
 



ಹ ೇ ಸದ್ಗುರಗವ ೇ , ನಿನ್ನ  ರೂಪವು 
ನಿಗಮಾಗಮಾತೇತವಾದ್ದ್ಗು. ಅದ್ಕ್ ೆ 
ಚಿತ್ವರೂಪವನ್ಗನತ್ಾಾರ . ಆ ನಿನ್ನ ಸವರೂಪವು 
ಜಗನ್ಮಯವಾಗಿದ್ುರೂ, ನಿರ ೇೇಪವಿದ್ಗು , ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು 
ಅದ್ಕ್ ೆ ಹತಗಾವದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ುಗಳ ಘಟಾಟ ೂೇಪಗಳು 
ಕಲ್ಪಿತವಾಗಿದ್ಗು, ಅವು ಬ್ರ  ವಾಚರಂಭಣ್ ಅನ್ನಲ್ಿಡಗತಾ 
ನಿವಿೇಕ್ಾರವಾದ್ ಚ ೈತನ್ಯವು, ಇವಕ್ ೆರಾಲ ಅತೇತವಾಗಿ 
ಇರಗವದ್ಗ. ಎಲ್ಪಲ  ಪಯೇಂತ ವಿಮಳ ಜ್ಞಾನ್ವಾಗಿಲ್ಲವೇ, 
ಅಲ್ಪಲವರ ಗ  ಈ ಜಗದ್ಾಾನ್ವು ಸತಯವಾಗಿ ಕ್ಾಣಿಸಗವದ್ಗ. 
ಜ್ಞಾನ್ದಿಂದ್ರ ೇ  ಆ ನಿವಾೇಣ್ ಸ್ಥಿತಯನ್ಗನ ಜೇವನ್ಗ ಹ ೂಂದಿ, 
ದ್ ವೈತ  ಭಾವವನ್ಗನ ಕಳಕ್ ೂಳುುತ್ಾಾನ . ಬ್ರಹಮಜ್ಞಾನ್ದ್  
ಮಹಿಮಾ ಅಗಾಧವಾಗಿದ್ಗು, ಶಂಕರ ಪಾವೇತ ಸಹಾ 
ತಳಿಯರಾರರಗ. ಅಜ್ಞನಾದ್ ಜೇವಾತಮನ್ಗ  ಗಗರಗಕೃಪ  ಆಗದ್ 
ವಿನ್ಹ ಹಾಯಗ  ತಳಿದ್ಗಕ್ ೂಳುುವನ್ಗ? ಬ್ರಹಮಜ್ಞಾನ್ದಿಂದ್ ದ್ ವೈತ  
ನಿರಸನ್ವಾಗಗವದ್ಗ. ದ್ ವೈತದ್  ಅಭಾವದಿಂದ್ ಆನ್ಂದ್ ಪಾರಪ್ತಾ. 
ಆಮೇರ  ಜೇವನ್ಗ, ಬ್ರ ೂೇಣ್ ಹ ೂೇಗ ೂೇಣ್ಗಳಿಲ್ಲದ್ , ನಿತಯ 



ನಿರಾಕ್ಾರ ಸವರೂಪನ ೇ ಆಗಿರಗತ್ಾಾನ . ದ್ ೇಹ ಬ್ಗದಿಿಯ 
ಯೇಗದಿಂದ್ ಮನ್ಸಗ್ ನಿರಾಕ್ಾರ ಸ್ಾಿನ್ಕ್ ೆ 
ಪಾರಪಾವಾಗರ ೂಲ್ಲದ್ಗ. ಅದ್ಕ್ ೆ ನಾಮರೂಪಗಳಲ್ಪಲಯೇ 
ತರಗಗಗತಾರಗವ ಚಟವಿದ್ಗು, ನಿಗಗೇಣ್ದ್ಲ್ಪಲ ಹ ೂೇಗಲ್ಪಕ್ ೆ ಅದ್ಗ 
ಹ ದ್ರಗವದ್ಗ. ಹಾಗಾದ್ರ , ಅದ್ಕ್ ೆ ಸದ್ಗುರಗ ನಾಮ 
ಚಿಂತನ ಯನ್ಗನ ಹಚಿಿ , ಅಭಾಯಸ ಬ್ಲ್ದಿಂದ್ ಯಾವಾಗಲ್ೂ, 
ಆತನ್ ರೂಪ ಗಗಣ್ಗಳನ್ಗನ ಧ್ಾಯನಿಸಗತ್ಾಾ ಇರಗವುದ್ರಂದ್ 
ಮನ್ಸ್ಥ್ನ ೂಳಗಿನ್ ದ್ ವೈತಭಾವವು ಹ ೂೇಗಗವುದ್ಗ. ಚಿಂತನ್ 
ಮಾತರದಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗ ರೂಪದ್ಲ್ಪಲ ಅದ್ ವೈತ ಭಾವವು ತ್ಾನ ೇ 
ಆಗಗವುದ್ಗ. ಅನ್ಂತರ ಸ್ ೂೇಹಂಭಾವ ಉತಿನ್ನವಾಗಗವದ್ಗ. 
ಅದ್ನ್ಗನ ಎರಾಲ ಕಡ ಯಲ್ಪಲ ನಾಮ ರೂಪಗಳ ಮೇರ  
ಯೇಜಸಬ ೇಕಗ. ಈ ಪರಕ್ಾರ ನಿತಯ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡಗವದ್ರಂದ್ 
ಅವಶಯವಾಗಿ ನಿರಾಕ್ಾರ ಚ ೈತನ್ಯವು ಭಾಸಮಾನ್ವಾಗಗವದ್ಗ. 
ಇಂಥಾ ಚ ೈತನ್ಯ ಭಾಸವು ತನ್ನ ಶರೇರಕ್ ೆ ಹಚಗಿವುದ್ರಂದ್ 
ಸವರೂಪವು ಪರಕ್ಾಶಿಸಗವದ್ಗ. ಆದ್ುರಂದ್ ಶರೇರಕ್ ೆ 
ಬ ೇರ ಯಾಗಿ, ಸೂಿಲ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದ್ ೇಹಗಳನ್ಗನ 



ನ ೂೇಡಗವಂಥವನಾಗಿ, ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಚ ೈತನ್ಯದ್ಲ್ಪಲ ಐಕಯನಾಗಿದ್ಗು ತನ್ನ 
ಸವಸ್ಾಿನ್ಕ್ ೆ ಬ್ರಗವನ್ಗ. ಆಗ, ಹಿೇಗ  ಅನ್ಗನತ್ಾಾನ . - ನಾನ್ಗ ನಿತಯ 
ಇದ್ ೇ ಪರಕ್ಾರ ಇರಗವಂಥವನ್ಗ, ಸತಯವಾಗಿ ಎಂದ್ೂ ನಾನ್ಗ 
ವಿಕ್ಾರ ಹ ೂಂದ್ರ ೇ ಇಲ್ಲ. ಮತಗಾ ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಪಲ 
ಜಗತಿಪಂಚವನ್ಗನ ನ ೂೇಡ ೂೇಣ್. ಅಂದ್ರ  ಅದ್ಗ ಎರ ಲಲ್ಪಲಯೂ 
ಇರಗವದಿಲ್ಲ. ತ್ ೂೇರಗವುದಿಲ್ಲ , ಇಷ ಟೇ ಅಲ್ಲ , ಈ ಜಗತಗಾ 
ಎಂದ್ೂ ಆಗಿದಿುಲ್ಲ, ಮತಗಾ ಆಕ್ಾಶದ್ ೂಳಗ  ಕ್ಾಣಿಸಗವ 
ನ್ಗರದ್ಂತ್  ಸಂಭವಿಸಲ್ಪಕ್ ೆ ಸ್ಾಧಯವ ೇ ಇಲ್ಲ,  ಎಂಬ್ಂತ್  
ಕ್ಾಣಿಸಗವದ್ಗ. ಚಿತಾವು ಸವರೂಪದ್ಲ್ಪಲಯೇ ಇರಗತಾದ್ಗು, ಒಂದ್ಗ 
ವ ೇಳ  ಕಣ್ಗು ತ್ ರ ದ್ಗ ಜಗತಾನ್ಗನ ನ ೂೇಡಿದ್ರ , ತನ್ನ ಸವರೂಪದ್ 
ಹ ೂರತಗ ಅದ್ಕ್ ೆ ಬ ೇರ ಯಾಗಿ ಏನ ೇನ್ೂ ಕ್ಾಣಿಸದ್ಗ. ಹಾಯಗ  
ತನ್ನ ದ್ ೇಹವೇ ಹಾಗ ಯೇ ಜಗತ್ ಾಲ್ಲ ಕ್ಾಣಿಸಗವದ್ಗ. ಸ್ಥರೇ, 
ಪುತರ, ಧನ್ ಇತ್ಾಯದಿಗಳ ಲ್ಲವೂ ಆತಮಕ್ಾರ ತ್ ೂೇರಗವವು. 
ಅಲ್ಪಲಂದ್ ಮನ್ಸಗ್ ನಿಗಗೇಣ್ದ್ಲ್ಪಲ ಹಚಿಿದ್ರ , ಸಗಖದಿಂದ್ 
ತಗಯಾೇತೇತ ಅವಸ್ ಿಯಗ ಪಾರಪಾವಾಗಗವದ್ಗ; ಈ ಸ್ಥಿತಯಲ್ಪಲ 
ಶಗದ್ಿ ಜ್ಞಪ್ತಾರೂಪ ಸತ್ ಾಯ ಹ ೂರತಗ, ಅಹಂಭಾವವು ಏನ ೇನ್ೂ 



ಉಳಿಯಗವದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಈ ಸ್ಥಿತಯ ಅನ್ಗಭವವಿರಗವದ್ ೂೇ 
ಅದ್ಕ್ ೆ ಜ್ಞಾನ್ವ ನ್ಗನವರಗ. ಈ ಅಪೂವೇ ಅನ್ಗಭವದಿಂದ್ 
ಪೂರ್ಾೇನ್ಂದ್ವು ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಪಲ ಪರಕಟವಾಗಗವದ್ಗ. ಅಂಥಾ ಈ 
ಆನ್ಂದ್ವು ಸ್ಾಧಯವಾಗಬ ೇಕ್ಾದ್ರ ,ಸದ್ಗುರಗವಿಗ  ಶರಣ್ಗ 
ಹ ೂೇಗಬ ೇಕಗ. ಆಂತಯೇದ್ ೂಳಗ  ಆತನ್ಗ ಕೃಪಾ 
ಮಾಡಿದ್ಾುದ್ರ , ಬ್ರಹಮರೂಪವು ಪಾರಪ್ತಾಯಾಗಗವದ್ಗ. ಹ ೇ 
ಶ ್ ರೇತ್ಾ ಜನ್ರಗಗಳಿರಾ, ಅತ ಮಧಗರವಾದ್ ಕಥ ಯನ್ಗನ 
ಶರವಣ್ ಮಾಡಗವಂಥವರಾಗಿರ. ಅದ್ರ ಶರವಣ್ ಮಾತರದಿಂದ್ 
ಮನ್ನ್ವಾಗಿ, ಸವರೂಪ ಸ್ಾಕ್ಷಾತ್ಾೆರವು  ಶಿೇಘರವಾಗಗವದ್ಗ. 
ಪುಣ್ಯವತಯಾದ್ ಹಗಬ್ಬಳಿು ನ್ಗರದ್ ೂಳಗ , ರಮಾನಾಥನ ಂಬ್ 
ಬಾರಹಮಣ್ ಗೃಹಸಿನಿರಗವನ್ಗ. ಆತನಿಗ  ಕೃಷಾುಬಾಯಿ ಎಂಬಾಕ್  
ಪತನ ಇರಗವಳು. ಅವರ ಮಗನ್ ಉಪನ್ಯನ್ ಕ್ಾಯೇವನ್ಗನ 
ಸಂಪಾದಿಸಗವದ್ಕ್ ೂೆೇಸೆರವಾಗಿ, ಮನ ಯಲ್ಪಲ ತಯಾರ 
ನ್ಡ ಯಗತಾರಗವಾಗ ು, ಕೃಷಾುಬಾಯಿ ಬ್ಂದ್ಗ, ಪತಯನ್ಗನ 
ಕಗರತಗ ಅನ್ಗನತ್ಾಾಳ - “ನ್ಮಮ ಪುತರನ್ ಉಪನ್ಯನ್ 

ಕ್ಾಯೇವನ್ಗನ ನ್ಡಿಸಬ ೇಕ್ಾಗಗತಾದ್ . ಯಾಕ್ ಂದ್ರ , ಈ ಪುತರನ್ಗ  



ಹಗಟಗಟವ ಪೂವೇದ್ಲ್ಪಲ ಎರಡಗ ಕೂಸಗಗಳು ಹಗಟ್ಟಟದ್ ಕೂಡರ ೇ 
ತೇರಕ್ ೂಂಡವು. ಆಗ ಮಕೆಳು ಹಾಯಗ  ಬ್ದ್ಗಕಗವವು  ಎಂಬ್ 
ಮಹಾ ಚಿಂತ್  ಉತಿನ್ನ ವಾಯಿತಗ. ಆಗ ಯಾರ ೂೇ ಒಬ್ಬರಗ 
ಹ ೇಳಿದ್ರಗ - “ಶಿರೇ ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢ ಚರಣ್ಗಳಿಗ  ಪಾರಪಾವಾಗಿ 
ಪಾರರ್ಥೇಸ್ಥದ್ಾುದ್ರ   ಅವರ ಕೃಪ ಯಿಂದ್ ಮಕೆಳು 
ಬ್ದ್ಗಕಗವವು''. ಈ ಕೇತೇಯನ್ಗನ ನಾನ್ಗ ಕ್ ೇಳಿ, ಈ ನ್ಮಮ 
ಪುತರನ್ಗ  ಹ ೂಟ ಟಯಲ್ಪಲರಗವಾಗ ನಾನ್ಗ ಸ್ಥದ್ಾಿಶರಮಕ್ ೆ ಹ ೂೇಗಿ 
ಪಾರರ್ಥೇಸ್ಥದ್ ನ್ಗ - ''ಹ ೇ ಸದ್ಗುರಗನಾಥಾ, ನ್ನ್ಗ  ಪುತರನ್ನ್ಗನ 
ದ್ಯಪಾಲ್ಪಸ್ಥ, ಆತನ್ನ್ಗನ ದಿೇರ್ಘೇಯಗ ಮಾಡಿದ್ಾುದ್ರ , ಆತನ್ 
ಉಪನ್ಯನ್ ಕ್ಾಲ್ದ್ಲ್ಪಲ ನಿಮಮನ್ಗನ ಗೃಹಕ್ ೆ ಕರಸ್ಥ ಪೂಜ ಯನ್ಗನ 
ಮಾಡಿ, ಸಂತ್ ೂೇಷಪಡಿಸಗವ ನ್ಗ. ಆದ್ುರಂದ್ ನ್ನ್ನ ಮೇರ  
ಕೃಪಾಮಾಡಿ ನ್ನ್ನ ಮನ ೂೇರಥವನ್ಗನ ಪೂಣ್ೇ ಮಾಡಬ ೇಕಗ''. 
ಈ ಪರಕ್ಾರದ್ ನ್ನ್ನ ವಚನ್ವನ್ಗನ ಕ್ ೇಳಿ, ಆ ದ್ಯಾಳುವಾದ್ 
ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ್ಗ, ನ್ನ್ನ ಮೇರ  ಕೃಪ  ಮಾಡಿ, ಆಶಿೇವಾೇದ್ 
ಕ್ ೂಟಟನ್ಗ; ಅದ್ರಂದ್ ನ್ನ್ಗ  ಆನ್ಂದ್ವಾಗಿ, ಆತನಿಗ  
ನ್ಮಸೆರಸ್ಥ ನಾನ್ಗ ಹ ೂರಟಗ ಬ್ಂದ್ ನ್ಗ, ಆ ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢ 



ಸದ್ಗುರಗ ಕೃಪ ಯಿಂದ್ರ ೇ ಇಲ್ಪಲ ತನ್ಕ ಮಗನ್ಗ ಬ್ದ್ಗಕರಗತ್ಾಾನ . 
ಆದ್ುರಂದ್ ಈ ಉಪನ್ಯನ್ ಮಹ ೂೇತ್ವ ಆರಂಭ 
ಮಾಡಗವದ್ಕೆಂತಲ್ೂ ಮೊದ್ಲ್ಗ, ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢರಗ  ಗೃಹಕ್ ೆ 
ಕರ ದ್ಗಕ್ ೂಂಡಗ ಬ್ಂದ್ಗ ಷ ೂೇಡಶ ್ ೇಪಚಾರಗಳಿಂದ್ 
ಪೂಜಸಬ ೇಕಗ. ಅತ್ಾಯದ್ರದಿಂದ್ ಪೂಜಸ್ಥ, ಅವರಗ  ವಸರ 
ಕ್ಾಣಿಕ್ಾದಿಗಳನ್ಗನ ಸಮಪ್ತೇಸ್ಥ, ಆಮೇರ  ಭ ೂೇಜನ್  ಮಾಡಿಸ್ಥ, 
ಮಠಕ್ ೆ ತರಗಗಿ ಕಳುಹಿಸಬ ೇಕ್ಾಗಿರಗತಾದ್ . ಈ ಪರಕ್ಾರ ಪೂಜಾ 
ಮಾಡಿದ್ಾುದ್ರ , ಪುತರನಿಗ  ಸವೇ ಕರಾಯಣ್ ಪಾರಪಾವಾಗಗವದ್ಗ. 
ಆದ್ುರಂದ್ ನಿೇವು ಇದ್ನ್ಗನ ಮನ್ಸ್ಥ್ನ ೂಳಗ  ವಿಚಾರ 
ಮಾಡಿಕ್ ೂಂಡಗ, ಹಾಗ ಯೇ ನ್ಡಿಸಬ ೇಕಗ ಎಂದ್ಗ ನ್ನ್ನ 
ಪಾರಥೇನ ಯದ್ '' ಅಂದ್ಳು. ಪತನಯ ಈ ಪರಕ್ಾರದ್ 
ವಚನ್ವನ್ಗನ ಕ್ ೇಳಿ ರಮಾನಾಥನ್ಗ ಕ್ ೂಲೇಭ ಗ ೂಂಡಗ, 
ಅನ್ಗನತ್ಾಾನ - “ ಬ ೇಡಗವದ್ಕ್ ೆ ಇಲ್ಪಲ ಯಾವ ದ್ ೇವರೂ ನಿನ್ಗ  
ಸ್ಥಗಲ್ಪಲ್ಲವ ೇನ್ಗ ? ನಾವು ಬಾರಹಮಣ್ರದ್ಗು ಆ ಶ್ದ್ರನಿಗ  ಹರಕ್  
ಹ ೂತಾ. ನಾನ್ಗ ಆತನ್ನ್ಗನ ಮನ ಯಳಗ  ಕರ ದ್ಗಕ್ ೂಂಡಗ 
ಬ್ಂದ್ದ್ಾುದ್ರ , ಬಾರಹಮಣ್ರ ಲ್ಲ  ನ್ನ್ಗ  ನ್ಗಗವರಗ. ಈಗ ನಿನ್ನ ಈ 



ಮೂಖೇತವವನ್ಗನ ಬಿಟಗಟಬಿಡಗ. ನಾವು ಇರ ಲೇ ದ್ ೇವರ 
ಪೂಜ ಯನ್ಗನ ಮಾಡಗವ ವು', ಅಂದ್ದ್ಗು ಕ್ ೇಳಿ, ಕೃಷಾುಬಾಯಿಯಗ 
ಬ್ಹಳ ಆಗರಹ ಮಾಡಿದ್ಾಗೂಯ ಆತನ್ಗ ಕ್ ೇಳಲ್ಪಲ್ಲ. ಆಗ ು 
ಕೃಷಾುಬಾಯಿಯಗ, ಏಕ್ಾಂತದ್ಲ್ಪಲ ಹ ೂೇಗಿ ಕಣಿುನಿಂದ್ ನಿೇರಗ 
ಸಗರಸಗತ್ಾಾ, ಸದ್ಗುರಗ ಪಾರಥೇನ  ಮಾಡಗವಂಥವಳಾದ್ಳು - 
“ಹ ೇ, ದ್ಯಾಳ್ ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢನ ೇ, ನಿೇನ ೇ ಪಾರಪಾಗಾಗಿ, ನ್ನ್ನ 
ಹರಕ್  ತೇರಸ್ಥಕ್ ೂಳುುವಂಥವನಾಗಗ. ನ್ನ್ನ ಪತಯಗ 
ಸಮಮತಪಡಗವದಿಲ್ಲ. ಆದ್ುರಂದ್ ಮನ ಗ  ಕರಸ್ಥಕ್ ೂಂಡಗ 
ಪೂಜಾ ಮಾಡಲ್ಪಲ್ಲವ ಂದ್ಗ ನ್ಮಮ ಮೇರ  ಕ್ಷ ೂೇಭಿಸದ್ , ನ್ನ್ನ 
ಪುತರನ್ನ್ಗನ ಬ್ದ್ಗಕಸಬ ೇಕ್ಾಗಿರಗತಾದ್ ''. ಕೃಷಾುಬಾಯಿಯಗ  
ಹಿೇಗನ್ಗನತ್ಾಾ, ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಪಲ ಶಿರೇ ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢರ ಮೂತೇಯನ್ಗನ 
ಸಮರಸಗವಂಥವಳಾದ್ಳು. ಆ ಕೂಡರ , ಅರ ಲೇ ಸದ್ಗುರಗವು 
ಪರಸನ್ನವದ್ನ್ದಿಂದ್ ಆಕ್ ಗ   ಆಶಾವಸನ್ 
ಕ್ ೂಡಗವಂಥವನಾದ್ನ್ಗ, ಮತಗಾ ಆಕ್ ಯಗ  ಸಮಾಧ್ಾನ್ 
ಹ ೂಂದಿದ್ಳು. ಉಪನ್ಯನಾರಂಭದ್ಲ್ಪಲ ದ್ ೇವರ ಪೂಜಾ 
ಮಾಡಬ ೇಕ್ ಂದ್ಗ, ರಮಾನಾಥನ್ಗ ಪೂಜಾ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳನ್ಗನ 



ತ್ ಗ ದ್ಗಕ್ ೂಂಡಗ, ದ್ ೇವಗೃಹಕ್ ೆ ಪಾರಪಾನಾಗಲ್ಗ, ಅಲ್ಪಲ ಒಂದ್ಗ 
ಚಮತ್ಾೆರವನ್ಗನ 

ಕಂಡನ್ಗ. ಮಂಟಪದ್ ೂಳಗ  ಎಲ್ಪಲ ಕೃಷುಮೂತೇಯಿತ್ ೂಾೇ ಅರ ಲ 
ಅದ್ಗ ಆರೂಢಮೂತೇಯಾಗಿ ಕ್ಾಣಿಸಗತಾರಗವದ್ಗ. ಈ 
ವ ೈಚಿತರಯ ವನ್ಗನ ಕಂಡಗ, ಆತನ್ಗ  ಭರಮ ಹ ೂಂದಿದ್ನ್ಗ. ಆಗ 
ಆತನ್ಗ ಮನ್ಸ್ಥ್ನ್ಲ್ಪಲ ವಿಚಾರಸ್ಥದ್ನ್ಗ - “ಇದ್ಗ ನ್ನ್ನ ಪತನಯ 
ಕ್ ಲ್ಸವಾಗಿರಬ ೇಕಗ. ತನ್ನ ಮನ ೂೇರಥವನ್ಗನ 
ಪೂರ ೈಸ್ಥಕ್ ೂಳುುವ ಉದಿುಶಯವಾಗಿ ಕೃಷುಮೂತೇಯನ್ಗನ ತ್ ಗ ದ್ಗ, 
ಆರೂಢ ಮೂತೇಯನ್ಗನ ಆಕ್ ಯಗ  ಸ್ಾಿಪ್ತಸ್ಥರಬ್ಹಗದ್ಗ ಮತಗಾ 
ಹಿೇಗ  ತನ್ನ ಇಚ ೆಯನ್ಗನ ಪೂಣ್ೇಮಾಡಿಕ್ ೂಳುಲ್ಪಕ್ ೆ 
ನ ೂೇಡಗತ್ಾಾಳ ' ಎಂದ್ಗ ಚಿಂತಸ್ಥ, ಕೃಷಾುಬಾಯಿಗ   ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ 
ಒದ್ರದ್ ಕೂಡರ ೇ, ಆಕ್ ಯಗ  ಬ್ಂದ್ಳು. ಆಗ ು  ಸ್ಥಟ್ಟಟನಿಂದ್ 

ಕ್ ೇಳುತ್ಾಾನ  - ''ಭರಷ ಟೇ, ನಿೇನ್ಗ ಕೃಷು ಮೂತೇಯನ್ಗನ ತ್ ಗ ದ್ಗ 
ಸ್ಥದ್ಿಮೂತೇಯನ್ಗನ ಸ್ಾಿಪ್ತಸ್ಥರಗವಿಯೇ ?” ಎನ್ನರಾಗಿ, ಆಕ್ ಯಗ 
“ನಾನ ೇನ್ೂ ಅರಯ,'' ಎಂದ್ಗ ಯಥಾಥೇವಾಗಿ ನ್ಗಡಿದ್ಳು, 
ಮತಗಾ ಈ ಚಮತ್ಾೆರವನ್ಗನ ನ ೂೇಡಿ ಆಶಿಯೇಪಟಗಟ, ಆ 



ದ್ಯಾಘನ್ನಾದ್ ಸ್ಥದ್ಿ ಸಮಥೇನ್ಗ ಸತಯವಾಗಿ 
ಪಾರಪಾನಾದ್ನ್ಗ, ಅಂದ್ಗಕ್ ೂಂಡಳು. ಆಗ ು ಆತನ್ಗ 
ಸಂಪುಷಟವನ್ಗನ ತ್ ಗ ದ್ಗ ನ ೂೇಡಗತ್ಾಾನ , ಅದ್ರ ೂಳಗಿರಗವ 
ಗಣ್ಪತ ಮೂತೇ, ವಿಠಠಲ್ ಮೂತೇ, ಸ್ಾಲ್ಪಗಾರಮ ಎಲ್ಲವೂ 
ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢನ ೇ ಆಗಿ ಕ್ಾಣಿಸಗತಾರಗವವು. ಇದ್ನ್ಗನ ನ ೂೇಡಿ 
ರಮಾನಾಥನ್ಗ ಆಶಿಯೇಚಕತನಾಗಿ, - 'ಇದ್ಗ ನಿಜವಾಗಿ 
ಈಶವರೇ ಮಾಯಾ ಇರಗವುದ್ಗ. ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢರಗ ಸತಯವಾಗಿ 
ಅವತ್ಾರ ಪುರಗಷರರಗವರಗ. ಇದ್ರ ೂಳಗ  ಏನ ೇನ್ೂ 
ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಹ ೇ ಸ್ಥರೇಯೇ  ನಾನ್ಗ ವಯಥೇವಾಗಿ ಸ್ಥಟ್ಟಟಗ ದ್ ು. 
ನಿೇನ ೇ ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢರ ಅವತ್ಾರವನ್ಗನ ತಳಿದ್ಗಕ್ ೂಂಡಿರಗವಿ. 
ಮತಗಾ ಧನ್ಯಳಾದಿ. ನಾನ್ಗ ಈಗರ ೇ ಸ್ಥದ್ಾಿಶರಮಕ್ ೆ ಹ ೂೇಗಿ, 
ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗನ ಕರ ದ್ಗಕ್ ೂಂಡಗ ಬ್ರಗವ ನ್ಗ, ಮತಗಾ ನಿನ್ನ ಇಚ ಿ 
ಹಾಯಗಿತ್ ೂಾೇ ಹಾಗ ಯೇ ಪೂಜಸಗವ ನ್ಗ', ಎಂದ್ನ್ಗ. ಈ ಪರಕ್ಾರ 
ಅಂದ್ಗ, ತನ್ನ ಇಷಟ ಮಿತರರನ್ಗನ ಮನ ಗ  ಕರಕ್ ೂಂಡಗ ಬ್ಂದ್ಗ, 
ಎರಾಲ ದ್ ೇವರ ರೂಪದಿಂದ್ ಸ್ಥದ್ಾುರೂಢನ ೇ ಇರಗವುದ್ನ್ಗನ 
ತ್ ೂೇರಸ್ಥ ಎನ್ಗನತ್ಾಾನ  - ''ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಸತ್ಾಾ 



ಎಂಥಾದ್ುದ್ ! ಎರಾಲ ದ್ ೇವರಗಗಳಾಗಿ ತ್ಾನ ೇ ಇದ್ಾುನ . ನಾವು 
ಆತನ್ ಮಹಿಮಯನ್ಗನ ತಳಿಯದ್ , ವಯಥೇವಾಗಿ ಕಮೇ 
ಮಾಗೇವನ್ಗನ ಅನ್ಗಸರಸ್ಥದ್ ವು. ಈಗರಾದ್ರೂ ಆ 
ಸದ್ಗುರಗರಾಯನಿಗ  ಶರಣ್ಗ ಹ ೂೇಗಿ, ಸದ್ಾಾವದಿಂದ್ ಆತನ್ 
ಚರಣ್ಗಳನ್ಗನ ಹಿಡಿದ್ಗ, ಪ ರೇಮದಿಂದ್ ಆತನ್ನ್ಗನ 
ಪೂಜಸ್ಥದ್ಾುದ್ರ , ನಾವು ಈ ರ ೂೇಕದ್ಲ್ಪಲ ಧನ್ಯರಾಗಗವ ವು'. ಈ 
ಪರಕ್ಾರ ಅಂದ್ಗ, ರಮಾನಾಥನ್ಗ ಸ್ಥದ್ಾಿಶರಮಕ್ ೆ ಹ ೂೇಗಿ ಶಿರೇ 
ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢರನ್ಗನ ಪಾರರ್ಥೇಸ್ಥ, ಸವಗೃಹಕ್ ೆ ಕರ ದ್ಗಕ್ ೂಂಡಗ 
ಬ್ರಗವಂಥವನಾದ್ನ್ಗ. ಕೃಷಾುಬಾಯಿಯಗ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗ ೂೇಸೆರ ದಿವಯ ಪ್ತೇಠವನ್ಗನ ಹಾಕ, ಅವರ ದ್ಾರ 
ನ ೂೇಡಗತಾದ್ುಳು. ಸ್ಥದ್ಿರನ್ಗನ ನ ೂೇಡಿದ್ ಕೂಡರ ೇ, ಆಕ್ ಗ  
ಉತೆಟ ಪ ರೇಮ ಉತಿನ್ನವಾಯಿತಗ. ಆಗ ು ಸ್ಥದ್ಾುರೂಢರನ್ಗನ 
ಆಸನ್ದ್ ಮೇರ  ಕಗಳಿುರಸ್ಥ, ತನ್ನ ಮಸಾಕವನ್ಗನ ಆತನ್ 
ಚರಣ್ಗಳಲ್ಪಲಟಗಟ, ನ ೇತ್ ೂರೇದ್ಕದಿಂದ್ ಆತನ್ ಪಾದ್ ಪರಕ್ಷಾಳನ್ 
ಮಾಡಗವಂಥವಳಾದ್ಳು. ಅನ್ಗನತ್ಾಾಳ  - ''ಹ ೇ ದಿೇನ್ 
ದ್ಯಾಳಾ, ಸ್ಥದ್ುನಾಥಾ,  ದಿೇನ್ ಅನಾಥರಾದ್ ನ್ಮಮನ್ಗನ 



ನಿೇನ್ಗ ರಕ್ಷಿಸಗತಾ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮಯನ್ಗನ 
ತಳಿಯರಾರ ವು. ಆದ್ರೂ  ಹ ೇ ದಿೇನ್ನಾಥಾ  ಕೃಪಾಮಾಡಿದಿ,” 
ಅಂದ್ಳು. ಆಗ ು ಎರಾಲ ಪೂಜಾ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳನ್ಗನ 
ತ್ ಗ ದ್ಗಕ್ ೂಂಡಗ ಬ್ಂದ್ಗ, ರಮಾನಾಥನ್ಗ ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢರ  
ಚರಣ್ಗಳಿಗ  ನ್ಮನ್ ಮಾಡಿದ್ನ್ಗ, ಆಮೇರ  
ವ ೇದ್ವಿಧಿಗನ್ಗಸರಸ್ಥ, ಯಥಾಸ್ಾಂಗ ರೇತಯಿಂದ್ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗನ ಪೂಜಸಗವಂಥವನಾದ್ನ್ಗ. ಎರಾಲ ಇಷಟ 
ಮಿತರರನ್ಗನ ಕೂಡಿಕ್ ೂಂಡಗ ಈ ಪರಕ್ಾರ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ, 
ನ ೈವ ೇದ್ಯ ಸಮಪ್ತೇಸ್ಥ, ವಿಧಿ ಪರಕ್ಾರ ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢರಗ  ಆರತ 
ಬ ಳಗಿದ್ರಗ. ಆಮೇರ  ರಮಾನಾಥನ್ಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗ  ದ್ಕ್ಷಿರ್   
ಮತಗಾ ಒಂದ್ಗ ದಿವಯ ಶರ ಲಯನ್ಗನ ಸಮಪ್ತೇಸ್ಥ, ಅವರನ್ಗನ ಗಾಡಿ 
ಮೇರ  ಕೂಡಿರಸ್ಥ, ಸ್ಥದ್ಾಿಶರಮಕ್ ೆ ಮಗಟ್ಟಟಸ್ಥ ಬ್ಂದ್ನ್ಗ. ಚರತರ 
ಕಥ  ಇಲ್ಪಲಗ  ಮಗಗಿಯಿತಗ. ಈಗ ಲ್ಕ್ಷಾಯಥೇವನ್ಗನ 
ಅವಧರಸತಕೆದ್ಗು. ರಮಾನಾಥನ ೇ ಕಮೇರ ಜೇವನ್ಗ, ಅವನ್ 
ಪತನಯಗ ಸದ್ಗಬದಿಿ, ಸದ್ಗಾದಿಯಿಗ ಎರಡಗ ಸ್ಾರ ಜ್ಞಾನ್ 
ಸೂೂತೇಯನ್ಗನ ಪರಸವಿಸ್ಥದ್ಳು. ಆದ್ರ  ಗಗರಗಕೃಪ ಯಾಗದ್  



ಇದ್ುರಂದ್ ಕಮೇವ ಂಬ್ ರ ೂೇಗವು ಹತಾ ಸತಗಾಹ ೂೇದ್ವು. 
ಮೂರನ ೇ ಬ ೂೇಧ ಪುತರನ್ನ್ಗನ ಹಡಿಯಗವ ಮೊದ್ಲ್ಗ 
ಸದ್ಗುರಗರಗವಿಗ  ಶರಣ್ಗ ಹ ೂೇದ್ಳು. ಸದ್ಗುರಗರಾಯನ್ 
ಕೃಪ ಯಿಂದ್ ಬ ೂೇಧ ಪುತರನ್ಗ  ಬ್ದ್ಗಕದ್ನ್ಗ. ಆಗ 
ಸದ್ಗುರಗವನ್ಗನ ಆಂತಯೇವ ಂಬ್ ಮನ ಯಲ್ಪಲ ಕರ ದ್ಗಕ್ ೂಂಡಗ 
ಬ್ರಬ ೇಕ್ಾಗಿ, ಜೇವನಿಗ  ಸದ್ಗಾದಿಿಯಗ ಪಾರರ್ಥೇಸ್ಥದ್ಳು. ಇದ್ನ್ಗನ 
ಕ್ ೇಳಿ ವೃತಾಪರ ಜೇವನ್ಗ ಸ್ಥಟ್ಟಟಗ ದ್ಗು - “ನಿವೃತಾಪರ ಸದ್ಗುರಗ 
ನ್ಮಗ  ವಿಜಾತೇಯನಿರಗತ್ಾಾನ . ಅವನ್ನ್ಗನ ಒಳಗ  ತಂದ್ರ   
ನ್ಮಮ ಧಮೇ ಮಗಳುಗಗವುದ್ಗ.” ಎಂದ್ಗ ಗಲ್ಬ್ಲ್ ಮಾಡಲ್ಪಕ್ ೆ 
ಆರಂಭಿಸ್ಥದ್ರಗ. ತರಸ್ಾೆರ ಬ್ಗದಿಿಯಿಂದ್ಾದ್ರೂ, ಆತನ್ ವೃತಾ 
ತದ್ಾಕ್ಾರವಾಗಿ, ಗಗರಗಮೂತೇಯನ ನೇ ಹೃದ್ಯದ್ ೂಳಗ  
ಕ್ಾಣ್ಗವಂಥವನಾಗಿ, ಆ ವೃತಾಯಗ ಸದ್ಗುರಗಪಾದ್ದ್ ಕಡ ಗ  
ತರಗಗಿತಗ. ರಾಗ ಬ್ಗದಿಿಯಿಂದ್ಾಗಲ್ಪ, ದ್ ವೇಷ ಬ್ಗದಿಿಯಿಂದ್ಾಗಲ್ಪ, 
ಸದ್ಗುರಗ ಚಿಂತನ್ವಾದ್ ಮಾತರದಿಂದ್ ವೃತಾ ತದ್ಾಕ್ಾರವಾಗಿ, 
ಅದ್ರಂದ್ ಪ ರೇಮ ಉತಿನ್ನವಾಗಗವದ್ಗ. ಗಗರಗ ಚರಣ್ದ್ಲ್ಪಲ 
ಪ ರೇಮವು ಹಗಟ್ಟಟ, ಸದ್ಗುರಗವನ್ಗನ ಆಂತಯೇದ್ಲ್ಪಲ ಕರ ದ್ಗತಂದ್ಗ, 



ಪ ರೇಮಭರದಿಂದ್ ಆತನ್ನ್ಗನ ಪೂಜಸ್ಥ, ಜೇವನ್ಗ ಒಳಹ ೂರಗೂ 
ಆನ್ಂದ್ದಿಂದ್ ಭರತನಾದ್ನ್ಗ. ಬ ೂೇಧವು ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಪಲ 
ಸಿ್ಥರವಾದ್ ಮೇರ  ಚಿತಾವು ನಿಮೇಲ್ವಾಯಿತಗ. ಅನ್ಂತರ  
ಸದ್ಗುರಗವಿಗ  ಭಕಾಯಂಬ್ ದ್ಕ್ಷಿರ್  ಮತಗಾ ಪ ರೇಮವ ಂಬ್ 
ಸಗಂದ್ರವಾದ್  ಶರ ಲಯನ್ಗನ ಜೇವನ್ಗ ಅಪ್ತೇಸ್ಥದ್ನ್ಗ. ಈ 
ಪರಕ್ಾರ ಸದ್ಗುರಗವನ್ಗನ ಪೂಜಸ್ಥದ್ುರಂದ್ ಆಂತಯೇದ್ ೂಳಗ  
ಸಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ್ವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ಅಂಥಾ ಜ್ಞಾನ್ದಿಂದ್ 
ದ್ ವೈತಭಾವವು ಪೂಣ್ೇವಾಗಿ ಹಾರ ಹ ೂೇಗಗವದ್ಗ. ಈ 
ಸದ್ಗುರಗವಿನ್ ಚಿಂತನ್ ಮಾಡಗವುದ್ರಂದ್, ಅಥವಾ ಈತನ್ 
ಚರತರ ಪಠಣ್ದಿಂದ್ ಮನ್ಸಗ್ ತದ್ಾಕ್ಾರವಾಗಿ 
ಸವೇತರದ್ಲ್ಪಲಯೂ ತದ್ೂರಪವ ೇ ಕ್ಾಣಿಸಗವದ್ಗ. ಹ ೇ ಶ ್ ರೇತ್ಾ 
ಜನ್ರಗಗಳಿರಾ, ಮಗಂದಿನ್ ಅಧ್ಾಯಯದ್ಲ್ಪಲ ಮಧಗರವಾದ್ 
ಕಥ ಯನ್ಗನ ಶರವಣ್ ಮಾಡಗವಂಥವರಾಗಿರ. ಅದ್ರ 
ಶರವಣ್ದಿಂದ್ ಜಗತರಯದ್ಲ್ಪಲ ಆನ್ಂದ್ ತಗಂಬ್ಗವದ್ಗ. ಎಂಬ್ಲ್ಪಲಗ  
ಶಿರೇ ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢ ಕಥಾಮೃತದ್ ೂಳ್ ಶರವಣ್ ಮಾತರದಿಂದ್ 
ಸವೇ ಪಾಪಗಳನ್ಗನ ಭಸಮ ಮಾಡಗವಂಥ ಈ ಇಪಿತ್ ೂಾಂದ್ನ ೇ 



ಅಧ್ಾಯಯವನ್ಗನ  ಶಿವದ್ಾಸನ್ಗ ಶಿರೇ ಸ್ಥದ್ಾಿರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ 
ಚರರ್ಾರವಿಂದ್ಗಳಲ್ಪಲ ಅಪ್ತೇಸಗತಾರಗವನ್ಗ. 


