
 



ಹ ೇ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗವ ೇ, ಎಲ್ದಾ ಮಗಮಗಕ್ಷಗ ಜನರ 
ಪುಣ್ಯವು, ಮಗಶಿಯೊಳಗ  ಹದಕಿ ನಿನನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಶರೇರವು 
ಎರ ಯಲ್ಪಟ್ಟಿತಗ. ನಿನಗ  ಜನಮ ಒಂದ್ಗ ವ ೇಳ  ಹ ೇಳುವುದ್ದದ್ರ , 
ಅದ್ನಗನ ಲೇಲ್ ಗ ೂೇಸಕರವದಗಿ ನಿೇನಿಟ್ಟಿರಗವಿ.  ಕ್ಷಣ್ ಮದತರ 
ನಿನನ ಸಂಗತಿಯದದ್ರ  ತಿೇವರವದಗಿ ಭವಬಂಧವು ನದಶವದಗಿ 
ಅಂತರದ್ಲಾ ಬರಹ್ಮವು ಪರಕಟವದಗಗತತದ್ . ಇಂಥದ 
ಸದ್ಗುರಗವದದ್ ನಿನನನಗನ ವರ್ಣಿಸಗವದಗ ು ನನನ ಮತಿಯಗ 
ಕಗಂಠಿತವದಗಿ ಎಲ್ ಾಲಾಯೂ ಸದಗಗವದಿಲ್ಾ ಯದಕ ಂದ್ರ  ಈ 
ಜಗತರಯದ್ಲಾ ನಿನನ ಸಮದನರಗ ಯದಯದಿರಗ  ಇಲ್ಾವು, 
ತಿೇರ್ಿ ಕ್ ೇತ್ದರದಿಗಳಲಾ ಮದಡಿದ್ ಯದವ ಫಲ್ವು 
ಕದಲ್ದಂತರದ್ಲಾ ಸಿಗಗತತದ್ . ಆದ್ರ  ನಿನನ ದ್ಶಿನದ್  ಫಲ್ವು 
ತತ್ದಕಲ್ವ ೇ ಸಿಗಗವದ್ ಂದ್ಗ ಶಗರತಿಗಳಲಾ ಪರಸಿದ್ಧವದಗಿರಗವದ್ಗ. 
ನಿೇನಗ ನಿಗಗಿಣ್ದ್ ೂಳಗ  ಇದಿಾೇಯಂದ್ರ , ಭಕತ ಜನರನಗನ 
ಯದರಗ ಉದ್ಾರಸಬ ೇಕಗ, ಎಂದ್ಗ ನಿೇನಗ ದ್ ೇಹ್ಧದರಯದಗಿ 
ಬಂದಿರಗವಿ; ಇಂಥದ ನಿನನ ಕಥ ಯಗ ಜಗತರಯಕ ಕ 
ಪದವನಕರವದಗಿರಗತತದ್ . ಯದವದಗ ಭಕತರಗ  ಸಂಕಷ್ಿಗಳು 



ಬರಗವವೇ ಆ ಕ್ಷಣ್ವ ೇ ತ್ದನ ೇ ಸವತಃ ಹ ೂೇಗಿ ಅವನಗನ 
ಪರಹ್ರಸಬ ೇಕ ಂಬ ನಿಶಚಯವನಗನ ಮದಡಿ, ದ್ ೇಹ್ವನಗನ 
ಧರಸಿಕ ೂಂಡಗ, ಈ ದ್ಗಃಖಮಯವದದ್ ಲ್ ೂೇಕಕ ಕ ಬಂದಿರಗತಿತ. 
ಸಂಕಷ್ಿ ಬಂದ್ದಗ ನಿೇನಗ ಭಕತರನಗನ ರಕ್ಷಿಸಗವಿ. ಆಮೇಲ್  
ಅವರಗ ಪ ರೇಮಯಗಕತರದಗಿ ನಿನನನಗನ ಸ ೇವಿಸಲಕ ಕ ಆದ್ರ 
ಉಳಳವರದಗಗವರಗ. ಅದ್ರಂದ್ ಅವರಗ ಚಿತತಶಗದಿಾಯನಗನ 
ಹ ೂಂದಿ ಮಗಂದ್   ಜ್ಞದನಕ ಕ ಅಧಿಕದರಗಳದಗಗವರಗ. 
ಸದ್ಗುರಗಮದತ್ ಯದದ್ ನಿೇನಗ ದ್ಗಜಿನರಗ ೂೇಸಕರ ಸಹದ 
ತರಣ ೂೇಪದಯವನಗನ ಹ್ಗಡಗಕಿರಗತಿತೇ. ಅವರಗ ಛಲ್ನ 
ಮದಡಿದ್ರ ಂದ್ರ  ಅವರಗ  ದ್ಯ ತ್ ೂೇರಸಿ ನಿೇನಗ ಅವರನಗನ 
ಉದ್ಧರಸಗವಿ. ಇಂಥದ ದ್ಯದಳುವದದ್ ಹ ೇ ಸದ್ಗುರಗವ ೇ, ಭಕತರ 
ಮೇಲ್  ಸದ್ದ ಕೃಪ ಯ ಛದಯಯನಗನ ಹದಕಿ ನಿೇನಗ ಶರಮ 
ಪರಹ್ರಸಗವಿ. ಹ ೇ ದ್ ೇವನ ೇ, ನಿನನ ಕಥ ಯನಗನ ಈಗ ನಿೇನ ೇ 
ನಿರೂಪಿಸಗವಂರ್ವನದಗಗ. ಸಮಗದ್ರ ತಿೇರದ್ಲಾ ಕಗಮಟದ 
ಎಂಬ ನಗರವಿರಗವದ್ಗ. ಅಲಾ ಹ್ರಹ್ರನ ಂಬ ಒಬಬ 
ಭಕತನಿರಗವನಗ. ಆತನಗ ಬಹ್ಗ ದ್ರದ್ದರವಸ ೆಯಲಾ ಸಂಸದರ 



ನಡಿಸಗವನಗ. ಆತನ ಪತಿನಯ ಹ ಸರಗ ಸರಸವತಿ. ಆ 
ದ್ಂಪತಿಗಳು ಬಹ್ಗ ಪ ರೇಮಯಗಕತರದಗಿ ಕೃಷ್ಣನದಮವನಗನ 
ಜಪಿಸಗತ್ದತ ಪರತಿನಿತಯ ಶಿರೇಪತಿಯನಗನ ಭಜಿಸಗತಿತದ್ಾರಗ. 
ನಿತಯದ್ಲಾ ಭಜನ  ಮತಗತ ನದಮಸಮರಣ  ಮದಡಗತಿತರಗವುದ್ರಂದ್ 
ಅವರ ಚಿತತವು ನಿಮಿಲ್ವದಗಿ ಅವರಗ  ಮಹದ ವ ೈರದಗಯ 
ಪದರಪಿತಯದಯಿತಗ. ಮತಗತ ಸಂಸದರ ಕದಯಿಗಳನಗನ 
ಮದಡಗವುದ್ರಲಾ ಬಹ್ಗ ಬ ೇಸರ ಪಡತ್ ೂಡಗಿದ್ರಗ. 
ಪರಪಂಚದ್ಲಾ ಬಹ್ಗ ದ್ಗಃಖವದಗಗವದ್ಗ ಎಂದ್ಗ ಹ್ೃದ್ಯದ್ಲಾ 
ಬಹ್ಳ ತಳಮಳಪಟಗಿ, ಏನಗ ಮದಡಬ ೇಕ ಂದ್ಗ ತಿಳಿಯದ್  - 
''ಹ ೇ ಶಿರೇಹ್ರ, ನಿೇನ ೇ ನಮಗ  ದ್ಗಖದಿಂದ್ ಬಿಡಗಗಡ  ಮದಡಗ'' 
ಎಂದ್ಗ ಪದರರ್ಥಿಸಗತಿತದ್ಾರಗ. ಆ ಸಮಯದ್ಲಾ, ಹ್ಗಬಬಳಿಳಯಲಾ 
ಸಿದ್ದಾರೂಢರ ಂಬ ಯತಿೇಶವರರಗ ಇರಗವರಗ, ಸದಕ್ದತ್ 
ಪರಮೇಶವರನ ೇ ನರರೂಪದಿಂದ್ ಬಂದಿರಗವ ನ ಂದ್ಗ ಅವರನಗನ 
ಎಲ್ಾರೂ ಮನಿನಸಗವರಗ, ಎಂಬ ಈ ವದತ್ ಿಯಗ ಅವರಗ  ಕ ೇಳಿ 
ಬಂತಗ. ಆಗ ು ಅತಯಂತ ಹ್ಷ್ಿಚಿತತರದಗಿ, ಕೂಡಲ್ ೇ ಹ್ಗಬಬಳಿಳಗ  
ಹ ೂರಟಗ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕ ಂಬ ಕಗತೂಹ್ಲ್ದಿಂದ್ ಎಲ್ದಾ ಸಂಸದರ 



ಭದಂತಿರಯನಗನ ತಯಜಿಸಿ, ಹ್ಗಬಬಳಿಳಗ  ಹ ೂರಟಗ ಬಂದ್ರಗ. 
ಹ್ಗಬಬಳಿಳಗ  ಬಂದ್ಗ ಜನರಗ  ವಿಚದರಸಗತ್ದತರ - ''ಹ ೇ 
ಬಂಧಗಗಳಿರದ, ನಿರಭಿಮದನತವದಿಂದ್ ಶರಣ್ ಬಂದಿರಗವ ದಿೇನ 
ಮತಗತ ಅನದರ್ರನಗನ ಪದಲಸಗವಂಥದ ಆ ಸಿದ್ಧರದಯನಗ 
ಎಲಾರಗವನಗ ?'' ಎಂದ್ದಗ ಅವರಗ ''ಭಕತ ಕದಮ 
ಕಲ್ಪದ್ಗರಮನದಗಿಯೂ, ಆತ್ದಮರದಮನದಗಿಯೂ, ಭವಶರಮ 
ಪರಹದರ ಮದಡಗವಂರ್ವನದಗಿಯೂ ಇರಗವ ಆತನಗ 
ಸಿದ್ದಧಶರಮದ್ಲಾರಗವನಗ'' ಎಂದ್ಗ ಹ ೇಳಿದ್ರಗ. ಆ ಕೂಡಲ್ ೇ 
ಹ್ರಹ್ರ ಮತಗತ ಸರಸವತಿ ಅತಯಂತ ಪ ರೇಮಭರತರದಗಿ, 
ಸಿದ್ದಧಶರಮಕ ಕ ಶಿೇಘ್ರವದಗಿ ಬಂದ್ಗ ಅಲಾಯ ಶ  ೇಭದ ನ ೂೇಡಿ 
ಬಹ್ಗ ಆನಂದ್ ಭರತರದದ್ರಗ. ಆ ಸದ್ಗುರಗ ರೂಪವು ಜ್ಞದನ 
ತ್ ೇಜದಿಂದ್ ಪರಕದಶಮದನವದಗಿಯೂ, ಅನಗಪಮವದಗಿಯೂ, 
ದ್ಶಿನ ಮದತರದಿಂದ್ ತಿರತ್ದಪಗಳನಗನ ಹ್ರಣ್ 
ಮದಡಗವಂರ್ದ್ದಾಗಿಯೂ, ಜನದಮಂತರಗಳಲಾ ಮದಡಿದ್ಂತ 
ಪದಪವನಗನ ಭಸಮ ಮದಡಗವ ಸದಮರ್ಯಿ 
ಉಳಳಂಥದದ್ದಾಗಿರಗವದ್ನಗನ ಅವರಗ ನ ೂೇಡಿದ್ರಗ. ಅತಿ 



ಸ ೂೇಜವಲ್ವದದ್ ಮಗಖಮಗದ್ ರಯಗಳಳ ಸಿದ್ದಾರೂಢ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗನ ಕಂಡಗ ಆ ದ್ಂಪತಿಗಳು ನ ೇತರಗಳಿಂದ್ 
ಆನಂದ್ ಭದಷ್ಪಗಳನಗನ ಸಗರಸಗತ್ದತ, ಸಿದ್ಧಚರಣ್ದ್ಲಾ 
ಮಸತಕವನಿನಟಿರಗ. ಆಗ ಆ ಕರಗಣದಕರನಗ ಅವರನಗನ ಎಬಿಬಸಿ, 
ಅವರ ಅನಗಪಮ ಪ ರೇಮರಸವನಗನ ತಿಳಿದ್ಗ, ಹ್ೃದ್ಯದ್ಲಾ 
ದ್ಯದಭರತನದಗಿ ಅವರನಗನ ಕಗರತಗ ಅನಗನತ್ದತನ  - ಹ ೇ ಪುಣ್ಯ 
ದ್ಂಪತಿಗಳಿರದ, ನಿೇವು ಎಲಾಂದ್ ಆಗಮನ ಮದಡಿದಿರ? ನಿಮಮ 
ಅಪ ೇಕ್  ಏನಿರಗವದ್ಗ ? ಹ ೇಳಿರ' ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಮೃದ್ಗ 
ವಚನವನಗನ ಕ ೇಳಿ, ಹ್ರಹ್ರನಗ ಅನಗನತ್ದತನ - 'ಹ ೇ 
ದ್ಯದಘ್ನರದದ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ೇ,  ನಿಮಮ ದ್ಶಿನದ್  
ಉದ್ ಾೇಶವದಗಿ ನದವು ಧದವಿಸಿ ಇಲಾಗ   ಬಂದಿರಗವ ವು. ನದವು 
ಸಂಸದರದ್ಲಾ ಬಹ್ಳ ತ್ದಪವನಗನ ಹ ೂಂದಿ ಅದ್ರ ೂಳಗಿಂದ್ 
ಬಿಡಿಸಗವಂರ್ವಯದಿರನೂನ ಕದಣ್ದ್   ದ್ಯದಳುಗಳು 
ನಿೇವಿದಿಾೇರ ಂಬ ವದತ್ ಿಯನಗನ ಕ ೇಳಿ, ನಿಮಮ ಚರಣ್ಗಳಿಗ  
ಶರಣ್ಗ ಬಂದಿರಗತ್ ತೇವ . ಸಂಸದರವು  ಬಹ್ಗ 
ದ್ಗಃಖಮಯವದಯಿತಗ. ಅದ್ರ ೂಳಗಿಂದ್ ತ್ದರಣ ೂೇಪದಯವು 



ಏನೂ ಕದಣ್ದ್  ದ್ೃಢವದಗಿ ನಿಮಮ ಚರಣ್ಗಳನಗನ ಹಿಡಿದಿರಗತತವ . 
ಹ ೇ ಸದ್ಗುರಗ ಮದತ್ದ, ನಿೇನ ೇ ನಮಮನಗನ ತ್ದರಸಗ". ಅವರ 
ಇಂಥದ ಕರಗಣದ ವಚನವನಗನ ಕ ೇಳಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಅತಯಂತ 
ಕೃಪ ಯಿಂದ್ ದ್ರವಿಸಿ, “ಭಯ ಪಡಬ ೇಡಿರ' ಎಂದ್ಗ ಅವರಗ  
ಅಭಯ ವಚನವನಗನ ದ್ಯಪದಲಸಿದ್ರಗ. ಕೂಡಲ್ ೇ 
ದ್ಂಪತಿಗಳು ಬಹ್ಗ ಆನಂದ್ಯಗಕತರದಗಿ, ಅಂದಿನಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗ 
ಆಜ್ಞ ಯಿಂದ್ ಮಠದ್ಲ್ ಾ  ಇರಗತಿತದ್ಗಾ, ದ್ ೇಹದಭಿಮದನವನಗನ 
ಬಿಟಗಿ ಅನನಯ ಭದವದಿಂದ್ ಗಗರಗಸ ೇವ ಯನಗನ ಮದಡಗತಿತದ್ಾರಗ. 
ನಿತಯದ್ಲಾಯೂ ವ ೇದ್ದಂತ ಶರವಣ್ ಮದಡಗತಿತದ್ಗಾ, ಅವರ 
ಚಿತತಕ ಕ ಶದಂತಿ ಲ್ಭಿಸಿತಗ. ಉದ್ರ ನಿವದಿಹದರ್ಿವದಗಿ 
ಅವರಗ ಭಿಕ್ದಟನವನಗನ ಅವಲ್ಂಬಿಸಿದ್ರಗ. ಅವರ ಅದ್ಗುತ 
ಪ ರೇಮವನಗನ ನ ೂೇಡಿ, ಜನರ ಲ್ದಾ ಆಶಚಯಿಭರತರದಗಿ 
ಅವರಗನಗನತ್ದತರ , “ನಿೇವು ಧನಯರಗ, ಧನಯರಗ. ಆ ಸಿದ್ಧ 
ದ್ಯದಘ್ನನ ಕೃಪ ಯನಗನ ಸಂಪದದಿಸಿಕ ೂಂಡಿರ”, ಈ ಪರಕದರ 
ಒಂದ್ಗ ವಷ್ಿವದಯಿತಗ. ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಪ ರೇಮವು 
ಆಂತಯಿದ್ಲಾ ಪೂರತವದಗಗವಂಥದದ್ದಾಯಿತಗ. ಈ 



ಸಮಯದ್ಲಾ ಆ ದ್ಂಪತಿಗಳಿಗ  ಕಗಮಟದಗ  ಹ ೂೇಗಿ ಬರಗವ 
ಒಂದ್ಗ ಅನಿವದಯಿ ಕದಯಿವು ಬಂದ್ ೂದ್ಗಿತಗ. ಆಗ ಸದ್ಗುರಗ 
ವಿರಹ್ವದಗಗವದ್ ಂದ್ಗ ತಿಳಿದ್ಗ ಬಹ್ಗ ತಳಮಳಿಸತ್ ೂಡಗಿದ್ರಗ. 
ನ ೇತರಗಳಿಂದ್ ದ್ಳದ್ಳನ ೇ ಅಶಗರಗಳು ಸಗರಯಗತಿತದ್ಾವು. ಸಿದ್ಾ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಸಮೇಪ ಬಂದ್ಗ, “ಹ ೇ ದ್ಯದನಿಧ ೇ, ನಮಗ  
ತಿೇವರವದಗಿ ಹಿಂತಿರಗಗಿ ಕರಸಿಕ ೂಳಿಳರ' ಎಂದ್ಗ 
ದ್ ೈನಯಭದವದಿಂದ್ ಪದರರ್ಥಿಸಿದ್ರಗ. ಆಗ ು ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಅನಗನತ್ದತರ  - "ನಿೇವು ಮನಸಿಿನಲಾ ಏನ ೇನೂ ಚಿಂತ್  
ಮದಡಬ ೇಡಿರ. ಗಗರಗಚಿಂತನ ಅಖಂಡವದಗಿ ಮದಡಗತಿತದ್ಾರ , 
ನಿಮಗ  ಮದಗಿದ್ಲಾ ಏನ ೇನ ೂ ಭಯವಿರಲ್ದರದ್ಗ. ನದನಗ 
ಯದವದಗಲ್ೂ ನಿಮಮ ಬ ನಿನಗಿರಗವ ನ ಂದ್ಗ ನಿೇವು ಹ್ೃದ್ಯದ್ಲಾ 
ದ್ೃಢವದಗಿ ನಂಬಿರ.ಮತಗತ ನಿಭಿಯ ಚಿತತರದಗಿ ಹ್ಗಲ್ಗ ರದತಿರ 
ನದಮ ಜಪವನಗನ ಮದಡಗತ್ದತ, ನಡ ಯಿರ.” ಸದ್ಗುರಗ 
ವಚನವನಗನ ಕ ೇಳಿ ಆ ದ್ಂಪತಿಗಳು ಅತ್ದಯನಂದ್ಭರತರದಗಿ, 
ಸದ್ಗುರಗ ಚರಣ್ಗಳಿಗ  ಮಸತಕವನಿನಟಗಿ, ಕಗಮಟದಗ  ಹ ೂೇಗಗವ 
ರಸ ತಯ ಮೇಲ್  ನಡ ದ್ಗ ಹ ೂೇದ್ರಗ. ರಸ ತ ಹಿಡಿದ್ಗ 



ಹ ೂೇಗಗವದಗ ು ಸದ್ಗುರಗನದಮವನಗನ ಬಹ್ಗ ಪ ರೇಮದಿಂದ್ 
ಉಚಚರಸಗತಿತದ್ಾರಗ. ಮತಗತ ಆಗದಗ ು ಸದ್ಗುರಗ ಕಥ ಗಳನ ನ  
ವರ್ಣಿಸಗತ್ದತ ಅಷ್ಿಭದವಗಳನಗನ ಹ ೂಂದಿ, ನ ೇತರಗಳು 
ಅಶಗರಪೂಣ್ಿವದಗಿ, ಸದ್ಗುರಗಮೂತಿಿಯನಗನ ಚಿಂತಿಸಗತ್ದತ 
ನಡಿಯಗತಿತದ್ಾರಗ. ಹಿೇಗ  ಹ ೂೇಗಗತಿತರಗವದಗ ಮಗಂದ್   ಮಹದ 
ಅರಣ್ಯವು ಪದರಪತವದಯಿತಗ. ರಸ ತಯ ಎರಡೂ ಪದಶವಿಗಳಲಾ 
ಘ್ನವೃಕ್ಷಗಳು ಬ ಳ ದ್ಗ ನಿಂತಿದ್ಾಕದಕಗಿ ಹ್ಗಲನಲಾ, 
ಅಂಧಕದರವು ತಗಂಬಿತಗತ. ಮದಗಿದ್ ಮೇಲ್  ಕಿಂಚಿತ್ ಪರಕದಶ 
ಬಿೇಳುತಿತತಗತ. ಅರಣ್ಯದ್ ೂಳಗಿಂದ್ ಮೃಗ ಪಕ್ದಾದಿಗಳ 
ಭಯಂಕರವದದ್ ಘೂೇಷ್ವು ಕ ೇಳಿಸಗತಿತತಗತ. ಆದ್ರ  ಭಜನವನಗನ 
ಮದಡಗತ್ದತ ನಡಿಯಗತಿತದ್ಾ ಆ ದ್ಂಪತಿಗಳ ಮನಸಗಿ 
ನಿಭಿಯವದಗಿತಗತ. ಈ ಪರಕದರ ಅವರಗ ಹ ೂೇಗಗತಿತರಗವದಗ 
ಹ್ರಹ್ರನಗ ಏನ ೂೇ ನಿಮತತದಿಂದ್ ಹಿಂದ್ಗಳಿದ್ನಗ. ಆತನ 
ಪತಿನಯಗ, ಮಗಖದಿಂದ್ ನದಮವನಗನ ಉಚಛರಸಗತತ ಶರೇರ 
ವಿಸೃತಿಯನಗನ ಹ ೂಂದಿದ್ವಳದಗಿ ನ ಟಿಗ  ಮಗಂದ್  ನಡ ದ್ಳು. 
ಅಷ್ಿರೂಳಗ , ಪದಶವಿದ್ ಕಂಟ್ಟಯೊಳಗಿಂದ್ ಒಂದ್ಗ ಮಹದ 



ವದಯಘ್ರವು ತಗಸಗ ಅಂತರದ್ಲಾ ಸರಸವತಿಯ ಮಗಂದ್  ಬಂದ್ಗ 
ನಿಂತಗ, ಆಕ ಯನಗನ ನ ೂೇಡಗತಿತತಗತ. ಸರಸವತಿಗ   
ದ್ ೇಹ್ಭದನವಿದಿಾಲ್ಾ. ಒಮಮ ಅಕಸದಮತ್ ಮಗಂದ್  ನ ೂೇಡಿದ್ಳು. 
ಮತಗತ ಕ್ಷಣ್ಮದತರ ತಟಸೆಳದದ್ಳು, ಕೂಡಲ್ ೇ ಆ ವದಯಘ್ರವು 
ಮಹದಗಜಿನ  ಮದಡಿತಗ. ಆ ಗಜಿನ ಯಗ ವನದ್ಲ್ ಾಲ್ದಾ 
ಪರತಿಧವನಿಯದಗಗತ್ದತ, ತಗಂಬಿತಗ..ಅದ್ನಗನ ಕ ೇಳಿ ಆ ಅಬಲ್ ಯಗ 
ರ್ರರ್ರನ  ನಡಗಗಿದ್ಳು, ಮತಗತ ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಸಮರಣ  
ಮದಡಗವಂರ್ವಳದದ್ಳು. ಆ ಹ್ಗಲಯದದ್ರೂ ಜಿಗಿಯಗತ್ದತ 
ಬಂದ್ಗ ಆಕ ಗ  ಸಮೇಪಿಸಿತಗ. ಇನ ೂನಮಮ ಜಿಗಿದ್ಗ ಆಕ ಯ 
ಮೇಲ್  ಬಿೇಳುತಿತತಗತ. ಅಷ್ಿರಲಾ ಆಕ ಯಗ "ಸಿದ್ದಾರೂಢದ, ಓಡಿ 
ಬಂದ್ಗ ನನನನಗನ ರಕ್ಷಿಸಗ' ಎಂದ್ಗ ಚಿೇರದ್ಳು. ಕೂಡಲ್  ಆ 
ಸದ್ಗುರಗನದರ್ನಗ ಪರಕಟನದಗಿ,ಆಕ ಯ ಬ ನಗನ ಹಿಂದ್  ನಿಂತಗ, 
ಒಂದ್ಗ ಹ್ಸತವನಗನ, ಬಿೇಳುವಂರ್ ಸರಸವತಿಯ ಹ ಗಲ್ ಮೇಲಟಗಿ 
ಆಕ ಯನಗನ ಆಧರಸಿ ಹಿಡಿದ್ಗ, ನಿೇನಗ ಭಯಪಡಬ ೇಡವ ಂದ್ಗ 
ಹ ೇಳಿದ್ನಗ. ಮತ್ ೂತಂದ್ಗ ಹ್ಸತವನಗನ ಎತಿತ ವದಯಘ್ರಕ ಕ ನಿಲ್ಗಾ" 
ಅನನಲ್ದಗಿ, ಆ ವದಯಘ್ರವು ಈ ದಿವಯ ಪುರಗಷ್ನನಗನ ನ ೂೇಡಿ, 



ತತ್ದಕಲ್ಕ ಕ ನ ಲ್ಕ ಕ ಬಿದ್ಗಾ ಮೂಛ ಿ ಹ ೂಂದಿತಗ. ಇಷ್ಿರಲಾ, 
ಹ್ರಹ್ರನಗ ಸಮೇಪ ಬಂದ್ಗ ನ ೂೇಡಲ್ಗ, ಪರತಯಕ್ಷ ಸದ್ಗುರಗವು 
ನಿಂತದ್ಾನಗನ ಕಂಡಗ - 'ಹ ೇ ದಿೇನದನದಥದ, ಸಿದ್ಧರದಯನ ೇ, 
ನಮಮನಗನ ಸಂಕಷ್ಿದ್ಲಾ ರಕ್ಷಿಸಿದಿ' ಅಂದ್ನಗ. 
ಸರಸವತಿಯದದ್ರೂ ದ್ ೇಹ್ಸವಭದವವದದ್ ಭಯದಿಂದ್ 
ಮೂಛದಿಗತಳದಗಿ ಬಿೇಳುವಷ್ಿರಲಾ, ಸಿದ್ಧರಗ ಆಕ ಯ ಹ ಗಲಗ  
ಹಿಡಿದ್ಗ ಆಧರಸಿದ್ರಗ. ಸರಸವತಿಯಗ  ಆಗ ತಿರಗಗಿ, ಸತ್ ೇಜ 
ಸದ್ಗುರಗ ಮೂತಿಿಯನಗನ ನ ೂೇಡಿ ಗದ್ುದಿತಳದದ್ಳು. 
ದ್ಂಪತಿಗಳಿಬಬರಗೂ ಅಶಗರಧದರ ಗಳು ನಡ ದ್ವು. ಅವರಂದ್ದ್ಗಾ 
- 'ಹ ೇ ಕರಗಣದಕರನ  ಸಂಕಷ್ಿದ್ಲಾ ಪದರಪತನದದಿ. ಈ ನಮಮ 
ಶರೇರಗಳನಗನ ನಿನನ ಮೇಲಂದ್ ನಿವದಳಿಸಿ ಚ ಲ್ಗಾವ ವು. ನಿನನನಗನ 
ಹ್ಗಬಬಳಿಳಯಲಾ ಬಿಟಗಿ ಬಂದಿದ್ ಾವು. ನಿೇನಗ ಇಷ್ಗಿ ದ್ೂರ ಹದಯಗ   
ಒಮಮಂದ್ ೂಮಮ  ಪದರಪತನದದ್   ತಂದ್ ಯೇ, ನಮಮ ಸಂಕಟ 
ಕದಲ್ದ್ಲಾ ನಿೇನಗ ಧದವನ ಮದಡಿದಿ, ಹ ೇ ದ್ಯದವಂತನ ೇ''. 
ಭದವಿಕ ದ್ಂಪತಿಗಳ ಈ ಭದಷ್ಣ್ವನಗನ ಕ ೇಳಿ, ಆ 
ದ್ಯದಘ್ನನದದ್ ಸದ್ಗುರಗವು ಗದ್ುದಿತನದಗಿ - "ನಿಮಮ 



ಸಮೇಪದ್ಲಾ ನದನಿರಗವ ನ ಂದ್ಗ ನಿಮಗ  ವಚನ ಕ ೂಟ್ಟಿದ್ ಾೇನಗ. 
ಎಲ್ ಾಲಾ ನನನ ಭಕತರರಗವರ ೂೇ ಅವರ ಹಿಂದ್  ಮಗಂದ್  ನದನಗ 
ಸದ್ದಕದಲ್ದ್ಲಾ ಇರಗವ ನಗ. ಯದರಗ ನನನ 
ನದಮಸಮರಣ ಯಲಾಯೇ ಅಖಂಡ ರತರದಗಿರಗವರ ೂೇ, ಅವರ 
ಸಲ್ಗವದಗಿ ನದನಗ ಯದವದಗಲ್ೂ ಚಿಂತ್  ಮದಡಗತಿತರಗತ್ ತೇನ . 
ನಿೇವು ಏನ ೇನ ೂ ಭಯಪಡಬ ೇಡಿರ,” ಎಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಅನಗನವದಗ, ಆ ವದಯಘ್ರವು ಮಲ್ಾಗ  ಚ ೇತರಸಿ ಎದ್ಗಾ ಅವರ 
ಕಡ ಗ  ಬರತ್ ೂಡಗಿತಗ. ಅದ್ನಗನ ನ ೂೇಡಿ, ಆ 
ದ್ಂಪತಿಗಳಿಬಬರೂ ಹ ದ್ರ, ಸಿದ್ಾರ ಪೃಷ್ಣ ಭದಗದ್ಲಾ ಹ ೂೇಗಿ 
ನಿಂತಗಕ ೂಂಡರಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳದದ್ರೂ ಹ್ಗಲಯ ಸಮೇಪ 
ಹ ೂೇಗಿ ಅದ್ರ ಬ ನಗನಮೇಲ್  ಛಪಪರಸಿದ್ರಗ. ಆ ಕೂಡಲ್ ೇ ಅದ್ಗ 
ನದಯಿಯಂತ್  ದಿೇನಭದವದಿಂದ್ ಸಿದ್ಾರ 

ಪದದ್ಕ ಕ ಬಿತಗತ. ಇದ್ನಗನ ನ ೂೇಡಿ ಆಶಚಯಿಪಟಿ ಆ 
ದ್ಂಪತಿಗಳು ಆ ಭಯವನಗನ ಬಿಟಗಿ ಮಗಂದ್  ಬಂದ್ರಗ. ಆಗ 
ಸಿದ್ಾರದಜರಗ ಆ ಹ್ಗಲಯ ಕಿವಿಯಲಾ ಏನ ೂೇ ಉಸಗರದ್ರಗ. 
ಕೂಡಲ್ ೇ ಆ ವನಚರವು  ಎದ್ಗಾ ಹ್ಗಂಕದರ ಕ ೂಟಗಿ, 



ವನದ್ ೂಳಗ  ಹ ೂರಟಗ ಹ ೂೇಯಿತಗ. ಅನಂತರ ಸಿದ್ಧರಗ ಬಹ್ಗ 
ಕೃಪ ಯಿಂದ್ ಆ ದ್ಂಪತಿಗಳಿಗ  ಪುನಃ ಆಶದವಸನವನಗನ ಕ ೂಟಗಿ, 
ಕ ಲ್ವು ಹ ಜ್ ೆ ಅವರ ಕೂಡ ನಡ ಯಗತತ ಆಕಸದಮತ್ದತಗಿ 
ಅದ್ೃಶಯರದದ್ರಗ. ದ್ಂಪತಿಗಳದದ್ರೂ ತಮಗ  ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಬಂದ್ಗ ರಕ್ಷಣ  ಮದಡಿದ್ಾನಗನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಮರಸಗತ್ದತ 
ಆನಂದ್ಭರತರದಗಿ, ಆ ಯೊೇಗಿೇಶನನ ನೇ ಹ್ೃದ್ಯದ್ ೂಳಗ  
ಧರಸಿಕ ೂಂಡಗ, ಸದವಕದಶ ನಡಿಯಗತ್ದತ ತಕಕಕದಲ್ದ್ಲಾ 
ಕಗಮಟದಗ   ಪದರಪತರದದ್ರಗ. ಅಲಾ ತಮಮ ಕದಯಿವನಗನ 
ತಿೇವರವದಗಿ ಮಗಗಿಸಿ ಮರಳಿ ಹ್ಗಬಬಳಿಳ ಕಡ ಗ   ಪರಯದಣ್ 
ಮದಡಗತತ, ಪೂವಿದ್ಲಾ ವದಯಪರದ್ಶಿನವದದ್ ಸದೆನಕ ಕ 
ಬಂದ್ರಗ. ಆ ಸಮಯದ್ಲಾ ತಮಮ ಮಗಂದ್ ಯೇ  ರಸ ತಯ 
ಮೇಲ್  ಅದ್ ೇ  ವದಯಘ್ರವನಗನ ಕಂಡರಗ. ಆದ್ರ  ಅದ್ರಲಾ 
ಮೊದ್ಲನ ಉಗರ ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳಿರಲಲ್ಾ. ಇವರನಗನ ಕಂಡ ಕೂಡಲ್ ೇ 
ನಮರ ಭದವದಿಂದ್ ಭೂಮಯ ಮೇಲ್  ಸಗಮಮನ  
ಬಿೇಳುವಂಥದದ್ದಾಯಿತಗ. ಆ ವದಯಘ್ರವನಗನ ನ ೂೇಡಿ 
ಸಂಶಯಯಗಕತರದಗಿ ಆ ದ್ಂಪತಿಗಳು ನಿಂತರಗ. ಹ್ಗಲಯಗ 



ಏಳದಿರಗವದ್ನಗನ ನ ೂೇಡಿ ಮಲ್ಾಗ  ಮಗಂದ್  ಹ ಜ್ ೆ ಇಡಗವದಗ ು, ಆ 
ವದಯಘ್ರವು ದಿೇನ ಭದವದಿಂದ್ ಅವರ ಕಡ ಗ  ನ ೂೇಡಗತಿತತಗತ. ಆಗ ು 
ಹ್ರಹ್ರನಗ ಪತಿನಯನಗನ ಕಗರತಗ- “ಈ ವದಯಘ್ರದ್ಲಾ ದ್ಗಷ್ಿ 
ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳು ಕದರ್ಣಸಗವದಿಲ್ಾ. ಆದ್ರೂ ಏನಗ ಮದಡಿೇತಗ 
ತಿಳಿಯಲ್ದಗದ್ಗ. ಸದ್ಗುರಗವ ೇ ನಮಮನಗನ ರಕ್ಷಿಸಬ ೇಕಗ.'' ಎಂದ್ಗ 
ಅವರಬಬರೂ ವದಯಘ್ರದ್ ಸಮೇಪಕ ಕ ಬಂದ್ರಗ. ಸಮೇಪ ಬಂದ್ 
ಕೂಡಲ್ ೇ, ಹ್ಗಲಯಗ ಅವರ ಪದದ್ಕ ಕ ಬಿದ್ಗಾ, 
ಶದಂತರೂಪದಿಂದ್ ದ್ಗಾ, ಅವರ ಮಗಂದ್  
ನಡ ಯತ್ ೂಡಗಿತಗ.ಕ ಲ್ವು ಹ ೂತಿತನವರ ಗ  ಅವರ ಮಗಂದ್  
ಮಗಂದ್  ನಡ ಯಗತ್ದತ, ಆ ಹ್ಗಲಯಗ ಪುನಃ ಆ ದ್ಂಪತಿಗಳ 
ಪದದ್ಕ ಕರಗಿ ಅರಣ್ಯದ್ೂಳಗ  ಹ ೂೇಯಿತಗ. ಆಗ ಅವರಗ 
ನಿಶಿಚಂತರದದ್ರಗ. ಮತಗತ ಮನಸಿಿನಲಾ ಬಹ್ಳ ಆಶಚಯಿಪಟಗಿ, 
ಸದ್ಗುರಗ ಮಹಿಮ ವರ್ಣಿಸಲ್ಸದಧಯವ ಂದ್ಗ ಅಂದ್ಗಕ ೂಂಡಗ, 
ಹ್ಗಬಬಳಿಳಗ  ಬಂದ್ಗ ಮಗಟ್ಟಿ, ಸಿದ್ದಧಶರಮಕ ಕ ಬಂದ್ರಗ. 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗ  ಭ ಟ್ಟಿಯದಗಿ ಆತನ ಚರಣ್ಗಳ ಮೇಲ್  
ಮಸತಕವನಿನಟಗಿ, ಅನಗನತ್ದತರ  - 'ಹ ೇ ಭಕತ ಸಖನ ೇ ಧನಯ 



ಧನಯನಗ. ಭಕತ ರಕ್ಷಣದರ್ಿವದಗಿ ನಿೇನಗ ಯದವದಗಲ್ೂ 
ಎಚಚರವದಗಿರಗವಿ. ವಿಚದರಸಿ ನ ೂೇಡಿದ್ರ , ನಿೇನಗ ಇಲ್ ಾೇ ಇದಿಾ, 
ಆದ್ರ  ಅರಣ್ಯದ್ಲಾ, ಯದವದಗ ು ವದಯಘ್ರವು ಸರಸವತಿಯ ಮೇಲ್  
ಹದರಲಕ ಕ ಬಂತಗ, ಆಗ ರಕ್ಷಿಸಲಕ ಕ ನಿೇನಗ ಅಲಾ ಪರಕಟವದದಿ'. 
ಇದ್ನಗನ ಕ ೇಳಿ ಸದ್ಗುರಗನದರ್ನಗ ಅವರಗ   ಅಜ್ಞ ಭದವವನಗನ 
ತ್ ೂೇರಸಿ, ನಡ ದ್ ವತಿಮದನ ಕ ೇಳಿದ್ರಗ. ಹ್ರಹ್ರನಗ 
ಅರಣ್ಯದ್ಲಾ ನಡ ದ್ ಅಪೂವಿ ಚರತ್ ರಯನಗನ ನಿವ ೇದಿಸಿದ್ನಗ. 
ಅದ್ನಗನ ಕ ೇಳಿದ್ ಭಕತ ಜನರ ಲ್ದಾ ಆಶಚಯಿ ಚಕಿತರದದ್ರಗ.  
ಸಿದ್ಧರಂದ್ರಗ “ಸದ್ಗುರಗ ಭದವವು ಯದವದಗಲ್ೂ ಸತಯವದಗಿ 
ತ್ದರಕವದಗಿರಗತತದ್ . ಯದಕ ಂದ್ರ  ಆ ಸಮರ್ಿನದದ್ 
ಸದ್ಗುರಗವು ಭಕತಕದಯಿದ್ಲಾ ಸವಿದ್ದ 
ಜ್ದಗರತನದಗಿರಗತ್ದತನ ". ಈ ವಚನವನಗನ ಕ ೇಳಿದ್ವರ ಲ್ದಾ 
ಜಯ ಜಯಕದರ ಮದಡಿ, “ ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಮಹಿಮ 
ವರ್ಣಿಸಲ್ಶಕಯವು. ಆತನ ಕಿೇತಿಿಯಿಂದ್ ಚರದಚರವು  
ತಗಂಬಿರಗತತದ್ ' ಎಂದ್ಗ ಅನಗನವಂರ್ವರದದ್ರಗ. ಅಂದಿನಿಂದ್ ಆ 
ದ್ಂಪತಿಗಳು ಸಗಖದಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣ್ ಸನಿನಧಿಯಲ್ ಾೇ  



ಇರತ್ ೂಡಗಿದ್ರಗ... ಹ ೇ ಶ  ರೇತ್ದ ಜನರಗಗಳಿರದ, 
ತಿರಜಗತಿತನ ೂಳಗ  ಪವಿತರವದದ್ ಈ ಕಥ ಯನಗನ ನಿೇವು 
ಸಂಪೂಣ್ಿವದಗಿ ಕ ೇಳುವಂರ್ವರದದಿರ, ಶಿರೇ 
ಸಿದ್ದಧರೂಢರಂಥದ ಅವತ್ದರ ಪುರಗಷ್ರ ಚರತರವು ಸವಿದ್ದ 
ಅಧದಯತಮ ವಿಚದರಕೂಕ  ಸಮಮತವದಗಿರಗತತದ್ . ಯದಕ ಂದ್ರ  
ಸಗಗಣ್ದ್ಲಾಯೂ, ನಿಗಗಿಣ್ದ್ಲಾಯೂ, ಅವರ ಲ್ಕ್ಷಾವಿದ್ಗಾ, 
ಅವರ ವತಿನವು ಉಭಯದತಮಕವದಗಿರಗವದ್ಗ. ಸಗಗಣ್ 
ಚರತರವು ಶರವಣ್ ಮದಡಿದ್ ಮದತರದಿಂದ್, ಕೂಡಲ್ ೇ ಚಿತತಕ ಕ 
ಶದಂತಿ ಉಂಟದಗಗತತದ್ . ಆದ್ರ  ಮಗಮಗಕ್ಷಗ ಜನರ ಸಲ್ಗವದಗಿ 
ನಿಗಗಿಣ್ ಲ್ಕ್ದರ್ಿವೂ ಹ ೇಳಲ್ ೇಬ ೇಕದಗಿರಗತತದ್ . ಆದ್ಾರಂದ್ 
ಸಜೆನರದದ್ ನಿೇವು ಈ ಕಥ ಯ ಲ್ಕ್ದರ್ಿದ್ ಕಡ ಗ   ಲ್ಕ್ಷಾ 
ಕ ೂಡಬ ೇಕಗ. ಅಂತ್ದ ಈ ಲ್ಕ್ದಾರ್ಿವನಗನ ಶರವಣ್ 
ಮದಡಗವುದ್ರಂದ್ ಚಿತತವು ಮಲ್ರಹಿತವದಗಿ ಅಂತರದ್ಲಾ 
ಜ್ಞದನಜ್ ೂಯೇತಿಯಗ ಪರಗಟವದಗಗವದ್ಗ. :"ತಿೇವರ ವ ೈರದಗಯ 
ಮತಗತ ವಿಮಲ್ ಶದಂತಿ ಎಂಬಗವ ೇ  ಆ ದ್ಂಪತಿಗಳು. ಇವರಗ 
ಸಿದ್ಧ ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಆಜ್ಞ ಯಿಂದ್ ಭವದರಣ್ಯದ್ ೂಳಗ  



ಹ ೂೇಗಗತ್ದತರ . ಅವರಗ ಅಲಾ ಸಗಖದಿಂದ್ ಸಂಚರಸಗತಿತರಗವದಗ 
ಕ ೂರೇಧವ ಂಬ ವದಯಘ್ರವು ಅಕಸದಮತ್ದತಗಿ ಎದ್ಗಾ, ಆ 
ಶದಂತಿಯನಗನ ನಗಂಗಲಕ ಕ ನ ೂೇಡಗವದಗ, ಶದಂತಿಯಗ 
ಸದ್ಗುರಗನದರ್ನ ಸಮರಣ ಯನಗನ ಮದಡಗವಂರ್ವಳದದ್ಳು. 
ಸದ್ಗುರಗರಗ ಹ್ೃದ್ಯದ್ಲಾ ಪರಕಟನದದ್ನಗ. ಮತಗತ ಅದ್ ೇ 
ಕ್ಷಣ್ದ್ಲಾ ಕ ೂರೇಧವು  ಶದಂತವದಯಿತಗ. ಈ ಪರಕದರ ಸದ್ಗುರಗವು  
ಅವರನಗನ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಮಗಂದ್  ಆತಮ ಸಗಖದ್ ಕಡ ಗ  
ಕಳುಹಿಸಗವಂರ್ವನದದ್ನಗ, ಆತ್ದಮನಗಭವ ಒಮಮ ಆದ್ ಮೇಲ್   
ಭವದರಣ್ಯದ್ಲಾ ಸಂಚರಸಿದ್ರೂ, ಕ ೂರೇಧ ಬಂತ್ ಂದ್ರ  ಅದ್ಗ 
ಶದಂತ ರೂಪದಿಂದ್ ಇದ್ಗಾ ತನನ ಸಂಗದತಿಯಿಂದ್ 
ಪರಮದರ್ಿಕ ಕ ಬರಗವ ವಿಘ್ನಗಳನಗನ ಪರಮದರ್ಿಕ ಕ ಬರಗವ 
ವಿಘ್ನಗಳನಗನ ನಿವದರಸಿಕ ೂಟಗಿ, ಕಡ ಗ  ಬಿಟಗಿ ಹ ೂೇಗಗತತದ್  ":. 
ದ್ ೇವದಧಿದ್ ೇವನದದ್ ಆ ಸದ್ಗುರಗನದರ್ನ ಹ್ೃದ್ಯದ್ಲಾ ಎಲ್ದಾ 
ಬರಹದಮಂಡಗಳೂ ಇರಗವವು.ಆತನಗ ಈಶವರನಿಗ  
ನಿಯಂತನೂ, ತಿರಮೂತಿಿಗಳಿಗ  ಸತ್ದತಮದತರದಿಂದ್ 
ಆಡಿಸಗವಂರ್ವನೂ, ಆಗಿರಗತ್ದತನ . ಎಲ್ದಾ ಪದರರ್ಣಗಳನಗನ 



ಈಶವರನಗ ಬಂಧನದ್ಲಾ ಹದಕಗತ್ದತನ . ಆದ್ರ  
ದ್ಯದಣ್ಿವನದದ್ ಸದ್ಗುರಗವು ಈ ಲ್ ೂೇಕದ್ಲಾ ಬಂದ್ಗ, ತನಗ  
ಶರಣ್ಗ ಬಂದ್ವರ ಲ್ಾರನಗನ ಒಮಮಂದ್ ೂಮಮ ಮಗಕತರನದನಗಿ 
ಮದಡಗತ್ದತನ . ಆ ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಕಿೇತಿಿ ವರ್ಣಿಸಲಕ ಕ ಸದವಿರ 
ಹ ಡ ಗಳುಳಳ ಶ ೇಷ್ನಿಗ  ಜಿಹ ವಗಳು ಸದಲ್ಗವುದಿಲ್ಾ. 
ಅಂಥದದ್ಾರೂಳಗ  ಮಂದ್ಮತಿಯದದ್ ನದನಗ ಎಷ್ಗಿ 
ವರ್ಣಿಸಲ.ಹ ೇ ಶ  ರೇತ ಜನರಗಗಳಿರದ, ಮಗಂದಿನ 
ಅಧದಯಯದ್ಲಾ ಅದ್ಗುತವದದ್ ಕರ್ನವನಗನ ಸದವಧದನ 
ಚಿತತದಿಂದ್ ಕ ೇಳುವಂರ್ವರದಗಿರ. ಅದ್ರ ಶರವಣ್ ಮದತರದಿಂದ್ 
ಸಂಸದರ ಮೊೇಹ್ವು ಹದರಹ ೂೇಗಿ, ಹ್ೃದ್ಯದ್ಲಾ ನಿಮಿಲ್ 
ಜ್ಞದನವು ಪರಕಟವದಗಗವದ್ಗ. ಎಂಬಲಾಗ  ಶಿರೇ ಸಿದ್ದಧರೂಢ 
ಕಥದಮೃತದ್ ೂಳ ಶರವಣ್ಮದತರದಿಂದ್ ಸವಿ ಪದಪಗಳನಗನ 
ಭಸಮ ಮದಡಗವಂರ್, ಬಹ್ಗ ಮಧಗರವದದ್ ಈ ಹ್ದಿನದಲ್ಕನ ೇ 
ಅಧದಯಯವನಗನ ಶಿವದ್ದಸನಗ ಶಿರೇ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ದಧರೂಢರ  
ಚರಣದರವಿಂದ್ಗಳಲಾ ಅಪಿಿಸಿರಗವನಗ. 


