
 



ಹ ೇ ಸಿದ್ದರಾಯನ ೇ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಸ್ತಕವನಿನಟ್ಟು 
ನ್ಮಸ್ಕರಿಸ್ಟತ ತೇನ , ಗರಂಥ ರಚಿಸ್ಲ್ಲಕ್ ಕ ಪ್ರಜ್ಞ ಯನ್ಟನ 
ದ್ಯಪಾಲ್ಲಸ್ಬ ೇಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಿಸ್ಟವ ನ್ಟ. ನಿನ್ನ ಸ ೇವ ಯಟ 
ಬಹಳ ಸ್ಟಖಕರವಾಗಿರಟವದ್ಟ. ಅದ್ರಿಂದ್ಲ ೇ ನ್ನ್ನ ಎಲಾಿ 
ಮನ  ೇರಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಟವವು. ನಿನ್ನ ಸ ೇವಾ ಮಾಡಟವದ್ಕ್ ಕ 
ಅಡಡ ಬರಟವಂಥಾ  ಇತರ ಕರಮಗಳು ಏನ್ಟ ಇರಟತತವ ಯೇ, 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ನ್ಗ  ಪ್ರೇತಿ ಇರಟವುದ್ಧಲ್ಿ. ಸ್ದ್ಟುರಟವಿಗ  ಯಾರಟ 
ಶರಣಟ ಹ  ೇಗಟವರ  ೇ ಅವರ ವಿಪ್ತಿತಯನ್ಟನ ಆತನ್ಟ ಹರಣ 
ಮಾಡಟವನ್ಟ. ಅವರಿಗ  ಈ ಲ  ೇಕದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಟಖ 
ಪಾರಪ್ತಯಾಗಟವದ್ಟ. ಮತಟತ ದ ೇಹಾಂತ ಆದ್ ನ್ಂತರ ಅಕ್ಷಯದ್ 
ಪ್ದ್ವನ್ಟನ ಹ  ಂದ್ಟವರಟ. ಒಮ್ಮೆ ಆತನ್ ಚರಣ ಹತಿತದ್ವರಟ, 
ತತಾಕಲ್ವ ೇ ಸ್ದ್ಟುರಟ ಭಕತರಾಗಟವರಟ. ಸ್ದ್ಟುರಟ ವಿನ್ಹಾ 
ಎರಡನ ೇ ಗತಿಯೇ ತಮಗಿಲ್ಿವ ಂದ್ಟ ಅವರಟ 
ತಿಳಿದ್ಟಕ್  ಳುುವರಟ. ಸ್ದ್ಟುರಟಗಳಿಗ  ವಿಮಟಖರಾದ್ರ ಂದ್ರ , ಆ 
ಕರಟಣಾಕರನ್ಟ ಉಪಾಯಮಾಡಿ, ಅವರನ್ಟನ ಪ್ುನ್ಃ ತನ್ನ 
ಚರಣಗಳಿಗ  ಕರ ಯಿಸಿಕ್  ಳುುತಾತನ . ಅವರಿಗ  ವಯಥಿವಾಗಿ 



ಹ  ೇಗಗ  ಡಟವದ್ಧಲ್ಿ.  ಹಂದ್ಧನ್ ಇಪ್ಪತತನಾಲ್ಕನ ೇ 
ಅಧ್ಾಯಯದ  ಳಗ  ಹ ೇಳಿತತಷ್ ು - ಬಸ್ವಣಣ ಭಕತನ್ಟ ಸ್ದ್ಟುರಟ 
ಕೃಪ ಯಿಂದ್ ಶ್ರೇಮಂತನಾದ್ನ್ಟ. ಆದ್ರ  ನಿತಯದ್ಲ್ಲಿಯ  
ಸ್ದ್ಟುರಟಗಳನ್ಟನ ಭಜಿಸ್ಟತಿತದ್ದರಟ. ಮಟಂದ  ಆತನ್ ವಯವಹಾರವು 
ಬಹಳವಾಗಿ ಬ ಳದ್ಟ, ಆತನಿಗ  ಗಟರಟ ದ್ಶಿನ್ಕ್ ಕ ಹ  ೇಗಲ್ಲಕ್ ಕ 
ಸ್ಹಾ ವ ೇಳ  ಸಿಗದ  ಹ  ೇಯಿತಟ. ವಯವಹಾರದ್ಲ್ಲಿ ತ  ಡಕಿ 
ಬಿದ್ಟದ, ಮ್ಮಲ್ಿಮ್ಮಲ್ಿಗ  ಗಟರಟಚಿಂತನ ಯನ್ಟನ ಸ್ಹಾ ಆತನ್ಟ 
ಮರ ಯಟವಂಥವನಾದ್ನ್ಟ. ಜನ್ರಟ ಆತನ್ ಆಶರಯ 
ಪಾರರ್ಥಿಸ್ಟವರಟ. ಪ್ೂವಿದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಟಃಖ ಭ  ೇಗಿಸಿದ ದಲಾಿ ಮರ ತಟ 
ಹ  ೇಯಿತಟ. ಭ , ಕನ್ಕ್ಾದ್ಧ ಧನ್ ಬಹಳವಾಗಿ 
ಸ್ಂಗರಹವಾಯಿತಟ. ಆ ಸ್ಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಯಿತ ಂಬಟದ್ನ್ಟನ 
ಕ್ ೇಳುವಂಥವರಾಗಿರಿ. ಒಂದ್ಟ ದ್ಧವಸ್ ಬಸ್ವಣಣನ್ಟ ಕಟದ್ಟರ  
ರಥದ್ ಮ್ಮೇಲ  ಕಟಳಿತಟಕ್  ಂಡಟ, ತಾನ ೇ ಹ  ಡಿಯಟತಿತರಟವಾಗ 
ಒಂದ್ಟ ಮಟದ್ಟಕಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತಟತ. ಬಸ್ವಣಣನ್ ಚಿತತವು 
ವಯವಹಾರದ್ಲ್ಲಿ ಮಟಳುಗಿದ್ಟದ, ವಿಸ್ೃತಿ ಮ ಲ್ಕ ಮಟಂದ  
ನ  ೇಡದ , ಆ ಮಟದ್ಟಕಿ ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ್ ರಥವನ್ಟನ ಹಾರಿಸಿಕ್  ಂಡಟ 



ಹ  ೇಗಲ್ಟ, ಮಟದ್ಟಕಿಯಟ ಚಕರಗಳ ಬಟಡಕ್ ಕ ಬಿದ್ದಳು. ಆಗ 
ಸ್ಟತತಲ್ಲನ್ ಜನ್ರ ಓಡಿಬಂದ್ಟ ಗಾಡಿಯನ್ಟನ ಹಡಿದ್ಟ 
ನಿಂದ್ಧರಿಸಿದ್ರಟ. ಮಟದ್ಟಕಿಯಾದ್ರ , ಮ್ಮೈಯಲ್ಿ  ಪ್ುಡಿಯಾಗಿ, 
ಗತಪಾರಣಳಾಗಿ ಹ  ೇದ್ಳು. ಆಗ ಸ್ಕ್ಾಿರಿ ಶ್ಪಾಯರಟ 
ಬಂದ್ಟ, ಬಸ್ವಣಣನ್ನ್ಟನ ಹಡಿದ್ಟಕ್  ಂಡಟ ಚೌಕಿಕಡ ಗ  
ಹ  ೇದ್ರಟ. ಆತನ್ಟ ಬಹಳವಾಗಿ ಘಾಬರಿಯಾದ್ನ್ಟ. ಆತನ್ 
ಮ್ಮೇಲ್ ಖಟ್ ಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗ  ಒಂದ್ಟ ವರ್ಿದ್ ಕ್ಾರಾಗೃಹವಾಸ್ 
ನ ೇಮಿಸಿದ್ರಟ. ಮನ ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿರೇ ಮತಟತ ಮಕಕಳು, ಈ 
ವತಿಮಾನ್ ಕ್ ೇಳಿ, ಬಹಳ ದ್ಟಃಖಿತರಾದ್ರಟ. ಆದ್ರ  ಅವರ 
ಚಿತತವು ಧನ್ದ್ಲ್ಲಿ ತ  ಡಗಿದ್ಟದ, ಅವರಿಗ  ಸ್ದ್ಟುರಟವಿನ್ ಸ್ೆರಣ  
ಆಗದ ೇ ಹ  ೇಯಿತಟ. ಕ್ ಲ್ವು ದ್ಧವಸ್ಗಳಾದ್ ತರಟವಾಯ 
ಬಸ್ವಣಣನ್ ಮನ ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿ  ಮಲ್ಗಿಕ್  ಂಡಿರಟವಾಗ, 
ಕಳುರಟ ಮನ ಯ ಗ  ೇಡ ಗ  ಕನಾನ ಕ್  ರ ದ್ಟ, ಒಳಗ  ಬಂದ್ಟ 
ಎಲಾಿ ದ್ರವಯವನ್ಟನ ಹರಣ ಮಾಡಿದ್ರಟ. ವಸಾರಭರಣಗಳನ್ಟನ 
ಕದ್ಟದಕ್  ಂಡಟ, ಮನ ಗ  ಬ ಂಕಿ ಹಚಿಿ, ಕಳುರಟ ಓಡಿ ಹ  ೇದ್ರಟ. 
ಆಗ ು ಗಟರವಾಾ ಮತಟತ ಮಕಕಳು ಎದ್ಟದ ಬ ಂಕಿ ನ  ೇಡಿ 



ಘಾಬರಿಯಾಗಿ, ಬಹಳ ಆಕ್ಾರಂತ ಮಾಡಟವಂಥವರಾದ್ರಟ. 
ಮನ  ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹ  ರಗ  ಬಂದ್ರಟ. ನ ರ ಮನ ಯವರಟ, ಬ ೇರ  
ಬಹಟ ಜನ್ರ  ಓಡಿ. ಬಂದ್ಟ, ಅಗಿನ ಶಾಂತ ಪ್ಡಿಸ್ಲ್ಲಕ್ ಕ ಎರ್ಟು 
ಪ್ರಯತನ ಮಾಡಿದ್ರಟ ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಗಟರವಾಾ ಮಕಕಳು 
ಸ್ಹತ ಅಳುತಾತ ನ ರ ಯವರ ಮನ ಗ  
ಹ  ೇಗಟವಂಥವಳಾದ್ಳು. ಖಾತ  ಪ್ುಸ್ತಕಗಳು ಎಲಾಿ ಸ್ಟಟ್ಟು 
ಹ  ೇದ್ವು. ಮನ ಯಳಗಿನ್ ಯಾವದ  ಂದ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಟ 
ಉಳಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಗಟರವಾಗ  ಈ ಸ್ಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಎತತ ನ  ೇಡಿದ್ರ  
ದ್ಟಃಖಮಯವಾಗಿ, ಮನ್ಸಿಿಗ  ಸ್ಮಾಧ್ಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲಕ್ ಕ 
ಏನ  ಂದ್ಟ ಉಳಿಯದ  ಹ  ೇಯಿತಟ. ಈಗ ಆಕ್  ಪ್ೂವಿಸಿಿತಿಯ  
ನ ನ್ಪ್ು ಬಂತಟ. ಯಾವ ಸ್ಮಯದ್ಲ್ಲಿ ತಾನ್ಟ 
ದ್ಟಃಖಾತಿಶಯದ್ಧಂದ್ ಭರಮಿರ್ುಳಾಗಿ, ಆತೆಹತ ಯ 
ಮಾಡಿಕ್  ಳುಲ್ಟ ಪ್ರವೃತಿತಸಿರಟವಾಗ, ಸಿದಾಿರ ಢರಟ ಬಂದ್ಟ 
ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರಟ. ಆಗಿನ್ ಸ್ೃತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಲಾಪ್ಸ್ಟವಂಥವಳಾದ್ಳು. 
ಆಗ ಸ್ದ್ಟುರಟಗಳು ದಾರಿದ್ರದ್ ಳಗಿಂದ್ ಸ್ಹಾ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರಟ. 
ಮತಟತ ಎಲಾಿ ಸ್ಂಪ್ತಟತ ಅವರ ಕೃಪ ಯಿಂದ್ಲ ೇ 



ಪಾರಪ್ತಯಾಯಿತಟ. ಹೇಗ  ಚಿಂತಿಸಿ, ಗಟರವಾಾ ತನ  ನಳಗ  
ಅನ್ಟನತಾತಳ - 'ಹ ೇ ಸ್ದ್ಟದರಟನಾಥನ ೇ, ನಾವು ಈಗ 
ಧನ್ಮದ್ದ್ಧಂದ್ ನಿಮೆ ಮಹದ್ಟಪ್ಕ್ಾರಗಳನ್ಟನ ಮರ ತಟ 
ಬಿಟ್ ುವು. ಎಂಬಟದ್ರಿಂದ್ಲ ೇ ಈ ವಿಪ್ತಟತ ನಾವು 
ಭ  ೇಗಿಸ್ಬ ೇಕ್ಾಯಿತಟ. ಧನ್ವು ನ್ಮಗ  ನಿಮೆನ್ಟನ 
ಮರ ಸ್ಟವಂಥದಾದಯಿತಟ; ಇದ್ರಿಂದ್ ಅಂತಯಾಿಮಿಯಾದ್ 
ಸ್ದ್ಟುರಟವು ಕ  ೇಭ ಗ  ಂಡಟ, ನ್ಮಗ  ಇಂಥಾ  ಅವದ್ಶ ಯನ್ಟನ 
ಪಾರಪ್ತ ಮಾಡಿಸಿದ್ನ್ಟ. ಇದ್ಕಿಕೇಗ ಏನ್ಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂದ  
ಸ್ಂಕಟ್ ಬಂದಾಗ, ಯಾವತನ್ಟ  ಬಂದ್ಟ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ  ೇ, 
ಆತನ್ನ ನೇ ಕಟರಿತಟ, ಈಗ ಶರಣಟ ಹ  ೇಗತಕಕದಾದಗಿರಟತತದ . 
ಆತನ್ ಹ  ರತಟ ಅನ್ಯ ರಕ್ಷಣಕತಾಿ ಯಾಯಾಿರಟ ಇಲ್ಿವು. 
ಆದ್ದರಿಂದ್ ಅಂಥಾ ಸ್ದ್ಟುರಟವಿನ್ ಚರಣಗಳಿಗ  
ಧ್ಾವಿಸ್ಬ ೇಕಟ.ಆದ್ರ  ಜನ್ರ ಲಾಿ ನ್ಮಗ  ಹೇಗಂದ್ಟ ನ್ಗಟವರಟ 
- “ದ್ರವಯ ನಾಶವಾದ್ ಕ ಡಲ  ಪ್ುನ್ಃ ಸ್ದ್ಟುರಟ ಕೃಪ ಯಿಂದ್ 
ದ್ರವಯ  ಪಾರಪ್ತ ಮಾಡಿಕ್  ಳುುವ ಉದ ದೇಶದ್ಧಂದ್ ನಾಚಿಕ್  ಬಿಟ್ಟು 
ತಿರಟಗಿ ಬಂದ್ರಟ'' ಎಂದ್ಟ ಅನ್ಟನವರಟ. ಯಾವ ಸ್ಂಪ್ತಿತನ್ 



ಮ ಲ್ಕ ಸ್ದ್ಟುರಟ ಮ ತಿಿಯ ವಿಸ್ೃತಿ ಆಗಿ, ಇಂಥಾ ವಿಪ್ತಟತ 
ಅನ್ಟಭವಿಸ್ಬ ೇಕ್ಾಯಿತ  ೇ ಅಂಥಾ ಸ್ಂಪ್ತತನ್ಟನ ಈಗ ನಾನ್ಟ 
ಎಂದ್ಧಗ  ಬ ೇಡಲ್ಲಕಿಕಲ್ಿ. ಸ್ಂಪ್ತಿತನ್ ಸ್ಟಖವ ಲಾಿ ನಾವು 
ಕಂಡ ವು, ಸ್ದ್ಟುರಟ ಚರಣಗಳನ್ಟನ ಮರ ತಟ ದ್ಟಃಖಪ್ಟ್ ುವು. ಇತತ 
ಪ್ವಿತರವಾದ್ ಆ ಚರಣಲಾಭವೂ ತಪ್ಪತಟ. ಈ ಪ್ರಕ್ಾರ ಎರಡ  
ಕಡ ಯಿಂದ್ ಹಾನಿಯಾಯಿತಟ. ಹಾಗಾದ್ರ , ಈ ಎಲಾಿ 
ಅಭಿಮಾನ್ವನ್ಟನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ದ್ಟದರಟವಿಗ  ಶರಣಟ ಹ  ೇಗಿ ಆತನ್ 
ಅನ್ನ್ಯ ಭಕಿತಯನ್ಟನ ಸಾಧಿಸಿ, ಜನ್ೆ ಸಾಥಿಕ 
ಮಾಡಿಕ್  ಳುತಕಕದ್ಟದ', ಈ ಪ್ರಕ್ಾರ ಚಿಂತಿಸಿಕ್  ಂಡಟ 
ಗಟರವಾನ್ಟ ಮಕಕಳ ಸ್ಹತವಾಗಿ ಹ  ರಟ್ಟ ಸಿದ್ದ ಸ್ದ್ಟುರಟಗಳ 
ಚರಣಕ್ ಕ ಬಂದ್ಟ, ಸಾಷ್ಾುಂಗ ನ್ಮಸಾಕರ 
ಮಾಡಟವಂಥವಳಾದ್ಳು. ಹಸ್ತಗಳನ್ಟನ ಜ  ೇಡಿಸಿ ಸ್ದ್ಟುರಟ 
ಸ್ಮಟೆಖದ್ಲ್ಲಿ ನಿಂತಟ ಅನ್ಟನತಾತಳ - ''ಹ ೇ ದ್ಧೇನ್ನಾಥರ , ನ್ಮೆ 
ಮ್ಮೇಲ  ನಿೇವು ಬಹಳ ಕೃಪಾ ಮಾಡಿದ್ಧರಿ, ನ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನ್ದ್ 
ಬಿೇಜವನ ನೇ ನಾಶಪ್ಡಿಸಿದ್ಧರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ್ಲ ೇ ನಾವು ನಿಮಗಿೇಗ 
ಶರಣಟ ಬಂದ್ಧರಟತ ತೇವ . ನ್ಮೆನ್ಟನ ಯಥಾಸಿಿತಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಿರಿ. 



ಧನ್ವು ನ್ಮೆನ್ಟನ ಉನ್ೆತತರನಾನಗಿ ಮಾಡಿ, ನ್ಮೆ 
ನಿಜಧನ್ವನ್ಟನ ಹರಣ ಮಾಡಟತತದ . ಪ್ೂವಿದ್ಲ್ಲಿ ನ್ಮೆ 
ವಿಪ್ತತನ್ಟನ ನ  ೇಡಿ, ನಿೇವು ಪಾರಪ್ತರಾಗಿ ನ್ಮೆನ್ಟನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ಧರಿ. 
ಈಗ ಸ್ಂಪ್ತಿತನ  ಳಗ  ತ  ಡಕಟ ಬಿದ್ಟದ, ನಿಮೆನ್ಟನ 
ಮರ ತಟಬಿಟ್ ುವು. ಆದ್ದರಿಂದ್ ನ್ಮಗ  ಸ್ಂಪ್ತಟತ ಕ್  ಡಬ ೇಡಿರಿ. 
ನಿಮೆ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನ್ಯ ಭಕಿತಯನ್ಟನ ಕ್  ಟ್ಟು, ನ್ಮಗ  ನ್ಮೆ 
ಪ್ೂವಿ ಸಿಿತಿಯನ ನೇ  ಕ್  ಡಬ ೇಕ್ಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಿಸ್ಟತ ತೇನ . 
ಇದ್ಕ ಕ ಹ ಚಿಿನ್ ಸ್ಟಖವಿಲ್ಿ, ಇತರವ ಲಾಿ ದ್ಟಃಖಕರವ ಂದ್ಟ 
ನಿಶಿಯಿಸಿರಟತ ತೇನ . ಇರ್ಟು ಪ್ೂವಿದ್ಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಯಲಾರದ , 
ದ್ಟಃಖ ಹ  ಂದ್ಧದ ವು. ನಿೇವ ೇ ನ್ಮೆ ರಕ್ಷಕರಿರಟತಿತೇರಿ. ಹ ೇ 
ದ್ಯಾಳುವಾದ್ ಸ್ದ್ಟುರಟಗಳ ೇ ನ್ಮೆ ಅಪ್ರಾಧಗಳನ್ಟನ 
ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನ್ಮಗ  ಸ್ವಿದಾ ನಿಮೆ ಚಿಂತನ್,  ಮತಟತ ಆಪ್ತತನ್ಟನ 
ಕ್  ಡಟವಂಥವರಾಗಿರಿ.” ಈ ಪ್ರಕ್ಾರ ಪಾರರ್ಥಿಸಿ, ಗಟರವಾಾ 
ಕಣ್ಣೇರಟ ಸ್ಟರಿಸ್ಟತಾತ ಸಿದ್ಿ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಕವನಿನಟ್ುಳು. 
ಸ್ದ್ಟುರಟಗಳು ಆಕ್ ಯ ಅನ್ಟತಾಪ್ವನ್ಟನ ನ  ೇಡಿ, ಅಂತಃಕರಣ 
ಕರಗಿದ್ಂಥವರಾಗಿ, ಆಕ್ ಯನ್ಟನ ಕಟರಿತಟ - “ನಿೇನ್ಟ ಸ್ದ್ಟುರಟ 



ಚಿಂತನ್ವನ್ಟನ ಮಾಡಟತತ ಇರಟ. ನಿನ್ನ ಪ್ತಿಯಟ ಶ್ೇಘ್ರದ್ಲ್ಲಿ 
ಕ್ಾರಾಗೃಹದ  ಳಗಿಂದ್ ಬಿಡಟಗಡ  ಹ  ಂದ್ಧ ಬರಟವನ್ಟ”, 
ಅಂದ್ರಟ. ಅಮೃತ ಸ್ಮಾನ್ವಾದ್ ಈ ಸ್ದ್ಟುರಟ ವಚನ್ವನ್ಟನ 
ಗಟರಟವಾಾ ಕ್ ೇಳಿ, ತಾನ್ಟ ಕೃತಕೃತಯಳಾದ ನ ಂದ್ಟ ತಿಳಿದ್ಟ, ಬಹಟ 
ಪ ರೇಮದ್ಧಂದ್ ಗಟರಟಗಳ ಪಾದ್ದ್ ಮ್ಮೇಲ  ಶ್ರವನಿನಟ್ಟು 
ಅನ್ಟನತಾತಳ - “ದ್ಯಾಳುವಾದ್ ಸ್ದ್ಟುರಟ ಮಾತ ಯೇ, ನ್ಮೆ 
ಮ್ಮೇಲ  ಕೃಪಾ ಮಾಡಿದ್ಧ.” ಹೇಗಂದ್ಟ ಆಕ್ ಯಟ ತನ್ನ ಸಾಿನ್ಕ್ ಕ 
ಹ  ೇಗಟವಂಥವಳಾದ್ಳು. ಇತತ ಕ್ಾರಾಗೃಹದ್ಲ್ಲಿರಟವ 
ಬಸ್ವಣಣನ್ಟ, ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ಟತಾಪ್ ಹ ಂದ್ಧ, ಬಹಟ 
ತಳಮಳಿಸ್ಟತತ - 'ಹ ೇ ಸ್ದ್ಟುರಟವ ೇ, ಈ ಸ್ಮಯದ್ಲ್ಲಿ ನಿೇನ್ಟ 
ಪಾರಪ್ತನಾಗಿ, ನ್ನ್ನ ಸ್ವಿ ಆಪ್ರಾಧಗಳನ್ಟನ 
ಕ್ಷಮಿಸ್ಟವಂಥವನಾಗಟ. ನಾನ್ಟ ಧನ್ಮದ್ದ್ಧಂದ್ 
ಉನ್ೆತತನಾಗಿದ ದನ್ಟ. ಈಗ ಅನ್ಟತಾಪ್ ಉಂಟ್ಾಗಟತತದ . ಇನ್ಟನ 
ಮಟಂದ  ಪಾರಣ ಹ  ೇಗಟವತನ್ಕ ನಿನ್ನನ್ಟನ ಮರ ಯಲ್ಲಕಿಕಲ್ಿ. 
ಇದ್ಕ್ಾಕಗಿ ನ್ನ್ನನ್ಟನ ಯಾವಾಗಲ್  ದ್ಟಃಖದ್ಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಟ, 
ಅಂದ್ರ  ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ವಿಸ್ೃತಿ ಎಂದ್  ಆಗಲಾರದ್ಟ. ನಿನ್ನ 



ಪಾದ್ದ್ಲ ಿೇ  ಭಕಿತಯನ್ಟನ ಕ್  ಡಟವಂಥವನಾಗಟ” ಎಂದ್ಟ 
ಪಾರರ್ಥಿಸ್ಟವಂಥವನಾದ್ನ್ಟ. ಆ ಕ ಡಲ ೇ ಕ್ಾರಾಗೃಹದ್ ದಾಾರ 
ತ ರ ದ್ಟ, ಒಬಬ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯಟ  ಒಳಗ  ಬಂದ್ಟ -
“ವರಿಷ್ಾಾಧಿಕ್ಾರಿಯಟ  ನಿನ್ನನ್ಟನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುರಟತಾತರ . ನಿೇನ್ಟ 
ಮನ ಗ  ಹ  ೇಗಟ'' ಎಂದ್ಟ ಬಸ್ವಣಣನ್ನ್ಟನ ಹ  ರಗ  
ಕಳುಹಸಿದ್ನ್ಟ. ಆತನ್ಟ ಮನ ಗ  ಬಂದ್ಟ ನ  ೇಡಟವಾಗ ು  ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ 
ಇನ್ ನ ಅಗಿನ ಜಾಾಲ ಗಳು ಕ್ಾಣ್ಸ್ಟತಿತದ್ದವು. ಮನ ಯಲಾಿ ಸ್ಟಟ್ಟು 
ಬ ದ್ಧಯಾಗಿ ಹ  ೇಗಿತಟತ. ತನ್ನ ಸ್ಂಪ್ತ ತಲಾಿ ಅಗಿನಗ  
ಅಪ್ಿಣವಾದ್ದ್ದನ್ಟನ ನ  ೇಡಿ - 'ಹ ೇ ಸ್ದ್ಟುರಟವ ೇ, ನಿೇನ್ಟ ಕೃಪ  
ಮಾಡಿದ್ಧ. ನ್ನ್ನ ಕರಟಣಾವಚನ್ವನ್ಟನ ಕ್ ೇಳಿದ್ಧ, ಇವುಗಳ 
ಸ್ಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರ್ಯ ಮೇಹವು ಸ್ಟಟ್ು, ನ್ಮಗ  ಪ್ೂವಿ 
ಸಿಿತಿಯನ ನೇ ಪಾರಪ್ತ ಮಾಡಿಸಿಕ್  ಟ್ ು. ಆದ್ರ  ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾವ ಒಂದ್ಟ ಉಳಿದ್ದ್ಟದ, ಇದ ೇ ದ  ಡಡ ಲಾಭವಾಗಿರಟತತದ . 
ಈಗಲಾದ್ರ , ಹ ೇ ಶ್ರೇ ಗಟರಟದ ೇವನ ೇ, ನ್ಮೆನ್ಟನ 
ಮೇಹದ  ಳಗ  ಹಾಕಬಾರದ್ಟ. ನ್ಮಿೆಂದ್ ಅದ್ನ್ಟನ 
ಆವರಿಸಿಕ್  ಳ ್ ುೇಣಾಗಟವದ್ಧಲ್ಿ. ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಲ ಿೇ  ನ್ಮೆ 



ಭಾವವನ್ಟನ ಕ್ಾದ್ಧಡಬ ೇಕ್ಾಗಿರಟತತದ ." ಎಂದ್ಟ ತನ  ನಳಗ  
ಅನ್ಟನತಿತರಟವಾಗ ತನ್ನ ಪ್ತಿನಯಟ ಅಲ್ಲಿಗ  ಬರಟವುದ್ನ್ಟನ 
ಕಂಡಳು. ಗಟರವಾಾ ಪ್ತಿಯನ್ಟನ ನ  ೇಡಿದ್ ಕ ಡಲ ೇ 
ಅತಾಯನ್ಂದ್ಭರಿತಳಾಗಿ, ಆಕ್ ಗ   ಪ ರೇಮ ತಡ ಯಲಾಗದ , ಓಡಿ 
ಬಂದ್ಟ ಪ್ತಿ ಪಾದ್ಕ್ ಕ ಎರಗಿದ್ಳು. ಎದ್ಟದ, ಪ್ತಿಯನ್ಟನ ಕಟರಿತಟ 
''ಸ್ದ್ಟುರಟಗಳು ನ್ನ್ನ ಮ್ಮೇಲ  ಕೃಪಾ ಮಾಡಿ, ನಿಮೆನ್ಟನ 
ಕ್ಾರಾಗೃಹದ  ಳಗಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಟ'' ಅಂದ್ಳು. ಆಗ 
ಬಸ್ವಣಣನ್ಟ ಸ್ದ್ಟುರಟಗಳ ಕಡ ಗ  ಹ  ೇಗಿ, ಪಾದ್ಕ್ ಕ ಬಿದ್ಟದ, 
ನ್ಡ ದ್ ವತಿಮಾನ್ವ ಲಾಿ ನಿವ ೇದ್ಧಸಿದ್ನ್ಟ. ಅದ್ನ್ಟನ ಕ್ ೇಳಿ ಈ 
ಸಿದಾಿರ ಢರಟ - ''ನಿಮೆ ಹತರ ಎರ್ಟು ದ್ರವಯ ಉಳಿದ್ಧರಟವದ  ೇ 
ಅದ್ನ್ಟನ ತ ಗ ದ್ಟಕ್  ಂಡಟ ಸ್ಟಖದ್ಧಂದ್ಧರಿರ” ಅಂದ್ರಟ. ಮಂದ್ಧ 
ಕಡ ಯಿಂದ್ ಬರತಕಕಂಥಾ ಸ್ಾಲ್ಪ ದ್ರವಯವನ್ಟನ ಕ ಡಿಸಿಕ್  ಂಡಟ, 
ಬಸ್ವಣಣನ್ಟ ಸ್ದ್ಟುರಟ ಪಾದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇಟ್ುನ್ಟ. ಶ್ರೇ ಸಿದ್ಿರಟ ಅದ್ನ್ಟನ 
ಅವನಿಗ  ತಿರಟಗಿ ಕ್  ಟ್ಟು - ''ಇದ್ನ್ಟನ ನ್ನ್ನ ಕ್ ೈಯಿಂದ್ 
ಆಶ್ೇವಾಿದ್ವ ಂದ್ಟ ತಿಳಿದ್ಟಕ್  . ಇನ್ಟನ ಮಟಂದ  ನಿಮಗ  
ಮೇಹವು ಸ್ವಿಥಾ ಬಂಧಿಸ್ಲ್ಲಕಿಕಲ್ಿ' ಅಂದ್ರಟ. ಬಸ್ವಣಣನ್ಟ ಆ 



ದ್ರವಯವನ್ಟನ ತ ಗ ದ್ಟಕ್  ಂಡಟ ದ್ರಿದಾರವಸ ಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಾಲ್ಕ ೇಪ್ 
ಮಾಡಟತಿತದ್ಟದ,ಸ್ದ್ಟುರಟಗಳನ್ಟನ ಎಂದ್  ಮರ ಯದ , ಅವರ 
ಅಖಂಡ ನಾಮಸ್ೆರಣ ಯಳಗ  ತತಪರನಾಗಿದ್ದನ್ಟ. ಆ 
ದ್ಂಪ್ತಿಗಳಿಗ  ದ್ೃಢವ ೈರಾಗಯ ಪಾರಪ್ತವಾಗಿ, ಸ್ಂಸಾರಕ್ ಕ 
ಉದಾಸಿೇನ್ರಾದ್ರಟ. ಅನ್ಂತರ ಅವರಿಗ  ಸ್ದ್ಟುರಟಗಳು, 
ಕೃಪ ಯಿಂದ್ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ಟನ ಬ  ೇಧಿಸಿ, ಭವಭಯವನ್ಟನ 
ನಾಶಮಾಡಿದ್ರಟ. ಇದ್ರ ಲ್ಕಾಾಥಿವ ೇನ ಂದ್ರ , ಜಿೇವನಿಗ  
ವಿರ್ಯ ಸ್ಂಸ್ಗಿ ಪಾರಪ್ತವಾದ್ ಕ ಡಲ  ಮೇಹ ಮಮತ ಗಳು 
ಹತಟತವವು. ಆದ್ರ  ಇದ್ಟ ಸ್ದ್ಟುರಟನಾಥನ್ ಮನ್ಸಿಿಗ  ಬರಲ್ಲಲ್ಿ, 
ಮತಟತ ಅವರ ಮೇಹ ಬಿಡಿಸ್ಲ್ಲಕ್ ಕ ಉಪಾಯವನ್ಟನ 
ಚಿಂತಿಸ್ಟವವನಾದ್ನ್ಟ. ಜಿೇವನ್ ಕ್ ೈಯಿಂದ್ ಮಮತಾಯಂಬ 
ಮಟದ್ಟಕಿಯನ್ಟನ ಕ್  ಲ್ಲಿಸಿ, ಜಿೇವನ್ವನ್ಟನ ಯೇಗಸಾಧನ್ವ ಂಬ 
ಕ್ಾರಾಗೃಹದ  ಳಗ  ಇಡಿಸಿದ್ನ್ಟ. ಆಮ್ಮೇಲ  ಶಮದ್ಮಾದ್ಧ 
ಕಳುರಟ ಬಂದ್ಟ ನಾನಾ  ವಾಸ್ನಾ  ಎಂಬ ದ್ರವಯವನ್ಟನ 
ಕದ್ಟದಕ್  ಂಡಟ ಸ್ಂಚಿತವ ಂಬ ಗೃಹವನ್ಟನ ಸ್ಟಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಲ್ಿ  
ಓಡಿಹ  ೇದ್ರಟ. ಆಮ್ಮೇಲ  ಜಿೇವನ್ ಚಿತತಶಟದ್ಧಿ ಆಯಿತ ಂದ್ಟ 



ತಿಳಿದ್ಟ, ಸ್ದ್ಟುರಟವು ಯೇಗಾಭಾಯಸ್ದ  ಳಗಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ, 
ಆತನಿಗ  ಬರಹೆಜ್ಞಾನ್ವನ್ಟನ ಬ  ೇಧಿಸಿ, ಭವಸಾಗರದ  ಳಗಿಂದ್ 
ಉದ್ದರಿಸ್ಟವಂಥವನಾದ್ನ್ಟ. ಹ ೇ ಶ ್ ರೇತಾ ಜನ್ರಟಗಳಿರಾ, 
ಯಾವುದ್ರ ಶರವಣ ಮಾತರದ್ಧಂದ್ ಭವ ಬಂಧನ್ ನಾಶವಾಗಿ, 
ಸ್ದ್ಟುರಟ ಚರಣಗಳು ಲ್ಭಿಸ್ಟವವೇ ಅಂಥಾ ಸ್ಟರಸ್ವಾದ್ 
ಕಥನ್ವನ್ಟನ ಮಟಂದ್ಧನ್ ಅಧ್ಾಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ ೇಳುವಂಥವರಾಗಿರಿ, 
ದ್ಯಾಪ್ೂಣಿವಾದ್ ಸಿದ್ದ ಸ್ದ್ಟುರಟವು, ತಾನ್ಟ ಭಕತರಕ್ಷಣ ಯನ್ಟನ 
ಕ್ ೈಕ್  ಂಡವನಾಗಿ, ಹ ಚಟಿ ಕಡಿಮ್ಮ ಎಂಬ ಭ ೇದ್ಗಳಿಲ್ಿದ , ಎಲ್ಿರ 
ಮ್ಮೇಲ   ಕೃಪ  ಮಾಡಟವನ್ಟ. ಎಂಬಲ್ಲಿಗ   ಶ್ರೇ ಸಿದಾಿರ ಢ 
ಕಥಾಮೃತದ  ಳ್ ಶರವಣ ಮಾತರದ್ಧಂದ್ ಸ್ವಿ ಪಾಪ್ಗಳನ್ಟನ 
ಭಸ್ೆ ಮಾಡಟವಂಥ ಅತಿ ಮಧಟರವಾದ್ ಈ ಇಪ್ಪತ ೈದ್ನ ೇ 
ಅಧ್ಾಯಯವನ್ಟನ ಶ್ವದಾಸ್ನ್ಟ  ಶ್ರೇ ಸಿದಾಿರ ಢ ಸ್ದ್ಟುರಟಗಳ  
ಚರಣಾರವಿಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಿಸ್ಟವನ್ಟ. 


