
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗವರನಗ, ಪ್ಧರಣಿಗಳ ಮೀಲೆ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಕರಗಣಧಕರನಿರಗವನಗ. ಭಕತನಧದ್ರೂ ತಧನೆೀ ಎಂಬ 
ಭಧವದಂದ್ ಅವರನಗು ಯಧವಧಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸಗತ್ತತರಗವನಗ. 
ಆತ್ನ ನಧಮವನಗು ನಿತ್ಯ ಚಂತ್ತಸಗವದ್ರಂದ್ ಸವವ 
ಭಯಗಳನಗು ಪರಹರಸಗತಧತನೆ. ಹೀಗಿರಗತಧತ ಸದ್ಗುರಗ 
ನಧಮವನಗು ಜಪಿಸಗತ್ತತರಗವವನಿಗೆ ಸಂಸಧರ ತಧಪದ್ೆದೀನಗ 
ಮಧತ್ಗ ? ಆತ್ನ ಸೆೀವೆಯನಗು ಅನನಯ ಭಧವದಂದ್ 
ಮಧಡಗವವನ ಚತ್ತವು ಸಗದಾಯನಗು ಹೊಂದ್ಗತ್ತದ್ೆ. ಆ 
ಸದ್ಗುರಗವಿಗೆ ತ್ನಗಮನ ದ್ನಗಳನಗು ಅಪಿವಸಗವವನೆೀ 
ನಿಜಜ್ಞಧನವನಗು ಪಡೆಯಗತಧತನೆ. ತ್ನಗವನಗು ಗಗರಗಸೆೀವೆಗೆ  
ಹಚ್ಚಬೆೀಕಗ. ಗಗರಗಸೆೀವಧ ಮಧಡಗವುದ್ರಲ್ಲಿ ಗಗರಗ ಆಜ್ಞೆಯೀ  
ಪರಮಧಣ ಹೊರತ್ಗ, ಇತ್ರ ಯಗಕ್ಧತಯಗಕತ ವಿಚಧರವೆೀನಗ 
ನೊೀಡಬಧರದ್ಗ. ಮಗಖದಂದ್ ಸದ್ಗುರಗನಧಮ ಉಚ್ಚರಸಗತ್ತ, 
ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಪ್ೆರೀಮವು ತ್ಗಂಬಿದ್ಗದ, 
ಸಂಸಧರಭರಮವೆೀನೂ ಇಲದಿ್ೆ ನಿಷ್ಧಾಮ ಸೆೀವೆಯನಗು 
ಮಧಡತ್ಕಾದ್ಗದ, ನಿಷ್ಧಾಮ ಸೆೀವೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನೆಂದ್ರೆ, - 



ಫಲಧಪ್ೆೀಕ್ಷೆಯಗ  ಇರಬಧರದ್ಗ. ಮನಸಗು 
ಅಣಗಮಧತ್ರವೆೀನಧದ್ರೂ ಇಚಿಸಿತೆಂದ್ರೆ, ಆ ಸೆೀವೆಯಗ 
ನಿಷ್ಪಲವಧಗಗವದ್ಗ. ಲೌಕಿಕ ಶೆರೀಯಸಗು ಇಚಿಸಿ ಸೆೀವಧ 
ಮಧಡಿದ್ಧದದ್ರೆ ಅದ್ಗ ಅಧಮಸೆೀವಧ ಅನಿಸಿಕ್ೊಳಳುತ್ತದ್ೆ. 
ಮಧನ ಪಡೆಯಗವ ದ್ಶೆಯಂದ್ ಮಧಡಗವ ಸೆೀವೆ ಮಧಧಯಮ 
ತ್ರದ್ಧದಗಿರಗವದ್ಗ. ಸದ್ಗುರಗವನಗು ತ್ನು ಸೆೀವೆಯಂದ್ 
ಸಂತೊೀಷ್ ಪಡಿಸಬೆೀಕಗ. ಆತ್ನಗ  ತ್ಗಷ್ಟನಧದ್ರೆ ತ್ನಗೆ 
ಸಗಖವು, ಆತ್ನಿಗೆ ತ್ನು ಸೆೀವಧ ಮನಸಿುಗೆ ಬಧರದದ್ದರೆ, 
ದ್ಗುಃಖಪಡಬೆೀಕಗ. ಈ ಭಧವದಂದ್ ಯಧವತ್ನಗ 
ಸೆೀವಿಸಗವನೊೀ ಆತ್ನದ್ಗ ಉತ್ತಮಸೆೀವಧ ಅನುತ್ಕಾದ್ಗದ, 
ಆದ್ರೆ ಇದ್ಕೂಾ ವಿಶೆೀಷ್ವಧಗಿ ಉತ್ತಮೀತ್ತಮ 
ಅನಿುಸತ್ಕಾಂಥಧ ಸೆೀವೆಯಗ ಯಧವುದ್ೆಂದ್ರೆ - ನಧನಗ ಮತ್ಗತ 
ನನುದ್ಗ ಎಂಬಗದ್ೆಲಿ ಸದ್ಗುರಗವಿಗೆ ಅಪಿವಸಿ ಆತ್ನ 
ದ್ಧಸನಧಗಿರಬೆೀಕಗ. ಇಂಥಧ ಶೆರೀಷ್ಠ ದ್ಧಸಯತ್ವದ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನಗು 
ಹೆೀಳಳವೆನಗ, ಶೆ್ ರೀತಧ ಜನರೆೀ ಕ್ೆೀಳಿರ. ಸದ್ಗುರಗ ಮಗಖದಂದ್ 
ಹೊರಡಗವ ಮಹಧ ವಧಕ್ಧಯರ್ವವನಗು ಏಕ್ಧಗರ ಮನಸಿುನಿಂದ್ 



ಶ್ರವಣ ಮಧಡಬೆೀಕಗ. ಅನಂತ್ರ ಏಕ್ಧಂತ್ ಸಧಾನದ್ಲ್ಲಿ ಅದ್ರ 
ಅಖಂಡ ಮನನವನಗು ಮಧಡತ್ಕಾದ್ಗದ, ಅದ್ಗ ಹಧಯಗೆಂದ್ರೆ - 
ಸವರೂಪದ್ಲ್ಲಿ ಅನಗಸಂಧಧನ ಹಡಿದ್ಗ ವಧಕಯ ವಿವೆೀಚ್ನವನಗು 
ಮಧಡಬೆೀಕಗ. ಸೆೀವಧ ಮಧಡಗವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯೀಗಧಯ 
ಯೀಗವೆಂಬಗದ್ನಗು ನೊೀಡದ್ೆ, ಸದ್ಗುರಗವು ಹೆೀಳಳವ 
ಮದ್ಲಗ ತಧನೆೀ  ತ್ತಳಿದ್ಗ ಮಧಡಬೆೀಕಗ. ಇತ್ರರಗ ಮಧಡತ್ಕಾ 
ಸೆೀವೆಯಂದ್ಗ ತಧನಗ ಸಗಮಮನಿರಬಧರದ್ಗ. ಈ ಪರಕ್ಧರ 
ಸೆೀವೆಯನಗು ಮಧಡಗವಧತ್ನೆೀ ಜ್ಞಧನಧಧಿಕ್ಧರವನಗು 
ಪಡೆಯಗತಧತನೆ. ಆತ್ನೆೀ ಮಗಕಿತಕ್ಧಂತೆಯ ಯೀಗಯವರನಿದ್ಗದ 
ಆತ್ನಿಗೆ ಬೆೀಗನೆೀ ಆಕ್ೆಯಗ ಮಧಲೆಯನಗು ಹಧಕಗತಧತಳ .ೆ ಇಂರ್ 
ಸೆೀವೆ ಮಧಡಗವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆದ್ರೆ ಯಗಕತನಧಗಿ 
ಯಧವತ್ನಗ  ಸೆೀವಿಸಿದ್ನಗ,  ಎಂಬಗದ್ನಗು ಸವಿಸಧತರವಧಗಿ 
ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಗ ಚ್ತ್ಗರರಧದ್ ಶೆ್ ರೀತಧಜನರಗ ಇಲ್ಲಿ 
ವಿವರಸಗತಧತರೆ. ಅದ್ನೆುೀ  ಹೆೀಳಳವೆನಗ ಕ್ೆೀಳಿರ. ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗನಧರ್ರಗ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಿಾರವಧಗಿರಗತ್ತತದ್ಧದಗ ನಿತ್ಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಸನಿುಧಿಗೆ 



ಚ್ನಮಲಿಪಪನೆಂಬ ಸದ್ಗುಣಿಯಧದ್ ಭಕತನಗ  ಬರಗತ್ತತದ್ದನಗ. 
ಸದ್ಗುರಗ ಪ್ಧದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಭಕಿತಯಗ  ನೆಲೆಗೊಂಡಗ, 
ಗೃಹಕೃತ್ಯದ್ ಚಂತೆ ಎಲಧಿ ಬಿಟ್ಗಟ ಬಿಟ್ಟನಗ. ನಿತ್ಯ 
ಕ್ಧಲದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ಗುರಗ ಸಮೀಪದ್ಲ್ಲಿ ಆತ್ನಗ ಇದ್ಗದ, ಸಿದ್ಾರಗ 
ಹೆೀಳಿದ್ ಕ್ೆಲಸವನಗು ಮಧಡಬೆೀಕಗ, ಇಲಿವಧದ್ರೆ ಅವರಗೆ 
ಕ್ೆೀಳಬೆೀಕಗ. ಇಲಿವೆಂದ್ರೆ ಸೆೀವಧಸಿಗಗವ ದ್ಧರ ನೊೀಡಗತಧತ 
ಸಗಮಮನೆ ಕೂಡರಬೆೀಕಗ. ಈ ಪರಕ್ಧರ ಇರಗತ್ತತದ್ದನಗ. ರಧತ್ತರ 
ಕ್ಧಲದ್ಲ್ಲಿ ಊರೊಳಗೆ ನೆರೆಯವರಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿ ನಡೆಯಗತ್ತತದ್ಗದ, 
ಹೊಟ್ೆಟ ಸಲಗವಧಗಿ ಸಿಕಗಾವಷ್ಟರ ಮೀಲೆ ತಧನಗ ಹೆಂಡತ್ತ ಕೂಡ 
ಜೀವನ ನಡೆಸಗತ್ತತದ್ದನಗ. ಒಂದ್ಧನೊಂದ್ಗ ದವಸ ಮಠದಂದ್ 
ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೆೀ, ಆತ್ನನಗು ಕಗರತ್ಗ ಹೆಂಡತ್ತಯಗ  
ಸಿಟ್ಟಟನಿಂದ್ ಅನಗುತಧತಳ -ೆ “ನಿೀನಗ ಸಿದ್ದರ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿ 
ಕಗಳಿತ್ರೆ, ಮನೆಯ ಚಂತೆ ಯಧರಗ ಮಧಡಬೆೀಕಗ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ನಿಶ್ಚಂತ್ವಧಗಿ ಊಟ್ ಸಿಗಗತ್ತದ್ೆಂದ್ಗ, ನಿೀನಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಗತ್ತತ, 
ಹೊಟ್ೆಟಗಧಗಿ ಮಧತ್ರ ಕ್ೆಲಸ ಮಧಡಿಕ್ೊಂಡಿರಲ್ಲಕ್ೆಾ ನಿನಗೆ 
ನಧಚಕ್ೆ ಇಲಿ. ಹಗಲಗ ಹೊತ್ತತನಲ್ಲಿ ಏನಧದ್ರೂ ಕ್ೆಲಸ 



ಮಧಡಿದ್ಧದದ್ರೆ, ನನಗೆ ಚ್ಲೊೀ ಶ್ೀರೆಗಳಧದ್ರೂ ಸಿಕಾವು, 
ಕಗತ್ತತಗೆಗೆ ಎರಡನೆೀಯವರಗೆ ಇರಗವಂತೆ ಒಂದ್ಗ ಬಂಗಧರದ್ 
ಸರಗೆ ಇಲಿ. ಬೆೀರೆ ಹೆಂಗಸರಗ ಇಟ್ಗಟಕ್ೊಳಳುವ ನಮೂನೆಯ 
ಸಗಂದ್ರವಧದ್ ದ್ಧಗಿನೆಗಳೂ ನನಗಿಲಿ. ನಿನುಂಥಧ ದ್ರದ್ರನಗ 
ನನಗೆ  ಗಂಟ್ಗಬಿದ್ದ ಮೀಲೆ, ಅವನಗು ನಧನಗ ಹಧಯಗೆ ಕಂಡೆೀನಗ ? 
ಈ ಜನಮದ್ಲ್ಲಿ ನಿನು ಸಂಗತ್ತ ಸಧಕಗ; ಇನಗು ಮಗಂದ್ೆ ಇಂಥಧ 
ದ್ಗಷ್ಪಗತ್ತ ನನಗೆ ಬೆೀಡ. ನಧನಗ ಎರಡನೆೀಯವನ ಕ್ೆೈ 
ಹಡಿದದ್ದರೆ, ಒಳ ುೆೀ ಸಿಾತ್ತಯನಗು ಕ್ಧಣಗತ್ತತದ್ೆದ.'' ಈ 
ಮಧತ್ಗಗಳನಗು ಕ್ೆೀಳಿ, ಅವಳನಗು ಕಗರತ್ಗ ಚ್ನಮಲಿಪಪನಗ - 
“ನಧನಗ ನಿನಗೆ ಕಟ್ಟಟ ಹಧಕಲ್ಲಲಿ,'' ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ದ್ದಕ್ೆಾ, 
ಹೆಂಡತ್ತಯಗ - “ಹಧಗಧದ್ರೆ ನಿೀನಗ ಇಂಥಧ ಭಿಕ್ಧರ ಇದ್ಗದ 
ಯಧಕ್ೆ ಲಗು ಮಧಡಿಕ್ೊಂಡಿ,'' ಎಂದ್ಗ ಸಂತೊೀಷ್ದಂದ್ 
ಉತ್ತರ ಕ್ೊಟ್ಟಳಳ. ಇದ್ನಗು ಕ್ೆೀಳಿ ಚ್ನಮಲಿಪಪನಗ - “ನಧನಗ 
ಭಿಕ್ಧರ ಇದ್ೆದೀನೆಂದ್ಗ ಈಗಲಧದ್ರೂ ನಿನಗೆ ತ್ತಳಿಯತ್ಲ.ಿ 
ಹಧಗಧದ್ರೆ ನಿೀನಗ ಸಗಖದಂದ್ ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಮನೆಗೆ 
ಹೊೀಗಿರಗ. ನಧನಗ ಭಿಕ್ಧರಯಧಗಿ ನಿನು ವಚ್ನವನೆುೀ ಸತ್ಯ 



ಮಧಡಗವೆನಗ, " ಎಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ಗ,  ತ್ನು ಮೈಮೀಲ್ಲನ 
ವಸರಗಳನೆುಲಧಿ ಕಳೆದ್ಗ, ಒಂದ್ಗ ಕ್ೌಪಿೀನ ಮಧತ್ರ ಧಧರಣೆ 
ಮಧಡಿ, ಜೊೀಳಿಗೆ ತೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಹೊರಟ್ನಗ. ಮನೆಮನೆಗೆ 
ಹೊೀಗಿ ದ್ಧವರದ್ಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಗ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ನಧಮದಂದ್ 
ಕೂಗಿ, ಭಿಕ್ಷೆ ಸಿಕಿಾದ್ ಮೀಲೆ ಹೊೀಗಗವನಗ. ಜೊೀಳಿಗೆ ತ್ಗಂಬಧ 
ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಸಿದ್ಧದಶ್ರಮಕ್ೆಾ ಹೊೀಗಿ, ಸಿದ್ಧದರೂಢರ  
ಮಗಂದ್ೆ ಇಟ್ಗಟ ಕ್ೆೈ ಜೊೀಡಿಸಿ ನಿಂತ್ಗಕ್ೊಂಡನಗ. ಆತ್ನನಗು 
ನೊೀಡಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳಳ - ''ಇದ್ೆೀನಗ ಮಧಡಿದ'' ಎಂದ್ಗ ಕ್ೆೀಳಿದ್ದಕ್ೆಾ 
ಚ್ನಮಲಿಪಪನಗ ಸವವ ವೃತಧತಂತ್ವನಗು ನಿವೆೀದಸಿ - 
ಹೆಂಡತ್ತಯಗ ನನಗೆ ವೆೈರಧಗಯವನಗು ಬೊೀಧಿಸಿದ್ಳಳ. ಆಕ್ೆಯ 
ತ್ತೀಕ್ಷಮವಧದ್ ವಚ್ನಗಳಿಂದ್ ನನು ಹೃದ್ಯವು ಭೆೀದಸಲಪಟ್ಗಟ 
ಸಂಸಧರದಂದ್ ನನು ಮನಸಗು ತ್ತರಗಗಿ, ನಿನು ಪ್ಧದ್ಗಳನೆುೀ  
ದ್ೃಢವಧಗಿ ಹಡಿದರಗವೆನಗ,” ಎಂದ್ಗ ಹೆೀಳಿದ್ನಗ, 
ದ್ಯಧಳಳವಧದ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳಳ ಆತ್ನನಗು ಸಿವೀಕರಸಿದ್ಧಗ, ಆ 
ಚ್ನಮಲಿಪಪನಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ್ವಧಯತ್ಗ. ಅಂದನಿಂದ್ 
ಜನಮಲಿಪಪನಗ ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಕೂಡ ಮಠದ್ಲೆಿೀ 



ಇರಗವಂರ್ವನಧದ್ನಗ. ನಿತ್ಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಊರೂಳಗೆ ಹೊೀಗಿ 
ಭಿಕ್ಷೆ ಬೆೀಡಿಕ್ೊಂಡಗ ತ್ಂದ್ ಅನುವನಗು ಸಿದ್ಾರ ಮಗಂದಟ್ಗಟ, 
ಅವರಗ ಕ್ೊಟ್ಟಷ್ಟನಗು ಮಧತ್ರ ತಧನಗ ತೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಳಳುವನಗ. 
ಚ್ನಮಲಿಪಪನಗ ಮನಸಿುನಲ್ಲ ಿಹೀಗೆ ಚಂತ್ತಸಗವವನಧದ್ನಗ - 
“ಗಗರಗ ಸೆೀವೆಗೊೀಸಾರ ನಧನಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರಗತ್ತತರಗವೆನಗ. 
ಆದ್ದರಂದ್ ಗಗರಗ ಸೆೀವೆಯ ವಿನಹಧ ನನು ಜೀವಿತ್ವು ಈ 
ಲೊೀಕದ್ಲ್ಲಿ ವಯರ್ವವಧಗಿರಗವದ್ಗ. ಗಗರಗ ಸೆೀವೆಯಳಗೆ ಎಲಧಿ 
ಸಗಖವಿರಗತ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಅನಗಭವವನಗು ನಧನಗ ಪರತ್ಯಕ್ಷ 
ಪಡೆದ್ಗಕ್ೊಳಳುವೆನಗ. ನಧನಗ ಈಗ ಗಗರಗ ಗೃಹದ್ಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಗ 
ಬಿದದರಗವಧಗ ಇನಗು ಮಗಂದ್ೆ ಈ ದವಯ ಚ್ರಣಗಳನಗು ಎಂದ್ೂ 
ಬಿಡಲಧರೆ.” ಈ ಪರಕ್ಧರ ಸದ್ಧಾವದಂದ್ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಚಂತ್ತಸಿ 
ಪರತ್ತದನ ಗಗರಗಗಳ ಎಳಳವ ಮದ್ಲೆೀ  ತಧನಗ ಎದ್ಗದ, ಅವರ 
ಶ್ಯನಗೃಹ ದ್ಧವರದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಗ  ಎದ್ಗದ ಹೊರಗೆ ಬರಗವ ದ್ಧರ 
ನೊೀಡಗತಧತ ಕೂಡಗರವನಗ. ಒಂದ್ಗ ಪ್ಧತೆರಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನಿೀರಗ 
ತೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಧಧಯನಶ್ೀಲನಧಗಿ ಕಗಳಿತ್ತರಗವಧಗ, 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಧದ್ ಕೂಡಲೆೀ, ಅವರ ಸಮೀಪ ಹೊೀಗಿ 



ಹಸತ ಹಡಿದ್ಗ ಎಬಿಿಸಿ, ಮೈಮೀಲೆ  ಶಧಲಗ ಹೊದಸಿ, ಹೊರಗೆ 
ಕರೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಬರಗವನಗ. ಅವರಗ ಶೌಚ್ಕ್ೆಾ ಹೊೀಗಗವಧಗ 
ತ್ಂಬಿಗೆ ತೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಹಂದನಿಂದ್ ಹೊೀಗಗವನಗ. 
ಶೌಚಧಚ್ಮನವಧದ್ ಮೀಲೆ ಸದ್ಗುರಗವರರಗ ಮಗಖ ಪರಕ್ಷಧಳನ 
ಮಧಡಗವಧಗ, ಅವರಗ ಉಗಗಳಿದ್ ನಿೀರನಗು 

 ಒಂದ್ಗ ಪ್ಧತೆರಯಳಗೆ ಹಡಿದ್ಗ ತ್ತೀರ್ವಭಧವದಂದ್ ಅದ್ನಗು 
ಕಗಡಿಯಗವನಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳಳ ಮಲಗಲ್ಲಕ್ೆಾ ಹೊೀಗಗವಧಗ 
ಅತಧಯದ್ರದಂದ್ ಅವರ ಹಧಸಿಗೆ ಹಧಸಿ, ಅವರಗ 
ಮಲಗಿಕ್ೊಂಡಿರಗವಧಗ, ಸಧಕ್ೆನಗುವವರೆಗೆ ಪ್ಧದ್ ಸಂವಧಹನ 
ಮಧಡಗತ್ತ ಇರಗವನಗ. ಶ್ಯನ ಗೃಹದ್  ದ್ಧವರದ್ಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ 
ತಧನಗ ಮಲಗಿಕ್ೊಂಡಿದ್ಗದ, ಒಳಗಿನಿಂದ್ ಚ್ಕ್ಧರ  ಶ್ಬದ 
ಕ್ೆೀಳಿದ್ಧಕ್ಷಣ ಎದ್ಗದ ಒಳಗೆ ನೊೀಡಗವನಗ. ಚ್ನಮಲಿಪಪನಗ ಈ 
ಪರಕ್ಧರ ಬಹಗ ಪ್ೆರೀಮದಂದ್ ಸೆೀವಧ ಮಧಡಗತ್ತತದ್ದರೂ, ಆತ್ನ 
ಹೃದ್ಯಕ್ೆಾ ತ್ೃಪಿತಯಧಗದ್ೆ ಹೆಚಚನ ಸೆೀವಧದ್ಶೆಯಂದ್ ಆತ್ನಗ 
ಯಧವಗಲೂ ಆತ್ಗರಪಡಗತ್ತತದ್ದನಗ. ಒಂದ್ಗ ದನ ರಧತ್ತರ 
ಕ್ಧಲದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಪರಕ್ಧರ ಮಲಗಿಕ್ೊಂಡಿರಗವಧಗ ಕಿಂಚತ್ ಶ್ಬದವು 



ಕಿವಿಯಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೆೀ ಎದ್ಗದ ನೊೀಡಲಗ ಒಂದ್ಗ ಮಹಧ 
ಸಪವವನಗು ಕಂಡನಗ. ಆ ಸಪವವು ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಶ್ಹನ 
ಗೃಹದ್ೊಳಗೆ ಹೊೀಗಗತ್ತತತ್ಗತ. ಆಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳಧದ್ರೂ ಸವಸಾ 
ಮಲಗಿಕ್ೊಂಡಿದ್ದರಗ. ಆ ಹಧವನಗು ಕಂಡ ಕೂಡಲೆೀ 
ಚ್ನಮಲಿಪಪನಗ ತ್ನು ದ್ೆೀಹಭಧನವನಗು 
ಮರೆತ್ಗ,ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗು ರಕ್ಷಿಸಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಗ, ಅದ್ರ ಬಧಲವನಗು 
ಹಡಿದ್ಗ ಜಗಿು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದ್ನಗ. ಆಗ ಆ ಸಪವವು ಅತ್ಯಂತ್ 
ಕ್ೊರೀಧಯಗಕತವಧಗಿ, ಹೆಡೆಯನಗು ಎತ್ತತ, ಅವನ ಕ್ೆೈಗೆ ಕಡಿಯತ್ಗ. 
ಚ್ನಮಲಿಪಪನಗ ಅದ್ರ ಕಡಿತ್ಕ್ೆಾ ಲಕ್ಷಿಸದ್ೆ, ಅದ್ನಗು ತ್ಕ್ೊಾಂಡಗ 
ದ್ೂರ ಹೊೀದ್ನಗ. ಸಪಪಳವಧದ್ರೆ ಸದ್ಗುರಗಗಳಳ 
ಎಚ್ಚರವಧದ್ಧರಗ ಎಂಬ ಭಯದಂದ್ ಆ ದ್ೊಡಡದ್ಧದ್ 
ನಧಗರಹಧವನಗು ದ್ೂರ ಒಯಗದ, ಅದ್ಗ ಮತಧಯರಗಧದ್ರೂ 
ಕಡದೀತೆಂದ್ಗ ಅದ್ನಗು ಕ್ೊಂದ್ಗ ಬಿಟ್ಟನಗ. ಹಧಗೆಯೀ ತ್ತರಗಗಿ 
ಬಂದ್ಗ, ಸಪವದ್ಂಶ್ದ್ ಗೊಡವೆ ಇಲಿದ್ೆ ಮಲಗಿ ಕ್ೊಂಡನಗ. 
ಆದ್ರೆ ಆ ಹಧವಿನ ವಿಷ್ವೆೀರ ಆತ್ನಗ ಪರಜ್ಞಧಹೀನನಧದ್ನಗ. 
ಆಗ ಅಕಸಧಮತಧತಗಿ, ಸದ್ಗುರಗಗಳಳ ಎಚ್ಚತ್ಗತ ನೊೀಡಗವಧಗ, 



ಚ್ನಮಲಿನಗ ಸವಸಾ ಬಿದದರಗವನಗ. ಆತ್ನನಗು ಕರೆದ್ಧಗೂಯ 
ಏಳದರಗವದ್ನಗು ನೊೀಡಿ ಅವರಗೆ ಆಶ್ಚಯವವಧಯತ್ಗ. ಆಗ 
ಅವರಗ ವಿಚಧರ ಮಧಡಗತಧತರೆ - "ನಧನಗ ನಿತ್ಯ ಏಳಳವಧಗ 
ಇವನಧದ್ರೂ ಜಧಗರತ್ನಧಗಗತ್ತತದ್ದನಗ. ಇವತ್ಗತ ಈತ್ನ ಆಚ್ರಣೆ 
ವಿರಗದ್ಾವಧಗಿ ಯಧಕ್ೆ ಕ್ಧಣಿಸಗವದ್ಗ ?” ಎಂದ್ಗ ಚಂತ್ತಸಿ, 
ಬೆೀಗನೆೀ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಗ, ಚ್ನುಮಲಿನನಗು  ಹಡಿದ್ಗ 
ಅಲಧಿಡಿಸಿ, ಎಬಿಿಸಲ್ಲಕ್ೆಾ ನೊೀಡಿದ್ರಗ. ಎಷ್ಗಟ ಪರಯತ್ು 
ಮಧಡಿದ್ರೂ ಆತ್ನಗ  ಏಳದರಗವದ್ನಗು ನೊೀಡಿ, ದವಯ 
ದ್ೃಷ್ಟಟಯಂದ್ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಪವದ್ಂಶ್ವಧದ್ ಪೂಣವ 
ವೃತಧತಂತ್ವನಗು ತ್ತಳಿದ್ಗಕ್ೊಂಡರಗ. ಆಗ ದ್ಯಧಳಳವಧದ್ 
ಸದ್ಗುರಗನಧರ್ನಗ - “ನನು ಕಂಟ್ಕವನಗು ಇವತ್ಗತ ಇವನಗ 
ನಿವಧರಸಿದ್ನಗ. ದ್ೆೀಹಬಗದದಯ ಬಿೀಜವನೆುೀ ಸಗಟ್ಗಟ ಬಿಟ್ಗಟ, 
ಈತ್ನಗ ಜನಮದ್ ಸಧರ್ವಕವನಗು ಮಧಡಿಕ್ೊಂಡನಗ. ಈತ್ನನಗು 
ಈಗ ಸಧಯಗೊಟ್ಟರ, ಭಕತ ರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಬಿರಗದ್ಗ 
ವಯರ್ವವಧಗಗವುದ್ಗ,” ಎಂದ್ಗ ಚಂತ್ತಸಗತ್ತ ಸದ್ಗುರಗರಧಯರಗ 
ಏನಗ ಮಧಡಿದ್ರೆಂದ್ರೆ - ಶ್ವಧಯನಮುಃ ಎಂದ್ಗ ಉಚ್ಚರಸಿ, 



ತ್ಮಮ ಅಮೃತ್ ಹಸತದಂದ್ ದ್ಂಶ್ಸಧಾನಕ್ೆಾ ಸಪಶ್ವಸಿದ್ರಗ. 
ತ್ತ್ ಕ್ಷಣವೆೀ ಚ್ನಮಲಿನಗ ಚೆೀತ್ರಸಿ ಎದ್ಗದ, ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗು 
ಕಂಡಗ, - “ಎಂಥಧ ಗಧಢ ನಿದ್ೆರ ನನಗೆ ಹತ್ತತತ್ಗತ ! ಸದ್ಗುರಗವೆೀ, 
ನಧನಗ ಒಂದ್ಗ ಅಪೂವವ ಸವಪುವನಗು ಕಂಡೆನಗ, ಹೆೀಳಳತೆತೀನೆ 
ಕ್ೆೀಳಿರ, ಯಮದ್ೂತ್ರಗ ಬಂದ್ಗ ನನುನಗು ಯಮನ ಮಗಂದ್ೆ 
ಒಯಗದ ನಿಂದರಸಿದ್ರಗ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿಮಮಂರ್ ಒಬಿ ಸಧಧಗ 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಗ, ಯಮನಿಗೆ - 'ಈತ್ನನಗು ಈಗಲೆೀ ಬಿಟ್ಗಟಬಿಡಗ” 
ಎಂದ್ಗ ಹೆೀಳಿದ್ನಗ. ಕೂಡಲೆೀ ಯಮನಗ ಆ ಸಧಧಗವನಗು 
ಪೂಜಸಿ - "ನಿಮಮ ಆಜ್ಞೆಯೀ ನನಗೆ ಮಧನಯವು " ಎಂದ್ಗ 
ದ್ೂತ್ರಗೆ ಆಜ್ಞಧಪಿಸಿದ್ನಗ. ಆ  ದ್ೂತ್ರಗ ತ್ತಧಾಲವೆೀ ನನುನಗು 
ಇಲ್ಲಿಗೆ ತ್ಂದ್ಗ ಬಿಟ್ಟರಗ,'' ಎಂದ್ಗ ಸವಪು ವೃತಧತಂತ್ವನಗು 
ಹೆೀಳಿದ್ಗದ ಕ್ೆೀಳಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳಳ ಹಧಸಯವದ್ನದಂದ್, -“ನಿೀನಗ 
ಸಪವವನಗು ಕ್ೆೈಯಯಂದ್  ಹಡಿದ್ಗ ಯಧಕ್ೆ ಇಲ್ಲಿಂದ್ 
ತೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಹೊೀದ ?” ಎಂದ್ಗ ಕ್ೆೀಳಿದ್ರಗ. ಅದ್ಕ್ಧಾತ್ನಗ -
“ನಿೀನಗ ಸವವಜ್ಞನೆೀ ಇರಗವಧಗ, ನಧನೆೀನಗ ನಿನುನಗು ಕಗರತ್ಗ 
ಹೆೀಳಲ್ಲ' ಎಂದ್ಗ ಉತ್ತರ  ಕ್ೊಟ್ಗಟ, ಗಗರಗಚ್ರಣಗಳನಗು 



ಹಡಿಯಗವಂರ್ವನಧದ್ನಗ. ಆಗ ಚ್ನಮಲಿನಗ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಪ್ೆರೀಮದಂದ್, - “ಈ ಶ್ರೀರವು ನಿನುದದ್ಗದ ನಿೀನೆೀ ರಕ್ಷಿಸಿ, 
ಸೆೀವೆಗೊೀಸಾರ ಇಟ್ಗಟಕ್ೊಂಡಿರಗತ್ತತ. ನನುದ್ೆೀನೂ ಹೊೀಗಿಯೂ 
ಇಲಿ. ಹೀಗಿರಗತಧತ ಸಗಖ, ದ್ಗುಃಖಗಳಳ ನನಗೆಲ್ಲಿ ತ್ಟ್ಗಟವವು ?” 
ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ದ್ಗದ ಕ್ೆೀಳಿ, ಆ ಸಿದ್ಾ ದ್ಯಧಘನನಗ ಬಹಳ 
ಸಂತೊೀಷ್ಪಟ್ಟನಗ. ಒಂದ್ಧನೊಂದ್ಗ ಕ್ಧಲದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳಳ 
ಜವರ ಬಂದ್ಗ ಶ್ಯಯಯ ಮೀಲೆ ಮಲಗಿಕ್ೊಂಡಿದ್ದರಗ. ಆ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ಧದ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಗಳಿತ್ತರಗವರಗ. 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ ಕ್ೆಮಗಮ ಬಂತೆಂದ್ರೆ ಇವನಗ ಏನಗ 
ಮಧಡಗವನೆಂದ್ರೆ - 'ಅವರಗ ಶೆಿೀಷ್ಮವನಗು ಉಗಗಳಳವಧಗ 
ತಧನಗ ಬಧಯ ತೆರೆದ್ಗ ಅದ್ನಗು ತ್ಕ್ೊಾಂಡಗ, ಇದ್ಗ ಅಮೃತ್ 
ಸಮಧನವೆಂದ್ಗ ತ್ತಳಿದ್ಗ, ನಗಂಗಿ ಬಿಡಗವನಗ. ಇದ್ರಂದ್ ಚತ್ತಕ್ೆಾ 
ಅತ್ಯಂತ್ ನಿಮವಲತೆಯಗ  ಪ್ಧರಪಿತಯಧಗಗವದ್ಗ. ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿೀ 
ರಧತ್ತರ ಕಗಳಿತ್ತರಗವಧಗ, ಬಹಗ ಪ್ೆರೀಮದಂದ್ ಸದ್ಗುರಗನಧರ್ನನಗು 
ಚಂತ್ತಸಗತ್ತ, ಪ್ೆರೀಮವು ಅನಿವಧಯವವಧಗಿ ನೆೀತ್ರಗಳಿಂದ್ 
ಅಶ್ಗರಪ್ಧತ್ವಧಗಗತ್ತತತ್ಗತ. ಆಗ ಗಗರಗಸೆೀವಧ ಹಧಯಗೆ ಹಧಯಗೆ 



ಮಧಡಬೆೀಕಂತ್ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ವಿಚಧರಸಗತ್ತ - “ನಧನಗ ಸದ್ಗುರಗ 
ಪ್ಧದ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಧದ್ರಕ್ಷೆಯಧಗಗವೆನಗ, ಹೀಗಧದ್ರೆ ನಿರಂತ್ರ 
ಆತ್ನ ಚ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಕ್ೆಾ ಶ್ಕಯವಧಗಗವದ್ಗ. ಆತ್ನ 
ಹಧಸಿಗೆಯಧದ್ನಂದ್ರೆ, ಸದ್ಗುರಗವು ನನು ಮೀಲೆ 
ಮಲಗಿರಗವಧಗ, ಆತ್ನ ದ್ೆೀಹದ್ ಸಗಖಸಪಶ್ವವನಗು ನಧನಗ 
ನಿತ್ಯ ಭೊೀಗಿಸಗತ್ತತರಗವೆನಗ. ನಧನಗ ಆತ್ನಗ ಹೊತ್ಗತಕ್ೊಳಳುವ 
ಶಧಲಗ ಆದ್ನೆಂದ್ರೆ, ನನುನಗು ಹೊತ್ಗತಕ್ೊಂಡಿರಗವಧಗ, ಆತ್ನ 
ಶ್ರೀರದ್ ಸಗವಧಸನೆಯನಗು ನಿತ್ಯ ಆಘ್ರರಣಿಸಗತಧತ 
ಸಗಖದಂದರಗವೆನಗ. ಆತ್ನ ದ್ೆಶೆಯಂದ್ ಈ ದ್ೆೀಹವನಗು 
ಸವೆಸಗವೆನಗ, ಮತ್ಗತ ಇದ್ರ ಸಲಗವಧಗಿ  ಅನೆೀಕ ಜನಮಗಳನಗು 
ತೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಳಳುವೆನಗ. ಆತ್ನಿಗೊೀಸಾರ ನಧನಗ 
ಪುಷ್ಪಲತೆಯಧಗಿ ನಿತ್ಯ ಆತ್ನನಗು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ್ 
ಪೂಜಸಗವೆನಗ. ಈ ಪರಕ್ಧರ ಸೆೀವಧ ನನಗೆ ಯಧವಧಗ 
ದ್ೊರಕಿೀತ್ಗ ?” ಎಂದ್ಗ ಚ್ನಮಲಿಪಪನಗ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ 
ಆತ್ಗರಪಡಗತ್ತ ಕಗಳಿತ್ತರಗವಧಗ,  ಸದ್ಗುರಗ ದ್ಯಧಳನಗ ಮೂತ್ರ 
ವಿಸಜವನೆಗೆ ಎದ್ದನಗ. ಇದ್ನಗು ನೊೀಡಿ ಚ್ನಮಲಿಪಪನಗ - 



“ಸದ್ಗುರಗವೆೀ ನಿನಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೊೀಗಲ್ಲಕ್ೆಾ ಶ್ಕಿತಯಲಿ, ಇಲೆಿೀ  
ಕೂಡಗರ, ಪ್ಧತೆರ ಇಡಗವೆನಗ,'' ಎಂದ್ಗ ಹೆೀಳಿ ಏನಗ 
ಮಧಡಿದ್ರೆಂದ್ರೆ, ಪ್ಧತೆರ ಇಟ್ಟಟದ್ೆದೀನೆ” ಎಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ಗ ತಧನೆೀ 
ಮಗಖ ಪಸರಸಿ, ಮೂತ್ರವನೆುಲಧಿ ತ್ನು ಮಗಖದ್ೊಳಗೆ 
ತೆಗೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಗಟ್ಗಟ್ನೆೀ ಕಗಡಿದ್ಗಬಿಟ್ಟನಗ. ಚ್ನುಮಲಿಪಪ 
ಶ್ಷ್ಯರಗ ಧನಯ ಧನಯನನಗ. ಇದ್ಕೂಾ ಹೆಚಚನ ಗಗರಗಸೆೀವೆಯಗ 
ಇಲಿವು. ವೆೀದ್ ಶಧಸರ, ಪುರಧಣೆೀತ್ತಹಧಸಗಳನೆುಲಧಿ 
ಹಗಡಗಕಿದ್ರೂ ಇಂಥಧ ಗಗರಗಸೆೀವಧ ಮಧಡಗವವನನಗು 
ಕ್ಧಣಲಧರೆವು, ದ್ೆೀವಧದದ್ೆೀವನಧದ್ ಆ ಸದ್ಗುರಗರಧಯನನಗು 
ಚ್ನಮಲಿಪಪನಗ ದ್ೆೀಹಧಭಿಮಧನವನಗು ಪೂರಧ ಬಿಟ್ಗಟ ಬಿಟ್ಗಟ, 
ತ್ನುವನಧಗಿ ಮಧಡಿಕ್ೊಂಡನಗ. ಇಷ್ಧಟದ್ ಮೀಲೆ ಆತ್ನಿಗೆ 
ಸವಯಮೀವ ಆತ್ಮಜ್ಞಧನವು ಗಗರಗಕೃಪ್ೆಯಂದ್ 
ಪರಕ್ಧಶ್ಸಗವಂಥಧದ್ಧದಯತ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ಗಗರಗಸೆೀವೆಯ ಸಿೀಮಧ 
ಹತ್ತತತ್ಗ. ಸಿದ್ದ ಸದ್ಗುರಗವು ಆತಧಮರಧಮನೆೀ ಅವತ್ರಸಿದ್ಗದ, 
ಆತ್ನನಗು ಈ ಪರಕ್ಧರ ಭಜಸಿ, ಚ್ನಮಲಿಪಪನಗ 
ಮಂಗಲಧಧಮವನಗು ಹೊಂದದ್ನಗ. ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ  ಶ್ರೀ 



ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಕಥಧಮೃತ್ದ್ೊಳ, ಶ್ರವಣ ಮಧತ್ರದಂದ್ ಸವವ  
ಪ್ಧಪಗಳನಗು ಭಸಮ ಮಧಡಗವಂರ್ ಅತ್ತ ಮಧಗರವಧದ್ ಈ 
ಐವತ್ತನೆೀ ಅಧಧಯಯವನಗು ಶ್ವದ್ಧಸನಗ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚ್ರಣಧರವಿಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಿವಸಿರಗವನಗ. 


