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-ಾಲಕ�pೕಣ ಮ$% Yಾiಾಗ ತನ' 

ತನಗೂ ಎಲ� ಹಕುo \ಾಧ�| ಪmಯುವ 

0ಾbರುವ�ದು ಕಂಡು ಬರುತD>. 

<ಲು(�ೂಂ,4 2]ೕ ಸಂ}ೕದ�ಗಳ�ೂ'ಳ4ೂಂಡ 

ಪ�w'ಸುವ ಮೂಲಕ ಬರವn4ಯ ಮೂಲಕ 

ಅವಶ�ಕiಾ;>. 

ಅಟ_IoೕE2 ಕೂE2> ನಮH ಸ0ಾಜ. 

+ಾಲುo 4ೂೕmಗಳ ಮ~�Oೕ ತಮH 

Iಲ 2]ೕಯರು 0ಾತ� ಆ JೂಗhIಯ 
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$ಂ,ರುವ ಪ�ರುಷ ಪ��ಾನ ಸ0ಾಜದ ಬ45 ಅEತು ತಮH ಅ98ಾ�ಯಗಳನು' ತಮH ವ�NDತ3ಗಳನು' ತಮH ಬರಹಗhಂದM ಸ0ಾಜIo 7hಸ"ೕIಂದು 

&ಾ$ತ� tೕತ�Io <�ಾನiಾ; -ಾ�ಟ_ರು.  

ಮ$%ಯರು Pಾ2Yಾ;, ಮಂ7�Yಾ;, 0ಾ|Yಾ;, ಲV

H

Yಾ;, ರಂRYಾ; ಕm4 XಮYಾಧE7�Yಾ;Oೕ ಉhಯ"ೕI? YಾI ಅವhಗೂ ಒಂದು 

ಮನ2�ರುತD> ಎಂಬುದು ಈ ಪ�ರುಷ ಪ��ಾನ ಸ0ಾಜIo ಏI 7hಯುವ�,ಲ�? ಅವಳ ಮನ2�ನ Wಾವ�ಗಳನು' ಅವ%ೕ JೕhIೂಂಡ� 0ಾತ� ಅದIo 

ಅದರ>ೕ ಆದ Wಾವ 7ೕವ�| ಇರುತD>. ಅವಳ ಮನ2�ನ ಕನ'bYಾ; ಅವಳ &ಾ$ತ� ಮೂbಬರುತD>. 

ಸ0ಾಜದ ಅಧ! Wಾಗ}ೕ Jಣುk. ಆI ಪ�ರುಷE;ಂತ Yಾವ�ದರ�� ಕbp ಇಲ�. ಅವಳ ಅ9ವ�NDತ3ವನು' ವ�ಕDಪbಸಲು ಅವh;ರುವ 0ಾಗ! ಒಂ>ೕ. 

ಅ>ೕ “ಮ$yಾ &ಾ$ತ�”. ಇ�� ಆI ತನ' ಅ<2Iಯನು' ತನ' �ೂೕಷವನು' ತನ' �ೂೕವನು' ತನ' ಸಂ|ೂೕಷವನು' aಚು� ಮನ2�<ಂದ JೕhIೂಳುlವ 

&ಾಧ�| J�ಾ�;Oೕ ಇ>. ಬ<', ಈಗ ಮ$% Yಾವ Eೕ7 ತನ' ಅ2Dತ3ವನು' ಕನ'ಡ &ಾ$ತ�ದ�� ಕಂಡುIೂಂbPಾG% ಎಂಬುದನು' 7h?ೕಣ.  

2]ೕಯರು -ಾವ� ರಚ�4 Iೖ KಾNದುG  Yಾiಾಗ ಎಂದು <ಧ!Eಸುವ�ದು ಬಹಳ ಕಷ_. ಆದರೂ Iಲವ� ಸುhವ�ಗhಂದ ನಮ4 2]ೕಯರ ಬರವn4 }ೖ,ಕ 

-ಾಲ,ಂದMೕ ಬಂ,> ಎಂದು 7hಯುತD>. }ೖ,ಕ -ಾಲದ��ದG 2]ೕ (�ಾ3ಂಸ�ಂದ� Mೂೕ�ಾ, Mೂೕಪಮು>� Kಾಗೂ uಾ;!. ಇವ�ಲ� }ೖ,ಕ 

-ಾಲದ��ದG ಮ$yಾ MೕಖNಯರು ಎಂದ� ತ8ಾgಗ`ಾರದು. ಕ+ಾ!ಟಕದ Iಲವ� �ಾnಯರು ಸಂಸoೃತದ�� -ಾವ� ರಚ� 0ಾbದ�ಂದು 7hದು ಬಂ,>. 

ಅವರ�� \ಾPಾC �ಾಲುಕ�ರ -ಾಲ  “(ಜಯ” ಅಥiಾ “(6�I” ಎಂಬ �ಾn (-ೌಮು, ಮJೂೕತ�ವ) ಇವಳ Sೂ|4  14�ೕ ಶತ0ಾನದ (ಜಯನಗರದ 

$Eಯ Iಂಪಣkನ Jಂಡ7Yಾದ ಗಂuಾ>ೕ( “ಮಧುರ (ಜಯ” ಎಂಬ ಕೃ7ಯನು' ರ62 ಮ$yಾ &ಾ$ತ�Io Iೂಡು4Yಾ; <ೕbPಾG�. ಆದ� 

ಇವEಬ[ರೂ ಕನ'ಡದ�� ಏI ಕೃ7 ರಚ� 0ಾಡಲು ಮನಸು� 0ಾಡ�ಲ�}�ೕ 7hಯದು. 

ಸದ�Io ಕನ'ಡದ Aದಲ ಕ(ಯ7� ಕಂ7 ಎಂದು Jೕಳಬಹುದು. ಕಂ7 ಎಂದ� Jಸ�ೕ ಎಂಬುದು  12�ೕ ಶತ0ಾನದ ಆರಂಭದM�ೕ ಸಂ�ೂೕಧಕರ ಸಂ>ೕಹIo 

ಒಳuಾ;ತುD. ಏIಂದ� ಕಂ7 ಎಂದ� Sೖನ ಸ+ಾ�2< ಎಂದಥ! ಆI +ಾಗಚಂದ�ನ -ಾಲದ�� ಇದGಳು ಎಂದು Iಲವ� ಸಂ�ೂೕಧಕರು JೕಳುTಾD�. ಆದ� ಆI 

+ಾಗಚಂದ�ನ -ಾಲದ�� ಇದG>Gೕ ಆದ�, +ಾಗಚಂದ��ೕ ಈIಯ Jಸರನು' ತನ' ಕೃ7ಗಳ�� Jೕಳ>ೕ ಇರು7Dರ�ಲ�. Kಾಗೂ +ಾಗಚಂದ�ನ ನಂತರ 400  

ವಷ!ಗಳ ನಂತರ \ಾಹುಬ� ಎಂಬ ಕ(ಯ ಕೃ7ಯ�� -ಾn2Iೂಂಡು 300 ವಷ!ಗಳ ನಂತರ, >ೕವಚಂದ�ನು ಈIಯನು' ಕುEತು ಕ(ಚE| 

ಕ�gತiಾದುದನು' ಕಂಡ� ಅವಳ ಅ2ತ3ದ ಬ4ಗೂ -ಾಲ >ೕಶ Bೕವನ ಸಂuಾ7ಗಳ ಬ4ಗೂ &ಾಕಷು_ |ೂಡಕು ಸಂಶಯ ಇರುವಂ| |ೂೕರುತD>. ಒಂದು }ೕ% 

ಅವಳು +ಾಗಚಂದ�ನ -ಾಲದ�� ಇದG>Gೕ ಆದ� ಆI ಕನ'ಡದ Aಟ_Aದಲ ಕ(ಯ7� ಆಗುTಾD%.  

ಕಂ7ಯನು' aಟ_� ಕನ'ಡದ <ಜiಾದ Aಟ_Aದಲ Kಾಗೂ Aದಲ ವಗ!ದ ಕ(ಯ7�Oೕ ಅಕo ಮKಾ>ೕ(. ಅವಳ 6ಂತ�4 &ಾ$ತ� <9ೕ!7ಯ�� 

8ಾಲು4ೂಂಡು, 30ಕೂo CೕEದ ಸಂ��ಯ ಗಣ�iಾದ ವಚನuಾ7!ಯರು ಇPಾG�. <ಜiಾ;ಯೂ 2]ೕಯE4 ಆತH ಪ�ತ�ಯವನು' ಸ0ಾನ|ಯ 

ಅ9ವ�NDಯ ಅವ-ಾಶವನು' ತಂದು Iೂಟ_ದುG }ೖ�ಾEಕ -ಾ�ಂ7. }ೖ�ಾEಕ -ಾ�ಂ7ಯ�� >ೕವರ Pಾ2ಮಯ� ಬಹಳ ಮುಖ�iಾದವರು. 

>ೕವರ Pಾ2ಮಯ�ನವರು ತಮH ವಚನದ�� Jೕhದ 0ಾತು ಬEೕ 0ಾTಾಗ> ಬಸiಾ,ಗಳ -ಾಲದ�� ವ�ವKಾರಕೂo ಇh�ತು. ಆದುದEಂದMೕ ಈ 

-ಾಲದ�� ಬಹುಸಂ��ಯ ವಚನuಾ7!ಯರು -ಾಣುTಾD�. ಅವ�ಂದ� Aೕh4ಯ 0ಾರಮH, ಆಯGNo ಲಕoಮH, <ೕ`ಾಂaI, ಗಂuಾಂaI, ಮು-ಾDಯಕo 

ಮುಂTಾದವರು. ವಚನuಾ7!ಯರM�ಲ� ಅಕo ಮKಾ>ೕ( ಮುಖ�iಾದವಳು ಅಕo ಮKಾ>ೕ( ಬEೕ ವಚನಗಳನು' 0ಾತ� ಬ�ಯ> “?ೕuಾಂಗ 7�(�” 

ಎಂಬ 7�ಪ, ರೂಪದ ಪದಕೃ7ಯನು' ಬ�,PಾG%. ಅಕo ಮKಾ>ೕ(ಯ ಬದುಕು (ಲXಣiಾದದುG. ಆದGEಂದMೕ ಅವಳ ರಚ� ತುಮುಲಗhಂದ ಕೂbತುD. 

ಮದು} ಎಂಬ &ಾ0ಾBಕ ವ�ವ�ಯನು' �ಕoE2 ಅ`ೌNಕiಾದ @ನ'ಮ��-ಾಜು!ನ >ೕವರನು' ಪ7Yಾ; ಒdgIೂಂಡು ತನ' ಅಂತರಂಗದ ಅಳಲುಗh4, 

Tಾಕ`ಾಟಗh4, ಆ�ಗh4, ತನ' }ೕದ�ಗh4 ವಚನ ರೂಪದ�� ಅ9ವ�NDಯನು' Iೂx_PಾG%. ಉhPಾವ ವಚನ-ಾರರಲೂ� -ಾಣದ Wಾವ;ೕTಾತHಕ ಗುಣ 

Kಾಗೂ -ಾಂTಾ ಸಂ$ತ ಅಕoನ ವಚನಗಳ��>.  

12�ೕ ಶತ0ಾನದ�� ಅಕo ಮKಾ>ೕ( Kಾಗು ಮ7Dತರ ವಚನuಾ7!ಯರನು' aಟ_� ಕನ'ಡದ�� ಕೃ7ರಚ� 0ಾbದ <ದಶ!ನಗಳು >ೂ�ಯುವ�ದು  

೧೮�ೕ ಶತ0ಾನದ��Oೕ. ಆ;ನ -ಾಲದM�ೕ ಸ0ಾಜದ ವ�ವ�ಯ (ರುದ{ ದ< ಎತುDವ�ದು ಸುಲಭದ 0ಾ|ೕನಲ�? ಆ ಮKಾ� Iಲಸವನು' ತನ' 

~ೖಯ!,ಂದ &ಾ�2 ತನ' ಮನ2�ನ Wಾವ�ಯನು' ವ�ಕD ಪbಸುವ�ದರ�� ಜಯwೕM ಆದವಳು ಅಕo ಮKಾ>ೕ(. 6ಕo>ೕವ�ಾಯನ ಅರಮ�ಯ 
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ಪEಸರದ�� Jೂನ'ಮH, ಶೃಂuಾರಮH, @ಲುiಾಂ"ಯ�ಂಬ ಕ(ಯ7�ಯರು ಇದGರು. ಇವರ�� Jೂನ'ಮHನ -ಾವ� ಶND ಬಹಳ 7ೕವ�iಾ; 

-ಾಣುವಂತದುG Jೂನ'ಮHಳ ಪ�ಣ! Jಸರು “ಸಂ6ಯ Jೂನ'ಮH”. 

ಸಂ6 ಎಂದ� “6ೕಲ” ಎಂದಥ! Jೂನ'ಮH ಅರಮ�ಯ�� ಎM ಅbI 6ೕಲ $bದು  �ಾಜ �ಾnಯರ ಸ<'�ಯ�� Iಲಸ 0ಾbIೂಂbದGಳು. ಅರಮ�ಯ 

ಉhಗದ J�ಾkದ ಇವಳು, 2ಂuಾ�ಾಯEಂದ iಾ�ಸಂಗ ಪmದು ಈIಯು ಕೃ7 ರ62ದಳು. ಆ ಕೃ7Oೕ “ಹ, ಬ>ಯ ಧಮ!” ಇದು ಪ7ವ�|ಯರ 

ಧಮ!ವನು' ಅವರ ಕತ!ವ�ವನು' 7hಸುತD>. ಇ>ೂಂದು “ಗೃ$n ಧಮ!ದ Iೖdb” ಆ;>. ಕನ'ಡದ Jಣುk ಮಕoh4 7hಯುವ Kಾ4 &ಾಂಗತ�ದ�� ಈ 

<ೕ7 -ಾವ� ರಚ�4ೂಂb>.  

“Uಣkಲ�} ನಮH�'`ಾ� ಪmದ Tಾ�  

Uಣkಲ�}ೕ ನಮH�'`ಾ� U��ದವಳು  

Uಣುk UQkಂ>ೕI aೕಳುಗ%ವರು 

ಕಣುk -ಾಣದ uಾ(ಲರು” 

ಇದರ ಅಥ! ಇ^_ೕ ನpHಲ�ರನು' ಹmದವಳು Jಣkಲ�}, -ಾ8ಾbದವಳು Jಣkಲ�}, $ೕ;ರುiಾಗ Jಣkನು' ಏತI <ಕೃಷ_�ಾ; -ಾಣುTಾD�ೂ ಕಣುk 

-ಾಣದ ಈ ಮೂಖ!ರು. iಾ�! ಎಂಥಹ &ಾಲುಗಳು ಈ 0ಾ7ನ ಮೂಲಕ Jೂನ'ಮH ಗಂಡಸರನು' ಸEYಾ;Oೕ ತ�ಾ�4 |4ದುIೂಂbPಾG%. 

Jೂನ'ಮHನ ಅನಂತರ ಸು0ಾರು ಹತುD ಜನ ಕನ'ಡದ�� ಕೃ7 ರಚ� 0ಾbದ ಮ$%ಯEPಾG�. ಅದರ�� Jಳವನ ಕ�_ ;EಯಮH 

ಗಮ+ಾಹ!iಾದವರು. ಇವ�ಲ�ರೂ }ೖಷkವ ಭND ಪಂಥIo �ೕEದ ಕ(ಯ7�ಯರು. Jಳವನ ಕ�_ ;EಯಮHನ (�ಾರದ�� ಅ�ೕಕ ದಂತ ಕ�ಗಳು 

ಪ�ಚ�ತiಾ;> ರಂಗ+ಾಥನ ಭIDYಾದ ಈI @ಂದ�Kಾಸನ ಕ�, 2ೕTಾ ಕ`ಾ�ಣ, ಉದGಲಕನ ಕ�ಯ Kಾಡು ಬ�,PಾG�. ಇದರ Sೂ|4 ಬ�ಹH IೂರವಂB 

ಎಂಬುದು ಅವಳ ಕೃ7Yಾ;ರಬಹು>ಂದು ಅದರ ಅಂNತ,ಂದMೕ ಊ$ಸ`ಾ;> ;EಯಮHಳ ಅ�ೕಕ Kಾಡುಗಳ�� ಅನುWಾ(ಕ ಮ�ೂೕಧಮ! ವನು' 

�ೂೕbದ� ಅವಳು ಬಹು >ೂಡ� &ಾಧಕyಾ;ದG%ಂದು ನಮ4 ಅ<ಸುತD>. ಇನು' Jೂಸಗನ'ಡ &ಾ$ತ�Io -ಾ�ಟ_ರಂತೂ ಬಹಳಷು_ ಮ$%ಯರು ತಮH 

Bೕವನದ ಅನುಭವಗಳನು' ತಮH iಾಕ�ದ��Oೕ, ತಮH �ೖ�ಯ��Oೕ Jೕh ತಮH &ಾನವನು' ಮತDಷು_ ಭದ�ಪb2IೂಂbPಾG�.  

Jೂಸಗನ'ಡ &ಾ$ತ�ದ�� ನಂಜನಗೂಡು 7ರುಮ`ಾಂಬ ಒಂದು (wಷ_iಾದ Jಸರು. “\ಾಲ (ಧ}”ಯರು ಕnkೕEನ�� Iೖ |ೂ%ಯುವಂ7ದG ಅಂ,ನ 

ಸ0ಾಜದ�� ಸ3ತಃ ಪ�ಸDಕಗಳನು' ಬ�ದು ಪ�ಕx2 ಇ7Kಾಸ p�ದ �ೕರ ಮ$%. ಇವರ Sೂ|4 ಆ�. ಕ`ಾ�ಣಮHನವರು Jnkನ \ಾhನ ಕಷ_-ನಷ_, 

\ಾಲ (ಧ}ಯರ ಪEತ�ಕD, $ೕನ ಬದುNನ ದುರಂತ 6ತ�ವನು' ಯ�ಾವTಾD; $b,x_PಾG�. 2]ೕಯರ �ೂೕಷQಯ ಬ45 ಅವE;ರುವ &ಾ0ಾBಕ 

ಒತDಡದ ಬ45 ಅವರ 0ಾನ2ಕ 27ಯ ಬ45 ಯಶ23Yಾ; ಬ�ದು, ಪ�2,{ಯನು' Jೂಂ,ದವ�ೕ 7�}ೕnಯವರು. ಇವರ ಪ�2ದ{ -ಾದಂಬEಗ%ಂದ� 

ಶರಪಂಜರ, ದೂರದ"ಟ_, "Noನಕಣುk, ಅಪಸ3ರ, ಮು6�ದ \ಾ;ಲು, "hlAೕಡ ಮುಂTಾದವ�. 

ಇವರ ನಂತರ ಇನೂ' ಅ�ೕಕ ಮ$yಾ MೕಖNಯರು ಬಹಳಷು_ ಕೃ7ಯನು' ರ62PಾG�. ಅವ�ಂದ�, ಅನುಪ0ಾ <ರಂಜನರವರ “Iೂಳ@ IೂಂU Pಾ<ಗಳು”, 

ಎಂ.I. ಇಂ,�ಾ ಅವರ “4S�ಪ�S”, (ೕ�ಾ �ಾಂ|ೕಶ3ರರ “ಗಂಡಸರು”, ;ೕTಾ +ಾಗಭೂಷ� ಅವರ “ಹ20ಾಂಸದ ಹದುGಗಳು”, &ಾ�ಾ ಅಬೂಬಕ� ಅವರ 

“ವಜ�ಗಳು” ಇ(^_ೕ ಅಲ�> ಇನೂ' ಅ�ೕಕ ಕೃ7ಗಳು. ಸ0ಾಜದ�� ಕಂಡು ಬರು7Dರುವ ಅ+ಾ�ಾರವನು' ಅ0ಾಯಕ Jnkನ pೕM ಪ�ರುಷ ಪ��ಾನ 

ಸ0ಾಜ |�ಮ�ಯ�� ನmಸು7Dರುವ Pೌಜ!ನ�|, ದ\ಾ[hIಯನು' Yಾವ�>ೕ ಮು`ಾBಲ�> ಬಯ�4%,PಾG�. Yಾವ�>ೕ 9ೕ7�ಲ�> 

ಪ�7ಭx2PಾG�. ಬರಹದ�� ವ�ಂಗ�ವ� Iೂಂಚ ಪ�ಖರiಾ;ದುG ಪE�ಾಮ-ಾEYಾ; ಮೂbಬಂ,>. 

70ರ ನಂತರ ಎರಡು ದಶಕಗಳ�� MೕಖNಯರ &ಾ$ತ� ಸgಷ_iಾ;, ಉPಾರiಾ,, 2]ೕiಾದ,ಂದ ಮುಂದIo &ಾಗುವಂ7>. 2]ೕ &ಾ3ತಂತ�-ಾo; 0ಾಡುವ 

Jೂೕ�ಾಟ ನಮH ಚE|� Kಾಗೂ ಸ0ಾಜ ರಚ�ಯ�� ಇ} ಎಂಬ 7hವ�, ಈ ಬರಹಗh4 "ೕ�ಯ>ೕ ಆYಾಮ <ೕbತು �ಂuಾPಾEತ ಅಸ0ಾನ|ಯನು' 

&ಾ�ಾ ಅಬೂಬಕo�, (ೕ�ಾ Aದ`ಾದವರ ಕೃ7ಗಳು ಸgಷ_iಾ;, ಸೂX

H

iಾ; ಗುರು7ಸುತD> w�ೕಮ7 �ೕ`ಾವ7ಯವರ -ಾವ� ಸಂಕಲನದ Nೕಲಗುರ!ಂ 

&ಾಲುಗಳು ಇಂ7}. 

“Jಣುk ಅಂದ� ಕಟು_<x_ನ 

��ೕC+ಾಗ ��� 0ಾbದ 
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�ಾ�ಾ�ೂೕ �ಾ�	 

ಗಂ�ಾಾ� ಎಲ�ದೂ�  

�ೖ��� ಪ�ದ �ೕಲಗುರ�ಂ” 

ಇದರ ಅಥ�  ೕ!" : #	$!ದ% &ಾ�ಾ'ಕ ಕಟು*+ಟು*ಗಳು ಗಂ-!ರಲ� ಎಂದು ಪ.ರುಷ ಸ�ಾಜ2� ಸ3ಾಲನು5 ಕ6ಯ8� 9ಾ�ಾ%:, ಒಂದು ಅಥ�ದ<� 

ಅ=ಾ>ಯ 9ಾಗೂ ಪ?�ಾತವನು5 ಇ<� ಕಟು3ಾ! ವ>ಂಗ>3ಾ! ಪ�8ಭCDಾ%E. 

ಕನ5ಡದ �ೕಖ�ಯರ<� ಅHೕಕರು 6ಮJ� ಎಂಬ ಪ�Lಾರವನು5 ಗಂMೕರ3ಾ! ಪNಗ	D, ಆ Pೕತ�ದ<�ಯೂ ಕೃR ನ�ಸು8Sಾ%:. T- �ೕಖನಗಳ<�, 

�ಾ�Uೕ!ಕ 6ಮJ� �ೕಖನದ<�, ಸಂJೂೕಧ=ಾ ಪ�ಬಂಧದ<� ತಮW ಸೃಜನX ಮತುS ಬಹುಶ�ಮXಯನು5 ವ>ಕSಪ-Dಾ%:. ಇನು5 2ಲವ. �ೕಖ�ಯರು 

6ಮJ�ಯ<� ತಮW &ಾ[ನವನು5 +\�D2ೂಳು]8Sಾ%:. ಮ ^ಾ &ಾ ತ>ದ<� _.ಎ`.-. �ಾಕ*:ೕa ಪ�ದವರೂ ಇಾ%:. ಸಂJೂೕಧ=ಾ 

ಪ�ಬಂಧದ<� ಸಂJೂೕಧH ನ�D bEದವNಾ%:. ಅವರ<� ಪ�ಮುಖcಾದವರು �ಾ|| 6ೕdಾ eಾಂXೕಶfರ, �ಾ|| 6ಜಯ, �ಾ|| ಸು\ತ�gಾh, �ಾ|| 

ಶಕುಂತiಾ ದರು!, �ಾ|| 6ಜjಾದbk. ಈ mದ�ೕ #ೕnದ �ೕಖ�ಯರ Lಾವ>ಗಳನು5 Hೂೕ-ಾಗ ಭ6ಷ> ಆeಾಾಯಕ ಎ+ಸುತS". Hೕ\ಚಂದ�, 

pೖ"ೕ  ಇ�ಾ>q �ೕಖ�ಯರ ಕrಗಳು, Lಾವ>ಗಳು ಪ�ಬುದsXಯನು5 ಮ:ಸುತS". ಆದ: LಾದಂಬNಯ<� �ಾತ� 6ಮಶ�ಕರು ಆ:ೂೕ_ಸುವ ಆ ಹEೕ 

"ೂೕಷಗಳು ಇನೂ5 ಉnದು2ೂಂಡು ಬಂqp. 

Conclusion

ConclusionConclusion

Conclusion 
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#ೂಸ ಮ ^ಾ �ೕಖ�ಯರು ಅHೕಕರು #ಚುu ಮುಕS ಮನD�ನವರು 9ಾಗೂ ಸಂpೕದ=ಾvೕಲರು ಆ!ಾ%:. �ೕಖ�ಯರು �ಾ��ಾ	ಕ3ಾ! ಮನಸು� 

�ಾ-ದ: ಮುಂqನ qನಗಳ<� ಮ ^ಾ &ಾ ತ>ದ ಬwx jಾ:ೂಬkರೂ bರಳು XೂೕND �ಾತ=ಾಡುವ ಸಂದಭ�pೕ ಬರುವ.qಲ�.  ೕw bEದು ಬಂದ 

Dyೕ ಸ�ಾಜದ<� ತಮW"ೕ ಆದ ಅDSತfವನು5 ತಮW ಬರವ	wಯ ಮೂಲಕ ಮ Eಯರು ಕಂಡು2ೂಂ-ಾ%:  ೕ!ದ%ರೂ, &ಾ�ಾ'ಕ3ಾ! 9ಾಗೂ 

cಾಜ�ೕಯ3ಾ! ಮ Eಯರು ಅz*ೕನೂ ತೃ_Sಕರ &ಾ[ನ�ಾನ 9ಾಗೂ ಅವLಾಶಗಳನು5 ಪ�qಲ� ಎಂ"ೕ #ೕಳಬಹುದು. ಇದ2� +ದಶ�ನ ಪ{ವ�ಕ3ಾ! 

=ಾವ. ಬಹುqನಗnಂದಲೂ cಾಜ�ೕಯವಲಯದ<� ಚ|�ತ3ಾಗು8Sರುವ, ಆದ: ಇಂqಗೂ jಾವ."ೕ +ಣ�ಯವನು5 2ೖwೂಳ]ಲು &ಾಧ>3ಾ!ಲ�ದ 

ಮ EಯNw Jೕಕಡ ೩೩ರಷು* \ೕಸiಾ8ಯ 6ಷಯವನು5 ಗಮ+ಸಬಹುದು. ಅಂq+ಂದ ಇಂqನವ:w ಮ ^ಾ &ಾ ತ> &ಾ�Dದ ಪ�ಗ8ಯನು5 ಕುNತು 

#ೕಳುವ.ಾದ: �ೕಖ�ಯರು &ಾಕಷು* bEqಾ%:. 
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