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ಅ��ರಣ ��ಗ�ದ  ಪರಮ�ಜk  ಜಗ�k� �k ೕ  ಅ�ನವ 
��k �ೕ ಥ� ಮ��k �ಗಳವ� 14 ವಷ� ವಯಸk�k ತ��ವ 
�ನk�ೕ  ಸಂ�k �ಶkಮವ�k �k ೕ ಕ�� ಪkಪಂಚದ ಬಂಧನವ�k ���, 
�ೕ ಗದ ಪರಮ ಉತkಷk  ���ದ ���ಕಲk ಸ��ಯ�k 18 ವಷ� 
�ಂ�ದ �ಲ�ೕ  �ನಗಳ�k �ಂ�ದk ಪk�ದk �ೕ ವ�k ಕk�, ತಕ� ಮ�k 
�ೕ �ಂತ �ಸkಗಳ�k ಅ�ಪಮ ��k ಂಸ� ಆ�ದk�. ಪ�ತk  ಶೃಂ�ೕ � 
�k ೕ  �ರ� �ೕ ಠದ 35�ೕ  ಜಗ�k� ಶಂಕ��ಯ��� 35 ವಷ�ಗಳ 
�ಲ �ೕ ��ಪ�ಗ�� ��ಜ�ನ���k , ಆ �ೕ ಠ�k  ಅ�ರ 
�ೖಭವವ�k ತಂದ�. ಕ�����ಗ�ದ �k ೕ  ��ಗಳವ� 
ಅಸಂ�k ತ ಭಕkರ�k ತಮk  ಅ�ಗkಹ�ಂದ ಅ�ೕ ಕ �ೕ �ಗಳ�k 
ಉದk��ದ�.  

ಆ� ಸಂದಭ�ಗಳ�k ��ೕ  ����ಂಡ ಕ�ಗಳ ಮ�k �ೕ ದಗ�, 
��ಯಣ, ಮ��ರತ, ��ಣಗ� �ಂ�ದ�ಗಳ�k ಆಧ��ದ 
ಕ�ಗಳ �ಲಕ, ಬಹಳ ಜ�ಲ�ದ ಆ�k �k ಕ ತತk k ಗಳ�k �ಡ, 
��ನk  ಜನ�� �ಲಭ��, ಅಂ��ೕ  ಸಮಗk��, ಮನ��k ವ 
�ೕ �ಯ�k ಪk�kತಪ��ವ ಸk �ವ�ದk�ದ �ಮಥk �ವ�k ಅವ� 
�ಂ�ದk�. ��ಗಳವರ �ವ�ಜ�ಕ ಪkವಚನಗ�ಂದ �ತkವಲk� 
ಅವ�ಂ�� �ಸ� ಸಂ�ಷ�ಗ�ಂದ ಆಯk �ರ�k  ��k 
���ೕ �ವ ಸರಳ �ೕ �ಕ�ಗಳ�k ಈ �ಸkಕ ಒಳ�ಂ��.
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M#kO 
ಪರಮ1ಜk  ಜಗ5k7 8k ೕ  ಅ;ನವ >?k@ೕ ಥB ಮCDkFಗಳವ7 ‘P7ಗJ’ 
ಎಂQ?R 1ಜkSವTಂದ ಈ V@kXಯZk ಉ]kೕ ^ಸಲkbk7dke. ಅವರ fಲk  
ವಯgkKಂದ]ೕ  ಅವರZk ಸ?iರ, djk , ld#ಕಂm, ಪnೕ ಪoರ, pೕ ವರZk ಶkpk 
— ಇsೕ  tದuದ pೖ>ೕ  ಸಂಪತk#k oಣಬzT{k. ಶೃಂXೕ } 8k ೕ  ~ರ? �ೕ ಠದ ಆRನ 
�ೕ ��ಪ@ಗ�ದ ಪರಮ1ಜk  ಜಗ5k7 8k ೕ  ಚಂದk�ೕ ಖರ Sರ@ೕ  ಮCDkFಗಳವರ 
8ಷk�R ಅವರ �ೕ ರ �ಗBದಶBನದZk ತಮk  ಆ�k@kಕ Dಧ�ಗಳ#k �ೖ�ಂಡ 
P7ಗಳವ7, ತಮX 14 ವಷB {ಂQವ Mನksೕ  1931 �ೕ  22 ರಂ5 ಅವ}ಂದ 
ಸಂ�kDಶkಮವ#k gk ೕ ಕ}gದ7. ಪರಮ8ವನ, ಅಂ��ೕ  ಜಗ�k� 8k ೕ  ~ರ?ಂ�ಯ, 
ಅD�ರಣ Tವk  ದಶBನಗJ ಮತkವ}ಂದ �ೕ �Skಸದ >�ೕ ಷ Kpೕ BಶನಗJ 
P7ಗHX �kಪk$ದ�. ಆ�k@kಕ Dಧ�ಗಳ ಅ�ೕ ಕ ಪkoರಗಳ#k 1ಣB$R 
�ೖ�Og�ಂ�, �ೕ ಗದ ಪ�o�k�ದ K>Bಕಲk ಸ��ಯ#k , ಪರಬkಹk  
D¡dkರವ#k C� £ೕ ವ#k¤kಯ#k (£ೕ ವಂತ$R7$ಗ]ೕ  ಸಂDರ ಬಂಧನTಂದ 
¥�ಗ¦ಯ#k) ತಮX 18 ವಷB {ಂ¥ದ �ಲsೕ  TನಗಳZk  gದkಪOg�ಂಡ7.  

ಬkಹk Kಷk7 ಮ{k ತಕB-sೕ ?ಂdT ~ಸkಗಳZk �ರಂಗತ7 ಆRದk P7ಗJ,  
©ª kದ8BಗJ, ಪk{kತkನkಮ@ಗJ, ಜನರ ಮ«ೕ Sವವ#k ಆಳ$R ಅ}ತವ7, 
ಅ$kಜ-ಕ7¬@BಗJ, ಸವBlತ-®ತo}ಗJ, ಅ@ ಸರಳ ಸkSವದವ7, 
ಅ�ೕ ಕ S�ಗಳZk ಚ{ರ7 ಮ{k ಪkಖರ $RkಗJ ಆRದk oರಣ, ಸ5k7ಗ�R 
ಉಪpೕ ಶಗಳ#k Kೕ �ವವರZk ಅಗkಗಣk�Rದk7 ಎಂQವZk �ವ ಆಶkಯB$ಗZ 
ಉ�kk ೕ ±�ಗZ ಇಲk . ಮಂದಮ@ಗH�ಗZ @ೕ ª kಮ@ಗH�ಗZ, ³ಟk  ಮಕkH�ಗZ 
ವಯಸk}�ಗZ, µಸR��ಗZ DವBಜKಕ$�ಗZ, ಉ?ತk ತತk kಗಳ�kಗZ 
¶¤ಕ £ೕ ವನ�k ಸಂಬಂಧಪಟk    �ಗBದಶBನವ�kಗZ P7ಗಳವ7 ಅ@ ಸರಳ$R 
@HIೕ J@kದkeಂQ5 ಅವರವ7ಗHX ಅ#ಭವgದksೕ  ಆRp. ಶೃಂXೕ } 8k ೕ  ~ರ? 
�ೕ ಠವ#k ಅದರ 35�ೕ  �ೕ ��ಪ@ಗ�R 35 ವಷBಗಳ oಲ ಅಲಂಕ}gದk P7ಗHಂದ 
ಉದk}ಸಲkಟkವ7 ಅp ķ ೕ ! 

ಅದರ¹k >�ೕ ಷ$R ಆ� ಸಂದಭBಗಳZk P7ಗJ dsೕ  º�g�ಂಡ ಕLಗಳ 
ಮ{k sೕ ದಗJ, ��ಯಣ, ಮCSರತ, ³�ಣಗJ Mಂdದ�ಗಳ#k ಆಧ}gದ 
ಕLಗಳ ಲಕ, ಬಹಳ ಜbಲ$ದ ತತk kಗಳ#k »ಡ, D�ನk  ಜನ}� ¼ಲಭ$R, 
ಅಂ��ೕ  ಸಮಗk$R, ಮನM½kವ }ೕ @ಯZk ಪk¼kತಪO¼ವ ಸkSವgದk$ದ 
DಮಥkBವ#k VಂTದk7. ಅವರ DವBಜKಕ ಪkವಚನಗHಂದ �ತkವಲkp 
ಅವnಂTX ಈ ಗkಂಥದ ಲ$ದ Edifying Parables ಎಂಬ ³ಸkಕದ 



ii

ಸಂಕಲನoರ�ದ ಅವರ 8ಷknಬknಂTX ನ¦ದ µಸR ಸಂSಷ¿ಗHಂದ ಆಯk 
Àರ»k IÁk @HIೕ Jವ Kೕ @ಕLಗಳ#k 98 8ೕ ÂB�ಗಳZk ಒಳ�ಂಡ ಆ ಆಂಗkS�ಯ 
ಗkಂಥ ಈ ®ಂp ಪko8ಸಲkbkp. ಅದರ ಕನkಡ ಅ#$ದsೕ  ಈ V@kX.

Edifying Parables ³ಸkಕವ#k gದkಪO¼ವZk ಅದರ ]ೕ ಖಕ7 d� �X5�ಂಡ 
�ಲ� ಸಣk-³ಟk  Dkತಂತk kಗಳ#k ಈ �ಳಕಂಡಂ� >ವ}g?ke —

1. P7ಗJ ಒಂದ¤kಂತ IÁk ಅ#ಗkಹ SಷಣಗಳZk Kº�gದ Kೕ @ಕLಗಳ#k ಒಂ5 
8ೕ ÂB�ಯZk Äೕ ÅಸuRp. 

2. P7ಗಳ ಮ{k ಆ 8ಷkರ ನ�>ನ ಸಂSಷ¿ಗಳZk �ಲÆ�k  P7ಗJ d� 
Iೕ Hದ ಕLಯ �ತkಗಳ#k Iಸ}g ಉ]kೕ ^ಸTದkº, ಕLಯ �ತkಗHX 
Iಸ7ಗಳ#k Kೕ ಡuRp. 

3. P7ಗJ ಒಂ5 ಕLಯ ಅ�ೕ ಕ º�ಂತರಗಳ#k Kº�gದkZk , ಅsಲk�ಗHಂದ 
�®@ಯ#k ಬಳg�ಳkuRp. 

ಈ ಗkಂಥದ ‘ಮನÈjವ PಣಲªಣಗJ’ ಎಂಬ tದಲ ಖಂಡದZk ]ೕ ಖಕ7 ತಮk#k 
‘�#’, ‘ನನk#k’, ‘ನನX’, ಇdkT ಶಬkಗಳZk P7@g�ಂO7�5, ಲ Edifying 
Parables ಗkಂಥದ ಸಂಕಲನoರ�ದ P7ಗಳ ಆ 8ಷk}X �ತk ಅನkÉ¼ತkp.

ತಮk  DkS>ಕ ಧಮB ಶkpkÉಂದ ಮ{k ಬಹಳ djkÉಂದ ®ಂTೕ  �dBಂಡ 8k ೕ  �. 
>. 8k ೕ K$ಸ @BಗJ C� P7ಗಳವರZk  ತಮk   ಭ¤kX  ಒ³ kವ ಪ}ಶkಮTಂದ 
Äk . ಆ-. MರHೕ ಶಂಕ- ಮ{k 8k ೕ  >. ¼ಬkಹkÅಯ* ಅವ7ಗJ ಈ ಕನkಡ 
ಅ#$ದವ#k gದkಪO¼ವZk @5kಪOಗಳ#k ©Êgದk�k ಅವ}X ಕೃತË�ಗಳ#k 
ಸZk¼�kೕ s. ಇದರ Mದkಣ�k  ಧನಸCಯವ#k Kೕ Oದ P7ಗಳ 8ಷk}X ನಮk   
ಧನk$ದಗJ.

“@HIೕ Jವ Kೕ @ಕLಗJ”  ಎಂ¥ೕ  V@kXಯ#k ಪರಮ1ಜk  ಜಗ5k7 8k ೕ  Sರ@ೕ  
@ೕ ಥB ಮCDkFಗಳವರ C� ಪರಮ1ಜk  ಜಗ5k7 8k ೕ  >Ì�ೕ ಖರ Sರ@ೕ  
DkFಗಳವರ ಅ#ಗkಹTಂದ ಪkಕಟಪOಸÍ ಸಂÎೕ Â¼�kೕ s. ಈ ÏನಯËವ#k 
P7ಗಳವರ ಅO?ವeಗಳZk >ನಮk$R ಅ�B¼�kೕ s.

>ಶk ಸk7, Èಂಟ- Ð- ಬkಹk >?k  

>?kಶಂಕ- ಕೃಷk* �. ¼eೕ Ñ ಚಂದ-

'. ಎ). ಎ*. ಶಂಕ- '. Fೕ �Òೕ   ಲª kಣ*
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2 @HIೕ Jವ  Kೕ @ಕLಗJ



ಮನÈjವ PಣಲªಣಗJ 3

ಪರ®ತo}ಗJ 
¥7�HÉಂದ Qಡಸ�ೕ ತ ಉ7Hದk ಮರ, ರÈkX ಅಡkuR{k. ಆ �ಗB$R 
ಚZ¼ವ ಎಲk $ಹನಗJ ಅಡಚ¿ಯ#k ?ಟÍ ಆ�ಯ sೕ ಗದZk , ಅದರ¹k 
ರÈkಯ ಅಂÊ� ಆì, ಚZಸ]ೕ  �ೕ ¤{k. P7ಗJ (ಪರಮ1ಜk  ಜಗ5k7 8k ೕ  ಅ;ನವ 
>?k@ೕ ಥB ಮCDkFಗJ) ಪk�Å¼@kದk o7 ಮರವ#k ಇ�k ೕ # ?bದk�k ; 
ಆಗವ7 $ಹನವ#k KZk¼ವಂ� iಲಕKX Iೕ Hದ7. “ನಮRಂತ   Mಂì C5 
Vೕ ದ $ಹನಗಳZkದkವ7 Vೕ ದಂ� �í Mಂ5ವ}ದe, $ಹನ iಲಕ}X ಈ 
ಸkಳದZk Îಂದe�Pತkp. ಆದk}ಂದ �� ಮರವ#k ರÈkಯ ಬTX ಸ}ಸ�ೕ Ô,” 
ಎಂದ7 P7ಗJ. ಅವರ ಆîಯ �ೕ eX ಮಠದ gಬkಂT ಮರವ#k çಡÍ ಒékR 
Mಂ?ದ7. ಆಗ P7ಗJ ವೃದk7 ಮ{k ಅಸkಸk7 ಆRದkº �ೕ ವಲ mk ೕ ªಕ�R 
ಉHಯZಲk . ತಮk  ಸಲIಗಳ#k Kೕ Oದರ�k ೕ  ಅಲk , dí ಒಂ5 �ೖ  Èೕ }gದ7. 
8ೕ ಘkದZk ರÈkRದk ತ¦ çರ$É{. ಪnೕ ಪoರವ#k �O P7ಗJ ತಮk  
ಪk�ಣವ#k Mಂ5ವ}gದ7. 
  
ವಷB 1960. P7ಗಳ ಆಂಧkಪkpೕ ಶದ tದಲ ಪk$ಸ. ಒ�k  ಒಂç}Kಂದ 
ಇ«kಂದ�k ರÈkಯZk ¼�7 ಒಂ5 ಗಂà ಪk�ಣ �Oದk7. DP@kದkಂ� 
ರÈk�ì $ಹನÆಂ5 Sಗಶಃ ಮಗÊ ¥ದkದk#k çರTಂದ]ೕ  ಗಮKgದ7. 
�ಲ� $ಹನ iಲಕ7 Kಲkp C5Vೕ ದ7. P7ಗJ ತಮk  oರ#k ಅಪñತದ 
ಸkಳದ ಬH KZk¼ವಂ� Iೕ H, ಬಹಳ ಜಖಂ ಆRದk ಆ $ಹನp¦X �>gದ7. 
ಚಲ�Éಲkದ ಮ{k �ೖ�ಲk ರಕk ìZkದ ಮ#ಷk  ಅದnಳX g¤kC¤�ಂO7�ದ#k 
«ೕ Oದ7. ಅಪñತ �ಲsೕ  KFಷಗಳ ®ಂpಯ�k  ಸಂಭ>g5k ಆ ವk¤k ಪkî 
ತ�k7ವ�ೕ  Vರ{ ಮೃತಪbk ಲksಂ5 »ಡ]ೕ  P7@gದ7. ಮಠದ ಒಂ5 
$ಹನದZk sೕ ಗ$R Vೕ R ಆಂQ]*k ವkವÈkಯ#k �ಡÍ ಮಠದ ಜ$fkರ 
oFBಕ«ಬkKX ಆpೕ ಶ>ತk7. 

ಅಪñತ�kಳ�Rದk oರ#k �ಟk�Rಸp ಅದರZk g¤k�ಂOದkವನ#k ಅZkಂದ 
Vರ�Xಯuಗpಂ5   KಧB}g, P7ಗJ ತtkಂTX ಅZkದkವnಡ�O ಅದ#k 
�ಟkX @7RಸÍ ಶkFgದ7. ಆಗ P7ಗಳ ವಯ¼k ನಲವತk 7; $k�ಮTಂದ 
ಗbk  ಮ{k ಶ¤kòತ Dkòಗಳ#k VಂTದk7. ಅpೕ �ೕ  ಇದkº, $ಹನ� 
Sರ$Rದk}ಂದ, ಕ¦X ಅದ#k ತನk ಚಕkಗಳ �ೕ ] KÍkವಂ� �ಟkX �ಡÍ ಅವ7 
IÁk ಶkFಸ�ೕ oR{k. ಆ ಬHಕ P7ಗJ ��Jವ#k ಅ@ Öಗk�Éಂದ ಪ}ೕ Òg, 
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ಆಂQ]*k ಬ7ವ Mನk ಆತನ#k Vರ�Xò�5 ¼ರÒತ ಎಂಬ @ೕ �Bನ�k 
ಬಂದ7. ಆಗ {dBR gದkಪOgದ �ೖಮಂಚವ#k ಬಳg, >~ಲ$ದ ಮಠದ $ಹನ�k 
ಅವನ#k ನಯ$R ವ�BÉgದ7 ಮ{k ಆಂQ]*k ಬರ�ೕ ¤ದk T¤kನZk ¼ಗಮ$R 
Mಂ5ವ}òವಂ� $ಹನದ iಲಕKX ಆpೕ ಶ>ತk7. ಅವ7 �ೖ�ಂಡ 
ಕkಮಗHಂ?R, ಆ ಅಪñತದZk �ಯ�ಂಡ ವk¤kX ಆದók  8ೕ ಘk$R sೖದk¤ೕ ಯ 
Ê¤�k ÙರÔವಂ� ಖÊತಪOgದ7. P7ಗಳ ಸಮ�ೕ Êತ ಉಪoರTಂ?R ಆತ 
ಬ5ÔH5 ìೕ ತ}g�ಂಡ.  
  

1970ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದZk �ಯಮôk}X P7ಗJ õೕ b Kೕ O?ಗ, ಒಂ5 ಸkಳದZk 
ಅ#ಗkಹ Sಷಣ Kೕ ಡ�ೕ �ಂಬ �ೕ }�X ಆಗ]ಂದ7. KTBಷk  ಸkಳದZk ತಮk  
SಷಣokR ddkZಕ$R KFBತ$ದ ಧkKವಧBಕ ವkವÈkÉಂದ, ಧkK ಸkಷk$R 
�ೕ Hಬ7@kದk#k ಅವ7 ಗಮKgದ7. ಎಂT� ¼ಲಭತೃಪk�ದ ಅವ7 ಅZkನ 
ಸಂ�ೕ ಜಕರ ಪkಯತkವ#k DವBಜKಕ$R ~kögದ7. d� ÔHತZkಂದ]ೕ , ಆ 
ಸSಂಗಣದ ಒಳX �ತkವಲkp ರÈkಯ ಬTಗಳZkä ಧk KವಧBಕಗಳ#k 
ಅಳವOಸuRp ಎಂದವ7 «ೕ Oದ7. ಆ ಸSಂಗಣದ VರRನ ಧkKವಧBಕಗHX 
ಒದRgದk >5k÷ ಸಂಪಕBವ#k �ವ Îಂದeä ಇಲkp �ೕ ಪBOಸÍ 
Dಧk>p�ಂ5 ತಮk  ©ª k  ಅವøೕ ಕನ ಶ¤kÉಂ?R ಅ}{�ಂಡ7.  
  
ಆಗವ7, “ದಯ>½k  ರÈkಯ ಬTಯZkನ ಧkKವಧBಕಗಳ ಸಂಪಕBವ#k ಕOತ�Hg. ಈ 
Ksೕ ಶನದZk �ತk ನನk �{ �ೕ Hಬ7�5 DÔ ಮ{k ಇದ�ì �ೕ ಡ$ದ5 
�ತkವಲk , Kಜ»k ©ಕkí ù5. ಏ�ಂದe ಆಸಕk7 ಈ�ಗ]ೕ  ಒಳX ÔH@?ke. 
ರÈkಯZk7ವ ಜನರ ¤>ಗHX �ೕ Hg�ಳkÍ ಆಸ¤kÉಲkದ Sಷಣವ#k ಬudkರ$R 
ಒOk , ಅವ}X ಉಪದkವ ���5 ಸ}ಯಲk . ಆ�Xk >$ಹಗಳ ಸಂದಭBಗಳZk , 
ರÈkಯZk7ವವರ ¤>X ಸಂRೕ ತ Êೕ 7ವ }ೕ @ಯZk ಧkKವಧBಕಗಳ#k ಅಳವOg7dke. 
ಆ ಜನ}X, ‘ಇ?ವ ಸಂಭkಮದ fú!’ ಎಂpK¼ತkp. ಎಲkರ ÝSಶಯಗಳ#k ಪ¦ವ 
ಬದÍ, ವû-ವರ7 ತಮX ಅಪ}Êತ�ದ �ಲವರ ~ಪ�k  ಅನಗತk$R 
P}�Pdke. >$ಹಗ�ಗZ, ಇಂತಹ oಯBಕkಮಗ�ಗZ, ಶಬk �Zನk�k 
oರಣ$ಗfರ5,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7.  
  

P7ಗJ �ಟk  ಆ ©ಚ�ಯ#k ಆ�ೕ ಜಕ7 ¼ಲಭ$R oಯBಗತ�HಸÍ 
Dಧk$É{; VರRನ ಧkKವಧBಕಗಳ ಸಂಪಕBವ#k ¼ಲಭ$R �ೕ ಪBOಸ-
ಬzpಂ5 P7ಗJ Iೕ � ಮನಗಂOದk7. ಈÊನ TನಗಳZk ಬz�ೕ ಕ ಜನರZk7ವ 
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ಪkîX >ಲªಣ$R, SರತದZk 1970ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದZk IikR ಕ¦ಗÅಸuRದk 
ಶಬk �Zನkದ ಉಪದkವವ#k ತ�k¼ವ C� DವBಜKಕರ ®ತದ ಬXk P7ಗಳ 
@ೕ ವk� ಮ{k oಳ£ ಗಮ�ಹB. 

  
  

ಪkಕೃ@ಯ ©ª kದ8BಗJ ಮ{k 
KಸಗBmk ೕ FಗJ 

KಸಗBದ ಆCkದಕರ ದೃ~kವHಗಳZk , ಮರಗಳZk , ³ಷkಗಳZk ಮ{k �jಗಳZk 
�ತkವಲkp �kÅಗಳZk , ಪÒಗಳZk , Fೕ #ಗಳZk ಮ{k ¤ೕ ಟಗಳ¹k P7ಗHX 
ಆಸ¤kÉ{k. ಅವ}X 16 ವಷB ವಯ¼k ಸFೕ �¼@k?kಗ, ಒಂ5 Tನ ಅವ7 
oಲkOXಯZk >ಹ}¼@k?kಗ ಒಂ5 ಕಣಜವ#k ಕಂಡ7. ಅ5 d# gದkಪOgದ 
ರಂಧkದ fÉX ಚಲ�Éಲkದ Fಡ�ಯ#k ತ7@k{k. ತಮk  ©ª k  >ೕ ª¿ ಮ{k 
¤ೕ ಟಗಳ ಬXk ತಮRದk @HವH�ಯ pÈÉಂದ, ಆ Fಡ� ಸ@kಲksಂ5 ಅ}{�ಂಡ7; 
ಅ5 ಕಣಜದ Ô½¤Kಂದ Kಶkಲ�HಸuR{k. ಕಣಜ ರಂಧkÙಳX VÔk , 
Vರಬಂ5 Fಡ�ಯ#k ಒಳX Èj5�ಂO{. ನಂತರ ಅ5 ರಂಧkವ#k MÊk 
Vರ½Vೕ É{. ಕಣಜ tàkಯ#k ಇ�ತkp ಮ{k tàkÉಂದ ಬ7ವ 
ಮ}zJ>X Fಡ�ಯ#k ಆCರ$R ಒದR¼ತkpಂ5 P7ಗHX �ೕ H @HT{k. 
  

ಅವ7 ರಂಧkÙಳRನ �ಳವÅXಗಳ#k «ೕ ಡಬಯgದkº, ಅದ#k Sಗಶಃ �ರಯÍ 
ಅmೕ ÒಸZಲk . ಆದe ಪkಕೃ@ ಅವ}ಗ#»ಲ$R ಪ}ಣFg{. ಮ7 f} ಆ ಸkಳ�k 
ಅವ7 ಬಂ?ಗ, ಅವ}X @HTಲkದ oರಣಗHಂ?R, ಆ ರಂಧkವ#k MÊkದk ಮÅkನZk 
ಸಣk ôÎಂ5 ಆR{k. ಅದ#k ಕಂಡ ಅವ7 ತಮk  Mಖವ#k ಅದರ ಹ@kರ ತಂ5 
ಅದರZk ಇü¤ «ೕ Oದ7. �jದ ಕಣಜ¤kಂತ >ಲªಣ$R oüವ ಮ}zJಗಳ#k 
ಕಂಡ7. ಮ}zJಗಳ#k C� Fಡ�ಯ#k ಮôk ಆಳ$R ಪ}ೕ ÒಸÍ 
KಧB}gದ7. ಅದ�k lತಗನkO �ೕ ¤{k; ಆದe ಅದನkವ7 ತಂTರZಲk . ತಮk  
ಪ}8ೕ ಲ�ಯ#k ಇ«kಂ5 Tನ�k MಂçಡÍ ಅವ}X ಮನgkರZಲk . ಅವ7 
ಪk{kತkನkಮ@ಗ�Rದk oರಣ, ಒಣಎ]�ಂದರZk ಸಣk ರಂಧkವ#k ÁÊk , ಆ ರಂಧkದ 
�ೕ ] ಒಂ5 ಹK ಮj Kೕ ರ#k ಇಟk7. ©ಕk$R ಎ]ಯ#k ®O5�ಂ�, Kೕ }ನ 
ಹKಯ#k lತಗನkO�R ಬಳg�ಂ� ತಮk  ಅಧkಯನಗಳ#k ನ¦gದ7. 
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ಮÎkಂ5 ಸಂದಭBದZk , ಅಕkಪಕkದ ಮರಗಳ ಎರ� ತRkನ ಮ{k ಸಮತಲ$ದ 
�ಂ�ಗಳ ನ�>ನ ಸಣk ಅಂತರದZk , ತನk �ೖಯKk½k  �ನ®ನZk7ವಂ@k5k ÔH@7ವ 
�ೕ @�ಂದ#k ಅವ7 «ೕ Oದ7. �ೕ @ಯ �ೖಯZk ಏKp ಎಂ5 «ೕ ಡÍ �ಲದ 
ಮಟk�k ತಮk  ತ]ಯ#k ತRkgದ7. �ೕ @ ತನk �ೖಯkZk ಒಂ5 Èೕ ¥ನ ಹಣk#k 
®O5�ಂOದk#k ಗಮKgದ7; ಆ ಹಣk#k �nೕ  ಅZk ¥ೕ Hgರ�ೕ Ô. �ೕ @ 
ಹಣk#k ¥ಡÍ ಒಲkದ oರಣ, ತನk �ೖಯ#k ¥Og�ಳkÍ ಅದ�k Dಧk$RರZಲk . 
“ತನR7ವ QTkವಂ@�ಯ VರdRä, ಈ $ನರ ಹಣk#k ¥½k , ತನk �ೖಯ#k 
®ಂ�X5 , ನಂತರ ಅpೕ  ಹಣk #k  nಂ�ಯ �ಳRKಂದ �X5�ಳkÍ 
Mಂ?P�Tಲk ,” ಎಂ5 P7ಗJ ಅಂ5�ಂಡ7. 
  
�ೕ @ಯ >ಷಯದZk ಅವ}X ಕKಕರ O{. d�ೕ  ಕZkg�ಂOದk ಬಂಧನTಂದ 
ಅದ#k ¥O¼ವ ಉ�ಯÙಂTX, ಅವ7 ಒಂ5 fjಹÅkನ gmkಯ#k ¼Z5 
ಹಣk#k ಅದರ fÉಯ ಹ@kರ �X5�ಂ� Vೕ ದ7. �ೕ @ Mಂp fR ಹಣk#k 
@ನk ÎಡR{, ಆದe ®Oದ Èೕ ಬ#k ¥ಡZಲk . P7ಗJ ಎರಡ�ೕ  ಹಣk#k ¼Z5 ಈಗ 
ಅದ#k �ೕ @Éಂದ ಸkಲk çರದZk ಇ½k�ಂಡ7. ತನX �ೕ oದ fjಹಣk#k 
ಪ¦ಯÍ �ೕ @X Èೕ ಬ#k ¥ಡp �ೕ 7�ಯ>ರZಲk . ಅ5 fjಹಣk#k @#k@k?kಗ, 
P7ಗJ Èೕ ಬ#k �X5 �ೕ @X �ಟk7. 
  
P7ಗJ ಒ�k  ®ೕ XಂT?ke — “pೕ ವರ ಸೃÂk  ಅdkಕಷBಕ. ಪkಕೃ@ pೕ ವರ �ನಪ#k 
ನಮX ತಂ5��ತkp ಮ{k $ಸkವ$R ಅ5 ಎಲk}� �ೕ ಚರ$Pವ ಭಗವಂತನ 
ಅ;ವk¤k. �@kಯ ಆoಶವ#k «ೕ O?ಗ ಅಥ$ Dಗರವ#k ಗಮKg?ಗ, ಮನ¼k 
ಪk~ಂತ$Pತkp; ಬkCk ಂಡದZk �sók  ಸಣkವeಂç ಸಹ ಅ}{�ಳkಬz?Rp. 
ನTಯ ತರಂಗಗಳ �ೕ ] ©ಯB¤ರಣಗಳ ಆಟ, ಅಚk ಹg7 VಲಗJ, ಮಂಗಗಳ 
ìೕ �kಗJ, �ೕ �ಗಳ $ತkಲk  ಇdkTಗJ ಮನtೕ ಹಕ. ಅ�ೕ ಕ7 ¤ೕ �R oüವ 
¤ೕ ಟಗJ ಸಹ ನಮX ಕZ¼�5 ಅp ķ ೕ . ಎಲk}� ಅ#ಭ>ಸÍ ಲಭk>7ವ ಪkಕೃ@, 
ಅÙಂ5 ಉÊತ$ದ ¼ಂದರ ಪkದಶBನ. >ಡಂಬ� ಏ�ಂದe, ಅ�ೕ ಕ7 ಇದ#k 
KಲBÒg ತಮk  IÁk ಹಣ ಮ{k ಸಮಯವ#k ವkÉg, ಅ8kೕ ಲ ಚಲನÊತkಗಳ#k 
«ೕ �ವ C� �ಳಮಟkದ ಪದಬಳ�ಯ C�ಗಳ#k �ೕ Jವ ಲಕ ತಮk  
ಮನಸk#k ಮZನ�Hg�ೕ Jkdke.” 
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ಪ$ಡದಂ� Îೕ ರಬz?ದ ಕೃತk ಗಳ 
ಆ�ರದ ಗk®� 

P7ಗHX ¼�7 21 ವಷB ವಯDkR?kಗ, Öç�ರ«ಬk  ಶೃಂXೕ }X ಬಂ5 
ಅವರ ದಶBನ ಪ¦ದ. ನಂತರ ಅವ#, “ನನk ಇಂದkÖಲ ಶ¤k,” ಎಂ5 Iಸ}gದk#k 
µಸR�R ಪkದ8Bgದ. ತನk �eದ ಅಂXೖ ಮ{k MಂXೖಯ#k P7ಗHX Îೕ }gದ. 
ನಂತರ ಭರTಂದ �ೖ ¥ೕ g MÂkಯ#k MÊkದ. ಅವ# ತನk MÂkಯ#k �e?ಗ, 
P7ಗJ ಅZk Êನkದ ಉಂPರವ#k ಕಂಡ7. tೕ O�ರ ಅಂತಹ ಹಲ$7 ತಂತkಗಳ#k 
ಪkದ8Bgದ. ಕ¦ಯ?R, ಅವ# oಗದದ ಶಂÔ gದkಪOg, ಅ5 µZ�ಂ5 
P7ಗHX Îೕ }g, ನಂತರ ಅದರZk ಸkಲk Kೕ ರ#k ¼}ದ. �ಲ� ªಣಗಳ ಬHಕ, P7ಗಳ 
�ೕ ] Kೕ ರ#k ಚÍkdk�ೕ «ೕ  ಎಂಬಂ� ಶಂಖವ#k ಸರಕk� ಚZgದ. ಆದe P7ಗಳ ಬH 
¥ದk5k ಬXಬXಯ ಸಣk ý�ಗJ. P7ಗJ ಅವನ ಪkದಶBನವ#k ಇಷkಪಟk7 ಮ{k 
ಅವKX ಅದ#k Iೕ H @Hgದ7. ಆದe ಅವ7 Öç�ರನ#k d# Kಜ»k Iೕ X ಆ 
ತಂತkಗಳ#k ಪkದ8Bgದk�ಂ5 �ೕ ಳZಲk; ಅದ�k oರಣ,  “ಅವನ ಕ¼¥ನ ರಹಸkಗಳ 
ಪk�kಗþಂTX �ನವನ#k MÿಗರದZk g¤kಸfರ5,” ಎಂ5 ಅವ7 S>gದ7. 
  

1980ರ ದಶಕದZk , ಒಂ5 Tನ �# P7ಗಳ ಬH Vೕ ?ಗ, ಅವ7 ತಮk  ಬಲXೖಯ#k 
iÊ, “ನನk ಅಂXೖಯ#k ಪ}ೕ Ò¼,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. �# CX�ೕ  �Op. “ಇ5 
µZ�Rpಯಲksೕ ?” ಎಂದವ7 �ೕ Hದ7. ùpಂp. ತಮk  �ೖಗಳ#k sೕ ಗ$R 
¥ೕ ¼ತk ತಮk  MÂkಯ#k MÊkದ7. ನಂತರ ಅವ7 �ಳk� ನÔk ತಮk  MÂkಯ#k 
�eದ7. ಅದರZk ÔಂÔಮ>{k. ಆ ÔಂÔಮವ#k ಸkಲk ನನX �½k , “ಈ ÔಂÔಮ 
�HÉಂದ ಬರZಲk; ~ರ?ಂ�ಯ pೕ $ಲಯTಂದ ತಂದ5k ,” ಎಂದ7. 
  
ನಂತರ ಅವ7 ನನX, “�}� Iೕ ಳp ಒಂ5 ಬಟkZನZk ಎ¿kಯ#k d,” ಎಂ5 
Iೕ Hದ7. �# �ೖಲ>7ವ ��k�ಂTX ®ಂT7R?ಗ, ಅದ#k ಸಣk >5k÷ 
ಒ]ಯZk oÉಸÍ ನನX ಆpೕ ಶ>ತk7. ಎ¿k �ೕ ಗ� ÔTò@k{k. �# 
«ೕ �@kದkಂ��ೕ , ಅವ7 ತಮk  ಬಲXೖಯ#k ಎ¿kಯZk ಅTk , ಅದ#k VರXj5 
MPಳkಕk7. ಆ ಸಂದಭBದZk , P7ಗHX ¼�7 21 ವಷB ವಯDR?kಗ ತಮkZkX 
ಬಂTದk Öç�ರನ ಬXk �ೕ ] Iೕ ಳಲkಟk  >ವರಗಳ#k ನನX @Hgದ7. 

“tೕ O�ರ ತನk ತಂತkಗಳ#k Iೕ X KವB®gದ�ಂ5 �# �ೕ ಳTದkº, �# «ೕ Oದ 

ಆ�ರದ �ೕ ] ��ೕ  ಪ�k   ಹÊkp. ಆತ ಉಂPರವ#k ಪkಕbgದಂ��ೕ , �# 
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ÔಂÔಮವ#k �ೕ ವಲ �ೖಚಳಕTಂದ Îೕ ಪBOgp. ಉಂPರಗJ ಮ{k ÔಂÔಮದಂಥ 

ವ¼kಗಳ#k  øೕ o@ೕ ತ ಶ¤kಗಳ ಲಕ �ತk  ವk ಕkಪOಸಬz5 ಎಂ5 

>sೕ ಚ�Éಲkದವ# S>¼ವ Dಧk�Ép. �# �ೖಯ#k ಎ¿kಯZk ಅTk?ಗ �ೖ 

¼ಡZಲk , ಏ�ಂದe ಅದರZk ಅ5kವ tದÍ, KನX @Hಯದಂ� ನನk �ೖಯ#k ಒpk 

�Opk. Kೕ }ದk}ಂದ, ನನk �ೖ ಚಮBದ dಪ�ನ ಎ¿kಯ dಪ�ನ¤kಂತ¹ ಬಹಳ 

ಕO�É{k . >pೕ 8�ಬk  oದ øೕ ಹದk ವದZk ಸk ಲk  ಸಮಯ ತನk  �ೖ 

MJR¼dk�ಂ5 �# ಓTpkೕ �. 5ರದೃಷkವ~÷, ಕರRgದ øೕ ಹ ನನRೕ ಗ 

ಲಭk>ಲk; ಒಂ5 sೕ j ಲಭk>Tkದke �# Kನ�R ಅವನ ಪkದಶBನದಂ� �O 

Îೕ }ಸಬzT{k,” ಎಂ5 P7ಗJ >ವ}gದ7. 

  

“ನನk ಮÅಕಟk#k ®O5 �O FOತ ಗ@ಯ#k «ೕ �,” ಎಂ5 Mಂ5ವ}gದ7. 

�# ಅಂ��ೕ  «ೕ �@kದkಂ�, ತಮk  ಕük MÊkದ7. 8ೕ ಘkದ]k ೕ , ಅವರ ಎಡ 

ಮÅಕbkನZk ��pೕ  �OFOತವ#k ಕಂ�®OಯÍ ನನX Dಧk$ಗZಲk . ಸkಲk 

ಸಮಯದ ನಂತರ, �OFOತ ಮ�k ನನX ಕಂ�ಬಂT{. ಅವ7 ತಮk  ಕükಗಳ#k 

�eದ7. “�# ಅ�ಧ �k�ವÈkX Vೕ ದ oರಣ, ನನk �OFOತ KನX 

ಪ�k�ಗZಲksಂ5 Kೕ # S>gರಬz5. ಆದe $ಸkವ$R �# �kನ 

�ಡZಲk . ಬದZX, �ೕ ವಲ pೖ®ಕ >�ನದ ಲಕ ನನk �ೖಯZk ರಕk ಸಂiರವ#k 

�ಲ� ªಣಗಳ oಲ ಪk@ಬಂ�gp. ನನk ಹೃದಯ D�ನk$R FOòತk]ೕ  ಇ{k,” 

ಎಂ5 ಸkಷkಪOgದ7.  

  

ನಂತರ ಅವ7 ಮÎk�k  ಕük MÊk >>ಧ }ೕ @ಯ ;ನk ;ನk ಧkKಗಳZk �ತ�ಡÍ 

�kರಂ;gದ7. ಒಂ5 sೕ j ನನX ಆ ಧkKಗಳ eoOBಂ" �ತk �bkದke, ಅ�ಗಳ#k 

ಒಂpೕ  ಲTಂದ Vರಬಂದsಂ5 P7@ಸÍ ನನX Dಧk$P@kರZಲksಂQ5 

ನನX ಖÊತ; $ಸkವ$R, �ಲ� ಶಬkಗJ ಉಚk Ýk@ VಂT7ವ ಮ®jಯರ 

ಕಂಠದಂ� ಸkಷk$R Îೕ }ದ�. P7ಗJ ತಮk  ಕükಗಳ#k �e5 ®ೕ Xಂ5 @Hgದ7 

— “pೖವ-lತ ಇdkTಗJ �ೖ�ೕ ] ಬಂTp�ಂ5 ��ದ#k ಜನ7 ನಂQವnೕ , 

ಅ5 D�ನk$R ಸತkವಲk . �ೕ e�ೕ e ವk¤kಗಳ ಧkKಗಳZk ಪkಯತk1ವBಕ$R 

�ತ���5 ¼ಲಭ. C�R ತನk#k ��Ùೕ  pೖವ ಆವ}g�ಂOp�ಂ5 

ಒಬk  tೕ ಸ�ರ ನbಸಬz5; ಅದ}ಂದ Iಸ7, µk@ C� ಹಣವ#k 

ಸಂ�Tಸಬz5. 
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“D�ನk$R ಜನ7 ತಮk  MಖಗJ, ಮತkದರ¹k ತಮk  ಕükಗJ, d� 

ಅಂ5�ಂO7�ದ¤kಂತ IÊkನ ಮಟk �k  ತಮk  ಮನgk ನ $k �ರದ ಬXk 

ಪkಕಟಪO¼ತksಂ5 @HT7�Tಲk . ಇದರ C� ತನk ಸCಯಕರ ಲಕ 

ಸಂಗk®gದ �®@ಯ ಸಹoರTಂದ, ಇತರರ ಮನgkನ ಆøೕ ಚ�ಗಳ#k d# 

ಅ}òವವ�R #ೕ P CಕÍ ವಂಚಕ�ದವKX Dಧk $Pತkp . 

ಉ�kದ�kಳ�ದ ವk¤kಯ ವತB�, ಅವನ#k ��Ùೕ  ಶ¤k ಆವ}g�ಂOp�ಂಬ 

ಅ;�kಯ ಇತರರZk zಟkÍ oರಣ$ಗಬz5. Kಜ$R �ೕ nಂ5 ಶ¤kಯ ಅ�ೕ ನ�k 

ಒಳ�P�5 ಅಪºಪ.” 

  
ತಮk  ಎjಯ ವಯgkನZk , dÆ�k  �ೕ ಪk$R ಸkಲk ಕZkದkZನ �ಂಡವ#k �ಲದ �ೕ ] 

ಹರಡÍ ವkವÈk �O, �ಂ¤ಯ �ೕ ] ನ¦òವವರ }ೕ @ಯZk ��pೕ  

ಅ�#»ಲ�Éಲkp �ಂಡವ#k ?bದkeಂ5 P7ಗJ >ವ}gದ7. �ಂಡದ �ೕ ] 

ನ¦ವ tದÍ, ತಮk  ಅಂ�Íಗಳ#k ಸkಲk �ೕ ವ �O�ಂOದkeಂ5 Iೕ Hದ7. ಅವರ 

£ಂ� ‘ಹ}’ ಅK}ೕ Òತ$R ಅZkX ಬಂ5, dÀ ��pೕ  ÎಂದeÉಲkp �ಂ¤ಯ 

ಉದk»k  ಅವರ#k ®ಂfZg{k. ಅವರದ#k ಗಮK¼ವ V@kX, ಅವ7 

ಅಧB?}Rಂತ¹ Mಂದ�k ?b Vೕ Rದk oರಣ, ಅ5 ಅವರ#k ®ಂfZಸದಂ� 

ತ¦òವ gk@ಯZk ಅವ}ರZಲk . 

  
“>ಶದ$R @Hದಂ�, �ಂ¤ಯ ನOXಯ ಬXk ಅ¶¤ಕ$ದpkೕ À ಇಲk ," ಎಂ5 

P7ಗJ ಸkಷkಪOgದ7. ನಂತರ ಅವ7 ಒಬk  ಕಪb Ôತಂ@kX ತನk $�ÊತkದZk ಸkಲk 

>l@ಯಂತಹ ³O ಕk�ೕ ಣ$R KFBತ$Pವಂ� �ಡÍ Iೕ X Dಧksಂ5 

>ವ}gದ7. ��X, ನನX ®ೕ Xಂ5 Iೕ Hದ7 — “ಇಂTನವe� �# ಈ ತಂತkಗಳ#k 

�}� ಪkದ8Bgಲk . Mಗkರ#k ಮ7J �ಡÍ ಮ{k d# >�ೕ ಷ ಶ¤kಗಳ#k 

VಂT7ವವ# ಎಂQ?R #ೕ P CಕÍ ವಂಚಕ7 ಬಳ¼ವ �ಲ� >�ನಗಳ#k 

KನX Îೕ }ಸÍ �ತk �# ಬಯgp. ಅಂದ�ತk�k , Kಜ$ದ ಪ$ಡಗJ 

ಸಂಭ>¼�Tಲk ಎಂ5 �# Iೕ J@kಲk . KನX @HT7ವಂ� �ೕ ಗgTkಗJ 

ಪkಕಟ$Pತks, ಆದe ಸ{k7ಷ7 ಅ�ಗಳ ಕ¦ ಲª k>��Tಲk .” 
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ಅD�ರಣ ©ª k  ಪ}Ïನ ಮ{k 
ಆ8ೕ $Bದ 

P7ಗJ ಮಂಗ%}ನ ಬHಯ �ೕ ào}ನZk Mokಂ ��@kದk7. ಸಮಯ 

ಮ�kಹk 2.30ರ ¼�}X ತಮk  µಸR �ೕ ¿ಯZk ÔH@ದk7. ಒಂ5 ವೃdkಂತದ ಬXk 

ನನX Iೕ J@kದk ಅವ7 ಇದk¤kದkಂ� ಎ5k , ಕಟkಡದ MಂSಗದZk7ವ �eದ ಅಂಗಳ�k 

Vೕ Pವ fRZನತk ನ¦5 ಅದ#k �eದ7. ªಣಗಳZk ಒಬk  ವk¤k ಅZkX ಓ&ೕ O ಬಂದ. 

ಆತ �ವ7@kದk; ಅವನ ಅಂR ಮ{k ಷ�É �ಳoRದk�; ಅವನ ಹ¿ಯZk �ಯದ 

ಪbk  ಕbk{k. P7ಗJ ಮೃ5$R ಅವನ#k �7 ಮ{k ಏ# �ೕ Ô ಎಂ5 �ೕ Hದ7. 

ಆತ, “ದಯ>½k  o�O,” ಎಂ5 ಒದ}ದ; ಆದe ಅವ# ¥¤k  ¥¤k  ಅಳÍ 

�kರಂ;gದk}ಂದ Mಂpೕ À Iೕ ಳÍ ಅವKX Dಧk$ಗZಲk . ಅವ# ಇ�k ೕ ನÀk 

Iೕ ಳTದkº, P7ಗJ d$R�ೕ  ಅವKX, “Kನk ಮಗ 8ೕ ಘkದ]kೕ  ¼�}¼dk�. 

Êಂ@ಸ�ೕ ಡ,” ಎಂದ7. ನಂತರ ಅವKX oòವಂ� ಸ�k �O, P7ಗJ ಒಳX Vೕ R 

ಎರ� Ùಡk �k�' �ೕ ಡಂ¥ ಮ{k ಒಂ5 Ùಡk �k�' f?Fಯ#k ತಂ5, 

ಅ�ಗಳ#k ಅವKX �½k , “ಇ�ಗಳZk ಪk@Tನ ಸkಲk Kನk ಮಗKX �ಲ� Tನಗಳ ಬHಕ 

��,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. ಅ�ಗಳ#k (ರವTಂದ �X5�ಂಡ ಆತ P7ಗHX, “ನನk 

ಮಗ ಆಸk�kಯZk?k�. ಅವ# okನk- Kಂದ ಬಳÍ@k?k�ಂ5 sೖದk7 ಇಂ5 ನನX 

Iೕ Hದ7,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. “ಇಲk , ಅವKX okನk- ಇಲk . ಅವ# ಆಸk�kÉಂದ 8ೕ ಘkದ]kೕ  

ಮ�X ಬ7dk� ಮ{k ಆnೕ ಗk$Pdk�,” ಎಂ5 P7ಗJ Kಖರ$R Iೕ Hದ7. ಆತ 

�ೖÕೕ Og, P7ಗHX ಧನk$ದ Iೕ H ಅZkಂದ Vರ½Vೕ ದ. P7ಗJ fRÍ 

MÊk , ತಮk  ಆಸನದZk ಮ�k ÔH{, ಎZk ¥bkದknೕ  ಅZkಂದ Mಂದ�k ನ«kಂTX 

�{ Mಂ5ವ}gದ7. 
  

ಮ7Tನ ಸಂÚ, P7ಗJ ತಮk  ಸಂÚಯ >Cರವ#k 1ಣB�H¼@k7$ಗ, 
çರದZk ಆತ �ೖMR5 Kಂ@ದk#k ಅವ7 «ೕ Oದ7. P7ಗJ ಅವನ#k «ೕ O 
MPಳkÔk ಕಟkಡÙಳX Vೕ ದ7. ಆತ KಂತZk�ೕ  ಇದk. P7ಗJ ತಮk  Dಯಂ 
DkನokR Vೕ ದ ನಂತರ, �# VರX ಬಂ?ಗ, ಆ ವk¤k ನನk ಬH ಬಂ5, “K�k ಸಂÚ 
�# ಇZkಂದ ಆಸk�kX ಮರHದ �ೕ ], sೖದk7 ಬಂ5, ‘ಏ«ೕ  ತ�kRp; sೖದk¤ೕ ಯ 
ತ�ಸ¿ ವರTಗJ �e@s. Kಮk  ಮಗKX okನk- ಇಲk . �� ಅವನ#k ಎರ� 
TನಗಳZk ¥�ಗ¦ �ಡಬz5. ಅವನ#k ಮ�X ಕeÙಯk ಬHಕ ಅವKX ಉತkಮ 
Äೕ ಷ¿ Kೕ O,’ ಎಂ5 Iೕ Hದ7. ದಯ>½k  ಇದ#k DkFX @Hg. �# ಅವ}X 
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ಅತk ಂತ ಕೃತË�Rpkೕ �. �# ಇಂ5 ಅವ}X Îಂದe �ಡÍ ಬಯಸTದk oರಣ, 
çರದZkpk ,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. �# ಅವನ �®@ಯ#k P7ಗHX ಸZk¼�kೕ � ಎಂ5 
ಉತk}gp. �# VರಡÍ �kರಂ;¼@kದkಂ�, ಆತ Mಂ5ವegದ — “�«ಬk  
�kಸkಮತದವ#. ನನk ಮP>X ok ನk- ಇp ಎಂ5 �ೕ Hಬಂದ �ೕ ] ನನX 
ಆñತ$?ಗ, ನನk ®ಂç Èk ೕ ®ತ«ಬk  ಆ8ೕ $BದokR DkFಯ ಬH Vೕ Xಂ5 
Iೕ Hದ. ಅದokR�ೕ  �# K�k ಇZkX �>gp. �# CX �Oದk�k ನನX 
ಸಂÎೕ ಷ$Rp.” ಅ?ದ�ೕ ] �# ಈ >ಷಯವ#k P7ಗHX Ksೕ Tg?ಗ, 
ಅವ7 ×ನTಂದ �ೕ Hg�ಂಡ7. 
  
ಶೃಂXೕ }X �]ಸÍ ದಂಪ@ಗJ ಅZkX 1963ರZk ಬಂದ7. ಆ ವಷBದ i{�Bಸkದ 
ಸಂದಭBದZk , P7ಗJ ಆ ದಂಪ@ಗHX ಮ{k ಹಲ$7 >?kಂಸ}X ಅಪkಟ 
ಸಂಸkತದZk ‘sೕ ?ಂತ ಪ}Sã’ (ಅpk ೖತ sೕ ?ಂತದ ಪ}S�ಯ �k�Åಕ ಪಠk  
ಗkಂಥ) �ಠವ#k åೕ �gದ7. tದಲ Tನದ �ಠದ ನಂತರ, ಆ ಮ®j ಸಂÚ 
P7ಗಳ#k ಸಂದ8Bg, “P7ಗಳ �ಠದZk ಉಪgkತ�R�5 ನನk Sಗk . ಆ?�k , 
ಇತರ}X >ಲªಣ$R ನನX ಸಂಸkತ S�ಯ ಪ}ಚಯ>ಲk; C�R P7ಗಳ 
Kºಪ¿ಯ#k ಅಥB�O�ಳkÍ Dಧk$P@kಲk ,” ಎಂ5 ¥ನk>g�ಂಡ7. 
ಆ�ಯ#k ಆ8ೕ ವBT¼ತk, P7ಗJ ಅ#ಕಂmÉಂದ, “ಗkಂಥವ#k ಗk®ಸÍ KಮX 
Dಧk$Pತkp,” ಎಂದ7. ಆ�Xೕ  ಆಶkಯBs#kವಂ�, ಮ7TನTಂದ P7ಗಳ 
Kºಪ¿ಯ#k ಅಥB �O�ಳkÍ ಆ�X Dಧk$É{; �ತkವಲk , ಆ�X ಗk®ಸÍ 
��pೕ  Îಂದeä ಆಗZಲk . tದಲ�ಯ ಕ±ಯ ಪಠkದ Sಗí ಆ�X 
ಸkಷk$É{. ತ7$ಯ P7ಗJ ದಂಪ@ಗHX ‘sೕ ?ಂತ ಪಂಚದ8ೕ ’ ಪkಕರಣ 
ಗkಂಥವ#k >ವ}ಸÍ �kರಂ;gದ7. ಅವ7 ಸಂಸkತದ]kೕ  �ಠ Iೕ Hದº, ಅವರ 
åೕ ಧ�ಯ#k ಸkಷk$R ಅ}{�ಳkÍ ಆ�X Dಧk$É{. ಈ ಪkಕರಣದ ಒಂ5 
Sಗವ#k �ಠ Iೕ Hದ �ೕ ], ಅವ7 Fಕk Sಗವ#k dsೕ  ಸkತಃ ಓT�ಳkಬz5 
ಮ{k ಅದರ ಅಥB ಅವ}X ಸkಷk$Pತkp ಎಂ5 P7ಗJ ದಂಪ@ಗHX Iೕ Hದ7; 
Mಂp ನ¦Tçk ಅಂ��ೕ . ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಆ� ಸkತಃ ನನX ಈ �®@ಯ#k 
Kೕ Oದ7. �# ಆ�X ಓT Iೕ Hದ sೕ ?ಂತ ಪಂಚದ8ಯ �ಲ Sಗಗಳ dತkಯBವ#k 
ಆ� ತFHನZk ನನX ಸಮಂಜಸ$R Iೕ Jವ ಲಕ, ಪkಕೃ ತ ಗkಂಥವ#k 
ಅಥB�O�ಂO?keಂ5 ನನX Îೕ }g�ಟk7. 
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ಏoಗk� ಮ{k ಅÁkಕ½k ತನ 
ಒಂ5 Tನ P7ಗJ �ಂRನ Îೕ �ನZk ÔH{ (ಧೃತ�ಷkk KX >5ರರ �ೖ@ಕ 
åೕ úಯ#k ಒಳ�ಂಡ) ‘>5ರ Kೕ @’ಯ tದಲ 50 ಪದkಗಳ#k ಮ{k ಭಗವdkದರ 
ಆಯk ಕೃ@ಗಳ#k ಪ+ಸÍ ನನX ಆpೕ ಶ>ತk7. �# >5ರ Kೕ @ಯ ಪದkಗಳ#k ಪ+ಸÍ 
�kರಂ;¼@kದkಂ�, P7ಗJ ತಮk  ಕükಗಳ#k Sಗಶಃ MÊk�ಂಡ7. �# 22 �ೕ  
ಪದk�k ಬಂ?ಗ, ಗbk�R ‘zÑ’ ಎಂಬ ಶಬk ನನk ¤>X ¥{k. �# ಪk@¤kÉ¼ವ 
tದÍ, ಒಂ5 Ùಡk �ಂRನ Ie ಮ{k �ಂRನoÉ ಪಕkದ ಮರTಂದ ಕಳÊ 
P7ಗHಂದ ಒಂ5 ಗಜ¤kಂತ¹ ಕO� ಅಂತರದZk ಧಪk� �ಲದ �ೕ ] ¥ದk�. ಪದkಗಳ 
dತkಯBದ �ೕ ] ಅವ7 ಎók  ಏoಗk$Rದkeಂದe, ಆಗ ನ¦5Vೕ 5ದರ ಬXk 
ಅವ}X �ವ ಪkîä ¼ತ�ಂ ಇರZಲk . 
  
>5ರ Kೕ @ಯ#k ಪ+gದ ನಂತರ �# ಭಗವdkದರ ಕೃ@ಗ�ದ ‘ಮKೕ ã-ಪಂಚಕ’ ಮ{k 
‘ಬkCk#Êಂತನ’ಗþಂTX Mಂ5ವ}p. P7ಗJ Kಶkಲ$R5k ಹಸ#k^ಗ�R 
ಆZ¼@kದk7. �# MRgದ �ಲ� ªಣಗ�ದ ಬHಕsೕ  ಕ¿keದ7. ಇದk¤kದkಂ� 
«ೕ >Kಂದ Êೕ ಗBeದ7. ನನk ಕÅkX oಣದಂ� ಮ{k ಅವರ ಸಂsೕ ದ�X gÍಕದಂ�,  
ಇ7sಗಳ Tಂ&ಂ5 ಅವರ �ೖoÍಗಳ#k ಕÁk@k{k. ಅವರ �ದಗJ �ಂ�Rದk� 
ಮ{k f{�ಂOದk�. 
  
ನನk#k ಪ+ಸÍ Iೕ Hದ ಪದkಗJ ಅವ}X ಮನ�ಠ$Rದk� ಮ{k À�7 
ಸಂದಭBಗಳZk �ನgಕ$R ಸkತಃ ಪ+gದk7. ಆ?�k , ಅದರZk ಅವ7 ಅpók  
@ೕ ª k$ದ ಏoಗk�ಯ#k ವ®gದkeಂದe, VರRನ Ùಡk ಸ5kಗಳ ಮ{k ತಮk  pೕ ಹ�k 
ಆRದk �ಯಗಳ ಬXk ಅವ}X �ವ ಅ}í ಸವBê� ಇರZಲk . ಅವ7 �ೖC¤ದ 
��ದರ¹k ಎಂT� ತಮk  ಗಮನದZk Ák@X ಅವoಶ ��@kರZಲk . 
  
P7ಗJ ®ೕ Xಂ5 Iೕ H?ke — “ಎಲk oಯBಗಳ#k ಅÁkಕékR KವB®ಸ�ೕ Ô. 
ಸಣk³ಟk  �ಲಸವ�kದº ಸಹ, ಅÖಗºಕ�Éಂದ �ಡfರ5. ಅದ�k �ಟk  
ಸಮಯ ಅ@ ಕO� ಇರಬz5 ಮ{k ಅದ¤kಂತ IÊkನ ಆದk� ಇತರ oಯBಗಳZk 
ಇರಬz5; ಆದe, ��pೕ  ಒಂ5 oಯBದZk ÎಡRg�ಂ'ಗ, ಅದ#k 
Mಖksಂ5 ಪ}ಗÅಸ�ೕ Ô.”  

  
P7ಗJ D�ನk$R ಹ@kಯ o> ಕರವಸkವ#k ಬಳ¼@kದk7. ಅ5 ಆ�Xk M5} 
Vೕ P@k{k. ಆದe, ಅದ#k ಆಗ�k ೕ  ಇgk �Oದ ಬàkಯಂ� �ೕ �ದ ಅಂÁಗH7ವಂ� 
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ಮ�k ಮಡÁವ ಅSkಸ P7ಗHR{k. ಅವ7 ತಮk  ಇತರ ಚ½ವb�ಗಳ#k ¥½k  
ಕರವಸkವ#k ಮO¼@k5kpೕ À ಅಲk . ಗಂ;ೕ ರ$ದ ಪkವಚನ Kೕ �$ಗ ಅಥ$ ³ಸkಕ 
ಓ5$ಗ¹ ತಮk  ಕರವಸkವ#k ಅÁkಕékR ಮOg5kಂ½.  
  
ಸಂ�kgಗHX >®ತ$ದ Dಯಂ ಆ®kಕದZk ಅವ7 ‘ಓಂ’ ಎಂ5 ಜ�¼ತk ಒಂ5 
��kÉಂದ Kೕ ರ#k ಉದkರÅಯZk �X5�ಂ� ಅಘk B��kX CÔ�ದ#k Àರ»k 
IÁk f} ��@kದk7. ಇದ�kಲkವÀk  ಅವ7 ಎók  iಕಚಕk �Éಂದ 
��@kದkeಂದe, ಒಂ5 ಹK Kೕ 7 »ಡ �ಲದ �ೕ ] ìÍk@kರZಲk . ಅವರ �ೖ ಚಲ� 
ಅ@ ಕKಷk �ತkದZk7@k{k ಮ{k ಅದರ ಗ@ ಅವರ ಲಯಬದk$ದ ‘ಓಂ’ ಜಪÙಂTX 
ಕ�7$okR VಂT�ಂO7@k{k. ಅವರ ಆ®kಕದ �ೕ ¿X DವBಜKಕ}X 
ಪksೕ ಶ>ರZಲk; C�R ಅವರ Kಖರ$ದ ಆಚರ¿ ಇ«kಬk}X ಆದಶB$R7ವ 
ಉpkೕ ಶವ#k VಂT7ವ Dಧk� ಇರZಲk . 
  
P7ಗJ ಒ�k  ®ೕ X ಅಪk¿ �Og?ke — “ಜನ7 ತಮk  ಮನgkನZk ಆøೕ ಚ�ಗJ 
ಬ7ತk]ೕ  ಇ7ತks ಎಂ5 Iೕ Jdke. ಮನ¼k ~ಂತ$R7ವ ಸKksೕ ಶ� ಅವರ 
ಊI� �½ಕ?kR7ತkp. ಆದ}5 ನನX ಆಶkಯBಕರ$Rp. ನನk ದೃÂkಯZk , �ವ 
oಯB»k ಆøೕ ಚ� ಅಗತk>ಲk?kಗ, ಮನ¼k ~ಂತ$Rರ�ೕ Ô ಮ{k ¼ಮk� 
ಆತkದZk Kಂ@ರ�ೕ Ô. oಯBದ ಆøೕ ಚ�ಯ ಅವಶkಕ� ���ಂ'ಗ, ಮನ¼k ತನk 
ಉಪ~ಂತ �]X ಮರಳ�ೕ Ô. ಒಂ5 oಯBದZk ÎಡR?kಗ¹, D�ನk$R 
ಸತತ$R ಸ¤kಯ Êಂತ� ಅಗತk>7�Tಲk . ಉ?ಹರ¿X, ³ಸkಕವ#k ಓ5$ಗ, 
³ಟವ#k @7³$ಗ ಮನ¼k ~ಂತ$Rರ�ೕ Ô.” �kನದZk Zೕ ನ$R ಇಲkದ 
oಲದ¹k ಅವರ ಮನgkನ ಉಪ~ಂತ� ®ೕ R{k. 
  

  
  

�ರಂಗತ P7ಗಳ ಆದಶB 8ಷk7 

ಪರಮP7ಗJ (ಪರಮ1ಜk  ಜಗ5k7 8k ೕ  ಚಂದk�ೕ ಖರ Sರ@ೕ  ಮCDkFಗJ) 
1954ರZk ಮCಸ���ದ �ಲsೕ  Tನಗಳ ನಂತರ, ಉತkರ Sರತದ ಮ®j�ಬk7 
ಶೃಂXೕ }X ಬಂ5 P7ಗಳ ದಶBನ ಪ¦ದ7. ಆ� ತನk �ಲ� �FBಕ ಸಂಶಯಗಳ#k 
P7ಗHX ವkಕkಪOgದ7 ಮ{k ತಮX ತೃ�k?ಯಕ ಉತkರಗಳ#k ಪ¦ಯÍ ಆ ವe� 
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Dಧk$RರZಲk ಎಂç @Hgದ7. P7ಗJ ತಮk  ಅ#ಪಮ �ೖZಯZk ಸkÂk ೕ ಕರಣಗಳ#k 
Kೕ Oದ7. ತನk ಸಂpೕ ಹಗJ 1@B�R Kೕ Rs�ಂ5 ಆ� ಸಂÎೕ ಷTಂದ Iೕ Hದ7. 

  
ತಮk  ಸಹಜ Kರಹಂoರ ಸkSವTಂದ ಮ{k ತಮk  P7ಗಳ ಬXk ತಮRದk ಅತk ಂತ 
(ರವTಂದ mk ೕ }ತ�ದ P7ಗJ, “Kೕ � �ಲsೕ  Tನಗಳ tದÍ ಬಂTದke, ನಮk  
P7ಗಳ ಪ>ತk ದಶBನವ#k ಪ¦ಯಬzT{k. Kಮk  ಸಂpೕ ಹಗಳ#k Kೕ � ನನX 
ವkಕkಪOಸ�ೕ oR{k ಮ{k ನನk ಉತkರಗಳ#k �ೕ ಳ�ೕ oR{k. ಆದe Kೕ � ನಮk  
P7ವಯBರ ದಶBನವನk�k ೕ  �Oದke, ಉತkರಗJ KಮX ¼k}¼�ದ�k ಅ5sೕ  
ಪ�Bಪk$R7@k{k. ಅವರ ®}� ಅಂತಹ?kR{k,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. 
  
ತಮk  P7ಗಳ ಬXk ಅವ7 #Oದ5k ತಮX ಅ�ೕ ಷ$R ಅನkÉ¼@k{k. ಅ5 1984�ೕ  
ಇಸ>. P7ಗJ ಶೃಂXೕ }Éಂದ �ಂಗ%7 �ಗB$R oಲOX �ರಳ�ೕ ¤{k. ಮ�kಹk 
ಕjದ ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ ಋÂ�ೕ ಶTಂÙಬk ಬkಹki} P7ಗಳ ದಶBನokR ಬಂದ. 
P7ಗJ ತಮk  ಮ�kಹk Dkನ�k ಆಗ]ೕ  Vರbದk7. ಆ ಬkಹki} ನನX ®ೕ Xಂ5 
@Hgದ — “�ೕ ಗ ಮ{k sೕ ?ಂತ�k ಸಂಬಂ�gದ ಏJ ಪk�kಗJ ನನkZks; ಅ�ಗಳ#k 
ಪರಮ 1ಜkರ MಂTಡಬಯ¼�kೕ �. ಅ� ನನX ಬಹಳ Mಖk . ಋÂ�ೕ ಶ, ಉತkರo8, 
ಹ}?kರ ಮ{k o8ಯZk ಹಲ$7 >?kಂಸರ#k , �ೕ ಗ ಅSkಸoರರ#k ಮ{k 
ಸಂ�kgಗಳ#k ಸಂಪ¤Bgp. ಆದe �}� ನನk#k ತೃ�kಪOಸÍ Dಧk$ಗZಲk . 
o8ಯ >?kಂಸnಬk7 ನನX ಶೃಂXೕ }X Vೕ Xಂ5 ಸಲI �½k , ‘KನX ತೃ�kಕರ$R 
ಉತk}ಸÍ ಶೃಂXೕ }ಯ ಜಗ5k7ಗHX Dಧk$ಗTದke, ಜಗ@kನZk �ೕ e �}ಂದ¹ 
Dಧk$ಗ5,’ ಎಂT?ke. ಅದokR�ೕ  �# ಅತk ಂತ oತರTಂದ ಶೃಂXೕ }X 
ಬಂTpkೕ �.”  
  
�ನವKX, “P7ಗJ ಇಂ5 ಪk$ಸವ#k �kರಂ;ಸZ?ke. Kೕ >Zk oò@kದke, ಅವರ 
KಗBಮನ�k ಸkಲk MಂÊತ$R ಅವರ ದಶBನವ#k ಪ¦ಯಬz5. ಆದe, Kೕ � 
ಅವnಂTX ¼Tೕ ಘB$ದ µಸR ಸಂSಷ¿ಯ#k ನ¦ಸÍ ಇಂ5 ಸಮಯ>ಲk ," 
ಎಂ5 @Hgp. ಆತ, "�ೕ ವಲ ಒಂ5 ªಣ�ತkokದº, ಅವರ ದಶBನವ#k �ಡÍ 
ಸಂÎೕ ಷTಂದ oò�kೕ �," ಎಂದ. ನಂತರ ತನk ಮನgkನZkದk ಪk�kಗಳøkಂದ#k ನನX 
Iೕ Hದ ಮ{k ತನk ಬXk P7ಗHX @H¼ವಂ� >ನಂ@ �Oದ. P7ಗJ ತಮk  ;± 
MRg ಸkಲk ಸಮಯ$ದ �ೕ ], ��ತನ ಮನ>ಯ#k ಈ¦ೕ }gp. 

  
ಅದ#k �ೕ Hದ P7ಗJ, “ಅವ# KನX @Hgದ ಪk�k ಒjkಯ5 ಮ{k ಪkಸಕk. ಇವ{k 
ಸಮಯ>ಲkದ oರಣ, ಅವ# ಬಯgದe, �ಂಗ%}ನZk ನನk#k õೕ b�ಗಬz5 
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ಮ{k ತನk ಪk�kಗಳ#k ಅZk ನನk Mಂp ಇಡಬz5. ನನX ಉತkರಗJ @HTದke, ಅವKX 
Iೕ J�kೕ �. ಅನkê, ಅವKX ಸCಯ ��ವ gk@ಯZk �Kಲksಂ5 ��ಯ�R 
ಒ�k�Jk�kೕ �,” ಎಂ5ತk}gದ7. ಇ?ದ ¼�7 ಅಧB ಗಂàಯZk , P7ಗJ ತಮk  
$ಸDkನ$ದ ಸÊk?ನಂದ >uಸದ MಂSಗದ ಅಂಗಳ�k ದ��Ogದ7. 
ಬkಹki}ಯ#k ಒಳ�ಂಡಂ� �ಲ� ಭಕk7 ಅZkದk7. 

  
ಬkಹki} P7ಗಳ Mಂp ನಮಸk}gದ. P7ಗJ ಅವನ#k ಕ7¬ದೃÂkÉಂದ 
«ೕ �dk , ಆ8ೕ $Bದದ MpkಯZk ಬಲXೖಯ#k ಎ@k ®ಂT S�ಯZk , 
“ಸಂÎೕ ಷ$Rರ�k ,” ಎಂ5 #Oದ7. ನಂತರ ಅವ7 IÚk C¤ದ7. P7ಗJ ನನX 
Iೕ Hದk#k �ನವKX �ೕ ಗ� @Hgp. �# MR¼ವ tದ]ೕ , ಆತ, “ಪರಮ1ಜk7 
ನನk#k ಆ8ೕ ವBTgದ ªಣsೕ  ನನk ಎಲk ಪk�kಗH� ಉತkರಗJ ನನX ಸಂ1ಣB$R 
@H5ಬಂದ�,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. o}ನZk d$R�ೕ  P7ಗJ ನನX ಈ �®@ 
Kೕ Oದ7 — “�# ಆ ಬkಹki}ಯ#k «ೕ O?ಗ, ಅವನ ಶkpk ನನk ಮನ Mbk{. 
ಆದk}ಂದ, �# ಅಮkನವರ#k , ‘ದಯ>½k  ಅವ# ಬಯgದ ಉತkರಗಳ#k ಈಗ]ೕ  
ಅವKX ಒದRಸಮk ,’ ಎಂ5 >ನಂ@gp. ಈ ಆ�k@k ಕ DಧಕKRದkಂಥ ಶkpk 
ಪk@ಫuಹB.” ಬkಹki} Iೕ Hದk#k �ನವ}X Ksೕ Tg?ಗ, P7ಗJ ತಮk  �ೖ 
Õೕ Og, “ಅಮkನವ7 ಅók  ಕ7¬ಮÉೕ ,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. 
  

P7ಗHX 1931ರ �ೕ  22 ರಂ5 ಪರಮP7ಗJ (ಪರಮ1ಜk  ಜಗ5k7 8k ೕ  
ಚಂದk�ೕ ಖರ Sರ@ೕ  ಮCDkFಗJ) ಸ�kಸTೕ ±ಯ#k �ಟk7. ಆ ಸಂÚ, ಮಠದ 
ಸಂಪk?ಯ�k ಅ#Pಣ$R, ಪರಮP7ಗHX ಬಂ�ರದ ಪಲk¤kಯZk ಮ{k P7ಗHX 
�Hkಯ ಪಲk¤kಯZk ಶೃಂXೕ }ಯ ¥ೕ TಗಳZk ಉತkವ ನOಸ�ೕ ¤{k. ಉಭಯ P7ಗJ 
ದfB7 Äೕ ãಕ#k ಧ}gದk7. ಪಲk¤kಗಳತk ನ¦ò@kದk ಪರಮP7ಗJ ತಮk  
�ರಳ#k iÊದ7. P7ಗJ ಅದ#k ನಯ$R ®Oದ7. �Hk ಪಲk¤kಯ#k 
ತಲ³ವವe� ಪರಮP7ಗJ Mನk¦ದ7. ಅK}ೕ Òತ$R, ತಮk  �ರಳ#k 
®ಂ�X5�ಂ� ಅವ7 ಅದರZk ÔH{¥ಟk7. ನಂತರ, ಅವ7 Êನkದ ಪಲk¤kಯZk 
ÔH{�ಳkÍ P7ಗHX Iೕ Hದ7. ಇ5 ಬಹಳ >Êತk$R{k. 
  

8ಷk�ದವ# ತನk P7ವ#k ®ಂfZಸ�ೕ �ೕ  Vರ{, ಅವರ Mಂp Vೕ ಗfರ5 
ಎಂ5 ~ಸkಗJ Iೕ Jತks. ಪರಮP7ಗಳ ಅಪk¿ಯ pÈÉಂ?R P7ಗJ ಈ 
Kಯಮವ#k ಉಲkಂöಸ�ೕ ¤{k. P7>ನ ಆಸನ (ರ$ಹB; 8ಷk  ಅದರZk 
ÔH{�ಳkfರ5. ಪರಮP7ಗJ ಬಹಳ ವಷBಗHಂದ ಬಳ¼@k5k5 ಬಂ�ರದ 
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ಪಲk¤kಯ#k . P7ಗJ ಅದರZk ÔH{�ಂಡದk�k  oರಣsೕ �ಂ5 ಜನ}X 
ಮನವ}��R�kಂ5 K}ೕ Ò¼ವಂ@ರZಲk . ಈ ಸಂಪk?ಯKಯಮದ 0ೕ ರ 
ಉಲkಂಘ��R ಜನ7, ಕKಷkಪª ತಮk  ತಮk  ಮನgkನukದº, P7ಗಳ#k 
çÂಸಬzT{k. ಅಂತಹ ಪ}ಗಣ�ಗಳ ಮಧkದ¹k , ಇÀk 14 ವಷBಗ% {ಂಬದ 
P7ಗHX ಮನgkನZk ��pೕ  �ಂದಲ$ಗZಲk . ಅವರ ಮbkX, ತಮk  P7ಗಳ 
ಆîಯ#k ಎಳk1k  ®ಂಜ}ಯp �Zಸ�ೕ oRತk�k . ಅಂ5 Êನkದ ಪಲk¤kಯZk 
ಆgೕ ನ�ದ7. ತಮk  ಸಂ�kಸದ Tನದಂç ತಮk  P7ಗHX >úೕ ಯ� CR{k. 
  

1970ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದZk , ಈ ಘಟ�ಯ#k ಉ]kೕ ^g, �# P7ಗಳ#k , 
“ಪರಮP7ಗHಂದ ಇಂತಹ ಕ+ಣ ©ಚ�ಯ#k ಪ¦?ಗ, P7ಗHX ಏ# ಅKg{?” 
ಎಂ5 �ೕ Hp. “ಅK¼�ದ�k ಅ]k ೕ K{k? ‘ನನk P7ಗಳ ಆî ಅ#ಲkಂಘk . 8ಷk�R ಅದ#k 
KವB®¼�5 ನನk ಕತBವk .’ ಆಗ ನನk ಏ�ೖಕ ಆøೕ ಚ� ಅ?R{k”, ಎ#kತk, ತಮk  
P7ಗಳ >ಷಯದZk ತಮk  K7��ಕ >úೕ ಯ�ಯ ಅ@ �k ೕ ಷk ವತB�X, �ವ 
IÁk�}�ಯÀk �ಡp P7ಗJ ಉತk}gದ7. 
  
ಒಂ5 Tನ, ಪರಮP7ಗಳ C� P7ಗಳ ಪkಖರ 8ಷk�Rದk ಬzÝkತ 
ಸಂ�kgಗþಬk7, ಪರಮP7ಗJ >~kಂ@ ಪ¦ò@kದk �ೕ ¿ಯ VರX P7ಗJ 
ÔH@ದk#k �ಳÔ ಹ}òವ Mಂì�ೕ  «ೕ Oದ7. P7ಗJ ಎಚkರ$R5k�ಂ� 
ಇOೕ  �@k ಅZk�ೕ  ಕjTದkeಂ5 ಅವ}X ಸkಷk$R{k. ಅವ7 >i}g?ಗ, P7ಗJ 
ಅವ}X, “ನಮk  P7ಗಳ ಪ}iರಕ ಕjದ �@k ಇರZಲk . ಆದk}ಂದ ಒಂ5 sೕ j ಅವ}X 
ಏ�ದº ಅವಶkಕ� ಇದkZk , ಅದ#k 1eೖಸÍ �KZk ÔH{�ಳkÍ KಧB}gp,” 
ಎಂದ7. P7ಗJ �ೕ nಬk  Èೕ ವಕನ#k ಅZk KಯF¼ವ ವkವÈk �ಡಬzT{k; 
�ೕ uR ಮಠದ ಪ}iರಕ ರಂ � d� ಮಲR5k , ಕ e?ಗ �ತk 
ಎಚkರ�ಳkಬz?R{k. ಆದe P7Èೕ sಯ ಬXk ಅವ}Rದk K�k�ೕ  ಅವರ#k CX 
�ಡÍ mk ೕ eೕ �g{k. 
  

ಅ�ೕ ಕ ಇಕkbkನ ಸಂದಭBಗಳZkä ಸಹ, P7ಗJ ತಮk  P7ಗHX Èೕ sಯ#k 
ಪ}1ಣB$R ಸZkgದ7; ಮdkeೕ  ಇರZ, ಅp�k ೕ  ಅವನ ಭ¤k ಮ{k K�k ಇ?k�k , 
ಕKಷk ಪª ಎಂÙೕ    ಅಪºಪokದº ಎಡ�@kದk. ಅ5 C�ದe, ಮÎkಂ5 ಕ¦ 
ತಮk  ಮbkX ಪರಮP7ಗ�ದnೕ  P7ಗಳ#k ಅತk ಂತ (ರವTಂದ oü@kದk7. 
P7ಗಳ ಬXk ಭಕknಬk}X ಅವ7 ®ೕ Xಂ5 ಅಪk¿ �Og?ke — “ಅವ7 �ೕ ವಲ ಒಬk  
DkFಗjಂ5 S>ಸ�ೕ O. ಅವ7 pೕ ವ7. ಅವ7 ನನk P7.” ಪರಮP7ಗJ 
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¼S# ಸಂವತkರದZk (1943-44 ರZk ) P7ಗಳ#k Ô}{ ಪದkಗಳ#k ಸಹ ರÊgದk7 
ಮ{k ಅ�ಗಳ#k P7ಗHX �bkದk7. ಆ ಏJ ಪದkಗಳZk ಎರ� ®ೕ Rs —  

ದ�Dನkkಂ fಲಂ K^ಲಜಗ@ೕ ರªಣಚಣಂ  
ಹರನkಂ >ñkTkಂ >ಮಲ>ಮ]ೖ>ೕ Bªಣಚ�ೖಃ ।  
ಪರಬkCkoರಂ ಪkಣವ>Tತಂ ~ನkಮನಸಂ 
P7ಂ >?k@ೕ ಥBಂ ಕಲಯತ Q�8kತkಕಮ]ೕ ॥ 
  
(ಓ QTkವಂತe! ಎjಯ ವಯgkನ, ~ಂತ$ದ ಮನದ, ದ��ೕ  ಘKೕ lತ�ದ, ತಮk  

ಅ@ಪ>ತk$ದ ಕéªಗHಂದ >ಘkಗಳ ಪವBತವ#k �ಶ�H¼ವ, ಇOೕ  ಜಗತk#k 

ರÒ¼�ದರZk Ôಶಲ�ದ, ಪkಣವದ (ಓಂ-oರದ) ಲಕ @Hಯಲkಟk , ಮ{k 

ಪರಬkಹkದ ಆoರ$ದ P7 >?k@ೕ ಥBರ#k Kಮk  ಹೃದಯ-ಕಮಲದZk S>g}.)  

  
ಶ}ೕ eೕ KkkಯÊdk�ಂ Ýದk�ೕ  ಕZkd ಮCಃ । 
ಬಹÆೕ  P7pೕ $�ಂ ತತkಲಂ ಭವdಂ ತ#ಃ ॥ 
  
(ಶ}ೕ ರ-ಇಂTkಯ-Êತkಗಳ#k ÝTk�H¼�ದokR, P7ಗHX ಮ{k pೕ ವ�ಗHX  

ಸಂಬಂಧಪಟk  ಅ�ೕ ಕ ವkತಗಳ ಮ{k ಹಬkಗಳ ಆಚರ¿ಗಳ#k ರÊಸuRp. Kಮk  ಶ}ೕ ರ� 

ಅ�ಗಳ ಫಲ.)  

  
ಆಗ ಪರಮP7ಗJ, “Kಮk  ಬXk ಖÊತ$R ಸತksಂ5 �# ಏನ#k @HT7s«ೕ , 
ಅದ#k �ತk ಇZk ಬeTpkೕ �. ಇದರZk �ವ ಉ�kk ೕ ±ä ಇಲk”, ಎಂ5 P7ಗHX 
@Hgದ7. ತಮk  �Zಗಂô P7ಗJ, ತಮk  �ೕ ] ತಮk  P7ಗHRದk ಅತk ಂತ �k ೕ @�ೕ  
ಪರಮP7ಗJ ತಮk#k ಈ ದೃÂkÉಂದ «ೕ �ವಂ� �O{ ಎಂ5 S>gದ7. 
ಅÙಂ5 ಅನನk  P7-8ಷk  ಸಂಬಂಧ! 
  
1931ರ �ೕ  @ಂಗಳZk P7ಗಳ ಸಂ�kಸ�k ಒಂ5 ವಷBದ MಂÊKಂದ]ೕ  ಪರಮP7ಗಳ 
>�ೕ ಷ ಆ8ೕ $Bದ ಮ{k �ಗBದಶBನಗHಂದ, ಹಲ$7 ಗಮ�ಹB pೖ>ಕ 
ಘಟ�ಗಳ«kಳ�ಂಡ, @ೕ ವk� ಮ{k K�kÉಂದ »Oದ P7ಗಳ ಆ�k@kಕ Dಧ�ò, 
P7ಗಳ Ï«ೕ ದಯ ಮ{k £ೕ ವ#k ¤k (£ೕ ವಂತ$R?kಗ]ೕ  ಸಂDರTಂದ 
¥�ಗ¦)�ಂTX OÈಂಬ- 1935ರZk ತನk ಪ�o�kಯ#k ಕಂO{. ತಮk  ಆ�k@kಕ 
Dಧ�ಯ CTಯZk , P7ಗJ ಹಠ�ೕ ಗ, ಕಮB�ೕ ಗ, ÔಂಡZKೕ �ೕ ಗ, 
�?#ಸಂ�ನ, ಆdk#ಸಂ�ನ, C� pೕ ವd ºಪಗಳ �ೕ ] �kನ ಮ{k 
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ಸ�� — ಇsಲkವÀk ಸಂ1ಣB$R ಕರಗತ �O�ಂಡ7. ನಂತರ, ಆತkದ ಬXk 
~ಸkಗಳ ಉಪpೕ ಶಗಳ ಆ�ರದ �ೕ ] ಮ{k @ೕ ವk ಅ#Êಂತ�ಯ ಲಕ, 
ಅTk@ೕ ಯ$ದ ಸತkದ ಬXk ಸkಷk  Ïನವ#k ಮ{k KಣBಯವ#k ಸಂ�Tgದ7. ಅ�ತk  
ವೃ@kಗಳ#k KBಲ�H¼ತk, ಒಳ� Vರ� ಇ7ವ ಸತkದZk ಅಚಲ$R ಮ{k 
@ೕ ª k$R ಏoಗkÊತk�R, ಪರತತk kದZk ಸ>ಕಲk ಸ��ಯ#k VಂTದ7. ಸ>ಕಲk 
ಸ��ಯZk ಪpೕ  ಪpೕ  �]g, �ೕ ಗದ ಪ�o�k�ದ K>Bಕಲk ಸ��ಯZk 
Zೕ ನ�ದ7. KಯBತk$R K>Bಕಲk ಸ��ಯZk ಮ�k ಮ�k �]¼ತk, ಉಪKಷ{kಗJ 
@Hgದ ಅpk ೖತ ಸತkದ D¡dkರ�k ಎಲk ಅ¦ತ¦ಗಳ#k KBಲ�H¼ವ ಲಕ, 
ಪ}1ಣB D¡dkರವ#k ಪ¦5 ಪರಬkಹkದZk ಅಚಲ$R �]Kಂತ7. »ಡ]ೕ  
ತಮkಷk �k  dsೕ  ಪರಮP7ಗJ P7ಗಳ ತತk kD¡dkರವ#k ಮ{k ಅವ7 
£ೕ ವ#k ¤kಯZk ¼gkತ�ದದk#k  K¬Bಯಕ$R P7@g , P7ಗಳ#k 
ಆನಂÙೕ pk ೕ ಕTಂದ ಆಲಂRg ~kögದ7. 
  

>Êತk$R Îೕ ರಬz?ದº, P7ಗHX ಪರಮP7ಗHಂದ ಕkಮ$R sೕ ?ಂತ 

�ಠಗJ �kರಂಭ$55 ಅವ7 ತತk kÏನವ#k VಂTದ �ಲ� ವಷBಗಳ 

ನಂತರsೕ . Dಂಪk?Éಕ ಪಂOತ7 ಪರಮP7ಗಳ#k ಪರಮ �k ೕ ಷk >?kಂಸ7 ಮ{k 

sೕ ?ಂತದ ಪk @�ದ�ಯZk Kãkತeಂ5 DವB@k ಕ$R P7@g?ke. 

ಪರಮP7ಗHಂದ sೖಯ¤kಕ$R åೕ �ಸಲkಟk  P7ಗJ, 8k ೕ  ಶಂಕರ ಭಗವdkದರ 

Sಷk ಗþಂTX ಉಪKಷ{kಗJ, ಭಗವTkೕ � ಮ{k ಬkಹk©ತkಗಳZk ಆದk ಂತ 

�k>ೕ ಣkವ#k ಪ¦ದ7. ಪರಮP7ಗಳ åೕ ಧ�ಯ �ೖZಯ ಬXk P7ಗJ, “ನಮk  

P7ಗJ ಭಗವdkದರ ಪk@�ಂ5 ಪದವÀk ಗಣ�X �X5�ಂ�, ಅದ#k 

>�kೕ Âgದ ನಂತರ, ಅದರ Kಜ$ದ dತkಯBವ#k @H¼@kದk7. ಕ½k Kék R 

ಭಗವdkದರ Sಷk�k ಅ#Pಣ$R ~ಸkಗಳ#k >�kೕ Â¼@kದk7. �kಯ, Fೕ �ಂD 

ಮ{k �ೕ ಗ ~ಸkಗಳ ಪk ಸಕk ಅಂಶಗಳ#k  ತಮk  sೕ ?ಂತ åೕ ಧ�ಯZk 

Zೕ uÖಲ$R VಂT¼@kದk7,” ಮ{k, “sೕ ?ಂತ ~ಸkವ#k åೕ �¼$ಗ, ಪಂ¤k-

ಪಂ¤kಯ �ೕ ] >ವ}¼�5 ಒಂ5 >�ನ. ಸk ಂತ ಅ#ಭವÙಂTX ÕOg�ಂ� 

ಪಂ¤kಗಳ#k >ವ}¼�5 ಮÎkಂ5. ಅವರ åೕ ಧ� ಕkಮದZk ಎರಡ�ಯ 

ಲªಣ>{k; ಅ5 ಬಹಳ ಸಂÎೕ ಷ?ಯಕ$R{k,” ಎಂ5 >ವ}g?ke. 

  

P7ಗJ ಆ�k@kಕ Dಧ�ಯ ಎಲk >�ನಗಳZk ಪk@�ಂ5 ಪkoರವÀk d� ಸkತಃ 

ಅSkಸ �O, ಅ�ಗಳZk ಒಂÙಂದರ¹k ಅ{kನkತ ಪವBತ8ಖರ�k ೕ }, ಪ}1ಣB 
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ಪರಬkಹk  D¡dkರವ#k ಅಂ��ೕ  £ೕ ವ#k¤kಯ#k ತಮk?Rg�ಂO5k �ತkವಲkp, 

sೕ ?ಂತ ~ಸk , �kಯ ~ಸk ಮ{k �ೕ ಗ ~ಸkಗಳZk ಅ#ಪಮ �ೕ >ದ�Rದk7 

C� ಧಮB~ಸk , ��ಯಣ, ಮCSರತ ಮ{k ³�ಣಗಳ¹k Kãkತ�Rದk7. 

ಸkSವತಃ ಕ7¿ಯ Dಗರsೕ  ಆRದk ಅವ7, ಜನರ ಬXk ಅ�ಧ ©ª k  ಪ}Ïನವ#k 

VಂTದkರ Õ�X ಅtೕ ಘ ಆ8ೕ ವBಚನಗಳ#k ಕ7ÅಸÍ ಸಮಥB�Rದk7. ಅವ7 

‘ಪ}1ಣB P7’ ಆRದk ಬXk ಅಚk} ಏÀ ಇಲk . 

— ಸಂಕಲನ&'ರ 
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1. CÎರ�ಯ Öಲ 
ಸkúB�ಂದ�k ಕLಯ#k ಬeಯÍ �ಲ z�ಗ7 ಒékR Mಂ?ದ7. Tೕ ಘBoಲ 

ತಮkZk >iರ >Kಮಯ �O ಕLಯ#k 1ಣB�Hgದ ಬHಕ, ಅವರøkಬk  ಅದರ 

ಅಂ@ಮ ºಪದZk ಆ ಕLಯ#k ಇತರ}X ಓT Iೕ Hದ. ಆಗ ಆ CTಯZk �ರJ@kದk 

7 ಜನ7 ಅZk Kಂ{ ಆ ಕLಯ#k ಆZgದ7. ಅದ#k Kಜಸಂಗ@�ಂpೕ À 

ತ�kR S>ಸZಲk; ಆದº ಅವ7 �ೕ Hದkನkಂô 7Êgದ7. ಅವ7 ತಮk  CTಯZk 

Mಂ5ವeòdk ಆ ಕLಯ#k Ô}{ ತಮkZk ಚÊBgದ7. ¼�7 500 ¤.Fೕ . 

çರದZk7ವ oOನZk ಆಲದ ಮರÆಂದರO ಅಡRಟk  Êನkದ ಮಡ�ಯ ಬXk 

�ತ�O�Jk@k?kಗ, ಅpೕ  ?}ಯZk C5Vೕ P@kದk ಹTಹeಯದ 

ತ7ಣÀಬkನ ¤>X ಅವರ �{ಗJ ಆಕgkಕ$R ¥ದk�.  

ಆ Êನkವ#k Iೕ �ದº ತನk?Rg�ಳk�ೕ �ಂಬ ಬಲ$ದ ಹಂಬಲ ಆ ತ7ಣನZk 

Oಬಂ{. �}� @Hಸp ಆ ಅರಣk�k �ರHದ. ಅøkfkತ ಸಣk?ದ fòಳk 

��kಯZk ಹ4kಂದKk}g, ನಂತರ ಉದk�ಯ ಹಗkದ ಲಕ ��kಯ#k ಮರ�k 

ಕ½kbk5kದ#k ಕಂಡ. Ôôಹಲ �ರH ಆತ«ಂTX ಸಂSಷ¿ಯZk ÎಡRದ. 

ತ7ಣ - Kೕ � ಏ# ��@kTkೕ }?  

ಆತ - �ೕ @X Öಲವ#k ý�@kpkೕ �. �ೕ @ಯ#k ವಶಪOg�ಂ� ಅದ�k 

Ùಂಬ�ಟ ಕZಸಬಯ¼�kೕ �.  

ತ7ಣ - Kೕ � ýO7ವ Dಧನ� Iೕ ಗದ#k D�ಸಬಲk5?  

ಆತ - ಈ ಪkpೕ ಶದZk �ೕ @ಗJ Iೕ ರಳ$Rs. ಅ�ಗಳøkಂ5 ಖಂOತ$Rä ಈ 

��k ಮ{k ಅದರZk7ವ ಹಣk#k ಗಮK¼ತkp. ಆದoರಣ ಅ5 ��k�ಳX ತನk �ೖ 

C¤ ಹಣk#k ®O5�Jkತkp. ಹಣk#k MÂkಯZk ®OT7$ಗ ಮಂಗ ತನk �ೖ 

Vರ�XಯÍ ಆ ��kಯ fÉ {ಂf ¤}5. ��kಯ#k ಮರ�k ಕbk7�ದ}ಂದ 

�ೕ @ ಅದ#k �ಂ&ಯkÍ Dಧk>ಲk . C�R �ೕ @ ಇZkಂದ ಓOVೕ ಗuರp 

ಬಂಧನದZk gÍ¤�Jkತkp. �ನದ#k ವಶಪOg�Jk�kೕ �.  

ತ7ಣ - CC, CDkಸkದ$Rp Kಮk  �{! Kಮk  �ೕ @ �ೖಯZk ®Oದ ಹಣk#k 

¥½k  �ೖಯ#k Vರ�X5 ತ�kg�Jkತkp. 

ಆತ - ಇಲk , C�ಗ5. ಅ5 d# ®Oದ ಹಣk#k ¥�ವ ಪk�k�ೕ  ಇಲk . 
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ತ7ಣ - ಹÅk�ÈX ಮಂಗ ಅók  ಖBತನTಂದ ವ@B¼�kಂ5 ನKkಂದ ಊ®ಸ¹ 

Dಧk>ಲk . 

ಆತ - ಓ C�ೕ ? ನನk ಬTಯZk5k «ೕ �@k7. 

ಇಬkº ಸkಲk çರದZk ಮe�R Kಂತ7. 8ೕ ಘkದ]kೕ  �ೕ @�ಂ5 ಬಂ5 ಆತ 
ಎ57«ೕ Oದkಂ��ೕ  ವ@Bg{. ಅದ#k ಕಂಡ ತ7ಣ, “ಎಂಥ ಖB, zಚk , ಈ 
ಮಂಗ!” ಎ#kತk ತನk CTಯZk Mಂದ�k ನ¦ದ. 

ಸk ಲk  ಸಮಯದ ಬHಕ, ಕmk�ಂ5 ತನk �ZX iÊ «ಣವ#k ಥಟk � 
Èj5�Jk�ದ#k ಅವ# ಕಂಡ. ಅದ}ಂದ >«ೕ ದ�ಂಡ ಅವ# ಸFೕ ಪದZkದk 
ಮÎkಂ5 ಕmkಯ ಕ¦X ತನk ಗಮನವ#k ಹ}gದ. ಅ5 ಇ�k ೕ # ಒಂ5 «ಣವ#k 
ಕಬH¼�Ùೕ  ಅ#kವಷkರZk , ಒಂ5 C� ¼H>ಲkದಂ� ಅದರ ಬHX ಬಂ5 ಅದ#k 
ತನk fÉಂದ ಗಪk� ಗk®g�ಂO{. ಆ ಕmk ತನk �ZXಯ�kಗ iÊ{; 
«ಣÆಂ5 ಅದ�k  ಅಂb�ಂO{. ಅಷk ರZk C� ಕmkಯ#k  #ಂಗÍ 
Mಂ?É{. z�ಗ ತ«kಳಗಂ5�ಂಡ, “ಇpಂಥ >Êತk ದೃಶk! ತನk D>ನ 
ªಣದZkä ಸಹ ಈ m5k ಕmk «ಣವ#k ®OòವZk Kರತ$R{k,” ಎಂ5.  

ಅZkಂದ IÚkC¤ದ ಅವ# ಒಬk  ಅರಣk  ಇu5ಯವನ#k ಸಂ�gದ. ವನರªಕ, “ಈ 
T¤kನZk IÁk Mಂp Vೕ ಗ�ೕ ಡ. ಅZk ಉಗk o'��ಂTp; ಅ5 Kನk �ೕ ] ?H 
�Oೕ {,” ಎಂpಚk}� �ಟk . ಆದe ಆ z�ಗನZk d# ಪ¦òವ�ಂ5 S>gದ 
Êನkದ CÎರ� ಎಷkರಮbkX @ೕ ವk$R�kಂದe, ಅವ� ಸಲIಯ#k ಕ¦ಗÅgದ. 
¼�7 ಅಧB ಗಂàಯZk oOನ ಅಂತ�ಳದZkದk. ಆ ಪkpೕ ಶದZk ಆಲದಮರÆಂ5 
ಇ7�?R ಅವKX �ೕ HಬಂTತk�k? ತನX �ೕ Hಬಂದ ಆ ಮರವ#k z�Ô@kದk ಅವKX 
ಆ�ಯ ಕಹj �ೕ Hಬಂ{. 

�ಲsೕ  ªಣಗಳZk ತನk �ೕ ] ?H ��ತk ಬ7@kದk ಒಂ5 ಮತk ಆ�ಯ#k ಕಂಡ. 
ಅವ# ತªಣsೕ  6'ÉಸÍ, ಆ� ಅವನ �ನkbk{. ಅವ# Dಧk$ದók  sೕ ಗ$R 
ಓOದº, o'� ಅವನ#k Kರಂತರ ಸFೕ �¼@k{k. ಆಗ d# ಗಮKಸTದk 
ಹಳkÆಂದರZk ouk}ದ. ¥ೕ J@kದkಂ� ಮôk ತ¥kfkR �ೖ ¥ೕ ¼ತk]ೕ  ¥ೕ J@kದk ಅವ#, 
pೖವವ~÷ ಅøkಂ5 ಬHkಯ#k ®O5�ಂಡ. ಅಂô ಇಂô Iೕ �ೕ  ಪತನವ#k 
KZk¼ವZk ಯಶgk�ದ. o'� ಹಳkದ ಅಂಚ#k ತÍ� �ೕ Zಂದ]ೕ  ಅವನತk 
57Pbk  «ೕ O{. 
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ತ7ಣ �ಳX «ೕ Oದ; ಹಳk ಆಳ$R{k. Dಲpಂಬಂ� ಅದರ ತಳದZk Iಡ¥Êk �ೕ ]@kದk 
�ಗರCವ#k ಕಂಡ. �ೕ ]ೕ ರuಗZ �ಳRHಯuಗZ �ಗB>ಲkp d# ಅ@ಗಂ;ೕ ರ 
ಸಂಕಟದZk gÍ¤7�ದ#k ಮನಗಂಡ. ಅವನ ÎಂದeಗJ Dಲpೕ «ೕ  ಎಂಬಂ�, 
d# ®Oದ ಬHk ಸOಲ$ಗÍ ಆರಂ;g{; ¤ೕ ಟಗJ ಅದ#k ಕOò@kದk�. 

ಅK}ೕ Òತ$R �ೕ Zದk ಮರದZkನ Úೕ #�OKಂದ Úೕ #{ಪkದ ಒಂ5 ಹK ಅವನ 
Rನ �ೕ ] ¥5k �ಲk� {bಗಳತk ಹ}É{. ತನk �ZX iÊ ಅದ#k �¤kದ. 
Úೕ #{ಪk ಅವKX ಅಮೃತದಂ�Kg{. ಆಗ çರದ gಂಹದ ಘಜB� ಅವKX �ೕ Hಬಂ{. 
ಭಯ�ಂಡ ಆ� �ೕ ಗ� ಅZkಂದ oÍ¤@k{. z�ಗ ಬHkಯ#k ®O5 ಏರÎಡRದ. 
ಅವ# ÔHಯ fಯ#k ಸFೕ �¼@kದkಂ� ಆ ಲ� ಕOpೕ  Vೕ É{. ಆದº Iೕ �ೕ  
�O PಂOಯ ಅಂಚ#k ®Oò�ದರZk ಯಶgk�ದ. 

ªಣಗಳZk ಅಂಚ#k ®Oದ ಅವನ �ೖಗJ ÖರÎಡRದ�. ಆದe ಆಗ ಈ ಪkpೕ ಶ�k 
Vೕ ಗfರpಂ5 ಸಲI Kೕ Oದk ಅರಣk  ಇu5ಯ ವk ¤k �ೖ®O5 ತನk#k 
�ೕ ]{k@k7�ದ#k ಕಂ� ಅವKX ಆಶkಯB$É{. ಅವನ#k �ೕ ]@kದ ಆತ, “ಆ�ಯ 
ಕಹj �ೕ Hಬಂ?ಗ, Kೕ # ಅ�ಯ�k gÍ¤7ವ Dಧk� ಇpಯಂ5 ನನX @HÉ{. ಈ 
oOನ ಬXk Kನkಂತಹವ}Rಂತ ನನX ಅ@IÁk ಪ}ಚಯ>p. ಆದk}ಂದ KನX ಸCಯ 
�ಡÍ Kೕ  Vೕ ದ T¤kನZk �>g ಬಂp. �Kೕ ಗ ತಕk ಸಮಯ�k ಬಂTpkೕ � ಎಂ5 
Îೕ 7ತkp,” ಎಂದ.  

z�ಗ ಅವKX ಅ�ರ$R ಧನk$ದ Iೕ Hದ. ಇãkದº ಸಹ, Êನkದ ಹಂಬಲ�k 
ವಶ�Rದk ಅವ# ಅZkX d# ಬಂದ oರಣವ#k >ವ}g, ಆ ಪkpೕ ಶದZkನ ಆಲದ ಮರದ 
ಸkಳ�k �ರಳÍ ವನರªಕನ ಸCಯವ#k �ೕ }ದ. ಆತ �ವ ಬಂ�ರí ಅZk gಗpಂ5 
@Hg, �ೕ uR o'� ಮರHಬ7ವ Mನk ಅZkಂದ ®ಂT7Pವಂ� ತ7ಣನ#k 
ಮನÆZಸÍ ಪkಯ@kgದ. ಆದº z�ಗ ಹಠ®O5ದk#k ಕಂ� ಆಲದ ಮರ�k 
ಕeÙಯk. ಅವ7 ಅZk ÊನkokR ಎók  z�¤ದº ಅ?�ç gಗZಲk . 

��X z�ಗ ತÀk}X ಮರHದ. ಅøkಬk ®}ಯ}X ತನk 5Dkಹಸವ#k >ವರ$R 
Iೕ H�ಂಡ. ®}ಯ7 ನÔk ಅವ# �ೕ H5k �ಲ z�ಗರ Pಂ³ ಸkúB�ಂದ�k ರÊgದ 
ಕLಯ ಒಂ5 Sಗ �ತk ಎಂ5 @Hgದ7. ನಂತರ ಅವ7 ಆ ತ7ಣKX ಈ 
QTk$ದವ#k Iೕ Hದ7 — “�ೕ @ ಮ{k ಕmk ತಮk  ತಮk  CÎeò>�Éಂದ ಅ@ 
ಖBತನTಂದ ವ@Bgದsಂ5 Kೕ �ೕ «ೕ  S>gp. ಆದe Kನk ನಡವH� 
ಅದ¤kಂತ¹ ಅ@Kಕೃಷk$R{k. �ಪ! ಒಂp¦ ಆ �ೕ @ ತನk �ೖಯZk ®OTದk ಹಣk#k 
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¥ಡøಲkT{k; ಮÎkಂp¦ Kಜ»k ಅgkತkದ]kೕ  ಇಲkದ Êನkದ @ೕ ವk ಹಂಬಲTಂದ Kೕ # 
Vರà. ಕmk ಮರಣªಣದZk ತನk �ZXಯ#k iÊ{; ಆದರ5 �ೕ ವಲ ತನk 
ಸಹಜಪkವೃ@kÉಂದ CX �Oರಬz5. ಇತk Kೕ �ದnೕ , >sೕ ಚ�ಶ¤kಯ#k 
VಂT7ವ ಮ#ಷk . ಆ?�k  ಇ�k ೕ # Kೕ �ೕ  ಅHòವಂ@?kಗ¹ Kನk Rನ 
�ೕ ] ¥ದk Úೕ #{ಪkದ ಹKಯ#k Kೕ # ಸ>p. «ೕ Op� ಮಗ�! CÎರ� ಎók  
ಬZಷk$55.” CÎeò>�ಯ ಅನಥBo}�ದ DಮಥkBವ#k ಮನಗಂ� 
z�ಗ ಅವ�ನTಂದ ತ] ತRkgದ.  

2. ಇಂTkಯ->ಷಯಗಳ ÈjತTಂದ 
ಅ�zತ  

£ಂ�ಯ#k �ನk½k $ಗ �ೕ à�ರ ಶಂಖವÀk5dk�. ಆ ಶಬk £ಂ�ಯ#k 
ಆಕÂB¼ತkp. ಅ5 ಸkಲk ಸಮಯ ಸkಬk$R KÍkತkp. ಆ ಅವoಶವ�k ೕ  ಬಳg�ಂ� 
�ೕ à�ರ ಅದ#k �Íkdk�. ®ೕ �R £ಂ� ಶಬkದ �ೕ Zನ ಒಲ>Kಂ?R ತನk 
£ೕ ವವ�k ೕ  ಕj5�Jkತkp. ಆ�ಯ#k Èe®OಯÍ, tದÍ d� Îೕ O 
ಮe�Êದ ಹಳk�k ಅದ#k Èjòdke. ನಂತರ ಅದ#k ಕbkCÔdke. ಆ� ಪಳಗp 
ಉHT7ತkp. ಅದ#k ಪಳRg ತರ�ೕ @ Kೕ ಡÍ ¼8Òತ I¬k�ಯ#k ಅದರ ಸಂಗಡ 
ಕJ®¼dke. I¬k�ಯ ಸಂಪಕB�k ಬಂ?ಗ ಗಂ'� ಹಷB�ಂ� 7ಮk$Pತkp. 
ಅದ#k CX ಬRkgದ �ೕ ] ಅದ�k ತರ�ೕ @ Kೕ O ತಮk  oಯB�k ಬಳg�Jkdke. 
IÅkನ ಸkಶB�k ಮÅò�ದ}ಂದ ಆ� ತನk Dkತಂತk kವ#k ಕj5�Jkತkp. 
  
�ಳRgದ Tೕ ಪದ Ök]ಯ#k ಕಂ� ಪತಂಗಗJ ಆಕÂBತ$Pತks. ಅ�ಗJ 
Ök]�ಳX C} #Rk ¼½kVೕ Pತks. ಆಕೃ@Éಂದ Èjಯಲk��ದ}ಂದ 
ಪತಂಗಗJ ®ೕ X ಧk ಂಸ$Pತks. Fೕ # ®Oòವವ# Fೕ Kನ �ಳ�k ¤ೕ ಟವ#k 
ಲಗ@kg ಅದ#k Kೕ }X ಒXòdk�. d# ಕZkg�ಂಡ zJ>ನ 7ÊÉಂದ 
Èjಯಲkಟk  Fೕ # ��kಯ#k ಕÁkತk]ೕ  g¤kC¤�Jkತkp. ಇದರ ಪ}¬ಮ$R ತನk 
�kಣ ಕj5�Jkತkp. 

Úೕ #«ಣÆಂ5 dವeಯ �ೕ ] ÔH{ ಮಕರಂದವ#k ®ೕ ರÍ �kರಂ;g{. 
MಸkಂÚಯ sೕ jX ಕಮಲದ ದಳಗJ MÊk�Jk@kದk�. ಪದkದ ¼ಗಂಧTಂದ 
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ಆಕÂBತ$ದ Úೕ #«ಣ VರX C}Vೕ ಗZಲk . ÔHತ]kೕ  Úೕ #zJ ®ೕ X 
ಅಂ5�ಂO{ — “ಕಮಲ �@kಯZk f�ತkp. ಆದe ಈ �@k C5Vೕ R ©ಯB 
ಮ�k ಉದÉ¼dk�. �ಳ�Pತk]ೕ  ಕಮಲ ಮ�k ಅರJತkp. ��ಗ ತ�kg�ಳkಬ]k .” 
5ರದೃಷkವ~÷, ಆ ಕಮಲ>ದk �ಳ�k ಆ �@k ®ಂ�®ಂ'R ಆ�ಗJ ಬಂ5 Kೕ }ನZk 
ìukಟ$ಡÎಡRದ�. ಕಮಲಗಳ#k ತಮk  #ಂOÍಗHಂದ ¤ÎkXದ�. ಇದರ 
ಪ}¬ಮ$R Úೕ #«ಣ ಅ¼ Kೕ R{. 
  
ಇತk ಪk@�ಂ5 £ೕ >ä ಒಂÙಂ5 ಇಂTkಯ->ಷಯTಂದ Èjಯಲkಟk  oರಣ 
ಅH5Vೕ É{. ಮÎkಂp¦ ಮ#ಷk  ಇಂ�ದ ಶಬkಗJ, ಆCkದಕರ ಸkಶB, ¼ಂದರ 
ºಪಗJ, 7Êಕರ$ದ @#¼ಗJ ಮ{k ಪ}ಮಳòಕk $ಸ�ಗHಂದ 
ಆಕÂBತ�Pdk�. ಆದk}ಂದ ಅವ# ಬಹಳ Öಗºಕ�Rರ�ೕ Ô ಮ{k ತನk 
ಇಂTkಯಗಳ#k KಯಂತkಣದZkbk�ಂOರ�ೕ Ô. ಇಲkTದke, ಅವ# ÎಂದeX 
�e�O��dk�. 
  
“Êàk�ಂ5 ¼�ವ �ಂ¤ಯ ಶ¤kಯ ಅ}>ಲkದ oರಣ Ök]ಯ#k ಪksೕ 8ಸZ. 
@HವH�Éಲkದ oರಣ Fೕ # zJ>ದk �ಳವ#k ಕಚkZ. ��ಗ�ದnೕ , ಇಂTkಯ-
¼ಖದ ವ¼kಗJ ಬಹಳ ಅನಥB�k  oರಣsಂ5 @Hç @Hç, ಅ�ಗHಂದ 
ಅಗZ7�Tಲk . ಅ�k ೕ , tೕ ಹದ ಪkSವ ಅpಂಥ ಮನgkX½ಕದ ಮಮB!” ಎಂ5 
ಭತೃBಹ} Iೕ H?ke.  

  
3. oಮ >�ಶo} 

¼ಂದ ಮ{k ಉಪ¼ಂದ ಎಂಬ �ªಸ ಸVೕ ದರ7 0ೕ ರ ತಪ¼k �Oದ7. ಅದರ 

ಪ}¬ಮ$R ಬkಹkpೕ ವ ಪkತkª�R ಅವ7 ಬಯgದ ವರ$�pಂ5 �ೕ Hದ. 

“�>ಬkº ~ಶkತ$R ಬ5ಕÍ ಬಯ¼�kೕ s,” ಎಂದ7 ಆ �ªಸ7. ಅವ}X, “ಒಬk  

ವk¤kò D>Kಂದ ಸಂ1ಣB$R VರdRರÍ ಅDಧk ,” ಎಂದ ಬkಹk . “�� 

Dಯ]ೕ  �ೕ �ಂ?ದe, ನFk ಂದ �ತk  ನಮk  D� ಆಗ�ೕ Ô ಎಂದವ7 

�ೕ H�ಂಡ7. “ತê¼k,” ಎಂದ ಬkಹk . ¼ಂದ-ಉಪ¼ಂದ7, “�>ಬkº ಪರಸkರ 

{ಂf �k ೕ @òಳkವ7. �� ಎಂT� ನtkಳX ಜಗಳ$��pೕ  ಇಲk . C�R 

D>ನ ¼Hí ನಮk#k ಸFೕ �¼�Tಲk ,” ಎಂದಂ5�ಂಡ7. 
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 pೖತkಸVೕ ದರ7 8ೕ ಘkದ]kೕ  ಜನರ#k ಭಯ;ೕ ತ�HಸÍ Mಂ?ದ7. ಇತರnಂTX 
Èೕ } ಇಂದk# ಬkಹkನ ಬH Vೕ R ಈ �ªಸರ#k ಸಂಹ}¼ವಂ� >ನಂ@gದ. ಆಗ 
ಮನtೕ ®¼ವ I4kಬkಳ#k ಸೃÂkÈಂ5 Tವk$¼k8Zk�ದ >ಶkಕಮBKX ಬkಹk  
ಆpೕ ಶ Kೕ Oದ. ನಂತರ ಸೃÂk ಕತB ಬkಹk  @øೕ ತk�ಯಂಬ ಆ ಅಪkeಯ#k ¼ಂದ ಮ{k 
ಉಪ¼ಂದರZkX ಕJ®gದ. 
  
ಆ�ಯ#k ಕಂಡ ಅವ7 ಅವಳ ಬXk @ೕ ವk$ದ oಮ�X ವಶ$ದ7. “�ನವಳ#k 
tದÍ «ೕ O5ದ}ಂದ ಅವJ ನನX Èೕ }ದವJ,” ಎಂದ ¼ಂದ. “ಇಲk , ಇಲk ,” ಎಂ5 
»Pdk ಉಪ¼ಂದ, “ಅವಳ#k tದÍ Mbkದವ# �#. ಅವJ �ೕ ವಲ ನನkವjೕ ,” 
ಎಂp57 Kಂತ. �@ನ ಕikಟದZk ÎಡRದk ಆ �ªಸರ#k ಕಂಡ @øೕ ತk�, 
“KFkಬkರZk IÁk ಬಲ~Z �nೕ , ಅವನ#k ಮ5s�P�kೕ �,” ಎಂದJ. 
oಮTಂದ ಎಷkರಮbkX ¼ಂದ-ಉಪ¼ಂದ7 ಅಂಧ�Rದkeಂದe, ಒಡ��ೕ  ಅವ7 
ಒಬkರ�ೕ øಬk7 ?H �Oದ7. 0ೕ ರoಳಗsೕ  ನ¦É{. ಕ¦X ಇಬkº ಸ{k 
¥ದk7. 
  
ಒಬk  ವk¤k ಎ�k ೕ  ಶ¤k~Z�RರZ, ಮತkವ# ಎಷkರಮbkನ ತಪಸkÀk ಸಹ D�gರZ, 
ಆದರವ# oಮ�k C� #¤kX ವಶ�Rದke, ಅವKX ಪತನ ಕbkಟk  Q@k. 

4. ಹಂತಹಂತ$R ಅನಥBಕರ$ದ ಆÈಯ 
?H 

ಬkಹki}�ಬk  �k ೕ ಷk ಪkQದk �ೕ Rಗþಬkರ ಆಶkಮದZk 8ಷk�R $g¼@kದk. 
�ೕ ಗದZk ಪk>ೕ ಣ�P�5 ಮ{k IÊkನ ಸಮಯವ#k K>Bಕಲk ಸ��ಯ 
ಆನಂದದZk ಕjò�5 ಅವನ ಉpkೕ ಶ$R{k. ಒಂ5 Tನ �ೕ RಗJ d� �ಲ� 
Tನಗಳ ನಂತರ ®ಂT7P�?R ತಮk  8ಷkKX @Hg ಅZkಂದ Vರಟ7. ಅಂ5 ಸಂÚ 
ಬkಹki} Kೕ 7 ತರÍ ನTX Vೕ ದ. ಅZk ಹTಹeಯದ z�R�ಬkJ ¥¤k¥¤k 
ಅJ@k7�ದ#k «ೕ Oದ. ಅವಳ ಕಷksೕ �ಂ5 ಅವಳ#k >i}gದ. 
  
ಅವJ ®ೕ XಂದJ — “�# ನT�ì ಒಂpರ� �ೖZ çರದZk7ವ ಹHkX 
Èೕ }ದವJ. ನನk Èk ೕ ®ತ7 ಮ{k �# ಇಂ5 �HXk ನTಯ ಈ ಬTಯ ಹHk�ಂದರZk 
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ನ¦òವ ಸ�ರಂಭದZk �økಳkÍ Vರà�. ®ಂT7P$ಗ �� ಹ@kರದ 
Îೕ �ನZk Kಂ��. ಅZk Êàk�ಂ5 ನನk ಗಮನ ÈjÉ{. ಅದ#k ನನk �ೖಯZk 
�X5�ಳkÍ ಆÈ ಪ½k , ಅ5 ÔH@ದk ý>ನ ಬH Vೕ p. ಅ5 C} Vೕ R ನನk 
®Oತವ�k gಗZಲk . ಅ5 ಇ«kಂ5 ý>ನ �ೕ ] ÔH{�Jkವವe� ಅದ#k 
®ಂfZgp. ಮÎk�k  ®OಯÍ ಪkಯ@kg?ಗ¹ ಸಹ >ಫಲ�p. ®ೕ X �ನk½kdk 
ಅದ#k ®OಯÍ ಯಶgk�ಗದ �# 8ೕ ಘkದ]kೕ  ನನk Èk ೕ ®ತರ ದೃÂkÉಂದ 
Vರ�R¥àk . ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ �# Êàk  ®Oò�ದ#k ¥½k  ದÅದವ�R 
ಅ]kೕ  ÔH{¥àk . 
  
“KTk¼ವ ಉpkೕ ಶ>ಲkTದkº »ಡ KpkX Ö}p. ಒಂ5 ಗಂà� IÁk oಲ 

ಮಲRTkರ�ೕ Ô. ಎಚkರ$?ಗ ©ಯB MJR7�ದ#k ಎpಗಂ¦. ನನk Èk ೕ ®ತ7 

ÔH@ದk ಸkಳ�k ಓOVೕ p; ಆದರZk �º ಕಂ�ಬರZಲk . ಆ ¼ತkMತk z�¤ದº 

�ನವರ#k oಣZಲk . ಸkಲk ಸಮಯ ನನX oದ ಬHಕ, ಅವ7 ನನ�R »P 

C¤ರ�ೕ �ಂ5 ನನk ಊI. �# Êàkಯ ®ಂp Vೕ Rpkೕ �ಂ5 ಅವ}X @HTರZಲk . 

ಆದe �# ¼ಲಭ$R ಮ�Rೕ HX {dkPವjಂ5 ಅವ}X @HT{k. ಆದk}ಂದ �ೕ ಗ� 

ಮ� Èೕ ರÍ ನನkಷk �k �ರHರ�ೕ �ಂ5 S>g, ಅವ7 ®ಂT7R ಮ�ಯ ಕ¦X ತಮk  

ಪk�ಣ �jgದ7. ®ೕ X ನ¦Tರ�ೕ �ಂ5 �# S>¼�kೕ �. �ನಂô 

®ಂ5HT7ವ ಆøೕ ಚ�Éಂದ Iದ}p. ಮ�ಯತk Mಂ5ವ}ಯÍ oಲ 

FಂÊ7�5 ನನX ಮನವ}��É{. �ೕ uR �# ಮ�k ನTX �>g?ಗ, 

Ùೕ Å�ರ ಎZkä ಕಂ�ಬರZಲk . ಆತ ಮ�X Vೕ R¥bkದk�ೕ «ೕ . ಇTೕ ಗ 

ಕತk]�P@kp; ನನRZk �@k ಕjಯÍ Dಧk>ಲksಂQ5 @H$Rp. ಮ�X 

Vೕ ಗ¹ Dಧk>ಲk . ಆದk}ಂದ ಅಸCಯಕ�R ̂ ನk�Rpkೕ �.” 

  
ಬkಹki}X ಅವಳ ಬXk ಕKಕರ O{. ಅವ# ಅವHX, “�# $g¼ವ ಆಶkಮದZk 
Kೕ # �@k ಕj5 �j MಂÖ� Vರಡಬz5,” ಎಂದ. z�R ಕೃತË�Éಂದ 
»Oದkº MಂÖಗk�ಯ#k dHದJ. “ಆಶkಮದZk �eಲk $g¼dke?” 
ಎಂದವJ �ೕ HದJ. “ನನk P7ಗJ ಮ{k �#,” ಎಂ5 @Hgದ ಬkಹki}, “ಆದe 
ಪk¼kತ ನನk P7ಗJ �ೕ e¦ Vೕ R?ke. �ಲ� Tನಗಳ ನಂತರsೕ  ®ಂT7Pdke,” 
ಎಂದ. z�R, “C�ದe �ನZkX ಬ7�5 ©ಕksೕ ? ನನಗದರ ಬXk ಅJ¤p,” 
ಎಂ5 ®ಂಜ}ದJ. ಬkಹki} ನPdk, “ಭಯಪಡ�ೕ ಡಮk . �# �ೖÂkಕ-ಬkಹkಚಯB 
ಪk@î �Opkೕ �. ]ೖಂRಕ ಆÈಗHX ನನk ಮನgkನZk Dkನ>ಲk ಮ{k ನನk sೖ�ಗk  
ಅÍ�Oಸuಗ5k. ಅಪke�ದ ಊವB8 »ಡ ನನk#k �ಣಕuರJ. ಆದk}ಂದ Kೕ # 
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��pೕ  ಅJ¤ಲkp ನ«kಂTX ಬರಬz5,” ಎಂದ. “ನನk ಸCಯ�k Mಂ?Rದk�k 
KನX ಅ�ೕ ಕ ಧನk$ದಗJ,” ಎಂದ z�R ಸಮk@g ಅವ«ಂTX Vೕ ರಟJ. 

  
ಆಶkಮದಲkವ# ಅವHX ಹükಗಳ#k �ಟk . ನಂತರ ಅವ# ಅವಳ#k Ô}{, “ಇZk7ವ 
ಏ�ೖಕ �ೕ ¿ಯZk �@kÉOೕ  Kೕ # >ಶkF¼; �# VರX �eದ ಸkಳದZk ಮಲPs,” 
ಎಂದ. ಅವJ ಮÎk�k  ಅವKX ಕೃತË�ಯ#k ವkಕkಪOg �ಠO�ಳX Vೕ R 
fRÍ MÊkದJ. ಬkಹki} ತನk ಒಣzZkನ imಯ#k �ಲದ �ೕ ] Cg ಮಲRದ. 
ಅಧB ಗಂàಯZk ಮj ಹKಯuರಂ;g{. ಬkಹki} ಎಚkರ�ಂ� fRÍ ತbkದ. 
z�R ಅದ#k �eದJ. ಮj ಹKò@kದk oರಣ d# ಒಳX ಮಲಗÍ 
ಬಯgದ�ಂದವ# ಅವHX @Hgದ. ಅವ# ಅವಳ ಒಣzZkನ CgXಯ#k �ೕ ¿ಯ 
ಒಂ5 ಬTX ಸ}ಸÍ Iೕ H, ಇ«kಂ5 ಬTಯZk ತನk imಯ#k Cgದ. ಅವ# 
ಅವHX �#k�O ಮಲRದ. 
  
�ಲsೕ  KFಷಗಳZk ಹKò@kದk ಮj @ೕ ª k$É{. ತನk ಬHಯ ¤ಟ¤ಯ ಲಕ 
ಆ�Xk ಬkಹki}X ಕಂ�ಬ7@kದk FಂÊನ Vಳ³ಗJ ಅವನ#k KTkಸ�ಡZಲk . 
ಆದk}ಂದ ಅವ# ¤ಟ¤ಯ ಕ¦ �#k�O ಮಲRದ. ಅವ# ಈಗ z�Rಯ#k 
«ೕ ಡಬz?R5k ಅವJ ನ�P@k7�ದ#k ಗಮKgದ. ಆಗ, “�ಪ, ಈ z�Rಯ 
ಅವÈk! ಹಗಲZk ÎಂದeX g¤k�ಂಡ ಇವHX ಇTೕ ಗ �@kಯ¹k >~kಂತ$R 
KTkಸ¹ ಸಹ Dಧk$P@kಲk . �ನವHX ಸCಯ �ಡ�ೕ Ô,” ಎಂ5 ಅಂ5�ಂಡ. 
ಅವಳ 8ಜದ �ೕ ] ತbk , “ನನk ಬH ಕಂಬH�ಂTp. ಅದ#k ಹಂÊ�þkೕ ಣ,” ಎಂದ. 
ಕಂಬHಯ#k ಅವHXೕ  �½k¥½k , d# VT�Éಲkp ಉHಯZಲk . “ಇZkೕ ಗ IÁk 
ಥಂO�ೕ 7@kp. ಕಂಬH ಇಲkp ನನX KTkಸuಗ5. �Kೕ  �@kಯ sೕ j 
ಎಚkರ$PHದe, MಂÖ� ಕ¿kjòತkp; ನನk �kನ ��ತkp. ಖಂOತ$R ಈ 
z�Rಯ ಪಕkದZk ಮಲPವ ಅ�#»ಲ�Rಂತ �jಯ �kನ Mಖk . ಎಂdದº, 
ಒಂ5 ಮರದ �ರ� Iೕ X ನನk#k ಆಕÂB¼�TಲkÆ, ಅವಳ pೕ ಹí ಅಂ��ೕ ,” 
ಎಂದವ# S>gpkೕ  ಅದ�k oರಣ. ಬkಹki}ಯ ಪkDkಪವ#k z�R ಆಚk}Éಂದ 
ಕಂಡಂdದº, ��pೕ  ಆ±ೕ ಪ¿ ಎತkZಲk . ಆದk}ಂದ ಅವ7 8ೕ ಘkದ]kೕ  ಕಂಬH 
ಹಂÊ�ಂಡ7.  

ಸkಲk oಲ z�Rಯ pೕ ಹಸkಶBದ ಬHಕ, oಮದ ಆøೕ ಚ�ಗJ ತನkZk �ರJ�ದ#k 

ಬkಹki} ಅ#ಭ>gದ. ಆ?�k , ಅವ# >ಚZತ�ಗZಲk . “�# ಹg>Kಂದ 

ಬಳÍ@k5k ನನk ಪಕkದZkದk ಹükಗಳ#k @ನkÍ ಬಯg?kಗ¹, ಆ ಚಪಲ�k 
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{dkP�ದ#k ¼ಲಭ$R ತ¦ಗbkದ ಅ�ೕ ಕ ಸಂದಭBಗHs. ಅಂ��ೕ , ನನk ಮನgkನZk 

�ೕ ಪ ಉದk>gದ ಸಂದಭBಗHs. ಆದº, ��ಗ ¥7DR �ತ�ಡT7�5 

�ತkವಲk , ×ನವÀk dHpkೕ �. ಖಂOತ$Rä ಈ ]ೖಂRಕ ಆøೕ ಚ�ಗJ 

ತರವಲkದ }ೕ @ಯZk ವ@B¼ವಂ� ನನk#k mk ೕ eೕ �ಸuರ�,” ಎಂ5 ತನk]kೕ  

ಅಂ5�ಂಡ. ಆದe, KFಷಗಳZk oಮದ ಆøೕ ಚ�ಗJ @ೕ ವk$ದ�. 

z�R�ಂTX ]ೖಂRಕ âೕ ಗ VಂದÍ ಪkಬಲ$ದ ಹಂಬಲTಂದ mk ೕ eೕ �ಸಲkಟk  

ಅವ#, ತನk Îೕ ಳ#k ಅವಳ ¼ತk C¤ದ. 

  

ಅವ# CX �Opkೕ  ತಡ, ®ಂp¹k ಇಲkದಂ� �Ák¥ದk. z�Rಯ ಸkಳದZk ಅವ# 

ತನk P7ಗಳ#k ಕಂಡ. �ಲ� ªಣoಲ ಬkಹki} Tಗkk��ಂ� ಸkಬk�ದ. ನಂತರ ಅವ# 

ಆ{ರTಂದ ಎ5k ತನk P7ಗಳ �ದಗHX ನಮಸk}gದ; �ÊXಟk  ಅವನ Mಖ 

�ಂ�É{. �ೕ RಗJ, “Kೕ # £ೕ ವ#kಕk�ಗದ oರಣ, Kನk ಬkಹkಚಯBವ#k 

ಲ9$R S>ಸfರpಂ5 �# KನX ಮ�k ಮ�k Iೕ Hpkೕ �. ಆದe ನನk �{ಗJ 

K«kೕ ಳX �ೕ ºರZಲk . Kನk#k ಪkøೕ ಭ�X ಒಳ�RಸÍ Dಧk>ಲksಂ5 Kೕ # 

KಶkÉg�ಂOpkೕ  ಇದ�k oರಣ. �ೕ 7�ಯವ#k ಅವಲಂ¥g, ಮಂಗಗJ ಏoದ8ಯ 

ಉಪ$ಸವ#k �ೖ�ಳkÍ KಶkÉgದ ಕLಯ#k Iೕ Jವ ಲಕ, �# KನX ಎಚk}� 

Kೕ Opk. �ನ�p�ೕ #?" ಎಂದರವKX. P7ಗಳ �{ಗಳ#k �ೕ H?ಗ �ೕ RಗJ 

ಅವKX Iೕ Hದ ಕL ಬkಹki}X �ನ�É{. 
  

ಒಂ?«ಂ5 oಲದZk �ೕ @ಗಳ PಂÄಂ5 oOನZk $g¼@k{k. ಒಂ5 Tನ 

ಮಂಗಗಳ Mಖಂಡ, “�ನವ7 ಏoದ8ಯ TನಗಳZk ಉಪ$ಸ ಆಚ}g ಆ ಲಕ 

³ಣk  ಸಂ�T¼dke. �í ಸಹ ಏoದ8ಯಂ5 ಉಪ$ಸ>nೕ ಣ,” ಎಂ5 

0ೕ Âg{. ಆದk}ಂದ MಂTನ ಏoದ8ಯಂ5 ಎಲkí ಒékR ಕük MÊk �ಲದ 

�ೕ ] ÔHತ�. ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅøkಂ5 �ೕ @ Iೕ H{ — “�� ರª¿Éಲkp 

�ಲದ �ೕ ] ®ೕ X ÔH@pkೕ s. C5Vೕ Pವ ಆ�ಗಳ ®ಂ� ನಮk#k ಅಪkHಸಬz5. 

ಇತk ಓ'�ವ zZ ನಮk#k gR5CÔವ Dಧk�Ép. ಇದಲkp �� ವೃª$gಗJ; 

�ಲದ �ೕ ] Kರಂತರ$R ಉHò�5 ನಮX ಅ�#»ಲ$Rp. C�R, �� 

ಮರಗಳ oಂಡವ#k ಹ@k ~5ಗಳ QಡದZk ಉHಯfರpೕ �? �� ¼ರÒತ$R 

ಇ7�5 �ತkವಲk , ~5ಗಳ {TಯZk7ವ ಹükಗHX ಸFೕ ಪದ¹k ಇ7�Tಲk .” ಆ 

ಸಲIಯ#k ಅ�ಗJ �Êk ಅದರಂ� ನ¦5�ಂಡ�. 
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ಸkಲk ಸಮಯ ಕjÉ{. ಇ«kಂ5 �ೕ @ #OÉ{ — “Êರ� ಇZk ನಮk  �ೕ ] 

ಆಕkಮಣ �ಡಬz5. �� nಂ�ಗಳ {TX Vೕ Rpkೕ  ಆದe, ನಮ�H{. 

Êರ�ಗJ ಅZkX ಬರÍ Dಧk>ಲk; ಏ�ಂದe {Tಯ SಗಗJ ಅ�ಗಳ Sರವ#k 

Vರuರ�. ಇದಲkp, ಪಕk ದ ಮರ�k  C} �� ¼ಲಭ$R ನಮk #k 

o�O�ಳkಬz5. �� C�ಗHಂದ ¼ಲಭ$R ನಮk#k ರÒg�ಳkಬz5. 

�� ಹükಗHX ��kR ÔH{ �ಲದ �ೕ ] ಮ{k ಮರದ oಂಡಗಳ �ೕ ] K� 

ವ®¼@kರಬz5.” ಈ ಆøೕ ಚ�ಯ#k ಸಹ ಎಲk ಕ�ಗJ �Êk�ಂ� ಒಡ��ೕ  

ಅದ#k Ö}�Hgದ�. 

ಮôk ಸkಲk oಲ ಕjÉ{. ಆ�ಂ5 �ೕ @ ®ೕ XಂT{ — “Kರಂತರ$R �ಲದ �ೕ ] 

ಕÅkbk7�5 ಬಹಳ �ೕ ಸರದ �ಲಸ. �sೕ � ಸರTಯZk ಅ�ಯ�ವZರfರ5? 

ನಮkZk ಉHದವ7 ಅ@kತk «ೕ ಡÍ ®ಂಜ}ಯ�ೕ ¤ಲk ಮ{k ಆ ಲಕ �ೕ ಸರವ#k 

ತ�kಸಬz5. ಖಂOತ$Rä, ನಮk  ಕükಗJ ªಣoಲ ಹÅkನ �ೕ ] ¥ದkº �ವ 

ಉಪ$ಸí M}ò�Tಲk .” “ಸ}�ದ �{,” ಎಂ5 Fಕk� S>gದ�. 

8ೕ ಘkದ]kೕ  ಮಂಗಗJ ಆ�Xk ಹükಗಳ �ೕ ] ದೃÂk  ಹ}¼@kದk�. 

ಅ�k ೕ À ಸಮಯ ಕHò�ದnಳX ಮÎkಂ5 �ೕ @ò, “�� ಇZk ÔH@?kಗ, 

�Rದ ಮ{k ರಸಭ}ತ$ದ ಹükಗಳ#k P7@ಸÍ ಹükಗಳ#k Mbk�ೕ  

«ೕ O¥ಡಬz5. CX ���5 �j ನಮk  z�Ôವ oಯBವ#k 

¼ಲಭ�H¼ತkp. ಎãkದº, �sಲkº ಆಗ ಹgT7�kೕ s ಮ{k @ನkÍ ಸ}�ದ 

ಹükಗಳ#k ಆòk�ಳkÍ IÁk ಸಮಯ >K�ೕ RಸÍ ಇಷkಪ��Tಲk ,” ಎಂT{. 

;�k;�kಯದ ಉgº ಇರZಲk . 8ೕ ಘkದ]kೕ  ಕ�ಗJ ಸkಲk ಸಮಯ ì�kR �Rದ 

ಹükಗಳ#k �ೖಗHಂದ Mbk  ಸವ7�ದರZk Kರತ$Rದk�.  
  
ಆಗ ವಯDkದ ಮಂಗÆಂ5 Mಂ?R, “�j �HXk �� ಹg>KಂT7�5 

�ತkವಲkp 5ಬBಲ�R7�kೕ s. ಆCರokR Vರ��5 ಕಷk$R7ತkp. 

ಆದk}ಂದ ಉತkಮ ಹükಗಳ#k ಈಗ]ೕ  ¤{k �j @ನkÍ gದk$R½k�ಂOnೕ ಣ,” 

ಎಂ5 Iೕ H{. “Öಣ ಸಲI,” ಎಂ5 Fಕksಲkí ಸಮk@g ಹükಗಳ#k ¤{k�ಳkÍ 

�kರಂ;gದ�. 

ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ, ಮÎkಂ5 ವೃದk �ೕ @, “Mbk  «ೕ ��ದರ ಲಕsೕ  
ಒjkಯ ಹükಗಳ#k P7@ಸÍ Dಧk>ಲk . ಅ�ಗಳ#k g «ೕ ��ç ಅಗತk . 
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MಟkÍ ಎ�k ೕ  ಚ�kRದkº ಹ4kಂ5 �ಟk  $ಸ�Éಂದ »Oರ¹ ಬz5. 
ಖಂOತ$R, 5$Bಸ� ¥ೕ 7ವ �ವ ಹಣkÀk @ನkÍ �� ಬಯ¼�Tಲk ,” 
ಎಂ5 Iೕ H{. �ೕ eಲkí ಒ�kದ�. C�R ಎಲk ಕ�ಗ% ¤ತk ಹükಗಳ#k ¼ 
«ೕ O, �ವ ಹükಗಳ $ಸ� ತೃ�kಕರ$RರZಲkÆೕ , ಅ�ಗಳ#k ¥Dಡ 
ÎಡRದ�. 
  
ಇÀk ಸkಲk ಸಮಯ ಕjò@kದkಂ� ಇ«kಂ5 MT�ೕ @ ®ೕ XಂT{ — “«ೕ ಡÍ 

ಅಂದ$ದ, MಟkÍ ಚ�kR7ವ ಮ{k ಮ«ೕ ಹರ$ದ $ಸ�ಯ�kೕ  VಂTದkº, 

ಹük ಒಳX �j@ರಬz5 ಅಥ$ ಅದರZk zJಗHರಬz5. ಇದ#k �# 

ಅ#ಭವTಂದ ಬ]k . ®ೕ �R ಪk@�ಂ5 ಹಣk#k ಕÁk�ದರ ಲಕ �j �HXk 

�� @ನkZ7ವ ಹükಗJ Kಜ»k ಒjkಯsಂ5 ದೃ:ೕ ಕ}¼�5 ಅಗತk . �HXk �ಟk  

ಹükಗಳ#k @#kವ ಲಕ �� Vàk«ೕ >Kಂದ ನರಳÍ ಬಯ¼�Tಲkವ�k ! 

ನಮkZk ಪk@�ಬkº ಹÅkನ {ಂಡ#k ಸ>ò@kದkº ಅದ#k #ಂಗದಂ� ಎಚkರ 

ವ®gpkೕ  ಆದe, ನಮk  ಏoದ8ಯ ಉಪ$ಸ� M}ಯp ಉHòತkp.” QTkವಂತ 

ಸಲI�ಂ5 ಅದ#k ಪ}ಗÅg oಯBಗತ�HಸuÉ{. 

  
ಆದe �ಲsೕ  KFಷಗಳZk , fಯZkದk 7Ê�ದ ಹük {ಂ�ಗಳ#k �ೕ @ಗJ 

#ಂಗÍ �kರಂ;gದ�. ಇದ}ಂದ ಮಂಗಗಳ ಉಪ$ಸ ��ಗಂO{. 

  
8ಷkKX ಕLಯ#k �ನ³ �Og�ಟk  ಬHಕ, �ೕ RಗJ Iೕ Hದ7 — “ಆ ಕLä 

Kನk �ೕ ] ��pೕ  ತಕk ಪ}¬ಮ ¥ೕ }ರZಲksಂ5 ನನಗ}$É{. ��X Kನk 

ಕ¿keಸÍ, Kನk Mಂp z�Rಯಂ� oÅg�ಳkÍ ನನk �ೕ ಗ ಶ¤kಯ#k ಬಳgp. 

ಅZkಂTೕ ìX ಏ�É�ಂQ5 KನRೕ ಗ @Hದ >ಷಯ.” ಅವ7 ತಮk  �ತ#k 

Mಂ5ವ}g, “ಮನಸk#k ಪಲkಟ�H¼ವ ಇಂTkಯಗಳ ಶ¤kಯ#k ಅವಗÅ¼�5, ತನk 

ವತB�ಗಳ#k ತ�kR d�ೕ  ಸಮÛBg�Jk�5, ಅ@�ದ ಆತk>~kಸ ಮ{k ಸಲkದZk 

�£ �O�Jk�5 — ಇsಲkí ವk¤kಯ �ೖ@ಕ ಅಥ$ ಆ�k@kಕ ಪತನದ 

oರಣಗಳZk Èೕ }s,” ಎಂ5 ಉಪpೕ 8gದ7. ತಕk �ಠ ಕZತ ಆ ಬkಹki}. 
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5. gbk ನ �ರಕ ಸkSವ 

ಶಂಕರ ಮ{k ಹ} ಸಂಸkತ D®ತkದ >?kÛBಗ�R �ಠ~]ಯ]k $ಸ$Rದkವ7. 

ಅವ7 ಮ@kKkಬk7 ಒಂ5 �ೕ ¿ಯZk ಒbkRದk7. ಅಂ5 zÅk�. ತರಗ@ಗHX 

>�ಮ. >?kÛBಗJ ತಮk  ತಮk  �ಠOಗಳZkದk7. ಎರ� Tನಗಳ ®ಂp 

ಉ��kಯ7 ಕZgದ oH?ಸನ ರ9ವಂಶದ Sಗವ#k ಓ5dk ಶಂಕರ �¿ಯ 

ಒಂ5 ]ಯZk ತನk ಸkಳದZk ÔH@ದk. ಹ} ಮ{k ಅವನ ಇಬk7 ಸಹ�ೕ ¿�ರ7 

ಹರà V¦ò@kದk7. 

  
ಹ} - ಇZಗHX Iದ}ದ C� ಇZ�ಂದ#k ಕಂ'ಗ C�O lಕಂಪವ#k 

ಉಂ½��ವ ��pೕ  ಆ�ಯ ಬXk Kೕ � �ೕ HTkೕ �? 

Õ��ರ7 — ಇಲk . 

ಹ} - �«ಂದ#k ಬ]k . ಶಂಕರ�ೕ  ಆ ಆ�. ಅವ# ಎók  �ತksಂದe ಆ�ಯók  ôಕ 

ಅವನ5k. ಅವKX ಇZ�ಂದe ಮೃ{kಭಯ. K�k ಸಂÚ ಅವ# ಅಶkತkಮರದ �ಳX 

ÔH@?kಗ, ಒಂTZ C5Vೕ É{. ನFk ೕ  ಆ� C} ಓOVೕ É{. fjಹÅkನ 

gmkಯ �ೕ ] Ö} ¥ದk. ಸಣk lಕಂಪsೕ  ಆÉ{. �ಪ ldÉ! ಅpಂಥ m½k  

@ಂದJ! 

  
ಹ} �ೕ �C¤ ನಕk; ಅಂ��ೕ  ಅವನ Èk ೕ ®ತº ನಕk7. ಈ �{ಗಳ�kಲk �ೕ Hg�Jk@kದk 

ಶಂಕರKX gàk ೕ }{. Mಖ �ಂ�É{. ಏ5g7 ¥�ತk ಅವ# ಹ}ಯ#k 

�ಟk #OಗHಂದ ಕ½$R KಂTgದ. ಹ} �ೕ ¿Éಂದ Vರನ¦ದ. �ಲ� 

KFಷಗ�ದ�ೕ ] ಶಂಕರನ ಇKkಬk7 Õ�$gಗJ ತಮk  �ಲಸದ �ೕ ] VರX 

Vರಟ7. 

  
ಅವ7 Vರ½Vೕ ದ »ಡ]ೕ , ಶಂಕರ ಹ}ಯ ಸkಳ$ದ ]X �bk ಂ�ZನZk 

ನ¦5, ಹ}ಯ ರ9ವಂಶ ³ಸkಕವ#k MÊk½k  ತನk ÖಗದZk ÔHತ. ಹ} ®ಂT7R 

ಬಂದ. ತನk ³ಸkಕ oಣTದk oರಣ, ಅವ# ;ೕ õ�ಂಡº ಏನÀk Iೕ ಳZಲk . ಶಂಕರ 

ಅಪ���ಂ5 ಅವ# ತಂd� ಊ®g�ಂಡ. C�R ಶಂಕರ ಲ9ಶಂ�X 

Vೕ ?ಗ, ಹ} ��kಯZk Kೕ 7 ತಂ5 ಶಂಕರನ CgXಯ �ೕ ] ¼}5¥ಟk . ಶಂಕರ 

®ಂT7R?ಗ ಆ ಮúk  ನ¦ದ5k ಏ�ಂ5 ಅವKX ಮನವ}��ಗZಲk . 
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ನ¦ದpkಲkವÀk ಹ}-ಶಂಕರರ 8ªಕ7 ಸSಂಗಣTಂದ ಗಮK¼@kದk7. ಅವ7 �ೕ ¿X 

ಪksೕ 8gದ7. z�ಗ}ಬkº ಅವರ#k ನಮಸk}gದ7. ಅವ7 ÔH{ ಅವ}ಬkರ#k ಸಹ 

ÔH{�Jkವಂ� Kpೕ B8gದ7. ನಂತರ ಅವ7 ಅವ}X ಒಂ5 ಕLಯ#k Iೕ Hದ7. 

8ªಕ - ಚH�ಲದ �@kಯZk ಒfkತ �ಚkRರÍ ಕಂಬHಯ#k V5k ಮಲRದk. ತನk 
®ಮkOಯ ಬH ಕಂಬHಯ �ೕ ] ಏ«ೕ  ಚZgದಂd?ಗ ಎಚkರ$É{. ಮಂದ 
�ಳ¤ನZk ಇZಯ ಆಕೃ@ಯ#k P7@ಸÍ Dಧk$É{. ³ನ�øೕ ಚ�Éಲkp 
ಅವ# ತನk ಪಕkದZkದk Kೕ 7 {ಂ¥ದk �£ನ fಟZಯ#k �X5 ಇZಯ ಕ¦X ಎÈದ. 
ಅ5 ಇZಯ fಲ�k dR, ತನk �ದಗHX V¦5 <7<�É{. ಅವ# 
«ೕ >Kಂದ Êೕ }ದ; ಅವನ CgX ಒpk�É{. ಅವ# ಇZX ~ಪವ#k CÔತk 
¼ತkMತk¹ ಅದ#k z�¤ದ. ಅವKಂದ ಸkಲk çರ ಒಂ5 ]ಯZk ಅ5 
ಅಡR�ಂO7�ದ#k ಕಂಡ. ಅದ#k �Íkವ ಉpkೕ ಶTಂದ ತನk Îೕ ಳ#k sೕ ಗ$R 
¥ೕ g ಪಕk� ಇZಯ#k ಅದರ fಲTಂದ ®Oದ. ತ�kg�ಳkÍ ಹdಶ�ಂಡ ಇZ 
ಅವನ#k ಕÊk{. @ೕ ª k$ದ «ೕ ವ#k ಅ#ಭ>¼dk, ಅವ# ತನk ®Oತವ#k 
ಸOಲ�Hgದ. ಇZ ಪ�}�É{. Iೕ Hೕ ಗ ಶಂಕರ, ಆತನ ಬXk KನkKg� ಏ#? 

ಶಂಕರ - ಅವ# ಪok  Mékಳ. 

8ªಕ - CXೕ � Iೕ Js? 

ಶಂಕರ - ಇZಯ#k �ಲkÍ ಬಳg55 fಟZಯ#k; ಅವನ ಉpkೕ ಶ�k ಅ5 
ಖಂOತ$Rä ©ಕkವಲk . d# �Oದk}ಂದ ತನXೕ  «ೕ $Pತkp ಮ{k ನಂತರ 
ತನk CgX ಒpk�P�ದ}ಂದ ತನX ¼ಖ$R ಮಲಗÍ Dಧk$P�Tಲk 
ಎಂದವ# @HಯZಲk . ಇZಯ#k ಅದರ fಲTಂದ ®Oò�5 ಖBತನ; 
ಏ�ಂದe ತನk#k ಕಚkÍ ಇZಯ#k ಒdkÉgದಂdÉ{. 

8ªಕ - ಹ} Kನk#k Xೕ Z �O?ಗ, Kೕ �ೕ  Kನk#k «ೕ O�ಂ� ನಗಬzT{k. 
ಪ�Bಯ$R, “�# ದಪkRpkೕ �. ನನRZಗಳ ಭಯ>7�5 ಮ{k K�k ಇZಯ#k 
«ೕ O �# C} ¥ದk5k ಎರ= Kಜsೕ . ವk ಂಗkTಂದ »Oದkº ಹ} #Oದ5k 
¼ಳkಲk ,” ಎಂpÅg ಆ �{ಗಳನkZkX ¥ಡಬzT{k. ಬದuR Kೕ # g½k  
�O�ಂ¦. ಕLಯZk ಆತನ#k ಇZ �ಣ¤ದಂ��ೕ  ಹ}ಯ ಅಪCಸk� Kನk#k 
�ಣ¤{. fಟZ ಮ#ಷkKX «ೕ � ತಂ55 �ತkವಲkp, ಅವನ CgXಯ#k ಒpk 
�O{. ಇತk Kನk �ೕ ಪí Kನk#k ಎರ� }ೕ @ಗಳZk f�g{. 

ಶಂಕರ - ಅ5 Iೕ X?  

8ªಕ - Kೕ # gbkನZk ಹ}X Iೕ Hpkಲkí ಅªರಶಃ Kನk;�kಯ$? 
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ಶಂಕರ - ಇಲk , �# ಎók  ಉTkಕk�Rpk�ಂದe, ಆಗ ನನX >sೕ ಕTಂದ �ೕ ÊಸÍ 
ಮ{k ಅದ}ಂದ ನನk �{ಗಳ#k ಬಳಸÍ Dಧk$RರZಲk . 

8ªಕ - ò¤kòತ$R �ೕ Ê¼ವ ಮ{k ಪkÏವಂತ�R ವ@B¼ವ DಮಥkB� 
ಮ#ಷkನ ಅತkಲk  ಆgk. Kೕ # ddkZಕ$R ಆ DಮಥkBವ#k ಕj5�ಂಡ55 
ùpೕ #?  

ಶಂಕರ - ù5, ಒ�k�Jk�kೕ �. 

8ªಕ - ಆ ಮ#ಷkKX ತನk �ದಗಳ �ೕ ] ಆದ m½k  Iೕ �ೕ , ಅಂ��ೕ  KನX ಅ5 
ಪkMಖ C� ತªಣ ಒದRಬಂದ ®ನk¦�R{k. Kೕ # ಹ}ಯ#k KಂTgದ ನಂತರ, 
Kನk ಅಧkಯನವ#k Mಂ5ವ}ಸÍ ಪkಯ@kgp. tದZನಂ� ಏoಗk$R 
ಗಮನ>ಡÍ Dಧk$É�? 

ಶಂಕರ - ಸkಲk ಸಮಯದವeX Dಧk$ಗZಲk . ನನk ಮನ¼k $kÔಲ�ಂO{k ಮ{k ನನk 
Èk ೕ ®ತe57 ನನk#k ಹ} ಅವ�Kgದk�ಂಬ ಆøೕ ಚ� ಮ7ಕH¼@k{k. 

8ªಕ - ಆ �@k �ೕ ವTಂ?R ಮ#ಷkKX ತನk CgXಯ �ೕ ] ¼ಖ$R ಮಲಗÍ 
Dಧk$ಗದಂ��ೕ , Kನk �ನgಕ ಕಳವಳTಂ?R ಸkಲk oಲ Kನk ಅಧkಯನದZk 
ಗಮನ>ಡÍ KನX Dಧk$ಗZಲk . ಆತ fಟZಯ#k ಎÈò�ದರ ಪ}¬ಮವ#k 
ಎpಗಂOರZಲk . ಅವ# ಇZಯ#k MRg¥��?R �ತk S>gದ. Kನk �ೕ ಪದ 
ಪ}¬ಮಗಳ ಬXk Kೕ # �ೕ ÊಸZಲk . ಹ}X �ಠವ#k ಕZ¼�?R �ತk Kೕ # 
�ೕ Êgp. ùದಲks? 

ಶಂಕರ - ù5.  

8ªಕ - ಹ}, Kೕ # ಶಂಕರನ CgXX �Opkೕ # ಮ{k ಏ�ಂ5 ಶಂಕರKX Iೕ J. 

ಹ} - ಶಂಕರ, Kೕ # ನನk ³ಸkಕ MÊkàk . MÉk�R �# Kನk CgXಯ �ೕ ] Kೕ 7 
ಚZkp. 

8ªಕ - ಇZÉಂದ ¤}¤}�ಂಡ ಮ#ಷk  ಅದರ fಲ ®Oದ; ಅದವನ#k ಕÊk{. Kನk#k 
¤ೕ ಟ] �OದkokR ಹ}ಯ#k 8ÒಸÍ Kೕ # ಅವನ ³ಸkಕವ#k ಮe�Oàk . Kೕ # 
CX �Oದ oರಣ Kನk CgX ಒpk�Rp. 

ಶಂಕರ - ಆ ಖB ಮ#ಷkನ ಮ{k ನನk ನ�s ಬಹಳ Dಮk  ಇ7�?R �Kೕ ಗ 
ಸkಷk$R ಮನಗಂ¦. 

8ªಕ - Kೕ # Mಂ�ೕ ��ಂ5 � ಬ]k . Kನk#k ಬದuÉg�ಳkÍ ಪkಯ@k¼. 
�ೕ ಪ ತನ�ಶkಯವ#k Kೕ �ವ ವk ¤kXೕ  CKòಂ½��ತkp ಎಂQದ#k 
�ನ�ನZk�. ಅವKX pೖವದತk$ದ ಅಲk$ದ ò¤kòತ ಆøೕ ಚ�ಯ#k ಮ{k 
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ಪkÏವಂತ ನಡವH�ಯ#k ಅವKಂದ ddkZಕ$R ಕg5�Jkತkp. ಮನಸk#k 
�ರH¼ತkp ಮ{k ~ಂ@ಯ#k �ಶಪO¼ತkp. ಎಳk1k  ಸಂÎೕ ಷವ#k Kೕ ಡ5; gbkನ 
®OತದZk7$ಗ �ವ ಮ#ಷk À >Â�P�Tಲk . �ೕ ಪ ನರಕದ 
?kರಗಳøkಂ5 ಎಂ5 8k ೕ ಕೃಷkಪರ�ತk  Iೕ H?k�. 

ಶಂಕರ - �# �ೕ ಪವ#k çರ�Oದe, ಅದರ ಪ}¬ಮ$R ತRk-ಬRk ನ¦òವ 

ನನk ವತB�ಯ#k ಜನ7 57ಪ�ೕ ಗ ಪ¦g�Jk�Tಲksೕ ? 

8ªಕ - ಒಬk ವk¤k djkÉಂTರ�ೕ Ô ಮ{k �ೕ ಪಕkವoಶ Kೕ ಡfರ5. ಅಂದ�ತk�k 

ಅವ# ತನk#k �bk  ನ¦ಯÍ ಜನ}X ಅವoಶ Kೕ ಡ�ೕ �ಂದಥBವಲk . ಅವ# 

ದೃಢ$Rರಬz5 ಮ{k ಅಗತk  ಪ}gk@ಯZk , �@Kಂದ ಬಲ$ದ ಪk@¤k�ಯ#k ಸಹ 

Kೕ ಡಬz5. ಮೃ5$ದ �{ಗHX ಬಗkದ ತನk �ೖ�ಳRನ #ೕ �}ಯ#k �ೕ ಲ�o} 

ಖಂOಸ�ೕ oಗಬz5. ಅಂತಹ ಸಂದಭBಗಳZk �ೕ ಪ ವk ಕkಪOಸಬz?ದº 

ಮನಸk��ನವ#k o�O�ಳk�ೕ Ô. 

ಶಂಕರ - �ೕ ಪವ#k XÍk�ದರ ಮಹತk kವ#k �# ಅಥB�O�ಂ¦ ಮ{k ನನk#k 

¼�}ಸÍ ನನk �ೖuದók  ಪkಯ@k¼s. 

8ªಕ - ಒjkಯ5. ಹ}! Kೕ # ಶಂಕರರ#k ¤ೕ ಟ] ��ವ ಅಥ$ �ಣÔವ 

ಅಗತk>ರZಲk . ಜನ7 D�ನk$R ಖಂಡ� ಮ{k ಅವ�ನವ#k ಸ®ಸuರ7. Kನk 

ವತB�Éಂ?R ಶಂಕರ KನX fòkಂಬ �ೖದ. ಅವನ ಖಂಡ� KನX «ೕ �ಂ½ 

�Oತಲksೕ ? 

ಹ} - ù5, ಅದokR�ೕ  �# �ಠOÉಂದ VರVೕ p. ಸkಲk ಸಮಯ ನನX 

Mÿಗರ$É{. 

8ªಕ - ಶಂಕರ ಖBತನTಂದ Kನk ³ಸkಕವ#k MÊkಟk ; ಆದe Kನk ಪk@ೕ oರí 

QTk®ೕ ನ$R{k. ಅವನ CgX ಒpk �O5k Kೕ �ಂ5 ಶಂಕರKX ನಂತರ �dkRದke, 

Kೕ # �Oದk�k ಪk@ೕ oರ$R KನX «ೕ �ಂ½��@kದk. KನX ಮCSರತದ 

ಪ}ಚಯ>p. Kೕ # @HT7ವಂ� Ùkೕ ಣiಯB7 5kಪದನ ಸCಯ �ೕ }?ಗ, 

5kಪದ ಅವರ#k ಅವ�Kgದ. ಆದk}ಂದ @ರವ ಮ{k �ಂಡವ}X ತರ�ೕ @ Kೕ Oದ 

ನಂತರ, Ùkೕ ¬iಯB7 ಅÿBನನ ಲಕ 5kಪದನ#k Èe®O5, 5kಪದನ 

�ಜkದ ಅಧBವ#k ತಮk?Rg�ಂಡ7. 5kಪದ d�ದnೕ  �ಗ �O, 

Ùkೕ ¬iಯBರ#k �Íkವ ಮಗನ#k ಪ¦ದ. ಮCSರತ òದkದZk ಅಶkdkಮ 

Dವನk�k?k�ಂ5 ò�Âkರ Ùkೕ ¬iಯB}X Iೕ Hದ �ೕ ], Ùkೕ ಣ7 ತಮk  

ಶDkಸkಗಳ#k ತk£g?ಗ, ಧೃಷk5kಮk Ùkೕ ಣರ#k �ಂದ. ನಂತರ, ಅಶkdkಮ ತನk 



ಆÈ, �ೕ ಪ ಮ{k 5�ÔತನಗHಂದ Õೕ � 37

ತಂpಯ D>X ಪk@ೕ oರ$R ಧೃಷk5kಮkನ#k �ಂದ. ¤k�ಪk@¤k�ಗಳ ಎಂತಹ 

ಪರಂಪe! 

ಹ} - ಇ#k Mಂp �# ಇತರರ Sವ�ಗಳ#k ಪ}ಗÅಸÍ ಪkಯ@k¼�kೕ � ಮ{k 
QTk®ೕ ನ�R ಪk@ೕ oರದ ಕkಮಗHX �ೖCÔ�ದ}ಂದ çರ>7�kೕ �. 

8ªಕ - Kೕ >ಬkº ಪರಸkರ ª��Êಸ�ೕ Ô ಮ{k tದZನಂ� Èk ೕ ®ತ�Rರ�ೕ Ô. 

  
ಇಬk7 z�ಗº Iೕ Hದಂ� ನ¦5�ಂದ7. ನಂತರ ಶಂಕರ ಹ}ಯ ³ಸkಕವ#k 
®ಂT7Rgದ; ಹ} ಶಂಕರನ CgXಯ#k ಒಣಗÍ ¥gZX C¤ದ. 

gbkX ಅವoಶ Kೕ �ವವKX ಅ5 ಅ�ೕ ಕ ಪkoರ$R CKಯ#kಂ½��ತkp. 
ಭಗವಂತ ಸk ತಃ #Oದಂ� �kೕ ಧ ನರಕ�kಂ5 ?kರ. ಆದk}ಂದ �ೕ ಪ�k¦ 
Kೕ ಡT7�5 ಎಲk}� ®ತಕರ. ಮ#ಷk  djkÉಂTರ�ೕ Ô. ಆದnಂ5sೕ j ಅಗತk  
ಪ}gk@ ಒದRಬಂ?ಗ, �ೕ ಪವ#k Îೕ ರಬz5; ಆಗ¹ ಸಹ ಮನgkನZk {JÔ 
ಉಂéಗfರ5. 
  

6. «ೕ O ನ¦  

ಶತ�ನಗಳ ®ಂTನ ಸಂಗ@. ದÒಣ Sರತದ ಪಟkಣÆಂದರZk òವಕ $k�} ತನk 
Iಂಡ@�ಂTX $g¼@kದk. ಮ5s�R �Ík ವಷBಗ�Rದk�. ಮಕkHರZಲk . 
ಅವನ $k�ರTಂದ Iೕ ರಳ$ದ ಆ?ಯsೕ À ಇರZಲk; ಆದº ¼ಖ£ೕ ವನ 
ನ¦ಸÍ DoR{k. ಒಂ5 Tನ, ಅವನ ಅಂಗO�ಬk  ಲªಣ$R oüವ ವk¤k ಬಂದ. ಆ 
ವk ¤kಯ#k  ಅವ# ®ಂpಂç «ೕ OರZಲk . ಬಂದವ# $k �}�ಡ� 
ಸಂSಷ¿ಯZk ÎಡRದ. “Kಮk  ವ®$½ Iೕ Rp?” ಎಂ5 ಅಪ}Êತ �ೕ Hದ. 
  
$k�} - ಪರ$Rಲk , ತಕkಮbkRp. 

ಅಪ}Êತ - Kೕ � ವಜk$k�ರವ�k ೕ � �ಡfರ5? 

$k�} - ನಮk  �ಜkದ �ಜ�KಯZk ವಜkಗHX IÊkನ �ೕ O�É7�5 ಸತk . ಆದe 
ನನkZk ವಜkದ ?Dk# ಇಲkT7�5 �ತkವಲk , ವಜkಗಳ#k IÁk uಭ ಗH¼ವók  
©ಕk �]X �}ಂದ¹ ಎZkಂದ¹ ಪ¦5�Jkವ �®@ ನನkZkಲk .  
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ಅಪ}Êತ# ತನk Êೕ ಲTಂದ ವಜkÆಂದ#k �X5 $k�}X Îೕ }gದ. ಅ5 
ಅÁkಕékR ಕತk}ಸಲkbk5k Vjò@k5k ಹೃದಯಂಗಮ$R7�pಂ5 $k�} 
ಕಂ��ಂಡ. 
  
ಅಪ}Êತ - ಈ ವಜk�kók  �] gಗಬzpಂ5 Kೕ � S>¼@kೕ }?  

$k�} - ನಮk  �ಜ�KಯZk 100 �Hk {ಂ�ಗJ. 

ಅಪ}Êತ - ಇಂಥ ವಜkಗಳ#k ತu 20 �Hk {ಂ�ಗHX ಖ}ೕ Tಸಬz?ದe, KಮX 
ಆಸ¤kÉp�ೕ ? 

$k�} - ಖಂOತ, ಆದe ಅ� ನನX ಆ �]X ಎZk Ùರ¤��? 
ಅಪ}Êತ - ಈ }ೕ @ಯ ವಜkಗಳ#k ತu 20 �Hk {ಂ�ಗHX �7ವ ವk¤kಯ ಪ}ಚಯ 
ನನRp. 

$k�} - ದಯ>½k  ಆತನ $ಸಸkಳ ಎ]kಂ5 Iೕ H.  
  
ಅಪ}Êತ ಸkಳದ Iಸರ#k Iೕ Hದ, ಆದe $k�}ಗದರ ಪ}ಚಯ>ರZಲk .  
  
$k�} - ಈ ಸkಳ ಎZkp?  
ಅಪ}Êತ - o8k ೕ ರದZk . 
  
o8k ೕ ರ ಬz çರ ಮತkZkX ಪk�ಣ �j¼ವ ಬXk $k�}X @HTರZಲk; C�R 
ಅವನ ಉdkಹ ಸkಲkಮbkX ÔRk{. �ೕ uR, “ಈ ವಜkಗಳ#k VಂT7ವ ವk¤k 
ತನಗಪ}ÊತnಂTX ವkವಹ}¼�Tಲk ,” ಎಂ5 ಆ Vಸಬ Iೕ Jತk], $k�}ಯ 
ಭರವÈ ಮük�uÉ{. 
  
ಅವನ ಹdಶ�5ದ#k ಗಮKgದ ಅಪ}Êತ MPಳkÔk , “Kೕ � ಸಭkರಂ� oü@kೕ }. 
KಮX ಸCಯ �ಡಬಯ¼�kೕ �. �# ಇ�kರ� TನಗಳZk ಈ $k�}ಯ#k õೕ b 
�&ೕ ಣsಂTpkೕ �. Kೕ � ನ«kಂTXೕ � ಬರfರ5? ಆತನ ಪ}ಚಯವ#k KಮX 
�O¼�kೕ �. Kೕ � ಬಯgದók  ವಜkಗಳ#k ಅವKಂದ ಖ}ೕ Tಸಬz5. ಹT�ೖ5 
Tನಗಳ oಲ ಅZk�ೕ  ಇದk ನಂತರ �� ಮ�k ಒbkX ®ಂ@7ಗಬz5.” $k�}X ಈ 
ಪkDkಪದZk IÁk ಆಸ¤kòಂéR ಒಡ� ಅದ�k�kದ. 
  
ಮ�X ಬಂ5 ತನk Iಂಡ@X, “�>#k Mಂp 8k ೕ ಮಂತ�ಗZpkೕ s!” ಎಂ5 
ಸಂಭkಮTಂದ Iೕ Hದ. ನಂತರ ಅಪ}Êತನ ಪkDkಪವ#k ಆ�X >ವ}gದ. ತನk ಅಂಗO 
ಮ{k ತನkZkನ �Hk ವ¼kಗಳ#k �}¥ಡÍ ಉpkೕ 8g7�?R @Hgದ. CX 
��ಟದ ಆ?ಯವ#k �X5�ಂ� ಇ�kರ� TನಗಳZk o8k ೕ ರ�k �ರಳZದk. 
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ಹHkಯZk7ವ ತನk ತಂpಯ ಮ�X ಆ� �ರH ಅZk d# ®ಂ@7R ಬ7ವವeX 
ಉHಯ�ೕ �ಂç Iೕ Hದ. �ಲsೕ  @ಂಗJಗಳZk ®ಂ@7P�?R ಆ�X ಭರವÈ Kೕ Oದ. 
ಆ?�k  ಅವನ ಮಡT ಅವನಂ� ಉdkಹ�ಳkZಲk . ಆ�, “ಆ ವk¤k KಮX ಪ}Êತನಲk . 
ನಂಬಲಹB«ೕ  ಅಲkÆೕ  ಎಂ5 KಮX ��kೕ  ಇಲk . ಅವನ ಪkDkಪ �ೕ ಳÍ ಎók  
ಆಕಷBಕ$Rp�ಂದe, ಅದರZk >~kಸ>ಡÍ Dಧk>ಲksಂ5 Îೕ 7ತkp. ಆದk}ಂದ 
CKಯ ಸಂಭವವ�k ೕ � ಎ57�ಳk�ೕ Ô? ಇದಲkp ನಮk  ಆ?ಯ ನಮಗಗತk$ದók  
ಇp.” $k�} ಇ?�ದÀk �ೕ Jವ ಮನಃgk@ಯZkರZಲk; ತನk �ೕ ಜ�ಯ#k ತkರTಂದ 
oಯBಗತ�Hgದ. ಅವ# ಮ{k Vಸಬ Ô5eಗಳ�k ೕ } o8k ೕ ರ�k Vರಟ7. ಅವ7 
ಹಲ$7 Tನಗಳ ಪk�ಣ �Oದ7. ಒಂ5 Tನ, ಅವ7 oOನ �ಗB$R 
C5Vೕ P@k?kಗ $k�} f�}�Éಂದ ಬಳÍ@k5k ಹ@kರದ oÍsಯZk ತನk 
f�}�ಯ#k Kೕ RಸÍ ಬಯgದk}ಂದ, ಅವ}ಬkº ಅZk Kಂತ7. $k�} 
oÍsಯZk Dkನ�ಡ¹ ಬಯgದ. ಸkಲk ಸಮಯದZk ®ಂ@7Rದ; ಅZk Ô5e, ಹಣ 
ಮ{k ಅಪ}Êತ ಎಲkí �ಯ$R5k ಕಂ� ಅವKX Tಗkk��É{. ಅ]kಲk 
¼ತkMತk z�oOದ. �ವ ¼Jí gಗZಲk . d# tೕ ಸVೕ R7�?R ಆಗ 
ಅ}$É{. ಅ@ ^ನk�R ಒಂ5 ಮರದOಯZk ÔHತ. Mಂpೕ # �ಡ�ೕ �ಂ5 
@HಯZಲk . 
  
ಮePHòತk ಅ@kತk «ೕ �@k?kಗ ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ ಆ ಮರದ oಂಡದZk ಒಂ5 

Äಟe ಅವನ ದೃÂkX ¥{k. ಅದರøkಂ5 øೕ ಹದಂ@7ವ ವ¼kವ#k ಕಂಡ. ಅZk ತನk �ೖ 

C¤ ¤ೕ Z�ಂದ#k Vರ�Xದ. ಅದ#k ತನk �ೖಯZk ¼{kdk , ಅZkಂದ 

�{kP}Éಲkp ಎ5k ನ¦ದ. 8ೕ ಘkದ]kೕ  ಹjಯ?ದ ಒಂ5 ಸಣk ಕಟkಡವ#k «ೕ Oದ. 

ಅದರ fRZX ¥ೕ ಗ C¤{k. �ವ Mಂ?øೕ ಚ�Éಲkp ¤ೕ ZÉಂದ ¥ೕ ಗವ#k 

�eಯÍ ಪkಯ@kgದ. ¥ೕ ಗ �eÉ{. ಮ��ಳX ಪksೕ 8gದ. 

  
ಅZk �ಲ� �ೕ Aೕ ಪಕರಣಗHದk�. �ೕ Õಂದರ �ೕ Zದk �ಲ� @K¼ಗಳ#k @ಂ5 

�ೕ ಗ� ತನk ಹgವ#k Kೕ Rg�ಂಡ. ಮ��ಳX ¼@kಬ7@kದkಂ� VರRKಂದ �ಲ� 

ಶಬkಗJ ಅವKX �ೕ Hಬಂದ�. ¤ಟ¤ಯ ಬH Vೕ R ಅZkಂ?ì «ೕ Oದ. �ೖಯZ fÔ 

®O5 sೕ ಗ$R ಓ�@kದk ಒಬkನ#k ÈೖKಕರಂ@kದk , ಆòಧಗಳ#k ®Oದ ಮ@kಬk7 

�ನkbk  ಬ7@k7�ದ#k «ೕ Oದ. ಆ ಮ#ಷkKX ಮ��ಳX ಪksೕ 8ಸÍ ಅವoಶ 

�ಡfರpಂpÅg fRಲ Êಲಕ C¤ದ. �ಲ� ªಣಗಳ ಬHಕ, Õೕ �R Êೕ }ದ ಶಬk 

�ೕ Hಬಂ{. ನಂತರ ಎಲkí Kಶkಬk$É{. d# ಅ�ಯTಂದ çರ>ರ�ೕ �ಂ5 

ಆøೕ Êg ಸTkಲp ಅÍ�ಡp ಉHದ. 
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ಎಲkí ಇ5kTದkಂ� �ಲ� KFಷಗಳ oಲ ಕjÉ{. ಆ ಬHಕ ಅವ# >~kಂ@ 
ಪ¦ಯÍ KಧB}g �ಲದ �ೕ Zದk Ùಡk ಮೃ5$ದ Tಂ¥X ತ]�½k  ಮಲRದ. Kpk 
ಹ{k@kದkಂ� ಮ�ಯ fRಲ«k¦ò@k7ವ ಶಬk �ೕ H �ಬ}Éಂದ ಎಚkರ�ಂಡ. 
ಇಬk7 ÈೖKಕ7 ಒಳX #Rk ಅವನ#k ®O5�ಂಡ7. ಅವKX ದಂPಬOದಂdÉ{. 
ತನk#k ®O5�ಂಡದk�k  ಸkÂk ೕ ಕರಣ �ಡ�ೕ �ಂ5 ತ�p �Oದ. ಅವ7 
ನ�Oದ7. 

ÈೖKಕ«ಬk  ಅವನ#k ¥R�R ®OTದke, ಇ«kಬk  ಸkಳದ ಪk@�ಂ5 ] 
]ಯ#k ಪ}8ೕ ZಸÍ �kರಂ;gದ. ಆ ಸಂದಭBದZk ಅZkದk Tಂಬ#k �ೖX@k�ಂಡ. 
ಅ5 IÁk Sರ>ದkಂ� ಅವKX Îೕ }ದ oರಣ ಅದ#k ಕ@kÉಂದ ಕತk}gದ. �ಲ� 
ಆಭರಣಗJ Vರ¥ದk�. ÈೖKಕ $k�}ಯ ಕ�ಳ�k f}g, “ಏC ಕಳk! 8±�R 
Kನk#k ನಮk  �ಜKX ತÍ�¼�kೕ s,” ಎಂದ. $k�} d# Kರಪ���ಂ5 
teÉಟk . “MÁk fÉ!” ಎ#kತk ÈೖKಕ«ಬk  �ೕ ಪTಂದ ಗದ}gದ, “ಏ# 
Iೕ ಳಬಯ¼s�ೕ  ಅದ#k ನಮk  �ಜ}X Iೕ J.” ÈೖKಕ7 ಅವನ#k ಮ�Éಂದ 
VರX ಎjÙòk@k?kಗ, ಸkಲk çರದZk ಆ ®ಂp ಓO Vೕ P@kದkವ# ಸ{k 
¥ದkದk#k «ೕ Oದ. ಅವನ#k ಬಲವಂತ$R �ಜನ ಬHX ಕeÙಯkuÉ{. ಅZk 
ÈೖKಕ7 ಆತನ#k Ùೕ Â�ಂ5 ಮಂOgದ7. 

  
ದnೕ ¦�ೕ ರರ ತಂಡÆಂ5 �ಜk ದZk ಹಲ$7 ಕಳkತನಗಳ#k �O5k 
�ತkವಲkp �Åಯ �ಲ� ಆಭರಣಗಳ#k ಸಹ ಕÙkÉk7�?R $k�}X 
@H5ಬಂ{. ಒಬk  ಕಳkನ#k ÈೖKಕ7 P7@g �ನkbkದk7. ಕ¦X oOನZk g¤k¥?kಗ, 
ಅವ# V¦?O ನಂತರ ಹdಶ�R, ತನk#k d�ೕ  ಇ}5�ಂOದk . ತನk 
ಅಡPdಣದತk ಕಳk# ಓOVೕ Rದk�ಂ5 S>g ÈೖKಕ7 ಈ ಪkpೕ ಶವ#k ತ�ಸ¿ 
�Oದk7. ಆಗವ7 $k�} ddkZಕ$R ಉH5�ಂOದk ಕಟkಡವ#k ಪ�k 
ಹÊkದk7. ಅದರZk7ವವ}X ¼H� �ಡfರpಂ5 fRø¦5 ಒಳ#Rkದk7. 
ಅøkಬk  >~kಂ@ ಪ¦ò@k5kದ#k ಕಂOದk7. ಅವ# ಬಳgದk Tಂ¥ನZk �ÅÉಂದ 
ಕಳ$Rದk ಆಭರಣಗHದk�. ಕಳkರ Pಂ�X Èೕ }ದವ�ಂಬ KಶkಯTಂದ ಅವ7 ಆತನ#k 
�ಜನ ಬHX ಕeತಂTದk7. 

  
$k�} d# ತ�kತಸkನಲk�ಂ5 ಮನ> �O ತನk ಕLಯ#k ¥Êkಟk . ಆದರವನ#k 
ನಂಬÍ ಅವರZk �º gದk}ರZಲk . ಎಂdದº ಅವ# ದnೕ ¦�ೕ ರರ ಗ>ಯZk 
g¤k¥Tkದk; ¥ೕ ಗ ಮ{k ¤ೕ Z ಅವನ ಪಕkದZkದk�; �Åಯ ಆಭರಣಗJ Ùeತ Tಂ¥ನ 
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�ೕ ]ೕ  ಅವ# ತನk ತ]ಯKk½k  >~kಂ@ ��@kದk. D¡k�ರ ಅವನ >7ದk 
ಬಲ$Rದk}ಂದ, �ಜ ಅವKX £ೕ $ವ� 8± >�gದ. $k�} ಮನಕರPವಂ� ತನk 
DಮಥkBವ�kಲk ಬಳg teÉಟkº ��pೕ  ಪk�ೕ ಜನ$ಗZಲk . 0ೕ ರ 
ಅಪ��ಗþಂTX ÈeಯZk ಆತನ#k ಇ}g ಪk@Tನ ಹಲ� ಗಂàಗಳ oಲ 
ಕ+ಣಶkಮ�kOkದ7. 

  
ಹT�7 ವಷB ಕjದ�. ಒಂ5 Tನ �ಲ� oವÍ�ರ7 ಅವನ Èe�ೕ ¿X ಬಂದ7. 
�ಜ ಅವನ#k ಕeg�ಂO?k�ಂ5 ಮ{k ಅವನ#k ¥�ಗ¦ �ಡuP@kp�ಂ5 
ಅವKX @Hgದ7. $k�} Tಗkk��ಂಡº ಸಂÎೕ ಷಪಟk . ಅವನk#k �ಜನ Mಂp 
Cಜ7ಪOg?ಗ, �ಜ#, “Kನk#k 8Ògದk�k  ಬಹಳ >ãT¼�kೕ �. Kೕ # 
Kರಪ���ಂ5 ನನRೕ ಗ @HTp,” ಎಂ5 @Hgದ. ಅಂTನ Tನsೕ  ಒಬk  ದnೕ ¦�ೕ ರ 
d# ಬಹಳ ವಷBಗHಂದ �ಜkದZk ಅ�ೕ ಕ ಕಳkತನಗಳ#k ��@kದk ಮ{k ಅವನ 
ಸಹಚರ7 ¼�7 ಹT�7 ವಷBಗಳ ®ಂp �Åಯ ಆಭರಣವ#k ಕTkದk ಬXk 
ಒ�k�ಂO7�?R �ಜ >ವ}gದ. ಬಂಧನ�kಳ�ದ �ೕ ] ಅವ#, ಆ $k�} 
>~kಂ@ ಪ¦ò@kದk ಸkಳ$ದ ದnೕ ¦�ರರ ®ಂTನ ಅಡP?ಣ»k CTಯ#k 
oವÍ�}X Îೕ }gದk. ತನk ಪ~kdkಪದ ಸಂ�ೕ ತ$R �ಜ $k�}X IÊkನ 
Êನkವ#k , ಆತkರª¿�R ಕ�}ಗಳ#k ಮ{k Ô5eಯ#k Kೕ Oದ. 
  
$k�} sೕ ಗ$R ಸ$} �O ಕk�ೕ ಣ ತನk �ಜk�k ಮರHದ. ತನk Iತkವರ ಮ�X 
Vೕ ದ. Ô5eಯ#k uಯದZk ಕbk  MಂfRZನ ಕ¦X oÍ C¤ದ. 
ನ¦ò@kದkಂ� ಪಕkದ ¤ಟ¤ಯ ಲಕ ಮ��ಳRನ ದೃಶkವ#k ಚಂದkನ �ಳ¤ನZk 
«ೕ Oದ. ತನk T¤kX5�R ¤ಟ¤ಯ ಬH �ಲದ �ೕ ] ಮಲRದk ತನk Iಂಡ@ಯ#k 
«ೕ Oದ. ಅವHಂದ ಸkಲk çರದZk ಮಲR7ವ ³7ಷನ ಆಕೃ@ಯÀk ಕಂಡ. ಆ ವk¤kಯ 
Mಖ ಅವKX ಕಂ�ಬರZಲk . »ಡ], “ಇók  ��ಪ½k  ನನk >~kಸñತ¤�ದ 
ಮ®jಯ ಬHX ®ಂT7P@kpkೕ ನಲks, �Kೕ ಗ! ಅವJ ನನk ಸk ಂತ Iತkವರ ಮ�ಯZk 
ತನk Fಂಡ«ಂTX MÁkಮeÉಲkp $g¼@k7�5 ಇpók  �Ê�Xೕ �!” ಎಂಬ 
@ೕ �Bನ�k ಬಂದ. ಆ�k ೕ ಶ 8R]5k , ತನk ಎರ� ಕ�}ಗಳ#k �X5�ಂ� 
ಅ�ಗಳøkಂದ#k ತನk Iಂಡ@ಯ ಎpX ಮÎkಂದ#k ¤ಟ¤X �#k�O ಮಲRದk 
ಅವಳ Fಂಡನ �KkX ಎÈಯÍ gದk�ದ. 
  

ಆದº ಸkಲk djkÉಂದ, "�Kೕ ಗ 5�ಕfರ5. Mಂ?øೕ ಚ�Éಲkp �# 
ಅಪ}Êತ«ಂTX ಒಪkಂದ�k �>g, ಪ}¬ಮ$R Ô5e ಮ{k ಹಣ ಕj5�ಂ¦. 
ಮ�k 1$Bøೕ ಚ�Éಲkp ವ@Bg oOನZk ಆ ಮ�X ಪksೕ 8g, ಅದರ ಫಲ$R 
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ಹT�7 ವಷBಗಳ oಲ o�ಗೃಹ$ಸ ಅ#ಭ>ಸ�ೕ oÉ{. ಎರ� f} 5�¤ 
C�Rpkೕ �. ಈಗ¹ �# 5�ಕ�ೕ �?” ಎಂ?øೕ Ê¼ತk ®ಂಜ}ದ. ಸkಲk 
~ಂತ�R fRಲ ಬH Vೕ R ತbkದ. �ಲsೕ  ªಣಗಳZk ಅವನ Iಂಡ@ fRÍ �eದJ. 
ತನk ಗಂಡನ#k «ೕ O ಸಂÎೕ ಷTಂದ �@ಲkp KಂತJ. ತನk ಬH ಮಲRದk ಮ{k 
ಇTೕ ಗ ತನk ®ಂp Kಂ@ದk ವk¤kಯ ಕ¦X @7R, “ಹ}, ಇವ7 Kನk ತಂp. ಅವರ 
ಆ8ೕ $Bದ ಪ¦,” ಎಂದJ. $k�} Tಗkk��ಂಡ. “ನನk ಮಗ�?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. ಆ�, 
“ù5, Kೕ � Vೕ ದ �ಲ� $ರಗಳ ನಂತರ, ಗ;BÅ�Rpk�ಂ5 @H5�ಂ¦. 
ಇವ# ನಮk  ಮಗ,” ಎಂ5 >ವ}gದJ. $k�} ತನk Iಂಡ@ಯ Fಂಡ�ಂ5 ತ�kR 
S>gದk ವk¤kಯ#k ©ª k$R ಗಮKg?ಗ, ಅವ# �ೕ ವಲ ಹTಹeಯದವ�ಂ5 
@H5�ಂಡ. 
  
z�ಗ ತನk �ದಗಳ#k M½k@kದkಂ�, $k�} ತನk Iಂಡ@ಯ#k ಮ{k ಸk ಂತ 
ಮಗನ#k ಖBತನTಂದ �ಲkT5k5 ತನk �Zನ SಗksಂpÅgದ. ತನk ಮಗನ#k 
ಅ�k�ಂ�, “�# KನX ಅಲk$ದ QTk$ದÆಂದ#k Iೕ J�kೕ �, �ೕ J. Kನk 
oಯBದ ಪ}¬ಮಗಳ#k ]¤kಸp, ತ�{}ಯZk ವ@B¼ವ ತಪk#k ಎಂpಂT� 
�ಡ�ೕ ಡ. ನನk 5�ÔತನTಂದ �# ಬಹಳ$R ��ಪbkpkೕ �. ಅದokR�ೕ  
ನFkಬkರ tಟktದಲ ಈ õೕ bಯ]kೕ  ಈ ¤>�ತ#k KನX Iೕ J@kpkೕ �. �ನ�ರZ 
ಮಗ�! «ೕ O ನ¦; ಎಂT� 5�ಕ�ೕ ಡ!” ಎಂದ. 

7. ¼�}g�ಳkÍ ಎಂT� oಲ FಂÊಲk  
#ೕ �}ಗ% ಅ8Òತº ಆದ Èk ೕ ®ತ}ಬk7 ಇದk7. ಹHkÉಂದ ಹHkX Vೕ R 
;±�ೕ O ಕಳkತನTಂದ ತಮk  £ೕ ವನ DR¼@kದk7. ��pೕ  ಆಶkಯ gಕkZk �@k 
ಕjò@kದk7. ಒಂ5 Tನ, ಅವ7 ಒಂ5 ಮ�Éಂದ ಸk ಲk ಹಣವ#k ಕ5k 
Vರಬ7@kದkಂ�, “ಕಳk7, ಕಳk7!” ಎಂಬ å�k  �ೕ Hಬಂ{. ತªಣsೕ  ಒಂÙಂ5 
T¤kನZk oÍ¤ತk7. 
  
ಅವರøkಬk  ಬzçರ ಓ�ತk ಹHk�ಂದರ VರವಲಯದZkದk ಆಲದ ಮರದ ಬH 
ಬಂದ. ಆ ಹHkX ಅವ# ®ಂpಂç ಬಂTರZಲk . ಮ�kಹkದ o� ¥gZನZk ದÅTದk 
ಅವ# ಮರ�k �«kOk ಅದರ �ರಳZk ÔHತ. 8ೕ ಘkದ]kೕ  Kpk ಹ@k{. ಅವKXಚkರ$?ಗ 
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ಅವನ Mಂp fj ಎ]�ಂದರ �ೕ ] ಬXಬXಯ ಹükಗಳ#k ಗಮKgದ. 
ಅಚk}�É{. ಆದº ಹgTದk oರಣ »ಡ]ೕ  ಹükಗಳ#k @ನkuರಂ;gದ. ಇók  
7Ê7Ê�ದ ��Xಯ#k ಅವKX ��ದº Kೕ Opkೕ ¤ರಬzpಂ5 ಉükತk]ೕ  
�ೕ ÊಸÎಡRದ. 
  
“ಮರ�k �«kOk ÔH@ದk}ಂದ Kpk ��$ಗ¹ ನನk �#k ಮ{k Ô@kX �ಟkRದk�. 
C�R �# �kನದZk MJR7ವ�ಂ5 ತ�kXÅg, �nೕ  1ಜkSವ�Éಂದ 
ಈ ಹükಗಳ#k ನನk Mಂp ಇbkರ�ೕ Ô,” ಎಂ5 ಊ®gದ. ಒಬk  ®ೕ X ತ�kR 
ನಂಬಬz?Rದke, ಖಂOತ$Rä ಇತರº CX �ಡಬzದಲks ಎಂದವKX 
Sಸ$É{. ತಡ�ಡp �ೕ Rಯಂ� ನbಸÍ KಧB}gದ. 
  

Tನ>Oೕ , ಅದರ¹k �#k-ಕ{kಗಳÀk �ಟkR½k�ಂ�, ತನX ಮಲಗಲDಧksಂ5 

ಮನಗಂಡ. �ೕ uR, ಎಚkರ$R�ೕ  ಇ7$ಗ, ಗಂàಗಟk] ಕük MÊk ಅÍ�ಡp 

ÔH{�Jkವ DಮಥkB ಅವKX ಇಲksಂQç ಅವKX @HT{k. ಜನ7 ಅZkX 

ಬ7�5 >ರಳsಂ5 ಗಮKgದk. ಆದk}ಂದ, ಅದ�k ೕ � ಉಪ�ೕ Rg�ಳkfರpಂ5 

ಅವKಗKg{. ಆ ಮರದತk ಬ7ವ CTಯ�kೕ  Öಗºಕ�Éಂದ ಗಮK¼@k5k , 

�nೕ  ಸFೕ �¼@k7�ದ#k «ೕ Oದ ªಣ, ಕük MÊk �kನಮಗkನಂ� ನb¼dk 

ಚZಸp ÔH{�ೕ ಳkÍ ಆರಂ;gದ. ಆ CTಯZk ಬಂದ �ಲವ7 ಅವನ#k 

�ೕ R�ಂ5 ಭkFg, ಅವನ �ದಗಳ#k Mbk , @ಂO@#¼ಗಳ#k ಮ{k ಹಣವ#k 

ಅವನ MಂT½k  Mಂ5ವeò@kದk7.  
  
ಆ?�k , Fಕkನಂ� IÊkನ ಜನ7 ತನk#k ]¤kಸp ನ¦ò@kದk#k ಗಮKgದ. 
oರಣsೕ Kರಬzpಂ5 ಆಳ$�øೕ Êg, “IÊkನವ}X �«ಬk  �kನದZk 
ÔH@7ವವನಲk , ಬದuR #ೕ �} ಹಗÍಗನ¼�ರ«ೕ  ಅಥ$ �ಢ$R Kpk 
��ವವ«ೕ  ಇ7ವಂ� ಕಂOರ�ೕ Ô. �«ಬk �ೕ R ಎಂಬ Sವ� ಅವರZk 
�ವಂ� �# Iೕ �ದº ಒdkÉಸ�ೕ Ô,” ಎಂಬ @ೕ �Bನ�k ಬಂದ. ಅದೃಷk  
Ô5}ದಂ� �nೕ  ಜಪ�] ಮ{k ಅದರ ಸಂÊಯ#k ಅವನ MಂT½k  Vೕ ದ7. 
ಅpೕ  �@k ಹ@kರದ oOX �ರH, ತನk Îೕ HX ಆ�ರ$R ಒಂ5 ಬkಹkದಂಡವ#k 
º�g�ಂಡ. ಮ7TನTಂದ ಆ CTಯZk ಜನ C5Vೕ P�ದ#k ಗಮK¼ತk]ೕ , 
ಕük MÊkದkಲkp ಬkಹkದಂಡದವ#k ತನk ಬಲXೖX ಆ�ರ$R½k�ಂ� Êೕ ಲÙಳX 
ಜಪಮÅಗಳ#k VರH¼ತk ಬಂದ. ಅವನ K}ೕ Ògದಂ��ೕ , ತನX (ರವ ಸZk¼ವ ಜನರ 
ಸಂ5k  ಬಹಳ IikÉ{. ಅವ# �nಂT� �ತ�ಡfರ5 C� �@kಯ 
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sೕ j ಕಟkಕ¦ಯ ?}Vೕ ಕ# ಅತk C5Vೕ PವವeX Kpk �ಡfರ5 ಎಂ5 
Öಗºಕ�Rದk. ಅವನ#k (ರ>¼ವ ಜನರ ಸಂ5k  ಬಹಳ IikRದkº, ಅವನ#k 
KಲBª k��ವ �ಲವ7 ಇÀk ಇ7�?R ಗಮKgದ. ಆಗವKX ®ೕ ಗKg{ — 
“�ಲವ}X �# ತತk kÏK C� gದk�ೕ R�R7�ದ¤kಂತ IikR, �ೕ ವಲ 
�k�Skಸ ��@k7ವವ�R ಕಂOರ�ೕ Ô.” ಒಂ5 ಸಂÁ ýOದ. ಮ7TನTಂದ, 
ಕük MÊk ಜಪ�] ಉ7H¼�ದರ VರdR, ತನk ಅ#ಭವವ#k ತನX d�ೕ  
ಸ>ò@k7ವ CX, “ಓಂ. ಸವBಂ ಬkಹk ,” ಎಂ5 ಆ�Xk Iೕ J@kದk. ಈ �ೕ ಜ� ಅ@ 
ಯಶgk�É{. ಅದರ#ãkನದ ನಂತರ, �kಯಶಃ �nಬkº ಅವನ Mಂp 
ನಮಸk}ಸp ಮ{k �ಲ� ವ¼kಗಳ#k ಅವKಗ�Bಸp ಅತk Vೕ ದವeೕ  ಇರZಲk . Dಕók  
ಸಂÎೕ ಷಪ½k  ಇpೕ  }ೕ @ಯZk ಒಂpರ� @ಂಗJ ಕjದ. 

ಒಂ5 ಸಂÚ ಅವ# �ೕ ಸ{kVೕ Rದk . Tೕ ಘBoಲದವeX Dಕók  pೕ ಹದ 
ಚ½ವb�ಗH�ಗZ, �nಂT� ಮನ¥Êk Fನkರà V¦ò�ದokಗZ 
ಅವoಶsೕ  ಇರZಲk . ತನk ಅÏನವ#k ಬ®ರಂಗಪOಸp ಸkHೕ ಯ �kಮಸknಂTX 
ಸಂSಷ¿ಯZk ÎಡಗÍ Dಧk>ಲk ಎಂ5 ಅವKX @HT{k. ಆದk}ಂದ, ಕಟkಕ¦ಯ 
?}Vೕ ಕ ಆ �ಗB$R Vೕ ದ ನಂತರ, ಅವ# ಹ@kರದ �ಟk�OX ಓOVೕ R 
ಪ}ಶkಮTಂದ ಅದ#k ?bä ¥ಟk . ಅøkಂ5 ಶk~ನ�k oZಟk . zÅk�ಯ 
�ಳTಂಗಳZk ಸkಲk çರದøkಂ5 pೕ $ಲಯ ಕಂ�ಬಂ{. ಅದ#k ಸFೕ �¼ತk] ಅZk 
>~kಂ@ಯZkದk ತನk ಹjಯ Èk ೕ ®ತನ#k ಕಂಡ. ಒಬkರ«kಬk7 «ೕ O {ಂf 
ಸಂÎೕ ಷಪ½k  ಮನ¥Êk �ತ�ಡÍ �kರಂ;gದ7. 

ಆ �{ಕLಯZk ನಕZ �ೕ R�ಂTX Èk ೕ ®ತ ತನk ಅ#ಭವಗಳ#k ®ೕ X ಹಂÊ�ಂಡ 
— “ನಮk  ಕಳkತನ ಪ�k�ದ ಹHkÉಂದ �# ಓOVೕ ?ಗ, ಇಂಥzpೕ  ಸkಳ�k 
Vೕ ಗ�ೕ �ಂ5 ನನk ಮನgkನZkರZಲk . ಬzçರ ಓOದ �ೕ ] ಹ@kರದ ಶk~ನವ#k 
ತÍ�p. ಬಹಳ ಆ�ಸ�ಂOದk oರಣ ಅZk�ೕ  ಮಲR Kpk Vೕ p. �# ಕ¿ke?ಗ 
MಸkಂÚ�R{k. ಏJತk] ನನkತk «ೕ �@kದk �ಲ� ಜನರ#k çರದZk ಗಮKgp. 
ಇದk¤kದkಂ� ಅವ7 ಭಯ;ೕ ತ�R ¤7Áತk, ಎpk«ೕ  ¥pk«ೕ  ಎ#kವಂ� sೕ ಗ$R 
ಓOVೕ ದ7. ಬzಶಃ ಅವ7 �«ಂ5 pವksಂ5 ತ�kR ಅಂ5�ಂOರಬzpಂ5 
S>gp. 

“ಆ ಪ}gk@Éಂದ uಭ D�g�ಳkÍ KಧB}gp. MಂTನ �ಲ� TನಗಳವeX, 
¼��ಡ#k o�ವ lತದಂ� ನb¼ತk ಸkಲk çರದZk C5Vೕ Pವ ಜನರ#k 
Iದ}¼ತk ಬಂp. ಶk~ನದZk ಬZಷk 5ಷk  lತದ oಟ>p�ಂ5 ಜನರ ಮನgkನZk 
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gದk$ದ ನಂತರ, �# ನನk ತ]�ದಲ#k ಜà�R ಗಂ½C¤ ಮಂತk~ಸkವ#k ಬಲk 
dಂ@k ಕನಂ� �kಮಸke57 Îೕ }g�ಂ¦. lÎೕ ikಟ� >�ನವ#k 
���kೕ �ಂ5 ಅವ}X Iೕ Hp. ಅ�$ಸk  �@kಯZk �# Vೕ ಮ �O5?R 
ನbg, ಕ¦X pವk  ಇ#k Mಂp ಈ ಶ$�ರ�k fರpಂ5 �kಮಸkರZk 0ೕ Âgp. 
ಅಂTKಂದ ಶk~ನದZk ��pೕ  lತ ತ]�ತkZಲk . ಹHkಜನರ (ರವವ#k 
ದ¤kg�ಂ¦. 

“ನನk ಅಲk ಆ?ಯTಂದ �# ¼ಖ$R £ೕ >ಸÍ Dಧk>ಲksಂ5 ಅ}{�ಂ¦. 
ಆದk}ಂದ, ನನk lತ-Ôತಂತk�k Vಸ @7ಪ#k �ಡÍ KಧB}gp. ಒಂ5 ಮ�ಯ 
�ೕ ] ಹ@k ಒಂpರ� ಹಂÁಗಳ#k �Xp. ನಂತರ �ಲ� ಕÍkಗಳ#k ಮತkದರ ಒbkX �# 
�ಂ¤Éಟk  ಹ@kಯ ìಂ&ಂದ#k ಒಳ�kÈp. ಮ�ಯZk �ೕ uಹಲ�ಂéÉ{. ಆ 
ಮಧk�@k ಚಂದkನ#k tೕ ಡ ಕ>Tದk}ಂದ �º ನನk#k «ೕ ಡÍ Dಧk$ಗZಲk . 
�ರ�ಯ �@kಯ¹k ಅpೕ  ಮ�ಯZk ಅpೕ  Ôತಂತkವ#k �Op. ಅವರ ಮbkX 
�# lÎೕ ikಟ� ಶ¤kòಳk dಂ@kಕ�Rದk}ಂದ ��� ಮ7Tನ ಆ ಮ�ಯವ7 
ನನk ಬH ಬಂದ7. 

“ಏ�ದº ಪ}C�ಡ�ೕ �ಂ5 ನನk#k teVಕk7. �# »ಡ] ಒ�kp. ಅವರ 
ಮ�X Vೕ R, ಏ«ೕ  ಒಂ5 ಕuಪದಂ� �O, lತ� ಅವ}R#k Mಂp ಉಪದkವ 
�ಡpಂ5 ಭರವÈ Kೕ Op. ಆ oಟ ಮ7ಕHಸ]ೕ  ಇಲk; ನನX Iೕ ರಳ ಸಂSವ� ಮ{k 
IÁk ಕೃತË� ಲ;gದ�. �ಲ� TನಗJ ಕjದ �ೕ ], �ೕ nಂ5 ಮ�ಯZk ನನk lತ-
ಕೃತkವ#k ಸಣk-³ಟk  ಬದuವ¿ಗþಂTX ನ¦gp. ®ಂTನಂ� ಕೃತË�, ಉ��e ಮ{k 
ಹಣ ನನk �uದ�. ಅøkಂTøkಂ5 f} ಅಪºಪ�k ನನk Ôತಂತkವ#k ಇಂT� 
ಪk�ೕ R¼@kpkೕ �.  

“Kãkವಂತ dಂ@kಕ�ಂ5 Iಸ�ದ ನನk Dkನವ#k ಉHg�ಳkÍ, CJ¥ದk ಈ oHೕ  
pೕ ವDkನದZk $ಸ$Rpkೕ �. �ತkವಲk , ಹ@kರದ ¼��OನZk ÔH{, ಕ�ಲವ#k 
�ೖಯZk ®O5, Iಂಡವ#k ÔOòತk, ಮಂತkದಂ� Îೕ 7ವ ಏನ«kೕ  �ಣP½k -
�ಂ� ಪk@ �@k ಸkಲk ಸಮಯ ಅಗತk$R ಕjò�kೕ �.” 

ಕಪಟ-�ೕ R ತನk Èk ೕ ®ತನ ಕLಯ#k �ೕ H ಆಶkಯBTಂದ ಹಷB�ಂ� ಅವನ#k 
ಅ;ನಂTgದ. ನಕZ-dಂ@kಕನ#k , “KನX ಮಂತkಗಳ ಬXk ಏÀ @HTಲk . C�R 
lÎೕ ikಟ�ಯZk ÎಡR?ಗ Kನk tೕ ಸ ಬಯuPವ ಸಂದಭB ಸFೕ �gಲks?” 
ಎಂ5 ಪk8kgದ. “ಒದRಬಂT{k,” ಎಂದ ಠಕk-dಂ@kಕ, “ಒ�k  �# ನಕZ�ಂ5 
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ರékPವ ಇಕk½k  ಸFೕ �g{k. �# Vೕ ದ ಮ�ಯವ7 Mಗk�Rದk7. ಆದe 
ಹHkಯ#k C5Vೕ P@kದk ಒಬk ವk¤k ನನk ಆಚರ¿ ಮಧkದZk?kಗ ಆಕgkಕ$R ಅ]kೕ  
Kಂತ. ಆತ @HವHಕಸk�ಂ5 «ೕ �@kದkಂ��ೕ  P7@gp. ಇ�k ೕ # ನನk ಹ¿ಬರಹವ#k 
ಆತ ¥ÁkವಷkರZk ಆತನ#k ಸkಲk ತ¦ò�ದರZk ಯಶgk�p.  

“ಅವನ «ೕ ಟTಂದ ಅವ# 5�Èòಳk ಮ#ಷk�ಂ5 KಣBÉgp. ಆದk}ಂದ Tೕ ಘB 
ಮಂತkವ#k ಜ�¼ವ �ಪದZk , ಅಥB>ಲkದ �ಲ� ಉik�ಂಶಗþಂTX F8kತ$ದ 
$ಕkÆಂದರ ಲಕ, ನನX R½kವ uಭವ#k ಅವ«ಂTX ಹಂÊ�ಳkÍ 
gದkKpkೕ �ಂ5 ಅವKX ಸkಷkಪOgp. ಅವ# ನನk#k ಅಥB�O�ಂOದkಲkp, ನನk 
ಆಚರ¿X ಸCಯ �ಡÍ Mಂ?ದ. ಆ ಮ�ಯವe57 ನನk#k ಮ{k ನನk 
Ïನವ#k fòkಂಬ VಗHದ. ಆ �@k ಅವKೕ  pೕ ವDkನ�k ಬಂದ; ನನk uಭವ#k 
ಅವ«ಂTX ಹಂÊ�ಂ¦. ಅವ# �ೕ e ��Ùೕ  ಹHkX Èೕ }ದ ?}Vೕ ಕ-
�Rದk}ಂದ, Vರ½Vೕ ದವ# ಮ�k ®ಂ@7ಗZಲk . ಮdkವ ಸಂದಭBದ¹k �# 
>�ೕ ಷ$ದ ಇಕkbkನZk g¤k¥Tkಲk . �KZk ¼ಖ$Rpkೕ �.” 

  
ತನk Èk ೕ ®ತ«bk X �ಲ� ಗಂàಗಳ oಲ ಕjದ �ೕ ], zg-�ೕ R d# 
MಂÖ��ಳX ಆಲದ ಮರದ �ಳX ತನk ಸkಳದZk�ೕ  ಇರ�ೕ �ಂ5 �ನ�g�ಂಡ. 
ಆದk}ಂದ ತನk Èk ೕ ®ತKX >?ಯ Iೕ H ತನk ಹHkX ಮರHದ. 

  
ಒಂ5 Tನ, ಕಪಟ-�ೕ R ÔH@ದk ಆಲದ ಮರದ ಬH 1ಜknಬk7 ಬಂದ7. 
ಎಂTನಂ� ಅವ# ತನk ಜಪ�] ಉ7H¼ತk, “ಓಂ. ಸವBಂ ಬkಹk ,” ಎಂದ. pೖ>ಕ ವk¤k 
MPಳkÔk ಅವನ ಪಕkದZk ÔHತ7. #ೕ Rನ �ೕ RX Mÿಗರ�ಂéÉ{. 
ಅವನ#k ಸ��ನಪOg, 1ಜk7, “Kೕ # �ೕ Rಯಲksಂ5 ನನX @HTp. ಆದk}ಂದ 
ದಯ>½k  ಕ¿keಯÍ ®ಂಜ}ಯ�ೕ ಡ. Kನk#k ಬಯÍ�ಡÍ �# ಇZkಲk ,” 
ಎಂದ7. ಆ �{ಗಳZk ಅpók  ದ� ಇ�kಂದe, ನಕZ-�ೕ R ಕük ¥½k  ಅವnಂTX 
ಸಂSಷ¿ಯ#k �kರಂ;ಸÍ ®ಂಜ}ಯZಲk . 

  
1ಜk7 �ೕ Hದ7 — “®ೕ X ಜನರ#k tೕ ಸ ���5 Kನk ಕ¦Éಂದ ತಪkಲksೕ ? 
Kೕ # �k�Åಕ £ೕ ವ«ೕ �ಯವ#k ಏ� �X5�ಳkfರ5?” ಕಪಟ-�ೕ R 
ಉತk}gದ — “�# ಅ8Òತ. ನನk5 �ೖಗಳk ಸkSವ. ಇZk {ಂf ಸಮೃTkÉಂTpkೕ �. 
ಬಹಳ (ರವವÀk  VಂTpkೕ �. ಆದk}ಂದ ಈ ಆಲದ ಮರದ Qಡದ]kೕ  
ಉHಯಬಯ¼�kೕ �.” 1ಜk7 ಪk8kgದ7 — “Kೕ KZk ಇók  Tನ ಏÀ �ಡp 
ÔH@7s. KನX {ಂf �ೕ ಸರ$P@kಲksೕ ?” “ù5, ಆP@kp. ಆದe ನನX ಮdkವ 
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�ಗB>p?” ಎಂ5 ಪk8kgದ. 1ಜk7, “KನX ಅ{kತkಮ �ಗB>p. KನX �ಯ@k ೕ  
ಮಂÎk ೕ ಪpೕ ಶ$Rp. IÊkನ ಸಮಯವ#k ಜಪ�] ಉ7H¼dk ಇZk ÔH@7s. 
ಒಂÙಂ5 ಮÅಯ#k ಎÅ¼$ಗ]ಲk �ಯ@k ಮಂತkವ�k ೕ � ಜ�ಸfರ5? ಆ 
ಲಕ Kನk ಮನ©k ��ದರukದº ÎಡR7ತkp,” ಎಂದ7. 

  
zg-�ೕ RX ಈ ಸಲI ಹೃದಯಂಗಮ$R{k. ಅವKX ನಷksೕ À ಇರZಲk; �ೕ uR 
�ೕ ಸರ ಬಹಳ o�@kತk�k . ಆ5ದ}ಂದ ಪk@ f}ä ಮÅಯ#k ç�$ಗ 
�ಯ@k ೕ  ಮಂತkವ#k ಜ�¼ತk ಬಂದ. ಆರಂಭದZk ಜಪ �ೕ ವಲ �ಂ@kಕ$R{k. ಆದe 
oಲ ಕjದಂ� ಅ5 ಆCkದಕರ$R oಣuರಂ;g{. 
  
ಅ@ಪ>ತk$ದ �ಯ@k ೕ  ಮಂತkದ ಶ¤kÉಂದ ಮ{k ಆ 1ಜkರ ಆ8ೕ $BದTಂದ, ಅವನ 
ಮನ¼k ಕk�ೕ ಣ ~ಂತ$R ಸಂÎೕ ಷ?ಯಕ$É{. ಜನರ ಗಮ�ಗಮನವ#k 
P7@ಸÍ ¼ತk¹ «ೕ ��ದ#k ¥½k  ಜನ ಸFೕ �g?ಗ, “ಓಂ. ಸವBಂ ಬkಹk ,” 
ಎಂ5 Iೕ J�ದÀk KZkgದ. �ಯ@k ೕ  ಮಂತkಜಪ ಅವKX ಬಹಳ ಸಂÎೕ ಷವ#k 
��dk ಮನಸk#k ಅದರ]kೕ  MಳRgದk oರಣ, ಜ�¼ತk ಬಂದ. ಅವKಗಗತk$ದದk#k 
ಜನ7 ��ತk]ೕ  ಇದk7. ಅವ7ಗJ 1£¼@kದkವKೕ ಗ ಕಪಟ-�ೕ Rಯಲk; Kಜ$ದ 
�ೕ R ಎ#kವ ಸಂಗ@ �ತk ಅವ}Rೕ ಗ @HTರZಲk .  
  
�ಲ� @ಂಗJಗಳ ಬHಕ, ಆ 1ಜk7 ಮ�k ಆ ?}ಯZk ಬಂದ7. �ೕ R ಅವ}X 
ಅ�ರ$R ಧನk$ದಗಳ#k ಅ�Bg ನಕZ-dಂ@kಕನ ಬXkä Iೕ Hದ. ತನk ಹjಯ 
Èk ೕ ®ತನ#k ಉದk}¼ವಂ� ಅವರZk �ೕ O�ಂಡ. ಅವ7 8Ûಲ$Rದk oHೕ  
pೕ ವDkನದZk zg-dಂ@kಕ# $g¼@kದk ಹHkX �ರHದ7. ಅವ«ಂTX ದ�Éಂದ 
�dO ಅವನ >~kಸವ#k Xದk7. 
  
ಆಗ 1ಜk7 ಅವKX, “Kೕ # ಜನರ#k tೕ ಸ�Hg ಅ;ವೃTk VಂTTkೕ �ಂ5 ನನX 
@HTp. ಒಂದøkಂ5 Tನ Kೕ # g¤k¥ೕ ಳಬz5 ಎಂ5 KನX @HTಲksೕ ? ಒ�k  
ಬಯuದe Kೕ # @ೕ ವk ÎಂದeಯZk gÍ¤�Jks,” ಎಂದ7. ನಕZ-dಂ@kಕ, 
“ù5, ನನk P½k  ರékPವ ಭಯದZk �# ಬ5Ô@kpkೕ �. ಅದರ ಬXk ��ೕ # d� 
�ಡಬz5? ನನRZk �k�Åಕ$ದ �ವ £ೕ ವ«ೕ �ಯí @Hಯ5,” 
ಎಂದಂದ. 1ಜk7, “oHoಂ�ಯ ಆ�ಧ�ಯ >�ನವ#k �# KನX ಕZ¼�kೕ �. 
ಕZ{ Kೕ # ಈ pೕ $ಲಯದ Ôಂf;�ೕ ಕವ#k �kಮಸk}ಂದ �Og, ಇZk 
ಅಚBಕ�Rರಬz5,” ಎಂ5 ಸಲIಯKkತk7. ಕಪಟ-dಂ@kಕನ#k ಆ �ೕ ಜ� 
ಆಕÂBg{. ಜನ7 ಸಂಶಯಪಡÍ �ವ ಆಸkದí ಇಲkದಂ� ತಡ�@k ಸಮಯದZk 
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�ಠಗಳ#k Iೕ J�?ದe, d# ಕZಯÍ gದk�ಂ5 Iೕ Hದ. 1ಜk7 
ಅದ�k�kದ7. ಹT�ೖ5 TನಗಳZk zg-dಂ@kಕ pೕ >ಯ pೕ $ಲಯದ ಆ�ಧ�ಯ 
ಲಗಳ#k ಕZತ. 
  
ಒಂpರ� Tನಗಳ ನಂತರ, ಹHkಯ 8k ೕ ಮಂತ ವk¤k�ಬkನZkX Vೕ R, “ನಮk  ಈ oHೕ  
pೕ $ಲಯ {ಂf ಹjಯ5. 5ರದೃಷkವ~÷, ಅZk 1Ú ನ¦ò@kಲk ಮ{k ಅ5 
8ÛuವÈkಯZkp. Kೕ � Mಂ?R Kಂ{ ಅದರ Ôಂf;�ೕ ಕ�k ವkವÈk �ಡಬz5. 
pೕ >ಯ ಆ�ಧ�Éಂದ ಎಲkº ಅವಳ ಅ#ಗkಹ�k �ತk�Pdke,” ಎಂದ. ಆತ zg-
dಂ@kಕನ#k ಬಹಳ (ರವTಂದ oü@kದk; ಆ ಸಲIಯ#k ಬಹಳ �Êk�ಂಡ. 
ಆದk}ಂದ pೕ $ಲಯದ £ೕ 4ೕ B?kರ�k ಎಲk ವkವÈk ಧನವಂತ �Oದ. 8ೕ ಘkದ]kೕ  
ಅದರ ÔಂS;�ೕ ಕವ#k ಆ¼�gನ ಹHkÉಂದ ಬರ�O�ಳkuದ ಕZತ ಪಂOತರ 
ಸCಯTಂದ ಭವk$R ನ¦ಸuÉ{. 
  
ನಕZ-dಂ@kಕ d# pೕ $ಲಯದ ಅಚBಕ�ಗಬಯ¼ವ�ಂ5 ಹHkಯ ಜನರZk 
ಪkDk�gದ. ಅವನ#k 1ಜkSವ�Éಂದ oü@kದk �kಮಸk7 »ಡ]ೕ  ಒ�kದ7. 
ಅದರ ನಂತರ, zg-dಂ@kಕ pೕ >ಯ#k 1£ಸÍ �kರಂ;gದ. tದtದZX ಆ 
ಆ�ಧ�ಯZk ಅವKX ಅ�k ೕ À ಆಸ¤k ಇರZಲk . ಆದe 8ೕ ಘkದ]kೕ  ಅದರZk ಆನಂTಸÍ 
�kರಂ;gದ. ಜನ7 ಅವನ ಅಗತkಗಳ#k 1eೖ¼ತk]ೕ  ಇದk7. ಆದ}ೕ ಗ ಅವನ ಆ�ಧ� 
uಭದ ಆÈÉಂದ mk ೕ }ತ$R ಇರZಲk; pೕ >ಯ �ೕ Zನ ಅವನ IÁk@k7ವ 
�k ೕ @Éಂದ DR{. ಅವ# ಮCಭಕk�ದ. 
  
ಮCತk7 ಜನರ#k @Tk7ವ ಅ�ೕ ಕ ಪkಸಂಗಗHs. ಮ#ಷk  ತನk ನಡ�ಯ#k 
¼�}g�ಳkÍ ಎಂT� oಲ FಂÊಲk .  



 

ಧಮBದ CT 
“ಆÈ, �ೕ ಪ ಮ{k 5�ÔತನಗHಂದ Õೕ �” ಎಂಬ ®ಂTನ >SಗದZk 

5ರಂತಗHX ಬZ�ಗTರÍ Öಗk�ಯ#k ವ®ಸ�ೕ �ಂ5 ಎ@k 
Îೕ }ಸuRp. ಕ¦X ಅಧಮB�ಗBTಂದ ಧಮBದ CTX ¼�}ಸÍ 
ಮ#ಷkKX ಎಂT� oಲ FಂÊದkಲksಂಬ ಭರವÈä ಸkಷk$Rp. ಈ 

ಖಂಡದZk ಮ#ಷk  ನ¦5�ಳk�ೕ oದ ಧಮBದ CTಯ#k >ವ}ಸuPತkp. 
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8. ಧಮBದ ಲ sೕ ದಗJ  
�k�ಲಯದZk ವ¤ೕ ಲ7 ®ೕ X $Tgದ7 — “(ರ$Kkತ �k��ೕ ಶeೕ ! ನನk 

ಕÒ?ರನ#k ತ�kತಸk�ಂ5 ಎÅಸfರ5. ಅವ# ಕದk5k Kಜ. ಆದರದ�kಂ5 

oರಣ>p. ಅವನ Ô½ಂಬ ಹg>Kಂದ ಬಳÍ@k{k; ಅ5 ಅವನ#k ಕTòವಂ� 

KಬBಂಧಪOg{k. ಕದk ಹಣTಂದ ತನX �ತkವಲkp ತನk Ô½ಂಬ»k ಸCಯ 

�O?k�. ಮôk, ಕTò$ಗ ಅವ# ��pೕ  ಆgkಯ#k �ಶ �ಡZಲk . 

�ೕ uR, ನಕZ ¤ೕ Zಯ#k ಬಳgದk}ಂದ, ಅವ# ¥ೕ ಗವÀk CJ�ಡZಲk . 8k ೕ ಮಂತ 

»Oಟk  ಕ³ k ಹಣ�k Vೕ Zgದe, ಕದk ಹಣ ಅಲk. ನನk ಕÒ?ರ ಕ³ k ಹಣವ#k 

ಪ�kಹÁkವ ಲಕ ಸoBರ�k ಒಂ5 Èೕ sಯ�k ೕ  �O?k�. ಇದಲkp, 8k ೕ ಮಂತನZk 

�8-�8 ಹಣ>p. ಈ ಸಣk ಕH�Éಂದ ಅವನ ಒಂ5 nೕ ಮ»k CK�ಗ5.” 

  

ಅಂತಹ $ದ�k �k��ೕ ಶರ ಪk@¤k� Iೕ RTkೕ {? ಅವ7 ಬzಶಃ Iೕ Xಂ5  

0ೕ Âg�7 — “pೕ ಶದ oÀನ#k KಲBÒ¼ವ ಇಂತಹ $ದಗಳZk ನನX ಆಸ¤k 

ಇಲk . ಕTò�5 Sರ@ೕ ಯ ದಂಡ ಸಂ®�ಯO ಅಪ�ಧ. Kಮk  ಕÒ?ರ 

Kಜ$Rä ಕTk7ವ�ಂ5 Kೕ í ಒ�k�ಂOTkೕ }. ಆದk}ಂದ ಅವನ#k 8Ò¼�5 

ನನk ಕತBವk ; ಅದ�k �# ಬದk.” ನಂತರ ಅವ7 ವ¤ೕ ಲರ ಕÒ?ರನ#k ತ�kತಸk�ಂ5 

ಪ}ಗÅg ಆ ಕಳkನ#k ÚೖZX ಕJ®¼ವ7. 

ಒಂ5 ಕೃತk  8¡ಹB$ದ ಅಪ�ಧÆೕ  ಅಲkÆೕ  ಎಂ5 ದಂಡ ಸಂ®�ಯ ತಳಹTಯ 

�ೕ ] �k��ೕ ಶ7 KಧB}¼dke�ೕ  VರdR, ದಂಡ ಸಂ®�ಯ#k ಬTR½k  

ಮಂO¼ವ oಲk Kಕ $ದಗಳ �ೕ ಲಲk . ಅಂ��ೕ , ಧಮB$�5 ಮ{k 

��ದಧಮB ಎಂ5 KಧB}ಸÍ, sೕ ದವ#k ಆಶkÉಸ�ೕ � Vರ{, sೕ ದಗಳ#k 

Vರ{ಪOg �ೕ ವಲ ಸkತಂತk ತಕBವನkಲk . ಒಂp¦ ದಂಡ ಸಂ®� ಮ#ಷkನ ರಚ�; 

ಆದk}ಂದ ಅದ�k ou#Pಣ$R ಪ}ಷkರ¿ಗJ �ೕ oಗಬz5. ಆದe ಮÎkಂ5 

ಕ¦, ಈಶkರKಂದ VರVFk7ವ sೕ ದಗJ ಎಂpಂT� Ùೕ ಷರ®ತ. 
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9. ಸಂಪk?ಯದ ಅ}� 

pೕ ವDkನ�k  Vೕ ದ ವk ¤k�ಬk KX ಅಚBಕ7 @ೕ ಥB ಪkDದವ#k �ಟk7. 
pೕ $ಲಯಗHX Vೕ Pವ ಅSkಸ ಅವKRರZಲk . ಆದk}ಂದ ಅದ#k �ೖ ÎjಯÍ 
�ಟk  Kೕ eಂ5 tದÍ S>gದ. ಅ5 ÔOಯÍ �ಟkpkಂ5 ನಂತರ ಅ}{�ಂ� 
ÔOದ. ಅವನ fÉXೕ «ೕ  ಸkಲk ಗbk�ದ ಪ?ಥB g¤k{. ಅದ#k fÉಂದ �Xದ; 
ಅ5 {ಳgೕ  ದಳsಂ5 ಕಂ��ಂಡ. {ಳg ದಳಗJ D�ನk$R �ಲ� 
pೕ $ಲಯಗಳZk Kೕ ಡuPವ @ೕ ಥB ಪkDದದZk ಕಂ�ಬ7ತksಂQ5 ಅವKX 
@HTರZಲk . ಅಚBಕ7 ಅದ#k ತ�kR ಅವKX �bkರ�ೕ �ಂ5 S>gದ; ದಳವನk]kೕ  
ಉPHದ. ಇದ#k ಕಂಡ ಅಚBಕ7 ¤7Ádk, “ಏ# �Op ಇZk? pೕ $ಲಯದ ಒಳX 
ಉR5 ಇZkನ �>ತk kವ#k CJ �ಡ�ೕ ಡ,” ಎಂ5 ಅವನ#k ಖಂOgದ7.  
  
Tಗkk��ಂಡ ಅವ# ಎಲkº ತನk ಕ¦Xೕ  «ೕ �@k7�ದ#k ಗಮKgದ. ಆ{ರTಂದ 
ಎ]ಯ#k �X5 ಬTಯZkದk >ಗkಹದ �ೕ Zಟk . ಈ ®ೕ �ಯ ಕೃತk�k ಅಚBಕ7 
djkಯ#k ಕj5�ಂ�, “ಖB! fÉX C¤ದ ಆ ಎ]ಯ#k pೕ ವರ �ೕ ] 
ಇಡÍ KನXók  úೖಯB? ÎಲRZkಂದ,” ಎಂ5 ಗದ}gದ7. �ಪ! ಅವ# 
ಎ]ಯನkZkಂದ �X5, ಇÀk IÊkನ ಅವ�ನ�k Iದ}, ಅದ#k ¤ÈX C¤�ಂ�, 
ಅವಸರವಸರ$R oÍ¤ತk. ಆಗ pೕ $ಲಯದZkದk ಜನ7 ಅವನ ಅÏನವ#k «ೕ O 
ನಕk7. 
  
ತಮk  �ೕ ತkವ#k ಸಹ ಮeತ ಜನ}?ke. ತನk ಮಗನ ಉಪನಯನದ Tನದಂ5 
ತಂp�ದವ# ³nೕ ®ತರ#k , "ನನk �ೕ ತk ��5?" ಎಂ5 �ೕ Hದ. "ನನX 
�@kಲk; ಅದ#k ನನX Kೕ � @Hಸ�ೕ Ô," ಎಂದ7 ³nೕ ®ತ7. ಆ ವk¤k, “Kೕ � ಕZತ 
³nೕ ®ತ�Rರ�ೕ Ô. KಮR1k  @Hಯp?” ಎಂ?±ೕ �gದ. ಇವ«ಂTX ಚìB 
ವkಥBsಂ5 ಮನಗಂಡ ³nೕ ®ತ7 ಅZkದk ಆತನ ®}ಯ Ï@�ಬk}ಂದ ಆತನ 
�ೕ ತkವ#k @H5�ಂಡ7. ನಂತರ ಉಪನಯನದ oಯB>�ನಗHX Mಂ?ದ7. 
  
ತಮk  ತಮk  ಸಂಪk?ಯದ 1ಣB ಪ}ಚಯವKk½k�ಂO7�5 ಎಲk}� ಒH{. 
ಇಲk$ದZk ಆ pೕ $ಲಯದZk ಮ{k ಉಪನಯನ ಸ�ರಂಭದZk ಉದk>gದ ಇಕkbkನ 
ಸಂದಭBಗಳ#k ಅK$ಯB$R ಎ5}ಸ�ೕ oPತkp.  
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10. ಸತk  #O�ದರ �ೕ ] �ಲ�ಳÔ  
�ಲ� ವ¼kಗಳ#k ಕTkದk ಕಳk g¤k¥ದk. ಅವ# ಸತkದ ಪk�ಣವಚನ gk ೕ ಕ}ಸ�ೕ oÉ{. 
“£ೕ ವ>7ವವe� �# ಸತkವ#k Iೕ J�kೕ �,” ಎಂದ. ನಂತರ ಅಡk >iರ¿ಯZk 
d�ೕ ನÀk ಕTkಲksಂ5 ಖ'ಖಂOತ$R ಅಲkಗjದ. ಅವನ Dª kದ ಆ�ರದ 
�ೕ ಲವನ#k ¥�ಗ¦ �ಡuÉ{. ಅಪ�ಧದZk SR�Rದk ಅವನ Èk ೕ ®ತ«ಬk  
ಅವನ#k , “ಅಲk , ಸತkದ ಶಪಥ �Oä ಏ� ಭಂಡúೖಯBTಂದ ¼ಳk#k Iೕ Hp?" 
ಎಂ5 �ೕ Hದ. ಅದಕkವ# ddkರTಂದ, “¼Jk Iೕ ಳZಲk; �# Iೕ Hpkಲkí Kಜsೕ . 
£ೕ ವ>7ವ ತನಕ �# ಸತk ವ#k #Oò�kೕ �ಂ5 �{ �àk . �ೖಯZk 
zJವKk½k�ಂOpk. ಉತk}¼ವ Mನk ¤ೕ ಟವ#k ®¼¤ �ಂp. ಆ5ದ}ಂದ, 
‘£ೕ ವ>7ವವe� �# ಸತkವ#k Iೕ J�kೕ �,’ ಎಂಬ ನನk �{ ¼�kಗZಲk ,” ಎಂದ. 
  
ಇ5 Öಣ¼Hk�ಂ5 ಉ?ಹರ¿. ಮನgkನZk7�pೕ  ಒಂ5; ಆದe Dk ೕ ತೃಗHX 
ಸಂಶಯ ಬ7ವ CX ಅಥ$ �ಂದಲ�ಂéPವಂ� #Oದe, ಅ5 ಸತkçರ; 
ಅಪ�ಧ »ಡ. ~ಸk>�ಗ#Pಣ$R ಒಬk  ವk¤k ಸತkವ#k #Oò�pಂದe, ಆತನ 
�{ಗJ ತನk ಆøೕ ಚ�ಗHX ಅ#Pಣ$Rರ�ೕ Ô. ಸತkವ#k #Oò�ದ�k 
ಸಂಬಂ�gದಂ� ಗಮKಸ�ೕ oದ ಮÎkಂ5 ಅಂಶsಂದe, �kಯ$ದ �ತ�kಡ�ೕ Ô. 
ಆದe �kಯ$ದದk#k #Oò�ೕ �ಂ5 Kಜವಲkದk#k �ತ�ಡಬzpಂದಲk . 
  
ಒಬk  ¤OXೕ O ತನk Èk ೕ ®ತನ#k ಮ7J �ಡÍ KಧB}gದ. ಅವ# ತನk Èk ೕ ®ತನ ಬH 
Vೕ R ಸಂಭkಮTಂದ, “Kೕ # uಟ}ಯZk ಹ{k ಲª XTk7s�ಂ5 KನX @HTಲksೕ ? 
ಇók  ಸ��ನ$R Iೕ RZk ÔH@Tk?” ಎಂದ. Èk ೕ ®ತ ಕ�R¥ಟk . ಅವನ �ರP 
ಸkಲkಮbkX ಇHದ �ೕ ], �HಯZk �ೕ à ಕಟkuರಂ;gದ. ಈ ಮúk , Ôìೕ �k�ರ 
Vರ½Vೕ ದ. ��X, ಆ ವk¤k Tನಪ@k� �X5 ಅದರZk ತನk uಟ}-Êೕ b 
ಸಂ5kಯ#k «ೕ O ಸಂÎೕ ಷಪಡÍ Mಂ5ವeದ. ಅದ#k oಣT?kಗ, ಅವನ 
ಹ¸ೕ Bukಸ ಸಂ1ಣB ಭಸk$É{; 5ೕ ದ Oಬಂ{. �kಯ$ದ ಅಸತk¤k5 
ಒಂ5 ಉ?ಹರ¿.  
  

ಅ�kಯ$ದ ಸತkವ#k #Oಯfರ5. S} ಹೃದ�ñತದ ನಂತರ ಆಸk�kಯøkಬk  
ìೕ ತ}g�Jk@kದk. ಒಂ5 Tನ ಅವನ ಮಗ ರÈk ಅಪñತದZk ಮೃತಪಟk . ಅಪñತ�k 
DÒ�ದ ವk¤k�ಬk  ಆಸk�kX �>g ಹೃದಯ nೕ RX, “ಏ�É{ ��k? Kಮk  ಮಗ 
ರÈk ಅಪñತದZk ಸ{kVೕ ದ!” ಎಂ5 Iೕ H�ೕ  ¥ಟk . ಮಗನನk ಬಹಳ$R �k ೕ @¼@kದk 
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nೕ RX ಆ ಭ�ನಕ ¼Tkಯ#k ಸ®ಸuಗZಲk . ಹೃದಯ Iೕ � 5ಬBಲ$Rದk}ಂದ 
ಅವ# ��ògejದ. �ಟk  ¼Tkಯ#k @Hgದ ವk¤kಯ ಕೃತk  çಷ¬ಹB.  
  
ಒbkನZk Iೕ J�?ದe, ಸತkವ#k #Oಯ�ೕ Ô. �ತkವಲk , #Oದ5k ಇತರ}X 
�kಯಕರ C� ®ತಕರ$Rರ�ೕ Ô. ಸಂಕಟವ«k�kವ ಸತkವ�kಗZ, ಇತರರ#k ?} 
ತ�k¼ವ �{ಗಳ�kಗZ ಆಡfರ5. 
  

11. ಸತk  C� ×ನ 
ವ7 ವk¤kಗJ ತಮk#k ಕeÙಯkÍ ಬಂದ pೕ ವøೕ ಕದ >�ನದZk ಸkಗBದತk 

ಪk�ಣ �j¼@kದk7. ಆಗವ7 ತನk 8o}�ದ ಕmkಯ#k ಕಬHಸÍ Mಂ?P@kದk 

Cವ#k ಕಂಡ7. ಅವರøkಬk , “ಓ ಸಪBs! ಕmkಯ �ೕ ] KನX ಅ#ಕಂಪsೕ  ಇಲksೕ ? 

ದಯ>½k  ಆ ಕmkಯ £ೕ ವವ#k ಉH¼,” ಎಂದ. g½kXದk �ಗ, “ನನk ಆCರವ#k 

ನKkಂದ çರ�ಡÍ KನXók  úೖಯB? Kೕ # ನರಕ�k Vೕ P,” ಎಂದವKX ~ಪ 

C¤{. ̂ ನk�R ಅವ# ನರಕ�k Vೕ ದ.  

  

ಅದ#k >ೕ Ògದ ಎರಡ�ಯವ# ಆಶkಯB�ಂ�, C>ನ ಪªವ#k �ಂಬZg, “ಕmk Kನk 

�ೖಸRBಕ$ದ ಆCರವ�k . ಖಂOತ$Rä Kೕ ನದ#k @ನkಬz5,” ಎಂದ. 

ಆ�k ೕ ಶTಂ?ಗ ಕmk , “�# {dkಗಬzpಂ5 Iೕ ಳÍ Kನ�ವ ಅ�oರ? KನX 

ಕ7¿�ೕ  ಇಲk . Kೕ # ನರಕ�ತ� ಅ#ಭ>¼,” ಎಂ5 ಅವKX ಎ5�É{. ಅವ# 

pೕ ವøೕ ಕದ >�ನTಂದ �ಳX ¥ದk. ×ನTಂTದk ರ�ಯವ# ಸkಗBವ#k 

Èೕ }ದ. 

  
ಈ ಕLಯ Kೕ @�ೕ �ಂದe, �ಲÆ�k  ×ನ$R7�5 �d��ದ¤kಂತ ]ೕ ¼.  
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12. ಸತk ದ ©ª k  ಅಂಶಗJ 
Ùkೕ ಣನ ಮರಣದ ನಂತರ ಕಣB @ರವ ಪ¦ಗಳ Èೕ �ಪ@�ದ. ಕಣB«ಂTX 
MµM^ಯZk ò�Âkರ, ನÔಲ ಮ{k ಸಹpೕ ವ #ೕ { �ಯ�ಂಡ7. 
ಅವ�Kತ�ದ ಮ{k IÊkನ «ೕ ವ#k ಅ#ಭ>gದ ò�Âkರ ಸkಲk >~kಂ@ 
ಪ¦ಯÍ òದklFÉಂದ ತನk  P'ರ�k  ®ಂT7Rದ. ;ೕ ಕರ òದk 
Mಂ5ವeÉ{. ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ, ò�Âkರನ ಬXk ಆತಂಕ�ಂಡ ಅÿBನ 
ಅವನ#k «ೕ ಡಬಯgದ. ಆದk}ಂದ ಅವ# �ಂಡವ ಪ¦ಗಳ#k ;ೕ ಮನ ಆ�ಪತkದZk 
¥½k  ಕೃಷkನ#k ò�Âkರನ P'ರ�k ಕeÙòkವಂ� �ೕ H�ಂಡ. 
  
ಕೃಷk ಮ{k ಅÿBನ ò�ÂkರKX (ರವ ಸZkಸಲÍ ಬಂ?ಗ, ಅÿBನ ಕಣBನ#k 
�ಂT7�?R ತ�kR S>gದ ò�Âkರ ಅದರ >ವರಗಳ#k @H5�ಳkÍ 
ಬಯgದ. ಕಣBನ#k �ÍkವZk dKÀk ಯಶgk�ಗZಲksಂ5 ಅÿBನ >ವ}g, 
Mಂp ಖಂOತ$Rä �Ík�?R ಪk@î �Oದ. 
  
ಅÿBನನ �{ಗಳ#k �ೕ H?ಗ ò�ÂkರKX ಬಹಳ ಅಸ��ನ$R gàk ೕ }{. 
ಅÿBನನ#k Ô}{, “ಕಣBನ#k #ೕ ZಸÍ Dಧk>ಲkp Iದ} Kೕ # ;ೕ ಮನ ಆ�ಪತk�k 
ಪ¦ಗಳ#k ¥½k  ಇZkX ಓO ಬಂT7s. ಕಣB«ಂTX Vೕ ���Tಲksಂ5 ಬಹಳ 
®ಂp�ೕ  Kೕ # Iೕ Hpkೕ  ಆದe, ರಣKೕ @ಯ#k �# �ೕ e }ೕ @ಯ]k KಧB}¼@kpk. 
ಕಣBನ#k �Ík�kೕ �ಂ5 ಭರವÈ Kೕ O, Kನk �ತ#k ಉHg�ಂOಲk . Kನk ರಥವ#k 
>ಶkಕಮB gದkಪOg?k�; ಅದರ �ೕ ] ಹ#ಮಂತನ ÊIkಯ ಒಂ5 ಧkಜ>p. KನkZk 
�ಂOೕ ವ ¥Zkp. 8k ೕ ಕೃಷk ಸkಯಂ Kನk DರÛ. ಇpಲkದರ VರdRä, ಕಣBನ 
ಭಯTಂದ Kೕ # ಇZkX ಓO ಬಂT7s. Kನk �ಂOೕ ವವ#k ಕೃಷkKX �½k¥�. ಕೃಷk 
ಅಗತk  ಕkಮ �ೖ�ಂ� ಕಣBನ#k �ಲkZ. ಇಲk$ದe, �ಂOೕ ವವ#k �ೕ �}�ದº 
��. Kೕ ನದ�k ಅನಹB. KನX �Ê��ಗ�ೕ Ô! Kನk ಪ�ಕkಮ�k �ನXೕ �! Kನk 
�ಂOೕ ವ�k ಅವ�ನ!” ಎಂ5 @ೕ ವk$R ಖಂOgದ. 
  
ò�Âkರನ Eೕ �} �ೕ H ಅÿBನನ �ೕ ಪ �ರH{. ಅವ# ತನk ಕ@kಯ#k 
Vರ�Xò@k5kದk#k «ೕ Oದ ಕೃಷk , “Kೕ �ೕ # �ಡÍ Mಂ?R7s? ಇZk �º 
sೖ}ಗಳಲk . ಖಡkವ�k ೕ � Vರ�Xಯ Vರb7s?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. ಅÿBನ, “�# 
ò�Âkರನ#k MRg¥��kೕ �. ‘Kನk �ಂOೕ ವವ#k ¥½k¥�,’ ಎಂ5 ��ದº 
Iೕ Hದe, ಖಂOತ$Rä ಅವನ#k �# �Ík�kೕ �ಂ5 �# ರಹಸk$R ಪk@î 
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�Opkೕ �. ನನk �ಂOೕ ವವ#k ಇ«kಬk}X ��ವಂ� Iೕ Jವ ಲಕ ನನk#k 
ಅವ�Kgದkಲkp, �ನದ�k ಅನಹB�ಂ5 ò�Âkರ ಪ}ಗÅgದk oರಣ, ನನk 
ಪk@îಯ#k ಈ¦ೕ }ಸÍ ò�Âkರನ#k �ಲkÍ ಈಗ Mಂ?Rpkೕ �,” ಎಂ5 
P�Rದ. 
  

ಕೃಷk , “ಅÿBನ! KನX �ನXೕ �! ಧಮBದ Kಜ ಸkºಪವ#k @Hದ �º Kೕ # 
Vರb7ವ }ೕ @ಯZk ವ@B¼�Tಲk . ಸತkವ#k �Z¼�5 ಅ@ �k ೕ ಷk. ಆ?�k , 
ಮCತk7 ಎ@k®Oದಂ� ಸತkದ ಸkºಪವ#k ¼ಲಭ$R ಗk®ಸuP�Tಲk . ಒಬk  ವk¤k 
¼ಳk#k #Oç �ಪ�k ಒಳ�ಗದ ಸಂದಭBಗHs. ಉ?ಹರ¿X, ತನk �kಣವ#k 
ಉHg�ಳkuಗZ, ತನk#k ಸಂ1ಣB >�ಶTಂದ �7�O�ಳkuಗZ, 
ಪ>dkತknಬk ರ ®ತokಗZ ¼ಳk#k Iೕ ಳಬz5. ಅದ}ಂದ ಅ�kಯವ#k  
ಎಸRದಂdಗ5. ಸತk ವ#k K?BÒಣk$R #O�ದರ ಲಕ ³ಣk ವ#k 
ಗHಸT7�5 �ತkವಲkp, �ಪ�k P}�Pವ �ಲ ಸಂದಭBಗ% ಇs,” ಎಂ5 
@HIೕ Hದ. 
  
ಕೃಷk ಆಗ @8ಕನ ಕL Iೕ Hದ. ಅ�k ೕ À >?k ವಂತ�RರTದkº @8ಕ 
ಸತkವಂತ�ಗಬಯgದk. ಸತk$T�ಂ5 Iಸ�ಂತ�Rದk. ಒಂ5 Tನ ಅವ# 
ÔH@?kಗ �ಲವ7 ಅವನ#k C5 ಓOVೕ ದ7. ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ, 
ದnೕ ¦oರ7 Pಂ�R ಅತk ಬಂ5, ಅವ7 ®ಂfZ¼@k7ವ ವk¤kಗJ ಎ]kಂ5 
�ೕ Hದ7. Kಜವ#k #Oò�5 ಅಲksಂ5 S>gದ @8ಕ, ಆ ಜನ7 Vೕ ದ 
CTಯ#k ಅವ}X ©ÊÈೕ  ¥ಟk . ಡoÉತ7 ಆ CTಯZk Mಂ5ವe5, ಕ¦X 
ಅವರ#k �ಂpೕ  ¥ಟk7. ಆಗ ತನk Kಜ#OÉಂದ @8ಕ ³ಣkವ#k ಗHಸZಲk; �ಪsೕ  
ಅವನ �uÉ�ಂ5 ಕೃಷk >ವ}gದ. ಆ ಸKksೕ ಶದZk , @8ಕ ×ನ$Rರ�ೕ ¤�kಂ5 
ಕೃಷk @Hgದ. ಪ�Bಯ$R, ಆತನ ×ನTಂದ]ೕ  ಡoÉತ}X ಆ ಜನ7 ಅತk 
C5Vೕ Rದk ¼H� g¤k ೕ �ಂ?Rದke, @8ಕ ಡoÉತರ ?} ತ�kಸಬzT{k.  
  
ò�Âkರ {ಂf «ೕ >Kಂದ ಬಳÍ@k5k ಕಣBKಂದ ಅವ�Kತ�R7ವ�ಂ5 ಕೃಷk 
ಅÿBನKX ಸkಷkಪOgದ. ತನk ವ@Éಂದ òದkವ#k KZkgದ ನಂತರí ò�Âkರನ 
�ೕ ] ಕಣB ಹ]k ನ¦gದk. ®ೕ �R ಅÿBನನ#k ಖಂOg?ಗ ò�Âkರ ^ನk�Rದk. 
ಇದಲkp, ಅÿBನKX ಕಣBನ#k �Íkವ DಮಥkB>p�ಂ5 d# @HTದk oರಣ, 
ò�Âkರ ಕ½ �{ಗHಂದ ಕಣBನ#k �Íkವಂ� ಅÿBನನ#k ಪkFೕ TಸÍ 
ಯ@kgದ. ಅÿBನKX 1ಜkÀ ಸ{k7ಷÀ ಆದ ò�Âkರನ �{ಗಳ#k 
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ಸಮಪBಕ$R ಸಮÛBಸಬz?R7�ದ}ಂದ, ಅÿBನ ಆತನ#k �Ík�5 ಮC 
ಅಪ�ಧsಂ5 ಮ{k ಅ{kನkತ ಧಮB$ದ ಅ®ಂÈಯ �ೕ ರ ಉಲkಂಘ��Tೕ �ಂ5 
ಭಗವಂತ ಕೃಷk  >ಶದಪOgದ.  
  

ಆಗ d�ೕ # �ಡ�ೕ �ಂQದ#k KಸkಂTಗk$R ©Ê¼ವಂ� ಅÿBನ ಕೃಷkನ#k 
>ನಂ@gದ. ಏ�ಂದe ಒಂp¦ ò�Âkರನ#k ಹ�k  ���5 ತ�kದe, ಮÎkಂp¦ 
ಅವ# ತನk ಪk@îಯ#k ಈ¦ೕ }ಸ�ೕ oR{k. ಆಗ ಭಗವಂತ, “ಅತk ಂತ (ರ$Kkತ 
ಮCತkನ#k ಬಹಳ$R �ಗH?ಗ, ಅವ# ಮೃತ�kಯ�Pdk�. 1ÖಹB�ದ 
�ಯಕ«ಂTX ಅ(ರವTಂದ �ತ���5, ಅವನ �kಣವ#k �Xಯp ಅವನ#k 
�Ík�ದ�k ಸ�ನsಂ5 ಅಥವBsೕ ದ åೕ �¼ತkp. ಈ ~ಸk$ಕkವನkವಲಂ¥g, 
ò�Âkರನ#k ಅವIೕ ಳ� ���ದರ ಲಕ Kನk ಪk@îಯ#k 1eೖg�. ಅದರ 
ನಂತರ, ಅವನ �ದಗಳ �ೕ ] ¥5k ಅವನ ª� �Ê¼. ಧಮBKಷk�ದ ಅವ# 
@HವH�Éಂದ »Oದವ�R Kನk#k ªF¼dk�,” ಎಂ5 Iೕ Hದ.  
  
ಕೃಷkನ ಆpೕ ಶದಂ� ಅÿBನ ò�Âkರನ#k ಅಸಭk$R KಂTಸÍ �kರಂ;gದ. 
“ಕದನರಂಗTಂದ çರ>7ವ ಇZkX ಕ5kಬಂದ Kೕ #, Kನk ರª¿X Kನk ®�ೖÂಗಳ 
ಪ�ಕkಮವ#k ಸಂ1ಣB$R ಅವಲಂ¥g7s. Kನk C� ಪ�ಕkF ಮ{k ಶ¤k~Z 
;ೕ ಮನ ನ�s ಅಜಗÖಂತರ! ಅವKX >ಲªಣ$ದ KನkZk , ನನkZkನ ತ³ k 
ಕಂ�®OಯÍ �ವ ಅಹB�ä ಇಲk . KನX GÖಟದ ವkಸನ. KKkಂ?R 
�ಜkವ#k ಕj5�ಂಡ �� @ೕ ವk ಕಷkಗಳ#k ಎ5}ಸ�ೕ oÉ{,” ಎಂದ ಅÿBನ.  
  
ತನk Kಂpಯ#k MR¼@kದkಂ�, ಅವ# ಪ~kdkಪ ಪಟk . ಮ�k ತನk ಕ@kಯ#k Vರ�Xದ. 
ಆಶkಯBTಂpೕ «ೕ  ಎಂಬಂ� ಕೃಷk , "ಈXೕ # ಸಮÈk?" ಎಂ5 �ೕ Hದ. Kಜ»k ತನX 
1ಜk�ದ ತನk ಅಣkನ >ಷಯದZk ಅಸಭk$R ವ@Bgದ d#, ತನk pೕ ಹವ#k Î¦5 
CಕÍ Mಂ?R7�?R ಅÿBನ Iೕ Hದ. 
  

ಭಗವಂತ ಅವನ#k ತ¦òdk, “Kೕ «ಂ5 sೕ j ò�Âkರನ#k �ಂpೕ ¥bkದke ಎók  
ಭಯಂಕರ$R7@k{k ಎಂ?øೕ Ê¼. ಆ ತ�kದ ಕೃತk ವ#k ತ�kಸÍ �ತk 
ಅವ«ಂTX ಅಸಭk$R �ತ�O7s. ಆದ oರಣ Kೕ �ೕ � 5ಃಖದZk MJR7s? 
ಆತk ಹ�k  �O�ಳkÍ ಬಯg7s. ಆದe �kË7 ಎಂT� ಆತk ಹ�k  
�O�Jk�Tಲk . Kೕ # Kನk �kಣವ�k ೕ  �X5�ಂಡe, ಅದ}ಂದ KನPಂéPವ 
�ಪ Kನk ಸVೕ ದರನ#k ಹ�k  �Oದke ತಗÍ@kದk �ಪ¤kಂತ IÁk; ನರಕದZk ಅ�ಧ 
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5ಃಖವ#k ಅ#ಭ>¼s. ಆತkಪkಶಂÈ ಆತkಹ�kX ಸಮ. ಆದk}ಂದ Kನk#k VಗH�ಂ� 
ಆ ಲಕ Kೕ # ಬಯgದ ಆತkಹ�kX ಒ�kದ ಕೃತkವ#k ��,” ಎಂದ. 
  

ಆಗ ಅÿBನ ಜಂಬ �Êk�ಂಡ — “��ಕವ#k ®Oದ 8ವನ#k Vರ{ಪOg, 
¥Ík�}�ಯZk ನನk ಸ�ನ �º ಇಲk . ಇOೕ  ಜಗತk#k ಅದರ K$gಗþಂTX 
�# ಒಬkಂb�R ಧk ಂಸ �ಡಬ]k . ಈ ®ಂp >>ಧ TÔkಗಳZkದk �ಜರ#k #ೕ Zg 
ಅವರ#k Kನಗ�ೕ ನರ�kR �Oದವ# ��ೕ . ಓ ò�Âkರ! �# ಈಗ @ರವ 
ಪ¦ಗಳಲkಧBವ#k �ಶ�Opkೕ �.” ತನk ಪk@îಯ#k M}5, ò�Âkರನ#k �ಂ5, 
ಆತkಹ�k  �O�Jk�ದ}ಂದ ಹ{kವ �ಪಗHಂದ ಭಗವಂತKಂದ ರÒಸಲkಟk  ಅÿBನ 
ತನk ಸVೕ ದರKX ನಮಸk}g ª� �ೕ Oದ.  
  
ò�Âkರನ#k ~ಂತ�Hgದ ಬHಕ ಅÿBನ òದklFX ಮರಳÍ gದk�ದ. “ನKk ೕ  
£ೕ ವನ KನX �kಯ$ದದk#k ���ದokR,” ಎಂ5 ಒ@k Iೕ Hದ. ಈ ಮúk , 
ಅÿBನನ Ô½$ದ Kಂpಯ#k ಈ ತನಕ ×ನ$R ಆZgದk ò�Âkರ 5ೕ ದ�ಂ�, 
d# Kೕ ಚ�ಂಬ Sವ�ಯ#k  dHದ . ಅವ# , “K�k ಲk }� {ಂf 
Îಂದeಗಳ#kಂ½�Oದ ಕ��� �#. ಮರಣದಂಡ�X �# ಅಹB. ;ೕ ಮ 
�ಜk$ಳÍ �ೕ ಗk ; ಅವ�ೕ  �ಜ�ಗZ; 5ಬBಲ�ದ �ನಲk . �# oOX 
Vರ½Vೕ P�kೕ �,” ಎಂದ. 
  
ò�Âkರ VರಡÍ ತನk CgXÉಂದ ಏJ@kದkಂ� ಕೃಷk ಅವನ oÍಗಳ#k ®O5, 
“�ಂOೕ ವವ#k ಇ«kಬk}X ��ವಂ� �7 Iೕ Hದº, ಅವರ#k �Ík�?R 
ಶಪಥ �Oದk ಅÿBನKX ತನk ಪk@îಯ#k ¼�kRಸÍ Dಧk$RರZಲk . ಆದk}ಂದ 
ನನk ಸಲIಯ �ೕ eX Kನk#k Ô}{ ಅವIೕ ಳನದ �ತ�kO, ಆ ಲಕ ತನk 
ಪk@îಯ#k o�O�ಂಡ. ��ಗJ Kನk#k ಆಶkÉgpkೕ s. Kನk#k ವಂTg, ನಮk  
ಉಲkಂಘ�ಗಳ#k ದ�Éಂದ ªF¼ವಂ� �# KನkZk �ೕ 7�kೕ �. Kೕ # ಕಣBನ 
ಮರಣವ#k ಬಯg7s. ಇಂ5 ಅವನ ಹ�k  K8kತ; lFò ಅವನ ರಕkವ#k 
ÔOòತkp,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. 
  

1@B�R ಸ��ನ�ಂಡ ò�Âkರ ಕೃಷkನ#k �ೕ ಲ�k@k ಅವKX, “ಅÿBನ ಮ{k 
�# ಮ7JVೕ Rpk� C� >ಪ{k ಮ{k 5ಃಖಗಳ DಗರದZk MJR-
Vೕ P@kpk�. Kೕ # ನಮk#k o�O7s. Kನk QTkವಂ@�ಯ Ùೕ ÅÉಂ?R �� 
¼ರÒತ$R @ೕ ರವ#k M½kವಂ� �O7s,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. 
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ಎಂT� ಸತk�k ಬದk�Rರ�ೕ oದ5k Kಜ; ಆದe ಸತksಂQದರZk ಹಲ$7 ©ª k  
ಅಂಶಗHs�ಂ5 ಮCSರತದ ಈ ಪkಸಂಗ Îೕ }¼ತkp. ಗಹನ$ದ ಸKksೕ ಶಗJ 
ಒದRಬಂ?ಗ, ಮCತkರ ವತB� ಮ{k �ಗBದಶBನಗJ ?}Tೕ ಪ$Rರ�ೕ Ô. 

13. sೕ ದಪಠನದZk  ತ³ kಗHರfರ5  

ಬಡ ಪಂOತKX ಮ5s�ಗದ Iük ಮಕkHದk7. ಅವರ ಮ5s �ಡÍ ಹಣ 

ಸಂ�T¼ವ ಉ�ಯ ಅವKX @HTರZಲk . ಆತನ Èk ೕ ®ತ«ಬk , “ಸಂRೕ ತ�ರ}X 

IÁk ಸಂSವ� gPತkp,” ಎಂದವKX Iೕ Hದ. ಅದ#k �ೕ Hದ ಪಂOತKX 

C��}�ಯ#k ಕZòವ ಹಂಬಲ zbk {. ತನk ಧk Kಯ#k ಪಳRಸÍ 

�ಯ�SkಸದZk IÁk ಸಮಯ >K�ೕ Rಸ�ೕ �ಂ5 ಕಂ��ಂಡ. C�R ತನk 

ಹHk�ì�ಂ5 ಮರದO ÔH{ C�ವ ಅSkಸ Ý7 �Oದ. ಆದe 

Vರಬಂದ5k �ೕ ವಲ ಅಪಸkರ. 

  

ಆ ®ಂp ಸಂRೕ ತ�ರ�Rದk lತÆಂ5 ಅpೕ  ಮರವ#k ಆಶkÉg�ಂO{k. ಪಂOತ 

ಸಂRೕ ತವ#k �] ��@k7�ದ#k ಸ®ಸuಗp ಅವKX, “�# ಸಂRೕ ತ @Hದ 

pವk . ಈ ಮರ ನನk ಮ�. Kನk ಅಪಸkರTಂ?R ನನRZk ಉHಯಲDಧk$Rp. �ೕ e¦ 

Vೕ P,” ಎಂT{. ಪಂOತ, “��ೕ � Vೕ ಗ�ೕ Ô? ಹಣ ಸಂ�ದ��R ಉತkಟ 

ಅSkಸTಂದ ಸಂRೕ ತ�ರ�ಗಬಯg7s. ನನk ಆ ಅSkಸokR ಈ ಸkಳವ#k ಆ}gpkೕ �,” 

ಎಂ5ತk}gದ. 
  

ಅದ�k lತ, “KನX �ೕ oದ ಹಣವ#k ಪ¦òವ ಉ�ಯವ#k Iೕ H���kೕ �. �# 
�ಜÔ�}ಯ#k  VÔk �kೕ � . ಅವಳ Ê¤�k�R �ಜ ತನk  sೖ ದk ರ#k 
ಬರ�O�Jkdk�. ಆ?�k  ಅವ7 ಅವಳ#k PಣಪOಸÍ Dಧk$P�Tಲk . 
Kೕ # �ಜನ#k  oಣÍ ಅ#ಮ@ಯ#k  ಪ¦5 , �ಜನ ಬH Vೕ R , 
�ಜÔ�}ಯ#k lತ ಆವ}gp�ಂ5 ಮ{k Kೕ ನದ#k ಉikಟ� �O ಅವಳ#k 
PಣಪOಸಬzpಂ5 @H¼. �ಜನ ಅ#ಮ@ ಪ¦5 �ಜÔ�}ಯ ಬH Vೕ R 
Kೕ Kೕ ಗ C�@k7ವಂ� ಅZk C�. Kನk 0ೕ ರ$ದ Cಡ#k ಸ®ಸuಗದ �# ಆ 
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ªಣsೕ  �ಜÔ�}ಯ#k ¥½k¥��kೕ �. ಅವJ ¼�}¼dkj. �ಜ KನX IÊkನ 
ಬz�ನವ#k  ��dk�. ಆ�ೕ ] Kೕ KZk ಮ�k ಸಂRೕ ತವ#k  �Íkವ 
ಅಗತk>7�Tಲk ,” ಎಂT{. 
  

ಅದ�k�k lತದ �ೕ ಜ�ಯ#k ಯಶgk�R ನ¦gದ. ಪ}¬ಮ$R ಒಂp¦ 
ಅವ# ತನk Iükಮಕkಳ ಮ5sX Dಕók  ಹಣವ#k ಗHg�ಂO5?ದe, 
ಮÎkಂp¦ lತ ಮರದZk K�ಳ$R ಬ5ಕÍ Dಧk$É{. ಕLಯZk ಕಂಡಂ� 
ಸಂRೕ ತವನk}ತ lತ ಆ ಬಡವನ ಅಪಸkರವ#k Iೕ X ಸ®ಸuರTÎkೕ , ಅಂ��ೕ  ತಮk  
ಉಪgk@ಯZk ಪ>ತk sೕ ದಮಂತkಗಳ#k ��ದº ತ�kR ಪ+g?ಗ, sೕ ದವನk}ತ  
>?kಂಸ7 ಕg>g ಪ�dke.  
  
ಕLಯZk >ವ}gದಂ� �ಟk  �ಯನTಂದ ಎಂ?ದº uಭವ#k ಪ¦ಯಬz?ದº, 
sೕ ದವ#k ತ�kR ಪ+¼�ದ}ಂದ CX ಪ+¼ವವKX ಅK$ಯB$R �ಪ 
ಅಂ½ತkp. ಅªರಗಳukಗZ ಸkರಗಳukಗZ ತ�kಲkದಂ� sೕ ದವ#k ಸ}�R ಕZಯÍ 
ಮ{k ಪ+ಸÍ oಳ£ ವ®ಸ�ೕ Ô. ಸಂRೕ ತವ#k ಕZಯ�ೕ �ಂಬ Kಯಮ>ಲk; ಆದe 
sೕ ?ಧkಯನ�k ಅಹB�ದವ# P7M5ೕ ನ sೕ ದಮಂತkಗಳ#k ಕZ{ ಅ�ಗಳ#k 
ಸ}�R Ùೕ ಷ>ಲkp ಪ+¼�5 ಕ'kಯ$Rp. ತKk ೕ  ಕತBವkವ#k 1eೖ¼ವ 
ಲಕ ಪ+¼ವವ# ³ಣkವ#k ಸಂ�T¼dk�; ಅದ#k KಲBÒgದe ಅವ# �ಪ�k 
P}�Pdk�. 
  

14. sೕ ದಮಂತkಗಳ ಶ¤k 
ಒ�k  Sರತದ IÊkನ ಜನ7 ಅ�ೕ ಕ �ಪ ಕೃತkಗಳ#k �O ನರಕ�k Vೕ P@kದk7. 
ಸC#l@Éಂದ ಈಶkರ ಪ>ತk 8k ೕ 7ದk ಮಂತkವ#k ಉಪpೕ 8g ಎಲkº ನರಕದ 
Êತk®ಂÈಗHಂದ ��ಗÍ ಅ#� �O�ಟk . ಎಲkº ಪ>ತk ನTಗಳZk Dkನ �O 
8ವನ#k 1£ಸÍ �kರಂ;gದ7. 
  
ಆಗ D>«¦ಯ ಯಮKX Êಂ� zbk{. “ಈ TನಗಳZk �º ನರಕ�k ಬ7@kಲk . 
ಆಳÍ �º ಇಲkದ ನರಕದZk ��ಂಥ �ಜ?” ಎಂ5 >ãTgದ. ಬkಹkpೕ ವನ ಬHX 
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Vೕ R, “ನನX ಪkÚಗjೕ  ಇಲk . ಆದk}ಂದ �# Kವೃತk�ಗಬಯ¼�kೕ �,” ಎಂದ}� 
�O�ಂಡ. ಭಗವಂತ ಬkಹk , “ಜನ7 8k ೕ 7ದk ಜಪ ��dke ಮ{k ಆ ಲಕ Kನk 
®OತTಂದ ತ�kg�JkdkeಂQ5 ಸತk . ಆದe Êಂ@ಸ�ೕ ಡ. ಅಶkpk (ಅಪನಂ¥�) ಮ{k 
5�ೕ Bಧ (×ಢk) ಎಂ¥ೕ  ಎರ� çತರ#k KನX �ೕ ��kೕ �. ಇ�ಗಳ oರಣ, 
8k ೕ 7ದk ಪಠಣ Iೕ Hದók  ಪkSವ~Zಯಲksಂ5 ಜನ S>¼dke. ಆದk}ಂದ, 
ಅವರದ#k ಸ}�R ಪ+¼�Tಲk . ಅವ7 �ಪMಕk7 ಆಗuರeಂQ5 ಅದ}ಂದ 
ಸkಷk$Pತkp,” ಎಂQ?R ಆ~kಸ� Kೕ Oದ.  
  

sೕ ದಮಂತkವ#k �ೕ ವಲ ಜ�gದe Dಲpಂ5 ಈ ಕLÉಂದ @Hಯಬz5. ಶkpk ಮ{k 

ಸ}�ದ ಮ«ೕ Sವ »ಡ ಅಗತk . ಇ�ಗHದke ಪ+¼ವವKX sೕ ದಪಠನದ 1ಣB 

ಫಲ ಲ;¼ತkp.  
  

15. Äೕ ಷಕ7 ಮ{k ಮಕkJ 

ಒಂç}ನZk M?kದ ಮPÆಂT{k. ಅದ#k Iತkವ7 ಬಡವ�Rದk7. ಮಕkHಲkದ 

8k ೕ ಮಂತ ದಂಪ@ಗJ ಅವರ ಹ@kರದZk $g¼@kದk7. ಅವ7 ಆ ಮP>ನ Äೕ ಷಕರ ಬH 

ಬಂ5, “ದಯ>½k  Kಮk  ಮPವ#k ದ{k ಪ¦ಯÍ ನಮX ಒ�kXಯ#k �O,” ಎಂ5 

>ನಂ@gದ7. Iತk dÉ ®ಂಜ}ದJ. ಆ?�k , ತಂp, “�� ಬಡವ7. ನಮk  ಕಂದKX 

ಒjkಯ ಆCರ, ಬàk , 7ಲಭkಗಳ#k Kೕ ಡÍ ನFk ಂ?ಗ5. ಎãkದº ನಮk  »¼ 

ಹ@kರದ ಮ�ಯ]kೕ  ಇ7dk�; ಆದk}ಂದ �ವವನ#k ಪk@Tನ «ೕ �ತkZರಬz5. ದ{k 

���5 ಮP>X ಒH{,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. dÉಯ ಕರJ ಒ]k�ಂ{; ಆದº ಆ� 

ಒ�kದJ. 
  

ಮP>X ತನk Vಸ ಮ�ಯZk ಎಲk ¼ಖ-7ಲಭkಗಳ#k Kೕ ಡuÉ{. ಆದe ಸಮಯ 
ಕjದಂ�, ಅದ#k «ೕ ಡÍ ಮP>ನ Äೕ ಷಕ7 ಬ7�ದ#k 8k ೕ ಮಂತ ದಂಪ@ಗJ 
K�ೕ �gದ7. dÉ $kÔಲ�ಂ� Dಕók  ಕÅkೕ }ಟkJ. ಆದe ನತದೃಷk�ದ ಆ� 
ತನX d�ೕ  ಸ��ನ Iೕ H�Jk�ದ#k ¥½k  �ೕ eೕ # �ಡಬzT{k? ಒಂ5 Tನ, 
8k ೕ ಮಂತನ ಆJ ಅವHX Iೕ Hದ — “ಮP>X gO�Tkp. �º ಅದರ ಹ@kರ 
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Vೕ ಗÍ gದk}ಲk .” “ಅ�k ೕ , ನನk ಕಂದ!” ಎಂದJತk dÉ 8k ೕ ಮಂತ ಮ#ಷkನ ಮ�X 
�>g, ತನk ಮಗನ#k ಎ@k�ಂಡJ. 
  

ತನk ಮP>ನ �ೕ Zನ Iತk dÉò �k ೕ @ ಅ@ಗಹನ ಮ{k �{k�Oಲkpkಂ5 ಈ 
ಕLÉಂದ @Hಯಬz5. Äೕ ಷಕ7 ತಮk  ಮಕkಳ ಒH@�R ಶkF¼dke. ತಮk  ಮಕkಳ 
ಸÍ$R ಅp ķ ೕ  «ೕ �ಗಳ#k ಮ{k ಅ�#»ಲ�ಗಳ#k ಸ®¼dke. ಆದk}ಂದ, 
“dÉಯ#k pೕ ವರಂ� 1£¼. ತಂpಯ#k pೕ ವರಂ� (ರ>¼,” ಎಂ5 sೕ ದಗJ 
D7�ದರZk ಆಶkಯBsೕ #? ತಂpRಂತ ಹ{k ಪ½k  IÁk 1ಜk  dÉ ಎಂ5 ಮ# 
Iೕ Jdke. ಅpೕ �ೕ  ಇರZ, ತನk Iತk ತಂpdÉಗಳZk �}� ತKkಂದ @ೕ }ಸuಗದ 
ಕೃತË�ಯ ಋಣ. ಅವರ ಬXk ಕೃತಘk�Rದke, d# ��pೕ  �kಯ8kತk>ಲkದ 
;ೕ ಕರ$ದ �ಪವ�kಸPdk�. 
  
Iತkವರ >ಷಯದZk ಮಗ�ದವನ ಕತBವk ಗಳ#k ~ಸkಗJ @H¼ತks. ಅವ7 
£ೕ ವಂತ$R7$ಗ ಅವ# ಅವ}X >úೕ ಯ�Rರ�ೕ Ô. ಅವ7 @ೕ }�ಂಡ ಬHಕ, 
ಪk@ವಷB ~kದkವ#k �ಡ�ೕ Ô. ಒ�k�ದº ಗ�ಯZk ~kದkವ#k ���5 
~kಘKೕ ಯsಂ5 ಪ}ಗÅಸuRp. 
  
�k�ಂತರದZk $ಸ$Rದk ತನk ಬಂÌ>X ಸkಲk ಹಣವ#k ಕJ®ಸÍ ಒಬk  ಬಯgದ. 
ಅಂì ಕHೕ }X Vೕ R ಅZk ಮK�ಡB}ನ ಪತkವ#k ಭ@B �O, ತನk ಬಂÌ>X 
ರ$KಸÍ ಬಯgದ tತkದ ಹಣÙಂTX ಸಂಬಂಧಪಟk  @ಂಟ}ನZk ಸZkgದ. ಆ 
5�k ಅಂì ಕHೕ }ಯZk ಉH5�ಂO{k; ಆದe ಅದ�k ಸಮ�ದ ಹಣವ#k ಅವನ 
ಸಂಬಂ�ಕ}X ತÍ�ಸuÉ{.  
  
ಅಂ��ೕ , ನಂ¥�Éಟk  ಒಬk  ವk¤k ಕkಮಬದk$R KವB®gದ ~kದkದZk ದತk�O5k 
�ರ#kpkೕ 8gpkೕ  ಆದº, ಅವ7 �ತೃøೕ ಕದZkರZ ಅಥ$ ³ನಃ lFಯZk 
zbk ಬಂTರZ, ಅವನ ಆ ಸಮಪB¿ ಅವ}X ಉಪòಕk$ದ ºಪದZk 
pೖವಶ¤kÉಂ?R ತಲ³ತkp. ~kದkಕಮBTಂದ ಕತೃB>� uಭ�ಂ½; ಏ�ಂದe ಅವ# 
IÁk ³ಣk  ಮ{k �ತೃಗಳ ಆ8ೕ $Bದವ#k ಪ¦òdk�. ಅವ# ~kದkವ#k 
�ಡTದke, ತನk ~ಸk>®ತ ಕತBವkವ#k ¥ಟk  ತ�kತಸk�R �ಪ�k P}�Pdk�. 
  

�ಲಕ7 ತಮk  �ZX ತಮk  ಮಕkಳZk ಒjkಯ ಅSkಸ ಮ{k ಸ?iರವ#k  
�ೖ�OಸÍ ಪkಯ@kಸ�ೕ Ô. ಐ5 ವಷB {ಂQವ ತನಕ MTkKಂದ ಮPವ#k  
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uZಸ�ೕ �ಂ5 ಅವ}X ಧಮBಗkಂಥಗJ ©Ê¼ತks. ನಂತರ, ಮಕkJ 16�ೕ  
ವಯಸk#k  ತಲ³ವವeX, ಅವ7 ಕ½k Kék R 8ಸk#k  Ö}�Hಸ�ೕ Ô. ಅ?ದ 
�ೕ ], ಅವ7 ತಮk  ಮಕkಳ#k  ಬz�ೕ ಕ Èk ೕ ®ತರಂ� «ೕ O�ಳk�ೕ Ô. 
  

16. ಕೃತË� 
8k ೕ ಮಂತ ಉದkF�ಬkನ >7ದk ವಂಚ�ಯ ಮ{k KಲBª kTಂ?R ತನk �ೖ�ಳRನವ}X 
�ಯವ#kಂ½�Oದ ¤kFನI tಕದk� ý��?R ಒಬk  ವk¤k �ದ}� �ಟk . 
8k ೕ ಮಂತ ತಲkಣ�ಂ� oÀ# @Hದ ತನk Èk ೕ ®ತ«ಂTX ತನk ಸಮÈkಯ#k ಆಳ$R 
ಚÊBgದ. Ùಡk ÎಂದeಯZk g¤k�ಂO7�?R Èk ೕ ®ತ ಅವKX Iೕ Hದ. ಪk@Âkತ 
ವ¤ೕ ಲರ#k ತಡ �ಡp ÎಡRg�ಳkÍ ಸಲI Kೕ ��ದರ Õ�X, ಅಂಥ 
ವ¤ೕ ಲnಬkರ Iಸರ#k ಸಹ ©Êgದ. 8k ೕ ಮಂತ ತªಣsೕ  ಆ ವ¤ೕ ಲ}X ಕe�O 
ಅವನ#k õೕ b�ಗÍ ಸಮಯ �ೕ }ದ. �ೕ uR ತನk ಸಮÈkಯ#k ಸಂÒಪk$R 
@Hgದ. ವ¤ೕ ಲ7 d� ಒಂpರ� TನಗಳZk >~kಂ@oಲ >Cರ�k �ರJ@kದk oರಣ, 
ಆ ವoಲತk#k ವ®g�Jkವ gk@ಯZkಲksಂ5 Iೕ Hದ7. 8k ೕ ಮಂತ ಕಳಕHÉಂದ 
�ೕ H�ಂಡº ವ¤ೕ ಲ7 ತಮk  KÍ>Kಂದ ಕದಲZಲk . 
  
ಆ ಸಂÚ, ವ¤ೕ ಲ7 ತಮk  ಮ�ಯ fRಲZk oò@k7ವ 8k ೕ ಮಂತನ#k ಕಂ� 
ಆಶkಯBಪಟk7. ಸಂSವk  ಕÒ�ರ ಅpók  teÉಟk�ಂದe, ವ¤ೕ ಲ7 ಕ¦X ಅವKX, 
“�j �HXk ಪkಕರಣದ >ವರಗಳ#k ನನk ಕHೕ }X ಕJ®g. �# oಗದ-ಪತkಗಳ#k 
ಪ}8ೕ Zg ನಂತರ KಮX ವoಲತk#k ವ®¼ವ ಅಥ$ ವ®ಸT7ವ ಬXk ನನk 
K�Bರವ#k çರ$Åಯ ಲಕ @H¼�kೕ �,” ಎಂ5 @Hgದ7. ಮ7Tನ �HXk 
ವ¤ೕ ಲ7 ತಮk  ಕHೕ }X Vೕ ?ಗ, ಅZk >?kR 8k ೕ ಮಂತ�ೕ  Cಜ}5kದ#k ಕಂಡ7. 
ಸಮÈkಯ >ವರಗಳ#k �ೕ H ಸಂಬಂ�ತ ?ಖ]ಗಳ#k ಓTದ ನಂತರ ವ¤ೕ ಲ7, “Kಮk  
ಪª ಅ@ 5ಬBಲ$Rp. Kಮk#k �7�ಡÍ ಬಹಳ 1ವBgದk� ಮ{k ಅಧkಯನ 
ಅK$ಯB. ಆದe ನನRೕ ಗ IÁk ಸಮಯ>ಲk; �j ಪk$ಸದ �ೕ ಜ�Ép. 
ಆದk}ಂದ Kೕ � �ೕ e ವ¤ೕ ಲರ#k ಸಂಪ¤B¼ವಂ� �# ©Ê¼�kೕ �,” ಎಂ5 
Iೕ Hದ7. “ದಯ>½k  ನನk �ೖ¥ಡ�ೕ O,” ಎಂ5 8k ೕ ಮಂತ �ೕ O�ಂಡ. “>;ೕ ಷಣ 
�ಮನ ಬH ಸCಯokR ಬಂದಂ� �# KಮkZkX ಬಂTpkೕ �. �# Kಮk#k 
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ನಂ¥pkೕ �. ದಯ>½k  ನನk#k K�È�Hಸ�ೕ O. ಪkಕರಣ�k ಸಂಬಂ�gದಂ� Kಮk  
ÝಲkಗJ ಮ{k ಇತರ sಚkಗJ ಏ�ೕ  ಇರZ, �# �ವ@ಸÍ gದkKpkೕ �. ಹಣದ 
Êಂ�Éಲk ,” ಎಂ5 8k ೕ ಮಂತ teVಕk . ಆತನ ಎರ��ೕ �½k  ವ¤ೕ ಲ7 ತಮk  
ಪk$ಸವ#k ರ5k�Hg ಆ ವoಲತk#k �X5�ಳkÍ KಧB}gದ7. 
  

8ೕ ಘkದ]kೕ  8k ೕ ಮಂತನ >7ದk ದಸkR} ಆpೕ ಶ VರOಸuÉ{. ತªಣ ತನk ವ¤ೕ ಲ}X 
ಕe�O ¥¤k ಅJತk, “ನನX ಸCಯ �O! Èeಮ�ಯZk �ೕ ವಲ 24 ಗಂàಗಳ oಲ 
ಕjಯ�ೕ oದe �# 5ಃಖTಂದ �kಣವ�k ೕ  ¥bk¥��kೕ �,” ಎಂ5 ÎದZದ. 
J�BT ಪªದ ಕ¦Éಂದ ತನk ¥�ಗ¦ಯ >7ದk ಮಂOಸuದ $ದಗಳ#k 
ಸಮಪBಕ$R ಖಂOg ವ¤ೕ ಲ7 �k ��ೕ ಶ}X ÖFೕ # Kೕ �ವಂ� 
ಮನÆZgದ7. ¥�ಗ¦�ದ ನಂತರ, ವ¤ೕ ಲರ ಪk@$ದ ಪkಬಲ$R�kಂ5 
8k ೕ ಮಂತನ Èk ೕ ®ತ ಅವKX Iೕ Hದ. ಆದº, 8k ೕ ಮಂತ Dಕók  ಕೃತË�R7�ದರ 
ಬದuR, “ಬzಶಃ ನನk#k ÖFೕ Kನ �ೕ ] ¥O¼�5 ಎãkದº ವ¤ೕ ಲ}X 
ಸರಳ$R ಇTkರ�ೕ Ô,” ಎಂ5¥ಟk .  
  
�k�ಲಯದZk Mಖk  ಪkಕರಣ 8ೕ ಘkದ]kೕ  >iರ¿X ಬಂT{. ವ¤ೕ ಲ7 
ಪk@$ದವ#k ಅtೕ ಘ$R ನ¦gದ7. ಇದಲkp, J�BT ಪª�k  @Hಯದ 
oರಣಗHಂದ, ಅವರ Mಖk  DÒ ÄZೕ ಸ}X �ಟk  Iೕ H�ಯ#k ®ಂ�X5�ಂಡ7. 
ಆದk}ಂದ 8k ೕ ಮಂತನ#k >uÈ�HಸuÉ{. ಅವ# ತನk ವ¤ೕ ಲ}X oéiರದ 
ಕೃತË� ಸZkg ಹ¸ೕ BukಸTಂದ {ಂ¥ �eದ. ಅಂ5 ಸಂÚ ತನk ಮ�ಯZk 
>~kಂ@ಯZk?kಗ ಬಂದ çರ$Å ಕeX ಉತk}gದ ಅವನ ಆJ, ವ¤ೕ ಲ7 
ಯಜ�ನ«ಂTX �ತ�ಡಬಯ¼@k7ವeಂ5 @Hgದ. ಆದe 8k ೕ ಮಂತ d# 
VರX Vೕ Rದk�ಂ5 ಉತk}ಸÍ Èೕ ವಕKX Iೕ Hದ. 8k ೕ ಮಂತ ಮ�X ಬಂದ ಬHಕ ತನX 
ಕe �ಡ�ೕ oR ವ¤ೕ ಲ7 ಸಂpೕ ಶವ#k �ಟk7. 8k ೕ ಮಂತ ಅದರ ಬXk �ವ 
ಆಸ¤kಯÀk ವ®ಸZಲk . ಬದuR, ಮ7Tನ ಒಂ5 @ಂಗಳ ¼Tೕ ಘB >�ಮ ರÚX 
�ರHದ. 
  

ರÚÉಂದ ®ಂT7R?ಗ ವ¤ೕ ಲ}ಂದ Ýಲkಪತk  ಅವನZkX ತಲ�{k. ತನk 
oಯBದ8Bಯ#k ಬರ�O�ಂ�, ವ¤ೕ ಲರ#k õೕ b�R Iೕ �ದº Ýಲkವ#k 
Dಧk$ದók  ಕO� �OಸÍ ಅವನ�kpೕ 8gದ. oಯBದ8B Iೕ Hದಂ� �Oದ. 
ಅವನ Ko8ಯ#k ಕಂ� ಅಸಹk�ಂಡ ವ¤ೕ ಲ7, “ನನಗವರ >ಷಯದZk 
ÿPmkòಂéRp. ಅವರ ವoಲತk�k ೕ  ಎಂT� �X5�ಳkfರT{k. ಇಷk>ದkók  
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�ವ@ಸZ ಅಥ$ ಏನÀk �ಡpä Vೕ ಗZ,” ಎಂದ7. ಆಗ 8k ೕ ಮಂತ d# 
�ವ@ಸ�ೕ ¤ದk tತkದ �ೕ ಕಡ 50 ರók  �ತk �ಟk . 
  

ಅವKX ವ¤ೕ ಲರ#k 8Ðರ¼ �Oದk ಅವನ Èk ೕ ®ತ, “ಈ tದÍ Kೕ # ಅವರ 
ಮ�fRÍ ಮ{k ಕìೕ } ಅ]5 KನX ಸCಯ ��ವಂ� �ೕ O�ಂ¦. >;ೕ ಷಣ 
�ಮನZkX ಆಶkಯವ#k  �ೕ } ಬಂTದkಂ� Kೕ # �ರ>�R ಅವರ ಬH 
ಬಂT7�?Rä Iೕ Hpk. ಆದº ಈ ಪkಕರಣದZk ¥�ಗ¦�ದ ನಂತರ, Kೕ # 
ಅವರ#k oಣÍ Vೕ ಗT5k �ತkವಲkp, ಅವರ çರ$Å ಕeಯ#k ಸಹ ತ�kgp. 
ಹಣ� ��pೕ  �ನದಂಡವಲk ಎಂ5 Kೕ # tದZX Iೕ Hpk. ಈಗ KನX Mbkದ 
Ýಲkಪತkದ ಪkoರ D�ರಣ Ýಲkವ#k ಸಹ �ವ@ಸÍ Kೕ # gದkKಲk . Kನk ಬXk KನX 
�Ê� ಆP�Tಲksೕ #?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. 8k ೕ ಮಂತ# ಉ?gೕ ನ$R, “ನನX 
�Ê�ಪಡ-�ೕ oದ5k ಏÀ ಇಲk . $ಸkವ$R ನನk >7ದkದ tಕದk�kಯZk 
ಅ�k ೕ À ಬಲ>ರZಲk . ವ¤ೕ ಲರ �ತk ಅಲk$R{k. ಆದk}ಂದ �# ಅವ}Xೕ � 
ಅ ķ ಂ5 ಹಣ �ವ@ಸ�ೕ Ô? ಪk¼kತ ಈ ಪkಕರಣದZk >;ೕ ಷಣ ಮ{k �ಮನ#k 
ಉ]kೕ ^ಸ�ೕ ಡ; ಈ ವ¤ೕ ಲ}X >ಲªಣ$R �ಮ >;ೕ ಷಣನ#k ರÒgದk�k Ýಲk 
�ೕ ಳZಲk . ಹಣದ �ೕ Zನ �k ೕ @Éಂ?R ಈ ವ¤ೕ ಲ7 ತಮk  ರÚಯ#k ರ5kಪOg ನನk 
ವoಲತk#k �ೖ X@k�ಂಡ7. ಅವ7 ನನX ��pೕ  ಉಪoರ �Oಲk ,” 
ಎಂ5ತk}gದ.  
  
ಈ �Lಯ 8k ೕ ಮಂತ ತನk ವ¤ೕ ಲರ >ಷಯದZk ನ¦5�ಂಡಂ� pೕ ವರ ಬXkä 
ವ@B¼ವವ}?ke. 
  
ಒ�k  ಹHkಗ«ಬk  zZಯ ಗಜB�ಯ#k �ೕ Jತk]ೕ  ತನk ಹHkÉಂದ ಸkಲk çರದZkದk 
ಒಂ5 dj ಮರದ �ೕ ukಗ�k ಏ}ದk. ಸkಲk ಸಮಯದZk zZ ಮರದ QಡದವeX 
ಬಂ5 ಅZk ÔH{ �ೕ ಲ�k  «ೕ �@k7�ದ#k ಕಂಡ. ಮರದ �ೕ ] ಬಹಳ 
Mÿಗರಪ�@kದk ಅವKX ಅ]k IÁk oಲ ಉHTರÍ Dಧk>ಲksಂ5 ಅ}$É{. 
C�R zZಯ#k ಓO¼ವ ಪkಯತkದZk ಅವ# ತನk �ೖ ¥ೕ g �ದ7 »P C¤ದ. 
ಅದ�k  ಪk@�R zZ P�Ég{. 
  

�kಣ�k Iದ}, ತನk ಇಷkpೕ ವ� �}ಯಮkನ#k Ô}{, “ಓ d�! �# ಈ 
ಅ�ಯTಂದ mbkಲkp ಮ�X ¼ರÒತ$R ತಲ�ದe, �# Kನ�ಂ5 �ೕ � ಬZ 
���kೕ �,” ಎಂ5 ಹರ�Vತk. ಇ?ದ ಬHಕ, zZ ಅZkಂp5k K�ನ$R ಅವKಂದ 
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çರ Vೕ P�ದ#k «ೕ Oದ. ಸkಲk úೖಯB dH {¼ �ಳRHದ. ಅವ# ಮ�k �ಳX 
«ೕ O?ಗ zZ çರದZk ಮತkók  çರ DP@k7�ದ#k ಕಂ��ಂಡ. ಅವನ 
Iದ}� ಇÀk ಕO��É{. ಆಗ, “ಬZX �ೕ � ಖ}ೕ TಸÍ ನನX À�7 
º�Éಗಳ sಚk$P�k. pೕ >X ಆ�ಗಳ#k �ತkವಲk �ೕ HಗಳÀk ಬZ��dke. 
�ೕ H �ೕ �Rಂತ ಬಹಳ ಅಗk. C�R �# �ೕ H�ಂದ�k ೕ � ಬZ�ಡfರ5?” 
ಎಂದಂ5�ಂಡ. ಆದk}ಂದ, �ನgಕ$R pೕ >X, “�# KನX �ೕ �ಯ ಬದÍ 
�ೕ Hಯ#k ಅ�B¼�kೕ �,” ಎಂ5 ¥ನk>g�ಂಡ. ನಂತರ ಅವ# ಮತkók  
�ಳRHಯÎಡRದ. 

ಅವ# ಅಧB¤kಂತ IÁk ಇH5 ¼ತkMತk «ೕ O?ಗ zZ ಎ¹k ಕಂ�ಬರZಲk . 
ಅವನ ಭಯ ಇನkók  ಕO��É{. ಆಗವ#, “ಒಂ5 �ೕ H »ಡ 5f}�Rp. 
C�R �ೕ Hಯ�k ೕ  �ತkದ ಮÎkಂ5 �kÅಯ#k ��ೕ � ಬZ �ಡfರ5?” 
ಎಂ5 �ೕ Êgದ. ಅದರ ಫಲ$R, ಅವ# Iಗkಣವ#k ಬZ ���?R 
�ರಮkKX @Hgದ. 8ೕ ಘkದ]kೕ  �ಲ�k oZಟk . ¼ತk¹ «ೕ O?ಗ zZ ಎZkä 
ಇಲksಂ5 ಕಂ��ಂಡ. 
  
ಅವ#, “Iಗkಣವ#k ®O5 �ಲkÍ ನನXೕ À ಖiBಗ5 ಎಂQ5 Kಜ. ಆ?�k  
ಅದ#k ®Oò�5 ಕಷk . �ರಮk  ನನk �kಣವ#k ಉHg?kj. ಅದ�k ಪk@�R ನನk 
�kಥB�ಯನk#ಸ}g �# �ರಮkKX ಒಂ5 �kÅಯ#k ಅ�Bಸ�ೕ Ô. �# 
Iಗkಣವ�k ೕ  ಬZ�ಡ�ೕ ಕಂ@ಲk; ��pೕ  �kÅ�ದº ಆTೕ {,” ಎಂ5 
�ೕ Êgದ. ®ೕ X @ೕ �Bನ�k ಬಂದ ಅವ#, ಅZk �ಲದ �ೕ Zದk ಒಂ5 ಸಣk ಏOಯ#k 
®O5 ಅದ#k �Rkದ. �ರಮkನ ಹರ� ಈ¦ೕ }gpkೕ �ಂ5 ತೃಪk�R, d# �Oದ 
ಕೃತkTಂದ ಅಂ��ೕ  ¼ರÒತ�Rದk}ಂದ Dಕók  ಸಂÎೕ ಷಪ½k  ಮ� Èೕ }ದ. 
  

ಮ#ಷk  ಕಷkದZk?kಗ D�ನk$R ಅನk  ಜನರ ಅಥ$ pೖವದ ಸCಯವ#k 
�ೕ 7dk�. ತನk ಸಮÈk  Kೕ Rದ ಬHಕ �ರ$ದವರ#k KಲBÒ¼ವ ಅಥ$ 
ಮeò�5 ತ�kದ ಪkವೃ@k; ಅದ#k Vೕ ಗuOಸ�ೕ Ô. ಕೃತಘk� ��pೕ  
�kಯ8kತk>ಲkದ �ಪ. Kಜ$ದ ಭಕkನ ಮನ¼k ಎಂT� — ಅಂದe, ಎಲkí ತನX 
ಉತkಮ$R�ೕ  ಇರZ ಅಥ$ d# @ೕ ವk ಕಷkದ]kೕ  ಇರZ — pೕ ವರ �ೕ ] 
�ೕ ಂTk ೕ ಕೃತ$R7ತkp. SಗವತದZk Iೕ Hದಂ�, ಕೃಷkನ#k Ô}{ Ôಂ@, “ಓ ಜಗ5k7s! 
ನಮk  �ZX ಎಂT� >ಪ{k ಇರZ; ಏ�ಂದe Kೕ # ನಮk  ಸCಯ�k ಬಂ?ಗ, 
ಸಂDರವ#k Vೕ ಗuO¼ವ Kನk ದಶBನವ#k �� ಪ¦ò�kೕ s,” ಎಂ5 
�kÛB¼ವ ಮಟk�k Mಂ?ದJ. ��ಯಣದZk , “ತನk ಆತkಸಂಯಮTಂ?R 



66 @HIೕ Jವ  Kೕ @ಕLಗJ

�ಮ# ತನXಸRದ À7 ಅಪoರಗಳ#k ಸಹ �ನ�g�Jk�Tಲk; ಬದZX ತನX 
�Oದ ಒಂpೕ  ಒಂ5 ಉಪoರTಂದ]ೕ  ತೃಪk�Pdk�,” ಎಂ5 Iೕ ಳuRp. 
  

17. ಪnೕ ಪoರ 

ಮC>ók �ೖವಲk  gk@ಯZk �]gದk. ಇOೕ  ಪkಪಂಚದ]kೕ  ಅತk ಂತ Sರ$ದ ಅಥ$ 
ಅ{kತkಷk$ದ ವ¼k ��pಂ5 @Hಯø�k  Mಂ?ದ. ಅದರಂ� dkgನ ಒಂ5 
ತàkಯZk d# �]gದk tೕ ªವKkಟk . ಇ«kಂ5 ತàkಯZk ಸೃÂkಯ >;ನk ವ¼kಗಳ#k 
ಒಂ?ದ�ೕ øಂದ#k ಇ�ತk ಬಂದ; ಅದರ �ೕ ] ಸkಗB, ಇತರ øೕ ಕಗJ, ಸಂಪ{k 
ಇdkTಗಳ#k ಇಟk . ಅವ# ಆ ತàkಯZk ಏನKkಟkº, �ೖವಲkದ ತàk  �ಳXೕ  ಉHT{k. 
ಅ5 �ೕ ]ೕ 7ವ ��pೕ  ಲªಣಗJ ಕಂ�ಬರZಲk . ಭಗವಂತ�ಗ, “ಇpೕ #! 
�ೖವಲkವ#k ಸ}çP�?�ç ಇಲksೕ ?” ಎಂ5 �ೕ Êgದ. ��ಯ?R 
‘ಪnೕ ಪoರ’sಂಬ ವ¼kವ#k ತಕkOಯZk C¤ದ. �ಳRದk ತàk  �ೕ uÉ{; 
�ೕ Z5k5 �ಳRHÉ{. ಭಗವಂತ ‘ಪnೕ ಪoರ’ Kಜ$Rä ಎಲk¤kಂತ¹ 
Sರ$ದ, ಅಂದe ಅ{kತkಷk$ದ, ವ¼k ಎಂ5 KಧB}gದ. ಆಗವ#, “C�ದe, 
��ೕ # �ಡ�ೕ Ô? ಅವdರಗಳ#k �O ಜನ}X ಒHತ#k ���kೕ �,” ಎಂ5 
ಸಂಕZkgದ. 
  
tದÍ ಮತk kºಪದZk ಅವತ}gದ ಭಗವಂತ, ಕk�ೕ ಣ ಮ#ಷk�oರದZk 
ಪkಕಟ$ದ. ತನk ಮdk kವdರದZk sೕ ದಗಳ#k ಉದk}gದ. ಆದe ಜನ7, “ನಮX 
Fೕ �ಗÍ Dಧksೕ ? �� sೕ ದಗಳ#k ಉ?kರ �ಡಬzpೕ ? ಇಲk . ನಮಗ#ಕ}ಸÍ 
ಈ ಅವdರ ಆದಶB Iೕ �Tೕ {?” ಎಂ?±ೕ �ಸÍ ಅವoಶ>{k. ಆಗ ಭಗವಂತ 
ಆ�ಯ ºಪದZk »�Bವdರವ#k dH Ùಡk ಪವBತವ�k ೕ  ಎ@k¥ಟk . ಇZkä 
ಜನ7 ®ೕ Xಂ5 �ೕ Ê¼ವ Dಧk� ಇ{k — “ನಮX ಆ�ಯಂ� ಅವತ}¼ವ 
DಮಥkB$ಗZ, ಪವBತವ#k ಎ{kವ ಶ¤k�ಗZ, ಎರ= ಇಲk . C�R 
»�Bವdರದ ಬXk ನಮXೕ � oಳ£?” 
  
oಲಕk�ೕ ಣ ಭಗವಂತ �kÅ ºಪಗಳ#k ¥½k  ನರgಂಹ�R, ಮ#ಷk -gಂಹ�R, 
ಅವತ}gದ. ಆದº, “ಸಂCರ�ಡÍ ನಮk  Mಂp ��pೕ  ®ರಣkಕ8³ ಇಲk . 
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�ೕ uR ನಮX ನರgಂಹDkFಯ ಶ¤k ಸಹ ಇಲk . ಅಂದ�ೕ ] �� ನರgಂಹನ#k ನಮk  
£ೕ ವನದZk Iೕ Xd� ಅ#ಕ}ಸÍ Dಧk ?” ಎಂಬ ಜನರ ಆ±ೕ ಪ�k  ಇZkä 
ಅವoಶ>{k. ಅZkಂದ Mಂp ಭಗವಂತ ಆದಶB³7¸ೕ ತkಮ�R 8k ೕ �ಮನಂ� 
ಅವತ}gದ. ಆಗ ಜನ7, “ಆC! ಅವÀ ನಮk ಂ��ೕ . ತಂp, dÉ, ಸVೕ ದರ7 
ಮ{k Iಂಡ@ — ಎಲkº ನಮRದkಂ� ಅವK� ಇದk7. �� �ಲ� ಕಷkಗಳ#k 
ಅ#ಭ>gpkೕ s. ಆದ�ತ ನಮRಂತ IÊkನ ಪk�ಣದZk ಅ#ಭ>g¥bk?k�. 
ಹT�Ík ವಷB ವನ$ಸ �Oದk. ಇತk �$ದnೕ , ನಮk  ಸಣk³ಟk  ಸಮÈkಗಳ#k 
ಸ®¼�ದ�k ೕ  ಅ@ Ùಡkpಂದಂ5�ಂOpkೕ s. ಆದk}ಂದ, 8k ೕ �ಮ ನಮX Îೕ }gದ 
�ವ �ಗB>p�ೕ , ಅದ#k �� ಅ#ಸ}ಸÍ ©ಕksಂ5 Îೕ 7ತkp,” ಎಂ5 
S>gದ7.  
  
�ೕ >ನಂಥ �kÅಗಳ £ೕ ವನವ#k ಕಂ� ಇತರ}X ಸCಯ ��ವ KbkನZk ನಮX 

ಕZಯ�ೕ oದ5k ಬಹಳ>p. pೕ ವ7 ಕ7>X Cಲ#k ಸೃÂkgದ. ಆ?�k , ಜನ}� 

ಹ¼>ನ Cಲ#k ಕe5 ÔOಯÍ DಮಥkB>p. ತಮk  ಕೃÂ±ೕ ತkಗಳZk eೖತ7 ಹ¼>ನ 

ಸಗÅಯ#k �ಬkರ$R ಬಳ¼dke. �ೕ ತkವ#k ಸಹ ಪ>ತksಂ5 ಪ}ಗÅg 

ಅದರZk ಸkಲk Sಗವ#k ಪಂಚಗವk$R — ಹ¼>ನ ಸಗÅ, ಹ¼>ನ ತk , {ಪk , 

tಸ7 ಮ{k CZನ Fಶkಣ$R — ಜನ7 ತಮk  ÝTkೕ ಕರಣokR Èೕ >¼dke. ಎಲk 

}ೕ @ಯ¹k ಹ¼ ಪk�ೕ ಜನo}�Rp. ಜನ7 ಎಲk �kÅಗಳ ಚಮBವ#k 

ಬಳ¼dke. �kÅಚಕkಳTಂದ ತ�}ಸಲkಟk  #ಂಟಪbkಯ#k ಕಂ�, “$L, ಇpók  

#ಗDRp!” ಎ#kdke. ಈ ಪkoರ$R ಸತk�ೕ ¹ »ಡ, �kÅ ಇತರ}X 

ಪk�ೕ ಜನo}�R7ತkp. ಮÎkಂp¦, �ನವನ ಚಮBTಂದ #ಂಟಪbkಯ#k 

ತ�}gpkೕ  ಆದe, ಅದ�kº M½k�ç ಇಲk; ಅದ#k ಅಸಹk ಕರsಂ5 

ಪ}ಗÅ¼dke. 
  
ಅ¼Kೕ Rದ ಬHಕ Kಷkk�ೕ ಜಕ�R7ವ ಮ#ಷk  ಪnೕ ಪoರವ#k �ಡ�ೕ oದe, 

ಬ5¤?kಗ]ೕ  �ಡ�ೕ Ô. ಆದk}ಂದ, “ಇತರ}X ಒHತ#k �ಡದ ಮ#ಷkನ £ೕ ವನ�k 

�okರ! �kÅಗJ Tೕ ಘBoಲ ಬ5ಕZ; ಮರಣದ ನಂತರí ಅ�ಗJ ತಮk  ಚಮBದ 

ಲಕ ಪರ}X Èೕ s ಸZk¼ತks ,” ಎಂ5 Iೕ ಳuRp. ಪnೕ ಪoರ�k 

ಧಮBಗkಂಥಗಳZk KಗTಪOg7ವ ಪkMಖ Dkನ ಇ5. 
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18. ಇತರರ «ೕ >ನZk ಉukಸ 

Èk ೕ ®ತ}ಬk7 ವ¼kಸಂಗkCಲ�k Vೕ ದ7. ¼@kಬ7@k7$ಗ ಅøkಂ5 ಆಂಜ�ೕ ಯ 

>ಗkಹವ#k ಕಂಡ7. ಅಂಜ�ೕ ಯನ fಲ D�ನk¤kಂತ IÁk ಉದk$R7�ದ#k 

ಅವರ¹kಬk  ಗಮKgದ. ಅದ#k ಸFೕ �g?ಗ fಲದ {TX ಒಂ5 ಗಂà 

ಕbk7�ದ#k «ೕ Oದ. Ôôಹಲ �ರH, ಗಂà�ಳX �ೖ C¤ದ. ಮ7 ªಣ, ಅರÁdk 

ಪಕk� ತನk �ೖಯ#k ®ಂ�X5�ಂಡ. ಅವ# ¤7Êpkೕ �ಂ5 ಅವನ ಸಂಗOಗ �ೕ H?ಗ, 

“ಓ! �# ಉukಸTಂದ ಉದk}gp. Kನk �ರಳ#k ಗಂà�ಳX ಇ�. {ಂf 

Dkರಸk$R7ತkp,” ಎಂದವ# ಉತk}gದ. ಅದ#k �ೕ Hದ ಆ z�ಗ �ರHKಂದ 

ಗಂàಯ#k ಪ�ಂಬ}gದ. ಅವÀ ¤7Ádk �ೖಯ#k ಒಡ��ೕ  ®ಂ�X5�ಂಡ. 

ಗಂà�ಳRÎkಂ5 ìೕ J. ಅದವರ#k Ô½¤ದk}ಂದ ಅರÁdk �ೖಗಳ#k ®ಂದ�k 

ÈjTದk7. 

  

tದಲ z�ಗ ಉpkೕ ಶ1ವBಕ$R ತನk Èk ೕ ®ತKX «ೕ $Pವಂ� ನ¦5�ಂಡ. 

ಅವನ «ೕ ವ#k «ೕ O ಸಂÎೕ ಷಪಟk . ®ಂDರgಕನ {ಚk  ಸkSವ ಅಂತz5. ಇದ�k 

>ಪ}ೕ ತ$R, ಉ?ತk ವk¤kಗJ ಇತರರ ಸಂಕಟವ#k K$}ಸÍ ಮ{k ಅವರ#k 

ಸಂÎೕ ಷಪOಸÍ ಪkಯ@k¼dke. ಇತರ}�Hತ#k �ಡÍ d� ಬಹಳ ಕಷkವÀk 

ಎ5}ಸÍ gದk�R7dke. 
  

19. ಮCತk ರ ಸkSವ 

ಒ�k  pೕ ವ�ಗJ ಮ{k ಅ¼ರ7 ಅಮೃತವ#k ಪ¦ಯÍ Òೕ ರDಗರವ#k ಕ¦ದ7. 
�ೕ 7 ಪವBತ ಕಡ�ೕ uR{k. >ók ಆ�ಯ ºಪದಲkದ#k Vತk. ಸಪB�ಜ�ದ 
$¼¤ Ôಡ�ೕ Zನ ಹಗk$R d# ಅ#$ದ. pೕ ವ�ಗJ ಅವನ fಲವ#k ಮ{k 
ಅ¼ರ7 ತ]ಯ#k ®O5 ಮಂಥನ �kರಂ;gದ7. 5ರದೃಷkವ~÷, ಹuಹಲsಂಬ 
ಭ�ನಕ >ಷ tದÍ VರVFk{. Ök]ಯ ºಪ$Rದk ಅ5 ಸಕಲ 
øೕ ಕಗಳ¹k ;ೕ @ಯ#k �ರHg{. ಬkCk ಂಡದ >�ಶsೕ  ಒದRಬಂದಂdÉ{. ಆಗ 



ಧಮBದ CT 69

ಪರಮ8ವ ಪkತkª�ದ. �ವ ಭಯ]ೕ ಶ>ಲkp ತನk ಅಂXೖಯZk >ಷವ#k �X5�ಂ�, 
ಮÌರ$ದ �Kೕ ಯÆೕ  ಎಂಬಂ� ಅದ#k Èೕ >gದ. ಅವನ ಅ#ಕಂಪ ಎók  
ಮಹತk k�ಳk?kR�kಂದe ಅವ# ಅದ#k #ಂಗZಲk; ಅನkê, ತನk pೕ ಹÙಳX ಇ7ವ 
£ೕ >ಗHX CK�P@k{k. 

ಮC³7ಷರ ಸkSವ ಅಂತz5. ಇತರರ �ೕ ಗ±ೕ ಮokR ತಮk  sೖಯ¤kಕ 
ಲ;k ೕ pkೕ ಶಗಳ#k dkಗ�ಡÍ ಸಹ ಅವ7 ಸವB? gದk�R7dke.  
  

20. ಧ�Bಚರ¿ಗJ C� ಪnೕ ಪoರ 

ನTಯ ದಡದZk ÔH@ದk ಒಬk  ತನk ಸಂÚಯ ಸಂ�kವಂದ� ��@kದk. “ಅ�k ೕ , 

o�O!” ಎ#kವ »P ಅವನ ಗಮನ ÈjÉ{. ಅವ# @7R ನTಯ sೕ ಗದZk 

Èjಯಲk�@kದk z�ಗನ#k ಗಮKgದ. ಈಜÍ fರದ ಮ{k £ೕ ವನokR ಹdಶ�ದ 

z�ಗ ಸCಯokR Êೕ 7@kದk . @ೕ ರದZkದk ವk ¤k , “�Kೕ ಗ ಸಂ�k ವಂದ� 

��@kpkೕ �. �Kದ#k ¥½k  ಎpkೕ J�?ದº Iೕ X?” ಎಂ5 ಅಂ5�ಂಡ. 

ªಣಗಳZk z�ಗನ ಕ¦�ಲ ಸFೕ �g{. ಆದº, ಈ ವk¤k, “�Kೕ ಗ ಏpkೕ J�5 

©ಕkವಲk . z�ಗ MJP@k?k�k , 5ರದೃಷkವ~÷, �ನವKX ಸCಯ XೖಯkÍ 

Dಧk>ಲk ,” ಎಂ5 S>g ÔHತZkಂದ ಅÍ�ಡZಲk; z�ಗ ನTX {dkದ! 

  

�� ಇತರ}X ಸCಯ ��ವ gk@ಯZk7$ಗ ಅವ}Pಪoರವ#k ���5 

©ಕk. ಸಂ�kವಂದ�ಯ ಆಚರ¿ ಬzMಖks#kವ ಬXk �ವ ಸಂpೕ ಹí ಇಲk; 

D�ನk  ಸಂದಭBಗಳZk ಅದ�k ಭಂಗ ಬರfರ5. ಆದe, ಪk¼kತ {{B ಪ}gk@ಯZk , 

ಆ ವk¤k MJP@kದk z�ಗನ#k D>Kಂದ �7�Og, ನಂತರ ತನk ಕತBವk$ದ  

ಸಂ�kವಂದ�ಯ#k �ಡ�ೕ oR{k. 
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21. ?ನದ ಪk�ೕ ಜನಗJ 

ಸಂಪ{k ತಮX IÊkನ ಸಂÎೕ ಷವ#k ಒದR¼ತkp ಮ{k ತಮk  ಆÈಗಳ#k ಈ¦ೕ }¼ತkp 

ಎಂ5 ಜನ7 S>¼dke. ಸಂಪ@k�R ಮ#ಷk  ಅ#Êತ$ದದk#k ��ವ ಮbk� 

Vೕ Pdk�. ಸoBರ�k �ವ@ಸ�ೕ oದ ಕಂ?ಯವ#k ಕಟkÍ ®ಂಜ}òdk�. 

ಆದk}ಂದ, ಅವ# ¼Jk]ಕkವ#k gದkಪOಸ�ೕ oPತkp. g¤k¥?kಗ ತ�kg�ಳkÍ 

ಲಂಚವ#k ��dk�. ಏ�ದº �O IÁk IÁk ಹಣ ಸಂಗk®ಸ�ೕ �ಂ5 ಅವ# 

S>¼dk�. ಆದe ಅದ#k ಎZkಡ�ೕ �ಂಬ ಸಮÈk  zbk�Jkತkp. fkಂ¤ನZkಟke �}X 

ಸಮÈk . ಆದk}ಂದ mbkXಯZk ಇ}g, ಭದk$R ¥ೕ ಗವ#k C¤, ಆ mbkX ¼ರÒತ 

ಸkಳದZk ಉHòವಂ� «ೕ O�ಳkÍ ಅವKX ಅK$ಯB$Pತkp. 

ಸಂ�kವಂದ� ��$ಗ ಅವKX mbkXಯ Êಂ�; pೕ ವರ 1Ú�R ÔHdಗ¹  

mbkXಯ Êಂ�. ಈ Êಂ�Éಂದ ಅವKXಂ5 M¤k? ಅ¼ Kೕ R Vರ�ವ Tನದಂ5 

�ತk . ಆ ಬHಕ, ಅವ# ಅZkಯವe� ಅ{kdkಹTಂದ ರÒ¼@kದk ಸಂಪ{k ಅವKX 

¼H>ಲkದಂ� 1@B�R ಇತರರ �uPತkp. 

ಅಂತಹ ವk¤k ತನk ಸಂಪತk#k ತ«kಂTX MಂTನ øೕ ಕ»k �ಂ&ಯkಬಯ¼@kದk. 

“�# Iೕ �ೕ  ಹಣವ#k ಸಂ�Tg ಇZkಯವeX ಅದ#k ನನk ಬH ಇ½k�ಂOpkೕ �. 

ಸತk �ೕ ¹ ಅದ#k ¥ಡø]k . Dಧk$ದe, ಅದ#k ನನk ತ]ಯ �ೕ ] V{k 

ನ«kಂTX �ಂ&ಯkÍ ಬಯ¼�kೕ �,” ಎಂ5 S>gರಬz5. ಅಂತಹವKX 

Kೕ ಲಕಂಠ Tೕ Òತ7 Cಸkòತ, ಆದe ಅಲk$ದ, ಸಲIಯ#k Kೕ O?ke. ಅವ7, 

“ಸತk �ೕ ] Kನk ಸಂಪತk#k K«kಂTX �ಂ&ಯkÍ Kೕ # ಬಯgpkೕ  ಆದe, Kೕ # 

ಬ5¤?kಗ]ೕ  ಅದ#k ಒjkಯ, ಅಹB ವk ¤kX ?ನ ��. CX �Oದe 

ಆP�pೕ #? ಸಂಪ{k ³ಣk$R ಪ}ವ@Bತ$Pತkp. D>ನ ನಂತರ KನX ತ] 

ಇ7�Ùೕ  ಇಲkÆೕ , ಆದe ?ನ$R �ಟk  ಆ ಸಂಪ{k ³ಣkದ ºಪದZk Kನk ಸಂಗಡ 

ಬ7�5 ಖÊತ,” ಎಂT?ke. 

5��X ಪ}Cರ$R ಸdkತk ?ನವ#k ಧಮBಗkಂಥಗJ >�¼ತks. ಆದk}ಂದ ?ನ 
ಇತರ}X ಸಂÎೕ ಷವ#k ���ದರ ಜ�X, ?Kಯ ಆ�k@kಕ ಏHXX IikR 
Dಧಕ$Pತkp. ಸkಲk ಹಣವ#k ಕj5�ಂಡವ# 5ಃ^ತ�Pdk�. ಆದರವ# 
ಪ}ೕ ±X �ವ@ಸ�ೕ oದ Ýಲk»k ಗ@Éಲkದ ಬಡ >?kÛBX ತನk ಸkಇìkÉಂದ ಅpೕ  



ಧಮBದ CT 71

tತkವ#k �ékಗ, ಸಂÎೕ ಷಪ�dk��ೕ  Vರ{ 5ಃ^¼�Tಲk . ?ನ� 
gk ೕ ಕ}¼ವವರ#k �ತkವಲkp ?KಯÀk ಸಂÎೕ ಷಪO¼ತkp. 
 

22. ನX�ಟÍ $�kನಗJ 

ಒಬk  ಕ> ತನk ಪk@õಯ#k ಪkದ8Bg ಉ��eಗಳ#k ಪ¦ಯÍ �ಜನ ಅDkನ�k 
Vೕ ದ. ಉತkಮ$ದ ಅ�ೕ ಕ C�ಗಳ#k CO �ಜನ C� ಆDkನದZkದk ಇತರರ#k 
ಸಂÎೕ ಷಪOgದ. ಅವನ ಪkದಶBನದ ��ಯZk , �ಜ ಅವನ#k ಬಹಳ$R VಗH 
ಖÖಂÊX, “ಇವ}X ಐವ{k D>ರ º�Éಗಳ#k ��,” ಎಂ?pೕ 8gದ. ಆ 
tತkವ#k �ೕ Hದ ಕ>X ದಂPಬOದಂdÉ{. ಹಷB-ತೃ�kಗHಂದ ಉÔkdk ಖÖಂÊಯ 
ಬHX Vೕ ದ. ಆದe ಖÖಂÊ ಅವKX ಏನÀk �ಡZಲk . “ಅಯk , ದಯ>½k  ನನX 
tತkವ#k ��>�?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. “��ೕ � �ಡ�ೕ Ô?” ಎಂದ ಖÖಂÊ. 
“ಪk8ಗಳ ಆpೕ ಶದಂ�," ಎಂ5 �ಯಕ ಒ@k Iೕ Hದ. ಖÖಂÊ ¼ಮk� ನÔk , “Vೕ R 
�# KಮX ಹಣವ#k Kೕ ಡÍ K�ಕ}¼@kpkೕ �ಂ5 �ಜ}X @Hg. ಒಂ5 ಆಶkಯB 
KಮX oò@kp,” ಎಂದ.  

ಕ> �ಜನ ಬH ®ಂT7R, “ಓ DವBMಮe! d� KTBಷkಪOgದ tತkವ#k ನನX 
ಹDkಂತ}ಸÍ ಖÖಂÊ K�ಕ}gದ7,” ಎಂ5 ç}ದ. ಅರಸ#, “ùpೕ #? ಅpೕ �ೕ  
ಇರZ, ಅವ# ಹಣವ#k KಮXೕ � �ಡ�ೕ Ô?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. “ಏ#! ನನX ಐವ{k 
D>ರ º�Éಗಳ#k ��ವಂ� d� ಅವKX Kpೕ B8ಸZಲksೕ ?” ಎಂ5ದk}gದ. 
“�# Iೕ H5k Kಜ,” ಎಂ5 ಸkಷkಪOgದ �ಜ, “�Kೕ ಗ Kಮk«kಂ5 ಪk�k �ೕ J�kೕ �. 
�# ಬz�ನವ#k 0ೕ Âg?ಗ KಮX Iೕ X ಅKg{?” ಎಂದ. “ಬಹಳ ಉukಸ," 
ಎಂದ ಕ>. ಜÔkಳ�ಂಡ �ಜ, “ಅ5 CX ���5 ù5. Kಮk  C�ಗHಂದ 
Kೕ � ನನk#k ಸಂÎೕ ಷಪOgTkೕ }; ಉ��eಯ 0ೕ ಷ¿ಯ ಲಕ �# KಮX 
ಸಂÎೕ ಷವ#k  ತಂTpkೕ �. 1@B�R �k �ೕ Êತವಲksೕ ? ಹಣವ�k ೕ � 
K}ೕ Ò¼@kೕ }?” ಎಂದ. ಈ >Êತk ಸಮಥB�ಯ#k �ೕ Hದ ಕ> HB�ಂಡ. 

ಇÙಂ5 ಅಲk$ದ ಉಪpೕ ಶ — “ಪkÏವಂತ�ದವ# ಪkಯತk1ವBಕ$R 
ಜನರ#k ಸಂÎೕ ಷಪO�ೕ Ô. ಅ5sೕ  ಭಗವಂತನ ಆ�ಧ�.” ಒಬk  ವk¤k ಬJವHಯ#k 
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Kೕ ��?R 0ೕ Âg?ಗ, S> �ತk�ದವ# ಹÂB¼dk�; Kಜ»k ಅದ#k 
ಪ¦ò$ಗ ಅವನ ಸಂÎೕ ಷ ಮôk IÁkತkp. �ಜನಂ� �ೕ ವಲ $�kನ�k 
gೕ Fತ�ಂಡe ಅ5 ಖಂOತ$Rä ಪ�Bಪkವಲk; �ತkವಲk , tೕ ಸí ù5. 
5ರದೃಷkವ~÷, �ಲ� 8k ೕ ಮಂತ ಮ{k ಪkS> ವk¤kಗJ ಒjkಯ Iಸ7 ಗHಸÍ 
DವBಜKಕ ಸõಗಳZk pೕ ÅXಯ#k 0ೕ Âg¥�dke; ಆದe ತ7$ಯ 
ಸಂಬಂಧಪಟk  tತkಗಳ#k �ವ@¼�Tಲk . 

ಮ#ಷk  $ಸkವ$R ?ನವ#k Kೕ ಡ�ೕ o55 �ತkವಲk , ಅವ# Kಖರ$R 

Kಷkk�ೕ ಜಕsಂ5 d# ಕಂಡ ವ¼kವ#k ?ನದ Iಸ}ನZk Kೕ ಡÍ ಪkಯ@kಸfರ5. 

ಒಬk  z�ಗK�ಂ5 fjಹük g¤k{. ಅ5 {ಂf ಕH@ದk oರಣ, ತನX @ನkÍ 

�ೕ ಗkವಲksಂ5 ಕಂ��ಂಡ ಅವ# ಅದ#k ತನk ತಂpX �ಟk . ತಂp ಅದ#k 

Iಂಡ@X ಹDkಂತ}gದ. ಆ� ಅದ#k ತನk Èೕ ವ¤X ಒ�kgದJ. Èೕ ವ¤ ಅದ#k ಹ¼>X 

Kೕ ಡÍ ಬಯgದkJ; ಆದe ತನk ಹ¼>X ಅ5 �ೕ ಗkವಲksಂ5 (Hಗ ಆ�X @Hgದ. 

ಕ¦X, ಮ�ಯ ಯಜ�ನ ತನk ಮಡTX, “�� ಅದ#k �ೕ ಗk�ದ sೖTಕ}X 

�½k¥&ೕ ಣ,” ಎಂದ. ಅಂತಹ ?ನ ಪkಶಂÈX �ತk$ಗZ IÊkನ ³ಣkವ#k 

���?Z ಆಗ5. 

23. DಮಥkB�k   ತಕk   ?ನ 

ಒಬk  ಬಡ ವk¤kಯ#k Ô}{ ಮCತknಬk7 Tನ�kಂ5 Cಗಲoಯ#k ?ನ 

��ವಂ� ಸಲI Kೕ O, ಆ ?ನTಂದ ಅವನX IÊkನ ³ಣk  ಲ;¼ತkpಂç @Hgದ7. 

ಬಡವ ಸಲIಯ#k ಕ½kKékR �Zgದ. ಮರಣದ ನಂತರ, �ಜಮ�ತನದZk ಮ7ಜನk  

ಪ¦5 �ಜ�R �j5ಬಂದ. ®ಂTನ ಜನk ದZk d# �Opkೕ �ಂQದ#k 

�ನ�g�ಳkÍ ಅವKX Dಧk $É{. C�R ಅವ# ಪk @Tನ ಒಂ5 

Cಗಲoಯ#k ?ನ��dk ಬಂದ. ಅಚk}ಯ ಸಂಗ@�ಂದe, ಮರಣದ ಬHಕ 

ಅವ# ;Nಕ�R ಮ7ಜನk  ಪ¦ದ. ಅದ�k oರಣವ#k ಅ}ಯuರದ ಅವ#, ®ಂp 

ತನk#k ಅ#ಗk®gದk ಮCತkರ ಸಲIಯ#k �ೕ }ದ. 
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�ಜ�Pವ tದÍ ಅವ# {ಂf ಬಡವ�R5k , ಆದk}ಂದ ಅವKX IÁk 
³ಣkವ#k ಸಂ�TಸÍ Tನ�kಂ5 CಗಲoÉ ?ನ ಪ�Bಪk$R�kಂ5 
ಅವ}ಂದ @H5�ಂಡ. ಮÎkಂp¦, �ಜ�R ಅವ# 8k ೕ ಮಂತ�Rದk. ಆದ oರಣ, 
ಆ ನಂತರ Tನ�k �ೕ ವಲ ಒಂ5 CಗಲoÉ ?ನ ಅವKX ��pೕ  IÁk�}�ಯ 
³ಣkವ#k ಗHಸÍ Dಲ?R{k. ಒಂ5 KTBಷk  ಪk�ಣದ ³ಣkವ#k ಗHಸÍ 
ಅಗತk>7ವ ?ನದ ಮಟk , ಆ ವk¤kಯ ಆÛBಕ DಮಥkBವ#k ಅವಲಂ¥g7ತkp 
ಎಂ?ಗ ಅ}{�ಂಡ. 

24. ಆ@ಥk  — ಅಂ5 ಮ{k ಇಂ5 
ಇ«kಬk}X ಆCರ Kೕ ಡp d# ಉಣkfರ5; �ತkವಲk , d# ಇ«kಬkರ ಮ�ಯZk 
ಆCರ gk ೕ ಕ}¼�ದ#k ತ�kಸ�ೕ Ô ಎಂ5 ~ಸkಗJ ಆpೕ 8¼ತks. ®ಂTನ oಲದZk 
ಗೃಹಸk7, “�Kವ{k �ವ ಮCತk}X ಅನkವ#k Kೕ O�ೕ #?” ಎಂ5 ಎÅ¼@kದk7. 
ಅತk ಅ@Û�ದವ#, “�# ಇ«kಬkರ ಅನkವ#k @ನkfರ5. ಆದe ಬಹಳ çರ 
ಪk�ಣ �ಳg ಬಂT7ವ �#, ಹg>Kಂದ ಬಳÍ@kpkೕ �. ��ದº ³¬kತk7 
ನನX ಆCರವ#k Kೕ Oದe, ಸಂÚಯ tದÍ �# ಮ� MಟkÍ Dಧk$Pತkp,” 
ಎಂ5 S>¼@kದk. ಅಗತk>7ವ ಸಮಯದZk �ತk ಇತರರ ಆ@ಥkವ#k — ಅದರ¹k 
ಅ@ಸಂ�ೕ ಚTಂದ — ಜನ7 �ೕ 7@k5k5 ಒಂp¦�ದe, ಮÎkಂ5 ಕ¦ ಗೃಹಸk7 
ಅ@Ûಸdkರ ಮ{k ಅನk?ನದ ಅವoಶsೕ  ಒಂ5 Ùಡk Sಗk  C� ಕತBವksಂ5 
S>g¼@kದk7. C�ಂ5 oಲ>{k. 

ಆದe ಈÊನ ಪ}gk@ ಏ�Rp? ಮ�ಯ ಯಜ�ನ7 d� �}� ಸkಲkí 
ಆCರವ#k Kೕ ��Tಲksಂ5 fRಲ#k ¥R�R MÊk�Jkdke. ಅತk ಬ7ವವ7 
fRø¦?ದº Ùೕ Ê�ಂ� Vೕ ಗÍ gದk�R?ke! Sವ�ಗJ ಈ ಮಟkವKk ೕ ಗ 
Mbks!  
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25. Kೕ @ KಯಮಗJ ಮ{k ಅಪ$ದಗJ 

ÄZೕ O, ÈೖKಕ, ಕìೕ }X Vೕ Pವವ ಮ{k ³nೕ ®ತ — ಇವ7ಗಳ ಉ�³ಗHX 

ಸಂಬಂ�gದಂ� º:ಯZk7ವ KಯಮಗHs. º:ಗಳ#k �Zg?ಗ, ಅದರøkಂ5 

Dkರಸk>7ತkp. ಅದ#k ¥½k , ಅ�o}�ಬk  ಪಂಚಕìk ಉ½k , ಅಂಗವಸk V5k  

�ೖಯøkಂ5 ಕ½k  ದõB ®O5�ಂ� ತನk ಕìೕ }X Vೕ ದe, ಅZkಯ ಜನ7 ಆತನ#k 

zikಸk�k X ಕJ®ಸ�ೕ �ೕ  ಅಥ$ �FBಕ >�ಗಳ#k ನ¦¼ವ ಸkಳ�k 

ಕJ®ಸ�ೕ �ೕ  @Hಯp �ಂದಲ�k ಒಳ�Pdke. ಅಥ$, ³nೕ ®ತ«ಬk  �kಂ', 

ಅಂR ಮ{k Pೕ � ಧ}g �FBಕ >�ಗಳ#k �ಡÍ ಮ��ಳX ಬಂದe, 

ಮ�ಯವ}X ಅವನ�kZk »}ಸ�ೕ �ೕ , @Hಯp Vೕ Pತkp. 

ಒಬk  Äೕ ZO ಪಂì ಉ½k , àೖ ಕbk�ಂ�, Pೕ � C¤�ಂ� ರÈkಯ �ೕ ] ಒಂ5 

sೕ j KಂತZk , ಜನ7 ಏ�#kdke? “ಎಲkí ತ]�ಳ�ದಂ@p. ಈತನ #ಂಟದ �ಳX 

ಒಂ5 sೕ ಷ, �ೕ ] ಮÎkಂ5. ಅವKX zÁk ®OTp�ೕ #?” ಎಂ?ಶkಯB 

ಪ�dke. ಅದ�k ಬದuR, ಅವ# ©ಕk$ದ ಸಮವಸkವ#k ಧ}g ಬಂದe, ಜನ7, “ಓ! 

ಒಬk  ÄZೕ O ಬಂT?k�. �� Öಗk�ÉಂTರ�ೕ Ô,” ಎಂ5 ಅಂ5�Jkdke.  

D�ನk$R, ಮ®jಯ7 gೕ e ಮ{k ³7ಷ7 ಪಂì ಉ��5 $O�. ಒಬk  

ಮ®j ಪಂì ಮ{k ಅಂR ಧ}g »ದಲ#k ಕತk}g�ಂ� Vೕ Pdkj ಎಂ5 

S>#ೕ ಣ. ಏ�ಗಬz5? çರTಂದ «ೕ Oದ ಒಬk  ವk¤k ಆ� I4k ೕ , ಗಂ&ೕ  

@Hಯp �ಲ� ªಣಗಳವeX ಅವಳ#k Tbkg «ೕ �dk�. ಅದok� �ೕ ಪ�ಂ� 

ಗದ}¼dkj.  

ಮ®j — ನನk#k CXೕ � «ೕ �@kTkೕ }? 

³7ಷ — Kೕ � I4k ೕ , ಗಂ&ೕ  ಎಂ5 ಕಂ�®OಯÍ ಪkಯ@k¼@kpk. 

ಮ®j — ಅ5 KಮX ಸಂಬಂಧಪbkದkಲk . CX Tbk¼�ದ#k KZkg. 

ಈ ಪ}gk@ಯ#k ಸರಳ$R ತ�kಸಬz5. 

ಉ��ನ KಯಮಗJ D�ನk$R ಅನkಯ$Rದkº, �ಲ� >�É@ಗಳ#k 
ಒ�k�ಳk�ೕ oPತkp. g.ಐ.O.X Èೕ }ದ ³7ಷ«�k  ಮ®jಯಂ� sೕ ಷ ಧ}g 
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gೕ eಯZk Vೕ ಗ�ೕ oಗಬz5. ಅದಲkp, sೕ ?ಧkಯನ �ಡTದkº, ಆತ 
³nೕ ®ತನಂ� ಸಂಪk?ಯ�k ಒ³ kವ sೕ ಷ ಧ}ಸಬz5. �ಟಕದZk �ತk�} 
ರಂಗದ�ೕ ] ತನk pೖನಂTನ £ೕ ವನದZk7�ದ�k  �ೕ ರ >7ದk$ದ ಉ�ಪ#k 
ಧ}ಸಬz5. ಕkಮ$R oÀKನ ಪದ> ಪ¦5 ಸkತಃ ವ¤ೕ ಲ�R «ೕ ಂ?Ég-
�ಂಡ ಒಬk  ವk¤k �ತk Iೖ�ೕ ' BನZk ಅಪ��ಯ ಪರ$R ವoಲ{k ನ¦ಸಬಲk�ಂಬ 
Kಯಮ>p. CRದkº, ಅದ�kಂ5 ಅಪ$ದ>p. �]ಯ ಆnೕ � ಸkತಃ 
ತನkಪರ$R $ದವ#k ಮಂOಸಬz5. ಒಬk  ವk ¤k ಇ«kಬk ನ Vàkಯ#k 
iÔ>Kಂದ ಕತk}¼�5 Ùಡk ಅಪ�ಧ. ಆ?�k , ಈ Kಯಮ»k ಒಂ5 
ಅಪ$ದ>p. ಅ�ಕೃತ ಶಸkÊ¤ತkಕKX nೕ Rಯ Vàkಯ#k �eಯÍ �ತkವಲkp 
ಆತನ ಕ7Hನ {ಂ&ಂದ#k ಕತk}g �ಗ5CಕÍ ಅ#ಮ@ ಇp. ®ೕ X ಆ� 
ಚ½ವb�ಗHX ಸಂಬಂ�gದಂ� KಯಮಗJ ಮ{k >�É@ಗHs. 

¶¤ಕ ವkವCರದZk7ವಂ� ~ಸkದZk >�ಸಲkಟk  >ಷಯಗHX ಸಂಬಂ�gದ 
KಯಮಗJ ಮ{k >�É@ಗHs. ಬkಹki} ©�ೕ Bದಯ�k MಂÊತ$R 
MಂÖ� Dkನ �O, ತನk ಸಂಪk?ಯ�k  ಅ#Pಣ$R >l@ಯ«k ೕ , 
�ಮವ«kೕ  ಅಥ$ �ೕ �ಚಂದನವ«kೕ  �ರ¿ �Oದ ನಂತರ �ತk 
ಸಂ�kವಂದ� �ಡ�ೕ Ô ಎಂಬ Kಯಮ>p. ಬkಹki}X ಜkರ>5k sೖದk7 ಅವKX, 
“ಇಂ5 Dkನ �ೕ ಡ. �Oದe oÉ] ಹದXಡಬz5,” ಎಂ5 Iೕ Hದke, ಆಗ¹ 
ಅವ# Dkನ �O�ೕ  ಸಂ�kವಂದ� �ಡ�ೕ �ೕ ? ಇಲk . ಅವ# Dkನ �ಡp 
>l@ಯ«k ೕ , ಅಥ$ ತನk ಸಂಪk?ಯಕk#Pಣ$R ಮdk�ದ«k ೕ , �ರ¿ 
�O ನಂತರ ಸಂ�kವಂದ� �ಡಬz5. 

ಪ}gk@ ಮôk ಹದXékಗ, >l@ ಮ{k Dಕók  Kೕ 7 ಸಹ ಲಭk>ಲkTರಬz5. 
ಅದ�k , “ಒಬk  ವk¤k ಪ>ತk�RರZ, ಅಪ>ತk�RರZ, ಅಥ$ ��pೕ  gk@ಯZkರZ, 
ಆತ# pೕ ವರ#k ಸk}gpkೕ  ಆದe, ಅವ# Vರ� ಒಳ� ಪ}Ýದk�Pdk�,” ಎಂ¥ೕ  
ವಚನವ#k ಅ#ಸ}g, ಅವ# pೕ ವರ#k ಸk}g, “ಓ ಭಗವಂತ! ನನX Kೕ }� ಗ@Éಲk . 
C�R �# Dkನವ�kದº Iೕ X �ಡZ? �ೕ uR, ಈRನ ನನk ಪ}gk@ಯZk ನನkZk 
Dkನ ��ವ ಶ¤k »ಡ ಇಲk . ಆದe ��pೕ  ಸತkಮBವ#k ಪ>ತk�R5k�ಂ� 
�ಡ�ೕ �ಂ5 >®ತ$Rp. �# Ýದk�ಗÍ, ಪ>ತkರ]kೕ  ಪರಮಪ>ತk�ದ 
Kೕ «ಬk�ೕ  ನನX ಗ@. ಆದk}ಂದ �# Kನk#k ಸk}¼�kೕ �,” ಎಂ¥ೕ  ಪkoರ$ದ 
ಶkpkÉಂದ »Oದ �kಥB�ಯ#k �O, ಸಂ�kವಂದ�ಯ#k �Opkೕ  ಆದe, 
ಪರ�ತk  ಅದ#k gk ೕ ಕ}¼dk�. 
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ಚಕkಲಮbkX C¤ ಸ}�R ÔH{�ಂ� ಸಂ�kವಂದ� �ಡ�ೕ Ô ಎಂQ5 
Kಯಮ. ಪk¼kತ ಬkಹki} ÔH{�ಳkuಗದók  ಅ�nೕ ಗkTಂದ ಬಳÍ@kದkZk , ತನk 
CgXಯZk ಮಲRದkಂ��ೕ , Dkನ ಅಥ$ ಭಸk �ರ¿ ಇಲkp�ೕ  ತನk 
ಸಂ�kವಂದ�ಯ#k �ನgಕ$R ಆಚ}ಸÍ ಅ#ಮ@ ಇp. 

ಈ ~ಸkವಚನಗಳ#k �ೕ H, ಒಬk z�ಗ, “ಚH�ಲದZk , ನನX Dkನ ��ವ ಅಗತk>ಲk . 

CgXಯZk5k�ಂ¦ೕ  �# ಸಂ�kವಂದ� �ಡಬz5. �ೕ gXಯukದe �# 

7 f} Dkನ �ಡಬz5 ಮ{k ಸಂ�kವಂದ� �ಡಬz5,” ಎಂ5 

ಅಡk?}ಯ#k ®Oದ. ಇದ�k ಧಮB~ಸkದ ಆ�ರ>ಲk; �ೕ ವಲ ಅ#»ಲgಂÌ!  

ಗkಹಣ�k MಂÊತ$R KಗTತ ಗಂàಗಳ oಲ ಉಪ$ಸ>ರ�ೕ �#k�5 Kಯಮ. 

ಗkಹಣಸkಶB$ದ ಬHಕ Dkನ, ಮ{k ತದನಂತರ ಜಪ C� �ತೃತಪBಣ >®ತ$Rs. 

ಆ?�k , ³ಟk  ಮಕkJ, ವೃದk7 ಮ{k nೕ RಗHX >�É@ Kೕ ಡuRp. 

~#kೕ ಕk Kಯಮಗಳ#k �Zಸ�ೕ Ô; KಯಮಗHX ಅಪ$ದ$R >�É@ಗHX 

ಅD�ರಣ ಸಂದಭBಗಳZk �ತk ಅ#ಮ@ Kೕ ಡuRp. ಈ ®ಂp Iೕ ಳಲkಟk  ~gkೕ ಯ 

>�É@ಗHRಂತ >ಲªಣ$R, ಅ@ ಅD�ರಣ$ದಂಥ ಅಪ$ದಗJ �ಲ� ಇs; 

ಆದರ�ಗಳ#k D�ನk  ಜನ7 ಎಂT� ಆಶkÉಸfರ5. ಇದ�k ಸಂಬಂಧಪಟk ಂ� 

ಎರ� ಉ?ಹರ¿ಗಳ#k «ೕ ಡಬz5. 

ಮಹÂB ಜಮದRkಯ ಪ@k eೕ üo. ಆ ದಂಪ@ಗHX 7ಮಣkಂತ, ¼�ೕ ಣ, ವ¼, 

>~kವ¼ ಮ{k ಪರÝ�ಮ ಎಂಬ ಐ5 ಗಂ� ಮಕkHದk7. ಒಂ5 Tನ, ತನk ಮಕkJ 

ಹükಗಳ#k ಸಂಗk®ಸÍ oOX Vೕ R?kಗ, ಧ�Bಚರ¿ಗಳZk i< ತಪkದ 

eೕ üo DkನokR ನTX Vೕ ದJ. ಅವJ ®ಂ@7ಗÍ Vರéಗ, �@Bಕ$ತ 

pೕ ಶದ �ಜ Êತkರಥ ತನk �Å�ಂTX ಜಲ¤k ೕ ¦ ಆ�@kದk#k ಆಕgkಕ$R «ೕ OದJ. 

ಅವನ ಬXk ಅವಳZk @ೕ ವk otೕ pk ೕ ಕ ಉಂéÉ{. ನಂತರ HB Vೕ ದJ.  

ಪkî ಬಂದ �ೕ ], ಅವJ ಭಯTಂದ ತನk $ಸDkನ�k ಮರHದJ. ಆ�ಯZk ಆ�k@kಕ 
ವಚB¼k Qನk$5ದk#k «ೕ �ತk]ೕ , ತನk ಮಡT ಬಹಳ ಅ�ೖ@ಕ ಆøೕ ಚ�ಗHX 
ಎ¦ಯ#k �bk7�?R ಮಹÂB ಜಮದRk ಕಂ��ಂಡ7. ಅವ7 �ೕ ಪ�ಂ� 
ಆ�ಯ#k @ೕ ವk$R ಖಂOgದ7. ಆಗd� ಅವರ ®}ಯ ಮಗ 7ಮಣkಂತನ#k 
tದÍ�ಂಡಂ� ¼�ೕ ಣ, ವ¼ ಮ{k >~kವ¼ ®ಂT7Rದ7. ಜಮದRk 
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ಒಬk�ದ�ೕ øಬk7 ಮಕkಳ#k ತಮk  dÉಯ#k �Íkವಂ� ಆpೕ 8gದ7; ಆದರವ7 
Tಗkk��ಂ� ×ನTಂದ ಸkಬk�R Kಂ{¥ಟk7. �ೕ ಪTಂದ ಉ}ò@kದk ಜಮದRk 
ಅವರ#k ಶ�gದ7. ಅವ7 »ಡ]ೕ  ತಮk  ಆøೕ ಚ� ಶ¤kಯ#k ಕj5�ಂ� 
ಮೃಗಗಳಂ� ಆR¥ಟk7. 

ಪರÝ�ಮ ®ಂT7R?ಗ, ಅವನ ತಂp ಅವKX, “��ಷk�ದ Kನk ಈ dÉಯ#k 
�Ík . 5ಃಖ�k ಎ¦ �ಡ�ೕ ಡ,” ಎಂ?pೕ ಶವKkತk7. ಪರÝ�ಮ ತನk �ಡZಯ#k 
ಎ@k dÉಯ ತ]ಯ#k ಕತk}g¥ಟk . ಅವರ �ೕ ಪ �ಯ$R, ಜಮದRk ಮಗನ ಬXk 
ಸಂÎೕ ಷ�ಂ�, "ನ�kîಯ#k �Zg Kೕ # ಇತತ}X ಅ@¤kಷk$ದ oಯBವ#k 
�O7s. KನRಷk$ದದk#k �ೕ J,” ಎಂದ7. 

ಪರÝ�ಮ, “ತಂp�ೕ ! ದಯ>½k  ನನk dÉಯ#k ಮ�k ಬ5¤g. ಆ� ತನk 
ಮರಣವ#k �ನ�g�ಳkTರZ ಮ{k ತನk �ನgಕ �ಪTಂದ ಸಂ1ಣB$R 
Mಕk�ಗZ. ದಯ�O ನನk ಸVೕ ದರರ#k ®ಂTನಂ� D�ನk�Hg. �# 
òದkದZk ಅÚೕ ಯ�R Tೕ ಘBoಲ ಬ5ÔವಂdಗZ,” ಎಂ5 �ೕ Oದ. ತÄೕ ಧನ�ದ 
ಋÂಗJ ತನk ಮಗನ ಎಲk ಆಶಯಗಳ#k Kೕ Oದ7. 

dÉಯ#k 1ಜkSವ�Éಂದ (ರ>ಸ�ೕ Ô; �ತkವಲk ಆ� Iೕ Hದ �@ನಂ� 
ನ¦5�ಳk�ೕ Ô. ಆ�X «ೕ ವ#kಂ½��ವ ಆøೕ ಚ�ä ಸಹ ಎಂT� 
ಬರfರ5. ಆದº, ಪರÝ�ಮ �O5k ತನk dÉಯ�kೕ  �Íkವ ಕೃತk . 
ಜಮದRkಯವರZk ಅ�ಯ#k ಬ5¤¼ವ ಶ¤k ಇ�kಂ5 ಅವKX @HT{k. ತನk ತಂpಯ 
�ತ#k �ZಸTದke, ಆ ಋÂ ತನkÀk ಶ�g, ಆ ಲಕ ತನk#k QTkQನkನ�kR 
�kÅX ಸ�ನ�R �O¥�@kದkeಂ5 ಅವKX @HT{k. ತನk ತಂpಯ �kೕ ಧ�k 
Mಖk $R P}�Rದk ತನk  dÉX ಜಮದRkಯವ7 ಮೃ{k ~ಪವ#k 
ಉಚk}ಸಬzpಂ5 ಅವKX @HT{k. ತಂpಯ ಅಪk¿ಯ#k �Z¼ವ C� 
ತÀkಲಕ ಇತರ7 �ವ ಕೃತkವ#k �ಡÍ �ೕ Êಸ¹ fರÙೕ , ಅದ#k �O 
ಪರÝ�ಮ ತನk dÉಯ#k , ಸVೕ ದರರ#k ಮ{k ತನk#k ಉHg�ಂಡ. 

ಭಗವdkದ7 ಸಂ�kgಗಳ Kಯಮಗಳ#k Fೕ } ತಮk  dÉಯ ಅಂತkಸಂDkರವ#k 
�O55 ಅD�ರಣ$ದ >�É@X ಮÎkಂ5 ಉ?ಹರ¿�Rp. 
ಭಗವdkದರ ಆ ಕೃತk�k ಅದರ ®�k]ಯZk oರಣ$ದ ಸKksೕ ಶಗಳ#k ಪ}ಗÅಸ-
�ೕ o55 ಉÊತ C� �ೕ ಗk .  
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ಭಗವdkದರ ತಂp 8ವP7 ಅವ7 ತಮk  Tವk  ಮಗನ ಉಪನಯನವ#k ��ವ Mನk 
Kಧನ�ದ7. ಆRಚದ TನಗJ ಕjದ �ೕ ] ಅವರ dÉ, ಆ�Bಂ�, ಭಗವdkದರ 
ಉಪನಯನ ಸಂDkರವ#k ತಮk  ಓವB ಬಂÌ>ನ ಲಕ �ರsೕ }ಸÍ ವkವÈk 
�Oದ7. ಆಗ ಭಗವdkದ}X ಐ5 ವಷB. ~ಸk>�ಯ#k ಅ#ಸ}g ಅವnಬk  
P7ಗಳ ಮ�X �ರH ಅZk ಅ@ �ೕ ಗ� ~Dkಧkಯನವ#k �Oದ7. ~Dkಧkಯನವ#k 
1@B�Hg ತಮk  ಏಳ�ಯ ವಯgkನZk ಅZkಂದ ಮರH ಬಂದ7. ಆ ನಂತರ, ತಮk  
dÉಯವ}X ಬಹಳ ಶkpkÉಂದ Èೕ s ಸZkgದ7. 

ಒಂ5 Tನ, ಆ�Bಂ� DkನokR ನTX Vೕ P@k?kಗ, ಉ}¥ಸZನ dಪವ#k 
ಸ®ಸuರp HB ¥ದk7. ತಮk  dÉ ©ಕk ಸಮಯ�k ®ಂT7ಗZಲksಂ5 ಕಂಡ 
ಭಗವdkದ7 ಅವರ#k ಅರgದ7. ಪkîತ�k ¥Tkದk ಆ�ಯ#k ಕಂ� ಆ�ಯ �ೕ ] Kೕ 7 
ÊM¤g ಆ�ಯ#k ಮ�X ಕeತಂದ7. ನT ಅವರ ಮ�Éಂದ ಸkಲk çರದZk{k. 
ಆಯBಂ�ಯ �ೕ Zನ �k ೕ @Éಂದ, ಆ� ಪk@Tನ ಅók  çರ ನ¦5 ಶkFಸfರpಂ5 
ಭಗವdkದ7 S>gದ7. ಆದk}ಂದ, ಅವ7 ನTಯ ಬHX Vೕ R ಅದ#k pೕ ವರಂ� 
S>g �kÛBgದ7. ತಮk  ಮ�ಯ ಸFೕ ಪ$R ಹ}òವಂ� ತನk CTಯ#k 
ಬದuÉಸÍ ನTಯ#k �ೕ O�ಂಡ7. Tವk  fಲಕನ �k�Åಕ �kಥB�ಗjೕ � 
ಈ¦ೕ ರ�? ಮ7Tನ MಂÖ� ಆ�Bಂ� ಹ}òವ Kೕ }ನZk Dkನ �ಡÍ ತಮk  
ಮ�Éಂದ Vರಬರ�ೕ oÉತ�k .  

ಭಗವdkದ7 ತಮk  dÉX �ೕ o5pkಲkವÀk  ��pೕ  øೕ ಪ>ಲkp 
ಒದR¼@kದkº, ತಮk  ಮನದ ಅಂತ�ಳದZk d� ಸಂDರವ#k dkಗ�ಡÍ 
KಧB}gದ7. @ೕ ವk >ರಕk�Rದk7. ಒಂ5 Tನ, �ಲ� ಸ{k7ಷ7 ಅವರ ಮ�X 
ಬಂದ7. dÉಯ ಪk�kPತkರ$R, ಭಗವdkದ7 ಅukò$R7ವeಂ5 
ಅವರøkಬk  ಮCತk7 ಭ>ಷk  #Oದ7. ಇ5 ಆ�Bಂ�X ;ೕ õಯ#kಂ½ 
�O{. ಆದe, ಭಗವdkದ��ಯ#k ಕk�ೕ ಣ ಸ��ನಪOgದ7. �ೕ uR ಆ 
ಅವoಶವ#k ಬjg�ಂ�, Ô½ಂಬದZk ಅಗZ� ಅK$ಯB ಮ{k DಂD}ಕ 
£ೕ ವನದZk ¼ಖದ ಲವ]ೕ ಶí ಇಲksಂ5 Îೕ }g�ಟk7. d� ಜನkಮರಣಗಳ#k 
?ಟÍ ಸಂ�kಸವ#k gk ೕ ಕ}ಸÍ ಬಯ¼�?R Iೕ Hದ7. ಭಗವdkದರ ಈ 
�{ಗಳ#k �ೕ H, ಆ�Bಂ� ಅದ�k ತನk >nೕ ಧವ#k ವkಕkಪOgದ7. “Kೕ # ನನk 
ಒಬk�ೕ  ಮಗ. KKkಂದ ಅಗZ�ಯ#k �# Iೕ X d� ಸ®g�ಳkಬ]k? Kೕ # 
ಮ5s�ಗ�ೕ �ಂ5 �# ಬಯ¼�kೕ �,” ಎಂದ7. ಭಗವdkದ7 ತಮk  dÉಯ#k 
ಸ��ನಪOg ಆ >ಷಯವನZkX ~ಂತ�Hgದ7. 



ಧಮBದ CT 79

ಅವ7 ತtkಳX �ೕ Êgದ7 — “ನನk ಮನgkX ಮ5sಯತk ಒಲ>ಲk . ಆದº ನನk 
dÉಯ#k ಕ¦ಗÅg ಆ�ಯ ಇìkX >7ದk$R �# ವ@Bಸfರ5. ಆದk}ಂದ ನನk 
ಬಯ�ಯ#k ಈ¦ೕ }g�ಳkÍ �# ಆ�ಯ ಒ�kXಯ#k ಪ¦ಯ�ೕ Ô. ಅದ#k 
{ಂQಹೃದಯTಂದ ಪ¦5�ಳkTದkº, ಅದ#k ತಕkಮbk�ದº ಪ¦ಯ�ೕ Ô. �# 
ಅಷk�k �ತk ಆ8ಸಬ]k .” 

ಒಂ5 Tನ, ಅವ7 ಎಂ½ ವಷBದವ}?kಗ, DkನokR ನTX Vೕ ದ7. ನT 
ಪk$ಹTಂದ ಹ}ò@k{k. ಅವ7 Dkನ ��@k?kಗ tಸj�ಂ5 ಅವರ oಲ#k 
®O5�ಂO{. ಭಗವdkದ7 Êೕ }ದ7. ಅವರ »ಗ#k �ೕ Hದ ಆ�Bಂ� ನTX 
ಬಂ5, “ನನk ಯಜ�ನ7 £ೕ ವಂತ$R?kಗ ಅವ7 ನನ�ಶkಯ$Rದk7. ಅವರ 
ನಂತರ, ಅTೕ ಗ ನನk ಮಗ. tಸjX g¤k�ಂ� ಆ ನನk ಮಗÀ ಈಗ ಇ�k ೕ # 
ಅH5Vೕ Pdk�. ಓ pೕ ವeೕ ! �ಕ�k ನನX ಈ ಗ@?” ಎಂ5 �ೕ Jಗe5 ¥¤k¥¤k 
ಅಳÎಡRದ7.  

ಭಗವdkದ7, “ಓ dÉ�ೕ ! ಪkಪಂಚದ ಸವBವÀk ತk£ಸÍ Kಮk  ಅ#ಮ@ ಇದke, ಈ 
tಸj ನನk#k ¥�ಗ¦ ��ತkp. Kೕ � ನನX ಅ#ಮ@ಯKkತke, �# ಸಂ�kಸ 
gk ೕ ಕ}¼�kೕ �,” ಎಂದ7. ಆ�ಯ ಅ#ಮ@ ಪ¦ಯÍ ಭಗವdkದ7 ಈ ಬXಯ 
ಮನ>ಯ#k �Oದ7. ತನk ಮಗನ#kHಸÍ ಏನÀk �ಡÍ gದkHದk ಆ�, ಅವ}X 
ಒ�kX Kೕ Oದ7. »ಡ]ೕ  ಭಗವdkದ7 �ನgಕ$R ಸಂ�kಸವ#k gk ೕ ಕ}gದ7. 

Kಯಮದಂ� «ೕ ��?ದe, ಅದರ ನಂತರ ಅವ7 Vೕ R ಕkಮ$R ಸಂ�kಸವ#k 
�X5�ಳkÍ ಅವ}X Dkತಂತk k>{k. ಆ?�k , ತಮk  dÉಯ#k ಸ��ನ-
ಪOಸ�ೕ �ಂ5 S>gದ7. ಆ� ಅವರ ಬXk�ಗZ, ತನk ಬXk�ಗZ, Êಂ@ಸ-
�ೕ oRಲksಂ5 ಆ�X Iೕ Hದ7. ಆ�ಯ#k «ೕ O�ಳkÍ ಆ�ಯ ಬಂÌಗHದk7; 
ಅಷk»k , ಅವರ ತಂpಯ ಆgk ಇ{k. ಆ�ಯ ಆnೕ ಗk  ಹದXಟkº, ಅ�ಯ ÝQk�ಯ#k 
�ಡÍ ಅವ7ಗJ ಇದk7. 

d� ಆ�Éಂದ çರ>ದkº, d� ಆ�ಯ ಬH pೖ®ಕ$R ಇ7�ದ¤kಂತ ಅ@ 
IikR, ಸಂ�kg�R7ವ ಲಕ, ಆ�X ಒHತ#k �ಡಬzpಂ5 ಆ�X @Hgದ7. 
ಆ�Bಂ�, “Kೕ # ಬ5¤ರ�ೕ �ಂ5 �# ಬಯgದk oರಣ, KನX ಸಂ�kg�ಗÍ 
ಅ#ಮ@ Kೕ Opkೕ �. ಆದe, Kೕ # ನನk ಏ�ೖಕ ³ತk. �# ಸತke, Kೕ # ಬಂ5 ನನk 
ಅಂತkಸಂDkರವ#k �ಡ�ೕ Ô. ಇಲk$ದe, �# Kನk#k ನನk ಮಗ�R ಪ¦5 
ಪk�ೕ ಜನsೕ #?” ಎಂದ7. 
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ತನk dÉಯ#k K���HಸÍ ಇಷk>ಲkದ ಭಗವdkದ7, “�# Kಮk  ಆÈಯ#k 
1eೖ¼�kೕ �. �# ಎ]kೕ  ಇದkº, ��pೕ  gk@ಯZkದkº, ತಕk ಸಮಯ�k Kಮk  ಬHX 
ಬಂ5, ಅಂತk>�ಗಳ#k sೖಯ¤kಕ$R ���kೕ �,” ಎಂ5 �{�ಟk7. �ವ 
ಭರವÈಯÀk Qನk$ಗÍ ¥ಡfರ5; ಭಗವdkದ}X d� �ಟk  �@ನZk 
ಖಂOತ$Rä �]É{k. 

ಅ�ೕ ಕ ವಷBಗಳ ನಂತರ, ಅವ7 ಶೃಂXೕ }ಯZk?kಗ, ತಮk  dÉಯ ಕ¦�ಲ 
ಸFೕ �¼@k7�pಂ5 ಭಗವdkದ}X �ೕ ಚರ$É{. �ೕ ಗ ಮ{k ಮಂತkಗHಂದ 
ಅವರZkದk ಅ¶¤ಕ ಶ¤kಗಳ mೖ¤, �5o-gTk ಒಂ5. ಆ gTkಯ#k VಂTದ ಒಬk  ವk¤k, 
�ೕ ವಲ ತನk ಇìkÉಂದ ಅತk ಂತ ಕO� ಸಮಯದZk d# ಬಯgದ ಸkಳವ#k 
ತಲಪಬz5. D�ನk$R, øೕ o@ೕ ತ ಶ¤kಗಳ#k ಬಳಸfರ5. ಆದe ಅ�ಗಳ#k 
ಬಳಸ�ೕ oದ ಅD�ರಣ ಸKksೕ ಶಗಳZkä ಅ�ಗಳ#k ಬಳಸTದke, ಆ ವತB� 
ಖBತನ$Pತkp. ಭಗವdkದ7 �5o-gTkಯ#k ತಮk  dÉಯ ಸÍ$R 
ತಕk� ಉಪ�ೕ Rg�ಂ� ಆ�ಯ ಮರಣ�k MಂÊತ$R oಲOಯ#k ತÍ�ದ7. 
ಅZk ಅವ7 ಆ�ಯ ಮನಸk#k ಪರ�ತkನ �ೕ ] �ೕ ಂTk ೕ ಕೃತ$Pವಂ� �O, ಆ�X 
ಖÊತ$R ಉಚk ಸದk@ �k�k�Pವಂ� �Oದ7. ಆ ನಂತರ ಅವ7 ತಮk  dÉಯ 
ಅಂತk>�ಗಳ#k KವB®ಸÍ ತಮk  1$Bಶkಮದ ಬಂÌಗಳ ಸCಯ �ೕ }ದ7. 
5SBಗk ವ~÷, ಅವ7ಗJ ಭಗವdkದರ ಮ®�ಯ#k  ಕಂ��ಳkZಲk . 
ಸಂ�kg�Rದk oರಣ, ಅವ7 ಆ�Bಂ�ಯ ದಹನವ#k �ಡÍ ¼ತ�ಂ 
ಅನಹBeಂ5 ಪ½k  ®OTದk7. ಅವ7 ಭಗವdkದ}X Eೕ �}CÔವ ಮಟk�k 
Vೕ ದ7. ಅಂ@ಮ$R, ಭಗವdkದ7 ಸkಯಂ ಒಣ ಕbkXಗಳ#k ಸಂಗk®g ಆ�ಯ 
ದಹನ¤k� �Oದ7. 

d� oಲOÉಂದ KಗBF¼ವ Mನk ತಮk  dÉX �bkದk ಆ~kಸ�ಯ#k 
Iೕ �ದº ಉHg�ಳk]ೕ  �ೕ �ಂಬ Sವ�Éಂದ �ತk ಭಗವdkದ7 CX 
ವ@Bgದk7. ಅವ7 ಅ;�ನTಂ?ಗZ ಅಥ$ ��Ùೕ  sೖಯ¤kಕ ಪk�ೕ ಜನ-
ವ#k ಪ¦5�ಳkuಗZ ಉ5kಕk�RರZಲk . Kಜ, ಸಂ�kgಗHX ದಹನ¤k� KÂದk. 
ಆದe ಭಗವdkದ7 ತತk kÏKಗ�Rದk7; ಅಂತಹ ÏKಗJ Kಯಮಗಳ#k 
Fೕ }7dke. “ಸತk kರಜಸktೕ Pಣಗಳ#k Fೕ }ದ ಪಥದZk DPವವKX ��pೕ  
>�-K�ೕ ಧಗHಲk ,” ಎಂ5 ಉಕk$Rp. 

ಸತkವನk}ತವನ C� ಅÏKಯ ನ�s ಬಹಳ ಅಂತರ>p; ಅÏK ~ಸk>®ತ$ದ 
Kಯಮಗಳ#k ಉಲkಂögದe, �ಪ�k ಒಳ�Pdk�. ಆTk@ೕ ಯ-ಪರಬkಹk -ತತk kದZk 
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ಅಚಲ$R �]Kಂ@ದk oರಣ, ಭಗವdkದ}X ��pೕ  ³ಣk  ಅಥ$ �ಪ ಅಂಟZಲk; 
ಅವ7 ಕತೃBತkTಂದ Mಕk�Rದk7. 

ತತk kÏK ಕತೃBತkQTkÉಲkp �Oದ ~}ೕ }ಕ ಕಮB»k , ಅÏK ಅ;�ನ-
ಸ®ತ$R ಕತೃBತkQTk1ವBಕ$R �Oದ ಅpೕ  ಕಮB»k  ಅಜಗÖಂತರ-
>p�ಂ5 @HಯಪO¼ವ Cಸkಮಯ ಕL�ಂTp. ಪkQದk ಮCತk«ಬk  ಮ{k 
Ï«ೕ ದಯ$ಗದ åೕ ಧಕ«ಬk  ಒಂ5 Tನ ಕ�¥gZನZk ಒbkX ನ¦ò@kದk7. 
ಅವ}ಬkº ಬಹಳ f�}�Éಂದ ಬಳÍ@kದk7. ಅವ}X ಕಂ�ಬಂದ ಏ�ೖಕ 
K$ಸದZk Kಂತ7. ಆ ಸkಳದZk ಲಭk>ದk5k D�É �ತk . ತನk Kೕ ರO�ಯ#k 
Kೕ Rg�ಳkÍ ಸkಲk ದkವವ¼k �ೕ �ಂ5 ÏK ಅದ#k �X5�ಂ� #ಂR¥ಟk7. 
ಮCತk7 �ೕ ಡsಂದº, Ïನವನk}ಯದ åೕ ಧಕ, “Kೕ ನದ#k �X5�ಳk-
ಬz?ದe, ��ೕ � »ಡ5?” ಎ#kdk D�Éಯ#k �ೕ H ÔOpೕ ¥ಟk .  

ಅZkಂದ ಅವ7 oಲkOXಯZk ಮôk ಸkಲk çರ Vೕ ದ7. ³ನಃ ಅವ}X Kೕ ರO� 
@ೕ ವk$É{. ಅವ7 ಅZk7ವ ಏ�ೖಕ ಕಟkಡವ#k ಪksೕ 8gದ7; ಅ5 ಅTರ#k 
ÝದkಪOg øೕ ಹವ#k �Xòವ oµB��R{k. ಅZk ಕರRದ ಕ¥kಣ �ತk 
ಲಭk>ದk}ಂದ, ಮCತk7 ಅದರZk ಸkಲk �X5�ಂ� ÔOದ7. ನಂತರ, ತನk#k 
ಅ#ಕ}ಸ ಬಯ¼sೕ «ೕ  ಎಂ5 åೕ ಧಕನ#k �ೕ Hದ7. o5 ದkವ$ದ ಕ¥kಣವ#k 
ÔOದe ತನk ಗಂಟÍ ಉ}5Vೕ P�kಂಬ oರಣ, dನದ#k ÔOಯÍ Dಧk>ಲk 
ಎಂ5 ಆತ ಎ5�Oದ. ಅದ�k ಪkQದk ಮCತk7 ಅವKX, “C�ದe, Kೕ # ಸkಲk 
®ಂp D�É ÔO5ದ�k Kೕ # Kನk#k ÝದkಪOg�ಳk�ೕ Ô,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. 

ಒbkನZk Iೕ J�?ದe, ¶¤ಕ ಮ{k ~gkೕ ಯ Kೕ @ Kಯಮಗಳ#k ಎಚk}�Éಂದ 
�Zಸ�ೕ Ô. ~gkೕ ಯ KಯಮಗHX ಅD�ರಣ ಸಂದಭBಗಳZk �ತk >�É@X 
ಅವoಶ>7ತkp. ಅಂತಹ ಸಂದಭBಗ��� ಎಂಬ >ವರ¿ಯ#k ಸkತಃ ~ಸkಗHಂದ 
C� ಸಂಪk?ಯವ#k ì�kR ಅ}ತ ಮCತk}ಂದ @H5�ಳkಬz5. ಅದರ¹k 
ತತk kÏKಗಳಲkದವ7 ಎಂT� ಅ#ಸ}ಸfರ?ದ ಹಲ$7 ಅತk ಂತ ಅD�ರಣ  
ಅಪ$ದಗJ ಇs. 
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26. ಧಮBದ ಗಹನ� 
ತಂpdÉಗHX >úೕ ಯ�Rರ�ೕ �ಂ5 ~ಸkಗJ 0ೕ Â¼ತks. ಆದe ತಂpಯ ಮ{k 
dÉಯ ಆpೕ ಶಗJ ಪರಸkರ >nೕ ಧ$?ಗ ಒಂ5 ಜbಲ ಪ}gk@ ಉದk>¼ತkp. ಆಗ 
ತಂpಯ �ತ#k �ZgದZk dÉX ಅ>úೕ ಯ�ದಂ�, ಮತkದ�k >ಪಯBಯ$R 
dÉಯ �ತ�kೕ  ಅ#ಸ}gದe ತಂpX ಎ5�Pವಂ� ಇಕk½k  ಉಂéPತkp. 
ಭಗವಂತ 8k ೕ �ಮ�ೕ  ಅಂತಹ ಪ}gk@ಯ#k  ಎ5}ಸ�ೕ oÉ{. ಅವ# 
ಧಮBಸಂಕಟವ#k ಬXಹ}g5ದ#k @H5 �� �ಠವ#k ಕZಯಬz5. 

ಚಕkವ@Bಯ ಪk@K��R �ಮKX ಪék;�ೕ ಕ �ಡ�ೕ �ಂಬ ದಶರಥನ ಉpkೕ ಶವ#k 
ಅ}{�ಂ'ಗ, �ೖ�ೕ Éಯ Èೕ ವ¤�ದ ಮಂಥe �ಮನ >7ದk �Åಯ ಮನgkX 
>ಷ {ಂ¥ದJ. ಆದk}ಂದ ದಶರಥ �ೖ�ೕ Éಯ#k «ೕ ಡÍ Vೕ ?ಗ, ಆ� ತನk 
ಉತkಟ$ದ ಆÈಯ#k ಈ¦ೕ }¼�?R ಗಂ;ೕ ರ ಪk@î ��ವಂ� ದಶರಥನ#k 
�ೕ H�ಂಡJ. P�Kಪಡದ ಚಕkವ@B ಒ�kದ. ಆಗ �ೖ �ೕ É ತನk ಪ@ಯ 
ಪk�ಣವಚನ�k DÒ�Pವಂ� pೕ ವ�ಗಳ#k �ೕ }ದJ. ®ಂÙ�k  ದಶರಥ ತನX 
Kೕ Oದ ಎರ� ವರಗಳ#k �ೕ }, ಚಕkವ@Bಯ ಪk@K��R ಭರತKX ಪék;�ೕ ಕ 
�ಡ�ೕ �ಂ5 ಮ{k �ಮನ#k 14 ವಷBಗಳ oಲ ಅರಣk�k ಕJ®ಸ�ೕ �ಂ5 
KಬBಂ�gದJ. gOÍಬOದಂêದ ದಶರಥ, ತನk ಮನ¼k ಬದuÉ¼ವಂ� ಅ�ಯ#k 
�ೕ O�ಂಡ5k �ತkವಲk , ಆ�ಯ oZ� ¥ದk . ಆದ�� ತನk ಹಠTಂದ 
®ಂಜ}ಯZಲk . �ಮನ#k ಬಹಳ$R �k ೕ @¼@kದkº, d«�k  �ಟk  �ತ#k 
ಎಂT� ಉHg�Jkವ ಸkSವದ ದಶರಥKX �ೖ�ೕ Éಯ ಆಶಯವ#k @ರಸk}ಸÍ 
Dಧk$ಗZಲk . ಆದk}ಂದ �ಮKX ಕe ಕJ®gದ. 

�ಮ ತನk ತಂpಯ �ೕ ¿X ಬಂ?ಗ, �ಜ 5ಃಖದZk MಳR5kದ#k ಕಂಡ. ಅವ# 
ಅದ�k oರಣವ#k ಅ}ಯಬಯg?ಗ, �ೖ�ೕ É ಅವKX ಚಕkವ@Bಯ $�kನ ಮ{k ಆ� 
ಅವKಂದ �ೕ Hದ ವರಗಳ ಬXk @HgದJ. ಖಂOತ$Rä d# ಅರಣk�k �ರJ�?R 
ಮತkZk 14 ವಷBಗಳ#k ಕjò�?R �ಮ ಆ�X ಭರವÈ Kೕ Oದ. �ೕ ವಲ ಆ� ತನX 
ಆîಯ#k  �bk ದkº ಸಹ, d# ಸಂÎೕ ಷTಂದ ಭರತKX �ಜk ವ#k 
¥½k��@kpkೕ �ಂದ. “ನನk ತಂpಯವರ ಅಪk¿ಯ �ೕ eX, ಅದರ¹k Kಮk#k 
ಸಂÎೕ ಷಪOಸÍ ಮ{k ಅವ7 �ಟk  �ತ#k ಉHg�ಳkÍ, ಮತkók  ಹಷBTಂದ 
�# �ಜkವ#k ¥bk��@kpkನಲks,” ಎಂದ �ಮ. ®ೕ R7$ಗ, ಭರತನ 
ಪék;�ೕ ಕದ ಬXk Mಖತಃ Iೕ Jವ ಬದÍ, ಚಕkವ@B�ದವ7 �ಲk� ಕÅkೕ }�dk, 
�ಲ�k �bದ ದೃÂkಯKkಟk5k ತನX ಅಸ��ನ$Rp�ಂದ. ತನk dÉ�R, ಆ�X 
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ತನk �ೕ ] ತಂpRಂತ IÊkನ ಅ�oರ>p�ಂ5 �ೖ�ೕ ÉX Iೕ Hದ. ಆ� ತನkZk 
��pೕ  ಸ5kಣದ Ô7ý oಣp, ಆ oರಣTಂ?R ಆ��ೕ  ಸkತಃ ತನ�îಯ#k 
��ವ ಬದuR, ಆ�X ತನk ತಂpಯವರ#k �ೕ ರ�ೕ oದ ಅವಶkಕ�òಂéRರ�ೕ Ô 
ಎಂ5 d# S>gpkೕ �ಂದ. @ಸ]kಯ Èಲವ#k ಪ¦ದ ಬHಕ ಅಂTನ Tನsೕ  d# 
ಅರಣk�k ತರJ�?R ಆ�X ಭರವÈ Kೕ Oದ. 

ನಂತರ ಅವ# ತನk dÉಯ#k «ೕ ಡÍ Vೕ ದ. ಆ ಸಮಯದZk ಆ� ತನk �HRನ 
1ÚಯZk ÎಡRದkJ. ಮಗನ#k «ೕ Oದ ಅವJ �k ೕ @Éಂದ ಅವನ#k 
ಅ�k�ಂಡJ. Dಧk$ದók  ಮೃ5$R, ಅವ# ನ¦ದ ವೃdkಂತವ�k�X Iೕ Hದ. 
ಆದe ಆ� ತªಣ ಪkî ತ�k ¥ದkJ. ತನk ಪkî ಮರHದ ನಂತರ, ನ¦ದ ಘಟ�ಗಳ ಬXk ತನk 
�ೕ ಪವ#k ವkಕkಪOgದJ. �ಮನ#k Ô}{, “Kನk ತಂp KನX Iೕ X 1ಜknೕ , 
CX�ೕ  Kನk dÉ�ದ �À. �ೕ uR, �«ಬk  dÉ�R ನನk ಕತBವkಗಳ#k 
ಶkpkÉಂದ KವB®¼@kpkೕ � ಮ{k Kನk#k ಬಹಳ$R �k ೕ @¼�kೕ �. Kೕ # oOX 
Vೕ ಗ»ಡ5. �# KನX ಅ#ಮ@ Kೕ ಡÍ K�ಕ}¼�kೕ �. ಇZk�ೕ  ಇ5k�ಂ� 
ನನk Èೕ s ��dk ಅದರ ಲಕ ಧಮBವ�kಚ}¼. �ತೃÈೕ s ಎಲk»k FRuದ 
ಧಮBsನkuRp.  

“ಕಶkಪ ಋÂಯ ಒಬk  ಮಗ ಮ�ಯZk�ೕ  ಇ5k�ಂ�, ತನk dÉಯ Èೕ sಯZk 
Kರತ�Rದk. ಇದರ ಪ}¬ಮ$R, 8gkKಂದ »Oದ ಆ ತಪgk , D>ನ ನಂತರ 
ಸkಗBøೕ ಕ�k Vೕ R, ಸೃÂk�¦ಯ�ದ ಪkÖಪ@ಯ Dkನವ#k ಪ¦ದ. ಅವನ 
ಆದಶBವ#k Kೕ ನ#ಕ}¼. ಒಂ5 ಗಂà K«kಡ� ಇ7�5 ನನk ಮbkX ಸಕಲ 
£ೕ ವ�8ಯ �ೕ Zನ ಪk8ತk¤kಂತ FRu55. ಅದ#k ¥½k , Kೕ # ನನkನkಗZ 
Vೕ ದe, ಸ®ಸuರದ 5ಃಖದZk MJP�kೕ �. Kಜ»k ಆಮರಣ ಉಪ$ಸದ ಶಪಥ 
���kೕ �. Kೕ # ನನk#k ¥½k  Vರbpk ಆದe, ನನk 5ಃಖ�k ಮ{k D>X 
V¿�ರ�P@kೕ �; �ೕ uR ಮC �ಪ�k P}�P@kೕ �. ಸMದk ತನk dÉX 
5ಃಖವ#kಂ½�Oದ. ಆದk}ಂದ ನರಕ�kಯ$ದ Êತk®ಂÈ ಅ#ಭ>ಸ�ೕ oÉ{. 
ಅವನ ?}ಯZk Vೕ ಗ�ೕ ಡ,” ಎಂದJ. @ಸ]k  �ಮನ#k oOX Vೕ P�ದ#k 
Mಕk$R K�ೕ �gದk}ಂದ, ಭಗವಂತKX ತನk dÉಯ ಮ{k ತಂpಯ ಪರಸkರ >7ದk 
ಆîಗಳ#k KSÉಸ�ೕ oR ಬಂ{.  

ದಶರಥ �ೖ�ೕ ÉX ಎರ� ವರಗಳ#k �bkದk}ಂದ ಅ�ಗಳ#k Kೕ ಡ]ೕ �ೕ oR ಬಂ�ಂ5 
�ಮ ಆ�X Iೕ Hದ. �ೖ�ೕ É �ೕ H55 ದಶರಥನ#k @ೕ ವk$R «ೕ Égದkº, ಮ{k 
ಅವ# �ಮನZk ಬಹಳ �k ೕ @ಯKkbkದkº, ಅವ# ಸತk�k ಅಚಲ$R ಕ½k¥ದkವ�ದ 
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oರಣ, �ೖ�ೕ ÉX ತ«k�kXಯ#k �ಟk . C�R, ದಶರಥನ oಯB ಧಮB�k 
ಅ#Pಣ$R{k. 

ಮಗ�ದವKX �ತೃ$ಕk -ಪ}�ಲ� ಅವಶk  ಕತBವk . ಅವನ ತಂpಯ ಆpೕ ಶಗJ 
ಅಸಮಂಜಸ$R?k�k , ಅ�ಗಳ#k ಮCತk7 �Zgದk ಅ�ೕ ಕ Kpೕ BಶನಗHs. 
ಉ?ಹರ¿X, �ಪsಂ5 @HTದkº ಸಹ, ಕಂ� ಎಂಬ ಋÂ ತನk ತಂpಯ ಅಪk¿ಯ 
�ೕ eX, �ೕ ವ#k �ಂದ. ಅಂ��ೕ , ತನk ತಂp ಜಮದRkಯ ಆpೕ ಶ�k >úೕ ಯ�R, 
�ಜ Êತkರಥನ >ಷಯದZk oಮದ ಆøೕ ಚ�ಗಳ#k VಂTದk ತನk ಸk ಂತ dÉ 
eೕ üoಳ#k  ಪ�Ý�ಮ �ಂದ. ಪk¼kತ ಸಂದಭBದZk , ದಶರಥನ ಆî 
ಧಮBಕk#Pಣ$Rದk}ಂದ, ಮಗ�R dನದ#k �ZಸÍ ಮತkók  ಬಲ$ದ 
oರಣಗHs. 

ಆ�ಯ ಆpೕ ಶ ಸ}Éಲksಂ5 �ಮ @ಸ]kX �ೕ uR >ವ}gದ. ದಶರಥನ 
ಧಮBಪ@k�R, ಆ� ಧಮBದ CTಯZk ಆತನ ಸಹi}�Rರ�ೕ Ô. ತನk ಪ@ಯ 
ಧಮBK�kX ಆ� ಅಡkKÍk�5 ತ³ k. ಇದಲkp, ದಶರಥ ಚಕkವ@B. �ಜ�îಯ 
�ಲ�ಯZk ಪkÚಗJ ಕತBವkKರತ�Rರ�ೕ Ô. ಆದk}ಂದ ದಶರಥನ ಆpೕ ಶಗJ ತKkಂದ 
�ತkವಲkp, ಆ�Éಂದ¹ �Zಸತಕksೕ .  

®ೕ X ತನk ತಂpಯ ಆî ಧಮBಕk#Pಣ$R7$ಗ, ತನk dÉಯ ಅಪk¿ 
CRಲkTದk}ಂದ, ಪk¼kತ ಸಂದಭBದZk , ತನk ತಂpX >úೕ ಯ�R oOX Vೕ P�5 
ತನX ಸ}�ದ �ಗBsಂ5 �ಮ >ವ}gದ. d# ಮರH ಬ7�ದ#k 
ಎ57«ೕ ಡ�ೕ �ಂ5 @ಸ]kಯ#k >ನಂ@gದ. �ಮKತk >ವರ¿ಯ#k �ೕ Hದ �ೕ ] 
@ಸ]k  ಅದ�k�k�ಂಡJ. ಆ?�k , ಅವನ ಸಂಗಡ oOX d# Vೕ ಗಬಯgದJ. 
ಆ� ತನk �FBಕ�ದ ವೃದk ಪ@ಯ#k ಕ¦ಗÅg, ತನk ಮಗ�ದ ಅವ«ಂTX 
Vರ��5 ಆ�ಯ �ZX ಸ}ಯಲksಂ5 ಆ�X Iೕ Hದ. ಇದಲkp, dK�k ೕ # oOX 
KಗBF¼�5 ಸKk®ತ$Rp�ಂ5 ತನk ತಂp ದಶರಥ ಈ�ಗ]ೕ  IÁk ಬಳÍ@k5k , 
�ೖ�ೕ É ಎಸRದ Ùkೕ ಹTಂದ Dೕ ಕ�kಳ�R?k�. ಈ ಪ}gk@ಯZk ಆತನ#k ¥½k  
ತ«kಂTX ಆ� ಬ7�5 ¼ತ�ಂ »kರ$R7ತkp; ಏ�ಂದe 5ಃಖ� ಆತKX 
ಸ®ಸuರ?P�5. 

@ಸ]k  �ಮ Iೕ Hದk#k �Êk , ��X ಅವKX ತನk ಪ}1ಣB ಆ8ೕ $Bದವ#k 
�ಟkJ. “³ತk�ೕ ! ಅಚಲ$ದ ಮನgkKಂದ Vರ�. Kೕ # ಎ¦¥ಡp �Z¼@k7ವ 
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ಧಮB Kನk#k o�ಡZ. Kನk ಸತkK�kÉಂದ ರÒಸಲkಟk  Kೕ # Tೕ ಘBoಲ fJ. 
ಇದಲkp, Kನk ತಂp-dಯಂT}X Kೕ # ಸZkg7ವ Èೕ sಯ KFತk$R, Kೕ # 
ಅರಣkದZk ಸಂಚ}¼@kರÍ KನX pೕ ವ�ಗJ ಎಂT� ಸಂÎೕ ಷವ#k ಅ#ಗk®ಸZ. 
ಅ�ೕ úkX Kೕ # ®ಂT7P�ದ#k �# ಸಂÎೕ ಷTಂದ «ೕ ��kೕ �,” ಎಂದJ. ತನk 
dÉಯ ಆ8ೕ $Bದವ#k ಪ¦ದ �ಮ ಆ�X ನಮDkರ �O, ಆ�ಯ Èಲವ#k 
ಪ¦5�ಂಡ.  

ಅ®ಂÈ ಅ@ಪkಶಂಸKೕ ಯ. ತನk#k pk ೕ Â¼ವವನÀk ®ಂgಸfರpಂ5 ಉಪpೕ ಶ>p. 
ತನk ಬXk ��pೕ  5�øೕ ಚ�ಗಳ#k VಂTರದವನÀk «ೕ Éಸfರp#kವ 
>ಷಯದZk �ವ ಸಂpೕ ಹí ಇಲk . ಅಂದ�ತk�k , ಪರ}X ಉಪದkವ �ಡದ ಮ{k 
ಸkಯಂ ರª¿Éಲkದ ವk¤kಗಳ >7ದk 5ಷk7 ನ¦¼ವ ®ಂÈಯ#k ಕಂಡº ಸಹ, ಒಬk  
ಬZಷk ವk¤k �ೕ ವಲ KÂkಯ mk ೕ ªಕ�Rರ�ೕ Ô ಎಂ5 ಇದರ ಅಥBsೕ ? ಈ }ೕ @ಯ 
ಸಮÈkಯ#k �ಮ KSÉಸ�ೕ oR{k. 

�ಮ ಅ�ೕ úkÉಂದ ಅರಣk�k �ರHದ ನಂತರ, ಒ�k  ಶರಭಂಗ ಋÂಯ ಆಶkಮ�k õೕ b 
Kೕ Oದ. ಋÂ �ಮKX (ರವಗಳ#k ಸZkg, ಬkಹkøೕ ಕ�k ಏ}ದ7. ಆಶkಮದZk �eTದk 
ಋÂMKಗJ ಒékR �ಮನ ಬH ಬಂದ7. �ªಸ7 ತಮk  ಆಚರ¿ಗHX C� 
ತಪgkX >ಘkವ#k ಉಂ½��@k?ke ಮ{k ತಮkZk ಅ�ೕ ಕರ#k �Ík@k?ke ಎಂ5 
ಅವKX @Hgದ7. ತಮk  ರª¿�R 5ಷkರ#k ಶ�ಸÍ ಅವ7 ಬಯಸZಲk; ಏ�ಂದe 
ಅವ7 CX �Opkೕ  ಆದe, ಆ ಲಕ ತಮk  ತಪgkನ ಶ¤kಯ#k ವkಥB 
�O�Jk@kದk7. ತಮk#k ®ಂಸಕ}ಂದ ರÒ¼ವಂ� ಅವ7 �ಮನ#k �ೕ }ದ7. 
ತನX ಮನ> ��ವ ಬದÍ ಅವ7 ತನk#k ಆÏ�ಸ�ೕ �ಂ5 �ಮ Iೕ Hದ. ಅವ}X 
Îಂದe ��@k7ವ �ªಸರ#k d# ಸಂCರ ���kೕ �ಂ5 ಅವ}X ಭರವÈ 
Kೕ Oದ. 

ಅZkಂದ Mಂp, ಶರಭಂಗ ಋÂ ©Êgದkಂ�, �ಮ ¼@ೕ ª k ಋÂಯ ಆಶkಮ�k Vೕ R, 
ಅZk �@k ತಂRದ. ನಂತರ, �ಮ, gೕ � ಮ{k ಲª kಣ ದಂಡoರಣkದ ಕ¦X Vರಟ7. 
�ªಸರ#k ಸಂCರ��ವ ಆತನ ಸಂಕಲkದ ಬXk gೕ � ತನk ಅಸ��ನವ#k �ಮKX 
ವkಕkಪOgದJ. ಒಬk  ಮ#ಷk  ತನk ಬXk ��pೕ  pk ೕ ಷವ#k VಂTಲkದವನ >ಷಯದZk 
»kರ$R ವ@B¼�5 @ೕ ರ �ೕ ¦ಂ5 Iೕ HದJ. �ªಸ7 ಅವKX ��pೕ  CK 
�Oಲk$ದk}ಂದ, ಅವರ �ೕ ] ಅವ# ?H ���ದ#k ಸಮÛBಸuಗpಂದJ. 
ಇದಲkp, ಶDkಸkಗಳ#k ಚuÉ¼�5 ವನ$ಸ�k ಸಲk5. ಅವ# C�ಮk  
ಬಯgದe, ಅವ# ಅ�ೕ úkX ®ಂT7Rದ ನಂತರ �ೕ ಧನಂ� ವ@Bಸಬz5. 
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ಶDkಸkಗಳ#k �X5�Jkವ ಲಕ, ಅವನ�ಗಳ#k 57ಪ�ೕ ಗಪOg�Jkವ 
Dಧk�Ép ಎಂದವJ Iೕ HದJ. o&ಂದರZk $ಸ$Rದk ಒಬk  ಸತk8ೕ ಲ ಧಮBKಷk 
ತಪgkಯ ಕLಯ#k ಉ]kೕ ^gದJ. ಋÂಯ ತಪgkX >ಘkವ#kಂ½�ಡÍ ಇಂದk 
ಬಯgದ. ಆದk}ಂದ ಇಂದk ಕ@k®Oದ �ೕ ಧನ sೕ ಷವ#k ಧ}g, ಋÂಯ ಬHX ಬಂ5, 
ತನk ಖಡkವ#k ತಪgkಯ ಬH ಇ½k , ಅದ#k «ೕ O�Jkವಂ� >ನಂ@gದ. ನಂತರ 
�ೕ ಧ Vರ½Vೕ ದ. ಕ@kಯ ಬXX ಗಮನ ���5 ಮ{k ಅ5 ಕಳ$ಗದಂ� 
«ೕ O�Jk�5 ತನk ಕತBವksಂ5 ಋÂ S>gದ. C�R ಹükಹಂಪÍಗಳ#k 
ಸಂಗk®ಸÍ Vೕ ?ಗ¹ ಅದ#k ತ«kಂTX �ಂ&ಯkÍ �kರಂ;gದ. oಲ 
ಕjದಂ�, d# Vತk ಕ@kಯ#k ಬಳಸÍ �kರಂ;gದ. ಕk�ೕ ಣ, »k}�R 
ಪ}ವತB��ಂ� ತಪgkKಂದ >Mಖ�ದ. ತನk @kಯBದ ಪ}¬ಮ$R ನರಕ�k 
Vೕ ದ. 

�ಮKX ಧಮBದ ಪ}ಚಯ ಬಹಳ ಸಮಪBಕ$R{k C� ಅದರ ಬXk ಅವKX 
@HIೕ ಳÍ Kಜ$R �º ಸಮಥBರಲksಂ5 gೕ � ಒ@k Iೕ HದJ. �ಮನ#k ಅ{kಚk 
(ರವDkನದZk d# ಇbkದk}ಂದ, ಅವKX ಆpೕ ಶ Kೕ �ವ ��pೕ  ಪkಯತk 
��@kರZಲk; ಆ?�k , ಅವನ �ೕ Zನ ಅ�ರ �k ೕ @Éಂ?R, ಅವ# ಎಂT� 
��pೕ  }ೕ @ಯ¹k ತಪkfರpಂ5 �ತk d# ಬಯgದkJ. ಆದk}ಂದ ಅವKX 
ಈ�ಗ]ೕ  @HT7ವ ಧಮBದ ಬXk ಅವKX d# �ನ�¼@kದkJ. 

�ಮ ಆ�ಯ oಳ£ಯ#k �Êkದ. ಕಷkದZk7ವವರ#k ರÒ¼�5 ª@kಯನ ಕತBವk ; 
ಅವ7 ಶDkಸkಗಳ#k ಬಳg�ಂO7�5 ಆ ಉpkೕ ಶTಂದ]ೕ  ಎಂ?�X Iೕ Hದ. 
ಅ®ಂಸಕ�ದ ಋÂMKಗHX Îಂದeಗಳ#k ���5 �ತkವಲkp, �ªಸ7 
ಅವರ#k �ÍkತkZದk7. ಆದk}ಂದ 5ಷk ಸಂCರದ ಲಕ ಋÂMKಗಳ#k 
ಉH¼�5 ಅವನ ಕತBವk . �ೕ uR, ಋÂಗJ ತನkZk ರª¿ಯ#k �ೕ }ದk7. ತನkZk 
ಆಶkಯವ#k �kÛBgದವ}X �ರವ#k Kೕ ��5 ತನk V¿�}�. �ೕ uR ಅವರ 
ಮನ>X ಓ�½k , dನವ}X ಸಂ1ಣB ರª¿ Kೕ �ವ ಭರವÈ Kೕ Oದk. ಸತk� ಅವKX 
ಅತk ಂತ �kಯ$ದ5k ಎ#kವ oರಣ, ತನk �kಣವ#k ತk£ಸಬಲk�ೕ  Vರ{, d# 
�ಟk  �ತ#k — ಅದರ¹k , >�ೕ ಷ$R ಸ{k7ಷ�ದ ಋÂಗHX �ಟkದk#k — 
ಅಲk . �ಮನ >ವರ¿ಯ#k �ೕ Hದ gೕ �ಯ ಸಂಶಯಗJ çರ$ದ�.  

$Zಯ ಹತkದ ಪkಕರಣ ಇದ�k ಸಂಬಂ�ತ ಪkಸಂಗ. �ವಣKಂದ ಅಪಹ}ಸಲkಟk  
gೕ �ಯ#k z�Ô$ಗ, �ಮ-ಲª kಣ7 ಕಬಂಧ�ಂಬ �ªಸನ#k ಸಂ�gದ7. ಪಂ� 
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ಸnೕ ವರದ ಜuನಯನ ಪkpೕ ಶTಂದ ಅಲಂಕ}ಸಲkಟk  ಋಷkಕ ಪವBತದZk 
$g¼@kದk $ನರMಖಂಡ ¼Rk ೕ ವನ#k tದÍ ಸಂಪ¤Bಸ�ೕ Ô ಎಂ5 ಕಬಂಧKಂದ 
ಅವ7 @H5�ಂಡ7. ಆದk}ಂದ ಸVೕ ದರ7 ಅZkX �ರHದ7. ಹ#ಮಂತ ಅವರನkZk 
õೕ b�ದ. ಅವರ £ೕ ವನದ >ವರಗಳ#k >i}gದ. ನಂತರ ¼Rk ೕ ವKX �ಮ-
ಲª kಣರ ಆಗಮನವ#k ವರT �Oದ. ¼Rk ೕ ವ ಸಂÎೕ ಷTಂದ ಅವರ ಬH ಬಂ5, 
�ಮKX ತನk Èk ೕ ಹಹಸkವ#k ಒOkದ. �ಮ-¼Rk ೕ ವ7 ತಮk  Èk ೕ ಹಬಂಧವ#k 
ಅRkDÒ�R ಒಡಂಬO� �O�ಂಡ7. ತನk ಅಣk $ZÉಂ?R d# IÁk 
Îಂದe ಅ#ಭ>¼@kpkೕ �ಂ5 ¼Rk ೕ ವ Îೕ O�ಂಡ. ತನk ತಂp @ೕ }�ಂ'ಗ, ತನk 
ಅಣk ಪ�ಕkF $Z �ಜ�R ಪék;Âಕk�ದ�ಂ5 >ವ}gದ. ಅದರ ನಂತರ, ¼Rk ೕ ವ 
$Z�ಂTX ತನk ಅಣkನ#k (ರ>¼dk, ಅವನ �ತ#k �Z¼dk, $g¼@kದk.  

ಒಂ5 �@k , ��> ಎಂಬ �ªಸ ಪಟkಣದ Vರವಲಯ�k ಬಂ5 $ZX ಕದನದ 

ಸ$Í C¤ದ. $Z »ಡ]ೕ  ¼Rk ೕ ವ«ಂTX VರX �>gದ. ಸVೕ ದರ}ಬkº 

úೖಯBTಂದ Kಂ@7�ದ#k «ೕ Oದ ��> oÍ¤ತk. $Z ಮ{k ¼Rk ೕ ವ7 

ಅವನ#k �ನkbkದ7. ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವ# lFಯ ರಂಧkÙಳX ಓOದ. 

$Z ಅವನ#k ®ಂfZಸÍ KಧB}gದ. ¼Rk ೕ ವ $Z�ಂTX Vೕ ಗಬಯgದ; 

ಆದe d# ®ಂT7Pವವe� ಆ ರಂಧkದ ಪksೕ ಶ?kರದZk oವÍ oòವಂ� 

$Z ಆpೕ 8gದ. $Z ಒಳX #Rkದ; ¼Rk ೕ ವKX ತನk ಸVೕ ದರನ ಗಜB� �ೕ Hಬಂ{. 

ಒಂ5 ವಷB 1@B ¼Rk ೕ ವ ಅZk oò@kದk; ಆದe $Z VರX ಬರZಲk . ಬHಕ 

ರಂಧkTಂದ ರಕk Vರಹ}ò@k7�ದ#k ¼Rk ೕ ವ ಗಮKgದ. ಅವKX �ªಸನ ಧkK 

�ೕ Hಬಂ� Vರ{, ತನk ಸVೕ ದರನ ಗಜB� ಅಲk . ತನk ಸVೕ ದರ ಸತk�ಂ5 ಊ®g, 

ರಂಧkದ ಪksೕ ಶ?kರ�k Ùಡk ಬಂ¦ಯ#k ಅಡk$R½k , ¤Âkಂಧ�k ಮರHದ. ಅZk 

ಮಂ@kಗJ ಅವKX �ಜಪék;�ೕ ಕ �Oದ7. 

ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ, $Z ®ಂ@7R ಬರÍ, ¼Rk ೕ ವ ಹÂBತ�ದ. ¼Rk ೕ ವ ಸಮಸk 
ವೃdkಂತವ#k ಅವKX >ವ}g gಂCಸನವ#k ತನk ಅಣkKX »ಡ]ೕ  ಅ�Bgದ. ಆದe 
¼Rk ೕ ವನ �ೕ ] @ೕ ವk �ೕ ಪ�ಂOದk $Z, ತನX Ùkೕ ಹವ�kಸR7�?R 
¼Rk ೕ ವನ#k ಆnೕ �gದ. ¼Rk ೕ ವನ#k �ಜ�KÉಂದ Vರಗbk  ಆತನ Iಂಡ@ಯ#k 
ತನk ಸk ಂತ âೕ ಗokR ಅಕkಮ$R ವಶಪOg�ಂಡ. ~ಪÆಂದರ pÈÉಂದ $Z 
ಋಷk ಕ ಪವBವ#k  ಸFೕ �ಸÍ ಅDಧk $Rದk}ಂದ, ಅZkX ¼Rk ೕ ವ 
ಪ�}�Rದk. $Zಯ#k �ಂ5 ತನk#k ರÒಸ�ೕ �ಂ5 ¼Rk ೕ ವ �ಮನ#k 
�ೕ O�ಂಡ. ಅದ�k �ಮ »ಡ]ೕ  ಒ�kದ. ನಂತರ ಎರ� ಪ}ೕ ±ಗHX �ಮನ#k 
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ಒಳಪO¼ವ ಲಕ ¼Rk ೕ ವ �ಮನ ಶ¤kಯ#k ಅjದ. ಅ?ದ �ೕ ], �ಮನZk 
ಸಂ1ಣB >~kಸ ಗHg�ಂಡ. 

$Z�ಂTX òದk �ಡÍ ¼Rk ೕ ವKX Iೕ H, �ಮ d# �ೕ uR ಅವಶk -
>5kದk#k ���kೕ �ಂ5 ಆ~kಸ� �ಟk . ಆದe $Z ಮ{k ¼Rk ೕ ವ òದkದZk 
Kರತ�R?kಗ ಅವ}ಬkರZk ಎಷkರಮbkನ Vೕ Z�É�kಂದe, ಅವರ�kಗ «ೕ Oದ 
�ಮKX $ZÉಂದ �ೕ ಪBOg ¼Rk ೕ ವನ#k P7@ಸÍ Dಧk$ಗZಲk . $Zಯ#k 
�ಲkÍ ಅವ# fಣವ#k ¥ಡZಲk; ಏ�ಂದe ಅ�kತ�k ಅವನ fಣ ¼Rk ೕ ವನ#k 
�ಂTೕ { ಎಂ5. �ಯ�ಂಡ ¼Rk ೕ ವ ಓOVೕ ದ. �ಮ ತನk ವತB�ಯ ®�k] 
oರಣವ#k ¼Rk ೕ ವKX >ವ}g ಮÎk�k  $ZX ಸ$Í CÔವಂ� Iೕ Hದ. 
P7@ನ ಸಂ�ೕ ತ$R ಲª kಣ ¼Rk ೕ ವನ �ರHX ý>ನ Cರವ#k C¤ದ. ¼Rk ೕ ವ 
$Zಯ �ೕ àX ಮರH $ZX ಸ$Í CÔತk ಗ£Bgದ. 

$Z ಇ�k ೕ # VರX �>¼ವಷkರZk , ಪ@k d� ಆತನ#k ತ¦ದJ. @ೕ ವk$R 
�ಯ�ಂಡ �ೕ ¹ ¼Rk ೕ ವ ಇók  �ೕ ಗ� ಮರH?k�ಂದe, ಅವKX �nೕ  Fತkನ 
ಸCಯ Ùರ¤7�ದ#k ©Ê¼ತkpಂ5 ತನk ಪ@ $ZX Iೕ HದJ. �ಮ ಮ{k 
ಲª kಣ ಎಂಬ ಇಬk7 ಇ¡kÔ ವಂಶದ �ಜÔ�ರ7 ಈ ಪkpೕ ಶದZk?keಂ5 ತನk ಮಗ 
ಅಂಗದKX ವರT �Oದ �ಢiರ}ಂದ ಅವHX @H5ಬಂT{k. ¼Rk ೕ ವ �ಮನ 
Èk ೕ ಹವ#k ಬಯgTkರ�ೕ �ಂ5 ಅವJ ಊ®gದJ. ತನX ಲಬk$ದ �®@ಯ ಪkoರ, 
�ಮ ಪ�ಕkಮದZk pೕ ವ�ಜ ಇಂದkKX ಸ�ನ ಮ{k ಅತk ಂತ Kೕ @ವಂತ�ಂ5 $ZX 
Iೕ HದJ. ¼Rk ೕ ವ«ಂTX ಕದನ$ಡದಂ� ಮ{k ಅವ«ಂTX Vಂ?Å� 
�O�Jkವಂ� $ZX ಸಲI Kೕ OದJ. 

$Z ಅವಳ ಸಲIX �ನk�ಯ#k �ಡp, �ಮ ಅ ķ ಂ5 Kೕ @ವಂತ�Rpkೕ  ಆದke, 
ತನk �ೕ ] ಆಕkಮಣ �ಡÍ �ಮKX ��pೕ  ಸಂದಭB fರpಂ5 Iೕ Hದ. 
¼Rk ೕ ವ«ಂTX Vೕ �ಡÍ ತನk ಅರಮ�Éಂದ Vರಟ. ಆ ಇಬk7 ಸVೕ ದರ7 
ಅ@ ಭಯಂಕರ ಸಮರದZk ÎಡRದ7. ಕk�ೕ ಣ, ¼Rk ೕ ವKX �ಳXೖ ಆPdk ಬಂ{ ಮ{k 
ಮÅòವ ಹಂತ ಸFೕ �gದ. ಆ ಸಮಯದZk , �ಮ ಒಂ5 fಣವ#k ಪk�ೕ Rg 
$Zಯ#k @ೕ ವk$R �ಯ�Hgದ. ಆ?�k , ಇಂದkKಂದ d# ಪ¦5�ಂOದk 
¼ವಣB ಕಂಠCರದ ಶ¤kಯ pÈÉಂದ, $Z »ಡ] DಯZಲk . �ರ¬ಂ@ಕ$R 
�ಯ�ಂ� �ಲದ �ೕ ] ಮಲR ¥Tkದk. 

$Z �ಮನ#k ಉpkೕ 8g ®ೕ Xಂದ — “�# KನX ��pೕ  CK �Oಲk , Kನk 
�ಜkದZk �# ��pೕ  ಅಪ�ಧ �Oಲk . ಆದk}ಂದ ನನk �ೕ ] fಣವ#k 
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ಪk�ೕ Rg Kೕ # ತ³ k �O7s. Kೕ # ನನk �ೕ ] ಪkCರ �ಡ ಬಯgದke, ನನX 
ದk ಂದkòದkದ ಸ$Í C¤ ನ«kಂTX Vೕ �ಡ�ೕ oR{k. ಬದuR, �# 
ಇ«kಬk«ಂTX òದkದZk ÎಡR?kಗ ನನX ñg �O7s. Kನk ಬXk ನನX 
�ೕ Hಬಂ5ದ�k  ಅ#Pಣ$R, Kೕ # ª�, ಸ?iರ C� RಯBಗHಂದ 
»O7ವವ# ಮ{k 5ಷkFBಗಳ#k �ತk 8Ò¼ವ#, ಇsೕ  Mಂdದ ಸ5kಣಗಳ#k 
Kೕ # ಸಮಪBಕ$R VಂT7s�ಂ5 �# ನಂ¥pk. Kೕ # �k ೕ ಷk$ದ ವಂಶದZk 
ಬಂದವ�ಂ5 �# ಗಣ�X �X5�ಂOpkೕ �. ಅದokR�ೕ , d� ನನX ಎಚk}� 
Kೕ Oದkº, �# ನನk ಸVೕ ದರ«ಂTX Vೕ ��$ಗ ನನk#k V¦òವók  
�ಳಮಟk�k Kೕ # ಇHò�Tಲksಂಬ 1ಣB >~kಸTಂದ �# ¼Rk ೕ ವನ >7ದk 
Vೕ �ಡÍ ಬಂp. ಸ5kಣ8ೕ ಲನ sೕ ಷದZk oÅg�ಂOದkº, Kೕ # Dಕók  
���ಂ5 ನನRೕ ಗ ಮನವ}��Rp. 

“ನನkಂಥ $ನರ7 o�ಗಳZk $g¼�kೕ s; ಹük-X¦kಗಳ#k @ಂ5 £ೕ >¼�kೕ s. ಆದe 
ಪಟkಣಗಳZk $g¼ವ Kಮk ಂಥ �ನವ}X >>ಧ ಬXಯ ಪಕk  ಆCರ ಅಗತk . 
®ೕ R7$ಗ, ನಮk  ನ�s ��pೕ  pk ೕ ಷ�k ಆಸkದsZkp? �ನವ7 �ಂಸ ಮ{k 
ಚಮBokR �kÅಗಳ#k �ೕ à��dke. ಆದe �ೕ @ಯ �ಂಸವ#k @#k�5 
ª@kಯ}X KÂದk. ಇದಲkp, ಕ�ಯ ಚಮBವ#k ಧ}ಸÍ ಅಥ$ ಅದರ ಚಮB ಮ{k 
ಎಲQಗಳ#k ಬಳಸÍ ಸಜkನ}X ಅ#ಮ@Éಲk . ಆದk}ಂದ ನನk#k �kÅಯಂ� 
�ೕ à�ಡ¹ ಸಹ KನX ��pೕ  ಸಮಥB�Éಲk . 

“Kನk ಮಡTಯ#k ಮ7ಪ¦òವ ಭರವÈÉಂದ ¼Rk ೕ ವKX ಸಹಕ}¼�ದರ ಬದÍ, 
Kೕ # ನನk ಬH ಬರಬzT{k. Kನk Iಂಡ@ಯ#k ��pೕ  Tk ೕ ಪದZk ಅಥ$ �ಲದO 
ಬಂಧನದZk ಇ}gದkº d� ಏKೕ ಗ; �ೕ ವಲ ಒಂ5 TನದZk ���ಯ#k Kನk ಬH 
ಕeತ7@kpk. �ವಣನ#k ಬಂ�g KನX ಒ�k¼@kpk. 

“ಬಳ�ಯZk7ವ Kಯಮಕk#Pಣ$R, ನನk ಮರಣದ ನಂತರsೕ  ¼Rk ೕ ವ gಂCಸನವ#k 
ಏ7�5 ©ಕk$R{k. ಆದe, Kೕ Kೕ ಗ ಅವನ KFತk$R, ನನk �ೕ ] ಅ�kಯ$R 
�ರ¬ಂ@ಕ �ಯವ#k �O7s. Kನk ಕೃತk�k Kನ�ವ ಸಮಥB�Ép? ” 

$Zò ಒOkದ �ೕ Zನ ಆ±ೕ ಪ¿ಗHX �ಮ >ವರ$ದ ಉತkರ ®ೕ X Kೕ Oದ — 
“ಇ¡kÔ �ಜವಂಶದ 1ವBಜ ಮ# ಈ lFಯ#k ಇ¡kÔ �ಜವಂಶದ ಸk ಂತ�k 
�ಟk  oರಣ, ಈ lF ಇ¡kÔ ಅರಸರ $k�k�ಳRp. ಅ@ಸ5kಣಸಂಪನk�ದ 
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ಭರತಚಕkವ@B pೕ ಶವKk ೕ ಗ ಆJ@k?k�. ಅವ# ಮ{k ಅವನ ಪk@K�ಗJ 5ಷkFB-
ಗಳ#k ©ಕk$R 8Ò¼ವ ಅ{kನkತ �ಜಧಮBವ#k ಎ@k®OಯÍ ಬದkಕಂಕಣ-
�R?ke. 

“~ಸkವಚನಕk#Dರ$R, ¤}ಯ ಸVೕ ದರ C� ಸ5kಣ8ೕ ಲ 8ಷk�ದವ# ಸk ಂತ 
ಮಗನಂ�. ¼Rk ೕ ವ Kನk ತಮk . ಅವ# KÙೕ BÂ�Rದkº, Kೕ ನವನ >ಷಯದZk 
ಬಹಳ ಅ�kಯ$R ವ@Bg7s ಮತkವನ#k ¤ÂkಂúÉಂದ Vರಗbk7s. ಆತ 
�ೖ®Oದ ಪ@k , 7�, Kನk #ÈX ಸ�ನ. ಆ?k�k , Kೕ # ಆ�ಯ#k Dk�ೕ ನ-
ಪOg�ಂ�, o�ಂಧ�R ಆ��ಂTX ಸಂâೕ ಗ ��@k7s. ಆದk}ಂದ Kೕ # 
0ೕ ರ ಅಪ��. ತನk ಮಗJ, ಸVೕ ದ} ಅಥ$ ತಮkನ Iಂಡ@�ಂTX oಮTಂದ 
ಒಡ�ಟ VಂTದ ವk¤kX ಮರಣದಂಡ� >®ತ$ದ 8±�Rp. �ಜ�ದ ಭರತನ 
ಪk@K��R ಇZk Kãkವಂತ ª@kಯ�R ವ@B¼dk, �# KನX ಅ5sೕ  8±ಯ#k 
Kೕ Opkೕ �. 

“¼Rk ೕ ವ«ಡ� ನನk ಅ>Sಜk  Èk ೕ ಹ >�ವdkR Oಬಂದ ಸಮಯದZk , ಆತನ 
Iಂಡ@ ಮ{k D�kಜkವ#k ಮರH ಆತನ �ೖÈೕ }¼s�ಂ5 ಇತರ $ನರರ ಸMkಖದZk 
�# �{ �bk pk . ನನkಂಥ ವk ¤k�ಬk  ಎಂ?ದº ತನk ಭರವÈಯ#k 
ಉHg�ಳkT7�5 Iೕ X? �# Kನk#k V¦ಯÍ ಇç ಒಂ5 oರಣ. 

“Kನk ಸVೕ ದರ«ಂTX òದkದZk ÎಡR?kಗ, KನX V¦ತ ¥Tkp ಎಂ5 Kೕ # 
ç}7s. Kೕ «ಂ5 �ೕ @ �ತksಂ5 �ನ�ರZ. �kÅ�ಂದ�k  ಕದನದ 
ಸ$øOkದ �ೕ ] �ತk ಅದ#k �Ík�5 ಮ#ಷkರ ಅSkಸವಲk . ಉ?ಹರ¿X, 
£ಂ��ಂ5 Öಗºಕ$Rp�ೕ  ಅಥ$ KಲBª k$Rp�ೕ  ಎಂpÅಸp, ಮ{k 
ಅ5 ಅವKಗ;Mಖ$Rp�ೕ  ಇ]ksೕ  >Mಖ$Rp�ೕ  ಎಂ5 ]¤kಸp, 
�ೕ à�ರ ಅದ#k �Íkdk�. Kೕ # �ೕ @�Rದk}ಂದ, KನX ನನk fಣ �b?ಗ, 
Kೕ # �nಂT�ದº Vೕ ��@kpk�ೕ  ಇಲkÆೕ  ಎಂQ5 ಅಪk¼kತ. 

“ಧಮBದZk #}ತವ7 ಪk�ಣsಂ5 ಒ�k�ಂO7ವ ಎರ� Dk ೕ ಕಗಳZk , ಮ# 
®ೕ Xಂ5 0ೕ Â g?k� — ‘�ಪವ�k ಸRದ ಜನ7 �ಜ}ಂದ 8±X 
P}�P�ದ}ಂದ, �ಪMಕk�R ³ಣk  oಯBಗಳ#k �Oದ �ನವರಂ�, 
ಸkಗB�k Vೕ Pdke. ಕಳk�ದವ# 8±ಯನk#ಭ>gದ ಲಕ ಅಥ$ ªFಸಲkಟk  
oರಣ, ಬಂಧನTಂದ ¥�ಗ¦ VಂTದವÀ �ಪಗHಂದ ಸಂ1ಣB$R MಕkÀ 
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ಆPdk�. ಆದe Ùೕ Âಯ#k 8Òಸದ �ಜKX ಆ 5ಷkನ �ಪ ಅಂb�Jkತkp.’ Kೕ # 
®ೕ ನ$ದ �ಪವ#k ಎಸR7s. Kನk#k 8Ò¼ವ ಲಕ, �# Kನk#k ಆ �ಪTಂದ 
Mಕk�Hgpkೕ �. Kೕ Kೕ ಗ ಸkಗB�k Vೕ ಗಬz5.” 

�ಮನ >ವರ¿Éಂದ $ZX ಪ}1ಣB ತೃ�k�É{. �ಮKX �ೖMR5, “Kೕ # 
Iೕ H5k ಅತk ಂತ ಸಮಂಜಸ$Rp. �# ತ�kR ಆOದ, ತರವಲkದ C� ಕ½$ದ 
�{ಗHX ನನk#k ªF¼,” ಎಂ5 �ೕ H�ಂಡ $Z. ನಂತರ ತನk ಎjವಯgkನ 
ಮಗ�ದ ಅಂಗದನ#k ರÒಸÍ C� ¼Rk ೕ ವ ಮ{k ಅಂಗದ ಇವರ ನ�s ಉತkಮ 
ಸಂಬಂಧವ#k Dk�ಸÍ �ಮನ#k �kÛBgದ. �ಮ ಅವನ �ೕ }�ಗಳ#k ಈ¦ೕ }gದ. 

27. ಮತಪ}ವತB� — ಒಂ5 ಅDಂಗತk  

ಒ�k  ಮdಂತರ ��ವವ# ಒಬkKX d# ಅವನ ಧಮB ಮ{k Ö@ಯ#k 
ಬದuÉgpkೕ �ಂ5 Iೕ Hದ. �ಲ� Tನಗಳ ನಂತರ, ‘ಮdಂತರ�ಂಡ’ ವk ¤k 
ಮdಂತರoರನ#k ಔತಣ�k ಆCkKg, ತನk ಆCkKತKX ಹಂT�ಂಸವ#k ಬOgದ. 
ಅ@Û, “ಏK5?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. ಆ@Lೕ ಯ, “ಇ5 ಹಂT�ಂಸ, DkF!” ಎಂ5ತk}gದ. 
“ಏ#! ಹಂT�ಂಸ!” ಎಂ5ದk}¼dk ಅ@Û, “ಅದ#k ನನk ತàkÉಂದ çರ 
�X5�ಂ� Vೕ P. �# ಅಂತಹ ಪ?ಥBಗಳ#k @#k�Tಲk ,” ಎಂದ. ಆ@Lೕ ಯ 
�ೕ ಸರಪಡZಲk . “Kೕ � ನನk#k ಮdಂತರ�HgTkೕ eಂ5 Iೕ HTkೕ }. ನನk ��Xಯ#k 
Kೕ sೕ � gk ೕ ಕ}ಸfರ5?” ಎಂ5 ಸ$øOkದ. “ಹಂT�ಂಸ ಅಪ>ತk ,” ಎಂ5ತk}gದ 
ಮdಂತರoರ. “Kೕ � ನನk �ೕ ] Kೕ 7 gಂಪO¼ವ ಲಕ ನನk ಧಮB ಮ{k 
Ö@ಯ#k ಬದuÉgದಂ��ೕ , �# ಹಂT�ಂಸದ �ೕ ] Kೕ 7 gಂಪO¼ವ 
ಲಕ Ô}ಯ �ಂಸ$R ಪ}ವ@Bgpkೕ �. ಆದk}ಂದ Kಮk  ದೃÂkಯZk ಅ5 Ô}ಯ 
�ಂಸ$Rರ�ೕ �ೕ  Vರ{ ಹಂT�ಂಸವಲk . Kೕ � ಅದ#k @ನkÍ gದk}ಲkT7�5 
ಆಶkಯBಕರ$Rp,” ಎಂ5 ಆ@Lೕ ಯ $Tgದ. ಮdಂತರoರನZk ��pೕ  
ಉತkರ>ರZಲk . 

Kೕ ರ#k ÊM¤¼ವಂತಹ �ಲ� ಪk�ೕ ಗಗHಂದ ಸ�ತನ ®ಂ5 ಧಮB�k Èೕ }ದವನ#k 
��pೕ  ಇತರ ಧಮB�k  �k�Åಕ$R ಪ}ವ@Bಸಬzpಂ5 ~ಸkಗJ 
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ಒ³ k�Tಲk . ಒಬk  ವk¤k ಸ�ತನ ಧಮBವ#k ಅ#ಸ}¼�ದ#k ¥ಟke, ಅವ# 
ಭkಷk�Pdk�, ಪ@ತ�Pdk�. >>ಧ �ಪಗHX �kಯ8kತkಗJ >®ತ$Rs. 
ಧಮB~ಸk>®ತ ಕತBವk ಗಳ#k ತk£g5kದokR �kಯ8kತkವ#k �O�ಂ�, 
‘ಮdಂತರ’ ಆR�ೕ  ಇಲks#kವ CX Mಂ5ವeಯಬz5. 



 

pೕ ವ7 ಎಲk}� ಆಶkಯ 
  

ಅಧಮBವ#k ತk£ಸÍ ಮ{k ಧಮBದ CTಯZk DಗÍ ಒಬk  ವk¤k 
ಪ¦ಯಬz?ದ ಎಲk»k FRuದ ಸCಯ �}ಂದ]ಂ5 �ೕ Hದe,  
ಅ5 ಸವBಶಕk, ಸವBË, ಸವB$k� C� ಸÆೕ Bತkಷk$R ಧಮBವ#k 

ಎ@k®Oòವ ಮತkದ#k åೕ �¼ವ pೕ ವ}ಂದ.  
pೕ ವ7 ಮ{k pೕ ವರZk ಭ¤k ಈ >Sಗದ >ಷಯ$Rp. 
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28. ಕÅkX oಣTದkº pೕ ವ}?k� 
z�ಗ«ಬk  �Hಯ#k ಒಳ�ಂಡಂ�, ತನk ಕÅkX �ೕ ಚರ$ಗದ ��ದರ 
ಅgkತkವÀk ನಂಬÍ ಒಪkZಲk . ಮರದZk ¥ೕ ¼ವ ಎ]ಗಳ#k Îೕ }g, ಅವನ ತಂp, 
“Kೕ # K�ಕ}¼ವ �Hಯ ಪkSವವ#k «ೕ �,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. “Kೕ � ನನX 
ಎ]ಗಳ#k Îೕ }¼@kTkೕ }, �Hಯನkಲk . �H ಎZkp?” ಎಂ5 z�ಗ ಸ$øOkದ. 
ಒಡ� ತಂp z�ಗನ Rನ Vjk ಮ{k fÉ ಭದk$R MÊkದ7. ಉg7ಗbk  
z�ಗ ¥Og�ಳkÍ Iಣ�Oದ. ಒಂ5 KFಷÙಳX ತಂp ಅವನ#k ¥�ಗ¦ 
�Oದ7. “Kೕ � ನನk ಉg�ಟವ#k KಬBಂ�gTkೕ }. ನನX ಅಡiಟuÉ{,” 
ಎ#kತk z�ಗ ಪk@ಭbgದ. “Kೕ # ಏನ#k ಉg�ಡ�ೕ ¤{k?” ಎಂ5 ತಂp ಪk8kgದ7. 
"�Hಯ#k ," ಎಂ5 Iೕ Jತk, z�ಗ ಅದರ ಅgkತkವ#k ಒ�k�ಂಡ. 

�ೕ ಚರ$ಗT7�5 ಅgkತkದZkಲksನkÍ �$ಗ¹ ಗಮಕವಲk . �Hಯ#k 
Iೕ �ೕ , ಅಂ��ೕ  pೕ ವರ#k ಕÅkKಂದ ಗk®ಸÍ Dಧk>ಲk; ಆ?�k  pೕ ವ7 
ಖಂOತ$Rä ಇ?k�. ಬkCk ಂಡವ#k ಸೃÂk¼ವವ#, �Z¼ವವ# ಮ{k ಸಂCರ 
��ವವ# pೕ ವeೕ . 

29. ¥ಕkbk ನZk �gkಕ 
�gkಕ�Rದkº ನನk ಬXk ಅ�ರ (ರವ VಂTದk ಒಬk  ಮಂ@k ನನk#k «ೕ ಡÍ 
ಬಂದ7. ನ«kಂTRನ ಅವರ ಸಂSಷ¿ಯ ಸಮಯದZk , “ನಮk  �kÊೕ ನ7 Kಜ»k 
ಬಹಳ QTkವಂತ7. ಆRನ oಲದZk ಜನ7 ತಮk  ತಮk  ಕತBವkಗಳ#k ಸ}�R 
KವB®¼@kದk7. ಅವರZk �ಲವ7 ತ�kತಸk�Rದkº, D�ನk$R Iೕ J�?ದe, 
oÀ# ¼ವkವÈk o�ಡÍ IÊkನ ಸಂ5kಯZk ÄZೕ ಸರ ಅಗತk>ರZಲk . ಅದ�k 
oರಣ, ಜನ7 pೕ ವರ ಮ{k ~ಸkಗಳ �ೕ ] ನಂ¥� ಇbkpk ೕ . C�R, pೕ ವರ 8±X 
Iದ}ದk7. 

“ಇ@kೕ Êನ TನಗಳZk , ನನkಂತಹ ಜನ7 pೕ ವ}ಲk ಮ{k ಧಮB-~ಸk ಎಲk ಅಥB>ಲkpkಂ5 
0ೕ Â¼�kೕ s. ಅಂತಹ ನಮk  $ok{ಯBTಂದ ಜನ7 ಆಕÂBತ�R �� Iೕ Hದk#k 
�ೕ Jdkeಂ5 �� S>gpk�. ಆದe �� ಅಂ5�ಂOದkಂ� ಏÀ ನOಯZಲk . 
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ಈಗ ಜನ7 KಭBಯ�R¥½k , ನಮk  pೕ ಶದ oÀನ#k Îೕ Êದಂ� ಉಲkಂö¼dke. 
Kೕ @ ಧಮB ಇ?�ದ»k ಸkಲkí �] ���Tಲk . �� pೕ ವರ#k ¤ÎkXp�; 
ಆದe ಪkÚಗಳ#k ®OತದZk½k�ಳkÍ ©ಕk$ದ ಬದZಯ#k ತರÍ Dಧk$ಗZಲk . 
ನನಗK¼�pೕ ನಂದe, ನಮk  ®ಂTನವ7 S} QTkವಂತ7; pೕ ವnಬk  ಇ?k� ಅಂತ 
ತಂ5 »Og, ತಮX Îೕ }ದk#k ಪkiರ �Oದ7,” ಎಂ5 ತಮk  ಇಕkಟk#k 
Îೕ O�ಂಡ7. 

ಇZk ಕಂಡಂ�, pೕ ವರ#k ಅಲkಗHಯT7�5 �gkಕK� ಒH�! 

30. pೕ ವ7 �k ೕ ಷk ಐಂದkÖZಕ 
ಐಂದkÖZಕ«ಬk  �ಲ� ಜನರ Mಂp ಪkgದk ‘ಇಂOಯ* nೕ U bkV’ (Sರತದ 
ಹಗkದ ಇಂದkÖಲ) ಪkದ8Bgದ. ಒಂ5 ಹಗkವ#k �ೕ ]È5, ಅದ#k ಹ@k, ಜನ7 
«ೕ �@kದkಂತ�ೕ  �ಯ$ದ. mk ೕ ªಕ}X ಅವ# ಕಣke�Rದkº, ಅವ}X oಳಗದ 
ಶಬkಗJ �ೕ Hಬಂದ�. ನಂತರ, ಅವನ pೕ ಹ <7<�R �ಳX ¥ೕ J@k7�ದ#k 
«ೕ Oದ7. ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವ# �ವ �ಯí ಇಲkp ಲವಲ>��ಂTX 
ಅವರ Mಂp oÅg�ಂಡ. “ಇpಲkí ನನk ಇಂದkÖಲ ಶ¤kÉಂ?Rp. $ಸkವ$R 
ಅZkದkವ# �ೕ ವಲ �«ಬk�,” ಎಂ5 ಸkಬk�Rದk mk ೕ ªಕ}X �ಂ@kಕ >ಶದಪOgದ. 

�ಲ� �gkಕ7, “ಒಂ5 ಮಡ� ತ�}ಸÍ ÔಂfರKX ಮük , ÔH{�ಳkÍ 
ಒಂ5 ಸkಳ ಮ{k ಅವನ ಚಕk Mಂdದ ಸಲಕರ¿ಗJ ಅಗತk . pೕ ವ7 ಬkCk ಂಡವ#k 
ಸೃÂk gದ�#kdke. pೕ ವ}ಗ5 ಆDಧk . ಏ�ೕ  ಇರZ, ಪkಪಂಚ z½k�ದ�k 
MಂÊತ$R, ಅವKX ಜಗತk#k º�¼ವ ಲವ¼kಗJ, ಆ ವ¼kಗಳ#k ಸಂಸk}¼ವ 
DಧನಗJ ಮ{k ಅವKX ÔH{�ಳkÍ ಒಂ5 ಸkಳ — ಇ$�í ಇರZಲk ,” 
ಎಂpÅ¼dke. 

ಈ ಆ±ೕ ಪ¿ ಅಸಮಥBKೕ ಯ. ಈ ®ಂp >ವ}ಸಲkಟk  Ö5�ರ# dKದk �ಲದ 
�ೕ Zಂದ ಅÍ�ಡZಲk . ಆದº ಬzಶಃ �ಂ@kಕ# mk ೕ ªಕ}X ಕükಕ½k  tೕ O 
�Oದk}ಂದ, ಅವ7 ತಮk#k �ರ�R¼ವ ಪkದಶBನವ#k «ೕ Oದ7. ಅpೕ  }ೕ @, 
ಅ@Ùಡk Ö5�ರ�ದ pೕ ವ7, ಲವ¼kಗಳ, ಉಪಕರಣಗಳ ಅಥ$ ಸkಳದ 
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ಅಗತk>ಲkp, ತನk ��ಯ ಶ¤kÉಂದ ಜಗತk#k Îೕ ಪBO¼dk�. ಇbkX C� 
ಕಲkರPಗಳ ಸCಯ>ಲkp, ಮ�ಗJ C� ರÈkಗಳ«kಳ�ಂಡ ಕನgನ ಜಗತk#k 
ಸೃÂkಸÍ ಒಬk D�ನk  ವk¤k� »ಡ Dಧk>p. ಅಂದ�ೕ ], VರRನ ವ¼kಗHಲkp 
ಪkಪಂಚವ#k ಪkಕಟಪO¼ವ pೕ ವರ DಮಥkBದ >ಷಯದZk ಆಶkಯBsೕ �? 

31. pೕ ವರ >�ನಗಳZk Ôಂ5�ರ�ಗHಲk 

ರÈkಯ ಬTಯZk ನ¦5�ಂ� Vೕ P@kದk ವk¤k�ಬk  �ಳk�ಯ ÔಂಬಳoÉ 
ಬHkಯ#k ಕಂ�, “ಈ �J$ದ ಬHkX ಈ Ùಡk �ತkದ oಯ#k VeಸÍ pೕ ವ7 
ಅpók  »k}�Rರ�ೕ Ô?” ಎಂ5 �ೕ Êgದ. Mಂp ನ¦5 Ùಡk �ೕ >ನಮರದ 
ಬH ಬಂದ. ಅದರZkದk ಸಣk oಯ#k «ೕ O, “Kಜ»k pೕ ವ7 zಚk�Rರ�ೕ Ô. ಈ S} 
ಮರದZk ಇók  ³éÅ oಯ#k ಇ}g?k�,” ಎಂದಂ5�ಂಡ. Cಗಂ5�Jk-
@kದಂ��ೕ , ಅವನ ಕ¿kmkಯ �ೕ øಂ5 �ೕ >ನoÉ ¥{k. ಅ5 ಸಣk?Rದk}ಂದ, 
ಅವKX ಸkಲk �ತk «ೕ ವ#kಂ½�O{. ಆ ªಣsೕ  ಅವKX, “�# Dಕók  ®ಂç 
Mಂç ಆøೕ ಚ�Éಲkp pೕ ವರ#k çÂgp. ಈ ಮರ�k  Ùಡk �ತkದ 
Ôಂಬಳoಯ#k pೕ ವ7 Vegದke, ನನk ಗ@ ಏ�P@k{k? ಅವ# ಈ ಮರ�k ಒಂ5 
ಸಣk oಯ#k ���ದ}ಂದ ಮ{k �ಳk�ಯ ÔಂಬಳoÉ ಬHkX Ùಡk oಯ#k 
���ದ}ಂದ �ತk , �# {¼ �ಯTಂದ ��ಗÍ Dಧk$É{,” 
ಎಂದ}$É{.  

ಒಬk  �ಜನ ಬHÉದk ಬಹಳ ಧಮBKಷk ಮಂ@k �$ಗ¹, “ಈಶkeೕ ìk  ಏ�ೕ  ಇರZ, 
ಅ5 ನಮk  ಒH@Xೕ ," ಎಂ5 S>¼@kದk. ಒ�k  �ಜ ತನk �ರಳ#k ಕತk}g�ಂOದk 
oರಣ, ಅ@ ಸಂಕಟದZkದk. ತನk ಮಂ@kಯ#k ಬರ�O�ಂ�, “ಇç ನನk ಒH@�Rp 
ಎಂ5 Iೕ J>�?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. ùpಂದ ಮಂ@k . �ೕ ಪ�ಂಡ �ಜ ಮಂ@kಯ#k 
o�ಗೃಹ�k ತHkದ. 

ಮ7Tನ �ಜ �ೕ à�ಡÍ Vೕ ದ. ತನk ಪ}$ರTಂದ �ೕ ಪB½k  oOನZk 
?}ತ�kದ. d� 1£¼ವ pೕ ವ�X ನರಬZಯ#k �ಡÍ ಬಯgದ �ಲ� ಉಗk 
Qಡಕ½k  ಜನ7 �ಜನ#k «ೕ O ಅವನ#k ವಶಪOg�ಂಡ7. ಅವ7 ಅವನ#k ತಮk  
1Ö}ಯ ಬH ಕeÙಯk7. 1Ö} �ಜನ#k ಪ}ೕ Òg, “ಬZ�R �ಡÍ ಈತ 
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ಅನಹB. ಅವK�ಂ5 �ರJ ಇಲk; �� ಅಂಗøೕ ಪ>ಲkದ ವk¤kಯ#k �ತk 
ಬZ�ಡಬz5,” ಎಂದ. �ಜನ#k ¥�ಗ¦�ಡuÉ{. ಬ5¤ ಬಂದ5k ತನk 
SಗksಂpÅgದ ಅವ# ತನk ಅರಮ�X ಮರHದ. ತನk ಮಂ@kಯ#k ಅ�kಯ$R 
8Ògದk�ಂ5 ಅವKX ಮನವ}��É{. d# �ರಳ#k ಕj5�ಂಡçk ತನk 
®ತokR�ೕ  ಎಂ5 ತನk ಮಂ@k Iೕ Hದkನ�k . ಆ �ರJ ಕ¦5Vೕ ಗTದk ಪªದZk , d# 
�ಶ$R Vೕ P@kದk. ಸÊವನ#k o�ಗೃಹTಂದ ¥�ಗ¦ �O ª��Êgದ. ಸkಲk 
�ರHದ ÔôಹಲTಂದ, �ಜ ಅವನ#k , "Kಮk#k ÈeಯZkಟkçk pೖsೕ ìkÉಂದ 
Kಮ�ದ ಒH�ಂ5 ಎÅ¼>eೕ #?" ಎಂ5 �ೕ Hದ. “ù5. �# ಬಂಧನದZkಲkTದke, 
oOನZk KtkbkR5k ��ೕ  ಬZ�P@kpk ," ಎಂ5ತk}gದ. 
  
ಶkpkಯKk½k�ಂ� ಪ}8ೕ Zgpkೕ  ಆದe, ಭಗವಂತನ ಸೃÂk  Ùೕ ಷರ®ತ C� ಅವ# 
>�¼�5 £ೕ >ಗಳ ಒH@�R�ೕ  ಎಂ5 ಅ}{�ಳkಬz5. 

32. ತಕk  ಸಮಯ�k  pೕ ವ7 8Ò¼dk� 

ಹHk�ಂದರZk ಮಕkHಲkದ ದಂಪ@ಗHದk7. Iಂಡ@X ಎÂkದkº DkS>ಕ$R 

dÉಯ ಕ7J. ಆದ oರಣ, ಆ�X ಸಂdನದ ಅmೕ ± ಗಂಡKRಂತ @ೕ ವk$R{k. 

ಸಂdನ�k�kX d# �ೖ�ಳk�ೕ oದ �kಯ8kತk ಅಥ$ Dಧ� ಏ�ಂ5 �� 

ವk¤kಗþಂTX ಸ�øೕ Ê¼ತk]ೕ  ಇದkJ. ಗಂಡ ಸಂdನದ ಭರವÈಯ#k ಬz�ೕ ಕ 

¥bkದk. ಒಂ5 Tನ, ಒಬk  ವk¤k Iಂಡ@ಯ#k Ô}{ ಆ� ಒಂ5 ಮPವ#k ಬZ�½k  

ಅದರ ರಕkದZk Dkನ �Oದe, ಆ��ಂ5 ಮP z½k�pಂ5 Iೕ Hದ. ಈ 

>ಷಯವ#k ತನk ಪ@�ಂTX ಪkDk�gದJ. ಅಂತಹ ಆøೕ ಚ�X ಎ¦ಯ#k 

�ಟkದkokR ಆ�ಯ#k ಜಬk}gದ.  

ಒಂ5 ವಷB ಕjÉ{. ಆ� ಗ;BÅ�ದJ. oಲ ಕk�ೕ ಣ, ಒಂ5 ಮP zbk  
ದಂಪ@ಗಳ ಕಣkÅ�É{. ಗಂಡ ಆ�X, “«ೕ �, ��pೕ  �ಟk  >�ನಗಳ#k 
ಆಶkÉಸfರpಂ5 KನX ಎಚk}� Kೕ Opkನಲksೕ ? 5�BಗBವ�kಂT� ಭಗವಂತ 
�Ák�Tಲk . Kೕ # ನನk ಸಲIಯ#k ಅ#ಸ}g7s; ನಮRೕ ಗ pೕ ವ7 M5k 
ಮPವ#k ಕ7Åg?k�," ಎಂದ. Iಂಡ@ �Ê MPಳkಕkJ. ಏ«ೕ  ಅಪ�ಧ 
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ನ¦Tರ�ೕ �ಂಬ P�KÉಂದ, “fÉ ¥�. Kನk ಮನgkನ]k ೕ «ೕ  ಇp�ಂ5 
Îೕ 7ತkp,” ಎಂದ. ನ�Pವ ಧkKಯZk , “¼�7 ಒಂ5 ವಷBದ ®ಂp, ನಮk  �eಯ 
ಮP ಸ{kVೕ É�ಂ5 �ನ�p�ೕ ?” ಎಂ5ತk}gದJ. ಏ�Rರಬzpಂ5 
ಆøೕ Ê¼dk ಆತKX ಕಳವಳ ಉಂéÉ{. ಆ?�k  �ೕ ರ MಖವKk½k�ಂ�, 
“ù5, �ನ�p,” ಎಂ5ತk}gದ. ಆ� �¼�@ನZk , “ಆ ಮP DkS>ಕ$R 
DಯZಲk . ಅದ#k �ಂದವJ �#; ಅದರ ರಕkದZk Dkನ �Opk. ಅದokR�ೕ  ಈ 
ಮP ನಮX ಜKgp,” ಎಂ?ಗ Iೕ HದJ. 

Iಂಡ@ಯ ತÄk�kXÉಂದ ಗಂಡKX ಬz�ೕ ಕ zÁk ®OದಂdÉ{. ತತk}g Vೕ ದ 

ಮನgkKಂದ ಅವ# pೕ ವರ#k , “ಓ pೕ ವe! Kನk ದfB}ನZk ಇ7�5 ಕತk] �ತk , 

�kಯವಲk ,” ಎಂ5 ç}ದ. �ೕ O�ಗಳ#k ಈ¦ೕ }¼ವ ಮ{k ತಪk#k 8Òಸದ pೕ ವರ 

o7f}ನ ಬXk ಅ@ £PmkÉಂದ, ಮ� ¥½k  @ಂಗJಗಟk] T¤kಲkp ಅ]?Oದ. 

K�ನ$R ಅವನ ಮನgkX ಸkಲk ಸ��ನ Ùeತ�ೕ ] ತನk ಹHkX ಮರHದ. ತನk 

ಮ�ಯ#k P7@ಸÍ Dಧk$ಗZಲksಂ5 ಅ}ತ ಅವ#, �ಲ� �kಮಸkರ 

ಸCಯವ#k �ೕ }ದ. ಅವ7, “Kೕ # ¥½kVೕ ದ ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಹHkಯZk 

lಕಂಪ$É{. �ಲ� ಮ�ಗHX CK�É{. ಆದe, 5ರದೃಷkವ~÷, Kನk ಮ� 

ಸಂ1ಣB$R Ôg5 Kನk Iಂಡ@ ಮ{k ಮPವ#k ಅಪkHg{,” ಎಂದವKX �®@ 

Kೕ Oದ7. ಆñತ ಮ{k 5ಃಖTಂದ ತತk}¼ವ ಬದÍ, ಆತ ತ]�@k «ೕ �ತk, “ಓ 

ಭಗವಂತ! ತ�kÉ{. Kನk �ಜkದZk >ಳಂಬ>p�ೕ  VರdR ಕತkZಲk ,” ಎಂದ. pೖವ 

8±ಯ#k ಒOkp�ಂದವKX ಮನವ}��É{. 

ಧಮB~ಸkoರ�ದ 1ಜk  ಮ# @Hgದಂ�, ಅಧಮBದ CTಯZk ನ¦òವವ# 

ಸkಲk ಸಮಯದವeX ಅ;ವೃTk Vಂ5dk�; ಬHಕ ಸಂಪತk#k ಗH¼dk�; ನಂತರ ತನk 

>nೕ �ಗಳ �ೕ ] XÍವ#k  ಸಂ�T¼ವ ಮbk X ಏ7dk�. ಆ?�k , 

Tೕ ñBವ�ಯZk ಅವ# ಸಂ1ಣB$R �ಶ$Pdk�. pೕ ವರ oÀKನ ಚಕk 

K�ನ$�ದº, Kಖರ$R ¼{kತkp. ���ದವKX ತನk �ಪಗHX @5kಪO 

�O�ೕ ಳkÍ ಸಮಯ Kೕ ಡuPತkp. 
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33. ಭಗವಂತನ ಕ7¬1}ತ �kಯ 

ಒಂ5 Tನ ಗಂXÉಂದ ಸkಲk çರದZk7ವ Êತk»ಟ ಪವBತದ ಈ~ನk  ತಳದZk �ಮ 
ಮ{k gೕ � $ಸ$R?kಗ, ಒಂ5 oX gೕ �ಯ#k Ô¤k{. 5ಷk  oX $ಸkವ$R 
ಇಂದkನ ಮಗ. ಆ� ಮükIಂàಯ#k ô}, oXಯ#k ಓOಸÍ ಪkಯ@kgದJ; 
ಆದರ5 ಉದkಟತನTಂದ ಆ�ಯ ಬHಯ#k ¥½k  ಕದಲZಲk . ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ, 
�ಮ ಆ�ಯ ಮOಲZk ಮಲR?kಗ, ಆ 5ಷk  ಪÒ ಆ�ಯ ಸkನದ �ೕ ] @ೕ ವk$R 
ಹ]k�O{. ಮ�k ಮ�k ಆ�ಯ ಎpಯ#k Ô¤k ಹ}5C¤{. ಆ�ಯ ರಕkದ �ೕ ವ 
�ಮನನk Mbk{. gೕ � �ಮನ#k KpkÉಂp¥kgದJ. ಎpಯZk �ಯವ#k 
«ೕ Oದ �ಮ, ಅದ�k oರಣ �eಂ5 ಒdkÉg �ೕ Hದ. ನಂತರ ತನk ಪಂಜದZk ರಕkದ 
ಕeÉದk ಆ oX gೕ �ಯ Mಂp ಹ@kರದZk5kದ#k d�ೕ  ಕಂಡ. ಪÒ �ೕ ಗ� �ಲದZk 
ಅಡR�ಂO{. 

�ೕ ಪ�ಂಡ �ಮ ದõBzZkನZk ಬkCkಸkವ#k ýO, ಅಡR�ಂOದk ಆ oXಯ 
ºಪದZkದk ಇಂದkನ ಮಗನ �ೕ ] ಪk�ೕ Rgದ. oX ಪkಪಂಚp]k¦ Dಧk$ದók  
sೕ ಗ$R C}Vೕ ದº ಅಸkTಂದ ತ�kg�ಳkÍ Dಧk$ಗZಲk . ಇಂದk , pೕ ವ�ಗJ 
ಮ{k ಋÂಗJ ರª¿ಯ#k K�ಕ}gದ7. ಆದk}ಂದ, ಅಂ@ಮ$R ಅ5 �ಮನZk 
te V¤k{. oX ಮರಣದಂಡ�X ಅಹB$Rದkº, �ಮ ಸC#l@Éಂದ 
ಅದ�k  ರª¿ Kೕ Oದ. ಅಸCಯಕ$R ಬHಬಂTದk ಪÒX, “ಬkCk ಸkವ#k 
KರಥBಕ�Hಸuಗ5. ಆದ oರಣ, Kೕ �ೕ  ಒಂ5�ಯವ#k ©Ê¼,” ಎಂದ. oX, 
“Kನk fಣ ನನk ಬಲಗಣk#k ತXಯZ,” ಎಂ5ತk}g{. �ಮ ಅದರ ಮನ>X ಆಗ]ಂದ; 
ಆದk}ಂದ ಅಸk� ಅದರ ಬಲಗಣk#k Ô7'Rg{; ಆದe ಅದರ �kಣವ#k ಉHg{. 

�ಮ# ®ೕ X �kಯವ#k ���5 �ತkವಲkp, ಅ�ರ$ದ ಅ#ಕಂmಯ#k 
ಪkದ8Bgದ. ಕ7¿Éಂ?R �ಮ ಮರಣದಂಡ�ಯ#k ತRk¼�ದರZk , oXò 
�ೕ ವಲ ಒಂ5 e�kಯ#k ಕj5�Jkವಂತಹ ಅತkಲk$ದ C� �kಯವಲkದ 8±X 
ಅದ#k P}ಪOಸZಲksಂQ5 ಗಮ�ಹB$Rp. ಇಂದkನ ಮಗನ ಈ Kೕ ಚ ಕೃತk , 
“oಮದ ®OತದZk7ವವ# ತನk ಬXk �Ê�ಪ�ವTಲk , ಅಥ$ ತನk ನಡವH�ಯ 
ಪ}¬ಮಗHX Iದ7�Tಲk ,” ಎಂಬ �@ನ ಉ?ಹರ¿�Rp. oಮದ 
>�ಶo} ಸkSವ ಇಂತz5. 

�k��ೕ ಶnಬk7 ತಮk  CTXಟk  ಸC#l@ಯ oರಣ, Kºಢ ಅಪ��ಗಳÀk 
ªF¼@kದk7. ಅ®ಂD$T�ದ d#, �]�ರ7 ಮ{k ಅdki}ಗಳ#k ಸಹ 
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£ೕ $ವ� 8±ಯ Tೕ ಘBoಲದ 5ಃಖ�k ಒಳಪOಸ»ಡ5 ಅಥ$ ಅವರ £ೕ ವನವ#k 
ಕg5�ಳkfರpಂ5 S>gದ7. ಶಸkಸ£kತ ದnೕ ¦ ಮ{k �]X ಪpೕ  ಪpೕ  
ತ�kತಸk�ದ ಒಬk  ವk¤kಯ#k ಒ�k  ಅವರ Mಂp ಕeತರuÉ{. ಆ ವk¤kಯ >7ದk 
J�BT ಪª ಅ@ ¥R�R{k. ಆದº, �k��ೕ ಶ7 J�BT ಪª ತನk $ದವ#k 
ಉÊತ ಸಂಶಯ�k ಆಸkದ>ಲkದಂ� Dk�gಲksಂ5 @ೕ ³B Kೕ O, ಎಚk}�ಯ#k �½k , ಆ 
ವk¤kಯ#k ¥�ಗ¦ �Oದ7. ಮ7ಗ>ಲkದ ಆ 5ಷkFB ಸkಲk oಲದ ಬHಕ, ತನk Kೕ ಚ 
ಕೃತkಗಳZk ಮ�k ÎಡRದ. 

�ಲ� Tನಗಳ ನಂತರ, �k��ೕ ಶರ ಮ�Xೕ  #Rkದ. ಬ]fJವ ವ¼kಗಳ 
@Õೕ }ಯ#k �eòವZk ಯಶgk�ದ. ಕದk �Z«ಂTX ಪ�}�ಗÍ 
ತ��P@k?kಗ, ಅವನ ಸTkKಂದ ಎಚkರ�ಂಡ �k��ೕ ಶರ Iಂಡ@ ಅವನ#k 
ಕಂ� å�k  CಕÍ ಯ@kgದJ. ಒಂ5 ªಣí ®ಂಜ}ಯp, ದnೕ ¦�ರ Ô@kX 
®¼¤ ಆ�ಯ#k �ಂ5 ಪ�}�ದ. �k��ೕ ಶ7 ತಮk  ಸಂ1ಣB CTXಟk  
ಸC#l@ಯ ಪರ$R �kಯವ#k �ೖ¥bkಲkTದke, ಇ5 ಸಂಭ>¼@kರZಲk . 

ಈRನ ಅಥ$ ®ಂTನ ಜನkದZk ಒಬk  ವk¤k �Oದ ��pೕ  pೖ®ಕ, $Êಕ ಅಥ$ 
�ನgಕ �ಪ ಅವಶk$R ಅವKX 5ಃಖವ#k �àk ೕ  @ೕ 7ತkp. ಈ ಜನkದZk �Oದ 
~ಸkKÂದk$ದ ನಡವH� �kÉಕ$R MಂTನ ಜನkದZk �ತk ಫಲo}�Pತkp 
ಅ#kವ oರಣTಂದ, pೕ ವ7 ತ³ k ��ವವರ#k 8Òಸp ¥½k¥�dk�ಂ5 �ಲವ7 
ತ�kR S>¼dke. ಅ�ೕ ಗkÀ Äೕ Í�ರÀ ಆದವನ �dk£Bತ ಸಂಪ{k 
Iೕ �ೕ , CX Kೕ ಚ ಸkSವದ ವk¤kಯ ಈRನ ಸಮೃTkX ಅವನ ®ಂTನ ಜನkದ ³ಣk  
oರಣ. �kಯವ#k ತ�kಸದ ಭಗವಂತ, ��X 8±ಯ#k Kೕ �dk�; ಆದರವ# 
ಸC#l@òಳkವ�R, ಪ~kdkಪಪ�ವ ಮ#ಷkKX Kೕ ಡuPವ 5ಃಖವ#k , 
�kಯ�k ಧ�k fರದಂ�, Dಧk$ದ ಮbkX ತRk¼dk�. ಈ ®ಂp ಉ?ಹ}ಸಲkಟk  
�k��ೕ ಶರಂ�, pೕ ವರ oಯBsೖಖ} @HXೕ Oನದಲk . tದಲ f} ತಪk�kಸR 
ಅದokR ಪ~kdkಪಪಟkವKX �k��ೕ ಶ7 ಸkಲk >�É@ ��dke; ಆದe ಮ�k 
ಮ�k ಅಪ�ಧಗಳ#k �O ಪ~kdkಪಪಡದವKX ಕ+ಣ 8± >�¼dke. ಅಂ��ೕ  
@Hಯp ಅ�ೕ ಕ f} ತಪk#k �Oದ ಅಥ$ @Hç ಅದ#k ಒ�k  �Oದವರ 
>ಷಯದZk pೕ ವ7 ಮೃ5$R7dk�; ಆದe @Hç @Hç ಪpೕ  ಪpೕ  �ಪ 
��ವವKX ಕ+ಣ$ದ 8±ಯ#k >�¼dk�.  

“1ವBಜನkದ ಒಬkನ �ಪ ಈ ಜನkದZk nೕ ಗದ ºಪದZk ಅವKX 5ಃಖ�k 
oರಣ$Pತkp. ಔಷ�ಗJ, ?ನಗJ, ಜಪ-��ಯಣಗJ, Vೕ ಮಗJ ಮ{k 



pೕ ವ7 ಎಲk}� ಆಶkಯ 101

ಭಗವಂತನ ಆ�ಧ�ಗJ — ಇ�ಗಳ ಲಕ ಅದ}ಂದ Kವೃ@kಯ#k ಪ¦ಯಬz5,” 
ಎಂ5 Iೕ ಳuRp. ಇದಲkp, “@Hಯp, ಅಥ$ @Hç ಒ�k , �Oದ �ಪ�k 
�kಯ8kತk>p. ಆದe, ಪpೕ  ಪpೕ  ಗಮನ>½k  ಎಸRದ 5ಷkತk�k �ವ ಪ}Cರ>p?” 
pೕ ಶದ oÀKನ ಬ]Éಂದ ತ�kg�ಳkÍ ಒಬk  ವk¤kX Dಧk$ಗಬz?ದº, 
ಎಂT� ಭಗವಂತನ ಕಮBದ oÀKKಂದ ತ�kg�ಳkÍ ಅವKX ಅDಧk . �kಯ 
ಮ{k ಸC#l@ pೕ ವರZk ಸಮಗk 1ಣB�ಯ#k VಂT7ತks. 

34. ಯಶ¼k  ಮ{k ®}� ಭಗವಂತನ 
pÈÉಂದ 

ಪರ�ತk  ತನk pೖ>ೕ  Kಯಮಗಳ#k ಉಲkಂö¼ವ ಅ¼ರರ >7ದk òದkದZk 
pೕ ವ�ಗHX ಜಯ ಮ{k ಅದರ ಸÍXಗಳ#k ತನk ಸÆೕ Bಚk ಶ¤k ಮ{k ಅ#ಗkಹTಂದ 
Kೕ Oದ. ಆದe, pೕ ವ�ಗJ ತಮ�ದRದ ಯಶgkKಂ?R ಗ>Bಷk�ದ7. “ಈ XÍ� 
Kಜ»k ನಮkpೕ ! ಈ ®}� ನಮXೕ  ಸಲk�ೕ Ô!” ಎಂದವ7 S>gದ7. ಅವರ #ಕk#k 
M}òವ ಲಕ ಅವರನk#ಗk®ಸ�ೕ �ಂ5 KಧB}g, pೕ ವ7 ಅವರ Mಂp ಯªನ 
(1ಜk  �k ೕ ಷk £ೕ >ಯ) ºಪದZk  ಪkತkª�ದ. 

ಪkತkª$55 �eಂ5 pೕ ವ�ಗHX @HಯÍ Dಧk$ಗZಲk . ಆದk}ಂದ ಅವ7 
ಅRkpೕ ವನ#k Ô}{, “Kೕ # ಶ¤k~Z. Vೕ R ಅದರ ಬXk ಸಂ1ಣB$R @H,” ಎಂದ7. 
ಅRk ಒ�k ಯªನ#k ಸFೕ �gದ. ಆದe, ಯªನ ಉಪgk@ಯZk , ಅRkX ಅದ#k 
�ತ�O¼ವók  úೖಯB fರದ oರಣ ×ನ$Rದk. ಯª ಅRkಯ#k , “�7 
Kೕ #?” ಎಂ5 �ೕ H{. “�# ಅRk , ಅಗk�F. ಸೃÂkಯ ಎಲkವÀk ಬಲk �#, 
Öತsೕ ದO ಎಂç ಕeಯಲk��kೕ �,” ಎಂ5ತk}gದ ಅRk. ಈ }ೕ @ಯZk ಅRk ತನk 
ಎರ� Iಸ7ಗಳ ಲಕ d# ಪkgದk�R7ವ�ಂ5 ಜಂಬ �Êk�ಂಡ. 

“ಅಂತಹ ಪkgದk Iಸ7ಗJ ಮ{k Pಣಗಳ#k VಂT7ವ KನkZk �ವ 
DಮಥkB>p?” ಎಂ5 ಯª �ೕ H{. “lFಯ �ೕ Zನ ಎಲkವÀk �# ¼ಡಬ]k ,” 
ಎಂದ ಅRk. ಯª ಅRkಯ Mಂp ಒಣ zøkಂದ#k ಇ½k , “�KZk ಇಟk  ಈ 
ತೃಣ�ತkವ#k ¼½kCÔ. Kನಗದ#k ¼ಡÍ Dಧk$ಗTದke, ಎಲkವ¼kಗಳÀk 
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¼ಡಬ]k�ಂಬ Kನk ಒಣ I�kಯ#k ¥½k¥�,” ಎಂT{. ಅ{kdkಹTಂದ »O 
ಭರTಂದ ಅRk ತೃಣವ#k ಸFೕ �gದ. ಅp�k ೕ  ಪkಯ@kgದº ಒಣzZkನ {ಂಡ#k 
¼ಡÍ Dಧk$ಗZಲk . d# ©7Hಟk ಂ� D�ಸuಗp �ನಭಂಗ$R 
×ನTಂದ pೕ ವ�ಗಳ ಬH ಮರH, ಅವ}X, “ಈ ಯª ಏ�ಂ5 ಪ�k��ವZk 
ಯಶgk�ಗÍ ನKkಂದ Dಧk$ಗZಲk ,” ಎಂ5 ಒ�k�ಂಡ. 

ನಂತರ pೕ ವ�ಗJ $òpೕ ವ�ಯತk @7R, “Kೕ  Vೕ R ಈ ಯªನ ಬXk ಅ}{�,” 
ಎಂ5 Iೕ Hದ7. ಅದ�k�kದ $ò ಯªನ ಬH ಬಂದ. ಯª, “Kೕ # �7?” ಎಂ5 
$òವ#k �ೕ H{. “�# $ò, $ಸ�ಯ $ಹಕ; ಆoಶದZk ಸಂಚ}¼ವ �#, 
�ತ}~k  ಎಂç ಕeಯಲk��kೕ �,” ಎಂದ $ò. ಆಗ, “ಅಂತಹ ಪkgದk Iಸ7ಗJ 
ಮ{k Pಣಗಳ#k VಂT7ವ KನkZk �ವ DಮಥkB>p?” ಎಂ5 �ೕ H{ ಯª. 
“lFಯ �ೕ Z7ವ ��ದÀk �# C}ಸಬ]k ,” ಎಂ5ತk}gದ $ò. ಯª 
$ò>ನ Mಂp ಒಣzøkಂದ#k ಇ}g, “ಇದ#k �ೕ ]@k�,” ಎಂ5 Iೕ H{. �H 
ಬಹಳ ಉdkಹ ಮ{k ಬಲTಂದ ಒಣzZkನ ಹ@kರ ಬಂದº, ಆ ತೃಣವ#k ಸ}ಸ¹ 
Dಧk$ಗZಲk . �Ê�X½k  pೕ ವ7ಗಳ ಬH ®ಂT7Rದ $ò, ಯª Kಜ»k 
�eಂ5 @HòವZk ಯಶgk�ಗÍ ತನX Dಧk$ಗZಲksಂ5 ಒ�k�ಂಡ. 

ಅಂ@ಮ$R, pೕ ವ7ಗJ ತಮk  �ಜ�ದ ಇಂದkನ ಕ¦X @7R, “ಓ ಮಘವ*, ಈ 
ಯªನ ಬXk Kೕ �ಲkವÀk ಪ�kಹÁk ,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. C�ಗ]ಂ5 Iೕ Hದ ಇಂದk 
ಅದ#k ಸFೕ �gದ. ಆದe, ಯª ಅವನ ದೃÂkÉಂದ �ಯ$É{. Dkನ�ನದ ಬXk 
ತನR7ವ ಜಂಬವ#k ತÅಸÍ pೕ ವ7 ಅವKX ಸಂದಶBನÆಂದÀk ಸಹ Kೕ ಡZಲk . ತನk 
#Ôk 1@B M}ದ �ೕ ], ಇಂದk ಇದk]kೕ  Kಂ{¥ಟk . ಇತರ pೕ ವ7ಗಳಂ�, ಅವ# 
®ಂ@7ಗZಲk . “ಇ?ವ ಯª?” ಎಂ5 ಮನDe Êಂ@gದ. ಯªನ �ೕ ] ಇಂದkKಟk  
ಏoಗk�X �Êk , ®ಮವಂತನ ³@k�ದ ಅತk ಂತ ಮ«ೕ ಹರ$ದ ಉ� ಯª ಇದk 
ಸkಳದZk�ೕ  ಪkತkª�ದJ. ಎಂT� ಈಶkರ«ಂTX »OದವJ ಉ� ಎಂ5 
ಆ�ಯ#k ಬಲk ಇಂದk , ಯªನ ಬXk ಅವಳ#k �ೕ Hದ. 

ಅವJ ಅವKX, “ಅ5 ಪರಬkಹkವ¼k,” ಎಂ5 Iೕ H, “ಅ¼ರರ#k Xದk5k ಭಗವಂತ 
�ತk . Kೕ � pೕ ವ�ಗJ �ೕ ವಲ ಅವನ ಉಪಕರಣಗJ. XÍ� Kಜ$Rä ಅವನ5. 
ಆ?�k , ಜಯ ಮ{k ಮ®� Kಮkpಂ5 Kೕ sಲkº ಅಹಂoರTಂದ S>gTkೕ },” 
ಎಂ5 ಬz$R >ವ}gದJ. pೕ ವ�ಗಳ mೖ¤ ಯª«ಂTX ಸಂSಷ¿ ನ¦g ಯªನ 
ದಶBನಪ¦ವ ಲಕ ಯªನ#k ಸFೕ �gದ Mಂ?Jಗ�Rದk oರಣ, ಅRk , $ò 
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ಮ{k ಇಂದk ಇತರ pೕ ವ7ಗHRಂತ �k ೕ ಷk�ದ7. ಅವರ¹k , ಉ� Iೕ Hದ 
�{ಗHಂದ, ಯª Kಜ»k ಭಗವಂತ�ಂ5 ಇಂದk ಅ}{�ಂಡದk}ಂದ, ಅವ# ಅRk 
ಮ{k $òಗHRಂತ ಉತkಷk�ದ. 

�ೕ «ೕ ಪKಷ@kನ ಈ ಕLÉಂದ @H5ಬ7ವಂ�, pೕ ವ�ಗಳ ಜಯ ಮ{k ®}� �ೕ ವಲ 
ಭಗವಂತನpkಂ5 ಇರuR, ಮ#ಷkರ ಯಶ¼k ಮ{k ¤ೕ @Bಗಳ ಬXk Iೕ J�pೕ Kp? 
 

35. ಹೃದಯÙJ �]g7ವವ# 

�ಂಡವರ ®}ಯ ò�Âkರ @ರವ 5�ೕ Bಧನ«ಂTX ಪಗ¦ ಆಟ$ಡÍ ಒ�kದ. 
GÖಟ Mಂ5ವeದಂ�, ಅವ# ತನk �ಜkವ#k �ತkವಲkp ತನk ಸVೕ ದರರÀk 
ಕj5�ಂಡ. ��X 6kಪTಯ#k ಅಡ>ಟk . ಆಗ¹ #ೕ ತ. 5�ೕ Bಧನನ 5ಷk  
KದಶBನದಂ�, 6kಪTಯ#k ಆDkನ�k ಕeತರuÉ{. ಆ�ಯ �ನವ#k ಕjಯÍ 
5ಃ~ಸನ ಅವಳ ವDkಪಹರಣ �ಡÎಡRದ. ಆ� �ಂಡವರತk «ೕ O ತನk#k 
o��ವಂ� �ÊgದJ. ಅವ7ಗJ ಆ�ಯ ಪರ$R ಮಧk  ಪksೕ 8ಸÍ @ೕ ವk$R 
ಹಂಬZg?kದº, CX ��ವ gk@ಯZkರZಲk . 

ಭಗವಂತ«ಬk�ೕ  ತನk#k ರÒಸಬಲk�ಂ5 ಮನಗಂಡ ಆ�, “Iೕ  ಕೃಷk! ?kರo$g! 
ಎZk7s? ಬಂ5 ನನk �ನವ#k o��!” ಎಂ5 �kÛBgದJ. ಅವಳ ಸCಯ�k 
ಭಗವಂತ ಬ7ವ Mನk �ಲ� ªಣಗಳ >ಳಂಬ$É{. 6kಪT ಅRk ಪ}ೕ ±Éಂದ 
ಯಶgk�R VರಬಂದJ. ನಂತರ, ಆ� 8k ೕ ಕೃಷkನ#k Ô}{ »ಡ]ೕ  ಬರZಲksೕ �ಂ5 
�ೕ HದJ. “Kೕ # ನನk#k ?kರo$g�ಂ5 ಸಂåೕ �gp. C�R �# Kನk ಬH 
ಬರÍ ಸkಲk ಸಮಯ �ೕ oÉ{; ?kರ�Éಂದ ಬರ�ೕ ¤{k. ಬದuR Kೕ # ನನk#k 
ಹೃದಯK$g�ಂ5 ಕeTದke, �# ಖಂOತ$Rä ತಡ>ಲkp Kನk ಸCಯ�k 
ಬ7@kpk ,” ಎಂ5 @HIೕ Hದ ಭಗವಂತ. 

pೕ ವ7 ನಮk  ಹೃದಯÙJ �ಲg7ವ�ಂQದ#k ಮe�5 ಅ#»ಲವಲksಂQದ#k , 
$kಸರ ಮCSರತದZk ಇÀk �ಲ� ಅಂಶಗಳ#k ಒಳ�ಂಡ ಈ ಕLÉಂದ 
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ಅ}{�ಳkಬz?Rp. pೕ ವ7 sೖÔಂಠ ಅಥ$ �ೖuಸದಂತಹ ��Ùೕ  çರದ 
øೕ ಕದZk?k�ಂ5 ಜನ7 �ಲÆ�k  S>¼dke. ಅವ# $ಸkವ$R �kÅಗಳ 
ಅಂತ�BF. 

ಬೃಹ?ರಣk ಕ ಉಪKಷ{k ®ೕ Xಂ5 åೕ �¼ತkp — “QTkಯZk �ಲg7ವ, 
QTk�ಳR7ವ, QTkX gÍಕದ, QTkಯ#k ಶ}ೕ ರ$R ಉಳk , ಮ{k QTkಯ#k 
ಒಳRKಂದ Kಯಂ@k¼ವ ಅವ# ಅಂತ�BF, ಆಂತ}ಕ ~ಸಕ; ಅವ# ಅH>ಲkದ Kನk 
ಆತk .” 

36. £ೕ $ತk  ಪk@¥ಂಬ, ಪರ�ತk  ¥ಂಬ 

ಕನkOಯZk ತನk Mಖದ ಸkಷk  ಪk@¥ಂಬವ#k «ೕ O�ಂಡ ಖB ವk¤k�ಬk , ಅ5 

ಅಂದ>ಲksಂ5 ಕಂ��ಂಡ. ಅದ�k  oರಣ ಏKರಬzpಂ5 ಆøೕ Êgದ. 

ಪk@¥ಂಬದZk @ಲಕ>ಲkದ ಬ}ಯ ಹ¿ಯ#k ಗಮKgದ. ಪk@¥ಂಬದ ಹ¿X ÔಂÔಮ-

ವKkಟke ಅಂದ$Tೕ �ಂ5 ಅವKX Îೕ }{. ಆದe ಇ�$ಗ ಅವ# Mಖವ#k ಸkಲk 

ಸ}gದ. C�R ಇಟk  ÔಂÔಮ ತಕk ಸkಳ�k VಂದZಲk . ಪk@¥ಂಬದ ಹ¿ಯ �ೕ ] 

ÔಂÔಮವ#k ಸ}�ದ ಸkಳದZk ಇ�ವZk ಮ�k >ಫಲ�ದ. ಅಂ��ೕ  ಹಲ$7 f} 

>ಫಲ�ದ ನಂತರ, ಆ ಖB ಪk@¥ಂಬವ#k �ೕ ರ$R ಸ}ಪO¼�5 ಅDಧksಂ5 

ಅ}{�ಂಡ. ÔಂÔಮವ#k ತನk ಹ¿ಯ �ೕ ] ಇ½k�ಂಡ ತªಣsೕ , ಅ5 

ಪk@¥ಂಬದ �ೕ ] ಸ}�ದ ಸkಳದZk Kಂತದk#k ಕಂ� ಆಶkಯB�ಂಡ. 

ಪk@¥ಂಬವ#k ಅಂದ�HಸÍ, ¥ಂಬ$ದ Mಖವ#k ಅಲಂಕ}ಸ�ೕ Ô. ಅಂ��ೕ , 
�� ಸಂÎೕ ಷವ#k  ಬಯgದe, pೕ ವರ#k  �$��ಸ�ೕ Ô. ಏ�ಂದe 
~ಸkಗkಂಥಗಳZk ಪk@�Tಸಲkಟk ಂ�, ಪರ�ತkನ ಮ{k £ೕ $ತk  ವk¤kಯ ನ�>ನ 
ಸಂಬಂಧ, Mಖ ಮತkದರ ಪk@¥ಂಬದ ನ�s ಇದkಂ�. ಮನ¼k £ೕ $ತkನ ಅO�J. 
ತನk ಯಜ�ನನ#k �Êk¼�5 Èೕ ವಕನ ಕತBವk . ಮನ¼k ತನk ಯಜ�ನ�ದ 
£ೕ $ತkನ#k �Êk¼�5 Iೕ X? ಅ5 ತನk DkFಯ ಒH@�R �ೕ ರ$R ಶkFgದe, 
ಆ ಪkಯತkಗJ ವkಥB$Pತks; ಪk@¥ಂಬವ#k �ೕ ರ$R ಅಂದ�H¼ವ ಖBನ 
ಪkಯತk�k ಅ� ಒ�kPತks. ಬದZX, ಅ5 ಈಶkರನ#k ತನk P}�Rg�ಂಡe, ತನk 
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ಯಜ�ನKX ಸಂÎೕ ಷ�ಂéPತkp. 8k ೕ ಶಂಕರಭಗವdkದ7 ನರgಂಹನ#k ¼k@gದ 
ಪದkÆಂದರZk ಈ >ಷಯವ#k #ಗDR ಸkಷkಪOg?ke. 

37. ಭ¤k�ಗBದZk �º ನ¦ಯಬz5 
ಭ¤kಯ CTಯZk DಗÍ ��pೕ  >�ೕ ಷ ಅಹB� ಅಗತks? ಇ5 ಬz�ೕ ಕ ಏJವ 
ಪk�k. ಜನ�kಯ ಪದkÆಂ5 ಮನM½kವ ಪk�kಗಳ ºಪದZk ಉತk}¼ತkp. 

ಅZk , “ಧಮB$kಧನ ವೃ@k ��5?” ಎಂ5 tದZನ ತಕk ಪk�k. ಧಮB$kಧ 
ಕ¼¥Kಂದ ಕ½ಕ. ��ದ»k ಅಂಟp ತನk ಕತBವkವ#k KವB®¼@kದk; ತನk Iತkವರ 
Èೕ s K�kÉಂದ ��@kದk . ಇದರ ಫಲ$R ಅವನ#k �k ೕ ಷk �FBಕ�ಂ5 
P7@ಸuÉ{. ಮCSರತದZk ಅವನ ಬXk ಒಂ5 ಕLÉp. 

ಬkಹki}�ಬk  ತನk ತಪgkKಂದ �ಲ� ಶ¤kಗಳ#k ಸಂ�Tgದk. ಆತನ ತ]ಯ �ೕ ] 
ಒಂ5 ಅ�ಯಕ ಹ¤k ®�kಯ#k C¤{. ಬkಹki} �ೕ ಪTಂದ ಅದ#k 57Pbk  
«ೕ Oದ; ಅ5 ¼½k  èT�RVೕ É{. ಅ¶¤ಕ gTk ತನkZk d�R�ೕ  
Îೕ }�ಂಡ oರಣ, ಗವBTಂದ ®Rk ;±X Vರಟ. ಒಂ5 ಮ�X Vೕ R ;± �ೕ Oದ. 
ಮ�ಯ ಮ®j ತನk ಗಂಡKX Èೕ s ಸZk¼@kದk oರಣ {¼ V{k oòವಂ� 
�ೕ H�ಂಡJ. ಇ5 ಬkಹki}ಯ �ೕ ಪವ#k �ರHg{. ಆದe ಆ ಮ®j, “KKkಂದ 
¼ಡಲk�ವ ಹ¤k �ನಲk ,” ಎಂ5 ~ಂತ$R ಉತk}gದJ. 

ಆ ಘಟ�ಯ ಬXk ಮ®jX @Hದ5k Iೕ Xಂ5 ಬkಹki} �ರ�ದ. >ನಮk�R ಅವ# 
ಆ�ಯ �ಗBದಶBನವ#k �ೕ }ದ. ಆ� ಅವನ#k ಧಮB$kಧನZkX Vೕ XಂದJ. 
ಧಮB$kಧ dÉತಂpಯ}X Èೕ sಯ ಬXk >ವರ$R @HIೕ Hದ. ಆ åೕ ಧ� 
>�ೕ ಷ$R ಬkಹki}X ಅನkÉg{k; ಏ�ಂದe ಅವ# ತನk �d�ತೃಗHX ತನk 
ಕತBವkವ#k 1@B KಲBÒgದk. ತನk ವೃ@kಯ#k ಅ�ೕ ಕ7 �ಗH?kದº, ಧಮB$kಧ 
ಬzಮbkX ಭಗವತkmX �ತk�Rದk. ®ೕ X, ಭ¤kಯ CTಯZk ನ¦ಯÍ ವk¤kಯ 
ಕ¼Q ��pೕ  KಬBಂಧ$ಗ5. 

ಇರZ. ವಯ¼k? ಭಕk�ಗÍ KಗTತ ವಯಸk�Rರ�ೕ �? ಆ ಪದkದZkp, “ÌkವKXók  

ವಯ¼k?” ಎಂಬ ಪk�k. Ìkವನ ತಂp ಉdkನ�ದKX ಇಬk7 ಮಡTಯ}ದk7. Ìkವನ 
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ಮಲdÉ ¼7ÊX ಅವನ#k ಕಂಡ�P@kರZಲk . ಒ�k  ಅವ# ತನk ತಂpಯ ಮOಲZk 

ÔH{�ಳkÍ ಬಯg?ಗ, ಅವನ ಬಯ� ಈ¦ೕ ರZಲk; ಏ�ಂದe ¼7ÊX ತನk ಮಗನ#k 

ಉdkನ�ದ uZಸ�ೕ �ಂT{k. ಕÅkೕ }�ತk Ìkವ ತನk dÉ ¼Kೕ @ಯ ಬH Vೕ ದ. 

5ರದೃಷkವ~÷, ¼Kೕ @ ಅವKX �ರ$Pವ gk@ಯZkರZಲk . ಆ� ಭಗವಂತನ#k 

�kÛBÈಂ5 ಅವKX Iೕ HದJ. 

ದೃಢ$ದ ಮನgkKಂದ Ìkವ oOX Vೕ ದ. ಅZk �ರದ ಮಹÂBಗJ ಆ ತರಳನ#k 

«ೕ O, ಅವನ ಬXk ಅ�ರ ಸಂತಸ�ಂ�, ಭಗವಂತ 8k ೕ ಮ�k�ಯಣನ ಆ�ಧ�-

ಯನkವKX ಉಪpೕ 8gದ7. Ìkವ �kನದZk Zೕ ನ�R ÔHತ. ಅವನ ಭ¤kX �Êk 

ಭಗವಂತ ಪkತkª$R, ಅವ# ತನk ತಂpಯ �k ೕ @ಯ#k ಗH¼�?R, ನಂತರ ಮC* 

�ಜ�P�?R #Oದ. ಮರಣದ ಬHಕ, ಅವ# Ìkವ ನªತk$R ಸತತ$R 

ಆoಶದZk �]¼ವ�ಂç ಭಗವಂತ ಅ#ಗk®gದ. ಭಗವಂತನ ದಶBನ ಪ¦?ಗ Ìkವ 

Êಕk z�ಗ�Rದk}ಂದ, ಭ¤kಯ CTಯZk DಗÍ ��pೕ  ವಯgkನ KಬBಂಧಗHಲk 

ಎಂQ5 ಸkಷk$Pತkp. 

C�ದe, Ùಡk �ಂOತkದ ಅmೕ ±Ép�ೕ ? ಪದkದZkನ ಪk�k , “ಗÚೕ ಂದkನ ಕZ� 

ಏK{k?” ಎಂQ?Rp. ಗÚೕ ಂದk ತನk Iಂಡ@ಯnಂTX $g¼@kದk ಆ�. ಅವ# 

>8ಷk$ದ ಭಗವದkಕk�Rದk. ಒಂ5 Tನ, tಸj�ಂ5 ತನk fÉಂದ ಅವನ 

oಲ#k ®O5�ಂO{. ಅsರಡರ ನ�s 0ೕ ರ Vೕ �ಟ ನ¦É{. ಕk�ೕ ಣ 

tಸj �ೕ ÍXೖ D�g{. �kಣ�k Iದ} ಗÚೕ ಂದk ತನk#k ರÒÈಂ5 ಭಗವಂತನ#k 

�kÛBgದ. ಮC>ók ಅZkX �>g, tಸjಯ#k �ಂ5, ಗÚೕ ಂದkನ#k ¥Ogದ. 

ಅ8Òತ ಆ��ದ ಗÚೕ ಂದkKX ಭಗವಂತನ ಕೃmX �ತk�ಗÍ Dಧk$É{. 

ಆದk}ಂದ, >pkÉಲkT7�5 ಭ¤kX ��pೕ  ಅOkÉಲk . 

ಉಚk Ö@ಯZk ಜನk  �ೕ �ೕ ? ಭಗವಂತನ ಕೃmಯ#k ಪ¦ಯÍ fkಹkಣ�R7�5 

ಅಗತksೕ ? ಪದkದZkp, “>5ರನ Ö@ ��5?” ಎಂಬ ಪk�k. >5ರ ?gಯ ಮಗ. 

C�R �ೕ uk@ಯವ�RರZಲk . ಕೃಷkಪರ�ತk  �ಂಡವರ çತ�R ಹgk�³ರ�k 

ಬಂ?ಗ, ತಂಗÍ ಆòk5 @ರವ �ಜÔ�ರ7 ಅವKX ಅ�Bgದ �ಜಭವನಗಳZk 

ಅಲk; >5ರನ ಮ�ಯZk . ಭ¤k�ಗBದZk ನ¦5 ಯಶgk�ಗÍ �ಳÖ@ಯ z½k  

��pೕ  K�ೕ ಧವಲksಂ5 ಭಗವಂತನ ಪ}ಗಣ��ಂ5 ಇ5 Îೕ }¼ತkp. 
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ಬzಶಃ ವೃ@k, ವಯ¼k , ಕZ� ಮ{k zbkನಂಥ ಅಂಶಗJ ಅಪkಸಕk>ರ�ೕ Ô. ಆದe 

IÊkನ ಮ«ೕ ?ಢk B ಮ{k W7ಷ ಅಗತk>ರಬzpೕ ? “ಉಗkÈೕ ನನ?ವ W7ಷ?” 

ಎಂQ5 ಪದkದZkನ ಸ$Í. ಉಗkÈೕ ನ ಕಂಸನ ತಂp. �ªಸ ಕಂಸ ತನk ತಂpಯ#k 

ÈeಯZk½k  �Ök�oರವ#k ಕg5�ಂOದk. ಕಂಸನ #ೕ ದರHಯ ಕೃಷkನಲkp 

�ೕ �º ಅಲk . ಅವನ#k ಮX� ನಗರ�k ಕeತಂ?ಗ, ಕಂಸನ#k ದk ಂದkòದkದZk 

�ಂ5 ಉಗkÈೕ ನನ#k gಂCಸನದZk ³ನಃ Dk�gದ. ®ೕ X, ಪ�ಕkಮದ ÔಂTದkವ# 

ಸಹ ಭಗವಂತKಂದ ಅ#ಗk®ಸಲkಟk#. 

¼kರçkಪ ಭಗವಂತನ ಗಮನವ#k Èjò�pೕ ? “Ô�k ìÍವ ನತB¤�Rದkjೕ #?” 

ಎಂ5 ಪದk ದ ಮ7ಪk�k�Rp. ಕೃಷkಪರ�ತk  ಮX� ನಗ}X ಬಂ?ಗ, 

ìÍsಯಂô ಅಲkದ �# �Kkನ ಆ ಮ®j, ಅವKX ಪ}ಮಳವ#k ಅ�BgದJ. 

ತೃ�k�ಂಡ ಭಗವಂತ ಆ�ಯ#k ಅ#ಗk®gದ. ಅವಳ Ôºಪ� Vೕ R ಆ� 

¼ಂದ}�ದJ. ಆದk}ಂದ ¼kರçkಪವ#k VಂದT7�5 ಈಶk ರನ ಕೃmX 

ಅOk�ಗ5.  

ಜನ7 ಅ�ೕ ಕ f} 8k ೕ ಮಂ@�Éಂದ ಸಂ{ಷk�Pdke. ಭಗವಂತ »ಡ CXೕ #? 

ಪದkದ ಪk@ಪk�k , “¼?ಮKR�kೕ  Ùಡk ಸಂಪ{k?” ಎಂTp. ¼?ಮ 8k ೕ ಕೃಷkನ fಲk  

Xjಯ. ಅವ}ಬk7 ಸಹ�+ಗ�R5k ನಂತರ �ೕ ಪBಟk7. ಕೃಷk �ಜÔ�ರ�ದ; 

Kãkವಂತ fkಹkಣ ಗೃಹಸk�Rದk ¼?ಮ ಕ�ಬಡತನTಂದ @ೕ ವk$R ಬಳÍ@kದk. 

ಆ?�k , ಅವ# ಅದ#k ಬಹಳ djkTಂದ ಸ®g�ಂOದk. ಬಡತನದ ಸಮÈkಗಳ#k 

ಸ®ಸuರದ ಆತನ ಮಡT, Vೕ R ಅವನ Èk ೕ ®ತ ಭಗವಂತ 8k ೕ ಕೃಷkನ#k oಣÍ 

>ನಂ@gದJ. ತನk �k ೕ @ಯ Èk ೕ ®ತನ#k õೕ b�Pವ ಆøೕ ಚ�Éಂದ ಹÂBತ�ದ 

¼?ಮ ಒ�kದ.  
  

ಅವನ Iಂಡ@ ಅವKX ಸkಲk ಅವಲ¤k �½k  ಕJ®ದJ. ¼?ಮ Vೕ R 8k ೕ ಕೃಷkನ#k 
õೕ b�ದ. ಭಗವಂತ ಅವನ#k (ರವTಂದ ಬರ�O�ಂಡ. d# ತಂದ 
ಅವಲ¤kಯ#k ಅ�BಸÍ ¼?ಮ �Ê ®ಂಜ}ದ. ಆದe 8k ೕ ಕೃಷkಪರ�ತk  ಅದ#k 
�ೕ ಗ� ಗಮKg ತನX ��ವಂ� �ೕ Hದ. ಭಗವಂತ ಅದ#k @ನkuರಂ;gದ. ಸkಲk 
ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವನ ಪ@k 7¤kÅ ಅವನ#k ತ¦ದJ. ¼?ಮ ®ಂT7R?ಗ, ಅವನ 
8Ûಲ$ದ ಹjಯ ಮ�ÉದkZk ಒಂ5 >~ಲ 7ಧವ#k ಕಂಡ. ತನk Iಂಡ@ ಮ{k 
ಮಕkJ �]fJವ ಉ�³ಗಳ#k ಧ}gದk#k «ೕ Oದ. ತನX ಸಂಪತk#k 
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ದ��Zgದವ# ಭಗವಂತ�ೕ  ಎಂದ}{�ಂಡ. ಭಗವಂತ 8k ೕ ಮಂ@�ಯಂಥ 
ಅಂಶಗಳ#k ]¤kಸ�ಂ5 ಸkಷk$Rp.  

ಅವ# �]ಕ½k�5 ��ದ�k? �ೕ ವಲ ಭ¤kಯ#k ಪ}ಗÅ¼dk�. ಭ¤kÉ7ವZk 
ತೃಪk�Pdk�. ಭ¤kಯ CTಯZk DಗÍ ��pೕ  KTBಷk  ಅಹB�ಗHಲksಂ5 
ಇದ}ಂದ @H5ಬ7ತkp. 

38. ತನk#k  Êಂ@¼ವ �ರÀk  pೕ ವ7 

ಅ#ಗk®¼dk� 

ವೃಂ?ವನದZk 8k ೕ ಕೃಷk #Ogದ �ಳZKಂದ VರVMkವ Tವk  ಸಂRೕ ತ 
�ೕ �ಗಳ#k ಪರವಶ�Hg{. ಅವರ ಹೃದಯಗJ ಅವನ �ೕ Zನ �k ೕ @Éಂದ ಉ¤k , 
ಅವ7 ಅವನ Zೕ ]ಗಳ ಬXk ಪರಸkರ �ತ��@kದk7. ತ7$ಯ ಅವ7 8ವನ ಪ@k 
ಕdkಯKಯ#k �Êkg ಆ�ಯ ಕೃmÉಂದ ಕೃಷkನ#k ತಮk  ಪ@ಯ�kR ಪ¦ಯÍ 
KಧB}gದ7. 

�ಗB8ೕ ಷBದ ಚHಯ @ಂಗಳZk , ಪk@ MಂÖ� ಎ5k ಯM� ನTಯZk Fಂದ7. 
ನಂತರ ಅವ7 odkಯKೕ  pೕ >ಯ ಮರHನ @Bಯ#k ರÊg ಗಂಧ, ý�, ûಪ, 
Tೕ ಪ ಮ{k �ೖsೕ ದkವ#k ಅ�Bg 1£gದ7. ಪk@�ಬkº, “ನಂದ³ತkನ#k ನನk 
ಪ@ಯ�kRg�Jkವ ಸಂÎೕ ಷವ#k ನನX Kೕ �. Kನk#k � ವಂT¼s,” ಎಂ5 ಪpೕ  
ಪpೕ  pೕ >ಯ#k �ೕ O�ಂಡ7. ಸಮಪB¿ �Oದkರ ಅವ�ೕ ಷಗಳ#k ತಮkZk 
ಹಂÊ�ಂಡ7. 

ಅವರ ಉdkಹ Ôಂ+ತ$ಗp ಒಂ5 @ಂಗJ DR{. ಅವರ#k ಅ#ಗk®¼ವ ಸಮಯ 
ಒದR ಬಂTp�ಂ5 ಭಗವಂತ KಧB}gದ. ಅವ7 ನTಯZk �ತk] Dkನ ��@kದk7. 
ಅ5 ಅವರ �FBಕ ಆಚರ¿ಗಳZk ಒಂ5 �ರ��R{k C� pೕ ವ�ಗHX 
ಅಪ�ನ$R{k. ಹTಹeಯದ ವಯಸk#k ಇÀk Mಟkದ ಕೃಷk , ತನk fಲಕ 
Èk ೕ ®ತnಂTX ಅವ7 Dkನ ��@kದk ಸkಳ�k ಬಂದ. ದಡದZkದk ಅವರ ವಸkಗಳ#k 
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ಅವ# ತನk ವಶ�k �X5�ಂಡ; C�R 8ೕ ಘkದ]kೕ  ತಮk  ತಪk#k @Tk�ಳkÍ ಅವ}X 
Dಧk$É{.  

ಅವ}X, “ನನk#k ಆ��¼ವ Kಮk  ಸಂಕಲk �# ಬ]k . �# ಅದ#k ಅ#tೕ T¼�kೕ �. 
ಅ5 ಫಲಪkದ$ಗÍ ಅಹB$Rp. ಮನಸk#k ನನ�R ಅ�BgದವರZk ನನk ಬXk ಇ7ವ 
CÎರ�   oಮmk ೕ }ತವಲk; z}ಯಲkಟk  ಅಥ$ �ೕ Éಸಲkಟk  �ನk ಗJ 
tಳ��¦ಯÍ D�ನk$R ಉTkಷkವಲk . Kೕ �ಗJ ವkಜ�k ®ಂ@7R. ಯಶ¼k 
Kಮk?Rp. odkಯKಯ ಈ ಆ�ಧ�ಯ ವkತವ#k Kೕ � �ೖ�ಂO7ವ 
ಉpkೕ ಶಕk#Pಣ$R, ಬ7ವ �@kಗಳZk Kೕ � ನ«kಂTX ¤k ೕ O¼>},” ಎಂ5 #Oದ.  

ಮCSರತ òದk$R ವಷBಗJ ಕjದ�ೕ ], �ದವರ �ಶ ಹ@kರದZk?kಗ, 
ಭಗವಂತ ಉದkವKX >Dkರ$R åೕ �gದ. SಗವತದZk7ವ CX, ಆ ಉಪpೕ ಶದ 
ಪkಸಂಗದZk ಕೃಷkಪರ�ತk  Iೕ H55 ಏ�ಂದe �ೕ �ಗHX QTk@ೕ ª k� ಇರZಲk , 
sೕ ದಗಳ ಪ}Ïನ>ರZಲk , �k ೕ ಷk ಸ{k7ಷರ Èೕ s �OರZಲk ಮ{k ತಪಸk#k 
�OರZಲk . ಅpೕ �ೕ  ಇದkº, ಅವ7 �ೕ ವಲ mk ೕ ಮTಂದ ಅವನ#k ಪ¦5�ಂಡ7. 
“ನನk Kಜ ಸkºಪವ#k ಅ}ಯದ �ೕ �ಗJ ತಮk  ಒಲ>X ಆಸkದ�ದ �# ತಮk  
�kಯತಮ�ಗ�ೕ �ಂ5 ಬಯgದ7. ಆದº ನ«kಡ�ಟTಂದ, ಪರಬkಹk�ದ ನನk#k , 
À�7 ಮ{k D>�7 ಸಂ5kಯZk VಂTದ7,” ಎಂç Iೕ Hದ.  

  
pೕ ವ¤ಯ ಎಂಟ�ೕ  ಮಗ ಕಂಸನ#k �Íkdk�ಂ5 ಅಶ}ೕ ರ$Åಯ ಲಕ ಕಂಸKX 
ಎಚk}� Kೕ ಡuÉ{. ಆದk}ಂದ ಅವ# pೕ ವ¤ಯ ಪk@�ಬk  8ÝವÀk z½kತk]ೕ  
�Ík�?R KಧB}gದ. 8k ೕ ಕೃಷk ನ ಜನನದ ನಂತರ, ಭಗವಂತನ Kpೕ Bಶನ�k 
ಅ#Pಣ$R ವ@Bgದ ವ¼pೕ ವ, ಕೃಷkನ#k �ೕ Ôಲ�k ಕeÙòk ಯDೕ pಯ ಬH 
¥ಟk . ನಂತರ ಯDೕ p Iತk Iük 8Ýವ#k ತ«kಂTX ಕeತಂದ. ಸkಯಂ 
�ೕ ಗ���ದ ಆ 8Ýವ#k �ಲkÍ ಕಂಸ ಪkಯ@kg?ಗ, ಅ5 �HಯZk C} 
ಎಂ½ 8ಜ�ಳk ºಪವ#k ಪ¦5�ಂ�, “ಎಲÆೕ  ಖB! Kನk �kಣವ#k 
���Å¼ವ Kನk sೖ} ಜನk  ಪ¦T5k �ೕ e¦ ಇ?k�,” ಎಂ5 0ೕ Âg{.  

ಅ?ದ �ೕ ] ಕೃಷkನ#k �ZkಸÍ ಕಂಸ ಮ�k ಮ�k ಪkಯ@kgದ; ಆದe ಪk@ f}ä 
>ಫಲ�ದ. ಕೃಷkನ ಭಯ ಅವKX ಎಷkರಮbkX ಇ�kಂದe, ಅವ# ÔOò@k7$�ಗZ, 
@#k@k7$�ಗZ, �ತ��@k7$�ಗZ, ನ¦?�@k7$�ಗZ, ಕನ¼ 
oü@k7$�ಗZ, ಹಗÍ �@k Kರಂತರ$R ಭಗವಂತನ ಬXk Êಂ@¼@kದk. ��X ಕೃಷk 
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ಅವನ#k �ಂ?ಗ, ಅವ# ಭಗವಂತನZk >Zೕ ನ�ಂಡ. �ೕ �ಗJ mk ೕ ಮTಂದ 
ಭಗವಂತನ#k Èೕ }ದke, ಕಂಸ ಭಯTಂದ Èೕ }ದ. 

8Ý�ಲ 7¤kÅಯ#k ಮ5s�ಗÍ ಬಯgದk. ಆದe, ಅವಳ ಆÈX ಅ#Pಣ$R 
ಕೃಷk ಆ�ಯ#k ಮ5s�ದ. 8Ý�ಲ ಮ{k ಅವನ Fತk7 ಕೃಷk«ಂTX òದk�k 
ಇH5 #ೕ {¥ಟk7. ಅ?ದ�ೕ ] 8Ý�ಲ ಭಗವಂತನ#k ಅತk ಂತ$R pk ೕ Âgದ. 
ಕೃಷkನ ಬXk ಅವKRದk ಅಸಹ� ಎók  @ೕ ª k$R�kಂದe, ಎ¦¥ಡp ಭಗವಂತನ Êಂ�ಯZk 
MJRದk. ಅಂ@ಮ$R, ò�Âkರನ �ಜ©ಯ �ಗದ ಸಂದಭBದZk ಕೃಷk ಅವನ#k 
�ಂ?ಗ, ಅವ# ಭಗವಂತ«ಂTX >Zೕ ನ�ಂಡ. ®ೕ X 8Ý�ಲ pೕ ವರ �ೕ Zನ 
pk ೕ ಷTಂದ ಭಗವಂತನ#k Èೕ }ದ. 

ಕೃಷk ಅÿBನKX ಆ@k ೕ ಯ Èk ೕ ®ತ ಮ{k ®�ೖÂ. ಮCSರತದ òದk�k Mನk ಕೃಷk ತನk 
>ಶkºಪವ#k ಅವKX Îೕ }g?ಗ ಅವKX ಆಶkಯB ಮ{k ಭಯ {ಂ¥ ಬಂ{. 
ಆಗವ#, “KKk ೕ  ಮ®�ಯನk}ಯp Kನk#k �ೕ ವಲ ನನk Èk ೕ ®ತನಂ� ಪ}ಗÅg, ‘Iೕ  ಕೃಷk! 
Iೕ  �ದವ! Iೕ  ಸಖ!’ ಎಂpಲk Kನk#k ಪk�ದTಂದøೕ  �k ೕ @Éಂದøೕ  
ಸಂåೕ �gpkೕ �. µಸR�R ಮ{k DವBಜKಕ$R, ನ¦ò$ಗ, >~kಂ@ 
ಪ¦ò$ಗ, ÔH{�Jk$ಗ ಮ{k ಉük$ಗ ಅಪCಸk Tಂದ Kನk#k 
ಅವ�Kgpkೕ �. ಓ ಎ]kÉಲkದವ�ೕ ! ಇsಲkವÀk ªFÈಂ5 �# KನkZk �ೕ ��kೕ �,” 
ಎಂ5 �kÛBgದ. ಅÿBನ ಮ{k ಇತರ �ಂಡವ7 Èk ೕ ಹದ ಲಕ ಭಗವಂತನ#k 
ತÍ�ದ7. 

ವೃÂkಗJ ತಮk  Ôಲfಂಧವ�ದ ಕೃಷkನ ಬH Vೕ ದ7. ಅವnಂTX $g¼ವ 
ಮತkವರ#k ರÒ¼ವ ಲಕ ಕೃಷk ಅವರ#k ಅ#ಗk®gದ. Ýದk ಭ¤kಯ ಲಕ 
ಇಂT� �ೕ RಗJ ಭಗವಂತ«ಂTX ಒಂ?P@k?ke. ಇsಲkವÀk ಒ½k�O¼ವ 
ಪದkÆಂ5 ®ೕ X Iೕ Jತkp — �ೕ �ಗJ �k ೕ @Éಂದ, ಭಯTಂದ ಕಂಸ, pk ೕ ಷದ 
ಲಕ 8Ý�ಲ, Èk ೕ ಹದ Mµಂತರ �ಂಡವ7, Ôಲfಂಧವkದ ?k� ವೃÂkಗJ 
ಮ{k ಭ¤kM5ೕ ನ �ೕ RಗJ ಭಗವಂತನ#k ಪ¦ದ7.  

dತkಯBsೕ �ಂದe ಒಬk  ವk¤k ಭಗವಂತನ#k �ವ }ೕ @ಯukದº ��ದe, ಅವ# 
ಭಗವಂತನ ಅ#ಗkಹ�k �ತk�Pdk�. ಅpೕ �ೕ  ಇದkº, ಭಗವಂತನ ಬXk ಕಂಸKX ಮ{k 
8Ý�ಲKRದk Kಂದk$ದ Sವ�ಗHX ಎಂT� ಎ¦ �ಡfರ5. ಬದuR ಭ¤kಯ 
ಲಕ ಭಗವಂತನ#k KÍಕ�ೕ Ô. ಪರ�ತk  ಕ7¿ಯ Dಗರ �ತkವಲk , 



pೕ ವ7 ಎಲk}� ಆಶkಯ 111

Kರ@ಶಯ$R �k ೕ @X �ತkÀ ಆದ oರಣ, ಅವKಂದ ಭಯ;ೕ ತ�P�5 ಅಥ$ 
ಅವನ#k pk ೕ Â¼�5 d� Iೕ X?  

ಭಕk ಮ{k pೕ ವರ ನ�s ಅಡk$R Kಂ@7�5 ಅಹಂoರ. ತನk �ೕ Zನ �k ೕ @ ಮ{k 
ಅವರ Kರಹಂoರ ಸkSವTಂದ Xಲkಲkಟk  ಕೃಷk , �ೕ �ಗþಂTX �ಸ¤k ೕ ¦ಯ�kOದ. 
ಆ?�k , ಅವ7 ತಮk  7ಂದಯBದ ಬXk I�kಪ½k , ಕೃಷk ಅವರ ಸಂಗಡ ಇ7ವ�ಂಬ 
oರಣTಂದ, ಇತರ ಮ®jಯ}Rಂತ ತಮk#k d� �k ೕ ಷkeಂ5 S>gದ ªಣsೕ , 
ಅವರ#k ಅಗZ ಕಣke�ದ. ಜಂಬ�k ಅವoಶ Kೕ ಡದ ಏ�ೖಕ �ೕ �ಯ#k ತ«kಂTX 
ಕe5�ಂ� Vೕ ದ. ಆ��ಂTX µಸR�R ಸkಲk ಸಮಯ ಕjದ ನಂತರ, d# 
>8ಷk�ದವjಂ5 ಆ� S>gÙಡ��ೕ , ಭಗವಂತ ಆ�ಯÀk Îeದ. �ೕ �ಗJ 
ತಮk  ಅಪ�ಧವ#k ಅ}{�ಂ�, ಭಗವಂತನ#k ಪ¦ವ CÎರ��ಂTX 
»O?ಗ �ತk ಅವ# ಅವnಂTX ಮ�k Èೕ }�ಂಡ. 

ಆದk}ಂದ, ಎ¦¥ಡp pೕ ವರ ಬXk Êಂ@¼dk, ಅಹಂoರ�k ಅವoಶವ#k �ಡp, d# 
ಸಂ1ಣB$R ಅವನZk ಶರ¬P�5 ಒಬk  ವk¤kX ತಕk �ಗB. 

39. pೕ ವ7 ನಮk #k  ಅಂRೕ ಕ}¼dk� 
�� ��pೕ  �kÅRಂತ >ಲªಣ$ದ £ೕ ವನವ#k ನ¦¼@kpkೕ sಂ5 Kಖರ$R 
Iೕ H�Jkuಗದ oರಣ, �� pೕ ವರ ಕ¦X @7Rದ �ತk�k , ಭಗವಂತ ನಮk#k 
gk ೕ ಕ}¼ವ�ೕ #? ನಮk  ಪ}ಶkಮ ಮ{k ಸಮಯವ#k Vàk�OX >K�ೕ Rg, Fಕk  
ಸಮಯವ#k ಬz�ೕ ಕ KpkಯZk ಕjò�kೕ s. pೕ ವರZk ದೃಢಭ¤kಯ#k ಇ½k  
ಆ�k@kಕ CTಯZk ನಮk  £ೕ ವನವ#k DRಸದ ಪªದZk , ನಮk#k �kÅಗHಂದ 
IÁk �ೕ eಂ5 Iೕ X Iೕ H�ಳkuTೕ {? 

ಭಗವdkದ7 ತಮk  8ವ8ಜಂಗ#k ೕ ತkದZk 8ವKX ಈ ಪk�kಯ«kೕ Ok , ಪÝ>X 
ಸಮ�Rದkº ತಮk#k gk ೕ ಕ}¼ವಂ� ಭಗವಂತನZk ಅ}� �O�Jkdke. ಏ�? ನಂT 
8ವನ $ಹನವಲksೕ ? �H�ದ ನಂTಯ#k 8ವ ಅಂRೕ ಕ}ಸಬz?ದe, �kÅಯಂಥ 
ಭಕkನ#k gk ೕ ಕ}¼ವZk ಖಂOತ$R ��pೕ  Îಂದeಗವoಶ>ಲk . ಅವ# ಪÝವ#k 
ತನk?Rg�ಂ'ಗ, �kÅಯಂ@7ವ ಭಕkನ#k 8ವ Iೕ X d� ç}�#? 
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ಪÝವಂ@7�5 ಒಂ?ದe, ���R7�5 ಮÎkಂ5. ಭಕk«ಂ5 sೕ j 
Ùೕ ಷಗHಂದ {ಂ¥ದke? ಆಗ¹ ಭಗವಂತ ಅವನ#k gk ೕ ಕ}¼ವ�ೕ ? ಆಗ¹ ತನk 
�k ೕ @ಯ#k Kೕ ಡ�ೕ �ಂ5 ಭಗವdkದ7 ಆ Dk ೕ ಕದZk 8ವನZk ಅ}� �O�Jkdke. 
ಏ�? ಚಂದk Kೕ ಚ$ದ �ಪವ#k ಎಸRದkº, 8ವ ಅವನ#k ತನk ತ]ಯ �ೕ ] 
ಇ½k�ಂOಲksೕ ? ಚಂದk ತನk P7 ಬೃಹಸk@ಯ ಪ@k de�ಂTX ಸಂâೕ ಗವ#k 
�O ಆ�Éಂದ ಒಂ5 ಮPವ#k ಪ¦Tದk. ಅಂತಹ Ùೕ ಷಗಳ#k VಂT7ವವನ#k 
ತನk ತ]ಯ �ೕ ] ಇ}g�ಳkÍ 8ವKX Dಧk$ದ ಪªದZk , ಭಕkನZk ಕಳಂಕಗHs�ಂಬ 
oರಣokR ಭಕkನ#k @ರಸk}ಸÍ ಅವKX Kಜ»k ��pೕ  oರಣ>ರfರ5. 

ಭಕk ಪÝಸಮ�R5k ���R5k pೕ ವ}ಂದ gk ೕ ಕ}ಸÍ ಅಹB�RರZ. ಆದe, 
ತನk#k ಅಂRೕ ಕ}¼ವ�ಂಬ ಭಕkನ �ೕ O�ಯZk ಎಳk1k  èéb� ಇರfರದಲksೕ ? 
ಕKಷk ಪª ಭಕk KವBಂಚ�Éಂದ »Oರ�ೕ ಕಲksೕ ? ಇದ»k ಭಗವdkದ7 ಒ³ k�Tಲk; 
ಏ�ಂದe, “Kೕ «ಂ5 sೕ j ಎರ� �ZXಯ#k VಂT7ವವರ >nೕ �-
�ಂ�ಂ?ದe, ಕವø¦ದ �ZXಯ �ಗವ#k Kನk Ô@kಗಯZk ಆಭರಣ$R 
ಇ½k�ಂಡ5k Iೕ X? ಸಪBವ#k ಅಂRೕ ಕ}ಸÍ Dಧk$ದ KನX, ನನk�k ೕ � 
ಗk®ಸuಗ5?” ಎಂ5 8ವನನk �ೕ Jdke. 

��ಯZk ಭಗವdkದ7 8ವKX �ನ³ ���pೕ �ಂದe, ಒಬk  ವk¤kಯ gk@ ಏ�ೕ  
ಇರZ, ಅವನ#k ಭಗವಂತ ಅಂRೕ ಕ}gದ ಎಂದ�ೕ ], K8kತ$Rä ಅವKX ಭಗವಂತನ 
ಕೃm ಲ;¼ತkp. ನಮk]k�ೕ  Ùೕ ಷಗJ ಮ{k Ôಂ5�ರ�ಗHದkº, �� ಭಗವಂತKX 
ನಮk#k ಅ�Bg�ಂಡpkೕ  ಆದe, pೕ ವರ ಅ#ಕಂm ಅ�ರ$ದk}ಂದ, ಅವ# ನಮk#k 
gk ೕ ಕ}¼dk� ಎಂQpೕ  ಆ �kಥB�ಯ ಇಂRdಥB. 

40. pೕ ವeಂT� ತನk  Kಜ ಭಕkನ �ೖ  
¥��Tಲk  

pೖತk�ಜ ®ರಣkಕ8³>ನ ಮಗ ಪkCkದ pೕ ವರZk ಬಹಳ ಭ¤k VಂTದk. ಅದ�kಲk 
>nೕ �gದ ಅವನ ತಂp, ;ೕ ಕರ$ದ �ದ}�ಗಳÀk ಒOkದ. ಭಯ>ಲkದ ತರಳ pೕ ವರ 
�ೕ ] �ತk ನಂ¥�ಯ#k ದೃಢ$R ಇ½k�ಂOದk. ®ರಣkಕ8³ ಪkCkದನ#k 
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MRg¥ಡÍ ಅ�ೕ ಕ ಪkಯತkಗಳ#k �Oದ. ಆದe pೕ ವರ ಹಸk±ೕ ಪTಂದ, ಎಲk 
ಪkಯತkಗ% ವkಥB$ದ�. �ೕ ಪTಂದ ಘ£B¼dk, ತನk ಮಗನನk ®ರಣkಕ8³, “Kನk 
ಪk8 ಸವBಶಕk�ಂ5 Kೕ # Iೕ Jತk]ೕ  ಇ7s. Kೕ # ಬಹಳ$R ~kö¼ವ 
pೕ ವeZk?k�?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. “ಅವ# ಎ]k¹k ಇ?k�,” ಎಂ5 ಮಗ ಉತk}gದ. 
ಬHಯZkದk ಕಂಭವ#k Îೕ }g, “ಈ ಸkಂಭದZk ಇ?k��ೕ ?” ಎಂ5 �ಜ �ೕ Hದ. 
“ಖಂOತ$Rä, ತಂp!” ಎಂದ ಪkCkದ. “ಓVೕ ! C�ದe, ಅವನ#k ಕ}. 
Vರಬಂ5 Kನk �ತ#k ಉH¼dk«ೕ , «ೕ O�ೕ  ¥&ೕ ಣ,” ಎಂ5 ®ರಣkಕ8³ 
ಸ$øOkದ. ಪkCkದ ಮನgನ]kೕ  ಭಗವಂತನ#k �kÛBgದ. ಇದk¤kದkಂ� ಸkಂಭ ಎರ'R 
gO5, ಭಗವಂತ ನರgಂಹDkF ಆ>SBವ�ದ. ಭಗವಂತ 5ರಹಂo} 5ಷk  
pೖತkನ#k ಸಂCರ �O ತನk fಲಕ ಭಕkನ#k ಅ#ಗk®gದ. 

pೕ ವ7 ತನk ಭಕkರ ®ತokR IÁk oಳ£ ವ®¼dk�. ತನk#k Kಜ$Rä 
�k ೕ @¼ವವನ#k ಉದk}ಸÍ ಅವ# ಎZkಯವe�ದº Vೕ Pdk�. ³ಟk  ಪkCkದನ 
�ತ#k ಸತk$RಸÍ ಅವ# ನರgಂCವdರವ�k ೕ  dಳZಲksೕ ? 

41. ಭ¤kಯ ಹಂತಗJ 
ಭಗವdkದ7 ತಮk  8$ನಂದಲಹ}ಯZk ಭ¤kಯ >>ಧ ಹಂತಗಳ#k >ವ}g ಅ�ಗHX 
ಉಪ�ನಗಳ#k Kೕ O?ke. ಆರಂಭದZk , ಭಕk# ತನk ಮನಸk#k pೕ ವರ ಕ¦X 
ಬಲವಂತ$R @7Rg ಭಗವಂತನ �ದಗಳ#k ®O5�Jkdk�. ಅಂ�ೕ ಲ ಮರದ 
¥ೕ ಜ� d# ಬಂದ ಮರ�k ಅಂb�ಂO7�5 ಇದ�kಂ5 ಉ?ಹರ¿. ಭಕk ತನk 
ಮನಸk#k ಭಗವಂತನ ಕ¦X @7Rg?ಗ, ಭಗವಂತ ಭಕkನ ಕ¦X ಅ@ IÁk ಒಲ� 
Îೕ 7dk� ಮ{k ಅವನ#k ಅ#ಗk®¼dk�. ಈಶkರ ಭಕkನ#k ತನkತk Èj5 ತKkಂದ 
��pೕ  ಅಗZ�ಯ#k ತ¦ಗ½kdk�. ©£ ಆಯDkಂತದ ಕ¦X Èjಯಲk��5 
ಇದ�k KದಶBನ. ಇ5 ಎರಡ�ೕ  ಹಂತ. 

ಭಕkನ Êತk pೕ ವರ �ೕ ] ಸಂ1ಣB$R �ೕ ಂTk ೕ ಕೃತ$R ಭಗವಂತ ಭಕkನ ಬXk ಅತk ಂತ 
$ತkಲkTಂದ ವ@B¼�5 ರ�ಯ ಸkರ�k Èೕ 7ತkp. ಪ@ವk��ದವJ ತನk 
ಗಂಡನ#k �k ೕ @Éಂದ Èೕ s ���ದ�k ಮ{k ಪ@ ಆ mk ೕ ಮವ#k ಪk@¥ಂ¥¼�ದ�k 
ಇದ#k  Vೕ Zಸಬz5. ಭಕk ಕk�ೕ ಣ ಭಗವಂತKX ಆಭರಣ$Pdk�. 



114 @HIೕ Jವ  Kೕ @ಕLಗJ

ಪkCkದKಲkTದke, Kಜ»k ಭಗವಂತ ನರgಂಹ�R ಅವdರವÀk ��ತkZರZಲk; 
ಜಗತk#k ಅ#ಗk®gä ಇ7@kರZಲk . ಆದk}ಂದ ಒಂ5 }ೕ @ಯZk ಭಕk# ಭಗವಂತನ 
ಮ®�ಯ#k IÊk¼dk�. ಮರವ#k ಹ¥k�ಂ� ಅದ#k ಅಂದ�H¼ವ ಬHk ಇದ�k 
ಒ³ kತkp. ಈ �ಲk�ೕ  ಮ£ಲ#k Fೕ }?ಗ, ಭಕk# ಭಗವಂತ«ಂTX ಸಮಗk$R 
ಐಕk$Pdk�. ಇದ�k KದಶBನ ನT DಗರÙಂTX >Zೕ ನ$P�5. ನT Dಗರ�k 
Èೕ }ದ ನಂತರ ಅದ#k DಗರTಂದ ಪk�k ೕ ¤ಸÍ Dಧk>ಲk . ಭಕkÀ ಭಗವಂತKಂದ 
�ೕ ಪBOಸuಗದವ# ಆPdk�. 

42. pೕ > ಜಗ�k � ತಡ�ಡp 
ಅ#ಗk®¼ವJ 

“ಓ ಭ$K! Kನk Èೕ ವಕ�ದ ನನk �ೕ ] Kನk ಕೃ�ಕéªವ#k ದಯ�Z¼,” ಎಂÙಬk  
ಭಕk �kÛBಸÍ ಬಯg, ತನk �ೕ }�ಯ#k ‘ಭ$K ತkY’ ಎಂ¥ೕ  ಪದಗHಂದ 
�k ರಂ;gದ. ಮCdÉ ತನk  ಭಕkನ ಆಶಯವ#k  ಈ¦ೕ }ಸÍ ಅpók  
ಉ{kಕ�Rದkjಂದe, ಭಕk�ದವ# ‘ತkY’, ಅಂದe ‘Kೕ #’, ಎಂ5ಚk}gದ �ೕ ] �ಟk  
>�ಮವ#k , ಎರ� ಪದಗಳ ನ�>ನ ಮಧkಂತರ �ತksಂ5 @HಯZಲk . �ೕ }� 
1ಣB$Rp�ಂ5 S>g, ತªಣ ಅವKX ‘ಭ$K-ತkY’, ಅಂದe ‘ಭ$Kಯ 
ಸkºಪ’ವ�k ೕ  �½k¥ಟkJ; ಅêB÷, ಅವJ ಅವನ#k ತನk�k ೕ  ಆRg�ಂ�¥ಟkJ. 
ಭಗವdkದ7 ತಮk  7ಂದಯBಲಹ}ಯZk ಇದ#k Iೕ H?ke. 

43. ಸವB$k ��ದ ಭಗವಂತನ Zೕ ] 
ನT�ಂದರZk ಪk$ಹ�¤k ಅದರ ಅ¿ಕ½k  ಒ¦É{. ¥7Ô ¥ಟk  ಅ¿ಕbkನ ಸkಳ�k 

ಬಂ5 ಮರಳ#k {ಂ¥ ಉ¤k ಹ}ò�ದ#k KZk¼ವಂ� ಆ pೕ ಶದ �ಜ ಎಲk ಪkÚಗHX 

ಆpೕ ಶವ#k VರOgದ. ಪk@�ಬk  ಪkÚX M}ದ ಪkpೕ ಶದ ಒಂ5 Sಗವ#k 



pೕ ವ7 ಎಲk}� ಆಶkಯ 115

KಗTಪOಸuÉ{. �½k  (ದÒಣ SರತದZk ಅ¤kಯ ತ}Éಂದ ತ�}ಸಲk�ವ g® 

@K¼) ತ�}g ಅದ#k �} ತನk £ೕ ವನವ#k DR¼@kದk ಬಡ ಮ®j�ಬkJ 

ಅವರZkದkJ. {ಂf 5ಬBಲ�Rದk ಆ� d# �ೖ�e 5OಯuಗTದk}ಂದ, 

�ಜ�îಯ#k KವB®ಸÍ ತನk ಅಸಮಥB�ಯ ಬXk Êಂ@¼ತk]ೕ  ಇದkJ. 

ಏತನkúk , 8ವ Tವk  �ಟಕವ�kಡÍ �ೕ Êgದ. C�R, ಅವ«ಬk  »Z�ರನಂ� 

ಮ#ಷk  ºಪವ#k dH ವೃದk ಮ®jಯ ಬH ಬಂದ. Mಗk MಖSವÙಂTX ಅವ#, 

“ಉHದವeಲkº ನTಯ ದಂ¦ಯZk ಶkF¼@k7$ಗ, Kೕ KZk ÔH@7s. �ಜ 

ಆî�Oದ �ಲಸವ#k ��ವ ಉpkೕ ಶ>ಲksೕ #?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. ಉg7ಗbkದ 

ಧkKಯZk M5¤, “ಮಗ�! ��ೕ # �ಡ�ೕ Ô? �ೖuಗದ �# ಪ}ಶkಮದ �ಲಸವ#k 

��ವ gk@ಯZkಲk . �ೕ uR, ನನX KಗTಪOgದ �ಲಸವ#k �Oದe, 

ಸಂ�ದ�ಯ#k ಕj5�ಂ� ಹg>Kಂದ ಬಳಲ�ೕ oPತkp. ಅತk ಅರಸನ 

ಅಪk¿ಯ#k ಉಲkಂöಸue. ®ೕ �R ಸಂTಗk ಪ}gk@ಯZk gÍ¤pkೕ �,” ಎಂ5 

mೕ iOದJ. 

ಇದ�k ಭಗವಂತ, “M5¤! ಅದ�k Êಂ@ಸ�ೕ ಡ. ಅ¿ಕbkನ Kನk Sಗವ#k �# 

«ೕ O�Jk�kೕ �. ಪk@�R ನನXೕ # ��@kೕ �?” “Kೕ # �ಡÍ Mಂ?ದ 

oಮ�}X KನXೕ # �ಡ¹ ಸಹ ನನX Dಧk>ಲk . ಏನಯk  ನನk ಗkಹiರ!” ಎಂದ£k 

>ãTgದJ. 

ಭಗವಂತ, “Êಂ@ಸ�ೕ ಡ ಅ£k . ಹದXಟk  ಮ{k �º �ಳkøಲkದ �ಲ� �½kಗJ 

KನkZk ಇs�ಂ5 Îೕ 7@kp. ನನk sೕ ತನ�k ಬದuR ಅದ#k �ಟke DÔ,” ಎಂದ. 

®ೕ X z��bXಯ �{ಗಳ�k�dk, 8ವ ಎuk �½kಗಳÀk @ಂpೕ ¥ಟk . 

ಉükವ ಸಮಯ ?b{. ಅವನ ಹg� Kೕ Rದ ನಂತರ, ಅವ# ?}Vೕ ಕnಂTX 

o�ಹರà V¦òತk ಸಮಯ ತHk¥ಟk .  

ಸkಲk ಸಮಯದ ಬHಕ, ಅ¿ಕbkನ ಒಂ5 KTBಷk  SಗTಂದ Kೕ 7 ಹ}ò�5 

ಪ�k�É{. ಅ5 ಅ£kXಂ5 KಗTಪOgದk Öಗ. ¼Tk M½kತk]ೕ  �ಜ ಸkಳ�k 

�>gದ. ¼ತkMತkZನ ಜನ7 »Z�ರನ ಅಸ¦k ಬXk ç}ದ7. �ಜ »Z ಆಳ#k 

�ತkTಂದ f}gದ. f}¼�pೕ  ತಡ, ಎಲk}� «ೕ $É{. ಅಪ��ಯ#k 

V¦ವ ಬದZX, ತಮk�k ೕ  V¦?«ೕ  ಚಕkವ@B ಎಂpಲkº �ರ�ದ7. ಮôk 



116 @HIೕ Jವ  Kೕ @ಕLಗJ

Iೕ ಳ�ೕ �ಂದe, ಅರಸÀ d# �ಟk  8±ಯ «ೕ ವನk#ಭ>gದ! ಆ oFBಕ 

ಭಗವಂತನಲkp �ೕ �º ಅಲksಂ5 ಆಗ �ತk �ಜKಗ}$É{. 

ಈಶkರ# ಎಲk £ೕ >ಗಳ¹k ಅಂತ�BF�R?k� ಎಂTೕ  ಕL @H¼ತkp. ವ¼kತಃ 
K�oರ�Rದkº, ತನk ಭಕkರ ಸÍ$R �� ºಪಗಳ#k ಧ}ಸಬಲk; dHä 
dJdk�. ಅವನ TವkZೕ ] ಅತk ಂತ ಮ«ೕ ಹರ$Rp. ಒಬk  ಕ> ಚಮdkರ$R, “ಓ 
ಪk8s! Kೕ # �ಟk#k @ಂ5 MR¼ವವe� Kನk ಸವB$kಪಕತkವ#k ಎಲk}� 
Îೕ ಪBOಸZಲk!” ಎಂ5 #Oದ. 

44. ಭಗವಂತನ ºಪಗJ 
ಒfkತ ತನk ಉÙk ೕ ಗದ ಕìೕ }X ಷ�É, ಅಂR ಮ{k �ರJ�ಪ#k Î½k  
Vೕ P@kದk. ಆತನ Èk ೕ ®ತ ಆತನ 8ಜದ �ೕ ] ತbk , “Kೕ ನk ಅÁkಕékದ Î�Xಯ#k 
«ೕ O ನನX Kಜ�k >Â�Rp. >ಕkಯ ಪk@K��R ಯಶgk�ಗÍ ಇ5 ತಕk 
ಉ�X,” ಎಂದ. ಆ ವk¤k ಸಂÚ ಮ�X ಬಂ5, ಪಂìò½k  >ókಸಹಸk�ಮ ಪ+ಸÍ 
ÔHತ. ಆಗZkX ಬಂದ ಮÎkಬk  Xjಯ, “�~kತkರ sೕ ಷlಷದZk �ಲಸ�k Kೕ # 
Vೕ ಗ�ೕ oR7�5 Kಜ. ಆದe Kನ�³ kವ ಉ�³ ಇpೕ . Kನk#k ಇpೕ  sೕ ಷದZk 
«ೕ ಡಬಯ¼�kೕ �,” ಎಂದ. 

ಒಬk  ಮ#ಷk  �ೕ e �ೕ e sೕ ಷlಷಗಳ#k ಧ}g?kಗ, >;ನk ಜನರ#k ಸಂÎೕ ಷ-
ಪO¼dk� ಎಂTೕ  ಕL @H¼ತkp. pೕ ವ7 K�oರ�ದº ತನk ಭಕkರ ಸÍ$R 
�� ಬXಯ ºಪಗಳ#k ಪ¦5�Jkdk�. ³�ಣಗJ ಭಗವಂತನ ಹಲ$7 
ಅವdರಗಳ#k >ವ}¼ತks. ~ಸkಗಳZk >ವ}ಸಲkಟk  8ವ, >ók , ಇdkT ºಪಗHX 
ಇಂRdಥB>p. 

ಉ?ಹರ¿X, 8ವKX ಹ{k �ೖಗHs. �ೕ Zನ ಮ{k �ಳRನ TÔkಗಳ«kಳ�ಂಡಂ� 
ಹ{k �ೖಗJ ಹ{k TÔkಗಳ#k ©Ê¼ತks ಮ{k pೕ ವ7 ಸವB$k��#k�ದ#k 
@H¼ತks. 8ವ# Mಕkಣk�ಂ5 ಪkgದk. ©ಯB, ಚಂದk ಮ{k ಅRk — ಇsೕ  ಈ 
ಕükಗJ. ಅವನ 8ರದZk ಅಧBಚಂದkK?k�. ಈ ಚಂದk Ïನ�k ಸಂ�ೕ ತ. ಅದ#k ತನk 
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ಜàಯZk ಧ}g7�5 8ವನZk Ýದk Ïನ>7�ದ#k ©Ê¼ತkp. “pೕ ವ7 ಸವBË, 
ಸವBಶಕk ಮ{k ಸವB$k�; ಅವನ#k Vರ{ಪOg ��ç ಇಲk ,” ಎಂQ5 
³�ಣ >ವರ¿ಗಳ D�ನk  ಒ�ಥB. 

45. ಭಕkಜನರ ಅಪB¿ 
ಭಕk ಭಗವಂತKX ಏನ�kದº ಅ�BಸÍ KಧB}gದ. “��ೕ ನ#k Kೕ ಡ�ೕ Ô?” ಎ#kವ 
ಪk�k ಅವನ#k o�@k{k. “pೕ ವರ#k ಪÝಪ@, ಅಂದe �kÅಗಳ ಒ¦ಯ, ಎಂಬ 
Iಸ}Kಂದ ಕeòdke. ಆದk}ಂದ ಅವK�ಂ5 �kÅಯ#k ��X�R 
Kೕ ��5 ©ಕk. ಒ�kಸÍ ©ಕk �kÅ ��5?” ಎಂ?øೕ Êgದ. ಸ}�ದ 
ಪ�Bøೕ ಚ�ಯ ಬHಕ, ಅವ# 8ವKX, “ನನk ಬH ಇp ಒಂ5 ಹ¼; ಅ5sೕ  Kನk ಬXk 
ನನkZk7ವ ಭ¤k,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. “Kನk ಆಕHನ IÁk�}� ಏ#?” ಎಂ5 8ವ 
�ೕ Jವ�ಂ5 S>g, “ಅಪ}Fತ$ದ ಆನಂದವ#k ತನk CuR Kೕ �ತkp,” ಎಂ5 
>ಶದಪOgದ. 

“ಎók  ಸಲ CÍ ��ತkp?” ಎಂ5 8ವKX Ôôಹಲ>ರಬz5. ಆದk}ಂದ, “ಇ5 
ಮ�k ಮ�k CÍ ಕeòತkp,” ಎಂದ ಭಕk. “ಅದರ $ಸಸkಳ?” ಎಂ5 pೕ ವರ MಂTನ 
ಪk�k�ದe, “Kನk �ದಗ�ದ ದನದ �bkXಯZk ,” ಎಂ5 ಸ��ನ>ತk. 
“ಅದÔkಂà ಕ7?” ಎಂಬ ಪk�kX ಉತkರವ#k ಭಗವಂತ ಎ57«ೕ �dk�ಂ5 S>g, 
“ಇದ¤kp ‘³ಣk ’sಂಬ ಕಂದ,” ಎಂದ. “ಓ ಪk8! Kೕ # ಪÝಪ@. ನನkZ7ವ ಏ�ೖಕ ಹ¼ 
ಇ5. ದಯ>½k  ಅದ#k Kನk?Rg o��,” ಎಂ5 MO� �Oದ ಭಕk. 

pೕ ವ}X ಭಕkKಂದ ಏÀ ಅಗತk>ಲksಂQ5 ಸತk  ಸಂಗ@. ಆ?�k , ಭಕk �k ೕ @Éಂದ 
ಏ# ಅ�B¼dk«ೕ , ಅದ#k gk ೕ ಕ}g ಅ#ಗk®¼dk�. 8k ೕ ಕೃಷk ಪರ�ತk , 
“��ದº ನನX ಭ¤kÉಂದ ಎ], ý, ಹük ಅಥ$ ಸkಲk Kೕ 7 ಅ�Bg?ಗ, ಆ 
ಪ}Ýದk ಹೃದಯ�ಳkವನ ಭ¤koÅ�ಯ#k �# gk ೕ ಕ}¼�kೕ �,” ಎಂ5 #OT?k�.  
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46. @B1Úಯ  �ೕ ] �ಳÔ 
ಗಣಪ@ಯ ಮÅkನ >ಗkಹವ#k �ಂಡವ«ಬk  >�ಯಕ ಚ{ÛBಯ Tನದಂ5 
ಅದ#k 1£ಸÍ �kರಂ;gದ. 7Tನಗಳ 1Ú MRದಂ�, >ಗkಹವ#k ನTಯZk 
MJRgದ. >ಗkC�ಧ�ಯ ಬXk ಅãkR ಅ}>ಲkದ ಅವನ Èk ೕ ®ತ«ಬk  ಇದ#k 
«ೕ O �ಂದಲ�kಳ�ದ. 

Èk ೕ ®ತ - >ಗkಹವ#k ಬಹಳ ಶkpkÉಂದ 1£¼@kpk. ಆದº, ಅದKk ೕ ಗ ನTಯZk 
¥Db7s. ಏ�? 

ಆ�ಧಕ — tದZX >ಗkಹ ಪ>ತk$RರZಲk; ¼ಂದರ ಆoರದ ಮÅk#ಂ¦ �ತk 
ಆR{k. ನಂತರ, >�ಯಕ ಚ{ÛBಯ Tನದಂ5 1Úಯ �kರಂಭದZk �# 
ಗ¿ೕ ಶನ#k ಅದರZk >�ವdkR ಆ$ಹ� �Op. ಅದರ ನಂತರ ಅ5 ಪ>ತk$É{. 
ಅದ#k ಸkತಃ ಭಗವಂತ�ಂ5 S>g, ಅದ�k 1Úಯ#k ಸZkgp. 1Úಯ KಗTತ 
ಅವ�ಯ ��ಯZk , ಅದರZk ತನk >�ೕ ಷ DKkಧkವ#k ®ಂ�X5�Jkವಂ� �# 
ಭಗವಂತನ#k >ನಂ@gp. >ಗkಹ� ತನk �>ತk kವ#k ಕj5�ಂ� �ೕ ವಲ ಮÅkನ 
Iಂà�É{. �# ನTಯZk MJRg5k ಆ ಮÅkನ Mpkಯ#k. 

Èk ೕ ®ತ - �ೕ ವಲ ಮÅk#ಂ¦ tದZX ಪ>ತk$ಗÍ ಮ{k ಅನಂತರ ತನk ®ಂTನ 
ಅವÈkX ಮರಳÍ Iೕ X Dಧk ? ಇದಲkp, ಅಂಥ ��B�ಗಳ#k ��ವ 
DಮಥkBವ#k ಭಕk Iೕ X VಂT�#? 

ಆ�ಧಕ — ನಮXಲk}� ಪ}Êತ�ದ ಒಬk D�ನk  ಮ#ಷkನ ಉ?ಹರ¿ಯ#k 
«ೕ &ೕ ಣ. �� ಬಯg?ಗ]uk ಅವನ#k õೕ b�ಗಬz5. ಅವ# ಸoBರದ 
ಉಚk ಅ�o}ಯ#k õೕ b�ಗ ಬಯgದe, ಅವರ VÎk�kXX Iಣ�ಡ�ೕ oPತkp. 
Mಂದ�k ನಮk ಂತಹವರ ಸಲIಯ �ೕ eX ಅವ# Á�ವ¿ಯZk ಸk�Bg ನಮk  
ಮತಗHಂ?R XÍkdk�. 

ನಂತರ ಅವKX ಸÊವDkನ gPತkp. ಆಗ ಅವನ#k «ೕ ಡ ಬಯgದe, �� ಅವನ 

o4ತk#k ಪ¦5�ಳk�ೕ Ô. ®ಂp ಅವ# �ವ ಅ�o}ಗಳ#k õೕ b�ಗÍ 

ಕಷkಪಟk«ೕ , ಅವ}ೕ ಗ ಅವನZkX ಬಂ5 ಅವನ ಆpೕ ಶಗಳ#k �Z¼dke. ಅವKX 

ಭದk� ಮ{k ಉತkಮ ವಸ@ 7ಕಯBವ#k ಒದRಸuPತkp. ಸÊವ�Rದk ಅವ�ಯ 

ನಂತರ ಅವ# ಮ�k Á�ವ¿X KÍkdk�. ಈ f} ಜನ7 tದZನಂ� ಅವKX ಮತ 

Kೕ ಡದ oರಣ #ೕ Ídk�. ಅ?ದ�ೕ ], tದZನಂ� ಅವ# D�ನk  
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ಪkÚ�Pdk�. >�ೕ ಷ ಸವಲ{kಗJ ಮ{k ಮಂ@kಯ ಅ�oರ ಇ#k Mಂp 

ಅವನದkಲk . 

ನಮk  ಮತಗHಂದ ಈ D�ನk  ವk¤k ಮಂ@k�ಗÍ ನಮk ಂತಹ ಜನ7 oರಣ$P�kೕ s; 
ನಂತರ ಅವನ#k ತನk ®ಂTನ gk@X ®ಂT7R¼�kೕ s. ಅಂ��ೕ , ಭಕkನ ಆ$ಹ�X 
ಓ�½k  ಭಗವಂತ >ಗkಹದZk >�ೕ ಷ DKkಧkವ#k ಕ7Å¼�ದ}ಂದ, ಆ @B 
ಅZkಂದ Mಂp 1ಜk$Pತkp. ಭಕkನ ಆ�ಧ�ಯ#k gk ೕ ಕ}gದ ಬHಕ, ಭಕkನ 
�ೕ }�ಯ#k ಅಂRೕ ಕ}g ಭಗವಂತ ತನk >�ೕ ಷ DKkಧkವ#k ®ಂ�X5�Jkdk�; 
>ಗkಹ ಆಗ ತನk �>ತk kವ#k ಕj5�Jkತkp. 

pೕ $ಲಯದZkನ >ಗkಹ tದZ�ಂ5 �ಟkದ ಬಂ¦ಯ ಒಂ5 Sಗ$Rರಬz5; 
ಜನ7 ಆ ಬಂ¦ಯ �ೕ ] ನ¦5 ಅದರ �ೕ ] ತk >ಸ£Bgರಬz5. ಒಬk  8Zk ತನk 
�ತk�Éಂದ ಆ D�ನk  ಕÍkಬಂ¦ಯ#k ¼ಂದರ$ದ @Bಯ�kR ��dk�. 
ಆಗ¹ ಅ5 ಪ>ತk$ಗ5. pೕ ವDkನದZk ಅದ#k >Ìkಕk$R ಪk@Âkg?ಗ ಅ5 
ಪ>ತk$Pತkp. ಅದರ ನಂತರ ಜನ7 ಅದ#k 1£¼dke. ಈ ®ಂp ಅದ�k ¼@kXಯ 
mಟk#k �bkದk 8Zk , ಅದರ MಂTೕ ಗ ನಮಸk}¼�5 �ತkವಲkp ಅದ#k 
M½k�ç ಇಲk . 

Èk ೕ ®ತ - Kನk 1Úಯ ಸಮಯದZk >ಗkಹ�k ಭ¤k1ವBಕ$R ವ¼kಗಳ#k ಅ�Bgpkೕ �? 
ಎಂ@ದkº, ��ದÀk gk ೕ ಕ}ಸÍ ಅ5 ಸkಲkí ಚZಸZಲk . 

ಆ�ಧಕ — (ರ$Kkತ ಅ@Û�ಬk7 ನಮk  ಮ�X ಬಂ?ಗ, ಅವರ#k ತಕk 
ಮ�Bp�ಂTX ಬರ�O�Jk�5 ನಮk  ಪ>ತk ಸಂಪk?ಯ. ಅವ}X ಆಸನ 
�½k , ಅವರ �ದಗಳ#k Îjò�kೕ s. ಅವ}X âೕ ಜನವ#k Kೕ O ತೃ�kಪO¼�kೕ s. 
>ಗkಹದZk ಭಕk7 oü�5 �ೕ ವಲ ಮük ಅಥ$ ಕಲkಲk; ಪರ�ತkನ £ೕ ವಂತ 
ಉಪgk@ಯ#k oüdke. ಭಕk7 Kೕ Oದk#k �X5�ಳkÍ @Bò ತನk �ೖಯ#k 
iಚTದkº, ತನX ಅ�Bgದk#k pೕ ವ7 gk ೕ ಕ}¼dk�ಂ5 ಅವ7 S>¼dke. 
ಅದokR�ೕ , ನನk ಆ�ಧ�ಯ ಸಮಯದZk , ನನk ಮ�X ಆಗFgದ ಒಬk 1ಜk}X 
��ವಂ��ೕ , pೕ ವ}X ಆಸನವ#k ಅ�Bgp. ನಂತರ ಅವನ �ದಗಳ#k ÎjಯÍ 
�ದkವ#k Kೕ Op. ತ7$ಯ ಅವKX @K¼ಗಳ#k ಒ�kgp; ಇ5 ನನk �ೖsೕ ದkದ 
ಅಪB¿. 
  
ಒಂ5 sೕ j, ಆ@Û�ದವ# ಆ ಮ�ಯ ಮ®j�ಂTX ತ�kR ವ@B¼ವ ಲಕ 
ಅಥ$ �]fJವ ವ¼kಗಳ#k ಕTòವ ಲಕ, ತನX Îೕ }ದ (ರವ�k 
ಅನಹB�ಂ5 gದkಪOgದe, ಆ@Lೕ ಯ ಆತನ#k ÄZೕ ಸ}X ಒ�k¼ವ Dಧk� ಇp. 
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pೕ ವರ >ಷಯದZk ಭಕkನ ಆ�ಧ�X ಅವನ�kಂT� ಅನಹB�ಂ5 D¥ೕ {ಪO¼ವ 
Dಧksೕ  ಇಲk . ಆದk}ಂದ ಭಕk7 1Úಯ ಮಧkದZk d� 1£¼@k7ವ @Bಯ#k 
ಎಂT� ತk£¼�Tಲk . 

Èk ೕ ®ತ - ಗ¿ೕ ಶ ಚ{ÛBಯಂ5 >�ಯಕನ#k ಏಕ oಲದZk ಅ�ೕ ಕ ಸkಳಗಳZk 
1£ಸuPತkp. �ವ >ಗkಹದZk ತನk >�ೕ ಷ ಉಪgk@ಯ#k ��ವ ಆ�k 
��dk�? ಆ ಆ�kಯ#k ��ದ}ಂದ ಪkS>ತ�R ��dk�? 

ಆ�ಧಕ — pೕ ವರ#k >�ವdkR ಆ$ಹ� �ಡಲk�ವ ಎಲk >ಗkಹಗ% 
ಪ>ತk$Pತks. ಎ]kZk ಒತkಡ ÔPk�Ùೕ , ಅ]kಲk �H ô7ತkp. ಅಂ��ೕ , ಎ]k¦ 
ಇ7ವ pೕ ವ7, ಎók  >ಗkಹಗ�ದº ಮ{k ಅ�ಗJ ಎ]kZkದkº, ಅ?ವ 
ಪk@ಬಂಧí ಇಲkp, ಅವ# 1£ಸಲk�ವ ಎಲk >ಗkಹಗಳ¹k ತನk >�ೕ ಷ DKkಧkವ#k 
ದ��Z¼dk�. 

Èk ೕ ®ತ - 1Úಯ �ಲ� ಸkಳಗಳZk , ಬಹಳ ಕO� ಪk�ಣದZk ಮ{k �ೕ e¦ಗಳZk ಅ@ 
IikR @K¼ಗಳ#k Kೕ ಡuPತkp. tದಲ�ಯ5 pೕ ವ}X Dಲದಲksೕ ; 
ಎರಡ�ಯ5 >ಪ}ೕ ತವಲksೕ ? 

ಆ�ಧಕ — ಇಲk . pೕ ವ�ಯ ಅmೕ ±X ತಕkಂ� ಅ�Bತ$ದ5k ಪ}ವ@Bತ$P�pಂ5 
sೕ ದಗಳZk Iೕ ಳuRp. ಇZk Mಖk$R ಗಮ�ಹB >ಷಯsೕ �ಂದe, ಭಕk«ಬk  
ಗಣಪ@ Vೕ ಮವ#k ಇಂ@ók  — ಒಂ5 D>ರ ಎಂTರಬz5 — tೕ ದಕಗHಂದ 
�ರsೕ }ಸÍ ಸಂಕಲk �O?kದe, ಅವ# ಅók  ಸಂ5kಯZk ಆz@ �ಡ�ೕ �ೕ  
Vರ{, “ಗ¿ೕ ಶKX @ನkÍ ಇ5 ಅ@ IÁk ,” ಎಂpuk �ೕ Êಸ¹ fರ5; �ೕ uR 
ಕO� ಸಂ5kಯZk ಅ�Bಸ¹ »ಡ5. $ಸkವ$R ಭಗವಂತKX �ೕ oದ5k ಏÀ 
ಇಲk; ಆದº ಭ¤kÉಂದ ಆ��¼ವವ# ಸಮ�B¼ವ ��ದÀk gk ೕ ಕ}g 
ತೃಪk�Pdk�. 

47. ಅ�ೕ ಕರ ಒ½k ���ದರ ಪkSವ 

ಒಬk  #ೕ ಮ�£ಗJ d� �ಡZದk #ೕ ಮ�ಗದZk ಬZ ���ದokR 
�ಲ� ಆ�ಗಳ#k �ಂಡ7. ಅವ7 ಅ�ಗಳ#k ತಮk  ಮ�X ಕeÙòk@k?kಗ, 
�¥kದ ಗ½kMékದ ಆ ಆ�ಗಳ#k «ೕ Oದ 7 ವk¤kಗಳZk ಅ�ಗಳ#k 
ಮ�kಹkದ ಊಟದZk @ನkÍ ಆÈ zbk{. #ೕ ಮ�£ಗHX tೕ ಸ�ಡÍ 
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ಅವnಂ5 ಹಂÊ�ಯ#k ýOದ7. ರÈkಯ ಉದk»k  �ೕ e �ೕ e ಸkಳಗಳZk 
ಅಡR�ಂಡ7. 

ಸk ಲk  ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರøkಬk  #ೕ ಮ�£ಗಳ#k õೕ b�R, “ಓ 
#ೕ ಮ�£ಗjೕ ! ಇpೕ #? d� ಧಮBKಷkeಂ5 Îೕ 7ತkp ಮ{k ತಮk  ಹ¿ಯ 
�ೕ ] ಪ>ತk ಭಸk  ಧ}g7>}. ಅpೕ  ಸಮಯದZk , KtkbkX �ÉಗHs,” ಎಂ5 
ಉದk}gದ. #ೕ ಮ�£ಗHX �ಂದಲ zbk{. ಆ?�k , ಅವ7 ಆ�ಗಳ#k 
«ೕ O?ಗ ತಮk  ಸಂಶಯ ಕರR Vೕ É{. @ರDkರ SವTಂದ ಆ ಮ#ಷkKX, 
“Vೕ P, Vೕ P! �# ಮ�X ಕeÙòk@k7�5 ಆ�ಗjೕ , �Éಗಳಲksಂ5 
KನX oü�Tಲksೕ #? ನ«kಂTX z��bX ಆಡ�ೕ ಡ,” ಎಂದ7. 

ಸkಲk Mಂp ನ¦ದ7. ಎರಡ�ೕ  ವಂಚಕ ಅವರ#k ಸFೕ �g, “ಅ�k  #ೕ ಮ�£ಗjೕ ! 
ಏ�Rp KಮX? KಮX zìkೕ ? ಅ�kತ�k�ದº �É Mbk ದe Dkನ 
�ಡ�ೕ oದ ಕék  ಸಂಪk?ಯಸk�ದ Kೕ �, �Éಗಳ#k ಕe5�ಂ� 
Vೕ P@k7�5 �ರ�Pತkp. KಮX �okರ!” ಎಂ5 #Oದ. ಈ f} d� 
�Éಗಳ#k  ಕeÙòk @k?keಂ5 ಇಬk 7 Iೕ Hದk}ಂದ ಅವ}X 1@B 
ಕok¥¤k�É{. ಆದº ಅದ#k ಪಕk�k ತHk ತಮk  ?}ಯZk Mಂ5ವeದ7. 

ಇTೕ ಗ ರ�ಯ tೕ ಸ�ರ oÅg�ಂಡ. #ೕ ಮ�£ಗಳ#k (ರ>¼ವ 
�ಟಕ$�ತk, ಅವ# ಅವರ Mಂp ಅಡk¥5k , “�# ಏ�#k Iೕ ಳ]ೕ  �ೕ oRp�ೕ , 
ದಯ>½k  ಅದ�k ª�ÉರZ. �# ತಮk#k ಅಥB�O�JkವZk >ಫಲ�Rpkೕ �. 
ತಮk  ಒಂ5 �ೖಯZk ಪ>ತk ಕಮಂಡÍ ®OTTkೕ }; ಆದe ಮÎkಂದರZk , 7 
~kನಗHX ಕbkದ ಹಗkವ#k ®OTTkೕ }. Kಜ»k ಇ5 �ೕ ರ >7ದk!” ಎಂದ. ಈ 
D}ಯಂô, #ೕ ಮ�£ಗHX ��pೕ  ಸಂಶಯ>ರZಲk . ತಮk  �ಗokR 
�Éಗಳ�k ೕ  �ಂ&òk@k?keಂ5 Kಸkಂpೕ ಹ$R ಅವ}X ಅKg{.  

ಆಗವ7, “ವ7 7 �ೕ e �ೕ e ಸkಳಗಳZk ಒಂpೕ  �ತ�kO?ke. ನನk ಮಂದ-

$P@k7ವ ದೃÂkಯ ಮ{k Mಗk�R ನಂQವ ಸkSವದ uಭವ#k 57ಪ�ೕ ಗ 

�O�ಂ�, ಆ $k�} ನನX tೕ ಸ �Oರ�ೕ Ô. ಆ�ಗಳ ಬದÍ �Éಗಳ 

Sರವ#k Vರ�ೕ o55 ನನk 1ವBಜನkದ �ಪಗಳ ಪ}¬ಮsೕ  ಸ}. �Ê� 

�ೕ �!” ಎಂ5 ಅಂ5�ಂಡ7. ®ೕ X �ೕ Ê¼dk, ತಮk  ®�ೖÂಯಂ� sೕ ಷ 

C¤ದವನ#k ಕಂ�, “ದಯ>½k  ಈ �Éಗಳ#k ಕe5�ಂ� Vೕ P. �# 
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ಏ�ದº ಒಂ5sೕ j ಅ�ಗಳ#k �ಗ~ಲ�k  ಕeÙÉkpkೕ  ಆದe, Kಜ»k 

ಏ�R¥�@kÎkೕ ! ಎZk ಏ�ೕ # �{ �ೕ ಳ�ೕ oP@kÎkೕ  ಎಂ5 �ೕ Ê¼�ದ»k 

ನ�P�kೕ �. KನX ನನk ಧನk$ದಗJ; ನನk#k çಷ¿ ಮ{k ಅಪ�ನTಂದ Kೕ # 

o�O7s. ಈ �ÉಗH�R Kೕ # ನನX ಏನÀk �ಡ�ೕ ¤ಲk . ಅ� ÎಲRದk}ಂದ 

ನನX {ಂf K�ಳ$Rp,” ಎ#ತk ಅವನ#k >ನಂ@gದ7. ನಂತರ ಅವ7 ಆ�ಗಳ#k 

ಕೃತË� {ಂ¥ದ ಮನTಂದ ಅವKX ಹDkಂತ}gದ7. 

ಈ }ೕ @ಯZk , ವ7 ಒಂpೕ  �ತ#k Iೕ H?ಗ #ೕ ಮ�£ಗಳ ಮನÈk ೕ  
ಪ}ವ@Bತ$É{. �ೕ ವಲ tೕ ಸದ �{ಗಳ ಪ}¬ಮsೕ  ಇಂತಹ?kRದkZk , ಅ�ೕ ಕ 
ಭಕkರ ಹೃôkವBಕ �kಥB�ಗಳ ಪkSವದ ಬXk Iೕ J�?ದº ಏ#? pೕ Pಲದ 
>ಗkಹಗಳZk pೕ ವ7 ತನk ಪ>ತk�ಯ#k Kೕ ಡÍ ಇಂತಹ �kಥB�ಗJ ಒಂ5 oರಣ. 

48. �ೕ ³ರಗJ ನಮk�ಯ#k O¼ತks  
ಇಬk7 Èk ೕ ®ತ7 ರÈkಯZk ನ¦5�ಂ� Vೕ P@kದk7. ಅವರøkಬk ಬ'É�ರ 
ಮ{k @ೕ ರ ಅಹಂo}. ಅವ# ತನk Èk ೕ ®ತKX, “ನನkók  �ೕ �7 D�g�7? ನನk �ಲಸ 
��ವZk �# ಅK$ಯB; S} tತkವ#k ಸಂ�T¼�kೕ �,” ಎ#kತk, ಅವ# ತನk 
�� Dಧ�ಗಳ#k ಪbk  �O ಅpೕ  �ೖZಯZk Mಂ5ವeದ. ಇವ}ಬk7 ಬೃಹdkದ 
�ೕ ³ರ>ದk pೕ $ಲಯದ �ಗB$R C5Vೕ ದ7. ಬ'É�ೕ ರನ Èk ೕ ®ತ 
ಅವKX, “ಈ �ೕ ³ರವ«k�k  «ೕ �,” ಎಂದ. ಅಹಂo} @7R «ೕ Oದ. 
ಬೃಹ?oರದ ಅ5kತ 8ಲk$Rದk �ೕ ³ರ, ಅವನZk >ಸkಯ {ಂ¥{. ಅವ# 
�ೕ ³ರವ#k «ೕ �dk Kಂdಗ, d# ಅತkಲk�ಂಬ Sವ� O{. ಅ@ Ùಡk?ದ 
�ೕ ³ರ�k Vೕ Zgದe, d«ಂ5 ¤ೕ ಟ�k ಸಮ�ದ £ೕ >�ಂ5 ಅ}{�ಂಡ. 
ಇದ}ಂದ ಅವKX ಅಹಂoರವ#k <7<�R¼ವ ಅ#ಭವ$É{. 

ಜನರZk ನಮk�ಯ#k ಉಂ½�ಡÍ ನಮk  �kÊೕ ನ7 ಬೃಹ?oರದ �ೕ ³ರಗಳ#k 
KFBgದ7. 
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49. 8ವ�@kಯ ಮ®�  
ಎಲk}Rಂತ �k ೕ ಷk �eಂ5 ಬkಹk  ಮ{k >ók>ನ ನ�s >$ದ ಏಪBbk{. Zಂಗದ 
ºಪದZk 8ವ ಅವರ Mಂp oÅg�ಂಡ. 8ವನ �ದವ#k ಕಂ�®OಯÍ >ók 
Vರಟ; ಅದokR ವ�ಹ ºಪವ#k dHದ. ಹಂಸದ ºಪವ#k �X5�ಂಡ ಬkಹk  
ಭಗವಂತನ ತ]ಯ#k z�Ôdk Vೕ ದ. ಇಬk}� d� ಅರg Vರಟದk#k 
ಕಂ�®OಯÍ Dಧk$ಗZಲk . ಆದk}ಂದ ಅವರ ಜಂಬ M}É{. ಸವB$k��ದ 
ಪರ�ತk  ಸವB�k ೕ ಷk�ಂದವ7 ಅ}{�ಂಡ7. 

ಈ ಕL @k@BಗಳZk õೕ ದSವವ#k Iೕ ಳÍ ಬಂದದkಲk; >ók 8ವKRಂತ ¤ೕ jಂಬ 
Sವ�ಯ#k ಉಂ½��ವ ಉpkೕ ಶí ಇದ¤kಲk . ಸವBಶಕk, ಸವBË, ಸವB$k��ದ 
ಇOೕ  ಬkCk ಂಡದ ಪk8 ಪರ�ತk  �k ೕ ಷk�ಂ5 Îೕ }¼�5 ಇದರ �kಥFಕ ಉpkೕ ಶ. 
ಈ ಕLಯZk Iೕ Hದಂdದ ಅ;ವk¤k ಸಂಭ>g5k 8ವ�@kಯಂ5 — ಅಂದe, 
�ಘ�ಸ ಕೃಷkಪª ಚ{ದB8ಯಂ5 — ಎಂ5 Iೕ Jdke. ಆ Tನ ಉಪ$ಸ>5k 
�@kÉOೕ  Öಗರ¿ಯ#k 8ವನ ಆ�ಧ�ಯZk ÎಡR5k �ಡ�ೕ Ô. ಆದe 
ಭಗವಂತನ Êಂತ�Éಲkp KpkXbk7�5 ವkಥB. 

�@kÉOೕ  1Úಯ#k ��ವ ಫಲ ಏ#? ಈ ಪk�kPತkರ ಒಂ5 Dk ೕ ಕದZkp; ಅದರಥB 
®ೕ Rp — “ಓ ಎರ� ಕükಗ�! ಅತk ಂತ Ýಭ ಮ{k ಪ>ತk �@k�ಂ5 ಸFೕ �¼@kp. 
Kೕ � ತಪkp ಎಚkರ$R}. Kೕ � CX �Oದe, Kಮk ಂ�� ಇ7ವ Xjಯ«ಬk 
KFkಬkರ ನ�s ಬಂ5 DKkಧkವ#k ��dk�.” 8ವ�@kಯಂ5 1Ú ಸZkgದವ# 
M¤kಯøkಂ5 ಬX�ದ 8ವDòಜkವ�k ೕ  ಪ¦òdk�ಂQ5 ಇದರ dತkಯB. 

50. �ವ pೕ ವರ#k  �kÛBಸ�ೕ Ô 
ಒಬk fkಹkಣ ಪk$ಹದZkದk ನT�ಂದರ ದಡದZk ?ಟÍ Kಂ{ ®ಂಜ}ò@kದk. 

ಆìಯ ದಡವ#k M½k�5 Iೕ Xಂ5 ಆ CT�R ಬಂದ Mಸukನನ#k 

>i}gದ. ಆತ, “ಓ Xjಯ! pೕ ವರ �ೕ ] Sರ C¤ ÌMÔ. Kನkನkವ# 

ದಡMbk¼dk�,” ಎಂದ. ಆದe i¬ª�Rದk ಆ fkಹkಣ, ಅನಗತk$R ಗಂ'ಂತರ�k 
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ಎ¦ಯ#k �ಡÍ ಇಷkಪಡZಲk . ಆದk}ಂದ ಅವ# MಸukನKX, “Kೕ # tದÍ 

C7. �# Kನk#k ®ಂfZ¼�kೕ �,” ಎಂದ. CXೕ  ಆಗ]ಂದ Mಸukನ, ತನk ಗಡkವ#k 

®O5, “ಅukL-Vೕ -ಅಕk-,” ಎ#kತk ÌM¤ದ. ಅಂô ಇಂô ?bä ¥ಟk .  

ಈಗ fkಹkಣKX ಸkಲk úೖಯB ಬಂ{. >ಘkK$ರಕ�ದ >Zk ೕ ಶkರನ#k �kÛBg 

ÌM¤ದ. C}ದ »ಡ], d«ಂ5 sೕ j ಗ¿ೕ ಶನ ತಂp 8ವನ�k ೕ  �kÛBg?kದe, 

ದಡMbk  ಬ5ÔHòವ Dಧk � IikR7@k�kಂ5 ಆøೕ ಚ� O{. 

ಆ5ದ}ಂದ ಅವ# MJRದವ�ೕ  8ವನ#k teÉಟk . �k ೕ ಷk�ದ ತನk ತಂp ಆ 

fkಹkಣನ#k o��dk�ಂ5 ಗ¿ೕ ಶ S>gದ. ಅತk, >ಘkಗಳ �ೕ ] ಅ�oರ-

$k�kಯ#k VಂTದk ಗ¿ೕ ಶ ಅವನ#k ಉHಸ�ೕ �ಂ5 8ವ ಅಂ5�ಂಡ. 

ಅವರøkಬkº ಅವನ ಸCಯ�k  ಬರZಲk . ಸಂಶಯದZk g¤k�ಂಡ fkಹkಣ 

ಜಲಸ���ದ. 

ಒಬk�ೕ  ಆದ ಪರ�ತk  8ವ, >ók , ಗ¿ೕ ಶ Mಂdದ ºಪಗಳ#k dH?k�ಂ5 

ಅ}{�ಳk�ೕ Ô. ಆದk}ಂದ, ನಮX �ರ$ಗÍ ಒಂ5 pೕ ವ7 ಇ«kಂದ¤kಂತ ಕO� 

ಶ¤k~Z�ಂ5 ಮ#ಷk  ಕZkg�ಳkfರ5. ಆ?�k , 8ವ, >ók , pೕ >, ಇdkT — 

��ÙಂದÀk  ತನk  ಇಷk pೕ ವ�ಯ�kR VಂT7�5 ಸಂ1ಣB$R 

�kಯಸಮkತ. “>ók 8ವKRಂತ ;ನk ಮ{k ¤ೕ J,” ಎ#kವ ಬದÍ, “>ók Mಂdದ 

ಎಲk pೕ ವರ ºಪಗಳ#k dH7�5 ನ«kಲ>ನ 8ವ�ೕ ,” ಎಂದವ# S>ಸ�ೕ Ô. 

ಅಂತಹ ದೃÂk�ೕ ನವ#k VಂT7ವವ# >�ವdkR ಪk@ãk�ಸಲkಟk  ��pೕ  

pೕ $ಲಯದukದº, ಸಂ1ಣB$R K�ಳ�R7dk� ಮ{k, “�# >ókವ#k 

�kÛBgದe ನನk ಬXk 8ವKಗಸ��ನ $Tೕ �ೕ ?” ಎ#kವಂಥ ಆøೕ ಚ�ಗHಂದ 

dkಸ�k {dkಗuರ.  
 

51. ಉ?kಮ ಭಕkನ Pಣಲªಣ 

ಒ�k  �ರದ7 ಭಗವಂತ 8k ೕ >ók>ನ ಬHX Vೕ R, “Kಮk  ಭಕkರZk ಎಲk}Rಂತ¹ 

�k ೕ ಷk�ದವ# �7?” ಎಂ5 �ೕ Hದ7. ಭಗವಂತ, “ಕೃÂಕ«ಬkK?k�. ನನkZk 
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Kಜ$ದ ಭ¤k VಂT7ವ# ಅವ#,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. �ರದ}X g½k  ಬಂ5, “ಇpೕ #! 

Kಮk  ಅಗkಗಣk  ಭಕk �ನಲksೕ ? ಆ ಬಡ Nದk eೖತ ನನkಂ� ಭಕk�RರÍ Iೕ �Tೕ {?” 

ಎಂ5 ಉದk}gದ7. d# ಸkತಃ Vೕ R ಆ ವk¤kಯ#k ಕ¬ke «ೕ ಡ�ೕ �ಂ5 ಭಗವಂತ 

�ರದ}X @Hgದ. �ರದ7 eೖತನ ಚ½ವb�ಗಳ#k ©ª k$R ಪ}8ೕ Zgದ7. 

ಪk@Tನ �HXk ಆ eೖತ ಎ5k , pೕ ವರ#k �kÛBg ನಂತರ ತನk ಮ�ಯ �ಲಸಗಳ#k 

�Oದ. ಅ?ದ �ೕ ], ಜFೕ KX �ರH, {¼ sೕ j pೕ ವರ Êಂತ�ಯZk ×ನ$R 

ÔH{�ಂಡ. ಬHಕ ತನk ಕೃÂ �ಲಸ�k Mಂ?ದ. ಮ�k ಸಂÚಯ sೕ jX ಅವನ MಂTನ 

�kಥB�ಯ ಸಮಯ$R{k. 

�ರದ7 >ók>ನ ಬHX ®ಂT7R, “ಏK5? eೖತ Kಮk  Iಸರ#k ಆ�Xk ಜ�¼�ç 

ಇಲk . ಅವ# Iೕ X �k ೕ ಷk?” ಎಂ5 ಆ±ೕ �gದ7. 8k ೕ >ók , “�# ಉತk}¼ವ tದÍ 

Kನ�ಂ5 �ಲಸ ���kೕ �. ದಯ>½k  Kೕ }Kಂದ {ಂ¥ದ ಈ øೕ ಟವ#k 

�X5�ಂ� ¥ೕ TಗಳZk @7��. ನಂತರ ನನk ಬHX ®ಂT7R f. Kೕ 7 ಒಂ5 

ಹKä ìಲkದಂ� ದಯ>½k  Öಗk� ವ®¼,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. øೕ ಟವ#k ®O5 

�ರದ7 Vರಟ7. �uk7 IÚk CÔವಷkರZk , ಎZk ಒಂpe� ಹK ìZk¥�-

�Ùೕ  ಎಂಬ ;ೕ @ ಅವರ ಮನವ#k ಆವ}g{. ಆ Êಂ�ಯ ®OತದZk ಅpಷkರ ಮbkX 

Zೕ ನ�Rದkeಂದe, øೕ ಟದZk7ವ Kೕ ರ#k Vರ{ಪOg, �ೕ ��ದÀk �ೕ ÊಸÍ 

ಅವರ ಮನ¼k ¥ಡZಲk . ತಮk  oಯBವ#k 1ಣB�Hgದ ನಂತರ, ಅವ7 ಭಗವಂತನ 

ಬHX ಮರHದ7. 

ಆಗ >ók ಅವರ#k , “¥ೕ TಗಳZk?kಗ Kೕ �ók  f} ನನk �ಮವ#k Iೕ Hp?” ಎಂ5 

�ೕ Hದ. �ರದ7 Tಗkk��ಂ�, “�# Kಮk  Iಸರ#k Iೕ X d�ೕ  ಜ�ಸÍ 

Dಧk$R{k? �# oಯBದ]kೕ  MJR¥bkದk oರಣ, ಅದ#k �ಡuಗZಲk; Kೕ 7 

ಸkಲkí ìಲkದಂ� ಎಚk}�ಯ#k ವ®ಸ�ೕ ¤ತkಲksೕ ?” ಎಂದ7. ಭಗವಂತ, “eೖತ »ಡ 

Kನkಂ� oಯBKರತ�Rದk. ಆ ಪ}gk@ಯ¹k ಅವ# ನನk#k ��ದ. ಅ5sೕ  ಅವನ#k 

�k ೕ ಷkನ�kR �O{,” ಎಂ5 @HIೕ Hದ. 

ಒಂ5 �HXk, ò�Âkರ 8k ೕ ಕೃಷkನ#k «ೕ ಡÍ ಬಂದ. ಗಂ;ೕ ರ$ದ �kನದZk ಚZಸp 

ÔH@ದk ಅವನ#k ಕಂ��ಂಡ. ಕೃಷk ಕ¿ke?ಗ, ò�Âkರ (ರವTಂದ, “Kೕ # ಇOೕ  

ಬkCk ಂಡದ ಸೃÂk ಕತB ಮ{k ಆT-ಅಂತಗHಲkದವ#. ಆದº Kೕ # ಆಳ$ದ �kನದZk 

MJRTk. Kನk �kನದ sೖ8ಷk kವ#k ದ�Îೕ } Iೕ Js�?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. 
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ಅದÔkತkರ$R ಕೃಷk , “ಶರಗಳ CgXಯ �ೕ ] ಮಲR7ವ ;ೕ ಷk7 ನನk �ೕ ] ಮನಸk#k 
�ೕ ಂTk ೕ ಕ}g?ke. ಆದk}ಂದ, ನನk ಮನ¼k ಅವರ �ೕ ] �b{k,” ಎಂದ. ಹಲ$7 
fಣಗHಂದ ÁÊk @ೕ ª k$ದ «ೕ >Kಂದ ಬಳÍ@kದkº, ;ೕ ಷk�dಮಹ7 ಕೃಷkನ#k 
ಅpಷkರ ಮbkನ @ೕ ವk�Éಂದ Êಂ@¼@kದkeಂದe, ಭಗವಂತನ ಮನಸk#k ತಮk  ಕ¦X 
ಸಂ1ಣB$R ÈjTದk7. 

52. Ê�koಗk� 

Ùkೕ ¬iಯB7 ¥Ík�}�ಯ ¤7z7Jಗಳ#k ಪª�ತ>ಲkp �ಂಡವ-

@ರವ}ಬk}� åೕ �gದ7. ಆ 8ªಣದ ��ಯZk , ಅವ}�ಂ5 ಪ}ೕ ±ಯKkಟk7. 

“ಮರದ �ೕ ] ÔH@7ವ ಆ ಸಣk ಹ¤kಯ#k «ೕ O. Kೕ ವದ#k fಣTಂದ 

V¦ಯ�ೕ Ô,” ಎಂದ7 P7ಗJ. ಅವ7 ತಮk  8ಷkರ#k ಒಬk�ದ�ೕ øಬkರ#k 

ಕe5, “Kೕ Kೕ ಗ ಏ# «ೕ �@k7s?” ಎಂ5 �ೕ Hದ7. ಪk@�ಬk  8ಷkÀ, “P7ಗjೕ , 

�# ಪÒ, ಮರ ಮ{k ¼ತkMತkZ7�ದ#k «ೕ �@kpkೕ �,” ಎಂ5 ಉತk}gದ. 

ಆiಯB7 ಅವ}X, “Kೕ # ¥Ík�}�ಯZk ಇÀk #}@ಲk ,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. 

ಅಂ@ಮ$R, ಅÿBನನ ಸರT ಬಂ?ಗ Ùkೕ ¬iಯB7 ಅpೕ  ಪk�kಯ#k �ೕ Hದ7. 

“1ಜk  P7ಗjೕ , ನನX ಪÒ �ತk oü@kp, �ೕ eೕ À ಅಲk ,” ಎಂದ ಅÿBನ. 

fಣವ#k ¥¦ಂ5 ಅ#ಮ@ �ಟk7. 8ಷk  ಅಪk¿ಯ#k �Zgದ; ಪÒ ¥{k. 

P}ಯ ಅಥ$ �ೖ�ಂO7ವ oಯBದ �ೕ ] @ೕ ವk$ದ ಏoಗk� ಎók  ಪkಶಂಸ�ಹB 

ಎಂ5 ಈ ಕLÉಂದ @Hಯಬz5. �kನ��$ಗ, ತdk� >�ೕ ಷ$R ಆ�k@kಕ 

Dಧಕ}X, pೕ ವರ �ೕ ] ಮನಸk#k �ೕ ಂTk ೕ ಕ}¼�5 ಖಂOತ$Rä ಅ@Mಖk . 

ಆದe ಅ�ೕ ಕ7 ತಮk  ಮನ¼k ಅ]?�@k7�ದ}ಂದ �kನ �ಡÍ Dಧk>ಲksಂ5 

Iೕ Jdke. ಬz�ೕ ಕ ಅವರ ಏoಗk� ಕಳm�R7�ದ�k ಒಂ5 ಪkMಖ oರಣ, 

�kನದZk ಅವರ ಆಸ¤kಯ �ರ�. 

ಒಬk  ವk¤kX À7 º�É «ೕ ½ಗಳ ಕಂ� ಎÅಸÍ �ಡuÉ{. ಎÅ¼ವZk 

ಅವ# ÎಡR?kಗ, Èk ೕ ®ತ«ಬk  ಅವನ#k ಕeದ. ಆ?�k , ಅವ�ಗ ಕ�k@k «ೕ ಡZಲk 
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ಮ{k ಅವK�ಗ ಕeದ5k �ೕ ಳ¹ ಇಲk . ತನk �ಲಸವ#k MRgದ ನಂತರsೕ  ತನk 

Èk ೕ ®ತನ ಉಪgk@ ಅವನ ಗಮನ�k ಬಂ{. XಳಯKX ಅವ#, “ನನk ಸಂ1ಣB ಗಮನ 

«ೕ ½ಗಳ �ೕ Z{k; ಏ�ಂದe ನ�kÅ�ಯZk ��pೕ  ತ�kದe, ನನX ಬಹಳ 

ನಷk$P�kಂ5 ನನX @HT{k,” ಎಂ5 ಸ��ನ Iೕ Hದ. 

ಈ ವk¤k ತನk �ಲಸವ#k Mಖksಂ5 ಪ}ಗÅgದk oರಣ, ತನk ಗಮನವ#k ©ಕk$R 

�ೕ ಂTk ೕ ಕ}ಸÍ ಅವKX Dಧk$É{. ಅಂ��ೕ , �kನ�k ÔHತವ#, �kನವ#k 

ಅತk ಂತ Mಖksಂ5 ಪ}ಗÅgpkೕ  ಆದe ಮ{k �kನದ ಸಮಯದZk Öಗºಕ�ಯ 

�ರ�Éಂದ ತನX ಬಹಳ ನಷk$P�pಂ5 S>gpkೕ  ಆದe, pೕ ವರ �ೕ ] ತನk 

ಮನಸk#k �ೕ ಂTk ೕ ಕ}¼ವZk ಯಶgk�ಗÍ ಅವKX Dಧk$Tೕ {. 
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>�Kಯ@ಯ ಮ{k 
ಮ#ಷk  ಪkಯತkದ $k�k 
ಒಬk  ವk¤k ಅಧಮBವ#k Îe5, ಧಮB�k ಬದk�R, pೕ ವರZk ಭ¤kಯ#k 

�ೖ�Og�ಳk�ೕ Ô ಎಂ5 Iೕ H?ಗ, ಮ#ಷk  ತನk £ೕ ವನದ CTಯ#k 
d# Kಯಂ@kಸಬz5 ಎಂQ5 ಧkKತ$Rp. ಮ#ಷk  Kಜ»k ಸkತಂತk«ೕ ?  

ಅವನ £ೕ ವನದ ಆPVೕ Pಗjಲkí tದ]ೕ  KಧB}ಸಲkbks�ೕ ?  
pೖವ ಅಥ$ >�ಬರಹವ#k ಜÉಸÍ Dಧksೕ ? ùpಂ?ದe, ಅ5 Iೕ X?  

ಈ ಪk�kಗಳ#k ಈ >SಗದZk ಚÊBಸuPತkp.  
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53. pೖವ>� ಮ{k ³7ಷಪkಯತk  
eೖತ}ಬkರ Vಲಗಳ >gkೕ ಣB ಮ{k lFಯ ಮük ಸಮ�Rದk�. ಅವ7 ಸಮ�R 
ಶkಮವ®g, ತಮk  ತಮk  ಜFೕ #ಗಳ#k ì�kR ಉ{k, ಒಂpೕ  Pಣಮಟkದ ¥ೕ ಜಗಳ#k 
¥@kದk7. Vಲಗಳ �ೕ ] ಮj ಅ@�R ಅಥ$ ಕO� ಇಲkದ oರಣ, �jಗJ ì�kR 
�jದ�. ©ಕk ಸಮಯದZk , ತಮk  �ಯk#k �kರಂ;gದ7. ಒಂ5 ಸಂÚ ತಮk  
ಮ�ಗHX �ರJವ tದÍ, ಅವರ ಶkಮದ ಫಲ$R �ನkಗಳ Ùಡk �8ಗಳ#k «ೕ O 
ಸಂÎೕ Âgದ7. ಅವ7 ಪ¦ದ ಇJವ}ಯZk ಗಮ�ಹB ವkdkಸ>ರZಲk . 

ಆ �@k ಅವ7 ಮಲR?kಗ, ಒಂ5 lFಯZk S}ೕ  ಮj ¼}É{ ಮ{k 
ಇ«kಂp¦ ಹPರ$R ಹKÉ{. ಮ7Tನ �HXk, ಅವ7 ತಮk  ತಮk  ಜFೕ #ಗHX 
Vೕ ?ಗ, ತನk �ನkಗಳ#k ಮj CJ�Oದk#k ಕಂಡ ಒಬk , ^ನk�ದ; ಇ«kಬk  ತನk 
�ನk�8 ¼ರÒತ$Rದk#k ಕಂ� K�ಳ�ದ. 

®ೕ �R ಅವರ ಪkಯತkಗಳZk Dಮk  ಇ?k�k , ಅವ}�ದRಬಂದ ಫZdಂಶಗಳZk ಬಹಳ 
ಅಂತರ>{k. ಒಬk eೖತನ ಪk@»ಲ$ದ ಹ¿ಬರಹ ಅವನ ನಷk�k ಮ{k ಇ«kಬkನ 
ಅ#»ಲಕರ >�Kಯ@ ಅವನ uಭ�k oರಣ$ದ�. sೕ ದ~ಸkಗಳZk ನಂ¥�Éಟkವ7 
ಮ{k ò¤k8ೕ ಲ�ದವ7 ಮ#ಷk  ಅ#ಭ>¼�5 �ೕ ವಲ ಆಕgk ಕsಂ5 
ಪ}ಗÅ¼�Tಲk . 

ಇಬk7 >?kÛBಗJ ಪ}ೕ ± ಬeದ7. ಉತkಮ$R ತ��Rದk z�ಗ ಎರ� 
ಪk�kಗಳ#k Vರ{ಪOg ಎಲk�»k ಉತkಮ$R ಉತk}gದ. ಇ«kಬk  ಎರ� ಪk�kಗHX 
�ತk ತಕk�R ಉತk}¼ವZk ಯಶgk�ದ. ಉತkರಪ@k�ಯ �ಪಕ Kಷkª�@�Rದk; 
ಆದರವ# #ೕ �}. tದಲ z�ಗನ ಎರ� ಉತkರಗಳ#k ಪ}8ೕ Zgದ. ಅ� 
ತ�kRದk�. ಇತರ ಉತkರಗ% ಅಂ��ೕ  {ಂf ತ�kRs ಎಂQ?R ಊ®g, ಕO� 
ಅಂಕಗಳ#k Kೕ Oದ. 

ನಂತರ ಎರಡ�ೕ  >?kÛBಯ ಉತkರಪತkವ#k �X5�ಂಡ. �ಪನ�k ಅವ# ಆ�k 
�Oದ ಉತkರಗJ ಸ}�Rದk�. ಉHpಲk ಉತkರಗJ ಸಹ ಸ}�R�ೕ  ಇs�ಂ5 
ಅಂ5�ಂ�, ಅವKX IÁk ಅಂಕಗಳ#k �ಟk . ಫZdಂಶ «ೕ O?ಗ, ಉತkಮ 
ತ�} �Oದk z�ಗ Dೕ ಕ�kಳ�Rದke, ಇ«kಬk  ಸಂÎೕ ಷಪಟk . ®ೕ �R, ಕ+ಣ 
ಪ}ಶkಮ� ಕಳm ಫZdಂಶವ#k ಮ{k ಕಳm ತ�}�ò ಉತkಮ ಅಂಕಗಳ#k 
Kೕ Oದ�. ಇZkä ಹ¿ಬರಹದ �ೖ$ಡವ#k oಣಬz5. 
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ಬಡವ«ಬk  �ಲಸ�k fರದವ# �ತkವಲkp Ô�ಕÀ ಆRದk. ಅವನ ಮಡT ಅವH 
ಮಕkಳ#k IತkJ. ತನk ಮಕkಳ#k �k ೕ @Éಂದ «ೕ �dk, ತನk ಗಂಡKX, “ಮಕkJ 
«ೕ ಡÍ �ಜರಂ@?ke,” ಎಂದJ. ಅವನದ�k ನÔk , ಕ� ಬಡತನTಂದ ಬಳÍ@k7ವ 
ತನk Ô½ಂಬದ ಮಕkHX ಚಕkವ@B ಮ{k �Ö ಎಂQ?R ವk ಂಗk$ದ Iಸ7ಗಳKkಟk . 
ಸಂDರವ#k ôRಸÍ Iಂಡ@ S} 8k ೕ ಮಂತ ದಂಪ@ಗಳ ಮ�ಯZk Èೕ ವ¤�R 
�ಲಸ ��@kದkJ. d# dÉ�ದ ನಂತರ ಮಕkಳ#k «ೕ O�ಳkÍ ತನk 
POಸZನZk �º ಇಲkದ oರಣ, ಮಕkಳ#k ತನk �ಲಸದ ಮ�X ಕeÙಯkÍ 
�kರಂ;gದJ. ಆ 8k ೕ ಮಂತ ದಂಪ@ಗJ ಒjkಯ ಮ{k ಜನರ#k ಅಥB�O�Jkವ 
ಸkSವದವ�Rದk}ಂದ, ಅದ�k �ವ ಆ±ೕ ಪವÀk �XಯZಲk . 

ಅವH ಮಕkಳ ತಂpX >ಲªಣ$R, ಅವರ dÉ ಅವರ#k ~]X ಕJ®ಸ�ೕ �ಂ5 
ಬಹಳ ಉ{kಕ�RದkJ. ಆದk}ಂದ ಅವ}X ಐ5 ವಷB {ಂ¥ದ �ೕ ], ಉÊತ 8ªಣವ#k 
Kೕ �ವ ಸoB} ~]X Èೕ }gದJ. ಮಕkHಬk7 Kೕ }X Fೕ Kನಂ� ~]X 
Vಂ5�ಂಡ7. ಚಕkವ@BX ತನk dÉಯ ಬXk >�ೕ ಷ ಒಲ� ಇದk}ಂದ, ಪk@Tನ 
~]X Vೕ Pವ Mನk ತನk dÉ �ಲಸ ��@kದk ಮ�ಯZk ಸkಲk ಸಮಯದವeX 
ಆ�X ಸCಯವ#k ಕ'kಯ$R ��@kದk . ತನk ಮಟkX, �ಜ POಸಲ#k 
ಸkಚk�Hg dÉ �Oದ ಅ�Xಯ ��kಗಳ#k Îjò@kದk. ಆ ಬHಕ ಅವ# ತನk 
ಸVೕ ದರ«bkX ~]X �ರJ@kದk. 

8k ೕ ಮಂತ ದಂಪ@ಗH�ಬk  ಮಗ; ಅವ# ಅವH ಮಕkಳ ವಯgkನವ#. ಅವ7 
ಮ5s�ದ ಐ5 ವಷBಗಳ ನಂತರ ಅವ# zbkದk. ಅವ7 ಅವನ#k ಬಹಳ 
�k ೕ @¼@kದk7. dÉ�ದವJ ಗಭBಧ}¼ವ Mನksೕ  ಸಂತ@�R ಸಂತnಬkರ 
ಆ8ೕ $Bದವ#k ದಂಪ@ಗJ �ೕ }ದk7. ಆ ಸ{k7ಷ7 ಊ}ಂç}X ¼{kತk ;±�ೕ O 
@#k@kದk7. ಆದk}ಂದ ಅವರ#k D�ನk$R ಜನ7 ಅ¤ಂಚನ, ಅಂದe ‘ಏÀ 
ಇಲkದವ#’, ಎಂ5 ಕeò@kದ7. ಅವರ ಆ8ೕ $BದTಂ?R ತನk Iಂಡ@ 
ಗಭBಧ}g?kjಂ5 ನಂ¥ದ ಗಂಡ, ಅ�ರ ಆgkX $ರ¼?ರ�ದ ತಮk  ಮಗKX 
ಅ¤ಂಚನ ಎಂpೕ  Iಸ}ಟk . ಅ¤ಂಚನ ಚಕkವ@B�ಂTX Èk ೕ ಹ �jgದ ಮ{k ಇಬkº 
ಪk@Tನ �HXk ಸkಲk ಸಮಯ ಒékR ಕjò@kದk7. 

ಚಕkವ@Bಯ ಒಂಬತk�ಯ ವಯgkನZk , ಅವನ �k ೕ @ಯ dÉ @ೕ }�ಂಡJ. ಅವನ 
�ಲಸ�kfರದ Ô�ಕ ತಂpX ತನk ಮಕkಳ#k Nಲkಕ �ಪTಂದ �ೖòವ ಮ{k 
V¦òವ ಅSkಸ>{k. ತನk Iಂಡ@ಯ Kಧನದ oರಣ, ಅವKX tದZRಂತ ಕFk  
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ಹಣದZk KSÉಸ�ೕ oR ಬಂದದk}ಂದ, ಅ5 ಅವನ Mಂ�ೕ ಪವ#k IÊkg{. 
ಆÛBಕ ¥ಕkಟk#k ¼�}ಸÍ, ಚಕkವ@B ~]X Vೕ Pವ tದÍ ಮ{k MRದ 
ನಂತರ, �HXk ಮ{k ಸಂÚ, ಅ¤ಂಚನನ ಮ�ಯZk �ಲಸ �ಡÍ �kರಂ;gದ. ಅವನ 
ಸVೕ ದರ�ದ �ಜ ತಮk  POಸZನZk ಅ�X ��ವ, ಸkಚk�H¼ವ ಮ{k 
��kಗಳ#k Îjòವ �ಲಸಗಳ#k �ಡÍ KಧB}gದ. 

ಅ¤ಂಚನ ಮ{k ಚಕkವ@B ಬಹಳ ಆಪk�ದ7. ಒಂ5 Tನ, ಅ¤ಂಚನ ತನk dÉಯ#k , 
“�# ಚಕkವ@Bಯ#k ಪk@Tನ o}ನZk ನ«kಂTX ಕe5�ಂ� Vೕ R ಅವನ 
~]ಯZk ¥ಡಬzpೕ ? Iೕ Rದkº, ಅವನ ~] ಬz�ೕ ಕ ನನk ~]ಯ CTಯZkp,” 
ಎಂ5 �ೕ Hದ. “��ಯ�R! ��ೕ  ಇದ#k KನX ©Êಸ�ೕ �ಂ@kpk ,” ಎಂ?� 
Iೕ HದJ. ಅಂTKಂದ ಅ¤ಂಚನ ಮ{k ಚಕkವ@B ಒbkX ~]X �ರJ@kದk7. 

ಒಂ5 Tನ, ಅವ7 ಪk�Å¼@kದk o7 0ೕ ರ ಅಪñತ�kಳ�É{. iಲಕ 
ಸkಳದ]kೕ  ಮೃತಪಟk . ಅ¤ಂಚನನ oÍಗJ ಭಗk�8ಯZk g¤k�ಂOದk�; �ತkವಲk , 
8ೕ ಘkದ]kೕ  ಅZk ಸಣk?R �ಂ¤ ಹ@k�ಂO{. �ಲ� ಪnೕ ಪo}ಗJ ಅವನ#k 
Vರ�Xòವ V@kX, ಅವKX ತಕk ಮbkX ¼ಟk  �ಯಗ�Rದk� ಮತkವನ oÍಗJ 
ಬಹಳ ಜಖಂ ಆRದk�. ಚಕkವ@B ಅ¤ಂಚನನ Äೕ ಷಕ}X [ೕ * �Oದ. ಅವ7 
ಆಂQ]*k ಅ#k ಬರ�O�ಂಡ7. «ೕ >Kಂದ Êೕ 7@kದk ಅ¤ಂಚನನ#k ಆಸk�kX 
DRಸuÉ{. ಅZk sೖದk}X ಅವನ oÍಗಳ#k �òk �Xಯp �ೕ e ?}ÉರZಲk . 
��kXವ ಶಸkÊ¤�kಯ ಮ{k $kಪಕ$ದ ¼ಟk�ಯಗಳ oರಣ ಅ¤ಂಚನ @ೕ ವk$ದ 
�ತ�ಯ#k ಅ#ಭ>gದ. ಒಂ5 @ಂಗಳ ಉತkಟ ಬಳZ�ಯ ನಂತರ, ಅವನ 
ಪ}gk@ಯZk PಣMಖ$Pವ ಲªಣಗJ ಕಂ�ಬ7@kದk�. ಆದe ಅK}ೕ Òತ$R 
ಅವKX #ktೕ K� (~kಸ�ೕ ಶದ ಉ}äತದ $k�) #ೕ ಂ¤{. ಅವನ#k 
PಣಪOಸÍ sೖದk7 ತಮk  �ೖuದók  ಪkಯತkಪಟkº, ಅವರ Ê¤�kಗವ# ಸkಂTಸZಲk . 
@ೕ }�ಂಡ. 
  
ಅ¤ಂಚನನ Äೕ ಷಕ7 ಬಹಳ «ಂ5Vೕ ದ7. ಸಮಯ ಕjದಂ� ಅವರ 5ಃಖ 
ಶಮನ�ಂಡº, ಅ¤ಂಚನನ �ೕ ¿ಯ#k ಪk@ f} C5Vೕ P$ಗ ಅಥ$ ಅZk 
ಪksೕ 8g?ಗ, ಅವ7 Dೕ ಕTಂದ �ೕ H�ವ ಮಟk�k ಬ7@kದk7. ಆ7 @ಂಗJ 
ಕjದ�. ಅವ7 DÌ ಅ¤ಂಚನ ಅವರ ಬH Vೕ ದ7. ಆತ ಅವ}X, “Kಮk  ಮ�ಯ#k 
�} �ೕ e ಪಟkಣ�k Vೕ R; ಒಬk  ಮಗನ#k ಸಹ ದ{k �X5�Hk ,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. 
ಅವ}� ಸಲI ಒ�kX�R ಅದರಂ� Mಂ5ವeಯÍ KಧB}gದ7. 



>�Kಯ@ಯ ಮ{k  ಮ#ಷk  ಪkಯತkದ $k�k 133

ಅ¤ಂಚನನ dÉ ತನk ಗಂಡKX, “ಚಕkವ@Bಯ#k ಬಹಳ ಸಮಯTಂದ �� ಬ]k�. 
ಅವನ ವತB� ì�kR7ವಬXk �ವ ಸಂpೕ ಹ>ಲk . ಅ¤ಂಚನKX ಅವನ >ಷಯದZk 
{ಂf ಅಕkeÉ{k. ��Ùೕ  ಅಪ}Êತ z�ಗನ#k ದ{k �X5�Jkವ ಬದZX, 
ಅವನ�k ೕ � �X5�ಳkfರ5?” ಎಂದJ. ತನ� ಚಕkವ@Bಯ ಬXk ಒjkಯ 
ಅ;�kಯ>ದk oರಣ, ಆತÀ ಒ�kದ. ಅವ7 ಚಕkವ@B�ಂTX ತಮk  ಉpkೕ ಶದ ಬXk 
ಪkDkಪ �O, ಅದಕkವ# ಅ#»ಲ$R ಪk@¤k� �ಟkದk#k ಕಂ�, ಅವನ 
ತಂpಯ#k ಸಂಪ¤Bgದ7. ಅವ7 ಚಕkವ@Bಯ#k ದ{k �X5�ಳkÍ ಬಯ¼�?R 
ವkಕkಪOg, ಆತKX Dಕók  ಹಣವ#k Kೕ ��?R Iೕ Hದ7. Äೕ Í��ವ 
ಸkSವದ ಅವ# ತನk ಮಗನ#k ¥½k�ಡÍ ಎಳk1k  ®ಂಜ}ಯZಲk; ಅವನ ಮbkX, 
ತನk ಮ� �ಲಸ�k �ಜ ಇದk. 

ಚಕkವ@B fಲkTಂದ¹ ಅ�nೕ ಗkTಂದ ಬಳÍ@kದk. ಆದe, ಈಗ R}�ಮದZk 
ಪ�Bವರಣ �Zನk>ಲkದ ಪkpೕ ಶದZk ತನk Vಸ ಮ�ಯZk , ತನX Ùರ¤ದ WÂkಕ 
ಆCರ ಮ{k ಅ{kತkಮ sೖದk¤ೕ ಯ ಆeೖ�Éಂ?R ಅವ# 8ೕ ಘk$R ದಷk³ಷk�ದ. 
ಅವನ ದ{k Äೕ ಷಕರZk ಅವನ ಬXk ಆಳ$ದ �k ೕ @ �jÉ{; ಅವ7 ಅವನ#k ಅ{kತkಮ 
~]X ಕJ®gದ7 ಮ{k ಅವನ ಪk@�ಂ5 ಅmೕ ±ಯÀk ಉdkಹTಂದ 
1eೖ¼@kದk7. ಎಂT� ಅವ«ಂTX ಕAೕ ರ$ದ �ತ��@kರZಲk; ®ೕ R7$ಗ 
ಅವKX pೖ®ಕ 8±ಯ#k ��ವ ಪk�kX ಅವoಶsೕ  ಇರZಲk . 

zbk Kಂದ ಅ¤ಂಚನKX ಎಲkí ¼ಗಮ$Xೕ  ನ¦ò@k{k. ನಂತರ, ಒjkಯ 
z�ಗ�ದ ಅವ# ತನk oÍಗಳ#k ಕj5�ಂ�, $ರಗಟk] @ೕ ವk �ತ�ಯ#k 
ಅ#ಭ>g, ಕ¦X @ೕ }�ಂಡ; ಇsಲk»k  �ವ ಮCಪ�ಧವ#k ಅವ# 
zbkKಂTೕ ìX �OರZಲk . ಚಕkವ@B�ದnೕ , ಅ�nೕ ಗk , ಬಡತನ, ತನk �k ೕ @ 
dÉಯ D� ಮ{k ತನk ಬXk ತನk ತಂpಯ ಅ#Êತ ವತB�Éಂದ ÎಳZದ. ಅ@ 
5ಃಖ�k ಅಹB�ಗÍ zbkKಂದ¹ ಅವ# ��pೕ  ತ³ k �OರZಲk . ಅ¤ಂಚನನ 
Äೕ ಷಕ7 ಅವನ#k ದ{k ಪ¦ದ ನಂತರ, ಅವನ gk@ ಸಂ1ಣB$R ಬದuR¥bk{. ಆ 
ಇಬk7 z�ಗ}X �ವ ¼Hí ಇರದ C� ಅದರ �ೕ ] ಅವ}�ವ 
Kಯಂತkಣí ಇಲkTದk ರÈkಯ ಅಪñತ, ಅವರ £ೕ ವನದ Tಕk#k ಸಮಗk$R 
ಬದuÉg{. ಅ¤ಂಚನKX CTBಕ$Rದk pೖವ>� ಅವKX ವಕk$É{. ಅತk, 
ಚಕkವ@Bಯ �ೕ ] ¤Oo7@kದk >�Kಯ@ ಅವನ >ಷಯದZk ಪkಸನk$É{. 

ಒಬk ವk¤kX ಈಗ ಫಲವ#k �ಡÍ �kರಂ;gದk ಮ{k ಪk¼kತ ಜನk�k oರಣ$ದ, ತನk 
1ವBಜನkಗಳZk d# �Oದ ಕಮBಗHX Vರತಲkದ, pೖವ>�ಯ — ಅಂದe 
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�kರಬkದ — ಶ¤kಯ#k ಎ@kÎೕ }ಸÍ ಇಂತಹ ಅ�ೕ ಕ ಉ?ಹರ¿ಗಳ#k �ಡಬz5. 
ಅಂ��ೕ , ಸk ತಂತk  ಇìkÉಂದ ಮ#ಷk ನ ಪkಯತkದ DಮಥkBದ ಪರ$R 
�ಡಬz?ದ KದಶBನಗH� ��pೕ  �ರ�Éಲk . 

ಅಶkಪ@ ಮದkpೕ ಶದ �ಜ; ಧಮBKಷk, �kಯವಂತ. ಅವKX ಸಂತ@ಯ ಹಂಬಲ>{k. 
ಆದk}ಂದ �ಯ@k ೕ  ಮಂತkವ#k ಜ�¼dk, ಪk@Tನ ಅRkಯZk D>�7 ಆz@ಗಳ#k 
�bkದk. ಅವನ ಬXk ಪkಸನk�ದ D>@k ೕ  pೕ > ಪkತkª�R ಅವನ ಆÈ ಈ¦ೕ 7�pಂ5 
Iೕ HದJ. oಲ DRದಂ�, ಅವK�ಬkJ ಮಗJ zbkದJ. ಅವನ#k ಆ8ೕ ವBTgದk 
pೕ >ಯ (ರ$ಥB �ಜ ಮಗHX D>@k ೕ  ಎಂ5 Iಸ}ಟk . ಅವJ ವಯgkX ಬಂ?ಗ, 
ತನX S> ಗಂಡನ#k P7@ಸÍ Dಧk$ಗÍ ಅರಸ ತನk ಮಂ@k�ಂTX ಅವಳ#k 
ಪk$ಸ�k ಕJ®g �ಟk . ಅವJ ®ಂT7R?ಗ, pೕ ವÂB �ರದ7 ಅಶkಪ@�ಂTX 
ಇದk7. ಅವJ 5kಮ�k ೕ ನನ ಮಗ ಸತk$ನನ#k ಮ5s�ಗÍ ಬಯg7�?R 
Iೕ HದJ. 

5kಮ�k ೕ ನ ಅಚಲಧಮBKಷk; ~ಲk  pೕ ಶವ#k ಆHದk. ಅವ# ಎಂT� ಸತkವ�k ೕ  
#Oò@kದk; CX�ೕ  ಅವನ ಪ@kä ಸಹ. ಆದk}ಂದ, ಅವ7 ತಮk  ಏ�ೖಕ ಮಗKX 
ಸತk$* ಎಂ5 Iಸ}gದ7. ಸತk$* ಇÀk ಮP$R?kಗ, 5kಮ�k ೕ ನ ತನk 
ದೃÂkಯ#k ಕj5�ಂಡ. ಈ gk@ಯ�k ೕ  57ಪ�ೕ ಗ �O�ಂಡ �eಯ �ಜ, 
~ಲkದ �ೕ ] ದಂ¦5k ಆಕkFg�ಂಡ. ಇದರ ಪ}¬ಮ$R, ತನk ಮಗ ಮ{k 
Iಂಡ@�ಂTX 5kಮ�k ೕ ನ ಅರಣk�k �ರಳ�ೕ oÉ{. ಸತk$ನನ#k oOನZk D>@k ೕ  
«ೕ O?ಗ ಅವ# ತನX ತಕk ಗಂಡ�ಂ5 S>gದJ. 

ಸತk$* ಬಹಳ ¼kರçk�, ಇಂದkನಂ� Qರ, lFಯಂ� ಸ®ók ಮ{k ಸಂಯF 
ಎಂQ?R �ರದ7 Iೕ Hದ7. ಆದe, ಅವನøkಂ5 Ùಡk Àkನ�Ép; ಇ«kಂ5 
ವಷBದZk ಅವKX D� >�Z^ತ$Rp ಎಂç pೕ ವÂBಗJ @Hgದ7. ಋÂಯ 
�{ಗಳ#k �ೕ Hದ ಅಶkಪ@, D>@kX �ೕ nೕ ಬkನ#k ಆ�k �¦ಂ5 Iೕ Hದ. 
ಆ?�k , ಅವJ, “�# ಆತನ#k ಒ�k  ನನk ಗಂಡ�R ವ}gpkೕ �. ಅವ# 
Tೕ ñBòÆೕ  ಅಥ$ ಅukòÆೕ , ಅವನ#k Vರ{ �ೕ e �ರÀk 
ವ}ಸue,” ಎಂದJ. ಅರಸKX �ರದ7, “ಧಮBಸಮkತ$ದ ತನk K�BರTಂದ 
ಆ�ಯ#k ಅಗZಸuಗ5. ಸತk$* DbÉಲkದ ಉತkಮ Pಣಗಳ#k VಂT?k�. Kನk 
ಮಗಳ#k ಅವKX �ಡ�ೕ Ô ಎಂQ5 ನನk ಅ;�kಯ,” ಎಂದ7.  

ಅಶkಪ@ ನಂತರ 5kಮ�k ೕ ನನ#k ಸಂಪ¤Bg ಆತನ ಒ�kXಯ#k ಪ¦ದ ಬHಕ, ಸತk$ನKX 
ತನk ಮಗಳ#k �ಟk . ಮ5sಯ ನಂತರ, D>@k ೕ  ತನk ಆಭರಣಗಳ#k �X5C¤, ತನk 



>�Kಯ@ಯ ಮ{k  ಮ#ಷk  ಪkಯತkದ $k�k 135

oOನ £ೕ ವನ�k ತಕkಂ� ಸರಳ o> ಉ�ಪ#k ಧ}gದJ. ಅವJ ಸತk$ನKX ಆದಶB 
Iಂಡ@ ಮ{k 5kಮ�k ೕ ನ ದಂಪ@ಗHX ಪ}KÂkತ #È�RದkJ. ಅವ7 ಅವಳ ಬXk 
{ಂಬ ಸಂ{ಷk�Rದk7.  

ಸತk$* ��ògejವ Kಖರ$ದ ªಣವ#k �ರದ ಮಹÂBಗJ D>@kX 
©Êgದk7. ಅವJ ಈ �®@ಯ#k ತನk ಗಂಡKX ಬ®ರಂಗಪOಸZಲk . ಆದe Mಂp 
ಏ�ಗ�ೕ �ಂQದರ ಬXk Kರಂತರ$R Êಂ@¼@kದkJ. KಗTತ Tನ�k �Ík Tನಗಳ 
tದÍ, ಅವJ ಉಪ$ಸ ವkತವ#k �kರಂ;g Kಂತ]kೕ  ಅÍಗp KಂತJ. 5kಮ�k ೕ ನ 
ಅವಳ#k ಪk8kg?ಗ, d«ಂ5 ವkತವ#k ಆಚ}¼@k7�?R ಉತk}gದJ. ಒಂ5 
{ôk @ನkp ಕ¦ಯ Tನದವe� ಅವJ ಇದk]kೕ  ಇದkJ. ಆ �HXk, ಅವJ ತನk ವkತದ 
ಆಚರ¿ಯ#k ���Hg?ದº, ಸಂÚಯವeX ಏನÀk @ನkÍ ಬಯ¼�Tಲksಂ5 
@HಯಪOgದJ. 

Vೕ ಮ�k ಸF{kಗJ C� ý�-ಹükಗಳ#k ತರÍ ಸತk$* oOX Vರéಗ, 
dÀ ಅವ«bkX Vೕ ಗ�ೕ �ಂಬ ಬಯ�ಯ#k ಅವKX ವkಕkಪOgದJ. ಅವ# 
ಅವಳ#k , “Kೕ # ಈ ®ಂp oOX Vೕ Rಲk . ನ¦ವ ?} ಕ+ಣ. Kನk ಉಪ$ಸದ oರಣ 
Kೕ # ಶ¤k®ೕ ನ�R7s. Kೕ # Iೕ Xd� ಅók  çರ ನ¦ಯ ಬ]k?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. 
“ನನkZk ಉdkಹ>p. ಉಪ$ಸದ oರಣ �# ಬಳÍ@kಲk . ಆದk}ಂದ ದಯ>½k  
KtkಂTX ಬ7�ದ�k ನನX ತ¦ �ಡ�ೕ O,” ಎಂ5 D>@k ೕ  >ನಂ@gದJ. 
ಅವನವಳ �ೕ }�X ಒ�kದ; ಆದe ತನk dÉತಂpಯರ ಅ#tೕ ದ�ಯ#k ಅವJ 
ಪ¦ಯ�ೕ �ಂ5 @Hgದ. ಅವJ ಅವರ ಒ�kX ಪ¦5 ಸತk$ನನ ಸಂಗಡ �ರHದJ. 

ದಟk  oO«ಳX ಇಬkº ý�ಗಳ#k ಸಂಗk®gದ7. ನಂತರ, ತನk �ಡZಯ#k 
�X5�ಂ�, ಸತk$* 7p�¦ಯÍ Mಂ?ದ. ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ, 
ಆ�ಸ ಅವನ#k  ಆವ}g{. ಅವನ ತ] ಮ{k �ೖoÍಗಳZk @ೕ ವk$R 
«ೕ �ಂéR{; ಅವನ Kಶk¤k KಲkuಗದãkÉ{. ತನk gk@ಯ#k D>@kX >ವ}gದ. 
ಅವJ ಅವನ ಬH �>g, ಅವ# ಮಲP@kದkಂ�, ಅವನ ತ]ಯ#k ತನk ಮOಲZk 
ಇ½k�ಂಡJ. ಸತk$* ಕükÊkದ. 

ಆ ಸಮಯದZk , ಉ7ಳ#k ®Oದ, ಕ�kದ �ೖಬಣk�ಳk , Vjò@kZದk ³7ಷ«ಬk  
D>@kX oÅg�ಂಡ. (ರವTಂದ ಎ5k ಅವನ#k , “Kಮk  �ೖ ಮ#ಷkರ pೕ ಹದಂ@ಲk . 
Kೕ � pೕ ವ��ಂ5 S>¼�kೕ �. ದಯ>½k  Kೕ � �eಂ5 Iೕ H,” ಎಂ5 �ೕ HದJ. 
ಆ ಉಜk kಲ ವk¤k, “�# ಯಮ. Kನk �@ವkತk  ಮ{k ತಪgkKಂ?R KನX ನನk#k 
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«ೕ ಡÍ ಮ{k ನ«kಂTX �ತ�ಡÍ Dಧk$Rp. Kನk ಗಂಡನ £ೕ >dವ� 
���ಂOp. ಅವನ �kಣ �ಂ&ಯkÍ ಬಂTpkೕ �,” ಎಂದ. “ಓ ಒ¦ಯ! Kಮk  
çತ7 ಮ#ಜರ ಆತk ಗಳ#k �ಂ&òkವ oಯBವ#k KವB®¼dkeಂ5 
�ೕ Hpkೕ �. Kೕ sೕ � ಬಂT7>}?” ಎಂ5 ಪk8kgದJ D>@k ೕ . ಯಮ, “� ಬರÍ 
oರಣsೕ �ಂದe ಸತk$* ಸ5kಣಗಳ IಗkಡÍ �ತkವಲkp ಸ?iರದZk 
�]Kಂತವ#,” ಎಂ5ತk}gದ. ನಂತರ, �ರದ ಋÂಗJ KTBಷkಪOgದk Kಖರ$ದ 
ªಣದZk , ಯಮ ಸತk$ನನ ಆತk ವ#k Èj5�ಂಡ; ಸತk$ನನ ಉg�ಟ 
Kಂ{Vೕ É{. 

ಪ@X ಮ{k ಸkಧಮBದ ಆಚರಣX ಸಂಬಂಧಪಟk  ತನk K�kಯ ಬಲTಂದ, D>@kಯZk 
ಯಮನ#k ®ಂfZ¼ವ ಶ¤kÉ{k; ಅವನ#k ಅ#ಸ}gದJ. ಯಮ ಅವHX 
®ಂT7Xಂ5 Iೕ Hದ. ಆ?�k , ಅವJ, “ನನk ಗಂಡ ಎZkX Vೕ ದº ಅಥ$ 
ಕeÙಯkಲkಟkº, �ನವರ ಸಂಗಡ Vೕ P�kೕ �; ಅ5 ಧಮB�k ಒ�kR7ತkp. ಒಬk ವk¤k 
ಇ«kಬknಂTX ನ¦?ಗ, ಅವರ ನ�s Èk ೕ ಹTಂದ fಂಧವk  �jòತkpಂ5 
ಸತkವನk}ತ ÏKಗಳ ವಚನ>p. �# KtkಂTX ನ¦5ಬಂದ oರಣ, ನFkಬkರ ನ�s 
fಂಧವk  zbk�ಂOp. ಅದರ ಬಲದ �ೕ ], KtkಂTX �ತ�ಡÍ ಬಯ¼�kೕ �,” 
ಎಂ5 Iೕ HದJ. ನಂತರ ಅವJ ಯಮKX ಮನM½kವ �{ಗಳ#k ಆOದJ. 

ಯಮ - �# Kನk#k �Êkpkೕ �. ಸತk$ನನ £ೕ ವವ#k ¥½k  �ೕ e �ವ 
ವರವ�kದº �ೕ J. 

D>@k ೕ  - ನನk �ವನವರ ದೃÂk  ಮ{k ಶ¤kಗಳ#k ®ಂTನಂ� �O. 

ಯಮ - ತê¼k. ಈಗ ®ಂ@7P. ಶkಮ ಪಡ�ೕ ಡ. 

D>@k ೕ  - ನನk ಗಂಡನ ಬH ಇ7$ಗ ನನX ��pೕ  ಶkಮ>ರ5. Kೕ � ಅವನ#k 
ಕeÙòkವ]kuk �# KtkಂTX ಬ7�kೕ �. ಒ�k�ದº ಪ>ತk ³7ಷರ 
DFೕ ಪk  ಅತk ಂತ ಬಯಸತಕkpkಂ5 Iೕ Jdke. ಅವnbkX Èk ೕ ಹ ಇನkók  �]òಳk5k. 
®ೕ �R, ಒಬk7 �$ಗ¹ ಸ{k7ಷ ಸಹ$ಸವ#k ಇ½k�ಳk�ೕ Ô. 

ಅವJ ಮCತkರ ಸಹ$ಸವ#k ~kögದk#k �ೕ H ಮ{k ತನk ಮ{k ಅವಳ ಗಂಡನ 
ಸಂಗಡ ಇರ�ೕ �ಂಬ ಬಯ�ಯ#k ವkಕkಪOg?ಗ, ಯಮKX ಸಂÎೕ ಷ$É{. 

ಯಮ - Kನk ಪ@ಯ £ೕ ವವ#k Vರ{ಪOg ಮÎkಂ5 ವರವ#k �ೕ J. 

D>@k ೕ  - ದಯ�O ನನk �ವನವ7 ತಮk  �ಜkವ#k ಮರH ಪ¦ವಂdಗZ 
ಮತkವ7 ಎಂT� ಧಮBದ CTÉಂದ ಅಗಲದಂdಗZ. 
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ಯಮ - CXೕ  ಆಗZ. Kೕ Kೕ ಗ ®ಂT7P.  

D>@k ೕ  - Kಮk ಂಥ ಮCತk7 teÉಟk  sೖ}ಗಳ#k ಸಹ ªF¼dke. ದಯ>½k  
ನನkಂಥವರ �ೕ ] ಕ7¿ Îೕ }g.  

ಯಮ - Kನk ಗಂಡನ £ೕ ವವ#k Vರ{ಪOg ��pೕ  ಮÎkಂ5 ವರವ#k �ೕ J. 

D>@k ೕ  - ನನk ತಂp �ಜ ಅಶkಪ@ಯವ}X ಮಗKಲk . ದಯ>½k  ಅವ}X ³ತkಸಂdನ-
ವ#k ಆ8ೕ ವBTg. 

ಯಮ - Kೕ �ÅgದಂdಗZ. Kೕ # ಅ@çರ ಬಂT7s. ಈಗ ®ಂT7P. 

ಆಗ D>@k ೕ  ಯಮನ#k ¼k@gದJ; ಅವಳ �@Kಂದ ಅವನ#k ಸಂÎೕ ಷಪOgದJ. 

ಯಮ - �# KKkಂದ ಬಹಳ ಸಂತಸ�ಂOpkೕ �. Kನk ಗಂಡನ £ೕ ವವ#k 
®ಂ@7R¼�ದ#k ¥½k  ��?ದº �ಲk�ೕ  ವರವ#k �ೕ J. 

D>@k ೕ  - ನನk ಗಂಡ ಮ{k �# ಶ¤k~Z�ದ, ಪ�ಕkF ಮಗನ#k ಪ¦ವಂdಗZ; ಆ 
³ತk ನಮk  ಸಂತ@ಯ#k Mಂ5ವeಸZ. 

ಅವJ �}ದ ವರವ#k ಯಮ Kೕ Oದ. tದಲ 7 ವರಗHX >ಲªಣ$R, ಈ 
�ಲk �ಯದ#k ತನk ಗಂಡನ £ೕ ವವ#k ಮರHಸp ಈ¦ೕ }ಸuಗ5; d# 
ಪ@ವk��Rದk}ಂದ ಸತk$ನನ#k ¥½k  �ೕ �ವ ³7ಷ}ಂದ¹ ಮಗನ#k 
ಪ¦ಯÍ Dಧk>ಲksಂ5 ಆಗ D>@k ಯಮKX Iೕ HದJ. ಯಮ ಅವಳ ತಕBವ#k 
ಮನಗಂ� ಸತk$ನನ ಆತkವ#k ¥�ಗ¦ �Oದ. 

ಆ ಬHಕ ಅವ# ಅವHX, “Kನk ಧಮBಸಮkತ #OಗHಂದ Kೕ # ನನX ಸಂ1ಣB 
ತೃ�kಯ#k �bk7s. ಸತk$ನನ#k ಆnೕ ಗkವಂತ�R �ಡuPತkp; Kೕ ನವನ#k 
ಮರH ಪ¦ಯÍ �ೕ ಗk�R?k�. ಅವ# K«kಂTX Tೕ ಘBoಲ fH ಧಮBವ#k 
ಅ#ಸ}¼ವ ಲಕ ®}ಯ µk@ಯ#k ಪ¦òdk�. Kೕ >ಬkº �ಜ�Pವ ಗಂ� 
ಮಕkಳ#k ಪ¦>},” ಎಂ5 Iೕ H ಈ ಆ8ೕ $Bದವ#k Kೕ Oದ �ೕ ], ಯಮ 
Vರ½Vೕ ದ. D>@k ೕ  ತನk ಗಂಡನ pೕ ಹ ಇ7ವ ಸkಳ�k ®ಂ@7R, ಅಲkವನ ತ]ಯ#k 
ತನk Î¦ಯ �ೕ Z½k�ಂ� ÔHತJ. ಸತk$* ಕ¿keದ. IÁk ಸಮಯ 
ಮಲRದk�ಂ5 S>gದ ಅವ#, ಅವjೕ � ತನk#k tದ]ೕ  ಎ¥kಸZಲksಂ5 
ಆಶkಯBಪಟk . ಕ³ k �ೖಬಣkದ ವk¤kಯ#k d# «ೕ Oದk�ಂ5 ಅವHX Iೕ H ಆ ವk¤k 
ಎZk?k�ಂ5 @HಯÍ ಬಯ¼�kೕ �ಂç @Hgದ. Mಂp Iೕ J�kೕ �ಂ5 D>@k ೕ  
ಅವKX ಭರವÈ Kೕ OದJ. ನಂತರ ಅವನ#k ತಮk  $ಸDkನ�k ಕeÙಯkJ. 
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ದಂಪ@ಗJ ®ಂT7R?ಗ �ಲ� ಋÂಗJ 5kಮ�k ೕ ನನ ಬH ಇದk7. ಅವ7 
ಸತk$ನನ#k , “Kೕ >ಬkº ತಡ�@kಯ sೕ j ®ಂT7Pವ ಬದÍ, MಂÊತ$Xೕ � 
ಬರZಲk? Kಮk  ತಂpdಯಂT7 Êಂ@ತ�Rದk7,” ಎಂ5 �ೕ Hದ7. d# KTkg 
ಮಲR¥bkದk�ಂ5 ಸತk$* ಉತk}gದ. ಋÂ�ಬk7, “Kಮk  ತಂpಯ ದೃÂk  ಇದk¤kದkಂ� 
®ಂ@7R ಬಂ{. ಇದ�k oರಣsೕ �ಂ5 ಬzಶಃ D>@k ೕ  @Hಸಬz5,” ಎಂ5 
#Oದ7. ಅವJ ನ¦ದ ಎಲkವÀk >ವ}gದJ. ಮ7Tನ �HXk, 5kಮ�k ೕ ನನ ®ಂTನ 
ಪkÚಗJ oOX ಬಂ5 ಅವನ#k õೕ b�R, ಅವKX, “ಓ �ಜ�! Kನk ಶ{k ಮತkವನ 
Ô½ಂಬವ#k ಅವನ ಸk ಂತ ಮಂ@kಗJ �ಂದ7,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. ~ಲk  D�kಜkದ 
ಆಡHತವ#k ಮ�k ವ®g�ಳk�ೕ �ಂ5 >ನಂ@gದ7. ಯಮ ಭರವÈ Kೕ Opkಲkí 
ಈ¦ೕ }{. 

5kಮ�k ೕ ನKX Ô7� ಮ{k ವನ$ಸ >�ಯ ಬರಹ$R{k. D>@kಯ ಪkಯತkಗHಂದ, 
ತನk ದೃÂkಯ#k ಅಂ��ೕ  �ಜkವÀk ಮರH ಪ¦5�ಂಡ. ಅಶkಪ@X ಸಂdನ�k�k 
ಇರZಲk; ಆದº ಲ;g{. ಸತk$* ಎjಯ �kಯದZk Dಯ�ೕ oR{k; ಆದe 
Tೕ ಘBoಲ ಬ5¤ದ; ಅವ# ³ತkರ#k VಂT ~ಲk  �ಜkವ#k ಅ�ೕ ಕ ವಷBಗಳ oಲ 
ಆHದ. ಮ#ಷk  ತನk ಪkಯತkTಂದ Iೕ X >�ಬರಹವ#k ಬzಮbkX ಬದuÉಸಬz5 
ಎ#k�ದ�k ಈ ಕL ಎ@k Îೕ }¼ವ KದಶBನ$Rp. 

�ಕBಂ¦ೕ ಯKX ತನk ಹT�ರ�ೕ  ವಯgkನZk Dòವ >�Kಯ@É{k; ಆದe ತನk 
ಭ¤k1ವBಕ 8$�ಧ�ಯ oರಣ ಅವ# Mಂç ಬ5¤ದ. $kಸರ ಮಗ Ýಕ 
MKಗJ ಅ@ �k ೕ ಷk �ೕ R�R5k , dವmೕ Ògದ ಸಮಯದZk >pೕ ಹ-M¤k 
VಂTದ7. ವk¤kò ತನk ³7ಷಪkಯತkTಂದ ಮ{k pೕ ವರ ಅ#ಗkಹTಂದ >�ಯ 
CTಯ#k ಬದuÉgದ ಹಲ$7 ಉ?ಹರ¿ಗಳ#k ¼ಲಭ$R ಉ]kೕ ^ಸಬz5. 

�ೕ ವಲ pೖವ>� ಅಥ$ ಸk ಂತ ಪkಯತk — ಇ�ಗಳuk k�ç ಒಂb�R ಮ#ಷkನ 
£ೕ ವನದ ಗ@ಯ#k KಧB}¼�Tಲk; ಇsರಡರ ನ�s ಪರಸkರ ಪkSವ ಆಳ$ದ5k. 
>�Kಯ@ ಅಥ$ ಈಗ ಫಲಪkದ$ಗÍ �kರಂ;g7ವ ®ಂTನ (�kರಬk) ಕಮBಗJ, 
ಮ#ಷkನ ಪkಯತk ಮ{k pೖ$#ಗkಹ — ಈ º Èೕ }, ನ¦�ದ#k º�¼ತks. 
pೖವ ಮ{k ³7ಷ ಪkಯತkಗಳ#k ರಥದ ಎರ� ಚಕkಗHX ಮ# Vೕ Zg?k�; ಒಂpೕ  
ಚಕkTಂದ ರಥ ಚZಸ5. 

ಮCSರತ òದkದ ನಂತರ, ಕೃಷk �ಂಡವರ#k ;ೕ ಷkರ ಬHX ಕeÙಯk; ಶರಗಳ 
CgXಯ �ೕ ] ಮಲRದkº ;ೕ ಷk7 ಭಗವಂತನ#k �ಢ$R �kKgದ7. ಭಗವಂತ 
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;ೕ ಷkರ#k «ೕ >Kಂದ Mಕk�Hg ಅವ}X ಅ¦ತ¦Éಲkದ ಮ{k ಪ}1ಣB Ïನವ#k 
ಅ#ಗk®gದ. ನಂತರ ಅವರ MಂTಡಲk�ವ �ಲ� ಪk�kಗHX ಉತkರಗಳ#k �ಡÍ 
�ೕ H�ಂಡ. ò�Âkರ, “>�Kಯ@ IÁk ಶ¤k~Z�ೕ , �ನವ ಪkಯತkÆೕ ?” 
ಎಂÙಂ5 ಪk�k �ೕ Hದ. ;ೕ ಷk7 ತಮk  >Dkರ$ದ ಉತkರದZk , ವgಷk7 ಬkಹkನ#k ಇದ�k 
ಸದೃಶ$ದ ಪk�kಯ#k �ೕ H?ಗ, ಬkಹk  �ಟk  ಉತkರವ#k ಉ]kೕ ^gದ7. 

ಅವ7 ®ೕ Xಂ5 >ವ}gದ7 — “pೖವ>� ¥ೕ ಜದಂ�; ವk¤kಯ ಪ}ಶkಮ ±ೕ ತkದಂ�. 

¥ೕ ಜ>ಲkದ ಮük ಅಥ$ ¥ತkದ ¥ೕ ಜ ಫಸಲ#k Kೕ ��Tಲk . ¥ೕ ಜ ಮ{k ಮük Èೕ }ದe 

�jಗJ �jòತks. pೖವ>� ಮ{k ಪkಯತkಗಳ ಸಂòಕk ಪkSವTಂದ ಜನ7 ಸkಗB�k 

ಏ7dke. 

“ಕಮBವ#k �Oದವ# ತನk oಯBಗಳ ಫಲವ#k ಅ#ಭ>¼dk�; ಸತkಮBTಂದ 

¼ಖ ಮ{k �ಟk  oಯBಗHಂದ 5ಃಖ �kಪk$Pತkp. �Oದ ಕಮB ಫಲವ#k �àk ೕ  

��ತkp. ಕಮB ��pೕ  ಫಲವ#k �ಡpೕ  Vೕ Rದk ಪªದZk , ಎuk ¤k�ಗ% 

ವkಥB; >�ಯ ಬರಹವ#k �ತk ಅವಲಂ¥g ಜನ7 #ೕ �}ಗ�Pdke. 

“ಎಲkವÀk ³7ಷ ಪkಯತkTಂದ ದ¤kg�ಳkಬz5; ಆದe ಏ�Àk �ಡp ÔHತ 

ವk¤kÉಂದ �ೕ ವಲ pೖವ>�ಯ ಲಕ ಏನÀk D�ಸuಗ5. ©ಕk �ಗBವ#k 

®O5 d# �Oದ ಪkಯತkಗHಂದ, ಸkಗB, âೕ ಗ ವ¼kಗJ ಮ{k ಆÈಗಳ ಈ¦ೕ }� 

— ಇ�ಗಳ#k ಮ#ಷk  Rbkg�Jkdk�. ತಮk  ಪkಯತkದ ಲಕ ಮ#ಷk  ಸkರTಂದ 

ಉನkತ Dkನ�ನಗಳ#k pೕ ವ�ಗJ ಪ¦5�ಂಡ7. �H ¥ೕ ¼�ದ}ಂದ ಸಣk?ದ 

�ಂ¤ Iೕ X �jòತkp�ೕ , CX�ೕ  5ಬBಲ$ದ ಅ#»ಲಕರ >�ಬರಹ� 

sೖಯ¤kಕ ಪ}ಶkಮÙಂTX »O?ಗ, ಅ5 ಫಲ��ವ Dಧk�ಯ#k IÊk¼ತkp. 

K�kÉಂದ ವ@B¼ವ ಒಬk  ಉ?ತk ವk¤k ತನk ಪkಯತkಗಳ ಲಕ, ಪk@»ಲ$ದ 

>�Kಯ@Éಂದ ಮe�ಚಲkಟk  ಮ{k ರÒತ$ದ ಸಂಪತk#k ಪ¦ಯಬz5.  

“���ದವ# ತನk ಒH@ನ ಅಲk  uಭವ#k 8ೕ ಘkದ]kೕ  ಕj5�Jkdk�; ಭk� 

ಮ{k 5��ಯZk MJR7ವ ಮ#ಷkನ ಸCಯ�k pೖವ>� fರ5. ಒಬk  �ನವ 

ತನk ಅ#»ಲಕರ >�ಬರಹದ oರಣ, ಅ�ರ ಧನ, gkೕ ಯ7 ಮ{k âೕ ಗ 

>ಷಯಗಳ#k ಪ¦Tದkº, ಅವ# �ಲಸಗಳZk ತನk#k ÎಡRg�ಳkp ¼ಮkKದke, 

ಅ�ಗಳ#k âೕ Rಸuರ. �ೖಲ ಇಂRದ �ೕ ] Tೕ ಪ ನಂ5Vೕ Pವಂ�, �ನವ 
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ಪ}ಶkಮ>ಲkTದke ಅ#»ಲಕರ pೖವ>� ತನk ಪkSವವ#k ಕj5�Jkತkp. 

5�BಗBದZk ನ¦ವ ಮ#ಷkನ#k ಅ#»ಲಕರ >�Kಯ@ ಉದk}ಸÍ Dಧk>ಲk; 

ಅದರZk ತನkpೕ  ಆದ �ವ ಶ¤kä ಇಲk . 

“8ಷk  ತನk P7ವ#k Iೕ X ಅ#ಸ}¼dk«ೕ , CX�ೕ  ಒಬk  ವk¤kಯ >�Éಂದ 
ಪkS>ತ$ದ ಅವನ oಯB�, ಅವನ ಸkಪkಯತkವ#k ®ಂfZ¼ತkp. ಮ#ಷk  ತನX 
d�ೕ  Fತk; ತನX d�ೕ  ಶ{k . ಸ5kಣ pೕ ವ�ಗಳ ಆಶkಯ; ಅದ}ಂದ ಎಲkವÀk 
D�ಸಬz5. ಸ5kಣದZk �]Kಂತವನ#k >� ತ¦ಯÍ Dಧk>ಲk .” 

54. >�ಬರಹವ#k  ತ�k ಸÍ @HXೕ Oನ 
ಪkಯತk  

ದnೕ ¦ �Oದ ವk¤kಯ#k ÄZೕ ಸ7 ®O5 �k�ಲಯದZk Cಜ7ಪOgದ7. 
�k��ೕ ಶ7 ಆತನ#k ತ�kತಸk�ಂ5 ಪ}ಗÅg ಐ5 ವಷB ಕ+ಣ 8± >�gದ7. 
ಬಂTೕ µ�ಯZk ಪk@Tನ ಅವKಂದ �ಲಸ �XಸuÉ{. ತನX ಒRkದk 7Ê7Ê�ದ 
ಊಟ�k Vೕ Zgದe, ÚೖZನ ಆCರ ಅವKX 7ÊXಟk?kR{k. #ೕ �} ಸkSವದ 
ಅವKX ಪk@Tನ ಗಂàಗಳ oಲ 5Oò�ದ#k ಸ®ಸuಗZಲk . ¼dk��5 
7Êgದವ�ದº ಈಗ ಅದಕkವoಶ>ರZಲk . Èeಮ� $ಸTಂದ ^ನk�R, 
1@B�R ಅಸಹk�ಂಡ ಅವ# ತ�kg�ಳkÍ KಶkÉgದ. 

�ೕ ಜ��ಂದ#k ಸಂÁC¤ದ ಠಕk , ತಕk oಲ�k oò@kದk. ಅವK�ಂ5 ಅವoಶ 

gokಗ, ಇಬk7 oವÍ�ರರ �ೕ ] @ೕ ವk$R ಹ]k ನ¦g ಪ�}�ದ. ಅವ# 

ÈeÉಂದ çರದ �ೕ e ಪಟkಣ�k ಓOVೕ R ಅZk sೕ ಷಬದZg $ಸ$RರÍ 

�kರಂ;gದ. ತನk Dkತಂತk kವ#k ಸ>ಯÍ �kರಂ;¼ತk]ೕ , ಅವನ#k z�¤�ಂ� 

ಆರªಕರ ತಂಡ ಅZkX ಬಂ{. ತ�kg�ಳkÍ ಪkಯ@kgದ; ಆದe g¤k¥ದk . Èe 

ತ�kgಬಂTದk oರಣ, ಉತkಮ ನಡವH�ÉಂT5k KಗTತ ಸಮಯ¤kಂತ Mಂì ¥�ಗ¦ 

Vಂ5ವ ಅವoಶವ#k ಅವ# ಕj5�ಂಡ5k �ತkವಲkp, IÁkವ} ÚೖÍ 

8±ಯÀk ಪ¦ದ. 
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�ಲವ7 ತಮk  ಪ}gk@Éಂದ ಅ@ �ೕ Oತ�R, ಅದ}ಂದ Mಕk�ಗÍ, ಆತkಹ�k  ಒಂ5 

Dಧನsಂ5 ಆøೕ Ê¼dke. ಆ?�k , ಆತkಹ�k  0ೕ ರ�ಪsಂ5 ~ಸkಗJ 

ಎಚk}¼ತks. ಅದ#k �O�Jkವ ಲಕ, 5ಃಖವ#k ತ�kಸuP�Tಲk; ಏ�ಂದe 

ಸತk ಬHಕ, IÁkವ} 5ಃಖವ#k ಅ#ಭ>ಸ�ೕ oPತkp. ಇTೕ ಗ ಫಲವ#k �ಡÍ 

�kರಂ;gದ ®ಂTನ ಜನkಗಳZk �Oದ ಕಮBಗಳ ಫಲsೕ  ಈRನ ಜನk . ಆತkಹ�k  

�O�ಂ� £ೕ ವನವ#k ���H¼ವ ಲಕ, ®ಂTನ 5ಷkತkಗಳ ಪ}¬ಮ-

ವ#k ತ�kಸÍ ��ದº ಪkಯ@kgpkೕ  ಆದe, �ೕ Zನ ಕLಯZk ಬಂTೕ µ�Éಂದ 

ತ�kg�Jkವ ಲಕ ತKkಂದ ಸ®ಸuಗದ £ೕ ವನವ#k ���HಸÍ ಪkಯ@kgದ 

ವk ¤kX ಅವ7 ಸ�ನ�Pdke. ಪk@»ಲ >�Kಯ@Éಂದ ಓOVೕ ಗÍ 

ಪkಯ@k¼�5, ಸk ತಂತk  ಇìkಯ#k ತ�kR ಬಳgದಂ�; �ತkವಲk , ಅ5 

>ಫಲ$P�ç Kಜ. 

55. ಪk@»ಲ  >�Kಯ@ಯ#k  
ಎ5}¼ವ ಬX 

ತನk £ೕ ವನದ]k tದಲ f}X ಒfkತ ಸkಲk ಹಣವ#k ಕದk . ಅವನ ಮನ¼k 

ಸಂಶಯ�ೕ Oತ$R{k. ಅವನ ಆತkDÒ ಅವನ#k ತ�àX �X5�ಂO{. “�# 

ಕಳk�ಂ5 ಬಯuಗಬzpೕ ?” ಎಂಬ Êಂ�ಯZkದk. ಪಕk� ಹಣ g¤kದ ಅ#ಭವ ಅವನ#k 

ಮÎk�k  ಕTಯÍ mk ೕ eೕ �g{. ಈ f}, ;ೕ @ tದZRಂತ ಕO��R{k ಮ{k 

ಅವನ ಆತkDÒ �ಣÔ�ç ಮಂದ$R{k. ಸಮಯ ಕjದಂ�, ಪಕk$R #}ತ 

ದnೕ ¦�ೕ ರ�R¥ಟk ; ಅವನ ಆತkDÒ ಅವKಗOk ���ದ#k KZkg{; ಅವKX 

��pೕ  ಭಯ ಅಥ$ ಆತಂಕ Îೕ ರZಲk . 

¤k�ಗJ ಎರ� }ೕ @ಯ ಫಲಗಳ#k Kೕ �ತks. tದಲ�ಯ5 ಪkತkª$ದ ಫಲ. 
ಉ?ಹರ¿X, ಒಬk  ವk¤k Vàk{ಂಬ ಉಂ'ಗ ಅವನ ಹg� Kೕ Pತkp. ಎರಡ�ಯ ಫಲ 
¼ಲಭ$R �ೕ ಚ}¼�Tಲk; ಅ5 ಮÎk�k  ಆ oಯBವ#k ��ವ ಪkವೃ@kಯ#k 
zbk¼ತkp. ಉ?ಹರ¿X, ತನRಷk$ದ g® @Kgನ 7Êಯ#k ಕಂಡವ# ಅದ#k 
ಇ«kಂ5 ಸಂದಭBದZk @ನkಬಯ¼dk�. 
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��pೕ  ¤k�ಯ#k �Oದº, ಅದ}ಂದ ಸಂDkರ �jòತkp. ಆದk}ಂದ ಉತkಮ 

£ೕ ವನವ#k ನ¦ಸÍ ಬಯ¼ವವ# ಒjkಯ ಸಂDkರಗಳ#k �ೖ�Og�Jk�5 

]ೕ ¼. �ಟk  CTಯZk ಪkವೃ@kಗಳ#k ಉ�kೕ £¼ವ ಸಂದಭBಗಳ#k ಒ�kವ ಲಕ, 

ಪk@»ಲ >� ಮ#ಷkನ#k ಹH ತ�k¼ತkp. ಪkಯತkಪ½k  ಬZಷk ಸತkಂDkರಗಳ#k 

�ೖ�Og�Jk�ದರ ?k�, 5ಷk  ಪkವೃ@kಯ#k Kಗk®ಸಬz5. CX ��ವZk 

ಯಶgk�?ಗ, ಅಧಮBದ CTX ತಳkÍ ಪk@»ಲ >�ಬರಹ�k Dಧk$P�Tಲk . 

�ೕ ಗ$gಷkದ ಉಪpೕ ಶÆಂ5 ®ೕ Rp — “ಉತkಮ ಸಂDkರಗಳ ಪk$ಹTಂದ Kೕ # 

�ಂ&ಯkಲkಟk e, ಪರಮಪದವ#k ಪ¦s. �ಟk  ಸಂDkರಗJ ಅ�ಯದ ಕ¦X 

mk ೕ eೕ �gದe, ಸkಪkಯತkTಂದ Kೕ ನ�ಗಳ#k ಜÉಸ�ೕ Ô. ಸಂDkರಗಳ ನT Ýಭ ಮ{k 

ಅÝಭ �ಗBಗಳZk ಹ}ò@k7ತkp. ³7ಷ ಪkಯತkTಂದ ಅದ#k Ýಭ �ಗB�k 

VಂTಸ�ೕ Ô.” 



 

ÊತkÝTkಯ C� 
sೖ�ಗk ದ ಕ¦X  
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56. �ನgಕ ಸk ಚk � ಅಗತk  

ಇಬk7 Èk ೕ ®ತ7 ಇದk7. ಅವರøkಬk  �FBಕ ಆಚರ¿ಗಳZk ತನk ಸಮಯವ#k 
>K�ೕ R¼@kದk. ಇ«kಬkKX Iಂಗಸರ ಚಪಲ>{k; sೕ �kಯರ ಬH Vೕ P@kದk. ತನk#k 
d�ೕ  ¼�}g�ಳkÍ ಪpೕ  ಪpೕ  ಪkಯ@kgದº, oಮ� ಅವನ#k ®�k½kತk]ೕ  
ಇ{k. ತನk ಬXk �Ê�ಪ½k�ಂಡ ಮ{k ತನk Èk ೕ ®ತನ >ಷಯದZk ಅ©��ಂಡ. 
sೕ �kಯ ಸಂಗಡ ಇ?kಗ¹, ತನk Xjಯನ ಪ>ತk oಯBಗಳ ಬXk �ೕ Ê¼@kದk ಮ{k 
d# ಸ�kಗBದZk ಇಲkದk�k ತನk#k ಶ�g�Jk@kದk. ಮÎkಂp¦, ಜಪ ಅಥ$ 
1Úಯ#k ��$ಗ, ಅವನ �FBಕ Èk ೕ ®ತ ತನk Fತkನ ಚ½ವb�ಗಳ ಬXk 
�ಲÔCÔ@kದk.  

ಅವ7 ಸತk �ೕ ], �FBಕ ವk¤k ನರಕ�k ಮತkವನ Èk ೕ ®ತ ಸkಗB�k Vೕ ದ7. ತನk 
XjಯKX ಅನಗತk$R �}Îೕ ಷಕ Ùರ¤7$ಗ, ತನX S} ಅ�kಯ$Rp 
ಎಂ5 �FBಕ ç}ದ. “oಮ ¼ಖಗHX ಮÅò@k?kಗ¹, Kನk Èk ೕ ®ತ Kನk 
pೕ ವರ ಆ�ಧ�ಯ ಬXk �ೕ Ê¼@kದk. ಅವನ ಒjkಯ ಆøೕ ಚ�ಗJ ಅವKX 
ಸkಗBವ#k ಗHg�bks. pೕ ವರ#k 1£¼$ಗ¹ Kೕ # �ಪ ಕೃತkಗಳ �ೕ ಚ�ಯZk 
ಇpk. Kನk Kೕ ಚ ಆøೕ ಚ�ಗJ Kನk#k ನರಕ�k ತHks,” ಎಂದವKX Iೕ ಳuÉ{.  
  
ಈ ಕLಯ Kೕ @ ಏ�ಂದe, �ೕ ವಲ �FBಕ ಆಚರ¿ಗಳZk ÎಡRg�Jk�5 Dಲ5; 
�ೕ uR �ಟk  ಆøೕ ಚ�ಗHX ಎ¦ �ಡT7�ç ಅವಶkಕ. ಒjkಯ ಆøೕ ಚ�ಗಳ#k 
VಂTದk �ತk�k , 5�iರಗJ CKoರವಲk ಎಂ5 ಈ ಕLÉಂದ ಗk®¼�5 
ತ�kPತkp. 

(M@ಕ oರಕಗJ ಮನgkನ �ೕ ] ಪ}¬ಮ ¥ೕ 7ತks. ಉ?ಹರ¿X, ಗಂ�Dkನ 
pೖ®ಕ$R �ತkವಲkp ಆ�k@kಕ$Rä ಮ#ಷkನ#k Ýದk�H¼ತkp. ಉükವ 
ಆCರ ಮನgkನ �ೕ ] ಗಮ�ಹB ಪkSವ ¥ೕ 7ತkp. ಈ ಅಂಶಗಳ#k MಂTನ 7 
Kೕ @ಕLಗಳZk ಪ}ಗÅಸuPತkp.) 
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57. ಗಂX ಮC ÝTko} 
ಒ�k  8ವ ಮ{k �ವB@ o8ಯ �ೕ ] ಆoಶ�ಗB$R Vೕ P@kದk7. ಗಂXಯZk 
Dkನ �ಡÍ ಹಲ$7 ಜನ7 ಪರಸkರ ಸk�B¼@k7�ದ#k �ವB@ ಗಮKgದJ. 
ಭಗವಂತನ#k , “ಎ ķ ೕ  ಜನ7 ಗಂXಯZk Dkನ ��@k?ke. DkನTಂದ d� 
�ಪMಕk�Pವeಂ5 ನಂQdke. ಗಂX ಅವರ �ಪಗಳ#k Îjò�5 Kಜsೕ ? 
ù?ದZk , ತಮk  5ಷkತkಗಳ ಫಲಗHಂದ Mಕk�ಗÍ ಜನ7 �ೕ ಕಂತ]ೕ  �ಪ �O 
ನಂತರ ಗಂXಯZk Dkನ ���Tಲksೕ ?” ಎಂ5 �ೕ HದJ. ಈಶkರ, “KನX >ವ}¼�kೕ �. 
ಆದe, tದÍ Kೕ # M5¤ಯ ºಪವ#k dJ. Kೕ ರZk MJP@k7ವ 
ಅಸCಯಕ�ದ Kನk ಗಂಡ�R �# oÅg�Jk�kೕ �. �# ಸCಯokR å�k  
CÔ�kೕ �,” ಎಂ5ತk}gದ. ನಂತರ ಅವHX ಇÀk �ಲ� ©ಚ�ಗಳ#k Kೕ Oದ. 

ನಂತರ, ಅವJ ಗಂXಯ ಬH Kಂ{, MJP@k7ವ ತನk ಪ@ಯ#k Îೕ }¼dk, 
“�º ನನk ಗಂಡನ#k o���Tಲksೕ ?” ಎಂ5 �ೕ ಳkeದJ. ತªಣ, IÊkನ 
ಸಂ5kಯZk ಮಂT Kೕ }ನತk �>gದ7. ®ಂp�ೕ  �ಟk  ©ಚ�ಯಂ�, ಅವJ 
ಅವ}X, “ಪ>ತkನಲkದವ# �º ನನk ಗಂಡನ#k Mಟk»ಡ5. ಆದk}ಂದ, ��ಗJ 
Mಂ5ವ}ಯ�ೕ oRಲk ,” ಎಂpಚk}� Kೕ OದJ. ಒಬkನ#k Vರ{ಪOg ಎಲkº 
®ಂp ಸ}ದ7. ಆ ವk¤k ಗಂXಯZk ÌM¤ ಅವಳ ಗಂಡನ#k VರXjದ. 

�ವB@ ಅವKX ಅ�ರ$R ಧನk$ದ Iೕ HದJ; ಆದº �ರHದ ÔôಹಲTಂದ 
ಆ{ರಪ�dk, “�ಪ>ಲkದವ# �ತk ನನk ಗಂಡನ#k Mಟkಬಲk�ಂ5 �# Iೕ Hpk. 
Kೕ ನವರ#k Mbk5k Iೕ X? Kೕ # �ಪ>ಲkದವ�ೕ #?” ಎಂ5 ಪk8kgದJ. ಆತ, “ù5, 
�# �ಪರ®ತ. ಗಂXX C} Kಮk  ಗಂಡನ#k ಉHgp. �# ಗಂXಯ ಸಂಪಕB�k 
ಬಂದ ಒಡ��ೕ , ನನk ಎಲk �ಪಗ% Îj5 Vೕ ದ�,” ಎಂದ. �ವB@ ಮ{k 8ವ 
ಆoಶ�k ಮರHದ7. ಅವಳ#k ಉpkೕ 8g 8ವ, “ಅಂತಹ ದೃಢ ನಂ¥� ಇದkವನ �ಪಗಳ#k 
ಗಂX ಖಂOತ$Rä Îj5CÔdkj,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. 

ಗಂX ಜನರ#k Ýದk�ೕ H¼dkj. ಅವಳ#k ಆಶkÉ¼ವವರ ನಂ¥� ದೃಢ$Rದke, 
ಅವ7 ಅವHಂದ IÁk ಪk�ೕ ಜನ ಪ¦òdke. ಅಂದ �ತk�k , ಉpkೕ ಶ1ವBಕ$R 
�ಪಗಳ#k ಎಸR ನಂತರ ಗಂXಯZk Fಂದe ಅವರ ಆ �ಪಗJ ಅH5 Vೕ Pತks 
ಎಂTದರ ಅಥBವಲk . 
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58. ಮನgkನ �ೕ ] ಆCರದ ಪkSವ 

�ೕ R�ಬk7 ಸಣk ಆಶkಮÆಂದರZk $g¼@kದk7. ಪk@Tನ ಅವ7 ;± �ೕ O 
ಉük@kದk7. ®ೕ X ಅವ7 ~ಂ@òತ �ಮkTಯ £ೕ ವನವ#k ನ¦¼@kದk7. pೕ ಶದ 
�ಜKX ಆ MKಯ ಬXk ಅ�ರ (ರವ. ಒಂ5 Tನ ತಪgkಯ#k ;±�R ತನk 
ಅರಮ�X ಆCkKgದ. ಸಂ�kg, “ಓ DವBMಮ! �# ;¡ಟ�Éಂದ gಕk 
ಆCರವ#k �ತk @#k@kpkೕ �. Kಮk  ಅರಮ�ಯZk �# ಏನ�kದº Èೕ >gದe ನನk 
ಮನgkನ �ೕ ] ಅ5 �ವ ಪ}¬ಮ ¥ೕ 7�Ùೕ  �@kಲk . ಆದk}ಂದ Kಮk  ಆCkನ�k 
ಓ�ಡT7�5 ನನX ಉತkಮsಂ5 S>¼�kೕ �,” ಎಂದ7. 

ಆ?�k  ಅರಸ ಮ�k ಮ�k ಒdkÉg >ನಂ@gದ oರಣ, ಆಗ]ಂದ7. ತಪgk  
;±�ದ�ೕ ] �ೖ Îjò@k?kಗ, ಅವರ ದೃÂk  ಆZkದk ಒಂ5 M@kನ ಸರದ �ೕ ] 
¥{k. �º ತಮk#k «ೕ �@kಲksಂ5 ಗಮKgದ ಅವ7, ಅದ#k ತಮk  
ಕಮಂಡÍ>«ಳX C¤�ಂಡ7. ನಂತರ ಸSಂಗಣ�k Vೕ R �ಜನ#k ಆ8ೕ ವBTg 
ತಮk  ಆಶkಮ�k ಮರHದ7. ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರsೕ , d� �Opkೕ �ಂಬ ಆøೕ ಚ� 
ಅವರZk zbk{. 

ಏತನkúk  �Å d# Dkನದಮ�ಯZk ಇbkದk ಸರ o¿�ದ ಬXk �ಜKX ç7 
Kೕ OದkJ. �ಜ ಅಂTನ >ದk�ನಗಳ#k >�kೕ Âg �nೕ  Èೕ ವಕnಬk7 ಅದ#k 
ಕTkರ�ೕ �ಂಬ @ೕ �Bನ�k ಬಂದ. ಅವರ fÉ ¥Og ಸತkವ#k Vರ�XಯÍ ಅವರ 
�ೕ ] õೕ ದ-ದಂ&ೕ �ಯಗಳ#k ಪk�ೕ Rgದ. d� Kರಪ��ಗjಂ5 ಅವ7 
ಮನ> ��ತk]ೕ  ಇದk7. ಆ ಸಂ�kg ಕTkರಬzpಂ5 ಅವರøkಬk  ©Êg?ಗ, 
�ಜKX gàk ೕ }{. 

ಅತk ತಮk  ಆಶkಮದZk ತಪgkX @ೕ ರ ಕg>gòಂéÉ{. “�Kಂ5 ಎಂಥ Kೕ ಚ �ಲಸ 
ಎಸRpkೕ �! �ರ ಸÍ$R �# ಸರವ#k ಕTkpkೕ �? �Kದ#k ಧ}g ;±X Vೕ ದe 
ಖಂOತ$Rä �º ನನX ;± Kೕ ��Tಲk . ಅದKkZk�ೕ  ¥ಟke, ��ದº 
ಕ?k7. �# uಭ>ಲkp ಕದkpkೕ �? �ನp ķ ೕ  ಸರಗಳ#k «ೕ Opkೕ �; ಆದe ಅ�ಗಳ 
>ಷಯದZk ಆÈX ಎಂT� {dkRಲk . ನನkZkಂ5 CÎರ� ತ]�@kp�ಂದ�ೕ ] 
ನನk ಮನ¼k ಕÍÂತ$Rp ಎಂ5 ಅ5 ©Ê¼ತkp. oರಣsೕ Kರಬz5?” ಎಂ5 
ಆøೕ Êgದ7. ಅಂ5 ಉಂಡ ಅನk ಮನ¼k ಮZನ$P�ದ�k oರಣ$Rರ�ೕ Ô 
ಎಂ5 ಎpಗಂಡ7. 
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ಯತk1ವBಕ$R $ಂ@�O, ಬHಕ �ಜನ ಬHX Vೕ ದ7. ಅರಮ�ಯZk 
ಗದkಲವ#k ಕಂಡ ಅವ7, ಅದ�k oರಣsೕ �ಂ5 �ೕ Hದ7. o¿�ದ ಸರವ#k ಕ5kದ�k 
�º ಒ�k�ಂOಲk ಎಂ5 �ಜ ಉತk}gದ. �ೕ R, “ಈ Mಗk7 Iೕ X d� 
ತÄk�k�ಂ'7? ಇ�ೕ , Cರವ#k �X5�Hk. ಕದk �#, ಅದ#k KಮZkX 
ತಂTpkೕ �,” ಎಂ5 ಪ~kdkಪಪಟk  ಸಂ�kg Iೕ Hದ7. 

Tಗkk��ಂಡ �ಜ, “d� ಮC DÌಗJ. Cರವ#k d� �X5�ಂ&ಯk5 

©ಕksೕ ? �ೕ uR, Kೕ ವದ#k ಮರH ತರÍ oರಣsೕ #? ನನX ಕok¥¤k�Rp. 

ದಯ>½k  ¥Êk Iೕ H,” ಎಂ5 ಸಂ�kgಯ#k �ೕ Hದ. �ೕ R ಉತk}¼dk, “tದZX 

Kಮk  ಅರಮ�ಯZk ;± gk ೕ ಕ}ಸ�ೕ �ಂಬ ತಮk  ಆCkನವ#k K�ಕ}gp. ಆದe, �# 

ಕ¦X ತಮk  >ನಂ@X ಓ�àk . ಇದರ ಪ}¬ಮ$R, ಅp ķ ೕ  ಜನ7 >� oರಣ 

m½k  @ಂT?ke; �À �ಟk  Iಸರ#k ಗHgpkೕ �. ಓ �ಜe! ತಮk  ಕಣಜದZk {ಂf 

ಅ¤kಯ#k ಸಂಗk®gTkೕ }. dವದ#k ಸ}�ದ }ೕ @ಯZk ಸಂಗk®g7>nೕ  ಇಲkÆೕ  

ಎಂ5 ನನX @Hಯ5,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7.” “ಇók  �8 ಅ¤k ಸಂಗk®ಸÍ ಅ�kಯದ 

>�ನಗಳ#k ಬಳಸuRp ಎಂ5 Iೕ ಳÍ ನನX >ãದ>p,” ಎಂ5 Ùe ಸತk$R 

ಉತk}gದ. “�# ಆ ಅನkವ#k ಒಂpೕ  ಒಂ5 Tನ @ಂp; ಅ5sೕ  ನನk ಮನಸk#k �OಸÍ 

DoR{k,” ಎಂ5 �ೕ R K½kg7 ¥�dk, “®ೕ R7$ಗ, ಅದ#k ಪk@Tನ @#kವ 

K�kಲkರ �ೕ ] ಅದರ ಪ}¬ಮsೕ Kರಬzpಂ5 �ೕ ÊಸÍ �# Iದ} 

ನ�P�kೕ �. ಆದk}ಂದ ದಯ>½k  ಇ#k Mಂp ನನk#k ;±X ಆCkKಸ�ೕ O. 

MಂÊನಂ� ;± �ೕ O ಆCರವ#k ಪ¦ò�kೕ �,” ಎಂ5 @Hgದ7. “;± �ೕ O ಪ¦ದ 

ಆCರí ಅÝದk$RರÍ Dಧk >ಲksೕ ?” ಎಂ5 �ಜ ಪk8kgದ. “ಆCರ 

ಅÝದk$Rರಬz5; ಆದe ಅದ#k ನನk ;¡��kX CÔವವeX �ತk . ~ಸkಗಳ 

@ೕ ³B CRp,” ಎಂ5 MK ಸkಷkಪOgದ7. 

ಆCರ ಮನgkನ �ೕ ] ಪkSವ ¥ೕ 7ತkp ಎಂQದ#k ಈ ಕL ಎ@k Îೕ }¼ತkp. 

ಆCರವ#k D@k kಕ , �ಜgಕ ಮ{k dಮgಕ ಎಂ5 >ಂಗOಸuRp. D@k kಕ ಆCರ 

Ýದk$R5k ಶ¤k ಮ{k ಉತkಮ ಆnೕ ಗkವ#k Kೕ �ತkp; tಸ7 D@k kಕ ಆCರ�k 

ಒಂ5 ಉ?ಹರ¿. �ಜgಕ ಆCರ ಆÈ ಮ{k gಟk#k �ರH¼ತkp; µರದ ಪ?ಥB 

ಇದ�k ಉ?ಹರ¿. dಮgಕ ಆCರ ಆಲಸk , ôಕO�, ಇdkTಗHX oರಣ. ಹjgದ 

ಮ{k ಎಂಜuದ ಪ?ಥBಗJ dಮgಕ ಆCರ�k ಉ?ಹರ¿ಗJ. ಅ�Xಯವರ 

ಮನgk@ ಮ{k »ದZನ ಎjಯಂಥ ಅಪ>ತk�H¼ವ ಅಂಶಗHಂದ ಒಳ�ಂO7�5 
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ಆCರದ Ýದk�ಯ �ೕ ] ಪ}¬ಮ ¥ೕ 7ತks. ಸ}�R ತ�}ಸಲkಟk , D@k kಕ 

ಆCರವ#k �ತk Èೕ >¼ವZk oಳ£ ವ®ಸ�ೕ Ô. 

59. �kಣo�O�ಳkÍ Vರ{ಪOg 

ಅÝದk ಆCರವ#k  ತk £ಸ�ೕ Ô 

Ô7lFಯ �jಗJ ಒ�k  ಅ@ವೃÂkÉಂದ C�ದ�. ಆಗ ಬರ�ಲ 8R]Tk{. 
ಬಹಳ ಒತkಡ�k g¤k¥Tkದk sೕ ದ>?kಂಸ�ದ ಉಷgk iokಯಣ ಎಂಬ Iಸ}ನವ7 
ಆಶkಯವ#k z�Ôdk ಹHk�ಂದರ ಮ�ಯZk $ಸ$Rದk7. ಆCರokR 
ಅ]?�@kದk ಅವ}X, ಆ ಹHkಯZk $ಸ$Rದk ಒಬk  �ವbಗ g¤kದ. �ವbಗ 
ಹದXಟk  ಕ³ k oJಗಳ#k @#k@kದk . ಹg>Kಂದ �ೕ Oತ�ದ ಚokಯಣ ಸkಲk 
oJಗಳ#k @#kವ ಸÍ$R ಅವKಂದ �ೕ Oದ7. ಅದ�k ಉತk}¼dk, “�# 
@#k@k7ವ ಈ ��kಯZk7�ದ#k ¥½k  �ೕ �ವ oJಗ% ನನk ಬH ಇಲk . ��ೕ # 
�ಡ�ೕ �ಂ5 Kೕ sೕ  Iೕ H,” ಎಂದ ��ತ. 

iokಯಣ, “ಅ�ಗಳ#k ನನX ��,” ಎಂ5 ಉತk}gದ7. ಅವKಂದ ಅ�ಗಳ#k 
ಪ¦5, �ವbಗನ ಅವ�ೕ ಷಗಳ#k @ಂದ7. ಅವ# ನಂತರ iokಯಣ}X Kೕ ರ#k 
�ಟk . ಆದe, iokಯಣ ಅದ#k gk ೕ ಕ}ಸÍ K�ಕ}g, “�Kದ#k ಒಂ5 sೕ j 
ÔOದe, ತ�kPತkp; ಏ�ಂದe ಅ5 ಇ«kಬk7 ÔO5 Fಕk Kೕ 7,” ಎಂದ7. 
“Kೕ �ಂಡ oJಗJ ನನk ಅವ�ೕ ಷಗ�RರZಲksೕ ?” ಎಂ5 ಪk8kgkದ ��ತ. ಅದ�k , 
“�ನ�ಗಳ#k @ನkTದke, ಆCರ>ಲkದ oರಣ, ಅH5Vೕ P@kpk. ಈಗuದnೕ , Ýದk 
Kೕ ರ#k �ೕ e¦ ಪ¦ಯಬ]k ,” ಎಂ5 iokಯಣ ಸkಷkಪOgದ7.  

iokಯಣ ತಮX gಕk oJಗಳ ಒಂ5 Sಗವ#k ತಮk  Iಂಡ@X �ಟk7. ಆ� 

ಆ�ಗ]ೕ  ;± �ೕ O gಕk ಸkಲk ಉತkಮ ಆCರವ#k Èೕ >gದkJ. ಆದe ತನk ಪ@X ಅ(ರವ 

Îೕ }ಸÍ ಇಷkಪಡp, ಅವ7 �ಟkದk#k �X5�ಂಡJ. ನಂತರ oJಗಳ#k 

Õೕ �ನ$R ಇಟkJ. ಮ7Tನ �HXk, iokಯಣ ಅವHX, “ನನX ಸkಲk ಆCರ gಕke, 
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ಅದ#k @ಂ5 ಸkಲk ಶ¤kಯ#k ಪ¦ò�kೕ �. ಆ ಬHಕ, �ಜ7 �ಡZ7ವ �ಗ�k 

Vೕ ಗÍ ನನX Dಧk$Pತkp. ನನk#k �k ೕ ಗk�ಂ5 P7@g, ಅರಸ7 ಋ@kಜನ�kR 

�ೕ ಮಕ ��dke ಮ{k ನನX ಸಂSವ�ಯ#k Kೕ �dke,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. ಆ� 

d# ತXTbkದk oJಗಳ#k ತಂ5, “ಇ�ೕ , Kೕ � K�k ನನX �ಟk  oJಗJ,” 

ಎಂದJ. iokಯಣ ಅ�ಗಳ#k @ಂ5 �ಗ�k Vೕ ದ7. ಅZk ಕಮBಗಳ ಮ{k ಅದ�k 

ಸಂಬಂಧಪಟk  �kನದ ಬXk ಅವ}Rದk Ïನ�k ಬಹಳ �ÁkX ÙeÉ{. ಅವ}X 

ಬz�ನ Kೕ ಡuÉ{. 

D�ನk$R ಒಬk  ವk¤k Ýದk D@k kಕ ಆCರವ#k �ತk Èೕ >ಸ�ೕ Ô. $ಂÙೕ ಗk  

ಉಪKಷ@kನ ಈ ಕLÉಂದ ಏನ#k ಊ®ಸಬzpಂದe, ಒಬk  �k ೕ ಷk ವk¤kX ಹg>Kಂದ 

Dò�ದ#k ತ¦òವ ಸÍ$R ಉÊkಷk$ದಂಥ KÂದk ಆCರವ#k Èೕ >ಸÍ 

ಅ#ಮ@ ಇp; ಆದe CX Èೕ >¼�5 ಕ'kಯವಲk . ಆಪdkಲದZk ಅವ# CX 

ವ@Bgದe ��pೕ  �ಪ ಅಂ½�Tಲk . ಆದe ©ಕk £ೕ ವ«ೕ �ಯ ಲಭk>?k�k , 

KÂದk$ದದk#k Èೕ >gದe, ಅವನ ವತB� ಖಂಡ�X P}�ಗತkp; ಆದ oರಣ, 

iokಯಣ ಅಪ>ತk$ದ Kೕ ರ#k ÔOಯÍ K�ಕ}gದ7. 

 

60. ಗೃಹಸk# ನ¦5�ಳk�ೕ oದ }ೕ @ 

£uk�o}�ಬk7 ತಳಮಳ�ಂOದk7. ಆಕgkಕ$R ಅವರ#k õೕ b�ಗÍ ಅವರ 

ಕìೕ }X ಬಂದ ಅವರ Èk ೕ ®ತ«ಬk , ಅವರ ಕಳವಳವ#k ಗಮKg, “ಏ# Kಮk  ಸಮÈk?” 

ಎಂ5 �ೕ Hದ. ಅ�o} ಉತk}¼dk, “ನನk Iಂಡ@-ಮಕkJ ಎಲkº ಜkರTಂದ 

ಬಳÍ@k?ke. ನನk ಮಗKX tದÍ ಆnೕ ಗk  ತ�k{; ಅವನ #ಂÔ ಇತರ}X 

ಹರO{,” ಎಂದ7. 

Èk ೕ ®ತ - Kೕ � sೖದkರ#k ಕeಯZಲksೕ ?  

ಅ�o} - ಖಂOತ, ಕep. ಔಷ�ಗಳ#k ಬe5 �½k  �ಲsೕ  TನಗಳZk ìೕ ತ}g�Jk-
dkeಂ5 Iೕ Hದ7. 
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Èk ೕ ®ತ - ಒಂpಕeಯ oÍSಗದZk7ವ ಮ�ಯZk $g¼ವ �ೕ ವಲ �Ík ಜನರ 
ಅ�nೕ ಗkದ ಬXk Kೕ � ಇ ķ ಂ5 ಅವÈk ಪ�@kTkೕ }. ®ೕ �ದe D>�7ಗಟk] 
ಎಕe ಪkpೕ ಶದZk ಲ¡ಂತರ ಜನ}7ವ Kಮk  $k�kಯZkನ ಸಮÈkಗಳ#k Kೕ � Iೕ X 
ಎ5}¼@kೕ �? Kಮk  ಪkpೕ ಶದZk DಂokFಕ nೕ ಗ ಹ¥kದe Kಮk  gk@ ಏ�Tೕ {? 

ಅ�o} - �# ಆnೕ ಗk  ಇu5X �®@ ���kೕ �. ತK5 ನ¦g nೕ ಗವ#k 
oಲ�, mkೕ " ಅಥ$ ಇ�k�Ùೕ  ಎಂ5 P7@ಸuPತkp. ಸkಚk� Èೕ }ದಂ� Ê¤�k 
ಮ{k ತ¦ಗ½k ವ ಕkಮಗಳ#k òದksೖಖ}ಯZk �ೖ�ಳkuP�5. ಅಂತಹ 
ಪ}gk@ಯ#k �# ~ಂತÊತk�R ಸಮಥB�R KSÉ¼�kೕ �. 

Èk ೕ ®ತ - ಅಂಥ ;ೕ ಕರ $kಪಕ ಸಮÈkಯ#k >ಚZತ�ಗp Kೕ � KSÉಸ-
ಬz?ದe, ಒಂpೕ  ಮ�ಯ �ಲk}X gೕ Fತ$ದ ಸಣk ಸಮÈkಯ ಬXk Kೕ � �� 
ತಳಮಳ�ಂO7>}? 

ಅ�o} - ಈಗ nೕ ಗ�k {dkR7ವವ7 VರRನವರಲk , ನನkವeೕ . 

ಬಲ$ದ ಅ;�ನ ಮ{k, “ಈ ವk¤k ಅಥ$ ವ¼k ನನk5,” ಎಂಬ Sವ� ಅpók  

CKoರಕ ಪkSವವ#k ¥ೕ 7ತkpಂದe, ಕಷk ಪ½k  ಸಮಥB�R ತನk ಅ�ಕೃತ 

ಕತBವkಗಳ#k �ವ �ಮkTಯÀk ಕj5�ಳkp KವB®gದ ಅ�o}, ಇTೕ ಗ ತನk 

Iಂಡ@-ಮಕkಳ >ಷಯ ಬಂ?ಗ ಅಸಮಥB�R¥ಟk . 

�@kಕ«ಬk  ತನk ಊ}X ®ಂT7Pವ ?}ಯZk ಧಮB~]ಯZk ತಂRದ. ಅZkಯ 

ಧಮBçಟTಂದ ಹgವ#k Kೕ Rg�ಂಡ. ನಂತರ ಸdkಯBವ#k �O ³ಣkವ#k 

ಸಂ�TಸÍ ಅmೕ Ògದ ಅವ#, ಬಂದ �@kಕ}X ಊಟ ಬO¼�ದರZk �ೖÕೕ Ogದ. 

ಸkಳವ#k ಸkಚk�HಸÍ d# ಸCಯವÀk �Oದ. �@k ಮಲPವ Mನk , 

ಇತರnಂTX �{ಕ� ನ¦g, ತಮk  ತಮk  ಸಮÈkಗಳ#k ಹಂÊ�ಂಡವ}X ತನk 

ಸC#l@ಯ#k ವkಕkಪOg, ಅವ}X ಪk�ೕ ಜನo} ಸಲIಗಳÀk ಸಹ Kೕ Oದ. 

ಧಮB~] ತನk ಮ� ಮ{k ಅZkನ ಜನ7 ತನk Ô½ಂಬದವ7 ಎಂಬಂ� ವ@B¼@kದk. 

ಆ?�k , ಅವನ ಮನ¼k ಸಂ1ಣB$R ~ಂತ$R{k. ಮ7Tನ �HXk ��pೕ  

ಅJÔ ಅಥ$ >ãದ>ಲkp Vರ½Vೕ ದ. ಮ� ತÍ�ದ ಅವನ#k ಒfkತ, “ಕjದ 

�@k ಎZk ಉH5�ಂOpk?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. “ಧಮBಛತkದZk ,” ಎಂ5ತk}gದ. “ಅZk 

ಏ�ಲk ನ¦É{?” ಎಂ5 ಮ�k ಆತ �ೕ Hದ. ಅದ�k , “Iೕ Jವಂê5k ಏÀ ಇಲk . ಉಂ¦, 

ಮಲRp, Vರà. ಅ�k ,” ಎಂದ.  
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ಗೃಹಸkKX ಅ�ೕ ಕ ಕತBವk -ಜ$fk}ಗH7ತks; ಅವ# ತನk Ô½ಂಬ�k ಹ@kದ ಹ{kಹಲ� 
ಸಮÈk ಗಳ#k ಎ5}ಸ�ೕ oPತkp. ~ಸkಗJ ಮ{k ಭಗವdkದ7 ಕೃm�O 
åೕ �¼�5 ಏ�ಂದe, ��ದ»k ಅಂಟp ಮ#ಷk  ತನk @½ಂ¥ಕ £ೕ ವನವ#k 
ನ¦ಸ�ೕ �#k�pೕ . ತನk ಅ�ಕೃತ ಕತBವkಗಳ#k KವB®¼$ಗ £uk�o}ಯಂ� ಮ{k 
ಧಮB~]ಯZk ತಂR?kಗ ವ@Bgದ �@kಕನಂ� ನ¦5�ಳk�ೕ Ô. CX ವ@Bgpkೕ  
ಆದe, ಅವ# ತನk ಕತBವkಗಳ#k KವB®g Ô½ಂಬದ ಸಮÈkಗಳ#k ಯಶgk�R ಮ{k 
ಸಮಪBಕ$R, ಆ?�k  ��pೕ  �ನgಕ ಉpk ೕ ಕ>ಲkp, KSÉ¼dk�. 

61. ನಡವH� ಮ{k �ನgಕ ಪk@¤k�ಗಳZk 

Dಮರಸk   
ಒಬk  ವk¤k ಹಲ$7 ಜನರ#k ಊಟ�k ಆCkKgದ. ಅವನ ಅ@Ûಗಳøkಬk  ಗbkMékದ 
òವಕ ಭಜB}�R ಊಟ��ವವKದk. ಮÎkಬk  ಸkಲk �ತk @#kವ ³éÅ ಇದk. 
ಅ@Û�ಬkKX g®ಪ?ಥB 7Êgದke, ಮÎkಬkKX g® ಇಷk>ರZಲk . “ನನk ಅ@Ûಗಳ 
ನ�s dರತಮk  �ಡfರ5. ಆದk}ಂದ �# ಪk@�ಬk}� ಒಂpೕ  ಪk�ಣದZk 
@K¼ಗಳ#k ಬOಸ�ೕ Ô,” ಎಂ5 ಆ@Lೕ ಯ ಅಂ5�ಂಡ. ಇದರ ಪ}¬ಮ$R, 
ಊಟದ ಕ¦X, ಗಡdkR @#kವವKX, “�ಕಪk ನನk#k ಕe5 ಅeVàk  ಬOg ಹg5 
Vೕ Pವಂ� �Oದ7?” ಎಂದKg{. ತನk ಎ]ಯZk ಬOgದk�kಲk ìಲkp @ಂ5 
ಏಳ�ೕ �ಂ5 ತನk Iತkವ}ಂದ ಕZಸಲkಟk  ಮP>X, Vàk  ಉQk}g @ೕ ವk Vàk  
«ೕ � ಉಂéÉ{. g®@ಂOಗಳ#k ಇಷkಪಡದ ವk¤k, “�ೕ ಡsಂ5 ಎók  ತ¦ದº, 
ಬಲವಂತ$R g®@ಂOಗಳ#k ನನX ಒಂದಲk , 7 f}, ಬOgpkೕ �?” ಎಂ5 
�ಣRದ. ಬಂದವ}�k}� ಸಂÎೕ ಷ$ಗZಲk . ಇದ�k >ಲªಣ$R, ಮÎkಬk  
ಆ@Lೕ ಯ ತನk ಅ@ÛಗHX ಅವರವರ ಅವಶkಕ� C� 7ÊಗHX ಅ#Pಣ$R 
ಬOgದ. ಅವನ ಕkಮ ತನk ಪk@�ಬk  ಅ@Ûಯ ಹg� 7Êಗಳ#k ತೃ�kಪOg{. 
ಬಂದವeಲkº ಸಂÎೕ ಷTಂದ Vರಟ7. 

ಜನ7 ಮನರಂಜ��R ರಂಗಮಂTರ�k Vೕ Pdke; ಆದe ಅವeಲk}� ಒಂpೕ  }ೕ @ಯ 
ಅ;7Ê ಇ7�Tಲk . ಕಣBನ �ತk�}ಯ ಅ;ನಯವ#k «ೕ O ಒಬk  ಸಂÎೕ ಷ 
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ಪ�dk�; ;ೕ ಷk ರ �ತkದವನ ಅ;ನಯ ಮÎkಬkKX >Â ತಂ5��ತkp. 
tದZನವKX >ೕ ರ-ರಸದZk 7Ê; ಎರಡ�ಯವ# ~ಂತ-ರಸ ರgಕ. ®ೕ Rದkº, ;ನk 
7Êಗಳ#k VಂT7ವ ಎಲk mk ೕ ªಕ}� ಮನರಂಜ�Éಂದ ಬ7ವ ಸಂÎೕ ಷದZk 
ಸ�ನ� ಇ7ತkp. 

ಸk ಧಮBವ#k ¥ಡp ಅ#ಸ}¼ ಮ{k ಅಧಮBವ#k ¥� ಎಂ5 ~ಸkಗJ 
ಆpೕ 8¼ತks. ಉ?ಹರ¿X, ಕೃಷk ಅÿBನKX, “ಸkಧಮBದZk K�kòಳkವ# �k ೕ ಯಸk#k 
ಪ¦òdk�,” ಎಂ5 ಉಪpೕ 8gದ. �ೕ e �ೕ e ಜನ}X ಸಂಬಂಧಪಟk ಂ� ಮ{k >;ನk 
ಸಂದಭBಗಳZk d# �ಡfರದk#k ¥½k  ತನk ಕತBವkವ#k KವB®¼ವ ವk¤kಯ 
ನಡವH�ಯZk , Kಜ»k ಒಂ5 ಸ�ನ� ಇ7ತkp. ತನk ನಡವH�ಯZk ಅಂತಹ 
ಸ�ನ�ಯ#k VಂT7ವ ವk¤k, ;ನk ;ನk 7Êಗಳ#kಳk mk ೕ ªಕರ#k ಏಕºಪ$R 
ರಂ£¼ವ ನೃತk -�ಟಕ�k , C� ತನk ಎಲk ಅ@Ûಗಳ ಹg� ಮ{k 7Êಯ#k 
ಸ�ನ$R ತೃ�kಪO¼ವ ಆ@Lೕ ಯKX ಒ�kPdk�.  

D�ನk$R, ಮ#ಷkನ ಮನ¼k ಇãkKಷkಗHಂದ {ಂ¥7ತkp. �ಗpk ೕ ಷಗHಂ?R 
ಜನ7 ?}ತ�k ಅಧಮBದತk Vೕ Pdke. 5�ೕ Bಧನನ �ೕ Zನ ಅ;�ನದ 
ಅಂಧ�Éಂದ ಧೃತ�ಷkk  ತನX ®ತಕರ$ದ >5ರನ ಸಲIಗಳ#k �ZಸZಲk . ಇಬkº 
�ೕ ವಲ z�ಗ�R?kಗ]ೕ , ;ೕ ಮನ �ೕ Zನ pk ೕ ಷsೕ , ಅವನ#k �ಲkÍ 
5�ೕ Bಧನ#k ಪkFೕ Tg{k. ®ೕ �R, ವತB�ಯZk Kಜ$ದ ಸ�ನ�X 
�ಗpk ೕ ಷಗJ ಅOk�Pತks. 

ಇãkKಷkಗಳ#k Îeದವನ Dಮk , ಪkಪಂಚದ ಆPVೕ PಗHX ಅವನ �ನgಕ 
ಪk@¤k�ಗಳ#k Kº�¼ತkp; ತನX ಅ#»ಲ$R ನ¦ವನ >ಷಯದZk ಒಲ$ಗZ, 
ಪk@»ಲ$R ವ@B¼ವವನ ಬXk pk ೕ ಷ$ಗZ ಅವನZk ಇರ5. �ಗpk ೕ ಷಗHಂದ 
Mಕk�?ಗ, ತಪkp ಧಮB�ಗBದZk ನ¦5�Jkdk�; ನಡವH�ಯZk ಸ�ನ� 
ಇ7�5 ಅವನZk . �ನgಕ ಸ�ನ�ಯ#k �ೖ�O¼ವZk ವತB�ಯZkನ 
ಏಕºಪ� ಪkMಖ �bkuRp. ಈ ಪkoರ$R �ನgಕ ಪk@¤k�ಗಳZk ಸ�ನ� 
ಮ{k ನಡವH�ಯZk Dಮk  — ಇ�ಗಳ ನ�s ನಂbp.  
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62. ಕಮB�ೕ ಗ  

ವ7 ಸVೕ ದರ7 d� oT}gದk R}�ಮÆಂದ�k ರÚಯZk �ರHದ7. 
ಅಲkವ7 ಒಂ5 �@k �ಢKpkಯZk?kಗ, ಪkಬಲ$ದ lಕಂಪ ಆ ಪkpೕ ಶವ#k 
ಅಪkHg{. ಅವ7 ಮಲRದk �ಠOಯ $ವÅ M}5 ¥{k; $ವÅಯ Î]ಯ 
ಒಂ5 Sಗ ಆ �ಠOಯ ಮರದ �ೕ Aೕ ಪಕರಣದ �ೕ ] ¥Tkದk}ಂದ, ಅವ7ಗJ 
ಮರಣTಂದ ��ದ7. $ವÅ M}5 ಹಂತ-ಹಂತ$R Ôgò@k7ವ ಶಬkವ#k 
�ೕ H, �ಲsೕ  ªಣಗಳZk ಅ5 ಅವರ �ೕ ] ¥ೕ J�pಂ5 @H5�ಂಡ7. ಅZkಂದ 
ಅವರ#k �7�ಡÍ VರRKಂದ {{B ಸCಯ� ಬ7ವವeX, ಅವ7 ಅZk 
£ೕ ವಂತ$R ಉHòವ ಪk�k�ೕ  ಇರZಲk .  

ಆ �ಠOX ಇದk ಎರ� fRÍಗಳತk �>gದ7. >5k÷ ~'B ಸ»kBbKಂದ �ಂ¤ 
V@k�ಂOದk}ಂದ ಒಂ5 fRಲ ಬH �ಂ¤ಯ Ök] ಹರ�@k{k. ಮÎkಂ5 ?kರ�k 
Vೕ Pವ ?}ಯZk , M}5 ¥ದk ¤ಟ¤ಯ �£ನ <7ಗJ ಹರOದk�. 
ಸVೕ ದರರøkಬk  �ಂ¤Éದk fRZನತk ಓOದ. ಅZkಂದ ತ�kg�ಂ� Vರಬಂದ 
ಅವKX @ೕ ವk ¼½k�ಯಗ�R, �ಲ� $ರಗಳ ಆಸk�kಯ Ê¤�k ಅವಶk$É{. 
ಅವರZk ಎರಡ�ಯವ#, Ök]ಯ#k ?bVೕ P�ದ}ಂ?ದ ಅ�zತವ#k 
ಮನಗಂ�, ಆದók  sೕ ಗ$R ಇ«kಂ5 ?kರದತk Vರಟ. �ÿ<7ಗJ ಅವನ 
oÍಗಳZk �ಲs¦ Vಕk�. ಎರ� Tನಗಳ Ê¤�kಯ#k ಆಸk�kಯZk ಪ¦ಯ-
�ೕ oÉ{.  

ರ�ಯವ# ®ೕ X ಆøೕ Êgದ — “ಇZk�ೕ  ಉHò�5 zÁkತನವ�k . 
>ಪ}ೕ ತ$ದ ¼½k�ಯTಂದ ತಪkÍ ಅDಧk$ದk}ಂದ, �ಂ¤¥ದk �ಗB$R 
Vೕ P�5 ಖBತನ. ಆದ oರಣ, �# ಮÎkಂ5 fRZನ ಲಕ 
��ಗ�ೕ Ô. ಆದe, ನನk oÍಗಳ#k �ÿ Áಚkದಂ� ಉ�ಯವ#k tದÍ 
�ಡ�ೕ Ô.” ತನk VT�ಯ#k ಹ}5, ಎರ� �ದಗH� ¼@k ಕbkದ. �ೕ ಗ� ಆ 
ಉ�ಯವ#k �ೖ�ಂOದk}ಂದ �ಲsೕ  ªಣಗಳZk gದk�ದ. d# ಆ}gದ fRಲತk 
�>g Vರಬಂ5 �ಯ>ಲkp ��ದ.  

ಆ ವ7 ಸVೕ ದರ}X d� ಮಲRದk �ಠOಯZk Iೕ X ¼ಮk � 
ಉHಯuP@kರZಲkÆೕ , CX�ೕ  ಮ#ಷk KX �Æಂ5 oಯBವÀk 
�ಡTರÍ Dಧk>ಲk . ಪk@�ಂ5 ¤k�� ಅದರ ಫಲ>pkೕ  ಇ7ತkp. ಅಧಮBವ#k 
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ಎಸRದe, Mಂp ಇukಗZ ಅಥ$ ನರಕದukಗZ, ಬಹಳ 5ಃಖವ#k ಅ#ಭ>g�ೕ  
@ೕ ರ�ೕ Ô. �ಂ¤ಯ Ök]Éಂದ ಆವ}gದk fRZನತk �>gದ ಸVೕ ದರನ 
ನಡವH�ಯಂ� ಆPತkp ಅವನ5k. ಸdkಯBಗಳ#k �Oದವ# ಸkಗBದZk �ಲ oಲ 
¼ಖವ#k ಅ#ಭ>¼dk�, ಅಥ$ ಉತkಷk $ದ ಜನk ವ#k løೕ ಕದZk 
ಪ¦òdk�. ³ನಜBನk� ಅವKX ತ�kದkಲk . ಆದk}ಂದ ³ಣkವ#k ಸಂ�TgದವKX ಈ 
z½k -D>ನ ಸಂDರದ ಬಂಧನ ಇpkೕ  ಇ7ತkp. ಅವನ5k ಎರಡ�ಯ ಸVೕ ದರನ 
ಚ�BX ಸ�ನ. ಅಧಮB �ಗBದಂ�, ಉ}ò@kದk fRZನ ಕ¦ಯ CTò 
¼ಲಭ$R{k; ಮÎkಂ5 ?kರದ CTò ಧಮB�ಗBದಂ� ಕ+ಣ$R{k; ಅದರZk 
C5 Vೕ ಗÍ ಮನಸk#k ಮ{k ಇಂTkಯಗಳ#k ನಮk  ವಶದZk ಇ½k�ಂOರ�ೕ Ô.  

ಕಮBವ#k �Oä, ಅದ}ಂದ ಕಟkಲkಡT7ವಂ� ��ವ >�ನವ#k ಭಗವಂತ 
ಉಪpೕ 8g?k�. ಕಮBವ#k Iೕ X �ಡ�ೕ �ಂದe, ಎಲk ಕಮBಗಳ#k ಮ{k ಅ�ಗಳ 
ಫZdಂಶಗಳ#k ಭಗವಂತKX ಸಮ�Bg ಫumೕ ±Éಲkp KವB®ಸ�ೕ Ô. ಈ 
}ೕ @�R ಕಮBವ#k �Oä ಅ�ಗHಂದ ಬಂ�ತ�ಗT7�pೕ  ಕಮB�ೕ ಗ. 
ಎರಡ�ಯ ಸVೕ ದರ Vೕ ದ �ಗBದZk�ೕ  Vೕ ದº, �ವ �ಯವÀk 
�O�ಳkದಂ� ��ದ ರ�ಯ ಸVೕ ದರನಂ� ಕಮB�ೕ R ತನk �ಲಸಗಳ#k 
KವB®¼dk�. ವರZk ಅ@ ಚ{ರ�ದ ಸVೕ ದರ ಬàkಗHಂದ ತನk oÍಗಳ#k 
ರÒg�ಂಡ; ಕಮB�ೕ R ತನk ಕಮBಗಳ#k , ಮತk�ಗಳ ಫಲಗಳ#k ಭಗವದಪB¿ಯ 
QTkÉಂದ �O, ಕಮBಬಂಧTಂದ ತನk#k ರÒg�Jkdk�.  

ಹük C� ಇತರ @K¼ಗಳ#k �ೖsೕ ದk  �O pೕ ವರ 1Úಯ#k ಸZk¼ವ 
ಪ}�bಯ«kಬk  VಂTದk. 1Úಯ ಬHಕ, �ೖsೕ ದk  �Oದ ಪ?ಥBಗಳ#k pೕ ವರ 
ಪkDದ$R ಅವ# Èೕ >¼@kದk. �gkಕ�ದ ಅವನ Xjಯ«ಬk  ಅವನk#k Ô}{, 
“Kೕ # ��ವ �ೖsೕ ದk�k ಅಥB>ಲk! ಇಟkZk�ೕ  ಇ7ತkp, Kೕ # pೕ ವರ MಂTಟk  
ಹük . ಅದರZk �ವ M@ಕ ಬದuವ¿ä ಆಗ5. ಅ�k ೕ  ಅಲkp, ಅದ#k Kೕ �ೕ  
@#ks�ೕ  Vರ{, Kೕ # 1£¼ವ pೕ ವರಲk ,” ಎಂ5 ®ೕ �Hgದ.  

ಭಕk ನÔk , ®ೕ Pತk}gದ — “ಭಗವTkೕ �ಯZk d# Iೕ Hದಂ�, ಭಗವಂತ ಅದ#k 
gk ೕ ಕ}¼ವ�ಂಬ ಧೃಢ$ದ >~kಸTಂದ �# ಹಣk#k ಸಮ�B¼�kೕ �. ಅದ#k 
gk ೕ ಕ}gದ ಬHಕ, ಅದ#k ತನk ಇìkಯಂ� >K�ೕ R¼�5 ಅವKX ¥bk5k. ಅವ# 
ಸವBಶಕk�Rದk}ಂದ, ಆ ಹಣk#k o¿�ಗದಂ� ���ದokಗZ, ಅಥ$ d# 
ಅದ#k @ಂದº ಸಹ, ಅದ#k ®ಂp ಇದkಂ��ೕ  ಉHòವಂ� ���ದokಗZ 
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1ಣB$R ಸಮಥB�R?k�. ಮ#ಷk}X �ೕ ಚರ$ಗದಂ� ಅದ#k Èೕ >gä, 
ನನk �ZX ಅದ#k ಉH¼ವ�ಂ5 �# ನಂ¥pkೕ �. ನನk ಮbkX, �ೖsೕ ದk  �Oದ 
ನಂತರ �# @#k�5 pೕ ವ7 @ಂ5 FÔkHgದ ಪ?ಥB.  

“ಇ@kೕ ìX Kಮk  �ಜ¤ೕ ಯ �ಯಕ«ಬk  Kk}X ಬಂT?kಗ, Kೕ # ಮ@kತರ7 
ಅವನ#k ಬರ�O�ಂ� ý>ನ Cರಗಳ#k �bk }. Kಜ»k , ಅವ# 
ಅ�ಗjಲkವÀk ಧ}ಸZಲk; ಧ}ಸÍ Dಧkí ಆRರZಲk . ಅ�ಗಳZk ಒಂದ#k ಅವ# 
KನX �ಟk  ಮ{k Kೕ ನದ#k ಸಂತಸTಂದ gk ೕ ಕ}gp. ತನk �ಂಬZಗರ »ಟದ ಮúk  
ನ¦5 Vೕ Pdk �ಲ� �]ಗಳ#k ಅವ# ಎÈ?ಗ, ಜನ7 ಜಯoರವ#k 
0ೕ Âgದ7. Kಮk  �ಯಕ Kೕ � �ಟk  Cರಗಳ#k d�ೕ  ಇ½k�Jk�Tಲksಂಬ 
�ತk�k , Kೕ �ಗJ ಅವKX �uಪB¿ ���ದ#k KZk¼�Tಲk; ಅವನ#k 
(ರ>¼�ದರZk Kೕ �ಗJ ತೃ�kಪ¦ò>}. Kೕ � �ಟk  Cರಗಳ#k ಏ# 
�ಡ�ೕ �ಂQ?R Kೕ �ಗJ ಅವನ#k KಬBಂಧ ಪO¼�Tಲkವ�k ! ಅಂದ�ೕ ], 
�# ಶkpkÉಂದ ಭಗವಂತKX ಫಲಗಳ#k ಅ�Bg ಸಂÎೕ ಷ ಪ�ವ ಬXk KನXೕ � 
ಆ±ೕ ಪ? Kನk �ಯಕ KನX ýವ#k ®ಂ@7R �ಡಬz?ದe, �# Ksೕ Tgದ 
ಫಲಗಳ#k ಅ#ಗkಹ1ವBಕ$R ನನX �ಡÍ ಭಗವಂತKX Dkತಂತk ksೕ ¤ಲk? 
ಕಮB�ೕ R�ದವ# �ೕ ವಲ @K¼ಗಳ#k �ತkವಲkp, ತನk ಸಕಲ ಆøೕ ಚ�ಗಳ#k , 
�{ಗಳ#k C� oಯBಗಳ#k (�ನgಕ, $Êಕ ಮ{k oÉಕ ಕಮBಗಳ#k) 
ಭಗವದಪB¿�R ��dk�.” 

ಒಬkನ ಬH ಇಬk7 Èೕ ವಕ}ದk7. ಅವರøkಬk  ತನk ಧÅಯ#k VಗJ�ದರZk 
Kರತ�Rದk� Vರ{, ಅವನ ಆîಯ#k �Z¼�ದರZk ಅಲk . ಮÎkಬk , ಶkpkÉಂದ 
ತನX ಒ�kgದ �ಲಸಗಳ#k ��@kದk; ಯಜ�ನನ ಬXk ಬಹಳ (ರವವÀk VಂTದk. 
C�R tದ]ಯವKRಂತ ಇವನ ಬXk ಯಜ�ನKX IÁk >~kಸ>{k. ಭಗವಂತ 
ಆpೕ 8gದ ಮ{k ~ಸkಗಳZk ತನX >�ಸಲkಟk  ಕಮBಗಳ#k ಶkpkÉಂದ, �ೕ uR 
ಅ�ಗಳ#k pೕ ವ}X ಸಮ�B¼ವ ಮ«ೕ SವTಂದ ಆಚ}g?kದe, ಅವKಂದ 
ಭಗವಂತ ¼�k ೕ ತ�Pdk� ಮ{k ಅವKX pೕ ವರ ಅ�ರ ಕೃm ಲ;¼ತkp. ಪರ�ತkನ 
ಕೃmÉಂ?R ಅವನ ಮನ¼k ಪ}Ýದk$Pತkp. ಅವ# Mಂ5ವe5 ತತk kವ#k 
ಅ}ತವ�R M¤kಯ#k Vಂ5dk�.  

ಒಬk  dÉ ತನk Êಕk ಮಗನ#k ಅ@ mk ೕ ಮTಂದ �jgದkJ. ಒಂ5 MಂÖ� 
ಏJ@kದkಂ��ೕ  ಆ�ಯ#k @ೕ ವk$ದ ತ]«ೕ �, ಜkರ ಮ{k $ಕ}�ಗJ o�@kದk�. 
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ಆದº ತನk ಮಗKX �ಳXk �ೕ o5ದk�kಲk øೕ ಪ>ಲkp ಒದRgದJ. ಅಂ5 d# 
�Oದ ಅನk ಎಂTRಂತ ಸkಲk IikR �ಂ5ದk#k ಗಮKg, ಒಡ��ೕ  ಮತkók  ಅನkವ#k 
�ಡÍ gದk�ದJ. ಗಂಡ�ದವ# ಅದ#k ಕಂ� ಅವಳ#k Ô}{, “KನX pೕ ಹgk@ 
ಸ}�Rಲk . «ೕ >Kಂದ ಬಳÍ@k7s. ಏ� IÁk ಶkಮ ಪ�s? �Oದk ಅನkವ#k 
ಉಣkÍ Îಂದe�ೕ À ಇಲk ,” ಎಂದ. “ನನk ಮಗKX @ನkÍ º:�ದ ಮ{k 
ಇಷk$ದ ಅನkವ#k �ತk ಬOಸ�ೕ �ಂ5 ನ�kÈ. ಈಗ �ೕ Égದk ಅನk$ದnೕ , ನನk 
�uPತkp,” ಎಂದ� dÉ. ಮಗನ �ೕ Zನ ಅ@ಶಯ$ದ mk ೕ ಮTಂದ ಅವKX ತನk 
�ೖuದók  �ಲಸ �OದJ. CX�ೕ , ಕಮB�ೕ R ಭಗವಂತನ �ೕ Zನ ತನk ಭ¤kಯ 
oರಣ, ತನk ಕತBವkಗಳ#k ತನk ಶ¤k�ಳಪ½k  ಉತkಮ ಮಟkದZk KವB®¼dk� ಮ{k 
ಅಧಮBTಂದ çರ>7dk�. 

>?kÛBಗHಬk7 ಪ}ೕ ±�ಂದ#k ಬeದ7. ì�kR gದk� �O�ಂOದkº ಸಹ, 
ಪk�kಗJ ಅ@ ¤kಷk$Rದk}ಂದ ಮ{k �ಲ ಪk�kಗJ ಪಠkಕkಮವ#k Fೕ }ದk}ಂದ, 
ಉತkರಗಳ#k ì�kR ಬeಯuಗZಲk . ಅವರZk ಕಮB�ೕ �Skಸ �ಡದವ#, ತನk 
�ಳಮಟkದ Dಧ�Éಂ?R ಬಹಳ ^ನk�ದ. ಮ�X ಬಂ5 �ರ�ಯ Tನದ ಪ}ೕ ±X 
ಓದÍ ÔHdಗ, ಅವನ ಮನ¼k ಮ�kಮ�k ®ಂTನ ಪk�kಪ@k�ಯ]kೕ  Îಳu�@k{k. 
Êಂdಗkಸk�Rದk}ಂದ ಅವನ ತ�} ಬಹಳ$R Ôಂ+ತ$É{. ಕಮB�ೕ ಗವ#k 
ಅSkಸ ��@kದk ಮÎkಬk  >?kÛBX ಆ �ವ Êಂ�ä ಇರZಲk . ಏ�ಂದe 
ಪ}ೕ ±ಯ sೕ jಯ]kೕ  ಅವ# ತನk oಯBವ#k ಮತkದರ ಫZdಂಶವ#k pೕ ವ}X 
ಸಮ�Bgದk. ಮ� Èೕ } Êಂdಪkuಪ>ಲkp MಂTನ ಪ}ೕ ±ಯ ತ�}ಯZk ಏoಗk 
ಮನgkKಂದ ಶkFgದ.  

ಮ7Tನ ¤kಷk$ದ ಪk�kಪ@k�ಯ#k ಕಂಡ tದಲ�ಯವ# Tಗkk��ಂಡ. 
ಕಮB�ೕ R ಪk�kಗಳ#k Öಗºಕ�Éಂದ ಓT, ಮನgkನ ಸಂ{ಲವ#k ಸkಲkí 
ಕj5�ಳkp ತನk ಶ¤kX ಅ#Dರ$R ಉತk}gದ. tದಲ�ಯ z�ಗKX ತನk 
ಸಹ�+Rಂತ ಕFk  ಅಂಕಗJ �kಪk$ದsಂ5 Iೕ ಳ�ೕ ¤ಲkವ�k ! ಈ ಉ?ಹರ¿Éಂದ 
@Hಯಬ7�pೕ �ಂದe, “ಕಮBದ ಫಲದ �ೕ ] ಆಸ¤kòಳkವನ Dಧ�Rಂತ, 
ಕಮB�ೕ Rಯ Dಧ� �ೕ Í,” ಎಂQpೕ .  

ಪರ�ತk  ಭಗವTkೕ �ಯZk , “ಕಮBವ#k ¥bk7�ದ¤kಂತ ಕಮBವ#k ���5 
FRuದದk}ಂದ, KನX >®ತ$ದ ಕಮBವ#k ��. ಕಮBವ#k ¥ಟke, Kನk ಶ}ೕ ರದ 
Äೕ ಷ¿ä ಅDಧk . ಭಗವದಪB¿ಯ QTkÉಂದ �Oದ ಕಮBಗಳ#k VರdR 
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Fಕk oಯBಗHಂದ ಮ#ಷk  ಬಂಧನ�k ಒಳ�Pdk�. ಓ Ôಂ@ಯ ಮಗ�! ಕಮBಗHX 
ಅಂಟp, pೕ ವ}�R ಕಮBವ#k ಆಚ}¼… ಅ�ಸಕk�R ಕಮBವ#k ���ದ}ಂದ 
(ÊತkÝTkಯ ?k�) ಮ#ಷk# ಭವಬಂಧನTಂದ ¥�ಗ¦ಯ#k Vಂ5dk�,” 
ಎಂ5 åೕ �g?k�.  

63. ಪರಬkಹk  Ïನ�k  �ೕ ಗk �  

�ವ �ಗವ#k ��ವವ# ತನk ಎಲkವÀk ?ನ$R �ಡ�ೕ �ೕ , ಆ >ಶk£÷ 
�ಗವ#k ಸkಗBವ#k ಅmೕ Ògದ $ಜಸkವಸ �Oದ. ಅವKX ನÊ�ೕ ತ�ಂಬ ಮಗKದk. 
ಶkpkÉಂದ {ಂ¥ದk ಆ z�ಗ, ಜಜBರ C� ಬಂÚ ಹ¼ಗಳ#k ?ನ$R ತನk ತಂp 
ಋ@kಜ}X Kೕ �@k5kದ#k ಕಂ� «ಂದ. ತನk ತಂpಯ �ಗದZkನ ಈ Àkನ�ಯ#k 
ಪ}ಹ}ಸÍ ಮಗ�R d# ಏ�ದº �ಡ�ೕ �ಂ5 ಅವKಗKg{. ತನk#k 
?ನ$R �½k¥ಡÍ ಅವoಶ�O�ಡÍ KಧB}gದ. C�R ತನk ತಂpಯ#k , 
“Kೕ � ನನk#k �}X ��>}?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. $ಜಸkವಸ ಅವನ#k ]¤kಸZಲk . 
ನÊ�ೕ ತ ರ�ೕ  f}X �ೕ H?ಗ, $ಜಸkವಸ �ೕ ಪTಂದ, “�Kೕ ಗ Kನk#k 
ಯಮKX ���kೕ �,” ಎಂದ. 

“ನನk ತಂp gbkನZk ಉpkೕ ಶವ#k ಪ}ಗÅಸp ®ೕ X #OT?ke. ಅpೕ �ೕ  ಇರZ, ಅವರ 
�ತ#k ¼�kRಸÍ ಅವoಶ �ಡfರ5,” ಎಂ5 S>gದ ನÊ�ೕ ತ. z�ಗ 
ಯಮನ K$ಸ�k �ರHದ. ಯಮ VರX Vೕ Rದk}ಂದ, ನÊ�ೕ ತ 7 Tನಗಳ oಲ 
djkÉಂದ ಅವK�R oò@kದk. ಮರH ಬಂದ ಯಮ, 7 TನಗಳವeX ತನkZkX 
ಬಂದ ಅ@Ûಯ#k ಸತk}ಸದ ತನk �ಪವ#k Îj5�ಳkÍ z�ಗKX 7 
ವರಗಳ#k �ಟk .  

ಅ�ಗಳZk ರ�ಯ ವರ$R, pೕ ಹ ಸತk �ೕ ], ಅದ�k ಅ@}ಕk$ದ C� ಶ}ೕ ರ-
ಇಂTkಯ-ಮನ¼kಗHಂದ Vರdದ ಆತk  ಇp�ೕ , ಇಲkÆೕ  ಎಂ5 ನÊ�ೕ ತ ಅ}ಯ 
ಬಯgದ. ನÊ�ೕ ತನ#k ಪ}ೕ Òg ಆತkತತk kವ#k ಅ}ಯÍ ಅವ# Kಜ»k �ೕ ಗk«ೕ , 
ಇಲkÆೕ  ಎಂ5 KಧB}¼ವ ಉpkೕ ಶTಂದ, ಯಮ ಅವನ#k ತ�kಸÍ ಮ{k ಅವನ#k 
>>ಧ }ೕ @ಯZk ಪkøೕ ;ಸÍ ಪkಯ@kgದ. 
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ಯಮ Iೕ Hದ — “ಶdòÂಗ�R7ವ ಮಕkJ ಮ{k tಮkಕkಳ#k �ೕ J. ಅ�ೕ ಕ 
�ೕ �ಗJ, Ô5eಗJ, ಆ�ಗJ ಮ{k ಬಂ�ರ C� >~ಲ$ದ lFಯ#k 
�ೕ J. Kೕ # ಬಯgದók  ವಷB fJವವ�P. ಇದ�k  ಸಮ�ದ �ೕ �ವ 
ವರವ�kದº ಬಯgpkೕ  ಆದe, ಅದ#k �ೕ J. ಸಂಪ{k ಮ{k Tೕ ñBòಷkವ#k 
�ೕ J. >Dkರ ಪkpೕ ಶದ �ಜ�P. ಎಲk âೕ ಗk  ವ¼kಗಳÀk ಆನಂTಸÍ DಮಥkBವ#k 
KನX ���kೕ �. 

“Kನk ಆ�kಯಂ� Kೕ # ಬಯgದ ಮ{k VಂದÍ ಕಷkಕರ$ದ ವ¼kಗಳ#k �ೕ J. ಇZk 
ರಥಗJ ಮ{k ಸಂRೕ ತ $ದkಗþಂTX ಅಪkeಯ}?ke. ಅsಲkವ#k ಮ#ಷk7 
Vಂದuರ7. ಅವ}ಂದ Èೕ s �Og�. ಆದe, ಶ}ೕ ರ ಪತನದ ನಂತರ ಏ�ದº 
ಉH�pೕ  ಎಂ5 >i}ಸ�ೕ ಡ.” 

z�ಗನ#k ಪkøೕ ;ಸÍ ಯಮ Dಧk$ದók  ಪkಯತkಪಟkº, ನÊ�ೕ ತ gkರ$ದ 
>~ಲ$ದ �ಳದಂ� ಕದಲp ಉHದ. ಅವ#, “ಓ ಯಮ�ೕ ! Kೕ # Iೕ Hದ ಈ ಎಲk 
âೕ ಗಗ% ನಶkರ. �ೕ uR, ಅ� ಮ#ಷkನ ಇಂTkಯಗಳ DಮಥkBವ#k ವkಥB 
��ತks. �Æಂç ¥ಡp ಎಲkರ £ೕ ವನí Kಜ»k ಅಲk oಲ�k gೕ Fತ. 
ಆದk}ಂದ ಇsಲkí Kನk]kೕ  ಉHಯZ,” ಎಂ5ತk}gದ. d# ಬಯgದ ವರ �ತk 
�ೕ �ಂ5 ಒdkÉgದ. ನÊ�ೕ ತನ sೖ�ಗk  ಮ{k ದೃಢ�Éಂದ {ಂf ಸಂÎೕ ಷಪಟk  
ಯಮ, ಆತkದ ಬXk ಅವKX ಉಪp8gದ. z�ಗ ಪkQದk�ದ.  

ಅಚಲ$ದ sೖ�ಗkವ#k VಂT7�5 ಪರಬkಹk  Ïನ�k �ೕ ಗk�ದವನ ಲªಣ 
ಎಂ5 ಕAೕ ಪKಷ@kನ ಈ ಕL @H¼ತkp.  

64. ತೃ�k  
ಸಂತ@ಯನkmೕ Ògದ ಒಬk  ಸಂತ@ಯ#k ಅ#ಗk®Èಂ5 pೕ ವರ#k �kÛBgದ. 
8ೕ ಘkದ]kೕ  ಅವ# ಗಂ� ಮP>ನ ತಂp�ದ. ಅ5 dÉಯ Cಲ#k ÔOಯÍ 
ಒಲk?R{k. ಆದk}ಂದ ಭಕk ಮ�k ಭಗವಂತನ#k , “Kೕ � ನನX ಮPವ#k �bkTkೕ }. 
ಆದe ಅ5 Cಲ�kೕ  ÔOò�Tಲk . ಅ5 ಬ5ÔHò�Tಲk ಎಂ5 Iದ}pkೕ �. 
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ಆದ oರಣ ದಯ>½k  ಏ�ದº �O,” ಎಂ5 �kÛBgದ. “ಓ CXೕ #! 
�jÉಂದ ಅ5 CÍ ÔOಯÍ �kರಂ;¼ತkp. Êಂ@ಸ�ೕ ಡ,” ಎಂದ ಭಗವಂತ. ಆ 
ಸಮÈk  ಬXಹ}É{. ಆದe ಕk�ೕ ಣ ಮP>ನ ìೕ �k  ತ¦ಯuರದók  ಆÉ{. 

ಮÎk�k  ಭಕk ಭಗವಂತನZk teÉಟk . ತನk ಮಗನ ವತB� ¼�}¼ವಂ� �¦ಂ5 

�ೕ H�ಂಡ. “CXೕ  ಆಗZ,” ಎ#kತk ಭಗವಂತ ಆ8ೕ ವBTgದ. ಆ ªಣTಂದ ಮಗ>ನ �ಟk  

ìೕ �k  Kಂ{Vೕ É{. ಅ5 ಎಷk ರಮbk X ತRkಬRk ನ¦òವಂdÉ�ಂದe, 

×ನ$R ಉHÉ{. ಇದ#k ಸ®ಸuಗದ ಭಕk, ತನk ಸCಯ�k  ಬ7ವಂ� 

ಭಗವಂತನ#k ಮ�k �ೕ }ದ. ಆ ಬHಕ, ಮP>ನ �{ ¼�}g D�ನk$É{. 

ಅಂತಹ ಅ�ೕ ಕ �kಥB�ಗಳ ನಂತರ, ಭಕk ತನk ಮಗನ ಮ5s �Oದ. �ಲ� ವಷBಗJ 

ಕjದº ಅವನ #È ಗ;BÅ�ಗZಲk . C�R ಭಕk ಭಗವಂತನZk , “Kೕ # ನನX 

ಮPವ#k ದಯ�ZಸTದke, ಸಂÎೕ ಷ$R7@kpk ಎಂದK¼ತkp. ನನk ಮಗKX 

��pೕ  ಸಂತ@Éಲk ಎಂಬ ಆøೕ ಚ�Éಂದ ನನk ಮನ¼k 5ಃಖTಂದ ಬಳÍ@kp,” 

ಎಂ5 Îೕ O�ಂಡ.  

ಅಂತಹ �kಥB�ಗHX ��pೕ  ಅಂತk>ಲksಂQ5 ಸkಷk$ದ ಸಂಗ@. D�ನk$R 

ತಮkZk7�ದರZk ಜನ7 ತೃಪk�R7�Tಲk . ನಮk  ®ಂTನವ7 ®ೕ Xಂ5 ಉದk}g?ke 

— “ಒಂ5 º�É ಇದkವKX Àರರ ಆÈ; À}ದkವKX D>ರ �ೕ Ô; D>ರ>ದke 

ಲªದ oಮ�; ಲª>ದkZk �ಜ�Pವ ಹಂಬಲ; �ಜKX Ô�ೕ ರ�ಗÍ ಬಯ�; 

Ô�ೕ ರKX pೕ ವ�ಜ ಇಂದkನDkನ �ೕ ] ಕük; ಇಂದkKX ಬkಹkನ ಪದ>ಯ ಅmೕ ±; 

ಬkಹk KX >ók Dkನದ ಇìk; >ók>X 8ವನ ಪಟkದ ಆಸ¤k. Kಜ»k ಆÈಗಳ ಎ]kಯ#k 

?bದವ# �ರಯk! ”  

CಸkTಂದ åೕ �¼ವ ಪದk>p — “ಪವBತ Ùಡk5k; Dಗರ �ಟk ¤kಂತ �ತk; 

ಆoಶ ಸMದk¤kಂತ >Dkರ; pೕ ವ7 ಆoಶ¤kಂತ >~ಲ; pೕ ವ}Rಂತ¹ 

ಮಹತkರ$ದ5k ಬಯ�!” ಅತೃ�k Dೕ ಕದ ¥ೕ ಜ$ದe, ತೃ�k gkರ$ದ ಸಂÎೕ ಷವ#k 

Kೕ �ತkp. ಆÈಯ#k ¥ಟk  >ರಕk ವk¤k ತೃಪk�R7dk�; ತೃ�k sೖ�ಗk�k  �ರ$Pತkp. 
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65. Vàk ¤Êkನ ಉದkವ ಮ{k Ôgತ 

�ಲ� ದಶಕಗಳ ®ಂTನ �{. SರತದZk o7ಗJ ಅಪºಪ$Rದk oಲ. 
8k ೕ ಮಂತ«ಬkನ ಬH ಇ{k ÙಡkÙಂ5 o7. ಪk@Tನ �HXk ಅವನದರZk ತನk ಕìೕ }X 
Vೕ P@kದk ಮ{k ಸಂÚ, ಕಡಲ@ೕ ರದ ಉದk»k ಅದರZk ಚZ¼@kದk. oಲkOXಯZk 
Vೕ Pವವ7 o}ನ 8k ೕ ಮಂತನ#k «ೕ O ಅ©� ಪಟk7. “ಆC! ಅಂಥ oರ#k 
ಇ½k�ಳkÍ Kಜ»k >Â�Rರ�ೕ Ô,” ಎಂ5 ಅಂ5�Jk@kದk7. ಒಂ5 Tನ ಆ 
o7 u}X :¤k V¦5 ಜಖಂ ಆÉ{. �Zೕ ಕ ಅದರZk gÍ¤�ಂOದk. ಬಹಳ 
ಶkಮಪ½k  ಅವನ#k Vರ�XಯuÉ{. ಆದರವನ oÍಗHX @ೕ ವk �ಯ$É{; 
tಣoZKಂದ �ಳ�k ಶಸkÊ¤�kಯ ಲಕ ಕತk}g CಕuÉ{. ಈ ಗಂ;ೕ ರ 
ಶಸkÊ¤�kಯ ಪ}¬ಮ$R ನ¦ಯuಗದ ಅವನ#k ಎ]k¦ V{k�ಂ� 
Vೕ ಗ�ೕ oÉ{. ಕKಕರ zbk ¼ವ ಇಂತಹ gk@ಯZk ಅವನ#k «ೕ Oದ 
�ದi}ಗJ, ತtkಳX, “ಎók  ;ೕ ಕರ! ಸದk , pೕ ವರ ಕೃm! ನಮkZk o}ಲk . ನ¦5 
Vೕ P�5 ¼ರÒತ,” ಎಂ5 ಅಂ5�ಂಡ7. 

Vàk¤Êkನ ಏ}� ಮ{k Ôgತ ಕLಯZk Ê@kತ$Rs. âೕ ಗವ¼kವ#k VಂTದ 
�ತk�k ಸಂÎೕ ಷ gP�pಂಬ Kಯಮ>ಲk . ಈ Sವ�ಯ#k �jg�ಂಡe ಅ©�-
Éಂದ ¥Og�ಳkÍ ಸCಯಕ$Pತkp. 

66. �]fJವ ಆgkÉಂದ ಸಮÈk  
�$ಗ¹ ತನk 8ಷk«ಂTX ಇದk ಒಬk  �ೖ�R. ಊ}ಂç}X ¼dk�@kದk ಅವ#, 
�Æಂ5 ಸkಳವ#k ತÍ�?ಗ¹, �ಂ¤ಯ#k ಹÊk ಅದರ ಬH ÔH{ Êಂತ�ಯZk 
ಸkಲk ಸಮಯ ಕjò@kದk. Vೕ ದ]kuk , “ಇZk ಭಯ�k ಏ�ದº oರಣ>p�ೕ ?” 
ಎಂ5 �ೕ J@kದk. 8ಷk , “P7ಗJ ಎZkX Vೕ ದº ಭಯದ ಬXk �ತ��dkeೕ �?” 
ಎಂ5 ಆಶkಯBಪ�@kದk. ಒಂ5 Tನ P7ಗಳ ಕಮಂಡÍವ#k ಅÍ�Og?ಗ ಟಕ-
ಟಕ ಶಬk �ೕ Hಬಂ{. “ಇದರZk ಬ}ೕ  Kೕ }ರ�ೕ � Vರ{, ಉ7��ವ ವ¼kವಲk ,” ಎಂ5 
ಆøೕ Êg, ಕಮಂಡÍ>ÀಳX �ೖ C¤?ಗ ಅವKX ಅøkಂ5 ಬàkಯZk ಕbkದk 
ಗಂ½ g¤k{. “P7ಗಳ ಭಯ�k oರಣ ಇpೕ  ಇರ�ೕ Ô,” ಎಂ5 �ೕ Êg ಆ ಗಂಟ#k 
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ಎÈ5¥ಟk . �ೖ�R MಂTನ ಊರ#k ತÍ�?ಗ, ಎಂTನಂ�, “ಇZk ಏ�ದº 
ಭಯ>p�ೕ ?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. 

8ಷk  - ಅದ#k ®ಂp�ೕ  ¥ékÉ{.  

�ೖ�R - ಏ# CXಂದe?  

8ಷk  - ಭಯ>ಲk . ಅ5 ಅ]kೕ  ನT�ೕ ಳX Vೕ É{.  

�ೖ�R - ಏ#! ನTX Vೕ É�ೕ ! 

8ಷk  - Kಮk  ಕಮಂಡÍವ#k ಪ}ೕ Òg, ಅZkದk ಗಂಟ#k ¥Dbpkೕ �. ಭಯ�k oರಣ$ದ 
ಅದ�k Kೕ � ಅಂb�Jkವ ಉpkೕ ಶsೕ #? ಅಂಥ �kಪಂÊಕ ಪ?ಥBಗHಂದ ನಮX 
ಆಗ�ೕ oದ5k d� ಏ#? ಭಯ ಅನವಶkಕ; ಆದk}ಂದ �# ಅದ#k ¥Dbpkೕ �. 

ಗಂbನZk 5f} MÎkಂ5 ಇ{k. ಅದ#k ��ದº ಕ?knೕ  ಎಂ5 d# 
ಆತಂಕ ಪ�@kದk oರಣ, Vೕ ದ]kಲk ಆ ಸkಳ ¼ರÒತ$Rp�ೕ  ಎಂ5 �ೕ J@kದk �ೖ�R. 
ತನk 8ಷk  �Oದk#k ಅ}{�ಂಡ ಬHಕ, ಅವನ oಯBವ#k �Êk ಭಯMಕk�ದ. 

67. g}Éಂದ âೕ ಗ, ಸಂÎೕ ಷವಲk 
8k ೕ ಮಂತ«ಬkನ ಅರಮ�ಯಂಥ K$ಸದ ಹ@kರ ಒಬk  ;Nಕನ POಸZ{k. ;Nಕ 

ಪk@Tನ �HXk ಆ ಭವನ�k ಬಂ5 ;± �ೕ �@kದk. TನKತk  ಅವKX ಒಂTók  KTBಷk  

ಪk�ಣದ �ನkಗಳ#k ��ವ ಅSkಸ ಆ 8k ೕ ಮಂತKR{k. ಕೃತË�ಯ#k Iೕ H ತನk 

¼Tೕ ಘB ¼dkಟ�k ;Nಕ Mಂ5ವeò@kದk. 

ತನX ಮ{k ತನk ಸಣk Ô½ಂಬ�k ಅಗತk¤kಂತ ಸkಲk IÊkನ ಆCರವ#k ಅವ# 

D�ನk$R ಪ¦ò@kದk. ಮ7Tನದ ಬXk Êಂ� ��ವ ಸkSವ ಅವKRರZಲk; 

C�R ಉHದದk#k »O�@kರZಲk . ಬದuR, ಹg>Kಂದ ಬಳÍ@kದk ಒ¥kಬk}X 

�bk¥�@kದk. ಅವನZk ಸಂಗk®gಟk5k ಏÀ ಇರZಲk; ಆದº Dಕók  ತೃ�k-

ಸಂÎೕ ಷಗHಂದ fJ@kದk. ಪk@ �@k ¼ಖ$R ��pೕ  Îಂದe ಇಲkp Kpk �O 

ಲವಲ>� ಮ{k ಹಷBಗþಂTX ಎಚkರ�Jk@kದk. 
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ಹಣTಂದ ಪ¦ಯಬz?ದ ಎಲk ಐã�Fಗ% 8k ೕ ಮಂತನZkದk�. ಅpೕ �ೕ  ಇದkº, 
ಹಣogನ Êಂ�ಗJ ಎ¦¥ಡp ಅವನ ಮನಸk#k ಕವ}gದk�. ತನk ಪk@ಸk�BಗJ 
ಅಥ$ ತನk Ô½ಂಬದವeೕ  ತನX CKಯ#k ಉಂ½�ಡಬzpಂ5 Iದ}ದk. Kpk 
��ವZk IÁk ಕಷkಪ�@kದk; ಉukಸTಂದ ಎದkpkೕ  ಅಪºಪ. 

ಒಂ5 Tನ, ಅವನ ಮ�ಯವ«ಬk  ಅವನ#k , “ಅZk7ವ ;Nಕನ#k «ೕ O. ಅವನ ಬH 

ಏÀ ಇಲkTದkº �ಮkTÉಂದ ಮಲPdk�. Kೕ � {ಂf ಹಣವಂತ7. KಮkZk 

ಎಲkí ಇp. ಆದe Kpk fರp ಬಳÍ@kTkೕ }. ಏ�?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. ಧKಕ, “ಓ! ಅವನ 

Kpkಯ#k ¼ಲಭ$R �Oಸಬ]k . «ೕ �@k7,” ಎಂದ. ಮ7Tನ �HXk ;NಕKX 

�ನkಗಳ ಬದZX Dಕók  ಹಣವ#k �ಟk . ;Nಕನ ಸಂÎೕ ಷ ®Rk{. 

ಆದರZkಂದ Vರ�$ಗ, “�Kಂ5 À7 º�Éಗಳ#k IÁk ಸಂ�Tg¥ಟke, 

ನನkZkನ ಈ ಗಂ½ ಒಂ5 D>ರದ ಘನ tತk$Pತkp,” ಎಂದವKX Îೕ }{. 

CಗKgದk}ಂದ ಪk@Tನ¤kಂತ¹ IÁk ಗಂàಗಳ oಲ ;±�ೕ ಡÍ Mಂ?ದ. 

ಆ?�k  ಬಯgದ tತk ಅವKX RಟkZಲk . C�R ಅಂ5 ಅವKX gಕk ಪಕk$ದ 

ಆCರ ಮ{k �ನkಗಳ ಬz�ೕ ಕ Sಗವ#k �}¥ಟk . ಕ¦X ಅವKX �ೕ ¤ದkók  ಹಣ 

g¤k{.  

�ಂ5 ಬಳZ ಮ�X ಮರHದ. ಅವನ ಮಡT, “Kೕ >ವ{k ತಂದ ಆCರ ನಮXೕ  Dಲ5. 

ನಮk  ಪ}�bಯಂ� ಹg5 ಬಂದ ಒ¥kಬk}X ಆCರವ#k ��ವ Dಧk� ಎZkp?” 

ಎಂ?±ೕ �gದJ. ;NಕKX ¤}¤} ಉಂéR ತನk ಅಸ��ನವ#k ವkಕkಪOgದ. ಆ 

�@k ಅವನ �Zನ ಅಲkಸkಲk ಊಟTಂದ ಅವನ ಹg� Kೕ ಗZಲk .  

ದÅ5 ಹgTದkº, ತನkZkನ ಹಣದ Êಂ� ತ]�@k{. “ನನk ಬH ಇók  ಹಣ ಎಂç 

ಇರZಲk . ��ದº ಈRದ#k ಕTಯಬz5. ಆದk}ಂದ ಇದ#k ಮe�ಡÍ 

��Ùೕ  ಸkಳವ#k z�ಕ�ೕ Ô,” ಎಂದವKX ಅKg{. ಅವನ POಸZನZk 

��pೕ  ಭದk$ದ ಸkಳ>ರZಲk . ಆದ oರಣ Õೕ ಪOಯ VರX ಬHಯøkಂ5 

PಂO Îೕ O ಹಣವ#k ý@ಟk . ಇÀk �ಮkT gಗZಲk . “ಈRZk �# MÊkಟk5k 

�ರ ಕÅk�ದº ¥Tkದke, POಸZನZk �# �ಢ$R Kpk ��@k?kಗ, �@k 

ಅವರದ#k ಕ5k¥ಟke...?” ಎಂಬ ಭಯ ಅವನ#k oO{. MÊkಟk  ಹಳkದ �ೕ ] 

ಬàkಯ#k ಹರO ಆ ಬಯಲZk ಮಲಗÍ KಧB}gದ. ಆ �@k , ಹಣದ Êಂ� ಮ{k Mಂp 
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ಅದ#k o��ವ ಆøೕ ಚ� ಅವನ ಮನವ#k �ರH¼ತk]ೕ  ಇದk�. ಒಂ5 ªಣí 

ಅವKX Kpk ಹತkZಲk . 

ಮ7Tನ �HXk ಧKಕನ ಮ�X ಬ7$ಗ, ಅವನ ಕükಗJ �ಂ�R ಮ¼oRದk�. 

ಅವನ Mಖ 0ೕ ರ$Rದk�k oರಣsೕ �ಂ5 8k ೕ ಮಂತ �ೕ Hದ. ;Nಕ, “DkFೕ ! Kಮk  

ಹಣದ ಭದk�X ಗಲkmbk  ಮ{k ಆರªಕ gಬkಂTಯ#k Kೕ � VಂT7>}. ಆದe ನನk 

ಹಣ ¼ಲಭ$R ಕಳ$ಗಬz5. ಅದ#k o��ವ Êಂ�ಯZk MJRpk; Kpk 

ಬರZಲk ,” ಎಂ5ತk}gದ. 

g}ವಂತನ ಮ�ಯವ7 ಈ ಸಂSಷ¿ಯ#k ಆZ¼@kದk7. ಆಗವ}X, “�ೕ ವಲ 

ಹಣTಂದ ಮನ~kಂ@ Ùರಕ5. ಬದuR, ಹಣ�k ಸಂಬಂ�gದ ಆøೕ ಚ�ಗJ 

ಮನಸk#k �ರH¼ತks. KpkಯÀk CJ��ತks,” ಎಂ5 ಮನವ}��É{. ಅತk 

ಬಡತನದZk?k�k  ;Nಕ K�ತಂಕ�Rದk}ಂದ ¼ಲಭ$R KTk¼@kದke, ಇತk ಧKಕ ತನk 

g}ಯ >ಷಯದ Êಂ�Éಂದ ಬಳZ �ಂ'Rದk; KpkÉಲkದ �@kಗಳ#k ಕjTದk — 

®ೕ Xಂ5 ಅವ7ಗJ ಅ}{�ಂಡ7.  

ಹಣTಂದ ಪ¦ಯಬz?55 âೕ ಗsೕ  Vರ{, ಸಂÎೕ ಷವಲk . ಆದk}ಂದ 

Iೕ Jdke — “ಸಂಪತk#k ಸಂ�T¼ವZk «ೕ >p; ಅಂ��ೕ  ಅದ#k ರÒ¼ವZk 

5ಃಖ�ಂ½; ಅದ#k ಕj5�ಂಡe ಅಥ$ ಖÁB ��ವZk ಸಂಕಟ>p. 5ಃಖ�k 

oರಣ$Pವ ಸಂಪ@kX �okರ!” 

68. fJ ನಶk ರ 
IÁk ತÄೕ ಧನವ#k VಂTದk ವgಷk ಮಹÂBಗಳ ಬH ನಂTK ಎಂಬ �ೕ >{k. ಅ5 
�ೕ Hದk�kಲk ��ವ DಮಥkB VಂT{k. ಆಗ �ಜ�Rದk >~kFತk MKಗJ ವgಷkರ 
ಆಶkಮದ ಬH C5Vೕ ದ7. ಋÂಗJ ಅವರ#k Dkಗ@g ನಂTKಯ ಸCಯTಂದ 
ಅವ}X ಮತkವರ ಪ}$ರ�k 7Ê7Ê�ದ ಔತಣವ#k ಒದRgದ7. úೕ #>ನ ಅ5kತ 
ಶ¤kಯ ಬXk ಅ}$?ಗ, ಅದ#k VಂದÍ >~kFತk ಬಯgದ7. ಆದk}ಂದ 
ನಂTKಯ#k ತನX ��ವಂ� ವgಷkರ#k �ೕ Hದ7. ಮಹÂBಗJ ಒ]k�ಂದ7. 
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>~kFತk7 ಹ¼ವ#k ವಶಪOg�ಳkÍ ಏ�ಲk ಪkಯತkಗಳ#k �Oದº, ಅsಲkí 
ವkಥB$ದ�. ಅವ�ನ�kಳ�ದ �ಜ ಅZkಂದ Vರ½ ತಪ¼k �Oದ7. ಅದರ 
ಫಲ$R, ಅವ}X >>ಧ ಅಸkಗJ, ÒಪÅಗJ ಮ{k >�ೕ ಷ ಶ¤kಗಳ#k Kೕ ಡuÉ{. 
ಗವBTಂದ {ಂ¥ದ ಅವ7 ವgಷk}X ದk ಂದkòದk�k ಸ$Í C¤ದ7. ಋÂಗJ 
ಕಳವಳ ಪಡZಲk . >~kFತk ಅವರ#k �ಂ5 ಅವರ ಹ¼ವ#k �ಂ� Vೕ Pವ 
ಸÍ$R, ವgಷkರ �ೕ ] >>ಧ ಅಸkಗಳ#k ಪk�ೕ Rgದ7. ವgಷk7 ತಮk  
ಬkಹkದಂಡವ#k ¼ಮk� ತಮk  MಂTಟk7. ಈ ದಂಡ ಅತk ಂತ ಶ¤k~Z ಶDkಸkಗಳ#k ಸಹ 
ತ¦ಗbk{; ಋÂಗH�ವ CKä ಉಂéಗZಲk . ಇದ#k «ೕ O ವgಷkರ 
®}�ಯ#k ಅ}{�ಂಡ >~kFತk , ¶¤ಕ ¼ಖಗಳ#k ತk£g, oಲಕk�ೕ ಣ ಸkಯಂ 
ಮಹÂBಗ�ದ7. 

ತನk ಶ}ೕ ರÙಂTX ಸkಗB�k ಏ7ವ ತನk @ೕ ವk ಅmೕ ±ಯ#k @kಶಂÔ >~kFತk}X 

ವkಕkಪOg ಅವರ ಸCಯವ#k �ೕ Oದ. ತಮk  ತÄೕ ಬಲTಂದ, @kಶಂÔ ಸkಗB�k ಏರÍ 

>~kFತk7 oರಣ�ದ7. ಆದe ಸkಗB$gಗJ ಅವKಗZkX ಪksೕ ಶ ತ¦ಗbk  ಅವನ#k 

®ಂT7Rgದ7. lFಯ ಕ¦X ¥ೕ J@kದkಂ�, ತನk#k ರÒಸÍ ಋÂಗHX å�kÉಟk . 

ಅವನ ಪತನವ#k >~kFತk7 ತ¦®O5 @kಶಂÔ>X Vಸ ಸkಗBವ�k ೕ  ಸೃÂkgದ7. 

ಅವ7 ಮC ಶ¤k~Zಗ�Rದk7. 

pೕ ವ�ಗHX 5ಷk  ojೕ �¼ರರ �ೕ ] ?H �ಡÍ Dಧk$ಗZಲk; ಏ�ಂದe ಆ 

ಅ¼ರ7 ಸMದkದZk ಅಡR�ಂOದk7. ಆದk}ಂದ pೕ ವ�ಗJ ಅಗಸk MKಗಳ#k te 

VÔk , ತಮk  ಶ¤kಯ#k Fೕ }ದ oಯB$ದ Dಗರವ#k ಬ}?R¼ವ ಲಕ, 

ತಮPಪoರವ#k ��ವಂ� ಅಗಸk ಋÂಗಳ#k >ನಂ@gದ7. ಋÂಗJ 

ಸMದkದZkನ Kೕ ರ�kಲk Zೕ uÖಲ$R ಆÄೕ ಶನ$R #ಂR¥ಟk7. ಅ¼ರರ P½k  

ರékR ಅವeಲkº pೕ ವ�ಗHಂದ �ಲkಲkಟk7. 

ಊ®ಸuಗದók  ಶ¤kòಳk ಋÂಗ�ದ ಅಗಸk->~kFತk-ವgಷk Mಂdದವ7 ಸಹ 

D>X ಬZ�ದ7. zbkದವKX D� ಅK$ಯB. 

ಒಂ5 Tನ, oOನZk $g¼@kದk �ಂಡವ}X f�}��É{. Kೕ }ನ ಆಕರವ#k 
ಪ�k ಹಚkÍ ನÔಲ ಮರವ�k ೕ }ದ. ಒಂ5 ಪkpೕ ಶದ �ೕ ] �ಲ� �ಕkeಗJ 
C7@k5kದ#k ಮ{k ಜಲಸಸkಗಳ#k ಗಮKgದ. ò�Âkರ Kೕ 7 ತರÍ ಅವKX 
ಆpೕ 8gದ. ನÔಲ ಆ ಪkpೕ ಶವ#k ತÍ� ಅøkಂ5 ಸnೕ ವರವ#k ಕಂಡ. ಇ�k ೕ # ತನk 



ÊತkÝTkಯ C� sೖ�ಗkದ ಕ¦X 165

?ಹವ#k Kೕ Rg�ಳk�ೕ �#kವಷkರZk , “tದÍ ನನk ಪk�kಗHX ಉತk}ಸp ಈ Kೕ ರ#k 
ÔOಯ�ೕ ಡ," ಎಂಬ ಅಶ}ೕ ರ$Å ಅವKX �ೕ Hಬಂ{. ಆ ಎಚk}�ಯ#k ಕ¦ಗÅgದ. 
ಸnೕ ವರದ Kೕ ರ#k {¼ ÔOದ »ಡ]ೕ  ಅವನZk ಸ{k¥ದk. 

ಅವನ ಬHಕ ಸಹpೕ ವ ಆ �ಳ�k ಬಂದ. ಅವÀ ಎಚk}�X ¤>�ಡp ಬZ�ದ. 
ತ7$ಯ ಅÿBನ ಮ{k ;ೕ ಮÈೕ ನ »ಡ ನÔಲ-ಸಹpೕ ವರಂ� ವ@Bg ಮೃತಪಟk7. 
��X ò�Âkರ ಸnೕ ವರವ#k ತÍ�ದ. ಅಲkವ# ಕಂಡ ಪ}gk@ ಅವKX 
ಆñತವ#kಂ½�O{. ಅವನ ಬಲ~Z ಮ{k Qರ ತಮk ಂTeಲkº �ಲದ �ೕ ] 
ಸ{k ¥Tkದk7. 

5ಃಖTಂದ �ಂದ ò�ÂkರKX tದZRಂತ IÁk f�}��É{. 
ಸnೕ ವರದತk Vೕ ದ. ತನk Kೕ ರO�ಯ#k Kೕ Rg�ಳkÍ Vರéಗ, “KÍk! Kೕ # ಈ 
Kೕ ರ#k ÔOಯfರ5. ಅ5 ನನk ಆgk. Kೕ ನದ#k ÔOಯಬಯgದe, ನನk ಪk�kಗHX 
ಉತk}ಸ�ೕ oPತkp. ಈ �ಲk7 ನನk ಆîಯ#k ಉಲkಂög?ke; ಅದokR�ೕ  ಅವ}X 
ಮರಣದಂಡ� >�ಸuRp,” ಎಂದವKX ಧkK �ೕ Hಬಂ{. ಅದ�k ò�Âkರ, “C�ದe 
Kಮk  ಅ#ಮ@Éಲkp �# ÔOò�Tಲk . Kೕ � ಪk�kಗಳ#k �ೕ H; ನನk DಮಥkB�k 
ತಕkಂ� ಉತk}ಸÍ ಪkಯ@k¼�kೕ �,” ಎಂದ. ನಂತರ ಅವ}ಬkರ ನ�s, ಅ�ೕ ಕ >ಷಯಗHX 
ಸಂಬಂಧಪಟk  ಪkDk ೕ ತkರ >Kಮಯ ನ¦É{. 

ಅದರøkಂ5 ಪk�k — “ಇOೕ  ಜಗ@kನ]kೕ  ಅ@ Ùಡk ಆಶkಯBಕರ$ದ ಸಂಗ@ 
��5?” ಇದ�k ò�Âkರನ ಉತkರ — “ಪk@Tನ ಅ�ೕ ಕ7 ಯಮøೕ ಕವ#k 
ಪksೕ 8¼@k7dke. ಆದº, ಇದ#k «ೕ O«ೕ Oä Fಕk ಜನ7 ~ಶkತ$R 
ಬ5Ôdkeಂಬಂ� �ೕ Ê¼dke ಮ{k ವ@B¼dke. ಇದ¤kಂತ ಆಶkಯBಕರ$ದ5k 
�ೕ eೕ # d�ೕ  ಇTkೕ {?”  

5ಬBಲ ಮ®j ಬಡತನTಂದ ಬಳÍ@kದkJ; ಆ�X ಸCಯ �ಡÍ �º ಇರZಲk . 
ಆ�ಯ ಆnೕ ಗk  �bk{k; ಆದº ಬಹಳ ಶkಮ ವ®g ತನk Vàk�ಡ#k VರÍ 
Iಣ��@kದkJ. ಅವಳ gk@ ಅpók  ಕ7¬ಜನಕ$R�kಂದe ತನk fಳ#k 
���H¼ವ ಲಕ ತನX ಪ}Cರವ#k ಕ7Å¼ವಂ� ಆ�Xk ಯಮನ#k 
�kÛB¼@kದkJ. 

ಒಂ5 Tನ, ಒಂ5 ಕ½k  ಜಳk#k ಎ@k ತನk ತ]ಯ �ೕ ] ಇ}ಸÍ ಆ� Iಣ��@k?kಗ, 
d# ಪಟk  �� D�ಂ5 ಆ�ಗKg{. “ಓ ಯಮ�ಯ! ದಯ>½k  ನನkKk ೕ ಗ 
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ಕe5�ಂ� Vೕ P,” ಎಂ5 ಆಗ ಮನ> �OದJ. ಆ �kಥB�Éಂದ ಯಮನ 
ಮನ ಕರR, ಅವ��ಯ Mಂp ಎ�k  ಸ$}ಯ �ೕ ] ÔH{ �ೖಯøkಂ5 �ಶವ#k 
®O5 ಪkತkª�ದ. ಕಂ�uR ಭಯTಂದ ನ�Rದ ಅ£k , “�7 Kೕ �?” ಎಂ5 
�ೕ ಳÍ, “�# ಯಮ. Kನk �kಥB�X ಓ�½k  Kನk £ೕ ವವ#k �ಂ&ಯkÍ 
ಬಂTpkೕ �,” ಎಂದ pೕ ವ. ಆ�, “ಅ�k ೕ ! ದಯ>½k  CX �ಡ�ೕ ಡ. ಈ Sರವ#k ನನk 
ತ]ಯ �ೕ ] ಇ}¼ವ ಲಕ ನನX ಸCಯ �ಡÍ �ತk �# Kನk#k ಕeT5k ,” 
ಎಂ5 å�kÉಟkJ. ಬz�ೕ ಕ ಜನಗHX �kಣದ �ೕ Zನ ಅ;�ನ ಅók  @ೕ ವk . 

8k ೕ ಮಂತ M5ಕ«ಬkನ ಆnೕ ಗk  @ೕ ರ ಹದXbk{. MಂfÉನ 5f} C� 
Iಸ�ಂತ ಆಸk�kಯZk ತನk#k ?ಖuRg�ಂ� ಪkMಖ sೖದk }ಂದ Ê¤�k 
ಪ¦ò@kದk. ಬXಬXಯ ತK5 ನ¦gದ �ೕ ], ಅವರ gk@ ¼�}ಸuಗpkಂ5 sೖದk7 
ಅವKX @Hgದ7. ಅವನ ಒdkಯದ �ೕ eX pೕ ಶದ >>ಧ ಪkpೕ ಶಗHಂದ ಹಲ$7 
ತËರ#k ಬರ�O�ಳkuÉ{. ಆದe ಅವನ#k ಉHಸÍ ಏÀ �ಡuP�Tಲk 
ಎಂ5 ಅವ7ಗ% Iೕ H¥ಟk7. ಆಗವ# >�ನದZk ಲಂಡ* X ಪk�ಣ �jg, ಅZk 
ಉತkಮ Ê¤�kಯ#k ಪ¦ಯÍ Mಂ?ದ. ³ನಃ ಅವನ gk@ ಹdಶ$Rp�ಂ5 
@HಸuÉ{. @ೕ ಪB#k ಒ�k�ಳkÍ ಒಲkದ ಅವ# ಅ�}ಕ�k �ರHದ. ಅZk�ೕ  
ಮೃತಪಟk . D� ಅK$ಯBsಂ5 ಒ�k�ಂ�, ಆತ ಆ ಸತk�k Vಂ5�ಂO5k , ತನk 
��ಯ Tನಗಳ#k pೕ ವರ#k Êಂ@¼dk, ನಮk  ³ಣklFಯZk ಪ>ತk o8ಯZk 
ಶ}ೕ ರವ#k ¥ಡಬzT{k. 

D>ನ K}ೕ ±ಯ#k ಎ5}g?ಗ, “�# ಇÀk �ಲ� TನಗಳವeX ಬ5ಕÍ 
Dಧk$ದe, ನನk ವkವCರಗಳ#k ಇತkಥB �O, ತ7$ಯ ಮನಃ1ವBಕ$R 
�ಮkTÉಂದ Vರ½ Vೕ P�kೕ �,” ಎಂ5 S>¼ವವº ಇ?ke. ಆದe d� 
KTBಷkಪOgದ oಲ ಬ5¤ ಆ ಅವ� MRò$ಗ, ಇÀk ಸkಲk MಂçO�ಯ#k 
ಬಯ¼dke. 

ಒಬkನ KಗTತ ���ಲ ಬಂ?ಗ, ಅವನ#k �ಂ&òkವ tದÍ ಅವ# ತನk 
�ಲಸ-oಯBಗಳ#k MRಸ]ಂ5 ಯಮ ಒಂ5 ªಣí o5 KÍk�Tಲk ಎಂ5 
Iೕ ಳuRp. ¶¤ಕ ವkವCರ�k ಅಂ½�ಂಡ ಜನ7 ಮರಣ ಅK$ಯB ಎ#kವ 
>ಷಯ$R ಗಂ;ೕ ರ >iರವ#k ���Tಲk; ಅಥ$ ಅದ#k ಎ5}ಸ]ೕ  
�ೕ o?ಗ, £ೕ ವನ�k �ೕ {¥ೕ ಳÍ ತಮk  �ೖuದók  ಪkಯತk ��dke. ಬದZX, 
>sೕ ¤�ದ ಮ#ಷk  D>ನ ಬXk ಆøೕ Ê¼dk�; ��pೕ  ªಣದZk ಅ5 
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ಸಂಭವಸಬzpಂ5 ಮನಗಂ� >ರ¤kಯ#k �ೖ�Og�Jkdk�. ~ಶkತ$ದ 
ಪರಬkಹk  D¡dರವ#k ಪ¦ವ T¤kನZk ಪkಯತkಗಳ#k ಬಳ¼dk�. 

69. “ನನk5” ಎಂಬ ಅ;�ನ �ಮk TX 
�ರಕ  

ತನX ಒ³ kವ ಮ�ಯ ಬXk Tೕ ಘBoಲ ಆøೕ ಚ�ಯ#k ನ¦gದ ಒಬk , ಹಲ$7 ತËರ 
ಅ;�kಯಗಳ#k �ೕ H ಪ¦5�ಂಡ. ಕ¦X, ತನk ಮನgkನZk ಅದರ ಸkಷk  ಪ}ಕಲk�ಯ#k 
º�g�ಂಡ. ಕಟkಡದ K�Bಣ �ಲಸವ#k ಸಮಥB ಮ{k Iಸ�ಂತ ಇಂ£Kಯ- X 
ವ®gದ. ಆದe d# ಕZkg�ಂOದk ºಪTಂದ ��pೕ  Àkನ� ಅಥ$ 
ಬದuವ¿ ಇರfರpಂಬ ಆತಂಕ ಅವನ#k ಆವ}gದk oರಣ, �kಯಃ ತನk ಎಲk 
ಸಮಯವÀk Ksೕ ಶನದ]kೕ  ಕjದ. ಇತರ}X d# ಉಪದkವ$Pವ ಮಟk �k 
ಸಲIಗಳ#k ಮ{k bೕ �-bಪkÅಗಳ#k ��@kದk. ಅಂ@ಮ$R ಅವನ ಕನgನ Ksೕ ಶನ 
gದk$R ಅವ# ಸಂÎೕ ಷTಂದ ತನk Ô½ಂಬÙಂTX ಅZkX �ಲಸÍ ಬಂದ. 

��ದº ತನk ಮ�ಯ ಬXk ಸkಲk �ÁkXಯ#k ವkಕkಪOg?ಗ]uk I�kÉಂದ 
®Pk@kದk. ಒಂ5 Tನ, ಅವನ ಮಗ Êತkವ#k ôPCಕÍ ಬಯg �ೕ ¦X tj 
V¦ಯ ÎಡRದ. ಆÅX ಅವ# ಒಂpೕ ಟ#k C¤pkೕ  ತಡ, ಅವನ ತಂp �ೕ ¿X 
�>gದ. gbk Kಂದ Mಖವ#k �ಂ�Rg�ಂ� »ಡ]ೕ  V¦ತವ#k KZkÈಂ5 
ತನk ಮಗKX ಆpೕ 8gದ. “�ೕ ¦ಯ #ü³ ಮ{k ಅಂದವ#k CJ��ವಂಥ 
�ಲಸವ#k �ಡÍ KನXók  úೖಯB? KನX Êತk �ೕ ¤ದke, ಅದ#k Kನk �ೕ £ನ �ೕ ] 
ಇ½k�ೕ ,” ಎಂದ. D�ನk$R ಮೃ5SÂ ಮ{k djkòಳk ತನk ತಂpಯ 
ಪk@¤k�ಯ @ೕ ವk�ಯ#k ಕಂ� ಮಗKX ಆಶkಯB$É{. 

ವಷBಗJ ಉ7Hದ�. ಇHMಖ$ಗÍ �kರಂ;gದ ತನk ಆnೕ ಗkದ ದೃÂkÉಂದ, 
ಉತkಮ sೖದk¤ೕ ಯ 7ಲಭkಗH7ವ R}�ಮ�k ಸk�ಂತ}ಸÍ ಯಜ�ನ KಧB}gದ. 
ತನk ಮ�ಯ#k Ùಡk tತk�k �} ಆ tತkದ IÊkನ Sಗವ#k fkಂV ಕರ� 
ಬರಹದ ('k k̂ -ನ) ºಪದZk ಪ¦ದ. ಅಂ5 fkಂ¤X ರÚ; C�R ಮ7Tನ ಕರಡ#k 
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ಪk¼kತಪO¼ವ ಉpkೕ ಶTಂದ ಅದ#k ತನk ಕ�bನZk ಭದk$R ¥ೕ ಗ C¤ಟk . ಆ �@k , 
Kpk fರp ಅ@kಂTತk ಮಗkuPತk CgXಯ]kೕ  Vರ��@kದk ಅವKX ��Ùೕ  
ಶಬk �ೕ Hg{. ಅದ�k oರಣsೕ # ಎಂ5 @HಯÍ {¼ ಪkಯತkವÀk �ಡp, 
ÄZೕ ಸ}X çರ$Å ಕe �Oದ. 8ೕ ಘkದ]kೕ  �ಲ� ಆರªಕ7 �>g ಬಂದ7. 
ತK5 ನ¦ಸÍ, ಶಬk�k oರಣ ಕಳkನಲk , ಅøkಂ5 ಇZ ಎಂ5 ಅವ7 ಪ�k ಹÊkದ7. 

ಅವ7 Vೕ ದ �ೕ ], ಅವನ Iಂಡ@ ಅವನ#k , “Kೕ sೕ � ¼J$R �ಬ} ¥Tk}?” 
ಎಂ5 �ೕ HದJ. “'k k̂  -ನ ಭದk� Ô}{ {ಂf Êಂ�; KTkಸZಲk . ��Ùೕ  ಶಬk 
�ೕ Hದ ªಣ, ನನk ಭಯ Tಟ$É{, ಕರಡ#k ಕTವ ದnೕ ¦�ೕ ರ #gH?k�ಂ5 
ಭkFgp. ಆದk}ಂದ �# ಆರªಕ}X ಕe �Op. ಅ@�R 5�¤¥àk�ಂ5 
ನನRೕ ಗ ಮನವ}��Rp,” ಎಂ5 ಮ5ೕ O�R ಒ�k�ಂಡ. �@kÉOೕ  KpkÉಲkದ 
ಅವ# ಮ7Tನ �HXk fkಂV �eòವ tದ]ೕ  fkಂ¤X Vೕ ದ. ಅZk ಕರಡ#k 
ಕkಮ$R �ಟk  ನಂತರsೕ  ಅವKX ಸ��ನ$É{. ಅವನZkಂದ Vೕ ದ ಸkಲksೕ  
ಸಮಯದZk , fkಂ¤ನZk ಒಂ5 >Êತk ಘಟ� ಘbg{. 

ಅವ# ಪk¼kತಪOgದ 'kಫk#k ಒಳ�ಂಡಂ�, ಹಲ$7 ìV-ಗJ ಮ{k 'k k̂  -ಗJ 
o¿�ದ�. fkಂ¤ನ ವkವDkಪಕ ಮ{k ಸಂಬಂಧಪಟk  gಬkಂT ವಗBವ#k {Oತ 
ಆವ}g{. ಅವ7ಗJ o¿�ದ ವ¼kಗಳ#k ಉTkಕk�R z�ಕÍ �kರಂ;gದ7. 
ಅZkನ ಆJ ಸಮÈk  Kೕ R�ಂ5 0ೕ Âg?ಗ ಎಲkº K½kg7 ¥ಟk7. ಸಂಗ@ 
ಏ�ಂದe, ವkವDkಪಕನ ಐ5 ವಷBದ ಮಗ ತನk ತಂpಯ#k «ೕ ಡÍ fkಂ¤X ಬಂTದk; 
�ೕ £ನ �ೕ Zದk ìV ಮ{k 'k k̂  ಗಳ#k �X5�ಂ� Riಲಯ�k Vೕ Rದk; ಅZk 
ಒಂ5 ಬ�' ಅ#k Kೕ }Kಂದ {ಂ¥g, ಇ�k ೕ # oಗದಗಳZk Ùೕ Åಯ#k 
��ವಷkರZk , ಅದ#k «ೕ Oದ ಜ$ನ ಅವನ#k ತ¦ದ. 

'kಫk#k ಪk¼kತಪOg?kತKX ಈ ��ç @HTರZಲk . ಮ7Tನ, d# $gಸÍ 
@ೕ �BKgದk R}�ಮದZk d�ಯk ಮ�ಯ ಖ}ೕ Tಯ#k ಇತkಥB �Oದ. 
8ೕ ಘkದ]k ೕ , ತ�kಲk ಮ�ಯ D�#ಗಳÀk Vಸ K$ಸ�k DRgದ. ಅವನ ಹjಯ 
ಮ�ಯ#k �ಲಸಮ �ಡuÉ{; ಅದರ ಸkಳದZk Ùಡk ಸಂ¤ೕ ಣB ಮHX 
K�Bಣ�ಂO{. tದಲ f}X ಆ ಮHXಯ#k «ೕ O?ಗ, ಅವ# ತನk 
Èk ೕ ®ತKX, “ಆC, #ಗDRp,” ಎಂ5 �Êk�ಂಡ. 

ಈ ಕLಯZkನ ವk¤kX tದÍ, “ಇ5 ನನk ಮ�,” ಎಂಬ ದೃಢ$ದ Sವ>{k; ಆ ಕಟkಡ�k 
ಬಲ$R ಅಂb�ಂOದk. ಆದk}ಂದ, �ೕ ¦X Sಗಶಃ V¦ಯಲkಟk  tj, ಅವನ 
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ಹೃದಯ�k ಇ7¤ದ Qಲದಂ� ಅKg{. ಮ�ಯ#k ��ಟ �O, ಅದ�k ಪk@�R 
fkಂV 'k k̂  ಪ¦ದ ನಂತರ, “ಈ ಕರ� ನನk5,” ಎಂ5 ದೃಢ$R S>g, ಅ5 
Mಖksಂ5 ಎÅgದ. ಇದರ ಪ}¬ಮ$R ಅದರ ಬXk Êಂ@¼dk KpkÉಲkದ �@k 
ಕjದ. ಅದ#k fkಂ¤ನZk ಪk¼kತಪOgದ »ಡ], ಅದ#k ತನk ಅಲk$ದ 
ಆgk�ಂ5 oü�ದ#k ¥½k¥ಟk . ಆದk}ಂದ, ಸ��ನTಂTದk. ಮÎkಂp¦, 
ಅದರ ddkZಕ ¼ಪ5B?ರ�ದ fkಂV ಅ�o}ಗJ, ಅ5 o¿�Rp ಎಂ5 
ಕಂ�ಬಂ?ಗ ತಮk  ~ಂ@ಯ#k ಕj5�ಂಡ7. 

ಯಜ�ನ ತನk K$ಸವ#k R}�ಮ�k ಸk�ಂತ}gದ ಬHಕ, ತನk ®ಂTನ ಮ�ಯ 
ಸkಳದZk ಒಂ5 ಮHX ಸಂ¤ೕ ಣBವ#k tದÍ «ೕ O?ಗ, ಅವ# ಕಳವಳ�k 
ಒಳ�ಗZಲk; ಅವKX ಆ Vಸ ಕಟkಡವ#k �ಚkÍ ಸಹ Dಧk$É{. ತನk ®ಂTನ 
ಮ�X ಸಂಬಂ�gದಂ�, ‘ನನk5’ ಎಂಬ Sವ� ಆಗವನZk ಇಲkದk oರಣ, ಅದ#k 
�ಡ>?ಗ¹, ಅ5 ಅವನ �ೕ ] ಪ}¬ಮ ¥ೕ ರZಲk . ಒಂ5 sೕ j ಅದರ ಬXk ಅವನZk 
Sವ� tದZನಂ� @ೕ ವk$R ಇTkpkೕ  ಆದe, ಅವ# 5ಃಖTಂದ ತತk}g Vೕ P@kದk; 
ಈ ®ಂp, ಅದರ �ೕ ¦X ಆÅಯ#k V¦�ದÀk ಅವ# ಸ®ಸuರp Vೕ Rದkನ�k . 

>pೕ ಹ pೕ ಶದ ಜನಕ ಮC�ಜ}��k  ತಮk  �ಜ�K FÛu ನಗರ�k �ಂ¤ 
V@k�ಂOp�ಂ5 @HಸuÉ{. ಸkಲkí Êತkಸಂ{ಲನವ#k ಕj5�ಳkದ 
ಅವ7, “FÛu �ಂ¤¥5k ಉ}ò@kದkº, ನನk?�ç ಉ}ò@kಲk ,” ಎಂTದk7. 
ಅವ7 ತಮk  �ಜk�k ಸಂಬಂ�gದಂ� ‘ನನk5’ ಎಂಬ Sವ�Éಂದ ಸಂ1ಣB$R 
Mಕk�Rದk oರಣ, ತಮk  ಆHk�ಯ Ùಡk Sರವ#k K�kÉಂದ V{k�ಂOದkº, 
ಎಂT� ��kTÉಂTದk7. 

ಒಬk  ವk¤k ��Ùಂ5 ವ¼k>X ಸಂಬಂಧಪಟk ಂ� ‘ನನk5’ ಎಂಬ Sವವ#k 
VಂT7$ಗ, ಆ ವ¼k>X ಏ�ದº ಆP�ದ}ಂದ ಅಥ$ ಅದ�k ಏ�ದº 
ಆಗಬzpಂ5 ಅವ# S>¼�ದ}ಂದ, ಅವನ �ೕ ] ಅ5 ಪ}¬ಮ ¥ೕ 7ತkp. 
ಅವ# ಆ ಕಲk�ಯ#k ¥ékಗ, ಆ ವ¼k ಅವನ �ನgಕ ಕಳವಳ�k KFತk$ಗuರ5. 
ಜನ, ಸkಳ ಮ{k ವ¼kಗಳ >ಷಯದZk ‘ನನk5’ ಎಂಬ Sವ�ಯ#k Îe�5, 
ಮ#ಷkKX ತನk ದª�X ಧ�k fರದಂ� �ಮkT ಮ{k ಆನಂದವ#k ತಂ5��ತkp. 
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70. ಸಂÎೕ ಷದ  ಲ  

“g® @K¼ಗJ ನನX ಬಹಳ ಸಂÎೕ ಷವ#k Kೕ �ತks. ಆದk}ಂದ, ಅ�ಗಳ#k 

�ékಗ]ಲk gk ೕ ಕ}ಸÍ �# ®ಂಜ}ò�Tಲk . ಇದಲkp, �# ಪk@Tನ g® @#kವ 

ಪ}�ಟವ#k ಇ½k�ಂOpkೕ �,” ಎಂÙಬk  ತನk XjಯKX Iೕ Hದ. �ಲ� TನಗJ 

ಕjದ�. ಆnೕ ಗk  ತ�k ಅವ# CgX ®Oದ. ಮÌ�ೕ ಹ ಮ{k #ಂ¤Kಂದ 

ಬಳÍ@k?k�ಂ5 sೖದk7 ಅವKX @Hgದ7. ಇ?�ದÀk ಅ}ಯದ ಅವನ Èk ೕ ®ತ, 

ಒಂ5 Tನ ಅವನZkX ಬಂ5, “Kನ�ಂ5 Äಟkಣ g®@ಂOಗಳ#k ತಂTpkೕ �,” ಎಂ5 

Iೕ Hದ. µÉ]Éಂದ ಬಳÍ@kದk nೕ R, “ಏ! ಅದKkZkಂದ �X5�ಂ� Vೕ P. 

�ನದ#k ಬಯ¼�Tಲk . g®ಪ?ಥB ಅಂದe ನನX >ಷದಂ�,” ಎಂ5 ಹdಶನಂ� 

K�ಕ}gದ.  

ಒಂ5 ಸಮಯದZk ಆCkದಕರsಂpKgದ ವ¼k, �ೕ nಂ5 ಸಮಯದZk 5ಃಖ�k 

oರಣsಂ5 ಎÅಸuPತkp ಎಂ5 ಈ ಕL @HIೕ Jತkp. g®@ಂOಗJ 

DkS>ಕ$R ಸಂÎೕ ಷದ ಲ$Rದk ಪªದZk , ಆ ವk¤k ಅ�ಗಳ#k ಎಂT� 

@ರಸk}¼@kರZಲk . ತನX ¼ಖ �ೕ Ô ಮ{k 5ಃಖ �ೕ ಡsಂಬ ಲlತ ಬಯ�, ಅವನ 

ಅ�nೕ ಗkದ KFತk, ಖಂOತ$Rä Ôಂ+ತ$ಗZಲk . ಸkಲk >iರ �Oದe, 

Kಜ»k �ವ ಇಂTkಯ>ಷಯí ಸkSವತಃ ¼ಖದ ಲ$R ಇರuರpಂ5 

¼ಲಭ$R @H5ಬ7ತkp. ಈ }ೕ @�R >iರ ���5 sೖ�ಗkವ#k 

ಉಂ½��ತkp. 

ಒಬk  ತಂp ತನk ಮPವ#k M?kOದ. ಅವ# ಅದ#k Áಂ¥¼@kದkಂ�, ಅವನ ಒರ½ 

ಗಡk ಮ{k Fೕ È ಅದರ �ೕ ಮಲ Mಖವ#k ÁÊk , ಅದ�k @ೕ ª k$ದ «ೕ ವ#k 

ಉಂ½�O{. ಮP ಒದ�O{. ಅದ#k ಸ��ನಪO¼ವZk ಉ{kಕ�Rದk ತಂp 

ಅದ�k ಮ�k ಮ�k M@kಟk . ಇದರ ಪ}¬ಮ$R, ಮP ಮತkók  ಅಳuರಂ;g{. 

ಬೃಹ?ರಣkಕ ಉಪKಷ{k åೕ �¼ತkp — “ಆತkದ ಸÍ$R �ತk ಎಲkí �kಯ.” 
ಗಂಡ�ದವ# ತನk Iಂಡ@ಯ#k �k ೕ @¼�5 ಆ�ಯ ಸÍ$ಗಲk; ಬದZX ಆ�ಯ#k 
ತನk ಮಡT�ಂ5 ಎÅg ತನk ಸಂÎೕ ಷವ#k ಆ�ಯ ಸಂÎೕ ಷÙಂTX 
Õೕ O¼�ದ}ಂದ �ತk . �ೕ Zನ ತಂp-ಮP>ನ ಉ?ಹರ¿ಯZk , ತಂp 
ಮPವ#k ಸ��ನಪOಸÍ ಬಯg55 ಏ�ಂದe, ಅವ# ಅದ#k ತನk ಸk ಂತ 
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ಮPsಂ5 ಪ}ಗÅg, ಅವನ ಸಂÎೕ ಷವ#k ಅದರ ಸ��ನ ಮ{k ಸಂÎೕ ಷ-
ÙಂTX ಸಂ�ೕ £gದk. 

ಭಗವdkದ7 ತಮk  ಶತDk ೕ ¤ಯZk ®ೕ X åೕ �g?ke — “ಒಂ5 ವ¼k>Kಂದ 

ಆನಂದವ#k  ಪ¦òವವe� ಅ5 �kಯ$R ಉHòತkp; ಮ{k ಅ5 

ಉಪದkವವ#k  ��ವ oಲದZk pk ೕ Âಸಲk�ತkp. ��pೕ  ಒಂ5 ವ¼k 

�$ಗ¹ ಇಷk �k  ಅಥ$ pk ೕ ಷ�k  �ತk$ಗ5. �ಲÆ�k  �kಯವಲk5k ಆ ನಂತರ 

�kಯ$ಗಬz5. �ೕ uR �k ೕ @�ದ5k ಅ�kಯ$ಗಬz5. ತನk ಬXk �k ೕ @ 

ಎಂT� Òೕ Åಸದ ಆತkವ¼k �$ಗ¹ ಅತk ಂತ �kಯ$ದ5k.” 

ಆತk  ಎಲk oಲಗಳ¹k �kಯ$ದ5k; ಏ�ಂದe ಅ5 �$ಗ¹ ಆನಂದದ ಆಕರ. 

$ಸkವ$R, ಆತk  5ಃಖF8kತವಲkದ ಆನಂದ ಸkºಪsಂ5 ಉಪKಷ{kಗJ ಒ@k 

Iೕ Jತks. d# Ýದk ಆನಂದದ ಸkºಪsೕ  ಎಂ5 ಅ}ಯp, ಇಂTkಯ->ಷಯಗJ 

ತನk ¼ಖ�k  oರಣsಂ5 ತ�kR ಎÅg, ಮ#ಷk  ಅ�ಗಳನkರ¼dk�. ಇಂTkಯ-

>ಷಯಗHಂದ �kಪk$ದಂ� Sಸ$Pವ �ವ ¼ಖ>p�ೕ , $ಸkವ$R ಅದ�k  

ಲlತ$55 ಆತkದ ಸkºಪ ಆನಂದsೕ . ಆದk}ಂದ ¼ಖದ ಲ �ೕ ವಲ 

ಒಂpೕ ; ಅ5sೕ  ಆತkವ¼k. 
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71. ¼HಗಳZk  ಬಂಧನ 
ಒಂ5 zJ ನTX ¥{k. ಪk$ಹದZk Èjಯಲk½k  �ೕ ಗ� ¼HಯZk g¤k�ಂO{. ಅ]kೕ  

ಮ�k ಮ�k ¼{k@k{k. D>ನ ಭಯTಂದ ತ�kg�ಳkÍ ಎók  Iಣ�Oದº 

Dಧk$ಗZಲk . ಸkಲk ಸಮಯದ ಬHಕ, ಹ}>ನ @7>ನ pÈÉಂದ, ¼HÉಂದ ತ�k 

VರಬಂT{. ಅ�k ೕ ! ¼Hಯ ವಶTಂದ Vರಬಂದ >~kಂ@ಯ#k ಸ>òವ 

tದ]ೕ , ಅ5 ಮÎkಂ5 ¼HಯZk g¤kC¤�ಂO{. ಮ�k ಅ]kೕ  @7P@k{k. ಈ 

¼HÉಂದ ಅದ�k gಕk ¥�ಗ¦ �ಲsೕ  ªಣಗZk �ಯ$R, ಅ5 Kೕ }ನ ಮÎkಂ5 

¼HಯZk g¤kC¤�ಂO{. 

ಅದರ D� ಖÊತ$R{k; ಆದe ದ�8ೕ ಲ�ದ ವk¤k ಅದರ ಅವÈkಯ#k «ೕ Oದ. 

ಅದರ ¼Hಯ ಬH ಬಂ5 ಅದ#k ನಯ$R �ೕ ]@k ರÒgದ. ಅದ#k @ೕ ರ�k 

�ಂ&òk ಒಣ lFಯZk ¥ಟk . ಸಮಯ ಕjದಂ� Kೕ }ನ ಮಟk  ಏ}ದe ಮ�k 

ಅ�ಯ$Tೕ �ಂ5 ಮನಗಂ� ಆ ¤kF, ನTÉಂದ çರ ಸ}5 8ೕ ಘkದ]kೕ  

¼ತkMತkZನ ಒಂ5 ಮರದ Qಡದ ¼ರÒತ ಸkಳವ#k ತÍ�{. 

ಸಂDರ ಚಕkದZk ಮ#ಷkನ ಅವÈk zJ>ನಂ��ೕ  ಇ7ತkp. ¼ಖ�k ಯ@k¼dk�. 

ಅವ# ಪ¦ದ ¼ಖ, IÁk ಸಂÎೕ ಷವ#k VಂದÍ C� 5ಃಖವ#k ತ�kಸÍ 

ಮತkók  ಪkಯ@k¼ವಂ� ಅವನ#k mk ೕ eೕ �¼ತkp. ®ೕ X K�Bಣ$ದ ಚ½ವb�-

ಸಂÎೕ ಷಗಳ#k ಒಳ�ಂO7ವ �ವ >ಷವಲಯ>p�ೕ , ಅದ}ಂದ VರಬರÍ 

Kಜ»k ಅDಧk . £ೕ ವನsಂಬ ನTಯZk7ವ ಈ ಚಕk ಆ ¼Hಯಂ�. zJ ಒಂ5 

¼HÉಂದ ಇ«kಂದ�k C5Vೕ Pವಂ��ೕ  ಮ#ಷk  ಸತk �ೕ ] ಮÎkಂ5 ಜನk�k 

Vೕ Pdk�. ಕLಯZkದk o7Åಕನಂ�, ಸ5k7ಗJ ಕಮB ಮತkದರ ಫಲâೕ ಗದ ಚಕk 

C� z½k -D>ನ ಚಕkದZk g¤k¥ದk ಅಸCಯಕ 8ಷkKX �ರ$Pdke. P7>ನ 

ಅ#ಗkಹ ಮ{k �ಗBದಶBನವ#k ಪ¦ದ ನಂತರ, ದಡದZk ಇ}gದ zJ>ನಂ� d# 

ತನk#k ತರ$ದ ಉದkಮದZk ÎಡRg�ಂ� £ೕ ವನkಕk�P�5 — ಅಂದe, 

£ೕ ವಂತ$R?kಗ]ೕ  M¤kಯನk Vಂ5�5 — ಮ#ಷkನ ಕತBವk . 
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72. fRÍ ಬO5ಬಂದ ಅವoಶವ#k  

]¤k ಸT7�5 

8ವ ಮ{k �ವB@ pೕ > ಒ�k  ಆoಶ�ಗB$R Vೕ P@kದk7. ÊಂTಬàk  ಉಟk  
;Nಕನ#k ಕಂಡ7. �ವB@ �ೕ HದJ — “ಓ ಪk8s! ಈ ಕ� ಬಡವ ;± �ೕ O — 
ಅದರ¹k ಮಟಮಟ ಮ�kಹkದ ¼�¥ಸಲZk ಗಂàಗಳ oಲ ನ¦5 — Vàk  
Vರ�ೕ oR7�5 ಎp¥}òವಂ@p. Kೕ ವವKX ಏ�ದº �ಡfರp?” 
ಭಗವಂತ ಅದ�k , “ಅವKX ಸkಲk ಸಂಪತk#k ಒದR¼�5 ನನX ÎಂದeÉಲk . ಆದರದ#k 
ಪ¦5�ಳkÍ ಅವKX ಒjkಯ ಪkîÉಲk ,” ಎಂ5ತk}gದ. ;o}X ಒಂ5 ಅವoಶ 
�ಡ�ೕ �ಂ5 �ವB@ ಒdkÉgದJ. ಅವಳ ಆಶಯದಂ�, 8ವ ಬಂ�ರTಂದ {ಂ¥ದ 
mbkXಯ#k ಸೃÂkg ;Nಕನ CTಯZk ಇ}gದ. 

;Nಕ mbkXಯ ಬH ಬ7@kದkಂ� �ೕ Êgದ — “ಈಗ ನನk ದೃÂk  Ôಂ+ತ$ಗTದk oರಣ, 
�# ಕಷk>ಲkp ¼dkಡಬ]k . M5ಕ�?ಗ �# 1@B Ô7ಡ�ಗಬz5. ಆಗ 
ಓ'ಡÍ Iೕ X Dಧk? ಅದokR Ô7�ತನವ#k ಎ5}ಸÍ gದk�RರÍ �Kೕ ಗ]ೕ  
ಅSkಸ ���5 ]ೕ ¼.” ®ೕ X ಮನ¼k �O, ಕükÊk Ô7ಡನಂ� ನ¦ಯÍ 
�kರಂ;gದ. ಅದರ ಪ}¬ಮ, mbkXಯ#k ಗಮKಸp ಅದ#k ?b Vೕ R¥ಟk . 
ಅಣ¤g MPಳkPತk 8ವ �ವB@ಯ#k , “�# Iೕ HTkೕ ಗ @HÉ�ೕ ?” ಎಂ5 �ೕ Hದ.  

pೕ ವರ ಅ#ಗkಹTಂದ, �>ೕ ಗ �ನವ ಜನk , >sೕ ಚ� DಮಥkB ಮ{k ಸತkದ ಬXk 
ನಮX ಕZಸÍ P7ವ#k ಪ¦5�ಂOpkೕ s. ಆ?�k  ಇsಲkವÀk ಕ¦�Ågದe, ಆ 
;Nಕನಂ� ಅ5kತ$ದ ಅವoಶವ#k ಬಳg�JkವZk �� >ಫಲ�P�kೕ s. 
 

73. P7>ನ ಅಗತk  
ವಜkಪ}ೕ ªಕನ ಬH R�¤�ಬk  ಬಂದ. ಅವನZkದk ವಜkದ �] ಎ�k ಂ5 ಅ}{�ಳk-

ಬಯgದ. ವಜk ಸkಚk$Rp ಮ{k ಅದ�k S} �] gPತkp ಎಂಬ ಅ;�kಯದZkದk. 

ಪ}ೕ ªಕ ಅದ#k ಪ}ೕ Òg, “ಇದರøkಂ5 ಕ³ k Á�k Ùೕ ಷ>p. IÁk �] fಳ5,” 
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ಎಂದ. ವಜkವ#k »ಲಂಕಷ$R ಪ}8ೕ Zgದº Á�kಯ#k ಪ�k �ಡuಗದ �kಹಕ, 

“ನನ�ವ Á�kä oü@kಲk ,” ಎಂದ. ಅದ#k ಸ}�R ಪ}8ೕ ZÈಂದ ಪ}ೕ ªಕ. 

ಈಗ¹ Á�kಯ#k P7@ಸÍ R�¤X Dಧk$ಗZಲk . ವಜkವ#k Iೕ X @7Rg 

M7Rg «ೕ ಡ�ೕ �ಂ5 ಪ}ೕ ªಕ ಹಲ$7 Kpೕ Bಶನಗಳ#k �ಟk . ಸkಲk ಸಮಯ 

©ª k$R «ೕ Oದ ನಂತರ, �kಹಕKX Á�kಯ#k ®OಯÍ Dಧk$É{. 

ವಜkವ#k ಪ}ೕ Ò¼ವಂಥ >ಷಯದ¹k �ಗBದಶBನ ಅಗತk . ಅತk ಂತ ©ª k$ದ 
ತತk kವ#k ಗk®¼ವZk �ಗBದಶBನದ ಮಹತk kದ ಬXk �ೕ ಳ�ೕ �? ಕAೕ ಪKಷ{k ®ೕ X 
åೕ �¼ತkp — “ಆತk� ©ª k$5ದ¤kಂತ ©ª kತರ$R7ವ oರಣ, ಅ5 ತಕBದ 
$k�kಯ#k Fೕ }p.”  

ಒಬk  ವk¤k ಸತkವ#k ಪk@�T¼ವ ಉಪKಷ{kಗಳ ಅಧkಯನವ#k �O ~ಸkಗಳ 
dತkಯBದ ಬXk ಆಳ$R Êಂ@ಸಬz5. ಆದe ಇók  �ತkTಂದ ಪರ�ತkನ 
D¡dkರ ಮ{k ಅದ}ಂದ M¤k ಪ¦ಯÍ ಅವKX Dಧk$ಗ5. Ï«ೕ ದಯ 
ಆP�ದ�k P7>ನ ಅ#ಗkಹ ಮ{k Kpೕ BಶನಗJ ಅತkಗತk . “P7ಗHಂದ ಪ¦ದ 
Ïನsೕ  Kಜ»k ಅ@ ಪk�ೕ ಜನo}�Pತkp,” ಎಂ5 $kಂÙೕ ಗk  ಉಪKಷ@kನZk 
Iೕ ಳuRp. 

74. P7>X ಒ³ kವ ದೃãk ಂತ>ಲk  
�ಲÆ�k  ��?ದº ವ¼k>ನ ಬXk @HIೕ ಳÍ ಅದ�k Vೕ Íವ C� 
ಪ}Êತ$ದ ಪ?ಥBವ#k MಂT½k , “ಅ5 ಇದರಂ�,” ಎಂ5 Iೕ J�5 ತಕk 
ಉ�ಯ. ಆ?�k  ಸkಶBಮÅಯ#k ಒಳ�ಂಡಂ� ��ç P7>X ಸದೃಶ$ಗÍ 
ಅDಧk . 

ಕ¥kಣದ {ಂ� ಸkಶBಮÅX dRದe, ಅ5 Êನk$R¥�ತkp. ಬಂ�ರ¤kಂತ ಕ¥kಣದ 
�] ಬಹಳ ಕO�! ಕ¥kಣವ#k IÁk �]fJವ Êನk$R ��ವ ಶ¤kಯ#k 
ಸkಶBಮÅ VಂTp. ಒಬk  P7 »ಡ @HವH�Éಲkದ, Kಷkk�ೕ ಜಕ ವk¤kಯ#k 
ಅಲk$ದ Ïನದ @B�R ಪ}ವ@B¼dk�. C�R ಸkಶBಮÅ P7ವ#k 
ì�kR @HIೕ Jವ ವ¼ksಂ5 �ೕ økೕ ಟ�k Îೕ ರಬz5. 



P7, ಪkತk ª pೕ ವ7 177

ಆ?�k , ಸkಶBಮÅಯ ದೃãk ಂತTಂದ P7ವ#k ವÅB¼ವ ಪkಯತk ಸಫಲ$ಗ5. 
ಕ¥kಣದ {ಂಡ#k ಸkಶBಮÅ Êನkದ ಗbk�R ಪ}ವ@Bgದe, ಆ Êನkದ {ಂಡ#k 
ಇ«kಂ5 ಕ¥kಣದ {ಂOX dRgದe, ಆಗ ಆ Êನk ಮ{k ಆ ಕ¥kಣ ಎರ= CX�ೕ  
ಉHT7ತks; ��pೕ  ಬದuವ¿ ಇರ5. ಅತk, ಶkpk ಮ{k ಭ¤kÉಂದ »Oದ 
8ಷkನ#k ÏKಯ�kR¼�5 �ತkವಲkp, ಆ 8ಷkನನk ತನk ಸಮ�ದ ವk¤kಯ�kR 
ಬದuÉ¼ವ DಮಥkBವ#k P7 VಂT7dk�. dತkಯBsೕ �ಂದe, ಒಬk  P7 
ತನk 8ಷkನ#k ÏK�R ಪ}ವ@B¼�ದಲkp, ಇ«kಬkನ#k ÏKಯ�kR ��ವ 
ಶ¤kಯ#k ಆ 8ಷkKX Kೕ �dk�. ಆದk}ಂದ, ಸkಶBಮÅ P7>X ದೃãk ಂತ$ಗuರ5. 
$ಸkವ$R, P7ಗHX ��pೕ  Dದೃಶk>ಲk . 

75. ಸ5k7 ಎಲkರÀk  ÔಂTಲkp 

ಅ#ಗk®¼dke 
ಒಬk  ಪkQದk ಋÂ ತಮk  IÊkನ ಸಮಯವ#k �ೕ ಗದ ಪ�o�k�ದ K>Bಕಲk 
ಸ��ಯZk , ತಮk  pೕ ಹ ಮ{k ¼ತkMತkZನ ಅ}>ಲkp ಕjòತk oOನZk 
$ಸ$Rದk7. ಒಂ5 Tನ, ಇಬk7 òವಕ7 ಅವರ Tವk  ಸKk�X ಬಂ5, 
ಸ��Éಂದ ಅವರ ಮನ¼k ಬ®MBಖ$Pವವe�, �ೖÕೕ Og ಅÍ�ಡp 
(ರವTಂದ Kಂ{ oò@kದk7. ತಪgkಗJ ತಮk  ಅಧB MÊkದ ಕükಗಳ#k �e?ಗ, 
ಅವರ «ೕ ಟ òವಕರ �ೕ ] ¥{k. ಆಗ òವಕ7 Tೕ ಘBoಲ Tೕ ಘBದಂಡ ನಮDkರ 
�Oದ7. ಆ ಬHಕ, ಅವರ#k ತಮk  8ಷkರ�kR gk ೕ ಕ}¼ವ ಲಕ ಅ#ಗk®¼ವಂ� 
ಅವ7 >ನಮk$R �ೕ O�ಂಡ7. ಅTk@ೕ ಯ$ದ (ಎರOಲkದ) ಪರಮ ಸತkದ 
D¡dkರವ#k ಪ¦5�ಂOದk oರಣ ಋÂಗJ ಎಲk ಕತBವkಗಳ#k ಮ{k ಆÈಗಳ#k 
Fೕ }ದk7. ಆ?�k , ಅವ7 ಕ7¿ಯ Dಗರ$Rದk}ಂದ ಅವರ �kಥB�ಯ#k 
ಒ�k�ಂಡ7. 

8ಷkKX P7Èೕ s ಅಲk ; ಅದ#k KವB®ಸÍ ಅವ}X ಅವoಶವ#k ಒದR¼ವ 
ಉpkೕ ಶTಂದ, P7ಗJ ತಮk  o> ವಸkಗಳ#k ಒXò�5, ತಪ¼k ��ವ ಸkಳವ#k 
ಸk ಚk�H¼�5 C� oOನಂÊನZkದk ಹHkಗHಂದ ;¡ಟ�ಯ ಲಕ 
ಆCರವ#k ತ7�5 — ಇsೕ  tದuದ pೖನಂTನ oಯBಗಳ#k ಅವ}X 
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ವ®g�ಟk7. ಅವ}ಬk}� ಒಂ5 ಮಂತkದ ಉಪpೕ ಶವ#k �½k  �kನ ��ವ 
ಬXಯ#k ಕZgದ7. 

ಅವರøkಬk  8ಷk  �ೕ ಗ� �kನದZk ಪk>ೕ ಣ�ದ; ಅವ# pೕ ಹದ ಅ}>ಲkp, 8]ಯಂ� 
gkರ$ದ ಏoಗk ÊತkTಂದ ಗಂàಗಳ oಲ �kನದZk ÔH{�Jk@kದk. ಇ«kಬk  
ಮನಃ1ವBಕ$R Kಯತ$R �kನ �ಡÍ ಪkಯ@kgದº, ಸMದkದ ಅ]ಗಳಂ� 
ಏJತk ಇHòತk ಬ7ತk]ೕ  ಇದk ಆøೕ ಚ�ಗHಂದ ಮನgkನ Kರಂತರ ಪರ?ಟದ oರಣ, 
ಅವನ ಪkಯತkಗHX ಅOkಗJ ಬ7ತk]ೕ  ಇದk�. ಋÂಗJ åೕ �gದk#k ಸಂ1ಣB$R 
tದಲ 8ಷk  ಗk®¼@kದk. ಎರಡ�ೕ  z�ಗ �k�Åಕ$R ತರಗ@ಗHX Cಜ�R 
ಕZgದ Sಗಗಳ#k Tೕ ಘBoಲ ಓ5@kದkº, ಅವ# ಅ�k ೕ À Á7oRರದ oರಣ, 
ತನk ಸಹ�+Rಂತ ಅ@ ಕO� ಗk®¼@kದk . 8ಷk }ಬkº ತಮX ವ®g�ಟk  
oಯBಗಳ#k ಸಮಪBಕ$R KವB®gdk ಬಂದ7. 

ಐ5 ವಷBಗJ ಕjದ�. ಒಂ5 Tನ, P7ಗJ ತಮk  8ಷk}X, “Kಮk  ಅಧkಯನ ಈಗ 
1ಣB�ಂOp; Kಮk  ಮ�ಗHX ಮರJವ ಸಮಯ ಬಂTp,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. 8ಷk7 
ತಮk  P7ಗಳ#k ಬಹಳ$R �k ೕ @¼@kದk oರಣ, ಅವ}ಂದ ಅಗÍವ ಆøೕ ಚ��ೕ  
ಅವ}X ಬಹಳ «ೕ $É{. ಅpೕ �ೕ  ಇರZ; ��pೕ  ಸಮಯದ¹k P7ಗಳ 
��pೕ  ಆîಯ#k ಸkಲk ಮbk� �ವ oರಣ»k ಉಲkಂöಸfರ5 ಎಂಬ 
ದೃಢ$ದ ನಂ¥�ಯ#k ಅವ7 VಂTದk7. ಆದk}ಂದ ಅವರ P7ಗಳ Kpೕ Bಶನದ 
�ೕ eX ಅವ7 VರಡÍ gದk�ದ7. tದಲ 8ಷk  ತನk P7ಗಳ Mಂp ನಮಸk}gದ. 
ಋÂಗJ ಅವKX ಅಭಯಹಸkÙಂTX ಆ8ೕ ವBTgದ7. ಎರಡ�ಯ 8ಷk  
ನಮಸk}g?ಗ, ಋÂಗJ ತಮk  Tವk  ಕರವ#k 8ಷkನ ತ]ಯ �ೕ ] ಇ½k , “KನX ಇpೕ  
ªಣ ಸಂ1ಣB Ï«ೕ ದಯ$ಗZ,” ಎಂ5 Kಖರ$R #Oದ7. ಅವರ ಅ#ಗkಹ 
ಎók  ಶಕk$R�kಂದe, 8ಷk# ತªಣsೕ  ಪkQದk ಮCತk�R¥ಟk . 

ತನk Èk ೕ ®ತKX gಕk >�ೕ ಷ ಆ8ೕ $Bದ ತನX ÙರಕZಲksಂ5 tದಲ 8ಷk  
ಅಸ��ನ ಪಟk . ತನk P7ಗHಂದ ತನk Sವ�ಗಳ#k ಅಥ$ ಆøೕ ಚ�ಗಳ#k 
ಮe��ವ ಸkSವ ಅವನ5k ಆRರZಲk; C�R ಅವ# �ೖÕೕ Og �ೕ Hದ — 
“ಮCDkFಗj! ನನk ಮನgkನZk ಒಂ5 ಸಂಶಯ zbk�ಂOp. ಅದ#k ತಮk  
MಂTಡÍ ತಮk  ಅ#ಮ@ಯ#k �ೕ 7�kೕ �. ತಮk  ಕೃmÉಂದ, ನನk �kನ ಅವನ 
�kನ¤kಂತ ಬಹಳ �k ೕ ಷkತರ$R{k; �ೕ uR ತಮk  ತರಗ@ಗಳ ಸಮಯದZk �# 
ಅವKRಂತ {ಂf IÁk ಗk®gpkೕ �. P7ವಯBe! d� ನನRಂತ IikR ಅವನ#k 
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ಏ� >�ೕ ಷ$R ಅ#ಗk®gTkೕ }? ಒಂ5 sೕ j ನನk ಪk�k ©ಕkವಲk?kದe, ದಯ�O 
ನನk#k ªFg.” 

P7ಗJ - Kನk ಪk�kX ಉತk}¼ವ Mನk , KನX �ಲ� ಪk�kಗಳ#k �ೕ J�kೕ �. ನನk ಬXk Kನk 
ಅ;�kಯsೕ #? 

tದಲ 8ಷk  - d� ನನk 1ಜk  P7ಗJ. d� ಪರ�ತkನ D¡dkರವ#k VಂTದk 
ಮ{k  D�ಸ�ೕ oದ  ಎಲkವÀk  D�gದk  �k ೕ ಷk  ಋÂಗJ. 

P7ಗJ - �# ತನk 8ಷknಂTX $k�ರ ನ¦¼ವ ಸkSವ�ಳk ವk¤kಯಂ� 
oÅ¼�kೕ ��ೕ ? 

tದಲ 8ಷk  - ಖಂOತ$Rä ಇಲk . 

P7ಗJ - ಮP! Kನk ಉನkತ �kನ ಮ{k sೕ ?ಂತದ IÊkನ ಗk®�ಯ#k Kೕ # 
ಉ]kೕ ^g7s. �# $k�}ಯಲksಂ5 Kೕ # Iೕ H7s. ಅಂದ�ೕ ], 8ಷkನ Èೕ sX, 
ನನk åೕ ಧ�ಯ#k ಗk®g�Jkವ ಯಶgkX ಮ{k ನನk Kpೕ Bಶನಗಳ ಪkoರ ಅSkಸ 
�O �kನದZk ಪkಗ@ ಪ¦5ದ�k ಅ#Pಣ$R �# ಅ#ಗkಹವ#k >ತ}ಸ�ೕ �ಂ5 
Kೕ �ೕ � K}ೕ Ò¼s? D�ಸ�ೕ oದದk�kಲk �# D�gpkೕ � ಎಂ5 �ೕ e Kೕ # Iೕ Hp. 
CRದkZk , Kನk Èೕ sÉಂದ ಅಥ$ �kನದZk ಪk>ೕ ಣ�ದ ಪಂOತನ#k ತ�}¼ವ 
ಲಕ ನನk µk@ ಹರ��ದ}ಂದ, ನನX �ವ uಭí ಇರ5. 

tದಲ 8ಷk  - ನನk ಸಹ�+X ಈಗ g¤k7ವ ತತk kÏನವ#k ಪ¦ಯÍ �kನ ಮ{k 
>iರ Dಧನಗಳಲks?  

P7ಗJ - ಖಂOತ$R ù5. ಸ}�R ಅSkಸ �Oದe, �kನ ಮ{k 
>iರವ«kಳ�ಂಡ Dಧ�ಗJ ಅಹಂoರವ#k Vೕ ಗuO¼ತks. ನನk ಮPs! 
“�# ì�kR �kನ ���kೕ �. �«ಬk  ಪಂOತ,” ಎಂ5 Kೕ # S>g7s. Kೕ Kೕ  
}ೕ @ಯ ಅಹಂoರವ#k VಂTರfರ5. Kನk ಸಹ�+�ದnೕ , “�# ಏÀ ಅಲk . 
ನನk P7ಗJ ನನk#k �ವ gk@ಯZk ಇಟkº, ನನX ಅmೕ Òತ$ದ5k ಅ5sೕ . ನನk 
P7ಗJ ನ«kಂTX ಏ# �ಡÍ ಬಯ¼dknೕ , ಅದ#k �ಡZ,” ಎಂ5 
ಎÅ¼dk�.  

tದಲ 8ಷk  - ಆ�k@k ಕ CTಯZk ಪkಗ@ D�ಸದ 8ಷk , P7ಕೃmÉಂದ 
ಪkQದk�Pವ Dಧk�Éದke, ಆ�k@kಕ Dಧ�ಯ ಪkಯತk ಅನಗತkವಲksೕ ? 

P7ಗJ - ಇಲk . ಒಬk  8ಷk  ತನk P7ಗಳ ©ಚ�ಗಳ#k ತನk DಮಥkB�k ತಕkಂ� KವB®g 
ನಂತರ ಎಲkವÀk ತನk P7ಗಳ ಅಥ$ pೕ ವರ �ೖಯZk ¥ಡ�ೕ Ô. ಅವನ ಆ DಮಥkB 
Ùಡk?Rರಬz5 ಅಥ$ ಅತkಲk$Rರಬz5. ಒಂ5 sೕ j, “ನನk P7ಗJ 
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Îೕ }gದ T¤kನZk �# sೖಯ¤kಕ$R ಕkಮಗಳ#k �X5�Jkವ ಅಗತk>ಲk . ಅವ7 
ನನk#k P} MbkಸZ,” ಎಂÙಬk  8ಷk  #ೕ �}��ೕ  ಅಸ¦kÉಂದøೕ  ಉHದe, 
ಅವ# Kಜ»k ಉನkತ Dkನವ#k ಪ¦ò�Tಲk . Kಸkಂpೕ ಹ$R Kನk ಸಹ�+ ತನk 
�ೖuದók  Dಧ� �Oದ. ಅವನ DಮಥkB¤kಂತ IÊkನ ಶ¤kಯ#k ಪ¦ದ Kೕ À, 
ಶkpkÉಂದ »O5k5 Kಜ. 

ಓ ಮಗ�! KFkಬkರÀk ಸ�ನ$R �# �k ೕ @¼�kೕ �. dÉ ತನk ಹTಹeಯದ 
ಮಗKRಂತ, �ಲ� Tನಗಳ ವಯgkನ 8Ý>X IÁk ಗಮನವ#k ��dkj. ಅದ�k 
oರಣ, ಅವJ ®}ಯವನ#k ಕO� �k ೕ @¼�ದಲk; �ೖ »gX IÊkನ ಆeೖ�ಯ 
ಅಗತk>7�pೕ  ಆRp. Kೕ # ಬಹಳ QTkವಂತ, ಪಂOತ ಮ{k ì�kR �kನ 
��@kೕ �. Kನk ಅಹಂoರವ#k �bk  Kಗk®¼; ಪರ�ತk ನ D¡dkರ 
Kನk?Pತkp. ಅದokR, KನX ನನk ಸಂ1ಣB ಆ8ೕ $Bದ>p. Kನk ಸಹ�+ ಆಗ�k ೕ  
zbkದ 8Ý>ನಂ� ಅಸCಯಕ. ಅವ# QTkವಂತÀ ಅಲk , ಪಂOತÀ ಅಲk ಮ{k 
ಅವನ ಮನ¼k �Hಯಂ� ಪರ?�ತkp. ಅವನ#k ��ೕ  ಸkತಃ �ೕ ]ತkTkದk ಪªದZk , 
ಅವKX ?}oಣದಂ� ಆP@k{k. ಆದk}ಂದ �ನವKX >�ೕ ಷ ಆ8ೕ $Bದಗಳ#k 
Kೕ Opkೕ �. Kನk ಬXk Iೕ J�?ದe, Kನ� Ï«ೕ ದಯ$Pತkp. ಈ ಬXk ��pೕ  
ಸಂಶಯ ಅಥ$ ಆತಂಕ ಪಡ�ೕ ಡ. KKkಂದ ಉ?kರ$Pವ ವk¤kಗJ ಅಸಂµkತ7. 

ಅZkಯವe� ಈ tದಲ 8ಷk«ಂTX µಸR�R �ತ�ಡÍ ಅವoಶ 
�O�ಡÍ P7ಗJ ಅವನ ಸಹ�+X ಸkಲk çರದZk Kಂ@ರÍ Iೕ Hದk7. ಈಗ ಆ 
ಎರಡ�ೕ  8ಷkನ#k ಕeದ7. 

P7ಗJ - Kೕ # ನಮಸk}¼$ಗ �# Kನk#k KಲBÒgದke, Kೕ �ೕ  ಏ# 
ಅಂ5�Jk@kpk? 

ಎರಡ�ೕ  8ಷk  - ಮCಪk8ಗj! d� ನನk ಸವBಸk . ಉತkಮ$ದ5k ಏ�ಂ5 ತಮX 
ì�kR >Tತ$Rp. ಆದk}ಂದ d� ನನk#k KಲBÒgದknೕ  ಅಥ$ ನನX ~ಪವ�k ೕ  
�bkದknೕ  �# ×ನTಂT5k ಸಂ1ಣB$R ತೃಪk�R7@kpk. 

tದಲ 8ಷkನತk «ೕ O P7ಗJ, “ಅವನ ಭ¤k ಎók  ಆಳ$Rp ಎಂQದ#k «ೕ �. 
�# ಅವನ#k ಶ�gದkº ಸಹ d# ಸಂತೃಪk�R7@kpk�ಂಬ ಅವನ �{ ಸತk . �# 
Kನk#k ಆ8ೕ ವBTgpkೕ �; ಆದº Kೕ # ಅತೃಪk�R7s. ಅವನ ಮ{k Kನk ಭ¤kಯ ನ�s 
ಅpಂಥ ಅಂತರ!” ಎಂ5 #Oದ7. tದಲ 8ಷk  �Ê ತ] fRgದ. ಅವನ#k 
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ಸC#l@Éಂದ «ೕ �dk, P7ಗJ ಕ�7$okR 0ೕ Âgದ7 — “Kನk 
CTಯZkನ ಅಡಚ¿�R Kಂ@7ವ Kನk ಅಹಂSವವ#k Vೕ ಗuOಸÍ 
ಅ#»ಲಕರ ಸKksೕ ಶವ#k KFB¼ವ ಏ�ೖಕ ಉpkೕ ಶTಂದ �# Kನk ಸಹ�+ಯ#k 
ಪk8kgp. ಇTೕ ಗ ನಮk� Kನk ಹೃದಯವ#k $k�gದ oರಣ, Kೕ # ಪರಮ�k ೕ ಷk$ದದk#k 
ಪ¦ಯÍ ಅಹB�RTkೕ �; ಅಂ��ೕ  ಅದ#k ಪ¦s.” CX #Oòdk, ಅವ7 
ಕೃmಯ ಪk$ಹವ#k ಹ}gದ7. ಅದರZk MJRದ tದಲ 8ಷk  ತªಣsೕ  ಋÂಯ 
ಸÆೕ Bತkಷk  gk@ಯ#k ಪ¦ದ. 

8ಷkರ ನ�s dರತಮkಗJ ಇ?k�k , ಆದಶB�ದ ಸ5k7ಗJ ಪk@�ಬk}� 
ಪk�k ೕ ಕ$R ಪರಮ ®ತಕರ$ದದk#k ಬಲkವ7 �ತkವಲk , ಅಂ��ೕ  ��dke. 
ಅವರ ಕೃmಯ >�ನ ಎಂT� Ùೕ ಷರ®ತ$R�ೕ  ಇ7ತkp. 
 

76. ಎZk �ಗH�ä ಒಂ5 ಅ#ಗkಹsೕ  
Á7oದ Ôಶಲ z�ಗ pೕ ವದತk. ತನk sೕ ದ ಮ{k ~ಸkಗಳ#k ಪರಮ ÏKಗ�ದ ಒಬk  

ಋÂಗಳ ಆಶkಮದZk ಕZò@kದk. ಐ5 ಬkಹki}ಗJ ಅವನ ಸಹ�+ಗ�Rದk7. 

ತಮkZk ಭಯ-ಭ¤k Sವ�ಗಳKkಟk  >?kÛBಗJ ಬkಹkಚಯB-ಆಶkಮದ KಯಮಗHX 

ಒಳಪ½k  8gkನ £ೕ ವನವ#k ನ¦¼ವ ಬXk ಕ½kKékದ ಆ P7ಗJ µ@k ವ®gದk7. 

ಒಂ5 Tನ ತಮk  ~ಸk�ಠದ �kರಂಭದZk , P7ಗJ 8ಷk«ಬkKX ಪk�k�ಂದ#k 

�ೕ Hದ7. ಪk�k ಸರಳ$R5k ®ಂTನ Tನದ �ಠದ Sಗ�k ಸಂಬಂ�gದk}ಂದ, IÁk 

ಚ{ರನಲkದ ಆ 8ಷk  ತೃ�k?ಯಕ ಉತkರವ#k �ಟk . P7ಗJ �ೕ ವಲ ತ]çRದ7. 

ಮÎkಂ5 ಬkಹki}ಯತk @7R, ®ಂTನ Tನದ �ಠ�k ಸಂಬಂ�gದ ಒಂ5 ಸರಳ 

ಪk�kಯ#k �ೕ Hದ7. tದZX ಬkಹki} ಸkಲk ಸಮಯ ®ಂಜ}ದ; ನಂತರ 1@B 

ತ³ kತkರ �ಟk . P7ಗJ ಸ}�ದ ಉತkರವ#k dsೕ  Iೕ H, d� Iೕ Hದk�k ೕ  ಮ�k 

Iೕ jಂ5 ಆpೕ 8gದ7. ಅಂ��ೕ  Iೕ Hದ. ಆಗವKX P7ಗJ, “IÁk K� ವ®¼. 

�# Iೕ Jವ ��?ದº KನX ಅಥB$ಗTದke, ನನk#k �ೕ ಳÍ ®ಂಜ}ಯ�ೕ ಡ,” 

ಎಂ5 Iೕ Hದ7.  
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ಈಗ pೕ ವದತkನ ಕ¦X @7R, ಒಂ5 @ಂಗH� ®ಂTನ �ಠ�k ಸಂಬಂ�gದ ಕ+ಣ 
ಪk�kಯ#k ಅವನ MಂTಟk7. ಆದº, pೕ ವದತk >ಷಯವ#k Ô}{ �ೕ Êg ತನk 
ಉತkರವ#k �kರಂ;gದ. ಸkಲk çರ ಸ}�R Mಂ5ವeದ; ನಂತರ ¥ಕkbk ನZk 
g¤k�ಂಡ. P7ಗJ ಒಂ5 ªಣ o5, MಖದZk ಗಂb¤k , “ಖB! Kನk ಉತkರ 
ತೃ�kಕರ$Rಲk . Kೕ KZk ಬಂ55 ಕZಯøೕ , ಅಥ$ oಲ ಹರಣ ���ದ�k ೕ ? 
ಈ ಕ±ಯ ನಂತರ, ನನX ಸ}�ದ ಉತkರವ#k ��ವವe� Kನk Mಖವ#k ನನX 
Îೕ }ಸ�ೕ ಡ,” ಎಂ5 ಗದ}g�ಂಡ7. pೕ ವದತk ತನkಷk �k d�ೕ  ಅಂ5�ಂಡ — 
“ಅಲk . ನನk ಸಹ�+ K�kಯ �ಠ�k ಸಂಬಂ�gದ ಸರಳ ಪk�kX ಸ}�R ಉತk}ಸZಲk . 
ಆದe P7ಗJ ಅವನ >ಷಯದZk ಮೃ5$Rದk7. �# ¤kಷk  ಪk�kX Sಗಶಃ ಉತkರ 
�àk . ಆದº, ನನkನkವ7 ಕ½$R ಖಂOg?ke. ಅಂತಹ �ಗH�ಯ#k ತ�kಸÍ 
ಇ#k Mಂp IÁk ಶkಮ ವ®g ಅSkಸ �O ತÀkಲಕ ಎಂT� ತ�} Dಲದವ-
�ಗT7ವಂ� «ೕ O�Jk�kೕ �.” 

P7ಗJ �ಠವ#k Mಂ5ವ}gದ7. MRದ�ೕ ], pೕ ವದತk ಇತರ ಬkಹki}ಗಳಂ� 

VರX Vೕ ಗp ಅpೕ  �ೕ ¿ಯZk ÔH{ ತನk ³ಸkಕಗಳ ಅಧkಯನದZk MJRದ. 

¼�7 ಎರ� ಗಂàಗಳ ಬHಕ, P7ಗಳ ಬH Vೕ ದ. P7ಗJ, “ಸ}�ದ 

ಉತkರÙಂTX gದk�Pವ ವeX ನನk ಬHX ಬರ�ೕ ಡsಂ5 Iೕ Hpk. ಈಗ ಉತkರವ#k 

�ಡಬ]k�?” ಎಂದವನ#k �ೕ Hದ7. pೕ ವದತk, “ù5, P7ಗj!” ಎಂ5 Iೕ H, 

Ùೕ ಷರ®ತ ಉತkರ �ಟk . P7ಗJ �ವ ಅ#tೕ ದ� ಅಥ$ ಅಸಮk@ಯ#k 

ವkಕkಪOಸZಲk . ಅವ7 �ೕ uR ಹಲ� ಪk�kಗಳ#k �ೕ Hದ7. pೕ ವದತk ಸ}�R 

ಉತk}gದ. P7ಗJ ತ]�Og, ತಮk  �ಲಸದZk Mಂ5ವeದ7. MಂTನ TನಗಳZk 

ತರಗ@ಗಳ ಸಮಯದZk ತನk P7ಗJ ತನk#k �ೕ Hದ �Æಂ5 ಪk�k� ಸ}�R 

ಉತk}¼ವZk pೕ ವದತk ಎಂT� >ಫಲ�ಗZಲk . 

ಒಂ5 ಮ�kಹk ತನk P7ಗHX ತಮk  POಸZನZk pೕ ವದತk �H ¥ೕ ¼@k?kಗ, ಮÎkಬk  

ಬkಹki} ಅZkX ಬಂ5, �nೕ  ಪk@Âkತ >?kಂಸರಂ� oüವ ವk¤k ಆಶkಮ�k 

ಬಂT?keಂಬ �®@ �ಟk . ತಕk (ರವಗHಂದ ಆ ವk¤kಯ#k ಬರ�O�ಂ� ತಮk  

¥'ರ�k ಕeತ7ವಂ� P7ಗJ ಆ ಬkಹki}X ಆpೕ 8gದ7. ಬkಹki} ಅದ#k 

�Zgದ. ಬಂದ >?kಂಸ7 P7>«ಂTX Ôಶøೕ ಪ} >Kಮಯ �O�ಂಡ 

ನಂತರ, d� ~ಸkಚìBX ಬಂT7�?R @Hgದ7. ಅವ7 ಒಂ5 >ಷಯವ#k 

ಮಂOgದ �ೕ ] ಪk�k�ಂದ#k MಂTಟk7. P7ಗJ ಅK}ೕ Òತ$R pೕ ವದತkನತk 
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@7R, “ಉತkರ ��!” ಎಂದ7. ಆ ಪk�k P7ಗಳ#k ಉpkೕ 8g �ೕ ಳಲkಟk5k  

ಎಂದಂ5�ಂOದk pೕ ವದತkKX Tಗkk��É{. ಆ?�k , P7ಗಳ ಆîX 

>úೕ ಯ�R ಸಮಂಜಸ$ದ ಉತkರವ#k �ಡÍ �kರಂ;gದ. ಅ@ÛಗJ ಮÎkಂ5 

>ಷಯವ#k >ವ}g ಇ«kಂ5 ಪk�kಯ#k ಎ@kದ7. ಮÎk�k  pೕ ವದತk ಪk@¤kÉgದ; 

8ೕ ಘkದ]kೕ  ಚìB ಅ@ ಆಳ$ದ 1ಣB $ದ->$ದ$R Mಂ5ವeÉ{. ¼�7 

ಒಂ5 ಗಂà ಚìBಯ ನಂತರ, ಪಂOತ7 ಒಂ5 gಕkÍ ಪk�kಯ#k ಒOkದ7. ಅದ�k 

ಸಂಬಂಧಪಟk?kR d# ಓTದk C� ತನk P7ಗHಂದ �ೕ Hದk ಎಲkವ#k 8ೕ ಘk$R 

pೕ ವದತk �ನ�X ತಂ5�ಂಡ. ಆದe ತೃ�kಕರ$ದ ಪk@¤k� ಅವKX VjಯZಲk . 

C�R ×ನ$ದ. 

ಇದ#k ಗಮKgದ P7ಗJ ಪಂOತ}X 1ಣB ತೃ�kಕರ$ದ ಒಂ5 ಸಮಪBಕ 

ಉತkರವ#k ಮಂOgದ7. ನಂತರ, pೕ ವದತkನ ಕ¦ «ೕ O, P7ಗJ, “Kೕ «ಂ5 

�Ê�Xೕ �! ³ಸkಕಗಳZk ಇದkದk#k Fೕ } �ೕ ÊಸÍ Dಧk>ಲksೕ ? KನX ಎಲkವÀk 

fÉ¥àk ೕ  Iೕ ಳ�ೕ �ೕ ? ಗkಂಥಗಳZk7�ದ#k ಮ{k �# KನX Iೕ Hದk#k �ತk Kೕ # 

ಒ�k¼�?ದe, Kನ� ಒಂ5 RH� ಏ# ವkdkಸ? >?kÛB�R ಇZk Kನk ಬದÍ 

RH�ಂದ#k �# ಇ½k�ಳkಬz5,” ಎಂ5 g�¤ದ7. P7ಗJ pೕ ವದತkನ#k 

ಗದ}¼@kದkಂ�, ಬಂದ >?kಂಸರ MಖದZk ಹgನP �@k{k. pೕ ವದತkKX ಬಹಳ 

ಅವ�ನ$É{. 

ಅವ# Êಂ@gದ — “ನನk P7ಗJ ಈ ಪkµkತ >?kಂಸರ Mಂp ನನk�k ೕ � ಈ }ೕ @ 

ಅವ�K¼@k?ke? ಅpೕ �ೕ  ಇರZ. ಈ $ದವ#k ಸkಲkí �# K}ೕ ÒgರZಲk; 

ಆ?�k , ತಕkಮbkX KವB®gp. ನನk ಸಹ�+ಗHRಂತ �# {ಂf �ೕ uRpkೕ �. 

ಆದº ನನk P7ಗJ ನನk#k ಕ½$R �ಗJdke ಮ{k ನನk ಬXk ¤ೕ J ಅ;�kಯವ#k 

VಂT?ke. ಅವ7 ನನk#k ಇಷkಪ��TಲkÆ ಏ«ೕ .” ಎಂT� ಹdಶ�ಗದ 

ಅವ# ಈ KಣBಯ�k ಬಂದ — “���k ೕ  ಪ}ಶkಮ ಪಡ�ೕ oದº ಆಗZ, �ೕ uR 

�# ಎಷkರ ಮbkನ ಅವ�ನಗಳ#k #ಂಗ�ೕ oದº ಇರZ; ಆ?�ದÀk ]¤kಸp, 

ನನk P7ಗJ ನನk ಬXk I�k  ಪಡp �ೕ e �ಗB>ಲkದಂ� �# Iೕ �ದº ~ಸkಗಳZk 

ಪk>ೕ ಣ�P�kೕ �.” ಅಂTKಂದ pೕ ವದತk ತನX ಕZgದk#k ಅಧkಯನ ���ದಲkp, 

~ಸk ಪಂ¤kಗಳ 1$Bಪರ Êಂತ�ಯ#k ಸk ತಃ �ಡÎಡRದ. ಅ#ಕk$ದ 

ಸಂಭವKೕ ಯ ಆ±ೕ ಪ¿ಗಳ#k ಪ}ಗÅg, ಅsಲk»k  ಪkಬಲ$ದ ಉತkರಗಳ#k 

�ೕ Êgದ. 
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ಒಂ5 Tನ, P7ಗಳ ~ಸkತರಗ@ಯZk pೕ ವದತkKX ಇದk¤kದkಂ� ಕಣkತk] ಮ{k $ಕ}� 
ಬಂದ�. ಕ±ಯZk Mಂ5ವeಯÍ ತನk#k ಸ��ನ �O�ಳkÍ ಪkಯತk ಪಟk . 
ಆದe P7ಗJ ಅವKX ಏ�P@kp ಎಂQದ#k P7@Èೕ  ¥ಟk7. ದ�{ಂ¥ದ 
ಧkKಯZk , “ಮಗ�! Kನk pೕ ಹgk@ ಸ}�Rಲk . ಶkಮ ಪಡ�ೕ ಡ. Kನk ¥'ರ�k Vೕ R, 
ಮಲR >~kಂ@ ಪ¦,” ಎಂದ7. ತನk P7ಗಳ ಅ@ �ೕ ಮಲ$ದ ಧkKಯ#k �ೕ H 
pೕ ವದತk ಆಶkಯBಪಟk . ಎpkೕ ಳÍ ಪkಯ@kgದ; ಆದe ಕಣkತk]Éಂ?R ಏJ@kದkಂ�, 
¥ೕ JವಂdÉ{. P7ಗJ ಥಟk� ಎ5k ಅವನ#k ಭದk$R ®Oದ7. ನಂತರ ಅವನ#k 
ತಮk  Îೕ JಗಳZk V{k, dsೕ  ಅವನ POಸZX ಕeÙòk , ಒಣzZkನ CgXಯ 
�ೕ ] ಮಲRgದ7. ಕãಯÆಂದ#k ತ�}g pೕ ವದತkKX �ಟk7. ಇತರ 
ಬkಹki}ಗJ ಅZkX ಬಂ?ಗ, ತಮk  ಅಂTನ ತರಗ@ಯ#k ರ5k�H¼@k?keಂ5 
Iೕ Hದ7. 

pೕ ವದತkKX �ೕ oದ ÝQk�ಯ#k �ಡÍ ಒಬk  ಬkಹki}X ಆpೕ ಶ>{k, ತtkಡ� 
ಮÎkಬk  8ಷkನ#k ಕe5�ಂ� ಆಶkಮTಂದ Vರಟ7. ಒಂpರ� ಗಂàಗಳ ನಂತರ 
ಮರH ಬಂದ7. ಅವರ pೕ ಹದZk ಹಲ$7 ಕ¦ �ಯಗ�Rದk�; Iೕ ರಳ$R ರಕk 
¼}ò@k{k. ಆತಂಕ�ಂಡ pೕ ವದತk ಆದpkೕ �ಂ5 ಅವರ#k �ೕ Hದ. P7ಗJ, “ನನk 
ಬXk �{ �ೕ ಡ,” ಎಂದ�k ೕ  Iೕ H, >�ೕ ಷ ಔಷ�ಯ#k ತ�}g, ಅದರZk ಸkಲk ಅವKX 
�ಟk7. ಅಂ5 ಇOೕ  �@k pೕ ವದತkKX ಗಂà��k  ಕãಯ ÔO¼dk, ಅವನ 
ಬHಯ]kೕ  ಉHದ7. P7ಗಳ $ತkಲk  pೕ ವದತkನ ಮನMbk{. �ಳ�ದಂ�, ಅವ# 
¼��R ¼�}gದk.  

ಅವ# Dkನ�k Vರ�@k?kಗ, ಅವನ ಸಹ�+ ಅವನ POಸZX ಬಂದ. ಅವ#, “K�k 
�@k P7ಗH�Rದk �ಯಗಳ ಬXk P7ಗಳ#k Kೕ # �ೕ Hpk. ಆದe KನX ಉತkರ 
gಗZಲk . ಏ�É{ ಎಂ5 � ಬ]k ,” ಎಂ#kತk Mಂ5ವ}gದ — “K�k , P7ಗJ 
ನನk#k ಕe5�ಂ� ಆಶkಮTಂದ VರX Vೕ ದ7. oOನZk ಸkಲk çರ ನ¦5 
�ಲ� RಡZ�ಗಳ#k ಸಂಗk®gದ7. ಅ�ಗಳ#k ನನX �½k , ‘ಒಂ5 ಮರದ 
ರª¿ಯZk5k�ಂ� ನನ�R ಇZk oò@k7. ಆದe ಒಂ5 ಗಂàRಂತ IÁk 
ಉHಯ�ೕ ಡ. ಅók  V@kX �# ®ಂ@7ಗTದke, ಆಶkಮ�k  �ರH, ಈ 
RಡZ�ಗþಂTX ಔಷ� ತ�}g ಅದ#k pೕ ವದತkKX ��,’ ಎಂದ7. ನನX 
�ಟk  RಡZ�ಗHಂದ ಮ5k ತ�}¼ವ >�ನವ#k >ವರ$R @Hgದ7. 

“ನಂತರ ನನk#k ಅZk�ೕ  ¥½k  ಗಹನ$Rದk oOX ನ¦ದ7. �# ಮರವ�k ೕ }p; 
ÔHತZkಂದ ಅವ7 sೕ ಗ$R ಚZ¼@k7�ದ#k ಕಂ¦. CTಯZk ದಟk$ದ MHkನ 
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ÄpÉ{k. ಅದ#k ?ಟÍ ಅದnಳX #ಗk�ೕ oÉ{. CX ��@kದkಂ� ಅವರ 
pೕ ಹ�k  @ೕ ವk �ಯಗ�ದ�. ಆದe ಅವ7 ಅ?�ದÀk ]¤kಸZಲk . ಎ5k 
Mನk¦ದ7. ಅವ7 ಒಂ5 PIಯತk DP@k7�ದ#k «ೕ O ನನX �ಬ}�É{; 
oರಣ ಆ PIಯ fಯZk IükzZ�ಂ5 ÔH@{k. ಅ5 ತನk ಮ}ಗHX 
CÍÅ¼@k{k. zZಗJ D�ನk$R ಮ#ಷk}X CK ���Tಲk; �� 
oOನZk DP$ಗ zZ ಕಂಡe, zZ C5Vೕ Pವವe� �� ಅÍ�ಡp 
¼ಮk Kರ�ೕ �ಂ5 P7ಗJ Iೕ H5k KನX �ನ�ರ�ೕ Ô. ತನk  ಮ}ಗHX 
CÍÅ¼@k7ವ zZ, ಅ�ಯ ಒದRಬರಬzpಂ5 S>g ನಮk#k ಬX5 @#kವ 
ಸಂಭವ ಇ7ತkp; ಆದ oರಣ ಅದರ >ಷಯದZk >�ೕ ಷ$R Õೕ ��ಂ5 P7ಗJ 
ನಮX ಎಚk}� Kೕ OದkÀk �ನ�g�.   

“P7ಗJ PIಯ ಕ¦X DP@kದkಂ� �# ಅಸCಯಕ�R «ೕ �@kpk. ಅವರ#k 
ಎಚk}ಸÍ ನನX Êೕ ರ�ೕ �ಂ5 ಅKg{; ಆದe ಅವ7 ಅದ#k ಒಪkuರeಂ5 @HT{k. 
C�R �# ಭಯ;ೕ ತ�R ÔHತ]kೕ  ÔH@pk. zZ ಅವರ ಆಗಮನವ#k ಗಮKg 
ಗ£Bg{. ಅವ7 ಅದರ ಎಚk}�ಯ#k KಲBÒg ತಮk  ಗ@ಯ#k ÔRkಸp Mನk¦ದ7. 
ಅಚk}ಯ >ಷಯsೕ �ಂದe, zZ ~ಂತ$R ತನk ಮ}ಗಳ Äೕ ಷ¿ಯ#k 
Mಂ5ವeg{. P7ಗJ 8ೕ ಘkದ]kೕ  PIಯ ಪksೕ ಶ?kರವ#k Mbk  ಅZk �ಲ� 
RಡZ�ಗಳ#k ಸಂಗk®ಸÍ �kರಂ;gದ7. ಸಂಬಂಧಪಟk  RಡZ�ಗJ ಆ 
ಸkಳದZk �ತk ಲಭk>ದk oರಣ, ಅವರZkX Vೕ ದpkಂ5 ನನX ಮನವ}��É{. 
RಡZ�ಗಳ#k ಸಂಗk®gದ ಬHಕ, ®ಂT7Rದ7. ಮ�k ?}ಯZk7ವ Äpಯ 
ಲಕ ÌMÔ�5 ¥ಟke �ೕ e ?}�ೕ  ಇರZಲk . ಮತkók  �ಯ�ಂಡ7. 
�Kದk ಮರದ ಬH ಅವ7 ಬ7@kದkಂ� �# ಇHp. 

“�ನವರ �ಯಗಳ#k Tbk¼@k7�ದ#k ಕಂ� ಅವ7, ‘ಓL! ಇ� ಏÀ ಅಲk . 
Mಂ5ವ}�ೕ ಣ,’ ಎಂ5 �ತk Iೕ Hದ7. �� ಆಶkಮವ#k Èೕ }p�. �# 
oò@kದk ಸkಳದZk ಮ{k PIಯ ಪk sೕ ಶ?k ರದZk d� ಸಂಗk ®gದ 
RಡZ�ಗHಂದ KನX �ಟk  ಔಷ�ಯ#k gದkಪOgದ7. ಅವ7 Kನ�R ತಮk  
�kಣವ�k ೕ  ಪಣ¤kಟk7.” pೕ ವದತkKX SÆೕ pk ೕ ಕ$R ಕಣkZk Kೕ 7 ಬಂ{. ತನkಷk �k 
d�ೕ  �ೕ Êgದ — “��ಂಥ ಅಪ�ಧವ#k ಎಸRpkೕ �. P7ಗHX ನನk >ಷಯದZk 
ಇಷk>ಲksಂ5 �# S>gp. Kಜ»k ಅವ7 ನನk#k ಆಳ$R �k ೕ @¼dke.” 

ಒಂ5 Tನ, pೕ ವದತk ತನk P7ಗಳ POಸಲ#k ಸk ಚk�H¼ವ oಯBದZk 
Kರತ�R?kಗ, ಒಬk  ಬkಹki} ಅZkX ಬಂ5, P7ಗಳ#k oಣ]ಂ5 ಆಶkಮ�k ಇಬk7 
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ಆಗFg7�?R Ksೕ Tgದ. ಅವರ#k ಒಳX ಕJ®¼ವಂ� P7ಗJ ಬkಹki}X 
Iೕ Hದ7. pೕ ವದತk �ೕ ¿Éಂದ VರVೕ ಗÍ Mಂ?ದ. ಆದe P7ಗJ ತನk 
oಯBವ#k Mಂ5ವ}ಸÍ ಅವKX ಆpೕ ಶ>ತk7. ಬಂದವರZk ಒಬk7 ಪಂOತeಂ5 
ಸkಷk$R{k. ಅವ}X >úೕ ಯ�R ×ನTಂTದk ಮÎkಬk  ಅವರ ಪ}iರಕನಂ� 
oÅg�ಂಡ. P7ಗJ ಬಂದವರ#k ÔH{�ಳkÍ Iೕ Hದ7. ಪರಸkರ Ôಶøೕ ಪ} 
>Kಮಯ$É{. >?kಂಸ7 ಚìBX ಬಂT7�?R Iೕ Hದ7. ಚìBಯ#k ಅವ7 
�kರಂ;gದ7. P7ಗJ pೕ ವದತkKX ಪk@¤kÉ¼ವಂ� ಆpೕ 8gದ7. ಅವ# CX�ೕ  
�Oದ. 

�ೕ ಗ� ಚìB ಉನkತ ಮಟk�k ಏ}{. ಒಂದ}ಂದ ಮÎkಂ5 ಕ¦X $ದ-ಪk@$ದಗJ 
DRದ�. ಬಂTದk >?kಂಸ}X �ವ �ೕ ÍXೖಯkÀk D�ಸuಗದ }ೕ @ಯZk , 
¼�7 ಎರ� d¼ ಈ }ೕ @ ಕjÉ{. ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ, ಆ >?kಂಸ7 ತನk 
ಪರ$R ಅÚೕ ಯsೕ «ೕ  ಎK¼ವ ಪªವ#k ಮಂOgದ7. ಆದe pೕ ವದತk ಅದ#k 
¼ಂದರ$R �ಡ>¥ಟk . >?kಂಸ}X ×ನದ Vರ{ �ೕ e ?}�ೕ  ಇರZಲk . ಅವ}X 
ಅಸ��ನ ಅಥ$ Mÿಗರ ಆRರಬzpಂ5 pೕ ವದತk S>gದ. ಆದº ಅವ7 
ಅ@ ಉukಸಭ}ತ�R5ದ#k ಕಂ� ಅವKX ಆಶkಯB$É{. P7ಗJ pೕ ವದತkನ 
ಕ¦X @7R, “Kೕ Kೕ ಗ Vರಡಬz5,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. pೕ ವದತk ಅಂ��ೕ  ನ¦5-
�ಂಡ. ಆ ಬHಕ ಸಂದಶBಕ7 ಮ{k P7ಗJ ಸkಲk ಸಮಯದವeX ಸಂSಷ¿ಯZk 
ÎಡRದk7. MRದ�ೕ ] ಸಂದಶBಕ7 ಆಶkಮTಂದ Vರಟ7. 

ಎರ� Tನಗಳ ಕjದ�. ಆ pೕ ಶದ �ಜ ಆಶkಮ�k ಬಂ5 P7ಗಳ#k õೕ b�ದ. ಅವರ 
õೕ bಯ ಸkಳ�k pೕ ವದತkನ#k ಬರ�O�ಂಡ �ೕ ], ಅವ# ಅZkX Vೕ R, ನಮಸk}g, 
ತನk P7ಗHಂದ ಸkಲk çರದZk (ರವTಂದ Kಂತ. P7ಗJ ಅವನ#k ÔH{�ಳkÍ 
ಆpೕ 8ಸÍ ಅವನZk ÔHತ. �ಜ pೕ ವದತkನ ಕ¦X @7R, ತನk ಆಸನTಂದ ಎ5k , 
(ರವTಂದ ®ೕ Xಂ5 >ನಂ@g�ಂಡ — “�# �ಜ�Kಯ ಬH oOನZk Ùಡk 
ಆಶkಮವ#k KFBgpkೕ �. ದಯ>½k  ಅದ#k ನKkಂದ >ನಮk ಅಪB¿�R gk ೕ ಕ}g. 
�FBಕ >ಷಯಗಳZk ನನk ಸಲI�ರ�ಗÍ d� ಒ�kದe, ನನk (ರವ ಬಹಳ 
IÁkತkp. �ೕ uR ಆಗF¼ವ ಪಂOತ}X ಮ�Bp ಮ{k �}Îೕ ಷವ#k �# 
Kೕ ಡÍ ಅವರ �ಂOತkದ �ಪನವ#k �ಡÍ d� ಸಮk@gದe, �# ತಮX 
IÁk ಋÅ�R7�kೕ �. ದಯ>½k  ನನk >ನಂ@ಗಳ ಬXk ಆøೕ Êg ತಮk  
ಅ#tೕ ದ� ಇp�ೕ  ಎಂ5 ನನX @Hg. d� ನನX ಒ�kXಯ#k Kೕ �@kೕ eಂ5 �# 
oತರTಂದ ಆ8¼@kpkೕ �.” 
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ತನk#k ®ೕ X ಅರಸ ಸಂåೕ �¼�ದ#k �ೕ H pೕ ವದತkKX ತಡಬಡ$É{. �ಜನ#k 
�ೕ Hದ — “ಪk8ಗJ ನನk Mಂp ಅಂತಹ ಪkDkಪವ#k ಇಡÍ oರಣsೕ #? ತಮX ನನk 
�ವ ಪ}ಚಯí ಇಲk .” “ನನRp. ತಮk  P7ಗJ ತಮk  ಬXk ನನX ಬಹಳ$R 
Iೕ H?ke. ಅವ7 ತಮk  ಬXk {ಂf I�kಪ�dke ಮ{k d� 8¼kಬದk ಪ}ಣತ 
>?kಂಸeಂ5 KಸkಂTಗk$R ಪk@�Tg?ke,” ಎಂದ �ಜ. �ರ�R fಯkj5, 
“Iೕ H5k ನನk P7ಗj!” ಎಂ5ದk}gದ pೕ ವದತk. P7ಗJ, “ಮಗ�! �# Kನk ಬXk 
ಎಂT� I�kಪbkpkೕ �. �# Kನk#k �ಗH ಖಂOgದ�k oರಣ, Kನk ಬXk ¤ೕ J 
ಅ;�kಯ VಂTpkೕ � ಮ{k Kನk#k �k ೕ @¼�Tಲk ಎಂ5 Kೕ # S>gpk , ಅಲksೕ ?” 
ಎಂ5 �ೕ Hದ7. ತನk ಮನgkನ ®ಂTನ gk@ಯ ಈ Kಖರ$ದ >ವರ¿ಯ#k �ೕ H 
pೕ ವದತkKX ತನk ಬXk �Ê��É{. 

P7ಗJ Mಂ5ವ}gದ7 — “ಒಂ5 ತರಗ@ಯZk KನX ಕ+ಣ ಪk�kಯ#k �ೕ H Kೕ # 

Sಗಶಃ ಸ}�ದ ಉತkರವ#k Kೕ O?ಗ, �# Kನk �ೕ ] »�O5k KನX 

�ನ�ರ�ೕ Ô. Kೕ «ಂ5 ಅಲk$ದ ವಜk; ಅದ#k ಸ}�R ಕತk}g?ಗ ಅ5 ಫಳ-

ಫಳ� Vj5 >ೕ ªಕರ ಕükಗಳ#k �ರP�H¼ತkp ಎಂ5 ನನX @HT{k. Kೕ # 

F�kಲk ಬkಹki}ಗHRಂತ¹ ಬಹಳ �ೕ ಲkಟkದZkpk; ಆ?�k , Kೕ # ಇÀk ಉನkತ 

8ಖರವ#k ಏರ�ೕ Ô ಮ{k ಕZತpkಲkí KನX ಕರತuಮಲಕ$R ಇರ�ೕ �ಂ5 �# 

ಬಯgp. Kೕ # Kನk ಪ}ಶkಮವ#k ಮತkók  IÊkg�ಳk]ಂ5 �# Kನk#k �ಗHp. ನನk 

ಕ+ಣ �{ಗಳ ಉpkೕ ಶ Dಕók  ಈ¦ೕ }p�ಂ5 ಕಂ� ನನX ಸಂÎೕ ಷ$R{k. 

“ಒ�k  ಸk ಲk  çರ ಅ5k ತ$R ಸ��ನವ#k ಮಂOgದ ನಂತರ, Kೕ # 

Mಂ5ವ}ಯuಗp g¤k�ಂOದk ಚìB ಸಹ KನX �ನ�ರ�ೕ Ô. Kೕ ನಂ5 ಚÊBg5k 

ನನk ಸಹ�+�Rದk >?kಸnಂTX. ಅವರ#k ಇZkX, ಅದರ¹k ನನk POಸZನZk 

ನ«kಂTX Kೕ «ಬk�ೕ  ಇ7ವ ಸಮಯದZk , ಬರÍ �ೕ H�ಂO5k ��ೕ . ಅ�k ೕ  ಅಲkp, 

ಆ ®ಂp�ೕ  �ನವnಂTX �O�ಂOದk ಒಡಂಬO�ಯ �ೕ eX, Kನk#k ¥ೕ Hgದ 

ಪk�kಯ#k ಅವ7 �ೕ Hದ7. KನX @HT7ವಂ�, Kೕ # ಉತk}ಸuಗp ಉH?ಗ, Kನk#k 

ಅ@ ಕ½$R �ೖp. ನನk ಆ �{ಗJ Kನk ಹೃದಯವ#k ÁÁk�ದ¤kಂತ IikR ನನk 

ಹೃದಯ�k Qಲ$Rದk�. CRದkº, �# Mಂ5ವ}p; ಏ�ಂದe Kೕ # ಉ?kಮ 

ಪಂOತ�ಂ5 ನನX gದkಪOಸÍ ದೃಢ @ೕ �Bನವ#k Kೕ # �ೖ�Jkವಂ� Kನk#k ಅ5 

ಪkFೕ Tಸ]ಂQ5 ನನk ಉpkೕ ಶ$R{k. ನನk ಪkಯತkಗHX ಸಂ1ಣB ಪk@ಫಲ 

Ùe@7�ದ#k ಕಂ� ನನX {ಂf ಸಂÎೕ ಷ$É{. 
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“ಮP! ಈ ವeX �# Kನk#k VಗಳZಲk; ಅದ�k �# Kನk#k �ಚkT7�5 
oರಣವಲk; ಬದZX Kೕ # ಸOಲ$Pವ ಎಲk Dಧk�ಯ#k ತ�kಸ�pೕ  ಆR{k. ತನk 
8ಷkನ ಅಹಂoರದ �ಂ¤X ತನk ~kಘ� {ಪk$Pವ ಅ�ಯವ#k P7$ದವ# 
�ನ�ನZkಡ�ೕ Ô. Kನk ಅಧkಯನಗJ ಈಗ 1ಣB�ಂOರÍ, ಮನ¥Êk ನನk 
Sವ�ಗಳ#k KನX ವkಕkಪOಸÍ ನನX �ವ ಅOkä ಇಲk . ನನk ಎಲk 8ಷkರ mೖ¤ Kೕ # 
ಅತk ಂತ �k ೕ ಷk. Kೕ # tದಲ f} ನನk ಬHX ಬಂ?RZಂದ¹, Kೕ # ನನX 
ಅÁk�Ák.” �ೖÕೕ Og pೕ ವದತk, “ಓ ನ«k¦ಯ! �# ತಮk#k ಎók  ತ�kR 
ಅLೖBg�ಂOpkೕ �. �# ಸಂ1ಣB ಖB�Rpkೕ �. ದ��O ನನk# ªFg,” 
ಎಂ5 �ೕ O�ಂಡ. P7ಗJ, “ªFಸÍ ಏÀ ಇಲk , ಮಗ�! K�ಳ�R7,” ಎಂ5 
ಭರವÈ �ಟk7. 

P7-8ಷkರ ಸಂSಷ¿ಯ#k ×ನTಂದ ಆZ¼@kದk �ಜ, pೕ ವದತkKX ®ೕ Xಂದ — 
“ಈ ಹಂತದZk �# ತಮX Iೕ ಳ�ೕ oದ5k ಏ�ಂದe, d� ಎರ� Tನಗಳ ®ಂp 
�ವ ಪಂOತnಂTX ಚÊBgTknೕ , ಆ >?kಂಸ7 Kಮk  P7ಗþಡ�, Kಮk  
P7ಗHX P7ಗ�ದವರ ಆಶkಮದZk , ಅಧkಯನ �Oದವ7. ಅವ7 �FBಕ 
>ಷಯಗಳZk ನನk ಸಲI�ರ�Rದk7; ಆದ}ೕ ಗ ಏoಂತokR ®�ಲಯ�k �ರಳÍ 
KಧB}g?ke. ಆ Tನ ಅವnಂTX ಬಂ5 ×ನ$Rದk ವk¤k ��ೕ ; sೕ ಷದZkpk. ತಮk  
ಅ�ಧ �ಂOತk  ಮ{k $ದ@ಶಲkಗಳ ಪkದಶBನ�k DÒ�ಗÍ ತಮk  P7ಗJ 
ನಮk#k ಆCkKgದk7. �� ಮನ©e�ಂOpksಂ5 Iೕ ಳ�ೕ oRಲkವ�k . ತಮk  ಬXk 
@Hಯp �# ತಮk Zk >ನಂ@ಯ#k �ಡZಲksಂTೕ ಗ ತಮX ಮನವ}�-
�Rರ�ೕ Ô.” 

ತನk P7>ನ Kpೕ Bಶನವ#k �ೕ }, pೕ ವದತk �ಜನ ಆಶಯಗHX ಸಮk@gದ. 

ಮCತk7 ವk ¤k�ಬkನ#k ಖಂOg?ಗ, ಅ5 ತಮk  �ZXಯ �ೕ ] ತಕk 
ಹÎೕ bÉಲkದ oರಣTಂದøೕ , ಅಥ$ pk ೕ ಷTಂದøೕ , ಅಥ$ ಅವIೕ ಳನ 
ಪO¼ವ ಉpkೕ ಶTಂದøೕ , ಅಥ$ ಪರರ 5ಃಖವ#k ಕಂ� ಸಂÎೕ ಷ ಪ�ವ 
ಸkSವTಂದøೕ  ಅಲk . ಆ ವk¤kಯ#k @5k�Ùೕ  ಅಥ$ �ೕ ]{k�Ùೕ  �ತk 
ಇದರ ಉpkೕ ಶ. ಅದokR�ೕ , “P7ಗಳ ಕ½ �{ಗHಂದ ಖಂOಸಲkಟk  ವk¤kಗJ 
ಮಹತk kವ#k Vಂ5dke,” ಎಂಬ ©¤kÉp. ಮC ÏKಯ �ಗH� Kಜ»k 
ಮe�Êದ Ùಡk ಆ#ಗkಹsೕ  ಆR7ತkp. 
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77. ಸ5k7ಗJ ಅFತ P7Èೕ sಯ#k  

³ರಸk}¼dke 
_ಮk  ಮಹÂBಗಳ 8ಷk  ಉಪಮ#k . ತನk P7ಗಳ ಆpೕ ಶದಂ�, ಪk@Tನ ಆಶkಮದ 
ಹ¼ಗಳ#k �ೕ ÉಸÍ �ಂ&òk@kದk. ಬkಹki}�ದವ# ಅ#ಸ}ಸ�ೕ oದ 
KಯಮಗHX ಒಳಪ½k , ;± �ೕ O ಪ¦ದ ಆCರವ#k ತನk P7ಗHX ಒ�k¼@kದk. 
ಉಪಮ#kವ#k ಪ}ೕ Ò¼ವ ಸÍ$R _ಮk7 ತಮk  8ಷk  ;± �ೕ O ತಂದ ಎಲk 
ಆCರವÀk ತtkಂTXೕ  ಇ½k�ಂ� ಉಪಮ#kX ಏನÀk �ಡZಲk . CX TನಗJ 
ಕjದº, ತಮk  8ಷk  Dಕók  ಗbkMékR7�ದ#k ಗಮKgದ7. ಆದk}ಂದ d# 
ಧೃಢoಯ�RರÍ Iೕ X Dಧk$P@kp�ಂ5 ಉಪಮ#kವ#k ಪk8kgದ7. d# 
ಎರಡ�ೕ  f}X ;± �ೕ �@kpkೕ �ಂ5 Iೕ Hದ ಉಪಮ#k . ಅ5 ತ�kದ ಅSkಸsಂ5 
@Hg ಅದ#k K�ೕ �gದ7. 

ಆಶkಯBsೕ �ಂದe, 8ಷk  ³ಷk�R Mಂ5ವeದ. P7ಗJ ಅದ�k oರಣವ#k 
�ೕ H?ಗ ಉಪಮ#k , “ಈìX ದನಗಳ#k �ೕ ÉಸÍ �ಂ&�kಗ, ಅ�ಗಳ Cಲ#k 
ಸkಲk ÔOò�kೕ �,” ಎಂ5 @Hgದ. P7ಗJ, “ಇ#k Mಂp Kೕ # CX �ಡfರ5. 
ನನk ಆgk�ದ Cಲ#k ÔOದe, Kೕ # ಕದkಂ� ಆPತkp,” ಎಂದ7. 8ಷk  CÍ 
ÔO�ದ#k KZkgದ. ಅãkದº, ಬಲ~Z�Xೕ  Mಂ5ವeದ. ಕ7ಗJ dಯಂTರ 
t]Cಲ#k gೕ �ದ ನಂತರ, ಅ�ಗಳ fÉ ¼ತk ಉHTದk «eಯ#k Èೕ >ಸÍ 
�kರಂ;gpkೕ  ಇದ�k oರಣ$R{k. 8ಷkನ ಈ ಅSkಸವ#k ಅ}{�ಂಡ P7ಗJ, 
«eಯ#k Èೕ >¼�ದ#k ¥ಡ�ೕ �ಂ5 ಅಪk¿Éಟk7. 8ಷk  ಅದÀk �Zgದ. ಆದe 
ಹgವ#k dಳuರp ಎಕkದ ಎ]ಗಳ#k @ನkuರಂ;gದ. ಇದರ ಪ}¬ಮ$R, ಅವನ 
pೕ ಹದZk >ಷsೕ } ಅವ# Ô7ಡ�R¥ಟk . ಕük oಣp oಲk�k ಬಳ�ಯZkರದ f>X 
¥ದk. 

MಸkಂÚX �ೕ �ಗJ ಅವನ VರdR ಮ�X ಮರHದ�. P7ಗHX ಉಪಮ#k  
fರದ ಬXk Êಂ�òಂéÉ{. “�ನವನ ಭ¤kಯ#k ಪ}ೕ ÒಸÍ ಬಯgpk. ಆದe 
ಅವ# ��Ù ÎಂದeRೕ 'R?k�. ಅವ# ®ಂT7ಗZಲksೕ �?” ಎಂದವ7 
�ೕ Êgದ7. 8ಷkನ Iಸರ#k »Pತk, ಅವನ#k z�ಕÎಡRದ7. ಅವ7 
ಉಪ�#k  ¥ದk f>ಯ ಆ¼�¼ ತÍ�?ಗ, ಅವರ ಕeX ಅವನ ಜfkದ ಧkKಯ 
ಪk@¤k� �ೕ Hಬಂ{. ಅವನ ^ನk gk@ಯ#k ಗಮKgದ _ಮk7, “Kೕ Kೕ  f>X ¥ದk5k 
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Iೕ X?” ಎಂ5 �ೕ Hದ7. “ಹg� dಳuರp, ಎಕk ಎ]ಗಳ#k @ಂp. C�R 
Ô7ಡ�p; ಎಡ> ಈ f>X ¥pk ,” ಎಂ5ಪಮ#k  ಉತk}gದ. 

8ಷkನ#k ಅ#ಕಂmÉಂದ «ೕ �dk, _ಮk7, “ಅ8kKೕ  Ô�ರರ ¼k@�ದ sೕ ದದ 
ಈ KTBಷk  Sಗವ#k ಪ+¼,” ಎಂ5 @Hgದ7. P7ಗಳ ಆîಯಂ� ಋXk ೕ ದದ ಆ 
©ಕkವ#k ಉಪಮ#k  ಪ+gದ. ಅದ}ಂದ ¼�k ೕ ತ�ದ pೕ ವ�ಗಳ sೖದk�ದ ಅ8kKೕ  
Ô�ರ7 ಅವKX ಪkತkª�ದ7. ಅವ7 ಅವKX ಒಂ5 ಕ�ಬ#k �½k  ಅದ#k 
@ನkÍ Iೕ Hದ7. ಬಹಳ$R ಹgTದkº, ಉಪಮ#k  ತನk P7ಗHX ಅದ#k ಸZkಸp 
d# @ನkÍ Dಧk>ಲksಂ5 Iೕ Hದ. ಅವನ P7ಗHX ಅ�Bಸp ಅದ#k @#kವಂ� 
ಅವನ ಮನವ«kೕ ZಸÍ ಅ8kKೕ  Ô�ರ7 ತಮk  �ೖuದók  ಪkಯತkಪಟk7. ಆದº 
ಉಪಮ#k  ತನk KÍ>Kಂದ ಮÅಯZಲk . ಅವನ P7ಭ¤kÉಂದ {ಂf ಸಂತಸ�ಂಡ 
ಅ8kKೕ  Ô�ರ7 ಅವನ ದೃÂkಯ#k ®ಂ@7Rgದ7. 

ಉಪಮ#k  f>Éಂದ Vರಬಂ5, ತನk P7ಗ�ದ _ಮkರ#k ನಮಸk}gದ. ನಂತರ 

ತನk ಮ{k ಅ8k Kೕ  Ô�ರರ ನ�s ನ¦5ದರ ಬXk P7ಗHX Ksೕ Tgದ. 

ಉಪಮ#k>ನ P7ಭ¤kX ಸಂ1ಣB$R ತೃಪk�ದ _ಮk7 ಅವKX, “Kೕ # ನನkZk 

ಆಳ$ದ ಭ¤k VಂT7s. ಆದk}ಂದ ಮdkವ ಅಧkಯನ ಅಥ$ Èೕ sÉಲkp, ಎಲk 

ಹT�Ík >pkಗ% KನX d$R�ೕ  �kಪk$ಗ]ಂ5 Kನk#k ಆ8ೕ ವBT¼�kೕ �,” 

ಎಂದ7. ಅವ7 #Oದಂ��ೕ  ಆÉ{. oಲಕk�ೕ ಣ ಉಪಮ#k  ಒಬk  ಮC* ಮ{k 

1ಜk  ಋÂ�ದ. 

  
�ಂiಲ pೕ ಶದ ಆ7Å ಎಂಬ Iಸ}ನವ# _ಮk  ಮಹÂBಗಳ ಇ«kಬk  ಭಕk C� 
Kಷk 8ಷkKದk. ಅವ# ತಮk  P7ಗಳ Èೕ sಯ#k ಶkpkÉಂದ ��@kದk. ಒಂ5 Tನ 
_ಮk 7 ಅವನ#k  ಗpkಯ ಬ5ವ#k  ಭದk ಪOಸÍ ಕJ®gದ7. Kೕ 7 
ಹ}5Vೕ P@k7ವ ರಂಧkವ#k MಚkÍ ತನk �ೖuದók  ಪkಯ@kgದº ಆ7Å 
ಯಶgk�ಗZಲk . ಕ¦X ತನk �ೖ�kOk Kೕ ರ#k ತ¦ಗbkದ. ಸಮಯ ಕjದ �ೕ ] 
ಆಶkಮದZk , “ಆ7Å ಎZk?” ಎಂ5 _ಮk7 �ೕ Hದ7. ಅZkದk 8ಷk7 ಅವ}X, “ಓ 
P7ಗj! d� ಅವನ#k ಗpkಯಂಚ#k ಭದkಪOಸÍ ಕJ®gTkೕ },” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. 

_ಮk7 »ಡ]ೕ  ತಮk  8ಷknಂTX ಆ7Åಯ#k z�Ôdk Vರಟ7. ಅವ7, 
“ಮP! Kೕ �Zk7s? f ನನk ಬH,” ಎಂ5 »Rದ7. ತನk P7ಗಳ �{ಗಳ#k �ೕ Hದ 
ಆ7Å ಎ5kKಂ{, �ೕ ಗ� ರಂಧk�k ತKkಂದ Dಧk$ದ ಮbkX ಅಡkಕbk , _ಮkರ ಬHX 
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�>gದ. ಅವ}X ನಮDkರ �O ನ¦ದದk#k >ವ}gದ. ನಂತರ, “P7ಗj! ನನX ತಮk  
MಂTನ ಅಪk¿ ಏ#?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. _ಮk7, “Kೕ # �Oದ oಯBTಂ?R Kೕ # 
‘ಉ?kಲಕ’ ಎಂಬ Iಸ}Kಂದ ಪkgದk�P. Kೕ # ನನk ಆîಯ#k �Zg7s. ಎಲk 
sೕ ದಗJ ಮ{k ಧಮB~ಸkಗJ KನX ¼k}ಸZ,” ಎಂ5 ಅ#ಗk®gದ7. ಉ?kಲಕ 
ಆ7Å ತªಣsೕ  >?k�ರಂಗತ�ದ. 

ತನk ಸ5k7ಗಳZk ಅತk ಂತ ಭ¤kòಳkವ# ಆ ಮCತkರ ಕೃmÉಂದ, $O�ಯಂ� 
�ಠಪkವಚನಗJ ಇಲkp�ೕ , >?kವಂತ ಮ{k QTkವಂತ�ಗಬz5. 

78. Kಜ$ದ P7ಭಕkKX ಭಗವಂತ C� 
pೕ ವ�ಗJ �ರ$Pdke 

ಉತkಂಕ�ಂQವ# (ತಮ MKಗಳ ಅತk ಂತ ಉನkತ 8ಷk�Rದk. ಬkಹkಚಯBದ 
ಆಚರ¿ಯZk ಎಳk1k  ತಪkದ ಅವ# ತನk  ಮನ¼k  ಮ{k ಇಂTkಯಗಳ#k 
KಯಂತkಣದZk½k�ಂ�, ತನk P7>X ಉdkಹ ಮ{k ಶkpkÉಂದ Èೕ s ಸZkgದ. 
ಅ�ೕ ಕ 8ಷk7 (ತಮರ ಬH ಬಂ5 ಅವ}ಂದ ವಷBಗಳ oಲ ಕZತ7. ತಮk  ತಮk  
ಅಧkಯನದ ��ಯZk , ತಮk  ಮ�ಗHX ಮರJವಂ� MKಗJ ಅವ}X ಆpೕ 8gದ7. 
ಆದe, ಅವ}X ಉತkಂಕನ ಬXk ಅpók  ಒಲ� ಇ�kಂದe ಅವ7 ಅವನ#k ತಮk  ಸಂಗಡsೕ  
ಇ½k�ಂOದk7. 8ಷkನ ಅ}>ಲkp�ೕ  ಬಹಳ ವಷBಗJ ಉ7Hದ�. oರಣ, ಅók  
ಶkpkÉಂದ ತನk P7>ನ Èೕ sಯ]kೕ  ಮಗk�R¥bkದk. 

ಒಂ5 Tನ, ತನk P7ಗHX �ಗ�k �ೕ oದ ಸF{kಗಳ Sರ$ದ Veಯ#k ತನk 
ತ]ಯ �ೕ ] V{k oOKಂದ ಮ�X ®ಂT7Rದ ಅವ# ಹg� ಮ{k ಆ�ಸTಂದ 
5ಬBಲ�Rದk. Veಯ#k ಇHg?ಗ, ಅದ�k g¤k�ಂOದk ಅವನ ತ]�ದZನ 
ಒಂpj ಅದnಂTX ¥{k. �e@ದk »ದಲ#k ಕಂ� ಅವKX ಆñತ$É{. d# 
£ೕ ಣB�ದ M5ಕ�R7�5 ಅವKX ಅ}$55 ಆಗ�k . ಅ�ೕ ಕ7 ಆಶkಮ�k 
ಬಂ5, ಕZ{ ತಮk  ತಮk  P7Ôಲಗಳ#k Dk�ಸÍ Vರ½ Vೕ Rದkº, d# 
�ತk >?kÛB�R�ೕ  Mಂ5ವeT7�ç ಅವKX ಆಗ ಮನವ}��É{. 
ಮನದZk >ãದ {ಂ¥ ಬಂ{; ಕÅkೕ }ಟk . 



192 @HIೕ Jವ  Kೕ @ಕLಗJ

(ತಮ7 ಅದ#k ಗಮKg ಕ7¿Éಂದ ಅವKX Iೕ Hದ7 — “Kನk Kãk1ವBಕ 

Èೕ sÉಂದ ನನX Kನk �ೕ Zನ ಆಳ$ದ �k ೕ @òಂéRp. C�R, Kನk ಅಧkಯನ 

1ಣB�ಂOp�ಂ5 @Hg KನX �ರಳÍ ಅ#ಮ@ Kೕ ಡ�ೕ oR{k ಎಂQದ#k 

ಅ}{�ಳkÍ ನನRók  Tನ Dಧk$Rಲk .” ತನk P7ಗಳ ಅ#ಗkಹTಂದ, 

M5ಕನಂ@ದk ಉತkಂಕ ಗbkMékದ òವಕ�R¥ಟk . ಧ�Bಚರ¿ಯZk ತಮk  

8ಷkKX �ೕ ಗk$ದ ಸಹಧFBÅ�ಗಬಲkjಂ5 S>g, (ತಮ ಋÂಗJ ತಮk  

ಮಗಳ#k ಉತkಂಕKX �½k  ಮ5s �Oದ7. d� P7ದÒ¿�R ಏನ#k 

ಬಯ¼ವeಂ5 ದ��O @Hಸ�ೕ oR ಉತkಂಕ ತನk P7ಗಳ#k �ೕ H�ಂಡ. 

(ತಮ7, “P7>ನ ಸಂತೃ�k ಅ@ ®}?ದ ದÒ¿�ಂ5 �kË7 Iೕ Jdke. Kನk ಬXk 

ಮ{k Kನk ನಡವH�Éಂದ �# {ಂf ತೃ�k VಂTpkೕ �ಂQದರZk ಎರ� �@ಲk . 

KKkಂದ �ವ ಅmೕ ±ä ನನRಲk ,” ಎಂದ7. 

ಬHಕ ಉತkಂಕ ತನk P7ಪ@k ಅಹ]kಯ ಬH ಬಂ5, ಆ�X, “ಓ dÉ�ೕ ! ನನk 
�kಣವ�k ೕ  �ékದº, KಮX ಒ³ kವ ಮ{k ಉಪòಕk$ದದk#k D�ಸÍ 
ಬಯ¼�kೕ �. ಆದk}ಂದ KಮX ��ೕ # �ಡ�ೕ �ಂ5 ಕೃm�O @Hg,” ಎಂದ. ಆ�, 
“Kನk ಸತತ ಭ¤kÉಂದ Kನk >ಷಯದZk ಸಂ1ಣB$R ತೃಪk�Rpkೕ �. ಅók  DÔ. ನನk 
1ಣB ಆ8ೕ $Bದ KನRp. Mಂದ�k Kೕ # ಬಯgದZk Vೕ ಗÍ ®ಂಜ}ಯ�ೕ ಡ,” 
ಎಂ5 Iೕ Hದ7. ಆ?�k , ಉತkಂಕ ಮÎk�k  ಅ�ಯZk ಅ}� ®ೕ X �O�ಂಡ — 
"dÉ! ನನX ಅಪk¿ �O; ಏ�ಂದe KಮX ಇಷk$ದದk#k ತಂ5 ���5 ನನX 
©ಕk.” ಅವನ ಮನ>X ಓ�½k , ಅಹ]k , “CRದkZk , 7?ಸನ �Åಯ ಬH ಇ7ವ 
Tವk  ¤>�ೕ ]ಗಳ#k ನನX ತಂ5��,” ಎಂದ7. ತªಣ ಅದ�k ಒ�k�ಂಡ ಉತkಂಕ 
7?ಸನ#k z�ಕÍ Vರಟ. 

ಆ ಸಮಯದZk (ತಮ ಮಹÂBಗJ ಆಶkಮದZkರZಲk . ಅವ7 ®ಂT7R?ಗ, ಉತkಂಕ 

ಎ]kಂ5 �ೕ Hದ7. ಅಹ]k  ನ¦ದpkಲkವÀk >ವ}gದ7. ಅವ7 ಆ�X, “Kೕ # 

ಅ>sೕ ಕTಂದ ವ@Bg7s. ಒಂ5 ~ಪTಂ?R, 7?ಸ �ಜ ಈಗ ನರಭªಕ�R 

ಅ]?�@k?k�. ಅವನ ಬHX Vೕ ದe ಉತkಂಕನ#k ಅವ# �ಂ5¥�dk�,” ಎಂ5 

Iೕ Hದ7. ಅದಕkಹ]k , “�# ನ¦ದದk#k ಅ}ಯp ವ@Bgp. ಆದe, Kಮk  ಅ#ಗkಹ 

ಶ¤kÉಂದ ಉತkಂಕKX ��pೕ  ಅ�ಯ$ಗದಂ� ದಯ>½k  «ೕ O�Hk ,” ಎಂದJ. 

(ತಮ7, “ತê¼k,” ಎಂದ7. ಏತನkúk , ತನk ಪಯಣವ#k Mಂ5ವegದ ಉತkಂಕ 

ಕ¦X KಜBನ oOನZk 7?ಸನ#k ಎ5�ದ. 
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ನರಭªಕ�R¥bkದk �ಜKX d# �ಂ5 @ಂದ ನರರ ರಕkTಂದ �ಂ�ದ ಉದk�ಯ 
ಗಡk>{k. ಅವನ MಖSವ ಭಯಂಕರ$R{k ಮತkವ# ಎಲk �kÅಗಳ¹k ;ೕ @ಯ#k 
zbk¼@kದk. ಆದe ಉತkಂಕKX �ವ ಭಯí ಆಗZಲk . ಅವನ#k ಕಂಡ 7?ಸ, 
ಅವKX, “�# ಆCರವ#k z�Ô@k7ವ ಈ ಸಮಯದZk Kೕ KZkX ಬಂದkದk}ಂದ ನನX 
ಸಂÎೕ ಷ$Rp,” ಎಂದ. “ನನk P7ಗಳ oಯBದ �ೕ ] �KZk ಬಂTpkೕ �. ತನk 
P7>ನ ಸÍ$R oಯBದZk ÎಡRದವನ#k �Ík�5 KÂದksಂ5 ಮCತk7 
Iೕ Jdke,” ಎಂ5 ಉತkಂಕ #Oದ. “ಇTೕ ಗ ನನX @#kವ ಸಮಯ. �# ಹgTದk 
oರಣ Kನk#k ತ�kg�ಳkÍ ¥��Tಲk ,” ಎಂ5 ನರಭªಕ ಉದk}gದ. 

ಉತkಂಕ ಅವನ#k ಸ��ನಪOg, “�Æಂ5 ಒಡಂಬO� �O�þkೕ ಣ. �# 
�ೖ�ಂO7ವ oಯBವ#k MRgದ ನಂತರ, Kಮk  ಬH ಬ7�kೕ �. �# Cಸk»k 
¼ಳk#k Iೕ Hಲk . C�R KಮX ¼Jk Iೕ Jವ ಪk�k ಎZkp? �# Kಮk#k ಅರg ಬಂದ 
oರಣ, ನನX �ೕ oದ ವ¼k Kಮk  ವಶದZkp,” ಎಂದ. “ನKkಂದ KನXೕ # �ೕ Ô?” ಎಂ5 
ಪk8kgದ 7?ಸ. “Tವk  ¤>�ೕ ]ಗಳ#k ನನX ದಯ�Z¼ವಂ� �# Kಮk#k 
�ೕ ��kೕ �,” ಎಂ5 ಉತkಂಕ >ನಂ@gದ. �ೕ ��ದ�kದº �ೕ Jವಂ� ಅವನ#k 
ಮನÆZಸÍ 7?ಸ ಪkಯ@kgದº, >ಫಲ�ದ. C�R, “ನನk �Åಯ ಬH 
Vೕ R, �# KನX ರತkಖÊತ ¤>�ೕ ]ಗಳ#k ��ವಂ� @Hgpkೕ �ಂ5 ಅವHX 
Iೕ J. ಅವJ KನX ��dkj,” ಎಂದವKX @Hgದ. ಉತkಂಕ, “ಓ �ಜ�! �Åಯ#k 
� Iೕ X z�¤�ೕ #? Kೕ � ನನk#k ಆ�ಯ ಬH ಏ� ಕeÙಯkfರ5?” ಎಂ5 
�ೕ Hದ. ನರಭªಕ�R ಪ}ವತB��ಂOದk ಅರಸ, “ನನRೕ ಗ ಮ#ಷkರ#k �ಂ5 @#kವ 
ಸಮಯ$ದk}ಂದ ಅವಳ#k �# õೕ b�ಗÍ Dಧk>ಲk . Kೕ ನವಳ#k oOನ 
ÊÍ�ಯ ಬH oಣಬz5,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. 

ಆ ಆpೕ ಶದಂ�, ಉತkಂಕ 7?ಸ �Å ಮದಯಂ@ಯ#k ಕಂ� ತನk ಉpkೕ ಶವ#k 
@Hgದ. ¤>�ೕ ]ಗಳ#k �ಡÍ ಒ�k�ಂಡJ; ಆದe 7?ಸ�ೕ  ಉತkಂಕನ#k 
ಕJ®g?k�ಂ5 ಖÊತಪOg�ಳkÍ ತನk ಗಂಡKಂದ ಏ�ದº ಒಂ5 Ô7z 
ತರ�ೕ �ಂದJ. ಆ� Mಂ5ವeòತk, “ನನk ಈ ¤>�ೕ ]ಗJ �]fJವ ರತkಗHಂದ 
ತ�}ಸಲkbks ಮ{k ಅ�ಗHX >�ೕ ಷ ಶ¤kÉp. Êನkವ#k ಉಂ½�ಡಬಲk� ಮ{k 
�@kಯ sೕ j, ಅ� {ಂf ಪkoಶ�ನ$R Vjòತks. ಅ�ಗಳ#k ಧ}¼ವ ವk¤k 
ಹg� ಮ{k f�}� �ತkವಲkp, ಎಲk ಬXಯ ;ೕ @ಗHಂದ¹ Mಕk�Pdk�. 
ಧ}gದವನ#k >ಷ ಮ{k ಇತರ }ೕ @ಯ ಅ�ಯಗHಂದ ಅ� ರÒ¼ತks. ಅ�ಗಳ#k 
ಧ}¼ವ ವk¤kX ಸ}Vಂ5ವಂ� �ತkದZk ಬದuPತks. ಅಂತಹ ಅಪºಪ Pಣಗಳ#k 
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VಂT7ವ oರಣ, pೕ ವ�ಗJ, ಯª7 ಮ{k �ಗ7 ಎಲkº ಅ�ಗಳ#k Dk�ೕ ನ-
ಪOg�ಳkÍ ಉ{kಕ�R?ke. ��pೕ  ಸಮಯದZk , ರತkಖÊತ ¤>�ೕ ]ಗಳ#k 
ಆಕgkಕ$R lFಯ �ೕ ] ಇ}gದe, �ಗ7 ಅ�ಗಳ#k ಕ5k¥�dke. ಅ�ಗಳ#k 
ಧ}g ಅÝದk$ದ ಆCರವ#k @#kವ ಲಕ ಅಪ>ತk�ಂಡ ವk¤kÉಂದ ಅ�ಗಳ#k 
ಯª7 V{k¥�dke. ಧ}¼ವ ವk¤k ಅ�ಗಳ#k ©ಕk$R «ೕ O�ಳkp Kpk 
�Opkೕ  ಆದe, pೕ ವ�ಗJ V{k¥�dke,” ಎಂ5 >ವ}gದJ. ಅ�ೕ ಕ7 ತನk 
¤>�ೕ ]ಗಳ#k ಕTಯÍ ಉ{kಕ�Rದk}ಂದ, ಉತkಂಕನ#k ತನk ಪ@ ಕJ®gದk ಬXk 
ಖÊತಪOg�ಳkÍ ಆ� ಬಯgದJ. 

ಉತkಂಕ �ಜನ ಬHX ®ಂ@7R ಅವKಂದ ಒಂ5 ÊIk �ೕ Hದ. 7?ಸ ತನk ಈ 

ಸಂpೕ ಶವ#k �ÅX Kೕ �ವಂ� ಉತkಂಕKX ©Êgದ — “ನನk ಈRನ gk@ 

ಸ®ಸuರ?kRp. C�R, �# �ೕ �ವ ಆಶkಯವÀk o¿. ಇ5 ನನk 

ಬಯ��ಂ5 @H5�ಂ�, ರತkಖÊತ ¤>�ೕ ]ಗಳ#k �½k¥�.” �ಜನ 

�{ಗಳ ಒ�ಥB ®ೕ R{k — “~ಪTಂ?R �# ನರಭªಕ�Rpkೕ �. ನನk ಪk¼kತ gk@ 

ಸಂ1ಣB$R ಅಸಹKೕ ಯ$Rp. �ೕ ಗk  fkಹkಣKX Kೕ # ¤>�ೕ ]ಗಳ#k ?ನ 

�Oದe, IÊkನ ³ಣk  �kಪk$Pತkp, ಮತkದ}ಂದ ನನX �ಮkT Ùರಕಬz5.”  

ತನk oಯB MRದ �ೕ ] ®ಂ@7Pವ ಭರವÈಯ#k ಉತkಂಕKX 7?ಸ ಆಗ �ನ³ 

�Oದ. ಉತkಂಕ ಅವನ#k , “ಓ �ಜ! �>ೕ ಗ Èk ೕ ®ತ7. ಒಬk  Èk ೕ ®ತ�R, �# 

ಅ#ಸ}ಸ�ೕ oದ ಕkಮಗಳ ಬXk ನನX ಸಲI Kೕ �,” ಎಂ5 �ೕ H�ಂಡ. ಧಮBವನk}@ದk 

�ಜ Èk ೕ ®ತ�R ತನk ಈ ಸಲIಯ#k �ಟk  — “Kೕ # ಎಂT� ನನkZkX ಬರfರ5; 

ಏ�ಂದe ಬಂದe, Kನk D� ಖÊತ.” ತನk QTkವಂ@�Éಂದ, d# �ಜನ ಬH 

®ಂT7ಗದಂ� �ಜ�ೕ  ತನX ®ೕ X ©Ê¼ವ ಲಕ, �ಜ ಆ ಕ½k�OKಂದ ತನk#k 

¥�ಗ¦ �O¼ವZk ಉತkಂಕ ಯಶgk�ದ. ತನk �kಣದ ¼ರª��ಂTX, ಅವ# 

�Åಯ ಬH Vೕ R �ಜನ ಸಂpೕ ಶವ#k ಒ�kgದ. ಉತkಂಕನ#k ತನk ಪ@ ಕJ®g-

?k�ಂ5 ಈಗ �ÅX ಖÊತ$É{; ಅವKX ¤>�ೕ ]ಗಳ#k ಮನಃ1ವBಕ$R 

�ಟkJ. ಅ�ಗಳ#k Iೕ X ರÒಸ�ೕ Ô ಎಂç ಅವKX Iೕ HದJ. 

ಅವಳ ©ಚ�ಗHX ಅ#Pಣ$R, ಅವ# ತನk £ಂ�-ಚಮBದ ಮO�ಗಳZk ಅ�ಗಳ#k 

ಭದkಪOg ಮರH ಪk�ಣವ#k �kರಂ;gದ. ?}ಯZk ಹg$É{. ಆದk}ಂದ ¥ಲk  

ಮರವ#k ಹ@k ತನk £ಂ� ಚಮBವ#k �ಂ��ಂದ�k �ೕ {C¤, ಹükಗಳ#k 
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ಕg5�ಳkÍ Mಂ?ದ. �ಲ� ಹükಗJ £ಂ�-ಚಮBದ �ೕ ] ¥ದk�. ಇದರ 

ಪ}¬ಮ$R £ಂ�-ಚಮB ಸOಲ$É{. ¤>�ೕ ]ಗJ �ಲದ �ೕ ] ¥ದk�. ತªಣ 

ಒಂ5 �ಗ ಅ�ಗಳ#k Dk�ೕ ನಪOg�ಂ� zತkÙಳX Èೕ }�ಂO{. ಮರTಂದ 

�ೕ ಗ� ಇH5 zತk�k �>g ಉತkಂಕ ತನk ಮರದ �ೕ ZKಂದ zತkವ#k V¦ಯÍ 

�kರಂ;gದ. �ಗ ಸಪB Èೕ }�ಂOದk ಸkಳವ#k ತÍಪÍ PಂOಯ#k �XಯÍ 

ಪkಯ@kgದ. 35 TನಗಳವeX ಎ¦¥ಡp ಶkFgದ; ಆದº ಯಶgk�ಗZಲk . 

ದÅTದkº ಹdಶ�ಗZಲk . 

ಅವನ �ೕ ] ಕ7¿ Îೕ } fkಹkಣನ sೕ ಷದZk ಇಂದk ಅವನ ಬH ಬಂದ. ಉತkಂಕKX, 

“Kೕ # D�ಸÍ ಪkಯ@k¼@k7�5 ಅDಧk . �ಗಗJ $g¼ವ ಪkpೕ ಶ ಇZkಂದ 

ಬಹಳ çರದZkp. KನkZk7ವ ಈ �ೕ ZKಂದ ಅók  ಆಳ$ದ ¼ರಂಗವ#k �ಡÍ 

KನX Dಧk>ಲksಂ5 �# S>¼�kೕ �,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. ಆ?�k , ಉತkಂಕ, “�# 

¤>�ೕ ]ಗಳ#k ಮರH ಪ¦ò�kೕ �, ಇಲksೕ  ಅH5Vೕ P�kೕ �,” ಎಂದ. P7ಪ@kಯ 

ಸÍ$R ಉತkಂಕKRದk ಸಂ1ಣB K�kಯ#k ಕಂ� ಆಶkಯBಚ¤ತ�ದ ಇಂದk , ಆ 

ಮರದ �ೕ ZX ತನk ವÖkòಧದ ಶ¤kಯ#k {ಂ¥ದ. ಅದರ ನಂತರ, ಉತkಂಕನ 

ಪk@�ಂ5 V¦ತí lFಯ#k IÁk IÁk õೕ Tgದ oರಣ, 8ೕ ಘkದ]kೕ  ಅವ# 

�ಗಗಳ øೕ ಕವ#k Mbkದ. 

ಅ5 ಎók  ಅ@>Dkರ$R�kಂದe, ಅZk ಓ]ಗಳ#k ಕಂ�®OಯÍ ಅವKX 

Dಧk$Tೕ �ೕ  ಎಂದವ# 5ಃಖTಂದ �ರ�ದ. ಇದk¤kದkಂ�, ಅವನ Mಂp ¥H 

fಲ�ಳk ಕ³ k Ô5e ಪkತkª$É{. ಅದವKX, “Kೕ # ನನk#k ಬ]k . ನನk ®ಂSಗದZk 

ಊ5; KನX �ರ$P�kೕ �,” ಎಂT{. ಆ Ô5eಯ#k P7@ಸÍ Dಧk$ಗದ 

ಉತkಂಕ, ಅ5 Kಜ»k �eಂ5 �ೕ Hದ. ಅಶk  ಉತk}¼dk, “Kನk P7ಗಳ Èೕ sಯ#k 

Kೕ # ��@k?kಗ, KKkಂದ ಬಹಳ ಭ¤kÉಂದ o�ಡಲkಟk  ಅRk �#,” ಎಂ5 @Hg{. 

ಉತkಂಕ ಅRkಯ ಸಲIಯ#k ಅ#ಸ}g Ô5eಯ ®ಂSಗ�k ಊTದ. ತªಣ, Ô5eಯ 

ಪk@�ಂ5 ರಂಧkTಂದ VX VರVಮkÍ �kರಂ;g{. 

ಸkಲksೕ  ಸಮಯದZk , ಇOೕ  �ಗøೕ ಕ ದಟk  VXÉಂದ ಆವ}g�ಂO{. �ಗಗJ 
@ೕ ವk ಭಯ;ೕ ತ�R ತಮk  �ಜ $¼¤ಯ#k MಂT½k�ಂ� ಉತkಂಕನ ಬH 
ಬಂದ�. ಅವನ#k ©ಕk$R 1£g, ರತk-¤>�ೕ ]ಗಳ#k ಅವKX ®ಂT7Rgದ�. 
ಆತ ಅ�ಗಳ#k �X5�ಂ� ಬಂ5 ಅಹಲkX ಅ�Bgದ. 
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ವಷBಗJ ಕjದ�. �ಂಡವ-@ರವರ ನ�>ನ ಮC òದk MR5 ಹgk�³ರದ 
gಂCಸನದZk ò�Âkರ ಪék;Âಕk�ದ ನಂತರ, ಕೃಷkಪರ�ತk  ?kರ�X Vರಟ. 
Ô7±ೕ ತkದZk ನ¦5ದರ ಬXk @HTಲkದ ಉತkಂಕನ#k ಅವ# ?}ಯZk õೕ b�ದ. 
ಉತkಂಕ ಅವನ#k , “�ಂ�-ಧೃತ�ಷkk ರ ಮಕkಳ#k ~ಂ@Éಂದ ಒ�kOgದ �ೕ ] Kೕ # 
ಬ7@k7s�ೕ #?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. 7CದBòತ$ದ ಇತkಥBವ#k D�ಸÍ 
d�ók  ಪkಯ@kgದº ಯಶgk�ಗZಲksಂದ ಕೃಷk . @ರವ7 ತನk , C� ;ೕ ಷk  ಮ{k 
>5ರರ ಸಲIಯ#k ಒಪkÍ K�ಕ}gದk7. ಆದk}ಂದ ಅವeಲkº ನ8gVೕ ದ7. 
ಐವ7 �ಂಡವ7 £ೕ ವಂತ$Rದkº, ಅವರ ಮಕkJ ಮ{k ಬಂÌಗJ 
ಮೃತಪbkದkeಂ5 ಭಗವಂತ Iೕ Hದ. ಉತkಂಕ �ೕ �sೕ ಶTಂದ, “ಕೃಷk! �£ �OಸÍ 
ಸಮಥB�R?k�k , Kೕ # Ô7 ವಂಶವ#k ರÒಸZಲk . ಆದk}ಂದ �# Kನk#k 
ಶ�g¥��kೕ �,” ಎಂ5 P�Rದ. 

ಅವKX ಕೃಷk , “ಬkಹkಚಯB Kಯಮಗಳ#k ಕ½kKékR �Z¼dk, Kನk P7ಗಳ 
Èೕ sಯ#k Kೕ # �O ಅವರ#k ಸಂತೃ�k�Hg7s. ಇದರ ಪ}¬ಮ$R, ನನkÀk 
8ÒಸÍ �ೕ oದók  ಪkಚಂಡ ತಪಸk#k Kೕ # ಸಂ�Tg7s. ಆ?�k , Kೕ # ~ಪವ#k 
ಉಚk}¼ವ ಪ}¬ಮ$R Kನk ತಪ¼k Ôಗk]ಂ5 �# ಬಯ¼�Tಲk . ಆದk}ಂದ, 
ದಯ>½k  tದÍ ನನk >ವರ¿X ¤>ಯ#k ��. ನಂತರ, KನX ಸ}�ಂ5 
Îೕ }ದk#k Kೕ # �ಡಬz5,” ಎಂದ. Mಂ5ವeòತk ಕೃಷk ®ೕ Xಂ5 >ವ}gದ — 
Kಜ»k ಇOೕ  ಪkಪಂಚದZk ಇ7�pಲkí d�ೕ . øೕ ಕಕukಣokR ಮ#ಷk�R 
ಅವತ}gದ �ೕ ], d«ಬk  ಮ#ಷk�R oಯBKವB®ಸ�ೕ oR{k. ತನk ಮ#ಷk  
�ತkದZk , d# �ಂಡವnಂTX �£ �O�ಳk�ೕ �ಂ5 @ರವ}X ಅತk ಂತ 
ಕಳಕHÉಂದ ಮನ> �Oದk. ಅವರ#k �ದ}gä ಇದk. ಆದe, ಅವರ ಅಧಮBದ 
oರಣTಂ?R ಮ{k ಅವರ ಮರಣoಲ ಬಂTದk}ಂದ, ಅವ7 òದk�k ಇHಯÍ ಆ�k 
�O�ಂOದk7. ಅpೕ �ೕ  ಇದkº, Qರ ª@kಯರಂ� Vೕ �O ಮರಣVಂTದk 
ಅವ7ಗJ ಸkಗB�k ಏ}ದk7. �ಂಡವ7 ತಮk  �ZX Ùಡk µk@ಯ#k ಗHgದk7. 

ಕೃಷkನ �{ಗಳ#k �ೕ Hದ ಉತkಂಕ, “ನನk ಹೃದಯ ಉಪ~ಂತ$Rp ಮ{k Kನk#k 
ಶ�ಸÍ ನನR#k ಒಲ>ಲk ,” ಎಂ5 Iೕ H, Mಂ5ವeದ, “�# Kನk ಆ ಸkಲk ಅ#ಗkಹ�k 
ಅಹB�ಂ5 Kೕ # S>gದkZk , ದ��O Kನk >ಶkºಪವ#k ನನX Îೕ 7.” 
ಮCSರತ òದkದ �kರಂಭದZk , 8k ೕ ಕೃಷkಪರ�ತk  ತನk >ಶkºಪವ#k ಅÿBನKX 
Îೕ }ದk. ಆ ಸಂದಭBದZk ಕೃಷk , “Kೕ # ಕಂಡ ಈ ಬXಯ ನನk ದಶBನವ#k ಪ¦�5 
ಅತk ಂತ ಕಷk . pೕ ವ7ಗ% ಸಹ ಅದ#k «ೕ ಡÍ �$ಗ¹ ಹಂಬZ¼dke,” 



P7, ಪkತk ª pೕ ವ7 197

ಎಂTದk. >ಶkºಪವ#k oüವ5 ಅತkಲk  C� ಅ@>ರಳ. �ೕ uR ಆಗ�k ೕ  ಸkಲk 
ಸಮಯ�k MಂÊತ$R ಉತkಂಕ ಕೃಷkನ#k ಶ�ಸÍ »ಡ gದk�Rದk. ಆ?�k , 
ಭಗವಂತ ತನk ಅ�ರ ಕ7¿Éಂದ ಮC* P7ಭಕkನ ಆಶಯವ#k ಈ¦ೕ }gದ. 
ಉತkಂಕ $¼pೕ ವನZk ಎಲkವÀk ಕಂ� >ಸkಯTಂದ {ಂ¥ ಅವನ#k ¼k@gದ. 

ಅಚಲ P7ಭ¤k ಮ{k ಎ]kÉಲkದ P7Èೕ s ಉತkಂಕKX ಅ5kತ ಪk@ಫಲಗಳ#k 
Kೕ Oದ�; ಇಂದk ಮ{k ಅRk ಅವKX �ೕ ಳpä ಸCಯ �Oದ7; ಕೃ�Dಗರ�ದ 
ಭಗವಂತ ಅವನ >ಶkºಪದ ಅನನkD�ರಣ ದೃÂkಯ#k ಅ#ಗk®gದ. ತನk ಸ5k7ಗಳZk 
ಆಳ$R ಭ¤k VಂT7ವ C� ಶkpkÉಂದ ಅವ}X Èೕ s ಸZk¼ವ ವk¤kX ಭಗವಂತ 
ಮ{k pೕ ವ�ಗJ �ರ$Pdke. 

79. ×ನದ ಲಕ åೕ ಧ� 
fಷkZX ಪರಬkಹkವ#k @Hಯ�ೕ �ಂಬ ಆÈ ಇ{k. ಆದk}ಂದ, ಪkQದk ಋÂಗ�ದ fಧk  

ಎ#kವರ ಬH ಬಂ5, “ದಯ>½k  ನನX ಬkಹkದ ಬXk åೕ �g,” ಎಂ5 >ನಂ@gದ. fಧk  

×ನ$R�ೕ  ಇದk7. fಷkZ ಮ�k ತನk ಮನ>ಯ#k ವkಕkಪOgದ; ಆದe ಋÂಗJ 

��pೕ  ಪk@¤k� Kೕ ಡZಲk . ಶkpkÉಂದ, fಷkZ ರ�ೕ  f}X, “ದಯ>½k  ನನX 

ಬkಹkದ ಬXk åೕ �g,” ಎಂ5 �ೕ H�ಂಡ. ಋÂಗJ Iೕ Hದ7 — “�# ಈ�ಗ]ೕ  

KನX åೕ �gpkೕ �; ಆದe Kೕ # ಅಥB�O�ಳkZಲk . ಈ ಆತkವ¼k ಉಪ~ಂತ.” 

ಭಗವdkದ7 ತಮk  ಬkಹk©ತk SಷkದZk >ವ}g7ವ sೕ Ùೕ ಕk ಕLÉ5. 

ಸೃÂk ಕತB ಬkಹkನ �Ík �ನಸ-³ತk�ದ ಸನಕ, ಸನಂದನ tದuದವ7 ಮ5s 
ಮ{k ಸಂತ@ಯ#k ಪ¦ò�ದರZk ಸಂ1ಣB$R K�ಸಕk�Rದk7. ಅವ7 ಅತk ಂತ 
>ರಕk�R5k ಸಂDರ ಚಕkTಂದ Mಕk�ಗಬಯgದ7. ಸC#l@Éಂದ ಚ{8Bಜ 
ದÒ¬@B�R 8ವ ವkಕk�R ®�ಲಯದøkಂ5 ಆಲದ ಮರದ QಡದZk 
×ನ$R ಪರಬkಹkದ ಆನಂದದZk �ೖಮe{ ÔHತ. ಋÂಗJ ಸಂDರDಗರವ#k 
Iೕ X ?ಟ�ೕ Ô C� ತಮk  ಸಂpೕ ಹಗಳ#k K$}g�Jk�5 Iೕ X ಎಂ5 �ೕ Jವ 
ಉpkೕ ಶTಂದ ದÒ¬@Bಯ ಬH ಬಂದ7. ದÒಣ@Bº� ಭಗವಂತ 
�ತ�ಡZಲk . ಆದº ಅವನ ×ನ ಮ{k ಅ#ಗkಹ ಎók  ಪkಬಲ$R�kಂದe 
ಋÂಗJ ತªಣsೕ  ಪkQದk�ದ7; ಅವರ ಸಂಶಯಗJ �ಯ$ದ�. 
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zÅk�ಯ �@kಯ¹k ಅ�$Èkಯ �@kಯ¹k ಕತk] ಇ7ತkp; ಕತk]Éಲkದ �@k 
ಇಲk . zÅk�ಯ �@kಯ ಕತk]ಯZk , ಜನ7 ರÈkಗಳZk ಸಂಚ}ಸÍ Dಧk ; ತಮk  
TನKತkದ ಚ½ವb�ಗಳÀk ಸಹ KವB®ಸಬಲk7. ಆ?�k , ಅವ7 ³ಸkಕವ#k ಓದÍ 
Vರಟe �ತk , ಅದ�k ಸkಲk ಪk�ಸಪಡ�ೕ oPತkp. ಅ�$Èkಯ �@kಯ 
ಕತk]ಯZk , ಆoಶí tೕ ಡ ಕ>Tದke, ಜನ7 ರÈkಯZk ನ¦ಯÍ ಅಥ$ ಅವರ 
ಚ½ವb�ಗಳZk ÎಡRg�ಳkÍ Dಧk>ಲk; ³ಸkಕ ಓ5ವ ಪk�k�ೕ  ಉದk>¼�Tಲk . 
ಸನಕರಂಥ ಋÂಗಳ ಅÏನ zÅk�ಯ �@kಯ ಕತk]ಯಂdದe, ಇತk ಬz�ೕ ಕ ಎಲkರ 
ಅÏನ ಅ�$Èkಯ �@kಯ ಕತk]ಯಂ�. ದÒ¬@Bಯ#k ಸFೕ �gದ ಆ 
ಪ>dkತkರಂ� ಅ@Ýದk ಮನ¼kಳk 8ಷkನ ಅಲk ಅÏನವ#k Vೕ ಗuOಸÍ ಬkಹkತತk kದ 
D¡dkರವ#k VಂTದ ಮCತkರ ×ನsೕ  DÔ. ಆದe �ಳRನ ದÚBಯ 8ಷkರ 
ಅÏನ ಕಗkತkZನಂ� K¥ಡ$R7ತkp; ಅವ}X ಸ5k7ಗಳ ತತk k -ಉಪpೕ ಶದ 
ಅಗತk>7ತkp. 

80. ಬkಹk ನ �ಠ — “ದ, ದ, ದ” 
ಒ�k  pೕ ವ�ಗJ, ಮ#ಷk7 ಮ{k ಅ¼ರ}X ಬkಹk  ಉಪpೕ ಶ Kೕ Oದ. ಅವeಲk}� 
“ದ, ದ, ದ” ಎಂಬ ಒಂpೕ  �ಠ Iೕ Hದ. DkS>ಕ$R pೕ ವ�ಗJ ಇಂTkಯ âೕ ಗಗಳ 
¼ಖದZk MJR7dke. ಆದk}ಂದ ತಮk#k d� Kಯಂ@kg�ಳk�ೕ �ಂ5 ಬkಹk  
ಬಯg?kR ಅವ7 S>gದ7. ಅಂದe, ಅವ7 ‘ದ’ ಅಂದe ‘?ಮkತ’ (Kಮk#k 
Kಯಂ@kg�Hk ) ಎಂ5 ಅLೖBgದ7. �ನವ7 ಸkSವತಃ DkÛBಗJ ಮ{k ಭ>ಷkದ 
ಬಳ��R ಸಂಪತk#k »O�ವ ಸkSವದವ7. ಅವ7 ‘ದತk’ (?ನ �O) ಎಂಬ 
ಅಥBದZk ‘ದ’ ಎಂಬ ಅªರವ#k ಗk®gದ7. ಅ¼ರ7 »kರ ಸkSವದವ7. ಆದk}ಂದ, 
ಅವ7 ‘ದಯಧkಂ’ (ಸC#l@ÉಂT}) ಎಂಬಥBದZk ‘ದ’ ಎ#kವ �ತ#k 
ಅ}{�ಂಡ7. 

ಬೃಹ?ರಣkಕ ಉಪKಷ@kನZk ಈ >ಷಯ�k  ಸಂಬಂಧಪಟk  Sಗದ ತಮk  SಷkದZk , ಈ 
ಕLಯZk pೕ ವ7, ಮ#ಷk7 ಮ{k �ªಸರ#k �ೕ e�ೕ e�R ಪ}ಗÅಸ�ೕ ¤ಲk 
ಎಂ5 ಭಗವdkದ7 ಸkಷkಪOg?ke. ಇZk ‘pೕ ವ’ ಎಂದe ಪk�ನ$R D@k k ಕ 
ಸkSವ�ಳk C� ಸಂÎೕ ಷ ಮ{k ಗವB $ಸ�ಗHಂದ ಕಳಂ¤ತ ಮ#ಷk . ‘ಅ¼ರ7’ 
ಉಗk  ಪkವೃ@kಯ#k VಂT7ವ ಕZkನ ಹೃದಯದ �ನವ7. ಆದk}ಂದ ಎuk 
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ಮ#ಷkº ಇಂTkಯKಗkಹ, ?ನ ಮ{k ಸC#l@ಯ#k �ೖ�Og�ಳk�ೕ Ô. 
ಇಂT� ಸೃÂk ಕತB P�Rನ ಶಬkದ ಲಕ “ದ, ದ, ದ” ಎಂ5 0ೕ Â¼dk�. 

8ಷkನ DಮಥkBವ#k ಗಮನದZk½k�ಂ� ಸ5k7ಗJ ಅವKX åೕ �¼dke. 
ಏಕºಪ$ದ �ಠ� >;ನk 8ಷk }X �ೕ e �ೕ e ಧkKdಥBಗಳ#k Kೕ ��5 
Kಜ»k  Dಧk ; ಇದ�k  ಬkಹk ನ �ಠsೕ  ಒಂ5?ಹರ¿. 

81. ನಮk�ಯ ಅವಶk ಕ� 
z�ಗ«ಬk  ಒಬk  ಋÂಗಳ ಬH ಬಂ5, “ದಯ>½k  ಪರಬkಹkದ ಬXk ನನX åೕ �g,” 
ಎಂ5 >ನಂ@gದ. P7ಗJ, “tದZX ಇZk ಬkಹki}�R ಆ7 @ಂಗJ 
$ಸ$R7,” ಎಂದ7. 8ಷk  ಅಂ��ೕ  ನ¦5�ಂಡ. P7>X Èೕ s ಸZk¼�pೕ  
tದuದ ಬkಹki}ಯ Kಯಮಗಳ#k ಸ}�R �Zgದ. 

KಗTತ ಅವ�ಯ ��ಯZk , 8ಷk  ಉಪpೕ ಶokR ತನk P7ಗಳ#k ಸFೕ �ಸÍ 
KಧB}gದ. tದÍ ನTಯZk Fಂದ. ಅವ# Vರ�ವ sೕ jX, ಒಬk  ವk¤k ಅZk ಬಂ5 
ಅವನ �ೕ ] ಒಂ5 Qbk  ಕಸ ಎÈದ. 8ಷk  �ೕ ಪTಂದ �ಂಡ$R ಅವKX f}g¥ಟk . 
ಮÎk�k  Dkನ �O P7ಗಳ ಬH Vೕ ದ. P7ಗJ, “Kೕ Kವ{k ಏ# �OTk ೕ , 
Iೕ J,” ಎಂ5 �ೕ Hದ7. 8ಷk , “Dkನದ ನಂತರ �# ಇZkX ಬ7ವ tದÍ ಎಲkí 
ì�kR{k. ಆಗ 5ಷk«ಬk  ನನk �ೕ ] ಕಸವ#k ಎರÊ Vಲ¼ �O¥ಟk . CX 
�ಡÍ ಅವKXók  Äಗ7! ಆದk}ಂದ �ನವನ#k V¦p. ಮ�k Ýದk�R, ತತk kದ 
ಬXk ತFk ಂದ ಪ>ತk åೕ ಧ�ಯ#k gk ೕ ಕ}ಸÍ ತಮk  ಬH ಬಂTpkೕ �,” ಎಂ5 @Hgದ. 
P7ಗJ, “åೕ ಧ�X ಸಮಯ ಇÀk �Rಲk . Mಂp 7 @ಂಗJ ಇZk 
ಬkಹkಚಯBವ#k �Zg�ಂO7,” ಎಂ5 ಅಪk¿Éಟk7.  

8ಷk  CX�ೕ  ನ¦5�ಂಡ. ಮ�k, ಅವKX åೕ �¼ವ Tನ ಬಂ?ಗ, ಅವ# Dkನ 
�O ನTÉಂದ Vರಟ. ಆ ®ಂp ಅವನ �ೕ ] Vಲ¼ C¤ದk ವk¤k ಅZkX ಬಂ5 
®ಂTನಂ� ಮ�k �ಳಕ#k ¼}ದ. 8ಷkKX ಈಗ ¤}¤}òಂéದº, ಈ f} 
®ಂ?ದ¤kಂತ ಕO�. ಅವ# ಆ ವk¤kಯ#k ಗದ}g, ಮ�k Dkನ �O ತನk P7>ನ ಬHX 
Vೕ ದ. P7ಗJ ಆ Tನ ಏ�É{ ಎಂ5 �ೕ Hದ7. ನ¦5ದk#k 8ಷk  >ವ}gದ. 
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P7ಗJ, “ಸಮಯ ಇÀk �Rಲk . ಇÀk 7 @ಂಗಳ oಲ ಇZk�ೕ  ಬkಹkಚಯBವ#k 
�Zg�ಂO7,” ಎಂದ7. 

ಅದರಂ� 8ಷk  7 @ಂಗJ ಕjದ. 7 @ಂಗಳ ��ಯZk , KಗTತ Tನದಂ5 
ತಮk  P7ಗಳ#k åೕ ಧ��R ಸಂಪ¤B¼ವ tದÍ Dkನ �Oದ. ಅವ# Dkನ 
MRgದ ನಂತರ, ®ಂTನ ಎರ� ಸಂದಭBಗಳZk ಅವKX ಉಪದkವವ#k �bkದk ವk¤k 
ಮ�k ಅZkX ಬಂ5 ಅವನ �ೕ ] �j Iೕ }ದ. ಈ ಸಮಯದZk , 8ಷk  �ೕ �g�ಳk]ೕ  
ಇಲk . ಬದZX, ಆ ವk¤kX ನಮಸk}g, “�# KಮX ಋÅ�Rpkೕ �. 5ರಹಂoರ ಮ{k 
�kೕ ಧದ Ùೕ ಷಗಳ#k K$}ಸÍ ನನX ಸCಯ �OದkokR ಧನk$ದಗJ,” ಎಂದ. 
ಬHಕ, ÝTk Dkನ �O P7ಗಳ $ಸDkನ�k �ರHದ. ಈ f} P7ಗJ, “Kೕ Kೕ ಗ 
ಉಪpೕ ಶ ಪ¦ò�ದ�k �ೕ ಗk�R7s,” ಎಂ5 Iೕ H ಅವKX ತತk kåೕ ಧ�ಯ#k 
�Oದ7. 

ತನk ಸkಪk@�kಯ Sವವ#k ತk£¼ವಂ� �ಡÍ ಮ{k d# >ನಮk�ಗÍ ಎಲk 
f}ä 8ಷkನ#k ಅಪ>ತk�HಸÍ ವkವÈk �Oದವ7 P7ಗjೕ . ಜಂಬ ಮ{k 
Mಂ�ೕ ಪ>7ವ 8ಷk  ತನk P7ಗJ @HIೕ Jವ ತತk kವ#k ಗk®¼ವZk >ಫಲ-
�Pdk�. 

82. ಆತk ಸಂಯಮ C� Pºಪpೕ ಶದ 
Dಫಲk   

Ùkೕ ¬iಯB7 d� ಬಹಳ$R �k ೕ @gದ ತಮk  ಮಗ�ದ ಅಶkdkಮ, �ಂಡವ-
@ರವnಂTX ಅವನ ತಂpಯOಯZk 8ಷk�R ಕZತ. Ùkೕ ಣ7 ತಮk  8ಷkeಲk}� 
ಒಂÙಂ5 ��k �ಟk7. ಅವ7 ಪk@Tನ ನTX Vೕ R, ತಮk  ತಮk  ��kXಳZk 
Kೕ 7 {ಂ¥g ®ಂT7ಗ�ೕ oR{k. ಅಶkdkಮKX �ಟk  ��kಯ fÉ ಇತರ 
��kಗಳ fÉRಂತ Ùಡk?R{k. C�R ಎಲk}Rಂತ tದÍ ®ಂT7RಬರÍ 
ಅಶkdkಮKX Dಧk$R{k. ಅಶkdkಮ ಮರHಬಂ5 ಇತರ7 ®ಂT7Pವ ನ�>ನ 
ಅವ�ಯZk , Ùkೕ ಣ7 ತಮk  ಮಗKX IÁkವ} �®@ಯ#k Kೕ �@kದk7. ಇದ#k 
ಅÿBನ ಗಮKgದ. ಅದರ ಬHಕ, ಅವ# ತನk ��kಯ#k �ೕ ಗ� {ಂಬÍ ವ7ಣ-
ಅಸkವ#k ಬಳಸÍ �kರಂ;gದ. ಆದk}ಂದ ಅವ# ಅಶkdkಮ ಬಂದ ಸಮಯ�k ೕ  
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ಮರಳÍ Dಧk$É{ ಮ{k @ರವ7 ಮತkವರ ಸVೕ ದರ}X ಲಭk$ಗದ >�ೕ ಷ 
�ಠಗಳ#k ಕj5�ಳkZಲk. 

>?kÛBpÈಯZkದk ಅÿBನನ ಬkಹkಚಯB K5Bಷk$R{k ಮ{k ಅವ# ತನk 
ಇಂTkಯಗಳ �ೕ ] ಸಂ1ಣB ®Oತವ#k ಇ½k�ಂOದk. ಅಶkdkಮನ ಬkಹkಚಯB-
$ಗZ ಇಂTkಯ-Kಗkಹ$ಗZ ಅÿBನKRದk�k Vೕ Í@kರZಲk . Ùkೕ ಣ}ಂದ ಇಬkº 
ಒಂpೕ  8ªಣವ#k ಪ¦Tದkº, ಈ dರತಮk  ಅವರ Tವk  ಅಸkಗಳ �ೕ ] ಪ¦5�ಂಡ 
�k>ೕ ಣkದ �ೕ ] IÁk ಪ}¬ಮ ¥ೕ }{k. 

ಮCSರತ òದkದZk ಅಶkdkಮ @ರವರ ಪರ Vೕ �Oದ. 5�ೕ Bಧನನ#k ;ೕ ಮ 
ಸpಬOದ �ೕ ], �ಂಡವ7 Xದk7. ಅಶkdkಮ 5�ೕ Bಧನನ#k �ÊkಸÍ �ೕ uR 
òದkದZk ತನk ತಂpಯ D>ನ Èೕ ಡ#k @ೕ }g�ಳkÍ, �@kಯ sೕ j ಎಲk �ೕ ದkº 
ಮಲRದk ಸಮಯದZk , �ಂಡವ Èೖನkವ#k ಸಂ1ಣB$R K¬Bಮ�H¼�?R 
KಧB}gದ. 6kಪTಯ ಎಲk ³ತkರ#k ಮ{k ಅವಳ ಸVೕ ದರ�ದ ಧೃಷk5kಮk C� 
8ಖಂOಯ#k , ಅಂ��ೕ  ಇÀk ಅಸಂµkತ ÈೖKಕರ#k �Ík�ದರ ಲಕ ಅವ# ತನk 
5ಷk  �ೕ ಜ�ಯZk ಬz�ೕ ಕ ಯಶgk�ದ. �ಂಡವ7 ಮ{k Dತk¤ ಕೃಷk«bkX 
ತಮk  ÈೖನkTಂದ çರ>5k�ಂ� �@kಯ#k ಕjTದk}ಂದ ¼ರÒತ$R ಉHದ7. 

ತ7$ಯ ಕೃ�iಯB ಮ{k ಕೃತವಮBರ ಸCಯTಂದ ಅಶkdkಮ �Oದ 
CವHಯ >ವರಗJ ಅZkಂದ ತ�kg�ಂ� ಬಂTದk ಧೃಷk5kಮkನ DರÛಯ ಲಕ 
ಅವ}X @H5ಬಂದ�. ಹdkoಂಡದ ¼TkÉಂದ ಎಲk}Rಂತ¹ IÁk «ಂದ5k 
6kಪT. 5ಃಖ ಮ{k ಆ�k ೕ ಶTಂದ ಪkS>ತ�R, ಅಶkdkಮನ#k �ಂ5 ಅವನ 
ತ]ಯ �ೕ Zದk >�ೕ ಷ ರತkವ#k ತನX ತಂÙ�kಸ�ೕ �ಂ5 ಒdkÉgದJ. ;ೕ ಮ 
ಅಶkdkಮನ ರಥಚಕkದ P7ತ#k ಅ#ಸ}g ಆವನ#k ಪ�kಹಚkÍ »ಡ]ೕ  Vರಟ. 
;ೕ ಮ Ùಡk ಅ�ಯ�k {dkಗಬz5 ಎಂ5 ಕೃಷk ò�ÂkರKX Iೕ Hದ; ಅದ�k 
oರಣ ಇOೕ  ಜಗತk#k �ಶ�ಡಬಲk ಬkಹk8ರ ಅಸkವ#k Ùkೕ ಣ}ಂದ ಅಶkdkಮ 
ಪ¦5�ಂOದk; 0ೕ ರ ಅ�ಯದZk g¤k�ಂ'ಗ¹ ಮ#ಷkರ >7ದk ಆ ಅಸkವ#k 
ಬಳಸfರpಂ5 Ùkೕ ಣ7 ಅಶkdkಮKX ಎಚk}� Kೕ Oದkº, ಅವನದ#k ý�ವ 
Dಧk� ಇ{k. 

ಬHಕ ಕೃಷk ತನk ರಥವ#k ಏ} Vರಟ; �ಂಡವ7 ಅವನ#k ®ಂfZgದ7. ಅವ7 
�ೕ ಗ� ;ೕ ಮನ ಬH ಬಂದ7. ಅವ7 ಅವನ#k ತ¦ಯÍ ಪkಯ@kgದº, ಅವ# 
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�ೕ ಪTಂದ ಉ}òdk M#kRkದ. ಕ¦X, ಅವ7 ಗಂXಯ @ೕ ರದZk $kಸ7 ಮ{k 
ಇತರ ಋÂಗಳ ಬH ÔH@ದk ಅಶkdkಮನ#k ಕಂಡ7. 

�ಂಡವರ#k «ೕ O?ಗ, ತನk �ೖ ûHKಂದ Mಚkಲk½k  d# ದõB zZkನ ಏ�ೖಕ 

ಉ�ಪ#k ಧ}gದk ಅಶkdkಮ, ಉTkಗk�ದ. ಅವ# ಬkಹk8ರ ಅಸkವ#k zZkನ ಎಳgನZk 

ýO �ಂಡವರ �ಶokR ಅದ#k ¥½k¥ಟk . ಕೃಷkನ ಆîಯನk#ಸ}g, ಅಶkdkಮನ 

ಅಸkವ#k ತ¦ಯÍ ಅÿBನÀ ಬkಹk8ರ ಅಸkವ#k ¥ಟk . ಎರ= ಅಸkಗHಂದ, Ùಡk 

ಪk�ಣದ �ಂ¤ಯ Ök] VರVFk{ ಮ{k lF�ೕ  ನ�R{. 

$kಪಕ$ದ >�ಶ ಮ{k ಅದ}ಂದ ಸKk®ತ Tೕ ಘBoಲದ ಬರವ#k ತ�kಸÍ $kಸ7 

ಮ{k �ರದ7 ಅಸkಗಳ ನ�s ಬಂ5 Kಂತ7. d� ¥�ಗ¦ �Oದk Tವk  ಅಸkಗಳ#k 

®ಂ�X5�Jkವಂ� ಅÿBನ ಮ{k ಅಶkdkಮ ಇಬk}� ಅವ7 Iೕ Hದ7. ಅÿBನKX 

Dಧk$É{; ಆದe ಅಶkdkಮKX d# ¥ಟk  ಅಸkವ#k ®ಂಪ¦ಯÍ Dಧk$ಗZಲk . 

$kಸ7 ಅಶkdkಮನ#k @ೕ ವk$R ಖಂOg ಆ ಅಸkವ#k ತನk P}�Rದk �ಂಡವ}ಂದ 

�ೕ e¦ @7R¼ವಂ� ಆpೕ 8gದ7. �ೕ uR ಋÂಗJ ಅವKX, “Kನk ತ]ಯ �ೕ Zನ 

ರತkವ#k �ಂಡವ}X ��. ಅವ7 Kನk �kಣವ#k ಉH¼dke,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. 

ಅಶkdkಮ ಅ;ಮ#k>ನ >ಧs ಉತkeಯ ಗಭBದZkನ lkಣದ ಕ¦X ತನk ಅಸkವ#k 

@7Rgದ. ನಂತರ, ಅ�ಯ, nೕ ಗ ಮ{k ಹgವ#k K$}¼ವ ಶ¤kòಳk ತನk ರತkವ#k 

�ಂಡವ}X �½k¥ಟk . 

ಮೃತಪಟk  8Ý ಉತkeX ಜK¼�?ದº, dನದ#k ಮ�k £ೕ ವಂತ�Hg ಅಶkdkಮನ 
0ೕ ರ ಕೃತkವ#k ®�k½k�$R ಕೃಷk 0ೕ Âgದ. ಕೃಷk ಅಶkdkಮನ#k ಖಂOg55 
�ತkವಲkp, ಅವ# ಒಬkಂbಗ�R �nಂT� �ತ�ಡuಗp lFಯ 
�ೕ ] Tೕ ಘBoಲ ಅ]?�ವ�ಂ5 Iೕ Hದ. ಇದಲkp, ಅವ# Kರಂತರ$R 
nೕ ಗಗHಂದ �ೕ Od�Pವ# ಮ{k ಅವKಂದ ¤ೕ �-ರಕkಗಳ 5�Bತ ಸತತ$R 
VರVMkತkp ಎಂç Iೕ Hದ. Ùkೕ ಣರ ಮಗನ#k 8Òg, ಆದº ಅವನ �kಣವ#k 
ಉHg, ಕೃಷk �ಂಡವnಂTX ®ಂT7R 6kಪTಯ#k ಸ��ನಪOgದ. ನಂತರ 
d# �ಟk  �@ನಂ�, ಕೃಷk ಸ{k zbkದ ಅÿBನನ tಮkಗನ#k ³ನ7£k ೕ ವನ-
�Hgದ. ಅದರZk Dkರಸksೕ �ಂದe, ಕೃಷk ಅದ#k D�g5k d# ®ೕ X ಶಪಥ ��ವ 
ಲಕ — “�# Cಸk»k ¼ಳk#k Iೕ Hಲk . ��ಂT� òದkTಂದ �#k�O 
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ಓOVೕ Rಲk . ಅಂತಹ �FBಕ ನಡವH�ಯ ³ಣkTಂದ, ಈ 8Ý ಮ�k £ೕ ವಂತ-
$ಗZ.” 

ಅÿBನKX ತನk T$kಸkವ#k ®ಂ�X5�ಳkÍ Dಧk$Rದkº, ಅಶkdkಮKX 
Dಧk$ಗZಲksೕ �? ಇದ�k ಮCSರತದZk7ವ ಉತkರsೕ ನಂದe, ತನk >?kÛB 
pÈಯZk ಅÿBನನ ಬkಹkಚಯB ಮ{k ಇಂTkಯKಗkಹ K5Bಷk$Rದk�; ಆದe 
ಅಶkdkಮನ >ಷಯದZk CRರZಲk . 

ಈ ಕL ��ದ�k KದಶBನsಂದe, ಒಬk  P7 ತನk 8ಷk}X ಸ�ನ$R Ïನವ#k 
Kೕ Oರಬz5; ಆದº �ೕ ಲkಟkದ ಆತkಸಂಯಮವ#k VಂT7ವ 8ಷk  ಅದ}ಂದ 
IÊkನ uಭವ#k ಪ¦òdk�. 

83. ಶkpkಯ �ರ�X �ತk�ೕ oದ �] 

ಮCSರತ òದkದ ನಂತರ ?kರ�X ®ಂT7P$ಗ ಕೃಷk ಉತkಂಕ MKಯ#k 
õೕ b�ದ. ಉತkಂಕKX ತನk >ಶkºಪವ#k Îೕ }g ಆ ಋÂಯ ಬಯ�ಯ#k 
ಈ¦ೕ }¼ವ ಲಕ, ಬkಹki}�R?kಗ ಉತkಂಕನ ಅ{kನkತ P7ಭ¤k ಮ{k ಅ�ರ 
P7Èೕ sಯ ಪk@ಫಲವ#k ಕೃಷk Kೕ Oದ. ತ7$ಯ ಕೃಷk ಅವKX, “ಏ�ದº ವರವ#k 
�ೕ J,” ಎಂದ. ಅದ�k ಉತkಂಕ, “Kನk >ಶkºಪವ#k «ೕ O7ವ ನನX ಮ�kೕ À �ೕ ಡ,” 
ಎಂ5 Iೕ Hದ. ಏನÀk �ೕ J�ದ�k ®ಂಜ}ಯ�ೕ ಡ ಎಂದ ಕೃಷk . ��ಯ ಪkSವ 
ಅD�ರಣ! ಉತkಂಕ M¤kಯ«kೕ  ಅಥ$ ಪ}1ಣB ಭ¤kಯ«kೕ  �ೕ ಳಬzT{k. 
ಬದuR, d# ಅ]?�@k7ವ ಮ7lF ಪkpೕ ಶದZk Kೕ }ನ �ರ� ಇ7�ದ}ಂದ, 
d# ಬಯg?ಗ]uk Kೕ ರ#k ಪ¦òವಂ� �ೕ H�ಂಡ. ಭಗವಂತ ಅವKX, “Kೕ 7 
�ೕ o?Xಲk ನನk#k ��; ಆಗದ#k ಪ¦òs,” ಎಂ5 ಭರವÈ Kೕ O, ?kರ�X ತನk 
ಪk�ಣ Mಂ5ವ}gದ. 

ಒಂ5 Tನ, ಮ7lFಯZk @7��@k7$ಗ, ಉತkಂಕKX @ೕ ವk Kೕ ರO��É{. 
��pೕ  Kೕ }ನ ಲ ಕಂ�ಬರZಲk . ಆದk}ಂದ ಕೃಷkನ#k ��ದ. ತªಣ, ಅವ# 
ಉಗk�R oüವ, �ಳoದ C� �Éಗಳ Pಂ�«ಂTX ಇ7ವ �ತk] �ೖ 
�ೕ à�ರನ#k ಕಂಡ. �ೕ à�ರನ 8ಶkTಂದ ��oರ$R Kೕ 7 Vರಬ7@k{k. 
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ಅವ# ಉತkಂಕನ#k «ೕ O MPಳkÔk , “ದಯ>½k  ನKkಂದ ಈ Kೕ ರ#k gk ೕ ಕ}g. 
f�}�Éಂದ ಬಳÍ@k7ವ Kಮk#k ಕಂ� ನನX ಕKಕರ$Pತkp,” ಎಂದ. 

ಉತkಂಕ ಆ ��Xಯ#k K�ಕ}gದ; VಲDದ ಮ#ಷkನ ತkTಂದ ತನk 

f�}�ಯ#k Kೕ R¼ವ ಕಲk�ಯ#k ಸಹ ಅವKX ಸ®ಸuಗZಲk . Kಷkk�ೕ ಜಕ 

ವರವ#k Kೕ OದkokR ಅವ# ಕೃಷkನ#k ತನk ಮನgkನ]kೕ  �ೕ ಪTಂದ KಂTಸÍ 

�kರಂ;gದ. ÔOòವಂ� �ೕ à�ರ ಉತkಂಕನ#k ಮ�k ಮ�k ಒdkÉgದ; ಆದe ಋÂ 

ಒ]k�ಂ5 ಧೃಢ$ದ KÍವ#k dHದ. ಹg� ಮ{k f�}�Éಂದ ಬಳZದ ಉತkಂಕ 

gbk Kಂದ ಅವನ �ೕ ] gOPbkದ. ಅವ�Kತ�ದ �ೕ à�ರ ತನk �ÉಗþಂTX 

ಇದk¤kದkಂ� ಕಣke�ದ. ಉತkಂಕKX ಆಶkಯB$É{. ಸkಲk ಸಮಯದZk , ಕೃಷk 

ಅವನZkX ಬಂದ. ಉತkಂಕ, “�ೕ à�ರನ ತkದ ºಪದZk Kೕ # ನನX Kೕ ರ#k 

ಒದRg5k ©ಕkವಲk ,” ಎಂ5 ç}ದ. 

ಭಗವಂತ, “KನX ಅಮೃತವ#k ��ವಂ� �# Kನ�R ಇಂದkನ#k �ೕ }p. ಮತk BKX 

ಅಮೃತವ#k �½k  ಅವ# ಅಮರ�R ಪ}ವ@Bತ�P�5 ಸಲkpಂ5 ಅವ# 

ಆ±ೕ �gದ. ನನk ಒdkಯದ �ೕ eX, �# ಬಯgದಂ� �ಡÍ ಒ�kದ. ಆ?�k , 

�ೕ à�ರನ sೕ ಷದZk KನX ಅಮೃತವ#k Kೕ ��?R Iೕ Hದ. Kೕ ನವನ#k @ರಸk}g 

ಒ]k�ಂದe, ಆಗ C� Mಂpಂç KನX ಅಮೃತವ#k �ಡp Vರ½ 

Vೕ PವವKದk. Kೕ # �O5k ಅದ�k ೕ ,” ಎಂ5 @HIೕ Hದ. ಇ#k Mಂp ತನk 

f�}�ಯ#k Kೕ RಸÍ ಉತkಂಕ Kೕ ರ#k ಬಯg?ಗ, ಮjಗeವ tೕ ಡಗJ 

oÅg�Jkತks ಮ{k ಅವ# ಯLೕ ಷk  ÔOಯಬz?ದ Kೕ ರ#k ¼}òತksಂ5 

ಪರ�ತk  ಆ~kಸ� �ಟk . ಆ tೕ ಡಗJ ‘ಉತkಂಕ tೕ ಡಗJ’ ಎಂಬ Iಸ}Kಂದ 

ಕeಯಲk�ತks. ®ೕ Xಂ5 Iೕ H ಭಗವಂತ Vರ½Vೕ ದ. 

ಕೃಷkನ �{ಗಳZk ಶkpkಯ �ರ�Éಂ?R ಉತkಂಕKX ಅಮೃತವ#k ÔOವ ಅಪºಪ 
ಅವoಶ �ೖ ತ�k{. ಕೃಷk ತನk >ಶkºಪವ#k ಆ ಋÂX Îೕ }ದk. ಆದk}ಂದ ಅವನ pೖವತk  
ಮ{k ಅವನ �{ಗಳ ಸತkತkದ >ಷಯದZk ಸಂpೕ ಹಪಡÍ ಉತkಂಕKX ��pೕ  
oರಣ>ರZಲk . f�}�Éಂದ ಬಳZ?kಗ, ಆ ¼ತkMತk �ರÀk ಅಥ$ 
��pೕ  Kೕ }ನ ಲವÀk ಉತkಂಕ «ೕ OರZಲk . ಆದº, ಅವ# ಭಗವಂತನ#k 
��Tpkೕ  ತಡ, ಅZk �ೕ à�ರ oÅg�ಂ� ಅವKX Kೕ ರ#k ಒOkದk. Iಸ�ಂತ ತಪgk  
ಉತkಂಕನ#k ತನk ತk ÔO�ಂ5 ಒdkÉಸÍ ��pೕ  ಚಂ'ಲ �ೕ à�ರ 
úೖಯB��@kರZಲk . ಈ }ೕ @ಯ ಪ}ಗಣ�ಗHಂದ¹ ಸಹ, ಭಗವಂತ d# �ಟk  
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�@ನಂ� ಅವನ#k ಅ#ಗk®¼@k7ವ�ಂ5 ಉತkಂಕKX ಅ}$ಗ�ೕ ¤{k. ಅpೕ �ೕ  
ಇದkº, ಭಗವಂತನ �{ಗಳZk ತನRದk ಶkpkಯ øೕ ಪTಂ?R ಮ{k ಅವ#  
«ೕ Oದ ದkವ, ತksಂ5 ಅವನ ತ³ k ಕಲk�Éಂ?R, ಅವ# ಪ}ಹ}ಸuಗದ 
ನಷkವ#k ಅ#ಭ>gದ. 

ಒಬk  ವk¤k — ಅದರ¹k >�ೕ ಷ$R ಆ�k@kಕ Dಧಕ�ದವ# — ಭಗವಂತ ಮ{k ತನk 
P7>ನ >ಷಯದZk ಸಂ1ಣB ಶkpkಯ#k VಂTರ�ೕ Ô. ಅವರ QTkವಂ@� ಅಥ$ 
ಅವರ #Oಗಳ DಮಥkBದ ಬXk ಅವ# ಸಂpೕ ಹ�k ಎ¦ಯ#k �ಟkZk , ಅವನ ನಷk  
ಅ�ರ$R7ತkp. 

84. 8ಷk ರ �ಲ� ತ³ kಗJ 
ಹ¼Æಂ5 ಅnೕ ಗk  ತ�k{k. ಅದರ �Zೕ ಕ ಅದರ ಬXk Êಂ@ತ�Rದk. ಅವನದ#k 
ಪÝsೖದk ರ ಬH ಕeÙಯk . ಅವ7 ಔಷ��ಂದ#k ಬe5�½k  ಅದ#k 
{ಪkÙಂTX �eg ಹ¼>X @Kಸ�ೕ �ಂ5 ©Êgದ7. ಆ ಯಜ�ನ, “ಹ¼ CÍ 
��ತkp. ಅದ}ಂದ �� tಸ7, �¿k ಮ{k ��X {ಪk ಪ¦ò�kೕ s. ಆದk}ಂದ 
{ಪkದ Dರ� ಈ�ಗ]ೕ  ಹ¼>ನZk7ತkp. CR7$ಗ {ಪkವ#k ಔಷ��ಂTX 
�# �eಸ�ೕ �ೕ �?” ಎಂ5 ತ¤Bg, {ಪk>ಲkp ಔಷ�ಯ#k �½k¥ಟk . (Hಗನ 
>sೕ ಚ�ಯ oರಣ ಹ¼>ನ ಪ}gk@ PಣMಖ$Pವ ಬದÍ, ಮತkók  ಹದXbk{. 

ಒಬk  8ಷk  ತನk P7>ನ ©ಚ�ಗಳ#k ಸkಲkí ತಪkp ಅªರಶಃ �Zಸ�ೕ Ô. ಅವ# 
ತನkpೕ  ಆದ ಬದuವ¿ಗಳ#k ಅಡವH¼@kದke, �ೕ Zನ (HಗKX ಸಮ�R7dk�. 

ಒಬk  8ªಕKX ಇಬk7 ಖB 8ಷk}ದk7. ಒಂ5 Tನ ಅವ# ತನk 8ಷkರ#k ಕe5, “ನನk 
oÍಗಳ]kೕ �ೕ  ಸkಲk ಇ7¼M7¼ ಆP@kp. oÍಗಳ#k ಚ�kR ಒ@k�O,” ಎಂ5 
Iೕ Hದ. 8ಷk7 ಒåkಬknಂ5 oÍ ®O5 ಒತkÍ �kರಂ;gದ7. 8ೕ ಘkದ]kೕ  ತನk 
7ಕಯBokR ಉ��kಯ ತನk ಬಲ�ಲ#k ಎಡ�Zನ �ೕ ] C¤ದ. 

ಎಡ�ಲ#k ಒ{k@kದk >?kÛB, “ಏK5? ನನk P7ಗಳ ಪ>ತk �ದದ �ೕ ] ಏ«ೕ  
¥Tkp. ಭ¤k-K�kòಳk 8ಷk�ದ �#, ಅದ#k ಸ®¼�?ದº Iೕ X?” ಎಂ5 
ಆøೕ Êg, ಆ o¹ ತನk P7ಗಳpkೕ  ಎಂಬ >sೕ ಕ>ಲkp, ಬಲ�ಲ#k ಪಕk�k 
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çO¥ಟk . ಇದ#k «ೕ Oದ ಇ«kಬk  8ಷk , “Kೕ �ೕ # ಅಂ5�ಂ�¥àk? ಇpೕ # 
�Op? ನನk 8ªಕರ oಲ#k ತಳkÍ KನXók  Äಗ7?” ಎ#kತk »�Oದ. ನಂತರ, 
ಅವ# gbk Kಂದ ಎಡ�ಲ#k çOದ. ಅದ¤kವ# MÉkX MÉk  @ೕ }g�ಂಡ. 

8ಷkರ ಜಗಳTಂ?R 8ªಕKX ®ಂÈ�É{. ®ೕ X ಸkಲk ಸಮಯ Mಂ5ವeದ �ೕ ], 
8ªಕ ಎ5k ÔH{, “ಇpೕ # ��@k7>}? «ೕ � Vೕ ಗ]ಂ5 oÍಗHX 
�Zೕ ¼ �ಡÍ Iೕ Hದe, ಇನkók  ಹದXOg¥bkರøkೕ ! Vೕ R�ì,” ಎಂದbkದ. 

P7Èೕ s ಅತkಗತk ; ಆದe ಅ#ಮ@ ಪ¦5 ಅದ#k ಸ}�ದ oಳ£Éಂದ 
�ಡ�ೕ Ô. ಅ#Êತ Èೕ s P7ಗHX �ೕ ವಲ ಉಪದkವ. 

�Ík >?kÛBಗJ P7>Kಂದ ಮಂತk~ಸkವ#k ಕZತ7. ತಮk  >?kSkಸ MRದ 
ನಂತರ ಅವ7 ತಮk  ತಮk  ಮ�ಗHX Vರಟ7. ಅವ7 oOನ �ಗB$R 
C5Vೕ P@k?kಗ, ಸತk zZಯ#k ಕಂಡ7. ಅವರZk ವ7, “ಸತkವರ#k 
£ೕ ವಂತ�Hಸಬಲk ಸಂ£ೕ >Kೕ  ಮಂತkವ#k ಕZ@pkೕ s. ಅದರ ಶ¤kಯ�k ೕ � �>ೕ ಗ 
ಪ}ೕ Òಸfರ5? ಈ zZಯ#k ಈಗ ³ನ7£k ೕ ವನ-�H#ೕ ಣ,” ಎಂದ;�kಯ-
ಪಟk7. �ಲk�ೕ  >?kÛB ಅವರ ಪkDkವ�ಯ ಖBತನವ#k ಮನಗಂಡ. ಅವರ#k 
ತ¦ಯÍ ತನk �ೖuದók  ಪkಯ@kgದ; ಆದe >ಫಲ�ದ. ಆದk}ಂದ ಅವ# ಹ@kರದ 
ಮರದ �ೕ ] ಹ@k ಒಂ5 �ಂ�ಯ �ೕ ] ÔHತ. ಆ ವ7 ಸಂ£ೕ >Kೕ  ಮಂತkವ#k 
ಬಳgದ7; ಸತk zZ ಬ5¤ಬಂ5 ಎpkೕ H{. ಹg>ನ «ೕ ವ#k ಅ#ಭ>¼dk, ತನk 
ಉ?kರಕರ#k �ಂ5C¤{. 

ಮಂತk~ಸkದZk K³ಣ� VಂTದkº, D�ನk  Ïನದ �ರ�ಯ oರಣ, ಈ 
ವ7 �ಶ$ದ7. ಮ#ಷkನ ಮನ¼k tಂ'ದ iÔ>ನಂ�; 8ªಕ}ಂದ ಕZತ 
ÏನTಂದ ಹ}ತ$ಗದ ಪªದZk , ಕತk}ಸÍ ಸಮಥB$Rರ5. D�ನk  Ïನ>ಲkದ 
�ಂOತk  �ೕ @ಯ �ೖಯZk �ಟk  <�ದ iÔ>ನಂ�. ®ೕ �R, ಕZ� ಮ{k 
D�ನk  Ïನ ಎರ= ಅಗತk ; ಇ�ಗHಲkದವKX ಕükಗಳ ದೃÂk  ಇದkº, QTk 
Ô7'R7ತkp. 
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85. ಎಂಥ 8ªಕ}ಂದ çರ>ರ�ೕ Ô?  
~kಸ�ಳದ oÉ]Éಂದ ಬಳÍ@k7ವ nೕ R�ಬk  sೖದkರ#k ಕಂ� ತನk ಸಂಕಟವ#k 
Iೕ H�ಂಡ. “Êಂ@ಸ�ೕ O,” ಎಂ5 sೖದk7 Iೕ H, “ನನkZk KಮX ತಕk ಔಷ�Ép. �# 
ಸಹ ಇpೕ  oÉ]Éಂದ ಬಹಳ ಸಮಯTಂದ ಬಳÍ@k5k ಈ ಔಷ�ಯ#k 
�X5�Jk@kpkೕ �. ಇ5 ನನk �ೕ ] IÁk ಪ}¬ಮ ¥ೕ 7ವಂ� oü@kಲk . Kೕ >ೕ ಗ 
ಬಂT7�ದ}ಂದ ಅದರ DಮಥkBವ#k ಪ}ೕ ÒಸÍ ನನ�ಂ5 ಅವoಶ$Rp. ಇ5 
Kಮk  nೕ ಗವ#k PಣಪO¼ತkpಂ5 �# S>¼�kೕ �,” ಎಂ5 >ವ}gದ7. 

ಅಂತಹ sೖದkರZk nೕ R ನಂ¥�ಯ#k Iೕ Xd� VಂT�#? ಅಂ��ೕ , d# 
Iೕ Jವ �ಠದ ಬXk ತನXೕ  ಖÊತ$R ಅ}>ಲkದ 8ªಕ, ತನk >?kÛBಗಳZk �ವ 
>~kಸವÀk Oಸuರ; ì�kR >ವರ¿ಯÀk �ಡuರ. 

ಒಬk  z�ಗನ ತಂp, Dಂಪk?Éಕ ವಂಶದವ#, ತನk ಮಗ >?kವಂತ�R ಪkµkತ 
ಪಂOತ�ಗ]ಂ5 ಬಯg ಅವನ#k o8X ಕeÙòk ಅZkಯ sೕ ?ಂತ �ಠ~]X 
Èೕ }gದ. ತರಗ@ಗHX Cಜ�ಗ�ೕ oದ Kಯಮ>ದk}ಂದ z�ಗ Cಜ�P@kದk; 
ಆದe ಶkಮ ವ®¼ವ ಸkSವ>ಲkದ C� @ೕ ª kಮ@ಯಲkದ ಅವ# ಪ¦5�ಂಡ 
sೕ ?ಂತ ಗkಂಥಗಳ @HವH� ಅಲk$R{k. �ಲ� ವಷBಗಳ ನಂತರ, ಅವ# 
�ಠ~]ಯ#k ¥½k  ದÒಣ SರತದZkದk ತನk ಮ�X ಮರH ಬಂದ. ತನk 
~Dkಧkಯನವ#k ಯಶgk�R 1@B�Hg7�?R Iೕ H�ಂಡ. ಅವ# 8k ೕ ಮಂತ 
ಮ{k (ರ$Kkತ ವk¤kಯ ಮಗ�Rದk}ಂದ C� ಅವ# ಪಂOತ�ಂ5 ಅZkಯ ಜನ 
ನಂ¥ದk}ಂದ, ಅವನ ಊ}ನ ಹಲ$7 sೖTಕ7 ತಮk  ತಮk  Iükಮಕkಳ#k ಅವKX 
�½k  ಮ5s�ಡÍ ®ಂಜ}ಯZಲk . 8ೕ ಘkದ]kೕ  ಮ5s�R sೕ ?ಂತದ 
ಉ��kಯ�ಂ5 ತನk#k º�g�ಂಡ. ತನk ಬHX ಬಂದ �ರ�kದº — 
ಬkಹki}�RರZ, ಗೃಹಸk�RರZ — ತನk 8ಷk�R ಅಂRೕ ಕ}ಸÍ Mಂ?P@kದk. 

#ೕ �} ಮ{k @HXೕ O�Rದk ಅವ# ��pೕ  ತರಗ@X ತ�} ನ¦ಸÍ 
ತ]�Og�Jk@kರZಲk . ಅವನ �ಠಕkಮ Iೕ R�kಂದe, �ಲ� DÍಗಳ#k d# 
ಓ5�5 ಅಥ$ >?kÛBಯ#k ಓpಂ5 Iೕ J�5, ಅZkದk >ಷಯಗಳ�k ೕ  �ವ 
>ವರ¿ä ಇಲkp �ೕ e �ೕ e �{ಗಳZk ಮ�k ಮ�k @7� C¤ MಂTನ ಪಂ¤kಗHX 
Vೕ P�5. ಆ�Xk, �ಲ� ನXಹKಗಳ#k ಚZk , >ಷಯ�k ಸಂಬಂ�gದk¤kಂತ IÁk 
ಅಪk¼kತ$ದ ¶¤ಕ ಉ?ಹರ¿ಗಳ#k ಒ�k@kದk. �ವ ಪk�kಗHX ಅವKX ಉತkರ 
@HTರZಲkÆೕ , ಅ�ಗಳ#k 7 }ೕ @ಯZk KSÉ¼@kದk. 
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�ಲÆ�k , “ಈ >ಷಯದZk ಮಹತk k>ಲk . ಅದರ ಚìBಯZk ಸಮಯವ#k ವkಥB 

��ವ ಅಗತk>ಲk . Mಂp ಓ5,” ಎ#k@kದk. ಒಂ5 sೕ j ಎ@kದ >ಷಯ Mಖk -

$ದpkಂ5 ಸkಷk$ದZk , ಗO�ರವ#k «ೕ O, ಅಂTನ ತರಗ@ ���ಳkÍ �ಲsೕ  

KFಷಗHದkZk , “ಇದ¤kಂ5 ಸಮಯ>ಲk . �� Mಂp �$ಗuದº 

«ೕ &ೕ ಣ,” ಎಂ5 C}¼@kದk. ಅಥ$ IÁk ಸಮಯ ಉHTದk ಪªದZk , ಸkಲkí 

®ಂಜ}ಯp, “ಈ >ಷಯ�k ಸಂಬಂಧಪಟk  >ವರ¿ ಇpೕ  ಗkಂಥದZk ಚÊBಸuRp; 

�ವದ#k Mಂp �ಡZpkೕ s; ಅZk ಸkಷkಪOಸuRp. C�R ಈ ಹಂತದZk ಇದ#k 

ಪ}ಗÅ¼ವ ಅಗತk>ಲk ,” ಎಂ5 Iೕ H ತHkCÔ@kದk.  

ಅವನ ³ಣk�k , ಅವನ ಆ7 >?kÛBಗJ ಅವನ �ೕ ] ಅ�ರ ನಂ¥� ಇbkದk7 ಮ{k 

ಅವರ#k sೕ ?ಂತ ಪಂOತರ�kR �ಡÍ ಅವರ#k Vರ{ಪOg �ೕ e �º 

ಇಲksಂ5 S>gದk7. ಇದಲkp, ತಮX ಲಭk$ದ Ïನದ ಆSಸTಂದ ಅವ7ಗJ 

1@B ತೃಪk�Rದk7. 8ªಕÀ >?kÛBಗ% ಸಂ{ಷk�R�ೕ  ಇದk7; ಆದe 

>?kÛBಗHX ತಮ�P@kದk Ùಡk ನಷkದ ಅ}� ಇರZಲk . 

ಒಂ5 ಪಟkಣ�k ಒಂ5 Tನ, o> ಬಣkದ eೕ �k  ಪಂì ಮ{k ಅಂRಯ#k ಧ}gದ ಗಡkದ 

òವಕ«ಬk  ಬಂದ. ಅZkಯ �ಲವ7 ಅವನ#k õೕ b�?ಗ, d# ಏJ ವಷBಗಳ 

oಲ �kನದZk ಕj5 ®�ಲಯTಂದ ಇH5 ಬಂT7ವ�ಂ5 Iೕ Hದ. ತನk P7ಗJ, 

ಹಲ� ವಷBಗಳ ®ಂp, ತನk Mಂp ಇದk¤kದkಂ��ೕ  ಪkತkª�Rದk ಸವBË�ದ 

Tವk³ರಷ7 ಎಂ5 Iೕ H�ಂಡ. ಜನ}X ~ಂ@, ಆÈಗಳ 1eೖ� ಮ{k ಅಂ@ಮ$R 

³ನಜBನkTಂದ ¥�ಗ¦ — ಇsಲkವÀk ಪ¦5�ಳkÍ, ಅಂTನವeX �}� 

@Hಯದ, ಸರಳ ಮ{k ತk}ತ >�ನವ#k ಅವನ P7ಗJ ಅವKX åೕ �gದkರಂ�.  

ಅವನ P7ಗJ ಅವನ pೕ ಹದ �ಲ� KTBಷk  ಸkಳಗಳ#k ಸk8B¼ವ ಲಕ, ಅವನ#k 

ಸತkವನk}ತ ಪkQದkನ�kRg, ಅವನZk >�ೕ ಷ ಶ¤kಯ#k {ಂ¥ದkರಂ�. �ತkವಲk , “ಏJ 

ವಷBಗಳ oಲ ಇZk�ೕ  �kನದZk7. ನಂತರ >>ಧ ಸkಳಗHX Vೕ R �# KನX 

ಅ#ಗk®g7ವ ಶ¤kòತ$ದ >�ನವ#k ಇತರ}X åೕ �¼,” ಎಂ5 Iೕ H 

ಕಣke�Rದkರಂ�. ಅವನ ಕLÉಂದ ಜನ7 ಪkS>ತ�ದ7. ಅವ# ತನk P7ವ#k 

ದ8B¼�ದ�k MಂÊನ ಅವನ £ೕ ವನದ ಬXk ಅøkಬk  ಅವನ#k �ೕ Hದ. ಅದ�k , “ಆ 

ಅ�kಯವ#k MÊk�Rp. Àತನ ಆ�k@kಕ ಜನkವ#k ಪ¦ದ ನಂತರ, �ನದರ ಬXk 

ಏನÀk Iೕ ಳfರ5, Iೕ J�ç ಇಲk ,” ಎಂ5ತk}gದ.  
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ಅZkನ 8k ೕ ಮಂತ«ಬkನZk ಅವನ ಬXk ಒjkಯ ಅ;�kಯ O¥bk{k. C�R ತನk 
ಭವನದZk �ಲ� �ಠOಗಳ#k ಅವನ ಬಳ��R ¥½k�ಟk . ಅಂ5 ಸಂÚ ಅವನ 
�ತ#k �ೕ ಳÍ Èೕ }ದk Êಕk  Pಂಪ#k ಉpkೕ 8g ಪkವಚನ �Oದ. ಉತkಮ 
$Rk�Rದk ಅವ# ತನk Dk ೕ ತೃಗಳ ಮನಸk#k ¼ಲಭ$R Èjದ. ತನk ಪkವಚನದZk , 
“~ಂ@ ಮ{k tೕ ª ಪ¦ಯÍ ಬಯgದವ7 ಸಂ�kgಗ�Pವ ಅಗತk>ಲk; �ತkವಲk , 
ಆDೕ ತkರಗಳ#k Îeಯ¹ �ೕ ¤ಲk . ನನk ಬH 1ಣB >~kಸTಂದ ಬ7ವವ}X 
åೕ �ಸÍ �# gದk. ನನk P7ಗHಂದ �# ಪ¦ದ Vಸ >�ನ ಅತk ಂತ 
ಪ}¬ಮo} ಮ{k ಸರಳ; ಆ?�k  ಅದ�k IÁk ಸಮಯ �ೕ ¤ಲk ,” ಎಂ5 Iೕ Hದ.  

ಲlತ$R, ಅವನ 8ಷk7 ತಮk  ಉgರ#k ¥�ತk, ಕ�k ಅರÁ�ದ�k ಒ³ kವ 
ಶಬkವ#k �ಡ�ೕ ¤{k. ಐ5 KFಷಗಳ oಲ CX ಅSkಸ �Oದ �ೕ ], ಅವKಂದ 
ಉಪpೕ ಶ$R ಪ¦ದ ಒಂದªರದ ಮಂತkವ#k �ನgಕ$R ಜ�¼ತk, Dಧk$ದók  
sೕ ಗ$R ಉik kಸ-K~kಸ �ಡ�ೕ ¤{k. ಸkಲk ಸಮಯ ಮಂತk ಜ�gದe, ತಮk  ತ] 
ಹPರ$ದಂ� ಅವ}X ಅ#ಭವ$P�pಂ5 ಭರವÈ Kೕ Oದ. ಆ ಬHಕ, ಅವ7 
ಮಂತkಜಪವ#k KZkg, D�ನk$R ಉg��ತk ಆ ಅ#ಭವ KÍkವವe� ಅದರ 
ಆನಂದವ#k ಸ>ಯಬz?R{k. ಈ ಪk¤k�ಯ#k ಕತk]�ೕ ¿ಯZk �ೖ�ಳk�ೕ ¤{k. 

ತನk 8ಷk}X ಮಂÎk ೕ ಪpೕ ಶವ#k ��ವ Mನk , “Kಮk  ಎಲk �ಪಗಳÀk ನನkZk 
ಒ�k�Hk. ನನk ಶ¤kÉಂದ, Kಮk  6ಬBಲk  ಮ{k Ùೕ ಷಗಳ 5ಷk}¬ಮಗHಂದ �# 
Kಮk#k Mಕk�H¼�kೕ �. ಒ�k  �# CX �Oದ �ೕ ], Kೕ � Kಮk  
ನಡವH�ಯ#k ಬದuÉ¼>nೕ  ಇಲkÆೕ , ಅ5 ಅಪkಕೃತ,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. ತನk 8ಷkನ 
ತÄk�kXಯ#k �ೕ Hದ ನಂತರ, ಅವ# ತನk ಬಲXೖಯ#k ಅವನ ಎpಯ �ೕ Z½k , “�# 
Kನk#k �ಪಗHಂದ Mಕk�H¼�kೕ �,” ಎಂ5 7 f} Iೕ Hದ. ನಂತರ, 
ಕತk]�ೕ ¿ಯZk Tೕ ±ಯ ಒಂ5 ಸಂ¤ೕ ಣB ಪk¤k�ಯ#k �kರಂ;gದ; ಈ ಸಮಯದZk 
8ಷk# ಅÍ�ಡp ಕük MÊk ÔH@ರ�ೕ ¤{k. 

Tೕ ±�ದ�ೕ ], ಪk@�ಬk  8ಷkK� ಕ½k  C¤gದk ತನk ಒಂ5 SವÊತkವ#k 
�ಟk . ನಂತರ, �HಯZk �ೖ¥ೕ g, �ೖಯZk ಬಂದ ÔಂÔಮವ#k ತನk 8ಷkKX �ಟk . ತನk 
�ವ 8ಷkÀ d#ಪpೕ 8gದ ಮಂತkವ�kಗZ, ಆ �kನ >�ನವ�kಗZ ಇ«kಬk}X 
ಬ®ರಂಗಪOಸfರ5 ಎಂ5 ಕ�7$okR Iೕ Hದ. ��ದº ರಹಸkವ#k 
ಉಲkಂögದ ಪªದZk , ಅವ}X �ಟk  Tೕ ± >ಫಲ$P�pಂ5 ಕ½kKékR ಎಚk}gದ. 
ಅ�k ೕ  ಅಲkp, ಆ Xeಯ#k ?bದ 8ಷkನ ಆnೕ ಗk  �ೕ ವಲ ಆ7 @ಂಗಳZk >ಪ}ೕ ತ$R 
ಹದX�ತkp ಎಂç @Hgದ. 
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ಪk@�ಬk  8ಷk  Tೕ ±ಯ ಸಮಯದZk �ೖಯZk ÁಮP½k�ದ#k ಅ#ಭ>gದ; 
�ಲವ}X ಆಶkಯB ಮ{k ಸಂÎೕ ಷವ#k ��ವ ಬXಬXಯ ಅ#ಭವಗ�ದ�. 
�k�Skಸ ��$ಗ, ಮಂತkವ#k ಜ�gದ �ೕ ] 8ಷk}X {¼ oಲ ಅD�ರಣ 
ಅ#ಭವ$É{; �ಲವ}X ದೃಶkಗJ ಕಂ�ಬಂದ� ಮತkವ7 Sವಪರವಶ�ದ7. 
ತನk P7 �ಟk  SವÊತkದ �ೕ ], ಒಂ5 Tನದ ಮbkX, ತನkಷk �k d�ೕ  ¥H�ದ 
³O oÅg�Jk�5 ಪk@ 8ಷkನ ಗಮನ�k ಬಂ{. 

P7 ಆ�Xk çರ çರದ ಪk$ಸಗHX Vೕ P@kದk. 8ೕ ಘkದ]kೕ  ಅವನ 8ಷk�ೕ b 
Ùಡk?R �jÉ{. ಅವ# IÁk µk@ಯ#k ಪ¦ದ. ಕೃತË�ಯ SವTಂದ ಅ�ೕ ಕ7 
ಅವKX Ùಡk pೕ ÅX ಅಥ$ �]fJವ ವ¼kಗಳ#k Kೕ Oದ7. ಆದe, ಅವನ 
ಸಂಪಕBTಂದ ತಮX ನಷk$P@k�kೕ  Vರ{ uಭವಲksಂ5 �ತk ಅವನ 8ಷk}X 
ಅ}$ಗZಲk .  

ತನk ಬಲ ಅಂXೖX ÔಂÔಮ ಬ7ವಂ� ಅವ# ��@k5k5 �ೖಚಳಕTಂದ. ಅವನ 
SವÊತkದ �£ನ �ೕ ] oÅg�Jk@kದk ಭಸkದಂ@7ವ ³O, �ೕ ವಲ ©ಕk 
�DಯKಕ ವ¼kಗಳ ಪ}¬ಮ. �kನದ ಅವ�ಯZk sೕ ಗ$R ಉg��ವ oರಣ, 
ಇಂ�uಮkವ#k VರCÔವ ತkರ IÊk , 8ಷk}X ಅD�ರಣ ಅ#ಭವ$P@k{k. 
Tೕ ± ��ವ ಸಮಯದZk , ಅವ# ಅ@7ಮk$ದ >5k÷ ~ಕ#k ��ವ 
Dಧನವ#k ಬಳ¼@kದk; 8ಷk ನ �ೖ�ದÍಗಳ#k ಹPರ$R ಅÍ�Og, 
ÁMP½kವ ಸಂsೕ ದ� ಶ}ೕ ರದZk ಹರ�ವಂ� Îೕ 7ವCX ��@kದk . 
Kಶkಬk$ದ, �ೕ ¹ ಕಗkತkZನ �ೕ ¿ಯZk , ಕük MÊk 1ಣB ನಂ¥�Éಂದ ÔH@ದk 
8ಷk  ಶಂ¤ತ�ಗZಲk ಮ{k ಕಪಟವ#k ಗಮKಸZಲk . 

ಜನರ ನಂ¥� ಮ{k K}ೕ ±ಗJ, ಸkಯಂ Sವmk ೕ ರ¿ C� ಸಂtೕ ಹನ ಸಲIಗಳ 
ಶ¤kಯ#k P7 ಚ�kR ಬಲkವ�Rದk ಮ{k ಅ�ಗಳ#k Dಕók  ಬಳg�ಂಡ. C�R, 
Tೕ ±ಯ ಸಮಯದZk �ಲ� 8ಷkರ ಅD�ರಣ ಅ#ಭವಗHX oರಣ, ತಮk  P7 ತಮk  
�ೖಮeg ಯಶgk�R ಸಂtೕ ®ತರ�kR �Opk ೕ . IikR ಸಂtೕ ಹನ�k 
ಒಳಪ�ವ ಸkSವ�ಳk ಅವ}X, ಅವರ#k �ೖಮegದ. �k�Skಸದ sೕ j, �ಲವ7 
ಅD�ರಣ ಅ#ಭಗಳ#k ಕಂಡ7; P7>ನ �ತZk ಅವ}Rದk ನಂ¥� ಮ{k ಅವರ 
ಮನgkನZk ಇದk IÊkನ K}ೕ ±ಗJ — ಇ� Mಂdದsೕ  ಅದ�k oರಣಗ�Rದk�. 

8ಷkರ ತÄk�kXಗಳ#k 57ಪ�ೕ ಗ ಪ¦g�Jkವ ಅಥ$ Tೕ ±ಯ ಅವ�ಯZk Mಗk 
Iükಮಕkಳ >ಷಯದZk ]ೖಂRಕ ಅdkiರವ�kÈòವ ಬXk ಅವನZk ಸkಲkí 
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ಅJ¤ರZಲk . Tೕ ±ಯ, ಅಥ$ ಅವnಂTX pೖ®ಕ ಸಂಪಕBTಂದ ಅವ}X ‘>�ೕ ಷ ಶ¤k’ 
Kೕ Oದ, >ವರಗಳ#k ಅವ7 ಎಂT� ಬ®ರಂಗಪOಸfರpಂಬ ತನk ಎಚk}�ಯ#k 
ಅವ7 ತHkCÔ�pಲksಂQ5 ಅವKX @HT{k. 

ಈ ಮ#ಷkನಂತಹ Ôbಲ P7ಗಳ 8ಷk�P�ದರ ಲಕ ಮ{k ಅ}>ಲkದ sೕ ?ಂತ 
ಪಂOತರಂತಹ 8ªಕರ ಅOಯZk ಕZವ ಪk�ಸದ ಲಕ, ಜನ}X ಬಹಳ 
ನಷk$Pತkp. 5ರದೃಷkವ~÷, sೕ ?ಂತದZk ಆಳ$ದ Ïನ>ಲkp ಅದರ ಬXk 
ಪkವಚನಗಳ#k ��ವ ವk¤kಗಳ ಮ{k ಅಪkQದk ಅಥ$ @ೕ � ನಕZ P7ಗಳ CವH 
ಈÊನ TನಗಳZk $kಪಕ$R¥bkp. “8ಷkರ ಸಂಪತk#k ಅಪಹ}¼ವ ಉಪpೕ ಶಕ7 
ಅ�ೕ ಕ}?ke; ಆದe 8ಷkರ 5ಃಖಗಳ#k Kೕ R¼ವವ7 ಅಪºಪ,” ಎಂಬ �@p. 
~ಸkಗJ D7ತks — “ಕಳಂ¤ತ, ಸ}-ತ³ kಗಳ#k ]¤kಸದ ಮ{k ತ³ k CTಯZk ನ¦ವ 
P7ವÀk ಸಹ Îeಯ�ೕ Ô.” 

ಭಗವdkದ7 Kಜ$ದ ಸ5k7ಗಳ#k ®ೕ X >ವ}g?ke — “ತತk kದ D¡dkರವ#k 
VಂT7ವ# ಮ{k ತನk 8ಷk ನ ®ತokR ಎಂpಂT� ಬದk�R7ವವ#.” 
ಆಶkÉಸ�ೕ oದ5k ಅಂತಹ P7ಗಳ�k ೕ . @Hದವನಂ� #ೕ P CÔವವKಂದ 
ತ³ k?}X ಎjಯಲk�ವ ಗಂ'ಂತರವ#k ತ�kಸÍ, 8ಷk# ಆಶkÉಸÍ �ೕ ಗk�ದ 
P7ಗಳ ಲªಣ>5 — ಉ?ತk P7ಪರಂಪeX Èೕ }ದವ7, ~ಸkಗಳZk #}ತವ7, 
~ಸkಗHX ಅ#Pಣ$R åೕ �¼ವವ7, ಸkತಃ ಕಂ�®Oದ �ಗBವ#k ಪkiರ 
�ಡದವ7, ಮನಸk#k ಮ{k ಇಂTkಯಗಳ#k ತಮk  ವಶದZk½k�ಂO7ವವ7, 
>ರಕk7, Kಷk ಳಂಕ ನಡವH�òಳkವ7, 8ಷk ನ ®ತದZk ಸkಷk $R ಆಸ¤k 
VಂT7ವವ7 C� 8ಷkKಂದ ಪk@�R ಏನÀk K}ೕ Òಸದವ7. 

86. zg-ಅpk ೖ @ಗಳ èéb� 
ಆCರ ಮ{k ಆ�k@kಕ ಅSkಸಗHX ಸಂಬಂ�gದಂ� ��pೕ  Kಯಮಗಳ#k 
�ZಸTದk ಒಬk  ಸಂ�kg ಇದk. ಗೃಹಸk«ಬk  ಅವನ ಬH ಬಂ5 �ೕ Hದ — “Kೕ � 
��pೕ  Kಯಮಗಳ#k �Z¼@k7ವಂ� Îೕ 7@kಲk . ಇìkಬಂದಂ� @#k@kೕ }, ಅZkZk 
ಅ]òತk Kಮk  ಸಮಯವ#k ಕjò@kೕ } ಮ{k ಸಂ�kgX ತರವಲkದ oಯBಗಳ#k 
��@kೕ }. KFk ೕ  ನಡವH� ©ಕksೕ ?” ಸಂ�kg, “ಎಲkí ಬkಹk . pೕ ಹ ಮ{k ಮನ¼k 
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�ಲಸ ��ತks; ಆದe ��ದ»k ಅಂಟದ ಪ}Ýದk ìೕ ತನಸkºಪ�ದ ಆತk  �#. 
ಅಂ��ೕ , ಶ}ೕ ರ-ಮನ¼kಗಳ oಯBಗಳ ಸಂಬಂಧ ನನX ಎಳk1k  ಇಲk . Kಜ»k ಸವBಂ 
ಬkಹk ,” ಎಂ5ತk}gದ. 

“Kೕ � ;±�R ನನk ಮ�X ದ��O¼>�?” ಎಂ5 ಗೃಹಸk �ೕ Hದ. “ಆಗZ. ನನX 

��pೕ  ಆ±ೕ ಪಗHಲk . ಆತkದZk ನZವ ನನX, ��ç Mಖkವಲk . ಬ7�kೕ �,” ಎಂದ 

ಸಂ�kg. ಆ ಮ�kಹk , ಸಂ�kg ಗೃಹಸkನ ಮ�X Vೕ R ಊಟ�k ÔHತ. ಆ?�k  ಅವನ 

ಆ@Lೕ ಯ ಅವKX ಒಂ5 ಹK Kೕ ರ#k ಸಹ Kೕ ಡZಲk . KFಷಗJ ಉ7Hದಂ� ಸ�kg 

ಚಡಪOಸuರಂ;gದ. ಮ�ಯ ಯಜ�ನ ಅವನ ಆತಂಕವ#k ಉpkೕ ಶ1ವBಕ$R 

KಲBÒgದ. ಅಂ@ಮ$R ತಡ$ದದk#k ಇ#k ಸ®ಸuರp, ಸಂ�kg, “ನನk�k ೕ � 

oÉ¼@k7>}? ಬಹಳ ಹg$Rp. �ೕ ಗ� ಬOg,” ಎಂ5 »Rದ.  

  

ಮ�ಯವ�ಗ ಅವ�57 ಬಂ5, “ಆdkನಂದದZk ಸಂ1ಣB$R MJR7ವ 

KಮkZk ಹg� ಮ{k f�}� ಉಂéP�5 d� Iೕ XಂQದ#k �ನ}�. Kೕ � 

ಸವB$k�, ಏ�ಂದe ಅ5sೕ  ಆತkದ ಸkºಪ. �# KಮX Kೕ ರÀk ಅ�Bಸue; 

ಏ�ಂದe ಸವB$k��R7ವ oರಣ, Kೕ � ಈ�ಗ]ೕ  Kೕ ರ#k ಒಳRKಂದ ಮ{k 

VರRKಂದ $k�g7>},” ಎಂ5 #Oದ. ಸಂ�kg, “CXಲk ಅನk�ೕ ಡ. ಹgವ#k 

dಳue,” ಎಂ5 Iೕ H ಆCರವ#k z�¤�ಂ� Vರ½ Vೕ ದ. 

ಸಂ�kgX ಆತkಸಂಯಮ ಮ{k sೖ�ಗk  ಇರZಲk . ಆದk}ಂದ, ಅವ# ÏKಯಲkದ 

ಸಂ�kgX ಸಂಬಂ�gದ KಯಮಗHX ಬದk�RರZಲk . ತನk 5ಷkತkವ#k ಸಮÛBg-

�ಳkÍ ಅpk ೖತ ತತk k~ಸkವ#k 57ಪ�ೕ ಗಪOg�ಂಡ. ತನk ಕ½k�Oಲkದ 

ನಡವH� ಅವKX IÁk �ಪ�k oರಣ$É{.  

ಗkಹಣ oಲದZk , ಪಂOತ«ಬk  DkನokR ಸMದk�k Vೕ ದ. ಅವನ ಬH ಒಂ5 dಮkದ 

Fಂ¥{k. ಅವ# �ೕ Êgದ — “�# Dkನ ��$ಗ ಈ Fಂಬ#k ದಡದZk 

¥ಟk e, ��ದº ಅದ#k ಕTಯಬz5. ಬದuR, ಅದ#k ನ«kಂTX 

�X5�ಂ� Dkನ�k Vೕ ದe, ಅ5 ನನk �ೖÖ} Kೕ ರZk ಕj5Vೕ ಗಬz5. ಈXೕ # 

�ಡZ?” ಅವ# ಕಡಲ @ೕ ರದZk PಂO Îೕ O, ಅದರZk ��kಯKk½k , ಕ¦X ಅದ#k 

ಮರHKಂದ MÊkಟk . ಆ ಸkಳದ P7@�R, ಅøkಂ5 ಮರHನ Zಂಗವ#k �Oಟk . 

ಈಗ �ಮkTಯ K½kg7 ¥�dk Dkನ�k ಇHದ. 
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ಅZkX ಬಂದ ಹಲವ7 @ೕ ರದZkನ ಮರJ Zಂಗವ#k ಮ{k ಸMದkದZk Dkನ ��@kದk 
ಪಂOತನ#k «ೕ Oದ7. ಸMದk  Dkನ�k  Mಂì ಪk@�ಬkº Zಂಗವ#k 
�Oಡ�ೕ �ಂ5 ಅಂ5�ಂಡ7. ಸkಲk ಸಮಯದ ಬHಕ, Dkನ MRg ಬಂದ ಪಂOತ 
d# Fಂಬ#k ý@ಟkZkX Vೕ ದ. ಅವನZk ಕಂಡ?kದº ಏ#? ಒಂದಲk ಎರಡಲk , 
ಅ�ೕ ಕ ಮರJ ZಂಗಗHದk�. “ಅ�k ೕ  pೕ ವeೕ ! ಇpೕ K5? ಈ ಎಲk ZಂಗಗJ 
z½k�ಂO5k Iೕ X? �# �Oಟk  Zಂಗವ#k ಕಂ�®Oò�?ದº Iೕ X?” 
ಎಂ5 �ೕ Hಟk . �ಲ� Zಂಗಗಳ ಅOಯZk ತನk Fಂಬ#k z�¤ದ; ಆದರ5 gಗZಲk . 
��X, ಬ}XೖÉಂದ ಮ�X ಮರHದ. 

>sೕ ಚ�Éಲkp ಇತರರ#k ಅ#ಸ}¼ವ ಪkವೃ@kಯ#k ಅ�ೕ ಕ7 VಂT7dke ಎಂಬ 
ಸತkವ#k �ೕ Zನ ಕL Îೕ }¼ತkp. ಇತರರ#k Ô7�Ô7'R ಅ#ಕ}¼�5 
ತರವಲk . ಅ�k ೕ  ಅಲkp, ಜನ7 d� (ರವTಂದ �ರ#k oüdknೕ  ಅವರ#k 
ಅ#ಕ}¼ವ ಪkವೃ@k VಂT7dke; C�R ತಮk  ನಡವH�Éಂದ ಉತkಮ 
�ನದಂಡಗಳ#k ಜನರ MಂT��5 8ªಕ}X ಮ{k �FBಕ ವk ¤kಗHX 
ಕ'kಯ$R7ತkp. 

ಒಬk  ಉ��kಯ ಅpk ೖತ ತತk k~ಸk ಪkವಚನವ#k >?kÛBಗಳ Pಂ�X Kೕ �@kದk 
ಸಂದಭBದZk , ಪkಪಂಚ �ೕ ವಲ ��, $ಸkವವಲk , ಎಂ5 ©Êgದ. ಇದk¤kದkಂ� 
ಒಂ5 o'� ಅವರ T¤kನZk �>¼ತk ಬಂT{. 8ಷk7 �ಬ}�R ìuk�Zk 
ಓOದ7; 8ªಕ ಇದ�k VರdRರZಲk . 5ರದೃಷkವ~÷, ಅವ# oಲk�k ಹಳk�k ¥ದk. ಆ� 
Vೕ ದ �ೕ ], ‘ನನk#k o�O,’ ಎಂ5 »P@kದk ತಮk  8ªಕ ಹಳkದZk5kದ#k 
>?kÛBಗJ ಕಂ�®Oದ7. ಅವ7 ಹಳkವ#k ಸFೕ �g �ೕ Hದ7 — “P7ಗj! ಜಗ{k 
FLk , Kಜವಲk , ಎಂpಲk Kೕ � ನಮX Iೕ J@kTkೕ }. ಆ� ಅbkg�ಂ� ಬಂ?ಗ 
ಭಯ;ೕ ತ�ದ Kೕ � ಓOpkೕ �? �ೕ uR, Kೕ >ೕ ಗ ಸCಯokR »P@k7>eೕ �?” 
ಅಸCಯಕ 8ªಕ ಒಂ5 ªಣ �ೕ Êg, “ದಯ>½k  ಇZkಂದ VರಬರÍ ಸCಯ 
�O; ನಂತರ >ವ}¼�kೕ �,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. ಅವರವನ#k VರX@kದ7. 

d# åೕ �¼@kದk ಸkಳದZk ತನk ಆಸನದZk ÔH{, ಪkವಚನವ#k ³ನ�ರಂ;¼ತk, 
ಕ¿kmk F½¤ಸp, “�# Iೕ Hpkಲkí Kಜsೕ ; ಪkಪಂಚ ಅ$ಸkವ. ಅbkg�ಂ� 
ಬಂದ ಆ� ��. �# ಹಳk�k ¥5k ಸCಯokR ¤7Á@kದk#k Kೕ � ಗಮKgT}. 
ಅç ಅ$ಸkವ. ��X, Kೕ � ನನX ಸCಯ �O5k »ಡ ಸತkವಲk ,” ಎಂ5 
#O5¥ಟk . 8ªಕ�Kg�ಂಡ ಅವ# i¬ª�ಂ5 ಈ >ವರ¿ Îೕ }¼ತkp; ಆದe 
ಅವ«ಬk  ಕಪಟ ವk¤k ಎಂಬ ಸತkವ#k ಅ5 ಅಲkಗj�Tಲk . 
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ಆತkDÒ�ದ ನಡವH� ಇರ�ೕ Ô. ಅpk ೖತದ ತತk kಗಳ#k ಒಳ�ಂಡಂ� ಉ?ತksಂ5 
Îೕ 7ವ �{ಗಳ ಲಕ ಇತರರ#k tೕ ಸ�Hಸಬz5; ಆದe ಸk ತಃ 
ನಡವH�ಯ#k @5k�ಳkp Vೕ ದe, ಅದ}ಂದ ��pೕ  ಪk�ೕ ಜನ>7�Tಲk . 
“¶¤ಕ ¼ಖಗHX ಅಂb�ಂO7ವವ#, ಆದº ಎಲkí ಬkಹk�ಂ5 Iೕ Jವವ# 
Kಜ»k ಕಮB ಮ{k ಬkಹk  — ಇsರಡ}ಂದ¹k ಭkಷk , �ಳX ¥ದkವ#. ಅಂಥ ವk¤kಯ#k 
¤ೕ �ದವನಂ� @ರಸk}ಸ�ೕ Ô,” ಎಂ5 Iೕ ಳuRp. ತತk kವ#k ಅ}{�ಳkÍ ಮ{k 
M¤k ಪ¦ಯÍ >ಫಲ�Pವ oರಣ, ಅವ# ಬkಹkTಂದ ಭkಷk�ಂ5 Iೕ ಳuPತkp. 
ಬkಹk ÏKಯಂ� Îೕ }�ಯ#k �ತk VಂT7ವ oರಣ, ಅಂತಹ ಮ#ಷk  ತನX 
>®ತ$ದ ಕತBವkಗಳ#k �k�Åಕ$R KವB®¼�Tಲk . ಆದk}ಂದ ಅವ# 
ಕಮBTಂದ ಪ@ತ�ಂ5 @HಸuRp. 



 

ಪರಬkಹk  D¡dkರ  
ಅಧಮBವ#k ತk£g, ಭಗವಂತKX ಸಮಪB¿ಯ ಮ«ೕ SವTಂದ  
ತನk ಕತBವkಗಳ#k KವB®¼ವ ಲಕ, ಒಬk ಭಕk �k ೕ ಷk ÊತkÝTkಯ#k 
ಪ¦òdk�. 1ಣB >ರ¤kÉಂದ »Oದವ�R, ಪkಪಂಚTಂದ 

>Mಖ�Pdk�, ಸ5k7ಗಳ ಆಶkಯ ಪ¦òdk� ಮ{k  
ಸಂDರ ಭkಮಣTಂದ ¥�ಗ¦ ಪ¦ಯÍ ಶkF¼dk�. ಆ�k@kಕ Dಧಕ 
d# £ೕ ವ#k¤kಯ#k (£ೕ ವಂತ$R7$ಗ]ೕ  ಸಂDರTಂದ M¤kಯ#k) 
ಪ¦ವವeX �ೖ�Jkವ ಪಯಣದ ಅಂ@ಮ ಹಂತ ಈ >Sಗದ >ಷಯ$Rp.  
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87. ¥O¥O �ಡp ಅ�k ೕ ಷ¿  

ಒಬk  ವk¤kಯ ಬH ಒಂ5 ಸಂ$TK (Ctೕ BKಯಂ) ಇ{k. ಅವನದ#k #Og?ಗ, 

¼ಮÌರ �ದ ಅದ}ಂದ Vರ VFk{. ಮನÈjವ ಸkರಗಳ#k ಆZgದ ಮÎkಬk , 

“ಇಂತಹ ಇಂ�ದ ಸಂRೕ ತ ಇದ}ಂದ Iೕ X Vರಬ7ತkp? ಬzಶಃ ಈ $ದkÙಳX ಆ 

ಶಬkಗJ ಇs�ೕ «ೕ ,” ಎಂದಂ5�ಂಡ. ಅವನ Ôôಹಲ �ರH{. Ctೕ BKಯಂ 

ಅ#k ¥O¥O ¥ÊkC¤ ಪk@ ] ]ಯøk ಶಬkಗಳ#k z�¤ದ. ಒಳRನ ¥O 

SಗಗþಂTX ಅವ# ಎók  ಪkಯತkಪಟkº, ಅ�ಗHಂದ ಸಂ$TKಯ ಅಸÍ 

�ದವ#k Vರ�XಯÍ ಅವKX Dಧk$ಗZಲk . “ಆL, ಇpಂಥ ಅ5kತ! ಇದರ]k¹k 

ಇಲkದ ಸkರಗಳ#k ಈ ಉಪಕರಣ ��ತkp,” ಎಂದವ# @ೕ �BKgದ. 

¥O¥O�R ¥ÊkC¤ >�kೕ Âಸ�ೕ oದ �ಲ� ಸಂದಭBಗJ ಇದkº, ಈ ತಂತk 

��pೕ  �ಲಸ�k fರದ ಹಲ$7 ಇತರ ಸಂದಭBಗHs. ಆತk>iರ ಈ ಎರಡ�ಯ 

ವಗB�k Èೕ }5k. £ೕ ವಂತ$R7ವ pೕ ಹದ ಅಂ�ಂಗಳ#k �ೕ ಪBOಸp ಆತkವ#k 

ಅ}{�ಳk�ೕ Ô. 

88. Vರ«ೕ ಟದ ಅ}� 
�Ík sೕ ದಗಳ#k ì�kR ಬಲk �}�ದº ಐವ{k D>ರ º�Éಗಳ#k �ಡÍ 

?K�ಬk7 Mಂ?ದ7. ಒಂpರ� Tನಗಳ ನಂತರ, òವಕ«ಬk  ಅವರ#k 

ಸಂಪ¤Bg ಆ ಬz�ನ ತನX ಸಲk�ೕ �ಂ5 �ೕ Hದ. “KಮX �Ík sೕ ದಗ% 

@HTs�ೕ ?” ಎಂ5 ?K �ೕ Hದ7. ಅದಕkವ#, “sೕ ದಗJ �Ík ಎಂ5 ನನX 

�{kಂ½,” ಎಂ5ತk}gದ. ಅದ#k �ೕ H Tಗkk��ಂಡ ?K, “ಅ�k�ೕ #?” ಎಂ5 

�ೕ Hದ7. òವಕ, “DkF, sೕ ದಗJ �]kಂ5 ನನX @HTp. ಅ5 Dಲp?” 

ಎಂ5ತk}gದ. ಆಗ ?K ಏ# �ಡ�ೕ ¤{k? òವಕನ#k Vೕ Xಂ5 ಕJ®g¥ಟk7. 

òವಕKX ಬz�ನವ#k ಪ¦ಯÍ �ೕ ವಲ �ೕ ]�ೕ Zನ ಅ}� Iೕ X 
Dಲ?RÎkೕ , CX�ೕ  ತತk kದ ಆ�ತತಃ ಅಥ$ ಪnೕ ª ÏನTಂದ M¤k 
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Ùರಕ5. ಅTk@ೕ ಯ$ದ ಪರಬkಹkದ ಅಪnೕ ª (ಸk ಂತ ಅ#ಭವದ) D¡dkರTಂದ 
�ತk ಅÏನ �ಶ$R ಸಂDರಚಕkTಂದ ¥�ಗ¦ಯ#k Vಂದಬz5. 

89. ಅ@ ಹ@kರ>7�ದ#k  ಕ¦ಗÅ¼�5 
ಹ{k Mékಳ7 ಒ�k  ನTಯ#k ?bದ7. ಆìಯ ದಡವ#k ತÍ�ದ ನಂತರ, 
ಅವರZk ಎಲkº ?b?knೕ  ಇಲkÆೕ  ಎಂ5 ಕಂ�®OಯÍ Mಂ?ದ7. 
ಅವರøkಬk  ಎÅಸÍ �kರಂ;gದ. ಅವ# ತನk#k Vರ{ಪOg ಎಲkರ#k ]ಕk�O 
ಅವರ mೖ¤ ಒಬk  MJRVೕ R?k�ಂಬ @ೕ �Bನ�k ಬಂದ. ಇದ}ಂದ {ಂf 
5ಃಖ$É{. ಇ«kಬk  ಖB ಅpೕ  ತಪk#k �O ಒಬk  o¿�R?k�ಂ5 
ದೃ:ೕ ಕ}gದ. ಒbkನZk ಎಲkº ಅJತk ÔH{¥ಟk7. 

ಆ ?}ಯZk C5Vೕ P@kದk ®�ೖÂ�ಬk7 ಅವರ ಸಮÈk  ಏ�ಂ5 �ೕ Hದ7. 

ಖBರøkಬk , “�� ಹ{k ಮಂT ನTಯ#k ?ಟÍ Vರbpk�; ಆದ}ೕ ಗ �� 

ಒ½k  ಒಂಭ�kೕ  ಇpkೕ s,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. ®�ೖÂ ಜÔkHgದ7. �ೕ uR ಖBರ 

�ಯಕKX, “ದಯ>½k  ಎÅg, Kೕ sók  ಮಂT ಇTkೕ eಂ5 ನನX @Hg,” ಎಂ5 

Iೕ Hದ7. ಆ ®ಂp ಇತರ7 �Oದk ತಪk#k ಅವÀ �O ‘ಒಂಭ{k’ ಎಂಬ 

@ೕ �Bನ�k ಬಂದ. ಆಗ ಆ ®�ೖÂ, “ಇಲk . ಹತk�ೕ ಯವ# ಸ@kಲk ,” ಎಂ5 @Hg?ಗ 

ಖB}X ಸkಲk ಸ��ನ$É{. ತಡ �ಡp ಎÅgದವನ#k �ರH½k  

Îೕ }¼dk, “ಹತk�ಯವ# Kೕ �ೕ ,” ಎಂ5 @Hgದ7. ಅವರ �@ನ dತkಯB 

ಖB}X ಮನವ}��É{. 5ಃಖ ÎಲR ಹಷB {ಂ¥{. 

ಪk@�ಬk  IಡkÀ ತನk#k ಎÅಸÍ ಮe@ದk; ನಮk  Kಜ ಸkºಪ ಅTk@ೕ ಯ$ದ 

ಪರಬkಹksೕ  ಎಂQದ#k ��ಗJ ಮe@pkೕ s. ಕLಯZk ®�ೖÂಯಂ� �ತkವ#k dH 

ಸ5k7ಗJ ತಮk  8ಷkKX, “Kೕ # ಕZkg�ಂO7ವಂ� Kೕ # ಅಲk«ೕ  ಅಥ$ 

5ಃಖ�kಳ�ದವ«ೕ  ಅಲk . ಸ÷-Ê÷-ಆನಂದ ಸkºಪ$ದ ಪರಬkಹksೕ  Kೕ #,” 

ಎಂ5 åೕ �¼dke. ಅತk ಂತ Ýದk ಮನgkನ 8ಷk  ಒಡ��ೕ  ಪkQದk�Pdk�. ಆದe, 

ಕO� DಮಥkB�ಳk 8ಷk�ದವ#, ಸಂpೕ ಹ ಮ{k ತ³ k ಗk®�ಯಂಥ Ùೕ ಷಗHಂದ 

ತನk#k ¥Og�ಳkÍ Tೕ ಘBoಲ ತನk P7ಗಳ Èೕ s Xೖ5, ಆ�k@kಕ Dಧ�ಗಳ#k 
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�k�Åಕ$R �ೖ�ಳk�ೕ Ô. ಅದರ ನಂತರ ಅವ# ಬkCk�k ೖಕk  ತತk kದ D¡dkರವ#k 

ಪ¦òdk�. 

90. ಉಪKಷ{kಗJ ÔಂTಲkದ 
Ï«ೕ �ಯಗJ  

ಭÿB ಎಂಬ ವk¤k ಒಬk  ಅರಸನ ಅÁk�Êkನವ�Rದk. ಅವನ#k ಕಂ� ಬಹಳ Vàk¤Ák 
ಪ�@kದk ಇತರ ಆDkKಕ7 ಇದ}ಂದ ಅಸ��ನ�ಂOದk7. ಆದ oರಣ, ಅವ7 
ಒಂ5 �ೕ ಜ�ಯ#k ýOದ7; ಅವನ#k ಅಪಹರಣ �O¼ವಂ� ವkವÈk 
�Oದ7. ಭÿB>ನ �ೖಗಳ#k ಕbkC¤, ಕükಕbk  ಅವನ#k �ಜkTಂದ çರ�k 
�ಂ&òk , ಅZk ದಟk  oO«ಳX Îeದ7. ಭÿB ಸCಯokR å�k -
CಕÎಡRದ. 

ಅದೃಷkವ~÷, ಅರಣkದZkದk ಒfkತ ಅವನ »ಗ#k �ೕ Hದ. ಅವನ ಬHX ಬಂ5 ಆತ 
ಅವನ ಕÅkX ಕbkದk#k ¥Êk �ೖಗಳ#k ¥Ogದ. ನಂತರ ಭÿB>X ತನk �ಜkವ#k ತÍಪÍ 
Vೕ ಗ�ೕ oದ Tಕk#k Îೕ }ದ. ಭÿB ಆ TÈಯZk ಸkಲk çರ �ರHದ�ೕ ] oOನZkದk 
ಇ«kಬkನ#k ಕಂಡ. ಅವKಂದ MಂTನ CTಯ ©ಚ�ಗಳ#k ಪ¦5�ಂಡ. ®ೕ X 
ತನk ಪk�ಣದ ಹಂತಗಳZk >>ಧ ಜನ}ಂದ Kpೕ Bಶನಗಳ#k �ೕ }, ತನk �ಜkದ 
ಗOಯ#k ತÍ�ದ. ಆದe, d� �X5�ಂOದk M�kಚk}�ಗಳ oರಣ, ಅವನ#k 
ಅಪಹ}ಸÍ ವkವÈk �Oದ �ಜನ ಆDkನದವ}X ಅವ# ಬ7ವ ¼H� g¤k{. 
ಅವ7 ಅವKX �ದ}� C¤, �ಜkÙಳX ಅವ# ಪksೕ 8¼�ದ#k ತ¦ದ7. ಬಹಳ 
®ಂp�ೕ , ಅವ7 ಭÿB ಮೃತಪbk?k�ಂ5 �ಜKX @Hgದk7 ಮ{k oಲ ಕk�ೕ ಣ ಈ 
>ಷಯದZk ��pೕ  ಸಂpೕ ಹ>ಲkದಂ� �ಜKX ಮನದ½k  �Ogದk7. 

ಒಂ5 Tನ �ಜ ತನk �ಜ�KÉಂದ oOನ ಕ¦X �ರHದ. ಆಕgkಕ$R ಭÿBವ#k 
«ೕ Oದ. ಅವನ#k õೕ b�ಗÍ �ಜ ಸಂÎೕ ಷಪಡ�ೕ oR{k. ಆದe ಹÂBತ-
�P�5 CRರZ, ಬದZX �ಜ Iದ}¥ಟk . ಭÿB ಈ�ಗ]ೕ  ಸ{kVೕ Rದk}ಂದ, 
d# ಕಂಡ5k ಭÿB>ನ lತsಂ5 ಅವKRದk ದೃಢ @ೕ �Bನsೕ  ಅದ�k oರಣ. 
ಅವ# ತªಣ ®ಂT7R sೕ ಗ$R ಸ$}�Oದ; ಅದ#k ಕಂಡ ಭÿB Dಕók  
ಕಂ�uR 5ಃ^ತ�ದ. 
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�ವ Ùೕ ಷí ಇಲkTದk �ಜನ ಕÅkನ ದೃÂk , ಅವKX ಭÿB>ನ ಸkಷk  Êತkಣವ#k 
ಪk¼kತಪOg{k. ಆ?�k , ತ³ k ಗk®�ಯ Ùೕ ಷTಂ?R ಅವ# ಸ}�ದ 
@ೕ �Bನ�k  ಬರZಲk . ಈ ಕLಯZk �ಜನ ಕükಗಳಂ� ಉಪKಷ{kಗJ »ಡ 
Ùೕ ಷರ®ತ$ದ�. ಅ� ಸ}�ದ ಅ}ವ#k ಉಂ½��ತks. ಆದe ®ೕ Rದkº 
»ಡ , ಉಪKಷ{kಗಳ#k  ಅಧk ಯನ ��ವ ಅ�ೕ ಕ ಜನ}X ತªಣsೕ  
Ï«ೕ ದಯ$ಗ5. oರಣ ಅವರ ಮನgkನZk7ವ Ùೕ ಷ. ಇಂTkಯ >ಷಯಗHX 
ಅ@�ದ ಆÈ, @HIೕ Hದ >ಷಯಗಳ ಬXk ಸಂpೕ ಹಗJ ಮ{k ತ³ k ಗk®� — ಇsೕ  
tದuದ Ùೕ ಷಗJ ಅವರ#k  ಆವ}g7�5. ತಮk Zk ನ ಈ }ೕ @ಯ 
Àkನ�ಗHಂ?R ಸ}�ದ Ïನವ#k ಪ¦ಯÍ ಅವ7ಗJ >ಫಲ�ದº, Ïನದ 
ಉ�ಯಗ�ದ ಉಪKಷ{kಗJ �ತk Ùೕ ಷರ®ತ$R�ೕ  ಇs. 

91. ¼�kದ5k ಸತk ವ#k  ©Êಸಬಲk5  
ಒಬk  ವk¤k Kpk �Oದ. 8ೕ ಘkದ]kೕ  ಅವK�ಂ5 ಕನ¼ ¥{k. ಅದರZk ಭಯಂಕರ$ದ 
zZ ತನk#k �ನkbkಬಂದಂ� ಕಂಡ. zZ ಅವKRಂತ IÁk sೕ ಗ$Rದk}ಂದ, ಅ5 
ಅವನ#k ತkರ$R ಸFೕ �¼@k{k. Iದ}¥ಟk . ಅpók  ಭಯ;ೕ ತ�Rದk�ಂದe, ಅವ# 
ಇದk¤kದkಂ� ಎಚkರ�ಂಡ; ಅವನ ಹ¿ �ವ} ಒpk�R{k. ಅವ# ಕನgನZk ಕಂಡ zZ 
¼jk#kವ ಬXk �ವ ಸಂpೕ ಹí ಇಲk . ಆ?�k , ಎಚkರ�H¼ವ Kಜ ಪ}¬ಮವ#k 
ಉಂ½��ವZk ಅ5 oರಣ$R{k.  

�ಲವ7 ®ೕ X ಆ±ೕ �¼dke — “ಅpk ೖ@ಗಳ ಪkoರ, ಪkಪಂಚ FLk  (ಸತkವಲk; �ೕ ವಲ 
Îೕ }�) ಮ{k ಬkಹk  ಒಂpೕ  ಸತk . CRದkZk ಪkಪಂಚ�k Èೕ }ದ sೕ ದಗಳ åೕ ಧ�ಗJ 
»ಡ ¼�kRರ�ೕ Ô. ಅಂದ�ೕ ] sೕ ದಗJ Kಜ$ದ Ïನವ#k ಉಂ½�ಡuರ�. 
C�R sೕ ದಗಳ#k ಆಧ}gದ ಅpk ೖತ ತತk k~ಸk Kಷkk�ೕ ಜಕ$Rರ�ೕ Ô.” ಈ 
ಆ±ೕ ಪ¿ ಸಲk5. 

ಪkಪಂಚ ಸತkವಲksಂ5 ಅpk ೖ@ಗJ Iೕ J�5 �ರ�ÛBಕ KÍ>Kಂದ. $kವC}ಕ 
ದೃÂkಯZk ಜಗ{k ಮ{k sೕ ದಗJ ಇpkೕ  ಇs. ಅpk ೖ@ಗಳ ಮÎkಂ5 ಉತkರsಂದe, �ೕ ] 
@Hgದ ಉ?ಹರ¿ಯಂ�, ಸತkವಲkದ, ಅ$ಸkವ$ದ, ವ¼kÆಂ5 ಸತkದ ಕ¦X 
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ಕeÙಯkಬz5. ಆದk}ಂದ sೕ ದಗJ FLk�Rದkº »ಡ, D¡dkರವ#k ಮ{k 
ಆ ಲಕ ಪರಬkಹkದZk �]KÍk�ದ#k ಉಂ½�ಡಬಲk�. 

92. ಐಕk ವ#k  P7@¼�5 
ಒಬk  �ಜÔ�ರ ಮP$R?kಗ ಅವನ#k �nೕ  ಅಪಹ}g¥bkದk7. ಅವನ#k 

oOX ಕeÙòk Dಯ]ಂ5 ಅZk�ೕ  ¥½k¥bkದk7. ಅದೃಷkವ~÷, �ಲ� 

ಅರಣk$gಗJ ಅವನ#k Äೕ Âgದ7. ಅವರ ನ�s�ೕ  �j5ಬಂದ ಅವ# 

ವನ$gಯಂ� ಬ5ಕÍ, �ಲಸ �ಡÍ ಮ{k ವ@BಸÍ �kರಂ;gದ. ವಷBಗJ 

ಕjದ�. �ಜ�KಯZk �ಜ ಮೃತಪಟk . ಆದk}ಂದ �ಜÔ�ರನ#k z�Ôವ ಯತk 

@ೕ ವk�ಂO{. ಅವನ#k ÊಕkಂTನZk «ೕ Oದk �ಲವ}X ಅವನ#k oOನZk «ೕ ಡÍ 

ಅವoಶ ಆಕgkಕ$R ಒದRಬಂ{; ಅವನ#k P7@ಸ¹ Dಧk$É{. ಅವKX ತನk 

�ಜವಂಶದ zbkನಬXk ಅವ7 @HIೕ Hದ7. ನಂತರ ಅವನ ತಂp ಇKkಲksಂ5 ಮ{k 

gಂCಸನವ#k d# gk ೕ ಕ}¼�5 �ೕ ಗksಂ5 ಅವ7 ಅವKX Iೕ Hದ7. 

tದZX ಅವ# ಅವರ#k  ನಂಬZಲk . ಕk�ೕ ಣ ಅವ7 ತನX Iೕ H5k 

Kಜಸಂಗ@�ಂQ?R ಅವKX ಮನವ}��É{. �ಜ�KX ಮರH ಬಂದ ಅವ#, 

8ೕ ಘkದ]kೕ  �ಜKX ತಕk }ೕ @ಯZk ವ@BಸÍ �kರಂ;gದ. 

$ಸkವ$R �ವ ಬಂಧನí ಇಲkದ ಪರಬkಹksೕ  ��. ಅÏನದ KFತk, �� 

z½k -D�ಗHX ಒಳಪbk pkೕ s ಎಂç 5ಃಖದZk Îಳu�@kpkೕ sಂç 

ಅಂ5�ಂOpkೕ s. P7ಗಳ ಉಪpೕ ಶಗಳ ಲಕ ನಮk  �ೖಜ ಸkºಪವ#k �� 

ಅ}{�ಂ'ಗ, ನಮk  oಲkKಕ ಸಂ�ೕ ]ಗಳ#k ¤ÎkX5 ಆನಂದಸkºಪ$ದ 

ಪರಬkಹk$R ಉHò�kೕ s. Kಜ$ದ �ವ ಪ}ವತB�ä ಆಗ5. �ಜÔ�ರ-

K�ದಂ� ಅಸತk$ದ Sವ�ಗJ ÎಲPತks ಅ�k . 
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93. ಮನ¼k  ಬಂಧನ�k  ಮ{k tೕ ª�k  oರಣ 

7 ವಷBದ z�ಗ Èೕ Q �ೕ �ಂ5 �ೕ Hದ. ಮ�ಯZk ಆಗ Èೕ Q ಇರZಲk; 
ಮ�ಯZk �º ಇರZಲk . ಆದ oರಣ ಅವನ dÉ ಅವKX �ೕ e ಹükಗಳ#k 
�ಟkJ. ಅವ# ಅ�ಗಳ#k K�ಕ}g ತನX �ೕ ವಲ Èೕ ಬ#k �ತk �ಡ�ೕ �ಂ5 ಹಠ 
®Oದ. ಅವನ dÉ ಅವKX ಅಂTನ ಸಂÚಯ V@kX �ಂ� ���?R 
Iೕ HದJ. ಆದº ಅವ# ಅಳÎಡR5k �ತkವಲkp, d# ಬಯgದk#k ��ವ 
ಸkSವ�ಳk ತನk dÉ ತನk#k mೕ àX ಕeÙòk , ತನk ಆ�kಯ Èೕ ಬ#k �X5�ಳkÍ 
ಅವoಶ ಕZk¼ವವe� ಅJತk]ೕ  ಇದk. ಅವನ ಆÈ ಈ¦ೕ }?ಗ ಅವನ MಖದZk 
ಸಂÎೕ ಷದ MPಳkP Oಬಂ{. 

ಇದ�kಲk «ೕ �@kದk ಅವನ ಏJ ವಷBದ ಅಕk , ಅವ«ಂTX ನukಟ$ಡÍ 
ಬಯgದJ. ಅವJ ಗಂ;ೕ ರ$R ನb¼ತk, “Kೕ # @Hಯp ¥ೕ ಜವ#k @ಂT7s. 
Kೕ ನದ#k @ಂದದk#k �# «ೕ Op. Mಂpೕ �P�pಂ5 ��kೕ #? Kನk VàkಯZk 
Èೕ ¥ನ ಮರ �jಯÍ �kರಂಭ$Pತkp. ಅ5 KನX ಬಹಳ «ೕ ವ#kಂ½ ��ತkp 
ಮ{k ಅ5 �j5 Kನk P fÉಗHಂದ Vರಬಂ5 ಎಲkº Kನk#k «ೕ O 
ನ��ವಂ� ��ತkp,” ಎಂದJ. ಅವ# ಅವಳ ಕLಯ#k ಮನDe ನಂ¥ ಭಯTಂದ 
¥HÊVೕ ದ. Iದ}ದ ಅವನ#k ಕಂಡ ಅವನ dÉ ಅದ�k oರಣವ#k ಕಂ�®O5 
ಅವನ#k ಸ��ನಪOಸÍ ತನk �ೖuದ ಉ�ಯಗಳ�kಲk �OದJ. ಅಕk 
ಅವ«ಂTX Ôìೕ �k  �O7�?R ಮ�k ಮ�k ಒ@k Iೕ Hದº, ಆ� 
@HIೕ H?k�ç ಅವKX ಒ�kX�ಗZಲk . ಅವ# Iದ} ಬಳZ ಗಂàಗಳವeX ಒಂ5 
ಹK Kೕ ರ#k ಸಹ ÔOಯZಲk . ಅವನ dÉ ಅವನ ಬXk Êಂ@ಸÎಡRದJ. C�R 
ಆ�ಯ ಗಂಡ �ಲಸTಂದ ®ಂT7Rದ ªಣsೕ , ನ¦5ದk�kಲk ಆತKX >ವ}gದJ. 

ಅವ# ತನk ಮಗನ#k ಎ@k�ಂ� ಮೃ5$ದ C� úೖಯB {ಂQವ ಧkKಯZk , 
“D�ನk$R Èೕ ¥ನ ¥ೕ ಜವ#k #ಂR?ಗ Vàk�ಳX ��pೕ  ಮರ 
�jò�Tಲk . ಒಂ5 sೕ j �jದº ಅ5 ³ಟk?R7ತkp. Kಜ�k ಅ5 ಎók  
Êಕk?R7ತkpಂದe, ಅ5 �ವ «ೕ ವÀk ಉಂ½���Tಲk ಮ{k ಇತರ}X 
ಕಂ�ಬ7�ç ಇಲk . C�R K«kಳ�ಂ5 ಮರ zbk  �jದº, KನX �ವ 
Îಂದeä ಆP�Tಲk; Kೕ # ಅಪCಸk�k ಒಳ�P�Tಲk . KನX Èೕ Q ಅಂದe 
ಇಷk . K«kಳX ಮರ ಬಂದ �ೕ ], KನX ಸತತ$R Èೕ Q ಇpkೕ  ಇ7ತkp. Kನk 
�ರJಗಳ#k f�ಳX C¤ Kೕ # ಸಣk ಹಣk#k ¤{k�ಂ� ಜR5 #ಂಗಬz5. 
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Kೕ # �ೕ H?Xಲk 7Êಕರ$ದ Èೕ Qಗಳ#k ಪ¦5�ಳkÍ Dಧk$P�5 
ಅ5kತವಲksೕ ?” ಎಂ5 Dಂತkನ�Hgದ. 

z�ಗ ತ]çRದ; ಅವನ Mಖ ಅರಳÎಡR{. “KನX ಮರ �jಯ�ೕ �ೕ  
�ೕ ಡÆೕ ?” ಎಂ5 ತಂp ಪk8kgದ. “�ೕ �ೕ  �ೕ Ô,” ಎಂ5 z�ಗ ಉತk}gದ. “«ೕ �! 
¥ೕ ಜ tಳ��¦ಯTರಬz5. ಒಂ5 sೕ j ಒ¦ದe, ಅ5 ಮರ$R �jಯÍ 
ಸCಯ �ಡÍ, Kೕ # ಆCರ @ನk�ೕ Ô ಮ{k Kೕ 7 ÔOಯ�ೕ Ô. Kೕ # ಆCರ 
@ನkTದkZk ಮರ ಸ{kVೕ Pತkp,” ಎಂ5 ತಂp #Oದ. »ಡ]ೕ  z�ಗ ತನk 
dÉಯZkX ಓO ತನk ಊಟವ#k ಮ{k ಒಂ5 øೕ ಟ Kೕ ರ#k �ೕ Hದ. ಭಯದ ಬದZX 
ಈಗ ಅವನZk ಸಂ1ಣB ಸಂÎೕ ಷ ಮ{k ಉdkಹ Oಬಂದ�. 

tದZX ತನk Èೕ ¥ನ ಬಯ� ಈ¦ೕ ರTದk oರಣ, z�ಗ 5ಃ^ತ�Rದk. ಅದರ ನಂತರ, 
d# ಅತk ಂತ �k ೕ @gದk ತನk pೕ ಹ�k , ಖBತನTಂದ d# ಕZkg�ಂOದk ಅ�ಯ 
Mಂp ಒದRಬ7�pಂ5 ಭಯಗkಸk�Rದk. Èೕ Q ಪ¦òವ Mನk ಮ{k ಪ¦ದ ಬHಕ 
ಅವನ ಅತೃ�kX ಅವನ ಮನ¼k oರಣ$R{k. 

ಋಷಭನ ®}ಯ ಮಗ�ದ ಭರತ ತನk ತಂpÉಂದ �ಜ�R ಅ;Âಕk�ದ. ಆ ನಂತರ 
ಋಷಭ ತನk ಎಲk ಆgkಯ#k dkಗ�Oದ. ಭರತ ಮ{k ಅವನ ಪ@k ಪಂಚಜHX ಐವ7 
ಗಂ� ಮಕkJ. >?k ವಂತÀ ಧಮB ಆಚರ¿ಯZk KಷkÀ ಆRದk ಭರತ 
�kಯTಂ?Jdk ತನk ಪkÚಗಳ#k �k ೕ @Éಂದ «ೕ �@kದk. ಅವನ ಪkÚಗþೕ , ತಮk  
ತಮk  ಕತBವkಗಳ#k �Z¼@kದk7 ಮ{k ಅವನ#k ಬಹಳ (ರವTಂದ «ೕ �@kದk7. 
ದಶB1ಣB�ಸ ಇdkT ಹಲ$7 �ಗಗಳ#k �Oದ ಭರತ ಆಳ$ದ ಭ¤kÉಂದ 
>ókವ#k 1£¼@kದk. Tೕ ಘBoಲ �ಜkSರ �O ತನk �ಜk  ಮ{k ಆgkಯ#k ತನk 
³ತk}X ವ®g, ಗಂಡ¤ ನTಯ ದಡದZkನ ಪ>ತk DZ�kಮsಂಬ ಸkಳ�k �ರHದ. 
ಅಲkವ# ಏoಂತದZk $g¼@kದk. Tನ�k 7 f} Dkನ �O, ತಪkp ತನk 
ಸಂ�kವಂದ�ಯ#k �O ಭಗವಂತನ 1Ú-�kನಗಳZk IÁk ಸಮಯ ಕjò@kದk. 
  
ಒಂ5 Tನ ಅವ# ನTಯZk Dkನ �O ಸಂ�kವಂದ�ಯ#k 1ಣB�Hgದ ನಂತರ, 
ಗ;BÅ £ಂ��ಂ5 ತನk f�}�ಯ#k Kೕ Rg�ಳkÍ ನTಯ#k ಸFೕ �¼-
@k7�ದ#k ಕಂಡ. ಅ5 ಬಹಳ ಉdkಹTಂದ Kೕ 7 ÔOò@k?kಗ gಂಹದ 
ಘಜB��ಂ5 ಅದ�k �ೕ Hಬಂ{. �kಣಭಯಗkಸk$ದ ಅ5 ನT�ìX ಜR5 
C}{. ಅ5 C7@kದkಂ� ಅದರ ಗಭBದZkನ lkಣ VರVFk  Kೕ }X ¥{k. 
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ಬಳZ�Éಂ?R ಮ{k oಲ {ಂQವ Mನk ಹಡTದk oರಣ, dÉ £ಂ� 
@ೕ }�ಂO{. ಅ#ಕಂmÉಂದ ಭರತನ ಮನ ಕರR ಅವ# ಆ ಅ�ಥ ಮ{k ಅಸCಯಕ 
£ಂ�ಮ}ಯ#k o�Oದ. ಅದ#k �j¼ವ ಜ$fk}ಯ#k ವ®g�ಂಡ. 

ಅದ#k ಬಹಳ ಕಳಕHÉಂದ «ೕ O�Jk@kದk ಅವನZk ಅದರ ಬXk IÊk«ಲ� 
�jÉ{. ಇದ}ಂ?R oOನZk @7�ಡÍ Vೕ ದ ಅ5, ಮರH ಬರÍ ಸkಲk 
ತಡ$?ಗ]ಲk ಅವ# ಆತಂಕTಂದ �ೕ Oತ�P@kದk; ಅದರ �ೕ ] ��Ùೕ  
�ಂDC} ?H �Oರಬzpಂ5 ಅವ# ಭಯಪ�@kದk. d# ತನk ಆಶkಮ-
ದZk?kಗ¹, ಅ5 ಭದk$Rp�ೕ  ಎಂ5 ಖÊತಪOg�ಳkÍ ಅವ# ತನk �FBಕ 
ಆಚರ¿ಯZk ಮಧk  ತ¦ ��@kದk. TನಗJ ಕjದ�. ಕ¦X ಅವನ ಅವDನ oಲ 
ಬಂ{. £ಂ�X ಏ�ಗಬz5 ಎಂಬ Êಂ� ಅವನ ಮನಸk#k $k�g{k. ಆ £ಂ�ಯ#k 
«ೕ �ವ Mನk ಇ�k ೕ # ಭಗವಂತನ D¡dkರವ�k ೕ  ಪ¦Tದk ಅವ#, ಅದರ ಬದZRೕ ಗ 
£ಂ�ಯ ಬXk ಸತತ Êಂ@¼ತk �kಣ ¥ಟk .  

ಅವನ @ೕ ವk$ದ ಅ#�ಗದ ಪ}¬ಮ$R, ಅವ# £ಂ��R ಮ7ಜನk  ಪ¦ದ. 
ಅದೃಷkವ~÷ ®ಂTನ ಜನkದ ಸk ೃ@ ಅವನ#k ÎeಯZಲk . ಮ�k DZ�kಮ�k �ರH, 
ಅZk $ಸ$R5k , ತನk £ಂ�ಯ ಜನk  ���Jk�ದ�k djkÉಂದ oò@kದk. 
ಮರಣದ ನಂತರ ಅವ# ಧಮBKಷk fkಹkಣನ ಎರಡ�ೕ  ಪ@kಯ ಒಬk�ೕ  ಮಗ�R 
ಮ7ಜನk  ಪ¦ದ. ತನk ®ಂTನ ಜನk ಗಳ �ನ³ ಅವKRದk oರಣ, ಪkಪಂಚ�k 
ಅಂb�Jk�ದರ ಬXk ಭರತ ಬಹಳ$R Iದ}ದk. ಅ;�ನವ#k 1ಣB$R ತk£g, 
ಅವ# ತನk Êತkವ#k ಭಗವಂತನ �ೕ ] �ೕ ಂTk ೕ ಕ}g ಪರತತk kವ#k ಅ}{�ಂಡ. ಅವ# 
Iಡk ವk¤kಯಂ� ನ¦5�Jk@kದk. ಅವನ ತಂp ಅವKX ಉಪನಯನವ#k �O 
>pkಯ#k ಕZgದ7. ಆ?�k , ಭರತನ ಮನ¼k ~gkೕ ಯ ಚ½ವb�ಯ ಕ¦X ಒಲ� 
Îೕ ರZಲk . ಆದk}ಂದ ಅವKX 8ªಣ Kೕ �ವ ಅವನ ತಂpಯ ಪkಯತkಗJ >ಫಲ$ದ�. 
oಲ ಕjದಂ�, ಭರತನ dÉ-ತಂpಯ7 Kಧನ�ದ7. 

ಅವನ#k ದಡk�ಂ5 S>g, ಅವನ ಮಲ-ಸVೕ ದರ7 ಅವKX >pkಯ#k ಕZ¼ವ ಎಲk 
>iರಗಳÀk çರ�Oದ7. ಅವ# ಪರಬkಹk ನZk Kರಂತರ$R �]Kಂ@ದk 
£ೕ ವ#kಕk�ಂ5 ಅವ}X @HTರZಲk . ಭರತ ತನk #ಂಟದ ¼ತk¹ ÊಂT ವಸkವ#k ¥½k  
ಮ�kೕ ನÀk ಧ}¼@kರZಲk ಮ{k ಬ} �ಲದ �ೕ ] ಮಲP@kದk. ಅವನ ಸVೕ ದರ7 
ಅವನ#k ತಮk  VಲಗಳZk �ಲಸ�k �ೕ Fg�ಂಡ7. ಅವ# ��pೕ  ಆ±ೕ ಪ¿ಗಳ#k 
ಎತkZಲk; ¼ಮk� K�ಸಕk�R �ಲಸ ��@kದk. ತನk ಸVೕ ದರ7 ತನX ಉಣkÍ �ಟk  
��ದÀk — ಅ5 ì�kR ಪಕk$Rp�ೕ  ಇಲkÆೕ  ಎಂç ]¤kಸp — @#k@kದk. 
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ಒಂ5 Tನ ತನX ಮಗ zಟk�ೕ �ಂ5 ಬಯgದk ಡoÉತ Mಖkಸk«ಬk , oH pೕ >X 
ನರಬZ ಅ�BಸÍ ವkವÈk �Oದ. ಅವನ Èೕ ವಕ7 ಬಹಳ ಸಮಯ ಬZ�ಡÍ 
ಮ#ಷkನ#k z�ಕÍ >ಫಲ�R, ಕ¦X ಸ$Bಂಗಗಳ¹k Àkನ�Éಲkp Pಂ�-
Pಂ'Rದk ಭರತನ#k ಕಂಡ7. �ವ >ಧದ¹k >nೕ �ಸದ ಅವನ#k ಅವ7 
ಹಗkTಂದ ಕbk , ಬZಯ ಸkಳ�k ಕeÙಯk7. ಅZk ಅವ7 ಅವKX Dkನ�Og ಅಲಂoರ 
�Oದ7. ಇ�k ೕ # ಅವನನk ಬZ �ಡ�ೕ Ô ಎ#kವ ªಣದZk pೕ > ಮಧkಪksೕ 8g ಆ 
ಋÂಯ £ೕ ವವ#k ಉHg ಅವನ ರಕkವ#k ìಲkÍ Mಂ?Rದkವರ ಸಂCರವ#k 
�OದJ. 

ಒಂ5 Tನ, gಂÌ-7>ೕ ರ ಪkpೕ ಶದ ಅರಸ ಕ�ಲ MKಗಳ#k õೕ b�ಗÍ ಪಲk¤kಯZk 
Vರಟ. ಅದ#k VರÍ ಆJಗHX z�Ôತk ಪಲk¤k V7ವವರ Mಖಂಡನ ಕÅkX 
ಭರತ ¥ದk. �ಜನ ಪಲk¤kಯ#k VರÍ ಅವ# ಆ ಋÂಯ#k Èೕ }g�ಂಡ. 

ಭರತ ಎ5�R ಉgº ಎತkZಲk . ಆದe ಅವ# ತನk ದೃÂkಯ#k �ಲದ �ೕ Z½k  

ನ¦ò@kದk ಮತkವನ sೕ ಗ»k ಇತರರ sೕ ಗ»k Vಂ?Å��ಗZಲk . ಆದk}ಂದ ಪಲk¤k 

ಎ@kCÔ@k{k. ತನk ಪಲk¤k Vತkವ}X ಸ�ನ sೕ ಗದZk ನ¦ವಂ� �ಜ ©Êgದ. ಪಲk¤k 

ÔÍÔತk]ೕ  ಇ{k. ತನk ಆpೕ ಶ�k ತಕk ಪ}¬ಮ gP@kಲksಂ5 ಕಂ��ಂಡ ಅರಸ, 

ಅದk�k ಜ$fkರ ಭರತ�ಂ5 P7@g ಅವನ#k ಖಂOgದ. ಅವ# ಭರತKX, “ಓC! 

Kೕ # ಪಲk¤kಯ#k ಒಬkಂbಗ�R ಬಹಳ çರ V@k7s; Kೕ # ಗ½kMékRಲk ಮ{k 

ವಯgkKಂ?R 5ಬBಲ�R7s,” ಎಂ5 ವk ಂಗk$R Iೕ Hದ.  

�ಜನ �ೕ ] ಕ7¿ Îೕ }, ಭರತ ಅವKX ಈ �{ಗHಂದ ಸತkವ#k ಉಪpೕ 8gದ — 
“ಗ½kMékR7�5 pೕ ಹ�k ಸಂಬಂ�gp, ನನಗಲk . Kಮk  pೕ ಹ ಪೃÛ>ಯ ಪ}¬ಮ. 
ಅದ#k Vತk ಈ ಪಲk¤kä ಪೃÛ>ಯ ಪ}¬ಮ. ಅದರ �ರಕನ pೕ ಹí 
ಪೃÛ>Éಂದ �ಡಲkbkp. ಪಲk¤k 8ಜದ �ೕ ] Kಂ@p, ಅದ�k ಆ�ರ ನ�pೕ ಹ; 
ನ�pೕ ಹ ಆ ôಕವ#k �ದಗHX ವ�BÉ¼ತkp; �ದಗJ �ಲದ ಆ�ರದ 
�ೕ Zs. C�R �# �ವ Sರವ�kದº V7ವ ಪk�k d� ಎZkp? 
�ರಳ�ೕ oದ çರ ಅಥ$ ತÍಪ�ೕ oದ ಗಮkDkನದಂತಹ ಕಲk�ಗHX ಸತkದ 
ಆ�ರ>ಲk . ìೖತನk  ಒಂpೕ  ಸತk . ಉHpಲkí Îೕ }� �ತk .” �ಜ ಭರತನ 
®}�ಯ#k ಮನಗಂಡ ಮ{k ಋÂಯ ತತk kåೕ ಧಕ ಗಂ;ೕ ರ ಉಪpೕ ಶTಂದ ಬಹಳ 
uಭ ಗHg�ಂಡ. ಭರತ ಅ;�ನ�k ಎಳk1k  ಅವoಶವ#k �ಡp ತನk £ೕ ವನವ#k 
DRgದ# ಮ{k Kಧನದ ನಂತರ, >pೕ ಹ-Mಕk�ದ. 
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ಭರತನ ³ನಜBನkಗHX ಮ{k ಅವ# ತತk kದ D¡dkರವ#k , ಮತkದ}ಂದ M¤kಯ#k , 
ಪ¦5�ಳkÍ ಅವನ ಮನ¼k oರಣ$R{k. �ೖdkಯÅೕ  ಉಪKಷ{k ®ೕ Xಂ5 
0ೕ Â¼ತkp — “ಮನ¼k ಎರ� ಬX — Ýದk ಮ{k ಅÝದk. ಆÈ�ಂTR?kಗ ಅ5 
ಅÝದk; ಆ~Qನk$R?kಗ ಅ5 Ýದk … ಮನÈk ೕ  ಮ#ಷkರ ಬಂಧನ ಮ{k 
>tೕ ಚ�ಗHX oರಣ. >ಷಯಗHX ಅಂb?ಗ, ಅ5 ಬಂಧನವ#k ��ತkp. 
>ಷಯಗಳ ಆøೕ ಚ�ಗHಂದ çರ$?ಗ, ಅ5 tೕ ª�k oರಣ$Pತkp... �ವ 
}ೕ @�R ಇಂಧನ ಉ}5 Vೕ ದ �ೕ ] �ಂ¤ ಅದರ ಲದZk Èೕ }�Jkತkp�ೕ , 
ಅpೕ  ಪkoರ$R ಆøೕ ಚ�ಗJ ಅಸk�ಂ'ಗ ಮನ¼k ತನk ಲ$ದ ಆತkದZk 
Zೕ ನ$Pತkp... ಮನ¼k �ಶ$Pವವe� ಅದ#k ಆತkದZk ಹೃದಯÙಳX 
Kಯಂ@kಸ�ೕ Ô... ಸ��ಯ pÈÉಂದ ತನk �ZನkTಂದ ÝTkೕ ಕ}gಸಲkಟk  ಮ{k 
ಆತkದ]kೕ  �]KZkಸಲkಟk  ಮನgkX ಉಂéPವ ಆನಂದವ#k ಶಬkಗಳZk ವÅBಸuಗ5.” 

94. ಎಲkವÀk  Îe�5 
?kಪರ òಗದZk �ಲವ pೕ ಶವ#k ಆHದ 8^ಧkಜ�ಂಬ �ಜKದk . ಅವ# 
>?kವಂತÀ ಔ?ಯB, ದ� ಮ{k úೖಯBಗಳಂಥ ಸ5kಣಗHಂದ »OದವÀ 
ಆRದk. 7�ಷkk ದ �ಜನ ಮಗ�ದ <'u ಅವನ �Å�RದkJ. ಅವJ ಅ@ 
ಪ}Ýದk%, ತನk ಗಂಡKX ಆದಶB ಸಂ�@ä ಆRದkJ. ಅವ7 ಪರಸkರ ಬಹಳ$R 
�k ೕ @¼@kದk7 ಮ{k ಅವರ ನ�>ನ ಆ �k ೕ @ ಸಮಯ ಕjದಂ� �j5ಬಂ{. ಅವ7 
ಒbkX ಬಹಳ ಸಂÎೕ ಷTಂTದk7.  
  
ವಷBಗJ ಉ7Hದ�. `ವkನ ಕj5 ಅವ7 ವೃದk�ದ7. TನಗJ ಕjದಂತ, ಎಲk 
¶¤ಕ ವ¼kಗJ ಮ{k âೕ ಗಗJ ಅgkರ ಮ{k 5ಃಖTಂದ ಮನgkX ~ಶkತ ಪ}Cರ 
��pೕ  �kಪಂÊಕ ವ¼kವ#k ಪ¦ò�ದ}ಂದ Ùರಕpಂ5 ಅ}{�ಂಡ7. 
ಆಳ$R ಆøೕ Ê¼dk, ಸಂDರsಂಬ ಅ@0ೕ ರ nೕ ಗTಂದ ಸಂ1ಣB M¤kಯ#k 
ಆತk ÏನÆಂpೕ  Kೕ ಡಬಲkpಂಬ @ೕ �Bನ�k ಬಂದ7. ಆದk}ಂದ ಅವ7 ಆ Ïನವ#k 
ಸಂ�TಸÍ ಬಹಳ ಶkpkÉಂದ ಶkFgದ7. 

<'u ಪkQದk ಜನ}ಂದ ~ಸkಗkಂಥಗಳ dತkಯBವ#k �ೕ H, d# �ೕ Hದk ತತk kವ#k 
Ô}{ ಮನನ �OದJ. ಅವJ ಆøೕ ÊgದJ — “�# �7? ಈ pೕ ಹ ಜಡ. 
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ಪkî VಂT7ವ �#, pೕ ಹ$ಗÍ Dಧk>ಲk . pೕ ಹ�k ಸಂಬಂ�gದ ಇಂTkಯಗJ, 
�ೕ ZKಂದ çಡಲkಟk  ಕZkನಂ�, ಮನgkKಂದ mk ೕ }ತ$ದ oರಣ, ಶ}ೕ ರದಂ� ಅí 
ಜಡsೕ . ಆದk}ಂದ �# ಇಂTkಯಗಳಲk . �# ಮನ©k ಅಲk; ಅç ಸಹ ಲತಃ 
ìೖತನk >ಲk5k; ಒbk ನZk �Æಂ5 ಜಡವ¼k>ನಂ��ೕ  ಅ5 QTkÉಂದ 
ಪkಚZತ$Rp. ಅಹಂoರTಂದ ಸ¤kಯ$ದ QTk Kಜ»k ಜಡ; �# QTk�RರÍ 
Dಧk>ಲk .” 

ಈ ಕkಮ$R ಆಳ$R �ೕ Ê¼dk, d# ಅದkಯ$ದ ìೖತನk , ಪರಬkಹk  ಎಂಬ 

@ೕ �Bನ�k  ಬಂದJ. ತನk ಸkºಪ$ದ ತತk k ದZk ಮನಸk#k �ೕ ಂTk ೕ ಕ}g, 

D¡dkರವ#k ಪ¦ದJ. ¼ಖ-5ಃಖ ಮ{k 8ೕ ತ-ಉಷkದಂತಹ ಪರಸkರ >7ದk ದk ಂದkಗಳ 

�kೕ ಶಗHX ಒಳಪಡp ಅವJ >ರಕk�ದJ. 

<'u �ೕ ಜgkK�R ಕಂ�H¼@k5kದk#k 8^ಧkಜ ಗಮKgದ. “Kೕ # Kನk 

`ವನವ#k ಮರH ಪ¦ದಂ� oü�ದ�k oರಣsೕ #?” ಎಂದವಳ#k �ೕ Hದ. ಅದ�k , 

“d@k k ಕ$R ಸತkí ಅಥ$ ಪರಮ ಅಸತkí ಅಲkದ ಬkCk ಂಡವ#k �# 

ತk£gpkೕ �. ¶¤ಕ âೕ ಗಗHಲkp�ೕ  �# ತೃಪk�Rpkೕ � ಮ{k ಹಷB$ಗZ 

Dೕ ಕ$ಗZ ನನRಲk . �# 1ಣB ಮ{k ಅನಂತ$ದ ನನk ಆತkದZk ರF¼�kೕ �. 

ಆದk}ಂದ �# �ಳP@kpkೕ �,” ಎಂ5ತk}gದJ. 

�ಜ�ದnೕ  ಆ�ಯ �@ನ ಮಹತk kವ#k ಗk®ಸZಲk . ಆ5ದ}ಂದ ಅವ# ಅವHX, 

“Kೕ # ಮP>ನಂ� #ರP@k7s. �ಜâೕ ಗಗಳ ನ�s ಇ7s. Kೕ # ��ದ-

�kದº ತk£gದ ಪk�k ಎZkp? Kೕ # �ಂದಲ�kಳ�R7s. ಓ ¼ಂದ}�ೕ ! Kೕ # 

�@ನ z��ಟ$�@k7s. >Â�R7,” ಎಂದಪCಸk  �Oದ. ಅವ# ನÔk 

ತನk ಮ�kಹkದ Dkನ�k Vರಟ. 

8^ಧkಜನ ಬXk <']X ಕKಕರ�ಂéÉ{. ಆದe ಆತkD¡dkರದ ಬXk ಅವಳ 
ಸಲIಯ#k gk ೕ ಕ}¼�Tಲk ಎಂ5 P7@gದJ. d# ಆÈಗಳ#k Fೕ }ದವ�R 
Kರಂತರ$R ತೃಪk�R?k�k , ಒಂ5 Tನ, �ದೃÊkಕ$R ಅ¶¤ಕ ಶ¤kಗಳ#k 
VಂದÍ KಧB}gದJ. ಅದ�k ಅಗತk$ದ KಬBಂಧಗಳ#k ಅ#ಸ}g, �k¬�ಮ 
ಮ{k �k�Skಸ �O ತನk ÔಂಡZKಯ#k Öಗೃತ�HgದJ. ಅಂ@ಮ$R, 
ಅÅ� (ಅ@ Êಕk?Pವ), ಮ®� (ಅ@ ಬೃಹ?oರವ#k ಪ¦ವ) Mಂdದ ಎಂ½ 
ಪkgದk �ೕ ಗ gTkಗಳ#k ಪ¦5�ಂಡJ. ಆ�k@kಕ Dಧಕ7 gTkಗHX ಆಕÂBತ�R 
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ಮ7�ಗfರ5; ಅ�ಗಳ#k ತಮk  �ೕ ಗ Dಧ�ಯ CTಯZk >±ೕ ಪ ಮ{k 
ಅ¦ತ¦ಗ�R ಪ}ಗÅಸ�ೕ Ô. ಆದe <'u D¡dkರವ#k ಪ¦ದವ�Rದk}ಂದ, 
ತನX gTkಗHಂದ ಗHಸ�ೕ oದ?kಗZ, ಕj5�ಳkಬಲk?kಗZ ಏÀ ಇರZಲk ಮ{k 
d# ಪರಬkಹkದZk �]Kಂ@ದk gk@Éಂದ Ákತ�P�ದ�k  ಅ�ಗJ ಎಳk1k  
oರಣ$ಗZಲk .  

ಅÏನದ KpkÉಂದ ತನk ಗಂಡನ#k Öಗೃತ�HಸÍ ಅವJ ಬಹಳ ಪkಯತkಪಟkº, 

ಅವ# ಅವಳ �{ಗಳZk oಳ£ ಹ}ಸZಲk; ಅದ�k oರಣ, ಅವಳ#k ತನk ಅತk ಂತ �kಯ, 

ಆದe ಅಪkQದk , ಮಡT�ಂpೕ  ಪ}ಗÅgದk . Iೕ ರಳ$R ?ನವ#k �ಟk , 

@ೕ ಥB��kಗಳ#k �ೖ�ಂಡ ಮ{k @ೕ ª k$ದ ಆCರ KಬBಂಧ ಮ{k ಉಪ$ಸ-

ಗಳ«kಳ�ಂಡ ತಪಸk#k ಸಹ �Oದ. ಆ?�k , ತತk kವ#k ಅ}ಯp ಉHದ; 

5ಃಖ�ೕ Oತ�Rದk. ತನk P}ಯ#k M½kವZk ತನk âೕ ಗಗJ, ಅ�oರ ಮ{k 

ಕತBವkಗJ ಅOkಗjಂ5 ಅವKX @ೕ ವk$R ಅKಸÍ �kರಂಭ$É{. ಆದk}ಂದ 

ಅ�ಗಳ#k ÎeಯÍ KಧB}gದ. 

ಅವ# <']X ಏoಂತದZk ®ೕ Xಂ5 Iೕ Hದ — “�# ಈ �ಜkವ#k Tೕ ಘBoಲ 

ಆHpkೕ � ಮ{k >>ಧ âೕ ಗಗಳ#k ಅ#ಭ>gpkೕ �. ಈಗ sೖ�ಗkTಂದ mk ೕ }ತ�R 

oOX Vೕ ಗಬಯgpkೕ �. ಎಲkವÀk ತk£g oOನZk $g¼ವವನ#k ¼ಖ-5ಃಖಗJ, 

ಸಂಪ{k->ಪ{kಗJ f�¼�Tಲk . ಅರಣk ದZk $ಸ$R5k�ಂ� �# 

ಸಂÎೕ ಷTಂT7�kೕ �, ಎಲk Êಂ�ಗHಂದ Mಕk�R7�kೕ �. Kೕ # ನನk ಉ?ತk 

ಯತkವ#k ತ¦ಯfರ5; ಬದZX �ಜkವ#k �Zg�ಂOರ�ೕ Ô.” ಆ ಸಮಯದZk 

�ಜkವ#k Îe5 Vೕ P�5 ಉÊತವಲksಂ5 <'u ಅವKX @HgದJ. 

ಆದರವ# ತನk ಸಂಕಲk�k ಬದk�R ಉHದ. �@kಯ sೕ j <'u ಮಲR?kಗ, ಅವಳ 

ಬHÉಂದ Vರಬಂದ. ಏoಂR�R ಗ¼k @7�ಡÍ Vೕ P�?R ತನk Èೕ ವಕ}X 

Iೕ Hದ. 

çರದ oOX Vೕ R ಅZk ಎ]ಗಳ POಸಲ#k �O�ಂಡ. ಜಪ-1Úಗಳ#k 
��dk ಅZk $ಸ$Rದk. <'u ತನk �ೕ ಗ ಶ¤kಗHಂದ ಅವ�Zk7ವ�ಂ5 
P7@gದJ. ಆದe ಅವKX ಸCಯ �ಡÍ ಸಮಯ �Rಲksಂ5 KಧB}g, 
ಅವನ#k ಏoಂತದZk ¥½k , �ಜkವ#k ಆJ@kದkJ. TನಗJ ಕjದ�. ಅವನ#k 
ಉದk}ಸÍ ಬಯgದJ. ಅವ# ತನk ಸಲIಯ#k ಗಂ;ೕ ರ$R ಪ}ಗÅ¼�Tಲk ಎಂ5 
@HTದk oರಣ, ©ಕk ಸಮಯದZk ತನk#k ತಪgkನ ವಚBgkKಂದ �ಳP@k7ವ ಎjಯ 
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fkಹkಣ z�ಗ�R ಪ}ವ@Bg�ಂ�, ಆ ºಪದZk ಅವನ ಬH ಬಂದJ. 8^ಧkಜ 
ಎ5k ಅವಳ#k 1£gದ. ತನk Iಸ7 Ôಂಭ ಮ{k d# pೕ ವÂB �ರದನ ಮಗ 
ಎಂದವJ ಅವKX Iೕ HದJ. ಅವ# ಅವHಂದ ಬಹಳ ಪkS>ತ�ದ. 

D¡dkರವ#k ಪ¦ಯÍ ಅವ# ಎಲkವÀk ತk£ಸ�ೕ �ಂ5 ಅವKX Iೕ HದJ. ತನk 
�ಜk , ಅರಮ�, ಸಂಪ{k ಮ{k ತನk �k ೕ @ಯ Iಂಡ@ಯ#k ಸಹ d# ÎeT7�?R 
8^ಧkಜ ಉತk}gದ. ಬHಕ �ೕ Hದ, “ಇ5 ಸಂ1ಣB dkಗವಲksೕ ?” ಎಂ5. Ôಂಭ�R 
ಬಂTದk <'u, “Kೕ # Kನk �ಜk  Mಂdದ�ಗಳ#k ತk£gದkº »ಡ, ಅ5 
ಎಲkವÀk ¥ಟk ಂ� ಆಗ5. KನX ಇÀk ಅ#�ಗ>p,” ಎಂದJ. ಅದ�k �ಜ, “ನನRೕ ಗ 
ಈ oOನ ಬXk �ತk ಒಲ>p. C�R, �# ಈಗ ಅದರ ಬXk ಅ#�ಗವ#k 
¥½k¥��kೕ �,” ಎಂದ. d# Iೕ Hದಂ� ���ದರZk ಯಶgk�ದ. ನಂತರ, “�# 
ಸಂ1ಣB$R ÎeTpkೕ �,” ಎಂ5 #Oದ. d# ಆ±ೕ �¼�ದ#k Mಂ5ವe¼dk 
<'u, “ಮರಗJ, oZsಗJ ಮ{k �ಟkಗಳ ಬXk ಒಲವ#k ¥bk7ವ ಲಕí, 
Kೕ # ಸಕಲ ಸಂಗ ಪ}dkಗವ#k D�gಲk ,” ಎಂ5 Iೕ HದJ. ಆಗ �ಜ ತನk ��kಗಳ#k 
ಮ{k d# $ಸ$Rದk POಸಲ#k ತk£gದ. ಆಗ¹ <'u ಅತೃಪk�RದkJ. 
ಆದk}ಂದ 8^ಧkಜ ತನk £ಂ� ಚಮB, 7?kª, ಬಟkÍಗJ ಇdkTಗಳ#k ತk£g �ತk] 
Kಂತ. 

ಮÎk�k , ಎಲkವ#k ತk£gಲksಂ5 <'u ಆ±ೕ �gದJ. ತನk �ZX ತನk pೕ ಹ 
�ತk ಉHTದk oರಣ, ಸವBವÀk ತk£ಸÍ ಅದÀk ¥ಡ�ೕ �ಂ5 �ಜ S>gದ. 
ಆತkಹ�k  �O�ಳkÍ gದk�ದ; ಆದರವನ Iಂಡ@ ಅವನ#k ತ¦ದJ. ಅವJ, “Kೕ # 
ಈ ಶ}ೕ ರವ#k ತk£gದº, 1ಣB dkಗವ#k D�gದಂdಗ5. ಅದ�k ಬದuR, ಈ 
pೕ ಹವ#k ಸ¤kಯ�H¼ವ ಮ{k ಎಲk z½k  C� ಕಮBಗಳ ¥ೕ ಜ$ದದk#k Kೕ # 
¥ಟkpkೕ  ಆದe �ತk , Kೕ # ಸವBಸಂಗ ಪ}dkR�Ps,” ಎಂ5 åೕ �gದJ. 
>ಷಯವ#k ಸkಷkಪOÈಂ5 �ಜ �ೕ Hದ. ಮನಸk#k ತk£¼�pೕ  ಅತk ಂತ Mಖk  ಎಂ5 
<'u >ವ}gದJ. ಮನÈk ೕ  ಸಕಲ$R Îೕ 7ತkp. ಮನ¼k $ಸ�ಗHಂದ »Op 
C� ಮನÈkಂಬ ಮರದ ¥ೕ ಜ ಅಹಂoರ. “Kಜ»k  ಮನgkನ ¥ೕ ಜವ#k 
�ಶಪO¼�5 ತನk ಆತkಸkºಪದ >iರsೕ ,” ಎಂ5 <'u ಒ@k Iೕ HದJ. 

ಅವಳ �ಗBದಶBನದZk , �ಜ ಅವಳ ಸಲIಯ#k oಯBಗತ�H¼ವZk 
ಯಶgk�ದ ಮ{k ಪkQದk�ದ. ಅವನ#k ¥½k  ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವನ ಬHX 
ಬಂದJ. ಅವನ#k @ೕ ª k$R ಪ}ೕ ÒgದJ. ಆದ}ೕ ಗ ಅವ# ಅದkಯ ತತk kದZk ದೃಢ$R 
�]Kಂ@ದk. Ôಂಭ�R ತನk ಉpkೕ ಶವ#k D�gದ ನಂತರ, ತನk P7ತ#k ಅವKX 
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ಬ®ರಂಗಪOgದJ. �ಜk �k  ಮರH ಬ7ವಂ� ಅವನ#k  ಮನÆZ¼ವZk 
ಯಶgk�ದJ. ನಂತರ ಅವ# �ಜkವ�kಳÍ �kರಂ;gದ. ಆದe ��pೕ  
ಅ#�ಗ>ಲkp ಮ{k ಉಪದkವ ಅಥ$ ಉನk@Éಂದ ಎಳk1k  >ಚZತ�ಗp ಆHದ. 
ಅವ# ಮತkವನ Iಂಡ@ ಸಂ1ಣB$R ಪರಬkಹk Kಷk�Rದk7. 

95. ಪkಪಂಚದ ಭk�ತk ಕ�  
>?kK� ಬkಹki}. ಅವ# ವ�ೕ ವೃದk ಮCತkರ ಬH sೕ ?ಂತ ಅಧkಯನ 

��@kದk. �ಟkÆಂದರ ಪkಕೃ@¼ಂದರ$ದ >>ಕk ಪkpೕ ಶದZk ಒಂ5 ನTಯ ಬH 

ಅವನ P7ಗಳ ಸಣk Ôbೕ ರದZk ಅವನ P7ಗJ ಮತkವನನk Vರ{ಪOg �ೕ �º 

$ಸ>ರZಲk . ಒಂ5 �@k >?kK� ಎಂTನಂ� ತನk P7ಗಳ �ೕ ¿ಯ ಪksೕ ಶ?kರದ 

VರX ಮಲRದ. ಅವನ P7ಗJ ಅದ�k  ಸkಲk MಂÊತ$R �@kಯ sೕ j 

>~kಂತ�Rದk7. �ಲ� KFಷಗಳZk >?kK�X Kpk ಹ@k{. ಸkಲk ಸಮಯದ ನಂತರ, 

ತನk P7ಗJ �ತk� ನರJ@k7ವ ಶಬkTಂದ ಎಚkರ�ಂಡ. fRÍ �e5 ತನk P7ಗHX 

ಏ�ದº ಅಗತk>p�ೕ  ಎಂ5 «ೕ ಡÍ ಪksೕ 8gದ. ತಮk  Vàkಯ#k ®Oದ 

P7ಗJ ವkಕk$R ಬಹಳ «ೕ >Kಂದ ಬಳÍ@k5kದ#k ಕಂಡ. 

>?kK� — ಓ ಪk8ಗj! �# sೖದkರ#k ಹHkÉಂದ ಕeತರ]? 

P7 — �ೕ ಡ. ಈ �@kಯZk ಐ5 ¤øೕ Fೕ ಟ- ಪk�ಣ �ಡ�ೕ oದ Îಂದe 
ಅವ}X ���pೕ �? ಅpೕ Kದkº, «ೕ � pೕ ಹ-ಮನgkನ ಸಂñತ�k �ತk . �# 
ಅ>o} ಮ{k ಅf�ತ DÒ. 

>?kK� — d� ¼ಖ-5ಃಖಗHಂದ >ಚZತರಲksಂ5 � ಬ]k . ಆದe ತಮk  ಈ 
sೕ ದ�ಯ#k �# ಸ®ಸue. ತಮ�R �ಲ� ಔಷ�ಗಳ#k ತರuದº ತಮk  
ಅ#ಮ@ಯ#k �ೕ 7�kೕ �. 

>?kK� IÁk Êಂ�Rೕ 'R ಕÅkೕ }�ವಂ@5k5 P7ಗಳ ಗಮನ�k ಬಂ{. ಆದk}ಂದ 
ಆòsೕ Bದ ಔಷ��ಂದ#k KTBಷkಪOg, >?kK�X sೖದkರ#k õೕ b �ಡÍ 
ಮ{k ಅದ#k ತರÍ ಅ#ಮ@ Kೕ Oದ7. »ಡ]ೕ  ಅವ# Vರಟ. �ಳTಂಗಳ �ಳ¤ನZk 
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Vjಯ ಬTಯZk ನ¦5 ಹHkಯ#k ತÍಪಬz?R{k. ಆದk}ಂದ >?kK� 
ತ«kಂTX ��pೕ  Tೕ ಪವ#k �X5�ಳkZಲk . sೕ ಗ$R ನ¦ದ. 
  
ಅಧB ಗಂà ನ¦ದ ನಂತರ, ಅವನ ಬಲ�ZನZk Á7oದ «ೕ � oÅg�ಂO{. 
MJkಗಳ Pಚk  ಅವನ ಅಂ�ZX V¤k7�ದ#k ಕಂ��ಂಡ. ಅZk ÔH{ 
Öಗºಕ�R ಅ�ಗಳ#k Vರ�Xದ. «ೕ � ಇHMಖ$P@k{k. ಆ?�k , Kರಂತರ 
MÿಗರTಂ?R, �ಲ� KFಷಗಳ oಲ ÔH@ದk . ನಂತರ, “ನನk P7ಗJ 
ಅ�nೕ ಗkTಂದ ಬಳÍ@k?ke. ಅವ}X ಔಷ� ತ7ವZk �# >ಳಂಬ ���5 
ತ�kPತkp. ಅ�k ೕ  ಅಲkp, ಚಂದk ಇ#k 7 ಗಂàಗಳZk MJPdk� ಮ{k 
ಕತk]ಯZk ಪk�Å¼�ದ#k ತ�kಸÍ �# ಅದ»k  tದÍ Ôbೕ ರವ#k 
Mbkರ�ೕ Ô. �# ಹ¤kಯಂ� Cರಬz?Rದke #ಗDR7@k{k. ಆಗ �kಮವ#k 
ತÍ�, �ಲsೕ  KFಷಗಳZk ಮರಳÍ ನನX Dಧk$P@k{k,” ಎಂ5 �ೕ Ê¼dk ಎದk. 

ಅಧB ಗಂàಯZk �kಮದZkದk sೖದk ರ ಮ�X ಬಂ5 fRÍ ಬOದ. sೖದk ರ 
ಹTಹeಯದ ಮಗ fRÍ �eದ. ತನk P7ಗHX KTBಷk  ಔಷ�ಯ#k �ಂ&ಯkÍ 
d# ಬಂT7�?R >?kK� Iೕ Hದ. z�ಗ ಮ{k ಅವನ ತಂp ಆ P7ಗಳ 
ಭಕk�Rದk7. ಆದk}ಂದ z�ಗ »ಡ]ೕ  ತನk ತಂpಯ#k ಎ¥kgದ. >?kK� ಅವರ 
P7ಗಳ ಪ}gk@ಯ#k >ವ}g d# �ಂ&ಯkÍ ಬಂದ ಔಷ�ಯ#k Iಸ}gದ. 
sೖದk7, “ನನkZk ಅ5 ಉHTಲk . ಆದe �Kೕ ಗ ಅದ#k ತ�}¼�kೕ �. ¼�7 ಅಧB 
ಗಂà oT7,” ಎಂ5 @Hgದ7. ಆ ಬHಕ sೖದk7 ತಮk  �ಲಸವ#k �kರಂ;gದ7. 
>?kK� ÔHತ. ಅವKX Kpk ಹ{k@kದkಂ� ಕükÊkದ. 

d# ®ಂT7R CTಯZkದkಂ� ಅವKಗKg{. ನ¦ò@k7$ಗ, d# �ಲTಂದ 
�ೕ ]ೕ 7@kದkಂ� Sಸ$É{. �ಲsೕ  ªಣಗಳZk , ಅವ# �HಯZk C7@kದk. 
ಅ��ಸ$R Ôbೕ ರದ ಬH �ಲ¤kHò@k?kಗ, �ೕ Zಂದ «ೕ O?ಗ ಆಶkಮ 
ಅpók  >;ನk$R Îೕ 7ತkpಂ5 ಮನಗಂಡ. ತನk P7ಗಳ ಬH Vೕ ದ. ಆ ªಣದZk , 
ಅವನ 8ಜದ �ೕ ] �nೕ  ತbkದಂdÉ{. ಇದk¤kದkಂ�, sೖದkರ ಮ�ಯZk d# 
ÔH@7�?R ಕಂ��ಂಡ. sೖದk ರ ಮಗ ಅವKX, “Kೕ # KTkgpk . ಔಷ� 
gದkಪO¼ವ ತನಕ Kನk#k ಎಚkರ�Hಸfರpಂ5 ತಂp Iೕ Hದk7. ಇ�ೕ , ಈಗ 
gದk$Rp,” ಎಂ5 Iೕ Hದ. 

>?kK� ಔಷ� ಪ¦5�ಂ� sೖದk}X ಮತkವರ ಮಗKX ಧನk$ದ @Hg ಅZkಂದ 
Vರಟ. ಚಂದkನ �]ಯ#k ಗಮKg, d# ಹHkಯZk ¼�7 ಒಂ5 ಗಂà 



ಪರಬkಹk  D¡dkರ 231

ಕjTರಬzpಂ5 ಊ®gದ. ತನk ನOXಯ sೕ ಗವ#k IÊkg�ಂಡ. ತನk CTಯZk 
Mಂ5ವ}ò@kದkಂ� ಆøೕ Êgದ — “sೖದkರ ಮ�ಯZk � ಕಂಡ ಕನgX ಆ ®ಂp 
ನನk ಎಚkರದ gk@ಯ ಅ#ಭವ ಆ�ರsಂ5 ಸkಷk$Rp. ಆòsೕ Bದ ಔಷ��ಂTX 
P7ಗಳ ಬHX C}�ಂ� ®ಂ@7ಗÍ ನKkಂ?ಗpೕ  ಎಂ5 QTk1ವBಕ$R 
�ೕ Êgpk; ಅದರಂ� ಕನgನZk C}ä ¥àk .” ಚಂದk MJP�ದ�k ಸkಲk tದÍ 
ಆಶkಮವ#k ಮbkದ. P7ಗಳ#k ಸFೕ �g?ಗ, ಅವ}Àk ಬಹಳ «ೕ >Kಂದ 
ಬಳÍ@k5kದ#k ಕಂಡ. ಔಷaೕ ಪiರವ#k �Oದ. �ಲsೕ  KFಷಗಳZk P7ಗJ 
ಅವKX, “«ೕ � ಬz�ೕ ಕ ಉಪಶಮನ�ಂOp. ನನk ಸÍ$R IÁk Îಂದeಯ#k 
ವ®g7s. ಈಗ Vೕ R ಮಲP,” ಎಂದ7. >?kK� d# ಮಲPವ imಯZkX 
Vೕ R �ೕ ಗ� KTkgದ. 

ಎಂTನಂ�, �ಳÔ ಹ}òವ Mನk ಎಚkರ�ಂಡ. ತನk P7ಗಳ �ೕ ¿X ಇü¤ 

«ೕ O?ಗ ಅವ7 ~ಂತ$R KTk¼@k7�ದ#k ಕಂಡ. ಸkಲk ಸಮಯ ಕjದಂ� 

P7ಗJ Vರಬಂದ7. >?kK� ಅವರ#k (ರವTಂದ �ೕ Hದ, “DkF, ಇಂ5 ತಮk  

ಆnೕ ಗk  Iೕ Rp ಎಂ5 ನನX @Hಸಬzpೕ ?” P7ಗJ ¤7ನX�ಂTX, 

“ಸ}�Rp,” ಎಂ5ತk}g Mಂ5eದ7. 

ಅಂ5 ಮ�kಹk , sೖದk7 P7ಗHX (ರವ ಸZkಸÍ ಅZkX ಬಂದ7. ಅವರ#k «ೕ Oದ 

>?kK�, “Kಮk  ಔಷಧ ನಮk  P7ಗಳ �ೕ ] �ೕ ಗ� ಪ}¬ಮವ#k ¥ೕ }p,” ಎಂದ. 

®ಂç Mಂç @Hಯದವ�R, “�ವ ಮTkನ ಬXk �ತ��@k7s?” ಎಂ5 

sೖದk7 �ೕ Hದ7. “�# Kಮk  ಮ�X ಬಂ?ಗ ಕjದ �@k Kೕ � gದkಪOg ನನX Kೕ Oದ 

ಮTkನ ಬXk,” ಎಂ5 >ವ}gದ >?kK�, ಆ >ಷಯವ#k sೖದk7 Iೕ X ಮe@ರ-

ಬzpಂ5 ಆಶkಯBಪಟk . “ಕjದ �@k Kೕ # ನನk#k õೕ b�R7�ದ�k Dಧksೕ  ಇಲk . 

ಈ ®ಂTನ ಒಂ5 $ರTಂದ �# ನನk �kಮದ]kೕ  ಇರZಲk . �# �ಲsೕ  ಗಂàಗಳ 

®ಂp ಮರH ಬಂp,” ಎಂದ sೖದk7, �ೕ uR, “Kೕ # ಅಸkಸk�R7s�ೕ #?” ಎಂ5 

�ೕ Hದ7. 1@B ತ¥kfkR >?kK� ×ನ$Rದk. 

ಆ ಬHಕ P7ಗಳ ಸಮಯ gಕk »ಡ]ೕ , ಅವರ#k , “P7ಗjೕ , ತಮRೕ �ಗ]ೕ  
@HT7ವಂ�, ತಮk  Vàk  «ೕ >ನ K$ರ¿X ತಮk  ಅ#ಮ@ ಪ¦5 sೖದk}ಂದ 
ಔಷ�ಯ#k ತರÍ K�k �@k Vೕ p. ಆ?�k , sೖದk7 ಕjದ �@k ತಮk  ಮ�ಯZk 
ಇರ]ೕ  ಇಲksಂ5 Iೕ J@k?ke,” ಎಂ5 �ೕ Hದ. “ಮಗ�! ನನX ��pೕ  Vàk  «ೕ � 
ಇರZಲk; sೖದk ರ#k õೕ b�ಗÍ Kನk#k �ೕ ಳ¹ ಇಲk . ನ¦ದpkೕ �ಂ5 Kೕ # 



232 @HIೕ Jವ  Kೕ @ಕLಗJ

S>g7s�ಂ5 >ವರ$R Iೕ J,” ಎಂದ7. ಅವರ ಆpೕ ಶದಂ� >?kK� 
ಎಲkವÀk >ವ}gದ. P7ಗJ ಉ¤k ನಕk7.  

ನಂತರ ಅವ7 ®ೕ Xಂ5 >ವ}gದ7 — “«ೕ �, ಮಗ�! Öಗk@kನ (ಎಚkರದ) 
�]ಯZk7ವ ಪkಪಂಚ ಕನgನ ಪkಪಂಚ�k ಸಮ ಎ#kವ, ಉನkತ ಆ�k@kಕ DಧಕKX 
ಒ³ kವ, sೕ ?ಂತ ಪk¤k�ಯ#k K�kಯ �ಠದZk �# KನX Iೕ J@kpk. Kನಗದರ ಬXk 
ಹಲ$7 ಸಂಶಯಗHದk�; �Kವ{k KನX ಸkÂk ೕ ಕರಣಗಳ#k Kೕ ��?R Iೕ Hpk. 
ಭಗವಂತನ ಕೃmÉಂದ, ನನk oಯBವ#k ¼ಗಮ�H¼ವ ಕನ#ಂದ#k Kೕ # 
ಕಂO7s. 

“Kೕ # KTkgp. «ೕ >Kಂದ �# ನರJ@k7�ದ#k �ೕ H Kೕ # ಎಚkರ�ಂಡ?kR 
Kೕ # S>g7s. ಆದe ಅ5 Kನk ಕನgನ �kರಂಭದ ಹಂತ$R{k. ಮ�k Kೕ # Kನk 
imಯ �ೕ ] ಮಲPವ ಅ#ಭವÙಂTX Kನk ಕನ¼ ���ಂO{. Kನk ಸkಪkದ 
ಅD�ರಣ �kರಂಭ ಮ{k Mokಯ Iೕ Rದksಂದe, ಎಚkರ�ಂಡ �ೕ ¹, Kನk 
ಕನಸ#k Kನk ÖಗkದವÈkÉಂದ �ೕ ಪBOಸÍ KನX Dಧk$P@kಲk . Kೕ Kೕ ಗ ಕಂO7ವ 
CX, ಎಚkರದ ಪkಪಂಚ ಕನgನ ಪkಪಂಚದಂ� ಎಂ5 >?kR ಅ#ಭ>g7s. 

“Kನk ಕನgನZk KನX MJk ÁÁk�ದ�k tದÍ Kೕ # «ೕ ವ#k ಅ#ಭ>ಸZಲk; 
ಆದe ಅ� Kನk ಬಲ ಅಂ�ಲ#k Vokಗ sೕ ದ�ಯ#k ಅ#ಭ>gp. Mಳk#k 
¤ÎkXp. ಅದರ ನಂತರ «ೕ � ಕk�ೕ ಣ ಕO��É{. Öಗk@kನZk KನR7ವ 
ಅ#ಭವí ಇpೕ  }ೕ @. C�R Öಗk@kನ MJkಗಳ#k ಸkಪkದ MJkಗಳಂ� ¼jkಂ5 
Kೕ # ಪ}ಗÅಸfರpೕ �? 

“Kನk ಸkಪkದZk ಆoಶದZkದk ಒಂ5 ಚಂದk Kನk ಪk�ಣ�k �ಳಕ#k �bk{. ಇದಲkp 
Kೕ # Vೕ Pವ ಮ{k ಮರH ಬ7ವ ಸಂದಭBಗಳZk , ಆ ಚಂದkನ#k �ೕ e �ೕ e DkನಗಳZk 
ಕಂ¦. ಚಂದkನ ಚಲ�ಯ ಆ�ರದ �ೕ ], ಮಧkಂತರ ಸಮಯದ ಅಂ?ÿ »ಡ Kೕ # 
�Op. ನ¦5 Vೕ P@k?kಗ Vjòದk»k Kೕ # Mಂ5ವ}ò@k7�?R 
ಕಂ¦�ೕ  Vರ{, Kೕ # ÔH@?kಗಲk . ÖಗkದವÈkಯZk ಇpೕ  }ೕ @ಯZk ಎಲkವÀk 
Kೕ # ಅ#ಭ>ಸಬz5. CXಂದ �ೕ ], ಎಚkರದ gk@ಯZkನ ಚಂದk , ಸಮಯ 
DP�5, pೕ ~ವoಶ ಮ{k ಚಲ�ಯ ಪ}¬ಮಗಳ#k ಕನgನZk7�ದnಂTX 
ಸಮsಂpೕ � Kೕ # ಅಂRೕ ಕ}ಸfರ5? 

“ಕನ¼ಗJ Öಗk@kನ Kಜ ಅ#ಭವಗಳ#k ಆಧ}g ಇs ಮ{k ಕನgKಂದ ಎಚkರ-
�ಂ'ಗ, Kೕ # ¼Jk ಪkಪಂಚTಂದ ಸತk�k ಮರJ@kೕ �ಂ5 Kೕ # ನಂ¥7s. ಇTೕ ಗ 
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ಕjದ �@kಯ Kನk ಕನg«ಳX ಮÎkಂ5 ಕನಸ#k Kೕ # ಕಂ¦. ಅದರZk Kೕ  ಕಂಡ5k , 
Kನk tದಲ�ಯ ಕನgನZkನ Kನk ಅ#ಭವಗಳ#k ಆಧ}gದkಂ� ಇ{k. �ತkವಲk , 
ಎರಡ�ೕ  ಕನgKಂದ ಎಚkರ�ಂ'ಗ, Kೕ # ®ಂTನ ಕನgX ಮರHp. Kನk Öಗk÷ ಮ{k 
ಸkಪkಗಳ ನ�>ನ ಸಂಬಂಧ, Kನk tದಲ ಮ{k ಎರಡ�ಯ ಕನgನ ನ�>ನ ಸಂಬಂಧ�k 
ಸಮ�Rಲksೕ ? ಅಂದ�ೕ ], Kನk Öಗkತk#k Kನk tದಲ ಕನgನಂ� ¼jkಂpೕ � Kೕ # 
ಪ}ಗÅಸfರ5? 

“ಕjದ �@k Kನk ಕನgನZk Kೕ # ಎರಡ�ಯ ಕನಸ#k oüdk ಅವರ ಮ�ಯZk 

ಮಲRದk#k sೖದk7 ಮ{k ಅವರ ಮಗ «ೕ Oದkಂ@p. Kನk ಎರಡ�ಯ ಕನgನZk Kೕ # 

ಕಂಡಂ�, Kೕ # �HಯZk C} Kನk Ôbೕ ರ�k ®ಂT7ಗZಲk ಎಂದವ7 ಪk�Åೕ ಕ}ಸ-

ಬzT{k. C�ದe, Kೕ # KTk¼$ಗ Kನk#k «ೕ ಡಬಲk ಎಚkರ�ಂO7ವ ಜನರ#k , 

sೖದk7 ಮ{k ಅವರ ಮಗKX ಸ�ನsಂ5 Kೕ �ೕ � ಒಪkfರ5?” 

��X, P7ಗJ >?kK�ಯ#k Ô}{, “K�k ಸಂÚ sೕ ?ಂತ ತರಗ@ಯ ��ಯZk 

Kೕ # ವkಕkಪOgದ ಸಂpೕ ಹಗJ ಈಗ ಬXಹ}Ts�ೕ ?” ಎಂ5 �ೕ Hದ7. “ನನk 

ಸಂಶಯಗJ �ಯ$Rs. Öಗk÷ ಪkಪಂಚ ಸkಪkದZk oüವ ಪkಪಂಚದಂ� 

ಅ$ಸkವವsಂ5 �Kೕ ಗ ಒ�k�ಳkಬ]k ,” ಎಂ5 >?kK� ಉತk}gದ. 

P7ಗJ, “ಮP! Öಗk÷, ಸkಪk ಮ{k ¼ó�k (�ಢ Kpk) ಎಂ¥ೕ  ಅವÈkಗJ 

SkFಕsಂ5 C� ಅsಲk»k ಅ�ãkನlತ$ದ �ೕ ವಲ Ýದk ìೖತನk  ಸತksಂ5 

KನX ಅದkಯ ಸತkದ D¡dkರ$?ಗ �ತk , KನX ಅಚkHಯದ ದೃಢ$ದ 

ಅ#ಭವ$P�5. Kನk ಪk¼kತ ಅ}� ಈ T¤kನZk ಒಂ5 IÚk �ತk . ತನk ಆÈಗHಂದ 

Mಕk�PವವeX, Öಗk÷ »ಡ ಸkಪkದಂ�ಂ5 ಒಬk  ವk¤kX @HಯÍ Dಧk>ಲk . 

ಆ�k@k ಕ CTಯZk ವkವDಯÙಂTX Mಂ5ವeòವವ�P. ಭಗವಂತನ 

ಅ#ಗkಹTಂದ ಯಶ¼k Kನk?Pತkp,” ಎಂ5 #Oದ7.  

ಬೃಹ?ರಣkಕ ಉಪKಷ@kನ ತಮk  SಷkದZk ಭಗವdkದ7 ®ೕ X >�kೕ Âg?ke — 
“ÖಗkದವÈkಯ ಅ#ಭವವ#k �ೕ ವಲ ಕನÈಂ5 sೕ ದ ಪ}ಗÅ¼ತkp,” ಮ{k, 
“ಅgkತkದZkಲkದ ಪkಪಂಚಗJ ಆತkದ ಅಂಶದಂ� ಸk�kವÈkಯZk ತ�kR ಆnೕ �ಸಲkbks. 
Öಗk@kನ ಪkಪಂಚಗಳ#k ಸಹ CX�ೕ  ಅ}{�ೕ ಳk�ೕ Ô... ಸkಪkದZkದkಂ� ¤k�ಗJ, 
ಅ�ಗಳ oರಕಗJ ಮತk�ಗಳ ಫZdಂಶಗಳ#k ಒಳ�ಂಡ ©kಲ ಮ{k ©ª k  
ಜಗ{kಗJ, Öಗk@kನZk ಸಹ ಪk�ತೃ>Kಂದ (>ಷಯಗಳ#k ಅ}òವವKಂದ) 
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«ೕ ಡಲk�ವ� �ತk — ಎಂ?ದk}ಂದ, Ê÷-ಸkºಪ$ದ ಆತk  ತನk >ಷಯಗHಂದ, 
ಆ ಅವÈkಗಳZk ಕಂ�ಬ7ವ ಪkಪಂಚಗHಂದ �ೕ �Rp, C� Kಷkಳಂಕ$Rp.” 

96. Fêk ತk ವ#k  P7@ಸT7�5 

ಒಬk  ³ಟk  z�ಗ ತನk dÉಯ#k , “ದಯ>½k  ನನ�ಂ5 ಕLಯ#k Iೕ H 
ಮ«ೕ ರಂಜ� Kೕ ಡಮk ,” ಎಂ5 �ೕ Hದ. Iೕ Js�ಂ5 ಒ�k dÉ ಈ �ಳRನ 
ಸಂ1ಣB oಲkKಕ ಕLಯ#k Iೕ HದJ. 

7 ¼ಂದರ �ಜÔ�ರ7 ¼ತ�ಂ ಅgkತkದZkಲkದ ನಗರದZk $g¼@kದk7. 
ಅವ7 úೖಯB~ZಗJ ಮ{k Kೕ @ವಂತ�Rದk7. ಅವರZkಬk7 zbk ರZಲk; 
ರ�ಯವ# dÉಯ ಗಭBವ#k ಸಹ ತÍ�ರZಲk . ಒjkಯ ಆøೕ ಚ�ಗþಂTX, 
ಅವ7 ಅ{kತkಮ$ದದk#k ಪ¦ಯÍ Vರಟ7. ?}ಯZk ಆoಶದZk �ೕ u�@kದk 
ಹÅkನ ಮರಗಳ#k ಕಂಡ7. ಅವ7 ಬXಬXಯ 7Êಕರ ಹükಗಳ#k ¤{k @ಂದ7. 

ಅZkಂದ Mಂದ�k ಅ]ಗHಂದ ಅಂದ�ಂOದk 7 ನTಗಳ#k ಕಂಡ7. ಅ�ಗಳZk 
ಎರ� ನTಗಳZk ಒಂ5 ಹK Kೕ º ಎಂT� ಇರZಲk; ರ�ಯ5 1@B ಒಣR 
Vೕ R{k. ಬ@k ಒಣRದk ನTಯZk �ಜÔ�ರ7 Dkನ �O ಆಟ$Oದ7. ಅದರ 
g® Kೕ ರ#k ಮನಸk�k�Pವók  ÔO5, ಅವ7 ಇÀk ಅgkತk�k ಬರದ ನಗರವ#k 
ತÍ�ದ7. ಅZk ಜನ7 ಸಂSÂ¼ತk ಆನಂT¼@kದk7. 

ಆ ಪಟkಣದZk 7 ¼ಂದರ$ದ ಮಹÍಗಳ#k ಕಂಡ7. ಅ�ಗಳZk ಎರಡ#k ಇÀk 

ಕbk�ೕ  ಇರZಲk; ರ�ಯದ�k �ೕ ¦ಗ�ಗZ ಸkಂಭಗ�ಗZ ಇರ]ೕ  ಇಲk . ಅವ7 

ರ�ೕ  ಭವನವ#k ಪksೕ 8g ಅZk 7 Êನkದ ��kಗಳ#k ಪ¦ದ7. ಅ�ಗಳ mೖ¤ 

ಎರ� ��kಗJ <7<�Rದke, ರ�ಯ5 1@B ³O³O�R{k. 

³O�ದ ��kಯ#k �X5�ಂ� ಅದರZk À7 ®OಗHRಂತ ಕO� ಇ7ವ 

À7 ®O ಅಳ�ಯ ಅ¤kಯ#k C¤ದ7. ಅವ7 ಆ ��kಯZk ಅನkವ#k �ೕ Ég 

ಅದ}ಂದ fÉ�ೕ  ಇಲkದ, ಆದº Vàkfಕ�Rದk , ಹಲ$7 fkಹkಣ}X 

ಸಂತಪB¿ಯ#k �Oದ7. ಅದರ ನಂತರ, Fಕk ಆCರವ#k ಅವ7 ಉಂಡ7. 
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�ೕ à�ಟ ಮ{k ತಮk  ಇತರ ಹ$kಸಗHಂದ ಹÂB¼ತk ಅವ7, ಇÀk ಅgkತkದZkಲkದ ಆ 
ನಗರದZk ಸಂÎೕ ಷTಂದ $ggದ7. 

z�ಗ ತನk dÉ Iೕ J@kದk ಕLಯ#k ಬಹಳ ಗಮನ>½k  �ೕ J@kದk. ಕLಯ#k 
ಆನಂTgದ. ಅದರZk �ವ ಅDಂಗತkí ಅವKX ಕಂ�ಬಂTಲk . ಅವನ ಮbkX, ತನk 
dÉ ತನX ®ಂpಂÙೕ  ನ¦Tದkರ ಸಂ1ಣB $ಸk>ಕ ವೃdkಂತವ#k ಅವನ 
MಂTbkದkJ. >sೕ ಚ�ಯ ಶ¤kÉಲkದ ಮP ಕLಯ#k $ಸkವsಂ5 ಪ}ಗÅg-
ದಂ��ೕ , @HವH�Éಲkದ ಜನ7 d� «ೕ �ವ ಜಗತk#k ಸತksಂ5 ತ�kR 
S>¼dke. ಪkಪಂಚ �ೕ ವಲ ಭk� ಎಂ5 ಅವ7 @HT7�Tಲk; ಅ5 ಮ«ೕ  
$k�ರ z½k�ದರ ಮ{k ಉಪಶಮನ�Jk�ದರ Õ�Õ�ಯ]kೕ  Îೕ 7ತkp 
ಮ{k ಕಣke�Pತkp. ಅದ�k Ýದk ìೖತನk  ಸkºಪ$ದ ಅದkಯ ಪರಬkಹkವ#k 
Vರ{ಪOg ��pೕ  ಅgkತk>ಲk . 

97. ಏಕ�ಯ ದೃÂk  
ಋ8 ಎಂಬ ಋÂ ಸೃÂk ಕತB�ದ ಬkಹkನ �ನಸ ³ತk . ಸkSವTಂದ]ೕ  ಅವ7 
ಅTk@ೕ ಯ ಪರಬkಹkನZk ದೃಢ$R �]Kಂ@ದk7 ಮ{k ~ಸkÏನದ ಭಂ'ರ$Rದk7. 
ಅವ}X K?ಘ�ಂಬ 8ಷkKದk. ಋ8 ಅವ}ಂದ 8± ಪ¦ದ K?ಘ ~ಸkಗಳ#k ಕರಗತ 
�O�ಂಡ. ಆ?�k  ಅವ# ಅpk ೖತ ಸತkದZk ಅಚkHಯp �]KಲkZಲk . ತನk 
ಅಧkಯನದ MokಯÙಂTX, ಅವ# ತನk P7>ನ Èಲವ#k ಪ¦5�ಂ� pೕ >o 
ನTಯ ದಡದZkನ >ೕ ರನಗರದZk ಗೃಹಸk�R $ಸ �Oದ. ಗೃಹDkಶkಮದ ಧಮBವ#k 
ಕ½kKékR �Z¼ತk �FBಕ, ಉ?ರ £ೕ ವನವ#k ನ¦gದ. ವಷBಗJ ಕjದ�. 

ಬzoಲ d# õೕ b�ಗದ K?ಘ ಪರಬkಹk  D¡dkರ$ಗp ಉHT7�5 
ಋ8>X ಖÊತ$R{k. ತಮkZk ಕZತ �kಯ 8ಷkನ ಬXk ಆ ಋÂಗಳZk ಅ�ರ ಅ#ಕಂm 
zbk{ ಮತkವ7 K?ಘನ#k d�ೕ  sೖಯ¤kಕ$R ಉ?kರ �ಡÍ >ೕ ರನಗರ�k 
Vೕ ಗÍ KಶkÉgದ7. ತನk Kತk>�ಗಳ#k 1@B�Hgದk K?ಘ ತನk ಮ�ಯ 
fRಲZk Kಂ{, ��ದº ಅ@Û ಅತk ಬ7ವnೕ , ಅವ}X d# (ರವವKk{k 
âೕ ಜನವ#k Kೕ ಡಬzÙೕ , ಎಂ5 oತರTಂದ o5 «ೕ �@kರÍ, ಋ8ವ#k 
ಕಂಡ. ಋÂಗJ sೕ ãಂತರದZkದk}ಂದ, K?ಘ ಅವರ#k P7@ಸZಲk . ಆ?�k  
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ಅವ# (ರವ1ವBಕ$R ಋ8 ಅವರ#k ತನk ಮ�X ಬರ�O�ಂ� ತನk 
ಅ@Ûಯ �ದಗಳ#k Îjದ. 

ಋ8 ಅವರ#k ©ಕk$R (ರ>gದ K?ಘ, âೕ ಜನವ#k gk ೕ ಕ}ಸ�ೕ �ಂ5 ಅವರZk 
>ನಂ@gದ. ಋ8 ಒ�kದ7, ಆದe ®ೕ Xಂ5 ಪk8kgದ7 — “tದÍ Iೕ H, Kೕ � ನನX 
�ವ ಆCರ ಪ?ಥBಗಳ#k ಬO¼>}?” K?ಘ ಅವ}X ಮನM½kವ ಪ?ಥBಗಳ 
ಪbkಯ#k Kೕ Oದ. ಆದe ಅದರZk d� gk ೕ ಕ}ಸÍ ©ಕk$ದ @K¼ಗHಲksಂ5 ಋ8 
Iೕ Hದ7. ನಂತರ ತಮಗmೕ Òತ$ದ @K¼ಗJ ��sಂ5 KTBಷkಪOgದ7; ಅವರ 
ಪbk  ಪk�ನ$R �ಯಸ ಮ{k ಹಲk  Mಂdದ g® @Kgಗಳ#k ಒಳ�ಂO{k. 
ತನkZkದk ವ¼kಗಳ mೖ¤ ಅ{kತkಮ$ದದk#k ಬಳg ಆ� ಭª kಗಳ#k ತ�}¼ವಂ� 
K?ಘ ತನk Iಂಡ@X ©Êgದ. 8ೕ ಘkದ]k ೕ , d� �ೕ Hದ ಎಲkವÀk ಒಳ�ಂಡ 
âೕ ಜನವ#k ಋ8 ಅವ}X ಬOಸuÉ{. 

ಋ8 ಊಟ MRgದ ನಂತರ, ಅವರ#k K?ಘ ಬಹಳ ನಮk�Éಂದ, “ಓ ಪ>dkತke! 
âೕ ಜನ ತಮk#k ತೃ�kಪOgp�ೕ ? ತಮX K�ಳ$Rp�?” ಎಂ5 �ೕ Hದ. ತನk 
ಅ@Û�ದವರ $ಸ Dkನ ��5, ಅವeZkಂದ ಆಗFg7ವ7 ಮ{k ಎತk 
ಪk�ಣ ಬಳ¼ವವ}?keಂ5 ಅ}{�ಳkÍ ತನRದk ಬಯ�ಯ#k ಅವ# 
(ರವTಂದ ಅವರ MಂTಟk . 

ಅದ�k ಋ8 ®ೕ Pತk}gದ7 — “ಹgವ#k ಅ#ಭ>¼ವವ# �nೕ , ಅವ# ಉಂಡ 
�ೕ ] ತೃ�kಯ#k ಪ¦òdk�. ��ಂT� ಹgTರZಲk . C�R ನನXಂ{ ತೃ�k? 
ಜಠರದ �ಚoRk ಉಂಡ ಆCರವ#k ಪಚನ �O?ಗ ಹg�ಂéPತkp. ಅಂ��ೕ , 
pೕ ಹದZkನ ಜuಂಶ Òೕ Åg?ಗ f�}� ಉಂéPತkp. ಈ ಪkoರ$R ಹg� 
ಮ{k f�}� pೕ ಹಧಮBಗJ. pೕ ಹವಲkದ ನನX ಅ� ಅನkÉ¼�Tಲk . 
~ಂ@ÉಂT7>� ಮ{k ತೃ�k ಮನgkX Èೕ }s; ಮನ¼k ಅಲkದ ನನX Èೕ }ಲk . ®ೕ �R, 
ತೃ�k ಮ{k �ಮkT Ô}ತ Kನk ಪk�kಗJ ನನX ಅನkÉ¼�Tಲk . 

“ಆoಶದಂ� ಎಲkವÀk $k�g7ವ ಸವB$k��ದ ಆತk  �#. ಆದk}ಂದ �«ಂ5 
KTBಷk  ಸkಳದZk $ಸ$R7ವ, ಎZkಂದøೕ  ಬ7ವ ಅಥ$ ��?ದº 
ಗಮkDkನದ ಕ¦X DPವ ಪk�k�ೕ  ಇಲk . pೕ ಹಗಳ õೕ ದಗHಂ?R, Kೕ #, �# ಮ{k 
ಇತರ7 �ೕ e�ೕ �R Îೕ 7ತks; ಆದe $ಸkವ$R CRಲk . Kೕ # ಮ{k �# Kೕ >ೕ ಗ 
Îೕ 7@k7ವಂ� gೕ Fತವಲk; �� �ೕ ವಲ ಅTk@ೕ ಯ$ದ ಆತk . 
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“ಒ�k  7Êಕರsಂ5 ಅKg5k ಸಮಯ ಕjದಂ� @ನkuಗ?Pತkp ಮ{k 5ಃಖವ#k 
ಉಂ½��ತkp. 7Êಕರವಲkದ ವ¼k DkTಷk$R ಬದuಗ¹ ಬz5. ®ೕ �R, 
��pೕ  ವ¼k ಸkSವತಃ DkTಷkí ಅಲk , 7ÊXಟkçk ಅಲk . ®ಂpಂT�, ಈಗ¹ 
ಮ{k ಭ>ಷkದ¹k @koಲಗಳ¹k 7Êಕರ$R�ೕ  Mಂ5ವ}òವ �Æಂ5 
@K© ಸಹ ಇಲk . ಇದಲkp, ಅ¤k , �ೕ �, �ಲk , CÍ ಮ{k ಹükಗಳಂತಹ >>ಧ 
ಆCರ ಪ?ಥBಗJ �ೕ ವಲ ಪೃÛ>ಯ ಪ}¬ಮಗjೕ . 

“�# Iೕ Hದ }ೕ @ಯZk ಮನನ ��ತk, Kನk ಮನ¼k ಸಮತk  ದೃÂkಯ#k Vಂ5ವಂ� 
Kೕ # �ಡ�ೕ Ô. ಅದkಯ ಸತkದ Ïನವ#k ಪ¦5�ಂ� ಸಂDರ ಚಕkTಂದ 
Mಕk�ಗÍ ಸ? ಸಮQTkÉಂT7�5 Dಧ�.” 
  
ಋ8 ಅವರ ಪkQದk #Oಗಳ#k �ೕ Hದ K?ಘ, “ಓ ಪk8sೕ ! ನನX ®ತವ#k 
ಉಂ½��ವವ�R. d� ನನX ಒjkಯದ#k ���ದokR ದ��Og7>}. 
ದಯ>½k  d� �eಂ5 @Hg�O,” ಎಂದ. ಋ8, “�# ಋ8, Kನk P7. KನX 
ಸತkವ#k åೕ �ಸÍ �KZk ಬಂp. ಬkCk ಂಡದZk ಇ7ವ ಸಕಲí DkS>ಕ$R 
ಪರಬkಹksೕ  ಎಂ5 @H. $ಸkವ$R �ವ >>ಧ�ä ಇಲk; ಇ7�5 ಅTk@ೕ ಯ 
ಆತk  �ತk ,” ಎಂ5 Iೕ Hದ7. K?ಘ ಋ8 ಅವರ Mಂp ನಮಸk}g ತನk P7ಗಳ#k 
1£gದ. ತನk 8ಷkನ#k ಆ8ೕ ವBTg, ಋÂಗJ Vರ½Vೕ ದ7. 

ವಷBಗಳ ನಂತರ, {ಂ¥ ಉ¤kಬಂದ ತಮk  ಕ7¿Éಂದ mk ೕ }ತ�ದ ಋ8, ತಮk  
8ಷkನ#k ಅ#ಗk®¼ವ ಸÍ$R ಮÎk�k  >ೕ ರನಗರ�k ಬಂದ7; K?ಘ ಇÀk 
ಪರವ¼k>ನZk gkರ$R �]Kಂ@ರZಲksಂ5 ಅವ7 @HTದk7. ಈ �kಂತದ ಅರಸ 
ಬಹಳ ಆಡಂಬರTಂದ ಪಟkಣವ#k ಪksೕ 8¼@k7�ದ#k ಋ8 ಗಮKgದ7. K?ಘ 
ತನk �ೖಯZk ದõB ಮ{k oOKಂದ ತಂದ ಸF{kಗಳ#k ®O5�ಂ� çರದZk 
Kಂ@ದk. ಅÏKಯ #ೕ RನZk ಋÂಗJ K?ಘನ#k ಸFೕ �g ನಮಸk}gದ7. ನಂತರ, 
ಋ8, “ಓ ³Kೕ ತeೕ ! Kೕ sೕ � ಇZk ಒಬkಂb�R Kಂ@Tkೕ }?” ಎಂದವನ#k �ೕ Hದ7. 

K?ಘ - �ಜ ಪksೕ 8¼@k?k�. ¥ೕ TಗJ ¤¤k}Ts; �KZk oò@kpkೕ �. 

ಋ8 - ಇZkಯ ಆPVೕ Pಗಳ ಬXk KಮX ì�kR @Hದಂ@p. ಇZk ಕಂ�ಬ7ವ 
ಜನರZk �7 �ಜ ಮ{k ಉHದವ7 �7 ಎಂ5 ದ��O ನನX Iೕ H. 

K?ಘ - Ùಡk ಆ�ಯ#k ಸ$} ��@k7ವವ# �ಜ. ಉHದವ7 ಅವನ 
ಪ}iರಕ7 ಮ{k ಅ#�ÉಗJ. 
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ಋ8 - Kೕ � ಏಕoಲದZk �ಜ ಮ{k ಆ�ಯ#k ©ÊgTkೕ }. ಅsರಡರZk ��5 
ಆ� ಮ{k �7 �ಜ ಎಂ5 ದಯ>½k  ಸkಷk$R >ವ}g. 

K?ಘ - �ಳR7�5 ಆ�; �ೕ Zನವ# ಅರಸ. ಸ$ರ ಮ{k ಸ$}ಯ ಸಂಬಂಧದ 
ಬXk �}X d�ೕ  ಅ}>ಲk? 

ಋ8 - Kೕ � �ಳX ಮ{k �ೕ ] ಎಂ5 Iೕ HT}. �ಳX ಮ{k �ೕ ] ಎಂ¥ೕ  ಪದಗಳ 
ಅಥBವ#k ದಯ>½k  ಸkಷkಪOg. 

K?ಘKX �ರH Vೕ É{. ಅವ# ಥಟk� ಋ8>ನ 8ಜಗಳ#k ಏ} ತನk oÍಗಳ#k 
ಅವರ 8ಜದ ಎರ= ಕ¦ C¤ ÔHತ. ನಂತರ, “ಈಗ �ಜನಂ� �# �ೕ ]; Kೕ # 
ಆ�ಯಂ� �ಳX,” ಎಂದ. ಸkಲkí ಉpk ೕ ಗ�ಳkp ®ಂಜ}�Éಲkp, ಋ8, “ಓ ಮC 
fkಹkಣeೕ ! Kೕ � �ಜನಂ� ಮ{k �# ಆ�ಯಂ� ಎಂ5 Iೕ HTkೕ }. CRದkZk , 
ವ¼kತಃ Kೕ � �7 ಮ{k �# �7?” ಎಂ5 ಪk8kgದ7. 

ಈ ಪkoರ$R ಸಕಲí ಪರಬkಹksೕ  ಮ{k $ಸkವ$R ��pೕ  >>ಧ�Éಲk 
ಎಂQ?R d� ಅ�ೕ ಕ ವಷBಗಳ ®ಂp�ೕ  Kೕ Oದk ಉಪpೕ ಶದತk K?ಘನ ಮನಸk#k 
ಋ8 Èjದ7. K?ಘ �ಳX C}, ಋ8>ನ �ದ�k ¥5k ಅವರ#k ತನk �ೖಯZk 
®Oದ. “ಓ ಪk8sೕ ! d� Kಸkಂpೕ ಹ$R ನನk 1ಜk  P7ಗJ, ಋ8 ಋÂಗJ,” 
ಎಂದ.  

ಋ8 ಸC#l@Éಂದ, “Kೕ # 8ಷk�R ನನX ಬಹಳ ಶkpkÉಂದ Èೕ s ಸZkg7s. 
Kನk �ೕ Zನ �k ೕ @Éಂದ, ಸತkದ ಬXk KನX åೕ �ಸÍ �KZkX ಬಂTpkೕ �. ಎಲkದರ¹k 
ಅದkಯ ಆತkD¡dkರವ#k ಪ¦5�,” ಎಂದವKX Iೕ Hದ7. K?ಘKX 
Ï«ೕ ದಯ$É{. ಋ8 ಅZkಂದ Vರ½Vೕ ದ7. 

98. ÝಕಮಹÂBಗಳ £ೕ ವನTಂದ �ಠಗJ 
ಮಹÂB sೕ ದ $kಸ7 ಒ�k  @ೕ ವk$ದ ತಪಸk#k �O 8ವನ#k ಮನಃ1ವBಕ$R 
ಆ��gದ7. ಪೃÛ>ೕ , ಜಲ, ಅRk , $ò ಮ{k ಆoಶ ಎಂ¥ೕ  ಐ5 lತಗHX 
ಸಮ�ದ ದೃಢ�ಯ#k VಂT7ವ ³ತkನ#k ಕ7Åg ತಮk#k ಅ#ಗk®ಸ�ೕ �ಂ5 
ಅವ7 ಭಗವಂತನ#k �kÛBgದ7. ¼�k ೕ ತ�ದ 8ವ ಪkತkª$R, “Kನk ಬಯ�ಯಂ� 
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ಮಗನ#k ಪ¦s. ಮಹತk kTಂದ »O7ವ ಅವ# ಆoಶ ಮ{k ಇತರ lತತತk kಗಳಂ� 
Kಷkಳಂಕ�R7dk�. ಅವ# ಪರಬkಹkದZk ದೃಢ$R �] Kಂ@7dk� ಮ{k ಮC 
µk@ಯ#k ಪ¦òdk�,” ಎಂ5 ವರ>ತk.  

d� ಬಯgದ ವರವ#k ಪ¦ದ ನಂತರ, $kಸ7 �ಂ¤ಯ#k ಉಂ½�ಡÍ ಶFೕ  
ಮರದ ಎರ� �ೕ Íಗಳ#k �X5�ಂ� ಒಂದ�kಂ5 ಉ£kದ7. CX 
��@kದkಂ�, ಅಪke ಘೃdÊೕ  �ೕ ಗ� RHಯ ºಪವ#k dH ಅವರ ಬH ಬಂದJ. 
ಋÂÉಂದ £ೕ ವ-¤O�ಂ5 ಅವರ �ೖಯZkದk �ೕ ÍಗþಂTX ಸಂಪಕB�k ಬಂT{ 
ಮ{k ಅದ}ಂದ ಆ�k@kಕ �ೕ ಜgkKಂದ �ಳP@kದk Ýಕ VರVFkದ7. dÉ ಗಂX 
d�ೕ  ತನk Kೕ }Kಂದ Ýಕ}X Dkನ �OgದJ. ಆ Tವk  fಲಕನ ಬಳ��R ಒಂ5 
ದಂಡ ಮ{k ಒಂ5 £ಂ�ಯ ಚಮB ಆoಶTಂದ ¥5k ಬಂದ�. ತ7$ಯ 8ವ d# 
ಉ� pೕ >�ಂTX ಅZkX ಬಂ5 ÝಕMKಗHX ಉಪನಯನವ#k �Oದ. 

ಭಗವಂತನ ಕೃmÉಂದ zbk Kಂದ]ೕ  Ýಕ7 ಪkÏವಂತ7 ಮ{k sೕ ದಗಳ#k 
ಅ}ತವ�Rದk7. ಆದe sೕ ದಗಳ#k ಅಗತk$R ಒಬk  P7ಗHಂದ ಕZಯ�ೕ Ô. 
ಆದk}ಂದ ಉಪನಯನ$ದ ನಂತರ, Ýಕ7 >?kÛB�R ಬೃಹಸk@ಯ ಬH ಬಂದ7. 
pೕ ವP7ಗHಂದ sೕ ದ-~ಸkಗಳ#k �ೕ ಗ� ಕZ{ ತಮk  ತಂpಯ ಬH ಮರHದ7. 

ÝಕMKಗಳ ಬkಹkಚಯB ಮ{k ಅವ}Rದk ಮನgkನ C� ಇಂTkಯಗಳ Kಗkಹ 
Kಷkಳಂಕ$Rದk� ಮ{k ಅವ7 ಅ@ >ರಕk�Rದk7. ಅವ}X ಅದkಯ$ದ ತತk kದಬXk 
ಪkತkª ಅ}>{k; ಆದe ಪರ�ಥBವ#k ಗHಸÍ d� �ೕ uR ಕZಯ�ೕ oದ5k 
ಮ{k D�ಸ�ೕ oದ5k ಬಹಳ ಇ7�?R ತ�kR S>gದk7. M¤k ಪ¦�5 
Iೕ XಂQದರ ಬXk åೕ �ಸ�ೕ �ಂ5 ತಮk  ತಂpಯವರ#k >ನಂ@gದ7. 

$kಸ7 ತಮk  ಮಗKX ಆಳ$R @HIೕ Hದ7. ಆ?�k , �ೕ ಗದZk ಪk>ೕ ಣ�Rದk 
ತಮk  ಪkQದk ಮಗ d# ಅÏK�ಂ5 S>¼ತk]ೕ  ಇ7�ದ#k ಮನಗಂಡ7. 
ಆದk}ಂದ $kಸ7 ಅವ}X, “ಜನಕ �ಜರ ಬH Vೕ P. ಅವ7 tೕ ªದ ಬXk ಎಲkವÀk 
KನX åೕ �¼ವ7,” ಎಂದ7. FÛu ನಗರ�k VರಡÍ Ýಕ7 gದk�P@kದkಂ�, 
$kಸ7 ಅವ}X, “$ò�ಗB$R Kೕ # ಅZkX ತÍಪÍ Kನk �ೕ ಗ-ಶ¤kಯ#k 
ಬಳಸ�ೕ ಡ. oಲkOXಯZk Vೕ R ನಮk�Éಂದ ಜನಕರನ#k ಸಂಪ¤B¼,” ಎಂದ7. 

ಅದಕk#Pಣ$R Ýಕ7 oಲkOXಯZk ಬಹಳ çರ ಪk�ಣ �Oದ7. 
?}ಯZkದk ಹಲ$7 ಮ«ೕ ಹರ ದೃಶkಗHಂದ ಅವ7 ಸkಲkí >ಚZತ�ಗZಲk . 
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��X FÛ]ಯZk ಜನಕ ಮC�ಜನ ಅರಮ�ಯ#k ತÍ�ದ7. ?kರದZk 
oವÍ�ರ7 ಅವ}X ಪksೕ 8ಸÍ ಅ#ಮ@ಯ#k ಒರéR K�ಕ}gದ7. ಆ±ೕ ಪದ 
ಉgರÀk ಎತkp, Ýಕ7 ಪksೕ ಶ?k ರದ ಬH ×ನ$R Kಂತ7. z�ಗ 
�ೕ ಪMಕk�R7�ದ#k ಮ{k ¥gZನ dಪ»k ಉ?gೕ ನ�R7�ದ#k ಗಮKgದ 
ಒಬk  oವÍ�ರ, ಅವರ �k ೕ ಷk�ಯ#k ಮKkg ಅವರ#k ಅರಮ��ಳRನ �ೕ ¿X 
(ರವTಂದ ಕeÙಯk. 

ಜನಕ ಮC�ಜರ ಮಂ@k Ýಕರ#k �ೖMR5 ಬರ�O�ಂ� ಅವರ#k ಮÎkಂ5 
�ೕ ¿ಯ ಲಕ �ಳಗJ, ý�ಗJ ಮ{k ಅ�ೕ ಕ ಹükಗHಂದ Dೕ ;ತ$ದ 
ಸಸk ಗH7ವ ರಮÅೕ ಯ ಉ?kನವನ�k  ಕeÙಯk7. ಅZk ಹಲ$7 ಅತk ಂತ 
¼ಂದರ$ದ ಅಂಗ�ಯ}ದk7. Ýಕರ Èೕ sಯ#k �ಡÍ ಅವ7ಗHX ಆpೕ 8g 
ಸÊವ7 Vರ½Vೕ ದ7. òವ@ಯ7 Ýಕರ �ದಗಳ#k Îj5, ©ಕk$R 
(ರ>g, ಅವ}X 7Ê7Ê�ದ ಆCರ ಪ?ಥBಗಳ#k ಅ�Bgದ7. Ýಕ7 ಉಂಡ 
�ೕ ], ಉ?kನದZk nೕ ಚಕ$ದ ಎಲkವÀk Îೕ }gದ7. ಅವ7 ಸಂRೕ ತ, ನೃತk  ಮ{k 
Dಂದ;Bಕ oಮìೕ �kಗಳZk #}@ದk7 ಮ{k Ýಕರ#k ರಂ£ಸÍ ತFk ಂ?ದ-
pkಲkವÀk �Oದ7. 

ಅ�kಲk ಆದº, Ýಕರ ಮ«ೕ Kಗkಹ ಮ{k sೖ�ಗk  ಅpók  ಉನkತ$Rದksಂದe, 
ಅರಮ�ಯ ?kರದZk Îೕ }gದ ಅ(ರವ� ಅವರ#k Iೕ X �ರHಸZಲkÆೕ , CX�ೕ  
ಉ?kನ$ಗZ ಅಥ$ ಅZkನ ಅಂಗ�ಯರ ಪkಯತkಗ�ಗZ ಅವರ#k ಉukಸ-
�HಸZಲk . ತಮX Kೕ ಡuRದk ಒಂ?ಸನದ �ೕ ] ÔH{ ಸಮSವTಂದ ಸಂÚಯ 
ಸಂ�kವಂದ�ಯ#k �kರಂ;gದ7. ನಂತರ ಅವ7 �ಢ �kನದZk ಮಗk�ದ7. 
ಅವ7 �kನTಂದ VರMಖ�Pವ V@kX, �@kಯ ರ�ೕ  ಒಂ5 Sಗ 
ಕjT{k. �@kಯ MಂTನ ರ�ೕ  ಒಂ5 Sಗ KTkgದ7. ಆ ಬHಕ ಅವ7 ಎ5k 
ಮ�k �ಳÔ ಹ}òವ ತನಕ �ೕ ಗದZk ಮಗk�Rದk7. ಸkಲk ಸಮಯ ಕjದ �ೕ ], 
ಜನಕಮC�ಜ7 ತಮk  ³nೕ ®ತ7, ಸÊವ ಮ{k ತಮk  Ô½ಂಬದ ಸದಸknಂTX 
Ýಕರ ಬH ಬಂದ7. �ಜ7 1ಜk  fಲಕKX ರತkಖÊತ ಆಸನವ#k ಅ�Bg ಅವರ#k 
ಅZk 1£gದ7. Ýಕ}X �ವ ಸಂÎೕ ಷ$ಗZ Mÿಗರ$ಗZ ಆಗZಲk . ಅವ7 
�ಜ}X ತಮk  (ರವ ಸZkg ಅZkX ಬಂದ ಉpkೕ ಶವ#k >ವ}gದ7. ಅವ7 �ೕ Hದ 
ಪk�kಗಳZk �ಲ� ®ೕ Rದk� — “ಸಂDರ ಬಂಧನTಂದ >tೕ ಚ�ಯ#k Iೕ X 
ಪ¦ò�5? ಅದ�k ಉ�ಯ ÏನÆೕ  ಅಥ$ ತಪ#k ೕ ? ಬkಹki}�ಬk  
Ïನವ#k ಪ¦5 �ಗ-pk ೕ ಷಗಳಂಥ ಪರಸkರ >7ದk ದk ಂದkಗHಂದ Mಕk�Rದke, ಅವ# 
ಅಗತk$R ಮ5s�ಗ�ೕ �ೕ ?” 
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ಜನಕ ಮC�ಜ7 ತಮk  ಪkQದk ಉತkರದZk ®ೕ Xಂ5 Iೕ Hದ7 — “ಸತkದ Ïನ ಮ{k 
ಅಪnೕ ª D¡dkರTಂದ �ತk M¤k �kಪk$P�5. ಆ ಅ}� ಮ{k D¡dkರ 
P7>ನ �ಗBದಶBನ>ಲkp ಲ;ಸ5. Ïನsೕ  ಸಂDರ Dಗರವ#k ?b¼ವ 
Ùೕ Å ಮ{k P7sೕ  ಅಂ¥ಗ. ಇಂTkಯಗಳ ÝTkೕ ಕರಣ ಮ{k ಅ�ೕ ಕ ಜನkಗಳZk 
ಅ#Âkgದ ಸ?iರದ pÈÉಂದ �ರ ಮನ¼k ಅತk ಂತ ಪ}Ýದk$Rp�ೕ , ಅವ# 
ತನk ಬkಹkಚಯB-ಆಶkಮದZk�ೕ  M¤kಯ#k ಪ¦òdk�. ಬkಹkಚಯB-ಆಶkಮದZk 
ಪkQದk�R ಬಂಧTಂದ Mಕk�ದ ನಂತರ, ಅವKX ?ಂಪತk  £ೕ ವನTಂದ ��pೕ  
ಪk�ೕ ಜನ>ಲk . 

“ತನk ಆತkವ#k ಎಲk�ದರZk ಮ{k ತನk ಆತkದZk ಎಲkವÀk oüತk, ��ದ»k 
ಅಂಟp ಬ5ಕ�ೕ Ô. ಎuk £ೕ >ಗJ, VಗH�-�ಗH�, ಸಂÎೕ ಷ-«ೕ �, ಬಂ�ರ-
ಕ¥kಣ, ಅಂ��ೕ  £ೕ ವನ-ಮರಣ — ಇ�ಗಳ#k ಸಮÊತkTಂದ �7 «ೕ �dk«ೕ , 
ಅವ# ಪರಬkಹkವ#k ತಲ³dk�.” 

ಜನಕ ಮC�ಜ7 Mಂp ®ೕ X #Oದ7 — “�# KನX @Hgದ ಈ ಎಲk ಅ}í 
ಈ�ಗ]ೕ  KನkZkp�ಂ5 ನನX ಕಂ�ಬಂTp. M¤kಯ ಬXk @H5�ಳk�ೕ oದ 
ಎಲkವÀk Kೕ # ಸಂ1ಣB$R ಅ}@7s. Kನk Ïನ, gTk ಮ{k ಶ¤kಗJ Kೕ # 
ಅಂ5�ಂOದk¤kಂತ ಬಹಳ ಉತkಮ$Rs. ಸತkವ#k �ೕ ರ$R ಅ}{�ಂOದkº ಸಹ, 
ಒಬk  ವk¤k ತನk ಅ#ಭವದ ಬXk ಸಂಶಯಪಟke ಅಥ$ d# Mಕk�P�TಲkÆೕ  ಎಂಬ 
ಭಯ�k ಅವoಶ �ಟke, ಅವ# ಪರಮಪದವ#k ಪ¦ò�Tಲk . ಅಂತಹ ತ³ k 
ಕಲk�ಗಳ#k VರC¤?ಗ, »ಡ]ೕ  ಪರಬkಹkವ#k Vಂ5dk�. Kೕ # ಈ�ಗ]ೕ  
ಸತkವ#k ಕಂO7s. Kನk ಮನ¼k gkರ ಮ{k ~ಂತ$Rp. Kೕ # ಆÈಗHಂದ 
Mಕk�R7s ಮ{k Kಜ$Rä ಸಮದೃÂkಯ#k VಂT7s. �# ಮ{k ನನkಂತಹ 
ಇತರ7 Kನk#k ಅಚkHಯದ Dkತಂತk kದZk �] Kಂತವ�R oü�kೕ s.” ಜನಕರ 
�{ಗಳ#k �ೕ H?ಗ, ÝಕMKಗಳ ಸಂpೕ ಹಗJ ಮ{k iಂಚಲk  ಅಂತk�ಂಡ�; 
ಅವ7 £ೕ ವ#kಕk�ದ7. 

ಅವ7 �ಜರ Èಲವ#k ಪ¦5�ಂ� ತಮk  ತಂp ಇದk ಸkಳ$ದ ®�ಲಯ�k C} 
Vೕ ದ7. ಮ#ಷkರ �ೕ Zನ ತಮk  ಸC#l@ಯ oರಣ, $kಸ7 ಒékದ ಒಂ5 
sೕ ದವ#k �ukR >ಂಗOgದ7. ಋV, ಯÿO, Dಮ ಮ{k ಅಥವB sೕ ದಗಳ 
ಪkiರ oಯBವ#k ಕkಮಶಃ mೖಲ, sೖ~ಂ�ಯನ, ÚೖFK ಮ{k ¼ಮಂ{ ಅವ}X 
ವ®g�ಟk7. $kಸರ ಈ �Ík ಮC 8ಷk7 ಬಯÍ ಪkpೕ ಶ�k �ರH ಗೃಹಸk�ದ7; 
ಅವnಂTX $kಸ}ಂದ åೕ �ಸಲkಟk  Ýಕ7, ಬkಹki}ಗ�R�ೕ  ಉHದ7 ಮ{k 
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ತಮk  ತಂpಯವರ ಸಂಗಡ>5k sೕ ದಗಳ#k ಪ+¼dk ಬಂದ7. ಪ}ೕ ÒತKX 
Sಗವತವ#k Iೕ Hದವ7 ÝಕMKಗJ. 

ಒಂ5 Tನ pೕ ವÂB �ರದ7 Ýಕರ#k ಏoಂತದZk õೕ b�R tೕ ªದ ಬXk 
>ವರ$R Iೕ Hದ7. ತಮk  ಉಪpೕ ಶದ ಸಂದಭBದZk , �ರದ7 ®ೕ Xಂದ7 — 
“ಯË�ಗಗಳಂಥ sೕ Ùೕ ಕk ಕ�Bಚರ¿ಗಳ#k ಒಳ�ಂಡ ಧಮBವ#k ತk£¼; 
�ೕ uR ಹ�k  Mಂdದ ~ಸk-KÂದk ¤k�ಗಳ«kಳ�ಂಡ ಅಧಮBವ#k ¥½k¥�. 
ಸತk  ಮ{k ಅನೃತವ#k dkಗ ��. ಇsಲkವÀk Îe5, ಈ ಎಲkವ#k �ವ ಮನgkನ 
ಲಕ ¥�s�ೕ , ಆ ಮನಸk#k ತk£¼. ��pೕ  ಸಂಕಲk �ಡT7�ದರ 
ಲಕ, ಧಮBವ#k ¥�. >ರ¤kÉಂದ ಅಧಮBವ#k dkಗ ��. ಮನgkKಂದ 
�ತ#k Kಯಂ@kg, ಸತk  ಅಥ$ ಅನೃತ #Oò�ದ#k ¥½k¥�. ಮನgkನ ಬXk 
ಅ;�ನವ#k ¥�ವ ಲಕ C� Kೕ # Ýದk , ಅದkಯ Êತk kºಪ�ಂ5 
ಅ}{�Jkವ ಲಕ ಅದ#k ತk£¼.” 

�ರದರ ಉಪpೕ ಶವ#k Ýಕ7 ಅ#ಸಂ�ನ �Oದ7. ತಮk  �ೕ ಗ ಶ¤kಯ#k ಜಗ@kX 
Îೕ ಪBOg, ನಂತರ �ೕ ಗದ ಲಕ ತಮk  pೕ ಹವ#k ¥½k  >pೕ ಹ-M¤kಯ#k 
VಂದÍ KಧB}gದ7. �ರದ7 ತಮk  ಅ#tೕ ದ�ಯ#k ವkಕkಪOgದ7. Ýಕ7 
ತಮk  ತಂp ಇದk ಸkಳ�k �ರHದ7. ತಮk  ಮಗನ ಉpkೕ ಶವ#k @H5, $kಸ7, “ನನk 
�k ೕ @ಯ ³ತk�ೕ ! ಇಂÙಂ5 Tನ ನ«kಂTR7; C�R �# Kನk#k ಮ�k ಸkಲk 
ಸಮಯದವeX «ೕ �ವ ಲಕ ನನk ಕükಗಳ#k ತೃ�kಪOg�Jk�kೕ �,” ಎಂದ7. 
ಆದº, Ýಕ7 ಎಷk ರಮbk X >ರಕk�Rದk7 ಮ{k >pೕ ಹ-M¤kಯ ಬXk 
ಉ{kಕ�Rದkeಂದe, ಅವ7 ತಡ �ಡZಲk . 

ಅವ7 ಒಂ5 ಪವBತದ 8ಖರವ#k ಏ} ಬkಹkದ ಪರ�ನಂದದZk MJR ಸ��ಯZk 
ಸkಲk ಸಮಯ �]gದ7. ಆ gk@Éಂದ Vರಬಂದ ನಂತರ, �ರದ}X ಪkದÒ¿ ಬಂ5 ಆ 
pೕ ವÂBಗಳ Èಲವ#k ಪ¦5�ಂಡ7. ತ7$ಯ ಆoಶ�k ಏ}ದ7. ಅವ7 CX 
C}Vೕ ?ಗ, ಋÂಗJ ಮ{k pೕ ವøೕ ಕ $gಗJ ಅವರ#k ಆಶkಯBTಂದ 
>ೕ Ògದ7. ÝಕMKಗJ ಪkಕೃ@ಯ ಅ�pೕ ವ�ಗಳ#k , “ನನk ತಂp ನನk#k ®ಂfZ¼ತk 
ಪpೕ  ಪpೕ  ನನk#k Iಸ}g ಕeò@kದke, ದಯ>½k  ನನk ಪರ$R ಪk@¤kÉg,” ಎಂ5 
�ೕ }ದ7. ಸMದkಗJ, ಪವBತಗJ, ನTಗJ ಇdkTಗಳ ಅ�pೕ ವ�ಗJ ಅವರ#k 
ಎók  ಬಹಳ$R �k ೕ @¼@kದkeಂದe, ಅವ7 ಬಯgದಂ� �ಡÍ ಅವ7ಗJ »ಡ]ೕ  
ಒ�kದ7. 



ಪರಬkಹk  D¡dkರ 243

ಅವ7 ಆoಶ�ಗB$R DP@k7$ಗ, ತಮk  CTಯZk ಒಂದ�kಂ5 
Vಂ5�ಂOದk ಎರ� ಪವBತಗಳ#k ಕಂಡ7. ತಮk  sೕ ಗವ#k ಇHಸp ಅವ7 
ಅsರಡ#k õೕ Tg�ಂ� DRದ7. ಅವ7 ಗಂXಯ �ೕ ] C} Vೕ P@k?kಗ, 
ಅ�ೕ ಕ ಮ«ೕ ಹರ ಅಪkeಯ7 ತಮk  �ೖ�ೕ ] ವಸk>ಲkp ಗಂXಯZk Dkನ��@kದk7. 
ಆ?�k , ÝಕರZk ಇದk ಆ~�®ತk  ಮ{k ಆತkದZk ಅವ}Rದk ಮಗk� ಅವ7ಗHX 
ಎಷk ರಮbk X ಸkಷk$R�kಂದe, ಅವ7ಗHX ��pೕ  �Ê��ಗZಲk; ತಮk  
ನಗk�ಯ#k MÊk�ಳkÍ ��pೕ  ಕkಮವ#k �ೖ�ಳkZಲk . ÝಕMKಗJ ©ಯBನತk 
ಎತkರ�k ಏ}ದ7 ಮ{k ತಮk  �ರ�R¼ವ �ೕ ಗಶ¤kಯ ಪkದಶBನವ#k ���Hg, 
ತಮk  pೕ ಹವ#k ¥½k¥½k  ಅದkಯ ಪರಬkಹkÙಂTX ಸಂ1ಣB$ದ >pೕ ಹ 
ಐಕkವ#k VಂTದ7. 

ಏತನkúk  Ýಕರ �ೕ Zನ ತಮk  �k ೕ @Éಂದ ಪkFೕ Tಸಲkಟk  $kಸ7, ತಮk  ಮಗ 
C}Vೕ ದ ಸkಳ�k ತಮk#k �ರ¶¤ಕ$R DRg�ಂಡ7. ಆ ಮಹÂBಗJ Ýಕರ 
ಆoಶ �ಗBವ#k ®ಂfZgದ7 ಮ{k 8ೕ ಘkದ]kೕ  Ýಕ}ಂದ õೕ Tಸಲkಟk  
ಪವBತಗಳ#k ತÍ�ದ7. ಅವರ#k ಕಂ'ಗ, ಋÂಗJ ಅವ}X d� ಕಂಡ Ýಕರ 
ಅ5kತ ಕೃತkಗಳ#k >ವ}gದ7. $kಸ7 ತಮk  ಮಗನ ಅಗZ�Éಂದ ಬಹಳ S�ಕ�R, 
�ೕ H�ತk Õೕ �R Ýಕ}X »P C¤ದ7. ಎ]k¦Éಂದ, “âೕ !” ಎಂಬ ಪk@¤k� 
ಬಂT{. 

ಈಗ Kಜ»k ಎಲk�ದರ ಆತk$R ಆR¥bk7ವ ತಮk  ಮಗನ ಮ®�ಯ ಪk�ಣ�k 
DÒ�ದ $kಸ7 ÔH{�ಂಡ7. ಗಂXಯZk ಆ�@kದk �ತk]ಯ ಅಪkeಯ7 
ಅವರ#k ಕಂ'ಗ, ಅವ7ಗJ ಉpk ೕ ಗ�ಂಡ7. �Ê ಅವರZk �ಲವ7 Kೕ }ನZk 
ಆಳ$R MJRದ7. ಹಲವ7 Îೕ ³ಗHX ಓOVೕ ದe, ಇತರ7 �ೕ ಗ� ತಮk#k 
ತಮk  ಬàkಗHಂದ MÊk�ಂಡ7. Ýಕರ ಉಪgk@ಯZk ಅಂಗ�ಯ7 ವಸk>ಲkp 
ಉHTರÍ ಅಂ£ರZಲk ಎಂ5 �ನ�g�ಂಡ $kಸ7, ತಮk  ಮಗನ ಬXk I�kಪಟk7; 
ಆದe ತಮk  ಬXk �Ê� ಪbk�ಂಡ7. 
  
ತಮk  ಮಗನ#k ಕj5�ಂಡ 5ಃಖTಂದ ತಪk�Rದk $kಸರ Mಂp 8ವ ಪkಕಟ�ದ. 
ಋÂಗಳ#k ಸ��ನಪO¼dk, “Kೕ # lತತತk kಗಳಂ@7ವ ಮಗK�R ನನk#k 
�kÛBgpk. Kನk ತಪgkನ pÈÉಂದ Kೕ # ಬಯgದ ಮಗನ#k ಪ¦5�ಂ¦. ನನk 
ಅ#ಗkಹTಂದ ಅವ# �ನgಕ$R KಷkಳಂಕÀ ಮ{k ಆ�k@kಕ sೖಭವTಂದ 
»OದವÀ ಆRದk. ಅವ# ಸÆೕ Bಚk gk@ಯ#k VಂT?k�. C�R Kೕ �ೕ � 
5ಃ^¼s? ಈ ಜಗ{k ಇ7ವವe� ಅವನ ¤ೕ @B Ôಗkp ಉHòತkp. ನನk 
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ಅ#ಗkಹTಂದ ಇ#k Mಂp Kನk ದೃÂkX �ೕ ಚ}¼ವ Ýಕನಂ@7ವ �ರJ K«kಂTX 
Kರಂತರ$R ಇ7ತkp,” ಎಂ5 @Hg, ಭಗವಂತ ಕಣke�ದ. $kಸ7 ತಮk  ಮಗನ 
�ರಳ#k ಕಂಡ7 ಮತkದ}ಂದ ಅವ7 ಸಂÎೕ ಷಭ}ತ�ದ7. 

Ýಕ7 ಸತkದ ÏನÙಂTX zbkದk7. ಅಂತಹ ಜನk  Dಧk , ಆದe ಅತk ಂತ >ರಳ. 
ಪರ�ತkನ D¡dkರ$Pವ ಅಂÊನZk7$ಗ @ೕ }�ಂಡ ವk¤k, ತನk MಂTನ 
ಜನkದZk ಯತk>ಲkp £ೕ ವ#kಕk�ಗಬz5. ಋÂ $ಮpೕ ವ7 ತಮk  ®ಂTನ ಜನkದ 
Dಧ�ಯ pÈÉಂದ, ತಮk  dÉಯ ಗಭBದZk?kಗ]ೕ  ತತk k ದ ಅಪnೕ ª 
D¡dkರವ#k ಪ¦5�Jk�ದರ ಬXk ಉಪKಷ{kಗJ @H¼ತks. 

ತಮX sೕ ದಗಳ#k åೕ �ಸTದkº Ýಕ}X ಅ�ಗJ @HTದk�. ಆದº ಅ�ಗಳ#k 
ಕZಯÍ 8ಷk�R ಬೃಹಸk@ಯ ಬHX Vೕ ದ7. ಏ�ಂದe sೕ ದಗಳ#k P7M5ೕ ನ 
ಕZಯ�ೕ o55 ಅK$ಯB. sೕ ದಗಳ ಪಠಣವ#k ಓÚÉಂದ ಆZgದ ಮಕkJ 
>�ವdkR ಕZಯpೕ , sೕ ದ ಮಂತkಗಳ#k ಪ+ಸಬಲkವ�R ಇರಬz5. ಆ?�k , 
ಅವ7 sೕ ದಗಳ 8ªಣ�k ಸಂಬಂ�gದ KಯಮTಂದ VರdR7�Tಲk . 

�ಗBದಶBನokR ಮCತk ರ ಬH Vೕ P$ಗ, ನಮk� ಮ{k (ರವTಂದ 
Vೕ ಗ�ೕ Ô. ಆoಶ�ಗB$R ಜನಕ ಮC�ಜರ ಬH ತಮk#k 8ೕ ಘk$R 
ರ$Kg�Jkವ ಶ¤kಯ#k Ýಕ7 VಂTದkº, $kಸರ ಸಲIX ಅ#Pಣ$R, 
FÛ]X oಲkOXಯ]kೕ  ¤kಷk$ದ ಪk�ಣವ#k �ೖ�ಂ� ಜನಕ ಮC�ಜರ#k 
oüವ ಅವoಶokR djkÉಂದ oò@kದk7. 

ಸಂpೕ ಹಗJ ಮ{k ತ³ k ಗk®�ಗJ �ವ ವk¤kಯZk ಇ7ತks�ೕ , ಅಂಥಹವKX ಅ5 
Dk#l@ಯ uಭ�k ತ¦�ಗಬz5. �ಳRನ ಈ ಎರ� ಉ?ಹರ¿ಗJ ಇದ#k 
ಒ@k Iೕ Jತks. 

ಒಬk  ವk¤k ತನk ಮ�ಯ#k �ರK�Hg ಸkಚk�H¼$ಗ, ಆಕgkಕ$R ಒಂ5 
ಸಂÊಯ#k ಕಂಡ. ವಷBಗಳ ®ಂp ಅವನ ತಂp ಅದ#k ಮe�Êbkದk7. ಅವನ ತಂp 
ತನk ಮಗKX ಅದರ ಬXk @HಸÍ ಬಯgದkº, ಅವ7 @H¼ವ Mನk @ೕ ವk ಅ�nೕ ಗk�k 
ಒಳ�R, oÉ]Éಂದ ìೕ ತ}g�ಳkp ಮೃತಪಟk7. ಮಗ Êೕ ಲ �e?ಗ ಅದರZk 
ಫಳಫಳ� Vjòವ 50 ವಜkಗJ ಕಂ�ಬಂದ�. ಬಹಳ �] fJವ ಅ�ಗಳ#k 
�}, ಅದರ tತkÙಂTX ಅವ# �ಮkTÉಂದ Dಕók  ¼ಖ$R ತನk 
£ೕ ವ�ನವ#k ಕjಯಬzT{k. 
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ಆದe ಅವ# �ೕ Êgದ — “ನನk ತಂp ಅ�ಗಳ ಬXk ನನX ಏನÀk Iೕ ಳZಲk . ಆದk}ಂದ 
ಅ� ವಜk ಗHರuರ�. �£ನ {ಂ�ಗ�Rರಬz5. �# ಅ�ಗಳ#k 
ವಜk$k�}ಯZkX �ಂ&ಯke, ಅಲk  ವಜkಗಳ ಮ{k Kಷkk�ೕ ಜಕ �£ನ 
{ಂ�ಗಳ ನ�s ವkdkಸವ#k ಕಂ�®OಯÍ ನKkಂದ Dಧk$ಗದ oರಣ, ಅವ# 
ನನk#k Xೕ Z ��ವ Dಧk�Ép.” ಅವನ ಸಂpೕ ಹಗJ ಮ{k ತ³ k ಗk®�Éಂ?R, 
ಅವ# ಆ ಸಂÊಯ#k ಅ5 gಕk ಸkಳದ]kೕ  ಇ½k¥ಟk ; Mಂದ»k ತನk ಸಂDರವ#k 
ôRಸÍ Iಣ��ತkZದk. 

z�ಗ«ಬk  ತನk �ೕ ¿ಯ Tೕ ಪವ#k ಆ* �ಡÍ ಬಯg, ಆ Tೕ ಪದ gk)-ನ ಕ¦X 
ತನk �ೖ iÊದ. ಅದ#k Mbkದ ªಣsೕ  ಅವKX >5k÷ ಆñತ$É{. ಅವ# ತನk 
�ೖಯ#k ಥಟk � ®ಂ�X5�Jk@kದkಂ�, ಅವನ tಣ�ೖ  ತನk �ೕ £ನ �ೕ Zದk 
ವ¼kÆಂದ�k V¦É{. ಆ tದÍ ಎಂT� >5k÷ ಆñತವ#k ಅ#ಭ>ಸದ 
ಅವ#, “tಣ�ೖಯ jಯ#k ತbk?ಗ ಛJÔ V¦ದಂdPತkp; ಆ ಎÍ¥ನ 
�ೕ ] C5Vೕ Pವ ನರದ �ೕ ] ಒತkಡ ¥ೕ J�pೕ  ಅದ�k oರಣsಂ5 ನನk 
Èk ೕ ®ತ7 Iೕ H?ke. ನನk tಣ�ೖX ¥ದk V¦ತTಂದ ನನk Îೕ HನZk ಕಂಡ ಛJÔ 
ಉಂéRp�ಂ5 ಬz�ೕ ಕ ಖÊತsೕ ," ಎಂ?øೕ Êgದ. ತನk �ೕ ರ ಅ#ಭವವ#k 
P7@ಸp ಮÎk�k  gkಚk#k Mbkದ. ಈ f} ಅದ}ಂದ ಅ�zತ$É{. 

¶¤ಕ ವkವCರದZk �ತkವಲkp �FBಕ ಮ{k ಆ�k@kಕ >ಷಯಗಳZkä ಸಹ, 
ಸಂಶಯಗJ ಮ{k ತ³ k ಕಲk�ಗJ IÁk CKಯ#kಂ½��ತks. ಕೃಷkಪರ�ತk  
ಅÿBನKX, “ಸಂpೕ ಹ ಪ�ವ ಸkSವದ ಮನ¼k ಇ7ವವKX ಇಹøೕ ಕ$ಗZ, 
ಪರøೕ ಕ$ಗZ, ಸಂÎೕ ಷ$ಗZ gP�Tಲk ,” ಎಂT?k�. ಮರ4ೕ ತkರ £ೕ ವನದ 
ಅgkತkದ ಬXk ಸಂಶಯಗkಸk ಮ#ಷk  ~ಸk>�ಗHX ಅ#Pಣ$R ವ@B¼�ದರ ಮ{k 
ಉತkಷk  Dkನವ#k Vಂ5ವ >ಷಯದZk ಉ{kಕ�R7�Tಲk . ಸತk �ೕ ] 
£ೕ ವನ>7�Tಲk ಎಂ5 ಅವKX ಖÊತ>ಲkT7ವ   oರಣ, £ೕ ವನದZk âೕ ಗಗಳ#k 
®ಂಜ}ಯp ಆನಂTಸÍ ಅವKಂದ Dಧk$ಗ5. ®ೕ �R ಅವನ �Zನ ನಷk  ಇಮkO. 

ಆತkದ ಬXk ಸಂpೕ ಹಗJ ಮ{k ತ³ k ಕಲk�ಗJ ಆ�k@kಕ ಯಶಸk#k Iೕ X ತ¦òತks 
ಎಂQದ#k Ýಕರ £ೕ ವನ� @H¼ತkp. Ýಕ7 ಅದkಯ ಸತkವ#k ಅ}{�ಂOದkº, 
ಅದರ ಬXk ದೃಢ Kಶkಯವ#k VಂದÍ >ಫಲ�Rದk7; ಆದk}ಂದ £ೕ ವ#kಕk�RರZಲk . 
ಜನಕ ಮC�ಜ7 ಅವರ ಸಂpೕ ಹ ಮ{k ತ³ kಗk®�ಯ#k Kೕ Rg?ಗ �ತk ಅವ7 
ಪರಮ ಉನkತ Dkನವ#k ಗHgದ7. 
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ಆ�k@kಕ ಪkಗ@ಯ#k ಬಯ¼ವ DಧಕKX >ರ¤k, ಸಮÊತk� ಮ{k ಮನgkನ Kಯಂತkಣ 

ಅ@ ಪkMಖ. ಪ}Ýದk ಮನ¼kಳk , >ರಕk C� ಸಂDರ ಚಕkTಂದ ¥�ಗ¦ಯ#k 

VಂದÍ ಉ{kಕ�R7ವ ಬkಹki}X >$ಹ ಕ'kಯವಲkT7�5 �ತkವಲk , 

�ೕ uR ಅ5 ¼ತ�ಂ ವkಥBsೕ . ಈ ಅಂಶಗಳ#k ÝಕMKಗಳ £ೕ ವನTಂದ 

ಅ}{�ಳkಬz5. 

£ೕ ವ#kಕk�ದ ನಂತರí ತನk P7>ನ >ಷಯದZk (ರವTಂದ ವ@Bಸ�ೕ Ô. 

�ರದ7 Ýಕ}X >ವರ$ದ ಆ�k@kಕ ಸಲIಯ#k �ಟk  oರಣ, ಅವ7 P7>ನ 

�ತkವ#k KವB®gದ7. ಆದk}ಂದ, £ೕ ವ#kಕk �k ೕ ಷk�Rದk ÝಕMKಗJ ತಮk  

pೕ ಹವ#k Îeòವ Mನk �ರದರ#k 1£g ಆ pೕ ವÂBಗಳ Èಲವ#k 

ಪ¦5�ಂಡ7. 

ಅ;�ನ� ಮCತkರ ಮನಸkÀk ಪಲkಟ�H¼ತkp. $kಸ7 Kಸkಂpೕ ಹ$R ಬಹಳ 

ಉತkಷk  ಋÂಗJ ಮ{k ತತk kÏKಗ�Rದk7. ಆದº ÝಕMKಗಳ >ಷಯದZk @ೕ ವk 

ಅ;�ನTಂ?R, Ýಕ7 ಅವರ#k ಅಗZ?ಗ ಅವ7 5ಃಖದZk MJRದ7. ಅತk 

Ýಕ7 >ರ¤kಯ >ಗkಹ$Rದk7; ತಮk  pೕ ಹವ#k ಒಳ�ಂಡಂ� ಎಲkವÀk ತk£ಸÍ 

ಸkಲkí ®ಂಜ}ಯZಲk . Kಜ$ದ sೖ�ಗk  ಒಬk  ವk¤kಯ ಮನಸk#k ಕukR¼�Tಲk . 

ತಮk  ತಂpಯ Sವ�ಗHX ಸkಂTgದk}ಂದ]ೕ , >ರಕk ÝಕMKಗJ ಅವರ ಕeX ತಮk  

ಪರ$R ಪk@¤kÉ¼ವಂ� KಸಗBದ pೕ ವ�ಗಳ#k >ನಂ@gದ7. 
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ಅ��ರಣ ��ಗ�ದ  ಪರಮ�ಜk  ಜಗ�k� �k ೕ  ಅ�ನವ 
��k �ೕ ಥ� ಮ��k �ಗಳವ� 14 ವಷ� ವಯಸk�k ತ��ವ 
�ನk�ೕ  ಸಂ�k �ಶkಮವ�k �k ೕ ಕ�� ಪkಪಂಚದ ಬಂಧನವ�k ���, 
�ೕ ಗದ ಪರಮ ಉತkಷk  ���ದ ���ಕಲk ಸ��ಯ�k 18 ವಷ� 
�ಂ�ದ �ಲ�ೕ  �ನಗಳ�k �ಂ�ದk ಪk�ದk �ೕ ವ�k ಕk�, ತಕ� ಮ�k 
�ೕ �ಂತ �ಸkಗಳ�k ಅ�ಪಮ ��k ಂಸ� ಆ�ದk�. ಪ�ತk  ಶೃಂ�ೕ � 
�k ೕ  �ರ� �ೕ ಠದ 35�ೕ  ಜಗ�k� ಶಂಕ��ಯ��� 35 ವಷ�ಗಳ 
�ಲ �ೕ ��ಪ�ಗ�� ��ಜ�ನ���k , ಆ �ೕ ಠ�k  ಅ�ರ 
�ೖಭವವ�k ತಂದ�. ಕ�����ಗ�ದ �k ೕ  ��ಗಳವ� 
ಅಸಂ�k ತ ಭಕkರ�k ತಮk  ಅ�ಗkಹ�ಂದ ಅ�ೕ ಕ �ೕ �ಗಳ�k 
ಉದk��ದ�.  

ಆ� ಸಂದಭ�ಗಳ�k ��ೕ  ����ಂಡ ಕ�ಗಳ ಮ�k �ೕ ದಗ�, 
��ಯಣ, ಮ��ರತ, ��ಣಗ� �ಂ�ದ�ಗಳ�k ಆಧ��ದ 
ಕ�ಗಳ �ಲಕ, ಬಹಳ ಜ�ಲ�ದ ಆ�k �k ಕ ತತk k ಗಳ�k �ಡ, 
��ನk  ಜನ�� �ಲಭ��, ಅಂ��ೕ  ಸಮಗk��, ಮನ��k ವ 
�ೕ �ಯ�k ಪk�kತಪ��ವ ಸk �ವ�ದk�ದ �ಮಥk �ವ�k ಅವ� 
�ಂ�ದk�. ��ಗಳವರ �ವ�ಜ�ಕ ಪkವಚನಗ�ಂದ �ತkವಲk� 
ಅವ�ಂ�� �ಸ� ಸಂ�ಷ�ಗ�ಂದ ಆಯk �ರ�k  ��k 
���ೕ �ವ ಸರಳ �ೕ �ಕ�ಗಳ�k ಈ �ಸkಕ ಒಳ�ಂ��.

ಪರಮ�ಜk   ಜಗ�k�   
�k ೕ  ಅ�ನವ  ��k �ೕ ಥ�  ಮ��k �ಗಳವ�    
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