
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢನ ೀ, ನೀನು ಸ್ವಪ್ರಕಧಶನರುವಿ ಮತ್ುು ಸ್ರ್ವ 
ಬ್ರಹಧಮಾಂಡಗಳನುು ನೀನ ೀ ಪ್ರಕಧಶ್ಸ್ುವಿ. ನೀನು 
ಅನಧದ್ಯನಾಂತ್ನು, ಅವಿನಧಶ್ಯು ಮತ್ುು ಅಖಾಂಡ 
ಜ್ಞಧನಘನನರುವಿ. ನತ್ಯ ನೀನು ಸ್ವರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿಯೀ ಇದ್ುು, ಈ 
ಜಗತ್ುನ ುಲ್ಧಿ ವ್ಧಯಪಿಸಿಕ ೂಾಂಡು ಇರುತ್ತು. ಇಾಂಥಧತ್ನಧದ್ ನೀನು 
ಭಕ್ುರಿಗ ೂೀಸ್ಕರ ಸ್ಣ್ಣರೂಪ್ರ್ನುು ಧರಿಸಿ, ಅರ್ತ್ರಿಸಿರುತ್ತು. 
ಸ್ಾಂಸಧರದ್ಲ್ಲಿ ಯಧರ ಮನಸ್ುು ಬ ೀಸ್ತ್ುು ಹ ೂೀಗಿರುರ್ದ್ ೂೀ  
ಅರ್ರು ಎಲ್ಧಿ ವಿಷಯ ಪ್ರರ್ೃತ್ತುಯನುು ಬಿಟ್ುು, ನನು 
ಚರಣ್ಗಳಿಗ  ಪ್ಧರಪ್ುರಧಗಿ ವಿರಕ್ತುಯನುು ಹ ೂಾಂದ್ರ್ರು. ಹಾಂದಿನ 
ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಖಧಸ್ಗತ್ ಸಧವಮಿಯ ವ್ ೈರಧಗಧಯರ್ಸ ಯೆ 
ಕ್ಥ ಯು ನರೂಪಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟುದ್ . ಆ ವ್ ೈರಧಗಯ ಸಿೆತ್ತಯು ವಿಷಯ 
ಪ್ರರ್ೃತ್ತು ಛ ೀದ್ಕ್ವ್ಧಗಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಥಕ ಕ ಅರ್ಶಯಕ್ವ್ಧಗಿಯೂ 
ಇರುರ್ುದ್ು. ವಿಷಯಗಳಿಗ  ಅಾಂಟ್ಟಕ ೂಾಂಡಿರುರ್ ಈ ಸಿೆತ್ತಗ  
ಅಪ್ಧರ ವ್ ೈರಧಗಯವ್ ನುುರ್ರು. ಈಗ ಪ್ರ ವ್ ೈರಧಗಯದ್ 
ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳನುು ಹ ೀಳುವ್ ನು. ವಿಷಯಗಳಿಾಂದ್ ಮನಸ್ುು 
ನರ್ೃತ್ುವ್ಧದ್ರೂ, ಚಿತ್ುದ್ಲ್ಲಿ ಭ ೂೀಗ ಸ್ಾಂಸಧಕರಗಳಿರುರ್ರ್ು. 



ಇಾಂಥಧ ಸ್ಾಂಸಧಕರಗಳು ಹ ೂೀಗಲ್ಲಕ ಕ ಬ ೀಕ್ು, ಇಲ್ಿದಿದ್ುರ  ಪ್ುನಃ 
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ತ್ನವ್ಧಗುರ್ ಭಯ ಉಳಿಯುರ್ುದ್ು. 
ಆಯುಷಯ ತ್ುಾಂಬ್ ವಿರಕ್ತು ಸಧಧಿಸಿತ್ು, ಆದ್ರ  ಸ್ತ್ುಾಂಗತ್ತಯನೂು 
ಹಡಿಯಲ್ಲಲ್ಿ, ಗುರೂಪ್ಧಸ್ನ ಯನುು ಮಧಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಾಂದ್ರ   
ಅಾಂಥಧ ವಿರಕ್ತುಯು ನಷಪಲ್ವ್ಧಯಿತ್ು. ಹಧಗಧದ್ರ , ವ್ ೈರಧಗಯದ್ 
ಸಧಥವಕ್ವ್ಧಗುರ್ಾಂತ  ಯಧರ್ ಉಪ್ಧಯ ಮಧಡತ್ಕ್ಕದ್ುು ? 
ಏನು ಮಧಡಿದ್ರ  ಮನಸ್ುು ಪ್ೂಣ್ವ ನವಿವಷಯವ್ಧಗಿ 
ಮುಮುಕ್ಷುರ್ು ಸ್ರ್ವಥ ೈರ್ ನಭವಯನಧಗಿರುತಧುನ ? ಎಾಂದ್ು 
ಕ ೀಳಿದ್ರ  ಇದ್ ೀ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ ಹ ೀ ಶ ್ ರೀತಧ ಜನರುಗಳಿರಧ, 
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗ  ಮತ್ುು ನವ್ಧವಣ್ ಸಧವಮಿಗ  ಆದ್ 
ಸ್ಾಂವ್ಧದ್ರ್ನುು ಹ ೀಳುವ್ ನು, ಸಧರ್ಧಚಿತ್ುದಿಾಂದ್ ಶರರ್ಣ್ 
ಮಧಡುರ್ಾಂಥರ್ರಧಗಿರಿ. ಕ್ನಧವಟ್ಕ್ ದ್ ೀಶದ್ಲ್ಲಿರುರ್ 
ಉಗರಗ ೂೀಳ ಎಾಂಬ್ ಗಧರಮದ್ಲ್ಲಿ, ನವ್ಧವಣ್ಪ್ಪ ಎಾಂಬ್ 
ನಧಮರ್ುಳಳ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ವಶ್ೀಲ್ ವಿರಕ್ುನದ್ುನು. ಆತ್ನು 
ಚಿಕ್ಕಾಂದಿನಾಂದ್ ವ್ ೈರಧಗಯಯುಕ್ುನಧಗಿದ್ುು, ಬ್ಹ್ುಕಧಲ್ 
ಯೀಗಧಭಧಯಸ್ ಮಧಡಿದ್ನು. ಆದ್ರ  ಮನಸಿುಗ  ಸ್ಮಧಧ್ಧನ 



ಪ್ಧರಪಿುಯಧಗುತ್ುದ್ , ಗುರುಕ್ೃಪ್  ವಿನಹಧ ಯಧರ್ ಸಧಧನ ಯೂ 
ರ್ಯಥವವ್ ಾಂದ್ು ಆತ್ನು ತ್ತಳಿಯುರ್ರ್ನಧದ್ನು. ಹ್ದಿನಧರು 
ರ್ಷವ ರ್ಯಸಿುನರ್ನದ್ಧುಗ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ದ್ುುರುಗಳ 
ಕ್ತೀತ್ತವಯನುು ಕ ೀಳಿ, ಹ್ುಬ್ಬಳಿಳಗ  ಬ್ಾಂದ್ು ಅರ್ರಿಗ  
ಭ ಟ್ಟುಯಧದ್ನು. ಆತ್ನು ಬ್ಾಂದ್ು ಸ್ದ್ುುರು  ಚರಣ್ಗಳಿಗ  
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅರ್ರ ಎದ್ುರಿಗ  ಕ ೈಜ ೂೀಡಿಸಿಕ ೂಾಂಡು ನಾಂತ್ನು, 
ಅದ್ರ  ಏನ ೀನೂ ಮಧತಧಡಲ್ಧಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ದ್ುುರುಗಳ ಆತ್ನ 
ಅತ್ಯಾಂತ್ ನರಭಿಮಧನ ಸಿೆತ್ತಯನುು ಇತ್ರ ಲ್ಕ್ಷಣ್ಗಳನುು 
ನ ೂೀಡಿ, ಅಧಿಕಧರಿ ಇದ್ಧುನ ಾಂದ್ು ತ್ತಳಿದ್ು, ಆತ್ನಗ  'ಹ ೀ 
ಸ್ದ್ಭಕ್ುನ ೀ, ಏನು ಕ ಲ್ಸ್ಕ ೂಕೀಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗ  ಬ್ಾಂದಿರುವಿ, ಎಾಂದ್ು 
ನನಗ  ಹ ೀಳು,'' ಎಾಂದ್ು ಕ ೀಳಲ್ು ನವ್ಧವಣಿಯು - 'ಹ ೀ 
ದ್ಯಧನಧಿ, ಸ್ದ್ುುರುನಧಥನ ೀ, ನೀನು ಸ್ರ್ವಜ್ಞನದ್ುು ನನು 
ರ್ೃತಧುಾಂತ್ರ್ನ ುಲ್ಧಿ ತ್ತಳಿದಿರುವಿ. ನನುಾಂದ್ ಸ್ಾಂಸಧರ ರ್ಯಥ ಯು 
ಸ್ಹಸ ೂೀಣಧಗುರ್ದಿಲ್ಿ. ರ್ಯಥವವ್ಧಗಿ ಯಧತ್ಕ ಕ ಅದ್ನುು 
ಅನುಭವಿಸ್ಬ ೀಕ್ು ! ಸ್ದ್ುುರು ಸ್ಮುಮಖದ್ಲ್ಲಿ ಬ್ಾಂದ್ ಕ್ೂಡಲ್ ೀ 
ಸ್ರ್ವ ದ್ುಃಖಗಳು ನಧಶವ್ಧದ್ರ್ು. ಈಗ ಪ್ುನಃ ಸ್ಾಂಸಧರ 



ಜಧಲ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕ್ತ ಮೃತ್ುಯ ಮುಖದ್ಲ್ಲಿ ಯಧತ್ಕ ಕ ಬಿೀಳಬ ೀಕ್ು ! 
ಹೀಗ  ನನು ಮನಸಿುಗ  ತ ೂೀರುತ್ುದ್ . ಸ್ಮಥವನಧಗಿರುರ್ 
ನೀನು ಪ್ೂಣ್ವ ಅರಿತ್ತರುವಿ,” ಎಾಂದ್ು ಪ್ಧರರ್ಥವಸಿದ್ನು. ಇದ್ನುು 
ಕ ೀಳಿ ಸ್ದ್ುುರುಗಳು, - ''ನನು ಇಚ್ ೆ ಇದ್ುರ , ನೀನು ಇಲ್ ಿೀ ನಮಮ 
ಹ್ತ್ತುರ ಇರು. ನತ್ಯ ವ್ ೀದ್ಧಾಂತ್ ಶಧಸ್ರ ಶರರ್ಣ್ 
ಮಧಡುರ್ುದ್ರಿಾಂದ್ ಮನಸಿುನ ತಧಪ್ವ್ ಲ್ಿ ನಃಶ ೀಷವ್ಧಗಿ 
ಹ ೂೀಗುರ್ದ್ು,” ಎಾಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ುು ಕ ೀಳಿ, ನವ್ಧವಣ್ಪ್ಪನಗ  
ಸ್ುಖವ್ಧಗಿ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ, - “ಸ್ದ್ುುರುನಧಥನು ನನು ಭಧರ್ರ್ನುು  
ತ್ತಳಿದ್ುಕ ೂಾಂಡು ಅಭಿನಯರ್ನುು ಕ ೂಟ್ುನು. ಈಗ ಮನಸಿುನ 
ಭಯವ್ ಲ್ಧಿ ಪ್ರಿಹಧರವ್ಧಯಿತ್ು,'' ಅಾಂದ್ುಕ ೂಾಂಡನು. 
ಅಾಂದಿನಾಂದ್ ಅರ್ನು ಆನಾಂದ್ದಿಾಂದ್ ಮಠದ್ಲ್ಲಿರಲ್ಲಕ ಕ 
ಆರಾಂಭಿಸಿದ್ನು. ನತ್ಯ ಗುರುಮುಖದಿಾಂದ್ ವ್ ೀದ್ಧಾಂತ್ ಶಧರರ್ಣ್ 
ಮಧಡುತ್ತುದ್ುುದ್ರಿಾಂದ್ ಪ್ೂರ್ವದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರದಿೀಪ್ುವ್ಧಗಿದ್ು ಆತ್ನ 
ರ್ೃತ್ತುಯು ಈಗ ಶಧಾಂತ್ವ್ಧಯಿತ್ು. ಶರರ್ಣ್ವ್ಧದ್  ಮೀಲ್  
ಅನುದಿನ ಏಕಧಾಂತ್ಸಧೆನರ್ನುು ಸ ೀವಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ುಳಿತ್ುಕ ೂಾಂಡು 
ಗುರುವ್ಧಕ್ಯಗಳನುು ಮನನ ಮಧಡುತ್ತುರುತ್ತುದ್ುನು. 



ನಜಧನಾಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಲ್ಲಿೀನನಧಗಿ ಎರಡನ ೀಯರ್ರ ಕ್ೂಡ 
ಮಧತಧಡುತ್ತುದಿುಲ್ಿ. ಸ್ದ್ುುರು ಸ ೀವ್ಧ ಅತಧಯದ್ರದಿಾಂದ್ 
ಮಧಡುತ್ತುರುರ್ನು. ಸ್ರ್ವ ಭೂತ್ ಮಧತ್ರ ಗಳ ಮೀಲ್  ಅತ್ಯಾಂತ್ 
ದ್ಯಧಭರಿತ್ನಧಗಿದ್ುು, ಚ್ ೀತ್ನ ಮತ್ುು ಅಚ್ ೀತ್ನ ರ್ಸ್ುುಗಳನುು 
ಹಾಂಸಿಸ್ುತ್ತುದಿುಲ್ಿ. ಆಾಂತ್ಯವದ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ನು ಇಷುು 
ಕ್ೃಪ್ಧಳುವ್ಧಗಿದ್ುನು. ಒಾಂದ್ಧನ ೂಾಂದ್ು ದಿರ್ಸ್, ಸ್ುಮತ್ತಯಧದ್ 
ನವ್ಧವಣ್ಪ್ಪನು  ಸ್ದ್ುುರು ಸ್ಮಿೀಪ್ ಬ್ಾಂದ್ು, ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 
ಅತ್ಯಾಂತ್ ಭಯಭಕ್ತುಯುಕ್ುನಧಗಿ, ದ್ ೈನಯಭಧರ್ದಿಾಂದ್ ಅರ್ರನುು 
ಕ್ುರಿತ್ು ವಿಚ್ಧರಿಸ್ುತಧುನ  - ''ಹ ೀ ದಿೀನದ್ಯಧಳುವ್ಧದ್ 
ಸ್ದ್ುುರುನಧಥನ ೀ, ನನು ಸ್ಾಂಗತ್ತಯಿಾಂದ್ ಬ್ಹ್ು ಲ್ಧಭವ್ಧಯಿತ್ು. 
ಸ್ಾಂಸಧರ ತ್ಪ್ರ್ು ಪ್ೂಣ್ವ ನಧಶವ್ಧಯಿತ್ು. ಆದ್ರ  ಒಾಂದ್ು 
ಸ್ಾಂಶಯ ಉಳಿದಿರುರ್ದ್ು. ನೀನು ಕ್ೃಪ್ ಯಿಾಂದ್ 
ಆಜ್ಞಧಪಿಸಿದಿಯಾಂದ್ರ , ನಧನು ಚರಣ್ಕ ಕ ನವ್ ೀದಿಸ್ುವ್ ನು,” 
ಎಾಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ುು ಕ ೀಳಿ ಆ ಭಕ್ು ಕ ೈವ್ಧರಿಯು ನವ್ಧವಣ್ಪ್ಪನನುು 
ಕ್ುರಿತ್ು - ''ಬಧಲ್ಕ್ನ ೀ, ನನು ಮನಸಿುನ ಸ್ಾಂಶಯರ್ನುು 
ಈಗಲ್ ೀ ನನಗ  ಹ ೀಳು. ನನುಾಂದ್ ನರಸ್ನವ್ಧಗುರ್ಾಂತ್ತದ್ುರ , 



ಉಪ್ಧಯರ್ನುು ಹ ೀಳುವ್ ನು,'' ಎಾಂದ್ು ಅಾಂದ್ನು. ಆಗ 
ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಪ್ೂಣ್ವ ಧ್ ೈಯವಯುಕ್ುನಧಗಿ ದಿೀನಭಧರ್ದಿಾಂದ್ 
ನವ್ಧವಣಿಯು ಅನುುತಧುನ  - “ಹ ೀ ಸ್ದ್ುುರು ದ್ ೀರ್ರ ೀ, ಚಿತ್ುಕ ಕ 
ಗುಣ್ಗಳ ೊಳಗಿಾಂದ್ ನರ್ೃತ್ತು ಹಧಯಗಧಗುರ್ದ್ು ? ವಿಷಯ 
ಸ ೀರ್ನ ಯನುು ಸ್ಾಂಪ್ೂಣ್ವ ಬಿಟ್ುರೂ, ಸ್ೂೆಲ್  
ದ್ ೀಹಧಭಿಮಧನರ್ನುು ತಧಯಗ ಮಧಡಿದ್ರೂ, ಆಾಂತ್ಯವದ್ಲ್ಲಿ 
ವ್ಧಸ್ನ ಗಳಿರುರ್ರ್ು, ಮತ್ುು ಅರ್ುಗಳಿಾಂದ್ ಮನಸ್ುು ವಿಕಧರ 
ಹ ೂಾಂದ್ುರ್ದ್ು, ವಿಷಯ ದ್ಶವನ ಮಧತ್ರದಿಾಂದ್ ತ್ತರಗುಣ್ಗಳು 
ಈ ನಧನಧ ವಿಕಧರಗಳು ಉತ್ಪನುವ್ಧಗಿ, ಅನಾಂತ್ರ 
ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಮಕ್ಷಮದ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿದಿದ್ುರೂ, ಒಳಗ  ನರಾಂತ್ರ 

ಚುಚುುತ್ು ಇರುರ್ರ್ು. ಇದ್ರಿಾಂದ್ ವಿಚ್ಧರರ್ು ಪ್ರತ್ತಬ್ಾಂಧಿಸ್ಲ್ಪಟ್ುು 
ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಪ್ೂಣ್ವವ್ಧಗಿ ಉಳಿಯುರ್ುದ್ ೀ ಇಲ್ಿ. ಮತ್ುು ಹೀಗ  
ವಿಕಧರ ಹ ೂಾಂದ್ುರ್ದ್ರಿಾಂದ್ಲ್ ೀ ಮನಸ್ುು ಚಾಂಚಲ್ವ್ಧಗಿ ಕ್ಷಣ್ 
ಕ್ಷಣ್ಕ ಕ ದ್ುಃಖ ಕ ೂಡುತಧು ಇರುರ್ದ್ು. ಚಿತ್ುರ್ು ಗುಣ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವ್ ೀಶ್ಸ್ಬಧರದ್ು, ಅಖಾಂಡ ನಗುವಣ್ ಸ್ವರೂಪ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಇರಬ ೀಕ್ು, ಇದ್ಕ ೂಕೀಸ್ಕರ ಏನು ಮಧಡಬ ೀಕ ಾಂದ್ು 



ಕ್ೃಪ್ ಯಿಾಂದ್ ನನಗ  ನರೂಪಿಸ್ತ್ಕ್ಕದ್ ುಾಂದ್ು ಪ್ಧರರ್ಥವಸ್ುತ ುೀನ .'' 
ಈ ಪ್ರಕಧರ ಆಡಿದ್ ದಿನ ರ್ಚನರ್ನುು ಕ ೀಳಿ, ಸಿದ್ಾ 
ದ್ಯಧಘನನು ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಸ್ಾಂತ ೂೀಷಪ್ಟ್ುು 
ನುಡಿದ್ದ್ ುೀನ ಾಂದ್ರ  - 'ಹ ೀ ನವ್ಧವಣಿೀ, ನೀನು ಈ 
ಸ್ಾಂದ್ಭವದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ೂಣ್ವ ಅಧಿಕಧರಿ ಇರುವಿ. ನನು ಅಪ್ರ 
ವಿರಕ್ತುಯು  ಸಿೆರವ್ಧಗುರ್ದ್ು. ಈಗ ಪ್ರ ವ್ ೈರಧಗಯರ್ನುು 
ತ್ತಳಿಯತ್ಕ್ಕದ್ುು. ಇದ್ನುು ಸಧಧಿಸಿದ್ರ , ಸ್ತ್ಯವ್ಧಗಿ ನವಿವಕಧರ 
ರೂಪ್ನಧಗಿರುರ್ ಆತ್ಮನನುು ನೀನು ತ್ತಳಿಯುವಿ. “ನಧನು 
ನನುದ್ು' ಎಾಂಬ್ ಭಧರ್ಗಳು ಆತ್ಮನಗ  ಬ್ಾಂಧಕ್ಗಳು. 
ಇರ್ುಗಳಿಲ್ಿದಿದ್ುರ  ಆತ್ಮನು ನತ್ಯಮುಕ್ುನ ೀ ಇರುರ್ನು. 
ತ್ತರಗುಣ್ಗಳು ಬ್ಾಂಧಮೀಕ್ಷಗಳಿಗ  ಕಧರಣ್ಗಳು. ಅರ್ು 
ಪ್ರಕ್ೃತ್ತಯಿಾಂದ್ ಉತ್ಪನುವ್ಧಗುತ್ುದ್ . ನಧನು ದ್ ೀಹ್ವ್ ಾಂದ್ು 
ತ್ತಳಿಯುರ್ದ್ ೀ ಆತ್ಮನ  ಸ್ವರೂಪ್ಹ್ನನರ್ು. ಇದ್ರಿಾಂದ್ 
ಜೀರ್ತ್ವರ್ು ಪ್ಧರಪ್ುವ್ಧಗಿ ಆತ್ನು ಸ್ವರೂಪ್ರ್ನುು 
ತ್ತಳಿಯಲ್ಧರನು. ಜೀರ್ನು ಇಾಂದಿರಯ ಗ ೂಾಂದ್ಲ್ದ್ ೂಳಗ  ಬಿದ್ುು, 
ಪ್ಾಂಚಭೂತ್ಗಳ ಆಟ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ ಭಧರಾಂತ್ನಧಗಿರುರ್ನು. ಅನ ೀಕ್ 



ವಿಷಯ ಸ್ಮೇಳನದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕ್ತ ನಬ್ವಲ್ನಧಗಿ ಹ ೂೀಗಿರುರ್ನು. 
ವಿಷಯ ಸ ೀರ್ನ ಯಿಾಂದ್ ಆತ್ನಗ  ರಧಗದ್ ವೀಷ ಗಳು ದ್ೃಢವ್ಧಗಿ 
ಕ್ಟ್ುುರ್ರ್ು. ಭ ೂೀಗದಿಾಂದ್ ವ್ಧಸ್ನ ಗಳು ವಿಶ ೀಷವ್ಧಗಿ ಬ ಳ ದ್ು, 
ಎಷುು ಯತ್ು ಮಧಡಿದ್ರೂ ಬಿಡುರ್ುದಿಲ್ಿ. ವಿಷಯ ಭ ೂೀಗಗಳ 
ದ್ ಶ ಯಿಾಂದ್ ಅನ ೀಕ್ ಜನಮಗಳ ಪ್ಯವಾಂತ್ರ ದ್ುಃಖ 
ಅನುಭವಿಸ್ುತ್ತುದ್ುರೂ  ಅರ್ನುು ಬಿಡಲ್ಧರದ್ , ಪ್ುನಃ ಪ್ುನಃ 
ಯೀನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತರುಗುತ್ತುರುರ್ನು. ಹೀಗಿರುತಧು  ಎಾಂದ್ಧದ್ರೂ 
ಒಾಂದ್ು ಕಧಲ್ದ್ಲ್ಲಿ ದ್ ೈರ್ಯೀಗದಿಾಂದ್ ಆ ಜೀರ್ನಗ  ಸ್ತ್ುಾಂಗ 
ಲ್ಭಿಸ್ುರ್ುದ್ು. ವಿಷಯ ಸ್ುಖಕ ಕ ಅನಯವ್ಧದ್ ಮತ್ುು ಅದ್ಕ್ೂಕ 
ವಿಶ ೀಷವ್ಧದ್ ಸ್ುಖವಿರುರ್ದ್ ಾಂದ್ು, ಸ್ತ್ುಾಂಗದಿಾಂದ್ ಆತ್ನು 
ತ್ತಳಿಯುತಧುನ . ಆಗ ಆ ಅಧಿಕ್ ಸ್ುಖದ್ ಸ್ಲ್ುವ್ಧಗಿ ಕ್ಷಣಿಕ್ವ್ಧದ್ 
ವಿಷಯ ಸ್ುಖಗಳನುು ತ್ಯಜಸ್ುರ್ುದ್ು. ದಿೀಘವಕಧಲ್ದ್ 
ಅನುಭರ್ದಿಾಂದ್ ವಿಷಯಗಳ ಲ್ಧಿ ದ್ುಃಖಮಯವ್ ಾಂದ್ು 
ನಧವರಿಸಿದ್ುರೂ,  ಆತ್ನಗ  ಆತ್ಮಸ್ುಖದ್ ಅನುಭರ್ರ್ು ಇನೂು 
ಆಗಿರುರ್ುದಿಲ್ಿ. ಅನ ೀಕ್ ಜನಮಗಳ ದ್ುಃಖದ್ ಸ್ಮರಣ ಯಿಾಂದ್ 
ಆತ್ನು ಸ್ರ್ವ ವಿಷಯಗಳನುು ಬಿಟ್ಟುರುರ್ನು. ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಬಧಹ್ಯ 



ವಿಷಯಗಳಷ ುೀ ಅಭಧರ್ವ್ಧಗಿ ಜೀರ್ನು ಸ್ುಖ ಹ ೂಾಂದ್ುರ್ನು. 
ನವ್ಧವಣಿ ಶ್ಷಯನ ೀ ಕ ೀಳು, ಜ್ಞಧನಪ್ಥದ್ಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ನಕ್ ನೀನು 
ಬ್ಾಂದಿರುವಿ. ಎಲ್ಿ ಮೀಹ್ ಮಮತ ಯನುು ಬಿಟ್ುು, ವಿಷಯ 
ವ್ಧತ ವಯೀ  ಇಲ್ಿದ್ಾಂತ  ನೀನು ಅರ್ನುು  ತ್ಯಜಸಿರುವಿ. ಆದ್ರ 
ಭ ೂೀಗ ಸ್ಾಂಸಧಕರಗಳು ಉಳಿದಿರುರ್ರ್ು. ಇರ್ು ಚಿತ್ುದ್ ೂಳಗಿಾಂದ್ 
ಬ ೀಗನ ೀ ಹ ೂೀಗುರ್ದಿಲ್ಿ. ಅರ್ು ಜನಮಗಳ ಬಿೀಜವ್ಧಗಿದ್ುು 
ಅರ್ುಗಳ ಮೀಲ್  ಇತ್ರ ಉಪ್ಧಯ ನಡ ಯುರ್ುದಿಲ್ಿ. 
ಯಧವ್ಧಗ ಜೀರ್ನು  ಆತ್ಮ ಜ್ಞಧನರ್ನುು ಪ್ಡಿಯುರ್ನ ೂೀ ಆಗ 
ಈ ವ್ಧಸ್ನ ಯು ಖಾಂಡಿತ್ವ್ಧಗಿ ಹ ೂೀಗುರ್ುದ್ು. ಗುರು 
ಕ್ೃಪ್ ಯಿಾಂದ್ ಈ ವ್ಧಸ್ನ ಯು ಪ್ೂಣ್ವ ಪ್ರಿಹಧರವ್ಧದ್  ಮೀಲ್  
ಜೀರ್ನ ಬ್ಾಂಧನರ್ು ನಧಶವ್ಧಗುರ್ದ್ು.” ಈ ಪ್ರಕಧರ ಸ್ದ್ುುರು 
ರ್ಚನರ್ನುು ಕ ೀಳಿ, ನವ್ಧವಣ್ಪ್ಪನುು  ಬ್ಹ್ು ಆನಾಂದ್ಪ್ಟ್ುು 
ಕ ೈಮುಗಿದ್ು ಪ್ುನಃ ವಿಚ್ಧರಿಸ್ುತಧುನ  - "ಹ ೀ ಸ್ದ್ುುರುನಧಥನ ೀ 
ಇಾಂಥಧ ಅಮೀಘವ್ಧದ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಧನರ್ನುು ಯಧರ್ 
ಸಧಧನದಿಾಂದ್ ನಧನು ಹ ೂಾಂದ್ುವ್ ನು ? ಆ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಧನದ್ 
ಸ್ವರೂಪ್ರ್ನುು ನನಗ ೂೀಸ್ಕರ ನರೂಪಿಸ್ಬ ೀಕ ಾಂದ್ು 



ಪ್ಧರರ್ಥವಸ್ುವ್ ನು.” ಆಗ ಸ್ದ್ುುರುನಧಥರನುುತಧುನ   - “ಎಲ್ ೀ 
ಸ್ಚಿುಷಯನ ೀ, ಕ ೀಳು. ಪ್ರವ್ ೈರಧಗಯವ್ ಾಂದ್ು ಕ್ರ ಯಲ್ಪಡುರ್ಾಂಥಧ 
ಮತ್ುು ವ್ಧಸ್ನಧಕ್ಷಯರ್ನುು ಪ್ಧರಪ್ು ಮಧಡಿಕ ೂಡುರ್ಾಂತ್ಹ್ ಆ 

ಸಧಧನ ೂೀಪ್ಧಯರ್ನುು ನನಗ  ನರೂಪಿಸ್ುವ್ ನು. 
ಮೂಲ್ಮಧಯಯು ಮತ್ುು ಅದ್ರ ಗುಣ್ಗಳು ಕ್ೂಡಿ 
ಮೃಗಜಲ್ರ್ತ್ ಭಧಸ್ಮಧನವ್ಧಗುರ್ ಈ ನಧಮರೂಪ್ಧತ್ಮಕ್ 
ಜಗತ್ುು ಕ್ಲ್ಲಪತ್ವ್ಧಯಿತ್ು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಯತ್ವರ್ು ಇಲ್ ಿೀ ಇಲ್ಿ, ಆದ್ರ  
ಇದ್ನ ುಲ್ಿ ತ್ತಳಿಯುರ್ಾಂಥರ್ನಧದ್ ನೀನು ಸ್ತ್ಯವ್ಧಗಿರುವಿ. 
ಸ್ರ್ವ ವಿಕಧರಗಳ ನಡುವ್  ನವಿವಕಧರನಧಗಿ, ಶರಿೀರ 
ರಹತ್ವಿರುರ್ ರೂಪ್ದಿಾಂದ್ ನೀನರುತ್ತು, ಜಧಗರತ್, ಸ್ವಪ್ು ಮತ್ುು 
ಸ್ುಷುಪಿು, ಈ ಮೂರೂ ನನು ಅನುಭರ್ಕ ಕ ಬ್ರುತ್ುವ್ . ಈ 
ಪ್ರಕಧರ ಅರ್ಸಧೆತ್ರಯಕ ಕ 

ಸಧಕ್ಷಿಯಧಗಿರುರ್ರ್ನ ೀ ನಶುಯವ್ಧಗಿ ನೀನದಿು. ನಧನು, 
ನನುದ್ು, ಎಾಂಬ್ುದ್ು ಯಧರಿಗ  ತ ೂೀರುರ್ದ್ ೂೀ ಅರ್ನ ೀ 
ಜಧಗರದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶಧವಭಿಮಧನಯು. ನಧನು ಕ್ತಧವ ಭ ೂೀಕಧು 
ಎಾಂದ್ು ತ್ತಳಿಯುರ್ರ್ನ ೀ, ಸ್ೂಕ್ಷಮತ್ವದಿಾಂದಿದ್ುು ಸ್ವಪ್ುದ್ಲ್ಲಿ 



ತ ೈಜಸ್ನ ನಸಿಕ ೂಳುಳರ್ನು. ಅದ್ು ಧ್ ೈಯ, ನಧನು ಧ್ಧಯತಧ, 
ಎಾಂದ್ು ಸಧಧಕ್ನಧಗಿ ಧ್ಧಯನ ಮಧಡುತ್ತುರುರ್ರ್ರ ೀ, ಅಜ್ಞಧನ 
ಸ್ುಪಿುಯನುು ಭ ೂೀಗಿಸ್ುತ್ತುರುರ್  ಪ್ಧರಜ್ಞ ಅಭಿೀಮಧನ 
ಅನುಸಿಕ ೂಳುಳರ್ನು. ಈ ಪ್ರಕಧರ ವಿಶವ, ತ ೈಜಸ್, ಪ್ಧರಜ್ಞ ಈ 
ಮೂರೂ ರೂಪ್ ನೀನ ೀ ಇರುವಿ. ಮತ್ುು ಈ ಮೂರಕ್ೂಕ 
ಸಧಕ್ಷಿಯಧಗಿರುರ್ ತ್ುರಿೀಯಘನನೂ ನೀನ ೀ ಇರುತ್ತು. ಜಧಗರತ್, 
ಸ್ವಪ್ು ಸ್ುಷುಪಿು ಇರ್ುಗಳ ಕ್ತಾಂಚಿನಧುತ್ರ ಅಭಿಮಧನ ಇತ ುಾಂದ್ರ , 
ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಧನವ್ ಾಂತ್ಲ್ ೀ ತ್ತಳಿಯತ್ಕ್ಕದ್ುು. ಇದ್ು ಆತ್ಮಜ್ಞಧನರ್ಲ್ಿ. 
ಹಧಗಧದ್ರ  ಆತ್ಮಜ್ಞಧನದ್ ಲ್ಕ್ಷಣ್ ಏನ ಾಂದ್ು ಕ ೀಳಿದ್ರ , 
ಹ ೀಳುತ ುೀನ , ಶರರ್ಣ್ಮಧಡು. ಹ ೀ ಶ್ಷಯ ರತ್ುನ ೀ, ಇದ್ನುು 
ತ್ತಳಿದಿಯಾಂದ್ರ , ಸಧಧನ ೂೀಪ್ಧಯರ್ು ತಧನ ೀ 
ಗ ೂೀಚರವ್ಧಗುತ್ುದ್ . ಆತ್ಮಜ್ಞಧನ ಯಧವ್ಧತ್ನಗ  
ಪ್ಧರಪಿುಯಧಗಿರುರ್ದ್ ೂೀ, ಅರ್ನಗ  ಹ ೀಗ  ಕಧಣಿಸ್ುತ್ುದ್  - ಇಷುು 
ಹ ೂತ್ುು ನಧನು ಸ್ವಪ್ುದ್ ೂಳಗಿದ್ುು ಏನ ೂೀ ಒಾಂದ್ು 
ಜಗತ ುಾಂಬ್ುದ್ನುು ನ ೂೀಡುತ್ತುದ್ುನು. ಅದ್ು ಹಧಯಗ  
ಸ್ತ್ಯವ್ಧದಿೀತ್ು ? ಅದ್ೂ ಸ್ತ್ಯವ್ಧದ್ಾಂತ  ಅಾಂಥದ್ ುೀನು ನನುಲ್ಲಿ 



ಇಲ್ಿ. ನಧನ ೂಬ್ಬನ ೀ ನಃಸ್ುಾಂಗವ್ಧಗಿ ಇಲ್ಲಿರುತ ುೀನ . ನನು 
ಹ ೂರತ್ು ಎರಡನ ೀದ್ ಾಂಬ್ುದ್ು ಕಧಲ್ತ್ರಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಥಧಯ 
ಇರುರ್ದ್ು. ಒಾಂದ್ು ವ್ ೀಳ  ಏನಧದ್ರೂ ನನಗ  
ಕಧಣಿಸ್ುರ್ದ್ ಾಂದ್ರ , ಅದ್ೂ ಸ್ಾಂಪ್ೂಣ್ವ ನಧನ ೀ ಆಗಿದ್ ುೀನ . 
ನನಗನಯವ್ಧಗಿ ಏನ ೀನು ಇಲ್ಿವ್ ಾಂಬ್ುದ್ು  ಅನಧಯಧಸ್ದಿಾಂದ್ 
ನನಗ  ತ್ತಳಿಯುರ್ದ್ು. ದ್ ವೈತ್ದ್ ಸ್ೃತ್ತ ಆಯಿತ ಾಂದ್ರ , ನನುಲ್ಲಿ 
ಅದ್ಕ ಕ ಸಧೆನವ್ ೀ ಇಲ್ಿ; ಹಧಯಗ ಾಂದ್ರ ರ್ಾಂಧ್ಧಯಪ್ುತ್ರನು ಈ 
ಲ್ ೂೀಕ್ದ್ಲ್ಲಿ ಯಧರಿಗೂ ಎಾಂದ್ೂ ಭಧಸ್ಮಧನವ್ಧಗಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಹಧಗ ಯೀ ಜಗತ್ುು ಎಾಂಬ್ುದ್ು ನನಗ  ಎಾಂದ್ೂ ತ ೂೀರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸಿರೀ 
ಪ್ುತಧರದಿಕ್ರಾಂಬ್ರ್ೂ, ರ್ಸ್ುುವಿಲ್ಿದ್  ನಧಮ ಮಧತ್ರ 
ಕ್ಲ್ಲಪಸ್ಲ್ಪಟ್ಟುವ್ . ನಧನು ಒಾಂದ್ು ವ್ ೀಳ  ಆಕಧಶದ್ಾಂತ್ತದ್ುರ , ನನು 
ಶರಿೀರರ್ು ಕಧಣಿಸ್ುತ್ತುದಿುಲ್ಿ. ಹಧಗ ಯೀ ಇಲ್ಿದ್ ದ್ ೀಹ್ಕ ಕ 
ನಧನ ಾಂತ್ ಹ ೀಳುರ್ದ್ ಾಂದ್ರ  ಮನಸಿುನ ೂಳಗ  ನಗ  ಬ್ರುರ್ುದ್ು. 
ನಧನು ಏನಧದ್ರೂ ಮಧಡಿದ್ನ ಾಂದ್ರ , ನನಗ  ಸ್ರ್ವಥಧ 
ಕ್ರಣ್ಗಳಿಲ್ಿದಿರುರ್ದ್ರಿಾಂದ್ ಕಧಯವ ಹಧಯಗಧಗಬ ೀಕ್ು ? ಆ 
ಕಧಯವರ್ೂ ಇಲ್ಿದಿರುವ್ಧಗ ನನಗ  ಕ್ತ್ೃವತ್ವರ್ು ಹಧಯಗ  



ಹ್ತ್ುುರ್ದ್ು ? ನಧನು ಭ ೂೀಕಧು ಆದ್ನ ಾಂದ್ರ , ಉಣ್ಣಲ್ಲಕ ಕ ನನಗ  
ಮುಖವ್ ೀ ಇಲ್ಿ, ಮತ್ುು ನನು ಹ ೂರತ್ು ತ್ತನುಲ್ಲಕ ಕ ಎರಡನ ೀ 
ರ್ಸ್ುುವ್ ೀ ಇಲ್ಿದಿರುವ್ಧಗ, ನಧನು ಭ ೂೀಕಧು ಹಧಯಗಧಗುವ್ ನು ? 
ಈ ಪ್ರಕಧರ ಎಲ್ಧಿ ಇಾಂದಿರಯ ವ್ಧಯಪ್ಧರರ್ು ಸ್ಹ್ಜವ್ಧಗಿ 
ಮಿಥಧಯಚ್ಧರವ್ಧಗುರ್ದ್ು, ಸ್ವರೂಪ್ ಸಿೆತ್ತಯಲ್ಲಿ ಆಗುರ್ ಈ 
ಅನುಭರ್ ತ ಗ ದ್ುಕ ೂಾಂಡು ಹ ೂರಗ  ಬ್ಾಂದ್ಧಗ ಈ ಜಗತ್ುು 
ವಿಚಿತ್ರವ್ಧಗಿ ಭಧಸಿಸ್ುರ್ದ್ು, ಅರ್ನಗ  ಹೀಗ  ಕಧಣಿಸ್ುತ್ತುಲ್ಿದ್ಲ್ಿ, 
ಹಧಯಗ  ಘಟ್ರೂಪ್ದಿಾಂದ್ ಮೃತ್ತುಕ ಯೀ ಇರುರ್ದ್ ೂೀ  ಹಧಗ ಯೀ 
ಈ ಜಗತ್ತುನ ರೂಪ್ದಿಾಂದ್ ನಧನು ಇರುವ್ ನು. ಮತ್ುು ಸಧಕ್ಷಿ 
ರೂಪ್ದಿಾಂದ್ ಉಳಿದಿರುವ್ ನು. ಇದ್ ೀ ಪ್ರಕಧರ ಸ್ರ್ವತ್ರ 
ಭಧಸ್ವ್ಧಗುತ್ುದ್ . ಇಾಂಥಧ ಆತ್ಮಜ್ಞಧನ ಪ್ಧರಪಿುಮಧಡಿಕ ೂಳಳಲ್ಲಕ ಕ  
ಯಧರ್ ಉಪ್ಧಯ ಮಧಡಬ ೀಕ್ು, ಎಾಂದ್ು ಕ ೀಳಿದ್ರ , 
ಶ್ಷಯರಧಯನ ೀ ಹ ೀಳುತ ುೀನ  ಕ ೀಳು. ಹ್ಗಲ್ೂ ರಧತ್ತರ 
ನಧಮರ್ನುು ಜಪಿಸ್ಬ ೀಕ್ು. ನಧಮ ಜಪ್ದಿಾಂದ್ ಚಿತ್ು ಶುದಿಾಯೂ 
ಆಗುರ್ದ್ು, ದ್ ೀಹಧಭಿಮಧನರ್ೂ ಹ ೂೀಗುರ್ುದ್ು; ಮತ್ುು 
ಅಭಧಯಸ್ ಬ್ಲ್ದಿಾಂದ್ ಚಿತ್ುಸ ಯೆವರ್ನೂು ಏಕಧಗರತ ಯನುು 



ಮುಮುಕ್ಷುರ್ು ಹ ೂಾಂದ್ುತಧುನ . ಆಗ ಅಾಂಥಧ ಏಕಧಗರ ಚಿತ್ುದಿಾಂದ್ 
ಏನ ೀನು ನ ೂೀಡುರ್ನ ೂೀ ಅದ್ು ತಧನ ೀ ಎಾಂಬ್ುದ್ಧಗಿ 
ಕಧಣ್ುರ್ನು. ಇದ್ ೀ ಸ ೂೀಹ್ಾಂಭಧರ್ರ್ು ಇದ್ನುು ಸ್ರ್ವತ್ರ 
ಯೀಜಸ್ಬ ೀಕ್ು. ಯಧರ್ ಸ್ೂಕ್ಷಮ ರ್ಸ್ುುಗಳು ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ 
ಬ್ರುರ್ವೀ ಅರ್ನುು ಕ್ೂಡಲ್ ೀ ಸ ೂೀಹ್ಾಂಭಧರ್ದಿಾಂದ್ 
ನ ೂೀಡಬ ೀಕ್ು. ಈ ಪ್ರಕಧರ ದ್ೃಢಧಭಧಯಸ್ರ್ನುು ಮಧಡುತಧು 
ಮಧಡುತಧು ದ್ ವೈತ್ ಭಧರಾಂತ್ತಯಲ್ಧಿ ಹ ೂೀಗಿ ಆತ್ಮಸಿೆತ್ತಯು 
ಸೆಿರವ್ಧಗುತ್ುದ್ . ದ್ ಯೀಯ ರ್ಸ್ುುವಿನ ಧ್ಧಯನ ಮಧಡುತ್ತುರುವ್ಧಗ 
ಧ್ಧಯತ್ನು ತಧನ ೀ ಧ್ ಯೀಯಧಕಧರವ್ಧಗಿ ಹ ೂೀಗಿ, ರ್ೃತ್ತುಯು 
ಸ್ವರೂಪ್ಧಕಧರವ್ಧಗಿ, ಅದ್ರ ೂಳಗ  ಆತ್ಮನು ಅನುಭರ್ಕ ಕ 
ಬ್ರುತಧುನ . ಇಾಂಥಧ ಧ್ಧಯನರ್ನುು ಏಕಧಾಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಧಡತ್ಕ್ಕದ್ುು. ಜನರ ಮಧಯದ್ಲ್ಲಿರುವ್ಧಗ ಅದ್ರ 
ಅನುಸ್ಾಂಧ್ಧನ ಹಡಿದ್ು ಸ್ರ್ವರ್ನುು ಸ ೂೀಹ್ಾಂ ಭಧರ್ದಿಾಂದ್ಲ್ ೀ 
ನ ೂೀಡಬ ೀಕ್ು. ಒಾಂದ್ು ಕ್ಷಣ್ವ್ಧದ್ರೂ ಈ ಧ್ಧಯನರ್ನುು 
ಬಿಡಬಧರದ್ು. ಈ ಪ್ರಕಧರ ದ್ೃಢ ಅಭಧಯಸ್ ನಡಿಸ್ುತ್ತುರುವ್ಧಗ, 
ತಧನು ನತ್ಯ ಆತ್ಮನ ೀ ಎಾಂಬ್ುದ್ು ಸ್ಹ್ಜವ್ಧಗಿ ಕಧಣಿಸ್ುರ್ದ್ು, 



ತಧನು ದ್ ೀಹ್ವ್ ಾಂಬ್ುದ್ು ಎಾಂದ್ ಾಂದಿಗೂ ಭಧಸ್ವ್ಧಗುರ್ದಿಲ್ಿ, 
ಹೀಗಿರುವ್ಧಗ ಇತ್ರ ರ್ಸ್ುುಗಳು ಹಧಯಗ  ಸ್ತ್ಯವ್ಧದ್ಧರ್ು? 
ಇಾಂಥಧ ಈ ಅಭಧಯಸ್ರ್ನುು ಸ್ವ್ಧವದ್ಧ ಮಧಡುತಧು, 
ಸ ೂೀಹ್ಾಂಭಧರ್ರ್ನುು ಜೀರ್ ಪ್ಧರಣ್  ಮಧಡಿ ಸ್ರ್ವತ್ರದ್ಲ್ಲ ಿ
ಯೀಜಸ್ುರ್ದ್ರಿಾಂದ್ ಸ್ರ್ವ ಅಾಂತ್ವ್ಧವಸ್ನ ಗಳು ನಧಶವ್ಧಗಿ, 
ಆತ್ಮನು ನತ್ಯ ಅಪ್ರ ೂೀಕ್ಷನಧಗುರ್ನು" ಈ ಪ್ರಕಧರ 
ಸ್ದ್ುುರುಗಳ ಭಧಷಣ್ರ್ನುು ಕ ೀಳಿ, ರ್ೃತ್ತುತ್ದ್ಧಕಧರವ್ಧಗಿ, 
ಕ್ಷಣ್ಮಧತ್ರ ನವಿವಕ್ಲ್ಪ ಸಿೆತ್ತಯನುು ಹ ೂಾಂದಿ, ಆಮೀಲ್  
ನವ್ಧವಣ್ಪ್ಪನು  ಅನುುತಧುನ . “ಹ ೀ ಸ್ದ್ುುರುನಧಥನ ೀ, ಈ 
ಹ ೂತ್ುು ನಧನು ಕ್ೃತಧಥವತ ಯನುು ಹ ೂಾಂದಿದ್ ನು. 
ಅನಧಥನಧಗಿದ್ು ನನುನುು ಜ್ಞಧನ ಬ ೂೀಧದಿಾಂದ್ ರಕ್ಷಿಸಿದಿ. ನನು 
ಕ್ೃಪ್ ಯಿಾಂದ್ ನಧನು ಧನಯತ ಗ  ಪ್ಧರಪ್ುನಧದ್ ,” ನವ್ಧವಣ್ಪ್ಪನು 
ನತ್ಯ ಏಕಧಾಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹ ೂೀಗಿ ಈ ಸ್ದ್ುುರುವ್ಧಣಿಯನುು ಮನನ 
ಮಧಡುತ್ು ಇರುತ್ತುದ್ುನು. ಸ್ದ್ಧ ವ್ ೀದ್ಧಾಂತ್ 
ಅಧಯಯನದ್ಲ್ಲಿಯೂ, ಶರರ್ಣ್ದ್ಲ್ಲಿಯೂ, ರತ್ನಧಗಿದ್ುನು. 
ಸ್ದ್ುುರು ಕ್ೃಪ್ ಯಿಾಂದ್ ದ್ೃಢಜ್ಞಧನರ್ನುು ಹ ೂಾಂದಿ, ಆತ್ನು 



ಸ್ಾಂಪ್ೂಣ್ವ ಆತ್ಮಜ್ಞಧನಯಧದ್ನು. ಅನಾಂತ್ರ ನವ್ಧವಣ್ಪ್ಪನು 
ಪ್ಾಂಚಿೀಕ್ರಣ್ವ್ ಾಂಬ್ ಒಾಂದ್ು ವ್ ೀದ್ಧಾಂತ್ ಗರಾಂಥರ್ನುು 
ರಚಿಸಿದ್ನು. ಅತ್ಯಾಂತ್ ಸ್ುರಸ್ವ್ಧದ್ ಈ ಗರಾಂಥರ್ನುು ಪ್ಠಿಸಿದ್ 
ಮಧತ್ರದಿಾಂದ್ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗ  ಜ್ಞಧನ ಪ್ಧರಪ್ುವ್ಧಗಿರುರ್ುದ್ು. 
ನವ್ಧವಣ್ಪ್ಪನ  ಜ್ಞಧನ ವಿಶ ೀಷರ್ು ಆ ಗರಾಂಥದ್ ೂಳಗ  
ಪ್ರಕ್ಟ್ವ್ಧಗುತ್ುದ್ . ಈ ಅಧ್ಧಯಯರ್ು ಸ್ರ್ವದ್ರೂಳಗ  
ಉತ್ುಮವ್ಧಗಿದ್ುು ನತ್ಯ ಇದ್ನುು ಪ್ಠಿಸ್ುರ್ದ್ರಿಾಂದ್, 
ಸ್ುಲ್ಭವ್ಧಗಿ ಗುರುಕ್ೃಪ್ ಯು ದ್ ೂರತ್ು, ಸ್ರ್ವಭರಮ 
ನರಸ್ನವ್ಧಗುರ್ದ್ು. ಸಿದ್ು ಸ್ದ್ುುರುರ್ು ದ್ಯಧರ್ಾಂತ್ನು. ಆತ್ನ 
ಭಕ್ುರು ನಶ್ುಾಂತ್ರಧಗಿರುರ್ರು. ಯಧಕ ಾಂದ್ರ  ಆತ್ನ ಚಿಾಂತ್ನ  
ಮಧಡುರ್ದ್ರಿಾಂದ್ ಅರ್ರಿಗ  ಸ್ಾಂಸಧರದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ತಾಂಚಿತ್ ಮಧತ್ರ 
ಭಯವಿರುರ್ದಿಲ್ಿ. ಎಾಂಬ್ಲ್ಲಿಗ  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಕ್ಥಧಮೃತ್ದ್ ೂಳ್ ಶರರ್ಣ್ ಮಧತ್ರದಿಾಂದ್ ಸ್ರ್ವ ಪ್ಧಪ್ಗಳನುು 
ಭಸ್ಮ ಮಧಡುರ್ಾಂಥ, ಅತ್ತ ಮಧುರವ್ಧದ್ ಈ ಐರ್ತ ುರಡನ ೀ 
ಅಧ್ಧಯಯರ್ನುು ಶ್ರ್ದ್ಧಸ್ನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ದ್ುುರುಗಳ 

ಚರಣಧರವಿಾಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಿವಸಿರುರ್ನು. 


