
 



ಹ ೇ ದಯಾಸಿಂಧುವಾದ ಸದುುರುವ ೇ, ನಿನಿನಿಂದಲ ೇ ಎಲಾಾ 
ಜೇವರುಗಳಿಗ  ಪ್ರಭ  ೇಧವು, ನಿೇನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ  ಬ  ೇಧ 
ಮಾಡ  ೇದರಿಂದ ಅದು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಾ ಸಿರಗ  ಳ್ಳುವದು. ಆ 
ಕ ಡಲ  ದ ವೈತ್ವಾರ್ ೆಯೆಲಾಾ ಹ  ೇಗಿ ಬಿಟ್ುು, 
ವಿಷಯಸಿಂಕಲ್ಪಗಳ ಲಾಾ ಮರ ತ್ು ಹ  ೇಗುವವು, ಹ್ೃದಯದಲ್ಲಾ 
ಶುದಧ ಅದ ವೈತ್ವನುನ ಧ್ಾಾನಿಸುವದರಿಂದ, ನಿರಿಂಜನ ಪ್ಥದಲ್ಲಾ 
ಕಾಲ್ು ಇಡುವನು. ಯಾವಲ್ಲಾ ಚರಣಗಳಿಲ್ಾದ  ನಡಿಯೇಣ, 
ಜಹ ವ  ಇಲ್ಾದ  ನುಡಿಯೇಣ, ದೃಷ್ಟು ವಿನಹಾ ತ್ನನನುನ ರ್ಾನ ೇ 
ನ  ೇಡ  ೇಣ ಇರುವವೊ ಅಿಂಥಾ ಈ ಸವರ ಪ್ ಪ್ಾರಪ್ತತಯು  
ಗುರುಕೃಪ್  ವಿನಹಾ ನಿಶಚಯವಾಗಿ ಸಾಧಾವಿಲ್ಾ. ಆದದರಿಂದ 
ಸದಾಾವಯುಕತನಾಗಿ ಸದುುರುವನುನ ಭಜಸದರ  ಈ ಸವರ ಪ್ 
ಪ್ಾರಪ್ತತಯಾಗುವದು. “ನಮಗ  ಸವರ ಪ್ ಸಿತಿ ಯಾತ್ಕ ೆ ಬ ೇಕು, 
ಅದರ ಚಿಿಂರ್  ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಸಗುವುದು, ವಿಷಯ 
ಪ್ಾರಪ್ತತಯಿಂದ ನಮಗ  ಏನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ  ?'' ಎಿಂದು 
ವ ೈಷಯಕ ಜನರು ಅನುನವರು. ಅದಕ ೆ ಅವರನುನ ಕುರತ್ು 
ಸದುುರುಗಳ್ಳ ಹ ೇಳ್ಳವರು - “ನಿಮಗ ಲ್ಾರಗ  ಸುಖವು ಬ ೇಕ ೇ 



ಬ ೇಕು. ಸುಖದ ದಶ ಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳ್ನಾನದರ  ನಿೇವು 
ಸಿಂಪ್ಾದಿಸಲ್ಲಕ ೆ ಪ್ತರೇತಿಯಿಂದ ಯತಿನಸುವಿರ. ದುುಃಖ 
ಮಿಶ್ರರತ್ವಾದ ಸುಖವಿದದರ  ನಿೇವು ಅದನುನ ಪ್ೂರಾ ಬಿಟ್ುು 
ಬಿಡುವಿರ. ಹೇಗಿರುರ್ಾತ ವಿಷಯಗಳ್ಲ್ಲಾ ದುುಃಖ ಇರಲ್ಲಕ ೆ ಬ ೇಕು, 
ಯಾಕ ಿಂದರ  ಅವು ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿರುತ್ತವ . ಆದದರಿಂದ 
ವಿಷಯಗಳ್ನುನ ಪ್ತರೇತಿಸುವದು ವಾಥೆವ ೇ ಸರ. ಆದರ  ಯಾವ 
ಸುಖಕ ೆ ನಾಶವ ೇ ಇರುವದಿಲ್ಾ, ಅಿಂಥಾದದಕ ೆ 
ಸವರ ಪ್ಾನಿಂದವನುನರ್ಾತರ . ಇದನುನ ಪ್ಾರಪ್ತತ 
ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡದದರಿಂದ ವಿಷಯ ಸುಖದ ಮೆೇಲ  
ವಿರತಿಯಾಗುವದು. ಆದದರಿಂದಲ ೇ ಸವರ ಪ್ ಪ್ಾರಪ್ತತಯನುನ 
ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡು ನಿುಃಶ ೇಷವಾಗಿ ದುುಃಖದ ಸಮಾಪ್ತತಯನುನ 
ಸಾಧಿಸತ್ಕೆದುದ. ಇದಕಾೆಗಿ, ಯಾವ ಸುಖವನುನ ನಾವು 
ಸುಷುಪ್ತತಯಲ್ಲಾ ಅನುಭವಿಸುರ್ ತೇವೊ ಅದನ ನ ಸೃತಿಗ  ತ್ಿಂದು 
ವಿಚಾರಸಬ ೇಕು. ಅಲ್ಲಾ ದುುಃಖದ ಲ ೇಶಮಾತ್ರವೂ ಇಲ್ಾದ   
ಮನ  ೇವೃತಿತಗಳ್ಳ ನಿುಃಶ ೇಷವಾಗಿ ಅಳಿದಿರುತ್ತವ . ಯಾವ 
ರ್ಾನು ಈ ಸಿತಿಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವನ  ೇ ಆತ್ನನುನ 



ತಿಳಿದುಕ  ಳ್ುತ್ಕೆದುದ" ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸದುುರುರಾಯರು 
ಅನುನತ್ತಲ ೇ, “ಧನಾ ಧನಾ'' ಎಿಂದು ಶ್ರಷಾ ಸಮುದಾಯವು 
ಗಜೆಸುತ್ತ, ''ನಮಗ  ದಾರ ರ್  ೇರಸದಿರ' ಎಿಂದು ಸದುುರು 
ಪ್ಾದಕ ೆ ನಮಸೆರಸುವಿಂಥವರಾದರು. ಇಿಂಥಾ 
ದಯಾಘನನಾದ ಸದುುರುಗಳ್ ಚರತ್ರ ಕಥನವನುನ ಕ ೇಳಿರ. 
ಇದರ ಶರವಣ ಮಾತ್ರದಿಿಂದ ಜಡಜೇವರ ಉದಾಧರವಾಗುವದು. 
ಇರಲ್ಲ, ಶ್ರರೇ ಮಹಾಶ್ರವರಾತಿರಯ ಉತ್ಸವದ ದೇಶ ಯಿಂದ ದ ರ 
ದ ರ ಗಾರಮಗಳಿಿಂದ ಜನರು ಚಕೆಡಿಗಳ್ಲ್ಲಾ ಕುಳಿತ್ುಕ  ಿಂಡು 
ಅರ್ಾಾದರದಿಿಂದ ಸದಾಧಶರಮಕ ೆ ಬ್ರುವುದು. ಒಮೆಮ 
ಒಿಂದಾನ  ಿಂದು ಗಾರಮದ ಳ್ಗಿಿಂದ ನಾಲ್ುೆ ಚಕೆಡಿಗಳ್ಳ 
ಹ  ರಟ್ವು, ಅವುಗಳ ೊಳ್ಗ  ಅನ ೇಕ ಸರೇಯರು ತ್ಮಮ ಮಕೆಳ್ 
ಸಮೆೇತ್ ಕುಳಿತ್ು ಶ್ರರೇ ಸದಾಧರ ಢರ  ಜಾರ್ ರಯ ಉದ ದೇಶದಿಿಂದ 
ಹ  ರಟಿದದರು. ಇವರ ಜ  ರ್ ಗ  ನಾಲ್ುೆ ಮಿಂದಿ ಮಾತ್ರ 
ಪ್ುರುಷರು ನಡ ದುಕ  ಿಂಡು ಬ್ರುತಿತದದರು. ಸರೇಯರು ಕಡಗ, 
ಕಿಂಕಣ ಇರ್ಾಾದಿ ಅನ ೇಕ ಸುವಣೆ ಭ ಷಣಗಳಿಿಂದ 
ಭ ಷ್ಟತ್ರಾಗಿದುದ, ಸದಧ ಸಮರಣ  ಮಾಡುತ್ತ ಸದುುರುಕಥ ಗಳ್ನುನ 



ವಣೆಸುತ್ತ ಆನಿಂದದಿಿಂದ ಬ್ರುತಿತದದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ 
ಬ್ರುವಾಗ ಸಿಂಜ  ಹ  ತ್ುತ ಆಗಿತ್ುತ. ಆ ರಸ ತಯ ಮೆೇಲ  ಈ 
ನಾಲ್ುೆ ಮಿಂದಿ ಪ್ುರುಷ ವಿನಹಾ ಮರ್ಾಾರ  ಇದಿದಲ್ಾ. 
ಅಕಸಾಮರ್ಾತಗಿ ಪ್ಾಶವೆದ ಗಿಡ ಕಿಂಟಿಗಳ ೊಳ್ಗಿಿಂದ 
ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ುೆ ಮಿಂದಿ ದರ  ೇಡ ಖ  ೇರ ಜನರು, ಭಯಿಂಕರ 
ಧವನಿಯಿಂದ ಕ ಗುತ್ತ ಬ್ಹ್ು ಆವ ೇಷದಿಿಂದ ಆ ಗಾಡಿಗಳ್ ಕಡಿಗ  
ಓಡುರ್ಾತ ಬ್ಿಂದರು. ಅವರ ಕ ೈಗಳ್ಲ್ಲಾ ಶಸರಗಳಿದದವು. ಅವರ 
ಮುಖಗಳ್ಳ ಭೇಕರವಾಗಿದುದ, ನ  ೇಡಿದ ಕ ಡಲ ೇ ಹ್ೃದಯ 
ಕಿಂಪ್ಾಯಮಾನವಾಗುತಿತತ್ುತ. ಕ ೈಗಳಿಿಂದ ಆಯುಧಗಳ್ನುನ 
ಬಿೇಸುತ್ತ, “ಹಡಿೇರ, ಬ್ಡಿರ” ಎಿಂಬ್ ಶಬ್ದಗಳ್ಳ ಮುಖದಿಿಂದ 
ಹ  ರಡುತಿತದದವು. ಆ ಕಳ್ುರು ಬ್ಿಂದು ಮೊದಲ್ು ಗಾಡಿಗಳ್ 
ಸಿಂಗಡ ನಡ ಯುತಿತದದ ಆ ನಾಲ್ುೆ ಮಿಂದಿ ಪ್ುರುಷರನುನ 
ಹಡಿದು, ಆ ಮೆೇಲ  ಗಾಡಿ ಹ  ಡಿಯುವವರನ ನ 
ಹಡಿದುಕ  ಿಂಡು ಹ  ೇಗಿ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರನುನ ಒಿಂದ  ಿಂದು  ಗಿಡಕ ೆ 
ಕಟಿು ಹಾಕಿದರು. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಾ ಹ ಿಂಗಸರು ಮತ್ುತ ಮಕೆಳ್ 
ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದದರು. ಇವರು ಆ ಕಳ್ುರನುನ ನ  ೇಡಿ ಹೌಹಾರ, 



ಬ್ಹ್ಳ್ ಆಕಾರಿಂತ್ ಮಾಡುವಿಂಥವರಾದರು. ಗಿಂಡಸರ ಲ್ಾರನ ನ 
ಹಡಿದುಕ  ಿಂಡು ಹ  ೇಗಿ ಗಿಡಗಳಿಗ  ಕಟಿು ಹಾಕಿದದನುನ 
ಹ ಿಂಗಸರು ನ  ೇಡಿ ಏನು ಉಪ್ಾಯ ರ್  ೇಚದ  ಭರಮಿಷುರಾಗಿ, 
ಕ ಲ್ವರು ಆಭರಣಗಳ್ನುನ ಅಡಗಿಸುರ್ಾತರ . ಯಾರು ಸೇರ  
ಸ ರಗಿನಿಿಂದ ಕ ಸುಗಳ್ನುನ ಮುಚುಚರ್ಾತರ , ಯಾರು ಮಕೆಳ್ನುನ 
ಅಳಿಸಬ ೇಡಿರ ಅನುನರ್ಾತರ , ಯಾರು ರ್ಾವ ೇ ಆಕ  ರೇಶದಿಿಂದ 
ಅಳ್ಳರ್ಾತರ . ಒಬಾಬಕ ಯನುನರ್ಾತಳ - ''ನಾನು ಮನ ಯಳ್ಗ  
ಆಭರಣಗಳ್ನಿನಟ್ುು ಬ್ರುತಿತದ ದ, ಆದರ  ಕಳ್ುರು ಬ್ರುವರ ಿಂತ್ 
ನನಗ ೇನು ಗ  ತ್ುತ ? ಯಾರ್ ರ ಸಲ್ುವಾಗಿ ದಾಗಿನ ಗಳ್ನುನ 
ಕಳ ದುಕ  ಿಂಡ .” ಮರ್  ತಬಾಬಕ ಯು - "ಆರ ಢ ಜಾರ್ ರಗ  
ಬ್ರುವಾಗ ಕಳ್ುರು ನಮಮನುನ ಲ್ುಟಾಯಸದರು, ಎಿಂಬ್ ಈ 
ನಾಚಿಕ  ಸದಧರ ಹ  ರತ್ು ಮರ್ಾಾರಗ  ?'' ಎಿಂದು ಈ ಪ್ರಕಾರ 
ಅನುನತಿತರುವಾಗ, ಎಲ್ಾರ  ಸದುುರುವಿಗ ೇ , ಈ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಾ 
ಮೊರ ಹ  ಕುೆ ಪ್ಾರರ್ಥೆಸುರ್ ತೇನ - 'ಹ ೇ ಸದುುರುನಾಥನ ೇ, ಓಡಿ 
ಓಡಿ ಬಾರಪ್ಾಪ, ನಿನಗ  ಭಕತ ಪ್ರತಿಪ್ಾಲ್, ಅನಾಥನಾಥ ಎಿಂದು 
ಅನುನವರು. ಇಿಂಥಾ ನಿನನ ಹ  ರತ್ು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಅನಾ 



ರಕ್ಷಣಕರ್ಾೆ ನಮಗಾಾರು ಇರುವರು ? ನಿೇನು ಒಿಂದು ವ ೇಳ  
ಈಗ ಸುಮಮನಿದಿದಯೆಿಂದರ   ನಮಮನುನ ರಕ್ಷಣ  ಮಾಡುವವರು 
ಸಮಿೇಪ್ ಯಾರು ಇದಾದರ ? ಪ್ುರುಷರನ ನಲಾಾ ಕಳ್ುರು 
ಕಟಿುಹಾಕಿಬಿಟಿುರುವರು, ನಿೇನ ೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನ  ೇಡಪ್ಾಪ  
ಗುರುವ ೇ, ನಿನನ ದಶೆನಕ ೆ ಅನ ೇಕ ಭಕತರು ಬ್ರುವರು. ಅವರಗ  
ಭ ೇಟಿ ಕ  ಡುವದರಲ್ಲಾ ನಿೇನು ರ್  ಡಗಿ, ಇಲ್ಲಾಗ  
ಬಾರದಿರುವ ಯಾ ? ಅನಾಥರಾದಿಂಥಾ ನಾವು ನಿನನನ ನೇ 
ಕುರತ್ು ಶರಣು ಬ್ಿಂದಿರುರ್ ತೇವ , ಆದದರಿಂದ ತಿೇವರವಾಗಿ ಬ್ಿಂದು 
ನಮಮನುನ ರಕ್ಷಿಸು ರಕ್ಷಿಸು. ಕಳ್ುರು ಬ್ಿಂದು ನಮಮನುನ 
ಸುಲ್ಲಯುರ್ಾತರ . ಕ  ಿಂದ ೇ ಬಿಡುರ್ ತೇವ  ಎಿಂದು ಶಸರ ಹಡಿದು 
ಗದರಸುರ್ಾತರ . ಇವರ ಭಯಿಂಕರ ರ ಪ್ಗಳ್ನುನ ನ  ೇಡಿ 
ಮಕೆಳ್ಳ ಅಿಂಜ ಗದಗದನ ೇ  ನಡುಗುತಿತವ . ತ್ವರ ಯಿಂದ 
ಧ್ಾವಿಸು ಹ ೇ ಸದುುರ  ೇ  ಭಕತಪ್ಾಲ್ನಾ, ಕರುಣಾಕರಾ, ನಿನನ 
ಹ  ರತ್ು ನಮಮನುನ ರಕ್ಷಿಸುವವನು ಮರ್ಾಾರರು ? ನಮಮನುನ 
ನಿೇನು ರಕ್ಷಿಸದಿಯಾದರ  ಮರಣ ಪ್ಯೆಿಂತ್ ನಿನನ 
ಸ ೇವ ಯಳ್ಗ  ಶರೇರವನುನ ಯೇಜಸುವ ವು. ಭಕತರ ಸಿಂಕಟ್ 



ಕಾಲ್ಕ ೆ ಬ್ಿಂದು ರಕ್ಷಿಸದಿಯೆಿಂದು ನಿನನ ಕಿೇತಿೆಯನುನ ಸವೆತ್ರ 
ಹಾಡುವ ವು” ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಾರರ್ಥೆಸುತ್ತ ಬ್ಹ್ು ಆಕ  ರೇಶದಿಿಂದ 
ಸರೇಯರಲಾಾ ರ  ೇದನ ಮಾಡಲಾರಿಂಭಸದರು. 
ಕ ಸುಗಳ್ನುನ ಹ್ೃದಯಕ ೆ ಗಟಿುಯಾಗಿ ಅಪ್ತಪಕ  ಿಂಡು ಸದುುರು 
ನಾಮದಿಿಂದ ಎಲ್ಾರ  ಒದರುತಿತದದರು. ಅಷುರಲ್ಲಾ 
ವರ್ಾೆಕಾಲ್ದಲ್ಲಾ ಮೆೇಘದ ಗುಡುಗ  ೇ ಎಿಂಬ್ಿಂರ್  ಒಿಂದು 
ಭಯಿಂಕರ ಗಜೆನ ಯು ಸವೆರಗ  ಕ ೇಳಿಸತ್ು. ಆಗ ಎಲ್ಾರ  
ಚಕಿತ್ರಾದರು. ಕಳ್ುರು ಗಾಡಿಯಳ್ಗ  ಹ್ತಿತ, ಹ ಿಂಗಸರನುನ 
ಹ  ರಗ  ಎಳ ದು “ಕುತಿತಗ  ಕ  ಯುಾರ್ ತೇನ '' ಎಿಂದು ಕಿಂಕಣ 
ಮೊದಲಾದ ಅಲ್ಿಂಕಾರಗಳ್ನುನ ಹ್ರದು ಕಸದುಕ  ಳ್ಳುತಿತದದರು, 
ಈ ಕ ಲ್ಸದಲ್ಲಾ ರ್  ಡಗಿರುವಾಗ, ಕಳ್ುರ  ಆ ಭಯಿಂಕರ 
ಗಜೆನ ಯನುನ ಕ ೇಳಿ, ಪ್ೂವೆ ದಿಕಿೆಗ  ನ  ೇಡಿವಾಗ ಒಿಂದು 
ಉಗರರ ಪ್ವನುನ ಕಿಂಡರು. ಉದದವಾದ ರ್ಾಳಿಮರದಿಂರ್  
ಉನನತ್ವಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ುರುಷನು ಬ್ರುತಿತರುವನು. ಆತ್ನ 
ಕ ದಲ್ುಗಳ್ಳ ವೃಕ್ಷಶಾಖ ಗಳ್ಿಂರ್  ಕಾಣುತಿತದುದ, ಕಣುುಗಳ್ಳ 
ಸ ಯೆನಿಂರ್  ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದದವು. ಆ ಪ್ುರುಷನ ದಿಂಷರ 



ಕರಾಳ್ವದನ ಲ್ಲೇಲಾಯಮಾನವಾಗುತಿತದದ ಕ ಿಂಪ್ಗ  
ನಾಲ್ಲಗ ಯುಳ್ುವನಾಗಿದುದ, ಆತ್ನ ನಖಗಳ್ಳ 
ಖಡುಧ್ಾರ ಗಳ್ಿಂತಿದುದ, ಶರೇರವು ನಿೇಲ್ವಣೆಮಯವಾಗಿತ್ುತ. 
ಕಳ್ುರು ಈ ಅದುಾತ್ ರ ಪ್ವನುನ ಕಿಂಡು, ಮುಖಪ್ಸರಸ 
ತ್ಮಮನುನ ಈಗಲ ೇ ನುಿಂಗಲ್ಲಕ ೆ ಬ್ರುವ ರಾಕ್ಷಸನ  ೇ  ಎಿಂದು 
ತಿಳಿದು, ಎಲ್ಾರ  ಭಯಚಕಿತ್ರಾದರು. ಚಕೆಡಿಯಳ್ಗಿಿಂದ 
ಹ ಿಂಗಸರ   ಮಕೆಳ್ಳ ಅದ ೇ ರ ಪ್ವನುನ ನ  ೇಡುತಿತದದರು. 
ಅವರಗ   ಅದ  ಿಂದು ಮಹ್ದ ರಪ್ ರ್  ೇರತ್ು, ಆದರ  
ಮುಖವು ಸದುುರುವಿನ ಹಾಗ  ಸೌಮಾರ ಪ್ದಿಿಂದ ಕಾಣಿಸತ್ು. 
ಆಗ ಅವರ ಲ್ಾರ  ಆನಿಂದದಿಿಂದ - 'ನಮಮ ಕ ೈವಾರಯ  
ಬ್ಿಂದನು ಬ ಿಂದನವಾವ. ಸದಧ ಸದುುರುವು ನಿಧ್ಾೆರವಾಗಿ ನಮಮ 
ಸಿಂಕಟ್ದಲ್ಲಾ ಪ್ಾರಪ್ತನಾದನು. ಆತ್ನ ಸಮಾನ ಈ ಪ್ೃರ್ಥವಯಲ್ಲಾ 
ಯಾರ  ಇಲ್ಾ. ಶ್ರೇಘರವಾಗಿ ಬ್ಿಂದು ನಮಮನುನ ರಕ್ಷಿಸದನು,” 
ಎಿಂದು ನುಡಿಯುತಿತದದರು. ಕಳ್ುರಗಾದರ , ಆ ರ ಪ್ವು 
ಅತ್ಾಿಂತ್ ಭಯಿಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತಿತದುದ, ಧ್ ೈಯೆಗುಿಂದಿ 
ಗ  ಿಂಬ ಗಳ್ಿಂರ್  ತ್ಟ್ಸಿರಾಗಿ ನಿಿಂತ್ರು. ಕ ೈಯಾಳ್ಗಿಿಂದ 



ಶಸರಗಳ್ಳ ತ್ಮಮಷುಕ ೆ ರ್ಾವ ೇ ಜಾರ ಬಿದದವು. ಅವರು 
ಥರಥರನ ೇ ನಡುಗಲಾರಿಂಭಸದರು. ಓಡಲ್ಲಕ ೆ ನ  ೇಡಿದರ , 
ಕಾಲ್ುಗ  ಕಾಲ್ು  ಎಡವಿ ಅಲ್ಾಲ ಾ  ಬಿೇಳ್ಳವಿಂಥವರಾದರು. 
ನಡಿಯಲ್ಲಕ ೆ ಸಹಾ ಒಬ್ಬರಗ  ಕಾಲ್ು ಬ್ರಲ  ಲ್ಾವು. ಆಗ ಆ 
ಉಗರರ ಪ್ತಯಾದ ಪ್ುರುಷನು  ನಿಜರ್ ೇಜದಿಿಂದ ಮಹಾ 
ಪ್ರರ್ಾಪ್ತಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತಿತದುದ ಕಳ್ುರಗ  ಅತಿ ಸಟಿುನಿಿಂದ 
ಬ್ರುವವನಿಂರ್  ರ್  ೇರಸಕ  ಿಂಡು, ಅವರ ಸಮಿೇಪ್ಕ ೆ 
ಪ್ಾರಪ್ತನಾದನು. ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ುರು ಚಕೆಡಿಯಳ್ಗ  ಹ್ತ್ುತತಿತದದರು. 
ಒಿಂದ ೇ ಹ್ಸತದಿಿಂದ ಅವರಬ್ಬರನುನ ಹಡಿದು, ಆ 
ಉಗರಪ್ುರುಷನು, ಭರದಿಿಂದ ಒಿಂದು ಗಿಡದ ಮೆೇಲ  ಬಿಸುಟಿ 
ಬಿಟ್ುು. ಅವರಾದರ  ತ್ ಗು ಹಾಕಿದಿಂರ್  ಅಲ ಾೇ ಗಿಡದ 
ಟ  ಿಂಗ ಗ  ಜ  ೇರ್ಾಡುತಿತದದರು. ಈ ಭಯಿಂಕರ ಕೃತ್ಾವನುನ 
ನ  ೇಡಿ, ಆ ಇತ್ರ ಕಳ್ುರು ನಿಸ ತೇಜರಾಗಿ ಧರಣಿಯ ಮೆೇಲ  
ಬಿದುದ ಬಿಟ್ುರು, ಮತ್ುತ ಬ್ಹ್ು ದಿೇನ ವಾಣಿಯಿಂದ, 
''ಮಹಾಸಾವಮಿಣಿೇ ಭದರಕಾಳಿ ನಮಮನುನ ರಕ್ಷಿಸು. ಈತ್ನ 
ಕ ೈಯಳ್ಗಿಿಂದ ನಾವು ಪ್ಾರಾದ ವ ಿಂದರ , ನಿನಗ  ನಿಶಚಯವಾಗಿ 



ಒಿಂದು ದ ೇವಾಲ್ಯವನುನ ಕಟಿುಕ  ಟ್ುು, ಅತಿಶಯ ಭಕಿತಯಿಂದ 
ನಿನನನುನ ಸಿಂರ್  ೇಷ ಪ್ಡಿಸುವ ವು. ಹ ೇ ರ್ಾಯಯೆೇ, ಬ ೇಗನ ೇ 
ಪ್ಾರಪ್ತತಳಾಗಿ ಈ ಭ ತ್ದ ಕ ೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಿಂಥವಳಾಗು. 
ನಿನಗ  ಬ ೇಡಿಕ  ಿಂಡ ಹ್ರಕ ಯನುನ ತಿೇರಸ, ಸಾಯುವ ತ್ನಕ 
ನಿನನನುನ ಭಜಸುವ ವು' ಎಿಂದು ಅಳ್ಳರ್ಾತ ಪ್ಾರರ್ಥೆಸುವಾಗ ಆ 
ಮಹಾ ಪ್ುರುಷರು ಅವರ ಕಡ ಗ  ಬ್ಿಂದು, - “ನಿೇವು ಭದರಕಾಳಿಗ   
ಪ್ಾರರ್ಥೆಸುತಿತೇರಲಾಾ? ನ  ೇಡಿರ ಅವಳ್ಳ ಇಲ ಾ  ನನನ ಬ ನಿನಗ  
ಇರುರ್ಾತಳ ' ಎಿಂದು ತಿರುಗಿ ನಿಿಂತ್ನು. ಆತ್ನ ಬ ನಿನನ ಕಡ ಗ  
ಇದದ ಭದರಕಾಳಿಯು ಆ ಚ  ೇರರನುನ ಕುರತ್ು ಅನುನರ್ಾತಳ - 
“ನಿೇವು ಈತ್ನ ಭಕತರನುನ ಪ್ತೇಡಿಸುತಿತರುವಾಗ, ನಾನು ಯಾವ 
ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಮನುನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಲ. ಈತ್ನು ಎಲಾಾ ದ ೇವರ್ ಗಳಿಗ  
ಮ ಲ್ಪ್ತೇಠನಿದಾದನ . ಈತ್ನ ಶಕಿತಯಿಂದಲ ೇ ನಮಗ ಲ್ಾರಗ  
ಶಕಿತಯು, ಈತ್ನ ಸರ್ ತಯಿಂದ ನಮೆಮಲ್ಾರ ವಾಕಿತಯು; ಇವನ ೇ 
ಸವೆ ಭ ತ್ಗಳ್ಲ್ಲಾ ಅಿಂತ್ಯಾೆಮಿ ರ ಪ್ದಿಿಂದಿರುರ್ಾತನ . 
ಇವನಿಗಿಿಂತ್ಲ್  ಅಧಿಕರು ಯಾಯಾೆರು  ಇಲ್ಾವು. ಇಿಂಥಾ 
ಜಗದಿೇಶನ ಭಕತರು ಆತ್ನ ಸಾಿನಕ ೆ ಹ  ೇಗುತಿತರುವಾಗ ನಿೇವು 



ದಾರಗ  ನಿಿಂತ್ು ಪ್ತೇಡಿಸುವಾಗ ಯಾರು ನಿಮಮನುನ 
ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವರು?  ಹಾಗಾದರ , ನಿೇವು ಶ್ರೇಘರವಾಗಿ 
ಹ್ುಬ್ಬಳಿುಗ  ಹ  ೇಗಿ ಶ್ರರೇ ಸದಾಧರ ಢ ಸದುುರುವಿಗ  ಭ ಟಿುಯಾಗಿ 
ಆತ್ನಿಗ  ಪ್ೂಣೆಭಾವದಿಿಂದ ಮೊರ ಹ  ಕೆರ , ಈ ಪ್ುರುಷರು 
ನಿಮಮನುನ ಬಿಡುವನು. ಅಲ್ಲಾ ತ್ನಕ ನಿಮಮನುನ ಇವನು 
ಬಿಡಲಾರನು.” ಈ ಪ್ರಕಾರ ಭದರಕಾಳಿಯು  ಅಿಂದ ಕ ಡಲ ೇ, 
ಆ ಮಹಾ ಬ್ಲ್ವಿಂತ್ನು  ಪ್ುನುಃ ತಿರುಗಿನಿಿಂತ್ು, ಕಳ್ುರನ ನಲಾಾ 
ಎಬಿಬಸ, ಹ್ುಬ್ಬಳಿುಗ  ಹ  ೇಗುವ ದಾರ ಮೆೇಲ  ಓಡಿಸದನು. 
ತಿರುಗಿ ನ  ೇಡಿದಿರ ಿಂದರ  ಆ ಉಗರರ ಪ್ವು ಬ ನನ ಹಿಂದ ಯೆೇ 
ಕಾಣಿಸುತಿತತ್ುತ, ಓಡುರ್ಾತ ಓಡುರ್ಾತ ಬ್ಿಂದು, ಸದಾಧಶರಮಕ ೆ 
ಪ್ಾರಪ್ತರಾಗಿ ಶ್ರರೇ ಸದಧ ಸದುುರುಗಳ್ ಮುಖವನುನ ನ  ೇಡಿದ 
ಕ ಡಲ ೇ ಪ್ುನುಃ ಥರಥರನ ೇ ನಡುಗಲ್ಲಕ ೆ ಆರಿಂಭಸ, - ''ಆ 
ಮಹ್ದ ರಪ್ತ  ಇಲ್ಲಾ ಸಣುರ ಪ್ ಹಡಿದುಕ  ಿಂಡು ಪ್ರಶಾಿಂತ್ನಾಗಿ 
ಕುಳಿತಿರುವನು. ಆ ಪ್ುರುಷನದ  ರ ಪ್ ಇದ ೇ ಇರುತಿತದುದ, 
ಆತ್ನು ಅಷುು ಭಯಿಂಕರ ಕಾಣಿಸುತಿತರುವಾಗ, ಈತ್ನು 
ಹಾಸಾವದನದಿಿಂದಲ ೇ ಇದುದ ನಮಮ ಪ್ಾರಣವನುನ ಹ್ರಣ 



ಮಾಡುವನು ಎಿಂಬ್ಿಂರ್  ಕಾಣಿಸುತ್ತದ ,'' ಎಿಂದು ಅನುನರ್ಾತ 
ಪ್ುನುಃ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಆದರ  ಯಾವಲ್ಲಾ ಹ  ೇದರ ,  ಆ 
ಭೇಕರ ಪ್ುರುಷನ ೇ ಎದುರಗ  ನಿಿಂತ್ಿಂರ್   ಕಾಣಿಸುತಿತದುದ, -
“ಸದುುರುವಿಗ  ಶರಣುಹ  ೇದ ವಿನಹಾ  ಈತ್ನು ನಮಮನುನ 
ನಿಶಚಯವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಾ" ಎಿಂದು ಅಿಂದುಕ  ಿಂಡು, ಪ್ುನುಃ 
ಸದಧ ಸದುುರುಗಳ್ ಕಡ ಗ  ಬ್ಿಂದು, ಆತ್ನ ಪ್ಾದಕ ೆ ಬಿದುದ - “ಹ ೇ 
ದಯಾರಾಶ್ರಯೆೇ ನಮಮನುನ ರಕ್ಷಿಸು ರಕ್ಷಿಸು. ನಿನನ ಭ ತ್ವು 
ನಮಮನುನ ನುಿಂಗುವದಕ  ೆೇಸೆರ ಆದ ೇಶದಿಿಂದ ಬ ನನ ಹಿಂದ  
ಬ್ರುತ್ತಲ್ಲದ  ,” ಎಿಂದು ಭೇತ್ರಾಗಿ ಅಿಂದರು. ಇದನುನ ಕ ೇಳಿ, 
ಸದುುರುಗಳ್ಳ - “ಈಗ ಎಲಾಾ ಭೇತಿಯನುನ ಬಿಟ್ುು ಬಿಡಿರ. ನಿಮಮ 
ದುಷೆಮೆವ ೇ  ನಿಶಚಯವಾಗಿ ನಿಮಮನುನ ಅಿಂಜಸಲ್ಲಕ ೆ ಆ 
ರ ಪ್ದಿಿಂದ ಬ್ಿಂದಿರುವುದು. ಇನುನ ಮೆೇಲ  ಚೌಯೆ 
ಕಮೆವನುನ ಬಿಟ್ುು ಬಿಡರ. ಸುಖದಿಿಂದ ನಿಮಮ ಶಾಸ  ರೇಕತ 
ಸವಧಮೆವನುನ ಆಚರಸರ. ಹೇಗ  ನಡ ದಿರ ಿಂದರ  ಎಲಾಾ 
ಮಾಯಾ ಭರಮೆಯ  ನಿರಸನವಾಗಿ ಕಾಮ ಕ  ರೇಧಗಳ್ಳ 
ನಿಮಮನುನ ಬಿಟ್ುು ಹ  ೇಗುವವು' ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದ 



ಕೃಪ್ಾವಚನವನುನ ಕ ೇಳಿದ ಕ್ಷಣವ ೇ ಅವರ ಮನಸುಸ ಭಕಿತಯ  
ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಿ, “ಹ ೇ ಕಣಾೆಘನನ ೇ ಪ್ಾಪ್ದ  ಳ್ಗಿಿಂದ 
ನಮಮನುನ ರಕ್ಷಿಸದಿ," ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದರು. ಆ ಸದುುರುನಾಥನ 
ಚರಣಮಹಮೆಯು ಇಿಂಥಾದಿದದ . ಒಮೆಮ ಆಚರಣಗಳ್ಳ 
ಮಸತಕಕ ೆ ಸಪಶೆವಾದರ , ದುಷುಗುಣಗಳ ಲಾಾ ತ್ಮಮಷುಕ ೆ 
ಹ  ರಟ್ು ಹ  ೇಗಿ, ಶರಣು ಬ್ಿಂದವನು ಮಹಾ ಸದುುಣಿಯಾಗಿ 
ವತಿೆಸುವನು. ಆ ದಿವಸದಿಿಂದ ಆ ಕಳ್ುರ ಲಾಾ ಸದುುರುಗಳ್ 
ದೃಢಭಕತರಾದರು; ಮತ್ುತ ಅತಿ ಪ್ ರೇಮದಿಿಂದ ಸದುುರುಸ ೇವ  
ಮಾಡುತಿತದುದ, ಭಕತ ಜನರನುನ ದಾರಯಲ್ಲಾ ರಕ್ಷಿಸುವ 
ಉದ  ಾೇಗವನುನ ಕ ೈಗ  ಿಂಡರು. ಇತ್ತ ರಸ ತಯ ಮೆೇಲ  
ಗಾಡಿಗಳ್ನುನ ಬಿಟ್ುು ಕಳ್ುರು ಹ್ುಬ್ಬಳಿು ಕಡ  ಹ  ೇದದದನುನ 
ನ  ೇಡಿ, ಆ ಸರೇಯರ ಲಾಾ , ಅತ್ಾಿಂತ್ ಆನಿಂದಭರತ್ರಾಗಿ, 
ಸದುುರು ಸತವನ ಮಾಡುವಿಂಥವರಾಗಿ- 'ಹ ೇ ಮಹಾ ಪ್ುರುಷನ ೇ 
ಸದದರಾಯನ ೇ, ನಿನನ ಮಹಮೆಯನುನ ನಾವು ಸವೆಥಾ 
ತಿಳಿಯಲಾರ ವು; ಹ ೇ ಸಖನ ೇ, ದಯಾವಿಂತ್ನ ೇ, ನಿೇನು 
ನಮಮನುನ ರಕ್ಷಿಸದಿ . ಎರ್ ುಿಂತ್ ನಿನನ ಕಿೇತಿೆಯನುನ 



ವಣಿೆಸ  ೇಣ. ಅನ ೇಕ ಭಕತರನುನ ಸಿಂಕಷುದ  ಳ್ಗಿಿಂದ ನಿೇನು 
ರಕ್ಷಿಸದಿ , ಎಿಂಬ್ ನಿನನ ಬಿರುದನುನ ಇವತ್ುತ ಸತ್ಾ ಮಾಡಿದಿ. 
ದುಷುರ ಕ ೈಯಿಂದ ನಮಮನುನ ಬಿಡಿಸ, ದಿಕುೆಗಳ್ನ ನಲಾಾ ನಿನನ 
ಕಿೇತಿೆಯಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿಸದಿ,'' ಎಿಂದು ಅನುನತಿತದದರು. ಅನಿಂತ್ರ 
ಆ ಸರೇಯರು, ಗಿಡಗಳಿಗ  ಕಟಿು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ು ಪ್ುರುಷರ ಕಡ ಗ  
ಹ  ೇಗಿ, ಅವರನುನ ಬಿಡಿಸದರು. ಮತ್ುತ ಎಲ್ಾರ  ಕ ಡಿಕ  ಿಂಡು 
ಹ್ುಬ್ಬಳಿುಗ  ಪ್ಾರಪ್ತರಾಗಿ, ಶ್ರರೇ ಸದಾಧರ ಡರಗ  ಭ ಟಿುಯಾದರು. 
ಅತ್ಾಿಂತ್ ಪ್ ರೇಮಭರತ್ರಾಗಿ, ಆ ಸರೇಯರು, ಸದುುರುಗಳಿಗ  
ಸವೆ ವೃರ್ಾತಿಂತ್ವನುನ ನಿವ ೇದಿಸ, - “ಹ ೇ ಸದುುರುನಾಥನ ೇ 
ನಮಮನುನ ರಕ್ಷಿಸುವದಕ  ೆೇಸೆರ ಎಿಂರ್ಾ ಅದುಾತ್ ರ ಪ್ವನುನ 
ಧ್ಾರಣ  ಮಾಡಿದಿ. ನಮಮ ದ ಶ ಯಿಂದ  ಬ್ಹ್ಳ್ ಕಷುಪ್ಟಿು ,” 
ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದುದ ಕ ೇಳಿ, ಸದಾದರ ಡರು - ಹ ೇ ಸರೇಯರುಗಳಿರಾ, 
ನಿಮಮ ಶುದಧ ಭಾವದಿಿಂದ ಸದುುರುವರನ ೇ  ನಿಮಮನುನ 
ರಕ್ಷಿಸುವದಕಾೆಗಿ, ಆ ರ ಪ್ವನುನ ಧರಸ ಪ್ರಗಟ್ನಾಗಿ, 
ಧ್ಾವಿಸದಳ್ಳ. ಇತ್ತ ನ  ೇಡಿರ, ಅವರ ೇ ಕಳ್ುರರುವರು. ನಿಮಮ 
ಸಿಂಗತಿಯಿಂದ ಇವರಗ  ಸಾಧುತ್ವ ಪ್ಾರಪ್ತವಾಗಿ, ಈಗ ಸ ೇವಾ 



ಮಾಡಲ್ಲಕ ೆ ಹ್ತಿತರುವರು. ಸದುುರುನಾಥನು ವಿಚಿತ್ರ 
ಮಾಡಿದನು” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದರು. ಸವೆ ಜನರು ಈ ಕಥ ಯನುನ 
ಶರವಣ ಮಾಡಿ ಆರ್ಾಾನಿಂದದಿಿಂದ ಜಯಜಯಕಾರ 
ಮಾಡುವಿಂಥವರಾಗಿ, -“ಯಾವ ರೇತಿಯಿಂದಲಾದರ  
ಸದುುರು ಮಹಮೆ ವಣಿೆಸಲ್ಲಕ ೆ ನಮಗಾಸಾಧಾವು ?' ಎಿಂದು 
ನುಡಿಯುತಿತದದರು. ಈಗ ಕಥ ಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಾಾಥೆವನುನ ಶರವಣ 
ಮಾಡಿರ. ಜೇವರು ಪ್ರತ್ಾಗಾತ್ಮನ ಯಾರ್ ರಗ  ೇಸೆರ 
ಅಿಂತ್ುಃಕರಣ ಚತ್ುಷುಯವ ಿಂಬ್ ಗಾಡಿಗಳ್ ಮೆೇಲ  
ಕುಳಿತ್ುಕ  ಿಂಡು ಸಾಧನ ಚತ್ುಷುಯಗಳ ಿಂಬ್ ಪ್ುರುಷರನುನ 
ಜ  ರ್ ಯಲ್ಲಾ ಕರ ದುಕ  ಿಂಡು ಹ  ರಟ್ರು. ಆಗ ದಾರಯಲ್ಲಾ 
ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ುೆ ತ್ತ್ವಗಳ ಿಂಬ್ ಕಳ್ುರು, ಜೇವರ  ಸವರ ಪ್ 
ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ಿಂಬ್ ಆಭರಣಗಳ್ನುನ ಹ್ರಣಮಾಡಲ್ಲಕ ೆ ಎದುರಗ  
ಬ್ಿಂದರು. ಇವರು ಆ ಸಾಧನ ಚತ್ುಷುಯಗಳಿಗ  ಒಯುದ, 
ಸಿಂಸಾರ ವೃಕ್ಷಕ ೆ ಬಿಗಿದು, ಅವರ ಕಾಯೆ ನಡ ಯದಿಂರ್  
ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಜೇವರು  ಪ್ರತ್ಾಗಾತ್ಮನ ಿಂಬ್ ಸದುುರುವಿಗ  
ತ್ಮಮನುನ ರಕ್ಷಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು ಪ್ಾರರ್ಥೆಸಲ್ು, ಕ ಡಲ ೇ ಆತ್ನು 



ಒಿಂದು ಮಹ್ದ ರಪ್ವನುನ ಧ್ಾರಣಮಾಡಿ ಬ್ಿಂದನು. 
ಇಪ್ಪರ್ ೈದನ ೇ ತ್ತ್ವವಾದ ಆತ್ಮನನುನ ಕಿಂಡ ಕ ಡಲ ೇ ಆ 
ಇತ್ರ ತ್ತ್ವಗಳ ಲಾಾ ವಿಕಳ್ವಾಗಿ ಬಿದದವು. ಆಗ ಆ ತ್ತ್ವಗಳ್ಳ 
ತ್ಮಮ ದ ೇವಿಯಾದ ಮ ಲ್ಪ್ರಕೃತಿ ಎಿಂಬ್ ಭದರಕಾಳಿಗ  
ರಕ್ಷಿಸ ಿಂದು ಪ್ಾರರ್ಥೆಸದಾಕ್ಷಣ, ಅವಳ್ಳ ಆ ಆತ್ಮನಲ ಾೇ 
ಪ್ರಕಟ್ಳಾಗಿ, -“ನಾನು ಆತ್ಮನ ಆಧ್ಾರದಿಿಂದಲ ೇ ಇರುವ ನು. 
ಆತ್ನ ವಿರುದಧವಾಗಿರುವ ನಿಮಮನುನ ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸುವರು ? 
ಹಾಗಾದರ  ನಿೇವು ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ೇ ಆಗಿರುವ ಶ್ರರೇ ಸದಾಧರ ಢ 
ಕಡ ಗ  ಹ  ೇಗಿ, ಅವರನುನ ಮೊರ  ಹ  ಕುೆ ಅವರಲ ಾೇ 
ಸುಖದಿಿಂದಿರರ ,” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದುದ ಕ ೇಳಿ, ತ್ತ್ವಗಳ್ಳ ಆ ಸಗುಣ 
ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊರಹ  ೇಗುವದಕ ೆ ಹ  ೇಗಿ ನ  ೇಡಿದರ , 
ಆತ್ನಾದರ  ಬ್ರಹ್ದ ರಪ್ನ ೇ 
ಸೌಮಾರ ಪ್ನಾಗಿರುರ್ಾತನ ಿಂದು ಭಾವಿಸ, ಅಿಂಜ 
ಓಡಿಹ  ೇದರು. ಆದರ  ಎಲ ಾಲ್ಲಾ ನ  ೇಡಿದರ  ಅವರಗ  
ಬ್ರಹ್ದ ರಪ್ವ ೇ ಕಾಣಿಸುವದಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರು 
ನಿರುಪ್ಾಯರಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಡ ಗ  ಬ್ಿಂದು 



ಆತ್ನಲ್ಲಾ ಐಕೆರ ಪ್ದಿಿಂದಿರುವಿಂಥವರಾದರು. ತ್ತ್ವಗಳ್ 
ಉಪ್ಹ್ತಿ ನಿರಸನವಾದ ಕ ಡಲ ೇ ಜೇವರು ಸಾಧನ 
ಚತ್ುಷುಯಗಳ್ನುನ ಬಿಡಿಸದರು. ಆಮೆೇಲ  ಆತ್ಮನ ಕಡ ಗ  
ಬ್ರುವ ದಾರ ಹಡಿದು ಸುರಳಿೇತ್ವಾಗಿ ಹ  ರಟ್ು ಬ್ಿಂದರು, 
ಪ್ರತ್ಾಗಾತ್ಮನ ಕಡಗ  ಬ್ಿಂದು ನ  ೇಡಿದಾದಗ, ಆತ್ನ ಸ ೇವಾ 
ಮಾಡಿಕ  ಿಂಡಿರುವ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ುೆ ತ್ತ್ವಗಳ್ನುನ ಆತ್ನಲ್ಲಾ 
ಕಿಂಡರು. ಈ ಜೇವಶ್ರವ ೈಕಾತ್ವದ ಕಥ ಯನುನ ಶರವಣ 
ಮಾಡುವದರಿಂದ ಸವೆರಗ  ಬ್ರಹಾಮನಿಂದ 
ಪ್ಾರಪ್ತವಾಗುವದು. ಸದುುರುರಾಯನ ೇ ಬ್ರಹಾಮನಿಂದನಿರುವನು. 
ಜೇವನವನುನ ಭವದ  ಳ್ಗಿಿಂದ ರ್ಾರಸುವ ಉದ ದೇಶದಿಿಂದ 
ನಿಗುೆಣನಾದ ಸದುುರುವು  ಜೇವ ಭಾವವನುನ ಧ್ಾರಣಮಾಡಿ 
ಅವರ್ಾರ ರ್ ಗ ದುಕ  ಿಂಡು ಬ್ಿಂದಿರುವನು.  ಎಿಂಬ್ಲ್ಲಾಗ  ಶ್ರರೇ 
ಸದಾಧರ ಢ ಕಥಾಮೃತ್ದ  ಳ್ ಶರವಣ ಮಾತ್ರದಿಿಂದ ಸವೆ 
ಪ್ಾಪ್ಗಳ್ನುನ ಭಸಮ ಮಾಡುವಿಂಥ ಅತಿ ಮಧುರವಾದ ಈ 
ನಲ್ವತ್ತನ  ಅಧ್ಾಾಯವನುನ ಶ್ರವದಾಸನು ಶ್ರರೇ ಸದಾಧರ ಡ 
ಸದುುರುಗಳ್ ಚರಣಾರವಿಿಂದಗಳ್ಲ್ಲಾ ಅಪ್ತೆಸರುವನು. 


