
 



ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ಧಸ್ವಾಮಿಯೀ, ನೀನಗ ಸಕಲರ  
ಅಂತರ್ವಾಮಿ ಇರಗವಿ. ಎಲ್ವಾ ದೆೀವರಗಗಳ ಹೆಸರಗಗಳಂದ್ 
ನೀನೆೀ ಇದ್ಗು  ರ್ವವವಗಲೂ ಲೀಲ್ೆಯನಗು ತೊೀರಿಸಗತ್ತಿರಗವಿ. 
ನನು ಕೃಪವಲ್ೆೀಶದಂದ್ ಭವಭರಮವು ತತವಾಲ 
ಹವರಿಹೊೀಗಗವದ್ಗ,  ಮತಗಿ ಸತಯವವದ್ ಜ್ಞವನವು 
ಅಂತಯಾದೊಳಗೆ ಪ್ರಕವಶವವಗಿ, ಭಕಿ ಜನರಗ 
ಉದವುರವವಗಗವರಗ. ಲ್ೊೀಕದ್ಲಾ ರ್ವರಗ ಅಜ್ಞ 
ಜನರಿರಗವರೊೀ ಅವರ ಹೃದ್ಯದ್ಲಾರಗವ ವಿಪ್ರಿೀತ ಜ್ಞವನವು 
ನನು ಕೃಪೆಯಂದ್ ಶ್ೀಘ್ರವವಗಿ ನರಸನವವಗಗವದ್ಗ.  ಅನಂತ 
ಜನಮಗಳ ಪ್ುಣ್ಯಕೊೀಟಿ ಇರಗವದ್ರಿಂದ್ಲ್ೆೀ ನನು 
ಭೆಟಿಿರ್ವಗಗವದ್ಗ. ನನಗೆ ಶರಣ್ಗ ಬಂದ್ವರನಗು ನೀನಗ 
ಕೃಪವದ್ೃಷ್ಟಿಯಂದ್ ಈಕ್ಷಣೆ ಮವಡಿದ್ ಮವತರದಂದ್ 
ತತ ಕ್ಷಣ್ವೆೀ ಅವರನಗು ತವರಿಸಗವಿ. ಶವಸರಗಳಲಾ ಅನೆೀಕ 
ತವರಣೊೀಪವಯವನಗು ಹೆೀಳರಗತಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳ 
ವವಚನ ಮವತರದಂದ್ ರ್ವರಿಗೂ ಯಗಕಿ್ತ ದೊರೆಯದ್ಗ. ಅದ್ರ 
ಅಂತಭವಾವವನಗು ನೀನೊಬಬನೆೀ ತ್ತಳದರಗವಿ. ಕಮಾವು 



ಪವರಣಿಗಳಗೆ ಸ್ವಾಭವವಿಕವವಗಿರಗವುದ್ಗ. ಅವರಿಗೆ ಕಮಾವನಗು 
ರ್ವತಕೆಾ ಹೆೀಳಬೆೀಕಗ, ಎಂದ್ಗ ನೀನೊಬಬನೆೀ ನವೃತ್ತಿ 
ಮವಗಾವನಗು ಬೊೀಧಿಸಗತ್ತರಿಗವಿ. ಇತರರೆಲ್ವಾ 
ಬಹಿಮಗಾಖಿಗಳರಗವರಗ. ನನು ಸ್ೆೀವವ ರೂಪ್ವವದ್ ನಷ್ವಾಮ 
ಕಮಾ ಮವಡಗವುದ್ರಿಂದ್, ಅಹಂ ಮಮಕವರಗಳು 
ನರಸನವವಗಗವವು. ಮತಗಿ ಹೃದ್ಯದ್ಲಾ ಭಕ್ತಿ ಮತಗಿ ಪೆರೀಮ 
ಉಕ್ತಾ ಬಂದ್ಗ, ಆ ಸ್ವಾನದ್ಲಾ ಸದ್ಗುರಗವಿನ ರೂಪ್ ಮತಗಿ 
ನವಮವು ನೆಲ್ೆಗೊಳುುವವು. ಆಗ ವಿಷಯ ಸಂಕಲಪಗಳನಗು 
ಸಗಡಗತವಿ, ವೆೈರವಗಯ ಜ್ವಾಲ್ೆಗಳೆೀರಗವವು, ಮತಗಿ ವಿವೆೀಕವು 
ವವಸನವರೂಪ್ ಮಲವನಗು ತೊಳೆದ್ಗ, ನವಿಾಕವರವವದ್ 
ಸಾರೂಪ್ವನಗು ತೊೀರಿಸಗವದ್ಗ, ಸಾರೂಪ್ 
ಸ್ವಕ್ಷವತವಾರವವಗಗವದ್ಕೆಾ ಸದ್ಗುರಗ ಬೊೀಧವೆೀ 

ಕವರಣ್ವವಗಿರಗವದ್ಗ. ಸದ್ಗುರಗ ಕೃಪೆ ಆಗದ್ ವಿನಃ ಎಲ್ವಾ 
ಸ್ವಧನಗಳು ವಯರ್ಾವವಗಿರಗವವು. ಅಂಥವ ಸದ್ಗುರಗವಿಗೆ 
ಶರಣ್ಗ ಹೊೀದ್ ಕೂಡಲ್ೆೀ ಪ್ೂಣ್ಾ  ದ್ರ್ವವಂತನವದ್ ಆತನಗ 
ಸಿಾೀಕವರ ಮವಡಗತವಿನೆ, ಮತಗಿ ಆತನ ಬಲದಂದ್ ಮೃತಗಯವಿನ 



ಮಸಿಕದ್  ಮೀಲ್ೆ ಕವಲಗ ಕೊಟ್ಗಿ ತವರಣ್ ಹೊಂದ್ಗತವರಿೆ. 
ಇರಲ, ಹೆೀ ಶೆ್ ರೀತವ ಜನರಗಗಳರವ, ಸಿದ್ು ಸದ್ಗುರಗಗಳ 
ಪ್ುಣ್ಯಕಥೆಯನಗು ಕೆೀಳುವಂರ್ವರವರಿ. ಒಮಮ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಸಿದವಧಶರಮದ್ಲಾರಗತ್ತಿರಗವವಗ ಏನಗ ಚರಿತರವವಯತಗ, ಅದ್ನಗು 
ಶರವಣ್ ಮವಡಿರಿ. ಬೆನಕಪ್ಪನೆಂಬ ಒಬಬ ಭಕಿನಗ ಮಠದ್ 
ಗೊೀಡೆಯ ಮೀಲ್ೆ ಚಿತರಗಳನಗು ತೆಗಿಯಗತ್ತಿರಗವವಗ, ಒಬಬ 
ಮಿತರನ ಕೂಡ ಹಿೀಗನಗುವಂರ್ವನವದ್ನಗ - “ಮಗಂದನ 
ಶ್ವರವತ್ತರಯ ಉತಸವ ಸಮಯದ್ಲಾ, ನವನಗ ಒಂದ್ಗ 
ಅಪ್ೂವಾವವದ್ ಚಿತರವನಗು ತೆಗೆಯಗವೆನಗ. ಆ ಚಿತರವನಗು 
ನೊೀಡಿ ಎಲ್ವಾ ಜನರಗ ಕೌತಗಕಪ್ಟ್ಗಿ ಚಕ್ತತರವಗಗವರಗ".  ಈ 
ಪ್ರಕವರ ಬೆನಕಪ್ಪನಗ ಅನಗುತ್ತಿರಗವವಗ ಅವನಗೆ ತ್ತಳಯದೆ, 
ಸಿದ್ುರಗ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಂತ್ತದ್ುರಗ. ಆಗ ಅವರ ಮಗಂದೆ ಬಂದ್ಗ 
ಹಿೀಗನಗುತವಿರಲಾ - ''ನೀನಗ ಚಿತರ ಮವಡಗವೆನೆಂದ್ಗ ಹೆೀಳುತ್ತಿ, 
ಆದ್ರೆ ಮಗಂದನ ವಷಾ ಈಶಾರನಗ ತೆಗೆಯಗವ ಚಿತರವು 
ನಶಚಯವವಗಿ ಎಲಾಕೂಾ ವಿಲಕ್ಷಣ್ವವಗಗವದ್ಗ. ಅದೆೀನೆಂದ್ರೆ 
ನಗರವೆೀ ಅಡವಿರ್ವಗಗವದ್ಗ. ಅರಣ್ಯಕೆಾ ಎಲ್ವಾ ಜನರಗ 



ಹೊೀಗಗವರಗ ಮತಗಿ ಪ್ಟ್ಿಣ್ದ್ಲಾ ಕವಡಗ ಪ್ಶಗಗಳು ಬಂದ್ಗ ವಸಿಿ 
ಮವಡಿಕೊಂಡಿರಗವವು. ರಸ್ೆಿಗಳು ಭಯಂಕರವವಗಿ 
ಕವಣಿಸಗವವು. ಪೆರೀತಗಳು ಬೀದಗಳಲಾ ಬದುರಗವವು, ಮತಗಿ  
ಗೃಧ್ವರದ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ಅವುಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಕಗಳತಗ ಸಗಖದಂದ್ 
ಭೊೀಜನ ಮವಡಗತ್ತಿರಗವವು''. ಹಿೀಗಂದ್ಗ ಸಿದ್ುರಗ 
ಸಗಮಮನವದ್ರಗ. ಈ ವಚನವನಗು ಕೆೀಳ ಅವರಿಬಬರಗ 
ಘಾಬರಿರ್ವದ್ರಗ. ಎಷಗಿ ವಿಚವರ ಮವಡಿದ್ರೂ, ಆ 
ಮವತಗಗಳು ಅರ್ಾವೆೀನೆಂದ್ಗ ಅವರಿಗೆ ತ್ತಳಯದೆೀ 
ಹೊೀಯತಗ. ಇದವದ್ ಆರಗ ತ್ತಂಗಳ ನಂತರ, ಮಗಂಬೆೈ 
ಶಹರದ್ೂಳಗೆ ಗರಂಥಿರೊೀಗವು ವವಯಪಿಸಿತಗ. ಕೆಲವು ಕವಲ 
ಮೀಲ್ೆ ಆ ರೊೀಗವು ಹಗಬಬಳುಗೂ ಬರಗವಂರ್ದವುಯತಗ. ಬಹಳ 
ಜನರಗ ಸ್ವಯಲ್ವರಂಭಿಸಿದ್ರಗ. ಮರಣ್ ಭಿೀತ್ತ ಎಲಾರನೂು 
ವವಯಪಿಸಿಕೊಂಡಗ, ಜನರೆಲ್ವಾ ತಮಮ ತಮಮ ಗೃಹಗಳನಗು ಬಟ್ಗಿ, 
ಅರಣ್ಯಕೆಾ ಹೊೀಗಗವಂರ್ವರವದ್ರಗ. ರ್ವವದೊಂದ್ಗ  
ಗೃಹದೊಳಗೆ ವವಯಧಿ ಬಂತೆಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನ 
ಜನರನೆುಲ್ವಾ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಗತ್ತಿದ್ುರಗ. ಅವರಗ ಅಡವಿಯೊಳಗೆ 



ಗಗಡಿಸಲಗಗಳನಗು ಕಟಿಿಕೊಂಡಗ ಇರಗತ್ತಿದ್ುರಗ. ರೊೀಗ ಆದ್ವರ 
ರಕ್ಷಣೆ ಮವಡಲಕೆಾ ರ್ವರೂ ಇಲಾದ್, ರಸ್ೆಿ ಮೀಲ್ೆ ಬದ್ಗು 
ಸ್ವಯಗತ್ತಿದ್ುರೂ. ಆ ಹೆಣ್ಗಳನಗು ತೆಗೆಯಗವವರಗ ಇಲಾದೆ, 
ಗೃಧ್ವರದ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ಅಲಾ ವವಸ ಮವಡಗತ್ತಿದ್ುವು. ಹೆೀಗೆ ಸಿದ್ುರ 
ಭವಿಷಯ ಕರ್ನವು, ಪ್ೂಣ್ಾ ಸತಯವವಯತಗ. ಮಗಂದೆ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಮಹಿಮವನವನಗು ಸ್ವವಧ್ವನ ಚಿತಿದಂದ್ ಶರವಣ್ 
ಮವಡಗವಂರ್ವರವಗಿರಿ, ಬೆನಕಪ್ಪನಗೆ ಗರಂಥಿರೊೀಗವು 
ಹತ್ತಿತಗ. ಆಗ ಸರಕವರಿ ನೌಕರನಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಗ, ವವಯಧಿಯ 
ವತಾಮವನವನಗು ತ್ತಳದ್ಗಕೊಂಡಗ, ಉಚವಾಧಿಕವರಿಗೆ 
ತ್ತಳಸಲಕೆಾ ಹೊೀದ್ನಗ. ಅಧಿಕವರಿಗಳು ರೊೀಗಿಯ ಮನೆಗೆ 
ಬಂದ್ಗ, ರೊೀಗಿಯನಗು ನೊೀಡಿ ಊರ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಗವರಗ. 
ಊರ ಹೊರಗೆ ಹೊೀದ್ರೆ ಅಲಾ ನಶಚಯವವಗಿ ಸ್ವಯಗತ್ತಿದ್ುರೂ. 
ಬೆನಕಪ್ಪನ ಹೆಂಡತ್ತಯಗ  ಬಹಳ ಗವಬರಿರ್ವಗಿ, 
ಸಿದವಧರೂಢರಿಗೆ ಶರಣ್ಗ ಬಂದ್ಗ ಅನಗುತವಿಳೆ- 'ಹೆೀ 
ದ್ರ್ವಘ್ನನೆೀ, ನವವು ದೀನರವಗಿ ನಮಗೆ ಶರಣ್ಗ 
ಬಂದದೆುೀವೆ, ನಮಮನಗು ರಕ್ಷಿಸಗ.” ಸಿದ್ಧರಗ ಎಲ್ವಾ 



ವತಾಮವನವನಗು ಕೆೀಳಕೊಂಡಗ, ಅಂದ್ದೆುೀನೆಂದ್ರೆ - 
''ನೀವಿಬಬರೂ ನವಮಸಮರಣೆಯನಗು ಮವಡಿರಿ. ಏನೆೀನೂ 
ಹೆದ್ರಬೆೀಡಿರಿ. ನಮಮನಗು ರ್ವರೂ ಊರ ಹೊರಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಗವದಲಾ'', ಕೆಲವು ದವಸಗಳವದ್ ಮೀಲ್ೆ ಬೆನಕಪ್ಪನಗ 
ನೆಟ್ಿಗವದ್ನಗ. ಅಲಾಯವರೆಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ರ್ವರೊಬಬರೂ 
ಅಧಿಕವರಿ ಬಂದಲಾ, ಅವರನಗು ಊರ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ೆೀ 
ಇಲಾ. ಅನಂತರ ಆತನ ಪ್ತ್ತುಗೆ ಅದೆೀ ರೊೀಗ ಬಂತಗ. ಆಗದ್ 
ಸಕವಾರಿ ನೌಕರನಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ನಗ. ಆತನಗ  ನೊೀಡಗವವಗ 
ಎದ್ಗರಿಗೆ ರೊೀಗ ಬಂದ್ ಸಿರೀಯಗ  ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ುಳು. ಆದ್ರೆ 
ಆಕೆಯಗ ಅವನ ಕಣಿಿಗೆ ಕವಣಿಸದೆ ಹೊೀದ್ಳು. ಆತನಗ  
ಮನೆಯೊಳಗೆ ರೊೀಗಿ ಇಲಾವೆಂದ್ಗ ಬರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಹೊೀದ್ನಗ. 
ಭಕಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲಾ ತತಪರನವದ್ ಸದ್ಗುರಗರವಯನ ಕವಯಾಗಳು 
ಹಿೀಗಿರಗತಿವೆ. ಆಮೀಲ್ೆ ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಪ್ರಸ್ವದ್ ವಿಭೂತ್ತಯನಗು 
ಬೆನಕಪ್ಪನ ಪ್ತ್ತುಗೆ ಹಚಿಚದ್ ಮವತರದಂದ್ಲ್ೆ, ಆಕೆಗೆ ಪ್ೂಣ್ಾ 
ನೆಟ್ಿಗವಯತಗ. ಈ ಪ್ರಕವರ ಈ ಸಿದ್ಧ ಸದ್ಗುರಗರವಯನಗ 
ಭಕಿರನಗು ದ್ಯಯಂದ್ ಪವಲಸಗತ್ತಿರಗವನಗ.  ಇರಲ, ಹಳ  ೆ



ಹಗಬಬಳುಯಲಾ ಜೀವಪ್ಪನೆಂಬ ಒಬಬ ನೆೀಕವರನರಗತ್ತಿದ್ುನಗ. 
ಆತನಗ ದ್ರಿದವರವಸ್ೆಾಯಲಾದ್ುನಗ. ತನು  ಸಿರೀ ಪ್ುತರರನಗು 
ಕೂಡಿಕೊಂಡಗ ನತಯದ್ಲಾಯೂ ಸಿದವಧರೂಢರಲಾಗೆ ಬಂದ್ಗ, ಅಲಾ 
ಪೆರೀಮದಂದ್ ಭಜನೆ ಮವಡಿ, ಅನಂತರ ಆರತ್ತ ಬೆಳಗಿ, 
ನಮಸ್ವಾರವದಗಳನಗು ಮವಡಿ, ತಮಮ ಮನೆಗೆ ಬರಗತ್ತಿದ್ುನಗ. 
ಹಿೀಗಿರಗತವಿ ಊರೂಳಗೆ ಗರಂಥಿರೊೀಗವು ಬಂದ್ಗ, 
ಜೀವಪ್ಪನಗೂ ಹತ್ತಿತಗ. ಆಗೆು ಸಿರೀಯಗ ಗವಬರಿರ್ವಗಿ ತನು 
ಮಕಾಳನಗು ಕರಕೊಂಡಗ ಸಿದವಧರೂಢರ ಪವದ್ಕೆಾ ಬಂದ್ಳು. 
ಸದ್ಗುರಗವಿಗೆ ನಮನ ಮವಡಿ ಅನಗುತವಿಳ  ೆ-" ಹೆೀ 
ದೀನನವರ್ನೆೀ, ನನಗೆ ಶರಣ್ಗ ಬಂದರಗವೆನಗ. 
ಯಜಮವನರಿಗೆ ರೊೀಗ ಬಂದ್ಗ ಮಲಗಿರಗವವಗೆು ನಮಗಿೀಗ 
ರ್ವರಗ ರಕ್ಷಿಸಗವವರಗ ? ನನು ಹೊರತಗ ಅನಯ 
ರಕ್ಷಕರಿಲಾವೆಂದ್ಗ ನವನಗ ನಧ್ವಾರವವಗಿ ತ್ತಳದರಗವೆನಗ. ನೀನಗ 
ನಮಮ ಮೀಲ್ೆ ಕೃಪೆ ಮವಡಿ ನನು ಪ್ತ್ತಯನಗು 
ಬದ್ಗಕ್ತಸತಕಾದವುಗಿರಗತಿದೆ". ಆಕೆಯ ಈ ದೀನವವಣಿಯನಗು 
ಕೆೀಳ ಸಿದ್ಧರಗ ಆಕೆಯ ಮತಗಿ ಮಕಾಳ ಮೀಲ್ೆ ಕೃಪೆಯಂದ್ 



ವಿಭೂತ್ತಯನಗು ಕೊಟ್ಗಿ ನವಮಸಮರಣೆ ಮವಡಗತ್ತಿರಬೆೀಕೆಂದ್ಗ 
ಹೆೀಳದ್ರಗ. ಮಹವತಮರ ಕೃಪೆಯಂದ್ ಜೀವಪ್ಪನಗ ಪ್ೂಣ್ಾ 
ನೆಟ್ಿಗವದ್ನಗ, ಆದ್ರೆ ರೊೀಗದ್ ಭರದಂದ್ ಆತನ ಎರಡೂ 
ಕಣ್ಗಿಗಳು ಕಗರಗಡವದ್ವು. ಆಗ ಆ ದ್ಂಪ್ತ್ತಗಳು ಬಹಳ 
ತಳಮಳಸಗವಂರ್ವರವದ್ರಗ. ರ್ವಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಗ 
ಜೀವಿಕವವೃತ್ತಿಯಗ ನಡಿಯದ್ಂತವಯತಗ. ಆಗೆು ಪ್ತ್ತಯನಗು 
ಕರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಸಿರೀಯಗ ಪ್ುನಹವ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಸನುಧಿಯಲಾ 
ಪವರಪ್ಿಳವಗಿ, ಬಹಗ ದೆೈನಯ ಭವವದಂದ್ ನವೆೀದಸಗತವಿಳ  ೆ- 
''ನವವು ಸಮಗದ್ರ ಜಲದೊಳಗಿಂದ್ ತಪಿಪಸಿಕೊಂಡಗ 
ಬವವಿಯೊಳಗೆ ಬದ್ುಂತವಯತಗ. ಗರಂಥಿಯೊೀಗದೊಳಗಿಂದ್ 
ಬದ್ಗಕ್ತ, ವೃತ್ತಿನವಶ ಮೂಲಕ ಕ್ಷಗಧ್ೆಯ ಬವಧ್ೆಯಂದ್ ಮರಣ್ 
ಭಯವು ಪವರಪಿಿರ್ವಗಿರಗವದ್ಗ. ಇಂಥವ ಸಂಕಷಿದೊಳಗಿಂದ್, 
ದ್ರಿದ್ರರವದ್ ನಮಮನಗು ಬಡಿಸಗವವರನಗು ನನು ಹೊರತಗ 
ಮತವಯರನೂು ಸವಾಥವ ಕವಣೆವು. ಆದ್ುರಿಂದ್ಲ್ೆೀ ಪ್ುನಹವ ನನು 
ಪವದ್ಕೆಾ ಶರಣ್ಗ ಬಂದರಗತೆಿೀವೆ' ಅಂದ್ಳು. ಆಗ 
ದೀನದ್ರ್ವಳನವದ್ ಸಿದ್ು ಸದ್ಗುರಗರವಜನಗ, ಭಕಿ ರಕ್ಷಕನಗ, 



ಕರಗಣವಕರನಗ, ಶರಣವಗತ್ತಗೆ ಕೃಪೆಯಂದ್ ಛವರ್ವ 
ಕೊಡಗವಂತಹ ಮಹವ ತರಗವಿನಂತೆ ಇರಗವವನವಗಿ, ಏನಗ 
ಮವಡಿದ್ರೆಂದ್ರೆ, ಆ ಜೀವಪ್ಪನನಗು ತನು ಸಮಿೀಪ್ ಕರೆದ್ಗ, 
ಎರಡೂ ಕಣ್ಗಿಗಳಗೆ ತನು ಅಮೃತ ಹಸ್ವಿ ಸಪಶಾ ಮವಡಿ, 
ಒಂದ್ಗ ಅರಿವೆಯಂದ್ ಆತನ ಕಣ್ಗಿಗಳನಗು ಕಟಿಿ ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ 
ಬಚಿಚರೆಂದ್ನಗ. ಆಮೀಲ್ೆ ಸದ್ಗುರಗಗಳಗೆ ನಮಸಾರಿಸಿ, ಆ 
ದ್ಂಪ್ತ್ತಗಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಗ. ಗೃಹಕೆಾ ಬಂದ್ ಕೂಡಲ್ೆೀ, 
ಪ್ತ್ತುಯಗ ಪ್ತ್ತಯ ಕಣಿಿಗೆ ಕಟಿಿದ್ ಅರಿವೆಯನಗು ಬಚಿಚದವಕ್ಷಣ್ವೆೀ, 
ಬಹಳ ಆಶಚಯಾವವಯತಗ. ರೊೀಗ ಬರಗವ ಮೊದ್ಲಗ ಕಣಿಿಗೆ 
ಹವಯಗೆ ಕವಣಿಸಗತ್ತಿತೊಿ ಹವಗೆಯೀ ಜೀವಪ್ಪನಗೆ ಈಗ 
ಕವಣಿಸಗವುದ್ಗ ನೊೀಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಅತ್ತ 
ಆನಂದ್ವವಗಗವಂಥವದವುಯತಗ. ಮತಗಿ ಸದ್ಗುರಗಸಿವನ 
ಮವಡಗವಂರ್ವರವದ್ರಗ. ಅನಗುತವಿರೆ - ಹೆೀ ಸದ್ಗುರೊೀ ಈ 
ಹೊತ್ತಿನಂದ್ ನಮಮ ಸಂಸ್ವರವನಗು ನನು ಚರಣ್ಗಳಗೆ 
ಅಪಿಾಸಿರಗತೆಿೀವೆ. ನನು ದವಸರೆೀ ಆಗಿ ನಡಿಸಗವೆವು. ಮತಗಿ 
ನಮಮ ಮೀಲ್ೆ ಏನೆೀನೂ ಭವರ ಹವಕ್ತಕೊಳುಲ್ವರೆವು "ದೀನ 



ದ್ರ್ವಳುವವದ್ ಸದ್ಗುರಗನವರ್ನಗ, ಸತಯವವಗಿ ಭಕಿರ  
ಸಂಕಷಿಗಳನಗು ಪ್ರಿಹರಿಸಿ, ಅವರನಗು ರಕ್ಷಿಸಗತವಿನೆ. 
ಅದ್ರಿಂದ್ ಭಕಿ್ತಯಗ ವೃದಧರ್ವಗಗತ್ತಿರಗತಿದೆ. ಹೆೀ ಶೆ್ ರೀತವ 
ಜನರಗಗಳರವ, ಈ ಕಥೆಯ ಲಕ್ಷವಾರ್ಾವನಗು ಸ್ವವಧ್ವನ 
ಚಿತಿದಂದ್ ಶರವಣ್ ಮವಡಗವಂರ್ವರವಗಿರಿ. ಅದ್ರಿಂದ್ 
ಸ್ವಧಕರಿಗೆ ಮನಸಗಸ ನವಿಾಷಯವವಗಿ, ಚಿತಿಕೆಾ 
ಸಮವಧ್ವನವವಗಗವುದ್ಗ. ಬೆನಕಪ್ಪನೆೀ ಅಜ್ಞವನರ್ವದ್ 
ಜೀವನಗ.ಆತನಗೆ ಹೃದ್ುರಂಥಿ ಎಂಬ ಗರಂಥಿರೊೀಗವು ಬಂದವಗ, 
ಆತನ ಸಿರೀರ್ವದ್  ಬಗದುಯಗ ಭಯಪ್ಟ್ಗಿ, ಸದ್ಗುರಗವಿಗೆ ಶರಣ್ಗ 
ಹೊೀಗಗತವಿಳ .ೆ ಅನಗುತವಿಳ  ೆ- “ರ್ವವತನಗೆ ಹೃದ್ುರಂಥಿ  
ರೊೀಗ ಇರಗವದೊೀ  ಆತನಗೆ ಸತಸಂಗದೊಳಗಿಂದ್ ಹೊರಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಗತವಿರೆ. ಸತಸಂಗ ತಪಿಪತೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮರಣ್ವೆೀ 
ಪವರಪ್ಿವವಗಿರಗವುದ್ಗ''. ಆಗೆು ಸದ್ಗುರಗವು  ಬಗದಧಗೆ ಅಭಯವನಗು 
ಕೊಟ್ಗಿ, ನವಮಸಮರಣೆ ಮವಡಲಕೆಾ ಹೆೀಳುವಂರ್ವನವದ್ನಗ. 
ನವಮಸಮರಣೆ ಯೊೀಗದಂದ್ ಹೃದ್ುರಂಥಿಯಗ ನವಶವವಯತಗ, 
ಮತಗಿ ಸತಸಂಗವೂ ತಪ್ಪಲಲಾ. ಜೀವನಗ  ಸಗಕ್ಷೆೀಮನವದ್ರೂ, 



ಬದಧಗೆ ಒಮಮ ಆ ರೊೀಗವು ಪವರಪ್ಿವವಯತಗ. ಆದ್ರೆ 
ಸತಸಂಗದಂದ್ ಬಗದುಯಗ ನಮಾಲವವಗಿ, ರೊೀಗವು 
ಶ್ೀಘ್ರವವಗಿ ಶವಂತವವಯತಗ. ಇರಲ, ಜೀವಪ್ಪನೆೀ ಜೀವನಗ  
ಭವರೊೀಗದಂದ್ ಜ್ಞವನ ಚಕ್ಷಗಗಳು ಹೊೀಗಿ ಕಗರಗಡನವದ್ವನಗ. 
ಆದ್ರೆ ಸದ್ಗುರಗರವಯನಗೆ ಶರಣ್ಗ ಹೊೀದ್ ಮವತರದಂದ್ 
ಆತನಗ ಜೀವನಗೆ ನಮಾಲವವದ್ ಜ್ಞವನ ಚಕ್ಷಗಗಳನಗು ಪ್ುನಃ 
ಪವರಪಿಿ ಮವಡಿಕೊಟ್ಿನಗ. ಈ ರಿೀತ್ತಯಲಾ, ಆ ರ್ವವ ಅಜ 
ಅಜತನಗ, ಶಬವುತ್ತೀತನಗ, ನಷ್ಟಾರಯ ಮತಗಿ 
ಗಗಣವತ್ತೀತನವದ್ವನಗ ಇರಗವನೊೀ ಆತನೆೀ ಈ ನವಮ 
ರೂಪ್ಗಳಲಾ ಕ್ತರೀಡಿಸಗತವಿನೆ. ಅದ್ಾಯನವಗಿ ಸವಾತರದ್ಲಾ ಯೂ 
ಇದ್ಗು, ಏನೆೀನಗ ನೊೀಡಗವನೊೀ ಅದ್ನಗು ಪ್ವಿತರ ಮವಡಗತಿ, 
ಸಗಗಣ್ ರೂಪ್ದಂದ್ ಕವಣಿಸಿಕೊಳುುತಿ, ಆ ಸದ್ಗುರಗವು ತನುಲ್ೆಾೀ  
ತವನಗ ಕ್ತರಡಿಸಗತ್ತಿರಗವನಗ. ತವನೆೀ ದೆೀವನಗ, ತವನೆೀ  ಭಕಿನಗ, 
ತನು ಸಂಕಟ್ದ್ಲಾ ತವನೆೀ ರಕ್ಷಿಸಗವವನಗ. ತನು ಮೀಲ್ೆ ತವನೆೀ 
ದ್ರ್ವ ಮವಡಗತ್ತಿರಗವನಗ, ಮತಗಿ ತನುನಗು ತವನೆೀ 
ತವರಿಸಗವನಗ. ಇಂಥವ ಅಚಿಂತಯನವದ್ ಸದ್ಗುರಗವು ನನಗೆ 



ಆಜ್ಞೆಯನಗು ಕೊಟ್ಿನಗ, ಮತಗಿ ಗರಂರ್ ರಚಿಸಗವದ್ಕೆಾ 
ಪ್ರಜ್ಞೆಯನಗು ಕೊಟಿಿರಗವನಗ. ಆದ್ುರಿಂದ್ಲ್ೆೀ ಈ ಗರಂರ್ವು 
ರಚಿಸಲಪಟಿಿದ್ಗು. ಆತನಗ ತವನೆೀ ರಚಿಸಿ, ಸಗಮಮನೆೀ ಅಜ್ಞನವದ್ 
ನನುನಗು ಮಗಂದ್ಕೆಾ ಮವಡಿರಗತವಿನೆ. ಆ ಸಮರ್ಾ 
ಸವಾಜ್ಞನವದ್ಂರ್ವನ ಹೊರತಗ ಮತವಯರಿಗೆ ಇದ್ಗ 
ಸ್ವಧಯವವದೀತಗ ? ಹೆೀ ಶೆ್ ರೀತವ ಜನರಗಗಳರವ, ಮಗಂದನ 
ಅಧ್ವಯಯದ್ಲಾ ಸಗರಸಕರ್ನವನಗು ಕೆೀಳುವಂರ್ವರವಗಿರಿ. 
ಆದ್ರಿಂದ್ ಕಠಿಣ್ವವದ್ ತ್ತರತವಪ್ಗಳು ನವಶವವಗಿ ಚಿತರಕೆಾ 
ಸಮವಧ್ವನವವಗಗವದ್ಗ. ಎಂಬಲಾ ಶ್ರೀ ಸಿದವಧರೂಢ 
ಕಥವಮೃತದೊಳ್ ಶರವಣ್ ಮವತರದಂದ್ ಸವಾ ಪವಪ್ಗಳನಗು 
ಭಸಮ ಮವಡಗವಂರ್ ಅತ್ತ ಮಧಗರವವದ್ ಈ ಹತೊಿಂಬತಿನೆೀ 
ಅಧ್ವಯಯವನಗು ಶ್ವದವಸನಗ ಸಿದವಧರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಚರಣವರವಿಂದ್ಗಳಲಾ ಅಪಿಾಸಿರಗವನಗ. 


