
 



ಹೆೇ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ದಾರೂಢರ, ನಿನಗೆ ಜಯಜಯಕದರವಿರಲಿ, 
ಗೂಢವದದ್ ಸವರೂಪವನನರಿಯದ್ೆ, ಪ್ರೌಢನದದ್ ನಿನನ ಕಗರಿತಗ, 
ಶರಣಗ ಬಂದ್ಂಥದ  ನಮ್ಮನಗನ ಉದ್ದಾರ ಮದಡಗವವನಗ 
ನಿೇನೆೇ ಇದ್ಾೇ . ನದವು ತ್ರೌಗಗಣ ಜದಲದ್ಲಿಿಯೂ 
ಪಂಚಭೂತಗಳ ಮೇಳನದ್ಲಿಿಯೂ, ಸಿಲಗಕಿ, ಬಹಗ 
ದ್ಗುಃಖಪಟ್ೆೆವು ಈ ಕದಲದ್ಲಿ ಿನಿೇನೆೇ ಪ್ದೌಪತನದಗಿ ನಮ್ಮನಗನ 
ಬಿಡಿಸಗವಂಥವನದಗಗ. ಸವರೂಪವನಗನ ಮ್ರೆತಗ, ನದನದತವ  
ನೊೇಡಗತ್ರತರಗವೆವು, ಚಿತತವು ತ್ರೌಗಗಣದ್  ಉರಗಲಿನೊಳಗೆ 
ಸಿಲಗಕಿರಗವದ್ಗ. ಸಕದಮ್ ಕಮ್ಮಗಳನಗನ ಮದಡಗತ್ದತ, 
ಸಂಸೃತ್ರಯ ದ್ಗುಃಖವು ಪ್ದೌಪತವದಗಗವಂಥದದ್ದಾಗಿರಗವದ್ಗ. 
ಇದ್ಗ ಜನಮ ಮ್ರಣ ರೂಪ ಸಂಸದರವು, ಇದ್ರೊಳಗೆ 
ಎಲ್ೆಿಲಿಿಯೂ ಕಮ್ಮ ಜದಲವೆೇ  ಪಸರಿಸಿರಗತತದ್ೆ. ಅಜ್ಞದನ 
ಜೇವನೆಂಬ ಮ್ೃಗವು ದ್ಗರ್ಮರವದಗಿ ಭೌಮಗೊಂಡಗ, ಅದ್ರಲಿಿ 
ಬಿೇಳುವದ್ಗ. ದ್ದರಿೇ ನೊೇಡಗತತ, ಕದಲನೆಂಬ ಬೆೇಡನಗ 
ಕಗಳಿತ್ರರಗವನಗ. ಜೇವನ ಹದಾಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳುುವುದ್ಗ 
ನೊೇಡೊೇಣ, ಅನಗನವನಗ . ಕೂಡಲ್ೆೇ ಸವಪ್ದಶನಗನ ಹದಕಿ, 



ಜೇವನನಗನ ತನನ ಮ್ಗಖದ್ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಗವನಗ. ಆ ಕದಲನ 
ಕೆೈಯಲಿಿ ಜೇವನಗ  ಸಿಕಿಿದ್ನೆಂದ್ರೆ, ಪುನುಃ ಜನಮ ಮ್ರಣ 
ಎಂದ್ೂ ತಪಿದ್ಗ. ಆತನಗ ದ್ಗುಃಖದ್ದಯಕವದದ್ ಸಂಸದರ 
ಚಕೌದ್ ಮೇಲ್ೆ ಹದಕಿ, ಒಂದ್ಗ ಕ್ಷಣ ಮದತೌ ವಿಶದೌಂತ್ರ ಕೊಡದ್ೆ, 
ತ್ರರಗಗಿಸಗವನಗ. ಏನದದ್ರೂ ಸತಿಮ್ಮ ಮದಡಲಿಕೆಿ ಹೊೇದ್ರೆ, 
ಕೂಡಲ್ೆೇ ಅಲಿಿ ಫಲ್ದಶೆಯನಗನ ಹದಕಿ, ಜೇವನನಗನ ಮ್ತ್ರತಷ್ಗೆ 
ಬಿಗಿಯದಗಿ ತನನ ಪ್ದಶದ್ಲಿಿ ಕಟ್ಗೆವನಗ. ಹದಗದದ್ರೆ ಇಂಥದ  
ಜೇವನಗ  ಜನಮ ಮ್ರಣ ರೂಪ ಸಂಸದರದ್ೊಳಗಿಂದ್ 
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಗ, ಅಕ್ಷಯ ಸಗಖವನಗನ ಹೊಂದ್ಲಿಕೆಿ ಉಪ್ದಯ 
ಎಲಿಿರಗವುದ್ಗ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆೇಳುವೆನಗ ಕೆೇಳಿರಿ. ಒಂದ್ೆೇ  ಕ್ಷಣ 
ಸತಸಂಗವು ಆಗಗತತಲ್ೆ ಅದ್ರ ಆನಂದ್ಲ್ೆೇಶವು ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ 
ಅನಗಭವಿಸಗವನಗ. ಅದ್ರ ಮ್ೂಲಕ ಸಂತ ಚರಣಗಳಲಿಿ 
ಸಂಸದಿರವು ದ್ೃಢವದಗಿ ನಿಂತಗ, ಮ್ತ್ದಾವದ್ೂ ಅಧಿಕ 
ಸಗಖಕರವದಗಿ ಕದಣಿಸಲ್ದರದ್ಗ. ಆಗ ದ್ೃಢ ವೆೈರದಗಾವು 
ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ ತಗಂಬಿ, ವಿಷ್ಯೇಚ್ೆೆಯಗ ದ್ೂರವದಗಗವುದ್ಗ. ಆ 
ದ್ೆಸೆಯಂದ್ ನಿವಿಮಘ್ನನದಗಿ ಪುರದಣಗಳನಗನ ಶೌವಣ 



ಮದಡಗತ್ದತನೆ ಮ್ತಗತ ವೆೇದ್ದಂತ ಶದಸರದ್ಲಿಿಯೇ ಮ್ನಸಗಸ 
ರಮಿಸಗವುದ್ಗ. ಏಕದಗೌ ಮ್ನಸಿಸನಿಂದ್ ಶೌವಣ ಮದಡಗತ್ದತ 
ಸವರೂಪದ್ಲಿಿ ಆಸಿತಕಾ ಬಗದ್ಾ  ಉತಿನನವದಗಗವದ್ಗ. ಮ್ನನ 
ಮ್ತಗತ ನಿಧಿಧ್ದಾಸನಗಳಿಂದ್ ಜೇವೆೇಶವರರ ಐಕಾತವವದಗಗವದ್ಗ. 
ಇಂಥದ ಐಕಾ ಜ್ಞದನವು ಶ್ೌೇ ಗಗರಗಕೃಪ್ೆ ವಿನಹದ ಎಂದ್ಗ 
ಪ್ದೌಪತವದಗಲ್ದರದ್ಗ. ಮ್ತಗತ ಈ ಜ್ಞದನದ್ಂದ್ ಭವಬಂರ್ನವು 
ಹರಿದ್ಗ, ಕದಲನ ಪ್ದಶಖಂಡನವದಗಗವದ್ಗ. ಆದ್ಾರಿಂದ್ 
ಸದ್ಗುರಗವಿಗೆ ಶರಣಗ ಹೊೇಗಬೆೇಕಗ. ಆತನ ಕೃಪ್ೆಯಂದ್ಲ್ೆೇ 
ಜೇವನಗ ಜ್ಞದನ ಪ್ದೌಪ್ಪತಮದಡಿಕೊಳುುವನಗ. ಆತನನೆನೇ  
ಸಂಪೂಣಮ ಭದವದ್ಂದ್ ಭಜಸತಕಿದ್ಗಾ, ಇಲಿದ್ದ್ಾರೆ 
ಭವಭಯವನಗನ ಹೊಂದ್ಬೆೇಕದಗಗವದ್ಗ. ಇರಲಿ, ಈಗ 
ಶೆ್ ೌೇತ್ದ ಜನರಗಗಳಿರದ, ಕಥದನಗಸಂಥದನವನಗನ ಶೌವಣ 
ಮದಡಗವಂಥವರದಗಿರಿ, ಅದ್ರಿಂದ್ ಭವಬಂರ್ನವು 
ಸಹಜವದಗಿ ನದಶಹೊಂದ್ ಆತಮಜ್ಞದನವು ಪ್ದೌಪ್ಪತಯದಗಗತತದ್ೆ. 
ವೆೇದ್ದಂತ ರ್ವಜವನಗನ ಏರಿಸಿದ್ಂಥದ, ಶ್ೌೇ ಸಿದ್ದಾರೂಢ 
ಮ್ಹದರದಜರಗ ಹಗಬಬಳಿುಯಲಿಿದ್ಗಾ, ಭಕತರ ಕದಯಮಗಳನಗನ 



ಅತ್ದಾದ್ರದ್ಂದ್ ಪೂರೆೈಸಗತ್ರತರಗವರಗ. ಒಂದ್ದನೊಂದ್ಗ 
ಕದಲದ್ಲಿಿ ಅನೆೇಕ ಭಕತ ಜನರಗ ಕೂಡಿ, ಸಂತ ಭೊೇಜನ 
ಮದಡಿಸಬೆೇಕೆಂಬ ಇಚ್ೆೆಯಂದ್ ತಮ್ಮಮಳಗೆ  ಸದತಪಿ 
ಎಂಬದತನನಗನ ಪೌಮ್ಗಖನನದನಗಿ ಮದಡಿ, ಸದ್ಗುರಗವಿಗೆ 
ಪ್ದೌರ್ಥಮಸಗವಂಥವರದದ್ರಗ - “ಹೆೇ ಸಿದ್ದಾರೂಢ 
ಸದವಮಿಗಳೆೇ,ಇಲ್ೆಿೇ ಸಮಿೇಪವಿರಗವ ಮದವನೂರ ಎಂಬ 
ಗದೌಮ್ದ್ಲಿಿ ಸಮದರದರ್ನೆಯನಗನ ಮದಡಲಿಚಿೆಸಗತ್ೆತೇವೆ. 
ತ್ದವದದ್ರೂ ಕೃಪ್ದ ಮದಡಿ ಅಲಿಿ ವರೆಗೆ 
ಬರಬೆೇಕದಗಿರಗತತದ್ೆ.''. ಅದ್ಕೆಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ತಥದಸಗತ 
ಅಂದ್ರಗ. ಆಮೇಲ್ೆ ಪ್ದಲಕಿ ತಯದರಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ೆ 
ಸದವಮಿಯವರನಗನ ಕೂಡಿೌಸಿ ಹೊರಟ್ರಗ. ಆ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಿ 
ಭಕತರೆಲ್ದಿ  ಭಜನೆ ಮದಡಗತ್ದತ ನಡಿಯಗವದಗ ಭಜನೆಯ 
ಘೂೇಷ್ವು ಆಕದಶದ್ಲ್ೆಿಲ್ದಿ ತಗಂಬಿ, ಆಗಿನ  ಆನಂದ್ವು 
ತ್ರೌಭಗವನದ್ಲಿಿ ಪೂರಿತವದಯತಗ. ಉತಸವದ್ಂದ್ ಮದಗಮ 
ಕೌಮಿಸಗತ್ದತ ಮದವನೂರ ಗದೌಮ್ಕೆಿ ಬಂದ್ಗ, ಸಿದ್ದಾರೂಢರನಗನ 
ಇಳಿಸಿ, ಒಂದ್ಗ ಶಗಭ ಗೃಹಕೆಿ ಕರಕೊಂಡಗ ಹೊೇಗಿ, ದ್ವಾ 



ಪ್ಪೇಠದ್ ಮೇಲ್ೆ ಕೂಡಿೌಸಿದ್ರೂ. ಎಲಿ ಪೂಜದ ಸದಮ್ಗಿೌಗಳನಗನ 
ತಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ ಷೊೇಡಶೆ್ ೇಪಚ್ದರಗಳಿಂದ್ ಪೂಜದ 
ಮದಡಿದ್ರಗ. ಅನಂತರ ಸದತಪಿನಗ ಪ್ದಕಕಿೌಯ ಸಲಗವದಗಿ 
ಪ್ದಕಶದಲ್ೆಗೆ ಹೊೇದ್ನಗ. ಅಲಿಿ ಸದವಿರದರಗ ಮ್ಂದ್ 
ದ್ೆಶೆಯಂದ್ ಅಡಿಗೆಯಗ ತಯದರದಗಗತ್ರತತಗತ. ಆಗೆು ಬಿರಂಜ ಅನನ 
ಮದಡಗವದ್ಕೊಿೇಸಿರ ಒಂದ್ಗ ಕಡದಯಯೊಳಗೆ ಬೆಣ್ೆೆ 
ಕದಯಸಲಿಕೆಿ ಇಟ್ಟೆತಗತ. ಕಗದ್ ಬಂದ್ಗ ತಗಪಿ ತಯದರದದ್ 
ಕೂಡಲ್ೆ, ಅದ್ನಗನ ಬಿರಂಜ ಮದಡತಕಿ ತಪ್ೆೇಲಿಯೊಳಗೆ 
ಸಗರಿಯಗವದ್ರ ಸಲಗವದಗಿ, ಸದತಪಿನಗ ಆ ಕಡದಯಯನಗನ 
ಒಂದ್ಗ ಅರಿವೆಯಂದ್ ಹಿಡಿದ್ಗ, ಎತ್ರತ ತಪ್ೆೇಲಿಯ ಅಂಚಿಗೆ 
ಹಚಿಿದ್ನಗ. ಆ ಕೂಡಲ್ೆೇ ಅದ್ಗ ಕೆೈಯೊಳಗಿಂದ್ ಜದರಿ, ಭೂಮಿಗೆ 
ಬಿದ್ಗಾ, ತಗಪಿವೆಲ್ದಿ ನದಲೂಿ ಕಡೆಗೆ ಸಿಡಿಯತಗ. ಆ 
ಅತಗಾಷ್ೆವದದ್ ತಗಪಿವು ಸದತಪಿನ ಮೈಮೇಲ್ೆ ತಗಂಬದ 
ಸಿಡಿದ್ಗ, ಅದ್ರಿಂದ್ ಆತನ ಮೈಯಲ್ದಿ ಉರಿಯಹತ್ರತ ಕೂಡಲ್ೆೇ 
ಗಗಳ ುೆ ಎದ್ಾವು. “ಸಿದ್ದಾರೂಢದ  ರಕ್ಷಿಸಗ, ರಕ್ಷಿಸಗ", ಎಂದ್ಗ ಕೂಗಿ 
ಸದತಪಿನಗ  ನೆಲದ್ ಮೇಲ್ೆ ಬಿದ್ಗಾ, ವಾಥೆ  ಸಹಿಸಲ್ದರದ್ೆ 



ಮ್ೂರ್ದಮಗತನದದ್ನಗ. ಜನರಲ್ದಿ ಘಾಬರಿಯದಗಿ ನದಲೂಿ 
ಕಡೆಗೆ ಓಡಹತ್ರತದ್ರಗ. ಯದರಗ ಔಷ್ರ್ ತರಗತ್ೆತೇವೆ  ಅನಗನತ್ದತರೆ, 
ಯದರಗ ಎಣ್ೆೆ ತಂದ್ಗ ಹಚಗಿತ್ದತರೆ, ಮ್ತಗತ ಅನೆೇಕ 
ಉಪಚ್ದರಗಳನಗನ ಮದಡಗತ್ದತರೆ. ಆ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಿ ಈ 
ವತಮಮದನ ಕೆೇಳಿ, ಬಹಳ ಗಡಿಬಿಡಿಯಂದ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಅಲಿಿಗೆ ಬರಗವಂಥವರದದ್ರಗ. ಮ್ತಗತ ಆ ಭಕತ 
ಶ್ರೊೇಮ್ಣಿಯದದ್  ಸದತಪಿನ  ಹತ್ರತರ ಬಂದ್ಗ ನೊೇಡಗತ್ದತರೆ. 
ಸದತಪಿನ  ಪತ್ರನ ಪುತೌರಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ೆ ಬಿದ್ಗಾ ಆತನನಗನ 
ನೊೇಡಿ ಏನೆೇನೂ ಧ್ೆೈಯಮ ಹಿಡಿಯಲ್ದರದ್ೆ, ಬಹಳ ಆಕದೌಂತ 
ಮದಡಗವಂಥವರದದ್ರಗ. ಅವರನಗನ ನೊೇಡಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಅನಗನತ್ದತರೆ -"ನಿೇವು ಏನೂ ಭಯಪಡಬೆೇಡಿರಿ. ಆತನಗ 
ಪರೊೇಪಕದರ ಕೆಲಸದ್ಲಿಿ ಪೌವತಮನದಗಿರಗವದಗ, ಈ ಸಂಕಷ್ೆ 
ಬಂದ್ರಗವುದ್ರಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗವು  ಆತನನಗನ ಸವಮಥದ ರಕ್ಷಣ್ೆ 
ಮದಡಗತ್ದತನೆ. ಹಿೇಗಂದ್ಗ ಆ ದ್ಯದಳುವದದ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳು, 
ಸದತಪಿ ಮೈಮೇಲ್ೆ ಕೆೈಯದಡಿಸಿ, ಅಂದ್ದ್ೆಾೇನೆಂದ್ರೆ - “ಈ 
ತಗಪಿವು ತಣೆಗದ್ೆ. ಈತನಗ ಈಗಲ್ೆೇ ಏಳುವನಗ.” ಈ ಪೌಕದರ 



ಅಂದ್ಗ, ನಿದ್ೌಸತನಿಗೆ ಎಬಿಬಸದ್ಂತ್ೆ, ಸದತಪಿನ  ಮೈಮೇಲ್ೆ 
ಚಪಿರಿಸಿ ಎಬಿಬಸಿದ್ರಗ. ಈ ಚಮ್ತ್ದಿರವನಗನ ನೊೇಡಿ, 
ಸವಮರೂ ಆಶಿಯಮಭರಿತರದಗಿ ಜಯಜಯಕದರ 
ಮದಡಗವಂಥವರದದ್ರಗ. ಆಗ ಸದತಪಿನಗ ಎದ್ಗಾ 
ಕಗಳಿತಗಕೊಂಡಗ, ತನನ ಮೈಮೇಲ್ೆ ಕೆೈ ಸವರಿ ನೊೇಡಿ 
ಅನಗನತ್ದತನೆ - “ನನನ ಮೈಗೆ ಹದಾಗೆ ತಗಪಿ ಹತ್ರತತಗ ?”  ನದನಗ 
ಸದನನ ಮದಡಿ ಬರಗವೆನಗ', ಹಿೇಗಂದ್ಗ  ತನನ ಸಗತತಮ್ಗತತಲೂ 
ನೊೇಡಿದ್ ಕೂಡಲ್ೆೇ ಎಲ್ದಿ ಸಂಗತ್ರ ನೆನಪ್ಪಗೆ ಬಂದ್ಗ, ಮ್ಗಂದ್ೆ  
ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗನ ಕಂಡಗ, ಆತನಿಗೆ ಅತಾಂತ ಆನಂದ್ವು ಉಕಿಿ 
ಉಕಿಿ ಬರಗವಂಥದದ್ದಾಯತಗ. ಸದತಪಿನಗ ಅನಗನತ್ದತನೆ - 'ಹೆೇ 
ದ್ಯದಳನೆೇ ನಿೇನಗ ರಕ್ಷಣ ಕತ್ದಮ ಇರಗವದಗೆು, ಕದಲನ ಸತ್ದತ 
ಸಹದ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ೆ ನಡಿಯಲ್ದರದ್ಗ. ನಿೇನಗ ಪೌತಾಕ್ಷ 
ಲಿೇಲ್ದವತ್ದರಿಯದದ್ ಈಶವರನಿರಗತ್ರತ." ಪ್ೆೌೇಮ್ ಭರದ್ಂದ್ ಈ 
ಪೌಕದರ ಅಂದ್ಗ, ಸದತಪಿನಗ  ದ್ೃಢವದಗಿ ಸದ್ಗುರಗ 
ಚರಣಗಳನಗನ ಹಿಡಿದ್ಗ, ಆ ಮೇಲ್ೆ ಸದನನ ಮದಡಲಿಕೆಿ 
ಹೊೇದ್ನಗ. ಆತನ ಶರಿೇರವೆಲ್ದಿ ಗಗರಗ ಹಸತ ಸಿಷ್ಮದ್ಂದ್ 



ತಣೆಗದಗಿದ್ಗಾ, ಸದನನ ಮದಡಿದ್ ಕೂಡಲ್ೆೇ ಗಗಳ ುೆಗಳು ಸಹದ 
ಅಲಿಿಂದ್ಲ್ೆೇ ಕರಗಿ ಹೊೇದ್ವು, ಮ್ತಗತ ಶರಿೇರವು ಯಥದಪೌಕದರ 
ನಿಮ್ಮಲವದಯತಗ. ಮ್ಹದಕದಯಮಕೆಿ ಬಂದ್ಂಥದ ವಿಘ್ನವು  
ಶ್ೌೇ ಸಿದ್ಾ ಕೃಪ್ೆಯಂದ್ ತಪ್ಪಿಹೊೇಯತಗ. ಎಲ್ದಿ ಜನರಗ 
ಆನಂದ್ಭರಿತರದಗಿ, ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗನ ಬಹಗ ಪ್ೆೌೇಮ್ದ್ಂದ್ 
ಪೂಜಸಗವಂಥವರದದ್ರಗ. ಆಗ ಭೊೇಜನ ಕದಯಮ 
ಆರಂಭವದಯತಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಸವತುಃ ನಿೇಡಲಿಕೆಿ ಬಂದ್ರಗ. 
ಹಸತದ್ಲಿಿ ಒಂದ್ಗ ರೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದ್ಗಕೊಂಡಗ, ಅದ್ರ 
ತಗಂಡಗಗಳನಗನ ಊಟ್ಕೆಿ ಕೂತ್ರರಗವ ಪೌತ್ರ ಒಬಬ ಭಕತನ 
ಬದಯಯೊಳಗೆ ಹದಕಗತ್ದತ ನಡಿಯಗತ್ರತದ್ಾರಗ. ಎಲಿರ ಭೊೇಜನ 
ಆಗಗತ್ರತರಗವದಗ, ಆ ಸಿದ್ಾಮದತ್ೆಯಗ ಪಂಕಿತಯೊಳಗೆ 
ಅಡದಯಾಡಗತ್ದತ ಯದರೂಬಬರ ಎಲ್ೆಯ ಮೇಲ್ೆ ಏನೊಂದ್ಗ ವಸಗತ 
ಕಡಿಮಯದಯತ್ೆಂದ್ರೆ, ಆ ಕೂಡಲ್ೆೇ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ತಂದ್ಗ 
ನಿೇಡಗತ್ರತದ್ಾರಗ. ಸವಮ ಜನರಗ, ಈ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಆನಂದ್ 
ಮ್ಗಖವು, ಭಕತ ಜನರ ಭೊೇಜನ ಕದಲದ್ಲಿಿ, ಪೌಫುಲಿಿತವದದ್ 
ಶೆ್ ೇಭೆಯನಗನ ನೊೇಡಿ, ಭೊೇಜನದನಂದ್ಕಿಿಂತ ಅಧಿಕವದದ್ 



ಆನಂದ್ವನಗನ ಪಡಗವಂಥವರದದ್ರಗ. ಸವಮರಿಗೂ ತೃಪ್ಪತಯದದ್ 
ಬಳಿಕ ಸಿದ್ಾರಗ ತ್ದವು ಭೊೇಜನ ಮದಡಿದ್ರಗ. ಸದ್ಗುರಗವು ಭಕತ 
ಕದಯಮವನಗನ ಈ ರಿೇತ್ರಯಂದ್ ನಿವಿಮಘ್ನ ಮದಡಿಸಿಕೊಟ್ೆನಗ. 
ಹದಾಗೆ ಬದಲಕನ ಆನಂದ್ ನೊೇಡಿ ತ್ದಯಗೆ 
ಆನಂದ್ವದಗಗವದ್ೊೇ, ಅಥವದ ಪೌಜೆಗಳ ಸರಖಾದ್ಂದ್ 
ರದಜನಗ ಸಗಖಪಡಗವನೊೇ ಹದಗೆಯೇ ಭಕತರ ಸಗಖದ್ಂದ್ಲ್ೆೇ 
ಆತನಗ ಸಗಖಪಡಗವನಗ. ಭಕತರ ತಂದ್ೆ ತ್ದಯಯಂದ್ಗ  
ಭದವಿಸಲಿಟ್ೆ ಸದ್ಗುರಗವು ಅವರ ತ್ದಪವನಗನ ಹರಣ ಮದಡಿ, 
ಅವರ ಪ್ದಪವನಗನ ಕಳೆದ್ಗ ಸಗಖ ಸವರೂಪವನಗನ 
ತ್ೊೇರಿಸಗವನಗ. ಇರಲಿ, ಸದ್ಗುರಗನದಥರನಗನ ಪ್ದಲಕಿ ಮೇಲ್ೆ 
ಕೂಡಿೌಸಿ ಆನಂದ್ದ್ಂದ್ ಮ್ರೆಸಗತ್ದತ,  ಭಕತರಗ ಭಜನೆ 
ಘೂೇಷ್ದ್ಂದ್ ಸಿದ್ದಾಶೌಮ್ಕೆಿ  ಬಂದ್ಗ ಇಳಿಸಿ, ಜಯ ಜಯಕದರ 
ಮದಡಿ ಎಲಿರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸವಸದಾನಕೆಿ 
ಹೊೇಗಗವಂಥವರದದ್ರಗ. ಇಂಥದ ನಿೇನಗ ಸದ್ಗುರಗ ಮದತ್ದ, 
ಭಕತ ಜನರಿಗೆ ಕೃಪ್ೆಯಂದ್  ಒಲಿದ್ಗ, ತ್ರೌಭಗವನವನಗನ 
ಆನಂದ್ದ್ಂದ್ ತಗಂಬಿಸಿದ್. ಈಗ, ಹೆೇ ಶೆ್ ೌೇತ್ದ 



ಜನರಗಗಳಿರದ, ಕಥೆಯ ಲಕ್ಷ್ದಾಥಮವನಗನ ಕೆೇಳುವಂಥವರದಗಿರಿ. 
ಸದತಪಿನೆೇ ಜೇವನಗ. ಆತನಗ ಸಿರೇ ಪುತ್ದೌದ್ಗಳೆಂಬ 
ಜನರಿಗೊೇಸಿರ ಮ್ಮೇಹವೆಂಬ ತಗಪಿವು ಸಗರಿಯಗತ್ರತರಗವದಗ, 
ಅದ್ಗ ಆತನಿಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳುಲ್ದಗಿದ್ೆ ಕೆೈತಪ್ಪಿ ದ್ಗುಃಖದ್ಂದ್ 
ಮೈತಗಂಬ ಉರಿಯಗತ್ರತರಗವದಗ, ದ್ಯದಘ್ನನದದ್ ಸದ್ಗುರಗವು 
ಪ್ದೌಪತನದದ್ನಗ. ಸದ್ಗುರಗವು ಬಂದ್ಗ ಆತನ ಮೈಮೇಲ್ೆ ಬೊೇರ್ 
ಹಸತವನಗನ ಸವರಿದ್ ಕೂಡಲ್ೆೇ, ಆತನಗ ಸದವಧ್ದನವದಗಿ, 
ಮ್ಮೇಹ ಸಮ್ಮಂರ್  ತ್ದಪವು ಶದಂತವದಗಿ, ಇಚ್ೆೆಗಳೆಂಬ 
ಗಗಳ ುೆಗಳು ಸಹದ ಹೊೇದ್ವು. ಬೌಹದಮನಂದ್ನದದ್ ನಿೇನಗ, 
ಸದ್ಗುರಗನದಥನೆೇ, ನನನ ಮ್ಸತಕದ್ ಮೇಲ್ೆ ಹಸತವನಿನಟ್ಗೆ, ನನನ 
ಭವಭಯ ನಿರಸನವದಗಗವದ್ಕೊಿೇಸಿರ ದ್ದರಿ 
ತ್ೊೇರಿಸಗವಂಥವನದಗಗ. ಮ್ಗಂದ್ನ ಅಧ್ದಾಯದ್ಲಿಿ 

ಹೆೇ ಶೆ್ ೌೇತ್ದ ಜನರಗಗಳಿರದ, ಸಗರಸ ಕಥೆಯನಗನ 
ಸದವಕದಶವದಗಿ ಶೌವಣ ಮದಡಗವಂಥವರದಗಿರಿ, ಅದ್ರ 
ಶೌವಣ ಮದತೌದ್ಂದ್ ಸವಮ ದ್ೊೇಷ್ಗಳು ನಿಮಿಷ್ದ್ೊಳಗೆ 
ಸಗಟ್ಗೆಹೊೇಗಗವವು. ಎಂಬಲಿಿ ಶ್ೌೇ ಸಿದ್ದಾರೂಢ 



ಕಥದಮ್ೃತದ್ೊಳ್ ಶೌವಣ ಮದತೌದ್ಂದ್ ಸವಮ ಪ್ದಪಗಳನಗನ 
ಭಸಮ ಮದಡಗವಂಥ, ಈ ಅತ್ರ ಮ್ರ್ಗರವದದ್ ಇಪಿತತನೆೇ 
ಅಧ್ದಾಯವನಗನ 

ಶ್ವದ್ದಸನಗ ಶ್ೌೇ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಚರಣ್ದರವಿಂದ್ಗಳಲಿಿ 
ಅಪ್ಪಮಸಗತ್ರತರಗವೆನಗ. 


