ೈ
ಅನ ,

ೆ ೋ ಬಂದವರನು ಮ ೆಯಬಹುದು,

ೕರು, ವಸ ,

ಣ ೊಟ ವರನು ಜನ ಮ ೆಯುವ!"ಲ$ :
ಮುಖ&ಮಂ '

ಉಡು+:: ಜನವ, 08: ಾಜ&ದ ಜನ.ೆ ಾಜ/ೕಯ0ಾ ಪ'ಬುದ2ರು. ೈ
ಬಂದವರನು ಅವರು ಮ ೆಯು.ಾ3 ೆ. ಅನ ,

ೕರು, ವಸ ,

ೆ

ೋ

ಣ ೊಟ ವರನು ಅವರು

ಎಂದೂ ಮ ೆಯುವ!"ಲ$ ಎಂದು ಮುಖ&ಮಂ ' 5ದ6 ಾಮಯ& ಅವರು ೇ78ಾ6 ೆ.
ಉಡು+ 9:ಾನಸ;ೆ <ೇತ'ದ $ 99ಧ ಅ?ವೃ"2

ಾಮ ಾ,ಗಳ ಉ8ಾCಟDೆ,

EಾDಾ&ಸ Dೆರ0ೇ,5 ಅವರು FಾತDಾGದರು.
ಪ' ಾಪ'ಭುತI ವ&ವJೆKಯ $ ಜನರ ಆ ೕ0ಾMದ0ೇ ನಮ ೆ

'ೕರ<ೆ. ಅವ ಾಶ

ೊOಾ ಗ ಜನರ ;ಾವDೆಗ7 ೆ ಸPಂ"ಸುವಂ.ೆ ೆಲಸ FಾಡQೇಕು.
ಪ' ಾಪ'ಭುತIದ $

ಪ' ೆಗSೇ

ಪ'ಭುಗಳT.

GJೆಂಬU

ಂಗ7ಂದಲೂ

ಾಜ&8ಾದ&ಂತ ಸಂಚ,ಸು 38ೆ6ೕDೆ. ಎಲೂ$ ಸ ಾMರದ 9ರುದ20ಾದ ಅEೆWಲ$. ಸ ಾMರದ
ಪರ0ಾದ ಅEೆW8ೆ.
ಜನ, ೆ ನಮX ಬ ೆY ಸFಾ:ಾನ, ತೃ+3 ಇ8ೆ. Dಾವ! ನುGದಂ.ೆ ನ[ೆ"8ೆ6ೕ0ೆ.
Dಾವ! ೊಟ ವಚನಗಳನು ಈ[ೇ,58ೆ6ೕ0ೆ.

2013ರ $
ಭರವJೆಗಳನು

Dಾವ!

ಪ']ಾ7 ೆ

ಈ[ೇ,58ೆ6ೕ0ೆ.

ಮೂಲಕ
Fಾ^M

ೊಟ
ಒಳಗ[ೆ

ಭರವJೆಗಳ $

165

ಉ7ದ

155

ಭರವJೆಗಳನೂ

ಈ[ೇ,ಸು.ೆ3ೕ0ೆ ಎಂದರು.
Dಾನು ಪ'Fಾಣ ವಚನ 5Iೕಕ,5ದ ಅಧM ಗಂOೆಯ $ Dೇರ0ಾ
ಾ

ೆ ೋ ಪ']ಾ7 ೆಯ $ದ6 ಆರು ಪ'ಮುಖ ಭರವJೆಗಳನು

ಾ&`Dೆa

ಾ, ೊ758ೆ.

ಕDಾMಟಕ ಹ5ವ!ಮುಕ3 ಾಜ&0ಾಗQೇಕು ಎನು ವ!ದು ನಮX ಗು,.
ನನ ಸIಂತ ಅನುಭವದ $
Fಾತ'
ಆ

ೇಳTವ!8ಾದ ೆ, ನಮX ಊ,ನ $ ೆಲ0ೇ ಜನ, ೆ

ೕ ಾವ, ಜcೕನುಗ7ದ6ವ!. dೇ.90ರಷು ಜನ ಒಣ QೇJಾಯ Fಾಡು 3ದ6ರು.

ಾಲದ $ ಬಡವರು ಅನು

ಾ ಮು8ೆ6, ೋಳದ ಮು8ೆ6
ಮಕg7 ೆ
ಅನ ಾg

ನು 3ದು6ದು ಹಬfಗ7 ೆ Fಾತ'. ಇಲ$0ೆಂದ ೆ ಬ,ೕ
ನು 3ದ6ರು.

ಾWEೆ ಬಂ8ಾಗ ಅನ FಾGದವರ ಮDೆಯ $ ಒಂದು ತುತು3

ಾಯು 3ದ6ರು. ನಮX

ಾಜ&ದ $ ಅನ ಾg

hಾರೂ

ಪ' jಬfರೂ ಎರಡು ೊತು3 ಊಟ FಾಡQೇಕು ಎಂದು Dಾವ!

ೈ iಾಚQಾರದು,
:ಾMರ ೈ ೊಂ[ೆವ!

ಎಂದರು.
2015-16, 2016-17ರ $

ಾಜ&ದ $ ಎರಡು ವಷM ?ೕಕರ ಬರ ಾಲ ಇತು3.

ಬರ ಾಲ ಬಂದ ೆ ಎಲ$ರೂ Qೆಂಗಳkರು, ೋ0ಾ, ಮುಂQೈಗ7 ೆ ಗುSೇ ೋಗು 3ದ6ರು.
ಅನ ;ಾಗ& ೊಟ ನಂತರ

ಾಜ&ದ $ hಾರೂ ಗುSೇ

Jಾಯ ಲ$. ಇಂದು 6.5 ೋl ಜನರ $ 4 ೋlಗೂ
ತEಾ 7 ೆn ಅ/g

ೋಗ ಲ$. ಹ59 ಂದ

ೆಚುm ಜನ, ೆ ಪ'

ಂಗಳT

ೕಡು 38ೆ6ೕ0ೆ.

8ೇಶದ $ 19 ಾಜ&ಗಳ $ ` ೆ+ ಆಡ7ತ98ೆ. ಎ $hಾದರೂ ಉoತ0ಾ
ೕಡುವ ಾಯMಕ'ಮ ಇ8ೆ ಎಂದು ೇಳ

ಅ/g

ಎಂದರು. ಇದು ೆಗY7 ೆಯಲ$. ಕDಾMಟಕದ $

ಹ5ವ!

ೕ ಸುವ ಾಯMಕ'ಮ. ಕDಾMಟಕ ಹ5ವ!ಮುಕ3

ಾಜ&0ಾಗQೇಕು ಎನು ವ!ದು

ನಮX ಇiೆp.
ಅDೇಕ nEೆ$ಗಳ $ ಮಕgಳT ಅqೌstಕ.ೆWಂದ ಮಕgಳT ನರಳT 38ಾ6 ೆ. Dಾನು
0ಾರದ $ ಐದು "ನ ಾಲು ೊಡಲು ಾಗೂ vOೆ ೊಡಲು

ಧM,58ೆ. ಈಗ ಅ $ನ

dಾEೆಗಳ $ ಾಜ, ಾ53hಾ 8ೆ ಎಂದರು.
wೕರ:ಾ ೆ ಾಯMಕ'ಮದ $ ೈತರು ಉ.ಾP"5ದ
ರೂ. ಸ`xG

ಾ

ೕಡು 38ೆ6ೕ0ೆ. ಈ yೂೕಷ]ೆ Fಾಡುವ ಮುನ

ೕಟU ಾಲು ಬರು 3ತು3. ಈಗ 75 ಲ

ೆ ಪ'
ೆಎಂಎz

ೕಟU ೆ 5
ೆ 50 ಲ

ೕಟU ಾಲು ಬರು 38ೆ.

ಇದ,ಂದ ಹ7{ಗಳ ಆ|Mಕ ಪ,5K

ಸು:ಾ,58ೆ. FಾರುಕOೆ ಗಳ $

ೈತರ

dೆ}ೕಷ]ೆhಾಗು 38ೆ, ಅವರ ಉತPನ ಗ7 ೆ ಸ,hಾದ QೆEೆ 5ಗು 3ಲ$. ಎಂದು ಆ~
Eೈ~ FಾರುಕOೆ ವ&ವJೆK ತಂ"8ೆ6ೕ0ೆ. 157 ಎ+ಎಂ5ಗಳ $ ಆ~ Eೈ~ FಾG8ೆ6ೕ0ೆ.
ಇದು FಾGದ ನಂತರ

ೈತರ ಆ8ಾಯ dೇ.38ರಷು

ೆiಾm 8ೆ ಎಂದು

ೕ

ಆjೕಗ0ೇ ೇ78ೆ.
` ೆ+

ಾಲದ $ ;ಾಗ& ೊ&ೕ

ಫEಾನುಭ9ಗ7 ೆ `€ ಕಟ ಲ$ ಎಂದು

9ದು&• ಕGತ FಾGದ6ರು. Dಾನು ಅಸಲು, ಬG‚ ಮDಾ FಾG 9ದು&ಚp/3
ಅಂQೇಡgU ಅ?ವೃ"2
ಅ?ವೃ"2

ಗಮ, 0ಾ ƒ/ ಅ?ವೃ"2

ೕG8ೆ6ೕDೆ.

ಗಮ, ಅಲPಸಂ„ಾ&ತರ

ಗಮಗಳ $ದ6 Jಾಲಗಳನು ಮDಾ FಾG8ೆ6ೕDೆ.

ೈತ, ೆ 3 ಲ

ರೂ.ವ ೆ ೆ ಬG‚ ಇಲ$. ಮೂರು ಲ

ರೂ.ವ ೆ ೆ dೇ.3ರ ಬG‚ಯ $ Jಾಲ

ೕಡು 38ೆ6ೕ0ೆ.

ರೂ.ಗ7ಂದ ಹತು3 ಲ

cೕನು ಾರರ ಸಹ ಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ Jಾಲವನು
ೕಡQೇಕು ಎಂದು

ಶ}ನ& ಬG‚ಯ $

ೋ,8ಾ6 ೆ. ಬ ೆa ನ $ cೕನು ಾರರ ಮ†Sಾ ಸಂಘಗಳ

ಮೂಲಕವ‡ ಶ}ನ&ಬG‚ಯ $ Jಾಲ
ಾ ೆˆೕ Dೇ ಾರರು

ೕಡು.ೆ3ೕ0ೆ.

ೊಡQೇ ಾ ರುವ Jಾಲವನು

ಮDಾ

FಾG8ೆ6ೕ0ೆ.

ಆಶ'ಯ ಮDೆ, ಇಂ" ಾ ಆ0ಾ‰ ಮDೆ Jಾಲಗಳನೂ ಮDಾ FಾG8ೆ6ೕDೆ. ಬಡವರು
ಋಣಮುಕ3 ಾಗQೇಕು. Jಾಲ ಾರ ಾ ರQಾರದು ಎನು ವ!ದು ನಮX ಉ8ೆ6ೕಶ ಎಂದರು.
` ೆ+ಯವರು

ೆಣದ ‹ೕEೆ

ಾಜ ಾರಣ Fಾಡು 38ಾ6 ೆ. ದwಣ ಕನ ಡ nEೆ$,

ಉತ3ರ ಕನ ಡ nEೆ$ಗಳ $ Qೆಂ/ ಹom8ಾ6 ೆ. hಾ ೇ ಆಗ , ಅŒ ಾರ ಾg
ಧಮMಗಳ ನಡು0ೆ ಸಂಘಷM ಉಂಟು FಾG ಜನರ ನಡು0ೆ Qೆಂ/ ಹಚುmವ

ಧಮM
ೆಲಸ

FಾGದ ೆ ಅವರು JಾವMಜ ಕ nೕವನದ $ ಇರಲು DಾEಾಯಕುg ಎಂದರು.
ಇDೊ ಂದು ಧಮMದವರನು 8ೆIೕsಸುವವರು

ೋಮು0ಾದ. ಸIಧಮM ನಂ` ೆ

ಇDೊ ಂದು ಧಮMದ ಬ ೆY ಸ†ಷು•.ೆ ಇರುವವ ೇ ಧಮM qಾಲDೆ Fಾಡುವವರು ಎಂದು
ಮುಖ&ಮಂ 'ಯವರು ೇ7ದರು.
---------------------

