
 



ಜಯ ಜಯ ಅನಾದ್ಯನಂತನ ೇ, ನೇನ ೇ ಸರ್ವನಯಂತನದ್ದಿ. 
ಹ ೇ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ ೇ ಮಗಮಗಕ್ಷಗ ಜನರ ಸಲಗವಾಗಿ ನೇನಗ 
ಸಗಗಣ ರೂಪರ್ನಗು ತ ೂಟ್ಗು ಅರ್ತರಿಸಿರಗತ್ತಿ. ಅನಂತ 
ರ್ಯರ್ಹಾರ ರೂಪ ಈ ಸಂಸಾರರ್ು, ರಾಗ ದ ವೇಷಗಳ ಂಬ 
ದ್ಂತಗಳುಳಳ ಇದ ೂಂದ್ಗ ಮೊಸಳ ಯಾಗಿರಗರ್ದ್ಗ. ಇಂಥಾ 
ಭಯಂಕರವಾದ್ ಮೊಸಳ ಯನಗು, ಹ ೇ ಗಗರಗರಾಯನ ೇ,  ನನು 
ಚರಣಗಳು ಒಂದ ೇ ಗ್ಾಾಸಮಾಡಿ ನಗಂಗಿಬಿಡಗತಿವ . ಮನಸಗು 
ವಿಷಯಗಳ ಕಡ ಗ್  ಹ ೂೇದಾಗ, ರಾಗದ ವೇಷವ ಂಬ ನದ್ದಯಲ್ಲಿ 
ಬಿೇಳುರ್ದ್ಗ; ಆಗ ದ್ಯಾನಧಿಯಾದ್ ಸದ್ಗುರಗರ್ು ಸಂಕಷುರ್ನಗು 
ತ್ತಳಿದ್ಗ, ಕೂಡಲ ೇ ಬಂದ್ಗ ಬಿಡಿಸಗತಾಿನ . ನದ್ದೇ 
ಮಧ್ಯದ ೂಳಗಿನ ತ್ತರಗಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಗ ಕೇಟ್ಕರ್ು ಬಿದ್ಗಿ 
ಗಿರಗಿರನ  ತ್ತರಗಗಗತ್ತಿರಗವಾಗ, ತಾನಗ ಶೇಘ್ಾವಾಗಿ 

ನಾಶಹ ೂಂದ್ಗರ್ದ್ಂದ್ಗ ಅದ್ಕ್ ೆ ತ್ತಳಿಯದ್ಗ. ಆದ್ರ  
ದ್ಯಾಳುವಾದ್ ಒಬ್ಾಾನ ೂಬಾನಗ ಅಲ್ಲಗಿ್  ಬಂದ್ಗ ಆ ಕೇಟ್ರ್ನಗು 
ನ ೂೇಡಿ, ಅದ್ಗ ಸಮೇಪ ಬಂದ್ ಕೂಡಲ ೇ ಎತ್ತಿ ಒಯಗಿ ರ್ೃಕ್ಷ 
ಛಾಯೆಯೊಳಗ್  ಇಡಗರ್ನಗ. ಅದ ೇ ರಿೇತ್ತಯಂದ್ 



ದ್ಯಾಘ್ನನಾದ್ ಸದ್ಗುರಗರ್ು, ಸಂಸಾರದ ೂಳಗ್  ಬಿದ್ಗಿ 
ನಾಶನಾಗಗರ್ದ ಂಬಗದ್ಗ ತ್ತಳಿಯದ  ಇದ್ಿ ಜನರಿಗ್  ತನಗ್  
ಶರಣಗ ಬಂದ್ ಮಾತಾದ್ದಂದ್ ಅನಮತಿ ಬಂಧ್ಗವಾಗಿ 
ತಾರಿಸಗರ್ನಗ. ಇಂಥಾ ನೇನಗ ಸದ್ಗುರಗ ಮಾತಾ, 
ಭಕಿರಿಗ್ ೂೇಸೆರ ಹಗಬಾಳಿಳಯೊಳಗ್  ಇದ್ಗಿ ನನಗ್  ಶರಣಗ 
ಬಂದ್ರ್ರಿಗ್  ಪೂಣವ ಒಲ್ಲದ್ಗ ಸಂಕಟ್ದ್ದಂದ್ ರಕ್ಷಿಸಗವಿ. ಹ ೇ 
ಶ ್ ಾೇತಾ ಜನರಗಗಳಿರಾ, ಸಗರಸ ಕಥ ಯನಗು 
ಕ್ ೇಳುರ್ಂಥರ್ರಾಗಿರಿ; ಯಾರ್ ಕಥ ಯ ಶಾರ್ಣ ಮಾತಾದ್ದಂದ್ 
ಪಾಪವ ಲಾಿ ಭಸಮವಾಗಿ, ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ 
ಪಾಕಟ್ವಾಗಗರ್ದ ೂೇ ಹಾಗೂ ಹೃದ್ಯ ಗಾಂಥಿಗಳು 
ಭ ೇದ್ನ ಯಾಗಗರ್ವೇ, ಅದ್ನ ುೇ  ನಮಗ್ ೂೇಸೆರವಾಗಿ 
ಹ ೇಳುವ ನಗ. ಶಾೇ ಸಿದಾಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗ ರಾಜನ ಪಾರ್ನವಾದ್ 
ಚರಣಾಂಬಗಜಗಳನಗು ಹ ೂಂದ್ದ, ಭಕಿರಗ ತಮಮ ಸಂಸಾರದ್ 
ಕ್ಾಯವಗಳನಗು ಪೂರ ೈಸಗತ್ತಿದ್ಿರಗ. ರೂಪ ಕೃಷಣನ ಂಬ 
ಚತಗರನಾದ್ ಭಕಿನಗ್  ಶಾೇ ಸಿದ್ಾರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಗ ಶಾದ ಾ 
ಇರಗರ್ದ್ಗ. ಆತನಗ ಮತಗಿ ಪತ್ತುಯಾದ್  ಭಾಗಯರ್ತ್ತಬ್ಾಯಯಗ 



ನತಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಸನುಧಿಗ್   ಬಂದ್ಗ ಸ ೇವಾ 
ಮಾಡಗರ್ರಗ. ಅರ್ರ ಹ ೂಟ್ ುಯಲ್ಲಿ ಸಂತತ್ತ ಇಲಿದ್ ಕ್ಾರಣ 
ಭಾಗಯರ್ತ್ತಯೂ  ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣರ್ನಗು  ಹಿಡಿದ್ಗ, ಬಹಗ ದ್ದನ 
ಭಾರ್ದ್ದಂದ್ ಸಂತಾನರ್ನಗು ಬ್ ೇಡಗರ್ಂಥರ್ಳಾದ್ಳು - ''ಹ ೇ 
ಸದ್ಗುರಗನಾಥಾ, ಪುತಾ ಮಗಖರ್ನಗು ನ ೂೇಡದ  ಸಂಸಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಗಖವಿಲಿರ್ು" ಭಾಗಯರ್ತ್ತಯ ಈ ರ್ಚನರ್ನಗು ಕ್ ೇಳಿ ಸಿದ್ಾರಗ 
ನಗಗತಾಿ ಅಂದ್ದ ಿೇನ ಂದ್ರ  - ''ಸಂಸಾರವ ೇ ಸಗಖವ ಂತ 
ತ್ತಳಿಯಗರ್ರ್ರಿಗ್  ಧ್ನಸಗತ ದಾರಾದ್ದಗಳು ಸಗಖಕರರ್ು,  
ನಮಗ್  ಸಂತತ್ತಯ ಹ ೂತಗವ ಬ್ಾಕ ಎಲಿ ವಿಷಯಗಳು 
ಸಮೃದ್ದಾಯಾಗಿದ್ಿರೂ, ಅದ ೂಂದ್ದಲಿದ  ದ್ಗುಃಖ ಅನಸಗತದಿ . 
ಪುತಾ ಸಗಖರ್ನಗು ಅನಗಭವಿಸಿ ನ ೂೇಡಿದ್ ವಿನಹಾ ಅದ್ಗ 
ಹಾಯಗಿರಗತಿದ ಂದ್ಗ ಜನರಿಗ್  ತ್ತಳಿಯದ್ಗ. ಈಗ ಪುತಾನ 
ಹ ೂರತಗ ಮತಾಯರ್ದ್ೂ ನಮಗ್  ಸಗಖ ಕ್ಾಣಿಸಗರ್ುದ್ದಲಿ. 
ಆದ್ಿರಿಂದ್ ನಮಗ್  ಯಥ ೇಷು ಸಂತತ್ತ ಕ್ ೂಡಬ್ ೇಕ್ಾಗಿರಗತಿದ . 
ಇಲಿದ್ದದ್ಿರ  ಸಂತತ್ತ ವಾಸನ ಯ ಮೂಲಕ ನೇರ್ು ಪುನಹಾ 
ಜನಮಕ್ ೆ  ಬರಬ್ ೇಕ್ಾಗಗರ್ದ್ಗ. ಜಗದ್ದೇಶವರನಗ ನಮಗ್ ೂಸೆರ 



ಪುತಾಸಂತಾನ ಕ್ ೂಟ್ಟುಲಿ. ಆದ್ರ  ಈಶವರನಗೂ 
ಈಶವರನಾಗಿರಗರ್ಂಥಾ ಸದ್ಗುರಗರ್ು ನಮಗ್  ಸಂತತ್ತಯನಗು 
ಕ್ ೂಡಗರ್ನಗ. ಈಗ ನೇರ್ು ನಮಮ ಗೃಹಕ್ ೆ ಹ ೂೇಗಿ, ಸಗಖದ್ದಂದ್ 
ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಚಂತನ ಮಾಡಬ್ ೇಕಗ, ತತಾೆಲವ ೇ ಆತನಗ 
ಸಂತಗಷುನಾಗಿ ನಮಮ ಮನ ೂೇರಥರ್ನಗು ಸಫಲ 
ಮಾಡಗರ್ನಗ''. ಹಿೇಗ್ ಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಭಾಗಯರ್ತ್ತಬ್ಾಯಯ 
ಕ್ ೈಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ್ ವಿಭೂತ್ತಯನಗು ಕ್ ೂಟ್ುರಗ. ಭಾಗಯರ್ತ್ತಯಗ 
ಆ  ವಿಭೂತ್ತಯನಗು ತ ಗ್ ದ್ಗಕ್ ೂಂಡಗ ತನು ಮನ ಗ್  ಹ ೂೇದ್ಳು. 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ರ್ಚನರ್ು ಸರ್ವದಾ ಸಫಲವಾಗಗತಿದ . ಆದ್ರ  
ಗಗರಗ ಚರಣಗಳನಗು ಮಗರಿಯಬ್ಾರದ್ಗ, ಎಂದ್ಗ ಚರಣ 
ಚಂತನರ್ನ ುೇ ಹ ೇಳುರ್ರಗ. ಯಾರ್ ಚಂತನರ್ನಗು 
ಮಗರಿಯಗರ್ುದ್ರಿಂದ್ ಎಲಾಿ ಪಾಕ್ಾರದ್ ಹಾನಗಳು 
ಪಾಾಪಿವಾಗಗರ್ವೇ, ಅಂಥಾ ಆ ಸದ್ಗುರಗ ಚಂತನ 
ಮಾತಾದ್ದಂದ್ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಸದ ೂೇದ್ದತ ಶಾಂತ್ತಯಗ 
ಲಭಿಸಗರ್ದ್ಗ. ಸಗಖದ್ದಂದ್ ಸಂಸಾರದ್ಲ್ಲಿರಗತ್ತಿರಗವಾಗ್ ು, 
ಸದ್ಗುರಗ ಚಂತನರ್ು ನರರಿಗ್  ತಾರಿಸಗರ್ದ್ಗ. ಆದ್ಿರಿಂದ್ 



ವಿಷಯಗಳನಗು ಬ್ ೇಡಗರ್ರ್ರಿಗ್  ನಾಮ ಸಮರಣ ಯನಗು 
ಹ ೇಳುರ್ರಗ. ಅರ್ರಗ ವಿಷಯಚ್ ೆಯನಗು ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ಗ, 
ಅಹ ೂೇರಾತ್ತಾ ನಾಮಸಮರಣ ಯಲ್ಲಿ ರತರಾಗಿರಗರ್ರಗ. 
ಇದ್ರಿಂದ್ ದ್ದನ ೇ ದ್ದನ ೇ ಚತರಿ್ು ಶಗದ್ಾವಾಗಗತಾಿ ವಿಷಯ 
ಕ್ಾಮನ ಗಳನಗು ಮರ ಯಗರ್ರಗ. ಇದ್ದರಲ್ಲ, 
ಭಾಗಯರ್ತ್ತಬ್ಾಯಯಗ ಗಭವರ್ತ್ತಯಾಗಿ ಯೊೇಗಯ ಕ್ಾಲದ್ಲ್ಲಿ 
ಪುತಾನನಗು ಪಾಸವಿಸಿದ್ಳು. ಇದ ೇ ಪಾಕ್ಾರ ಕ್ಾಲಾಂತರದ್ಲ್ಲಿ 
ಒಂಭತಗಿ ಮಕೆಳನಗು ಹಡ ಯಗರ್ಂಥಳಾದ್ಳು, ಮತಗಿ ಆ 
ನಮತಿವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷುಪಟ್ಗು. ಅನಂತರ ಸಿದ್ಿರ ಕಡ ಗ್  
ಹ ೂೇಗಿ “ಪಾಭ ೂೇ, ಸಂಸಾರದ್ಲ್ಲಿ ನಾನಗ ಬಹಳ ದ್ಗುಃಖಪಟ್ ುನಗ. 
ಈ ಮಕೆಳ ಸಲಗವಾಗಿ ಅನವಾಯವ  ತಾಪಗಳಾಗಗತಿವ . 
ಇನಗು ಸಂತತ್ತ ಸಾಕಗ ಮಾಡಗ', ಎಂದ್ಗ ದ ೈನಯಭಾರ್ದ್ದಂದ್ 
ಮಾಡಿದ್ ಪಾಾಥವನ ಯನಗು ಕ್ ೇಳಿ, -“ಗಗರಗಕೃಪ ಯಂದ್ ನನು 
ಇಚ್ ೆಯದ್ಿಂತ  ಆಗಲ್ಲ', ಎಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಅಂದ್ರಗ. 
ಆಮೇಲ  ಅರ್ಳಿಗ್  ಮಕೆಳಾಗಲ್ಲಲಿ. 



ರೂಪಕೃಷಣನಗ್  ಉದ ೂಯೇಗ ನಮತಿ ಮದಾಾಸನಲ್ಲಿ 
ವಾಸಮಾಡಗರ್ ಕ್ಾಯವ ಬಂದ ೂದ್ಗಿತಗ. ಆಗ ಸದ್ಗುರಗವಿನ 
ಆಜ್ಞ  ಪಡ ದ್ಗಕ್ ೂಳುಳರ್ ಉದ ಿೇಶದ್ದಂದ್ ಆ ದ್ಂಪತ್ತಗಳು, 
ಅಶಗಾಪೂರಿತ ನ ೇತಾಗಳಿಂದ್ ಸಿದ್ಾರ ಮಗಂದ  ನಂತಗ 
ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಗತಾಿರ  - ''ಹ ೇ ಗಗರಗರಾಯನ ೇ, ಉದ ೂಯೇಗನಮತಿ 
ನಾರ್ು ಮದಾಾಸಕ್ ೆ ಹ ೂೇಗಬ್ ೇಕ್ಾಗಿದ . ಹಾಯಗ್  ನನುನಗು ಬಿಟ್ಗು 
ಹ ೂೇಗಲ್ಲ'' ಎಂದ್ಗ ಬಹಳ ತಳಮಳಿಸ ಹತ್ತಿದ್ರಗ. ಆಗ 
ದ್ಯಾಘ್ನನಾದ್ ಸದ್ಗುರಗರ್ು ಅಂದ್ದ ಿೇನ ಂದ್ರ - “ನೇರ್ು 
ನತಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ಗುರಗ ಭಜನ ಮಾಡಗತ್ತಿರಬ್ ೇಕಗ. 
ನಾಮಸಮರಣ ಯನಗು ಎಂದ್ಗ ಮರಿಯಬ್ಾರದ್ಗ. ಈ ಪಾಕ್ಾರ 
ಇರಗರ್ದ್ರಿಂದ್ ನಾನಗ ಅನಗದ್ದನರ್ೂ ನಮಮ ಸಮೇಪವ ೇ 
ಇರಗತ ಿೇನ .'' ಇಂಥಾ ಅಭಯರ್ಚನರ್ನಗು ಕ್ ೇಳಿ ಆ 
ದ್ಂಪತ್ತಗಳು ಬಹಳ ಆನಂದ್ರ್ನಗು ಹ ೂಂದ್ದ, ಸದ್ಗುರಗ 
ಆಜ್ಞ ಯನಗು ಪಡ ದ್ಗಕ್ ೂಂಡಗ ತಮಮ ಮಕೆಳ ೊಡನ  ಮದಾಾಸಕ್ ೆ 
ಹ ೂೇಗರ್ಂಥರ್ರಾದ್ರಗ, ಮದಾಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕೆಳನಗು 
ಕೂಡಿಕ್ ೂಂಡಗ ಕ್ ಲರ್ುಕ್ಾಲ ಸವಸಥರಾಗಿರಗತ್ತಿರಗವಾಗ, ಆ 



ಊರ ೂಳಗ್  ಗಾಂಥಿರ ೂೇಗರ್ು  ಬಂದ್ಗ ಬಹಗಜನರಗ 
ಸಾಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರಗ. ಭಾಗಯರ್ತ್ತಬ್ಾಯಯ ಐದ್ಗ ರ್ಷವದ್ 
ಕ್ ೂೇಮಲವಾದ್ ಮಗಗವಿಗ್  ಗಾಂಥಿರ ೂೇಗರ್ು  ಬಂದ್ದತಗ. ಆಗ್ ು 
ರೂಪಕೃಷಣನಗ ಗ್ಾಾಮಾಂತರಕ್ ೆ ಹ ೂೇಗಿದ್ಿನಗ. ಮಗಗವಿಗ್  
ಜವರರ್ು ವಿಶ ೇಷ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿ, ಎರಡಗ ಪಾಹರ 
ರಾತ್ತಾಹ ೂತ್ತಗಿ್  ಬಹಳ ಏರಿತಗ. ಭಾಗಯರ್ತ್ತಯಗ  ಮಗನ ಹತ್ತಿರ 
ಕಗಳಿತಗಕ್ ೂಂಡಗ ನ ೂೇಡಗವಾಗ ಆತನಗ್  ಪಾಾಣ ೂೇತೆರಮರಣ 
ಕ್ಾಲ  ಬಂತ ಂದ್ಗ ಆಕ್ ಗ್  ತ್ತಳಿಯತಗ. ಗೃಹದ ೂಳಗ್  ಹಗಡಗಗರ 
ವಿನಹಾ ಮತಾಯರೂ ಪುರಗಷರಿಲಿದ  ಭಾಗಯರ್ತ್ತಯೂ ಬಹಳ 
ಗ್ಾಬರಿಯಾಗಿ, ಯಾರೂ ಸಹಾಯಕರನಗು ಕ್ಾಣಲ್ಲಲಿ. 
ಮಗಗವಿನ ಪಾಾಣಹ ೂೇಗಗರ್ಂತ  ಕ್ಾಣಗತಿದ , ಎಂದ್ಗ 
ಭಾಗಯರ್ತ್ತಯಗ ಸದ್ಗುರಗರ್ನಗು ಪಾಾಥಿವಸಗರ್ಂಥರ್ಳಾಗಿ 
ಅನಗುತಾಿಳ  - “ಧಾವಿಸಿ ಬ್ಾರಪಾಾ, ಸದ್ಗುರಗವ ೇ ಈ ಕ್ಷಣವ ೇ 
ಬಂದ್ಗ, ನನು ಮಗಗರ್ನಗು ರಕ್ಷಿಸಗರ್ರ್ನಾಗಗ. ನನು ನಾಮದ್ 
ಹ ೂರತಗ ನಾನಗ ಔಷಧ ೂೇಪಚ್ಾರ ಬ್ ೇರ  ಯಾರ್ುದ್ಗ 
ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಆದ್ಿರಿಂದ್ ನ ೂೇಡಪಾ, ಈ ಕೂಸನಗು ರಕ್ಷಿಸಗರ್ 



ಭಾರವ ಲಿ ನನು ಮೇಲ ಯೆೇ ಇರಗತಿದ .  ಹಗಡಗಗನ ಪಾಾಣರ್ು 
ಹ ೂೇಗಲಾರಂಭಿಸಿದ . ಈ ಕ್ಾಲದ್ಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಗರ್ರ್ರಗ ನನು 
ಹ ೂರತಗ ಮತಾಯರನೂು ನಾನಗ ಕ್ಾಣ ನಗ. ಆದ್ಿರಿಂದ್, ಹ ೇ 
ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ ೇ, ತ್ತೇರ್ಾವಾಗಿ ಬಂದ್ಗ ಈ ಬ್ಾಲನ  
ಪಾಾಣರ್ನಗು ಉಳಿಸಗ.” ಎಂದ್ಗ ಕೂಸಿಗ್  ತನು ಅಂಕದ್ಲ್ಲಿ 
ತ ಗ್ ದ್ಗಕ್ ೂಂಡಗ ಬಹಗ ದ್ದೇನಳಾಗಿ ಸದ್ಗುರಗವಿಗ್  
ಪಾಾಥಿವಸಗತ್ತಿರಗವಾಗ, ದಾವರದ್ ಮಗಂದ್ದರಗರ್ ಪರದ ಯನಗು 
ಸರಿಸಿ ಬರಗತ್ತಿರಗರ್ಂಥಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸದ್ಗುರಗವಿನ 
ದ್ದರ್ಯರೂಪರ್ನಗು ನ ೂೇಡಗರ್ಂಥರ್ಳಾದ್ಳು. ಸಿದ್ಾರಗ ಮಸಿಕಕ್ ೆ 
ಕ್ ಂಪು ಪಾರ್ಡರ್ನಗು ಸಗತ್ತಿ ಮೈಮೇಲ  ಧ ೂೇತರ 
ಹ ೂತಗಿಕ್ ೂಂಡಗ, ಮಗಖರ್ು ಅತಯಂತ ತ ೇಜಯಗಕಿವಾಗಿ 
ನ ೇತಾದ್ದಂದ್ ಕೃಪಾದ್ೃಷ್ಟುಯನಗು ಹಾಕಗತಾಿ, ಬರ ಗ್ಾಲ್ಲನಂದ್ 
ಒಳಗ್  ಬರಗರ್ುದ್ನಗು ಭಾಗಯರ್ತ್ತಯಗ  ಕಂಡಗ, 
ಆಶೆಯವಚಕತಳಾದ್ಳು. ಸಿದ್ಾರಾಯರಗ ಸಮೇಪ ಬಂದ್ಗ, 
“ನನುನಗು ಯಾಕ್  ಕರ ದ್ದ' ಎಂದ್ಗ ಕ್ ೇಳಿದ್ಿಕ್ ೆ ಆಕ್ ಯಗ, ಏನೂ 
ಮಾತಾಡಲಾಗದ , ಆ ಮೃತಪಾಾಯನಾದ್ ಹಗಡಗಗನನಗು 



ತ ೂೇರಿಸಿ ಆತನನಗು ಎತ್ತಿದ್ಳು. ಸದ್ಗುರಗರಾಯರಗ ಆ 
ಮಗಗರ್ನಗು ಎತ್ತಿಕ್ ೂಂಡಗ, ಅದ್ರ ಮೈಮೇಲ  ತನು 
ಅಮೃತಹಸಿರ್ನಗು ಆಡಿಸಿದ್ರಗ. ಕೂಡಲ ೇ ಆ ಕೂಸಗ 
ಅಳಲಾರಂಭಿಸಿತಗ, ಮತಗಿ ಮಸಿಕರ್ನ ುತ್ತಿ  ನ ೂೇಡಿತಗ. ಆಗ್ ು 
ಭಾಗಯರ್ತ್ತಗ್   ಬಹಳ ಆನಂದ್ವಾಯತಗ. ಅತಯಂತ 
ಹಷವಯಗಕಿಳಾಗಿ ಆ ಮಗಗರ್ನಗು ತನು ಕ್ ೈಯಲ್ಲಿ 
ತ ಗ್ ದ್ಗಕ್ ೂಂಡಗ, ತನು ಮಸಕಿರ್ನಗು ಸದ್ಗುರಗ ಚರಣಗಳ 
ಮೇಲ್ಲಟ್ಗು ಎದ್ಗಿ ನ ೂೇಡಗತಾಿಳ  - ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಅದ್ೃಶಯರಾಗಿದ್ಿರಗ. ಆಗ ಆಕ್ ಗ್  ಪ ಾೇಮದ್ದಂದ್ ಕಂಠರ್ು 
ಗದ್ುದ್ದತವಾಗಿ, ಅತ್ತಿತಿ ಎಷಗು ನ ೂೇಡಿದ್ರೂ ಆತನಗ 
ಕ್ಾಣದ್ದರಗರ್ದ್ರಿಂದ್ ಬಹಗ ತಳಮಳಪಟ್ಗು, ಅನಗುತಾಿಳ - 
“ಗಗರಗವಿಗ್  ಪೂಜಾದ್ದ ಉಪಚ್ಾರ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. ಇಷುರ ೂಳಗ 
ಸದ್ಗುರಗರ್ು  ಹ ೂೇದ್ನಲಿ. ನಾನಗ ಎಂಥ ದ್ಗದ ೈವವಿಯಗ" 
ಭಾಗಯರ್ತ್ತಬ್ಾಯಯಗ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಕ್ ೂೇಚಪಟ್ುಳು. 
ಅದ ೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಆಕ್ ಯ ಪತ್ತಯಾದ್ ರೂಪಕೆಷುನೂ 
ಮನ ಗ್  ಬಂದ್ನಗ. ಕೂಡಲ ೇ ಭಾಗಯರ್ತ್ತಯಗ  ನಡ ದ್ 



ರ್ತವಮಾನವ ಲಾಿ ಆತನಗ್  ನವ ೇದ್ದಸಿದ್ಳು. ಇಬಾರಿಗೂ 
ಪ ಾೇಮ ಉಕೆಬಂತಗ, ಮತಗ ಿಮಗನಗ  ಬದ್ಗಕದ್ಗಿ ನ ೂೇಡಿ 
ಬಹಳ ಆನಂದ್ಪಟ್ುರಗ. ಆಗ ರೂಪಕೃಷಣನಗ, ಬ್ ೇಗನ ೇ 
ಗಗರಗದ್ಶವನರ್ನಗು ಪಡ ಯಬ್ ೇಕ್ ಂದ್ಗ ಹ ೇಳಿದ್ನಗ. 
ಮರಗದ್ದನವ ೇ ಎಲಿರನೂು ಕರ ದ್ಗಕ್ ೂಂಡಗ ರೂಪಕೃಷಣನಗ 
ಹಗಬಾಳಿಳ ಕಡ ಗ್  ಹ ೂರಟ್ಗ, ಸಿದಾಿಶಾಮಕ್ ೆ ಬಂದ್ಗ 
ಸಿದ್ಾಗಗರಗಗಳಿಗ್  ಭ ಟ್ಟುಯಾದ್ನಗ. ರೂಪಕೃಷಣ ಮತಗಿ ಭಾಗಯರ್ತ್ತ 
ಅತ್ತ ಪ ಾೇಮದ್ದಂದ್ ಸದ್ಗುರಗ ಚರಣಗಳಿಗ್  ಬಿದ್ಗಿ, ಮದಾಾಸಿನಲ್ಲಿ 
ನಡ ದ್ ರ್ೃತಾಿಂತರ್ನ ುಲಾಿ ನರೂಪಿಸಿ, ಅನಗುತಾಿರ - “ಹ  
ಸಿದಾಿರೂಢ ಸದ್ಗುರಗರಾಯನ ೇ, ನನು ಕೇತ್ತವಯನಗು ಎಷುಂತ 
ರ್ಣಿವಸಲ್ಲ! ಸರ್ವಸವರ್ನಗು ನನಗ್  ಅಪಿವಸಿದ್ರೂ, ನನು 
ಉಪಕ್ಾರದ್ದಂದ್ ನಾರ್ು ಮಗಕಿರಾಗಲಾರ ರ್ು." ಅದ್ಕ್ ೆ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಂದ್ರಗ - “ ಭಗರ್ಂತನಗ ಗಿೇತ ಯಲ್ಲಿ 
ಹ ೇಳಿರಗತಾಿನಲಿ, ಯಾವಾತನಗ ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಮೇಲ  
ಪೂಣವಭಾರರ್ನುಡಗರ್ನ ೂೇ ಆತನಗ್  ಆ ಸದ್ಗುರಗರ್ು 
ರಕ್ಷಿಸಗರ್ನಗ', ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದಾಾರೂಢರ ಈ ರ್ಚನರ್ನಗು ಕ್ ೇಳಿದ್ 



ಎಲಾಿ ಭಕಿಜನರಗ ಬಹಳ ಆನಂದ್ಪಟ್ಗು,  ಅನಗುತಾಿರ  - ''ಈ 
ಸಿದ್ಿರ ಂಬ  ಚಂತಾಮಣಿಯಗ ನಮಗ್ ೂೇಸೆರವಾಗಿ 
ಇಲ್ಲಿರಗರ್ಂಥಾದಾಿಗಿರಗತಿದ ' ಎಂದ್ಗ ಜಯಜಯಕ್ಾರ 
ಮಾಡಿದ್ರಗ. 

ಹ ೇ ಶ ್ ಾೇತಾ ಜನರಗಗಳಿರಾ, ಈ ಕಥ ಯ ಲಕ್ಷಾಥವರ್ನಗು 
ಕ್ ೇಳುರ್ಂಥರ್ರಾಗಿರಿ, ವಿಷಯಾಭಿಲಾಷ್ಟಗಳಾದ್ ಪಾರ್ೃತ್ತಿಪರ 
ಜನರಗ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾರಗಣವಾದ್ ದ್ಗುಃಖವಿರಗರ್ದ ಂದ್ಗ 
ತ್ತಳಿಯದ  ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗ್ , ಸಗತಧ್ನಾದ್ದಗಳನಗು ಬ್ ೇಡಗರ್ರಗ. 
ವಿಷಯ ಪಾಾಪಿಿಯಾದ್ ಮೇಲ , ಆ ಸಂಬಂಧ್ ದ್ಗುಃಖರ್ು ಅರ್ರ 
ಅನಗಭರ್ಕ್ ೆ  ಬಂದ್ನಂತರ ಸಂಸಾರರ್ು ದ್ಗುಃಖಮಯವ ಂದ್ಗ 
ಸದ್ಗುರಗ ಚರಣರ್ನಗು ಹಿಡಿಯಗತಾಿರ . ಆ ದ್ಯಾಳುವಾದ್ 
ಸದ್ಗುರಗರ್ು ಅಂಥಾ ಶರಣಗ ಬಂದ್ರ್ರನಗು, ವಿಷಯ 
ದ್ಗುಃಖಗಳಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಗತಾಿನ . ಆಮೇಲ  ಅನನಯ ಭಾರ್ದ್ದಂದ್ 
ಆತನನಗು ಭಜಿಸಿ, ಅಂತುಃಕರಣ ಶಗದ್ದಿಯನಗು ಹ ೂಂದ್ಗತಾಿರ . 
ಮತ ೂಿಂದ್ಗ ಲಕ್ಷಿಸತಕೆದಾಿಾರ್ದ ಂದ್ರ , ಸದ್ಗುರಗರ್ನಗು ಪೂಣವ 
ಭಾರ್ದ್ದಂದ್ ಭಜಿಸಗರ್ದ್ರಿಂದ್ ಬ್ ೂೇಧ್ನಂಬ ಪುತಾನಗ 



ಹಗಟ್ಗುತಾಿನ . ಆತನನಗು ಜಿೇರ್ಪಾಾಣ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಗತ್ತಿರಗವಾಗ, 
ಅನ ೇಕ ಶಾಸರಗಳನಗು ನ ೂೇಡಗತಾಿ ನ ೂೇಡಗತಾ ಿ
ಸಂಶಯವ ಂಬ ಗಾಂಥಿರ ೂೇಗರ್ು ಹಗಟ್ಟು, ಆ ಬ್ ೂೇಧ್ ಪುತಾನಗ್  
ಅರ್ನ ಪಾಾಣಾಂತವಾಗಗರ್ ಕ್ಾಲ ಬರಗರ್ಂಥದಾಿಗಗರ್ದ್ಗ. ಆಗ 
ಸದ್ಗುರಗರ್ು ಪಾಾಥವನ  ಮಾಡಿದ್ ಮಾತಾದ್ದಂದ್, ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಪಾಕಟ್ನಾಗಿ, ನಶೆಯ ಜ್ಞಾನರ್ನಗು ಬ್ ೂೇಧಿಸಿ, ಸಂಶಯ 
ರ ೂೇಗರ್ನಗು ನವಾರಣ  ಮಾಡಗರ್ನಗ. ಆಗ ಬ್ ೂೇಧ್ ಪುತಾನಗ 
ಜಾಗಾತನಾಗಿ ಸರ್ವತಾದ್ಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ರ್ನಗುಂಟ್ಗ  
ಮಾಡಗರ್ಂಥರ್ನಾಗಗರ್ನಗ. ಈ ಪಾಕ್ಾರ ಸದ್ಗುರಗರ್ು 
ಮಗಮಗಕ್ಷಗಗಳನಗು ರಕ್ಷಿಸಗತ್ತಿರಗರ್ನಗ. ಆ ಸದ್ಗುರಗರಾಯನಗ 
ಪೂಣವ ಬಾಹಾಮನಂದ್ನಾಗಿರಗರ್ನಗ. ಅರ್ನ ೇ  ಈ 
ಗಾಂಥಲ ೇಖನ ಮಾಡಿಸಗರ್ಂಥರ್ನಗ. ಯಾಕ್ ಂದ್ರ  
ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಅಂತಬ್ಾವಹಯ ಆತನ ೇ ವಾಯಪಿಸಿರಗರ್ನಗ. 
ಮಗಂದ್ದನ ಅಧಾಯಯದ್ಲ್ಲಿಯ ವಿಚತಾ ಕಥ ಯನಗು, ಹ ೇ ಶ ್ ಾೇತಾ 
ಜನರಗಗಳಿರಾ, ಸಾರ್ಧಾನ ಚತಿದ್ದಂದ್ ಶಾರ್ಣ 
ಮಾಡಗರ್ಂಥರ್ರಾಗಿರಿ, ಸದ್ಗುರಗರ್ು ತಾನ ೇ 



ಶ ್ ಾೇತಾರ್ಕಿನಾಗಿ ತನು ಕಥ ಯನಗು ತಾನ ೇ ರ್ಣಿವಸಗರ್ನಗ. 
ಎಂಬಲ್ಲಿಗ್  ಶಾೇ ಸಿದಾಾರೂಢ ಕಥಾಮೃತದ ೂಳ್ ಶಾರ್ಣ 
ಮಾತಾದ್ದಂದ್ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳನಗು ಭಸಮ ಮಾಡಗರ್ಂಥ ಬಹಗ 
ಸಗರಸವಾದ್ ಈ ಹದ್ದನ ೈದ್ನ ೇ ಅಧಾಯಯರ್ನಗು ಶರ್ದಾಸನಗ 
ಶಾೇ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದಾಾರೂಢರ ಚರಣಾರವಿಂದ್ಗಳಿಗ್  
ಸಮಪಿವಸಿರಗರ್ನಗ. 


