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몭ಾರತವ몭 몭ಾ몭몭ೕ몭ಕ 몭ಾ몭몭ಾರ
ಒಪ몭ಂದವನು몭 몭ಂಬ몭ಸ몭: 몭ಾ몭 ಭ몭ಾ
ಪ몭몭ಾ몭ಾ몭 몭ಾ몭몭
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몭ಂಗಳ몭ರು: ‘몭ಾರತವ몭 몭ಾ몭몭ೕ몭ಕ 몭ಾ몭몭ಾರ ಒಪ몭ಂದವನು몭
(ಆ몭몭ಎ) 몭ಂಬ몭ಸ몭ೕಕು. 몭ೂ몭몭 ಇದರ몭몭 ಸ몭몭ಯ몭ಾ몭
몭ಾ몭ೂ몭ಳ몭몭ೕಕು’ ಎಂದು ಅ몭몭ಕದ 몭ಾ몭ಾ몭몭 몭ಾನೂನು
몭ಶ몭몭몭ಾ몭ಲಯದ 몭ಾ몭몭ಾ몭ಪಕ 몭ಾ몭 ಭ몭ಾ ಅ몭몭ಾ몭ಯಪಟ몭ರು.
몭ಎಂಆ몭 몭ಾನೂನು 몭ಶ몭몭몭ಾ몭ಲಯ ಶುಕ몭몭ಾರ ಹ몭몭몭ೂಂ몭ದ몭
‘ಅಂತರ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರ 몭ಾನೂ몭ನ몭몭 몭ೂಸ ಪ몭ವೃ몭몭ಗಳ몭’
ಕು몭ತ ಆ몭몭ೖ몭 몭몭ಾರ ಸಂ몭ರಣದ몭몭 ಅವರು 몭ಾತ몭ಾ몭ದರು.
‘ಆ몭몭ಎ ಒಪ몭ಂದದ몭몭 몭ೕ몭ಾ 몭ಾ몭ಬಲ몭 몭ೂಂ몭몭. ಈ 몭ಾರಣ몭ಾ몭몭
몭ಾರತವ몭 ಇದನು몭 몭ಂಬ몭ಸಲು 몭ಂ몭ೕಟು 몭ಾಕು몭몭몭.
ಅಂತರ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರದ몭몭 몭ೂಸ 몭ಾ몭ಂ몭몭ಾಗ몭ೕಕು.
몭ೕ몭ೕಯ몭ಾ몭 ಹಲವ몭 ಸು몭ಾರ몭ಗ몭ಾ몭ಾಗ 몭ಾತ몭 ಇದು 몭ಾಧ몭’
ಎಂದರು.
몭몭몭 몭ಶ몭몭몭ಾ몭ಲಯದ 몭ಾ몭몭ಾ몭ಪಕ 몭ೕಟ몭 ಎ몭.ಎ몭.몭ಾ몭몭
몭몭 몭ಾ몭 ‘21몭ೕ ಶತ몭ಾನವ몭 ಸ몭ಾಲುಗಳ ಯುಗ. 몭ೕ몭ಾ몭
ಅಂತರ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರ 몭ೕ몭ಯ ಪ몭ಸ몭ಕದ몭몭 몭ಲ
ಬದ몭ಾವ몭ಗ몭ಾಗ몭ೕ몭몭. 몭몭ಟ몭ೕಕರಣವ몭 ಬಹುಪ몭ೕಯ
몭ಾ몭몭ಾರ ವ몭ವ몭몭ಯ몭몭 몭ೂಸ ಮನ몭ಂತರ ಸೃ몭몭ಸ몭몭’ ಎಂದು



몭ೕ몭ದರು.
‘ಹ몭ಾ몭ಾನ ಬದ몭ಾವ몭, 몭ಾ몭몭ೕಯ ಭದ몭몭, 몭ಾನವ ಹಕು몭ಗಳ몭
ಮತು몭 ಇ–몭ಾ몭ಜ몭. ಇವ몭 ಅಂತರ몭ಾ몭몭ೕಯ 몭ಾ몭몭ಾರ
몭ಾತುಕ몭ಯ 몭ೂಸ ಅಂಶಗ몭ಾ몭몭’ ಎಂದು 몭몭 몭ಾ몭 몭ಾಗೂ
몭ಾ몭 ಭ몭ಾ 몭몭몭ದರು.
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몭ಾ몭ಾ ಸು몭몭ಗ몭몭ಾ몭 ಪ몭몭ಾ몭ಾ몭 ಆ몭몭 몭ೌ몭몭ೂೕ몭
몭ಾ몭몭ೂ몭몭: ಆಂ몭ಾ몭몭몭 ಆ몭몭 | ಐಒಎ몭 ಆ몭몭
ಪ몭몭ಾ몭ಾ몭 몭ೕ몭ಬು몭 ಪ몭ಟವನು몭몭ಾ몭ೂೕ 몭ಾ몭.
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