
 



ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ದರಾಯನೆೀ, ನಿನಗೆ ಜಯ ಜಯಕಾರವಿರಲಿ. 
ನಿೀನೆೀ ಅನಂತ ಬ್ರಹಾಮಂಡಗಳನೆೆಲ್ಾಾ ವ್ಾಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ 
ಭಕ್ತಕಾಯಯಕೊಸಕರ ಸಗಗಣ ರೂಪವನಗೆ ಧಾರಣ ಮಾಡಿ, ಈ 
ಲ್ೊೀಕ್ದ್ಲಿಾ ಬ್ಂದಿರಗತ್ತತ. ನಿೀನಗ ದೆೀಹತರಯಗಳಿಗೂ 
ವಿಲಕ್ಷಣನಿದ್ಗದ, ಸವಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಗತ್ತತ. ನಿನೆ ಭಜಿಸಗವವರಿಗೆ 
ನಿೀನಗ ಅಭಿನೆನಾಗಿದ್ದರೂ, ಯಾರೂ ನಿನೆ ರೂಪವನಗೆ 
ತ್ತಳಿಯಲ್ಾರರಗ. ಪೂರ್ಾಯವತಾರಿಗಳಾದ್ ಸದ್ಗುರಗ 
ಸಿದ್ಧರಾಯರಗ, ಭಕ್ತರ ಭಯಗಳನಗೆ ತಪಿಿಸಗವರಗ. ಆದ್ರೆ 
ಸವಶರಿೀರಕೆಕ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪಾಯಗಳು ಪಾರಪತವ್ಾದ್ರೆ, 
ಅವುಗಳನಗೆ ತಪಿಿಸಗವ ಉಪಾಯ ಮಾಡಗವದಿಲಾ,. ತಮ್ಮ 
ಶರಿೀರವನಗೆ ಯಾರಗ ಪಿೀಡಿಸಗವರೊೀ ಅವರ ಮೀಲ್ೆ ಸಿದ್ಧರಗ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ಯಾ ಮಾಡಗತಾತರೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಬಾರದೆಂದ್ಗ ತಾವು ಯತ್ತೆಸಗವರಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 
ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ್ ಆರಿಸಲಿಟ್ಟ ಜಿೀವರೆಲಾರೂ ಸಣಣ ಮ್ಕ್ಕಳಂತೆ 
ಇರಗವರಗ. ಅಂಥ  ಚ್ಚಕ್ಕ ಮ್ಕ್ಕಳ ಅಪರಾಧಗಳನಗೆ ತಂದೆ 
ತಾಯಿಗಳು ಹಾಾಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಗವರೊ ಮ್ತಗತ ಅವರಗ 



ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ಯೆಯಿಂದ್ ಬ್ಗದಿಧ 
ಕ್ಲಿಸಗವರೊೀ ಹಾಗೆ ದ್ಯಾಳುವ್ಾದ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನಿ 
ಜಿೀವರನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸನಾಮಗಯಕೆಕ  ಹಚ್ಗಿವರಗ. ಸದ್ಗುರಗವು 
ಸವಯ ಜಗತತನಗೆ ಆತಮರೂಪವ್ಾಗಿ ನೊೀಡಗತ್ತತದ್ಗದ, ಆತನಿಗೆ 
ತನೆದ್ಗ ಪರರದ್ಗ ಎಂಬ್ ಭೆೀದ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಗವದಿಲಾ. 
ಯಾರಾದ್ರೂ ತನಗೆ ದ್ಗುಃಖಕೊಟ್ಟರೆ, ಆತನಗ ನನೆವನೆೀ 
ಎಂದ್ಗ ತ್ತಳಿದ್ಗಕೊಂಡಗ, ಆತನ ಮೀಲ್ೆ ದ್ಯಾಬ್ಗದಿದ 
ಮಾಡಗವನಗ. ತನೆ ಶರಿೀರಕೆಕ ಏನಗ ದ್ಗುಃಖ ಬ್ರಗವುದೊೀ 
ಅದ್ನಗೆ ಆತನಗ  ಪಾರರಬ್ಧಕೆಕ ಹಚ್ಗಿವನಗ. ಇದ್ರಲಿಾ ದ್ಗುಃಖ 
ಕೊಡಗವವನದೆೀನೂ ದೊೀಷವಿಲ್ೆಾಂದ್ಗ ತ್ತಳಿಯಗವನಗ. ತಾನಗ 
ಶರಿೀರದಿಂದ್ ದ್ಗುಃಖ ಭೊೀಗಿಸಗವ  ಮ್ೂಲಕ್ ಪಾರರಬ್ದವು 
ಬೆೀಗನೆೀ ಕ್ಷಿೀಣವ್ಾಗಿ ಹೊೀಗಗವದೆಂದ್ಗ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ್ವನಗ 
ತ್ತಳಿದ್ಗ, ಅದ್ರ ಸಮ್ಮಂಧ ಉದಿವಗೆನಾಗಿ ಪರತ್ತೀಕಾರ 
ಮಾಡನಗ; ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ಗ ಸಂಚ್ಚತವ್ಾಗಿ ಕ್ೂಡಗರವದೆಂದ್ಗ 
ಬ್ಲಾನಗ. ಹೀಗಂದ್ಗ  ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಪಾರರಬ್ಧ ದ್ಗುಃಖವನಗೆ 
ಸಗಮ್ಮನೆ ಸಹನ ಮಾಡಗವನಗ, ಇಲಾದಿದ್ದರೆ ಅದ್ಗ 



ಸಂಚ್ಚತವ್ಾಗಿ ಪುನಜಯನಮಕೆಕ ಕಾರಣವ್ಾಗಗವದ್ಗ. ತನೆ 
ಪಿೀಡಿಸಗವಂಥವರ ಮೀಲ್ೆ ದ್ಯಾಯಗಕ್ತನಾಗಿರಗವದ್ಗ, 
ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಸವಭಾವಿಕ್ವ್ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ್ಲ್ೆೀ ಅವರಿಗೆ 
ಜ್ಞಾನಿಗಳೆನಗೆವರಗ. ಇದ್ರ ದ್ೃಷಾಟಂತವನಗೆ ಶರವಣ 
ಮಾಡಗವಂಥವರಾಗಿರಿ. ಒಂದಾನೊಂದ್ಗ ಕಾಲದ್ಲಿಾ 
ದ್ಯಾಘನರಾದ್ ಸಿದ್ಧರಗ ಕ್ಟ್ೆಟಯ ಮೀಲ್ೆ ಧಾಾನಸಥರಾಗಿ 
ಕ್ಗಳಿತ್ತದ್ದರಗ. ಆ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಾ ಮ್ಠದೊಳಗೆ ಯಾರಗ 
ಇದಿದರಲಿಲಾ. ಆಗ ಆರೂ ಮ್ಂದಿ ಯವನರಗ ಮ್ದ್ಾಪಾನದಿಂದ್ 
ಮ್ತತರಾಗಿದ್ಗದ ಸಿದ್ಧರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪಿೀಡೆ ಮಾಡಗವ 
ಉದೆದೀಶದಿಂದ್ ಅವರ ಹಂದಿನಿಂದ್ ಬ್ಂದ್ರಗ. ಒಬ್ಬನಗ 
ಅಕ್ಸಾಮತಾತಗಿ ಸಿದ್ದರಿಗೆ ದ್ೂಡಿಬಿಟ್ಟನಗ. ಅವರಗ ಕ್ಟ್ೆಟೀ 
ಮೀಲಿಂದ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರಗ. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ಧರಗ ಅವರ ಕ್ಡೆಗೆ 
ನೊೀಡದೆ ಪುನುಃ ಎದ್ಗದ ಮೊದ್ಲಿನಂತೆ ಕ್ಟ್ೆಟ, ಮೀಲ್ೆ ಕ್ಗಳಿತ್ತರಗ. 
ಹಾಾಗೆ ಗಿಡದ್ ಟ್ೊಂಗೆಯನಗೆ ನಗಗಿಸಲ್ಾಗಿ ಅದ್ಗ ತನಗೆ 
ಯಾರಗ ಅಲ್ಾಾಡಿಸಗವರೆಂಬ್ಗದ್ನಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ  
ಮೊದ್ಲಿನಂತೆ ಇರಗವುದೊೀ ಹಾಗೆಯೆೀ ಸಿದಾಧರೂಢರಗ 



ಕ್ಗಳಿತವರಗ. ಇದ್ನಗೆ ನೊೀಡಿ ಅವರಗ ಅಧಿಕ್ವ್ಾಗಿ ಸಿಟ್ಟಟಗೆದ್ಗದ, 
ಮ್ತೊತಬ್ಬನಗ ಸಿದ್ಧರ ಕೆೈ ಹಡಿದ್ಗ ಬ್ಲ್ಾತಾಕರದಿಂದ್ ಎಳೆದ್ನಗ. 
ಆಮೀಲ್ೆ ಅವರೆಲಾರೂ ಸಿದ್ಧರ ಸಮಿೀಪ ಬ್ಂದ್ಗ - “ಎಲ್ೆೀ 
ಹಗಚಾಿ, ನಿನಗೆ ಮ್ದ್ಾಪಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಆನಂದ್ ಕೊಡಗವ್ೆವು. 
ಒಲ್ೆಾ ಎಂಬ್ಗವ ಮಾತಗ ನಮ್ಮ ಹತತರ ಎಂದ್ೂ ನಡಿಯಲಿಕ್ಕಕಲಾ 
ನೊೀಡಗ." ಎಂದ್ಗ ಆ ಆರೂ ಜನರಗ ಅವರಗ ಸಗತತಲೂ 
ಕ್ೂತಗಕೊಂಡರಗ. ಸಿದ್ಧರನಗೆ ನಡಗವ್ೆ ಕ್ೂಡಿರಸಿ 
ಕ್ಕಸೆಯೊಳಗಿಂದ್ ಮ್ದ್ಾದ್ ಬಾಟ್ಟಾಯನಗೆ ತೆಗೆದ್ಗ, ಸಿದ್ಧರನಗೆ 
ಕ್ಗರಿತಗ, ಅವರಲ್ೊಾಬ್ಬನಗ - “ನಿೀನಗ ಸತಾವ್ಾಗಿ 
ಹಗಚ್ಿನಿದಿದಯಾದ್ರೆ, ನಿೀನಗ ಶರೆ ಕ್ಗಡಿಯಬೆೀಕ್ಗ. ಕ್ಗಡಿದ್ರೆ 
ನಿನೆದೆೀನಗ ಹೊೀಗಗವುದ್ಗ ?” ಎಂದ್ಗ ಕಾಲಿನಿಂದ್ ಒದ್ಗದ 
ಬಿಟ್ಟನಗ. ಸಿದ್ಧರಗ ಮ್ದ್ಾಪಾನ ಒಲಾರೆಂದ್ರಗ. ಅವರ ಮೈಮೀಲ್ೆ 
ಅವರೆಲಾರೂ ತಗಳಿಯಲ್ಾರಂಭಿಸಿದ್ರಗ. ಸಿದ್ದರಾದ್ರೂ,ಅವರಗ 
ಏನಗ ಮಾಡಿದ್ರೂ ತಳಮ್ಳಿಸದೆ, ಶಾಂತ ಸಿಥತ್ತಯಲಿಾ ಇದ್ದರಗ. 
ಒಬ್ಬನಗ ಒಂದ್ಗ ಕ್ಟ್ಟಟಗೆಯಿಂದ್ ಹೊಡೆಯಗತ್ತತದ್ದನಗ. 
ಮ್ತೊತಬ್ಬನಗ ಕ್ಣಗಣ ಕ್ಗಕ್ಕಲಿಕೆಕ ನೊೀಡಗತ್ತತದ್ದನಗ. ಒಬ್ಬನಗ ಸಿದ್ಧರ 



ಮ್ಸತಕ್ದ್  ಮೀಲ್ೆ ತಗಳಿಯಗತ್ತತದ್ಗದ. ಇಷಾಟದ್ರೂ ಸಿದ್ಧರಗ ಸವಸಥ 
ಚ್ಚತತರಾಗಿ ಕ್ಗಳಿತ್ತದ್ದರಗ. ಸಿದ್ದರಿಗೆ ಕೊರೀಧ ದ್ೃಷ್ಟಟಯೆಂಬ್ಗದ್ಗ 
ಎಂದೆಂದ್ೂ ಇಲಾದೆ, ಅವರಗ ಶಾಂತ ದ್ೃಷ್ಟಟಯಿಂದ್ ಆ ಯವನರ 
ಕ್ಡೆಗೆ ನೊೀಡಗತ್ತತದ್ದರಗ. ಇವರ ಶಾಂತ್ತಯನಗೆ ನೊೀಡಿ, 
ಸಿಟ್ಟಟಗೆಬಿಬಸಬೆೀಕೆಂಬ್ ಛಲ ಹಡಿದ್ಗ, ಆ ಮ್ಗಸಲ್ಾಮನರಗ 
ಮ್ತತಷಗಟ ಹಗರಗಪಾಗಿ ಸಿದ್ಧರನಗೆ ಪಿೀಡಿಸಗವಂಥವರಾದ್ರಗ. 
ಹೀಗಿರಗತಾತ ಕೆಲವು ಹೂತ್ತತನ ಮೀಲ್ೆ ಸಿದ್ದರಗ 
ದ್ಯಾಭರಿತರಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಡೆಗೆ ನೊೀಡಿ, -“ನಿೀವು ಬ್ಹಳ 
ಉತತಮ್ ಕಾಯಯವನಗೆ ಮಾಡಗತ್ತತರಗವಿರಿ, ಈ ಪರಕಾರ 
ನಡಿಸಗವವರಗ ಈ ಲ್ೊೀಕ್ದ್ಲಿಾ ಬ್ಹಳೆೀ ಕ್ಡಿಮ ಮ್ಂದಿ 
ಸಿಗಗವರಗ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಡೆಯಿಂದ್ ಇಂಥಾ ಉಪಕಾರವನಗೆ 
ಪಡೆದ್ಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಾನಿ ಬ್ರಗವಂತೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದ್ಗ 
ಹೆೀಳುತೆತೀನೆ ಕೆೀಳಿರಿ. ಈಗ ಊರೊಳಗಿಂದ್ ಭಕ್ತ ಜನರಗ 
ಬ್ರಗವರಗ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಉದೊಾೀಗವನಗೆ ಅವರಗ ನೊೀಡಿದ್ರೆ, 
ನಿಮ್ಗೆ ಘಾತ ಮಾಡಗವರಗ. ಅದ್ರಿಂದ್ ನನಗೆ ದ್ಗುಃಖ 
ಅನಿಸಗವದ್ಗ, ಆದ್ದರಿಂದ್ ನಾನಗ ಹೆೀಳುವುದೆೀನೆಂದ್ರೆ ನಿೀವು 



ಈಗಿಂದಿೀಗಲ್ೆೀ ಹೊರಟ್ಗ ಹೊೀಗಿರಿ. ನಿೀವು ಅವರ ದ್ೃಷ್ಟಟಗೆ 
ಬಿದಿದರೆಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಶಿಯವ್ಾಗಿ ಘಾತವ್ಾಗಗವದ್ಗ. ನಾಳ  ೆ
ಇಷೆಟೀ ಹೊತ್ತತಗೆ ಇಲಿಾಗೆ ಬ್ಂದ್ಗ, ನಿೀವು ನನಗೆ ಯಥೆೀಷಟವ್ಾಗಿ 
ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಈಗ ಬೆೀಗನೆೀ ನಡೆಯಿರಿ'', ಎಂದ್ಗ ಅವರನಗೆ 
ದ್ೂಡಗವಂಥವರಾದ್ರಗ. ಆ ಯವನರಗ ಮ್ದ್ಾಪಾನದಿಂದ್ 
ಉನಮತತರಾಗಿ- 'ಎಲ್ೆೈ ಹಗಚಾಿ, ಏನಗ ಅನಗೆತ್ತತಯೊೀ, ನಿನೆನಗೆ 
ಪೂರಾ ಕೊಂದೆೀ ನಾವು ಹೊೀಗಗವ್ೆವು', ಎಂದ್ಗ ಸಿದ್ಧರನಗೆ 
ಕೊಲಗಾವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ್ ಒಂದ್ಗ ದೊಡಡದಾದ್ ಕ್ಲಗಾ 
ಹೊತಗತಕೊಂಡಗ ಬ್ಂದ್ರಗ. ಇಷಟರೊಳಗೆ ಜನರಗ 
ಮಾತನಾಡಗವ ಸಪಿಳವು ಸಮಿೀಪವ್ೆೀ ಕೆೀಳಿ, ಅವರಗ ಕ್ಲಗಾ 
ಒಗೆದ್ಗ, ಓಡಿಹೊೀಗಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸದ್ಂತೆ ನಿಂತಗ 
ನೊೀಡಗತ್ತತದ್ದರಗ. ಆ ಭಕ್ತ ಜನರಗ ಸಿದ್ಧರನಗೆ ನೊೀಡಿ ಅವರ 
ಮ್ಗಂದೆ  ಸಾಷಾಟಂಗ ಹಾಕ್ಗತ್ತತರಗವದ್ನಗೆ ಯವನರಗ 
ನೊೀಡಗತ್ತತದ್ದರಗ. ಆಗ ದ್ಯಾಪೂಣಯರಾದ್ ಸಿದಾದರೂಢರನಗೆ 
ಕ್ಗರಿತಗ ಆ ಭಕ್ತ ಜನರಗ - “ಹೆೀ ಮ್ಹಾಸಾವಮಿೀ, ಕ್ೃಪಾ 
ಮ್ೂತ್ತಯ, ನಮ್ಮ ದಿೀನ ವಚ್ನವನಗೆ ಶರವಣ ಮಾಡಬೆೀಕ್ಗ. 



ಇವತಗತ ಕಾಳಮ್ಮನ ರಥೊೀತಸವ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದ್ಗ ರಥವನಗೆ 
ಶೃಂಗರಿಸಿ, ಊರೊಳಗೆ ನಿಂದಿರಿಸಿದೆವು. ಕಾಳಮ್ಮನ 
ಮ್ೂತ್ತಯಯನಗೆ ಅಲಂಕ್ರಿಸಿ, ರಥದ್ ಮೀಲ್ೆ ಸಾಥಪಿಸಿದೆೀವು. 
ಆದ್ರೆ ಎಷಗಟ ಪರಯತೆ ಪಟ್ಗಟ, ರಥವನಗೆ ಎಳೆದ್ರೂ, ರಥವು 
ಅಲಗಾಡಗವುದಿಲಾ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸಥನಗ ಬ್ಂದ್ಗ, ಮ್ಹಾತಮರ 
ಸನಿೆಧಿ ವಿನಹಾ ರಥ ನಡಿಯಲ್ಾರದ್ಗ ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ, 
ನಾವು ತಮ್ಮ ಕ್ಡೆಗೆ ಬ್ಂದಿರಗತೆತೀವ್ೆ.- ನಿೀವು ಸತಾವ್ಾಗಿ 
ಮ್ಹಾತಮರೆೀ ಇದಿದೀರಿ, ಅಲಿಾ ತನಕ್ ಬ್ರಗವಂಥವರಾದಿರಂದ್ರೆ 
ಬ್ಹಳ ಉತತಮ್ವ್ಾಗಗವದ್ಗ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ನಿೀವು ನಮ್ಮ ಮೀಲ್ೆ 
ಕ್ೃಪಾಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮ್ನೊೀರಥವನಗೆ ಪೂಣಯ 
ಮಾಡಬೆೀಕ್ಗ.” ಎಂದ್ಗ ಆ ಭಕ್ತರಗ ಅಂದ್ದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ, 
ಕ್ೃಪಾನಿಧಿಯಾಗಿರಗವ ಸಿದಾಧರೂಢರಗ, ಅವರನಗೆ ಕ್ಗರಿತಗ - 
''ನಿೀವು ಇಚ್ಚಿಸಿದ್ ಪರಕಾರ ಮೊದ್ಲಗ ಆಗಲಿ. ಆಮೀಲ್ೆ  ನಾನಗ 
ಮ್ಠಕೆಕ ಮ್ರಳಿ ಬ್ಂದ್ಗ, ರಾತ್ತರ ಕಾಲದ್ಲಿಾ ಇಲ್ೆಾೀ ಇರಗವ್ೆನಗ', 
ಅಂದ್ರಗ. ಈ ಸಂಭಾಷಣವನೆೆಲ್ಾಾ ಕೆೀಳಿದ್ ಆ ಯವನರಗ 
ತಮೊಮಳಗೆ - ''ಈ ಮ್ಂದಿಗೆ ಏನಗ ಭರಮ ಹತ್ತತದೆ. ಈ ಹಗಚ್ಿನಿಗೆ 



ಮ್ಹಾತಮ ಅಂದ್ಗ, ರಥ ನಡಿಸಲಿಕೆಕ ಈತನನಗೆ ಕ್ರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ 
ಹೊೀಗಗತಾತರಂತೆ. ನಾವ್ಾದ್ರೂ, ಇವನನಗೆ ಕ್ರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ 
ಹೊೀಗಿ ಇವರಗ ಏನಗ ಮೊೀಜಗ ಮಾಡಗತಾತರೆ, ನೊೀಡೆೀ 
ಬಿಡೊೀಣ, ನಮ್ಮ ವೃತಾತಂತವನಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆೀಳದೆ ರಥದ್ 
ಕ್ಡೆಗೆ ಹೊೀಗೊೀಣ” ಎಂದ್ಗ ತಮೊಮಳಗೆ 
ಅನಗೆವಂಥವರಾದ್ರಗ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧರನಗೆ ಕ್ರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಭಕ್ತರಗ 
ಹೊೀಗಗತ್ತತರಗವ್ಾಗೆು ಹಂದಿನಿಂದ್ ಯವನರಗ ನಡೆಯಗತ್ತತದ್ದರಗ. 
ಹಳ  ೆಹಗಬ್ಬಳಿಿಯಲಿಾ ರಥವನಗೆ ಶೃಂಗಾರಿಸಿ ರಸೆತಯ ಮೀಲ್ೆ 
ನಿಂದಿರಿಸಿದ್ದರಗ. ನೂರಾರಗ ಮ್ಂದಿ ಅದ್ನಗೆ ಬ್ಹಗ ರಿೀತ್ತಯಿಂದ್ 
ಎಳೆದ್ರೂ ಅದ್ಗ ಅಲ್ಾಾಡದಿರಗವದ್ಗ. ಸಿದ್ದರನಗೆ ಭಕ್ತರಗ 
ಕ್ರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಹೊೀಗಿ, ಒಂದ್ಗ ಮ್ನೆಯ ಕ್ಟ್ೆಟಯ ಮೀಲ್ೆ 
ಕ್ೂಡಿರಸಿದ್ರೂ. ಎಂಟ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಸಹಜವ್ಾಗಿ ಎಳಯಲಿಕೆಕ 
ಬ್ರಗವಂಥಾ ರಥವನಗೆ 

ಈಗ ಸದ್ಗುರಗ ಸನಿೆಧಿಯಲಿಾ, ನೂರಾರಗ ಮ್ಂದಿ, 
ಎಳೆಯಗವಂಥವರಾದ್ರಗ. ಆದ್ರೂ ರಥವು ಪವಯತದ್ಂತೆ  
ಅಚ್ಲವ್ಾಗಿತಗತ. ಇದ್ನಗೆ ನೊೀಡಿ, ಭಕ್ತ ಜನರಗ ಬ್ಹಳ 



ಖಿನೆರಾದ್ರಗ. ಆ ಯವನರಗ ತಮ್ಮ ತಮೊಮಳಗೆ.....'' ಈ 
ಮ್ಂದಿಗೆ ಹಗಚ್ಗಿ ಹಡಿದಿದೆ. ಈ ಹಗಚ್ಿನಿಗೆ ಇಂಥಾ ಶಕ್ಕತ 
ಇರಗವುದ್ಗ ಸತಾಾವದ್ರೆ, ನಾವು ಹೊಡಿಯಗತ್ತತರಗವ್ಾಗ 
ಈತನಗ ಯಾಕೆ ಸಗಮ್ಮನೆ ಇರಗತ್ತತದ್ದನಗ ? ''ಈತನಗ 
ಮ್ಹಾತಮನೆಂಬ್ಗವುದ್ಗ ಸತಾವು' ಅದ್ಕೆಕ ಮ್ತೊತಬ್ಬನಗ, 
'ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ ಮ್ಗಂದೆ  ರಥ ಯಾಕೆ ನಡಿಯಲ್ಾರದ್ಗ ?'' 
ಎಂದ್ಗ ನಾನಾ ಪರಕಾರದ್ ಜನರಗ ತಮ್ಮ ತಮೊಮಳಗೆ 
ಅನಗೆತ್ತತರಗವರಗ. ಆ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಾ, ಯಾವ್ಾತನಗ, ಮ್ಹಾತಮರ 
ಸನಿೆಧಿಯಲಿಾ ರಥ ನಡಿಯಗವದೆಂದ್ಗ ಅಂದಿದ್ದನೊೀ, ಆ 
ಗೃಹಸಥನಗ  ಬ್ಂದ್ಗ, ಆ ಖಿನೆ ಮ್ನಸಕರಾದ್ ಜನರನಗೆ ಕ್ಗರಿತಗ - 
“ನಿೀವು ನಾನಗ ಅಂದ್ಂತೆ ಮಾಡಲಿಲಾ. ಮ್ಹಾತಮರ  
ಸನಿೆಧಿಯೆಂದ್ರೆ,  ಅವರನಗೆ ಸದ್ಭಕ್ಕತ ಯಿಂದೊಡಗೂಡಿ, ರಥದ್ 
ಮೀಲ್ೆ ಕ್ೂಡಿರಸಿ, ಭಜನೆ ಮಾಡಗತಾತ, ರಥವನಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ, 
ರಥವು ನಡೆಯಗವುದ್ಗ, ನೊೀಡಿರಿ",  ಎಂದ್ಗ ಹೆೀಳಿದ್ನಗ. ಈ 
ಮಾತಗ ಕೆಲವರ ಮ್ನಸಿಸಗೆ ಬ್ಂದಿಲಾ, ಅವರಗ - 
''ಕಾಳಮ್ಮನನಗೆ ಬಿಟ್ಗಟ, ಅವರನಗೆ ರಥದ್ಲಿಾ ಕ್ಗಳಿಿರಿಸಿದ್ರೆ, 



ನಮ್ಮ ಮೀಲ್ೆ ಆ ದೆೀವಿಯಗ ಕೊೀಭೆಗೊಳುಿವಳು'. ಎಂದ್ಗ 
ಹೆೀಳಿದ್ರಗ. ಅದ್ಕೆಕ ಆ ಗೃಹಸಥನಗ - ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 
ಹೆೀಳುತೆತೀನೆ ಕೆೀಳಿರಿ. ನಿನೆೆ ನನೆ ಸವಪೆದ್ಲಿಾ ಬ್ಂದ್ಗ ಕಾಳಮ್ಮ -
"ನಿೀವು ನಾಳ ,ೆ ಸಿದ್ಧರನಗೆ ಕ್ೂಡಿರಸದೆ ರಥ ಎಳೆಯಲಿಕೆಕ 
ನೊೀಡಿದ್ರೆ, ನಾನಗ ಅದ್ನಗೆ ನಡಿಯಲಿಕೆಕ ಬಿಡೆನಗ”, ಎಂದ್ಗ 
ಹೆೀಳಿದ್ದರೂ,  ನನೆ ಮ್ನಸಿಸನಲಿಾ ಸಂಶಯವಿತಗತ. ಆದ್ರೆ ಇವತಗತ 
ರಥವು ನಡೆಯದೆ ಇದ್ದದ್ದನಗೆ ನೊೀಡಿ, ಸವಪೆವು ಸತಾವ್ೆಂದ್ಗ 
ತ್ತಳಿದ್ಗಕೊಂಡೆನಗ. ಈ ಪರಕಾರ ಕಾಳಮ್ಮನ ಆಜ್ಞೆ 
ಆಗಿರಗವದ್ರಿಂದ್, ಆ ದೆೀವಿಯ ಆಜ್ಞೆಯನಗೆ ನಡಿಸಗವದ್ರಿಂದ್ 
ಏನೆೀನೊ ಭಯವಿಲಾ. ಎರಡನೆೀ ಉಪಾಯವ್ೆೀ ಇಲಾ” 
ಅಂದ್ನಗ. ಈ ವಚ್ನವು ಎಲಾರಿಗೂ ಮಾನಾವ್ಾಯಿತಗ. 
ಅನಂತರ ಸಿದಾಧರೂಢರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಭೂಷಣಗಳಿಂದ್ 
ಅಲಂಕ್ರಿಸಿ, ರಥದ್ ಮೀಲ್ೆ ಕ್ೂಡಿರಸಿದ್ರೂ. ಆಗ ಎಲಾರಿಗೂ 
ಆನಂದ್ವ್ಾಯಿತಗ. ಆ ಸತೆೀಜ ಸಿದ್ಧಮ್ೂತ್ತಯಯಗ, 
ತಾರಾಂಗಣದ್  ಮ್ಧಾದ್ಲಿಾ ಚ್ಂದ್ರನಗ ಶೆ ೀಭಿಸಗವಂತೆ, 
ಅಥವ್ಾ ಮೀಘಗಳ ನಡಗವ್ೆ ವಿದ್ಗಾಲಾತೆಯಂತೆ, ರಥದ್ ಮೀಲ್ೆ 



ವಿರಾಜಿಸಗತ್ತತತಗತ. ಸದ್ಗುರಗ ಮ್ಗಖದ್ ಮೀಲಿನ ಶಾಂತ್ತಯ 
ತೆೀಜವು ಭಕ್ತಮ್ಗಖ ಕ್ಮ್ಲಗಳಿಗೆ ಸೂಯಯಬಿಂಬ್ದ್ಂತೆ  
ಕಾಣಿಸಗವಂಥಾದಾದಯಿತಗ. ಆ ಸದ್ಗುರಗ ಮ್ಗಖವನಗೆ ನೊೀಡಗತತ 
ನೊೀಡಗತತ, ಸವ್ಾಯಂತರದ್ಲಿಾ ಆನಂದ್ ಉಕ್ಗಕತತ 
ಬ್ರಲ್ಾರಂಬಿಸಿತಗ. ಆಗ ಸಗವ್ಾಸಿನಿ ಸಿರೀಯರಗ ಬ್ಂದ್ಗ, 
ಮ್ಗಖದಿಂದ್ ಮ್ಂಗಳಾರತ್ತಯನಗೆ ಸಗಸವರದಿಂದ್ ಹಾಡಗತತ 
ಪಂಚಾರತ್ತಯನಗೆ ಬೆಳಗಗವಂಥವರಾದ್ರಗ. ಎಲಾರೂ ಜಯ 
ಜಯಕಾರದ್ ಗಜಯನೆ ಮಾಡಗತ್ತತರಗವರಗ. ಈಗ ರಥಕೆಕ ಹಸತ 
ಸಿಷ್ಟಯಸಿದ್ ಮಾತರದಿಂದ್ ರಥವು ಮ್ಗಂದೆ 
ನಡಿಯಲ್ಾರಂಭಿಸಿತಗ. ನಿಂದ್ಕ್ರಲಾರೂ ಈ ಚ್ಮ್ತಾಕರವನಗೆ 
ನೊೀಡಿ ಭರಮಗೊಂಡರಗ. ಎಲಾರೊಳಗೂ ಆಶಿಯಯ 
ಹಡಿಸಲ್ಾರದ್ಂತಾಯಿತಗ, ಯಾವ ಪರಕಾರ ನದಿಗೆ 
ಮ್ಹಾಪೂರ ಬ್ಂದಿರಗವ್ಾಗ, ಗಿಡಗಳೂ ಕ್ಲಗಾಗಳೂ  ಎಲ್ಾಾ 
ಕ್ೂಡಿ ಹರಿದ್ಗ ಹೊೀಗಗತತವ್ೆಯೊೀ ಅದೆೀ ಪರಕಾರ ಇಲಿಾ 
ಆನಂದ್ದ್  ಪರವ್ಾಹ ಬ್ಂದಿದ್ಗದ, ಎಲಾ ಭಕ್ತರೂ ಅಭಕ್ತರೂ 
ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕ್ೂಡಿ ಹೊೀಗವಂಥವರಾದ್ರಗ. ರಥ 



ನಡೆಯಗತ್ತತರಗವ್ಾಗ, ಎಲ್ಾಾ ಜನರಗ ನಾಮ್ ಘೂೀಷವನಗೆ 
ಮಾಡಗತ್ತತದ್ದರಗ. ವಂದ್ಕ್ರೂ ನಿಂದ್ಕ್ರೂ, ಸಿದ್ದರ 
ಮ್ಗಖಾವಲ್ೊೀಕ್ನದಿಂದ್ ಸಮಾನವ್ಾಗಿ ಆನಂದ್ 
ಪಡಗವಂಥವರಾದ್ರಗ. ಉತಸವ ಸಮಾಪತವ್ಾಯಿತಗ. ಆಗ 
ಎಲಾರೂ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಸಮಿೀಪ ಬ್ಂದ್ಗ, ಅವರ ಚ್ರಣಗಳಿಗೆ 
ನಮ್ಸಕರಿಸಗತ್ತತರಗವ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಾ, ಅಪೂವಯ 
ಸಂದ್ಣಿಯಾಯಿತಗ. ಆಮೀಲ್ೆ ಸದ್ಗುರಗರಾಯರಗ 
ಸಿದಾಧಶರಮ್ಕೆಕ ಹೊೀಗಿ, 

ಯಥಾಪೂವಯ ಕ್ಟ್ೆಟಯ ಮೀಲ್ೆ ಕ್ಗಳಿತಗಕೊಂಡಗ, ತನೊೆಳಗೆ - 
''ಇದೆಲ್ಾಾ ಈಶವರಿೀ ಮಾಯಾ ಇರಗತತದೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನನೆ 
ದೆೀನೆೀನೂ ಇಲಾ. ಈ ಜಾಗರತ್ ಪರಪಂಚ್ವ್ಾದ್ರೂ ಸವಪೆವತ 
ಇರಗವುದ್ಗ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸತಾ ಏನೆೀನೂ ಇರಗವದಿಲಾ. ಎಲಾವೂ 
ನಾನೆೀ ಆಗಿ, ನನೊೆಳಗೆ ನಾನೆೀ  ಆಡಗತ್ತತರಗವ್ೆನಗ,'' ಎಂದ್ಗ 
ಆಲ್ೊೀಚ್ಚಸಗತ್ತತದ್ದರಗ. ಇದೆೀ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಾ, 



ಆ ಆರಗ ಮ್ಂದಿ ಯವನರಗ ಬ್ರಗವುದ್ನಗೆ ಸಿದ್ಧರಗ ಕ್ಂಡಗ, -
“ನಿೀವು ಈಗಲ್ೆೀ ಬ್ಂದಿರಿ, ಒಳೆಿೀದಾಯಿತಗ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ 
ಈಗಲ್ೆೀ ತ್ತೀರಿಸಿಕೊಳಿಿರಿ. ನಿೀವು ಆಗ ಚೆಲಿಾ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಲಗಾ, ಅಲಿಾ 
ಅದೆೀ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆೀನೂ ಭಿೀತ್ತ 

ಇಲಾ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೊೀರಥವನಗೆ ನಿಭಯಯ ಚ್ಚತತರಾಗಿ 
ಪೂರೆೈಸಿಕೊಳಿಿರಿ, ಯವನರೆೀ,” ಅಂದ್ರಗ. ಸಿದ್ಧರಗ 
ಹೀಗನಗೆತ್ತತರಗವ್ಾಗ, ಆ ಯವನರಗ ಸಿದ್ದರ ಸಮಿೀಪ ಬ್ಂದ್ಗ, 
ಅವರ ಚ್ರಣಗಳಿಗೆ ನಮ್ಸಕರಿಸಿ - "ನಮ್ಮನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. 
ನಿಮ್ಮನಗೆ ಬ್ಹಳ ಕಾಡಿದೆವು. ನಾವು ಮ್ಹಾ ಪಾಪಿಷಟರಿದೆದೀವ್ೆ. 
ನಿೀವು ಹಗಚ್ಿನಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ,  ಎಂದ್ಗ 
ನಿಮ್ಮನಗೆ ಬ್ಹಳ ಹೊಡೆದೆವು. ನಿೀವು ನಿಜವ್ಾಗಿ 
ಮ್ಹಾತಮರಿದಿದೀರಿ ಎಂದ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ತ್ತಳಿಯಿತಗ. ನಮ್ಗಿೀಗ 
ಯೊೀಗಾ ಶ್ಕೆಯನಗೆ ನಿೀವು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ಗದ. ನಮ್ಗೆ 
ಯೊೀಗಾವ್ಾದ್ ದ್ಂಡನೆ ಮಾಡದ್ ವಿನಹಾ, ನಾವು ಇಲಿಾಂದ್ 
ಹೊೀಗಲ್ಾರೆವು'', ಎಂದ್ಗ ಹೆೀಳಿದ್ದನಗೆ ಕೆೀಳಿ, ಸಿದ್ದರಗ ಅವರನಗೆ 
ಕ್ಗರಿತಗ, -“ನಿೀವು ಈಗ ಸದ್ಗುಣಗಳನಗೆ ಕೆೈಕೊಂಡಿರಿ. ನಿಮ್ಗೆ 



ಯಾವ್ಾಗ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬ್ಂದ್ವೀ ಆಗಲ್ೆೀ ನಮ್ಮ ಕಾಯಯವು 
ಮ್ಗಗಿಯಿತಗ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಡೆತಗಳನಗೆ ಸಹಸಿದ್ಗದ 
ಸಫಲವ್ಾಯಿತಗ. ಏನೂ ಚ್ಚಂತೆ ಮಾಡಬೆೀಡಿರಿ. ಈಗ ನಿೀವು 
ಮ್ನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಧಮ್ಯವನಗೆ ಅನಗಸರಿಸಿ ನಡೆಯಿರಿ. 
ಮ್ದ್ಾಪಾನಾದಿ ವಿಷಯಗಳನಗೆ ತಾಾಗ ಮಾಡಿರಿ, ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ 
ಯೊೀಗಾ ಶ್ಕೆಯಾಗಿರಗತತದೆ." ಎಂದ್ಗ ಹೆೀಳಿದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ, ಆ 
ಯವನರಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಮ್ಗಂದೆ ಸಾಷಾಟಂಗವನಗೆ ಹಾಕ್ಗತತ, 
ಬ್ಹಗ ಅನಗತಾಪಯಗಕ್ತರಾಗಿ, ಫಳಫಳನೆ ಅಳಲ್ಾರಂಭಿಸಿ 
ಸಿದ್ಧರಿಗೆ- ''ಹೆೀ ದ್ಯಾಳುವ್ಾದ್ ಸಿದ್ದರಾಯನೆೀ, ದ್ಗಷಟರಾದ್ 
ನಮ್ಮ ಮೀಲ್ೆ ನಿೀನಗ, ದ್ಯಾ ಮಾಡಿರಗವಿ. ನಾವು ಪೂವಯ 
ಪುಣಾದಿಂದ್ ನಿನೆ ಚ್ರಣಗಳನಗೆ ಹೊಂದಿದೆವು,  ಇಲಾದಿದ್ದರೆ 
ವಾಥಯವ್ಾಗಿ ಹೊೀಗಗತ್ತತದೆದವು. ಈಗ ನಮ್ಮನಗೆ ಕ್ೃಪಾಹಸತದಿಂದ್ 
ಉದ್ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ಗದ. ನಮ್ಮ ದ್ಗಷಟ ಸಂಗವನಗೆ ತಪಿಿಸಿ, ನಮ್ಗೆ 
ಸತಸಂಗವನೆೆೀ ಕೊಡಗವಂಥವನಾಗಗ,” ಎಂದ್ಗ ಈ ಪರಕಾರ 
ಪಾರರ್ಥಯಸಿ, ತಮ್ಮ ಸವಸಾಥನಕೆಕ ಹೊೀಗಗವಂಥವರಾದ್ರಗ. 



ಹೆೀ ಶೆ ರೀತಾ ಜನರಗಗಳಿರಾ, ಈಗ ಕ್ಥೆಯ ಲಕಾಾಥಯವನಗೆ 
ಕೆೀಳುವಂಥವರಾಗಿರಿ, ಸಿದ್ದರಾಯನೆೀ ಆತಮನಗ ಇದ್ಗದ, ಅಹಂ 
ಎಂಬ್ ಕ್ಟ್ೆಟ ಮೀಲ್ೆ ಕ್ಗಳಿತ್ತರಗವ್ಾಗ, ಅಲಿಾ ಬ್ಂದ್ ಯವನರೆೀ 
ಷಡಿರಪುಗಳು. ಇವುಗಳು ವಿಷಯವ್ೆಂಬ್ ಮ್ದ್ಾ ಸೆೀವನೆಯಿಂದ್ 
ಮ್ತತರಾಗಿದ್ಗದ, ಅದ್ನೆೆ  ಆತಮನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕೆಕ ಯತ್ತೆಸಿದಾಗ, 
ಆತಮನಗ ನಿಷಾಕಮ್ ಮ್ತಗತ ಅಲಿಪತನಿದ್ಗದ, 

ವಿಷಯಗಳನಗೆ ಸೆೀವಿಸಲ್ೊಲಾನಗ. ಆಗ ಅವರಗ ದ್ಗಷಟ 
ವೃತ್ತತಗಳೆಂಬ್ ಕ್ಟ್ಟಟಗೆಗಳಿಂದ್ ಹೊಡಿಯಗವರಗ. ಮ್ತಗತ ವಿಷಯ 
ಮ್ದ್ಾವನಗೆ ಸೆೀವಿಸಲಿಕೆಕ ಆತಮ ನಿಗೆ ಬ್ಲ್ಾತಾಕರ 
ಮಾಡಗವರಗ. ಆದ್ರೆ ನಿಲ್ೆೀಯಪಕ್ತನಾದ್ ಆತಮನಗ 
ಶಾಂತವೃತ್ತತಯಿಂದ್ ಇದ್ಗದ , ಎಂದ್ಗ ಚ್ಲನವ್ಾಗಲ್ಾರನಗ. 
ಅದೆೀ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಾ, ವಿವ್ೆೀಕ್, ವ್ೆೈರಾಗಾ, ಕಾಮ್ ಇತಾಾದಿ ಭಕ್ತ 
ಜನರಗ, ಧೆೈಯಯ, ಶಮ್ದ್ಮಾದಿ ಸದ್ಗುಣರೂಪ ಸಜಜನರಗ 
ಬ್ಂದ್ದ್ಗದ ನೊೀಡಿ, ದ್ಗಗಗಯಣಿಗಳಾದ್ ಷಡಿರಪುಗಳು 
ಓಡಿಹೊೀದ್ರಗ. ಸದ್ಗುಣಗಳೆಲ್ಾಾ ಪಾರರ್ಥಯಸಿ ಆತಮನನಗೆ, ಸೂಥಲ 
ಸೂಕ್ಷಮ ರಥದ್ ಕ್ಡೆಗೆ ಕ್ರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಹೊೀಗಿ, ಆತನನಗೆ 



ಪರತೆಾೀಕ್ ಕ್ೂಡಿರಸಲಗ, ರಥವು ಜಡರೂಪವ್ಾಗಿದ್ಗದ 
ಚ್ಲನರಹತವ್ಾಯಿತಗ. ಅನೆೀಕ್ ವಿಷಯ ವೃತ್ತತಗಳು ಕ್ೂಡಿ, ಆ 
ದೆೀಹ ರಥವನಗೆ ಎಳೆಯಲಗ ನೊೀಡಿದಾಗ ಅದ್ಗ ನಡಿಯದ್ಗ, 
ಎಂದ್ಗ ತ್ತಳಿದ್ವು, ಆಗ ಸದ್ಗುರಗ ಎಂಬ್ ಗೃಹಸಥನಗ  ಬ್ಂದ್ಗ 
ಅವರನಗೆ ಕ್ಗರಿತಗ - “ಆತಮನ ಹೊರತಗ, ದೆೀಹವು 
ಚ್ಲಿಸಲ್ಾರದ್ಗ,'' ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ, ದೆೀಹ ರಥದ್ ಮೀಲ್ೆ, 
ಆತನನಗೆ ಕ್ೂಡಿರಸಿದ್ ಕ್ೂಡಲ್ೆೀ ರಥವು 
ನಡೆಯಲ್ಾರಂಭಿಸಿತಗ. ಅನಂತರ ಆತಮನಗ ತನೆ ಪೂವಯ 
ಸಿಥತ್ತಯಲಿಾರಗವಂಥವನಾದ್ನಗ. ಆಗ ಆ ಷಡಿರಪುಗಳು ಬ್ಂಧಗ, 
ಆತಮನನಗೆ ಕ್ಗರಿತಗ "ನಾವು ಉನಮತತರಾಗಿ ನಿೀನಗ ಜಿೀವನೆಂದ್ಗ 
ತ್ತಳಿದೆೀವು  ನಮ್ಮನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೆೀಕ್ಗ,” ಎಂದ್ಗ ಅನಗೆವದ್ಗ 
ಕೆೀಳಿ, ಆತಮನಗ  ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನಗೆ ಕೊಟ್ಗಟ, ಅವರ 
ದ್ಗವೃಯತ್ತತಯನಗೆ ಬಿಡಿಸಿ, ಸದ್ ವೃತ್ತತಯನಗೆ  ಹಚ್ಚಿ, 
ದ್ಗಗಗಯಣಗಳನಗೆ ಶಗದ್ಧ ಮಾಡಿ ಆತಮನಗ ಸವರಾಜಾವನಗ 
ಸಗಖದಿಂದ್ ಮಾಡಗವಂಥವನಾದ್ನಗ, ಎಂಬ್ಲಿಾ ಶ್ರೀ 
ಸಿದಾಧರೂಢ ಕ್ಥಾಮ್ೃತದೊಳ, ಶರವಣ ಮಾತರದಿಂದ್ ಸವಯ 



ಪಾಪಗಳನೆೆಲ್ಾಾ ಭಸಮ ಮಾಡಗವಂಥ ಅತ್ತ ಮ್ಧಗರವ್ಾದ್ ಈ 
ಇಪಿತಾತರನೆೀ  ಅಧಾಾಯವನಗೆ ಶ್ವದಾಸನಗ  ಶ್ರೀ ಸಿದಾಧರೂಢ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚ್ರರ್ಾರವಿಂದ್ಗಳಲಿಾ ಅಪಿಯಸಗತ್ತತರಗವನಗ. 


