
 



ಹ ೇ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗವ ೇ ನಿನಗ  ಜಯ ಜಯಕಧರವಿರಲಿ. 

ಗಣ ೇಶ, ಶಧರದ್ಧ ರೂಪಗಳಿಂದ್ ನಿೇನ ೇ ನಟಿಸಗತ್ತಿರಗವಿ.ನಿೇನಗ 
ಅನಧದಿ ಮತ್ಗಿ ಅನಿಂತ್ವಧಗಿರಗವಿ. ಅಿಂಥಧತ್ನಧದ್ ನಿನನ 
ಕೃಪ ಯಿಂದ್ಲ ೇ ಈ  ಗರಿಂಥವು ನಿವಿಿಘ್ನವಧಗಿ 

ನಡ ಯತ್ಕಕದ್ಧಾಗಿರಗತ್ಿದ್ . ನಿೇನಗ ಜ್ಞಧನದ್ ೇವನ 

ಅವತಧರವನಗನ ಧಧರಣ ಮಧಡಿದ್ಧಗ ನಿನನ ಕೃಪ ಯಿಂದ್ಲ ೇ 

ಕ ೂೇಣನಗನ ವ ೇದ್ವನಗನ ಉಚ್ಚರಿಸಗವಿಂಥಧದ್ಧಾಯತ್ಗ; ಅದ್ ೇ 

ಪರಕಧರವಧಗಿ ಈ ಅಗಧಧವಧದ್ ನಿನನ ಚ್ರಿತ ರಯನಗನ ನಿೇನಗ 
ನನನ ಕ ೈಯಿಂದ್ ರಚಿಸಗತ್ತಿರಗವಿ. ಯಧವ ನಿನನ ಕೃಪ ಯಿಂದ್ 

ಮೂಕನಗ ಮಧತಧಡಗವನ ೂೇ, ಕಗಿಂಟನಗ ಪವಿತ್ವನಗನ 
ಏರಿಹ ೂೇಗಗವನ ೂೇ ಮತ್ಗಿ ಕಗರಗಡನಗ  ಜಗದ್ ವೈಚಿತ್ರಯವನಗನ 
ನ ೂೇಡಗವಿಂಥವನಧಗಗವನ ೂೇ ಅಿಂಥಧ ಅಪಧರ 

ಮಹಿಮೆಯಗಳ್ಳಿಂಥ  ನಿೇನಗ ನನನ ಮತ್ತಯನಗನ 
ಪ ರೇರಿಸಗವಿಂಥವನಧಗಗ. ಸದ್ಧಕಧಲದ್ಲಿಿಯೂ 

ಚಿತ್್ವರೂಪದ್ಲಿಿ ಇದ್ಗಾಕ ೂಿಂಡಗ ಅನಿಂತ್ ರೂಪಗಳಿಂದ್ 

ನಟಿಸಗವಿಂಥಧ ನಿೇನಗ ಲಿೇಲಧಮಧತ್ರದಿಿಂದ್ ನಿನನ ಹಸಿದ್ಲಿಿ 



ಗ ೂಿಂಬ ಗಳ್ಿಂತ್ತರಗವಿಂಥಧ ನಮಮನಗನ ಕಗಣಿದ್ಧಡಿಸಗವಿ. ನಿೇನಗ 
ಸವಧಿಿಂತ್ರಗಳ್ಲಿಿ ವಧಾಪಿಸಿಕ ೂಿಂಡಿದ್ಗಾ, 
ವಿನ ೂೇದ್ಮಧತ್ರದಿಿಂದ್ ಆಜ್ಞಧಪಿಸಿದಿ  ಅಿಂದ್ರ  ಮಹಧಶಿಲ ಗ  
ಸಹಧ ವ ೈಚಧರಿಕತ  ಹಗಟಿಿ ಉಪನಿಷದ್ಧಥಿವನಗನ 
ವಿವರಿಸಲಧರಿಂಭಿಸಿತ್ಗ. ಕಮಲಧಸನನಧದ್ ಬ್ರಹಮನ 

ರೂಪದಿಿಂದ್ ನಿೇನ ೇ  ಜಗತ್ ಕತ್ಿನಗ ವಿಷಗು ರೂಪದಿಿಂದ್ 

ನಿೇನ ೇ ವಿಶವವನಗನ ಪಧಲಿಸಗತ್ತಿ ಮತ್ಗಿ ರಗದ್ರ ರೂಪದಿಿಂದ್ 

ಸಿಂಹಧರ ಕತ್ಿನೂ ನಿೇನ ೇ ಆಗಿರಗತ್ತಿ. ನಿನನ ನಧಮವನಗನ 
ಪ ರೇಮದಿಿಂದ್ ಗರ್ಜಿಸಿದ್ರ , ವಿಘ್ನಗಳ್ು,ದಿಗ್ರಮೆ ಹ ೂಿಂದಿ 

ಓಡಗತ್ಿವ  ; ಮತ್ಗಿ ನಿನನ ಚ್ರಿತ ರಯನಗನವಣಿಿಸಗವದ್ಕ ಕ ಬ್ಹಗ 
ಸಿಂಭ್ರಮದಿಿಂದ್ ಸೂೂತ್ತಿಯಗ  ಉಿಂಟಧಗಗತ್ಿದ್ . ಅಿಂಥಧ 

ದ್ಯಧಳ್ುವಧದ್ ಸದ್ಗುರಗ ಮಧತಧ ಆಗಿರಗವ ನಿೇನಗ ನನನನಗನ 
ಉದ್ಧಾರ  ಮಧಡಗವ ಉದ್ ಾೇಶಾದಿಿಂದ್ ನಿನನ ಚ್ರಿತ ರಯನಗನ 
ವಣಿಿಸಗವದ್ಕ ಕ ನನಗ  ಆಜ್ಞ ಯನಗನ ಕ ೂಟಿಿರಗವಿ ಮತ್ಗಿ ಅಿಂತ್ರ 

ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿಯೂ ಒಲಿದಿರಗವಿ, ನನನ ಅಿಂತ್ಃಕರಣ 

ಚ್ತ್ಗಷಿಯಗಳ್ನಗನ ವಧಾಪಿಸಿಕ ೂಿಂಡಗ ಜಡನಧಗಿರಗವ ನನನನಗನ 



ನಿಮಿತ್ಿ ಮಧಡಿ ನಿೇನ ೇ ನಿನನ ಕಥ ಯನಗನ ಹ ೇಳಸಗತ್ತಿರಗವಿ;  ಈ 

ಪರಕಧರವಧಗಿ ತಧಯಯಧಗಿರಗವ ನಿೇನಗ ಆಡಿಸಗತ್ತಿ. 
ಹಿೇಗಿರಗವಿಂಥಧ ಸಿಂತ್ರ ಚ್ರಣಗಳ್ನಗನ ವಿಂದಿಸಗವ ನಗ. ಯಧವ 

ಸಿಂತ್ರ ಕೃಪಧಲ ೇಶದಿಿಂದ್ ಭ್ವಸಧಗರದ್ ೂಳ್ಗಿನ ಪಧರಣಿಗಳ್ು 
ತಧರಣರಧಗಗವರ ೂೇ  ಮತ್ಗಿ ಯಧರ ಸ ೇವ ಯನಗನ 
ಶೂಲಪಧಣಿಯಗ ಅತಧಾದ್ರದಿಿಂದ್ ಸವತ್ಃ ಮಧಡಗವನ ೂೇ, 

ಮತ್ಗಿ ಬಧರಹಮಣ,  ಮೆಿೇ0ಛ, ಶೂದ್ರ ಎಿಂಬ್ ಭ ೇದ್ವಿಲಿದ್  
ಯಧವಧತ್ನ ಮಗಖದ್ ೂಳ್ಗಿಿಂದ್ ಅಹ ೂೇರಧತ್ತರ  ನಧಮ 

ಉಚಧಚರವಧಗಗತ್ಿದ್ ೂೇ ಮತ್ಗಿ ಇಿಂಥವನ ಸ ೇವ ಯನಗನ 
ಶಿರೇಪತ್ತಯಗ ತಧನ ೇ ಮಧಡಗವನ ೂೇ ,ಅಿಂಥಧ  

ಸಿಂತ್ರಚ್ರಣಧರವಿಿಂದ್ಗಳಗ  ನನನ ನಮಸಧಕರವಿರಲಿ. ಶಿರೇ 

ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಅತ್ಾಿಂತ್ ಪಿರೇತ್ತಗ  ಪಧತ್ರರಧಗಿರಗವ ಶಿರೇ 

ಕಬೇರದ್ಧಸರನಗನ ನಧನಗ ವಿಂದಿಸಗವ ನಗ. 

ಹ ೇ! ಶ ೂರೇತ್ ಜನರಗಗಳರಧ, ಏಕಧಗರಚಿತ್ಿದಿಿಂದ್ 

ಆಲಿಸಗವಿಂಥವರಧಗಿರಿ, ಪೂವಧಿಧಿ ಚ್ರಿತ ರಯ  ಅಿಂತ್ಾದ್ಲಿಿ 
ಕಥಿಸಿದ್ ಾೇನ ಿಂದ್ರ  ; ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ು ಹಗಬ್್ಳಳಯೊಳ್ಗ  ತ್ಮಮ 



ಸಧವಶರಮದ್ಲಿಿ ಇರಗತ್ತಿದ್ಗಾ ಭ್ಕಿರನಗನ ಪಧಲಿಸಗತ್ತಿದ್ಾರಗ. ಆ 

ಚ ೈತ್ನಾ ಘ್ನರಧದ್ ಮಹಧರಧಜರಗ ಎಲಿರ ಆಿಂತ್ಯಿದ್ಲಿಿ 
ವಧಾಪಿಸಗತ್ತಿದ್ಗಾ, ಅನನಾಭಧವದಿಿಂದ್ ಯಧರೂ 

ಭ್ರ್ಜಸಗತ್ತಿರಗವರ ೂೇ ಅಿಂಥವರನಗನ ಭ್ವದ್ ೂಳ್ಗಿಿಂದ್ ತಧರಿಸಿ 

ತ್ಮಮ ಸವಪದ್ಕ ಕ ಕರ ದ್ಗಕ ೂಳ್ುಳತ್ತಿದ್ಾರಗ. ಆ ಸದ್ಗುರಗನಧಥರಗ 
ಸಕಲಕಲಧಮಿಂಡಿತ್ರಧಗಿಯೂ, ಸವಿಶಧಸಧಾಥಿ 

ಮಗಖ ೂೇದ್ುತ್ರಧಗಿಯೂ, ಭ್ಕ ಿಕಧಮ 

ಕಲಪದ್ಗರಮರ ನಿನಸಿಕ ೂಳ್ುಳವಿಂಥವರಧಗಿಯೂ 

ಶ ೂೇಭಿಸಗತ್ತಿದ್ಾನಗ. ಪಧರತ್ಃಕಧಲದ್ಲಿಿ ಮತ್ಗಿ 
ಚ್ತ್ಗಥಿಪರಹರದ್ಲಿಿ ನಿತ್ಾ ವ ೇದ್ಧಿಂತ್ ಶರವಣ ಅಮೃತ್ವನಗನ 
ಭ್ಕಿರಿಗ ೂೇಸಕರ ಪಧನ ಮಧಡಿಸಿ, ಅವರ ಭ್ವ ಭ್ರಮೆಯನಗನ 
ಹಧರಿಸಿ ಬಡಗವಿಂತ್ಹ ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ ಸಧಾನಕ ಕ ನಧಲಗಕ ಪರಕಧರದ್ 

ಭ್ಕಿರಗ ನಿತ್ಾದ್ಲೂಿ ಬ್ರಗತ್ತಿರಗವರಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳಧದ್ರೂ 

ಅವರವರ ಅಧಿಕಧರಕಕನಗಸಧರವಧಗಿ ಅವರವರಿಗ  
ಉಪದ್ ೇಶಿಸಗತ್ತಿರಗವರಗ. ಪರಥಮತ್ಃ ಗೃಹದ್ಧರಧಧಿಗಳ್ಲಿಿ 
ಚಿತ್ಿವುಳ್ಳಿಂಥಧ ಲೌಕಿಕ ಜನರಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ ಸನಿನಧಿಗ  ಬ್ಿಂದ್ಗ  



ದ್ಧರಧ, ಸಗತ್, ಧನ ಇವ ೇ ಮಗಿಂತಧದ್ವುಗಳ್ನಗನ ಸವಸಗಖಧತ್ಿ 

ಬ ೇಡಗವರಗ. ಇಿಂಥಧ ನಶವರವಧದ್ ಪದ್ಧಥಿಗಳ್ನಗನ ಇವರಗ 
ಬ ೇಡಗತಧಿರ ಿಂದ್ಗ ತ್ತಳದ್ಗ, ಅವರ ಮೆೇಲ  
ದ್ಯೆಯಗಳ್ಳಿಂಥವರಧದ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ು ಅವರಿಗ  
ನಧಮಸಮರಣ ಯನಗನ ಉಪದ್ ೇಶ ಮಧಡಿ ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಕಧಮ 

ಪೂತ್ತಿಯಧಗಗವದ್ ಿಂದ್ಗ ಹ ೇಳ್ುವರಗ. ಅವರಧದ್ರೂ ಆಜ್ಞ  
ಪರಕಧರ ನಧಮಸಮರಣ  ಮಧಡಿ ಸದ್ಗುರಗ ಕೃಪ ಯಿಂದ್ ತ್ಮಮ 
ಮನ ೂೇರಥಗಳ್ನಗನ ಹ ೂಿಂದಿ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಭ್ಕಿಿಯಗಕಿರಧಗಿ 

ಆತ್ನನ ನೇ ಭ್ರ್ಜಸಗತ್ತಿರಗವರಗ. ಇದ್ರಿಿಂದ್ ಅವರ 

ಅಿಂತ್ಃಕರಣನಿಮಿಲವಧಗಗವದ್ಗ. ದಿವತ್ತೇಯಧಧಿಕಧರಿಗಳ್ು 
ಭ್ವಸಧಗರದ್ಲಿಿ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಕಷಿಪಟಿವರಧಗಿ, ಸಿಂಸಧರದ್ಲಿಿ 
ಇರಗತಧಿ ತ್ಮಗ  ಮೇಕ್ಷವಧಗಬ ೇಕ ಿಂದ್ಗ ಇಚಿಚಸಗವರಗ. 
ಅಿಂಥವರಗ ಸದ್ಗುರಗ ಚ್ರಣಗಳಗ  ಪಧರಪಿರಧಗಿ ಅತ್ಾಿಂತ್ ದ್ ೈನಾ 
ಭಧವದಿಿಂದ್ ಪಧರಥಿಿಸಗತಧರಿ . - "ಹ ೇ ಪರಭ್ಗ ರಕ್ಷಿಸಗ, ರಕ್ಷಿಸಗ, 
ಸಿಂಸಧರದ್ಲಿಿ ಸಿಲಗಕಿ ನಧವು ಬ್ಹಳ್ ಶರಮಪಡಗತ್ಿವ . 
ಸಿಂಸಧರವು ಆಸಧರ ಮತ್ಗಿ ದ್ಗಃಖಮಯವ ಿಂಬ್ಗದ್ನಗನ ನಧವು 



ಬ್ಲ ಿವು ; ಆದ್ರ  ಆ ಸಿಂಸಧರವನಗನ ಬಡಗವುದ್ಗ ನಮಗ  
ಶಕಾವಿಲಿ. ಆದ್ಾರಿಿಂದ್ ತಧವು ಕೃಪ  ಮಧಡಿ, 

ಅದ್ರ ೂಳ್ಗಿರಗವಧಗ ುನ ೇ ನಮಗ  ಮೇಕ್ಷ ಸಗಖವನಗನ 
ದ್ಯಪಧಲಿಸಬ ೇಕಗ". ಈ ಪರಕಧರ ವಚ್ನವನಗನ ಸದ್ಗುರಗವು  
ಕ ೇಳ ಅಿಂತ್ಃಕರಣದ್ಲಿಿ ದ್ಯಧಭ್ರಿತ್ನಧಗಿ ಅವರಿಗ  ಶಧಸಾ 
ಶರವಣ ಮತ್ಗಿ ನಧಮಜಪ ಈ ಉಪಧಯಗಳ್ನಗನ ಹ ೇಳ್ುವನಗ. 
ಈ ರಿೇತ್ತಯಲಿ ಿಅವರಗ ದ್ೃಢಭಧವದಿಿಂದ್ ನಗಡಿಯಗತಧಿ 
ಚಿತ್ಿದ್ಲಿಿ ಮಲರಹಿತ್ರಧಗಿಯೂ ಶಧಸಾ ಶರವಣ ಮತ್ಗಿ 
ಭ್ಜನ ಯಲಿಿ ಬ್ಹಗ ಪ ರೇಮಳ್ರಧಗಿಯೂ, ಸಹಜವಧಗಿ 

ಸಿಂಸಧರಕ ಕ ಪರತ ಾೇಕರಧಗಗವರಗ. ಪರಪಿಂಚ್ದ್ಲಿಿ ತ ೂಡಕಗ 
ಪರಮಧಥಿದ್ಲಿಿ ರತ್ತ, ಹಿೇಗ  ಚಿತ್ಿದ್ಲಿಿ ದಿವಭಧಗ 

ಹ ೂಿಂದಿದ್ಿಂಥವರಧಗಿ, ಕ ಲವು ಕಧಲ ಬ್ಹಳ್ ತ್ಳ್ಮಳಸಗತ್ಿ 
ಕಟಿಕಡ ಗ  ಸಿಂಸಧರವನಗನ ಬಟಗಿ ಬಡಗವರಗ. ಅಲಿಿಿಂದ್ 

ಮೂರನ ೇ ಅಧಿಕಧರಿಗಳ್ು ಸಿಂಸಧರ ಕಧಯಿಗಳ್ನಗನ 
ಪೂಣಿವಧಗಿತ್ಾರ್ಜಸಿ, ಗಗರಗ ಗೃಹದ್ಲಿಿ 
ವಧಸಮಧಡಗವಿಂಥವರಧಗಿ, ಅತಧಾದ್ರದಿಿಂದ್ ಮತ್ಗಿ ನಿಷ್ಧಕಮ 



ಬ್ಗದಿಾಯಿಂದ್ ಗಗರಗಸ ೇವಧ ಮಧಡಗತ್ತಿರಗವವರಗ. ಅವರಗ 
ನಿತ್ಾದ್ಲಿಿ ಗಗರಗ ಆಜ್ಞಧನಗಸಧರವಧಗಿ,  ಭಿಕ್ಷಧಟನಕ ಕ ಹ ೂೇಗಿ, 

ಭಿಕ್ಷ ಯನಗನ ತ್ಕ ೂಕಿಂಡಗ ಬ್ಿಂದ್ಗ, ಗಗರಗವಿಗ  ಸಮಪಿಿಸಿ, ಆತ್ನಗ  
ಕ ೂಟಿಷಗಿ ಸ ೇವಿಸಿ, ಅತ್ತ ಪ ರೇಮದಿಿಂದ್ ಸಿದ್ಾರ ಚ್ರಣಗಳ್ಲಿಿಯೆೇ 

ಇರಗವರಗ. ನಿತ್ಾದ್ಲಿಿಯೂ ಬ್ಹಗ ಆದ್ರಯಗಕಿರಧಗಿ, 

ಜ್ಞಧನಸಧಗರನಧದ್ ಆ ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಮಗಖದಿಿಂದ್ ಸರವಿಸಗವ 

ವ ೇದ್ಧಿಂತ್ ಭಧಷಣವ ಿಂಬ್ ಅಮೃತ್ಧಧರ ಯನಗನ 
ಶರವಣದ್ಧವರದಿಿಂದ್ ಸ ೇವಿಸಗತ್ತಿರಗವರಗ.  ಶರವಣವಧದ್ ಬ್ಳಕ 

ಪರಸಪರರ ೂಳ್ಗ  ಅದ್ ೇ ಚ್ಚ ಿಯನಗನ ಮಧಡಗವರಗ. ಅನಿಂತ್ರ 

ಏಕಧಿಂತ್ದ್ಲಿಿ ಆಸಿೇನರಧಗಿ ದ್ೃಢ ಭಧವದಿಿಂದ್ ಅದ್ನ ನೇ ಮನನ 

ಮಡಗವರಗ. ಈ ಪರಕಧರ ಅನಗದಿನ ಗಗರಗಸಧಾನದ್ಲಿಿ ಶರವಣ 

ಮನನಧದಿಗಳ್ು ನಡಿಯಗವದ್ರಿಿಂದ್ ಅವರ ಚಿತ್ಿದ್ ೂಳ್ಗಿನ 

ವಿಷಯಧಸಕಿಿಯಗ ಗಗರಗಕೃಪ ಯಿಂದ್ ನಿಃಶ ೇಷವಧಗಿ  

ಹ ೂೇಗಗವುದ್ಗ. ಆ ಮೆೇಲ  ಕವಚಿತಧಿಗಿರಗವ 

ಉತ್ಿಮಧಧಿಕಧರಿಯಗ ದಿೇಘ್ಿಕಧಲ ಮಧಡಿದ್ ಮನನ ಅಭಧಾಸ 

ಬ್ಲದಿಿಂದ್ ಅತ್ಾಿಂತ್ ನಿಮಿಲ ಚಿತ್ಿವುಳ್ಳವನಧಗಿ 



ಸ ೂೇಹಿಂಭಧವವನಗನ ಹ ೂಿಂದ್ಗವಿಂಥವನಧಗಗತಧಿನ . 
ಅಿಂಥವನಿಗ  ಸದ್ಗುರಗವು  ಅಿಂತ್ರಿಂಗದ್ಲಿಿ ಕರ ದ್ಗಕ ೂಿಂಡಗ 
ಬ್ರಹಧಮತ್ಮೈಕ್ಯ ಬ ೂೇಧವನಗನ ಮಧಡಿಸಿಕ ೂಡಗವಿಂಥಧ 

ಗಹನವಧದ್ ಮಹಧವಧಕಾವನಗನ ಉಪದ್ ೇಶಿಸಗವನಗ. ಅದ್ರಿಿಂದ್ 

ಆತ್ನಿಗ  ದ್ ವೈತ್ ಅದ್ ವೈತ್ವ ಿಂಬ್  ಭಧವಗಳ್ರಡೂ ಶೂನಾವಧಗಿ, 

ಎಲಧಿ ವೃತ್ತಿಗಳ್ು ಶಧಿಂತ್ವಧಗಿ, ಅಖಿಂಡವಧಗಿ ಆತ್ನಗ 
ಏಕಭಧವದ್ಲಿಿದ್ಗಾ ಆನಿಂದ್ವನಗನ ಅನಗಭ್ವಿಸಗತಧಿನ . ಆತ್ನ 

ಮೆೇಲ  ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಪೂಣಿ ಕೃಪ ಯಧಗಿ ಆತ್ನಗ 
ಸವಧಿಧಿಷ್ಧಾನವಧಗಿ, ಈಶವರನಿಗಿಿಂತ್ಲೂ ಮೆೇಲಿನ 

ಸಧಾನವಧದ್ ಬ್ರಹಮದ್ಲಿಿ ಏಕರೂಪನಧಗಿ ಹ ೂೇಗಗತಧಿನ . ಇಿಂಥಧ 

ಮಹತಧಿದ್ ಪದ್ವನಗನ ಆತ್ನಗ ಹ ೂಿಂದಿದ್ರೂ ನಿತ್ಾದ್ಲೂಿ 
ಸದ್ಗುರಗ ಸ ೇವಧಕಧಯಿಗಳ್ನಗನ ಅತ್ತ ಪ ರೇಮದಿಿಂದ್ ಮಧಡಗತ್ಿ 
ಎಲಿರ  ಕೂಡ ವಿನಯದಿಿಂದ್ಲೂ 

ದ್ಯಧಭಧವಯಗಕಿನಧಗಿಯೂ ವತ್ತಿಸಗವನಗ. ಈ ಪರಕಧರ 

ಚ್ತ್ಗವಿಿಧ ಅಧಿಕಧರಿಗಳ್ು ಸಿದ್ಾರ ಸನಿನಧಿಯಲಿ ಿ

ಪಧರಪಿರಧಗಗವರಗ. ಅವರವರ ಅಧಿಕಧರವನಗನಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಸಿದ್ಾ 



ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ು ಅವರವರಿಗ  ಯಗಕಿವಧದ್ ಬ ೂೇಧ ಮಧಡಗವರಗ. 
ದ್ೂರ ದ್ೂರ ಪಧರಿಂತ್ಗಳಿಂದ್ ಅನ ೇಕ ಜನ ಭ್ಕಿರಗ ಬ್ರಗವರಗ, 
ಮತ್ಗಿ ಸಿದ್ಾ ಕೃಪ ಯಿಂದ್ ತ್ಮಮ ಮನ ೂೇ ರಥಗಳ್ನಗನ ಪಧರಪಿಿ 
ಮಧಡಿಕ ೂಿಂಡಗ ಹ ೂೇಗಗವರಗ. ಈ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಸಿದ್ಾ 
ಸದ್ಗುರಗವು ಸಿದ್ಧಾಶರಮದ್ಲಿಿಯೆೇ  ಇರಗವಿಂತ  ಕಧಣಿಸಗತ್ತಿದ್ಾರೂ, 

ಆತ್ನಗ ದ್ ೇಶಧಿಂತ್ರಗಳ್ಲಿಿರಗವ ಭ್ಕ ಿಜನರಿಗ  ಕಧಣಿಸಿಕ ೂಿಂಡಗ 
ಅವರ ಸಿಂಕಷಿಗಳ್ನಗನ ಪರಿಹರಿಸಗವರಗ. ಅವರ ತಧಪಗಳ್ನಗನ 
ಶಧಿಂತ್ತಪಡಿಸಿ, ಅವರಿಿಂದ್ ಪೂಜಧದಿಗಳ್ನಗನ ಕ ೈಕ ೂಿಂಡಗ, 
ಅವರಿಗ  ಆಮರಣ ಭ್ಕಿ ಿಮಧಗಿಕ ಕ ಹಚಿಚ ಆ ಕರಗಣಧ ಘ್ನನಧದ್ 

ಸದ್ಗುರಗವು ಅವರನಗನ ಉದ್ಾರಿಸಗವನಗ. ಆ ಸಮಯದ್ಲಿಿ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ತ ೂೇರಿಸಿದ್ಿಂಥಧ ಅನ ೇಕ ಚ್ಮತಧಕರಗಳ್ು 
ಎಲಧಿ ಭ್ಕಿರಿಗ  ವಿದಿತ್ವಧಗಿರಗತ್ಿವ . ಅವುಗಳ್ನ ನಲಧಿ ಈ 

ಗರಿಂಥದ್ಲಿಿ ಬ್ರ ಯಬ ೇಕಧಗಿ ಸದ್ಗುರಗರಧಯನ ಆಜ್ಞ ಯಧದ್ 

ಮೆೇರ ಗ  ಗರಿಂಥವನಗನ ಆರಿಂಭಿಸಗತ ಿೇನ . ಯಧವಧತ್ನಗ ಈ 

ಗರಿಂಥವನಗನ ಪಠಿಸಗವನ ೂೇ ಆತ್ನ ಪಧಪವ ಲಧಿ ನಷಿವಧಗಿ 

ಬ್ರಹಧಮನಿಂದ್ದ್ಲಿಿ ತ್ಲಿಿೇನನಧಗಗವನ ಿಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗವು ಈ 



ಗರಿಂಥಕ ಕ ವರದ್ಧನವನಗನ ಕ ೂಟಿಿರಗತಧಿನ . ಅನಧಿಕಧರಿ ಮತ್ಗಿ 
ಅಧಿಕಧರಿ ಈ ಉಭ್ಯತ್ರಿಗೂ ಆಹಧಿದ್ಕರವಧಗಿರಗವ ಈ 

ಗರಿಂಥವನಗನ ಸದ್ಗುರಗವು ತಧನ ೇ ಬ್ರಿಸಗತಧಿನ . ಲ ೇಖಕನ 

ಕ ೈಯಲಿಿ ಲ ೇಖಣಿಯಧವ ಪರಕಧರವಿರಗವುದ್ ೂೇ, ಅದ್ ೇ ಪರಕಧರ 

ಈ ಗರಿಂಥ ಲ ೇಖನ ಕಧಲದ್ಲಿಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ ಕ ೈಯಲಿಿಯ 

ಲ ೇಖಣಿಯಿಂತ  ನಧನಗ ಇರಗವ ನಗ. ಸದ್ಗುರಗರಧಯನ ೇ 

ತ್ನಗಮನಗಳ್ಲಿಿ ವಧಾಪಿಸಿದ್ಗಾ ತ್ನನ ಚ್ರಿತ ರಯನಗನ ತಧನ ೇ 

ಬ್ರ ಯಗತಧಿನ . ಇದ್ರ ೂಳ್ಗ  ಯಧವ ಯಧವ ಶಗದ್ಾ 
ಭಧವಗಳರಗವವೇ ಅವ ಲಧಿ ಆತ್ನವು ಎಿಂದ್ಗ ತ್ತಳಯತ್ಕಕದ್ಗಾ 
ಮತ್ಗಿ ಇದ್ರಲಿಿ ಕಧಣಿಸಗವ ಅಶಗದ್ಾ ಭಧವಗಳ್ು ಜಡನಧದ್ 

ನನನವುಗಳ ಿಂದ್ಗ ಕ್ಷಮಿಸತ್ಕಕದ್ಗಾ. ಈ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಶ ೂರೇತಧ  

ಜನರಗ ಅನಗತಧಿರ . ಎಲ ೇ  ಭ್ಕಿನ ೇ ಶಿರೇ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 

ಪೂವಧಿಧಿ ಚ್ರಿತ ರಯನಗನ ನಮಗ  ಸವಿಸಧಿರವಧಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿ 

ಆ ಮೆೇಲ  ಉತ್ಿರಧಧಿವನಗನ ಆರಿಂಭ್ ಮಧಡಗವಿಂಥವನಧಗಗ. 
ಆ ಪೂವಧಿಧಿ ಚ್ರಿತ ರಯನಗನ ಇಲಿಿ ಕ ೇಳ್ಲಿಚಿಚಸಗತ ಿೇವ  
ಅಿಂದ್ರಗ. ಆದ್ಾರಿಿಂದ್ ಮಗಿಂದಿನ ಹನ ನರಡಗ ಅಧಧಾಯಗಳ್ಲಿಿ, 



ಹ ೇ ಶ ೂರೇತಧ ಜನರಗಗಳರಧ, ನಿಮಗ ೂೇಸಕರ ಪೂವಧಿಧಿ 

ಚ್ರಿತ ರಯನಗನ ನಿರೂಪಿಸಗವನಗ, ಏಕಧಗರಚಿತ್ಿದಿಿಂದ್ 

ಕ ೇಳ್ುವಿಂಥವರಧಗಿರಿ, ಎಿಂಬ್ಲಿಿಗ   ಶಿರೇ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 

ಕಥಧಮೃತ್ದ್ ೂಳ್ ಶರವಣ ಮಧತ್ರದಿಿಂದ್ ಸವಿ ಪಧಪಗಳ್ನಗನ 
ಭ್ಸಮ ಮಧಡಗವಿಂಥ ಬ್ಹಗ ಮಧಗರವಧದ್ ಈ 

ಪರಥಮಧಧಧಾಯವನಗನ ಶಿವದ್ಧಸನಗ  ಶಿರೇ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 

ಚ್ರಣಧರವಿಿಂದ್ಗಳಗ  ಅಪಿಿಸಿರಗವನಗ. 


