
 



ಹೆೇ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನೆ, ನಿನ್ನ ಸವರೂಪವನ್ಗನ ನೊೇಡಲಿಕ್ೆೆ 
ಹೊೇದ್ರೆ, ನಾಮರೂಪಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿದ್ಗಹೊೇಗಗವವು. 
ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆಲ್ಾಲ ಅಲ್ಲಲಿಲ ತಮಮಷ್ಟಕ್ೆೆ ಆತ್ಾಮಕ್ಾರವಾಗಗವವು. 
ಧ್ಾಾತ್ಾ ಪುರಗಷ್ನ್ಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಗಖದ್ ಅನ್ಗಭವ 
ಹೊಂದ್ಗವದ್ರಂದ್, ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ್ದಂದ್ಲ್ೆ ಸಗಖ ಪ್ಾರಪ್ತಿಯಗ, 
ಇಂಥಾ ಅನ್ಗಭವದ್  ಚಮತ್ಾೆರದಂದ್ ಆತನ್ಗ ಸವಯಮೇವ 
ಆನ್ಂದ್ರೂಪನಾಗಗವನ್ಗ. ತ್ಾನೆೇ ಸಗಖರೂಪನಾಗದೆ, 
ದೆವೈತಭಾವದಂದ್ ಸಗಖ ಅನ್ಗಭವಿಸಗವದ್ರಂದ್ 
ಕಲ್ಾಪಂತರದ್ಲಿಲಯೂ ನಿಭಭಯತವವನ್ಗನ ಹೊಂದ್ಲ್ಾರನ್ಗ. 
ನಿಜಾಂಗದಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದ್ರೆೇನೆೇ ನಿಭಭಯತವವು 
ಪ್ಾರಪಿವಾಗಗವದ್ಗ.ಅದೆವೈತಭಾವದ್ ವಿನ್ಹಾ 
ಸಂಸಾರದೊಳಗಿನ್ ಭಯ ಎಂದ್ೂ ಹೊೇಗಲ್ಾರದ್ಗ. ಧ್ಾಾತ್ಾ 
ಪುರಗಷ್ನ್ಗ ಯಾವುದ್ರ ಧ್ಾಾನ್ ಮಾಡಗತ್ಾಿ ಅದ್ಗ ತ್ಾನೆೇ 
ಆಗಗವನೊೇ ಅಂಥಾ ಧ್ಾಾನ್ದಂದ್, ಧ್ಾತ್ಾ ಮತಗಿ ಧ್ಾಾನ್ 
ಐಕಾತವ ಹೊಂದ, ಪೂರ್ಭ ಚೆೈತನ್ಾವು ಭಾಸಿಸಗವದ್ಗ. ಇಂಥಾ 
ಅಭಾಾಸದಂದ್ ದನೆೇ ದನೆೇ ಆತಮಜ್ಞಾನ್ವು ದ್ೃಢವಾಗಗತಿ 



ಕಡೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ್ಲಿಲ ಸವರೂಪದ್ ವಿನ್ಹಾ ಎರಡನೆೇಯದ್ಗ ಏನ್ಗ 
ಕ್ಾರ್ದ್ ಹೊೇಗಗವದ್ಗ. ಈ ಜ್ಞಾನ್ವು ಗಗರಗಕೃಪ್ೆಯಂದ್ಲ್ೆೇ 
ಪ್ಾರಪಿವು. ಯಾವತನ್ಗ ಅನ್ಗದನ್ದ್ಲಿಲ ಶ್ರವರ್, ಮನ್ನ್ ಮತಗಿ 
ನಿದಧ್ಾಾಸನ್ಗಳಲಿಲ ರತನ್ನಾಗಿರಗವನೊೇ ಆತನೆೇ 
ಗಗರಗಕೃಪ್ೆಗೆ ಪ್ಾತರನಾಗಗವನ್ಗ. ಇರಲಿ, ಸಗಂದ್ರವಾದ್ 
ಕಥೆಯನ್ಗನ ಶ್ರವರ್ ಮಾಡಗವಂಥವರಾಗಿರ, 
ಕಗರಂದ್ಕ್ೊಪಪನ್ಂಬ್ ಮನೊೇಹ್ರವಾದ್ ಗಾರಮದ್ಲಿಲ 
ಬ್ಸಪಪನೆಂಬ್ ಹೆಸರನ್ ಚತಗರನಾದ್ ಗೃಹ್ಸಥನಿರಗವನ್ಗ. 
ಆತನಿಗೆ ದಾನ್ವವ ಎಂಬ್ ಪತ್ತನಯಗ ಇದ್ದಳು. ಆಕ್ೆಯಗ 
ಗರ್ಭಭಣಿಯಾಗಿ ನ್ವಮಾಸ ತಗಂಬ್ಗತ್ತಿರಗವಾಗ ಬ್ಸಪಪನಿಗೆ 
ಬ್ಹ್ಳ ಹ್ಷ್ಭವಾಯತಗ. ಅದ್ಗ ಪರಥಮ ಗಭಭವೆಂದ್ಗ ಆ 
ದ್ಂಪತ್ತಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ ಆನ್ಂದ್ವಾಗಿರಗವದ್ಗ. ಆದ್ರೆ ಒಂಭತಗಿ 
ತ್ತಂಗಳು ಆದ್ ಮೇಲ್ೆ ಪರಸೂತ್ತಯಾಗದೆ ಗಭಭವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ೆೆ 
ಜೇರ್ಭವಾಗಿ ಹೊೇಯತಗ. ಕ್ಾಲ್ಾಂತರದ್ಲಿಲ ಪುನ್ಹ್ ಗಭಭ 
ಚಿನೆೆಗಳು ಕಂಡಗಬ್ಂದ್ಗ, ಇನೊನಮಮ ಒಂಭತಗಿ ತ್ತಂಗಳು 
ಆಗಗತಿಲ್ೆ ಗಭಭವು ಅಲಿಲಂದ್ಲ್ೆೇ ಜೇರ್ಭವಾಯತಗ. ಮೂರನೆೇ 



ಸತ್ತಭ ಗರ್ಭಭಣಿಯಾದ್ಳು. ಈ ಸಮಯದ್ಲಿಲ, ಒಬ್ಬ ಸಿರೇಯಗ  
ದಾನ್ವವನಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಟಯಾಗಿ, ಆಕ್ೆಯ ವೃತ್ಾಿಂತವನ್ಗನ 
ಸಂಪೂರ್ಭವಾಗಿ ಕ್ೆೇಳಿಕ್ೊಂಡಗ, ಆಕ್ೆಗೆ ಅನ್ಗನತ್ಾಿಳೆ- “ಈ 
ಪರಕ್ಾರ ಎರಡಗ ಸತ್ತಭ ಗರ್ಭಭಣಿಯಾಗಿ ಒಂಬ್ತಗಿ 
ತ್ತಂಗಳಾದ್ರೂ, ಪರಸವಳಾಗದೆ ಇರಗವುದ್ಗ, ಬ್ಹ್ಳ 
ಅಪೂವಭವಾಗಿರಗವದ್ಗ. ಅದ್ದರಂದ್ ನಿೇವಿಬ್ಬರೂ ಹೇಗೆ 
ಮಾಡಿರ. ಹ್ಗಬ್ಬಳಿಿ ಶ್ಹ್ರದೊಳಗೆ ಸಿದಾಾಶ್ರಮವೆಂಬ್ಲಿಲ 
ಸಿದಾಾರೂಢ ಸಾವಮಿಯವರರಗವರಗ. ಭಕಿ ಸಂಕಟ ನಿವಾರಣಾ 
ಮಾಡಗವುದ್ರಲಿಲ ಅವರಗ ಯಾವಾಗಲ್ೂ 
ಜಾಗರತರಾಗಿರಗವರಗ. ಭಕಿರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ಗನ ಪರಹ್ರಸಿ, 
ಅವರಗೆ ಕಲ್ಾಾರ್ ಮಾಡಗವರಗ. ನಿೇವು ದ್ಂಪತ್ತಗಳು ಅವರ 
ಕಡೆಗೆ ಹೊೇಗಿ, ಅವರಗೆ ಪ್ಾರರ್ಥಭಸಿ, ನಿಮಮ ವೃತ್ಾಿಂತವನ್ಗನ 
ಹೆೇಳಿರ. ಆತನ್ಗ ಬ್ಹ್ಗ ದ್ಯಾವಂತನಾದ್ ಸದ್ಗುರಗ ಇದ್ಗದ, ಭಕ್ತಿ 
ಕರಗಣಾಕರನಿದಾದನೆ. ಆತನ್ನ್ಗನ ವಣಿಭಸಲ್ಗ ಸಾಧ್ಾವಿಲ್ಲ. 
ಅವನೊಬ್ಬನೆೇ ಜಗದ್ಗುರಗ ಇರಗವನ್ಗ. ನಿೇವು ಆತನಿಗೆ ನಿಮಮ 
ಸಂಕಟವನ್ಗನ ನಿವೆೇದಸಿ, ಪುತರ ಬೆೇಕ್ೆಂದ್ಗ ಬೆೇಡಿದ್ರೆ, ಆ 



ಕರಗಣಾಕರನ್ಗ ಅದ್ಕ್ೊೆೇಸೆರ ತತ್ಾೆಲ್ವೆೇ ಉಪ್ಾಯ 
ಮಾಡಗವನ್ಗ.” ಇದ್ನ್ಗನ ಕ್ೆೇಳಿ ದಾನ್ವವ ಅನ್ಗನತ್ಾಿಳ -ೆ 
"ಹಾಗಾದ್ರೆ, ನ್ಮಗೆ ಪುತರನ್ನ್ಗನ ಕ್ೊಡಗವದ್ಕ್ಾೆಗಿ, ಅವರಗ 
ಏನ್ಗ ತ್ೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಾರಗ? ಇದ್ನ್ಗನ ನ್ನ್ಗೆ 
ಹೆೇಳುವಂಥವಳಾಗಗ, ನಾವು ಶ್ರೇಮಂತರಾಗಿದ್ಗದ ಅವರಗೆ 
ಬೆೇಕ್ಾದ್ಷ್ಗಟ ದ್ರವಾವನ್ಗನ ಕ್ೊಡಲಿಕ್ೆೆ ಸಮಥಭರದೆದೇವೆ'' ಅದ್ಕ್ೆೆ 
ಆ ಸಿರೇಯಗ “ಆತನ್ಗ ದ್ರವಾ ಬೆೇಡಗವದಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ 
ನಿಮಭಲ್ವಾದ್ ಚಿತಿವಂದೆೇ  ಬೆೇಕ್ಾಗಗವುದ್ಗ. ಶ್ಗದ್ಾ 
ಚಿತಿದಂದೊಡಗೂಡಿ ಆತನಿಗೆ ಶ್ರರ್ಗ ಬ್ಂದ್ವರಗೆ ಬೆೇಡಿದ್ದನ್ಗನ 
ಕ್ೊಡಗವನ್ಗ. ಶ್ರೇಮಂತನಿದಾದನೊೇ ದ್ರದ್ರನಿದಾದನೊೇ 
ಎಂಬ್ಗದ್ಗ ನೊೇಡದೆೇ, ದ್ಗುಃಖಿತನಿದ್ದವನ್ ದ್ಗುಃಖವನ್ಗನ 
ಪರಹ್ರಸಗವನ್ಗ", ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ಳು. ಈ ವಚನ್ ಕ್ೆೇಳಿ ದಾನ್ವವ 
ಬ್ಹ್ಳ ಆನ್ಂದ್ಪಟಗಟ - ''ಹೆೇ ಸಿರೇಯೇ ನಿೇನ್ಗ ಸದ್ಗುರಗವೆೇ ಆಗಿ 
ನ್ಮಮ ಉದಾಾರಾಥಭ ಬ್ಂದರಗವಿ'' ಎಂದ್ಗ ಆಕ್ೆಯನ್ಗನ 
ಉಪಚರಸಿ ಕಳುಹಸಿದ್ಳು. ಆಮೇಲ್ೆ ದಾನ್ವವ ತನ್ನ 
ಪತ್ತಯನ್ಗನ ಕಗರತಗ, ಎಲ್ಲ ಸಂಗತ್ತಯನ್ಗನ ಹೆೇಳಿ, ಅನ್ಗನತ್ಾಿಳ  ೆ-



" ಇವತ್ೆಿೇ ಹೊರಟಗ ಹ್ಗಬ್ಬಳಿಿಗೆ  ಹೊೇಗಿ ಸಿದಾಾರೂಢ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ದ್ಶ್ಭನ್ವನ್ಗನ ತ್ೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಳೆ್ ಿೇರ್' ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ 
ಅಪ್ತಭಸಲಿಕ್ೆೆ ಫಲ್ಾದ ವಸಗಗಿಳನ್ಗನ ತ್ೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ 
ಗಾರಮದಂದ್ ಹೊರಟಗ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಿದಾಾಶ್ರಮಕ್ೆೆ ಬ್ಂದ್ಗ 
ಮಗಟ್ಟಟದ್ರಗ. ಬ್ರಗವಾಗ ದ್ೂರದಂದ್ಲ್ೆೇ ಆ ಸತ್ೆೇಜವಾದ್, 
ಸದ್ಗುರಗಮೂತ್ತಭಯನ್ಗನ ನೊೇಡಗವಂಥವರಾದ್ರಗ. 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಎರಡೂ ಪ್ಾಶ್ವಭಗಳಲಿಲ ಭಕಿ ಜನ್ರಗ ಸಾಲ್ಾಗಿ 
ನಿಂತಗ, ಆನ್ಂದ್ದಂದ್ ಭಜನೆ ಮಾಡಗತ್ತಿದ್ದರಗ. ಮೇಲ್ೆ 
ಕಪೂಭರ ಜೊಾೇತ್ತಯನ್ಗನ ಹ್ಚಿಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಗಸವರದಂದ್ 
ಮಂಗಳಾರತ್ತಯನ್ಗನ ಹಾಡಿದ್ರಗ. ಆ ಆನ್ಂದ್ಕ್ೆೆ ಗರ್ನೆ 
ಇಲ್ಲದ್ಂತ್ಾಯತಗ. ನ್ಂತರ ಪುರಗಷ್ ಭಕಿ ಜನ್ರೆಲ್ಲರೂ, 
ಸದ್ಗುರಗ ಮಗಂದೆ ಸಾಷಾಟಂಗ ನ್ಮಸಾೆರಗಳನ್ಗನ ಹಾಕ್ತ ಆತನ್ 
ಆಜ್ಞೆಯನ್ಗನ ಪಡೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ, ತಮಮ ತಮಮ ಸವಸಾಥನ್ಕ್ೆೆ 
ಹೊೇಗಗವಂಥವರಾದ್ರಗ. ಬ್ಸಪ್ಾಪ ಮತಗಿ ದಾನ್ವಾವ ಓಡಗತಿ 
ಬ್ಂದ್ಗ, ಅತ್ಾಾನ್ಂದ್ದಂದ್ ಗಗರಗಚರರ್ಕ್ೆೆ ಬಿದ್ಗದ, ಫಲ್ಾದ 
ವಸಗಿಗಳನ್ಗನ ಮಗಂದಟಗಟ ನಿಂತಗಕ್ೊಂಡರಗ. ಇವರನ್ಗನ ನೊೇಡಿ 



ಸದ್ಗುರಗಗಳು - "ಯಾವ ಕ್ಾಯಭಕ್ೊೆೇಸೆರ  ಇಲಿಲಗೆ 
ಬ್ಂದರಗವಿರ ?' ಎಂದ್ಗ ಕ್ೆೇಳಲ್ಾಗಿ, ಬ್ಸಪಪನ್ಗ ಬ್ಹ್ಗ ದೆೈನ್ಾ 
ಭಾವದಂದ್ ಅನ್ಗನತ್ಾಿನೆ. - “ಈ ನ್ನ್ನ ಸಿರೇಯಗ ಎರಡಗ ವೆೇಳ  ೆ
ಗರ್ಭಭಣಿಯಾದ್ಳು. ಆದ್ರೆ ನ್ವಮಾಸಾಂತಾದ್ಲಿಲ ಗಭಭವು 
ಜೇರ್ಭವಾಗಿ ಹೊೇಗಗವಂಥದಾದಯತಗ. ಈಗ ಮೂರನೆೇ ಸತ್ತಭ 
ಗರ್ಭಭಣಿಯಾಗಿರಗತ್ಾಿಳ .ೆ ಈ ಸಾರಯಾದ್ರೂ ಈಕ್ೆಯಲಿಲ 
ಪುತ್ೊರೇತಪತ್ತಿಯಾಗಬೆೇಕ್ೆಂದ್ಗ ಇಚಾಾ ಹಡಿದ್ಗ ತಮಮ ಚರರ್ಕ್ೆೆ 
ಬ್ಂದರಗತ್ೆಿೇವೆ. ಆದ್ದರಂದ್, ಹೆೇ ಸಾವಮಿ, ನ್ನ್ನ ಮೇಲ್ೆ ಕೃಪ್ೆ 
ಮಾಡಬೆೇಕಗ''. ಆಗ ಸದ್ಗುರಗವು ತನೊನಳಗೆ ವಿಚಾರಸಿ ಮೃದ್ಗ 
ವಚನ್ವನ್ಗನ ನ್ಗಡಿಯಗವಂಥವನಾದ್ನ್ಗ - “ ಬ್ಸಪಪನೆೇ ನಿೇನ್ಗ 
ಮಹಾಪುರ್ಾವಂತನ್ಗ. ಈಕ್ೆಯ ಹೊಟ್ೆಟಯಲಿಲ ಪುತರನ್ಗ 
ಹ್ಗಟಗಟವನ್ಗ. ಆತನ್ಗ ಮಹಾ ತಪೇನಿಧಿಯಾಗಿದ್ಗದ, ಅವನಿಗೆ 
ಉಪ್ಾಧಿಯಗ ಸೆೇರದರಗವದ್ರಂದ್, ಹ್ಗಟ್ಟಟದ್ ಕೂಡಲ್ೆೇ, ಆತನ್ಗ 
ಸಾಧ್ಗಗಳ ಮಧ್ಾದ್ಲಿಲ ಹೊೇಗಿರಗವನ್ಗ. ನಿಮಗೂ ಆತನಿಗೂ 
ಎಂದ್ೂ ಭೆಟ್ಟಟಯಾಗಲಿಕ್ತೆಲ್ಲ” ಪುತರನಾಗಗವನ್ಗ, ಎಂಬ್ 
ವಚನ್ವನ್ಗನ ಕ್ೆೇಳಿ, ಆ ದ್ಂಪತ್ತಗಳು ಮನ್ಸಿಿನ್ಲಿಲ 



ಆನ್ಂದ್ಪಟಟರಗ. ಸಿದಾಾರೂಢರಗ ಅವರಗೆ ಭೊೇಜನ್ವನ್ಗನ 
ಮಾಡಿಸಿ ಊರಗೆ ಕಳುಹಸಗವಂಥವರಾದ್ರಗ. ಇಬ್ಬರೂ 
ಸವಗೃಹ್ಕ್ೆೆ ಬ್ಂದ್ಗ ಅಂದನಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗ ಚಿಂತನೆಯನ್ಗನ  
ಮಾಡಗತಿ ಆನ್ಂದ್ದಂದ್ ಕ್ಾಲ್ ಕಳೆಯಗತ್ತಿರಗವಾಗ, ಒಂದ್ಗ 
ಚಮತ್ಾೆರವಾಯತಗ. ಒಂದಾನೊಂದ್ಗ ರಾತ್ತರ ಕ್ಾಲ್ದ್ಲಿಲ 
ದಾನ್ವಾವ  ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲ್ೆ ಮಲ್ಗಿಕ್ೊಂಡಗ ನಿದೆದ 
ಮಾಡಗತ್ತಿರಗವಾಗ ಒಂದ್ಗ ವಿಚಿತರವಾದ್ ಸವಪನ ಬಿತಗಿ. ಆಕ್ೆಗೆ 
ಸವಪನದ್ಲಿಲ ಪರಸವವೆೇದ್ನೆಯಗಂಟ್ಾಗಿ, ಸಿದಾದರೂಢ 
ಸದ್ಗುರಗನಾಮ ಉಚಾರಸಿದ್ ಮಾತರದಂದ್ ಆತನ್ನ್ಗನ ತನ್ನ 
ಮಗಂದೆ ನೊೇಡಗವಂಥವಳಾದ್ಳು. ಆತನ್ಗ 
ಕೃಪ್ಾಕಟ್ಾಕ್ಷದಂದ್ ನೊೇಡಗತ್ತಿರಗವಾಗ ದಾನ್ವವ 
ಪರಸವಿಸಿದ್ಳು. ಆಗ ಸದ್ಗುರಗವು ಆ ಕೂಸನ್ಗನ ಎತ್ತಿಕ್ೊಂಡಗ, 
ಅನ್ಗನತ್ಾಿನೆ - "ಹೆೇ ಪತ್ತವರತ್ಾ ಸಿರೇಯ, ಇದ್ಗ ಬ್ರೆೇ  
ಸವಪನವೆಂದ್ಗ ತ್ತಳಿಯಬೆೇಡ, ನಿನ್ನ ಮಗಗವನ್ಗನ ನಾನ್ಗ 
ತ್ೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಹೊೇಗಿ, ಎರಡನೆೇ ಸಾಥನ್ದ್ಲಿಲ, ಸಾಧ್ಗ 
ಸತಗಪರಗಷ್ರ ಪ್ಾಲ್ನೆಯೊಳಗೆ ಇಡಗವೆನ್ಗ. ನಿಮಗೊೇಸೆರ 



ಎರಡನೆೇ ಪುತರನ್ನ್ಗನ ಕ್ೊಡಗವೆನ್ಗ. ಇದ್ನ್ಗನ ನಿಶ್ಿಯವಾಗಿ 
ನ್ಂಬಿರಗ. ನಿೇವು ಏನ್ೂ ಚಿಂತ್ಾ  ಮಾಡಬೆೇಡಿರ. ಸದ್ಗುರಗ 
ಚಿಂತನೆಯನ್ಗನ ಮಾಡಗತ್ಾಿ ಇದದೇರೆಂದ್ರೆ ವಷಾಭಂತಾದ್ಲಿಲ 
ಎರಡನೆೇ ಪುತರನ್ಗ  ಜನಿಸಗವನ್ಗ''. ಆಕ್ೆಗೆ ಈ ಪರಕ್ಾರ 
ಆಶ್ೇವಭಚನ್ವನ್ಗನ ಕ್ೊಟಗಟ, ಸಿದ್ಾರಾಯರಗ ಅದ್ೃಶ್ಾರಾದ್ರಗ. 
ದಾನ್ವಾವ  ಈ ಸವಪನವನ್ಗನ ಕಂಡಗ, ಕೂಡಲ್ೆೇ ಎಚಿರವಾಗಿ 
ನೊೇಡಿದ್ರೆ, ಪರಸೂತ್ತ ಚಿನೆಗೆಳನ್ಗನ ಕ್ಾರ್ಗವಂಥವಳಾದ್ಳು. 
ಆಗ ಸಮಿೇಪ ಮಲ್ಗಿದ್ದ ಇತರ ಸಿರೇಯರನ್ಗನ ಎಬಿಬಸಿದ್ಳು. 
ಅವರಗ ಎದ್ಗದ ಬ್ಂದ್ಗ ನೊೇಡಿ, ಬ್ಹ್ಳ ಆಶ್ಿಯಭಪಟಗಟ,  ಎಲಿಲ 
ನೊೇಡಿದ್ರೂ ಕೂಸಗ ಕ್ಾಣಿಸದೆೇ ಇದ್ದದ್ರಂದ್, ಅವರಗೆ ಬ್ಹ್ಳ 
ಚಮತ್ಾೆರವೆನಿಸಿತಗ. ಬ್ಸಪಪನ್ಗ ಈ ವತಭಮಾನ್ವನ್ಗನ ಕ್ೆೇಳಿ 
ಓಡಿಬ್ಂದ್ನ್ಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಸನ್ಗನ ಹ್ಗಡಗಕಗತ್ತಿರಗವರಗ. 
ದಾನ್ವಾವ ಆತನ್ನ್ಗನ ಕಗರತಗ ಸವಪನವಾತ್ೆಭಯನ್ಗನ ಹೆೇಳಿ - “ 
ಸದ್ಗುರಗನಾಥನೆೇ ಕೂಸಗ ತಗೊಂಡನ್ಗ” ಅಂದ್ಳು. ಎಲ್ಾಲ 
ಆಗಗವಂಥಾದ್ಗದ ಮೊದ್ಲ್ೆೇ ತ್ತಳಿದದ್ದರಂದ್ ಬ್ಸಪಪನ್ಗ ವೃಥಾ 
ಚಿಂತ್ಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದಾನ್ವವಗೆ ಕ್ೆಲ್ವು ದನ್ ಚಿಂತ್ೆ ಇತಗಿ. 



ಆದ್ರೆ ಅದ್ೂ ಕ್ಾಲ್ ಕೂಡಿ ಹೊೇಯತಗ. ಕ್ೆಲ್ವು ದವಸಗಳಾದ್ 
ಮೇಲ್ೆ, ಆ ದ್ಂಪತ್ತಗಳು ಸಿದಾಾರೂಢರ  ಕಡೆಗೆ ಹೊೇಗಿ, ನ್ಡೆದ್ 
ವೃತ್ಾಿಂತವನೆನಲ್ಾಲ, ನಿವೆೇದಸಿದ್ರಗ. ಅದ್ನ್ಗನ ಕ್ೆೇಳಿ ಸಿದ್ಾರಗ- '' 
ನಿಮಮ ಹೊಟ್ೆಟಯಲಿಲ ಹ್ಗಟ್ಟಟದ್ ಪುರಗಷ್ನ್ಗ ಪುನ್ಜಭನ್ಮಕ್ೆೆ ಬ್ಂದ್ 
ಮಹಾ ತಪಸಿವ ಇರಗವನ್ಗ. ಆತನಿಗೆ ಸತಿಂಗ 
ಬೆೇಕ್ಾಗಿರಗವದ್ರಂದ್, ಒಂದ್ಗ ಪವಿತರ ಸಾಥನ್ಕ್ೆೆ 
ಕಳುಹಸಲ್ಪಟ್ಟಟರಗವನ್ಗ. ಪವಿತರವಾದ್ ಇನೊನಬ್ಬ ಪುತರನ್ಗ ಹ್ಗಟ್ಟಟ 
ನಿಮಮಲ್ೆಲೇ  ಇರಗವನ್ಗ", ಎಂದ್ಗ ಆ ದೇನ್ಮಿತರರಾದ್ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಅಂದದ್ಗದ ಕ್ೆೇಳಿ, ಆ ದ್ಂಪತ್ತಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಾರವಾದ್ 
ಆನ್ಂದ್ ಉಂಟ್ಾಗಗವಂಥಾದಾದಯತಗ. ಆಗ ಅವರಗ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ ನ್ಮಸೆರಸಿ, ಆತನ್ ಚಿಂತನೆಯನ್ಗನ 
ಮಾಡಗತ್ಾಿ ಸವಗಾರಮಕ್ೆೆ ಹೊೇದ್ರಗ. ಮನೆಯಲಿಲ 
ಆನ್ಂದ್ದಂದರಗತ್ತಿರಗವಾಗ, ದಾನ್ವವ ಪುನ್ುಃ ಗಭಭವತ್ತಯಾಗಿ, 
ನ್ವಮಾಸಾಂತಾದ್ಲಿಲ ದವಾ ಪುತರನ್ನ್ಗನ 
ಹ್ಡಿಯಗವಂಥವಳಾದ್ಳು. ಹೆೇ ಶೆ್ ರೇತ್ಾ ಜನ್ರಗಗಳಿರಾ, 
ಕಥಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಾಾಥಭವನ್ಗನ ಶ್ರವರ್ ಮಾಡಿರ. ಕಗರಂದ್ಕ್ೊಪಪ 



ಗಾರಮವೆೇ ಶ್ರೇರ, ಬ್ಸಪಪನೆೇ ಜೇವನ್ಗ, ಆತನ್ ಪತ್ತನಯಗ 
ಬ್ಗದಾ ಪೂಣೊಾೇದ್ಯದಂದ್ ಬ್ಗದದಯಗ ಗರ್ಭಭಣಿಯಾಗಿ, 
ವೆೈರಾಗಾವೆಂಬ್ ಗಭಭಕ್ೊೇಶ್ದ್ಲಿಲ ಜ್ಞಾನ್ಗಭಭವು ನಿಂತ್ತತಗ, 
ಆದ್ರೆ ಭೂತ ಪರತ್ತಬ್ಂಧ್ಕದಂದ್ ಅದ್ಗ ಅಲಿಲಂದ್ಲ್ೆಲೇ  ಕರಗಿ 
ಹೊೇಯತಗ. ಎರಡನೆೇ ಸತ್ತಭ ಗರ್ಭಭಣಿಯಾದಾಗ, 
ವತಭಮಾನ್ ಪರತ್ತಬ್ಂಧ್ಕ ಮೂಲ್ಕ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯತಗ. 
ಮೂರನೆೇ ಸಾರ ಗರ್ಭಭಣಿಯಾದಾಗ, ಜೇವನ್ಗ 
ಸದ್ಗುರಗನಾಥನಿಗೆ ಶ್ರರ್ಗ ಬ್ಂದ್ಂಥವನಾಗಿ, 
ಪ್ಾರರ್ಥಭಸಗತ್ೆಿೇನೆ- "ಈಗ ಜ್ಞಾನ್ಕ್ೆೆ ಆಗಾಮಿ ಪರತ್ತಬ್ಂಧ್ಕವು 
ಅಡಡ ಬ್ರದ್ಂತ್ೆ ಮಾಡಬೆೇಕಗ.” ಆಗೆು ಸದ್ಗುರಗ ಆತನಿಗೆ 
ಅನ್ಗನತ್ಾಿನೆ - “ಈ ಸತ್ತಭ ಜ್ಞಾನೊೇತಪತ್ತಿ ಆಗಗವದ್ಗ. ಆದ್ರೆ ಆ 
ಜ್ಞಾನ್ವು ಸತವಂಗತ್ತಯ ಉದೆದೇಶ್ವಾಗಿ ಹೊೇಗಗವುದ್ಗ. ನಿನ್ಗೆ 
ಸಿಗಲ್ಾರದ್ಗ. ಆದ್ರೆ ಮಗಂದೆ ಬ್ಗದಾಯಲಿಲ ಜ್ಞಾನ್ 
ಪರಕ್ಾಶ್ವಾಗಗವದ್ಗ. ಮತಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನ್ವು ನಿನ್ನ ಹ್ತ್ತಿರ 
ಉಳಿಯಗವುದ್ಗ. ನಿೇವು ಅದ್ನ್ಗನ ಕೂಡಿ ಅನಾಯಾಸದಂದ್ 
ಧ್ನ್ಾರಾಗಗವಿರ, ತ್ತಳಿದರಗ'. ಹಾಾಗೆ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 



ಅಂದದ್ದರೊೇ, ಅದೆೇ ರೇತ್ತಯಲಿಲ ಜೇವನಿಗೆ ಪ್ಾರಪಿವಾಯತಗ. 
ಹೆೇ ಶೆ್ ರೇತ್ಾ ಜನ್ರಗಗಳಿರಾ, ಈ ಲ್ಕ್ಷ್ಾಾಥಭವನ್ಗನ 
ಪೂರ್ಭವಾಗಿ ಮನ್ನ್ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಸಿ ತ್ತಳಿದ್ಗಕ್ೊಳಿಿರ. 
ಎಂಬ್ಲಿಲಗೆ ಶ್ರೇ ಸಿದಾಾರೂಢ ಕಥಾಮೃತದೊಳ , ಶ್ರವರ್ 
ಮಾತರದಂದ್ ಸವಭ ಪ್ಾಪಗಳನ್ಗನ ಭಸಮ ಮಾಡಗವಂಥ ಅತ್ತ 
ಮಧ್ಗರವಾದ್ ಈ ಮೂವತನಿೆೇ ಅಧ್ಾಾಯವನ್ಗನ ಶ್ವದಾಸನ್ಗ, 
ಶ್ರೇ ಸಿದಾಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದ್ಗಳಲಿಲ 
ಅಪ್ತಭಸಿರಗವನ್ಗ. 


