
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಗ ಭಕ್ತರ ಮೀಲೆ ಬಹಗ 
ಕ್ೃಪಧವಂತನಗ, ತನಗೆ ಶರಣಗ ಬಂದ್ವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ 
ಸಂಸಧರದ್ೊಳಗೆ ಮಗಳುಗಲಿಕ್ೆೆ ಬಿಡನಗ. ಆತನಗ ತಧನೆೀ 
ದ್ಗುಃಖಗಳನಗು ಸಹನೆ ಮಧಡಿ, ಭಕ್ತರ ತಧಪಗಳನಗು ಹರಣ 
ಮಧಡಗವನಗ. ಆಮೀಲೆ ಅವರನಗು ಮೀಕ್ಷ ಮಧಗಗಕ್ೆೆ ಹಚ್ಚಿ, 
ಸಂಸಧರದ್ೊಳಗಂದ್ ಉದ್ದರಿಸಗವನಗ. ಈ ಪರಕ್ಧರ 
ಲೊೀಕ್ೊೀದ್ಧಾರವೆೀ ತನು ಕ್ಧರ್ಗ ಮಧಡಿಕ್ೊಂಡಗ, ಆ 
ಸದ್ಗುರಗರಧಜನಗ ಈ ಲೊೀಕ್ಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಗ ಲಿೀಲೆರ್ನಗು ತೊೀರಿಸಿ 
ಜೀವರನಗು ಸಗಲಭದಿಂದ್ ಉದ್ಾರಿಸಗತಧತನೆ. ಸದ್ಗುರಗ  ಸಿದ್ದ 
ಅವಧೂತರಗ ಸಂಚಧರದ್ಲಿಿ ಬಹಗ ಕ್ಷ್ಟಗಳನಗು ಸಹಿಸಗತತ, 
ದ್ೆೀಹಕ್ೆೆ ರೊೀಗ ಪಧರಪತವಧದ್ಧಗ ಉಪೀಷ್ಣದಿಂದ್ 
ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ೊಳುುತ್ತತದ್ದರಗ. ಚ್ಚತತಕ್ೆೆ ದ್ಗುಃಖವಧದ್ಧಗ, ಮನಸಗು 
ತಧಪದ್ಳಕ್ೆೆ ಹೊೀಗದ್ಂತೆ ಬಿಗಹಿಡಿದ್ಗ, ಚ್ಚತತವನಗು 
ಬರಹಮಯೀಗಕ್ೆೆ ಹಚ್ಚಿ ಉದಿಿಗುತೆರ್ನಗು 
ಶಧಂತಪಡಿಸಗತ್ತತರಗವರಗ. ಈ ಪರಕ್ಧರ ಪಧರಮಧರ್ಥಗಕ್ 
ಉಪಧರ್ಗಳಂದ್ ದ್ೆೀಹದ್ಗುಃಖವನಗು ನಿವಧರಣೆ 



ಮಧಡಗತ್ತತರಗವಧಗ, ಅವರ ಹೃದ್ರ್ದ್ಲಿಿ ಬರಹಧಮನಂದ್ವು 
ಸಿಿರವಧಗ ನಿಂತಗ, ಲಿೀಲಧವತಗನದಿಂದ್ ಸಿದ್ದರಗ ಕ್ಧಲಹರಣ 
ಮಧಡಗತ್ತತದ್ದರಗ. ಕ್ಷಗಧಧಶಧಂತ್ತರ್ನಗು ಮಧಡಗವದ್ಕ್ೆೆ ಪಧರರಬಾ 
ಪರಿಚಧರಕ್ನಗ  ಇರಗವನಗ ಎಂದ್ಗ ನಿಶೆೈಸಿ , ಅದ್ಕ್ೊೆೀಸೆರ 
ಏನೊಂದ್ೂ ಚ್ಚಂತೆ ಇಲಿದ್ೆ, ನಿರಧಲಂಬರಧಗ 
ಸಂಚರಿಸಗತ್ತತದ್ದರಗ. ಹಿೀಗೆ ಪೃರ್ಥಿರ್ ಮೀಲೆ ಸಂಚರಿಸಗತಧತ  
ಗೊೀಕ್ಧವಿ ಹತ್ತತರ  ನದಿ ತ್ತೀರಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಧಗ, ಅಂಬಿಗನಗ, 
ಸಿದ್ದರನಗು ನೊೀಡಿ, “ಬಧರಪಧಾ, ಈ ಹಗು ಹಿಡಿದ್ಗ ಎಳ', ಎನಲಗ, 
ಅವಧೂತರಗ, ನಧಲೆೆಂಟಗ ಜನರಿಂದ್ ಎಳೆರ್ಲಿಕ್ೆೆ ಆಗದ್ಂಥ 
ನಧವೆರ್ನಗು ಸಹಜವಧಗ ಎಳೆದ್ಗ, ನಿೀರಿಗೆ ಹಧಕಿದ್ರಗ. ಈ 
ಚಮತಧೆರವನಗು ಅಂಬಿಗನಗ ಕ್ಂಡಗ ಬಹಗ ಆಶಿರ್ಗಪಟಗಟ, 
ಇವನೊಬಬ ಯೀಗಸಿದ್ಾನಿರಬಹಗದ್ಗ ಎಂದ್ಗಕ್ೊಂಡನಗ. 
ಆಮೀಲೆ ಸಿದ್ದನಧಥರನಗು ನಧವೆರ್ ಮೀಲೆ ಕ್ೂಡಿರಸಿಕ್ೊಂಡಗ 
ಆಚೆ ತ್ತೀರಕ್ೆೆ ಮಗಟ್ಟಟಸಿದ್ನಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಅಲಿಿಂದ್ ನಡೆರ್ಗತತ 
ಕ್ಡೆಗೆ ಹಗಬಬಳು ಶಹರಕ್ೆೆ ಪಧರಪತರಧದ್ರಗ. ಹಧಾಗೆ ತಲೆರ್ 
ಮೀಲಿನ ಭಧರವನಗು ಕ್ೆಳಗೆ ಇಳಸಿದ್ಧಕ್ಷಣ 



ಶಧಂತ್ತಯಧಗಗವದ್ೊೀ, ಹಧಗೆ ಹಗಬಬಳುಗೆ ಬಂದ್ಧಕ್ಷಣ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗೆ ಶಧಂತ್ತಯಧಗ, ತೊರವಿರ್ವರ ಬಧವಿಗೆ 
ಬಂದ್ರಗ. ಆ ಭಧವಿ ಇದ್ದ ಸಿಳವು ಬಹಳ ಆಸಿಚಛ ಇದ್ಗದದ್ರಿಂದ್, 
ಕಿರಮಿ ಕಿೀಟಕ್ಗಳೆಲಧಿ ಬಂದ್ಗ ಸಿದ್ದರನಗು ಆವರಿಸಿಕ್ೊಂಡಗ 
ಕ್ಡಿರ್ಗತ್ತತದ್ದವು. ಸಿದ್ದರಗ ಈ ಸಧಿನವು ಬಹಳ 
ಉತತಮವಧದ್ದ್ೆದಂದ್ಗ ತ್ತಳದ್ರಗ. ಯಧಕ್ೆಂದ್ರೆ, ಈ ಕಿರಮಿಗಳು 
ಕ್ಡಿರ್ಗವದ್ರಿಂದ್ ಯಧವಧಗಲೂ ಜಧಗರತವಧಗರಗವದ್ಕ್ೆೆ 
ಸಹಧರ್ವಧಗಗತತದ್ೆಂದ್ಗ ಸಮಧಧಧನ ಪಟಟರಗ. ಕ್ೆಲವು 
ಹಗಡಗಗರಗ ಮಹಧತಮರನಗು ಕ್ಂಡಗ ವೆೈಶಾ ಮದ್ಲೆೀಟಪಾನ 
ಕ್ಡಿಗೆ ಹೊೀಗ ಹೆೀಳಲಗ, ಆ ಸಧವಕ್ಧರನಗ ಸಿದ್ದರಲಿಿಗೆ 
ಬಂದ್ನಗ. ಆತನಗ ಅತಾಂತ ದ್ಯಧ ಭಕಿತರ್ಗಕ್ತನಧಗ ಸಿದ್ದರನಗು 
ಕ್ೆೈ ಹಿಡಿದ್ಗ ತನು ಮನೆಗೆ ಕ್ರೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಹೊೀಗ, ಅವರಿಗೆ 
ಸಧುನ ಮಧಡಿಸಿ, ಶಗಭರ ವಸರಗಳನಗು ಧಧರಣಮಧಡಿಸಿ, 
ಮೃಷ್ಧಟನುವನಗು ಭೊೀಜನ ಮಧಡಿಸಿದ್ನಗ. ಆಮೀಲೆ ಶರ್ನಕ್ೆೆ 
ಮೃದ್ಗವಧದ್ ಶಯ್ಯಾರ್ನಗು ಕ್ೊಟಗಟ ಸಧವಕ್ಧರನಗ ಒಳಗೆ 
ಹೊೀದ್ ಕ್ೂಡಲೆೀ, ಸಿದ್ದರಗ ವಸರಗಳನೆುಲಧಿ ಅಲೆಿ ಬಿಟಗಟ ತಧವಿದ್ದ 



ಭಧವಿಗೆ ಬಂದ್ರಗ. ಸಧವಕ್ಧರನಗ ಬಂದ್ಗ ಸಿದ್ಾರಗ ಇಲಿದ್ದನಗು 
ಕ್ಂಡಗ, ಅತ್ತತತತ ನೊೀಡಲಗ ಮಹಧತಮರನಗು ಕ್ಧಣಲಿಲಿ. ಇಂಥಧ 
ವೆೈರಧಗ ಪುರಗಷ್ರಗ ವಿಷ್ರ್ ಸಗಖವನಗು ತಗಚಿವೆಂದ್ಗ 
ಮನಿುಸಗತಧತರೆ ಎಂದ್ಗ ತ್ತಳದ್ಗ ಸಧವಕ್ಧರನಗ ಸಗಮಮನಧದ್ನಗ. 
ಈ ವಧತೆಗರ್ನಗು ಕ್ೆೀಳ ಗಗರಗಲಿಂಗ ಶಧಸಿರರ್ಗ  ಇತರ ಕ್ೆಲವು 
ಭಕ್ತರನಗು ಕ್ೂಡಿಕ್ೊಂಡಗ, ಸಿದ್ಾ ಗಗರಗಗಳ ಕ್ಡಿಗೆ ಬಂದ್ಗ, 
ಶಧಸಿರೀರ್ ಪರಶೆುಗಳನಗು ವಿಚಧರಿಸಗತ್ತತದ್ದನಗ. ಇತರ 
ಶಧಸಿರಗಳು ಅಲಿಿಗೆ ಬಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗು ಕ್ಗರಿತಗ ಪರಶೆು 
ಮಧಡಲಗ, ಸಿದ್ಾರಗ ಯೀಗಾ ಉತತರಗಳನಗು ಕ್ೊಡಗತತ ಅವರ 
ಶಂಕ್ೆಗಳನಗು ಪರಿಹರಿಸಗತ್ತತದ್ದರಗ. ಇದ್ನಗು ಕ್ಂಡಗ ಸವಗ 
ಜನರೂ ಆನಂದ್ಪಡಗತ್ತತದ್ದರಗ. ಒಂದ್ಧನೊಂದ್ಗ ದಿನ 
ಬಸವಣಣನೆಂಬ ಭಕ್ತರಗ ಸಿದ್ಾ ಮಗನಿಗಳ ಸಮಗಮಖಕ್ೆೆ ಬಂದ್ಗ, 
“ಸಧಿಮಿ ನಮಮ ಮನೆರ್ಲಿಿ ಯೀಗವಧಸಿಷ್ಟ ಗರಂಥ ನಡಿಸಲಿಕ್ೆೆ 
ತಧವೆೀ ಅಲಿಗಿೆ ದ್ರ್ಮಧಡಿಸಬೆೀಕ್ೆಂಬ ಅಪೆೀಕ್ಷೆಯಿದ್ೆ'ಯ್ಯಂದ್ಗ 
ಪಧರರ್ಥಗಸಲಗ ಸಿದ್ಾರಗ ತಮಮ ಮನಸಿುನಲಿಿ ಚ್ಚಂತ್ತಸಗತಧತರೆ - 
ನನು ಸಧಧನವೆಲಿ ಮಗಗಯಿತಗ. ಈ ಪಧರರಬಾಶೆೀಷ್ವನಗು ಅಜ್ಞ 



ಜನರ ಉದ್ಧಾರ ದ್ೆಶಯಿಂದ್ ಯೀಜಸಬೆೀಕ್ಗ, ಎಂದ್ಗ ಚ್ಚಂತ್ತಸಿ 
ಬಸವಣಣನ ಮನೆಗೆ ನಿತಾ ಹೊೀಗಲಿಕ್ೆೆ ಆರಂಭ ಮಧಡಿದ್ರಗ. 
ಅಲಿಿ ನಧಲಗೆ ತಧಸಗ ರಧತ್ತರ ಪರ್ಗಂತ ಯೀಗವಧಸಿಷ್ಾವನಗು 
ಹೆೀಳುತ್ತತದ್ದರಗ. ಒಂದ್ಗ ದಿನ ಗಗರಗಲಿಂಗ ಶಧಸಿರರ್ಗ  ಬಂದ್ಗ, 
ಸಿದ್ದರನಗು ಕ್ಗರಿತಗ, “ಆತಮನಗ ದ್ೆೀಹದ್ಲಿಿದ್ಧದನೆ, ಎಂದ್ಗ ನಿೀವು 
ಹೆೀಳುತ್ತತೀರಿ. ಆತನಗ ನಮಗೆ ಯಧಕ್ೆ ಕ್ಧಣಿಸಗವದಿಲಿ ?” ಎಂದ್ಗ 
ಪರಶೆು ಮಧಡಲಗ, ಸದ್ಗುರಗಗಳು, “ಒಂದ್ಗ ಪರಮಧಣಕ್ೆೆ 
ಗೊೀಚರವಧಗಗವಂಥಧದ್ಗದ, ಅನಾ ಪರಮಧಣಕ್ೆೆ 
ಪರತ್ತೀತ್ತಯಧಗದ್ಗ. ಸಾಶಗಕ್ೆೆ ತ್ತಳರ್ಗವಂಥಧದ್ಗದ ನೆೀತರವು 
ಅರಿರ್ಲಧರದ್ಗ. ಹಧಗೆಯ್ಯೀ ಜ್ಞಧನಕ್ೆೆ ಆತಮನ 
ನಿಧಧಗರವಧಗಗವದ್ಗ, ಅಜ್ಞಧನಕ್ಧೆಗದ್ಗ.  ಹಧಗಧದ್ರೆ  
ಜ್ಞಧನವೆಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೆೀಳುತೆತೀನೆ ಕ್ೆೀಳು, ಪರಥಮ 
ಆತಧಮನಧತಮ ವಿವೆೀಕ್, ಅಲಿಂಿದ್ ಅಹಂಬರಹಧಮಸಿ ಜ್ಞಧನದ್  
ತನಕ್ ವೃತ್ತತರ್ನಗು ಸಧಧಿಸಗತ್ತತರಗವಧಗ, ಮದ್ಲಿನ 
ಅನಧತಮಕ್ಧರ ಬಗದಿಾರ್ನಗು ತಾಜಸಿ, ಅದ್ನೆು  ಬರಹಧಮಕ್ಧರ 
ಮಧಡಗವಧಗ ಈ ಸಂಧಿರ್ಲಿಿ ಯಧವ ನಿವಿಗಕ್ಲಾ 



ಜ್ಞಧನವಧಗಗವದ್ೊೀ ಅದ್ಕ್ೆೆ ಆತಮನಗ ಗೊೀಚರನಧಗಗವನಗ. 
ಅವನಗ ಹಧಾಗೆ ಗೊೀಚರನೆಂದ್ಗ ಕ್ೆೀಳದ್ರೆ, ಆವರಣ 
ನಿವೃತ್ತತಯಧದ್ ಬಗದಿದಯಿಂದ್ ತ್ತಳರ್ಲಾಡಗವನಗ, ವಿನಧ 
ಘಟದ್ಂತೆ  ಜಡನಧಗರಗವ ಇಂದಿರರ್ಗಳಂದ್ಲಿ. 
ಇಂದಿರರ್ಗಳಂದ್ಧಗಗವ ಶಬದಜ್ಞಧನ ಮಧತರವಿದ್ೆಯ್ಯೀ ವಿನಧ  
ಬೆೀರೆ ಅನಗಭವವಿಲಿ. ಆ ಕ್ಧರಣ ಆತಮನಗ ಕ್ಧಣಗವದಿಲಿವೆಂಬ 
ಶಂಕ್ೆ ಬರಗತತದ್ೆ', ಅನುಲಗ, ಆ ಶಧಸಿರರ್ಗ 
“ಸತಾಮಧಚಧರ್ಗವರ್ಗ” ಎಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ಗ ಹೊರಟಗ 
ಹೊೀದ್ನಗ. ಆ ಸಧಿನದ್ಲಿ ಿಬಹಗ ಜನ ಸಂಚಧರವಧಗಗವದ್ನಗು 
ಕ್ಂಡಗ, ಸಿದ್ಾರಗ ಇದ್ಗ ವಿಕ್ಷೆೀಪಕ್ರವೆಂದ್ಗ ಚ್ಚಂತ್ತಸಿ, ಡಗಮಗೆೀರಿ 
ಕ್ಟ್ೆಟಗೆ  ಹೊೀಗಗವಂಥವರಧದ್ರಗ. ಅಲಿಿ ಕ್ಟ್ೆಟರ್ ಮೀಲೆ ಸಿಸಿ 
ಕ್ಗಳತ್ತರಗವರಗ, ಮತಗತ ದ್ನಕ್ಧರ್ಗವ ಹಗಡಗಗರ  ಕ್ೂಡ 
ಆಡಗತತ, ತೊೀಟಗಳಲಿಿ ಹೊೀಗ ಹಣಗಣಗಳನಗು ಕ್ದ್ಗದ ತ್ತನಗುತತ, 
ಶಗಣಿ ಅವರಿಗೊೀಸೆರ ಆರಿಸಗತತ ಹಿೀಗೆ ಕ್ಧಲ ಕ್ಳೆರ್ಗತ್ತತದ್ದರಗ. 
ಒಂದ್ಗ ದಿನ ಹಗಡಗಗರಗ ಕ್ೂಡ ಒಂದ್ಗ ಹಲಸಿನ ಹಣಗಣ 
ಕ್ದ್ಗದಕ್ೊಂಡಗ ವೆೈರ್ಗತ್ತತರಗವಧಗ ತೊೀಟದ್ವನಗ ಕ್ಂಡಗ 



ಸಿದ್ಾರನಗು ಹಿಡಿದ್ಗ, “ಹಣಗಣ ಏಕ್ೆ ಒರ್ಗಾತ್ತತರಗವಿ ?” ಎಂದ್ಗ 
ಕ್ೆೀಳಲಗ ನಮಗೆಲಿರಿಗೂ ತ್ತನುಲಿಕ್ೆೆ'' ಎಂದ್ಗ ಸಿದ್ಾರಗ ಉತತರ 
ಕ್ೊಟಟರಗ. ಆಗ ಅವನಗ ಸಿಟ್ಟಟಗೆದ್ಗದ, ಸಿದ್ಾರಿಗೆ ಎರಡಗ ಏಟಗ 
ಹೊಡೆರ್ಲಗ, ಮಹಧತಮರಗ ಆ ಹಣಣನಗು ದ್ೂರ ಬಿಸಿ ಒಗೆದ್ರಗ. 
ಅದ್ನಗು ಹಗಡಗಗರಗ ಎತ್ತತಕ್ೊಂಡಗ ಓಡಲಗ, ಹಣಿಣನವನಗ 
ಸಿದ್ಾರನಗು ಬಿಟಗಟ ಆ ಹಗಡಗಗರ ಬೆನಗು ಹತ್ತತ ಹೊೀದ್ನಗ. ಆಗ 
ಸಿದ್ದರೆಂದ್ಗಕ್ೊಳುುತಧತರೆ - ವೆೈಕ್ಗಂಠವಧಸಿಯಧದ್ ಶ್ರೀ ಕ್ೃಷ್ಣನ 
ಮೀಲೆ ಸಹಧ ಶಾಮಂತಕ್ಮಣಿ ಕ್ದ್ದ ಅಪವಧದ್ ಬಂದಿತಗತ, 
ಹಿೀಗರಗವಧಗ, ನಮಮದ್ೆೀನಗ ಅದ್ಕ್ೂೆ ವಿಶೆೀಷ್. ಕ್ಳುತನದ್ 
ಅಪವಧದ್ ಬಂದ್ಗ ಆತನಿಗೆ ಜಧಂಬವತ್ತ ಮತಗತ ಸತಾಭಧಮಧ 
ಇವರಿಬಬರನಗು ವಿವಧಹ ಮಧಡಿಕ್ೊಳುಬೆೀಕ್ಧಯಿತಗ. 
ನಧನಧದ್ರೂ ಅಂತಧ ಸಂಸಧರದಿಂದ್ ಬಂಧಿಸಲಾಡದ್ೆ  ಎರಡಗ 
ಏಟ್ಟನಲೆಿೀ  ಬಿಡಗಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ೆನಗ. ತಪ್ಪಾಸಿಕ್ೊಂಡಗ ಸಿದ್ದರಗ 
ಓಡಿಹೊೀಗಗತ್ತತರಗವಧಗ, ಕ್ಮಗಪಧಶದಿಂದ್ ಮಗಕಿತಯ್ಯಂಬಗದ್ಗ 
ಹಿೀಗೆಯ್ಯೀ ಅಂದ್ಗಕ್ೊಳುುತತ ಚ್ಚದ್ಘನಧನಂದ್ ಸಧಿಮಿಗಳ 
ಸಮಧಧಿಯಳಗೆ ಸಿಸರಿಧಗ ಆನಂದ್ದಿಂದ್ ಮಲಗಕ್ೊಂಡರಗ. 



ಆ ಕ್ಧಲದ್ಲಿಿ ಅನೆೀಕ್ ಮಂದಿ ಲಿಂಗಧರ್ತರಗ ಮಹಧತಮರ 
ಕ್ಡೆಗೆ ಬಂದ್ಗ  ಪೂಜಧ ನಮಸಧೆರಧದಿಗಳನಗು ಮಧಡಿಕ್ೊಂಡಗ 
ಹೊೀಗಗತ್ತತದ್ದರಗ. ಸಿದ್ದ ಸದ್ಗುರಗನಧಥರ  ಈ ಕಿೀತ್ತಗರ್ನಗು 
ಕ್ೆೀಳ, ಒಬಬ ಲಿಂಗಧರ್ತನಗ  ಬಹಗ ಮತುರದಿಂದ್ ರಧತ್ತರ 
ಹೊತ್ತತಗೆ ಅವರ ಕ್ಡೆಗೆ ಬಂದ್ಗ ಅನಗುತಧತನೆ - "ನಿೀನಗ 
ಲಿಂಗವಿಲಿದ್ ಭವಿ ಇದ್ಗದ ಲಿಂಗಧರ್ತರ ಕ್ಡೆಯಿಂದ್ 
ನಮಸಧೆರ ಮಧಡಿಸಿಕ್ೊಳುುತ್ತತಯಧ? ಅದ್ಕಿೆೀಗ ನಿನಗೆ ತಕ್ೆ 
ಪಧರರ್ಶ್ಿತತ ಮಧಡಗವೆನಗ'', ಹಿೀಗೆಂದ್ಗ ಆ ದ್ಗಷ್ಟಮತ್ತರ್ಗ 
ಕ್ಟ್ೆಟರ್ ಮೀಲೆ ಕ್ೂತ್ತದ್ದ ಸಿದ್ಾರನಗು ಎರಡೂ ತೊೀಳುಗಳಂದ್ 
ಹಿಡಿದ್ಗ ಮೀಲಕ್ೆೆ ಎತ್ತತ ಕ್ಲಿಿನ ಮೀಲೆ ಅಪಾಳಸಿದ್ನಗ ಮತಗತ 
ಸಿದ್ದರನಗು ಹೊಡೆರ್ಬೆೀಕ್ೆಂದ್ಗ ಆತನಗ ರ್ತ್ತುಸಗತ್ತತರಗವಧಗ, 
ಏನೊೀ ಒಂದ್ಗ ಸಪಾಳವನಗು ಕ್ೆೀಳ ಓಡಿ ಹೊೀದ್ನಗ. 
ಸಿದ್ದಮಗನಿಗಳ ಸವಧಗಂಗವು ರಕ್ತಮರ್ವಧಗದ್ಗದ, ಮಳಕ್ಧಲಗ 
ಘಾರ್ವಧಗ ಸೊೀರಗತ್ತತರಗವ ರಕ್ತವನಗು ಅವರಗ 
ಒರಸಿಕ್ೊಳುುತಧತ ಸಿಸಿಚ್ಚತತರಧಗ ಕ್ಗಳತರಗ. ಪರಶರಿೀರದ್ಂತೆ 
ಸಿಶರಿೀರವನಗು ನೊೀಡಗತ್ತತರಗವ ಆ ಮಹಧತಮರಗ, ಚ್ಚತತದ್ಲಿಿ 



ದ್ಗುಃಖಧನಗಸಂಧಧನವಿಲಿದ್ೆ ಬರಹಧಮನಂದ್ದ್ಲಿಿ ಸಂಲಗು 
ಚ್ಚತತರಧದ್ರಗ. ಮರಗದಿನ ಮಗಂಜಧನೆ ನಿತಾದ್ಂತೆ ಹನೆುರಡಗ 
ಮಠದ್ ಸಧಿಮಿಗಳು ಬಂದ್ಗ ಸಿದ್ದರನಗು ನೊೀಡಿ, ಮೈಯ್ಯಲಧಿ 
ರಕ್ತಮರ್ವಧದ್ದ್ದನಗು ಕ್ಂಡಗ, ಇದ್ೆೀನಧಯಿತೆಂದ್ಗ ಕ್ೆೀಳಲಗ, 
ಮಹಧತಮರಗ 'ಪಧರರಬಾವು ತಧನಗ ಭೊೀಗ ಕ್ೊಟಗಟ 
ಕ್ಷರ್ವಧಗಗತತದ್ೆ. ಹಿೀಗೆ ವಿದ್ೆೀಹ ಕ್ೆೈವಲಾವನಗು ಸಮಿೀಪಕ್ೆೆ 
ತಂದ್ಗ ನನಗೆ ಸಹಧರ್ವಧಗಗವದ್ಗ'' ಅಂದ್ರಗ. ಆಗ ಆ 
ಸಧಿಮಿಗಳು ಮನಸಿುನಲಿಿ ಬಹಳ ತಳಮಳಗೊಂಡಗ, 
ಸದ್ಗುರಗನಧಥರನಗು ತಮಮ ಮಠಕ್ೆೆ ಕ್ರೆದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ ಹೊೀಗ 
ತಮಮಲಿಿ ಇಟಗಟಕ್ೊಂಡರಗ. ಅಲಿಿ ಬಹಗ ಪರಕ್ಧರ ಉಪಚಧರ 
ಮಧಡಿದ್ ಕ್ೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೀಲೆ ಘಾರ್ಗಳೆಲಧಿ ಮಧದ್ಗ, 
ಸಿದ್ಾರಗ ಸಶಕ್ತರಧದ್ರಗ. ಅನಂತರ ಅವಧೂತರಗ ಸಿಸಧಿನಕ್ೆೆ 
ಹೊೀಗ, ಪೂವಗದ್ಂತೆ  ಹಗಲೊಳಗೆ ದ್ನಕ್ಧರ್ಗವ ಹಗಡಗಗರ  
ಕ್ೂಡ ಆಡಗತತ ರಧತ್ತರ ಕ್ಧಲದ್ಲಿಿ ಚ್ಚದ್ಘನಧನಂದ್ 
ಸಮಧಧಿಯಳಗೆ ಹೊೀಗ ಶರ್ನ ಮಧಡಗತ್ತತದ್ದರಗ. ಈ ಪರಕ್ಧರ 
ಸಿದ್ದರಗ ಕ್ಧಲಹರಣ ಮಧಡಗತ್ತತರಗವಧಗ, ಅವರ ದ್ಶಗನಕ್ೆೆ 



ಬಹಗ ಜನರಗ ಬರತೊಡಗದ್ರಗ. ಇದ್ನಗು ನೊೀಡಲಧರದ್ೆ,  
ಮೂಖಗರಧದ್ರಗ ಆ ಮಹಧತಮರ ಜೀವಕ್ೆೆ ಘಾತಮಧಡಲಿಕ್ೆೆ 
ನೊೀಡಗತ್ತತದ್ದರಗ. ಅವರಗ ಒಂದ್ಗ ದಿನ ಮಹನಿೀರ್ರನಗು 
ಎತ್ತತಕ್ೊಂಡಗ ಹೊೀಗ, ಒಂದ್ಗ ಭಧವಿಯಳಗೆ ಚೆಲಿಲಗ, ಅಲಿಿ 
ಕ್ಲಗಿ ಮಗಳುುಗಳು ಮೈಗೆ ನಟಗಟ ಬಹಳ ದ್ಗುಃಖಪಟಟರಗ. ಆದ್ರೆ 
ಈ ಪರಕ್ಧರದ್ ದ್ಗುಃಖಗಳನಗು ದ್ೆಿೀಷ್ರಹಿತರಧಗ ಸಹನ 
ಮಧಡಗತ್ತತರಗವುದ್ರಿಂದ್ ಸಿಧಧಾರೂಢರ  ಮನಸಿುಗೆ ದಿನೆೀ ದಿನೆೀ 
ಶಧಂತ್ತ ಹೆಚಗಿತಧತ ನಡೆಯಿತಗ. ಇಷ್ಗಟ ಮಧಡಿದ್ರೂ 
ಸಧಿಮಿಗಳು ಸಧರ್ಲಿಲಿವೆಂದ್ಗ ಆ ಮೂಖಗರಗ ಒಮಮ 
ಮಹಧತಮರನಗು ಒಂದ್ಗ ಹಧಳುಬಿದ್ದ ಮನೆಯಳಗೆ ಹಧಕಿ, 
ದ್ಧಿರವನಗು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಹೊೀದ್ರಗ. ಅಲಿಿ ಚ್ಚಕ್ಧೆಡಗ ಗಗಂಗಧಡಗ 
ಕ್ಡಗಜೀರಿಗೆ ಹಗಳು ಮಗಂತಧದ್ವುಗಳಂದ್ ಬಹಳ 
ದ್ಗುಃಖವಧಗಗವದ್ನೆುಲಿ ಸಹನ ಮಧಡಗತತ ಮೂರಗ ದಿವಸಗಳ 
ಪರ್ಗಂತ ಇರಲಗ, ಪರಮಧತಮನಗ ಬಂದ್ಗ, “ಪರಮ 
ಪ್ಪರರ್ನೆೀ  ಏಳು ಏಳು, ನಿನು ಸಂಕ್ಟವನಗು ಹರಣ ಮಧಡಲಿಕ್ೆೆ 
ಬಂದಿರಗತೆತೀನೆ'' ಎಂದ್ಗ ಬಹಗ ಕ್ರಗಣೆಯಿಂದ್ ಹೊರಗೆ 



ಕ್ರೆತಂದ್ಗ, ತನು ಹಸತವನಗು ಸಿದ್ಾರ ಮೈಮೀಲೆಲಿ ಸವರಲಗ, 
ಅವರ ದ್ಗುಃಖವೆಲಿ ಶಧಂತವಧಯಿತಗ. ಈ ಪರಕ್ಧರ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗೆ ಬಂದ್ ಸಂಕ್ಟಗಳನೆುಲಿ ಪರಮಧತಮನಗ 
ಪಧರರ್ಥಗಸದ್ೆ ಬಂದ್ಗ ನಿವಧರಣೆ ಮಧಡಿ, ಮಹಧತಮರ 
ಶರಿೀರವನಗು ಮಗಮಗಕ್ಷಗಗಳ ಮತಗತ ಆತಗರ ಉದ್ೆದೀಶಕ್ಧೆಗ 
ರಕ್ಷಿಸಗತ್ತತದ್ದನಗ. ಹಿೀಗರಗತೆತ ಲಿಂಗಧರ್ತ 
ಮತಧಭಿಮಧನಿಗಳಧದ್ವರಗ ಒಂದ್ಗ ದ್ೊಡಡ ಸಭೆರ್ನಗು 
ಮಧಡಿಸಿ, ಈ ಭವಿಗೆ ಯಧರೂ ನಮಸಧೆರ ಮಧಡಬಧರದ್ಗ 
ಎಂದ್ಗ ನಿಣಗರ್ವನಗು ಠರಧಯಿಸಿದ್ರಗ. ಆದ್ರೂ 
ಮಗಮಗಕ್ಷಗಗಳಧದ್ವರಗ ಅದ್ನಗು ಮನಿುಸದ್ೆ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  
ಕ್ಡೆಗೆ ಬಂದ್ಗ ನಮನ ಮಧಡಗತ್ತತದ್ದರಗ. ಇದ್ನಗು 
ಹಂದ್ರರ್ಾನೆಂಬ ಲಿಂಗಧರ್ತನಗ  ನೊೀಡಲಧಗದ್ೆ, ತಧಸಗ 
ರಧತ್ತರ ಇರಗವಧಗ ಬಂದ್ಗ ಸಿದ್ದಗಗರಗಗಳನಗು ಎಬಿಬಸಿ, 
ನಿಂದಿರಿಸಿ, ಅವರ ಮಸತಕ್ದ್ ಮೀಲೆ ತನು ಪಧದ್ರಕ್ಷೆರ್ನಗು 
ಇಟಗಟ, ''ನೊೀಡಗ, ಇದ್ಗ ಕ್ೆಳಕ್ೆೆ ಬಿತೆತಂದ್ರೆ ನಿನು ಹೆಣ 
ಬಿೀಳುವಂತೆ ಹೊಡಿರ್ಗವೆನಗ” ಎಂದ್ನಗ. ಮಹಧತಮರಗ ಶಧಂತ್ತ 



ಹಿಡಿದ್ಗ ಒಂದ್ಗ ತಧಸಗ ತನಕ್ ಸಗಮಮನೆ ನಿಂತರೂ. ಕ್ಡೆಗೆ 
ಸಿಲಾ ಚಲನವಧದ್ ಕ್ೂಡಲೆೀ ಆ ಮಚೆಿರ್ಗ ಕ್ೆಳಗೆ ಬಿತಗತ. ಆಗ 
ಶೆೀಂದಿ ಕ್ಗಡಿದ್ಗ ಅಮಲಿನಲಿಿದ್ದ ಹಂದ್ರರ್ಾನಗ, ಒಂದ್ಗ 
ಕ್ಟ್ಟಟಗೆಯಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗನಧಥರನಗು ರ್ಥೆೀಷ್ಟ ಹೊಡೆದ್ಗ 
ಅನಗುತಧತನೆ- “ನಿೀನಗ ಆರೂಢನಧದ್ ಮೀಲೆ ಯಧಕ್ೆ ಶರೆ  
ಕ್ಗಡಿರ್ಬಧರದ್ಗ. ಶರೆ ಕ್ಗಡಿದ್ರೆ ಭೆೀದ್ರಹಿತನಧಗಗವಿ, 
ಇಲಿದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆರೂಢ ಅನುಬಧರದ್ಗ'' ಹಿೀಗಂದ್ಗ ಪೆಟಗಟ 
ತಧಳಲಧರದ್ೆ ಬಿದಿದರಗವ ಮಹಧತಮನನಗು ಆ ದ್ಗಷ್ಟನಗ 
ಕ್ಧಲಿನಿಂದ್ ಒದ್ೆರ್ಗತ್ತತದ್ದನಗ. ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ  ಅರಗಣೊೀದ್ರ್ 
ಕ್ಧಲವಧಗಲಗ, ಸಿದ್ದರಗ ಆತನನಗು ಕ್ಗರಿತಗ ಅನಗುತಧತರೆ - 
"ಸಧಿಮಿ, ಇಷ್ಗಟ ಹೊತಗತ ಇಲಿಿ ಯಧರೂ ಇರಲಿಲಿ, ನಿನು 
ಕ್ಧರ್ಗವು ನಿವಿಗಘುವಧಗ ನಡೆಯಿತಗ. ಈಗ ಊರೊಳಗಂದ್ 
ಭಕ್ತರಗ ಭಜನೆಗೆ ಬರಗವ ವೆೀಳೆಯಧಯಿತಗ ನಿೀನಗ ಬೆೀಗನೆ 
ಮಧಗಗಸಿನಧಗಗ. ನನಗೆ ಈ ಪರಕ್ಧರ ಉಪಚಧರ 
ಮಧಡಗವದ್ನಗು ಆ ಕ್ೊರೀಧಿ ಜನರಗ ಕ್ಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಅವರಗ 
ಬಹಳ ಹೊಡೆದ್ಧರಗ. ಅದ್ನಗು ನಧನಗ ನೊೀಡಲಧರೆ''. ಇದ್ನಗು 



ಕ್ೆೀಳ ಆ ಹಂದ್ರರ್ಾನಗ ತತಧೆಲವೆೀ ಓಡಿ ಹೊೀದ್ನಗ. 
ಅಷ್ಟರಲಿಿ ಊರೊಳಗನ ಭಕ್ತರೂ ಬಂದ್ಗ ನೊೀಡಗವಧಗ, 
ಮಹಧತಮರ ಸವಧಗಂಗವು ಜಜಗರವಧದ್ದ್ೂದ ಮೈಮೀಲೆ 
ಬಧಸಳೆಗಳು ಎದ್ದದ್ಗದ ಕ್ಂಡಗ, ಬಹಗ ದ್ಗುಃಖಿತರಧಗ, “ಸಧಿಮಿ, 
ರಧತ್ತರಯಳಗೆ ಯಧವ ದ್ಗಷ್ಾಮತ್ತರ್ಗ ಬಂದ್ಗ  ನಿಮಗೆ 
ಹೊಡೆದ್ನಗ ಹೆೀಳರಿ. ಆತನಿಗೆ ತಕ್ೆ ಪಧರರ್ಶ್ಿತತವನಗು 
ಮಧಡಗವೆವು' ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ರಗ. ಅದ್ನಗು ಕ್ೆೀಳ ಸಿದ್ಧದರೂಡರಗ 
ನಸಗನಗಗತತ, ''ಸಂಭವಿಸಬೆೀಕ್ಧದ್ದ್ಗದ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ೆೆೀ ಬೆೀಕ್ಗ. 
ನಿೀವು ವಾಥಗ ಚ್ಚಂತೆ ಮಧಡಬೆೀಡಿರಿ. ಪಧರರಬದದಿಂದ್ ಸಗಖ 
ದ್ಗುಃಖಗಳು ಬಂದ್ ಹಧಗೆಲಿ ಕ್ಮಗಕ್ಷರ್ವಧಗಗತ್ತತದ್ೆ. ಅವುಗಳ 
ನಿವಧರಣಧಥಗ ರ್ತು ಮಧಡಿದ್ರೆ, ಅವೆೀ ಸಂಚ್ಚತವಧಗ 
ಪುನಜಗನಮಕ್ೆೆ  ಕ್ಧರಣವಧಗಗತತದ್ೆ. ಆದ್ದರಿಂದ್ 
ಮೀಕ್ಷಧಧಿಕ್ಧರಿರ್ಗ ಇತರರ ದ್ೂಷ್ಣ ವಂದ್ನಧದಿಗಳಂದ್ 
ವಿಕ್ಧರ ಹೊಂದ್ದ್ೆ ಅಂತುಃಕ್ರಣದ್ಲಿಿ ನಿರಂತರ ಶಧಂತ್ತರ್ನಗು 
ರಕ್ಷಿಸಗತ್ತತರಬೆೀಕ್ಗ", ಎಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ ಭಧಷ್ಣವನಗು ಕ್ೆೀಳ, ಆ 
ಭಕ್ತ ಜನರೆಲಿರೂ ಸದ್ುದಿತರಧಗ ಕ್ಣಗಣಗಳಂದ್ 



ಪೆರೀಮಧಶಗರಗಳನಗು ಸಗರಿಸಗತತ, “ಆಹಧ ಸಧಕ್ಷಧತ್ 
ಪರಮಧತಮನೆೀ ಅವತರಿಸಿರಗವನಗ. ಅಲಿದಿದ್ದರೆ ಇಂಥಧ 
ಶಧಂತ್ತ ಹಧಾಗರಬೆೀಕ್ಗ ?'' ಎಂದ್ಗ ಅನಗುತತ ಆ ದಿನ ಬಹಳ 
ಹೊತಗತ ಕ್ಗಳತಗಕ್ೊಂಡಗ ನಂತರ ಹೊರಟಗ ಹೊೀದ್ರಗ. 
ಸಿದ್ಾರಿಗೆ ಹೊದ್ಗದಕ್ೊಳುಲಿಕ್ೆೆ ಯಧರಧದ್ರೂ ಧೊೀತರ ಕ್ೊಟಟರೆ, 
ಯಧವನೊಬಬ ಪಧಪ್ಪ ನರನಗ ಬಂದ್ಗ ಅದ್ನಗು ಕ್ಸಿದ್ಗಕ್ೊಂಡಗ 
ಹೊೀಗಗತ್ತತದ್ದನಗ . ಸಿೀಗ ಹಗಣಿಣಮ ದಿವಸ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ಹೆಗುರ 
ಕ್ಟ್ೆಟರ್ ಮೀಲೆ ಕ್ೂತ್ತರಲಗ, ಊರೊಳಗಂದ್ ಒಬಬ 
ಲಿಂಗಧರ್ತನಗ ಅನುದ್ ಬಗಟ್ೆಟ ಹೊತಗತಕ್ೊಂಡಗ ಹೊೀಗಗವಧಗ, 
ಕ್ೆೈರ್ಾಲಿಿ ಬೆಂಕಿ ಕ್ಗಳುು ಹಿಡಿದಿರಗವ ಅವನಗ , ಸಿಸಿ ಕ್ೂತ್ತದ್ದ 
ಸಿದ್ದರನಗು ನೊೀಡಿ ಅನಗುತಧತನೆ, “ಇವನಗ ಸಧಧಗ 
ಅನಿುಸಿಕ್ೊಂಡಗ ಮೌನ ಹಿಡಿದ್ಗ ಹಿೀಗೆ ಸಗಮಮನೆ ಕ್ೂತಗ 
ಮಂದಿಗೆ ಹಗಚಗಿ ಹಿಡಿಸಗತಧತನೆ. ಈಗ ಅನಧಯಧಸದಿಂದ್ 
ಅವನ ಪರಿೀಕ್ಷೆ ಮಧಡಗವಧ'' ಹಿೀಗಂದ್ಗ  ಆ ದ್ಗಷ್ಟನಗ ತನು 
ಕ್ೆೈಯಳಗನ ಸಗಡಗವ ಕ್ೂಳುನಗು ಮಹಧತಮರ ಬರೆೀ ಮಸತಕ್ದ್ 
ಮೀಲಿಟಗಟ ಹೊರಟಗ ಹೊೀದ್ನಗ. ಆಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಸಿಸಿ 



ಚ್ಚತತದಿಂದಿದ್ಗದ, ಅದ್ನಗು ತೆಗೆದ್ಗ ಚೆಲಿಲಿಿಕ್ೆೆ ರ್ತ್ತುಸದ್ೆ, 
ಮನಸಿುನಲಿಿ ಅಂದ್ಗಕ್ೊಳುುತಧತರೆ - ನನು ಬಧಲಧಾವಸೆರಿ್ಲಿಿ 
ಒಂದ್ಗ ಮಹಧಸಪಗವು ಮಸತಕ್ದ್ ಮೀಲೆ ಹತ್ತತ ಕ್ೊಂಡಿತಗತ. ಆಗ 
ಈಶಿರನ ಭೂಷ್ಣವು ನನು ಮಸತಕ್ದ್ ಮೀಲೆ ಶೆ ೀಭಿಸಗತತದ್ೆ, 
ಅಂದ್ಗಕ್ೊಂಡಿದ್ೆದ. ಈಗಲಧದ್ರೂ ಇದ್ಗ ಪರಭಗವಿನ ತೃತ್ತೀರ್ 
ನರ್ನವು ನನು ಶ್ರದ್ ಮೀಲೆ ಬಂದಿರಗತತದ್ೆಂದ್ಗ ತ್ತಳದ್ಗ  
ಸಮಧಧಧನದಿಂದ್ ಕ್ಗಳತ್ತದ್ದರಗ. ಅಷ್ಟರಲಿಿ ಅಲೆಿೀ ಹೊೀಗಗತ್ತತದ್ದ 
ಒಬಬ ಪುರಗಷ್ನಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಈ ಸಿಿತ್ತರ್ನಗು ನೊೀಡಿ, ಆ 
ಲಿಂಗಧರ್ತರಿಗೆ ರ್ಥೆೀಪಾ ಬೆೈದ್ಗ, ಒಂದ್ಗ ಕ್ೊೀಲಿನಿಂದ್ ಆ 
ಸಗಡಗವ ಕ್ಗಳುನಗು ತೆಗೆದ್ಗ ಚೆಲಿಿದ್ನಗ. ಮಹಧತಮರ ಛಳನವನಗು 
ಮಧಡಗವವರ ಸಲಗವಧಗ ಬರಹಮದ್ೆೀವರಗ ನರಕ್ದ್ಲಿಿ ಮಹಧ 
ಭರ್ಂಕ್ರವಧದ್ ವೆೈತರಣಿೀ ನದಿರ್ನಗು ನಿಮಿಗಸಿದ್ಧದರೆ ; 
ಅದ್ರಲಿಿ ಅಂಥಧ ದ್ಗಷ್ಟಮತ್ತಗಳು ಆಕ್ಲಾಪರ್ಗಂತ 
ಬಿದಿದರಗವರಗ. ಹಳೆೀ  ಹಗಬಬಳುರ್ಲಿಿ ಉಜಜಣಣನವರ ಭಿೀಮಪಧಾ 
ಎಂಬಧತನ ಪುತರ ಇಚೆಛಯಿಂದ್ ಅಪಧರ ಸತೆಮಗಗಳನಗು 
ಮಧಡಗತ್ತತದ್ದನಗ. ಆತನಗ ಕ್ಡೆಗೆ ಸಿದ್ಾಮಗನಿಗಳಲಿಿ 



ಶರದ್ಧಾವುಳುವನಧಗ, ಅವರ ಸೆೀವೆರ್ಲಿಿ ಅನನಾಭಧವದಿಂದ್ 
ತತಾರನಧದ್ನಗ.ಬಹಗ ದಿವಸ ಮಹಧತಮರ ಸೆೀವೆರ್ನಗು ಮಧಡಿ 
ಒಮಮ ಪಧರರ್ಥಗಸಗತಧತರೆ; - 'ಹೆೀ ಸದ್ಗುರಗ ದ್ೆೀವಧ, ಕ್ೃಪೆಯಿಂದ್ 
ನನಗೊಬಬ ಉತತಮನಧದ್  ಪುತರನನಗು ದ್ರ್ಪಧಲಿಸಬೆೀಕ್ಗ''. 
ಈ ಪಧರಥಗನೆರ್ನಗು ಕ್ೆೀಳ, ಸದ್ಗುರಗಗಳು, “ಕ್ೆೀಳೆೈ, ಸದ್ಭಕ್ತನೆೀ, 
ನಿನಗೆ ಜ್ಞಧನದ್ಧರ್ಕ್ನಧಗ ಉಭರ್ ಕ್ಗಲಗಳನಗು 
ಉದ್ದರಿಸಗವ ಜ್ಞಧನಿಸಗತನಗ ಬೆೀಕ್ೊೀ, ಅಥವಧ ಸಂಸಧರ 
ತಧಪಗಳನಗು ಬೆಳಸಗವಂಥಧ ಕ್ಮಗರಚ್ಚತ ಪುತರನಗ ಬೆೀಕ್ೊೀ 
?' ಎಂದ್ಗ ಕ್ೆೀಳಲಗ, ಆ ಶಗದ್ಧಾಂತುಃಕ್ರಣಿಯಧದ್ ಭಿೀಮಪಾನಗ 
ಅನಗುತಧನೆೀ. “ನನಗೆ ಜ್ಞಧನಿ ಪುತರನನಗು ಕ್ೊಡಿರಿ'. ಇದ್ಕ್ೆೆ 
ಸದ್ಗುರಗನಧಥರಗ, “ಹಧಗಧದ್ರೆ ನನುನೆುೀ ಪುತರನೆಂದ್ಗ ಭಧವಿಸಿ 
ಸೆೀವಿಸಗತ್ತತರಗ. ಇದ್ರಿಂದ್ ನಿನಗೆ ಅಕ್ಷರ್ವಧದ್  ಫಲವು ಪಧರಪ್ಪತ 
ಯಧಗಗವದ್ಗ. ಅಂಥಧ ಫಲ ಮತಧಾವ ಪುತರನಿಂದ್ಲೂ 
ನಿನಗಧಗದ್ಗ” ಎಂದ್ಗ ನಗಡಿರ್ಲಗ, ಭಿೀಮಪಾನಿಗೆ ಬಹಳ 
ಆನಂದ್ವಧಯಿತಗ. ಅಂದಿನಿಂದ್ ಸಿದ್ಾನಧಥರಗ ಭಿೀಮಪಾನ 
ಮನೆರ್ಲಿಿ ಇರಲಧರಂಭಿಸಿದ್ರಗ. ಅಲಿಿ ನಧನಧ ಪರಕ್ಧರದ್ 



ಲಿೀಲಧ ತೊೀರಿಸಿ, ಆ ದ್ಂಪತ್ತಗಳಗೆ ಬಹಗ 
ಆನಂದ್ಪಡಿಸಗತ್ತತದ್ದರಗ; ಈ ಪರಕ್ಧರ ಅವರನಗು ಉದ್ಾರಿಸಿದ್ರಗ. 
ಆದ್ರೆ ಈ ಭವಿ ಸಂಗತ್ತ ಹಿಡಿದಿರಗವನೆಂದ್ಗ ತ್ತಳದ್ಗ 
ಲಿಂಗಧರ್ತರಗ ಅವನಿಗೆ ದ್ೂಷ್ಣೆ ಕ್ೊಟಗಟ ಕ್ಗಲದಿಂದ್ 
ಬಹಿಷ್ಧೆರ ಕ್ೊಟಟರಗ. ಆದ್ರೆ ಆತನಗ  ಸಿಸಿಚ್ಚತತದಿಂದ್ ಇದ್ಗದ, 
ಸದ್ಗುರಗ ಸೆೀವೆರ್ನಗು ರ್ಥಧಪರಕ್ಧರ ಮಧಡಗತ್ತತದ್ದನಗ. 
ಮಗಂದಿನ ಅಧಧಾರ್ದ್ೊಳಗನ ವಿಚ್ಚತರವಧದ್ ಕ್ಥೆರ್ನಗು ಹೆೀ 
ಶೆ ರೀತಧ ಜನರೆ, ಆದ್ರದಿಂದ್ ಕ್ೆೀಳರಿ, ಅದ್ರ ಶರವಣದಿಂದ್ 
ಸವಗದ್ಗುಃಖ ಪರಿಹಧರವಧಗ, ಅಪಧರವಧದ್ ಸಗಖವು 
ಪರಕ್ಟವಧಗಗವದ್ಗ. ಎಂಬಲಿಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಕ್ಥಧಮೃತದ್ೊಳ ಶರವಣಮಧತರದಿಂದ್ ಸವಗಪಧಪಗಳನಗು 
ಭಸಮ ಮಧಡಗವ ಈ ಹನೆುರಡನೆೀ ಅಧಧಾರ್ವನಗು ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣಧರವಿಂದ್ಗಳಲಿಿ ಶ್ವದ್ಧಸನಗ 
ಅಪ್ಪಗಸಿರಗವನಗ. 



 


