬ್ಂತ್  ತನಾ ಅಯುಧವನುಾ ಬಿಟ್ುಟಬಿಟ್ುಟ ಕ ೈಮುಗಿದು 
ನಿಂತನು. 
ಮತ್ ತ ಮಾರಿರಚ್ನು ಹ ರಳುತ್ಾತನ  ಶ್ರರಾಮನು ಹ ರಗ  ಧಮಾವನುಾ ಪಾಲಿಸ್ುತಿತದಾದನ ಂದರ , ‘ನ ಚ್ 
ಧಮಾಗುಣ ೈಹಿರಾನ: ಕಶಸ್ಲಾಯನಂದವಧಾನ: |’ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಂದಲ  ಅವನು ಬಿಡಲಪಟ್ಟಟಲಲ. ಧಮಾಗುಣಗಳು 
ಅವನಲಿಲ ಪೂಣಾವಾಗಿವ  ಎಂದು. ‘ನ ತಿರಕ್ಷ್ಣ: ನ ಚ್ ಭ ತ್ಾನಾಂ ಸ್ವ ಾಷ್ಾಮಹಿಿತ್ ರರತ:’ – ಅವನು ಯಾರಿಗ  
ಯಾವ ಅಹಿತವನ ಾ ಮಾಡುವವನಲಲ. ತನಾ ತಂದ ಯಾದ ದಶರರ್ನನುಾ ಚಿಕೆಮಮ ಮೊರಸ್ಗ  ಳಿಸಿದಾಗಲ  ಸ್ಹ 
ಅವನ ಮನ ನ  ಂದು ಯಾವ ಪ್ತಿಕ್ಶ್ಯಯನ ಾ ತ್  ರರಲಿಲಲ,  
 ‘ವಂಚಿತಂ ಪತರಂ ದೃಷ್ಾಟವ ಕ ೈಕ ಯಾಯಸ್ತಯವಾದಿನಂ ಕರಿಷ್ಾಯಮಿರತಿ ಧಮಾಾತ್ಾಮ ತ್ಾತ ಪ್ವ್ಜತ್  ರ 
ವನಂ’ ಎಂದು ಮಾರಿರಚ್ ರಾವಣನಿಗ  ಹ ರಳುತ್ಾತನ  ಶ್ರರಾಮನ ಧಮಾಸ್ವರ ಪದ ಬ್ಗ ಗ . ಮಾರಿರಚ್ನು ಹ ರಳಿದ 
‘ಧಮಾಾತ್ಾಮ’ ಎಂದು. ಈ ಧಮಾಸ್ವರ ಪವನುಾ ಎಲಲರ  ಅನುಭವಿಸಿರುವರು ಶ್ರಮದಾ್ಮಾಯಣದಲಿಲ. 
ಮಾರಿರಚ್ನ ರ ಧಮಾಸ್ವರ ಪವನುಾ ಅರಿತನ ಂದರ  ಇನುಾ ಧಮಾಜ್ಞರಾದ ಶ ್ರಷಾರಾದ ಋಷ್ಟಗಳು ಅವನ ಸ್ವರ ಪ 
ಅರಿಯದ ರ ಇಲಲ. ವಿಶಾವಮಿತ್ರು ಯಾಗ ಸ್ಂರಕ್ಷ್ಣ ಗ ಂದು ಶ್ರರಾಮನನುಾ ಕರ ದುಕ  ಂಡು ಹ  ರಗಲು ಬ್ಂದಾಗ 
ದಶರರ್ನು ಶ್ರರಾಮನನುಾ ಕಳುಹಿಸ್ಲು ಹ  ಂಜರಿಯುತ್ಾತನ . ಆಗ ವಿಶಾವಮಿತ್ರು ಹ ರಳುವ ಮಾತು: 
‘ಅಹಂ ವ ರದಿಮ ಮಹಾತ್ಾಮನಂ ರಾಮಂ ಸ್ತಯಪರಾಕ್ಮಂ | ವಸಿಷ್  ಾರಽಪ ಮಹಾತ್ ರಜ್ಾ: ಯ ಚಾನ ಯರ ತಪಸಿ 
ಸಿಿತ್ಾ: | 
ದಶರರ್ ಹ ರಳುವಂತ್  ‘ಊನಷ್  ರಡಶವಷ್  ರಾ ಮರ ರಾಮೊರ ರಾಜರವಲ  ರಚ್ನ: |’. ಅವನು ಇನ ಾ ಯಾವ 
ಯುದಧವನ ಾ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ಸನ್ಾ ಗಳಿಸಿದವನ  ಅಲಲ. ಈ ಯಾಗಸ್ಂರಕ್ಷ್ಣ  ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ರ ಶ್ರರಾಮನು 
ಸ್ತಯಪರಾಕ್ಮನ ಂದು ಬ್ಲ ಲ ಎಂದರು ವಿಶಾವಮಿತ್ರು. ಇವನು ಧಮಾಸ್ವರ ಪನ ಂಬ್ುದನುಾ ಬ್ಲ ಲ, ಇವನ 
ವಿರಯಾಾತಿಶಯವನ ಾ ಬ್ಲ ಲ ಎಂದರು. ನಾನಷ್ ಟರ ಅಲಲದ  ಮಹಾತ್ ರಜಸಿವಗಳಾದ ವಸಿಷಾರ  ಬ್ಲಲರು, ಮತ್ ತ 
ಯಾರು ತಪಸಿಸನಲಿಲ ನಿರತರಾಗಿರುವರ  ರ ಅವರ ಲಲರ  ಬ್ಲಲರು ಎಂದರು. ಅಂತಹ ಶ್ರರಾಮನ 
ಧಮಾಸ್ವರ ಪವನುಾ ನಾನು ಬ್ಲ ಲನು ಎಂದರು. ಶ್ರರಾಮನ ಧಮಾಸ್ವರ ಪವು ಹಾಗ  ಆಶಿಯಾಕರವಾದುದು. 
ಶ್ರರಾಮನು ವನವಾಸ್ಕ ೆ ಹ  ರದಾಗ ಒಂದು ಆಶ್ಮದಿಂದ ಇನ  ಾಂದು ಆಶ್ಮಕ ೆ ಸ್ಂಚಾರಮಾಡಿದಾಗ, ಆ 
‘ದಂಡಕಾವನ ಜಂಗಮ ಪಾರಿಜ್ಾತ’ನಾದಾಗ  ಒಬ  ಬಬ್ಬರು ಋಷ್ಟಗಳನ ಾ ಸ್ಂದಶಾಸಿ ಅವರಿಗ  ತನಾ 
‘ರಹ:ಸ್ಂಶ ಲರಷ’ವನಿಾತ್ಾತಗ ಅವತ್ಾರದ ಒ>ದು ಮುಖಯ ಕೃತಯವನುಾ ಪೂಣಾಮಾಡಿದ. ಅವನು ದುಷಟನಿಗ್ಹವನುಾ 
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ತನಾ ಒಂದು ಸ್ಂಕಲಪದಿಂದಲ ರ ಮಾಡಬ್ಹುದಾಗಿತುತ. ಅದಕ ೆ ಅವತ್ಾರ ಮಾಡಬ ರಕಾದ ಅವಶಯಕತ್  ಇರಲಿಲಲ. 
ರಾವಣನು ನಾಶವಾಗಲಿ ಎಂದು ಸ್ಂಕಲಿಪಸಿದದರ  ಆ ರಾವಣ ನಾಶವಾಗುತಿತದದ. ಮತ್ ತರಕ  ಅವತ್ಾರ 
ಮಾಡಿದನ ಂದರ  ಸಾಧುಪರಿತ್ಾ್ಣಕ ೆ ಎನುಾತ್ಾತರ . ‘ಪರಿತ್ಾ್ಣ’ ಎಂಬ್ಲಿಲ ‘ಪರಿ’ ಎಂಬ್ ಉಪಸ್ಗಾಕ ೆ 
‘ರಹ:ಸ್ಂಶ ಲರಷದಾನಾರ್ಾಂ’ ಎಂಬ್ರ್ಾ. ಅನ ರಕ ಭಕತರು ಶ್ರರಾಮನ ಸ್ಂಶ ಲರಷವಿಲಲದ  ಬ್ದುಕಲಾರ ವ ಂದು 
ಕಷಟಪಡುತಿತದಾದಗ ಅಂರ್ ಭಕ  ತರತತಮರನುಾ ತ್ಾನ ರ ಹುಡುಕ್ಶಕ  ಂಡು ಹ  ರಗಿ ಅವರಿಗ  ತನಾ ದಶಾನ ಕ  ಟ್ುಟ 
ಸ್ಂತ್  ರಷಪಡಿಸಿದ ಅವರನುಾ, ಬ್ದುಕ್ಶಸಿದ ಅವರನುಾ. ಆ ಮಹತ್ಾೆಯಾ ಅವತ್ಾರ ಮಾಡದಿದದರ  ಆಗುತಿತರಲಿಲಲ. 
ಆದದರಿಂದ ಅವತ್ಾರಕ ೆ ಮುಖಯ ಪ್ಯರಜನ ರಹ:ಸ್ಂಶ ಲರಷ ಪ್ದಾನ. ಸ್ಜನೆರಿಗ , ಅವರಿಗ  ಮಾತ್ ತಿಳಿಯುವಂತ್ , 
ತ್ಾನು ತನಾ ಸ್ಂದಶಾನವನುಾ ಸ್ಂಶ ಲರಷವನುಾ ಉಂಟ್ುಮಾಡಿ ಅವರಿಗ  ಆನಂದವನುಾ ಉಂಟ್ುಮಾಡಿದ. ಹಾಗ  
ಶರಭಂಗರ ಆಶ್ಮಕ ೆ ಶ್ರರಾಮನು ಹ  ರದಾಗ ಅವರು ಹ ರಳಿದರು – ‘ಧಾಮಿಾಕನಾದ ನಿರನು ಬ್ರುತಿತದಿದರಯ 
ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನಿನಾನುಾ ನ  ರಡದ  ಆ ಇಂದ್ನ  ಡನ  ಹ  ರಗಲು ಮನಸಾಸಗಲಿಲಲ’ ಎಂದು. ಶರಭಂಗರು 
ಅವನಿಗ  ಹ ರಳುವ ವಿಶ ರಷಣ ‘ಧಾಮಿಾಕ ರಣ’.  
‘ತವಯಾಹಂ ಪುರುಷವಾಯಘ್ ಧಾಮಿಾಕ ರಣ ಮಹಾತಮನಾ | ಸ್ಮಾಗಮಯ ಗಮಿಷ್ಾಯಮಿ ತಿ್ದಿವಂ ದ ರವಸ ರವಿತಂ | 
ಧಾಮಿಾಕನಾದ ಮಹಾತಮನಾದ ನಿನಾನುಾ ಸ್ಂದಶಾಸಿ, ಸ ರವಿಸಿ ನಂತರ ಸ್ವಗಾಕ ೆ ಹ  ರಗುತ್ ತರನ  ಎಂದರು. 
ಧಮಾಸ್ವರ ಪವನುಾ ಹ ರಗ  ಎಂದು ನಿರ ಪಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹ ರಗ  ಯಾರ ಲಲ ಆ ಧಮಾಸ್ವರ ಪವನುಾ 
ಗುರುತಿಸಿದಾದರ  ಎನುಾವುದನುಾ ಕಾಣಬ್ಹುದು. 
ಶ್ರರಾಮನು ಅಗಸ್ಾರ ಆಶ್ಮಕ ೆ ಹ  ರದಾಗ ಅವರ ಶಷಯರು ಶ್ರರಾಮನು ಬ್ಂದಿರುವನ ಂದು ಅಗಸ್ಾರಿಗ  
ತಿಳಿಸ್ುತ್ಾತರ . ಅವರು ‘ವಾನಪ್ಸ ಿರನ ಧಮರಾಣ ಸ್ ತ್ ರಷ್ಾಂ ಭ  ರಜನಂ ದದಶ | ‘ ವಾನಪ್ಸ್ಿರಿಗ  ಋಷ್ಟಗಳಿಗ  
ಯಾವರಿರತಿಯಲಿಲ ಸ್ತ್ಾೆರಮಾಡಬ ರಕ  ರ ಆ ರಿರತಿಯಲಿಲ ಶ್ರರಾಮ, ಸಿರತ್  ಮತುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗ  ಭ  ರಜನಾದಿ 
ಸ್ತ್ಾೆರವನುಾ ಮಾಡುತ್ಾತರ . ಅಗಸ್ಾರು ಧಮಾವನುಾ ತಿಳಿದವರು, ಧಮಾಜ್ಞರು ಎಂದು ವಾಲಿೇಕ್ಶಗಳು ಹ ರಳುತ್ಾತರ . 
ಅವರು ಧಮಾಜ್ಞರಾದರ  ಶ್ರರಾಮನನುಾ ‘ಧಮಾಕ  ರವಿದ’ ಎನುಾತ್ಾತರ . ಶ್ರರಾಮನು ಧಮಾದಲಿಲ 
ಪಂಡಿತನಾದವನು – 
‘ಪ್ರ್ಮಂ ಚ್ ಉಪವಿಶಾಯರ್ ಧಮಾಜ್ಞ: ಮುನಿಪುಂಗವ: | ಉವಾಚ್ ರಾಮಂ ಆಸಿರನಂ ಪಾ್ಂಜಲಿಂ 
ಧಮಾಕ  ರವಿದಂ ||’ 
ಧಮಾಜ್ಞ ಎನುಾವುದಕ ೆ ಧಮಾಕ  ರವಿದ ಎನುಾವುದಕ ೆ ಬ್ಹಳ ವಯತ್ಾಯಸ್ವಿದ . ಆದದರಿಂದಲ ರ ಅವನಿಗ  ‘ರಾಮೊರ 
ವಿಗ್ಹವಾನ್ ಧಮಾ:’ ಎಂದು ಶ್ರರಾಮನನುಾ ಕ  ಂಡಾಡಿದಾದರ . 
ಈ ಧಮಾಸ್ವರ ಪವನುಾ ಯಾವ ರಿರತಿಯಲಿಲ ಶ್ರರಾಮನು ನಡ ಸಿಕ  ಂಡುಬ್ಂದ ಎಂಬ್ುದನುಾ ಹ ರಳುವಾಗ 
ಸಿರತ್ಾದ ರವಿ ಒಂದು ಸ್ಂದಭಾದಲಿಲ ಶ್ರರಾಮನಿಗ  ನ ನಪುಮಾಡಿಕ  ಡುತ್ಾತಳ  ಹ ರಗ  ಧಮಾಕ ೆ ಮಿಕೆ ಎಲಲ 
ವಿಚಾರಗಳಿಗಿಂತಲ  ಶ ್ರಷಾವಾದ ಸಾಿನವಿದ  ಎಂದು. ಆ ಧಮಾದಿಂದಲ ರ ಮಿಕೆದ ದಲಲ ಎನುಾವುದು ಹ ರಗ  ಎಂದು 
ಹ ರಳುವಾಗ, 
ಧಮಾಾತ್ ಅರ್ಾ: ಪ್ಭವತ್ ರ ಧಮಾಾತ್ ಪ್ಭವತ್ ರ ಸ್ುಖಂ | ಧಮರಾಣ ಲಭತ್ ರ ಸ್ವಾಂ ಧಮಾಸಾರಮಿದಂ 
ಜಗತ್ || 



 

K-33 

 

ಧಮಾದಿಂದಲ ರ ‘ಅರ್ಾ:’ ಎಂದರ  ಎಲಲ ಐಹಿಕ, ಆಮುಷ್ಟಮಕ ಅಭಿವೃದಿಧಗಳೂ ಉಂಟಾಗುವುವು. 
ಸ್ುಖವುಂಟಾಗುವುದ  ಧಮಾದಿಂದಲ ರ. ಎಲಲವನ ಾ ಧಮಾದಿಂದಲ ರ ಪಡ ಯುವುದು ಆದದರಿಂದ ಈ ಲ  ರಕವು 
‘ಧಮಾಸಾರ’ ಎಂದ ರ ಹ ರಳಬ ರಕು. ಈ ಲ  ರಕ ಧಮಾದ ಒಂದು ಸಾರತಮವಾದ ಅಂಶವನುಾ ಹ  ಂದಿದ . 
ಧಮಾವ ರ ಸಾರವು ಈ ಲ  ರಕದಲಿಲ. ಇದನುಾ ಅನುಸ್ರಿಸಿದರ  ಎಲಲವೂ ಸಿಕುೆತತದ . ಧಮಾವನುಾ ಬಿಟ್ಟರ  
ಯಾವುದ  ದ  ರಕದು. 
ಆತ್ಾಮನಂ ನಿಯಮೈ: ತ್ ೈಸ ೈ: ಕಷಾಯತ್ಾವ ಪ್ಯತಾತ: | ಪಾ್ಪಯತ್ ರ ನಿಪುಣ ೈ: ಧಮಾ: ನಸ್ುಖ್ಾಲಲಭಯತ್ ರ ಸ್ುಖಂ || 
ಲ  ರಕದ ಜನರಿಗ  ಕಣುಣ ತ್ ರ ಯಸಿ ತತತವತಿಳಿಸ್ುವ ಸ್ಂದಭಾದಲಿಲ ವಾಲಿೇಕ್ಶಮಹಷ್ಟಾಗಳು ಸಿರತ್ಾದ ರವಿಯಂದ ಈ 
ಮಾತನುಾ ಹ ರಳಿಸಿದಾದರ . ಪ್ತಿಯಬ್ಬನ  ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರ ಆಯಾ ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ುಟಪಾಡಿಗ  
ಪ್ಯತಾದಿಂದ ಒಳಗಾಗಿ ಆ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗುವ ಕ ಲರಶವನುಾ ಅನುಭವಿಸ್ುವವರಾಗಿ ನಿಪುಣರಾದವರು 
ಧಮಾವನಾಾಚ್ರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಸ್ುಖವನುಾ ಹ  ಂದುತ್ಾತರ . ಆದರ  ಸ್ವಲಪವೂ ಕಷಟಪಡುವುದಿಲಲ, ಯಾವ ಕಷಟಗಳಿಗ  
ಸಿದಧರಾಗಿಲಲ ಎಂಬ್ುವವರು, ಧಮಾವನುಾ ಬಿಟ್ುಟ ಧಮಾಕ ೆ ವಿರುದಧವಾಗಿ ನಡ ಯುವವರಾಗಿ ಸ್ುಖವನುಾ 
ಬ್ಯಸ್ುವವರಿಗ  ‘ಸ್ುಖದಿಂದ ಸ್ುಖ’ ಎಂಬ್ುದು ಲಭಿಸ್ುವುದಿಲಲ. ಧಮಾವನುಾ ಅನುಷ್ಾಾನಮಾಡುವುದು 
ಸ್ುಖಕರವಲಲ. ಈ ಕಾಯಕ ಲರಶವನುಾ ಅನುಭವಿಸಿ ಯಾರು ಧಮಾವನುಾ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತ್ಾತರ ಯರ ಅವರು ಎಲಲ 
ಶ ್ರಯಸ್ಸನ ಾ ಹ  ಂದುತ್ಾತರ . ಈ ಧಮಾವನುಾ ಅನುಸ್ರಿಸ್ದ ರ ತ್ಾತ್ಾೆಲಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಸ್ುಖವನುಾ ಯಾರು 
ಸ್ುಖವ ಂದು ನಂಬ್ುವರ  ರ ಅಂತಹವರಿಗ  ಪರಮಸ್ುಖ ಎಂಬ್ುವುದು ದ  ರಕುವುದಿಲಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ುತ್ಾತರ . 
ಸಿರತ್ಾದ ರವಿ ರಾಮನಿಗ  ಹ ರಳುವಾಗ ‘ಧಮರಾ ಸಿಿತ:’ ಎಂಬ್ುದಾಗಿ ಧಮಾದಲಿಲ ನಿರನು ನ ಲ ನಿಂತವನು ಎನುಾತ್ಾತಳ . 
ಈ ಧಮಾವ ಂಬ್ುದನುಾ ಹ ರಗ  ತ್  ರರಿಸ್ುವುದ ಂಬ್ ಸ್ಂದಭಾದಲಿಲ ವಾಲಿೇಕ್ಶಗಳು ನಿರ ಪಸ್ುತ್ಾತರ  – ಈ ಧಮಾ 
ಎಂಬ್ುವುದು ಪರಮಸ್ ಕ್ಷ್ಮವಾದುದು. ತಿಳಿಯಲು ಬ್ಹಳ ಕಷಟಕರವಾದುದು. ಈ ಧಮಾದ ಸ್ವರಾತೃಷಟವಾದ 
ರ ಪ ಎಂದು ಹ ರಳುವುದಾದರ , ‘ಯಾರು ಅಸ್ಹಾಯರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಲಿಲ ಬ್ಂದು ರಕ್ಷ್ಣ ಯನುಾ ಬ ರಡುತ್ಾತರ ಯರ 
ಅಂತಹವರಿಗ  ಆ ರಕ್ಷ್ಣ ಯನುಾ ಕ  ಟ ಟರಕ  ಡಬ ರಕಾದದುದ ಈ ಧಮಾ’. ಹಾಗ  ರಕ್ಷ್ಣ ಯನುಾ ಬ ರಡುವವರಿಗ  ರಕ್ಷ್ಣ  
ಕ  ಡದಿರುವುದು ಧಮಾವಲಲ. ಶ್ರರಾಮ ಈ ವಿಧವಾದ ‘ಶರಣಾಗತರಕ್ಷ್ಣ’ ಎಂಬ್ ಪರಮಧಮಾವನುಾ 
ಅನುಷ್ಾಾನಮಾಡಿ ತ್  ರರಿಸಿಕ  ಟ್ಟ ಲ  ರಕಕ ೆ. ಆದದರಿಂದ ಈ ಕಾಕಾಸ್ುರ ಶರಣಾದಾಗ, ‘ವಧಾಹಾಮಪ ಕಾಕುತಥ: 
ಕೃಪಯಾ ಪಯಾಪಾಲಯತ್’ ಎಂದಂತ್  ಆ ವಧಾಹಾನಾದ ಕಾಕನನುಾ ಶ್ರರಾಮನು ಬ್ಹಳ ಕೃಪ ಯಂದ 
ಕಾಪಾಡಿದನಂತ್ . ಕೃಪ ಯಂಬ್ುದು ಅವನನುಾ ಬ್ಲಾತ್ಾೆರಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸ್ುವಂತ್  ಮಾಡಿತು. ಆಚಾಯಾರುಗಳು 
ಶ್ರರಾಮನ ಕರುಣ  ಶ್ರರಾಮನಿಗಿಂತ ಹ ಚ ಿಂಬ್ುದಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದಾದರ . ಅವನ ಕೃಪ  ಅವನಿಗಿಷಟವಿಲಲದಿದದರ  
ಬ್ಲಾತ್ಾೆರವಾಗಿ ಅವನಿಂದ ಆ ಕ ಲಸ್ವನುಾ ಮಾಡಿಸಿತಂತ್ . ಹ ರಗ ಂದರ  ಕಮಾ ಎಂಬ್ುದು ಹ ರಗ  ನಮಮ ಹತಿತರ 
ಬ್ಲಾತ್ಾೆರವಾಗಿ ಕ ಲಸ್ ಮಾಡಿಸ್ುತತದ  ರ ಹಾಗ  ಕೃಪ  ಅವನಲಿಲ.  
 
ಹಿರಗ  ಶ್ರರಾಮಚ್ಂದ್ ತನಾ ಆಚ್ರಣ ಯಂದ ಹ ರಗ  ಈ ಧಮಾವನುಾ ಸ್ದುೆಣಗಳನುಾ ಅನುಷ್ಟಾಸಿ ಲ  ರಕಕ ೆ 
ತ್  ರರಿದನ ಂಬ್ುದನುಾ ಅನ ರಕ ಸ್ಂದಭಾಗಳಲಿಲ ನಾವು ನ  ರಡಬ್ಹುದು. 
 

ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಯತಿರಂದ್ ಮಹಾದ ರಶಕಾಯ ನಮೀಃ 
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 
* ®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚ×Ú ¶Ø¾Úß «Ú«Ú «æ«Ú®Úâ´VÚ×Úß 

 

ಉ. ವ ರ. ಶ್ರಮಾನ್ sÛ. ËÚÄÊ¯°×æÙ>ç I¾ÚßMVÛÁé, ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂ  

 

¥ÛÑÚ«Û¥Ú «Û«Úß ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾Úß ¾Úß~ÁÛd¥ÛÑÚÁÛ¥Ú * ÑÛ¤¬ÞOÚM «ÛVÚÁÛd I¾ÚßMVÛÁé @ÈÚÁÚ 

ÈÚßVÚ«ÛW¥Ú§ÂM¥Ú C OÚßlßM¶¥Ú ¶VæX Èæà¥ÚÅæÞ ®ÚÂ^Ú¾ÚßÉ¥Ú§ ÔÛVÚà «Ú«Ú }Û}Ú«ÚÈÚÁÛ¥Ú ÑÛ¤¬ÞOÚM 

*¬ÈÛÑÚ«ÚÁÚÒMÔÛ^Û¾Úß%ÁÚ«Úß ÔÚ~¡ÁÚ¦M¥Ú ¶ÄÇ *ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚÈÛWÞËÚ®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚ×Úß }ÚÈÚß½ 

®ÚãzÛ%«ÚßVÚÃÔÚ¦M¥Ú «Ú«Ú«Úß *ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ BÁÚÄß @«ÚßÈÚß~ ¬Þt PÃ.ËÚ. 1995 ÂM¥Ú 2007ÁÚÈÚÁæVæ 

12 ÈÚÎÚ%VÚ×Ú OÛÄ }ÚÈÚß½ eæà}æ¾ÚßÆÇ¾æßÞ OÛ¾Úß%OÚÃÈÚßVÚØVæ ºÛVÚÈÚÕÑÚÄß @«ÚßÈÚß~ ¬Þt¥Ú§ÁÚß. 

A¥Ú§ÂM¥Ú @ÈÚÁÚ ¦ÈÚÀÑÛ¬¨Ú́ À «Ú«Ú ÈæßÞÅæ @®ÛÁÚÈÛ¥Ú ®ÚÂzÛÈÚß ¸ÞÂ¥æ. BM¦VÚà ÑÚÔÚ *ÈÚßpÚ¥Ú 

GÅÛÇ OÛ¾Úß%OÚÃÈÚßVÚ×ÚÆÇ ®ÛÅæàX×ÚßÙ}Û¡ ¶M¦¥æ§Þ«æ. *ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ¥Û§VÚ «Úsæ¥Ú OæÞÈÚÄ OæÄÈÚâ´ YÚl«æVÚ×Ú«Úß 

ÈÚáÛ}ÚÃ «Û«Úß BÆÇ ¶ÔÚ×Ú ÑÚMPÐ®Ú¡ÈÛW «æ«Ú¯ÒOæàMt¥æ§Þ«æ.  

  

***ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚÈÛWÞËÚ¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÛÊÉßVÚ×Úß  

CWÁÚßÈÚ C ÈÚßÔÛÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚßÔÛ}Ú®ÚÒÊVÚ×Úß ÔÛVÚà ÈÚßÔÛÈÚßM}ÚÃÒ¥ÚªÁÚß. CWÁÚßÈÚ ¥ÚPÐyºÛÁÚ}Ú¥Ú 

ÈÚßÔÛÈÚßM}ÚÃÒ¥ÚªÁÚÆÇ @}ÚÀM}Ú ËÚP¡ËÛÆ¾ÚáÛ¥ÚÈÚÁÚß BÈÚÁÚß GM¥ÚÁæ @~ËÚ¾æàÞP¡¾ÚßÄÇ. 

*ÑÛÊÉßÞf¾ÚßÈÚÁÚß OæÞÈÚÄ ºÚVÚÈÚM}Ú«Ú AÁÛ¨Ú«æ¾ÚßÆÇ ¬ÁÚ}ÚÁÛWÁÚßÈÚâ´¥ÚÂM¥Ú @ÈÚÁÚ ÈÚßM}ÚÃËÚP¡¾Úßß 

®Úãy%ÈÛW ·æ×ÚPVæ ¶ÁÚ¥æÞ ÔæàÞ¥ÚÁÚß @«æÞOÚÁÚß BÈÚÁÚ ¥Ú¾æß¿ßM¥Ú @«æÞOÚ ®ÚÃ¾æàÞd«ÚVÚ×Ú«Úß 

®Úsæ¦¥Û§Áæ. BÈÚÁÚ ÑÚMPÐ®Ú¡ ®ÚÂ^Ú¾ÚßÈÚ«Úß ÈÚáÛtÑÚßÈÚâ´¥æÞ C ÅæÞR«Ú¥Ú D¥æ§ÞËÚ. 

 

*ÑÛÊÉßÞf¾ÚßÈÚÁÚ ®ÚãÈÛ%ËÚÃÈÚß¥Ú ¬d«ÛÈÚß¨æÞ¾Úß *¬ÈÛÑÚ«é GM¶ß¥ÛW @ÈÚÁÚß 

OèÌOÚVæàÞ}ÚÃ¥Ú *ÈæMOÚl«ÚÁÚÒMÔÛ^ÛÁé ÈÚß}Úß¡ *ÈÚß~ ÁÚMVÚ«Û¾ÚßOÚÈÚß½ GM¶ßÈÚÁÚ ÑÚß®Úâ´}ÚÃÁÚß. 

BÈÚÁÚß 1934ÁÚÆÇ d¬Ò¥ÚÁÚß. BÈÚÁÚß ÈæßçÑÚàÁÚß fÅæÇ¾Úß ÕlßoÈÚØ GM¶ ÔÚØÙ¾ÚßÈÚÁÚß. 

BÈÚÁÚ }ÚM¥æ¾ÚßÈÚÁÚß ®ÚãÈÚ% ÈÚß}Úß¡ @®ÚÁÚVÚ×æM¶ ÕM¥Úà ¨ÚÈÚß%¥Ú OÚÈÚß%VÚ×Ú«Úß ÈÚáÛtÑÚßÈÚấ ¥ÚÁÚÆÇ 
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¬ÎÛ|}ÚÁÛW¥Ú§ÁÚß. *ÑÛÊÉßÞf¾ÚßÈÚÁÚ }Û}Ú«ÚÈÚÁÚß É¥ÛÊ«é *¬ÈÛÑæçMVÛÁé GM¶ßÈÚÁÚß, @ÈÚÁÚß 

OÚäÎÚ|¾ÚßdßÈæ%Þ¥Ú¥ÚÆÇ OÚÃÈÚß®ÛqVÚ×ÛW¥Úß§, ®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚ¥Ú *OÚäÎÚ|¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÛÊÉßVÚ×Ú @«ÚÊ¾ÚßÈÚ«Úß 

ÔæàM¦¥Ú§ÁÚß. BÈÚÁÚ ÈÚß«æ}Ú«ÚOæQ ÑÚÊ^ÚcM¥ÚM GM¥Úß ÔæÑÚÂ}Úß¡. ®ÚÃÑÚß¡}Ú ÑÛÊÉßÞf¾ÚßÈÚÁÚß PÃ.ËÚ. 1957ÁÚÆÇ 

ÈÚßÔÛÁÛdÑÚMÑÚí}ÚOÛÅæÞf«ÚÆÇ AVÚÈÚß®ÚÃÉÞyÈÚ«Úß ÈÚßßWÒ¥ÚÁÚß.  

 

BÈÚÁÚß _OÚQÈÚ¾ÚßÒ¬M¥ÚÅæÞ @}ÚÀM}Ú ®ÚMt}ÚÁÛW¥Ú§ÁÚß ÔÛVÚà ~ÞOÚÐþ|ÈÚß~VÚ×ÛW¥Ú§ÁÚß. BÈÚÁÚ ®ÛMt}ÚÀ 

OæÞÈÚÄ ®ÛÃ_Þ«Ú®ÚMt}ÚÁÚ ËÚßÎÚQ®ÛMt}ÚÀ¥ÚM}æ @ÄÇ¥æÞ @}ÚÀM}Ú «ÚÉÞ«ÚÂVÚà, A¨Úß¬OÚ ÉeÛk«Ú¥Ú 

ÑÚM¥æÞÔÚVÚØVÚà ÑÚÂ¾ÚáÛ¥Ú ÑÚÈÚáÛ¨Û«Ú¬ÞsÚßÈÚM~ÁÚß}Ú¡¥æ. ¸ÞÑÚ{Væ¾ÚßÈÚÁÚß GM¶ ÔæÑÚÁÚ«Úß 

®Úsæ¦¥Ú§ÈÚÂM¥Ú ÔÛVÚà *ÑÛÊÉßVÚØM¥Ú «ÛÅÛ¿ßÁÚ A×ÛÊÁé ¦ÈÚÀ®ÚÃ¶M¨ÚVÚ×Ú«Úß @¨Ú´À¾Úß¾Úß«Ú 

ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. BM¦VÚà ÑÚÔÚ @ÈÚÁÚß «ÛÅÛ¿ßÁÚ ®ÚÃ¶M¨ÚVÚ×Ú«Úß ®ÛÁÛ¾ÚßyÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥Ú«Úß «æàÞt¥ÚÁæÞ 

@}ÚÀM}Ú _OÚQÈÚ¾ÚßÒ«ÚÈÚÂVæÞ @ËÚ̀¾Úß%ÈÛVÚß}Ú¡¥æ. @M}ÚÔÚ «æ«Ú¯«Ú ËÚP¡ @ÈÚÁÚ¥Úß. «ÚM}ÚÁÚ ÈæÞ×ÚàÁÚß 

OÚäÎÚ|ÈÚáÛ^Û¾Úß%ÑÛÊÉß GM¶ ÈÚßÔÛ}Ú½ÂM¥Ú ÈÚßM}ÚÃËÛÑÚ¡ðÈÚ«Úß @«æÞOÚ ÁÚÔÚÑÚÀÈÚßM}ÚÃVÚ×Ú«Úà ÑÚÔÚ 

@ºÛÀÑÚÈÚáÛt¥ÚÁÚß. B¥ÚÄÇ¥æÞ @ÔæàÞ¸Ä ÈÚßpÚ¥Ú ~ÄÇÑÛ¤«ÚM ÑÛÊÉß GM¶ßÈÚÂM¥Ú AVÚÈÚßËÛÑÚ¡ð, 

ÈÚßM}ÚÃËÛÑÚ¡ðVÚ×ÚÆÇ ¬®Úâ´yÁÛ¥ÚÁÚß. 

 

A OÛÄOæQ *ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚÁÚMVÚ«Û¢Ú®ÚÁÚOÛÄÈÚßÔÛÑÛÊÉßVÚ×Úß GM¥ÚÁæ BtÞ ºÛÁÚ}Ú¥Ú É¥ÚÊ}é ÅæàÞOÚÈÚâ´ 

OÚMsÚ @®ÚÁÚÉß}Ú @¥Úß¼}ÚËÚP¡. @ÈÚÁÚ¶Ø¾ÚßÆÇ C ÑÛÊÉßÞf¾ÚßÈÚÁÚß OÛÄOæÐÞ®ÚÈÚ«Úß ÈÚáÛt¥Û§Áæ GM¥ÚÁæ 

BÈÚÁÚ É¥ÚÊ}Ú¡«Úß ºÚOÚ¡ÁæÞ EÕÑÚ¶ÔÚß¥Úß. «ÚM}ÚÁÚ¥ÚÆÇ }æ«Ú¹Áæç AMsÚÈÚ«é ÑÛÊÉßVÚ×ÚÆÇ ®Û¥ÚßOÛÑÚÔÚÑÚÃ 

ÔÛVÚà ~ÁÚßÈÛ¾ÚßÈæàØ OÛÄOæÐÞ®Ú«Úß ÈÚáÛt¥ÚÁÚß.  

 

®ÚÁÚOÛÄ ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚloOæQ ¶M¥ÛVÚ C ÈÚßpÚ¥Ú AsÚØ}Ú «ÚsæÑÚßÈÚâ´¥æÞ OÚÎÚoÈÛ¥Ú OæÄÑÚÈÛW}Úß¡. A¥ÚÁæ 

ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ B¥Ú§ É¥ÛÀ£%VÚ×Ú ÑÚMSæÀ 100 OÚàQ Ôæ^Úß` ÈÚß}Úß¡ OæçMOÚ¾Úß%®ÚÁÚÁÚ ÑÚMSæÀ ÔÛVÚà A 

OæçMOÚ¾Úß%®ÚÁÚÁÚ @ÈÚÄM¸}ÚÁÚ ÑÚMSæÀ GÅÛÇ ÑæÞÂ 200 ÈÚßM¦Væ ¦«Ú¬}ÚÀÈÚã El ÈÚÑÚ~ ÈÚßßM}Û¥Ú 

@¬ÈÛ¾Úß%}æVÚ×Úß B¥Ú§ÈÚâ´. B¥æÄÇÈÚ«Úà ¬ºÛ¿ßÑÚßÈÚâ´¥Úß ÈÚß}Úß¡ ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ ®Úãeæ, OæçMOÚ¾Úß%, ÈÚßpÚ¥Ú 

®ÚÁÚM®ÚÁæVæ ¨ÚOæQ¾ÚáÛVÚ¥ÚM}æ «æàÞtOæà×ÚßÙÈÚâ´¥Úß ÑÚßÄºÚ¥Ú ÈÚáÛ}ÛWÁÚÆÄÇ. B¥ÚÁÚÆÇ ÑÚÊÄ°ÈÛ¥ÚÁÚà 

Èæ}ÛÀÑÚÈÛW¥Ú§ÁÚà ÑÚÔÚ BM¥Úß ÈÚßpÚ¥Ú ®ÚÂÒ¤~ EÕÒOæà×ÚÙÄß AVÚ¥ÚÎÚßo @¨ÚN®Ú}Ú«ÚOæQ BØ¾Úßß~¡}Úß¡ 

GM¶ß¥ÚÁÚÆÇ ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ ÑÚM¥æÞÔÚÉÁÚÆÄÇ.  

 

BM}ÚÔÚ A®Ú}ÛQÄ¥ÚÆÇ * ÑÛÊÉßVÚ×Úß OÚq«ÚÈÛ¥Ú ¬¨Û%ÁÚVÚ×Ú«Úß }æVæ¥ÚßOæàMsÚ¥ÚÄÇ¥æÞ, }ÛÈÚâ´ 

®ÚãÈÛ%ËÚÃÈÚß¥ÚÆÇ B¥Û§VÚ DØÒ¥Ú§ ÔÚyÈæÄÇÈÚ«Úà ÈÚßpÚOæQ ¬Þt ÈÚßpÚ¥Ú A£%OÚ Ò¤~¾Úß«Úß 
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D}Ú¡ÈÚßVæàØÒ¥Ú§ÄÇ¥æÞ, ÈÚßpÚ¥Ú ¬}ÚÀ ®ÛÁÚÈÚáÛ£%OÚ OæçMOÚ¾Úß%VÚ×Úß ÑÚßVÚÈÚßÈÛW ÑÛVÚßÈÚM}æ ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. 

BM¥Úß ÈÚßpÚ¥Ú Ò¤~ GÎÚßo D}Ú¡ÈÚßÈÛ¥Ú Ò¤~¾ÚßÆÇ¥æÞ GM¥ÚÁæ ¾ÚáÛÁÚà ÑÚÔÚ 1992 ÁÚÆÇ ÈÚßpÚ¥Ú ®ÚÂÒ¤~ 

ÕÞVæ B}Úß¡ GM¥Úß «ÚM¶ÅÛÁÚ¥Ú Ò¤~Væ ¶M¥Úß ÈÚßßno¥æ.  

 

A¥ÚÁæ A£%OÚÒ¤~ D}Ú¡ÈÚßVæà×ÚÙÄß ÈÚßpÚ¥Ú OæçMOÚ¾Úß%VÚ×Úß «æÞÁÚÈæÞÁÚÄß ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®Úlo OÚÎÚo @ÏoÎÚoÄÇ. 

ÔÛVÚà «Û«æÞ ÑÚÊ}ÚN 1995 ÂM¥Ú 2007ÁÚ ÈÚÁæVæ @ÈÚÁÚ A®Ú¡, @}ÚÀM}Ú HOÛM}Ú¥ÚÆÇ «æàÞt¥æ§Þ«æ 

GÎæàoÞ ÁÛ~ÃVÚ×Úß @ÈÚÁÚß ¬¥æ§¾Úß«Úß ÈÚáÛsÚ¥æÞ *ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ«Ú ¨ÛÀ«Ú¥ÚÆÇ ÈÚßVÚÁÛW OÚßØ~ÁÚß~¡¥Ú§ÁÚß. 

@M}ÚÔÚ ®ÚÁÚÈÚß®ÚãdÀÁÚ ¥ÚËæ¿ßM¥Ú BM¥Úß ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ¬ÁÚM}ÚÁÚÈÚã OæçMOÚ¾Úß%VÚ×Úß ÉdäMºÚzæ¿ßM¥Ú 

«Úsæ¾Úßß~¡Èæ. 

 

«Ú«Ú OÚßlßM¶ ÈÚß}Úß¡ *®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚ¥Ú ÑÚM¶M¨Ú 

«Û«Úß CVÛVÚÅæÞ ÔæÞØ¥ÚM}æ «Ú«Ú OÚßlM¶ÈÚâ´ ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾Úß *^ÚÄßÈÚ«ÛÁÛ¾ÚßyÑÛÊÉß 

¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú ¾Úß~ÁÛd¥ÛÑÚÁé ÔÛVÚà ÈÚMËÚ®ÛÁÚM®ÚÂOÚ ÑÛ¤¬ÞOÚÁÚ¥Û§W¥æ. «ÚÈÚßVæ ¾Úß~ÁÛd ¥ÛÑÚÁé 

OÚßlßM¶ GM¥Úß ÔæÑÚÁÚß ¶ÁÚÄß OÛÁÚy «ÚÈÚß½ OÚßlßM¶¥Ú ®ÚãÈÚ%dÁÚß ÑÛOÛÐ}Û¡W *ÁÛÈÚáÛ«ÚßdÁÚß 

ÈæßÞÄßOæàÞmæVæ ¶M¥ÛVÚ @ÈÚÁÚ eæà}æ¾ÚßÆÇ B¥Úß§, OÚsÛM¸ A^Û`«é @ÈÚÁÚ @«Úß®ÚÒ¤~¾ÚßÆÇ @ÈÚÂVæ 

»OÛÐOæçMOÚ¾Úß%ÈÚ«Úß «æÞÁÚÈæÞÂÑÚß~¡}Úß¡. BM¦VÚà C OæçMOÚ¾Úß% ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾ÚßÆÇ ÑÛMOæÞ~OÚÈÛW 

ÈÚßßM¥ÚßÈÚÁæ¾Úßß}Û¡ ¶M¦¥æ. A¥Ú§ÂM¥Ú *ÁÛÈÚáÛ«ÚßdÁæÞ «ÚÈÚßVæ ¾Úß~ÁÛd¥ÛÑÚÁé GM¶ «ÛÈÚßÈÚ«Úß 

@«ÚßVÚÃÕÒ¥Úß§ BM¦VÚà ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥ÚÆÇ ¾Úß~ÁÛd¥ÛÑÚÁÚ ÔæÑÚÂ«ÚÆÇ «ÚÈÚßVæ @ÁÚß×Ú®Û°sÚß, ÔÛVÚà 

ÈÚáÛÅæ ®ÚÂÈÚmÛo¦ ÈÚß¾ÚáÛ%¥æVÚ×Úß «Úsæ¾Úßß}Ú¡Èæ. 

 

ÕM¥æ ÈæßçÑÚàÂ«Ú ÈÚßÔÛÁÛdÁÚ @ÁÚÈÚß«æ¾ÚßÆÇ ÈæçÁÚÈÚßßt, ÁÛdÈÚßßt, OÚäÎÚ|ÁÛdÈÚßßt PÞÂlVÚØ¥Úß§, 

@ÆÇM¥ÚÅæÞ ÈÚßßtVÚ×Ú«Úß ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾Úß ÑÛ¤¬ÞOÚÁÚß ÁÛd«Ú Ñæç¬OÚÁÚ eæà}æ¾ÚßÆÇ ÈæßÞÄßOæàÞmæVæ }æVæ¥Úß 

OæàMsÚß ¶ÁÚß~¡¥Ú§ÁÚß. AVÚ Èæà¥ÚÄß ®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ¶M¥Úß ÑÛ¤¬ÞOÚÁÚß }ÚMVÚß~¡¥Ú§ÁÚß. ÔÛVÛW 

*ÑÛÊÉßVÚØVæ «Ú«Ú }Û}Ú«ÚÈÚÁÚ ®ÚÂ^Ú¾Úß ^Ú«ÛW¾æßÞ B}Úß¡. («Û«æÞ «Ú«Ú }Û}Ú«ÚÈÚÁÚ«Úß «æàÞt¥Ú 

«æ«Ú¯ÄÇ. A¥ÚÁæ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß @ÈÚÁÚ ¶VæX «Ú«ÚVæ Ôæ^Úß` ÔæÞØ¥Û§Áæ.)  

 

ÈÚß}æà¡M¥Úß ÉËæÞÎÚÈæM¥ÚÁæ «Ú«Ú }ÚM¥æ ÈÚß}Úß¡ }Û}Ú«ÚÈÚÁÚß }Ú®Ú°¥æÞ *ÈÚßpÚOæQ 

*^ÚÄßÈÚ«ÛÁÛ¾ÚßyÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚ ÈÚáÛÅæ, ÈÚß¾ÚáÛ%¥æVÚ×Ú«Úß }ÚÁÚß~¡¥Û§Áæ. @M¥ÚÁæ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß 

^Û}ÚßÈÚáÛ%ÑÚÀÈÚ«Úß ÑÚMOÚÆ°Ò¥ÛVÚ @ÈÚÂVæ ÈÚßßRÀÈÛW GÅÛÇ ¥æÞÈÛÄ¾ÚßVÚ×Ú ¥æÞÈÚÁÚßVÚ×Ú ¨ÚÂÒÁÚßÈÚ 

ÈÚáÛÅæVÚ×Ú«Úß }ÚM¥Úß ÑÚÈÚß¯%ÑÚÅÛVÚß}Ú¡¥æ. B¥Úß ÑÛÈÚáÛ«ÚÀÈÛW GÅÛÇ ¦ÈÚÀ¥æÞËÚVÚØM¥Ú ÔÛVÚà ÈæßçÑÚàÁÚß 
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ÁÛdÀ¥Ú ®ÚÃÈÚßßR ¥æÞÈÛÄ¾ÚßVÚØM¥Ú ¶ÁÚß~¡}Úß¡. ÈæßÞÄßOæàÞmæ¿ßM¥Ú *~ÁÚß«ÛÁÛ¾ÚßyÑÛÊÉß 

®ÚÃÑÛ¥ÚÈÚ«Úß «Ú«Ú }ÚM¥æ¾ÚßÈÚÁÚß ÑÚßÈÚáÛÁÚß 60 ÈÚÎÚ%VÚØM¥Ú }Ú®Ú°¥æÞ }ÚÁÚß~¡¥Û§Áæ ÈÚß}Úß¡ @¥Ú«Úß ÕM¦«Ú 

ÈÚß}Úß¡ CW«Ú *ÑÛÊÉßVÚØVæ ÑÚÈÚß¯%ÑÚß~¡¥Û§Áæ.  

 

B~¡Þ_«Ú ¦«ÚVÚ×ÚÆÇ ·æÞÁæ GÅÛÇ ¦ÈÚÀ¥æÞËÚVÚØM¥Ú ÈÚáÛÅæ ÈÚßÂ¾ÚáÛ¥æ «Úsæ¾Úßß~¡¥Ú§ÁÚà ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾Úß 

ÈÚáÛÅæVÚ×Ú«æÞ ®ÚÃ®ÚÃ¢ÚÈÚßÈÛW ÑÚÈÚß¯%ÑÚ·æÞOæM¶ ¬¾ÚßÈÚßÉ¥Úß§ B¥Úß ÁÛeÛeæk AW}Úß¡. BM¦VÚà ÑÚÔÚ 

B¥Úß «Úsæ¥Úß ¶ÁÚß~¡¥Úß§ «Ú«Ú ÈÚß«æ}Ú«Ú ÈÚß}Úß¡ ®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßpÚOæQ JM¥Úß ÂÞ~¾Úß VèÁÚÈÛ¬Ê}Ú ÑÚM¶M¨ÚÉ¥æ. 

C ÑÚM¶M¨Ú¥Ú ¥ÛRÅæVÚ×Ú«Úß BM¦VÚà *ÈÚßpÚ¥Ú ÔÛVÚà *^ÚÄßÈÚ«ÛÁÛ¾ÚßyÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚ 

¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú ·æàOÚQÑÚ¥Ú ¥ÛRÅæVÚ×ÚÆÇ «ÛÈÚâ´ «æàÞsÚ¶ÔÚß¥ÛW¥æ. 

    

®ÚÁÚÈÚß®ÚãdÀÁÚß ÈÚß}Úß¡ ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ «Úsæ¾ÚßßÈÚ ÑÚß¥ÚËÚ%«Ú ÔæàÞÈÚßVÚ×Úß 

*®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßpÚ¥Ú ÑÛÊÉßVÚ×Úß ¶M¥Ú «ÚM}ÚÁÚ¥Ú ®ÚÃÈÚßßRÈÛ¥Ú @MËÚÈæM¥ÚÁæ ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ «Úsæ¾ÚßßÈÚ 

*ÑÚß¥ÚËÚ%«ÚÔæàÞÈÚßVÚ×Úß. *ÑÛÊÉßVÚ×Úß 1992 «ÚM}ÚÁÚ ÈÚßpÚ¥Ú D«Ú~VÛW ÈÚß}Úß¡ *ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ 

ÔÛVÚà ®ÚãÈÛ%^Û¾Úß%ÁÚ OæçMOÚ¾Úß%VÚ×Úß D}Ú¡ÈÚß ÈÛW «Úsæ¾ÚßÆ GM¶ ÔÛÁæçOæ¾æàM¦Væ ÑÛOÛÐ}é 

*ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ«Û¥Ú *ÑÚß¥ÚËÚ%«Ú«Úß }Úä¯¡®ÚsæÑÚÄß ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ }ÚÈÚß½ ~ÁÚß«ÚOÚÐ}ÚÃ ÔÛVÚà 

*ÁÛÈÚáÛ«ÚßeÛ^Û¾Úß%ÁÚ ~ÁÚß«ÚOÚÐ}ÚÃVÚ×Ú ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ ÉËæÞÎÚÈÛ¥Ú *ÑÚß¥ÚËÚ%«Ú«ÛÁÚÒMÔÚ 

ÔæàÞÈÚßVÚ×Ú«Úß «ÚsæÑÚÄß AÁÚM»Ò¥ÚÁÚß. B¥Ú«Úß «ÚsæÑÚÄß ÑÛÊÉßVÚØVæ ®æÃÞÁÚOÚ«Û¥ÚÈÚ«Úß 

*ÑÚß¥ÚËÚ%«Ú«ÛÁÚÒMÔÚ«æÞ. ÔÛVÚà BÈÚÁÚß ÑÛOÛÐ}é ÈÚßM}ÚÃËÛÑÚ¡ðÈÚ«Úß ^æ«ÛW ¶ÄÇÈÚÁÚà ÈÚß}Úß¡ @¥Ú«Úß 

@«ÚßÎÛr«ÚÈÚáÛsÚßÈÚÈÚÁÚà A¥Ú§ÂM¥Ú C ÔæàÞÈÚßVÚ×Ú«Úß ÈÚáÛsÚÄß AÁÚM»Ò¥ÚÁÚß. Èæà¥ÚÆVæ C 

ÔæàÞÈÚßVÚ×Ú«Úß ®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ÈÚáÛsÚß~¡¥Ú§ÈÚÁÚß ¾ÚáÛÁæM¥ÚÁæÞ «Ú«Ú ÈÚáÛÈÚáÛ}Û}Ú«ÚÈÚÁÛ¥Ú, ÈÚßM}ÚÃ 

ÔÛVÚà AVÚÈÚß ËÛÑÚ¡ðVÚ×ÚÆÇ @}ÚÀM}Ú ®ÚÃºÛÉ¾ÚáÛW¥Ú§, ËÛÑÚ¡ð¬ÎÚrÁÛ¥Ú, ÑÚÔÚÑÛÃÁÚß ÔæàÞÈÚßVÚ×Ú«Úß 

ÈÚáÛt¥Ú§, ¸MtVÚ«ÚÉÅæ ËÚ}Û¾ÚßßÏ * ÈæÞMOÚmÛ^Û¾Úß% ÑÛÊÉßVÚ×Úß.  BÈÚÁÚß @«æÞOÚ ¥æÞÈÚ}Û 

®ÚÃ~ÎærVÚ×Ú«Úß ÈÚáÛt¥Ú§ÁÚÄÇ¥æÞ, *ÑÛÊÉßVÚ×Ú @}ÚÀM}Ú ¯ÃÞ~®Û}ÚÃÁÚÆÇ J¶¹ÁÛW¥Ú§ÁÚß. BÈÚÁÚß ÈÚßpÚOæQ 

¶ÁÚß~¡¥Û§VÚÅæÞ 100 ÈÚÎÚ% OÚ×æ¦¥Ú§ÁÚà, ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ ¾ÚßßÈÚOÚÁÚM}æ ÈÚßM}ÚÃVÚ×Ú«Úß ÆÞÅÛeÛÄÈÛW 

ÔæÞ×Úß}Û¡ ÑÚß¥ÚËÚ%«ÚÔæàÞÈÚßÈÚáÛsÚß~¡¥Ú§ÁÚß. BÈÚÁÚß ¶¥ÚßPÁÚßÈÚÈÚÁæVæ BÈÚÁæÞ ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ 

*ÑÚß¥ÚËÚ%«ÚÔæàÞÈÚßVÚ×Ú«Úß «ÚsæÑÚß~¡¥Ú§ÁÚß. CVÚ BÈÚÁÚß ®ÚÁÚÈÚß®Ú¦Ò¥Ú «ÚM}ÚÁÚ ÈæÞ¥ÚËÛÑÚ¡ð¥Ú ÑÛ¨ÚOÚÁÛ¥Ú 

*¾Úßß}Ú @«ÚM}ÚÁÚMVÚ«éÁÚÈÚÁÚß * ÑÛÊÉßVÚØVæ @}ÚÀM}Ú ¯Ã¾ÚßÁÛ¥ÚÈÚÁÚß *ÑÚß¥ÚËÚ%«Ú ÔæàÞÈÚßÈÚ«Úß 

ÈÚáÛsÚß~¡¥Û§Áæ.  
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C ÑÚß¥ÚËÚ%«Ú ÔæàÞÈÚß¥Ú ÈÚß}æà¡M¥Úß ®ÚÃÈÚßßRÈÛ¥Ú @MËÚÈæM¥ÚÁæ ÈÚß«ÚÒÓ«Ú ÉÁæàÞ Ú̈ ºÛÈÚ«æVÚØ¥Ú§ÁÚà 

@ÈÚÁÚ«Úß ·æÑæ¾ÚßßÈÚ OæàMt. C ÔæàÞÈÚß¥ÚÆÇ *AMsÚÈÚ«é ÑÛÊÉßVÚ×Úß, * @×ÚÌMVÚÁé ÑÛÊÉßVÚ×Úß, 

* ÁÚMVÚ¯Ã¾ÚßÑÛÊÉßVÚ×Úß, *®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚ×Úß, *ÈÚß«Ú½ÔÛÁÛd *OÚMpÚ¥Ú}Ú¡ «ÚÁÚÒMÔÚÁÛd 

Jsæ¾ÚßÁé GÄÇÁÚà JmÛoW JM¥æÞ ÑÛÆ«ÚÆÇ ¬M~¥Ú§ÁÚß. @M¥Úß «æàÞt¥Ú A ¥ÚäËÚÀ BM¦VÚà ÑÚÔÚ 

OÚ{|Væ OÚno¥ÚM~¥æ. BM¦VÚà ÑÚÔÚ @¥æÞ ÈæçºÚÈÚ¥æàM¦Væ ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ÔæàÞÈÚßVÚ×Úß «Úsæ¥Úß ¶ÁÚß~¡¥æ. ÈÚß}Úß¡ 

*ÑÛÊÉßVÚ×Ú @»®ÛÃ¾Úß¥ÚM}æ ÈÚßpÚÈÚã ÑÚÔÚ @»ÈÚä¦ª¾Úß«Úß ÔæàM¥Úß~¡¥æ. 

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ÈÚßÔÛÁÛd *OÚMpÚ¥Ú}Ú¡«ÚÁÚÒMÔÚÁÛd Jsæ¾ÚßÁé ¶ÔÚß¥Úà§Áé ÈÚß}Úß¡ 

ÈÚßÔÛÁÛ{ *®ÚÃÈæàÞ¥Û¥æÞÉÞ Jsæ¾ÚßÁé 

*ÈÚßpÚÈÚâ´ ÈæßçÑÚàÁÚß ÈÚßÔÛÁÛdÁÚ VÚßÁÚßÈÚßpÚÈÛW¥æ. ÈæßçÑÚàÂ«Ú ÈÚßÔÛÁÛdÁÚß BM¦VÚà ÑÚÔÚ 

®Û¥Ú®ÚãeæVÚ×Ú«Úß }ÚÈÚß½ VÚßÁÚßVÚ×Û¥Ú ®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚØVæ ÈÚáÛsÚß}Û¡ ¶M¦¥Û§Áæ. «Û«Úß 1995ÁÚÆÇ 

*ÈÚßpÚOæQ ¶M¥Ú «ÚM}ÚÁÚ *ÑÛÊÉßVÚ×Ú eæà}æ¾ÚßÆÇ ÔÚÄÈÛÁÚß ·ÛÂ @ÁÚÈÚß«æ¾Úß OÛ¾Úß%OÚÃÈÚßVÚ×ÚÆÇ 

®ÛÅæàXMt¥æ§Þ«æ. A ®Û¥Ú®Úãeæ¾Úß ºÚÈÚÀ}æ¾Úß«Úß OÚyß¡M¸OæàMt¥æ§Þ«æ @ÎæoÞ @ÄÇ¥æÞ ®ÚÃ¢ÚÈÚß ·ÛÂVæ 

aÛ¾ÚáÛ_}ÚÃVÚ×Ú«Úß }æVæ¥Úß ¾Úß¥ÚßWÂ ÈÚáÛÑÚ®Ú~ÃOæ¾ÚßÆÇ ¥ÛRÆÒ¥æ§Þ«æ. **OÚMpÚ¥Ú}Ú¡ «ÚÁÚÒMÔÚÁÛd 

Jsæ¾ÚßÁé ÁÚÈÚÁÚß ÕM¦«Ú ®ÚÁÚM®ÚÁæVÚ×Ú«Úß DØÑÚß}Û¡ ¶M¦¥Ú§ ÈÚßÔÛ«ÚßºÛÈÚÁÚß. @ÈÚÁÚ fÞÈÚ«Ú¥ÚÆÇ 

ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú ¬Þ~VÚØM¥Ú @«æÞOÚ ·ÛÂ ¶ÔÚ×ÚÎÚßo OÚÎÚo®ÚsÚß}Û¡ ¶M¦¥Ú§ÁÛ¥ÚÁÚà ÕM¦«Ú ®ÚÁÚM®ÚÁæVÚ×Ú«Úß 

OÚÃÈÚßVÚ×Ú«Úß, A^ÚÁÚzæVÚ×Ú«Úß GM¥Úà ¸noÁÚÆÄÇ.  

 

*ÈÚßpÚ¥Ú ÑÛÊÉßVÚ×Ú A¾æßQ¾Úß ÉÎÚ¾Úß¥ÚÆÇ *ÈÚß«Ú½ÔÛÁÛd *OÚMpÚ¥Ú}Ú¡«ÚÁÚÒMÔÚÁÛd Jsæ¾ÚßÁé 

@ÈÚÁÚß *ÑÛÊÉßVÚ×Ú«æÞ ·æM¶ÆÒ @ÈÚÁæÞ *ÈÚßpÚOæQ D}Ú¡ÁÛ©OÛÂVÚ×Ú·æÞOæM¥Úß ÑÚà_Ò¥ÚÁÚß. 

@ÁÚÈÚß«æ¾Úß @M¦«Ú ®ÚÂÒ¤~ @Â~¥Ú§ @ÈÚÁÚß *ÈÚßpÚOæQ ÑÛÊÉßVÚ×Ú«ÛW CVÚ ¯ÞpÚ¥ÚÆÇÁÚßÈÚ 

@»«ÚÈÚÈÛWÞËÚÑÛÊÉßVÚ×Ú«æÞ A¾æßQÈÚáÛsÚÄß ÑÚà_Ò¥ÚÁÚß. @¥Ú«Úß ÈÚßÔÛÁÛ{¾ÚßÈÚÁÚà 

ÑÚÔÚ ·æM¶ÆÒ¥ÚÁÚß. 

 

*ÈÚßpÚOÚàQ ÈÚß}Úß¡ @ÁÚÈÚß«æVÚà ¬}ÚÀ ÑÚM¶M¨ÚÉ¥æ. @ÁÚÈÚß«æ¾ÚßÆÇ «Úsæ¾ÚßßÈÚ GÅÛÇ d¾ÚßM~VÚ×ÚÄàÇ 

@M¥ÚÁæ ÁÛd ÈÚß}Úß¡ ÁÛ{¾ÚßÁÚß ÔÚßno¥Ú ¦«ÚVÚ×ÚM¥Úß ÔÛVÚà @ÁÚÈÚß«æ¾ÚßÆÇ «Úsæ¾ÚßßÈÚ GÅÛÇ GsæOÚmæÇ 

@M¥ÚÁæ ÕM¦«Ú ÁÛdÁÛ{¾ÚßÁÚ ËÛÃ¥Úª¦«ÚVÚ×ÚM¥Úß *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ¸d¾ÚßÈÚáÛtÒ @ÈÚÂVæ 

®Û¥Ú®Úãeæ¾Úß«Úß ÑÚÆÇÑÚÅæÞ ·æÞOæM¶ ¬¾ÚßÉß¥æ. B¥Ú«Úß *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ *ÈÚß«Ú½ÔÛÁÛdÁÚß 

«ÚsæÑÚß}Û¡ ¶M¦¥Û§Áæ. ÈÚÎÚ%¥ÚÆÇ ÑÛÈÚáÛ«ÚÀÈÛW AÁÚß ·ÛÂ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß @ÁÚÈÚß«æVæ ¥Ú¾ÚßÈÚáÛtÒ 

@ÆÇ *ÈÚß«Ú½ÔÛÁÛd ÔÛVÚà ÈÚßÔÛÁÛ{¾ÚßÈÚÁÚß @ÁÚÈÚß«æ¾Úß É¥ÛÊMÑÚÁÚ eæà}æ¾ÚßÆÇ 



 

K-39 

 

®Û¥Ú®Úãeæ¾Úß«Úß ÑÚÆÇÑÚß}Û¡Áæ. ÔÛVÚà ®Úãeæ¾Úß «ÚM}ÚÁÚ *®Û¥Ú~Þ¢Ú%ÈÚ«Úß ÑæÞÉÑÚß}Û¡Áæ. «Ú«ÚVæ 

~Ø¥ÚM}æ *®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚ×Ú *®Û¥Ú~Þ¢Ú%ÈÚ«Úß «æÞÁÚÈÛW ÒÊÞOÚÂÑÚßÈÚÈÚÁÚß ÁÛdÈÚß«æ}Ú«Ú¥ÚÈÚÁÚß 

ÈÚáÛ}ÚÃ. @¥Úß @ÈÚÂVæ ÒOÚQ ºÛVÚÀ GM¥Úß «Û«Úß ºÛÉÑÚß}æ¡Þ«æ. @«æÞOÚ ·ÛÂ «Û«Úß ®Û¥Ú®ÚãeæVÚ×ÚÆÇ 

ºÛVÚÈÚÕÒ¥æ§Þ«æ.  

 

JM¥Úß ÈæÞ×æ ÈæßçÑÚàÂ«Ú @ÁÚÈÚß«æ¾ÚßÆÇ ®Û¥Ú®Úãeæ «Úsæ¾Úß¥æÞ B¥Ú§Áæ @M¥ÚÁæ 

*ÈÚß«Ú½ÔÛÁÛdÁÚß ·æMVÚ×ÚàÂ«ÚÆÇ B¥Ú§Áæ *ÑÛÊÉßVÚ×Úà ÑÚÔÚ ·æMVÚ×ÚàÂVæ ¥Ú¾ÚßÈÚáÛtÒ @ÆÇ 

®Û¥Ú®Úãeæ¾Úß«Úß «æÁÚÈæÞÂÒOæà×ÚßÙ}Û¡Áæ. B«Úß GsæOÚmæÇ ¦«ÚVÚ×ÚM¥Úß *ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ¥æÞÈÚÁÚ 

~Þ¢Ú%®ÚÃÑÛ¥ÚVÚM¨ÚÈÚáÛÅæ B}ÛÀ¦VÚ×Ú«Úß *ÈÚßpÚ¦M¥Ú OÚ×ÚßÕÒOæàsÚÅÛVÚß}Ú¡¥æ. @ÆÇ ÑÛÊÉßVÚØVæ 

®Û¥Ú®Úãeæ¾ÚáÛ¥Ú «ÚM}ÚÁÚ ËÛÄßVÚ×Úß, ÔÚyß|, ÔÚàÈÚâ´, ÑÚMºÛÈÚ«æVÚ×Ú«Úß ¬ÞsÚÅÛVÚß}Ú¡¥æ. 

 

ÔÛVæ¾æßÞ *ÈÚßpÚOæQ *ÑÛÊÉßVÚ×Ú d¾ÚßM~ D}ÚÓÈÚVÚ×ÚM¥Úß *ÈÚß«Ú½ÔÛÁÛd ÈÚß}Úß¡ 

ÈÚßÔÛÁÛ{¾ÚßÈÚÁÚß ¸d¾ÚßMVæç¾Úßß}Û¡Áæ. BÆÇ OÚàsÚ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÁÛd ÈÚß}Úß¡ ÁÛ{¾ÚßÂVæ 

AÌÞÈÛ%¥ÚVÚ×Ú«Úß ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ.  

 

«Ú«ÚVæ ~Ø¥ÚM}æ *ÈÚß«Ú½ÔÛÁÛdÁÚß ®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚ×Ú ÈæßÞÅæ @®ÛÁÚÈÛ¥Ú @»ÈÚáÛ«ÚÈÚ«Úß 

BlßoOæàMt¥Ú§ÁÚß OÚÁæ¥ÛVÚÅæÅÛÇ *ÈÚßpÚOæQ ¶M¥Úß ÔæàÞVÚß~¡¥Ú§ÁÚß. *ÈÚß«Ú½ÔÛÁÛ{¾ÚßÈÚÁÚM}Úà 

*ÑÛÊÉßVÚ×Ú ®ÚÁÚÈÚßºÚOÚ¡ÁÛW¥Úß§ @ÁÚÈÚß«æ¾Úß ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ OÚÎÚo®ÚÁÚÒ¤~¾ÚßÄàÇ ÔÛVÚà J×æÙ¾Úß 

É^ÛÁÚ¥ÚÄàÇ *ÑÛÊÉßVÚ×Ú ÑÚÄÔæ¾Úß«Úß ®Úsæ¾Úßß}Û¡ ¶M¦¥Û§Áæ. (B¥Ú«Úß ÉÈÚÂÑÚÄß ¦«ÚVÚ×Úß ·æÞOÚß). 

«Ú«Ú «æ«Ú¯«Ú @}ÚÀM}Ú ¥ÚßNR¥Ú ÑÚMVÚ~ GM¥ÚÁæ *ÈÚß«Ú½ÔÛÁÛdÁÚß tÑæM¶Áé 2013ÁÚÆÇ 

~ÞÂOæàMsÛVÚ *ÈÚßpÚ¥Ú ÈÚ~¿ßM¥Ú «Û«æÞ *^Úày%®ÚÂ®ÛÄ«æ¾Úß«Úß ÈÚáÛt¥Úß§. «ÚM}ÚÁÚ 14«æÞ 

¦«Ú *ÑÛÊÉßVÚ×Ú ®Û¥Ú®Úãeæ¾Úß «ÚM}ÚÁÚ ÈæÞ¥Ú¦ÈÚÀ®ÚÃ¶M¨ÚVÚ×Ú ËÛ}Úß¡ÈæàÁæ «Úsæ¿ß}Úß. ¦«ÛMOÚ 

23.3.2014ÁÚM¥Úß @ÁÚÈÚß«æ¾ÚßÆÇ *OÚMpÚ¥Ú}Ú¡«ÚÁÚÒMÔÚÁÛd Jsæ¾ÚßÁé @ÈÚÁÚ OÚ®Úấ %MOæàsÚM 

ÈÚßÔÛËÛ}Úß¡ÈæàÁæç «Úsæ¿ß}Úß. @M¥Úß *ÑÛÊÉßVÚ×Ú ®Û¥Ú®Úãeæ¾Úß«Úß CW«Ú 

*OÛM}æÞÁÛdJsæ¾ÚßÁé ¥ÚM®Ú~VÚ×Úß «ÚsæÒ¥ÚÁÚß. *ÈÚß«Ú½ÔÛÁÛ{¾ÚßÈÚÁÚß D®ÚÒ¤}ÚÂ¥Ú§ÁÚß. A OÚÐy 

«Û«Úß ºÛÈÚâ´OÚ«ÛW¥æ§. HOæM¥ÚÁæ ¾ÚáÛÈÚ ÈÚßÔÛÁÛdÁÚß *ÑÛÊÉßVÚ×Ú«Úß *ÈÚßpÚOæQ ®ÚmÛo»ÎæÞOÚ 

ÈÚáÛt¥Ú§ÁæàÞ A ÈÚßÔÛÁÛdÁÚß *ÈæçOÚßMpÚ¥ÚÆÇ ¬}ÚÀÈÛÑÚ ÈÚáÛsÚßÈÚ ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß 

®ÛÃ¢Ú%«æ¾Úß«Úß ÈÚáÛt¥Úß§ «Ú«ÚVæ É©¾Úß Al G¬Ò}Úß. *ÁÛÈÚáÛ«ÚßdÁÚ OÚä®æ¾æßÞ GÄÇ¥ÚOÚàQ OÛÁÚy 

G¬Ò}Úß. 
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*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ @ÁÚÈÚß«æ *ËæÊÞ}ÚÈÚÁÛÔÚÑÛÊÉß ÔÛVÚà *OÚäÎÚ| 

*ÈÚßpÚ¥Ú JM¥Úß @¥Úß¼}Ú ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾æàM¦¥æ. B¥Úß ¶ÔÚ×Ú d«ÚOæQ ~Ø¦ÄÇ GM¥æ «Û«Úß ºÛÉÒ¥æ§Þ«æ. 

*~ÁÚßÈÚßÄ ~ÁÚß®Ú~, * ÈæßÞÄßOæàÞmæ ÈÚßßM}Û¥Ú ¦ÈÚÀ¥æÞËÚVÚ×ÚÆÇ A¾ÚáÛ¾Úß ¥æÞÈÚÁÚ 

~¢æà%Þ}ÚÓÈÚ¥ÚM¥Úß @M¥ÚÁæ d¾ÚßM~¾ÚßM¥Úß *ÈæÞMOÚmæÞËÚÊÁÚ ÑÛÊÉß, * ^ÚÄßÈÚ«ÛÁÛ¾ÚßyÑÛÊÉß 

~Þ¢æà%Þ}ÚÓÈÚ A¥Ú«ÚM}ÚÁÚ ¥æÞÈÚÁÚß BM¦VÚà A¾ÚáÛ¾Úß eÛVÚ¥ÚÆÇÁÚßÈÚ *ÈÚßpÚOæQ 

¸d¾ÚßÈÚáÛtÑÚß}Û¡Áæ. @M¥Úß ÑÛÈÚáÛ«ÚÀÈÛW *ÑÛÊÉßVÚ×Úß @ÆÇ«Ú ËÛSÛÈÚßpÚOæQ ¥Ú¾ÚßÈÚáÛtÒ ¥æÞÈÚÁÚ 

*®ÚmÛo»ÎæÞOÚ OÛ¾Úß%OÚÃÈÚß¥ÚÆÇ ºÛVÚÈÚÕÒ ÈÚáÛÅæ ÈÚß¾ÚáÛ%¥æ, ®ÚÂÈÚlo, ~Þ¢Ú%,®ÚÃÑÛ¥ÚVÚ×Ú«Úß 

ÒÊÞOÚÂÑÚß}Û¡Áæ. A¥ÚÁæ @¥æÞ ÂÞ~ ÈæßçÑÚàÁÚß «ÚVÚÁÚ¥ÚÆÇÁÚßÈÚ ®ÚÃ¨Û«Ú ÈÚßpÚOæQ @ÁÚÈÚß«æ¾ÚßÆÇÁÚßÈÚ 

*ËæÊÞ}ÚÈÚÁÛÔÚÑÛÊÉß ÔÛVÚà *OÚäÎÚ|¥æÞÈÚÁÚß ¸d¾ÚßÈÚáÛtÑÚß~¡¥Ú§ÁÚß. @M¥ÚÁæ 

*OÚäÎÚ|d«æà½Þ}ÚÓÈÚ¥ÚM¥Úß ÁæàÞÕ{«ÚOÚÐ}ÚÃ¥Ú ¦«Ú *OÚäÎÚ|¥æÞÈÚÁÚ VæàÞÉM¥Ú®ÚmÛo»ÎæÞOÚ ÔÛVÚà 

*ÈÚÁÛÔÚ ¥æÞÈÚÁÚß ÁæÞÈÚ~«ÚOÚÐ}ÚÃ¥Ú ¦«Ú ®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚOæQ ¶M¥Úß ®ÚmÛo»ÎæÞOÚ OÛ¾Úß%OÚÃÈÚßVÚ×Úß 

«Úsæ¾Úßß~¡¥Ú§ÈÚâ´. B¥Úß ®ÚÁÚM®ÚÁæ¿ßM¥Ú «Úsæ¥Úß ¶ÁÚß~¡¥Ú§ ÑÚMVÚ~. 

 

A¥ÚÁæ ÕM¦«Ú ÑÛÊÉßVÚ×Ú OÛÄ¥ÚÆÇ («Ú«ÚVæ Væà~¡ÄÇ ¾ÚáÛÈÛVÚ ¬M}Úß ÔæàÞ¿ß}Úß) C ¥æÞÈÚÁÚ 

D}ÚÓÈÚVÚ×Úß ÈæçºÚÈÚ¦M¥Ú «Úsæ¾Úßß~¡¥Ú§ÁÚà ÑÚÔÚ *ÈÚßpÚOæQ AVÚÉßÑÚßÈÚâ´¥Ú«Úß ¬ÆÇÑÚÅÛW}Úß¡. @M¥ÚÁæ 

JM¥Úß ¥æàsÚu ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾Úß«æÞ ¬ÆÇÑÚÅÛW}Úß¡. B¥Úß*ÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÂVæ @}ÚÀM}Ú «æàÞÉ«Ú 

ÑÚMVÚ~¾ÚáÛW}Úß¡. * ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÔæÞ×Úß}Û¡Áæ ""«Ú«ÚVæ ¾ÚáÛÈÚ VèÁÚÈÚÈÚã ·æÞsÚ A¥ÚÁæ *ÈÚßpÚ¥Ú 

VèÁÚÈÚVÚ×Úß ¬ÄÇ·ÛÁÚ¥Úß''. «Ú«ÚVæ ÔæÞØ¥ÚÁÚß "«æàÞsÚß ^ÚÆÇ, («Ú«Ú OÚÁæ¾ÚßßÈÚ ÔæÑÚÁÚß) C ®ÚÁÚM®ÚÁæ 

ÈæßÞÄßOæàÞmæ, ÁÛÈÚß«Û¢Ú®Úấ ÁÚ, ~ÁÚß®Ú~, OÛM_ ÈÚßßM}Û¥Ú ¦ÈÚÀ¥æÞËÚVÚ×ÚÆÇ «Úsæ¾Úßß~¡¥æ. A¥ÚÁæ C 

ÈÚßàÄ ÈÚßpÚ¥ÚÅæÇÞ ¬M}Úß ÔæàÞW¥æ ÔæÞVÛ¥ÚÁÚà ÈÚß}æ¡ A ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾Úß«Úß ÈÚßßM¥ÚßÈÚÁæÑÚ·æÞOÚß'. «Û«Úß 

ÑÛÊÉßVÚ×Ú @®Ú°zæ ®Úsæ¥Úß ÑÚOÛ%ÁÚ¥Ú @©OÛÂ¾ÚáÛW¥Ú§, ÈÚßßdÁÛ¿ß }ÚÔÚÌÞÅÛ§Áé AWÁÚßÈÚ (AVÚ 

@ÁÚÈÚß«æ ÈÚáÛÀ«æÞdÁé) *¾Úßß}Ú ¾Úß~ÁÛd ÑÚM®Ú}ÚßQÈÚáÛÁÚ«é, ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú @^Ú%OÚÁÚß ÈÚß}Úß¡ 

*¾Úßß}Ú Èæç¾ÚáÛOÚÁÚ{ ËÚÄÇ®Ú° @ÈÚÁÚ ÑÚÔÚOÛÁÚ¥æàM¦Væ C D}ÚÓÈÚÈÚ«Úß ®Úâ´«ÚÁÛÁÚM»Ò¥æÈÚâ´. @}ÚÀM}Ú 

OÚÎÚo®ÚÂÒ¤~ B¥Ú§ÁÚà ®ÚÁÚM®ÚÁæVÚ×Ú«Úß DØÑÚßÈÚấ ¥ÚÁÚÆÇ *ÑÛÊÉßVÚØVæ B¥Ú§ JM¥Úß ÑÚMOÚÄ° BM¥Úß ÈÚßpÚOæQ 

*OÚäÎÚ|¥æÞÈÚÁÚß ÈÚß}Úß¡ *ÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚ ~ÁÚß«ÚOÚÐ}ÚÃ¥Ú ¦«ÚÈæÞ *ÈÚÁÛÔÚÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚ d¾ÚßM~ 

BÁÚßÈÚâ´¥ÚÂM¥Ú @M¥æÞ ÈÚÁÛÔÚ¥æÞÈÚÁÚß ¸d¾ÚßÈÚáÛtÑÚß}Û¡Áæ. *ÑÛÊÉßVÚ×Úß }ÛÈæÞ @}ÚÀM}Ú 

¯ÃÞ~¿ßM¥Ú, ºÚP¡¿ßM¥Ú *ÈÚÁÛÔÚ¥æÞÈÚÂVæ ®ÚmÛo»ÎæÞOÚÈÚ«Úß ÉdäMºÚzæ¿ßM¥Ú «ÚsæÑÚß~¡¥Û§Áæ. A 

ÈÚßàÄOÚ ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚßàÄ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾Úß«Úß ÈÚßßM¥ÚßÈÚÁæÑÚßÈÚ OæçMOÚ¾Úß%¥ÚÆÇ ÈÚßVÚÁÛW¥Û§Áæ. C 

D}ÚÓÈÚVÚ×Ú«Úß BM¦VÚà ÑÚÔÚ ÑÚÔÚÑÛÃÁÚß ºÚOÚ¡ÁÚß ÉÞPÐÑÚß~¡¥Û§Áæ. 
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*ÈÚßpÚ¥Ú ÈÚßsÚ®ÚØÙ ÔÛVÚà *ÑÛÊÉßVÚ×Úß 

*ÈÚßpÚOæQ ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚmÛo»ÎæÞOÚÈÛ¥Ú «ÚM}ÚÁÚ @«æÞOÚÁÚß *ÈÚßpÚ¦M¥Ú @ÈÚÁÛW¾æßÞ 

¬ÈÚä~¡ÔæàM¦¥ÚÁÚß ÈÚß}Úß¡ OæÄÈÚÂVÚM}Úà ÈÚ¾ÚßÑÛÓW¥Ú§ÂM¥Ú @ÈÚÁÚß OæÄÑÚ ÈÚáÛsÚÄß @ËÚOÚ¡ÁÛW¥Ú§ÁÚß. 

@M}ÚÔÚ ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ ÈÚßpÚ¥Ú ÈÚßßRÀºÛVÚÈÛ¥Ú *ÈÚßsÚ®ÚØÙ¾ÚßÆÇ Ôæ^Úß` OæÄÑÚÉÁÚß~¡}Úß¡ ÈÚß}Úß¡ @}ÚÀM}Ú 

ËÚÃ¥æª¿ßM¥Ú ÈÚß}Úß¡ ÁÚß_OÚÁÚÈÛW ËÛÑÚ¡ð¶¥ÚªÈÛW, ÈÚßt¿ßM¥Ú OæÄÑÚ ÈÚáÛsÚßÈÚÈÚÁÚ @VÚ}ÚÀ}æ B}Úß¡. @¥Úà 

@ÄÇ¥æÞ *ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ BM¦VÚà Ñè¥æ JÅæ¾ÚßÆÇ¾æßÞ @sÚßVæ ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥Úß ÈÚß}Úß¡ ·ÛÉ¿ßM¥ÚÅæÞ 

¬ÞÁÚ«Úß ÑæÞ¦ @sÚßVæ ÈÚáÛsÚ·æÞOÚß. CVÛVÚÅæÞ «Û«Úß ÔæÞØ¥ÚM}æ ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ 100 É¥ÛÀ£%VÚ×Úß 

ÑæÞÂ¥ÚM}æ ®ÚÃ~¦«Ú ÑÚßÈÚáÛÁÚß 200 ÈÚßM¦ ElÈÚáÛsÚß~¡¥Ú§ÁÚß. @M}ÚÔÚ ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ AVÚ }Û«æÞ 

ÑÚÊVÛÃÈÚß¦M¥Ú AVÚÉßÒ¥Ú§ *OÚäÎÚ|ÈÚßà~%¾ÚßÈÚÁÚß ÈÚß}Úß¡ *ÁÛÈÚß«Û¢ÚÁÚß @sÚßVæ OæçMOÚ¾Úß%ÈÚ«Úß 

ÈÚáÛsÚß~¡¥Ú§ÁÚß. Ôæ^Úß`~¡¥Ú§ ºÚOÛ¡¦VÚ×Úß, ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ «Úsæ¾ÚßßÈÚ ~ÁÚß«ÚOÚÐ}ÚÃ ÔÛVÚà AÁÛ Ú̈«æVÚ×ÚM¥Úß ¾ÚáÛÈÚ 

¾ÚáÛÈÚ ºÚOÚÐ=À, ºæàÞdÀVÚ×Ú«Úß ¾ÚáÛÈÚ ÂÞ~ ÈÚáÛsÚ·æÞOæM¶ VæàM¥ÚÄ BÈÚÂVæ OÛsÚß~¡}Úß¡. AVæÄÇ 

*ÑÛÊÉßVÚ×æÞ *ÈÚßsÚ®ÚØÙVæ }æÁÚØ @ÈÚÂVæ ÔæÞVæ ÁÚß_OÚmÛoW @sÚßVæ ÈÚáÛsÚ·æÞOÚß? ¾ÚáÛÈÚ ¾ÚáÛÈÚ 

®Ú¥Û¢Ú%VÚ×Ú«Úß GÎÚßo GÎÚßo ®ÚÃÈÚáÛy¥ÚÆÇ @sÚßVæ¾ÚßÆÇ ¶×ÚÒ¥ÚÁæ GÎÚßo d«ÚÂVæ @sÚßVæ ÈÚáÛsÚ¶ÔÚß¥Úß? 

¾ÚáÛÈÚ ¾ÚáÛÈÚ ®Ú¥Û¢Ú%VÚ×Ú«Úß ¾ÚáÛÈÚ ÂÞ~ }Ú¾ÚáÛÂÑÚ·æÞOÚß? *ÈÚßpÚ¥Ú ÑÚM®ÚÃ¥Û¾Úß¥ÚM}æ 

¾ÚáÛÈÚ }ÚÁÚOÛÂÞ, ¾ÚáÛÈÚ ®Ú¥Û¢Ú%VÚ×Ú«Úß @sÚßVæ¾ÚßÆÇ D®Ú¾æàÞWÑÚ·ÛÁÚ¥Úß GM¥Úß }ÛÈæÞ 

~ØÒOæàsÚß~¡¥Ú§ÁÚß. ÕÞVæ *ÑÛÊÉßVÚØM¥ÚÅæÞ }ÚÁÚ·æÞ~ ®Úsæ¦¥Ú§ÂM¥Ú C B¶¹ÁÚà BM¥Úß ÑÛÉÁÛÁÚß 

d«ÚÂVæ @sÚßVæ }Ú¾ÚáÛÂÑÚßÈÚM}æ A¿ß}Úß.  

 

«Ú«ÚVæ ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÔæÞ×Úß~¡¥Ú§ÁÚß "ÕM¥æ B¥Ú§ ®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚ×Úß ¥æÞÈÚÁÚ«æÞ OæÞ×Úß~¡¥Ú§ÁÚM}æ, ¾ÚáÛÈÚ 

®ÚÃÑÛ¥Ú ÈÚáÛsÚÆ GM¥Úß? ¥æÞÈÚÁÚß H«Ú«Úß ¶¾ÚßÑÚß}Û¡ÁæàÞ @¥Ú«Úß ÈÚáÛsÚßÄß A¥æÞÌÑÚß~¡¥Ú§ÁÚM}æ'. 

A¥ÚÁæ «Ú«ÚVæ ~Ø¦¥Úß§ H«æM¥ÚÁæ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß BM¥Úà ÑÚÔÚ @¥æÞ ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾Úß«Úß 

ÈÚßßM¥ÚßÈÚÁæÑÚß~¡¥Û§Áæ GM¥Úß. HOæM¥ÚÁæ ¶ÔÚß}æÞOÚ ÑÚM¥ÚºÚ%VÚ×ÚÆÇ *ÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁæÞ @«æÞOÚ 

®ÚÃÑÛ¥ÚVÚ×Ú«Úß @sÚßVæÈÚáÛsÚÄß }ÚÁÚ·æÞ~ ÈÚáÛt¥Û§Áæ. ¾ÚáÛÂVÚà ¶ÔÚ×Ú ÑÚßÄºÚÈÛW @¢Ú%ÈÛVÚ¥Ú, 

«æàÞtÁÚ¥Ú @MËÚÈæM¥ÚÁæ *ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚ ÈÛWÞËÚ ÈÚßÔÛÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈæÞ¥ÛM}ÚËÛÑÚ¡ð¥ÚÆÇ ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ¥æÞ 

®ÛOÚËÛÑÚ¡ð¥ÚÆÇ¾Úßà ÑÚÔÚ ®ÚÃÉÞyÁÚß GM¶ß¥Úß. ®ÚãÈÛ%ËÚÃÈÚß¥ÚÆÇ @«æÞOÚ OÛ¾Úß%OÚÃÈÚßVÚ×ÚÆÇ @ÈÚÁÚß 

@sÚßVæ¾Úß«Úß ÑÚÔÚ ÈÚáÛt¥Û§Áæ GM¶ß¥Úß. «ÚÈÚß½ ÑÚM®ÚÃ¥Û¾ÚßOæQ ÈÚßÔÛ«ÚÒÞ ÑÚM®ÚÃ¥Û¾Úß GM¥æÞ 

ÔæÑÚÁÚÄÇÈæÞ? @¥Úß C YÚl«æ¾Úß«Úß ÑÚÈÚß£%ÑÚß}Ú¡¥æ. «ÚÈÚß½ *ÁÛÈÚáÛ«Úßd ÑÚM®ÚÃ¥Û¾Úß¥ÚÆÇ @«æÞOÚ 

ÑÚ«ÛÀÒVÚ×Úß ®ÚãÈÛ%ËÚÃÈÚß¥ÚÆÇ @¥Úß¼}Ú ®ÛOÚËÛÑÚ¡ð ®ÚÃÉÞyÁÛW¥Ú§ÁÚß. 

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ *ÄPÐ=½ÞÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ OÛÅæÞdß 
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*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚloOæQ ¶M¥ÛVÚ @ÈÚÂVæ G¥ÚßÁÛ¥Ú ÔÚÄÈÛÁÚß ÑÚÈÚßÑæÀVÚ×ÚÆÇ OÚÅÛÀyÈÚßMl®Ú¥Ú 

ÑÚÈÚßÑæÀ¾Úßà JM¥Úß. ÈæßçÑÚàÂ«Ú ¦ÈÛ«éÓ ÁÚÑæ¡¾ÚßÆÇ *ÈÚßpÚ¥Ú OæçMOÚ¾Úß%®ÚÁÚÂVÛW JM¥Úß 

ÈÚÑÚ~ÑÚÈÚßß Ú̂c¾Úß B}Úß¡. @ÆÇ ÔÚÄÈÛÁÚß OæçMOÚ¾Úß%®ÚÁÚÁÚß ÈÛÑÚÈÚáÛsÚß~¡¥Ú§ÁÚß. ÕM¦«Ú ÑÛÊÉßVÚ×Ú 

OÛÄ¥ÚÆÇ @ÆÇ JM¥Úß ÑÚÈÚßß¥Û¾ÚßºÚÈÚ«Ú @¢ÚÈÛ OÚÅÛÀy ÈÚßMl®Ú OÚlo·æÞOæM¥Úß @®æÞPÐÒ¥Ú§ÁÚß. 

*ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚ ÁÛÈÚáÛ«Úßd ¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÛÊÉßVÚ×Ú OÛÄ¥ÚÆÇ A OÚlosÚ OÚloÄß AÁÚM»Ò¥ÚÁÚß A¥ÚÁæ 

OÛÁÚzÛM}ÚÁÚ¦M¥Ú @¥Úß @¨Ú%OæQ ¬M}Úß ÔæàÞ¿ß}Úß. OÛÁÚyVÚ×ÚM}Úß ÔÚÄÈÛÁÚß B¥Ú§ÈÚâ´. A OÛÁÚyVÚØVæ 

H«Û¥ÚÁÚà ÑÚÔÚOÛÁÚ ¬Þt¥Ú§Áæ BM¥Úß A eÛVÚ ÈÚß}Úß¡ ®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßpÚ¥Ú ·æMVÚ×ÚàÂ«Ú ÈæßeæÒoOé «ÚÆÇÁÚßÈÚ 

GÁÚsÚà eÛVÚVÚVÚ×Úà BM¥Úß *ÈÚßpÚ¦M¥Ú ¥ÚàÁÚÈÛW ¸sÚß~¡¥Ú§ÈÚâ´. A¥ÛVÚ¥ÚM}æ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß 

G^Ú̀ÂOæ¾Úß«Úß ÈÚÕÒ ¶ÔÚ×Ú OÚÎÚo¦M¥Ú C OÚlosÚÈÚ«Úß ®Úãy%VæàØÑÚÄß ¾æàÞ_Ò¥ÚÁÚß. Èæà¥ÚÆVæ C 

OÚlosÚ¥Ú GÅÛÇ ®Ú}ÚÃVÚ×Ú«Úß ÑÚàOÚÐ=½ÈÛW @ÈÚÅæàÞPÒ @¥ÚÁÚÆÇ¥Ú§ ¾ÚáÛdÈÚáÛ«ÚÀ¥Ú }æàM¥ÚÁæVÚ×Ú«Úß 

¬ÈÛÂÑÚÅÛ¿ß}Úß. «ÚM}ÚÁÚ ÒÉÅé ÈÛÑÚß¡}ÚM}ÚÃdkÁÛ¥Ú (BMf¬¾ÚßÁé) *¨ÚÁé @ÈÚÁÚ«Úß OÚÁæÒ C 

OÚlosÚ ÑÚßÈÚáÛÁÚß 15 ÈÚÎÚ%VÚØM¥Ú @®Úãy%ÈÛW ¬M~¥æ A¥Ú§ÂM¥Ú OÚlosÚ ÈÚßßWÑÚÄß ÑÛ Ú̈´ÀÈæÞ? 

@¢ÚÈÛ ÔæàÑÚ¥ÛW AÁÚM»ÑÚ·æÞOæ? @¢ÚÈÛ OÚlosÚOæQ ÈÚß}æ¡ H«Û¥ÚÁÚà }ÚM}ÚÃeÛk«Ú @×ÚÈÚtÒ OÚtÈæß 

R_%«ÚÆÇ ÈÚßßWÑÚ¶ÔÚß¥æÞ GM¥Úß É^ÛÂÒ¥ÚÁÚß. ¬ÈÚßVæÄÇ AËÚ`¾Úß%ÈÛVÚ¶ÔÚß¥Úß. A OÚlosÚÈÚ«Úß 

®Úấ «Ú¬%ÉßÑÚÄß ·æÞOÛ¥Ú Ò¥Úª}æVÛW ÈÚß}Úß¡ Jlßo OÚlosÚ¥Ú Èæ^Úß` ÑÚßÈÚáÛÁÚß 50 ÄOÚÐPQM}ÚÄà 

Ôæ^Û`VÚß~¡}Úß¡. ·æÞÁæ¾ÚßÈÚÁÛ¥ÚÁæÞ ÑÛOÚß A OÚlosÚ¥Ú ÑÚÔÚÈÛÑÚ G«Úß~¡¥Ú§Áæ«æàÞ?  

 

A¥ÚÁæ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ¥ÚävÚÈÛW ÔæÞØ¥ÚÁÚß "B¥Úß «Ú«Ú ÕM¦«Ú ÑÛÊÉßVÚ×Ú D¥æ§ÞËÚÈÛW}Úß¡. A¥Ú§ÂM¥Ú 

@ÈÚÁÚ AËÚ¾ÚßÈÚ«Úß ®Úãy%VæàØÑÚßÈÚâ´¥æÞ «Ú«Ú ¨ǽ ÀÞ¾Úß'. ÔæÞVÛ¥ÚÁÚà ÑÚÂ ÌÎÚÀ ÑÚÈÚßàÔÚ¥Ú 

ÑÚÔÛ¾Úß¦M¥Ú C OæÄÑÚÈÚ«Úß ÈÚáÛt ÈÚßßWÑÚÅæÞ ·æÞOæM¶ ~ÞÈÚáÛ%«ÚÈÚ«Úß ÈÚáÛt¥ÚÁÚß. ÑÚÂ *¨ÚÁé 

ÁÚÈÚÁÚ«Úß BMf¬¾ÚßÁé «Ú«ÛW «æÞÉßÑÚÅÛ¿ß}Úß. Èæà¥ÚÄß OÚlosÚ¥Ú ÑæoñM}é Ôæ_`ÑÚÄß ÔÚÄÈÛÁÚß 

ÂÞ~¾Úß }ÚM}ÚÃeÛk«Ú @×ÚÈÚtÑÚÅÛ¿ß}Úß ÈÚß}Úß¡ @¥ÚOÛQW Ôæ_`«Ú ÔÚyÈÚ«Úß ÈÚÀ¿ßÑÚÅÛ¿ß}Úß. 

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß «Ú«ÚVæ ÔæÞ×Úß~¡¥Ú§ÁÚß "«ÚÈÚß½ OæÄÑÚVÚ×Ú ¾ÚßËÚÑæÓÞ «ÚÈÚß½«Úß nÞPÑÚßÈÚÈÚÂVæ D}Ú¡ÁÚ¬ÞsÚß}Ú¡¥æ'. 

C OÚlosÚ OÚno ÈÚßßWÑÚßÈÚÆÇ ÑÛÊÉßVÚØVæ A¥Ú }æàM¥ÚÁæ @ÏoÎÚoÄÇ. A¥ÚÁÚà ÑÚÔÚ }ÚÈÚß½ ÕM¦«Ú 

ÑÛÊÉßVÚ×Ú ÑÚMOÚÄ°ÈÚ«Úß ®Úãy%VæàØÑÚßÈÚâ´¥æÞ *ÑÛÊÉßVÚ×Ú ®ÚÃÈÚßßR D¥æ§ÞËÚÈÛW}Úß¡.  

 

«Ú«Ú«Úß OÚÁæ¥Úß "AM¨Ú´Ã®ÚÃ¥æÞËÚ¥Ú ·æÞ}ÚM ^ÚÅÛ% Væ ÔæàÞW @ÆÇM¥Ú A OÚlosÚOæQ ·æÞOÛ¥Ú 

«æÄÔÛÑÚßOÚÄßÇVÚ×Ú«Úß (mæçÅéÓ) }ÚÁÚÄß ÔæÞØ¥ÚÁÚß. «Û«Úß ÑÛÊÉßVÚ×æÞ «Ú«ÚVæ H«Úà Væà~¡ÄÇ GM¥æ. @¥ÚOæQ 

@ÈÚÁÚß H«Úà Væà}Û¡VÚßÈÚấ ¥Úß ·æÞPÄÇ ®ÛÃÈÚáÛ{OÚ}æ B¥Ú§Áæ ÑÛOÚß GÅÛÇ OæÄÑÚVÚ×Úß AVÚß}Ú¡Èæ GM¥Úß 
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ÔæÞØ¥Ú§ÄÇ¥æÞ, ÑÛOÚÎÚßo ÔÚyÈÚ«Úß ÑÚÔÚ «Ú«Ú ¶Ø ¬Þt ÈÚßpÚ¥Ú OæÄÑÚÈÚ«Úß ÈÚáÛsÚÄß ~ØÒ¥ÚÁÚß. B¥Ú«Úß 

«Û«Úß *ÑÛÊÉßfÞ¾ÚßÈÚÁÚ AÌÞÈÛ%¥Ú GM¥Úß ~Ø¥Úß OÛ¾Úß%¥ÚÌ%VÚ×Û¥Ú *¬ÈÛÑÚ«é, 

BMf¬¾ÚßÁé *¨ÚÁé ÁÚÈÚÁÚ eæà}æ¾ÚßÆÇ ·æÞ}ÚM ^ÚÅÛ%Væ }æÁÚØ @ÆÇM¥Ú OÚÄßÇVÚ×Ú«Úß RÂÞ¦Ò ¶M¥æ. 

B¥Û¥Ú «ÚM}ÚÁÚ *ÈÚßpÚ¥Ú ºÚOÛ¡¦VÚ×Ú ÑÚÔÛ¾Úß¦M¥Ú OÚlosÚÈÚâ´ ®Úãy%VæàMt}Úß. C OÚlosÚÈÚâ´ 

®Úãy%VæàMsÚ ÑÚÈÚß¾Úß¥ÚÆÇ JM¥Úß ÑÚ½ÁÚyÑÚM_Oæ¾Úß«Úß ÑÚÔÚ «ÛÈÚấ  ¸sÚßVÚsæ ÈÚáÛt¥æÈÚâ´. @¥ÚOÚàQ ÑÚÔÚ 

«Ú«Ú«æÞ ÑÚM®Û¥ÚOÚ«Ú«ÛW A¾æßQÈÚáÛt¥ÛVÚ «Û«Úß ÔæÞØ¥æ. ÑÛÊÉßVÚ×æÞ «Û«Úß @}ÚÀM}Ú PÂ¾Úß GÄÇÂVÚà 

¶ÔÚ×Ú ·æÞÑÚÁÚÈÛVÚ¶ÔÚß¥Úß GM¥æ. @¥ÚOæQ ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÔæÞØ¥ÚÁÚß «æàÞsÚß ¾ÚáÛÁÚß OæÄÑÚ ÈÚáÛsÚß}Û¡ÁæàÞ 

@ÈÚÁÚ ÔæÑÚÂÁÚ·æÞOæ ÔæàÁÚ}Úß OæÄÑÚÈÚáÛsÚ¥ÚÈÚÁÚ ÔæÑÚÁÚÄÇ GM¥Úß. C ÑÚ½ÁÚy ÑÚM_Oæ @}ÚÀM}Ú 

ÑÚßM¥ÚÁÚÈÛW ¶M}Úß *¾Úßß}Ú sÛ. ÈæMOÚl«Û¢Ú«é ÑÛÊÉßVÚ×Úß, * *¨ÚÁé ÈÚß}Úß¡ * ÁÛÈÚß«é 

BÈÚÁÚß C ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ «ÚÈÚßVæ @}ÚÀM}Ú Ôæ^Úß` ÑÚÔÚOÛÁÚ ¬Þt¥ÚÁÚß.  

 

B¥Û¥Ú «ÚM}ÚÁÚ C OÚlosÚÈÚ«Úß *ÄPÐ=½ÞÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ OÚÅÛÀy ÈÚßMl®Ú GM¥Úß ÈÚáÛt, ÈÚßMVÚ×Ú 

OÛ¾Úß%VÚØVæ D®Ú¾æàÞWÑÚÅÛVÚß~¡}Úß¡. A¥ÚÁæ @«æÞOÚ OÛÁÚyVÚØM¥Ú C OÚÅÛÀyÈÚßMl®Ú ^æ«ÛW 

«Úsæ¾ÚßÆÄÇ. ÔÛVÛW ÈÚßßM¥æ JM¥Úß *¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÛÊÉßGdßOæÞÎÚ«ÚÅé lÃÑéo ÈÚáÛt¥Ú ÈæßÞÅæ @¥Ú«Úß 

*¾Úßß}Ú ¯.GÑé. ÁÚÈæßÞËé ÈÚß}Úß¡ ÈÚPÞÄÁÛ¥Ú * *¬ÈÛÑÚ«é @ÈÚÁÚ ÑÚÔÚOÛÁÚVÚØM¥Ú 

*ÄPÐ=½ÞÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ É¥ÛÀÑÚMÑæ¤¾Úß«ÛW ¶¥ÚÅÛÈÚzæ ÈÚáÛsÚÅÛ¿ß}Úß. BM¥Úß C ÑÚMÑæ¤ ÈæßçÑÚàÂ«Ú 

ËæÃÞÎÚr É¥ÛÀÑÚMÑæ¤VÚ×ÚÆÇ JM¥ÛW¥æ. Jno«ÚÆÇ C OæÄÑÚ ¥æçÈÚ®æÃÞÁÚzæ¿ßM¥ÚÅæÞ ÈÚßßW¿ß}æÞ ÔæàÁÚ}Úß 

B«ÛÂM¥ÚÄà @ÄÇ. *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ¥æçÈÚ¥Ú ®ÚÃ~¬©¾ÚáÛWÁÚßÈÚâ´¥ÚÂM¥Ú @ÎÚßo }æàM¥ÚÁæVÚ×Úß 

DMmÛ¥ÚÁÚà C OÛ¾Úß%ÈÚ«Úß ¾ÚßËÚÒÊ¾ÚáÛW ÈÚßßWÒ¥ÚÁÚß. BM¥Úß B¥Úß *ÈÚßpÚ¥Ú ÔæÑÚÂVæ 

ËæÃÞ¾ÚßÑÚÓ«Úß }ÚÁÚßÈÚ JM¥Úß ®ÚÃÈÚßßR ÑÚMÑæ¤¾ÚáÛW ·æ×æ¥Úß ¬M~¥æ.  

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ OÚäÎÛ|®Úấ ÁÚ 

*ÑÛÊÉßVÚØVÚà OÚäÎÛ|®Úâ´ÁÚOÚàQ @}ÚÀM}Ú @É«ÛºÛÈÚ ÑÚM¶M¨Ú. *ÑÛÊÉßVÚ×Úß GM¥Úà ÈÚßÁæ¾ÚßÅÛVÚ¥Ú 

JM¥Úß ®Úấ yÀOæÐÞ}ÚÃ OÚäÎÛ|®Úấ ÁÚ. @¥Úß ¦ÈÚÀ¥æÞËÚÈÚã @ÄÇ @¢ÚÈÛ ®èÁÛ{OÚ OæÐÞ}ÚÃÈÚã ÑÚÔÚ @ÄÇ¦¥Ú§ÁÚà 

®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚ¥Ú ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾Úß ÑÛÊÉßVÚØVæ ÔÛVÚà ®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚ¥Ú ÌÎÚÀ®ÚÁÚM®ÚÁæVæ @¥Úß ®ÚÃÈÚßßRÈÛ¥Ú 

OæÐÞ}ÚÃ. B¥Úß ~ÁÚßÈÚßÄOÚàsÚÄß «ÚÁÚÒÞ®Úâ´ÁÚ¦M¥Ú ÑÚßÈÚáÛÁÚß ÔÚ}Úß¡ PÅæàÞÉßÞlÁé ¥ÚàÁÚ¥ÚÆÇ OÛÈæÞÂ 

«Ú¦¾Úß ¥ÚMsæ¾ÚßÆÇÁÚßÈÚ @}ÚÀM}Ú ®ÚÃËÛM}ÚÈÛ¥Ú OæÐÞ}ÚÃ. BÆÇ«Ú ®ÚÃÈÚßßRÈÛ¥Ú ¥æçÈÚ ÑÚM}Û«ÚVæàÞ®ÛÄOÚäÎÚ|. 

ÑÚßM¥ÚÁÚÈÛ¥Ú «ÚVÚßÈæàVÚ¥Ú ÑÚM}Û«ÚVæàÞ®ÛÄOÚäÎÚ|ÑÛÊÉß¾Úßß BÆÇ @}ÚÀM}Ú ÑÚßM¥ÚÁÚÈÛ¥Ú A¥ÚÁæ @ÎæoÞ 

ºÚÈÚÀÈÛ¥Ú ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥ÚÆÇ ÑÛ¤̄ }Ú«ÛW¥Û§«æ. BÆÇ ®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßpÚ¥Ú ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾Úß 

*ÁÛÈÚáÛ«Úßd¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÛÊÉßVÚ×Úß BÆÇ¾æßÞ *®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚÈÚ«Úß ÑÛ¤̄ ÒOæàMsÚß BÆÇ¾æßÞ ¶ÔÚ×Ú 
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¦ÞYÚ%OÛÄ }Ú®ÚÑÚÓ«Úß ÈÚáÛtOæàMsÚß ÈÚßpÚ¥Ú ÌÎÚÀÁÚ«Úß ÈÚßß«æsæÑÚß~¡¥Ú§ÁÚß. @ÈÚÁÚ ¶äM¥ÛÈÚ«ÚÈÚã ÑÚÔÚ 

BÆÇ¾æßÞ ÑÛ¤¯ÑÚÄ°no¥Úß§ OÛÈæÞÂ «Ú¦Væ @zæOÚlo«Úß Oæ.AÁé. GÑé. «ÚÆÇ OÚlßoÈÚ ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ ÔÚ×æ¾Úß 

EÁÚß ÑÚM®Úãy%ÈÛW dÅÛÈÚä}ÚÈÛ¿ß}Úß. A¥Ú§ÂM¥Ú ÔÚ×æ¾Úß ¥æÞÈÛÄ¾Úß ÈÚß}Úß¡ ÈÚßpÚVÚ×Úß EÁÚ 

ÔæàÁÚºÛVÚ¥ÚÆÇ DØ¥Úß ¸no¥æ. BM¥Úß ÔæàÑÚOÚäÎÛ|®Úâ´ÁÚÈÚấ  ÔæàÑÚ¥Û¥Ú ¥æÞÈÛÄ¾ÚßÈÚ«Úß A¥ÚÁæ 

®ÛÃ_Þ«ÚÈÛ¥Ú ¥æÞÈÚÁÚ ÔÛVÚà ºÚOÚ¡ÉVÚÃÔÚVÚ×Ú«Úß J×ÚVæàMtÈæ.  

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Ú GÁÚsÚß É^ÛÁÚVÚ×Ú«Úß BÆÇ «Û«Úß ®ÚÃÑÛ¡¯ÑÚÄß B_cÑÚß}æ¡Þ«æ. JM¥Úß OÚäÎÛ|®Úâ´ÁÚÈÚ«Úß OÚMsÚÁæ 

ÑÛÊÉßVÚØVæ @}ÚÀM}Ú ¯ÃÞ~. OÛÁÚy H«æM¥ÚÁæ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚãÈÛ%ËÚÃÈÚß¥ÚÆÇ ÈæÞ×ÚàÁÚß }Û}ÚÁÚÆÇ 

ÈÚßM}ÚÃËÛÑÚ¡ðÈÚ«Úß @ºÛÀÑÚÈÚáÛt¥ÚÁÚß. AVÚ ÈæÞ×ÚàÁÚß }Û}ÚÁÚÈÚÁÚß *ÑÛÊÉßVÚØVæ VÚÁÚßsÚÈÚßM}ÚÃÈÚ«Úß 

D®Ú¥æÞËÚÈÚáÛt @¥Ú«Úß Ò¦ªÈÚáÛtOæà×ÚÙÄß ÔæÞØ¥ÚÁÚß. C ÈÚßM}ÚÃ¥Ú Ò¦ª¾Úß«Úß ÈÚáÛtOæà×ÚÙÄß 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß AÂÒOæàMsÚ ®ÚÃ¥æÞËÚ GM¥ÚÁæ @¥Úß ®ÚÃËÛM}ÚÈÛ¥Ú ®ÚÂÑÚÁÚ¥ÚÆÇÁÚßÈÚ OÚäÎÛ|®Úâ´ÁÚ¥Ú 

*ÁÛÈÚáÛ«Úßd ¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃ®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚ×Ú ¶äM¥ÛÈÚ«Ú¥Ú ®ÚÃ¥æÞËÚ. @ÈÚÁÚß C eÛVÚ¥ÚÆÇ ¶ÔÚ×Ú 

¦ÞYÚ%OÛÄ ÈÚßM}ÚÃÈÚ«Úß ®Úâ´«ÚÁÚß^Ú`ÁÚzæ ÈÚáÛt ÈÚßM}ÚÃ¥Ú Ò¦ª¾Úß«Úß ®Úsæ¾Úßß~¡ÁÚßÈÛVÚ «ÛVÚÁÚÔÛÈæãM¥Úß 

ÑÛÊÉßf¾ÚßÈÚÁÚ«Úß OÚ_`¸no}Úß. ÑÛÊÉßVÚØVæ Èæßç¾ÚßÆÇ «ÚsÚßOÚ DMmÛW ÉÎÚ®ÚÃºÛÈÚÈÚấ  Ôæ^Û`W @ÈÚÁÚß 

®ÚÁÚÈÚß®Ú¥ÚOæQ ÑæÞÂ¸sÚß}Û¡Áæ GM¥Úß d«ÚÁæÄÇ AtOæà×ÚßÙÈÚ Ò¤~ ¶M¥æà¥ÚW}Úß. BM}ÚÔÚ ÉÎÚÈÚß 

®ÚÂÒ¤~¾ÚßÄàÇ ÑÚÔÚ ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚÃeæk¾Úß«Úß OÚ×æ¥ÚßOæà×ÚÙÆÄÇ ÈÚß}Úß¡ VÛÁÚßsÚÈÚßM}ÚÃ¥Ú 

®Úấ «ÚÁÚß^Û`ÁÚzæ¾Úß«Úß ¸sÚÆÄÇ. C ÈÚßM}ÚÃ®ÚÃºÛÈÚ¦M¥Ú ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}æ¡ ÑÚÊÑÚ¤ÁÛ¥ÚÁÚÄÇ¥æÞ, 

VÛÁÚßsÚÈÚßM}ÚÃ¥Ú Ò¦ª¾Úß«Úß ®Úsæ¥ÚßOæàMsÚÁÚß. A¥Ú§ÂM¥Ú ÑÛÊÉßVÚØVæ BM¦VÚà ÑÚÔÚ 

*ÁÛÈÚáÛ«Úßd¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÚÊ}ÚM}ÚÃÑÛÊÉßVÚ×Ú ÈæßÞÅæ ®ÚÁÚÈÚßÉËÛÊÑÚ.  

 

CVÚÄà ÑÚÔÚ ÑÛÊÉßVÚØVæ ÈÚß«ÚÒÓ«ÚÆÇ VæàM¥ÚÄ DMmÛ¥ÚÁæÞ, @¢ÚÈÛ ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ ÑÚÈÚßÑæÀ 

D¥Ú¼ÉÒ¥ÚÁæÞ ÔÛVÚà ÈÚßpÚ¥Ú ÌÎÚÀÁÚÆÇ ¾ÚáÛÂVÛ¥ÚÁÚà ÑÚÈÚßÑæÀ B¥Ú§Áæ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß OÚäÎÛ|®Úấ ÁÚ¥Ú 

*ÁÛÈÚáÛ«Úßd ¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÛÊÉßVÚ×Ú ¶äM¥ÛÈÚ«ÚOæQ ÔæàÞW ®Úãeæ ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ 

ÈÚß}Úß¡ ¨ÛÀ«ÚÈÚßVÚÁÛVÚß}Û¡Áæ. ÌÎÚÀÂVÚà @ÆÇ ÔæàÞW *ÁÛÈÚáÛ«Úßd¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÛÊÉßVÚ×Ú @«ÚßVÚÃÔÚ 

®Úsæ¾ÚßßÈÚM}æ ÔæÞ×Úß}Û¡Áæ. «Û«Úß ÑÚÔÚ*ÑÛÊÉßVÚ×Ú eæà}æ¾ÚßÆÇ @«æÞOÚ ·ÛÂ A ®ÚÃËÛM}Ú ®ÚÂÑÚÁÚOæQ 

ÔæàÞW¥æ§Þ«æ ÈÚß}Úß¡ A ®ÚÃ¥æÞËÚOæQ ÔæàÞ¥ÚÁæ *ÑÛÊÉßVÚ×Ú ÈÚßßR¥ÚÆÇ Ôæ^Úß`ÈÚ OÛM~¾Úß«Úß VÚÈÚß¬Ò¥æ§Þ«æ. 

C @ÈÚOÛËÚ GÄÇÂVÚà ÒVÚ·æÞOÚß GM¥Úß AÌÑÚß}æ¡Þ«æ. 

 

B«Úß GÁÚsÚ«æÞ ÉÎÚ¾ÚßOÛQW «Û«Úß ®ÚÃಸಾತ̄ ÑÚßÈÚâ´¥Úß - *ÑÛÊÉßVÚØVæ ¦«ÚÈÚã ÑÚÔÚ OÚäÎÛ|®Úâ´ÁÚOæQ 

ÑÚ¶M©Ò¥ÚM}æ @«æÞOÚ ¥ÚàÁÚßVÚ×Úß ¶ÁÚ}æàsÚW¥ÚÈÚâ´. A ¥ÚàÁÚßVÚ×Ú ®ÚÃOÛÁÚ OÚäÎÛ|®Úâ´ÁÚ¥ÚÆÇÁÚßÈÚ *ÈÚßpÚ¥Ú 
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OÚlo¥ÚÆÇ @®ÚãÈÚ%ÈÛ¥Ú OÚM¶VÚ×Úß, }æàÅæVÚ×Úß (}æÞW«Ú ÈÚßÁÚ¦M¥Ú ÈÚáÛt¥Úß§) OæàÞmÛÀM}ÚÁÚ 

ÁÚà®Û¿ß ·æÅæ·Û×Úß}Ú¡Èæ. A¥ÚÁæ *ÈÚßpÚÈÚâ´ CVÚ ®Û×Úß ¸¦§ÁÚßÈÚấ ¥ÚÂM¥Ú («Û«Úß Èæà¥ÚÅæÞ ÔæÞØ¥Ú 

ÔÛVæ ÔæàÑÚ EÁÚß ¬ÈÚáÛ%yÈÛ¥Ú «ÚM}ÚÁÚ B¥Úß ®Û×Úß ¸¦§¥æ - ÑÚßÈÚáÛÁÚß 100 ÈÚÎÚ%¦M¥Ú) 

@¥Ú«Úß «æàÞtOæà×ÚßÙ~¡¥Ú§ ÈÚÀP¡ ¦«ÚÈÚã JM¥Úß }æàÅæ¾Úß«Úß ÈÚáÛÂOæàMsÚß OÚßt¾ÚßÄß AÁÚM»Ò 

ÈÚßpÚÈÚ«Úß ÔÛ×ÚßÈÚáÛt¥Û§«æ B«Úß ÑÚÊÄ° ¦«Ú ¸loÁÚà ¾ÚáÛÈÚấ ¥æÞ }æàÅæ¾Úßß @ÆÇ DØ¾ÚßßÈÚâ´¦ÄÇ 

GM¥Úß. B¥Ú«Úß VÚM»ÞÁÚÈÛW ®ÚÂVÚ{Ò¥Ú *ÑÛÊÉßVÚ×Úß B¥ÚÁÚ ¶VæX VÚÈÚß«Ú ÔÚÂÑÚßÈÚM}æ OÚäÎÛ|®Úâ´ÁÚ¥Ú 

@«æÞOÚ ÌÎÚÀÂVæ ÔæÞØ¥ÚÁÚß A¥ÚÁæ @ÈÚÁÚß B¥Ú«Úß ®ÚÂVÚ{ÑÚÆÄÇ. C ÑÚÈÚß¾Úß¥ÚÆÇ «Ú«ÚVæ ÈÚß}Úß¡ 

OÛ¾Úß%¥ÚÌ%VÚ×Û¥Ú *¬ÈÛÑÚ«é ÁÚÈÚÂVæ B¥ÚÁÚ ¶VæX VÚÈÚß«ÚÔÚÂÒ ÈÚÁÚ¦ ¬ÞsÚÄß ~ØÒ¥ÚÁÚß. 

@¥ÚÁÚM}æ «ÛÈÚâ´ @ÆÇVæ ÔæàÞ¥ÛVÚ ~Ø¥Úß ¶M¦¥æ§M¥ÚÁæ, *ÈÚßpÚOæQ ÑæÞÂ¥ ÑÚßÈÚáÛÁÚß 20 OÚßMmæ 

dÉßÞ«Úß ÈÚß}Úß¡ ÈÚßpÚ «ÚÈÚßVæ ÑæÞÂ¥Û§W¥æ ÔÛVÚà @ÆÇ CVÛVÚÅæÞ }æàÅæVÚ×Úß OÚy½Áæ¾ÚáÛW OæÞÈÚÄ 

OæÞÄÈÚâ´ ÈÚáÛ}ÚÃ DØ¦¥æ. @ÎæoÞ @ÄÇ¥æÞ *ÈÚßpÚ¥Ú ®Û×Úß¸¥Ú§ AÈÚÁÚy¥ÚÆÇ dàdß, ÔæMsÚ ÈÚß}Úß¡ 

@ÑÚÔÚÀ, @«æç~OÚ OæÄÑÚVÚ×Úß ÁÛeÛÁæàÞÎÚÈÛW «Úsæ¾Úßß~¡¥æ. ÔÛVÚà 

*ÁÛÈÚáÛ«Úßd¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÚÊ}ÚM}ÚÃÑÛÊÉß¾Úß ¶äM¥ÛÈÚ«Ú¥Ú ÑÚÉßÞ®Ú GÁÚsÚß GOÚÁæ ÈÚáÛÉ«Ú }æàÞ®Úâ´ ÈÚß}Úß¡ 

¶äM¥ÛÈÚ«Ú «ÚÈÚßVæ ÑæÞÂ¥Úß§ @¥Úà ÑÚÔÚ Ì£ÄÈÛW¥æ. C ÈÚÁÚ¦¾Úß«Úß «Û«Úß *ÑÛÊÉßVÚØVæ 

~ØÒ¥ÛVÚ @ÈÚÁÚß ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ÕÂ¾ÚßÁÚ eæà}æ ^Ú_%Ò OÚäÎÛ|®Úấ ÁÚ¥ÚÆÇÁÚßÈÚ ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ¥Ú§ ÈÚßÁÚVÚ×Ú«Úß 

DØÑÚÄß ¬¨Ú%ÂÒ¥ÚÁÚß ÔÛVÚà A ÈÚßÁÚVÚ×Ú«Úß ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚOÚÅÛÀy ÈÚßMl®Ú¥Ú ¬ÈÚáÛ%yOæQ 

¶×ÚÒOæà×ÚÙÄß ~ØÒ¥ÚÁÚß. @¥ÚÁÚM}æ «Û«Úß, OÛ¾Úß%¥ÚÌ%VÚ×Úß, *ÁÛÈÚß«Û¢Ú«é ÈÚßßM}Û¥ÚÈÚÁÚß A 

ÈÚßÁÚÈÚ«Úß }ÚÁÚÄß ÔæàÞ¥ÛVÚ @ÆÇ«Ú d«Ú «ÚÈÚßVæ Ôæàsæ¾ÚßÄß ÑÚÔÚ ¶M¥ÚÁÚß. «æàÞt ÔæÞW¥æ OÛÄ 

ÈÚßpÚ¥Ú AÒ¡¾Úß«Úß OÛ®ÛsÚÄß ÔæàÞ¥ÚÁæ «ÚÈÚßVæ ·æ¥ÚÂOæ! OÚsæVæ @ÈÚÂVæ ~×ÚßÈÚØOæ ÔæÞØ *ÈÚßpÚ¥Ú 

ÈÚßÁÚVÚ×Ú«Úß DØÑÚÅÛ¿ß}Úß.  

 

BM¦VÚà ÑÚÔÚ OÚäÎÛ|®Úâ´ÁÚ¥ÚÆÇ A dÉßÞ«Úß B¥Úß§ *ÈÚßpÚ¥Ú ÔæÑÚÂVæ SÛ}æ¾Úß«Úß ÈÚVÛ%¿ßÑÚÅÛW¥æ. 

¸no¥Ú§Áæ A AÒ¡ BM¥Úß ÈÚßpÚ¥Ú ÔæÑÚÂ«ÚÆÇ BÁÚß~¡ÁÚÆÄÇ HOæM¥ÚÁæ A ÈÚßpÚ¥Ú AÒ¡¾Úß ¶VæX C ÕM¥æ 

100 ÈÚÎÚ%VÚ×Ú ÕM¥æ ÈÚáÛ}ÚÃ ®ÚÃ¾Úß}ÚÈÚáÛsÚÅÛW}Úß¡. A¥ÚÁæ C ÑÛÊÉßVÚ×Ú OÛÄ¥ÚÆÇ OÚäÎÛ|®Úâ´ÁÚ¥Ú 

AÒ¡¾Úß«Úß ÁÚPÐÑÚÅÛW¥æ.  

 

B¥Úß H«æÞ AVÚÆ ÈÚß}æà¡M¥Úß ÈÚßßRÀÈÛ¥Ú @MËÚÈæM¥ÚÁæ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß }Ú®Ú°¥æÞ OÚäÎÛ|®Úấ ÁÚ¥Ú 

ÁÚ¢æàÞ}ÚÓÈÚ¥Ú ¦«Ú ¸d¾ÚßÈÚáÛt ¥æÞÈÚÁÚ ÔÛVÚà *ÁÛÈÚáÛ«Úßd¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÛÊÉßVÚ×Ú ¥ÚËÚ%«Ú®Úsæ¥æÞ 

®Úsæ¾Úßß}Û¡Áæ.  
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}ÚßM·Û ÑÚMOÚl¦M¥Ú ÔæÞ×ÚßÈÚâ´¥Úß H«æM¥ÚÁæ BM¥Úß @ÆÇ«Ú @VÚÃÔÛÁÚ¥ÚÆÇ ¾ÚáÛÈÚ *ÈæçÎÚ|ÈÚÁÚà BÄÇ¥æÞ 

ÑÚM}Û«ÚVæàÞ®ÛÄOÚäÎÚ|«Ú ÔÛVÚà ÁÛÈÚáÛ«Úßd¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÛÊÉßVÚ×Ú ¶äM¥ÛÈÚ«Ú¥Ú ¬}ÚÀ®ÚãeæVÚà ÑÚÔÚ 

OÚÎÚoÈÛW¥æ. 

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ *ÁÚMVÚ®Úloy¥Ú Oæà®Ú°Äß ÈÚßpÚ 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚÃ~ÈÚÎÚ% }Ú®Ú°¥æÞ ºæÞn ¬ÞsÚÅæÞ ·æÞOÛ¥Ú ÈÚß}æà¡M¥Úß ®ÚÃ¥æÞËÚÈæM¥ÚÁæ @¥Úß 

*ÁÚMVÚ®Úloy¥Ú ¶Ø BÁÚßÈÚ ÈÚßàÄ ÈÚßpÚ @¢ÚÈÛ Oæà®Ú°Äß ÈÚßpÚ. B¥Úß *ÁÚMVÚ®Úloy¥Ú ¶Ø 

BÁÚßÈÚ ÈæÅæÇÒÇ ÑæÞ}ÚßÈæ¾Úß ®ÚOÚQ¥ÚÆÇ «Ú¦¾Úß GsÚ¥ÚMsæ¾ÚßÆÇ¥æ. B¥Úß Oæà®Ú°Äß G«ÚßÈÚ 

VÛÃÈÚß¥ÚÆÇÁÚßÈÚấ ¥ÚÂM¥Ú BM¥Úß @¥Ú«Úß Oæà®Ú°Äß ÈÚßpÚ GM¥Úß OÚÁæ¾Úßß}Û¡Áæ. ÈÚßpÚ¥Ú ÑÚß}Ú¡Äà ÑÚßÈÚáÛÁÚß 

2 GOÚÁæ¾ÚßÎÚßo eÛVÚÈÚ«Úß BM¥Úß *ÑÛÊÉßVÚ×Ú OÛÄ¥ÚÆÇ ÁÚPÐÑÚÅÛW¥æ. BÄÇ¦¥Ú§ÁæÞ C ÈÚßpÚ ÈÚß}Úß¡ 

ºÚàÉß ®ÚÁÚºÛÁæ¾ÚáÛWÁÚß~¡}Úß¡. (JM¥Úß GOÚÁæ Èæà¥ÚÅæ ®ÚÁÚºÛÁæ¾ÚáÛW}Úß¡ Jlßo 3 GOÚÁæ ®ÚÃ¥æÞËÚÉ}Úß¡). 

C Oæà®Ú°Äß ÈÚßpÚ¥Ú ºÚàÉß¾ÚßÆÇ ÑÚßÈÚáÛÁÚß 200OÚàQ Ôæ^Úß` }æMW«ÚÈÚßÁÚVÚØ¥Úß§ BM¦VÚà ÑÚÔÚ ÈÚßpÚ¥Ú 

@tVæVæ C Oæà®Ú°Äß ÈÚßpÚ¥Ú }æMW«ÚOÛ¿ßVÚ×Ú«æÞ ¶×ÚÑÚÅÛVÚß~¡¥æ. BÆÇ ÈÚßàÁÚß ¶äM¥ÛÈÚ«ÚVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ 

JM¥Úß ÑÚßM¥ÚÁÚÈÛ¥Ú ÈÚßpÚÉ¥æ.  

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ^Û}ÚßÈÚáÛ%ÑÚÈÚÃ}ÚÈÚ«Úß ÑÚÈÚáÛ®Ú«Ú ÈÚáÛsÚßÈÚấ ¥Úß BÆÇ¾æßÞ A¥Ú§ÂM¥Ú ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾ÚßM}æ 

^Û}ÚßÈÚáÛ%ÑÚ ÈÚÃ}Ú¥Ú Oæà«æ¾Úß ¦«Ú ÌÎÚÀÁæàM¦Væ ÔÛVÚà *ÈÚßpÚ¥Ú 

ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ¥æÞÈÚÁæàM¦Væ ·ÛÃÕ½ÈÚßÔÚà}Ú%¥ÚÆÇ «Ú¦¾Úß«Úß ¥Ûn BÆÇVæ ¶M¥Úß ÑæÞÁÚß}Û¡Áæ. ËÛÑÚ¡ðVÚ×Ú 

®ÚÃOÛÁÚ ^Û}ÚßÈÚáÛ%ÑÚÈÚÃ}Ú¥ÚÆÇÁÚßÈÚ ¾Úß~VÚ×Úß «Ú¦¾Úß«Úß ¥Ûn ÈÚß}æà¡M¥Úß OÚsæ ÔæàÞVÚ·ÛÁÚ¥Úß. 

A¥Ú§ÂM¥Ú ÈÚßpÚ¥Ú ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾ÚßM}æ ÈæßçÑÚàÂ«Ú ®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ^Û}ÚßÈÚáÛÑÚ%ÈÚÃ}ÚÈÚ«Úß OæçVæàMsÚÁæ 

OÛÈæÞÂ«Ú¦¾Úß«Úß @ÈÚÁÚß ¥ÛlßÈÚâ´¦ÄÇ. ÔÛVÛW ÈÚÃ}ÚÑÚÈÚáÛ®Ú«Ú¥Ú ¦«Ú ÒÞÈæàÞÄÇMYÚ«ÚOÛQW C ÈÚßpÚOæQ 

¥Ú¾ÚßÈÚáÛtÑÚß}Û¡Áæ. @M¥Úß ·æØVæX¾æßÞ ¶M¥Úß ®ÚÉ}ÚÃÈÛ¥Ú OÛÈæÞÂ «Ú¦¾ÚßÆÇ ÑÛ«ÚÈÚáÛt «ÚM}ÚÁÚ 

*Oæà®Ú°Äß ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ AÁÛ¨Ú«æ¾Úß«Úß ÈÚßßWÒ, @ÆÇ«Ú ÈÚßpÚ¥Ú ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ¥æÞÈÚÂVæ ÔÛVÚà 

¶äM¥ÛÈÚ«ÚVÚØVæ ®Úãeæ ÑÚÆÇÑÚß}Û¡Áæ. «ÚM}ÚÁÚ ÈæßçÑÚàÁÚß «ÚVÚÁÚOæQ ¶M¥Úß ÑæÞÁÚß}Û¡Áæ. BÆÇVæ ^Û}ÚßÈÚáÛ%ÑÚ 

ÈÚßßW¾Úßß}Ú¡¥æ.  

 

ÉËæÞÎÛMËÚÈæM¥ÚÁæ Èæà¥ÚÄß ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚÄÇP¾ÚßÆÇ BÆÇVæ ¶ÁÚß~¡¥Ú§ÁÚß ÈÚßÁÚØ ÔæàÞVÚßÈÛVÚ ÈæßçÑÚàÂ«Ú 

ÈÚßÔÛÁÛdÁÚß ÈæßçÑÚàÂ«Ú Ôæ·Û¹WÆVæ ¶M¥Úß ^Ú}ÚßÁÚMVÚ¶Ä¥Ú ÑÚÈæßÞ}Ú ÑÛÊÉßVÚ×Ú«Úß ÑÛÊVÚ~ÑÚß~¡¥Ú§ÁÚß 

A¥ÚÁæ BM¥Úß ®ÚÃeÛ®ÚÃºÚß}ÚÊ¥Ú C OÛÄ¥ÚÆÇ A ÂÞ~¾Úß ÈæçºÚÈÚVÚ×Úß BÄÇ¦¥Ú§ÁÚà ÑÚÔÚ 
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*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ¨ÛÉß%OÚÈÛ¥Ú A^ÚÁÚzæVÚ×Ú«Úß ÈÚáÛ}ÚÃ ¸sÚ¥æ ÁÚPÐÑÚß~¡¥Û§Áæ. A¥Ú§ÂM¥ÚÅæÞ «Ú«ÚVæ ÑÛÊÉßVÚ×Ú 

ÈæßÞÅæ @®ÛÁÚÈÛ¥Ú @»ÈÚáÛ«Ú ÈÚßàt ¶ÁÚß}Ú¡¥æ. 

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÔÛVÚà É¥ÚÊ}éÑÚºæ 

*ÈÚßpÚ¥Ú ÉËæÞÎÚ}æ GM¥ÚÁæ ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ «Úsæ¾Úßß~¡ÁÚßÈÚ É¥ÚÊ}é ÑÚ¥ÚÑÚßÓ. C ÕM¥æ *ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚ 

ÁÚMVÚ«Û¢Ú ÈÚßÔÛ¥æÞÌOÚÁÚ OÛÄ¥ÚÆÇ ÈæÞ¥ÛM}Ú¥æÞÌOÚÉÔÛÁÚ ÑÚºæ¾Úß«Úß AÁÚM»ÑÚÅÛ¿ß}Úß. 

ÈæÞ¥ÛM}Ú¥æÞÌOÚÁÚ ~ÁÚß«ÚOÚÐ}ÚÃ OÛÄ¥ÚÆÇ ®ÚÃ~¦«ÚÈÚã *ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ÈæÞ¥ÚÈæÞ¥ÛM}ÚËÛÑÚ¡ðVÚ×Ú É¥ÚÊ}é 

ÑÚºæ¾Úß«Úß «ÚsæÑÚÅÛVÚß~¡}Úß¡. *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚmÛo»ÏOÚ¡ÁÛ¥ÚÈæßÞÅæ C ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾Úß«Úß @}ÚÀM}Ú 

ËÚÃ¥æª¿ßM¥Ú ÈÚßßM¥ÚßÈÚÁæÑÚÄß *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÑÚMOÚÆ°Ò¥ÚÁÚß. A¥ÚÁæ *ÈÚßpÚ¥Ú A£%OÚ ®ÚÂÒ¤~ 

@«ÚßOÚàÄOÚÁÚÈÛWÄÇ¦¥Ú§ÁÚà ÑÚÔÚ C ÕM¥æ ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ É¥ÛÊMÑÚÂVæ ¬ÞsÚß~¡¥Ú§ É¥ÚÊ}é ÑÚMºÛÈÚ«æ¾Úß«Úß 

OÚtÈæß ÈÚáÛsÚ¥æÞ C ÕM¦WM}ÚÄà Ôæ^Úß` ÑÚMºÛÈÚ«æ¾Úß«Úß ¬ÞsÚß}Û¡ É¥ÚÊ}é ÑÚºæ¾Úß«Úß 

ÈÚßßM¥ÚßÈÚÁæÒÁÚßÈÚâ´¥Úß ÑÛÊÉßVÚØWÁÚßÈÚ É¥ÚÊ¥Ú»ÈÚáÛ«Ú ÔÛVÚà ÈÚßpÚ¥Ú ®ÚÁÚM®ÚÁæ¾Úß«Úß ÁÚPÐÑÚÄß 

ÈÚáÛsÚßÈÚ ®ÚÃ¾Úß}Ú. «Û«ÚM}Úà C É¥ÚÊ}é ÑÚºæVÚ×ÚÆÇ «æÞÁÚÈÛW ºÛVÚÈÚÕÑÚß~¡¥æ ÈÚß}Úß¡ @¥Ú«Úß 

«ÚsæÑÚßÈÚâ´¥ÚOÛQW É¥ÛÊMÑÚÁÚ«Úß ÑÚÊ}ÚN ®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßpÚ¥Ú ÈÛÔÚ«Ú¥ÚÆÇ OÚÁæ}ÚÁÚß~¡¥æ. C É¥ÚÊ}é ÑÚºæ¾ÚßÆÇ 

ÈÚßßRÀÈÛW «ÛÄßQ ÈæÞ¥ÚVÚ×Úß, @¥æÊ>ç}Ú, ÉÌÎÛo¥æÊ>ç}Ú, ¥æÊ>ç}Ú ÈæÞ¥ÛM}Ú, ®ÛM^ÚÁÛ}ÚÃ, ÈæçSÛ«ÚÑÚ 

AVÚÈÚßVÚ×Úß, eæàÀÞ~ÎÚÀ¥Ú ¶VæX É¥ÚÊdg«ÚÁÚ ÈæÞ¥ÛM}Ú ^Ú̂ æ% «Úsæ¾Úßß~¡}Úß¡. «Û«Úß C É¥ÚÊ}é ÑÚºæVÚ×ÚÆÇ 

ºÛVÚÈÚÕÒ¥Ú OæÄÈÚấ  ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ É¥ÚÊdg«ÚÁÚ«Úß «æ«Ú¯ÒOæà×ÚßÙ}æ¡Þ«æ. 

 

*®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚ×Úß, *ÁÚMVÚ¯Ã¾ÚßÈÚßÔÛÑÛÊÉßVÚ×Úß BÈÚÁÚ @¨Ú´ÀOÚÐ}æ¾ÚßÆÇ É¥ÚÊ}é VæàÞÏr 

«Úsæ¾Úßß~¡¥Úß§, B¥ÚÁÚ ÈæßÞÆÊ^ÛÁÚzæ¾Úß«Úß *ÈÚßpÚ¥Ú *OÛ¾Úß%OÚ}Ú%ÁÛ¥Ú *. G. GÑé 

ÈæMOÚl«Û¢Ú«é «ÚsæÑÚß}Û¡Áæ. C É¥ÚÊ}é ÑÚºæ¾ÚßÆÇ OÚM_*ÈÛ¥ÚOæÞÑÚÂÞ @×ÚÕ¾ÚßÈÚßyÈÛ×Ú ÑÛÊÉßVÚ×Úß, 

*AMsÚÈÚ«é ÑÛÊÉßVÚ×Úß, *¾Úß¥ÚßWÂ¾Úß~ÁÛdÑÛÊÉßVÚ×Úß, *@×ÚÕ¾ÚßÌMVÚÁé ÑÛÊÉßVÚ×Úß, 

ÈÚáÛ¨Ú́ ÊÈÚßpÚ¥Ú *»ÈÚß«ÚOæàÆÇ ÑÛÊÉßVÚ×Úß, *ÉÆÇ®Úâ´}Úà¡ÁÚßÈÚÁÚÈÚÁÚÈÚßß¬ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÔÛVÚà 

É¥ÛÊMÑÚÁÛ¥Ú Oæ.GÑé. ÈÚÁÚ¥Û^Û¾Úß%ÁÚß, ¦. C.GÑé. ÈÚÁÚ¥Û^Û¾Úß%ÁÚß, ¦. GÑé.GÈÚáé. 

ÈÚÁÚ¥Û^Û¾Úß%ÁÚß (ÈÚÁÚ¥Ú}ÚÃ¾Úß), ¦. A}Ú½OÚàÁÚß ÈæÞMOÚl«Û¢Û^Û¾Úß%ÁÚß (OÚäÎÚ|¾ÚßdßÈæ%Þ¥Ú 

YÚ«Ú®ÛqÞ), ¦. *OÚäÎÚ|eæàÞ¿ßÑÚÁÚß (eæàÀÞ~ÎÚÀ ÈÚß}Úß¡ @ÁÚÈÚß«æ ¨ÚÈÚáÛ%©OÛÂ), ¦. 

ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾Úß ÈÚßM}ÚÃÈÚßà~% ÑÚß¥ÚËÚ%«Ú«ÚÁÚÒMÔÛ^Û¾Úß%ÁÚß (ÈÚßM}ÚÃËÛÑÚ¡ð), ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾Úß 

@Áæ¾ÚßÁé *ÁÛÈÚßËÚÈÚß% (ÈæÞ¥ÛM}Ú - }ÚOÚ%), *VÚMVÛ Ú̈ÁÚºÚloÁÚß (@¥æÊ>ç}Ú ÈæÞ¥ÛM}Ú), 

*ÈÚáÛ¨ÚÈÚ«é (AMsÚÈÚ«é AËÚÃÈÚß), ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾Úß * ºÛ.ÈÚM. ÁÛÈÚß¯Ã¾Úß, * GM.G. 

A×ÛÊÁé (B¶¹ÁÚà ÈæÞ¥ÛM}Ú ÈÚß}Úß¡ }ÚOÚ%), ¦. *«ÚÁÚÒMÔÚ ºÚloÁé, *®Û¢Ú%ÑÛÁÚ£ºÚloÁé, 
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*¨ÚÁÚ ºÚloÁé (ÈÚßàÈÚÁÚß ®ÛM^ÚÁÛ}ÛÃVÚÉßOÚÁÚß), *ÁÛÈÚß«é (}ÚOÚ%) *^ÚOÚÃÈÚ~% ÁÛÈÚß^ÚM¥ÚÃ 

(ÉßÞÈÚáÛMÑÚËÛÑÚ¡ð - ÈæÞ¥ÛM}Ú), *ÈæMOÚmÛ^ÛÂ (ÈæÞ¥ÛM}Ú-ÈÛÀOÚÁÚy) (ÈÚßÔÛÁÛdÑÚMÑÚí}ÚOÛÅæÞf«Ú 

ÕM¦«Ú ®ÛÃMËÚß®ÛÄÁÚß ÈÚß}Úß¡ CVÚ *ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ AÁÛ Ú̈OÚÁÚß), *ÉÞÁÚÁÛYÚÈÛ^Û¾Úß% (CVÚ 

ÈÚßpÚ¥Ú AÁÛ Ú̈OÚÁÚß - ÈæÞ¥ÛM}Ú), * GÑé. ÉÞÁÚÁÛYÚÈÛ^Û¾Úß% (ÈæÞ¥ÛM}Ú), ¦. 

*~ÁÚßOÚQy|ÈÚßMVæç ÑÛÊÉß (ÈÚßpÚ¥Ú AÁÛ¨ÚOÚÁÛW¥Ú§ÈÚÁÚß) ¦. «ÛmæoÞÂ ÁÛYÚÈÛ^Û¾Úß% ÑÛÊÉß 

(ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ AÁÛ¨ÚOÚÁÛW¥Ú§ÁÚß ÈÚß}Úß¡ ¦ÈÚÀ®ÚÃ¶M¨Ú ÉËæÞÎÚdkÁÚß) ÈÚßßM}Û¥Ú É¥ÛÊMÑÚÁÚ eæà}æVæ @«æÞOÚ 

É¥ÛÀ£%VÚ×Úß ®ÛÅæàXMsÚß @ÆÇ¾æßÞ @ÈÚÂVæ ÈæÞ¥Ú-¦ÈÚÀ®ÚÃ¶M¨Ú ÈÚß}Úß¡ ËÛÑÚ¡ðVÚ×ÚÆÇ ®ÚÂÞOæÐ «ÚsæÒ 

®ÛÂ}æàÞÎÚOÚ ÈÚß}Úß¡ ®ÚÃÈÚáÛy®Ú}ÚÃVÚ×Ú«Úß ¬ÞsÚÅÛVÚß~¡}Úß¡. BM¥Úà ÑÚÔÚ C É¥ÚÊ}é ÑÚºæ «Úsæ¥Úß ¶ÁÚß~¡¥æ.  

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ }Úà®Úâý°Åé ÈæÞ¥ÛM}Ú¥æÞÌOÚÁÚ ÑÚ¬© 

®ÚÃ~ÈÚÎÚ%ÈÚã ÑÚÔÚ «Ú«ÚVæ OÛM_Þ®Úâ´ÁÚOæQ ÔæàÞVÚßÈæM¥ÚÁæ }ÚßM·Û ÑÚM}ÚÑÚÈÛVÚß~¡}Úß¡. HOæM¥ÚÁæ @ÆÇ 

*ÈÚßpÚOæQ ÑæÞÂ¥Ú ÈæÞ¥ÛM}Ú¥æÞÌOÚÁÚ @ÈÚ}ÛÁÚÑÚ¤×ÚÈÛ¥Ú }Úà®Úâý°Åé «ÚÆÇ *®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚOæQ ÑÚM¶M©Ò¥Ú 

ËÛSÛÈÚßpÚÉ¥æ. ÈæÞ¥ÛM}Ú¥æÞÌOÚÁÚ ~ÁÚßÈÚáÛØVæç ®ÚOÚQ¥ÚÆÇ¾æßÞ C ÈÚßpÚÉ¥Úß§, ®ÚÃ~ÈÚÎÚ% ÈÚßpÚ¥Ú 

ÈÚ~¿ßM¥Ú ÁÛÈÚáÛ«Úßd ¥Ú¾ÚáÛ®Û}ÚÃ¥Ú D}ÚÓÈÚÈÚấ  «æÁÚÈæÞÁÚß}Ú¡¥æ. C D}ÚÓÈÚÈÚ«Úß @¥Úà§Â¿ßM¥Ú 

*ÈÚßpÚ¥ÚÈÚÁæÞ A^ÚÂÑÚß}Û¡Áæ. C ËÛSÛÈÚßpÚÈÚấ  *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚloOæQ ¶ÁÚßÈÚ Èæà¥ÚÄß 

fÞzÛ%ÈÚÑæ¤Væ }ÚÄß¯}Úß¡. ÕM¦«Ú ¦«ÚVÚ×ÚÆÇ «Úsæ¾Úßß~¡¥Ú§ D}ÚÓÈÚVÚ×Úà ÑÚÔÚ @ÎæàoM¥Úß 

ÈæçºÚÈÚ¾Úßß}ÚÈÛW «Úsæ¾Úßß~¡ÁÚÆÄÇ. JM¥Úß OÛÄOæQ «Úsæ¾Úßß~¡¥Ú§ ÈæçºÚÈÚVÚ×Úß OÚÃÈæßÞy ÈÚßMOÛW¥Ú§ÈÚâ´. C 

®ÚÂÒ¤~¾ÚßÆÇ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚloOæQ ¶M¥ÚÈæßÞÅæ C D}ÚÓÈÚÈÚ«Úß ÈæçºÚÈÚ¦M¥Ú «ÚsæÑÚÄß ~ÞÈÚáÛ%¬Ò 

ÈÚßpÚ¥Ú OÛ¾Úß%¥ÚÌ%VÚ×Û¥Ú *¬ÈÛÑÚ«é, «Û«Úß ÈÚß}Úß¡ @ÆÇ OæçMOÚ¾Úß%OÛQW *ÈÚßpÚ¥Ú 

@sÚßVæ¾ÚßÈÚÁÚ«Úß OÚ×ÚßÕÑÚß~¡¥Ú§ÁÚß. ÔÛVÛW «Û«Úß D}ÛÓÔÚ ¦M¥Ú *ÈÚßpÚ¥Ú ÈÛÔÚ«ÚÈÚ«Úß 

^ÚÅÛ¿ßÒOæàMsÚß C D}ÚÓÈÚOæQ ÔæàÞW ºÛVÚÈÚÕÑÚß~¡¥æ§. @ÆÇ«Ú GÅÛÇ ºÚOÚ¡ÁÚà, OæçMOÚ¾Úß%®ÚÁÚÁÚà ÑÚÔÚ 

ÔæÞ×Úß~¡¥Ú§ÁÚß ÈÚßpÚOæQ *ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚ ÈÛWÞËÚ ÑÛÊÉßVÚ×Úß ¶M¥Ú «ÚM}ÚÁÚ D}ÚÓÈÚ ÈæçºÚÈÚ¦M¥Ú «Úsæ¾Úßß~¡¥æ. 

_«Ú¥Ú ®ÚÄÇPQ¾ÚßÆÇ *ÈæÞ¥ÛM}Ú¥æÞÌOÚÁÚ«Úß OÚM_ ÈÚÁÚ¥ÚÁÛdÁÚ ¥æÞÈÛÄ¾ÚßOæQ ÈæçºÚÈÚ¦M¥Ú ÈæßÁÚÈÚ{Væ 

ÈÚáÛsÚÅÛVÚß~¡¥æ GM¥Úß. @ÎæoÞ @ÄÇ¥æÞ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß OÚM_¥æÞÈÛ©ÁÛd ÑÛÊÉß ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥ÚÆÇ 

ÈÚßMVÚ×ÛËÛÑÚ«ÚOæQ ¥Ú¾ÚßÈÚáÛtÒ¥ÛVÚ ÔÛVæ¾æßÞ *}Úà®Úâý°Åé ÈæÞ¥ÛM}Ú¥æÞÌOÚÁÚ ÑÚ¬©VÚà 

ÈÚßMVÚ×ÚËÛÑÚ«Ú ÈÚáÛt }Úà®Úâý°Åé ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ¾æßÞ ÈÛÑÚ¡ÈÚÀÈÚáÛt¥Ú§ÁÚß. C GÅÛÇ «æ«Ú®Úâ´VÚ×Úà ÑÚÔÚ «Ú«ÚVæ 

^æ«ÛW DMlß. C ÑÚÈÚß¾Úß¥ÚÆÇ ÈÚßpÚ¥Ú fÞzÛ%ÈÚÑæ¤¾Úß«Úß «æàÞt¥Ú ÑÛÊÉßVÚ×Úß C ÈÚßpÚÈÚ«Úß 

@}ÚÀM}Ú ÈæçºÚÈÚ¾Úßß}ÚÈÛW ÈÚáÛsÚ·æÞOæM¥Úß ~ÞÈÚáÛ%¬Ò CVÚ fÞzæà%Þ¥ÛªÁÚ ÈÚáÛt¥Û§Áæ. ÕÞVæ 

*ÑÛÊÉßVÚ×Ú ¥ÚäÏo¥æ VæàÞ Ú̂ÁÚÈÛ¥Ú ¾ÚáÛÈÚ É^ÛÁÚVÚ×Úà ÑÚÔÚ D«Ú~¾Úß«Úß ÔæàM¥Úß}Ú¡Èæ. B¥Úß 

@ÈÚÁÚ }Ú®ÚN ®ÚÃºÛÈÚ. 
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¬ÈÚßVæÄÇ ~Ø¦ÁÚßÈÚM}æ *ÈÚßpÚOæQ *}Úà®Úâý°Åé }Û¿ß¾Úß ÑÛ¤«Ú¥ÚÆÇ¥æ. ¾ÚáÛOæM¥ÚÁæ 

*ÈæÞ¥ÛM}Ú¥æÞÌOÚÁÚ ÌÎÚÀÁÛ¥Ú, *ÈÚÁÚ¥ÚÁÛdÑÛÊÉß OæçMOÚ¾Úß%¥ÚÆÇ ¬ÁÚ}ÚÁÛ¥Ú 

*¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÛÊÉßVÚ×æÞ C ÈÚßpÚ¥Ú ÑÛ¤®ÚOÚÁÚß. @¥Úà @ÄÇ¥æÞ *ÈÚßpÚÈÚâ´ AÁÚMºÚ VæàMt¥æ§Þ 

*ÈæÞ¥ÛM}Ú¥æÞÌOÚÁÚ ÈÚß}Úß¡ * ¥æÞÈÛ©ÁÛdÑÛÊÉß¾Úß @«ÚßVÚÃÔÚ¦M¥Ú. A¥Ú§ÂM¥Ú }Úà®Úâý°Åé 

ÈÚßpÚÈÚ«Úß @»ÈÚä¦ª®ÚtÑÚßÈÚ ÉÎÚ¾Úß¥ÚÆÇ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß GM¦VÚà ÑÚÔÚ 

®Úãy%®ÚÃÈÚáÛy¥ÚÆÇ }æàsÚWÒOæàMtÁÚß}Û¡Áæ. BM¦VÚà ÑÚÔÚ C ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ OæçMOÚ¾Úß%VÚ×Úß @}ÚÀM}Ú 

ÈæçºÚÈÚ¦M¥Ú «Úsæ¾Úßß~¡¥æ. C OæçMOÚ¾Úß%¥ÚÆÇ @}ÚÀM}Ú AÑÚP¡¿ßM¥Ú «Ú«ÚVæ ~Ø¥ÚM}æ OÛM_Þ®Úấ ÁÚM«Ú 

ÈÚPÞÄÁÛ¥Ú ÑèM¥Ú¾Úß%ÁÛd«é ÁÚÈÚÁÚß }æàsÚWOæàMt¥Û§Áæ. BÈÚÁÚß C ÕM¥æ *ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚ 

ÁÛÈÚáÛ«Úßd ®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚ×Ú OÛÄ¥ÚÆÇ ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ¾æßÞ @ Ú̈´À¾Úß«ÚÈÚáÛtOæàMt¥Ú§ÁÚß.  

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ~ÁÚß®Ú~ 

~ÁÚßÈÚßÅæç¾ÚßÆÇ ÈÚß}Úß¡ ~ÁÚß®Ú~¾ÚßÆÇ *ÈÚßpÚ¥Ú ËÛSÛÈÚßpÚVÚØÈæ. ~ÁÚß®Ú~¾ÚßÆÇ *ÑÛÊÉßVÚØVæ 

ÁÛdÈÚß¾ÚáÛ%¥æ B¥Úß§ BM¦VÚà ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú ÔæàÁÚºÛVÚ¦M¥Ú *ÑÛÊÉßVÚØVæ B}ÚÁÚ ¦ÈÚÀ¥æÞËÚVÚ×ÚÆÇ 

ÔæÞVæàÞ ÔÛVæ¾æßÞ ÈÚáÛÅæ, ®ÚÂÈÚmÛo¦ ÈÚß¾ÚáÛ%¥æVÚ×Úß BÈæ. *ÑÛÊÉßVÚ×Úß BÆÇ ¥æÞÈÚÁÚ ¶ØVæ 

ÔæàÞW @M¥ÚÁæ VÚºÚ%VÚäÔÚOæQ ¥Ú¾ÚßÈÚáÛtÒ ^ÛÈÚßÁÚ OæçMOÚ¾Úß%ÈÚáÛsÚßÈÚ @©OÛÁÚÈÚ«Úß ®Úsæ¦¥Û§Áæ. 

ÔÛVÚà *ÈÚßpÚÈÚâ´ OÛM_Þ®Úấ ÁÚ¦M¥Ú «ÚM}ÚÁÚ ~ÁÚßÈÚßÅæç¾ÚßÆÇ¾æßÞ Ôæ^Úß`OÛÄ «æÅæÒ}Úß¡ GM¥Úß 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß «Ú«ÚVæ ÔæÞ×Úß~¡ÁÚß}Û¡Áæ. BM}ÚÔÚ @É«ÛºÛÈÚ ÑÚM¶M¨ÚÔæàM¦ÁÚßÈÚ ~ÁÚßÈÚßÅæ¾ÚßÆÇ 

1998ÁÚ «ÚM}ÚÁÚ ÔæàÑÚ¥ÛW @«æÞOÚ @MËÚVÚ×Ú«Úß eÛÂVæàØÑÚÄß ~ÞÈÚáÛ%¬ÑÚÅÛ¿ß}Úß. B¥Úß 

*ÈÚßpÚ¥Ú ¬¨Û%ÁÚÈÛWÁÚÆÄÇ ¶¥ÚÆVæ ~ÁÚßÈÚßÄ~ÁÚß®Ú~ ¥æÞÈÚÑÛ¤«Ú¥Ú AsÚØ}Ú ÈÚßMsÚØ¾Úßß 

¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú ÑÚß}Ú¡ÈÚßß}Ú¡ «ÚÉÞOÚÁÚy ÈÚáÛsÚ·æÞOÚß ÈÚß}Úß¡ Ôæ^Úß`~¡ÁÚßÈÚ ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú ºÚOÛ¡¦VÚ×Ú ÑÚMSæÀ 

ÈÚß}Úß¡ ºÚ¥ÚÃ}Û ÈÚÀÈÚÑæ¤¿ßM¥Ú ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú ÑÚß}Ú¡ÈÚßß}Ú¡Æ«Ú ®ÚÃ¥æÞËÚÈÚ«Úß fÞzæà%Þ¥ÛªÁÚÈÚáÛsÚ·æÞOæM¥Úß 

~ØÒ *ÈÚßpÚOæQ ·æÞÁæ eÛVÚÈÚ«Úß OæàsÚßÈÚâ´¥ÛW¾Úßà @ÆÇ «Úà}Ú«Ú ÈÚßpÚ¬ÈÚáÛ%y ÈÚáÛsÚ·æÞOæM¥Úß 

OæÞÈÚÄ ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚÑÚ¬©¾Úß«Úß ÈÚáÛ}ÚÃ ÕM¥æ B¥Ú§ eÛVÚ¥ÚÆÇ ®Úâ´«Ú¬%ÈÚáÛ%y ÈÚáÛsÚßÈÚâ´¥ÛW ~ØÒ}Úß. 

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÔÚÄÈÛÁÚß ·ÛÂ *ÈÚßpÚ¥Ú ~ÁÚß®Ú~¾Úß ÌÎÚÀÁÛ¥Ú *VæàÞ®ÛÄ¥æÞÌOÚ«é, 

*®Ú¥Ú½«ÛºÚ, *ÁÛÈÚßß ÔÛVÚà ÔÚÄÈÛÁÚß nnt @©OÛÂVÚ×Úß BÈæÁæÄÇÁÚ ¶Ø ^Ú_%Ò¥ÚÁÚß. «ÚM}ÚÁÚ 

*ÈÚßpÚ¥Ú ÈÚßßRÀºÚOÛ¡¦VÚ×Úß, Õ}Ú_M}ÚOÚÁÚß GÄÇÁÚ ¶Ø ^Ú_%Ò ºÚOÛ¡¦VÚ×Ú ÔÛVÚà ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú 

Õ}Ú¥ÚäÏo¿ßM¥Ú *ÈÚßpÚÈÚ«Úß ·æÞÁæsæ ¬ÈÚáÛ%y ÈÚáÛsÚÄß ÈÚß}Úß¡ *ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ¥æÞÈÚÁÚ ÑÚ¬©¾Úß«Úß 
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B¥Ú§ eÛVÚ¥ÚÆÇ¾æßÞ ¬ÈÚáÛ%y ÈÚáÛsÚÄß J¯°OæàMsÚÁÚß. B¥Úß *ÈÚßpÚ¥Ú ÈÚß}Úß¡ ÈæÞMOÚmæÞËÚÊÁÚ«Ú 

ÑÚ¬©¾Úß Õ}Ú¥ÚäÏo¿ßM¥Ú @}ÚßÀ}Ú¡ÈÚß ¬¨Û%ÁÚÈÛW}Úß¡.  

 

®ÚÁÚOÛÄ ÑÛÊÉßVÚ×Ú ÑÚMOÚÄ°¥ÚM}æ GÄÇ }æàM¥ÚÁæVÚ×Úà ¶Væ ÔÚÂ¥Úß *ÈÚßpÚ¥Ú ¥æÞÈÛÄ¾Úß ÔÛVÚà 

ÈÚßpÚ¥Ú ÈÚÑÚ~¬Ä¾Úß BM¥Úß ~ÁÚß®Ú~¾ÚßÆÇ B¥Úß§ «ÚÈæß½ÄÇ ºÚOÛ¡¦VÚ×Ú ÈÚäM¥ÚOæQ ¬}ÚÀÈÚã ÑÚÔÛ¾ÚßOÚÈÛW¥æ. 

«Û«Úà ÑÚÔÚ C ¬ÈÚáÛ%y¥Ú ÔÚM}Ú¥ÚÆÇ ÔÚÄÈÛÁÚß ·ÛÂ ~ÁÚß®Ú~Væ ºæÞn ¬Þt¥æ§Þ«æ. ÈÚßpÚ¥Ú 

¬ÈÚáÛ%y¥ÚÆÇ ÑÛÊÉßVÚ×Ú ÑÚMOÚÄ° @}ÚÀ¥Úß¼}ÚÈÛ¥Úß¥ÛW¥æ. 

 

C GÅÛÇ ·æ×ÚÈÚ{VæVÚ×Ú ÈÚß¨Ú́ À¥ÚÆÇ¾æßÞ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß **¬ÈÛÑÚ¥æÞÈÚÁÚ ÈÚßMVÚ×ÛËÛÑÚ«ÚÈÚ«Úß 

ÔÚÄÈÛÁÚß ·ÛÂ ÈÚáÛt¥Û§Áæ. Èæà¥ÚÄ·ÛÂVæ ÈÚßMVÚ×ÛËÛÑÚ«Ú ÈÚáÛt¥ÛVÚ «Û«Úß eæà}æ¾ÚßÆÇ B¥Ú§¥Úß§ 

«Ú«Ú ÑèºÛVÚÀ ÈÚß}Úß¡ @¥Úà OÚàsÚ ÈÚßÁæ¾ÚßÅÛVÚ¥Ú OÚÐyVÚ×Úß. 

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ÈæßÞÄßOæàÞmæ 

·æÞÁæ GÅÛÇ ¦ÈÚÀ¥æÞËÚVÚØWM}ÚÄà *®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßpÚOæQ BÁÚßÈÚ ÑÚM¶M¨Ú ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾Úß eæà}æVæ 

@}ÚÀ©OÚ. ¾ÚáÛOæM¥ÚÁæ B¥Úß ÈæßçÑÚàÁÚß ÈÚßÔÛÁÛdÁÚ OÚßÄ¥æçÈÚ *~ÁÚß«Û¾ÚßyÑÛÊÉß. BÈÚ«Úß 

¾ÚáÛ¥ÚÈÚOÚßÄ¥Ú @M¥ÚÁæ *ÁÛÈÚß, *OÚäÎÚ| ÔÛVÚà ¶ÄÁÛÈÚß¥æÞÈÚÂM¥Ú AÁÛ©}ÚÈÛ¥Ú ¦ÈÚÀ¥æÞËÚ. 

ÑÛOÛÐ}é ¾Úß¥ÚßOÚßÄ¥Ú @ÁÚÑÚÁÚß ÈæßçÑÚàÁÚß ÈÚMËÚÑÚ¤ÁÚß. ÔÛVÛW ÈæßçÑÚàÁÚß Jsæ¾ÚßÁÚß ÈæßÞÄßOæàÞmæVæ 

¬ÞtÁÚßÈÚ OæàsÚßVæ @®ÛÁÚ. A¥Ú§ÂM¥Ú *ÈÚßpÚOÚàQ ÑÚÔÚ @}ÚÀM}Ú VÛvÚÑÚM¶M¨Ú ÔæàM¦ÁÚßÈÚ ®ÚÃ¥æÞËÚ 

*OæÐÞ}ÚÃÈæßÞÄßOæàÞmæ. 

 

*ÈÚßpÚOæQ BÆÇ Èæà¥ÚÄ ÈÚß¾ÚáÛ%¥æ¾Úß ÑÛ¤«Ú. @M¥ÚÁæ ¾ÚáÛÈÚâ´¥æÞ ~Þ¢Ú%VæàÞÏrVÚ×ÚÆÇ Èæà¥ÚÄß 

~Þ¢Ú%ÈÛVÚßÈÚâ´¥Úß ®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßÈÚßpÚ¥Ú ÑÛÊÉßVÚØVæ. ÈÚßßRÀÈÛW ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú @ÁÚß×é®Û°sÚß 

AVÚßÈÚâ´¥Úß YÚMmÛÈÚ}ÛÁÚ®ÚÁÚOÛÄ ÑÛÊÉßVÚ×Ú ÔæÑÚÂ«ÚÆÇ. ÈæßçÑÚàÁÚß ÁÛdÀ¥ÚÆÇ JM¥Úß ·ÛÂ »ÞOÚÁÚOÛÐÈÚß 

¶M¥ÛVÚ ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾ÚßÆÇ ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú ¬}ÛÀÁÛ¨Ú«æVæ ·æàOÚQÑÚ¦M¥Ú ÈÚÀÈÚÑæ¤ ÈÚáÛsÚÅÛ¿ß}ÚM}æ. 

A¥Ú§ÂM¥Ú C ÈÚßpÚ¥ÚÈÚÂVæ Èæà¥ÚÄ ÈÚß¾ÚáÛ%¥æ, ®ÚÂÈÚlo, ~Þ¢Ú% B}ÛÀ¦ VèÁÚÈÚVÚ×Ú«Úß 

ÑÚÈÚß¯%ÑÚÅÛVÚß}Ú¡¥æ. BM¦VÚà B¥Úß @«Úà^Û«ÚÈÛW «Úsæ¥Úß ¶ÁÚß~¡¥Úß§, *ÈÚßpÚ¥Ú ®ÚÁÚÈÛW 

*@«ÚM}ÚÁÚ«ÚÁÚÒMÔæçMVÛÁé ÔÛVÚà *ÑÚM®Ú}ÚßQÈÚáÛÁÛ^ÛÁé @ÈÚÁÚß ®ÚÃ~¬©VÚ×ÛW 

«æàÞtOæà×ÚßÙ~¡¥Û§Áæ.  
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®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈæßÞÄßOæàÞmæVæ ®ÚÃ¢ÚÈÚß·ÛÂ ¶M¥ÚÁæ @ÈÚÁÚ«Úß *®ÛÈÚ%mæç ÈÚßMl®Ú¦M¥Ú 

®ÚÄÇPQ¾ÚßÆÇ ¸d¾ÚßÈÚáÛtÒOæàMsÚß, ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú VæàÞÏr, *ËÚpÚVæàÞ®Ú, «ÛÈÚßVÚ×Úß, 

@ºÚ¾ÚßÔÚÑÚ¡VÚ×Úß, ÈÛ¥ÚÀ, aÚ}ÚÃ, ^ÛÈÚßÁÚ B}ÛÀ¦ ÈæçºÚÈÚ¦M¥Ú OÚÁæÒOæà×ÚÙÅÛVÚß}Ú¡¥æ. «ÚM}ÚÁÚ @ÈÚÁÚ«Úß 

¥æÞÈÚÁÚ ÑÚ¬©VÚ×ÚÆÇ ÉËæÞÎÚÈÛW ÈÚß¾ÚáÛ%¥æVÚ×Ú«Úß ¬ÞsÚÅÛVÚß}Ú¡¥æ. ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾Úß ®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚ¥Ú 

ËÛSÛÈÚßpÚ¥ÚÆÇ @ÈÚÁÚß }ÚMW }Ú¦Þ¾ÚáÛÁÛ¨Ú«æVÚ×Ú«Úß «ÚsæÒ ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾Úß, ÑÛ¤¬ÞOÚÁÚß, ®ÚÂ^ÛOÚÁÚß, 

@ Ú̂%OÚÁÚß, ÑÚ¤×Û^Û¾Úß%®Úấ ÁÚßÎÚÁÚß, *®Û¥Ú}ÛMWVÚ×Úß B}ÛÀ¦ ÑÚÈÚßÑÚ¡ d«ÚÂVÚà @ÈÚÁÚÁÚÈÚÁÚ 

¾æàÞVÚÀ}æ¾ÚßM}æ ÑÚMºÛÈÚ«æ ÔÛVÚà ÈÚß¾ÚáÛ%¥æ¾Úß«Úß ®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚáÛsÚ·æÞOÛVÚß}Ú¡¥æ.  

 

CW«Ú ®ÚÁÚOÛÄÑÛÊÉßVÚ×Úß 1992ÁÚÆÇ @©OÛÁÚOæQ ¶M¥ÚÁÚà ÑÚÔÚ OæÄÈÚâ´ ÈÚÎÚ%VÚ×Ú OÛÄ *ÈÚßpÚ¥Ú 

ÈÚÀÈÚÑæ¤¾Úß«Úß ÑÚÂ®ÚtÑÚßÈÚ ¬no«ÚÆÇ @ÈÚÁÚß ÈæßÞÄßOæàÞmæVæ }æÁÚØ ÈÚßMVÚ×ÛËÛÑÚ«ÚÈÚáÛtÁÚÆÄÇ. «Û«Úß 

1995ÁÚÆÇ *ÈÚßpÚOæQ ¶M¥Ú«ÚM}ÚÁÚ @ÈÚÁÚß ÈÚß¥ÛÃÑÚ, ÔÛVÚà B}ÚÁÚ ºÛVÚVÚ×ÚÆÇ ®ÚÃ¾ÚáÛyOæçVæàMsÚÁÚß 

ÔÛVÛW 98ÁÚÆÇ ÈæßÞÄßOæàÞmæVæ ®ÚÃ®ÚÃ¢ÚÈÚßÈÛW ÈÚßMVÚ×ÛËÛÑÚ«ÚOÛQW ¥Ú¾ÚßÈÚáÛtÒ¥ÚÁÚß.  

 

C ÈÚßMVÚ×ÛËÛÑÚ«ÚOæQ ÈÚß¥ÛÃÒ¬M¥Ú, OÛM_Þ®Úâ´ÁÚ¦M¥Ú ÔÛVÚà ÉÉ¨Ú ºÛVÚVÚØM¥Ú ÈæßÞÄßOæàÞmæVæ 

ºÚOÛ¡¦VÚ×Úß AVÚÉßÒ¥Ú§ÁÚß. «ÚÈÚß½ }ÚM¥æ¾ÚßÈÚÁÚß ®ÛÁÚß®Ú}æ¡ÞVÛÁé ÔÛVÚà ÑÛ¤¬ÞOÚÁÛW¥Ú§ÂM¥Ú, «Ú«Ú }ÚÈÚß½ 

ÑÛ¤¬ÞOÚM *¬ÈÛÑÚ«ÚÁÚÒMÔÚ«é ÔÛVÚà B«Úà @«æÞOÚÁÚß ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾ÚßÆÇ *ÑÛÊÉßVÚ×Ú 

@»ÈÚáÛ¬VÚ×ÛW¥Ú§ÂM¥Ú }ÚMsæàÞ®Ú}ÚMsÚÈÛW ÑÛÊÉßVÚ×Ú«Úß ÑÛÊVÚ~Ò, ÑÚOÚÄ ÈÚß¾ÚáÛ%¥æVÚØM¥Ú 

ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾ÚßÆÇ ÈæßÁÚÈÚ{Væ¾Úß ÈÚßàÄOÚ ÑÛW ¥æÞÈÚÂVæ ÈÚßMVÚ×ÚËÛÑÚ«Ú ÈÚáÛtÑÚÅÛ¿ß}Úß. ¥æÞÈÚÂVæ 

ÑÛÊÉßVÚ×Úß @}ÚÀM}Ú ËæÃÞÎÚÈÛ¥Ú ®Úlßo (¯Þ}ÛM¶ÁÚ) VÚ×Ú«Úß @ÈÚß½«ÚÈÚÂVæ ÒÞÁæ, 

*ÁÛÈÚáÛ«ÚßeÛ^Û¾Úß%ÂVæ OÛÎÛ¾ÚßÈÚÑÚ¡ð, *«ÚÁÚÒMÔÚ¥æÞÈÚÂVæ ¯Þ}ÛM¶ÁÚVÚ×Ú«Úß ÑÚÈÚß¯%Ò¥ÚÁÚß. 

@¥æàM¥Úß @}ÚÀM}Ú ÈæçºÚÈÚ¥Ú OÚÐy ÈÚß}Úß¡ «Ú«Ú fÞÈÚ«Ú¥ÚÆÇ ÈÚßÁæ¾ÚßÅÛÁÚ¥Ú ÑÚM}ÚÑÚ¥Ú ÑÚMVÚ~VÚ×Úß. 

 

ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾ÚßÆÇ *ÈÚßpÚ¥Ú ËÛSÛÈÚßpÚÉ¥Úß§, @ÆÇ *ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ¥æÞÈÚÁÚß, 

*ÄPÐ=½Þ«ÛÁÛ¾Úßy¥æÞÈÚÁÚß ÈÚß}Úß¡ **¬ÈÛÑÚ¥æÞÈÚÁÚ ÑÚ¬©VÚØÈæ. C OæÐÞ}ÚÃOæQ GÅÛÇ 

¯ÞpÛ©®Ú~VÚ×Úß ºæÞnOæàlßo BÆÇ }ÚMVÚÅæÞ ·æÞOÛVÚß}Ú¡¥æ. A¥Úß @ÄÇ¥æÞ ®ÛÃ_Þ«Ú OÛÄ¥ÚÆÇ OÚloÄ°lo 

ÈÚßpÚÈÛW¥Úß§ ÈæßçÑÚàÂ«Ú CW«Ú ÔæàÑÚ¥ÛW @M¥ÚÁæ 1902ÁÚÆÇ OÚloÄ°noÁÚßÈÚ ®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚPQM}Ú 

@}ÚÀM}Ú ®ÛÃ_Þ«ÚÈÛW ÈæßçÑÚàÁÚß ÈÚßÔÛÁÛdÁÚ OÛÄ¥ÚÆÇ OÚloÄ°lo ÈÚßpÚÈÛW¥æ ÈÚß}Úß¡ @}ÚÀM}Ú 

ÉËÛÄÈÛW *OÚÅÛÀ{¾Úß }Úl¥ÚÆÇ¥æ.  
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ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾Úß C ËÛSÛÈÚßpÚOæQ *^ÚÄßÈÚ«ÛÁÛ¾ÚßyÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚß ÈÚÎÚ%¥ÚÆÇ ÈÚßàÁÚß ·ÛÂ 

¸d¾ÚßÈÚáÛtÑÚß}Û¡Áæ. *ÈæçÁÚÈÚßßt ¶ÃÔæà½Þ}ÚÓÈÚ¥Ú ÑÚÈÚß¾Úß¥ÚÆÇ ^ÚÄßÈÚ«ÛÁÛ¾ÚßyÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚ 

~Þ¢æà%Þ}ÚÓÈÚÈÛ¥Ú ÈæßÞÅæ ¥æÞÈÚÁÚß BÆÇVæ ¸d¾ÚßÈÚáÛtÒ BÆÇ ®ÚmÛo»ÎæÞOÚ¥Ú @ÄMOÛÁÚÈÛVÚß}Ú¡¥æ. 

B¥Û¥Ú «ÚM}ÚÁÚ ÔæàÞÈÚßÈÛW ®ÚmÛo»ÎæÞOÚ ®ÛÁÛ¾Úßy, OÚßMºÚ®æãÃÞOÚÐzæ ÈæÞ¥Ú ÑÚÊÒ¡, ÈÚßÔÚà}Ú%ÈÛ^Ú«Ú, 

®ÚÃÑÛ¥Ú É¬¾æàÞVÚÈÛVÚß}Ú¡¥æ. C ÑÚÈÚß¾Úß¥ÚÆÇ CWÁÚßÈÚ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚÃ~ÈÚÎÚ%ÈÚã ÑÚÔÚ }Ú®Ú°¥æÞ C 

D}ÚÓÈÚ¥ÚÆÇ ºÛVÚÈÚÕÑÚßÈÚÁÚÄÇ¥æÞ, C ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ÈæçÁÚÈÚßßt ¶ÃÔæà½Þ}ÚÓÈÚ¥Ú OÛÄOæQ ¥æÞËÚ¥æÄÇsæ BM¥Ú 

¶ÁÚßÈÚ ºÚOÛ¡¦VÚØVæ El¥Ú ÈÚÀÈÚÑæ¤¾Úß«Úß H®Ú%tÑÚÅÛVÚß}Ú¡¥æ. B¥Ú«Úß *ÑÛÊÉßVÚ×Úß }Ú®Ú°¥æÞ 

«ÚsæÑÚß}Û¡ ¶M¦¥Û§ÁÚÄÇ¥æÞ, }ÛÈæÞ ÑÚÊ}ÚN B¥ÚÁÚ ÈæßÞÆÊ^ÛÁÚzæ¾Úß«Úß «æàÞtOæà×ÚßÙ}Û¡Áæ.  

 

B¥æÞ ÂÞ~ OÚäÎÚ|ÁÛdÈÚßßt ÔÛVÚà ÁÛdÈÚßßt ¶ÃÔæà½Þ}ÚÓÈÚVÚ×Ú ÑÚÈÚß¾Úß¥ÚÄàÇ B¥æÞ ÂÞ~¾Úß 

D}ÚÓÈÚÈÛVÚß}Ú¡¥æ ÈÚß}Úß¡ *ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ¾æßÞ C GÅÛÇ OÛ¾Úß%OÚÃÈÚßVÚ×Úß «æÁÚÈæÞÁÚß}Ú¡Èæ. BM}ÚÔÚ 

ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ @M¥ÚÁæ }Ú®Ú°¥æÞ ÈæçÁÚÈÚßßt ÑÚM¥ÚºÚ%¥ÚÆÇ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ºæÞnOæàsÚß}Û¡Áæ. 

 

ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾ÚßÆÇ BM¦VÚà ÔÚÄÈÛÁÚß É¥ÛÊMÑÚÂ¥Úß§ @ÈÚÂVæ BM¦VÚà *ÈÚßpÚ¦M¥Ú 

ÑÚMºÛÈÚ«æVÚ×Ú«Úß ¬ÞsÚÅÛVÚß~¡¥æ. *ÈÚßpÚ¦M¥Ú ÑÚMºÛÈÚ«æ ®Úsæ¾Úßß~¡ÁÚßÈÚÈÚÁæM¥ÚÁæ 

*@«ÚM}Ú«ÚÁÚÒMÔÛ^ÛÁé (*ÈÚßpÚ¥Ú ®ÚÃ~¬© - ^ÚÄßÈÚ«ÛÁÛ¾ÚßyÑÛÊÉß ¥æÞÈÚÑÛ¤«Ú) 

*ÑÚM®Ú}ÚßQÈÚáÛÁÛ^ÛÁé (*ÈÚßpÚ¥Ú ®ÚÃ~¬© - ¾æàÞVÚ«ÚÁÚÒMÔÚÑÛÊÉß ¥æÞÈÚÑÛ¤«Ú), 

*ÑÚM®Ú}ÚßQÈÚáÛÁÚ ºÚloÁé (@^Ú%OÚÁÚß), *ÑÛ¤¬ÞOÚM «ÛVÚÁÛd I¾ÚßMVÛÁé (ÑÛ¤¬ÞOÚÁÚß), 

*@Áæ¾ÚßÁé ÁÛÈÚßËÚÈÚáÛ% (®ÚM Ú̂ºÛÎÛ É¥ÛÊMÑÚÁÚß - @Áæ¾ÚßÁé) ÈÚßßM}Û¥ÚÈÚÁÚß. 
 

*ÈÚßpÚÈÚ«Úß B~¡Þ^æVæ fÞzæà%Þ¥ÛªÁÚ ÈÚáÛsÚÄß OÚÃÈÚßOæçVæà×ÚÙÅÛW¥æ. ÔÛVæ¾æßÞ *ÈÚßpÚ¥Ú ÈÚ~¿ßM¥Ú 

*ÄPÐ=½ÞÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ ®Ú¥ÚÉ®ÚãÈÚ%OÛÅæÞd«Úß «ÚsæÑÚÅÛVÚß~¡¥Úß§, BÆÇ É¥ÛÀ£%VÚØVæ ¬}ÚÀÈÚã ¾ÚáÛÈÚ 

eÛ~ºæÞ¥ÚÉÄÇ¥æ ÈÚß¨ÛÀÔÚ½¥Ú ElÈÚ«Úß ¬ÞsÚÅÛVÚß~¡¥æ. CVÚ ÔæàÑÚ¥ÛW OÛÅæÞdß OÚlosÚÈÚ«Úß 

OÚloÅÛW¥æ. B¥Úß *ÑÛÊÉßVÚ×Úß *OæÐÞ}ÚÃOæQ ÔÛVÚà VÛÃÉßÞy ÈÚßOÚQ×Ú É¥ÛÀºÛÀÑÚOÛQW OæçVæàMsÚ 

D}Ú¡ÈÚßOÛ¾Úß%VÚ×ÛW¥æ. 

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ÔæÈÚß½«ÚÔÚØÙ dÉßÞ«Úß 

ÈæßçÑÚàÂ«Ú ®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßpÚ¥Ú @¥æÞ ÁÚÑæ¡¾ÚßÆÇ ·æàÞVÛ¦¾Úß OÚsæVæ }æÁÚØ¥ÚÁæ 10«æÞ ÈæßçÆOÚÆÇ«Ú ¶Ø 

ÔæÈÚß½ÄÔÚØÙ¾Úß ÑÚÉßÞ®Ú *ÈÚßpÚOæQ ÑæÞÂ¥Ú 22 GOÚÁæ dÉßÞ¬¥æ. B¥Ú«æÞ «Û«Úß ÔæÈÚß½«ÚÔÚØÙ dÉßÞ«Úß 

GM¥Úß OÚÁæ¦ÁÚßÈÚâ´¥Úß. C dÉßÞ«Ú«Úß ÕM¦«Ú ÑÛÊÉßVÚ×Û¥Ú *ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚ ÁÛÈÚáÛ«Úßd ¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃ 
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®ÚÁÚOÛÄ ÑÛÊÉßVÚ×Úß RÂÞ¦Ò¥Ú§ÁÚà ÑÚÔÚ RÂÞ¦ ®ÚÃPÃ¾æß ®Úãy%ÈÛWÁÚÆÄÇ ÈÚß}Úß¡ @¥Úß ®Úãy%ÈÛW 

ÈÛÀdÀ¥ÚÆÇ }æàsÚWOæàMt}Úß¡. A¥Ú§ÂM¥Ú *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚloOæQ ¶M¥ÚÈæßÞÅæ C dÉßÞ¬«Ú ÉÎÚ¾ÚßÈÛW 

@«æÞOÚ ®ÚÃÑÚMVÚVÚ×Úß «Úsæ¥ÚÈÚấ . OÚsæ¾ÚßÆÇ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß C dÉßÞ«Ú«Úß ÈÚßpÚ¥Ú JØ}ÛW 

DØÑÚÅæÞ ·æÞOæM¥Úß *ÈÚßpÚ¥Ú AW«Ú OÛ¾Úß%¥ÚÌ%VÚ×Û¥Ú *¬ÈÛÑÚ«é, *ÈÚßpÚ¥Ú ÌÎÚÀÁÛ¥Ú 

®ÚÃÈÚßßR D¥ÚÀÉßVÚ×Û¥Ú *¬ÈÛÑÚÁÛYÚÈÚ«é (@¦~ ®æçmæàÞOæÈÚáé ÈÚáÛÆÞOÚÁÚß), ÈÚß}Úß¡ «Ú«ÚVæ 

ÈÚÕÒ¥ÚÁÚß. C dÉßÞ«Ú«Úß ¾ÚáÛÂVæàÞ VÚß~¡VæVæ Oæàlßo OæÞÈÚÄ ÈÛÏ%OÚÈÛW *ÈÚßpÚOæQ 2500 ÁÚà 

¶ÁÚß~¡}Úß¡. «ÛÈÚấ  @ÆÇVæ ÔæàÞW D®Û¾Úß¦M¥Ú C VÚß~¡Væ¾Úß«Úß ÁÚ¥Úß§ ®ÚtÒ 

«ÛÈæÞ ·æ×æ¾Úß«Úß ·æ×æ¾ÚßÄß Ò¥Úª®ÚtÒ ÈÚßàÁÚß ·æàÞÁéÈæÅé (Oæà×ÚÈæ ·ÛÉVÚ×Úß)«Úß }æVæÒ 

@ÆÇ ·æ×æ ·æ×æ¾ÚßÄß AÁÚM»Ò¥æÈÚâ´. B¥ÚOæQ ÁÛYÚÈÚ«é ÈÚß}Úß¡ ÁÛ¨Û ¥ÚM®Ú~VÚ×Úß ®Úlo ËÚÃÈÚßÈÚ«Úß «Û«Úß 

BM¦VÚà ÈÚßÁæ¾ÚßßÈÚâ´¦ÄÇ. @ÈÚÁÚ ®ÚÃ¾Úß}ÚÉÄÇ¦¥Ú§ÁæÞ BM¥Úß C dÉßÞ«Úß C Ò¤~¾ÚßÆÇ BÁÚß~¡ÁÚÆÄÇ. 

JM¥Úß ·æ×æ ÈÚßßÑÚßP«Ú eæàÞ×ÚÈÚ«Úß ·æ×æ¥Úß @¥Ú«Úß *ÈÚßpÚ¥ÚÆÇÁÚßÈÚ VæàÞËÛÅæVæ ¬ÞsÚÅÛ¿ß}Úß. 

*ÈÚßpÚ¥Ú ÔÚÑÚßVÚ×Úß ¨ÛÁÛ×ÚÈÛW B¥Ú«Úß ~M¥Úß ÔÛÄßOÚÁæ¾ÚßÅÛÁÚM»Ò}Úß. A¥ÚÁæ ÈÚß×æ, B}ÛÀ¦ 

OÛÁÚyVÚØM¥Ú «ÚÈÚß½ ®ÚÃ¾Úß}Ú @ Ú̈%OæQ ¬M}ÚßÔæàÞ¿ß}Úß. A¥ÚÁÚà ÔæÈÚß½«ÚÔÚØÙ¾Úß dÉßÞ«Úß CVÚ 

@}ÚÀM}Ú ·æÅæ·Û×ÚßÈÚ *ÈÚßpÚ¥Ú AÒ¡¾ÚáÛW¥æ.  

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß CVÚ C dÉßÞ«Ú«Ú eÛVÚ¥ÚÆÇ ºÚà®ÚÂÈÚ}Ú%«æ ÈÚáÛtÒ BMf¬¾ÚßÂMVé, ÈæßtOÚÅé 

ÈÚß}Úß¡ A¾Úßß%ÈæÞ¥Ú OÛÅæÞdßVÚ×Ú«Úß OÚloÄß ®ÚÃ¾Úß}Ú«ÚsæÒ¥Û§Áæ. B¥Ú«Úß *ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ «ÚsæÑÚ·æÞOÚß.  

 

C dÉßÞ«Ú«Úß DØÒ¥Ú ÑÚM®Úãy%PÞ~% *ÈÚßpÚ¥Ú *ÑÛÊÉßVÚØVæ ÑÚÄÇ·æÞOÚß. B¥ÚOæQ ®Úlo ÔÛVÚà 

®ÚsÚß~¡ÁÚßÈÚ ËÚÃÈÚßÈÚ«Úß OæÞÈÚÄ @OÚÐÁÚVÚ×ÚÆÇ ÔæÞ×ÚÄß AVÚÈÚâ´¦ÄÇ.  

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ¦ÈÚÀ¥æÞËÚVÚ×Úß 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚloOæQ ¶M¥Ú «ÚM}ÚÁÚ @«æÞOÚ ¦ÈÚÀ¥æÞËÚVÚØVæ ºæÞn ¬Þt @ÆÇ«Ú ¦ÈÚÀ¥ÚM®Ú~VÚØVæ 

ÈÚßMVÚ×ÛËÛÑÚ«ÚVÚ×Ú«Úß ÈÚáÛt¥Û§Áæ. ¨ÛÉß%OÚ ÈÚßpÚ¥Ú ÈÚßßRMsÚÁÛ¥ÚÈÚÁÚß OæÞÈÚÄ ÈÚßpÚ¥Ú AsÚØ}Ú¥ÚÆÇ 

ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ¥æÞ ÑÚÊ A}æà½Þ«Ú~¾Úß}Ú¡ ÈÚß}Úß¡ ÌÎÚÀÁÚ«Úß ÑÚM®Û¦ÑÚßÈÚâ´¥Úß ÈÚß}Úß¡ @ÈÚÂVæ 

ÑÚ«Û½VÚ%}æàÞÂÑÚßÈÚâ´¥Úß B}ÛÀ¦ OæÄÑÚVÚ×ÚÆÇ }æàsÚWÒOæà×ÚÙ·æÞOÛVÚß}Ú¡¥æ. C ¬no«ÚÆÇ 

*ÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚß }ÚÈÚß½ @ÈÚOÛËÚVÚ×Ú«Úß ÑÚÈÚß¢Ú%ÈÛW ¶×ÚÒOæàMt¥Û§Áæ GM¶ß¥Úß «Ú«Ú ºÛÈÚ«æ. «Û«Úß 

eæà}æ¾ÚßÆÇÁÚßÈÛVÚ ÔÛVÚà CVÚÄà ÑÛÊÉßVÚ×Úß }Ú®Ú°¥æÞ @«æÞOÚ ¦ÈÚÀ¥æÞËÚVÚØVæ ºæÞn ¬Þt @ÆÇ«Ú 

ºÚOÚ¡d«Ú}æVæ ÑÚ«Û½VÚ%ÈÚ«Úß }æàÞÁÚß}Û¡ ¶ÁÚß~¡¥Û§Áæ. Èæà¥ÚÆVæ «ÛÈÚâ´ 1996ÁÚÆÇ }ÚÉß×Úß«ÛtVæ 

®ÚÃÈÛÑÚÈÚ«Úß A^ÚÂÑÚßÈÚ ÈæÞ×æ¾ÚßÆÇ *®æÁÚM¶à¥ÚàÂVæ ºæÞn ¬Þt¥æ§ÈÚâ´. «ÚM}ÚÁÚ ~ÁÚß¬ÞÁé ÈÚßÅæç, 
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*OÛM_®Úấ ÁÚM, *ÁÚMVÚM, ~ÁÚß®Ú~, ÈæßÞÄßOæàÞmæ, ~ÁÚß«ÚÅæÊÞÆ fÅæÇ¾Úß ~ÁÚßOÚßQÁÚßMVÚßt, 

«ÚÈÚ~ÁÚß®Ú~, ÈÛ«ÚÈÚáÛÈÚßÅæç, OæÞÁÚ×Ú¥Ú ¦ÈÚÀ¥æÞËÚVÚ×Úß, VÚßÁÚßÈÛ¾ÚßàÁÚ®Ú°«é ÑÚ¬©, AM¨Ú́ Ã®ÚÃ¥æÞËÚ¥Ú 

ÔÚÄÈÚâ´ ®ÚÃÈÚßßR ¥æÞÈÛÄ¾ÚßVÚ×Úß, ~ÁÚßÈÚ×ÚàÙÁé, ~ÁÚßÈÚÕÞM¨Ú´Ã®Úấ ÁÚM, ~ÁÚß®Úâý°ÄÇ{, ÑæÞ}ÚßÑÚÈÚßß¥ÚÃM 

ÈÚßßM}Û¥Ú @«æÞOÚ ¦ÈÚÀ¥æÞËÚVÚØVæ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ¸d¾ÚßÈÚáÛtÒ @ÆÇ¾æßÞ B¥Úß§ ®ÚÃÈÚ^Ú«Ú ÈÚáÛsÚß}Û¡ 

*¦ÈÚÀ¥æÞËÚ¥Ú ¥ÚM®Ú~VÚØVæ OÛ¿ßOÚ ÈÚß}Úß¡ ÈÛ_OÚ OæçMOÚ¾Úß%ÈÚ«Úß «æÁÚÈæÞÂÒ¥Û§Áæ. 

 

~ÁÚßOÚßQÁÚßMVÚßt¾ÚßÆÇ ÁÛ~Ã ÈæÞ×æ B¥Ú§ @«ÚßºÚÈÚ, ÈÛ«ÚÈÚáÛÈÚßÅæç¾ÚßÆÇ ÈÛ«ÚÈÚáÛÈÚßÅæç ÑÛÊÉßVÚ×Ú eæà}æ 

*ÑÛÊÉßVÚ×Ú ^Ú æ̂%, A×ÛÊÁé ~ÁÚß«ÚVÚÂ¾ÚßÆÇ *ÁÛÈÚß«ÚßdÁÚß }ÚMW¥Ú§ ÈÚß«æ¾ÚßÆÇ 

ÈÛÑÚ, }ÛÈÚßÃ®Ú{%«Ú¦¾ÚßÆÇ ÑÛ«Ú, *ÈæçOÚßMpÚM ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥ÚÆÇ ÑÛÊÉßVÚ×Ú ºæÞn, 

~ÁÚßÈÚÕÞM¨Ú´Ã®Úâ´ÁÚM«ÚÆÇ JM¥Úß ~MVÚ×Úß ÈÛÑÚÈÚáÛt¥Úß§, ~ÁÚß®Ú~¾ÚßÆÇ ÑÛÊÉßVÚ×Ú ÈÛÑÚ, 

ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾ÚßÆÇ ÈÛÑÚ, ~ÁÚßÈÚ×ÚàÙÂ«ÚÆÇ ÈÛÑÚ, @ÔÚÈÚß¥Û·Û¥Ú«ÚÆÇ ÈÛÑÚÈÚáÛt¥Úß§, ¥ÛÊÁÚOæ 

ÑÚM¥ÚËÚ%«Ú B}ÛÀ¦ ÔÚÄÈÛÁÚß É^ÛÁÚVÚ×Ú«Úß «Û«Úß BM¦VÚà @}ÚÀM}Ú A«ÚM¥Ú¦M¥Ú ÑÚ½ÂÑÚß}æ¡Þ«æ. 

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß }ÚÈÚß½ ¦ÈÚÀ¥æÞËÚ¥Ú ºæÞn¾Úß ÈæÞ×æ *OÛÈæÞÂ, VæàÞ¥ÛÈÚÂ, «ÚÈÚß%¥Û, 

ÑÚÁÚÑÚÊ~, }ÚßMVÛºÚ¥ÛÃ, ÑÚÁÚÑÚÊ~Þ, }ÛÈÚßÃ®Ú{%Þ ÈÚßßM}Û¥Ú ®Úâ´yÀ«Ú¦VÚ×ÚÆÇ ÑÛ«ÚÈÚáÛtÁÚßÈÚâ´¥Ú«Úà 

ÔÛVÚà @ÈÚÁÚ eæà}æ¾ÚßÆÇ¥Ú§ÈÚÁÚ«Úà ÑÚÔÚ ®Úâ´¬Þ}ÚÁÛWÈÚáÛt¥Ú§«Úß @}ÚÀM}Ú OÚä}Údk}æ¿ßM¥Ú ÑÚ½ÂÑÚß}æ¡Þ«æ. 

(C YÚl«æVÚ×Ú«æÞ JM¥Úß B~ÔÛÑÚ ®Úâ´ÑÚ¡OÚÈÛW ¶Áæ¾Úß¶ÔÚß¥Úß) 

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Ú ¬}ÚÀ ¦«Ú^ÚÂ 

«Ú«ÚVæ @}ÚÀM}Ú AËÚ`¾Úß%ÈÛVÚß~¡¥Ú§ ÑÚMVÚ~ GM¥ÚÁæ «ÚÈÚß½ ÑÛÊÉßVÚ×Úß GM¥Úà ÈÚßÄVÚßÈÚâ´¦ÄÇ GM¶ß¥Úß! 

@¥Úß ¬dÈÚÄÇ¦ÁÚ¶ÔÚß¥Úß A¥ÚÁæ «Ú«ÚVæ ÈÚáÛ}ÚÃÈÚÄÇ «Ú«Ú ÑÚÔÚ®ÛqVÚØVæ C ÂÞ~ ¶ÔÚ×Ú ÑÚÄ @«ÚßºÚÈÚOæQ 

¶M¦¥æ. C ¦«Ú^ÚÂ¾Úß«Úß ÔæÞ×Úß}æ¡Þ«æ @¥Úß ¬ÈÚßVÚà ÑÚÔÚ @¬ÑÚ¥æÞ BÁÚÅÛÁÚ¥Úß. 

 

«ÚM¸¥ÚÁæ «ÚM¸ BÄÇ¦¥Ú§Áæ ¸t *ÑÛÊÉßVÚ×Úß BM¦VÚà ÑÚÔÚ 80«æÞ ÈÚ¾ÚßÒÓ«ÚÆÇ¾Úßà ·æ×ÚW«Ú eÛÈÚ 

4.40OæQ ÈÚßßM^æ H×Úß}Û¡Áæ. G¥Ú§ }ÚOÚÐy ÈÚßßR}æà×æ¥Úß ¨ÛÀ«ÚÈÚßVÚÁÛVÚß}Û¡Áæ. ®Ú¥Û½ÑÚ«Ú¥ÚÆÇ OÚßØ}Úß 

@ÈÚÁÚß ¨ÛÀ«ÚÑÚ¤ÁÛ¥ÚÁæ @¥Úß ÑÚÈÚáÛ©Ò¤~Væ }ÚÄß¯¥ÚM}æ ¾ÚáÛÈÚâ´¥ÚÁÚ ®ÚÂÈæ¾Úßà 

BÁÚßÈÚâ´¦ÄÇ. ¨ÛÀ«Ú¦M¥Ú ÔæàÁÚ¶M¥Úß ÈÚßä~¡OÛ ÑÛ«ÚÉ©¾Úß«Úß ®ÚãÁæçÒ ÑÚà¾æà%Þ¥Ú¾Úß¥Ú OÛÄOæQ 

ÑÚÂ¾ÚáÛW @YÚ´À%®ÚÃ¥Û«Ú ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ ÈÚß}Úß¡ ÑÚM¨ÛÀÈÚM¥Ú«æ¾Úß d®ÚÉ©VÚ×Ú«Úß ®ÚãÁæçÑÚß}Û¡Áæ. A¥ÚÁæ 

OÛÄOæQ ÑÚÂ¾ÚáÛW @YÚ´À%®ÚÃ¥Û«Ú ÈÚáÛt¾æßÞ ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ. «ÚM}ÚÁÚ ÈÚß}æ¡ d®ÚÈÚ«Úß ®ÚãÁæçÒ ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ«Ú 

AÁÛ Ú̈«æVÛW ºÚà}ÚËÚß¦ª®ÚÃOÛÁÚVÚ×Ú«Úß ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ. ËÚÂÞÁÚ¥ÚÆÇ «ÛÀÑÚVÚ×Ú«Úß ÈÚáÛtOæàMsÚß ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ«Ú 
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ÑÚ¬¨Û«ÚOæQ }æÁÚ×Úß}Û¡Áæ. C ÑÚÈÚß¾Úß¥ÚÆÇ @ÈÚÁÚß ¾ÚáÛÈÚ AÔÛÁÚÈÚ«Úà ÑÚÔÚ ÒÊÞOÚÂÑÚßÈÚâ´¦ÄÇ ÈÚß}Úß¡ 

¾ÚáÛÁÚ ¶Ø¾Úßà ÈÚáÛ}Ú«ÛsÚßÈÚấ ¦ÄÇ. «Ú«ÚVæ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÔæÞ×Úß~¡¥Ú§ÁÚß "ºÚà}ÚËÚß¦ª ÈÚß}Úß¡ «ÛÀÑÚVÚ×Ú«Úß 

ÈÚáÛt¥Ú «ÚM}ÚÁÚ «Û«Úß ¾ÚáÛÁÚ ¶Ø¾Úßà ÈÚáÛ}Ú«ÛsÚßÈÚâ´¦ÄÇ'. @VÚ}ÚÀÉ¥Ú§Áæ ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ«Ú 

AÁÛ Ú̈«ÚOÛÄ¥ÚÆÇ ®ÚÂ^ÛÁÚOÚÁÚß ÈÚß}Úß¡ AÁÛ¨ÚOÚÁÚ ¶Ø ÈÚáÛ}Ú«ÛsÚß}Û¡Áæ. @¥Úà ÑÚÔÚ Èæç¾ÚßßP¡OÚ 

ÈÚáÛ}ÚßVÚ×ÚÄÇ AÁÛ¨Ú«æVæ @«ÚßOÚàÄÈÛVÚßÈÚ ÈÚáÛ}ÚßVÚ×Úß. «ÚM}ÚÁÚ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß }ÚÈÚß½ Èæç¾ÚßßP¡OÚ 

ËÛÄVÛÃÈÚß, ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ¥æÞÈÚÁÚß B}ÛÀ¦VÚØÁÚßÈÚ ÑÚM®Úâ´lÈÚ«Úß }æVæ¥ÚßOæàMsÚß ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ«Ú ÑÚ¬©Væ 

¶M¥Úß @ÆÇ ~ÃOÚÁÚy®ÚãÈÚ%OÚÈÛW «ÛÀÑÚVÚ×Ú«Úß ®ÛÃ¢Ú%«æ¾Úß«Úß ÈÚáÛt *ÈæÞ¥ÛM}Ú¥æÞÌOÚÂVæ, @ÈÚÁÚ 

ÈÚßàÄOÚ *ÁÛÈÚáÛ«ÚßeÛ^Û¾Úß%ÂVæ ÈÚß}Úß¡ @ÈÚÁÚ ÈÚßàÄOÚ *ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ ¥æÞÈÚÂVæ ÑÚß®ÚÃºÛ}ÚÈÚ«Úß 

ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ. (®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ÉËæÞÎÚÈÛ¥Ú ÑÚß®ÚÃºÛ}Ú Ñæà¡Þ}ÚÃÉ¥Úß§ @}ÚÀM}Ú ÑÚßM¥ÚÁÚ ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ«Ú 

ÑÚß®ÚÃºÛ}ÚÈÛW¥æ) «ÚM}ÚÁÚ ÎÚsÛÑÚ«Ú¾ÚßßOÚ¡ÈÛ¥Ú AÁÛ Ú̈«æ¾Úß«Úß *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚÁÚOÛÄÈÚßpÚ¥Ú 

AÑÛ¤«Ú¥ÚÆÇ ¸d¾ÚßÈÚáÛtÒÁÚßÈÚ *ÄPÐ=½ÞÔÚ¾ÚßÈÚ¥Ú«Ú, ÄPÐ=½Þ«ÛÁÛ¾Úßy, ÈæÞyßVæàÞ®ÛÄ, 

*ºÚàÑÚÈæßÞ}Ú*ÈæÞMOÚmæÞËÚ, *ÁÚMVÚ«Û¢Ú, *ºÚàÑÚÈæßÞ}Ú*ÑÚM®Ú}ÚßQÈÚáÛÁÚ, 

*ºÚàÑÚÈæßÞ}ÚÈÚÁÚ¥ÚÁÛd, *ÁÛÈÚßÒÞ}ÛÄOÚÐ=½yÔÚ«ÚßÈÚßM}Ú (ÑÚÊy%ÉVÚÃÔÚVÚ×Úß), 

*ÁÚßP½{ÞÑÚ}ÚÀºÛÈÚáÛÑÚÈæßÞ}ÚOÚäÎÚ|(ÑÚÊy%ÉVÚÃÔÚVÚ×Úß) *ÈÚÁÛÔÚ ÈÚßßM}Û¥Ú @«æÞOÚ ¥æÞÈÚ¥æÞÈÚ}æ¾ÚßÁÚ 

ÑÛ¬¨Ú́ ÀÉVÚÃÔÚVÚØVæ AÁÛ Ú̈«ÚÈÚ«Úß ÑÚÈÚß¯%ÑÚß}Û¡Áæ. «ÚM}ÚÁÚ A×ÛÊÁé, A^Û¾Úß%ÁÚßVÚ×Úß, ÈÚßpÚ¥Ú 

®ÚãÈÛ%^Û¾Úß%ÁÚßVÚØVæ AÁÛ Ú̈«ÚÈÚ«Úß OÚÃÈÚßÈÛW ÑÚÈÚß¯%ÑÚß}Û¡Áæ. OÚÃÈÚßÈÛW AÈÛÔÚ«æ, 

ÑÛ¬¨Ú́ À®ÛÃ¢Ú%«æ, «ÛÀÑÚ, ÈÚßßM}Û¥Ú GÅÛÇ OÚÃÈÚßVÚ×Ú«Úà ^Û Ú̂à }Ú®Ú°¥æÞ ËÛÑæà¡ðÞOÚ¡ÈÛW ÑÛÊÉßVÚ×Úß 

ÈÚáÛsÚßÈÚ AÁÛ Ú̈«æ¾Úß«Úß ¾ÚáÛÁÚß «æàÞt¥ÚÁÚà ÑÚM}ÚÑÚÈÛVÚß}Ú¡¥æ ÈÚß}Úß¡ ¥æÞÈÚÁÚ ¦ÈÚÀÑÛ¬¨Ú´À ÈÚß}Úß¡ 

ÑÛÉßÞ®ÚÀ¥Ú @«ÚßºÚÈÚÈÛVÚß}Ú¡¥æ.  

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Ú AÁÛ Ú̈«æ GÎÚßo ËÛÑÚ¡ð¶¥ÚªÈÛW¥æ¾æßM¥ÚÁæÞ, ÑÛOÛÐ}é *ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚÁÚMVÚ«Û¢ÚÑÛÊÉßVÚ×æÞ 

BÈÚÁÚ AÁÛ Ú̈«æ, ®ÚãeÛÉ¨Û«ÚÈÚ«Úß «æàÞt Èæß^Úß`Væ¾Úß«Úß ÈÚÀOÚ¡®ÚtÒ¥Ú§ÁÚM}æ. ¥æÞÈÚÂVæ 

ºæàÞeÛÀÑÚ«ÚÈÚ«Úß ÑÚÈÚß¯%ÑÚßÈÛVÚ OæÄÈæãÈæß½ ®ÚÃÑÛ¥Ú ¶ÁÚßÈÚâ´¥Úß É×ÚM¶ÈÛ¥ÚÁæ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ¾ÚáÛÁÚ 

¶Ø¾Úßà ÈÚáÛ}Ú«ÛsÚ¥æ ÈÚßM}ÚÃd®ÚÈÚ«Úß ÈÚáÛsÚß}Û¡ ºÚVÚÈÚM}Ú«Ú ¯ÃÞ~VÛW ÈÛ^ÛOæçMOÚ¾Úß%ÈÚ«Úß 

«æÞÁÚÈæÞÂÑÚß}Û¡ BÁÚß}Û¡Áæ. «ÚM}ÚÁÚ ºæàÞeÛÀÑÚ«Ú ÑÚÈÚß¯%Ò, ®Ú¾Úß%MOÛÑÚ«ÚÈÚ«Úß ®ÛÃ¢Ú%«æÈÚáÛt 

ËÛ}Úß¡ÈæàÁæç, ~Þ¢Ú%¥æàM¦Væ ®Úãeæ¾Úß«Úß ÈÚßßWÑÚß}Û¡Áæ.  

 

«Û«Úß ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ¥Û§VÚ ·æØVæX 10.30 @¢ÚÈÛ 11 OæQ ®Úãeæ¾Úßß ÈÚßßOÛ¡¾ÚßÈÛVÚß~¡}Úß¡. «ÚM}ÚÁÚ 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß }ÚÈÚß½ ~Ã¥ÚMsÚÈÚ«Úß }æVæ¥ÚßOæàMsÚß ÈÚßpÚ¥Ú ÕMºÛVÚ¥ÚÆÇÁÚßÈÚ ®ÚãÈÛ%^Û¾Úß%ÁÚ 

¶äM¥ÛÈÚ«ÚVÚØVæ ®ÚÃ¥ÚPÐzæ¾Úß«Úß ÈÚáÛt «ÚM}ÚÁÚ ÈÚßÁÚØ ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÛÑÛ¤«ÚOæQ ¶M¥Úß }ÚÈÚß½ ¬}ÚÀ®ÚãeÛ 
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ÑÚM®Úấ lÈÚ«Úß }æVæ¥Úß OæàMsÚß }ÚÈÚß½ ®ÚÃOæàÞÎÚrOæQ ¶ÁÚß}Û¡Áæ. @ÆÇ ÈÚß}æ¡ ÑÚM®Úâ´lOæQ ¬}ÚÀ®Úãeæ¾Úß«Úß 

«æÁÚÈæÞÂÒ *ÈÚßsÚ®ÚØÙ¿ßM¥Ú ¶M¥Ú ®ÚÃÑÛ¥ÚÈÚ«Úß ÑÚM®Úấ lOæQ ¬ÈæÞ¥Ú«Ú ÈÚáÛt VæàÞVÛÃÑÚ ÈÚß}Úß¡ 

¶ÆOÚÈÚß%ÈÚ«Úß «æÁÚÈæÞÂÑÚß}Û¡Áæ. (VæàÞVÛÃÑÚ GM¥ÚÁæ ÔÚÑÚßÉVÛW ¬ÞsÚßÈÚ ÔÚyß| B}ÛÀ¦) (¶Æ 

GM¥ÚÁæ ËÚß¥Ûª«Ú¦M¥Ú ¬ÞsÚßÈÚ ¥æÞÈÚ}Û ¶Æ) 

 

C ÑÚÈÚß¾ÚßOÛQVÚÅæÞ *ÑÛÊÉßVÚ×Ú @«ÚßVÚÃÔÚ®Úsæ¾ÚßÄß ºÚOÚ¡ÁÚß OÛ¾Úßß~¡ÁÚß}Û¡Áæ. @ÈÚÂVæ @OÚÐ}æVÚ×Ú«Úß, 

±ÚÄVÚ×Ú«Úß @«ÚßVÚÃÕÒ¥Ú «ÚM}ÚÁÚ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÑÚà¾Úß%¥ÚËÚ%«Ú ÈÚáÛsÚßÈÚ ÈÚßàÄOÚ ÈÚáÛ¨ÛÀÕOÚÈÚ«Úß 

«æÁÚÈæÞÂÒ, @}ÚÀM}Ú @Ä°ÈÛ¥Ú, ÑÚÁÚ×ÚÈÛ¥Ú ÔÚßØÔÚß®Úâý°SÛÁÚ BÄÇ¥Ú, }æàVÚÂ·æÞ×æ BÄÇ¥Ú ¥æÞÈÚÂVæ 

¬ÈæÞ¦}ÚÈÛ¥Ú @«Ú®ÚÃÑÛ¥ÚÈÚ«Úß »OæÐ¾Úß«ÛW ÒÊÞOÚÂÑÚß}Û¡Áæ. D®ÚÈÛÑÚ¥Ú ¦«ÚVÚ×ÚÆÇ @M¥ÚÁæ HOÛ¥ÚÌ, 

ËÚÃÈÚy¥ÛÊ¥ÚÌÞ, *OÚäÎÛ|ÎÚoÉßÞ ÈÚßßM}Û¥Ú ¦«ÚVÚ×ÚÆÇ ¬ÁÛÔÛÁÚÈÛWÁÚß}Û¡Áæ. 

 

»OæÐ¾ÚáÛVÚß~¡ÁÚßÈÚM}æ¾æßÞ *ÈÚßpÚ¥Ú ¬}ÚÀ¥Ú AVÚßÔæàÞVÚßVÚ×Úß, AsÚØ}ÚÈÚÀÈÚÑæ¤, *ÈÚßpÚ¥Ú ÑÚÈÚßÑæÀVÚ×Ú«Úß 

®ÚÂÔÚÂÑÚßÈÚâ´¥ÚOÛQW, *ÈÚßpÚ¥Ú *OÛ¾Úß%OÚ}Ú%ÁÛ¥Ú *ÈæMOÚl«Û¢Ú«é, OÛ¾Úß%¥ÚÌ%VÚ×Úß, ÈÚßpÚ¥Ú 

«ÚM¸Væ¾Úß ÅæOÛQ©OÛÂVÚ×Û¥Ú *ËÛÈÚßÁÛÈé, ÈÚßpÚ¥Ú ÈÚáÛÀ«æÞdÁé A¥Ú *¾Úßß}Ú ÁÛÈÚßÑÛÊÉß 

@¾ÚßÀMVÛÁé BÈÚÁÚ ¶Ø ^Ú̂ æ% «ÚsæÑÚß}Û¡Áæ.  

 

*ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ¾ÚáÛÁÛ¥ÚÁÚà ÑÚÈÚáÛËÚÃ¾ÚßyOÛQW AVÚÉßÒ¥Ú§Áæ AVÚ ÑÛÊÉßVÚ×Ú ¦«Ú^ÚÂ¾ÚßÆÇ 

ÑÚÊÄ°¶¥ÚÅÛÈÚzæ¾ÚáÛVÚß}Ú¡¥æ. »OæÐVæ ÈÚßßM^æ¾æßÞ ÔæàÁÚ¶M¥Úß ÑÚÈÚáÛËÚÃ¾ÚßyÈÚ«Úß ÈÚáÛt 

ÈÚßM}æàÃÞ®Ú¥æÞËÚÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ. 

 

ÈÚß¨ÛÀÔÚ¥Ú Ôæà}Úß¡ ÑÛÊÉßVÚ×Úß @M¥ÚÁæ 3.30 ÂM¥Ú 4 ÁÚ }Ú«ÚOÚ ¾ÚáÛÈÚấ ¥Û¥ÚÁÚà ËÛÑÚ¡ðVÚÃM¢ÚVÚ×Ú«Úß 

«æàÞsÚß}Û¡ ÔÛVæ¾æßÞ ÉËÚÃÉßÑÚß}Û¡Áæ. ÈÚß}æ¡ 4 ÂM¥Ú 6ÁÚ }Ú«ÚOÚ ºÚOÛ¡¦VÚØVæ @«ÚßVÚÃÔÚÈÚáÛsÚß}Û¡ ÑÚMeæ 

ÑÚà¾ÚáÛ%ÑÚ¡¥Ú ÑÚM¥ÚºÚ%OæQ ÑÚÂ¾ÚáÛW @YÚ´À%®ÚÃ¥Û«Ú¥æàM¦Væ ÑÚM¨ÛÀÈÚM¥Ú«Û¦VÚ×Ú«Úß ÈÚáÛsÚß}Û¡Áæ. 

ÈÚß}æ¡ ÈÚßpÚ¥ÚÆÇ ®ÚÃ¥ÚPÐzæ ÈÚáÛsÚß}Û¡ *ÉÎÚß|ÑÚÔÚÑÚÃ«ÛÈÚßÈÚ«Úß ÔæÞ×Úß}Û¡ ÈÚß}æ¡ OæÄ 

Ôæà}Úß¡ ¨ÛÀ«ÚÈÚßVÚÁÛVÚß}Û¡Áæ. 

 

ËÚßOÚÃÈÛÁÚ, ËÚÃÈÚy «ÚOÚÐ}ÚÃ ÈÚß}Úß¡ B}ÚÁæ ¦«ÚVÚ×ÚÆÇ ÑÚMeæ¾Úßà AÁÛ¨Ú«æVæ }æÁÚ×ÚßÈÚấ ¥ÚÂM¥Ú ÑÚM¨ÛÀOÛÄ¥ÚÆÇ 

ÑÛ«ÚÈÚáÛt ®ÚãeæVæ }æÁÚ×Úß}Û¡Áæ. ÈÚß}æ¡ ®Úãeæ ÈÚßßWÒ ¶ÁÚßÈÚấ ¥Úß ÁÛ~Ã¾ÚáÛVÚß}Ú¡¥æ. ÁÛ~Ã ¶M¥Ú }ÚOÚÐyÈæÞ 

ºÚOÛ¡¦VÚ×Úß OÛ¾Úßß~¡¥Ú§Áæ @ÈÚÂVæ @OÚÐ}æ, ±ÚÄ ¬Þt @ÈÚÁÚ ¾æàÞVÚOæÐÞÈÚßVÚ×Ú«Úß É^ÛÂÑÚß}Û¡Áæ. «ÚM}ÚÁÚ 

OæÄ Ôæà}Úß¡ ¨ÛÀ«ÚÈÚßVÚÁÛW ®ÚÁÚÈÚáÛ}Ú½«Ú«Úß _M~ÑÚß}Û¡ OæÞÈÚÄ ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚÂVæ ¬ÈæÞ¥Ú«ÚÈÛ¥Ú ÔÚyß|VÚ×Úß, 
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ÔÛÄ«Úß ÈÚáÛ}ÚÃ ÒÊÞOÚÂÑÚß}Û¡Áæ. D®ÚÈÛÑÚ¦M¥Ú OÚàt¥Ú§Áæ ÑÚÊÄ° @Ä° ±ÚÅÛÔÛÁÚÈÚ«Úß ÒÊÞOÚÂÑÚß}Û¡Áæ. 

«ÚM}ÚÁÚ ÈÚßpÚ¥Ú É¥ÛÀ£%VÚ×Ú eæà}æ¾ÚßÆÇ ¨ÛÉß%OÚ ÉÎÚ¾ÚßVÚ×Ú ¶VæX ~×ÚßÈÚØOæ ¬ÞsÚß}Û¡Áæ. «Û«æÞÎÚßo 

ºÛVÚÀËÛÆ GM¥ÚÁæ «Û«Úß *ÑÛÊÉßf¾ÚßÈÚÁÚ eæà}æ¾ÚßÆÇ _}ÚÃOÚàl¥ÚÆÇ ÈÚßÄVÚß~¡¥æ§. @ÆÇ @ÈÚÁÚß 

*ÁÛÈÚáÛ¾Úßy, ÈÚßÔÛºÛÁÚ}Ú, ºÛVÚÈÚ}Ú ÈÚß}Úß¡ ÑÚM®ÚÃ¥Û¾Úß¥Ú @«æÞOÚ ÉÎÚ¾ÚßVÚ×Ú«Úß ÔæÞ×Úß~¡¥Ú§ÁÚß. A 

ÑÚÈÚß¾Úß¥ÚÆÇ «Ú«ÚVæ Væà~¡ÄÇ¥æÞ ¬¥æ§ AÈÚÂÑÚß~¡}Úß¡. «ÚM}ÚÁÚ ÈÚß}æ¡ ·æ×ÚVæX «Û«Úß ¬¨Û«ÚÈÛW 

H×ÚßÈÚâ´¥ÚÁæà×ÚVæ AVÚÅæÞ ÑÛÊÉßVÚ×Úß ¬}ÚÀOÚÈÚß%ÈÚßßWÒ ¨ÛÀ«ÛÑÚOÚ¡ÁÛWÁÚß~¡¥Ú§ÁÚß. AVÚ «Û«Úß OæÞØ¥Ú 

Èæà¥ÚÄ ®ÚÃËæ BÈÚÁÚß ¾ÚáÛÈÛVÚ ÈÚßÄVÚß}Û¡Áæ, ¾ÚáÛÈÛVÚ H×Úß}Û¡Áæ? GM¶ß¥Úß «Ú«Ú ÈÚß«ÚÒÓ«ÚÆÇ ÔÛ¥Úß 

ÔæàÞVÚß~¡}Úß¡. ¬ÈÚßVæÄÇ ~Ø¦ÁÚÆ ¾æàÞW¾Úßß OæÞÈÚÄ @ Ú̈%VÚMmæ ÈÚßÄW¥ÚÁæ ÑÛOÚß «ÛÈÚâ´ 8 VÚMmæ 

¬¥æ§ÈÚáÛsÚßÈÚấ ¥ÚOæQ ÑÚÈÚß GM¥Úß ¾æàÞVÛ^Û¾Úß%ÁÚß «Ú«ÚVæ ~ØÒ¥Û§Áæ. @¥Úß ÑÛÊÉßVÚ×Ú ÉÎÚ¾Úß¥ÚÆÇ ¬d 

G«ÚßÈÚâ´¥Úß «Ú«ÚVæ SÛ~Ã¾ÚáÛW¥æ.  

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ ÈÚÁÛÔÚ«Û¢Ú OÚÄÇÔÚØÙ 

ÈæßçÑÚàÂVæ ÑÚÉßÞ®Ú¥ÚÆÇ JM¥Úß ÈÚÁÛÔÚ«Û¢Ú OÚÄÇÔÚØÙ GM¶ VÛÃÈÚßÉ¥Úß§ @ÆÇ ^æàÞ×ÚÁÚ OÛÄ¥Ú 

*ÄPÐ=½ÞÈÚÁÛÔÚÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚ 14 @t G}Ú¡ÁÚ¥Ú @}ÚÀM}Ú ºÚÈÚÀÈÛ¥Ú ÉVÚÃÔÚÉÁÚßÈÚ ¥æÞÈÛÄ¾ÚßÉ¥æ. 

B¥Ú«Úß ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú ÈÚßßM¦ÁÚßÈÚ ËÛÑÚ«Ú¥ÚävÚ®ÚtÑÚßÈÚâ´¥ÚÄÇ¥æÞ, Ôæà¾ÚßÓ×Ú ¶ÅÛÇ×Ú«Ú OÛÄ¥ÚÆÇ @ÈÚ«Ú 

ÔæMsÚ~¾Úßß fÞzæà%Þ¥ÛªÁÚÈÚáÛt ·ÛÃÔÚ½yÁÚ @VÚÃÔÛÁÚÈÚ«Úß ÈÚáÛt ¥Û«ÚÈÚáÛt¥Ú§«Úß ÔæÞ×Úß}Ú¡¥æ. 

@M}ÚÔÚ ®ÚÃ¥æÞËÚ¥ÚÆÇÁÚßÈÚ C ¥æÞÈÛÄ¾ÚßÈÚấ  OæÄÈÚâ´ ÈÚÎÚ%VÚ×Ú ÕM¥æ @«ÛÀOÛÃM}ÚÈÛW ®Û×Úß¸¦§}Úß¡. 

AVÛXVæX ÈæßÞÄßOæàÞmæ B}ÛÀ¦ ®ÚÃ¥æÞËÚ¦M¥Ú AVÚÉßÑÚßÈÚ *ÈæçÎÚ|ÈÚÁÚß ®ÚãeÛ¦VÚ×Ú«Úß 

«æÁÚÈæÞÂÑÚß~¡¥Ú§ÁÚß G«ÚÈÚấ ¥Ú«Úß ¸loÁæ BÆÇ ¬}ÚÀ®Úãeæ¾Úßà BÁÚÆÄÇ ÈÚß}Úß¡ OÚlosÚÈÚâ´ ÑÚÔÚ @}ÚÀM}Ú 

Ì£ÄÈÛW}Úß¡. *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ®ÚloOæQ ¶M¥Ú «ÚM}ÚÁÚ C ®ÚÃ¥æÞËÚÈÚâ´ *ÈÚßpÚOæQ ¥Ú~¡¾ÚáÛW ÑæÞÂ¥Ú§«Úß 

ÑÛÊÉßVÚ×Úß VÚÈÚß¬Ò¥ÚÁÚß. 1996 ÂM¥Ú C ¥æÞÈÛÄ¾ÚßOæQ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß AVÛVæX ÔæàÞW¶ÁÚß~¡¥Ú§ÁÚß. 

«Û«Úß ÈÚß}Úß¡ «Ú«Ú }ÚÈÚß½ ÑÛ¤¬ÞOÚM *¬ÈÛÑÚ«ÚÁÚÒMÔÚ«é ÈÚß}Úß¡ «ÚÈÚß½ Éß}ÚÃÁÚß @«æÞOÚ·ÛÂ BÆÇ ÔæàÞW 

@»ÎæÞOÚÈÚ«Úß «æÁÚÈæÞÂÒ¥æ§ÈÚâ´. *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÑÚÔÚ @«æÞOÚ ·ÛÂ C ÈÚÁÛÔÚ¥æÞÈÚÂVæ 

@»ÎæÞOÚÈÚ«Úß }ÛÈæÞ «æÁÚÈæÞÂÒ¥Ú§ÁÚß. 2005ÁÚ «ÚM}ÚÁÚ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ *¬ÈÛÑÚÁÛYÚÈÚ«é 

(@¦~ ±æçmæàÞOæÈÚáé) BÈÚÁÚ ®ÚÃ¾Úß}Ú¦M¥Ú @ÆÇ¥Ú§ ÑÚß}Ú¡ÈÚßß}Ú¡Æ«Ú dÉßÞ«Úß *ÑÛÊÉßVÚ×Ú ÔæÑÚÂ«ÚÆÇ 

@M¥ÚÁæ *ÈÚßpÚOæQ «æàM¥ÛÈÚ{¾ÚáÛ¿ß}Úß. @M¥ÚÁæ ÕM¦«Ú ÁÛdÁÚßVÚ×Úß ¥Û«ÚÈÚáÛt¥Úß§ 

Ef%}ÚÈÛ¿ß}Úß. «ÚM}ÚÁÚ *ÈÚßpÚ¥Ú ÈÚ~¿ßM¥Ú B¥Ú«Úß @»ÈÚä¦ª®ÚtÑÚÅÛ¿ß}Úß. OæàÞmÛÀM}ÚÁÚ 

ÁÚà®Û¿ßVÚ×Ú Èæ^Ú`¥ÚÆÇ ºÚÈÚÀÈÛ¥Ú OÚÆÇ«Ú OÚlosÚÈÚ«Úß OÚno¥Ú§ÄÇ¥æÞ ÑÚß}Ú¡Æ«Ú ®ÚÃ¥æÞËÚ¥ÚÆÇ 

@»ÈÚä¦ªÈÚáÛsÚÅÛ¿ß}Úß. ¥æÞÈÚÁÚ ÑÚ¬©¾Úß ®ÚOÚQ¥ÚÅæÇÞ JM¥Úß OÚlosÚÈÚ«Úß OÚno @ÅæÇÞ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß 

BØ¾ÚßßÈÚM}æ ÈÚß}Úß¡ ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú ®ÚÃÑÛ¥ÚÈÚ«Úß }Ú¾ÚáÛÂÑÚßÈÚ ÈÚÀÈÚÑæ¤ ÈÚáÛsÚÅÛ¿ß}Úß. BM¥Úß B¥Úß 
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@~ ®ÚÉ}ÚÃÑÚ¤×ÚÈÛW ¶¥ÚÅÛW¥æ ÈÚß}Úß¡ ÑÛÉÁÛÁÚß ºÚOÚ¡ÁÚß BÆÇVæ ºæÞn ¬ÞsÚß~¡¥Û§Áæ. *¬ÈÛÑÚ 

ÁÛYÚÈÚ«é @ÈÚÁÚ ®Û}ÚÃ B¥ÚÁÚÆÇ Ôæ_`¥Úß§ @ÈÚÁÚ ¨ÚÈÚß%®Ú~¾ÚáÛ¥Ú *ÈÚß~ ÁÛ¨ÛÁÚÈÚÁÚ ÑÚMOÚÄ°ÈÚã 

ÑÚÔÚ ÈÚßßRÀÈÛW¥æ. C ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú fÞzæà%Þ¥ÛªÁÚ ®Úâ´«ÚÁé ®ÚÃ~ÎÛrOÛ¾Úß%ÈÚâ´ ÈÚß}Úß¡ 

OÚßMºÛ»ÎæÞOÚÈÚấ  2013 ÁÚÆÇ «æÁÚÈæÞÂ¥æ. B¥Úß *ÑÛÊÉßVÚ×Ú AÌÞÈÛ%¥Ú¦M¥Ú A¥Ú JM¥Úß 

®ÚÃÈÚßßRÈÛ¥Ú OÛ¾Úß%ÈÛW¥æ.  

 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚß}Úß¡ OæÞÁÚ×Ú 

*ÑÛÊÉßVÚ×Úß ÈÚßßRÀÈÛW GÁÚsÚß OÛÁÚyVÚØVÛW OæÞÁÚ×ÚOæQ ºæÞn ¬ÞsÚß}Û¡Áæ. JM¥Úß 

¦ÈÚÀ¥æÞËÚVÚ×ÚÆÇÁÚßÈÚ ¦ÈÚÀ¥ÚM®Ú~VÚ×Ú ÈÚßMVÚ×ÛËÛÑÚ«ÚOÛQW ÔÛVÚà Èæç«ÛsÚß ®ÚÃ¥æÞËÚ¥ÚÆÇ BÁÚßÈÚ 

*ÈÚßpÚ¥Ú ºÚOÛ¡¦VÚ×Û¥Ú «ÛÈÚß¨ÛÂ VèsÚÑÚÈÚßß¥Û¾Úß¥Ú ÑÚÈÚáÛËÚÃ¾ÚßyOÛQW. Èæç«ÛsÚß ®ÚÃ¥æÞËÚ¥ÚÆÇ 

«ÛÈÚß¨ÛÂVèsÚ ÑÚÈÚßß¥Û¾Úß¥Ú ºÚOÚ¡ÁÚß Ôæ^Úß`ÈÛÒÑÚß~¡¥Úß§ @ÈÚÁÚß ®ÚÃÈÚßßRÈÛW 

ÈÚÀÈÚÑÛ¾Úß¥ÚÆÇ }æàsÚWÒOæàMt¥Û§Áæ. BÈÚÁÚß *ÁÛÈÚáÛ«ÚßeÛ^Û¾Úß%ÂM¥Ú ®æÃÞÁÚzæ ®Úsæ¥Úß 

*ÈæçÎÚ|ÈÚ Ò¥ÛªM}ÚÈÚ«Úß }ÚÈÚß½ ¬}ÚÀfÞÈÚÄ¥ÚÆÇ @×ÚÈÚtÒOæàMt¥Û§Áæ. BÈÚÁÚß ÈÚÀÈÚÑÛ¾Úß ÈÚß}Úß¡ 

VètOæ¾ÚßÆÇ }æàsÚWOæàMtÁÚßÈÚấ ¥ÚÂM¥Ú BÈÚÁÚ«Úß «ÛÈÚß¨ÛÂ VèsÚÑÚÈÚßß¥Û¾Úß GM¥Úß OÚÁæ¾ÚßÅÛVÚß}Ú¡¥æ. 

BÈÚÁÚß Èæç«ÛsÚß ®ÚÃ¥æÞËÚ¥ÚÆÇ *ÈæçÎÚ|ÈÚ ÑÚM®ÚÃ¥Û¾Úß¥ÚM}æ JM¥Úß ÄPÐ=½Þ«ÚÁÚÒMÔÚ ¥æÞÈÛÄ¾ÚßÈÚ«Úß 

¬Éß%Ò¥Û§Áæ. *ÑÛÊÉßVÚ×Úß JM¥Úß ·ÛÂ Èæç«ÛsÚß ®ÚÃ¥æÞËÚOæQ ¸dÈÚáÛtÒ¥ÛVÚ «Û«æÞ ÑÚÊ}ÚN 

ÈÛÔÚ«ÚÈÚ«Úß ^ÚÅÛ¿ßÒ @ÆÇVæ ÔæàÞW¥æ§ÈÚâ´. ÔÛVÚà *ÑÛÊÉßVÚ×Úß C ÄPÐ=½Þ«ÚÁÚÒMÔÚ ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥ÚÆÇ 

ÔÛVÚà ®ÚOÚQ¥ÚÆÇÁÚßÈÚ ÑÚÈÚßß¥Û¾ÚßºÚÈÚ«Ú¥ÚÆÇ GÁÚsÚß ¦«ÚVÚ×Ú OÛÄ ÈÛÑÚÈÚáÛt @ÈÚÂVæ ÑÚÈÚáÛËÚÃ¾Úßy 

ÈÚß}Úß¡ ®ÚÃÈÚ Ú̂«Û¦VÚØM¥Ú @«ÚßVÚÃÔÚÈÚáÛt¥ÚÁÚß.  

 

@¥ÚÄÇ¥æÞ *ÑÛÊÉßVÚ×Úß OæÞÁÚ×Ú¥ÚÆÇ ®ÚÃÈÚßßROæÐÞ}ÚÃÈÛ¥Ú *VÚßÁÚßÈÛ¾ÚßàÁé Væ ºæÞn¬Þt 

VÚßÁÚßÈÛ¾ÚßßÁÚ®Ú°«é *OÚäÎÚ|¬Væ ÈÚßMVÚ×ÛËÛÑÚ«ÚÈÚ«Úß «æÁÚÈæÞÂÒ¥ÛVÚ *ÑÛÊÉßVÚØVæ 

ÁÛdVÚßÁÚßVÚ×ÛW¥Ú§ÂM¥Ú *OÚäÎÚ|«Ú Oè¯Þ«Ú®ÚÃÑÛ¥ÚÈÚ«Úß ¬Þt VèÁÚÉÑÚÅÛ¿ß}Úß. 

 

C ÂÞ~ B«Úà @«æÞOÚ ®ÚÃÑÚMVÚVÚ×Úß «Ú«Ú «æ«Ú¯«ÚÆÇ¥Ú§ÁÚà C OæÄÈÚâ´ ®ÚÃÑÚMVÚVÚ×æàM¦Væ «Ú«Ú C 

¶ÁÚÔÚÈÚ«Úß @ÈÚÁÚ ®Û¥Ú®Ú¥Ú½VÚØVæ ÑÚÈÚß¯%ÑÚß}Û¡ @ÈÚÁÚ OæÄÈÚâ´ ÑÛ¨Ú«æVÚ×Ú«Úß BÆÇ ®Úno ÈÚáÛt¥æ§Þ«æ. 
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*ÑÛÊÉßVÚ×Ú ÑÛ¨Ú«æVÚ×Ú ®Úno 

1. *ÑÛÊÉßVÚ×Úß *®ÚÁÚOÛÄ ÈÚßpÚ¥Ú ÑÛÊÉßVÚ×ÛW ®ÚmÛo»ÎæÞOÚ - 1992 

2. ÈæßçÑÚàÁÚß OÚÅÛÀy ÈÚßMl®Ú ¬ÈÚáÛ%y ÈÚß}Úß¡ D¥Û[l«æ - 1998 

3. *¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÚÊ}ÚM}ÚÃÑÛÊÉß lÃÑéo ÑÛ¤®Ú«æ 

4. ÈæßçÑÚàÂ«ÚÆÇ *ÄPÐ=½ÞÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ ÈÛ{dÀ ÈÚß}Úß¡ ÉeÛk«Ú OÛÅæÞdß AÁÚMºÚ 

5. ~ÁÚßÈÚßÄ~ÁÚß®Ú~¾ÚßÆÇ *ÈÚßpÚ¥Ú ËÛSÛÈÚßpÚ¥Ú ÑÛ¤®Ú«æ - D¥Û[l«æ 

6. ~ÁÚßÈÚßÄ~ÁÚß®Ú~¾ÚßÆÇ *ÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ¥æÞÈÚÁÚ ¥æÞÈÛÄ¾Úß®Úấ «Ú¬%ÈÚáÛ%y OÚßMºÛ»ÎæÞOÚ 

7. Ôæç¥ÚÁÛ·Û¦«Ú ÈÚßÄQdWÂ¾ÚßÆÇ *ÈÚßpÚ¥Ú ÈÚßpÚ ÈÚß}Úß¡ ¥æÞÈÛÄ¾ÚßVÚ×Ú D¥Û[l«æ 

8. æ̂«æ>ç¾ÚßÆÇ *ÈÚßpÚ¥Ú ¬ÈÚáÛ%y 

9. *}Úà®Úâý°Åé ÈÚßpÚ¥Ú ®Úấ «Ú¬%ÈÚáÛ%y ÈÚß}Úß¡ fÞzæà%Þ¥ÛªÁÚ 

10. ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾ÚßÆÇ *ÈÚßpÚ¥Ú fÞzæà%Þ¥ÛªÁÚ 

11. ÈæßÞÄßOæàÞmæ¾ÚßÆÇ *ÄPÐ=½ÞÔÚ¾ÚßWÃÞÈÚ ®Ú¥ÚÉ®ÚãÈÚ%OÛÅæÞdß ÑÛ¤®Ú«æ 

12. *ÈÚßpÚOÛQW ÈÚßßM¶¿ß«ÚÆÇ eÛVÚ¥Ú RÂÞ¦ ÈÚß}Úß¡ Ò¥Úª}æ 

13. ·æMVÚ×ÚàÁÚß ÈÚßpÚ¥Ú ®Úấ «Ú¬%ÈÚáÛ%y ÈÚß}Úß¡ fÞzæà%Þ¥ÛªÁÚ 

14. ÈæßçÑÚàÁÚß ÈÚßpÚ¥Ú «ÚÉÞOÚÁÚy ÈÚß}Úß¡ fÞzæà%Þ¥ÛªÁÚ 

15. *ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚ ÁÛÈÚáÛ«Úßd ÑÛÊÉßVÚ×Ú ¶äM¥ÛÈÚ«Ú ÑÛ¤®Ú«æ 

16. *ÈÚß¥Ú»«ÚÈÚ *¬ÈÛÑÚ ÑÛÊÉßVÚ×Ú ¶äM¥ÛÈÚ«Ú ÑÛ¤®Ú«æ 

17. ÔæàÑÚOÛÅæÞfVÛW ÈæßçÑÚàÂ«ÚÆÇ ÔæàÑÚ ¬ÈæÞËÚ«ÚÈÚ«Úß RÂÞ¦ÑÚÅÛW¥æ 

18. É¥ÚÊ}é ÑÚºæVÚ×Ú A¾æàÞd«æ 

19. *OÚäÎÚ| ÈÚß}Úß¡ *ÈÚÁÛÔÚÑÛÊÉß¾ÚßÈÚÁÚ d¾ÚßM~ D}ÚÓÈÚVÚ×Úß 

20. *ÈÚßpÚ¥Ú ÈÚ~¿ßM¥Ú ÈæÞ¥ÚVÚ×Úß, ¦ÈÚÀ®ÚÃ¶M¨Ú, ËÛÑÚ¡ð ÈÚß}Úß¡ Ñæà¡Þ}ÚÃ®Úấ ÑÚ¡OÚVÚ×Ú ®ÚÃOÚl«æ 

21. ÈÚÁÛÔÚ«Û¢ÚOÚÄÇÔÚØÙ¾ÚßÆÇ ÈÚÁÛÔÚÑÛÊÉß¾Úß ¥æÞÈÛÄ¾Úß¥Ú ¬ÈÚáÛ%y ÈÚß}Úß¡ ®Úâ´«ÚÁé ®ÚÃ~Îær 

22. ®Úã«Û¥Ú ¶Ø JM¥Úß GOÚÁæ ÈÚßpÚOÛQW ¬ÈæÞËÚ«Ú 

23. OÚäÎÛ|®Úấ ÁÚ¥ÚÆÇ ÁÛÈÚáÛ«Úßd¶ÃÔÚ½}ÚM}ÚÃÑÛÊÉßVÚ×Ú ¶äM¥ÛÈÚ«Ú «ÚÉÞOÚÁÚy 

24. *ÁÚMVÚ®Úloy¥Ú Oæà®Ú°Åé ÈÚßpÚ¥Ú «ÚÉÞOÚÁÚy 

25. ÔæÈÚß½«ÚÔÚØÙ dÉßÞ¬«ÚÆÇ OÛÅæÞdßVÚ×Ú ¬ÈÚáÛ%yOÛQW «ÚOæÐ Ò¥Úª®ÚtÒ¥Úß§ 
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 

ನವಾ-ವಾಗೀಶ ಸ್ುಿತ್ತಿಃ - ಮಂಗಲಂ  
 

ಶ್ರಮಾನ್ ಉ. ವ ರ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ್ 
ಬ ಂಗಳೂರು  

 

ಅಭಿಗಮಾಯಯ ಸ್ವ ರಾಷ್ಾಂ ದಯಾಶರಲಾದಿಭಿೀಃ ಗುಣ ೈೀಃ | 
ನವಯವಾಗಿರಶವಯಾಾಯ ಪರಕಾಲಾಯ ಮಂಗಲಂ ||೧|| 

 

ಶಾಂತಿಭಕ್ಶತವಿರಕಾಾದಿ-ಮುಕಾತರತ್ಶಾಘಶಾಲಿನ ರ | 
ಮಂಗಲಂ ಸ್ುಗಭಿರರಾಯ ನವಯವಾಗಿರಶಸಿಂಧವ ರ ||೨|| 

 

ತಪಸಿವನ ರಽಪ ಶಾಂತ್ಾಯ ಸ್ವಾಜ್ಞಾಯಾಽಪ ಮಶನಿನ ರ | 
ಮೈತಿ್ರಗುಣಸ್ಮಾಶಲಷ್ ಟೈೀಃ ಗುಣ ೈೀಃ ಜುಷ್ಾಟಯ ಮಂಗಲಂ ||೩|| 

 

ಮಂತ್ಸಿದಾಧಯ ಬ್ುದಾಧಯ ಜ್ಞಾನವೃದಾಧಯ ಯರಗಿನ ರ | 
ಭಕ್ಶತವ ೈರಾಗಯರ ಪಾಯ ಮಂಗಲಂ ಹಂಸ್ರ ಪಣ ರ ||೪|| 

 

ಜಹಾವಗ್ವಿಲಸ್ನಮಂತ್ರಾಜ್ಾಯಾಽಽಜ್ಾನಶುದಧಯರ | 
ಶ್ರಭಾಷ್ಾಯದಿ-ಮಹಾಗ್ಂರ್-ಸಾರಜ್ಞಾಯಾಽಸ್ುತ ಮಂಗಲಂ ||೫|| 

 

ಬ್್ಹಮವಚ್ಾಸ್ಪೂಣಾಾಯ ತ್ ರಜಸ  ರಜೆವಲಿತ್ಾಯ ಚ್ | 
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ಸ್ಪೃಹಣಿರಯಚ್ರಿತ್ಾ್ಯ ನಿಸ್ಸಪೃಹಾಯಾಸ್ುತ ಮಂಗಲಂ ||೬|| 
 

ಭವಾಯಯ ಭವಿತವಾಯಯ ಭವಾಭಾವಾಯ ಭ ಷಣವೀಃ | 
ಭಾವಯಂತಿ ಯಮರವಾಂತೀಃ ತಸ ೈ ಭವಾಯಯ ಮಂಗಲಂ ||೭|| 

 

ಕ  ರಪಾವಲ ರಪದ ರಾಯ ಕರುಣಾಮೃತವಷ್ಟಾಣ ರ | 
ವಿಲಸ್ನಮಂದಹಾಸಾಯ ತಸ ೈ ಸಶಮಾಯಯ ಮಂಗಲಂ ||೮|| 

 

ಶ್ರಹಯಾಸಾಯಜ್ಞಯಾ ಲಬ್ಧ-ತುರಿರಯಾಶ್ಮಸ ರವಿನ ರ | 
ನವಯವಾಗಿರಶಗುರವ ರ ತಸ ೈ ಸ ರವಾಯಯ ಮಂಗಲಂ ||೯|| 

 

ಧಮಾಂ ಸ್ಂಚಾಲಯಾಮಾಸ್ ಯಶಿತುಭಿಾೀಃ ಪದ ೈರಪ | 
ಕಲಶ ಪದಾುಯಂ ಚ್ಲನ ಾರವ ತಸ ೈ ಶ ್ರಷ್ಾಾಯ ಮಂಗಲಂ ||೧೦|| 

 

ಸ್ವ ರಾ ಚಾತಮಗುಣಾೀಃ ಸ್ವಾಾೀಃ ವಿದಾಯೀಃ ಸ್ವಾಾೀಃ ಚ್ ಸಿದಧಯೀಃ | 
ಯಮರವಾಶ್ತಯ ದಿರವಯಂತಿ ತಸ ೈ ದಿವಾಯಯ ಮಂಗಲಂ ||೧೧|| 

 

ಮಂಗಲಂ ಶ್ರಹಯಗಿ್ರವನಿತಯಕ ೈಂಕಯಾಶಾಲಿನ ರ | 
ನವಯವಾಗಿರಶಮುನಯರ ಭ ಯ ಭ ಯಽಸ್ುತ ಮಂಗಲಂ ||೧೨|| 

 
ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಯತಿರಂದ್ ಮಹಾದ ರಶಕಾಯ ನಮೀಃ 

 
 
 

®Që÷äÃ£ÁxÁgÀA¨sÁA AiÀÄw¥Àw¤UÀªÀiÁAZÀ¯ÁAiÀÄðPÀÈvÀUÀÄA s̈ÁA | 

C¸ÀäzÀÄÎgÀÄ¥ÀAiÀÄðAvÁA ¸ÉÃªÉÃ„ºÀA UÀÄgÀÄ¥ÀgÀA¥ÀgÁA ±Á£ÁÛA || 

(²æÃPÀÈµÀÚ §æºÀävÀAvÀæ¸ÀévÀAvÀæ ¥ÀgÀPÁ® ¸Áé«Ä) 
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 
²æÃªÀÄvÉÃ C£ÀAvÀgÀAUÁAiÀÄðªÀÄºÁzÉÃ²PÁAiÀÄ £ÀªÀÄ: 

 

ಪರಮಪೂಜಯ ಆಚಾಯಾಪಾದರಡಿದಾವರ ಗಳಲಿಲ 

ಅಂಜಲಿ ಸ್ಮಪಾಣ  
ಶ್ರಮತಿರ ಕಮಲಾ ಗ  ರವಿಂದಾಚಾಯಾ 

ಬ ಂಗಳೂರು 
®Qê÷äÃºÀAiÀiÁ¸Àå ¥ÀzÀÆªÀjªÀ¸ÉåöÊ PÁAvÀªÀiÁ£À¸À¸ÀìvÀvÀA | 

dAiÀÄvÀÄ ²æÃªÀÄzÀ©ü£ÀªÀgÁªÀiÁ£ÀÄd ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ ¥ÀgÀPÁ®B || 

 

ಸ್ತಸಂಪ್ದಾಯ ಪ್ವತಾಕ ಪರಂಪರ ಯಲಿಲ ಬ್ಂದವರ , ದ ರಶಕ ದಶಾನ ಚ್ ಡಾಮಣಿಗಳೂ, 
ಮಹಾಮಹ  ರಪಾಧಾಯಯರ , ಸ್ವಚ್ಛಂದಕುಲಸ್ರ  ರಜದಿವಾಕರರ  ಆದ ತಿರರ್ಾರ ಪ ಶ್ರಮಾನ್ 
ಅನಂತರಂಗಾಚಾಯಾಸಾವಮಿಗಳನುಾ, ಪೂವಾಸ್ುಕೃತವಿಶ ರಷಣಗಳ ಪ್ಭಾವಗಳಿಂದ, ನನಾ ತಂದ ಯಾಗಿಯ , 
ಆಚಾಯಾರನಾಾಗಿಯ  ಪಡ ಯುವ ಭಾಗಯ ದ  ರ ತಿರುವುದು ನನಾ ಜನಮಕ ೆ ಸಾರ್ಾಕಯವನುಾ ತಂದುಕ  ಟ್ಟಟದ . 
ಅಂತ್ ಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ಸ್ವತಂತ್ ್ರತ್ಾಯದಿ ಬಿರುದಾಂಕ್ಶತರಾದ ಸಾವಮಿ ಶ್ರಮನಿಾಗಮಾಂತಮಹಾದ ರಶಕರ 
ಚ್ರಣನಳಿನಗಳ ಕಾಂತಿಯಂದ ದ ರದಿರಪಯಮಯವಾಗಿ ಬ ಳಗುತಿತರುವ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲಸಾವಮಿ 
ಆಚಾಯಾಪರಂಪರ ಯಲಿಲ, ದಿಕಿಕ್ವಾಲ  ರಜೆವಲಖ್ಾಯತಿಯಂದ ಬ ಳಗಿದ ಪರಮಹಂಸ ರತ್ಾಯದಿ ಶ್ರಮದಭಿನವ 
ರಾಮಾನುಜ ಬ್್ಹಮತಂತ್ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳ ದಿವಯಚ್ರಣಚಾಛಯಯಲಿಲ, ಸ್ಮಾಶ್ಯಣ-
ಮಂತ್  ್ರಪದ ರಶ ಸಿವರಕಾರವನ ಾ, ಪ್ಪತುಾಪಾಯಾನುಷ್ಾಾನವನ ಾ ನ ರವ ರರಿಸಿಕ  ಂಡಿರುವ 
ಪರಮಸಶಭಾಗಯವೂ ನನಾದಾಗಿದ . ಇದ ರ ಪರಂಪರ ಯಲಿಲ ಶ್ರಲಕ್ಷಿಮರಹಯಗಿ್ರವದಿವಯಪಾದುಕಾಸ ರವಕರಾಗಿ 
ದಿವಾಯಸಾಿನವನಾಲಂಕರಿಸಿರುವವರ , ಪರಮ ತಪ್ರನಿಷಾರ , ಅಸ್ಮದಾಚಾಯಾರ  ಆದ ಶ್ರಮದಭಿನವ 
ವಾಗಿರಶಬ್್ಹಮತಂತ್ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲಸಾವಮಿಗಳ ನಿರವಗ್ಹಾನುಗ್ಹಗಳಿಗ  ಪಾತ್ಳಾದ ನಾನು, ಅವರ  
ಶತ್ಾಭಿಷ್ ರಕಮಹ  ರತಸವಾಂಗವಾಗಿ ಈ ಅಂಜಲಿಬ್ದಧ ಪದಪುಷಪಗಳ ಸ್ಮಪಾಣ ಯನುಾ ಅವರ ಶ್ರಪಾದಗಳಲಿಲ 
ಸ್ಮಪಾಸ್ುತಿತದ ದರನ . 
 

ಪೂವಾಾಶ್ಮದಲಿಲ ಶ್ರನಿವಾಸಾಚಾಯಾರ ಂಬ್ ನಾಮಾಂಕ್ಶತದಿಂದ ಪ್ಖ್ಾಯತರಾದ, ಕಶಶಕಗ  ರತ್ಜರ , 
ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಕುಲ  ರದುವರ , ಆದ ನಮಮ ಸಾವಮಿಗಳು ನಮಲಲರಿಗ  ಪತೃಸ್ಮಾನರಾದವರು. ನಮಮಲಲರ 
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ವಿಷಯದಲಿಲ ಅತಯಂತ ಕೃಪ -ಕರುಣ ಗಳ ೂಂದಿಗ  ವಯವಹರಿಸ್ುತಿತದದರು. ಬಾಲಯದಲಿಲಯರ ಅವರ ತಪಶ್ಕ್ಶತ, ಆಚ್ರಣ  
ಹಾಗು ಅನುಷ್ಾಾನವ ೈಭವಗಳನುಾ ತಿಳಿದು ಪ್ಭಾವಿತರಾದ ನಮಗ  ಅವರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸ್ದಾ 
ಆಚಾಯಾಭಾವನ ಯರ ಪ್ಧಾನವಾಗಿ ಮ ಡುತಿತುತ. ಎಲಲ ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ-ಸ್ತಸಂದಭಾಗಳಲಿಲಯ  
ಹಷ್  ರಾನುಮಖರಾಗಿ, ಶ್ರಹಯಶರಷಾನನುಾ ದಿರಘಾವಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕ  ಂಡು ವ ರದ  ರಕತವಾಗಿ ಹಾರ ೈಸಿ 
ಆಶರವಾದಿಸ್ುತಿತದದರು. ನಮಮ ಪತೃವಯಾರ ಕಾಲಕ್ ರಪಗ  ರಷ್ಟಾಯಲಿಲ ಅನವಯಸ್ಲು ಬ್ರುವಾಗಲ ಲಾಲ, ಅವರ 
ಗೃಹಾಲಯದ ಅಚಾಾಮ ತಿಾಗಳಿಗ  ಹಾಗು ನಿತಯ ಶ್ರನಾರಸಿಂಹ-ಸ್ುದಶಾನ-ಯಜ್ಞಪುರುಷನಿಗ  ಸ್ಮಪಾಸಿದ 
ಪರಮಭ  ರಗಯವಾದ ನಿವ ರದನವನುಾ ತಂದು ನಮಮಲಲರಿಗ  ಪ್ಸಾದವಾಗಿ ವಿನಿಯರಗಿಸ್ುತಿತದದರು. 
“ಪರಸ್ಪರಂಭಾವಯಂತಂ” ಎಂಬ್ಂತ್  ಸಾವಮಿಯ ವಿಷಯದಲಿಲ ನಮಮ ತಂದ ಯವರಿಗ  ಅತಯಂತ ಹ ಮಮ, ಮಚ್ುಿಗ , 
ಆತಿೇಯತ್ , ಗಶರವ. ಸಾವಮಿಗಳೂ ನಮಮ ತಂದ ಯವರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಆಚಾಯಾಪ್ತಿಪತಿತ, ಪತೃಸ್ಮಾನ ಭಕ್ಶತ, 
ಅಭಿಮಾನ, ಗಶರವಗಳನಿಾಟ್ುಟಕ  ಂಡಿದದರು.  
 

ವ ೈರಾಗಯನಿಧಿಯಾಗಿ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ಸ್ವತಂತ್ಪರಕಾಲಮಠದಿವಾಯಸಾಿನವನಾಲಂಕರಿಸಿ, ಅಪಶರುಷ್ ರಯವಾದ 
ಶುದಧಸ್ತತವಮಯವಾದ ಪಾ್ಚಿರನವಾದ ಅನಪಾಯಪ್ಭ ಯಂದ ಕ ಡಿದ ಶ್ರಲಕ್ಷಿಮರಹಯಗಿ್ರವ 
ದಿವಯಮಂಗಳಸ್ವರ ಪವಿಗ್ಹದ ನಿತ್ಾಯರಾಧನ ಯನುಾ ನ ರವ ರರಿಸ್ುತಿತರುವ, ಪರಮವ ೈದಿಕ ಶ್ರವ ೈಷಣವ 
ಶ್ರಸ್ಂಪ್ದಾಯ  ಪ್ವತಾನವನುಾ ಮಾಡುತಿತರುವ, ಪೂವಾಾಚಾಯಾರುಗಳು ನಮಮಲಲರಿಗ  ತ್  ರರಿಸಿಕ  ಟ್ಟಟರುವ 
ತತತವ-ಹಿತ-ಪುರುಷ್ಾರ್ಾಗಳನುಾ ಉಪದ ರಶಸ್ುತಿತರುವ, ಸ್ಕಲಾತಮಗುಣ ಪಶಷೆಲಯವನುಾ ಹ  ಂದಿರುವ, ಅನುಷ್ಾಾನ 
ತತಪರರ , ವ ೈದುಷಯಸ್ಂಪನಾರ  ಆಗಿರುವ ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮರ ಶತ್ಾಭಿಷ್ ರಕ ಮಹ  ರತಸವ ವ ೈಭವವನುಾ 
ನ  ರಡಿ ಕಣುತಂಬಿಕ  ಳುೆವ ಸ್ದವಕಾಶ ನಮಗ  ದ  ರ ತಿರುವುದು ಅದ ಂತಹ ಅನುಗ್ಹ ವಿಶ ರಷ!  
 

“ದ ರವಮಿವ ಆಚಾಯಾಮುಪಾಸಿರತ”, “ಆಚಾಯಾಾದಿಹ ದ ೈವತ್ಾಂ ಸ್ಮಧಿಕಾಂ ಅನಾಯಂ ನ ಮನಾಯಮಹ ರ”, 
“ಗುರುಂ ಪ್ಕಾಶಯರತ್ ಧಿರಮಾನ್”, “ಗುರುಸಾಸಕ್ಾತ್ ಪರಬ್್ಹಮ” ಇತ್ಾಯದಿಯಾಗಿ ಶು್ತಿಸ್ೃತಿಗಳು 
ಪರಮಪುರುಷ್ಾರ್ಾವನುಾ ಹ  ಂದುವ ಮಾಗಾವನುಾ ಉಪದ ರಶಸ್ುವ ಸ್ದಾಚಾಯಾರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಅತಿ 
ಉತೃಷಟವಾಗಿ ನುಡಿದಿವ . ಇಂತಹ ಸ್ದಾಚಾಯಾರನುಾ ಸ್ವಾಕಾಲ-ಸ್ವಾಾವಸ ಿಗಳಲಿಲಯ  ನಮಮ 
ಧಾಯನಪರಂಪರ ಗಳಲಿಲ ನ ನ ದು, ಮನದಣಿದು ಕೃತ್ಾರ್ಾರಾಗಬ ರಕು. ಅವರ ಸ್ದುೆಣಗಳನುಾ ಹಾಡಿ-ಹ  ಗಳಿ-
ಕ  ಂಡಾಡಬ ರಕು. ಪರಮನಂತ್ ಯರ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ವ ೈಭವವೂ ಎಲ ಲಯಲಲದ ಸ್ಮುದ್ದಂತ್ . ಎಷುಟ ಬ್ರ ದು 
ಕ  ಂಡಾಡಿದರ  ಆಸ್ಮುದ್ದ ಎಲ ಲಯು ನಮಗ  ಗ  ರಚ್ರವಾಗುವುದಿಲಲ. ವ ರದಗಳ ರ “ಯತ್  ರ 
ವಾಚ  ರನಿವತಾಂತ್ ರ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವಂತ್  ನಾವು ನಮಮ ಆಚಾಯಾರನುಾ ಸ್ಂಪೂಣಾವಾಗಿ 
ಕ  ಂಡಾಡಲಾಗದ  ಹಿಂದಕ ೆ ಬ್ರಬ ರಕಷ್ ಟರ.  
 

ಧಮಾವನುಾ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದರ  ಆಧಮಾವು ನಮಮನುಾ ರಕ್ಷಿಸ್ುತತದ  ಎಂಬ್ಂತ್  ಧಮಾಾಚ್ರಣ ಯಲಿಲ ಕಷಟವಾಗದಂತ್  
ಧಮಾಸ್ ಕ್ಷ್ಮಗಳನ ಾಲಾಲಸ್ುಲಭವಾದ ಮಾತುಗಳಲಿಲ ಜ್  ರಡಿಸಿಕ  ಟ್ಟಟರುವವರು ನಮಮ ಆಚಾಯಾವಯಾರು. ಅವರ 
ಮಾತುಗಳು ಅಪಶರುಷ್ ರಯವ ೈಭವವುಳೆವೂ, ದ ೈವದತತವೂ, ಅಖಂಡವೂ, ಅನಂತವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು 
ಶು್ತಿಗಳಿಗ  ಸ್ಮಾನವಾಗಿದ . ಇವರ ಆದಶಾವು ಸ್ಮರ್ಾವಾದ ಸ್ಂದ ರಶವಾಗಿ ಪ್ತಿಯಂದ  ನಮಗ  
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ದಾರಿದಿರಪಗ ಯಂತಿದುದ ನಮಮ ಜರವನಕ ೆ ಬ ಳಕು ನಿರಡುತ್ಾತ ಇದ . ಪರಮಾತಮನ ಸ್ವರ ಪ, ರ ಪ, ಗುಣಗಳ 
ಅಧಯಯನ ಅನುಸ್ಂಧಾನಗಳನುಾ ಮಾಡುವುದು, ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ಅನುಗ್ಹಕ ೆ ಪಾತ್ರಾಗಿ ಸ್ಮಾಶ್ಯಣ 
ಮತುತ ಪ್ಪತಿತಗಳನುಾ ಅನುಷ್ಟಾಸಿ ಸ್ವಾದ ರಶ ಸ್ವಾಕಾಲ ಸ್ವಾಾವಸ ಿಗಳಲಿಲಯ  ಜತ್ ರಂದಿ್ಯರಾಗಿ ಆತಮ-
ಪರಮಾತಮ ಸ್ವರ ಪಜ್ಞಾನಾನುಸ್ಂಧಾನದ  ಂದಿಗ  ಪರಮಾತಮನನುಾ ಭಕ್ಶತಯಂದ ಸ್ಮರಿಸ್ುತತ ಧಾಯನಿಸ್ುತತ ಅವನಿಗ  
ಶರಣಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ರಹಿತರಾಗಿ ನಮಮ ಕತಾವಯ-ಕಮಾಗಳನುಾ ಫಲಾಸ್ಕತರಹಿತವಾಗಿ 
ಭಗವದಾರಾಧನರ ಪವಾಗಿ ಮಾಡಬ ರಕ ಂಬ್ುದ ರ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ಉಪದ ರಶ. 
  

ಸ್ ಯಾನ ಸ್ಮುಮಖದಲಿಲ ತ್ಾವರ ಯು ಅರಳುವಂತ್ , ಆಚಾಯಾರ ಂಬ್ ಸ್ ಯಾರ ಕಾಂತಿಯಂದ ಒಬ್ಬ 
ಜರವಾತಮನಲಿಲ ಜ್ಞಾನವ ಂಬ್ ನಳಿನವು ವಿಕಾಸ್ವಾಗುತತದ . ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ಉಪದ ರಶಗಳು ನಮಗ  ವಾಕ್ 
ಶುದಿಧಯನ ಾ ಹೃದಯಶುದಿಧಯನ ಾ ಅನುಗ್ಹಿಸ್ಲಿ. ನಮಮ ಕಣಿಣಗ  ಅವರ ಶ್ರಚ್ರಣಾರವಿಂದವು ಎಂದ ಂದಿಗ  
ರಕ್ಷ್ಕ ದಿರಪದಂತ್  ಬ ಳಗಲಿ. ನಮಮ ಸಾವಮಿಯ ಅನುಗ್ಹದಿಂದ ಮನ  ರಜ್ಞವಾದ ಬ್್ಹಮಜ್ಞಾನದ ಪ್ವಾಹವು 
ಮರುಳುಗಾಡಿನಂತಿರುವ ನಮಮ ಬ್ುದಿಧಯನುಾ ಬ್ಂದು ಸ ರರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪಾ್ಥ್ಾಸ  ರಣ. 
 

 ‘ದ ರಶಕ’ ಎಂಬ್ ನಿರುಪಾಧಿಕ ಶಬ್ದವನ ಾರ ತಮಗ  ನಾಮವನಾಾಗಿಸಿಕ  ಂಡ ವ ರದಾಂತ್ಾಚಾಯಾರಾದ 
ಶ್ರಮದ ವರಂಕಟ್ನಾರ್ರು, ಅವರು ರಚಿಸಿದ ನಾಯಸ್ವಿಂಶತಿಯಲಿಲ ಹ ರಳಿರುವ ಸ್ದಾಚಾರ ಲಕ್ಷ್ಣಗಳ ಲಲವನ ಾ 
ಪರಿಪೂಣಾವಾಗಿ ಹ  ಂದಿ ಶ ್ ರಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಬ ಳಗುತಿತರುವ ನಮಮ ಸಾವಮಿಯನುಾ, ದ ರಶಕರ ಆ 
ಸ್ ಕ್ಶತಯಂದಲ ರ ಹಾಡಿ ಕ  ಂಡಾಡಿ ನಮಮ ಧನಯತ್ ಯನುಾ ಸ್ಮಪಾಸಿಕ  ಳ ೂೆರಣ. 
 

ಸಿದಧಂ ಸ್ತಸಂಪ್ದಾಯಂ ಸಿಿರಧಿಯಮನಘಂ ಶ ್ ್ರತಿ್ಯಂ ಬ್್ಹಮನಿಷಾಂ 

ಸ್ತತವಸ್ಿಂ ಸ್ತಯವಾಚ್ಂ ಸ್ಮಯನಿಯತಯಾ ಸಾಧುವೃತ್ಾಾ ಸ್ಮರತಂ | 
ಡಂಭಾಸ್ ಯಾದಿಮುಕತಂ ಜತವಿಷಯಗಣಂ ದಿರಘಾಬ್ಂಧುಂ ದಯಾಳುಂ 

ಸಾಾಲಿತ್ ಯರ ಶಾಸಿತ್ಾರಂ ಸ್ವಪರಹಿತಪರಂ ದ ರಶಕಂ ಭ ಷುಣರಿರಪ ಸರತ್ || 
 

ನಮಮ ಆಚಾಯಾರು ವ ರದ  ರಕತವಾದ ನ ರು ವಷಾಗಳಕಾಲ ಅರ  ರಗಧೃಢಗಾತ್ದ  ಂದಿಗ  
ಸ್ತಸಂಪ್ದಾಯಸ ರವ ಯಲಿಲ ನಿರತರಾಗಿದುದ ಬ ಳಗಬ ರಕ ಂದ , ಆಚಾಯಾರ ವಿಭವಾವತ್ಾರದಲಿಲಯರ ಅವರ 
ಜನಮಶತಮಾನ  ರತಸವದ ವ ೈಭವವನ ಾ ಸ್ಹ ನಾವ ಲಲರ  ನ  ರಡಿ, ಕ  ಂಡಾಡಿ ಕೃತ್ಾರ್ಾರಾಗುವಂತ್  
ಅನುಗ್ಹಿಸ್ಬ ರಕ ಂದು, ಶ್ರಲಕ್ಷಿಮರಹಯಗಿ್ರವನ ಹಾಗು ಪೂವಾಾಚಾಯಾಪಾದುಕ ಗಳ ದಿವಯಸ್ನಿಾಧಿಗಳಲಿಲ 
ಅಂಜಲಿಬ್ದಧರಾಗಿ ನಿಂತು ಪಾ್ಥ್ಾಸ  ರಣ. ಆಚಾಯಾರ ವ ೈಭವವನುಾ ಯಾಾಶಕ್ಶತ ಅಕ್ಷ್ರಗಳಲಿಲ ಹಾಡಿ 
ಕ  ಂಡಾಡುವ  ಸ್ದವಕಾಶವನುಾ ಕರುಣಿಸಿದ ನನಾ ಆಚಾಯಾರ ಚ್ರಣಪಾದುಕ ಗಳಲಿಲ ಧನಯತ್ ಯನುಾ ಸ್ ಚಿಸ್ುತತ 
ಪೂವಾಾಚಾಯಾಪರಂಪರ ಯ ಸ್ಮರಣ ಯಂದಿಗ  ಅಂಜಲಿಬ್ದಧವಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷ್ರಮಾಲ ಯನುಾ ಅವರ 
ಶತ್ಾಭಿಷ್ ರಕಮಹ  ರತಸವಾಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಶ್ರಚ್ರಣಗಳಲಿಲ ಸ್ಮಪಾಸಿಕ  ಳುೆತಿತದ ದರನ . 
 

PÀ«vÁQðPÀ ¹AºÁAiÀÄ PÀ¯ÁåtUÀÄt±Á°£ÉÃ. ²æÃªÀÄvÉÃ ªÉÃAPÀmÉÃ±ÁAiÀÄ ªÉÃzÁAvÀ UÀÄgÀªÉÃ £ÀªÀÄB 

ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಬ್್ಹಮತಂತ್ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಯತಿರಂದ್ ಮಹಾ ದ ರಶಕಾಯ ನಮೀಃ 
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 

ನಮನ  
ಶ್ರಮತಿ ಎ.ಗಿರತ್ಾ ರಾಘವನ್ 

ಬ ಂಗಳೂರು  

 

ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಯತಿರಂದ್ ಮಹಾದ ರಶಕಾಯ ನಮೀಃ 
 

ನಮಿಸ್ುವ ಂ  ನಮಿಸ್ುವ ಂ  ಗುರುಗಳಡಿದಾವರ ಗ  
ಶ್ದ ಧ ಭಕ್ಶತಗಳಿಂದ  ಶರಬಾಗಿ  ನಮಿಸ್ುವ ಂ 

ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಯತಿವರರ 

ಸಿರಿಪಾದಯುಗಳವಂ ನಮ್ದಲಿ ಪೂಜಸ್ುತ ------ [೧] 
 

ನಮಮ ಶ್ರಗುರುವರರು  ಮಹಿಷ ರು  ರಾಜಗುರು 
ಲ  ರಕವನುದಧರಿಪ  ಲ  ರಕಪೂಜಯರು  ಇವರು 

ಜ್ಞಾನ ವ ೈರಾಗಯ ನಿಧಿ  ವಾತಸಲಯಪೂರಿತರು 

ಚ ರತನರ  ರಕ್ಷಿಸ್ುವ  ದಿರಕ್ ತ್  ಟ್ಟಟಹರು ------ [೨] 
 

ಶಷಯಕ  ರಟ್ಟಯ ಜ್ಞಾನವೃದಿಧಗ ರ ಶ್ಮಿಸ್ುವರು 
ಹಯವದನ  ಹ  ರಮಗಳ ಶ್ರಮಠದಿ ನಡ ಸ್ುವರು 

ಬ್್ಹಮ ತ್ ರಜಸಿಸನಿಂ ಮರ ವ ಗುರುವರರಿವರು 

ಎರಡು ದಶಕಕ  ಮಿರರಿ ಶ್ರಮಠದ ಸಾವಾಜ್ಞರು ------ [೩] 
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ಬ್ಡವ ಬ್ಲಿಲದನ ಂಬ್ ಜ್ಞಾನಿ-ಅಜ್ಞಾನಿ ಎಂಬ್ 
ಗುಣಯುಕತ ಗುಣರಹಿತನ ಂಬ್ ಭ ರದವ ರ ಇಲಲ 

ಶರಣು ಶರಣ ಂದು ಶರಣಾದ  ಜನರಿಗ  

ದ ರವನಲಿ ಭಿನಾವಿಸಿ ಸ್ದೆತಿಯ ಕರಣಿಸ್ುವ ಪೂಜಯರಿವರು ------ [೪] 
 

ಯತಿವರರು ತ್ಾವ ನಿಸಿ ಲಕ್ಷಿಮರಹಯಾಸ್ಯನಂ 
ಅನುದಿನಂ ಮೊರದದಿಂ  ಭಕ್ಶತಯಂದಚಿಾಸ್ುತ 
ಲ  ರಕ ಕಲಾಯಣಮಂ ಸಾಧಿಸಿಹ  ಪೂಜಯರಿಗ  

ಭಕ್ಶತಯಂ ನ ರಮದಿಂ ನಮಿಸ್ುವ  ನಮಿಸ್ುವ ಂ ------ [೫] 
 

ಇಂದು ಈ  ಸ್ುದಿನವು ಪೂಜಯಗುರುವರರ 
ಶುಭತಮದ  ಜನಮದುತಸವದ  ಸ್ಂಭ್ಮವು 

ಗುರುವರರ ಪದಕಮಲಗಳ ಭಕ್ಶತಕುಸ್ುಮಗಳಿಂದ 

ಅಚ್ಾನ ಯಗ ೈಯುತತ  ನಮಿಸ್ುವ ಂ  ನಮಿಸ್ುವ ಂ ------ [೬] 
 

ಭಕ್ಶತ ಶ್ದ ಧಗಳಿಂದ  ತಲ ಬಾಗಿ  ನಮಿಸ್ುತಲಿ 
ಕರಗಳಂ  ಮುಗಿಯುತಲಿ  ಅವರ ಕರುಣ ಯ ನ  ರಟ್ 

ನಮಮನ ಂದಿಗ   ಸ್ಲಹ ನುಾತ ಬ ರಡಿ 

ಗುರುಗಳಡಿದಾವರ ಗ   ಸ್ಂತತಂ  ಪೂಜಪ ವು ------ [೭] 
 

ಜಯಮಕ ೆ  ಜಯಮಕ ೆ  ಲಕ್ಷಿಮರಹಯಾಸ್ಯನಿಗ  
ಜಯಮಕ ೆ  ಜಯಮಕ ೆ   ಶ್ರಮಠದ ಗುರುಗಳಿಗ  
ಜಯಮಕ ೆ  ಜಯಮಕ ೆ    ಗುರುಪರಂಪರ ಗ ಲಾಲ 

ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಯತಿವರಗ  
ಜಯಮಕ ೆ  ಜಯಮಕ ೆ  ಸ್ಕಲಕಾಲದ  ಳು  
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 

"ಶ್ರೀ ಭಾಷಾ"  ಮಹ್ಾಗರಂರ್ದ  ಮಂಗಳ ಶೆ್ ಿೀಕದ ವೆೈಭವ  
ಶ್ರಮತಿ ಎ.ಗಿರತ್ಾ ರಾಘವನ್ 

ಬ ಂಗಳೂರು  

 
ನಮಮ ಪೂಜಯ ತಂದ ಯವರಾದ  ಆಚಾಯಾ ವಿದಾವನ್  ಅನಂತರಂಗಾಚಾಯಾರು  ಎಂತಹ  
ಗಹನ,ಗಂಭಿರರ,ಕಠನವಾದ  ವಿಷಯಗಳನ ಾ ಇದು ಇಷುಟ ಸ್ರಳವಾದುದ ರ ಎಂದು ಶಷಯರು 
ಆಶಿಯಾಪಡುವರಿರತಿಯಲಿಲ  ಭ  ರಧಿಸ್ುತಿತದುದದು ಎಲಲರಿಗ  ತಿಳಿದಿರುವ   ಸ್ತಯ.ಅವರು ಶ್ರ ಭಾಷಯ ಮಹಾಗ್ಂರ್ದ  
ಸ್ತ್ಾೆಲಕ್ ರಪ ನಮಗ   ನಡ ಸಿದ  ಸ್ಮಯದಲಿಲ  ಅವರು  ಅನಾರ  ರಗಯದಿಂದ  ನರಳುತಿತದದರ   
ವಯರವೃದಧರಾಗಿದದರ   ಜ್ಞಾನದಿಂದ  ಪ್ಜವಲಿಸ್ುತ್ಾತ ಸ್ದಾ ಮಂದಹಾಸ್ದ  ಡನ  ತತವಗಳನುಾ  ಅವರದ ರ ಆದ 
ವಿಶಷಟರಿರತಿಯಲಿಲ  ಬ  ರಧಿಸ್ುತಿತದದರು. 
 
ಅವರು ನಮಮ  ಆಚಾಯಾರು  ಭಗವಾನ್  ಭಾಷಯಕಾರರು  ಶ್ರಭಾಷಯದ ಮಂಗಳ ಶ ್ ಲರಕದಲಿಲ  ನಾಲುೆ 
ಸಾಲುಗಳಲಿಲ ಸ್ಂಪೂಣಾ ಗ್ಂರ್ದ ಎಲಾಲ ವಿಷಯಗಳನುಾ ಅಡಗಿಸಿ  ತಿಳಿಸಿರುವ  ಆಚಾಯಾರ  ಅತಯದುುತ  
ಅತಯತಿಶಯ  ಪಾಂಡಿತಯ,ಸಾಮರ್ಯಾ, ಕಶಶಲಯವನುಾ ನಮಗ  ಅಷ್ ಟರ ಅದುುತವಾಗಿ   ವಿವರಿಸ್ುತಿತದದರು.ಅದು ನನಾ  
ಮನಸಿಸನಲಿಲ ಅಚ್ಿಳಿಯದ ರ ನಿಂತಿದ . 
 
ಇಂದು ನಮಮ ಆಚಾಯಾರಾದ ಶ್ರ ಶ್ರ  ಶ್ರ ವಾಗಿರಶ ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಯತಿವಯಾರ ಶುಭತಮದ 
ಜನಮದಿನ  ರತಸವದಂದು ಆಚಾಯಾರು ಭಗವಾನ್ ಭಾಷಯಕಾರರ ಪರಂಪರ ಯಲಿಲ ಬ್ಂದು ಅವರ ಎಲಾಲ 
ಕಲಾಯಣಗುಣಗಳು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ಶತ ವ ೈರಾಗಯಗಳ ಪ್ತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಆರಾಧಿಸ್ುತಿತದದ ಶ್ರ ಲಕ್ಷಿಮರಹಯಾಸ್ಯನನುಾ 
ಅವರಂತ್ ಯರ  ಭಕ್ಶತಯಂದ ಮೊರದದಿಂದ ಆರಾಧಿಸ್ುತಿತರುವ ನಮಮ ಪೂಜಯ ಆಚಾಯಾರ ಪದಕಮಲಗಳಲಿಲ ನನಾ 
ಈ ”ಶ್ರ ಭಾಷಯ ಮಹಾಗ್ಂರ್ದ ಮಂಗಳಶ ್ ಲರಕದ ವ ೈಭವ” ಎನುಾವ ಲ ರಖನವನುಾ ಭಕ್ಶತಯಂದ 
ಸ್ಮಪಾಸ್ುತಿತದ ದರನ .  
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"ಶ್ರೀ ಭಾಷಾ"  ಮಹ್ಾಗರಂರ್ದ  ಮಂಗಳ ಶೆ್ ಿೀಕದ ವೆೈಭವ 
 

ಅಖಲ ಭುವನ ಜನಮ ಸ ಿರಮ ಭಂಗಾದಿ ಲಿರಲ  
ವಿನತ ವಿವಿಧ  ಭ ತ ವಾ್ತ ರಕ್ ೈಕ ದಿರಕ್ ರ| 
ಶು್ತಿ ಶರಸಿ ವಿದಿರಪ ತರ ಬ್್ಹಮಣಿ  ಶ್ರನಿವಾಸ ರ 

ಭವತು ಮಮ ಪರಸಿಮನ್ ಶ ರಮುಷ್ಟರ ಭಕ್ಶತರ ಪಾ|| 
 
"ಶ್ರ ಭಾಷಯ" ಮಹಾಗ್ಂರ್ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯವನುಾ ಪ್ತಿಪಾದಿಸ್ುವುದರಿಂದ ಸ್ದಾ ಸ್ವಾದಾ 
ಅನುಭವಿಸ್ಬ ರಕಾದಂತಹ ರಸ್ಮಯವಾದ ವಿಷಯ.ಭಗವನಾಾಮ,ಭಗವದಿವಚಾರ ವಿವ ರಚ್ನ ,ಭಗವತ್ಾಾಪತಗ  
ಕಾರಣವಾದುದುರಿಂದ ಅತಯಂತ ಸಾವದುವಾದುದು."ವಾಸ್ುದ ರವ" ಎಂಬ್ ಜಪ ಮುಕ್ಶತ ಬಿರಜ,ಮೊರಕ್ಷ್ಕ ೆ 
ಕಾರಣವಾದುದು.ಅದಕ್ಶೆಂತ ಉತತಮವಾದುದು ಇನ  ಾಂದಿಲಲ.ಇದನುಾ ಎಲಲರ  ಅನುಭವಿಸ್ಬ ರಕ ಂಬ್ುದು 
ಭಗವಾನ್ ರಾಮಾನುಜರ  ಪಾ್ರ್ಾನ . 
 
ಉಪನಿಷತುತಗಳಿಗ  ವಿವಿಧವಾಗಿ ಅರ್ಾಗಳನುಾ ಮಾಡುತಿತದದರು.ಆ ಎಲಾಲಉಪನಿಷತುತಗಳನುಾ ಕ ಲಂಕಷವಾಗಿ 
ಅಧಯಯನ ಮಾಡಿ,ಸ್ಂದ ರಹಗಳ ಲ ಲಲಿಲ ಇದ ಯರ ಅವುಗಳನ ಾಲಾಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ ೆ ಸಾರಭ ತವಾದ 
ಅರ್ಾವನುಾ ಸಾಿಪನ  ಮಾಡಿದವರು ಬಾದರಾಯಣ ವಾಯಸ್ರು.ಹಿಂದ  ಇನ ಾ ಅನ ರಕರು ಬ್್ಹಮಸ್ ತ್ಗಳನುಾ 
ಮಾಡಿದಾದರ ,ಆದರ  ಅದು  ಯಾವುದ  ಈಗ ನಮಗ  ಲಭಯವಾಗಿಲಲ.ಆದುದರಿಂದ ಬ್್ಹಮಸ್ ತ್ವ ಂದರ  
ಬಾದರಾಯಣ ಬ್್ಹಮಸ್ ತ್."ಅಾಾತ್  ರ ಬ್್ಹಮ ಜಜ್ಞಾಸ್" ಎಂದು ಪಾ್ರಂಭವಾಗಿ "ಅನಾವೃತಿತೀಃ ಶಬಾದತ್ 
ಅನಾವೃತಿೀಃ ಶಬಾದತ್" ಎಂದು ಐದು ನ ರ ನಲವತ್ ೈದು ಸ್ ತ್ಗಳು ಬ್ರುತತವ . ಇವುಗಳಿಗ  ಏನ ರನು 
ಸ್ಂದ ರಹಗಳು ಬ್ರಬ್ಹುದ  ರ ಅದ ಲಲವನ ಾ ಅವರು ತ್ ಗ ದು ಕ  ಟ್ಟಟದಾದರ . ಇದು ಬಿಟ್ುಟ ಬ ರರ    ಯಾವುದಾದರ  
ಸ್ಂದ ರಹ ಬ್ರಬ್ಹುದ ಂದು ಇದುವರ ಗ  ಯಾರಿಗ  ತಿಳಿಸ್ಲಾಗಿಲಲ.ಅಷುಟ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಪರಿಶರಲನ  ಮಾಡಿ ಎಲಾಲ 
ಸ್ಂದ ರಹಗಳನುಾ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದಾದರ .ಅದಕ ೆ "ನಯಸ್ ತ್" ವ ಂದ  ಹ ಸ್ರು.ಪರಬ್್ಹಮವನುಾ ವಿಚಾರ 
ಮಾಡುವುದರಿಂದ  "ಬ್್ಹಮ ಸ್ ತ್" ವ ಂದ  ಹ ಸ್ರು."ಶಾರಿರರಿಕ ಸ್ ತ್"ವ ಂದ  ಹ ಸ್ರು.ಕಾರಣ "ಶಾರಿರರೀಃ 
ಪರಮಾತ್ಾಮ ತತ್ ಪ್ತಿಪಾದಕಂ ಶಾಸ್ರಂ ಶಾರಿರರಕ ಶಾಸ್ರಂ". 
ಇದನುಾ ನಾಲುೆ ಅಧಾಯಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಾದರ . 
೧] ಸ್ಮನವಯ ಅಧಾಯಯ 
೨] ಅವಿರ  ರಧ ಅಧಾಯಯ 
೩] ಸಾಧನಾಧಾಯಯ 
೪] ಫಲಾಧಾಯಯ 
 
ಒಂದ  ಂದು ಅಧಾಯಯದಲ ಲ ನಾಲುೆ ಪಾದಗಳು[ಭಾಗಗಳು].ಒಂದ  ಂದು ಪಾದದಲ ಲ ಅನ ರಕ ವಿಧವಾದ 
ಸ್ ತ್ಗಳು.ಆ ಸ್ ತ್ಗಳು ಸ ರರಿ ಸ ರರಿ ಒಂದ  ಂದು ಅಧಿಕರಣಗಳಾಗಿವ .[ಅಧಿಕರಣ ಎಂದರ  ವಿಷಯ] 
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ಒಂದು ವಿಷಯ.ಅದಕ ೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕಯ.ಒಂದ  ಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ ಲ ಅದರ ಮರಲ  ಬ್ರುವ 
ಸ್ಂದ ರಹಗಳನ ಾಲಾಲ ತ್ ಗ ದು,ಸ್ಂದ ರಹ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕಯದ ಅರ್ಾವನುಾ ನಿಶಿಯ ಮಾಡಿ 
ಹ ರಳಿದಾದರ . 
 
ಸ್ಮನವಯ ಅಧಾಯಯ --ಜಗತ್ಾೆರಣವ ರನ ಂಬ್ುದಕ ೆ ಉಪನಿಷತಿತನಲಿಲ ಒಂದ  ಂದು ಕಡ  ಒಂದ  ಂದು  ಹ ಸ್ರನುಾ 
ಹ ರಳಿದಾದರ . ಒಂದು ಕಡ  ಸ್ತ್ ಎನುಾತ್ಾತರ ,ಜ್  ಯರತಿ ಎನುಾತ್ಾತರ ,ಆಕಾಶೀಃ,ದಹರೀಃ,ಎಂದ ಲಾಲ ಬ್ರುತತದ .ಎಲಾಲ 
ಯಾರನುಾ ಹ ರಳುತತದ  ಎಂದರ  ಬ ರರ  ಬ ರರ  ಹ ಸ್ರಿನಿಂದ  ಯಾರನುಾ ಹ ರಳಿದಾದರ  ರ ಅದು ಅವನ ತತತವ ಅದ ರ 
ಪರಬ್್ಹಮವಸ್ುತ  "ಶ್ರ ಮನಾಾರಾಯಣ" ಎಂದು ಮೊದಲನ ಯ ಅಧಾಯಯದಲಿಲ ಹ ರಳುತ್ಾತರ . 
ಶ್ರ ಭಾಷಯ ಗ್ಂರ್ವನುಾ ರಾಮಾನುಜರು ರಚಿಸಿದ ಕಾರಣ -- ಯಾಮುನಾಚಾಯಾರಿಗ  ಮ ರು ಅಪ ರಕ್ ಗಳಿದದವು. 
೧] ಬ್್ಹಮ ಸ್ ತ್ಗಳಿಗ  ವಿಶಷ್ಾಟದ ವೈತ  ಪರವಾಗಿ ಭಾಷಯ ಬ್ರ ಯಬ ರಕ ಂಬ್ುದು, 
೨] ವಾಯಸ್ರ ಸ್ಹಸ್್ನಾಮಕ ೆ ಭಾಷಯ ಬ್ರ ಯಬ ರಕ ಂಬ್ುದು--ಅದನುಾ ಪರಾಶರ ಭಟ್ಟರಿಂದ"ಸ್ಹಸ್್ ನಾಮ ಭಾಷಯ" 
ರಚ್ನ  ಮಾಡಿಸಿದರು. 
೩] ಆಳಾವರುಗಳ ಶ್ರ ಸ್ ಕ್ಶತ ಗಳಿಗ  ಒಂದು  ಗ್ಂರ್ ನಿಮಾಾಣ ಮಾಡಬ ರಕ ಂಬ್ುದು.ಅದನುಾ ತಿರುಕುೆರುಹ ೈ 
ಪಳಾೆನ್ ಅವರಿಂದ "ಆರಾಯರಪಪಡಿ" ಯ ರಚ್ನ  ಮಾಡಿಸಿದರು. 
ಬ್್ಹಮ ಸ್ ತ್ಗಳಿಗ  ಭಾಷಯವನುಾ ಸಾವಮಿ ರಾಮಾನುಜರು ತ್ಾವ ರ ರಚಿಸಿದರು.ಬ್್ಹಮ ಸ್ ತ್ಗಳ ವಿಷಯ ಅತಯಂತ 
ಗಂಭಿರರವಾಗಿರುವುದುರಿಂದ ಆ  ಗಾಢವಾದ ವಿಷಯವನುಾ ಸ್ದಾ ಸ್ವಾದಾ ವಿಚಾರಮಾಡಿ ಮನಸಿಸಗ  
ತಂದುಕ  ಂಡು ನಿಶಿಯ ಮಾಡಿಕ  ಳೆಬ ರಕು.ಹಾಗ  ಮಾಡಲು ಭಗವತ್ ಬ  ರಧಾಯನರ  ಬ್್ಹಮಸ್ ತ್ ಬ್ಹಳ 
ವಿಸಿತರಣಾವಾದುದು. ಆ ಅರಣಯದಲಿಲ  ಪ್ವ ರಶಸಿದರ  ಹ  ರಗ  ಬ್ರುವುದ ರ ಕಷಟ.  
 
ಹಿಂದಿನ  ಮುಂದಿನ ವಾಕಯಗಳು ತಿಳಿಯುವುದಿಲಲ. ಉಳಿದ ಪೂವಾಾಚಾಯಾರು [ಟ್ಂಕ,ದ್ಮಿಡ,ಭಾರುಚಿ 
ಮುಂತ್ಾದವರು] ಬ್ಹಳ ಸ್ಂಗ್ಹವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಅತಿ ಸ್ಂಗ್ಹವಾದರ  ಅರ್ಾವಾಗುವುದಿಲಲ. ಆದುದರಿಂದ ಅತಿ 
ವಿಸಾತರವಿಲಲದ  ಅತಿ ಸ್ಂಗ್ಹವಿಲಲದ  ಮಾಡಬ ರಕಾದ ಅವಶಯಕತ್  ಇದುದದುರಿಂದ ಈ ಗ್ಂರ್ವನುಾ ತ್ಾವು 
ರಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೂಜಯ ರಾಮಾನುಜ್ಾಚಾಯಾರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ಾತರ .ಪೂವಾಾಚಾಯಾರ ಅಭಿಪಾ್ಯಗಳಿಗ  
ಅನುಗುಣದಂತ್  ಸ್ ತ್ಾ್ಕ್ಷ್ರಗಳಿಗ [ಅಕ್ಷ್ರ ಎಂದರ  ಪ್ಕೃತಿ--ಪ್ತಯಯ] ಅರ್ಾವನುಾ ಅವರ ಅಭಿಪಾ್ಯಗಳಿಗ  
ಸ್ವಲಪವೂ ವಯತ್ಾಯಸ್ವಾಗದಂತ್  ನಿವಾಾಹಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾದರ . 
 
ಎಲಾಲ ದಶಾನಗಳನ ಾ ಪೂಣಾವಾಗಿ ಅವಗಾಹನ ಮಾಡಿ ತತತವವ ಲಾಲ ತಿಳಿದು ಸ್ ತ್ಗಳಿಗ  ಪರಸ್ಪರ 
ವಿರ  ರಧವಿಲಲದ ಹಾಗ ,ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕಯಗಳಿಗ  ಪರಸ್ಪರ ವಿರ  ರಧವಿಲಲದ ಹಾಗ ,ಪುರಾಣವಾಕಯಗಳಿಗ  ಪರಸ್ಪರ 
ವಿರ  ರಧವಿಲಲಧ ಹಾಗ ,ಎಲಲವನ ಾ ಸ್ಮನವಯ ಮಾಡಿ ಅರ್ಾನಿಶಿಯ ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ವ ೈಶಷಟಯ.ಸ್ಗುಣ 
ವಾಕಯ,ನಿಗುಾಣ ವಾಕಯಗಳಲಿಲ ಒಂದು ನಾಲುೆ ನಿಗುಾಣ ವಾಕಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಗುಣವಾಕಯಗಳನುಾ 
ಪರಿತ್ಾಯಗ ಮಾಡುವುದು  ನಾಯಯವಲಲವ ಂಬ್ುದು ರಾಮಾನುಜರ ನಿಶಿಯ.ಒಂದು  ಶು್ತಿಗ  ಒಂದು ಶು್ತಿ 
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ವಿರ  ರಧವಲಲ. ಅದನುಾ ತ್ ಗ ದು ತ್  ರರಿಸಿದಾದರ .ಅದು ರಾಮಾನುಜರ ಕ್ಮ. ಎಲಾಲ ಶು್ತಿ ವಾಕಯಗಳಿಗ  
ಮುಖ್ಾಯರ್ಾವ ರ ಮುಖಯ ಗಶಣಾರ್ಾವಲಲ. 
 
ಸಾವಮಿ ವ ರದಾಂತದ ರಶಕರು ಈ ಶ್ರಭಾಷಯವನುಾ ಮ ವತುತ ಬಾರಿ ಪ್ವಚ್ನ ಮಾಡಿರುತ್ಾತರ .ಅದನುಾ ಅವರ ರ 
ಬ್ಹಳ ಸ್ಂತ್  ರಷದಿಂದ ಹ ಮಮಯಂದ ಸ್ಂಕಲಪ ಸ್ ಯರಾದಯದಲಿಲ ತಿಳಿಸಿರುತ್ಾತರ . ಪೂವಾಾಚಾಯಾರು 
ಮೊರಕ್ಷ್ಕ ೆ ನ ರರವಾದ ದಾರಿ"ಮುಕ್ಶತ ಘಂಟಾಪರ್"ವನುಾ ತ್  ರರಿಸಿಕ  ಟ್ಟರು.ವಿವಿಧ ಕುದೃಷ್ಟಟ ಮತಗಳ ನ ರಾರು 
ದುವಾಚ್ನಗಳಿಂದ ಆ ದಾರಿಗ  ಎಷ್  ಟರ ಕಂಟ್ಕಗಳು ಬ್ಂದವು.ಆ ರಿರತಿ ಲ  ರಕದ ಜನರಿಗ ಲಾಲ ಮೊರಹ 
ಉಂಟಾದಾಗ "ಸ್ತ್--ಅಸ್ತ್" ವಿವ ರಚ್ನಾ ಚ್ತುರರಾದ ರಾಮಾನುಜ್ಾಚಾಯಾರು ಲ  ರಕವನುಾ ಉಜೆರವನ 
ಮಾಡಲು ಪೂವಾಾಚಾಯಾರು ತ್  ರರಿಸಿದ ಪಾ್ಚಿರನವಾದ ಆ ಮತವ ರ ಸ್ಮಿರಚಿರನವ ಂದು ತ್  ರರಿಸ್ಲು ಆ 
ಕಂಟ್ಕಗಳನುಾ ಹ  ರಗಲಾಡಿಸಿ, ಸ್ಂಸಾರದಲಿಲ ಭಯಪಟ್ುಟ ಪರಮಪುರುಷ್ಾರ್ಾವನುಾ  ಅಪ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಜನಗಳಿಗ  
ಅವರನುಾ  ಕೃತ್ಾರ್ಾರಾಗಿಸ್ಲು ಅವರ ಅದೃಷಟ ವ ೈಭವ ಆವಿಭಾಾವವಾಗುವಂತ್  ಮಾಡಲು ಶಾರಿರರಿಕ 
ಶಾಸ್ರ- ಬಾದರಾಯಣರ ಸ್ ತ್ಗಳಿಗ  ವಾಯಖ್ಾಯನವನುಾ ರಚಿಸಿದರು. 
 

"ಅಖಲ ಭುವನ ಜನಮ ಸ ಿರಮ ಭಂಗಾದಿ ಲಿರಲ  
ವಿನತ ವಿವಿಧ ಭ ತ ವಾ್ತ ರಕ್ ೈಕ ದಿರಕ್ | 

ಶು್ತಿ ಶರಸಿ ವಿದಿರಪ ತರ ಬ್್ಹಮಣಿ ಶ್ರನಿವಾಸ ರ 
ಭವತು ಮಮ ಪರಸಿಮನ್ ಶ ರಮುಷ್ಟರ ಭಕ್ಶತರ ಪಾ|| 

 
ಈ ಮಂಗಳ ಶ ್ ಲರಕವನುಾ "ಶಶ್ತಂ ಮಂಗಳಂ"--ಶು್ತಿಗ  ಸ್ಂಬ್ಂಧಪಟ್ಟ ಮಂಗಳ ಎಂದಿದಾದರ . ಈ ಮಂಗಳ 
ಶ ್ ಲರಕವನುಾ ಏಕ  ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಅರ್ಾವ ರನು ಎನುಾವುದನುಾ ವಿಸಾತರವಾಗಿ ಹ ರಳಿದಾದರ .ಈ ಶ ್ ಲರಕದ 
ಅರ್ಾವನುಾ ನಾವು ತಿಳಿದುಕ  ಂಡರ  ಅದರಲಿಲ ಸಿದಾಧಂತದ ಸ್ವರ ಪವ ಲಾಲ ಬ್ರುತತದ ."ಪ್ಮರಯ" ಏನು 
ಎನುಾವುದನ ಾಲಾಲ ಈ ಶ ್ ಲರಕದಲಿಲ ಹ ರಳಿದಾದರ .[ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನುಾ ತಿಳಿದರ  ನಾವು ಈ ಸ್ಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ  
ಹ  ಂದುತ್ ತರವ ಯರ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವನುಾ ತಿಳಿಯದಿದದರ  ಭ್ಮಯಲಿಲ ಬಿದುದ ನಾವು ಸ್ಂಸಾರದಲಿಲ ಬಿರಳುತ್ ತರವ ಯರ 
ಆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ಮರಯ.] 
 
ಒಂದು ಮಹಾಗ್ಂರ್ಕ ೆ ಮಂಗಳವನುಾ ಏಕ  ಮಾಡಬ ರಕ ಂದರ ,"ನಿವಿಾಘಾರನ  ಪರಿಸ್ಮಾಪಾರ್ಾಂ"---ಆರಂಭ 
ಮಾಡಿದ ಪ್ಬ್ಂಧ ಒಂದು ವಿಘಾವಿಲಲದ  ಪರಿಸ್ಮಾಪತ ಆಗಬ ರಕು. 
"ಪ್ಚ್ಯ ಗಮನಾರ್ಾಂ"--ಅರ್ಾಗಳು ಪುಷೆಳವಾಗಿ ಬ್ರಬ ರಕು. 
"ಸ್ೃತ್ಾಯಚಾರ ಸಿದಧಂ"---ಸ್ೃತಿಯಲಿಲ ಹ ರಳಿರುವಂತ್  ಶಷಯರಿಗ  ಶಕ್ಷ್ಣ ನಿರಡಲು ಆಚಾಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂತ್  
ತ್ಾವೂ ಈ ರಿರತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಾ್ರ್ಾನ  ಮಾಡಿ ಆರಂಭಿಸ್ಬ ರಕ ಂಬ್ ಶಕ್ಷ್ಣವನುಾ ಶಷಯರಿಗ  ನಿರಡಲು "ಇಷಟ 
ದ ರವತ್  ರಪಾಸ್ನ ರ ಪಂ"---ಇಷಟದ ರವತ್  ಉಪಾಸ್ನ  [ಶ್ರನಿವಾಸ್ ಇಷಟದ ರವತ್ ] 
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ಮಂಗಳಶ ್ ಲರಕದಲಿಲ ಭಾಷಯದ ವಿಷಯವ ರನ ಂದು ನಿದ ರಾಶ ಮಾಡಿದಾದರ .ಒಳ ೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬ್ 
ಆಶರವಾಚ್ನ,ವಿನತ-ಭಕ್ಶತರ ಪ ಎಂದು ಹ ರಳಿರುವುದರಿಂದ ಭಗವದಿವಷಯದಲಿಲ ಪ್ಹಿವರಭಾವ, ಪ್ಣತಿೀಃ--
ನಮಸಾೆರ.  
 
ಆಶರವಾಸ್ುತ ನಿದ ರಾಶೀಃ ನಮಸಾೆರಗಳನುಾ ಮಾಡಿದಾದರ . 

"ಅಖಲ  ಭುವನ ಜನಮ ಸ ಿರಮ ಭಂಗಾದಿ ಲಿರಲ  
ವಿನತ ವಿವಿಧ ಭ ತ ವಾ್ತ ರಕ್ ೈಕ ದಿರಕ್ |" 

ಅಷಟರಲಿಲ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಧಾಯಯದ ಅರ್ಾವ ಲಾಲ ನಿರ ಪಸಿದ . ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲಿಲ ಮುಂದ  ಬ್ರುವ 
ಅಧಾಯಯದ ಅರ್ಾಗಳ ಲಾಲ ಉಪಾಯ,ಫಲ,ಸಾಧನ ಯನುಾ ಹ ರಳಲಾಗಿದ .ಮೊದಲು ಸ್ಮನವಯ,ಅವಿರ  ರಧ 
ಅಧಾಯಯಗಳ ಅರ್ಾಗಳನುಾ ಪ್ತಿಪಾದನ  ಮಾಡಿದಾದರ . 
 
"ಅಖಲ  ಭುವನ ಜನಮ ಸ ಿರಮ ಭಂಗಾದಿ ಲಿರಲ ರ,ವಿನತ  ವಿವಿಧ ಭ ತ ವಾ್ತ ರಕ್ ೈಕ ದಿರಕ್ ರ,ಶು್ತಿ ಶರಸಿ 
ವಿದಿರಪ ತರ,ಬ್್ಹಮಣಿ ಶ್ರನಿವಾಸ ರ,ಪರಸಿಮನ್"  ಈ ಐದು ಶಬ್ದಗಳೂ ಸ್ಪತಮಿರ ವಿಭಕ್ಶತ ಯಲಿಲವ .ಸ್ಪತಮಿರ ವಿಭಕ್ಶತ 
ಯಲಿಲರುವುದ ಲಾಲ ಪರಬ್್ಹಮ ಸ್ವರ ಪವನುಾ ತಿಳಿಸ್ುತತದ .ಪರಬ್್ಹಮ ಸ್ವರ ಪವು ಎಂತಹುದ ಂದರ  ಶು್ತ್ ಯೈಕ 
ಸ್ಮಧಿಗಮಯವಾದುದು, ಸ್ಕಲ ಗುಣ ಪರಿಪೂಣಾವಾದುದು,ಸ್ೃಷ್ಟಟ ಸಿತಿಿ ಲಯ ಕಾಯಾಗಳನ ಾಲಾಲ 
ಮಾಡುವಂತಹುದು,ಅದು ಶ್ರನಿವಾಸ್ರ ಪವಾದುದು.ಸ್ಪತಮಿರ ವಿಭಕ್ಶತಯಲಿಲ ಹ ರಳಿರುವುದ ಲಾಲ 
ಸಿದ  ಧರಪಾಯ,ಉಪ ರಯ.ನಾವು ಪಡ ಯಬ ರಕಾದ ವಸ್ುತ. 
 
ಒಂದ  ಂದು ಪದವನುಾ ನ  ರಡಿದರ , ಅಖಲ ಭುವನಂ----"ಭುವನಂ" ಎನುಾವುದು ಸ್ಕಲದ ರಶ ಕಾಲದಲಿಲ ಇರುವ 
ಎಲಾಲ ಬ್್ಹಾಂಡ ಸ್ಮ ಹ.ಇತರರು ಚ್ತುಮುಾಖ ಬ್್ಹಮ,ದಕ್ಷ್ ಪ್ಜ್ಾಪತಿ  ಮುಂತ್ಾದವರು ಇವನ 
ನಿದ ರಾಶನದಂತ್   ಯಾವುದಾದರ  ಒಂದ  ಂದು ಅಂಡವನುಾ ಮಾಡಬ್ಹುದ ರ ಹ  ರತು ಎಲಲವನ ಾ ಮಾಡಲು 
ಅವರು ಯಾರಿಗ  ಸಾಧಯವಿಲಲ. ಅದು ಪರಬ್್ಹಮ ಸ್ವರ ಪ. "ಅಖಲಂ"--"ಖಲಂ ನಾಸಿತ ಇತಿ ಅಖಲಂ" ಖಲಂ 
ಎಂದರ  ಬಿಟ್ುಟ ಹ  ರಗುವುದು,ಎಂದರ  ಇವನ ಸ್ೃಷ್ಟಟ ವಾಯಪಾರಕ ೆ ವಿಷಯವಾಗದ ರ ಇರುವುದು ಯಾವುದ  ಇಲಲ. 
ಎಲಾಲ ಅವನಿಂದಲ ರ ಆಗುವಂತಹುದು. ಇಲಿಲ ಸ್ಕಲಂ ಎಂದು ಹ ರಳಬ್ಹುದಿತುತ. "ಅಖಲಂ" ಎಂದು ಏಕ  
ಹ ರಳಿದರ ಂದರ , "ಸ್ಕಲಂ" ಎಂದರ  ಎಲಾಲ ಎಂದರ್ಾ. "ಅಖಲಂ" ಎಂದರ  ವಿಷಯವಾಗದ ರ ಇರುವುದು  
ಯಾವುದ  ಇಲಲ ಎಂದರ್ಾ. "ನಿಖಲಂ" ಎಂದರ  ನಿಷ್ ರದಾರ್ಾವಾಗುತತದ  ಹ ರಳಬ್ಹುದಿತತಲಾಲ ಎಂದರ  "ಅ" 
ಎಂದು ಅವರು ಆರಂಭಮಾಡಲು ಕಾರಣ "ಅ" ಇತಿ ಭಗವತ್  ರ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಪ್ರ್ಮಾಭಿಧಾನಂ----
ಭಗವದಾವಚ್ಕ, ವಿಷುಣವಾಚ್ಕ. "ಅ" ಎಂದರ  "ಅವತಿ"[ರಕ್ಷ್ತಿ] ಎಂದರ್ಾ. "ಅ" ಕಾರ ಮಾಂಗಳಕ. ಅತಯಂತ 
ಮಂಗಳಕರವಾದುದು. 
 
"ಅ" ಕಾರದಲಿಲ ಸ್ವಾ ಅಷ್ಾಟಕ್ಷ್ರ  ಅಂತಸ್ಿ. "ಅಖಲ" ಎಂದರ  ಚಿತ್ ಅಚಿತ್ ಎಲಾಲ ಸ ರರಿದ . 
"ಜನಮ"--ಸ್ೃಷ್ಟಟ ಮ ರು ವಿಧವಾದುದು ೧]ನಿತಯ ೨]ನ ೈಮಿತಿತಕ ೩]ಪಾ್ಕೃತ ಸ್ೃಷ್ಟಟ. 
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"ಸ ಿರಮಾ"--ಸಿಿತಿ-- ರಕ್ಷ್ಣ  ಮಾಡುವವನು.ಹ ರಗ  ರಕ್ಷ್ಣ  ಮಾಡುತ್ಾತನ ಂದರ  ಅದರ ಒಳಗ  ತ್ಾನಿದುದ ರಕ್ಷ್ಣ  
ಮಾಡುತ್ಾತನ .ಪ್ತಿಯಂದರಲ ಲ ವಿಷುಣ ಅಂತಯಾಾಮಿಯಾಗಿ ಇದುದ, ಅವತ್ಾರ ಮಾಡಿ, ಲ  ರಕಪಾಲ ರ ಪದಲಿಲ, 
ಮನಾವದಿ ರ ಪದಲಿಲ ನೃಪ, ಮಾತ್ಾಪತೃಗಳ ರ ಪದಲಿಲ ಏನ ರನು ರಕ್ಷ್ಣ ಯಾಗುತತದ ಯರ ಎಲಾಲ ಇವನಿಂದ 
ಆಗುತತದ . 
"ಭಂಗಂ"--ಎಂದರ  ಪ್ಳಯ- ಮ ರು ವಿಧವಾದುದು.೧]ನಿತಯವಾದುದು  ೨]ನ ೈಮಿತಿತಕವಾದುದು 
೩]ಪಾ್ಕೃತವಾದುದು. "ಮೊರಕ್ಷ್" ಅದರಲಿಲ ಸ ರರುವುದಿಲಲ, ಅಂತಗಾತವಾಗಿಲಲ.ಮೊರಕ್ಷ್ವನುಾ ಪ್ತ್ ಯರಕವಾಗಿ 
ಹ ರಳಿದಾದರ . 
ಸ್ೃಷ್ಟಟ,ಸಿಿತಿ,ಲಯ ಮ ರ  ಅವನಿಂದ ಆಗುತತದ ಯಂದು ನಿರ ಪಣ  ಮಾಡಿದಂತ್ಾಯತು. 
"ಆದಿ"--ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ೃಷ್ಟಟಗ  ಉಪಯುಕತವಾದುದು.ನಿಯಮನ ಮಾಡುವುದು. ಅನುಪ್ವ ರಶ,ಅಂತೀಃಪ್ವ ರಶವಾಗಿ 
ನಾಮ ರ ಪ ವಾಯಕರಣ. 
 
"ವಿವಿಧ ಲಿರಲ "--ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಚ ರಷ್ಟಟ ತತವ,ಅವನ ಇಷಟದಂತ್  ಮಾಡುವುದು.ಭಗವಂತನು 
ಪರಿಪೂಣಾನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ ರರ  ಯಾರ  ಅವನನುಾ ಪ ್ರರಣ  ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಲ.ಅವನು 
ಅಪ್ಮರಯನು,ನಾವು ಪೂಣಾವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾಗದಂತವನು."ಲಿರಲ "ಗ  ಇನ  ಾಂದು ವಿಶ ರಷವಾದ ಅರ್ಾ 
"ಕಾರುಣಯ". ಚ ರತನರು ಸ್ಂಸಾರದಲಿಲ ಸ ರರಿಹ  ರಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಉಜೆರವನವಾಗಲ ಂದು ಅವರಿಗ  
ಕಾರುಣಯದಿಂದ ಕರಣ ಕಳ ರಬ್ರ ನಿರಡುವುದು. 
 
"ಲಿರಲ " ಎನುಾವ ಶಬ್ದದಿಂದ "ಭಂಗಂ" ಎಂದು ಹ ರಗ  ಬ್ರುವುದ ಂದರ  ಚ ರತನರು ಸ್ಂಸಾರದಲಿಲ ಬ್ಂದು ಸ ರರಿದಾಗ 
ವಿರುದಧವಾಗಿ ಹ  ರಗುವ ವಾಯಪಾರವನುಾ ತಡ ದು ಒಳ ೆಯದನುಾ ಉಂಟ್ು ಮಾಡಲು ಸ್ಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ಾತನ .ಸ್ೃಷ್ಟಟ 
ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ ೆಯ ದಾರಿಯಲಿಲ ಹ  ರಗಲು ಅನುಕ ಲವಾಗಲ ಂದು ಶರಿರರಾದಿಗಳನ ಾಲಾಲ ಕ  ಡುತ್ಾತನ .ಇವನು 
ಶರಿರರಾದಿಗಳನ ಾಲಾಲ ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಆಳಾವರ್ ರವರು ಹ ರಳಿದಂತ್  "ಅನಾಾಳ್ ನಿರ ತಂದ ಆಕ ೆೈಯಲ್ ವಯ 
ಉಯಲ ವರನ್". ನಿರನು ಉದಾಧರವಾಗಲ ಂದು ನಿರಡಿದ ಶರಿರರದಿಂದ ಉದಾಧರವಾಗದ  ಶರಿರರ ಹ  ರಗುವ 
ದಾರಿಯಲ ಲರ ಹ  ರಟ್ು ಹ  ರದ  ಎನುಾತ್ಾತನ .ತುಂಬಾ ದ ರ ಹ  ರಟ್ು ಹ  ರದರ  ನಷಟವಾಗುತತದಲಾಲ ಎಂದು 
ಅದನುಾ ತಡ ದು ಸ್ಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ಾತನ .ಪ್ರ್ಮೊರಧಾಯಯದ ವಿಷಯವ ಲಾಲ ಇದರಲಿಲ ಬ್ರುತತದ . 
 
"ವಿನತ ವಿವಿಧ ಭ ತ ವಾ್ತ ರಕ್ ೈಕ ದಿರಕ್ ರ"----ಇಲಿಲ ಸಶಲಭಯವನುಾ ಸ್ಂಕ್ ರಪವಾಗಿ ಹ ರಳುತ್ಾತರ . 
"ವಿನತ"--ನಾಯಸ್,ಉಪಾಸ್ನಾ ನಿಷಾರು.ಬ ರರ  ಬ ರರ  ಮ ವತ್ ತರಡು ವಿದ ಯಗಳಲಿಲ 
ಪ್ವತಿಾಸ್ುವವರು.ದ ರವತ್ ಗಳು,ಮನುಷಯರು,ಪಶು ಪಕ್ಷಿ  ಯಾರಾದರ  ಆಗಬ್ಹುದು. 
"ವಿವಿಧ"---"ಅಥ್ಾತವಂ ಸಾಮರ್ಯಾಂ" ಮೊರಕ್ಷ್ಬ ರಕ ಂಬ್ ಆಸ ಯರುವವರು.ಶಕ್ಶತ ಇದದವರು ಉಪಾಸ್ನ ,ಇಲಲದ ರ 
ಇದದವರು ಪ್ಪತಿತ[ಶರಣಾಗತಿ] ಎಲಲರನ ಾ ಅನಯಯಸಿದ . 
"ಭ ತ"----ಬ್್ಹಮಜ್ಞಾನ ಸ್ದಾುವ ಉಳೆವರು. 
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ಯಾರು ನನಾ ಇರುವನುಾ ತಿಳಿದಿದಾದರ  ರ ಅವರಿಗ  ಅವರ ಆತಮದ  ಳಗ ರ ಇದುದ ಅಂತಯಾಾಮಿಯಾಗಿ ನಾನು 
ಅನುಗ್ಹ ಮಾಡುತ್ ತರನ  ಎಂದು ಭಗವದಿೆರತ್ ಯಲಿಲ  ಭಗವಂತನು ಹ ರಳಿದಾದನ . 
"ಭ ತ ವಾ್ತೀಃ"---"ಸ್ಂಶ್ತ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿನ  ರಪ"  ಆಶ್ತರಿಗ  ಸ್ಂಬ್ಂಧ ಪಟ್ಟವರು, ಅವರ ಸ್ಮ ಹ,ಎಲಲರಿಗ  
ಒಳ ೆಯದನುಾ ಮಾಡುತ್ ತರನ . 
"ರಕ್ ೈಕ ದಿರಕ್ "----ರಕ್  ಮಾಡುವುದರಲಿಲ ಪ್ಧಾನವಾದ ಸ್ಂಕಲಪ."ಏಕಂ" ಎಂದರ  ಮುಖಯವಾದುದು.ಇಷಟವನುಾ 
ಉಂಟ್ುಮಾಡಿ ಅನಿಷಟವನುಾ ಹ  ರಗಲಾಡಿಸ್ುವುದು.ದಿರಕ್ಷ್ಕನ ಪ್ಯರಜನಕ ೆ ಆಶ್ತರನುಾ ರಕ್ಷಿಸ್ುವುದು.ಸ್ಂಸಾರ 
ಕಾಂತ್ಾರದಲಿಲ ಕಳ ದು ಹ  ರಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಚ ರತನನನುಾ ರಕ್ಷ್ಣ  ಮಾಡಿದರ  ಅದು ಅವನಿಗ  ಲಾಭ. 
 
"ಅಭಯಂ ಸ್ವಾಭ ತ್ ರಭ  ಯರ ದದಾಮಿ ಏತತ್  ವ್ತಂ ಮಮ." 
"ವಿನತಂ"---ಮ ರನ ಯ ಅಧಾಯಯದ ಅರ್ಾ. 
"ರಕ್ಾ ದಿರಕ್ಷ್"---ನಾಲೆನ ಯ ಅಧಾಯಯದ  ಅರ್ಾ. 
ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿಗ  ಛತ್ ಚಾಮರಗಳಿರುವಂತ್  ಭಗವಂತನಿಗ  ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಚಿಹ ಾ ಏನ ಂದರ  ಜಗತ್ 
ಕಾರಣತವ ಮತುತ ಮೊರಕ್ಷ್ಪ್ದತವ. ಒಂದು ಪರತವ ಇನ  ಾಂದು ಸಶಲಭಯ.ಇದು ಭಗವಂತನಿಗ  ಲಕ್ಷ್ಣ. 
ಇದು ಹ ರಗ  ತಿಳಿಯುವುದ ಂದರ , 
"ಶು್ತಿ ಶರಸಿ ವಿದಿರಪತಂ"----"ಶ್್ಯತ್ ರ ನಿತಯಂ ಇತಿ ಶು್ತಿೀಃ" 
ಶ್ವಣಕ ೆ ವಿಷಯವಾದುದು,ಅಪಶರುಷ್ ರಯ,ಸ್ವತೀಃ ಪ್ಮಾಣ,ನಿತಯವಾದುದು----ಶು್ತಿಗ  ವಿಶ ರಷಣ. ಇದರಿಂದ 
ಬ್್ಹಮ ಸ್ವರ ಪ ತಿಳಿಯುತತದ . 
"ಶರಸಿ" ಎಂದರ  ಶರೀಃ ಪ್ಧಾನವಾದ ಉಪನಿಷತುತಗಳು.ಪರತತವ ಪ್ಧಾನವಾದುದು. 
"ವಿದಿರಪತಂ" ----ವಿಶ ರಷವಾಗಿ ದಿರಪತವಾಗಿದ ,ಪ್ಕಾಶವಾಗಿದ . 
ಅಲಿಲ ಅಗಿಾ, ಇಂದ್ ಎಂದು ಏನು ಹ ರಳಿದರ  ಬ್್ಹಮವನ ಾರ ಹ ರಳಿದಂತ್ಾಯತು.ಏಕ ಂದರ  "ಸಾಕ್ಾದಪ ಅವಿರ  ರಧಂ 
ಜ್ ೈಮಿನಿೀಃ". ಅಗಿಾ,ಇಂದ್ ಮೊದಲಾದ ಹ ಸ್ರಿಂದ ಅದ ರ ಅಗಿಾ ಅದ ರ ಇಂದ್ ಎಂದು ಹ ರಳಿ ಬ್್ಹಮವನ ಾರ 
ಪ್ತಿಪಾದಿಸ್ಲಾಗಿದ . 
"ಬ್್ಹಮಣಿ ಶ್ರನಿವಾಸ ರ"---"ಬ್್ಹಮಣಿ" ಎನುಾವುದು ಸಾಮಾನಯವಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದ. 
ಸ್ತ್,ಬ್್ಹಮ,ಆಕಾಶೀಃ,ದಹರೀಃ,ಜ್  ಯರತಿೀಃ,ಆತ್ಾಮ ಇವುಗಳ ಲಾಲ ಪರಬ್್ಹಮವನುಾ ಹ ರಳುವ ಸಾಧಾರಣ 
ಶಬ್ದಗಳು.ವಿಶ ರಷವಾಗಿ ಪಯಾವಸಾನವಾಗುವುದು ಎಲಿಲ ಎಂದರ  "ಶ್ರನಿವಾಸ ರ" ಎಂದರು."ನಾರಾಯಣ" 
ಎನುಾವುದಕ ೆ ಎಲಾಲ ಅರ್ಾವನ ಾ "ಶ್ರನಿವಾಸ ರ" ಎನುಾವುದರಲಿಲ ಹ ರಳಿದರು.ಶ್ರ ವಿಶಷಟನಾದವನು, ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮರ 
ವಿಶಷಟನಾದವನು ಎಂದರ್ಾ.ಉಭಯಾದಿಷ್ಾಾನವಾದ ಶ ರಷ್ಟತವ. 
 
ಸಾಮಾನಯವಾದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ವಿಶ ರಷ ಅರ್ಾದಲಿಲ ಪಯಾವಸಿಸ್ುತತದ .ವಿಶ ರಷವಾದುದು ಎಲಿಲ ಪಯಾವಸಿಸ್ುತತದ  
ಎನುಾವುದನುಾ ನಾರಾಯಣ ಅನುವಾಕದಲಿಲ ಎಂದು ರಾಮಾನುಜರು ಭಾಷಯತ್ ಗ ದು 
ಪ್ಕಾಶಪಡಿಸ್ುತ್ಾತರ .ವಿಶ ರಷಲಿಂಗಗಳನುಾ "ಶಕ್ಶಿ ನಾರಾಯಣೀಃ ಶವಶಿ ನಾರಾಯಣೀಃ ದಾವವಾ ಪೃಥ್ವಶಯಚ್ 
ನಾರಾಯಣೀಃ  ನಾರಾಯಣ ಏವ ರದಗಂ ಸ್ವಾಂ" ಎಂದು ಹ ರಳಿ ಅಕ್ಷ್ರ ಶವ ಎಂದು ಏನ ರನು ಶಬ್ದ ಹ ರಳಿದರ  ರ 
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ಎಲಾಲ ನಾರಾಯಣನಲಿಲ ಪಯಾವಸಿಸ್ುತತದ .ಯಾವಾಗಲ  ಶ್ರ ವಿಶಷಟನಾದವನು ಶ್ರಮನಾಾರಾಯಣ ಅವನ ರ 
ಪರತತವ ಎನುಾವುದಕ ೆ "ಶ್ರನಿವಾಸ ರ" ಎಂದರು. ಶ್ರನಿವಾಸ್ಂ" ಎನುಾವುದು ನಿತಯ ವಿಭ ತಿ. ನಿತಯವಿಭ ತಿ 
ಎನುಾವುದನುಾ ಇಲಿಲ ಸ್ ಚಿಸ್ಲಾಗಿದ ."ಪರಸಿಮನ್"--"ಪರೀಃ" ಎನುಾವುದು ಪರಮಾತಮನನುಾ ಹ ರಳುತತದ . 
 
"ಪರಸಿಮನ್" ಎಂದರ  ಅತಯಂತ ಶ ್ರಷಾವಾದುದು.ಅದಕ್ಶೆಂತ ಶ ್ರಷಾವಾದುದು ಇನ  ಾಂದಿಲಲ. "ಬ್್ಹಮವಿತ್  ಆಪ್ಾರತಿ 
ಪರಂ" ಎಂದು ಇಷಟನುಾ ಹ ರಳಿ ಪರತತವ ನಿಣಾಯ ಮಾಡಿ, ಆ ಪರತತವವನುಾ ಯಾರು ಹ  ರಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿ 
"ವಿನತ" ರಾಗುತ್ಾತರ  ರ ಅವರು ಅವನನುಾ ಪಡ ಯುತ್ಾತರ   ಎಂದು ಹ ರಳಿದರು. 
ಇದಕ ೆ ಉಪಾಯವ ರನ ಂದು ಹ ರಳುತ್ಾತರ ."ಶ ರಮುಷ್ಟರ ಭಕ್ಶತ ರ ಪಾ"---"ಶ ರಮುಷ್ಟರ"  ಎಂದರ  ಚಿಂತನ ,ಧಾಯನ. 
"ಭಕ್ಶತ" ಎಂದರ  ಪ್ರತಿ,ಪ ್ರಮ,ಎರಡನ ಾ ಸ ರರಿಸಿಕ  ಂಡರ  "ಪ್ರತಿ ರ ಪವಾದ ಧಾಯನ"--ಎಂದಾಗುತತದ . ಇದು 
ಉಪಾಸ್ನಾತಮಕವಾದ ಧಾಯನ. 
 
ಉಪಾಸ್ನ ಗ  ಅತಯವಶಯಕವಾದುದು ಮ ರು ಅಂಶಗಳು. 
೧] ಭಗವದ ್ಪವಾದ ಜ್ಞಾನ  
೨] ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬ ರಕು. 
೩] ಅದು ಪ್ರತಿರ ಪವಾಗಿರಬ ರಕು. 
ಭಗವದ್  ಜ್ಞಾನಕ ೆ, ಭಗವದ್ ಧಾಯನಕ ೆ, ಭಗವದ್ ಪಾ್ಪತಗ , ಭಕ್ಶತ ಅತಯವಶಯಕ. 
"ಭವತು"---ಭಕ್ಶತಯರ ಅತಯಂತ ಸಾವದನಿರಯ, ಪ್ಯವಾದುದು.ಭಗವತ್ ಚಿಂತನ  ಪ್ಯ.ಯಾರು ಅತಯಂತ 
ಪ್ಯರ  ರ ಅವರ ಚಿಂತನ ಯ  ಪ್ಯ.ನಮಗ  ಅತಯಂತ ಅಭಿಮತವಾದುದು  ಭಕ್ಶತ.ಇಲಿಲ ರಾಮಾನುಜರು "ಮಮ" 
ಎಂದು ಹ ರಳಿದರು.ಅವರಿಗ  ಭಕ್ಶತಯರ ಅತಯಂತ ಪ್ಯ.ಅದು ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂದರು."ಮಮ" ಎನುಾವುದು ಇಲಿಲ 
ಅಹಂಕಾರವಲಲ. ಪ್ತಿಬ್ಂಧಕವಿಲಲದ  ಶುದಧಭಾವವುಳೆ ನನಗ  ಎಂದರ್ಾ."ಅಪಾಪೀಃ" ಇಲಿಲ ನಾವ ಲಲರ  "ಮಮ" 
ಎಂದು ಹ ರಳಿದರು. 
 
ಲ  ರಕದಲಿಲ "ಭಕ್ಶತ ಮಾಗಾ ಪ್ಚ  ರದನ", ಭಕ್ಶತ ಎನುಾವುದು ಲ  ರಪವಾದಾಗ "ಭಕ್ಶತ" ಎನುಾವ ಮಳ ಯನುಾ ವಷ್ಟಾಸಿ, 
ಭಕ್ಶತಪ್ವಾಹ ಹರಿಸಿದ ಮಹಾತಮರು  ಭಗವಾನ್ ರಾಮಾನುಜರು. ಇಲಿಲ "ಮಮ" ಎನುಾವುದು ಸಾಧ  ಯರಪಾಯ. 
"ಭಗವಾನ್" ಎನುಾವುದು  ಸಿದ  ಧರಪಾಯ. 
 
ಈ ಶ ್ ಲರಕದಲಿಲ ಶಾಸ್ರ ಪ್ತಿಪಾದಕವಾದುದ ಲಲವನ ಾ ತಿಳಿಸಿ,ಇತರ ಮತಗಳನುಾ ನಿರಾಕರಣ  ಮಾಡಿ 
ಸಿದಾಧಂತಸಾಿಪನ  ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳನುಾ ನಿರ ಪಸಿದಾದರ . 
"ಜನಮ ಸ ಿರಮ ಭಂಗಾದಿ ಲಿರಲ ರ" ಎನುಾವಲಿಲ ಸ್ೃಷ್ಟಟಯರ ಇಲಲ. ಜಗತುತ ಯಾವಾಗಲ  ಹಿರಗ ಯರ ಇತುತ 
ಎನುಾವುದನುಾ ನಿರಾಕರಣ  ಮಾಡಿ ಸ್ೃಷ್ಟಟಕಾಲ, ಸಿಿತಿಕಾಲ,ಪ್ಳಯಕಾಲ ಎಲಾಲ ಉಂಟ ಂದು ತಿಳಿಸ್ುತ್ಾತರ . 
"ಲಿರಲಾ" ಎನುಾವಲಿಲ ಆಟ್ಕಾೆಗಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಕ್ಶ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ುತ್ಾತರ . 
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ಇದರಿಂದ ಪೃಕೃತಿ ತ್ಾನ ರ ಪರಿಣಾಮ ಹ  ಂದಿತು ಈಶವರ ಸಾಕ್ಷಿಮಾತ್ವಾಗಿದಾದನ  ಎನುಾವ ಸಾಂಖಯರ 
ಮತ,ಜ್ ೈನವಾದ ಮುಂತ್ಾದವುಗಳನುಾ ನಿರಾಕರಣ  ಮಾಡಿದಂತ್ಾಯತು. 
"ವಿನತ ವಿವಿಧ ಭ ತ" ಎನುಾವುದರಿಂದ ಜರವಾತಮರು ಅನ ರಕರು ಎಂದು ಹ ರಳಿ, ಜರವಾತಮರ ಲಾಲ ಒಂದ ರ, ಜರವ-
ಬ್್ಹಮ ಒಂದ ರ ಎಂದು ಹ ರಳುವ ವಾದವ ಲಾಲ ನಿರಾಕರಣ  ಮಾಡಿದಂತ್ಾಯತು. 
"ವಿನತ" ಬ ರರ  "ಪರಸಿಮನ್" ಬ ರರ  ಎಂದು ಹ ರಳಿ ಈಶವರನಿಗ  ಜರವನಿಗ  ಭ ರಧವನುಾ 
ಹ ರಳಿದಂತ್ಾಯತು.ಇದರಿಂದ ಬ್್ಹಮವ ರ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವಿದ ಯಯಂದ ಜರವದಂತ್  ಕಾಣುವುದು ಎನುಾವ ಅದ ವೈತ 
ವಾದವನುಾ ನಿರಾಕರಣ  ಮಾಡಿದಂತ್ಾಯತು. 
"ಶು್ತಿ ಶರಸಿ" --ಎನುಾವುದರಿಂದ ವ ರದಬಾಹಯರಾದ ಚಾರುವಾಕರು,ಬಶದಧ,ಜ್ ೈನ ಅವರ ಅಭಿಪಾ್ಯಗಳ ಲಲದರ 
ನಿರಾಕರಣ ಯಾಯತು. ಈಶವರನನುಾ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬ್ಹುದು ಎನುಾವುದನುಾ ನಿರಾಕರಣ  ಮಾಡಿ 
"ಶಾಸ್ರಯರನಿತ್ಾವತ್" ಎಂದರು. 
 
ಅವನು ಶಾಸ ರೈಕ ಸ್ಮಧಿಗಮಯ."ಬ್್ಹಮಣಿ"--ಎನುಾವುದರಿಂದ ಅಬ್್ಹಾಮತಮಕವಾದ ಪ್ಧಾನ ಜಗತಿತಗ  ಕಾರಣ 
ಎನುಾವ ಸಾಂಖಯರ,ಪರಮಾಣು ಕಾರಣ ಎನುಾವ ವ ೈಶ ರಷ್ಟಕರ ನಿರಾಕರಣ ,"ಶ್ರನಿವಾಸ ರ" ಎನುಾವುದರಿಂದ 
ಪಶುಪತಿ ಮೊದಲಾದವರನುಾ ಪರಬ್್ಹಮ ಎಂದು ಹ ರಳುವುದನುಾ ನಿರಾಕರಣ  ಮಾಡಿ ಶ್ರಮನಾಾರಾಯಣನ ರ 
ಜಗತಿತಗ  ಕಾರಣ, ಪರಬ್್ಹಮ ಎಂದು ಸಾಿಪನ  ಮಾಡಿಯಾಯತು."ಶ ರಮುಷ್ಟರ ಭಕ್ಶತ ರ ಪಾ" ಎನುಾವುದರಿಂದ 
ನಿವಿಾಶ ರಷ ಬ್್ಹಮದಿಂದ ವಾಕಾಯರ್ಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೊರಕ್ಷ್ ಎಂದು ಹ ರಳುವ ಅದ ವೈತಿಗಳ ನಿರಾಕರಣ . 
 
ಶು್ತಿಯಂದಲ ರ ತಿಳಿಯಬ ರಕು,ಶು್ತಿಯಂದಲ ರ ಪರಬ್್ಹಮನನುಾ ತಿಳಿಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹ ರಳಿರುವುದರಿಂದ 
ವ ರದಾಂತ ಸಿದಾಧಂತವನುಾ ಈ ಶ ್ ಲರಕದಲಿಲ ಧೃಡವಾಗಿ ಸಾಿಪನ  ಮಾಡಿಯಾಯತು. "ವಿದಿರಪತ" ಎಂದರ  ಜ್ಞಾನ 
ಉಂಟಾಗಬ ರಕು.ಯಾವುದರಿಂದ ಎಂದರ  "ಶು್ತಿ ಶರಸಿ ವಿದಿರಪ ತರ" ಉಪನಿಷತಿತನಲಿಲ ಹ ರಳುವ ಕ್ಮ. "ಬ್್ಹಮ 
ಜ್ಞಾನ" ಉಂಟಾದರ  "ವಿನತ" ನಾಗುತ್ಾತನ ,ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡುತ್ಾತನ .ಹಾಗಾದರ  ಅವನಿಗ  "ರಕ್ ೈಕ ದಿರಕ್ ".  
 
ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗಬ ರಕು.ಜ್ಞಾನ ಸ್ಂಪಾದನ ಯಾದ ಮರಲ  ಅನುಷ್ಾಾನದಲಿಲ ಭಕ್ಶತ ಅರ್ವಾ ಪ್ಪತಿತ 
ಮಾಡಬ ರಕು.ಆಗ ಸ್ವಾ ರಕ್ಷ್ಕನಾದ ಶ್ರಮನಾಾರಾಯಣನು ರಕ್ಷ್ಣ  ಮಾಡುತ್ಾತನ . 
 
ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನಪವಾ, ನಂತರ ಉಪಾಸ್ನಾ ಪವಾ ಕ  ನ ಯಲಿಲ ಫಲಪವಾ----ರಕ್ಷ್ಣ  ಎಂದು ಈ ಶ ್ ಲರಕದಲಿಲ 
ಸ್ ಚ್ನ  ಮಾಡಿ,ತತವ ವಿಚಾರವನ ಾಲಾಲ ಈ ಶ ್ ಲರಕದಲಿಲ ನಿರ ಪಣ   ಮಾಡಿದಾದರ . 
 

ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಯತಿರಂದ್ ಮಹಾದ ರಶಕಾಯ ನಮೀಃ 
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರ ಕೃಷಣಬ್್ಹಮತನರ ಪರಕಾಲ ಮಹಾದ ರಶಕಾಯನಮೀಃ ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 
 

ಆಚಾಯರಾಪದ ರಶದ ಒಂದು ವಿಚಾರ 
ಶ್ರಮಾನ್ ಸ್ಂಪತುೆಮಾರ 

ಬ ಂಗಳೂರು 

ತಪ್ರನಿಷಾರ ,ಮಂತ್ಸಿದಧರ ,ವಾಕ್ಶಸದಧರ ,ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಮತುತ ಮಹಾಯರಗಿಗಳೂ ಆದ ಶ್ರಮದಭಿನವ 
ವಾಗಿರಶಬ್್ಹಮತನರ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳ ಎಂಭತ್  ತಂದನ ರಯ ತಿರುನಕ್ಷ್ತ್ಮಹ  ರತಸವದ ವಿಷಯವನುಾ ಕ ರಳಿ 
ಅತಯಂತ ಸ್ಂತ್  ಷವಾಯತು. ಈ ಸ್ುಸ್ಂದಭಾದಲಿಲ ಸಾವಮಿಗಳ ವ ೈಭವ, ಪ್ಭಾವಗಳು, ಆಚಾಯಾರು ಮಾಡಿದ 
ಸಿದಾಧಂತ ಪ್ಚಾರ ಮತುತ ಪರಕಾಲಮಠದ ಪೂವಾಾಚಾಯಾರ ಅಪೂವಾ ಶ್ರಸ್ ಕ್ಶತಗಳನುಾ ಒಂದು 
ಸ್ಮರಣಸ್ಂಚಿಕ ಯ ರ ಪದಲಿಲ ಪರಕಾಲಮಠದಿಂದ ಪ್ಕಾಶಮಾಡುತಿತರುವ ವಿಷಯವನುಾ ಕ ರಳಿ ಮತತಷುಟ 
ಸ್ಂತ್  ರಷವಾಯತು. ಈ ಸ್ಂದಭಾದಲಿಲ ಪೂವಾಾಚಾಯಾರುಗಳ ಶ್ರಸ್ ಕ್ಶತಗಳನುಾ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬ್ರುವ ತತತವ-
ಹಿತ-ಪುರುಷ್ಾರ್ಾಗಳ ವಿಚಾರವನುಾ ನಮಮ ಆಚಾಯಾಶ ್ರಷಾರು ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳು 
ನಮಗ  ಉಪದ ರಶಸಿದ ಪರಿಯನುಾ ಪದಪುಷಪಗಳ ಮ ಲಕ ಸ್ಮಪಾಸಿಕ  ಂಡು ಧನಯತ್ ಯನುಾ 
ಪಡ ದುಕ  ಳುೆತಿತದ ದರನ . 
 

ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ರವು ಸ್ಂಸ್ೃತಸಾಮಾನಯ ಶಾಸ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಈ ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ರದಲಿಲ ಅನ ರಕ 
ಮಹಾಪಂಡಿತರು, ವಿದಾವಂಸ್ರು ಅವರದ ರ ಆದಂತಹ ಅಭಿಪಾ್ಯವನುಾ ಬ್ರ ದು ಪ್ಪಂಚ್ಕ ೆ ಅಲಂಕಾರ 
ಶಾಸ್ರವನುಾ ಪ್ಚಾರಮಾಡಿದಾದರ . ಆದರ  ಈ ಎಲಾಲ ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ರದ ಸ್ ಕ್ಶತಗಳು ವ ರದಾಂತವಿಚಾರಕ ೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಪರಬ್್ಹಮನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹ ರಳಿಲಲ. ಹಿರಗಿರುವಾಗ ಶಾಲಿರವಾಹನ ೧೭೬೧ನ ಯ ವಿಕಾರಿ 
ಸ್ಂವತಸರ ಜ್ ಯರಷಾ ಕೃಷಣ ಪಂಚ್ಮಿ ಸಿಿರವಾರದಲಿಲ, ಚಿತ್ದುಗಾ ಜಲ ಲಯ ಹ  ಸ್ದುಗಾಗಾ್ಮದ ಶ್ರ ಶ ೈಲಘನಗಿರಿ 
ಅಪಪಳಾಚಾಯಾವಂಶದ ಪ್ಸಿದಧ ಗ್ಂರ್ಕತಾರ , ಘನವಿದಾವಂಸ್ರ  ಆಗಿದದ ತ್ಾತ್ಾಚಾಯಾರ ದಿವತಿಯ 
ಪುತ್ರಾಗಿ ಜನಿಸಿ, ಚಿಕೆ ವಯಸಿಸನಾಲ ಲರ ಸ್ಂಸ್ೃತ ಸಾಮಾನಯಶಾಸ್ರವಾದ ವಾಯಕರಣ, ಅಲಂಕಾರ, ಛಂದಸ್ುಸ 
ಮತುತ ಕಾವಯಗಳಲಿಲ ಪೂಣಾಪಾಂಡಿತಯ ಪಡ ದು, ಸ್ವತಂತ್ವಾಗಿ ಕವನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಯಾವನುಾ ಪಡ ದು ಮತುತ 
ಹದಿನಾರನ ಯ ವಯಸಿಸನಲ ಲರ ಮೈಸ್ ರು ಪರಕಾಲಮಠಕ ೆ ಬ್ಂದು ಅಂದಿನ ತ್ಾಡಮರಿ ಶ್ರನಿವಾಸ್ಬ್್ಹಮತನರ 
ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳನುಾ ಆಶ್ಯಸಿ, ಶ್ರಭಾಷಯ ಮತುತ ಇತರ ವ ರದಾಂತ ಗ್ಂರ್ಗಳನುಾ ಆಚಾಯಾರ 
ಸಾನಿಧಯದಲಿಲ ಅಧಯಯನ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವ ರದ, ವ ರದಾಂತ, ನಾಯಯ, ತಕಾ, ಜ್  ಯರತಿಷಯ, ಧಮಾ, ಮಿರಮಾಂಸಾ, 
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ಆಗಮ, ಕಾವಯ, ಮತುತ ಸ್ಂಗಿರತ ಶಾಸ್ರಗಳಲಿಲ ಪೂಣಾ ಪಾಂಡಿತಯವನುಾ ಪಡ ದು, ಕವಿಗಂಡಬ ರರುಂಡ, 
ಕವಿಸಾವಾಭಶಮ, ಸ್ರಸ್ಕವಿ ಚ್ಕ್ವತಿಾ, ಕೃಷಣಕವಿ ಎಂದು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಬಿರುದಾಂಕ್ಶತಗಳನುಾ ಪಡ ದು, 
ಶ್ರನಿವಾಸ್ ದ ರಶಕ ರಂದ್ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಪರಕಾಲಸಾವಮಿಗಳ ಸ್ಮಿರಪದಲಿಲ ಶರಣಾಗತಿಯನುಾ ಅನುಷ್ಟಾಸಿ, 
ಶ್ರರಂಗನಾರ್ಬ್್ಹಮತನರ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳಿಂದ ಸ್ನಾಯಸಾಶ್ಮ ಸಿವರಕಾರ ಮಾಡಿ, ಕಣಾಾಟ್ಕರಾಜಯದವರ ರ 
ಆದ ಶ್ರ ಶ್ರ ಶ್ರ ಕೃಷಣಬ್್ಹಮತಂತ್ ಪರಕಾಲಸಾವಮಿಗಳು ಪರಕಾಲಮಠದ ಮ ವತ್  ತಂದನ ಯ 
ಪರಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಗುರುಪರಠವನುಾ ಅಲಂಕರಿಸಿ ವಿಶಷ್ಾಟದ ವೈತ ಸಿದಾಧಂತವನುಾ ಸ್ವರಾತೃಷಟವಾಗಿ 
ಪ್ಕಾಶಮಾಡಿದರು. 
 
ಶ್ರಕೃಷಣಬ್್ಹತಂತ್ ಪರಕಾಲಸಾವಮಿಗಳು ಒಟ್ುಟ ನ ರ ಎಂಭತುತ ಸ್ತಸಂಪ್ದಾಯ ಶ್ರಸ್ುಕ್ಶತಗಳನುಾ ಬ್ರ ದು 
ಅನುಗ್ಹ ಮಾಡಿದಾದರ , ಅದರಲಿಲ ಅಲಂಕಾರಮಣಿಹಾರವ ಂಬ್ ಅಲಂಕಾರಶಾಸ್ರದ ಗ್ಂರ್ವು ಜಗದಿವಖ್ಾಯತವಾಗಿದ . 
ಶ್ರಕೃಷಣಬ್್ಹಮತಂತ್ ಪರಕಾಲಸಾವಮಿಗಳು ಅಲಂಕಾರಮಣಿಹಾರದಲಿಲ ಸ್ಕಲ ಅಲಂಕಾರಗಳನುಾ ವ ರದಾಂತ 
ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಪರಬ್್ಹಮನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತುತ ಆಚಾಯಾ ಶ ್ರಷಾರಾದಂತಹ ಶ್ರ ನಿಗಮಾನತ ಮಹಾದ ರಶಕರ 
ವಿಷಯವಾಗಿ ಹ ರಳಿದಾದರ . 
 
ಹಿರಗ  ಯಾವುದ  ರ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವನುಾ ವಿವರಿಸ್ುವಾಗ ಆಚಾಯಾ ಶ ್ರಷಾರಾದ ಶ್ರನಿಗಮಾನತ 
ಮಹಾದ ರಶಕರನುಾ ಉತೃಷಟ ವತಾಕರು (ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುವವರು) ಎಂದು ಹ ರಳಿದರು. ತತ್ ಕ್ಷ್ಣವ ರ ನಾನಾ 
ವಿಧವಾದ ಪ್ಶ ಾಗಳು ಮನಸಿಸಗ  ಬ್ರುತತವ . ಶ್ರ ನಿಗಮಾನತ ಮಹಾದ ರಶಕರು ಶ್ರವ ೈಷಣವ ಸ್ಂಪ್ದಾಯದ ಪ್ಧಾನ 
ಆಚಾಯಾರ  ಮತುತ ಪ್ಕಾಂಡ ಪಂಡಿತರ  ಹಾಗು ಅತಯಂತ ವಿರಕತಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಜ್ ರವನವನುಾ 
ಮಾಡಿರುವವರು. ಹಿರಗಿರುವಾಗ ಹ ರಗ  ವತಾಕರು (ವಾಯಪಾರ ಮಾಡುವವರು) ಎಂದು ಹ ರಳುವುದಕ ೆ ಸಾಧಯ ಮತುತ 
ಯಾವ ವಾಯಪಾರ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ್ ಅನ ರಕ ಸ್ಂಶಯಗಳು ಬ್ರುತತವ . ಆದರ  ಶ್ರಕೃಷಣಬ್್ಹಮತನರ ಪರಕಾಲ 
ಸಾವಮಿಗಳ ಕಾವಯ ದೃಷ್ಟಟಯರ ಬ ರರ  ಅವರ ಅನುಭವದ ಶ ೈಲಿಯರ ಬ ರರ . ಕೃಷಣಬ್್ಹಮತನರ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳು 
ಈ ರಿರತಿ ಸ್ಮಾಧಾನವನುಾ ಹ ರಳಿದಾದರ . 
 

ಪಾ್ಚ ರನ ಕಾಲದಿಂದ ಋಷ್ಟಗಳ, ಯರಗಿಗಳ ಮತುತ ಯತಿಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನರ ಪದಲಿಲ ಬ್ಂದ ಶರಣಾಗತಿಯು 
ಸಾಧ  ಯರಪಾಯಾನುಷ್ಾಾನದ ಒಂದು ಮಾಗಾವು. ಈ ಉತೃಷಟವಾದ ಮಾಗಾಕ ೆ ಅನಯಮತಗಳಿಂದ ವಿರುದಾಧವಾಗಿ 
ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳು, ಆಕ್ ರಪಣ ಗಳು ಬ್ಂದವು. ವ ರದಮಾಗಾದ ಸಿದಾಧನತಕ ೆ ಅಪಾಯ 
ಒದಗಿದಾಗ ಅಂತಹ ಕಠನ ಕಾಲದಲಿಲ ಶ್ರನಿಗಮಾನತ ಮಹಾದ ರಶಕರು ಅವತ್ಾರ ಪುರುಷರಾಗಿ ಜನಿಸಿ, ಶೃತಿ, 
ಸ್ೃತಿ, ಪುರಾಣ, ಆಗಮ, ಇತಿಹಾಸ್ದ ಅನ ರಕ ಸ್ ಕತಗಳ ಪ್ಮಾಣಗಳಿಂದ ಶರಣಾಗತಿ ಅನುಷ್ಾಾನಕ ೆ 
ವಿರುದಾಧವಾಗಿ ಬ್ಂದ ವಾದಗಳನುಾ ಮತುತ ವಾದಿಗಳನುಾ ಸ  ರಲಿಸಿ, ಪಾ್ಚಿರನ ಋಷ್ಟಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬ್ಂದ 
ವ ರದಮಾಗಾದ ಅನುಷ್ಾಾನರ ಪವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯ ಸಿದಾಧಂತವನುಾ "ರಹಸ್ಯತ್ಯಸಾರ" ವ ಂಬ್ ಅಮೊಘ 
ಗ್ಂರ್ದ ಮ ಲಕ ಪುನೀಃ ಸಿದಾಧಂತವನುಾ ಸಾಿಪಸಿದರು. 
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ಶರಣಾಗತಿಯಲಿಲ ಜರವಾತಮನು ಆನುಕ ಲಯ ಸ್ಂಕಲಪ, ಪಾ್ತಿಕ ಲಯ ವಜಾನ, ಕಾಪಾಣಯ, ಮಹಾವಿಶಾವಸ್ ಮತುತ 
ಗ  ರಪೃತವ ಎಂಬ್ ಐದು ಅಂಗಗಳನಿಾಟ್ುಟಕ  ಂಡು ಸ್ವನಿಷ್ ಾ ಅರ್ವಾ ಆಚಾಯಾ ನಿಷ್ ಾಯ ಮ ಲಕ 
ಮಹಾವಿಶಾವಸ್ದಿಂದ ಸ್ಂಸಾರ ಬ್ಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ಶತ ಮತುತ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪರಿಮಿತವಾದ 
ಬ್್ಹಾಮನಂದಾನುಭವದ ಫಲಕಾೆಗಿ ಪರಬ್್ಹಮನಲಿಲ ಆತಮಸ್ಮಪಾಣ ಯನುಾ ಮಾಡುತ್ಾತನ . ಇದರಿಂದ 
ಜರವಾತಮನಿಗ  ಸಿಗುವ ಲಾಭವ ರನ ಂದರ  ದ ರಹಾವಸಾನದ ನಂತರ ಸ್ಂಸಾರ ಬ್ಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ಶತ ಹಾಗು 
ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಬ್್ಹಾಮನಂದಾನುಭವ. 
 
ಶರಣಾಗತಿ ವಿಷಯ ಹಾಗಿರಲಿ, ಶ್ರಕೃಷಣಬ್್ಹಮತನರ ಪರಕಾಲಸಾವಮಿಗಳು ಬ್ರ ದ ಕಾವಯ ರಸ್ಕ ೆ ಮತ್ ತ ಬ್ರ  ರಣ. 
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಲ  ರಕದ ಜನರು ವಯವಹಾರದಲಿಲ, ಲಾಭಾರ್ಾದೃಷ್ಟಟಯಂದ ಸಾವಿರದ್ವಯಗಳ ಮಶಲಯಕ ೆ 
ಅನುಗುಣವಾದ ಧನವಿನಿಯರಗದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ದ್ವಯಗಳಮಶಲಯವನುಾ ಲಾಭವಾಗಿ ಪಡ ದರ  ಅದು ಉತೃಷಟ 
ವಾಯಪಾರ ಎಂದು ಹ ರಳುತ್ಾಟರ . 
 
ಇದ ರ ವಾಯಪಾರದ ನಿಯಮವನುಾ ಶರಣಾಗತಿ ವಿಷಯದಲಿಲ ನ  ರಡಿದರ , ಆಣುವಾದ ಜರವಾತಮನ ಆತಮ 
ಸ್ಮಪಾಣ ಯಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಉತೃಷಟವಾದ ಮತುತ ಬ ಲ  ಕಟ್ಟಲು ಆಗದ ಪರಮಪದ ಪಾ್ಪತ. 
ಶ್ರಕೃಷಣಬ್್ಹಮತನರ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳು ಕಾವಯರಸ್ವಾಗಿ ಹ ರಳಿದ ಉತೃಷಟವಾಯಪಾರವ ಂದರ  ಈ 
ಶರಣಾಗತ್ತಯು ಮತುತ ಇಂತಹ ಸಾಧ  ಯರಪಾಯದ ಅನುಷ್ಾಾನವನುಾ ಪುನೀಃ ಸ್ಂರಕ್ಷ್ಣ  ಮಾಡಿ ಸಾಿಪಸಿದ 
ಶ್ರನಿಗಮಾನತ ದ ರಶಕರು ವತಚಕರು ಎಂದು. 
 
ಈ ರಿರತಿಯ ಕಾವಯರಸ್ದ ಅನುಭವವನುಾ ಲ  ರಕಕ ೆ ನಿರಡಿದ ಶ್ರಕೃಷಣಬ್್ಹಮತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳ 
ಅಲಂಕಾರ ಮಣಿಹಾರ ಗ್ಂರ್ವು ಅತಯಂತ ಶಾಲಘಿನಿರಯವಾದದುದ ಮತುತ ರಮಣಿರಯಾವದದುದ. ಇದನುಾ ಎಷುಟ 
ಹ  ಗಳಿದರ  ಸಾಲದು. ಈ ರಿರತಿಯ ಅನುಭವಕ ೆ ಅಂತಯವ ರ ಇಲಲ ಮತುತ ಈ ಲಘುವಾದ ಲ ರಖನವನುಾ 
ಬ್ರ ಯಲು ಅವಕಾಶವನುಾ ನಿರಡಿದ ಸ್ಮರಣಸ್ಂಚಿಕ ಯನುಾ ಪ್ಕಾಶಪಡಿಸ್ುತಿತರುವ ಭಾಗವತರಿಗ  ಮತುತ 
ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿಶಬ್್ಹಮತನರ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳಿಗ  ನನಾ ಅನಂತ ಕ  ರಟ್ಟ ಪ್ಣಾಮಗಳು. 
 
ದಾಸ್ನಾದ ನನಗ  ಹಯಗಿ್ರವ ಮನರವನುಾ ಉಪದ ರಶಸಿ, ಶ್ರಪರಕಾಲಮಠದ ಗ್ಂಾಾಲಯದ ಶ್ರಸ್ ಕ್ಶತಗಳನುಾ 
ವಗಿರಾಕರಿಸ್ುವ ಕ ೈಂಕಯಾದಲಿಲ ಮತುತ ಶ್ರಸ್ ಕ್ಶತಗಳ ಪ್ಕಾಶನ ಯ ಕ ೈಂಕಯಾದಲಿಲ ಪಾಲ  ೆಳೆಲು ಅವಕಾಶ 
ನಿರಡಿದ ಮಹಾ ಯರಗಿಗಳಾದ ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿಶಬ್್ಹಮತನರ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳಿಗ  ಪುನೀಃ ಪುನೀಃ ಅನಂತ 
ಕ  ರಟ್ಟ ಪ್ಣಾಮಗಳು. 

ಪರಕಾಲ ಮಠವ ರ ಉತೃಷಟವಾದ ಪರಮಪದವು 
ಶ್ರ ಶ್ರ ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿಶಬ್್ಹಮತನರ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳ ರ ಬ್್ಹಮಋಷ್ಟಗಳು 

ಇಂತಹ್ ಯತ್ತಶೆರೀಷಠರನುು ಆಚಾಯಚರಾಗ ಪಡೆದ ನಾವೆೀ ಧನಾರು 
ಈ ಕಾಲವ ರ ಕೃತಯುಗವು 
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 

ದಿವಾದೆೀಶ ರಸ್ಪರಶೆ್ ುೀತಿರಗಳು 
ಉ. ವ ರ. ಶ್ರಮಾನ್ ಸಿ. ಗ  ರವಿಂದಾಚಾರ್ 

ಬ ಂಗಳೂರು  

 

೧. ತಿರುಪಾಪಕಾಡಲ್ ಎಲಿಲದ ?  
ಅ) ಕಡಲ್ ಮಲ ಲೈ 
ಆ) ಶ್ರವ ೈಕುಂಠಮ್ 
ಇ) ತಿರುಕುೆರಂಗುಡಿ 
ಈ) ಭ ಲ  ರಕದಲಿಲಲಲ  

 

೨. ಯಾವ ದಿವಯದ ರಶದ ದ ರವರಿಗ  ’ದಾ್ವಿಡವ ರದ ದಶಾಕ’ ಎಂಬ್ ಹ ಸ್ರಿದ ? 
 

೩. ಆಳಾವರರ ಕಾಲದ ಹಯಗಿ್ರವಕ್ ರತ್ ಯಾವುದು? 
 

೪. ಪಂಚ್ರಂಗಕ್ ರತ್ಗಳಲಿಲ ಒಂದಾದ ಆದಿರಂಗಕ್ ರತ್ ಎಲಿಲದ ? 
 

೫. ತಿರುಮಂಗ ೈಆಳಾವರರಿಗ  ’ನಾಲುಕವಿಪ ರುಮಾಳ್’ ಎಂಬ್ ಪ್ಶಸಿತ ಪಾ್ಪತವಾದ 
ಕ್ ರತ್ ಯಾವುದು? 
 

೬. ಗಜ್ ರಂದ್ಮೊರಕ್ಷ್ ಘಟ್ನ ಯನುಾ ಸಿ್ಳಪುರಾಣದಲಿಲ ಸ್ ಚಿಸಿರುವ ದಿವಯದ ರಶ 
ಯಾವುದು? 
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೭. ಕ್ಷಿರಾಬಿದ ಪುಷೆರಿಣಿ ಎಲಿಲದ ? 
 

೮. ಚ  ರರನಾರ್ ಎಂಬ್ ಹ ಸ್ರು ಯಾವ ದಿವಯದ ರಶದ ಮ ತಿಾಗ  ಸ್ಲುಲವುದು? 
 

೯. ಮಲ ನಾಡಿನ (ಚ ರರದ ರಶ-ಕ ರರಳ) ಶ್ರರಂಗ ಯಾವುದು? 
 

೧೦. ದಕ್ಷಿಣ ದಾವರಕ ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಡುವ ಕ್ ರತ್ ಯಾವುದು? 
 

೧೧. ಇಲಿಲ ಹ ರಳಿರುವ ’ಬ್್ಹಮ’ ಪದಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ ರತ್ಗಳ ಹ ಸ್ರನುಾ 
ಸ್ ಚಿಸ್ುವುದು? 

ಅ) ಕಾಂಚ್ನ ಬ್್ಹಮ  
ಆ) ನಾದ ಬ್್ಹಮ  
ಇ) ಅನಾ ಬ್್ಹಮ 

 

೧೨. ’ಕರಿಗಿರಿ’ ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಡುವ ಎರಡು ಕ್ ರತ್ಗಳಲಿಲ ಒಂದು ಹಸಿತಗಿರಿ 
ವರದರಾಜಸಾವಮಿ ದ ರವಸಾಿನ ಕಂಚಿ, ಇನ  ಾಂದು ಯಾವುದು? 
 

೧೩. ಅಕಾೆರಕೆನಿ ಎಂಬ್ ದಿವಯನಾಮ ಯಾವ ಕ್ ರತ್ದ ಮ ತಿಾಗ  ಸ್ಲುಲವುದು? 
 
ಉತಿರಗಳು 
೧) ಭ ಲ  ರಕದಲಿಲಲಲ 
೨) ಕುಂಭಕ  ರಣದ ಆರಾವಮುದನ್ 
೩) ಯಾವುದು ಕಾಣ ಸಿಗದು 
೪) ಶ್ರರಂಗಪಟ್ಟಣ 
೫) ಶರಗಾಾಳಿ 
೬) ಕಪಸ್ಿಲಂ 
೭) ತಿರುಮ ಹ ರ್ (ಮಧುರ ೈ ಸ್ಮಿರಪ) 
 

೮) ಶ್ರವ ೈಕುಂಠಮ್ (ನವ ತಿರುಪತಿಗಳಲಿಲ ಒಂದು) 
೯) ತಿರುವಟಾಟರ್ 
೧೦) ಮನಾಾರ್ ಗುಡಿ 
೧೧) ಅ) ತಿರುಪತಿ, ಆ) ಪಂಡರಾಪುರ ಇ) ಉಡುಪ 
೧೨) ದ ರವರಾಯನ ದುಗಾ 
೧೩) ಘಟ್ಟಕಾಚ್ಲ (ಶ ್ ರಲಿಂಗರ್) 
ಯರಗಾನರಸಿಂಹ ಸಾವಮಿ
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॥ ಶ್ರೀಃ॥ 
॥ ಶ್ರಲಕ್ಶ್ಮರಹಯವದನ ಲಕ್ಶ್ಮರನಾರಾಯಣ ವ ರಣುಗ  ರಪಾಲ ಪರಬ್್ಹಮಣ ರನಮೀಃ ॥ 

 
॥ ಶ್ರಶಠಕ  ರಪ ರಾಮಾನುಜ ದ ರಶಕ ರಭ  ಯರನಮೀಃ॥ 

॥ ಶ್ರ ಕೃಷಣಬ್್ಹಮತನರ ಪರಕಾಲ ಮಹಾದ ರಶಕಾಯನಮೀಃ ॥ 

॥ ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಗುರುಪರಂಪರಾಯೈ ನಮೀಃ॥ 
ಆಚಾಯಚ ವಿಗರಹ್ಧ್ಾಾನ 

ಶ್ರಚ್ರಣಗಳಲಿಲ ಪಾ್ರ್ಾನ  
 

ಶ್ರ ಚಿತತಂಪಲಿಲ ಕಂಡಾಡ ೈ ವ ಂಬಾರ್ ತ್  ರಳಪಪರ್ ರಾಜರವಲ  ರಚ್ನ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸ್ೀಃ (ಬಾಲಾಜ ಸಿ. ಜ)  
ಬ ಂಗಳೂರು 

 

ನಮಮ ಆಚಾಯಾರಾದ ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಬ್್ಹಮತನರಸ್ವತನರ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳ ಶತ್ಾಭಿಷ್ ರಕವ ೈಭವದ 
ಸ್ೃತಿಚಿಹಾದ ರ ಪದಲಿಲ ಹ  ರಬ್ರುವ ಈ ಸ್ಂಚಿಕ ಯಲಿಲ, “ಗುಣ ೈದಾಾಸ್ಯಮುಪಾಗತೀಃ” ಎಂಬ್ಂತ್  ಸಾವಮಿಗಳ 
ಸ್ಕಲಾತಮಗುಣ ಪೂತಿಾಯನುಾ ಕಂಡು ಅನ ರಕ ಭಾಗವತ್  ರತತಮರು ಅವರವರ ಅನುಭವಪರಿರವಾಹಗಳನುಾ ಈ 
ಅಕ್ಷ್ರಸಾಗರದಲಿಲ ಆಮಗಾಗ  ಳಿಸಿರುತ್ಾತರ . ಇಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವಪ್ವಾಹದಲಿಲ ದಾಸ್ನ 
ಪಾ್ರ್ಾನಾರ ಪವಾದ ಹಲವು ಕೃತಜ್ಞತ್ಾಬಿಂದುಗಳನುಾ ಸ ರರಿಸಿ, ಸ್ವರ ಪಲಾಭವನುಾ ಪಡ ಯುವ ಒಂದು 
ಸ್ದವಕಾಶವನುಾ ಕಲಿಪಸಿಕ  ಟ್ಟ ಆಚಾಯಾರ ಸ್ತಯಸ್ಂಕಲಪರ ಪವಾದ ಅನುಗ್ಹ ಪರಂಪರ ಗ  ಅಂಜಲಿಯನುಾ 
ಸ್ಲಿಲಸ್ುತಿತದ ದರನ . 
 

ಭಗವಂತನ ದಿವಯಮಂಗಳವಿಗ್ಹ ಧಾಯನದಂತ್ ಯರ ಸ್ದಾಚಾಯಾರ ದಿವಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ಹಧಾಯನವೂ ಶ ್ರಷಾ ಆಗು 
ಅವಶಯ ಶಷಯಕತಾವಯವ ಂದು ಅಪಪಣ ಕ  ಡಿಸಿರುವ ಪೂವಾಾಚಾಯಾರ ಉಪದ ರಶಗಳನಾನುಸ್ರಿಸಿ, ನಮಮ 
ಪರಮಾಚಾಯಾರಾದ ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಬ್್ಹಮತಂತ್ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳ 
ದಿವಯಮಂಗಳವಿಗ್ಹಧಾಯನದಲಿಲ ನಿಮಗಾರಾಗಿ ಪದಪುಷಪಗಳಮ ಲಕ ಅನುಷ್ಟಾಸ  ರಣ. 
 

ರವಿಸ್ದೃಶವಾದ ಕಾಂತಿಯನುಾ ಬಿರರುವ,  ಬ್್ಹಮತ್ ರಜಸಿಸನಿಂದ ಪರಿಶುದಧವಾಗಿ ಬ ಳಗುತತಲಿರುವ,  
ನಿತಯಪುಷೆಲವಾದ ಚ್ಂದಿರನಂತ್  ಶ ್ ರಭಿಸ್ುತಿತರುವ, ಸ್ದಾ ಮಂದಹಾಸ್ಬಿರರುವ ಮುಖಕಮಲದ  ಂದಿಗ  ಕ ಡಿದ 
ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ಚ್ ಡಾವತಂಸ್ದಿಂದ ಶ್ರಪಾದದವರ ಗ  ಬ ಳಗುತಿತರುವ ದಿವಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ಹವು ನಮಮ 
ಕಣುಣಗಳಿಗ  ಸ್ದಾ ಭಾಸ್ವಾಗುತಿತರಲಿ. 
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ಯಾವ ಆಚಾಯಾರು ಭಾಗವತರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಪರತಂತ್ರಾಗಿದುದ, ಸಾವಮಿದ ರಶಕರ ಚ್ರಣನಳಿನಗಳಲಿಲ 
ಸ್ಮಸಾತತಮಭರವನ ಾ ಅಪಾಸಿಕ  ಂಡ ಬ್್ಹಮತಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ ಸಾವಮಿಗಳ ಪರಂಪರ ಯಲಿಲ ಬ್ಂದವರಾಗಿದುದ, 
ಅವರಂತ್ ಯರ ಬ್್ಹಮತಂತ್ವ ನಿಸಿಕ  ಂಡ ಶಾರಿರರಕಶಾಸ್ರಜ್ಞಾನದಲಿಲ ಪೂಣಾಪಾಂಡಿತಯವನುಾ ಹ  ಂದಿ 
ಸ್ವತಂತ್ರಾಗಿದಾದರ ಯರ ಅಂತಹ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ದಿವಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ಹರ ಪವು ನನಾ ಮನಸಿಸನಲಿಲ 
ಸ್ದಾಕಾಲ ಧೃತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರಲಿ. 
  
ಶ್ರಬ್್ಹಮತಂತ್ಸ್ವತಂತ್ ಪರಕಾಲಸಾವಮಿ ಪರಂಪರ ಯ ಪೂವಾಾಚಾಯಾರುಗಳ ಪಾದಧ ಳಿಯಂದ 
ಪ್ಕಾಶಸ್ುತಿತರುವ, ಆ ಗುರುಪರಂಪರ ಯಲಿಲಯರ ಚ್ಕ್ವತಿಾಯಂತ್  ಬ ಳಗುತಿತರುವ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ 
ತ್ ರಜ್  ರಮಯವಾದ ರ ಪವನುಾ ನನಾ ಮನಸ್ುಸ ಸ್ದಾ ಧಾಯನಿಸ್ುತಿತರಲಿ. 
 

ಪ್ಶಸ್ತವಾದ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಬ್್ಹಮವಿತುತಗಳು ತಲ ಯಲಿಲ ಧರಿಸಿಕ  ಳುೆವಂತಹ, ಜ್ಞಾನಾದಿ ಶ್ರಮಂತಿಕ ಯನುಾ 
ಕ  ಡುವಂತಹ, ವ ರದಗಳಿಗ  ಶಖ್ಾಪಾ್ಯವಾಗಿರುವ ಉಪನಿಷತುತಗಳಂತ್  ಬ ಳಗುತಿತರುವ, ಬಿಳುಪಾದ, ನಿರಳವಾದ 
ಅಗಿಾಸ್ಮಾನವಾದ ಪರಿಶುದಧತ್ ಯಂದ ಕ ಡಿದ, ಚ ನಾಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಪಟ್ಟ ಶಖ್ ಯಂದ ಕ ಡಿದ ನಮಮ ಸಾವಮಿಯ 
ವಿಗ್ಹವನುಾ ನನಾ ಮನಸಿಸನ ಧಾಯನ ಪರಂಪರ ಯು ಸ್ದಾ ಕಾಲ ಆಲಂಬ್ನವನಾಾಗಿ ಪಡ ಯಲಿ. 
 

ಅಧಾಚ್ಂದ್ನಂತ್  ಹ  ರಲುವ ಹಣ ಯಲಿಲ, ವಿಷುಣಪಾದಾಕೃತಿಗ  ಹ  ರಲುವ ಊಧವಾಪುಂಡ್ವು ಶ ್ ರಭಿಸ್ುತಿತದುದ, 
ಪ್ಕೃತಿಸ್ಹಜವಾಗಿರುವ ತನಾ ಅಸಿಿರತ್ ಯನುಾ ಹ  ರಗಿಸಿಕ  ಳೆಬ ರಕ ಂದು ನಿಶಿಯಸಿದ ಮಿಂಚ್ು ಸಿಿರವಾಗಿ ನಮಮ 
ಆಚಾಯಾರ ಹಣ ಯಲಿಲ ಶ್ರಚ್ ಣಾತಿಲಕವಾಗಿ ಬ್ಂದು ನ ಲ ಸಿದುದ, ಎರಡು ಗಂಗಾ ಪ್ವಾಹಗಳ ನಡುವ  
ಪ್ಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬ ಳಗುವ ಸ್ರಸ್ವತಿರ ನದಿಯಂತ್   ರಾರಾಜಸ್ುತಿತದುದ, ಇವರು ಶಠಕ  ರಪಮುನಿಯ 
ಅಪರಾವತ್ಾರವರ ಎಂಬ್ಂತಿರುವ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ದಿವಯಮಂಗಳ ರ ಪವು ನನಾ ಹೃದಯ ಸ್ಂಪುಟ್ದಲಿಲ 
ಸ್ದಾಕಾಲ ಅಲಂಕರಿಸ್ಲಪಟ್ುಟ, ಧಾಯನಿಸ್ಲಪಟ್ುಟ ಸಾಕ್ಾತೆರಿಸಿಕ  ಳುೆವಂತ್ಾಗಲಿ. 
 

ಬಾ್ಹಿೇ ಮುಹ ತಾದ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ತ್  ರರುವ ಕ ಂಪಾದ ಆಕಾಶವ ರ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರು ಧರಿಸಿಕ  ಂಡಿರುವ 
ಕಾಶಾಯವಸ್ರದಂತಿದುದ, ಸ್ ಯಾರಶಮಯ ಕಾಂತಿಯಂತ್  ಕಂಗ  ಳಿಸ್ುವ ದಾವದಶ ್ ರಧವಾಪುಂಡ್ಗಳು, 
ಬ್್ಹಮಜ್ಞಾನದ ತ್ ರಜಸಿಸನಿಂದ ಬ ಳಗುತಿತರುವ ಬ್್ಹಮಗಂಧದಿಂದ ಕ ಡಿದ ದಿವಯಮಂಗಳವಿಗ್ಹವು ನಮಮ ಮನಸಿಸನ 
ಪಟ್ದಲಿಲ ಸ್ದಾ ಪ್ತಿಷ್ಟಾತವಾಗಿರಲಿ. 
 

ಕಲಪಲತ್ ಯ ಜ್  ರಡಿಯಂತಿರುವ, ತಿರರ್ಾದಲಿಲ ಉದಯಸಿರುವ ಕಮಲಗಳಂತಿರುವ, ಆಶ್ಯಸಿ ಬ್ರುವ ಶರಣರ 
ಸ್ಮ ಹಕ ೆ ಸ್ಕಲ ಸ್ಂಪತತನ ಾ ಕ  ಟ್ುಟ ದಾರಿತ್  ರರುವ ಕಟಾಕ್ಷ್ಪೂರಿತವಾದ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ 
ನ ರತ್ಸಶರಭವು ನನಾ ಕಣುಣಗಳಿಂದ ಸ್ದಾ ಸಾಕ್ಾತೆರಿಸಿಕ  ಳುೆವಂತ್ಾಗಲಿ. 
 

ನಮಮ ಸಾವಮಿಯ ಜಹಾವಗ್ಸಿಂಹಾಸ್ನದಲಿಲ ಹಯವದನನು ಸ್ುಖ್ಾಸಿರನನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದಾದನ . ಇವನ 
ತ್ ರಜ್  ರಮಯವಾದ ಉತೃಷಟ ಕಾಂತಿಯರಸಾವಮಿಯ ಚಿರುಮಂದಹಾಸ್ದ ಧಾವಳಯಕ ೆ ಕಾರಣವರ ಎಂಬ್ಂತಿದ .  
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ದಿವಯಸ್ ರಿಗಳು ಹಾಡಿ ಕ  ಂಡಾಡಿದ ಕ್ ರತ್ಗಳ ಭಗವತಾತಿನಿಧಿಗಳ ೂರ ಎಂಬ್ಂತ್ , ವ ೈವಿಧಯಮಯ ವಣಾಗಳಲಿಲ 
ಕಂಗ  ಳಿಸ್ುವ ಪವಿತ್ಮಾಲ ಗಳನುಾ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರು ಧರಿಸಿ ಬ ಳಗುತಿತದುದ, ಇವು ಅವರ ಹೃದಯದಲಿಲ 
ವಿರಾಜಸ್ುವ ಶ್ರಲಕ್ಷಿಮರಹಯಗಿ್ರವನ ವಿಹಾರಕಾೆಗಿ ಕಟ್ಟಟರುವ ಡ  ರಲಿಕ ಯರ ಎಂಬ್ಂತಿಹುದು. 
 

ಮಿಂಚಿನಂತ್  ಮಿನುಗುತಿತರುವ ಉಪವಿರತವನುಾ ಧರಿಸಿ, ಪಾವಿತ್ಯಗುಣವ ರ ಕುಶವಾಗಿ ಅಭಿವಯಕತಗ  ಂಡು ಅವರಲಿಲ 
ಪವಿತ್ವಾಗಿ ಸ ರರಿ, ತಿ್ದಂಡಹಸ್ತರಾಗಿ ರಾರಾಜಸ್ುತಿತರುವ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ದಿವಯ ರ ಪವು, “ಉಪವಿರತಿನಂ 
ಊಧವಾಪುಂಡ್ವಂತಂ ತಿ್ಜಗತುಪಣಯಫಲಂತಿ್ದಂಡಹಸ್ತಂ” ಎಂಬ್ ದ ರಶಕರ ಅನುಭವಕ ೆ ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ಇಲಿಲ ನಾವು 
ಪ್ತಯಕ್ಷ್ವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಿದ . 
 

ಆಪಾಯಯಮಾನವಾಗಿ ಬ ಳಗಿರುವ ತ್ಾವರ ಯ ಪುಷಪದಂತಿರುವ ನಮಮ ಸಾವಮಿಗಳ ಪದಕಮಲಗಳು ನಮಮ 
ಸ್ೃತಿಪಟ್ಗಳಲಿಲ ಸ್ದಾಕಾಲ ಪ್ತಿಷ್ಾಾಪತವಾಗಿರಲಿ. “ಯತಿಚ್ಕ್ವತಿಾ ಪದಪದಮ ಪತತನಂ” ಎಂದು ಅನುಭವಿಸಿದ 
ದ ರಶಕ  ರಕ್ಶತಯು ಇಲಿಲ ಅನುಸ್ಂಧ ರಯ.  
 

ವಿಷುಣಭಕತ ಲಕ್ಷ್ಣಗಳ ಲಲವೂ ಪೂಣಾವಾಗಿರುವ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ಪಾದಕಮಲಗಳನುಾ ಧಾಯನಮಾಡುವವರ 
ಹೃದಯಾಂಧಕಾರವನುಾ, ಅವರ ಪಾದಗಳ ನಖಕಾಂತಿಯು ಪೂಣಾವಾಗಿ ಹ  ರಗಲಾಡಿಸ್ುವುದರಲಿಲ 
ಸಾಮರ್ಯಾವನುಾ ಹ  ಂದಿವ . 
 

“ಆಚಾಯಾಾದಿಹ ದ ೈವತ್ಾಂಸ್ಮಧಿಕಾಂ ಅನಾಯಂ ನ ಮನಾಯಮಹ ರ” ಎಂಬ್ ಸ್ ಕ್ಶತಯಂತ್  ಆಚಾಯಾಪಾದುಕ ಗಳು 
ಸ್ಹಸ್್ ಶ ್ ಲರಕಗಳಿಂದ ಕ  ಂಡಾಡಲಪಟ್ಟ ಭಗವಂತನ ಪಾದುಕ ಗಳಿಗಿಂತಲ  ಶ ್ರಷಾವಾದುವು. ಯಾವ 
ಭ ರದಗಳನ ಾ ಎಣಿಸ್ದ  ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ವಷ್ಟಾಸ್ುವ ಮರಘದಂತ್  ಅನುಕಂಪಾ ಕ್ಷ್ಮಗಳ ರ ಅಭಿವಯಕತವಾದಂತಿರುವ 
ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ಪಾದುಕ ಗಳು ತಮಮನುಾ ಆಶ್ಯಸಿ ಬ್ರುವ ಶಷಯರನುಾ ಮುಕತಹಸ್ತವಾದ ಪರಿಯಲಿಲ ಅನುಗ್ಹಿಸಿ 
ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರಗಳಿಂದ ಉಜೆರವಿಸ್ುತತಲಿವ . 
 

ವ ರದವಿರುದಾಧರ್ಾ ಪ್ತಿಪಾದಕರ ಪವಾದ ಬಾಹಯಕುದೃಷ್ಟಟಗಳಿಂದ ಮ ರ್ಛಾತವಾದ ಸ್ಂಸಾರವ ಂಬ್ ಜಗತಿತನ 
ರ  ರಗವು ಒಬ್ಬ ಸ್ದಾಚಾಯಾರ ಅನಘಯಾವಾದ ಗುಣಗಳ ಹಾಗು ವ ೈದಷಯಪೂಣಾ ಉಪದ ರಶಗಳಿಂದ ನಿರಗುತತದ . 
ಇಂತಹ ಸ್ುಗುಣಮಣಿರತಾದಂತ್  ಪ್ಕಾಶಸ್ುತತಲಿರುವ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ಮಂಗಳಸ್ವರ ಪ ಧಾಯನದಿಂದ 
ಸ್ಂಸಾರ ಬ ರಗ ಯು ನಮಿಂದ ದ ರವಾಗುತತದ . ಈ ದಿವಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ಹವು ನನಾ ಮನಸಿಸನಲಿಲ 
ಬ ರಪಾಡಿಸ್ಲಾಗದ ರಿರತಿಯಲಿಲ ಸ್ುಲಗಾವಾಗಿ ನ ಲ ಸ್ಲಿ. ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸಾಧಯ ಉಪ ರಯವಾದ 
ಪರಮಭಕ್ಶತಯು ನಮಗ  ದ  ರಕಲಿ. 
 

ಯಾರ ದ ಸ ಯಂದ ಎಲಲ ಖ್ ರದಗಳೂನಿರಗಿಸ್ಲಪಡುತತದ ಯರ, ಯಾರ ದ ಸ ಯಂದ ಸ್ವಾ ಸ್ಂತ್  ರಷ 
ಸ್ಮೃದಿಧಗಳೂ ಕ  ಡಲಪಡುತತದ ಯರ, ಯಾರ ದ ಸ ಯಂದ ಪುರುಷ್ಾರ್ಾಪಾ್ಪತಸ್ಹಾಯಕ ಉಪಾಯಾನುಷ್ಾಾನ 
ಜ್ಞಾನವು ಆಶ್ತರಿಗ  ಅನುಗ್ಹಿಸ್ಲಪಡುತತದ ಯರ, ಯಾರ ದ ಸ ಯಂದ ಹಿರನಾಯವಾದ ಕ ಟ್ಟ ಬ್ುದಿಧ ವಿಚಾರಗಳು 
ಭ ರದಿಸ್ಲಪಡುತತದ ಯರ, ಯಾರ ದ ಸ ಯಂದ ಆಶ್ತರಾದ ನಮಗ  ಯಾವ ವಿಷ್ಾದವೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲಲವರ 
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ಯಾರ ಅನುಗ್ಹದಿಂದ ನಮಗ  ಸ್ಂಸಾರ ಸಾಗರವನುಾ ದಾಟ್ಟಹ  ರಗಲು ಸಾಧಯವಾದಿರತ್  ರ ಅಂತಹ 
ಉತತಮಾಚಾಯಾರಾದ ನಮಮ ಶ್ರಮದಭಿನವ ವಾಗಿರಶ ಪರಕಾಲ ಸಾವಮಿಗಳನುಾ ಅನವರತ ಭಕ್ಶತಯಂದ ಶರಸಾ 
ನಮಿಸಿ ಕ  ಂಡಾಡುತ್ ತರನ .  
 

ಆಶ್ತರಲಿಲ ಅತಯಂತ ವಾತಸಲಯವುಳೆ ಕೃಪಾಸಾಗರರಾದ ನಮಮ ಸಾವಮಿಯ ಅನುಗ್ಹವು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ನಮಮ 
ಮರಲ  ಸ್ದಾ ವಷ್ಟಾಸ್ುತಿತರಲಿ. ನಮಮ ಸಾವಮಿಯ ಅಡಿದಾವರ ಗಳಲಿಲ ಸ ರವ ಸ್ಲಿಲಸ್ುತಿತರುವ ಸ್ತುಪರುಷರ ಅನುಗ್ಹದ 
ಪರಂಪರ ಯು ನಮಮ ಮರಲ  ಸ್ದಾಕಾಲವೂ ಇರುವಂತ್ಾಗಲಿ. ಭಗವಂತನ ನಿತಯಕ ೈಂಕಯಾಶ್ರಯಂದ 
ಭ ಷ್ಟತರಾದ ಪೂವಾಾಚಾಯಾರುಗಳ, ಸಿದಾದಂತನಿಧಿಯಂತಿರುವ ಶ್ರಸ್ ಕ್ಶತಗಳೂ ಹಾಗು ಅವುಗಳಲಿಲ 
ಪ್ತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ಉಪದ ರಶಗಳನುಾ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ಪರಮಧ ಯರಯದಲಿಲ ದಿರಕ್ಾಬ್ದಧರಾಗಿರುವ ನಮಮ 
ಆಚಾಯಾರಲಿಲ, ಅವರ ಅನುಗ್ಹವ ರ ನಮಮನುಾ ಕ್ಮವಾಗಿ ದಾಸ್ನಾಗಿರುವಂತ್  ಮಾಡಲಿ. 
ಸ್ಕಲಾತಮಗುಣಪೂಣಾರಾದ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರು ಪರಮ ಕೃಪ ಯಂದ ನಮಮನುಾ ಸ್ತಸಂಪ್ದಾಯಪ ್ರರಕವಾದ 
ಜ್ಞಾನ ಭಕಾಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸ್ದಾಕಾಲ ಇರುವಂತ್  ನಮಮನುಾ ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿ. ಸ್ಕಲ ಪೂವಾಾಚಾಯಾರುಗಳ ಪರಮ 
ಕೃಪ ಗ  ಪಾತ್ರಾಗಿರುವ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರು, ಅದ ರ ಆಚಾಯಾರುಗಳು, ರಚಿಸಿದ ಪರಮ ವ ೈದಿಕ ಶ್ರವ ೈಷಣವ 
ಶ್ರಸ್ಂಪ್ದಾಯವನಾವಲಂಬಿಸಿದ ಶ್ರಸ್ ಕ್ಶತಗಳಲಿಲ ಹ ರಳಿರುವ ಪ್ಪನಾನ ನಿಷ್ ಾಯನುಾ ನಮಗ  ಅನುಗ್ಹಿಸ್ಲಿ. 
ಪ್ಸಾಿನಗಳಲಿಲ ಮತುತ ಅವುಗಳನುಾ ಪ್ತಿಪಾದಿಸ್ುವ ಸ್ ಕ್ಶತಗಳಲಿಲ ಹ ರಳಿರುವ ಪರಮಾತಮನನುಾ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ 
ಉಪದ ರಶಗಳ ಮ ಲಕ ತಿಳಿದುಕ  ಂಡಿರುವವರ , ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ಉಪದ ರಶಗಳಂತ್  ಅನುಷ್ಾಾನಗಳನುಾ 
ಮಾಡುತಿತರುವ ಪರಮಭಕತರ  ಡನ  ನಮಗ  ನಿತಯಯರಗವು ದ  ರಕುವಂತ್ಾಗಲಿ. 
 

ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ ಕೃಪ ಯು ನಮಮನುಾ ಸ್ವಾಕಾಲದಲಿಲಯ , ಸ್ವಾಾವಸ ಿಗಳಲಿಲಯ , ಸ್ವಾ ಸ್ಿಳಗಳಲಿಲಯ  
ಭಗವತ್-ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರಗಳನುಾ ಮಾಡದಂತ್  ಅನುಗ್ಹಿಸ್ಲಿ. ಅಂತ್ ಯರ ನಮಮ ಆಚಾಯಾರ 
ಪಾದಕಮಲಗಳು ನಮಗ  ಸ್ವಾಕಾಲ-ಸ್ವಾಾವಸ ಿಗಳಲಿಲಯ , ರಕ್ಷ್ಕವಾಗಿದುದ ಅನುಗ್ಹಿಸ್ಲಿ. ನಮಮ ಆಚಾಯಾರು 
ಸ್ಂಕಲಿಪಸ್ುವ ಕ ೈಂಕಯಾಗಳಲಿಲ ನಮಮನುಾ ಅಪಾಸಿಕ  ಳುೆವ ವಿಷಯದಲಿಲ ನಮಮ ಮನಸ ಸಂಬ್ ಹ ಗುಚ್ಛವು ಸ್ದಾ 
ಕಶತ ಹಲವನುಾ ಹ  ಂದಿರಲಿ. 
 

ಪೂವಾಾಚಾಯಾರ ಪದಕಮಲಗಳನ ಾರ ಪರಮಪಾ್ಪಯವ ಂದು ನ ನ ದಿರುವ ನಮಮ ಆಚಾರರಿಗ  ಮಂಗಳವಾಗಲಿ 
ಎಂದು ಪಾ್ಥ್ಾಸ್ುತತ, ಅನವರತ ಅವರ ಗುಣಕ್ಶರತಾನ ಗಳಿಂದ ಪ ್ರರಿತನಾಗಿ ಅವರ ಚ್ರಣದಡಿದಾವರ ಗಳಲಿಲ ಈ 
ಪಾ್ರ್ಾನ ಗಳ ಪದಪುಷಪಗಳನುಾ ಸ್ಮಪಾಸಿ “ಸ್ಫಲಂ ಮಮ ಜನಮ ತ್ಾವದ ರತತ್” ಎಂಬ್ಂತ್  ಸಾರ್ಾಕಯವನುಾ 
ಸ್ ಚಿಸಿಕ  ಳುೆತಿತದ ದರನ . 

 


