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ಅವರ $%&␣ೕ ಅಷು+ ಅದು-ತ/%0␣1␣2ಂದ4␣…
ನಮ/ 0-12␣ೕನರು ಎಂ'␣ಗೂ ಉ9-:␣ೕನದ
ಬದುಕನು> ಬದುಕ?␣ಲ.A ಅವರ D␣ೕವನE␣ಲA
F-ಧH␣I␣ಂದ ತುಂK␣ರುL␣MತುM. ಭಗವಂತನನು>
ಅನನOP-Q␣ ಆS-T␣ಸುL␣MದV ಅವರ D␣ೕವನದ?␣A
ಅದುWತ ಎ(␣ಸುವಂತದ ಘಟH␣ಗಳu
ನ\␣ಯುL␣MದVವu. _-ಸ`a-ನ'␣ಂದ ಕೂb␣ದV
ಅವರ ಪ1L␣d␣ೂಂದು ನ\␣
ಮಹತM f9-VQ␣ರುL␣MತುM. ಪ1L␣d␣ೂಂದು ನುb␣
ಮಂತ1ತುಲOP-Q␣ರುL␣MತುM.
ಮತೂM, ಇದು ಜನರ ಮಧOದ?␣A
ಪ1:␣ದiS-ದವರದj␣kೕ ,-l-ತmವಲA.
,-ಧ$ಪರಂಪn␣ಯ ಎಲA ಮಹ(␣ೕಯರ ಬo␣p
,-ಧ$ಸ,-ಜ ಇನೂ> ಪqಣsP-Q␣ L␣t␣u␣ೕ ಇಲA.
,-ಧ$ರ?␣A L␣t␣'␣ರುವದು ನೂರರ?␣A ಹತುM ಜನರ
ಕv␣ ,-ತ1. L␣t␣ದ ಕv␣ಗಳ?␣Aಯೂ ಎj␣ೂkೕ
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ಅಪದiE␣ೕ. ನಮ/ ಪರಂಪn␣ಯ?␣A ಆQ␣ w␣ೂೕದ
ಪ1L␣d␣ೂಬxರದೂ ಅದುWತ y-z␣ತ1{, !␣ಸ/ಯ
ಬz␣ಸುವಂತಹ a-ನ, |␣ರಗು ಮೂb␣ಸುವಂತಹ
ಬದುಕು. ಆ ಮಹ(␣ೕಯರ ಬದು}␣ನ ಕುz␣ತು
ತಮ/ತಮ/ ಮಠಗಳ?␣Aರುವ ಅತOಪqವs
9-ಖ)␣ಗಳನು> •␣o␣ದು ತಮ/ತಮ/ ಮಠದ
ಪqವsಜರ ಚz␣•␣1ಯನು> ಪz␣•-ಮ‚-z␣ƒ-Q␣
ತಮ/ „␣ಷOz␣o␣ L␣t␣:␣w␣ೕಳ|␣ೕ‚-ದುV
ಮ†-T␣ಪL␣ಗಳ ಕತsವO.
ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಪBವC D%ಖ;␣ಯನುF G␣H
ಬನFಂJ␣ K␣ೂೕ5␣ಂD%M%ಯCರು ಸಂO␣ೂೕP␣Q␣
ಪRಕT␣Q␣D%U4.␣ ಅವರ ಆ W␣ಲಸW␣Y
=%ಧ7ಸ=%ಜದ ಕೃತ]1␣ಗಳu ಸಲುaತ2&␣.
ಮಧ$!␣ಜಯದ P-O‡-OನP-ದ ತನ>
ತತ$ಚಂ'␣1ˆ␣ಯ “‰␣ೂದಲ ,-L␣”ನ?␣A
0-1ಸಂQ␣ಕP-Q␣ ಒಂದು ಅಪqವs
ಇL␣l-ಸವನು> ಅವರು ಅ‹-ವರಣo␣ೂt␣:␣9-Vn␣.
,-ಧ$ Œ␣ೕ†-T␣ಪL␣ಗಳ ಬದುಕು w␣ೕQ␣ರುL␣MತುM,
_-ಸ`ತತ$ಗಳನು> ಅವರು w␣ೕo␣ ತಮ/ D␣ೕವನದ?␣A
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‰␣ೖಗೂb␣:␣ˆ␣ೂಂಡು ಬದುಕುL␣MದVರು, F-ವನೂ>
ಸಹ ಅu␣ಷುk ಅದುWತP-Q␣ F-$ಗL␣ಸುL␣MದVರು
ಎನು>ವದˆ␣• F-•␣ƒ-Q␣ (␣ಲುAವಂತಹ
ಘಟH␣d␣ೂಂದನು> „␣‘ ಪ?␣,-ರು ಮಠದ „␣‘
ರಘುವಯsL␣ೕಥsn␣ೕ ಸ$ಹಸM'␣ಂದ ಬn␣'␣“␣kರುವ
9-ಖ)␣ಯದು.
,-ಧ$a-(␣ಗಳu ಎಂದn␣ೕ ಒಂದು !␣ಸ/ಯದ
ಕಡಲು. S-ಜ ಒಂ”␣ಗಳ ‰␣ೕ)␣ ಸಂಪತMನು> w␣ೕz␣
ಕಳu•␣:␣ದn␣ ಅದನು> ಕ\␣ಗ–␣—(␣ಂದಲೂ
H␣ೂೕಡu␣ೕ ಬಂದವz␣9-Vn.␣ !␣ಜಯನಗರ
F-,-1ಜOದ :␣ಂl-ಸ‹-T␣ೕಶ$ರS-ದರೂ ತಮ/
‚-ಯs ಮುQ␣ದ ತ˜ಣ ಅ?␣Aಂದ ˆ␣ಳQ␣t␣ದು
ಬಂದ !␣ರಕM„␣‡-ಮ–␣ಗt␣9-Vn.␣ ‚-b␣ನ
ಮಧOದ?␣A ಕುt␣ತು ತಪಸು™ ,-b␣ದವz␣9-Vn.␣
ಗಂo␣ಯನು> š-!␣ದV?␣Ao␣ ಕn␣:␣ದವz␣9-Vn.␣
u␣ೕವ•␣ಗಳನು> F-˜ತ•z␣:␣ˆ␣ೂಂಡವz␣9-Vn.␣
ಭಗವಂತನ ›␣ೂ•␣ಯ?␣A l-ಡು l-b␣
ಕು–␣ದವz␣9-Vn.␣ ನ'␣ಗಳ?␣A u␣ೕಹš-Oಗ
,-b␣ದವz␣9-Vn.␣ ಉಟk œ␣Œ␣ೕನವನೂ>
}␣•␣ೂMo␣ದು •␣,-ಲಯದ ಪವsತ•␣‘–␣ಗಳ?␣A
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ಮl-ಪ1F-žನo␣ೖದವz␣9-Vn␣. D␣ೕವಂತP-Q␣
ವೃಂ9-ವನವನು> ಪ1E␣ೕ„␣:␣ದ
ಮl-ಮ•␣ಮz␣9-Vn␣. š-I␣ಯ l-ಲನೂ>
ಕುb␣ಯu␣ೕ, ಹು“␣k(␣ಂದ ಹz␣H␣ೖE␣ೕದOವನು>
L␣ಂದು |␣ ␣ದವರು, ಉಪu¡ ‡-ರಗಳನು> L␣ನ>u␣ೕ
ˆ␣ೕವಲ ನವ¢␣ಯನು> L␣ಂದು ಬದು}␣ದವರು.
ಗಂo␣ಯ?␣,A o␣ೂೕ9-ವz␣ಯ?␣A ಪ1ƒ-ಗದ?␣A
d␣ೂೕಗಶ}␣MI␣ಂದ u␣ೕಹš-Oಗ ,-b␣ದವರು.
u␣ೕಹš-Oಗ ,-b␣ದ ‰␣ೕಲೂ „␣ಷOರನು>
ಅನುಗ1•␣ಸುL␣Mರುವ ಮl-ಮ•␣ಮರು ನಮ/
,-ಧ$ಪರಂಪn␣ಯ a-(␣ಗಳu. ಅವರ ಬದುಕೂ
ಅದುWತ. ಅವರ F-ವq ಅದುWತ. ಅವರ
ಬರವ–␣o␣ಯಂತೂ ಅತOದುWತ.
ಮ•␣M w␣ೕಳu•␣MೕH␣, ಇದು ˆ␣ೕವಲ ಒK␣xಬxರ
ಚz␣•␣1ಯಲA. ನಮ/ ,-ಧ$ಪರಂಪn␣ಯ ಎಲA
ಮಹ(␣ೕಯರೂ •␣ೕo␣d␣ೕ ಬದು}␣ದವರು.
ಇಂ'␣ನವn␣o␣ ƒ-ವ ,-ಧ$ನೂ w␣ಸn␣ೕ
ˆ␣ೕt␣ರದ ಒಬx ಮಹ(␣ೕಯರ ಬo␣p, ಅಲA ಅವರ
F-!␣ನ ಬo␣p ಒಂದು ಘಟH␣ಯನು> ‹-!␣ೕಗ
L␣t␣ಯ?␣u␣VೕE␣. ಅವರ F-E␣ೕ ಅಷುk
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ಅದುWತP-Q␣•␣Mಂದn␣ ಇನ>ವರ ಬದುಕು ಅu␣ಷುk
ಅದುWತP-Q␣ತುM ಎಂದು ‹-ವu ಊ•␣ಸಬಹುದು.
ಬದು}␣ನ ಕಟkಕ\␣ಯ ˜ಣದ?␣A ಅವz␣Q␣ದV
,-ನ:␣ಕ ¤␣ೖತನO ಉš-™ಹಗಳ ಕುz␣ತು
ˆ␣ೕt␣9-ಗ ಆ :␣'␣iಯನು> ಗt␣ಸ)␣ೂೕಸುಗ ಆ
ಮಹ(␣ೕಯರು ತಮ/ ಬದು}␣ನ ಪ1L␣ೕ˜ಣವನು>
ಅu␣¥ೕo␣ ಸE␣:␣ದVರು ಎಂದು ಅಥsP-ಗುತMu␣.
„␣‘ಮ9-y-ಯsರು ಆರಂ¦␣:␣ದ ಏನು
ಉಡುŒ␣ಯ ಅಷkಮಠಗt␣E␣, ಆ ಮಠಗಳ?␣A
ಸು,-ರು ಹತುM ಹ'␣H␣ೖದು ತ)␣,-z␣ನವn␣o␣
ˆ␣ೕವಲ ಮl-ತಪ:␣$ಗ ␣ೕ ಆQ␣w␣ೂೕQ␣9-Vn␣.
ಆy-ಯsಕS-2␣sತ ಪ1L␣‰␣ಗಳನು> ಪqD␣ಸುತM,
ಆy-ಯsಪ1L␣¨-©Œ␣ತ „␣‘ಕೃಷ—ನನು>
ಆS-T␣ಸುತM, ಆy-ಯsರ _-ಸ`ವನು> ಇb␣ಯ
D␣ೕವನದ?␣A ಅನು¨-©ನ ,-ಡುತM ಬದು}␣ದ
ಮಹ(␣ೕಯರು. ‰␣ೂದಲ ಏ ␣ಂಟು ತ)␣,-z␣ನ
ಸು,-ರು ಯL␣ವn␣ೕಣOರು ಉಡುŒ␣ಯ
ಬt␣ಯ?␣A u␣ೕಹš-Oಗವನು> ,-ಡ?␣ಲ.A
ಆy-ಯsರು ಮl-ª-ರತš-ತ¡ಯs(␣ಣsಯದ?␣A L␣t␣:␣ದಂ•␣ ತಮ/ F-ವನೂ> ಸಹ

5␣ಶ7ನಂ9␣:␣ ;␣ೕಖನ=%;␣ — 198

6 of 32

ಅವರು F-ಧH␣ಯ‹->Q␣ ,-b␣ˆ␣ೂಂಡವರು.
ˆ␣ಲವರು ಗಂo␣ಯ?␣,A ˆ␣ಲವರು
o␣ೂೕ9-ವz␣ಯ?␣,A ˆ␣ಲವರು ‚-E␣ೕz␣ಯ?␣,A
ˆ␣ಲವರು ಪ1ƒ-ಗದ?␣,A ˆ␣ಲವರು
ಅd␣ೂೕ«␣Oಯ?␣A ತಮ/ d␣ೂೕಗF-ಮಥOs'␣ಂದ
u␣ೕಹš-Oಗವನು> ,-b␣ದವರು. ಪ?␣,-ರು
ಮಠದ ಮೂಲಯL␣ಗ¬-ದ „␣‘
ಹೃ-␣ೕˆ␣ೕಶL␣ೕಥsರು ‚-„␣ಯ?␣A
ಗಂ®-ಪ1E␣ೕಶವನು> ,-b␣ದವರು. ಅದ,-ರು
ಮಠದ „␣‘ನರ:␣ಂಹL␣ೕಥsರೂ ಸಹ ಗಂo␣ಯ?␣A
u␣ೕಹš-Oಗವನು> ,-b␣ದವರು. ಪuL␣Mo␣ ಮಠದ
„␣‘ ಉ¯␣ೕಂದ1L␣ೕಥsರು ಕೃ¨-—ನ'␣ಯ?␣.A
„␣ೕರೂರು ಮಠದ „␣‘P-ಮನL␣ೕಥsರು
ಗಂ®-ಯಮು‹-ಸಂಗಮದ?␣.A ‚-–␣ಯೂರು
ಮಠದ „␣‘S-ಮL␣ೕಥsರು •␣,-ಲಯವನು>
ಪ1E␣ೕ„␣:␣ದವರು. ¯␣ೕ°-ವರ ಮಠದ „␣‘
ಅ«␣ೂೕ˜ಜL␣ೕಥsರು S-‰␣ೕಶ$ರದ ಬt␣ಯ
ಧನುj␣ೂ•ೕ“␣ಯ?␣.A
ಇE␣ಲA ˆ␣ೕವಲ ಉ9-ಹರ¢␣ಯj␣kೕ. ಉಡುŒ␣
ಮಠಗಳ ‰␣ೂದಲ ಏ ␣ಂಟು ತ)␣,-z␣ನ?␣A
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ಎಲAರೂ d␣ೂೕಗಶ}␣MI␣ಂದ ತಮ/
u␣ೕಹš-Oಗವನು> ,-b␣ದವn␣ೕ. F-ವu ಅವರನು>
‚-b␣ಸದಷುk ಅವರ ಬದುಕು ಅದುWತP-Q␣ತುM.
ಇನು> ƒ-ರು ಸಹಜP-ದ F-ವನು> ಪ\␣ದn␣ೂೕ
ಅವರೂ ಸಹ ತುಂಬ ಸಂಭ1ಮ'␣ಂದ F-ವನು>
F-$ಗL␣:␣ದವರು. ತಮ/ F-ವನೂ>
F-ಧH␣ಯ‹->Q␣ ,-b␣ˆ␣ೂಂಡವರು. ಅಂತಹ
ಒಂದು ಘಟd␣ಯನುF e%ವu ಪg␣=%ರು ಮಠದ
G␣H ರಘೂತ2ಮj␣ೕಥCರ ಚm␣1␣Rಯg␣a W␣ೕಳu1␣2ೕ&␣.
ಅವರ F-!␣ನ ಪz␣ಯನು> ಅವರ ಪ1„␣ಷOS-ದ „␣‘
ರಘುವಯsL␣ೕಥsರು 9-ಖ?␣:␣ ಇ“␣k9-Vn␣. „␣‘
ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರು „␣‘ ಹೃ-␣ೕˆ␣ೕಶL␣ೕಥsz␣ಂದ
ಹ•␣ೂMಂಭತMH␣ಯವರು. ಅd␣ೂೕ«␣Oಯ?␣A
u␣ೕಹš-Oಗ ,-b␣ದ „␣‘ ರಘು‹-ಥL␣ೕಥsರು
ಅವರ ಗುರುಗಳu. ‚-„␣ಯ?␣A u␣ೕಹš-Oಗ
,-b␣ದ „␣‘ ರಘುಪL␣L␣ೕಥsರು ಅವರ
ಪರಮಗುರುಗಳu. ಇಂತಹ
ತಪ:␣$ಪರಂಪn␣ಯ?␣A ಬಂ'␣ದV ಆ
ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರ ಬದುರು ಸಹಜP-Q␣d␣ೕ
ಅದುWತP-Q␣ತುM.
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ಆ '␣ವಸ, 4833 H␣ೕ ಕ?␣ವಷs. _-?␣ೕP-ಹನ
ಶˆ␣ಯ 1654H␣ೕ ವಷs. ಪz␣±-!␣ ಸಂವತ™ರ.
ಆ„␣$ೕನ ,-ಸ. ಶುಕAಪ˜ದ ಪಂಚ²␣,
(24-09-1732) ಈ '␣ನದ ಮಧOS-L␣1Q␣ಂತಲೂ
ಮುಂ¤␣ ತಮ/ ಮರಣP-ಗುತMu␣ ಎಂದು „␣‘
ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರು ‰␣ೂದ)␣ೕ
L␣t␣ದುˆ␣ೂಂb␣ದVರು. ಇb␣ಯ ಬದುಕನು>
ಭಗವನ/ಯP-Q␣ ಕ ␣ದ ಅವz␣o␣, _-ಸ`ತತ$ದ
ಮಹತMರ ಪz␣•-ಮವನು> ,-b␣ˆ␣ೂಂb␣ದV
ಅವz␣o␣ ಈ z␣ೕL␣ƒ-ದ F-ಮಥOs!␣ದVದುV
ಅL␣ಶಯವಲA. ಅL␣ಶಯ ಎ(␣ಸುವದು ಆ
'␣ವಸವನು> ಅವರು ಕ ␣ದ z␣ೕL␣.
„␣‘ ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರ „␣ಷOರು „␣‘
S-ಮಭದ1L␣ೕಥsರು. ಅವರ „␣ಷOರು „␣‘
ರಘುವಯsL␣ೕಥsರು. ಉಡುŒ␣ಯ
ಮಠಗಳ)␣Aೕನು ´-ಲಸಂ‹-Oಸದ ಪದiL␣I␣u␣,
ಅu␣ೂಂದು ತುಂಬ ದೂS-)␣ೂೕಚH␣I␣ಂದ
(␣,-sಣP-ದ ಒಂದು ಪದiL.␣ ಒಂu␣ೕ ‚-ಲˆ␣•
ಮಠದ?␣A ಮೂರು ಜನ ಸಂ‹-O:␣ಗಳu P-ಸ
,-ಡುL␣MದVರು. ಏ ␣ಂಟು ವಷsದ
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ವಯ:␣™ನ?␣Ad␣ೕ ಸಂ‹-Oಸ. ಆQ␣ನ ‚-ಲದ
ಸಂ‹-Oಸ ಎಂದn␣ ಇವL␣Mನ l-o␣ µ-K␣I␣ಂದ
ನ\␣ಯುL␣MದುVದಲA. ಆ:␣M ¶␣ರವಗಳ ದುS-·␣®-Q␣
ಗುರುಗt␣ಂದ }␣ತುMˆ␣ೂಳu¸L␣MದುVದಲA. w␣ಂಡL␣ಯ
ತಮ/(␣o␣, ತಂQ␣ಯ ಗಂಡ(␣o␣, ಅಕ•ನ ª-ವ(␣o␣
(␣ೕಡುL␣MದುVದಲA. ಆQ␣ನ ‚-ಲದ ಪ1L␣d␣ೂಬx
ಸಂ‹-O:␣ಗೂ š-ವu ಕುt␣ತ Œ␣ೕಠದ •␣z␣‰␣ಯ
ಎಚ¹ರ ಸ9- ಇರುL␣MತುM. ಸವsºŒ␣ೕಠದ ¶␣ರವˆ␣•
ಕುಂದು ´-ರದ l-o␣ ಅವರ ನ\␣, ನುb␣,
ಆ)␣ೂೕಚನಗt␣ರುL␣MದVವu. ಗುರುಗಳu ಸಂ‹-Oಸ
(␣ೕಡುP-ಗಲಂತೂ „␣ಷOನ d␣ೂೕಗO•␣ಯನು>
ಅz␣•␣ೕ (␣ೕಡುL␣MದVರು. ಎಲAದ}␣•ಂತ w␣2␣¹ನ9-Q␣
“Q␣9␣n5␣ಘFಮುಖo␣ೂೕಷp␣ೕಷಜ”‹-ದ „␣‘ಕೃಷ—ನ
ˆ␣ೖಂಕಯsವನು> ,-ಡುತM, ಮಧ$_-ಸ`ದ
ಅಧOಯನ ಅ±-Oಪನಗಳನು> ,-b␣ ತಮ/
ಮು}␣M,-ಗsವನು> (␣ಷ•ಂಟಕವ‹->Q␣
,-b␣ˆ␣ೂಳ¸?␣‚-•Q␣d␣ೕ •␣‘ಷ© D␣ೕವರು
ಅವತz␣:␣ ಬರುL␣MದVರು. •␣ೕ®-Q␣ ಅಂತಹ
ಉತMಮ D␣ೕವ(␣o␣ œ␣,-ರದ?␣Ad␣ೕ
ಸಂ‹-Oಸವನು> (␣ೕb␣ದರೂ ಆತ ಎಂ'␣ಗೂ
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9-z␣ತಪ¡?␣ˆ␣• F-ಧO!␣ರುL␣Mರ?␣ಲA.
9-z␣ತಪu¡L␣Mರ?␣ಲ.A ƒ-ರೂ 9-z␣ ತŒ␣¡ಲA.
•␣ೕo␣ ´-ಲOದ?␣A ಸಂ‹-Oಸವನು> (␣ೕb␣ದn␣
ಅವz␣o␣ „␣˜ಣವನು> (␣ೕಡ?␣‚-•Q␣d␣ೕ ಅವರ
ಪರಮಗುರುಗಳu ‚-'␣ರುL␣MದVರು. ಅವz␣®-ಗ
F-,-ನO ಐವತುM ಐವ•␣¼ದು ವಷs
ವಯ:␣™ರುL␣MತುM. ´-ಲOದ?␣Ad␣ೕ ಗುರುಗt␣ಂದ
ಸಂ‹-Oಸವನು> :␣$ೕಕz␣:,␣ ಹš-Mರು ವಷsಗಳ
‚-ಲ ತಮ/ ಪರಮಗುರುಗಳ ಬt␣
ಅಧOಯನವನು> ,-b␣, ಮೂವತುM ಮೂವ•␣¼ದು
ವಷsಗಳ ‚-ಲ „␣‘ಕೃಷ—ನನು> ಅನನOP-Q␣
ಆS-T␣ಸುL␣MದV ಅವರು ತಮ/ ವೃ9-iಪOದ
w␣ೂ:␣M?␣ನ?␣,A ಕೃಷ—ಪq›␣ಯ ಜP-´-Vz␣ಯನು>
ತಮ/ „␣ಷOz␣o␣ೂŒ␣¡:␣ ಪ1„␣ಷOನ ತƒ-z␣®-Q␣
(␣ಲುAL␣MದVರು. •␣ೕo␣ •␣z␣ಯF-$²␣ಗಳ ಸು,-ರು
ಅಧsಶತ,-ನದ ಅನುಭವ ಈ }␣z␣ಯ
ಸಂ‹-O:␣o␣ ಸುಲಭP-Q␣ u␣ೂn␣ತುK␣ಡುL␣MತುM. ಆ
ಪರಮಗುರುಗಳ ಬt␣ಯ?␣A ಸು,-ರು ಹL␣Mಪ¡ತುM
ವಷsಗಳ ‚-ಲ (␣ರಂತರ ಅಧOಯನ ,-b␣ದ
ಬt␣ಕ ಈ }␣z␣ಯ ಸಂ‹-O:␣ ತಮ/ ತುಂಬು
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š-ರುಣOದ?␣A ತಮ/ ಗುರುಗt␣ಂದ ಕೃಷ—ಪq›␣ಯ
ಅT␣‚-ರವನು> :␣$ೕಕz␣ಸುL␣MದVರು. ಒಂu␣ರಡು
ವಷsಗಳ ‚-ಲ „␣ಷO(␣o␣ „␣‘ಕೃಷ—ಪq›␣ಯ
ಪz␣ಪqಣs „␣˜ಣವನು> (␣ೕb␣, „␣ಷO(␣ಂದ
ಮ•␣ೂMಬx ಮಹ(␣ೕಯ ವಟು!␣o␣ ಸಂ‹-Oಸವನು>
(␣ೕb␣:␣ ಆ ಗುರುಗಳu ತಮ/ ಪ1„␣ಷOರ
ತƒ-z␣ಯ?␣A •␣ೂಡQ␣ˆ␣ೂಳu¸L␣MದVರು.
•␣ೕo␣ ಅಧOಯನ‚-•Q␣ ´-ಲO ಮತುM š-ರುಣO,
ಕೃಷ—ಪq›␣®-Q␣ ಮಧOವಯಸು™. ಅ±-Oಪನ‚-•Q␣
ಮುಂ'␣ನ ´-ಳu. ವೃದiಸಂ‹-O:␣,
ತರುಣಸಂ‹-O:␣. ´-ಲಸಂ‹-O:␣.
ಮೂರುಮೂರು ಜನ ಸಂ‹-O:␣ಗಳu ಏಕ‚-ಲˆ␣•
ಭಗವ9-S-ಧ‹-ತತ¡ರS-Q␣ರುL␣MದVರು. ನಮ/
ಪರಂಪn␣ಯ?␣A ಎಂಥ ಅದುWತ ವOವ·␣žI␣ತುM
H␣ೂೕb␣.
„␣‘ ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರು ವೃ9-iಪOದ?␣A9-Vಗ
ಅವರ „␣ಷOರು „␣‘ S-ಮಭದ1L␣ೕಥsರು
„␣‘ಕೃಷ—ಪq°-ಸಕMS-Q␣ದVರು. ಅವರ „␣ಷOS-ದ
„␣‘ ರಘುವಯsL␣ೕಥsರು ಪರಮಗುರುಗ¬-ದ „␣‘
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ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರ ಬt␣ಯ?␣A
_-F-`ಧOಯನವನು> ಮುQ␣:␣ ಆ ವೃದiಯL␣ಗಳ
·␣ೕE␣ಯ?␣A ತಮ/ನು> •␣ೂಡQ␣:␣ˆ␣ೂಂb␣ದVರು.
ತಮ/ !␣9-Oಗುರುಗಳ½, ತಮ/
ಪರಮಗುರುಗಳ½ ಆದ ಆ ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರು
u␣ೕಹ(␣ƒ-sಣ ,-b␣ದ ಕ1ಮವನು> ಕ–␣—o␣
ಕಟುkವಂ•␣ ಆ ರಘುವಯsL␣ೕಥsರು 9-ಖ?␣:␣
ಇ“␣k9-Vn␣. ಎಂಟು •␣ೂAೕಕಗಳ?␣A ಆ ಘಟH␣ಯನು>
(␣ರೂŒ␣:␣ ತಮ/ ಸ$ಹಸM'␣ಂದ)␣ೕ
ಬn␣'␣“␣kರುವದು ಇಂ'␣ಗೂ ಪ?␣,-ರು
ಮಠದ?␣Au␣ ಎಂದು o␣ೂೕ!␣ಂ9-y-ಯsರು
L␣t␣ಸುš-Mn␣. „␣‘ರಘುವಯsL␣ೕಥsರು ಬn␣'␣ಟk
ಇL␣l-ಸ!␣ದು —
:␣G␣q1␣ೂrೕತY ಮ
s ಣಂ ರಘೂತ2ಮಮು:␣ಃ
G␣ಷrಪRG␣v␣r ಯj␣ೕ
ಕತC/%rನrನುw%ಸr w%ಸx5␣P␣e%
$%Fy%7sಥ ಜz%2 { ಮನೂ| ।
ಸಂಪB}%rಥ ರಘುಪR5␣ೕರಮಮಲಂ
d␣ೖ&␣ೕದrಮನFಂ ಹ4␣ೕಃ
ಭು€%2 {sಚಮr ಸ=%ಗy%| •␣Rಯಜe%|
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ಅಂ1␣rೕ‚␣+ಯ1␣Fೕs9␣ಶƒ ।।
ಭು€%2 { $%7ಂj␣ಕ=%ಗ1␣ೕಷು
ಸುಜd␣ೕ„%7…%C| ಸು†%| ತತ7z%|
ಅ$%‡‚␣ೕCˆ ರಘುಪಂ ಚ ಸವCಶರಣಂ
o␣7 ೖz%ಯನಂ ಗRಂಥಗ‰ ।
ಕುವCನFಂಜg␣ಬಂಧ=%ತ‡ವಚ$%
G␣ಷrಪRG␣„%r•␣Cತಂ
j␣ೕಥCಂ o␣ೕವಸm␣ತŠಯಶq ಸ ಪ‹␣
Œ␣ೂ2ೕy%R•␣ ಶೃಣ7| ಮುD% ।
Ž%rಯ| ವಂಶಧರಸr M%ಂಸಯುಗ•␣ೕ
ನr$%rತ‡ಹ•␣2 ಹm␣ಂ
O␣ೂೕಕಂ ಕುವCj␣ ತತR ಸವCಸುಜd␣ೕ
ಹŒ␣2ೕನ Œ␣ೂೕs/%ರಯƒ ।
$%ಯಂ ತಪCಣ=%ರಚಯr ಯj␣e%
G␣‘␣rೕಣ $%ಕಂ ಹ4␣ೕಃ
ಪB}%ಥCಂ :␣ಜG␣ಷrG␣ಷrಮ9␣ಶƒ
G␣ೕ’␣Hಣ ಪB}%Q␣2 “j␣ । ।
ಪB}%ನಂತರ=%ವಸತು” ಸುಜd␣ೕ„%7y%‡ಂj␣ಕಂ ಮಂದ/%•
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€%ಯCಂ G␣Hಹm␣e%ಮ–␣ೕತCನ—␣j␣
˜␣BH/%ಚ ಸM%™ಸx5␣ƒ ।
ಶೃಣ7| G␣Hಹm␣e%ಮ–␣ೕತCನಮš␣ೂೕ
ಶುp␣ೂHಧ7Cಪuಂ›%Rಂ–␣ತಃ
ಸ9␣7ೕ†%ಸನಭೂ‚␣ತಃ ಪuನರz%ƒ
ಲœ␣•ಶz%o␣ೂೕದಕ‰ । ।
G␣Hಕೃ„%ž•␣Cತಸತು2ಳQ␣€%=%Ÿ%
ಯುಂy%ಗಸ2D%
ಪB/%Cನು‚␣ತಸj␣Y …
s %ಯುತ
ಹm␣Ž%re%9␣¡␣ೂೕ¢%ˆ ವದ| ।
ದುಷY=%Cಮಯp␣ೕಷಜಂ ಹm␣ಪದಂ ಪw%qƒ
ನೃQ␣ಂ£%¤␣ದಂ
¡␣ೂೕ0␣ೕ z%Rಪ ರಘೂತ2¥␣ೂೕ ಹm␣ಪದಂ
=%Œ␣ೕ ಶರD%r9␣W␣ೕ ।।
ವ‘␣ೕCsQ␣‡| ಪm␣Ž%5␣e%—␣F ತರ¦␣ ಕe%rಂ
ಗ1␣ೕ /%ಸ4␣ೕ
•␣4␣ೕ W␣ೕಸm␣e%ಮW␣ೕ ಸುಕರ§␣ೕ
•␣Hy%rಖr¡␣ೂೕK␣ೕ ತ¨% ।
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ಪಂಚ=%rಂ ಸುj␣©␣ ರಘೂತ2ಮಮು:␣ಃ
ಶು€%aಖrಪª␣ೕ ಶುp␣ೕ
¥␣ೖತRª␣ೕ ಹm␣;␣ೂೕಕ=%ಪ ರಘುಪಂ
Ž%rಯ| :␣w%…%ಂ ಮುD% ।।
:␣ತrಂ $%Fನಜz%9␣ಕಮC:␣ರತಂ
ಸy%Yಷ«␣e%:␣7ತಂ
/%r¬%rಂತಂ ಸುಖj␣ೕಥCw%ಸxಮತುಲಂ
€%=%9␣o␣ೂೕ‘␣ೂೕ-␣®ತ‰ ।
Q␣ೕy%e%ಥಪD%ಚCd␣ೖಕಮನಸಂ ಶುದnಂ
ದ…%$%ಗರಂ
ವಂo␣ೕsಹಂ ಸತತಂ ರಘೂತ2ಮಗುರುಂ
¯%e%9␣ಸುO␣HಯŒ␣ೕ ।।
$%Fನ«␣ನಹm␣Ž%rನ
w%ಸx/%r¬%rನಭೂ‚␣y%| ।
ವಂo␣ೕ ರಘೂತ2ಮಗುರೂ|
:␣ಜಕಲŠತರೂ| ಸD% ।।
G␣H ರಘುವಯCj␣ೕಥCಕೃತಂ O␣ೂaೕ€%ಷ+ಕ‰।
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ಈ ಎಂಟು •␣ೂAೕಕಗಳ ಒಟುk ª-ವ!␣ದು —
ತಮ/ (␣ƒ-sಣದ ‚-ಲವನು> (␣ಖರP-Q␣
ಅz␣L␣ದV „␣‘ ರಘೂತMಮಮು(␣ಗಳu ತಮ/
„␣ಷOS-ದ, „␣‘ಕೃಷ—ಪq°-'␣ಗt␣o␣
ಉತMS-T␣‚-z␣ಗ¬-ದ „␣‘ S-ಮಭದ1L␣ೕಥsರನು>
ಮತುM ತಮ/ !␣9-O„␣ಷOರೂ ಪ1„␣ಷOರೂ ಆದ
Œ␣‘L␣ಯ „␣‘ ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರನು> ಹL␣Mರ
ಕn␣ದು ಅವz␣ಬxರೂ ಮುಂu␣ ,-ಡ|␣ೕ‚-ದ
ಭಗವ9-S-ಧ‹-'␣ ಕತsವOಗಳನು>
ಉಪu␣ೕ„␣ಸುš-Mn.␣
ಪz␣±-!␣‹-ಮ ಸಂವತ™ರ, ಸೂಯsನು
ಕ‹-OS-„␣ಯ?␣A9-VH␣, ಆಶ$ಯುಜ ,-ಸ,
ಬವಕರಣ, Œ␣‘L␣d␣ೂೕಗ, ಅನೂS-±-ನ˜ತ1,
ಪಂಚ²␣ೕL␣¾.␣ ಆ '␣ನದಂದೂ ಸಹ ತಮ/
ಇb␣ಯ D␣ೕವನದ?␣A ಆಚz␣:␣ˆ␣ೂಂಡು ಬಂದಂ•␣
|␣ಳQ␣ನ °-ವದ?␣Ad␣ೕ ಎದುV !␣ಧುOಕMP-ದ
ಕ1ಮದ?␣A „␣‘ ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರು F->ನ
,-ಡುš-Mn.␣ ಪ1ಣವ,
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ಅಷkಮl-ಮಂš-1'␣•␣‘ಷ©ಮಂತ1ಗಳನು>
ತನ/ಯ•␣I␣ಂದ ಜŒ␣ಸುš-Mn.␣
ಆ ಬt␣ಕ, „␣‘ಮ9-ನಂದL␣ೕಥsಭಗವš-¡9-y-ಯsರು ತಮ/ ಪರಂಪn␣o␣
ಅನುಗ1•␣:␣ದ :␣ೕš-ಲ˜/ಣಸ‰␣ೕತ
„␣‘S-ಮಚಂದ1ನನು> ತಮ/ ಇb␣ಯ D␣ೕವದ
ಭ}␣MI␣ಂದ ಪqD␣ಸುš-Mn.␣ “ಸಂಪBಜr” „␣‘ಹz␣
ತಮ/ ‰␣ೕ)␣ ,-b␣ದ ಭೂz␣ ಅನುಗ1ಹವನು>,
ತಮ/ ಇb␣I␣ ಜನ/ದ?␣A ,-b␣ದ ಸಕಲ
ಸತ•ಮsಗಳನು> ಆ S-ಮಚಂದ1ನ 0-ದˆ␣•
ಸಮŒ␣s:␣ ಭ}␣Mಭರ'␣ಂದ ನಮಸ•z␣ಸುš-Mn.␣
ಆ ನಂತರ „␣‘S-ಮಚಂದ1(␣o␣ ಅŒ␣s:␣ದ
H␣ೖE␣ೕದOವನು> ಆದರ'␣ಂದ :␣$ೕಕz␣:,␣ ಆಚಮನ
,-b␣ „␣‘ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರು ಆಸನದ?␣A
ಕುt␣ತುˆ␣ೂಂಡn␣, ಆ ಮl-ನುª-ವರ
ದಶsನವನು> ಪ\␣ಯಲು, ಅವರ ‚-ರುಣOದ
ದೃ-␣kI␣ಂದ ಪ!␣ತ1S-ಗಲು ಅ?␣A
ಭಕMಸಮೂಹE␣ೕ H␣n␣ದು (␣ಲುAತMu␣.
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ತಮ/ ದಶsನ‚-•Q␣ ಬಂ'␣ರುವ, ತಮo␣
Œ␣1ಯS-ದ ಆ E␣ೖಷ—ವಗೃಹಸž„␣ಷOz␣o␣ „␣‘ಗಳu
ತಮ/ ವೃಂ9-ವನ‚-•Q␣ ಭೂ²␣ಯನು>
ಅo␣ಯಲು, ಉt␣ದ ಕ\␣ಯ ‚-ಯsಗt␣®-Q␣
:␣ದiS-ಗಲು ಆu␣ೕ„␣ಸುš-Mn.␣ ಗುರುಗಳ
ಆu␣ೕಶವನು> ˆ␣Aೕಶ'␣ಂದ (␣ವs•␣:,␣ ಅವರ
ಆ¿␣ಯಂ•␣ ಭಗವತÀF-ದವನು> :␣$ೕಕz␣:␣ ಆ
ಎಲA !␣ದ$ಜÁನ, ಸುಹೃಜÁನ ಗುರುಗಳ ಸ²␣ೕಪˆ␣•
ಬರುš-Mn.␣
ಅವn␣ಲAರ ಸಮು/ಖದ?␣A ತಮ/ ಎರಡೂ
ˆ␣ೖಗಳನು> ಗ“␣kƒ-Q␣ ›␣ೂೕb␣:␣ ತಮ/
ಗುರುಗಳನು> ಸ/z␣ಸುš-Mn.␣ ಸಮಸM
ಗುರುಪರಂಪn␣ಯನು> H␣H␣ಯುš-Mn.␣ u␣ೕವ•␣ಗಳ
ತš-$¦␣,-(␣u␣ೕವ•␣ಗಳ ·␣ೂMೕತ1ವನು>
,-ಡುš-Mn.␣ ಭ}␣MಪqಣsP-Q␣
„␣‘ಮ9-ನಂದL␣ೕಥsಭಗವš-¡9-y-ಯsರನು>
H␣H␣ಯುš-Mn.␣ ತಮ/ ಅy-su␣ೕವ
„␣‘S-ಮಚಂದ1ನನು>, ಸP-sತ/‹- ತಮo␣
ರ˜ಕ‹-ದ „␣‘ಕೃಷ—ನನು>, ಮತುM
ಬ1ಹ/ಸೂತ1ಗt␣ಂ9-ರಂ¦␣:␣ ಸಮಸM
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ತತ$P-ದಪ1ಬಂಧಗಳ?␣A ಸ(␣>•␣ತ‹-ದ „␣‘
E␣ೕದP-Oಸರೂಪದ ಭಗವಂತನನು> ಆದರ'␣ಂದ
ಸ/z␣ಸುš-Mn.␣
ಈ ಪz␣ š-ವu ·␣ೂMೕತ1 ,-b␣ H␣n␣ದ
!␣ದ$ಜÁನz␣o␣ ಭಗವ•␣ೂ™Âೕತ1ಗಳನು> 0-S-ಯಣ
,-ಡಲು ಆu␣ೕ„␣:␣ ತಮ/ „␣ಷOಪ1„␣ಷOz␣o␣
ಪರ,-ತ/ನ 0-u␣ೂೕದಕವನು> ಗಂ®-ಜಲವನು>
ತಮo␣ ಕುb␣ಸಲು w␣ೕಳuš-Mn␣. ಹz␣·␣ೂMೕತ1ವನು>
w␣ೕಳuತM)␣ೕ „␣‘ S-ಮಭದ1L␣ೕಥsರು ಮತುM „␣‘
ರಘುವಯsL␣ೕಥsರು L␣ೕಥsತುಳ:␣ಗಳನು> ಮತುM
ಗಂo␣ೂೕದಕವನು> ಗುರುಗt␣o␣ 0-ನ
,-b␣ಸುš-Mn.␣
F-!␣ನ ‚-ಲ ಹL␣MರP-ಗುL␣Mu␣. u␣ೕಹ
(␣±-ನP-Q␣ ತನ> ಕಸುವನು> ಕ ␣ದುˆ␣ೂಳu¸L␣Mu.␣
ಇ¨-kದರೂ ಅವರ ಮನ:␣™ನ?␣A ದುಗುಡ!␣ರ?␣ಲ.A
®-ಭz␣I␣ರ?␣ಲA. ಅದ}␣•ಂತ w␣2␣¹ನ9-Q␣
ಅವರು ಪ1_-ಂತS-Q␣ದVರು ಮತುM
ಸಂ•␣ೂೕಷ'␣ಂದ ·␣ೂMೕತ1ಗಳನು> ˆ␣ೕಳuತM
!␣ಷು—0-u␣ೂೕದಕವನು> 0-ನ ,-b␣ದರು ಎಂದು
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ಸ$ತಃ ಗಂo␣ಯನು> ಕುb␣:␣ದ
„␣‘ರಘುವಯsL␣ೕಥsರು 9-ಖ?␣ಸುš-Mn␣ —
“ಪ‹␣ Œ␣ೂ2ೕy%R•␣ ಶೃಣ7| ಮುD%” ಎಂದು.
ಇ¨-kಗುವ E␣ೕ ␣o␣ ಮುಂ'␣ನದನು>
H␣H␣:␣ˆ␣ೂಂಡು H␣n␣ದ ಭಕMz␣o␣ ದುಃಖ ಉಮ/t␣:␣
ಬಂದು ಕಂಠ ಗದpದP-Q␣ ಕ–␣—ೕರು
ಸುz␣ಸುL␣MದVn,␣ ತಮ/ ಎರಡೂ ˆ␣ೖಗt␣ಂದ
„␣‘S-ಮಭದ1L␣ೕಥsರ ಭುಜಗಳನು>
•␣b␣ದುˆ␣ೂಂಡು „␣‘ಹz␣ಯನು> H␣H␣ಯುತM
ಕುt␣L␣ದV „␣‘ ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರು ಕÄ •␣n␣ದು
ˆ␣ೖಸH␣> ,-b␣ ಅಳuL␣MದV ಜನˆ␣• “ಅಳ|␣ೕb␣”
ಎಂದು ಆu␣ೕ„␣ಸುš-Mn.␣
•␣ೕo␣ ಸಂ›␣ಯವn␣o␣ (␣ರಂತರP-Q␣
E␣ೖಷ—ವ·␣ೂMೕತ1ಗಳನು> ಶ1u␣iI␣ಂದ ಆ?␣:␣ದ „␣‘
ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರು „␣‘S-ಮಭದ1L␣ೕಥsರ
H␣ರ!␣ನ?␣A F-ಯಂF->ನವನು> ,-b␣ ತಮ/
ಸಂ±-OಕತsವOವನು> ಮುQ␣ಸುš-Mn.␣ ಬt␣ಕ
„␣‘ರಘುವಯsL␣ೕಥsರನು> ಕn␣ದು “|␣ೕಗ ಪq›␣
ಮುQ␣ಸು” ಎಂದು ಆu␣ೕ„␣ಸುš-Mn.␣
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ಪq›␣ಯ ನಂತರ S-L␣1Å␣ೂೕಜನವನು> ,-b␣ದ
!␣ದ$ಜÁನರH␣>ಲA ಹL␣Mರ ಕn␣I␣:␣ದ ಆ
ತಪ:␣$ವಯsರು, ಅವn␣ಲAರೂ ಕೂb␣ˆ␣ೂಂಡು
„␣‘ಹz␣‹-ಮಸ/ರ¢␣ಯನು> ,-ಡ|␣ೕˆ␣ಂದು
ಮಂದಧ$(␣ಯ?␣A ಆu␣ೕ„␣ಸುš-Mn.␣ ಸ$ಯಂ
š-ವu ಮ¢␣ಯ ‰␣ೕ)␣ !␣ೕS-ಸನದ?␣A
ಕುt␣ತುˆ␣ೂಂb␣9-Vn.␣ ‰␣ೖ‰␣ೕ)␣
•␣ೂೕª-ಯ,-ನP-Q␣ ಎದುV ‚-ಣುL␣Mರುವ ಶುಭ1
ಊಧ$sಪuಂಢ1ಗಳu. ಉಡುŒ␣I␣ಂದ ತz␣:␣ದ,V
„␣‘ಕೃಷ—(␣o␣ ಅŒ␣s:␣ದV ತುಳ:␣ೕ,-)␣ಯನು>
ಧz␣:␣9-Vn.␣ ತಮ/ „␣ಷOಪ1„␣ಷOz␣ಬxರ ಕ\␣I␣ಂದ
ಮ•␣ೂM‰␣/ ಪರ,-ತ/ನ 0-u␣ೂೕದಕವನು>,
ಗಂo␣ಯ ಜಲವನೂ> 0-ನ ,-ಡುš-Mn.␣
}␣!␣ಯ?␣A ತುಳ:␣ೕದಳ. ‹-?␣o␣ಯ?␣A
ಹz␣‹-ಮಸ/ರ¢␣. ಉದರದ?␣A
ಪರ,-ತ/(␣ಗŒ␣sತP-Q␣ದV H␣ೖE␣ೕದO. ˆ␣ೂರಳ?␣A
ತುಳ:␣ೕದಳಗಳ ,-)␣. ಸುತMಲೂ
!␣ಷು—‹-ಮಸ/ರ¢␣ ,-ಡುL␣Mರುವ
E␣ೖಷ—E␣qೕತMಮರು. ˆ␣ೖ›␣ೂೕb␣:␣ ಗುರುಗಳ ಬt␣
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(␣ಂತು ಭಗವ‹-/l-ತmವನು> H␣H␣ಯುL␣Mರುವ
„␣ಷOದ$ಯರು. ಮನ:␣™ನ?␣A ಮಧ$ವಲAಭ „␣‘ಕೃಷ—ನ
ಮತುM ಮಧ$_-ಸ`ದ 2␣ಂತH␣. •␣ೕo␣ ˆ␣ೕವಲ
ಒಂu␣ರಡು (␣²␣ಷಗಳಲA, ಸು,-ರು ‹-)␣• ೖದು
ಗಂ”␣ಗಳ ‚-ಲ š-!␣ದV ಆ ಸžಳವನು>
ಹz␣ಸಂ}␣ೕತsನಮಂ'␣ರವ‹->Q␣ ,-b␣
ಗ“␣kƒ-ದ ಧ$(␣ಯ?␣A “ಹn␣ೕ ‹-ರ:␣ಂಹ”
ಎಂದು ಭಗವಂತನನು> H␣H␣ದು ಆ ತ¯␣qೕಮೂL␣s
„␣‘ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರು u␣ೕಹš-Oಗವನು>
,-ಡುš-Mn.␣ 1
ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದುWತ F-ವನು> ‹-ವu
ಮನ:␣™ನ?␣Aಯೂ ಕ?␣¡:␣ˆ␣ೂಳ¸ಲು F-ಧO!␣ಲA.
‹-ವu H␣ೂೕb␣ರುವ F-ವu ಎಂದn␣, ಅರy-ಟ,
ಕೂ®-ಟ, ಆಕ1ಂದನ ಇj␣kೕ. ಮುಪu¡ ಬಂ•␣ಂದn␣
ಮನುಷO ಹುಚು¹y-¹Q␣ ಆಡµ-ರಂ¦␣ಸುš-MH.␣
F-ವu ಹL␣Mರ ಬಂದn␣ ಅದರ ಭಯ'␣ಂದ
ತತMz␣:␣ w␣ೂೕಗುš-MH.␣ ಹš-Mರು ಜನ
Ç-ಕkರುಗಳu ಅವ(␣o␣ |␣ೕಕು. ಮH␣ ಮಂ'␣d␣ಲA
1

„␣‘ ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರ ವೃಂ9-ವನ!␣ರುವದು „␣‘ È␣ೕತ1

ಪ?␣,-z␣ನ?␣.A
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ಅವನ ·␣ೕE␣o␣ (␣ಲA|␣ೕಕು. ಅವನು w␣ೕt␣ದVH␣>ಲA
ˆ␣ೕಳ|␣ೕಕು. }␣!␣ ˆ␣ೕಳ'␣ದVರೂ, ಕಣು— ಸz␣ƒ-Q␣
‚-ಣ'␣ದVರೂ “␣ೕ!␣ಯ ಮುಂu␣
ಪ1L␣¨-©Œ␣ತ‹-ದಂ•␣ ಕೂL␣ರುš-MH.␣ ಮುŒ␣¡o␣
ತಕ•ಂ•␣ ‰␣ೖd␣ಲA ‰␣ೖ?␣o.␣ ಅದು F-ಲದು
ಅಂತ ಮನ·␣™ಲA ಕಲ/ಷ. n␣ೂೕಗದ ನರ¬-ಟ.
ಏನನೂ> ಅನುಭ!␣ಸµ-ಗದ ಸಂಕಟ. ತನ>
ಹ ␣ಯ ಕv␣ಗಳH␣>ಲA w␣ೕt␣ˆ␣ೂಳu¸ವ ಚಪಲ.
ಇಷkನು> K␣ಟುk ನಮo␣ ಮು'␣ತನವನು>
ಕ?␣¡:␣ˆ␣ೂಳ¸ಲು F-ಧOE␣ೕ ಇಲA.
ಅಂÉ-ದVರ?␣A „␣‘ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರು F-!␣ನ
ಸಮಯವನು> (␣ಖರP-Q␣ L␣t␣ದು, ಆ
'␣ವಸವನು> ತ,-Ê ಉಪd␣ೂೕQ␣:␣ˆ␣ೂಂಡ
ಪz␣ಯH␣ೂ>‰␣/ H␣H␣ದn␣ ‰␣ೖ
n␣ೂೕ,-ಂಚನP-ಗ'␣ರಲು F-ಧOE␣ೕ ಇಲA. „␣‘
ರಘುವಯsL␣ೕಥsರ ಈ •␣ೂAೕ‚-ವt␣ಗಳನು>
ಓ'␣9-o␣ಲA, ƒ-P-ಗಲೂ ಏ‹-ದn␣ೂಂದು
ಆ)␣ೂೕಚH␣ಯ?␣A ಮುಳuQ␣ರುವ ‹-ನು
d␣ೂೕಚH␣ ,-ಡುವದನೂ> (␣?␣A:␣ |␣ರ®-Q␣
ಕುt␣ತುK␣“␣ku␣VೕH␣.

5␣ಶ7ನಂ9␣:␣ ;␣ೕಖನ=%;␣ — 198

24 of 32

u␣ೕವರ H␣ೖE␣ೕದOದ ಬo␣p ಆ
ರಘೂತMಮL␣ೕಥsz␣Q␣ದV ಆದರ, u␣ೕವರ L␣ೕಥsದ,
ಗಂo␣ಯ ಬo␣Q␣ದV ಆದರ, ಗುರುಗಳನು>
ಗುರುಪರಂಪn␣ಯನು>, u␣ೕವ•␣ಗಳನು>,
ಭಗವಂತನನು> ಎಲAದ}␣•ಂತ w␣2␣¹ನ9-Q␣
ಗ1ಂಥಗಳ?␣A ಸ(␣>•␣ತS-ದ E␣ೕದP-Oಸu␣ೕವರನು>
ಅವರು ವಂ'␣:␣ದ z␣ೕL␣, ಸಂ›␣ ತಪsಣವನು>
ಮುQ␣:␣ ಮಧOS-L␣1ಯವn␣o␣, 0-1ಣ K␣ಡುವ
˜ಣದ ವn␣o␣ ಹz␣‹-ಮಸಂ}␣ೕತsH␣ಯನು> ,-b␣
,-b␣:␣ದ z␣ೕL␣, „␣ಷOರು ಅತMn␣ ಅದನು> (␣?␣A:␣
“ಹz␣·␣ೂMೕತ1ವನು> w␣ೕt␣” ಎಂದು ಆu␣ೕಶ ,-b␣ದ
±-ಷk{s ಇE␣ಲA F-,-ನOz␣o␣ :␣'␣i:␣ವu
:␣'␣iಯಲA.
ಇದˆ␣•ಲA ಕಲಶ!␣ಟkಂ•␣ ಬದು}␣ನ ಕಟk ಕ\␣ಯ
˜ಣದ?␣,A ಅ˜ರಶಃ ಮೃತುO!␣ನ ದವ\␣ಯ?␣A9-Vಗ
!␣ೕS-ಸನದ?␣A ಕುt␣ತು ಅವರು “ಹn␣ೕ
‹-ರ:␣ಂಹ” ಎಂದು ಭಗವಂತನನು> H␣H␣ದದುV
,-ತ1 ಅತOದುWತ. ಅವರ ಇb␣ಯ ಜನ/ದ
ತಪ:␣™ನ ಪz␣0-ಕವದು. ಅವರ D␣ೕವನˆ␣•
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ಭಗವಂತ l-}␣ದ ಅಂ}␣ತವದು. ಬದು}␣ನ
F-ಥsಕOದ ˜ಣವದು. ರಘುವಯsL␣ೕಥsn␣ೕ
w␣ೕt␣ದಂ•␣ — “ಪB/%Cನು‚␣ತಸj␣Y …
s %ಯುತಹm␣Ž%re%9␣¡␣ೂೕ¢%ˆ ವದ|” ಆ
˜ಣ ಅವರ ಇb␣ಯ ಜನ/ದ ತಪ:␣™o␣ ಬದು}␣ನ
z␣ೕL␣o␣ F-•␣ƒ-Q␣ತುM.
ª-ಗವತದ?␣A ಒಂದು ,-L␣u␣ — “ಜನ‡Ÿ%ಭಃ
ಪರಃ ಪuಂ$%ಮಂ1␣ೕ e%†%ಯಣಸ°j␣ಃ”
ಎಂದು ಭಗವಂತ ˆ␣ೂಟk ಈ ಬದು}␣ನ F-ಥsಕ•␣
ಅಂತO‚-ಲದ ˜ಣದ?␣A ಅಡQ␣u␣ಯಂ•␣. ಆ
ಹz␣ಸÌL␣ ಬಂ'␣•␣ೂೕ, ಹು“␣kದುV ಬದು}␣ದುV
ಸL␣MದುV ಎಲAವq F-ಥsಕ. ಆದn␣ ಆ ಹz␣ಸ/ರ¢␣
ಅ‚-F-/š-MQ␣ ಒದQ␣ ಬರುವ'␣ಲ.A ಆy-ಯsರು
w␣ೕಳuš-Mn␣ — “ಸಂತತಂ
±␣ಂತ¡␣ೕsನಂತಮಂತ€%;␣ೕ 5␣O␣ೕಷತಃ”
ಕ\␣ಯ ‚-ಲದ?␣A ಹz␣ಸ/ರ¢␣
ಒದQ␣ಬರ|␣ೕ‚-ದn␣ ಇb␣ಯ ಜನ/ ಹz␣ಸ/ರ¢␣
,-ಡ|␣ೕಕು. ಭಗವ'␣pೕ•␣ w␣ೕಳuವಂ•␣ ಸ9ತ9-Wವª-!␣ತ‹-Q␣ ಇ9-Vಗ ,-ತ1 ಈ :␣'␣i
ಒ?␣ಯಲು F-ಧO
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„␣‘ ಹೃ-␣ೕˆ␣ೕಶL␣ೕಥsರ ಪರಂಪn␣ಯ
•␣ೂೕª-ಮ–␣ಗ¬-ದ „␣‘ ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರು
l-Q␣ದVರು. ನಮ/ ಪರಂಪn␣ಯ ನೂS-ರು ಜನ
ಮಹ(␣ೕಯರು •␣ೕQ␣ದVರು. ಅವರ ಒಂದು '␣ನದ
ಕv␣d␣ೕ ಇಷುk •␣z␣‰␣ಯನು>
ಪ\␣ದುˆ␣ೂಂb␣9-Vಗ ಆ •␣z␣ಯ ¤␣ೕತನದ
ಬದುಕು ಇH␣>ಷುk ಅದುWತP-Q␣ರ?␣}␣•ಲA.
„␣‘ ರಘುವಯsL␣ೕಥsರು ಅದನು> 9-ಖ?␣ಸu␣ೕ
w␣ೂೕಗುವ'␣ಲ.A ಆರು •␣ೂAೕಕಗಳ?␣A ಒಂದು '␣ನದ
ಕv␣ಯನು> (␣ರೂŒ␣:␣ ಒಂu␣ೕ •␣ೂAೕಕದ?␣A
„␣‘ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರ ಇb␣ಯ D␣ೕವನವನೂ>,
ಅವರ F-“␣I␣ಲAದ ವO}␣Mತ$ವನೂ> ನಮo␣
ಪz␣ಚI␣ಸುš-Mn␣ —
:␣ತrಂ $%Fನಜz%9␣ಕಮC:␣ರತಂ
ಸy%Yಷ«␣e%:␣7ತಂ
/%r¬%rಂತಂ ಸುಖj␣ೕಥCw%ಸxಮತುಲಂ
€%=%9␣o␣ೂೕ‘␣ೂೕ-␣®ತ‰ ।
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Q␣ೕy%e%ಥಪD%ಚCd␣ೖಕಮನಸಂ ಶುದnಂ
ದ…%$%ಗರಂ
ವಂo␣ೕsಹಂ ಸತತಂ ರಘೂತ2ಮಗುರುಂ
¯%e%9␣ಸುO␣HಯŒ␣ೕ ।।
“ನನ> ಗುರುಗಳu ಒಂದು '␣ನವq F->ನ ಜಪ
ಅಚsH␣ ಮುಂš-ದವuಗಳನು> K␣ಡ?␣ಲA.
ಹರ”␣d␣ಂದn␣ೕH␣ೕ o␣ೂL␣Mರ'␣ದVರೂ ಅವರು
ಅH␣ೕಕ ´-z␣ ‚-ಷ©Í␣ನವ1ತವನೂ>
ಆಚz␣:␣ದರು. ‚-ಮ ಅವರನು> ‚-ಡ?␣ಲA. :␣ಟುk
ಅವರ ಬt␣ಯ?␣A ಸುt␣ಯ?␣ಲ.A ಅವz␣o␣
ƒ-ತರದೂV )␣ೂೕಭ!␣ರ?␣ಲ.A ಮದ,
,-ತ™ಯsಗಳ ´-«␣o␣ ಅವರು ಒಳ®-ಗ?␣ಲA.
ಇb␣ಯ D␣ೕವನ ಅವರ ಮನ:␣™ನ?␣A ಇದVದುV
„␣‘ಕೃಷ—ನ ಅಚsH␣ಯ P-ಂÎ␣. ´-ಹO
ಅಚsH␣ಯ ›␣ೂ•␣o␣, ಅದ}␣•ಂತ ²␣Q␣µ-Q␣
ಅವರು „␣‘ಮy-ಯsರ _-ಸ`ವನು> „␣ಷOz␣o␣ L␣t␣
w␣ೕಳuL␣MದVರು. ಅವರ P-O‡-Oನದ •␣ೖ?␣
ಅನುಪಮP-ದದುV. „␣‘S-ಮ-„␣‘ಕೃಷ—ರನು>
ಅ2␣sಸುತM ಅವರು u␣ೕಹಶು'␣iಯನು>
ಪ\␣ದುˆ␣ೂಂb␣ದVರು. E␣ೕದP-Oಸu␣ೕವರ ಮತುM
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„␣‘ಮ9-y-ಯsರ ಗ1ಂಥಗಳನು> ಅಧOಯನ
,-ಡುತM ಮನಸ™ನು> ಶು'␣i ,-b␣ˆ␣ೂಂb␣ದVರು.
ಆ _-ಸ`ವನು> (␣ರಂತರ 0-ಠ w␣ೕಳuತM ,-ತನು>
ಶುದi ,-b␣ˆ␣ೂಂb␣ದVರು. •␣ೕo␣ ‚-ƒ- P-yಮನF- ಅವರು ಶುದiS-Q␣ದVರು. ಭಕMರ ‰␣ೕ)␣
ಕರು¢␣ಯನು> ಹz␣ಸುವ ದƒ-ಮೂL␣s ಅವರು.
ಅಂತಹ „␣‘ ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರನು> ‹-ನು a-ನ
ಭ}␣M ‰␣ೂೕ˜ ಈ ಎಲA •␣‘ಯಸ™ನು>
ಪ\␣ಯುವದ‚-•Q␣ ಎ\␣K␣ಡu␣ ವಂ'␣ಸು•␣MೕH␣.”
ಇದು „␣‘ ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರ ಬದುಕು. „␣‘
ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರ ವO}␣Mತ$. ಆ ಬದು}␣ನ
0-!␣ತ1{, ಆ ವO}␣Mತ$ದ ಎತMರವನು> ಇದ}␣•ಂತ
w␣2␣¹ನ9-Q␣ !␣ವz␣ಸುವ ಆವಶOಕ•␣I␣ಲA.
F-ಧOವq ಇಲA. ಇH␣>ೕH␣ೕ ಬn␣ದರು ಅದು ಈ
,-ತುಗಳ !␣F-Mರವj␣kೕ.
ಆy-ಯsರ _-ಸ`ದ?␣A ನಮo␣ ಆಸ}␣M ಮೂಡ?␣,
ಮೂಖsರ ಸಹP-ಸ'␣ಂದ w␣ೂರಬಂದು
!␣ದ$ಜÁನರ ಮಧOದ?␣A ನಮ/ ಬದುಕು
ಸE␣ಯುವಂš-ಗ?␣ ಎಂದು ಆ
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ಮl-ನುª-ವS-ದ „␣‘ ರಘೂತMಮL␣ೕಥsರನು>
0-1¾␣s:␣ˆ␣ೂಂಡು, ಆ ಗುರುಗಳ l-'␣ಯ?␣Ad␣ೕ
ನ\␣ದ „␣‘ S-ಮಭದ1L␣ೕಥsರನೂ>, „␣‘
ರಘುವಯsL␣ೕಥsರನೂ> ಆದರ'␣ಂದ H␣H␣ದು,
ಬಂದn␣ ಇಂತಹ F-ವu ಬರ?␣ ಎಂದು
ಸವsಗುವsಂತƒ-s²␣ƒ-ದ „␣‘ಹz␣ಯನು>
|␣ೕb␣ˆ␣ೂ ␣½¸ೕಣ.
$%Fನ«␣ನಹm␣Ž%rನ
w%ಸx/%r¬%rನಭೂ‚␣y%| ।
ವಂo␣ೕ ರಘೂತ2ಮಗುರೂ|
:␣ಜಕಲŠತರೂ| ಸD% ।।
F->ನ, Í␣‹-ಚರ¢␣, ಹz␣±-Oನ, _-ಸ`P-O‡-Oನ ಮುಂš-ದ ಮl-ಸದುpಣಗt␣ಂದ
ಭೂ-␣ತS-ದ, ಆಶ1I␣:␣ದ ಜನz␣o␣ ಸಕಲವನೂ>
(␣ೕಡುವ ಕಲ¡ವೃ˜S-ದ „␣‘ ರಘೂತMಮL␣ೕಥsಗುರುಗಳನು> ವಂ'␣ಸು•␣MೕH␣.
ಈ z␣ೕL␣ಯ ಮl-ನುª-ವರನು> ನಮ/
ಪರಂಪn␣ಯ?␣A ಪ\␣ದ ‹-ವu
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ಮl-Ï␣ª-ಗOವಂತರು. ಆ ಮl-ಗುರುಗಳ
ಕರು¢␣ ಸ9- ನ‰␣/ಲAರ ‰␣ೕ?␣ದುV ‹-ವu F-ಧH␣
,-b␣ ಈ ಸಂF-ರದ ಬಂಧನ'␣ಂದ
ಮುಕMS-ಗ|␣ೕಕು.
ಈ ಅಪqವsಚz␣•␣1ಯನು> ಕತM)␣ಯ
ˆ␣ೂೕ¢␣I␣ಂದ ತಂದು ನಮo␣ (␣ೕb␣ದ „␣‘
ಬನ>ಂ›␣ o␣ೂೕ!␣ಂ9-y-ಯsz␣o␣ ನನ>
ಮನಃಪqವsಕ ಅ¦␣ವಂದH␣ಗಳu.
— !␣ಷು—9-ಸ ‹-o␣ೕಂ9-1y-ಯs

5␣ಶ7ನಂ9␣:␣K␣ ಸಜ²ನರ ಸ£%ಯದ ಅಗತr5␣o␣
ಪರ,-ತ/ನನು> L␣t␣:␣ˆ␣ೂಡುವ '␣ವOಗ1ಂಥಗಳನು>
L␣t␣ƒ-ದ ª-j␣ಯ?␣A ಸಜÁನz␣o␣ ತಲುŒ␣ಸಲು
!␣ಶ$ನಂ'␣(␣ 10000 ಗಂ”␣ಗಳ ಉಪ‹-Oಸಗಳ
ಗುz␣ಯನೂ>, 30000 ಪuಟಗಳ )␣ೕಖನದ ಗುz␣ಯನೂ>
w␣ೂಂ'␣u␣.
5␣ಶ7ನಂ9␣:␣ಯ ಎಲa ಉಪe%rಸಗಳµ, ;␣ೕಖನಗಳµ
ಪRj␣¡␣ೂಬ¶m␣ಗೂ ಉ±␣ತ/%0␣ ಲಭr.
ಈ ಬೃಹƒ ¯%ನಸತR :␣ಮ‡ d␣ರ5␣ಲao␣ೕ
ಮುಂದುವ4␣ಯಲು $%ಧr5␣ಲa.
ಈ a-ನ‚-ಯsˆ␣• H␣ರವu (␣ೕಡುವ ಸಜÁನರು ˆ␣ಳQ␣ನ
‡-•␣o␣ ಹಣವನು> ವ®-sI␣ಸಬಹುದು

• Account Name

VISHWANANDINI

• Account Number 35368588017
• Account Type

Current Account

• Bank

State Bank of India

• Branch

T. Narasipura, Mysore

• NEW IFSC

SBIN0040076

Please WhatsApp the transac/on details to
9901551491

ಈ®-ಗ)␣ೕ H␣ರವu (␣ೕb␣ದ, (␣ೕಡುL␣Mರುವ ಸಜÁನz␣o␣
ನನ> ಮನಃಪqವsಕ ಕೃತº•␣ಗಳu.
:␣ೕವu 5␣ಶ7ನಂ9␣:␣ಯ ¬%1␣K␣ ಹಣವನುF
ವ¢%C¸␣ಸು/%ಗ
“5␣ಶ7ನಂ9␣:␣ ಗಮr ತಲುಪg␣”
ಎಂದು ಗುರುo␣ೕವ1␣ಗಳK␣,
G␣H &␣ೕದ/%rಸo␣ೕವm␣K␣
z%RಥCd␣ ಸg␣aಸುವದನುF ಮ4␣ಯ¹␣ೕº␣.
ಸಜÁನರ 0-1ಥsH␣ಯನು>
„␣‘ಹz␣ ಮ(␣>ಸುš-MH.␣
— !␣ಷು—9-ಸ ‹-o␣ೕಂ9-1y-ಯs

Vishnudasa Nagendracharya
No. 2, “Sri Madhwanuja Mandiram"
Kaveri Marga, Hemmige Village,
Talakadu, T Narasipura,
Mysore - 571122, Karnataka, India
nagendracharya@yahoo.co.in
WhatsApp: 9901 551 491

