
 



ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರಗರಾಯನ ವಚನವನಗು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ 
ಮಾತ್ರದಿಂದ್ ಆತ್ನಗ ತ್ತ್ಾಾಲ ಮಗಕ್ತಿಯನಗು ಕ ೊಡಗವನಗ; ಈ 
ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಂಶ್ಯಯಗಕ್ಿನಾದ್ರ  ಮತ್ಾಾರೊ ಆ ಜೀವನನಗು 
ತ್ಾರಿಸಗವದಲಿ. ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಉಪದ ೀಶ್ವ ೀನ ಿಂದ್ರ  ''ಪಾಪ 
ಕ್ಮಮವನಗು ಬಿಟ್ಗುಬಿಡಗ. ಪುಣಾ ಧಮಮವನಗು ಸ್ವೀಕ್ರಿಸಗ. 
ಈಶ್ವರ ಭಜನ ಯ ನಿತ್ಾ ನ ೀಮವನಗು ನಡಿಸಗ. ಮತ್ಗಿ 
ಸತ್ಸಿಂಗದ್ಲ್ಲಿ ಪ ರೀಮ ಉಳ್ಳವನಾಗಗ. ಎಲ್ಾಿ ಪಾರಣಿಗಳ್ ಮೀಲ್  
ದ್ಯಾಬಗದಿಯಗ ತ್ರರಕ್ರಣ ಪೂವಮಕ್ವಾಗಿ ಇರಲ್ಲ, ದ್ಯಾ 
ನಿಧಿಯಾದ್ ಸದ್ಗುರಗವನಗು ಪ ರೀಮದಿಂದ್ ಅಿಂತ್ರ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಪೂಜಸಗ. ಇತ್ರರ ದ ೊೀಷಗಳ್ನಗು ಉಚಚರಿಸಬಾರದ್ಗ. 
ಜಗತ್ರಿನ ೊಳ್ಗ  ಸವಚ್ ೆಯಿಂದ್ ವತ್ರಮಸಬಾರದ್ಗ. 
ಎರಡನ ೀಯವರ ಕ್ಗಿಂದ್ಗಗಳ್ನಗು ಪರಕ್ಟಿಸಬ ೀಡ. 
ಕಾಮಾದಗಳ್ನಗು ಜಯಸಗ, ಸಿಂಸಾರ ಕ್ಮಮಗಳ್ಲ್ಲಿ ಆಲಸಾ 
ಭಾವವಿರಲ್ಲ, ಸಿಂಸಾರದ್ಿಂಥಾ ಭರಮಯ ಕ್ಡ ಗ  ಲಕ್ಷ್ಯ 
ಕ ೊಡದರಗ. ಎಿಂಥಾ ಸಿಂಕ್ಟ್ ಬಿಂದ್ರೊ ಗಗರಗಪಾದ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಪ ರೀಮವನಗು ಬಿಡಬ ೀಡ. ಧನಪಾರಪ್ತಿಯಾಯತ್ ಿಂದ್ರ  



ಮದ್ಹಗಟ್ುಗ ೊಡಬಾರದ್ಗ. ಯಾವ ವಿಚ್ಾರ ಮಾಡಗವುದ್ರಿಿಂದ್ 
ಮಾಯಾ ಮೀಹವು ಕ್ಳ ದ್ಗ ಹ ೊೀಗಗವುದ ೊೀ  ಅದ ೀ 
ವಿಚ್ಾರವನಗು ಮಾಡತ್ಕ್ಾದ್ಗಿ. ಜನರಗ ಕ್ೊಡ ವಾವಹಾರ 
ಮಾಡಗತ್ರಿರಗವಾಗ ಹೊರಗ  ಅದ ವೈತ್ವನಗು ಆಡಬಾರದ್ಗ, 
ಆದ್ರ   ಅಿಂತ್ಃಕ್ರಣದ್ಲ್ಲಿ ಸವಮದಾ ಏಕ ೊೀಭಾವವನಗು 
ಹಿಡಿಯತ್ಕ್ಾದ್ಗಿ, ದ ೀಶ್, ಕಾಲ, ಸ್ಿತ್ರ ನ ೊೀಡಿಕ ೊಿಂಡಗ, 
ವ ೀದ್ವಿಧಿಯಗಕ್ಿವಾಗಿ ಆಚರಣ  ಮಾಡತ್ಕ್ಾದ್ಗಿ. ಈಶ್ವರ 
ಭಕ್ತಿಯನಗು ಬಿಟ್ಗು ಅನಾ ಆಚರಣ  ಮಾಡಬಾರದ್ಗ. ನಾನಗ 
ಯಾರಗ ಇದ್ಿನ , ಎಿಂಬ ಈ ವಿಚ್ಾರವನಗು ತ್ನು 
ಆಿಂತ್ಯಮದ ೊಳ್ಗ  ಚ್ ನಾುಗ   ಮಾಡಬ ೀಕ್ಗ, ಮತ್ಗಿ ವಾವಹಾರ 
ರೊಪ ಸಿಂಸಾರವು ಸವಪುವ ಿಂದ್ಗ ತ್ರಳಿಯತ್ಕ್ಾದ್ಗಿ, 
ಮಾರಮದ್ಮನನಾದ್ ಆ ಉಮಾರಮಣನನಗು 
ಭಕ್ತಿಭಾವಗಳಿಿಂದ್ ಸಿಂತ್ ೊೀಷಪಡಿಸ್ ಅಕ್ಷ್ಯ ಸಗಖದ್ 
ಪದ್ವನಗು ಪಾರಪಿಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳಬ ೀಕ್ಗ”. ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ ಇಿಂಥಾ 
ಸಗಬ ೊೀಧವನಗು ಮನಸ್ಸನಲ್ಲಿ ದ್ೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ಗ, 
ಯಾವಾತ್ನಗ ಸಿಂಸಾರದ್ಲ್ಲಿ ವತ್ರಮಸಗವನ ೊೀ, ಆತ್ನ 



ಬಿಂಧವನಗು ಹರಿದ್ಗ, ಸದ್ಗುರಗವು ಆತ್ನಿಗ  ಮಗಕ್ತಿಯನಗು 
ಕ ೊಡಗವಿಂಥವನಾಗಗತ್ಾಿನ . ಹ ೀ ಶ ್ ರೀತ್ಾ ಜನರಗಗಳಿರಾ, 
ಅಮೃತ್ಕ್ತಾಿಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಮಧಗರವಾದ್ ಸ್ದ್ಧ ಕ್ಥ ಯನಗು ಶ್ರವಣ 
ಮಾಡಗವಿಂಥವರಾಗಿರಿ, ಅಮೃತ್ ಸ ೀವನ ಯಿಂದ್ ಮೀಕ್ಷ್ 
ಸ್ಗಗವದಲಿ, ಆದ್ರ   ಕ್ಥಾಶ್ರವಣದಿಂದ್ ಅದ್ಗ ಶ್ೀಘ್ರವಾಗಿ 
ಪಾರಪ್ತಿಯಾಗಗವದ್ಗ. ಶ್ರೀ ಸ್ದಾಧರೊಢ ಸಾವಮಿಯವರಗ, 
ಸ್ದಾಧಶ್ರಮದ್ಲ್ಲಿರಗತ್ರಿರಗವಾಗ, ಶ್ವರಾತ್ರರ ಇತ್ಾಾದ 
ಉತ್ಸವಗಳಿಗ  ಅನಾ ಗಾರಮಗಳಿಿಂದ್ಲೊ ಭಕ್ಿಜನರಗ 
ಬರಗತ್ರಿದ್ಿರಗ. ಉತ್ಸವವಾದ್  ನಿಂತ್ರ ಅವರಗ ತ್ರರಗಗಿ ತ್ಮಮ 
ತ್ಮಮ ಗಾರಮಕ ಾ ಹ ೊೀದ್ ಮೀಲ್  ಉತ್ಸವದ್  ಆನಿಂದ್ವನಗು 
ಅನಗಭವಿಸ್ದ್ವರಾಗಿ ಕ ಲವರಗ ಕ್ೊಡಿ ಆಲ್ ೊೀಚನ  
ಮಾಡಗತ್ಾಿರ  - “ನಮಮ ಗಾರಮಕ್ೊಾ ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ನಗು 
ಕ್ರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ ಬಿಂದ್ಗ ಹಗಬಬಳಿಳಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಿಂಥಾದ ಿೀ ಉತ್ಸವ 
ಮಾಡಿದಾಿದ್ರ , ನಾವಾದ್ರೊ, ಗಗರಗಚರಣ ಸ ೀವಾ 
ಘ್ಟ್ಸಗವದ್ರಿಿಂದ್ ಧನಾರಾಗಿ ಹ ೊೀಗಗವ ವು', ಎಿಂದ್ಗ 
ಅನಗುವರಗ, ಮಗರಕ್ತಭಾವಿ ಎಿಂಬ ಗಾರಮದ್ಲ್ಲಿಯೊ ಅನ ೀಕ್ 



ಗೃಹಸಿರಗ ಕ್ೊಡಿ, ಈ ಪರಕಾರ ಆಲ್ ೊೀಚನ  ಮಾಡಿ, ಸದ್ಗುರಗ 
ಉತ್ಸವದ ಿಶ ಯಿಂದ್, ಎಲಿ ತ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡಗ, 
ಸ್ದಾಿಶ್ರಮಕ ಾ ಬಿಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗ  ವಿಜ್ಞಾಪ್ತಸಗತ್ಾಿರ  - 
ಶ್ವರಾತ್ರರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲ ಿಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಕಾರ 
ಉತ್ಸವವಾಗಗವದ ೊೀ  ಅದ ೀ ರಿೀತ್ರಯಿಂದ್ ನಮಮ ಗಾರಮದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಬ ೀಕ ಿಂದ್ಗ ನಾವು ಇಚ್ಚಚಸಗತ್ ಿೀವ . ಆಜ್ಞ ಯಾದ್ರ , 
ತ್ಮಮನಗು ಅಲ್ಲಿತ್ನಕ್ ಕ್ರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ ಹ ೊೀಗಿ ಮಿಂಟ್ಪ 
ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ ಆನಿಂದ್ ಪಡಗವ ವು'. ಅವರನಗು ಕ್ಗರಿತ್ಗ 
ಸ್ದ್ಿರಗ ಅನಗುತ್ಾಿರ - “ಕ ೀಳಿರ ೈಯಾಾ ಭಕ್ಿ ಜನರಗಗಳಿರಾ, 
ನಾವು ಹಗಬಬಳಿಳಯನಗು ಬಿಟ್ಗು ಬರಗವದಲಿ. ಯಾಕ ಿಂದ್ರ , ಇಲ್ಲಿ 
ನಿತ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯೊ ದ್ಶ್ಮನಕ ೊಾೀಸಾರ ಬರಗವಿಂಥ ಭಕಿ್ರಿಗ  
ನಿರಾಶ ಯಾಗಗವದ್ಗ. ನಿೀವು ಎಲ್ ಿಲ್ಲಿ ಭಜನ , ಬರಹಮಜಜ್ಞಾಸ, 
ವ ೀದಾಿಂತ್ ಶ್ರವಣ ಮಗಿಂತ್ಾದ್ವುಗಳ್ನಗು ನಡಿಸಗವಿರ ೊೀ 
ಅಲಿಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರಗವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇರಗತ್ಾಿನ . ಇದ್ನಗು 
ದ್ೃಢವಾಗಿ ನಿಂಬಿ ಕಾಯಮವನಗು ನಡಿಸ್ರಿ,'' ಎಿಂಬ ಸ್ದ್ಿರ 
ವಚನವನಗು ಕ ೀಳಿ, ಆ ಭಕ್ಿ ಜನರ ಲ್ಾಿ ಆನಿಂದ್ಭಭರಿತ್ರಾಗಿ, 



ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ  ಭಾವಚ್ಚತ್ರವನಗು ಮಿಂಟ್ಪದ ೊಳ್ಗ  
ಪೂಜಾಗ ೊೀಸಾರ ಇಡಗವಿಂಥವರಾದ್ರಗ. ಆ ಭಕಿ್ರಗ 
ಸ್ದಾಧರೊಢರ  ಶ್ಷಾನಾದ್ ರಾಮಸಾವಮಿ ಎಿಂಬವನಿಗ  ಪೂಜಾ  
ಮಾಡಗವದ್ಕ ೊಾೀಸಾರ ಮಗರಕ್ತಭಾವಿಗ  ಕ್ರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ 
ಹ ೊೀದ್ರಗ. ಆಗ, ದ ೀಶ್ದ್ಲ್ ಿಲ್ಾಿ ಭಕ್ಿ ಜನರಿಗ  ಆಮಿಂತ್ರಣ 
ಪತ್ರಗಳ್ನಗು ಕ್ಳ್ುಹಿಸ್ದ್ರಗ. ಆಮಿಂತ್ರಣ ಪತ್ರಗಳ್ಲ್ಲಿ, 
ಸ್ದಾಿರೊಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ು ಸವತ್ಃ ಬಿಂದ್ಗ ಪೂಜಾ 
ಕ ೈಕ ೊಳ್ುಳವರ ಿಂದ್ಗ, ಉಲ್ ಿೀಖನ ಮಾಡಿತ್ಗಿ. ಸ್ದಾಧರೊಢರಗ 
ಹಗಬಬಳಿಳ ಊರಗ ಬಿಟ್ಗು ಮತ್ ಿಲ್ಲಿಯೊ ಹ ೊೀಗಗವುದಲಿವ ಿಂಬಗದ್ಗ 
ಎಲಿರೊ ತ್ರಳಿದದ್ಿರಿಿಂದ್, ಏನ ೊೀ ಚಮತ್ಾಾರವಿರಗವದ ಿಂದ್ಗ, 
ಎಲಿರೊ ಉತ್ಸವಕ ಾ ಬರಗವಿಂಥವರಾದ್ರಗ. ಅಪಾರ ಜನರಗ 
ಕ್ೊಡಿದ್ರಗ. ಎಲಿ ಭ ೊೀಜನ ಉಪಚ್ಾರಕ ೊಾೀಸಾರವಾಗಿ 
ಬ ೀಕಾದ್ಷಗು ಸಾಮಗಿರ ತ್ಯಾರಿಸ್ ಇಟಿುತ್ಗ. ವಿಸಾಿರ 
ಪರದ ೀಶ್ದ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ಗ ಭವಾವಾದ್ ಹಿಂದ್ರ ಹಾಕ್ತಸ್, ಅದ್ರ ೊಳ್ಗ  
ದವಾ ಮಿಂಟ್ಪವನಗು ನಿಿಂದರಿಸ್, ಅದ್ರ ಮಧಾಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಗಿಂದ್ರ ಸ್ಿಂಹಾಸನದ್ ಮೀಲ್  ಸದ್ಗುರಗರಾಯನಗ 



ಚ್ಚತ್ರರೊಪದಿಂದ್ ಆಸ್ೀನನಾಗಿದ್ಿನಗ. ಏಳ್ುದವಸಗಳ್ ತ್ನಕ್ 
ಉತ್ಸವ ನಡ ಯಗತ್ರಿರಗವದ್ಗ.ಅಹ ೊೀರಾತ್ರರ ಭಜನ ಯ ಘೊೀಷ 
ನಡ ಯಗತ್ರಿದ್ಗಿ, ಎರಡಗ ಹ ೊತ್ಗಿ ಕ್ತೀತ್ಮನ ಸಮಾರಿಂಭವು 
ಆಗಗತ್ರಿತ್ಗಿ. ದ ೀಶ್ ದ ೀಶ್ಗಳಿಿಂದ್ ಬಿಂದ್ಿಂಥಾ ಸಾಧಗ 
ಸತ್ಗುರಗಷರಗ ನಿತ್ಾದ್ಲ್ಲಿಯೊ ವ ೀದಾಿಂತ್ಚಚ್ಾಮ 
ಉಪನಾಾಸಾದಗಳ್ನಗು ನಡ ಸಗತ್ರಿದ್ಿರಗ. ಈ ರಿೀತ್ರಯಿಂದ್ 
ಆಸಾಿನವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕ ೈಲ್ಾಸವ ಿಂಬಿಂತ್  ತ್ ೊೀರಗತ್ರಿತ್ಗಿ. 
ಮಧ್ಾಾನಹ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಾಿ ಜನರನಗು ಭ ೊೀಜನಕ ಾ 
ಕ್ರ ಯಗತ್ರಿದ್ಿರಗ. ಮತ್ಗಿ ರಾತ್ರರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ, ಸವಮರಿಗೊ ಊಟ್ 
ಹಾಕ್ತಸ್ ತ್ೃಪ್ತಿಪಡಿಸಗತ್ರಿದ್ಿರಗ. ಏಳ್ು ದವಸಗಳ್ ತ್ನಕ್ ನಿತ್ಾ 
ಸಿಂಧ್ಾಾಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚಗಚತ್ಿಲ್ ೀ ಮಿಂಟ್ಪದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರಗ 
ಮೊತ್ರಮಯನಗು ದವಾಾಲಿಂಕಾರಗಳಿಿಂದ್ ಭೊಷಿಸ್, ಆಮೀಲ್  
ಆನಿಂದ್ದಿಂದ್ ಆರತ್ರಯನಗು ಬ ಳ್ಗಗತ್ರಿದ್ಿರಗ. ಅಸಿಂಖಾ ಜನರಗ 
ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾರಿಂಭವನಗು ನ ೊೀಡಗತ್ಾಿ 
ನಾಮಘೊೀಷ ಮಾಡಿ, ಮಿಂಗಳಾರತ್ರಯನಗು ಹಾಡಗತ್ರಿದ್ಿರಗ. 
ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಕ ಲವರಗ ಅನಗುತ್ಾಿರ , "ಉತ್ಸವಕ ಾ ಶ್ರೀ 



ಸ್ದಾಧರೊಢರಗ ಬರಗವರ ಿಂದ್ಗ ನಮಗ  ಹ ೀಳಿತ್ಗಿ, ಆದ್ರ  
ಆತ್ನನಗು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೊ ನ ೊೀಡಲ್ಲಲಿ,ಸಗಳ ಳೀ ಆಮಿಂತ್ರಣ 
ಪತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಗ  ಬರ ದತ್ಗಿ ". ಆಗ ಭಾವಿಕ್ ಜನರಗ ಇದ್ನಗು 
ಕ ೀಳಿ ಅನಗುತ್ಾಿರ  - 'ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ು ಕ್ಡ ೀ ದವಸ ಬರಗವರಗ.” ಈ 
ವಚನವನಗು ಕ ೀಳಿ, ಎಲಿರೊ ಕ್ಡ ಯ ದವಸದ್ ತ್ನಕ್ 
ಇರಗವಿಂಥವರಾದ್ರಗ. ನಿತ್ಾವೂ ಚ್ಚತ್ರದ್ ಪೂಜಾ ಆಗಗತ್ರಿತ್ಗಿ. 
ಏಳ್ನ ೀ ದವಸವು ಪಾರಪಿವಾಯತ್ಗ. ಆ ದವಸ ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ು 
ಬರಗವರ ಿಂಬ ವತ್ಮಮಾನ ಕ ೀಳಿ, ಅಸಿಂಖಾ ಜನರಗ ಬಿಂದ್ರಗ. 
ಸಿಂಧ್ಾಾಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಜನ ಸಿಂದ್ಣಿಯಗ ಹಿಂದ್ರದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಗಿಂಬಿತ್ಗಿ. 
ಆದ್ರ  ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ು ಬಿಂದ್ದ್ಗಿ ಯಾರಿಗೊ ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ಆ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ರಾಮಯಾ ಸಾವಮಿಯಗ ಪೂಜಾ ಮಾಡಲ್ಲಕ ಾ 
ಸ್ದ್ಧನಾದ್ನಗ. ದ ೀವರ ಮಗಿಂದ  ಪರದ ಯನಗು ಹಿಡಿದ್ಗ, ಭಕ್ಿ 
ಜನರನಗು ಕ್ೊಡಿಕ ೊಿಂಡಗ, ಅಲಿಂಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲಕ ಾ 
ಆರಿಂಭಿಸ್ದ್ನಗ. ಸ್ದ್ಿರಾಜನಗ  ಇನೊು ತ್ನಕ್ ಬಿಂದಲವಿ ಿಂದ್ಗ 
ಅವರ ಲಿರಿಗೊ ಮನಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಬಹಳ್ ಚ್ಚಿಂತ್  ಉತ್ುನುವಾಯತ್ಗ. 
ಪೂಜಾ ಎಲ್ಾಿ ಸ್ದ್ಧಮಾಡಿ ರಾಮಯಾ ಸಾವಮಿಯಗ ಸದ್ಗುರಗವಿಗ  



ಪಾರರ್ಥಮಸಗವಿಂಥವನಾಗಗತ್ಾಿನ . - “ಹ ೀ ಸ್ದ್ಿ 
ಸದ್ಗುರಗರಾಯನ ೀ ನಿನಗ  ಜಯಜಯಕಾರವಿರಲ್ಲ, ಭಕಿ್ಸಖನ ೀ, 
ಬ ೀಗನ ೀ ಪಾರಪಿನಾಗಗ. ನಿನು ದ್ಶ್ಮನ ದ ಿೀಶ ಯಿಂದ್ ಬಹಗ 
ಕ್ಗತ್ೊಹಲಪಟ್ಗು ಅಸಿಂಖಾ ಜನರಗ ಬಿಂದರಗವರಗ. ನಿೀನಗ ಈ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಿಂದಲಿವಾದ್ರ  ಈ ನಾಚ್ಚಕ  ಯಾರಿಗ  ಆಗಗತ್ಿದ . 
ನಿೀನಗ ಈ ದನ ಇಲ್ಲಿಗ  ಬರಗವಿ ಎಿಂದ್ಗ ಲ್ ೊೀಕ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ವಾತ್ ಮಯಾಗಿರಗತ್ಿದ . ನಿೀನಗ ಬಾರದ್ಗಿ  ನ ೊೀಡಿ, ನಿನು 
ಭಕ್ಿರಾದ್ ನಮಮನಗು ಕ್ಗರಿತ್ಗ, ಎಲಿರೊ ಹಾಸಾ ಮಾಡಗವರಗ. 
ಇದ್ಗ ನಿೀನಗ ತ್ರಳಿದರಗವಿ. ವಿಷಯಗಳ್ನಗು ಪಾರರ್ಥಮಸಗವವರಿಗ  
ಅವನಗು ನಿೀನಗ ಶ್ೀಘ್ರವಾಗಿ ಕ ೊಡಗವಿ, ಆದ್ರ , ಅಿಂತ್ಾ 
ವಿಷಯಗಳ್ನಗು ನಾವು ನಿನಗ  ಬ ೀಡದ ,  
ಲ್ ೊೀಕ್ಹಿತ್ಾಥಮವಾಗಿ, ನಿೀನಗ ಇವತ್ರಿನ ದವಸ, ಇಲ್ಲಿ 
ಎಲಿರಿಗೊ ಪರತ್ಾಕ್ಷ್ವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕ ೊಳ್ಳಬ ೀಕ ಿಂಬಗವದ್ನ ುೀ 
ನಾವು ಇಚ್ಾಚ ಮಾಡಗತ್ ಿೀವ .  ದವಸ, ನಿನು 
ದ್ಶ್ಮನವಾಗಗವದ್ರಿಿಂದ್, ಎಲ್ಾಿ ಜನರಿಗೊ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಆನಿಂದ್ 
ಉಿಂಟಾಗಗವದ್ಗ ಮತ್ಗಿ ನಿನು ಮೀಲ್  ಅವರ ಭಕಿ್ತಯಗ 



ವಿಶ ೀಷವಾಗಿ ಬ ಳ ಯಗವುದ್ಗ. ಇದ ೀ ನಮಮ 
ಹ ೀತ್ಗವಾಗಿರಗವದ್ಗ. ಇದ್ಕ ೊಾೀಸಾರವಾಗಿಯೀ ನಿನು 
ಅವತ್ಾರವಿರಗತ್ಿದ - ಸದ್ಗುರಗ ಭಕಿ್ತಯನಗು ಸವಮತ್ರದ್ಲ್ಲಿಯೊ 
ಪಸರಿಸ್, ಜನರನಗು ಪವಿತ್ರಮಾಡಿ, ಆ ಮೊಲಕ್ ಅವರನಗು 
ಉದಾಿರ ಮಾಡಬ ೀಕ್ಗ. ಇದ  ಹ ೀತ್ಗವಿನಿಿಂದ್ಲ್ ೀ ಈ 
ಉತ್ಸವವಾದ್ರೊ ಆರಿಂಭಿಸ್ತ್ಗಿ, ಈಗ ಅಸಿಂಖಾ ಜನರಗ ನಿನು 
ದ್ಶ್ಮನ ೊೀತ್ಗಸಕ್ರಾಗಿ ಬಿಂದರಗವರಗ. ನಿೀನಗ ಅವರಿಗ  ಈಗ 
ಪರತ್ಾಕ್ಷ್ ದ್ಶ್ಮನ ಕ ೊಟಿುದಾಿದ್ರ   ಈ ಮಹ ೊೀತ್ಸವವು ? 
ಸಾಥಮಕ್ವಾಗಗವದ್ಗ. ನಿೀನಗ ಒಿಂದ್ಗ ವ ೀಳ  ನನು 
ಪಾರಥಮನ ಯನಗು ಮನಿುಸದದ್ಿರ , ನಿನು ಭಕ್ಿರ ವಚನಕ ಾ 
ಅಸತ್ಾತ್ವದ್ ದ ೊೀಷ ಬರಗವುದ್ಗ. ಈ ನಾಚ್ಚಕ ಯಗ, 
ಭಕಾಿಭಿಮಾನಿಯಾದ್ ನಿನು ಹ ೊರತ್ಗ ಮತ್ಾಾರಿಗ  ಇರಗವುದ್ಗ?' 
ಈ ಪರಕಾರ ಈ ಪಾರರ್ಥಮಸ್, ತ್ತ್ ಕ್ಷ್ಣವ ೀ ಪರದ ಯನಗು 
ತ್ ಗ ದ್ರಗ. ಎಲಿ ಜನರಗ ನ ೊೀಡಗತ್ರಿರಗವಾಗ, ಏನಗ 
ಚಮತ್ಾಾರವಾಯತ್ ಿಂದ್ರ , ಪರತ್ಾಕ್ಷ್ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ ೀ 
ಸವಾಮಲಿಂಕಾರದಿಂದ್ ಮಿಂಡಿತ್ನಾಗಿಯೊ, 



ಪರಕಾಶ್ಮಾನವಾದ್ ಮಗಖಕ್ಮಲ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೊ, 
ಸಗತ್ಿಲೊ ಅದ್ಗುತ್ವಾದ್ ತ್ ೀಜವನಗು 
ಕ್ೊಡಿಕ ೊಿಂಡಿಂಥವನಾಗಿಯೊ, ಸ್ಿಂಹಾಸನದ್ ಮೀಲ್  
ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರಗವದ್ನಗು ಸವಮರೊ  
ನ ೊೀಡಗವಿಂಥವರಾದ್ರಗ. ಒಿಂದ್ಗ ಕ್ಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎಲಿರಿಗೊ 
ಸದ್ಗುರಗನಾಥನಗ ಕಾಣಿಸ್ಕ ೊಿಂಡನಗ. ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಹಾಾಗ  
ಸಮಗದ್ರವು ಉಕ ಾೀರಿ ಬರಗವುದ ೊೀ, ಅಥವಾ ವಷಮಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ 
ಮೀಘ್ವು ಗಜಮಸಗವದ ೊೀ ಆ ರಿೀತ್ರಯಿಂದ್ ಆ ಸಭಾದ ೊಳ್ಗ  
ಉತ್ಾಸಹವಾಯತ್ಗ. ಸ್ದ್ಿ ಸದ್ಗುರಗವು ಪರಕ್ಟ್ವಾದಾಗ 
ಜನರ ೊಳ್ಗ  ಹಗಟಿುದ್ ಆನಿಂದ್ವು,  ಅದ್ಗ ಎಷ ುಿಂತ್ 
ವಣಿಮಸಲಸಾಧಾವು, ಸದ್ಗುರಗವನಗು ನ ೊೀಡಿ, ಜನರಗ ಅತ್ಾಿಂತ್ 
ಮೀದ್ದಿಂದ್ ಕ್ಗಣಿಯಲ್ಾರಿಂಭಿಸ್ದ್ರಗ. ಅನಗುತ್ಾಿರ - “ನಾವು 
ಧನಾರಗ ಧನಾರಗ. ಆ ದ್ಯಾಘ್ನನಾದ್ ಸ್ದ್ಧನನಗು ಇಲ್ ಿೀ 
ಕ್ಿಂಡ ವು. ಆ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನಗ ಎಲ್ಾಿ ಸಿಳ್ದ್ಲ್ಲಿಯೊ 
ವಾಾಪಕ್ನಾಗಿರಗವನ ಿಂದ್ಗ, ಈಗ ಪೂಣಮವಾಗಿ ನಾವು 
ತ್ರಳಿದ ವು. ನಾವು ಯಾತ್ಕ ಾ ಇತ್ರ ದ ೀವರಿಗ  ಹ ೊೀಗಬ ೀಕ್ಗ. 



ಸ್ದ್ಿನ ಹತ್ರಿರ ತ್ತ್ಾಾಲವ ೀ ದ್ಶ್ಮನವು. ಇದ್ನಗು ತ್ರಳಿಯದ   
ನಾವು ಇಷಗು ದನ ವಾಥಮವಾಗಿ ನಾಲೊಾ ಕ್ಡ ಗ  ಓಡಾಡಿದ ವು''. 
ಎಲ್ಾಿ ಜನರಗ  ಆನಿಂದ್ಭರಿತ್ರಾದ್ರಗ. ಎಲಿರ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಆ 
ಸ್ದ್ಧಮೊತ್ರಮಯಗ  ಸ್ಿರವಾಗಿ ನಿಲಗಿವಿಂಥಾದಾಿಯತ್ಗ. ಆ 
ಕ್ಷ್ಣವ ೀ ಸದ್ಗುರಗಮೊತ್ರಮಯಗ ಅದ್ೃಶ್ಾವಾಯತ್ಗ. ಇಲ್ಲಿಗ  ಆ 
ಮಹ ೊೀತ್ಸವವು ಸಿಂಪೂಣಮವಾಯತ್ಗ. ಇಿಂಥಾ 
ಭಕಾಿಭಿಮಾನಿಯಾದ್ ಸದ್ಗುರಗವು ಲ್ ೊೀಕ್ಹಿತ್ಕಾಾಗಿ 
ಇರಗವಿಂಥಾ ಕಾಯಮಕ ಾ ಸಾಹಾವಾಗಗತ್ಾಿನ . ಯಾಕ ಿಂದ್ರ  
ಭಕ ೊಿೀದಾಧರಾಥಮವಾಗಿಯೀ ಆತ್ನಗ ಅವತ್ಾರವನಗು ಧ್ಾರಣ 
ಮಾಡಿರಗತ್ಾಿನ . ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ್ ಕ್ಥ ಯನಗು ಆದ್ರದಿಂದ್ 
ಯಾರಗ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಗವರ ೊೀ  ಅವರ ಮೀಲ್  ಸದ್ಗುರಗವು 
ಕ್ೃಪ  ಮಾಡಿ, ದ್ಗಧಮರವಾದ್ ಅವರ ಭವಪಾಶ್ವನಗು ಕ್ಷ್ಣದ್ಲ್ಲಿ 
ಹರಿದ್ಗ ಬಿಡಗವನಗ. ಶ ್ ರೀತ್ಾ ಜನರಗ ಈ ಅತ್ಾಿಂತ್ 
ಮನ ೊೀಹರವಾದ್ ಕ್ಥ ಯನಗು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರಗ. ಈಗ 
ಕ್ಥ ಯ ಸಾರರೊಪವಾಗಿರಗವ ಅಧ್ಾಾತ್ಮ  ವಿಚ್ಾರವು 
ತ್ರಳಿಯತ್ಕ್ಾದಾಿಗಿರಗತ್ಿದ . ಪರಮಾಥಮದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ್ರಗ 



ಬರಹಮದ್ ಅಪರ ೊೀಕ್ಷಾನಗಭವವು ಆಗಬ ೀಕ್ಗ.ಎಿಂದ್ಗ 
ಯಾವಾಗಲೊ ಇಚ್ಚಚಸಗತ್ಾಿರ . ಅದ್ಕ ೊಾೀಸಾರವಾಗಿ 
ಸದಾುವದಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗ  ಶ್ರಣಗ ಹ ೊೀಗಗವರಗ. ಮತ್ಗಿ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ು ಅವರ ಮನ ೊೀರಥವನಗು ಪೂರ ೈಸಗವರಗ. 
ಸದ್ಗುರಗವನಗು ಪರತ್ಾಕ್ಷ್ ನ ೊೀಡಗವುದ್ಕ ಾ 
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಾಾರವ ನಗುತ್ಾಿರ . ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರಗವಿನಲ್ಲಿ 
ಐಕ್ಾತ್ವವನಗು ಹ ೊಿಂದ್ಗವದ ೀ  ಅಪರ ೊೀಕ್ಷ್ 
ಅನಗಭವವ ನಗುತ್ಾಿರ . ಸದ್ಗುರಗವ ೀ ನಿಗಗಮಣ ಬರಹಮವು, ಭಕ್ಿರ 
ಸಲಗವಾಗಿ ಆತ್ನಗ ಸಗಗಣರೊಪದಿಂದ್ ಕಾಣಿಸ್ಕ ೊಳ್ುಳವುನಗ . 
ನಿೀರಗ ಮತ್ಗಿ ಬರ್ಮ ಒಿಂದ ೀ ಆಗಿರಗವವು. ಹಾಗ ಯೀ ನಿಗಗಮಣ 
ಮತ್ಗಿ ಸಗಗಣ ಏಕ್ವಾಗಿರಗವವು. ಕ ಲವರನಗುವರಗ- “ನಾವು 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ನಗು ಕ್ಣಿಿನಿಿಂದ್ ನ ೊೀಡಿದ್ ಮಾತ್ರದಿಂದ್ ನಮಗ  
ಕ್ೊಡಲ್ ೀ ಯಾಕ  ಜ್ಞಾನವಾಗಗವದಲಿ ?'' ಅಿಂದ್ರ  
ಘ್ಟಾದಗಳ್ನಗು ಕ್ಿಂಡಿಂತ್  ದ ವೈತ್ಭಾವದಿಂದ್ ಕ್ಿಂಡದಾಿದ್ರ  
ಜ್ಞಾನವು ಎಿಂದ್ಗ ಆಗಲ್ಾರದ್ಗ. ಐಕ್ಾಭಾವದಿಂದ್ ನ ೊೀಡಿದ್ 
ವಿನಹಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗಲ್ಾರದ್ಗ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವ ೀ 



ಜ್ಞಾನವ ನುಲುಟ್ಗು, ಅದ್ರ ವಿನಹಾ ಭವಬಿಂಧನವು ಕ್ಲ್ಾುಿಂತ್ರ 
ತ್ನಕ್ ಕ್ಳ ಯಲ್ಾಗದ್ಗ, ಹ ೀ ಶ ್ ರೀತ್ಾ ಜನರಗಗಳಿರಾ, 
ಮಗಿಂದನ ಅಧ್ಾಾಯದ್ಲ್ಲಿರಗವ ಸಗರಸ ಕ್ಥ ಯನಗು ಶ್ರವಣ 
ಮಾಡಗವಿಂಥವರಾಗಿರಿ. ಅದ್ನಗು ಕ ೀಳಿದ್ ಮಾತ್ರದಿಂದ್ ಎಲ್ಾಿ 
ಕ್ಲ್ಲಮಲವು ದ್ಹನವಾಗಲುಟ್ಗು, ಗಗರಗಕ್ೃಪ ಯಗ 
ಸಿಂಪಾದಸಲುಡಗತ್ಿದ . ಎಿಂಬಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಸ್ದಾಧರೊಢ 
ಕ್ಥಾಮೃತ್ದ್ೊಳ್, ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ್ ಸವಮ ಪಾಪಗಳ್ನಗು 
ಭಸಮ ಮಾಡಗವಿಂಥ ಸಗರಸವಾದ್ ಈ ಇಪುತ್ ಿರಡನ ೀ  
ಅಧ್ಾಾಯವನಗು ಶ್ವದಾಸನಗ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರಗ ಸ್ದಾಧರೊಢರ  
ಚರಣಾರವಿಿಂದ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ತಮಸಗತ್ರಿರಗವನಗ. 


