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-:ಭೂಮಿಕಾ:ವಿಶ್ವದ್ ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವ ೈಶ್ಷ್ಟ್ಯಪೂಣಣ ಸಾಾನ ಪಡಿದಿದ್ುು .ಇತಿಹಾಸ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧು-ಸೇಂತರ ಮಹಾತಮರ, ಕವಿ ಸಾಹಿತಿ., ವಿೀರಪುರುಷ್ಟರ
ಚರಿತ ರಗಳು ಯಶ ೀಗಾಥ ಗಳು ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುತಿಿವ .ಇತರ ದ ೀಶ್ದ್ವರಿಗೂ ನಮಮದ ೀಶ್ದ್ ..ಮಹನೀಯರುಗಳಿಗೂ ಮಹದ್ೇಂತರವಿದ .ನಮಮಲ್ಲಿಯ
ಸೇಂತರು, ತತವಜ್ಞಾನಗಳು, ಧ ೈವಭಕಿರು..ಧಾಮಿಣಕ ಶ್ರದ ೆಯುಳಾವರಾಗಿದ್ೂು ..ಅಪರ ೂೀಕ್ಷೀಕೃತ ಶ್ರೀಶ್ರೂ ಆಗಿದಾುರ .
“ವ ೀದ ೂೀಖಿಲ ೂೀ ಧಮಣಮೂಲೇಂ, ಧರ್ೀಣವಿಶ್ವಸಯ ಜಗತ಼ ಪರತಿಷ್ಾಾ ಧಾರಣಾದ್ೆಮಣ ಇತಾಯಹು”....
ಹಿೀಗ ಮುೇಂತಾದ್ ಪರಮಾಣಗಳೇಂತ .ವ ೀದ್ಮೂಲಕವಾದ್ ಜಗತಿಿನ ಸವಣವಿಧ ಉನನತಿಗ .ಕಾರಣವಾಗಿದ ..
ಇೇಂಥಹ ಹಿನನಲ ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಪ್ಾರಭಲಯದ್ ಕಠಿಣ ವಿಷ್ಟಮ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯುೇಂಟಾದ್, ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಹೇಂಸನಾಮಕ ಶ್ರೀಹರಿಯೇಂದ್ ಪ್ಾರರೇಂಭಗ ೂೇಂಡು,
ಶ್ರೀಮದಾವಚಾಯಣರು, ಪದ್ಮನಾಭಾದಿ, ಜಯತಿೀಥಣರಾದಿಯಾಗ, ಈ ಹೇಂಸ ವೇಂಶ್ವು ಮುೇಂದ್ುವರ ದ್ು ಸಾಗಿಬೇಂದಿರುವುದ್ು.
ಭಗತರಸಾದ್ದಿೇಂದ್ಲ ೀ...ಸಕಲ ಜಿೀವರ ಉದಾೆರವು ..ಎೇಂಬ ಶಾಸರಗಳ ಮಾತಿನೇಂತ ..ಅದ್ಕಾಾಗಿ ಗುರುಭಕಿಿಯು ಸಾಧಕವಾದ್ುರಿೇಂದ್ ..ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ತಾರತರ್ಯೀಪ್ ೀತವಾಗಿ

ಭಕಿಿಮಾಡಬ ೀಕು .ಸಮಗರ ಗುರು ಲಕ್ಷಣ ೂೀಪ್ ೀತರಾಗಿ ನರುಪಪದ್ ಗುರುಶ್ಬುವಾಚಯರಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪೇಂಚರೂಪಗಳು

&ವಾಯುದ ೀವರ ಸತತ ಮಹಾಸನನಧಾನದಿೇಂದ್ ..ಶ ೀಭಿತರಾಗಿ ಜಗತಿನುನ ಪೊರ ಯುತಿಿರುವ *ಶ್ರೀಪ್ಾರಹಾಿದ್ -ಬಾಹಿಿೀಕ- ವಾಯಸರಾಜಾವತಾರಿಳ್ಾದ್..
ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು ಇಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ಥ, ಅವರ ಮೂಲರೂಪದ್ ಚರಿತ ರ, ಅವರ ಜಿೀವನ ಚರಿತ ರಯ ..ರ ೂೀಮಾೇಂಚಕ ಸನನವ ೀಶ್ಗಳು ,
ಅವರ ಜ್ಞಾನ ,ಭಕಿಿ ವ ೈರಾಗಯ ..ತಪಸುು, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಮಾಡಿದ್ ಅನುಗರಹ . ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣ ಕಾಯಣಗಳು , ಉಪದ ೀಶ್ಗಳು , ಮಹಿಮೆಗಳು , ...ಅವರ
ಭಕಿರು ಭಕಿರಾಗಬಯಸುವವರೂ ತಿಳಿಯುವುದ್ು ಅವಶ್ಯವಾದ್ುರಿೇಂದ್ ...ಅೇಂತ ಯೀ ಅನ ೀಕ ಪರಮಾಣಾಧಾರಿತವಾಗಿ ..ಆ ಮಹನೀಯರ ಚರಿತಾರ
ಮಹಿಮೆಯನುನ ನನನ ಅಲಪ ಮತಿಗ

ರಾಯರು ಅನುಗರಹಿದ್ಷ್ಟ್ನುನ ಹೇಂಚಿಕ ೂಳಾಲು ಪರಯತಿನಸ್ಥದ ುೀನ ....ಇಷ್ಟ್ರಿೇಂದ್ಲ ೀ ಗುರುರಾಜರು ಪ್ರೀತರಾಗಿ

..ನಮೆಮಲಿರನೂನ ...ಕಾರುಣಯದಿೇಂದ್ ..ಈ ತ ೂದ್ಲುನಡಿಗಳನುನ ...ಸ್ಥವೀಕರಿಸಲು .ಪ್ಾರರ್ಥಣಸುತಾಿ...ಈ ಕೃತಿಯನುನ ...ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುವೇಂತಗಣತ
..ಭಾರತಿೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ಾರಣಾೇಂತಗಣತ ..ಕುಲದ ೈವ ವಳಬಳ್ಾಾರಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷಮೀರೇಂಗನಾಥನಲ್ಲಿ ಸಮಪ್ಣಸುತ ಿೀನ .
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ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ೀೇಂದಾರಯ ನಮಃ
ಭಗವೇಂತನು ಲ ೂೀಕ ಕಲಾಯಣಕಾಾಗಿ ತನನ ಭಕಿರನುನ ಭೂಮಿಗ ಕಳುಹಿಸ್ಥ ಸಾಮಾನಯರನುನ ಸಜಜನರನುನ ಅನುಗರಹಿಸುತಾಿನ . "ತಿರಯುಗಹೂತಿ" ಎೇಂದ್ರ
ಕೃತ - ತ ರೀತ- ದಾವಪರಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಶ್ರೀಹರಿಗ ಅವತಾರ ಎೇಂಬುದ್ು ಭಗವೇಂತನು ತನಗ ತಾನ ೀ ಹಾಕಿಕ ೂೇಂಡ ನಯಮವಾಗಿದ . ಹಿೀಗಾಗಿ
ಹಲವಾರು ದ ೀವತ ಗಳು , ಹರಿಭಕಿರು ಇಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ಥ ಪರಮಾತಮನ ಮಹಿಮೆಯನುನ

ಮತುಿ ಹಿರಿಮೆಯನುನ ತಮಮ ಮೂಲಕ ಪರಕಟಪಡಸ್ಥ

ದ್ೃಡಿೀಕರಿಸ್ಥದಾುರ .ಧೃವ,ಪರಹಾಿದ್ ರ್ದ್ಲಾದ್ ನತಯಭಕಿರನುನ ವಿಶ ೀಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವೇಂತ ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದಾುನ .
ಇೇಂತಹ ಭಕಿರ ಸಾಲ್ಲಗ ಸ ೀರಿದ್ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಮಮ ಕಥಾನಾಯಕರಾದ್ * ಶ್ರೀ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರು ಸಾವಣಭೌಮರು*
ಹಿೇಂದ ಬರಹಮಲ ೂೀಕದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ೇಂಕುಕಣಣ ದ ೀವತ ಯಾಗಿದ್ುು ,ಶಾಪರೂಪದ್ ವರದಿೇಂದಾಗಿ ,ಪರಹಾಿದ್ರಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ಥ ,ನೇಂತರ ದಾವಪರಯುಗದ್ಲ್ಲಿ ಬಾಹಿಿೀಕ
ರಾಜರಾಗಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುಧಧದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲ ೂಗೇಂಡು ಭಿೀಮಸ ೀನದ ೀವರ ,ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ ಅನುಗರಹಕ ಾ ಪ್ಾತರರಾಗಿದ್ುರು.
ಮುೇಂದ ಕಲ್ಲಯುಗದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ಥ ವಿಜಯನಗರದ್ ರಾಜ ಗುರುಗಳ್ಾಗಿ

ಕನಾಣಟಕದ್ ದಾಸ-ವಾಯಸ

ಸಾಹಿತಯವನುನ ಉಜವಲಗ ೂಳಿಸ್ಥದ್ರು.
ಇವರ ೀ ಮುೇಂದ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ಥದ್ರ ೇಂಬುದ್ಕ ಾ

ಪರಮಾಣ ನರಸ್ಥೇಂಹ ಪುರಾಣದ್ ವಚನವಾಗಿದ . ಇೇಂತಹ ಪುಣಯಮೂತಿಣಗಳ

ಸಮರಣ ಯೀ ಪರಮ ಪವಿತರವಾದ್ುದ್ು.
ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ಬೀಗಮುದ ರ ಮನ ತನಕ ಾ ಸ ೀರಿದ್ ಪ್ಾಷ್ಟ್ಕ ವೇಂಶ್ಕ ಾ ಸ ೀರಿದ್ ತಿಮಮಣಣಭಟ್-ಗ ೂೀಪ್ಕಾೇಂಬ ಯರ ಮಗನಾಗಿ ಕಿರ.ಶ್.೧೫೯೮ರ
ಮನಮಥನಾಮ ಸೇಂವತುರ ಪ್ಾಲುಗಣ ಶ್ುಕಿ ಸಪಿಮಿ ಗುರುವಾರ ಮೃಗಶ್ರಾ ನಕ್ಷತರದ್ಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ಥದ್ ತ ೀಜಸ್ಥವೀ ಮಗುವಿಗ ವ ೀೇಂಕಟ ೀಶ್ವರನ ವರಪುತರನೂ
ಆದ್ುರಿೇಂದ್ "ವ ೇಂಕಟನಾಥ" ಎೇಂಬ ನಾಮಕರಣವಾಯತು.
ತೇಂದ ತಿಮಮಣಣಭಟ್ರು ಏಳನ ೀ ವಯಸ್ಥುನಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿ ಸಕಲಶಾಸರಗಳ ಅಧಯಯನಕ ಾ ಅಳಿಯೇಂದಿರಾದ್ ಲಕ್ಷಮೀನರಸ್ಥೇಂಹಾಚಾಯಣರಲ್ಲಿ
ಕಳಿಸ್ಥದ್ರು.ಬಾಲಕನ ಅಪ್ಾರ ಗರಹಣಶ್ಕಿಿ ,ಅಧುುತ ಪ್ಾೇಂಡಿತಯ ಚಿಕಾವಯಸ್ಥುನಲ ಿೀ ಬ ಳಕಿಗ ಬೇಂದ್ು ,ಸಕಲಶಾಸರ ಪ್ಾರೇಂಗತರಾಗಿ ,ಪರಖಾೇಂಡ
ಪೇಂಡಿತರಾದ್ರು.
ತಮಮ ಹದಿನ ೇಂಟನ ೀ ವಯಸ್ಥುಗ ಸುಸೇಂಸೃತ ಯಾದ್ ಸರಸವತಮಮನವರ ೂೇಂದಿಗ ವಿವಾಹ ನ ಡ ದ್ು ,ಪತಿನೀಸಮೆೀತರಾದ್ ತಮಮ ಸಾೇಂಸಾರಿಕ
ಜಿೀವನವನುನ ಕಾವ ೀರಿಪಟ್ಣದ್ಲ್ಲಿ ಮುೇಂದ್ುವರಿಸ್ಥದ್ರು
ನಳಸೇಂವತುರ ಚ ೈತರಶ್ುಕಿ ಸಪಿಮಿ ದಿನದ್ೇಂದ್ು ಸರಸವತಮಮನವರು ಪುತರರತನವನುನ ಪರಸವಿಸ್ಥದ್ರು.ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರೇಂಬ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥ
"ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣ" ಎೇಂದ್ು ಹ ಸರಿಟ್ರು.ಕಾಳಯುಕಿಿ ಸೇಂವತುರ ವ ೈಶಾಖ್ ಶ್ುಕಿ ನವಮಿ ದಿನ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಬೇಂದ್ು ಭಾೇಂಧವರ ೂೇಂದಿಗ ಮಗ
ಚಿ||ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣರಿಗ ಚೌಲ,ಅಕ್ಷರಾಭಾಯಸವನುನ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥ,ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳ ಆಶ್ೀವಾಣದ್ ಉಡುಗ ೂರ ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಪಡ ದ್ರು."
ಸುಖ್ಸಾಯನೇಂತರೇಂ ದ್ುಃಖ್ೇಂ,ದ್ುಃಖ್ಸಾಯನೇಂತರೇಂ ಸುಖ್ೇಂ" ಎೇಂಬೇಂತ ಧ ೈವನಯಮಾನುಸಾರ ದ್ುಃಖ್ ಪ್ಾರರಬುವು ಅಲಕ್ಷಮಯ

ಪರವ ೀಶ್ದಿೇಂದ್

ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ದಾರಿದ್ರಯವನುನ ಆನುಭವಿಸಬ ೀಕಾಯತು.ಆದ್ರೂ ಯರನೂನ ಯಾಚಿಸದ ೀ "ಆಯಾಚಿತವೃತಿಿ" ವರತವನುನ ಕಟು್ನಟಾ್ಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸುತಾಿ
ಬೇಂದ್ರು.ಭಾಗವತ ಧಮಣವ ೇಂದ್ರ ೀನು? ಎೇಂದ್ು ಕ ೀಳಿದ್ ಸಾದಿವ ಸರಸವತಮಮನವರಿಗ ಭಾಗವತ ಧಮಣಗಳನುನ ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥೀದ್ರು...
ಶ್ರೀವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಪತಿನ ಸರಸವತಮಮನವರಿಗ ಹ ೀಳಿದ್ ಭಾಗವತ ಧಮಣಗಳು:- (ನಮೆಮಲಿರಿಗೂ ಅವಶ್ಯವಾದ್ುರಿೇಂದ್ ವಿಶ ೀಷ್ಟ ವಿವರಣ ) ಪರತಿಯೊಬಬ
ಜಿೀವಿಗೂ ರ್ೀಕ್ಷವ ೀ ಪರಮ ಗುರಿ.ಅದ್ಕಾಾಗಿ ಭಾಗವತಧಮಾಣಚರಣ ಗಳಿೇಂದ್

ಭಗವತರಸಾದ್ವನುನ ಪಡ ಯುವುದ್ು ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನ.ಭಾಗವತ

ಧಮಣಗಳನುನ ದ ೀವತ ಗಳಿಗೂ ಸೇಂಪೂಣಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಸದ್ಳ,ಮೂವತುಿ ವಿಧವಾದ್ ಭಾಗವತಧಮಣಗಳನನ ಭಾಗವತದ್ಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಣಸ್ಥದಾುರ .ಇವು
ಭಗವೇಂತನಗ

ಪ್ರಯವಾಗಿದ್ುು,ಆಚರಿಸುವವರನುನ

ಭಕಾಿಗ ರೀಸರರ ನುನವರು.ಶ್ರೀನಾರದ್,ಪರಹಾಿದ್,

ಅೇಂಬರಿೀಶಾದಿೀಗಳು

ಇೇಂಥ

ಮಹಾಭಾಗವತ ೂೀತಮಮರು.

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ

Page 5

ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
*ಭಗವೇಂತನನುನ ಬಟು್ ಅನಯತರ ಮನಸುು ಪ್-ರವತಿಣಸಬಾರದ್ು .ಇೇಂಥ ಭಕಿರಿಗ ದ ೀಹಧಾರಣ -ಪೊೀಷ್ಟಣಗಳವಶ್ಯವಾದ್ುರಿೇಂದ್ ಅೇಂಥವರಿಗ
ಜಿೀವಿಕಾವೃತಿಿಯನುನ

ಎೇಂಬ ರಡು

"ಆಯಾಚನಾ,ಸಯಾಚನಾ"

ಬಗ ಯಾಗಿ

ಹ ೀಳಿದಾುರ .

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ

ಭಗವದ್ಬಕಿರನುನ

-

ಪಕವಕಲಪರು,ಪಕವರು,ಪಕವಪರತಿನಧಗಳ್ ೇಂದ್ು ವಿೇಂಗಡಿಸ್ಥದಾುರ .ಪಕವಭಕಿರು ಶ ರೀಷ್ಟಾರು ಅವರು ಆಯಾಚನಾವೃತಿಿಯೇಂದ್ ಜಿೀವನ ಸಾಗಿಸುವರು. ಅದ್ು ಎರಡು
ವಿಧವಾಗಿದ ..
........ಆಯಾಚನಾವೃತಿಿ ವಿಚಾರವನುನ ವಿವರಿಸುತಾಿ ವ ೇಂಕಟನಾಥರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದ .
೧ ಯದ್ೃಚಾಾಲಾಭ ಸೇಂತೃಪ್ಿ- ಅೇಂದ್ರ ಭಗವತುೇಂಕಲಪದಿೇಂದ್ ದ ೂರ ತುದ್ರಿೇಂದ್ಲ ೀ ದ ೀಹಧಾರಣ ಮಾಡುತಾಿ ಸೇಂತೃಪಿ ಜಿೀವನ ಆದ್ಶ್ಣಮಯವಾಗಿ
ನಡ ಸುವುದ್ು.ಇವರು ಭಗವೇಂತನಗ ಪ್ರಯರಾದ್ ಶ ರೀಷ್ಟಾ ಭಕಿರು.
೨ . ಸ್ಥಲ ೂೀೇಂಚನ ವೃತಿಿಯೇಂದ್ ,ಅೇಂದ್ರ ಹ ೂಲಗದ ುಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನಯಸಾಗಿಸ್ಥದ್ ಮೆೀಲ ಅಲಿಲ್ಲಿ ಕ ಳಗ ಬದಿುರುವ ಕಾಳುಗಳನುನ ಸೇಂಗರಹಿಸ್ಥಟು್ಕ ೂೇಂಡು
ಜಿೀವಿಸುವವರು.ಇವರು ಪಕವಭಕಿರು. ಆದ್ರ ನಾನು "ಯದ್ೃಚಾಾಲಾಭ" ಸೇಂತೃಪ್ಿಯ ವರತವನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥದ ುೀನ .
ಈಶಾವಾಸ ೂಯೀಪನಷ್ಟತ್ ನಮಗ ಏನು ಉಪದ ೀಶ್ದ ಎೇಂದ್ರ ,- ಈ ಚರಾಚರಾತಮಕವಾದ್ ಪರಪೇಂಚವ ಲಿವೂ ಪರಮಾತಮ ಮಯವಾಗಿದ .ಅದ್ಕಾಲಾಿ
ಶ್ರೀಹರಿಯೀ ಪರಭುವು.ಅವನು ಸವತೇಂತರ. ಉಳಿದ್ುದ ಲಿವೂ ಅಸವತೇಂತರ. ಸವತೇಂತರನಾದ್ ಆ ದ್ಯಾಘನ ಏನು ಅನುಗರಹಿಸುವನ ೂೀ ಅದ್ರಿೇಂದ್ಲ ೀ
ಜಿೀವಿಸಬ ೀಕ ೀ ವಿನಃ ,ಅಸವತೇಂತರರು,ಅಲಪರು,ಇತರರನುನ ಬ ೀಡಿ ಹಣ ಪಡ ದ್ು ಜಿೀವನ ನಡ ಸಬಾರದ್ು. ಇದ್ು ವ ೀದ್ಪುರುಷ್ಟನ ಅಪಪಣ !. ಆದ್ರ
ರಾಜರು,ಗುರುಪ್ಾದ್ರು ಮಹನೀಯರು,ತಾವಾಗಿಯೀ ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟದಿೇಂದ್ ಕ ೂಟಾ್ಗ ಅದ್ನುನ ಅವರಲ್ಲಿ ಅೇಂತಗಣತನಾದ್ ಪರಮಾತಮನು ಅವರ ದಾವರಾ
ಕ ೂಡಿಸುತಿಿದಾುನ ೇಂದ್ು ಅನುಸೇಂಧಾನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದ್ು ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ು ಆಯಾಚನಾ ವೃತಿಿ ಧಮಣವ ೀ ಆಗುತಿದ .ನಾವಾಗಿಯೀ ಯಾರನೂನ
ಯಾವುದ್ನೂನ ಯಾಚಿಸಬಾರದ್ು....ಎೇಂದ್ು ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥ ಅದ್ರ ಪರಕಾರವ ೀ ಅಲಕ್ಷಮಯ ಪರವ ೀಶ್ದಿೇಂದಾದ್ ದಾರಿದ್ರಯವನುನ ನೀಗಿ ಭಗವೇಂತನ ಕೃಪ್ ಗ
ಪ್ಾತರರಾದ್ರು
ನಳಸೇಂವತುರ ಚ ೈತರಶ್ುಕಿ ಸಪಿಮಿ ದಿನದ್ೇಂದ್ು ಸರಸವತಮಮನವರು ಪುತರರತನವನುನ ಪರಸವಿಸ್ಥದ್ರು.ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರೇಂಬ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥ
"ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣ" ಎೇಂದ್ು ಹ ಸರಿಟ್ರು.ಕಾಳಯುಕಿಿ ಸೇಂವತುರ ವ ೈಶಾಖ್ ಶ್ುಕಿ ನವಮಿ ದಿನ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಬೇಂದ್ು ಭಾೇಂಧವರ ೂೇಂದಿಗ ಮಗ
ಚಿ||ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣರಿಗ ಚೌಲ,ಅಕ್ಷರಾಭಾಯಸವನುನ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥ,ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳ ಆಶ್ೀವಾಣದ್ ಉಡುಗ ೂರ ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಪಡ ದ್ರು."
ಸುಖ್ಸಾಯನೇಂತರೇಂ ದ್ುಃಖ್ೇಂ,ದ್ುಃಖ್ಸಾಯನೇಂತರೇಂ ಸುಖ್ೇಂ" ಎೇಂಬೇಂತ ಧ ೈವನಯಮಾನುಸಾರ ದ್ುಃಖ್ ಪ್ಾರರಬುವು ಅಲಕ್ಷಮಯ

ಪರವ ೀಶ್ದಿೇಂದ್

ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ದಾರಿದ್ರಯವನುನ ಆನುಭವಿಸಬ ೀಕಾಯತು.ಆದ್ರೂ ಯರನೂನ ಯಾಚಿಸದ ೀ "ಆಯಾಚಿತವೃತಿಿ" ವರತವನುನ ಕಟು್ನಟಾ್ಗಿ ಪ್ಾಲ್ಲಸುತಾಿ
ಬೇಂದ್ರು.ಭಾಗವತ ಧಮಣವ ೇಂದ್ರ ೀನು? ಎೇಂದ್ು ಕ ೀಳಿದ್ ಸಾದಿವ ಸರಸವತಮಮನವರಿಗ ಭಾಗವತ ಧಮಣಗಳನುನ ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥೀದ್ರು..
.............ಸೃಷ್ಟ್ಗ ಬೇಂದ್ ಪರತಿಯೊಬಬ ಜಿೀವಿಯೂ ಅವನು ದ ೀವತ ಯಾಗಿರಲ್ಲ,ಮಾನವರಾಗಿರಲ್ಲ,ಅವರವರ ಪ್ಾರರಬೆಕಮಾಣನುಸಾರವಾಗಿ ಸುಖ್ದ್ುಃಖ್ಗಳನುನ ಅನುಭವಿಸಲ ೀಬ ೀಕು. ಶ್ೇಂಕುಕಣಣನೂ ಒಬಬ ಜಿೀವಿ. ಆ ಜಿೀವಿಯು ಅನುಭವಿಸಲ ೀ ಬ ೀಕಾಗಿದ್ು ದಾರಿದ್ರಯ ದ್ುಃಖಾನುಭವರೂಪ
ಪ್ಾರರಬೆಕಮಣವನುನ

ಅನುಭವಿೀಸದ್

ವಿನಃ

ಆ

ಜಿೀವಿಗ

ರ್ೀಕ್ಷವಿಲಿ!.

ಮುೇಂದ

ಪರಮಹೇಂಸಪದಾರೂಢರಾಗಿ

ವ ೈಭವದಿೇಂದ್

ವಿರಾಜಿಸಬ ೀಕಾಗಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಆಗ ದಾರಿದ್ರಯದ್ ಅನುಭವಕ ಾ ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿ. ಉಳಿದಿರುವುದ್ು ಸೇಂಸಾರಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಒೇಂದ್ು ಸೇಂದ್ಭಣ ಮಾತರ !.
ಆದ್ರ ಅವರು ತಮಮ ತಪಶ್ಯಕಿಿಯೇಂದ್ ಬಡತನವನುನ ಅನುಭವಿಸದ ೀ ಇರಬಹುದಾಗಿತುಿ !ನಜ, ಆದ್ರ ಅವರು ಅದ್ರಿೇಂದ್ ಪ್ಾರಾಗಲು ಬಯಸಲ್ಲಲಿ.
ಪರಮಾತಮನ ಇಚ ಾಗ ವಿರುದ್ೆವಾಗಿ ನಡ ಯುವವರಲಿ, ಭಗವದ್ಬಕಿರು ! ಇವರಾದ್ರ ೂೀ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಐಕಾೇಂತಭಕಿರು,ಅೇಂತ ಯೀ ಭಗವೇಂತನ ಸೇಂಕಲಪಕ ಾ
ಶ್ರಬಾಗಿ ಇದ್ು ತಮಮ ಅೇಂತಿಮಾವತಾರವಾದ್ುರಿೇಂದ್ ಪ್ಾರರಬೆಕಮಣವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಥದ್ರ ೇಂದ್ು ತಿಳಿಯಬ ೀಕು.
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಅನುಭವಿಸ್ಥದ್ ಬಡತನವು ಅವರಿಗ ಒೇಂದ್ು ವರರೂಪವ ೀ ಆಯತನನಬಹದ್ು.ಸುಖ್-ದ್ುಃಖ್ದಾರಿದ್ರಯಗಳ ಪರಿಯನುನ ಸವತಃ
ಅನುಭವದಿೇಂದ್ ಅರಿತದ್ುರಿೇಂದ್ ಮುೇಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರಾದಾಗಲೂ ಮತುಿ ಈ ಕ್ಷಣದ್ವರ ಗೂ ಆ ಮಹನೀಯರಿಗ ದ್ುಃಖಿಗಳ್ಾದ್ ದಿೀನ-ದ್ಲ್ಲತದಾರಿದ್ರಯದ್ವರನುನ ಕೇಂಡು ಹೃದ್ಯ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ದ್ಯಾರಸವುಕಿಾ ಹರಿದ್ು ,ಅದ್ರಿೇಂದ್ ಅವರ ದ್ುಃಖ್ಗಳನುನ ಕಳ್ ದ್ು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಅನುಗರಹಿಸುತಾಿ
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ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣಾಸಕಿರಾಗಿ ಬ ೀಡಿದಿಷ್ಾ್ಥಣವನುನ ಪೂರ ೈಸುತಾಿ * ಕಲ್ಲಯುಗ ಕಲಪತರು ,ಕಾಮಧ ೀನು ,ಕಲಪವೃಕ್ಷದ್ೇಂತ ಲ ೂೀಕಮಾನಯರಾಗಿ ಇೇಂದಿಗೂ
ರಾರಾಜಿಸುತಿಿದಾುರ
.............ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣಶ್ರೀಪ್ಾದ್ರು ಪೇಂಡಿತ ರಾಮಾಚಾಯಣರ ೂೇಂದಿಗ ಒೇಂದ್ು ಸೇಂದ ೀಶ್ವನುನ ಕಳುಹಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರನುನ
ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣ ಮಠಕ ಾ ಬರಲು ತಿಳಿಸ್ಥದ್ರು.ಸೇಂಸಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಮಠದ್ಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸೌಕಯಣದ ೂೇಂದಿಗ ನಶ್ಚೇಂತ ಯೇಂದ್ ಜಿೀವನ
ನಡ ಸುತಾಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳವರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶಾಸರಗಳ ಉದ್ಗರೇಂಥಗಳನುನ , ವಾಯಕರಣಮಹಾಭಾಷ್ಟಯ,ಜಯದ ೀವನ ಟೀಕ , ಮಿೀಮಾೇಂಸಾಗರೇಂಥಗಳು,
ವಿಖಾಯತವಾದ್ ಭಾಮತಿೀಗರೇಂಥ, ಗೌರವಮಿೀಮಾೇಂಸಗರೇಂಥ, ಅೇಂದ್ರ ಪರಭಾಕರನ ಗರೇಂಥ ,ಮತುಿ ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜರ ತಾತಪಯಣಚೇಂದಿರಕ, ಅಧಯಯನ
ಮಾಡುವುದ್ರ ಜ ೂತ ಗ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಅಣತಿಯೇಂತ , ವಿಧಾಯಪ್ೀಠದ್ಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ವಿದಾಯರ್ಥಣಗಳಿಗ ವಿವಿಧ ಶಾಸರಗರೇಂಥಗಳ ಪ್ಾಠ ಪರವಚನ
ಮಾಡುತಿಿದ್ುರು.
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರ

ದಿನಚರಿಯನನ

ಅರಿಯುವುದಾದ್ರ , ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರವಿಜಯ ಕಾರರ ಪ್ಾರಕಾರ

ಎಚ ಚತುಿ,ಸಾನನ,ಸೇಂಧಾಯ,ಜಪ-ಪ್ಾರಾಯಣ

,ದ ೀವಪೂಜಾದಿಗಳನುನ

,ಪರತಿದಿನ ಬಾರಹಿೀಮೂತಣದ್ಲ್ಲಿ
ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥ,ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರಲ್ಲಿ

ಬರಹಮಸೂತರಭಾಷ್ಟಯವನುನ,ಉಪನೀಷ್ಟದಾಬಷ್ಟಯವನುನ,, ಎರಡನ ಯ ಯಾಮದ್ಲ್ಲಿ, ವಾಯಕರಣ ಮಹಾಭಾಷ್ಟಯವನುನ ಮದಾಯಹನ ತಕಣಶಾಸರವನುನ, ಸೇಂಜ
ಮಿೀಮಾೇಂಸಾ ಶಾಸರವನುನ, ವಿದಾಯರ್ಥಣಗಳಿಗ ,ಪ್ಾಠ ಹ ೀಳುತಾಿ ಸುಮಾರು ಮೂರುವಷ್ಟಣಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣಪರೇಂಪರಾ ಅವಿಚಿಾನನವಾಗಿ
ನಡ ದ್ುಬೇಂದ್ ಸತುೇಂಪರದಾಯ

ಕರಮದ್ಲ್ಲಿ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು,ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಸಮಸಿ ವಿಧ ಯಗಳನುನ ತಮಮಲ್ಲಿ ಮೆೈಗೂಡಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು

ಸಮಗರ

ಧ ವೈತಶಾಸರವನುನ ಪರಚುರಪಡಿಸುತಾಿ ಶ ೀಭಿಸ್ಥದ್ರು
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರ ತೇಂದ ತಿಮಮಣಾಣಚಾಯಣರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರ ಪ್ರೀತಿಪ್ಾತರರಾಗಿ ಅವರ ಆಶ್ರಯದ್ಲ್ಲಿದ್ುು ವ ೈಭವದ್ಲ್ಲಿದ್ುರಿೇಂದ್ ಬಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ
ದಾರಿದ್ರಯಕ ಾ ಅವಕಾವವಿದಿುಲಿ..ಮುೇಂದ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಸಾವಮಿಶ್ರೀಸವಣಜ್ಞ ವಿದಾಯಸ್ಥೇಂಹಾಸನಾಧಪತಿಗಳ್ಾಗುವುದ್ರಿೇಂದ್

ಆಗಲೂ ಅವಕಶ್ವಿಲಿ.

ಹಾಗಾದ್ರ ಅವರ ೀಕ ಬಡತನ ಅನುಭವಿಸ್ಥದ್ರು ?.…........
.....ಇಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ು ವಿವ ೀಚನ ಏನ ೇಂದ್ರ , ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರು ತಮಮ ಪೂವಾಣಶ್ರಮದ್ಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷಮಗ ಆಶ್ರಯದಾತರಾಗಿ ಕಡುದಾರಿದ್ರಯವನುನ ಏಕ
ಅನುಭವಿಸಬ ೀಕಾಯತು? ಇದ್ರ ರಹಸಯವ ೀನು? ಎೇಂದಾಗ ,- ದ ೂರ ಯುವ ಪರಮಾಣಗಳು,ಅಪರ ೂೀಕ್ಷಜ್ಞಾನಗಳ ವಚನಗಳು,ನರಸ್ಥೇಂಹ ಪುರಾಣದ್
ಆಧಾರಗಳ ಅನುಸಾರ ಹ ೀಳುವುದಾದ್ರ - ಶ್ೇಂಕುಕಣಣ ಬರಹಮ-ಗಿೀವಾಣಣ್ಣಯರ ಅನಗರಹಪ್ಾತರನಾದ್ ವ ೈಭವಪೂಣಣತ ಯೇಂದಿದ್ುು ಆಗ ದಾರಿದ್ರಯದ್
ಅನುಭವಕ ಾ ಅವಕಾಶ್ವ ೀ ಇರಲ್ಲಲಿ.ಮುೇಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ಸೇಂಕಲಪದ್ೇಂತ ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣಕಾಾಗಿ ಪರಹಾಿದ್ರಾಜರಾಗಿದಾುಲೂ ದಾರಿದ್ರಯದ್ ಸುಳಿವೂ
ಆಗಲ್ಲಲಿ.ಅವರ ೀ ಮುೇಂದ ಪರತಿೀಪರಾಜರಿಗ ದ್ತುಿಹ ೂೀಗಿ ಬಾಹಿಿೀಕರಾಜರಾಗ ೀ ಮೆರ ದ್ರು.ಪರಹಾಿದ್ ಬಾಹಿಿೀಕವತಾರ ತಾಳಿದ್ು ಶ್ೇಂಕುಕಣಣನು
ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರಾಗಿ ಜನಸುವಾಗಲ ೀ ಚಿನನದ್ ಹರಿವಾಣದ್ಲ ಿೀ ಜನಸ್ಥದ್ ಭಾಗಯಶಾಲ್ಲಗಳ್ಾಗಿದ್ುು,ಆರು ಜನ ಚಕಣವತಿಣಗಳಿಗ
ರಾಜಗುರುಗಳ್ಾಗಿ ಅಖ್ೇಂಡ ವ ೈಭವದಿೇಂದ್ ಮೆರ ದ್ು ಶ್ರೀಸವಣಜ್ಞಸ್ಥೇಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ರಾದ್ರು.ಆಗಲೂ ದಾರಿದ್ರಯವನುನ ಅನುಭವಿಸುವ ಸೇಂದ್ಭಣ ಬರಲ್ಲಲಿ.!
ಶ್ೇಂಕುಕಣಣನ ೀ

ಮತ ಿ

ಕ ೂನ ಯ

ಅವತಾರವನ ನತಿಿ,ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಸಾವಮಿಗಳ್ಾಗಿ

ಅವತರಿಸ್ಥದ್ರು.ಆ

ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರ ೀ

ಪೂವಾಣಶ್ರಮದ್

ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರ ೀ ಈ ನಮಮ ಕಥಾನಾಯಕರು!.
.......ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರ ಜ ೂತ

ಅವರು ಕ ೈಗ ೂೇಂಡ ದಿಗಿವಜಯ ಯಾತ ರಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಲ ೂಗೇಂಡಿದ್ು ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು,ರಾಜಮನಾನರಗುಡಿಗ

ಚಿತ ೈಸ್ಥದ್ರು.ಅಲ್ಲಿ.ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ ದ್ಶ್ಣನ ಅನುಗರಹ ಪಡ ದ್ು,ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ ವೈತ ಸನಾಯಸ್ಥಯೊಬಬರು ತಮಮ ಉಪನಾಯಸದ್ಲ್ಲಿ,ಪರತಿಪ್ಾದಿಸುತಿಿದ್ು 'ಜಗತ್ ಮಿಥ ಯತವ
,ಜಿೀವ ೀಶ್ವರ ಐಕಯತವಗಳನುನ ಖ್ೇಂಡಿಸ್ಥ,"ಕಿೇಂಚಾತಃ" ಈ ಶ್ಬು ಪರಯೊೀಗವನುನ ಧಾತುವಿನ ಯುಗೇಂತರೂಪವನುನ, ಅತಿಕಿಿಷ್ಟ್ವಾದ್ ಧಾತುರೂಪವನುನ ತಮಮ
ಆಳವಾದ್ ವಾಯಕರಣ ಶಾಸರದ್ ಪ್ೌರಢಿಮೆಯೇಂದ್, ಅತಯೇಂತ ಸರಳವಾಗಿ,ವಿಶ ಿೀಷ್ಟಸ್ಥದ್ರು.ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರ ಪರತಿಭ ,ವಾದ್ಚಾತುಯಣವನುನ ಕೇಂಡು
ಅಧ ವೈತಿಗಳು ಉತಿರಿಸಲಾಗದ ೀ ಮೂಕವಿಸ್ಥಮತರಾದ್ರು. ಸಭಿಕರು ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರನುನ ಶ್ಿಘಿಸ್ಥ ಜಯಜಯಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು .ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು
ವಾಯಕರಣಶಾಸರದ್ಲ್ಲಿ ತಮಮ ಶ್ಷ್ಟಯ ತ ೂೀರಿದ್ ಪ್ೌರಢಿಮೆಯನುನ ಕೇಂಡು, ಆ ಮಹಾ ವಿದ್ವತುಭ ಯಲ್ಲಿ,ಸಕಲಪೇಂಡಿತರು ,ಧಮಾಣಭಿಮಾನಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದ್ಲ್ಲಿ
'ಪೇಂಡಿತ ಪರಪೇಂಚದ್ಲ್ಲಿಯೀ ಅಸಾಧಾರಣವ ೇಂದ್ು ಭಾವಿಸಲಾಗಿರುವ ಮತುಿ ಪ್ಾರಚಿೀನ ವಿದ್ವಜಜನಯೊೀಗಯವಾದ್,*★ ಮಹಾಭಾಷ್ಟಯಚಾಯಣ★ ಎೇಂಬ

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಪರಶ್ಸ್ಥಿಯನನತುಿಗೌರವಿಸಲಾಯತು.

ಹಿೀಗ

ವ ೀೇಂಖ್ಟನಾಥರು

"ಸಕಲಕಲಾವಲಿಭ,ವ ೈಣ್ಣಕಚಕಣವತಿಣಗಳು,

ಮಹಾಭಾಷ್ಾಯಚಾಯಣ

ಬರದಾಲೇಂಕೃತರಾಗಿಕೇಂಗ ೂಳಿಸ್ಥದ್ರು.......
.....ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು ಶ್ಷ್ಟಯ-ಭಕಿಜನರ ಪ್ಾರಥಣನ ಯೇಂತ ಸೇಂಚಾರಕ ೈಗ ೂಳುಾತಾಿ "ಶ್ರೀರೇಂಗಕ್ ೀತರಕ ಾ" ಚಿತ ೈಸ್ಥದ್ರು.ಪರತಿದಿನ ಶ್ರೀಮಠದ್ ಶ್ಷ್ಟಯರು
,ಭಕಿರು,ಧಮಾಣಭಿಮಾನಗಳು,ಶ್ರೀಯವರಿಗ
ಗುರೂಪದ ೀಶ್,ವಾಕಾಯಥಣ,ಪೇಂಡಿತರಿೇಂದ್

ಪ್ಾದ್ಪೂಜ ,ಭಿಕ್ ಗಳನ ನೀಪಣಡಿಸ್ಥ,ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದ ೀವರಪೂಜಾ,ತಿೀಥಣಪರಸಾದ್,ಮುದ್ರಧಾರಣ,
ಗಿೀತಾ,ರಾಮಾಯಣ,ವ ೀದ್,ಉಪನಷ್ಟತುಿ,ವ ೀದಾದಿಶಾಸರಗಳ

ಮೆೀಲ

ಉಪನಾಯಸಗಳ್ಾಗುತಿಿದ್ುು

ತಿರಮತಸಾಬರಹಮಣರು ,ಚಾತುವಣಣದ್ ಇತರ ಧಮಾಣಭಿಮಾನಗಳು,ಈ ಎಲಾಿ ಕಾಯಣಕರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಥ ಗುರುಗಳ ಅನುಗರಹಕ ಾ
ಪ್ಾತರರಾಗುತಿಿದ್ುರು.
ಅೇಂದಿನ ಸಾಯೇಂಸೇಂಧ ಯಯ ವಿದ್ವತುಭ ಗ ಕಾಶ್ಯ ಶ್ರೀಪಕ್ಷಧರ ಮಿಶ್ರರ,ಶ್ಷ್ಟಯಪರೇಂಪರ ಗ ಸ ೀರಿದ್ "ಕವಿರಾಜಮಿಶ್ರ" ಆಗಮಿಸ್ಥದ್ುರು. ನಾಯಯಶಾಸರದ್ಲ್ಲಿ
ಪರಖಾಯತವಾದ್ ,ಅತಿೀ ಪ್ೌರಢವಾದ್,ವಾದ್ಗರೇಂಥವಾದ್ * ಸಾಮಾನಯನರುಕಿಿ* ಎೇಂಬ ಸೇಂಸೃತಗರೇಂಥದ್ ಮೆೀಲ ಸೇಂಸೃತದ್ಲ್ಲಿಯೀ ವಿಚಾರವಾದ್ವು
ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಯತು...
ಕವಿರಾಜಮಿಶ್ರರು -'ಬಾದ್ವಿಶ್ಷ್ಟ್ ವಯಭಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅತಿವಾಯಪ್ಿ ಬರುತಿದ .' ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ತಮಮ ವಾದ್ವನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ಥದ್ರು.ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ನಾಯಯ
ತಕಣಶಾಸರಗಳಲ್ಲಿನ ತಮಮ ಅಪ್ಾರ ಪ್ಾೇಂಡಿತಯದಿೇಂದ್ - ಅತಿವಾಯಪ್ಿಯು ಬರವುದಿಲಿವ ೇಂದ್ು - ವಾದ್ವನುನ ಮೇಂಡಿಸುತಾಿ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಅಣತಿಮೆೀರ ಗ
'ಸಾಮಾನಯನರುಕಿಿ ಗರೇಂಥದ್ ಮೆೀಲ್ಲನ ಒೇಂದ್ು ಅಪೂವಣ "ಕ ೂರೀಢಪತರವನಾನಧರಿಸ್ಥ" ವಾದ್ವನುನ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು. ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು, -"ಅಸಯ ಲಕ್ಷಣಸಯ
ಧಮಣವಿಶ್ಷ್ಟ್ಧಮಣವತವ ಮಿತಯನುಗಮಾನುಸಾರ ೀಣ ಅದ ೂೀಷ್ಾತ್ .........ಎೇಂದ್ು ಸುಮಾರು ಒೇಂದ್ು ತಾಸ್ಥನವರ ಗ ಅಧುುತ ಅನುವಾದ್ವನಾನಧರಿಸ್ಥ
ವಾದ್ವನುನ ಮೇಂಡಿಸ್ಥದ್ರು. ಕವಿರಾಜಮಿಶ್ರರು ಇವರ ಪ್ಾೇಂಡಿತಯ ಪರತಿಭ ಗಳನುನ ಶಾಿಘಿಸುತಾಿ ಪ್ ರೀಮಭರದಿೇಂದ್ ಆಲೇಂಗಿಸ್ಥ,ಮುಕಿಕೇಂಠದಿೀೇಂದ್ ಹ ೂಗಳಿ
ಸನಾಮನಸ್ಥದ್ರು. ಈರಿೀತಿ ಧ ವೈತಸ್ಥಧಾೆೇಂತವನುನ ಎತಿಿ ಹಿಡಿದ್ು ಬ ಳಗಿಸ್ಥದ್ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರ ಕಿೀತಿಣ ಎಲಿಡ . ಪಸರಿಸ್ಥತು
.........ತೇಂಜಾಪುರದ್ಲ್ಲಿ ದಿಗಿವಜಯ
ಶ್ರೀಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ದಿೀಕ್ಷತರ ನಾಯಕತವದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರ ತಿೀಥಣರ ಅಧಯಕ್ಷತ ಯಲ್ಲಿ ,ಸಮಸಿ ಪೇಂಡಿತರ ಸಮಕ್ಷಮದ್ಲ್ಲಿ ನಡ ದ್ ವಿದ್ವತುಭ ಯಲ್ಲಿ
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಉದಾುಮ ಪೇಂಡಿತರ ನಸ್ಥದ್ು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣ್ಣತರೂ. ಆಗಿದ್ು ಶಾಯಮದಿೀಕ್ಷತರನುನ ತಮಮ ನರಗಣಲ ವಾಗ ವೈಖ್ರಿಯೇಂದ್
ವಿದ್ವತೂಪಣಣವಾಗಿ ವಾದ್ ಮೇಂಡಿಸ್ಥ ಧೀಕ್ಷತರು ಯಜ್ಞಪರಕರಣಕ ಾ. ಸೇಂಬೇಂದಿಸ್ಥದ್ ' ಶ್ುಲಬಸೂತರದ್'. ಒೇಂದ್ು ಕಿಿಷ್ಟ್ವಾದ್ ಘಟ್ವನುನ ವಿಶ ೀಷ್ಟ ರಿೀತಿಯೇಂದ್
ಅನುವಾದ್

ಮಾಡಿ ಧ ವೈತ ಶಾಸರಕ ಾ ಮೆರಗನುನ ತೇಂದ್ುಕ ೂಟ್ರು.

ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರಿಗ ಮಿೀಮಾೇಂಸದ್ಲ್ಲಿರುವ

ಅಗಾಧ ಪ್ಾೇಂಡಿತಯ, ಪರತಿಭ ,

ಅನುವಾದ್ಕರಮಗಳನುನ ಕೇಂಡು ವಿದ್ವತುಭ ಯು ತಲ ದ್ೂಗಿ ಆನೇಂದ್ದಿೇಂದ್ ಕರತಾಡನ ಮಾಡಿ,ಜಯ ಜಯಕಾರ ಹಾಕಿತು.ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರಿಗ
ತಮಮ ಪ್ರಯ ಶ್ಷ್ಟಯನ ವಿಜಯ ವ ೈಭವ ಕೇಂಡು ಪರಮಾನೇಂದ್ಭರಿತರಾದ್ರು. ಗುಣಗಾರಹಿಯಾದ್ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣದಿೀಕ್ಷತರು ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರ
ಸವಣೇಂಕಷ್ಟ

ಪ್ಾೇಂಡಿತಯ,ವಾದ್ವ ೈಭವ,ವಿಜಯಗಳಿೇಂದ್ ಹಷ್ಟಣಸ್ಥ,. ಆಚಾಯಣರನುನ ಆಲೇಂಗಿಸ್ಥ, ಮುಕಿಕೇಂಠದಿೇಂದ್ ಹ ೂಗಳಿ,ಸನಾಮನಸ್ಥದ್ರು. ಈ

ವಿಜಯದಿೇಂದ್ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರ ಕಿೀತಿಣ ಕಸೂಿರಿಯೇಂತ . ಹರಡಿತು.
...........ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರ ಅಧಯಕ್ಷತ ಯಲ್ಲಿ ವಿಧವತುಭ ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಯತು.ಕವಿ-ಗಾಯಕರು ಮಹಾನ್ ಪೇಂಡಿತರಿೇಂದ್ ,ಪುರಪರಮುಖ್ರಿೇಂದ್, ರಾಜನ
ಆಸಾಾನವು ತುೇಂಬಹ ೂೀಗಿತುಿ. ಅಸೂಯಾಗರಸಾ ವಿಧಾವೇಂಸರ ೂಡನ ವ ೀದಿಕ ಯೀರಿದ್ ವಿಭುದಾನೇಂದ್ ಭಟಾ್ಚಯಣರು "ಅಲೇಂಕಾರಶಾಸರದ್ಲ್ಲಿ "
ವಾದ್ಮಾಡಿ ನನನನುನ ಸ ೂೀಲ್ಲಸ್ಥದ್ವರಿಗ ನನ್ನ

" ಭಟಾ್ಚಾಯಣ" ಬರುದ್ನುನ

ಬಟು್ಕ ೂಡುತ ಿೀನ .,...ಎೇಂದ್ು ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರನುನ ವಾದ್ಕ ಾ

ಆಹಾವನಸ್ಥೀದ್ರು.ಈ ಹಿೇಂದ ನಾನಲಿದಾಗ " ಕಾಕತಾಳಿೀಯ"ವಾಗಿ ನೀವು ವಿಜಯಗಳಿಸ್ಥದಿುೀರಿ ಅಷ್ ್ .ಇದ ೀ ಶ್ಬುದಿೇಂದ್ ವಾದ್ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸುತ ಿೀನ .ಈ
"ಕಾಕತಾಳಿೀಯ" ಶ್ಬುವು "ಅಲೇಂಕಾರಶಾಸರ" ದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪರಯೊೀಗವಾಗಿದ ತಿಳಿಸ್ಥ ಎನುನತಾಿ ವಾದ್ಕಾಾರೇಂಭಿೀಸ್ಥದ್ರು.

ಅದ್ಕ ಾ ಪರತಿಯಾಗಿ

ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ,ಈ 'ಶ್ಬುವು "ಉಪರ್ೀಲೇಂಕಾರದ್ ಪರಭ ೀಧವಾದ್ ಲುಪಿರ್ೀಲೇಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಂದಿದ್ುು, ಔಪಮಯ ಮೂಲಕ,ನಾಯಯಮೂಲಕ
,ವಚನಮೂಲಕವಾಗಿ, ನರೂಪ್ಸ್ಥ,ಸವಾಣಲೇಂಕಾರಗಳಿಗೂ ಉಪಮಾಲೇಂಕಾರ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿೀದ್ುು,ಪರಥಮತಃ ಯುಕಿವಾಗಿದ ." ಎೇಂದ್ು ವಿವರಿಸುತಾಿ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
"ಯಥಾಖ್ಲು

ಏಕಮೆೀವ

ಜಾತರೂಪಸವರೂಪೇಂ

ತಾನ

ತಾನಯವಸಾಾೇಂತರಾಣಯಶ್ುನವಾನೇಂ

ಕುೇಂಡಲ-ಕಿೀರಿೀಟ,ಕೇಂಕಣ-ಕ ೀಯೂರ-ಕಿೀೇಂಕಿಣ್ಣ

ನೂಪುರಾಧಯನ ೀಲೇಂಕಾರಾನುಸೂಯತೇಂ ಉಪಲಭಯತ ೀ,"........ಅೇಂದ್ರ ಜಾತರೂಪನ ೇಂಬ ಬೇಂಗಾರದ್ ಸವರೂಪವು ಒೇಂದ ೀ ,ಅದ್ು ಸವಣಾಣಕಾರರ
ಕುಶ್ಲತ ಯೇಂದ್ ಕುೇಂಡಲ ಕಿೀರಿೀಟಾದಿ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನುನತಾಳಿ ಅದ್ರ ಉಪಮಾ ಶ್ರಿೀರವು ಒೇಂದ ೀ ಆಗಿದ್ುು ರೂಪಕ-ದ್ೃಷ್ಾ್ೇಂತ-ದಿೀಪಕ ಮುೇಂತಾದ್
ಪರಭ ೀಧಗಳ್ಾಗಿ ಯುಕಿವಾಗಿದ ಎೇಂದ್ು ವಿವರಿಸುತಾಿ ಪರತಿೀಪ್ಾಲೇಂಕಾರ, ಕವಿಕಲ್ಲಪತ ೂೀಪಮಾಲೇಂಕಾರ, ಅನನಯಪರೇಂ ವಿಶ ೀಷ್ಟಣ , ಶೌತಿರಯಲ್ಲಿನ ಮೂರು
ವಿಧ ,ಪ್ಾಣ್ಣನಯಶಾಸನಗಳನುನ ಅದ್ುೆತವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಥ ಸಭಿಕರ ಹಷ್ ೂೀಣಧಾಗರಗಳಿಗ ಭಾಜನರಾದ್ರ
...........�ರಾಮಚೇಂದಾರಪುರದ್ಲ್ಲಿ�
ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳು

ತತವ

-

ಧರ್ೀಣಪದ ೀಶ್ಗಳಿೇಂದ್

ಜನರನುನ

ಅನುಗರಹಿಸುತಾಿ

ಸೇಂಚಾರಹ ೂರಟು

ಅಲಿಲ್ಲಿನ

ಜನತ ಯನುನ

ಉದ್ೆರಿಸುತಾಿ,"ರಾಮಚೇಂದ್ರಪುರ " ಅಗರಹಾರಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು.
ವ ೀೇಂಕಟಾನಾಥಚಾಯಣರ ಸಹ ೂೀದ್ರರಾದ್ ಗುರುರಾಜಾಚಾಯಣರು ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನದ ೂಡನ ಆಗಮಿಸ್ಥದ್ ಶ್ರೀಗಳವರನುನ

ಪುರಜನರ ೂಡನ

ಸಾವಗತಿಸ್ಥ ಶ್ರೀಪ್ಾರಣದ ೀವರಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಾರ ಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು.ಮರುದಿನ ಗುರುಗಳಿಗ ತಮಮ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾದ್ಪೂಜ ಭಿಕ್ಷವನ ನೀಪಣಡಿಸ್ಥ, ಗುರುಗಳ
ಅನುಗರಹಕ ಾ ಪ್ಾತರರಾದ್ರು.
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣ ದ್ೇಂಪತಿಗಳು ,ಪುತರನ ೂಡನ ಅಣಣನ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಬಡಾರ ಹೂಡಿದ್ರು. ಬಹುವಷ್ಟಣಗಳ ಮೆೀಲ ಮತ ಿ ಅಣಣತಮಮೇಂದಿರ
ಮಿಲನವಾದ್ುರಿೇಂದ್ ಉಭಯರಿಗೂ ಪರಮಾನೇಂದ್ವಾಯತು.
ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಹ ೂರಟ ಶ್ರೀಗಳವರ ಸೇಂಚಾರವು " ಅಚುಚತಪಪ ಸಮುದ್ರ" ಕ ಾ ಬೇಂದ್ು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡುದಿನಗಳಿದ್ುು, ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಪೂವಾಣಶ್ರಮದ್ ಬೇಂಧುಗಳೂ
,ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರ ಮಾವೇಂದಿೀರೂ ಆದ್ 'ವಾಸುದ ೀವಾಚಾಯಣರ ಪ್ಾರಥಣನ ಯೇಂತ ಅವರ ಅಗರಹಾರಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥ ಸ ೀವ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥದ್ರು.
ಅದ ೀಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ತೇಂಜಾವೂರಿನ " ರಘುನಾಥಭೂಪ್ಾಲ" ಕಳಿಸ್ಥದ್ು ತಮಮ ರಾಜಧಾನಗ

ಶ್ರೀಗಳವರು ದಿಗಿವಜಯ

ಮಾಡಬ ೀಕ ೇಂದ್ು

ವಿಜ್ಞಾಪನಾಪತರನುಸಾರ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನದ ೂಡನ ತೇಂಜಾವೂರಿಗ ಬಜಯೇಂಗ ೈದ್ರು.
.............ರಘುನಾಥಭೂಪ್ಾಲನು ತನನ ಪ್ಾರಥಣನ ಯೇಂತ ಚಿತ ೈಸ್ಥದ್ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರ ಗುರುವಯಣರನುನ , ರಾಜವ ೈಭವ ಬರುದ್ುಬಾವಲ್ಲ ವಾಧಯಮೆೀಳ
,ಪೇಂಡಿತಮೇಂಡಲ್ಲ, ಪ್ೌರಜಾನಪದ್ರ ೂಡನ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ,ಅೇಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣ್ಣಗ ಯೇಂದ್ ಕರ ತೇಂದ್ು ಭವಯಪರಸಾದ್ದ್ಲ್ಲಿಳಿಸ್ಥ ಆಶ್ೀವಾಣದ್ ಪಡ ದ್ನು.
ಮರುದಿನ "ಗಿೀತಾಜಯೇಂತಿ" ಪರಯುಕಿ ಶ್ರೀಮಠದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶ ೀಷ್ಟವಾಗಿ ವಿದಾವೇಂಸರ ಉಪನಾಯಸ, ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಉಪದ ೀಶ್,ಗಿೀತಾಪ್ಾರಾಯಣ ನಡ ದ್ವು.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ ಪ್ರೀತಯಥಣವಾಗಿ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರು ಪುತರ ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣನ ೂಡನ ' ವಿೀಣಾವಾದ್ನ'
ಮಾಡಿದ್ರು.ಅೇಂದಿನ ಆಚಾಯಣರ ವಿೀಣಾವಾದ್ನ ವ ೈಭವ, ಮೆೈಪುಳಕಿಸುವ ರಾಗವಾಹಿನ ಝೀೇಂಕಾರ-ಪ್ಾೇಂಡಿತಯಗಳನುನ ಕೇಂಡು ಕ ೀಳಿ ಸಭಿಕರು
ಆನೇಂದ್ತುೇಂದಿಲರಾದ್ರು.ರಘುನಾಥಭೂಪ್ಾಲನು ಇವರ ವಿೀಣಾವಾದ್ನ ಚಾತುಯಣವನುನ ತ ೀಜಸುು ಸಧುಗಣಗಳನುನ ಕೇಂಡು ಅಪ್ಾರಗೌರವದಿೇಂದ್
ಅನ ೀಕ ಬ ಲ ಬಾಳುವ ವಸುಿಗಳಿೇಂದ್ ಸನಾಮನಸ್ಥದ್ನು.
ಮಾಗಣಶ್ರ ಬಹುಳ ಬದಿಗ ಯೇಂದ್ ಮೂರು ದಿನ ಅರಮನ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಅಧಯಕ್ಷತ ಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತುಭ ನಡ ಯುವುದ ೇಂದ್ು ಈಗಾಗಲ ೀ ತಿೀಮಾಣನವಾಗಿತುಿ.
ಅರಮನ ಯಲ್ಲಿ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರನುನ ಸನಾಮಸ್ಥದ್ುು

ಕ ಲವು ಕುಹಕಿ ಪೇಂಡಿತರಿಗ ದ್ುಃಖ್ಕ ಾ ಕಾರಣವಾಗಿತುಿ.ಈಗ ರಾಜನ ದ್ುರು ಮುಖ್ಭೇಂಗಮಾಡಿ

ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಕಿೀತಿಣಗ ಮಸ್ಥಬಳಿಯಲು ದ್ುರಾಲ ೂೀಚನ ನಡ ಸ್ಥದ್ುರು. ಅವರಿಗ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ
ಉತಿರಭಾರತದ್ ಪೇಂಡಿತರ ೂಬಬರು

" ವಿಬುಧಾನೇಂದ್ ಭಟಾ್ಚಾಯಣ"

ಎೇಂಬ

ದ ೂರಕಿದ್ುು ಹ ೂಸ ಹುರುಪುವುೇಂಟಾಯತು. ವಿಬುದಾನೇಂದ್ರು ಸಾಹಿತಯಶಾಸರವಿಶಾರದ್ರ ೇಂದ್ು ಈ ಹಿೇಂದ

ರಘುನಾಥಭೂಪ್ಾಲನು ಆಸಾಾನಪೇಂಡಿತಪದ್ವಿ ನೀಡಿದ್ುನು. ಭಟಾ್ಚಾಯಣ ಎೇಂಬ ಶ ರೀಷ್ಟಾ ಬರುದ್ನೂನ ಹ ೂೇಂದಿದ್ುು ,ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರನುನ. ವಾದ್ಕ ಾಳ್ ದ್ು
ಸ ೂೀಲ್ಲಸ್ಥ ಸ ೀಡು ತಿೀರಿಸ್ಥಕ ೂಳಾಲು ಕುತೇಂತರ ನಡ ಸ್ಥ ವಿಧ ವೀಷ್ಟ ಪೇಂಡಿತರು ಸ್ಥದ್ುರಾಗಿದ್ುರು
.......*ಕಾಲ ೀನಾಸ್ಥಮನ್ ಕಾಕತಾಲ್ಲೀಯಶ್ಬ ುೀ ಜ ೀತಾರೇಂ ತೇಂ ವಾವದ್ೂಕಾನ್ ಕವಿೀೇಂದಾರನ್|
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ರಾಜ ೂೀವಿಧಾವನ್ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ೀಜಾಯ ಶ್ಲ ೂೀತಿೇಂಸಃ ತೇಂ ನನೇಂದಾತಿಮಾತರೇಂ||---- ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರವಿಜಯದ್

ಈಮಾತಿನೇಂತ

ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣಧೀಕ್ಷತರು ಸೇಂಭರಮಾನೇಂದ್ದಿೇಂದ್ ವ ೀದಿಕ ಯೇಂದ್ ಮೆೀಲ ದ್ುು "ಧಮಾಣಭಿಮಾನಗಳ್ ೀ ನಾವ ಲಿರೂ ಭಾಗಯಶಾಲ್ಲಗಳು

.

ಶ್ತಶ್ತಮಾನಗಳಿಗ ೂಮೆಮ ಕಾಣಬಹುದಾದ್ ಅಪೂವಣ ವಾದ್ ವ ೈಖ್ರಿಯನುನ ಈ ಶ್ತಮಾನದ್ಲ್ಲಿ ಅಧವತಿೀಯ ಪೇಂಡಿತರಾದ್ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾರ್ಯರ
ಈ

ವಾದ್ವಿಜಯದ್ಲ್ಲಿ

ಭಾಗವಹಿಸುವ

ಸೌಭಾಗಯ

ಲಭಿಸ್ಥದ

ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರು

*ಸಕಲಕಲಾವಲಿಭರುನಮಗ

ಆನೇಂದ್ವನುನೇಂಟುಮಾಡಿದಾುರ . ಪರಕೃತ "ಪಣಬೇಂಧ"ದ್ೇಂತ ಅವರನುನ ಗೌರವಿಸ್ಥ ನನನ ಭಟಾ್ಚಾಯಣಬರುದ್ನುನ ಸಮಪ್ಣಸುತಿಿದ ುೀನ ."
ಹ ೀಳಿದ್ರು.ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳು
ತ ೂಡಿಸ್ಥ,ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರ ೀ

ರಾಜನ
"!

ಪ್ಾರಥಣನ ಯೇಂತ

ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರ

ಕರಗಳಿಗ

ಅಪ್ಾರ
ಎೇಂದ್ು

ಸುವಣಣತ ೂೀಡ ಗಳನುನ

ಇೇಂದಿನೇಂದ್ನೀವು ಮಹಾಭಾಷ್ಟಯ-ಭಟಾ್ಚಾಯಣಎೇಂಬ ಬರುದಿನೇಂದ್ ವಿಖಾಯತರಾಗಿರಿ" ಎೇಂದ್ು

ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥದ್ರು.ಸಭಿಕರ ಲಿರಿೇಂದ್ಲೂ ಜಯಜಯಕಾರ ಎಲ ಿಡ ರ್ಳಗಿತು...
.....ತಪಿಮುದಾರೇಂನದ್ ವಾಕಾಯಥಣ-ವಿಜಯ
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಹಿೇಂದಿನ ದಿನ ಅಪೂವಣ ವಿಜಯ ಸಾಧಸ್ಥದ್ುರಿೇಂದ್ ಮಾತುಯಣವಿಷ್ಟ್ರಾದ್ ಮೂರು ಪೇಂಡಿತರು ,ಹ ೀಗಾದ್ರೂ ಸ ೂೀಲ್ಲಸಬ ೀಕ ೇಂದ್ು
ಹಠದಿೇಂದ್ ಆಸಾಾನಕ ಾ ಹ ೂಸಬರಾದ್ "ಮೃತುಯಜಯಶಾಸ್ಥರ"ಎೇಂಬ ಓವಣ ಪೇಂಡಿತರನುನ ಮುೇಂದ ಮಾಡಿಕ ೂೇಂಡು ವ ೀದಿಕ ಯತಿ ಬೇಂದ್ು "ವ ೈಷ್ಟಣವರು
ತಪಿಮುದ್ರೇಂಕನವನುನ ಮಾಡಿಕ ೂಳುಾವುದ್ು ಶಾಸರನಷ್ಟದ್ೆ,ನಾವು ಅದ್ನುನ ವಾದ್ದಿೇಂದ್ ಸ್ಥದ್ೆಪಡಿಸಲು ಸ್ಥದ್ೆರಾಗಿದ ುೀವ . ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಧ ೈಯಣವಿದ್ುರ
ಮುೇಂದ ಬರಲ್ಲ "- ಎೇಂದ್ು ಸವಾಲ ೂಡಿಿದ್ರು. ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳು 'ಇದ ೂೇಂದ್ು ದ ೈವಘಟನ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರ ವಿಜಯಕಿರಿೀಟಕ ಾಶ್ರ ೂೀಮಣ್ಣ
ಎೇಂಬೇಂತ ಕೃಪ್ಾದ್ೃಷ್ಟ್ ಬೀರಿ ಅೇಂತಯವಿಜಯಕಾಾಗಿ ವ ೀದಿಕ ಏರಲು ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥದ್ರು .ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು "ತಮಮ ವಾದ್ವು ಸರಿಯಲಿ,ತಪಿಮುದಾರೇಂಕನ
ವಿಧಸುವ ಹ ೀರಳ ಪರಮಿಣಗಳಿವ . ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಮುದಾರೇಂಕನ ಮಾಡಿಕ ೂಳಾಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಅವು ಸಪಷ್ಟ್ಪಡಿಸುವವು. ಅವನುನ
ವಿವರಿಸುತ ಿೀನ ಕ ೀಳಿ .,ಎನುನತಾಿ, ರ್ದ್ಲು ಕಾಲ ವಿಚಾರ ಹ ೀಳುತ ಿೀನ ' - ಜಾತಕಮಣ,ಚೌಲ, ಉಪನಯನ, ಮೇಂತ ೂರೀಪದ ೀಶ್ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ
ತಪಿಮುದಾರೇಂಕನ ಆಗಬ ೀಕು ...ಎೇಂದ್ು "ವಾಸ್ಥಷ್ಟ್ಸೃತಿ" , "ವೃದ್ೆಸೃತಿ " ಯಲ್ಲಿ- ಸ್ಥರೀಯರಿಗ ವಿವಾಹ ಪುರುಷ್ಟರಿಗ ಉಪನಯನ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಚಕಾರಧಾರಣ
ಮತುಿ ಪೇಂಚಮುದ ರಗಳನುನ ಸವಣಕಮಾಣೇಂಗಭೂತವಾಗಿ ಧರಿಸಬ ೀಕ ೇಂದ್ು 'ಪಧಮಪುರಾಣ'ದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಹ ೀಳಲಾಗಿದ .ಋಗ ವೀದ್ದ್ ತ ೈತಿರಿೀಯಶ್ುರತಿಯು
ತಪಿಮುದಾರೇಂಕನಕ ಾ ಪರಮಾಣವಾಗಿದ್ುು ,"ಅಗಿನತಪಿವಾದ್ ಚಕರದಿೇಂದ್ ಅತಪಿನು(ತಪಿವಾಗದ್ ಶ್ರಿೀರಿಯಲಿದ್ವನು) ಪ್ಾಪನಾಶ್ವಿಲಿದ್ವನಾಗಿ ಪರಸ್ಥದ್ೆ
ರ್ೀಕ್ಷವಿಶ ೀಷ್ಟವನುನ ಹ ೂೇಂದ್ುವುದಿಲಾಿ."ಎೇಂದಿದ
ವಿವರಣ ಮುೇಂದ್ುವರ ಸುತಾಿ,ವ ೀದ್ನಘೇಂಟನ - ಪರಮಿಣದಿೇಂದ್ ಸುದ್ಶ್ಣನ ಚಕರದ್ ಪವಿತರತ , ಭಗವದಿಗೀತ ಯ ಪರಮಾಣದಿೇಂದ್ ,ತತ್ ಶ್ಬುದ್ ಅಥಣ
,ಅಥವಣಣಶ್ೃತಿಯೇಂದ್ ತಪಿಚಕಾರದಿಗಳನುನ ಭುಜದ್ಲ್ಲಿ ಧಾರಣ

ಅವಶ್ಯವ ೇಂದ್ು ಇದ್ಕ ಾ ತ ೈತಿರಿೀಯಶ್ೃತಿ ,ಕಾಠಕಶ್ೃತಿಗಳ ಪರಮಾಣವನುನ

ಮುೇಂದ್ುವರಿಸ್ಥದ್ರು
........ವಾದ್ಮಧಯಸಾರು,ಪೇಂಡಿತರು,ಸಭಾಸದ್ರು ಆಚಾಯಣರ ವಾದ್ವ ೈಖ್ರಿಗ ತಲ ದ್ೂಗಿ ಕರತಾಡನ ಮಾಡುತಿಿರಲು ಮೃತುಯೇಂಜಯಶಾಸ್ಥರಗಳು ಏನು
ಹ ೀಳಲು ತ ೂೀರದ ನರುತಿರರಾಗಿ ಕುಳಿತರು..ವಾದ್ವನುನ ಮುೇಂದ್ುವರಸ್ಥ "ಶಾಸ್ಥರಗಳ್ ೀ ತಪಿಮುದಾರೇಂಕನಕ ಾ ಇನುನೇಂದ್ು ಶ್ೃತಿಯ ಪರಮಾಣವನುನ
ಹ ೀಳುತ ಿೀನ ಕ ೀಳಿ " ಎೇಂದ್ು ಅಥವಣಣಶ್ೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಉಲ ಿೀಖ್ವನುನ ವಿವರಿಸುತಾಿ,'ಅಗಿನಯೇಂದ್ ತಪಿವಾದ್ ದ ೀವತ ಗಳಿಗ ಬಲಪರದ್ವಾದ್,ಅಸುರಾದಿ
ಸೇಂಹಾರದಾವರ ಮರಣರಹಿತವಾದ್,ವಿಷ್ಟುಣವಿನ ಸೇಂಬೇಂಧಯಾದ್ ಶ್ೇಂಖ್ ಚಕಾರದಿಗಳನುನ ಯಾರು ಶ್ರಿೀರದ್ಲ್ಲಿ ಧರಿಸುವರ ೂೀ ಅವರು ದ್ುರಿತಗಳನುನ
ಪರಿಹರಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು

ಅಲಿದ ೀ ರ್ೀಕ್ಷಕ ಾ ಪರತಿಬೇಂಧಕವಾದ್ (ಸ್ಥದಿುಪುರುಷ್ಟರಿಗ ....ದ ೀವತ ಗಳಿಗ ..) ಪುಣಯವನುನ ಕಳ್ ದ್ುಕ ೂೇಂಡು -"ತದಾ ವಿದಾವನ್

ಪುಣಯಪ್ಾಪ್ ೀ ವಿಧೂಯ" ಎೇಂಬೇಂತ ಪುಣಯಪ್ಾಪಗಳನುನ ಕಳ್ ದ್ುಕ ೂೇಂಡು 'ವಿೀತರಾಗಾಃ' ವಿಷ್ಟಯಸುಖಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ದ ೂೀಷ್ಟವನುನ ಕೇಂಡು ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಟಮಕ
ಭ ೂೀಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಕಿರಾದ್ ಯೊೀಗಿಗಳೂ ದ್ುಃಖ್ರಹಿತವಾದ್ ರ್ೀಕ್ಷವನುನ ಪಡ ಯುತಾಿರ . ಅೇಂತೂ ರ್ೀಕ್ಷಸಾಧನವನುನ ಪ್ಾಪಪರಿಹಾರವನುನ
ಬಯಸುವವರು ತಪಿ ಚಕಾರದಿಗಳನುನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಧರಿಸಬ ೀಕು.ಪೇಂಡಿತರ ೀ ನೀವು ಇನೂನ ಪರಮಾಣ ಬಯಸುವುದಾದ್ರ ಹ ೀರಳ ಪರಮಾಣಗಳನುನ
ನರೂಪ್ಸುತ ಿೀನ ಇಲ್ಲಿ ಕ ೀಳಿ -""ವಾಜಸನ ೀಯ, ಭಾಸಾರಸೇಂಹಿತ, ಅಥವಣಣ, ಮಹ ೂೀಪನಷ್ಟತ್, ಶ್ಥಪಥಬಾರಹಮಣ,ನವಖ್ೇಂಡ, ಆಪಸಿೇಂಭ
,ಮೇಂತರಬಾರಹಮಣ, ಹಾರಿೀತ, ಮಾತುಯ,ವಾಸ್ಥಷ್ಟಾ, ಶಾೇಂಡಿಲಯ, ವೃದ್ೆಯನು, ಶ್ೇಂಖ್, ವಾಯಸ, ಪರಾಶ್ರ, ಮುೇಂತಾದ್ಸೃತಿಗಳು;" ಮಹಾಭಾರತ, ಇತಿಹಾಸ

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಪ್ಾದ್ಮ,ಆಗ ನೀಯ, ಆಧತಯ,ಮಾಕಣೇಂಡ ೀಯ,ಬರಹಾಮೇಂಡ, ಸಾಾೇಂದ್,ವಾಮನ, ಲ್ಲೇಂಗ, ಕೂಮಣ, ವಿಷ್ಟುಣ,- ಮುೇಂತಾದ್ ಪುರಾಣಗಳು,"ವಾಸ್ಥಷ್ಟಾ,
ವಿಹಗ ೀಶ್ವರ,ಪರಾಶ್ರ,"...ಮುೇಂತಾದ್ ಸೇಂಹಿತ ಗಳೂ -ತಪಿಮುದಾರೇಂಕನ ವಿಷ್ಟಯಕ ಾ ಪರಮಾಣಗಳ್ಾಗಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್........."ಎೇಂದ್ು ಆಚಾಯಣರು
ಹ ೀಳುತಿಿರುವೇಂತ ಯೀ ಸಭಿಕರು ಹಷ್ಾಣತಿರ ೀಕದಿೇಂದ್,"ಶ್ುರತೇಂ ಶ ರೀತವಯೇಂ" ಎೇಂದ್ು ಅಭಿನೇಂದಿಸುತಿಿರುವಾಗ ಮೃತುಯೇಂಜಯಶಾಸ್ಥರಗಳು ಆಚಾಯಣರ
ಆಳವಾದ್ ಜ್ಞಾನ,ಉಪವಾದ್ನಾಶ ೈಲ್ಲಗ ನಬ ಬರಗಾಗಿ,ಅಧ ೂೀಣಕಿಿಯಲ್ಲಿಯೀ

"ಆಚಾಯಣ!ಅಲಮತಿ ವಿಸಿರ ೀಣ! ಸಾವಮಿ ಸಾಕು,ಸಾಕು.ಇನುನ ಹ ಚುಚ

ಹ ೀಳಬ ೀಕಾಗಿಲಿ!

ಪರಮಾಣಗಳಿಗ

ನೀವು

ಶ್ುರತಿ-ಸೃತಿ-ಪುರಾಣ-ಸೇಂಹಿತ

ಮುೇಂತಾದ್

ಸಮುದ್ರದ್ೇಂತಿದಿುೀರಿ!!"

ಎೇಂದ್ು

ಉದ್ಗರಿಸ್ಥ

,ವ ೀೇಂಕನಾಥಾಚಾಯಣರು ತಪಿಮುದಾರೇಂಕನ ವಾಕಾಯಥಣದ್ಲ್ಲಿೀ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ಪರಮ ಸ ೀವ ಮಾಡಿ,ನಮಮ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನದ್ ಗೌರವವನುನ
ಕಾಪ್ಾಡಿ ಅದ್ುಬತವಾದ್ ವಿಜಯವನುನ ಪಡ ದ್ು ವಿಜಯಶಾಲ್ಲಗಳ್ಾಗಿದಿುೀರಿೀ ಎೇಂದ್ು ಘೂೀಷ್ಟಸ್ಥದ್ರು.ರಘುನಾಥಭೂಪ್ಾಲನು ಆಚಾಯಣರಿಗ ಸವಣಣಹಾರ
ಜ ೂೀಡಿಶಾಲು ,ಸೇಂಭಾವನ ಗಳಿೇಂದ್ ಸನಾಮನಸ್ಥ ಅಭಿನೇಂದ್ನ ಗಳನುನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥದ್ನು
.....ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರು

ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣಕ ಾ

ಬೇಂದ್ು

ಐದಾರು

ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ

ನವಮಾಲ್ಲಕಾಕ ಾ"(ಅಣುಮಧವವಿಜಯ)

ಗೂಢಭಾವಪರಕಾಶ್

ದಿನಗಳ್ಾಗಿತುಿ.ದ್ುಮಣತಿ

ಪ್ ರೀರಣ ಯೇಂತ
ಎೇಂಬವಾಯಖಾಯನವನುನ

ಸೇಂವತುರ

ಮಾಘ

ಶ್ುಕಿ

ಪ್ಾಡಯದ್

ದಿನ

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪೇಂಡಿತಾಚಾಯಣರ"

ಪರಮೆೀಯ

ರಚಿಸ್ಥ

ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ

,ಅವಲ ೂೀಕಿಸ್ಥ,ಆಶ್ೀವಣದಿಸಲು

ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು.ಶ್ರೀಗಳು ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟಸದಿೇಂದ್ ,ಆಚಾಯಣರ ೀ, ಆದಿಗುರುಗಳ್ಾದ್ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ವಿಜಯದ್ ವಿವರಣ ಯೇಂದ್ಲ ೀ

ನಮಮ

ಗರೇಂಥರಚನಾಕಾಯಣ ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಗಿದ್ುು ಶ್ುಭಸೂಚನ & ಮೇಂಗಳಪರದ್ .ಅವರ ಕಾರುಣಯವಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ಲ ೀ ಅವರು ನಮಿಮೇಂದ್ ಧ ವೈತಸ್ಥಧಾೆೇಂತಕ ಾ
ಅಪ್ಾರ ಕ ೂಡುಗ ಯನುನ ಕ ೂಡಿಸ್ಥ,ಅನುಗರಹಿಸುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇಂದ ೀಹವಿಲಿ.

ನೀವು ಈ ದಿನದಿೇಂದ್ಲ ೀ ಮಠದ್ಲ್ಲಿ

ನಮಮ ವಾಯಖಾಯನುಸಾರವಾಗಿ

"ಅಣುಮಧವವಿಜಯ"ವನುನ ಅನುವಾದ್ ಮಾಡಿರಿ.ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥದ್ರು.
ರ್ದ್ಲು ತಮಮ ವಾಯಖಾಯನದ್ ಮೇಂಗಳ್ಾಚರಣವನ ೂನೀದಿ ಹಿೀಗ ಅನುವಾದ್ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು.
ವಾಯಖಾಯನೇಂ
ಇೇಂದಿರಾಪತಿಮಾನಮಯ ಪೂಣಣಭ ೂೀಧಾನ್ ಗುರೂನಪ್| ವಾಯಖಾಯಸಾವಮಿ ಯಥಾಬ ೂೀಧೇಂ ಪರಮೆೀಯ ನವಮಾಲ್ಲಕೇಂ|| ಇಹಾನವಯಮುಖ ೀನ ೈವ
ಶ ಿೀಕಾಥ ೂೀಣಪ್ ನರೂಪಯತ ೀ | ಗೂಢಭಾವಪರಕಾಶ್ಶ್ಚ ಕಿರಯತ ೀ ಪ್ರೀತಯೀ ಹರ ೀ||
ಶ್ರೀವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಅಣುಮಧವವಿಜಯವನುನ ವಿಶ ೀಷ್ಾಥಣಗಳಿೇಂದ್ ನರೂಪ್ಸುತಾಿ ಶ್ರೀವಾಯುದ ೀವರ ಅವತಾರಗಳ ವ ೈಶ್ಷ್ಟ್ಯ ಮಹತವ
ಮಹಿಮಾತಿಶ್ಯಗಳನುನ ಹೃದ್ಯೇಂಗಮವಾಗಿ "ಗೂಢಭಾವಪರಕಾಶ್ಕಾ" ಗರೇಂಥದ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಗೇಂಗಾಪರವಾಹದ್ೇಂತ ,ನೀರೂಪ್ಸ್ಥ ಮೇಂಗಳಕರವಾದ್
ತಮಮವಾಗಗೇಂಗ ಯ

ಪವಿತರ

ತರೇಂಗಗಳಿೇಂದ್

ಸಮಸಿ

ಜನರನುನ

ಪ್ಾವನಗ ೂಳಿಸ್ಥ

,

ಮಧವನವಮಿಯ

ಮೇಂಗಳಮಹ ೂೀತುವದ್ಲ್ಲಿ

ಗುವಣೇಂತಗಣತವಾಗಿ,ಶ್ರೀಮನಮಧಾವಚಾಯಣರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಣಸ್ಥ, ಆಚಾಯಣರ ಪರಮಾನುಗರಹಕ ಾ ಪ್ಾತರರಾದ್ರು.
�ಸನಾಯಸಕ ಾ ಕರ ....�

........ಮಾಘ ಶ್ುದ್ೆ ದ್ಶ್ಮಿ

ಬ ಳಗಿನಝಾವ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಒೇಂದ್ು ಸವಪನವನುನ ಕೇಂಡರು. ಸವಪನದ್ಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಚೇಂದ್ರದ ೀವರು

ಪರತಯಕ್ಷರಾಗಿ,"ಸನಾಯಸ್ಥಕುಲತಿಲಕ,!ನನನ ಸ ೀವ ಯೇಂದ್ ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿದ ುೀನ .ನನನ ಪ್ರಯಶ್ಷ್ಟಯ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥನು ನನನ ಪರಮಭಕಿ.ನನನ ಪೂಜ ಗಾಗಿಯೀ
ಅವತರಿಸ್ಥದಾುನ ! ಅವನು ಬಹು ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣ ಮಾಡಬ ೀಕಾಗಿದ .ಅವನಗ ಪರಮಹೇಂಸಾಶ್ರಮವನುನ ಕ ೂಟು್ ನನನ ಹ ಸರಿಟು್ ಅನುಗರಹಿಸು " ಎೇಂದ್ು
ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥ ಅದ್ೃಶ್ಯನಾದ್ನು. ನೇಂತರ ಆ ಕೂಡಲ ೀ ಜಟಾಧಾರಿಗಳ್ಾದ್ ಯೊೀಗದ್ೇಂಡ-ಕಮೇಂಡಲುಗಳಿೇಂದ್ ಅಲೇಂಕೃತರಾದ್ ಶ್ರೀವ ೀದ್ವಾಯಸ ದ ೀವರು
ಶ್ರೀಯವರಿಗ ದ್ಶ್ಣನವಿತುಿ "ನೀನು ಮಾಡುತಿಿರುವ ವ ೀದಾೇಂತಶಾಸರ ಪರಸಾರದಿೇಂದ್ ನಾವು ಮುದಿಸ್ಥದ ುೀವ . ವ ೀೇಂಕಟನಾಥನೇಂದ್ ನಮಮ ವ ೀದಾೇಂತವು
ಜಗತಿಿನಲ್ಲಿ ಬ ಳಗಬ ೀಕಾಗಿದ . ಅವನ ಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ಸನನಹಿತರಾಗಿದ ುೀವ .ಜ್ಞಾನಪರಸಾರಕಾಾಗಿಯೀ ಅವನ ಅವತಾರವಾಗಿದ .ಅದ್ಕಾಾಗಿ ಅವನಗ
ಪರಮಹೇಂಸಾಶ್ರಮವನುನ ನೀಡಿರಿ " ಎೇಂದ್ು ಸೂಚಿಸ್ಥ ಅದ್ೃಶ್ಯರಾದ್ರು.ಸವಪನದ್ಲ್ಲಿಯೀಉಭಯರೂಪದ್ ಶ್ರೀಹರಿಯ ದ್ಶ್ಣನದಿೇಂದ್ ಆನೇಂದಿಸುತಿಿದ್ು
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರಿಗ ಶ್ರೀಮಧಾವಚಾಯಣರ ದ್ಶ್ಣನವಾಯತು. ದಾವತಿರೇಂಶ್ಲಿಕ್ಷಣ ೂೀಪ್ ೀತರಾದ್ ಆದಿಗುರುಗಳ್ಾದ್ ಶ್ರೀಮದಾನೇಂದ್ತಿೀಥಣ ಭಗವತಾಪದ್ರ
ದ್ಶ್ಣನದಿೇಂದ್ ರ ೂೀಮಾೇಂಚಿತರಾಗಿ,ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗವ ರಗಿದ್ರು.........

........ಸವಪನದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಶ್ಣನವಿತುಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರು,ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರನುನ ಕುರಿತು," ಪ್ರೀತಾಯಸಪದ್ರ ೀ ,ನಮಮ ವಿದಾಯಸ್ಥೇಂಹಾಸನದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಂಡಿತರಾದ್ ನೀವು
ಪರವಾದಿ ದಿಗಿವಜಯ,ಗರೇಂಥರಚನ ,ಪ್ಾಠಪರವಚನ,ಸ್ಥದಾೆೇಂತ ಸಾಾಪನಾದಿಗಳಿೇಂದ್, ನಮಮನುನ ಬಹಳವಾಗಿ ಸ ೀವಿಸುತಿಿದಿುೀರಿ . ನಮಮ ಶ್ಷ್ಟಯ
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥನೂ ನಮಮ ಮಹಾಪ್ೀಠದ್ಲ್ಲಿ ರಾಜಿಸ್ಥ,ಅಸದ್ೃಶ್ ಟೀಕಾ-ಟಪಪಣ್ಣಗಳಿೇಂದ್ ಧ ವೈತಸ್ಥದಾೆೇಂತವು ಆಚೇಂದಾರಕಣಸಾಾಯಯಾಗುವೇಂತ
ಮಾಡಲ ೇಂದ ೀ

ಅವತರಿಸ್ಥದಾುನ .ಅವನಲ್ಲಿ

ನಾವು

ಸದಾ

ಸನನಹಿತರಾಗಿ

ಅನುಗರಹಿಸುತ ಿೀವ .ಅವನು

ನಮಮ

ವಿಜಯವನುನ

ವಿವರಿಸ್ಥ

ಗರೇಂಥರಚಿಸ್ಥ,ಅನುವಾದ್ಮಾಡಿ,ಅಪ್ಾರ ಸ ೀವ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥದಾುನ .ಅದ್ಕಾಾಗಿ,ಅವನನುನ ನಮಮ ವ ೀದಾೇಂತ ಸಾಮಾರಜಯದ್ಲ್ಲಿ,ಮೆರ ಯಸಲು ಸೇಂಕಲ್ಲಪಸ್ಥದ ುೀವ .
ಅವನಗ ನೀವು ಶ್ೀಘರವಾಗಿ ತುಯಾಣಶ್ರಮವನುನ ಕ ೂಟು್ ನಮಮ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನವನುನ ಒಪ್ಪಸಬ ೀಕು."-. ಎೇಂದ್ು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥ ಕಣಮರ ಯಾದ್ರು.
ಶ್ರೀಗಳವರು ತಟ್ನ ಮೆೀಲ ದ್ುು ಸವಪ್ಾನಥಣವನುನ ಮರ್ಥಸಹತಿಿದ್ರು ಅವರ ದ ೀಹ ರ ೂೀಮಾೇಂಚನದಿೇಂದ್ ತುೇಂಬ ಕಣ್ಣಣನೇಂದ್ ಆನೇಂದ್ಬಾಷ್ಟಪ ಸರಸರನ
ಹರಿಯಹತಿಿತು." ನಾನ ೇಂಥ ಭಾಗಯಶಾಲ್ಲ,! ಶ್ರೀಮೂಲರಘುಪತಿ, ಶ್ರೀವ ೀದ್ವಾಯಸರು, ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ದ್ಶ್ಣನ ಪಡ ದ್ನಲಾಿ!! 'ಸ್ಥದ್ೆೇಂ ನಃ
ಸಮಿೀಹಿತೇಂ' ಗುರುಪ್ಾದ್ರಾದ್ ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರರು ನನಗ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ುನ ನೀ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗಳೂ ಅಪಪಣ ಮಾಡಿದಾುರ .!! ನಜ ನಜ, ನಮಮ ಗುರುಗಳ
ಮಾತು ಸತಯ.! ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣ,ದ ೆೈತಸ್ಥದಾೆೇಂತದ್ ವಿಜಯವ ೈಜಯೇಂತಿಯನುನ,ಜಗತಿಿನಲ ಿಲಾಿ ಮೆರ ಸಲ ೇಂದ ೀ ಅವತರಿಸ್ಥರುವ 'ದ ೀವಾೇಂಶ್ಸೇಂಭೂತ' ರ ೀ
ನನನ ಪ್ರಯ ಶ್ಷ್ಟಯರು. ಅತಿ ಬ ೀಗ ಅವರಿಗ ಪರಮಹೇಂಸಾಶ್ರಮವಿತುಿ ಶ್ರೀಸವಣಜ್ಞರ ವ ೀದಾೇಂತಸಾಮಾರಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆರ ಯುವುದ್ನುನ ನ ೂೀಡಿ
ಆನೇಂದಿಸಬ ೀಕು...ಎೇಂದ್ು ಶ್ಯಯಯೇಂದ ದ್ುು ನತಯಕಮಣದ್ಲ್ಲಿ ತ ೂಡಗಿದ್ರು
.............ಮಾಘ ಶ್ುಕಿ

ದಾವದ್ಶ್ ,ಸರಸವತಮಮನವರ

ಹೃದ್ಯಪಟಲದ್ಲ್ಲಿ ಹಿೇಂದಿನ ಮಧುರ ನ ನಪುಗಳು ಒೇಂದಾದ್ ಮೆೀಲ ೂೇಂದ್ರೇಂತ

ಚಲ್ಲಸತ ೂಡಗಿದ್ವು. ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರ ೂಡನ ತಮಮ ವಿವಾಹ,ಅದ್ರ ಸಡಗರ, ವ ೈಭವ, ಸೇಂಭರಮಗಳು, ಗೃಹಪರವ ೈಶ್, ಕಾವ ೀರಿಪಟ್ಣದ್ಲ್ಲಿನ
ತಮಮ ಮಧುರ ದಾೇಂಪತಯ ಜಿೀವನ; ಸೇಂಸಾರದ್ ರಸನಮಿಷ್ಟಗಳು, ಪತಿಯ ಅಪ್ಾರಪ್ ರೀಮ, ಅವರ ಪ್ಾೇಂಡಿತಯ, ಪರತಿಭ , ವಿೀಣಾವಾದ್ನ ಚಾತುಯಣ , ಪುತರ
ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣನ ಜನನ,

ದಾರಿದಾರನುಭವದ್ ಬಡತನದ್ ಕಹಿನ ನಪುಗಳು, ಪತಿಯ ಭಗವದ್ಬಕಿಿ, ದ ೀವರಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಶ್ರದ ೆ,ವಿಶಾವಸ,

ಅವರ

ನಷ್ಾಾಮಕಮಣದಿೀಕ್ , ಅವರ ಉಪದ ೀಶ್ಗಳು , ನೇಂತರ ಭಗವೇಂತನ ಅನುಗರಹ ,ಗುರು ಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಸನನಧಗ ಆಗಮನ ,ಪತಿಯ ಮುೇಂದ್ುವರಿದ್
ವಿದಾಯಭಾಯಸ,ಪ್ಾಠಪರವಚನ , ಗುರುಗಳ್ ೂೇಂದಿಗ ದಿಗಿವಜಯದ್ ಸೇಂಚಾರ , ವಾದಿನಗರಹದಿೇಂದ್ ಪತಿಗ ದ ೂರ ತ ಅಪ್ಾರ ಕಿೀತಿಣ , ಸನಾಮನಗಳು ,ಇತಿಿೀಚಿನ
ಗರೇಂಥರಚನ ,ಅನುವಾದ್ಗಳು ,ಗುರುಗಳು,ಪೇಂಡಿತರ ಪರಶ್ೇಂಸ ಗಳು ಗೌರವಗಳು ........ಇವಲಾಿ ಅದ ೀನ ೂೀ ಅನವಣಚನೀಯ ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟ-ಉಲಾಿಸಆನೇಂದ್-ತೃಪ್ಿಗಳಿೇಂದ್ ತಮಮ ನ ನಪ್ನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ು ಭಾವನಾಪರವಶ್ತ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಥದ್ರು.
ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರ ದಾವರಪ್ಾಲಕನು ಆಗಮಿಸ್ಥ ,ಶ್ರೀಗಳವರ ಕರ ಯನುನ, ತಿಳಿಸ್ಥದಾಗ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರು ಶ್ರೀಗಳಿದ್ು ಏಕಾೇಂತಮೇಂದಿರಕ ಾ
ಬರುವವರಾಗಿ ಸಾವಮಿಗಳಿಗ ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗವ ರಗಿ ,ಅಪಪಣ ಯಾಯತೇಂತ - ಎೇಂದ್ರು." ನಜ ನರ್ಮಡನ ಏಕಾೇಂತವಾಗಿ ಒೇಂದ್ು ಮಹತವದ್ ವಿಚಾರ
ಮಾತನಾಡಬ ೀಕಾಗಿದ .ಎೇಂದಾಗ "ಆಚಾಯಣರು "ಅಪಪಣ ಯಾಗಲ್ಲ" - ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು
ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಹಿೇಂದ

ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರರು ತಮಗ ಅಪಪಣ ಮಾಡಿದ್ು ವಿಚಾರ,ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ, ವ ೀದ್ವಾಯಸರು, ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರು ಸವಪನದ್ಲ್ಲಿ

ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ ವಿಚಾರಗಳನುನ ತಿಳಿಸ್ಥ," ಆಚಾಯಣ, ! ನೀವು ಮಹಾಸುಕೃತಶಾಲ್ಲಗಳು,ಶ್ರೀಹರಿವಾಯು-ಗುರುಪ್ಾದ್ರ ವಿಶ ೀಷ್ಾನುಗರಹಕ ಾ ಪ್ಾತರರು.ನೀವು
ನಮಿಮೇಂದ್ ಪರಮಹೇಂಸಾಶ್ರಮವನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥೀ,ನಮಮ ಉತಿರಾಧಕಾರಿಗಳಿಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ವ ೀದಾೇಂತ ಸಾಮಾರಜಯವನುನ ಪರಿಪ್ಾಲ್ಲಸಬ ೀಕು"ಎೇಂದ್ು ಸನಾಯಸಕ ಾ ಕರ ನೀಡಿೀದ್ರು.
ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಕ ೀಳಿ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಮೂಕವಿಸ್ಥಮತರಾದ್ರು.ಹೃದ್ಯ ಕೇಂಪ್ಸ್ಥತು.ಮೆೈಬ ವರಿತು.ಸವಲಪ ಹ ೂತುಿ ಏನೂ ಹ ೀಳಲು ತ ೂೀಚದ
ಕುಳಿತಿದ್ುು,ಅನೇಂತರ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು."ಗುರದ ೀವಾ! ಪರಮಾಶ್ಚಯಣ ಸೇಂಗತಿಯನುನ ಹ ೀಳ್ ೂೀಣವಾಯತು..ಜ್ಞಾನಪರಸಾರಕಾಾಗಿ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಶ್ರೀಹೇಂಸನಾಮಕ ಪರಮಾತಮನೇಂದ್ ಪರವೃತಿವಾಗಿ ,ಜಿೀವೀತಿಮರಾದ್ ಪವಮಾನವತಾರಾದ್ ಶ್ರೀಮಧಾವಚಾಯಣರು; ಇೇಂದಾರೇಂಶ್ರೂ,ಸವಣಜ್ಞಕಲಪರೂ
ಆದ್

ಜಯತಿೀಥಣಮುನಗಳು;ದ ೀವಾೇಂಶ್ರೂ

ಜಗಜ ಜೀತಾರೂ

ಆದ್

ಶ್ರೀಕವಿೀೇಂದ್ರ-ವಿಭುದ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು;ತಪಸ್ಥವಗಳ್ಾದ್

ಶ್ರೀಸುರ ೀೇಂದ್ರರೂ,ಜ್ಞಾನನಾಯಕರೂ,ಅಜ ೀಯರೂ ಆದ್ ಶ್ರೀಮದಿವಜಯೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು ಮತುಿ ತಮಮೇಂಥ ಜ್ಞಾನಕುಲತಿಲಕರಾದ್,ಭಗವತೃಪ್ಾ
ಪ್ಾತರರಾದ್ ಮಹನೀಯರು ಅಲೇಂಕರಿಸ್ಥದ್ ಈ ವ ೀದಾೇಂತ ಸಾಮಾರಜಯವ ಲ್ಲಿ ? ಸಾಮಾನಯನಾದ್ ನಾನ ಲ್ಲಿ ? ಇದ್ಕೂಾ ನನಗೂ ಅಜಗಜಾೇಂತರ
ವಯತಾಯಸವಿದ .ಅದ್ನುನ ಕನಸ್ಥನಲೂಿ ನ ನ ಯುವುದ್ು ಅವಿವ ೀಕವಾದಿೀತು ! ಆ ಮಹಾಭಾರವನುನ ಹ ೂರಲು ನಾನು ಸಮಥಣನಲಿ ಸಾಮಾನಯಝರಿಯನುನ
ದಾಟಲಾಗದ್ವನು ಅಸಾಧಯಭಾರವನುನ ಹ ೂತುಿ ಸಮುದ್ರವನುನ ದಾಟಲು ಪರಯತಿನಸ್ಥದ್ೇಂತ ಹಾಸಾಯಸಪದ್ವಾಗುವುದಿಲಿವ ೈ. ? ಯಾವ ವಿವ ೀಕಿಯು ತಾನ
ಇೇಂಥ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿಯಾನು..?
ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಯಾಣಶ್ರಮವು ಶ ರೀಷ್ಟಾವಾದ್ದ್ುು ನಜ.ಅದ್ಕ ಾ ಅಹಣತ ಬ ೀಕು.ವ ೈರಾಗಯವಿರಬ ೀಕು ! * ಯದಾ ವಿರಕಿಃ ಪುರುಷ್ಟಃ ಪರಜಾಯತ ೀ| ತದ ೈವ
ಸನಾಯಸನಬದ್ೆ ನಶ್ಚಯಃ||* - ಮಾನವನು ವಿರಕಿನಾದಾಗ ಮಾತರ ಸನಾಯಸಧಮಣವನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸಲು ಯೊೀಗಯನಾಗುತಾಿನ . - ಎೇಂದ್ು ಪರಮಾಣವಿದ .
ಆದ್ರ ನನಗಿನೂನ ವ ೈರಾಗಯ ಬೇಂದಿಲ್ಲ ಸಾವಮಿ, ನಾನನೂನ ತರುಣ ಸೇಂಸಾರಿ.ನನನ ಪತಿನ ಸಣಣವಳು ಪುತರನಗ ಉಪನಯನವೂ ಆಗಿಲಿ. ನೀವ ೀ ನಮಗ
ಮದ್ುವ ಮಾಡಿಸ್ಥದಿುೀರಿ. ಈಗ ತಾವ ೀ ನಮಮ ಮಧುರ ಸೇಂಸಾರವನುನ ಮುರಿಯಬಹುದ ೀ ? ಸನಾಯಸ್ಥಯಾಗಲು ನನಗಿೀಷ್ಟ್ವಿಲಿ.ಬಲವೇಂತಮಾಡಿದ್ರ
ಮಠವನ ನೀ ತ ೂರ ಯುತ ಿೀನ .ಎೇಂಬ ತಮಮ ಅಭಿಪ್ಾರಯವನುನ ಸಪಷ್ಟ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಥಬಟ್ರು.
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರ ಮಾತು ಕ ೀಳಿ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ದಿಜೂಮಢರಾದ್ರು. ಆಚಾಯಣರಿಗ ಸೇಂಸಾರದ್ ಇತಿ-ಮಿತಿಗಳನುನ

ತಳಿಸಲಾಶ್ಸ್ಥ ಹಿೀಗ

ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥದ್ರು."ಆಚಾಯಣರ ೀ , ಗೃಹಸಾಾಶ್ರಮದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗ ಇದ ೇಂಥಹ ಅನುರಾಗ ! ಜ್ಞಾನಯಾದ್ ಪುರುಷ್ಟನಗ ಹ ೇಂಡತಿ ಯಾರು? ಮಗನಾರು ?
ಸ್ಥರೀಸೇಂಪಕಣ

ದ್ುಃಖ್ದಾಯಕವ ೀ

ಕಿೀದ್ೃತ ೂೀತಾರನುರಾಗಃ|

ಕಾ

ಅಹುದ್ು.
ವಾ

ಇದ್ಕ ಾ

ಭಾಯಾಣ

ಕಪ್ರಾಜ
ಜಾನತ ೂೀ

ವಾಲ್ಲ,ಧಮಣರಾಜರು
ನೇಂದ್ನಃ

ಕಃ||

ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದಾುರ .*
ಸ್ಥರೀಸೇಂಪಕ ೂೀಣ

ಶ ರೀಯೊೀತಿೀತ ೀ

ದ್ುಃಖ್ದಾಯಯೀವ

ನೂನೇಂ|

ದ್ೃಷ್ಾ್ೇಂತ ೂೀಸ್ಥಮನಾವಲ್ಲಧಮಾಣತಮ ಜಾದ್ಯಃ||* - (ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ). ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ 'ಗತೇಂ ನ ಶ ೀಚಯೀತಾರಜ್ಞಃ' -ಕಳ್ ದ್ುದ್ನುನ ನ ನ ದ್ು
ದ್ುಃಖಿಸಬಾರದ್ು .ಅದ ಲಾಿ ತಮಮ ಶ ರೀಯಸ್ಥುಗ ೇಂದ ೀ ಭಾವಿಸ್ಥರಿ..ಆಚಾಯಣರ ಭಾಷ್ಟಯಗಳಿಗ ಶ್ರೀ ಜಯಮುನಗಳು ರಚಿಸ್ಥರುವ ಟೀಕ ಗಳಿಗ ಟಪಪಣ್ಣಗಳನುನ
ಬರ ದ್ು ಧ ವೈತಸ್ಥದಾೆೇಂತವನುನ ಸುಭದ್ರಗ ೂಳಿಸಬ ೀಕು."ಎೇಂದ ಲಾಿ ಶ್ರೀಗಳು ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥದ್ರೂ .ಆಚಾಯಣರು "ನನನ ಧಮಣವನುನ ತಮಮಲ್ಲಿ ಆಗಲ ೀ
ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ ುೀನ " - ಎೇಂದ್ರುಹಿ ಶ್ರೀಗಳ ಅಪಪಣ ಪಡ ದ್ು ಮನದ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ಾರ ಚಿೇಂತ ಯೇಂದ್ ಮನ ಗ ಮರಳಿದ್ರು
ವ ೈಚಾರಿಕ ಚಿೇಂತನ *
..ಮಠಕ ಾ ನಗುತಾಿ ಹ ೂೀದ್ ಪತಿಯವರು , ಉದಿವಗನರಾಗಿ ಚಿೇಂತಾಕಾರೇಂತ ಮುಖ್ಮುದ ರಯೇಂದ್ ಬೇಂದ್ು ಮೌನವಾಗಿ ದ ೀವರಿಗ ಮೇಂಗಳ್ಾರತಿ ಮಾಡಿ,
ಊಟಕೂಾ ಏಳದ ೀ ಕ ೂಠಡಿಗ ತ ರಳಿದ್ುನುನ ಗಮನಸ್ಥ, ಸರಸವತಮಮನವರು ಪತಿಯ ಚಿೇಂತ ಗ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯದ ತಳಮಳಗ ೂೇಂಡರು.
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಸವಲಪಕಾಲ ವಿೀಣಾವಾದ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಮಗನರಾಗಿ ಕರುಣಾರಸವನುನ ಹ ೂರಸೂಸುವ ರಾಗವಾಹಿನಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿೀನರಾದ್ರು. ಮಲಗಿದ್ರೂ
ನದ ರ ಬಾರದ ೀ ಅವರ ಮನದ್ಲ್ಲಿ ವ ೈಚಾರಿಕ ಚಿೇಂತನ ಯ ಕಾರೇಂತಿಯೀ ನಡ ಯುತಿಿತುಿ. ಶ್ರೀಗಳು ಆಡಿದ್ ಒೇಂದ ೂೇಂದ್ು ಮಾತೂ ಸುಳಿದಾಡುತಿಿತುಿ.
"ಗುರುಪ್ಾದ್ರು ನನನ ಮೆೀಲ ಎಷ್ಟು್ ಅನುಗರಹ ತ ೂೀರಿಸ್ಥ, ನನನ ಹಿತವನ ನೀ ಬಯಸುತಾಿ ಸವಣಜ್ಞ ಸ್ಥೇಂಹಾಸನಕ ಾ ಅವರ ಉತಿರಾಧಕಾರಿಯಾಗಬ ೀಕ ೇಂದ್ು
ಆಶ್ಸುತಿಿರುವ ದ್ಯಾಳುಗಳು ನಜ "ಹಿತೇಂ ಮನ ೂೀಹಾರಿ ಚ ದ್ುಲಣಭೇಂ ವಚಃ. !" -. ಸೇಂಸಾರ ಆಶಾಶ್ವತ ಅದ್ರಲ ಿೀ ತಲ್ಲಿೀನರಾದ್ರ
,ಆತ ೂೀದಾೆರವಾಗುವುದ ೇಂತು !?

ವಿಚಾರಮಾಡಿದ್ರ ಪರಮಹೇಂಸನಾಗ ೇಂದ್ು ನನಗವರು ಹಿತವಾದ್ುದ್ನ ನೀ ಹ ೀಳಿದಾುರ . ಆದ್ರ ನನಗದ್ು

ಮನ ೂೀಹರವ ನಸುತಿಿಲಿ , ! ಹಿತವಾದ್ುದ್ು ಎೇಂದ್ೂ ಇಷ್ಟ್ವಾಗುವುದಿಲಿ, ಇಷ್ಟ್ವಾದ್ುದ್ು ಎೇಂದ್ೂ ನಜವಾದ್ ಹಿತವಾಗಲಾರದ್ು , ನಾನೇಂದ್ು ಒೇಂದ್ು ಸಣಣ
ವತುಣಲದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಲುಕಿದ ುೀನ . ನನಗ ೀಕ ಅವರ ಮಾತು ರುಚಿಸುತಿಿಲಿ ?ಅದ್ಕ ಾ ನನನಲ್ಲಿ ಸೇಂಸಾರದ್ ,ರ್ೀಹವ ೀ ? ವ ೈರಾಗಯದ್ ಕ ೂರತ ಯೀ. ? ,......ಆದ್ರ
ಯೊೀಚಿಸ್ಥದ್ರ ನಾನು ಸರಸವತಿಯ ಬಾಹಯ ಸೌೇಂದ್ಯಣಕ ಾ ರ್ೀಹಿತನಾಗಿಲಿ.,ಅವಳ ಹೃದ್ಯ ಸೌೇಂದ್ಯಣ, ನಷ್ಟಾಳೇಂಕ ಪ್ ರೀಮ ,ಶ್ೀಲ ಸಚಾಚರಿತರಗಳು
ಸ ಳ್ ಯುತಿಿವ ..ಹಾಗಾದ್ರ ಪ್ ರೀಮವ ೇಂದ್ರ ೀನು ? ಯಾರಲ್ಲಿ ಹ ೀಗ ಮಾಡಬ ೀಕು ,? ಪ್ ರೀಮಕ ಾ ಉತಿಮ ಪ್ಾತರವಾವುದ್ು .? ಮಾಧವನ ೀ. ?
ಮಾನನಯೀ .? ಪ್ ರೀಮದ್ಲ್ಲಿ. ಶಾಶ್ವತ - ಅಶಾಶ್ವತ ..ಯಾವುದ್ು .? ಶಾಸರಗಳು ಪ್ ರೀಮಕ ಾ ಉತಿಮ ಪ್ಾತರ ಭಗವೇಂತ ಎೇಂದ್ು ಸಾರುತಿವ ..ಶಾಶ್ವತ

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಸುಖ್ ಆನೇಂದ್ ಕ ೂಟು್ ಕಾಪ್ಾಡುವ ಸಕಲ ಜಿೀವರ ಶ ರೀಯಸ್ಥುಗ -ಪ್ ರೀಯಸ್ಥುಗ ಶ್ರೀಹರಿಯೀ ಕಾರಣ ! ..ಹಾಗಾದ್ರ ಜಗತಿಿನಲ್ಲಿ ಮಡದಿ, ಮಕಾಳು ,ತನನದ್ು
ಎೇಂಬ ಅಭಿಮಾನವನ ನೀಕ ಹುಟ್ಸುವನು ಆ ಸಾವಮಿ .? ಆತ ೂೀದಾೆರದ್ ಉತಿಮ ಮಾಗಣವಾವುದ್ು ..? ಹೂೇಂ ,. ಅದ್ು ಏನಾದ್ರಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನನನ
ಕತಣವಯವ ೀನು.?. ಮನ ಯೊೀ ..? .ಮಠವೀ..? ನನಗ ೀಕ ಸೇಂಸಾರದ್ಲ್ಲಿನ ರ್ೀಹ ತ ೂಲಗಲ್ಲಲಿ ..? ಇದ ೇಂಥಹ ಸೇಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಾತಿ..? ಇತ್ತ
ಸ ೂೀತಿಮರ ದ ೂರೀಹ - ಅತಿ ಸೇಂಸಾರ ರ್ೀಹವ ೀ .? ಯಾವುದ್ೂ ಅಸಾದ್ಯ .ಯಾವುದ್ು ಸಾದ್ಯ ? ಈಗ ನಾನ ೀನು ಮಾಡಲ್ಲ...? ಮುೇಂತಾದ್
ಚಿೇಂತನ ಗಳಿೇಂದ್ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಚಡಪಡಿಸಹತಿಿದ್ರು .
★ ವಾಗ ೆೀವಿಯ ದ್ಶ್ಣನ-ಉಪದ ೀಶ್ ★
.....ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರಿಗ ರಾತಿರ ಮೂರು -ನಾಲುಾ ಯಾಮ ಕಳ್ ದ್ರೂ ಚಿೇಂತ ಗ ಕ ೂನ ಯಲಿದಾಯೀತು.ಆಗ ಇದ್ುಕಿಾದ್ುೇಂತ ಅನ ೀಕ ಮಿೇಂಚಿನ ಗ ೂೇಂಚಲು
ಮಿನಗಿದ್ೇಂತಾಗಿ ಅಭೂತಪೂವಣ ಸುೇಂದ್ರ ಬ ಳಕಿನ ಕಾೇಂತಿ ಎಲ ಿಡ ಹರಡಿತು. ಇದ ೀನು ಸ ೂೀಜಿಗವ ೇಂದ್ು ಆಚಾಯಣರು ಸುತಿಲೂ ದ್ೃಷ್ಟ್ ಹರಿಸ್ಥದ್ರು.
ಏನಾಶ್ವಯಣ !! * ಮಣ್ಣಮಯ
ಸವಾಣಭರಣಗಳಿೇಂದ್ಲೇಂಕೃತಳ್ಾಗಿ

ಮೆೀಖ್ಲ ಯೇಂದ್

ರಾರಾಜಿಸುವ ಬಳಿಯ ರ ೀಶ ಮಯ ಝಗಿಝಗಿಸುವ

ಸವಣಜ್ಞಳೂ ವಾಗ ೆೀವಿಯೇಂತ ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುವ

ಪ್ೀತಾೇಂಬರವನುಟು್ ,

ದ ೀವಿಯನುನ ಕೇಂಡರು." ಇವಳ್ಾರಾಗಿರಬಹುದ್ು

? ಎೇಂದ್ು

ಯೊೀಚಿಸುತಿಿರುವಾಗಲ ೀ ಆ ದ ೀವತಾ ಸ್ಥರೀಯು ಆಚಾಯಣರನುನ ಕುರಿತು ಮೃದ್ು ಮಧುರ ದ್ವನಯಲ್ಲಿ ಹ ೀಳಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ಳು...( ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ವಿಜಯ
,೬ನ ೀ ಸಗಣದ್ ೩೯- ೬೫ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಾಿರವಾಗಿ ವಣ್ಣಣಸ್ಥದಾುರ .) ."ವಿದ್ವದ್ವರ ೀಣಯ ! ನಾನು ಆಶ್ರಯ ಬಯಸ್ಥ ಬೇಂದಿರುವ ಆನೇಂದ್ತಿೀಥಣರಿಗ
ಪ್ರಯಳ್ಾದ್ ನನನನುನ. ವಿದಾಯಲಕ್ಷಮ ಎೇಂದ್ು ತಿಳಿ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರು ಶ್ಶ್ುವಾಗಿದ್ು ನನನನುನ ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾಯಣರರ ಸೂತರಭಾಷ್ಟಯಗಳಿೇಂದ್,
ಜಯತಿೀಥಣರಿೇಂದ್ ತಾರುಣಯ ಪಡ ದ್ು ,ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜರ ತಕಣತಾೇಂಡವ ದ್ಲ್ಲಿ ಉತುುಕಳ್ಾಗಿ ,ನಾಯಯಾಮೃತದಿೇಂದ್ ಅಭವೃದಿೆ ಹ ೂೇಂದಿ ,ಚೇಂದಿರಕ ಯಲ್ಲಿ
ವಾಸಮಾಡಿ

ಶ್ರವಿಜಯತಿೀಥಣರ

ಗರೇಂಥಗಳಿೇಂದ್ ಬಳಿಯ ರ ೀಶ ಮ ಪ್ೀತಾೇಂಬರದ ೂೇಂದಿಗ ಅಲೇಂಕರಿಸ್ಥ,ವ ೈಭವಿೀಕರಿಸ್ಥದ್ರು. .ವತಾು!

ನಾನು

ಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರಲ್ಲಿ ಇನುನ ಎರಡು ವಷ್ಟಣ ಮಾತರ ವಿರುತ ಿೀನ .ನೇಂತರ ಅನಾಥಳ್ಾಗುತ ಿೀನ .! ಅದ್ರಿೇಂದ್ ನೀನು ಸನಾಯಸ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಯು
ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞ ಯೇಂತ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನನುನ ಸ ೀವಿಸ್ಥ ಗರೇಂಥ ವಯಖಾಯನಗಳನುನ ರಚಿಸ್ಥ ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣ ಮಾಡಬ ೀಕಿದ
* ಮಾಯಯ ಅಪಸರಣ*
.....ಗೃಹಸಾಾಶ್ರಮಿಯಾಗದ ುೀ,ನನನ ಸ ೀವ ಮಾಡುತ ಿೀನ ದ ೀವಿ ...ಎೇಂದ್ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರ ಮಾತಿಗ ,ವಾಗ ೆೀವಿೀಯು ಕ ೀಳು

ವ ೀೇಂಕಟನಾಥ

."ಚತುಯುಣಗಮೂತಿಣಯೂ ,ಚತುವಿಣದ್ ಪುರುಷ್ಾಥಣಪರದ್ನೂ ಆದ್ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಚೇಂದ್ರನು ಪೂಜ ಗ ೂೇಂಬುವಲ್ಲಿ ಮಾತರ ವಾಸಮಾಡಬ ೀಕ ೇಂದ್ು
ವ ೀದ್ವಾಯಸರು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದಾುರ .!. ಶ್ರೀರಾಮನು ಪರಮಹೇಂಸರಿೇಂದ್ಲ ೀ ಪೂಜ ಗ ೂಳಾಬ ೀಕ ೇಂಬ ನಯಮವೂ ಇದ . ನಾನು ಯತಿವರರಲ್ಲಿ ಸವಣದಾ
ವಾಸಮಾಡುತ ಿೀನ .!ನೀನು ರ್ದ್ಲು ಸನಾಯಸ್ಥಯಾಗಿ ವ ೀದಾೇಂತ ಸಾಮಾರಜಯಲಕ್ಷಮಗ ಪರಭುವಾಗು "-..ಎೇಂದ್ ವಾಗ ೆೀವಿೀಯ ಮಾತಿಗ ಆಚಾಯಣರು
'ಏನಾಶ್ಚಯಣ! ? ಎಲಿರೂ ಸನಾಯಸ್ಥಯಾಗ ೇಂದ ೀ ಉಪದ ೀಶ್ಸುತಿಿೀದಿುೀರಿ ? ' ಎೇಂಬ ಆಚಾಯಣರ ಮಾತಿಗ ವಾಗ ೆೀವಿ ಕಿಲಕಿಲನ ನಕುಾ *
ಕುಮಾರ....ನೀನಾಯರ ೇಂದ್ು.ಮರ ತಿರುವ . ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಾಯಯೇಂಬಮುಸುಕು ನನಗ ಕವಿದಿದ . ಅದಿೀಗ ಅಪಸರಣವಾಗುವ ಕಾಲ ಸನನಹಿತವಾಗಿದ
.ನನನ ರ್ೀಹದ್ ಮರ ವನುನ ಕಳ್ ಯಲ ೇಂದ ೀ ನಾನು ಬೇಂದಿರುವ . ಹಿೇಂದ ನೀನು 'ಕ ೀಳಿದ್ೇಂತ ಮಾಯಯಲ್ಲಿ ಮುಳಿಗಿದಾುಗ ನನನನುನ ಎಚಚರಿಸಬ ೀಕು ' ಎೇಂದ್ು
ಬರಹಮಲ ೂೀಕದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ ು. ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾ!ಎದ ುೀಳು!ನೀನಾರ ೇಂಬುದ್ನುನ ಅರಿತು ಕತಣವಯಪರನಾಗು !*----ಎೇಂದ್ುಹ ೀಳೃತಿಿರುವೇಂತ ಯೀ ದ ೀವಿಯ
ಅಭಯ ಹಸಿದಿೇಂದ್ ಮಿೇಂಚಿನ ಬಕ ೂೇಂದ್ು ಹ ೂರಟು ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರ ಹೃದ್ಯ ಪರವ ೀಶ್ಸ್ಥತು! ಆಚಾಯಣರ ಶ್ರಿೀರದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧಯತೂಪಣಣವಾದ್ ಆವುದ ೂೀ
ಒೇಂದ್ು ಮಹಾಶ್ಕಿಿ ಪರವಹಿಸ್ಥದ್ೇಂತಾಯತು.! ಆಚಾಯಣರು ಕಣುಮಚಿಚ ದಾಯನಾಸಕಿರಾದ್ರು
ಆಶ್ಚಯಣ ! ಆಚಾಯಣರಿಗ ಮನಃಪಟಲದ್ಲ್ಲಿ ಸವರೂಪದ್ಶ್ಣನವಾಯತು.! ಅವರ ಮನದ್ಲ್ಲಿ ಕವಿದಿದ್ು ಕತಿಲು ಮೆಲಿಮೆಲಿನ ಸರಿದ್ು ದಿವಯ ಪರಕಾಶ್
ರೇಂಜಿಸ್ಥತು. ಆ ದಿವಯ ಬ ಳಕಿನ ಕಾೇಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚಾಯಣರಿಗ ತಾವು ಸತಯಲ ೂೀಕದ್ಲ್ಲಿ ಬರಹಮ-ವಾಣ್ಣಯರಿಗ ಪ್ರೀತಾಯಸಪದ್ರಾಗಿ್ದ್ ಮೂಲರೂಪದ್
ಶ್ೇಂಕುಕಣಣರ ೇಂಬ ಅರಿವಾಯತು.ಅನೇಂತರ ಬರಹಮದ ೀವರ ಶಾಪ ,ಪರಹಾಿದ್ ಅವತಾರ, ನಾರದ್ರ ಉಪದ ೀಶ್, ಹರಿಭಕಿಿ, ತೇಂದ ಮಕಾಳಲ್ಲಿನ ಸ ಣಸಾಟ
,ತೇಂದ ನೀಡಿದ್ ಹಿೇಂಸ , ಶ್ರೀನರಹರಿಯ ಪ್ಾರದ್ುಭಾಣವ ,ಧ ೈತಯಸೇಂಹಾರ, ತಾವು ಮಾಡಿದ್ ಸುಿತಿ ,ಭಗವೇಂತನ ವರಪರಸಾದ್ ಅನುಗರಹ, ಮುೇಂತಾದ್
ವಿಚಾರಗಳೂ, ದಾವಪರದ್ಲ್ಲಿ ಬಾಹಿಿೀಕರಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣಸ ೀವಾರತರಾಗಿ ,ಕುರುಕ್ ೀತರ ಯುಧಧದ್ಲ್ಲಿ ಭಿೀಮಸ ೀನದ ೀವರಿೇಂದ್ ಗಧಾಪರಹಾರದಿೇಂದ್ ಮರಣ,

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಮುೇಂದ ಕಲ್ಲಯುಗದ್ಲ್ಲಿ ವಾಯಸತಿೀಥಣರಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ಥ ,ನಾಡು ನುಡಿ ತತವಶಾಸರಗಳಿಗ , ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತಯಕ ಾ ಮಾಡಿದ್ ಸ ೀವ , ಧ ವೈತಸ್ಥದಾೆೇಂತ
ಸಾಾಪಕಗಳ್ಾದ್ ಗರೇಂಥಗಳ ರಚನ ಜಗನಾಮನಯತ , ಮತ ಿ ಈಗ ತೇಂದ ತಾಯಗಳ ತಪಸ್ಥುನೇಂದ್ ಸುಪ್ರೀತನಾದ್ ಶ್ರೀ ವ ೇಂಕಟ ೀಶ್ನ ಅನುಗರಹದಿೇಂದ್ ವಿಶ ೀಷ್ಟ
ವರಪರಸಾದ್ದಿೇಂದ್ ಧ ವೈತಸ್ಥಧಾೆೇಂತ ಸಾಾಪನ ಜನತ ಯ ಉದಾುರ ಲ ೂೀಕಕಣಾಯಣಾದಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾಯಣ ನವಣಹಣ ಗಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಿಶ ೀಷ್ಟ
ವರದಿೇಂದ್ ಅವತರಿಸ್ಥರುವುದ್ು ರ್ದ್ಲಾದ್ ವಿಚಾರಗಳ್ ಲಿವೂ ಒೇಂದಾದ್ ಮೆೀಲ ೂೇಂದ್ರೇಂತ ಆಚಾಯಣರ ಮನಃಪಟಲದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿಬೇಂಬಸ್ಥದ್ವು
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಕಣ ಿರದ್ರು, ಶ್ರೀವಾಗ ೆೀವಿ ನಸುನಕಾಳು. ಸವರೂಪದ್ಶ್ಣನವಾದ್ಕೂಡಲ ೀ ಆಚಾಯಣರಲ್ಲಿ ಹುದ್ುಗಿದ್ು ಎಲಾಿ ರ್ೀಹಗಳು ನಷ್ಟ್ವಾಗಿ
ಮನಸುು ಸ್ಥಾರವಾಯತು.ಅವತಾರ ಪರಜ್ಞ ಪರಜವಲ್ಲಸ್ಥತು. ಅವರ ಕಣುಣಗಳಿೇಂದ್ ಆನೇಂದಾಶ್ುರ ಹರಿಯತ ೂಡಗಿತು. ಕತಣವಯದ್ ಅರಿವಾಯತು.!.ವಿದಾಯದ ೀವಿಗ
ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗವ ರಗಿ," ದ ೀವಿ! ಅನುಗೃಹಿೀತನಾದ ! ನನನದ್ಯದಿೇಂದ್ ನನನ ಸೇಂದ ೀಹಗಳ್ ಲಿವೂ ಪರಿಹಾರವಾದ್ವು, ನನನ ಅಣತಿಯೇಂತ ನಡ ಯಲು
ಸ್ಥದ್ೆನಾಗಿದ ುೀನ . " ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು. ವಾಗ ೆೀವಿ ಮೇಂದ್ಹಾಸ ಬೀರುತಾಿ, ಅೇಂತೂ ನನನ ಮನಸುು ಬದ್ಲ್ಲಸ್ಥ ,ಕತಣವಯಪರನಾಗುವೇಂತ ಮಾಡಲು
ನಾನ ೀ ಬರುವೇಂತ ಮಾಡಿದ ಯಲಿ! ವತಾು,ನೀನು ತುಯಾಣಶ್ರಮವನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪದಿುೀಯ.ನೀನು ಪರಮಹೇಂಸ ಪ್ೀಠವನುನ ಹ ೂೇಂದಿ ಉದಾುರದ್
ದಾರಿ ಕಾಣದ್ ಜನರನುನ ಉದ್ುರಿಸ್ಥ,ಶಾೇಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳನನತುಿ,ಇಷ್ಾ್ಥಣ
ಪರಧಾನಪೂವಣಕವಾಗಿ ಎಲಾಿ ಸಜಜನರಿಗೂ ಸನಮೇಂಗಳವನುನ ಕರುಣ್ಣಸ್ಥ ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣ ಮಾಡಬ ೀಕಿದ .ಅದ್ಕಾಾಗಿಯೀ ನೀನು ಅವತರಿಸ್ಥದಿುೀಯಾ
.!ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾ , ಸನಾಯಸ್ಥಯಾಗುವುದ್ು ನನನ ವಧಲ್ಲಖಿತ ಹಾಗ ೀ ನನನ ಆಶ್ರಯದ್ಲ್ಲಿ ನನನ ವಶ್ಳ್ಾಗಿರುವುದ್ು ನನನ ಕತಣವಯವೂ ಆಗಿದ .ಅದ್ನುನ
ತಪ್ಪಸಲು ಯಾರಿೇಂದ್ಲೂ ಸಾದ್ಯವಿಲಿ.ಕುಮಾರ! ಶ್ರೀಹರಿಯಭಕಿನೂ ಜ್ಞಾನಯೂ ವಿಶ್ವಬೇಂಧುವೂ ಆದ್ ನೀನು ತಡಮಾಡದ ೀ ಪರಮಹೇಂಸಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿ
,ವಿದಾಯಸಾಮಾರಜಯಲಕ್ಷಮಗ

ಒಡ ಯನಾಗು"

ಎೇಂದ್ಳು.ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು."ಪರಮಾನೇಂದ್ವಾಯತು ಜನನ! ಧನಯನಾದ .ನನನಣತಿಯೇಂತ

ನಡ ಯುತ ಿೀನ ,ಎೇಂದ್ು ಬನನವಿಸ್ಥ ದ ೀವಿಗ ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗವ ರಗಿದ್ರು"..ಶ್ರೀವಾಗ ೆೀವಿಯು ಪುತರವಾತುಲಯದಿೇಂದ್ ಆಚಾಯಣರನ ನಬಬಸ್ಥ, ಪೇಂಡಿತಾಗರಣ್ಣ!
ವತಾು,ನಾನು ಸವಣದಾ ನನನಲ ಿೀ ನ ಲಸ್ಥ ನನಗ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಿೀತಿಣಯನನತುಿ ಸಲಹುವ ನು! ನನಗ ಮೇಂಗಳವಾಗಲ್ಲ -ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರಿಗ
ತನನ ಮೇಂತರವನುನ ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥ,ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥ,ನ ೂೀಡುತಿಿರುವೇಂತ ಯೀ ಅದ್ೃಶ್ಯಳ್ಾದ್ಳು !...."ಇತುಯಕಾಿ ಸಾ ಮೇಂತರಮಸ ೂಯೀಪದಿಶ್ಯ ಸ್ಥವೀಯೇಂ ದ ೀವಿೀ
ಪಶ್ಯತ ೂೀೇಂತಧಣಧ ೀದಾೆ " ! (ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ವಿಜಯ..ಸಗಣ -೬ ಶ ಿೀ- ೬೫.)
ಆಚಾಯಣರ ದ್ೃಷ್ಟ್ ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪತಿನ ಸರಸವತಮಮನವರತಿ ಹರಿಯತು ...ಪ್ಾಪ, ಮೆೈಮರ ತು ಮಲಗಿದಾುರ . ಪತಿನಯ ಮುಖ್ವನುನ ನ ೂೀಡಿ
ಆಚಾಯಣರ ಹೃದ್ಯ ಕರಗಿ ನೀರಾಯತು .ಆಕ ಯ ಭವಿಷ್ಟಯ ನ ನ ದ್ು ಅಪ್ಾರಕಾರುಣಯವುೇಂಟಾಯತು. ಮನದ್ಲ್ಲಿಯೀ ,"ಭಗವತುೇಂಕಲಪ ವಾಗ ೆೀವಿಯ ಆಜ್ಞ ,
ಕತಣವಯಗಳ ಕರ ಗಳಿೇಂದಾಗಿ , ಜಗತಿಿನ ಕಲಾಯಣಕಾಾಗಿ-ನನನ ತಾಯಗ ಅನವಾಯಣವಾಗಿದ .! ಕ್ಷಮಿಸು ಸರಸವತಿ.!" ಎೇಂದ್ುಕ ೂೇಂಡು ಹ ೂರನಡ ದ್ರು.ಸಾನನಸೇಂಧಾಯದಿ ,ದ ೀವತಾಚಣನಾದಿಗಳನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ, ಶ್ರೀಮಠಕ ಾಹ ೂೀಗಿಬರುತ ಿೀನ .ಎೇಂದ್ು ಪತಿನಗ ತಿಳಿಸ್ಥ, ಹ ೂರಟರು. ಇೇಂದ್ು ಹಿೇಂದಿನ ದಿನ ಇದ್ು
ದ್ುಗುಡವನುನ ಪತಿಯ ಮುಖ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ೀ ಸರಸವತಮಮನವರು .,ಸಮಾಧಾನದ್ ನಟು್ಸ್ಥರುಬಟು್ ಮನ ಗ ಲಸದ್ಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿೀನರಾದ್ರು.
ಗರೇಂಥಾವಲ ೂೀಕದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರಿಗ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗವ ರಗಿ ,"ಗುರುವಯಣ,ನನ ನ ತಮಮ ಆಜ್ಞ ಮಿೀರಿ,ತಮಮ ಉಪದ ೀಶ್ವನುನ
ನಲಣಕ್ಷಸ್ಥ, ಮನ ಗ

ಹ ೂರಟು ಹ ೂೀದ .ನಮಗ

ತುೇಂಬಾ ನ ೂೀವುೇಂಟುಮಾಡಿದ

ಕ್ಷಮಿಸಬ ೀಕು "

ಎೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ರು. ಆಚಾಯಣರ

ಮನಪರಿವತಣನ ಯನುನ ಕೇಂಡು ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರಿಗ ವಿಸಮಯವಾಗಿ ,ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾ ನೀವಾವ ತಪೂಪ ಮಾಡಿಲಿ ಸಜಜನ ಸೇಂಸಾರಿಗಳೇಂತ ವತಿಣಸ್ಥದಿುೀರಿ.
ವ ೀದಾೇಂತಸಾಮಾರಜಾಯಧಪತಯದ್ೇಂಥ ಮಹಾ ಪರಲ ೂೀಭವೂ ನಮಮ ಮನಸುನುನ ಚಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿ ! ನಜವಾಗಿ ಹ ೀಳುವುದಾದ್ರ ನೀವು ಧೀರರು !
ಪ್ಾರಮಾಣ್ಣಕರು !ನಸಪೃಹರು ! .ಎಲಾಿ ಮೂಲರಾಮನ ಸೇಂಕಲಪ .ಎೇಂದ್ರು.ಆಚಾಯಣರು "ನಜ, ಮಹಾಸಾವಮಿ ಭಗವತುೇಂಕಲಪಕ ಾ ವಿರುದ್ೆವಾಗಿ ಏನೂ
ನಡ ಯಲಾರದ್ು.ಸನಾಯಸ್ಥಯಾಗುವುದಿಲಿ ಎೇಂಬ ನನನ ಹಠವನುನ ಶ್ರೀಹರಿಚಿತಿ ಒೇಂದ ೀ ರಾತಿರಯಲ್ಲಿ ಬದ್ಲ್ಲಸ್ಥಬಟ್ದ ! ಈಗ ನಾನು ತಮಮ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ
ತುಯಾಣಶ್ರಮ ಸ್ಥವೀಕರಿಸಲು ಸ್ಥದ್ೆನಾಗಿದ ುೀನ ." ಎೇಂದ್ರು

...ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಆಶ್ಚಯಣ ! ನಮಮಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವತಣನ ಹ ೀಗಾಯತು.? ಎೇಂದ್ು ಕ ೀಳಿದ್ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ರಿಗ ನಡ ದ್ ಎಲಾಿ ಘಟನ ,ವಿಚಾರಗಳನುನ ಗುರುಗಳಿಗ
ನವ ೀದಿಸ್ಥದ್ರು. ಆಚಾಯಣರ ಮಾತು ಕ ೀಳಿ ಶ್ರೀಗಳು ರ ೂೀಮಾೇಂಚಿತರಾಗಿ ದಿಗಗನ ಮೆೀಲ ದ್ುು ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರನುನ ಆಲೇಂಗಿಸ್ಥ, "ಆಹಾ, ನೀವ ೇಂಥ
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ಅದ್ೃಷ್ಟ್ಶಾಲ್ಲಗಳು ! ಸಾಕ್ಾತ್ ಭಾರತಿದ ೀವಿಯರನುನ ಕಣಾಣರ ಕೇಂಡ ಪುಣಯವೇಂತರು. ಧನಯ ಆಚಾಯಣ,ನೀವಿೇಂಥ ಯೊೀಗಯತ ವುಳಾವರ ೇಂದ್ು ತಿಳಿದ್ು
ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ-ವ ೀದ್ವಾಯಸ-ಸವಣಜ್ಞರುಗಳು ,ಗುರುಪ್ಾದ್ರು ನೀವ ೀ ಈ ಮಹಾಪ್ೀಠಕ ಾಅಹಣರ ೇಂದ್ು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ುು ಅಚಚರಿಯೀನಲಿ ! ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟ,
ಪರಮಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟ ,ಇೇಂದಿಗ ನಮಮ ಚಿೇಂತ ಪರಿಹಾರವಾಯತು.ನೀವು ಮಗನಗ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿ ನಾವು ತೇಂಜಾವೂರಿಗ ಹ ೂೀಗುವವರ ಗೂ ಪತಿನ
ಪುತಾರದಿಗಳ್ ೂಡನ ಆನೇಂದಿೇಂದ್ ಕಾಲ ಕಳ್ ಯರಿ. ಆದ್ರ ಆಶ್ರಮದ್ ವಿಷ್ಟಯ ರಹಸಯವಾಗಿರಲ್ಲ.". ಎೇಂದ್ು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥ ಆಚಾಯಣರನುನ ಕಳುಹಿಸ್ಥಕ ೂಟ್ರು.
ಮನ ಗ ಬೇಂದ್ ಆಚಾಯಣರ ಮುಖ್ ಉಲಿಸ್ಥತವಾಗಿತುಿ.ಹಿೇಂದಿನ ದಿನದ್ ತಳಮಳ ಚಿೇಂತ ಯಾವುದ್ೂಅವರ ಮುಖ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕೇಂಡುಬರಲ್ಲಲಿ.ನಸುನಗುತಾಿ
ಬೇಂದ್ ಪತಿಯನುನ ಕೇಂಡು ಸರಸವತಮಮನವರ ಹೃದ್ಯವರಳಿತು. ಆಚಾಯಣರು ಬೇಂದ್ವರ ೀ "ಸರಸವತಿ, ಒೇಂದ್ು ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟದ್ ಸೇಂಗತಿ " ಎೇಂದಾಗ"
ಅದ ೀನು ಸಾವಮ ಅೇಂಥಾ ಸೇಂತಸದ್ ಸಮಾಚಾರ"? .ಎೇಂದ್ು ಪರಶ್ನಸ್ಥದ್ರು
* ಪುತರ ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣನ ಉಪನಯನ *
.ಆಚಾಯಣರು "ಕುಮಾರ ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣನಗ ಉಪನಯನ ಮಾಡುವೇಂತ ಗುರುಗಳು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದಾುರ !" ಎೇಂದ್ುಹ ೀಳಿದಾಗ ಸರಸವತಮಮನವರು
ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟಪಟು್ ಸೇಂಭರಮಿಸ್ಥದ್ರು.
ಶ್ರೀ ಶಾಲ್ಲವಾಹನ ಶ್ಕ ೧೫೪೩ ನ ೀ ದ್ುಮಣತಿ ಸೇಂವತುರದ್ ಮಾಘ ಬಹುಳ ಸಪಿಮಿ (ಕಿರ.ಶ್.೧೬೨೧) ದಿವಸ ಆಚಾಯಣರ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ವಿಶ ೀಷ್ಟ ಸೇಂಭರಮ
, ಬ ಳಿಗಿಗನೇಂದ್ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರು ದ ೀವರ ಸಮಾರಾಧನಾ ಪರಯುಕಿ ಪುಣಾಯಹ, ನಾೇಂದಿ, ಕುಲದ ೀವತಾಪೂಜ , ನವಗರಹಪೂಜ ,ಹವನ
ಹ ೂೀಮಗಳನುನ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥ ಬಾರಹಮಣ ಸುಹಾಸ್ಥನಯರಿಗ ಮೃಷ್ಾ್ನನ ಭ ೂೀಜನ ಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು.
ಮಾಘ ಬಹುಳ ನವಮಿ ದಿವಸ ಆಚಾಯಣದ್ೇಂಪತಿಗಳು ಹಸ ಮಣ ಯಮೆೀಲ ಕುಳಿತು ಉಪನಯನ ಕಾಯಣವನುನ ಸೇಂತ ೂೀಷ್ ೂೀತಾುಹದಿೇಂದ್
ನ ರವ ೀರಿಸುತಿಿದಾುರ .ಬರಹ ೂೀಪದ ೀಶ್ಕ ಾ

ಪೂವಣಭಾವಿಯಾಗಿ

ಪರಮುಖ್

ಕತಣವಯವೇಂದ್ನುನ

ವಟುವಿನ

ತೇಂದ

ನ ರವ ೀರಿಸುವ

ಸೇಂಪರದಾಯವಿದ ."ಉಪನೀತನಾದ್ ಪುತರನನುನ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ದ ೀವತ ಗಳಿಗ ನೇಂತರ ತೇಂದ ತಾಯಗಳು ಒಪ್ಪಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ರಕ್ಷಕರಾಗಬ ೀಕು." ಎೇಂದ್ು
.ಆದ್ರ

ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು

ತಾವು

ಸನಾಯಸ್ಥಗಳ್ಾಗವುದ್ರಿೇಂದ್

ಕುಮಾರನಗ

ರಕ್ಷಕರಿಲಿದಾಗುವುದ ೇಂಬ

ವಿಚಾರ

ಮನಸ್ಥುನಲುಿೇಂಟಾಗಿ

ಸೇಂಕಟವಾಯತು.ಪುರ ೂೀಹಿತರು ಸ ೂೀಮಾದಿದ ೀವತ ಗಳಿಗಪ್ಣಸುವ ಮೇಂತರಗಳನುನ ಹ ೀಳುತಿಿದಾುಗ ಆಚಾಯಣರು ಪುತರನನುನ ರಕ್ಷಣಾತಣವಾಗಿ
ದ ೀವತ ಗಳಿಗ ಸಮಪ್ಣಸುವಾಗ "ನಾನು ಸನಾಯಸ್ಥಯಾದ್ ಮೆೀಲ ನೀನು ಅನಾಥನಾಗುತಿಿೀಯ! ದ ೀವತಾ ಏವ ರಕ್ಷಕಾಃ ನಾನ ಯೀ-ನನಗ ದ ೀವತ ಗಳ್ ೀ
ನಜವಾದ್ ರಕ್ಷಕರು -ಬ ೀರ ೂಬಬರಿಲಿ! ಎೇಂದ್ು ಚಿೇಂತಿಸುತಿಿರುವಾಗ ಆಚಾಯಣರ ಕಣ್ಣಣನೇಂದ್ ಎರಡು ಹನ ದ್ು಼ಃಖಾಶ್ುರ ಉದ್ುರಿತು .ಇದ್ನುನ ಉಳಿದ್ವರು
ಆನೇಂದ್ ಭಾಷ್ಟಪ ಎೇಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ಥದ್ರು
.....ಆಚಾಯಣರು

ಮಗನಗ

ಗಾಯತಿರ

ಉಪದ ೀಶ್

ಮಾಡಿದ್ರು.ಅದ ೀ

ಸಮಯಕ ಾ

ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್

ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರನುನ

ಸಹ ೂೀದ್ರ

ಗುರುರಾಜಾಚಾಯಣರು ,ಇತರರು ಗೌರವದಿೇಂದ್ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ ಕರ ತೇಂದ್ು ಪ್ೀಠದ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿಾರಿಸ್ಥದ್ರು.ಆಚಾಯಣರು ಚಿರೇಂಜಿೀವಿ ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣನು
ಮಾಡುವ ಪ್ಾದ್ಪೂಜ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ ಗುರೂಪದ ೀಶ್ವನುನ ಅನುಗರಹಿಸಬ ೀಕು. ಎೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ರು..ಆಗ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು - "ಆಚಾಯಣ, ಅದ್ಕ ಾ ರ್ದ್ಲು
ನೀವು ಮತುಿ ನಮಮ ಸೌಭಾಗಯವತಿ ಸರಸವತಿಯೇಂದ್ ನಾವು ಪ್ಾದ್ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಸ್ಥಕ ೂಳಾಲು ಆಶ್ಸ್ಥದ ುೀವ " ! ಎೇಂದ್ರು.ಆಗ ಗುರುಗಳ ಕಣ್ಣಣನೇಂದ್
ನೀರುದ್ರಿತು.!ಗುರುಗಳು ತಾನು ಪತಿನಯೊಡನ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ ಗೃಹಸಾಾಶ್ರಮದ್ ಕತಣವಯ ಈ ಪ್ಾದ್ಪೂಜ ಯೊೇಂದ ೀ ಕ ೂನ ಯದ ೇಂಬ ಕನಕರದಿೇಂದ್
ಅಪಪಣ ಮಾಡಿದಾುರ ೇಂದ್ುಆಚಾಯಣರು ಅರಿತರು.ಆಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಣನೇಂದ್ ದ್ಳದ್ಳ ನೀರು ಹರಿಯತು.
ಮುಗೆ ಸವಭಾವದ್ ಸರಸವತಮಮನವರಿಗ ಪರಮಾನೇಂದ್ವಾಯತು ಅವರು ಪತಿಯೊಡನ ಸಡಗರ-ಸೇಂಭರಮಾನೇಂದ್ಗಳಿೇಂದ್ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗ ಪ್ಾದ್ಪೂಜ
ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ಾಪ ! ಅವರ ೀನು ಬಲಿರು ,ಪತಿಯೊಡನ ಗುರುಗಳಿಗ ಮಾಡುವ ಪ್ಾದ್ಪೂಜ ಇದ ೀ ಕ ೂನ ಯದ ೇಂದ್ು .!
ಶ್ರೀಗಳವರು ಮೇಂತರ ಮುದಾರಧಾರಣಾ ಮಾಡಿ ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ನೀಡಿ ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್ರು.,ತರುವಾಯ ಫಲಪೂಜ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳಿಗ ಮಯಾಣದ
ಸಲ್ಲಿಸ್ಥದ್ ಮೆೀಲ ಶ್ರೀಗಳು ಆಚಾಯಣ ದ್ೇಂಪತಿಗಳಿಗ ವಟು ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣನಗ ಅಮೂಲಯ ಉಡುಗ ೂರ ಗಳನನತುಿ ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥ ಮಠಕ ಾ ತ ರಳಿದ್ರು.
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ಅನೇಂತರ ಸವಣರಿಗೂ ಗೇಂಧ, ಪುಷ್ಟಪ, ದ್ಕ್ಷಣಪರದಾನವಾಗಿ ಮಧಾಯಹನ ಬಾರಹಮಣ-ಸುಹಾಸ್ಥನಯರಿಗ ಮೃಷ್ಾ್ನನ ಭ ೂೀಜನ -ತಾೇಂಬೂಲ-ದಾನ
ಧಮಾಣದಿಗಳು ಅದ್ೂುರಿಯಾಗಿ ನಡ ದ್ು ಉಪನಯನವು ಸಾೇಂಗವಾಯತು
ಸರಸವತಮಮನವರ ಮನದ್ಳಲು
.....ಕಣಾಣಕಣ ಣ ಪ್ಾರಪಿಹೃತಾಣಣಶ್ಲಯೇಂ ಕಾ ೇಂತ ೂೀದ್ೇಂತೇಂ ಸಾ ಸರಸವತುಗ ರಃ| ಅಶ್ುರವೂಯಹ ೈಃ ಪೊರೀಕ್ಷತಿವಾತುಹವಯೇಂ ಪೂತೇಂ
ದಾತುೇಂ ತದಿವಯೊೀಗಾನಲಾಯ||( ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ವಿಜಯ) ..ಏಕಾದ್ಶ್ ದಿವಸ ಸರಸವತಮಮನವರು ಶ್ರೀಮಠಕ ಾ ಹ ೂೀಗಿಬರುವಾಗ ಕ ಲ ಹ ೇಂಗಸರು
"ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರಿಗ ಆಶ್ರಮವಾಗುವುದ್ೇಂತ ! ಅದ್ಕ ಾ ಈಗಲ ೀ ಮಗನಗ ಉಪನಯನ ಮಾಡಿದ್ರೇಂತ !" ಮುೇಂತಾಗಿ ಗುಜುಗುಜು ಮಾತಾಡಿಕ ೂೇಂಡು
ವಿಚಾರವು 'ಕಣಾಣಕಣ್ಣಣಯಾಗಿ ಸರಸವತಮಮನವರಿಗ ತಿಳಿದ್ು ವಜಾರಘಾತವಾದ್ೇಂತಾಯತು.!ಹೃದ್ಯ -ಕಿವಿಗಳಿಗ ಶ್ ಲ ಇರಿದ್ೇಂತಾಯತು.ಕರುಳು
ಕತಿರಿಸ್ಥ ಬೇಂದ್ೇಂತಾಯತು.ಅವರ ಕಣ್ಣಣನೇಂದ್ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ದ್ೇಂಖಾಶ್ುರ ಹರಿಯತ ೂಡಗಿತು.ಅದ್ು ಪತಿವಿಯೊೀಗ! ವಿರಹಾಗಿನೀಗ ತಮಮ ದ ೀಹವ ೇಂಬ
ಹವಯದ್ರವಯವನುನ

ನೀಡಲು ಕಣ್ಣಣೀರ ೇಂಬ ಜಲದಿೇಂದ್ ಪೊರೀಕ್ಷಣಮಾಡುತಿಿರುವರ ೂೀ ಎೇಂಬೇಂತ ಸರಸವತಮಮನವರು ದ್ುಃಖಾಶ್ುರವನುನ ಸುರಿಸ್ಥದ್ೇಂತ

ಕಾಣುತಿಿತುಿ. ! ಮನ ೂೀದೌಭಣಲಯಕ ೂಾಳಗಾಗಿ ತಮಮ 'ಮನದ್ಳಲನುನ' ಮೆೀಲ ತ ೂೀಪಣಡಿಸ್ಥಕ ೂಳಾದ ೀ ಬೇಂದ್ು-ಭಾೇಂದ್ವರ ೂಡನ ,ಇತರರ ೂಡನ
ಸಮಚಿತಿದಿೇಂದ್ ಇರಲು ಪರಯತಿನಸುತಾಿ ಇದ್ುರು.
ಅೇಂದ್ು ದಾವದ್ಶ್ ಮದಾಯಹನ ಮನ ಯ ಎಲಿರ ಸಮಕ್ಷಮದ ೂಡನ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳು ತಮಗ ಪರಮಹೇಂಸಾಶ್ರಮವಿತುಿ ತಮಮ
ಉತಿರಾಧಕಾರಿಯನಾನಗಿ. ಮಾಡಿಕ ೂಳಾಲ್ಲರುವ ವಿಚಾರವನುನ

ಸಾದ್ಯೇಂತವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಥ," ಸರಸವತಿ ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣನ ರಕ್ಷಣ ಯ ಭಾರ ಇನುನ

ಹಿರಿಯರಾದ್ ನಮಗ ಸ ೀರಿದ್ುು " - ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ರು
ಆಚಾಯಣರ ವಿಚಾರವನಾನಲ್ಲಸ್ಥದ್ ಸವಣರಿಗೂ ಆಶ್ಚಯಣ ಆನೇಂದ್ಗಳುೇಂಟಾದ್ವು.ಭಾವ-ಅಣಣೇಂದಿರು.'ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾ, ನೀನ ೇಂಥಹ ಭಾಗಯಶಾಲ್ಲ !
ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ವ ೀದಾೇಂತಸಾಮಾರಜಯಧೀಶ್ವರನಾಗುವ ಸುಕೃತಶಾಲ್ಲ ನೀನು .ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರರು ಮತುಿ ತೇಂದ ಯವರು ಹ ೀಳುತಿಿದ್ುುದ್ು
ಸತಯವಾಯತು.' ಎೇಂದ್ರು. ವ ೇಂಕಟಾೇಂಬಾದ ೀವಿ ಕಣ್ಣಣೀರಿಡುತಾಿ " ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾ, ಇದ ೂೇಂದ್ು ಅಪೂವಣ ಘಟನ , ನೀನ ೂಬಬ ಮಹಾಪುರುಷ್ಟನ ೀ
ಸರಿ.ನಮಮ ವೇಂಶ್ದ್ ಕಿೀತಿಣ ನನನೇಂದ್ ಲ ೂೀಕವಿಖಾಯತವಾಗುವುದ್ು.ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟ, ಆದ್ರ ೀ............ಸಹ ೂೀದ್ರ ,ಪ್ಾಪ ಸರಸವತಿಯನುನ ನ ನ ದ್ರ ....ನನಗ
ಅತಿೀವ ವ ೀದ್ನ ಯಾಗುತಿದ .ಕ ೀವಲ ಇಪಪತೂಮರು ವಸೇಂತಗಳನುನ ಕಳ್ ದಿರುವ ಆ ಸುಕ ೂೀಮಲ ಈ ಅಘಾತವನುನ ಹ ೀಗ ಸಹಿಸ್ಥಯಾಳು.!? ತಮಾಮ,
ಅವಳ ಬಹಿಃಪ್ಾರಣವ ೀ ನೀನಾಗಿರುವ , ಅಬಾಬ,ಅವಳಪತಿಭಕಿಿ , ನನನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ ರೀಮ ಅದ ಷ್ ್ೇಂದ್ು ವಣ್ಣಣಸಲ್ಲ?

ನನನ

ವಿಯೊೀಗವನುನ ಖ್ೇಂಡಿತ

ಸಹಿಸಲಾರಳು. ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣನ ಅಭುಯದ್ಯವ ೇಂತಾದಿೀತು? ನನಗ ೀನೂ ತ ೂಚಲಾರದ್ೇಂತಾಗಿದ ' ತಮಾಮ .ಎೇಂದ್ು ಕಣ್ಣಣೀರಿಟ್ಳು.ಅದ್ಕ ಾ
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಆಕಾಾ, ನೀನ ಹಿೀಗ ಧೃತಿಗ ಟ್ರ ಸರಸವತಿಗ ಸಮಾಧಾನ ಹ ೀಳುವರಾರು? ಅವಳದ ೀ ನನಗ ಚಿೇಂತ ಯಾಗಿದ .ನನನ ಪ್ ರೀಮದ್ ವಿನಃ
ಅವಳಿಗ ಜಗತ ಿೀ ಶ್ ನಯ, ಭಾವ. ಅಕಾ, ಅಣಣ,ಭಾವ, ನೀವ ೀ ಅವಳ ಮನವಲ್ಲಸ್ಥ ತುಯಾಣಶ್ರಮಕ ಾ ಸಮಮತಿಕ ೂಡಿಸಬ ೀಕು .ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ಕ ೀಳಿ
"ಇಲಿ ಇಲಿ, ಈ ಕಾಯಣ ನಮಿಮೇಂದಾಗದ್ಪಪ, ಅದ್ು ನನನ ಕತಣವಯ ,ಧಮಣ," ಎೇಂದ್ರು. ಸರಿ, ನಾನ ೀ ಪರಯತಿನಸುತ ಿೀನ .ದ ೀವರ ೀಅವಳ ಮನಸುನುನ
ಪರಿವತಿಣಸ್ಥ ಸಮಮತಿ ಕ ೂಡಿಸಬ ೀಕು. ಅದಿರಲ್ಲ, ಭಾವ ,ಅಣಣ ನಾಳ್ ಯೀ ತೇಂಜಾವೂರಿಗ ಶ್ರೀಗಳ್ ೂಡನ ಹ ೂರಡಬ ೀಕು. ಪ್ಾಲುಗಣ ಶ್ುಕಿ ಪ್ಾಡಯ ಸನಾಯಸಕ ಾ
ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ

ಅನುಗರಹಿಸುವರು.ಬದಿಗ

ರಾಜಾ

ಆಸಾಾನದ್ಲ್ಲಿಸಾಮಾರಜಯಪಟಾ್ಭಿಷ್ ೀಕ

ನ ರ ವ ೀರುವುದ್ು

ಭಾವ ನೀವು ನನನ ಜ ೂತ

ಇರಬ ೀಕು.ಉಳಿದ್ವರು ಇದ್ುು ಸರಸವತಿಯನುನ ಸೇಂಭಾಳಿಸಬ ೀಕು. ಇನುನ ಮುೇಂದ ಈ ಮನ ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣ -ಎಲಾಿ ಭಾರವೂ ನಮಗ ಸ ೀರಿದ್ುು.ನೀವು
ನನಗ ಸನಾಯಸಕ ಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥರಿ.ಎೇಂದ್ು ನಮಸಾರಿಸ್ಥದ್ರು.ಎಲಿರೂ ಆಚಾಯಣರನುನ ತಬಬ ಆನೇಂದಾಶ್ುರಸುರಿಸ್ಥದ್ರು
ಸವಲಪ ವ ೀಳ್ ಗ ಸರಸವತಮಮನವರು ಗುಡಿಯೇಂದ್ ಮರಳಿದ್ರು.ವ ೀೇಂಕಟಾೇಂಬದ ೀವಿ ದ್ುಃಖ್ವನುನ ನುೇಂಗಿಕ ೂೇಂಡು ಬಲತಾಾರದ್ ನಗುವಿನ ೂೇಂದಿಗ ಅವರನುನ
ಸಾವಗತಿಸ್ಥದ್ರು.ಅೇಂದ್ು ರಾತಿರ ಬಹಳ

ಹ ೂತಾಿದ್ರೂ ತಮಮನುನ ಬ ೀರ ಯಾವುದ ೂೀ ಕಾಯಣದ್ಲ್ಲಿ ತ ೂಡಗಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಮೌನಕ ಾ ಶ್ರಣಾಗಿದ್ು

ಸರಸವತಮಮನವರನುನ ವ ೀೇಂಕಟಾೇಂಬ-ಕಮಲಾದ ೀವಿಯರು ಬಲವೇಂತವಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಲು ಪತಿಯ ಶ್ಯಾಯಗೃಹಕ ಾ ಕಳುಹಿಸ್ಥದ್ರು.

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ತಡವಾಗಿ ಬೇಂದ್ ಪತಿನಯನುನ ಗಮನಸ್ಥ ಪಕಾದ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಸವಲಪ ಕಾಲ ಉಪನಯನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತಿಿದ್ುು ನೇಂತರ ಮುಖ್ಯ
ವಿಚಾರವನುನ ಪರಸಾಾಪ್ಸಲು

ಧ ೈಯಣಮಾಡಿದ್ರು. ಸರಸವತಮ್ಮನವರ

ಕಳ್ ಗುೇಂದಿದ್ ಮುಖ್ವನುನ ನ ೂಡಿ ಕನಕರದಿೇಂದ್

ಕೇಂಠಬಗಿದ್ು

ಮಾತನಾಡಲಾಗದಿದ್ುರೂ ಹ ೀಗ ೂೀ ಅತಿ ಪರಯಾಸದಿೇಂದ್ "ಸರಸವತಿ" ಎೇಂದ್ು ಮಲಿನ ನುಡಿದ್ ಪತಿಯ ಮಾತಿಗ "ಏನು ಸಾವಮಿ"? ಎೇಂದ್ರು.
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಸರಸವತಿ! ನನನ ಮಾತ ೂೇಂದ್ನುನ ನಡ ಸ್ಥಕ ೂಡುವ ಯಾ ?ಎೇಂದಾಗ ಸಾವಮಿ, ಒಬಬ ಪತಿನಯನುನ ಪತಿಯು ಕ ೀಳುವ ಮಾತಾಗಿದ್ುರ
.......ಆಗಬಹುದ್ು. ಎೇಂಬ ಮಾತಿಗ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು "ಜಗತಿಿನ ಹಿತದ್ೃಷ್ಟ್, ಧಾಮಿಣಕಜನತ ಯ ಆಶ ೀತಿರ, ವಿಧವೇಂಧವೃೇಂದ್ದ್ ಆಕಾೇಂಕ್ , ನನನ
ಪರಮಾರ್ಥಣಕ ಸಾಧನ

- ಇವ ಲಿವೂ ನನನ ಉತಿರವನನವಲೇಂಭಿಸ್ಥದ ..ಎೇಂದ್ ಪತಿಯ ಮಾತಿಗ

-ನೀವ ೀ ನನನ ಜಗತುಿ,ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣನ ೀ ನನನ

ಧಾಮಿಣಕ ಜನತ ,ನೀವ ೀ ನನನ ಪೇಂಡಿತವೃೇಂದ್,ನಮಮ ಪ್ರೀತಿಯೀ ಪರಮಾರ್ಥಣಕ ಸಾಧನ !ಇದ್ಕ ಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ್ ಯಾವ ಮಾತನಾನದ್ರೂ
ನಡ ಸ್ಥಕ ೂಡುತ ಿೀನ ,'ಅತಿಸ ನೀಹೇಂ ಪ್ಾಪಶ್ೇಂಕಿೀ'! ಅಲಿವ ೀ ಸಾವಮಿ. ಅದ್ಕ ಾ ತಿಳಿಸಬ ೀಕಾಯುಿ.ಎೇಂದಾಗ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು "ನನನ ಮಾತಿನೇಂದ್ ನನಗ
ನ ೂೀವಾಗಬಹುದ್ು,ಸರಸ!

ಆಗಲೂ

ನಗುಮುಖ್ದಿೇಂದ್

ಮನ ೂೀಧ ೈಯಣದಿೇಂದ್,ನಡ ಸ್ಥದ ಯಾದ್ರ

........ಆಗ

ನನನ

ಪತಿಭಕಿಿ

ಆದ್ಶ್ಣ

ವ ನಸುವುದ್ು..!.ಎೇಂದಾಗ ಅದ ಲಾಿ ಸರಿ ಸಾವಮಿ, " ಈಗ ನನನೇಂದ ೀನಾಗಬ ೀಕು. ?"
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು

(ದ್ುಃಖ್ವಾದ್ರೂ

ದ್ೃಢಸವರದ್ಲ್ಲಿ)

"ಶ್ರೀಮೂಲರಘುಪತಿ,

,ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳ ಅಪಪಣ , ; ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಕಟ್ಪಪಣ

ವ ೀದ್ವಾಯಸದ ೀವರು,

! ವಾಗ ೆೀವಿಯ ಕಟ್ಳ್

ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ

ಆದ ೀಶ್

!! ,ಕತಣವಯದ್ ಕರ ! ಸರಸವತಿ.....ನಾನು

.....ಸನಾಯಸ........ಸ್ಥವೀಕರಿಸಲು ನೀನು ಅನುಮತಿ ...........ಕ ೂಡಬ ೀಕು !."
ಆಚಾಯಣರ ಮಾತು ಕ ೀಳಿ ಸರಸವತಮಮ ವಜಾರಘಾತವಾದ್ೇಂತಾಗಿ, ಕುಸ್ಥದ್ುಬದ್ುುಬಟ್ರು.ಅವರ ಮೃದ್ು ಹೃದ್ಯ ಒಡ ದ್ುಹ ೂೀಗಿ, ತುಟಗಳು
ಅದ್ುರಿ,ಮಾತುಹ ೂರಡದ್ೇಂತಾಗಿ,ಕಣ್ಣಣೀರಿನ ಕ ೂೀಡಿ ಹರಿದ್ು, ದ್ುಃಖ್-ಆವ ೀಗ-ಸೇಂಕಟಗಳಿೇಂದ್ ಉಸುರಿದ್ ಶ್ಬ್ಧ,......"ಹಾಾ..ಸನಾಯಸ!.ಸ-ನಾಯ- ಸವ ೀ
ಸಾವಮಿ ? .ಅದ್ಕ ಾ ಅಹುದ್ು ಸರಸ,! ಸನಾಯಸ! .ಎೇಂದಾಗ .ಸರಸವತಮಮನವರು ( ಬಕಾಳಿಸುತಾಿ) ಅಯೊಯೀ ! ದ್ುವಿಣಧಯೀ, ಸ-ನಾಯ-ಸ -ಹೂೇಂ , ನನನ
ಸವಣನಾಶ್ ! ಪತಿಯ ಪ್ಾದ್ಗಳನುನ ಹಿಡಿದ್ು , ಸಾವಮಿ ನನನ ದ ೀವರ ೀ ! ನಮಮನಗಲ್ಲ ನಾನು ಜಿೀವಿಸ್ಥರುವುದ್ು ಸಾಧಯವ ೀ.!? ಎೇಂದಾಗ ,ಸಮಾಧಾನ
ತೇಂದ್ುಕ ೂೀ ಸರಸವತಿ ಎೇಂದಾಗ ,ಇ'ನ ನಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಧಾನ, ಸಾವಮಿ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಲಾಹಲ ಹರಿಯುತಿಿರುವಾಗ , ನನನ ಜಿೀವನವ ೀ
ಮುಳುಗಿಹ ೂೀಗುತಿಿರುವಾಗ,

ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲಿೇಂದ್ ಬೇಂದಿೀತು ಸಾವಮಿ.?ನೀವ ೀ ಹಿೀಗ ಹ ೀಳುತಿಿರುವಿರಾ.? ಅಯೊಯೀ ವಿಧಯೀ ? .ನೀವು ನನನ

ಕರಪ್ಡಿದಾಗ ." ಧಮೆೀಣಚ,ಅಥ ೀಣಚ, ಕಾಮೆೀ ಚ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ." ! ಅೇಂದ್ು ಮಾಡಿದ್ ಪರಮಾಣವ ೀನಾಯತು? ಹಾಗಾದ್ರ ತಮಮ ಪ್ ರೀಮ ವ ೀನಾಯತು
ಸಾವಮಿ .? ಓ! ದ ೀವರ ೀ ...ನನನನುನ ತಯಜಿೀಸ್ಥರಿ , ಸನಾಯಸ್ಥಗಳ್ಾಗಿರಿ .ಎೇಂದ್ು ನನನೀ ಬಾಯೇಂದ್ಲ ೀ ಹ ೀಳಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬ ೀಕ ೀ? .ಎೇಂದಾಗ
ವ ೇಂಕಟನಾಥರು " ಅನವಾಯಣ ಸರಸವತಿ, ! ನನನ ಮನದ್ಳಲು ನನಗ ಗ ೂತಿಿದ ನಜ.ನನನ ವಿಯೊೀಗ ವಿರಹವನುನ ದ್ುಃಖ್ವನುನ ಸಹಿಸಲಾರ ! ಅದ್ನುನ
ಬಲ ಿೀ ! ಧಮಣ -ಅಥಣ-ಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನುಎೇಂದಿಗೂ ಅತಿಕರಮಿಸ್ಥ ನಡ ದಿಲಿ! ಭಾರತಿೀಯರಾದ್ ನಮಮ ವ ೈವಾಹಿಕ ಜಿೀವನದ್ ಉದಿುಶ್ಯ ವೇಂಶಾಭಿವೃಧಧ !
ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣನ ಜನನದಿೇಂದ್ ಅದ್ು ಸಫಲ ವಾಗಿದ .ಅವನು ವೇಂಶ್ದಿೀಪಕನದಾುನ .ನನನ ಕತಣವಯ ಮುಗಿದಿದ .ಜಗತಿಿನ ಕಲಾಯಣ ದ್ೃಷ್ಟ್ಯೇಂದ್
ನೀನೀಗ ಸಮಮತಿ ನೀಡಲ ೀ ಬ ೀಕು ......ಉದಾತಿ ದ್ೃಷ್ಟ್ಯೇಂದ್ ನನನ ತಾಯಗದ್ ಮಹತವವನುನ ಅರಿತ ಯಾದ್ರ ೀ.....,..ನೀನೇಂತು ದ್ುಃಸಲಾರ ..ಜಗತುಿ
ನನನನುನ ತಾಯಗಮಯ ಎೇಂದ್ು ಗೌರವಿಸುವುದ್ು. ಸರಸವತಿ ಕ ೀಳಿಲ್ಲಿ ನನನ ನಧಾಣರ ಅಚಲ.! ಅದ್ನಾನರೂ ಬದ್ಲ್ಲಸಲಾರರು ! ಇನುನ ಉಳಿದಿರುವುದ್ು ನನನ
ಒಪ್ಪಗ ಮಾತಾರ !
.....ಸರಸವತಮಮನವರು (ಕಣ್ಣಣೀರು ಸರಿಸುತಾಿ ಗದ್ಗದ್ ಕೇಂಠದಿೇಂದ್ )......" ಎಲಾಿ ನೀವ ೀ ನದ್ಣರಿಸ್ಥಬಟ್ರುವಾಗ ನಾನ ೀನು ಹ ೀಳಬಲ ಿ ಸಾವಮಿ.?ನಾನು
ಅಬಲ ,ನಮಮ ಪ್ಾದ್ದಾಸ್ಥ,ನೀವು ನನನ ಪರಭುಗಳು ! ಸವತೇಂತರರು,! ಸರಿ ,ನಮಮ ಚಿತಿ,.ನಮಮ ಪ್ಾದ್ ಸ ೀವ ಮಾಡುವ ಭಾಗಯ ಇನನಲಿವಾಯತು., ನಾನು
ಪ್ಾಪ್ಷ್ ್, ಹೂೇಂ ,ಸಾವಮಿ ನಮಮ ಮನಸ್ಥುಗ ಬೇಂದ್ೇಂತ ಮಾಡಿರಿ......" ಎೇಂದ್ು ಪತಿಯ ಚರಣಗಳ ಮೆೀಲ ಶ್ರವಿರಿಸ್ಥ ಕಣ್ಣಣೀರಿನೇಂದ್ ಪತಿಯ ಪ್ಾದ್ವನುನ
ತ ೂಳ್ ಯುತಾಿ

ನಶ್ಚಲರಾಗ

ಕುಳಿತುಬಟ್ರು.ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು

ಒಮೆಮ

ಸಮಾಧಾನದ್

ಉಸ್ಥರುಬಟು್

,ಪತಿನಯನುನ

ನಾನಾವಿಧವಾಗಿ

ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತಾಿ ,ದ್ುಃಖ್- ಕಣ್ಣಣೀರು -ಸಮಾಧಾನದ್ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೀ ಪತಿ-ಪತಿನಯರು ಅೇಂದಿನ ರಾತಿರ ಕಳ್ ದ್ರು. ಸರಸವತಮಮನವರ ಅತುಿ-ಅತುಿ
ಕಣ್ಣಣೀರು ಬತಿಿಹ ೂೀಯತು.ಸೂಯೊೀಣದ್ಯ ವಾಗುತಿಿರವುದ್ನುನ ಗಮನಸ್ಥ, ಆಚಾಯಣರು ಅತಿ ಕಷ್ಟ್ದಿೇಂದ್ ಪತಿನಯು ಬಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ತಮಮ
ಕಾಲನುನ ಬಡಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಹ ೂರನಡ ದ್ರು. ಆಗಲ ೀ ಸರಸವತಮಮನವರು "ಸಾವಮಿ, ನನನ ದ ೀವರ ೀ ನನನ ಕ ೈಬಡಬ ೀಡಿ " ಎೇಂದ್ು ಕೂಗಿ ಎಚಚರತಪ್ಪ

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ

Page 18

ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಬದ್ುುಬಟ್ರು. ಹ ೂರಬೇಂದ್ು ಅಳುತಾಿ ನೇಂತಿರುವ ಅಕಾ, ಅತಿಿಗ ಯರನುನ ಕೇಂಡು ಆಚಾಯಣರು ಕಣಣೇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಮಿಡಿದ್ ಕಣ್ಣಣೀರನುನ ಒರ ಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು , ಅಕಾ,
ಅತಿಿಗ ಯರಿಗ " ಸರಸವತಿಯನುನ ಗಮನಸ್ಥರಿ" ಎೇಂದಿಷ್ ್ೀ ಹ ೀಳಿ ಸಾನನ ಅಹಿನೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಗನರಾದ್ರು.
ಬ ಳಿಗ ಗ ಒೇಂಬತುಿ ಘೇಂಟ ಗ ರಾಮಚೇಂದಾರಚಾಯಣರು ಆಚಾಯಣರನುನ ಮಠಕ ಾ ಕರ ದ ೂಯಯಲು ಬೇಂದ್ರು. ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು ಸನಾಯಸ ಸ್ಥವೀಕರಿಸಲು
ಗುರುಗಳ್ ೂಡನ ತೇಂಜಾವೂರಿಗ ಹ ೂರಡುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ು ಎಲಿರೂ ಆಚಾಯಣರನುನ ಸುತುಿಗಟ್ ನೇಂತರು. ಆಗ ಸರಸವತಮಮನವರು ಮೆೈಮೆೀಲ ಪರಜ್ಞ
ಇಲಿದ್ವರೇಂತ ಓಡ ೂೀಡಿ ಬೇಂದ್ು ಪತಿಯ ಪ್ಾದ್ ಹಿಡಿದ್ು " ಸಾವಮಿ ನನನನುನ ಅನಾಥಳ್ಾಗಿ ಮಾಡಬ ೀಡಿ,ಬಾಲಕನಗಿನಾನರು ದಿಕುಾ? ಅಯೊಯೀ ನಾನೀ
ದ್ುಃಖ್ವನುನ ಹ ೀಗ ಸಹಿಸಲ್ಲ? ಸಾವಮಿೀ ನಮಮ ಹೃದ್ಯವ ೀಕಿಷ್ಟು್ ಕಠಿಣವಾಯತು? ನಮಮ ದಾಸ್ಥಗ ಪ್ಾದ್ಸ ೀವ ಯ ಭಾಗಯ ತಪ್ಪಸ್ಥಹ ೂೀಗುವಿರಾ? ನಾನನುನ
ಜಿೀವಿಸಲಾರ ೀ ಸಾವಮಿೀ...ಈ ಅಭಾಗಿನಯ ಅೇಂತಯ ನಮಸಾಾರ ಇಗ ೂೀ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥರಿ! ..."ಎನುನತಾಿ ಮೂಚ ಣ ಹ ೂೀದ್ರು. ಆ ಸನನವ ೀಶ್ವನುನ ಕೇಂಡ ಎಲಿರ
ಕಣ್ಣಣನಲೂಿ ನೀರು ಹರಿಯತು.ಅಳುತಾಿ ನೇಂತ ಪುತರ ನನುನ ತಲ ಸವರಿ,ಆಚಾಯಣರು ಅವನ ಕ ೈಯನುನ ಅಣಣ ಗುರುರಾಜಾಚಾಯಣರ ಕ ೈಯಲ್ಲಿಟು್ ಇನುನ ಈ
ಕುಟುೇಂಬದ್ ಹ ೂಣ ನಮಮದ್ು , ಸರಸವತಿಯನುನ ಸರಿಯಾಗಿ ನ ೂೀಡಿಕ ೂಳಿಾರಿ. ಎೇಂದ್ರು.ಆಗ ಅವರಿಗರಿವಿಲಿದ ೀ ಕಣ್ಣಣೀರು ಸುರಿಯತು.....ಎಲಿರೂ ದ್ುಃಖ್ಆವ ೀಗ-ಭಾವನಾಪರ ವಶ್ರಾಗಿ ಆಚಾಯಣರನುನ ಬೀಳ್ ೂಾೀಟ್ರು.ರಾಮಚೇಂದಾರಚಾಯಣರು ,ಲಕ್ಷಮೀನರಸ್ಥೇಂಸಾಚಾಯಣರ ೂಡನ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು
ಶ್ರೀಮಠಕ ಾ ತ ರಳಿದ್ರು
.......ಶ್ರೀಸುಧೇಂದ್ರ ತಿೀಥಣರು ಶ್ರೀವ ೀೇಂಕಟನಾಥರಿಗ ತೇಂಜಾವೂರಿನ ರಾಜಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಸನಾಯಸಾಶ್ರಮ ನೀಡುವರ ೇಂಬ ವಾತ ಣಯು ಎಲಿಡ ಹರಡಿ ಸುತಿ
ಮುತಿಲ್ಲನೇಂದ್ ಕವಿಗಳು, ಗಾಯಕರು, ವಿಧಾವೇಂಸರು, ಧಮಾಣಭಿಮಾನಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ,ಜನರು ಭಕಿರು, ತೇಂಜಾವೂರಿಗ ಬೇಂದ್ು ಸ ೀರಿದಾುರ .ರಘುನಾಥ
ಭೂಪ್ಾಲನ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ

ಅರಮನ

ಮತುಿ ನಗರಗಳನುನ ಸುೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಲೇಂಕರಿಸ್ಥ ಎಲ ಿಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಂಭರಮದ್ ವಾತಾವರಣದಿೇಂದ್

ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುತಿಿದ .ತೇಂಜವೂರಾಧಪತಿಯು 'ರಾಜಗುರು' ಗಳು ತಮಮ ಉತಿರಾಧಕಾರಿಯನುನ ನ ೀಮಿಸ್ಥ,ಸಾಮಾರಜಾಯಭಿಷ್ ೀಕವನುನ ,ನ ರವ ೀರಿಸಲುಸಮಸಿ
ವಯವಸ ಾಯನುನ ಮಾಡಿ, ಶ್ರೀಗವರನುನ ಸಕಲ ವ ೈಭವಗಳಿೇಂದ್ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ, ಎದ್ುರುಗ ೂೇಂಡು, ಭವಯ ಮೇಂದಿರದ್ಲ್ಲಿ ಬಡಾರ ಮಾಡಿಸ್ಥದ್ನು, ! .
ಶ್ರೀಶಾಲ್ಲವಾಹನ ಶ್ಕ ೧೪೫೩ ನ ೀ ದ್ುಮಣತಿ ನಾಮ ಸೇಂವತುರ ಪ್ಾಲುಗಣ ಶ್ುಧಧ ಪ್ಾಡಯ ಪ್ಾರತಃ ಕಾಲ ಶ್ರೀಮಠದ್ಲ್ಲಿ, ಅಸಾದ್ಯ ಜನಸೇಂದ್ಣ್ಣ
ಸನಾಯಸಾಶ್ರಮಪರಧಾನ ಸಮಾರೇಂಭ ನರಿೀಕ್ಷಣ ಕುತೂಹಲದಿೇಂದ್ ,ಸಹಸಾರರು ಜನ ವಿಧಾವೇಂಸರು ಧಾಮಿಣಕರು, ಪುರಪರಮುಖ್ರು, ಭೂಸುರರು, ರಾಜಯದ್
ಮೇಂತಿರ,ಸ ೀನಾನ ರಾಜಕಿೀಯ ನಾಯಕರು,ದ್ುರೇಂಧರು, ಮಹಾರಾಜ, ರಘುನಾಥಭೂಪ್ಾಲ , ಆಸಾಾನಪುರ ೂೀಹಿತರ ೀ,ರ್ದ್ಲಾಗಿ ಎಲಿರೂ ತಮತಮಗ
ವಿಹಿತಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಂಡಿಸ್ಥದಾುರ . ಶ್ರೀಯವರ ಎಡ-ಬಲ ಪ್ಾಶ್ವಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಮಠದ್ ಪೇಂಡಿತಮೇಂಡಲ್ಲಯೊಡನ

ವ ೀೇಂಉಟನಾಥಾಚಾಯಣರು, ಶ್ರೀ

ಲಕ್ಷಮೀನರಸ್ಥೇಂಹಾಚಾಯಣರು ,ರಾಮಚೇಂದಾರಚಾಯಣ ಪರಭೃತಿ, ಆತಿೀಯರ ಲಿರೂ ಆಸ್ಥೀನರಾಗಿದಾುರ !
ಸನಾಯಸಾಶ್ರಮ ಪರದಾನ
....ಶ್ೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು ಶ್ರೀಮೂಲರಘುಪತಿ ,ವ ೀದ್ವಾಯಸರು ಸವಪನದ್ಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ ಆದ ೀಶಾದಿಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ ತಮಮ ಪ್ರಯ ಶ್ಷ್ಟಯರು , ಮಹಾಪೇಂಡಿತರೂ
ಷ್ಾಷ್ಟ್ಕ ಕುಲಭೂಷ್ಟಣರೂ ಆದ್ ಶ್ರೀವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರನುನ

ತಮಮ ಉತಿರಾಧಕಾರಿಗಳನಾನಗಿ

ನ ೀಮಿಸ್ಥ ಅವರನುನ ಶ್ರೀಮಧಾಚಾಯಣರ

ವ ೀದಾೇಂತಸಾಮಾರಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಥ,ಸಾಮಾರಜಾಯಭಿಷ್ ೀಕ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವನುನ ಹ ೀಳಿ ಬೇಂಗಾರದ್ ತಟ ್ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೂಣಣಫಲಗಳನನಟು್
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರನುನ ಹತಿಿರ ಕರ ದ್ು ಅವರಿಗ ಸನಾಯಸ ಸ್ಥವೀಕಾರಕ ಾ ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತಾ ಪರಧಾನಮಾಡಿದ್ರು. (ಪ್ಾಲುಗಣ ಶ್ುದ್ೆ ಪ್ಾಡಯದ್ ದಿನ)
ಆಗ ದ್ುೇಂಧುಭಿ ಮೇಂಗಳ ವಾಧಯಗಳು ರ್ಳಗಿದ್ವು. ಸಮಸಿರೂ ಹಷ್ಟಣದಿೇಂದ್ ಜಯಧವನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು "ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞ ಯನುನ ಶ್ರಸಾ
ಧರಿಸ್ಥದ ುೀನ ." ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು.ಆಗ ರಾಮಚೇಂದಾರಚಾಯಣರು ಉತಿರಾಧಕಾರಿ ನ ೀಮಕದ್ "ಶ್ರೀಮುಖ್"ವನುನ ಓದಿ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರಿಗ ನೀಡಿದ್ರು.
ಅನೇಂತರ ಅೇಂದಿನ ಕಾಯಣಕರಮ ಮುಗಿಯತು.ಎಲಿರೂ ಹ ೂರಟು ಹ ೂದ್ಮೆೀಲ ಶ್ೀಪ್ಾದ್ರು
ಸಾಮಗಿರಗಳನುನ

ಸನಾಯಸಾಶ್ರಮ ಸ್ಥವೀಕಾರಕ ಾ ಬ ೀಕಾದ್ ಸಮಸಿ

ಸ್ಥದ್ುಪಡಿಸ್ಥ, ವ ೀದ್ವಿಧಾಯವಿಶಾರದ್ರು, ಪರಯೊೀಗಶಾಸರಕುಶ್ಲರು , ಸೇಂಪರದಾಯಾಭಿಜ್ಞರು ,ಆದ್ ನಾಲುಾ ಜನ ಪೇಂಡಿತರು

,ರಾಮಚೇಂದಾರಚಾಯಣರು, ಲಕ್ಷಮೀನರಸ್ಥೇಂಹಾಚಾಯಣರ ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣ ಯಲ್ಲಿ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರನುನ ಕಾವ ೀರಿ ನದಿಯ ಪರದ ೀಶ್ಕ ಾ
ಕಳುಹಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ುಯಕಿರಿೀತಿಯೇಂದ್ ಸನಾಯಸಾಶ್ರಮ ಸ್ಥವೀಕಾರ ಕಾಯಣಕರಮವು ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಯತು
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ಸನಾಯಸಾಶ್ರಮ ಪರದಾನ
.ಶ್ೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು ಶ್ರೀಮೂಲರಘುಪತಿ ,ವ ೀದ್ವಾಯಸರು ಸವಪನದ್ಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ ಆದ ೀಶಾದಿಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ ತಮಮ ಪ್ರಯ ಶ್ಷ್ಟಯರು , ಮಹಾಪೇಂಡಿತರೂ
ಷ್ಾಷ್ಟ್ಕ ಕುಲಭೂಷ್ಟಣರೂ ಆದ್ ಶ್ರೀವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರನುನ

ತಮಮ ಉತಿರಾಧಕಾರಿಗಳನಾನಗಿ

ನ ೀಮಿಸ್ಥ ಅವರನುನ ಶ್ರೀಮಧಾಚಾಯಣರ

ವ ೀದಾೇಂತಸಾಮಾರಜಯದ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಥ,ಸಾಮಾರಜಾಯಭಿಷ್ ೀಕ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವನುನ ಹ ೀಳಿ ಬೇಂಗಾರದ್ ತಟ ್ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೂಣಣಫಲಗಳನನಟು್
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರನುನ ಹತಿಿರ ಕರ ದ್ು ಅವರಿಗ ಸನಾಯಸ ಸ್ಥವೀಕಾರಕ ಾ ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತಾ ಪರಧಾನಮಾಡಿದ್ರು. (ಪ್ಾಲುಗಣ ಶ್ುದ್ೆ ಪ್ಾಡಯದ್ ದಿನ)
ಆಗ ದ್ುೇಂಧುಭಿ ಮೇಂಗಳ ವಾಧಯಗಳು ರ್ಳಗಿದ್ವು. ಸಮಸಿರೂ ಹಷ್ಟಣದಿೇಂದ್ ಜಯಧವನ ಮಾಡಿದ್ರು. ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರು "ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞ ಯನುನ ಶ್ರಸಾ
ಧರಿಸ್ಥದ ುೀನ ." ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು.ಆಗ ರಾಮಚೇಂದಾರಚಾಯಣರು ಉತಿರಾಧಕಾರಿ ನ ೀಮಕದ್ "ಶ್ರೀಮುಖ್"ವನುನ ಓದಿ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥರಿಗ ನೀಡಿದ್ರು.
ಅನೇಂತರ ಅೇಂದಿನ ಕಾಯಣಕರಮ ಮುಗಿಯತು.ಎಲಿರೂ ಹ ೂರಟು ಹ ೂದ್ಮೆೀಲ ಶ್ೀಪ್ಾದ್ರು
ಸಾಮಗಿರಗಳನುನ

ಸನಾಯಸಾಶ್ರಮ ಸ್ಥವೀಕಾರಕ ಾ ಬ ೀಕಾದ್ ಸಮಸಿ

ಸ್ಥದ್ುಪಡಿಸ್ಥ, ವ ೀದ್ವಿಧಾಯವಿಶಾರದ್ರು, ಪರಯೊೀಗಶಾಸರಕುಶ್ಲರು , ಸೇಂಪರದಾಯಾಭಿಜ್ಞರು ,ಆದ್ ನಾಲುಾ ಜನ ಪೇಂಡಿತರು

,ರಾಮಚೇಂದಾರಚಾಯಣರು, ಲಕ್ಷಮೀನರಸ್ಥೇಂಹಾಚಾಯಣರ ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣ ಯಲ್ಲಿ ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರನುನ ಕಾವ ೀರಿ ನದಿಯ ಪರದ ೀಶ್ಕ ಾ
ಕಳುಹಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ುಯಕಿರಿೀತಿಯೇಂದ್ ಸನಾಯಸಾಶ್ರಮ ಸ್ಥವೀಕಾರ ಕಾಯಣಕರಮವು ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಯತು
* ಸನಾಯಸ ಮತುಿ ಅದ್ರ ಭ ೀದ್ಗಳ ವಿಚಾರ*
( ತಿಳಿಯುವುದ್ು ಅವಶ್ಯವಾದ್ುರಿೇಂದ್ ವಿಶ ೀಷ್ಟ ಸೇಂಕ್ಷಪಿ ವಿವರಣ )
....ಭಗವೇಂತನನುನ ಜ್ಞಾನ-ಭಕಿಿಯೇಂದ್ ಒಲ್ಲಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ರ್ೀಕ್ಷವನುನ ಪಡ ಯಲು ಸನಾಯಸ್ಥಯು ಉತಿಮ ಅಧಕಾರಿಯೇಂದ್ು ಪರಮಾಣಗಳು
ಸಾರುತಿವ .ಬರಹಮಚಯಾಣದಿ ನಾಲುಾ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸನಾಯಸವು ಬಹು ಶ ರೀಷ್ಟಾವಾದ್ದ್ುು."ಯದ್ಹರ ೀವ ವಿರಜ ೀತ್ ತದ್ಹರ ೀವ ಪರವರಜ ೀತ್" ಮುೇಂತಾದ್
ಶ್ುರತಿಗಳು," ಯದಾ ವಿರಕಿಃ ಪುರುಷ್ಟಃ ಪರಜಾಯತ ೀ | ತದ ೀವ ಸನಾಯಸ ಇತಿ ಶ್ುರತೌ ಶ್ುರತಃ||" ...ಎೇಂಬ 'ಮಧವವಿಜಯ' ಪರಮಾಣಗಳು ಮಾನವನು
ವಿರಕಿನಾದಾಗಲ ೀ ಸನಾಯಸವನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ನರೂಪ್ಸುವವು." ಬರಹಮದ ೀವರಿೇಂದಾರೇಂಭಿಸ್ಥ,ತೃಣಜಿೀವಪಯಣೇಂತರವಾಗಿ ಸಕಲವೂ ನಸಾುರಆಶಾಶ್ವತವ ೇಂದ್ರಿತು ಪರಮಾತಮನ ಪ್ಾದ್ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಕಮಣಗಳನೂನ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ,ವ ೈರಾಗಯಶಾಲ್ಲಯಾದ್ವನ ೀ (ಸನಾಯಸ್ಥ) ರ್ೀಕ್ಷಜನಕ
ಬರಹಮಜ್ಞಾನಕ ಾ ಉತಿಮಾಧಕಾರಿಯೇಂದ್ು "---- 'ಭಾಗವತ ತೇಂತರವು ' ಹ ೀಳುತಿದ . ಸನಾಯಸಾಶ್ರಮದ್ ಹಿರಿಮೆ ,ಅವುಗಳ ಭ ೀಧಕರಮವನುನ ---ಮನು,ಯಾಜ್ಞವಲಾಯ,ಆೇಂಗಿೀರಸ,ಯಮ,ವಾಯಸ,ಪರಾಶ್ರ,ಕಾತಾಯಯನ, ಪ್ೌಲಸಯ, ಭ ೂೀಧಾಯನ, --ಮುೇಂತಾದ್ ಸೃತಿಕಾರರು,ಮತುಿ ಧಮಣಸ್ಥೇಂಧು,
ನಣಣಯಸ್ಥೇಂಧು, ಸೃತಿಮುಕಾಿವಳಿ, ರ್ದ್ಲಾದ್ ಧಮಣಶಾಸರ ನಭೇಂಧನಕಾರರೂ ನರೂಪ್ಸ್ಥದಾುರ .ಆಶ್ರಮಧಮಣಗಳನುನ ಒೇಂದಾದ್ಮೆೀಲ ೂೇಂದ್ರೇಂತ
ಕರಮವಾಗಿ

ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ,ತರುವಾಯ

ಸವಣಸೇಂಗಪರಿೀತಾಯಗಿಯಾಗಿ,

ಹುತಹ ೂೀಮನೂ,

ಜಿತ ೀೇಂದಿರಯನೂ

,ಭಿಕ್ಾಬಲ್ಲಪರಿಶಾರೇಂತನೂ

ಆಗಿ

ಪರಿವಾರಜಕನಾಗಬ ೀಕು. ಸನಾಯಸವು ನಾಲುಾ ವಿದ್ವಾಗಿದ . ೧.) ಕುಟೀಚಕ ೨).ಬಹೂದ್ಕ, ೩) ಹೇಂಸ. ೪) ಪರಮಹೇಂಸ. ನಾಲಾರಲ್ಲಿ
ಪರಮಹೇಂಸಾಶ್ರಮವ ೀ ಅತಿಶ ರೀಷ್ಟಾ ಮತುಿ ಪರಧಾನವ ೇಂದ್ು "ಐತರ ೀಯಶ್ುರತಿ" ಘೂೀಷ್ಟಸುವುದ್ು
ಪರಮ ಹೇಂಸಾಶ್ರಮದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗ ಯದ . ಸಾಮಾನಯ ಪರಮಹೇಂಸರಿಗ ಯಾವ ವ ೈಭವವೂ ಇರುವುದಿಲಿ. ಆದ್ರ ಶ್ರೀಹೇಂಸನಾಮಕ ಪರಮಾತಮನೇಂದ್
ಪರವೃತಿವಾದ್ ಜ್ಞಾನ ಪರೇಂಪರ ಯಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ ಪ್ೀಠಾಧೀಶ್ರು ಪರಮಹೇಂಸ ಕುಲತಿಲಕರಾದ್ುದ್ರಿೇಂದ್ "ವ ೈಭವೀ ರಾಜವಸುಮೃತಃ" ಮುೇಂತಾದ್
ಪರಮಾಣಗಳೇಂತ

ಅವರಿಗ ರಾಜಾದಿರಾಜರಿಗಿರುವೇಂತ

ಅೇಂಬಾರಿ, ಸವಣಣ-ರಜತಪ್ೀಠಗಳು, ಛತರ ಚಾಮರ,ಪ್ಾಲಕಿ, ದಿವಟಕ ,ಸುವಣಣ-ರಜತ

ದ್ೇಂಡಧಾರಿಗಳು,ತಾಳಸುಿತಿಗಳು ಪ್ಾಠಕಗಳು, ವಾದ್ಯವ ೈಭವ, ಮುೇಂತಾದ್ ಗೌರವ, ಬರುದಾವಳಿಗಳು ಉಕಿವಾಗಿವ . ಈ ಪರಿವಾರಜಕ ಪ್ೀಠಾಧೀಶ್ರು
ದ ೀವಪೂಜಾ,ತಿೀಥಣಕ್ ೀತರ ಯಾತಾರದಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೇಂಡಧಾರಿಗಳ್ಾಗಿರಬ ೀಕು.ಪರಮಹೇಂಸ ಪ್ೀಠಾಧಪತಯವು ಜ್ಞಾನ-ಭಕಿಿ-ವ ೈರಾಗಾಯಭಿವೃದಿೆಗಾಗಿಯೂ,
ಸಾವಶ್ರರ್ೀಚಿತ ಜಪ-ತಪ್ಾಧಾಯನ ಅನುಷ್ಾಾನ ಪ್ಾಠ-ಪರವಚನ,ಅತತಾವವ ೀದ್ಕಗಳ್ಾದ್ ದ್ುಮಣತಗಳ ಖ್ೇಂಡನ, ಪರೇಂಪರಾಪ್ಾರಪಿ ವ ೈದಿಕ
ಸಧ ವೈಷ್ಟಣವಸ್ಥಧಾೆೇಂತ ಪರತಿಷ್ಾಾಪನ ,ತತವ-ಧರ್ೀಣಪದ ೀಶ್,ಮೇಂತರ ಮುದಾರಧಾರಣ,ಗುರೂಪದ ೀಶ್ದಾವರ ಶ್ಷ್ಟಯ-ಭಕಿಜನರ ೂೀದಾೆರ , ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣ,
ಪರಹಿತಸಾಧನ ,ಶ್ರವಣ-ಮನನ-ನಧದಾಯಸನಪೂವಣಕ ಭಗವದ್ಪರ ೂೀಕ್ಷಸ್ಥಧಧಗಾಗಿ ಮತುಿ ತಪೊೀನಷ್ಾಾನ-ಜ್ಞಾನಪರಸಾರಕಾಾಗಿಯೀ ಇರುವುದ್ರಿೇಂದ್

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ

Page 20

ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಸಕಲ ರಾಜವ ೈಭವವೂ ಅವರ ಅೇಂತಗಣತ ಭಾರತಿೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ಾರಣಾೇಂತಗಣತ ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣನಗಾಗಿಯೀ ಎೇಂಬ ಅನುಸೇಂಧಾನ ಮಾಡುತಾಿ
ಎಲಿ ವ ೈಭವಯುಕಿವಾಗಿ ಜಗತಾಲಾಯಣ ಮಾಡಲ ೇಂದ ೀ ಶ್ರೀ ಹೇಂಸ ಪರೇಂಪರ ಯು ಪರವೃತಿವಾಗಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಅದ್ು ವಿಹಿತವ ೀ ಆಗಿರುತಿದ
ಪ್ಾವನವಾದ್ ಪರಮಹೇಂಸಾಶ್ರಮವನುನ ಯಾವುದ ೀ ಕಾರಣಕೂಾ ದ್ುರುಪಯೊೀಗ ಪಡಿ ಸುವುದ್ು ಅನಥಣಕಾರಕ ಹಾಗೂ ನರಕಾದಿ ಶ್ಕ್ಾಹಣವ ೇಂದ್ು
ಸೃತಿಗಳು ಸಾರುತಿವ .(ಇೇಂದಿನ ಪರಪೇಂಚದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಅರಿವು ಬಹಳ ಮಹತವದಾುಗಿದ .) " ಎಕದ್ೇಂಡೇಂ ಸಮಾಶ್ರತಯ ಜಿೀವೇಂತಿ ಬಹವೀ ನರಾಃ| ನರಕ ೀ
ರೌರವ ೀ ಘೂೀರ ೀ ಕಮಣತಾಯಗತಪೇಂತಿ ತ ೀ || " ಇತಾಯದಿ ಪರಮಾಣಗಳು ಪರಮಹೇಂಸಾಶ್ರಮಿಗಳಿಗ ಸೂಕಿ ಎಚಚರಿಕ ಯನುನ ಸೂಚಿಸುತಿಿವ .ಶಾಸರ
ಪರಮಾಣಗಳು.ಇೇಂದ್ು ಜಗತಿಿನಲ್ಲಿ ಇೇಂಥಹ ಸನನವ ೀಶ್ಗಳು ಕೇಂಡುಬರುತಿಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ "ಏಕಃ ಪ್ಾಪ್ಾನ ಕುರತ ೀ ಫಲೇಂ ಭುಕ ಿೀ ಮಹಾಜನಾಃ"||
ಎೇಂಬೇಂತ ನಜವಾದ್ ಪರಮಹೇಂಸರಿಗ ಇೇಂಥವರಿೇಂದ್ ಆಗೌರವಾಗುತಿಿರುವುದ್ು ದ ೀಶ್ದ್ ಆ ಪವಿತರ ಸಾಾನದ್ ದೌಭಾಯಣಗಯವಾಗಿದ .
ಆದ್ರ ೀ, ---ಈ ವಿಚಾರದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಕಥಾನಾಯಕರಾದ್ ವ ೀೇಂಕಟನನಾಥಾಚಾಯಣರು ಸಪಷ್ಟ್ವಾಗಿ " ನನಗ ವ ೈರಾಗಯ ಬೇಂದಿಲಿ ,ನಾನು ತರುಣ ,ಪತಿನ
ಸಣಣವಳು, ಮಗನನಗ ಉಪನಯನವಾಗಿಲಿ, ನನಗ ಪರಮಹೇಂಸಾಶ್ರಮದ್ಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ್ವಿಲಿ,-ನನಗ ಸನಾಯಸ ಬ ೀಡ" ! .ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ತಾನಾಗಿ ದ ೂರಕಿದ್
ಮಹಾವ ೈಭವವನುನ ತಿರಸಾರಿಸ್ಥದ್ ಮಹಾ ಧೀರಾಗರಣ್ಣಗಳು !! . ಆದ್ರ ಪರಮಾತಮ ,ವಾಯುದ ೀವರ ,ಕ ೂನ ಗ ವಾಗ ೆೀವಿಯರ ೀ ಅವರ ಅವತಾರದ್
ಉದಿುಶ್ಯವನುನ ಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥಕ ೂಟು್ ,ಜಗತಾಲಾಯಣಕಾಾಗಿ ,ಮಹಾತಾಾಯಣ ಸಾಧನ ಗಾಗಿ ಸನಾಯಸದ್ತಿ ಮನಸುನುನ ತಿರುಗಿಸಬ ೀಕಾಗಿ ಬೇಂದಿತು!
ಇೇಂಥವರರಲಿವ ೀ ಜಗದ ೂೀಧಾೆರಕ ಜಗದ್ುಗರುಗಳ್ಾಗಲು ಅಹಣರು ?
* ವ ೀದಾೇಂತ ಸಾಮಾರಜಾಯಭಿಷ್ ೀಕ*
ತೇಂಜಾಪುರದ್ ಅರಮನ ಯು ತಳಿರುತ ೂೀರಣ, ಬಾಳ್ ೀಕೇಂಬ, ವಣಣರೇಂಜಿತ ಧವಜಪತಾಕ ,ಶ್ಖ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಚಟಪಟನ ಹಾರಾಡುತಿಿರುವ ಪರಣವಧವಜ! ,ಚಿತರ
ವಿಚಿತರವಾಗಿ ಅಲೇಂಕೃತಗ ೂೇಂಡ ಅವಣಣನೀಯವಾದ್ ,ವಿಸಾಿರವಾದ್ ,ಕಣಮನ ಸ ಳ್ ಯುವ ರಾಜಸಭಾೇಂಗಣ, ರನನಗುೇಂಡು ,ಗುಳ್ ೂೀಪು ,ಕೇಂದಿೀಲು,
ರತನಗನನಡಿಗಳು,

ರನನಪುಷ್ಟಪಗುಚಾಗಳು,

ಉದ್ಯಸುತಿಿರುವ

ಸೂಯಣ-ಚೇಂದ್ರರ

ಕಾೇಂತಿಯೇಂತ ೂಪುಪವ

ಮುಕಿಮಾಲ

ಪುಷ್ಟಪಹಾರಗಳಿೇಂದ್

ರೇಂಜಿಸ್ಥ,ಶ ೀಭಿಸುತಿಿರುವ ಆ ವ ೈಭವಗಳು"----ಸಜಜನರ ಉದಾೆರಕಾಾಗಿ ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣವ ಸಗಲು ಪರಮಹೇಂಸ ಗುರುಪ್ೀಠದ್ಲ್ಲಿ ಪಟಾ್ಭಿಷ್ಟಕಿನಾಗಿ
ಕೇಂಗ ೂಳಿಸಲ್ಲರುವ ಮಹನೀಯನಗ ಆದ್ರದ್ ಸಾವಗತವನುನ ಮತುಿ ಇದ್ರ ಸಾಫಲಯವನುನ ಪಡ ಯುವರಿಗ -" ಹ ೀ ಸುಜನರರ ೀ ! ನೀವ ಲಿರೂ ಬನನರಿ
,ಬನನರಿ, ಎೇಂದ್ು ಕ ೈಬೀಸ್ಥ ಕರ ಯುವೇಂತ " ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುತಿಿದ್ು ಸನನವ ೀಶ್ವನುನ ನ ೂೀಡಿ ಆನೇಂದಿಸಬ ೀಕ ೀ ವಿನಃ ವಣ್ಣಣಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲಿ!.
ಶ್ರೀವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರು ಕಾವ ೀರಿ ಸನನಧಾನದಿೇಂದ್ ಕಾಷ್ಾಯಾೇಂಬರ ದ್ೇಂಡಕಮೇಂಡಲುಧಾರಿಯಾಗಿ, ಗುರುಸನನಧಗ ಕರ ದ ೂಯಯಲು ಸ್ಥದ್ೆವಾಗಿದ್ು
ಸುವಣಣಪ್ಾಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು.ಆಗ ಉದ್ಯಸುತಿಿರುವ ಸೂಯಣನೇಂತ
ಬರುದಾವಳಿ,ವಾದ್ಯವ ೈಭವ,

ಸುವಣಣರಜತ

ದ್ೇಂಡಧಾರಿಗಳು

ಪರಕಾಶ್ಸುತಿಿದ್ುರು.ಆಗ ಶ್ರೀಮಠದ್ಸತುೇಂಪರದಾಯದ್ೇಂತ

ಪೇಂಡಿತ

ಮೇಂಡಲ್ಲಯವರು

ನೂತನ

ಸಮಸಿ

ಯತಿವಯಣರನುನ

ವ ೈಭವದಿೇಂದ್,ಶ್ರೀಮತುುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣ ಗುರುಪ್ಾದ್ರ ಸನನಧಗ ಕರ ದ್ುಕ ೂೇಂಡು ಬೇಂದ್ರು
ಸಾಮಾರಜಾಯಭಿಷ್ ೀಕವನುನ

ನರಿೀಕ್ಷಸುತಿಿರುವೇಂತಿರುವ

ಸುಧೀೇಂದ್ರಯತಿಪುೇಂಗವರು

ಆನೇಂದ್ದಿೇಂದ್

ದಿಗಿವಜಯ

ಆಸ್ಥೀನರಾಗದಾುರ

ವಿದಾಯಸ್ಥೇಂಹಾಸನ.ದ್

.ವ ೀದಿಕ ಯ

ಇನ ೂನೇಂದ್ು

ಪ್ಾಶ್ವಣದ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ಾಶ್ವಣದ್ಲ್ಲಿ

ಮಹಾಮಹಿಮರಾದ್

ಸವಣಣರಜತ

ಶ್ರೀ

ಭದಾರಸನಗಳಲ್ಲಿ

ರಘುನಾಥಭೂಪ್ಾಲ, ಮಧುರ ಯ ಯುವರಾಜ ತಿರುಮಲನಾಯಕ, ಕನಾಣಟಕ ಸಾಮಾರಜಯ. , ಮಹಿೀಶ್ ರಪುರವರಾಧೀಶ್ರ ಪರತಿನಧಗಳು, ಅವರ
ಪಕಾದ್ಲ್ಲಿ ತೇಂಜಾಪುರದ್ ಯುವರಾಜ ವಿಜಯರಾಘವನಾಯಕ ,

ಸಚಿವ ಸಾಮೇಂತರು,ಸ ೀನಾನಗಳು ,ದ್ಬಾಣರಿನ ಪರಮುಖ್ ರಾಜಪುರುಷ್ಟರು

,ರಾಜಧಾನಯ ಗಣಯವಯಕಿಿಗಳು , ಕಮನೀಯ ಕೂಚಾಣಸನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸುತಿಿದಾುರ .
ವ ೀದಿಕ ಯ ಬಲಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಬಾಣರಿನ ಪರಮುಖ್ ಪೇಂಡಿತರು ,ಶ್ರೀಮಠದ್ ಪೇಂಡಿತರು, ಕವಿಗಳು , ವ ೀದಿಕ ಯ ಮುೇಂಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ - ನಾಲುಾ ಸಣಣ ವ ೀದಿಕ ಗಳಿದ್ುು
ಅದ್ರಮೆೀಲ ವ ೀದ್ವಿದಾಯವಿಶಾರದ್ರು, ಹರಿದಾಸರು ,ಗಾಯಕರು , ವಿೀಣಾ ವ ೀಣು ಸವರಮೇಂಡಲಾದಿ ವಾದ್ಕರು, ವಿರಾಜಿಸುತಿಿದಾುರ . ಆ ವ ೀದಿಕ ಗ
ಹ ೂೇಂದಿಕ ೂೇಂಡು ರಾಜದಾವರದ್ ವರ ಗ ಮಹಾವ ೀದಿಕ ಗ ಹ ೂೀಗುವ ಮಾಗಣವನುನ ಕೇಂಕಾಪ್ನ ರತನಗೇಂಬಳಿಯೇಂದ್ ಅಲೇಂಕರಿಸಲಾಗಿದ .ಅದ್ರ
ಎಡಪ್ಾಶ್ವಣದ್ಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದ ೀಶ್ಗಳಿೇಂದ್ ಬೇಂದ್ ಲೌಕಿಕ-ವ ೈದಿಕ ಭೂಸುರರು, ಬಲಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ -ರಾಜಧಾನಯ ಮನ ತನಸಾ ಲಲನ ಯರು, ಸೇಂಗಿೀತ ಸಾಹಿತಯ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಕಲಾವಿದ ಯರು

ಮೇಂಡಿಸ್ಥದಾುರ ...ಮಹಾವ ೀದಿಕ ಯ ಹಿೇಂಭಾಗದ್ ತ ರ ಮರ ಯಲ್ಲಿ ರಾಣ್ಣವಾಸದ್ವರೂ ಅೇಂತಪುರದ್ ಮುಖ್ಯ ಪರಿವಾರದ್ವರೂ

ಆಸ್ಥೀನರಾಗಿದಾುರ ..ರಾಜದಾವರದಿೇಂದಾರೇಂಭಿಸ್ಥ ಮಹಾವ ೀದಿಕ ಯವರಗ ಎರಡೂ ಭಾಗದ್ ಆಸನಗಳ

ಹಿೇಂಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ -ಶ್ಸರಧಾರಿ ಸಮವಸ್ತಿರದ್

ಸ ೈನಕರು , ಮತುಿ ದ್ಬಾಣರಿನ ಮುೇಂದ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನದ್ ಸುವಣಣ-ರಜತದ್ೇಂಡಧಾರಿ ದಾವರಪ್ಾಲಕರು ಶ್ಸಾಿಗಿ ಠಿೀವಿಯೇಂದ್ ವಿರಾಜಿಸುತಿಿದಾುರ .! --ಹಿೀಗ ಮಹಾವ ೈಭವದಿೇಂದ ೂಪುಪವ ಆ ರಾಜಸಭ ಯು ಇೇಂದ್ರದ ೀವರ ಸುಧಮಣ ಸಭ ಯೇಂತ ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುತಾಿ ಸವಣರನುನ ಮಹದಾನೇಂದ್ ತುೇಂದಿಲರನಾನಗಿ
ಮಾಡುತಿಿದ ..!..
ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿ ವಿಜಯಸೂಚಕ ಕಹಳ್ , ದ್ೇಂಧುಭಿ ,ಮೇಂಗಳವಾದ್ಯ , ವ ೀದ್ಘೂೀಷ್ಟಗಳ ಮೇಂಜುಳ ನೀನಾದ್ ಕ ೀಳಿಬರುತಿಿದ ..!!!
ವ ೀದ್ಘೂೀಷ್ಟ ಪೂಣಣಕುೇಂಬಗಳ್ ೂಡನ ರಾಜಪುರ ೂೀಹಿತರು ,ಶ್ರೀಯಜ್ಞನಾರಯಣದಿೀಕ್ಷತರು ಹಸಿಲಾಘವ ನೀಡಿ ಮೇಂತಿರಸ ೀನಾನಗಳು ಟ ೂೇಂಕಬಗಿಗಸ್ಥ
ಪರಣಾಮಗ ೈದ್ು ಸಾವಗತಿಸ್ಥದ್ರು. ಸಚಿವ ಸ ೀನಾನಗಳು ಸವಣಣಚಾಮರ ಬೀಸುತಿಿರಲು , ರಾಮಚೇಂದಾರಚಾಯಣರು ,ಲಕ್ಷಮೀನರಸ್ಥೇಂಹಾಚಾಯಣರು
ಚೌರಿಗಳನುನ ಹಿಡಿದ್ು ಯತಿಗಳ ಹಿೇಂದ ಬರುತಿಿರಲು,ರಾಜಧಾವರದ್ಲ್ಲಿ ಸುಮೇಂಗಳ್ ಯರು ಕದ್ಲಾರತಿಮಾಡುತಿಿರಲು ,ನೂತನ ಯತಿವರರು
ರಾಜಧಾವರವನುನ ದಾಟ ರಾಜಸಭ ಯನುನ ಪರವ ೀಶ್ಸ್ಥದ್ ಸೇಂದ್ಬಣವು -ವಸ್ಥಷ್ಟಾ ಮಹಷ್ಟಣಗಳನುನ ನ ನಪ್ಗ ತರುತಿಿತುಿ...!!. ಪರಮಹೇಂಸಕುಲಶ ೀಖ್ರರಾಗಿ
ಮೆರ ಯಲ್ಲರುವ ತರುಣಗುರುಗಳ ಆ ಭವಾಯಕೃತಿಯು ದ ವೈತಸಾಮಾರಜಾಯಧಪತಿಗಳ್ಾದ್ ಶ್ರೀಮತುುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣ ಗುರುಚರಣರ ನಲವತ ೈದ್ು ವಷ್ಟಣಗಳ
ಅಖ್ೇಂಡ ಪುಣಯದ್ ಫಲವ ೀ ಸಾಕಾರರೂಪ ತಾಳಿ ಜಗತಾಲಾಯಣಕಾಾಗಿ ಬೇಂದ್ೇಂತ ಭಾಸವಾಗುತಿಿತುಿ.!.
ಎಲಿರ ಕಣಮನಗಳನುನ ತಣ್ಣಸುತಾಿ ನೂತನ ಯತಿವಯಣರು ,ಮಹಾವ ೀದಿಕ ಯನ ನೀರಿಶ್ರೀಪ್ಾದ್ರಿಗ ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗವ ರಗಿ ನೇಂತಾಗ ಗುರುಗಳ ಅಣತಿಯೇಂತ
ಮಠದ್ ಸತುೇಂಪರದಾಯದ್ೇಂತ

ಗುರುಗಳ ಪ್ಾದ್ಪೂಜ ನ ರ ವ ೀರಿಸ್ಥ ,ಶ್ರೀಮದಾನೇಂದ್ತಿೀಥಣರ ಗುರು ಪ್ಾದ್ಪ್ಾರಕ್ಾಲನ ಮಾಡಿ ,ಶ್ರಸಾ ಧರಿಸ್ಥ

ಗುರುಗಳಗ ವ ೈಭವದ್ ಪೂಜ ಯನುನ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥದ್ರು.ಪೇಂಡಿತರು "ಸುದ್ಶ್ಣನ ಮಹಾಜಾವಲ ಕ ೂೀಟಸೂಯಣ ಸಮಪರಭ ! .....ಎೇಂಬ ವ ೀದ್ಮೇಂತರ
ಘೂೀಷ್ಟದ ೂೇಂದಿಗ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ರು ನೂತನ ಯತಿಗಳಿಗ ತಪಿಚಕರ-ಶ್ೇಂಖ್ಗಳಿೇಂದ್ ಮುದಾರೇಂಕನ ಮಾಡಿದ್ರು .".
ಆಗ ಪರಮಾನೇಂದ್ಭರಿತರಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಸನನಧಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ-ಶ್ರದಾೆನವತರಾಗಿ ಸಮಿತಾಪಣ್ಣೀಗಳ್ಾಗಿ ಬಲಗಾಲು ಮೇಂಡ ಯೂರಿ ಕುಳಿತು " ತಾರಯಸವ
ಭ ೂೀ ಜಗನಾನಥ ಸೇಂಸಾರ ವಹಿನನಾ| ............ಮುಮುಕ್ಷುವ ೈಣ ಶ್ರಣೇಂ ಪರಪದ ಯೀ"....ಅೇಂದ್ರ ಸೇಂಸಾರವ ೇಂಬ ಬ ೇಂಕಿಯೇಂದ್ ದ್ಗೆನಾಗಿರುವ ಕಾಲ
ಮೃತುಯವಿನೇಂದ್ ಕಚಚಲಪಟ್ವನಾದ್ ನಾನು ನಮಗ ಶ್ರಣು ಬೇಂದಿದ ುೀನ , ನನನನುನ ರಕ್ಷಸ್ಥರಿ. ಜಿೀವಾತಮ ಪರಮಾತಮ ವಿಷ್ಟಯಕಜ್ಞಾನಪರಕಾಶ್ನಾದ್
ಪರಮಾತಮನಗ ನಾನು ಶ್ರಣು ಹ ೂೀಗಿದ ುೀನ .-" -ಎೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥ,ಗುರುಗಳ ಪ್ಾದ್ ಹಿಡಿದ್ು "ಅಧೀಹಿ ಭಗವೀ ಬರಹಮ " -ಭ ೂೀಃ ಉತಪತಿಿ-ವಿನಾಶ್ಪೇಂಚಭೂತಗಳ ಆಗಮನ-ನಗಣಮನಗಳು ವಿಧ ಯ-ಅವಿಧ ಯಗಳನುನ ತಿಳಿದ್ವರಾದ್ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವಯಣರ ೀ ! ಸಮಗ ರಶ್ವಯಣ-ಬಲ-ಕಿೀತಿಣ-ಸೇಂಪತುಿ ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನಗಳ್ ೇಂಬಷ್ಟಡುಗಣ ೈಶ್ವಯಣ ಸೇಂಪನನನಾದ್ ಪರಬರಹಮ ವಿದ ಯಯನುನ ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥರಿ." ..ಎೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸದ್ರು." ಉತಪತಿಿ ಚ ವಿನಾಶ್ೇಂ
ಭೂತಾನಾಮಗತಿೇಂ.............ಷ್ಟಣಾಣೇಂ ಭಗ ಇತಿೀರಣಾ || ...(ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ವಿಜಯ -ಸಗಣ-೬, ಶ ಿೀಕ -୭೦.)
ಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು ಜ ೂಯೀತಿಶಾಸರವಿಶಾರದ್ರಾದ್ ಪೇಂಡಿತರು ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ಥ ನಷ್ಟಾಷ್ಟಣಸ್ಥದ್ ಪೇಂಚ ೀಷ್ಟ್ಕಾದಿಗುಣಯುಕಿವೂ ಗುರುದ್ೃಷ್ಟ್ ಸಹಿತವೂ ಆದ್
ಶ್ುಭಮಹೂತಣದ್ಲ್ಲಿ , ವ ೀದ್ಘೂೀಷ್ಟ ಮಾಡುತಿಿರಲು ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ರು ತಮಮಹೃದ್ಯಾೇಂತಗಣತ ಭಾರತಿೀರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ಾರಣಾೇಂತಗಣತ ಪರಬರಹಮಸವರೂಪ್
ಸ್ಥೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮಚೇಂದ್ರ-ವ ೀದ್ವಾಯಸರನನುನ ದಾಯನಸ್ಥ, ಜಲಪೂಣಣ ಶ್ೇಂಖ್ವನುನ ದಾವದ್ಶ್ಪರಣವಮೇಂತರಗಳಿೇಂದ್ .ಅಭಿಮೇಂತಿರಸ್ಥ,
ಅಪೂತಜಲದಿೇಂದ್ ಪೊರೀಕ್ಷಸ್ಥ, " ಶ್ೇಂ ನ ೂೀ ಮಿತರಸಯೇಂ ವರುಣಃ "---ಇತಾಯದಿ ಶಾೇಂತಿಮೇಂತರ ಪಠಿಸ್ಥ,ಪುರುಷ್ಟಸೂಕಿ ಪಠನಾ ನೇಂತರ ಶ್ಷ್ಟಯರ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ
ಬಲಕರವನನಟು್ "ಮಮ ವರತ ೀ ಹೃದ್ಯೇಂ ತ ೀ ದ್ದಾಮಿ" ಮೇಂತರ ಜಪ್ಸ್ಥ ,ಬಲಗಿವಿಯಲ್ಲಿ

ಪರಣವಮೇಂತರವನುನಪದ ೀಶ್ಸ್ಥದ್ರು. ಅನೇಂತರ

ಹೇಂಸ,ಹಯಗಿರೀವ, ವಾಯಸ, ರಾಮ ನರಹರಿ, ಕೃಷ್ಟಣ ,ಧನವೇಂತರಿ, ನಾರಾಯಣ,ವಾಸುದ ೀವಾದ್ಯಷ್ಟ್ ಮಹಾಮೇಂತರಗಳನುನ ,ಶ್ರೀ ಹನುಮ-ಭಿೀಮ-ಮಧವ
ಮೇಂತರಗಳನುನ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಚತುಷ್ಟಷ್ಟ್ ಕಲ ಗಳನುನ ಉಪದ ೀಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತರುವಾಯ "ಓೇಂ ಓೇಂ ,ಅಥಾತ ೂೀ ಬರಹಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಓೇಂ"
ಎೇಂದಾರೇಂಬಸ್ಥ, ಬರಹಮಮಿೀಮಾೇಂಸಾ ಶಾಸರವನುನ , ಸೇಂಸಾಾನದ್ ಆರಾಧಯ ಪರಧಾನ ಮೂತಿಣಗಳ್ಾದ್ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಚೇಂದ್ರ -ದಿಗಿವಜಯರಾಮಶ್ರೀಜಯರಾಮ

ದ ೀವರುಗಳ

ದಾಯನಶ ಿೀಕಗಳನುನ

ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥ,

ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ

ಅನುಗರಹಿಸ್ಥ,ಶ್ಷ್ಟಯರ

ಮೆೀಲ

ಅಮೃತಹಸಿವಿರಿಸ್ಥ,ಆನೇಂದ್ಭಾಷ್ಟಪಸ್ಥಕಿರಾಗಿ ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥದ್ರು .ಬಳಿಕ ದಾವರಪ್ಾಲಕರು ಮುಚಿಚದ್ು ತ ರ ಸರಿಸ್ಥದ್ರು.
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಆಗ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ವ ೀದ್ಘೂೀಷ್ಟ, ವಿಜಯಸೂಚಕ ಶ್ೇಂಖ್ ದ್ವನ ಘೇಂಟಾನನಾದ್ ಜಯಕಾರಗಳು ರ್ಳಗುತಿಿರಲು ತಮಮ ಪ್ರಯ ಶ್ಷ್ಟಯರನುನ
"ಶ್ರೀಮದಾೇಂನೇಂದ್ ತಿೀಥಣ ಭಗವತಾಪದ್ರ ವ ೀದಾೇಂತ ಸಾಮಾರಜಯ ದಿಗಿವಜಯ ವಿದಾಯಸ್ಥೇಂಹಾಸನದ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಥದ್ರು"�...ನೂತನ ಯತಿಗಳು ಮನದ್ಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀಮೂಲರಘುಪತಿ ವ ೀದ್ವಾಯಸರು, ಶ್ರೀಮದಾಚಿಯಣರು ,ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾದಿ -ಶ್ರೀವಜಯೀೇಂದ್ರರವರ ಗಿನ ಗುರುಗಳ ಪ್ಾದ್ಸಮರಣ ಮಾಡುತಾಿ
ಪದಾಮಸನಾಸ್ಥೀನರಾಗಿ ನಮಿೀಲ್ಲತಾಧಣನಯನರಾಗಿ ಕೇಂಗ ೂಳಿಸ್ಥದ್ರು
* ಶ್ರೀ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ತಿೀಥಣ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು *
.ಪೂಜಯ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರ ಗುರುಪ್ಾದ್ರು ತಮಮ ಪ್ರಯ ಶ್ಷ್ಟಯರಾದ್ ನೂತನ ಯತಿಗಳಿಗ ನಾಮಕರಣಪೂವಣಕವಾಗಿ-ಶ್ರೀಮೂಲರಘುಪತಿ ,ವ ೀದ್ವಾಯಸರು,
ಆಚಾಯಣ ಮಧವರು

ತಮಗ

ಸವಪನದ್ಲ್ಲಿ

ಸೂಚಿಸ್ಥದ್

ಹ ಸರಿನ

ಮಹತವವನುನ

ವಿವರಿಸ್ಥ

ಸಕಲ ಅನಷ್ಟ್

ಪ್ಾಪ

ಸಮೂಹವನುನ

ಪರಿಹರಿಸ್ಥ,ನಖಿಲವಾೇಂಚಿತಾಥಣಗಳನುನ ಕರುಣ್ಣಸ್ಥ , ಪೊರ ಯುವುದ ೇಂಬಥಣದ್ ರಘುಕುಲನಾಮಕನಾದ್ ಶ್ರೀರಾಮಚೇಂದ್ರನ ೇಂಬ ಮತುಿ ವಾಯುದ ೀವರ
ಅವತಾರಾದ್ ಶ್ರೀಹನುಮೇಂತದ ೀವರ ೇಂಬಥಣದ್,ಪರಮಪ್ಾವನವಾದ್ -* ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು -- � ಎೇಂಬ ಅನವಥಣಕ ಹ ಸರನುನ ತಮಮ
ವರಕುಮಾರರಿಗ ಕರುಣ್ಣಸ್ಥ ," ಈ ನಮಮ ಪ್ರಯ ಶ್ಷ್ಟಯರು ಸಕಲಸ್ಥರಿಸೇಂಪತುಿಗಳಿಗ ಅಧಪತಿಯಾದ್ ಕುಬ ೀರನೇಂತ ಅಕ್ಷಯ ಸ್ಥರಿಸೇಂಪದ್ಗಳಿೇಂದ್ಲೂ
,ಪರಮ ಮೇಂಗಳಮೂತಿಣ ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರನೇಂತ ಮೇಂಗಳಪರದ್ರಾಗಿ ,ಶ್ರೀ ಸುರ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರೇಂತ ಮಹಾ ತಪಸ್ಥವಗಳ್ಾಗಿ , ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂ್ರ
ತಿೀಥಣರೇಂತ ವಿಮಲಕಿೀತಿಣವಿರಾಜಿತರಾಗಿ ,ವಾದ್ವಿದಾಯಕ ೂವಿದ್ರಾಗಿ , ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣಾಸಕಿರಾಗಿ ನಮಿೀ ವರಕುಮಾರರಾದ್ *ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ
ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು

ಅಭಿವೃದಿೆಸಲ್ಲ!

"

-ಎೇಂದ್ು

ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರ ಶ್ರದ್ಮೆೀಲ

ತುೇಂಬು

ಹೃದ್ಯದಿೇಂದ್

ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥದ್ರು.ಅನೇಂತರ

ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು

ಸುವಣಣತಟ ್ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ- ಕೃಷ್ಟಣ - ವ ೀದ್ವಾಯಸ ಪರತಿಮೆಗಳು ,-ಸಾಲಗಾರಮ-ಆಚಾಯಣರ

ಪರತಿಮೆಗಳನನಟು್ ,ಋಗಾದಿಮೇಂತರಗಳಿೇಂದ್ ,ಪವಿತರಪುಷ್ಟಪಗಳು, ಮೌಕಿಿಕಗಳು,ನವರತನಗಳನುನ ಅನ ೀಕ ಶ್ೇಂಖ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುೇಂಬ, ಪವಿತ ೂರೀದ್ಕ ಸಹಿತವಾಗಿ
,ಪುರುಷ್ಟಸೂಕಿಗಳಿೇಂದ್, ಭಗವಧಗೀತ ಯ ಹದಿನ ೈದ್ು ಅದಾಯಯ ಪ್ಾರಾಯಣಗಳಿೇಂದ್,ಅಚುಯಯತಪ್ ರೀಕ್ಾಚಾಯಣರು,ಶ್ರೀಮಧಾವಚಾಯಣರಿಗ ವ ೀದಾೇಂತ
ಸಾಮಾರಜಾಯಭಿಷ್ ೀಕ

ಮಾಡಿದ್

'ಸುಮಧವವಿಜಯದ್'

ಭಾಗ"ವ ೀದಾೇಂತವಿದಾಯನಜರಾಜಯಪ್ಾಲನ ೀ|ಸೇಂಕಲಪಮಾನ ೂೀ

ಗುರುಣಾ

ಗರಿೀಯಸ್ಥೀ.........ಪ್ಾರಾಯಣ ವ ೀದ್ಘೂೀಷ್ಟಗಳು ,ವಿವಿಧ ಮೇಂಗಳವಾದ್ಯಗಳು , ಭ ೀರಿ ದ್ುಭ ೀರಿ ,ಶ್ೇಂಖ್ ವಿಜಯವಾದ್ಯಗಳು ಧವನಸ್ಥದ್ವು.ಶಾಲ್ಲವಾಹನ
ಶ್ಕ ೧೫೪೩ ನ ೀ ದ್ುಮಣತಿನಾಮ ಸೇಂವತುರದ್

ಪ್ಾಲುಗಣ ಶ್ುಕಿ ಬದಿಗ ಯ (

ಕಿರ.ಶ್೧೬೨೧ ಮಾಚಣ)

ಶ್ುಭದಿನದ್ೇಂದ್ು ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ

ಗುರುಸಾಬರವಣಭೌಮರನುನ ...ಜಗತಿಿಗ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್ರು
...ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರಿಗ ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥ, "ಪ್ರಯಕುಮಾರರ ೀ ನೀವು ಮುೇಂದ ಸಮಯ ಬೇಂದಾಗ ಈ ಮಹಾಪ್ೀಠಕ ಾ ಅಹಣರೂ
,ಅಧಕಾರಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ಶ್ಷ್ಟಯರಿಗ ಮಹಾಸ್ಥೇಂಹಾಸನಾ ಪರೇಂಪರಾಪ್ಾರಪಿ ಸೇಂಪರದಾಯದ್ೇಂತ ಸನಾಯಸ ದಿೀಕ್ ಯನುನ ಕ ೂಟು್ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನವನುನ
ಮುೇಂದ್ುವರ ಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಬರುವೇಂತ ಮಾಡಿ ಕಿೀತಿಣಶಾಲ್ಲಗಳ್ಾಗಬ ೀಕು " ---ಎೇಂದ್ು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು.(ಮುೇಂದ ಇದ್ನುನ ಚಾಚೂ ತಪಪದ ನಡ ಸ್ಥದ್ುನುನ
ಕಾಣುತ ಿೀವ .) ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುವರರು "ಗುವಾಣಜ್ಞ ಯನುನ ಶ್ರಸಾ ಧರಿಸ್ಥದ ುೀವ ." ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು. ತರುವಾಯ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಶ್ರೀಮಠದ್
ಆರಾಧಯಮೂತಿಣಗಳ್ಾದ್

ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ-ದಿಗಿವಜಯರಾಮ-ಜಯರಾಮ

-ಎರಡು

ವಾಯಸಮುಷ್ಟ್ಕ ಗಳು

ರತನಗಭಣಸಾಲ್ಲಗಾರಮ

-

ಬಲಮುರಿಶ್ೇಂಖ್ಗಳನನಟ್ದ್ು ರಜತಪ್ ಟ್ಕ ಮತುಿ ಸಮಸಿಶಾಸರಗರೇಂಥದ್ ರಜತಪಟ್ಕ , ....ಮುೇಂತಾದ್ ಸಮಸಿ ರಾಜವ ೈಭವವನುನ ..ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ
ಯತಿಗಳಿಗ ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್ರು.
ಅನ ೀಕ ರಾಜಮಯಾಣದ ಗಳು ,ವಿಶ ೀಷ್ಟ ಬರುದ್ು ಬಾವಲ್ಲಗಳು ಘೂೀಷ್ಟಣ ಗಳು, ಜಯಕಾರಗಳು,ವಾದ್ಯಘೂೀಷ್ಟಗಳು ಕರತಾಡನಗಳ್ ೂೇಂದಿಗ
*ಶ್ರೀಮದಾರಜಾದಿರಾಜ

ಶ್ರೀಮದಾರಘವ ೀೇಂದ್ರ

ಗುರುಸಾವಣಭೌಮ

ಜಯ

ಜಯ

*

ಎೇಂಬ

ಜಯಘೂೀಷ್ಟದ ೂೇಂದಿಗ

"ಮೇಂಗಳದ್

ಮಳ್ ಗರ ಯುತಾಿ,ನರಸ್ಥೇಂಗನ ಅೇಂತರೇಂಗಭಕಿರಾದ್ ಆ ಯತಿಪುೇಂಗವರು ಶ್ರೀಪರಹಾಿದ್ರಾಜರೇಂತ ಶ್ೃೇಂಗಾರವಾದ್ ಶ್ೃೇಂಗಪ್ೀಠದ್ಲ್ಲಿ ಅಲೇಂಕೃತರಾದ್ರು
......ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಸಾವಣಭೌಮರ ಪಟಾ್ಭಿಷ್ ೀಕ ೂೀತುವದಿೇಂದ್ ಆಸ್ಥಿಕ ಮತದ್ ನೂತನ ಯುಗ ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಯತು!."ಪೇಂಚರೂಪ್ಶ್ರೀಹರಿಯ
ವಿಶ ೀಷ್ಟ

ಸನನಧಾನ,ಶ್ರೀವಾಯಾವವ ೀಶ್ಯುಕಿರಾದ್

ಶ್ರೀಪರಹಾಿದ್-ಬಾಹಿಿೀಕ-ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜಾವತಾರರಾದ್

ಈ

ಮಹನೀಯರ

ವ ೀದಾೇಂತ

ಸಾಮಾರಜಯಭಿಷ್ ೀಕವು ಜಗತಾಲಾಯಣದ್ ಮೇಂಗಳಗಿೀತ ಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ಥತು.".
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ತರುವಾಯ ನೂತನ ಜಗದ್ುಗರುಗಳು ವಿದ್ವತೂಪಣಣವಾಗಿ ,ಶಾಸರಪರಮಾಣ ೂೀದಾಹರಣ ಪೂವಣಕವಾಗಿ ಅಸಖಲ್ಲತವಾಣ್ಣಯೇಂದ್ ವಿಷ್ ೂಣೀ ಸವೀಣತಿಮತವೇಂ
ಚ

ಸವಣದಾ

ಪರತಿಪ್ಾದ್ಯ

ಎೇಂಬ

ಆದಿಗುರುಗಳ

ಅಪಪಣ ಯನನನುಸರಿಸ್ಥ

ಹರಿಸವೀಣತಿಮತವವನುನ

ಎತಿಿಹಿಡಿದ್ು

ಉಪನಾಯಸ

ಮಾಡಿದ್ರು.ಗೇಂಗಾಪರವಾಹದ್ೇಂತ ಗುರುಗಳ ವದ್ನಾರವಿೇಂದ್ದಿೇಂದ್ ನರಗಣಳವಾಗಿ ಹ ೂರಹ ೂಮಿಮದ್ ಶ್ರೀಮದಾೇಂನೇಂದ್ತಿೀಥಣ ಭಾಗಿೀರರ್ಥಯಲ್ಲಿ ಮಿೇಂದ್ು
ಸಮಸಿರೂ ಪರಮಾನೇಂದ್ಭರಿತರಾದ್ರು.ನೇಂತರ

ಅಲೇಂಕೃತ ಅೇಂಬಾರಿ ಮೆರವಣ್ಣಗ , ಸಮಸಿ ರಾಜಮಯಾಣದ ಗಳು ,ಸುಮೇಂಗಳ್ ಯರಿೇಂದ್

ಕದ್ಲಾರತಿಗಳ ನಡ ದ್ು ಜಯಕಾರಗಳ್ ೂೇಂದಿಗ ಶ್ರೀಮಠವನುನ ಪರವ ೀಶ್ಸ್ಥದ್ರು
ಅೇಂದಿನೇಂದ್

ಮೂರು

ದಿನಗಳವರ ಗ

ವಾಕಾಯಥಣ,

--ವಿದ್ವತುಭ ,

ಕವಿೀತಾಸಪದ ೀಣ,ಅಷ್ಾ್ವಧಾನ,ಶ್ತಾವಧಾನ,ಗಳು

ನ ಡ ದ್ು

ಪ್ಾಲುಗಣ

ವಿಚಾರಗ ೂೀಷ್ಟಾ,
ಚತುರ್ಥಣ

ದಿವಸ

ಉಪನಾಯಸಗಳು,ಸೇಂಗಿೀತ,
ಸಮಾರ ೂೀಪ

ಹರಿಕಥ ,

ಸಮಾರೇಂಭವು

ಭಜನ

ವ ೈಭವದಿೇಂದ್

ಜರುಗಿ,ಯಶ್ಸ್ಥವಯಾಗಿ ನ ರವ ೀರಿ ಸಾೇಂಗವಾಯತು.
ಮರುದಿನ ಸಮಸಿರಿೇಂದ್ ಬೀಳ್ ೂಗೇಂಡು ಹ ೂರಟು ಯತಿದ್ವಯರು ಪರಿವಾರದ ೂೇಂದಿಗ ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣಕ ಾ ದಿಗಿವಜಯೇಂಗ ೈದ್ರು
. * ಸರಸವತಮಮನವರಿಗ ಸದ್ಗತಿ *
ಅೇಂದ್ು ಸೇಂಜ ಲಕ್ಷಮೀನರಸ್ಥೇಂಹಾಚಾಯಣರು ಶ್ರೀಮಠಕ ಾ ಬೇಂದ್ವರು ನ ೀರವಾಗಿ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಏಕಾೇಂತ ಕ ೂಠಡಿಗ ತ ರಳಿದ್ರು.ಮಾಿನವದ್ನರಾಗಿ
ನೇಂತ ಅವರನುನ ಕೇಂಡು ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು"ಆಚಾಯಣರ ೀ ,ನೀವ ೀಕ ನಮಮ ಪ್ರಯಶ್ಷ್ಟಯರ ಸಾವಗತ ಸಮಾರೇಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿೀಸಲ್ಲಲಾಿ? " ಎೇಂದ್ು
ಕ ೀಳಿದ್ರು.

ಆಚಾಯಣರು

ಅೇಂಗವಸರದಿೇಂದ್

ಕಣ್ಣಣೀರ ೂರ ಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು,"ಕ್ಷಮಿಸಬ ೀಕು

,ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯ

ಕ ೈಗೂಸಾಗಿ

ಹಾಗ

ಮಾಡಬ ೀಕಾಯತು."ಎೇಂದ್ರು.ಶ್ರೀಗಳು,ಅದ್ು ಸರಿ,ಕಣ್ಣಣನಲ ಿೀಕ ನೀರು ?! ಆನೇಂಭಾಷ್ಟಪವೀ...?..ಎನಲು ....."ಆ ಆನೇಂದ್ದ್ ಕಣ್ಣಣೀರಿೀಗ ದ್ುಃಖಾಶ್ುರವಾಗಿ
ಪರಿಣಮಿಸ್ಥದ " ಎೇಂದ್ರು..ಅದ ೀನು ಹಾಗ ನುನವಿರಿ ? ವಿಚಾರವ ೀನು ?.ಎೇಂದಾಗ ದ್ುಘಣಟನ ಯೊೇಂದ್ನುನ ಭಿನನವಿಸುವ ದೌಭಾಣಗಯ ನನನದಾಗಿದ .!..ಸಾವಮಿೀ
ನಮಮ ಸರಸವತಿ.......ಎೇಂದಾಗ ಶ್ರೀಗಳು (ಗಾಬರಿಯೇಂದ್ ) ಸರಸವತಿಗ ೀನಾಗಿದ ? ಆರ ೂೀಗಯವಾಗಿರುವಳಷ್ ್ೀ ? ಎನನಲು ಆಚಾಯಣರು "ಇನ ನಲ್ಲಿಯ
ಸರಸವತಿ ! ಸಾವಮಿ.... ಪತಿಗ ಪರಮಹೇಂಸಾಶ್ರಮವಾಯತ ೇಂದ್ು ದ್ುಃಖ್ ಸಹಿಸಲಾರದ ೀ ....ಆ ಸಾದಿವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬದ್ುು ಆತಮಹತ ಯ ಮಾಡಿಕ ೂೇಂಡಳೇಂತ ".
ಎೇಂದಾಗ ಶ್ರೀಗಳು ಶಾೇಂತೇಂ ,ಪ್ಾಪೇಂ ಯಾವಾಗ ನಡ ಯತು ಈ ಘಟನ ? ...ಎೇಂದಾಗ .ನೂತನ ಯತಿಗಳಿಗ ಪಟಾ್ಭಿಷ್ ೀಕವಾದ್ ರಾತಿರ...ಎನಲು
ಶ್ರೀಗಳು " ಓ...ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಾ...ಹಿೀಗ ೀಕಾಯತು
....ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳು "ಆಚಾಯಣ, ಆ ಸಾಧವಯ ಕಮಾಣದಿಗಳು ಸಕರಮವಾಗಿ ನ ರವ ೀರಲ್ಲ" ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಮಠದ್ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗ ಈ ಬಗ ಗ ಆದ ೀಶ್
ನೀಡಿದ್ರು.ಆಗ ಆಚಾಯಣರು " ಮಹಾಸಾವಮಿ ,ಈ ದಾರುಣ ವಾತ ಣಯನುನ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರಿಗ ತಿಳಿಸುವುದ್ೇಂತೂ ನನನೇಂದಾಗದ್ು .!.."ಎನಲು
ಆ ಕಾಯಣವನುನ ನಾವ ೀ ನಭಾಯಸುತ ಿೀವ , ಕಮಣಗಳ್ ಲಾಿ ಮುಗಿದ್ು ಶ್ುಭಸ್ಥವೀಕಾರವಾದ್ ಮೆೀಲ ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣ ಮತುಿ ಮನ ಯವರನುನ ನಮಮ
ಸನನಧಗ ಕರ ದ್ು ಕ ೂೇಂಡು ಬನನರಿ.ಎೇಂದ್ರು. ಈವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ ಮಠದ್ ಸಮಸಿರೂ. ಕಿರಿಯ ಶ್ರೀಯವರನುನ ಮುಖ್ವ ತಿಿ ನ ೂೀಡುವ ಧ ೈಯಣವಿಲಿದ ೀ
ಎಲಿರೂ ಮೌನದಿೇಂದ್ ಕಾಯಣಪರವೃತಿರಾದ್ರು .
ಅೇಂದ್ು ರಾತಿರ ವಿಶಾರೇಂತಿ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಪ್ರಯ ಶ್ಷ್ಟಯರಿಗ ಸರಸವತಮಮನವರ ದ್ುರೇಂತ ಮರಣ ವಿಚಾರವನುನ ಹ ೀಳಿದ್ರು. ಅದ್ನುನ ಕ ೀಳಿ
ಶ್ರೀಗಳವರು ನಶ ವೀಷ್ಟ್ತರಾಗಿ ಕುಳಿತುಬಟ್ರು . ಒೇಂದ ೀ ಒೇಂದ್ು ಕ್ಷಣ ತಮಮ ಪೂವಾಣಶ್ರಮ ಪತಿನಯ ಸಾಧವಯ ಸಧುಗಣಗಳು ಚಿತಿಭಿತಿಿಯಲ್ಲಿ ನುಸುಳಿ ಎರಡು
ಹನ ದ್ುಃಖಾಶ್ುರವಿಗ ದಾರಿಯನಸ್ಥ, ತಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಥಾಮಿತಗ ೂಳಿಸ್ಥ,ನಟು್ಸ್ಥರುಬಟು್ "ಶ್ರೀಶ ೀಚಾಾ" ಯರಿಗ ಯಾರ ೂೀ ಪುರೇಂದ್ರ ವಿಠಲ ...ಎೇಂದಿಷ್ ್ೀ ಹ ೀಳಿ
ಮೌನತಾಳಿದ್ರು..!.ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಪ್ರಯಶ್ಷ್ಟಯರ ಮನ ೂೀದಾಡಯಣವನುನ ಕೇಂಡು ಮೂಕವಿಸ್ಥಮತರಾದ್ರು.
ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳು

ಯಾವ

ವಿಧ

ಉಧ ವೀಗಗಳಿಗ ೂಳಗಾಗದ ೀ

ಪರಸನನಚಿತಿರಾಗಿ

ಸಾನನ-ಆಹಿನೀಕ-ಜಪ-ತಪ-ಪ್ಾಠ-ಪರವಚನ-

ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮರಾಧನ-ಗುರುಸ ೀವಾದಿ ಸವಶ್ರರ್ೀಚಿತ ಕಮಣಗಳನುನ ನ ರವ ೀರಿಸುತಾಿ, ನಲ್ಲಣಪಿಚಿತಿರಾಗಿರುವುದ್ನುನ ಕೇಂಡು ಸವಣರೂ ಅವರ
ಸ ಾೈಯಣ, ಮನ ೂೀಧಾಡಯಣ,,ವ ೈರಾಗಾಯದಿಗಳಿೇಂದ್ ಪರಭಾವಿತರಾಗಿ, "ಮಹಾನುಭಾವರು .ಎೇಂದ್ು ಮನಮುಟ್ ಕ ೂೇಂಡಾಡಿದ್ರು

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಕಾವ ೀರಿತಿೀರದ್ ಉಪವನದ್ಲ್ಲಿರುವ "ಪುರಾಣಮೇಂಟಪ" ದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು ಪ್ಾರತೇಂಕಾಲದ್ ಆಹಿನೀಕ ಮಗನರಾಗಿದಾುಗಿದಾುರ .ಮಠದ್
ದ್ವಸದ್ ನರಸ್ಥೇಂಹಾಚಾಯಣರು ಗುರುಗಳ ಮುೇಂದ ಕುಳಿತು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಅನುವಾದ್ ಮಾಡುತಿಿದಾುರ .ಪೇಂಡಿತರು ,ನೂರಾರು ಜನ ಧಾಮಿಣಕರು
ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ ಮಾಡುತಿಿದಾುರ .
ಇದ್ುಕಿಾದ್ುೇಂತ ಅೇಂಬರದಿೇಂದ್

ಕೃಷ್ಟಣಮೆೀಘಸದ್ೃಶ್

ಛಾಯಯೊೇಂದ್ು

ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರ ಮುೇಂದ ಅೇಂತರಾಳದ್ಲ್ಲಿ ಅವಿಭಣವಿಸ್ಥತು.! ಸವಣರೂ

ಇದ ೀನಚಚರಿಯೇಂದ್ು ಭಯಕಾತರರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದಾುರ . ಆ ಛಾಯ ಅಲುಗಾಡುತಾಿ ಶ್ರೀಗಳ್ ೂಡನ ಏನ ೂೀ ಹ ೀಳಿಕ ೂಳುಾತಿಿರುವೇಂತ ಭಾಸವಾಗಿ
ಸೇಂಭಾಷ್ಟಣ ಯಾಗುತಿಿರುವೇಂತ ಅನಸ್ಥತು.ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಕ ೀಳುತಿಿದ .ಛಾಯ ಏನು ಹ ೀಳುತಿಿದ ಯೊೀ ಗ ೂತಾಿಗುತಿಿಲಿ.!
ಯಾರು ನೀನು ?.ಎೇಂಬ ಗುರುಗಳಪರಶ್ನಗ ಛಾಯಯು "ಇಷ್ಟು್ ಬ ೀಗ ಮರ ತುಬಟ್ರಾ ಸಾವಮಿ"! ಹಾಾ, ಸರಸವತಿ .ನನಗ ಈ ಗತಿಯಾಯತ ೀ ? ಆಗ ಛಾಯ
" ಅವಶ್ಯಮನುಭ ೂೀಕಿವಯೇಂ ಕೃತೇಂ ಕಮಣ ಶ್ುಭಾಶ್ುಭೇಂ"!.-- ಎೇಂದ್ು ನೀವ ೀ ಹ ೀಳುತಿದಿುರಲಿವ ೀ ಸಾವಮಿ. ನೀವು ನನನ ಜಿೀವನದ್ ಉಸ್ಥರಾಗಿ
ದಿುರಿ .ಇೇಂಥ ನನನ ಸಾವಮಿಯು ನನನನುನ ತಯಜಿಸ್ಥ ಸನಾಯಸ್ಥಗಳ್ಾದ್ ಮೆೀಲ ಉಳಿದ್ದಾುದ್ರೂ ಏನು.? ಯಾರಿಗಾಗಿ ಜಿೀವಿಸಬ ೀಕಿತುಿ ? ಇದ್ಕಿಾೇಂತ ಮರಣವ ೀ
ಲ ೀಸ ನಸ್ಥತು.ಅದ್ಕಾಾಗಿ ದ್ುಡಿಕಿ ಪ್ ರೀತವಾಗಿ ನಮಮನುನ ಈ ರೂಪದಿೇಂದ್ಲಾದ್ರೂ ನ ೂೀಡುವ ಆಸ !.ಅದ್ಕ ಾ ಉತಿರವಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳು "ಹೂೇಂ, ಸರಸವತಿ
ನೀನೀಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ುರೂ ಇನೂನ ಈ ಹುಚುಚ ಬಡಲ್ಲಲಿವ ೀ ? ನಾವು ಎಷ್ ೂ್ೀ ಸರಿ ' ಅತಿ ಸವಣತರವಜಣಷ್ಟಯೀತ್'' ಎೇಂದ್ು ಎಚಚರಿಸ್ಥದ ುವು. ಮಾತು ಕ ೀಳದ ೀ
ಇೇಂದ್ು ದ್ುಃಖ್ಕ ಾ ಈಡಾಗಿದಿುೀಯ..ಎೇಂಬ ಮಾತಿಗ .ಆ ಛಾಯಯು...ಹಾಗಾದ್ರ ಪತಿಯನುನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದ್ು ತಪ್ ಪೀ !?

...ಆಶಾಶ್ವತ ವಸುಿವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ ರೀಮ ದ್ುಃಖ್ರೂಪವಾಗಿ ಕಾಡುವುದ ನನಲು ನೀನ ಒೇಂದ್ು ಸಾಕ್ಷ..ನೀನು ಇದ ೀ ಪ್ ರೀಮವನುನ ಶಾಶ್ವತನೂ
,ಪೂಣಣನೂ ,ಉದಾೆರಕನೂ ಆದ್ ಪರಮಾತಮನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ುರ ಈ ಹ ೂತಿಿಗ ಸಾಧನಾ ಮಾಗಣದ್ಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಹಳ ಮುೇಂದ್ುವರಿಯಬಹುದಾಗಿತುಿ.!.ನನನ
ಮುೇಂದಿನ ಗತಿಯೀನು.?.ಎೇಂದ್ು ಶ್ರೀಗಳು ಕ ೀಳಿದಾಗ .ಆ ಛಾಯಯು ಅದ್ನುನ ನೀವ ೀ ನದ್ಣರಿಸಬ ೀಕು .ಓವಣ ಧಮಣಪತಿನಗ ವಿಹಿತವಾದ್ೇಂತ
ವತಿಣಸ್ಥದ ುೀನ .ಸಾವು ದ್ುಃಖ್ದಿೇಂದ್ ದ್ೂರಮಾಡುವುದ ೇಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ಥದ್ುು ತಪ್ ಪೇಂದ್ು ಈಗ ತಿಳಿಯುತಿಿದ .ಇತಿ ನಮಿಮೇಂದ್ಲೂ ದ್ೂರಾದ ,ಅತ್ತ
ಪುತರನೇಂದ್ಲೂ ದ್ೂರಾದ ,! ದಾರುಣವಾದ್ ಈ ಪ್ ರೀತಶ್ರಿೀರದಿೇಂದ್ ಅೇಂಡಲ ಯುತಿಿದ ುೀನ .ನಮಮ.."ಅಲಿ...ಅಲಿ..ನನನ ವೇಂಶ್ದ್ ಗತಿಯೀನ ೇಂದ್ು ಚಿೇಂತ
ಭಾಧಸುತಿಿದ .ನೀವ ೀ ಈ ಎರಡು ಚಿೇಂತ ಯೇಂದ್ ನನನನುನ ಉದ್ೆರಿಸ್ಥ ,ಕಾಪ್ಾಡಬ ೀಕು..ಎೇಂಬ ಛಾಯಯ ಮಾತಿಗ ಶ್ರೀಗಳು ನನಗ ಪುತರನ ಚಿೇಂತ ಬ ೀಡ
ಅವನು ವೇಂಶ್ದಿೀಪಕನಾಗಿ ಬ ಳ್ ದ್ು ಕಿೀತಿಣ ಗಳಿಸ್ಥ,ಸೂಯಣ-ಚೇಂದ್ರರಿರುವವರ ಗೂ ವಿಸಾಿರವಾಗಿ ಹಬಬ ವಿಖಾಯತವಾಗುವುದ್ು.ಅವನ ಯೊೀಗಕ್ ೀಮ
ಶ್ರೀಹರಿ ವಾಯುಗಳಿಗ ಸ ೀರಿದ .
ಇದ್ಕ ಾ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನ ೀ ಸಾಕ್ಷ.! ನನನ ಕುಮಾರನ ವೇಂಶ್ಕ ಾ ನಮಮ ಅಭಯವಿದ !
ಯೊೀಚಿಸಬ ೀಡ
....ಶ್ರೀಗಳು ನೀಡಿದ್ ಅಭಯ ಆಶ್ೀವಾಣದ್ದ್ ಮಾತುಗಳಿಗ ಆ ಛಾಯಯು ತನನ ಗತಿಯ ಬಗ ಗ ಕ ೀಳಿದಾಗ ಶ್ರೀಗಳು .ಅದ್ಕೂಾ ಮಳ್ ಶ್ರೀಹರಿ-ವಾಯುಗಳ
ಆಶ್ೀವಾಣದ್ದಿೇಂದ್ ನನಗೂ ಸದ್ಗತಿ ಯಾಗುವುದ್ು .ನನನ ವೇಂಶ್ ಪರೇಂಪರಯವರು ನನನ ಪ್ರೀತಯತರವಾಗಿ ಶ್ುಭಶ ೀಭನಾದಿ

ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ

ಸುಮೇಂಗಳಿಯರಿಗ

ಛಾಯಯು

ಹೂವಿಳಯವನುನ

ಆಚರಿಸುವೇಂತ

ಆಜ್ಞಾಪ್ಸುತ ಿೀವ .ನನಗ

ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟವ ೀ

?

ಎೇಂದ್ರು

.ಆಗ

ಮಹದಾನೇಂದ್ವಾಯತು.ಆದ್ರ ...ಆದ್ರ ....ಆತಮಹತ ಯಮಾಡಿಕ ೂೇಂಡು ನಮಮ ಶ್ುಭಕಿೀತಿಣಗ ಕಲೇಂಕ ತೇಂದ ನ ೀನ ೂೀ ಎೇಂಬ ನ ೂೀವು ನನನನುನ
ಭಾಧಸುತಿಿದ .ಸಾವಮಿ , ನನನ ಅಪರಾಧವನುನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಥ, ಕಾಪ್ಾಡಿ.ಎೇಂದಾಗ ನನನ ಪ್ ರೀತತವವನುನ ಶ್ರೀಹರಿ-ವಾಯು-ಗುರುಗಳು ನವಾರಿಸ್ಥ, ಸದ್ಗತಿಯತುಿ
ಪ್ಾಲ್ಲಸುವರು.....ಹಿೀಗ ಹ ೀಳಿ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು ಆಹಿನೀಕ ಜಲವನುನ ಅಭಿಮೇಂತಿರಸ್ಥ,ಆ ಛಾಯಯ ಮೆೀಲ ಪೊರೀಕ್ಷಸ್ಥ,ಸದ್ಗತಿ
ಪ್ಾರಪ್ಿರಸುಿ ಎೇಂದ್ರು ಏನಾಶ್ವಯಣ ! ಮಿೇಂಚ ೂೇಂದ್ು ಮಿನಗಿದ್ೇಂತಾಗಿ, 'ಆ ದಿವಯಪರಕಾಶ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸರಸವತಮಮನವರು ದಿವಾಯಲೇಂಕೃತರಾಗಿ ಗ ೂೀಚರಿಸ್ಥ,
ಅದ್ೃಶ್ಯರಾದ್ರು.!.ಈ ಅದ್ುಬತ ಪವಾಡವನುನ ಕಣಾಣರ ಕೇಂಡ ಸುಜನರು ಆಶ್ವಯಣ,ಆನೇಂದ್, ಭಕಿಿ ಶ್ರದ ೆಗಳಿೇಂದ್ "ಅಹಾ ,!ಮಹಾನುಭಾವರು ಮೇಂತರಸ್ಥಧಧ
ತಪಸ್ಥವಗಳು " ಎೇಂದ್ು ಉದ್ಗರಿಸ್ಥ,ಸದ್ಗತಿ ಕರುಣ್ಣಸ್ಥದ್ ಶ್ರೀಗಳಿಗ ಜಯಜಯಕಾರಮಾಡಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗವ ರಗಿದ್ರು.
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
�ಜಯ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದಾರಯ ನರ್ೀ ನಮಃ �
�ಪರತಿೀತವರತರು�
..ಸವವಣಾಣಶ್ರರ್ೀಚಿತವಾದ್, ನತಯ ನ ೈಮಿತಿಿಕ ಕಾಮಯಗಳ್ ೇಂಬ ಮೂರುವಿಧ ಕಮಣಗಳನುನ ಭಗವತಿರೀತಯಥಣವಾಗಿ ಭಗವೇಂತನ ಪೂಜ ಯನುನ
,ಸವಣಜಿೀವಾೇಂತಣಯಾಮಿಗಳ್ಾಗಿದ್ುು,ನಯಾಮಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ಾರಣದ ೀವರ ಅೇಂತಣಗತನಾದ್ ಪರಮಾತಮನ ೀ ಮಾಡಿ-ಮಾಡಿಸುತಾಿನ ೇಂದ್ು
ಅನುಸೇಂಧಾನಪೂವಣಕವಾಗಿ ಧೃಢನೇಂಬಕ ಯೇಂದ್ ಸಕಲ ಕಮಣಗಳನುನ ನಷ್ಾಾಮನ ಯೇಂದ್ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗಳ ಪ್ರೀತಯಥಣವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುತ ಿೀವ
ಮತುಿ ನಮಮ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರಾದ್ ಸವಣಜನರಿೇಂದ್ ಮಾಡಿಸುತ ಿೀವ .--ಎೇಂದ್ು ಸೇಂಕಲಪಪರತಿಜ್ಞಾಬದ್ೆರಾಗಿ ಅದ್ರೇಂತ ಆಚರಿಸುವ ಜ್ಞಾನಗಳನುನ *
ಪರತಿೀತವರತರು* ಎೇಂದ್ು ಗೌರವಿಸುವುದ್ು ವಿದ್ವಜಮನರ -ಸಜಜನರ ಗುೇಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂಡುಬೇಂದಿದ . ಹಿೀಗ ಪರತಿಜ್ಞಾಬದ್ೆರಾದ್ "ಪರತಿೀತವರತರಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು ಅಗರಗಣಯರಾಗಿದಾುರ . ಅದ್ು ಹ ೀಗ ? ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಸವಲಪ ವಿವ ೀಚಿಸುವುದ್ು ಇಲ್ಲಿ ಪರಸಕಿವಾಗದ .
ರ್ದ್ಲನ ಯದಾಗಿ:---ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಸಾವಮಿಗಳವರು

ಪರಮಹೇಂಸಚಕರವತಿಣಗಳು ,ದ ೀವಾೇಂಶ್ಸೇಂಭೂತರು.,ಪರಮಾತಮನ ವಿಶ ೀಷ್ಾನುಗರಹ

ಪಡ ದ್ು ಶ್ರೀರಾಮ, ನರಹರಿ, ಕೃಷ್ಟಣ, ವ ೀದ್ವಾಯಸ, ನಾರಾಯಣರ ೇಂಬ ಪೇಂಚರೂಪದ್ ಹರಿಯ ಸನನಧಾನ ಪ್ಾತರರು ! ಅಜನಮ ವ ೈಷ್ಟಣವರು ,ಶ್ರೀ
ವಿಷ್ಟುಣಭಕಾಿಗರಗಣಯರು , ಭಾಗವತ ೂೀತಿಮರು,ಭಾಗವತಧಮಣ ಪರಸಾರಬದ್ೆರು, ಇದ್ರ ಮೆೀಲ ಶ್ರೀ ವಾಯುದ ೀವರ ಸತತಸನನಧಾನ(ಆವ ೀಶ್) ದಿೇಂದ್
ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುವ ಜಗನಮೇಂಗಳ ಮೂತಿಣಗಳು.ಆದ್ುರಿಕದ್ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾಗ ಸೇಂಕಲ್ಲಪಸ್ಥ ಪರತಿಜ್ಞಾಬದ್ುರಾದ್ುದ್ು ಅತಯೇಂತ ಸಮೇಂಸವ ೀ ಆಗಿದ .!.
ಶ್ರೀಪರಹಾಿದ್ವತಾರಿಗಳ್ಾದ್ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ಭಗವದಾಜ್ಞ -ಸೇಂಕಲಾಪನುಸಾರವಾಗಿ ಸಕಲ ಕಮಾಣಚರಣ ಗಳನುನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ ( ತಿರವಿಧ
ಕಮಣಗಳನುನ) ಪರತಿಜ್ಞಾಬದ್ೆರಾಗಿದಾುರ . " ರಮಾವಯತಿರಿಕಿ ಪೂವಣ ಪರಸ್ಥದ್ೆ ವಯತಿರಿಕಿ ಸಕಲವ ೀದ್ಪರತಿಪ್ಾಧಯಮುಖ್ಯತಮ" ಪ್ಾರತಸೇಂಕಲಪಗದ್ಯ
�ಜಗತುೇಂಸಾರಿಗಳು �
....ಸರಸವತಮಮನವರ.ಕಾಯಣಗಳು
ದ್ೇಂಪತಿಗಳು,ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣನ ೂಡನ

ಸಾೇಂಗವಾಗಿ,ಶ್ುಭಸ್ಥವೀಕಾರವಾದ್ಮೆೀಲ
ಶ್ರೀಮಠಕ ಾ

ಬೇಂದ್ರು.

ಶ್ರೀಗಳು

ಲಕ್ಷಮೀನರಸ್ಥೇಂಹಾಚಾಯಣರು
ಅವಲ ೂೀಕಿಸುತಿಿದ್ು

ಗರೇಂಥವನುನ

,ಗುರುರಾಜಾಚಾಯಣರು
ವಾಯಸಪ್ೀಠದ್ಲ್ಲಿರಿಸ್ಥ,ಎಲಿರತಿ

ದ್ೃಷ್ಟಾಹರಿಸ್ಥದ್ರು. ಎಲಿರ ಕಣುಣಗಳಿೇಂದ್ಲೂ ದ್ುಃಖಾಶ್ುರ ಹರಿಯುತಿಿದ .ನಶ್್ಲಚಿತಿರಾದ್ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು,ಏಕ ದ್ುಃಖ್ ಮೃತರಾದ್ವರು ಮರುಳುವರ ೀ ?
ಎೇಂದ್ರು .ಆಗ ವ ೇಂಕಟಾೇಂಬದ ೀವಿಯವರು ದ್ುಃಖ್ವನುನ ತಾಳಲಾರದ ೀ ಕಣ್ಣಣೀರಿಡುತಾಿ,"ನೀವಿೀಗ ಪರಮಹೇಂಸರು ,ಜಿತ ೀೇಂದಿರಯರು,!ಯಾವ ಅಘಾತವೂ
ನಮಮ ಮನಸುನುನ ಚಲ್ಲಸಲಾರದ್ು.!ಆದ್ರ ನಾವು ಸಾಮಾನಯರು ನಮಮ ಧೃಡತ ನಮಗಿಲಿ ಕಣ್ಣಣೀರಿಡುವುದ ೂೇಂದ ೀ ನಮಗ ದಾರಿ." ಎೇಂದ್ರು . ಹಾಗ ಲಿ
ಮಾತನಾಡಬಾರದ ೇಂದ್ು ಅವಳ ಪತಿ ಗದ್ರಿದ್ರು .ನೇಂತರ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕ ೂರಿದ್ಳು .ಸರಸವತಿಗ ಸದ್ಗತಿಯತಿ ಜಗದ್ುಗರುಗಳು ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಮರ ತು ಹಾಗ
ಮಾತಾಡಿದ .ಆಗ ಶ್ರೀಗಳು ಸದ್ಗತಿಯತಿವರು ನಾವಲಿ ಹರಿವಾಯುಗಳು! ನನನ ದ್ು಼ಃಖ್ ತರವಲಿ."ಜಾತಸಯ ಹಿಧರವೀ ಮೃತಯಃ|ಧುರವೇಂ ಜನಮ ಮೃತಸಯ
ಚ|.......

ಆತಮಸವರೂಪವು ನತಯವಾದ್ರೂ ದ ೀಹವಿರುವುದ ೇಂಬ ಜನಮವು ದ ೀಹನಾಶ್ವ ೇಂಬ ಸಾವೂ ,ರ್ೀಕ್ಷಪಯಣೇಂತರವಾಗಿ ತಪಪದ ೀ

ಬರುವುದ್ು.ಅದ್ನುನ ತಡ ಯಲು ಯಾರಿೇಂದ್ಲ ಕೂಡ ಸಾದ್ಯವಿಲಿ .ಹಿೀಗ ಅಪರಿಹಾಯಣವಾದ್ ಬೇಂಧ-ಮರಣಕಾಾಗಿ ಶ ೀಕಿಸುವುದ್ು ತರವಲಿ " .....ಎೇಂದ್ು
ಮುೇಂತಾದ್ ವಿಚಾರಗಳನುನ ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥದ್ರು.
ಆ ವ ೀಳ್ ಗ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಆಗಮನದಿೇಂದಾಗಿ ಎಲಿರೂ ನಮಸಾರಿಸ್ಥ ಕುಳಿತರು. ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಲಕ್ಷಮನಾರಾಯಣನನುನ ಹತಿಿರ ಕರ ದ್ುಕೂಡಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು
ಅಳುತಿಿರುವ ಅವನನುನ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತಾಿ ಕುಮಾರಾ,ಅವರು ನನಗ ಈಗ ತೇಂದ ಯಲಿ,ಗುರುಗಳು,! ನಜ .ಅವರು ಒೇಂದ್ು ಸಣಣ ಸೇಂಸಾರವನುನ
ತಯಜಿಸ್ಥ,ಈಗವರು ನನಗ ೂಬಬನಗ ೀ ಅಲಿ ,ಜಗತಿಿನ ಕ ೂೀಟಾಯೇಂತರ ಸಜಜನರ ಸಮಸಿರೂ ಅವರ ಮಕಾಳೂ ಅವರ ರಕ್ಷಣ ಅಭುಯದ್ಯದ್ ಹ ೂಣ ಹ ೂತಿ
�ಜಗತುೇಂಸಾರಿಗಳ್ಾಗಿದಾುರ �...ಅವರಲ್ಲಿ ನನನ ರಕ್ಷಣ ಯ ಭಾರವೂ ಸ ೀರಿದ .ಅದ್ಕ ಾ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ ಸಮಥಣನಾಗಿದಾುನ ...”.ಎೇಂಂೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ
ನೀನ ೀನೂ ಚಿೇಂತಿಸಬ ೀಡ ಎೇಂದ್ು ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥದ್ರು
ಪ್ಾರತಸುೇಂಕಲಪ ಗದ್ಯಮಗರೇಂಥ ರಚನ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ

...."ಅಭಯೇಂ ಸವಣಭೂತ ೀಭಯಃ"ಎೇಂದ್ು ನಾವು ಪರಮಹೇಂಸಾಶ್ರಮವನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸುವಾಗ ಪರಮಾಣಪುರಸುರವಾಗಿ ಸಕಲಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಭಯದಾನ
ಮಾಡಿದ ುೀವ . ನಾವು ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಪ್ರೀತಯಥಣವಾಗಿ ಮನಸುು, ಮಾತು, ಕಿರಯ, ಈ ಮೂರುವಿಧದಿೇಂದ್ಲೂ ಸತಯವಾಗಿ ನಡ ದ್ು ಜಗತಿಿನ
ಜನತ ಯ ಅಭುಯದ್ಯ ಕಲಾಯಣಗಳನುನ

ಶ್ರೀಹರಿಸ ೀವಾರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡಬಯಸ್ಥದ ುೀವ

ಇನ ೂನೇಂದ್ು ವಿಚಾರ ಗುರುದ ೀವ! ..ನಮಗ ತಾವು

ಸಾಮಾರಜಾಯಭಿಷ್ ೀಕ ಮಾಡುತಿಿರುವಾಗ ಶ್ರೀಹರಿ-ವಾಯುಗಳು ಪ್ ರೀರಣ ಮಾಡಿ ,ನಮಮಲ್ಲಿ ನೇಂತು ಒೇಂದ್ು ಸಣಣ ಗರೇಂಥವನುನ ರಚನ ಮಾಡಿಸ್ಥದಾುರ .ತಾವು
ಅದ್ನುನ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ಥ,ಆ ಗರೇಂಥದ್ಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರತಿಜ್ಞಾಬದ್ೆರಾಗಿರುವೇಂತ

ಕಾಯಣ ನ ರವ ೀರಿಸಲು

ಯೊೀಗಯತ ಯುೇಂಟಾಗುವೇಂತ

ತಾವೂ

ಆಶ್ೀವಣದಿಸಬ ೀಕಾಗಿ ಪ್ಾರರ್ಥಣಸುತ ಿೀವ ....ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥ ವಾಯಸಪ್ೀಠದ್ ಮೆೀಲ್ಲದ್ು ಒೇಂದ್ು ಪುಟ್ ತಾಳ್ಾಓಲ ಯ ಗರೇಂಥವನುನ ಗುರು ಸುಧೀೇಂದ್ರರ
ಮುೇಂದಿಟು್ ವಿನೇಂತಿಸ್ಥದ್ರು..
ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಗರೇಂಥವನುನ ಓದ್ಹತಿಿದ್ರು. ..ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಥದ್ ಮೆೀಲ ಪರಮಾನೇಂದ್ ಪುಳಕಿತಗಾತರರಾಗಿ....
....ಪ್ಾರತುೇಂಕಲಪಗದ್ಯವನುನ ಓದಿದ್ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರಯತಿಗಳು ಅಹಾ !ಎೇಂಥಹ ತಾತಿವಕ ವಿವ ೀಚನ ! ಹರಿವಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗದ ೇಂಥಾ ಭಕಿಿ!
ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಸತಿತವಪರಮೆೀಯ ಮಹಿಮಾಪುೇಂಜವಾದ್

ನಮಮ ಈ "ಪ್ಾರತುೇಂಕಲಪಗದ್ಯವು" ಮುಮುಕ್ಷಗಳ ಸಾಧನ ಗ ಅತುಯಪಕಾರವಾಗಿದ .!

ಪರತಿದಿನವೂ ಎದ ೂುಡನ ಸಮಸಿವೂ ಶ್ರೀಹರಿಪೂಜ ಯೇಂದ್ು ತಿಳಿದ್ು ಶ್ರೀಹರಿಪೂಜಾಸೇಂಕಲಪವಾಗಿರುವ ಈ ಮಹಾಗರೇಂಥವು ಜಗನಾಮನಯವಾಗಿ ಸವಣರ
ಸಾಧನ ಗ ಅತುಯಪಕಾರವಾಗುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇಂದ ೀಹವಿಲಿ......ಎೇಂದ್ು ಉದ್ಗರಿಸ್ಥದ್ರು.
ಆಗ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳು "ಅನುಗರಹಿೀತನಾದ ,ಸಾವಮಿ .ಶ್ರೀಹರಿಪರಸಾದ್ಸ್ಥದಿುಗಾಗಿ,ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಲ ೇಂದ್ು ಪ್ಾರತಃಕಾಲದಿೇಂದಾರೇಂಭಿಸ್ಥ,
ರಾತಿರಯವರ ಗೂ ಸವವಣಾಣಶ್ರರ್ೀಚಿತವಾದ್ ನತಯ ನ ೈಮಿತಿಿಕ ಕಾಮಯ ಭ ೀದ್ದಿೇಂದ್ ಮೂರುವಿಧವಾದ್ ಪರಮಾತಮನ ಪೂಜ ಯನುನ ನಮಮಲ್ಲಿ
ಅೇಂತಗಣತರಾದ್ ಶ್ರೀವಾಯುದ ೀವರಲ್ಲಿ ಅೇಂತಗಣತರಾಗಿ ನೇಂತು ,ಶ್ರೀಹರಿಯೀ ಮಾಡಿಸುವನ ೇಂಬ ಅನುಸೇಂಧಾನದಿೇಂದ್ ಮಾಡುತ ಿೀವ .ಮತುಿ ನಮಮ
ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರಾದ್

ಶ್ಷ್ಟಯರು,ಭಕಿರು,

ವಿದಾಯಸೇಂಬೇಂದಿಗಳು

,ಹಾಗು

ನಮಮ

ಪೂವಾಣಶ್ರಮದ್

ಪುತರ-ಪ್ೌತರ-ಬೇಂಧು-ಭಾೇಂದ್ವರಿೇಂದ್ಲೂ

ಮಾಡಿಸುತ ಿೀವ .ಎೇಂದ್ು ಸೇಂಕಲಪಪೂವಣಕವಾಗಿ ನಾವು ಪರತಿಜ್ಞಾಬದ್ೆರಾಗಿದ ುೀವ . ಭಗವತೂಪಜಾರೂಪವೂ ,ಶ್ರೀಹರಿಗ ಪ್ರಯವೂ ಆದ್ ಈ ಕಾಯಣವನುನ
ನಮಮ

ಪೂವಣಶ್ರಮ

ಸೇಂಬೇಂಧಗಳು

ಭೇಂಧುಗಳೂ

ಆದ್

ಚಿರೇಂಜಿೀವಿ

ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣ

,ವ ೇಂಕಟನಾರಾಯಣ,

ನಾರಾಯಣ,

ಮತುಿ

ರಾಮಚೇಂದಾರಚಾಯಣರ ಪುತರ ಕೃಷ್ಟಣ, ತಮಮ ಬೇಂಧುಗಳ್ಾದ್ ನರಸ್ಥೇಂಹಾಚಾಯಣರ ಪುತರ ರಘುಪತಿ .....ಇವರ ದಾವರವ ೀ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸಲು ಆಶ್ಸ್ಥದ್ುು ಅವರ
ಅಪ್ ೀಕ್ ಯೇಂತ ಸಕಲಶಾಸರಗಳ ಪ್ಾಠ ಹ ೀಳಿ ಅದ್ರೇಂತ ಉಳಿದ್ ಅನ ೀಕ ಭಕಿವೃೇಂದ್ಕೂಾ ಶ್ಷ್ಟಯವಗಣದ್ ಶ ರೀಯೊೀಸಾುಧನ ಗ ತನೂಮಲಕ ಜಗತಾಲಾಯಣಕ ಾ
ನಾವು ಸೇಂಕಲಪ ಬದ್ೆರಾಗಿದ ುೀವ "
ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳ ವಿಶಾಲ ಅೇಂತಃಕರಣದ್ ಮಾತು ಕ ೀಳಿ

ವ ೀೇಂಕಟಾೇಂಬ -ಕಮಲಾದ ೀವಿಯರ ಮುಖ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಾತಿವಕಾನೇಂದ್ ಸೂಚಕ

ಮುಗಳನಗ ಯು ಅರಳಿತು
* ರಾಯರ ಗುರುಭಕಿಿ*
.....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು ತಮಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತಿಿದ್ು ಅನನಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಭಕಿಿ ಮತುಿ ಸ ೀವ ಗಳ ಹಿರಿಮೆ-ಗರಿಮೆಗಳು ತಿಳಿಯುವುದ್ು
ಪುಣಯಕರವಾದ್ದ್ುು. ಗುರು ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಸ ೀವ ಗ ಅನ ೀಕ ಜನರು ನಯುಕಿರಾಗಿದ್ುರೂ ,ಪರತಿದಿನ ಗುರುಗಳು ಬ ಳಗಿನಝಾವ ಏಳುವುದ್ರಿೇಂದಾರೇಂಭಿಸ್ಥ,
ರಾತಿರ ಅವರು ವಿಶಾರಕತಿ ಪಡ ಯುವವರ ಗೂ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರು ತಾವ ೀ ಖ್ುದಾುಗಿ ಅವರ ಸ ೀವ ಮಾಡುತಿಿದ್ುರು.ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ತಮಮ ಪ್ರಯ
ಶ್ಷ್ಟಯರನುನ ಒೇಂದ್ು ಕ್ಷಣವೂ ಬಟ್ರುತಿಿರಲ್ಲಲಿ. ರಾಯರು ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಬಹಿಃಪ್ಾರಣದ್ೇಂತಿದ್ುರು .ಶ್ಷ್ಟಯರ ಗುರುಭಕಿಿಯನುನ ಕೇಂಡು

ಸುಧೀೇಂದ್ರರು

ವಿಸ್ಥಮತರಾಗುತಿಿದ್ುರು."ಗಗನೇಂ ಗಗನಾಕಾರೇಂ ಸಾಗರಸಾುಗರ ೂೀಪಮಃ" ಎೇಂಬ ಉಕಿಿಯೇಂತ ಗುರುಭಕಿಿ-ಶ್ಷ್ಟಯವಾತುಲಯಗಳಿಗ ಉದಾಹರಣ ಯೇಂದ್ರ ೀ
ಅವರನ ನೀ ದ್ೃಷ್ಾ್ೇಂತ ಕ ೂಡಬ ೀಕ ೀ ಹ ೂರತು ,ಅದ್ಕ ಾ ಬ ೀರ ಉದಾಹರಣ ಕ ೂಡಲು ಸಾದ್ಯವಿಲಿ! ಹಿೀಗಿತುಿ ಗುರುಶ್ಷ್ಟಯರ -ಗರುಭಕಿಿ - ಶ್ಷ್ಟಯಪ್ ರೀಮಗಳು !.

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನ ಪದ್ುತಿಯೇಂತ ಪ್ರಯಶ್ಷ್ಟಯರ ೂಡನ ಸೇಂಚಾರ ಹ ೂರಟರು . ಹ ೂೀದ್ಹ ೂೀದ್ಲ್ಲಿ ಉಭಯಶ್ರೀಗಳಿಗ ಅಭೂತಪೂವಣ
ಸಾವಗತ ದ ೂರಕುತಿಿತುಿ. ಹಿೀಗ ಎರಡು-ಮೂರು ತಿೇಂಗಳು ಸೇಂಚಾರ ಮಾಡುತಾಿ ಶ್ಷ್ಟಯರ ೂಡನ

ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಪ್ಾಲುಗಣ ಶ್ುಕಿ ದ್ಲ್ಲಿ ಕನಾಣಟಕದ್

"ಪೇಂಪ್ಾಕ್ ೀತರ" ಕ ಾ ರಾಜ ವ ೈಭವದ್ ಸಾವಗತದ ೂೇಂದಿಗ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥ, ರಾಜಮೇಂದಿರದ್ ಬಡಾರಕ ಾ ಆಗಮಿಸ್ಥದ್ರು
ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣಗುರುಗಳ ನಯಾಣಣ
..ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ತಮಮ ವರಕುಮಾರ ೂಡನ ಮೂಲಮಹಾಸೇಂಸಾಾನದ್ ಆದಾಯಚಾಯಣರುಗಳ್ಾದ್ "ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭತಿೀಥಣರು,ಶ್ರೀನರಹರಿತಿೀಥಣರು
,ಶ್ರೀಜಯತಿೀಥಣರು, ವಾಗಿೀಶ್ತಿೀಥಣರು, ರಘುನೇಂದ್ನತಿೀಥಣರು, ಹಾಗು ಪೂಜಯಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜಗುರುವಯಣರ ಧವಯ ಬೃೇಂದಾವನ ಸೇಂದ್ರ್ಶ್ನ
ಸ ೀವಾದಿಗಳಿೇಂದ್ ಸುಪ್ರೀತರಾದ್ರು.ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ ಗುರುರಾಜರ ೀ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನ ಪೂಜಾ ,ಪ್ಾಠಪರವಚನ, ಮೇಂತರಮುದಾರಧಾರಣ
ಗುರೂಪದ ೀಶ್,ಧರ್ೀಣಪದ ೀಶ್ಗಳಿೇಂದ್, ಶ್ಷ್ಟಯ ಭಕಿಸಮೂಹವನುನ ಅನುಗರಹಿಸುತಿಿದ್ುರು..ಹಿೀಗ ಹತುಿ ದಿನಗಳು ಕಳ್ ದ್ವು.
ಒೇಂದ್ುದಿನ

ಇದ್ುಕಿಾದ್ುೇಂತ

ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು

ಅಸವಸಾರಾದ್ರು.!.ಅವರು

ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು,

ಪದ್ಮನಾಭ-ಜಯಮುನ-ಕವಿೀೇಂದ್ರ-ವಾಗಿೀಶ್ರು

-

ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜರ ಬೃೇಂದಾವನ ಸನನಧಯಲ್ಲಿ ತಪೊೀನಷ್ಟಾರಾಗಬಯಸ್ಥ, ಅಲ್ಲಿಯೀ ಬಡಾರಮಾಡಿದ್ರು.ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ಸಾನನ-ಆನಹೀಕ-ಜಪತಪ್ಾದಿಗಳನುನ

ಮಾಡುತಾಿ,ಹಣುಣ-ಹಾಲನುನ

ಮಾತರ

ಸ ೀವಿಸುತಾಿ,ಸದಾ

ದಾಯನಾಸಕಿರಾಗಿರುತಿಿದ್ುರು.

ಮುದ ೂೇಂದ್ು

ದಿನ

ಸೇಂಪೂಣಣ

ಉಪೊೀಷ್ಟಣದಿೇಂದ್ಲ ೀ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುತತವ ಚಿೇಂತನ ಮಾಡುತಾಿ ಜಪ� ತಪದಾಯನಾರತರಾದ್ರು.
......ಶಾಲ್ಲವಾಹನ ಶ್ಕ ೧೪೪೫ನ ೀ ರುಧರ ೂೀದಾಗರಿ ಸೇಂವತುರ ಪ್ಾಲುಗಣ ಬಹುಳ ಬದಿಗ ದಿವಸ ಬ ಳಗಿನಝಾವ ಸಾನನಾ-ಆಹಿನೀಕಾದಿಗಳನುನ
ಮುಗಿಸ್ಥ,ಯೊೀಗಾಸ್ಥೀನರಾಗಿ

ಕುಳಿತು

ಪ್ರಯಶ್ಷ್ಟಯರಾದ್

ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳನುನ

ಕರ ಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು,ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣಪರೇಂಪರಾಗತ

ಸೇಂಪರದಾಯಗಳನುನ ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥ, ಶ್ಷ್ಟಯರ ಶ್ರದ್ ಮೆೀಲ ತಮಮ ಅಮೃತಹಸಿವನನರಿಸ್ಥ,ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನವು ನಮಮ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ
ಜಗದಿವಖಾಯತವಾಗಿ ಧ ವೈತಸ್ಥದಾೆೇಂತವು ಅಚೇಂದಾರಕಣವಾಗಿ ,ನಷ್ಟಾೇಂಟಕವಾಗಿ ಬ ಳಗಬ ೈಕು, ಸವಣರ ಕಲಾಯಣವಾಗಬ ೀಕು. ಸದ್ಗೇಂಥಗಳು ರಚನ ಯಾಗಿ
ಪ್ಾಠ-ಪರವಚನಗಳಿಗ

ಸಹಾಯಕವಾಗಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ನಾವು ಬಯಸ್ಥದ ುೀವ . ನಮಮ ಗುರುಪ್ಾದ್ರಾದ್ ಪೂಜಯ ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು,ಅಪಪಣ

ಕ ೂಡಿಸ್ಥದ್ೇಂತ ಒೇಂದ್ು ಮಹತಾಾಯಣಕಾಾಗಿಯೀ ಅವತರಿಸ್ಥದ್ ನೀವು ಈ ಕಾಯಣವನುನ ನವಣಹಿಸಲು ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗಳು ನಮಮಲ್ಲಿ ನೇಂತು ಆ
ಶ್ಕಿಿಯನನತುಿ

ಅನುಗರಹಿಸಲ್ಲ,ಎೇಂದ್ು ನಾವು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥ,ಆಶ್ೀವಣದಿಸುತಿಿದ ುೀವ .ನಮಗ ಸವಣತರವಿಜಯವಾಗಲ್ಲ ... ಎೇಂದ್ು ಹರಸ್ಥ,ಶಾವಸನರ ೂೀಧ

ಪೂವಣಕ ಲಯಚಿೇಂತನ ಮಾಡುತಾಿ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಸಮರಣ ಪೂವಣಕವಾಗಿ ತಮಮ ಇಹಲ ೂೀಕ ವಾಯಪ್ಾರವನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ, ಶ್ರೀಹರಿಪದ್ ಸ ೀರಿದ್ರು.
ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರಾದಿಯಾಗಿ ಸಮಸಿರೂ ಬಹುವಾಗಿ ದ್ುಃಸ್ಥದ್ರು. ಶ್ರೀಗಳವರು ಪದ್ಮನಾಭಾದಿ ಗುರುಗಳಿದ್ು ಸನನಧಯಯೀ ನಕ್ ೀಪಮಾಡಿಸ್ಥ,
ಬೃೇಂದಾವನ ಪರತಿಷ್ ಾ ಮಿಡಿಸ್ಥದ್ರು.ಅನೇಂತರ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮರ ಪೂಜಾರಾಧನ ಯನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ,ಗುರುಗಳ ಬೃೇಂದಾವನಕ ಾ ಸೇಂಪರದಾಯಕ
ಆಚರ ಗಳನುನ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ, ಬಾಷ್ಟಪಸ್ಥಕಿನಯನರಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಚರಮ ಶ ಿೀಕವನುನ ರಚಿಸ್ಥ, ಹಾಡಿದ್ರು.*
ಕುಶಾಗರಮತಯೀ ಭಾನುಧವತಯೀ ವಾದಿಭಿೀತಯೀ|ಆರಾಧತಶ್ರೀಪತಯೀ ಸುಧೀೇಂದ್ರಯತಯೀ ನಮಃ||
�ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ�
.......ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಸಾವಮಿಗಳು

ಪೇಂಪ್ಾಕ್ ೀತರದಿೇಂದ್

ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣಕ ಾ ಬೇಂದ್ಮೆೀಲ

ಒೇಂದ್ು ತಿೇಂಗಳ ಕಾಲ ದ ೀವಪೂಜಾ -ದಾಯನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ

ನರತರಾಗಿದ್ುು ಗುರುವಿಯೊೀಗದಿೇಂದ್ ಮೂಕವ ೀದ್ನ ಯನುನ ಅನುಭವಿಸುತಿಿದ್ುರು.ಒೇಂದ್ು ದಿನ ರಾಮಚೇಂದಾರಚಾಯಣ ಪರಭೃತಿಗಳು ಏಕಾೇಂತದ್ಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀಗಳನುನ ಕೇಂಡು ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನದ್

ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಯೊೀಜಿತ ಕಾಯಣಗಳನುನ ಮುೇಂದ್ುವರಿಸಲು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ರು

ನೀವು ಹಮಿಮಕ ೂೇಂಡ

ಯೊೀಜನ ಗಳನುನ ಕಾಯಣರೂಪಕ ಾ ತರುವುದ ೀ ಗುರುಪ್ಾದ್ರಿಗ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಶ್ರಧಾೆೇಂಜಲ್ಲಯ ಗೌರವ.ತಾವು ನೂತನ ೂೀತಾುಹದಿೇಂದ್ ಪ್ಾಠಪ್ರವಚನ
,ಗರೇಂಥರಚನ ಮುೇಂತಾದ್ವುಗಳ ಕಡ ಗ ವಿಶ ೀಷ್ಟ ಗಮನ ಕ ೂಡಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ನಾವ ಲಿ ಪ್ಾರರ್ಥಣಸುತ ಿೀವ ....ಎೇಂದ್ರು ಶ್ರೀಗಳು ನಸುನಕುಾ "ಶ್ರೀಶ ೀಚಾಾ
ಆತಿೀಯರಾದ್ ತಮಮ ಪ್ಾರಥಣನ ಯೇಂತ ಕತಣವಯನರತರಾಗುತ ಿೀವ ." ಎೇಂದ್ು ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್ರು.

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ

Page 28

ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರ ತಿೀಥಣರು ಹಿೇಂದ ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಾಪ್ಸ್ಥದ್ು ಸೇಂಸೃತ ವಿದಾಯಪ್ೀಠವು ಭಾರತಾದ್ಯೇಂತ ಶ ರೀಷ್ಟಾವಿದಾಯಪ್ೀಠವ ೇಂದ್ು ಕಿೀತಿಣಗಳಿಸ್ಥತುಿ.
ಶ್ರೀಸವಣಜ್ಞರ ಶಾಸರದ್ಲ್ಲಿ "ಪರಕರಣಗರೇಂಥಗಳಿೇಂದಾರೇಂಭಿಸ್ಥ,ನಾಯಯಸುಧಾ-ಚೇಂದಿರಕಾೇಂತ ವಾಗಿ ಪ್ಾಠಪರವಚನ ನ ರವ ೀರಿಸುತಿಿದ್ುರು. ಸುಮಾರು ೨೫ಕೂಾ
ಹಚುಚ ಜನ ಶಾಸರಪ್ಾರೇಂತರು ವಿದಾಯಪ್ೀಠದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಾಠಹ ೀಳುತಿಿದ್ುರು. ಹಿೀಗ "ನಾಯಯ-ವಾಯಕರಣ-ಮಿೀಮಾಕಸ-ಧಮಣಶಾಸರಗಳ ಉದ್ಗೇಂಥಗಳ ಪ್ಾಠ
ಪರವಚಗಳೂ ನರೇಂತರ ನಡ ಯುತಿಿದ್ುವು.ಹಿೀಗ ಸಮಾರು ಹತುಿ ವಷ್ಟಣಗಳ ಕಾಲ ಅಖ್ೇಂಢ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವನುನ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥ,ನೂರಾರು ಜ್ಞಾನ ಪೇಂಡಿತರನುನ
ಜಗತಾಲಾಯಣಕ ಾ ಅಪ್ಣಸ್ಥದ್ರು..
ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಔದಾಯಣ
.....ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರ ಪೂವಾಣಶ್ರಮದ್

ಸ ೂೀದ್ರಳಿಯೇಂದಿರು ಈ ಹಿೇಂದ ವ ೈರಾಗಯದಿೇಂದ್

ಶ್ರೀಗಳವರಿೇಂದ್ ಸನಾಯಸಾಶ್ರಮ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ,

"ಶ್ರೀಯಾದ್ವ ೀೇಂದ್ರ ತಿೀಥಣರ ೇಂಬ " ಹ ಸರಿನೇಂದ್ ತಿೀಥಣಯಾತ ರಗ ಹ ೂರಟು ಹ ೂೀಗಿದ್ುರು . ಅವರು ತಮಮ ಶ್ಷ್ಟಯರ ೂಡನ ಭಾರತಾದ್ಯೇಂತ ತಿೀಥಣಕ್ ೀತರ
ಯಾತ ರ, ಪರವಾದಿ ದಿಗಿವಜಯ, ಸ್ಥಧಾೆೇಂತ ಪರತಿಷ್ಾಾಪನ,ಪ್ಾಠಪರವಚನ, ಗರೇಂಥರಚನಾ ಕಾಯಣನರತರಾಗಿ, ಸುಮಾರು ಹತುಿ ವಷ್ಟಣಗಳ ಕಾಲದ್ ನೇಂತರ
ಮತ ಿ ದ್ಕ್ಷಣ ಭಾರತದ್ ಮಧುರ ಗ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದಾಗ, ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ಪ್ೀಠಾದಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದ್ು, ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರು ನಯಾಣಣ
ಹ ೂೇಂದಿದ್ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ು ತುೇಂಬಾ ಖಿನನರಾದ್ರು.ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಬೃೇಂದಾವನ ಧಶ್ಣನ ಮಾಡಿ ,ಗುರುಭಕಿಿ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ, ಆ ಹ ೂತಿಿಗಾಗಲ ೀ
ಪ್ೀಠಾಧಪತಿಗಳ್ಾಗಿದ್ು ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ತಿೀಥಣರನುನ ಕಾಣುವ ಉದ ುೀಶ್ದಿೇಂದ್ ಸೇಂಚಾರ ಕರಮದ್ಲ್ಲಿ, ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣಕ ಾ ಬಜಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು.
ಆಶ್ರಮಜ ೀಷ್ಟಾರಾದ್ ಶ್ರೀಯಾದ್ವತಿೀಥಣರನುನ ಸೇಂಸಾಾನ ಮಯಾಣದ ಗಳ್ ೂೇಂದಿಗ ಆದ್ರದಿೇಂದ್ ವಿದಾಯಮಠಕ ಾ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ, ಉನನತ ಪ್ೀಠದ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಥ,
ಕುಶ್ಲ ಪರಶ ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಅಪೂವಣ ದ್ೃಶ್ಯವನುನ ಕೇಂಡು ಸವಣರೂ ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟಪಟ್ರು..
.....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರು ಶ್ರೀಯಾದ್ವ ೀೇಂದ್ರರನುನ ಕುರಿತು *ನೀವು ಗುರುಪ್ಾದ್ರ ಬೇಂಧುಗಳು,ಆಶ್ರಮಜ ೀಷ್ಟಾರೂ ,ಜ್ಞಾನಭಕಿಿ ವ ೈರಾಗಯಪೂಣಣರೂ
ಆಗಿದಿುೀರಿ. ಪರಯುಕಿ ನೀವು ಈ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನವನುನಆಳಬ ೀಕು.ನಾವು ವಿಧ ೀಯರಾಗಿ ಸ ೀವ ಸಲ್ಲಿಸುತ ಿೀವ *.....ಎೇಂದ್ರು
ಅದ್ನುನ ಕ ೀಳಿ ಸವಣರೂ ಆಶ್ಚಯಣಚಕಿತರಾದ್ರು .ಶ್ರೀಯಾದ್ವ ೀೇಂದ್ರರು ಶ್ರೀಗಳ ಉದಾರಹೃದ್ಯ ತಾಯಗಗಳನುನ ಕೇಂಡು ,ನಮಮೇಂತಹವರನುನ
ನಾವ ಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲ್ಲಲ್ಲ,.ಅೇಂತ ಯೀ ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರಗುರುಪ್ಾದ್ರು ನಮಮನುನ ಈ ಮಹಾಪ್ೀಠದ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಥದಾುರ .ನಾವು ವ ೈರಾಗಯದಿೇಂದ್ ಸನಾಯಸ
ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥದ್ವರ ೀ ಹ ೂರತು ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನಾಧಪತಿಗಳ್ಾಗಬ ೀಕ ೇಂಬ ಆಶ ಇರಲ್ಲಲಿ.! ಈಗಲೂ ಇಲಿ! ನಮಮ ಉದಾರ ಅೇಂತಕರಣದಿೇಂದ್ ನಾವು
ತೃಪಿರಾಗಿದ ುೀವ . ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ಸೇಂಸಾಾನವನಾನಳಲು ನೀವ ೀ ಸಮಥಣರು, ಅಹಣರು ....ಎೇಂದ್ರು. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರು "ಇೇಂದಿನ ದಿನ ತಾವು
ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮರ ಪೂಜ ಮಾಡಿ ನಮಮನುನ ಆಶ್ೀವಣದಿಸಬ ೀಕು" ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು. ಶ್ರೀಯಾದ್ವ ೀೇಂದ್ರರು ಶ್ರೀಹರಿಚಿತಿ!ನಮಿಮಷ್ಟ್ದ್ೇಂತ ೀ ಆಗಲ್ಲ
ಎೇಂದ್ು ಸಮಮತಿಸ್ಥದ್ರು. ಅದ್ರೇಂತ ೀ ಅೇಂದ್ು ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನಪೂಜ ಯನುನ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥ,ಶ್ರೀಯಾದ್ವ ೀೇಂದ್ರರು ತಮಗ

ಗುರುಗಳು ನೀಡಿದ್ು

"ಶ್ರೀಗರುಡವಾಹನ ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣ ದ ೀವರನುನ "ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರಿಗ ಅಪ್ಣಸ್ಥ, ನಾವಿನುನ ಒೇಂದ್ು ನದಿೀ ತಿೀರದ್ಲ್ಲಿ ತಪೊೀನರತರಾಗಿ ಜಿೀವಿತವನುನ
ಕಳ್ ಯಲು ಇಚಿಚಸ್ಥದ ುೀವ . ಗುರುಪ್ಾದ್ರು ಅಚಿಣಸ್ಥದ್ ಈ ಪರತಿಮೆಯನುನ ತಾವು ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ, ಪೂಜಿಸ್ಥ, ಭಗವದ್ನುಗರಹಕ ಾ ಪ್ಾತರರಾಗಬ ೀಕು.* ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ
ಹೃತೂಪವಣಕವಾಗಿ ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥ, ಮುೇಂದಿನ ಪರಯಾಣ ಬ ಳ್ ಸ್ಥದ್ರು.
ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣದ್ ಸಮಸಿರೂ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರ ಔದಾಯಣ ವನುನ ಮನಮುಟ್ ಕ ೂೇಂಡಾಡಿದ್ರು.
�✍ಗರೇಂಥರಚನ ✍�
..ಶ್ರೀವಿದಾಯಲಕ್ಷಮಯ ಉಪದ ೀಶ್, ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರ-ಸುಧೀೇಂದ್ರರ ಅಪ್ ೀಕ್ ಗಳನುನ ಕಾಯಣರೂಪಕ ಾ ತರಲು ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಮನಸುು ಮಾಡಿದ್ರು.
ಶ್ರೀಗಳವರು ಒೇಂದ್ು ಶ್ುಭಮಹೂತಣದ್ಲ್ಲಿ ಗರೇಂಥರಚನ ಯನುನ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು.
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ರ್ದ್ಲು ೧. ಕಥಾಲಕ್ಷಣ ೨.ಪರಮಾಣಲಕ್ಷಣ ೩.ತತಾಸೇಂಖಾಯನ.೪.ತತವವಿವ ೀಕ.೫. ಮಾಯಾವಾದ್ಖ್ೇಂಡನ ೬.ಪರಪೇಂಚ ಮಿಥಾಯತಾವನುಮಾನಖ್ೇಂಡನ
୭.ಉಪ್ಾದಿಖ್ೇಂಡನ .೮.ತತ ೂವೀದ ೂಯೀತ. ೯. ವಿಷ್ಟುಣತತವನಣಣಯ .೧೦. ಕಮಣನಣಣಯ.---ಹಿೀಗ

ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ದ್ಶ್ಪರಕರಣಗಳಿಗ

,ಜಯತಿೀಥಣರು ರಚಿಸ್ಥದ್ ಟೀಕ ಗಳಿಗ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ್ ವಿದ್ವತೂಪಣಣವಾದ್ ಟಪಪಣ್ಣ ಗಳ ರಚನ ಯಲ್ಲಿ ಆಸಕಿರಾದ್ರು.
ಆನೇಂತರ,ದ್ಶ ೀಪನಷ್ಟತುಿಗಳಿಗ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ, ಟೀಕಾರಾಯರ,ಭಾವವನನನುಸರಿಸ್ಥ, ಖ್ೇಂಡಾಥಣ ಗಳ್ ೇಂಬಗರೇಂಥಗಳನುನ ರಚಿಸ್ಥದ್ರು.
ತರುವಾಯ ...ಪೇಂಚಸೂಕಿಗಳಿಗ *ಶ ರೀಷ್ಟಾ ವಾಯಖಾಯನಗಳನೂನ * ರಚಿಸ್ಥದ್ರು.
ಇದ್ರೇಂತ ಆಚಾಯಣರ "ಮಹಾಭಾರತತಾತಪಯಣ ನಣಣಯ"ವನುನ ಸೇಂಗರಹಿಸ್ಥ,* ಭಾವಸೇಂಗರಹ* ಎೇಂಬ ಉತೃಷ್ಟ್ ಕಾವಯವನುನ ರಚಿಸ್ಥದ್ರು.
ಶ್ರೀ ಸೇಂಗರಹರಾಮಾಯಣ ಕಥ ಯನುನ ಸೇಂಗರಹಿಸ್ಥ,ಶ್ರೀರಾಮಚಾರಿತರಮೇಂಜರಿ

ಮತುಿ ಭಾಗವತ ದ್ಶ್ಮಸಾೇಂದ್ದ್ ಕಥ ಯನುನ ಸೇಂಗರಹಿಸ್ಥ,*

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣಚಾರಿತರಮೇಂಜರಿ * ಎೇಂಬ ಉತಿಮ ಕಾವಯಗಳನುನ ಹಿೀಗ ಮೂರು ಸವತೇಂತರಕಾವಯಗಳನುನ ರಚಿಸತ ೂಡಗಿದ್ರು.
ಪ್ಾಠಪರವಚನ-ವಾಕಾಯಥಣಗಳಿಗ -ಸ್ಥದಾುೇಂತಕ ಾ ಅನುಕೂಲವಾಗುವೇಂತ ,"ಭಾಟ್ಮಿೀಮಾೇಂಸಾಶಾಸರ" ದ್ಮೆೀಲ ಅಸಾಧಾರಣ ಹಾಗೂ ಜಗನಾಮನಯವೂ
ಆದ್ ಭಾಟ್ಸೇಂಗರಹ ಎೇಂಬ ಗರೇಂಥರಚನ ಮಾಡಿ ವಿದ್ವನಮೇಂಡಲ್ಲಗ ಸಮಸಿ ಜನರಿಗ ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣಕಾಾಗಿ ಅಪಣಣ ಮಾಡಿ ಮಹ ೂೀನನತ ಉಪಕಾರವನುನ
ಮಾಡಿದಾುರ . ಅವರ ಮಹ ೂೀನನತ ಗರೇಂಥಗಳ ಸಮರಣ ಯೀ ಅತಯೇಂತ ಪಣಯದಾಯಕವಾದ್ದ್ುು
�ಕ್ಾಮ ಪರಿಹಾರ�.
.....ಕಿರ.ಶ್.೧೬೪೧-೪೨ ರ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ನ ಡ ದ್ ಯುದ್ೆದ್ ಪರಿಣಾಮ

ವಿಜಯರಾಘವಭೂಪ್ಾಲನು ಭಾರಿ ಸ ೂೀಲನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಥ,

ಅವನ

ಜಿೀವವುಳಿಯುವುದ ೀ ದ್ುಸಿರವಾಗಿ , ದ ೈವಯೊೀಗದಿೇಂದ್ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳ ಸಕಾಲ್ಲಕ ಪರಯತನದ್ ಫಲವಾಗಿ ಸ ೂೀತ ವಿಜಯರಾಘವನಗೂ
ಜಯಶಾಲ್ಲಯಾದ್ ರಾಜಯಗಳಿಗೂ ಸೇಂಧಯೀಪಣಟು್ ಒೇಂದ್ು ರಿೀತಿಯೇಂದ್ ಯುದ್ೆವು ಮುಕಾಿಯವಾಯತು. ಆದ್ರ ತೇಂಜಾಪೂರ ರಾಜಯದ್ ಧವಸ ಧಾನಯಗಳು ,ಸ್ಥರಿಸೇಂಪತ ಿಲಿವೂ ಲೂಟಯಾಗಿಹ ೂೀಯತು .ಅದ ೀವ ೀಳ್ ಗ ಧ ೈವಿಕ ವಿಕ ೂೀಪವೂ ಉೇಂಟಾಗಿ ಮಳ್ ಯಲಿದ ಬ ಳ್ ಗಳ್ ಲಿವೂ ನಾಶ್ವಾಗಿ
ತೇಂಜಾಪುರ ದ ೀಶ್ವು ಘೂೀರ ದ್ುಭಿಣಕ್ಷಗ ಈಡಾಯತು.
ವಿಜಯರಾಘವನು ಸವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪರಜಾಹಿತ ೈಷ್ಟ, ಉದಾರಿ,ಆಗಿದ್ುು ,ಅವನು ರಾಜಭೇಂಢಾರದ್ ಧನಕನಕಾಭರಣಗಳನ ನಲಾಿ ವಿನಯೊೀಗಿಸ್ಥ, ಪರಜ ಗಳಿಗ
ಆಹಾರವನುನ ಒದ್ಗಿಸಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ನು.
.....ದಿನದಿೇಂದ್ ದಿನಕ ಾ ರಾಜಭೇಂಢಾರವೂ ಬರಿದಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಶಾೇಂತಿ , ಹಸ್ಥವು , ಹಾಹಾಕಾರ, ಉೇಂಟಾಗಿ ಭಿೀಕರ ಕ್ಾಮವು ತಿೀವರ ತಾಳತಿಿರುವುದ್ನುನ
ಕೇಂಡು ಚಿೇಂತ ಗಿೀಡಾದ್ ಅರಸನು ರಾಜಗುರುಗಳ ಸಮರಣ ಮಾಡಿ, ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣಕ ಾ ಬೇಂದ್ು ಶ್ರೀಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಷ್ಟ್ದಿೇಂದ್ ರಾಜಯ ಮತುಿ ಜನತ ಯನನ
ಕಾಪ್ಾಡಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ನು. ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಕ್ಷಣಕಾಲ ದಾಯನಮಗನರಾಗಿ ಕ್ಾಮದ್ ಭಿೀಕರತ ಯನುನ ಅರಿತರು. "ನಾವು ತೇಂಜಾಪುರಕ ಾ ಬೇಂದ್ು
ಪರಿಹಾರ ೂೀಪ್ಾಯವನುನ ಚಿೇಂತಿಸುತ ಿೀವ . ಫಲ ಈಶಾಧೀನ." ಎೇಂದ್ು ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥ ಕಳಿಸ್ಥದ್ರರು .
ಶ್ರೀಗಳವರಿಗ ಪೂವಾಣಶ್ರಮದ್ಲ್ಲಿಯೀ ಮೇಂತರಸ್ಥದಿೆಯುೇಂಟಾಗಿತುಿ ಆದ್ರ ಅದ್ನುನ ಸಾವಥಣಕಾಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದ ೇಂದ್ು ನಧಣರಿಸ್ಥದ್ುರು. ಅದ್ು ಒೇಂದ್ು ನಾಡಿನ
ಜನತ ಯನುನ ಉಳಿಸ್ಥ,ಪೊೀಷ್ಟಸುವ ,ಭಗವೇಂತನಗ ಪ್ರಯ ವಾದ್ ಪರ ೂೀಪಕಾಯಣ ವಾದ್ುರಿೇಂದ್ ಈಗದ್ನುನ ಜನತ ಗಾಗಿ ಉಪಯೊೀಗಿಸಲು ಗುರುಗಳು
ನದ್ಣರಿಸ್ಥದ್ರು .ಭಗವೇಂತನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿತವ, ದ ೀವರು ಧಮಣಗಳಲ್ಲಿ ನೇಂಬಕ ವ ೀದ್ಮತದ್ ಮಹತವವನುನ ಎತಿಿ ತ ೂೀರಲು , ಜನರ ಕಲಾಯಣದ್ೃಷ್ಟ್ಯೇಂದ್ ,
ಒರ್ಮಮೆಮ ಇೇಂತಹ ಪವಾಡಗಳನುನ ತ ೂೀರಬ ೀಕಾಗುತಿದ . ಅದ್ರ ಹಿನನಲ ಯನನರಿತಾಗ ಅದ್ರ ಮಹತವ ಗ ೂತಾಿಗುವುದ್ು.
ಮರುದಿನ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು ಮಹಾಸೇಂಸಾಾದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಚಿನನ, ಬ ಳಿಾ ,ನವರತನ, ಅಪರಿಮಿತ ಧನಸೇಂಪತುಿ ,ಸಮಸಿ ಧವಸ ಧಾನಯಗಳನುನ ಬೇಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ
ತುೇಂಬಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ,ಮಿತಪರಿವಾರದ ೂಡನ ತೇಂಜಾಪುರಕ ಾ. ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ

Page 30

ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
......ವಿಜಯರಾಘವನಾಯಕನು ಶ್ರೀಗಳನುನ ಭಕಿಿಯೇಂದ್ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ, ಬಡಾರ ಮಾಡಿಸ್ಥದ್..ಶ್ರೀಗಳು ತಾವು ತೇಂದಿದ್ು ಧನ ಕನಕಾದಿ ಧವಸಧಾನಯಗಳನುನ
ಮಹಾರಾಜನಗ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥ, ರ್ದ್ಲು ಪರಜ ಗಳಿಗ ಆಹಾರ ವದ್ಗಿಸಲುತಿಳಿಸ್ಥದ್ರು. ಶ್ರೀಗಳ ತಾಯಗ ಉದಾರಹೃದ್ಯ, ಪರಜಾಕ್ ೀಮದ್ ಕಾತುರತ ಕೇಂಡು
ಆಶ್ಚಯಣದಿೇಂದ್ ಆನೇಂದ್ದಿೇಂದ್ " ಶ್ರೀಮಠದ್ ಈ ಸವತಿನುನ ಹ ೀಗ ಸ್ಥವೀಕರಿಸಲ್ಲ " ? ಎನಲು, ಶ್ರೀಗಳು ಗುರುಪ್ೀಠವಿರುವುದ್ು ಏತಕಾಾಗಿ? ದ ೀಶ್ದ್ ಜನರ
ಕಷ್ಟ್ಕ ಾ ಉಪಯೊೀಗಿಸದ್ ಆಸ್ಥಿಯೇಂದ್ ಏನು ಪರಯೊೀಜನ, ? ಇವ ಲಿವೂ ಗುರುಭಕಿರಾದ್ ಅನ ೀಕ ರಾಜಾದಿರಾಜರು , ನನನ ತಾತ, ಮುತಾಿತ ,ತೇಂದ
ಸಮಪ್ಣಸ್ಥದ್ುು , ಇವು ಪರಜ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸದ್ುಪಯೊೀಗವಾಗುತಿಿದ

ಎೇಂದ್ು ನಮಗ ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟವಾಗುತಿಿದ . ಜನರು ಸೇಂತುಷ್ಟ್ರಾದ್ರ ಜನಾದ್ಣನನು

ಸೇಂತುಷ್ಟ್ನಾಗುವನು. ಇದ್ು ಶ್ರೀಹರಿಸ ೀವ ಯೇಂದ ೀ ಭಾವಿಸ್ಥದ ುೀವ .ರ್ದ್ಲು ಜನರಿಗ ಹೇಂಚುವ ಕಾಯಣವಾಗಲ್ಲ .ಮುೇಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಇನೂನ
ಅನುಕೂಲವನುನ ಒದ್ಗಿಸ್ಥಕ ೂಟಾ್ನು.! ಎೇಂದಾಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು.
ನಾಯಕ ಗುರುಗಳ ಅಣತಿಯೇಂತ ಕಾಯಣ ನವಣಹಿಸ್ಥದ್ನು .ಗುರುವಯಣರ ಈ ಉದಾರಭಾವ, ಲ ೂೀಕ ೂೀಪಕಾರದ್ ದಿೀಕ್ ತಾಯಗಗಳನನರಿತ ಪರಜರು
ಅವರನುನ ತಮಮ ಭಾಗದ್ ದ ೀವರ ೇಂದ ೀ ತಿಳಿದ್ರು.
......ಮರುದಿನ ಗುರುಗಳು ನಾಯಕನ ಧಾನಾಯಗಾರಕ ಾ ಹ ೂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಧಾನಯವನುನ ಕೇಂಡು ಆ ಧಾನಯಗಳ ಮೆೀಲ ಯೀ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳನುನ
ಬರ ದ್ು ,ಮೂರುದಿನ ಪಯಣೇಂತ ಅವಿಚಿಾನನವಾಗಿ , ಉಪವಾಸದಿೇಂದ್ ಮೇಂತರಗಳನುನ ಜಪ್ಸುತಾಿ ಕುಳಿತುಬಟ್ರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಧಾನಾಯಗಾರದ್
ಮುೇಂದ ಸ ೀರಿದ್ರು. ನಾಲಾನ ೀದಿನ ಸೂಯೊೀಣದ್ಯವಾಗುತಿಿದ್ುೇಂತ .ಧಾನಾಯಗಾರದ್ಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ು ಅಧುುತ ಪವಾಡವ ೀ ನಡ ದ್ುಹ ೂೀಯತು.! ಬರಿದಾಗಿದ್ು
ಧಾನಾಯಗಾರ ಧಾನಯರಾಶ್ಯೇಂದ್ ತುೇಂಬತುಳುಕುತಿಿತುಿ.!!! ಈ ಅಚಚರಿಯನುನ ಕೇಂಡ ನಾಯಕ ಮತುಿ ಪರಜಾಜನರು ಆನೇಂದ್ ಉತಾುಹಗಳಿೇಂದ್ * ಜಯ
ಜಯ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ * ಎೇಂದ್ು ಹಷ್ಟಣಧವನ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಶ್ರೀಯವರ ಭಕಿಿಗ ಪರಸನನಳ್ಾದ್ ಶ್ರೀದ ೀವಿಯು ರಾಜನಲ್ಲಿ ಅನುಗರಹ ೂೀನುಮಖ್ಳ್ಾಗಿ

ಧಾನಾಯಗಾರವನುನ

ಅಕ್ಷಯ ಧಾನಯರಾಶ್ಯೇಂದ್

ತುೇಂಬ

ಕಾರುಣಯಬೀರಿದ್ುಳು.
ವಿಜಯರಾಘವನಾಯಕ ಆನೇಂದ್ತುೇಂದಿಲನಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಪ್ಾದ್ವನುನ ಹಿಡಿದ್ು " ಮಹಾತಾಮ, ನಮಮ ಅನುಗರಹದಿೇಂದ್ ನಾನು ,ನನನ ಪರಜ ಗಳು
ಬದ್ುಕಿದ ವು ! ..ಎೇಂದ್ು ಉದ್ಗರಿಸ್ಥದಾಗ , ಶ್ರೀಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಮ ಅನುಗರಹವ ೀನುಇಲಿ.ಎಲಿವು ಶ್ರೀಲಕ್ಷಮನಾರಾಯಣರ ಅನುಗರಹವ ೇಂದ್ು ತಿಳಿ.! ಇದ್ು
ತಾತಾಾಲ್ಲಕ ಪರಿಹಾರ ! ಮಾಡಬ ೀಕಾದ್ ಕಾಯಣ ಬ ೀರ ಬಹಳ ಇದ . ನಾಳ್ ಅದ್ನನ ತಿಳಿಸುತ ಿೀವ .!. ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ತಮಮ ಬಡಾರಕ ಾ ತ ರಳಿದ್ರು
. ರತನಹಾರದ್ ಪವಾಡ
....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ ವಿಜಯರಾಘವನಾಯಕ ಕ್ಾಮ ನವಾರಣ ,ಸುಭಿಕ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ವ ೈದಿಕವಿಧಯೇಂತ ಸುಮಾರು ಒೇಂದ್ು
ತಿೇಂಗಳಕಾಲ ನರೇಂತರವಾಗಿ ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಾದಿಗಳನುನ ಮಾಡತ ೂಡಗಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಫಲವಾಗಿ ದ ೈವಾನುಗರಹದಿೇಂದ್ ರಾಜಯದ್ಲ ಿಲಾಿ ವಿಶ ೀಷ್ಟವಾಗಿ
ಮಳ್ ಯಾಗತ ೂಡಗಿತು. ಇದ್ರಿೇಂದಾಗಿ ನಾಲಾಾರು ತಿೇಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಭಿಕ್ಷವುೇಂಟಾಗಿ ಹನ ನರಡು ವಷ್ಟಣಗಳ ಕಾಲದ್ ಭಿೀಕರ ಕ್ಾಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ
ಎಲ ಿಡ ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟ ಸೇಂಭರಮಗಳು ತಲ ದ ೂೀರಿದ್ವು. ಆಗ ಅರಸನನಗ ಶ್ರೀಗಳು ಸಾಕ್ಾತ್ ಭಗವೇಂತನೇಂತ ಕೇಂಡರು.
ಯಾಗಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಅರಸನು ರಾಜಯದ್ ಕೃತಜ್ಞತ ಯನುನ ಸೂಚಿಸಲು ಒೇಂದ್ು ಅಮೂಲಯವಾದ್ * ರತನಹಾರ* ವನುನ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥದ್ನು. ಆಗ ಶ್ರೀಗಳು "
ಯಜ್ಞಕುೇಂಡದ್ಲ್ಲಿ ಅವಿಭಣವಿಸ್ಥದ್ ಶ್ರೀಪರಶ್ುರಾಮದ ೀವರಿಗ ಪೂಜಿಸ್ಥ

ರತನಹಾರವನುನ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥದ್ರು. ಆಗ ರತನಹಾರವನುನ ಗುರುಗಳು ಅಗಿನಗ

ಹಾಕಿದ್ರ ೇಂದ್ು ಎಲಿರೂ ಬ ರಗಾದ್ರು. ಅರಸ ಖಿನನನಾದ್ .ಕೃತಜ್ಞತ ಯೇಂದ್ ಅಪ್ಣಸ್ಥದ್ುನುನ ಗುರುಗಳು ಅಗಿನಗ ಹಾಕಿಬಟ್ರಲಾಿ! ಎೇಂದ್ು ತಳಮಳಿಸ್ಥದ್
.ಅವನಗ ತುೇಂಬಾ ಅಸಮಧಾನ ಅತೃಪ್ಿಗಳುೇಂಟಾದ್ವು .
ಶ್ರೀಗಳು ತನನ ಕಷ್ಟ್ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಎಷ್ ್ಲಾಿ ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್ುರೂ ಅವ ಲಿವನುನ ಮರ ತು .ಅೇಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ಬಗ ಗ ಕ ೀವಲ ಒೇಂದ್ು ರತನಹಾರ
ಅಗಿನಗಪ್ಣಸ್ಥದ್ರ ೇಂದ್ು ಸ್ಥಡಿಮಿಡಿಗುಟ್ ,ಅಸಮಧಾನ ತಾಳಿದ್! .ಇದ ೀ ಮಾನವರ ಸವಭಾವ ! ಅರಸನೂ ಇದ್ಕ ಾ ಹ ೂರತಾಗಲ್ಲಲಿ!
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ರತನಹಾರದ್ ಪವಾಡ
.....ಶ್ರೀಗಳವರು ನಾಯಕನ ಮಾನಸ್ಥಕ ತಳಮಳ -ಅಸಮಧಾನಗಳನುನ ಕೇಂಡು
ಹಸನುಮಖ್ದಿೇಂದ್

ಕುಳಿತು

ಪೂಣಾಣಹುತಿ

ಕಾಯಣಕ ಾ

ಅವನ ಅಜ್ಞಾನಕಾಾಗಿ

ಸ್ಥದ್ೆರಾದ್ರು.ವಾಧಯವ ೈಭವ

ಮರುಗಿ

,ವ ೀದ್ಘೂೀಷ್ಟಗಳ್ಾಗುತಿಿರಲು

ಏನೂ ತಿಳಿಯದ್ವರೇಂತ
ಪೂಣಾಣಹುತಿ

ಕಾಯಣ

ಯಶ್ಸ್ಥವಯಾಯತು.ಯಜ್ಞಕುೇಂಡದ್ಲ್ಲಿ ಆಳ್ ತಿರದ್ ಜಾವಲ ಗಳು ಪರಜವಲ್ಲಸ್ಥದ್ವು .ಅಗಿನ ಅೇಂತಗಣತ ಪರಶ್ುರಾಮದ ೀವರು ಅವಿಭಣವಿಸ್ಥ ,ಗುರುಗಳ ದ್ೃಷ್ಟ್ಗ
ಗ ೂೀಚರರಾದ್ರು. ಶ್ರೀಗಳು ಭಕಿಯೇಂದ್ ಸುಿತಿಸ್ಥ, ತೇಂಜಾಪೂರ ರಾಜಯವನುನ ಜನತ ಯ ಕ್ ೀಮವನುನ ಕರುಣ್ಣಸುವೇಂತ ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥ, "ಜಾವಲ ಯೇಂದ್
ಧಗಧಗಿಸುತಿಿರುವ ಅಗನಕುೇಂಡದ್ಲ್ಲಿ ಕ ೈ ಹಾಕಿ ಪರಶ್ುರಾಮದ ೀವರ ಕೇಂಠದ್ಲ್ಲಿ ಶ ೀಭಿಸುತಿಿದ್ು ರತನಮಾಲ್ಲಕ ಯನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ ೂೇಂಡರು .!!! ಏನಾಶ್ಚಯಣ!
ಎರಡು ಮೂರು ಘೇಂಟ ಗಳ ಹಿೇಂದ ಪರಜವಲ್ಲಸೃತಿಿರುವ ಅಗಿನಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಣತವಾಗಿದ್ು (ಜನರ ದ್ೃಷ್ಟ್ಯಲ್ಲಿ) ರತನಹಾರವು ಸವಲಪವೂ ವಿರೂಪ ತಾಳದ ೀ
ರ್ದ್ಲ್ಲಗಿೇಂತ ಅತಯೇಂತ ಕಾೇಂತಿಯೇಂದ್ ಥಳಥಳಿಸುತಾಿ ಪರಕಾಶ್ಸುತಿಿದ !!!.
ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು ನಸುನಗುತಾಿ ಮಹಾರಾಜಾ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಸುಪರಸನನನಾಗಿ ನನಗ ಇದ್ನುನ ವಿಜಯಸೂಚಕಾನುಗರಹರೂಪಕವಾಗಿ ಕರುಣ್ಣಸ್ಥದಾುನ .!
ನನಗೂ ನನನ ರಾಜಯದ್ಸಮಸಿ ಪರಜರಿಗೂ ಯಾವ ಭಯವು ಇಲಿ ! ನಮೆಮಲಿರಿಗೂ ಮೇಂಗಳವಾಗುವುದ್ು . ಎೇಂದ್ು "ರತನಹಾರ" ವನುನನಾಯಕನಗ
ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್ರು
ಸಹಸಾರರು ಜನರು ತಮಮ ಕಣಣನುನ ತಾವ ೀ ನೇಂಬದಾದ್ರು. ಇದ ೀನಧುುತವ ೇಂದ್ು ರಾಜ ಪರಮಾಶ್ಚಯಣ- ಆನೇಂದ್ಪರವಶ್ನಾದ್ನು . ಸಾವಮಿಗಳ ಮಹಿಮೆ
ತಿಳಿದಿದ್ುರೂ ತಾವು ಒೇಂದ್ು ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಯಣವನುನ ಅಪ್ಾಥಣ ಮಾಡಿಕ ೂೇಂಡು ಅಸಮಧಾನಗ ೂೇಂಡು ಕೃತಘನನೇಂತ ಅಲಪತನ ತ ೂೀರಿದ ನಲಾಿ!
ಎೇಂದ್ು ದ್ುಃಖಿಸ್ಥ,ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಕರಮೆ ಬ ೀಡಿದ್ನು. ಸಮಸಿರು ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ತ ೂೀರಿದ್ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನುನ ಕೇಂಡು " ಅಹಾ, ಮಹಾನುಭಾವರು
,ಮಹಾತಮರು -ನಮ್ಮ ಉದಾೆರಕ ಗುರುಗಳು " ಎೇಂದ್ು ಕ ೂೇಂಡಾಡಿದ್ರು . ಹಿೀಗ ತೇಂಜಾಪುರದ್ ಕ್ಾಮ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ,ಶ್ರೀಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು
ಸವಣಜನವೇಂದ್ಯರಾಗಿ ಭಕಿಿಪೂವಣಕ ಬಳ್ ೂಾೇಂಡು ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು....
* ತಿೀಥಣಕ್ ೀತರ ಯಾತ ರ ---ದಿಗಿವಜಯ*
..ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಸಾವಮಿಗಳು ಬಹುವಷ್ಟಣಗಳಿೇಂದ್ ತಾವು ಕ ೈಗ ೂಳಾಲಾಶ್ಸ್ಥ್ದ್ ತಿೀಥಣಕ್ ೀತರಯಾತ ರಗ ಹ ೂರಡಲು ನಶ್ಚಯಸ್ಥದ್ರು . ವಿದಾವೇಂಸರು,
ವಿದಾಯರ್ಥಣಗಳು ,ಮಿತಪರಿವಾರದ ೂಡನ ಶಾಲ್ಲವಾಹನ ಶ್ಕ ೧೫୭೦ ನ ೀ ಸವಣಧಾರಿ ಸೇಂವತುರ|| ವ ೈಶಾಖ್ ಶ್ುಕಿ ಬದಿಗಿ(ಕಿರ.ಶ್.೧೬೪೮)
ಶ್ುಭದಿನದ್ೇಂದ್ು ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣದಿೇಂದ್ ದಿಗಿವಜಯಯಾತ ರಗ ಹ ೂರಟರು.ಶ್ರದಾೆನವತ ಮನಸಾರಾಗಿ ಅದ ೂೇಂದ್ು ವರತದ್ೇಂತ ದಿೀಕ್ಾಬದ್ೆರಾಗಿ ಗರುಗಳು
ರ್ದ್ಲು ಪೂವಣದಿಕಿಾನ ಕಡ ಸೇಂಚಾರ ಹ ೂರಟರು.
ರ್ದ್ಲು "ದ್ುಯಪರಿೀಶ್"ನ ದ್ಶ್ಣನ ಮಾಡಿ, "ಪರಿಪೂಣಣದ ೀವನಗರ" ಭಗವೇಂತನ ಪೂಜಿಸ್ಥ, "ಮಣ್ಣಶ್ೃೇಂಗದ್ ದ್ುಗಾಣದ ೀವಿಯ" ಸನನಧಗ ಬೇಂದ್ು
,ಇೇಂದಿರ ಯನುನ ವೇಂದಿಸ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಕ ಲದಿನ ವಾಸ್ಥಸ್ಥದ್ರು. ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಕಮಲಾಲಯ ಪುಷ್ಟಾರಣ್ಣಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿತಳ್ಾದ್ ಲಕ್ಷಮೀದ ೀವಿಯ ದ್ರ್ಶ್ನ ಮಾಡಿ
,"ಅಧಣನಾರಿೀಶ್ವರ

ಕ್ ೀತರಕ ಾ

ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥ,ರುದ್ರದ ೀವರ

"

"ಕಾವ ೀರಿಸಮುದ್ರಸೇಂಗಮ"ಕ ಾ

ಅನುಗರಕ ಾ

ಬೇಂದ್ು ಸೇಂಗಮಸಾನನ ಮಾಡಿ ಶ್ಷ್ಟಯರಿಗ

ಪ್ಾತರರಾದ್ರು.

ಅಲ್ಲಿೇಂದ್

ದ್ೇಂಡ ೂೀದ್ಕ ಪೊರೀಕ್ಷಣ

ಕಾವ ೀರಿ

ಸಮುದ್ರಕ ಾ

ಸ ೀರುವ

, ಮುತೇಂದ್ುವುಗಳನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ,

ಧನಯತಾಭಾವತುೇಂದಿಲರಾದ್ರು
ತಿೀಥಣಕ್ ೀತರಯಾತ ರ ---ದಿಗಿವಜಯ
....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಸಾವಮಿಗಳು

ಪರಿಜನಸ ೀವಿತರಾಗಿ

ಚೇಂಪಕಾರಣಯಕ ಾ ಪರಭುವಾದ್

"ಶ್ರೀರಾಜಗ ೂೀಪ್ಾಲನರುವ ಮನಾನರುಗುಡಿ"ಗ

ಚಿತ ೈಸ್ಥದ್ರು.ಶ್ರೀರಾಜಗ ೂೀಪ್ಾಲನ ದ್ಶ್ಣನ , ಸ ೀವಾದಿಗಳಿೇಂದ್ ಸೇಂತೃಪ್ಿ ಪಡ ದ್ು ದ ೀವನ ಅನುಗರಹ ಪಡ ದ್ು ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತರಾಗಿ

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ರಾಮೆೀಶ್ವರಕ ಾ ದಿಗಿವಜಯ ಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಪೂವಣಪಶ್ಚಮ ಸಮುದ್ರಸೇಂಗಮ ಜಲದ್ಲ್ಲಿ ಸಾನನಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನ ಪೂಜಾ ಸ ೀವಾದಿಗಳನುನ
ಸಲ್ಲಿಸ್ಥ, ರಾಮೆೀಶ್ವರ ,ಸ ೀತುಮಾಧವನ ದ್ಶ್ಣನ, ದ್ಭಣಶ್ಯನನ ದ್ಶ್ಣನ ಸ ೀವಾದಿಗಳನುನ ಮಾಡುತಾಿ ಕ ಲಕಾಲ ಅಲ ಿೀ ವಾಸ್ಥಸ್ಥದ್ರು.
ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ತತವ-ಧಮಣ ಪರಸಾರಾಥಣವಾಗಿ ಅಳಗಿರಿಹ ೂರಟರು.ಅಲ್ಲಿ ದ ೀವನ ದ್ಶ್ಣನಾ ಸ ೀವಾದಿಗಳನುನ ಅಪ್ಣಸ್ಥ, "ವನಶ ೈಲ" ತ ೂೀತಾದಿರ ಗ ಬೇಂದ್ು ಅಲ್ಲಿ
ಸುೇಂದ್ರನಾಮಕ ಪರಮಾತಮನ ದ್ಶ್ಣನ ಮಾಡಿ ಅಲ ಿೀ ಕ ಲದಿನವಿದ್ುು ,ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಶ್ರೀಅನೇಂತಪದ್ಮನಾಭನ ದ್ಶ್ಣನಕಾಾಗಿ ಅನೇಂತಶ್ಯನ * ಕ್ ೀತರಕ ಾ
ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .ದ ೀವದ ೀವನ ದ್ಶ್ಣನ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾಸ ೀವಾದಿಗಳನುನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗರಹಕ ಾ ಪ್ಾತರರಾಗಿ ಸೇಂಚಾರ ಕರಮದ್ಲ್ಲಿ
*ಜನಾಧಣನಕ್ ೀತರಕ ಾ ಬೇಂದ್ರು .ಅಲ್ಲಿ ನಾಲಾಾರು ದಿನವಿದ್ುು ಸ ೀವಾದಿಗಳನುನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥ, ತತ ೂವೀಪದ ೀಶಾದಿಗಳಿೇಂದ್ ಜನರನುನ ಅನುಗರಹಿಸ್ಥ,ಅಲ್ಲಿೇಂದ್
ತಾಮರಪಣ್ಣಣ ನದಿತಿೀರದ್ *ತಿನಣವಲ್ಲಿ * ಪ್ಾರೇಂತಯಕ ಾ ಚಿತ ೈಸ್ಥದ್ರು
. * ಶ್ೇಂಖ ೂೀದ್ಕ ಮಹಿಮೆ ತ ೂೀರಿದ್ ರಾಯರು *
........ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ತಿನಣವಲ್ಲಿ ಪ್ಾರೇಂತಯದ್ಲ್ಲಿಸೇಂಚಾರಮಾಡುತಿಿರುವಾಗ ಗುರುಗಳ ಆಗಮನವನ ನೀ ನರಿೀಕ್ಷಸುತಿಿದ್ು ಓವಣ ಪತಿತ ಬಾರಹಮಣನು
ಶ್ರೀಯವರ ಸವಾರಿ ಚಿತ ೈಸ್ಥದ್ ಕೂಡಲ ೀ ಓಡ ೂೀಡಿ ಬೇಂದ್ು ಅವರ ಪ್ಾದ್ಗಳಿಗ ಅಡಿಬದ್ುು " ಅನುಗರಹಿಸಬ ೀಕು ಗುರುದ ೀವ ! " ಎೇಂದ್ು ಅೇಂಗಲಾಚಿ
ಬ ೀಡಿದ್ನು . ಆಗ ಗುರುಗಳು "ವಿಪರವಯಣ ನಮಿಮೇಂದ್ ಏನಾಗಬ ೀಕು "? ಎೇಂದ್ು ವಿಚಾರಿಸ್ಥದಾಗ .ಆ ಬಾರಹಮಣನು ತಾನು ತಿಳಿಯದ ೀ ಮಾಡಿದ್ ಒೇಂದ್ು
ಅಪರಾಧಕಾಾಗಿ ಆ ಊರಿನ ಜನ ಬಹಿಷ್ಾಾರ ಹಾಕಿದ್ು

ವಿಚಾರವ ಲಿವನುನ ವಿವರಿಸ್ಥದ್ನು.

ತನನನುನ ಈ ಸೇಂಕಟದಿೇಂದ್ ಪ್ಾರಾಗಿಸುವೇಂತ

ಕಣ್ಣಣೀರಧಾರ ಯೊೇಂದಿಗ ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ರ್ರ ಯಟ್ನು . ಕರುಣಾಳುಗಳ್ಾದ್ ರಾಯರು "ಚಿೇಂತಿಸಬ ೀಡ,ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮರ ಅನುಗರಹದಿೇಂದ್ ಎಲಿವೂ
ಒಳಿತಾಗುವುದ್ು .ನಾಳ್ ಬೇಂದ್ು ನಮಮನುನ ಕಾಣು " ಎೇಂದ್ು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥ, ಗುರುಗಳು ಮುೇಂದ ನಡ ದ್ರು . ಆ ವಿಪರನ ಮುಖ್ ನ ೂೀಡಿದ ೂಡನ
ಅಪರ ೂೀಕ್ಷಜ್ಞಾನಗಳ್ಾದ್ ಗುರುಗಳಿಗ ಆತನ ನಜಯೊೀಗಯತ ಅರಿವಾಯತು . ಅವನನುನ ಉದ್ೆರಿಸಲು ಸೇಂಕಲ್ಲಪಸ್ಥದ್ರು . ಮರುದಿನ ಬೇಂದ್ು ನಮಸಾರಿಸ್ಥದ್
ಆ ಬಾರ ಹಮಣನಗ ಸೂಕಿ ಪ್ಾರಯಶ್ಚತಿ ಮಾಡಿಸ್ಥ, ಶ್ೇಂಖ ೂೀದ್ಕವನುನ ಅಭಿಮೇಂತಿರಸ್ಥ,ಪೊರೀಕ್ಷಸ್ಥ, ಆತನನುನ ಪರಿಶ್ುದ್ೆಗ ೂಳಿಸ್ಥ, ಪ್ಾವನನನಾನಗಿ ಮಾಡಿ
ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್ರು . ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಊರಿನ ಜನರಿಗ ಅಸಮಧಾಗಳುೇಂಟಾಗಿ ನುೇಂಗಲಾರದ್ ತುತಾಿಗಿ ಚಡಪಡಿಸಹತಿಿದ್ರು.
ಶ್ೇಂಖ ೂೀದ್ಕದ್ ಮಹಿಮೆ ತ ೂೀರಿದ್ ರಾಯರು
....ಅೇಂತ ಯೀ ಆ ಊರಿನ ಹತಾಿರು ಜನ ಬಾರಹಮಣರು ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ು "ಸಾವಮಿ ,ಆತ ಪತಿತ ಅವನನುನ ತಾವು ಶ್ುದ್ೆಗ ೂಳಿಸ್ಥದಾುಗಿ ತಿಳಿಯತು .ಅದ್ು
ಹ ೀಗ ಅವನು ಶ್ುದ್ೆನಾದ್ ? ದ್ಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬ ೀಕು " ಎೇಂದ್ು ಭಿನನವಿಸ್ಥದ್ರು. ಆಗ ಶ್ರೀಗಳು ಮೇಂದ್ಹಾಸಬೀರಿ, "ಭೂಸುರರ ೀ ಆ ಬಾರಹಮಣಯೊೀಗಯ
ಚ ೀತನನಾಗಿದಾುನ , ಅರಿಯದ ೀ ಆದ್ ತಪ್ಪನೇಂದ್ ನ ೂೇಂದಿದಾುನ .ಪ್ಾರಯಶ್ಚತಿವನೂನ ಮಾಡಿಕ ೂೇಂಡಿದಾುನ .ಇೇಂದ್ು ನಾವ ೀ ಎದ್ುರಿಗಿದ್ುು ಮತ ಿ ಪ್ಾರಯಶ್ಚತಿ
ಮಾಡಿಸ್ಥ, ಶ್ುದ್ೆಗ ೂಳಿಸ್ಥದ ುೀವ . ಇದ್ು ಶಾಸರವಿಹಿತವಾಗಿದ್ುರಿೇಂದ್ ಅವನು ಸಹವಾಸಕ ಾ ಅಹಣವಾಗಿದಾುನ ."ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಲು ಆ ಬಾರಹಮಣರು "ಸಾವಮಿ
,ಕ್ಷಮಿಸಬ ೀಕು .ಪತಿತನು ಪ್ಾರಯಶ್ಚತಿದಿೇಂದ್ ಶ್ುದ್ೆನಾದ್ನ ೇಂಬುದ್ನುನ ನೇಂಬುವುದ ೇಂತು ? ..ಎೇಂದ್ರು .ಆಗ ಗುರುವರು ,"ವಿಪರರರ ೀ ,ನಮಗ ಶ್ೇಂಖ ೂೀದ್ಕ
ಪರಭಾವ ತಿಳಿಯದ ೀ ? ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಲು ಆ ಬಾರಹಮಣರು "ಹಾಗ ೇಂದ್ರ ೀನು ಸಾವಮಿ ? " ಎೇಂದ್ು ಕ ೀಳಿದ್ರು .ಆಗ ಶ್ರೀಗಳು "ಶ್ೇಂಖ ೂೀದ್ಕ ಮಹಿಮೆ
ಅಪ್ಾರವಾದ್ುದ್ು .ಪ್ಾೇಂಚಜನಯ ನಜದಾೆನದ್ವಸಿಪ್ಾತಕಸೇಂಚಯ" ಎೇಂದ್ು ಪರಮಾಣವಿದ .ಶ್ೇಂಖ್ಧವನ ಶ್ರವಣಮಾತರದಿೇಂದ್ ಸಮಸಿಪ್ಾತಕಗಳು
ನಾಶ್ವಾಗುವುವು ಇನುನ ಮೇಂತರಪೂರಿತ ಶ್ೇಂಖ ೂೀದ್ಕದ್ ಮಹಿಮೆಗ ಇತಿ-ಮಿತಿಯುೇಂಟ ..? ಎೇಂದ್ು ವಿವರಿಸ್ಥದ್ರು ಆಗ ಆ ವಿಪರರು *ತಾವು ಅದ್ನುನ
ಪರತಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ಥದ್ುಪಡಿಸುವಿರಾ...?.....ಎೇಂದಾಗ..
* ಶ್ೇಂಖ ೂೀದ್ಕ ಮಹಿಮೆ ತ ೂೀರಿದ್ ರಾಯರು*
......ಆ ಊರಿನ ಬಾರಹಮಣರ ಪರಶ ನಗ ಖಿನನರಾದ್ ಗುರುಗಳು ಶ್ೇಂಖ ೂೀದ್ಕ ಪರಭಾವವನುನ ಪರತಯಕ್ಷವಾಗಿ ತ ೂೀರಿಸ್ಥಕ ೂಡಲು ನಶ್ಚಯಸ್ಥ, ದಾವರಪ್ಾಲಕನನುನ
ಕರ ದ್ು ಅವನಗ ಒೇಂದ್ು ಶ್ುದ್ೆವಾದ್ ಬಳಿಯ ವಸರವನುನ ತರಿಸ್ಥದ್ರು . ಅದ್ನುನ ಎಲಿರ ಎದ್ುರಿಗ ಗ ೀರ ಣ ಣಯಲ್ಲಿ ನ ನ ಸುವೇಂತ ಹ ೀಳಿದ್ರು .ಅದ್ರೇಂತ ಆ
ವಸರವು ಆಗ ಬಳಿಯೇಂದ್ ಕಪುಪ ಬಣಣಕ ಾ ತಿರುಗಿ ಕರಿಯ ವಸರವಾಯತು. ! ಆಗ ಶ್ರೀಗಳು ಆ ವಿಪರರಿಗ ಇದ್ನುನ ಗಮನಸಲು ತಿಳಿಸ್ಥದ್ರು . ಶ್ರೀಗಳು
ಶ್ರೀಹರಿಯನುನ ದಾಯನಸ್ಥ, ಶ್ೇಂಖ ೂೀದ್ಕವನುನ ಅಭಿಮೇಂತರಸ್ಥ, ಆ ಕರಿವಸರದ್ ಮೆೀಲ ಪೊರೀಕ್ಷಸ್ಥ, ಸಪಶ್ಣಸ್ಥದ್ರು .! ಆಗ ೂೇಂದ್ು ಪವಾಡವ ೀ ನಡ ದ್ುಹ ೂೀಯತು
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.!!ಏನಾಶ್ಚಯಣ!! ,ಅದ್ುಬತ!!

ಗ ೀರ ಣ ಣಯೇಂದ್ ಕರಿಯಾಗಿದ್ು ಆ ವಸರವು ಶ್ೇಂಖ ೂೀದ್ಕ ದಿೇಂದಾಗಿ ಶ್ುದ್ೆ ಬಳುಪ್ಾಗಿ ರ್ದ್ಲ್ಲಗಿೇಂತ ಇನೂನ ಹ ಚುಚ

ಅತಿಕಾೇಂತಿಯುಕಿವಾಗಿ ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುತಿಿದ .!! "ಪರಮಾಶ್ಚಯಣ!,ಪರಮಾಶ್ಚಯಣ!!" ಎನನತಾಿ ಜನಸ ೂಿೀಮ ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನುನ ಕ ೂೇಂಡಾಡಿೀತು.
ಕಣ ಣದ್ುರಿಗ ೀ ಜರುಗಿದ್ ಈ ಮಹಿಮೆಯನುನ ಕೇಂಡು ಆ ಬಾರಹಮಣರ ಮುಖ್ ಮಾಿನವಾಯತು. ಗುರುಗಳನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸ್ಥದ್ುಕ ಾ ಕಳವಳವಾಯತು. ಅವರ ಲಾಿ
ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗವ ರಗಿ " ಗುರುದ ೀವ, ತಾವು ಮಹಾತಮರು .ತಮಮನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸ್ಥ, ಪ್ಾಪ್ಗಳ್ಾಗಿದ ುೀವ .ಪತಿತಪ್ಾವನರಾದ್ ತಾವುಗಳು ನಮಮ ಅಪರಾಧವನುನ
ಕ್ಷಮಿಸ್ಥ,ಕಾಪ್ಾಡಬ ೀಕು " ಎೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ರು.
ಆಗ ಶ್ರೀಗಳು ನೀವು ನಮಮನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸ್ಥದ್ುಕ ಾ ಅಸಮಧಾನವ ೀನೂ ಇಲಿ ,ಈಗಲಾದ್ರು ಈ ವಿಪರನ ೂಡನ ಸೌಜನಯದಿೇಂದ್ ವತಿಣಸ್ಥ " ಎೇಂದ್ರು ಆಗ ಎಲಿರು
ಏಕಕೇಂಠದಿೇಂದ್ ತಮಮ ಕಾರುಣಯದಿೇಂದ್ ಈತ ಶ್ುದ್ೆನಾಗಿದಾುನ .! ನೀವು ಪತಿತ ಪ್ಾವನರು ತಮಾಮಜ್ಞ ಯೇಂತ ನಾವು ನಡ ಯುತ ಿೀವ " ಎೇಂದ್ು ಎೇಂದ್ು
ಅರುಹಿದ್ರು
* ಮಧುರ ಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪರೇಂಪರ *
..... ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳು ಕೃತಮಾಲ್ಲಕಾನದಿಯೇಂದ್ ಶ ೀಭಿಸುವ "ಮಧುರ "ಗ ದಿಗಿವಜಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಧುರ ಯಲ್ಲಿ ಆಗ ನೀಲಕೇಂಠದಿೀಕ್ಷತರ
ಪರಭಾವ

ಅಧಕವಾಗಿತುಿ. ವಿದಾಯಪಕ್ಷಪ್ಾತಿಗಳ್ಾಗಿದ್ು ದಿೀಕ್ಷತರು ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ

ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರ -ಸುಧೀೇಂದ್ರ -ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಅತಿ

ಗೌರವವನನಟ್ದ್ುು ಗುರುಗಳನುನ ರಾಜ ವ ೈಭವದ ೂೇಂದಿಗ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ, "ಸರಸವತಿೀ ಮೇಂದಿರ "ದ್ಲ್ಲಿ ಬಡಾರ ಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು.
ಮರುದಿನ ಶ್ರೀಯವರ ಅದ್ಯಕ್ಷತ ಯಲ್ಲಿ ಅೇಂದಿನ ವಿದ್ವತುಭ ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಯತು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಾಾನ ಪೇಂಡಿತರು ಶ್ರೀಮಠದ್ ಪೇಂಡಿತರು , ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ರ
ಪೂವಾಣಶ್ರಮದ್ ಪುತರರಾದ್ ಲಕ್ಷಮನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರು, ಮತುಿ ಇತರ ಪೇಂಡಿತವಗಣಗಳಿೇಂದ್ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಕಾಯಥಣಗಳು ನಡ ದ್ು
ಅಪೂವಣವಿಜಯ ಗಳಿಸ್ಥ,ಸವಣರ ಗೌರವಗಳಳಿಗ ಭಾಜನರಾದ್ರು. ನಾಲಾನ ೀದಿನ "ನಾಯಯಸುಧ "ಯ ಮೆೀಲ ಸಭ ನಡ ದ್ು ಶ್ರೀಗಳ ಪೂವಾಣಶ್ರಮದ್
ಅಣಣೇಂದಿರೂ

ಹಾಗೂಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರ

ವಿದಾಯಶ್ಷ್ಟಯರೂ. ಆದ್

'ಗುರುರಾಜಾಚಾಯಣರು' ಪೂವಣಪಕ್ಷದ್

ವಾದ್ವನುನ ಶ್ತಶ್ಃ

ಖ್ೇಂಢಿಸ್ಥ,

ಶ್ರೀಮನಾಯಯಸುಧ ಯನುನ ಮೇಂಡಿಸ್ಥ, ಸುಮಾರು ನಾಲಾಾರು ಘೇಂಟ ಯ ವಾಕಾಯಥಣದ್ಲ್ಲಿ ಅೇಂತಯವಿಜಯವನುನ ಸಾಧಸ್ಥ ಪರಶ್ೇಂಸನೀಯರಾದ್ರು
*ಅೇಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರ ದ್ ಅಮರ ಗರೇಂಥ *
...ಮಧುರ ಯ ರಾಜಸಭ ಯಲ್ಲಿೇಂದ್ು ಜನರು ಕಿಕಿಾರಿದ್ು ತುೇಂಬದಾುರ ..ಶ್ರೀನೀಲಕೇಂಠದಿೀಕ್ಷತರು ಪರಸಾಾವಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದ್ು ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು
ರಚಿಸ್ಥದ್ ಭಾಟ್ಸೇಂಗರಹ .ವಿಚಾರವನುನ ಪರಸಾಿಪ್ಸ್ಥ, "ಒೇಂದ ೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹ ೀಳುವುದಾದ್ರ "ಭಾಟ್ಸೇಂಗರಹ" ಗರೇಂಥವು ಪೂವಣ ಮಿೀಮಾೇಂಸಾಶಾಸರಕ ಾ
ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ನೀಡಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ,ಅಪೂವಣ ಕಾಣ್ಣಕ ಎೇಂದ್ು ಘೇಂಟಾಘೂೀಷ್ಟವಾಗಿ ಘೂೀಷ್ಟಸಲು ನನಗ ಪರಮಾನೇಂದ್ವಾಗುತಿಿದ . ನಮಮೇಂಥ
ಮಿೀಮಾೇಂಸಾ ಪರವಿೀಣರಿಗ ಈ ಗರೇಂಥವು ಮಹ ೂೀಪಕಾರವು ,ಪ್ಾಠಪರವಚನಗಳಿಗ ಅತಯೇಂತ ಸಹಾಯಕವೂ ಆಗಿದ್ುು ,ಕಳ್ ದ್ ಎರಡು ಶ್ತಮಾನದ್ಲ್ಲಿ
ರ್ಟ್ ರ್ದ್ಲಬಾರಿಗ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಮಹಾಗರೇಂಥವು ಜಗನಾಮನಯವಾಗಿದ .ಎೇಂದ್ು ಉದ್ೆೃತಯ ಭುಜಮುಚಯತ ೀ! ಎರಡು ತ ೂೀಳುಗಳನುನ ಮೆೀಲ ತಿಿ
ಹ ೀಳಲು ಹ ಮೆಮಪಡುತ ಿೀನ " ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಅತಿೀವ ಹಷ್ಟಣ ವಯಕಿಪಡಿಸ್ಥದ್ರು.
ನೇಂತರ ತಿರುಮಲನಾಯಕರು ಮೆೀಲ ದ್ುು ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರ ಅನುಗರಹದಿೇಂದ್ ನಮಮ ರಾಜಯ ಮಾತರವಲಿ ದ್ಕ್ಷಣದ್ ಎಲಾಿ ರಾಜಯಗಳು ಅಭಿವೃದಿೆಗ ಬೇಂದ್ು
ಪರಜರು ಸುಖ್-ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟಗಳಿೇಂದ್ ಬಾಳುವೇಂತಾಗಿದ .ಈ ಮಹನೀಯರು ರಚಿಸ್ಥದ್ ಭಾಟ್ಸೇಂಗರಹ ವ ೇಂಬ ಮಹಾಗರೇಂಥವನುನ ಅಸಾಧಾರಣ ರಿೀತಿಯೇಂದ್
ಗೌರವಿಸಲು ಶ್ರೀಧೀಕ್ಷತರ ಸಲಹ ಯೇಂತ ಆನ ಯ ಮೆೀಲ ಅೇಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವ ೈಭವದಿೇಂದ್ ಮರ ಸ್ಥ, ಗೌರವಿಸಲು ನಶ್ಚಯಸ್ಥದ ುೀವ .ಗುರುಗಳು ಇದ್ಕ ಾ
ಸಮಮತಿ ನೀಡುವರ ೇಂದ್ು ನೇಂಬದ ುೀನ ."ಎೇಂದ್ು ಭಿನನವಿಸ್ಥ, ಗುರುಗಳ ಅಪಪಣ ಪಡ ದ್ನು. ಅನೇಂತರ ಶ್ರೀನೀಲಕೇಂಠದಿೀಕ್ಷತರು ಅರಸನ ಪ್ಾರಥಣನ ಯೇಂತ
,ವಿದ್ವತುಭ ಯ ಅದ್ಯಕ್ಷತ ವಹಿಸ್ಥ, ಯಶ್ಸ್ಥವಯಾಗಿ ನಡ ಸ್ಥಕ ೂಟ್ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರಿಗ -ಸೇಂಪತುಮೃದ್ೆವಾದ್ ಎರಡು ಗಾರಮಗಳನುನ,ದ ೀವರಿಗ
ನವರತಾನಭರಣಗಳನುನ ,ಸುವಣಣಪ್ೀಠ ಪರಭಾವಳಿಯನುನ , ಶಾಲು ಜ ೂೀಡಿ ,ಕಾಣ್ಣಕ ಗಳನುನ ಅಪ್ಣಸ್ಥ, ಗುರುಗಳ ಅನುಗರಹಕ ಾ ಪ್ಾತರರಾದ್ರು.
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...*ಅೇಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರ ದ್ ಅಮರಗರೇಂಥ *
.....ಅರಮನ ಯ ಹ ೂರಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಅಲೇಂಕೃತ ಗಜರಾಜನ ಮೆೀಲ ಸುವಣಣಮಯ ಅೇಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲನಾಯಕರಿತಿ ಸುವಣಣಪ್ೀಠ ಪರಭಾವಳಿಯ
ಆಸನದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಟ್ಸೇಂಗರಹ ಗರೇಂಥವನನಟು್ ಅಲೇಂಕರಿಸಲಾಗಿದ . ಪೇಂಡಿತರು, ಪ್ೌರಜಾನಪದ್ರು ,ದ್ಬಾಣರಿನ ಪರಮುಖ್ರು, ಸ ೀನಾನಗಳು, ರಾಜಯದ್
ಬರುದಾವಳಿಗಳು , ವಿವಿದ್ ವಾದ್ಯ ,ಭ ೀರಿ, ನಗಾರಿ, ಕಹಳ್ ,ಆನ ,ಒೇಂಟ , ಕುದ್ುರ ಗಳು ---ಹಿೀಗ ಎಲಿರೂ ಸ್ಥದ್ೆರಾಗಿದಾುರ .ತಿರುಮಲನಾಯಕರ ,ಮೇಂತಿರ
ನೀಲಕೇಂಠದಿೀಕ್ಷತರು ಎರಡು ಚಾಮರಗಳನುನ ಹಿಡಿದ್ು ಬೀಸುತಾಿ ,ಮೆರವಣ್ಣಗ ಯನುನ ಹ ೂರಡಿಸ್ಥದ್ರು .ತ ೂೀಪುಖಾನ ಯೇಂದ್

೨೧ ಗುೇಂಡುಗಳು

ಹಾರಿದ್ವ . ಪೇಂಡಿತರ ವ ೀದ್ಘೂೀಷ್ಟ, ಮೇಂಗಳವಾದ್ಯಗಳ ವ ೈಭವ, ಸಹಸಾರರು ಜನರ ಜಯಘೂೀಷ್ಟ ,ಲಾಜಾಪುಷ್ಟಪಗಳ ವಷ್ಟಣಣ ಯೊೇಂದಿಗ
ಭಾಟ್ಸೇಂಗರಹವನುನ ಹ ೂತಿ ಗಜರಾಜ

ರಾಜಠಿೀವಿಯೇಂದ್

ಗೇಂಭಿೀರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಸಮಾರು ಎರಡು ಘೇಂಟ ಗಳ ಕಾಲ ಎಲಾಿ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ

ಸೇಂಭರಮದಿೇಂದ್ ಸೇಂಚರಿಸ್ಥ, "ಸರಸವತಿೀಮೇಂದಿರ"ಕ ಾ ಬೇಂದಿತು.
ಅೇಂದ್ು ಹಿೇಂದ ಶ್ರೀವಿದಾಯರಣಯರು ಶ್ರೀಜಯತಿೀಥಣರ ಗರೇಂಥಗಳನುನ ಆನ ಅೇಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿಟು್ ಮೆರ ಸ್ಥದ್ ವಿಚಾರ ಎಲಿರ ನ ನಪ್ಗ ತರುತಿಿತುಿ!!!. ಭಾರತದ್
ಅದ್ರಲೂಿ ದ್ಕ್ಷಣಭಾರತದ್ ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ ಧ ವೈತಸ್ಥದಾೆೇಂತದ್ ಇತಿಹಾಸದ್ಲ್ಲಿ ಇೇಂತಹ ಅರ್ೀಘವು ,ಮಹತವಪೂಣಣವು ಅಪೂವಣವೂ ಆದ್
ಮೆರವಣ್ಣಗ ಯೇಂದ್ರ ರ್ದ್ಲನ ಯದ್ು ,ಜಯತಿೀಥಣರ ಗರೇಂಥಗಳು ಮೆರ ದ್ದ್ುು ,ಅದಾದ್ ಮೆೀಲ ಎರಡನ ಯ ಬಾರಿ ಐತಿಹಾಸ್ಥಕ ಮಹತವಪೂಣಣವಾದ್ ಈ
ಭಾಟ್ಸೇಂಗರಹ ದ್ ಮೆರವಣ್ಣಗ - ಎೇಂದ್ು
ಹ ೀಳಲು ಹ ಮೆಮಯನಸುತಿದ ......����
.. ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ಸೇಂಚಾರಕರಮದಿೇಂದ್ ಶ್ರೀರೇಂಗಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು. ಚಾತುಮಾಣಸವನುನ ಭಕಿರ ಪ್ಾರಥಣನ ಯೇಂತ ಶ್ರೀಮಧವಸ್ಥದಾೆೇಂತ
ಪ್ಾಠ-ಪರವಚನವನುನ ನ ರವ ೀರಿಸಲು ನಶ್ಚಯಸ್ಥದ್ರು . ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಉದ್ೆೃತರಾಗುವ ಬಯಕ ಯೇಂದ್ ಬ ೀರ ಬ ೀರ ಪ್ಾರೇಂತಯಯಗಳಿೇಂದ್
ವಿದಾಯರ್ಥಣಗಳು ಬರುತಿಿದ್ುರು . ಶ್ರೀಗಳು ಪರಮಾಣಪದ್ುತಿಯೇಂದಾರೇಂಬಸ್ಥ, ಚೇಂದಿರಕ ವರ ಗ
,ದ್ಶ ೀಪನಷ್ಟದಾಬಷ್ಟಯಗಳು

,ತಾತಪಯಣಚೇಂದ್ರಕಾ

,ನಾಯಯಾಮೃತ,

ತಕಣತಾೇಂಡವ

ಅೇಂದ್ರ

ಗಳನುನ

ವಾಯಖಾಯನಗಳ್ ೂಡನ ಯೂ ಪ್ಾಠ ಹ ೀಳಲು ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು .ಅದ ೂೇಂದ್ು ಜ್ಞಾನಸತರವಾಗಿ

ಪರಮಾಣಪದ್ುತಿ, ದ್ಶ್ಪರಕರಣಗಳು

ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರ

-

ಸುಧೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳ

ಸಕಲರಿಗ ಪರಮಾನೇಂದ್ಪರದ್ವಾಗಿ

ಜರುಗುತಿಿತುಿ.

ಅನೇಂತರ ಜ್ಞಾನಸತರದ್ ಅವಭೃತಸಾನನರೂಪ ಮೇಂಗಳ ಸಮಾರೇಂಭವನುನ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥ, ಅದ್ರ ಫಲವನುನ ಶ್ರೀರೇಂಗದ ೀವರಿಗ ಅಪ್ಣಸ್ಥ, ಶ್ರೀರೇಂಗನ
ಅನುಜ್ಞ ಪಡ ದ್ು ಉತಿರದಿಕಿಾನ ಕಡ ದಿಗಿವಜಯ ಕ ೈಗ ೂೇಂಡು ಪರಯಾಣ ಬ ಳ್ ಸ್ಥ, "ನಾಮಗಿರಿ (ನಾಮಕಲುಿ) "ಕ್ ೀತರಕ ಾ ಬೇಂದ್ು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನೃಸ್ಥೇಂಹ ದ ೀವರ
ದ್ಶ್ಣನ ಮಾಡಿ ,ನಮಸಾಾರಾದಿಗಳಿೇಂದ್ ಮರುದಿನ ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ " ಬಾಣಾವರ" (ವ ಲೂಿರು) ನಗರಕ ಾ ಬಜಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು
* ವ ಲೂಿರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗಿವಜಯ*
.....ಹದಿನ ೀಳನ ಯ ಶ್ತಮಾನದ್ಲ್ಲಿ

ವ ಲೂಿರು ಕನನಡ ಸಾಮಾರಜಯದ್ ರಾಜಧಾನಯಾಗಿತುಿ.

ವಿೀರವ ೇಂಕಟಪತಿರಾಯರ ತರುವಾಯ ನಾಲವಡಿ

ಶ್ರೀರಾಮದ ೀವರಾಯರು ರಾಜಯಭಾರ ಮಾಡುತಿಿದ್ುರು . ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನಕುಾ ವ ಲೂಿರಿನ ಅರಸರಿಗೂ ಗುರು-ಶ್ಷ್ಟಯ ಭಾೇಂದ್ವಯವಿತುಿ.
ಈಗ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳು ರಾಜಧಾನಗ ಬರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ ಚಕರವತಿಣಯು ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರನುನ ರಾಜವ ೈಭವದಿೇಂದ್
ಸಾವಗತಿಸ್ಥ, ಭವಯಮೇಂದಿರದ್ಲ್ಲಿ ಬಡಾರಮಾಡಿಸ್ಥದ್.
ವ ಲೂಿರಿನ ರಾಜಸಭ ಯಲ್ಲಿ ನಾಯಯ-ವ ೀದಾೇಂತ-ಶ ೈವಾದ ವೈತಾದಿ ಶಾಸರಕ ೂೀವಿದ್ರೂ ವಾದ್ವಿದಾಯವಿಶಾರದ್ರು,ಆದ್ "ಭ ೈರವಭಟ್"ಮತುಿ ವಿೀರಭದ್ರ
ಇವರುಗಳು ತಮಮ ಶ್ಷ್ಟಯರಿೇಂದ ೂಡಗೂಡಿ ಶ್ರೀಗಳನುನ ರಾಜಸಭ ಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ಕಾಾಗಿ ಆಹಾವನಸ್ಥದ್ರು .
ರ್ದ್ಲು ಭ ೈರವಭಟ್ರು ನಾಯಯಶಾಸರದ್ಲ್ಲಿ ಚಿೇಂತಾಮಣ್ಣಕಾರನ ಗರೇಂಥಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬಲವಾದ್ ಪೂವಣ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು .ಅದ್ನುನ ಗುರುಗಳು
ಅನುವಾದ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೆೀಲ ತಕಣತಾೇಂಡವೀಕಿ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಅನ ೀಕ ದ ೂೀಷ್ಟಗಳನುನ ಹ ೀಳಿದಾಗ ಭ ೈರವಭಟ್ನ ಮುಖ್ ವಿವಣಣವಾಯತು.
ಹಠದಿೇಂದ್ ತಮಮ ವಾದ್ವನುನ ಬಲಪಡಿಸ್ಥದಾಗ , ಗುರುಗಳು ನಸುನಗುತಿಲ ೀ ಕ್ಷಣಾಧಣದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ನುನ ಶ್ತಶ್ಃ ಖ್ೇಂಡಿಸ್ಥ, ಅದ್ರ ಮೆೀಲ ಅನ ೀಕ

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಕ ೂೀಟಗಳನ ನೀರಿಸ್ಥದ್ರು .ಅದ್ಕ ಾ ಉತಿರಿಸಲಾಗದ ೀ ತತಿರಿಸ್ಥದಾಗ ಸಭಾಸದ್ರು ಗುರುಗಳ ವ ೈದ್ಷ್ಟಯವನುನ ಶಾಿಘಿಸ್ಥದ್ರು .ಆಗ ಕುಪ್ತರಾದ್
"ವಿೀರಭದ್ರ"ರು

ಧ ವೈತಸ್ಥದಾೆೇಂತವನುನ

ವ ೀದ್ವಿರುದ್ೆಮತವ ೇಂದ್ು

ಸಾರಿ ದಾಗ , ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ರು ಶಾೇಂತರಿೀತಿಯೇಂದ್ ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳ

"ನಾಯಯಮೌಕಿಿಕ ಮಾಲ ಯ "ಅಪೂವಣ ವಿಷ್ಟಯಗಳನುನ ಅನುವಾದ್ ಮಾಡಿ ತಮಮ ವಾಗ ವೈಖ್ರಿಯೇಂದ್

ವಿೀರಭದ್ರನನುನ ನರುತಿರ ಗ ೂಳಿಸ್ಥ

ವಿಜೃೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು
* ದ್ಕ್ಷಣಜಿಲ ಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳವರು *
.....ಶ್ಷ್ ೂಯೀದಾುರಾಸಕಿರಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳ ದಿಗಿವಜಯ ಯಾತ ರಯು ,ಹ ೂರಟು ಸೇಂಚಾರಕರಮದ್ಲ್ಲಿ "ವಿಷ್ಟುಣಮೇಂಗಲ"ಕ ಾ ಬೇಂದ್ರು .ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನುನ ಆರಾಧಸ್ಥ,
ಸೇಂತುಷ್ಟ್ರಾದ್ ಗುರುಗಳು ,"ಸುಬರಮಣಯ" ಕ್ ೀತರಕ ಾ ಬೇಂದ್ರು . ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವಕುಮಾರನದ್ ಶ್ರೀಸುಬರಮಣಯನನುನ ಸ ೀವಿಸ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಕ ಲಕಾಲ ವಾಸಮಾಡಿ
ತತವಪರಸಾರಮಾಡುತಾಿ, ಸಜಜನರನುನ ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್ರು .
ಧ ವೈತ ಸ್ಥದಾೆೇಂತಕ ಾ ಆಧಾರಸಿೇಂಭರಾದ್ , ತಪಸ್ಥವಗಳ್ಾದ್ , ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಯತಿಪುೇಂಗವರು ಧ ವೈತ ಸ್ಥದಾೆೇಂತದ್ ಮೂಲನ ಲ ಯಾದ್ "ಶ್ರೀಕ್ ೀತರ
ಉಡುಪ್" ದ್ಯಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ವರಿತ ಪಯಾಣಯ ಪ್ೀಠದ್ ಶ್ರೀಸ ೂೀದ ಮಠಾಧೀಶ್ವರರು , ಸವಣಜ್ಞಸ್ಥೇಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರನುನ ಗೌರವದಿೇಂದ್
ಸಾವಗತಿಸಲು ಸಕಲ ವಯವಸ ಾಯನುನ. ಮಾಡಿದ್ರು..........
ರಜತಪ್ೀಠದ್ ಗಾರಮಸ್ಥೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪಯಾಣಯ ಮಠದ್ ಮುಖಾಯಧಕಾರಿಗಳು ,ಅಷ್ಟ್ಮಠದ್ ಉಳಿದ್ ಏಳು ಜನ ಪ್ೀಠಾಧೀಶ್ವರರ ಪರತಿನಧಗಳು
ಅಪ್ಾರ ವ ೈದಿಕ ಪೇಂಡಿತರ ೂಡನ ಸ-ಸಕಲ ವಾದ್ಯ _ವ ೀದ್ಘೂೀಷ್ಟಗಳ್ ೂಡನ

ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರನುನ ಆದ್ೂುರಿಯಾಗಿ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ ಸನನಧಗ

ಕರ ದ ೂಯುರು .ಈ ಒೇಂದ್ು ವ ೈಭವ ,ಸೇಂಭರಮ ಅಭೂತಪೂವಣವಾಗಿತುಿ .........
*ಉಡುಪ್ಯಲ್ಲಿ ವಾಸ---ಗರೇಂಥರಚನ *
....ಈ ಹಿೇಂದ ವಿಜಯೀೇಂದ್ರರಿಗ ಸ ನೀಹದ್ ಕಾಣ್ಣಕ ಯಾಗಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜರು ನೀಡಿದ್ು ಕನಕನ ಕಿೇಂಡಿಯ ಎದ್ುರಿಗಿರುವ ಮಠವನುನ ಗುರುಗಳ ಅಣತಿಯೇಂತ
ಬಡಾರಕಾಾಗಿ ಅಲೇಂಕರಿಸ್ಥ, ಸ್ಥದ್ುಪಡಿಸಲಾಯತು . ಮರುದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ ಸನನಧಯಲ್ಲಿ ಅವನ ದ್ಶ್ಣನದಿೇಂದ್ ಮೆೈರ ೂೀಮಾೇಂಚನಗ ೂೇಂಡು ಕಣ್ಣಣನೇಂದ್
ಆನೇಂದಾಶ್ುರ ಹರಿಯತು .ಗದ್ಗದ್ಕೇಂಠದಿೇಂದ್ ಶ್ರೀ ಲ ೂೀಲನನುನ ವ ೀದ್ಮೇಂತರಗಳಿೇಂದ್ ಸುಿತಿಸ್ಥ, ಸುವಣಾಣರತಿಯನುನ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ, ತುಳಸ್ಥೀ ಮಾಲಾ
ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತಾ ಪರಸಾದ್ವನುನ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥದ್ರು .ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಟಣನನುನ ಸ ೀವಿಸ್ಥ, ಗರೇಂಥರಚನ ಮಾಡುವ ಆಶ್ಯವನುನ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ೀಠಾಧಪತಿಗಳಿಗ
ತಿಳಿಸ್ಥದಾಗ ಅವರು ಪರಮಾನೇಂದ್ದಿೇಂದ್ "ತಾವು ಧ ವೈತಸ್ಥದಾೆೇಂತ ಪರತಿಷ್ಟ್ಪಕರು .ತಮಮ ಕಿೀತಿಣ ಕ ೀಳಿ ಆನೇಂದಿಸ್ಥದಿುೀವಿ. ಮೆೀಲಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಮಹಾಪ್ೀಠಕೂಾ. ನಮಮ ಪ್ೀಠಕೂಾ ಬಹುಕಾಲದ್ ಸೇಂಬೇಂಧವಿದ .ತಾವು ಎಷ್ಟು್ ಕಾಲ ಬ ೀಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ುು ಗರೇಂಥರಚನ ,ಪ್ಾಠಪರವಚಾದಿಗಳಿೇಂದ್
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನನುನ ಸ ೀವಿಸಬಹುದ್ು . ನಾವು ಮಾತರವಲಿ ,ಎಲಾಿ ಪ್ೀಠಾಧೀಶ್ವರರೂ ತಮಗ ಸವಣವಿಧ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ ಿೀವ . ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣ ಮಠವು ತಮಮದ ೇಂದ ೀ
ಭಾವಿಸಬ ೀಕು ." ಎೇಂದ್ು ಸೌಜನಯದಿೇಂದ್ ತಿಳಿಸ್ಥದ್ರು .
ಮರುದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನಗ ಅಪ್ಾರ ಧನ-ಕನಕ-ಪ್ೀತಾೇಂಬರ-ಆಭರಣಗಳನುನ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥದ್ರು . ಮತುಿ ಏಳುದಿಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನಗ ಸಕಲ
ಉತುವಗಳನುನ ನ ಡ ಸಲು ಪಯಾಣಯ ಪ್ೀಠಾಧೀಶ್ರಿಗ ಅಪ್ಾರ ಧನವನೂನ ಕ ೂಟ್ರು. ಅೇಂದಿನೇಂದ್ಲ ೀ ಸಪಿರಾತ ೂರೀತುವವುಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನಗ ಶ್ರೀರಾಯರು
ಸ ೀವಾರೂಪವಾಗಿ ವಿಜೃೇಂಭಣ ಯೇಂದ್ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥದ್ರು
ಪರತಿದಿನವೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ ಸನನಧಯಲ್ಲಿ ಸೇಂಸಾಾನಪೂಜ , ತಿೀಥಣಪರಸಾದ್ ,ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಾಸ್ಥವೀಕಾರ, ಪ್ಾಠಪರವಚನ,

ಪೇಂಡಿತರ ಊಪನಾಯಸ

,ಪ್ೀಠಾಧೀಶ್ರ ಊಪದ ೀಶಾದಿಗಳು ಜರುಗುತಿಿದ್ುು ಅದ ೂೇಂದ್ು ಜ್ಞಾನಸತರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ಥ, ಸಜಜನರಿಗ ಪರಮಾನೇಂದ್ವನುನೇಂಟುಮಾಡಿತು
� ಉಡುಪ್ಯಲ್ಲಿ ಗರೇಂಥರಚನ �
...
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...ವಾಗ ೆೀವಿಯ ಆದ ೀಶ್ದ್ೇಂತ ರಾಯರು ಗರೇಂಥರಚನ ಮಾಡಲು ಧ ವೈತಸ್ಥದಾುೇಂತದ್ ಉಗಮಸಾಾನವೂ ,ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ಜನಮಸಾಾನವೂ ,ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ
ಸನನಧಾನಯುಕಿವೂ ಆದ್ ಉಡುಪ್ಯೀ ಯೊೀಗಯಸಾಳವ ೇಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ಥ, ಒೇಂದ್ು ಶ್ುಭಮಹೂತಣದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ ಪ್ ರೀರಣ ,ವಾಗ ೆೀವಿಯ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ ಶ್ರೀ
ವಾಯಸರಾಜರು ರಚಿಸ್ಥದ್ ಧ ವೈತಸ್ಥದಾೆೇಂತಕ ಾ ಆಧಾರಸಾೇಂಭದ್ೇಂತಿರುವ ಚೇಂದಿರಕ ಗ ಪರಕಾಶ್ ಎೇಂಬ ವಾಯಖಾಯನವನುನ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು .
ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾಯಣರ ಬರಹಮಸೂತರಗಳಿಗ ಪರೇಂಪರಾ ವಾಯಖಾಯನರೂಪವಾದ್ ಚೇಂದಿರಕ ಯನುನ ವಿವರಿಸುವ ರ್ದ್ಲು ,ಮೂಲವಾದ್ ಬರಹಮಸೂತರಗಳ
ಹೃದ್ಯವನ ನೀ ಬಚಿಚ ತ ೂೀರಿಸುವ ಹೃದ್ಯೇಂಗಮವಾದ್ ವಾಯಖಾಯನ ರಚಿಸುವುದ್ು

ಯುಕಿವ ೇಂದಾಲ ೂೀಚಿಸ್ಥ, , ಶ್ರೀಗಳವರು ಬರಹಮಸೂತ್ರಗಳ

ಅಥಣವನುನ ವಿವರಿಸುವ ತೇಂತರದಿೀಪ್ಕಾ ಎೇಂಬ ಸವತೇಂತರ ಗರೇಂಥವನುನ ರಚಿಸ್ಥದ್ರು . ಅದ್ು ಪರತಿಯೊೇಂದ್ೂ ಬರಹಮಸೂತಾರಥಣಗಳನುನ ಪರಿಷ್ಾಾರವಾಗಿ
ನರೂಪ್ಸುವ ಮಹಾಗರೇಂಥವಾಯತು
� ಉಡುಪ್ಯಲ್ಲಿ ಗರೇಂಥರಚನ �
...ವಾಗ ೆೀವಿಯ ಆದ ೀಶ್ದ್ೇಂತ ರಾಯರು ಗರೇಂಥರಚನ ಮಾಡಲು ಧ ವೈತಸ್ಥದಾುೇಂತದ್ ಉಗಮಸಾಾನವೂ ,ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ಜನಮಸಾಾನವೂ ,ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ
ಸನನಧಾನಯುಕಿವೂ ಆದ್ ಉಡುಪ್ಯೀ ಯೊೀಗಯಸಾಳವ ೇಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ಥ, ಒೇಂದ್ು ಶ್ುಭಮಹೂತಣದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ ಪ್ ರೀರಣ ,ವಾಗ ೆೀವಿಯ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ ಶ್ರೀ
ವಾಯಸರಾಜರು ರಚಿಸ್ಥದ್ ಧ ವೈತಸ್ಥದಾೆೇಂತಕ ಾ ಆಧಾರಸಾೇಂಭದ್ೇಂತಿರುವ ಚೇಂದಿರಕ ಗ ಪರಕಾಶ್ ಎೇಂಬ ವಾಯಖಾಯನವನುನ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು .
ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾಯಣರ ಬರಹಮಸೂತರಗಳಿಗ ಪರೇಂಪರಾ ವಾಯಖಾಯನರೂಪವಾದ್ ಚೇಂದಿರಕ ಯನುನ ವಿವರಿಸುವ ರ್ದ್ಲು ,ಮೂಲವಾದ್ ಬರಹಮಸೂತರಗಳ
ಹೃದ್ಯವನ ನೀ ಬಚಿಚ ತ ೂೀರಿಸುವ ಹೃದ್ಯೇಂಗಮವಾದ್ ವಾಯಖಾಯನ ರಚಿಸುವುದ್ು

ಯುಕಿವ ೇಂದಾಲ ೂೀಚಿಸ್ಥ, , ಶ್ರೀಗಳವರು ಬರಹಮಸೂತ್ರಗಳ

ಅಥಣವನುನ ವಿವರಿಸುವ ತೇಂತರದಿೀಪ್ಕಾ ಎೇಂಬ ಸವತೇಂತರ ಗರೇಂಥವನುನ ರಚಿಸ್ಥದ್ರು . ಅದ್ು ಪರತಿಯೊೇಂದ್ೂ ಬರಹಮಸೂತಾರಥಣಗಳನುನ ಪರಿಷ್ಾಾರವಾಗಿ
ನರೂಪ್ಸುವ ಮಹಾಗರೇಂಥವಾಯತು ....
ಅದ್ರೇಂತ ಬರಹಮಸೂತರಗಳ

ಅಧಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೀಳಿರುವ

ವಿಷ್ಟಯಗಳನುನ

ತಾತಪಯಣರೂಪವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ನಾಯಯಮುಕಾಿವಲ್ಲೀ ಎೇಂಬ

ಗೇಂಭಿೀರಶ ೈಲ್ಲಯ ,ವಿದ್ವಜನ ೂೀಪಕಾರವಾದ್ ಗರೇಂಥವನುನ ರಚಿಸ್ಥೀದ್ರು . ಬರಹಮಸೂತರಗಳ ಮೆೀಲ್ಲನ ಈ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳು ಗುರುಗಳ ಪ್ಾೇಂಡಿತಯಕ ಾ
ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾದ್ ಕೃತಿಗಳ್ ನಸ್ಥದ್ವು .
ನೇಂತರ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ಅನುವಾಯಖಾಯನಕ ಾ ಟಪಪಣ್ಣಯಾದ್ ಶ್ರೀಜಯತಿೀಥಣರ "ಶ್ರೀಮನಾಯಯಸುಧಾ"ಗರೇಂಥಕ ಾ ಪರಿಮಳ *ಎೇಂಬ ಜಗನಾಮನಯ
ಟಪಪಣ್ಣಯನೂನ ರಚಿಸ್ಥ, ತರುವಾಯ ಅಧಣಕ ಾ ನೇಂತಿದ್ು ಚೇಂದಿರಕಾ ವಾಯಖಾಯನದ್ *ಪರಕಾಶ್ ವನೂನ ಮುಗಿಸ್ಥ, ಎಲಾಿ ಗರೇಂಥಗಳನುನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನಗ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ,
ವಾಗ ೆೀವಿಯ ಅಣತಿಯನುನ ಪೂಣಣಮಾಡಿದ್ರು .
ಈ ಗರೇಂಥಗಳ ರಚನ ಯೇಂದ್ ಗುರುರಾಜರ ಕಿೀತಿಣಯು ದ್ಶ್ದಿಕುಾಗಳಿಗೂ ಹರಡಿತು
�ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಟಣನ ಸಾಕ್ಾತಾಾರ�
......ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ಚ ೈತರಶ್ುದ್ೆ ನವಮಿಯ ದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ ಸನನಧಯ ಮುೇಂದಿನ ಮೇಂಟಪದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದ ೀವರ ಮಹಾಭಿಷ್ ೀಕವನುನ
ವ ೈಭವದಿೇಂದಾಚರಿಸ್ಥದ್ರು. ಚತುಯುಣಗಮೂತಿಣಯ ವಿಶ್ವರೂಪದ್ಶ್ಣನದಿೇಂದ್ ಸಕಲರೂ ಪ್ಾವನರಾದ್ರು. ಈ ಹ ೂತಿಿಗಾಗಲ ೀ ಶ್ರೀಗಳು ಹತುಿ ಬಾರಿ
ಚೇಂದಿರಕಾ , ನಾಯಯಾಮೃತ ,ತಕಣತಾೇಂಡವ, ಶ್ರೀಮನಾನಯಯಸುಧಾ ಗರೇಂಥವನುನ ನೂರಾರು ಜನ ಶ್ಷ್ಟಯರಿಗ ಮೇಂಗಳ ಮಾಡಿಸ್ಥದ್ುರು
ಶ್ರೀಗಳವರ ಜಿೀವನದ್ ಅನ ೀಕ ಮುಖ್ಯ ಘಟನ ಗಳು ಉಡುಪ್ಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ವು . ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ುದ್ು ..."ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣಸಾಕ್ಾತಾಾರ " ! .
ಶ್ರೀಗಳವರು ಎಲಾಿ ಭಗವದ್ೂರಪಗಳ ಉಪ್ಾಸನ -ಚಿೇಂತನಗಳನುನ ಮಾಡುತಿಿದ್ುರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣರೂಪದ್ಲ ಿೀ ಅವರಿಗ ವಿಶ ೀಷ್ಟ ಪ್ ರೀಮ -ಭಕಿಿ .ಅವನ
ನಾಮಸಮರಣದಿೇಂದ್ ಒೇಂದ್ು ಬಗ ಯ ಸಾೇಂತವನ ಅವರಿಗ ದ ೂರಕುತಿಿತುಿ. ಮೆೈಪುಳಕಿೀಸುತಿಿತುಿ. ಕೃಷ್ಟಣನ ಭುವನರ್ೀಹಕ ರಮಣ್ಣೀಯರೂಪ ಸದಾ ಅವರ
ಕಣುಣ ಮುೇಂದ ನಲ್ಲಯುತಿಿತುಿ .ಆ ನೇಂದ್ಬಾಲನ ಭವಯರೂಪ ಅವರ ಹೃತಾಮಲದ್ಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದಾಗ ಶ್ರಿೀರದ್ಲ್ಲಿ ವಿದ್ುಯತುೇಂಚಾರವಾದ್ೇಂತಾಗುತಿಿತುಿ.
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ಆನೇಂದ್ದ್ ಕಣ್ಣಣೀರು ಹರಿದ್ು ಕೇಂಠಬಗಿದ್ು ಬೇಂದ್ು ಪರವಶ್ರಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನನುನ ಸುಿತಿಸತ ೂಡಗುವರು. ಅವರಿಗ ಬಾಹಯಪರಪೇಂಚದ್ ಅರಿವ ೀ ಇರುತಿಿರಲ್ಲಲಿ.
ಎಷ್ಾ್ದ್ರೂ ಕೃಷ್ಟಣಗರಹಗೃಹಿೀತಾತಮರಲಿವ ೀ !!?
ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಸಾವಮಿಗಳ ಹಿೇಂದಿನ ಎಲಾಿ ಅವತಾರಗಳನುನ ವಿವ ೀಚಿಸ್ಥದಾಗ
�ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣ ಸಾಕ್ಾತಾಾರ�
......ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಸಾವಮಿಗಳ ಹಿೇಂದಿನ ಅವತಾರಗಳನುನ ವಿವ ೀಚಿಸ್ಥದಾಗ ಒೇಂದ್ು ವಿಷ್ಟಯಅತಿ ಸಪಷ್ಟ್ವಾಗುವುದ್ು . ಪರಹಾಿದ್ವತಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರನುನ
ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್ುು ,ಹರಿವಷ್ಟಣಖ್ೇಂಡದ್ಲ್ಲಿ ಮುೇಂದ ಉಪ್ಾಸನ ಮಾಡುತಿಿದ್ುುದ್ು ಶ್ರೀನರಸ್ಥೇಂಹರೂಪ್ಪರಮಾತಮನಾದ್ರೂ ಅವರನುನ ಭಾಗವತಾಚಾಯಣರು
"ಕೃಷ್ಟಣಗರಹಗೃಹಿೀತಾತಮ" ರ ೇಂದ ೀ ವಣ್ಣಣಸ್ಥದಾುರ . ಮುೇಂದ ವಾಯಸರಾಜರಾದಾಗಲೂ ಅವರ ಉಪ್ಾಸಯಮೂತಿಣ ಗ ೂೀಪ್ಾಲಕೃಷ್ಟಣನ ೀ ! ಆಗಲೂ ಅವರು
ಕೃಷ್ಟಣಗರಹಗೃಹಿತಾತಮರ ೀ ! ಈ ಕ ೂನ ಯ ದ ೈವ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ.ಆದ್ರ ಕೂಡ ಗುರುರಾಜರಿಗ

ಇಷ್ಟ್ವಾದ್ ರೂಪ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣರೂಪವ ೀ!

ಮೂಲರಾಮದ ೀವರ ಪೂಜಾಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ದಾಯನಕ ಾ ವಿಷ್ಟಯನಾಗುತಿಿದ್ುವನು , ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣ !! ಕೃಷ್ಟಣದಾಯನರತರಾಗಿದ್ುರ ಅವರಿಗ ತಾಯಯ
ತ ೂಡ ಯಮೆೀಲ

ಕುಳಿತಷ್ಟು್ ನ ಮಮದಿ ಆನೇಂದ್ವಾಗುತಿಿತುಿ .ಅವರು ಅಪರ ೂೀಕ್ಷಗಳಲಿವ ೀ !!.ಅವರ ಬೇಂಬ ಮೂತಿಣಯೂ ಮುರಳಿೀರ್ೀಹನನ ೀ

ಆಗಿದ್ುನು.
ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು ಬ ಳಗಿನ ಝಾವ, ಮಧಾಯಹನ, ಸೇಂಜ ಆಹಿನೀಕವಾದ್ಮೆೀಲ

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ

ದಾಯನರತರಾಗಿ ಅಸೇಂಪರಜ್ಞಾತ ಸಮಾಧಯಲ್ಲಿ

ಕುಳಿತುಬಡುತಿಿದ್ುರು .ಆಗ ಆವರಿಗ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿ..,...ಯಾರ ೂೀ..ಮೇಂಜುಳಮುರಳಿಯನುನ ...ನುಡಿಸುತಿಿರುವೇಂತ ಭಾಸವಾಗಿ ,....ಆ ವ ೀಣುನಾದ್ ..ಅಲ
ಅಲ ಯಾಗಿ ..ಗ ಜ ಜಗಳ..ಸುರಚಿರನಾ...ದ್...ಲಹರಿ..ಯೊಡನ ತ ೀಲ್ಲ ಬೇಂದ್ು ...ಕಣಣಕುಹರವನುನ ..ಪರವ ೀಶ್ಸುತಿಿತುಿ . !!!.ಆಗ ರ ೂೀಮಹಷ್ಟಣಣದಿೇಂದ್
ಸವಗಿೀಣಯಾನೇಂದಾನುಭವವಾಗುತಿಿತುಿ!!!....ಇದ ೂೇಂದ್ು ದ ೀವ-ಭಕಿರಲ್ಲಿ ನಡ ಯುತಿದ್ು ಕಣುಣ ಮುಚಾಚಲ ಆಟದ್ೇಂತಾಗಿತುಿ
�ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣ ದ್ಶ್ಣನ�
......ಒೇಂದ್ು ದಿನ ಶ್ರೀಗಳವರು ದ್ೃಡಸೇಂಕಲಪಮಾಡಿದ್ವರೇಂತ ಮದಾಯಹನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣಮೇಂದಿರದ್ ಮೇಂಟಪದ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮುರಳಿಲ ೂೀಲನನುನ ವಿವಿಧ
ರಿೀತಿಯೇಂದ್ ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥ,ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನನುನ ತಮಮ ಹೃದ್ಯಮೇಂಟಪದ್ಲ್ಲಿ

ದಾಯನದಿೇಂದ್ ಸಾಾಪ್ಸ್ಥ ಅಸೇಂಪರಜ್ಞಾತಸಮಾಧಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಬಟ್ರು

.ಚತುದ್ಣಶ್ಭುವನಗಳಲ್ಲಿನ ಸೌೇಂದ್ಯಣಸಾರವೂ ಸಾಕಾರ ತಾಳಿದ್ೇಂತ ಅದ್ುಬತ ರೂಪಲಾವಣಯದಿೇಂದ್ ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುವ

"ನೀಲಮೆೀಘಶಾಯಮನು

ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ುಬತವಾಗಿ ದ್ಶ್ಣನ ನೀಡುತಿಿದಾುನ "!!!!.ಗುರುಗಳು ದ್ಶ್ಣನವಿೀಕ್ಾಣಾನೇಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮೆೈಮರ ತಿದಾುರ ..!!! .ಇದ್ುಕಿಾದ್ುೇಂತ ಕೃಷ್ಟಣ
ಕಣಮರ ಯಾದ್ .ಶ್ರೀಗಳು ಮತ ಿ ಮತ ಿ ದಾಯನಸ್ಥದ್ರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣರೂಪ ಅಭಿವಯಕಿವಾಗಲ್ಲಲಾಿ! ವಿರಹದಿೇಂದ್ ಬಳಲ್ಲದ್ವರೇಂತ

ಕಣ ರಿ ದಾಗ.......ಕೃಷ್ಟಣನ

ಗಭಣಗುಡಿಯೇಂದ್ ಇೇಂಪ್ಾದ್ ಕ ೂಳಲ್ಲನ ...ನಾದ್..ಹಿೇಂದ ೇಂದ್ೂ ಕ ೀಳದ್ ಕ ೂಳಲ್ಲನ ಸವಗಿೀಣಯ ನಾದ್ಲಹರಿ .....!! ಅದ ೇಂಥಹ ಅನವಣಚನೀಯ ಮಾಧುಯಣ
!!!...ಗಭಣಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೂವಣ ದಿವಯ ಪರಕಾಶ್!! ....ವ ೀಣುನಾದ್ದ ೂೇಂದಿಗ ಘಲ್ ಘಲ್ , ಘಲ್ ಘಲ್ಲೀರ್ .....ಎೇಂಬ ಗ ೂಲಸು-ಗ ಜ ಜಗಳ- ,ಕೇಂಕಣ ನೂಪುರಗಳ ಮೇಂಜುಳನಾದ್ವು ಕಣಾಣನೇಂವಿೀಯವಾಗಿ ಮತ ಿ, ಮತ ಿ ಕ ೀಳಿಬರುತಿಿದ ಮೇಂಜಿೀರದ್ ಮೇಂಜುಳದಿೇಂಚರ......!! ..,.ಶ್ರೀಯವರಿಗಿನುನ
ತಡ ಯಲಾಗಲ್ಲಲಿ.! .."ಇದ ೀನು ಸಾವಮಿ ನನನ ಲ್ಲೀಲ ?..ನನನ ಭಕಿಿ ಪಕವವಾಗಿಲಿವ ೀ ..? ಏಕ ಹೃದ್ಯದಿಕದ್ ಕಣಮರ ಯಾದ ..! ಭಕಿನ ೂಡನ
ಆಟವಾಡುತಿಿರುವ ಯಾ? ಮುರಳಿೀರ್ೀಹನ ! ದ್ಯಮಾಡ ೂೀ ನನನ ಪ್ಾದ್ದ್ಶ್ಣನದಿೇಂದ್. ನನನನುನ ಕೃತಾಥಣನನಾನಗಿ ಮಾಡು "....ಎೇಂದ್ು ಭಿನನವಿಸುತಾಿ
ಪಕಾದ್ಲ್ಲಿದ್ು ತಮಮ ವಿೀಣ ಯನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ ೂೇಂಡು ನುಡಿಸಹತಿಿದ್ರು....
ಹೃದ್ಯವನುನ ದ್ರವಿಸುವ ಭ ೈರವಿರಾಗವಾಹಿನಯು ವಿೀಣ ಯೇಂದ್ ಹ ೂರಹ ೂಮಿಮತು ...! ಮೆೈಮರ ತು ಗುರುಗಳು ವಿೀಣ ನುಡಿಸುತಿಿದಾುರ ಆಶ್ಚಯಣ..!!
ಕ ೂಳಲ್ಲನೇಂದ್ಲೂ ಶ್ರೀಯವರ ಭ ೈರವಿ ಆಲಾಪನ ಯನನನುಸರಿಸ್ಥ

ಮೇಂಜುಳ್ಾಲಾಪ ಕ ೀಳಿಬರಹತಿಿತು...!! ಶ್ರೀಗಳ ಕಣ್ಣಣನೇಂದ್ ಆನೇಂದಾಶ್ುರ

ಹರಿಯತ ೂಡಗಿತು ...ಭಕಿಿಪರವಶ್ರಾಗಿ ವಿೀಣ ನುಡಿಸುತಿಿದ್ು ಗುರುಗಳ ವದ್ನಾರವಿೇಂದ್ದಿೇಂದ್ ಒೇಂದ್ು ಅಮರ ಕೃತಿ ಹ ೂರಹ ೂಮಿಮತು..!!! .,...
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....* ಇೇಂದ್ು ಎನಗ ಗ ೂೀವಿೇಂದ್ ನನನಯ ಪ್ಾದಾರವಿೇಂದ್ವ ತ ೂೀರ ೂೀ ಮುಕುೇಂದ್ ಇೇಂದಿರಾರಮಣ || ಪ||*..........
.ಎೇಂದ್ು ವಿೀಣ ಯನುನ ನುಡಿಸುತಾಿ ಮೆೈಮರ ತು ಹಾಡಿದ್ರು ....ಏನಾಶ್ಚಯಣ!! ....ಮಿೇಂಚಿನ ಗ ೂೇಂಚಲುಗಳನ ನೀ ತೂಗಿಬಟ್ೇಂಥಹ ದಿವಯಪರಕಾಶ್ದ್ಲ್ಲಿ ಎರಡು
ಅಪ್ಾರಕೃತ ಸುೇಂದ್ರ ಪ್ಾದ್ಗಳು ಶ್ರೀಯವರ ದ್ೃಷ್ಟ್ಗ ಗ ೂೀಚರವಾದ್ವು !ಇೇಂದಿೀವರಘನಶಾಯಮಸುೇಂದ್ರ ನೇಂದ್ನೇಂದ್ನನ ಪ್ಾದಾರವಿೇಂದ್ದ್ ದ್ವೇಂದ್ವ
ಸೇಂದ್ಶ್ಣನವಾದ ೂಡನ ಆ ಯತಿಚೇಂದ್ರಮರ ಬೇಂಧುರ ಹೃದ್ಯಾರವಿೇಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣತತವದ್ ಸಾಕ್ಷತಾಾರವಾಯತು ಆ ಸುೇಂದ್ರ ಭಾವನಾತರೇಂಗಗಳ
ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿೇಂದ್ು ಆನೇಂದಾನೇಂದ್ತುೇಂದಿಲರಾದ್ರು ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮುನೀೇಂದ್ರರು. ತಮಮ ಕರ ಗ ಓಗ ೂಟು್ಬಾಲಗ ೂೀಪ್ಾಲನ ೂಲ್ಲದ್ು ತನನ
ಸುೇಂದ್ರ ಪ್ಾದ್ಗಳನುನ ಪರದ್ಶ್ಣಸ್ಥದ್ನ ೀೇಂದ್ು ಭಕಿಿನಮಾರೇಂಗರಾಗಿ ಪ್ಾರರ್ಥಣಸಹತಿಿೀದ್ರು ಆ ಭಕಿರಾಜರು ! ಅವರ ಮೆೈಯಲ್ಲಿ ರ ೂೀಮಪುಲಕ ,ನ ೀತರಗಳಲ್ಲಿ
ಆನೇಂದ್ಭಾಷ್ಟಪ ಏಕಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟವಾದ್ವು
ಶ್ರೀಯವರ ಮುಖ್ದಿೇಂದ್ ಹ ೂರಬೇಂದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣಸುಿತಿರೂಪದ್ ಪದ್ವು

ಧೀರವ ೀಣುಗ ೂೀಪ್ಾಲ ಎೇಂಬ ಅೇಂಕಿತದಿೇಂದ್ ಪೂಣಣವಾಯತು .ಕೂಡಲ ೀ

ವಿೀಣ ಯೇಂದ್ ವಿವಿದ್ ಸ್ತವರಗಳ ತುೇಂಬುಕೇಂಠದ್ ನಾದ ೂಡನ ಬ ರ ತು ಸವಗಿೀಣಯಗಾನವಾಹಿನ ಹರಿಯತ ೂಡಗಿತು ! ಒಮೆಮ ಗುರುಗಳು ವಿೀಣ
ನುಡಿಸುವರು,ನೇಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣ ಮುರಳಿಯನುನ ನುಡಿಸುವನು.! ಕೂಡಲ ೀ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾಡುವರು -ಹಿೀಗ ಸಾಗಿತು ಆ ಅಮರಗಾನ-ದ ೀವದ ೀವನ
ನತಣನ!!!....ಅಹಹ!!! ...ಆ ಸುರಚಿರ ,ರಮಣ್ಣೀಯ ಸನನವ ೀಷ್ಟ -ಈಶ್-ದಾಸರ ಪ್ ರೀಮಾಲಾಪರೂಪ , ವಿೀಣಾ-ಮುರಳಿಗಳ ದ್ೆೇಂದಾವಲಾಪ ,ನತಣನಗಳು
ಅಪೂವಣ!!ಅರ್ೀಘ !!ಅವಣಣನೀಯ !!!.
�ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣ ರೂಪ�
.... ಮೇಂದ್ಹಾಸದಿೇಂದ್ ನತಿಣಸುತಿಿರುವ ಶ್ರೀಬಾಲಕೃಷ್ಟಣ ಮನಮಥನನುನ ನಾಚಿಸುವ ಜಗನ ೂೀಹಕ ಸೌೇಂದ್ಯಣದಿೇಂದ್ ರಾರಾಜಿಸುತಿಿದಾುನ . ನೀಲನೀರದ್
ಕಾೇಂತಿವಿರಾಜಿತನಾದ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಟಣನ ಭವಾಯಕೃತಿಯನುನ ಎವ ಯಕಾದ ನ ೂೀಡುತಿಿದಾುರ ಯತಿರಾಜರು! ...*ದ್ುೇಂಡಾದ್ಮುಖ್, ವಿಶಾಲಫಾಲಪರದ ೀಶ್,
ಹಣ ಯಲ್ಲಿ ಬ ಳಗವ ಕಸೂಿರಿತಿಲಕ, ಆಕಷ್ಟಣಕ ಚೇಂಚಲ ನಯನಗಳು ,ಅದ್ರ ಮಿೇಂಚಿನ ನ ೂೀಟ, ಸೇಂಪ್ಗ ಯೇಂತಿರುವ ನಾಸ್ಥಕ, ಪುಟ್ ಬಾಯ,
ಚ ೇಂದ್ುಟಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ್ ಮೇಂದ್ಹಾಸ ,ತೇಂಗಿರಣನ

ಬ ಳದಿೇಂಗಳನುನ ನಾಚಿಸುತಿಿದ

,ಉೇಂಗುರುೇಂಗುರುವಾಗಿರುವ

ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುವ

ನೀಲಕ ೀಶ್ರಾಶ್ಯೇಂದ್ ಬ ಡಗುಗ ೂೇಂಡಿರುವ ಶ್ರಪರದ ೀಶ್, ಸವಲಪ ಬಲಕ ಾ ಬಾಗಿದ್ೇಂತ ತಲ ಯ ಮೆೀಲ ಕ ೀಶ್ಗಳನುನ ಹ ಣ ದ್ು ಕಟ್ರುವ ಶ್ಖ ! ಅದ್ಕ ಾ
ಸುತಿಿರುವ ನವರತನಸರ ಝಳಪ್ಸುತಿಿದ .ಶ್ಖ ಯಲ್ಲಿ ಪರಕಾಶ್ಸುತಿಿರುವ ಚೂಡಾಮಣ್ಣ ! ಶ್ಖ ಯ ಗೇಂಟನಲ್ಲಿ ಶ ೀಭಿಸುತಿಿರುವ ಮಯೂರ ಪ್ೇಂಛ! ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ
ರತನಖ್ಚಿತ ಮಕರಕುೇಂಡಲಗಳು ,ಕೇಂಠ-ವಕ್ಷಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕಾಿಮಾಲ ಗಳು ,ವ ೈಜೇಂತಿೀಮಾಲ ,ವನಮಾಲ ಗಳು ವಿರಾಜಿಸುತಿವ
ತ ೂೀಳುಗಳಲ್ಲಿ ವ ೈಢೂಯಣಖ್ಚಿತ ಭುಜಕಿೀತಿಣಗಳು ಕರದ್ಲ್ಲಿ ಮುತುಿ-ಮಾಣ್ಣಕಯ -ರತನಖ್ಚಿತ ಕೇಂಕಣಗಳು ,ನವರತನದ್ುೇಂಗುರದಿೇಂದ್ ಬ ಡಗುಗ ೂೇಂಡ
ಬ ರಳುಗಳು , ಸುವಣಣಮಣ್ಣಮಯ ಪ್ೀತಾೇಂಬರವನುನ ಸಾವಮಿ ವಿೀರಕಚ ಚ ಹಾಕಿ ಉಟ್ದಾುನ .! ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ನವರತನ ಮಾಣ್ಣಕಯದಿೇಂದ ೂಪುಪವ ವಡಾಯಣ
, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನವರತನದ್ ಕಾಲಗಡಗಳು , ಸುವಣಣಮಣ್ಣಮಯ ಉಲ್ಲವ ಗ ಜ ಜಗಳು , ರತನಮಯ ಮೇಂಜಿೀರ ,ಭುಜದ್ ಮೆೀಲ ಇಳಿಬಟ್ರುವ ಸುೇಂದ್ರ
ಕವಚಮಯ ಮೆೀಲಾವಸ! ತುಟಳೇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಶ ೀಭಿಸುವ ಕ ೂಳಲು ! ಇೇಂತು ಲ ೂೀಕರ್ೀಹಕ ರೂಪ-ಲಾವಣಯ-ಶ್ೃೇಂಗಾರಗಳಿೇಂದ್........* ಶ್ರೀಗಳನುನ
ಆನೇಂದಾೇಂಬುಧಯಲ್ಲಿ ಓಲಾಡಿಸುತಾಿ ಪರಮಪ್ಾವನ ಪ್ಾದ್ವಿನಾಯಸಗಳಿೇಂದ್ ನತಿಣಸುತಿಿದಾುನ ಪರಾತಪರ!
.... ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಸಾವಮಿಗಳು ಭಗವೇಂತನನುನ ಕುರಿತು "ಶ್ುರತೇಂ ಶ ರೀತವಯೇಂ" !ನೀನು ಬಾಲಕನಲಿವ ೀ ? "ಅಣ ೂೀರಣ್ಣೀಯಾನ್ ಮಹತ ೂೀ
ಮಹಿೀಯಾನ್" ಎೇಂದ್ು ಶ್ುರತಿಗಳು ಸಾರುವ ಮಹಾಮಹಿಮನಾದ್ ನೀನು ಬಾಲಕನ ೀ ಕೃಷ್ಟಣ? ...ಎೇಂದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣ ನನಗ ೀನು ವರಬ ೀಕು ? ಎೇಂದಾಗ
ಗುರುಗಳು ನಾನು ಕರ ದಾಗ ಬೇಂದ್ು ಪೊರ ಯಬ ೀಕು . ನಾನು ಕ ೈಗ ೂೇಂಡಿರುವ ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣಕ ಾ ನನನ "ಪರತಿೀತವರತ"ಕ ಾ ನನನ ಸದಾ ಅನುಗರಹ ಇರಲ್ಲ
ಗ ೂೀವಿೇಂದ್ ! ಎೇಂದ್ು ಭಿನನವಿಸ್ಥದಾಗ ....ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣ "ಭಕಾಿಗರಣ್ಣ! ನನನಲ ಿೀ ಸದಾ ಸನನಹಿತವಾಗಿರುವ ನಾನು ನನನನುನ ಬಡುವ ನ . ..? ನನನ ಸೇಂಕಲಪದ್ೇಂತ
ಯೀ ಅವತರಿಸ್ಥದ್ ನನನೇಂದ್ ಜಗತಿಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ೀಘ ಕಾಯಣಗಳನುನ ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣವನುನ ಮಾಡಿಸ್ಥ, ಕಿೀತಿಣ ಕ ೂಡುತ ಿೀನ . ಯತಿರಾಜ ಭರದಿೇಂದ್ ಜಗದ್
ಜನತ ಯನುನ ಪೊರ ದ್ು ಸದಾ ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣ ಮಾಡುತಾಿ ಜಗನಾಮನಯನಾಗು ! ನನಗ ಮೇಂಗಳವಾಗಲ್ಲ !"......ಹಿೀಗ ಅಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥ, ಶ್ರೀಯವರ ಮುೇಂದ ಯೀ
ಅಭಯ ಪರಧಾನಮಾಡುತಾಿ ಗುರುಗಳು ಆನೇಂದ್ದಿೇಂದ್ ನ ೂೀಡುತಿಿರುವೇಂತ ಯೀ .ಆದ್ೃಶ್ಯನಾದ್ನು !
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ಪರಮಾತಮನ ಸಾಕ್ಾತಾಾರದಿೇಂದ್ ಗುರುಗಳು ಹರುಷ್ಟವಾರಿಧಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ ೀಳಹತಿಿದ್ರು . ಅವರ ಮನದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಸುೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಲ ೂೀಲನ ದಿವಯ ಮೇಂಗಳ
ಸವರೂಪ ಅಚಚಳಿಯದ ೀ ನ ಲ ನೇಂತು ಬಟ್ತು. ಅದ ೀ "ರೂಪದ್ ಸುವಣಣವಿಗರಹವನುನ ನಮಿಣಸ್ಥ, ಅೇಂದಿನೀೇಂದ್

ತಮಮ ಮಹಾ ಸೇಂಸಾಾನದ್

ಪರತಿಮೆಗಳ್ ೂಡನ ಪೂಜಿಸಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು ...
ಶ್ರೀಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು ಉಡುಪ್ಯ ಕಾಯಣ ಯಶ್ಸ್ಥವಯಾದ್ುರಿೇಂದ್ ಸೇಂತುಷ್ಟ್ರಾಗಿ , ಸವಣ ಯತಿವಯಣರಿೇಂದ್ ಬೀಳ್ ೂಾೀೇಂಡು ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಮುೇಂದಿನ
ದಿಗಿವಜಯಕಾಾಗಿ ಸೇಂಚಾರಕರಮದಿೇಂದ್ "ರಾಮನಾಥಪುರ"ಕ ಾ ಬೇಂದ್ು , ತುಲಾಮಾಸವನುನ ಮುಗಿಸ್ಥೀ, ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಪೇಂಢಾರಾಪುರದ್

ಪ್ಾೇಂಡುರೇಂಗನ

ದ್ಶ್ಣನಕಾಾಗಿ ಸೇಂಚಾರ ಹ ೂರಟರು
�ಬ ೇಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡ ದ್ ಪವಾಡ�
....ಶ್ರೀಪ್ಾೇಂಡುರೇಂಗನ ದ್ಶ್ಣನಕಾಾಗಿ ಪೇಂಢರಪುರದ್ ಕಡ ಸೇಂಚಾರ ಸಾಗಿದಾಗ ಶ್ರೀಯವರ ಮಾಗಣಮದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ು ಬ ೇಂಗಾಡು ತಲುಪ್ತು . ಬಸ್ಥಲ್ಲನ
ಝಳ ಹ ೀಳಸದ್ಳ. ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರ ,ಕುೇಂಟ .ಯಾವುದ್ೂ ಇಲಿದ್ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಂಚಾರ ಹ ೂರಟವರ ಲಾಿ ಬಸ್ಥಲ್ಲನ ಬ ೀಗ ತೃಷ್ ಯೇಂದ್ ಬಳಲ್ಲದಾುರ .
ಶ್ರೀಯವರ ೂಡನ ನೂರಾರು ಜನ ಕುಟುೇಂಬ ಸಹಿತರಾಗಿ ಪರಯಾಣ ಬ ಳ್ ಸುತಿಿದಾುರ .
ಇೇಂಥಹ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ದಾವರಪ್ಾಲಕನ ೂಬಬನ ಗಭಿಣಣ್ಣ ಮಡದಿಗ ಪರಸವವ ೀದ್ನ ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಯತು . ಹ ಣುಣಮಕಾಳು ಭಯದಿೇಂದ್ ಕೇಂಗಾಲಾದ್ರು
.ದಾವರಪ್ಾಲಕನು ಭಿೀತನಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಮೇಂಡಿಸ್ಥದ್ು ಮೆೀನ ಯ ಬಳಿಗ ಓಡಿಬೇಂದ್ು , ಅಡಿ ಬದ್ುು ವಿಷ್ಟಯಹ ೀಳಿ ಗ ೂೀಳ್ಾಡಿದ್ನು ."ಗುರುದ ೀವಾ! ನನನ
ಮಡದಿಗ ಪರಸವವ ೀದ್ನ ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಗಿದ . ನೀರು -ನ ರಳಿಲಿದ್ ಈ ಬ ೇಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನನ ಪತಿನ ಪರಸವಿಸ್ಥದ್ರ ಗತಿಯೀನು ? ಜಿೀಯಾ....ಬಡವನ ಮೆೀಲ
ಕರುಣ ತ ೂೀರಿ ಕಾಪ್ಾಡಬ ೀಕು ." ಎೇಂದ್ು ಕಣ್ಣಣೀರಿಟು್ ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್. ಶ್ರೀಯವರು ಅದ್ನಾನಲ್ಲಸ್ಥ,ಮರುಗಿದ್ರು. "ಹ ದ್ರಬ ೀಡ, ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳು
ನನನ ಪತಿನಯನುನ ಜನಸಲ್ಲರುವ ಪುತರರನೂನ ರಕ್ಷಸುವರು"... ಎೇಂದ್ು ಮೆೀನ ಯೇಂದ್ ಇಳಿದ್ು ದಾವರಪ್ಾಲಕನ ಮಡದಿ ಕುಳಿತಿದ್ು ಗಾಡಿಯ ಬಳಿಗ ಬೇಂದ್ು
ಆಕ ಯನುನ ಕೃಪ್ಾದ್ೃಷ್ಟ್ಯೇಂದಿೀಕ್ಷಸ್ಥ, ",ಮಗಳ್ ೀ ಭಯಪಡಬ ೀಡಮಾಮ..ಮೂಲರಾಮ ಸುಖ್ಪರಸವವಾಗುವೇಂತ ಅನುಗರಹಿಸುವನು.... ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ
ಕರದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಜಲಪೂಣಣ ಕಮೇಂಡಲವನುನ ಬಲಕರದಿೇಂದ್ ಸಪಶ್ಣಸ್ಥ, ಮೇಂತ ೂರೀಚಾಚರಣ ಮಾಡುತಾಿ ದಾಯನಸಹತಿಿದ್ರು
�ಬ ೇಂಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡ ದ್ ಪವಾಡ�
.......ಶ್ರೀಗಳವರ "ಕರದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಕಮೇಂಡಲದಿೇಂದ್ ಇದ್ುಕಿಾದ್ುೇಂತ ನೀರುಕಿಾ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹರಿಯಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥತು ! ಶ್ರೀಯವರಿಗ ಒಲ್ಲದ್ ಭಾಗಿೀರರ್ಥಯು
ಅಕ್ಷಯಪೂಣಣ ಜಲಪರವಾಹರೂಪವಾಗಿ ಕಮೇಂಡಲದಿೇಂದ್ ಹ ೂರಹ ೂಮಿಮ ಹರಿದ್ಳು ...!!!" ಆ ಮಹಿಮೆಯನುನ ಕೇಂಡು ಜನರು ಶ್ರೀಯವರ ಜಯಘೂೀಷ್ಟ
ಮಾಡಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು .
ಶ್ರೀಮಠದ್ವರು ಸಡಗರದಿೇಂದ್ ನಾಲಾಾರು ದ ೂಡಿ ಪ್ಾತ ರಗಳನುನ ತೇಂದ್ು ಕಮೇಂಡಲುವಿನ ಕ ಳಗ ಇಟ್ರು .ಕ್ಷಣಾಧಣದ್ಲ್ಲಿ ಅವ ಲಿವೂ ನೀರಿನೇಂದ್ ತುೇಂಬ
ತುಳಕಾಡಿದ್ವು .! ಮಠದ್ ಪರಿವಾರದ್ವರು ಆ ಪವಿತರ ಜಲಪ್ಾನಮಾಡಿ ಮುದಿಸ್ಥದ್ರು.
ಆಗ ಶ್ರೀಯವರು ಹ ೂದಿುದ್ು ಶಾಟಯನುನ ಆಕಾಶ್ದ್ತಿ ಚಿಮಿಮದ್ರು., .....ಆಶ್ಚಯಣವೀ..ಆಶ್ಚಯಣ.!! *ಯಾವ ಆಧಾರವಿಲಿದ ಆ ಶಾಟಯು ಅೇಂಬರದ್ಲ್ಲಿ
ನೇಂತಿತು . ,ಮಾತರವಲಿ ವಿಚಿತರವಾಗಿ ವಿಸಾಿರವಾಗಿ ಗಭಿಣಣ್ಣಯು ಕುಳಿತಿದ್ು ಗಾಡಿಯದ್ು ಪರದ ೀಶ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ನ ರಳು ನೀಡಿತು."!.. ಶ್ರೀಗಳವರ
ಅಪಪಣ ಯೇಂತ ಕ ಲಸ್ಥರೀಯರನುನ ಪರಸವವ ೀದ್ನ ಯಲ್ಲಿದ್ು ಮಹಿಳ್ ಯ ಸಹಾಯಕ ಾ ಬಟು್ ಎಲಿರೂ ದ್ೂರಸರಿದ್ು ನೇಂತರು .ಶ್ರೀಯವರು. ಮೆೀನ ಯಲ್ಲಿ
ಕುಳಿತರು .ದಾವರಪ್ಾಲಕನಗ ಪುತರ ಜನಸ್ಥದ್ .! ವಿಷ್ಟಯವರಿತ ಗುರುಗಳು ಸಮಾಧಾನ ತಾಳಿ "ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕೂಸು ಬಾಣೇಂತಿಗ ಮೇಂಗಳ ಕರುಣ್ಣಸಲ್ಲ "
ಎೇಂದ್ು ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥ, ಪರಯಾಣ ಮುೇಂದ್ುವರಿಸ್ಥದ್ರು .
ಮಠದ್ ಪರಿವಾರದ್ವರು ಅನಾಥರಕ್ಷಕ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರಿಗ ಜಯವಾಗಲ್ಲ * ...ಎೇಂದ್ು ಹಷ್ಟಣದ್ವನಗ ೈದ್ರು . ಹಿೀಗ ಶ್ರೀಗಳವರು ಅನ ೀಕ ಮಹಿಮೆ
ತ ೂೀರಿ ಶ್ರಣಾಗತರನುನ ಪೊರ ಯುತಾಿ, ಸೇಂಚಾರಕರಮದಿೇಂದ್ *ಫೇಂಢರಾಪುರಕ ಾ ಚಿತ ೈಸ್ಥದ್ರು

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಶ್ರೀಪ್ಾೇಂಡುರೇಂಗನ ಸನನಧಯಲ್ಲಿ
.......ಫೇಂಢರಪುರವು ವ ೈಷ್ಟಣವಕ್ ೀತರ.ಚೇಂದ್ರಭಾಗಾನದಿಯ ತಟದ್ಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಗ ಯ ಮೆೀಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣ ನೇಂತಿದಾುನ .ಅವನ ೀ "ಪ್ಾೇಂಡುರೇಂಗವಿಠಲ"!"
ಭಕಿಿಪೇಂಥದ್ವರಿಗ ,ಹರಿದಾಸರಿಗ ಇದ್ು ಪವಿತರ ಕ್ ೀತರವಾಗಿದ .ಅದ್ರಲೂಿ ಕನನಡ ಹರಿೀದಾಸರಿಗ ,ಅವರ ವಾಙ್ಮಯಕ ಾ ಇದ್ು ಕ ೀೇಂದ್ರಬೇಂದ್ು!
ಶ್ರೀಪ್ಾೇಂಡುರೇಂಗವಿಠಲ ಹರಿದಾಸರ ಆರಾಧಯದ ೈವ! ....ವಾಯಸ-ದಾಸ ಪೇಂಥಗಳ ಪೊೀಷ್ಟಕರಾದ್ ಶ್ರೀಯವರು ಬರುವ ವಿಚಾರವರಿತ ವ ೈಷ್ಟಣವಪೇಂಥದ್ವರು
,ಶ್ಷ್ಟಯ-ಭಕಿರು ಗುರುಗಳನುನ ಗೌರವದಿೇಂದ್ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ ಬಡಾರಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .
ಮರುದಿನ ಶ್ರೀಯವರು ಚೇಂದ್ರಭಾಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಷ್ಟಯಮೇಂಡಲ್ಲಯೊಡನ ಸಾನನಮಾಡಿ, ಆಹಿನಕಗಳನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ, ದ ೀವರ ಗುಡಿಗ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು.
ದ ೀವಾಲಯದ್ವರು ಶ್ರೀಗಳನುನ ಪೂಣಣಕುೇಂಬಾದಿಗಳಿೇಂದ್ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ, ದ ೀವರ ದ್ಶ್ಣನಕ ಾ ವಯವಸ ಾ ಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .
ಶ್ರೀಪ್ಾೇಂಡುರೇಂಗ ಟ ೂೇಂಕದ್ ಮೆೀಲ ಕರವಿಟು್ ನೇಂತ ಭೇಂಗಿ ಮನ ೂೀಹರವಾಗಿತುಿ !. * ಜಗತಿಿನಲ್ಲಿ ಭಕಿರನುನ ಪೊರ ಯುವ ದ ೂರ ನನನ ಹ ೂರತು ಬ ೀರ
ಇನಾಯರಿದಾುರ ೀ...!

, ಎೇಂಬ ಭಾವವನುನ ಪರದ್ಶ್ಣಸುತಿಿತುಿ ಆ ದ ೀವದ ೀವನ ಭಾವ...! .ವಿಠಲನ ಪ್ಾದ್ಗಳ ಮೆೀಲ

ಶ್ರವಿರಿಸ್ಥ,ಭಕಿಿಯೇಂದ್

ಆನೇಂದ್ಬಾಷ್ಾಪಸ್ಥಕಿನಯನರಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನನುನ ಸುಿತಿಸುತಿಿರುವಾಗ ದ ೀವರ ಕೇಂಠದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಕಮಲದ್ ಮಾಲ ಯು ಶ್ರೀಯವರಿಗ ,ಹಾರ ಹಾಕಿದ್ೇಂತ ಸರಿದ್ು
ಬದಿುತು..!!!!!!...ಗುರುಗಳು ವಿಠಲನ ಅನುಗರಹವಾಯತ ೇಂದ್ು ಹಷ್ಟಣಸ್ಥದ್ರು
* ಶ ೀಷ್ಟ ನಷ್ ಯೀಶ್ನಾದ್
......ಪೇಂಢರಪುರದ್ ವ ೈಷ್ಟಣವ ಸಮಾಜದ್ ಪ್ಾರಥಣನ ಯೇಂತ ಸಾವಿರಾರು ಭಕಿಜನರಿಗ ಭಾಗವತ ಪರವಚನವನುನ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಡುತಿಿದ್ು ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ
..ಒೇಂದ್ುದಿನ ನೂರಾರು ಶ್ಷ್ಟಯರ ೂಡನ "ಶ ೀಷ್ಟಮಹಾರಾಜ"ರ ೇಂಬ ಸೇಂತರು ಗುರುಗಳ ಮುೇಂದ ಬೇಂದ್ು , "ಸಾವಮಿ ನನನ ಹ ಸರು ಶ ೀಷ್ಟ ಎೇಂದ್ು
"ಏಕ ೂೀರುದ ೂರೀ ನ ದಿವತಿಯೊೀವತಸ ಾ, ಶ್ವ ಏವ ಕ ೀವಲಃ " ...ಇತಾಯದಿ ಶ್ೃತಿಗಳಿೇಂದ್ ರುದ್ರನ ೀ ಸವೀಣತಿಮ , ನಾರಾಯಣನಲಿ" ...ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ತನನ
ಪ್ಾೇಂಡಿತಯದಿೇಂದ್ ತಮಮ ವಾದ್ವನುನ ಸಮರ್ಥಣಸ್ಥದ್ರು .
ಶ ೀಷ್ಟನಾಮಕರು ಉತಿಮ ಪೇಂಡಿತರ ೇಂದ್ು ಅರಿತ ಶ್ರೀಗಳು "ಶ ೀಷ್ಟ ಮಹಾರಾಜರ ೀ, ನಮಮ ವಾದ್ ಕ ೀಳಿ ಆನೇಂದ್ವಾಯತು . ಆದ್ರ ಅದ್ು
ಶಾಸರಸಮಮತವಲಿ, ಸಕಲಶಾಸರಗಳಿೇಂದ್ಲೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೀ ವ ೀದ್ಯನಾಗಿದಾುನ ! ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅನ ೀಕ ಪರಮಾಣಗಳ
ಆಧಾರ ಹಾಗು ವಿಜಯೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳ ವಾಗ ವೈಖ್ರಿೀ ಎೇಂಬ ಗರೇಂಥದ್ ವಿಷ್ಟಯಗಳನುನ ಅನುವಾದ್ ಮಾಡಿ

ಶ ೀಷ್ಟಮಹಾರಾಜರನುನ ನಶ ಯೀಷ್ಟವಾಗಿ

ಸ ೂೀಲ್ಲಸ್ಥ ಜಯಸ್ಥದ್ರು ."
ಆಗ ಶ ೀಷ್ಟಮಹಾರಾಜರು ಗುರುಗಳಿಗ ಜಿತ ೂೀಸ್ಥಮ ಎೇಂದ್ು ತಾವ ೀ ಜಯಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು . ನೇಂತರ ಅದ್ಣಕ ಾ ನೇಂತಿದ್ು ಭಾಗವತಾನುವಾದ್ವನುನ
ಮುೇಂದ್ುವರ ಸ್ಥ, ೨-೩ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಂಗಳ ಮಹ ೂೀತುವ ಮಾಡಿ ಎಲಿರನುನ ಆನೇಂದ್ಗ ೂಳಿಸ್ಥ, ಸೇಂಚಾರ ಮುೇಂದ್ುವರ ಸ್ಥದ್ರು.
ವಾಗ ವೈಖ್ರಿೀ ನಜಿಣತ ಭವಯಶ ೀಷ್ಟಃ||...…..ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಸ ೂಿತರ .
�ಶ್ವಾಜಿ. ಮಹಾರಾಜರಿಗ ಆಶ್ೀವಾಣದ್�
.......ಶ್ರೀಗಳವರು ಕ ೂಲಾಿಪುರಕ ಾ ದಿಗಿವಜಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟರದ್ ಪರಬಲ ರಾಜಕಾರಣ್ಣ ಗುರುಗಳ ಭಕಿ ಹನುಮೇಂತ ಪೇಂತನಾಗಿದ್ುು
ಗುರುಗಳಿಗ ಅಪೂವಣ ಸಾವಗತವನುನ ವಿಜೃೇಂಭಣ ಯೇಂದ್ ಮಾಡಿದ್ನು .
"ಪ್ಾೇಂಡುರೇಂಗಪುರವಿಠಲಮಿೀಕ್ಷ ಪರಸ್ಥಾತಮ್ | ಕರವಿೀರಪುರಾಖಾಯೇಂ..,.....ಶ್ರೀ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ವಿಜಯ...ಸಗಣ- ೬.
ವಿಜಯನಗರದ್ ಪತನಾನೇಂತರ ಸುಲಾಿನರ ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಯೇಂದ್ ತತಿರಿಸ್ಥದ್ು ಜನತ ಯನುನ ಉದ್ೆರಿಸಲು 'ನಾರ ೂೀಪೇಂತ ಹನುಮೇಂತ ೀ' ಎೇಂಬ ಮಾಧವ
ರಾಜಕಾರಣ್ಣಯ ಸಹಾಯ-ಸಲಹ ಗಳಿೇಂದ್ ಪರಬುದ್ೆನಾದ್ "ಮಹನೀಯ ಶ್ವಾಜಿ" ಮಹಾರಾಜರು ವಿೀರ-ಶೌಯಣಗಳಿೇಂದ್ ಯವನರ ಪ್ಾಲ್ಲಗ
ಸ್ಥೇಂಹಸವಪನರಾಗಿದ್ುರು . ಶ್ವಾಜಿಯ ಕಾಯಣಕ್ ೀತರ ಕ ೂಲಾಿಪುರ .
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ಇೇಂಥಹ ಸಾವತೇಂತರಯ ಸೇಂಗಾರಮದ್ ಕ್ ೀತರವಾಗಿದ್ು ಕ ೂಲಾಿಪುರಕ ಾ ಚಿತ ೈಸ್ಥದ್ುರು .
ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು ಕ ೂಲಾಿಪುರದ್ಲ್ಲಿ ಚಾತುಮಾಣಸ ಸೇಂಕಲಪಕ ಾ ಕುಳಿತರು .ಪರತಿದಿನ ಮಹಲಕ್ಷಮದ ೀವಿಯ ದ್ಶ್ಣನ,ಪ್ಾಠಪರವಚನ , ದ ೀವತಾಚಣನ,
.......ನಡ ಯುತಿಿದ್ುು ಸಮಸಿರು ಕೃತಾಥಣರಾಗುತಿಿದ್ುರು .
ಒೇಂದ್ುದಿನ ಸೇಂಜ ಗುರುಗಳ ದ್ಶ್ಣನಕ ಾ ಬೇಂದ್ ನಾರ ೂೀಪೇಂತರು ಗುರುಗಳನುನ ರಾಜಮೇಂದಿರಕ ಾ ಬೇಂದ್ು ಆಶ್ೀವಣದಿಸಲು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥ, ಕರ ದ ೂಯುರು .
ರಾಜದಾವರದ್ ಬಳಿ ಜಿೀಜಾಬಾಯ, ಸಾೇಂಬಾಜಿ, ಪತಿನಯರ ೂಡಗೂಡಿ ಶ್ವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಗುರುಗಳನುನ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ ಭದಾರಸನದ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಥ
ನಮಸಾರಿಸ್ಥದ್ರು .ಕುಶ್ಲ ಪರಶ ನಗಳ್ಾದ್ಮೆೀಲ ಶ್ವಾಜಿ ಗುರುಗಳ ಪ್ಾದ್ಪೂಜ ಮಾಡಿಂ ,ಧನಕನಕಾಭರಣಗಳನನಪ್ಣಸ್ಥ,ನಮಸಾರಿಸ್ಥ, ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ
ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥದ್ರು .
ತರುವಾಯ ಶ್ವಾಜಿಯು ತಮಮ ದ್ಶ್ಣನ ,ಸ ೀವಾಭಾಗಯದಿೇಂದ್ ಪುನೀತನಾದ . ಹಿೇಂದ್ೂ ಧಮಣ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ನಾನು ಕ ೈಗ ೂೇಂಡಿರುವ ಸಾವತೇಂತರಯ
ಸೇಂಗಾರಮಕ ಾ ತಮಮ ಆಶ್ೀವಾಣದ್ವನುನ ಬ ೀಡುತ ಿೀನ ....ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು.
�ಶ್ವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗ ಆಶ್ೀವಾಣದ್�
.......ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳು ನಸುನಕುಾ "ಧಮಣವಿೀರರ ೀ ! ನೀವು ಕ ೈಗ ೂೇಂಡಿರುವ ಮಹತಾಾಯಣವನುನ ನಾವು ಬಹುದಿನದಿೇಂದ್ ಕ ೀಳಿ
ಆನೇಂದಿಸುತಿಿದ ುವು . ಈಗ ನಮಮನುನ ನ ೂೀಡಿ ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟವಾಯತು . ಭಾರತವು ಸನಾತನ ಸೇಂಸೃತಿಗಳಿಗ ತವರುಮನ ,ಪುಣಯಭೂಮಿ , . ಭಾರತಿೀಯರು
ವಿಧಮಿೀಣಯರ ಪ್ಾದಾಘಾತಕ ಾ ಸ್ಥಲುಕಿ ಬಳಲುತಿಿರಲು ಅವರು ಧಮಣ, ದ ೀವರು, ಸತಯ,ತಾಯಗಗಳನುನ ಉದಾಸ್ಥೀನಮಾಡಿದ ುೀ ಕಾರಣವಾಗಿದ . ಈ
ಹಿೇಂದ್ೂ ಜನರ ಧಮಣದ್ ,ಜನತ ಯ ರಕ್ಷಣ ನಮಿಮೇಂದಾಗಬ ೀಕ ೇಂಬುದ್ು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇಂಕಲಪ.! . ಆ ಪವಿತರಕಾಯಣದ್ಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿೀಕ್ಾಬದ್ೆರಾಗಿರುವುದ್ು
ಸೇಂತಸದ್ ಸೇಂಗತಿಯಾಗಿದ .*ಯಥ ೂೀ ಧಮಣಃ ತತ ೂೀ ಜಯಃ * ಎಲ್ಲಿ ಧಮಣವಿದ ಯೊೀ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ನಶ್ಚಯ... ..ಧಮಣವು ರಕ್ಷಸ್ಥದ್ವರನುನ
ರಕ್ಷಸುವುದ್ು.. ನೀವು ಈ ಒೇಂದ್ು ಉಪದ ೀಶ್ವನುನ ಸದಾ ನ ನಪ್ನಲ್ಲಿಟು್ಕ ೂೇಂಡು ಪರವತಿಣಸ್ಥರಿ. ನೀವು ನಭಣಯರಾಗಿ ಮುನುನಗಿಗ,ಹಿೇಂದ್ೂ ಸುತಾರಣರ ೇಂದ್ು
ಕಿೀತಿಣಗಳಿಸುವಿರಿ .ನಮಗ ಸದಾ ವಿಜಯಮೇಂಗಳಗಳು ದ ೂರಕುವೇಂತ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನಲ್ಲಿ ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ ುೀವ .ನಮಮ ಆಶ್ೀವಾಣದ್ವು ನಮಗ ಸದಾ
ಇರುವುದ್ು .".....ಎೇಂದ್ು ಶ್ವರಾಯರಲ್ಲಿ ಧಮಣಪರಜ್ಞ ಯನುನ ಪರಜವಲ್ಲಸ್ಥದ್ರು .
ಶ್ರೀಗಳ ಉಪದ ೀಶ್ದಿೇಂದ್ ಶ್ವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗ ಪರಮಾನೇಂದ್ವಾಯತು. ಗುರುಗಳಿಗ ನಮಸಾರಿಸ್ಥ, ಗುರುದ ೀವಾ! ಧನಯನಾದ , ತಮಮ
ಅಮೃತಹಸಿವನುನ ನನನ ತಲ ಯ ಮೆೀಲ್ಲಟು್ ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥರಿ ....ಎೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದಾಗ ಗುರುಗಳು ಹಷ್ಟಣದಿೇಂದ್ ಅಭಯಹಸಿ ಪರದ್ಶ್ಣಸ್ಥ, ತಥಾಸುಿ ಎೇಂದ್ು
ಎೇಂದ್ು ಅಪಪಣ ಮಾಡಿದ್ರು .
ರಾಜಯೊೀಗಯರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ ೂಗೀೇಂಡು, ತಮಮ
ಸೇಂಚಾರಕರಮವನುನ ಮುೇಂದ್ುವರಿಸ್ಥದ್
* ಮೂಕನ ವಾಗಿಮಯ ಗ ೈದ್ ಗುರ ೂೀ....*
....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳು ಸೇಂಚಾರ ಕರಮದಿೇಂದ್ ಮಹಾಷ್ಟರಣದ್ಲ್ಲಿ ಸೇಂಚರಿಸುತಾಿ "ಕರಾಡ" ಎೇಂಬಲ್ಲಿಗ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಠದ್ ಅನ ೀಕ
ಶ್ಷ್ಟಯರು ,ಮಾದ್ವರು, ಹಾಗು ಮಠದ್ ಪರಮುಖ್ ಶ್ಷ್ಟಯರಾದ್ "ವಾಸುದ ೀವ ಪೇಂತ ಸಹವಾಸ್ಥ " ಎೇಂಬುವವರು ಇದ್ುರು.
ಇವರು ರಾಜಕಿೀಯ- ಸಾಮಾಜಿಕ ರೇಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮುಖ್ರಾದ್ ಶ್ರೀಮೇಂತರಾಗಿದ್ುರು.ಅವರು ಗುರುವಯಣರನುನ ಅದ್ೂುರಿಯಾಗಿ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ ತಮಮ
ಮನ ಯಲ್ಲಿಯೀ ಬಡಾರ ಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .ಸುಮಾರು ಹದಿನ ೈದ್ು ದಿನಗಳವರ ಗ ಪ್ಾಠಪರವಚನ

ಮೇಂತರ

ಮುದಾರಧಾರಣ , ಉಪದ ೀಶ್

,ದ ೀವಪೂಜಾದಿಗಳು ಪರತಿಮನ ಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ದ್ು ತಿೀಥಣಪರಸಾದ್ಗಳಿೇಂದ್ ಸಮಸಿರನುನ ಶ್ರೀಗಳು ಅನುಗರಹಿಸುತಿಿದ್ುರು .
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ವಾಸುದ ೀವಪೇಂತರ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಹ ೂರಡುವ ದಿನ ವಿಜೃೇಂಭಣ ಯೇಂದ್ ಭಿಕ್ಾ ನ ರವ ೀರಿತು . ಅೇಂದ್ು ಸಾಯೇಂಕಾಲ ಕ ಲ ಗೃಹಸಾರರು.
ಪೇಂತರನುನ "ಗುರುಗಳು ಸೇಂಗಿೀತಶಾಸರಕ ೂೀವಿದ್ರ ೇಂದ್ು ಕ ೀಳಿದ ುೀವ

ನಮಮ ಸ ೂೀದ್ರಳಿಯನೇಂದ್ ಸೇಂಗಿೀತ ಕಛ ೀರ ಇಡಿಸಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಕ ೀಳಿದ್ರು”

�ಮೂಕನ ವಾಗಿಮಯ ಗ ೈದ್ ಗುರ ೂೀ..�
ವಾಸುದ ೀವಪೇಂತರು ಆ ಗೃಹಸಾರ ಮಾತಿನೇಂದ್ ವಿಷ್ಟಣಣವದ್ನರಾಗಿ "ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ದ್ುವಿಣಧಯು ನಮಮ ಸ ೂೀದ್ರಳಿಯ ಸುರ ೀೇಂದ್ರನೇಂದ್ ಸೇಂಗಿೀತ
ಸ ೀವ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾಗಿತುಿ !ಆದ್ರ ೀ ಆ ದ್ುವಿಣಧಯು ಅದ್ಕ ಾ ಆವಕಾಶ್ವಿಲಿದ್ೇಂತ ಮಾಡಿಬಟ್ದ ."ಎೇಂದ್ು ನಟ್ಸ್ಥರು ಬಟ್ರು . ಅದ್ನುನ ಮಠದ್ವರಿೇಂದ್
ತಿಳಿದ್ ಶ್ರೀಗಳವರು ಪೇಂತರನುನ ಕರ ಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ವಿಷ್ಟಯ ಪರಸಾಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು
ಪೇಂತರು ಕಣ್ಣಣೀರಿಡುತಾಿ , " ಮಹಾಸಾವಮಿ , ನನನ ಸ ೂೀದ್ರಳಿಯ ಸುರ ೀೇಂದ್ರನು ಈ ಒೇಂದ್ು ವಷ್ಟಣದಿೇಂದ್ ಮೂಕನಾಗಿ ಹ ೂೀಗಿದಾುನ . ಆದ್ರ ಅವನು
ಹಿೇಂದ್ೂಸಾಾನ ಸೇಂಗಿೀತದ್ಲ್ಲಿ ಶ ರೀಷ್ಟಾ ವಿದಾವೇಂಸನಾಗಿದ್ುನು .ಅವನ ಕಿೀತಿಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟರದ್ಲ ಿಲಾಿ ಖಾಯತವಾಗಿತುಿ.

ಅದ್ನುನ ಸಹಿಸದ್ ಯಾರ ೂೀ

ದ ೂರೀಹಿಗಳು ಅವನ ಮಾತು ಹ ೂೀಗುವೇಂತ ಅಭಿಚಾರಿಕ ಪರಯೊೀಗಮಾಡಿಸ್ಥದಾುರ . ಅದ್ನುನ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಹುರಿೀತಿ ಯತಿನಸ್ಥದ್ರೂ ಫಲವಾಗಲ್ಲಲಿ .
ಅವನು ತಮಮ ಮುೇಂದ ಹಾಡಿ ಅನುಗರಹ ಪಡ ಯುವ ಭಾಗಯವಿಲಿವಾಯತು ." ...ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ನು
ಆಗ ಗುರುಗಳಿಗ ಸುರ ೀೇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕರುಣ ಯುೇಂಟಾಯತು . ಏನ ೂೀ ನಧಣರಿಸ್ಥದ್ವರೇಂತ

ಶ್ರೀಗಳವರು *ಪೇಂತರ ೀ ನಮಮ ಸ ೂೀದ್ರಳಿಯನನುನ

ಕರ ದ್ುಕ ೂೇಂಡು ಬನನ ರಿ * ..ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ರು
*ಮೂಕನ ವಾಗಿಮಯ ಗ ೈದ್ ಗುರ ೂೀ...
......ವಾಸುದ ೀವಪೇಂತರು ಸುರ ೀೇಂದ್ರನನುನ ಕರ ತೇಂದ್ರು .ಅವನು ಗುರುಗಳಿಗ ನಮಸಾರಿಸ್ಥ, ನೇಂತನು . ಆಗ ಶ್ರೀಗಳು *ಪೇಂತರ ೀ ನಮಮ ಸುರ ೀೇಂದ್ರನು
ಇೇಂದ್ು ರಾತಿರ ಸೇಂಗಿೀತ ಕಛ ೀರಿ ಮಾಡುತಾಿನ , ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ ಅನುಗರಹಿಸುತಾಿನ . ಚಿೇಂತಿಸಬ ೈಡಿ * ..ಎೇಂದ್ು ಸುರ ೀೇಂದ್ರನನುನ ದಿಟ್ಸ್ಥ ನ ೂೀಡಿದ್ರು
.ಸುರ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಮುಖ್ವನುನ ಆಸ ಯೇಂದ್ ,ಭಕಿಿಯೇಂದ್ ನ ೂೀಡತ ೂಡಗಿದ್ನು . ಆಗ ೂೇಂದ್ು ವಿಚಿತರ ಕಾಯಣ ಜರುಗಿತು *ಶ್ರೀಯವರ ಕಣಗಳಿೇಂದ್
ಒೇಂದ್ು ದಿವಯಕಾೇಂತಿ ಹ ೂರಹ ೂಮಿಮ ಅದ್ು ತನನತಿ ಬರುತಿಿರುವೇಂತ ಭಾಸವಾಯತು .! ಅಚಚರಿ, ಆನೇಂದ್ ,ಸೇಂಭರಮದಿೇಂದ್ ನ ೂೀಡುತಿಿರುವೇಂತ ಗುರುಗಳ
ನ ೀತರದಿೇಂದ್ ಹ ೂರಹ ೂಮಿಮದ್ ಕಾೇಂತಿಪುೇಂಜವು ಸುರ ೀೇಂದ್ರನ ಕೇಂಠವನುನ ಸಪಶ್ಣಸ್ಥ,ಪರವ ೀಶ್ಸ್ಥ,ದ್ ಅದ್ುಬತ ಅನುಭವವಾಗಿ ಸುರ ೀೇಂದ್ರನು ....."ಗುರುದ ೀವಾ
,ಉದ್ೆೃತನಾದ ,ಅನುಗರಹಿೀತನಾದ ...!!!!! *...ಎೇಂದ್ು ಕೂಗಿಬಟ್ನು .
ಅದ್ನುನ ಕ ೀಳಿದ್ ಪೇಂತರು ,ಸಮಸಿರ ಲಿರಿಗೂ ಪರಮಾಶ್ಚಯಣವಾಯತು . ಪೇಂತರು ಅಚಚರಿಯೇಂದ್

...ಸುರ ೀೇಂದ್ರ ನೀನು,. ನೀನ ೀ

ಮಾತಾಡಿದ ಯಾ....ಎೇಂದ್ುಪರಶ್ನಸುತಾಿ ತಬಬಕ ೂೇಂಡರು . ಆಗ ಸುರ ೀೇಂದ್ರನು " ನಜ ನಾನ ೀ ಮಾತಾಡಿದ . ಅದ್ಕ ಾ ಕಾರಣ ಈ ಗುರುಮಹಾರಾಜರ ದಿವಯ
ಅನುಗರಹ " ...ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಗುರುಗಳಿಗ ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗ ನಮಸಾಾರ ಮಾಡಿದ್ನು .
ಗುರುಗಳು * ಎಲಾಿ ಮೂಲರಾಮನ ಕೃಪ್ ! ಅವನು ನನನ ಸೇಂಗಿೀತ ಕ ೀಳಲು ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದಾುನ .ಈ ರಾತಿರ ಗಾಯನದಿೇಂದ್ ಶ್ರೀಹರಿಯನುನ ಆನೇಂದ್ಗಿಸು "
....ಎೇಂದಾಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು .
ಅೇಂದ್ು ರಾತಿರ ಸುರ ೀೇಂದ್ರನ ಅಧುುತವಾದ್ ಸೇಂಗಿೀತ ಕಛ ೀರಿ ನ ರವ ೀರಿ ಸೇಂಗಿೀತದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಾರೇಂಗತನಾದ್ ಅವನ ಗಾನ ವ ೈಭವದಿೇಂದ್ ,ಶ್ರೀಗಳು ,
ಅವರೇಂತಯಾಣಮಿ ಭಗವೇಂತನೂ ಪ್ರೀತರಾದ್ರು .
ಗುರುಗಳು ತ ೂೀರಿದ್ ಮಹಿಮೆ ,ಕಾರುಣಯಗಳು ಎಲ ಿಡ ಮಿೇಂಚಿನೇಂತ ಹರಡಿ ...ಒೇಂದ್ು ಪವಣದಿೇಂದ್ ಮೂಕನಾಗಿದ್ು ಸುರ ೀೇಂದ್ರನಗ ವಾಕ್ ಶ್ಕಿಿಯತುಿ
ಕರುಣ್ಣಸ್ಥದ್ ಗುರುಗಳನುನ ಸವಣರೂ ಕ ೂೇಂಡಾಡಿದ್ರು
�. ಭಾಗಿೀರರ್ಥ ಪುಟದ ದ್ುಳು�
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.....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಸವಾರಿಯು ಚಿಕ ೂಾೀಡಿ-ಬಜಾಪುರ ಮಾಗಣದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಗುತಿಿರುವಾಗ ಗಿಡ-ಮರಗಳಿಲಿದ್ ಶ್ುಷ್ಟಾಪರದ ೀಶ್ವೇಂದ್ು ಸ್ಥಕಿಾತು
.ಬ ಳಗಿನೇಂದ್ ಏಕಪರಕಾರವಾಗಿ ಪರಯಾಣಮಾಡಿ ಮಠದ್ ಪರಿವಾರದ್ವರ ಲಾಿ ಶಾರೇಂತರಾಗಿದ್ುರು .ಆ ಮಾಗಣದ್ಲ್ಲಿ ಪರಯಾಣ್ಣಸುತಿಿದಾುಗ
ಮಾಗಣಮದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ

ಓವಣ ಬಾರಹಮಣನು ಸೂಯಣನ ಪರಖ್ರ ತಾಪದಿೇಂದ್

ನೀರೂ ದ ೂರಕದ ೀ ಗತಪ್ಾರಣನಾಗಿ ಬದ್ುುಬಟ್ನು..!! ಆಗ ಸ್ಥಾತಿ

ಮರಣ ೂೀನಮಖ್ನಾಗುವ ಪರಸೇಂಗ ಬೇಂದ್ುಬಟ್ತು .! ಕಾಲನ ಕರಾಳ ಕಪ್ಮುಷ್ಟಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಲುಕಿ ಮರಣಸೇಂಕಟಕ ಾ ಬದ್ುು ಒದಾುಡತ ೂಡಗಿದ್ .
ಆ ವಿಪರನ ಶ ೀಚನೀಯ ಸ್ಥಾತಿಯನುನ ಕೇಂಡು ಗುರುಗಳ ಕ ೂೀಮಲ ಹೃದ್ಯ ಕರಗಿ ನೀರಾಯತು .ಆಗ "ಶ್ರೀಗಳವರು ದ್ೇಂಡವನುನ ಹಿಡಿದ್ು ಕ್ಷಣಕಾಲ
ದಾಯನಸ್ಥ, ಬಾ..ಭಾಗಿೀರರ್ಥೀ! ...ಎೇಂದ್ು ದ್ೇಂಡದಿೇಂದ್ ನ ಲವನ ೂನಮೆಮ ಕುಟ್ದ್ರು .
ಅದ ೀನಾಶ್ಚಯಣ.! ಯತಿನಾಯಕರ ಭಕಿಿಯ ಕರ ಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ುಳ್ ೂೀ ಎೇಂಬೇಂತ ...ಭಾಗಿೀರರ್ಥಯು ಧರ ಯ ಗಭಣದಿೇಂದ್

ಪುಟದ ದ್ುು ಪುಟದ ದ್ುು

ಹರಿಯತ ೂಡಗಿದ್ಳು .....!!!! .ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹರುಷ್ಟದಿೇಂದ್ ಆ ಪ್ಾದ್ಜಲವನುನ ಗತಪ್ಾರಣನಾಗಿ ಬದಿುದ್ು ವಿಪರನ ಮೆೀಲ ಪೊರೀಕ್ಷಸ್ಥ,ಧಾಯನಸ್ಥದ್ರು
.ದಾವರಪ್ಾಲಕನೇಂದ್ ಅವನ ಬಾಯಗ ಗೇಂಗಾಜಲವನುನ ಹಾಕಿದ್ರು .ಅೇಂತಕನ ಅೇಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ು ಆ ವಿಪರನಲ್ಲಿ ಅನೇಂತನ ದ್ಯವಾಯತು . ಆ ಅನೇಂತರೂಪ್
ಶ್ರೀಹರಿಯ ಚಿೇಂತನಶ್ೀಲರಾದ್ ಸೇಂತಸಾವಣಭೌಮರ ಆಶ್ೀವಾಣದ್ ಫಲ್ಲಸ್ಥತು ...! !! ನದ ರಯೇಂದ ಚ ಚತಿವನೇಂತ ಆ ವಿಪರನು ಮೆಲಿನ ಕಣ ರಿ ದ್ನು
.ಆನೇಂದಾತಿರ ೀಕದಿೇಂದ್ ಪ್ಾರಣದಾತರಾದ್ ಗುರುಗಳಿಗ ವೇಂದಿಸುತಾಿ ಪದ ೀ ಪದ ೀ ನಮಸಾರಿಸತ ೂಡಗಿದ್ನು ."ಗುರುಗಳ್ ೀ ಮೃತುಯವಿನೇಂದ್ ರಕ್ಷಸ್ಥದ್ ನಮಮ
ಅನುಗರಹವನ ನೇಂದಿಗೂ. ಮರ ಯಲಾರ ..ಮರ ಯಲಾರ "..ಎೇಂದ್ು ಉದ್ಗರಿಸ್ಥದ್ನು .
ಗುರುಗಳು "ನನನನುನ ರಕ್ಷಸ್ಥದ್ವರು ನಾವಲಿ ,ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗಳ್ ೇಂದ್ು ತಿಳಿ ನನಗ ಮೇಂಗಳವಾಗಲ್ಲ " ...ಎೇಂದ್ು ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥದ್ರು .
ವಿಪ್ನದಿ ಚ ೇಂಡಾತಪದಿ ಬ ೇಂದ್ ಕಾ|ಶ್ಯಪ್ಸುರನುಳುಹಿದ್ ಕೃಪಣಜನಾತಮ..||....."ಜಗನಾನಥದಾಸರು**...
....ಕೃಷ್ಾಣತಿೀರದ್ ಸ್ಥೀತಿೀಮನ ಸನಹದ್

ಆಲೂರು ನಷ್ಾ್ವೇಂತ ,ಪೇಂಡಿತರ, ಬಾರಹಮಣರ ನ ಲ ವಿೀಡಾಗಿದ್ುು ಆ ಧಾಮಿಣಕ ವೃೇಂದ್ ಶ್ರೀಗಳನುನ

ಅದ್ೂೆರಿಯಾಗಿಯೀ ಸಾವಗತಿಸ್ಥತು .
ಕೃಷ್ಾಣನದಿಯೇಂದ್ ಪ್ಾವನವ ನಸ್ಥದ್ು ಆ ಸಾಳವು "ಗರೇಂಥರಚನ ಗ " ಪರಶ್ಸಿವ ೇಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ಥ,ಗುರುರಾಜರು ಅಲ್ಲಿ ಕ ಲಕಾಲ ವಾಸಮಾಡಿ, ಗರೇಂಥರಚನ ಯಲ್ಲಿ
ತ ೂಡಗಿದ್ರು .
ಶ್ರೀಗಳು ಸೂತರಭಾಷ್ಟಯಕ ಾ , ಶ್ರೀಜಯತಿೀಥಣರು ರಚಿಸ್ಥದ್ "ತತವಪರಕಾಶ್ಕಾ"ಕ ಾ ಭಾವದಿೀಪ ಎೇಂಬ ಅದ್ುಬತವಾದ್ ವಿಸಾಿರವಾದ್ ಟೀಕಾರಾಯರ
ಹೃದ್ಯವನ ನೀ ಬಚಿಚತ ೂೀರುವ ವಿಧವತೂಪಣಣವಾದ್ ಟಪಪಣ್ಣಯನುನ ಬರ ದ್ರು
ಇದ್ರೇಂತ ಜಯತಿೀಥಣರ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ ಅಣುಭಾಷ್ಟಯಕ ಾ .ಟೀಕ ಯನುನ ರಚಿಸ್ಥದ್ರು.
ಅಣುಭಾಷ್ಟಯಕ ಾ ...ಟೀಕ ರಚಿಸಲು

ಟೀಕಾರಾಯರ ೀ

ಪರರ ೀಪ್ಸ್ಥದ್

ವಿಚಾರ

ಸಾವರಸಯಕರವಾಗಿದ . ತತವಪರಕಾಶ್ಕಾಕ ಾ "ಭಾವದಿೀಪ"

ರಚಿಸ್ಥ,ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗಳು ಹಾಗು ಶ್ರೀಜಯಮುನಗಳಿಗ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥದ್ದಿನ ರಾತಿರ ಶ್ರೀಗಳಿಗ ಜಯತಿೀಥಣರು ಸವಪನದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಶ್ಣನವಿತಿರು
... ವಿಜಾಪುರವು ಸೇಂಪತುಮೃದ್ೆವಾದ್ ದ ೂಡಿ ರಾಜಯವಾಗಿತುಿ .ಅಲ್ಲಿ ಇಮಮಡಿ ಆದಿಲ್ ಷ್ಟಹನ ಮಗನಾಗಿದ್ು ಆಲ್ಲೀ ಆದಿಲ್ ಷ್ಟಹನು ಆಳುತಿಿದ್ುನು . ಅವನು
ಇಸಾಿೇಂಧಮಣದ್ ಮುಸ್ಥಿೇಂ ದ ೂರ ಯಾಗಿದ್ುರೂ ಆಸಾಾನದ್ ಹಿೇಂದ್ೂ ಪೇಂಡಿತರು ,ಸಾದ್ು-ಸೇಂತರಲ್ಲಿ ಹ ಚುಚ ಸೇಂಪಕಣವಿಟು್ಕ ೂೇಂಡು ಭಾರತಿೀಯ ಹಿೇಂದ್ೂ
ಧಮಣದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸವುಳಾವನಾಗಿದ್ುು ...ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಳು ವಿಜಾಪುರಕ ಾ ಬೇಂದಾಗ ಘನಶಾಯಮನ ಪ್ೌತರ "ನೀಲಮೆೀಘಶಾಯಮರಾಯ"
ಆಸಾಾನದ್ ಮೇಂತಿರಯಾಗಿದ್ುು ಗುರುಗಳನುನ ವ ೈಭವದಿೇಂದ್ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ ತನನ ಅರಮನ ಯಲ ಿೀ ಬಡಾರ ಮಾಡಿಸ್ಥದ್ನು
ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿದ್ ಸುಲಾಿನ ಅವರನುನ ಅರಮನ ಗ ಕರ ತರಲು ಮೇಂತಿರಗ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ . ಶ್ರೀಮಠದ್ "ಮಾಹ ೀೇಂದಿರ" ಎೇಂಬ ಆನ ಯ ಮೆೀಲ ಸಕಲ
ವ ೈಭವೀಪ್ ೀತವಾಗಿ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರನುನ ಕರ ತರಲಾಯತು .
ಸುಲಾಿನ ಗುರುಗಳಿಗ ೂೇಂದಿಸ್ಥ, ಮೇಂತಿರಯೇಂದ್ ಪ್ಾದ್ಪೂಜ ಮಾಡಿಸ್ಥ, ಹ ೀರಳ ಧನಕನಕ , ವಸಾರಭರಣ ,ಗಾರಮಗಳನುನ .
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ಎೇಂಬ ಶ ರೀಷ್ಟ್ ಪರಶ್ಸ್ಥಿ ,ಶ ವೀತಚತರ ,ಒೇಂಟ ,ಕುದ್ುರ ಗಳನುನ ಗುರುಗಳಿಗ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ ಕೃತಾಥಣನಾದ್ನು .
ಅವನ ಆಸಾಾನದ್ ಅನ ೀಕ ಪೇಂಡಿರು -ಗುರುಗಳ್ ೂಡನ ವಾದ್ ಮಾಡಿ ಪರಾಜಿತರಾದ್ರು .ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಸುಲಾಿನನಗ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಾರ ಭಕಿಿ
ಗೌರವಗಳುೇಂಟಾದ್ವು.
ಶ್ರೀಗಳವರು ಹಿೀಗ ಹತಾಿರುದಿನ ಭಕುತರ ಸ ೀವ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ, ಸೇಂಚಾರ ಕರಮವಾಗಿ ಕೃಷ್ಾಣತಿೀರವಾದ್ ಆಲೂರಿಗ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು
*ತತರ

ತತರವಿರಚಯಯ

ಸ

ವಾಸೇಂ

ಪುಣಯಭೂಷ್ಟು

ಪುರುಷ್ ೂೀತಿಮ

ಭಕಿಹಃ|

ಶ್ರೀ

ಮಹಿೀಧರ

ಮುಪ್ ೀತಯ

ಚ

ತುೇಂಗೇಂ

ವ ೀೇಂಕಟ ೀಶ್ಮವಲ ೂೀಕಿತುಮಾಗಾತ್|| * ...ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರವಿಜಯ .
ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಶ ೈಲ ಮತುಿ ತಿರುಪತಿ ಯಾತ ರಯನುನ ಮಾಡಿದ್ರ ೇಂದ್ು ಹ ೀಳುತಾಿರ .
ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪುರುಷ್ಟರಿಗಿೇಂತ ಉತಿಮನಾದ್ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪರಮ ಭಕಿರಾದ್ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ತಿೀಥಣರು ಅಲಿಲ್ಲಿ ಪವಿತರವಾದ್ ಕ್ ೀತರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ
ದ ೀವತಾ ದ್ಶ್ಣನವನುನ ಮಾಡಿದ್ರು
ಅನೇಂತರ ಎತಿರವಾದ್ ಶ್ರೀಶ ೈಲವನುನ ತಲುಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶ ೈಲಮಲ್ಲಿಕಾಜುಣನನ ದ್ಶ್ಣನವನುನ ಮಾಡಿದ್ರು .
ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಸವೀಣತಿಮನಾದ್ ಶ್ರೀಶ್ರೀನವಾಸ ದ ೀವರ ಸೇಂದ್ಶ್ಣನಕಾಾಗಿ ತಿರುಪತಿ ಕ್ ೀತರಕ ಾ ಬೇಂದ್ರು
ಮುನಕುಲತಿಲಕರಾದ್ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು ತಿರುಪತಿಯ ಶ್ರೀಶ್ೀನವಾಸನನುನ ನಮಸಾರಿಸ್ಥ, ಅಲ್ಲಿಯೀ ಕ ಲವು ದಿನಗಳವರ ಗ ವಾಸಮಾಡಿದ್ರು
ಅಲ್ಲಿೇಂದ್

ಸುವಣಣಮಯವಾದ್

ಭವನಗಳಿೇಂದ್

ಅಲೇಂಕೃತಗ ೂೇಂಡ

ಕಾೇಂಚಿೀಪಟ್ಣಕ ಾ

ಬೇಂದ್ರು

.ಅಲ್ಲಿ

ರ್ದ್ಲು

ವಿಷ್ಟುಣಕಾೇಂಚಿಯಲ್ಲಿರುವ

ವರದ್ರಾಜಸಾವಮಿಯನುನ ನಮಸಾರಿಸ್ಥ, ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಶ್ವಕೇಂಚಿಗ ಬೇಂದ್ು ಏಕಾಮೆರೀಶ್ವರ ನ ೇಂದ್ು ಪರಸ್ಥದ್ೆನಾದ್ ಪ್ಾವಣತಿೀಪತಿಯಾದ್ ಮಹಾರುದ್ರದ ೀವರನುನ
ನಮಸಾರಿಸ್ಥದ್ರು
ಶ್ರೀರಾಯರಅರುಣಾಚಲ,ವೃದಾೆಚಲ, ಶ್ರೀಮುಷ್ಟಣ ಕ್ ೀತರಗಳ ಯಾತ ರ
ಶ ೀಣಾದಿರಮಾಸಾದ್ಯ ನಷ್ ೀವಯ ಶ್ೇಂಭುೇಂ
ವೃದಾೆಚಲೇಂ ಪ್ಾರಪಯ ವಿಲ ೂೀಕಯ ರುದ್ರೇಂ|
ಶ್ರೀಮುಷ್ಟಣಮಭ ಯೀತಯ ವರಾಹರೂಪೇಂ
ವಿಷ್ಟಣೇಂಪರಣಮೆಯೈಷ್ಟ ನುತಿೇಂ ವಯತಾನೀತ್||
ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳು ಅರುಣಾಚಲಕ ಾ ಹ ೂೀಗಿ ಪರಮೆೀಶ್ವರನನುನ ಸ ೀವಿಸ್ಥದ್ರು .ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ವೃದಾೆಚಲಕ ಾ ಹ ೂೀಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ ೀತಾರಧಪತಿಯಾದ್
ಮಹರುದ್ರದ ೀವರ ದ್ಶ್ಣನ ಮಾಡಿದ್ರು .ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಶ್ರೀಮುಷ್ಟಣಕ ಾ ಬೇಂದ್ು ಅಲ್ಲಿ ವರಾಹರೂಪ್ಯಾದ್ ಶ್ರೀಮನಮಹಾವಿಷ್ಟುಣವನುನ ನಮಿಸ್ಥ, ಸ ೂಿೀತರ ಮಾಡಿದ್ರು
.ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು ಸೇಂಚಾರಕರಮದಿೇಂದ್ ಕಾವ ೀರಿನದಿಯ ಸನಹಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು
ಕೃತಾವದಿಗಿವಜಯಮುಪ್ಾಗತಸಯ ದ್ೂರ ೀ......ಎೇಂಬ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರವಿಜಯದ್ ಶ ಿೀಕದ್ನುಸಾರ...ಅನ ೀಕ ದ್ೂರ ದ ೀಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿಗಿವಜಯ ಸೇಂಚಾರ ಮಾಡಿ
ಶ್ರೀರಾಯರು ಕಾವ ೀರಿನದಿಯ ಬಳಿಗ ಬೇಂದ್ರು .ಅಲ್ಲಿ ಕಾವ ೀರಿಯ ತೇಂಪ್ಾದ್ ಮತುಿ ಉಲಾಿಸಕರವಾದ್ ನೀರನುನ ನ ೂೀಡಿದ್ ಮಾತರದಿೇಂದ್ಲ ೀ ಅವರಿಗ
ಯಾವ ಆನೇಂದಾತಿಶ್ಯವು ಉೇಂಟಾಯತ ೂೀ ಅದ್ು ಪ್ಾರಯಃ ಶ್ರೀಹರಿಯೊಬಬನಗ ೀ ಆಗಿರಬಹುದ ೇಂದ್ು ತ ೂೀರುತಿಿದ .ಹಿೀಗಿರುವಾಗ ಇತರರಿಗ ಆ ಆನೇಂದ್
ಹ ೀಗಿರಬಹುದ ೇಂದ್ು ಏನ ೇಂದ್ು ಹ ೀಳಲ್ಲ. ? ಹ ೀಗ ಹ ೀಳಲು ಸಾದ್ಯ ? ..... ಎೇಂಬ ಭಾವವನುನ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರವಿಜಯಕಾರರು ....ವಿವರಿಸುತಾಿರ

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ

Page 45

ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
*ಭೃತಯಗ ಬೇಂದ್ಪಮೃತುಯ ಕಳ್ ದ್ು ಸುಖ್|ವಿತುಿಪೊರ ದ್ ಪರುಷ್ ೂೀತಿಮದಾಸ *......ಜಗನಾನಥದಾಸರು .
..,..ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣ ತಲುಪುವ ಮಾಗಣಮದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಚ ೂೀಳನಾಡಿನ 'ರಾಮಪುರ' ಎೇಂಬ ಭೂಸುರಾಗರಹಾರಕ ಾ ದಿಗಿವಜಯ
ಮಾಡಿದ್ರು . ಶ್ರೀಗಳ ಸ ೀವಾಪರಿಚಾರಕನಾದ್ 'ಗುರುವ ೇಂಕಟ: ನ ೇಂಬ ಇಪಪತ ಿೇಂಟು ವಷ್ಟಣದ್ ತರುಣ ಆ ಅಗರಹಾರದ್ ಗರಹಸಾರ ೂಬಬರ ಪುತರ ಸೌ||
ಮೇಂಗಳ್ಾ ಎೇಂಬ ಕನ ಯಯೊಡನ ಈ ಹಿೇಂದ ಂ ಲಗನವಾಗಿದ್ುು , ಗುರುಸನನಧಯಲ್ಲಿಯೀ ಅಳಿಯ ಬೇಂದಿರುವುದ್ನುನ ಅರಿತು ತಮಮ ಮಗಳ ನಷ್ ೀಕ ವನುನ
ನ ರವ ೀರಿಸಲು ಗುರುಗಳ ಅಪರಣ ಪಡ ದ್ು ಅಳಿಯನನುನ ಮನ ಗ ಕರ ದ ೂಯುರು.
ಮರುದಿನ ಗುರುಗಳು ಗರಹಸಾನ ಮನ ಗ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥ ,ಗುರುವ ೇಂಕಟ-ಮೇಂಗಳ್ ಯರಿೇಂದ್ ಪ್ಾದ್ಪೂಜ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ,ದಿೀಘಾಣಯುಷ್ಾಮನ್ ಭವ,
ದಿೀಘಣಸುಮೇಂಗಳಿೀಭವ ,ಸುಪುತರಪ್ಾರಪ್ಿರಸುಿ ....ಎೇಂದ್ು ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥ,ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಕರುಣ್ಣಸ್ಥ, ಶ್ರೀಮಠಕ ಾ ಬೇಂದ್ರು .
ಅೇಂದ್ು ರಾತಿರ ಸುಮಾರು ಹತುಿ ಗೇಂಟ ಯ ಸಮಯ . ...ಗುರುಗಳು ಪೇಂಡಿತರ ೂಡನ ಲ ೂೀಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿಿದಾುಗ , ಗುರುವ ೀೇಂಕಟನ
ಮಡದಿ ಗುರುಗಳ್ ೀ ಕಾಪ್ಾಡಿ ...ಎನುನತಾಿ ಶ್ರೀಗಳವರಿಗ ಅಡಿಬದ್ುಳು .ಅದ ೀ ವ ೀಳ್ ಗ ಅವಳ ತೇಂದ -ತಾಯಗಳೂ ಬೇಂದ್ರು ..ಮೇಂಗಳ್ ಯು ಅಳುತಾಿ,
"ಗುರುವಯಣ,ನಾನು ಭಾಗಯಹಿೀನಳು ,ಇೇಂದ್ು ಬ ಳಿಗ ಗ ತಾವು ದಿೀಘಣಸುಮೇಂಘಳಿೀಭವ "..ಎೇಂದ್ು ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥದಿೀರಿ ...ಅದಿೀಗ ಹುಸ್ಥಯಾಗಲ್ಲದ ! ..ನನಗ
ಮಾೇಂಗಲಯ ನೀಡಿ ಕಾಪ್ಾಡಿ ."!....ಎೇಂದ್ು ದಿೀನಳ್ಾಗಿ ನಮಸಾರಿಸಹತಿಿದ್ಳು
.,...ಭೃತಯಗ ಬೇಂದ್ಪಮೃತುಯ ಕಳ್ ದ್ು ಸುಖ್ವಿತುಿ |ಪೊರ ದ್ ಪುರುಷ್ ೂೀತಿಮದಾಸಾ.....ಜಗನಾನಥದಾಸರು.
...ಮೇಂಗಳ್ ಯ ಮಾತನುನ ಕ ೀಳಿ ಗುರುಗಳಿಗ ಅಘಾತವಾಯತು , "ಶಾೇಂತೇಂ ಪ್ಾಪೇಂ . ಮಗಳ್ ೀ ನೀನು ಏನು ಹ ೀಳುತಿಿರುವಿ ? ಸಪಷ್ಟ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಸು .
ಎೇಂದ್ರು .
ಆಗ ಮೇಂಗಳ್ ಯ ತೇಂದ ಯು ಮುೇಂದ ಬೇಂದ್ು "ಸಾವಮಿ ,ಇೇಂದ್ು ರಾತಿರ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮಗಳು ಅಳಿಯನುಕ ೂಠಡಿ ಪರವ ೀಶ್ಸುವಾಗ ಅಳಿಯನು ಆಯತಪ್ಪ
ಬಾಗಿಲ್ಲಗ ಎಡವಿ ಬದ್ು ಅಷ್ ್ ! ಅವನ ಪ್ಾರಣಪಕ್ಷಯೀ ಹಾರಿ ಹ ೂೀಯತು..!! ...ಈಗ ಮಗಳು ಹುಚಿಚಯೇಂತ ನಮಮಲ್ಲಿಗ ಓಡುತಾಿ ಬೇಂದಿದಾುಳ್ ...ಇವಳ
ಮಾೇಂಗಲಯವನುನ ಉಳಿಸ್ಥ ಕಾಪ್ಾಡಬ ೀಕು ..."ಎೇಂದ್ು ಕಣ್ಣಣೀರು ಸುರಿಸುತಾಿ ಪರಲಾಪ್ಸ್ಥದ್ನು .
ಗುರುರಾಜರ ಹೃದ್ಯ ಕರಗಿತು ."ಪರಮಮೇಂಗಳಮೂತಿಣ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನರುವಲ್ಲಿ ಅಮೇಂಗಳಕ ಾ ಅವಕಾಶ್ವ ೀ ಇಲಿ..ಹರಿವಾಯುಗಳು ನಮಮ
ಆಶ್ೀವಣಚನವನುನ ಸತಯಮಾಡುವರು ಚಿೇಂತಿಸಬ ೀಡಿ ..". ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಪದಾಮಸ್ಥೀನರಾಗಿ ಬಲಕರದಿೇಂದ್ ಹೃದ್ಯವನುನ ಸಪಶ್ಣಸ್ಥ, ದಾಯನಾಸಕಿರಾದ್ರು
.ಸವಲಪ ಸಮಯದ್ ನೇಂತರ ಗುರುಗಳು ಕಣ ಿರ ದ್ು "ಮಗಳ್ ೀ ..ನಮಮ ಆಶ್ೀವಾಣದ್ ಹುಸ್ಥಯಾಗದ್ಮಮ ..! ಇದ ೂೇಂದ್ು ಅಪಮೃತುಯ ಬೇಂದ ೂದ್ಗಿದ .ಅದ್ೂ
ಪೂವಾಣಜಿಣತದ್ ಪ್ಾಪದ್ ಫಲವಾಗಿ ! ಗುರುವ ೀೇಂಕಟನು ಬದ್ುಕುತಾಿನ .ಚಿೇಂತಿಸಬ ೀಡ " ..ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ , ಆ ಗೃಹಸಾನ ಮನ ಗ ತ ರಳಿದ್ರು .
ಅಲ್ಲಿ

ಚಾಪ್ ಯ

ಮೆೀಲ್ಲದ್ು

ಗುರುವ ೀೇಂಕಟನ

ಶ್ರಿೀರವನುನ

ವಿೀಕ್ಷಸ್ಥ

ಶ್ರೀಯವರು

ಕಮೇಂಡಲ ೂೀದ್ಕವನುನ

ಅಭಿಮೇಂತಿರಸ್ಥ,

ಪೊರೀಕ್ಷಸ್ಥ

ಮೇಂತರಪಠಿಸಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು .ಒೇಂದ್ು ಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದ್ು .
"ನಜಿೀಣವವಾಗಿ ಬದಿುದ್ು ಶ್ರಿೀರ ಮೆಲಿನ ಚಲ್ಲಸಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥತು.!!!!!...ಉಸ್ಥರಾಡಹತಿಿ , ಗುರುವ ೇಂಕಟ ಕಣ ಿರ ದ್ು ಮೆೀಲ ದ್ುು ಕುಳಿತ!!...ಶ್ರೀಯವರನುನ
ಕೇಂಡು ದಿಗಗನ ಮೆೀಲ ದ್ುು *ಮಹಾಸಾವಮಿ ...ತಾವು ಇಲ ಿೀಕ ಬೇಂದಿರುವಿರಿ..? ನನಗ ೀನಾಗಿತುಿ..? .ಎೇಂದ್ು ಆಶ್ಚಯಣದಿಕದ್ ಪರಶ್ನಸ್ಥದ್ . * ..ಇದ್ನುನ ಕೇಂಡ
ಶ ೀಕತಪಿವಾಗಿದ್ು ಮನ

ಆನೇಂದ ೂೀತಾುಹದ್ ಬೀಡಾಯತು!! .ಎಲಿರೂ ತಮಮ ಕಣ ಣದ್ುರಿಗ ೀ ಜರುಗಿದ್ ಈ ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನುನ ಕೇಂಡು ಭಕಿಿ

ಗೌರವಗಳಿೇಂದ್ ಅವರ ಪ್ಾದ್ಗಳಿಗ ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗವ ರಗಿ , *ಭೃತಯನ ಅಪಮೃತುಯವನುನ ಕಳ್ ದ್ು .. ಸುಖ್ವಿತುಿ ಪೊರ ದ್ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರನುನ ಮನಸಾರ
ಕ ೂೇಂಡಾಡಿದ್ರು
*ಶ್ರೀಕುೇಂಭಘೂೀಣನಗರಿೀೇಂ ಪರವಿಶ್ತುಯದಾರಾೇಂ
ರಾಮಾಚಣಯೊೀರುತಪಸ ೈವ ಕೃಶ ೀ ಯತಿೀೇಂದ ರೀ|
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ಮನ ಯೀ ಕಥೇಂ ನ ಜನತಾಮಹಿತಾಮಯೊೀಧಾಯೇಂ
ರಾಮೆೀಣ ತ ೀನ ಭರತ ೀನ ಕೃತಪರವ ೀಶಾಮ್.....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರವಿಜಯ .*
ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು ಅನ ೀಕ ವರತನಯಮಗಳಿೇಂದ್ ಕೃಶ್ರಾಗಿದ್ುರು .ಅವರು ದಿಗಿವಜಯವನುನ ಮಾಡಿ ಮಹತಾಿದ್ ಮತುಿ ಸುೇಂದ್ರವಾದ್
ಜನನಬಡವಾದ್ ಕುೇಂಭಘೂೀಣನಗರಿಯನುನ ತಮಮ ಉಪ್ಾಸಯ ಮೂತಿಣಯಾದ್ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಯಚೇಂದ್ರರ ಸಮೆೀತರಾಗಿ ಪರವ ೀಶ್ಸ್ಥದ್ರು .
ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಗಲ್ಲಕ ಯೇಂದ್ ದ್ುೇಂಖಿತನಾಗಿ ತಪಸುು ಮಾಡುತಾಿ ಕೃಶ್ನಾಗಿದ್ು ಭರತನು ಶ್ರೀರಾಮನು ರಾವಣ ಸೇಂಹಾರ ಮಾಡಿ ನೇಂದಿಗಾರಮಕ ಾ ಬೇಂದ್
ಕೂಡಲ ೀ ಅವನ ೂಡನ ಜನಸಮೂಹ ಪೂಣಣವಾದ್ ಸುೇಂದ್ರವಾದ್ ದ ೂಡಿ ಅಯೊೀಧಾಯ ಪಟ್ಣವನುನ ಪರವ ೀಶ್ಸ್ಥೀದ್ನು .
ತಪಃ ಕೃಶ್ರಾದ್ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ತಿೀಥಣರು ಶ್ರೀರಾಮನ ೂಡನ

ಈ ನಗರಿಯನುನ ಪರವ ೀಶ್ಸುತಿಿರುವಾಗ ಈ ನಗರಿಯನುನ ಅಯೊೀಧ ಯಯೇಂದ ೀ

ಭಾವಿಸುವ ಸನನೀವ ೀಶ್ ಸೇಂದ್ಭಣವು ಕೇಂಡುಬೇಂದಿತುಿ ....ಎೇಂದ್ು ರಾಘವ ೀೇಂ್ರ ವಿಜಯಕಾರರು ಅದ್ುಬತವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಥದಾುರ
*ಮಾಗಧಾ ಮಧುಭಿದ್ೇಂಘಿರಪೇಂಕಜ ೀ ಜಾಗರೂಕಮಪ್ ಸೇಂಯಮಿೀಶ್ವರಮ್ |
ಭ ೂೀಧಯೇಂತಿ ವಚನ ೈಬುಣಧ ೂೀತಿೇಂ ಕಾವಯವಣಣನವಿಧೌ ಕೃತಾದ್ರ ೈಃ||......ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ವಿಜಯ *
ಸುಿತಿಪ್ಾಠಕರು ಸ ೂಿೀತರಗಳಿೇಂದ್ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರನುನ ಸೇಂಭ ೂೀಧಸುತಾಿರ .ಶ್ರೀರಾಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚಚರವಾಗಿಯೀ ಇರುತಾಿರ .ಶ್ರೀಹರಿಯ
ಪ್ಾದ್ಕಮಲದ್ಲ್ಲಿ ಆಸಕಿರಾದ್ ಇವರನುನ ಸುಪರಭಾತವನುನ ಹ ೀಳಿ ಎಚಚರಿಸಬ ೀಕಾಗಿಲಿ .ಅವರು ಜ್ಞಾನಶ ರೀಷ್ಟಾರು .ಸನಾಯಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ ರೀಷ್ಟಾರು, ಇೇಂಥವರನುನ
ಎಚಚರಿಸ ಬ ೀಕಾಗಿಲಿ .ಆದ್ರೂ ಸುಿತಿಪ್ಾಠಕರು ಸೇಂಪರದಾಯದ್ೇಂತ ಕಾವಯದ್ಲ್ಲಿ
ಬರುವ ವಣಣನ ಯನ ೂನಳಗ ೂೇಂಡ ಮಾತುಗಳಿೇಂದ್ ಸೇಂಭ ೂೀಧಸ್ಥ ಹ ೀಳುತಾಿರ . (ಪರಭಾತಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ವೇಂದಿಗಳು ಸಾವಮಿಕಾಯಣದ್ ಸೂಚನ ಯನುನ
ಮಾಡಿದ್ರು ಎೇಂದ್ು ಭಾವ)
ಮುನಶ ರೀಷ್ಟಾರಾದ್ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುವಯಣರ ೀ ! ಲ ೂೀಕಕ ಾ ಮೇಂಗಳವನುನೇಂಟುಮಾಡಿರಿ .ಕಮಲದ್ಳದ್ೇಂತ ಸುೇಂದ್ರವಾದ್ ಕಣುಣಗಳ ನ ೂೀಟವನುನ
ಬೀರಿ ಜಗತಿನುನ ನ ೂೀಡಿರಿ . ಎಲ ಿಡ ಪರಭಾತಕಾಲದ್ ಪರಭ ಹರಡಿ ವ ೀದ್ಘೂೀಷ್ಟ ಪರತಿಧವನಸುತಿಿದ ..ಎೇಂದ್ು ಸುಿತಿಪ್ಾಠಕರು. ....ಶ್ರೀಗಳನುನ ಎಚಚರಿಸುತಾಿ
ದಿನದ್ ದಿನಚರಿ ಯನಾನರೇಂಭಿಸಲು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ರು .
�ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಗಳ
ದಿನಚರಿ�
ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು ನಮಣಮರು , ನರಹೇಂಕಾರರು .ಕ ೀವಲ ಹರಿ ವಾಯುಗಳ ಕೃಪ್ ಯೇಂದ್ ಅವರಿಗ ವ ೀದಾೇಂತ ಸಾಮಾರಜಯ
ಚಕರವತಿಣ ಪದ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪಟಾ್ಭಿಷ್ ೀಕವಾಯತು .ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮಚೇಂದ್ರ ದ ೀವರ ಮತುಿ ಶ್ರೀಮದಾನೇಂದ್ತಿೀಥಣ ರ ಪ್ ರೀರಣ ಯೇಂದ್ ಶ್ರೀ
ಸುಧೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು ಸನಾಯಸವನನತಿರು .
ವೇಂದಿಮಾಗಧರ ಸುಿತಿಯು , ರ್ದ್ಲು ಸುಿತಿಪ್ಾಠಕರು ಸ ೂಿೀತರಗಳಿೇಂದ್ ಶ್ರೀಗಳನುನ ಸೇಂಭ ೂೀದಿಸುತಾಿರ . ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರು ಅನೇಂತರ ಎದ್ುು
ತುಳಸ್ಥೀವೃೇಂದಾವನ ದ್ಶ್ಣಸ್ಥ, ನಮಸಾರಿಸ್ಥದ್ ವಿಪರರನುನ ಅನುಗರಹಿಸುವರು .
ತರುವಾಯ ಕಾವ ೈರಿತಿೀರಕ ಾ ಹ ೂೀಗಿ , ಮೃತಿಿಕಾಶೌಚ, ಆಚಮನ, ಪ್ಾರತಃಸಾನನ , ಜಪ ,ವಾಯಸಪೂಜಾ ಇವನುನ ಮಾಡಿದ್ ಮೆೀಲ , ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರ
ಸಾವಮಿಗಳ ಸ ೀವ ಯನುನ ಮಾಡಿ ಮಠಕ ಾ ಬೇಂದ್ು ವ ೀದಾೇಂತ ಗರೇಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ಬರಹಮಸೂತರ ಭಾಷ್ಟಯದ್ ಪರವಚನ ಮಾಡಿ , ಮದಾಯಹನ ಸಾನನ
ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮದ ೀವರ ಪೂಜ ತಿೀಥಣ, ಭಿಕ್ಾಸ್ಥವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ,ಸಾಯೇಂಕಾಲ ಶಾಸಾರದಿವಿಚಾರಗಳ ಚಿೇಂತನ ..ರಾತಿರ ಪೂಜಾ ಕ ೈೇಂಕಯಣದ ೂೇಂದಿಗ
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...ಹಾಗೂ ವಿಶ ೀಷ್ಟ ಕಾಯಾಣಚರಣ ಯೊೇಂದಿಗ ಮೇಂಗಳ್ಾರತಿಯನುನ ಬ ಳಗಿ ಮೇಂತರಪುಷ್ಟಪವನುನ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ, ಶ್ರೀಹರಿಯನುನ ಧಾಯನಸುತಾಿ ಶ ೀಷ್ಟಶಾಯಯ
ಚಿೇಂತನ ಯಲ್ಲಿ ಯೊೀಗನದ ರಗ ಜಾರುತಿಿದ್ುರು ...
*ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಈ ..ಒೇಂದ್ು ದಿನದ್ ದಿನಚರಿಯನುನ ಭಕಿಿಯೇಂದ್ ಪ್ಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ ಸಜಜನರು ಪ್ಾಪರಹಿತರಾಗಿ ನಖಿಲ ವಾೇಂಛಿತಾಥಣಗಳನುನ
ಮೇಂಗಳಗಳನುನ ಪಡ ಯುವರು
�ಗರೇಂಥ ರಚನಾ ಕಾಯಣ �
.....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ತಿೀಥಣರು ಒೇಂದ್ು ಶ್ುಭ ಮುಹೂತಣದ್ಲ್ಲಿ ವ ೀದ್ಗಳಿಗ ಭಾಷ್ಟಯ ರಚನ ಯ ಕಾಯಣವನುನ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು . ಆಕರ ಗರೇಂಥಗಳ್ಾಗಿ,
.......ವ ೀದ್ಗರೇಂಥಗಳು ,ವ ೀದಾೇಂಗಗಳು, ನರುಕಿ, ಛೇಂದ್ಸುು, ವ ೀದ್ಕ ೂೀಶ್, ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ಋಗಾುಷ್ಟಯ, ಶ್ರೀ ಜಯತಿೀಥಣರ ಟೀಕ

,

ಶ್ರೀವಾಗಿೀಶ್ತಿೀಥಣರು ಬರ ದ್ ಪದ್-ಕರಮ-ಗರೇಂಥಗಳು ,ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜ ,ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಸುಧೀೇಂದ್ರರತಿೀಥಣ ....ಗುರುಗಳ ಪರವಾದ್ನರಾಕರಣದ್ಲ್ಲಿ
ಶ್ುರತಯಥಣ ಮಾಡಿದ್
ಪರತತವಪರಕಾಶ್ಕಾ,

ಭಾಗಗಳು ,ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರರು ರಚಿಸ್ಥದ್ "ಶ್ುರತಿತಾತಪಯಣಕೌಮುದಿ", ಶ್ುರತಯಥಣಸಾರ ,ತುರಿೀಯ ಶ್ವಖ್ೇಂಡನೇಂ,
ಭ ೀಧವಿದಾಯವಿಲಾಸ,

ಚಕರಮಿೀಮಾೇಂಸಾ.......ಮುೇಂತಾದ್

ಗರೇಂಥಗಳು

ಭ ೀಧಚೇಂದಿರಕಾ,
ಮತುಿ

ಭ ೀದಾಗಮನಸುಧಾಕರ,

ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ

,ಟೀಕಾರಾಯರ,

ಭ ೀಧಚಿೇಂತಾಮಣ್ಣ

,ಭ ೀಧಪರಭಾ,

ಉಪನಷ್ಟದಾಬಷ್ಟಯ-ಟೀಕ ಗಳು

ಹಾಗು

ಸಾಯಣಭಾಷ್ಟಯ.....ಇ ಷ್ಟು್ ಗರೇಂಥಗಳನುನ ಇಟು್ಕ ೂೇಂಡು (ಈ ಗರೇಂಥಗಳ ಸಮರಣ ಯೀ ಪುಣಯದಾಯಕ) ವ ೀದ್ಭಾಷ್ಟಯ ರಚನ ಯನುನ ಪ್ಾರ,ರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು ...
ಶ್ರೀಗಳು ಶ್ರೀಮೂಲರಘುಪತಿ ,ವ ೀದ್ವಾಯಸರನುನ ಸಮರಿಸ್ಥ, ಗುರುವಯಣರು ರ್ದ್ಲು ಋಗ ವೀದ್ಭಾಷ್ಟಯ..ರಚನ ಯನುನ ಪ್ಾರರೇಂಭಿಸ್ಥ, ಮೇಂಗಳ್ಾಚರಣ,
ಗುರುಪರೇಂಪರಾವೇಂದ್ನ ,ಗರೇಂಥರಚನ ಯ ಉದ ುೀಶ್. ...ಮುತಾದ್ವುಗಳ್ಾದಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಬಾದ್ರಾಯಣರಿಗ ಸಮಮತವಾದ್ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥಣವನುನ
ವಿವರಿಸ್ಥ, ಅದ್ನುನ ವಿವರಿಸಲು ಆಚಾಯಣರ -ಟೀಕಾಕೃತಾಪದ್ರ ವಚನಗಳನುನ ಉದಾಹರಿಸ್ಥ, ಒೇಂದ ೂೇಂದ್ು "ಋಕುಾ"ಗಳಿಗೂ ಅಥಣವಿವರಣ ಮಾಡಿ ಪರತಿ
ಪದ್ ವಣಣಗಳು ಹ ೀಗ ವಿಷ್ಟುಣಸವೀಣತಿಮತವವನುನ ಪರತಿಪ್ಾದಿಸುತಿವ ...ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಸಪರಮಾಣವಾಗಿ ವಿದ್ವತೂಪಣಣ ಹೃದ್ಯೇಂಗಮಶ ೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ
ಪರತಿಭಾಪುಜಗಳಿೇಂದ್ ಮಿೇಂಚಿಸುತಾಿ, ಸ್ಥದಾೆೇಂತಮಾಡುತಿಿದಾುರ ........ಆಗ ವ ೀದಾಭಿಮಾನಯರು ಗುರುಗಳ ವದ್ನವ ೇಂಬ ರೇಂಗದ್ಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತಿಿರುವೇಂತ
ಭಾಸವಾಗುತಿಿತುಿ
�ಗರೇಂಥ ರಚನಾ. ಕಾಯಣ�
......ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪೇಂಚರೂಪಗಳಿೇಂದ್ಲೂ ಶ್ರೀಭೂದ್ುಗಾಣರೂಪದಿೇಂದ್ ರಮಾದ ೀವಿಯೂ, ಹನುಮಭಿೀಮಮಧವರೂಪಗಳಿೇಂದ್ ಜಿೀವೀತಿಮರಾದ್
ಮುಖ್ಯಪ್ಾರಣರು

ಜಗತಿಿಗ ೀ ವ ೀದ್ಗಳನುನ ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥದ್ ,ಬರಹಮ, ವಿೀಣಾಪ್ಾಣ್ಣಯರ ೂಡನ ಗುರುಗಳ ಮನವ ೇಂಬ ಮೇಂದಿರದ್ಲ್ಲಿ ಕಿರೀಡಿಸುತಾಿ

ಪ್ ರೀರಕಶ್ಕಿಿಗಳ್ಾಗಿ ನೇಂತು ,ಸತಪರೇಂಪರಾಪ್ಾರಪಿ ಶ್ರೀಮಧ ವೈಷ್ಟಣವಸ್ಥದಾೆೇಂತವ ೀ ಸಕಲ ವ ೀದ್ಗಳ ಮುಖ್ಯತಾತಪಯಣವ ೇಂಬ ಸ್ಥದಾೆೇಂತವ ೀ ಸಕಲವ ೀದ್ಗಳ
ಮುಖ್ಯತಾತಪಯಣವ ೇಂಬ ಸ್ಥದಾೆೇಂತವನುನ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಮೂಲಕ ಪರಕಾಶ್ಪಡಿಸುತಾಿ, ಅನನಯ ಸಾಧಾರಣವೂ ಜಗನಾಮನಯವೂ ಆದ್ ವ ೀದ್ಭಾಷ್ಟಯ
ರಚನ ಮಾಡಿಸ್ಥ, ಗುರುಪ್ಾದ್ರಿಗ ಅಜರಾಮರಕಿೀತಿಣಯನುನ ನೀಡುತಿಿದಾುರ !!.
ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು ...ಋಗ ವೀದ್ ,ಯಜುವ ೀಣದ್, ಸಾಮವ ೀದ್ಗಳಿಗ ...ವಿಸಾಿರವಾದ್

ಪ್ೌರಢ-ವಿದ್ವತೂಪಣಣ, ಭಾಷ್ಟಯಗಳನುನ ರಚಿಸ್ಥ, ಮುಗಿಸ್ಥದ್ರು

.ಅಥವಣವ ೀದ್ಕ ಾ ಭಾಷ್ಟಯ ರಚನ ಮಾಡುವುದ್ು ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣ ಹಿತದ್ೃಷ್ಟಾಯೇಂದ್ ಜನತ ಯ ಹಿತದ್ೃಷ್ಟಾಯೇಂದ್ ಯುಕಿವಲಿವ ೇಂದ್ು ದ್ೂರದ್ೃಷ್ಟಾಯುಳಾ
ಜ್ಞಾನಗಳ್ಾದ್ ಗುರುಗಳಿಗ ಭಗವೇಂತನ ಪ್ ರೀರಣ ಯಾದ್ುದ್ರಿೇಂದ್ ಗುರುರಾಜರು ಅದ್ನುನ ಮಾನಸ್ಥಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು .
ಇದ ೀ....ಸೇಂದ್ಬಣದ್ಲ್ಲಿ ... ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು
೧ಗಿೀತಾಥಣಸೇಂಗರಹ (ಗಿೀತಾವಿವೃತಿಿ)
೨ . ಗಿೀತಾಭಾಷ್ಟಯ ಪರಮೆೀಯದಿೀಪ್ಕಾ ಟಪಪಣ್ಣ
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೩.. ಗಿೀತಾತಾತಪಯಣ ಟೀಕಾ ವಿವರಣ
೪. ಮಹಾಭಾರತ ತಾತಪಯಣ ನಣಣಯ ಭಾವಸೇಂಗರಹ .
೫. ವಾದಾವಳಿೀ ವಾಖಾಯ
೬. ತಕಣತಾೇಂಡವ ವಾಯಖಾಯ
୭ . ಪರಮಾಣಪದ್ುತಿ ಟಪಪಣ್ಣ .
೮ . ಪರಮೆೀಯಸೇಂಗರಹ
ಈ ರಿೀತಿ ಮುೇಂತಾದ್ ಸಣಣ-ದ ೂಡಿ ಗರೇಂಥಗಳನುನ ರಚಿಸ್ಥ, ...*ವ ೀದ್ಭಾಷ್ಾಯಕಾರರು, ಟಪಪಣಾಯಚಾಯಣ ಚಕರವತಿಣಗಳ್ ೇಂದ್ು * ವಿದ್ವಜಜನರಿೇಂದ್ ಮಾನಯರಾಗಿ
ಅನುಪಮ ಕಿೀತಿಣಯೇಂದ್ ವಿರಾಜಿತರಾದ್ರು
�ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಟಗಳಿೇಂದ್ ಭವಿಷ್ಟಯ�
...ಎರಡನ ೀ ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಟಗಳು ಬರ ದ್ ಜಾತಕ ಫಲಭಾಗವೂ ರ್ದ್ಲ್ಲನೇಂತ ೀ ಇದ್ುು *ಈ ಜಾತಕದ್ವರು ೩೦೦ವಷ್ಟಣಗಳ ಕಾಲ ಉಜವಲವಾಗಿ ಬ ಳಗುತಾಿರ
*....ಎೇಂದ್ು ಬರ ದಿದ್ುರು .
ಮೂರನ ೀ ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಟಗಳು ಇದ್ರೇಂತ ಯೀ ಬರ ದಿದ್ುು .*ಇವರ ಆಯುಷ್ಟಯವು ಮಾತರ ୭೦೦ ವಷ್ಟಣಗಳ್ ೇಂದ್ು ಬರ ದಿದ್ುರು *...
ಅದ್ನುನ ಕ ೀಳಿ ಸಭಿಕರು *ಅಹಾ, ಇದ ೇಂಥಹ ಜಾತಕ ! ಈ ಮಹನೀಯರು ಯಾರಿರಬಹುದ್ು ? * ಎೇಂದ್ು ಏಕಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಕ ೀಳಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು .
ಆಗ ಲಕ್ಷಮನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರು ಒೇಂದ ೀ ಜಾತಕವನುನ ಮೂವರಿಗೂ ಕ ೂಟ್ದ ುವು .ಇದ್ು ಪೂಜಯ ಗುರುಪ್ಾದ್ರ ಜಾತಕ !. ...ಎನಲು ಸವಣರೂ
ಪರಮಾಶ್ಚಯಣ ಆನೇಂದ್ ತುೇಂದಿಲರಾದ್ರು .ಆಗ ಲಕ್ಷಮನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರು ವರು ನಜವಾಗಿ ಉತಿಮ ಪೇಂಡಿತರ ೀ ಸರಿ. ! .ಆದ್ರ ಒೇಂದ್ು ವಿಷ್ಟಯ
ಸಪಷ್ಟ್ವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಮೂರೂ ಜನರು ಶ್ರೀಗಳ ಆಯುಷ್ಟಯವನುನ೧೦೦-೩೦೦-೮೦೦ ಎೇಂದ್ು ಬರ ದಿದಾುರ ...ಅದ್ು ಮಿತ್ರ ಸಮಟಾಣವಾಗಿಲಿ ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿದಾಗ
..
ಗುರುಗಳು ಮುಗುಳುನಗ ೀಯನುನ ಹ ೂರಸೂಸುತಾಿ, "ಪೇಂಡಿತರ ೀ ವಿವಾದ್ ಮಾಡಬ ೀಡಿ. ನೀವು ಮೂವರು ಬರ ದಿರುವುದ್ು ಯಥಾಥಣವಾಗಿದ್ುು ಸತಯವ ೀ
ಆಗಿದ ! ಎೇಂದ್ಪಪಣ ೀ ಕ ೂಡಿಸ್ಥದಾಗ ..ಎಲಿರೂ ಬ ಕಾಸ ಬ ರಗಾಗಿ ಗುರುಗಳನ ನೀ ನ ೂೀಡಹತಿಿದ್ರು .
ಅವರ ಲಿರ ಸೇಂಶ್ಯವನುನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂ್ರ ತಿೀಥಣ ಶ್ರೀಪ್ಾೇಂಗಳವರು ಹಿೀಗ ವಿವರಿಸ
�ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಟಗಳಿಂ ಂೇಂದ್ ಭವಿಷ್ಟಯ�
.....ಒೇಂದ್ು ದಿನ ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ಾಠ ಹ ೀಳುತಾಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ..ಕ ೀರಳದ್ ಪರಖಾಯತ ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಟಯಶಾಸರದ್ ಪ್ಾರೇಂಗತರು ಆಗಿದ್ು ಮೂರು ಜನ ವಿದಾವೇಂಸ
ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಟಗಳು ಬೇಂದ್ು ತಮಮ ಪೂವಾಣಪರಗಳನುನ ಹ ೀಳಿ ತಮಮ ಪ್ಾೇಂಡಿತಯವನುನ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಪರದ್ಶ್ಣಸ್ಥ ಅನುಗರಹ ಪಡ ಯಲು ಬೇಂದಿರುವುದಾಗಿ
ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು .
ಗುರುಗಳು ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟದಿೇಂದ್ ಅವರನುನ ಅಭಿನೇಂದಿಸ್ಥ ಆವರಿಗ ಒೇಂದ್ು ಜಾತಕವನುನ ನೀಡಿ ಪರತ ಯೀಕವಾಗಿ ಜಾತಕ ಫಲವನುನ ಬರ ಯಲು ಹ ೀಳಿದ್ರು .
ಮಾರನ ಯ ದಿನ ಅವರು ಸಭಾೇಂಗಣಕ ಾ ಬೇಂದ್ು ತಮಮ ತಮಮ ಜಾತಕದ್ ಬಗ ಗ ಅಭಿಪ್ಾರಯಗಳನುನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪರವೃತಿರಾದ್ರು .
ರ್ದ್ಲನ ೀ ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಟ ಯು ತಾನು ಕೇಂಡುಕ ೂೇಂಡ ಆ ಜಾತಕ ಭವಿಷ್ಟಯವನುನ ಹ ೀಳತ ೂಡಗಿದ್ನು ...."ಈ ಜಾತಕವು ಪರಮಾದ್ುಬತವಾದ್ುದ್ು .ನಮಮ
ಜಿೀವನದ್ಲ್ಲಿ ಇೇಂಥಹ ಉತೃಷ್ಟ್ವಾದ್ ಜಾತಕವನುನ ನ ೂೀಡಿರಲ ೀ ಇಲಿ .! ....ಸಕಲ ಗರಹಾಭಿೀಮಾನಗಳಿಗೂ ಪರಭುವಾದ್ ಶ್ರೀಹರಿಯ

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ

Page 49

ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ವಿಶ ೀಷ್ಾನುಗರಹಯುಕಿವಾಗಿರುವ ಈ ಜಾತಕದ್ವರು ಮಹಾ ಭಾಗಯಶಾಲ್ಲಗಳು ! ಉತಿಮ ದ ೀವಾೇಂಶ್ಸೇಂಭೂತರಾದ್ವರ ಜಾತಕವಿದ್ು .ಜ್ಞಾನಭಕಿಿ
ವ ೈರಾಗಯಪೂಣಣರಾಗಿದ್ುು ಲ ೂೀಕವೇಂದಿತರೂ ಕಿೀತಿಣಶ್ಲ್ಲಗಳು ಜಗತಿಿನ ಜನತ ಯ ಉದಾುರಕತಣರೂ ಆಗಿದ್ುು ಇವರು ಶ್ತಾಯುಷ್ಟಗಳ್ಾಗಿದ್ುು
...ಸುಮಾರು ୭೮-೮೦ರವಯಸ್ಥುನಲ್ಲಿ ಅದ್ೃಶ್ಯರಾಗುರ ಸೇಂಭವವಿದ ....ಎೇಂದ್ು ಜಾತಕಫಲವನುನ ನರೂಪ್ಸ್ಥದ್ರು.
�ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಟಗಳಿೇಂದ್ ಭವಿಷ್ಟಯ�
...ಸಭಿಕರ ಸೇಂಶ್ಯವನುನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಶ್ರೀಗುರುಪ್ಾದ್ರು ..ಇೇಂತು ವಿವರಿಸ್ಥದ್ರು ." ..ಶ್ತಮಾನೇಂ ಭವತಿ ಶ್ತಾಯುಃ ಪುರುಷ್ಟಃ " ಎೇಂದ್ು ವ ೀದ್ಗಳು
ಸಾರುವುವು. ಮಾನವ ಜಿೀವನದ್ ಆಯುಷ್ಟಯದ್ ಪರಿಮಿತಿ ನೂರು ವಷ್ಟಣಗಳು ಎೇಂಬುದ್ು ಯುಕಿವಾಗಿದ .ಸುಮಾರು ୭೮-೮೦ ವಯಸ್ಥುನಲ್ಲಿ ಅದ್ೃಶ್ಯರಾಗುವ
ಸೇಂಭವವಿದ ಎೇಂದ್ು ಬರ ದಿರುವುದ್ು ..ಶ್ರೀಹರಿಯ ಚಿತಿಕ ಾ ಸ ೀರಿದ್ ವಿಚಾರವಾದ್ುರಿೇಂದ್ ಇವರು ತಿಳಿಸ್ಥರುವುದ್ು ಸತಯವ ೀ ಆಗಿದ .
ಇನುನ ಎರಡನ ಯವರು ಮತುಿ ಮೂರನ ಯವರು ಬರ ದಿರುವುದ್ು. ...ಒೇಂದ್ು ವಿಧದಿೇಂದ್ ಸತಯವ ೀ ಆಗುವುದ ೇಂದ್ು ನಮಗ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ ರೀರ ೀಪ್ಸುತಿಿದಾುನ
.೩೦೦ ವಷ್ಟಣಗಳ ಆಯುಷ್ಟಯವು ನಮಮ ಉಪದ ೀಶ್ಗಳ್ ೀ ಆದ್ ನಮಮ ಸಾನದ್ಯವಿರುವ ಗರೇಂಥಗಳ್ ೀ ಆಗಿದ್ುು ಮೂರು ನೂರು ವಷ್ಟಣಗಳ ಕಾಲ ಸಹಸಾರರು
ಜನ ಪ್ಾಠ-ಪರವಚನಾದಿಗಳಿೇಂದ್ ಉಜವಲವಾಗಿ ಬ ಳಗುತಿವ .ನೇಂತರ

ಅದ್ು ಕ್ಷೀಣ್ಣಸುತಾಿ ಹ ೂೀಗುತಿದ .ಅದ್ಕ ಾ ಅದ್ರ ಆಯುಷ್ಟಯ ಪರಮಾಣ ೩೦೦.

ಎೇಂಬುದಾಗಿದ .
ಇನುನ ୭೦೦ ವಷ್ಟಣದ್ ಆಯುಷ್ಟಯದ್ ವಿಚಾರ ...ನಾವು ಬೃೇಂದಾವನೇಂತಗಣತರಾದ್ ಮೆೀಲ ୭೦೦ವಷ್ಟಣಗಳ ಕಾಲ ಬೃೇಂದಾವನದ್ಲ ಿೀ ಇದ್ುು ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣ
ಮಾಡಬ ೀಕ ೇಂಬುದ್ು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇಂಕಲಪವಾಗಿದ . ಎೇಂದ್ು ನಮಗ ಭಾಸವಾಗುತಿದ .
ಆದ್ುದ್ರಿೇಂದ್ ಇವರು ಬರ ದಿರುವುದ್ು ಸತಯವ ೇಂದ್ು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹ ೀಳಬಹುದ್ು.ಇದ ಲಿವೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಚಿೇಂತಾಯದ್ುಬತ ಶ್ಕಿಿ.ಸೇಂಕಲಪ
,ಭಕಿವಾತುಲಯದ ೂಯೀತಕವ ೇಂದ್ು ತಿಳಿಯ ಬ ೀಕು .
ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರ ಈ ವಿವರಣ ಯನುನ ಕ ೀಳಿ ಸಮಸಿರೂ ಹಷ್ಟಣಪುಳಕಿತರಾಗಿ ಆಶ್ಚಯಣ ,ಆನೇಂದ್ಗಳು ವಣಣನಾತಿೀತವಾದ್ವು .ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು
ಸುಪರಸನನರಾಗಿ ಆ ಮೂವರು ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಟಗಳಿಗ ಶಾಲು ಹ ೂದಿುಸ್ಥ ,ಪರಶ್ಸ್ಥಿಯೊಡನ ಸೇಂಭಾವನ ನೀಡಿ ಸನಾಮನಸ್ಥದ್ರು .
*ಒೇಂದ್ು ನೂರು ಮನುಜೇಂಗ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ |
ಮೂರುನೂರು ಗರೇಂಥಕ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ|
ಬೃೇಂದಾವನಕ ೀ ಏಳುನೂರು ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ
ಪರಿಪರಿ ರ ೂೀಗಹರ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ| ನತಾಯನೇಂದ್ದ ೂಳು ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ |
ಜಯಜಯವಿಠಲದಾಸರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ
ಜಯಜಯ ಮೇಂಗಳ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ || *
�ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಮಹಾಕಾವಯ �
....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ತಿೀಥಣ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು ತಮಮ ದಿವತಿೀಯ ಸೇಂಚಾರವನುನ ಯಶ್ಸ್ಥವಯಾಗಿ ಪೂಣಣಗ ೂಳಿಸ್ಥ, ಮಧವಭಾಷ್ಟಯ ಟೀಕ ಗಳಿಗ
ಲ ೂೀಕಮಾನಯವಾದ್ ಟಪಪಣ್ಣಗಳನುನ ಬರ ದ್ು ಟಪಪಣಾಚಾಯಣ ಚಕರವತಿಣ ಎೇಂದ್ು ಪೇಂಡಿತ ಪರಪೇಂಚದ್ಲ್ಲಿ ಅನನಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಿೀತಿಣ-ಪರತಿಷ್ ಾಗಳನುನ
ಗಳಿಸ್ಥದ್ರು .ಹಿೀಗ ಶ್ರೀಹೇಂಸನಾಮಕ ಪರಮಾತಮನ ಜ್ಞಾನಪ್ೀಠದ್ ಪರಮುಖ್ ಕಾಯಣವನುನ ಬಹು ದಿೀಕ್ ಯೇಂದ್ ಯಶ್ಸ್ಥವಯಾಗಿ ಪೂರ ೈಸ್ಥದ್ುರು .
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ಒೇಂದ್ುದಿನ ಶ್ಷ್ಟಯರಿಗ ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ಾಠ ಹ ೀಳುತಿಿರುವಾಗ ವ ೀೇಂಕಟನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರ ಜ ೂತ ರಾಯರ ಪೂವಾಣಶ್ರಮದ್ ಸ ೂದ್ರಳಿಯರಾದ್ ಪೇಂಡಿತ
ನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರು ಶ್ರೀಯವರಿಗ ನಮಸಾರಿಸ್ಥ , ಒೇಂದ್ು ದ ೂಡಿ ತಾಳ್ಾಓಲ ಯ ಗರೇಂಥವನುನ ಗುರುಗಳ ಮುೇಂದಿಟು್ ನಮಸಾರಿಸ್ಥದ್ರು .ಆಗ
ವ ೀೇಂಕಟನಾಥಾಚಾಯಣರು ಮಹಾಹಸಾವಮಿ ತಮಮ ಪ್ರಯ ಶ್ಷ್ಟಯ ನಾರಾಯಣ ಒೇಂದ್ು ಮಹಾಕಾವಯವನುನ ರಚಿಸ್ಥದಾುನ .ಅದ ೀ ಈ ಗರೇಂಥ ....ಎೇಂದ್ು
ಅರುಹಿದ್ರು .
ತಮಮ ಶ್ಷ್ಟಯರಲ್ಲಿ ಈಗ ಗರೇಂಥರಚನ ಮಾಡಿರುವುದ್ನುನ ಅರಿತು ಶ್ರೀಗಳು ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟಪಟು್ :ನಾರಾಯಣ ..ಇದಾವ ಕಾವಯ ..? ಎೇಂದ್ುಂು ಪರಶ್ನಸ್ಥದಾಗ
..ಗುರುವಯಣ ಇದ್ು ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ...ವ ೇಂಬ ಕಾವಯ ! ಎೇಂದ್ರು .ಅದ್ಕ ಾ ರಾಯರು *ಏನು. ? ನಮಮ ಮೆೀಲ್ಲನ ಕಾವಯವ ೀ ? ಎೇಂದ್ು ಪರಶ್ನಸ್ಥದಾಗ
..ನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರು ...ಅಹುದ್ು ,ಗುರುದ ೀವಾ...ನಾನು ಬಹ ವಷ್ಟಣಗಳಿೇಂದ್ ಶ್ರೀಯವರ ವಿಜಯವನುನ ಕಾವಯರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಆಶ್ಸ್ಥ,
ವಿಷ್ಟಯ ಸೇಂಗರಹ. ಮಾಡುತಾಿ ಬೇಂದಿದ ು ...ಈ ಕಾವಯವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಪೂಣಣವಾಗಲು ಪರಮಪೂಜಯ ಶ್ರೀವಿಜಯೀೇಂದ್ರರ ಬೃೇಂದಾವನದ್ಸನನಧಯಲ್ಲಿ
ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ ೀವ ಮಾಡಿದ . ಗುರುಗಳು ಸವಪನದ್ಲ್ಲಿ ಧಶ್ಣನವಿತುಿ ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದಾುರ .ಮರುದಿನದಿೇಂದ್ಲ ೀ ಹಗಲು-ರಾತಿರ ಕುಳಿತು ನನನ
ಯೊೀಗಯತಿನುಸಾರವಾಗ ಈ ಮಹಾ ಕಾವಯವನುನ ರಚಿಸುತಾಿ ಬೇಂದ್ು ಈಗ ಮುಕಾಿಯವಾಗಿದ್ುು ತಮಮ ಸನನಧೀಗ ಅಪ್ಣಸುತಿಿದ ುೀನ .ಫರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ಥ
ಆಶ್ೀ,ವಣದಿಸಬ ೀಕು ಎೇಂದ್ು
�ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ವಿಜಯ ಮಹಾಕಾವಯ�
...ಶ್ರೀಗಳು ನಾರಾಯಣನನುನ ಕುರಿತು ..ಎಷ್ಟು್ ಸಗಾಣತಮಕವಾಗಿದ ಈ ಕಾವಯ

? ..ಎೇಂದ್ು ಕ ೀಳಿದ್ರು . ಆಗ ನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರು ಸಾವಮಿ ,

ಹದಿನಾರು ಸಗಾಣತಮಕವಾದ್ ಕಾವಯ .ಎೇಂದಾಗ ....ಶ್ರೀರಾಯರು * ಹದಿನಾರು ಸಗಣವ ೀ

? ..ಕೂಡದ್ು ....ಕೂಡದ್ು ..*. ಎೇಂದಾಗ ಎಲಿರೂ

ವಿಸ್ಥಮತರಾದ್ರು .ಆಗ ವ ೀೇಂಕಟನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರು "ಹಾಗ ೇಂದ್ರ ೀನು ಸಾವಮಿ. ? ..ತಮಮ ಆಶ್ಯವು ಅಥಣವಾಗಲ್ಲಲಿ ..."ಎೇಂದ್ರು.
ಅದ್ಕ ಾ ರಾಯರು ...* ಲ ೂೀಕಗುರುಗಳ್ಾದ್ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ವಿಜಯವು (ಸುಮಧವವಿಜಯವು) ಹದಿನಾರು ಸಗಾಣತಮಕವಾಗಿದ . ನಮಮ ವಿಜಯವೂ
ಹದಿನಾರು ಸಗಾಣತಮಕವಾಗಿರುವುದ್ು ಯುಕಿವಲಿ.....ನಾವು ಆದಿಗುರುಗಳ ಕಿೇಂಚಿತಾುಮಯವನೂನ ಸಹಿಸಲಾರ ವು .!! .ಅದ್ು ನಮಮ ಕಾವಯಕೂಾ
ಅನವಯಸುವುದ್ು . ಕಾವಯದ್ ಸಗಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಯವಿರಬಾರದ್ು .ಆದ್ುರಿೇಂದ್ ಆ ಆರು ಸಗಣವನುನ ತ ಗ ದ್ುಬಡು ..* ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ರು .
ಆಗ ನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರು ದಿೀನರಾಗಿ ಹಾಗ ನನಬಾರದ್ು ಸಾವಮಿ , ಕ ೂನ ಯ ಈ ಆರು ಸಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುದ ೀವರ ಪರವಾದಿನಗರಹ , ಧ ವೈತಸೇಂಸಾಾಪನ
, ಸತುೇಂಪರದಾಯ ಪ್ಾಠಪರವಚನಗಳು ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅವಾಯಹತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬೇಂದಿವ ...ಅದ್ನ ನೀ ತ ಗ ದ್ು ಬಟ್ರ ೀ ... ಕಾವಯ ಅಪೂಣಣವಾಗಿ
ಸಮಾಪ್ಿ ಮೇಂಗಳವೂ ಇಲಿವಾಗುವುದ್ಲಾಿ ಸಾವಮಿ ...ಎೇಂದಾಗ ರಾಯರು ಕಾವಯದ್ ದ್ಶ್ಮಸಗಣವನುನ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸ್ಥ, ಮೇಂದ್ಹಾಸ ಬೀರಿ ,

ಹತಿನ ೀ

ಸಗಣದ್ಲ್ಲಿ ದಿೀಪ್ಾರಾಧನ ಯ ನೇಂತರ ಪ್ೀಠದ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಶ್ರೀಹರಿಧಾಯನರತರಾಗಿರುವೇಂತ ವಣ್ಣಣಸ್ಥ, ಕ ೂೇಂಡಾಡಿದಿುೀಯ ....ಭಗವತ್ ಚಿೇಂತನ ಧಾಯನಗಳ್ ೀ
ಮೇಂಗಳ ..ಇದ್ನುನ ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗಳ್ ೀ ಮಾಡಿಸ್ಥದಾುರ . ಉಳಿದ್ ಇರು ಸಗಣಗಳನುನ ಕಾವ ೀರಿತಾಯಯ ಉಡಿಗ (ನದಿಗ ) ಸಮಪ್ಣಸು .* ಎೇಂದ್ು
ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದಾಗ ಅದ್ರೇಂತ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರು ಹರಿವ ನದಿಗ ಆರು ಸಗಣಗಳನುನ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ, ಬೇಂದ್ರು .
ಶ್ರೀಗಳ ಆಜ್ಞ ಯೇಂತ ಸೂಕಿ ಮೇಂಗಳ್ಾಚರಣ ಯನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ ದ್ಶ್ಮಸಗಣಕ ಾ ಮೇಂಗಳಮಾಡಿದ್ರು ...ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರವಿಜಯವು ದ್ಶ್ಮ
ಸಗಣವನುನ ಉಳಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಪರಸ್ಥದ್ೆವಾದ್ ಅದ್ುಬತವಾದ್ ಕಾವಯವ ನಸ್ಥದ
�ಮುಕುತಿದಾತರು ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರು�
..ಶ್ರೀಗಳು ಶ್ರೀರೇಂಗಪಟ್ಣದಿೇಂದ್ ಹ ೂರಟು ಸೇಂಚಾರಕರಮದಿಕದ್ ಅಬೂಬರಿಗ ಬೇಂದ್ು ಅಲ್ಲಿ ಬರಹಮಣಯತಿೀಥಣರ ದ್ಶ್ಣನಾದಿಗಳಿೇಂದ್ ಸೇಂತೃಪ್ಿಗ ೂೇಂಡು
,ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ..ತುಮಕೂರು ಮಾಗಣವಾಗಿ ಚಿತರದ್ುಗಣಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .
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ಚಿತರದ್ುಗಣವು ಇತಿಹಾಸ ಪರಸ್ಥದ್ು ನಗರವಾಗಿದ್ುು ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಹಮಣ ಸಮಾಜದ್ ಎಲಾಿ ಪೇಂಗಡದ್ವರು ಬಹುಸೇಂಖಾಯತರಿದ್ುು ಶ್ರೀಮಠದ್ ಶ್ಷ್ಟಯರ ಮನ ಗಳು
ಅಧಕವಾಗಿೀದ್ುವು .ಪ್ೌರಾಣ್ಣಕವಾಗಿ ದಾವಪರದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಾೇಂಡವರು ಸೇಂಚರಿಸ್ಥದ್ ಪುಣಯಭೂಮಿಯಾಗಿತುಿ . ಬ ಟ್ದ್ ಮೆೀಲ್ಲರುವ ಗ ೂೀಪ್ಾಲಕೃಷ್ಟಣದ ೀವರನುನ
ಜನಮೆೀಜಯರಾಯನು ಪರತಿಷ್ಾಾಪ್ಸ್ಥದ್ನ ೇಂದ್ು ಐತಿಹಯವಿದ

.ಚಿತರದ್ುಗಣದ್ ಶ್ರೀಮಠದ್ಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಾರಣದ ೀವರ ವಿಗರಹ ಬಹುಪ್ಾರಚಿೀನವಾಗಿದ್ುು

ಐದ್ುಘೇಂಟ ಗಳಿೇಂದ್ ಯುಕಿವಾಗಿದ್ುು ಪ್ಾೇಂಡವರ ಆರಾದ್ಯದ ೈವವಾಗಿತುಿ .ಇದ್ನುನ ಬಲಿ ಶ್ರೀರಾಯರು ಪ್ಾರಣದ ೀವರ ಸನನಧಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ
ಸ ೀವಿಸುತಿಿದ್ುರು .
ಶ್ರೀರಾಯರ ಪರಿಚಾರಕರಲ್ಲಿ ವ ೇಂಕಣಣ ನ ೇಂಬುವನು ಗುರುಗಳನುನ ಶ್ರದಾೆಭಕಿಿಯೇಂದ್ ಸ ೀವಿಸುತಿಿದ್ುನು . ಅವನ ಸ ೀವ ಗ ಮೆಚಿಚದ್ು ರಾಯರು ವ ೇಂಕಣಣ
...ನನಗ ೀನು ಬ ೀಕು..? * ಎೇಂದ್ು ಕ ೀಳಿದಾಗಲ ಲಾಿ ...ಅವನು *ಸಾವಮಿ , ನನಗ ರ್ೀಕ್ಷ ಬ ೀಕು ...ಎೇಂದ್ು ಕ ೂೀರುತಿಿದ್ುನು .ಅದ್ನುನ ಕ ೀಳಿ ರಾಯರು
ನಸುನಕುಾ ಸುಮಮನಾಗುತಿಿದ್ುರು . ಹಿೀಗ ೀ ಅನ ೀಕ ಬಾರಿ ನಡ ದಿತುಿ
�ಮುಕುತಿದಾತರು ಶ್ರೀ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರು. �

.....ಚಿತರದ್ುಗಣಕ ಾ ಬೇಂದ್ಮೆೀಲೂ ಶ್ರೀಯವರು ಏನು ಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಕ ೀಳುವುದ್ು , ವ ೇಂಕಣಣ ಮುಕುತಿ ಬ ೀಡುವುದ್ು ..ನಡ ದ ೀಯತುಿ .ಇದ್ು ಮಠದ್ವರಿಗ
ವಿನ ೂೀದ್ವಾಗಿ ಅವರು ಹಾಸಯಮಾಡಿದಾಗ ವ ೇಂಕಣಣನು ಕ ೂೀಪಗ ೂಳಾದ ೀ ಗೇಂಭಿೀರವಾಗಿ ..ಗುರುಗಳು ಕಳಿಸ್ಥದಾಗ ..ಎೇಂದ್ು ಉತಿರಿಸುತಿಿದ್ುನು .ಇದ್ು
ರಾಯರಿಗ

ಗ ೂತಿಿತುಿ.ತಿರಕಾಲಜ್ಞಾನಗಳ್ಾದ್ ರಾಯರು ವ ೀೇಂಕಣಣ ನು ಮುಕಿಿಯೊೀಗಯ ಸುಜಿೀವಿಯೇಂದ್ು .ತಿಳಿದಿದ್ುರು .ಅೇಂತ ೀಯೀಅವನಲ್ಲಿ

ಅನುಗರಹ ೂೀನುಮಖ್ರಾದ್ರು .
ಒೇಂದ್ು ದಿನ ಸ ೀವ ಮಾಡುತಿಿದ್ು ವ ೇಂಕಣಣನನುನ ಕರ ದ್ು ,"ವ ೇಂಕಣಣ ನನಗ ೀನು ಬ ೀಕ ೇಂದ್ು "..? ಕ ೀಳಿದ್ರು .ಅವನು ಅದ್ಕ ಾ ಎೇಂದಿನೇಂತ "ಮಹಾಸಾವಮಿ
ಬಹುದಿನಗಳಿೇಂದ್ ನನನ ಬಯಕ ಯೀನ ೇಂದ್ು ಸನನಧಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸುತಿಿದ ುೀನ .ಐಹಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಏನನೂನ ಬಯಸುವುದಿಲಾಿ...ತಾವು ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿದ್ುಲ್ಲಿ
ನನಗ ರ್ೀಕ್ಷವನುನ ಕ ೂಡಿಸ್ಥ ಉದ್ೆರಿಸಬ ೀಕು ."..ಎೇಂದ್ು ಭಿನನವಿಸ್ಥದ್ನು .
ಆಗ ರಾಯರು , ವ ೀೇಂಕಣಾಣ..ಮುಕಿಿ ಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸುವುದ್ು ಮಾತರ ಸಾಲದ್ಪಪ , ಅದ್ಕ ಾ ನೀನು ಸವಣವಿಧದಿೇಂದ್ ಸ್ಥದ್ೆನಾಗಬ ೀಕು . ..ಎೇಂದಾಗ
..ವ ೇಂಕಣಣನು ಹ ೀಳಿಸಾವಮಿ ನಾನು ಹ ೀಗ ಸ್ಥದ್ೆನಾಗಬ ೀಕು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ ೂೀಣವಾಗಲ್ಲ ..ಎೇಂದಾಗ ರಾಯರು ..ಪ್ಾರಣಹಾನಯಾದ್ರೂ ಅದ್ನನ ಪ್ಾಲ್ಲವ ಯಾ...?
ಎೇಂದಾಗ ತಮಮ ಪ್ಾದ್ಸಾಕ್ಷಯಾಗಿಯಾಗಿಯೂ ತಮಮ ಆಜ್ಞ ಯನುನ ಪ್ಾಲ್ಲಸುತ ಿೀನ .ಅದ್ರೇಂತ ವತಿಣಸುತ ಿೀನ .ಎೇಂದ್ನು ವ ೇಂಕಣಣ .
ಅದ್ಕ ಾ ರಾಯರು ಹಾಗಾದ್ರ ಸರಿ .ನಾಳ್ ನನಗ ರ್ೀಕ್ಷ ಕ ೂಡಿಸುತ ಿೀವ , ಸ್ಥದ್ೆನಾಗು ..ಎೇಂದ್ರು .
ಗುರುಗಳ ಮಾತನುನ ಕ ೀಳಿ ವ ೇಂಕಣಣ ಹಿರಿಹಿರಿ ಹಿಗಿಗದ್ .ಅಡಿಗಡಿಗ ಗುರುಗಳ ಅಡಿದಾವರ ಗ ನಮಿಸ್ಥ, "ಉದ್ೆೃತನಾದ "! ನಾನ ೀನು ಮಾಡಬ ೀಕು
ಅಪಪಣ ಯಾಗಲ್ಲ ...ಎೇಂದಾಗ ..ಗುರುಗಳು ನಾಳ್ ತಿಳಿಸುತ ಿೀವ .....ಎೇಂದ್ರು..,.........ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.......✍....ಸುಗುಣ...�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೨೦
�ಮುಕುತಿದಾತರು ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರು �
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...ಮರುದಿನ ಶ್ರೀರಾಯರು ವ ೀೇಂಕಣಣನು ಸಾನನ-ಸೇಂದಾಯಚರಣ ಯನುನ ಮಾಡಿದ್ಮೆೀಲ ಪೇಂಚಗವಯ-ಪ್ಾರಯಶ್ಚತಾಿದಿಗಳನುನ ಮಾಡಿಸ್ಥ, ಹ ೂೀಮ ಮಾಡಿಸ್ಥ,
ಅಗಿನಕುೇಂಡವನುನ ತಯಾರುಮಾಡಿಸ್ಥ, ಹ ೂೀಮಾಗಿನಯೇಂದ್ ಅಗಿನಕುೇಂಡವನುನ ಪರಜವಲ್ಲಸ್ಥ, ವ ೇಂಕಣಣನಗ ರಹಸಯವಾಗಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮೇಂತ ೂರೀಪದ ೀಶ್ ಮಾಡಿ,
ಅದ್ನುನ ಜಪ್ಸುತಾಿ ಅಗಿನಕುೇಂಡದ್ಲ್ಲಿ ಹಾರುವೇಂತ ...ಅಪಪಣ ಮಾಡಿದ್ರು ...!!
ಗುರುಗಳ ಮಾತು ಕ ೀಳಿ ವ ೇಂಕಣಣನ ದ ೀಹದ್ಲ್ಲಿ ವಿದ್ುಯತುೇಂಚಾರವಾದ್ೇಂತಾಯತು !!. ಆನೇಂದ್ಭಾಷ್ಟಪ ಸುರಿಸುತಾಿ ...ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರಿಗ ಮೂರುಬಾರಿ
ಪರದ್ಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ *ಶ್ರೀಗುರುಸಾವಣಭೌಮಾ ಗ ೂೀವಿೇಂದಾ...ಗ ೂೀವಿೇಂದಾ...ಎೇಂದ್ು ಉಚಚರಿಸುತಾಿ ..ಶ್ರೀಯವರು ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥದ್ುಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮೇಂತರ
ಜಪ್ಸುತಾಿ..ಅಗಿನಕುೇಂಡಕ ಾ ಹಾರಿಬಟ್ನು....!!!!! .
ಚಿತರದ್ುಗಣದ್ ಬಾರಹಮಣಸಮಾಜದ್ ವಿಪರರು ಈ ಕೌತುಕ ಆಕಸ್ಥಮಕ ಪರತಯಕ್ಷ ಕಾಣುತಿಿದ್ು ಘಟನ ಯನುನ ಕೇಂಡು ದಿಗಾಬೇಂತರಾಗಿ ಮೂಕವಿಸ್ಥಮತರಾದ್ರು .!!!!
.

ಕುಹಕ ಬುದಿುಯ ಕ ಲ ಜನರು ಶ್ರೀರಾಯರ ಬಳಿಗ ಬೇಂದ್ು "ಇದ ೀನು ಅನಾಯಯ ಸಾವಮಿ. ? ನಮಮನ ನೀ ನೇಂಬದ್ು ಆ ಬಡಪ್ಾಯಗ ಮುಕಿಿ ಕ ೂಡಿಸುವುದಾಗಿ
ಹ ೀಳಿ ,ಅಗಿನಗ ಆಹುತಿೀ ಮಾಡಿ ಪ್ಾರಣ ತ ಗ ದ್ುಬಟ್ರಲಾಿ ..,!! ಎೇಂದ್ು ಅಕ್ ೀಪ್ಸ್ಥದ್ರು .
ಆಗ ಗುರುಗಳು ನಾವು ವ ೇಂಕಣಣನಗ ರ್ೀಕ್ಷ ಕ ೂಡಿಸ್ಥದ ುೀವೀ....ಪ್ಾರಣ ತ ಗ ದಿದ ುೀವೀ ..ಎೇಂಬುದ್ು ಇನ ೂನೇಂದ್ು ಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿ ನಮಗ ೀ ಮನವರಿಕ
ಯಾಗುವುದ್ು !...ಆಲ್ಲಸ್ಥ ಕ ೀಳಿರಿ,....ವ ೇಂಕಣಣನು ದ ೀವವಿಮಾನದ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹ ೂೀಗುತಿಿದಾುನ ...!! !!....ವಿಮಾನದ್ ಘೇಂಟಾನನಾದ್ ಎಲಿರಿಗೂ
ಕ ೀಳಿಬರುತಿಿದ .....ಕ ೀಳಿರಿ ...ಎೇಂದ್ರು ...
ಆಶ್ಚಯಣ

..!!

ಪರಮಾಶ್ಚಯಣ

!!!

.ಶ್ರೀರಾಯರು

ಹ ೀಳಿದ್ೇಂತ

,

ಆಕಾಶ್ದ್ಲ್ಲಿ

ಆಶ್ುರತಪೂವಣವಾದ್

ಸುಮಧುರ

ನಾದ್ಯುಕಿವಾದ್

ಘೇಂಟಾನನಾದ್ವಾಗುತಿಿೀದ .!! ಆ ದಿವಯ. ನಾದ್ವು ಎಲಿರಿಗೂ ಸಪಷ್ಟ್ವಾಗಿ ಕ ೀಳಿಸುತಿಿದ !! ಸವಣರೂ ಆನೇಂದ್ -ಆಶ್ಚಯಣ-ಭಕಿಿಗಳಿೇಂದ್ ಆಕಾಶ್ದ್ತಿ
ತಲ ಯತಿಿ ನ ೂೀಡಿ ಕ ೀಳುತಿಿರುವಾಗಲ ೀ ...ಶ್ರೀರಾಯರ ಶ್ರದ್ ಮೆೀಲ ಅೇಂಬರದಿೇಂದ್ ಪುಷ್ಟಪವೃಷ್ಟಾಯಾಯತು .
ಅಬಾಬ..!! ಇದ ೀನದ್ುಬತಾ! ಎೇಂಥಹ ಮಹಿಮೆ ! ಗುರುಗಳು ಶ್ಷ್ಟಮನಗ ರ್ೀಕ್ಷಕ ೂಡಿಸ್ಥದ್ ಮಹಾನುಭಾವರು * *ಇೇಂಥಹ ರಾಯರ ಮಹಿಮೆಯನುನ ಕಣಾಣರ
ಕೇಂಡ ನಾವ ೀ ಧನಯರು ....ಎೇಂದ್ು ಉದ್ಗರಿಸುತಾಿ ..ಆ ಕುಹಕಿಗಳು ಕ್ಷಮಾಯಾಚಿಸ್ಥ ನಮಮ ಮಹಿಮೆಯನುನ ತ ೂೀರಿಸ್ಥಕ ೂಟು್ ನಮಗ ಅಜ್ಞಾನ ಕಳ್ ದಿರಿ
....ಎೇಂದ್ು ಶ್ರೀಗಳಿಗ ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗ ನಮಸಾರಿಸ್ಥ,. ಜಯ ಜಯಕಾರ ಹಾಕತ ೂಡಗಿದ್ರು .
ಇೇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿತರದ್ುಗಣದ್ಲ್ಲಿ ವ ೇಂಕಣಣನಗ ರ್ೀಕ್ಷ ಕ ೂಡಿಸ್ಥದ್ ಸಾಳವನುನ ಎಲಿರೂ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ ಈ ಪವಿತರ ಸಾಳಕ ಾ ಹ ೂೇಂದಿಕ ೂೇಂಡು ಶ್ರೀರಾಯರ
ಬೃೇಂದಾವನವೂ ಅನ ೀಕ ಐತಿಹಯ ಮಹಿಮೆಗಳಿೇಂದ್ ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುತಿಿದ .ಗುರುಗಳ ಅನುಗರಹಕ ಾ ಪ್ಾತರರನಾದ್ ವ ೇಂಕಣಣನ ವೇಂಶ್ೀಕರಿೇಂದ್ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಯರ
ಮಠವು

ಸಾಾಪನ ಯಾಗಿ

,

ಪೂಜಯ

ಶ್ರೀಸುಯಮಿೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣ

ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರಿೇಂದ್

ಶ್ರೀರಾಯರ

ಬೃೇಂದಾವನವು

ಪರತಿಷ್ಟಾತವಾಗಿ

ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುತಿಿರುವುದ್ನುನ ಪರತಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದ .....

*ಜಲಧರ ದಿವಜವರಗ ತಾನ ೀ ಒಲ್ಲದ್ು ಸುಲಭ ಮುಕುತಿಯನತಿನೂ......... ಗುರುಜಗನಾನಥದಾಸರು *

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
....✍.....ಸುಗುಣ.....�
.

*ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೨೧ *

�ರಾಯರ ಶ ೀಷ್ಟವಸರದ್ ಮಹಿಮೆ �

...ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರು ಸೇಂಚಾರಕರಮದಿೇಂದ್ "ಹರಿಹರಕ್ ೀತರ"ಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .ತುೇಂಗಭದ ರಯ ದ್ೇಂಡ ಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ ೀತರವು ವಿಶ ೀಷ್ಟವಾಗಿ
ಬಾರಹಮಣರ ಅಗರಹಾರಗಳಿೇಂದ್ ಶ ೀಭಿೀಸುತಿಿದ್ುು , ಗುರುಗಳ ವಿಶ ೀಷ್ಟವಾಗಿ ಸ ೀವಾ ಕ ೈೇಂಕರ್ಯ ನಡ ಸುತಿಿದ್ುರು .
ಒೇಂದ್ು ದಿನ ಮಠದ್ ಪ್ಾರುಪತ ಿೀದಾರರನುನ ಕರ ದ್ು ಶ್ೀಗಳು ..."ಇೇಂದ್ು ಶ್ರೀರಾಮದ ೀವರ ನ ೀವ ೀದ್ಯಕ ಾ ...ಕರಿದ್ ಶಾಯವಿಗ , ಪರಮಾನನ, ಜಿಲ ೀಬ
,ಲಡುಿಗಳನುನ ಹ ಚಾಚಗಿ ಮಾಡಿಸತಕಾದ್ುು ..."ಎೇಂದ್ು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು .ಇದಾದ್ ಕ ಲ ಸಮಯದ್ ನೇಂತರ ಮೂವರು ತ ೀಜಸ್ಥವೀ ಮಾಧವ ಬಾರಹಮಣರು ಬೇಂದ್ು
ಗುರುಗಳಿಗ ನಮಸಾರಿಸ್ಥ, ತಮಮ ಅನುಗರಹ ,ಆಶ್ೀವಾಣದ್ ಪಡ ದ್ು ಪುನೀತರಾಗಲು ಬೇಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಥದ್ರು .ರಾಯರು ನಗುಮುಖ್ದಿೇಂದ್ *ಬಹಳ
ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟ* ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಅವರಿಗ ಮುದ್ರಧಾರಣ ಮಾಡಿ "ಸಾನನ-ಮದಾಯಹಿನಕಗಳನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ, ಶ್ರೀದ ೀವರ ದ್ಶ್ಣನಕ ಾ ಬ ೀಗ ಬನನ " ...ಎೇಂದ್ು
ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥ, ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮರ ಪೂಜ ಸನನದ್ೆರಾದ್ರು .......ಸಶ ೀಷ್ಟ.

� ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
....✍.....ಸುಗುಣ.....�
.

*ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೨೧ *

�ರಾಯರ ಶ ೀಷ್ಟವಸರದ್ ಮಹಿಮೆ �

...ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರು ಸೇಂಚಾರಕರಮದಿೇಂದ್ "ಹರಿಹರಕ್ ೀತರ"ಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .ತುೇಂಗಭದ ರಯ ದ್ೇಂಡ ಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕ್ ೀತರವು ವಿಶ ೀಷ್ಟವಾಗಿ
ಬಾರಹಮಣರ ಅಗರಹಾರಗಳಿೇಂದ್ ಶ ೀಭಿೀಸುತಿಿದ್ುು , ಗುರುಗಳ ವಿಶ ೀಷ್ಟವಾಗಿ ಸ ೀವಾ ಕ ೈೇಂಕಯಣ ನಡ ಸುತಿಿದ್ುರು .
ಒೇಂದ್ು ದಿನ ಮಠದ್ ಪ್ಾರುಪತ ಿೀದಾರರನುನ ಕರ ದ್ು ಶ್ೀಗಳು ..."ಇೇಂದ್ು ಶ್ರೀರಾಮದ ೀವರ ನ ೀವ ೀದ್ಯಕ ಾ ...ಕರಿದ್ ಶಾಯವಿಗ , ಪರಮಾನನ, ಜಿಲ ೀಬ
,ಲಡುಿಗಳನುನ ಹ ಚಾಚಗಿ ಮಾಡಿಸತಕಾದ್ುು ..."ಎೇಂದ್ು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು .ಇದಾದ್ ಕ ಲ ಸಮಯದ್ ನೇಂತರ ಮೂವರು ತ ೀಜಸ್ಥವೀ ಮಾಧವ ಬಾರಹಮಣರು ಬೇಂದ್ು
ಗುರುಗಳಿಗ ನಮಸಾರಿಸ್ಥ, ತಮಮ ಅನುಗರಹ ,ಆಶ್ೀವಾಣದ್ ಪಡ ದ್ು ಪುನೀತರಾಗಲು ಬೇಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಥದ್ರು .ರಾಯರು ನಗುಮುಖ್ದಿೇಂದ್ *ಬಹಳ
ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟ* ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಅವರಿಗ ಮುದ್ರಧಾರಣ ಮಾಡಿ "ಸಾನನ-ಮದಾಯಹಿನಕಗಳನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ, ಶ್ರೀದ ೀವರ ದ್ಶ್ಣನಕ ಾ ಬ ೀಗ ಬನನ " ...ಎೇಂದ್ು
ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥ, ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮರ ಪೂಜ ಸನನದ್ೆರಾದ್ರು .......

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ

Page 54

ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಆ ಮೂವರು ಬಾರಹಮಣರು ಹತಿಿರದ್ಲ್ಲಿರುವ ತುೇಂಗಾನದಿಗ ಸಾನನಾಥಣವಾಗಿ ತ ರಳಿದ್ರು .ಮಾಗಣಮದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ...ಒಬಬ ಬಾರಹಮಣ "ಗುರುಗಳು
ಮಹಾಮಹಿಮರ ೇಂದ್ು ಎಲಿರೂ ಹ ೀಳುತಾಿರ ನನಗ ಪ್ರಯವಾದ್ ಜಿಲ ೀಬಯನುನ ಅವರಿೇಂದ್ು ನನಗ ಭ ೂೀಜನಕ ಾ ನೀಡಿದ್ರ ಆಗ ಅವರು ಮಹಾತಮರ ೇಂದ್ು
ಒಪುಪತ ಿೀನ ..ಎೇಂದ್ನು .ಆಗ . ಎರಡನ ೀ ಬಾರಹಮಣ ನಾನೂ ಅಷ್ ್ !ನನಗ ಲಡುಿ ಪ್ರಯ ಅದ್ನುನ ಗುರುಗಳು ಅನುಗರಹಿಸಲ್ಲ ... ಎೇಂದ್ನು ಮೂರನ ಯ
ಬಾರಹಮಣ "ನ ೂೀಡಿ ಇದ್ು ಸರಿಯಲಿ ..ಮಹಾತಮರನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸಲು ಹ ೂೀಗಬಾರದ್ು ...ಮೆೀಲಾಗಿ ಜಗನಾಮನಯರು ,ನಮಮ ಕುಲಗುರುಗಳೂ ಆದ್
ರಾಯರನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸುವುದ್ೇಂತೂ ಮಹಾಪರಾಧ !, ಎೇಂದ್ು ಬುದಿೆ ಹ ೀಳಿದ್ನು ...ಆಗ ಅವರಿಬಬರೂ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನುನ ಬಲ ಿವು ,ಅದ್ರಿೇಂದ್ಲ ೀ
ನಮಮಲೂಿ ಅನುಗರಹ ಮಾಡಲ್ಲ ಎೇಂದ್ು ಅಪ್ ೀಕ್ಷಸುತಿಿದ ುೀವ .ಶ್ಷ್ಟಯರ ಇಚ ಾಯನುನ ಪೂಣಣಮಾಡಲ್ಲ ಎೇಂದ್ು ಬಯಸುವುದ್ು ತಪ್ ಪೀ ಎೇಂದ್ು ವಾದಿಸಹತಿಿದ್ರು
......ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍.....ಸುಗುಣ....�
.....ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೨೨.....

�ರಾಯರ ಶ ೀಷ್ಟವಸರದ್ ಮಹಿಮೆ �

....ಆಗ ಮೂರನ ೀ ಬಾರಹಮಣನು *ಗುರುಗಳನುನ ಜ್ಞಾನ-ಭಕಿಿ-ವ ೈರಾಗಯ ಕರುಣ್ಣಸ್ಥರ ೇಂದ್ು ಬ ೀಡಬ ೀಕ ೀ ವಿನಹ ಬಾಯಚಪಲ ತಿೀರಿಸ್ಥಕ ೂಳಾಲು ಆಶ್ಸಬಾರದ್ು
*ಎೇಂದ್ು ತಿಳಿಹ ೀಳಿೀದ್ರೂ ಅವರಿಬಬರು ಕ ೀಳದ ೀ ...ನನಗ ಯಾವ ಭಕ್ಷ ಇಷ್ಟ್ ? ಎೇಂದ್ು ಅವನನ ನೀ ಕಳಿದ್ರು .ಆಗ "ನನಗ ಏನು ಪ್ರಯ ವ ೇಂಬುದ್ನುನ
ರಾಯರ ೀ ಬಲಿರು , ಅವರು ಅನುಗರಹಿಸಲ್ಲಚಿಚಸ್ಥದ್ರ ನನಗ ಪ್ರಯವಾದ್ದ್ುನ ನೀ ನೀಡುವರು .ಆದ್ರ ೀ ನಾನು ನಮಮೇಂತ ಅದ್ು ಬ ೀಕು ,ಇದ್ು ಬ ೀಕು
.ಎೇಂದಾಶ್ಸುವುದಿಲಿ ಶ್ರೀಯವರನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸಬ ೀಕ ೇಂಬ ದ್ುಬುಣದಿು ನನಗಿಲಾಿ..... ..ಹಿೀಗ ೀ ಮಾತಾಡುತಾಿ ಮೂವರೂ ನದಿೀತಿೀರಕ ಾ ಬೇಂದ್ರು .

ಅಲ್ಲಿಯೀ ಒೇಂದ್ು ಬೇಂಡ ಯ ಮೆೀಲ ರಾಯರ ಶ ೀಷ್ಟವಸರಗಳನುನ ಒಗ ಯುತಿಿದ್ು ಮಠದ್ ಪರಿಚಾರಕನ ೂಬಬನು ಈ ಬಾರಹಮಣರನುನ ನ ೂೀಡಿ
..."ಓಹ ೂೀ..ಭ ೂೀಜನಪ್ರಯರು ಬೇಂದ್ರು! ಬ ೀಗ ಸಾನನ ಮಾಡಿಬನನ ..ಗುರುಗಳು ನಮಿಮಷ್ಟ್ವನುನ ಪೂಣಣಗ ೂಳಿಸುವರು !! .."ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ನು . ಆತನ
ಮಾತನುನ ಕ ೀಳಿ ಆ ಮೂವರೂ ಚಕಿತರಾದ್ರು .ಆಗ ಅವರಲ ೂಿಬಬನು ..ಏನು ಈಗ ನೀವು ಏನು ಹ ೀಳಿದಿರಿ ...? ..ಎೇಂದ್ು ಕ ೀಳಿದ್ನು ..ಅಷ್ಟು್ ಹ ೂತಿಿಗ
*ಗುರುಗಳ ಕಾಷ್ಾಯವಸರವನುನ ಒಗ ದ್ು ಬೇಂಡ ಯ ಮೆೀಲ್ಲಟು್ ಬರಿಗ ೈಯಲ್ಲಿ ನೇಂತಿದ್ು ಆ ಅಮಾಯಕ ಪರಿಚಾರಕನು *...ಏನೇಂದಿರಿ..? ನಾನು ನರ್ಮಡನ
ಮಾತನಾಡಿದ ನ ? ..ನೀವಾಯರ ೂೀ ನನಗ ತಿಳಿಯದ್ು ...ನರ್ಮಡನ ನನಗ ೈನು ಮಾತು ? ..ಎೇಂದ್ು ತನನ ಕಾಯಣದ್ಲ್ಲಿ ಮಗನನಾದ್ನು . ಆ ಮಾತು ಕ ೀಳಿ
ಆ ಮೂವರಿಗೂ ಆಶ್ಚಯಣವಾಯತು .!!.
ಆತನಗ ತಲ ಕ ಟ್ದ ಯೇಂದ್ು ಭಾವಿಸ್ಥ, ತುೇಂಗ ಯಲ್ಲಿ ಸಾನನಕಿಾಳಿೀದ್ರು ...ಗುರುಗಳ ಶ ೀಷ್ಟವಸರಗಳನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ ೂೇಂಡು ಹ ೂರಟ ಆ ಪರಿಚಾರಕ ಮತ ಿ ಆ
ಬಾರಹಮಣರತಿ ತಿರುಗಿ ಏನರೀ, ನಾನು ಹ ೀಳಿದ್ುು ತಿಳಿತ ೀ ?.ಬ ೀಗ ಸಾನನ ಮುಗಿಸ್ಥ ಮಠಕ ಾ ಬನನ , ನಮಮ ಇಷ್ಟ್ ಭಕ್ಷಗಳ್ ಲಾಿ ಸ್ಥದ್ೆವಾಗಿವ .ಸ್ಥವೀಕರಿಸುವಿರೇಂತ
...ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಮಠದ್ ಕಡ ಗ ಹ ೂರಟು ಬಟ್ನು ..
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ಸಾನನ ಮಾಡುತಿಿದ್ು ಈ ಮೂವರಿಗ ಅಚಚರಿಯಾಯತು ."ಇದ ೀನು ಈತ ಹಿೀಗ ಹ ೀಳುತಿಿೀದಾುನ ? ..ಕ ೀಳಿದ್ರ ನಾವಾಯರ ೂೀ ತಿಳಿಯದ ನುನತಾಿನ
....ನರ್ಮಡನ ಮಾತಾಡಲ್ಲಲಿ ಎನನತಾಿನ ? ! ಈಗ .ಹಿೀಗ ಹ ೀಳುತಿಿದಾುನ
ಇದ್ರ ಮಮಣ ಏನರಬಹುದ್ು........ಎೇಂದ್ವರು ಯೊೀಚಿಸಹತಿಿೀದ್ರು.....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
......✍......ಸುಗುಣ...�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೨೫
�ರಾಯರ ಶ ೀಷ್ಟವಸರ ಮಾತಾಡಿಸ್ಥತು �
...ಆ ಮೂರನ ೀ ತ ೀಜಸ್ಥವ ಬಾರಹಮಣನು ಉಳಿದ್ ಇಬಬರನುನ ಕುರಿತು ..."ನಾನು ನಮಗ ರ್ದ್ಲ ೀ ಹ ೀಳಿದ ದ ೂಡಿವರನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸಬಾರದ ೇಂದ್ು ,
ನ ೂೀಡಿದಿರಾ ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆ !! ..ಗುರುಗಳ ವಿಚಾರವಿರಲ್ಲ ..ಅವರು * ಧರಿಸ್ಥದ್ ಶ ೀಷ್ಟವಸರದ್ ಪರಭಾವವ ೇಂಥಹುದ್ು ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಗಮನಸ್ಥದಿರಾ..?
..ಆ ಅಮಾಯಕನಾದ್ ಪರಿಚಾರಕನು ವಿಚಿತರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತಿಿದ್ು ಸಾವರಸಯವ ೀನ ೇಂದ್ರ ....
*ರಾಯರ ಶ ೀಷ್ಟವಸರ ಹಿಡಿದಿದಾುಗ ..ಅವನಗ ಮತ ೂಿಬಬರ ಮನಸ್ಥುನಲ್ಲಿನ ಭಾವನ ಯ ಜ್ಞಾನವುೇಂಟಾಗುತಿಿದ್ುುದ್ರಿೇಂದ್ ನಮೆಮಲಿರ ಮನಸ್ಥುನ ಭಾವನ
ಯೊೀಚನ ಗಳಿಗನುಸಾರ ಪರತಿಕಿರಯಯ ಸೂಕಿ ಆ ಮಾತುಗಳನುನ ಗುರುಗಳು ಆಡಿಸುತಿಿದ್ುರು .ಆ ವಸರವನುನ ಕ ಳಗಿಟಾ್ಗ ...ಮಾಮೂಲ್ಲನೇಂತ ಮುಗೆ
ವ ಯಕಿಿಯೇಂತ ೀ ಮಾತಾಡಿದ್ ...ನೀವಾರ ೂೀ ನನಗ ತಿಳಿಯದ್ು ...ಎನುನವುದ್ನುನ ಗಮನಸ್ಥದಿುೀರಾ ..? ವಸರ ಸಪಷ್ಟಣವಾದಾಗ ..ನಮಮ ಮನಸ್ಥುಗನುಗುಣವಾಗಿ
..."ನಮಮ ಇಷ್ಟ್ ಭಕ್ಷಗಳು ಸ್ಥದ್ೆವಾಗಿವ ..ಬ ೀಗನ ಭ ೂೀಜನಕ ಾ ಬನನ ....ಎೇಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ..ಸಹ ಗಮನಸ್ಥದಿುೀರಾ ...? ಅವು ಅವನ ಮಾತುಗಳಲಾಿ...!
ಅವನಗ ರಾಯರ ವಸರ ಸಪಷ್ಟಣವಾದ್ದ್ುರ ಮಹಿಮೆ ...!!! *

ರಾಯರ ವಸರಕ ಾೀ ಅೇಂಥಹ ಮಹಿಮೆ ಇದ್ುರ ೀ ....ರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ಹ ೀಳಲು ಶ್ಕಯವ ೀ .......ನೀವ ೀ ಯೊೀಚಿಸ್ಥ ಎೇಂದ್ು ..ಈ ಘಟನ ಯ ಮಮಣವನುನ
ವಿವರಿಸ್ಥದ್ನು .....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
......✍.....ಸುಗುಣ...�
ಸೇಂಚಿಕ :-. ೧೨೬
�ಇಚಾಚಭ ೂೀಜನ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ...�
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....ಈ ಮೂವರು ಭ ೂೀಜನಪ್ರಯರು ಮಠಕ ಾ ಬರುವ ಹ ೂತಿಿಗ ದ ೀವರಿಗ ನ ೀವ ೀದ್ಯ ಸಮಪಣಣ ಯಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಮೇಂಗಳ್ಾರತಿ ಮಾಡುತಿಿದ್ುರು .ದ ೀವರ
ಪೂಜ ಮುಗಿದ್ು ತಿೀಥಣ ವಿನಯೊೀಗವಾದ್ಮೆೀಲ ..ಗುರುಗಳು ಪ್ಾರುಪತ ಿೀದಾರರನುನ ಕರ ದ್ು ಈ ಮೂವರು ಬಾರಹಮಣರನುನ ತ ೂೀರಿಸ್ಥ, "ಇವರಿಗ
ಅಲೇಂಕಾರ ಬಾರಹಮಣರ ಎದ್ುರಿಗ ಎಲ ಯನುನ ಹಾಕಿ ಕೂಡಿಸ್ಥರಿ "ಎೇಂದ್ು ಅಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು .ಎಲಿರೂ ಗೇಂಧಾಕ್ಷತ ಯನುನ ಧರಿಸ್ಥ, ಸಮುಮಖ್ಕ ಾ ಬೇಂದ್ರು .
ಭ ೂೀಜನ ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಯತು ಅಧಣ ಊಟವಾದ್ ಮೆೀಲ ಶ್ರೀಗಳವರಿ ಪ್ಾರುಪತ ಿೀದಾರರನುನ ಕರ ದ್ು ಆ ಮೂವರು ಬರಹಮಣರನುನ ತ ೂೀರಿಸ್ಥ, *ರ್ದ್ಲ
ಎಲ ಯ ಮುೇಂದ ಕುಳಿತಿದ್ು ತ ೀಜಸ್ಥವ ಬರಹಮಣನಗ

ಕರಿದ್ಶಾವಿಗ ಪ್ಾಯಸವನುನ , ...ಅವನ ಪಕಾದ್ಲ್ಲಿದ್ುವರಿಗ ಕರಮವಾಗಿ ,ಜಿಲ ೀಬ,-ಲಡುಿಗಳನುನ

..ಯಥ ೀಚಾವಾಗಿ ಬಡಿಸ್ಥರಿ ಎೇಂದ್ು ತಿಳಿಸ್ಥದ್ರು * .. ಅದ್ರೇಂತ ಅವರು ಬಡಿಸ್ಥದ್ರು. ಶ್ರೀಯವರು ಮೇಂದ್ಹಾಸ ಬೀರುತಾಿ, "ವಿಪರರ ೀ ಬಹಳ ದ್ೂರದಿೇಂದ್
ನಮಮ ದ್ಶ್ಣನಕ ಾ ಬೇಂದಿದಿುೀರಿ ,ನಮಗಿಷ್ಟ್ವಾದ್ ಪದಾಥಣವನುನ ಸಾವಕಾಶ್ವಾಗಿ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥರಿ "..ಎೇಂದ್ರು!! .ಶ್ರೀಗಳ ವಚನವನಾನಲ್ಲಸ್ಥ, ಆ ಮೂವರೂ
ಬ ವತುಹ ೂೀದ್ರು .! ಭಯದಿೇಂದ್ ನಡುಗಹತಿಿದ್ರು .! ಆಗ ಆ ತ ೀಜಸ್ಥವ ಬಾರಹಮಣನು *ತಾವು ಮಹಾನುಭಾವರು ಸಾವಮಿ, ತಮಮನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸಲು
ಉದ್ುಯಕಿರಾದ್ ಇವರಿಬಬರ ಜ ೂತ ಗ ಬೇಂದ್ು ನಾನೂ ಅಪರಾಧಯಾಗಿದ ುೀನ .ನಮಮನುನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಥ ,ಶ್ಷ್ಟಯರಲ್ಲಿ ಅನುಗರಹ ಮಾಡಬ ೀಕು * ..ಎೇಂದ್ು ವಿನೀತವಾಗಿ
ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ನು ....ಸಶ ೀಷ್ಟ.
�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
......✍.....ಸುಗುಣ ........�
ಸೇಂಚಿಕ :-. ೧೨୭
� ಅಪೂವಣ ಸ ೀವಾಭಾಗಯ ಪಡ ದ್ರು �

....ಆಗ ಸಮುಮಖ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಪೇಂಡಿತರು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಅಚಚರಿಯೇಂದ್ ಅವರನುನ ಇದ ೀನು. ? ಸಮಾಚಾರ. ?ಎೇಂದ್ು ವಿಚಾರಿಸ್ಥದಾಗ ..ಅವರು ...ನದಿಗ
ಹ ೂೀಗುವಾಗ ನಡ ದ್ ಸೇಂಭಾಷ್ಟಣ , ಗುರುಗಳ ಶ ೀಷ್ಟವಸರದ್ ಮಹಿಮಾ ಘಟನ , ಎಲಾಿ ವಿಚಾರಗಳನುನ ನವ ೀದಿಸ್ಥ ,ಆ ತ ೀಜಸ್ಥವೀ ಬಾರಹಮಣ ...ಇವರಿಬಬರು
ಇಷ್ಟ್ಪಟ್ದ್ುು ಮಾತರವಲಾಿ..ನಾನು ಅಪ್ ೀಕ್ಷಸದ ೀ ಇದ್ುರೂ ನನಗ ಪ್ರಯವಾದ್ ಪ್ಾಯಸವನುನ ಉಣಬಡಿಸ್ಥ, ಗುರುರಾಜರು ತಮಮ ಮಹಿಮೆ ತ ೂೀರಿದಾುರ
!!...ಎೇಂದ್ು ಉದಾಗರ ತ ಗ ದ್ನು .
ಭ ೂೀಜನವಾದ್ಮೆೀಲ ಆ ಮೂರೂ ಜನ ಬಾರಹಮಣರು ಬೇಂದ್ು ರಾಯರಿಗ

ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗ ನಮಸಾಾರವನುನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥ, ಅಫರಾಧವನುನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಥ

,ಅನುಗರಹಿಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ರು.

ಆ ಬಾರಹಮಣರಲ್ಲಿ ತ ೀಜಸ್ಥವಯಾಗಿದ್ು ಬಾರಹಮನ ಹ ಸರು "ತಿಮಮಣಣಭಟ್" ಎೇಂದ್ು ,ಗುರುಗಳು ತಿಮಮಣಣಭಟ್, ! ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಎೇಂದ್ು ಹತಿಿರ ಕರ ದ್ು "ನೀನು
ಭಾಗಯಶಾಲ್ಲ , ಹಿೀಗಾಗಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಭಗವತುೇಂಕಲಪ ..ಚಿೇಂತಿಸಬ ೀಡ .*ಮುೇಂದ ನೀನು ಮತುಿ ನನನ ವೇಂಶ್ೀಕರು ನಮಮ ಸ ೀವ ಮಾಡುವ ಭಾಗಯ ನಮಗ
ದ ೂರಕಲ್ಲದ *.. ಎೇಂದ್ು ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥ ಕಳಿಸ್ಥದ್ರು .

*ಶ್ರೀಯವರ ಅನುಗರಹಕ ಾ ಪ್ಾತರರಾದ್ ತಿಮಮಣಣಭಟ್ರು ..ಮುೇಂದ ಆದ್ವಾನಯ ದಿವಾನ್ ವ ೀೇಂಕಣಣಪೇಂತನ ಮನ ಯ ಪುರ ೂೀಹಿತರಾಗಿ ,ಸ ೀರಿ,
ಗುರುರಾಜರು ಸಶ್ರಿೀರವಾಗಿ ಬೃೇಂದಾವನ ಪರವ ೀಶ್ಮಾಡಿದ್ ಮೆೀಲ ದಿವಾನ್ ವ ೇಂಕಣಣನ ಪ್ಾರಥಣನ ಯೇಂತ ಶ್ರೀಯೊೀಗಿೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರಿೇಂದ್ ಶ್ರೀರಾಯರ
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ಮೂಲ ಬೃೇಂದಾವನದ್ ಅಚಣಕರಾಗಿ ನಯುಕಿರಾದ್ರು . ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರ ಮನ ತನ ಮೂರು ಮನ ಯಾಗಿ ಅವರ ಮನ ತನದ್ವರ ೀ ಶ್ರೀರಾಯರ
ಮೂಲಬೃೇಂದಾವನದ್. ಅಚಣಕರಾಗಿ ಸ ೀವ ಯನುನ ಸಲ್ಲಿಸುತಿಿದಾುರ . *!!!!.
....,.... (*ರಾಜಾ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜಾಚಾಯಣರು * ತಮಮ ಗರೇಂಥದ್ಲ್ಲಿ ನರೂಪ್ಸ್ಥದಾುರ ).....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ ��
.....✍....ಸುಗುಣ ..�
ಸೇಂಚಿಕ :-೧೨೮
�ಮೃತಿಿಕಾ ಮಹಿಮೆ�

....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಸಾವಮಿಗಳ ಸೇಂಚಾರ ಕರಮವು ಹಾವ ೀರಿ ಮಾಗಣವಾಗಿ ಗದ್ುಗಿಗ ಚಿತ ೈಸ್ಥತು . ರಾಯರು ಶ್ರೀವಿೀರನಾರಾಯಣನ ಸನನಧಯಲ್ಲಿ
ಕ ಲಕಾಲ ಸಾವಶ್ರರ್ೀಚಿತ ಕಮಾಣನುಷ್ಾಾನರಾಗಿ ,ದ ೀವರ ದ್ಶ್ಣನ

ಸ ೀವಾದಿಗಳಿೇಂದ್ ರ್ೀದ್ಗ ೂೇಂಡರು . ಶ್ರೀಗಳ ದ್ಶ್ಣನ -ಸ ೀವಾದಿಗಳಿಗ

ಜನಜೇಂಗುಳಿಯೀ ನ ರ ಯುತಿಿತುಿ .ಶ್ರೀರಾಯರ ಕರುಣ , ಅನುಗರಹಗಳಿೇಂದ್ ಸವಣರೂ ತೇಂತಮಮ ಇಷ್ಾ್ಥಣಗಳನುನ ಹ ೂೇಂದಿ ಕೃತಾಥಣರಾಗಿ
ನೂತನ ೂತಾುಹ ಸುಖ್-ಶಾೇಂತಿ -ಸಮಾಧಾನನುನ ಪಡ ಯುತಿಿೀದ್ುರು .

ರಾಯರಿಗ ಅಚುಚಮೆಚಾಚಗಿದ್ು ರಾಮಚೇಂದ್ರ ಎೇಂಬ ಯುವಕ ಶ್ರೀಯವರ ದಾವರಪ್ಾಲಕನಾಗಿದ್ು . ಶ್ರೀಗಳಿಗೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ು ಬಗ ಯ ವಾತುಲಯವಿತುಿ .
ಗುರುರಾಜರು

ನನಗ ೀನು ಬ ೀಕು ? ಎೇಂದ್ು ಕ ೀಳಿದಾಗ ..ಸಾವಮಿ ನಮಮ ನರೇಂತರ ಸ ೀವ ಯೊೇಂದ ೀ ಸಾಕು ..

ಎೇಂದ್ು ಹಲವಾರು ಬಳಿ ಹ ೀಳುತಿಿದ್ುನು
ಒೇಂದ್ು ದಿನ ರಾಯರು ಮೃತಿಿಕಾಶೌಚ ಕಾಯಣದ್ಲ್ಲಿದಾುಗ ..ಅವನು ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಬೇಂದ್ು. ಮಹಾಸಾವಮಿ ತಾವು ಅನುಗರಹಮಾಡುವುದಾದ್ರ
......ಎೇಂದ್ನು ..ರಾಯರು ಮೇಂದ್ಹಾಸಬೀರಿ ಹೂೇಂ ,ಕ ೀಳು ರಾಮಚೇಂದಾರ ..ಎೇಂದಾಗ ..ಅವನು "ನನಗ ಮದ್ುವ ಯಾಗಲು ಇಷ್ಟ್ವಾಗಿದ .ಲಗನಕಾಾಗಿ
ಊರಿಗ ಹ ೂರಡಬ ೀಕು...ತಿವು ಅನುಗರಹಿಸಬ ೀಕು ..*. ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥೀದ್ನು .

ರಾಯರು ನಕುಾ, *ರಾಮಚೇಂದ್ರ ನನಾನಸ ಯುಕಿವಾಗಿದ ,ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟ . ಈಗ ನನನ ಕ ೈಯಲ್ಲಿರುವುದ್ು ಈ ಮೃತಿಿಕ ಮಾತರ!! ಬ ೀಕಾದ್ರ ಇದ್ನ ನೀ
ಕ ೂಡುತ ಿೀನ * ....ಎೇಂದ್ರು ಕೂಡಲ ೀ ರಾಯರಿಗ ವೇಂದಿಸ್ಥ, *ಮಹಾಪರಸಾದ್ ,ಗುರುವಯಣ ಪರಸನನಚಿತಿರಾಗಿ ತಾವು ಏನು ಅನುಗರಹಿಸ್ಥೀದ್ರೂ ಅದ್ು ನನನ
ಭಾಗಯ ! ಅದ್ರಿೇಂದ್ಲ ೀ ನನಾನಸ ಪೂರ ೈಸುತಿವ ಎೇಂದ್ು ನೇಂಬದ ುೀನ *..ಮೃತಿಿಕ ಯನುನ ದ್ಯಪ್ಾಲ್ಲಸ ೂೀಣವಾಗಲ್ಲ ...ಎೇಂದ್ು ತಾನು ಹ ೂದಿುದ್ು ವಸರವನುನ
ಮುೇಂದ ೂಡಿಿದ್ನು ....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
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.....✍......ಸುಗುಣ ...�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೨೯
�ಮೃತಿಿಕಾ ಮಹಿಮಾ�
...."ಶ್ುಭಸಯ ಶ್ೀಘರೇಂ! ,ನನಗ ಮೇಂಗಳವಾಗಲ್ಲ, ಲಗನವಾದ್ಮೆೀಲ ಪತಿನೀಸಮೆೀತನಾಗಿ ಬೇಂದ್ು ಆಶ್ೀವಾಣದ್ ಪಡ !"...ಎೇಂದ್ು ಅನುಗರಹಿಸ್ಥ, ಗುರುಗಳು
ರಾಮಚೇಂದ್ರನನುನ ಕಳುಹಿಸ್ಥಕ ೂಟ್ರು .

ರಾಯರ ಅನುಗರಹ ಅಪಪಣ ಪಡ ದ್ ರಾಮಚೇಂದ್ರನು ತನನ ಊರಿನ ಕಡ ಗ ಕಾಲನಡಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಪರಯಾಣಬ ಳಿಸ್ಥ, ರಾತಿರಯಾಗುತಿಿರುವುದ್ನುನ ಗಮನಸ್ಥ,
ವಿಶ್ವಮಿಸಲು ಯೊೀಚಿಸುತಿಿರುವಾಗ .ಅವನಗ ಹತಿಿರದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಒೇಂದ್ು ವಿಶಾಲ ಗೃಹ ಕಾಣ್ಣಸ್ಥತು .ಅತಿ ನಡ ದ್ ರಾಮಚೇಂದ್ರ ರಾತಿರಯಾದ್ುರಿೇಂದ್ ಮನ ಯ
ಗೃಹಸಾರನ ನಬಬಸುವುದ್ು, ಯುಕಿವಲಿವ ೇಂದ್ು , ಮುಖ್ಯದಾವರದ್ ಹ ೂಸ್ಥಿಲಮೆೀಲ ತನನ ಗೇಂಟನನಟು್ ಆ ಜಗುಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ .ಪರಯಾಣದ್ ಆಯಾಸದಿೇಂದ್
ಶ್ೀಘರವ ೀ ಗಾಢ ನದ ರಗ ಜಾರಿೀದ್ .

ಅಪರಾತಿರಯಾದಾಗ ..ತನನನುನ ಯಾರ ೂೀ ಕರ ಯುತಿಿರುವೇಂತ ..ಭಾಸವಾಗಿ ತಟ್ನ ಎದ್ುು ಕುಳಿತು ಸುತಿ ವಿೀಕ್ಷಸ್ಥದ್ . ಆಗ ಒೇಂದ್ು ದ್ೃಶ್ಯವನುನ ಕೇಂಡು
ಹ ದ್ರಿ ನಡುಗಹತಿಿದ್ !! .ಆ ಜಗಲ್ಲಯ ಕ ಳಗ ಅೇಂತರಾಳದ್ಲ್ಲಿ ನೇಂತು ಏಬಾರಹಮಣ ದಾರಿಬಡು....ಎೇಂದ್ು ಒೇಂದ್ು ಅಕಾರಾಳವಿಕಾರರೂಪದ್ ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸ
...ಗಜಿಣಸುತಿಿದ .!!!!. ......ಏನೂ ಮಾಡಲು ತ ೂೀಚದ ರಾಮಚೇಂದ್ರ ಮನಸ್ಥುನಲ ಿೀ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಸಾವಮಿಗಳನುನ ಸಮರಿಸ್ಥ, ಕಾಪ್ಾಡಿ ಗುರುಗಳ್ ೀ... ಎೇಂದ್ು
ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ ...ಸಶ ೀಷ್ಟ .

�ಮದ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ .��
.....✍....ಸುಗುಣ....�
ಸೇಂಚಿಕ :-* ೧೩೦*
�ಮೃತಿಿಕಾ ಮಹಿಮೆ�

.....ಗುರುಗಳ ನಾಮಸಮರಣ ಅವನಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ು ಬಗ ಯಧ ೈಯಣ-ಶ್ಕಿಿಗಳನುನ ಹುಟ್ಸ್ಥತು! ಧ ೈಯಣಮಾಡಿ ಆ ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸನತಿ ನ ೂೀಡುತಿಿರುವಾಗ ..ಅದ್ು
" ಎಲವೀ ಬರಹಮಣ ! ಹ ೀಳಿಂ ದ್ುು ಕ ೀಳಿಸಲ್ಲಲಿವ ೀ !? ನನಗ ದಾರಿ ಬಡು " ಎೇಂದಿತು . ಗುರುನಾಮ ಜಪಮಾಡುತಾಿ..ರಾಮಚೇಂದ್ರ "ನೀನಾರು ? ನನಗ ೀಕ
ದಾರಿಕ ೂಡಬ ೀಕು ?ನೀನ ೀಕ ಒಳಗ ಹ ೂೀಗಬ ೀಕು ? ...ಎೇಂದ್ು ಪರಶ್ನಸ್ಥದ್ನು .ಅದ್ಕ ಾ ಆ ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸ..."ನನ ೂೀಳ್ ಾೀ ಹಠಮಾರಿ ಬಾರಹಮಣ ! ..ಕ ೀಳುಈ
ಮನ ಯ ಯಜಮಾನನಗ ಈಗ ಪುತರ ಜನನವಾಗಲ್ಲದ ಅದ್ನುನ ಬಲ್ಲತ ಗ ದ್ು ಕ ೂೇಂಡು ನನನ ಹಿೇಂದಿನ ಜನಮದ್ಲ್ಲಿ ಇವನು ನನನ ಮಕಾಳನುನ ನಾಶ್ ಮಾಡಿ
ನವಣೇಂಶ್ಕ ಾ ಕಾರಣನಾದ್ ಈಗ ಇವನ ಈ ಮೂರನ ೀ ಸೇಂತಾನವನೂನ ನಾನು ಬಲ್ಲತ ಗ ದ್ುಕ ೂಳುಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಇವನ ವಮೆೀಲ ನನನ. ಸ ೀಡನುನ
ತಿೀರಿಸ್ಥಕ ೂಳುಾತ ಿೀನ ...ಎೇಂದಿತು ..ಆಗ ರಾಮಚೇಂದ್ರನು "ಶ್ಶ್ುಹತ ಯ ಮಹಾಪ್ಾಪ , ದಿೀಘಣದ ವೀಷ್ಟ ಒಳ್ ಾಯದ್ಲಿ, ಈಗಲ ೀ ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ
ಅಲ ಯುತಿಿದಿುಯೀ . ಮತಿಿೀಗ ಶ್ಶ್ುಹತಯಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷುದ್ರರೂಪ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವೇಂತ ಮಾಡಿಕ ೂಳಾಬ ೀಡ

!ಆದ್ದಾುಯತು ಈ ಒೇಂದ್ು

ಸೇಂತಾನವನಾನದ್ರೂ ಆತನಗ ಉಳಿದ್ು ಅವನ ವೇಂಶ್ ಬ ಳ್ ಯಲ್ಲ ! ನೀನು ಹ ೂರಟು ಹ ೂೀಗು "...ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಲು ,ಅದ್ು ಕ ೂೀಪೊೀದ ರೀಕದಿೇಂದ್ ..ನನಗ ೀ
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ಬುದಿು ಹ ೀಳುವಷ್ಟು್ ಧ ೈಯಣವ ೀ ನನಗ . ? ದಾರಿಬಟು್ಬಡು ..ಇಲಿದಿದ್ುರ ನನನ ಅವಸ ಾ ನ ಟ್ಗಾಗಲ್ಲಕಿಾಲಾಿ..!! ಎೇಂದ್ು ಅದ್ು ಗಜಿಣಸ್ಥತು .ಅದ್ಕ ಾ
ರಾಮಚೇಂದ್ರನು .."ನಾನ ೀನೂ ನನನ ತಡ ಯುತಿಿಲಿವಲಾಿ..ಒಳಗ

ಹ ೂೀಗಲು .ಅದ್ಕ ಾ ನನನನ ನೀಕ

ಪ್ೀಡಿಸುವ

..ನನಗ

ಶ್ಕಿಿಯದ್ುರ

ಒಳಗ

ಹ ೂೀಗಬಹುದ್ಲಾಿ...? ಎೇಂದ್ುತಿರಿಸ್ಥದ್ನು .
ಆಗ, ಆ ಬರಹಮರಾಕ್ಷನು ..ನೀನ ೀನೂ ತಡ ಯುತಿಿಲಿ ,ನಜ .ಆದ್ರ ೀ ..ನಾನು ಒಳಗ ಹ ೂೀಗದ್ೇಂತ ನೀನು ಹ ೂಸ್ಥಿಲಮೆೀಲ ೀ ಇಟ್ರುವ ಗೇಂಟು ,ಅದ್ರ ಬ ೇಂಕಿ
ನನನನುನ ಅಡಿಗಟ್ದ ...ಆ ಗೇಂಟನುನ ಅತಿ ದ್ೂರ ಸರಿಸು ಸಾಕು ....ನಾನು ಒಳಗ ಹ ೂೀಗುತ ಿೀನ ....ಎೇಂದಿತು ..
ಇದ್ನುನ ಕ ೀಳಿದ್ ರಾಮಚೇಂದ್ರ ವಿಸ್ಥಮತನಾದ್ !! ಅವನಗ ಅರಿವಾಯತು ..ಹ ೂಸ್ಥಿಲ್ಲನ ಮೆೀಲ ..ತಾನು ರಾಯರು ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್ ಮೃತಿಿಕ ಇರುವ ಗೇಂಟು
*ಇಟ್ರುವುದ್ು ...ಅದ್ು ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸನನುನ ಬ ೇಂಕಿಯೇಂತ ತಡ ಯುತಿಿದ . !!!! .ಆಶ್ವಯಣ! ,ಇದ್ು ರಾಯರು ನೀಡಿದ್ ಮೃತಿಿಕ ಯ ಮಹಿಮೆ*......
......... ಸಶ ೀಷ್ಟ .

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍....ಸುಗುಣ.....�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೩೧
�ಮೃತಿಿಕ ....ಸೇಂತಾನ ಉಳಿಸ್ಥತು�

......ಗುರುರಾಜರು ಜ್ಞಾನಗಳು , ಮುೇಂದಿನ ಎಲಾಿ ವಿಚಾರ ಅರಿತ ಮಹನೀಯರು ...ಅೇಂತ ಯೀ ಮೃತಿಿಕ ಯನುನ ನನಗ ಕ ೂಟ್ದಾುರ .ಶ್ಶ್ುಹತ ಯಯನುನ
ತಡ ದ್ು ಈ ಮನ ಯಾತನ ವೇಂಶಾಭಿವೃದಿುಯಾಗುವೇಂತ ಮಾಡುವುದ ೀ ಅವರ ಉದ ುೀಶ್ವಿರಬ ೀಕು

.ಈ ಮೃತಿಿಕ ಯು ನನನಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಗ ಈ

ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸ ನನನನುನ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರದ್ು . ಹ ೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಜನಸಲ್ಲೀರುವ ಶ್ಶ್ುವನುನ ರಕ್ಷಸಬ ೀಕು ..ಎೇಂದ್ು ಮನದ್ಲ್ಲಿ ಯೊೀಚಿಸ್ಥ, ರಾಮಚೇಂದ್ರ
ಒೇಂದ್ು ಹಿಡಿ ಮೃತಿಿಕ ಯನುನ ಕರದ್ಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ು , ಓೇಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ೀೇಂದಾರಯ ನಮಃ ಎೇಂದ್ು ಉಚಚರಿಸ್ಥ , ಧ ೈಯಣವಾಗಿ ಮೃತಿಿಕ ಯನುನ ಆ ಬುಹಮರಾಕ್ಷಸನ
ಮೆೀಲ ಎರಚಿಬಟ್ !!! .

ಆಗ ೂೇಂದ್ು ಅದ್ುಬತವ ೀ ನಡ ದ್ುಹ ೂೀಯತು !! .ಮೃತಿಿಕಾಸಪಶ್ಣವಾಗುತಿಲ ೀ ....ಆ ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸ ಅಯೊಯೀ ಸತ ಿೀ...ಬ ೇಂಕಿ ..ಉರಿ..ಉರಿ..ಎೇಂದ್ು ಅರಚುತಾಿ
ಧಗಧಗನ ಉರಿದ್ು ಸುಟು್ ಭಸಮವಾಗಿ ಹ ೂೀಯತು ..

ಅಷ್ಟು್ ಹ ೂತಿಿಗಾಗಲ ೀ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನ ಪತಿನಯು ಪುತರರತನ ನನುನ ಪರಸವಿಸ್ಥದ್ುಳು . ಮನ ಯವರ ಲಾಿ ಯಾವಾಗ ಬರಹಮರಾಕ್ಷಸ ಬೇಂದ್ು
ಮಗುವನುನ ಕ ೂಲುಿವುದ ೂೀ ಎೇಂದ್ು ಭಯಾತುರರಾಗಿದ್ುರು .ಅದ ೀ ಸಮಯಕ ಾ ಯಾರ ೂೀ ಮಾತನಾಡುತಿಿರವುದ್ನುನ ಕ ೀಳಿದ್ೇಂತಾಗಿ ಹ ೂರಗ ಬಾಗಿಲು
ತ ಗ ದ್ು ನ ೂೀಡಿದಾಗ ..ನಡ ದ್ ಈ ಎಲಾಿ ಘಟನ ಗಳನುನ ಕೇಂಡು , ಆಶ್ಚಯಣದಿೇಂದ್ ಮನ ಯ ಯಜಮಾನ ,ರಾಮಚೇಂದ್ರನಗ ಕ ೈಮುಗಿದ್ು ,.."ನೀವಾದ್ರ ೂೀ
ಮಹಾನುಭಾವರು ,! ನನನ ಮಕಾಳನುನ ಬಲ್ಲತ ಗ ದ್ುಕ ೂಳುಾತಿಿದ್ು ಬರಹಮಪ್ಶಾಚಿಯನುನ ನಾಶ್ಪಡಿಸ್ಥ, ನನನ ಸೇಂತಾನವನುನ ರಕ್ಷಸ್ಥದಿುೀರಿ..ನಮಗ ನರ್ೀ.
ನಮಃ "ಎೇಂದ್ನು .
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಅದ್ಕ ಾ ರಾಮಚೇಂದ್ರನು..ಸಾವಮಿೀ ..ನನಗ ೀಕ ನಮಸಾರಿಸುತಿಿದಿುೀರಿ ..? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನನದ ೀನೂ ಇಲಿ... ಇದ ಲಾಿ..ಮಹಾತಮರಾದ್ ನನನ ಗುರುಗಳಿತಿ
ಮೃತಿಿಕ ಯ ಪರಭಾವ !!.....ಆ ಮೃತಿಿಕ ಯೀ ನಮಮ ಸೇಂತಾನವನುನ ಉಳಿಸ್ಥತು . * ..ಎೇಂದ್ನು .....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮದ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
......✍....ಸುಗುಣ ...�
ಸೇಂಚಿಕ :-೧೩೨
��ಮೃತಿಿಕ ಮದ್ುವ ಮಾಡಿಸ್ಥತು��

.....ಮನ ಯ ಯಜಮಾನ ವಿಸ್ಥಮತನಾಗಿ ,"ಸಾವಮಿ ನಮಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ? .ಅವರು ನಜವಾಗಿ ಮಹಾತಮರು .ಎೇಂದ್ು ಕ ೀಳಿೀದಾಗ , ರಾಮಚೇಂದ್ರನು
*ಸಾವಮಿ ಜಗತರಸ್ಥದ್ೆರಾದ್ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಸಾವಮಿಗಳ್ ೀ ನನನ ಗುರುಗಳು , ! ಅವರ ೀ ನಮಮ ಸೇಂತಾನ ರಕ್ಷಕರ ೇಂದ್ು ತಿಳಿಯರಿ * ...ಎೇಂದ್ನು ಆಗ ಆ
ಗೃಹಸಾನು ಆಶ್ಚಯಣದಿೇಂದ್ "ಏನು ? ಶ್ರೀರಾಯರು , ! ! ..ನಮಮ ಕುಲಗುರುಗಳ್ಾದ್ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಸಾವಮಿ ಗಳವರ ಶ್ಷ್ಟಯರ ೀ ನೀವು "? ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ
ರಾಮಚೇಂದ್ರನನುನ ಮನ ಯೊಳಗ ಕರ ದ್ುಕ ೂೇಂಡು ಬೇಂದ್ು ಬಹಳವಾಗಿ ಉಪಚರಿಸ್ಥ, ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನುನ ಕ ೂೇಂಡಾಡಿದ್ನು .ವಿವಾಹಕಾಾಗಿ
,ರಾಮಚೇಂದ್ರನು ಹ ೂರಟರುವ ವಿಚಾರವನುನ ತಿಳಿದ್ು ,ಕುಲ -ಗ ೂೀತರಗಳನುನ ವಿಚಾರಿಸ್ಥ

,ಆ ಮನ ಯ ಯಜಮಾನ ಗ ೂೀವಿೇಂದ್ರಾಯರು ..

ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟದಿೇಂದ್ ಹಿೀಗ ೇಂದ್ನು .."ನ ೂೀಡಿ, ನಮಮ ರಾಯರು ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಟತ್-ವತಣಮಾನಗಳನನರಿತ ,ಜ್ಞಾನಗಳು ...ಅವರು ನಮಮ ವೇಂಶ್ದ್ ಕುಡಿಯನುನ
ರಕ್ಷಸ್ಥ, ,ನಮಮ ವಿವಾಹವೂ ಆಗುವೇಂತ , ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದಾುರ ೇಂದ್ು ಭಾವಿಸುತ ಿೀನ . ನೀವು ಒಪುಪವುದಾದ್ರ ನನನ ಅಕಾನ ಮಗಳು ಶ ರೀಷ್ಠ ಕನ ಯಯದಾುಳ್
ಅವಳ್ ೂೇಂದಿಗ ವಿವಾಹವನುನ ಮಾಡಿಸುತ ಿೀನ .ಇದ್ು ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞ ಸ ೀವ ಯೇಂದ ೀ ಭಾವಿಸುತ ಿೀನ ಎೇಂದ್ರು .
ರಾಮಚೇಂದ್ರನು ಅವರ ಮಾತು ಕ ೀಳಿ ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟವಾಗಿ.."ನಾನು ಒಬಬ ಅನಾಥ , ಆಸ್ಥಿ-ಪ್ಾಸ್ಥಿ ಏನೂ ಇಲಾಿ...ನನನೇಂಥವನಗ ನೀವು ಹ ಣುಣ ಕ ೂಡುವಿರಾ ...?
.ನಮಮದ್ು ದ ೂಡಿ ಮನಸುು ..ಯೊೀಚಿಸ್ಥ, ಎೇಂದ್ನು .ಆಗ ಗ ೂೀವಿೇಂದ್ರಾಯನು ನ ೂೀಡಿ , ಅನಾಥರಿಗ ...ನಾಥರಾದ್ ಶ್ರೀರಾಯರು ನಮಮಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ
ಅನುಗರಹಿಸುತಿಿರುವಾಗ ಬ ೈರ ೀನು ಬ ೀಕು ? ಆಸ್ಥಿ-ಪ್ಾಸ್ಥಿ ನ ೂೀಡಿ ಹ ಣುಣ ಕ ೂಡುತ ಿೀವ ೇಂದ್ು ಹ ೀಳುತಿಿಲಾಿ...! ಗುರುವನುಗರಹವ ೀ ನಮಮ ದ ೂಡಿ ಇಸ್ಥಿ .ನೀವು
ಮಾಡಿರುವ ಉಪಕಾರಕ ಾ ಏನು ಕ ೂಟ್ರೂ ಸಾಲದ್ು .ನನನ ಅಕಾ ಬಹು ಆಸ್ಥಿವೇಂತಳು.ಅವಳ ಮಗಳ ಕ ೈಹಿಡಿದ್ರ ಆ ಎಲಾಿ ಆಸ್ಥಿಗ ನೀವ ೀ
ಒಡ ಯರಾಗುತಿಿೀರಿ ,!! .ಇದ್ರಿೇಂದ್ ರಾಯರ ಭವಿಷ್ಟಯವೂ ಸತಯವಾಗಿ ಅವರ ಕಾರುಣಯ ನಮೆಮಲಿರ ಮೆೀಲಾಗುವುದ್ು .ನೀವು ಬ ೀರ ೀನೂ ಯೊೀಚಿಸದ ೀ ನನನ
ಸ ೂೀದ್ರಸ ೂಸ ಯನುನ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸುಖ್ವಾಗಿರಿ ."ಎೇಂದಾಗ ರಾಮಚೇಂದ್ರ ಗುರುಗಳ ಆನುಗರವ ೇಂದ್ು ಭಾವಿಸುತಾಿ, ವಿವಾಹಕ ಾ ಸಮಮತಿಸೂಚಿಸ್ಥದ್
ಕ ಲದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಂಧುಭಾೇಂದ್ವರ ೂಡನ ಶ್ುಭಮಹೂತಣದ್ಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಸಮಸಿವಿಚಾರವನುನ ಶ್ರೀಗಳಿಗ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥ, ಅನುಗರಹ ಪಡ ದ್ು ಬಹುಕಾಲ
ದಾೇಂಪತಯಜಿೀವನ ನಡ ಸ್ಥ ಸುಖ್ದಿಕದ್ ಬಾಳಿದ್ನು .........ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮದ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
....✍....ಸುಗುಣ...�
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೩೩
�ದ ೀಸಾಯ ಒೇಂದ್ು ದಿನ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ |
ಗುರುಗಳ ಕರ ಸಲು ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ||...
(ವಿಠಲದಾಸರ ..ಸ ೂಿೀತರ)
....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಸಾವಮಿಗಳು ಸೇಂಚಾರಕರಮದಿೇಂದ್ ..ಗದ್ುಗಿನ ಸಮಿೀಪದ್ "ಕಿರಿೀಟಗಿರಿ " ಎೇಂಬುದ ೂೇಂದ್ು ಉತಿಮ ಗಾರಮಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .ಆ
ಗಾರಮದ್ ಯಜಮಾನ *ವ ೀೇಂಕಟರಾಯ ದ ೀಸಾಯ * .ಅವನು ಮಠದ್ ಪರಮುಖ್ ಶ್ಷ್ಟಯರಲ ೂಿಬಬ .ಆ ಮನ ತನದ್ವರು ರ್ದ್ಲ್ಲನೇಂದ್ಲೂ ಮಠದ್ ಅವಿಚಿಾನನ
ಶ್ಷ್ಟಯರೂ ,ಭಕಿರೂ ಆಗಿದ್ುರು .

ರಾಯರು ಗದ್ುಗಿಗ ಬೇಂದಾಗಲ ೀ ದ ೀಸಾಯಯು ರಾಯರನುನ ದ್ಶ್ಣನ ಮಾಡಿ ತನನ ಗಾರಮಕ ಾ ಆಹಾವನವನನತುಿ ,ಶ್ಷ್ಟಯನ ಸ ೀವ ಯನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸಬ ೀಕ ೇಂದ್ು
ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ುನು .ಆ ಸಕಾಲ ಈಗ ಒದ್ಗಿಬೇಂದ್ುದ್ು ಅವನ ಆನೇಂದ್ಕ ಾ ಪ್ಾರವಿಲಿದ್ೇಂತಾಗಿತು .

ಶ್ಷ್ಟಯವತುಲರಾದ್ ಗುರುಗಳು ಆತನ ಮನವಿಯನುನ ಮನನಸ್ಥ, ಕಿರಿೀಟಗಿರಿಗ .ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .ವಿಜೃೇಂಭಣ ಯೇಂದ್ ದ ೀಶಾಯಗಳು ಗುರುಗಳನುನ
ಸಾವಗತಿಸ್ಥ, ಮನ ಗ ಕರ ತೇಂದ್ು ,ಕಾಣ್ಣಕ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥ, ಪತಿನ-ಪುತರ -ಭಾೇಂಧವರ ೂಡನ ಮೇಂತರ- ಮುದಾರಧಾರಣ ಪಡ ದ್ು ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟಸ್ಥದ್ರು .

ಅೇಂದ್ು ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರಿಗ ಭಿಕ್ ಯನ ನೀಪಣಡಿಸ್ಥ, ನೂರಾರು ಜನ ಬಾರಹಮಣ ಸುಹಾಸ್ಥನಯರನುನ ಮನ ಗ ಆಹಾವನಸಲಾಗಿತುಿ .ಅವನ
ತ ೂೀಟದ್ಲ್ಲಿ ಹ ೀರಳವಾಗಿ ಬ ಳ್ ದಿದ್ು ರಸಪೂರಿತ ಮಾವಿನ ಹಣುಣಗಳನುನ ತರಿಸ್ಥ, ರಸಾಯನ ಮಾಡಿಸ್ಥ, ಬಾರಹಮಣ ಭ ೂೀಜನಕ ಾ

ಯಥ ೀಚಾವಾಗಿ

ತಯಾರಿಸುವೇಂತ ಅಡುಗ ಯವರಿಗ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತುಿ .ದ ೀಶಾಯಯವರ ಮನ ಬಹು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ುು ಬೃಹತರಮಾಣದ್ಲ್ಲಿ ಅಡುಗ ಕಾಯಣಕ ಾ ವಯವಸ ಾ
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ುು ಒೇಂದ್ು ದ ೂಡಿ ಪೇಂಚಪ್ಾತ ರಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಣನ ಸ್ಥೀಕರಣ ತಯಾರಿಸ್ಥ ಇಡಲಾಗಿತುಿ ....!!!!.......ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: �� ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ ��
.....✍....ಸುಗುಣ...�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೩೪
�ಮಾವಿನ ರಸದ ೂಳು ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ |
ಆಡುವ ಮಗು ಬೀಳ್ ರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ .|| ....�

.....ಶ್ರೀರಾಯರು ಸಾನನಾಹಿನೀಕಾದಿಗಳನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ, ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ ದ ೀವರ ಪೂಜಾರಾಧನ ಯಲ್ಲಿ ಮಗನರಾದ್ರು .ವಾದ್ಯ, ವ ೀದ್ಘೂೀಷ್ಟಗಳಿೇಂದ್
ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದ ೀವರ ಪೂಜ ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಯತು .
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ಮನ ಯ ಯಜಮಾನ ವ ೀೇಂಕಟರಾಯ ದ ೀಶಾಯಗ ಕುಲದಿೀಪಕನಾದ್

ಐದಾರು ವಷ್ಟಣದ್ "ಶ್ರೀನವಾಸ" ಎೇಂಬ ಸುಪುತರನದ್ುು ಬಾಲಕ ಬಹು

ಸುಪರದ್ೂರಪ್ಯಾಗಿದ್ು. ಬಹು ಚಟುವಟಕ ಯುಳಾವನಾಗಿದ್ುು ತಮಮ ಮನ ಗ ಗುರುಗಳು ಬೇಂದಿದಾುರ ೇಂದ್ು ಅವನಗ ಎಲ್ಲಿಲಿದ್ ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟ ,ಸೇಂಭರಮ.!
ಮನ ಯಲ ಿಲಾಿ ಲಗುಬಗ ಯಾಗಿ ಮುದ್ುು ಮುದಾುಗಿ ಓಡಾಡಿಕ ೂೇಂಡು ಎಲಾಿರ ಕಣ್ಣಮಯಾಗಿದ್ು.

ಎಲಾಿರು ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದ ೀವರ ಪೂಜಾನೀರಿೀಕ್ಷಣ ಯಲ್ಲಿ ಮೆೈಮರ ತಿದಾುರ , ದ ೀಶಾಯಯವರ ಪತಿನಯು ಬೇಂದ್ುಗಳು ಆಹಾವನತರಿಗ ಪೂಜ ನ ೂೀಡಲು
ಸಾಳ್ಾವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕ ೂಡುವ ಆತುರ ಗಡಿಬಡಿಯಲ್ಲಿದಾುರ .ದ ೀಶಾಯಯವರು ಗಾರಮದ್ ಮುಖ್ಯಸಾರಿಗ ಶ್ರೀರಾಯರ ಮಹಿಮೆ ಬಣ್ಣಣಸುತಾಿ ಅವರ ಲಿರನುನ
ಆಹಾವನಸುತಿಿದಾುರ .

ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕಾ ಮಗು ಬಾಲಕ ಶ್ರೀನವಾಸ ಅತಿಿತಿ ತಿರುಗಾಡುತಾಿ, ಅಡುಗ ಮಾಡುತಿಿದ್ು ಸಾಳಕ ಾ ಬೇಂದ್ .!.ಅಡಿಗ ಯವರ ಲಾಿ, ತಮಮ ತಮಮ
ಕಾಯಣದ್ಲ್ಲಿ ಮಗನರಾಗಿದಾುರ .ಬಾಲಯ ಚಾಪಲಯದಿೇಂದ್ ಶ್ರೀನವಾಸ ಅಲ್ಲಿದ್ು ದ ೂಡಿ

ಪೇಂಚಪ್ಾತ ರಯನುನ ಕೇಂಡು ಅದ್ರಲ ಿೀನದ ಎೇಂದ್ು ತಿಳಿಯುವ

ಕುತೂಹಲದಿೇಂದ್ ಅದ್ರತಿ ಬೇಂದ್ .! ಅದ್ು ತುೇಂಬಾನ ಎತಿರವಾಗಿದ್ುರಿೇಂದ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿನ ಪದಾಥಣ ಕಾಣ್ಣಸದಿದಾುಗ ....ಅಲ ಿೀ ಇದ್ು ಒೇಂದ್ು ದ ೂಡಿ ಕಲಿನುನ
ಉರುಳಿಸ್ಥ, ಅದ್ರ ಮೆೀಲ ಹತಿಿಬಗಿಗ ,ಬಗಿಗ ನ ೂೀಡುವಾಗ ...ಆ ಕಲುಿ ಉರುಳಿ..ಆಯತಪ್ಪ ..ಆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಣನ ಸ್ಥೀಕರಣ ಯ ಆ ದ ೂಡಿ ಪ್ಾತ ರಯಲ್ಲಿ
ಬದ್ುುಬಟ್.!!!!!!!.ಕ್ಷಣಕಾಲ ..ಕ ೈಕಾಲು ಬಡಿದ್, ನೇಂತರ ಎಲಾಿ ಸಿಬೆವಾಗಿ ಪ್ಾರಣಪಕ್ಷ ಹಾರಿಹ ೂೀಯತು.........!!!........ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೈಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍.....ಸುಗುಣ...�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೩೫
.......ನ ೀವ ೀದ್ಯಕ ಾಸ್ಥದ್ುಪಡಿಸಲು ಬೇಂದ್ ಅಡಿಗ ಯವರು ಮಾವಿನ ಸ್ಥೀಕರಣ ಯದ್ು ಪ್ಾತ ರಯಲ್ಲಿ ತ ೀಲುತಿಿರುವ ದ ೀಶಾಯಯವರ ಪುತರನನನ ಕೇಂಡು
ಗಾಬರಿಯಾದ್ರು .ಕೂಡಲ ೀ ದ ೀಶಾಯಯವರನುನ ಕರ ಸ್ಥ, ವಿಷ್ಟಯ ತಿಳಿಸ್ಥದಾಗ ,ಮಗನ ಶ್ವವನುನ ಕೇಂಡು ಇಬಬರೂ ಮೂಚಿಣತರಾದ್ರು . ಎಚಚರಿಸ್ಥದ್
ನೇಂತರ ದ್ುಃಖಾತಣರಾಗಿ, ಸೇಂಕಟದಿೇಂದ್ ಪರಲಾಪ್ಸಹತಿಿದ್ರು . ವ ೀೇಂಕಟದ ೀಶಾಯಗಳು ಹ ೀಗ ೂೀ ದ್ುಃಖ್ವನುನ ತಡ ಹಿಡಿದ್ು "ಈ ವಿಚಾರವು ಯಾರಿಗೂ
ತಿಳಿಯಬಾರದ್ು , ಗುರುಗಳ ಪೂಜ ,ಬಾರಹಮಣ ಭ ೂೀಜನಾದಿಗಳಿಗ ,ತ ೂೇಂದ್ರ
ಆಗಬಾರದ್ು ,ಮತ ಿೀ ಬ ೀರ ಮಾವಿನಹಣುಣಗಳನುನ ಬಳಸ್ಥ, ಸ್ಥದ್ೆಪಡಿಸ್ಥರಿ,"ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಪುತರನ ಕಳ್ ೀಬರವನುನ ಹ ೂತುಿ ಪತಿನಯೊಡನ ,ಹಿೇಂದಿನ
ಬಾಗಿಲ್ಲನೇಂದ್ ಸವಲಪ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಬೇಂಧುಗಳ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ವವಿಟು್ ಕುಳಿತರು .ಆಕಾಶ್ವ ೀ ಕಳಚಿ ತಲ ಮೆೀಲ ಬದ್ುೇಂತಾಗಿತುಿ ಅವರ ಸ್ಥಾತಿ .

ಸವಲಪ ವ ೀಳ್ ಯಲ್ಲಿಯೀ ಅವರ ಭಾೇಂಧವರು -ಮಿತರರ ಲಾಿ ಸ ೀರಿ ಇವರ ಸ್ಥಾತಿಯನುನ ಕೇಂಡು ಮರುಗುತಾಿ,ಅವರಲ್ಲಿಯ ಒಬಬಬಬರು ,, "ಮಹಾಮಹಿಮರ ೇಂದ್ು
ಗುರುಗಳನುನ ಮನ ಗ ಕರ ಸ್ಥ, ಸ ೀವಿಸ್ಥದ್ುಕ ಾ ,ದ ೀಶಾಯಯವರಿಗ ದ ೂರ ತ ಬಲವ ೀನು ? ಮಗನ ಮರಣ ;! ! ಇವರ ೇಂಥಹ ಮಹಾತಮರ ೂೀ ಕಾಣ ವು ! .."
...ಎೇಂದ ಲಾಿ..ಹೇಂಗಿಸಹತಿಿದ್ರು .
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಅದ್ನುನ ಕ ೀಳಿ, ದ ೀಶಾಯಯವರು

ಅವರ ಮೆೀಲ ೀ ಕ ೂೀಪದಿೇಂದ್ "ಪ್ಾರರಬೆಕಮಣಕ ಾ ಯಾರ ೀನು ಮಾಡಲು ಸಾದ್ಯ? ದ ೈವಚಿತಿವ ೀ ಹಿೀಗಿರಲು

ಗುರುಗಳ್ ೀನು ಮಾಡುವರು. ? ..ಹಿೀಗ ಲಾಿ..ಮಹನೀಯರನುನ ನೇಂದಿಸಬಾರದ್ು ...ನೀವ ಲಾಿ ಸುಮಮನರಿ ಎೇಂದ್ು ಗದ್ರಿದ್ರು ............ಸಶ ೀಷ್ಟ

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
........ ✍......ಸುಗುಣ.....�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೩೬
........ದ ೀವರಿಗ ನ ೀವ ೈದ್ಯ ಸಮಪಣಣ ಯಾಗಿ ಮಹಾಮೇಂಗಳ್ಾರತಿ ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಯೀತು . ಶ್ರೀಗಳು ,"ದ ೀಶಾಯಯವರು ಕುಟುೇಂಬಸಮೆೀತರಾಗಿ
ಬೇಂದ್ು ದ ೀವರ ದ್ಶ್ಣನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರನುನ ಕರ ಯರಿ" ..ಎೇಂದಾಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು.ಹತಿಿರದ್ಲ ಿೀ ನೇಂತಿದ್ು ದ ೀಶಾಯ ಮಿತರರು "ಸಾವಮಿ ಕಾಯಣೇಂತರದಿೇಂದ್
ಬರಲಾಗುತಿಿಲಾಿ..ಪೂಜ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು .
ಪೂಜ ಸಾೇಂಗವಾಗಿಮುಗಿೀದ್ು ಎಲಿರಿಗೂ ತಿೀಥಣ-ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಪರಸಾದ್ ವಿತರಣ ಯಾದ್ರೂ ದ ೀಶಾಯ ಯವರು ಇನೂನ ಕಾಣದಿದಾುಗ , ರಾಯರು
...ಮತ ಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಥದ್ರು ...ಆಗ "ಗುರುಗಳು ಭಿಕ್ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥದ್ ಮೆೀಲ ಬರುವುದಾಗಿ ದ ೀಶಾಯಯವರ ಪರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು " ..

ಶ್ರೀಯವರು ..ಛ ೀ ಛ ೀ..ಹಾಗ ೇಂದ್ರ ೀನು ಮನ ಯ ಯಜಮಾನರಿಲಿದ ೀ ನಾವು ಭಿಕ್ ಸ್ಥವೀಕರಿಸುವುದಾದ್ರೂ ಹ ೀಗ ..? ಅವರಿಗ ಎಷ್ ್ೀ ಕಾಯಣಗಳಿದ್ುರೂ
ಬಟು್ ಬರಲು

ಇದ್ು ನಮಮ ಅಪಪಣ ಯೇಂದ್ು ತಿಳಿಸ್ಥ, ಕರ ದ್ುಕ ೂೇಂಡು ಬನನರಿ ..ಎೇಂದ್ರು ...ಈ ವಿಷ್ಟಯವನುನ ಕ ೀಳಿ ದ ೀಶಾಯಯವರು

ಉಭಯಸೇಂಕಟಕಿಾೀಡಾದ್ರು ."ಹ ೂೀದ್ರ ವಿಷ್ಟಯ ಹ ೂರಬದ್ುು ,ಶ್ರೀಯವರ ಭಿಕ್ ,ಬಾರಹಮಣಭ ೂೀಜನಕ ಾ ಧಕ ಾಯಾಗುವುದ್ು ....ಹ ೂೀಗದಿದ್ುರ ೀ..ಗುರುಗಳು
ಅಸಮಧಾನ ತಾಳಿ ಭಿಕ್ ಸ್ಥವೀಕರಿಸದಿರಬಹುದ್ು ....ದ ೀವಾ..ನಾನೀಗ ಏನುಮಾಡಲ್ಲೀ..? .ಇೇಂತಹ ಸೇಂಧಗೆ ನನಗ ೀಕ ತೇಂದ ...? ಅಯೊಯೀ ....ವಿಧಯೀ...!!
ಎೇಂದ್ು ಮಮಮಲ ಮರುಗುತಾಿ..ಕ ೂನ ಗ *ಭವಿತವಯೇಂ ಭವತ ಯೀವ *..ಎೇಂದ್ು ಧ ೈಯಣ ತಾಳಿ ವಿಷ್ಟಣಣವದ್ನನಾಗಿ ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲ ಹ ೂರಗ ೀ ...ಬೇಂದ್ು
ನೇಂತನು ....."... ರಾಯರು ಏನ ೂೀ ಅಚಾತುಯಣ ನಡ ದಿರಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಊಹಿಸ್ಥ ತಾವ ೀ ..ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಗ ಬೇಂದ್ರು ......ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: �� ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.......✍....ಸುಗುಣ....�
ಸೇಂಚಿಕ ;- ೧೩୭
......ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಬೇಂದ್ ರಾಯರು "ದ ೀಶಾಯಗಳ್ ೀ ಏಕ ಹ ೂರಗ ನೇಂತಿದಿುೀರಿ...? ತಿೀರ್ಥ-ಫಲ ಸ್ಥವೀಕರಿಸಲ ೀಕ ಬರಲ್ಲಲಾಿ...? ಎೇಂದ್ು ಪರಶ್ನಸ್ಥದ್ರು
..ಅದ್ುವರ ಗೂ ತಡ ಹಿಡದಿದ್ು ದ್ುಃಖ್ದ್ ಕಟ ್ಯೊೀಡ ದ್ು ದ್ುಃಖಾಶ್ುರಗಳಿೇಂದ್ ಬಕಾಳಿಸುತಾಿ, ..*ಸಾವಮಿೀ...ನಾನು ಒಳಗ ಬರುವೇಂತಿಲಾಿ..! ..ಎೇಂದ್ನು
ಅದ್ಕ ಾ ರಾಯರು ಸರಿ , ನಮಮ ಪುತರನನಾನದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ಥರಿ.. ಎೇಂದಾಗ ...ದ ೀಶಾಯಗಳು ..(ಅಳುತಾಿ) ...ಇನ ನಲ್ಲಿ ಪುತರ ಸಾವಮಿ.,..ಅವನು ಬಾರದ್ ಸಾಳಕ ಾ
ಹ ೂರಟುಹ ೂೀಗಿದಾುನ ೀ .......!!! ....ಈ ಮಾತನುನ ಕ ೀಳಿದ್ ಶ್ರೀಗಳು ಹಾಾ....ಹಾಗ ೇಂದ್ರ ೀನು .? ಸಪಷ್ಟ್ವಾಗಿ ಹ ೀಳಿರಿ ..
ಎೇಂದಾಗ ....ದ ೀಶಾಯಯು ...ನಡ ದ್ ಘಟನ ಯನುನ ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ದ್ುಃಖಾಶ್ುರಗಳಿೇಂದ್ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ ..
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ

ಶ್ರೀಗಳವರಿಗ

ಅಘಾತವಾದ್ೇಂತಾಯತು

!!

.ಶಾೇಂತೇಂ

ಪ್ಾಪೇಂ

ನಾಶ್ಿಲೇಂ

ಕಿೀತಣಯೀತ್..

ದ ೀಶಾಯಗಳ

ಅಭದ್ರವನಾನಡದಿೀರಿ

..ಮೂಲರಾಮಭದ್ರನರುವ ಸಾಳದ್ಲ್ಲಿ ನತಯ ಮೇಂಗಳವ ೀ ಹ ೂರ ತು...ಸಾವು-ನ ೂೀವುಗಳಿಲಿ...!! ..ಹೂೇಂ..ಹ ೂೀಗಿ ನಮಮ ಕುಮಾರನದ ೀಹವನುನ ಇಲ್ಲಿಗ
ತನನ ...ಎೇಂದ್ು ಆದ ೀಶ್ವಿತಿರು ......

ಮಗನು ಮೃತನಾಗಿದ್ುರೂ ಗುರುಗಳ ವಚನವು ಅವರ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಹ ೂಸ ಆಶಾಕಿರಣವೇಂದ್ನುನ ಮೂಡಿಸ್ಥತು.!! .ದ ೀಶಾಯಯವರು ಕೂಡಲ ೀ
ಧಾವಿಸ್ಥ, ಮಗನ ಶ್ರಿೀರವನುನ ತೇಂದ್ು ಗುರುಗಳ ಮುೇಂದಿಟ್ರು .ಮೃತನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ು ಆ ಬಾಲಕನನುನ ನ ೂೀಡಿ ಶ್ರೀಗಳ ಹೃದ್ಯ ಕರಗಿನೀರಾಯತು.
*ದ ೀವದ ೀವಾ! .ಮೂಲರಾಮನ ಸನನಧಯಲ್ಲಿ ಮರಣವ ೀ ? .ಇದ ೀನು ವ ೈಪರಿೀತಯ!! ನನನೀ ಭಕಿನನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸುತಿಿರುವ ಯಾ..? ..ಪರಭ ೂೀ ದ್ಯಬೀರು ,
ಈ ಬಾಲಕನನುನ ಉಜಿಜೀವನಗ ೂಳಿಸ್ಥ ,ಸಜಜನ ಧಾಮಿಣಕ ವೃೇಂದ್ಕ ಾ ಸತಯಸೇಂಕಲಪನ ೇಂಬ ಬರುದ್ನುನ ಉಳಿಯುವೇಂತ ...ಅನುಗರಹಿಸು!! .ನನನ
ಸತಿತವಪರಚಾರಕರಾದ್ ನಮಮೇಂಥಹವರ ಪ್ಾಡ ೀನು ? ದ ೀವಾ..ಹಿೀಗಾಗಬಾರದ್ು .....ಎೇಂದ್ು ಪ್ಾರಥಣಸ್ಥ, ಆಸನಾಸ್ಥೀನರಾಗಿ ಕುಳಿತು ಆಚಮನ ಸೇಂಕಲಪಪೂವಣಕವಾಗಿ , ಹೃದ್ಯಕಮಲದ್ಲ್ಲಿ ಬೇಂಬಮೂತಿಣಯ ಧಾಯನಪರರಾದ್ರು .......ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ ��
.....✍....ಸುಗುಣ....�
ಸೇಂಚಿಕ :--೧೩೮
....ಶ್ರೀರಾಯರ ಮುಖ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಂದ್ಹಾಸ ಅರಳಿತು .! .ಮೆೈರ ೂೀಮಾೇಂಚನವಾಯತು .!ಕೃಪ್ಾದ್ೃಷ್ಟಾಯೇಂದ್ ವಿೀಕ್ಷಸ್ಥ , ರಾಮಮೇಂತರ ಜಪ್ಸ್ಥ,
ಕಮೇಂಡಲ ೂೀದ್ಕವನುನ ಅಭಿಮೇಂತಿರಸ್ಥ, ಆ ಬಾಲಕನ ಶ್ರಿೀರದ್ಮೆೀಲ ಪೊರೀಕ್ಷಸ್ಥ, ಏಳು ಕುಮಾರ * ಎೇಂದ್ರು .ಜನರು ಆಶ್ಚಯಣದಿೇಂದ್
ಮುೇಂದ ೀನಾಗುವುದ ೂೀ ..ಎೇಂದ್ು ಕಾತರದಿೇಂದ್ ನ ೂೀಡುತಿಿರುವೇಂತ ಯೀ ...ಕಾಲನ ಕರಾಳ ದ್ವಡ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಲುಕಿದ್ು ಆ ಮುದ್ುು ಬಾಲಕನು..ಆಗ ತಾನ ೀ
ನದ ರಯೇಂದ ಚ ಚತಿವನೇಂತ ಮೆೈ-ಕ ೈ ಮುರಿಯುತಾಿ..ಆಕಳಿಸ್ಥ ದಿಗಗನ ಎದ್ುು ಕುಳಿತುಬಟ್ನು !!!!!!!! .ಈ ಪರಮಾದ್ುಬತವನುನ ಕಣಾಣರ ಕೇಂಡ ಜನಸ ೂಿೀಮ
ಮೆೈಮರ ತು ಜಯಜಯಕಾರ ಮಾಡುತಾಿ....�ಮೃತಪೊೀತಪ್ಾರಣದಾತರಿಗ ಜಯವಾಗಲ್ಲ�......ಎೇಂದ್ು ಘೂೀಷ್ಟಸಹತಿಿದ್ರು .

ದ ೀಶಾಯ ದ್ೇಂಪತಿಗಳ ಆನೇಂದ್ಕ ಾ ಪ್ಾರವ ೀ ಇರಲ್ಲಲಾಿ.!!!!!... ಗುರುಗಳಿಗ ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗವ ರಗಿ ..."ಮಹಾನುಭಾವಾ...ಶ್ಷ್ಟಯವತುಲರಾದ್ ತಮಮ
ಕಾರುಣಯಕ ಾ ಎಣ ಯಲಿ.! ನಮಮ ವೇಂಶ್ದ್ ಕುಡಿಯನುನ ಉಜಿಜೀವನ ಗ ೂಳಿಸ್ಥ, ಅನುಗರಹ ಮಾಡಿರುವಿರಿ ...! ಪರತಿಯಾಗಿ ನಾವ ೀನು ನೀಡಲು ಸಾದ್ಯ!
ಭೂಯಷ್ಾಾೇಂತ ೀ ನಮ ಉಕಿಿೇಂ ವಿಧ ೀಮ...ಎೇಂಬೇಂತ ಆನೇಂದ್ಭಾಷ್ಾಪಸ್ಥಕಿನಯನರಾಗಿ ಭಿನನವಿಸ್ಥದ್ರು .

ಶ ೀಕತಪಿವಾಗಿದ್ು ಮನ ಕ್ಷಣಾಧಣದ್ಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಯರ

ಕಾರುಣಯದಿೇಂದ್ ಆನೇಂದ್ದ್ ನೇಂದ್ನಬೀಡಾಯತು .ಸಕಲರೂ ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆ ,

ದ ೀಶಾಯಯವರ ಮಹಾಭಾಗಯ ಅದ್ೃಷ್ಟ್ಗಳ ಕ ೂೇಂಡಾಟವ ೀ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರವಾಗಿತುಿ ! ..ತರುವಾಯ ಗುರುಗಳ ಸಾನನಾದಿಗಳನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ,
ಪೇಂಡಿತರು ಶ್ಷ್ಟಯಮೇಂಡಲ್ಲಯೊಡನ ದ ೀಶಾಯ ಕುಟುೇಂಬಕ ಾ ತಿೀಥಣ -ಫಲ ಮೇಂತಾರಕರತ ನೀಡಿ ಭಿಕ್ಾಸ್ಥವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು .ಮರುದಿನವೂ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ವಿಜೃೇಂಭಣ ಯೇಂದ್ ಪೂಜಾದಿಗಳು ನಡ ದ್ು ...ದ ೀಶಾಯಯವರು ತನನ ವೇಂಶ್ವನುನ ಉದ್ೆರಿಸ್ಥದ್ ಶ್ರೀರಾಯರ ಮಹ ೂೀಪಕಾರವನುನ ಸಮರಿಸ್ಥ, ತನಗಿದ್ು
ಕಿರಿೀಟಗಿರಿ ಗಾರಮವನ ನೀ ಶ್ರೀ ಮೂಲರಘುಪತಿ ವ ೀದ್ವಾಯಸರ ಭೇಂಢಾರಕ ಾ ದಾನ ಮಾಡಿ ಕೃತಾಥಣನಾದ್ನು .

ಚೂತಫಲದಿ ಪೊೀತಮುಳುಗ ೀ| ಮೃತುಯ ಬಡಿಸ್ಥದ್ ಅನಾಥರಕ್ಷಕ || ರಾಘವ ೀೇಂದಾರ........ (ಜಗನಾನಥದಾಸರು)

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮವಸುಿ�
[10:44 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍....ಸುಗುಣ....�
ಸೇಂಚಿಕ :-೧೩೯
....ಶ್ರೀರಾಯರು ದ ೀಶಾಯಯವರ ಪುತರನ ಅಪಮೃತುಯ ಪರಿಹರಿಸ್ಥದ್ ವಿಚಾರ ಎಲ ಿಡ ಹರಡಿ ಗುರುಗಳ ಬಗ ಗ ಮಹತಾಮ ಜ್ಞಾನಪೂವಣಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕಿಿಗೌರವಗಳು ಉದ್ಯಸಲು ಕಾರಣವಾಯತು .ದ್ುಃಖಾತಣರಿಗ ಭವರ ೂೀಗವ ೈದ್ಯರ ನಸ್ಥ, ಜನರ ದ ೈಹಿಕ -ಮಾನಸ್ಥಕಾದಿ ವಿವಿಧ ಭವರ ೂೀಗವನುನ
ಕಳ್ ಯುತಾಿ ,ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇಂಕಲಪ ಇಚ ಾೀಯೇಂದ್ು ಭಾವಿಸುತಾಿ, ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣವನುನ ಮಾಡುತಾಿ, ಫಲವನುನ ಶ್ರೀಹರಿಗ ಸಮಪ್ಣಸುತಿಿದ್ುರು .

ಗುರುಗಳು ಸೇಂಚಾರಕರಮದಿೇಂದ್ ಹುಬಬಳಿಾ ಸಮಿೀಪದ್ ಗಾರಮವೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಭಕಿನ ೂಬಬನ ಭಿಕ್ಾ ಸ್ಥವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ,ಬರುತಿಿರುವಾಗ ಬಸ್ಥಲ್ಲನ ತಾಪವನುನ
ಪರಿಹರಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ವಿಶಾರೇಂತಿಗಾಗಿ ಗಿಡಮರಗಳ ನ ರಳಿದ್ು ಸಾಳದ್ಲ್ಲಿ ತೇಂಗಿದ್ರು .

ಆಗ ನಾಲವರು ಶ್ಸಾರಧಾರಿಗಳ್ಾದ್ ಕುದ್ುರ ಸವಾರರು ಆ ಪರದ ೀಶ್ವನುನ ಕಾಯುತಿಿದ್ುು ..ಇವರನುನ ಅಲ್ಲಿ ತೇಂಗಬಾರದ ೇಂದ್ು , ಇದ್ು ಹಾವು ಕಡಿದ್ು
ಮೃತನಾದ್ ಸವಣೂರು ನವಾಬನ ಮಗನ ಗ ೂೀರಿಯೇಂದ್ು ..ಅದ್ಕಾಾಗಿ ತಾವು ಕಾವಲ್ಲದ ುೀವ ೇಂದ್ು ..ತಿಳಿಸ್ಥ ಬ ೀಗ ಹ ೂರಡಲು ಸೂಚಿಸ್ಥದ್ರು .

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍....ಸುಗುಣ....�
ಸೇಂಚಿಕ :-೧೩೯
....ಶ್ರೀರಾಯರು ದ ೀಶಾಯಯವರ ಪುತರನ ಅಪಮೃತುಯ ಪರಿಹರಿಸ್ಥದ್ ವಿಚಾರ ಎಲ ಿಡ ಹರಡಿ ಗುರುಗಳ ಬಗ ಗ ಮಹತಾಮ ಜ್ಞಾನಪೂವಣಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕಿಿಗೌರವಗಳು ಉದ್ಯಸಲು ಕಾರಣವಾಯತು .ದ್ುಃಖಾತಣರಿಗ ಭವರ ೂೀಗವ ೈದ್ಯರ ನಸ್ಥ, ಜನರ ದ ೈಹಿಕ -ಮಾನಸ್ಥಕಾದಿ ವಿವಿಧ ಭವರ ೂೀಗವನುನ
ಕಳ್ ಯುತಾಿ ,ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇಂಕಲಪ ಇಚ ಾೀಯೇಂದ್ು ಭಾವಿಸುತಾಿ, ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣವನುನ ಮಾಡುತಾಿ, ಫಲವನುನ ಶ್ರೀಹರಿಗ ಸಮಪ್ಣಸುತಿಿದ್ುರು .
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ಗುರುಗಳು ಸೇಂಚಾರಕರಮದಿೇಂದ್ ಹುಬಬಳಿಾ ಸಮಿೀಪದ್ ಗಾರಮವೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಭಕಿನ ೂಬಬನ ಭಿಕ್ಾ ಸ್ಥವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ,ಬರುತಿಿರುವಾಗ ಬಸ್ಥಲ್ಲನ ತಾಪವನುನ
ಪರಿಹರಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ವಿಶಾರೇಂತಿಗಾಗಿ ಗಿಡಮರಗಳ ನ ರಳಿದ್ು ಸಾಳದ್ಲ್ಲಿ ತೇಂಗಿದ್ರು .

ಆಗ ನಾಲವರು ಶ್ಸಾರಧಾರಿಗಳ್ಾದ್ ಕುದ್ುರ ಸವಾರರು ಆ ಪರದ ೀಶ್ವನುನ ಕಾಯುತಿಿದ್ುು ..ಇವರನುನ ಅಲ್ಲಿ ತೇಂಗಬಾರದ ೇಂದ್ು , ಇದ್ು ಹಾವು ಕಡಿದ್ು
ಮೃತನಾದ್ ಸವಣೂರು ನವಾಬನ ಮಗನ ಗ ೂೀರಿಯೇಂದ್ು ..ಅದ್ಕಾಾಗಿ ತಾವು ಕಾವಲ್ಲದ ುೀವ ೇಂದ್ು ..ತಿಳಿಸ್ಥ ಬ ೀಗ ಹ ೂರಡಲು ಸೂಚಿಸ್ಥದ್ರು .

ಆಗ ಶ್ರೀಗಳು ನಮಮ ನವಾಬನ ಮಗನು ಮೃತನಾಗ ೀ ಇಲಾಿ!! ಬದ್ುಕಿರುವಾಗಲ ೀ ಗ ೂೀರಿಯಾಕ ೀ ಮಾಡಿದಿುೀರಿೀ ...? ಸೂಯಾಣಸಿದ್ ಒಳಗ ಅವನ
ಶ್ರಿೀರವನುನ ಹ ೂರ ತ ಗ ಯರಿ ಪರಿೀಕ್ಷಸ ೂೀಣ ...ನಮಮ ನವಾಬನನುನ ಕರ ತನನರಿ .....ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ರು .ಶ್ರೀಗಳವರ ಮಾತಿನ ವಚಣಸ್ಥುನೇಂದ್
ಪರಭಾವಿತರಾದ್ ಆ ಸ ೈನಕರು ನವಾಬನನುನ ಕರ ತರಲು ಕುದ್ುರ ಯನುನ ಡೌಲಾಯಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಹ ೂರಟರು .

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍......ಸುಗುಣ....�
.

ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೪೦

...
ಒೇಂದ್ು ಘಳಿಗ ಯ ಹ ೂತಿಿಗ ನಾಲಾಾರು ಜನ ಸರದಾರರ ೂೇಂದಿಗ

ನಾವಾಬನು ಕುಟುೇಂಬ ಸಮೆೀತನಾಗಿ ಬೇಂದ್ .ರಾಯರ ದ್ಶ್ಣನವಾದ್ಕೂಡಲ ೀ

ತನಗರಿವಿಲಿದ್ೇಂತ ಯೀ ..ಕುದ್ುರ ಯೇಂದಿಳಿದ್ು ಸಾೇಂಪರದಾಯಕವಾಗಿ ಭಕಿಿಗೌರವಗಳನುನ ಸೂಚಿಸ್ಥ, ಬಗಿಗ ಮೂರು ಬಾರಿ ನಮಸಾರಿಸ್ಥದ್ .ಗುರುಗಳು
ಅವನನುನ ನ ೂೀಡಿ, ನವಾಬರ ೀ .ನಮಗ ಮೇಂಗಳವಾಗಲ್ಲ ! ನಮಮ ಪುತರನ ಪ್ಾರಣವಿನೂನ ಹ ೂಗಿಲಾಿ...! ಅವನ ದ ೀಹವನುನ ಗ ೂೀರಿಯೇಂದ್ ಬ ೀಗ ತ ಗ ಸ್ಥರಿ
, ದ ೀವರ ಅನುಗರಹದಿೇಂದ್ ಬದ್ುಕಿಸಲು ಪರಯತಿನಸುತ ಿೀವ ...ಎೇಂದ್ರು .

ಶ್ರೀಯವರ ಮಾತನುನ ಕ ೀಳಿ ನವಾಬನಗ ಅಮೃತಪ್ಾರಶ್ನ ಮಾಡಿದ್ೇಂತಾಯತು ! .ಅೇಂತ ಯೀ ಅತಿ ತವರ ಯೇಂದ್ ಗ ೂೀರಿಯೇಂದ್ ಪುತರನ ದ ೀಹವನುನ
ತ ಗ ಸ್ಥ, ಒೇಂದ್ು ಶ್ುಭರವಸರದ್ ಮೆೀಲ ಮಲಗಿದ್ರು .! ಏಳ್ ೇಂಟುವಷ್ಟಣದ್ ಆ ಬಾಲಕನ ದ ೀಹವ ಲಾಿ ...ನೀಲ್ಲಬಣಣಕ ಾ ತಿರುಗಿದ್ುರೂ ಕುಮಾರ ಬಹಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ
ಕಾಣುತಿಿದ್ು.

ಗುರುಗಳು ಆ ಸುಜಿೀವಿಯನುನ ಉಳಿಸಲು ಸೇಂಕಲ್ಲಪಸ್ಥ, ಆಚಮನಾದಿಗಳಿೇಂದ್ ಕೃಷ್ಾಣಜಿನದ್ ಮೆೀಲ ಕುಳಿತು , ಮನದ್ಲ್ಲಿಯೀ ಆಕಷ್ಟಣಣ ಮೇಂತರ ,
ಗರುಡಮೇಂತರ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣಮೇಂತರಜಪ್ಸುತಾಿ ಧಾಯನಸಾರಾದ್ರು .

ಮರುಗಳಿಗ ಯಲ್ಲಿಯೀ ..ಎಲ್ಲಿೇಂದ್ಲ ೂೀ ಒೇಂದ್ು ಘಟಸಪಣವು ಭರಭರನ ಬೇಂದ್ು ಆ ನವಾಬನ ಪುತರನ ಪ್ಾದ್ದಿೇಂದ್ ವಿಷ್ಟವನ ನಲಾಿ...ಎಳ್ ದ್ು ಕ ೂೇಂಡು ಹ ಡ
ಅಪಪಳಿಸುತಾಿ

ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಹ ೂರಟುಹ ೂೀಯತು .!!!!!. ಈ ಸ ೂೀಜಿಗವನುನ ಕಣಾಣರ ಕೇಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸಿರು ದ್ೇಂಗುಬಡಿದ್ವರೇಂತ -ಭಯ-

ಆಶ್ಚಯಣಮಗನರಾಗಿ ಚಿತರಸಾಪರತಿಮೆಗಳೇಂತ ನೇಂತರು!!!! .
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�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
....✍......ಸುಗುಣ....�
.ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೪೧
....ಆಶ್ವಯಣದ್ ಮೆೀಲಾಶ್ಚಯಣ!! ..ಅದ ೀ ವ ೀಳ್ ಗ ಎಲ್ಲಿೇಂದ್ಲ ೂೀ ಒೇಂದ್ು ಗರುಡ ಪಕ್ಷ ಯು ಬೇಂದ್ು ಆ ಸಪಣವನುನ ಉಚಿಚಕ ೂೇಂಡು ಸರರನ ಹಾರಿಹ ೂೀಯತು
..!! .ಸವಣರೂ ಈ ಅದ್ುಬತ ಪವಾಡವನುನ ನ ೂೀಡುತಾಿ ಬ ರಗಾಗಿ ನೇಂತಿದಾುಗ...ಗುರುಗಳು ನಧಾನವಾಗಿ ಕಣುಣತ ರ ದ್ು , ಮೇಂದ್ಹಾಸಬೀರುತಾಿ...
ಕಮೇಂಡಲ ೂೀದ್ಕವನುನ ಅಭಿಮೇಂತಿರಸ್ಥ, ಮೇಂತರಪೂರಿತ ಜಲವನುನ ನವಾಬ ಪುತರನ ಶ್ರಿೀರದ್ ಮೆೀಲ ಪೊರೀಕ್ಷಸ್ಥದ್ರು .

ಆಗ ೂೇಂದ್ು ಕೌತುಕದ್ ಘಟನ ಯೀ ನಡ ಯಹತಿಿತು !! ನೀಲವಣಣವಾಗಿದ್ು ನವಾಬಪುತರನ ಶ್ರಿೀರ ರ್ದ್ಲ್ಲನ ಂೇಂತಾಗತ ೂಡಗಿತು!! ..ದ ೀಹದ್ಲ್ಲಿ
ಪ್ಾರಣವಾಯು ಸೇಂಚರಿಸಹತಿಿತು !! ಬಾಲಕ. ....ಅಲುಗಾಡತ ೂಡಗಿದ್!! ಮರುಕ್ಷಣದ್ಲ್ಲಿಯೀ ಮೆೀಲ ದ್ುು ಕುಳಿತ ೀಬಟ್ !!!!

ಪರತಯಕ್ಷ ವಿೀಕ್ಷಸುತಿಿದ್ು ಸಮಸಿರೂ ತಮಗರಿವಿಲಿದ್ೇಂತ ೀ...ಕುಣ್ಣದ್ು ಕುಪಪಳಿಸುತಾಿ...ಸಾದ್ುಮಹಾರಾಜ್ ಕಿೀ ಜ ೈಜ ೈಜ ೈ ...ಎನುನತಾಿ ಕ ೀಕ ಹಾಕುತಾಿ
ಸೇಂಭರಮಿಸಹತಿಿದ್ರು......ನವಾಬನ ಕಣುಣಗಳಿೇಂದ್ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಆನೇಂದ್ಭಾಷ್ಟಪ ಹರಿಯತ ೂಡಗಿ ...**ಬ ೀಟಾ....ಮೆೀರಾ....ಬ ೀಟಾ.....ಎನುನತಾಿ
ಮಗನನುನ ಬಗಿದ್ಪ್ಪ ಮುದಾುಡಿದ್ನು .

ಈ ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟದ್ ದ್ೃಶ್ಯವನುನ ಕೇಂಡು ಗುರುಗಳೂ ಹಷ್ಟಣಸ್ಥದ್ರು! ನವಾಬನು ಮಗನ ೂಡನ ಗುರುಗಳಿಗ ನಮಸಾರಿಸ್ಥ, ಸಾದ್ುಮಹಾರಾಜ್ !! ತಾವು ದ ೂಡಿ
ಮಹಾತಮರು !ಅಲಾಿನ ಬಳಿಗ ಹ ೂೀಗಿದ್ು ನನನ ಮಗನನುನ ಮತ ಿ ಕರ ತೇಂದ್ು ನೀಡಿದಿರಿ , ನೀವು ನನನ ಭಾಗದ್ ದ ೀವರು!!!! ....ನಮಮ ಈ ಉಪಕಾರವನುನ
ನಾನ ೇಂದ್ೂ ಮರ ಯಲಾರ .., ಗುರೂಜಿ ನಮೂಮರಿಗ ಬೇಂದ್ು ನಮಮ ಸ ೀವ ಯನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ ಎೇಂದ್ು ಭಿನನವಿಸ್ಥದ್ನು .

ನವಾಬನ ಶ್ರದಾೆಭಕಿಿಗಳಿೇಂದ್ ಸುಪ್ರೀತರಾದ್ ರಾಯರು ನವಾಬರ ೀ ನಮಮ ಕುಮಾರನನುನ ಬದ್ುಕಿಸ್ಥದ್ವರು ಭಗವೇಂತ!! ನಾವಲಿ!! ನಾವು ಕ ೀವಲ. ನಮಿತಿ
ಮಾತರರು ..ಅಗತಯವಾಗಿ ನಮಮ ಸ ೀವ ಯನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸುತ ಿೀವ ..... ..ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ನೀಡಿ ಹುಬಬಳಿಾಯತಿ ಹ ೂರಟರು.

ನವಾಬನು ಪರಮ ಸೇಂತುಷ್ಟ್ನಾಗಿ *ಕೃಷ್ಾಣಪುರ ಗಾರಮವನುನ&ಕ ಲ ಭೂಮಿಗಳನುನ ಶ್ರೀಮಠಕ ಾ ದಾನಮಾಡಿ ಕೃತಾಥಣನಾದ್ನು .
ಇೇಂದಿಗೂ ಇದ್ು ಶ್ರೀರಾಯರ ಮಠಕ ಾ ಸ ೀರಿದ್ುು , ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಸಾವಮಿ ಮಠದ್ ಷ್ಟಹಾಮಹಲ್ ಸನದ್ು ..ಧಾಖ್ಲ ಇದ ..ಎೇಂದ್ು ತಿಳಿದ್ುಬರುತಿದ
.....ಸಶ ೀಷ್ಟ .

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
.......✍...ಸುಗುಣ....�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೪೨
.....ಶ್ರೀರಾಯರು ಮಹಾಮಹಿಮರ ೇಂದ್ು ಎಲಾಿ ಕಡ ಕಿೀತಿಣ ಬ ಳಗತ ೂಡಗಿತು ., ಇದ್ರಿೇಂದಾಗಿ ಅನವಾಯಣವಾಗಿ ಕ ಲ ಸೇಂದ್ಭಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗ ಸ್ಥದಿುಸ್ಥೀದ್ು
ಮೇಂತರಶ್ಕಿಿ, ಯೊೀಗಶ್ಕಿಿೀಗಳನುನ ಜಗತಾಲಾಯತಕಾಾಗಿ ತ ೂೀರಲ ೀ ಬ ೀಕಾಗುತಿಿತುಿ ....ಇೇಂಥಹ

ಸೇಂದ್ಭಣಗಳು ಅನ ೀಕ (ಲ ೀಖ್ನ ವಿಸಾಿರವಾಗುವ

ದ್ೃಷ್ಟಾಯೇಂದ್ ಮುಖ್ಯವಾದ್ವುಗಳನುನ ಮಾತರ ಸೇಂಕ್ ೀಪ್ಸ್ಥ ನರೂಪ್ಸುತ ಿೀನ .)

ವಿಧಮಿೀಣಯನಾದ್ ನವಾಬನ ಮಗನನುನ ಬದ್ುಕಿಸ್ಥ, ಅವನಗ ಹಿೇಂದ್ೂಧಮಣದ್ ಹಿರಿೀಮೆಗಳನುನ ,ತ ೂೀರಿಸ್ಥ,ಸವಣಜನ ೂೀದಾೆರ ದಿೀಕ್ ಯನುನ
ಮಾನವಿೀಯತ ಮುೇಂತಾದ್ ಸದ್ುಗಣಗಳನುನ ಜಗತಿಿಗ ತ ೂೀರಿದ್ವರು ಶ್ರರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಸಾವಮಿಗಳು ...

ಶ್ರೀರಾಯರು ಪರಮಾತಮನ ಅಸ್ಥಿತವ,ಅವನ ಅಚಿೇಂತಾಯದ್ುಬತ ಶ್ಕಿಿ, ವ ೀದ್ಗಳ ಮಹತವ, ಸನಾತನ ಧಮಣ, ಭಗವೇಂತನ ಕಾರುಣಯ , ಭಗವದ್ುಕಿರ ಮೆೀಲ್ಲನ
ಅನುಗರಹ, ಯೊೀಗಶ್ಕಿಿಗಳ ಹಿರಿಮೆಯನುನ ಎತಿಿ ತ ೂೀರಿ ಜನರಲ್ಲಿ ದ ೀವರು-ಧಮಣಗಳಲ್ಲಿ ನೇಂಬಕ ಯನುನ ಒಡಮೂಡಿಸಲು ,ವ ೈದಿಕ ಮತದ್ ಗೌರವವನುನ
ಕಾಪ್ಾಡಲು, ತಮಮ ಮಹಿಮೆಯನುನ ಬೀರಬ ೀಕಾಗಿಬರುತಿಿೀತುಿ *

ಭಗವೇಂತನ ಸಾಕ್ಾತಾಾರ ಪಡ ದ್ ಶ್ರೀರಾಯರಿಗ ಈ ಮಹಿಮಾ ಪರದ್ಶ್ಣನವ ೀನೂ ಒೇಂದ್ು ಮಹಾತಾಾಯಣವಾಗಿರಲ್ಲಲಾಿ..!!. ಆದ್ರ ೀ .. ವ ೀದ್ಮೇಂತರಗಳ
ಮಹತವವನುನ ಸಾರುವ *..ಒೇಂದ್ು ಅದ್ುಬತ ಪರಸೇಂಗವು ಹುಬಬಳಿಾಯೇಂದ್ ಹ ೂರಡುವಾಗ ..ಅವರಿಗ ಸವಾಲ್ಲನೇಂತ ಬೇಂದ ೂದ್ಗಿತು !!!!...........ಸಶ ೀಷ್ಟ .

�ಮಧ ವೈಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.............✍....,..ಸುಗುಣ..............�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೪೩
......ಶ್ರೀಗಳು ಮುೇಂದ ಸೇಂಚಾರ ಹ ೂರಡಲು ಸ್ಥದ್ೆರಾದಾಗ ..ಸ್ಥರಸೇಂಗಿ ಎೇಂಬ ಗಾರಮದಿೇಂದ್ ಕ ಲ ಬಾರಹಮಣರು ಬೇಂದ್ು ರಾಯರ ದ್ಶ್ಣನಮಾಡಿದ್ರು
.ಕುಶ್ಲ ಪರಶ ನಗಳ್ಾದ್ ನೇಂತರ ಆ ಬಾರಹಮಣ ಮುಖ್ೇಂಡರು -* ಸಾವಮಿ, ಈಗ ವ ೀದ್ಮೇಂತರದ್ ಇರುವಿಕ - ಅಳಿಯುವಿಕ ಯ ಸಮಸ ಯಯೊೇಂದ್ು ಬೇಂದ ೂದ್ಗಿದ
.*..ನಮಮದ್ು ಸ್ಥರಸೇಂಗಿ ಎೇಂಬ ಗಾರಮ .ಅಲ್ಲಿಯ ಈಗಿನ ಹ ೂಸ ಜಹಗಿೀರುದಾರರು ತಮಮ ಪೂವಿಣಕರು ಕ ೂಟ್ದ್ು ಜಮಿೀನುಗಳನ ನಲಾಿ..ನಮಿಮೇಂದ್ ಕಸ್ಥದ್ು
ಕ ೂೇಂಡು ನಮೆಮಲ್ಲರ ಜಿೀವನಕ ಾ ಕಲುಿ ಹಾಕಿದಾುರ .!

ಕಾರಣ ಕ ೀಳಿದ್ರ ..ತಮಗ ವ ೀದ್-ಮೇಂತರ-ಶಾಸರಗಳಲ್ಲಿ ನೇಂಬಕ ಯಲಿ ...ಅವುಗಳು ಸತಯವ ೇಂಬುದ್ನುನ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸ್ಥದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತರ ನಮೆಮಲಿರ
ಜಮಿೀನುಗಳನುನ ವಾಪ್ಾಸು ಕ ೂಡುತ ಿೀವ ...ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳುತಾಿ ದ್ಬಾಬಳಿಕ ಮಾಡುತಾಿ ತ ೂೇಂದ್ರ ಕ ೂಡುತಿಿದಾುರ ...ನಮಗ ಜಿೀವನ ನಡ ಸುವುದ ೀ
ಕಷ್ಟ್ವಾಗಿದ್ುು ....ಜಿೀವನವ ೀ ಬ ೀಸರವ ನಸ್ಥದ ....... ನೀವ ೀ ಹ ೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಬಡಬಾರಹಮಣರನುನ ಕಾಪ್ಾಡಿ ಆ ಜಮಿೀನುಗಳನುನ ನಮಮ
ಜಿೀವನ ೂೀಪ್ಾಯಕ ಾ ದ ೂರಕುವೇಂತ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಸಬ ೀಕು ....ಎೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ರು .
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಬಾರಹಮಣರ ಈ ದ್ುರವಸ ಾಯನುನ ಕೇಂಡು ರಾಯರ ಮನ ಕರಗಿತು .ರಾಯರು*ವ ೀದ್-ಶಾಸರ -ಬಾರಹಮಣರ ಗೌರವವನುನ ಕಾಪ್ಾಡುವ ಸೇಂಕಲಪವನುನ
ಮಾಡಬ ೀಕಾಯತು * .
ಅವರನುನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತಾಿ ..ನಮಮ ಕ ೂೀರಿಕ ಯನುನ ಶ್ರೀಹರಿ ಪೂರ ೈಸಲು ಸಮಥಣನದಿುನ .ಚಿೇಂತಿಸಬ ೀಡಿ , ನಾವು ಜಹಗಿೀರುದಾರರನುನ ಕೇಂಡು
ಮಾತಾಡುತ ಿೀವ ...ಎೇಂದ್ು ಅಭಯವನನತಿರು .

ಶ್ರೀಗಳವರು ಆ ಭೂಸುರರನುನ ಕಳಿಸ್ಥಕ ೂಟು್ "ನವಿಲುಗುೇಂದ್ಕ ಾ'ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥ ಅಲ್ಲಿದ್ು ಒೇಂದ್ು ದ ೀವರಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಾರಮಾಡಿದ್ರು ..ನೇಂತರ
ಶ್ರೀಯವರು ಮೆೀನ ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ..ಸ್ಥರಸೇಂಗಿಯ ಜಹಗಿೀರರಾದ್ ದ ೀಶ್ಯಯವರ ಮನ ಗ ಹ ೂರಟರು .........ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍....ಸುಗುಣ....�
ಸೇಂಚಿಕ ;- ೧೪೪
.

�ವ ೀದ್ ಮೇಂತರ ಮಹಿಮೆ�

.... ..ಗುರುಗಳು ತಮಮ ಮನ ಗ ೀ ಬರುತಿಿರುವುದ್ನುನ ಕ ೀಳಿ,ಕೌತುಕದಿೇಂದ್ ಸ್ಥರಸೇಂಗಿ ದ ೀಶಾಯಗಳು ,ನಾಲಾಾರು ಆತಿೀಯರ ೂಡನ ..ಮನ ಯಹ ೂರಗ
ಬೇಂದ್ು ನೇಂತು..ನಾನು ಸ್ಥರಸೇಂಗಿ ದ ೀಸಾಯ ನನನೇಂದ್ ತಮಗ ೀನಾಗಬ ೀಕು ?..ಎೇಂದ್ು ಕ ೀಳಿದಾಗ ..ಶ್ರೀಗಳುನಮಿಮೇಂದ್ ನಮಗ ೀನೂ ಆಗಬ ೀಕಿಲಾಿ..!
..ಆದ್ರ ೀ.ಕ ಲ ಭೂಸುರರಿಗಾಗಿರುವ ಅನಾಯಯವನುನ ತಿಳಿಸ್ಥ ಅವರಿಗ ಅನುಕೂಲಮಾಡಿಕ ೂಡಲು ಬೇಂದಿದ ುೀನ ....ಎೇಂದ್ರು .

ಆಗ ದ ೀಶಾಯ ದ್ಪಣದಿೇಂದ್ ...* ಓಹ ೂೀ...ಈವೂರಿನ ಹಾರವರ (ವಿಪರರ) ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲು ಬೇಂದಿದಿುೀರಾ...?.
ಸರಿ ,ಸರಿ,..ಹ ೂಟ ್ಪ್ಾಡಿಗಾಗಿ ಸುಳುಾ ಮೇಂತರಗಳನುನ ಹ ೀಳಿ ಕಾಲಕಳ್ ಯುವ ಅವರ ಮಾತು ಕ ೀಳಿ ,ನಮಮೇಂಥ ದ ೂಡಿ ಪ್ೀಠಾದಿಪತಿಗಳು ಬೇಂದಿರುವುದ್ು
ಆಶ್ಚಯಣ!! ವಿಚಾರವ ೀನ ೂೀ ಹ ೀಳಿ ನ ೂೀಡ ೂೀಣ .. ಎೇಂದ್ನು

ಆಗ ಶ್ರೀಗಳು ...* ಸ ವೀ, ಸ ವೀ ಕಮಣಣಯಭಿರತಃ ಸೇಂಸ್ಥದಿೆೇಂ ಲಭತ ೀ ನರಃ*... .ಎೇಂದ್ು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನುಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥದಾುನ ..ಅದ್ು ಸವಣಕಾಲಕೂಾ ಎಲಿರಿಗೂ
ಅನವಯಸುವ ಹಿತ ೂೀಕಿಿ!! ...ನಮ್ಮ ಪೂವಿಣಕರು ಅದ್ನುನ ಚ ನಾನಗಿ ಅರಿತು ,ಅನುಷ್ಾಾನ ಮಾಡುತಿಿದ್ುರಿೇಂದ್ "ಬಾರಹಮಣ -ಶ ೈವ ಭ ೀಧವಿಡದ ೀ
ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತಾಿ ಈ ವಿಪರರಿಗ ದಾನಮಾಡಿದ್ ಭೂಮಿಯನುನ ನಮಮೇಂಥವರು ಕಸ್ಥೀದ್ುಕ ೂೇಂಡು ..ನಮಾಮಶ್ರಯದ್ಲ್ಲಿ ಬದ್ುಕುತಿಿದ್ು ಬಾರಹಮಣರಿಗ
ತ ೂೇಂದ್ರ ಕ ೂಡುವುದ್ು ಯುಕಿವ ೀ ? .ಇದ್ರಿೇಂದ್ ನಮಗ ವಿತಾಿಪಹಾರ ದ ೂೀಷ್ಟ ಬರುವುದಿಲಿವ ೀ ..? .ಕ ಲ ಅಸೂಯಾಪರ ವಯಕಿಿಗಳ ಹ ೀಳಿಕ ಗ ಮನ
ಹರಿಸದ ೀ ನೀವು ನಮಮ ಪೂವಿಣಕರ ಮೆೀಲಪೇಂಕಿಿಯನುನ ಅನಸರಿಸ್ಥ, ಧಮಣದಿೇಂದ್, ನಾಯಯದಿೇಂದ್ ನಡ ದ್ು ,ಶ ರೀಯೊೀವೇಂತರಾಗಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ನಾವು
ಬಯಸುತ ಿೀವ " .. ..ಎೇಂದ್ು ಉಪದ ೀಶ್ಸ್ಥೀದ್ರು .........ಸಶ ೀಷ್ಟ.
�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
.....✍....ಸುಗುಣ...�
ಸೇಂಚಿಕ -೧೪೫
�ವ ೀದ್ಮೇಂತರಕಿಾರುವ ಶ್ಕಿಿ�

...ಶ್ರೀಗಳ ಮಾತನುನ ಕ ೀಳಿ, (ನಕುಾ) ..ನಾನು ನಾಯಯದಿೇಂದ್ಲ ೀ ವತಿಣಸುತಿಿದ ುೀನ ..ಸಾವಮಿೀ...!! ವ ೀದ್ಮೇಂತರಗಳು...ಹೂೇಂ..ಇವ ಲಾಿ..ಕಟು್ಕಥ ! ಅದ್ರಲ್ಲಿ
ಸತವವಿಲಾಿ..ಸತಯವೂ ಇಲಿವ ೀ ಇಲಾಿ..ಮೆೈಗಳಾರಿಗ ಅವೇಂದ್ು ಜಿೀವನ ಸಾಧನ!ಅಷ್ ್..ಅವು ಮಹತವವಾಗಿದ್ುಲ್ಲಿ ಅದ್ನುನ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಲ್ಲ ...ಇಲಿದಿದ್ುರ ೀ
...ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನೀವಾದ್ರೂ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸ್ಥ, ...ಆಗ ನೀವ ೀಳಿದ್ೇಂತ ಅವರ ಜಮಿೀನುಗಳನುನ ನೀಡುತ ಿೀನ .....*ಎೇಂದ್ು ವ ೀದ್ಮೇಂತರಗಳ
ಮಹತಿಗ ಸತಾಯ-ಸತಯತ ಗ ಸವಾಲ ೂೀಡಿಿದ್.....ಸಶ ೀಷ್ಟ

ಆಗ ಶ್ರೀಗಳು ದ ೀಶಾಯಗಳ್ ೀ..ದ ೀವರು, ವ ೀದ್ಗಳು ಸುಳಾಲಾಿ.ಅವಲಾಿ..ಸತಯವ ೀ ..ಅದ್ನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸಲು ಹ ೂೀಗಬಾರದ್ು ...ದ ೀವರ ದ್ಯವಿದ್ುರ
ಜಗತಿಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾದ್ಯವಾವುದ್ೂ ಇಲಿ.. ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹ ೀಳಿ ನಮಮನುನ ನೇಂಬಸಲು ನಾವಾವ ಪರಿೀಕ್ಷಗ ಒಳಗಾಗಬ ೀಕು ? .ಎೇಂದಾಗ ..ದ ೀಶಾಯಯು
..ಸಾವಮಿೀ..ನಮಮ ವ ೀದ್ಮೇಂತರಗಳು ಅಷ್ಟು್ ಶ್ಕಿಿ,ಸತಯವ ೀ ಆಗಿದ್ುರ ೀ .. ಅಲ್ಲಿಯೀ ಬಹುಕಾಲದಿೀೇಂದ್ ಬದಿುದ್ು ವನಕ ಯನುನ ತ ೂೀರಿಸ್ಥ .. ಈ ವನಕ ಯನುನ
ನಮಮ ಮಹಾ ವ ೀದ್ಮೇಂತರಗಳಿೇಂದ್ ಚಿಗುರಿಸ್ಥ ನ ೂೀಡ ೂೀಣ..!!..ನೀವಿೀ ಕಾಯಣಮಾಡಿದ್ರ ೀ ..ನೀವು ಹ ೀಳಿದ್ೇಂತ ೀ ನಡ ಯುತ ಿೀನ *....ಎೇಂದ್ು ..ಸವಾಲ್ಲಗ
ಆಹಾವನವಿತಿನು......ಸಶ ೀಷ್ಟ.
�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍......ಸುಗುಣ....�
-------೧೪೬------

....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಸಾವಮಿಗಳು ...ಇದ ೀನೂ ಅೇಂತಹ ಮಹತಾಾಯಣವಲಾಿ..ನಮೆಮ ಇಚ ಾ ಪೂರ ೈಸಲು ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಮಥಣನದಾುನ .ನಾವು ಈ
ಗಾರಮದ್ ದ ೀವಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ ುೀವ .ಈ ಒನಕ ಯನುನ ನಮಮ ನೇಂಬಕ ಯ ನಾಲುಾ ಜನರ ೂಡನ ಅಲ್ಲಿಗ ಕಳಿಸ್ಥರಿ ...ಒೇಂದ್ು ವಾರದ್ವರ ಗ ನಮಮವರು
ಒನಕ ಯನುನ ಕಾಯುತಿಿರಲ್ಲ ..ನಮಿಮಚ ಾ ಪೂಣಣವಾಗುವುದ್ು .! ...ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ರು.

ಹಠಕ ಾ ಬದ್ು ದ ೀಶಾಯ ಅದ್ರೇಂತ ವಯವಸ ಾ ಮಾಡಿದ್ನು .ಈ ವಾತ ಣ ಕಣಾಣಕಣ್ಣಣಯಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನ ಗುಡಿಯ ಹತಿಿರ ಬೇಂದ್ು ಸ ೀರಿದ್ರು .

ಶ್ರೀರಾಯರು ..ದಿನನತಯದ್ ಪೂಜಾವಿಧಗಳನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ, ದ ೀವರ ತಿೀಥಣದ ೂಡನ ಆ ಒನಕ ಯದ್ು ಸಾಳಕ ಾ ಬೇಂದ್ು ಕೃಷ್ಾಣಜಿನದ್ ಮೆೀಲ ಕುಳಿತು
ವ ೀದ್ಮೇಂತರಗಳನುನ ಜಪ್ಸುತಾಿ..ಭಗವೇಂತನ ದಾಯನದ ೂೇಂದಿಗ ವಿಷ್ಟುಣಪ್ಾದ ೂೀದ್ಕವನುನ. ..ಆ ಒನಕ ಯ ಮೆೀಲ ಪೊರೀಕ್ಷಸ್ಥ, ..ಗುಡಗ ತ ರಳಿ,
ಭಿೀಕ್ಾಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ, ವಿಶಾರೇಂತಿ ಪಡ ದ್ರು ......ಸಶ ೀಷ್ಟ.
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಹಿೀಗ ೀ..ಒೇಂದ ರಡು ದಿನಗಳ್ಾದ್ ಮೆೀಲ ..ಕಪುಪ ವಣಣದ್ ಶ್ುಷ್ಟಾವಾಗಿದ್ು ಒನಕ ಯು ....ಹಸ್ಥರು ಬಣಣಕ ಾ ತಿರುಗಿೀ ಹಸ್ಥಯಾಯತು...!!...ಜನರು ಅಚಚರಿಯೇಂದ್
ಅದ್ನುನ ಬೇಂದ್ು ನ ೂೀಡಿಹತಿಿದ್ರು! ..ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ು ದ ೀಶಾಯ ಸವತಃ ತಾನ ೀ ಬೇಂದ್ು ನ ೂೀಡಿ ಚಕಿತನಾದ್ನು!! .

ಮೂರನ ೀ ದಿನ ಮಧಯಭಾಗವು ದ್ಪಪವಾಗಿ ನಾಲಾನ ೀ ದಿನ ಸಣಣ ರ್ಳಕ ಒಡ ದ್ು , ಐದ್ನ ೀ ದಿನ ಒೇಂದ್ಡಿ ಎತಿರವಾಗಿ ,ಆರನ ೀ ದಿನ ...ಎರಡಡಿಯ ಮಾವಿನ
ಮರ ಮೆೀಲ ದ್ುು...ಏಳನ ೀ ದಿನ ಸುೇಂದ್ರವಾದ್ ಮಾವಿನ ಹೂಗಳಿೇಂದ್ ರೇಂಜಿಸ್ಥತು....!!!!..ರಾಯರ ಮೇಂತರಸ್ಥದಿುಯ ಪರಭಾವದಿೇಂದ್

ವನಕ

ಚಿಗುರಿತು!!!*.......ಸಶ ೀಷ್ಟ

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍......ಸುಗುಣ....�
-------೧೪೬------

....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಸಾವಮಿಗಳು ...ಇದ ೀನೂ ಅೇಂತಹ ಮಹತಾಾಯಣವಲಾಿ..ನಮೆಮ ಇಚ ಾ ಪೂರ ೈಸಲು ಶ್ರೀರಾಮನು ಸಮಥಣನದಾುನ .ನಾವು ಈ
ಗಾರಮದ್ ದ ೀವಾಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ ುೀವ .ಈ ಒನಕ ಯನುನ ನಮಮ ನೇಂಬಕ ಯ ನಾಲುಾ ಜನರ ೂಡನ ಅಲ್ಲಿಗ ಕಳಿಸ್ಥರಿ ...ಒೇಂದ್ು ವಾರದ್ವರ ಗ ನಮಮವರು
ಒನಕ ಯನುನ ಕಾಯುತಿಿರಲ್ಲ ..ನಮಿಮಚ ಾ ಪೂಣಣವಾಗುವುದ್ು .! ...ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ರು.

ಹಠಕ ಾ ಬದ್ು ದ ೀಶಾಯ ಅದ್ರೇಂತ ವಯವಸ ಾ ಮಾಡಿದ್ನು .ಈ ವಾತ ಣ ಕಣಾಣಕಣ್ಣಣಯಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನ ಗುಡಿಯ ಹತಿಿರ ಬೇಂದ್ು ಸ ೀರಿದ್ರು .

ಶ್ರೀರಾಯರು ..ದಿನನತಯದ್ ಪೂಜಾವಿಧಗಳನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ, ದ ೀವರ ತಿೀಥಣದ ೂಡನ ಆ ಒನಕ ಯದ್ು ಸಾಳಕ ಾ ಬೇಂದ್ು ಕೃಷ್ಾಣಜಿನದ್ ಮೆೀಲ ಕುಳಿತು
ವ ೀದ್ಮೇಂತರಗಳನುನ ಜಪ್ಸುತಾಿ..ಭಗವೇಂತನ ದಾಯನದ ೂೇಂದಿಗ ವಿಷ್ಟುಣಪ್ಾದ ೂೀದ್ಕವನುನ. ..ಆ ಒನಕ ಯ ಮೆೀಲ ಪೊರೀಕ್ಷಸ್ಥ, ..ಗುಡಗ ತ ರಳಿ,
ಭಿೀಕ್ಾಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ, ವಿಶಾರೇಂತಿ ಪಡ ದ್ರು ......ಸಶ ೀಷ್ಟ.

ಹಿೀಗ ೀ..ಒೇಂದ ರಡು ದಿನಗಳ್ಾದ್ ಮೆೀಲ ..ಕಪುಪ ವಣಣದ್ ಶ್ುಷ್ಟಾವಾಗಿದ್ು ಒನಕ ಯು ....ಹಸ್ಥರು ಬಣಣಕ ಾ ತಿರುಗಿೀ ಹಸ್ಥಯಾಯತು...!!...ಜನರು ಅಚಚರಿಯೇಂದ್
ಅದ್ನುನ ಬೇಂದ್ು ನ ೂೀಡಿಹತಿಿದ್ರು! ..ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ು ದ ೀಶಾಯ ಸವತಃ ತಾನ ೀ ಬೇಂದ್ು ನ ೂೀಡಿ ಚಕಿತನಾದ್ನು!! .*

ಮೂರನ ೀ ದಿನ ಮಧಯಭಾಗವು ದ್ಪಪವಾಗಿ ನಾಲಾನ ೀ ದಿನ ಸಣಣ ರ್ಳಕ ಒಡ ದ್ು , ಐದ್ನ ೀ ದಿನ ಒೇಂದ್ಡಿ ಎತಿರವಾಗಿ ,ಆರನ ೀ ದಿನ ...ಎರಡಡಿಯ ಮಾವಿನ
ಮರ ಮೆೀಲ ದ್ುು...ಏಳನ ೀ ದಿನ ಸುೇಂದ್ರವಾದ್ ಮಾವಿನ ಹೂಗಳಿೇಂದ್ ರೇಂಜಿಸ್ಥತು....!!!!..ರಾಯರ ಮೇಂತರಸ್ಥದಿುಯ ಪರಭಾವದಿೇಂದ್

ವನಕ

ಚಿಗುರಿತು!!!*.......ಸಶ ೀಷ್ಟ
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�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: �� ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ ��
.....✍....ಸುಗುಣ....�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೪୭

�ವ ೀದ್ ಮೇಂತರದ್ ಮಹಿಮೆ�

......ದಿೀಘಣಕಾಲದ್ ಕಪುಪ ವಣಣದ್

ಶ್ುಷ್ಟಾವಾದ್ ವನಕ ಯು ..ವ ೀದ್ಮೇಂತರಶ್ಕಿಿಯ ಪರಭಾವದಿೇಂದ್ ..ಹಚಚಹಸುರಾಗಿ ಎಲ ಗಳಿೇಂದ್ ಶ ೀಭಿಸ್ಥ

ಚಿಗ ೂರ ೂಡ ದ್ದ್ುನುನ ಕಣಾಣರ ಕೇಂಡ ..ಜನರು ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುರಾಜ !ವ ೀದ್ಪರಭಾವ ಸೇಂಸಾಾಪನಾಚಾಯಣ.....ಎೇಂದ್ು ಜಯಘೂೀಷ್ಟ
ಮಾಡಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು .

ಶ್ರಸೇಂಗಿಯ ದ ೀಶಾಯ ತನನ ಕಣಣನ ನೀ ತಾನು ನೇಂಬಲದಾದ್! ಗುರುಗಳು ಹ ೀಳಿದ್ೇಂತ ಮಾಡಿತ ೂೀರಿಸ್ಥದಾುರ !!..ದ ೀಶಾಯ ಹ ದ್ರಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥದ್!!
ನಾನ ೇಂಥಹ ಮೂಢ? ಮಹಾತಮರನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸಲು ಹ ೂೀದ ನಲಾಿ..? ಅವರು ಕ ೂೀಪ್ಸ್ಥದ್ರ ನನಗ ೀನು ಕ ೀಡುೇಂಟಾಗುವುದ ೂೀ...? ಎೇಂದ್ು
ಹಲುಬತ ೂೀಡಗಿದ್ !.....ಹ ೀಗ ೂೀ ದ ೈಯಣತೇಂದ್ುಕ ೂೇಂಡು ಭಯದಿೇಂದ್ ಗುರುಗಳತಿ ಬೇಂದ್ು ...*ಮಹಾಸಾವಮಿ...ಕ್ಷಮಿಸಬ ೀಕು..ತಾವು ಮೇಂತರಸ್ಥದ್ೆರು!
ವ ೀದ್ ,ಮೇಂತರ, ಶಾಸರಗಳು ಸುಳಾಲ್ಲಿ....! ಅವು ಸತಯ! ..ಪರಮ ಸತಯ...! ನಮಮೇಂಥಹ ಜ್ಞಾನಗಳಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ಲ ೀ ...ಮಳ್ -ಬ ಳ್ ಗಳ್ಾಗುತಿಿವ .! ನಮಮನುನ
ಪರಿೀಕ್ಷಸ್ಥದ್ ಈ ಮೇಂದ್ಭಾಗಯನನುನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಥರಿ, ನಮಗ ನರ್ೀ...ನಮಃ ...*..ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ನು .

ಶ್ರೀರಾಯರು ಮೇಂದ್ಹಾಸಬೀರಿ...ದ ೀಶಾಯಗಳ್ ೀ ನೀವಾಡಿದ್ ಮಾತು ಸರಿ .ನಮಗ ೂೇಂದ್ು ಹಿತನುಡಿ ಹ ೀಳಬಯಸುತ ಿೀವ ..ಸೂಯಣ-ಚೇಂದ್ರರು ,ನಾವು,
ನೀವು, ಈ ಜಗತಿಿನೇಂತ ಯೀ ವ ೀದಾದಿಶಾಸರಗಳೂ ಸತಯಭೂತವಾದ್ವುಗಳು ವ ೀದ್ ಓದಿದ್ವನು ,ಮೇಂತರಪಠಿಸ್ಥದ್ವನು, ಜನವಾರ ಹಾಕಿದ್ವರ ಲಿರೂ
...ಮೇಂತರಸ್ಥೀದ್ೆರಾಗಲು ಸಾದ್ಯವಿಲಿ. ನೀವು ನಮಮನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸ್ಥೀದ್ುಕ ಾ ಅಸಮಧಾನವಿಲಿ ..ನಮಮನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸ್ಥದ್ೇಂತ ಎಲಿರನೂನ ಪರಿೀಕ್ಷಸಲು
ಹ ೂೀಗಬ ೀಡಿ .ಇನ ೂನೀಬಬರಿೇಂದ್ ಈ ಕಾಯಣವಾಗಲ್ಲಲಿವ ೇಂದ್ು ...ದ ೀವರು-ಧಮಣ-ವ ೀದಾದಿಗಳು-ಶಾಸರಗಳು ...ಸುಳ್ ಾೇಂದ್ು ಹ ೀಳಬಾರದ್ು .ಇದ್ು ನಮಮ
ಉಪದ ೀಶ್...ಎೇಂದ್ರು .....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍.....ಸುಗುಣ ...�
----೧೫೦-----
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.....ದ ೀಶಾಯಯು ..ಶ್ರೀಯವರಿಗ ಕ ೈ ಮುಗಿದ್ು "ನನಗಿೀಗ ಬುದಿು ಬೇಂಂೇಂತು ಸಾವಮಿ .." ನಮಮ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ ವತಿಣಸುತ ಿೀನ .ಬಾರಹಮಣರ ಜಮಿೀನನುನ
ವಾಪ್ಾಸುು ಕ ೂಡುತ ಿೀನ .ಇನೂನ ಸವಲಪ ಹ ಚಿಚನ ಜಮಿೀನನೂನ ಸ ೀರಿಸ್ಥ, ನೀಡುತ ಿೀನ . ನಾಳ್ ಯ ದಿನ ಇನುನ ಕ ಲವು ಜಮಿೀನನುನ ದಾನ ನೀಡಿ ಅವರು
ಸುಖ್ವಾಗಿ ಇರಲು ಸಕಲ ವಯವಸ ಾಗಳನುನ ಮಾಡಿಸ್ಥ ಕ ೂಡುತ ಿೀನ .

ಗುರುವಯಣ ..ನಾಳ್ ನಮಮ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಆತಿಥಯ -ಸ ೀವ ಗಳನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ ಆಶ್ೀವಣದಿಸಬ ೀಕು ..…ಎೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ನು .
ಅದ್ಕ ಾ ಗುರುಗಳು ಸಮಮತಿಸ್ಥ, ಭಿಕ್ಾಸ್ಥವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು .
ಶ್ರೀಗಳು ಹ ೂರಟು ನೇಂತಾಗ ..ದ ೀಶಾಯಗಳು ."ಗುರುವಯಣ

ನನನ ಅಪರಾಧವನುನ ಮನದ್ಲ್ಲಿಡದ ೀ ..ನನನ ವೇಂಶ್ವು ಅಭಿವೃದಿೆಯಾಗುವೇಂತ

ಅನುಗರಹಿಸಬ ೀಕು ." ...ಎಕದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ನು .

ಶ್ರೀಗಳು ಇೇಂದಿನೇಂದ್ ನೀನೂ ನಮಮ ಶ್ಷ್ಟಯನಾಗಿರುವ .ಇನುನ ಸವಲಪ ವ ೀಳ್ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ುಭವಾತ ಣಯನುನ ಕ ೀಳುವ !!... ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳುತಿಿರುವಾಗಲ ೀ .....ಕುದ್ುರ
ಸವಾರನ ೂಬಬನು ಬೇಂದ್ು ದ ೀಶಾಯಗಳಿಗ ಪುತರ ಜನನವಾದ್ ಶ್ುಭ ಸಮಾಚಾರವನುನ ತಿಳಿಸ್ಥದ್ನು...!!.

ಸ ೀವಕನ ಮಾತು ಕ ೀಳಿ ,ದ ೀಶಾಯಯವರಿಗ ಪರಮಾನೇಂದ್ ವಾಗಿ....!..*ಸಾವಮಿ ತಮಮ ಮಾತು ಸತಯವಾಯತು ಮಹಾತಾಮ....,ಎೇಂದ್ು ದಿೀಘಣ ದ್ೇಂಡ
ನಮಸಾಾರ ಮಾಡಿದ್ನು *..

ಗುರುಗಳು ನಸುನಕುಾ ದ ೀಶಾಯಗಳಿಗ ಫಲಮೇಂತತಾರಕ್ಷತ ನೀಡಿ , ಅನುಗರಹಿಸ್ಥ ಪರಯಾಣ ಬ ಳ್ ಸ್ಥದ್ರು ......ಸಶ ೀಷ್ಟ .

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍.....ಸುಗುಣ....�
-----೧೫೧-----

...ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನದ ೂಡನ

ಸೇಂಚಾರಕರಮವನುನ ಮುೇಂದ್ುವರಿಸ್ಥ,

ಪ್ಾರೇಂತಯಗಳಲಾಿ ಬಹುಕಾಲ ಸೇಂಚಾರ ಮಾಡಿ ,

ಲ ೂೀಕಲಾಯಣವ ಸಗುತಾಿ..."ಜಿತಾಮಿತರ ಗಡ ಿ"ಗ ಬೇಂದ್ು ..ಶ್ರೀಜಿತಾಮಿತರತಿೀಥಣರು ಸನನಹಿತವಾಗಿರುವ *ವೃಕ್ಷ * ದ್ಶ್ಣನ ಮಾಡಿ ,ಮೂಲರಾಮನ
ಪೂಜಾರಾಧನ ಮಾಡಿ ವೃಕ್ಷದ್ಮೆೀಲ ದ ೀವರನುನ ಮೇಂಡಿಸ್ಥ, ಕನಕಾಭಿಷ್ ೀಕ -ಹಸ ೂಿೀದ್ಕ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ, ಪರಸಾದ್ ಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ, ಅಲ್ಲಿೇಂದ್
..."ರಾಯಚೂರು ಪ್ಾರೇಂತಯಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .

ಅಲ್ಲಿ ಕ ಲ ದಿನವಿದ್ುು ...ಅಲ್ಲಿಕದ್ ರಾಯರು ...ಮಾನವಿಗ ಸಮಿೀಪದ್ಲ್ಲಿರುವ *ಶ್ರೀಪ್ಾರಣದ ೀವರ ಸನನಧಗ * ಬೇಂದ್ು *ಚಾತುಮಾಣಸಕ ಾ * ..ವರತ ಸೇಂಕಲಪ
ಕ ಾ ಕುಳಿತರು .
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ಶ್ರೀಗಳವರ ಚಾತುಮಾಣಸದ್ ವರತವ ೇಂದ್ರ ೀ ..ಅದ ೂೇಂದ್ು ಅಪೂವಣ ಜ್ಞಾನಸತರವ ೀ ಆಗಿತುಿ ....ಒೇಂದ್ು ದಿನ ದ ೀವರ ಗುಡಿಯ ಹ ೂರಭಾಗದ್ಲ್ಲಿರುವ
ಧವಜಸಾೇಂಭದ್ ಸಮಿೀಪದ್ಲ್ಲಿ ಕರಮುಗಿದ್ು ವಿನಯದಿೇಂದ್ ನೇಂತಿದ್ು ....ಅೇಂತಯಜನ ೂಬಬನನುನ ಕೇಂಡು ..ಗುರುಗಳು ..ಹ ೂರಗ ೀ ಬೇಂದ್ರು .

ಆ ಅೇಂತಯಜನು ಗುರುಗಳನುನ ಕೇಂಡು ಪರಮಾನೇಂದ್ಭರಿತನಾಗಿ ,ನೇಂತಲ್ಲಿೇಂದ್ಲ ೀ...ವಿನೀತನಾಗಿ ..ಒಡ ಯಾ...…ಎೇಂದ್ನು ..,
ಅವನನುನ ನ ೂೀಡಿ ರಾಯರು ..ಮೇಂದ್ಹಾಸಬೀರಿ...ಇದ ೀನ ೂೀ ..ಕನಕ! ನನನ ಅವಸ ಾ ಹಿೀಗ ೀಕಾಯತ ೂೀ..?.. ಎೇಂದ್ು ಪರಶ್ನಸ್ಥದ್ರು .
ಹೂೇಂ , ವಿಧ! ...ಇದ ಲಾಿ ನನನ ಪರಭು ಕ ೀಶ್ವನ ಲ್ಲೀಲ ೀ...ವಾಯಸಪ್ಾಪ..! ಅೇಂದ್ು ನೀವು ನೀನೂ ಮತ ಿ ಹುಟ್ ಬರಬಕು ಬಟ್ದ್ುಲ!ಿ ಆಗಲ ೈ ನನಗ ಸದ್ಗತಿ
*....ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ುನುನ ಮರ ತು ಬಟ್ರಾ ನನ ೂನಡ ಯಾ...ಇಕ ೂೀ ಕ ೀಶ್ವನ ಸೇಂಕಲಪ ,ನಮಮ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ ಬೇಂದಿದ ುೀನ ! ಸಾಕಪ್ಾಪ,ಈ ಭವದ್ ಜೇಂಜಾಟ
,ಗುರುದ ೀವಾ..ಈಗ ನೀವ ೀ ..ನನಗ ೂೇಂದ್ು ದಾರಿ ತ ೂೀರಿ ಸದ್ಗತಿ ದ ೂರಕಿಸ್ಥಕ ೂಟು್ ಉದಾೆರಮಾಡಬ ೀಕು .. .ಎೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ ....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

. �ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: �� ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ ��
....✍.......ಸುಗುಣ....�
----- ೧೫೨---�ಕನಕದಾಸರಿಗ ...ಸದ್ಗತಿ �

.....ಶ್ರೀರಾಯರು ಕನಕನ ಪ್ಾರಥಣನ ಗ

..ಸಪೇಂದಿಸ್ಥ, * ಆಗಲ್ಲ ಕನಕಾ..! ಹಿೇಂದಿನ ಸ್ಥೀಬೇಂಧವನುನ ಮರ ಯಲು ಸಾದ್ಯವ ೀ ...! .ನ ೂೀಡು

,ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದ ೀವರಿಗ .ನಾಳ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಣ್ಣಕ ತೇಂದ್ು ಅಪ್ಣಸು , ಮೂಲರಘುಪತಿಯು ನನನ ಅಭಿಲಾಷ್ ಯನುನ ಖ್ೇಂಡಿತ ಪೂರ ೈಸುವನು
.*...ಎೇಂದ್ು ಕಾರುಣಯಹೃದ್ಯರಾಗಿ ಅಪಪಣ ಮಾಡಿದ್ರು .

ಹಿನನಲ ಸವಲಪ ನ ೂೀಡ ೂೀಣ : -.... ..ಹಿೇಂದ ಕನಕದಾಸರಾಗಿದ್ುವರ ೀ ಈಗ ಅೇಂತಯಜರಾಗಿ ಜನಸ್ಥದ್ುರು .ಶ್ರೀರಾಯರು ಹಿೇಂದ ವಾಯಸರಾಜರಾಗಿ
ಅವತರಿಸ್ಥದಾುಗ ಕನಕದಾಸರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಾರ ವಾತುಲಯ ಮಾಡುತಿಿದ್ುರು .
ಮುೇಂದ ತಾವು ಕ ೂನ ಯ ಅವತಾರ ತಾಳಿದಾಗ .ಕನಕದಾಸರೂ ಜನಸ್ಥ, ತಮಮ ಸ ೀವ ಮಾಡಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ುರು ..ಅದ್ನುನ ಬಲಿವರಾದ್ುರಿೇಂಲ ೀ
..ದ ೈವಸೇಂಕಲಪದ್ೇಂತ ಅೇಂತಯಜರಾಗಿ ಹುಟ್ಬೇಂದಿರುವ ಅವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ಅನುಗರಹ ೂೀನುಮಖ್ರಾದ್ರು

ಇನ ನೀನು ಗುರುವನುಗರಹವಾಯತು , ತನಗ ಸದ್ಗತಿಯಾಗುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇಂದ ೀಹವಿಲಿವ ೇಂದ್ು ಹಷ್ಟಣಸ್ಥ, ಆ ಅೇಂತಯಜನು ಸರಿ ,ವಾಯಸಪ್ಾಪ... ಎೇಂದ್ರುಹಿ
ನಮಸಾರಿಸ್ಥ ....ಗುರುಗಳು ಹ ೀಳಿದ್ೇಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಣ್ಣಕ ತರಲು ..ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ತ ರಳಿದ್ನು ....
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ಮರುದಿನ ಸುಜನರಿಗ , ಒಡ ಯರು, ಪತಿತಪ್ಾವನರೂ ..ಕರುಣಾಸಮುದ್ರರೂ ಆದ್ ರಾಯರು ಆ ಅೇಂತಯಜನ. ಆಗಮನವನ ನೀ ನರಿೀಕ್ಷಸುತಾಿ ..ಧವಜದ್.
.ಬಳಿ ನೇಂತಿರುವಾಗ ...ಆ ಅೇಂತಯಜನು ಬೇಂದ್ು ಸವಲಪ ಸಾಸುವ ಯನುನ ತೇಂದ್ು ಗುರುಗಳಿಗ ಭಕಿಿ ಪೂವಣಕವಾಗಿ ಅಪ್ಣಸ್ಥದ್ನು ! ......ಸಶ ೀಷ್ಟ .

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
. . ....✍......ಸುಗುಣ....�
-----೧೫೩---�ಕನಕದಾಸರಿಗ ಸದ್ಗತಿ �

....ಗುರುರಾಜರು ನಸುನಗುತಾಿ ..ಅೇಂತಯಜನು ಭಕಿಿ ಆದ್ರಗಳಿೇಂದ್ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥದ್ ಸಾಸುವ ಯನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ, ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥದ್ರು . ಶ್ರೀಮಠದ್
ಪ್ಾರುಪತ ಯೀದಾರರನುನ ಕರ ಸ್ಥ, ಆ ಸಾಸುವ ಯನುನ ಅೇಂದಿನ ಅಡುಗ ಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೊೀಗಿಸುವೇಂತ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು.

ಪ್ಾರುಪತ ಿೀದಾರರು ಚಾತುಮಾಣಸದ್ಲ್ಲಿ ಅಡುಗ ಗ . ಸಾಸುವ

ನಷ್ಟದ್ೆವ ೇಂದ್ು , ತಿಳಿದಿದ್ುರೂ ಗುರುಗಳನುನ ಪರಶ್ನಸಲು ಧ ೈಯಣವಿಲಿದ ೀ

..ಸೇಂದಿಗೆಮನಸಾರಾಗಿ ಹಾಗ ಯೀ ನೇಂತರು .

ಅವರ ಮನದ್ ತಾಕಲಾಟ ಗುರುಗಳಿಗ ಅರಿವಾಯತು ...ಶ್ರೀಯವರು ನಗುತಾಿ..ಪ್ಾರುಪತ ಿೀದಾರರ ೀ ..ಸಾಸುವ ಯು ಹ ೂೀಮದ್ರವಯ ! ಧಾರಾಳವಾಗಿ
ಅಡಿಗ ಗ ಸಾಸುವ ಯನುನ ಬಳಸಲು ವಯವಸ ಾ ಮಾಡಿ , ಯಾವ ದ ೂೀಷ್ಟವೂ ಇಲಿ ! ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳು ಅದ್ನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸುತಾಿರ ...! ಈ ದಿನ
ಮಾತರವಲಾಿ..ಮುೇಂದ ಯೂ ಈ ವರತಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಸವಣದಾ ಉಪಯೊೀಗಿಸತಕಾದ್ುು! ಇದ್ು ಮೂಲರಾಮರ ಚಿತಿ!....ಎೇಂದ್ು ಆದ ೀಶ್ ನೀಡಿದ್ರು .

ರಾಯರ ಆಜ್ಞ ಯೇಂತ ಅೇಂದಿನ ಅಡುಗ ಗ ಸಾಸುವ ಯನುನ ಬಳಸ್ಥ, ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮರ ನ ೀವ ೀದ್ಯ ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಾ ಸ್ಥವೀಕಾರಾದಿಗಳು ಮುಗಿದ್ ನೇಂತರ
ಪ್ಾರುಪತ ಯೀದಾರರಮೂಲಕ ತಿೀಥಣಪರಸಾದ್ ,ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಯನುನ ,ಭಗವನನವ ೀದಿತ ಪರಸಾದ್ವನೂನ ಆ ಅೇಂತಯಜನಗ ಕಳುಹಿಸ್ಥದ್ರು ..

ಅದ್ನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥದ್ ನೇಂತರ ರಾಯರು ಹ ೂರಗ ಬೇಂದ್ು ನೀನನುನ ಧನಯನಾದ ನನನ ಕಮಣಗಳ್ ಲಿವೂ ತಿೀರಿದ್ವು ...ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ಾದ್ಸಮರಣ ಮಾಡುತಾಿ
ತನು ನೀಗಯಾಯ ..ಕನಕಾ! ನನಗ ಸದ್ಗತಿಯಾಗುವುದ್ು ..ಎೇಂದ್ು ಅಪಪಣ ಕ ೂಡಿಸುತಿಿದ್ುೇಂತ *. ಧನಯನಾದ * ಗುರುದ ೀವಾ ಎೇಂದ್ು ಹರಿದಾಯನದಿೇಂದ್ ತನು
ತಯಜಿಸ್ಥ ,ದ ೀವವಿಮಾನದ್ಲ್ಲಿ ವ ೈಕುೇಂಠಪುರಿಗ ತ ರಳಿದ್ನು!
ಈ ವಿಚಿತರವನುನ ಕಣಾಣರ ಕಾಣುತಿಿದ್ು ಸಮಸಿ ಜನರಿಗ ಆಕಾಶ್ದ್ಲ್ಲಿನ ಘೇಂಟಾನೀನಾದ್ ಕ ೀಳಿ, ಮೂಕವಿಸ್ಥಮತರಾದ್ರು

ಹಿೀಗ ಅೇಂತಯಜರಾದ್ ಕನಕದಾಸರ ಭಾಗಯವನುನ,ರಾಯರ ಮಹಿಮಾ , ಕಾರುಣಯ, ಭಕಿವಾತುಲಯವನುನ ಕೇಂಡು ಭಕಿಿ ಪರವಶ್ರಾದ್ರು .
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* ಪತಿತನ ನಜ ಯೊೀಗಯತ ಯರಿತು ಸ|ದ್ಗತಿಯ ಪ್ಾಲ್ಲಸ್ಥದ ಯತಿಕುಲವಯಾಣ....||.....ಜಗನಾನಥದಾಸರು*...... .

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�

[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍....ಸುಗುಣ.....�
ಸೇಂಚಿಕ :-* ೧೫೪*
...ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಸಾವಮಿಗಳುವಾಯಸಪೇಂಥ -ದಾಸಪೇಂಥಗಳ ಪ್ ರೀರಕಶ್ಕಿಿಯಾಗಿದ್ುರು, ಉಭಯ ಪೇಂಥದ್ವರೂ ಶ್ರೀಯವರನೂನ ತಮಮ ನಾಯಕರ ೇಂದ್ು
ಹ ಮೆಮ ಪಡುತಿಿದ್ುರು .ಶ್ರೀರಾಯರು ವಾಯಸ-ದಾಸ ವಾಙ್ಮಯದ್ ಸವಾಣೇಂಗಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿೆಯ ಕ ೀೇಂದ್ರ ಬೇಂದ್ುವಾಗಿದ್ುರು .ಆ ಜ್ಞಾನಗೇಂಗ ೂೀತಿರಯಲ್ಲಿ,ಮಿೇಂದ್ು
ಸಾವಿರಾರು ಸಜಜನರು ಪವಿತಾರೇಂತಃಕರಣರಾಗಿ ಹಷ್ಟಣಸುತಿಿದ್ುರು .

ಈ ಪರಕರಣವು ನಡ ದ್ ವ ೀಳ್ ಗಾಗಲ ೀ ರಾಯರ *ಟಪಪಣ್ಣಗಳ್ ೂಡನ ಎಲ ಿಲ್ಲಿಯೂ ವ ೀದಾೇಂತ ಶಾಸರದ್ ಪ್ಾಠಪರವಚನಗಳು ಜರುಗುತಿಿದ್ುು,ಶ್ರೀಗಳ
ಲ ೂೀಕಮಾನಯಗರೇಂಥಗಳು ,ನೂತನ ಗರೇಂಥರಚನಾಸಕಿರಿಗ ಹ ೂಸ ಸೂಪತಿಣಯ ಸ ಲ ಯಾಗಿದ್ುು, ಒೇಂದ್ು ಹ ೂಸ ಪರೇಂಪರ ಯ ನಮಾಣಣಕ ಾ ಅವಕಾಶ್
ಮಾಡಿಕ ೂಟ್ದ್ುವು .!!

ಅೇಂತ ಯೀ ಅನ ೀಕ ಪೇಂಡಿತರು ತಮಮ ಗರೇಂಥರಚನ ಗ ಶ್ರೀರಾಯರಿೇಂದ್ ಮಾಗಣದ್ಶ್ಣನಪಡ ಯಲು ಬರುತಿಿದ್ುರು...ತಮಮ ಗರೇಂಥಗಳನುನ ರಾಯರ ಮುೇಂದ
ಓದಿ, ಆಚಾಯಣರ ಸ್ಥದಾೆೇಂತ ನಣಣಯ , ಕಿಿಷ್ಟ್ ಘಟ್ಗಳನುನ ಅಥ ೈಣಸುವಿಕ , ಮುೇಂತಾದ್ುವುಗಳನುನ ರಾಯರಿೇಂದ್ ಅರಿತು ತಮಮ ಗರೇಂಥಗಳನುನ
ಸರಿಪಡಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು, ಗುರುಗಳ ಸಮಮತಿಯ ಮುದ ರಯನುನ ದ ೂರಕಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ,ಅನುಗರಹಿೀತರಾಗಿ ಹ ೂೀಗುತಿಿದ್ುರು.

ಧ ವೈತಮತದ್ಲ್ಲಿ ಯಾದ್ವಾಯಣರ ೇಂಬ ಮಹನೀಯರು ಉತಿಮಗರೇಂಥಕಾರಾಗಿದ್ುರು .ಅವರು ಶ್ರೀಗಳ ಟಪಪಣ್ಣಗಳನುನ ಇಟು್ಕ ೂೇಂಡು ಪ್ಾಠ ಹ ೀಳುತಾಿ,
ಖಾಯತಿಗಳಿಸ್ಥದ್ುರು .ಅವರ ಸಹ ೂೀದ್ರರಾದ್ ಬದ್ರಹಳಿಾ ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರು...ತಮಮ ಅಣಣರಾದ್ ಯಾದ್ವಾಯಣರಿೇಂದ್ ಶ್ರೀರಾಯರ ಟಪಪಣ್ಣಗಳ
,ವ ೈಶ್ಷ್ಟ್ಯ ,ಶ ರೀಷ್ಟ್ತ ಗಳ ಮಹತವಗಳನುನ ಅರಿತಿದ್ುು

ಆ ಮಹನೀಯರ ಅನುಗರಹಾಶ್ೀವಾಣದ್ವನುನ ಪಡ ದ್ು ಗರೇಂಥಕಾರರ ನಸ್ಥಕ ೂಳುಾವ ಉತಾಟ

ಬಯಕ ಯನುನ ಹ ೂೇಂದಿದ್ುು ಅವಕಾಶ್ಕಾಾಗಿ ಕಾಯುತಿಿದ್ುರು .
.....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍.....ಸುಗುಣ....�
*------೧೫೬----....ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರ ಈ ವತಣನ ವಿದ್ವಜಜನರ ಅಸಮಧಾನಕ ಾ ಕಾರಣವಾದ್ರೂ ರಾಯರ ಔದಾಯಣವನುನ ಕ ೂೇಂಡಾಡಿದ್ರು
ಭ ೂೀಜನವಾದ್ಮೆೀಲ ಆಚಾಯಣರು ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ರು .ರಾಯರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣ ಸೇಂಸಾಾನದ್ ಸೇಂಪರದಾಯದ್ೇಂತ ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರಿಗ
ಪೇಂಡಿತಯೊೀಗಯರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮಾಡಿ ಫಲ ಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಯನುನ ಕರುಣ್ಣಸ್ಥದ್ರು.
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ತಾವು ನರಿೀಕ್ಷಸ್ಥದ್ುಕಿಾೇಂತ ಹ ಚಾಚಗಿ, ತಮಮಲ್ಲಿ ಅನುಗರಹಮಾಡಿದ್ುರಿೇಂದ್ ಆನೇಂದ್ಪುಳಕಿತರಾಗಿ ...ರಾಯರ ಅಪಪಣ ಪಡ ದ್ು ಶ್ರೀಯಾದ್ವಾಯಣರಿದ್ುಲ್ಲಿಗ
ಬೇಂದ್ು ಸ ೀರಿದ್ರು .

ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರ

ಮುಖ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸ ೂವೀತಿಮದ ೂರೀಹದ್

ಲಕ್ಷಣವನುನ ಕೇಂಡು ಅಧೀರರಾದ್ ಶ್ರೀಯಾದ್ವಾಯಣರು ,ರಾಯರು ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್

ಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಯು ಕಪ್ಾಪಗಿದ್ುನುನ ಕೇಂಡು , ಅಪ್ಾರ ದ್ುಃಖ್ದಿೇಂದ್ ಖಿನನರಾಗಿ, ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರನುನ ನ ೂೀಡಿ * ...ಶ್ರೀನವಾಸ ..ಗುರುದ ೂರೀಹ
ಸೇಂಪ್ಾದಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಬೇಂದಿರುವಿಯಲ ೂಿೀ...! .ನೀನು ಭಾಗಯಹಿೀನ ! ಹೂೇಂ..ಹ ೀಳು ..ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ ..? ...ಎೇಂದ್ರು .....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
....✍....ಸುಗುಣ....�
-----೧೫೫----

.......ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರು ತಮಮ ಅನ ೀಕ ದಿನಗಳ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ,ಶ್ರದ ೆಗಳಿೇಂದ್ ಶ್ರೀಮಧವಶಾಸರದ್ ಮೆೀಲ ಕ ಲ ವಾಯಖಾಯನಗಳನುನ ರಚಿಸ್ಥ, ತಮಮ
ಗುರುಗಳ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಅನುಗರಹವನುನ ಬಯಸ್ಥ, ಚಾತುಮಾಣಸ ಸೇಂಕಲಪ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಯರ ಸನನಧಗ ಬೇಂದ್ರು .

ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರು
ಅನುಗರಹಿಸಬ ೀಕ ೇಂದ್ು

ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರ ದ್ಶ್ಣನ ಪಡ ದ್ು ತಾವು ರಚಿಸ್ಥದ್ ಗರೇಂಥಗಳನುನ ಗುರುಗಳ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗಪ್ಣಸ್ಥ,
ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ರು . ರಾಯರು ಅವರ ಗರೇಂಥಗಳನುನ ಅವಲ ೂೀಕಿಸ್ಥ, ಉದಾರ ಹೃದ್ಯದಿೇಂದ್ ಉತಿಮ ಪೇಂಡಿತರಾದ್

ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರನುನ ಆದ್ರಿಸ್ಥ, ಶ್ರೀಗಳು ನಸುನಗುತಾಿ..* ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ಸ ೀವ ಮಾಡಿದಿುೀರಿ! ನಮಿೀ ಸ ೀವ ಯೇಂದ್ ಹರಿ ವಾಯುಗಳು
ಪ್ರೀತರಾಗಿದಾುರ ! ನಮಿಮೇಂದ್ ಇನುನ ಹ ಚಾಚಗಿ ಸ್ಥದಾೆೇಂತ ಸ ೀವ ನಡ ಯಲ ೇಂದ್ು ನಾವು ಸೇಂತಸದಿೇಂದ್ ಆಶ್ೀವಣದಿಸುತ ಿೀವ , ನಮಗ ಶ ರೀಯಸಾುಗಲ್ಲ*
..ಎೇಂದ್ು ವಾತುಲಯಪೂವಣಕವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು .

ಆಚಾಯಣರು ಕೃತಾಥಣನಾದ ಗುರುದ ೀವಾ.. ಎೇಂದ್ು ರಾಯರಿಗ ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗವ ರಗಿದ್ರು .ರಾಯರ ಅಪೂವಣ ಆಶ್ೀವಾಣದಿೇಂದ್ ಆಚಾಯಣರಿಗ ಅಪರಿಮಿತ
ಆನೇಂದ್ವಾಯತು.
ಶ್ರೀಮೂಲರಘುಪತಿ ವ ೀದ್ವಾಯಸರ ಪೂಜಾರಾಧನ ಯ ನೇಂತರ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ ಸಮುಮಖ್ದ್ಲ್ಲಿೀ ..ವಿದ್ವಜಜನರ ೂಡನ ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರಿಗ ಭ ೂೀಜನಕ ಾ
ವಯವಸ ಾ ಮಾಡಲಾಯತು . ಅಡಿಗ ಯಲ್ಲಿ "ಸಾಸುವ " ಉಪಯೊೀಗಿಸ್ಥದ್ುರಿೇಂದ್ ಆಚಾಯಣರು ಊಟಮಾಡಲು ಹಿೇಂಜರಿದಾಗ ....ಅವರ ಮಾನಸ್ಥಕ
ತಳಮಳವನುನ ಗಮನಸ್ಥದ್ ಉದಾರ ಅೇಂತಃಕರಣದ್ ಗುರುಗಳು ..ಅವರಿಗ ಸಾಸುವ ಇಲಿದ್ ಬ ೀರ ಅಡಿಗ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುವೇಂತ ಪ್ಾರುಪತ ಿೀದಾರರಿಗ
ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು .....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
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[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍....ಸುಗುಣ...�
-----೧೫୭-----ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರು ಯಾದ್ವಾಯಣರ ಮಾತಿಗ ದ್ುಃಖಿತರಾಗಿ ..ತಮಮ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ ಗುರುರಾಜರ ದ್ಶ್ಣನ ಮಾಡಿ ಗರೇಂಥವನನಪ್ಣಸ್ಥದ .ಶ್ರೀಗಳೂ
ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟಪಟು್ ಗೌರವಿಸ್ಥ, ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥದ್ರು !! ನಾನಾವ ಅಪರಾಧವನೂನ ಮಾಡಿಲಿ !! ..ಎೇಂದ್ರು .

"ಶ್ರೀನವಾಸಾ..ಮಹಾತಮರ ನಗರಹವನನೇಂತೂ ಸೇಂಪ್ಾದಿಸ್ಥದಿುೀಯ !! ಯೊೀಚಿಸ್ಥ ಹ ೀಳು ಅಲ ಿೀನು ನಡ ಯತು .? ..ಎೇಂದ್ು ಯಾದಾವಾಚಾಯಣರು
ಪರಶ್ನಸ್ಥದಾಗ ...ಭ ೂೀಜನ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ ಸಾಸುವ ಪರಕರಣ ನ ನಪ್ಗ ಬೇಂದಿತು .ಅದ್ನುನ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು .

ಇದ್ನುನ ಕ ೀಳಿ ಯಾದಾವಾಯಣರು ನಟು್ಸ್ಥರುಬಟು್ *ಶ್ರೀನವಾಸಾ..ಎೇಂಥ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿಬಟ ್!! ಮಹಾಜ್ಞಾನಗಳು, ,ಸೇಂಪರದಾಯಾಥಣ ಕ ೂೀವಿದ್ರೂ
ಆದ್ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರ ಮುೇಂದ ನನನದ ೀನು ಶಾಠಯ. ?...ಯಾವುದ್ು ಸ್ಥವೀಕಾರಾಹಣ / ಯಾವುದ್ು ಅಲಾಿ...! ಎೇಂಬುದ್ನುನ ಮಹಾಮಹಿಮರಾದ್
ಶ್ರೀಗುರುಸಾವಣಭೌಮರಿಗಿೇಂತ

ನೀನು ಬಲ ಿಯಾ ..? ಜ್ಞಾನ ಮಹನೀಯರ ಸನನಧಯಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮದ ೀವರ ಪರಸಾದ್ ,ಶ್ರೀಗುರುಗಳ

ಹಸ ೂಿೀದ್ಕವನುನ ತಿರಸಾರಿಸಬಹುದ ೀ ..?? ...ಈಗಲ ೀ ಹ ೂರಡು ಆ ಮಹಾನುಭಾವರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸ್ಥ,ಪೂಣಾಣನುಗರಹವನುನ ಸೇಂಪ್ಾದಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು
ಬಾ...ಇಲಿದಿದ್ುರ ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ, ಶ್ರೀಜಯತಿೀಥಣರ ಅನುಗರಹವೂ ಖ್ೇಂಡಿತ ದ ೂರಕುವುದಿಲಾಿ...!! .ಎೇಂದ್ು ಖಿನನ ಮನಸಾರಾಗಿ ಹ ೀಳಲು
...ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರಿಗ ತಮಮ ತಪ್ಪನ ಅರಿವಾಗಿ ಎೇಂಥಹ ದ ೂಡಿ ಅಪಚಾರವ ಸಗಿದ ನಲಾಿ... ಶ್ರೀರಾಯರಿಗ ಮುಖ್ ತ ೂೀರಿಸುವುದ್ು ಹ ೀಗ ..? ನನುನ
ಕ್ಷಮಿಸುತಾಿರ ೂೀ ಇಲಿವೀ ಎೇಂಬ ತಳಮಳ ತಾಪದಿೇಂದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಪಶಾಚತಾಿಪದಿೇಂದ್ ತಪಿರಾಗಿ ನಟು್ಸ್ಥರು
ಬಡುತಾಿ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಸನನಧಗ ಧಾವಿಸ್ಥ ಬೇಂದ್ರು ......ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: �� ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
........✍....ಸುಗುಣ.....�
-----೧೫೮----..ತಿರುಗಿ ಬೇಂದ್ ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರನುನ ಕೇಂಡು ಗುರುರಾಜರು , ಮುಗುಳುನಗ ಬೀರುತಾಿ..*ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರ ೀ ಯಾದ್ವಾಯಣರು
ಕಳಿಸ್ಥದ್ರ ೀನು ? *..ಎೇಂದ್ು ಪರಶ್ನಸ್ಥದ್ರು .
ಆ ಮಾತು ಕ ೀಳಿದ ೂಡನ ಯೀ ....ಆಚಾಯಣರಿಗ

ಶ್ರೀರಾಯರು ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಟತ್-ವತಣಮಾನಗಳನುನ

ಕರತಲಾಮಲಕ ಮಾಡಿಕ ೂೇಂಡ

ಮಹಾತಮರ ೇಂಬುದ್ು ಸಪಷ್ಟ್ವಾಯತು .ಅವರ ಕಣ್ಣಣನೇಂದ್ ದ್ುಃಖಾಶ್ುರ ಹರಿಯಹತಿಿತು . ದಿೀನರಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಪ್ಾದ್ ಹಿಡಿದ್ು *ಮಹಾಸಾವಮಿ, ನನನೇಂದ್
ಮಹಾಪರಾಧವಾಯತು ! ಶ್ರಣಾಗತನಾಗಿ ಬೇಂದಿರುವ ನನನಲ್ಲಿ ಕೃಪ್ ತ ೂೀರಿ, ಸವಣ ಅಪರಾಧಗಳನುನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಥ ಕರಪ್ಡಿದ್ು ಕಾಪ್ಾಡಬ ೀಕು *...ಎೇಂದ್ು
ಅತಯೇಂತ ದ ೈನಯತ ಯೇಂದ್ ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ರು .
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ಕರುಣಾಳುಗಳ್ಾದ್ ಶ್ರೀರಾಯರುಏಳಿ ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರ ೀ ....ಗತೇಂ ನ ಶ ೀಚಯೀತಾರಜ್ಞಃ ...ನಡ ದ್ುದ್ನುನ ಮರ ತುಬಡಿ , ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನು ತನನ
ಪರಸಾದ್ವನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸಲ್ಲಲಿವ ೇಂದ್ು

..ತುಸು ಕ ೂಪ್ಸ್ಥಕ ೂೇಂಡನ ೂೀ ಏನ ೂೀ... ಈಗ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮರ ನವ ೀದಿತ ಪರಸಾದ್ವನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥರಿ

...ಎಲಿವೂ. ಶ್ುಭವಾಗುವುದ್ು . ..ಎೇಂದ್ು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಥದ್ರು.

ಮಹಾದಾಜ್ಞಾ ...ಎೇಂದ್ು ವಿನೀತರಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ ಆಚಾಯಣರು ಶ್ರೀಯವರ ಸಮುಮಖ್ದ್ಲ್ಲಿ ಭ ೂೀಜನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ, ರಾಯರ ಅಮೃತಹಸಿದಿೇಂದ್ ಗೌರವ
ಸೇಂಭಾವನ ಫಲ ಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಗಳನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ ತ ರಳಿದ್ರು.

ಯಾದ್ವಾಯಣರಿಗ ಎಲಾಿ ವಿಚಾವನುನ ತಿಳಿಸ್ಥ ರಾಯರು ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್ ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಯನುನ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ ಶ್ರಸಾಧರಿಸ್ಥ, ಗುರುಗಳ ಆಶ್ೀವಾಣದ್
ಪಡ ದ್ರು ..

ಜಿೀವನದ್ಲ್ಲಿ ಬೇಂದ ೂದ್ಗುವ ವಿವಿಧ ಸಮಸ ಯ- ತ ೂೇಂದ್ರ -ತ ೂಡಕುಗಳನುನ ಆಳವಾಗಿ ವಿವ ೀಚಿಸ್ಥ, ಜಿೀವನಪಥದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಗುವವರಿಗ ಬದ್ರಳಿಾ
ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರ ಪರಕರಣವು ಒೇಂದ್ು ಗುಣಪ್ಾಠವಾಗಿದ .
ನಾವು ಕರಮಿಸುವ ಮಾಗಣ ಸುಸಪಷ್ಟ್ವಾಗಿದ್ುರೂ ...ಮಾನವರು ,ಸಮಯ-ಸನನವ ೀಶ್-ಸನನಧಗಳನುನ ಅರಿತು ಅದ್ಕ ಾ ತಕಾೇಂತ ನಡ ಯಬ ೀಕಾಗುವುದ್ು
.ಅದ್ನುನ ಮರ ತು ಸ ೂವೀತಿಮರಾದ್

ಜ್ಞಾನಗಳ

ಸನನಧಯಲ್ಲಿ

..ಅಹೇಂಕಾರ ,ಠಿೀವಿ, ದ್ರ್ಪ, ದ ೂಡಿಸ್ಥಿಕ ಯನುನ ಪರದ್ಶ್ಣಸ್ಥದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ು

ಮಹಾ

ಅಪರಾಧವಾಗುವುದ್ು ....ಎೇಂಬ ತಾತಿವಕ ಸೇಂದ ೀಶ್ವನುನ ಈ ಘಟನ ಯು ತಿಳಿಸುವ ನೀತಿಭ ೂೀಧಕವಾಗಿದ .....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍.....ಸುಗುಣ....�
------೧೫೯----....ಚಾತುಮಾಣಸವರತವನುನ ಮುಗಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಶ್ರೀರಾಯರು ಸೇಂಚಾರಕರಮದಿೇಂದ್ ಕೇಂದ್ನಾತಿ ಗಾರಮಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .
ಅಲ್ಲಿಯ ಜಹಗಿೀರುದಾರರು ಮಠದ್ ಶ್ಷ್ಟಯರಾಗಿದ್ುು ನಜವಾದ್ ಜಹಗಿೀರುದಾರರು ಮೃತರಾದ್ ಮೆೀಲ ಅವರ ಜ್ಞಾತಿಗಳು ತಾವ ೀ ಹಕುಾದಾರರ ೇಂದ್ು
ಬಜಾಪುರ ಸುಲಾಿನರ ಮನವಲ್ಲಸ್ಥ, ಎಲಾಿ ಆಸ್ಥಿಯನುನ ತಾವ ೀ ವಹಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು, ನಜವಾದ್ ಹಕುಾದಾರನಾದ್ ವ ೇಂಕಣಣ ನನುನ ಮೂಲ ಗುೇಂಪ್ಾಗಿಸ್ಥದ್ುರು .
ಕೇಂದ್ನಾತಿಯಲ್ಲಿ ಜಹಗಿೀರುದಾರರ ಮನ ಯಲ್ಲಿ,ರಾಯರಿಗ ವಿಶ ೀಷ್ಟ ಆತಿಥಯ ನಡ ಯತು ,ಆ ಸೇಂದ್ಭಣದ್ಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕನಾದ್ ,ನಷ್ಟಾಲಮಷ್ಟ ಮನಸುು ,ಸ ೀವ
ಭಕಿಿ ವಿನಯಗಳಿೇಂದ್ ಕೂಡಿದ್ ಸುಜಿೀವಿ ವ ೇಂಕಣಣ ಗುರುಗಳ ಸ ೀವ ಯನುನ ವಿಶ ೀಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ನು .ತನನ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯನೂನ ನವ ೀದಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡನು .

ಆಗ ಗುರುಗಳು ಅವನ ಭಕಿಿ ವಿನಯಗಳಿಗ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿ, ವ ೇಂಕಣಾಣ..ನನನ ಸ ೀವ ಯೇಂದ್ ಸುಪ್ರೀತರಾಗಿದ ುೀವ .!ಮೂಲರಾಮನು ನನನಲ್ಲಿ
ಪರಸನನನಾಗಿದಾುನ .!ನನಗ ಸೇಂಕಟ ಬೇಂದಾಗ ನಮಮನುನ ಸಮರಿಸು !. ಆಕ್ಷಣದಿೇಂದ್ ನೀನು ಅಭಿವೃದಿೆಗ ಬೇಂದ್ು ಕಿೀತಿಣ ಗಳಿಸುವ !.....ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ
ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಯನುನ ಕರುಣ್ಣಸ್ಥ ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥ, ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣದ್ ಕಡ ಗ ಸೇಂಚಾರ ಬ ಳ್ ಸ್ಥದ್ರು ......ಸಶ ೀಷ್ಟ.
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�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
..,....✍....ಸುಗುಣ....�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೬೦

....ಅೇಂದ್ು ಆದ್ವಾನ ಪ್ಾರೇಂತಯವು ವಿಜಾಪುರದ್ ಸುಲಾಿನರಿಗ ಸ ೀರಿದ್ ಮಾೇಂಡಲ್ಲಕ ರಾಜಯವಾಗಿದ್ುು ..ಆದ್ವಾನಯೀ ಅದ್ರ ರಾಜಧಾನಯಾಗಿತುಿ
...ವಿಜಾಪುರದ್ ಆಲ್ಲಆದಿಲಷಹನ ಭಾವನಾದ್ ಸ್ಥದಿೆಮಸೂ್ ಖಾನ್ ಎೇಂಬ ವಿೀರ ಸರದಾರನು ಅದ್ಕ ಾ ಮಾೇಂಡಲ್ಲೀಕನೂ ರಾಜಯಪ್ಾಲನೂ ಆಗಿದ್ುನು .

ಅವನು ರಾಜಯ ವಿಸಿರಿಸುತಿಲೂ ಇದ್ುು ಈಗಿನ ರಾಯಚೂರ್ ಪ್ಾರೇಂತಯವ ಲಿವೂ ಅವನ ಸಾವಧೀನದ್ಲ್ಲಿತುಿ .ಕೇಂದಾಯ ವಸೂಲಾತಿಗಾಗಿೀ ..ಆಗಾಗ ಮಸೂ್
ಖಾನನು ಸವತಃ ತಾನ ೀ ಹ ೂರಡುತಿಿದ್ುು ತ ರಿಗ ವಸೂಲ್ಲಗಾಗಿ ಈ *ಕೇಂದ್ನಾತಿ * ಮಾಗಣವಾಗಿ..ಬೇಂದ್ನು ಈ ಯವನರಿಗ ಎಲ್ಲಿ ಹ ೂೀದ್ರೂ ಕ ೂಲ
,ಸುಲ್ಲಗ .ದ್ರ ೂೀಡ ..ದ್ಬಾಬಳಿಕ ...ದೌಜಣನಯಗಳು ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ್ುರಿೇಂದ್ .....ಇವರು ಬೇಂದ್ರ ೇಂದ್ರ ಹಿೇಂದ್ೂ ಜನರು ,ಗೌರವಸಾರು ಈ ಖಾನನನುನ
ನ ೂೀಡಲೂ ಹ ದ್ರುತಿಿದ್ುರು .

ಸ್ಥದಿೆಮಸೂ್ ಖಾನ್ ಆನ ಯನ ನೀರಿ ..ವ ೈಭವದಿೇಂದ್ ತನನ ಸ ೈನಕರ ೂಡನ ಕೇಂದ್ನಾತಿಗ ಬರುತಿಿೀರುವಾಗ ಊರ ಸಮಿೀಪದ್ಲ್ಲಿ ಇಬಬರು ಕುದ್ುರ
ಸವಾರರು ಬೇಂದ್ು ...ಖಾನನಗ ರಾಜಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥ, ಎರಡು ಪತರಗಳನುನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥದ್ರು .....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍.....ಸುಗುಣ.....�
ಸೇಂಚಿಕ :--೧೬೧

.....ನವಾಬನ ೂಡನ ಖಾಸಾಪತರವಾಚಕನು ಈ ದಿನ ಬೇಂದಿಲಿವಾದ್ುರಿೇಂದ್ ಪತರದ್ಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಟಯ ತಿಳಿಯಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿಹ ೀಳುತಾಿರ ೂೀ ..ಎೇಂದ್ು
ಸುತಿ ಮುತಿಲೂ ದ್ೃಷ್ಟ್ಹಾಯಸ್ಥದ್ನು .

ಈ ನವಾಬನ ವ ೈಭವದ್ ಮೆರವಣ್ಣಗ ನ ೂೀಡುತಾಿ ಒೇಂದ್ು ಗಿಡದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಂತಿದ್ು ಮುಗೆ ,ಅಮಾಯಕ, ಮೇಂದ್ಬುದಿುಯ ವ ೇಂಕಣಣನು ಮಸೂ್ ಖಾನನ
ಕಣ್ಣಣಗ ಬದ್ುನು .
ಅವನ ಅಕಾರ ವ ೀಷ್ಟವನುನ ನ ೂೀಡಿ ಬಾರಹಮಣನರುವನ ೇಂದ್ು ಊಹಿಸ್ಥ, ಅವನನುನ ಹತಿಿರ ಕರ ದ್ು ಆ ಎರಡು ಪತರಗಳನುನ ಓದ್ುವೇಂತ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ನು .
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ಖಾನನು ಕರ ದ್ದ್ುಕ ಾ ಭಯಗ ೂೇಂಡು ನಡುಗುತಿಿದ್ು ಓದ್ುಬಾರದ್ ದ್ಡಿ ವ ೇಂಕಣಣನಗ ಇನೂನ ಮೆೈಚಳಿ ಹುಟ್ ..ಗಟ್ಮಾಡಿ ಧ ೈಯಣ ತೇಂದ್ುಕ ೂೇಂಡು
...ಖಾವೇಂ್ ನನಗ ಓದ್ಲು ಬರುವುದಿಲಿ....ಎೇಂದ್ು ಭಿನನವಿಸ್ಥದ್ನು .

ಇದ್ನುನ ಕ ೀಳಿ ನವಾಬನಗ ತಿೀವಣ ಕ ೂೀಪವುೇಂಟಾಯತು . ಆಗ ನವಾಬನು ..* ಸುಳುಾ ಹ ೀಳುವ ಯಾ..ಬ ೂಮಮನ್!!(ಬಾರಹಮಣ).....ಬಾರಹಮಣನಾಗಿ ಓದ್ಲು
ಬರುವುದಿಲಿವ ೇಂದ್ು ಸುಳುಾ ಹ ೀಳುತಿಿೀಯಾ...? .ಈಗ ನೀನು ಈ ಪತರ ಓದಿ ಹ ೀಳದಿದ್ುರ ೀ..ಆನ ಯ ಕಾಲ್ಲಗ ಕಟ್ಸ್ಥ ಎಳ್ ಸ್ಥ ಬಡುತ ಿೀನ !!!..ಹೂೇಂ...ಓದ್ು....*
...ಎೇಂದ್ು ಗಜಿಣಸ್ಥದ್ನು .

ಇದ್ನುನ ಕ ೀಳಿದ್ ವ ೇಂಕಣಣ ಭಯದಿೇಂದ್ ನಡುಗುತಾಿ ದಿೀನನಾಗಿ, *ಇಲಾಿ...ಜನಾಬ್ ನನಗ ಖ್ೇಂಡಿತ ಓದ್ಲು ಬರುವುದಿಲಾಿ.. ಎೇಂದ್ು ಮತ ಿ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥೀದ್ನು

ನವಾಬನ ಸ್ಥಟು್ ನ ತಿಿಗ ೀರಿತು !! ..ಬ ೂಮಮನ್ ಆಗಿ ಸುಳುಾ ಬ ೀರ ಹ ೀಳುವ ಯಾ...? ನಾನಾರು ಗ ೂತ ಿೀ..?....ಎೇಂದ್ು ತನನ ಕತಿಿ ಎತಿಿ ತ ೂೀರಿಸ್ಥ,
*ಓದಿದ್ರ ..ಬಹುಮಾನ !!...ಇಲಿದಿೀದ್ುರ ೀ ..ಮರಣ!!!!!!!!!??......ಎೇಂದ್ು ಆಭಣಟಸ್ಥದ್ನು.....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
......✍...,...ಸುಗುಣ.......�
.

* ಸೇಂಚಿಕ :---೧೬೩*

....ಶ್ುಭಸಮಾಚಾರ ತಿಳಿದ್ ನವಾಬ ಏನು ಬ ೂಮಮನ್ ಇಷ್ಟು್ ಚ ನಾನಗಿ ಓದ್ಲು ಬೇಂದ್ರೂ ಅನಕ್ಷರಸಾನೇಂತ ನಟಸ್ಥದ ಯಲಾಿ! ಏಕ ನನನನುನ ಕೇಂಡು
ಭಯವಾಗಿ ಹಿಗ ಹ ೀಳಿದ ಯಾ ? . ..ಎೇಂದ್ು ಪರಶ್ನಸ್ಥದ್ನು .ಆಗ ವ ೇಂಕಣಣನಗ ರಾಯರ ಅನುಗರಹದ್ ಅರಿವಾಗಿರಾಯರ ಕೃಪ್ಾಕವಚವನುನ ತ ೂಟ್ ವ ೇಂಕಣಣ
ಧ ೈಯಣವಾಗಿ ಇಲಾಿ...ಹುಜೂರ್ ನಜವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಈವರ ಗೂ ಅನಕ್ಷರಸಾನಾಗಿದ್ುು ಸತಯ ! ಆದ್ರ ೀ , ಮಹಾತಮರಾದ್ ನನನ ಗುರುಗಳ ಅನುಗರಹದಿೇಂದ್
ಈಗಲ ೀ ..ನಮೆಮದ್ುರುಪತರಗಳನುನ ನ ೂೀಡಿ ಗುರುಗಳನುನ ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ ಕೂಡಲ ೀ .ಓದ್ುವಸಾಮಥಯಣ ಪಡ ದ್ುಕ ೂೇಂಡ ..ಇದ್ು ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಷ್ ್
....ಎೇಂದ್ು ಭಿನನವಿಸ್ಥದ್ನು .

ವಿಸ್ಥಮತನಾದ್ ನವಾಬ ..ಅದ ೇಂತು ಸಾದ್ಯ ? ..ಎೇಂದಾಗ ..ಹಿೇಂದಿನ ಘಟನ ಗಳನ ನಲಾಿ ವಿವರಿಸ್ಥ, , ಗುರುಗಳ ಮಹಿಮೆಯನುನ ನರೂಪ್ಸ್ಥದ್ನು .
ನವಾಬನು ಪರಮಾಶ್ಚಯಣಭರಿತನಾಗಿ, ನನಗ ಶ್ುಭಸಮಾಚಾರವನುನ ತಿಳಿಸ್ಥದಿುೀಯೀ ..ನನಗ ೀನು ಬ ೀಕ ೂೀ ..ಕ ೀಳು ಕ ೂಡುತ ಿೀನ ಎೇಂದಾಗ
....ನನಗ ೀನೂ ಬ ೀಡ ..ನೀವು ಸೇಂತುಷ್ಟ್ರಾದ್ರ ಸಾಕು ..ಎೇಂದ್ ವ ೇಂಕಣಣನ ನಸಾವಥಣಬುದಿೆಗ ಮೆಚಿಚ , ಅವನನುನ ತನ ೂನಡನ ರಾಜಧಾನಗ ಕರ ದ್ುಕ ೂೇಂಡು
ಹ ೂೀಗಿ ಉತಿಮ ಉದ ೂಯೀಗವನುನ ಕ ೈತುೇಂಬಾ ಧನಕನಕಾದಿಗಳನುನ ನೀಡಿದ್ನು .
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ಶ್ರೀರಾಯರ ಅನುಗರಹದಿೇಂದ್ ..ಅೇಂದಿನೇಂದ್ ಹತಾಿರು ವಷ್ಟಣಗಳ ಕಾಲ ವಾಯಸೇಂಗಮಾಡಿ ನುರಿತ ವಿಧಾಯವೇಂತನಾದ್ನು .ನವಾಬನ ಪ್ರೀತಿಗ ಪ್ಾತರನಾಗಿ
ಅತಯಲಪಕಾಲದ್ಲ್ಲಿಯೀ .ಸಕಲರಾಜತೇಂತರ, ರಾಜನೀತಿ, ಚಾಣಾಕ್ಷತನ , ಕಾಯಣಧಕ್ಷತ ಯೇಂದ್ ಪರಸ್ಥದ್ೆನಾಗಿ ರಾಜಭಕಿಿಯೇಂದ್ ಇರುವುದ್ನುನ ಕೇಂಡು
ನವಾಬನು ಇವನನುನ ಖಾಸಾಭುಕಿಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ನು ..ಕ ಲದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೀ ಆದ್ವಾನಯದಿವಾನಪದ್ವಿಗ ಏರಿದ್ನು .! .
ಹಿೀಗ ಅನಾಥನಾಗಿದ್ು ವ ೇಂಕಣಣ ಅೇಂದಿನೇಂ ಸರ್ ದ ೀಸಾಯ ದಿವಾನ್ ವ ೇಂಕಣಣ ಪೇಂತನಾದ್ ...
ರಾಯರ ಕಾರುಣಯವನುನ ಸಮರಿಸುತಾಿ. ಕಿೀತಿಣ ಪರತಿಷ್ ಾ, ಅಸದ್ೃಷ್ಟ ಶ್ರೀಮೇಂತಿಕ ಗಳನುನ ಗಳಿಸ್ಥ ಸುಖ್ಜಿೀವನವನುನ ನಡ ಸಲಾರೇಂಬಸ್ಥದ್ ....ಸಶ ೀಷ್ಟ.
.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�

[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍.....ಸುಗುಣ.....�
ಸೇಂಚಿಕ :----೧೬೨
....ನವಾಬನ ಆಭಣಟದ್ ಸ್ಥೇಂಹಗಜಣನ ಗ ಓದ್ುಬಾರದ್ ವ ೇಂಕಣಣ. ..ಗಡಗಡ ನಡುಗುತಾಿ... ಪ್ಾರಣಭಿೀತಿಯೇಂದ್ ಕಣ್ಣಣೀರಿನಧಾರ ಹರಿಯತ ೂಡಗಿ,
ದಿಕುಾತ ೂೀಚದ್ೇಂತಾಗಿ ಸೇಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಲುಕಿ ಸೇಂಕಟಪಡಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ನು ..! ಪ್ಾರಣಾಪ್ಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಥಲುಕಿದ್ ಅವನಗ ...ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ
ಸಾವಮಿಗಳು ನ ನಪ್ಾದ್ರು....ಸೇಂಕಟಬೇಂದಾಗ ನನನನುನ ಸಮರಿಸು ...ಆಕ್ಷಣದಿೇಂದ್ ಅಭಿವೃದಿೆಗಳಿಸುವ ........ಎೇಂದ್ು ಅಪಪಣ ಕ ೂಡಿಸ್ಥದ್ ರಾಯರ ಮಾತು
ಸಮರಣ ಗ ಬೇಂದಿತು .!!!.ಇದಿೀಗ ದ ೂಡಿ ಸೇಂಕಟ ಪ್ಾರಪಿವಾಗಿದ !! ಇದ್ರಿೇಂದ್ ಗುರುಗಳ್ ೀ ನನನನುನ ಕಾಪ್ಾಡಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಯೊೀಚಿಸ್ಥದ್ ವ ೇಂಕಣಣ ,
ಮನಸ್ಥುನಲ್ಲಿಯೀ..ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ!ಕಾಪ್ಾಡು...ಕಾಪ್ಾಡು ಗುರುವ ೀ.... ...ಎೇಂದ್ುಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥ, ಆ ಪತರಗಳನುನ ಬಚಿಚ ಅದ್ರ ಮೆೀಲ ದ್ೃಷ್ಟಾ ಹರಿಸ್ಥದ್ನು .!
...*ಅಷ್ ್ೀ ಅವನಗ ಗ ೂತುಿ...ವ ೇಂಕಣಣನು ತನಗರಿಯದ್ೇಂತ ಯೀ... ಸರಸರನ ಪತರಗಳನುನ ಓದ್ಲಾರೇಂಬಸ್ಥದ್ನು *...!!!!!!.

ಏನಾಶ್ಚಯಣ ...!!!! ..ವ ೇಂಕಣಣ ಸುಸೇಂಸೃತ ವಿದಾಯವೇಂತನೇಂತ ಓದ್ಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ ...!!!.ಅವನ ಓದ್ುವ ಗಾೇಂಭಿೀಯಣ, ಠಿೀವಿ, ಓದ್ುವಕರಮ ,
ಕೇಂಠಮಾಧುಯಣ, ...ಅದ್ುಬತವಾಗಿದ್ುುದ್ನುನ ಕೇಂಡು ..ಆ ನವಾಬನು ಮೇಂತರಮುಗೆನಾದ್ನು !!!!.

ವ ೇಂಕಣಣನ ಸೌಭಾಗಯವೀ ಎೇಂಬೇಂತ ...ಅವ ರಡೂ ಪತರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ುಭವಾತ ಣಗಳಿದ್ುು ..ಒೇಂದ್ು ಯುದ್ೆ ವಿಜಯದ್ ಶ್ುಭವಾತ ಣ, ಮತ ೂಿೇಂದ್ು ನವಾಬನಗ
ಪುತ ೂರೀತುವವಾದ್ ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟದ್ ಸಮಾಚಾರವಿದಿುತು!!* .....,..
.
ನವಾಬನು ಈ ಎರಡು ಪತರಗಳ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ು ಪರಮಾನೇಂದ್ಭರಿತನಾಗಿ ಕುಣ್ಣದ್ು ಕುಪಪಳಿಸಹತಿಿದ್ನು .......ಸಶ ೀಷ್ಟ

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍.....ಸುಗುಣ....�
ಸೇಂಚಿಕ :--೧೬೪
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��*ನಮೆಮಡ ಗ ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಆಗಮನ��

....ಶ್ರೀಗಳವರು ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣಕ ಾ ಬೇಂದ್ ಎರಡು ಮೂರು ವಷ್ಟಣಗಳ್ಾದ್ ಮೆೀಲ ತಮಮ ಅವತಾರದ್ ಉದಿುಶ್ಯವಾದ್ ಮುೇಂದ ಕ ೈಗ ೂಳಾಬ ೀಕಾದ್
ಕಾಯಣಕರಮ, ಚಟುವಟಕ ಗಳಿಗ ಒೇಂದ್ು ಕಾಯಣರೇಂಗವನುನ ನಮಿಣಸಬ ೀಕಿತುಿ .

ಅೇಂತ ಯೀ ಶ್ರೀರಾಯರು ಇದ್ರ ಬಗ ಗ ಚಿೇಂತನ ನ ಡ ಸ್ಥ, ಕ ೂನ ಗ ೂಮೆಮ ತಮಮ ಕಾಯಣನವಣಹಣ ಗ ಭವಿಷ್ಟಯದ್ಲ್ಲಿ ಕುೇಂಭಕ ೂಣವು ಅಷ್ಟು್ ಪರಶ್ಸಿವಲಿವ ೇಂದ್ು
ನದ್ಣರಿಸ್ಥದ್ರು .

ಆದ್ುರಿೇಂದ್ಲ ೀ ತಮಮ ಭಾವಿೀ ಕಾಯಣಚಟುವಟಕ ಗಳಿಗ ಶ್ರೀಮಠದ್ ಮೂಲಸಾಳವಾದ್ ಕನಾಣಟಕವ ೀ ಸರಿಯಾದ್ ಕಾಯಣಕ್ ೀತರವ ೇಂದ್ು ನಶ್ಚಯಸ್ಥ, ಅದ್ಕ ಾ
ತಕಾ ವಯವಸ ಾ ಮಾಡುವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಗನರಾದ್ರು .

ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣದ್ ಶ್ರೀಮಠದ್ ಪೂಜಾರಾಧನ ಹಾಗು ಆಸ್ಥಿಪ್ಾಸ್ಥಿಗಳ ರಕ್ಷಣ ನವಣಹಣ ಗಳನುನ ತಮಮ ಪೂವಾಣಶ್ರಮ ವೇಂಶ್ೀಕರು / ಆತಿೀಯರೂ ಆದ್
ವ ೀೇಂಕಟನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರು, ನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರು ಗ ೂೀವಿೇಂದಾಚಾಯಣ ಮುೇಂತಾದ್ವರಿಗ ವಹಿಸ್ಥಕ ೂಟ್ರು .

ಶ್ರೀಗಳು ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣವನುನ ತಯಜಿಸ್ಥ,ಕನಾಣಟಕಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡುತಿಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ್ ಹಲವಾರು ಗಣಯವಯಕಿಿಗಳು, ತೇಂಜಾವೂರನ ರಾಜ ಪರತಿನಧಗಳು
,ಶ್ರೀಗಳ ಮನಸುು ಬದ್ಲಾಯಸಲು ಬಹುವಾಗಿ ಯತಿನಸ್ಥ ವಿಫಲರಾದ್ರು .
ಶ್ರೀಗಳು ಅವರನ ನಲಾಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸ್ಥದ್ರು ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣದ್ ಸಮಸಿರೂ ಅಭೂತಪೂವಣವಾಗಿ ಬೀಳ್ ೂಾೀಟ್ರು .ಈ ದ್ೃಶ್ಯವು ಅವರ ರಾಯರ ಮೆೀಲ್ಲನ
ಭಕಿಿಗೌರವಗಳಿಗ ಸಾಕ್ಷಯಾಗಿತುಿ.

�ಒೇಂದ್ು ಶ್ುಭಮುಹೂತಣದ್ಲ್ಲಿ......* ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು ಸಮಸಿ ಸ್ಥರಿ ಸೇಂಪತುಿ ಬರುದ್ುಬಾವಲ್ಲ, ವ ೈಭವಗಳ್ ೂಡನ
ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನ ಸಮೆೀತರಾಗಿ ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣವನುನ ಬಟು್ ಕನಾಣಟಕ(ಈಗಿನ ಆೇಂದ್ರ) ದ ಡ ಗ ದಿಗಿವಜಯ ಯಾತ ರ ಕ ೈಗ ೂಳುಾವುದ್ರ

ಮೂಲಕ

ನಮೆಮಲಿರನುನ ಅನುಗರಹಿಸ್ಥ ಇಲ ಿೀ ನ ಲ ಸಲು. ..ನಮೆಮಡ ಗ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು*!!!!��.�......ಸಶ ೀಷ್ಟ .

���ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ����
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
....✍....ಸುಗುಣ.....�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೬೫

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ

Page 84

ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
....ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣದಿೇಂದ್ ಹ ೂರಟ ಶ್ರೀರಾಯರು ಮಿೇಂಚಿನ ಸೇಂಚಾರ ಕ ೈಗ ೂೇಂಡು ಹೇಂಪ್ ಕ್ ೀತರಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .ಅಲ್ಲಿ ಪಧಮನಾಭಾದಿ
ಪ್ಾರಚಿೀನಾಚಾಯಣರ ದ್ಶ್ಣನ ಮಾಡಿ ಹಸ ೂಿೀದ್ಕ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ, ಶ್ರೀವಿರೂಪ್ಾಕ್ಷ ,ಪ್ಾರಣದ ೀವರು,ರಾಮದ ೀವರು , ಪ್ಾರಣದ ೀವರ ಸೇಂದ್ಶ್ಣನ
ಸ ೀವಾದಿಗಳನುನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಥ, ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಹ ೂರಟು ಬಳ್ಾಾರಿ ಗ ಬೇಂದ್ು ಮುಕಾಾೇಂಮಾಡಿದ್ರು .ನಾಲಾಾರು ದಿನಗಳ್ಾದ್ ಮೆೀಲ ...ಆದ್ವಾನ ನವಾಬರು
,ಪ್ರಯಶ್ಷ್ಟಯ ದಿವಾನ್ ವ ೇಂಕಣಣ ಪೇಂತ ಮುೇಂತಾದ್ ಗಣಯವಯಕಿಿಗಳಿಗ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನದ ೂಡನ ..ಆದ್ವಾನಗ ಚಿತ ೈಸುವ ಬಗ ಗ ಶ್ರೀಮುಖ್ವನುನ ಬರ ದ್ು
ಕಳಿಸ್ಥದ್ರು .
ರಾಯರ ಶ್ರೀಮುಖ್ -ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಯನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥದ್ ವ ೇಂಕಣಣ ಪೇಂತನ ಮೆೈರ ೂೀಮಾೇಂನಗ ೂೇಂಡಿತು ..ಅಹಾ..! ನನನ ಉದಾೆರಕ ಗುರುಗಳು
ದ್ಯಮಾಡಿಸುವರ ೀ ...? ..ಬಹು ವಷ್ಟಣಗಳ ಮೆೀಲ ರಾಯರು ಈ ಬಡಶ್ಷ್ಟಯನ ಮೆೀಲ ಕ ೂನ ಗ ೂಮೆಮ ಕಾರುಣಯಬೀರಿದ್ರು !! ಧನವನಾದ ಧನಯನಾದ ..ಎೇಂದ್ು
ಆನೇಂದ್ದಿೇಂದ್ ಪರವಶ್ನಾದ್ನು .

ಶ್ರೀಮುಖ್ವನುನ ತೇಂದಿದ್ು ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ಪುತರರು -ಪೇಂಡಿತರಿಗ ನವಾಬನ ದ್ಶ್ಣನ ಮಾಡಿಸ್ಥ..ಶ್ರೀಮುಖ್ -ಫಲಮೇಂತಾರಕ್ಷತ ಯನುನ ಕ ೂಡಿಸ್ಥ, *ಹುಜೂರ್ ,ನನನ
ಗುರುದ ೀವರು , ದ್ಯಮಾಡಿಸಲ್ಲದಾುರ ....ಇದ್ು ನಮಮ ರಾಜಯಕೂಾ ಶ ರೀಯಸಾರಕಾಾಗಿ ಮುನೂುಚನ *...ಎೇಂದ್ುಅರುಹಿದ್ನು .
.
ಹಿೇಂದಿನ ಘಟನ ಗಳನುನ ಅರಿತಿದ್ು ನವಾಬನಗೂ ಅತಯೇಂತ ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟವಾಗಿ ...*ಪೇಂಡಿತ್ ಜಿೀ...ನಮಮ ದಿವಾನ್ ಜಿಯ ಗುರುಗಳ್ ೇಂದ್ಮೆೀಲ ...ಆ
ಮಹನೀಯರು ನಮಗೂ ಗುರುಗಳ್ ೀ ..ಅವರು ಬರುವುದ್ು ..ಬಹುತ್ ಖ್ುಷ್ಟೀ ಕಿ ಬಾತ್ ಹ ೈ ..
ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಸಕಲ ಸ್ಥದ್ುತ ...ಸಾವಗತಕಾಾಗಿ ..ಎಲಾಿ ಕಾಯಣಗಳನುನ ವ ೇಂಕಣಣನಗ ೀ ಒಪ್ಪಸ್ಥದ್ನು .....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍.....ಸುಗುಣ......�
* ಸೇಂಚಿಕ :---೧೬୭*
�ಆದ್ವಾನಯಲ್ಲಿ....ರಾಯರು�

....ಸರಿಯಾದ್ ಸಮಯಕ ಾ ಶ್ರೀಗುರುಸಾವಣಭೌಮರ ಸವಾರಿಯು ಆದ್ವಾನಗ ಚಿತ ೈಸ್ಥತು .ಗುರುಗಳ ದ್ಶ್ಣನವಾದ್ಕೂಡಲ ೀ ವ ೀೇಂಕಣಣ ಪೇಂತನ ಮುಖ್
ಅರಳಿತು .ಧಾವಿಸ್ಥ ಬೇಂದ್ು ಪೂಣಣಫಲವನುನ ಗುರುಗಳ ಚರಣದ್ಲ್ಲಿಟು್ ಸಾಷ್ಾ್ೇಂಗವ ರಗಿ ..ಕಸವಾಗಿ ಬದಿುದ್ು ನನನನುನ ಈ ಮಹಾಸಾಾನಕ ಾೀರಿಸ್ಥದ್
ಗುರುವಯಣ ..ಗುರುದ ೀವಾ...ಬಹುವಷ್ಟಣಗಳ ನೇಂತರ ತಮಮ ಪ್ಾದ್ದ್ಶ್ಣನ ಭಾಗಯ ದ ೂರಕಿತು !ಧನಯನಾದ ಧನಯನಾದ ....ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ನು .

ರಾಯರು ಮೇಂದ್ಹಾಸದಿೇಂದ್ ಕುಶ್ಲ ೂೀಪರಿಯನುನ ವಿಚಾರಿಸ್ಥದ್ರು ...ಸುವಣಣಪ್ಾಲಕಿಯಲ್ಲಿಆದ್ುಬತವಾದ್ ಗೌರವ ರಾಜವ ೈಭವದ ೂೇಂದಿಗ
ಮೆರವಣ್ಣಗ ಯೇಂದ್ ಅದ್ೂುರಿಯಾಗಿ ಗುರುಗಳನುನ ಸಾವಗತಿಸ್ಥ ..ಬಡಾರದ್ ಉತಿಮ ವಯವಸ ಾಮಾಡಲಾಗಿತುಿ .
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ಮಾರನ ೀ ದಿನವ ೀ ವ ೀೇಂಕಣಣನ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಬಕ್ಾ ನಡ ದ್ು ..ಅನ ೀಕ ರಿೀತಿಯ ಧನ-ಕನಕ-ವಸಾರಭರಣಗಳನುನ ಗುರುಗಳಿಗ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥ
ಕೃತಾಥಣನಾದ್ .

ವ ೀೇಂಕಣಣನು ತಾನು ದ ೂಡಿರಾಜಯದ್ ದಿವಾನನಾಗಿದ್ುರೂ ಯಾವುದ ೀ ಅಹೇಂಕಾರಕ ೂಾಳಗಾಗದ ೀ ..ರ್ದ್ಲ್ಲನೇಂತ ಯೀ ಗುರುಸ ೀವಕನಾಗಿ
ಉಳಿದಿರುವುದ್ನುನ ಕೇಂಡು ರಾಯರು ವಿಸಮತರಾದ್ರು .

.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�

[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
.....✍....ಸುಗುಣ ....�
.....ಸೇಂಚಿಕ :-- ೧୭೮

....ಶ್ರೀ ರಾಯರ ದ್ಶ್ಣನಕ ಾೇಂದ್ು ..ಬೇಂದ್ನವಾಬನು ಶ್ರೀಗಳ ಅನವಣಚನೀಯ ತ ೀಜಸುು ,ಭವಾಯಕೃತಿಯೇಂದ್ ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುವ ಗುರುವಯಣರನುನ ಕೇಂಡು
ಪುಳಕಿತನಾದ್ನು .ಆಗಲ ೀ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಧಾೆಭಕಿಿಗಳು ಮೂಡಿ ಗುರುರಾಜರ ಭವಯ ವಯಕಿಿತವದಿೇಂದ್ ಪರವಶ್ನಾಗಿ ..*ಇವರು ಸಾಮಾನಯರಲಿ! ಜಗತಿನ ನೀ
ಆಕಷ್ಟಣಸುವ ತ ೀಜ ೂೀ ವಿಭೂಷ್ಟತರಾದ್ ಈ ಮಹಾಮಹಿಮರಲ್ಲಿ ಜಗತಿನ ನೀ ಪ್ಾದಾೇಂಕಿತಗ ೂಳಿಸ್ಥಕ ೂಳುಾವ ಧ ೈಯಣ-ಸ ಾೈಯಣದ್ ವಚಣಸುುಗಳು ಕಾಣುತಿಿವ
..! ..ಇೇಂಥಹ ಇವರನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸಲು ಸ್ಥದ್ೆನಾಗಿ ಬೇಂದ್ುದ್ು ತಪ್ಾಪಯತ ೀನ ೂೀ...! *..ಎೇಂದ್ು ಅವನ ಮನಸುು ಅಳುಕಿತು .

ಆದ್ರ ೀ ಆ ವ ೀಳ್ ಗಾಗಲ ೀ ಕಾಲಮಿೇಂಚಿಹ ೂೀಗಿತುಿ .! ನವಾಬನ ಖಾಸಾ ಸ ೀವಕನು ಕಿೇಂಕಾಪ್ನ ಜರಿೀವಸರದಿೇಂದ್ ಮುಚಿಚದ್ು ಒೇಂದ್ು ರಜತ ತಾೇಂಬಾಣವನುನ
ಗುರುಗಳ ಮುೇಂದಿಟು್ಬಟ್ದ್ುನು .! ...ಅದ್ನುನ ಕೇಂಡು ರಾಯರ ಮುಖ್ದ್ಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ು ವಿಲಕ್ಷಣ ಮೇಂದ್ಹಾಸಮಿನುಗಿತು .! .

ದಿವಾನ್ ವ ೀೇಂಕಣಣನಗ ಇದಾವುದ್ೂ ಗ ೂತಿಿರಲಲಾಿ...ನವಾಬನು ಗುರುಮಹಾರಾಜ್ ತಮಮ ಮಹಿಮೆಯನುನ ದಿವಾನ್ ಜಿ ಅವರಿೇಂದ್ ಕ ೀಳಿ ತಿಳಿದಿದ ುೀವ
...ಬಹಳ ಖ್ುಷ್ ಆಗಿದ ುೀವ .ದ ೂಡಿವರಾದ್ ನಮಮ ಸ ೀವ ಗ ೇಂದ್ು ಕಾಣ್ಣಕ ಯಾಗಿ ಇದ್ನುನ ತೇಂದಿದ ುೀವ .ಗುರೂಜಿಯವರು ಸ್ಥವೀಕರಿಸಬ ೀಕು .....ಎೇಂದ್ು
ತಟ ್ಯತಿ ಕ ೈತ ೂೀರಿಸ್ಥದ್ನು .

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
....✍..............ಸುಗುಣ..........�
ಸೇಂಚಿಕ :-. ೧೬೮
....ಭೂತಭವಿಷ್ಟತ್ ವತಣಮಾನ ವಿಷ್ಟಯಗಳು ಕರತಲಾಮಲಕ ವಾಗಿದ್ು ಶ್ರೀ ರಾಯರಿಗ ನವಾಬನ ಹಾದ್ರಣ ತಿಳಿೀಯದ ೀ ಇರುತಿದ ಯೀ...? ಅದ್ು
ಸೂಯಣಪರಕಾಶ್ದ್ಷ್ಟು್ ಸಪಷ್ಟ್ವಾಗಿತುಿ .! .
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ವಿಧಮಿಣಯನೂ , ವಿಮತಿೀಯನೂ ಆದ್ ನವಾಬನಗ ....ಭಗವೇಂತನ ಅಚಿೇಂತಾಯದ್ುಬತಶ್ಕಿಿ ,ವ ೈದಿಕಸನಾತನ ಧಮಣದ್ ,ಭಕಿರ, ಹಿೇಂದ್ೂ ಮತದ್ ಸಾದ್ು
ಸೇಂತರ ಮಹಿಮೆಗಳನುನ ತ ೂೀರಿ ಕ ೂಡಲು ಇದಿೀಗ ....ಸರಿಯಾದ್ ಸೇಂದ್ಭಣ ಒದ್ಗಿತ ೇಂದ್ು ಗುರುಗಳು ಯೊೀಚಿಸ್ಥ, ಮುಗುಳು ನಗುತಾಿ...
ಸೇಂತ ೂೀಷ್ಟ ನವಾಬರ ೀ ..!! ನಮಮ ದ ೀವರು "ಪತರೇಂ ಪುಷ್ಟಪೇಂ ಫಲೇಂ ತ ೂೀಯೇಂ ಯೊೀ ಮೆೀ ಭಕಾಯ ಪರಯಚಾತಿ ,! ತದ್ಹೇಂ ಭಕುಯಪಹೃತೇಂ ಅಶಾನಮಿ
ಪರಯತಾತಮನಾಮ್ ||....ಯಾರು ಭಕಿಿಯೇಂದ್ ನನಗ ಫಲ , ಪುಷ್ಟಪ, ಹಾಲು ನೀರುಗಳನುನ ಸಮಪ್ಣಸ್ಥೀದ್ರೂ ಅವರಿತುಿದ್ನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸುತ ಿೀನ !! ಎೇಂದ್ು
ಅಪಪಣ ಕ ೂಡಿಸ್ಥದಾುನ ... *ನೀವು ತೇಂದಿರುವುದ್ನುನ ಅವನು ಹ ೀಗ ಸ್ಥವೀಕರಸಬ ೀಕ ೂೀ ಹಾಗ ೀ ಸ್ಥವೀಕರಿಸುತಾಿನ * ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ದಾಯನಾಸಕಿರಾಗಿ ನೇಂತರ
ಕಮೇಂಡಲ ೂೀದ್ಕವನುನ ಆ ತಾೇಂಬಾಣದ್ ತಟ ್ಯ ಮೆೀಲ ಪೊರೀಕ್ಷಸ್ಥದ್ರು .

ನೇಂತರ ತಟ್ಗ ಮುಚಿಚದ್ು ವಸರವನನೃ ತ ಗ ಯಲು ಹ ೀಳಿದ್ರು .ನವಾಬನು ಅಳುಕುತಿಲ ೀ ತಟ ್ಯತಿ ದ್ೃಷ್ಟಾ ಹರಿಸ್ಥದ್ ....ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇಂಡ ದ್ೃಶ್ಯ ಅವನನುನ
ದ್ೇಂಗುಗ ೂಳಿಸ್ಥತು ...!!!!!?.....ಸಶ ೀಷ್ಟ

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣ ಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
......✍.....ಸುಗುಣ......�
ಸೇಂಚಿಕ :-೧೬೯
...ಪರಮಾಶ್ಚಯಣ!!!!...ಗುರುಗಳನುನ ಪರಿೀಕ್ಷಸಲು ತಾನು ತೇಂದ್ ಮದ್ಯ-ಮಾೇಂಸಾದಿ ನಷ್ಟದ್ೆ ಪದಾಥಣಗಳು .,.....ಅವ ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಆ ಜಾಗದ್ಲ್ಲಿ
....ಹಾಲು ಹಣುಣ ಹೂವುಗಳ್ಾಗಿ ಮಾಪಣಟ್ವ .!!!...ಅದ್ುಬತ ಇದ ೇಂತಹ ಮಾಯೀ ..ಎೇಂದ್ು ನವಾಬನು ಹೌಹಾರಿದ್ನು .!! .ಭಯದಿೇಂದ್ ತತಿರಿಸ್ಥದ್ ,ಷ್ಟ
ಎೇಂಥಾ ದ ೂಡಿ ಅಪಚಾರ ವ ಸಗಿದ ನಲಾಿ ...ಎೇಂದ್ುಖ್ತಿಗ ೂೇಂಡನು .

ಶ್ರೀಗಳು ನವಾಬರ ೀ ..ನಮಗಿೀಗ ತೃಪ್ಿಯಯತ ೀ ..! ನಮಮದ ೀವರು ನೀವು ಅಪ್ಣಸ್ಥದ್ುನುನ ತನಗ ಇಷ್ಟ್ವಾದ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿೀ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥದಾುನ .....ಗುರುಗಳ
ಮಾತು ನವಾಬನಗ ಚಾಟ ಏಟನೇಂತ ಮನಸುನುನ ಘಾಸ್ಥಗ ೂಳಿಸ್ಥತು . ದ್ುಃಖ್ ,ಪಶಾಚತಾಿಪಗಳಿೇಂದ್ ಬ ೇಂದ್ುಹ ೂೀದ್ ನವಾಬನು ಹನೀಯರು ಶಾಪವಿತಿರ
ಗತಿಯೀನು? ..ಎೇಂದ್ು ..ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ತನನ ಅಪರಾಧವನುನ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಅೇಂಗಲಾಚಿ ...ಈ ಗುಲಾಮನನುನ ರಕ್ಷಸಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ..ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥದ್ನು .

ಅದ್ಕ ಾ ಶ್ರೀಗಳು ನಮಮೇಂಥವರ. ..ಕಾಯಣಗಳಿೇಂದ್ ನಮಮ ದ ೀವರ ನಮಮ ಸ್ಥದಾೆೇಂಥದ್ ಸನಾತನ ಹಿೇಂದ್ೂ ಧಮಣದ್ ಘನತ ಗೌರವ ಹ ಚುಚತಿದ .
ನವಾಬನು ಮತ ಿ ಮತ ಿ ನಮಿಸುತಾಿ...ನನನನುನ ನಮಮ ಭಕಿನ ೇಂದ್ು ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ .. ..ತಮಮ ಯಾವುದ ೀ ತರಹದ್ ಸ ೀವ ಗ ನಾನು ಸದಾಸ್ಥದ್ೆನಾಗಿರುತ ಿನ
..ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥ ರಾಜ ೂೀಚಿತ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ..ಗುರುಗಳನುನ ಸತಾರಿಸ್ಥ ಧನಯನಾದ್ನು ....�

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
....✍.....ಸುಗುಣ....�
.ಸೇಂಚಿಕ :-- ೧୭೦

....

��ಮೇಂಚಾಲ ಗಾರಮ��

.....ವ ೀೇಂಕಣಣ ಪೇಂತನ ೂಡನ ನವಾಬನು ಮಾತನಾಡಿ ...ತಮಮ ಮನಸುಮಾಧಾನಕಾಾಗಿ ನಾಲಾಾರು ಸೇಂಪತುರಿತ ಗಾರಮಗಳನುನ ಗುರುಗಳಿಗ ಅಪ್ಣಸವ
ಮನಸಾುಗಿದ .ಹ ೀಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇವನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸುವೇಂತ ಗುರುಗಳ ಮನವಲ್ಲಸಲು ಹ ೀಳಿದ್ನು .

ಅದ ೀ ರಿೀತಿ ವ ೇಂಕಣಣ ರಾಯರನುನ ವಿನೇಂತಿಸ್ಥದಾಗ ....ರಾಯರು ..ಇದ್ು ಭಗವತುೇಂಕಲಪ .! .ನವಾಬನು ಈಗ ನಜವಾದ್ ದ ೈವಭಕಿನಾಗಿೀದಾುನ .ಅವನಗ
ಈ ಸದ್ುಬದಿೆ ನೀಡಿ ಮೇಂದಿನ ಕಾಯಣಕ ಾ ಅಣ್ಣಯಾಗಿದ ಷ್ಟ.ಅವನು ಕ ೂಡುವ ಗಾರಮದಾನವನುನ ನಾವು ಸ್ಥವೀಕರಿಸಲ ೀ ಬ ೀಕಿದ .ಇದ್ು ಹರಿ-ವಾಯುಗುರುಗಳ
ಸೇಂಕಲಪ! .*

ನಾವು ಕ ೀಳುವ ಮೇಂಚಾಲ ಗಾರಮವನುನ ಅವನು ನೀಡಲ್ಲ ...ಎೇಂದಾಗ ...ವ ೇಂಕಣಣನು ಆ ಗಾರಮದಿೇಂದ್ ಯಾವುದ ೀ ಸೇಂಪ್ಾದ್ನ ಯಲಿ ! ಬೇಂಜರು ಪರದ ೀಶ್
..ಅದ್ರ ಬದ್ಲು ದ ೂಡಿ ಜಹಗಿೀರನುನ ಪಡ ದಿೀದ್ುರ ಶ್ರೀಮಠಕ ಾ ಸೇಂಪ್ಾದ್ನ ಆಗುತಿಿೀತುಿ ..ಸಾವಮಿ ....ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥೀದ್ನು .

ರಾಯರು ..ನಮಗ ಬ ೀರ ಯಾವುದ ೀ ಗಾರಮ ಬ ೀಡ ! ನಾವು ಹ ೀಳಿದ್ ಮೇಂಚಾಲ ಗಾರಮ ಮಾತರಕ ೂಡಿಸ್ಥ ..ಅಷ್ ್ೀಸಾಕು ...ಎೇಂದ್ು ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು
......ಸಶ ೀಷ್ಟ

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
....✍.....ಸುಗುಣ....�
ಸೇಂಚಿಕ :----೧୭೧

...ರಾಯರ ಮಾತನಾನಲ್ಲಸ್ಥ, ವಿಸ್ಥಮತನಾದ್ ವ ೇಂಕಣಣನು ಪರತಿಹ ೀಳಲುಧ ೈಯಣವಿಲಿದ ೀ ..ಗುರುಚಿತಿ ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥ, ನವಾಬನಗ ವಿಚಾರವನುನ
ತಿಳಿಸ್ಥದ್ನು ..

ನವಾಬನು ಮೇಂಚಾಲ ಗಾರಮವನುನ ತಮಮ ಮುಸ್ಥಿೇಂ ಗುರುಗಳ್ಾದ್ ಖಾಜಿಸಾಹ ೀಬರಿಗ ಕ ೂಟು್ಬಟ್ದ್ುನು .!! .ಈಗ ರಾಯರು ಅದ ೀ ಗಾರಮವನುನ
ಕ ೀಳುತಿಿದಾುರ .!!.ಈಗ ೀನು ಮಾಡುವುದ ೇಂದ್ು ತ ೂೀಚದ ೀ ಉಭಯಸೇಂಕಟಕಿಾೀಡಾದ್ನು.
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಆಗ ವ ೇಂಕಣಣ ಪೇಂತನ. ..ಸಹಾಯದಿೇಂದ್ ತಮಮ ಗುರುಗಳಿಗ ಆ ಗಾರಮದ್ ಬದ್ಲಾಗಿ ಬ ೀರ ಎರಡು ಉತಿಮ ಆದಾಯದ್ ಗಾರಮಗಳನುನ ನೀಡಿ
..ಸಮಸ ಯಯನುನ ಬಗ ಹರಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡನು .

ಮರುದಿನ ಅರಮನ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಯರಿಗ ಆಹಾವನವಿತುಿ ..ವ ೇಂಕಣಣನೇಂದ್ ..ಪ್ಾದ್ಪುಜ ..ಇತರ ಸತಾಾರಾದಿಗಳನುನ ಮಾಡಿ ..ಮೇಂಚಾಲ ಗಾರಮವನುನ
ಶ್ರೀಗಳಿಗ ಅಪ್ಣಸ್ಥ ಕೃತಾಥಣನಾದ್ನು .

ಶ್ರೀಗಳು ನವಾಬರ ೀ ..ನಮಮ ಸ ೀವ ಯೇಂದ್ ನಮಮ ಮೂಲರಾಮದ ೀವರು ಪ್ರೀತರಾಗಿರುತಾಿರ

.ನಮಗ

ಉತಿರ ೂತಿರ

ಶ ರೀಯಸುು

ಸನಮೇಂಗಳುೇಂಟಾಗುತಿವ ....ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥ,. ಪರಯಾಣ ಮುೇಂದ್ುವರಿಸ್ಥದ್ರು .....ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಮಧ ವೀಶಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
......✍......ಸುಗುಣ......�
* ಸೇಂಚಿಕ :--೧୭೩.*

....ಆದ್ವಾನಯೇಂದ್ ಹ ೂರಟ ಗುರುರಾಜರು ಮೇಂಚಾಲ ಗಾರಮ ಅೇಂದ್ರ ಈಗಿನ ಮೇಂತಾರಲಯ ಪರದ ೀಶ್ಕ ಾ ಆಗಮಿಸ್ಥದ್ರು . ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಯರು ಪೇಂತ
ವ ೇಂಕಣಣನಗ ಮುೇಂದಿನ ಚಟುವಟಕ ಗಳನುನ ವಿವರಿಸುತಾಿ..ಅಲ್ಲಿ ತಮಮ ಕುಲಸಾವಮಿಯಾದ್ ಶ್ರೀವ ೇಂಕಟ ೀಶ್ವರನನುನ ಪರತಿಷ್ಾಾಪ್ಸ್ಥ , ಗುಡಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹಗಳ
ನಮಾಣಣಕಾಾಗಿ ಸೂಕಿ ವಯವಸ ಾ ಮಾಡಿದ್ರು.

ನೇಂತರ ತುೇಂಗಭದಾರನದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಸಾಿರವಾದ್ ಒೇಂದ್ು ಬಯಲು ಪರದ ೀಶ್ಕ ಾ ಬೇಂದ್ು ಅಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ು ಸಾಳವನುನ ತ ೂೀರಿಸ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಖ್ನನ
ಮಾಡಲು ವ ೇಂಕಣಣಪೇಂತನಗ ೀ ಆದ ೀಶ್ ನೀಡಲು ಅದ್ರೇಂತ ...ನಾಲಾಾರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು್ಅಗ ದಾಗ ಅಪೂವಣ ದ್ೃಶ್ಯ ಗ ೂೀಚರಿಸ್ಥತು .!!

ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ುಬತವಾದ್ *ಒೇಂದ್ು ವಿಸಾಿರವಾದ್ ಹ ೂೀಮಕುೇಂಡ ವಿದ್ುು ..ಯಜ್ಞ ಸಾಧನಗಳು ದ್ೃಷ್ಟಾಗ ಗ ೂೀಚರವಾದ್ವು !!.

ಇದ್ರ ರಹಸಯವ ೀನ ೇಂದ್ು ವ ೀೇಂಕಣಣನು ಕ ೀಳಲು ...ಆಗ ರಾಯರು ಮೇಂತಾರಲಯದ್ ಇತಿಹಾಸವನುನ ಹ ೀಳತ ೂಡಗಿದ್ರು ......ಸಶ ೀಷ್ಟ

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀ ಸುಗುಣವಿಠಲ�
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಸೇಂಚಿಕ :--೧୭೪

�ಮೇಂತಾರಲಯ ಮಹಿಮೆ�

...ಶ್ರೀರಾಯರು ಮೇಂತಾರಲಯ ಮಹಿಮೆಯನುನ ಹ ೀಳತ ೂಡಗಿದ್ರು ..ಈ ಗಾರಮವನ ನೀ ನಾವು ಅಪ್ ೀಕ್ಷಸಲು ಮಹತಿರ ಕಾರಣವಿದ .! ಇದ ೂೇಂದ್ು
ಕುಗಾರಮವ ೇಂದ್ು ನೀವ ಲಾಿ ಭಾವಿಸ್ಥರುವಿರಿ, ಆದ್ರ ಇದ್ು ಪರಮ ಪವಿತರ ಕ್ ೀತರವಾಗಿದ .!!
ಇದ್ರ ಮಹಿಮೆ ಅಪ್ಾರವಾದ್ುದ್ು. ಇದ ೂೇಂದ್ು ಮೇಂತರಸ್ಥದಿೆ ಕ್ ೀತರ .! .

ಹಿೇಂದ ಕೃತಯುಗದ್ಲ್ಲಿ ವ ೈಷ್ಟಣವಾಗರಣ್ಣಯಾದ್ ಪರಹಾಿದ್ರಾಜರು, ಈ ಸಾಳದ್ಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಾದಿಗಳನುನ ಶ್ರೀಹರಿಪ್ರೀತಯಥಣವಾಗಿ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥದಾುರ .ಇಲ್ಲಿ
ಕಾಣುತಿಿರುವವುದ ೀ ..ಪರಹಾಿದ್ನು ಆಚರಿಸ್ಥದ್ ಯಜ್ಞಕುೇಂಡ !! .ಪರಹಾಿದ್ನು ಮಾಡಿದ್ ಯಜ್ಞಗಳಿೇಂದ್ ಈ ಭೂಪರದ ೀಶ್ವು ಪರಮಪ್ಾವನವ ನಸ್ಥ, ಜಗತಿಿನ
ಯಾವುದ ೀ ಶ್ಕಿಿಗೂ ಮಣ್ಣಯದ್ ಅಜ ೀಯ ಕ್ ೀತರವಾಗಿದ .
ಇದ್ು ಕೃತಯುಗದ್ ವಿಚಾರ .

ತ ರೀತಾಯುಗದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮನಾನರಾಯಣನು ಶ್ರೀರಾಮಚೇಂದ್ರನಾಗಿ ಅವತರಿಸ್ಥದಾಗ ..ಪ್ತೃವಾಕಯ ಪರಿಪ್ಾಲನ ಗಾಗಿ ಸ್ಥೀತಾ -ಲಕ್ಷಮಣರ ೂಡನ ವನವಾಸಕ ಾ
ತ ರಳಿದಾಗ ...ರಾವಣನು ಸ್ಥೀತಾಪರತಿಕೃತಿಯನುನ ಅಪಹರಿಸದಾಗ ..ರಾಮಭದ್ರನು ಲಕ್ಷಮಣನ ೂಡನ ಲ ೂೀಕಮಾತ ಸ್ಥೀತಾಪರತಿಕೃತಿಯನುನ ಅರಸುತಾಿ
..ಎಲ ಿಡ ಸೇಂಚರಿಸ್ಥ, ಈ ಸಾಳಕ ಾ ಬೇಂದ್ು ಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಮಿಸ್ಥದ್ುು ಮುೇಂದ ತ ರಳಿದ್ುನು .ಅೇಂತ ಯೀ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷಮಣರ ಪ್ಾದ್ರಜಸ್ಥುನೇಂದ್ ಈ
ಪರದ ೀಶ್ವು ಪರಮ ಪ್ಾವನವಾಗಿದ !! ......

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ �
ಸೇಂಚಿಕ :-- ೧୭೫

�ಮೇಂತಾರಲಯ ಮಹಿಮೆ�

....ರಾಯರು ಮೇಂತಾರಲಯ ಮಹಿಮೆಯನುನ ಮುೇಂದ್ುವರಿಸ್ಥ, ವ ೇಂಕಣಾಣ ಇನುನ ದಾವಪರಯುಗದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಪರದ ೀಶ್ವು ಅನುಸಾಲವನ ರಾಜಯಕ ಾ ಸ ೀರಿತುಿ
.ಕುರುಕ್ ೀತರ ಯುದ್ೆವು ಮುಗಿದ್ು ಪ್ಾೇಂಡವರಿಗ ವಿಜಯವಾಗಿ ,ಧಮಣರಾಯನಗ ಪಟಾ್ಭಿಷ್ ೀಕವಾದ್ ಮೆೀಲ

ಪ್ಾೇಂಡುನೇಂದ್ನನಾದ್ ಯುಧಷ್ಟಾರನು

ಪೂಜಾಹಣರಾದ್ ಆಚಾಯಣರುಗಳ ಹನನದಿೇಂದ್ ದ್ುಃಖಿತನಾಗಿದಾುಗ ..ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣ ಅವನಗ ಬೇಂಧು ಹನನದ್ ದ ೂೀಷ್ಟಪರಿಹಾರ ಮತುಿ ಮನಶಾಯೇಂತಿಗಾಗಿ
,ಅಶ್ವಮೆೀಧ ಯಾಗವನುನ ಮಾಡುವೇಂತ ಸಲಹ ಮಾಡಿದ್ನು .
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ಧಮಣನೇಂದ್ನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ ಅಪರಣ ಯೇಂತ ಅಶ್ವಮೆೀಧ ಯಾಗ ಮಾಡಲು ದಿೀಕ್ಾಬದ್ೆನಾದಾಗ ಯಾಗಾಶ್ವವನುನ ಅಲೇಂಕರಿಸ್ಥೀ, ಪೂಜಿಸ್ಥ ಬಟ್ನು
.ಅಜುಣನನು ಸ ೈನಯಸಮೆೀತನಾಗಿ ಯಾಗಾಶ್ವ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಹ ೂರಟನು .

ಯಾಗಾಶ್ವವು ಅನ ೀಕ ರಾಜಯಗಳನುನ ದಾಟ ಸೇಂಚರಿಸುತಾಿ ..ಈ ಪರದ ೀಶ್ಕ ಾ ಬೇಂದಾಗ ..ಅದ್ನುನ ಪರಾಕರಮ ವಿೀರನಾದ್ ..* ಅನುಸಾಲವ* ನು
ಕಟ್ಹಾಕಿದ್ನು

.ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ,ಕುದ್ುರ ಹಿೇಂಬಾಲ್ಲಸ್ಥ ಬೇಂದ್ ಅಜುಣನನಗೂ - ಅನುಸಾಲವನಗೂ ದಿೀಘಣಕಾಲ ಯುದ್ೆ ನಡ ದ್ು

ತಿರಲ ೂೀಕವಿಜಯಯಾದ್ ಅಜುಣನನಗ ಅನುಸಾಲವನನುನ ಸ ೂೀಲ್ಲಸಲಾಗಲ ೀ ಇಲಾಿ!!!!!.

ಅಪಮಾನ-ದ್ುಃಖ್ಗಳಿೇಂದ್ ತತಿರಿಸ್ಥದ್ ಅಜುಣನನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನನುನ ಸಮರಿಸ್ಥದ್ನು ಮಮ ಪ್ಾರಣಾ ಹಿ ಪ್ಾೇಂಡವಾಃ ....ಎೇಂದ್ು ಸಾರಿದ್ು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣ
ಅಜುಣನನ ರ್ರ ಕ ೀಳಿ ,ಕಾರುಣಯದಿೇಂದ್ ತತಷಣವ ೀ ಇಲ್ಲಿ ಪರತಯಕ್ಷನಾದ್ನು ....

�ಶ್ರೀ ಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: �� ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ �
ಸೇಂಚಿಕ ;;--೧୭೬

�ಮೇಂತಾರಲಯ ಮಹಿಮೆ �

.....ಅಜುಣನನ ಸಮರಣ ಮಾತರದಿ ಪರತಯಕ್ಷನಾದ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನು ಮೇಂದ್ಹಾಸಬೀರುತಾಿ.."ಅಜುಣನಾ ! .ಅನುಸಾಲವನನುನ ಜಯೀಸಲಾಗಲ್ಲಲಿವ ೇಂದ್ು
ಚಿೇಂತಿೀಸಬ ೀಡ . ಈ ಅನುಸಾಲವನು ,ಈಗ ನೇಂತಿರುವುದ್ು ಈ ಹಿೇಂದ ಪರಹಾಿದ್ರಾಜರು ಯಜ್ಞಗಳನಾನಚರಿಸುತಿಿದ್ು ಪರಮಪವಿತರವಾದ್ ಯಜ್ಞಕುೇಂಡವಿೀರುವ
ಸಾಳ !! ಆದ್ುರಿೇಂದ್ಲ ೀ ನೀನು ಅವನನುನ ಸ ೂೀಲ್ಲಸಲಾಗುತಿಿಲಿ! *ಆ ಸಾಳದ್ ಪರಭಾವವ ೀ ಅೇಂತಹುದ್ು .!! ಈ ಸಾಳದಿೇಂದ್ ಅವನನುನ ದ್ೂರವಾಗಿ ಹಿೇಂದ
ಸರಿಯುವೇಂತ . ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಳದ್ಲ್ಲಿ ನೀನು ನೇಂತು ಯುದ್ೆ ಮಾಡು ವಿಜಯ ಲಭಿಸುತಿದ * ..ಎೇಂದ್ು ಸಲಹ ನೀನದ್ನು .

ಅದ್ರೇಂತ ಯೀ ಅಜುಣನನು ಅನುಸಾಲವನನುನ ಹಿೇಂದ ಸರಿಯುವೇಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನ ಯೊೀಗಮಾಯಯ ಸಹಾಯದಿೇಂದ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಳದ್ಲ್ಲಿ ತಾನು ನೇಂತು
ಯುದ್ೆ ಮಾಡಿ ....ಕ್ಷಣಾಧಣದ್ಲ್ಲಿ ದಿಗಿವಜಯವನುನ ಸಾಧಸ್ಥ, ಯಾಗಾಶ್ವವವನುನ ತೇಂದ್ು ..ಮುೇಂದಿನ ಮಹತಾಾಯಣಕ ಾ ಹ ೂರಟನು .

ಹಿೀಗ ..ನರ-ನಾರಾಯಣರ ೀೇಂದ್ು ಖಾಯತರಾದ್ ಅಜುಣನ -ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣ ಪರಮಾತಮರ ಪ್ಾದ್ಧೂಳಿಯೇಂದ್ ಪ್ಾದ್ಸಪಶ್ಣದಿೇಂದ್ ಈ ಸಾಳವು ಪ್ಾವನವಾಗಿದ ...,.

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
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[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
� ಶ್ರೀ ಸುಗುಣವಿಠಲ �
ಸೇಂಚಿಕ :-- ೧୭୭
�ಮೇಂತಾರಲಯ ಮಹಿಮೆ�
....ಶ್ರೀರಾಯರು ಮುೇಂದ್ುವರ ಸುತಾಿ...ಇಷ್ ್ೀ ಅಲಿ; ಮುೇಂದ ಕಲ್ಲಯುಗದ್ಲ್ಲಿ ..ಈ ಭಾಗವು ರಾಷ್ಟರಕೂಟರಿಗ ಸ ೀರಿದ್ುು ,ಸಾಕ್ಾತ್ ವಾಯುದ ೀವರ
ನಾಡ ೇಂದ್ು ವಿಖಾಯತವಾದ್ ಹೇಂಪ್ ಯಲ್ಲಿ ..ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಆಳಿವಕ ಯ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿೀ .. ಶ್ರೀಮನಮಧಾವಚಾಯಣರ ಸೇಂಸಾಾನಾಧೀಶ್ವರರೂ ,
ಜ್ಞಾನನಧಗಳೂ ,ನಮಮ ಪೂವಾಣಚಾಯಣರೂ ಆದ್ ಶ್ರೀವಿಭುದ ೀೇಂದ್ರತಿೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು ...ಈ ಸಾಳದ್ ಮಹತವವವನುನ ಅರಿತು
ಯಜ್ಞವ ೀದಿಕ ಯರುವ ಈ ಪರಮಪವಿತರ ಸಾಳದ್ಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ತಪಸುನಾನಚರಿಸ್ಥ, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅನುಗರಹಕ ಾ ಪ್ಾತರರಾದ್ರು .

ವ ೇಂಕಣಾಣ...! ಹಿೀಗ ಪರಹಾಿದ್ರಾಜರ ಯಜ್ಞ-ಯಾಗಾದಿಗಳಿೇಂದ್ಲೂ ,ಶ್ರೀರಾಮ ಲಕ್ಷಮಣರ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಾಣಜುಣನರ ಪ್ಾದ್ಸಪಶ್ಣಗಳಿೇಂದ್ಲೂ
,ಶ್ರೀವಿಭುದ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರ ತಪಸ್ಥುದಿೆಯೇಂದ್ಲೂ ಶ್ರೀವರಾಹನೇಂದಿನಯಾದ್ ತುೇಂಗಭದಾರ ನದಿಯೇಂದ್ಲೂ ,ಇದ್ು ಮಹಾಮೇಂತರಸ್ಥದಿೆಕ್ ೀತರವಾಗಿ
...ಮೇಂತಾರಲಯ ಎನಸ್ಥದ .

ಅೇಂತ ಯೀ ..ನಾವು ಈ ಸಾಳದ್ಲ್ಲಿಯೀ ಬೃೇಂದಾವನ ಪರವ ೀಶ್ಮಾಡಿ ,ಬಹುಕಾಲ ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣಕಾಾಗಿ ,ತಪೊೀನರತರಾಗಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ನಶ್ಚಯಸ್ಥದ ುೀವ .!
ಇದ್ು ಹರಿ ವಾಯುಗಳ ಸೇಂಕಲ್ಪ ! ... ಅದ್ಕಾಾಗಿ ಈ ಗಾರಮವನುನ ಪಡ ಯಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಂದ್ದ್ುು ...ಈಗ ತಿಳಿಯತ ೀ ..ಗಾರಮದ್ ಮಹತವ ..? ..ಎೇಂದ್ು
ಹ ೀಳಿ ಈ ವಿಚಾರ ರಹಸಯವಾಗಿಟು್ ಮುೇಂದಿನ ಕಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ...ನೀನು ಪರಧಾನಪ್ಾತರ ವಹಿಸ್ಥ, ಶ್ರೀ ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ

ವಿಶ ೀಷ್ಾನುಗರಹಕ ಾ

ಪ್ಾತರನಾಗು ! .....ಎೇಂದ್ು ಹರಸ್ಥದ್ರು ......ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
ಸೇಂಚಿಕ :-- ೧୭೮
...ಸೌಮಯಸೇಂವತುರದ್ ಜ ೀಷ್ಟಾಶ್ುಕಿ ಪೂಣ್ಣಣಮಾ ..ಪರತಿದಿನದ್ ಪದ್ುತಿಯೇಂತ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು ..ತುೇಂಗಾಭದಾರನದಿಯ
ದ್ೇಂಡ ಯಮೆೀಲ ವ ೀದಾೇಂತಶಾಸರದ್ಲ್ಲಿನ ಜಟಲ ತತವಗಳನುನ ಶ್ಷ್ಟಯವೃೇಂದ್ಕ ಾ ಸರಳವಾಗಿ ನರೂಪ್ಸುತಿಿದಾುರ . ಎಲಿರೂ ಆನೇಂದ್ಪರವಶ್ರಾಗಿ
ಆಲ್ಲಸುತಿಿದ್ುೇಂತಹ ಸೇಂದ್ಭಣದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಯರು ಇದ್ುಕಿಾದ್ುೇಂತ ಆಕಾಶ್ದ್ತಿ ದ್ೃಷ್ಟ್ಹಾಯಸ್ಥ ನಗುರ್ಗದಿೇಂದ್ ಕರಮುಗಿಯುತಾಿರ .... ಆದ್ರ ಉಳಿದ್ವರಿಗ
ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಾಣ್ಣಸಲ್ಲಲಾಿ....!! .
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ಇದ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿೇಂದ್ ಕಾಯುತಿಿದ್ುವರಿಗ ..ಶ್ರೀರಾಯರು .."ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣದ ವೈಪ್ಾಯನರು ಹರಿಪದ್ ಸ ೀರಿದ್ರು .!! ..ಈಗವರು
ವಿಮಾನರೂಢರಾಗಿ ಈ ಲ ೂೀಕವನುನ ತಯಜಿಸ್ಥ ಹ ೂೀಗುತಿಿದ್ುು ,ನಮಮನುನ ಕೇಂಡು ಅಭಿನೇಂದಿಸ್ಥದ್ರು .! ಶ್ರೀಹರಿಪುರಕ ಾ ದ್ಯಮಾಡಿಸುತಿಿರುವ ಅವರಿಗ
ನಾವೂ ಪರತಯಭಿವಾದ್ನ ಮಾಡಿದ ವು .!! ...ಎೇಂದ್ು ಅಪಪಣ ಕ ೂಡಿಸ್ಥದ್ರು .

ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರ ಅಧುುತ ಯೊೀಗಶ್ಕಿಿ ,ಮಹಿಮಾದಿಗಳನುನ ಕೇಂಡು ಪೇಂಡಿತ ಮಿೀಡಲ್ಲ , ಆತಿೀಯರು ಸ ೂೀಜಿಗಗ ೂೇಂಡು ...ಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಚಾರವ ೀ
ಮಹಿಮಾನವತವಾದ್ದ್ುು ....!! ಎೇಂದ್ು ಮಾತಾಡುತಾಿ ..ಭಕಿಿ ಗೌರವಗಳಿೇಂದ್ ವೇಂದಿಸ್ಥದ್ರು .

ಶ್ರೀ ರಾಯರ ಕ ೂನ ಯ ಸೇಂಚಾರ :
ಒೇಂದ್ು ದಿನ

ವ ೇಂಕಣಣಪೇಂತನನುನ ಕರ ಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಮಾಡಬ ೀಕಾದ್ ಕಾಯಣವ ಲಿವನುನ ವಿವರಿಸ್ಥ, .ತಮಗಾಗಿ ಒೇಂದ್ು ಬೃೇಂದಾವನವನುನ

ಸ್ಥದ್ೆಪಡಿಸುವೇಂತ ಯೂ

ತಾವು

ತ ೂೀರಿದ್

ಪರಹಾಿದ್ರಾಜರು

ಯಾಗಗಳನಾನಚರಿಸ್ಥದ್

ಯಜ್ಞವ ೀದಿಕ ಯ

ಮೆೀಲ

ಬೃೇಂದಾವನಕ ಾ

ತಕಾೇಂತ

ದಾವದ್ಶ್ಸಾೇಂಭಗಳಿೇಂದ್ ಯುಕಿವಾದ್ ಒೇಂದ್ು ಗಭಣಗುಡಿಯನುನ ನಮಿಣಸುವೇಂತ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ರು .

ಅನೇಂತರ ಗುರುರಾಜರು ತಮಮ ಕ ೂನ ಯ ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣ ಸೇಂಚಾರವನುನ

ಯಶ್ಸ್ಥವಯಾಗಿ ಕ ೈಗ ೂೇಂಡು ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನದ ೂಡನ ..ಮರಳಿ

ಮೇಂತಾರಲಯಕ ಾ ದಿಗಿವಜಯ ಮಾಡಿದ್ರು .

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
* ಸೇಂಚಿಕ :----೧୭೯*
�ಬೃೇಂದಾವನ ಶ್ಲ ಯ ಮಹತವ�

....ಶ್ರೀರಾಯರನುನ ಯಜ್ಞವ ೀದಿಕ ಯ ಬಳಿಗ ವ ೇಂಕಣಣಪೇಂತನು ಕರ ದ್ುಕ ೂೇಂಡು ಹ ೂೀಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಅಪಪಣ ಯೇಂತ ನಮಾಣಣವಾದ್ ಗಭಾಣಲಯ,
ಬೃೇಂದಾವನಗಳನುನ ತ ೂೀರಿಸ್ಥದ್ನು .

ಗಭಾಣಲಯವು ಗುರುಗಳ ಮನಸ್ಥುಗ ಒಪ್ಪತವಾಯತು .ವ ೇಂಕಣಣನು ಮಾಡಿಸ್ಥರುವ ಸುೇಂದ್ರವಾದ್ ಬೃೇಂದಾವನವನುನ ಕೇಂಡು ಆನೇಂದಿಸ್ಥದ್ ರಾಯರು
ನಸುನಕುಾ...* ವ ೇಂಕಣಾಣ.. ಬೃೇಂದಾವನ ಸುೇಂದ್ರವಾಗಿದ ..!! ಆದ್ರ ಇದ್ು ನಮಗ ಉಪಯೊೀಗವಿಲಿ.!!* ...ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ರು .
ಅದ್ಕ ಾ ವ ೇಂಕಣಣನು ಕರಜ ೂೀಡಿಸ್ಥ , ಏಕ ಗುರುದ ೀವಾ ..ಬೃೇಂದಾವನ ಚ ನಾನಗಿಲಿವ ೀ ..? ಎೇಂದ್ು ವಿನೇಂತಿಸ್ಥದಾಗ ...ಶ್ರೀರಾಯರು ..ಬೃೇಂದಾವನ ಬಹು
ಸುೇಂದ್ರವಾಗಿದ ..ಆದ್ರ ನಮಗಿದ್ು ಬ ೀಡ .ಈ ಬೃೇಂದಾವನಕ ಾ ಅಹಣರಾದ್ವರು ಮುೇಂದ ಬರುತಾಿರ !!! .ಅವರಿಗಾಗಿ ಇದ್ು ಮಿೀಸಲಾಗಿರಲ್ಲ !!
.ನಮಗಾಗಿ ನಾವು ತ ೂೀರಿಸ್ಥದ್ ಶ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಬೃೇಂದಾವನ ಮಾಡಿಸು ..ಎೇಂದ್ು ಅಪಪಣ ಮಾಡಿದ್ರು .
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ

ಮರುದಿನ ಶ್ರೀರಾಯರು ಮೆೀನ ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹ ೂರಟು ಇೇಂದ್ು ಮಹಾಧಾವರ (ಮಾದ್ವಾರೇಂ) ಎೇಂದ್ು ಹ ಸರಾಗಿರುವ ಗಾರಮದ್ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳದ್
ಬಳಿಗ ದ್ಯಮಾಡಿಸ್ಥ , ಅಲ್ಲಿೇಂದ್ ಕಾಲನಡಿಗ ಯಲ್ಲಿ ಒೇಂದ್ು ಜಮಿೀನನ ಬಳಿಗ ಬೇಂದ್ರು .

ವ ೇಂಕಣಣ ಪೇಂತನೂ ಕುದ್ುರ ಯೇಂದಿಳಿದ್ು ಗುರುಗಳನುನ ಹಿೇಂಬಾಲ್ಲಸ್ಥದ್ನು . ಶ್ರೀಗಳು ಆ ಜಮಿೀನನಲ್ಲಿದ್ು ಅನ ೀಕ ಬೇಂಡ ಗಳ ಮದ್ಯಕ ಾ ಬೇಂದ್ು ಅಲ್ಲಿದ್ು ಒೇಂದ್ು
ಕರಿ ಶ್ಲ ಯನುನ ತ ೂೀರಿಸ್ಥ , ವ ೇಂಕಣಾಣ...ಈ ಶ್ಲ ಯೇಂದ್ ನಮಮ ಬೃೇಂದಾವನವನುನ ಮಾಡಿಸು ...ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ರು .

ಶ್ರೀಗುರುಸಾವಣಭೌಮರ ಮಾತು ಕ ೀಳಿ ,ವ ೇಂಕಣಣ ಪೇಂತನಗ ಕುತೂಹಲ ,ಉೇಂಟಾಗಿ ..ಅವನು ವಿನಯದಿೇಂದ್ ಮಹಾಸಾವಮಿ ,! ತಮಮ ಪರತಿಯೊೇಂದ್ು
ನಡ ನುಡಿಯೂ ನನಗ ವಿಸಮಯವನುನೇಂಟು ಮಾಡುತಿಿವ !!!! ನಾನು ಪರಶ್ನಸುವುದ್ಕ ಾ ಕ್ಷಮಿಸಬ ೀಕು ., ಈ ಶ್ಲ ಯನ ನೀ ತಾವ ೀಕ ಆರಿಸ್ಥದಿರಿ.
?...ಒರಟಾಗಿರುವ ಈ ಶ್ಲ ಯಲ್ಲಿ ಅೇಂಥಹ ಮಹತವವ ೀನದ . ? ..ಎೇಂದ್ು ಆಶ್ಚಯಣದಿೇಂದ್ಲ ೀ ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ನು ..........ಸಶ ೀಷ್ಟ.

. �ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
ಸೇಂಚಿಕ :--೧೮೧

....ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು

ಒೇಂದ್ು ಶ್ುಭಮಹೂತಣದ್ಲ್ಲಿ ವ ೈದಿಕ ವಿಧಪೂವಣಕವಾಗಿ

ವ ೀಧ ಘೂೀಷ್ಟ - ವಾದ್ಯವ ೈಭವಗಳು

ರ್ಳಗುತಿಿರಲು ,ತಮಮ ಕುಲದ ೀವನಾದ್ ಶ್ರೀವ ೀೇಂಕಟ ೀಶ್ವರ ನನುನ ಪರತಿಷ್ಾಾಪ್ಸ್ಥ, ವ ೈಭವದಿೇಂದ್ ಮಹ ೂೀತುವವನುನ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥದ್ರು .

ಶ್ರೀರಾಯರು ಆ ದ ೀವಮೇಂದಿರದ್ಲ ಿೀ ವಾಸಮಾಡುತಾಿ...ಆತಿೀಯರು ,ಪೇಂಡಿತವಗಣ , ಪರಿವಾರದ್ವರಿಗಾಗಿ

ಗೃಹಗಳನುನ , ಇತರ ೀ ಎಲಾಿ

ಸೌಕಯಣಗಳನುನ ವ ೀೇಂಕಣಣ ಪೇಂತನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸ್ಥದ್ರು .

ಶ್ರೀಗಳು ಅನುಗರಹಿಸ್ಥದ್ ಮನ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಲಿರೂ ವಾಸ್ಥಸುತಾಿ..ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಸ ೀವ ಯಲ್ಲಿ ತತಪರರಾದ್ರು .

ಕ ಲ ದಿನಗಳ್ಾದ್ ಮೆೀಲ ..ಶ್ರೀರಾಯರು .ತುೇಂಗಭದಾರನದಿಯ ಆಚ ಯ ದ್ೇಂಡ ಗ ಸವಲಪ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿರುವ ಗಾಣದಾಳ್ ಗಾರಮದ್ಲ್ಲಿ ಪೇಂಚಮುಖಿ
ಪ್ಾರಣದ ೀವರ ಸನನಧಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರು ಜಪ -ತಪ-ಧಾಯನ- ಪೂಜಾದಿಗಳ ಸ ೀವಾಕ ೈೇಂಕಯಣ ನರತರಾಗಿ ಸವಯೇಂವಯಕಿ ಶ್ರೀ ಪ್ಾರಣದ ೀವರ
ಸೇಂಪೂಣಾಣನುಗರಹವನುನ , ತಮಮ ಮುೇಂದಿನ ಸೇಂಕಲ್ಲಪತ ಕಾಯಣಕ ಾ ಶ್ರೀವಾಯುದ ೀವರ ಸಮಮತಿಯನುನ ಆಶ್ೀವಾಣದ್ವನುನ ಸೇಂಪ್ಾದಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ..ಮತ ಿ
ಮೇಂತಾರಲಯಕ ಾ ಚಿತ ೈಸ್ಥದ್ರು .......ಸಶ ೀಷ್ಟ .
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
ಸೇಂಚಿಕ :--180
.....ಶ್ರೀರಾಯರು ವ ೇಂಕಣಣ ಪೇಂತನು ಕ ೀಳಿದ್ ಪರಶ ನಗ ಉತಿರಿಸುತಾಿ...ವ ೇಂಕಣಾಣ..ಇದ್ು
ಶ್ರೀರಾಮಚೇಂದ್ರ ದ ೀವರು ಈ ಶ್ಲ ಯ ಮೆೀಲ ಏಳು ಮುಹೂತಣ ಕಾಲ

ಸಾಮಾನಯ ಶ್ಲ ಯಲಿಪ್ಾಪ..ಹಿೇಂದ ತ ರೀತಾಯುಗದ್ಲ್ಲಿ

ವಿಶ್ರಮಿಸ್ಥದ್ುರು .!!! .ಇದ್ು ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರನ ಚರಣಸಪಶ್ಣದಿೇಂದ್

ಪರಮಪ್ಾವನವಾಗಿದ

ಈ ಶ್ಲ ಯೇಂದ್ಲ ೀ ...ಈ ಮೂಲರಾಮ ಸ ೀವಕನ ಬೃೇಂದಾವನವಾಗಬ ೀಕು .!! .ವ ೇಂಕಣಾಣ..ಇದ್ು ಸಾಲ್ಲಗಾರಮದ್ೇಂತ ಪರಮ ಪವಿತರವಾಗಿ ಪೂಜಾಹಣ
ಶ್ಲ ಯಾಗಿದ !! ....ಎೇಂದ್ು ನರೂಪ್ಸ್ಥದ್ರು .

ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರ ಒೇಂದ ೂೇಂದ್ು ನುಡಿಯೂ ವ ೇಂಕಣಣಪೇಂತನಲ್ಲಿ ...ಭಾವೀದ ವೀಗ , ಭಕಿಿಭಾವಗಳಿೇಂದ್ ಮೆೈರ ೂೀಮಾೇಂಚನಗ ೂೇಂಡಿತು .
ಆಶ್ಚಯಣ - ಆನೇಂದ್ ಒೇಂದ್ು ಕಡ ಯಾದ್ರ ...ಮತ ೂಿೇಂದ್ು ಕಡ ..ಗುರುಗಳ ಅಗಲ್ಲಕ ಯ ಕಾಲ ಹತಿಿರವ ೀ ಬರುತಿಿರುವುದ್ರಿೇಂದ್ ..ದ್ುಃಖ್ದಿೇಂದ್ಲೂ ತಪಿನಾಗಿ
...ಗುರುಗಳ ಪ್ಾಂ ದ್ಕ ಾ ನಮಸುತಾಿ...*ಮಹಾನುಭಾವರ ೀ ..ಶ್ರೀಹರಿಭಕಾಿಗ ರೀಸರರಾದ್ ಶ್ರೀಪರಹಾಿದ್ರಾಜರ ೀ ...ನಮಮ ರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಧರ ಗಿಳಿದ್ು ಬೇಂದ್ೇಂತ
ಭಾಸವಾಗುತಿಿದ !!! * ...ತಮಮೇಂಥ ಲ ೂೀಕಪ್ಾವನ ಮೂತಿಣಗಳನುನ ಪಡ ದ್ ನಾವ ೀ ಧನಯರು !! ನಾವ ೀ ಭಾಗಯಶಾಲ್ಲಗಳು !!! ನಮಗ ನರ್ೀ ನರ್ೀ
ಗುರುವಯಣ ! ನಮಮ ಅಪಪಣ ಯನುನ ಶ್ರಸಾಧರಿಸ್ಥದ ುೀನ ....ಎೇಂದ್ು ವಿಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥದ್ನು .....ಸಶ ೀಷ್ಟ

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
*ಸೇಂಚಿಕ :----೧೮೨ *

�ಅವತಾರ ಪರಿಸಮಾಪ್ಿ ನಧಾಣರ!!!�
***********

....ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಸಾವಮಿಗಳವರು ಜಗತಿಿನ ಜನರ ದ್ೃಷ್ಟಾಗ ವಿಷ್ಟಯರಾಗಿ ಮಾಡಬ ೀಕಾಗಿದ್ು ಕತಣವಯವ ಲಿವೂ ಮುಗಿದ್ೇಂತಾಯತ ೇಂದ್ು ಅರಿತು
, ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇಂಕಲಪದ್ೇಂತ , ತಮಮ ಅವತಾರ ಕಾಯಣವನುನ ಪರಿಸಮಾಪ್ಿಗ ೂಳಿಸಲು ಸೇಂಕಲ್ಲಪಸ್ಥದ್ರು !! .
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಈ

ಕಾಯಣವನುನ

ಯಶ್ಸ್ಥವಯಾಗಿ

ಜರುಗಿಸಲು

ಶ್ರೀಗಳು

ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣದಿೇಂದ್

ತಮಮ

ಆತಿೀಯರನುನ

,ವ ೀೇಂಕಟನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣ,

ನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣ,ಗ ೂೀವಿೇಂದಾಚಾಯಣ ....ಮುೇಂತಾದ್ವರನುನ ಆದ್ವಾನಯೇಂದ್ ದಿವಾನ್ ವ ೇಂಕಣಣಪೇಂತನನುನ ..ಕರ ಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಒೇಂದ್ು ದಿನ
ಏಕಾೇಂತದ್ಲ್ಲಿ ಆಪ್ಾಿಲ ೂೀಚನ ಯನುನ ಮಾಡಿದ್ರು .

ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗಳ ಪ್ ರೀರಣ , ಸೇಂಕಲಪದ್ೇಂತ ...ತಾವು ಅತಿ ಶ್ೀಘಣವಾಗಿ ತಮಮ ಅವತಾರ ಕಾಯಣವನುನ ಮುಗಿಸ್ಥ,ಸಶ್ರಿೀರವಾಗಿ
ಬೃೇಂದಾವನ ಪರವ ೀಶ್ ಮಾಡಲ್ಲರುವ ವಿಚಾರವನುನ ಎಲಿರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಥದ್ರು .

ಗುರುಗಳ ಮಾತನಾನಲ್ಲಸ್ಥ, ಸವಣರಿಗೂ *ವಜಾರಘಾತವಾದ್ೇಂತಾಗಿ ಸಕಲರೂ ಕೇಂಪ್ಸ್ಥದ್ರು!!!!. ಉದಿವಘನರಾದ್ ಅವರು ಕಿೇಂಕತಣವಯ ಮೂಢರಾಗಿ ,
ಉದಾೆರಕ ಗುರುಪ್ಾದ್ರು ತಮಮನುನ ಅನಾಥರನಾನಗಿ
ದ್ುಃಖಾಶ್ುರಪೂರವ ೀ

...ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ

ಮಾಡಿ ಅಗಲುವರ ೇಂಬ ದ್ುಃಖ್ -ದ್ುಮಾಮನಗಳಿೇಂದ್ ಕೇಂಗ ಟ್ರು !! .ಅವರ ಕಣುಣಗಳಿೇಂದ್

....ಹರಿಯಹತಿಿತು .....!! ಏನೂ ಹ ೀಳಲೂ ತ ೂೀಚದ ೀ ...ಸವಣರೂ ಸಿಭಧರಾಗಿ ಕುಳಿತುಬಟ್ರು!!!!!

..........ಸಶ ೀಷ್ಟ .
������������

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
ಸೇಂಚಿಕ :--- ೧೮೮
�ಶ್ರೀರಾಯರ ಸಾೇಂತವನ ನುಡಿ �

....ಶ್ರೀರಾಯರು ತಮಮ ಪೂವಾಣಶ್ರಮ ಪುತರರಾದ್ ಶ್ರೀಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರ ತಲ ಯನುನ ನ ೀವರಿಸ್ಥ, ಭುಜಗಳನುನ ಹಿಡಿದ್ು ಮೆೀಲ ಬಬಸ್ಥ,
ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣಾ ,ವ ೇಂಕಟನಾರಾಯಣಾ..ಉಳಿದ್ವರು ನೀವ ಲಾಿ..ಇದ ೀನು ! ಬಾಲಕರೇಂತ ವತಿಣಸುತಿಿೀದಿುೀರಿ .!! .ಸಕಲಶಾಸರಪ್ಾರೇಂಗತರು
,ವಿಚಾರಶ್ೀಲರು ಆದ್ ನೀವ ಲಿರೂ ಹಿೀಗ ಧೃತಿಗ ಡಬಹುದ ೀ ..ನೀವಾಯರೂ ಯಾವ ಅಪರಾಧವನೂನ ಮಾಡಿಲಿ... ಇದ್ು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇಂಕಲಪದ್ೇಂತ ನಾವ ೀ
ಕ ೈಗ ೂೇಂಡಿರುವ ನದಾಣರ !! .ಮಾನವರಾಗಿ ಜನಸ್ಥದ್ ಮೆೀಲ ಎೇಂದಾದ್ರ ೂೇಂದ್ು ದಿನ ಈ ಭೂಮಿಯ ಋಣ ಮುಗಿಯಲ ೀ ಬ ೀಕಲಿವ ೀ? .ಕುೇಂಭಕ ೂೀಣದ್ಲ್ಲಿ
ಕ ಲವಷ್ಟಣಗಳ ಹಿೇಂದ ಮೂವರು ಜ ೂೀತಿಷ್ಟಗಳು ನುಡಿದ್ ಭವಿಷ್ಟಯ ನ ನಪ್ದ ಯೀ .....

ಈಗ ಅವರ ಭವಿಷ್ಟಯವೂ ಸತಯವಾಗಿ ಕಾಯಣರೂಪಕಿಾಳಿಯಲ್ಲದ .!! ...ಇದ್ು ಶ್ರೀಶ ೀಚಾಾ.!!! .ಆದ್ುರಿೇಂದ್ ಅನವಾಯಣ .ನೀವ ಲಿರೂ ಸಲಿದ್ ದ್ುಃಖ್ಕಳವಳಗಳನುನ ತ ೂರ ದ್ು ,ಭಗವತುೇಂಕಲಪದ್ೇಂತ

ಕತಣವಯಪರರಾಗಿರುವ ನಮಮ ಅಭಿಲಾಷ್ ಯನುನ ಪೂರ ೈಸಲು ನಗುತಾಿ

ಸಹಕರಿಸ್ಥ

ಶ ರೀಯೊೀಭಾಗಿಗಳ್ಾಗಬ ೀಕು .
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಅದ್ಕ ಾೇಂದ ೀ ನಮೆಮಲಿರನೂನ ಕರ ಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ನಮಮ ನಧಾಣರವನುನ ಬಚುಚಮನಸ್ಥುನೇಂದ್ ತಿಳಿಸ್ಥದ ುೀವ . ನಮಿೀ ನಧಾಣರ ಅಚಲ !!!!!! .ಸುಮಮನ ೀ
ದ್ುಃಖಿಸುವುದ್ರಿೇಂದ್ ಪರಯೊೀಜನವಿಲಿ.ಅದ್ು ಶ್ರೀಹರಿ ಸೇಂಕಲಪಕ ಾ ವಿರುದ್ೆವಾದಿೀತು .!! .ಎೇಂದ್ು ಶ್ರೀರಾಯರು ಸಾೇಂತವನ ನುಡಿಯಲು ....ಎಲಿರೂ
ತಲ ಬಾಗಿಸ್ಥ ಕುಳಿತರು ......ಸಶ ೀಷ್ಟ

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�

.
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
ಸೇಂಚಿಕ :- ೧೮೯

�ಸವಣಜ್ಞ ಸ್ಥೇಂಹಾಸನದ್ ಹಿತಾಕಾೇಂಕ್ �

.....
ಶ್ರೀರಾಯರು ಕರುಣಾದ್ಣ ದ್ೃಷ್ಟಾಯೇಂದ್ ಎಲಿರನೂನ ಅವಲ ೂೀಕಿೀಸುತಾಿ.....ಶ್ರೀಹರಿಚಿತಿಕ ಾ ಯಾರೂ ವಿರ ೂೀಧಸಬಾರದ್ು ..ನಮಮ ಸೇಂಕಟವನುನ ನಾವು
ಬಲ ಿವು .ಅದ್ು ನಮಮಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಭಕಿಿಯ ಧ ೂಯತಕ .! ಆದ್ರ ೀನು ಮಾಡುವುದ್ು ? .ನೀವು ವಿಯೊೀಗವನುನ ಸಹಿಸ್ಥಕ ೂಳಾಲ ೀಬ ೀಕು .

ಇನುನ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನದ್ ಮುೇಂದಿನ ವಯವಸ ಾಯ ಬಗ ಗ ಯೊೀಚಿಸಬ ೀಕಿದ ..ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳುತಾಿ..."ನಾವು ವಿರಾಜಿಸುವ ಶ್ರೀಹೇಂಸನಾಮಕ ಪರಮಾತಮನ ಈ
ಮಹಾಪ್ೀಠವು ಪರಮಪ್ಾವನವಾದ್ುದ್ು . ಇದ್ು ಅಚೇಂದಾರಕಣವಾಗಿ ತನನ ಕತಣವಯ ಪರಿಪ್ಾಲನ ಮಾಡುತಾಿ..ಸವಣಸಜಜನರ ಸವಾಣೇಂಗಿೀಣ ಅಭುಯದ್ಯ
ಕಾಯಾಣಸಕಿವಾಗಿ ಲ ೂೀಕಮಾನಯವಾಗಿ ಮೆರ ಯಬ ೀಕಾಗಿದ ಷ್ಟ. ಗರೇಂಥಗಳ ಪ್ಾಠಪರವಚನಧಾವರ ಈ ಪ್ೀಠದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಂಡಿಸ್ಥದ್ ಯತಿೀಶ್ವರರು,
ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ಸತಿುೇಂಧಾತವನುನ ಮುೇಂದ್ುವರಿಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಬೇಂದ್ು ಜ್ಞಾನಜ ೂಯೀತಿಯನುನ ಬ ಳಗಬ ೀಕಾಗಿದ .

ಈ ಕಾಯಣವು ಯಶ್ಸ್ಥವಯಾಗಲು ಆಚಾಯಣ ಶ್ರೀಮಧವರೇಂತ ...ನಾವೂ ಈ ಪ್ೀಠವನಾನಳಲು ಅಹಣರಾದ್ವರನುನ ಆರಿಸಬ ೀಕಿದ . ನಾವಿೀಗಾಗಲ ೀ
..ಅದ್ನುನ ನದ್ಣರಿಸ್ಥದ ುೀವ . ....ಸಶ ೀಷ್ಟ...

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ �
ಸೇಂಚಿಕ :-- ೧೯೦

.....ಶ್ರೀರಾಯರು ತಮಮ ಮುೇಂದಿನ ವಿಚಾರವನುನ ವಿವರಿಸುತಾಿ...ನಾವು ಈ ಮಹಾಪ್ೀಠವನುನ ನಮಮ ತರುವಾಯ ಆಳಲು ಅಹಣರಾದ್ ನಾಲುಾ
ಜನರನುನ ಆರಿಸ್ಥದ ುೀವ .

ಈನುನ ಮುೇಂದ ಈ ವಿದಾಯಸ್ಥೇಂಹಾಸನದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪೂವಾಣಶ್ರಮ ವೇಂಶ್ೀಯರ ೀ ಪರೇಂಪರ ಯಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸ್ಥ, ತತವಜ್ಞಾನ ,ಧಮಣ ಪರಸಾರ ,
ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣ ಕಾಯಾಣಸಕಿರಾಗಿ , ಧ ವೈತಸ್ಥದಾೆೇಂತವನುನ

ಬಹುಮುಖ್ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿೆಪಡಿಸ್ಥ,

ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ - ಪದ್ಮನಾಭತಿೀಥಣರ ,-

ಜಯತಿೀಥಣರ - ವಿಜಯೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರ -ವಿಭುದ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರ ಪರೇಂಪರ ಯೇಂದ್ ನಡ ದ್ುಬೇಂದಿರುವ ಪ್ಾಠಪರವಚನ

ಸೇಂಪರದಾಯವನುನ

ಮುೇಂದ್ುವರ ಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಬರಬ ೀಕ ೇಂಬುದ್ು ...ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮರ ಇಚ ಾ!!! .ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ಟೀಕಾಕೃತಾಪದ್ರ ಸೇಂಕಲಪ!! .ಅವರ ಪ್ ರೀರಣ ಯೇಂತ
...ನಾವಿೀ ನದಾಣರವನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ ೂೇಂಡಿದ ುೀವ .....ಸಶ ೀಷ್ಟ .

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ �
ಸೇಂಚಿಕ :-- ೧೯೦

.....ಶ್ರೀರಾಯರು ತಮಮ ಮುೇಂದಿನ ವಿಚಾರವನುನ ವಿವರಿಸುತಾಿ...ನಾವು ಈ ಮಹಾಪ್ೀಠವನುನ ನಮಮ ತರುವಾಯ ಆಳಲು ಅಹಣರಾದ್ ನಾಲುಾ
ಜನರನುನ ಆರಿಸ್ಥದ ುೀವ .

ಈನುನ ಮುೇಂದ ಈ ವಿದಾಯಸ್ಥೇಂಹಾಸನದ್ಲ್ಲಿ ನಮಮ ಪೂವಾಣಶ್ರಮ ವೇಂಶ್ೀಯರ ೀ ಪರೇಂಪರ ಯಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸ್ಥ, ತತವಜ್ಞಾನ ,ಧಮಣ ಪರಸಾರ ,
ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣ ಕಾಯಾಣಸಕಿರಾಗಿ , ಧ ವೈತಸ್ಥದಾೆೇಂತವನುನ

ಬಹುಮುಖ್ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿೆಪಡಿಸ್ಥ,

ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ - ಪದ್ಮನಾಭತಿೀಥಣರ ,-

ಜಯತಿೀಥಣರ - ವಿಜಯೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರ -ವಿಭುದ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರ ಪರೇಂಪರ ಯೇಂದ್ ನಡ ದ್ುಬೇಂದಿರುವ ಪ್ಾಠಪರವಚನ

ಸೇಂಪರದಾಯವನುನ

ಮುೇಂದ್ುವರ ಸ್ಥಕ ೂೇಂಡು ಬರಬ ೀಕ ೇಂಬುದ್ು ...ಶ್ರೀ ಮೂಲರಾಮರ ಇಚ ಾ!!! .ಶ್ರೀಮದಾಚಾಯಣರ ಟೀಕಾಕೃತಾಪದ್ರ ಸೇಂಕಲಪ!! .ಅವರ ಪ್ ರೀರಣ ಯೇಂತ
...ನಾವಿೀ ನದಾಣರವನುನ ತ ಗ ದ್ುಕ ೂೇಂಡಿದ ುೀವ .....ಸಶ ೀಷ್ಟ .

ನಮಮ ತರುವಾಯ ಒಬಬರಾದ್ ಮೆೀಲ ೂಬಬರೇಂತ .*ಶ್ರೀಯೊೀಗಿೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು ,ಶ್ರೀ ಸೂರಿೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು ,ಶ್ರೀಸುಮತಿೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು, ಮತುಿ
ಶ್ರೀಉಪ್ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು*...!!ಎೇಂಬ. ಅಭಿಧಾನದಿೇಂದ್ ನಮಮ ಶ್ಷ್ಟಯರು ಈ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನವನುನ ಪ್ಾಲ್ಲಸಬ ೀಕಿದ ....ಎೇಂದ್ು ಅಪಪಣ ಕ ೂಡಿಸ್ಥದ್ರು .
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
ಎಲಿರೂ ಆ ಮಹಾಭಾಗಯಶಾಲ್ಲಗಳ್ಾರಾಗಿರಬಹುದ್ು ..!!! ಎೇಂದ್ು ಯೊೀಚಿಸುತಿಿರುವಾಗ ..ಶ್ರೀರಾಯರು ಅದ್ನೂನ ವಿವರಿಸತ ೂಡಗಿದ್ರು ........ಸಶ ೀಷ್ಟ.

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ �
,ಸೇಂಚಿಕ :-- ೧೯೧

.... ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ರ ಪೂವಾಣಶ್ರಮದ್ ಅಣಣೇಂದಿರ ಪುತರರಾದ್ ,ವ ೀೇಂಕಟನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರನುನ ನ ೂೀಡುತಾಿ..ಶ್ರೀರಾಯರು "ವ ೇಂಕಟನಾರಾಯಣಾ ..ಆ
ನಾಲವರು ಭಾಗಯಶಾಲ್ಲಗಳು ಯಾರು ಗ ೂತ ಿ. ?

ಅವರ ೀ .ನನನ ಸುಪುತರರಾದ್ ..ವ ೇಂಕಣಣ, ವಾಸುದ ೀವ , ಮುದ್ುುವ ೇಂಕಟಕೃಷ್ಟಣ ,ಮತುಿ ವಿಜಯೀೇಂದ್ರ

ಇವರುಗಳು .! ಅವರ ತರುವಾಯ ಐದ್ನ ಯವರಾಗಿ ಈ ಶ್ರೀನವಾಸ

ಈ ಮಹಾಪ್ೀಠದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಂಡಿಸ್ಥ ,ಕಿೀತಿಣಗಳಿಸಬ ೀಕ ೇಂಬುದ್ೂ

ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಸೇಂಕಲಪವಾಗಿದ ."!!!....ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ರ ಪುತರ ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣಾಚಾಯಣರ ಮಗ ಪುರುಷ್ ೂೀತಿಮಾಚಾಯಣರ
ಪುತರನಾದ್ --- ಇನೂನ ಒೇಂದ್ುವರ ವಷ್ಟಣದ್ ಮಗುವಾದ್ ಶ್ರೀನವಾಸನನುನ ತ ೂೀರಿಸ್ಥ, ಅವನ ಶ್ರದ್ ಮೆೀಲ ಕರವಿರಿಸ್ಥ, ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥದ್ರು....

ಶ್ರೀರಾಯರ ವಚನವನಾನಲ್ಲಸ್ಥದ್ ಸಕಲರೂ ಅತಾಯಶ್ಚಯಣಮಗನರಾಗಿ ಆನೇಂದ್ಪುಳಕಿತರಾದ್ರು .

ಶ್ರೀಯವರ ಮಾತನಾನಲ್ಲಸ್ಥದ್ ದಿವಾನ್ ವ ೇಂಕಣಣ ಪೇಂತನು ಮಹಾಸಾವಮಿೀ ..ಹಾಗಾದ್ರ ....ಈ ಬೃೇಂದಾವನ !!!! ...ಎನುನತಿಿರಲು ...ಶ್ರೀರಾಯರು
ನಸುನಕುಾ ಅಹುದ್ು ! ಈ ಬೃೇಂದಾವನ ಈ ಮಗು ಶ್ರೀನವಾಸನಗ ೀ...ಮಿೀಸಲು !!!.ಎೇಂದ್ರು .

ಗುರುಗಳ ದ್ೂರದ್ೃಷ್ಟಾ ..ಭವಿಷ್ಟತ್ ದ್ಶ್ಣನ, ಮುೇಂದ ನಡ ಯುವ ಎಲಾಿ ಕಾಲಮಾನಾ ರಿೀತಾಯ... ವಿಚಾರಗಳ...ಸಪಷ್ಟಾತ .... ಎಲಿವನೂನ ರ್ದ್ಲ ೀ
ನಣಣಯಸುವ

ಅಗಾಧ

ಮಹಾಮಹಿಮಾದಿಗಳನುನ

ಕೇಂಡು

ಸಕಲರೂ

ಮೂಕವಿಸ್ಥಮತರಾದ್ರು!!!!!!.*

ಶ್ರೀರಾಯರು

ಎಷ್ಾ್ದ್ರೂ

ಅಪರ ೂೀಕ್ಷಜ್ಞಾನಗಳಲಿವ ೀ*.........ಸಶ ೀಷ್ಟ .

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
ಸೇಂಚಿಕ :---೧೯೨

......ಶ್ರೀರಾಯರ ನಣಣಯ ಮುೇಂದ

ಕಾಯಣರೂಪಕ ಾ ಬೇಂದಿತು .ಮುೇಂದ

ಶ್ರೀಉಪ್ ೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರ ತರುವಾಯ ..ಶ್ರೀನವಾಸಾಚಾಯಣರು

ಶ್ರೀವಾದಿೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರ ೇಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿೇಂದ್ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನಾಧಪತಿಯಾಗಿ ,ಉಭಯವೇಂಶಾಬುಚೇಂದ್ರಮ..ರ ೇಂದ್ು ಸವಣಮಾನಯರಾದ್ರು .
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ವ ೇಂಕಣಣ ಪೇಂತನು ರ್ದ್ಲು ಸ್ಥದ್ೆಪಡಿಸ್ಥದ್ ಸುೇಂದ್ರ ಬೃೇಂದಾವನವ ೀ ..ಮುೇಂದ ರಾಯರು ಹ ೀಳಿದ್ೇಂತ ಶ್ರೀವಾದಿೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣ ರ ಬೃೇಂದಾವನವಾಯತು .
ಈಗಲೂ ಮೇಂತಾರಲಯದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಯರ ಮೂಲಬೃೇಂದಾವನದ್ ಪಕಾದ್ಲ ಿೀ ಶ್ರೀವಾದಿೀೇಂದ್ರರ ಸುೇಂದ್ರ ಬೃೇಂದಾವನವನುನ ದ್ಶ್ಣಸಬಹುದಾಗಿದ .
ರಾಯರಿಗ ಸಲುಿವ ಸ ೀವ ಗಳ್ ಲಾಿ ..ಇವರಿಗೂ ಸಲುಿತಿಿವ ...

� ಆಶ್ರಮ ಪರಧಾನ�

...ಶ್ರೀಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು ಒೇಂದ್ು ಶ್ುಭ ಮಹೂತಣದ್ಲ್ಲಿ ತಮಮ ಪೂವಾಣಶ್ರಮದ್ ಅಗರಜರಾದ್ ಗುರುರಾಜಾಚಾಯಣರ ಪ್ೌತರರೂ, ತಮಮಲ್ಲಿಯೀ
ಸಕಲಶಾಸರಗಳನುನ ಅದ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ , ಜ್ಞಾನಭಕಿಿ ವ ೈರಾಗಯ ಸೇಂಪನನರಾದ್, ಪ್ರಯ ಶ್ಷ್ಟಯ ಶ್ರೀವ ೇಂಕಣಾಣಚಾಯಣರಿಗ ...ವ ೀದ ೂೀಕಿಪುರಸುರವಾಗಿ
ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧಾವಚಾಯಣರ ವ ೀದಾೇಂತ ಸಾಮಾರಜಯ ದಿಗಿವಜಯ ಸ್ಥೇಂಹಾಸನದ್ಲ್ಲಿ ಮೇಂಡಿಸ್ಥ ,ಶ್ರೀಯೊೀಗಿೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು ..ಎೇಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿೇಂದ್
ವ ೀದಾೇಂತಸಾಮಾರಜಯಪಟಾ್ಭಿಷ್ ೀಕವನುನ ತಮಮ ಸವಹಸಿದಿೇಂದ್ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥ, ತಮಮ ಉತಿರಾಧಕಾರಿಗಳನಾನಗಿ ಮಾಡಿ ಪರಮಾನುಗರಹ ಮಾಡಿದ್ರು

ಈ ಮಹ ೂೀತುವವನುನ ಕೇಂಡು ಸಭಿಕರು ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರಿಗ ಜಯವಾಗಲ್ಲ.....ಎೇಂದ್ು ಜಯ ಜಯ ಘೂೀಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು .....ಸಶ ೀಷ್ಟ

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
ಸೇಂಚಿಕ :------೧೯೩

...�ಮೇಂಚಾಲಮಮನ ದ್ಶ್ಣನ--ವರಪ್ಾರಪ್ಿ�

....ಶ್ರೀಶಾಲ್ಲವಾಹನ ಶ್ಕ ..೧೫೯೩ ವಿರ ೂೀಧಕೃತ್ ಸೇಂವತುರವು ಪ್ಾರರೇಂಭವಾಯತು .ಶ್ರೀರಾಯರು ತಮಮ ಪ್ರಯಶ್ಷ್ಟಯರಾದ್ ಶ್ರೀಯೊೀಗಿೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣ
ಶ್ರೀಪ್ಾದ್ೇಂಗಳವರ ೂಡನ

ಶ್ರೀವ ೀೇಂಕಟ ೀಶ್ವರನ ಸನನಧಯಲ್ಲಿ ಚಾತುಮಾಣಸಯವರತವನುನ ಸ್ಥವೀಕರಿಸ್ಥ,

ವಿಶ ೀಷ್ಟ ಸೇಂಭರಮದಿೇಂದ್ ಜ್ಞಾನಪರಸಾರ,

ಸಜಜನ ೂೀದಾೆರ ಕಾಯಣದ್ಲ್ಲಿ ನರತರಾದ್ರು .

ಒೇಂದ್ು ದಿನ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ..ದಾವರಪ್ಾಲಕನ ೂಡನ ಪರಹಾಿದ್ರ ಯಜ್ಞ ಕುೇಂಡದ್ ಬಳಿಗ ಬೇಂದ್ು ಅವನನುನ ದ್ೂರದ್ಲ್ಲಿ ಕಾವಲ್ಲರುವೇಂತ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸ್ಥ,
ತಾವು ಯಜ್ಞವ ೀದಿಕ ಗ ನಮಸಾರಿಸ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಸನನಹಿತಳ್ಾದ್ ಪರಹಾಿದ್ರಾಜರ ಕುಲದ ೀವತ ಯೂ ,ಕ್ ೀತರದ ೀವತ ಯೂ ಆಗಿದ್ು ಸಾಕ್ಾತ್ ಶ್ರೀದ್ುಗಾಣದ ೀವಿ
ಯನುನ ( ಮೇಂಚಾಲಮಮ..ಮೇಂತಾರಲಾಯಾೇಂಬಕ) ಏಕಾೇಂತವಾಗಿ ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥ, ಸುಿತಿಸಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು ..
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*ನರ್ೀಸುಿವರದ ೀ ಕೃಷ್ ಣ ಕೌಮಾರಿ ಬರಹಮಚಾರಿಣ್ಣ|
ಬಾಲಾಕಣಸದ್ೃದ್ೃಶಾಕಾಯೀ ಪೂಣಣಚೇಂದ್ರ ನಭಾನನ ೀ|| ........
ಕಾತಾಯಯನಾಯ ವಿದ್ಮಹ ೀ ಕನಯಕುಮಾರಿ ಧೀಮಮಹಿ| ತನ ೂನೀ ದ್ುಗಿಣ ಪರಚ ೂೀದ್ಯಾತ್ *|| * ......ಎೇಂದ್ು ಭಕಿಿಶ್ರದಾೆನವತರಾಗಿ ನರಗಣಳವಾಗಿ
ಶ್ರೀದ್ುಗಾಣಸ ೂಿೀತರ ಹ ೂರಹ ೂಮುಮತಿಿರಲು

ಭಾಗವತಾಗರಣ್ಣಗಳ್ಾದ್ ಪರಹಾಿದ್ರಾಜರ ಅವತಾರರಾದ್ ಶ್ರೀರಾಯರ ಭಕಿಿಗ ಮೆಚಿಚ ದ ೀವಿಯು

ಮೆೈದ ೂೀರಿದ್ಳು!!!! .

ಕಾೇಂತಿಪುೇಂಜದಿೇಂದ್ ಆ ಪರದ ೀಶ್ವ ಲಿವೂ ಬ ಳಗಿ, ಸವಾಣಭರಣ ಭೂಷ್ಟತಳ್ಾಗಿ, ಸ್ಥೇಂಹವಾಹಿನಯು ದ್ಶ್ಣನ ನೀಡಿದ್ಳು .!! ......ಸಶ ೀಷ್ಟ .

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
ಸೇಂಚಿಕ :--೧೯೪

.....ಅನುಗರಹ ೂೀನುಮಖ್ಳ್ಾದ್ ದ ೀವಿಯನುನ ..ಕೇಂಡು ಭಕಾಯತಿಶ್ಯದಿೇಂದ್ ಕಣ್ಣಣೀರು ಹರಿಯುತಿಿರಲು ..ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ..ಗದ್ಗದ್ ಕೇಂಠದಿೇಂದ್
"ನರ್ೀನರ್ೀ ಜನನ ನಾರಾಯಣ ಮನ ೂೀಹಾರಿಣ್ಣೀ......ಎೇಂದ್ು ಸುಿತಿಸ್ಥ, ದ ೀವಿಯನುನ ತಾವು ಈ ಸನನಧಾನದ್ಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಥಸಲು ಅನುಮತಿಯನುನ
ಪ್ಾರರ್ಥಣಸ್ಥ, ನನುನ ಆಶ್ರಯಸ್ಥ, ಬರುವ ಭಕಿಸಮುದಾಯಕ ಾ ನಾವು ಕ ೂಡಬಯಸುವ ಅಪ್ಾರವಾದ್ ಚತುವಿಣದ್ ಪುರುಷ್ಾಥಣಗಳನುನ ನೀನ ೂಲ್ಲದ್ು
ಕರುಣ್ಣಸಬ ೀಕ ೇಂದ್ು ಪ್ಾರರ್ಥಣಸುತಾಿರ .

ಅನೇಂತರ ರಾಯರಲ್ಲಿ ಸುಪರಸನನಳ್ಾದ್ ದ ೀವಿಯು ...ಹಿೇಂದ ನನನ ಕುಲದ ೀವತ ಯಾಗಿದ್ು ನನನನುನ ನೀನು ಬಹುವಾಗಿ ಆರಾಧಸ್ಥದಿುಯೀ..! ಈಗಲೂ ನಾನು
ನನನ ಎಲಾಿ ಕಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ ೇಂಗಾವಲಾಗಿ ಸಲಹುತ ಿೀನ ..ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕೃಪ್ಾಕಟಾಕ್ಷ ನನನ ಮೆೀಲ ಸದಾ ಇರುತಿದ .ನಾನು ಭಕಾಿಗರಣ್ಣಯಾದ್ ನನನ
ಮಹಿಮೆಯನುನ ಮೆರ ಸಲು ನನಾನಲಯದ್ ಮುೇಂದ ವಾಸಮಾಡುವ ನು

ಕೇಂದಾ, ನನನ ಗುರುತಾಗಿ ನನನ ಆಲಯದ್ ಮಹಾದಾವರದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಮೆೀಷ್ಟಮಸಿಕವನುನ ಸಾಾಪ್ಸು .!! .ನಾನು ಸಕಲ ದ್ುಷ್ಟ್ಶ್ಕಿಿನುನ ನಗರಹಿಸ್ಥ, ಈ ಕ್ ೀತರವನುನ
ಮೇಂತರಸ್ಥದಿೆಕ್ ೀತರ ವನಾನಗಿ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಸುವ ನು ...ಎೇಂದ್ು ಹ ೀಳಿ ಶ್ಲಾರೂಪತಾಳಿ ನೇಂತಳು!! .

ಇೇಂದಿಗೂ ಮೇಂಚಾಲಮಮ ಎೇಂದ್ು ಪರಸ್ಥದ್ೆಳ್ಾಗಿ ಇೇಂದಿಗೂ ಭಕಿರಿೇಂದ್ ಪರಥಮ ದ್ಶ್ಣನ ನೀಡಿ ಅನುಗರಹಿಸುತಿಿದಾುಳ್ .

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
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�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
ಸೇಂಚಿಕ ;---೧೯೪
��ಸಶ್ರಿೀರ ಬೃೇಂದಾವನ ಪರವ ೀಶ್ಕ ಾ ಸ್ಥದ್ೆತ ��������������
.,..ಶ್ರೀರುಧರ ೂೀದಾಗರಿ ಸೇಂವತುರದ್ ಶಾರವಣ ಬಹುಳ ಪರತಿಪದ ಯೇಂದ್ು ಶ್ರೀರಾಯರು ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನ ಪೂಜಾರಾಧನ ಯಲ್ಲಿ ತ ೂಡಗಿದಾುರ
...ಪ್ರಯಶ್ಷ್ಟಯರಾದ್ ಯೊೀಗಿೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು ಗುರುಗಳ ಸನಹದ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸಹಕರಿಸುತಿಿದಾುರ ..ಪೂಜಯ ಗುರುವರರು ಸವಣರಿಗೂ ದ್ೃಗ ೂಗೀಚರವಾಗಿ,
ನ ರವ ೀರಿಸುತಿಿರುವ ಮಹಾಸೇಂಸಾಾನದ್ ಆರಾದ್ಯಪರತಿಮೆಗಳ

ಚರಮ ಪೂಜಾರಾಧನ ಯನುನಷ್ಟನ ೂೀಡಿ ಜನಮ ಸಾಫಲಯತ ಯನುನ ಪಡ ದ್ು

ಕೃತಾಥಣರಾಗಬಯಸ್ಥ ಸಹಸಾರರು ಜನರು ಭಕಿಿ ಶ್ರದ ೆಗಳಿೇಂದ್ ಕರಮುಗಿದ್ು ಕುಳಿತಿದಾುರ !!!!! .ಮೇಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳು ,ಭ ೀರಿ ,ಕಹಳ್ , ನಗಾರಿ, ವಿವಧ
ವಾದ್ಯಗಳು ರ್ಳಗುತಿಿವ ..ಪೇಂಡಿತರು ಸುಸವರದಿೇಂದ್ ವ ೀದ್ಘೂೀಷ್ಟ ಮಾಡುತಿಿದಾುರ . ವ ೈಭವದಿೇಂದ್ ಸಾಗಿದ ರಾಯರ ಕ ೂನ ಯ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನ
ಪೂಜ !!!! .

ಮಹಾಮೇಂಗಳ್ಾರತಿಯ ನೇಂತರ ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ತಲ ಕಟ್ನುನ ಬಚಿಚ, ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮನಲ್ಲಿ ಆವಾಹನ ಮಾಡಿದ್ು ಬೇಂಬಮೂತಿಣಯನುನ ಮತ ಿ ತಮಮ
ಹೃದ್ಯಕಮಲದ್ಲ್ಲಿ ಪರತಿಷ್ಾಾಪ್ಸ್ಥ, ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮರಿಗ ಶ್ರಬಾಗಿ ದಾಯನಸಹತಿಿದಾಗ ...ಅದ್ುಬತವಾದ್ ದ್ೃಷ್ಟಯವು ಗ ೂೀಚರಿಸ್ಥತು ..!! .

ಕೂಡಲ ೀ ..ದಿವಯತ ೀಜಸ್ಥುನೇಂದ್

ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುವ ಜಗತಾರಣರಾದ್ ಶ್ರೀಮುಖ್ಯಪ್ಾರಣದ ೀವರು , ಹನುಮ -ಭಿೀಮ- ಮದ್ವ ರೂಪಗಳಿೇಂದ್ಲೂ

...ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ ಚೇಂದ್ರದ ೀವರು, ಮುರಳಿೀ ಮನ ೂೀಹರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಟಣನೂ ಒಬಬರಾದ್ ಮೆೀಲ ೂಬಬರೇಂತ

ದ್ಶ್ಣನವಿತುಿ ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥ, ನಧಾನವಾಗಿ

ಕಣಮರ ಯಾದ್ರು !!!! .��

ಇದ ಲಿವೂ ಕ್ಷಣಮಾತರದ್ಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಹ ೂೀಯತು.! .ಶ್ರೀಗಳ ಹೃದ್ಯ ಆನೇಂದ್ ಭಕಿಿ ಪ್ಾರವಶ್ಯಗಳಿೇಂದ್ ಆನೇಂದ್ ಸಲ್ಲಲ ಹರಿಯತ ೂಡಗಿತು .
ಆಗ ರಾಯರ ಶ್ರಿೀರವು .ವಿಚಿತರವಾದ್ ದಿವಯಕಾೇಂತಿಯೇಂದ್ ...ಹ ೂಳ್ ಯುತಾಿ..ವಿವಿಧ ವಣಣರೇಂಜಿತ ಕಾೇಂತಿ ಪುೇಂಜಗಳು ಆ ಮಹಾತಮರ ಶ್ರಿೀರದ್
ಸುತಾಿ..ಭರದಿೇಂದ್ ಸುತುಿತಿಿರುವೇಂತ ..ಭಾಸವಾಗಿ...ದಿವಯಕಾೇಂತಿಯ ಪರಭಾಪುೇಂಜವ ೀ
.ಬ ಳಗತ ೂಡಗಿದ್ುನುನ ..ಪರತಯಕ್ಷ ಕೇಂಡ ಸಮಸಿರೂ ಆಶ್ಚಯಾಣನೇಂದ್ಗಳಿೇಂದ್ ಎರಡೂ ಕರವ ತಿಿ ಜಯಘೂೀಷ್ಟ ಮಾಡುತಾಿ. ನಮಿಸಹತಿಿದ್ರು!!!!!!! .

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
ಸೇಂಚಿಕ :----೧೯೫

ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
.......ಶ್ರೀಶಾಲ್ಲವಾಹನ ಶ್ಕ ೧೫೯೩ ನ ಯ ಶ್ರೀವಿರ ೂೀಧಕೃತನಾಮ ಸೇಂವತುರ ಶಾರವಣ ಬಹುಳ ಬದಿಗ ..ತುೇಂಗಭದಾರನದಿಯ ತಿೀರದ್ ವಿಸಾಿರವಾದ್
ಬಯಲು ಪರದ ೀಶ್ದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಆದ ೀಶ್ದ್ೇಂತ ಪರಹಾಿದ್ರಾಜರ ಯಜ್ಞವ ೀದಿಕ ಯ ಮೆೀಲ ದಾವದ್ಶ್ಸಾೇಂಭಗಳಿೇಂದ್ ಭವಯವಾದ್ ಶ್ಲಾಮೇಂಟಪವು
..ವಣಣರೇಂಜಿತ ಧವಜಪತಾಕ ಗಳಿೇಂದ್ ...ಪಲಪುಷ್ಟಪ ತ ೂೀರಣಾದಿೀಗಳಿೇಂದ್ ಝಗಜಗಿಸುವ ಶ ವೀತಛತರದಿೇಂದ್ ಶ ೀಭಿತವಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತಿಿದ .!!!!

ಗಭಾಣಲಯದ್ ಮುೇಂಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ.

ಶ್ಲಾಮೇಂಟಪದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಸಿರ ಜಯಜಯಕಾರ ವ ೀದ್ಘೂೀಷ್ಟಗಳ್ ೂೇಂದಿಗ ಶ್ರೀಪ್ಾರಣದ ೀವರ ಪರತಿಷ್ಟಾಪನ ಯನುನ

ರಾಯರು ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥದ್ರು .
ಗುರವಯಣರ ಬೃೇಂದಾವನ ಪರವ ೀಶ್ ವಿಜಯಯಾತ ರಯು ಅಧುತವಾದ್ ವ ೈಭವದಿೇಂದ್ ಮುೇಂದ್ುವರ ದ್ು ಅದ ೂೇಂದ್ು ಅಭೂತಪೂವಣ ವಣಣನಾತಿೀತ
ಪರಮಮೇಂಗಳಕರ ದ್ೃಶ್ಯ!!!! .
ತ ೀಜಪುೇಂಜ ಸಾತಿವಕ ಮುದ ರಯೇಂದ ೂಪ್ಪ ಮೆಲಿಮೆಲಿನ ಠಿೀವಿಯೇಂದ್ ಬಜಯೇಂಗ ೈಯುತಿಲ್ಲರುವ ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರರ ಆ ಭವಾಯಕೃತಿ ಸಮಸಿರನೂನ
ಆಕಷ್ಟಣಸ್ಥ, ಸಕಲರ ತನು-ಮನಗಳನುನ ಪ್ಾವನಗ ೂಳಿಸ್ಥ, ಭಕಿಿಪರಕಷ್ಟಣದಿೇಂದ್ ರ ೂೀಮಾೇಂಚನ ಗ ೂಳಿಸುತಿಿದ ೀ .!!!!!.
*ಚ ೂಕಾಚಿನನದ್ೇಂತ ನಚಚಳ ಸವತಚಛದಿೀಪ್ಿಪರಭ ಯೇಂದ್ ಚಿತಾಿಕಷ್ಟಣಕವಾಗಿರುವ ಸುಕ ೂೀಮಲ ಸುವಣಣಛವಿಯೇಂದ ೂಪುಪವ ಆ ಸುರಚಿರ ಭವಾಯಕೃತಿಯ
ಶ್ರೀರಾಯರನುನ

ಕೇಂಡಾನೇಂದಿಸುವುದ ೀ

...ಒೇಂದ್ು

ಅಹ ೂೀಭಾಗಯ!

ಮೇಂಗಳಸವರೂಪರಾದ್

ಯತಿಪುೇಂಗವರು

ಬಲಕರದ್ಲ್ಲಿದ್ೇಂಡ

ಮತುಿ

ಉಮಲಾಕ್ಷಮಾಲ ಯನುನ ಹಿಡಿದ್ು ಪರಣವಮೇಂತಿ ಜಪ್ಾಸಕಿರಾಗಿರುವ ಆ ಪರಿ ಎಷ್ಟು್ ರಮಯ!!.
ಶ್ರೀಗುರುರಾಜರು ತಾವು ಮೆಟ್ದ್ು ಪ್ಾದ್ುಕ ಗಳನುನ ತಮಮ ಪ್ರಯಶ್ಷ್ಟಯರಾದ್ ಶ್ರೀಯೊೀಗಿೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರಿಗ ಕರುಣ್ಣಸ್ಥ ...ದ್ುಃಖ್ಸಾಗರದ್ಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ು
ಸವಣರಿಗೂ ಸಾೇಂತವನ ಹ ೀಳಿ, ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥದ್ ಮೆೀಲ ..ತಮಮ ಚರರ್ೀಪದ ೀಶ್ವನುನ ಮಾಡಿ ...*ಶ್ರೀಹರಿಚಿತಾಿನುಸಾರವಾಗಿ ವತಿಣಸಬ ೀಕಾದ್ುು
ನಮೆಮಲಿರ ಕತಣವಯವಾಗಿದ್ುು ನಾವು ಸಶ್ರಿೀರವಾಗಿ ಬೃೇಂದಾವನ ಪರವ ೀಶ್ ಮಾಡುತ ಿೀವ ...ನಜ ಆದ್ರ ಶ್ರಿೀರ ತಾಯಗಮಾಡದ ೀ ..ಶ್ರೀಹರಿಸೇಂಕಲಪದ್ೇಂತ
ಈ ಬೃೇಂದಾವನದ್ಲ್ಲಿ ୭೦೦ ವಷ್ಟಣಗಳ ಕಾಲ ಸಶ್ರಿೀರರಾಗಿಯೀ ಇದ್ುು ಜಗತಾಲಾಯಣಾದಿ ಕಾಯಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕಲರ ಇಷ್ಾ್ಥಣ ಸ್ಥದಿೆಗಾಗಿ *ರಾಮ ನರಹರಿ- ವ ೀದ್ವಾಯಸ-ಕೃಷ್ಟಣ-ನಾರಾಯಣದ ೀವರನುನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಥುನಲ್ಲಿ ನರತರಾಗಿರುತ ಿೀವ .ನಾವು ಗಳಿಸ್ಥೀದ್ ಅಖ್ೇಂಡ ಪುಣಯರಾಶ್ಯನುನ
ಲ ೂೀಕಕಲಾಯಣಕಾಾಗಿ ದಾನಮಾಡಬ ೀಕಾಗಿದ . ୭೦೦ ವಷ್ಟಣಗಳ ಕಾಲ ಈ ಮೇಂತಾರಲಯ ಕ್ ೀತರವು ಪರಮ ಯಾತಾರಸಾಳವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ಥ,
ಮೇಂತರಸ್ಥದಿುಕ್ ೀತರವಾಗಿ ಮನುಕುಲದ್ ಉದಾೆರವಾಗಲ್ಲದ .ಇದ್ೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸೇಂಕಲಪ!!! .
ಸಮಾಯಾತ ಸಮಾಯಾತ ಪುರುಷ್ಾಥಾಣರ್ಥಣನ ೂೀ ಜನಾಃ| ಸಮಾಯಾಶ್ರಯಧವಮಸಮಚಿಾೀಹೃತಪದ್ಮಸಾಳೇಂ ರಮಾಪತಿೇಂ||
ಸವ ೀಣಜನಾಃ ಸುಖಿನ ೂೀಭವೇಂತು, ಸಮಸಿ ಸನಮೇಂಗಳ್ಾನಭವೇಂತು.....ಶ್ರೀಹರಿಯು ನಮಗ ಮೇಂಗಳ ಪರೇಂಪರ ಯನುನ ಕರುಣ್ಣಸಲ್ಲ ...*ಇದ ೀ ನಾವು
ನಮಗ ಕ ೂಡುವ ಚರರ್ೀಪದ ೀಶ್ !!! ಅಮರಸೇಂದ ೀಶ್ !!!!! .

�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾಪಣಣಮಸುಿ�

ಶ್ರೀವಿಳೇಂಬನಾಮ ಸೇಂವತುರ ಅಧಕ ಜ ೀಷ್ಟ್ ಶ್ುಕಿಪಕ್ಷ ರವಿವಾರ ಪೇಂಚಮಿ

ಗುರುಪುಷ್ಾಯಕಣಯೊೀಗ ದ್ ಪವಿತರದಿನದ್ೇಂದ್ು ..ಈ ಸುಧೀಘಣ

ಮಹಾಸೇಂಚಿಕ ಯನುನ ನಮಮ ಕುಲದ ೀವರಾದ್ "ಶ್ರೀವಳಬಳ್ಾಾರಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷಮೀರೇಂಗನಾಥ " ಸನನಧಾನದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶ ೀಷ್ಟ ಲಕ್ಷಪುಷ್ಾಪಚಣನ ...ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥ ..
ಭಗವೇಂತನಗ ಸ ಮಪ್ಣಸ್ಥ ಮೇಂಗಳ್ಾಚರಣ ಮಾಡಲು ಸೇಂಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿರುತಿದ .....
��♀��ಹರ ೀಶ್ರೀನವಾಸ��♀��
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ
[10:45 AM, 8/20/2018] Sweet mom: ��ಶ್ರೀಗುರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಮಹಿಮೆ��
�ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲ�
* ಸೇಂಚಿಕ :----೧೯೬*
��ಸಶ್ರಿೀರ ಬೃೇಂದಾವನ ಪರವ ೀಶ್��
��������

ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು ಮೇಂದ್ಹಾಸವಿಕಸ್ಥತ ಮುಖಾರವಿೇಂದ್ರಾಗಿ ಅತಯೇಂತ ದ್ಯಾದ್ರಣದ್ೃಷ್ಟಾಯೇಂದ್ ಭಕಿಜನರನುನ ಅವಲ ೂೀಕಿಸ್ಥ
ಅಭಯಪರಧಾನಪೂವಣಕವಾಗಿ ಆಶ್ೀವಣದಿಸ್ಥ, ಗಭಣಗುಡಿಯ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ ನೀರಿ ಸಶ್ರಿೀರರಾಗಿ ಬೃೇಂದಾವನ ಪರವ ೈಶ್ಮಾಡಿ ,ಕೂಮಾಣಸನದ್
ಕ ಳಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ

ಸ್ಥದ್ೆಪಡಿಸಲಾದ್

ಆರಡಿಯ

ಚಚೌಚಕ

ಅೇಂತಗುಣಹ ಯಲ್ಲಿ

ಕೃಷ್ಾಣಜಿನದ್

ಮೆೀಲ

ಪದಾಮಸನಾಸ್ಥೀನರಾಗಿ

,ದ್ೇಂಡಕಮೇಂಡಲ

,ಜಪಮಾಲಾವಿರಾಜಿತರಾಗಿ ಯೊೀಗಾಸನದ್ಲ್ಲಿ ಪೂವಾಣಭಿಮುಖ್ವಾಗಿ ಕುಳಿತು ನಮಿೀಲ್ಲತಾಧಣನಯನರಾಗಿ ತಮಮ ಹೃದ್ಯ ಮೇಂಟಪದ್ಲ್ಲಿ
..ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ

,ನರಹರಿ

ವ ೀದ್ವಾಯಸ,

ಮುರಳಿೀರ್ೀಹನಕೃಷ್ಟಣ,

ಶ್ರೀಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣರನುನ

ನ ಲ ಗ ೂಳಿಸ್ಥ,ತಮಮ

ಮನಸುನುನ

ಸ್ಥಾರಗ ೂಳಿಸ್ಥ,ಜಗನಮೇಂಗಲ ತಪೊೀನರತರಾದ್ರು .!!! .
ಅ
ಆಗ ಅನ ೀಕ ಮಿೇಂಚಿನ ಗ ೂೇಂಚಲು ಮಿನಗಿದ್ೇಂತಾಗಿ ,ಉಜವಲರಾಗಿ ದ ೀದಿೀಪಯಮಾನರಾಗಿ ತಪಿಕಾೇಂಚನ ವಣಣಕಾೇಂತಿಯೇಂದ್ ಗುರುರಾಜರು
ಕೇಂಗ ೂಳಿಸುತಿಿರುವುದ್ನುನ ಕೇಂಡ ಸಮಸಿರೂ ಭಕಿಿಪರವಶ್ರಾಗಿ ಜಯಘೂೀಷ್ಟಮಾಡಲಾರೇಂಭಿಸ್ಥದ್ರು .!!!.ಶ್ರೀರಾಯರ ಓೇಂಕಾರದ್ ಪರಣವಧವನನನಾದ್
ಗುರುಮುಖ್ದಿೇಂದ್ ಹ ೂರಹ ೂಮಿಮತು ..ಇದ್ು ಎಲಿರ ತನು-ಮನಗಳಲ್ಲಿಪರತಿಧವನಸ್ಥ...ಓೇಂ...ಓೇಂ..ಓೇಂ....ಎೇಂಬ ದಿವಯನಾದ್ದಿೇಂದ್ ಪರಿಪೂಣಣವಾಯತು!!.
ಹಾಯ್..ಹಾಯ್..ಈ ಈ ಕರಣಾಮಯ ,ಶ್ರಣಜನಮೇಂದಾರ,ರಾದ್ ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು ಕಣ್ಣಣಗ ಕಣಮರ ಯಾಗಿ ಬೃೇಂದಾವನ
ಪರವ ೀಶ್ಸ್ಥಬಟ್ರಲಾಿ....ಎೇಂದ್ು

ಅಗಾಧ

ದ್ುಃಖ್ತಪಿರಾದ್

ಸಮಸಿರೂ

ಕಣ್ಣಣೀರಧಾರ ಯನುನ

ಹರಿಸುತಾಿ...ರಾಯರ

ಮಾಡಿ..*ಗುರುಸಾವಣಭೌಮ..ದ್ಯಾಘನ...ಭಕಿವತುಲ..ಕಲ್ಲಯುಗಕಲಪತರ ೂೀ...ನರ್ೀ..ನಮಃ..ನರ್ೀ..ನಮಃ...ಎೇಂದ್ು

ಭವಯ

ಚರಮದ್ಶ್ಣನ

ಗದ್ಗದ್

ಕೇಂಠಗಳಿೇಂದ್

ಸುಿತಿಸುತಿಿರಲು ..ಯೊೀಗಾಸ್ಥೀನರಾಗಿ ಗುರುಪುೇಂಗವರು ಕುಳಿತಿದ್ು ಅೇಂತಗುಣಹ ಯ ಮೆೀಲಾಬಗದ್ಲ್ಲಿ ಕೂಮಾಣಸನ ಶ್ಲ ಯನುನ ಮುಚಿಚದ್
ಕೂಡಲ ೀ...ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುಸಾವಣಭೌಮರು ಜಗತಿಿನ ಜನತ ಯ ದ್ೃಷ್ಟಾಗ ಅಗ ೂೀಚರರಾದ್ರು!!!!!!!!!!! ಅದ್ೃಶ್ಯರಾದ್ರು!!!!!!!!
ಅನೇಂತರ ಕೂಮಾಣಸನ ಶ್ಲ ಯ ಮೆೀಲ ಬೃೇಂದಾವನವನುನ ಸಾಾಪ್ಸ್ಥ, ୭೦೦ಲಕ್ಷಮೀನಾರಾಯಣ ಶಾಲ್ಲಗಾರಮಗಳು,ಇನೂನ ಸಹಸಾರರು ಇತರ
ಭಗವದ್ೂರಪದ್ ಶಾಲ್ಲಗಾರಮಗಳನುನ ,ನೂರಾರು ಭಗವದಿವಗರಹಗಳನುನ ಮೇಂಡಿಸ್ಥ...ಇನನತರ ಕಾಯಣಗಳನುನ ನವಣಹಿಸ್ಥ..ಸೇಂಪರದಾಯದ್ನುಸಾರ
ಅಭಿಷ್ ೀಕಾದಿಗಳನುನ ನ ರವ ೀರಿಸ್ಥ,...ಶ್ರೀಯೊೀಗಿೀೇಂದ್ರತಿೀಥಣರು .ಭಕಾಯತಿಶ್ಯದಿೇಂದ್ ಗದ್ಗದ್ ಸವರದಿೇಂದ್ ಚರಮಶ ಿೀಕವನುನ ರಚಿಸ್ಥ ವಾಚಿಸ್ಥದ್ರು..

*ದ್ುವಾಣದಿಧಾವೇಂತರವ ೀ ವ ೈಷ್ಟಣವ ೀೇಂದಿೀವರ ೀದ್ವ ೀ|
ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರ ಗುರವ ೀ ನರ್ೀತಯೇಂತದ್ಯಾಲವ ೀ||

ಮೇಂಗಳೇಂ
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ಶ್ರೀರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಮಹಿಮೆ

ಶ್ರೀಮತುದ್ುಗರುರಾಘವ ೀೇಂದ್ರಗುರುರಾಟ್ ಕುಯಾಣದ್ುರೇಂ ಮೇಂಗಳ

ಶ್ರೀಮತಿ .ಕುೇಂ|| ಸೌ|| ಜಿ.ಎೇಂ.ಸುಗುಣ ಅನೇಂತಾಚಾರ್ .
ಶ್ರೀಸುಗುಣವಿಠಲಾೇಂಕಿತರು.
ಬಳ್ಾಾರಿ
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