
 



ಹೆೇ ಸದ್ಗುರಗರಾಯನೆೇ, ನಿನಗೆ ಜಯಜಯಕಾರವಿರಲಿ. ನಿನನ 
ದಿವ್ಯ ರೂಪವ್ನಗನ ನನನ ಆಂತಯಯದೊಳಗೆ ನೊೇಡಗವ್ಂತೆ 
ನನನ ಮೇಲೆ ಅನಗಗ್ರಹ ಮಾಡಗ, ದ್ಯಾಳುವೆೇ  ನಿನನ 
ಚರಣಗ್ಳಿಗೆ ನಮಿಸಗವೆನಗ. ನಿೇನಗ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದಿಯಂದ್ರೆ, 
ಈ ಜಗ್ತರಯದ್ಲಿಿ ಏನಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲಾಿ; ಇಂಥಾ 
1ಬ್ರಹಾಮಂಡವ್ನಗನ ನಿಮಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ಂಥಾ ಅವಿದೆಯಯಗ 
ಕ್ಷಣಾರ್ಯದ್ಲಿಿ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ಗವ್ದ್ಗ. ನಿನನ ನಾಮದ್ ಮಹಿಮಾ 
ಇಷೆಟೇ  ಎಂದ್ಗ ಅದ್ಕೆಿ ಉಪಮ ಕಗಡಲಿಕೆಿ ಸಾರ್ಯವಿಲ್ಿ. 
ಯಾವಾತನಗ ನಿನನ ನಾಮವ್ನಗನ ಅಖಂಡ ಜಪಿಸಗವ್ನೊೇ 
ಅವ್ನನಗನ ಬ್ರಹಮನೆೇ ಪೂಜಿಸಗವ್ನಗ. ಎಲಾಿ ಪರಕಾರದ್ ಈಶ್ವರಿೇ  
ವಿಭೂತಿಗ್ಳು ಆತನ ಮಗಂದೆ ಕೆೈ ಜೊೇಡಿಸಿಕೊಂಡಗ 
ನಿಂತಿರಗತತವೆ, ಮತಗತ ಐಶ್ವಯಯ ಭೊೇಗ್ಗ್ಳನಗನ 
ಮಗಂದಿಡಗತತವೆ. ಆದ್ರೆ ಆತನಗ ಅವ್ನಗನ  ಸಿವೇಕರಿಸಲೊಲ್ಿನಗ. 
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕಾಯಯವ್ು ಮಗಂದೆ ಇರಗತತದೆ. ಆತನಗ 
ಈಶ್ವರನಿಗಂತ ಮೇಲಿನ ಸಾಾನವ್ನಗನ ನೊೇಡಗತಾತನೆ, ಮತಗತ 
ಅದ್ನಗನ ನಾಮಬ್ಲ್ದಿಂದ್ ಗ್ಗರಗಕೃಪೆ ಮೂಲ್ಕ ಶೇಘ್ರವಾಗ 



ಹೊಂದ್ವ್ನಗ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧಿಷಾಾನವಾಗರಗವ್, ನಿಗ್ಗಯಣ, 
ನಿವಿಯಕಾರವಾದ್ ಬ್ರಹಮತತವವ್ನಗನ ಗ್ಗರಗಕೃಪೆಯಂದ್ ಆತನಗ 
ಪಾರಪತಮಾಡಿಕೊಂಡಗ ದೆವೈತನಿರಸನವಾಗ ಸಗಖವ್ನಗನ 
ಹೊಂದ್ಗತಾತನೆ.ಅಂಥಾ  ಸತಗುರಗಷನಿಗೆ ಜಗ್ತಗತ ಸದ್ಗುರಗ 
ರೂಪವೆೇ ಕಾಣಿಸಗವ್ದ್ಗ. ಶ್ಗಭ, ಅಶ್ಗಭ, ಪುಣಯ, ಪಾಪ , ಎಲಾಿ 
ಸಮಾನವಾಗ ಕಾಣಿಸಗವ್ವ್ು. ಆತನಗ ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ 
ಸದಾಕಾಲ್ ಸಗಸವರೂಪವ್ನಗನ ನೊೇಡಗವ್ಂಥವ್ನಾಗ, ಆತನಲಿಿ 
“ನಾನಗ- ನಿೇನಗ'' ಎಂಬ್ ಭೆೇದ್ಮತಿಯಗ ಉಳಿಯಲಾರದ್ಗ. 
ಆತನಿಗೆ ಉಚಚನಿೇಚವೆಂಬ್ವ್ು 

ಸಮಾನವಾಗರಗವ್ವ್ು, ಮಾನಾಪಮಾನಗ್ಳೆಂಬ್ವ್ು 
ಕಾಣಿಸಗವ್ದಿಲ್ಿ, ಮತಗತ ವಿಧಿನಿಷೆೇರ್ ಜಾಲ್ದಿಂದ್ ಆತನ 
ಸಾಾನವ್ು ದ್ೂರವೆೇ ಇರಗತತದೆ. ಆತನಗ ಸೃಷ್ಟಟಯನೆನಲಾಿ 
ಆತಮರೂಪವಾಗ ನೊೇಡಗತಾತನೆ, ದೆೇಹ ದ್ಗುಃಖದಿಂದ್ 
ಸಂಕಟಪಡಲಾರನಗ, ಆದ್ರೆ  ಪರದ್ಗುಃಖವ್ನಗನ ನೊೇಡಿದ್ 
ಮಾತರದಿಂದ್ ಆತನ ಹೃದ್ಯವ್ು ದ್ರವಿಸಗವ್ುದ್ಗ. ನಾಮದ್ಲಿಿ 
ರತನಾಗರಗವ್ ಇಂಥಾ  ಮಹಾತಮನಗ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನನಗನ 



ದ್ೃಢವಾಗ ಹಿಡಿದ್ಗಕೊಂಡಿರಗತಾತನೆ. ಈತನ ಮಹಿಮಯಗ  
ಅತಯದ್ಗುತವಾಗದ್ಗು, ಸಹಸರಮಗಖನಾದ್. ಮಹಾಶೆೇಷನಿಂದ್ 
ಸಹ ವ್ಣಿಯಸಲಾಗ್ದ್ಗ. ಆತನಗ  ಸವರೂಪದಿಂದ್ 
ಸದ್ಗುರಗನಾಥನೆೇ ಆಗದ್ುರೂ, ಸವ್ಯಥಾ ಶಷಯಭಾವ್ದಿಂದ್ 
ವ್ತಿಯಸಗತಿತದ್ಗು, ನಿರಭಿಮಾನದಿಂದ್ ಸೆೇವೆ ಮಾಡಗತಾತ 
ಅಂತರದ್ಲಿಿ ಸದಾ ಶಾಂತಿಯಗಕತನಾಗರಗತಾತನೆ. 

 

ಈ ಮಗಂದಿನ ಶರೇ ಸಿದಾಾರೂಢ ಚರಿತೆರ ಕಥನವ್ನಗನ 
ಕೆೇಳುವ್ಂಥವ್ರಾಗರಿ. ಇದ್ರ ಶ್ರವ್ಣ ಮನನ 
ನಿದಿಧ್ಾಯಸನಾದಿಗ್ಳಿಂದ್ ಪೂಣಯ ಜ್ಞಾನವ್ು ಪಾರಪತವಾಗ್ಗವ್ದ್ಗ. 
ಶರೇ ಸಿದಾಾಶ್ರಮದ್ಲಿಿ ಸಿರೇ ಪುರಗಷ ಭಕತ ಜನರಗ ನಿತಯದ್ಲಿಿಯೂ 
ಭೊೇಜನ ಪದಾಥಯಗ್ಳನಗನ ತೆಗೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಬ್ರಗತಿತರಗವ್ರಗ. 
ಅವ್ನಗನ ಮೊದ್ಲ್ಗ ಸಿದಾಾರೂಢರಿಗೆ ಸಮಪಿಯಸಿ, ಅನಂತರ 
ಎಲ್ಿರೂ ಕೂಡಿ ಶೆೇಷ ಪರಸಾದ್ವ್ನಗನ ಭಗಂಜಿಸಗವ್ರಗ. ಅವ್ನಗನ 
ಮೊದ್ಲ್ಗ ಸಿದಾಾರೂಢರಿಗೆ ಸಮಪಿಯಸಿ, ಅನಂತರ ಎಲ್ಿರೂ 
ಕೂಡಿ ಶೆೇಷಪರಸಾದ್ವ್ನೂನ ಭಗಂಜಿಸಗವ್ರಗ. ಒಂದಾನೊಂದ್ಗ 



ದಿವ್ಸ ಅನೆೇಕ ಭಕತರಗ ಭೊೇಜನವಾದ್  ಬ್ಳಿಕ ಸದ್ಗುರಗಗ್ಳ 
ಸನಿನಧಿಯಲಿಿ ಭಜನ ಮಾಡಗತಿತದ್ಗು, ಸದ್ಗುರಗಗ್ಳು ವಿಶಾರಂತಿ 
ಸಾಾನಕೆಿ ತೆರಳಿದ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಜನರಗ ಕೆರೆದ್ಂಡೆಗರಗವ್ 
ವ್ೃಕ್ಷಗ್ಳ ಛಾಯಗೆ ಹೊೇದ್ರಗ. ಅಲಿಿ ಗಡಗ್ಳ ಕೆಳಗೆ ವಿಶಾರಂತಿ 
ತೆಗೆದ್ಗಕೊಳುುವ್ ಸಮಯದ್ಲಿಿ, ಕೆಲ್ವ್ು ಚಿಕಿ ಹಗಡಗಗ್ರಗ 
ಆಡಗತಾತ ಆಡಗತಾತ ಕೆರೆಯ ಹತಿತರ ಬ್ಂದ್ಗ ಅತಿತತತ 
ನೊೇಡಗತಿತರಗವ್ ಒಂದ್ಗ ಸಪಯವ್ನಗನ ಕಂಡರೂ. ಅದ್ಗ 
ಸಗಮಾರಗ ನಾಲ್ಗಿ ಮೊಳ ಉದ್ುವಿದ್ಗು ಬಿಸಿಲಿನೊಳಗೆ ಬಿದಿುತಗತ. 
ಆಗೆು ಅವ್ರ ಪೆೈಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಹಗಡಗಗ್ನಗ ಆ ಸಪಯದ್ ಸಮಿೇಪ 
ಹೊೇಗ, ಕಗತೂಹಲ್ದಿಂದ್ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದ್ಗ ಕಲ್ಗಿ 
ಒಗೆದ್ನಗ, ಆ ಕಲ್ಗಿ ಸಪಯಕೆಿ ತಾಗ, ಅದ್ಗ ಮಹಾ ಕೊರೇರ್ದಿಂದ್ 
ಹೆಡೆಯನಗನ ಎತಿತ ಹಗಡಗಗ್ನನಗನ ನೊೇಡಿ, ತತಾಿಲ್ವೆೇ ಅವ್ನ 
ಕಾಲಿಗೆ ಸಗತಿತಕೊಂಡಗ ಬಿಗದ್ಗ ಕಟಗಟವ್ಂಥಾದಾುಯತಗ. 
ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಪಯವ್ು ಬ್ಹಗ ಸಿಟ್ಟಟನಿಂದ್ ಅವ್ನಿಗೆ 
ಕಡಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತಗ. ಹಗಡಗಗ್ನಾದ್ರೂ ಅದ್ನಗನ 
ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಗ ಹೊೇಗ್ಬೆೇಕೆಂದ್ಗ ನೊೇಡಿದ್ರೆ ಆತನ ಶ್ಕ್ಕತ 



ನಡಿಯದ್ಂತಾಯತಗ. ಸಪಯವ್ು ಅವ್ನ ಸವಾಯಂಗ್ದ್ಲಿಿ 
ಕಡಿಯಗತಿತತಗತ. ಇದ್ರಿಂದ್ ಅವ್ನಗ ವಿಕಳನಾಗ ದಿೇಘ್ಯಸವರ 
ದಿಂದ್  ರೊೇರ್ನ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ನಗ. ಇದ್ನೆನಲಾಿ ಕಂಡಗ 
ಇತರ ಹಗಡಗಗ್ರಗ, ಏನಗ ಮಾಡಬೆೇಕೆಂಬ್ಗದ್ಗ ತೊೇಚದೆ, 
ಅವ್ನ ತಾಯ ತಂದೆಗ್ಳನಗನ ಕರಿಯಗವ್ಂಥವ್ರಾದ್ರಗ. ಆ 
ತಾಯ ತಂದೆಗ್ಳು ಬ್ಂದ್ಗ, ಕಾಲಿಗೆ ಸಪಯ ಸಗತಿತದ್ ತಮಮ  
ಮಗ್ನನಗನ ನೊೇಡಿ, ಬ್ಹಳ ಆಕಾರಂತ ಮಾಡಿದ್ರಗ. ಹಗಡಗಗ್ನ 
ತಾಯಯಗ ಆತನಿಗೆ - 'ಬಾರಪಾು ಮಗ್ಗವೆೇ, ನಿನನನಗನ ನೊೇಡಿ 
ನನನ ಜಿೇವ್ ಕಸಿವಿಸಿಯಾಗ್ಗತತದೆ. ಆ ಹಾವ್ನಗನ ಅಲೆಿೇ ಬಿಟಗಟ 
ಬೆೇಗ್ನೆೇ ಬಾ, ನನನ ಕಾಲ್ಗಗ್ಳು ಥರಥರನೆೇ ನಡಗಗ್ಗತಿತವೆ. 
ಮತಗತ ನನಗೆ ಬ್ಹಳ ಭಯವಾಗ್ಗತಿತದೆ' ಅಂದ್ಳು. ಆಕೆಯ 
ಗ್ಂಡನಾದ್ರೂ ಭಯದಿಂದ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಗಬಿಟಟನಗ. 
ದಿೇಘ್ಯಸವರದಿಂದ್ ತಾಯಯಗ ಅಳುತಿತದ್ುಳು. ತಂದೆಯಗ  
ಸಮಿೇಪ ಹೊೇಗ್ಲ್ಗ ಹೆದ್ರಗತಿತದ್ುನಗ. ಇತರ ನೆರದ್ 
ಜನರಾದ್ರೂ ಬ್ಹಳ ಗಾಬ್ರಿಯಾಗ ಅತಿತತತ 
ಗ್ಡಬ್ಡಿಸಗತಿತದ್ುರಗ. ಆ ಹಗಡಗಗ್ನಾದ್ರೂ ಅತಿತತತ ಓಡಗತಾತ 



ಅಲ್ಿಲಿಿ ಬಿೇಳುತಾತ ಮತಗತ ಎದ್ಗು ನಿಂತಗ ಎಷಗಟ 
ಪೆೇಚಾಟಪಟಟರೂ, ಆ ಹಾವ್ು ಅವ್ನನಗನ ಬಿಡಲೊಲ್ಿದ್ಗ. 
ಅಳುತಿತದ್ು ತಾಯಯನಗನ ನೊೇಡಿ ತಂದೆಯಗ - “ನಿೇನಗ ವ್ಯಥಯ 
ಯಾಕೆ ಅಳುತಿತೇ,ಅವ್ನಗ ತಿಳಿದ್ಗ ತಿಳಿದ್ಗ ಸಪಯದ್ ಹತಿತರ 
ಹೊೇಗದ್ುನಗ , ಏನಗ ಯತನ ಮಾಡಿದ್ರೂ , ಅವ್ನಗ 
ಸಾಯಗವ್ನಗ, ಅಳಬೆೇಡ' ಅಂದ್ನಗ. ಇತರ ಜನರಗ ಶ್ಂಖರ್ವನಿ 
ಮಾಡಗತಿತದ್ುರಗ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗ್ೂ ಸಪಯದ್ ಸಮಿೇಪ 
ಹೊೇಗ್ಲಿಕೆಿ ಧ್ೆೈಯಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಿ. ಆಗ್ ಒಬ್ಬರಗ ಶರೇ ಸಿದಾಾರೂಢ 
ಕಡೆಗೆ ಹೊೇಗ ಈ ವ್ತಯಮಾನವ್ನಗನ ತಿಳಿಸಿದ್ರಗ. ಆ 
ದ್ಯಾಘ್ನರಾದ್ ಸಿದ್ುರಗ ಇದ್ನಗನ ಕೆೇಳಿದಾಕ್ಷಣವೆೇ ಗ್ಡಬ್ಡಿಸಿ 
ಓಡಿಬ್ಂದ್ಗ, ನೊೇಡಿದ್ರೂ. ಜನರೆಲಾಿ ಬ್ಹಳ ಆಕಾರಂತ 
ಮಾಡಗತತ ಸಗಮಮನೆ ನೊೇಡಗತಿತದ್ುರಗ. ಯಾರೊೇ ಒಬ್ಬರಗ 
ಒಂದ್ಗ ಉದ್ುವಾದ್  ಕಟ್ಟಟಗೆಯನಗನ ತಂದ್ಗ ಅದ್ರಿಂದ್ ಆ 
ಹಾವ್ನಗನ ಬಿಡಿಸಲಿಕೆಿ ನೊೇಡಗತಿತದ್ುರಗ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ಗ 
ಬಿಡಲೊಲ್ಿದ್ಗ. ಸಮಿೇಪ ಹೊೇಗ್ಲಿಕೆಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗ್ೂ 
ಧ್ೆೈಯಯ ಸಾಲ್ಗತಿತದಿುಲ್ಿ. ಅಗ್ ಸಿದ್ುರಗ ಜನರನಗನ ಅತಿತತತ ಸರಿಸಿ, 



ನೆಟಟಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಕನ ಹತಿತರ ಹೊೇಗ, ಆ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ  ಹಿಡಿದ್ಗ 
ಮತೊತಂದ್ಗ ಹಸತದಿಂದ್ ಹಗಡಗಗ್ನನಗನ 
ಹಿಡಿಯಗವ್ಂಥವ್ರಾದ್ರಗ. ಆಮೇಲೆ ಸದ್ಗುರಗಗ್ಳು ಆ ಹಾವ್ನಗನ 
ಸರಕಿನೆ ಜಗು, ಹಗಡಗಗ್ನನಗನ ಬಿಡಗಗ್ಡೆ ಪಡಿಸಿದ್ರಗ. ಮತಗತ 
ಹಾವ್ನಗನ ದ್ೂರ ಚಲಿಿದ್ರಗ, ಅದ್ಗ ಅಲಿಿ ನಿಶೆಚೇಷ್ಟಾತವಾಗ ಬಿತಗತ. 
ಹೆೇ ಶೆ್ ರೇತಾ ಜನರಗಗ್ಳಿರಾ, ನೊೇಡಿರಿ, ಲೊೇಕದ್ಲಿಿ ಇದೆೇ 
ರಿೇತಿ ಇರಗತತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಗ್ಳಿಗೆ ಮಗ್ನ ಮೇಲೆ ಬ್ಹಳ 
ಪೆರೇಮವಿರಗತತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಂಕಟದ್ಲಿಿ ರಕ್ಷಿಸಗವ್ದ್ಕೆಿ 
ಅವ್ಯಾಯರೂ ಬ್ರಗವ್ದಿಲ್ಿ. ಸದ್ಗುರಗನಾಥನೊಬ್ಬನೆೇ 
ನಿಜವಾಗ ಮಿತರನಾಗರಗತಾತನೆ.  ತಮಮ ಕಾಯಯವಾಗ್ಗವ್ 
ತನಕ ಜನರಗ  "ನನನವ್ನಗ ನನನವ್ನಗ " ಎನಗನವ್ರಗ. ಆದ್ರೆ 
ಸಂಕಟ ಪಾರಪತವಾದಾಗ್ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ ಹೊತಗಯ ಮತಾಯರೂ 
ಬ್ರಗವ್ುದಿಲ್ಿ. ವಿಪತಿತನೊಳಗೆ ರಕ್ಷಿಸಗವ್ಂಥಾ ಸದ್ಗುರಗ ಒಬ್ಬನೆೇ 
ಸೆನೇಹಿತರಾಗರಗತಾತನೆ. ಆತನನಗನ 

ಆಶ್ರಯಸಿದ್ರೆ, ನಾವ್ು ಎಂದ್ೂ ದ್ಗುಃಖವ್ನಗನ ಕಾಣೆವ್ು. 
ಜಿೇವ್ರನಗನ ದ್ಗುಃಖದೊಳಗಂದ್ ಪಾರಗಮಾಡಗವ್ದ್ಕಾಿಗಯೇ 



ಆತನ ಅವ್ತಾರವಾಗರಗತತದೆ. ಆದ್ುರಿಂದ್ ಎಲಿಿ ತನಕ ಮರಣ 
ಸಮಿೇಪ ಬ್ಂದಿಲ್ಿವೇ ಅಷಟರಲಿಿಯೇ  ಆತನ ಚರಣಗ್ಳನಗನ 
ಹಿಡಿಯರಿ. ಆತನಗ  ದ್ಯಾಳು ಇದಾುನೆ, ದೊೇಷ ಗ್ಗಣಗ್ಳನಗನ 
ನೊೇಡಗವ್ವ್ನಲ್ಿ, ಶ್ರಣಗ ಬ್ಂದ್ ಮಾತರದಿಂದ್ ಆತನಗ 
ತಾರಿಸಗತಾತನೆ. ಇತತ ಸದ್ಗುರಗಗ್ಳು ಹಗಡಗಗ್ನ ಮೈಮೇಲೆಲಾಿ 
ತಮಮ ಅಮೃತ ಹಸತವ್ನಗನ ಆಡಿಸಿದ್ ಮಾತರದಿಂದ್ ಅವ್ನಗ 
ಸವಸಾನಾದ್ನಗ. ಆಗ್ ಆ ಮಹಾತಮರಗ ಹಗಡಗಗ್ನ ಕೆೈಹಿಡಿದ್ಗ 
ಮಠದೊಳಗೆ ಕರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಹೊೇಗ ಆತನ ಶ್ರಿೇರಕೆಿ 
ಪರಸಾದ್ ವಿಭೂತಿ ಹಚಿಚ - “ಎಲೆ ಬಾಳಾ, ನಿನಗೆ ಇನಗನ ಮೇಲೆ 
ಈ ಸಪಯದ್ಂಶ್ದ್ ಭಿೇತಿ ಹೊೇಯತಗ, ಸವಸಾದಿಂದಿರಗ', ಎಂದ್ಗ 
ಕೃಪಾವ್ಚನವ್ನಗನ ದ್ಯಪಾಲಿಸಿದ್ರಗ. ಇಂಥಾ 
ದ್ಯಾಳುವಾದ್ ಆ ಸದ್ಗುರಗರಾಯನಗ, ದಿೇನ 
ಅನಾಥರಾಗರಗವ್ಂಥವ್ರನಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಗತಾತನೆ. 
ಅಭಯದಾತನೆಂಬ್ ತನನ ಬಿರಗದ್ನಗನ ಆತನಗನ ಸದಾ 
ಜತನಮಾಡಗತಿತರಗವ್ನಗ. 



ಹೆೇ ಶೆ್ ರೇತಾ ಜನರಗಗ್ಳಿರಾ, ಈಗ್ ಕಥೆಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಾಾಥಯವ್ನಗನ 
ಕೆೇಳುವ್ಂಥವ್ರಾಗರಿ. ಜಿೇವ್ನಗ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ್ 
ಬಾಲಾಯವ್ಸೆಾಯಲಿಿ ತನನ ಹಿತಾಹಿತಗ್ಳನಗನ ನೊೇಡದೆ  
ವಿಷಯದೊೇಳಗೆ ಕೆೈಹಾಕಗತಾತನೆ. ವಿಷಯ ಪರದೆೇಶ್ದ್ಲಿಿ 
ಆಡಗತಾತ ಆಡಗತಾತ ಮನವೆಂಬ್ ಕಲಿಿನಿಂದ್ ಮೊೇಹವೆಂಬ್ 
ಸಪಯಕೆಿ ಹೊಡೆದಾಕ್ಷಣವೆೇ ಅದ್ಗ ಸಿಟ್ಟಟಗೆದ್ಗು, ಆ ಅಜ್ಞಾನ 
ಜಿೇವ್ನನಗನ ಸಗತಿತ, ಅವ್ನ ಸವಾಯಂಗ್ವ್ನಗನ 
ಕಡಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತಗ. ವಾಯಮೊೇಹದಿಂದ್ ಸಗತತಲ್ುಟಟ ಜಿೇವ್ನಗ 
ಬ್ಹಳ ಚಡಪಡಿಸಗತಿತದ್ಗು, ತನನನಗನ ಬಿಡಿಸಗವ್ಂಥವ್ರನಗನ 
ಕಾಣದೆ ಹೊೇದ್ನಗ. ಅವ್ನ ಉಪಾಯಗ್ಳೆೇನೂ  
ನಡಿಯದ್ಂತೆ ಆದ್ವ್ು. ಆಗ್ ಆತನನಗನ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕೆಿ ಸದ್ಗುರಗವ್ು 
ಓಡಿಬ್ಂದ್ಗ, ಆ ಜಿೇವ್ನನಗನ ಮೊೇಹದಿಂದ್ ಬಿಡಗಗ್ಡೆ 
ಪಡಿಸಗವ್ಂಥವ್ನಾದ್ನಗ. ಜಿೇವ್ನ ಮೈಮೇಲಿನ ಗಾಯಗ್ಳೆೇ 
ಪಾಪ ಸಂಸಾಿರಗ್ಳು ಇರಗತತವೆ. ಅವ್ುಗ್ಳ ಮೇಲೆ ಸದ್ಗುರಗವ್ು  
ಬೊೇರ್ವೆಂಬ್ ಅಮೃತ ಹಸತ ಎಳೆದ್ ಕೂಡಲೆೇ ಅವ್ು 
ನಿವಿಯಷಗ್ಳಾಗ ಹೊೇದ್ವ್ು. ಆಮೇಲೆ ಮನನವೆಂಬ್ಂಥಾ 



ವಿಭೂತಿ ಹಚಿಚದ್ ಕೂಡಲೆೇ ಸಂಸಾಿರದ್ ಬಿೇಜಗ್ಳು 
ನಾಶ್ವಾದ್ವ್ು. ಅಂಥಾ ಈ ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಕೃಪಾ ವಿಶೆೇಷವ್ು 
ದಿೇನಜನರಿಗೊೇಸಿರವಾಗಯೇ ಕಾದಿಟ್ಟಟರಗವ್ದ್ಗ. ಯಾರಗ 
ಸಂಸಾರಕೆಿ ಬೆೇಸತಗತ ಹೊೇಗರಗತಾತರೊೇ, ಅಂತವ್ರನಗನ 
ಸತಯವಾಗ ಆ ಸಿದ್ಾ ಸದ್ಗುರಗ ತಾರಣೆ ಮಾಡಗತಾತನೆ. ಹೆೇ 
ಗ್ಗರಗವ್ಯಯ, ನಿನಗೊೇಸಿರ ನಮನ ಮಾಡಗತೆತೇನೆ. ನನನ 
ಮೇಲಿನ ಈ ಮಾಯಯನಗನ ನಿೇನಗ ಕಳೆದ್ಗಬಿಡಗ. ನನನನಗನ 
ತಾರಿಸಲಿಕೆಿ ನಿೇನಗ ಸಿದ್ಾನಾಗ್ಗ. ನಿನನ ಚರಣಗ್ಳಲಿಿ ನನನ 
ಮಸತಕವ್ನಿನಡಗವೆನಗ. ನನನ ಮತಿಯಗ ಶ್ಗದ್ಾವಿಲ್ಿ, ನಾನಗ 
ಸಂಸಾರದ್ಲಿಿ ಬ್ದ್ಾನಾಗದೆುೇನೆ, ಇಂಥಾ ನನನ ದಿೇನನ ಶ್ಬ್ುವ್ು 
ನಿನನ ಕ್ಕವಿಯಲಿಿ ಹಾಯಗೆ ಬಿದಿುೇತಗ. ಆದ್ರೆ ನಿೇನಗ ಕೃಪಾನಿಧಿ 
ಇರಗವಿ, ಎಂದ್ಗ ನನನ ಬ್ಗದಿಾಯಗ  ಹೆೇಳುತತದೆ. 
ಕಾಲಾಂತರದ್ಲಿಿಯಾದ್ರೂ ನಿೇನಗ ಕೃಪಾ ಮಾಡಗವಿ, ಎಂಬ್ 
ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ್ ನಾನಗ ಧ್ೆೈಯಯ ಬಿಡಗವ್ದಿಲ್ಿ. ನಿೇನಗ ಎಂದ್ಗ 
ಕೃಪಾ ಮಾಡಗವಿಯೇ, ಆ ಕ್ಷಣದ್ಲಿಿ ನನನ ಭವ್ಬ್ಂರ್ನವ್ು 
ಹಾರಿ ಹೊೇಗ್ಗವ್ುದ್ಗ. ಆ  ಸಗದಿನವ್ು ಎಂದ್ಗ ಬ್ಂದಿತಗ, ಎಂದ್ಗ 



ನಾನಗ ದಾರಿ ನೊೇಡಗತಿತದೆುೇನೆ.  ಹೆೇ ಶೆ್ ರೇತಾ ಜನರಗಗ್ಳಿರಾ, 
ಮಗಂದಿನ ಅಧ್ಾಯಯದ್ಲಿಿ ಅತಿರಸಯಗಕತವಾದ್ ಕಥನವ್ನೆನೇ  
ಕೆೇಳುವ್ಂಥವ್ರಾಗರಿ, ಅದ್ರ ಶ್ರವ್ಣ ಮಾತರದಿಂದ್ ಅಜ್ಞಾನ 
ರೂಪ ತಮವ್ು ನಿರಸನವಾಗ್ಗವ್ದ್ಗ. ಎಂಬ್ಲಿಿಗೆ  ಶರೇ 
ಸಿದಾಾರೂಢ ಕಥಾಮೃತದೊಳ್ ಶ್ರವ್ಣ ಮಾತರದಿಂದ್ ಸವ್ಯ 
ಪಾಪಗ್ಳನಗನ ಭಸಮ ಮಾಡಗವ್ಂಥ ಬ್ಹಗ ಮರ್ಗರವಾದ್ ಈ 
ಹದಿನಾರನೆೇ ಅಧ್ಾಯಯವ್ನಗನ ಶವ್ದಾಸನಗ  ಶರೇಗ್ಗರಗ 
ಸಿದಾಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗ್ಳ ಚರಣಾರವಿಂದ್ಗ್ಳಲಿಿ 
ಅಪಿಯಸಿರಗವ್ನಗ. 


