
 



ಹ ೇ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ದನಾಥನ ೇ, ಯಾವ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಸಪರ್ಶ 
ಮಾತ್ರದಿಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ಗ ಸಹಾ ತ್ನ್ನ ಉಪಾಧಿಯನ್ಗನ 
ಹ ೊೇಗಲಾಡಿಸಿಕ ೊಳಳಲಿಕ ೆ ಇಚ್ಚಿಸಗವನ ೊೇ, ಆ ಚರಣಗಳಲಿಿ 
ನ್ನ್ನ ಮಸತಕವಿರಲಿ, ತ್ರರಮೊತ್ರಶಗಳಿಗ  ಸಹ್ 
ಉಪಾಧಿಗಳಿರಗತ್ತವ .ಆದ್ರ  ನಿನ್ಗ ೊಬ್ಬನಿಗ ೇ ಉಪಾಧಿ 
ಸಿಂಬ್ಿಂಧವಿಲ್ಿವು,  ನಿನ್ನನ್ಗನ ಭಜಿಸಗವದ್ರಿಂದ್ಲ ೇ ಎಲಾಿ 
ಉಪಾಧಿಗಳು ನಿವಾರಣವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಹ್ೃದ್ಯದ್ಲಿಿ 
ಪೂರತ್ವಾಗಗವದ್ಗ. ನಿೇನ್ಗ ಕೃಪಾ ಮಾಡಿದ್ ಕೊಡಲ ೇ 
ದ ೇಹ್ದ ೊಳಗಿರಗತ್ಾತ, ಜಿೇವನ್ಗ  ವಿದ ೇಹ್ ಭಾವವನ್ಗನ 
ಹ ೊಿಂದ್ವನ್ಗ; ಮತ್ಗತ ನ್ನ್ನ ರೊಪಗಳ ೇ  ಎಲ್ಿವ ಿಂದ್ಗ ತ್ರಳಿದ್ಗ 
ತ್ನ ೊನಳಗ  ಇಡಿೇ ಬ್ರಹಾಮಿಂಡವನ ನೇ ನ ೊೇಡಗತ್ಾತನ . 
ಎಲಿಿಯವರ ಗ  ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳು ಹ್ತ್ತಲಿಲ್ಿವೇ, ಅಲಿಿ ತ್ನ್ಕ 
ಸಿರೇ ಪುತ್ಾರದಗಳ ಲ್ಿ “ನ್ನ್ನವು , ನ್ನ್ನವು' ಎಿಂದ್ಗ 
ಜಿೇವನ್ವನ್ಗನತ್ಾತನ  ಸದಾಾವದಿಂದ್ ನಿನ್ನನ್ಗನ ಕಗರತ್ಗ ರ್ರಣಗ 
ಹ ೊೇದಾಕ್ಷಣವ ೇ ಮನ್ಸಗು ಬ್ದ್ಲಾಗಗತ್ ತದ . ಏನ ೇನ ಲಾಿ 
“ನ್ನ್ನದ್ಗ' ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೇಳುತ್ರತದ್ದನ ೊೇ, ಅದ ಲಾಿ  ನಿನ್ನ 



ರೊಪಗಳಾಗಗವವು. ಅಹ್ಿಂ ಮಮತ್ ಯ  ಭಾರವನ್ಗನ ವಹಿಸದ  
ಇರಗವವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹ ೊರತ್ಗ ಎರಡನ ೇದ್ಗ ಏನ ೇನ್ಗ 
ಸಹ್ನ್ವಾಗಗವದಲ್ಿ. ಸಗಖದ್ ವಿಷಯಗಳ ಿಂಬ್ವು 
ಯಾವಾಾವವಿದ್ದವೇ, ಅವುಗಳ ಮೇಲಿನ್ ರಾಗವ ಲ್ಿ 
ಹಾರಹ ೊೇಗಗವದ್ಗ. ರಾಗದ್ ಅಭಾವದಿಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾದ್ 
ಸದ್ವಸಗತ ಒಿಂದ ೇ ಉಳಿಯಗತ್ತದ . ಈ ಪರಕಾರ ಜ್ಞಾನ್ದ್ 
ಅಭಾಾಸವು ನಿನ್ನ ಕೃಪ ಯಿಂದ್ ಗಳಿಗ  ಘಳಿಗ ಗ   ನ್ಡಿಯಗತ್ರತದ್ಗದ, 
ದ್ೃಢಜ್ಞಾನ್ವು ಪಾರಪತವಾದ್ ಕೊಡಲ ೇ ಈ ಮಾಯಾ ಪರಪಿಂಚವು 
ಕ್ಷಣದ್ಲಿಿ ಮಗರದ್ಗ ಹ ೊೇಗಗವುದ್ಗ. ಚರತ್ರ ಕಥ ಯನ್ಗನ ರ್ರವಣ 
ಮಾಡಗವದ್ರಿಂದ್ ಕಣಶಗಳು ಪವಿತ್ರವಾಗಗವವು, ಮತ್ಗತ 
ದ ೊೇಷ ಗಗಣಗಳ ಲಾಿ ಕರಗಿ  

ಹ ೊೇಗಿ ಮನ್ವು ಉನ್ಮನ್ಕ ೆ ಹ ೊೇಗಗವದ್ಗ. ಶ್ರೇ ಸಿದಾಾರೊಢ 
ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ್ಗ ಸಿದಾಾರ್ರಮದ್ಲಿಿ 
ಶ ೂೇಭಿಸಗತ್ರತರಗವಾಗ,ಮಹಿರ್ೂರ ಪಾರಿಂತ್ದಿಂದ್ ಒಬ್ಬ 
ಸದ್ಾಕತನ್ಗ ಅವರಗ  ರ್ರಣಗ ಬ್ಿಂದ್ನ್ಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಆತ್ನ್ 
ಮಗಖದ್ ಕಳ ಯನ್ಗನ ನ ೊೇಡಿ, ಈತ್ನ್ಗ ಭ ೊೇಳ  ಸವಭಾವದ್  



ಭಕತನಿದಾದನ ಿಂದ್ಗ ತ್ರಳಿದ್ಗ ಅವನಿಗ  ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನ ಿಂದ  
ಹ ಸರಟ್ಟರಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗನ ಕಗರತ್ಗ, ಆತ್ನ್ಗ 
ಪಾರರ್ಥಶಸಗತ್ಾತನ - “ಹ ೇ ಸಿದಾಾರೊಢನ ೇ, ನಿನ್ನ ಕೇತ್ರಶಯನ್ಗನ 
ಕ ೇಳಿ, ನಾನ್ಗ ನಿನ್ಗ  ರ್ರಣಗ ಬ್ಿಂದರಗತ್ ತೇನ , ನಿೇನ್ಗ 
ಕೃಪಾಳುವಾದ್ ಸದ್ಗುರಗ ಇರಗವಿ, ದೇನ್ನಾದ್ ನ್ನ್ನನ್ಗನ 
ತ್ಾರಸಗ. "ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಆತ್ನ್ ಪಾರಥಶನ ಯನ್ಗನ  ಸಿವೇಕರಸಿ - 
ಬ ೊೇಳ  ಭಕತನ ೇ ನಿೇನ್ಗ ವ ೇದಾಿಂತ್ ರ್ರವಣಕ ೆ ಬ್ರಗತ್ರತರಗ, 
ಸ ೇವ ಯನ್ೊನ  ಮಾಡಗತ್ತ ಇದದಯಿಂದ್ರ  ನಿರ್ಿಯವಾಗಿ ನಿನ್ಗ  
ಕಲಾಾಣವಾಗಗವದ್ಗ,'' ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೇಳಿದ್ರಗ. ಅನ್ಿಂತ್ರ ಭ ೊೇಳ  
ಭಕತನ್ಗ ಊರ ೊಳಗ  ಒಿಂದ್ಗ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡಗ ಇದ್ಗದ, 
ನಿತ್ಾದ್ಲಿಿಯೊ ಸಿದಾದರ್ರಮಕ ೆ ಬ್ಿಂದ್ಗ ವ ೇದಾಿಂತ್ ರ್ರವಣ 
ಮಾಡಗತ್ರತದ್ದನ್ಗ. ಅವನ್ ಹ್ತ್ರತರ ಒಿಂದ್ಗ ಹ್ಣದ್ ಗಿಂಟ್ಗ 
ಇದ್ಗದದ್ದರಿಂದ್ ಅವನ್ ಮನ್ಸಗು ಬ್ಹ್ಳ ಚಿಂಚಲ್ವಾಗಗತ್ರತತ್ಗತ. 
ವ ೇದಾಿಂತ್ ರ್ರವಣಕ ೆ ಕಗಳಿತ್ರರಗವಾಗ, ಮನ್ಸಗು ಮನ ಯ 
ಕಡ ಗ  ಹ ೊೇಗಗವದ್ಗ. ಮನ ಯಲಿಿ ಹಾಸಿಗ  ಮೇಲ  
ಮಲ್ಗಿಕ ೊಿಂಡಿರಗವಾಗ, - ಕಳಳರಗ ಕನ್ನ ಇಕೆ ಒಳಗ  ಬ್ಿಂದ್ಗ 



ದ್ರವಾ ಎಲಾಿ ಕದ್ಗದಕ ೊಿಂಡಗ ಹ ೊೇದ್ರ  ಹ ೊಟ್ ಟದ್ಶ ಯಿಂದ್ ಏನ್ಗ 
ಮಾಡ ೊೇಣ ಎಿಂದ್ಗ ಚ್ಚಿಂತ್  ಮಾಡಗವನ್ಗ. ಈ ಪರಕಾರ 
ಚ್ಚಿಂತ್ ಯಿಂದ್ ಆತ್ನಿಗ  ರಾತ್ರರ ನಿದ ದ ಬ್ರಗತ್ರತರಲಿಲ್ಿ. ಮರಗದನ್ 
ಮಠಕ ೆ ಹ ೊೇಗಿ ರ್ರವಣಕ ೆ ಕಗಳಿತ್ಾಗ, ನಿದ ರ  ಬ್ಿಂದ್ಗ 
ತ್ೊಕಡಿಸಗತ್ರತದ್ದನ್ಗ, ಅಥವಾ ಕಳಳರ ಭಯದಿಂದ್ ಮನ್ಸಗು 
ಮನ ಯಲಿಿದ್ದ ಹ್ಣದ್ ಕಡ ಗ  ಹ ೊೇಗಗತ್ರತತ್ಗತ. ಇಿಂಥಾ ಸಿಿತ್ರಯನ್ಗನ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು ನ ೊೇಡಿ, ''ಈತ್ನಿಗ  ಮನ್ಸಿುನ್ಲಿಿ ಚ್ಚಿಂತ್  ಬ್ಹ್ಳ 
ಇರಗವುದ್ಗ. ಈತ್ನ್ಲಿಿ ಖಚ್ಚತ್ವಾಗಿ ಮಗಮಗಕ್ಷಗ 
ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿರಗವವು, ಆದ್ರ  ಧನ್ ಒಿಂದ ೇ 
ಅಿಂತ್ರಾಯವಿರಗವದ್ಗ'', ಎಿಂದ್ಗ ಚ್ಚಿಂತ್ರಸಗವವರಾದ್ರಗ. 
ಒಿಂದಾನ ೊಿಂದ್ಗ ರಾತ್ರರ ಕಾಲ್ದ್ಲಿಿ ಆ ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನ್ಗ, 
ಚ್ಚಿಂತ್ ಯಿಂದ್ ಬ್ಹ್ಳ ರಾತ್ ರ ತ್ನ್ಕ ಎಚಿರ ಇದ್ಗದ, ತ್ಗಸಗ ರಾತ್ರರ 
ಇರಗವಾಗ ನಿದ ದ ಹ ೊೇದ್ನ್ಗ. ಅದ ೇ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಕಳಳರಗ 
ಮನ ಯ ಬಾಗಿಲ್ಗ ಒಡ ದ್ಗ ಒಳಗ  ಬ್ಿಂದ್ಗ, ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನಿಗ  
ಹಿಡಿದ್ಗ ಒದ್ರದ್ಿಂತ್   ಅವನ್ ಬಾಯಯೊಳಗ  ಅರವ ಯನ್ಗನ 
ತ್ಗಿಂಬಿ ಒಿಂದ್ಗ ಕಿಂಬ್ಕ ೆ ಅವನ್ನ್ಗನ ಬಿಗಿದ್ಗ ಕಟ್ಟಟದ್ರಗ. 



ಆನ್ಿಂತ್ರ ಅವನ್ ದ್ರವಾವನ ನಲಾಿ ತ್ ಗ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡರಗ. ಆ 
ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಆತ್ನಿಗ  ಯಾರಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಿ. 
ದ್ರವಾಲ ೊೇಭವು ಆತ್ನ್ನ್ಗನ ಪೂಣಶವಾಗಿ ವಾಾಪಿಸಿಕ ೊಿಂಡಗ, 
ಮನ್ಸಿುನ್ಲಿಿ ಸದ್ಗುರಗ ಸಮರಣ ಯೊ ಬ್ರಗ ೊಡಲಿಲ್ಿ. 
ಕಳಳರಾದ್ರೊ ಅವನ್ ವಸರಗಳನ್ಗನ ಸಹಾ ಕದ್ಗದಕ ೊಿಂಡಗ, 
ಅವನಿಗ  ಒಿಂದ್ಗ ಕೌಪಿೇನ್ದ್  ಮೇಲ  ಬಿಟ್ಗಟ, ಹ ೊರಟ್ಗ 
ಹ ೊೇದ್ರಗ. ಕಳಳರ ಲಾಿ ಹ ೊೇದ್ ಬ್ಳಿಕ, ನ ರ ಯವರಗ ಬ್ಿಂದ್ಗ 
ನ ೊೇಡಗವಾಗ, ಕೌಪಿೇನ್ಧಾರಯಾಗಿ ಸತಿಂಭಕ ೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ 
ಭ ೊೇಳ  ಭಕತರನ್ಗನ ಕಿಂಡರಗ. ಅವನ್ ಮೇಲ  ಬ್ಹ್ಳ ದ್ಯಾ 
ಹ್ಗಟ್ಟಟ, ಅವರಗ ಆತ್ನ್ನ್ಗನ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟರಗ. ಆತ್ನ್ಗ ನ ಟ್ಟಗ  
ಸಿದಾಾರೊಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಕಡ ಗ  ಬ್ಿಂದ್ಗ, ಅವರ ಪಾದ್ಕ ೆ ಬಿದ್ಗದ, 
ವತ್ಶಮಾನ್ವನ್ಗನ ಹ ೇಳಿ ಅಳಲಾರಿಂಭಿಸಿದ್ನ್ಗ. ಅದ್ಕ ೆ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗನತ್ಾತರ  - ''ದ್ಗುಃಖವನ್ಗನ ಯಾವಾಗಲ್ೊ 
ಕಲಾಾಣಕ ೊೆೇಸೆರವಾಗಿ ಈರ್ವರನ್ಗ  ಕ ೊಡಗತ್ಾತನ . ಲ ೊೇಕದ್ಲಿಿ 
ಷಡಿರಪುಗಳು ನಿತ್ಾದ್ಲಿಿಯೊ ಜನ್ರ ೊಳಗಿಿಂದ್ 
ಮಹ್ತ ಧನ್ವನ್ಗನ ಕದ್ಗದಕ ೊಳುಳತ್ತವ . ಜಿೇವನಿಗ  ಅಿಂಥಾ 



ಧನ್ಕೆಿಂತ್ ಹ ಚ್ಚಿನ್ ಧನ್ವ ೇ ಇಲ್ಿ. ಅದ್ಗ ನಾರ್ವಾದ್ರೊ 
ಯಾರಗ ಘಾಬ್ರಯಾಗಗವದಲ್ಿ. ಹಿೇಗಿರಗವಾಗ,ಇಿಂಥಾ  
ಕ್ಷಣಿಕವಾದ್ ಧನ್ದ ದಶ ಯಿಂದ್ ನಿೇನ್ಗ ಚ್ಚಿಂತ್  ಮಾಡಗವುದ್ಗ 
ಯೊೇಗಾವಲ್ಿ. ಮಗಿಂದ  ನಿನ್ಗ  ಅದ್ಗಾತ್ವಾದ್ ಧನ್ ಸಿಕೆತ್ಗ 
ಮತ್ಗತ ಆ ಧನ್ವು ನಿನ್ನ ಹ್ತ್ರತರ ಶಾರ್ವತ್ವಾಗಿ ಉಳಿಯಗವುದ್ಗ'. 
ಈ ಪರಕಾರ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ್ಗ ಅಿಂದ್ಗ, ಆತ್ನಿಗ  ತ್ನ್ನ 
ಮೈಮೇಲಿನ್ ಧ ೊೇತ್ರವನ್ಗನ ತ್ ಗ ದ್ಗಕ ೊಟ್ಟನ್ಗ. ಆಗ 
ಭ ೊೇಳ ಭಕತನ್ಗ - “ನಾನ್ಗ ಎಲಿಿಗ  ಹ ೊೇಗಲಿ, ನಿನ್ನ 
ಚರಣಗಳಲಿಿಯೇ ಇರಗವ ನ್ಗ. ಭಿಕ್ಷ ಯಿಂದ್ ಉದ್ರವನ್ಗನ 
ತ್ೃಪಿತಪಡಿಸಿ, ಚ್ಚತ್ತವನ್ಗನ ನಿನ್ನ ಪಾದ್ದ್ಲಿಿಯೇ ಇಡಗವ ನ್ಗ' 
ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ದ್ಗದ ಕ ೇಳಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳು, ಆನ್ಿಂದ್ದಿಂದ್ ಆತ್ನ್ನ್ಗನ 
ಆಲ್ಿಂಗಿಸಿ, “ಭ ೊೇಳ ಭಕತ ಎಿಂಬ್ ನಾಮವು ನಿನ್ಗ  ಈಗ 
ಒಪುಪವುದ್ಗ. ನಿೇನ್ಗ ಸಗಖದಿಂದ್ ಮಠದ ೊಳಗ  ಇರಗ.” ಎಿಂದ್ಗ 
ಹ ೇಳಿದ್ರಗ. ಕಳಳರಗ ಆತ್ನ್ ದ್ರವಾ ಹ್ರಣ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡಗ 
ಹ ೊೇದ್ಿಂದನಿಿಂದ್ ಅವನ್ ಚ್ಚಿಂತ್  ಎಲಾಿ ಹ ೊೇಗಿಬಿಟ್ಟಟತ್ಗ. 



ರಾತ್ರರಯಲಿಿ ಸಗಖದಿಂದ್ ನಿದ ದ ಮಾಡಗತ್ರತದ್ಗದ, ರ್ರವಣ ಕಾಲ್ದ್ಲಿಿ 
ನಿದ ದ ಬ್ರಗತ್ರತದದಲ್ಿ. 

ವ ೇದಾಿಂತ್ ರ್ರವಣದ್ಲಿಿ ಚ್ಚತ್ ೈಕಾಗರತ್  ಹ ೊಿಂದ, ಎಲಾಿ ವಿಷಯ 
ವಾಸನ ಗಳು ನಾರ್ವಾದ್ವು, ಮತ್ಗತ ಹ್ೃದ್ಯದ್ಲಿಿ ವ ೈರಾಗಾವು 
ಉತ್ಪನ್ನವಾಯತ್ಗ. ಅನ್ಾ ವಿಷಯಗಳಿಿಂದ್ ಮನ್ಸಗು 
ಆಕರ್ಷಶಸಲ್ಪಡದ , ಚ್ಚತ್ತವು ಸದ್ಗುರಗ ಸ ೇವ ಯಲ್ಿಯೇ 
ರಮಿಸಗವಿಂಥಾದಾದಯತ್ಗ.  ಒಿಂದಾನ ೊಿಂದ್ಗ ಸಮಯದ್ಲಿಿ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗ  ಚಳಿಜವರ ಬ್ಿಂದ್ಗ ಬ್ಹ್ಳ ನ್ರಳುತ್ರತದ್ದರಗ. ಆಗ 
ಶ್ವರಾತ್ರರಯ ಮಹ ೊೇತ್ುವ ಕಾಲ್ವೂ ಸಮಿೇಪ ಬ್ಿಂತ್ಗ. 
ಭಕತರ ಲಾಿ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಚ್ಚಿಂತ್ಾಕಾರಿಂತ್ರಾಗಿದ್ಗದ ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗ  
ತ್ರಳಿದ್ಗ, ಉತ್ುವದ್ದಶ ಯಿಂದ್ ಬ್ಿಂದ್ಿಂಥಾ ಸಮಸತ ಜನ್ರಗ 
ನಿರಾಶ ಯಾಗಿ ಹ ೊೇಗಗವರ ಿಂದ್ಗ ಚ್ಚಿಂತ್ರಸಗವಿಂಥವರಾದ್ರಗ. 
ಆಗ ಸಿದ್ದರಗ ಏನ್ಗ ಮಾಡಿದ್ರ ಿಂದ್ರ  - ತ್ನ್ನ ಅತ್ಾಿಂತ್ 
ಸಮಿೇಪದ್ ಭಕತಜನ್ರನ್ಗನ ಕರ ದ್ಗ ಪರತ್ರ ಒಬ್ಬನಿಗ  ಚಳಿ ಜವರ 
ತ್ಗ ದ್ಗಕ ೊಳುಳವಿಯಾ ?" ಎಿಂದ್ಗ ಕ ೇಳುತ್ರತದ್ದರಗ. ಒಬ್ಬನ್ಿಂದ್ನ್ಗ 
- "ನಾನ್ಗ ಜವರದಿಂದ್ ಬಿದ್ದರ  ಮನ ಯಲಿಿ ಹ ಿಂಡತ್ರ ಮಕೆಳು 



ಘಾಬ್ರಯಾಗಗವರಗ.” ಮತ್ ೊತಬ್ಬನ್ಗ - “ನ್ನ್ಗ  ವಾವಹಾರದ್ಲಿಿ 
ಬ್ಹ್ಳ ಜರೊರನ್ ಕ ಲ್ಸಗಳಿವ ," ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೇಳಿದ್ನ್ಗ. 
ಇನ ೊನಬ್ಬನ್ಗ - “ನ್ನ್ನ ಸಿರೇ ಗಭಿಶಣಿ ಇರಗತ್ಾತಳ ”, ಬ ೇರ ೊಬ್ಬನ್ಗ - 
ನ್ನ್ಗಿನ್ೊನ ಲ್ಗನವಾಗಿಲ್ಿ,” ಮತ್ ೊತಬ್ಬನ್ಗ - “ನ್ನ್ನ ಕಾಿಂತ್ ಯಗ 
ಬ್ಹ್ಳ ತ್ರಗಣಿಯದಾದಳ . ನಾನ್ಗ ಸತ್ತರ  ಏನ್ಗ ಮಾಡಗವದ್ಗ ?'' 
ಎಿಂದ್ಗ ಈ ಪರಕಾರ ಅಿಂದ್ಗ ಮಲ್ಿ ಮಲ್ಿನ  ಹ ೊರಟ್ಗ ಹ ೊೇದ್ರಗ. 
ಆಗ ಸನಾಾಸಿ ಶ್ಷಾರಗ ಉಳಿದ್ರಗ. ಅವರಗ  ಸಾವಮಿಯವರಗ 
ಕ ೇಳಿದಾಗ, ಒಬ್ಬನ್ಗ - “ನ್ನ್ಗ  ಕರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ ಹ ೊೇಗಲಿಕ ೆ 
ಭಕತರಗ ಬ್ಿಂದರಗವರಗ,” ಮತ್ ೊತಬ್ಬನ್ಗ- “ನ್ನ್ನ ಶಾಸಾರಭಾಾಸವು 
ಪೂಣಶವಾಗಲಿಲ್ಿ. ಇನ್ೊನ ಶ ೇಷ ಉಳಿದರಗವುದ್ಗ, ಇನ ೊನಬ್ಬನ್ಗ 
- "ನಾನ್ಗ ನಾಳಿನ್ ದವಸ ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಯಾತ್ ರಗ  
ಹ ೊೇಗವವನಿದ ದೇನ ' ಎಿಂದ್ಗ ನಾನಾ ಪರಕಾರದ್ ನ ವಗಳನ್ಗನ 
ಹ ೇಳಿ ಎಲ್ಿರೊ ತ್ಪಿಪಸಿಕ ೊಳುಳವಿಂಥವರಾದ್ರಗ. ಆಗ ಸಿದ್ಾರಗ 
ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನಿಗ  - “ನಿೇನ್ಗ ಈ ಚಳಿ ಜವರವನ್ಗನ 
ತ್ ಗ ದ್ಗಕ ೊಳುಳವಿ ಏನ್ಗ ?” ಎಿಂದ್ಗ ಕ ೇಳಿದ್ರಗ. ಅದ್ಕ ೆ ಭ ೊೇಳ  
ಭಕತನ್ಗ- "ಮಹಾ ಪರಸಾದ್ವಾದ್ ಈ ಚಳಿ ಜವರವನ್ಗನ 



ಅವರ್ಾವಾಗಿ ನ್ನ್ಗ  ಕ ೊಡಬ ೇಕಗ. ಆದ್ರ  ನಾನ್ಗ ಸತ್ತರ  ನಿನ್ನ 
ಮೇಲ  ನಿಮಿತ್ತ ಬ್ರಬಾರದ್ಗ, ಈ ಪರಕಾರ ಮಾಡಗ.ನಿನ್ನ 
ಸನಿನಧಿಯಲಿಿ ನಾನ್ಗ ಸತ್ತದಾದದ್ರ , ನಾನ್ಗ ಧನ್ಾನಾದ್ನ ಿಂದ್ಗ 
ತ್ರಳಿಯಗವ ನ್ಗ. ನಿನ್ನ ಸ ೇವ  ಮಾಡಗವದ್ರಿಂದ್ ಇನ್ೊನ ನ್ನ್ಗ  
ತ್ೃಪಿತಯಾಗಲಿಲ್ಿ, ಆದ್ದರಿಂದ್ ಈ ಜವರಾನ್ಗಭ ೊೇಗ ರೊಪ 
ಸ ೇವ ಯನ್ಗನ ನ್ನ್ಗ  ದ್ಯಪಾಲಿಸಬ ೇಕಗ,” ಎಿಂದ್ಗ 
ಪಾರರ್ಥಶಸಿದ್ನ್ಗ. ಈ ಪರಕಾರ ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನ್  ವಚನ್ವನ್ಗನ 
ಕ ೇಳಿ, ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಅತ್ಾಿಂತ್ ಸಿಂತ್ ೊೇಷಪಟ್ಗಟ, “ಹಾಗಾದ್ರ  
ಜವರವನ್ಗನ ತ್ ಗ ದ್ಗಕ ೊೇ'' ಎಿಂದ್ಗ ಅವನ್ನ್ಗನ ತ್ಮಮ ಹ್ಸತದಿಂದ್ 
ಸಪಶ್ಶಸಿ ಜವರವನ್ಗನ ಕ ೊಟ್ಟರಗ. ಕೊಡಲ ೇ ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನಿಗ  ಜವರ 
ಬ್ಿಂತ್ಗ, ಮತ್ಗತ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ನಿರ ೊೇಗಿಗಳಾಗಿ ಎದ್ಗದ 
ಕಗಳಿತ್ರಗ. ಆಗ ಎಲಾಿ ಭಕತರಗೊ ಆನ್ಿಂದ್ವಾಯತ್ಗ; ಮತ್ಗತ 
ಉತ್ುವವು ಯಥಾಸಾಿಂಗವಾಗಿ ನ್ಡ ಯತ್ಗ. ಉತ್ುವ 
ಕಾಲ್ದ್ಲಿಿ ಸಿದ್ದರಾಯರಗ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ ೆ ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನ್ ನಿಸಿುಮ 
ಭಕತಯನ್ಗನ ನ ನ ಸಗತ್ರತದ್ದರಗ. ಮತ್ಗತ ಗಳಿಗ  ಘಳಿಗ ಗ   ಅವನ್ 
ಹ್ತ್ತರ ಬ್ಿಂದ್ಗ ನ ೊೇಡಿ, -“ಅಿಂಜಬ ೇಡ ಅಿಂಜಬ ೇಡ' 



ಅನ್ಗನತ್ರತದ್ದರಗ. ಮಹ ೊೇತ್ುವ ತ್ರೇರದ್ ಕೊಡಲ ೇ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಆತ್ನ್ ಸಮಿೇಪ ಬ್ಿಂದ್ಗ, - ಜವರವನ್ಗನ ಈಗ ತ್ರರಗಗಿ 
ತ್ ಗ ದ್ಗಕ ೊಳುಳವ ನ್ಗ', ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೇಳಿದ್ದನ್ಗನ ಕ ೇಳಿ ಭ ೊೇಳ  
ಭಕತನ್ಗ, -“ನಿೇನ್ಗ ಜವರವನ್ಗನ ತ್ ಗ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡದಾದದ್ರ , ಅನ ೇಕ 
ಭಕತ ಜನ್ರಗ  ದ್ಗುಃಖವಾಗಗವದ್ಗ,'' ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ನ್ಗ. ಅದ್ಕ ೆ 
ಸಿದ್ಾರಗ - “ನಿೇನ್ಗ ಜವರದಿಂದ್ ಮಲ್ಗಿದ್ರ , ನ್ನ್ಗ  ಅತ್ಾಿಂತ್ 
ದ್ಗುಃಖವಾಗಗವದ್ಲ್ಿ,'' ಎಿಂದ್ಗ ಕ ೇಳಿದ್ದಕ ೆ ಆತ್ನ್ಗ - “ಈ ಜವರವೂ 
ನ್ನ್ಗ  ಬ ೇಕಾಗಿದ , ನಾನ್ಗ ಇದ್ನ್ಗನ ಎರಡನ ೇಯವರಗ  
ಕ ೊಡಲ ೊಲ ಿ. ನಿೇನ್ಗ ಸವಸಿವಾಗಿರಗವದ್ನ್ಗನ ನ ೊೇಡಿದ್ರ  ಸಾಕಗ, 
ನ್ನ್ಗ  ಆನ್ಿಂದ್ವಾಗಗವದ್ಗ.” ಎಿಂದ್ಗ ನ್ಗಡಿದ್ನ್ಗ. ಈ 

ವಚನ್ವನ್ಗನ ಕ ೇಳಿ, ಸವಶರಗ, “ಈತ್ನ್ಗ ಧನ್ಾನ್ಗ ಧನ್ಾನ್ಗ, 
ದ ೇಹ್ ಮಮತ್ ಯನ್ಗನ ಬಿಟ್ಗಟ ಗಗರಗ ಕೃಪ ಗ  ಪೂಣಶ   
ಪಾತ್ರನಾಗಿದಾದನ ," ಎಿಂದ್ಗ ಅನ್ಗನವಿಂಥವರಾದ್ರಗ. 
ಸಿದ್ದಗಗರಗಗಳ ಬ್ಹ್ಳ ಸಿಂತ್ ೊೇಷಯಗಕತರಾಗಿ, ಆ ಭ ೊೇಳ   
ಭಕತನ್ 



 ಮೈಯನ್ಗನ ತ್ನ್ನ ಅಮೃತ್ ಹ್ಸತದಿಂದ್ ಸಪರ್ಷಶಸಿ ಆತ್ನ್ 
ಜವರವನ್ಗನ ಹ ೊೇಗಲಾಡಿಸಿದ್ರಗ. ಆ ಕೊಡಲ ೇ ಆತ್ನ್ಗ ಎದ್ಗದ 
ಕಗಳಿತ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ, ಅಳಲಾರಿಂಭಿಸಿ, “ನ್ನ್ಗ  ಯಾಕ  ಸವಸ ಿ
ಮಾಡಿದ ? ಈಗ ನಿೇನ್ಗ ಜವರದಿಂದ್ ಮಲ್ಗಿದಾದದ್ರ , ನ್ನಿನಿಂದ್ 
ಆ ದ್ಗುಃಖವು ಸಹಿಸಲಾಗದ  ನಾನ್ಗ ಪಾರಣವನ್ಗನ ಕ ೊಡಗವ ನ್ಗ.' 
ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ ವಚನ್ ಕ ೇಳಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳು, -“ಆ  ರ ೊೇಗದ್  
ಬಾಧ  ತ್ರೇರತ್ಗ. ಇನ್ಗನ ಮೇಲ  ಬ್ರಲಾರದ್ಗ. ನಿೇನ್ಗ 
ನಿಶ್ಿಿಂತ್ನಾಗಿರಗ ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೇಳಿದ್ರಗ. 

ಒಿಂದಾನ ೊಿಂದ್ಗ ದನ್ ತ್ಾಸಗ ರಾತ್ರರಯಾಗಗತ್ತಲ ೇ, ಭ ೊೇಳ  
ಭಕತನಿಗ  ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಸಮಿೇಪ ಕರಸಿ, - ''ನಾನ್ಗ ಹ ೊರಗ  
ಹ ೊೇಗಗವ ನ್ಗ. ನಿೇನ್ಗ ನ್ನ್ನ ಸಿಂಗಡಲ ೇ ಬಾ,'' ಎಿಂದ್ಗ 
ಹ ೇಳಿದ್ದಕ ೆ, ಸದ್ಗುರಗ ವಚನ್ವನ್ಗನ ಮಾನ್ಾ ಮಾಡಿ, ಭ ೊೇಳ  
ಭಕತನ್ಗ ತ್ತ್ಾೆಲ್ ಸಿದ್ದರ ಹಿಿಂದ  ಹ ೊರಟ್ನ್ಗ. ಇಬ್ಬರೊ 
ಕತ್ತಲ ಯೊಳಗ  ಹ ೊೇಗಗತ್ರತರಗವಾಗ, ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನ್ಗ ತ್ನ್ನ 
ಮಗಿಂದ  ನ್ಡ ಯಗತ್ರತರಗವ ಸದ್ಗುರಗ ಮೊತ್ರಶಯಲಿಿಯೇ  
ಲ್ಕ್ಷವಿಟ್ಗಟ ನ್ಡ ಯಗತ್ರತದ್ದನ್ಗ. ಆಗ ಅಕಸಾಮತ್ಾತಗಿ, ಆ 



ಗಗರಗಮೊತ್ರಶಯಗ  ಮಗಿಂದ  ಇರಗವ ಬಾವಿಯೊಳಗ  
ಬಿೇಳುವುದ್ನ್ಗನ ಕಿಂಡನ್ಗ. ಆಗ ಗಡಬ್ಡಿಸಿ ಭ ೊೇಳ  ಭಕತರಗ ಓಡಿ, 
ತ್ತ ಕ್ಷಣವ ೇ ಆ ಕೊಪದ್ಲಿಿ ತ್ಾನ್ೊ ಧಗಮಗಕದ್ನ್ಗ. ತ್ಗಸಗ 
ನಿೇರಗ ಇರಗತ್ರತದ್ದ ಆ ಭಾವಿಯೊಳಗ  ಬಿದ್ಗದ ಆತ್ನ್ ಮೈಯಲಾಿ 
ಜಜಶರವಾಗಿ ಹ ೊೇಯತ್ಗ. ಆದ್ರೊ ಮನ್ಸಿುನ್ ನಿಧಾಶರವನ್ಗನ 
ಬಿಡದ ೇ, ಅತ್ರ ದ್ಗುಃಖದಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗವನ್ಗನ 

ಸಪರಸಗವಿಂಥವನಾದ್ನ್ಗ. ಆ ಕೊಡಲ  ಆತ್ನ್ಗ ತ್ನ್ನ ಕಣ ೆದ್ಗರಗ  
ವಿದ್ಗಾಲ್ಾತ್ ಯಿಂಥಾ ಒಿಂದ್ಗ ಪರಕಾರ್ವನ್ಗನ ಕಿಂಡನ್ಗ. ಆ 
ಪರಕಾರ್ವನ್ಗನ ನ ೊೇಡಗತ್ಾತ, ನ ೊೇಡಗತ್ಾತ, ಮನ್ಸಿುನ್ಲಿಿ 
ಅತ್ಾಿಂತ್ ಆನ್ಿಂದ್ಭರತ್ನಾದ್ನ್ಗ. ಆಗ ಪರಕಾರ್ದ್  ಮಧಾದ್ಲಿಿ 
ಸದ್ಗುರಗ ರೊಪವನ್ಗನ ಕಿಂಡಗ, ತ್ತ್ಾೆಲ್ವ ೇ ಎದ್ದನ್ಗ, ಮತ್ಗತ 
ಹಾರ, ಆ ರೊಪವನ್ಗನ, ಎರಡೊ ಕ ೈಗಳಿಿಂದ್ ತ್ ಕ ೆ ಹಾಕ ಅತ್ರ 
ಪ ರೇಮದಿಂದ್ ಆಲಿಿಂಗಿಸಗತ್ರತರಗವಾಗ, ಅದ್ರ ೊಳಗ  
ಐಕಾತ್ವವನ್ಗನ ಹ ೊಿಂದ, ಅಖಿಂಡಾನ್ಿಂದ್ ಸಾಗರದ್ಲಿಿ 



ಮಗಳುಗಿ ಹ ೊೇದ್ನ್ಗ. ದ ೇಹ್ ಭಾನ್ವು ತ್ಪಿಪಹ ೊೇಯತ್ಗ; ಗಗರಗ 
ಶ್ಷಾ ಎಿಂಬ್ ಭ ೇದ್ವು ಕರಗಿ ಹ ೊೇಯತ್ಗ, ಮತ್ಗತ 

ಈ ಕಾಲ್ದ್ಲಿಿ ಗಗರಗ ಸವರೊಪದ್ಲಿಿ ತ್ಲಿಿೇನ್ನಾಗಿ 
ಹ ೊೇಗಗವಿಂಥವನಾದ್ನ್ಗ. ಹಿೇಗ  ಐದ್ಗ ಗಳಿಗ ವರ ಗ  ಐಕಾ 
ಭಾವದ ೊಳಗ  ಲಿೇನ್ವಾಗಿದ್ಗದ, ಪುನ್ುಃ ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನ್ಗ ಐಕಾತ್ವ 
ಶ್ರ್ಥಲ್ವಾಗಿ, ಸದ್ಗುರಗ ರೊಪಕ ೆ ಬ ೇರ ಯಾಗಿ, ಅದ್ನ್ಗನ 
ತ್ನ ನದ್ಗರಗ  ನ ೊೇಡಗತ್ತ ಇದ್ದನ್ಗ. ಆದ್ರ  ಆ ಐಕಾತ್ವದ್ 
ಅನ್ಗಭವವು ಮರ ಯದ  ಅಖಿಂಡಾನ್ಿಂದ್ದ್ಲಿಿ ಇರಗತ್ರತದ್ದನ್ಗ. 
ಅನ್ಿಂತ್ರ ಮಲ್ಿ ಮಲ್ಿನ  ಆ ಪರಕಾರ್ವು ಕಗಿಂದ್ಗತ್ತ ನ್ಡ ಯತ್ಗ, 
ಮತ್ಗತ ಅದ್ರ ಕೊಡ ಸದ್ಗುರಗ ರೊಪವೂ ಅದ್ೃರ್ಾವಾಯತ್ಗ. 
ಆದ್ರ  ಆನ್ಿಂದ್ವು ಖಿಂಡಿಸಲ್ಪಡದ , ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನ್ಗ 
ಉನ್ಮತ್ತನ್ಿಂತ್ರದ್ದನ್ಗ. ಆನ್ಿಂದ್ ಸಮಗದ್ರದ್ಲಿಿ ಮಗಳುಗಿಕ ೊಿಂಡಗ, 
ನಾಲ್ಗೆಘಳಿಗ  ತ್ನ್ಕ ಇದ್ಗದ, ಆಮೇಲ  ದ ೇಹ್ದ್ ಮೇಲ  ಸವಲ್ಪ 
ಸೃತ್ರ ಬ್ಿಂದ್ ಕೊಡಲ ೇ ದ ೇಹ್ ದ್ಗುಃಖವೂ ನ ನ್ಪಿಗ  ಬ್ಿಂತ್ಗ. 
ಅಷಟರಲಿಿ ಭಾವಿಯ ಮೇಲಿಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗ ಧವನಿಯಗ ಕ ೇಳಬ್ಿಂತ್ಗ. 
ಕೊಡಲ ೇ ದ್ಗುಃಖವನ ನಲಾಿ ಮರ ತ್ಗ ಬಿಟ್ಟನ್ಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳು 



ಅನ್ಗನತ್ಾತರ  - 'ಹ ೇ ಭ ೊೇಳ ಭಕತನ , ನ್ನ್ನ ಪಿರಯನ ೇ ನಿೇನ್ಗ 
ಎಲಿಿರಗತ್ರತೇ, ಕಾಣಿಸಗವದಲ್ಿ,” ಅಿಂದ್ದ್ಗದ ಕ ೇಳಿ, ಆತ್ನ್ಗ, - 
"ನಾನ್ಗ ಇಲಿಿ ಭಾವಿಯೊಳಗಿರಗವ ನ್ಗ' ಎಿಂದ್ಗ ಉತ್ತರ 
ಕ ೊಟ್ಟನ್ಗ. ಆಗ ದ್ಯಾಳುವಾದ್ ಸಿದ್ಾರಗ ತ್ಮಮ ಹ್ಸತಗಳನ್ಗನ 
ಉದ್ದ ಮಾಡಿ, ಎರಡೊ ಕ ೈಗಳಿಿಂದ್ ಆ ಭ ೊೇಳ  ಭಕತರನ್ಗನ 
ಹಿಡಿದ್ಗ, ಭಾವಿಯೊಳಗಿಿಂದ್ ಎತ್ರತ ಮೇಲ್ಕ ೆ ತ್ಗ ೊಿಂಡರಗ. ಆಗ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಆತ್ನ್ನ್ಗನ ನ ೊೇಡಿ ಬ್ಹ್ಗ ಪ ರೇಮದಿಂದ್ 
ದ್ೃಢಾಲಿಿಂಗನ್ವನ್ಗನ ಕ ೊಟ್ಟರಗ. ಕೊಡಲ ೇ ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನ್  
ರ್ರೇರ ದ್ಗುಃಖವ ಲಾಿ  ಹ ೊೇಗಿ ಪೂಣಶ ಸದ್ೃಢನಾದ್ನ್ಗ. 
ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ್ಗ ಆತ್ನ್ ಮೇಲಿನ್ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಕೃಪ ಯಿಂದ್ 
ಸಮಾಧಿ ಸಗಖವನ ನೇ ಕ ೊಡಗವಿಂಥವನಾದ್ನ್ಗ. ಸದ್ಗುರಗವಿನ್ 
ಕಾಯಶಗಳು - ವಿಚ್ಚತ್ರವಾಗಿರಗತ್ತವ . ಏನ ೇನ್ೊ ಅರಯದ್ ಆ 
ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನಿಗ  ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ್ವನ್ಗನ ಪಾರಪತಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟನ್ಗ. 
ವ ೇದ್ ಶಾಸರದಗಳನ ನೇನ್ೊ ಪಠಿಸದ  ಇದ್ದರೊ, ಆ ಭ ೊೇಳ   
ಭಕತನ್ಗ ಚ್ಚತ್ತದ್ಲಿಿ ರ್ಗದ್ಾಭಾವವನ್ಗನ ಧರಸಿ, ದ ೇಹ್ಬ್ಗದದಯನ್ಗನ 
ಬಿಟ್ಗಟ, ಸದ್ಗುರಗ ಸ ೇವಾ ಮಾಡಿದ್ ಮಾತ್ರದಿಂದ್ ಪರತ್ಾಕ್ಷ 



ಬ್ರಹ್ಮರೊಪಾಗಿ ಹ ೊೇದ್ನ್ಗ. ಈ ಪರಕಾರವಾದ್  ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನ್ 
ಕಥ ಯನ್ಗನ ರ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ ಮಾತ್ರದಿಂದ್ ಸವಶ ಪಾಪಗಳು 
ಸತ್ಾವಾಗಿ ನಾರ್ವಾಗಗತ್ತವ . ಮತ್ಗತ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ್ 
ಕೃಪ ಯಿಂದ್ ಜ್ಞಾನ್ವ ೇ ಪಾರಪತವಾಗಗವದ್ಗ. ಈಗ ಕಥ ಯ 
ಲ್ಕ್ಷಾಾಥಶವನ್ಗನ ಕ ೇಳಿರ. ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನ್ಗ  ಸದಾಾವವ ೇ 
ಮೊತ್ರಶವಿಂತ್ನಾದ್ವನ್ಗ. ಆ ಸದಾಾವನಿಗಾದ್ರೊ 

ಒಮಮ ವಿಷಯಾಸಕತಯಿಂಬ್ ಧನ್ವಿತ್ಗತ. ಅದ್ನ್ಗನ 
ಉಪರತ್ರಯಿಂಬ್ ಕಳಳನ್ಗ ಕದ್ಗದಕ ೊಿಂಡಗ ಹ ೊೇದ್ನ್ಗ. ಆಗ 
ವ ೈರಾಗಾಾಗಿನ ಜ್ಾವಲ ಗಳು ಎದ್ಗದ, ದ ೇಹಾಭಿಮಾನ್ವ ಿಂಬ್ 
ತ್ೃಣವನ್ಗನ ಸಗಟ್ಗಟಬಿಟ್ಟಟದ್ದರಿಂದ್, ಸದಾಾವನ್ಗ  ದ ೇಹ್ಕ ೆ 
ಉದಾಸಿೇನ್ನಾಗಿ, ಜವರವನ್ಗನ ಪ ರೇಮದಿಂದ್ 
ತ್ ಗ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡನ್ಗ. ಆ ಸದ್ಗುರಗ ದ್ಯಾಳನ್ಗ,  ಈ ಪರಕಾರ ಭಕತ 
ಪರೇಕ್ಷ ಯನ್ಗನ ತ್ ಗ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ, ಚಲ ೊೇ ತ್ ೇಗಶಡ  
ಹ ೊಿಂದದ್ನ ಿಂದ್ಗ ತ್ರಳಿದ್ಗ, ಆತ್ನಿಗ  ಜ್ಞಾನ್ವನ್ಗನ ಪಾರಪಿತ 
ಮಾಡಿಕ ೊಡಗವದ್ಕ ೊೆೇಸೆರ ಏಕಾಿಂತ್ದ್ಲಿಿ ಕರಸಿಕ ೊಿಂಡನ್ಗ. 
ಸಮಾಧಿಯಿಂಬ್ ಬಾವಿಯೊಳಗ  ಸದ್ಗುರಗವು ಬಿದ್ದದ್ದನ್ಗನ 



ನ ೊೇಡಿ, ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನ್ಗ ತ್ಾನ್ೊ ದ ೇಹ್ ಬ್ಗದಾಯನ್ಗನ ಬಿಟ್ಗಟ 
ಅದ್ರ ೊಳಗ  ಹಾರದ್ನ್ಗ, ಅದ್ರಿಂದ್ ಇಿಂದರಯಗಳ ಲಾಿ 
ಏಕಳವಾದ್ವು. ಅಲಿಿ ಸವರೊಪ ಪರಕಾರ್ವನ್ಗನ ನ ೊೇಡಿದ್ನ್ಗ. ಆ 
ಪರಕಾರ್ ಮಧಾದ್ಲಿಿ ಸಗಿಂದ್ರವಾದ್ ಸದ್ಗುರಗ ರೊಪವನ್ಗನ 
ನ ೊೇಡಿ, ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನ್ಗ ಆ ರೊಪದ ೊಳಗ  ಏಕರಸನಾಗಿ, 
ಸಮಾಧಿಸಗಖವನ್ಗನ ಅನ್ಗಭವಿಸಗವಿಂಥವನಾದ್ನ್ಗ. ಸದ್ಗುರಗವು 
ಪುನ್ರಗತ್ಾಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೊ ಭ ೊೇಳ  ಭಕತನಿಗ  
ಆನ್ಿಂದಾನ್ಗಭವವು ಉಳಿದ್ಗ, ನಿತ್ಾದ್ಲಿಿಯೊ ಸಮಾಧಿಯನ್ಗನ 
ಪುನ್ುಃ ಪುನ್ುಃ ಭ ೊೇಗಿಸಗತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಹ ೊೇದ್ನ್ಗ. 
ದ ೇಹ್ ಮಮತ್ಾ  

ಒಿಂದ್ಗ ಬಿಟ್ಟಟರಗವದ್ರಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗ ರೊಪದ್ಲಿಿ ಐಕಾತ್ವವನ್ಗನ 
ಹ ೊಿಂದದ್ನ್ಗ. ಇದ್ರ ಹ ೊತ್ಗಶ ಮಗಕತ ಎಿಂಬ್ಗದ್ಗ ಬ ೇರ  ಇಲ್ಿ. 
ಮೇಕ್ಷವು ತ್ತ್ಾೆಲ್ ಪಾರಪತವಾಗ ಬ ೇಕಾದ್ರ  
ದ ೇಹಾಭಿಮಾನ್ವನ್ಗನ ಬಿಡಬ ೇಕಗ ಎಿಂಬ್ ಶ್ರೇ ತ್ಗಕಾರಾಮ 
ಉದಾುರವು ಇಲ ಿೇ ದ್ೃಷಾಟಿಂತ್ಕ ೆ ಬ್ರಗವಿಂಥಾದಾದಯತ್ಗ. 
ಪರತ್ಾಕ್ಷ ಶ್ರೇ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ್ ರೊಪದಿಂದ್ಲ ೇ ಇಲಿಿ ಸವಶ 



ವ ೇದಾಥಶವು ಮೊತ್ರಶಮಿಂತ್ವಾಗಿರಗವದ್ಗ. ಆತ್ನ್ನ್ಗನ 
ಸತ್ಾವಾಗಿ ವಣಿಶಸಲಿಕ ೆ ನ್ನ್ನ ಮತ್ರಯಗ  ಸಾಕಾಗಗವುದಲ್ಿ. 
ಆದ್ರೊ ಆತ್ನ್ಗ ಗರಿಂಥವನ್ಗನ ಬ್ರಸಗತ್ಾತ ಇದಾದನ . ಮಗಿಂದನ್ 
ಅಧಾಾಯದ ೊಳಗಿನ್ ಸಗರಸವಾದ್ ಕಥ ಯನ್ಗನ ಪ ರೇಮದಿಂದ್ 
ರ್ರವಣಮಾಡಿದಾದರ , ಸವಶ ದ ೊೇಷಗಳು ಓಡಿ ಹ ೊೇಗಗವವು, 
ಮತ್ಗತ ದ ೇಹ್ ಬ್ಗದದಯಗ ನಿಶ ಾೇರ್ವಾಗಿ ಹ ೊೇಗಿ, ಅವರಗ ಗಗರಗ 
ಕೃಪ ಗ  ಪಾತ್ರರಾಗಗತ್ಾತರ . ಎಿಂಬ್ಲಿಿಗ   ಶ್ರೇ ಸಿದಾಾರೊಢ 
ಕಥಾಮೃತ್ದ ೊಳ್ ರ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ್ ಸವಶಪಾಪಗಳನ್ಗನ 
ಭಸಮ ಮಾಡಗವಿಂಥ  ಅತ್ರ ಮನ ೊೇಹ್ರವಾದ್ ಈ 
ಮೊವತ್ ೈದ್ನ ೇ ಅಧಾಾಯವನ್ಗನ ಶ್ವದಾಸನ್ಗ ಶ್ರೇ ಸಿದಾಾರೊಢ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣಾರವಿಿಂದ್ಗಳಲಿಿ ಅಪಿಶಸಿರಗವನ್ಗ. 


