
ಹಾಸಿಗೆ ಇದದ ಷಷಷ್ಟು ಕಾಲಷ ಚಾಚಷ  

ಗಾದೆಗಳಷ ವವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ವವೇದ ಸಷಳಳ್ಳಾದರರೂ ಗಾದೆ ಸಷಳಳ್ಳಾಗದಷ  ಎಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಗಾದೆಗಳಷ 
ಹಿರಿಯರ ಅನಷಭವದ ನಷಡಿಮಷತಷತ್ತುಗಳಷ . ಗಾದೆಗಳಷ ನಮಮ  ಬಾಳಿಗೆ ಮಾಗರ್ಗದರರ್ಗನ  ನವೇಡಿ ನಮಮ  
ಬಾಳನಷನ್ನು ಹಸನಷ ಗೆರೂಳಿಸಷತತ್ತುವ. ಅಎಂತಹ ಅಮರೂಲಲ ವಾದ ಗಾದೆ ಮಾತಷಗಳಲ್ಲಿ ಮವೇಲಿನ ಗಾದೆಯರೂ 
ಒಎಂದಾಗಿದೆ. 

ಮವೇಲಿನ ಗಾದೆ ಮಾತಷ ಜವೇವನದ ಇತಿಮಿತಿಯನಷನ್ನು ಸರೂಚಿಸಷತತ್ತುದೆ. 

ಹಾಸಿಗೆಯ ಅಳತೆಗೆ ತಕಕ ಎಂತೆ ಕಾಲಷ ಚಾಚಿ ಮಲಗಬವೇಕಷ .ಇಲಲ ವಾದರೆ ಕಾಲಷ ಹಾಸಿಗೆಯಎಂದ ಆಚೆ 
ಬಎಂದಷ ನೆಲ ಮಷಟಷ್ಟು  ಶವೇತ ಬಾಧೆ ಬಎಂದವೇತಷ . ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಅಷಷಷ್ಟು ಉದದ ವಿಲಲ ದದದ ರೆ ,ಮೊಟಕಾಗಿದದ ರೆ 
ಕಾಲನಷನ್ನು ಮಡಚಿಕರೂಳಷಳ್ಳಾತೆತ್ತುವೇವ. ಹಾಗೆಯವೇ ನಮಮ  ಮಿತಿಯನಷನ್ನು ಅರಿತಷ ಬಾಳಬವೇಕಷ .ಯಾವುದೆವೇ 
ಕಲಸಕಕ  ಕಕೈ ಹಾಕಿದರರೂ ನಮಮ  ರಕಿತ್ತು,ಸಾಮರಲ ರ್ಗ ,ಸೌಕಯರ್ಗಗಳನಷನ್ನು ಗಮನಸಬವೇಕಷ. ಅದಕಕ ತಕಕ ಎಂತೆ 
ಖಚಷರ್ಗ  ಮಾಡಬವೇಕಷ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಷಪಪ್ಪ  ತಿನಷನ್ನುವ ಜಾಯಮಾನ ನಮಮ ದಾಗಬಾರದಷ. ನಮಮ  
ಆದಾಯಕಕ ತಕಕ  ಹಾಗೆ ಖಚಷರ್ಗ ಮಾಡಬವೇಕಷ. ಆದಾಯ ಕಡಿಮ ಖಚಷರ್ಗ ಅತಿಯಾದರೆ ಜವೇವನದಲ್ಲಿ 
ನಾವವೇ ಸಎಂಕಟಪಡಬವೇಕಾಗಷತತ್ತುದೆ. ದಷದುಃಖ ,ಗೆರೂಎಂದಲ ನಮಮ ನಷನ್ನು ಅವಲಎಂಬಿಸಿರಷವವರಿಗರೂ 
ಸಮಸಲಗಳಷಎಂಟಾಗಷತತ್ತುವ. 

ಬಷದದ  ಹವೇಳಷವಎಂತೆ ಆಸಯವೇ ದಷದುಃಖಕಕ ಮರೂಲ; ಆಸಯ ನಾರವವೇ ಸಎಂತೆರೂವೇಷದ ಮರೂಲವಾಗಿದೆ. 

ಆದದ ರಿಎಂದ ಇರಷವುದರಲ್ಲಿ ತತೃಪತ್ತುಕರವಾದ ,ಆರೆರೂವೇಗಲ ಕರವಾದ ಜವೇವನವನಷನ್ನು ನಡೆಸಬವೇಕಷ.ಮಿತಿಯನಷನ್ನು 
ಅರಿತಷ ಬಾಳಷ ಎಎಂಬಷದಷ ಮವೇಲಿನ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಸಎಂದೆವೇರವಾಗಿದೆ .

ಕಕೈ ಕಸರಾದರೆ ಬಾಯ ಮೊಸರಷ 
ಗಾದೆಗಳಷ ವವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ವವೇದ ಸಷಳಳ್ಳಾದರರೂ ಗಾದೆ ಸಷಳಳ್ಳಾಗದಷ  ಎಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಗಾದೆಗಳಷ 
ಹಿರಿಯರ ಅನಷಭವದ ನಷಡಿಮಷತಷತ್ತುಗಳಷ . ಗಾದೆಗಳಷ ನಮಮ  ಬಾಳಿಗೆ ಮಾಗರ್ಗದರರ್ಗನ  ನವೇಡಿ ನಮಮ  
ಬಾಳನಷನ್ನು ಹಸನಷ ಗೆರೂಳಿಸಷತತ್ತುವ. ಅಎಂತಹ ಅಮರೂಲಲ ವಾದ ಗಾದೆ ಮಾತಷಗಳಲ್ಲಿ ಮವೇಲಿನ ಗಾದೆಯರೂ 
ಒಎಂದಾಗಿದೆ
ಈ ಗಾದೆಯ ಮಾತಿನ ಅರರ್ಗವಎಂದರೆ ಕಷಷ್ಟು  ಪಟಷ್ಟು ರೆ ಸಷಖ ಎಎಂಬಷದನಷನ್ನು  ಸರೂಚಿಸಷತತ್ತುದೆ. ಕನಕದಾಸರಷ 
''ಎಲ್ಲಾರಷ  ಮಾಡಷವುದಷ ಹರೂಟಷ್ಟುಗಾಗಿ  ಗೆವೇಣಷ ಬಟಷ್ಟುಗಾಗಿ '' ಪಪತಿಯೊಬಬ ರರೂ ಜವೇವನೆರೂವೇಪಾಯಕಾಕಗಿ 
ಒಎಂದೆರೂಎಂದಷ ಕಲಸವನಷನ್ನು ಅವಲಎಂಬಿಸಬವೇಕಾಗಷತತ್ತುದೆ. ಉಳಷವ ಕಲಸವನಷನ್ನು ರೆಕೈತರಷ, ನೆಯಷಲವ 
ಕಾಯರ್ಗವನಷನ್ನು ನೆವೇಕಾರರಷ  ಹಿವೇಗೆ ಪಪತಿಯೊಬಬ ರಷ ತಮಮ  ತಮಮ  ಜವೇವನ ನವರ್ಗಹಣೆಗೆ ಒಎಂದೆರೂಎಂದಷ 



ಕಲಸವನಷನ್ನು  ಮಾಡಷವಾಗ ಆ ಕಲಸದಲ್ಲಿ ಪಪತಿಫಲ ಇರಷವ ಹಾಗೆಯವೇ ಸಾಕಷಷಷ್ಟು ಕಷಷ್ಟು  ನಷಷ್ಟು ಗಳರೂ ಇರಷತತ್ತುವ.

ಆದರೆ  ಕಷಷ್ಟು ಗಳಷ ಬರಷವವಎಂದಷ ಕಲಸ ಮಾಡದೆವೇ ಬದಷಕಲಾಗದಷ. ಕಕೈ ಕಸರಾಗಷವುದೆಎಂದಷ ರೆಕೈತ 
ಬಳೆಯನಷನ್ನು  ಬಳೆಯದರಲಾದವೇತೆವೇ ? ಬಳೆ ಇಲಲ ದೆವೇ ಊಟ ಮಾಡಷವುದಷ ಹವೇಗೆ ? ರೆಕೈತ ಕಕೈ ಕಸರನಷನ್ನು 
ಗಮನಸದೆವೇ ಮಷಎಂದೆ ಸಿಗಷವ ಪಪತಿಫಲದ ನರಿವೇಕ್ಷೆಯಷ ಅವನನಷನ್ನು  ಕಷಷ್ಟು  ಪಡಲಷ ಪಪವೇರೆವೇಪಸಷತತ್ತುದೆ. 

ಬಸವಣಣ ನವರಷ ಹವೇಳಷವಎಂತೆ ಕಾಯಕವವೇ ಕಕೈಲಾಸವಾಗಿದೆ. ಪರಿರ ಪಮದಎಂದ ಮಾತ ತವವೇ ವಿದೆಲ ಎಎಂದಷ 
ಸಎಂತ ಕಬಿವೇರದಾಸರಷ ಹವೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ದಷಡಿತವವೇ ದಷಡಿಡ್ಡಿನ ತಾಯ ಆದದ ರಿಎಂದ ಪಪತಿಯೊಬಬ ರರೂ ಕಷಷ್ಟು ಪಟಷಷ್ಟು ದಷಡಿಯಬವೇಕಷ
.ಉದೆರೂಲವೇಗಿಯಾದರೆ ಮಾತ ತ ಸಎಂಪತಷತ್ತು ದೆರೂರೆಯಲಷ ಸಾಧಲ  . ಆದದ ರಿಎಂದ ಪಪತಿಯೊಬಬ ರರೂ ತಮಮ  ತಮಮ  
ಕಾಯರ್ಗವನಷನ್ನು  ನಷಷ್ಠೆಯಎಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ ದೆರೂರೆಯಲಷ ಸಾಧಲ  . 

ತಷಎಂಬಿದ ಕರೂಡ ತಷಳಷಕಷವುದಲಲ  
ಗಾದೆಗಳಷ ವವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ವವೇದ ಸಷಳಳ್ಳಾದರರೂ ಗಾದೆ ಸಷಳಳ್ಳಾಗದಷ  ಎಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಗಾದೆಗಳಷ 
ಹಿರಿಯರ ಅನಷಭವದ ನಷಡಿಮಷತಷತ್ತುಗಳಷ . ಗಾದೆಗಳಷ ನಮಮ  ಬಾಳಿಗೆ ಮಾಗರ್ಗದರರ್ಗನ  ನವೇಡಿ ನಮಮ  
ಬಾಳನಷನ್ನು ಹಸನಷ ಗೆರೂಳಿಸಷತತ್ತುವ. ಅಎಂತಹ ಅಮರೂಲಲ ವಾದ ಗಾದೆ ಮಾತಷಗಳಲ್ಲಿ ಮವೇಲಿನ ಗಾದೆಯರೂ 
ಒಎಂದಾಗಿದೆ. 

ಕರೂಡ ತಷಎಂಬಿದದ ರೆ ಸಾಧಾರಣಕಕ  ತಷಳಷಕಷವ ಕಾರಣವಿಲಲ  . ಅಧರ್ಗಮಧರ್ಗ ಇರಷವಾಗ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ 
ಎತಿತ್ತುದರೆ ನವೇರಷ ಮವೇಲೆ ಚಿಮಿಮ  ನಮಮ  ಮಷಖಕಕ ಸಿಎಂಪಡಿಸಿದಎಂತಾಗಷವುದಷ. ಈ ಗಾದೆಯನಷನ್ನು ಜ್ಞಾನಗರೂ 
ಅರೆಬರೆ ತಿಳಿದವನಗರೂ ಇರಷವ ವಲ ತಾಲಸ ತಿಳಿಸಲಷ ಬಳಸಷತಾತ್ತುರೆ. 

ನಜವಾದ ಜ್ಞಾನಯಾದವನಷ  ತನನ್ನು  ಜ್ಞಾನ ,ಹಸರಷ ,ಗೌರವವನಷನ್ನು ತಾನೆವೇ ಪಪಚಾರ ಮಾಡಿಕರೂಳಳ್ಳಾ ಲಷ 
ಹರೂವೇಗಷವುದಲಲ  . ಆದರೆ ಅರೆಬರೆ ಕಲಿತ ವಲ ಕಿತ್ತುಗಳಷ ತಮಮ ನಷನ್ನು ಮಾಹಾ ಜ್ಞಾನಗಳಷ .ತಾನೆವೇ ಸವರ್ಗ ಶಪವೇಷಷ್ಠೆ  
ಎಎಂಬಎಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವತಿರ್ಗಸಷತಾತ್ತುರೆ. ರಾಮಕತೃಷಣ  ಪರಹಎಂಸರಎಂತವರಷ ಆಲಬ ರರ್ಗ ಐನ್ ಸಷ್ಟುಕೈನ್ ನಎಂತಹ 
ಮಹಾನ್ ವಲ ಕಿತ್ತುಗಳಿಗೆ ತಮಮ ನಷನ್ನು ಪಪಚಾರಕಕ ಒಳಪಡಿಸಿಕರೂಳಳ್ಳಾ ಬವೇಕಾದ ಆವರಲ ಕತೆಯವೇ 
ಇರಷವುದಲಲ .ಸಎಂದಭರ್ಗ ಬಎಂದಾಗಲೆಲಲ  ಮಹಾತಮ ರ ವಲ ಕಿತ್ತುತತ  ತಾನೆವೇ ತಾನಾಗಿ ವಲ ಕತ್ತುವಾಗಷತತ್ತುದೆ. ಅಲಪ್ಪ ವಿದಾಲ 
ಮಹಾಗವಿರ್ಗಗಳಷ ಅಧರ್ಗ ತಷಎಂಬಿದ ಕರೂಡದ ಹಾಗೆ  ಕರೂಡವನೆನ್ನುತಿತ್ತುದದ ರೆ ನವೇರಷ ತಷಳಷಕಷವಎಂತೆ ಆವರಲ ಕತೆ 
ಇಲಲ ದದದ ರರೂ ತಮಮ ನಷನ್ನು ಪಪಚಾರಕಕ ಒಳಪಡಿಸಿಕರೂಳಷಳ್ಳಾತಾತ್ತುರೆ. 

ಯಾವುದೆವೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂಣರ್ಗ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲಷ ಪಪಯತಿನ್ನುಸಬವೇಕಷ .ಅಧರ್ಗ ಬಎಂದ 
ಇಟಷ್ಟುಗೆಯಾಗಬಾರದಷ .ಸತ  ಪಪದರರ್ಗನ ಮಾಡಿಕರೂಳಷಳ್ಳಾವುದಷ ,ಆತಮ  ಪಪರಎಂಸ ಮಾಡಿಕರೂಳಷಳ್ಳಾವುದಷ  
ದೆರೂಡಡ್ಡಿ ಸಿತ್ತುಕಯ ಲಕ್ಷಣವಲಲ .



ಪೂಣರ್ಗ ವಿಚಾರವನಷನ್ನು ಅರಿತವರಷ ಪಪಚಾರಪಪಯರಾಗಿರಷವುದಲಲ .ಸಎಂಯಷಮ ವುಳಳ್ಳಾ ವರಾಗಿರಷತಾತ್ತುರೆ. 

ಆದರರ್ಗಪಾಪಯರಾಗಿರಷತಾತ್ತುರೆ.ಅಧರ್ಗ ತಿಳಿದಷಕರೂಎಂಡವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ,ನಡೆನಷಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಎಂಯಷಮವಿರಲಾರದಷ.  ಈ ಗಾದೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ  ಜ್ಞಾನಗಳನಷನ್ನು, ತಷಎಂಬಿದ ಕರೂಡಕರೂಕ      ಅಧರ್ಗ ತಿಳಿದಷ 
ಪಪಚಾರ ಪಪಯರಾಗಿರಷವವರನಷನ್ನು ಅಧರ್ಗ ತಷಎಂಬಿದ ಕರೂಡಕರೂಕ ಹರೂವೇಲಿಸಲಾಗಿದೆ . 

ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗಗ ದಷದ ಮರವಾಗಿ ಬಗಿಗವೇತೆವೇ ? 

ಗಾದೆಗಳಷ ವವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ವವೇದ ಸಷಳಳ್ಳಾದರರೂ ಗಾದೆ ಸಷಳಳ್ಳಾಗದಷ  ಎಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಗಾದೆಗಳಷ 
ಹಿರಿಯರ ಅನಷಭವದ ನಷಡಿಮಷತಷತ್ತುಗಳಷ . ಗಾದೆಗಳಷ ನಮಮ  ಬಾಳಿಗೆ ಮಾಗರ್ಗದರರ್ಗನ  ನವೇಡಿ ನಮಮ  
ಬಾಳನಷನ್ನು ಹಸನಷ ಗೆರೂಳಿಸಷತತ್ತುವ. ಅಎಂತಹ ಅಮರೂಲಲ ವಾದ ಗಾದೆ ಮಾತಷಗಳಲ್ಲಿ ಮವೇಲಿನ ಗಾದೆಯರೂ 
ಒಎಂದಾಗಿದೆ.

ಗಿಡ ಚಿಕಕ ದಾಗಿರಷವಾಗ ಅದನಷನ್ನು ಬಾಗಿಸಬಹಷದಷ .ಅದೆವೇ ಅದಷ ಬಳೆದಷ ಗಟಷ್ಟುಯಾಗಿ ಮರವಾದ ಮವೇಲೆ 
ಅದನಷನ್ನು ಬಗಿಗಸಲಷ ಸಾಧಲ ವಾಗಷವುದಲಲ .ಮನೆಯ ಮಷಎಂದೆ ಅಲಎಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಬಳೆಸಬವೇಕಾದ ಗಿಡವನಷನ್ನು 
ಅದಷ ಚಿಕಕ ದರಷವಾಗಲೆವೇ ನಮಗೆ ಬವೇಕಾದ ಆಕಾರಕಕ ಬಗಿಗಸಬವೇಕಷ .ಅದಷ ದೆರೂಡಡ್ಡಿ ದಾದ ಮವೇಲೆ ನಮಗೆ 
ಬವೇಕಾದ  ಆಕಾರಕಕ  ತರಲಷ  ಆಗಷವುದಲಲ .

ಹಾಗೆಯವೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸತಪ್ಪ ಪಜೆಗಳಗಿ ಬಾಳಬವೇಕಾದ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಚಿಕಕ ವರಿರಷವಾಗಲೆವೇ ಜವೇವನ 
ಮೌಲಲ ಗಳನಷನ್ನು  ರರೂಢಿಸಷವ ಕಾಯರ್ಗವಾಗಬವೇಕಷ. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಕ ವರಿರಷವಾಗಲೆವೇ ಬಷದದ ಹವೇಳಬವೇಕಷ
,ತಪಪ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ  ತಿದದ  ತಿಳಷವಳಿಕ ನವೇಡಬವೇಕಷ. ಆದರೆ ಅವರಷ ಚಿಕಕ ವರಷ ಎನಷನ್ನುವ ಕಾರಣಕಕ ಅವರ 
ತಪಪ್ಪಗಳನಷನ್ನು ತಿದದ ದೆವೇ ಹಾಗೆ ಬಳೆಯಲಷ ಬಿಟಷ್ಟು ರೆ ಮಷಎಂದೆ ದೆರೂಡಡ್ಡಿ ವರಾದಎಂತೆ ಅದೆವೇ ತಪಪ್ಪಗಳೆವೇ ಅವರ 
ಪಾಲಿಗೆ ಒಪಪ್ಪಗಳಗಿ ಮಾಪರ್ಗಟಷಷ್ಟು ಮಷಎಂದೆ ತಿದದ  ಹರೂರಟರರೂ ಪಪಯೋಜನವಾಗಷವುದಲಲ . ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಕಕ ಳನಷನ್ನು ಎಷಷಷ್ಟು ಪಪವೇತಿಸಿದರರೂ ಮಷದದಸಿದರರೂ ಸರಿ ತಪಪ್ಪಗಳ ಪ ಪಶನ್ನು ಬಎಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತಪಪ್ಪಗಳನಷನ್ನು 
ಮನಗಾಣಿಸಿ ಅವರನಷನ್ನು ತಿದಷದವುದಷ ದೆರೂಡಡ್ಡಿ ವರ ಆದಲ  ಕತರ್ಗವಲ ವಾಗಿದೆ. 

ಮಗಷವಿನ ತಪಪ್ಪನಡಷವಳಿಕಯನಷನ್ನು  ,  ಕಟಷ್ಟು  ಸಹವಾಸಗಳನಷನ್ನು  ಬಾಲಲ ದಎಂದಲೆವೇ ತಿಳಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಬವೇಕಷ
.ಇಲಲ ವಾದರೆ ದೆರೂಡಡ್ಡಿ ವರಾದ ಮವೇಲೆ ಅವರಷ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆವೇ ಪಪಯೋಜನಕಕ ಬಾರದವರಾಗಿ  
ಬಾಳಬವೇಕಾಗಷತತ್ತುದೆ  ಆಮವೇಲೆ ಅವರನಷನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಲಷ  ಸಾದಲ ವಾಗದೆವೇ  ಪಶಶ್ಚಾತಾತ್ತುಪ ಪಡಷವ  ಕಷಷ್ಟು    
ದೆರೂಡಡ್ಡಿ ವರದಾಗಷತತ್ತುದೆ ಎನಷನ್ನುವುದಷ ಮವೇಲಿನ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಅರರ್ಗವಾಗಿದೆ. 

ದರೂರದ ಬಟಷ್ಟು  ಕಣಿಣಗೆ ನಷಣಣ ಗೆ 
ಗಾದೆಗಳಷ ವವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ವವೇದ ಸಷಳಳ್ಳಾದರರೂ ಗಾದೆ ಸಷಳಳ್ಳಾಗದಷ  ಎಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಗಾದೆಗಳಷ 



ಹಿರಿಯರ ಅನಷಭವದ ನಷಡಿಮಷತಷತ್ತುಗಳಷ . ಗಾದೆಗಳಷ ನಮಮ  ಬಾಳಿಗೆ ಮಾಗರ್ಗದರರ್ಗನ  ನವೇಡಿ ನಮಮ  
ಬಾಳನಷನ್ನು ಹಸನಷ ಗೆರೂಳಿಸಷತತ್ತುವ. ಅಎಂತಹ ಅಮರೂಲಲ ವಾದ ಗಾದೆ ಮಾತಷಗಳಲ್ಲಿ ಮವೇಲಿನ ಗಾದೆಯರೂ 
ಒಎಂದಾಗಿದೆ.

ಬಟಷ್ಟು ವನಷನ್ನು ದರೂರದಎಂದ ನೆರೂವೇಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರಷವ ಕಲಷಲ ಮಷಳಷಳ್ಳಾಗಳಗಲಿವೇ ಏರಷ ತಗಷಗಗಳಗಲಿವೇ ಓರೆ 
ಕರೂವೇರೆಗಳಗಲಿವೇ ಯಾವುದರೂ ನಮಮ  ಗಮನಕಕ  ಬರಲಾರದಷ .ದರೂರದಎಂದ ಕಾಣಷವ ಅದರ 
ಸೌಎಂದಯರ್ಗ ಮಾತ ತ ನಮಮ  ಗಮನವನಷನ್ನು ಸಳೆಯಷತತ್ತುದೆ.  ದರೂರದಎಂದ ವಣರ್ಗರಎಂಜತವಾಗಿ ,ನಷಣಷಪಾಗಿ
,ಆಕಷರ್ಗಕವಾಗಿ ಕಾಣಷವ ಬಟಷ್ಟು ವು ತನೆರೂನ್ನುಳಗೆ ಕಲಷಲ ಮಷಳಷಳ್ಳಾಗಳನಷನ್ನು ,ಬಎಂಡಗಳನಷನ್ನು  ಹರೂಎಂದರಷತತ್ತುದೆ. 

ಬಟಷ್ಟು ದ ದರೂರದ  ಸೌಎಂದಯರ್ಗಕಕ ಮರಷಳಗಿ ಹತಿತ್ತುರ ಹರೂವೇಗಿ ನೆರೂವೇಡಿದಾಗ  ಅಲ್ಲಿರಷವ  ಬಟಷ್ಟು ದ ನಜವಾದ
ಚಿತ ತಣವು ನಮಮ ಲ್ಲಿ ನರಾಸಯನಷನ್ನು , ಅಲ್ಲಿನ ಕಲಷಲಮಷಳಷಳ್ಳಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಷವಾ ಗ ಆಗಷವ 
ಸಮಸಲಯನಷನ್ನು,   ಏರಷ ತಗಷಗಗಳಷ ಎದಷರಾದಾಗ ನಡೆದಾಡಬವೇಕಾದ ಎಚಶ್ಚಾ ರಿಕಯನಷನ್ನು  ಸರೂಚಿಸಿ   
ದರೂರದಎಂದ ನೆರೂವೇಡಿ ತಿವೇಮಾರ್ಗನಸಿದಷದರ ಬಗೆಗ ನಮಗೆವೇ ನಾಚಿಕಯನಷನ್ನು ಮರೂಡಿಸಬಹಷದಷ . 

ಅಎಂತೆಯವೇ ಜವೇವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬವೇರೆ ಬವೇರೆ ಮನೆರೂವೇಭಾವದ ಜನರಷ ಪರಿಚಿತರಾಗಬಹಷದಷ . ಅವರ 
ಬಾಹಲ ವಾದ ಸೌಎಂದಯರ್ಗಕಕ ಮರಷಳಗಿ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಬಾರದಷ ಅರವಾ ಹರೂರನೆರೂವೇಟದಎಂದ 
ಮಾತ ತವವೇ ವಲ ಕಿತ್ತುಯನಷನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗದಷ . ಅವರೆರೂಎಂದಗಿನ ಒಡನಾಟದಎಂದ  ಹಲವು ದನಗಳ 
ಪರಿಚಯಾತಮ ಕ ಅಧಲ ಯನದಎಂದ ಮಾತ ತ ಅವರಷ ಹವೇಗೆ  ಎಎಂದಷ ಹವೇಳಲಷ ಸಾದಲ  .ಬಟಷ್ಟು ದ ನಜವಾದ 
ಸೌಎಂದಯರ್ಗ ಅರವಾ ನರೂಲನತೆ ಅದನಷನ್ನು ಒಳ ಹರೂಕಷಕ ನೆರೂವೇಡಿದಾಗ ಮಾತ ತವವೇ ಗೆರೂತಾತ್ತುಗಷವಎಂತೆ  
ಯಾರನೆನ್ನುವೇ ಆಗಲಿ  ಒಮಮ ನೆರೂವೇಡಿ ತಿವೇಮಾರ್ಗನಕಕ ಬರದೆವೇ  ಅಧಲ ಯನದಎಂದ ಮಾತ ತವವೇ ಅವರ ಕಷರಿತಷ 
ತಿವೇಮಾರ್ಗನಸಬವೇಕಷ .ಇದಷ ಕವೇವಲ ವಲ ಕಿತ್ತುಗಳ  ಸನ್ನುವೇಹ ವಿಚಾರಕಕ ಅಷಷ್ಟುವೇ ಸಿವೇಮಿತವಾಗಿರದೆವೇ ನಾವು 
ಯೋಚಿಸದೆವೇ ತೆಗೆದಷಕರೂಳಷಳ್ಳಾವ ತಿವೇಮಾರ್ಗನಕರೂಕ ಅನತ ಯವಾಗಷತತ್ತುದೆ. 

ಕಷಎಂಬಾರನಗೆ ವರಷಷ ,ದೆರೂಣೆಣಗೆ ನಮಿಷ 

ಗಾದೆಗಳಷ ವವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ವವೇದ ಸಷಳಳ್ಳಾದರರೂ ಗಾದೆ ಸಷಳಳ್ಳಾಗದಷ  ಎಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಗಾದೆಗಳಷ
ಹಿರಿಯರ ಅನಷಭವದ ನಷಡಿಮಷತಷತ್ತುಗಳಷ . ಗಾದೆಗಳಷ ನಮಮ  ಬಾಳಿಗೆ ಮಾಗರ್ಗದರರ್ಗನ  ನವೇಡಿ ನಮಮ

ಬಾಳನಷನ್ನು   ಹಸನಷಗೆರೂಳಿಸಷತತ್ತುವ. ಅಎಂತಹ ಅಮರೂಲಲ ವಾದ ಗಾದೆ ಮಾತಷಗಳಲ್ಲಿ ಮವೇಲಿನ ಗಾದೆಯರೂ
ಒಎಂದಾಗಿದೆ.

ಕಟಷಷ್ಟುವುದಷ ಕಠಿಣ ಕಡಿಸಷವುದಷ ಸಷಲಭ ಎಎಂಬ  ಇನೆರೂನ್ನುಎಂದಷ ಗಾದೆಯ ಮಾತನಷನ್ನು  ಈ ಗಾದೆಯ ಮಾತಷ
ಪಪತಿನಧಿಸಷತತ್ತುದೆ. ಕಷಎಂಬಾರನಷ ಬಹಳ  ರ ಪಮ ವಹಿಸಿ  ಒಎಂದಷ ಮಡಿಕಯನಷನ್ನು  ಮಾಡಷವನಷ .ಈ ಗಡಿಗೆ



ಮಾಡಲಷ ಅವನಷ ಎರೆಮಣಣ ನಷನ್ನು ತಎಂದಷ ಅದರಲ್ಲಿರಷವ ಕಲಷಲ ಮರಳಷಗಳನಷನ್ನು ಬವೇಪರ್ಗಡಿಸಿ  ಮತೆತ್ತು ಅದಕಕ
ನವೇರಷ ಬರೆಸಿ ಕಲಸಿ  ತಷಳಿದಷ  ಹದ ಮಾಡಿ  ಕಕೈ ಕಾಲಷಗಳಿಗೆ ಕಸರಷ ಮತಿತ್ತುಸಿಕರೂಎಂಡಷ  ಹದಗೆರೂಎಂಡ

ಮಣಣ ನಷನ್ನು  ತಿಗಷರಿಯ ಮವೇಲಿಟಷಷ್ಟು ತಿರಷಗಿಸಿ ಮಡಿಕಯ ಆಕಾರಕಕ  ತರಬವೇಕಾಗಷತ ತ್ತುದೆ. ಮತೆತ್ತು ನವೇರಿನ ಪಸ
ಆರಿದ ಮವೇಲೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಟಷಷ್ಟು ಒಣಗಿಸಬವೇಕಷ .ಮತೆತ್ತು ಜೆರೂವೇಡಿಸಿಡಬವೇಕಷ . ಇಷಷ್ಟುಲಲ  ಕಷಷ್ಟು ಪಟಷಷ್ಟು ತಯಾರಿಸಿದ  
  ಮಡಿಕಯನಷನ್ನು  ಒಡೆದಷ ಹಾಕಲಷ ಒಎಂದಷ ಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ .ದೆರೂಣೆಣಯನಷನ್ನು  ಬಳಸಿ ಮಡಿಕಯನಷನ್ನು ಒಎಂದೆವೇ

ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಾಳಷಗೆಡವಬಹಷದಷ 
ಎತತ್ತುರವಾಗಿ ಬಳೆದ ಮರವನಷನ್ನು  ಒಎಂದೆರಡಷ ಗಎಂಟಗಳಲ್ಲಿ  ಕರೂಡಲಿಯಎಂದ ಉರಷಳಿಸಬಹಷದಷ . 

ಉತತ್ತುಮ ಗಷಣಗಳಷ ದಷಜರ್ಗನರ ಸಹವಾಸದಎಂದ ಮರೆಯಾಗಬಹಷದಷ . 

ಅದರಎಂತೆಯವೇ ಯಾವುದೆವೇ ಮಹತಾಕಯರ್ಗದ ಈಡೆವೇರಿಕಗೆ ನರಎಂತರ ಪರಿರ ಪಮ ಅಗತಲ  .ಆದರೆ ಸತ ಲಪ್ಪ
ನಲರ್ಗಕ್ಷ ತೆರೂವೇರಿದರರೂ  ಮಾಡಿದ ಕಾಯರ್ಗವು ಹರೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಹರೂವೇಮ ಮಾಡಿದಷಷ್ಟುವೇ ನರರರ್ಗಕವಾಗಿ

ಬಿಡಬಹಷದಷ. 

ಯಾವುದನೆನ್ನುವೇ ಆಗಲಿ ಹಾಳಷಗೆಡವುವುದಷ  ತಷಎಂಬಾ ಸಷಲಭ ,ರರೂಪಸಷವುದಷ ಕಷಷ್ಟು  ; ಹಾಳಷ
ಮಾಡಿದದ ನಷನ್ನು ಮತೆತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಷವುದರೂ ಅಷಷಷ್ಟು ಸಷಲಭವಲಲ . ಆದದ ರಿಎಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಕಾಯರ್ಗ ಮಾಡಬವೇಕಷ

ಎಎಂಬಷದಷ ಮವೇಲಿನ ಗಾದೆಯ ಅರರ್ಗವಾಗಿದೆ.  .

ತಾಳಿದವನಷ ಬಾಳಿಯಾನಷ 
ಗಾದೆಗಳಷ ವವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ, ವವೇದ ಸಷಳಳ್ಳಾದರರೂ ಗಾದೆ ಸಷಳಳ್ಳಾಗದಷ  ಎಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಗಾದೆಗಳಷ 
ಹಿರಿಯರ ಅನಷಭವದ ನಷಡಿಮಷತಷತ್ತುಗಳಷ . ಗಾದೆಗಳಷ ನಮಮ  ಬಾಳಿಗೆ ಮಾಗರ್ಗದರರ್ಗನ  ನವೇಡಿ ನಮಮ  
ಬಾಳನಷನ್ನು   ಹಸನಷಗೆರೂಳಿಸಷತತ್ತುವ. ಅಎಂತಹ ಅಮರೂಲಲ ವಾದ ಗಾದೆ ಮಾತಷಗಳಲ್ಲಿ ಮವೇಲಿನ ಗಾದೆಯರೂ 
ಒಎಂದಾಗಿದೆ.


