
 



ಅಖಂಡಾನಂದನೂ, ಅದವಯನೂ ಆಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಜಯ 
ಜಯಕಾರವಿರಲಿ. ಇಂಥಾತನಾದ ನಿೀನು ಭಕ್ತರನುು 
ತಾರಿಸುವದಕೊಕೀಸಕರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಗಟನಾಗಿರುತ್ತತ. 
ಎಲ್ಾಾ ಸಾಧುಗಳ ರೂಪ್ದಂದ ನಿೀನೆೀ ವತ್ತಿಸುತ್ತತದುು, ಅಲ್ಾಲಿಾ 
ಜನರನುು ಉದಧರಿಸುತ್ತತರುವಿ.ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿನು ಭಕ್ತರನುು 
ನಿೀನು ಸವತಃ ಹೊೀಗಿ ತಾರಿಸುವಿ. ಇರಲಿ ಗೊಂದಾವಲ್ೆ ಎಂಬ್ 
ಪ್ುರದೊಳಗೆ, ಬ್ಾರಹಮಣ ದಂಪ್ತ್ತಗಳ್ಳರುತ್ತತದುು, ಅವರು 
ನಿತಯದಲಿಾಯೂ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನೆಯನುು ಮಾಡುತತ 
ಸುಖದಂದ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತತ ಇದುರು. ಆಶಾಢ ಮತುತ 
ಕಾತ್ತಿಕ್ ಏಕಾದಶಿಗಳ್ಳಗೆ ನೆೀಮದಂದ ಪ್ಂಢರಪ್ುರಕೆಕ 
ಹೊೀಗುತ್ತತದುು, ತಮಮ ಕ್ುಲ್ದೆೀವನಾದ ಶಿರೀ ವಿಠ್ಠಲ್ನಿಗೆ ಭಕ್ತತ 
ಯುಕ್ತರಾಗಿ ದರ್ಿನವನುು ಪ್ಡೆಯುತ್ತತದುರು. ವಿಠ್ಠಲ್ನಾಮವನುು 
ಮುಖದಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ಹೃದಯದಲಿಾರುವ ಆತನ 
ರೂಪ್ವನೆುೀ ಕ್ಣ್ಣಿನಿಂದ ನೊೀಡುತಾತ, ಉತಕಟವಾದ  ಪೆರೀಮವು 
ತುಂಬ್ುವಂಥಾದಾುಗಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸವಿ ಕಾಲ್ದಲಿಾಯೂ 
ಭಜನೆ ಮಾಡುವದರಲಿಾ ಅವರು ತತಪರರಾಗಿದುರು. ಇಂಥಾ 



ದಂಪ್ತ್ತಗಳ್ಳಗೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲ್ದಲಿಾ ಹೃಶಿೀಕೆೀಶಿಯಾದ 
ಕ್ೃಷ್ಿ ಪ್ರಮಾತಮನು ಸವಪ್ುದಲಿಾ ಬ್ಂದು, ''ನಿಮಮ ಹೊಟ್ೆೆಯಲಿಾ 
ರಾಮದಾಸನು  ಜನಮವನುು ತೊಟುೆ ಬ್ರುವನು. ಯಾವತನು  
ಮಾರುತ್ತ ಅವತಾರನಾಗಿದುು ಬ್ಹು ಜನರ ಉದಾಧರ 
ಮಾಡಿರುವನೊೀ, ಆತನೆೀ ಈ ಕಾಲ್ದಲಿಾ ರ್ರಿೀರವನುು ಧಾರಣೆ 
ಮಾಡಿ, ನಿಮಮಲಿಾ ಪ್ುತರನಾಗಿ ಜನಿಸುವನು', ಎಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ 
ಸವಪ್ುದಲಿಾ ಹೆೀಳ್ಳದ ಕ್ೂಡಲ್ೆೀ, ಆ ಆನಂದವಾಣ್ಣಯನುು ಕೆೀಳ್ಳ, 
ಅವರಿಗೆ ಬ್ಹಳ ಹಷ್ಿವಾಗಿ ಶಿರೀ ಪಾಂಡುರಂಗನನುು ವಂದಸಿ, 
-“ನಮಮ ಜನಮವು ಸಾರ್ಿಕ್ವಾಯಿತು,'' ಎಂದು 
ನುಡಿಯುವಂರ್ವರಾದರು. ಅನಂತರ ಸಿರೀಯು 
ಗಭಿವತ್ತಯಾಗಿ ಸುಂದರನಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ುತರನನುು 
ಪ್ರಸವಿಸಿದಳು. ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕನುಸರಿಸಿ, ಕ್ೂಸಿಗೆ 
ಗಣಪ್ತ್ತಯಂದು ಹೆಸರಿಟುೆ, ಅದಕೆಕ ಚಿಕ್ಕಂದನಲಿಾಯೀ 
ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಜನೆ ಮಾಡಲಿಕೆಕ ಕ್ಳ್ಳಸಿದರು. ಹುಡುಗನಿಗೆ 
ಗರ್ಾಿಷ್ೆಮದಲಿಾ ಮ ಂಜಿ ಬ್ಂಧನ ಮಾಡುವಾಗ 
ರಾಮನಾಮ ಸಮರಣೆಯನೂು  ಉಪ್ದೆೀಶಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ 



ಕ್ೂಡಲ್ೆೀ ಹುಡುಗನು ರಾಮ ಮಂತರದ ಪ್ುನರುರ್ಚರಣೆ 
ಆರಂಭಿಸಿದನು. ಏಳುವಾಗ ಕ್ೂಡುರವಾಗ, ಕೆಲ್ಸ 
ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಡದೆ, ನಾಮ ಉಚ್ಚರಿಸುವನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ 
ಅಖಂಡವಾಗಿ ದೃಢ ಅರ್ಾಯಸ ನಡೆಯುತ್ತತರುವಾಗ, ಆತನಿಗೆ 
ವೆೈರಾಗಯವು ಉಕ್ತಕ  ಬ್ರುವಂಥಾದಾುಯಿತು. ಹದನೆೈದು ವಷ್ಿ 
ವಯಸಿಿನ ಆ ಗಣಪ್ತ್ತಯು ತ್ತೀರ್ಿ ಪ್ಯಿಟಣವನುು 
ಮಾಡಲಿಕೆಕ ಹೊರಟನು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ತ್ತೀರ್ಿಗಳನುು ಮಾಡುತತ 
ಮಾಡುತತ, ಕ್ಟೆ ಕ್ಡೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಗುರುಸಾಾನವು ದೊರೆಯಿತು. 
ವಹಾಿಡ  ಪಾರಂತದಲಿಾ ಎಳ  ೆಗಾರಮವೆಂಬ್ುದರುವದು. ಆ 
ಗಾರಮದ ಬ್ಹಿರ್ಾಿಗದಲಿಾ ತುಕಾರಾಮ ಚೆೈತನಯರೆಂಬ್ 

ಸತುಪರುಷ್ರಿರುವರು. ಇವರ ಅಗಾಧ ಕ್ತೀತ್ತಿಯನುು ಕೆೀಳ್ಳ, 
ಗಣಪ್ತ್ತ ಬ್ುವಾ ಅವರ ಕ್ಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ನಮನ ಮಾಡುವಾಗ, 
ಅವರು ತಮಮ ಶಿಷ್ಯರನುು ಕ್ುರಿತು - “ಈ ದರೊೀಡೆಕೊೀರ 
ಬ್ಂದ ನೊೀಡಿರಿ,'' ಎಂದು ಹೆೀಳ್ಳದುು ಕೆೀಳ್ಳ, ಅವರೆಲ್ಾಾ ಬ್ಹಳ 
ಚ್ಕ್ತತರಾದರು. ಆದರೆ ಗಣಪ್ತ್ತಯು ಮನಸಿಿನಲಿಾ ತಾನು 
ಧನಯನಾದೆನೆಂದು ತ್ತಳ್ಳದುಕೊಂಡು, - 'ಹೆೀ ದೆೀವನೆೀ, ಅನೆೀಕ್ 



ದೆೀರ್ಗಳನುು ತ್ತರುತ್ತರುಗಿ, ಕ್ಟೆ ಕ್ಡೆಗೆ ನಿದೊೀಿಷಿಯಾಗಿರುವ 
ನಿೀನು ರ್ೆಟ್ಟೆಯಾಗಿರುವಿ. ನಿನು ಸನಿುಧಿಯಲಿಾ ದಾಸನಾಗಿರಲಿಕೆಕ 
ನಾನು ಇಚಿಚಸುವೆನು,'' ಎಂದು ಹೆೀಳ್ಳದುು ಕೆೀಳ್ಳ, ಆ ಮಹಾತಮರು 
- ಗಣಪ್ತ್ತ ಬ್ುವಾ, ನಿನಿುಂದ ನನು ಸೆೀವಾ ಮಾಡಲಿಕೆಕ 
ಆಗಲಿಕ್ತಕಲ್ಾ. ನಾನು ಜಿೀವಿಗಳ್ಳಗೆ ಬ್ಹು ಕ್ೂರರನಾಗಿದೆುೀನೆ. ಇಲಿಾ 
ನಿಂತ್ತರುವವರಿಗೆ ನಿೀನೆೀ ಕೆೀಳು,' ಎಂದು ಹೆೀಳ್ಳ, ಆ 
ಸದುುರುನಾರ್ನು  ಗಣಪ್ತ್ತಯ ಮೈಮೀಲ್ೆ ಕ್ಲ್ುಾಗಳನುು 
ಎಸೆದನು. ತನು ರ್ರಿೀರಕೆಕ ತಾಗಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಿದು ಆ ಕ್ಲ್ುಾಗಳನುು 
ಗಣಪ್ತ್ತಯು  ಒಟುೆಗೂಡಿಸಿ, - ''ಈ ಕ್ಲ್ುಾಗಳ್ಳಗೆ ಸದುುರು  ಹಸತ 
ಸಪರ್ಿವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಇವು  ನನಗೆ ಪ್ೂಜಯವಾಗಿವೆ,'' ಎಂದು 
ಅನುುತಾತ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ತಕತೆಂದು, ಅವುಗಳನುು ತನು 
ಮಸತಕ್ದ  ಮೀಲ್ೆ ಇಟುೆಕೊಂಡು. ಆಮೀಲ್ೆ ಸದುುರುಗಳು 
ಆತನನುು ಸಮೀಪ್ ಕ್ರೆದು, ಒಳೆಿ ಸಿಟ್ಟೆನಿಂದ ಅವನಿಗೆ 
ಬ್ೆೈಯುಯತತ ತಮಮ ಕಾಲ್ುಗಳನುು ಒತತಲಿಕೆಕ ಹೆೀಳ್ಳದರು. 
ಗಣಪ್ತ್ತಯು ಸಮೀಪ್ಕೆಕ ಬ್ಂದು, ಚ್ರಣಗಳನುು ನೊೀಡಿ 
ಆರ್ಚಯಿಪ್ಟುೆ, ಕ್ಮಲ್ಗಳ್ಳಗಿಂತ ಕೊೀಮಲ್ವಾದ ಆ 



ಪಾದಗಳ್ಳಗೆ ಹಸತದಂದ ಸಪರ್ಿಮಾಡಿದನು. ಕ್ೂಡಲ್ೆ 
ಗುರುಗಳು ಸಿಟ್ಟೆನಿಂದ ಆತನಿಗೆ : ಒಂದು ಏಟು ಹೊಡೆದು, - 
ಏಳು, ನಡಿ, ನಿನು ಕೆೈ ಕ್ಲಿಾಗಿಂತಲ್ೂ ಬಿರುಸಾಗಿದೆ , ನನಗೆ 
ಅದರ ಸಪರ್ಿ ಸಹನವಾಗುವದಲ್ಾ,'' ಅಂದದುು ಕೆೀಳ್ಳಯೂ 
ಗಣಪ್ತ್ತಯ ಮನಸುಿ ಸಂಕೊೀಚಿತವಾಗಲಿಲ್ಾ. ಕೆೈಗಳನುು 
ಜೊೀಡಿಸಿ ಸುಮಮನೆ ಕೆಲ್ವು ಹೊತುತ ಮುಂದೆ ನಿಂತನು . 
ಆಮೀಲ್ೆ ಸದುುರುಗಳು, “ಈಗ ನಾವು ಅಡವಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕ್ಟ್ಟೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರೊೀಣ,'' ಎಂದು ಹೆೀಳ್ಳದುು ಕೆೀಳ್ಳ 
ಗಣಪ್ತ್ತಯು  ಶಾಂತ ರಿೀತ್ತಯಿಂದ, “ನಿೀವು ಇಲಿಾ 
ಕ್ುಳ್ಳತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನಾನು ಕ್ಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರುವೆನು', 
ಎಂದು ಅಂದನು. ಆಗ ಸದುುರುಗಳು - "ನಿೀನು ಕೆಟೆ ಕೆಟೆ 
ಕ್ಟ್ಟೆಗೆಯನುು ತರುವಿ. ನಾನೂ ನಿನು ಕ್ೂಡ ಬ್ರುವೆನು,” 
ಎಂದು ಹೆೀಳ್ಳ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊರಟರು. ಗುರುಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರೂ ಅಡವಿ 
ಹೊೀಗಿ ಬ್ಹಳ ಕ್ಟ್ಟೆಗೆಗಳನುು ಕ್ೂಡಿಸಿ, ಶಿಷ್ಯನ ಧೊೀತರದಂದ 
ಅವನುು ಕ್ಟ್ಟೆ, ಹೊರೆಯನುು ಗಣಪ್ತ್ತಯ ತಲ್ೆಯ ಮೀಲ್ೆ 
ಗುರುಗಳ್ಳಟೆರು. ಹಸತದಲಿಾ ಒಂದು ಬ್ಡಿಗೆಯನುು ಹಿಡಿದು, 



ಗುರುಗಳು ಶಿಷ್ಯನನುು ಕ್ುರಿತು, - “ನಿೀನು ಮುಂದೆ ಹೊೀಗು . 
ನಾನು ಹಿಂದನಿಂದ ಬ್ರುವೆನು,” ಎಂದು ಹೆೀಳ್ಳದ ಪ್ರಕಾರ 
ಗಣಪ್ತ್ತಯು ಮುಂದೆ ನಡೆದನು. ಇಬ್ಬರಿಂದ 
ಹೊರಲ್ಾಗದಂಥಾ ರ್ಾರವನುು ಹೊತುತಕೊಂಡು ಹೊೀಗುವಾಗ 
ಆತನಿಗೆ ತಲ್ೆಯು ನೊೀಯಲಿಕೆಕ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಕ್ಷಣಮಾತರ 
ನಿಂತಕ್ೂಡಲ್ೆೀ ಬ್ೆನಿುನ ಮೀಲ್ೆ ಗುರುಗಳು ಹೊಡೆದ ಬ್ಡಿಗೆ 
ಪೆಟುೆ ಬಿೀಳುತ್ತತತುತ. ಶಿರದ ಮೀಲ್ೆ ಅಸಾಧಯವಾದ ರ್ಾರ, ಬ್ೆನು 
ಮೀಲ್ೆ ಆಗಾಗೆು ಪೆಟುೆ  ಮುಖದಂದ ರಾಮನಾಮ ಉಚಾಚರ, 
ಹಿಂದೆ ದಂಡಧಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ರುವಂಥಾ ಸದುುರುನಾರ್ನು, ಈ 
ಪ್ರಕಾರ ಗಣಪ್ತ್ತಯು  ಒಂದು ಘಳ್ಳಗೆ ಪ್ಯಿಂತ ನಡೆದನು. 
ಆತನ ಚಿತತವು ಗುರುಭಕ್ತತಯಲಿಾ ದೃಢವಾಗಿ ನಿರತವಾಗಿದುರೂ, 
ರ್ರಿೀರವು ಈ ಸಂಕ್ಷ್ೆವನುು ಸಹಿಸಲ್ಾರದೆ, ರ್ಾರ 
ನಿಮತತದಂದ ದಣ್ಣದುಹೊೀಯಿತು. ಆಗ ಗಣಪ್ತ್ತಯು  ಒಂದು 
ಕ್ಷಣ ನಿಂತನು. ಕ್ೂಡಲ್ೆೀ ಬ್ೆನು ಮೀಲ್ೆ ಬ್ಡಿಗೆಯ ಹೊಡೆತ 
ಬಿತುತ. ಅತಯಂತ ನಿಃರ್ಕ್ತನಾಗಿ ಭೂಮಗೆ ಬಿದುು ತತಾಕಲ್ವೆೀ 
ಮೂಚಾಛಿಗತನಾದನು. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ದೆೀಹರ್ಾರ ತಪ್ಪಪತೆಂದು  



ಸದುುರುಗಳು ಹೃದಯದಲಿಾ ಬ್ಹಳ ಕ್ಳವಳಗೊಂಡು, 
ಕ್ೃಪೆಯಿಂದ ಆತನ ಶಿರಕೆಕ ಹಸತ ಸಪಶಿಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೆೀ ಗಣಪ್ತ್ತ 
ಎಚ್ಚರ ಹೊಂದದನು. ಆಗ ಮಹಾತಮರು ಆತನ ಕೆೈಹಿಡಿದು 
ವೃಕ್ಷ ಛಾಯಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ ಕ್ೂಡಿರಸಿ, 
ಕ್ೃಪಾದೃಷಿೆಯಿಂದ ನೊೀಡಿದ ಮಾತರದಂದ ಗಣಪ್ತ್ತಯ 
ತಾಪ್ವೆಲ್ಾಾ ಶಾಂತವಾಯಿತು. ಸದುುರು 
ಮುಖಾವಲ್ೊೀಕ್ನದಂದ ಆತನು ಸುಖವನುು ಹೊಂದದನು. 
ಆಗ ತುಕಾರಾಮ ಚೆೈತನಯ ಮಹಾರಾಜರು ನಗುತಾತ - ''ನಿೀನು 
ದರೊೀಡೆಖೊೀರನೆಂದು ನಾನು ಹೆೀಳ್ಳದ ಮಾತು ನಿಜ ಮಾಡಿ 
ತೊೀರಿಸಿದ.  ನನು ಹೃದಯವನುು ನಿೀನು ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿ 
ಹರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ. ನಿನುಂರ್ ಶಿಷ್ಯನನುು ನಾನು ಎಂದೂ 
ಕಾಣಲಿಲ್ಾ,” ಎಂದು ಹೆೀಳ್ಳದರು. ಅನಂತರ ಗಣಪ್ತ್ತಗೆ 
ನಿಮಿಲ್ವಾದ ಆತಮಜ್ಞಾನವನುು ಬ್ೊೀಧಿಸಿದರು. ಶಿಷ್ಯನು  
ಅದನುು ರ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಮಾತರದಂದ ದೆೀವಾದಕ್ರಿಗೆ 
ದುಲ್ಿಭವಾದಂಥಾ ಆ ನಿಜಾತಮಸಾಾನವನುು ತತ ಕ್ಷಣವೆೀ 
ಹೊಂದದನು. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ತತತೆಂದು ತ್ತಳ್ಳದು, 



ಆತನಿಗೆ ಉತಾಾನವಸೆಾಗೆ ತಂದು ಗುರುಗಳು - 'ಈ ಜ್ಞಾನವು 
ನಿನಗೆ ದೃಢವಾಗುವ ದೆಶೆಯಿಂದ, ನಾಮಸಮರಣೆಯ 
ಅರ್ಾಯಸವನುು ಬಿಡಬ್ೆೀಡ. ದಾಸಬ್ೊೀಧವೆಂಬ್ ಗರಂರ್ವನುು 
ನಿತಯ ಅಧಯಯನ ಮಾಡುತ್ತತದುು, ಅದರಲಿಾ ನಿರೂಪ್ಪಸಿದಂತೆ  
ವತಿನವನುು ತ್ತರಕ್ರಣರ್ುದಧವಾಗಿ ಇಡತಕ್ಕದುು, ಈಗ ನಿೀನು 
ನಿನು ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಬ್ರುವಂಥಾ  ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಿೀಕ್ಷೆ 
ಪ್ೂವಿಕ್ ನಾಮಸಮರಣೆಯನೆುೀ  ಉಪ್ದೆೀಶಿಸಿ 
ಉದುರಿಸುವಂರ್ವನಾಗು. ಈಗ ನಿೀನು ಧನಯನಾದ. ರ್ುದಧವಾದ 
ಚೆೈತನಯ ನಿೀನಾದ. ಆದುರಿಂದ ಇಂದನಿಂದ ನನಗೆ 
ಬ್ರಹಮಚೆೈತನಯವೆಂಬ್ ಹೆಸರು ಇರಲಿ,” ಎಂದು ಸದುುರುವರನ  
ಅಮೃತಸಮಾನ ವಚ್ನವನುು ಕೆೀಳ್ಳ, ಗಣಪ್ತ್ತ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕ್ಂಠ್  
ಗದುದತವಾಗಿ, ಕ್ಣೊಿಳಗಿಂದ ಆನಂದಾರ್ುರಗಳನುು ಸುರಿಸುತತ 
ಆತನು  ಸದುುರುಗಳ ಚ್ರಣಕೆಕ ಬಿದುು, ಎದುು ನಿಂತು - “ ಎಷ್ುೆ 
ದಯಾಳು  ಆಗಿರುವಿ, ಹೆೀ ಸದುುರುರಾಜನೆೀ, ನಾನು ಇವತುತ 
ಧನಯನಾದೆನು. ನಿನು ನಿತಯ ಸವರೂಪ್ವನುು ನನಗೆ ತೊೀರಿಸಿ, 
ವಿಚಿತರ ಕಾಯಿವನುು ಮಾಡಿದ,” ಎಂದು ಬ್ರಹಮಚೆೈತನಯನು 



ಅಂದು, ಪ್ುನಃ ಸದುುರುಗಳ್ಳಗೆ ನಮಸಕರಿಸಿ, ಅವರ ಆಜ್ಞೆ 
ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡು ತನು ಸವಸಾಾನಕೆಕ ಹೊೀದನು. ಬ್ರಹಮ 
ಚೆೈತನಯರ  ಸಾಾನಕೆಕ ಅಸಂಖಯ ಜನ ಭಕ್ತರು ಬ್ಂಧು, ಅವರ 
ಸಂಗತ್ತಯಿಂದ ಉದಾುರವಾಗುತ್ತತರುವರು. ಎಲ್ಾರಿಗೂ ಅವರು 
ರಾಮ ಮಂತರವನುು ಉಪ್ದೆೀಶಿಸಿ, ತಾರಣ ಮಾಡುತ್ತತದುರು. 
ಇಂಥಾ ಗೊಂದವಲ್ೆೀಕ್ರ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ಪರಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ 
ವಿದಾಯಸಾಗರನಾಗಿರುವ ತಮಮಣಿ ಶಾಸಿರಯು  
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲಿಾರುವನು. ಆತನು ಮತುತ ಇತರ ಭಕ್ತ ಜನರೂ 
ಕ್ೂಡಿ, ಗೊಂದವಲ್ೆಗೆ ಹೊೀಗಲಿಕೆಕ ಅನುಕ್ೂಲ್ವಿಲ್ಾದಂಥಾ 
ಅನೆೀಕ್ ಜನರ ಉದಾಧರಾರ್ಿವಾಗಿ, ಬ್ರಹಮ ಚೆೈತನಯ ; 
ಮಹಾರಾಜರನುು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬ್ರಲಿಕೆಕ ಪಾರರ್ಥಿಸಿದರು. ಈ 
ಆಮಂತರಣವನುು ಮಾನಯ ಮಾಡಿ, ಶಿರೀ ಸಿದಾಧರೂಢರ 

ದರ್ಿನೊೀತುಿಕ್ರಾಗಿಯೂ ತಮಮ ಶಿಷ್ಯ 
ಸಮುದಾಯವನೊುಡಗೂಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೊರಟು 
ಬ್ರುವಂರ್ವರಾದರು ಇಲಿಾಯ ಸವಿ ಭಕ್ತಜನರು, ಅವರನುು 
ಎದುಗೊಿಳಿಲಿಕೆಕ ಹೊೀಗಿ, ಅವರ ದರ್ಿನದಂದ ತಾವು 



ಧನಯರಾದೆವು ಎಂದು ತ್ತಳ್ಳದರು. ಬ್ರಹಮ ಚೆೈತನಯರ ಸನಿುಧಿಯಲಿಾ 
ಸವಿ ಬ್ಾರಹಮಣರು ಬ್ಂದು ಅವರಿಂದ ಮಂತೊರೀಪ್ದೆೀರ್ವನುು 
ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮಹಾತಮನನುು ವಿಧಿ 
ನಿಷೆೀಧದ  ಗೊಂದಲ್ದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತ, ಸಿದಾಧರೂಢರ  ಕ್ಡೆಗೆ 
ಹೊೀಗಗೊಡಲಿಲ್ಾ. ಒಮಮ ಒಬ್ಾಬನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಮನೆಗೆ 
ಹೊೀಗುವಾಗ ಯಾರೂ ಬ್ಾರಹಮಣರನುು ಕ್ರೆದುಕೊಳಿದೆೀ 
ಹೊೀದರು. ಅಲಿಾಂದ ಗಾಡಿಯ ಮೀಲ್ೆ ಕ್ುಳ್ಳತುಕೊಂಡು ನೆಟೆಗೆ 
ಸಿದಾಧರ್ರಮಕೆಕ ತೆರಳ್ಳದರು. ಇತುತ ಮಠ್ದಲಿಾ ಶಿರೀ ಸಿದಧನಾರ್ರು 
ಮಧಾಯನು ಹೊತ್ತತಗೆ ರ್ಯಯಯ ಮೀಲ್ೆ ವಿರ್ರಮಸುತ್ತತರುವಾಗ 
ಅಕ್ಸಾಮತಾತಗಿ ಎದುು, ಸಮೀಪ್ವಿದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ - “ಬ್ರಹಮಚೆೈತನಯ 
ಸಂತರು ಇದೆೀ  ಈಗ ಬ್ರುವರು,” ಎಂದು ಹೆೀಳ್ಳ ಮುಂದೆ 
ಬ್ಂದು ಮಾಗಿದ ಕ್ಡೆಗೆ ನೊೀಡುವಾಗ, ಗಾಡಿಯಿಂದಳ್ಳದು 
ಬ್ರುತ್ತತರುವ ಮಹಾರಾಜರನುು ಕ್ಂಡು ಓಡುತತ ಹೊೀಗಿ 
ಅವರಿಗೆ ದೃಢಾಲಿಂಗನವನುು ಕೊಡುವಂರ್ವರಾದರು. ಆ 
ಕಾಲ್ದಲಿಾ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಾತಮರಿಗೆ ಅತಯಂತ ಪೆರೀಮವು ಉಕ್ತಕ 
ಬ್ರುವಂಥಾದಾುಯಿತು. ಐಕ್ಯ ರ್ಾವದಂದ ಸಾಧು 



ಸಂತರೂಳಗೆ ರ್ೆೀಟ್ಟಯಾಗುತ್ತತರುವಾಗ, ಆಗಿನ ಆನಂದವು 
ವಣ್ಣಿಸಲ್ಸಾಧಯವು, ತ್ತರಪ್ುರ ಸಂಹಾರದ ಬ್ಳ್ಳಕ್ ಶಿವ ವಿಷ್ುಿ 
ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸಪರ ಆಲ್ಂಗಿಸಿದ ಪ್ರಿ ಕಾಣ್ಣಸಿತು. ಜಿೀವ ಶಿವ 
ಐಕ್ಯ ಆಗುವ ಸಮಯದಲಿಾ ಯಾವ ಬ್ರಹಾಮನಂದವು 
ಪ್ರಕ್ಟವಾಗುವದೊೀ, ಅದೆೀ ಆನಂದವು ಈಗ ಆ ಇಬ್ಬರು 
ಮಹಾತಮರೊಳಗೆ ಅವಿರ್ಾಿವವಾಯಿತು. ಇಂಥಾ ಆನಂದದಲಿಾ 
ತಲಿಾೀನರಾಗಿ, ಈವಿರು ದೆೀಹ ರ್ಾವವನುು ಮರೆತು, 
ಕ್ಣೊಿಳಗಿಂದ ಆನಂದಾರ್ುರಗಳನುು ಸುರಿಸುವಂರ್ವರಾದರು. 
ಬ್ಹಳ ವಷ್ಿಗಳ ವಿರಹದಂದ ಪ್ಪರಯಾ ಬ್ಂಧುವಿಗೊಸಕರ 
ತಳಮಳ್ಳಸುತ್ತತರುವಾಗ, ಅಕ್ಸಾಮತಾತಗಿ ಪ್ರಸಪರ 
ರ್ೆಟ್ಟೆಯಾದರು ಎಂರ್ ಆನಂದ ಉತಪತ್ತತಯಾಗುವದೊೀ 
ಅಂಥಾ ಆನಂದವು ಇವರೊಳಗೆ ಉತಪನುವಾಯಿತು. ಈ 
ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಲ್ಂಗಿಸುತ್ತತದಾುಗ ಕ್ಷಣಮಾತರ 
ವಿದೆೀಹಸಿಾತ್ತಯೊಳಗಿದುು, ಸವಿ ಜಗತತನುು ಮರೆತು ಬಿಟೆರು. ಆ 
ಆನಂದಕೆೀಂದರದಂದ, ಆನಂದ ಕ್ತರಣಗಳು ಪ್ಸರಿಸಿ, 
ಅದರೊಳಗೆ ಅಲಿಾದು ಭಕ್ತ ಜನರೆಲ್ಾರೂ ನಿಮಗುರಾದರು. ಆ 



ಭಕ್ತರಾದರೂ ಪೆರೀಮಾರ್ುರಗಳನುು ಸುರಿಸುವಂರ್ವರಾದರು. 
ತ್ತರಭುವನದಲಿಾಯೂ ಸವಿತರ ಆನಂದವು ತುಂಬಿ ಮತೆತ  
ಉಳ್ಳಯಿತು. ಕ್ೂಡಲ್ೆೀ ಪ್ರಸಪರ ನಮಸಾಕರ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ 
ಬ್ರಹಮ ಚೆೈತನಯ ಮಹಾರಾಜರನುು ಕೆೈಹಿಡಿದು, ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು 
ಬ್ಂದು, ಸಿದಾುರೂಡರು ತಮಮ ಆಸನದ ಮೀಲ್ೆಯೀ ಕ್ೂಡಿರಸಿ 
ತಾವು ಅವರು ಏಕಾಸನದಲಿಾ ಕ್ುಳ್ಳತುಕೊಂಡರು. ಆಗ ಸದುುಣ 
ಖಣ್ಣಯಾದ ಮಹಾರಾಜರು, ಸದುುರು ಸಿದಾುರೂಡರನುು 
ಕ್ುರಿತು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಮೃತವಾಣ್ಣಯನುು 
ನುಡಿಯುವಂರ್ವರಾದರು - “ಹೆೀ ಸದುುರು ಸಿದಾಧರೂಢ 

ಸಾವಮ, ಈ ದೆೀಹವು ಗೊಂದಾವಲ್ೆ ಗಾರಮದಲಿಾರುತ್ತತರುವದು. 
ಇದರ ಸೆುೀಹಿತರಾಗಿರುವ ಕೆಲ್ವು ದೆೀಹಗಳು ಈ ಗಾರಮದಲಿಾ 
ಇರುತ್ತತದುು, ಅವರ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಇದು ಇಲಿಾಗೆ  ಬ್ಂದರುವದು. ಆ 
ದೆೀಹಗಳು ಇದನುು ಇಲಿಾಗೆ ಕ್ರಿಸಿದುಕಾಕಗಿ ಬ್ಂದರುತತದೆ; ಈಗ 
ತಮಮ ದರ್ಿನಕೆಕ ಪಾರಪ್ತವಾಗಿ ಆನಂದ ಹೊಂದತು. ಈ 
ದೆೀಹವು ಸವಿಕಾಲ್ ರಾಮ ರಾಮ ಅನುುತತದೆ, ಮತುತ 
ಮುಮುಕ್ಷುಗಳ್ಳಗೂ ಅನುಲಿಕೆಕ ಹಚ್ುಚತತದೆ. ಇದು ಯೊೀಗಯವೀ 



ಹಾಯಗೆ  ಎಂಬ್ುದರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಮಅಭಿಪಾರಯವನುು 
ಹೆೀಳಬ್ೆೀಕಾಗಿರುತತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ  ಮಧುರ ವಚ್ನವನುು 
ಕೆೀಳ್ಳ, ಸಿದಾುರೂಢರ  ಹೃದಯದಲಿಾ ಬ್ಹು ಆನಂದವಾಯಿತು. 
ಆಮೀಲ್ೆ ಬ್ರಹಮಚೆೈತನಯ ಮಹಾರಾಜರನುು ಕ್ುರಿತು ಶಿರೀ ಸಿದುರು 
ಅನುುತಾತರೆ - “ಈ ಜಗತ್ತತನೊಳಗೆ ನಾಮದ ಹೊರತು 
ಎರಡನೆೀ ಸುಖವೆೀ ಇರುವದಲ್ಾ. ಅದೆೀ ಎಲ್ಾ ಜಿೀವಿಗಳ್ಳಗೆ 
ತಾರಕ್ವಾಗಿರುತತದೆ. ಈರ್ವರನು ಸಹಾ ಅದೆೀ 
ಜಪ್ಪಸುತ್ತತರುವನು. ಈ ದುಃಖಮಯವಾದ ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ 
ನಾಮ ಒಂದೆೀ ಸಾರಭೂತವಾಗಿದುು, ಅದರಿಂದಲ್ೆೀ ಆ 
ಸವೆಿರ್ವರನು ಬ್ಂಧಿಸಲ್ಪಟುೆ, ಭಕ್ತರ ರ್ಾರವನೆುಲ್ಾಾ ಆತನೆೀ 
ವಹಿಸುತ್ತತರುವನು. ನಾಮಕ್ತಕಂತಲ್ೂ ಹೆಚಿಚನ ಸಾಧನವಿಲ್ಾ. 
ಇತರ ಎಲ್ಾವೂ ಬ್ಂಧನಗಳೆೀ ಇರುತತವೆ. ನಾಮದಂದಲ್ೆೀ 
ಸವಿರಿಗೂ ತಾರಣವಾಗುತತದೆ. ನಾನಾದರೂ ಅದನೆುೀ 
ಜಪ್ಪಸುತ್ತತರುವೆನು, ಎಲ್ಾಾ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗಾದರೂ ಅದನೆುೀ  
ಉಪ್ದೆೀಶಿಸುತೆತೀನೆ. ಶಿವರಾತ್ತರಯ  ಉತಿವ ಕಾಲ್ದಲಿಾ 
ನಾಮದ ಜಪ್ವು ಅಹೊೀರಾತ್ತರ ಏಳು ದನತನಕ್ 



ನಡೆಯುತ್ತತರುವುದು. ರಾಮನಾಮವೆೀ ಸತಯವೆಂದು ಅಖಿಲ್ 
ವೆೀದಾಂತವು ಗಜಿಿಸುತತದೆ. ಸವಿ ಭೂತಾಂತಗಿತನಾದ 
ಆತಾಮರಾಮನಿಗೆೀ ರಾಮನೆಂಬ್ ನಾಮಧೆೀಯವು ಜನರ 
ಉದಾಧರಾರ್ಿವಾಗಿ ತಮಮ ಅವತಾರವಿರುವದು, 
ನಾಮೀಪ್ದೆೀರ್ದಂದಲ್ೆೀ ಉದಾಧರ ಮಾಡುತ್ತತರುವಿರಿ. 
ಇದಕ್ೂಕ ಹೆಚಿಚನ ಶೆರೀಯಸಕರವಾದ ಸಂತರ ಕಾಯಿವೆೀ ಇಲ್ಾ' 
ಸದುುರು ಸಿದಾಧರೂಢರ  ಮುಖದಂದ ಈ ರ್ಾಷ್ಣವನುು ಕೆೀಳ್ಳ, 
ಬ್ರಹಮ ಚೆೈತನಯ ಮಹಾರಾಜರು ಬ್ಹಳ ಆನಂದಭರಿತರಾದರು. 
ಭಕ್ತರಲ್ಾರೂ ಆನಂದದಂದ ಜಯಜಯಕಾರವನುು ಘಜಿಿಸಿ ಆ 
ಇಬ್ಬರು ಮಹಾತಮರ ಪಾದಕೆಕ ಬಿೀಳುವಂರ್ವರಾದರು. ಆಗ 
ಸಿರೀಯರು ಪ್ಂಚಾಯತ್ತಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಂದು, 
ಸುಸವರದಂದ ಮಂಗಲ್ ಪ್ದಗಳನುು ಹಾಡುತತ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ 
ಬ್ೆಳಗಿದರು. ಎಲ್ಾರಿಗೂ ಅಪ್ರೂಪ್ವಾದ ಆನಂದ 
ಉಂಟ್ಾಯಿತು. ಅನಂತರ  ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹಸತಹಿಡಿದು, ಸಿದು 
ಸದುುರುಗಳು ಮಠ್ದೊಳಗೆ ಕ್ರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ, 
ಫಲ್ಾಹಾರ ದರವಯಗಳನುು ತಂದು ಅವರ ಮುಂದೆ 



ಇಡುವಂರ್ವರಾದರು. ಸದುುರುಗಳು ಸವ ಹಸತದಂದ ಬ್ಾಳೆಹಣುಿ 
ಸುಲಿದು ಮಹಾರಾಜರ ಮುಖದಲಿಾ ಹಾಕ್ತದರು. 
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸಪರ ಪೆರೀಮಗಾರಸ 
ಹಾಕ್ುತಾತ, ಅವರು ಆನಂದದಲಿಾ ರಮಸುತ್ತತದುರು. ಅನಂತರ 
ಬ್ರಹಮಚೆೈತನಯ ಮಹಾರಾಜರು ಸಿದಾಧರೂಢ ನಿರೊೀಪ್ವನುು 
ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಹೊೀದರು. ಆಗ ಸಚಿಚದಾನಂದ 
ಶಾಸಿರಯು  ಇವರನುು ಕ್ಂಡು, - 'ಹೆೀ ಸದುುರುವೆೀ ನಿನು 
ಅಂತವನುು ಹರಿಹರರಾದರೂ ತ್ತಳ್ಳಯಲ್ಾರರು.  ಶಿರೀ 
ಸಿದಾಧರೂಢ ಯತ್ತಗಳ್ಳಗೆ ರ್ೆಟ್ಟೆಯಾದರಿ, ನನಗೆ ಸಂತರ 
ಮಹಿಮಾ ತ್ತಳ್ಳಯದು ಎಂದು ಸದಾಾವದಂದ ನಿಮಗೆ 
ಕೆೀಳುತೆತೀನೆ. ಸದುುರು ಸಿದಾಧರೂಢರು ಹಾಯಗಿರುವರು ಎಂಬ್ 
ವಿಷ್ಯವನುು ಕ್ೃಪೆ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಹೆೀಳಬ್ೆೀಕಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥಿಸುವೆನು,” ಎಂದು ನುಡಿದನು. ಅದಕೆಕ 
ಮಂಗಳಧಾಮನಾಗಿಯೂ, ಯಾವತನ ಹೃದಯವು ರಾಮನೆೀ 
ತಾನಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಆ ಮಹಾತಮರು, -
“ಜ್ಞಾನೊೀತತಮರಾಗಿರುವ ಸಿದಾಧರೂಢರ ರೂಪ್ಪಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ 



ಜ್ಞಾನೆೀರ್ವರರೆೀ, ಅವತರಿಸಿದಾುರೆ. ಪ್ೂವಿದಲಿಾ ಮಹಾರಾಷ್ರ 
ದೆೀರ್ದಲಿಾ ಅವತಾರವಾಯಿತು. ಈಗ ಕ್ನಾಿಟಕ್ ದೆೀರ್ವನುು 
ಉದಧರಿಸುವದಕೊಕೀಸಕರ ಪ್ರತಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ದೆೀವರೆೀ ಸಿದು 
ಯತ್ತೀರ್ವರರೆಂಬ್ ನಾಮದಂದ ಜನಮತೊಟುೆ ಬ್ಂದದಾುರೆ,'' 
ಎಂದು ಹೆೀಳ್ಳದ ವಚ್ನವನುು ಕೆೀಳ್ಳ, ಶಾಸಿರಗೆ 
ಪ್ರಮಾನಂದವಾಯಿತು. ಆಮೀಲ್ೆ ಸುಗುಣನಾದ ಶಾಸಿರಯು 
ಸಿದಾಧರ್ರಮಕೆಕ ಬ್ಂದು, ಸಿದಾುರೂಡರಿಗೆ ವಂದಸಿ, -“ಹೆೀ 
ಸಿದಾಧರೂಢ ಯತ್ತರಾಯರೆೀ, ನಿಮಮ ದರ್ಿನಕೆಕ ಬ್ರಹಮ ಚೆೈತನಯ 
ಮಹಾರಾಜರು ಬ್ಂದದುರು, ಅವರ ಮಹಿಮಾ 
ಹಾಯಗಿದೆಯಂಬ್ುದನುು ಅಜ್ಞ ರ್ಾವದಂದ ಪಾರರ್ಥಿಸುತ್ತತರುವ 
ನನಗೆ ನಿರೂಪ್ಪಸತಕ್ಕದುು, ಯಾಕೆಂದರೆ, ಸಂತರ 
ಹೃದಯವನುು ಸಂತರೆ ಬ್ಲ್ಾರು. ಹೊರತು ನಮಮಂರ್ವರಿಗೆ 
ಅವರ ಅಂತಃಸಿಾತ್ತ ತ್ತಳ್ಳಯದು, ಎಂದು ನಾನು 
ವಿಚಾರಿಸುವಂಥಾದಾುಗಿರುತತದೆ,'' ಎಂದು ಪ್ರಶೆು ಮಾಡಿದುಕೆಕ, 
ಸಿದುರಾಯರು - ''ಇವರು ರಾಮದಾಸರೆೀ  ಬ್ರಹಮಚೆೈತನಯ 
ಎಂಬ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಪ್ೃರ್ಥಿಯ ಮೀಲ್ೆ 



ಅವತರಿಸಿರುತಾತರೆಂದು ನಾನು ತ್ತಳ್ಳಯುವೆನು. ಮುಮುಕ್ಷು 
ಜನರ ಪ್ುಣಯವೆೀ ಒಟುೆಗೂಡಿ ಈ ನಿಮಿಲ್ವಾದ ದೆೀಹವು 
ನಿಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆದೆ.” ಎಂಬ್ ಈ ಪ್ರಬ್ಲ್ವಾದ ವಾಕ್ಯವನುು ಚಿತೆೈಸಿ 
, ಶಾಸಿರಗೆ  ಅತಯಂತ ಆನಂದವಾಯಿತು. ಇಂರ್ ಅಗಾಧವಾದ 
ಸಂತರ ಮಹಿಮಯನುು ರ್ರವಣ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಚಿತತ 
ರ್ುದಧಯಾಗಿ, ಆಮೀಲ್ೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದದಂದ ಅಂತಃಕ್ರಣದಂದ 
ಜ್ಞಾನವು ಉದಯವಾಗುವದು. ಮುಂದನ ಅಧಾಯಯದಲಿಾ 
ಸಿದಾುರೂಢರಿಗೆ ಪ್ರಮ ಪ್ಪರಯನಾಗಿರುವ ಸಚಿಚದಾನಂದ 
ಚೆೈತನಯವೆಂಬ್ ನಾಮಧೆೀಯವುಳಿ ತಮಮಣಿ ಶಾಸಿರೀಯ ಅತ್ತ 
ಸುರಸವಾದ  ಚ್ರಿತರವಿರುವದು. ಎಂಬ್ಲಿಾಗೆ  ಶಿರೀ ಸಿದಾಧರೂಢ 
ಕ್ಥಾಮೃತದೊಳ ರ್ರವಣಮಾತರದಂದ ಸವಿ ಪಾಪ್ಗಳನುು 
ಭಸಮ ಮಾಡುವಂರ್  ಅತ್ತ ಮನೊೀಹರವಾದ ಈ 
ನಾಲ್ವತತಮೂರನೆೀ ಅಧಾಯಯವನುು ಶಿವದಾಸನು ಶಿರೀ 
ಸಿದಾಧರೂಢ ಸದುುರುಗಳ ಚ್ರಣಾರವಿಂದಗಳಲಿಾ 
ಅಪ್ಪಿಸುತ್ತತರುವನು. 


