
 



ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರಗವ ೀ, ನೀನಗ ಅನಾದ್ಯನಂತನದ್ದರೂ, 
ಲೀಲ ಗ ೂೀಸಕರ ಮೂರ್ತಿಮಂತನಾಗಿರಗವಿ. ಭಕ್ತರನಗು ತಾರಣ 
ಮಾಡಗವ ಉದ ದೀಶದಂದ್ ಗಗಣಗಳು ಆಟದ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿರಗರ್ತತ. 
ಅನ ೀಕ್ ಭಕ್ತರ ಂಬ  ರೂಪ್ಗಳಂದ್ಲೂ ನೀನ ೀ ಇರಗರ್ತತ. 
ಅವರನಗು ನನು ಸಗತತಲೂ ಕ್ರ ದ್ಗಕ ೂಂಡಗ ನೀನಗ ಇರಗವಿ. 
ಸಂಕ್ಟ ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಿಸ ಂದ್ಗ ನನುನಗು ಕ್ರ ದ್ ಕ್ೂಡಲ ೀ ನೀನಗ 
ಓಡಿ ಬರಗವಿ. ಅವರ ಶ  ೀಭ ಯಂದ್ ನೀನಗ ಶ  ೀಭಿಸಗರ್ತತ. 
ಅವರ ಸಗಖದಂದ್ ನೀನಗ ಸಗಖಿಸಗರ್ತತ, ಅವರ ಭಾವದಂದ್ 
ನೀನಗ ದ ೀವನಾಗಿದದ, ಇಲಿವಾದ್ರ  ನಗಗಿಣತವದ್ಲಿಯೀ 
ಇರಗರ್ತತದದ. ನಗಗಿಣದ್ಲಿ ಇರಗರ್ತತದ್ದ ನನುನಗು ಭಕ್ತರಗ 
ಭಾವಬಲದಂದ್ ಇಲಿಗ  ತಂದ್ಗಕ ೂಂಡರಗ. ಅವರ ಪ್ುಣಯ 
ಪ್ರಭಾವದಂದ್ ಅಜನಮನಾದ್ಂಥ ನನಗ  ಜನಮವು 
ಪ್ಾರಪ್ತವಾಯತಗ. ನನು ಕಾರ್ಿವಾದ್ಂಥಾ 
ಭಕ ೂತೀದಾಾರಣವನಗು ನೀನಗ ನಾನಾ ಉಪ್ಾರ್ಗಳಂದ್ ಸವತಃ 
ಮಾಡಗವಿ. ಯಾಯಾಿರ ಅಧಿಕಾರವು ಹ್ಾಯಗ ಂಬಗವದ್ಗ 
ರ್ತಳದ್ಗ, ಅವರಿಗ  ಯೀಗಯವಾದ್ ಬ ೂೀಧವನಗು ಕ ೂಡಗವಿ. 



ಇದ್ರ ವಿನಃ ನೀನಗ ಎಲಾಿ ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಮೀಲ  ಸಮಾನ 
ದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರಗರ್ತತ. ಪ್ಂಡಿತರನೂು ಅಜ್ಞಾನಗಳನೂು 
ಕಾಲಕ್ರಮದಂದ್ ನೀನಗ ಉದ್ಾರಿಸಗವಿ. ಇರಲ. ಈಗ 
ಕ್ಥಾನಗಸಂಧಾನವನಗು ಕ ೀಳರಿ. ಈ ಸಿದಾಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗ 
ದ್ಯಾಘನನಗ ಸಿದಾದಶರಮದ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗ ೂೀಸಕರ ಇರಗವನಗ. 
ಒಂದಾನ ೂೀಂದ್ಗ ದವಸ ಒಬಬ ಸದ್ಭಕ್ತನಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳಗ  
ನಮಸಕರಿಸಿ, - “ ಹ್ ೀ ಸಾವಮಿ, ನಮಮ ಮನ ರ್ಲಿ ಒಬಬ ವೃದ್ಾ 
ಬಾರಹ್ಮಣನಗ  ದ್ೂರ ದ ೀಶದಂದ್ ಬಂದರಗತಾತನ . ಅವನಗ 
ವಾಯಧಿಯಂದ್ ಅತಯಂತ ಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ಗದ, ಆತನ 
ಪ್ಾರಣಾಂತವು ಸಮಿೀಪ್ ಬಂದ್ಂತ  ಕಾಣಿಸಗತತದ . ಆದ್ರ  ನನು 
ನಾಮವನ ುೀ ಕ್ಂಠದ ೂಳಗ  ಧಾರಣಮಾಡಿಕ ೂಂಡಗ ನನು 
ದ್ಶಿನದ ದಶ ಯಂದ್ ತಳಮಳಸಗರ್ತತದಾದನ ,'' ಎಂದ್ಗ 
ಪ್ಾರರ್ಥಿಸಿದ್ ಕ್ರಗಣಾಪ್ರ ವಚನಗಳನಗು ಕ ೀಳ, ತತಾಕಲವ ೀ, 
ಸಿದ್ಾರಾಜನಗ  ಆತನ ಮನ ಗ  ಹ್ ೂೀದ್ರಗ. ಮನ ರ್ಲಿ 
ಪ್ರವ ೀಶ್ಸಗವಾಗ, ಆ ವೃದ್ಾ ಬಾರಹ್ಮಣನಗ  ಬಂದ್ಗ 
ಸಾವಮಿರ್ವರಿಗ  ನಮಸಕರಿಸಿ - 'ಹ್ ೀ ದ್ಯಾಳುವಾದ್ 



ಸಿದ್ಾರಾರ್ನ ೀ, ನನುನಗು ಕ್ಂಡಾಕ್ಷಣ ದ ೀಹ್ದ್ಲಿ ಶಕ್ತತ ಬಂತಗ. 
ನನು ಭ ಟ್ಟಿಗ ೂೀಸಕರವ ೀ ಪ್ಾರಣವು ನಂರ್ತದ . ಭಕ್ತಸಖನ ೀ, 
ಬ ೀಗನ ೀ ಪ್ಾರಪ್ತನಾದ, ನನು ಹ್ ಸರಗ ಸಗಬಬರ್ಯಶಾಸಿಿ, 
ಅಮರಗಗಂಡ ಮಲಿಕಾಜಗಿನ ಕ್ ೀತರದ್ಲಿ ನಮಮ ನಮಮ ಭ ಟ್ಟಿ.  
ಗಗರಗಗಜದ್ಂಡ ಸಾವಮಿರ್ವರ ಸಭ ರ್ಲಿ ನೀನಗ ನನು 
ವಾದ್ವನಗು ಖಂಡನ ಮಾಡಿದ. ನಾನಗ ಒಬಬ ದ ೂಡಡ 
ಪ್ಂಡಿತರ ಂಬ ದ್ಗರಭಿಮಾನವು ನನಗಿತಗತ. ಅದ್ನ ುಲಾಿ ನೀನಗ 
ಝಾಡಿಸಿ ತ ಗ ದ್ಗಬಿಟ್ ಿ. ಅಂದನಂದ್ ನೀನಗ ಮಾನಯನಾದ. 
ಕಾಲಾಂತರದ್ಲಿ ನನಗ  ಅನಗತಾಪ್ ಹ್ಗಟ್ಟಿ, ನನು 
ದ್ಶಿನ ೂೀತಗುಕ್ನಾದ . ನೀನಗ ರ್ತೀಥಿಯಾತ ರಗ  ಹ್ ೂರಟ್ಟರಗವಿ, 
ಎಂದ್ಗ ಕ ೀಳದ . ನಾನಾದ್ರೂ ವ ೈರಾಗಯಭರಿತನಾಗಿ, ನನು 
ದ್ಶಿನ ೀಚ್ ೆಯಂದ್ ಕ್ ೀತರಗಳನಗು ಸಂಚರಿಸಗತಾತ ಕ್ಟಿಕ್ಡ ಗ  
ಇಲಿಗ  ಬಂದ ನಗ. ಆದ್ರ  ವಾಯಧಿಯಂದ್ ಶರಿೀರ ಪೀಡಿತವಾಗಿ, 
ಈಗ ಪ್ಾರಣಾಂತವು ಬಂದ ೂದ್ಗಿರಗವದ್ಗ. ನನು 
ದ್ಶಿನವಾಗಗವ ತನಕ್ ಈಶವರನಗ ನನು ಪ್ಾರಣವನಗು 
ರಕ್ಷಿಸಿದ್ನಗ. ಈಗ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನಾದ್  ನೀನಗ 



ಭ ಟ್ಟಿಯಾದರ್ಂದ್ಗ ಬಹ್ಳ ಆನಂದ್ವಾಯತಗ. ನನು ಜನಮಕ ಕ 
ಧನಯತ ರ್ಗ  ಬಂತಗ. ಮನಸಿುನಲಿ ನಶ್ಚಂತನಾದ ನಗ. 
ಜಗರ್ತತನ ೂಳಗ  ಇದ್ಗದ, ಅದ್ಕ ಕ ಪ್ರತ ಯೀಕ್ವಾಗಿರಗವ ನನು 
ಸವರೂಪ್ವು ನನುಂದ್ ರ್ತಳರ್ಲಾಗದ್ಗ. ಅಜಅಜಿತ 
ನವಿಿಕಾರನಾಗಿರಗವಂಥಾ ನೀನಗ ನಗಗಿಣನದದ ಎಂದ್ಗ 
ವ ೀದ್ವು ಹ್ ೀಳುತತದ . ನನು ನಗಗಿಣ ಸವರೂಪ್ವನಗು 
ರ್ತಳರ್ಗವುದ್ಕ ೂಕೀಸಕರ ನನು ಮನಸಗು ಬಹ್ಳ 
ಲವಲವಿಸಗತತದ . ದ್ಯಾಘನನಾದ್ ನೀನಗ ಕ್ೃಪ್  
ಮಾಡಿದಾದದ್ರ , ತತಾಕಲವ ೀ ನಾನಗ ಜ್ಞಾನವನಗು 
ಹ್ ೂಂದ್ಗವ ನಗ. ಈಗ ನಾನಗ ಪ್ಾರರ್ಥಿಸಗವದ ೀನ ಂದ್ರ , - ಈ 
ದ ೀಹ್ದ್ಲಿ ನನಗ  ಜ್ಞಾನಾಧಿಕಾರವಿಲಿವ ಂದ್ಗ, ಹ್ ೀ ಸದ್ಗುರ ೂೀ , 
ನೀನಗ ಹ್ ೀಳುವುದಾದ್ರ , ನನಗ  ಇಂತದ ೂದಂದ್ಗ ಪ್ುನಜಿನಮ 
ಕ ೂಡಬ ೀಕ್ಗ. ಅದ ಂಥಾದ ದಂದ್ರ  - ನಾನಗ ನತಯದ್ಲಿರ್ೂ ನನು 
ಸನುಧಿರ್ಲಿಯೀ ಇದ್ಗದ, ನಶಚರ್ವಾಗಿ ನನು ಸ ೀವ ರ್ಗ ನನಗ  
ಘಟ್ಟಸಬ ೀಕ್ಗ. ಇದ ೀ ನನು ಕ್ಡ ೀ ಹ್ ೀತಗವಾಗಿರಗತತದ . 
ಈಗಲಾದ್ರ  ದ ೀಹ್ಾಂತಯವಾಗಲ." ಎಂದ್ಗ ಪ್ಾರರ್ಥಿಸಿದ್ 



ವಾಕ್ಯಗಳನಗು ಕ ೀಳ, ಸದ್ಗುರಗರಾಜರಗ ಕ್ರಗಣ ಯಂದ್ 
ದ್ರವಿಸಗವಂಥವರಾಗಿ, ಗದ್ುದತ ಕ್ಂಠದಂದ್ ಶಾಸಿಿರ್ನಗು 
ಕ್ಗರಿತಗ ಅನಗುತಾತರ  - 'ಹ್ ೀ ಸಗಬಬರ್ಯಶಾಸಿಿಯೀ, 
ಜ್ಞಾನಖಣಿಯೀ ನೀನಗ ಅಂತಯಕಾಲದ್ಲಿ ಇಂಥಾ 
ಸವಾವಸನ ರ್ನಗು ಹಿಡಿದ್ಗ ದ ೀಹ್ ತಯಜಿಸಿ ಹ್ ೂೀಗಗವಿ, ಎಂಬ 
ಕಾರಣದಂದ್ ನೀನಗ ಧನಯನಾದ. || ಶ  ಿೀಕ್ || ರ್ಂರ್ಂವಾಪ 
ಸಮರನ್ ಭಾವಂ ತಯಜತಯಂತ   ಕ್ಲ ೀವರಂ। ತಂತಮೀವ ೈರ್ತ 
ಕ ಂತ ೀರ್ ಸದಾ | ತದ್ಭವಾ ಭಾವಿತಃ || 1 ಟ್ಟೀಕ || ಶ್ರೀ 
ಮದ್ಬಭಗವದುೀತ ರ್ಲಿ ಶ್ರೀಕ್ೃಷ್ಣನಗ ಅಜಗಿನನನಗು ಕ್ಗರಿತಗ 
ಹ್ ೀಳುತಾತನ - “ಯಾಯಾಿರಗ ಯಾವಾಯವ ಭಾವವನಗು ಸಮರಿಸಿ, 
ಅಂತಯಕಾಲದ್ಲಿ ದ ೀಹ್ತಾಯಗವನಗು ಮಾಡಗವರ ೂೀ, 
ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಭಾವವನ ುೀ ಭಾವಿಸಗರ್ತತರಗವ ಅವನಗ 
ಅದ್ನ ುೀ  ಹ್ ೂಂದ್ವನಗ. ಈ ದ ೀಹ್ವನಗು ಬಿಟಿ ಮೀಲ  ಅಲಪ 
ಕಾಲದ್ಲಿಯೀ, ನೀನಗ ಮತ ೂತಂದ್ಗ ಶರಿೀರವನಗು ಪ್ಡ ದ್ಗ, ಅಲಿ 
ನನಗ  ಈ ಗಗರಗಭಕ್ತತರ್ ಸೃರ್ತಯಾಗಿ, ನನು ಕ್ಡ ಗ  ಬರಗವಿ.” 
ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಗುರಗ ವಚನವನಗು ಶಾಸಿಿರ್ಗ  ಕ ೀಳ, ಆ 



ದವಯರೂಪ್ವನ ುೀ ನ ೂೀಡಗತಾತ, ಮಗಖದಂದ್ ಸಿದ್ದನಾಮವನಗು 
ಉಚಚರಿಸಗತತ ಪ್ಾರಣವನಗು ತಯಜಿಸಗವಂಥವನಾದ್ನಗ. 
ಅನಂತರ ಸವಿ ಬಾರಹ್ಮಣರಗ  ಕ್ೂಡಿ, ಶಾಸಿಿೀರ್ 
ಅಂತ ೀಷ್ಟಿರ್ನಗು ಮಾಡಿದ್ರಗ. ಸಿದಾಾರೂಢರನಗು  ಪ್ೂಜಿಸಿ, 
ಮಠಕ ಕ ಕ್ಳುಹಿಸಿಕ ೂಟಿರಗ. ಬರಹ್ಮನಷ್ಕರಗ, ಪ್ಂಡಿತರಗ ಆಗಿದ್ದ 
ಮಡಿವಾಳ ಸಾವಮಿರ್ವರಗ ಗರಗ ಗಾರಮದ್ಲಿರಗರ್ತತರಗವಾಗ 
ನತಯದ್ಲಿರ್ೂ ಅವರ ಸ ೀವ  ಮಾಡಗರ್ತತರಗವ ಶ್ವಬಸಪ್ಪನ ಂಬ 
ಗೃಹ್ಸಥನದ್ದನಗ. ಶ್ವಬಸಪ್ಪನಗ ಹ್ಗಲಗ ಹ್ ೂತಗತ ನ ೀರ್ಗರ್ತತದ್ಗದ, 
ಸಂಜ  ಹ್ ೂರ್ತತಗ  ಸಾವಮಿರ್ವರ ಸ ೀವ ಗ ೂೀಸಕರ 
ಹ್ ೂೀಗಗರ್ತತದ್ದನಗ. ರಾರ್ತರಯಲಾಿ ಮಠದ ೂಳಗ  ಕ್ಳ ದ್ಗ, 
ಮರಗದನ ಬ ಳಗ ು ಮನ ಗ  ಬರಗರ್ತತರಗವನಗ. ಶ್ವಬಸಪ್ಪನಗ ನತಯ 
ಭಜನ, ಕ್ತೀತಿನ, ವ ೀದಾಂತ ಶರವಣ ಮಗಂತಾದ್ಗದ ಮಾಡಗತತ 
ಇದ್ಗದ, ದ ೀಹ್ಾಭಿಮಾನವನಗು ಬಿಟಗಿ, ಕ್ಠಿಣವಾದ್ 
ಗಗರಗಸ ೀವ ರ್ನಗು ಮಾಡಗರ್ತತದ್ದನಗ. ಆತನ ಪ್ರ್ತುಯಾದ್ 
ಶ್ವಲಂಗವವನಗ ಬಹ್ಗ ಆದ್ರದಂದ್ ಪ್ರ್ತರ್ ಮತಗತ ಗಗರಗವಿನ 
ಸ ೀವ  ಮಾಡಗರ್ತತದ್ದಳು. ಈ ದ್ಂಪ್ರ್ತಗಳ ಉತತಮವಾದ್ 



ಸದಾಭವವನಗು ರ್ತಳದ್ಗ, ಸದ್ಗುರಗರಾರ್ನಗ ಸಂತಗಷ್ಿನಾಗಿ, 
ಶ್ವಬಸಪ್ಪನನಗು ಕ್ಗರಿತಗ ಒಂದ್ಗ ದನ ಕ ೀಳುತಾತನ , - 
“ಶ್ವಬಸಪ್ಪನ ೀ, ನನು ಮನಸಿುನ ಹ್ ೀತಗ ಏನರಗವದ್ಗ ?” ಈ 
ಪ್ರಕಾರ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪನವರಗ  ಕ ೀಳದ್ದಕ ಕ ಶ್ವಬಸಪ್ಪನಗ 'ಹ್ ೀ 
ಸಾವಮಿ ನನು ಸ ೀವ  ಇಷ್ಗಿ ದವಸ ಪ್ರ್ಿಂತ ಮಾಡಗರ್ತತರಲಗ, 
ಈಗ ನನಗ  ಸಂಸಾರವು ಸ ೀರದ್ಂತಾಗಿದ . ಸ ೀವ ರ್ 
ಹ್ ೂರತಗ ಎರಡನ ೀ ಇಚ್ ೆಯೀ ನನು ಮನಸಿುನಲಿರಗವದಲಿ, 
"ಎಂದ್ಗ ಉತತರ ಕ ೂಟಿನಗ. ಆಗ ಸಾವಮಿರ್ವರಗ ಅದ ೀ 
ಅಭಿಪ್ಾರರ್ವನಗು  ಶ್ವಲಂಗವವಗ  ವಿಚ್ಾರಿಸಿದಾದಗ ಅವಳು - 
ನಮಮಲಿ ಸಂತರ್ತ ಇಲಿವಾದ್ದರಿಂದ್, ಒಬಬ 
ಸಗಪ್ುತರನಾಗಬ ೀಕ ಂದ್ಗ ನನು ಮನಸಿುನಲಿ ಇಚ್ ೆ ಇರಗವದ್ಗ,'' 
ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ದ್ಗದ ಕ ೀಳ, ಸಾವಮಿರ್ವರಗ ಆ ದ್ಂಪ್ರ್ತಗಳನಗು 
ಕ್ಗರಿತಗ - “ಈ ಪ್ರಕಾರದ್ ಇಚ್ ೆರ್ಗ ಪ್ೂಣಿವಾಗಿ, ನಮಮಲಿ 
ಜ್ಞಾನವಂತನಾಗಗವ ಪ್ುತರನಗ ಉತಪನುನಾಗಗವನಗ,'' ಎಂದ್ಗ 
ನಗಡಿದ್ರಗ. ಕ ಲವು ಕಾಲದ್ ನಂತರ ಶ್ವಬಸಪ್ಪನ ಸಿಿೀರ್ಗ 
ಗಭಿಿಣಿಯಾಗಿ, ನವಮಾಸಾಂತಯದ್ಲಿ ಸಗಂದ್ರನಾದ್ 



ಪ್ುತರನನಗು ಪ್ರಸವಿಸಿದ್ಳು. ಆಗ ಒಬಬ ಜ ೂೀಯಸನಗ ಬಂದ್ಗ 
ಮಗಗವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳನಗು ನ ೂೀಡಿ, - “ಈತನಗ ಈಶವರದ್ತತ 
ಪ್ುತರನದಾದನ , ಆದ್ ಕಾರಣ ಈತನಗ  ಶ್ವಪ್ುತರನ ಂದ್ಗ 
ಹ್ ಸರಿಡತಕ್ಕದ್ಗದ. ಈತನ ೂಬಬ ಯೀಗ ಭರಷ್ಿನಗ ಜನಮಕ ಕ 
ಬಂದರಗವನಗ. ನದ್ಗಿಷ್ಿನಾದ್ ಇವನಗ, ಮಗಂದ  ಸದ್ಗುರಗ 
ಕ್ೃಪ್ ಯಂದ್ ಬರಹ್ಮನಷ್ಿನಾಗಿ ಕ್ಗಲ ಉದಾದರಕ್ನಾಗಗವನಗ,'' 
ಎಂದ್ಗ ಹ್ ೀಳ ಹ್ ೂೀದ್ನಗ. ದನ ೀ ದನ ೀ ಆ ಬಾಲಕ್ನ 
ಬ ಳ ರ್ಗತಾತ, ಹ್ನ ುರಡಗ ವಷ್ಿ ವರ್ಸಿುನಲಿ ಆತನಗ  ಲಗು 
ಮಾಡಿದ್ರಗ. ಆದ್ರ  ಹ್ದನ ೈದ್ಗ ವಷ್ಿ ವರ್ಸಾುದಾಗ ಮಹ್ಾ 
ವ ೈರಾಗಯಪ್ಾರಪ್ತವಾಗಿ, ಸಿಿೀರ್ಗ  ಮಾತೃಗೃಹ್ದ್ಲಿರಗವಾಗ 
ಶ್ವಪ್ುತರನಗ ತಂದ  ತಾಯಗಳಗ  ಹ್ ೀಳದ , ಮನ  ಬಿಟಗಿ 
ಹ್ ೂರಟಗ, ನ ಟಿಗ  ಹ್ಗಬಬಳಿಗ  ಬಂದ್ನಗ. ಶ್ರೀ ಸಿದಾಾರೂಢರ  
ಬಳಗ  ಬಂದ್ಗ ಅವರ ಚರಣಗಳನಗು ದ್ೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ಗ, 
“ದ್ಯಾಳುಗಳಾಗಿರ್ೂ, ಕ್ರಗಣಾಕ್ರನಾಗಿರ್ೂ ಇರಗವ 
ಸದ್ಗುರಗವ ೀ ನನುನಗು ಕ್ಗರಿತಗ ನಾನಗ ಶರಣಗ ಬಂದರಗತ ತೀನ . 
ನನು ಹ್ ೂರತಗ ಅನಯರಕ್ಷಕ್ರಿಲಿವಾದ್ದರಿಂದ್, ಹ್ ೀ ದೀನನಾಥನ ೀ, 



ನನುನಗು ಈ ಭವದ್ೂಳಗಿಂದ್ ತಾರಿಸಗವಂಥವನಾಗಗ. ನನುನಗು 
ನನು ಪ್ಾದ್ದ್ಲಿಯೀ ಇರಿಸಿಕ ೂೀ.” ಎಂದ್ಗ ಪ್ಾರರ್ಥಿಸಿದ್ನಗ. 
ಆಗ ದ್ಯಾಳುವಾದ್  ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ಾರಾರ್ರಗ, ಆತನನಗು ಎರ್ತತ 
ಅಭರ್ವನಗು ಕ ೂಟಗಿ - "ನೀನಗ ಇಲಿ ನಭಿರ್ ಚಿತತದಂದರಗ. 
ಇಲಿ ನನಗ  ಸಂಸಾರ ಭರ್ವಿಲಿ,” ಎಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ರಗ. 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಇವನ ಗಗತಗಿ ಹಿಡಿದ್ರಗ. ಅಂತಕಾಲದ್ 
ಇಚ್ ೆರ್ನಗು ಪ್ೂರ ೈಸಿಕ ೂಳಿಲಕ ಕ . ಪ್ುನಜಿನಮವನಗು 
ಪ್ಡ ದ್ಗಕ ೂಂಡಗ ಬಂದ್ಗ ಸಗಬಬರ್ಯಶಾಸಿತಯೀ ಇವನಗ  ಎಂದ್ಗ 
ಮನಸಿುನಲಿ ರ್ತಳದ್ಗಕ ೂಂಡರಗ. ಈತನಗ  ವಿದಾಯ 
ಸಂಸಾಕರವಿರಗವದ್ರಿಂದ್ ಚತಗರನಾದ್ ಪ್ಂಡಿತನಾಗಗವನಗ, 
ಮತಗತ ವ ೀದಾಂತ ವಿಚ್ಾರವನಗು ಮಾಡಿ, ಈತನ 
ಬರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನಗು ಪ್ಡ ರ್ಗವುದ್ಗ ಎಂದ್ಗ ಸಿದಾಾರೂಢರಗ 
ರ್ತಳರ್ಗವಂಥವರಾದ್ರಗ. ಶ್ವಪ್ುತರನಗ ಸಂಸೃತ ವಿದಾಯ 
ಕ್ಲರ್ಗವದ್ಶ ಯಂದ್, ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಆತನನಗು ಸಂಸೃತ 
ಪ್ಾಠಶಾಲ ಗ  ಕ್ಳುಹಿಸಿದ್ರಗ. ಅಲಿ ಶ್ೀಘರದಂದ್ ವಿದಾಯ 
ಪ್ೂಣಿಮಾಡಿ, ಆತನಗ ಸವಿ ವ ೀದಾಂತ ಗರಂಥಗಳನಗು 



ತಾನ ೀ  ಅಭಾಯಸಿಸಿದ್ನಗ. ಸವಿ ವ ೀದ್ ವ ೀದಾಂತದ್ಲಿ 
ಪ್ಾರಂಗತನೂ, ಷ್ಟ ಶಾಸಿಗಳಲಿ ಬಹ್ಗ ನಪ್ುಣನೂ, 
ಆದ್ಮೀಲ  ಶ್ವಪ್ುತರನಗ ಸನಾಯಸಾಶರಮವನಗು ಗಗರಗಗಳಂದ್ 
ಸಿವೀಕ್ರಿಸಿ, ರ್ತರಕ್ರಣ ನರ್ತನಾದ್ನಗ. ಒಂದ್ಗ ದನ 
ಶ್ವಪ್ುತರನನಗು ಕ್ಗರಿತಗ, ಸಿದಾಾರೂಢರಗ, - “ಈ ಕ್ಲಿನಗು 
ಎರ್ತತಕ ೂಂಡಗ ರ್ತೀವರವಾಗಿ ಓಡಗ,” ಎಂದ್ಗ ಹ್ ೀಳದ್ ಕ್ೂಡಲ ೀ 
ಆತನಗ ಹ್ಾಗ ಯೀ ಮಾಡಿದ್ನಗ. ಕ್ಲಗಿ ಬಹ್ಳ ಭಾರವಾಗಿದ್ಗದ, 
ಓಡಗವಾಗ ಶ್ವಪ್ುತರನಗ ಬಹ್ಳ  ಸ ೂೀತಗ ಹ್ ೂೀಗಿ, ಎಡವಿ 
ಭೂಮಿಗ  ಬಿದ್ದನಗ. ಶರಿೀರವ ಲಾಿ ಘಾರ್ವಾಗಿ, ಆತನಗ 
ದ್ಗಃಖದಂದ್ ಬಹ್ಗ ಖಿನುನಾದ್ನಗ. ಆತನನಗು ನ ೂೀಡಿ, 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು, - “ನನಗಾಯಕ  ದ್ಗಃಖವಾಗಗವದ್ಗ, 
ಮಾಿನವದ್ನನಾಗಿ ಯಾಕ್ತರಗವಿ ?” ಎಂದ್ಗ ಕ ೀಳದ್ದಕ ಕ, 
ಶ್ವಪ್ುತರನಗ , “ನನಗ  ಮೈಯಲಾಿ ನ ೂೀರ್ಗತತದ ,” ಎಂದ್ಗ 
ಉತತರ ಕ ೂಟಿನಗ. ಆಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು, - “ನೀನಗ ದ ೀಹ್ವ ೀ 
ನಾನ ಂದ್ಗ ರ್ತಳರ್ಗವದ್ರಿಂದ್ ದ್ಗಃಖ ಭ ೂೀಗಿಸಬ ೀಕಾಗಗವದ್ಗ. 
ದ ೀಹ್ಕ ಕ ದ್ಗಃಖವು ಸಹ್ಜವಾಗಿರಗತತದ . ಆದ್ರ ಅಭಿಮಾನ 



ಹಿಡಿರ್ಗವದ್ರಿಂದ್ ನನಗ  ದ್ಗಃಖವು ಭಾಸಿಸಗತತದ . “ಈ 
ದ ೀಹ್ವು' ಎಂದ್ಗ ನೀನಗ ರ್ತಳರ್ಗವಾಗ, ದ ೀಹ್ ನೀನಗ 
ಹ್ಾಯಗಾಗಗವಿ? ಇಲಿ ಬಿದದರಗವ ಕ್ಲಗಿ ನೀನಗ ನ ೂೀಡಗರ್ತತ, ಆದ್ರ  
ಅದ ೀ ತಾನ ಂದ್ಗ ನೀನಗ ಹ್ ೀಳಲ ೂಲಿ. ಇದ ೀ ಪ್ರಕಾರ 
ಜಡವಾಗಿರಗವ ಈ ದ ೀಹ್ವನಗು ಆತಮತವದಂದ್ ಹ್ಾಯಗ  
ರ್ತಳರ್ಗವಿ?” ಎಂದ್ಗ ಹ್ ೀಳದ್ಗದ ಕ ೀಳ ಶ್ವಪ್ುತರನಗ ವಿಚ್ಾರ 
ಮಾಡಲಕ ಕ ಆರಂಭಿಸಿದ್ನಗ. ನತಯ ಏಕಾಂತದ್ಲಿ ಹ್ ೂೀಗಿ, ಈ 
ಸದ್ಗುರಗ ವಚನವನಗು ಮನನ ಮಾಡಗರ್ತತದ್ಗದ, - “ನಾನಗ ದ ೀಹ್ವು 
ಅಲಿ, ಎಂದ್ಗ ಗಗರಗಗಳನಗುತಾತರ , ಜಡತವದಂದ್ ಅದ್ಗ ನನಗ  
ಪ್ರತ ಯೀಕ್ವಾಗಿರಗತತದ . ಹ್ಾಗಾದ್ರ  ಇಂದರರ್ಗಳು ನಾನದ್ಗದ 
ಚ್ ೀಷ್ಟಿಸಗತ ತೀನ '' ಎಂದ್ಗ ರ್ತಳದ್ನಗ. ಒಂದ್ಗ ವಷ್ಿದ್ತನಕ್ 
ಮನನ  ಮಾಡಗತತ,  ಇದ್ನ ುೀ  ನಶಚರ್ 
ಮಾಡಗವಂಥವನಾದ್ನಗ. ಸದ್ಗುರಗನಾಥನಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ರಕಾರ 
ಆತನ ಭಾವವನಗು ರ್ತಳದ್ಗ, ಏನಗ ಮಾಡಿದ್ರಗ, ಅಂದ್ರ , 
ಮಣಸಿನ ಕಾಳು ಜಜಿಿ ಅದ್ರ ನೀರಗ ಸವಲಪ ತಯಾರಿಸಿಕ ೂಂಡಗ, 
ಶ್ವಪ್ುತರನನಗು ಸಮಿೀಪ್ ಕ್ರ ದ್ಗ, ಅಕ್ಸಾಮತಾತಗಿ ಅವರ 



ಕ್ಣ ೂಣಳಗ   ಆ ನೀರನಗು ಚ್ ಲಿದ್ರಗ. ಆಗ ಆತನಗ "ಕ್ಣಗಣ 
ಉರಿರ್ಗತತದ .' ಎಂದ್ಗ ಕ್ಣಗಣ ಒರಸಿಕ ೂಳುಿತತ ಅಂದ್ನಗ. ಆಗ 
ಸಿದಾಾರೂಢರಗ - “ಕ್ಣಗಣ ಉರಿರ್ಗವದ್ನಗು ನೀನಗ 
ಅರಿರ್ಗವರಿಂದ್, ನೀನಗ ಕ್ಣಗಣ ಹ್ಾಯಗಾಗಗವಿ, ನನಗ  ಹ್ ೀಳು, 
ನೀನಗ ಇಂದರರ್ಗಳ ೀ  ತಾನ ಂದ್ಗ ಹ್ ೀಳುವುದಾದ್ರ , ಹ್ತಗತ 
ಇಂದರರ್ಗಳರಗತತವ . ಇವುಗಳ ಪ್ ೈಕ್ತ ನೀನಗ ಯಾವ 
ಇಂದರರ್ ಇದದ, ಅಥವಾ ಹ್ತಗತ ಇಂದರರ್ಗಳು ನೀನ ೂಬಬನ ೀ 
ಇದದೀಯೀ ? ಎಂದ್ಗ ಹ್ ೀಳದ್ಗದ ಕ ೀಳ, ಶ್ವಪ್ುತರನಗ  ತನ ೂುಳಗ  
ವಿಚ್ಾರಿಸಗತಾತನ - “ಸತಯವಾಗಿ ಮನಸಗು ಒಂದ್ಗ ಎಲಾಿ 
ಇಂದರರ್ಗಳ ಚ್ಾಲಕ್ವಾಗಿರಗತತದ . ಆದ್ದರಿಂದ್ ನಜವಾಗಿ 
ನಾನಗ ಮನಸಗು ಇರಗವ ನಗ, ಯಾಕ ಂದ್ರ  ಆ ನನುಂದ್ ಎಲಾಿ 
ಸಂಕ್ಲಪ ವಿಕ್ಲಾಪದಗಳೂ, ಇಂದರರ್ ವಾಯಪ್ಾರಗಳು 
ಉಂಟ್ಾಗಗತತವ . ಮತಗತ ಎಲಾಿ ವೃರ್ತತರೂಪ್ದಂದ್ ನಾನ ೀ 
ಇದ ದೀನ . " ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ುನಃ ಒಂದ್ಗ ವಷ್ಿ ಪ್ರ್ಿಂತ 
ಮನನಮಾಡಿ ಮನವ ೀ ತಾನ ಂಬಗದಾಗಿ ನಧಿರಿಸಿದ್ನಗ. 
ಹಿೀಗಿರಗತಾತ  ಒಂದಾನ ೂಂದ್ಗ ದವಸ, ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಆತನನಗು 



ಕ್ರ ದ್ಗ  ಏನೂ ಇದದ, ನನಗ  ಹ್ ೀಳು, "ಎಂದ್ಗ ಕ ೀಳದಾಗ, 
ಶ್ವಪ್ುತರನಗ, -"ನಾನೂ ಸಂಕ್ಲಪ ವಿಕ್ಲಪ ಮಾಡಗತ ತೀನ .ನನಗ  
ಪ್ುಣಯ ಪ್ಾಪ್ಗಳು, ಸವಿತಾಪ್ಗಳೂ ಆಗಗವದ್ರಿಂದ್ ಇವಕ ಕ 
ಸಾಥನವಾಗಿರಗವ ಮನವ ೀ ನಾನಗ,” ಎಂದ್ಗ ಉತತರ ಕ ೂಟಿನಗ. 
ಅದ್ಕ ಕ ಸದ್ಗುರಗಗಳು, -“ಇಂಥಾ ವಿಕಾರರ್ಗಕ್ತವಾದ್ ಮನಸಿುನ 
ಎಲಾಿ ವೃರ್ತತಗಳನಗು ಇಂರ್ಥಂಥವು ಎಂದ್ಗ ನೀನಗ ನಧಾಿರ 
ಮಾಡಗರ್ತತ. ಇಂಥವನಾದ್ ನೀನಗ ಯಾರಗ ಎಂದ್ಗ ವಿಚ್ಾರ 
ಮಾಡಿ ನನಗ  ಹ್ ೀಳು, " ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ರಗ. ಅನಂತರ 
ಶ್ವಪ್ುತರನಗ ಏಕಾಂತದ್ಲಿ ಹ್ ೂೀಗಿ ಮತ ೂತಮಮ ವಷ್ಿ ತನಕ್ 
ಮನನ  ಮಾಡಗರ್ತತದ್ಗದ, - “ವೃರ್ತತ ಜಾಲವನಗು ನಾನ ೀ 
ನಶಚಯಸಿರಗರ್ತತರಗವ ನಗ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ನಾನಗ ಬಗದಾ ಇರಗತ ತೀನ . 
ಸಗಖ ದ್ಗಃಖಗಳನಗು ನಾನಗ ರ್ತಳರ್ಗತ ತೀನ . ಕ್ತಾಿಭ ೂೀಕಾತ 
ಎಂಬವನಾಗಿ ನಾನ ೀ ಇದ ದೀನ . ಆದ್ದರಿಂದ್ ನಾನಗ ಬಗದಾ 
ಇದ ದೀನ  ಎಂದ್ಗ ನಣಿಯಸಿದ್ದನಗು. ವರಾಿಂತಯದ್ಲಿ 
ಶ್ವಪ್ುತರನಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಕ್ಡ ಗ  ಹ್ ೂೀಗಿ, - 'ನಾನಗ 
ನಶಚರ್ವಾಗಿ ಬಗದಾ ಇದ ದೀನ ,'' ಅಂದ್ನಗ. ಆಗಲ ೀ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 



ಏನ ೂಂದ್ಗ ಮಾತನಾಡದ , ಏನಗ ಮಾಡಿದ್ನ ಂದ್ರ  – “ಒಂದ್ಗ 
ದನ ಪ್ರಭಾತಕಾಲದ್ಲಿ ಶ್ವಪ್ುತರನಗ ಎಚಚರವಾಗಗವ  
ಮೊದ್ಲಗ, ಸಿದ್ದರಗ ಅವನ ಸಮಿೀಪ್ ಬಂದ್ಗ ಬ ನುನ ಮೀಲ  
ಛಪ್ಪರಿಸಿದ್ರಗ. ಆತನಗ ಗಡಬಡಿಸಿ ಎದ್ದಕ್ೂಡಲ ೀ ಅವನಗ  
ವಿಚ್ಾರಿಸಗತಾತರ  - "ಇಷ್ಗಿ ಹ್ ೂರ್ತತನ ತನಕ್ ನೀನಗ ಏನಗ 
ಅನಗಭವಿಸಗತತ ಇದದ, ನನಗ  ಹ್ ೀಳು,” ಎಂದ್ಗ ಕ ೀಳಲಗ, ಆತನಗ 
- “ನಾನಗ ಏನ ೀನಗ ಅರಿರ್ಗರ್ತತದದಲಿ. ನನು ಅನಗಭವಕ ಕ 
ಏನ ೀನ ೂೀ ಬಂದಲಿ,” ಎಂದ್ಗ ಪ್ರತಗಯತತರ ಕ ೂಟಿನಗ. ಅದ್ಕ ಕ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು, - 'ತಾನಗ ಬಗದಾಯಂದ್ಗ ನೀನಗ ಹ್ ೀಳುವಿ. 
ಹ್ಾಗಾದ್ರ  ನೀನಗ ಎಲಿದದ ?” ಎಂದ್ಗ ಕ ೀಳದ್ದಕ ಕ, ಶ್ವಪ್ುತರನಗ - 
“ನಾನಗ ಶ ನಯನದ ದ, ಸಗಖದ್ ಹ್ ೂರತಗ ನದ ರರ್ಲಿ ಮತ ತೀನೂ 
ರ್ತಳರ್ಗರ್ತತದದಲಿ,” ಎಂದ್ಗ ಉತತರ ಕ ೂಟಿನಗ. ಆಗ 
ದ್ಯಾಪ್ರರಾದ್ ಸಿದಾಾರೂಢರಗ - “ಸಜಿನನಾದ್ ಶ್ವಪ್ುತರನ ೀ 
ಕ ೀಳು, ತಾನಗ ಇದ ದ, ಅನಗುವದ್ರಿಂದ್ ನೀನಗ ಸತ್, 
ಶ ನಯವನಗು ರ್ತಳದಯಾದ್ದರಿಂದ್ ನೀನಗ ಚಿತ್, ಮತಗತ 
ಸವರೂಪ್ಸಗಖ ಮಾತರ ಅನಗಭವಿಸಗರ್ತತದದಯಾದ್ದರಿಂದ್ ನೀನಗ 



ಆನಂದ್ನಗ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಚಿಚದಾನಂದ್ ಸವರೂಪ್ವ ೀ ಇದದ, 
ಇದ ೀ  ನನು ನತಯ ಸವರೂಪ್ವಿದ್ಗದ, ಅದ್ಕ ಕ ಪ್ುಣಯ ಪ್ಾಪ್ಗಳು 
ಹ್ತಗತವದಲಿ. ಅದ ೀ ಈ ಜಗದ್ೂರಪ್ವಾಗಿ ಭಾಸಿಸಗರ್ತತದ . ನೀನಗ 
ಸದಾ ಚಿದ್ೂರಪ್ನದದ, ಜಡದ ೀಹ್ವನಗು ನೀನಗ ರ್ತಳರ್ಗರ್ತತ, 
ಇಂದರರ್ಗಳನಗು ಪ್ ರೀರಿಸಗವಂಥಾ ಪ್ಾರಣಕಾಕದ್ರೂ ನೀನಗ 
ಪ್ ರೀರಿಸಗರ್ತತ, ಪ್ಾರಣದ್ ಚಲನಾದಗಳನಗು ಮನಸಿುನಂದ್ 
ರ್ತಳರ್ಗರ್ತತ. ಮನ ೂೀವೃರ್ತತಗಳನಗು ಬಗದಾಯಂದ್ ಅರಿರ್ಗರ್ತತ, 
ಬಗದಾರ್  ವಾಯಪ್ರಗಳಗಾದ್ರೂ ನೀನಗ ಸವತಃ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದದ. 
ಇಂಥಾ ಸಾಕ್ಷಿರೂಪ್ದಂದ್ ನೀನಗ ಅಹ್ ೂೀರಾರ್ತರ ವರ್ತಿಸಗರ್ತತರಗ. 
ಈ ಅಭಾಯಸವನಗು ಎಂದ್ೂ ಬಿಡಬ ೀಡ, ಅಖಂಡ ವ ೈರಾಗಯ 
ವೃರ್ತತಯಂದ್ ಇರಗತತ, ಯಾವಾಗಲೂ ದ ೀಹ್ದ್ಲಿ 
ನರಭಿಮಾನನಾಗಿರಗ. ಇಂಥಾ ನವಿಿಕಾರ ಸವರೂಪ್ವ ೀ 
ತಾನ ಂದ್ಗ ನತಯ ರ್ತಳರ್ಗವಂಥವನಾಗಗ. ಸವಿ 
ಕಾಲದ್ಲಿರ್ೂ ಇರಬ ೀಕಾಗಿರಗವಂತಹ್ ಸವರೂಪ್ಧಾಯನವನಗು 
ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಸಲಗವಾಗಿ ಎಂದ್ೂ ಬಿಡಬ ೀಡ, ವ ೀದಾಂತ 
ಚಚ್ಾಿ, ಶರವಣ, ಮನನ, ನದಧಾಯಸನ ಇವುಗಳಲ ಿೀ ಪ್ರವೃರ್ತತ 



ಇದ್ಗದ  ಕಾಲಹ್ರಣ ಮಾಡಗರ್ತತರಗ,” ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ ವಚನ 
ಕ ೀಳದ್ ಕ್ೂಡಲ ೀ, ಶ್ವಪ್ುತರನ ಮನಸಗು ಸವರೂಪ್ಾಕಾರವಾಗಿ, 
ಪ್ೂಣಿ ಬರಹ್ಾಮನಂದ್ವು ಅನಗಭವಕ ಕ ಬಂತಗ. ಅನಂತರ ಎದ್ಗದ, 
ಪ್ಾರರ್ಥಿಸಿದ ದೀನ ಂದ್ರ , - 'ಹ್ ೀ ದ್ಯಾಳುವಾದ್ ಸಿದಾಾರೂಢನ ೀ, 
ನನು ಜನಮವು ಸಾಥಿಕ್ವಾಯತಗ. ನನು ಕ್ೃಪ್ ಯಂದ್ ನನಗ  
ಆತಾಮನಗಭವವು ಪ್ರರ್ತೀರ್ತಯಾಯತಗ. ಈಗ 
ಅನನಯಭಾವದಂದ್ ನನು ಚರಣದ್ಲಿ ಪ್ಾರರ್ಥಿಸಗವದ ೀನ ಂದ್ರ  - 
ನನು ಮೀಲ  ಕ್ೃಪ್ ಯಂದ್ ಯೀಗಯವಾದ್ ಸ ೀವ ರ್ನಗು ಕ ೂಟಗಿ 
ಸದಾ ನನು ಚರಣಗಳಲ ಿ  ಇರಗ ೂಡಬ ೀಕ್ಗ.” ಈ ಪ್ರಕಾರ 
ಪ್ಾರಥಿನ ರ್ನಗು ಕ ೀಳ, ಆನಂದ್ಮೂರ್ತಿಯಾದ್ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು, - “ನೀನಗ ಮಾಡತಕ್ಕ ಸ ೀವಾ ಕಾರ್ಿವು 
ಯಾವುದ ಂದ್ರ  - ಮಗಮಗಕ್ಷಗ ಜನರಿಗ ೂೀಸಕರ ವ ೀದಾಂತ 
ಗರಂಥವನಗು ಬಹ್ಗ ಪ್ ರೀಮದಂದ್ ನರೂಪಸಿತಕ್ಕದ್ಗದ. ಇಂಥಾ 
ಲ ೂೀಕ ೂೀದಾಾರ ಕಾರ್ಿವನಗು ಆರಂಭಿಸಗವ ನಶಚರ್ವನಗು 
ಮಾಡಗ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಈ ನನು ಜ್ಞಾನವು ದ್ೃಢವಾಗಗವದ್ಗ,” 
ಎಂದ್ಗ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಿದ್ರಗ. ಆಗ ಶ್ವಪ್ುತರನಗ ಗಗರಗ 



ಆಜ್ಞ ಯೀ  ಪ್ರಮಾಣವ ಂದ್ಗ ಆ ದವಯ ಚರಣಗಳಲಿ 
ಮಸತಕ್ವನುಟಿನಗ. ಅಂದನಂದ್ ಆತನಗ ಪ್ರರ್ತ ದನದ್ಲ ಿಗಗರಗ 
ಸಮಕ್ಷಮದ್ಲಿ ಶಾಸಿ ವಿವರಿಸಗವದ್ಕ ಕ ಪ್ರವತಿನಾದ್ನಗ. 
ಆತನ ವ ೀದಾಂತ ವಿವ ೀಚನವನಗು ಕ ೀಳದ್ ಮಾತರದಂದ್ 
ಶ  ರೀತಾ ಜನರಿಗ  ಮನವು  ಉನುನವಾಗಿ, ವೃರ್ತತ 
ತದಾಕಾರವಾಗಿ, ಗಗರಗಪ್ಾದ್ಗಳಲಿ ಅವರಗ ಲೀನರಾಗಿ 
ಹ್ ೂೀಗಗವರಗ. ಶ್ವಪ್ುತರನಗ ರಚಿಸಿದ್ ವ ೀದಾಂತ ಚಂದರಕ  
ಎಂಬ ವಿಚ್ಾರಪ್ರ ಗರಂಥವು ಮಗಮಗಕ್ಷಗ ಜನರಿಗ  ಬಹ್ಳ 
ಉಪ್ರ್ಗಕ್ತವಾಗಿದ್ಗದ  ಅದ್ರ ೂಳಗ  ಆತನ ಜ್ಞಾನ ಮತಗತ  
ವಿಚ್ಾರ ಶಕ್ತತ ಪ್ೂಣಿವಾಗಿ ಹ್ ೂಳ ರ್ಗತತದ . ಸದ್ಗುರಗರಾರ್ನಗ 
ಧನಯ ಧನಯನಗ. ಜಿೀವನಗ  ಈತನ ಕ್ೃಪ್ ಯಂದ್ ಭವಭರ್ವು 
ನಾಶವಾಗಗವದ್ಗ. ಮತಗತ ಜಿೀವಭಾವವು ಹ್ ೂೀಗಿ, ನರಾಮರ್ 
ಸವರೂಪ್ವಾದ್  ಬರಹ್ಮವ ೀ ತಾನಾಗಗವನಗ. ಎಂಬಲಿಗ ,  ಶ್ರೀ 
ಸಿದಾಾರೂಢ ಕ್ಥಾಮೃತದ ೂಳ್ ಶರವಣ ಮಾತರದಂದ್ ಸವಿ 
ಪ್ಾಪ್ಗಳನಗು ಭಸಮ ಮಾಡಗವಂಥ  ಅರ್ತ ಮಧಗರವಾದ್ ಈ 



ನಾಲವತ ತೀಳನ ೀ ಅಧಾಯರ್ವನಗು ಶ್ವದಾಸನಗ ಶ್ರೀ ಸಿದಾಾರೂಢ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದ್ಗಳಲಿ ಅಪಿಸಿರಗವನಗ. 


