
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಗವಂತನ ೀ ನಿನಗ  ಜಯಜಯಕಧರವಿರಲಿ. 
ನಿೀನ ೀ ಸಮಸತ ಅನಧಥರಧದಂಥವರನನು ಪಧಲಿಸನತ್ತತರನವಿ. 
ಮತನತ ನಿೀನ ೀ  ಮನಮನಕ್ಷನಗಳನನು ಮನಕ್ತತಪಂಥಕ ೆ ಹಚ್ಚಿ, 
ತ್ತರಜಗತ್ತತನಲಿಿ ಕ್ತೀತ್ತಿಯನನು ಬ ಳ ಸನವಿ, ಸವಿಜನರ 
ಉದ್ಧಾರಧಥಿವಧಗಿ ನಿೀನ ೀ ಈ ಕಥಧಮೃತವನನು ರಚ್ಚಸಿರನವಿ ; 
ಇದನನು ಪಠಿಸನವವರನ ಭಕ್ತತಯನಕತರಧಗಿ ಕಡ ಗ  ನಿನು 
ಕೃಪ ಯಂದ ಮನಕ್ತತಯನನು ಹ ೂಂದನವರನ. ಹಂದಿನ 
ಅಧ್ಧಾಯದಲಿಿ ಏನನ ಕಥ ಯಧಯತ ಂದರ , ಭೀಮಪಪನನ 
ಸದನುರನಗಳನನು ಕನರಿತನ, ಪುತರ ಬ ೀಡಿದ್ಧಗ, ಮಹಧತಮರನ 
ತಧವ ೀ ಅವರ ಪುತರರಧದರನ. ಈ ಭಧವದಿಂದ ಸಿದಾರನ ಅವರ 
ಗೃಹದಲಿಿ ಕ್ತರೀಡಿಸನತ್ತತದಾರನ. ರಧತ್ತರಕಧಲದಲಿಿ ಭೀಮಪಪನ 
ಗೃಹದ್ ೂಳಗ  ಇದನಾ, ಹಗಲಿನಲಿಿ ಡನಮಗ ೀರಿ ಕಟ್ಟಿಗ  
ಬರನತ್ತತದಾರನ. ಹೀಗಿರನತಧತ  ಹನಬಬಳ್ಳಿ ಪ ೀಟ ಯಲಿ ಿಗೌರಿ 
ಉತಸವದ ಸಲನವಧಗಿ ಜನರ ಲ್ಧಿ ಕೂಡಿ ಒಂದನ ದ್ ೂಡಡ 
ರಥವನನು ತಯಧರಿಸಿದಾರನ. ಆದರ  ಉತಸವದ ದಿವಸ, ಆ 
ಜನರ ೂಳಗ  ಕಲಹವಧಯತನ, ಮತನತ ರಥ ೂೀತಸವಕ ೆ 



ಪರತ್ತಬಂಧಕವಧಯತನ. ಅದ್ ೀ ಸಮಯದಲಿಿ ಸಿದಾರನ 
ಡನಮಗ ೀರಿ ಕಟ ಿಯ ಮೀಲ್  ಕೂತ್ತದಾರನ. ಆಗ ಪರಸಿದಾರಧದ 
ರಥಪಕ್ಷದ ಜನರನ ಸದನುರನಗಳ ಮನಂದ್  ಬಂದನ, ಸಧಷಧಿಂಗ 
ನಮಸಧೆರ ಮಧಡಿ - “ಹ ೀ ಪರಭ ೂೀ, ನಮಮ ದಿೀನ 
ವಿನಂತ್ತಯನನು ಶ್ರವಣ ಮಧಡಬ ೀಕನ. ನಧವ ಲಿರೂ ಕೂಡಿ 
ಒಂಭತನತ ಕಳಸದ ರಥವನನು ಸಿದಾಪಡಿಸಿದ್ ಾೀವ . ಆದರ  ಅದರ 
ಮೀಲ್  ಸಧಾಪಿಸನವದಕ ೆ ಯಧವ ದ್ ೀವರನನು ತರಬ ೀಕನ ಎಂದನ 
ನಮ್ಮಮಳಗ  ಕಲಹವಧಗಲನ, ನಧವು ಏನನ ಹ ೀಳ್ಳದವ ಂದರ , 
“ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಹಧತಮರಿರನವಧಗ, ಅವರಿಗಿಂತ ಹ ಚ್ಚಿನ 
ದ್ ೀವರನ ಮತಧತರೂ ಇಲಿ, ಆದಾರಿಂದ ಅವರ   ರಥದಲಿಿ 
ಕೂಡನರವದಕ ೆ ಯೀಗಾರನ'' ಎಂದನ ನಧವು ಹ ೀಳಲನ, ಎಲಿರೂ 
ಇದಕ ೆ ಒಪಿಪಕ ೂಂಡರನ. “ಈಗ ಮಹಧತಮರ ೀ, ಅಲಿಿಯವರ ಗ  
ಬಂದನ, ರಥವನ ುೀರಿ, ನಮಮಲಿರಿಗ  ಆನಂದಪಡಿಸಬ ೀಕನ” 
ಎಂದನ ಪಧರರ್ಥಿಸಲನ ಸಿದಾರನ ಅಂದನಕ ೂಳಳಿತಧತರ . ಪಧರರಬಾ 
ಕಧಯಿಗಳಳ ವಿಚ್ಚತರವಧಗಿವ , ಎಂದನ ಸದಭಕತರ ಕೂಡ 
ಹ ೂೀದರನ. ಅವರನ ರಥ ಇದಾಲಿಿಗ  , ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನನು 



ಕರ ದನಕ ೂಂಡನ ಹ ೂೀಗಿ, ಮಹಧತಮರನನು ವಸಧಾಭರಣಗಳ್ಳಂದ 
ಭೂಷಿಸಿದವರಧಗಿ, ಸವಿರೂ ನಧಮಫೀಷವನನು ಮಧಡನತಧತ, 
ರಥದ ಮೀಲ್  ಕನಳ್ಳಿರಿಸಿದರನ. “ಕಲ್ಧಾಣಮಸನತ' ಎಂದನ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನ ಸವಿರಿಗೂ ಆಶ್ೀವಧಿದವನನು ಕ ೂಟ್ಿರನ. 
ರಥದ ಮೀಲ್  ಸಿದಾಮೂತ್ತಿಯನನು ಕಂಡನ ಅಬಧಲ 
ವೃದಾರ ಲಿರಿಗೂ ಆನಂದವಧಯತನ. ಸಿದಾರ ವ ೈಭವವನನು 
ನ ೂೀಡಿ, ಭೀಮಪಪನ ಆನಂದವು ವರ್ಣಿಸಲ್ಧಗದನ. ಆತನನ 
ಮನ ಯಳಗಿನ ದ್ಧಗಿನ ಗಳನನು ಮಧರಿ, ಬಡಜನರಿಗ ಲಿ 
ಪರಸಧದ  ಮಧಡಿಸಿದನನ. ರಥದ ಮೀಲ್  ಮಹಧತಮರನ 
ಕೂತ್ತರನವ ಹೀಗ  ವಿಚಧರ ಮಧಡನತ್ತತದಾರನ - ಎಪಪತ ತರಡನ 
ನಧಡಿಗಳ್ಳಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ದ್ ೀಹವ ೀ  ರಥವು, ಅದರ ಮೀಲ್  
ಆತಮನನ ತಧನ ೀ ಕನಳ್ಳತನಕ ೂಂಡನ ಸವಿವೃತ್ತತಗಳ್ಳಗ  
ಅನನಮ್ಮೀದನ ಕ ೂಡನವನನ.ಸನಷನಪಿತ ಕಧಲದಲಿಿ, ಯಧವ ಈ 
ಆತಮನನ ಆನಂದ ಘನನಧಗಿರನವನ ೂೀ ಆತನ ೀ ನಧನನ 
ನಿತಾನಧಗಿರನತ ತೀನ . ರಥ ೂೀತಸವವಧದ ಬಳ್ಳಕ, ಸಿದಾರನ 
ರಥದಿಂದ ಇಳ್ಳದನ, ಡನಮಗ ೀರಿ ಕಟ ಿಯ ಮೀಲ್  ಶಧಂತರಧಗಿ 



ಕನಳ್ಳತನಕ ೂಂಡರನ. ಅಂದಿನಿಂದ ಜನರನ ಆಗಧಗ ಬಂದನ 
ಸಿದಾರನನು ಪೂಜಿಸನತ್ತತದಾರನ, ಮತನತ ಅಪಧರ ದರವಾವನನು ಖರ್ನಿ 
ಮಧಡಿ, ಸಮಧರಧಧನ ಗಳನನು ಮಧಡಿಸನತ್ತತದಾರನ. ಯಧವ 
ಚ್ಚದಘನಧನಂದ ಸಮಧಧಿಸಧಾನದಲಿಿ ಸಿದಾ ಗನರನಗಳಳ 
ಇರನತ್ತತದಾರ ೂ, ಅಲಿಿಗ  ಅವರನನು ಪೂಜಿಸಲಿಕ ೆ ಬಹನ ಜನ 
ಬಂದನ, ಭ ೂೀಜನಧದಿಗಳನನು ಮಧಡನತ್ತತದಾರನ. ಅದರ 
ದಶ ಯಂದ, ಕಧರಡಗಿ ಮಲಿಪಧಪ, ಶ್ರಗನಪಿಪ ಹ ೂಂಬಣಣ, ಎಂಬ 
ಸದನುರನಗಳ ಪಿರೀತ್ತಗ  ಪಧತರರಧದ ಗೃಹಸಾರನ; ಆ ಸಧಾನದಲಿಿ 
ಎರಡನ ದ್ ೂಡಡ ಧಮಿಶಧಲ್ ಗಳನನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರನ. ಮತನತ 
ನಿೀರಿಗಧಗಿ ಒಂದನ ಭಧವಿಯನನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರನ. ಈ ಪರಕಧರ 
ಮನ ೂೀಹರವಧದ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮವು ಈ ಸಧಾನದಲಿಿ 
ರಚ್ಚಸಲಪಟ್ಟಿತನ. ದ್ ೀಶ್ದಲಿಿ ಕ್ಷಧಮಕಧಲವು ಬಂದ್ಧಗ, ಬಹಳ 
ಜನರನ ಕ್ಷನತ್ತಪೀಡಿತರಧಗಿರಲನ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಭಕತರ ಲಿರೂ 
ಕೂಡಿ, ಆನಂದದಿಂದ ಆ ಜನರಿಗ  ಊಟ್ ಮಧಡಿಸಿದರನ. 
ಇದಕ ೂೆೀಸೆರ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನ ಆ ಭಕತರನನು ಕನರಿತನ, -“ನಿೀವು 
ಬಡಜನರಿಗ ಲಿ ತೃಪಿತ ಮಧಡಿದಿರಿ. ಆದಾರಿಂದ ನಮಗ  ಬಹಳ 



ಆನಂದವಧಯತನ, ಅನುಪೂರ್ಧಿದ್ ೀವಿಯ ಕೃಪ ಯಂದಲೂ 
ದಿೀನ ಜನರ  ಆಶ್ೀವಧಿದದಿಂದಲೂ, ನಿಮಗ ಲಿ ಆನಂದ 
ಮನಕ್ತತಯಧಗನವದನ, ಮತನತ ದ್ ೀಹಧವಸಧನ ಕಧಲದಲಿ ಿವಿದ್ ೀಹ 
ಮನಕ್ತತಯನ  ಪಧರಪಿತಯಧಗನವದನ ಎಂದರನ. ಕಧತ್ತಿಕ ಶ್ನದಾ 
ಪೂರ್ಣಿಮ ದಿವಸ ಹ ೂಂಬಪಪನ ಂಬ ಸಧಹನಕಧರನನ  
ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದಲಿಿ ಬಡಜನರಿಗ  ಬಹನ ಆದರದಿಂದ 
ಅನುಪಧನವನನು ಕ ೂಟ್ನಿ ಸದನುರನಗಳನನು 
ಸಂತ ೂೀಷಪಡಿಸಿದನನ. ಆ ದಿನ ಸವಿರಿಗೂ ಅಪಧರವಧದ 
ಆನಂದವಧಯತನ, ಮತನತ ಸವಿರೂ  ಕೂಡಿ, ಇದ್ ೀ ಪರಕಧರ 
ಪರತ್ತ ವಷಿವೂ ಅನು ಪರಸಧದ ಮಧಡಿಸಬ ೀಕ ಂದನ 
ನಿಶ್ಿಯಸಿದರನ. ಮತನತ ಆ ದಿನದ ಆನಂದ ಸಂಪೂಣಿ 
ಮಧಡನವದಕ ೆ ಸದನುರನಗಳ ರಥ ೂೀತಸವ ಮತನತ 
ಮಂಟ್ಪಪೂಜಧ ವಿಧ್ಧನ ನಡ ಸಬ ೀಕ ಂತಲನ, ನಿಣಿಯ 
ಮಧಡಿದರನ. ಕ ಲವು ವಷಿಗಳವರ ಗ  ಇದ್ ೀ ಪರಕಧರ 
ನಡ ಸಿದರನ. ಆಮೀಲ್  ಭಕತ ಜನರಲಿರೂ ಇದ್ ೀ ಉತಸವವು 
ಶ್ವರಧತ್ತರಗ  ಮಧಡಬ ೀಕ ಂದನ ನಿಣಿಯಸಿದ ಪರಕಧರ 



ಅಂದಿನಿಂದ ಶ್ವರಧತ್ತರಯ ಮಹ ೂೀತಸವವ ೀ 
ಪರಸಿದಿಾಯಧಯತನ. ಆ ಪುಣಾಕಧಲದ ಮಹ ೂೀತಸವವನನು 
ನ ೂೀಡಲಿಕ ೆ ದೂರ ದೂರ ದ್ ೀಶ್ದ ಜನರನ 
ಬರನವಂಥವರಧದರನ. ಈ ಉತಸವ ಕಧಲದಲಿಿ ಏಳಳ ದಿವಸ 
ಪಯಿಂತ ಪಂಚಧಕ್ಷರಿ ಮಂತರಘೂೀಷವು ರಧತ್ತರ ಹಗಲನ 
ನಡ ಯನತ್ತತರನವುದನ. ಪಧರತಃ ಕಧಲದಲಿಿ ಸದನುರನನಧಥರನ 
ಮಂಟ್ಪದಲಿಿ ಉಚಧಿಸನದ ಮೀಲ್  ಕೂತನಕ ೂಂಡಿದನಾ, 
ಸವಮನಖದಿಂದ ವ ೀದ್ಧಂತ ವಿಷಯಗಳನನು ನಿರೂಪಿಸನವರನ. 
ಅದನನು ಕ ೀಳ್ಳದವರಿಗ  ಅಮೃತವು ತನರ್ಛವ ನಿಸನವದನ. 
ಅನಂತರ ನಧಲನೆ ತಧಸನ ಹ ೂತನತ ಬಂದ ಮೀಲ್ , 
ಸವಿವಣಿದ  ಜನರಿಗ  ವರ್ ೂೀಿಚ್ಚತವಧಗಿ ಭ ೂೀಜನ 
ಸಮಧರಂಭಗಳಳ ಅಲಿಲಿಿ ನಡ ಯನತತವ . ಬಡ ಅನಧಥ ಜನರಿಗ  
ಮನಖಾವಧಗಿ ಕರ ಕರ ದನ ಊಟ್ ಮಧಡಿಸನತಧತರ . ಅಪರಧನಹದಲಿಿ 
ಕ್ತೀತಿನ, ಗಧಯನ, ಭಜನ  ಮತನತ ವ ೀದ್ಧಂತ ಅಥವಧ 
ಭಕ್ತತಪರ ವಧಾಖ್ಧಾನ, ಸದನುರನಗಳ ಸನಿುಧಿಯಲಿ ಿ
ನಡ ಯನತತವ .ಈ ಉತಸವ ಕಧಲದಲಿಿ ನಿತಾ ಪರದ್ ೂೀಷ 



ಕಧಲದಲಿಿ ದಿವಾ ಮಂಟ್ಪದಲಿಿ ಸದನುರನಗಳನನು ಕನಳ್ಳಿರಿಸಿ ಬಹನ 
ವ ೈಭವದಿಂದ ಪೂಜ ಯನನು ಮಧಡನತಧತರ . ಆ ಸಮಯದಲಿಿ 
ಲಕ್ಷಧವಧಿ ಜನರನ ನಧಮಘೂೀಷ ಮಧಡಿ, ತಮಮ 
ಅತಧಾನಂದವನನು ಪರದಶ್ಿನ ಮಧಡನವರನ. ಈ ಪರಕಧರ ಏಳಳ 
ದಿನ ಉತಸವ ನಡಿಯನವುದನ. ಅಂತಾದಿನ, ಸದನುರನಗಳನನು 
ರಥಧರ ೂೀಹಣ ಮಧಡಿಸಿ ಬಹನ ಆನಂದದಿಂದ ರಸ ತಯ ಮೀಲ್  
ಮರ ಯಸನತಧತರ . ಆ ದಿನದ ಆನಂದವು 
ಅವಣಿನಿೀಯವಧದದನಾ.ಯಧವಧತನ ಪುಣಾವು 
ಅಗರ್ಣತವಧಗಿರನವದ್ ೂೀ  ಆತನಿಗ ೀನ ೀ ಈ ಉತಸವ 
ನ ೂೀಡನವುದನ ಪಧರಪತವು. ಈ ಸಮಯದಲಿಿ ಯಧವಧತನಿಗ  
ಸದನುರನ ದಶ್ಿನವಧಗನವದ್ ೂೀ ಆತನನ ಈ ಜನಮದಲಿಯಿೀ 
ಜಿೀವನನಮಕತನಧಗನವನನ. ಯಧವ ಸಿದಾ ಸದನುರನ ಶ್ಷಾನ 
ಹೃತಧತಪಹಧರಕನಧಗಿಯೂ, ಭವಸಿಂಧನ ತಧರಕನಧಗಿಯೂ, 
ಜ್ಞಧನಿಯಳಗ  ನಧಯಕನಧಗಿಯೂ  ಇರನವನ ೂೀ, ಆತನನ 
ಮನಮನಕ್ಷನ ಜನರಿಗ  ಪರತ್ತಪಧಲಕನಧಗಿಯೂ ಇರನವನನ. 
ನದಿಯನ ಯಧವ ಸಧಾನದಲಿಿ ಉಗಮವಧದರೂ, ಸಮನದರವನನು 



ಹಧಾಗ  ಶ  ೀಧಿಸಿಕ ೂಂಡನ ಹ ೂೀಗನವದ್ ೂೀ  ಹಧಗ  ಲ್ ೂೀಕದ 
ಮನಮನಕ್ಷನ ಜನರ ಲಿರೂ ಸಿದಾ ರ್ರಣಗಳನನು ಹನಡನಕನತತ 
ಬಂದನ, ಇಲಿಿ ಶಧಂತ್ತಯನನು ಹ ೂಂದನವರನ. ಈ ಪರಕಧರ ಶ್ರೀ 
ಅಖಂಡ ಸಚ್ಚಿದ್ಧನಂದ ಸವರೂಪಿಗಳಧದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಸದನುರನನಧಥರನ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮದಲಿಿ 
ವಿರಧಜಮಧನರಧಗಿರನತ್ತತದಾರನ. ಆಗ ಒಬಬ ಬಧಲಕನನ  
ಸಂಸಧರದ್ ೂಳಗ  ಬಹನ ದನಃಖದಿಂದ ಪಿೀಡಿತನಧಗಿ  ತನು 
ಮನಸಿಸನಲಿಿ ಹೀಗ  ಅಂದನಕ ೂಳಳಿತಧತನಲಿ, ಈ ನನು 
ಹೃತಧಪವನನು ಸದನುರನನಧಥನ ಹ ೂರತನ ಮತಧಾರೂ 
ಪರಿಹರಿಸಲ್ಧರರನ, ಎಂದನ ಸದನುರನಗಳನನು ಶ  ೀಧನ  
ಮಧಡನತತ ಕಟ್ಿಕಡ ಗ  ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಕ್ತೀತ್ತಿಯನನು ಕ ೀಳ್ಳ, ಈ 
ಸಧಾನಕ ೆ ಬಂದನನ. ದೂರದಿಂದ ಆ ಬಧಲಕನನ 
ಸದನುರನನಧಥರನನು ನ ೂೀಡಿದ್ಧಕ್ಷಣ ಸಧಷಧಿಂಗ ನಮಸಧೆರ 
ಮಧಡಿ, ದಿೀನಭಧವದಿಂದ ಕ ೈಜ ೂೀಡಿಸಿ ಸಮೀಪ ಬಂದನ 
ಸಮನಮಖದಲಿಿ ನಿಂತನಕ ೂಂಡನನ.ಮತನತ ಅಷಿಭಧವಯನಕತನಧಗಿ, 
''ಹ ೀ ಪರಶ್ವಮೂತ್ತಿಯಧದ ಗನರನರಧಯನ ೀ, ದಿೀನನಧದ 



ನನು ಮೀಲ್  ದಯ ಮಧಡನ.ಅನಧಯಧಸದಿಂದ ಹೃತಧತಪವನನು 
ಹರಣಮಧಡಲಿಕ ೆ ನಿೀನನ ಸಮಥಿನಿದಿಾೀ.' ಎಂದನ ಪಧರರ್ಥಿಸಲನ 
ಈತನನ ಶ್ನದಾ ಅಧಿಕಧರಿ ಇದ್ಧಾನ ೂೀ ಇಲಿವೀ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸ ೂೀಣ 
ಎಂದನ ಆತನಿಗ  ಸದನುರನಗಳಳ ಉದ್ಧಸಿೀನ ಮಧಡಿಬಿಟ್ಿರನ. 
ವಿವ ೀಕಧದಿ ಸಧಧನ ಸಂಪನುನಧದ ಆ ಬಧಲಕನನ, ತಧನನ 
ಅಧಿಕಧರಿಯಲಿವ ಂದನ ಗನರನಗಳಳ ತನುನನು ನಿರಧಕರಣ 
ಮಧಡಿದರಂತ ತ್ತಳ್ಳದನಕ ೂಂಡನ. ಹಧಾಗ  ರೂಪ ನ ೂೀಡಲಿಕ ೆ 
ನ ೀತರ ಕಧರಣವೀ, ಹಧಗ  ಗನರನಕೃಪಧ ಪಡಿಯಲಿಕ ೆ 
ಗನರನಸ ೀವ ಯೀ ಕಧರಣವ ಂದನ ತ್ತಳ್ಳದನ, ಆ ಬಧಲಕನನ  
ಸದನುರನ ಸ ೀವ  ಮಧಡನವುದರಲಿಿ ಪರವತಿನಧದನನ. ದ್ ೀಹದಲಿಿ 
ಪೂಣಿ ನಿರಭಮಧನನಧಗಿ ಆ ಹನಡನಗನನ  ಸ ೀವಧ 
ಮಧಡನತ್ತತರನವಧಗ, ಗನರನಗಳಳ ಅವನ ಶ್ರದ್ ಾಯ ದೃಢತ  
ನ ೂೀಡನವುದಕ ೆ ಒಮ್ಮಮಮಮ ಅನು ಸಹಧ ಆತನಿಗ  
ಕ ೂಡನತ್ತತದಿಾಲಿ. ಆದರೂ ಆ ಬಧಲಕನನ  ಪೂಣಿ ಸದಭಕ್ತತಯಂದ 
ಗನರನಸ ೀವ ಯಲಿಿ ತತವರನಿದಾನನ. ಸಿದಾ ಸದನುರನಗಳಳ ಆತನ 
ಸ ಾೈಯಿವನನು  ನ ೂೀಡಿ, ಪಿರೀತ್ತಯಂದ ಆತನಿಗ  ಕಬಿೀರನ ಂದನ  



ಹ ಸರನ ಕ ೂಟ್ಿರನ. ಒಮಮ ಸಿದ್ಧಾರೂಢಗನರನಗಳಳ ಕಬಿೀರನನನು 
ಕರ ದನ, ಕೂಡರಲಿಕ ೆ ಹ ೀಳಲನ, ಆತನನ ಗನರನರ್ರಣಗಳಲಿಿ 
ಶ್ರವನಿುಟ್ನಿ ಎದನಾ ನಿಂತನ. ಕ ೈ ಜ ೂೀಡಿಸಿ ಕ ೂಂಡನ 
ದ್ ೈನಾಭಧವದಿಂದ ನಿಂತ್ತರನವ ಕಬಿೀರದ್ಧಸನನನು  ಕಂಡನ 
ಆತನ ದೃಢತ   ನ ೂೀಡನವದಕ ೂೆೀಸೆರ ಕ ೀಳಳತಧತರ  
“ಜ್ಞಧನದಿಂದ ಸಧಧಾವಧಗನವ ಮ್ಮೀಕ್ಷ ಸಂಪಧದನ ಗ  ವಿವ ೀಕ 
ಒಂದನ ಸಧಕನ. ಇದಕ ೆ ಮನಮನಕ್ಷನವು ಇತರ ಸಧಧನ ಗಳನನು 
ಏಕ  ಮಧಡಬ ೀಕನ ?'' ಅದಕ ೆ ಕಬಿೀರದ್ಧಸನನ  
''ವ ೈರಧಗಾವಿಲಿದ್   ವಿವ ೀಕ ನಿಲಿಲ್ಧರದನ'' ಅಂದನನ. ಆಗ 
ಸದನುರನಗಳಳ, “ಇವ ರಡ ೀ  ಸಧಕನ, ಹ ಚ್ಚಿನ ಸಧಧನಗಳಧಾಕ  ?” 
ಎಂದನ ಕ ೀಳಲನ, ಕಬಿೀರನನ, “ ಸಮಧಧಿ ಸಧಧನಗಳ್ಳಂದ 
ವ ೈರಧಗಾವು ಸಿಾರವಧಗನವದನ. ಇಂದಿರಯ ನಿಗರಹದಿಂದ 
ಮನ ೂೀಜಯವು ಸಿದಿಾಸನವದ್ಧದಾರಿಂದ, ಶ್ಮಗ  ದಮಯ 
ಸಹಧಯ ಬ ೀಕಧಗನವದನ ಹೀಗ  ಷಟಧಸಧನಗಳಳ 
ಒಂದಕ ೂೆಂದನ ಸಹಧಯವಧಗನವದರಿಂದ ಅವ ಲ್ಧಿ  
ಅವಶ್ಾವಿರನವವು' ಎಂದನ ನನಡಿದನನ. ಇದನನು ಕ ೀಳ್ಳ 



ಸದನುರನನಧಥರನ, ಈತನ ವಧರ್ಣಗ  ತಕೆ ಭಧವ ಇದ್ ಯೀ 
ನ ೂೀಡ ೂೀಣ ಅಂದನಕ ೂಂಡನ, “ಎಲ್ ೈ ಸನಜ್ಞಧನಿಯೀ ಕ ೀಳಳ. ಈ 
ಸಧಧನಗಳ್ಳಂದ ಜಿೀವನಿಗ  ಮರಣವ ೀ ಆಗನವದನ. ಇವನನು 
ನಿೀನನ ಸವಿಥ ೈವ ಬಿಟ್ನಿ ಬಿಡನ ನಿನು ಸನಖದಾಶ ಯಂದ ನಧನನ 
ಹ ೀಳಳವ ನನ ಕ ೀಳಳ, ಯಧಮಳ ಶಧಸಾದಲಿಿ ವಶಧಾಕಷಿರ್ಧದಿ 
ವಿಶ ೀಷ ಸಿದಿಾಗಳಳ ಹ ೀಳ್ಳರನತತವ . ನಿೀನನ ನನು 
ಪಿರಯಶ್ಷಾನ ಂದನ ನಧನನ ಅವನನು  ನಿನಗ  ಮಧತರ 
ಹ ೀಳಳವ ನನ. ಈ ಸಿದಿಾಗಳನನು  ನಿೀನನ ಸಧಧಿಸಿದಿಯಂದರ  
ನಿನಗ  ಶಧಂತ್ತ ಉಂಟಧಗನವದನ, ಮತನತ ನಿನು 
ಜಿೀವಿಕಧವೃತ್ತತಯೂ ನಡ ದಿೀತನ", ಎಂದನ ಸದನುರನ  
ಭಧಷಣವನನು ಕ ೀಳ್ಳ ಕಬಿೀರದ್ಧಸನನ , “ಹ ೀ ಗನರನರಧಯರ ೀ , 
ನಿೀವು ಹ ೀಳ್ಳದ ಈ ಸಧಧನಗಳಳ ಇಹದಲಿಿ ಯಷ ಿ. 
ಅಲಪಸನಖವನನು ಕ ೂಟ್ನಿ, ಮನಂದ್  ನರಕಕ ೆ 
ವ ೈಯನಾವವಧಗನತತವ , ಎಂದನ ಇವು ನನಗ  
ತಧಾಜಾವಧಗಿರನತತವ  ", ಎನುಲನ ಸದನುರನಗಳಳ,'' ಹಧಗಧದರ  
ನಿನಗ  ಪರದಲಿಿ ಸನಖ ಬ ೀಕಧಗಿದಾರ  ಪರತ್ತೀಕ ಸಮಗಧರದಿ  



ಉಪಧಸನ ಗಳನನು ಮಧಡನ ಅಥವಧ ಯೀಗವನನು ಸಧಧಿಸನ. 
ಇವುಗಳ್ಳಂದ ಮನಂದ್  ಉತತಮ ಲ್ ೂೀಕಗಳಳ 
ಪಧರಪತವಧಗನವವು', ಅಂದರನ. ಅದಕ ೆ ಕಬಿೀರನನ, 
“ಗನರನವಯಿರ ೀ ಕ ೀಳ್ಳರಿ. ಕಮಿಕ್ಷಯವಧದ ಕೂಡಲ್ ೀ ಈ 
ಲ್ ೂೀಕಗಳ್ಳಂದ ಜಿೀವನನ ಪತನನಧಗನವನನ, ಆದಾರಿಂದ ಆ 
ಉಪಧಯಗಳೂ ನನಗ  ಬ ೀಡ'', ಎನಲನ, ಸದನುರನಗಳಳ, 
"ಕ ೀಳ ೈ ಪಿರಯಶ್ಷಾನ ೀ, ಸವಿ ಪಧರರ್ಣಗಳ್ಳಗ  ಇಹದಲಿಿ 
ಸನಖಸಧಧನಗಳಧದ ವಿಷಯಗಳನನು ಸಧಧಿಸನ, ವಾಥಿ ಯಧಕ  
ಒದ್ಧಾಡನವಿ?'' ಅಂದರನ. ಅದಕ ೆ ಕಬಿೀರನನ,“ಶ್ನರತ್ತ ಹೀಗ  
ಹ ೀಳಳತತದಲಿ, ಕಮಿಪರಜಧ ಅಥವಧ ಧನ ಇವಧಾವವೂ 
ಅಮೃತತವವನನು ಹ ೂಂದಲಿಕ ೆ ಸಧಧನಗಳಧಗನವದಿಲಿ. ತಧಾಗ 
ಒಂದರಿಂದಲ್ ೀ ಅಮೃತತವವು ಸಿದಿಾಸನವದನ', ಅದನನ. ಆಗ 
ಸದನುರನರಧಜರನ, ಈತನನ ಯೀಗಾ ಜ್ಞಧನಧಧಿಕಧರಿ ಇರನವನನ; 
ಬಹರಂತರ ಕರಮಗಳನನು ತಾಜಿಸಿ ಇಲಿಿಗ   ಬಂದಿರನವನನ, 
ಎಂದನ ಚ್ಚಂತ್ತಸಿ, ಕಬಿೀರದ್ಧಸನನನು ಕನರಿತನ, “ಪಿರಯ ಶ್ಷಾನ ೀ, 
ನಿನು ಮನ ೂೀಗತವು ಏನಿದ್  ಎಂದನ ತ್ತಳ್ಳಸನ'', ಅಂದರನ. ಆಗ 



ಕಬಿೀರದ್ಧಸರನ “ಹ ೀ ಗನರನರಧಯರ ೀ, ನನು ಮನಸಿಸನಲಿಿ 
ಒಂದನ ಸಂಶ್ಯವಿರನವದನ. ಅದನನು ತಧವು ಕೃಪ  ಮಧಡಿ 
ನಿರಸನ ಮಧಡಬ ೀಕನ. ಅದ್ ೀನ ಂದರ , 
ಈಶಧವಧಸ ೂಾೀಪನಿಷತನತ ಕಮಿಪರವೀ ಅಥವಧ 
ಜ್ಞಧನಪರವೀ ಎಂದನ ಕ ೀಳಲನ ಸಿದಾ ಸದನುರನನಧಥರನ - 
ಈಶಧವಧಸ ೂಾೀಪನಿಷತತನನು ಸಂಪೂಣಿವಧಗಿ ವಿವರಿಸಿ 
ಹ ೀಳ್ಳದರನ. ಇದರಿಂದ ಕಬಿೀರನ ಸಂಶ್ಯವ ಲ್ಧಿ  
ಪರಿಹಧರವಧಗಿ ಆತನ ಹೃದಯವು ಆನಂದಭರಿತವಧಗಿ 
ಕಬಿೀರನನ ಅಂದದ್ ಾೀನ ಂದರ , ಇವತನತ ನಧನನ ಧನಾನಧದ್ ನನ. 
ನನುದನ ಬಹನಪೂವಿ ಪುಣಾವಿತ ತಂದನ ನನಗ  ಸದನುರನ 
ದಶ್ಿನವಧಗಿ ಮನಸಿಸನ ಸಂಶ್ಯಗಳ ಲ್ಧಿ ಪರಿಹಧರವಧದವು, 
ಮತನತ ಪೂವಿಜ್ಞಧನ ಸಂಪಧದನ ಮಧಡಿಕ ೂಂಡನನ. ಈಗ 
ಗನರನದಕ್ಷಿರ್  ಕ ೂಡನವದ್ಧಾವದ್ ಂದರ , ನಿಮಮ ರ್ರಿತ ರವನನು 
ವರ್ಣಿಸನವ ನನ.ಅದನನು  ಶ್ರವಣ ಮಧಡನವದರಿಂದ ಜನರ ಲ್ಧಿ 
ಉದ್ಧಾರರಧಗನವರನ. ಇದನನು ಕನರಿತನ ತಮಮ 
ಆಜ್ಞ ಯಧಗಬ ೀಕನ' ಎಂದನ ಪಧರರ್ಥಿಸಿದನನ. ಸದನುರನಗಳಳ ಆಗ 



ಆನಂದದಿಂದ ಕಬಿೀರನನನು ಅಪಿಪಕ ೂಂಡನ, ಇಬಬರಿಗೂ 
ಪ ರೀಮಧಶ್ನರಗಳಳ ನಡ ದವು. ಆಮೀಲ್  ಸದನುರನಗಳಳ ಸವಿಸತರ 
ರ್ರಿತರವನನು ಬರಿಯಲಿಕ ೆ ಕಬಿೀರನಿಗ  ಆಜ್ಞ ಯನಿುತತರನ. 
ಸದನುರನಗಳ ಅತ್ತ ಪಿರಯಶ್ಷಾರಧದ ಕಬಿೀರದ್ಧಸರನ, ಈ 
ಪೂವಧಿಧಿ ಗರಂಥವನನು ಕನುಡ ಭಧಷ ಯಲಿ ಿರಚ್ಚಸಿದರನ. 
ಅದ್ ೀ ರ್ರಿತರವನನ ಸದನುರನಗಳ ಆಜ್ಞ ಯನನು ಪಡ ದನಕ ೂಂಡನ, 
ಉತತರಧಧಿ ರ್ರಿತರಕ ೆ ಜ ೂೀಡಿಸನವ ಉದ್ ಾೀಶ್ವಧಗಿ ಇಲಿಿ ಪುನಃ 
ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಿದ್ . ಇದನನು ಬರ ಯನವವನನ ಆ ಸದನುರನನಧಥನ ೀ 
ಹ ೂತನಿ ಅಜ್ಞನಧಗಿಯೂ ಮಂದಮತ್ತಯಧಗಿಯೂ ಇರನವ 
ನನಿುಂದ ಏನಧದಿೀತನ. ನನುನನು ನಿಮತತ ಮಧತರ 
ಮಧಡಿರನವನನ. ಇಲಿಿಗ  ಪೂವಧಿಧಿ ಸಮಧಪತವಧಯತನ. ಇದನ 
ಪೂಣಿ ಜ್ಞಧನಭರಿತವಧಗಿರನವದರಿಂದ, ಇದರ ಶ್ರವಣ 
ಮಧತರದಿಂದ ಮನಮನಕ್ಷನಗಳ್ಳಗ  ಜ್ಞಧನ ಸಿದಿಾಸನವುದನ ಎಂದನ 
ಸದನುರನಗಳಳ ಈ ಗರಂಥಕ ೆ ವರಪರಧ್ಧನ ಕ ೂಟ್ಟಿರನವರನ. 
ಮನಂದ್  ಸನರಸವಧದ  ಉತತರಧಧಿ ಗರಂಥವು 
ಆರಂಭವಧಗನವುದನ. ಅದರ ೂಳಗ  ಸದನುರನನಧಥನ 



ವಿಶ ೀಷವಧದ ಮಹಮಯನ ವರ್ಣಿಸಲಪಟ್ಟಿರನತತದ್ . ಎಂಬಲಿಿಗ   
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಕಥಧಮೃತದ್ ೂಳ್ ಶ್ರವಣ ಮಧತರದಿಂದ 
ಸವಿ ಪಧಪಗಳನ ುಲಿ ಭಸಮ ಮಧಡನವಂಥ ಈ 
ತರಯೀದಶಧಧ್ಧಾಯವನನು ಶ್ವದ್ಧಸನನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಸದನಾ ರಗಳ ರ್ರರ್ಧರವಿಂದಗಳಲಿಿ ಅಪಿಿಸಿರನವನನ. 


