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12 ಜನವ$␣
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&'(␣) ಊಟ ಆದ .␣ೕ0␣ ತ2␣3 4␣ೂ6␣ಯಲು ಆಲಸ;<'=␣ತು.

ಉಪಯುಕ1 ಸ"ಯಂಸೂಚ.␣ ಮತು1 ಸ"ಯಂಶುಚನ

ಸೂಚ7$

ಪದOP,␣ Q$R␣S␣ ಇತರ ಪ5␣Q$U␣ೂೕV$ಯಗಳu

ಸತ;ಗಳu

J'<'ಗ L'ನು ತ2␣3 4␣ೂ6␣ಯಲು ಆಲಸ; M'ಡುN␣?␣ೂೕ ಆಗ

2018

ಎಲP Q'4␣)ಗಳನುS ನಂತರ 4␣ೂ6␣ಯಲು T␣ಚುV ಸಮಯ ತಗಲುವ
ಮ?␣ಯವರು

೧೫ C␣D␣ಷ

ಆಲಸ;,
ಮುಂದೂಡುH␣I␣

ಬX␣Y ನನX␣ ಅ$␣<'ಗುವuದು ಮತು\ L'ನು ಕೂಡ0␣ೕ Q'4␣)ಗಳನುS
4␣ೂ6␣ಯುN␣ನು.
ಅ೧ ಪದ_(␣
`␣ೂೕಗ; ಕೃ(␣ - ಊಟ ಆದ ತbಣ Q'4␣)ಗಳನುS 4␣ೂ6␣ಯುವuದು

12 ಜನವ$␣

L'ನು d␣ಳX␣Y d␣ೕಗ ಏಳd␣ೕಕು ಎಂದು ಅf'gh ಇj␣3k␣l.

2018

ಆದm␣ ಅದನುS ಸೂSn M'o␣ ಮಲp␣k␣. ಇದ$␣ಂq'p␣ ಇವತು\
ಕr␣ೕ$␣X␣ T␣ೂೕಗಲು ತಡ<'=␣ತು.

d␣ಳX␣Y ಅf'gh I␣ೕv␣w␣ದ ತbಣ L'ನು ಈಗ0␣ೕ ಎದುl
ಆಲಸ;,
√

೩೦ C␣D␣ಷ

ಸಮಯQ'ಲ?␣ಯ
ಅu'ವ

ಕುv␣ತುI␣ೂಳyd␣ೕಕು ಇಲPz␣ದlm␣ ಮುಂz␣ನ I␣ಲಸಗv␣X␣
ತಡ<'ಗುವuದು ಎಂದು ನನX␣ ಅ$␣<'ಗುವuದು ಮತು\ L'ನು
ಅf'gh ಆದ ತbಣ ಎದುl ಕುv␣ತುI␣ೂಳuyN␣ನು.
ಅ೧ ಪದ_(␣
`␣ೂೕಗ; ಕೃ(␣ - ಎದುl ಮುಖ 4␣ೂ6␣ಯುವuದು

12 ಜನವ$␣

<'ಹನವನುS ಓo␣ಸು<'ಗ ಇ?␣ೂSಂದು <'ಹನ ನನX␣ ಅಡ•

<'ಹನ ಓo␣ಸು<'ಗ ಇ?␣ೂSಂದು <'ಹನ ನನX␣ ಅಡ• ಬಂq'ಗ

2018

ಬಂq'ಗ ನನX␣ I␣ೂೕಪ ಬಂತು

ನನX␣ I␣ೂೕಪ ಬರುವuk␣ೂೕ, ಆಗ ನನX␣ 'ಇ?␣ೂSಬ€ರ ಸ•u'ವವನುS
√

೫ C␣D␣ಷ

w␣ಡುಕುತನ /
ಮುಂX␣ೂೕಪ

ನC␣Sಂದ ಬದf'=␣ಸಲು ‚'ಧ;H␣ಲP' ಎಂಬುವuದರ
ಅ$␣<'ಗುವuದು ಮತು\ L'ನು L'ಮಜಪ M'ಡು„'\
…'ಗರೂಕ4␣=␣ಂದ <'ಹನವನುS ಚf'=␣ಸುN␣ನು.
ಅ೨ ಪದ_(␣
`␣ೂೕಗ; ಕೃ(␣ - <'ಹನ …'ಗರೂಕ4␣=␣ಂದ ಚf'=␣ಸುವuದು

13 ಜನವ$␣

M'‡.ನˆ␣P ಸುಂದರ ಯುವ(␣`␣ೂಬ€ಳನುS ?␣ೂೕo␣ ನನX␣

M'‡.ನˆ␣P ಸುಂದರ ಯುವ(␣ಯನುS ?␣ೂೕo␣ ನನX␣ ಅವಳತ\

2018

ಅವಳತ\ ಆಕಷh‰␣ ಅC␣w␣q'ಗ, ನನX␣

ಆಕಷh‰␣ ಅC␣w␣q'ಗ, ಇಂತಹ H␣Š'ರಗv␣ಂದ ನನX␣ Q'ಪವu

ಮದುN␣J'p␣ರುವuದ$␣ಂದ ಈ H␣Š'ರಗಳu ತಪu‹ ಎಂದು
ಅ$␣<'ದರೂ ನನX␣ ಆ H␣Š'ರಗಳನುS ಮನw␣ŒC␣ಂದ
T␣ೂರ4␣X␣ಯಲು ಆಗˆ␣ಲP.

ತಗುˆ␣ L'ನು k␣ೕವ$␣ಂದ ದೂರ<'ಗು4␣\ೕ?␣ ಎಂಬುವuದರ ಅ$␣ವu
√

H␣ಷJ'ಸŽ␣,\

ಆ•'X␣Y

ಅ?␣ೖ(␣ಕ4␣

ನನ•'p␣, L'ನು ಆ ಕೂಡ0␣ೕ L'ಮಜಪವನುS M'ಡಲು
Q')ರಂ•␣ಸುN␣ನು
ಅ೨ ಪದ_(␣
`␣ೂೕಗ; ಕೃ(␣ - ಮನw␣Œನˆ␣P ಬರುವ ಅ?␣ೖ(␣ಕ H␣Š'ರಗಳ ಬX␣Y
ಅ$␣ವu ಮೂo␣ಸಲು ‘␣ವuj␣I␣ೂಳuyವuದು.
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ಸೂಚ7$

ಪದOP,␣ Q$R␣S␣ ಇತರ ಪ5␣Q$U␣ೂೕV$ಯಗಳu

ಸತ;ಗಳu

13 ಜನವ$␣

ಮುಂz␣ನ <'ರ ನಮ’ Q')“␣”3␣ ವರz␣ಯನುS Q')•';ಪಕರ

ನನS ಸಹQ'—␣ಗಳu ನನX␣ Q')“␣”3␣ ವರz␣ಯನುS

2018

ಮತು\ ಎಲP H␣q';–␣hಗಳ ಮುಂk␣ L'?␣ೂಬ€?␣ೕ

ಪ)ಸು\ತಪo␣ಸುವ ಬX␣Y T␣ೕಳu(␣\q'lm␣. L'ನು ž'ಂತ<'p␣ ಅದನುS

ಪ)ಸು\ತಪo␣ಸd␣ೕಕು ಎಂದು ನನS ಸಹQ'—␣ಗಳu ನನX␣

I␣ೕv␣ ನನS .␣ೕ0␣ H␣ž'•ಸ ಇj␣3ರುವ ಬX␣Y ಅವ$␣X␣ ಧನ;<'ದ

T␣ೕv␣q'ಗ ನನX␣ T␣ದ$␣I␣J'p␣ ಒತ\ಡ<'=␣ತು. ನC␣Sಂದ

T␣ೕಳu(␣\k␣lೕ?␣. L'C␣ೕಗ ವರz␣ಯನುS ತJ'$␣ಸು(␣\k␣ೕ?␣.

ಆಗುವuz␣ಲ,P L'ನು H␣ಷಯವನುS ಮm␣ಯು4␣\ೕ?␣,

ವರz␣ಯನುS ಪ)ಸು\ತಪo␣ಸುವ z␣ನ L'ನು ಬm␣ದ j␣ಪ‹Ÿ␣ಗಳನುS

J'ವuq'ದm␣ೂಂದು ಪ)™␣SX␣ ಸ$␣J'ದ ಉತ\ರ C␣ೕಡಲು

ಮ4␣ೂ\.␣’ ž'ಂತ<'p␣ ಓದು(␣\k␣lೕ?␣. L'ನು ಸu'ಗೃಹವನುS

ನC␣Sಂದ ಆಗz␣ದlm␣ ನ.␣’ಲರ ಅಂಕಗಳu ಕo␣.␣J'ಗುತ\k␣

ಪ)N␣ೕ ␣ಸು(␣\k␣lೕ?␣. ನನS ಸಹQ'—␣ಗಳu ನನSನುS

ಎಂಬ ನ›'&'ತ’ಕ H␣Š'ರಗv␣ಂದ ನನS ಮನಸುŒ
ಅw␣œರ<'=␣ತು.

√

ಒಂದು <'ರ

ಭಯ, Ž␣ೕಳ$␣.␣

ಹುರುದುಂ¡␣ಸು(␣\q'lm.␣ L'ನು ಆತ’H␣ž'•ಸz␣ಂದ ವರz␣ಯನುS
ಪ)ಸು\ತಪo␣ಸು(␣\k␣lೕ?␣. Q')•';ಪಕರು I␣ೕv␣ದ ಪ)™␣Sಗv␣X␣
ž'ಂತ<'p␣ ಸಮಪhಕ ಉತ\ರಗಳನುS C␣ೕಡು(␣\k␣lೕ?␣. ಎಲP$␣ಗೂ
ವರz␣ ಇಷ3<'p␣k␣. ವರz␣ಯನುS ಪ)ಸು\ತಪo␣ಸುವ
ಪ)(␣`␣ೂಂದು T␣“␣¢ಯˆ␣P ನನX␣ ಸ£'ಯ M'o␣ದI␣¤ L'ನು
k␣ೕವ$␣X␣ ಕೃತ¥4␣ಯನುS ವ;ಕ\ಪo␣ಸು(␣\k␣lೕ?␣.
ಅ೩ ಪದ_(␣
`␣ೂೕಗ; ಕೃ(␣ - ವರz␣ಯನುS ಪ)ಸು\ತಪo␣ಸಲು `␣ೂೕಜ?␣ಯನುS
C␣ರೂ¦␣ಸುವuದು

14 ಜನವ$␣

ನನS T␣ೂಸ ಸT␣ೂೕk␣ೂ;ೕp␣ ರ.␣ೕಶನು L'ನು T␣ೕv␣ದಂ4␣

2018

›'ಯh M'ಡk␣ೕ ಇq'lಗ ನನX␣ I␣ೂೕಪ ಬಂದು L'ನು ಅವನ

L'ನು T␣ೕv␣ದಂ4␣ ರ.␣ೕಶನು ›'ಯh M'ಡk␣ೕ ಇq'lಗ ನನX␣
'ಅವC␣ನೂS T␣ೂಸಬ, £'•'p␣ ಇನೂS ಕˆ␣ಯು(␣\q'l?'␣
ನನX␣ X␣ೂ(␣\k␣

.␣ೕ0␣ m␣ೕ•'o␣k␣.
√

೫ C␣D␣ಷ

(ಅಹಂ), ಅ¨␣ೕ©␣,
I␣ೂೕಪ

ಎಂಬುವuದರ ಅ$␣<'p␣ L'ನು ಅವ?␣ೂಂz␣X␣ „'6␣’=␣ಂದ
ವ(␣hಸುN␣ನು.
ಬ೧ ಪದ_(␣
`␣ೂೕಗ; ಕೃ(␣ - ಸT␣ೂೕk␣ೂ;ೕp␣ಯನುS ಅವನ I␣ಲಸದˆ␣P ಸ£'ಯ
M'ಡುವuದು
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ತುಂª' ಸಲ T␣ೕv␣ ಕೂಡ ತಮ’ ಪ)z␣ೕಪ ಅವನ d␣ೖ” X␣ &'(␣)

ತುಂª' ಸಲ T␣ೕv␣ ಕೂಡ ಪ)z␣ೕಪನು ಅವನ d␣ೖ” X␣ ¡␣ೕಗ

2018

¡␣ೕಗ £'ಕk␣ ಇj␣3ದನುS ?␣ೂೕo␣ ನನX␣ I␣ೂೕಪ ಬಂತು. ಇವತು\

£'ಕk␣ ಇq'lಗ, L'ನು ž'ಂತ<'p␣ ಅವC␣X␣ d␣ೖ” X␣ ¡␣ೕ«

ಕೂಡ ಅವನು £'X␣ ¡␣ೕಗ £'ಕk␣ ಇj␣3ದ,l ಮ4␣\ L'?␣ೕ T␣ೂೕp␣

£'ಕಲು T␣ೕಳuN␣ನು / ತುಂª' ಸಲ T␣ೕv␣ ಕೂಡ ಪ)z␣ೕಪನು

¡␣ೕಗ £'Ž␣ ಬಂk␣. ಅವC␣X␣ ಇನುS T␣ೕX␣ T␣ೕಳd␣ೕಕು ಎಂದು
X␣ೂ„'\ಗk␣ ನನX␣ w␣ಟು3 ಬಂತು.

ಅವನ d␣ೖ” X␣ ¡␣ೕಗ £'ಕk␣ ಇq'lಗ, L'ನು ž'ಂತ<'p␣ದುl
√

ಆ•'X␣Y

w␣ಡುಕುತನ, ಆತಂಕ

d␣ೖ” ನ ¡␣ೕಗದ I␣ೖಯನುS ನನS ಬv␣ I␣ಲವu z␣ನಗಳವm␣X␣

ಪಡುವuದು

ಇಟು3I␣ೂಳuyN␣ನು, ಅದ$␣ಂದ d␣ೖ” X␣ ¡␣ೕಗ £'ಕುವ ಬX␣Y
ಅವC␣X␣ •'ಂ•␣ೕಯh ಬರುವuದು.
ಬ೧ ಪದ_(␣
`␣ೂೕಗ; ಕೃ(␣ - k␣ೕವ$␣X␣ Q')ಥh?␣ M'o␣ ž'ಂತ<'p␣ ಅವC␣X␣
ಅ$␣ವu M'o␣I␣ೂಡುವuದು.

14 ಜನವ$␣

ಒ.␣’ ಅ4␣\ಯವರು L'ನು ತJ'$␣w␣ದ ಅಡುX␣ಯನುS ಎಲPರ

ಅ4␣\ಯವರು L'ನು ತJ'$␣w␣ದ ಅಡುX␣ಯನುS ಎಲPರ ಮುಂk␣

2018

ಮುಂk␣ j␣ೕŽ␣w␣ದ ಪ)ಸಂಗವu ?␣ನQ'p␣ ನನX␣

j␣ೕŽ␣w␣ದ ಪ)ಸಂಗವu ?␣ನQ'q'ಗ ಇದರ ಬX␣Y k␣•ೕಷ

?␣ೂೕವuಂ-'=␣ತು. ಅವರು J'<'ಗಲೂ d␣ೕm␣ಯವರ

ಇಟು3I␣ೂಳuyವuದ$␣ಂದ ನನS ಸ›'&'ತ’ಕ4␣ ಧI␣¤ಯುಂ-'p␣ ನನS

ಮುಂk␣ ನನSನುS ®␣ೕಗ6␣ಯು„'\m␣ ಎಂಬ H␣Š'ರ ಬಂತು.
√

k␣•ೕಷ, ಅ¨␣ೕ©␣,

I␣ಲವu

ಭೂತ›'ಲದ H␣Š'ರ

(␣ಂಗಳu

M'ಡುವuದು

›'ಯhbಮ4␣ ಕo␣.␣J'ಗುತ\k␣ ಎಂಬುವuದು ನನS ಅ$␣H␣X␣
ಬರುವuದು ಮತು\ L'ನು ಕೂಡ0␣ೕ L'ಮಸ’ರ‰␣ಯನುS M'ಡಲು
ಪ)ಯ(␣SಸುN␣ನು.
ಬ೨ ಪದ_(␣
`␣ೂೕಗ; ಕೃ(␣ - N␣ೖಖ$␣ಯˆ␣P (ದೂಡ ಸ•ರದˆ␣)P L'ಮಸ’ರ‰␣
M'ಡುವuದ$␣ಂದ ಈ ಮರುಕv␣ಸುವ H␣Š'ರಗಳನುS ಕo␣.␣
M'ಡಬಹುದು.

14 ಜನವ$␣

L'ನು ನನS ದುಡ•ನುS ¯␣ೕರು M'ರುಕ2␣3ಯˆ␣P ಹೂo␣k,␣l ಅದು

2018

ಕುw␣q'ಗ ನನS ಬಂಡ<'ಳದ T␣‘␣Vನ .␣ೂತ\ ಕ6␣ದು
T␣ೂೕ=␣ತು. ಅq'ದ ನಂತರ ಆ•'X␣Y ನನX␣ 'L'ನು ®␣ೕX␣ೕI␣
M'o␣k'␣ ಎಂದು ನನS?␣Sೕ ದೂರು4␣\ೕ?␣; ನ?␣ೂSಂz␣X␣ ®␣ೕX␣

J'<'ಗ ನನX␣ ¯␣ೕರು M'ರುಕ2␣3 ಕುw␣ತದ ?␣ನQ'ಗುವuk␣ೂೕ
ಆಗ L'ನು ‚'ಧ;<'ದಷು3 ಮುಂ…'ಗ)4␣ಯನುS ವ®␣w␣k␣lೕ?␣
√

<'ರಗಟ30␣

ಏ›'=␣ತು? ಎಂಬ H␣Š'ರz␣ಂದ °␣ನS4␣ ಬರುತ\k␣.

‘␣ಂ4␣ M'ಡುವuದು,
ಭಯ

ಮತು\ ಇನSಷು3 ಜನರು ಇk␣ೕ w␣œ(␣ಯˆ␣Pq'lm␣ ಎಂಬುವuದರ
ಅ$␣<'ಗುವuದು ಮತು\ L'ನು Q')ಥh?␣ M'o␣ M'ಡು(␣\ರುವ
I␣ಲಸದˆ␣P ಗಮನ C␣ೕಡುN␣ನು.
ಬ೨ ಪದ_(␣
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ಪ;ಗP␣

ಸ"#$ವ%␣ೂೕಷಗಳu
‘␣ಂ4␣ M'ಡುವuದು

ಪ±ವhಗ)ಹ ¦␣ೕo␣ತ

ಇತರರನುS j␣ೕŽ␣ಸುವuದು

ಮತŒರN␣C␣ಸುವuದು

ಉದ_ಟತನ

ಮನw␣Œನ H␣ಷಯಗಳನುS
ಮನw␣Œನˆ␣P`␣ೕ ಇಟು3I␣ೂಳuyವuದು

w␣ಟು3, I␣ೂೕಪ ಬರುವuದು

ಹಠM'$␣ತನ

³␣ೕಡುಬುz␣_

‚'•ಥh

ಮm␣ಗುv␣ತನ

Ž␣ೕಳ$␣.␣

ಗo␣¡␣o␣

ಮ?␣ೂೕ&'ಜ;ದˆ␣P H␣ಹ$␣ಸುವuದು /
ರD␣ಸುವuದು

ಮುಂದೂಡುH␣I␣

ಗವh, ³␣ೂಕು¤

ಅ ␣ಸು\

ಇತರರನುS Ž␣ೕ´'p␣ ›'ಣುವuದು

C␣&'ž'<'z␣

Sanatan.org/kannada
1

ಸ"#$ವ%␣ೂೕಷ ಮತು1 ಅಹಂ *␣ಮೂ,ಲ.␣ ತ0␣1ಯನುY Z␣ೕR␣ ತುಂ[␣ಸುವuದು ?

6␣7$ಂಕ

z␣L'ಂಕ ಬm␣ದು ಆ z␣ನ ಘj␣w␣ದ ಎಲP ತಪu‹ಗಳನುS ತ¶␣\ಯˆ␣P ಬm␣ಯd␣ೕಕು.

ಪ;ಸಂಗ / ತಪu>ಗಳu

z␣ನH␣o␣ೕ ನಮ’ ಮನw␣Œನˆ␣P ಬಂದ ಅ`␣ೂೕಗ; H␣Š'ರ, ಅ`␣ೂೕಗ; u'ವ?␣, £'X␣`␣ೕ ನD␣’ಂq'ದ ಅ`␣ೂೕಗ; ಕೃ(␣ ಮತು\ ವ;ಕ\<'ದ ಅಥ<' ಮನw␣Œನˆ␣P
ಮೂo␣ದ ಅ`␣ೂೕಗ; ಪ)(␣Ž␣)`␣ ಮತು\ ಅವuಗಳ ®␣ಂz␣ನ ಮೂಲ H␣Š'ರಪ)Ž␣)`␣, £'X␣`␣ೕ ಅದ$␣ಂq'ದ ಪ$␣·'ಮ ಇವuಗಳನುS ಬm␣z␣ಡd␣ೕಕು.

ತಪu> A$ರ ಗಮನD␣E ಬಂ6␣ತು ?

√ ಗುರುತು £'ಕd␣ೕಕು, ತಪu‹ ಇತರರ ಗಮನI␣¤ ಬಂz␣ದlm␣ ಆ ವ;Ž␣\ಯ T␣ಸರನೂS ಬm␣ಯd␣ೕಕು.

H$I$ವK␣

H␣Š'ರದ, u'ವ?␣ಯ ಅಥ<' ಪ)(␣Ž␣)`␣ಯ ಪ$␣·'ಮವu ಮನw␣ŒC␣ಂದ T␣ೂೕಗುವವm␣p␣ನ ›'f'ವ¸␣ಯನುS / ಅ`␣ೂೕಗ; ಕೃ(␣J'ದ ನಂತರ ಆ ಅ`␣ೂೕಗ;
ಕೃ(␣ಯು ಅ$␣<'ಗುವuದರ ನಡುH␣ನ ›'f'ವ¸␣ಯನುS ಈ ಸ\ಂಭದˆ␣P ಬm␣ಯd␣ೕಕು

ಸ"#$ವ%␣ೂೕಷ

ನಮ’ ಮನw␣ŒX␣ L'N␣ೕ ಪ)™␣SಗಳನುS I␣ೕv␣ ಅವuಗv␣ಂದ w␣ಗುವ ಉತ\ರಗಳ C␣ಷ¤ಷhಗv␣ಂದ ಸ•u'ವk␣ೂೕಷ ಹುಡುŽ␣ ಅದನುS ಅಥ<' ಅವuಗಳನುS ಈ ಸ\ಂಭದˆ␣P
ಬm␣ಯd␣ೕಕು (‚'M'ನ;<'p␣ ಕಂಡುಬರುವ ಸ•u'ವk␣ೂೕಷಗಳ ಪj␣3ಯನುS C␣ೕಡf'p␣k.␣ ಅದನುS ?␣ೂೕo␣ ಕೂಡ C␣ಧh$␣ಸಬಹುದು)

ಉಪಯುಕ1 ಸ"ಯಂಸೂಚ.␣ ಮತು1 ಸ"ಯಂಸೂಚ7$ `␣ೂೕಗ; H␣Š'ರ, `␣ೂೕಗ; u'ವ?␣, `␣ೂೕಗ; ಕೃ(␣ ಮತು\ `␣ೂೕಗ; ಪ)(␣Ž␣)`␣ ಇವuಗಳ H␣Š'ರ M'o␣ ಅ೧, ಅ೨, ಅ೩, ಬ೧, ಬ೨ ಪ)›'ರ
ಪದOP,␣ Q$R␣S␣ೕ ಇತರ ಪ5␣Q$U␣ೂೕV$ಯಗಳu

ಸ•ಯಂಸೂಚ?␣ಗಳನುS ತJ'$␣ಸd␣ೕಕು. (ಸ•ಯಂಸೂಚ?␣ಗಳನುS T␣ೕX␣ ತJ'$␣ಸd␣ೕಕು ಎಂದು (␣v␣ದುI␣ೂಳyಲು …'ಲ„'ಣದˆ␣P 'ಹಂತ ೨' -ಅ`␣ೂೕಗ;
ಕೃ(␣ / ಪ)(␣Ž␣)`␣ಗಳ ಅಧ;ಯನ M'o␣ `␣ೂೕಗ; ಕೃ(␣ಗಳನುS C␣ಧh$␣ಸುವ ಪದ_(␣ ?␣ೂೕo␣.)

ಸೂಚ7$ಸತ;ಗಳu

z␣ನH␣o␣ೕ M'o␣ದ ಸೂಚL'ಸತ)ಗಳ ಸಂ¶␣;ಯನುS ಈ ಸ\ಂಭದˆ␣P ಬm␣ಯd␣ೕಕು.

ಪ"ಗ$␣

ಸ•ಯಂಸೂಚ?␣ಗಳನುS 4␣X␣ದುI␣ೂಳyಲು Q')ರಂ•␣w␣ದ ನಂತರ ಸ•u'ವk␣ೂೕಷ ಮತು\ ಅಹಂಗಳ ಲbಣಗಳf'Pದ ಬದf'ವ‰␣ಗಳನುS ಈ ಸ\ಂಭದˆ␣P
ಬm␣ಯd␣ೕಕು
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