
 



ಹೆೇ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಯತೇಶ್ವರನೆೇ, ನಿನಗೆ ಜಯವದಗಲಿ. ನಿೇನು 
ಅಭಯದ್ದತನು, ಮತುು ಉದ್ದರನಿದ್ಾೇ, ನಿಗುುಣ ಬ್ರಹ್ಮನೂ  
ನಿೇನೆೇ ಇದ್ುಾ , ಸಗುಣದವತದರ ಧರಿಸಿರುತು. ನಿೇನು 
ದ್ಯದಸದಗರನದಗಿಯೂ, ದ್ೇನ ಬ್ಂಧು ಆಗಿಯೂ ಇರುತು. 
ನಿನನ ನದಮವನುನ ಪೆರೇಮದ್ಂದ್ ಉಚ್ಛರಿಸಿದ್ ಮದತರದ್ಂದ್ 
ಪದಪಗಳು ದ್ಗ್ರಮೆ ಹೊಂದ್ ಓಡುತುವೆ. ನಿನನ ಭಕ್ುರಿಗೆ ಆ 
ನದಮದ್ಂದ್ ಸವುಕದಮನೆಗಳು ಪೂಣುವದಗುತುವೆ. ಇತರ 
ಯದವ ಸದಧನೊೇಪದಯವನೂನ ಮದಡದ್ೆ, ನಿನನ ಚ್ರಣ 
ಚಂತನೆಯಂದ್ಲೆೇ ನಿನನ ಭಕ್ುರು ಭವಭಯವನುನ 
ಕ್ಳೆದ್ುಕೊಳುುತದುರೆ. ನಿನನ ಮುಖದ್ಂದ್ ಹೊರಡುವ 
ಭದಷಣವು,  ಅಮೃತಕ್ಕಂತ ಸಿಹಿಯದಗಿದ್ುಾ, ಶ್ರವಣ 
ಮದತರದ್ಂದ್ ಎಲದಾ ತದಪಗಳು ಹೊೇಗಿ, ಆನಂದ್ದ್ಂದ್ 
ಮನಸುು ಶದಂತವದಗುತುದ್ೆ. ಭಕ್ುರ ಸುಖವೆೇ ನಿನನ ಸುಖವು, 
ಅದ್ಕದಕಗಿ ನಿರದಮಯನೂ, ನಿತಯನೂ, ಆನಂದ್ಮಯನೂ 
ಆಗಿರುವಂಥ  ನಿೇನು ಅವರ ಸುಖದ್ೆಾಶ್ಯಂದ್ 
ಉಪದಯಗಳನುನ ಮದಡುತು. ಇರಲಿ, ಸಿದ್ದಾಶ್ರಮದ್ಲಿಾ ಪರತ 



ವಷು ಶದರವಣ ಮತುು ಶಿವರದತರಗೆ  
ಮಹೊೇತುವಗಳದಗುವವು. ಆ ಸಮಯದ್ಲಿಾ ಏಳು ದ್ವಸಗಳ 
ತನಕ್ ರದತರ ಹ್ಗಲು, ಭಜನೆ ಕ್ೇತುನದದ್ಗಳು 
ನಡೆಯುತುರುತುವೆ. ಶಿವರದತರ ಮಹೊೇತುವಕೆಕ ಲಕ್ಷದವಧಿ 
ಜನರು ಬ್ರುವರು. ಇವರೆಲಾರ ದ್ಶೆಯಂದ್ ಮಠದ್ಲಿಾ ಅಡುಗೆ 
ತಯದರದಗುವುದ್ು, ಮತುು ದ್ನಕೆಕರಡದವತು ಜನರಿಗೆ 
ಭೊೇಜನವನುನ ಹದಕ್ುವರು. ಇಷುು ದ್ೊಡಡ 
ಜನಸಮುದ್ದಯಕೊಕಸಕರ ಬ್ಹ್ಳ ನಿೇರಿನ ಖಚ್ುು ಇರುತುದ್ುಾ, 
ಅದ್ಕದಕಗಿ ಮಳೆಯಂದ್ಲೆೇ ನಿೇರು ತುಂಬ್ುವಂಥದ ಒಂದ್ು 
ದ್ೊಡಡ ಕೆರೆ ಇರುವದ್ು. ಮಳ  ೆಬದರದ್ದ್ಾರೆ, ಕೆರೆಯ ನಿೇರು ಬ್ತು 
ಹೊೇಗುತುತುು, ಮತುು ಒಂದ್ು ಹ್ರದ್ದರಿ ದ್ೂರದ್ಂದ್ ಬ್ಹ್ು 
ಪರಯದಸಪಟ್ುು ನಿೇರು ತರಬೆೇಕದಗುತುತುು. ಒಂದ್ು ವಷು 
ಏನೆೇನೂ ಮಳೆಯಲಾದ್ೆ, ಕೆರೆಯು ಪೂಣು ಬ್ತು ಹೊೇಗಿತುು. 
ಶಿವರದತರ ಉತುವ ಸಮೇಪ ಬ್ಂತು, ಆದ್ರೆ ಕ್ಂಚತ್ 
ಮದತರವೂ ನಿೇರಿಲಾದ್ೆ ಹೊೇಯತು. ಇದ್ನುನ ನೊೇಡಿ, 
ಸದ್ುುರುಗಳು ಭಕ್ುರನುನ ಕ್ುರಿತು - “ಇಲಿಾ ಕೆರೆಯು 



ಬ್ರಿದ್ದಗಿರುವದ್ು. ಉತುವದ್ೆಾಶೆಯಂದ್ ನಿೇರಿಲಾ, ಉತುವಕೆಕ 
ಅಸಂಖಯ ಜನರು ಬ್ರುವರು, ಅವರಿಗೊೇಸಕರ ಬ್ಹ್ಳ ನಿೇರು 
ಬೆೇಕದಗುವುದ್ು. ಬ್ಹ್ು ದ್ೂರದ್ಂದ್ ಅತ ಪರಯದಸಪಟ್ುು 
ನಿೇರು  ತರಬೆೇಕದಗುತುದ್ೆ. ಆದ್ಾರಿಂದ್ ನನನ 
ಅಭಿಪದರಯವೆಂದ್ರೆ, ಈ ವಷು ಉತುವ ನಡಿಸುವದ್ೆೇ ಬಿಟ್ುು 
ಬಿಡಬೆೇಕ್ು. ಇಲಾದ್ದ್ಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿೇರು ಪೂರೆೈಸುವದ್ರ 
ದ್ೆಶೆಯಂದ್ ಬ್ಹ್ಳ ಕ್ಷುವದಗುವುದ್ು. ಉತುವ ಅಂದ್ರೆ 
ಎಲಾರಿಗೆ ಉತದುಹ್ವಿರತಕ್ಕದ್ುಾ. ಆಗ 
ದ್ುುಃಖಪದರಪ್ತುಯದಗುವದ್ದದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೇಗವು 
ಆದ್ಾರಿಂದ್ ನಿಮಗೆ ನದನು ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನೆಂದ್ರೆ, - ಈ ವಷು 
ಉತುವವನುನ ಮದಡಬೆೇಡಿರಿ,” ಅಂದ್ರು. ಈ ವಚ್ನಗಳನುನ 
ಕೆೇಳಿ, ಆ ಭಕ್ು ಜನರು, ತಮ್ಮಮಳಗೆ- ''ನಮಮ ಭಕ್ು 
ಪರಿೇಕ್ಷದಥುವದಗಿ ಸದ್ುುರುಗಳು ಹಿೇಗಂದ್ರಬೆೇಕ್ು. ಇಷುು 
ಭಕ್ುಮಂಡಳಿ ಇದ್ುಾ ಗುರುಕದಯುದ್ಲಿಾ ಹಿಂಜರಿಯುತದುರೊೇ 
ನೊೇಡೊೇಣ ಎಂದ್ು ತಳಿದ್ುಕೊಳುಲಿಕೆಕ ಸದ್ುುರುಗಳು 
ಹಿೇಗೆನುನವರು. ಇದ್ರಲಿಾ ಏನೆೇನೂ ಸಂಶ್ಯವಿಲಾ,'' ಎಂದ್ು 



ಅನುನತುದ್ಾರು. ಆಗ ಕೆಲವು ಕ್ುಹ್ಕ್ರು - “ನಿೇವು ಸಿದ್ಾನು 
ಈಶ್ವರನೆನುನವಿರಿ, ಹದಗದದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಸದಧಯವಿಲಾದ್ ಕೆಲಸ 
ಯದವುದ್ೆಂದ್ು ನಮಗೆ ಹೆೇಳಿರಿ. ಈತನು ಸಂಕ್ಲಪ ಮದಡಿದ್ದಾರೆ 
ಕ್ೂಡಲೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೆೇಲೆ ಮಳ  ೆಬ್ರಬೆೇಕ್ು. ಈತನು ಪೂಜದ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊಳುಲಿಕೆಕ ಯೇಗಯನೆೇ ಆಗಿದ್ದಾದ್ರೆ, ನಿೇರಿನ ಚಂತೆ 
ಯದಕೆ ಮದಡುತುರಬೆೇಕ್ು ?” ಎಂದ್ು ಕ್ುಹ್ಕ್ರು  ಅಂದ್ 
ವಚ್ನವನುನ ಕೆೇಳಿ, ತುಕ್ಕಪಪನೆಂಬ್ ಭಕ್ುನು ಬ್ಹ್ಳ 
ಸಂತದಪದ್ಂದ್, ಅವರನುನ ಕ್ುರಿತು- 'ಹೆೇ ಮೂಖುರುಗಳಿರದ, 
ಶಿರೇ ಸಿದ್ಾನು ಪರತಯಕ್ಷ ನಿಗುುಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ುಾ, 
ಸವದುಧಿಷ್ದಾನವದಗಿರುತದುನೆ. ಸೃಷ್ಟು, ಸಿಿತ, ಲಯದದ್ ಈ ಅಲಪ 
ಕ್ಮುಗಳನುನ ತೆೈಮೂತುಗಳಿಗೆ ಒಪ್ತಪಸಿಕೊಟ್ುು, ತದನು 
ಉಪದಧಿರಹಿತನದಗಿದ್ಾರೂ, ಭಕ್ುರ ಪೆರೇಮಕೊಕೇಸಕರ ಈ 
ಲೊೇಕ್ದ್ಲಿಾ ಕ್ರೇಡದ ಮದಡುತುರುವನು. ಪದರಣಿಗಳ 
ಕ್ಮದುನುಸದರ ಅವರವರಿಗೆ ಸುಖವನುನ ಈಶ್ವರನು 
ಕೊಡುತದುನೆ. ನಮಗೆ ಸುಲಭವದದ್ರೆ ಭಕ್ು ಮದಡುವೆವು ಎಂಬ್ 
ಮದತು, ಆಲಸಿೇ ಜನರದ್ು  ಇರುತುದ್ೆ. ಎಷುು ಸಂಕ್ಟ್ 



ಪದರಪುವದದ್ರೂ, ಭಕ್ು ಕದಯುವನುನ ಬಿಡಲದರೆವೆಂದ್ು ಯದರು 
ನಿರ್ದುರ ಮದಡುವರೊೇ  ಅಂಥವರ ಮೆೇಲೆ ಸದ್ುುರುವು ಕ್ೃಪದ 
ಮದಡುವನು. ನಮಮ ದ್ೃಢನಿಶ್ಚಯವನುನ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮದಡುವದ್ರ 
ದ್ಶೆಯಂದ್  ಸದ್ುುರುವು ಈ ಯುಕ್ು ತೆಗೆದ್ದ್ದಾನೆ. ಪದರಣ 
ಹೊೇಗುವದ್ದದ್ರೂ ಗುರುಕದಯುವನುನ ಬಿಡೆವು,  ಎಂದ್ು 
ನದವೆಲಾರೂ ನಿಶ್ಚಯ ಮದಡೊೇಣ,'' ಎಂದ್ು ತುಕ್ಕಪಪನು ಅಂದ್ 
ಮದತನುನ ಕೆೇಳಿ, ಇತರ ಭಕ್ುರು “ಶದಭದಸ' ಅಂದ್ರು. ಆ 
ದ್ವಸ ಎಲಾ ಭಕ್ುರು ಕ್ೂಡಿ ಇದ್ನೆನ  ನಿಣುಯ 
ಮದಡುವಂಥವರದದ್ರು. ಮರುದ್ವಸ ಎಲಾರೂ ಕ್ೂಡಿ, 
ತುಕ್ಕಪಪನನುನ ತನೊನಳಗೆ ಪರಮುಖನನದನಗಿ ಮದಡಿ, ಸದ್ುುರು 
ಸನಿನಧಿಯಲಿಾ ಬ್ಂದ್ರು. ತುಕ್ಕಪಪನು ಸಿದ್ಾರನುನ ಕ್ುರಿತು - 'ಹೆೇ 
ಪರಭೊೇ, ನಿೇವು ನಮಮಂಥ ಪದಮರರನುನ ಉದ್ಾರಿಸುವದ್ಕದಕಗಿ 
ಈಶ್ವರಿೇ ಅವತದರಿಕ್ರಿದ್ಾೇರಿ. ನಿನೆನಯ ದ್ವಸ, ನಿೇವು ಆಡಿದ್ 
ಮದತು ಸತಯವದಗಿ ಆಜ್ಞೆಯಲಾವೆಂದ್ು ನದವು ತಳಿಯುತೆುೇವೆ. 
ನಮಮ ಭಕ್ು ಪರಿೇಕ್ಷದಥುವದಗಿ ನಿೇವು ಹದಗೆ 
ಮದತದಡಿರುವಿರೆಂದ್ು ನದವು ನಿಜವದಗಿ ತಳಿದ್ರುತೆುೇವೆ. 



ಯದಕೆಂದ್ರೆ ಉತುವಗಳು ಲೊೇಕೊೇದ್ದಾರದಥುವಿದ್ುಾ ಆ 
ಕದಲದ್ಲಿಾ ಬ್ಹ್ಳ ಸೆೇವದ ಮದಡುವ ಸಂಧಿಯು ನಮಗೆ 
ದ್ೊರೆಯುವುದ್ು. ಈ ಸಂಧಿ ತಪ್ತಪತೆಂದ್ರೆ ಸಂಸದರದ್ೊಳಗೆ 
ತೊಡಕ್ ಬಿದ್ಾರುವ ನಮಮಂಥವರಿಗೆ ಬೆೇರೆ ರಿೇತಯಂದ್ ಸೆೇವದ 
ಘಟಿಸದ್ೆ ಇದ್ುಾ, ನಮಗೆ ಗತ ಯದವದ್ು ? ಇದ್ಲಾದ್ೆ, ನಿಮಮ 
ದ್ಶ್ುನೊೇತುುಕ್ರದಗಿ ಲಕ್ಷದವಧಿ ಪರಸಿಳಿಕ್ ಜನರು ಬ್ರುವರು. 
ಅವರೆಲಾರೂ ಇಲಿಾ ಸದ್ುುರು ಸೆೇವದ ಮದಡಿ 
ಕ್ೃತಕ್ೃತಯರದದ್ವೆಂದ್ು ತಳಿದ್ುಕೊಂಡು ಹೊೇಗುವರು. 
ಉತುವ ಮದಡುವುದ್ು ಬಿಟ್ುರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ವಷು 
ನಿರದಶೆಯದಗಿ ನಿಮಮ ದ್ಶ್ುನವೂ ಘಟಿಸದ್ೆ, ನಿಮಮ 
ಭಕೊುೇದ್ದಾರ ಕದಯುವೂ ನಿಂತು ಹೊೇಗುವುದ್ು, 
ಎಂಬ್ುದ್ಕೊಕೇಸಕರ ನದವು ನಿಮಮನುನ ಕ್ುರಿತು ಪದರಥ್ವುಸುತುವೆ. 
ಈ ವಷು ಅಧಿಕ್ ಸೆೇವದ ಇದ್ಾರೆ, ನಮಮ ಮೆೇಲೆ ಅಧಿಕ್ 
ಕ್ೃಪೆಯಂದ್ು ತಳಿಯುವೆವು. ಪದರಣ ಹೊೇಗುವುದ್ದದ್ರೂ 
ಶ್ರಮಕೆಕ ಹೆದ್ರದ್ೆ, ಗುರುಕದಯುವನುನ ಯೇಗಯರಿೇತಯಂದ್ 
ಮದಡುವೆವು. ನಮಮ ಶ್ರಿೇರವು ಅಶದಶ್ವತವಿದ್ುಾ, ಈ 



ಉತುಮಸಂಧಿ ತಪ್ತಪತೆಂದ್ರೆ, ಮುಂದ್ೆ ಎಂದ್ೂ  ಇಂಥ 
ಸೆೇವದಕದಯು ದ್ೊರೆಯಲದರದ್ು ಎಂದ್ು ನಿರ್ದುರವದಗಿ 
ಹೆೇಳುವೆವು. ಆದ್ಾರಿಂದ್ ಜದತೆರ ಕೆಲಸವನುನ ನಡಿಸಲಿಕೆಕ ನಮಗೆ 
ಆಜ್ಞೆಯದಗಬೆೇಕ್ು' ಎಂದ್ು ಪದರಥ್ವುಸಿದ್ನು. ಇದ್ನುನ ಕೆೇಳಿ, 
ಸದ್ುುರುಗಳು - “ಎಷುು ಸಂಕ್ಟ್ಗಳು ಬ್ಂದ್ರೂ ಕದಯು 
ನಡಿಸುವೆವು ಎಂದ್ು ನಿೇವು ನಿಶ್ಚಯ ಮದಡಿದ್ದಾದ್ರೆ, 
ಉತುವವನುನ ನಡಿಸಿರಿ, ಭದರವೆಲಾ ನಿಮಮ ಮೆೇಲೆಯೇ 
ಇರುತುದ್ೆ,'' ಎಂದ್ು ಹೆೇಳಿದ್ರು. ಈ ಪರಕದರ ಅಂದ್ು, 
ಸದ್ುುರುಗಳು ತಮ್ಮಮಳಗೆ ನಗುವಂಥವರದದ್ರು. ಯದಕೆಂದ್ರೆ, 
ಭಕ್ುರ ಮೆೇಲೆ ಭದರ ಹದಕ್ದ್ರೂ, ಕ್ಡೆಗೆ ಅದ್ು ತನನ ಮೆೇಲೆಯೇ 
ಬ್ರುವದ್ು. ಸದ್ುುರುಗಳ ಕ್ೃಪದವಚ್ನವನುನ ಕೆೇಳಿ, ಎಲಾ ಭಕ್ು 
ಜನರು ಆನಂದ್ ಪಟ್ುು, ಸದ್ುುರು ನದಮಸಮರಣೆ ಮದಡುತು 
ತಮಮ ಗೃಹ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂಥವರದದ್ರು. ಅತಯಂತ 
ದ್ಯದಳುವದದ್ ಸದ್ುುರುನದಥನು ಭಕ್ುರ ದ್ಶೆಯಂದ್ ಚಂತೆ 
ಮದಡುತು ಕ್ುಳಿತನು. ಮರುದ್ವಸ ಸಿದ್ಾರು ಒಂದ್ು ಬ್ರಿದ್ದದ್ 
ಮೃತುಕದ ಪದತೆರಯನುನ ಕೆೈಯಲಿಾ ತೆಗೆದ್ುಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ರು. 



ಕೆರೆಯ ದ್ಂಡೆಯ ಮೆೇಲೆ ಬ್ಂದ್ು ಆ ಬ್ರೆೇ ಕೆರೆಯಳಗೆ 
ಇಳಿದ್ು, ಮೃತುಕದ ಪದತೆರಯನುನ ಸಮೇಪ ಇಟ್ುುಕೊಂಡು 
ಕ್ುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಆ ಪದತೆರಯ ಮೆೇಲೆ ಹ್ಸುವಿಟ್ುು, ಮೂರು 
ಘಳಿಗೆ ತನಕ್ ಕ್ುಳಿತುಕೊಂಡು, ಆಮೆೇಲೆ ಅದ್ನುನ ಕೆೈಯಲಿಾ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊಂಡು, ಪೂವುಸದಿನಕೆಕ ಬ್ಂದ್ರು . ಯದರೊೇ 
ಒಬ್್ರು ಆ ಪದತೆರಯಳಗೆ ನೊೇಡುವದಗ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಿೇರು 
ತುಂಬಿದ್ಾನುನ ಕ್ಂಡರು. ಎಲಾರಿಗೂ ಆಶ್ಚಯುವದಯತು. 
ಮಹದತಮರದದ್ರೂ, ತೂಷ್ಟಣಂ  ಸಿಿತಯಲಿಾದ್ಾರು. ಅಷುರೊಳಗೆ 
ಆಕದಶ್ದ್ಲಿಾ ನದಲೂಕ ಕ್ಡೆಯಂದ್ ಮೆೇಘಗಳು ಬ್ಂದ್ು 
ತುಂಬಿದ್ವು. ವಿದ್ುಯಲಾತೆಯು ಝಳಕ್ಸಿತು. ಮೆೇಘ ಗಜುನೆಯು 
ಕೆೇಳಿಸಿತು. ಆಗ ಭಕ್ುರೆಲದಾ ಆನಂದ್ಭರಿತರದಗಿ, ಸಿದ್ಾರನುನ 
ಕ್ುರಿತು - “ಮಳ  ೆಬ್ರಲಿಕೆಕ ಆರಂಭವದಯತು. ಇದ್ು ನಿಮಮ 
ಮಹಿಮೆಯ ಕದಯುವಿರುತುದ್ೆ.”  ಎಂದ್ು ಹೆೇಳಿದ್ರು. ಒಳ ುೆ 
ಭರದ್ಂದ್ ಘನವದದ್ ಮಳೆಯು ಬಿೇಳಲದರಂಭಿಸಿತು. 
ಕದಲುವೆಯಳಗಿಂದ್ ಹ್ಳುಬ್ಂದ್ು , ಒಂದ್ೆೇ ತದಸಿನೊಳಗೆ 
ಕೆರಯು ಪೂಣುವದಗಿ ನಿೇರಿನಿಂದ್ ತುಂಬ್ುವಂಥದದ್ದಾಯತು. 



ಇದ್ನುನ ನೊೇಡಿ ತುಕ್ಕಪಪನು ಆನಂದ್ದ್ಂದ್ ಕ್ುಣಿಯುತುದ್ಾನು. 
ಆತನು ಎನುನತದುನೆ - “ಸದ್ುುರು  ಕ್ರುಣದಮೂತುಯದ್ುಾ, 
ಭಕ್ುರ ದ್ುುಃಖವು ಆತನಿಂದ್ ನೊೇಡಲದರದ್ೆ, ನಮಮ ಪರಿೇಕ್ಷೆ 
ಮದಡಿದ್ರೂ, ಕದಯುವನುನ ನಿಶ್ಚಯವದಗಿ ಆತನೆೇ 
ಕೆೈಕೊಂಡನು”. ಎಲದಾ  ಭಕ್ುರ ಹ್ೃದ್ಯದ್ಲಿಾ ಆನಂದ್ವು 
ವದಯಪ್ತಸಿತು. ಆಗ ಕೆರೆಯ ಸಮೇಪ ಸದ್ುುರುನದಥರು ಬ್ಂದ್ರು. 
ಅಲಿಾ ಎಲದಾ ಭಕ್ುರು  ಸದ್ುುರುಗಳಿಗೆ ಆರತಯನುನ 
ಬೆಳಗುವಂಥವರದದ್ರು. ಅದ್ೆೇ ಸಮಯದ್ಲಿಾ ಆ 
ಕ್ುಹ್ಕ್ರದದ್ರೂ ಸಿದ್ಾರ ಮುಂದ್ೆ ಬ್ಂದ್ು - 'ಹೆೇ ಸದ್ುುರುಗಳೆೇ, 
ನದವು ನಿಮಮ ನಿಂದ್ೆ ಬ್ಹ್ಳ ಮದಡಿದ್ೆವು. ಈಗ ನಿಮಮ ಪದದ್ಕೆಕ 
ಬಿೇಳುವೆವು. ನಮಮನುನ ಕ್ಷಮದ ಮದಡಬೆೇಕದಗಿ 
ಪದರಥ್ವುಸುವೆವು", ಅಂದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಮಹದರದಜರು - 
“ಈಶ್ವರನೆೇ  ನಿಮಮ ಮದತುಗಳನುನ ಮದನಯಮದಡಿ 
ಮಳೆಯನುನ ತರಿಸಿದ್ನು, ಮತುು ನಿಮಮಂದ್ ಪೂಜದ 
ತೆಗೆದ್ುಕೊಳುುವುದ್ಕೆಕ ಯೇಗಯತೆಯನುನ 
ಸಂಪದದ್ಸಿಕೊಂಡನು. ನಿಮಮಂದ್ಲೆೇ ಎಲಾರಿಗೂ 



ಕ್ಷೆೇಮವದಯತು. ಇಲಾದ್ದ್ಾರೆ ಬ್ಹ್ಳ ದ್ುುಃಖ 
ಅನುಭವಿಸಬೆೇಕದಗುತುತುು. ಈಶ್ವರನು  ನಿಂದ್ಕ್ರಿಗೂ 
ವಂದ್ಕ್ರಿಗೂ ಸಮದನ ಫಲವನುನ ಕೊಡುತದುನೆ. ಯದವ 
ರಿೇತಯಂದ್ಲದದ್ರೂ ಆತನ ಚಂತನೆಯದಗಬೆೇಕ್ು. ಇದ್ೆೇ 
ಮುಖಯ ಗುಟ್ದುಗಿರುತುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ ವಂದ್ಕ್ರಿಗೆ ಸುಖ, 
ನಿಂದ್ಕ್ರಿಗೆ ಈ ಲೊೇಕ್ದ್ಲಿಾ ದ್ುುಃಖವದಗುತುದ್ೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ 
ಅನುತದಪವದಯತು. ಇದ್ೆೇ ನಿಮಗೆ 
ಕ್ಷಮದರೂಪವದಗಿರುತುದ್ೆ. ಅಹೊೇರದತರ ನದಮವನುನ 
ಜಪ್ತಸುವುದ್ರಿಂದ್ ದ್ುುಃಖದ್ ಭಯವೆೇ ಇರುವದ್ಲಾ,” ಅಂದ್ರು. 
ಮಹದತಮರ ಸದ್ುುಣ ವಿಶೆೇಷವನುನ ನೊೇಡಿ ಸವುರಿಗೂ ಕ್ಂಠ 
ಗದ್ುದ್ತವದಯತು. ಸವು ಸಿರೇ ಪುರುಷರಿಗೂ ಬದಲಕ್ರಿಗೂ 
ನೆೇತರಗಳಿಂದ್ ಪೆರೇಮದಶ್ುರಗಳು ಸುರಿಯುವಂಥದದ್ದಾಯತು. 
ಭಕ್ು ಕ್ರುಣದಕ್ರನದದ್ ಸದ್ುುರುನದಥನು ಭಕ್ುರ 
ಪರಿೇಕ್ಷದಥುವದಗಿ, ಲಿೇಲದ ತೊೇರಿಸಿದ್ನು. ಆದ್ರೆ ನಿತಯತೃಪು 
ನಿಷ್ದಕಮನದದ್ ಆತನು ಕ್ೂಡಲೆೇ ಭಕ್ು ರಕ್ಷಣದಥುವದಗಿ 
ಪರವತುನದದ್ನು. ಈಗ ಕ್ಥೆಯ ಲಕ್ಷದಾಥುವನುನ ಶ್ರವಣ 



ಮದಡಿರಿ, ನಿರಂಜನ ವಸುುವಿನಲಿಾ ನಿತಯ ತತಪರನದಗಿರುವ 
ಮುಮುಕ್ಷು ಜನರಿಗೆ ಈ ಪರಕದರ ಅರ್ದಯತಮ ವಿಚದರ 
ಮದಡುವದ್ರಿಂದ್ ಆನಂದ್ವದಗುತುದ್ೆ. ಸಿದ್ಾನೆೇ 
ಸದ್ುುರುನದಥನಿದ್ುಾ, ಜದತರಯಂಬ್ುದ್ು ಭವದ್ೊಳಗಿಂದ್ 
ತದರಣ ಮದಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತುದ್ೆ. ಇದ್ಕೊಕೇಸಕರ ಆನಂದ್ 
ಜಲವು ಅವಶ್ಯವದಗಿರುತುದ್ೆ. ಆದ್ಾರಿಂದ್ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳದದ್ 
ಭಕ್ುಜನರನುನ ಕ್ುರಿತು ಸದ್ುುರುವು ಅನುನತದುನೆ - “ಸವು 
ಜನರೆಂಬ್  ವೃತುಗಳ ತದರಣ ಕದಯುವು ನಮಮಂದ್ದಗದ್ು, 
ಯದಕೆಂದ್ರೆ ಆನಂದ್ ರೂಪ ಜಲವಿಲಾ. ನಿೇವು ಯೇಗದಭದಯಸ, 
ತಪಶ್ಚಯು ಇತದಯದ್ ದ್ದರುಣ ರಿೇತಯಂದ್ ದ್ೆೇಹ್ದ್ಂಡನೆ 
ಮದಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಆನಂದ್ ಪದರಪ್ತುಯದಗಿ, ನಿಮಮ ತದರಣ 
ಕದಯುವದಗುವದ್ು. ಇಲಾದ್ದ್ಾರೆ ಬೆೇರೆ ಉಪದಯವಿಲಾ. 
ಅಥವದ ತದರಣ ಕದಯುವನುನ ಬ್ಂದ್ ಇಡುವೆವು, ಅಂದ್ರೆ 
ದ್ೆೇಹ್ ದ್ಂಡನೆಯ ಕೆಲಸವಿಲಾ. ಅನಯ ಯುಕ್ು ಇಲಾ. ಇದ್ನುನ 
ಕೆೇಳಿ, ಎಲಾರೂ ಘಾಬ್ರಿಯದದ್ರು. ಆಮೆೇಲೆ ಸದ್ದಾವವೆಂಬ್ 
ತುಕ್ಕಪಪನನುನ ಮುಂದ್ೆ ಮದಡಿ, ''ತಪದದ್ಗಳಿಗೆ ಹೆದ್ರಿ ಕದಯು 



ಬಿಡಲದರೆವು,'' ಎಂದ್ು ಸದ್ುುರುಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞದಪ್ತಸಿದ್ಲಿಾ, 
ಸದ್ುುರುಗಳು ಅವರ ಮದತನುನ ಮದನಯ ಮದಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ 
ಆಂತಯುದ್ಲಿಾ ಭಕ್ು ಕ್ರುಣದಕ್ರನದದ್ ಸದ್ುುರುವು  ಏಕದಗರ 
ಚತುದ್ಂದ್ ವಿಚದರ ಮದಡಿ, ಉತುಮವದದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ೆಯಯನುನ 
ತೆಗೆದ್ನು. ಮೆೇಘ ವಿದ್ೆಯಯಂದ್ ಮಳ  ೆತರಿಸಿದ್ನು. ಅಂದ್ರೆ 
ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ೆಯಯಂದ್ ಬೊೇಧವೆಂಬ್ ಪಜುನಯ ತರಿಸಿದ್ನು. 
ಅದ್ರಿಂದ್ ಆನಂದ್ ಪರವದಹ್ವು ಬ್ಂದ್ು, ಎಲಾರಿಗೂ 
ತದರಕ್ವದಯತು. ತಪದದ್ ದ್ೆೇಹ್ ದ್ಂಡನೆ ಮದಡದ್ೆ, 
ಯೇಗದದ್ ಕ್ಠಿಣ ಸದಧನೆಯನುನ ನಡೆಸದ್ೆ, ಸದ್ುುರುಬೊೇಧ 
ಮದತರದ್ಂದ್ ಸವುರಿಗೂ ಭವದ್ೊಳಗಿಂದ್ 
ತದರಣವದಗುವಂಥದದ್ದಾಯತು. ಇಂಥದ ದ್ಯದಳು ಆದ್ 
ಸದ್ುುರುನದಥನು ಸವು ಕದಲದ್ಲಿಾಯೂ ಭಕ್ು ಕದಯುದ್ಲಿಾ 
ರತನದಗಿರುವನು. ಆದ್ಾರಿಂದ್ಲೆೇ ಅನದಥನದಥನದದ್ ಆತನ 
ಪದದ್ಗಳನುನ ತವರೆಯಂದ್ ಹಿಡಿಯತಕ್ಕದ್ುಾ. ಹೆೇ ಶೆ್ ರೇತದ 
ಜನರುಗಳಿರದ, ಮುಂದ್ನ ಅರ್ದಯಯದ್ಲಿಾ ಸುರಸವದದ್  
ಕ್ಥನವನುನ ಶ್ರವಣ ಮದಡುವಂಥವರದಗಿರಿ. ಭವದದ್ಾಯಂದ್ 



ತದರಣವದಗಲಿಕೆಕ ಚ್ರಿತರ ಶ್ರವಣವು 
ಸುಗಮ್ಮೇಪದಯವದಗಿರುವದ್ು. ಎಂಬ್ಲಿಾಗೆ , ಶಿರೇ ಸಿದ್ದಾರೂಢ 
ಕ್ಥದಮೃತದ್ೊಳ ಶ್ರವಣ ಮದತರದ್ಂದ್ ಸವು ಪದಪಗಳನುನ 
ಭಸಮ ಮದಡುವಂಥ  ಅತ ಮಧುರವದದ್ ಈ ಇಪಪತೆುೇಳನೆೇ 
ಅರ್ದಯಯವನುನ ಶಿವದ್ದಸನು ಶಿರೇ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಸದ್ುುರುಗಳ 
ಚ್ರಣದರವಿಂದ್ಗಳಲಿಾ ಅಪ್ತುಸುವನು. 


