
 



ಕರುಣಾಸಾಗರನಾದ ಸದುುರುವೆ, ನಿನಗೆ ೋಸಕರ 
ನಮಸಾಕರವಿರಲಿ. ನಿನಗೆ ಯಾವತನು  ಶರಣು ಬಂದಿಲ್ಲವೋ 
ಆತನು ವಯರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಟ್ುು ಹೆ ೋಗುವನು, ಎಂಬುದರಂದ 
ನಿೋನು ಅಜ್ಞ ಜನರನುು ತಾರಣ ಮಾಡುವದಕಾಕಗಿ ಬಹು 
ಉಪಾಯಗಳನುು ಮಾಡುವಿ. ಈ ದೆಸೆಯಂದ ಅನೆೋಕ 
ಉತಸವಗಳ ಉತಪತ್ತಿಯನುು ಮಾಡಿ, ಆ ಕಾಲ್ದಲಿಲ 
ಮನೆ ೋಹರವಾದ ವಸುಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನಿುಟ್ುು, ಅವನುು 
ನೆ ೋಡಲಿಕೆಕ ಅಜ್ಞಾನಿ ಜನರು ಬಂದಾಗ ಅವರನುು 
ಉದಧರಸುವಿ. ನಿನು ದಶಥನ ಸಪರ್ಥನಗಳಂದ ಅನಂತ 
ಜನಮಗಳ ಪಾಪವು ಕ್ಷಣದಲಿಲ ಹೆ ೋಗುತಿದೆ. ನಿನು ಸೆೋವಾ 
ಘಟ್ಸಿತೆಂದರೆ, ಭಯದಿಂದ ವಿರ್ಯ ಸಂಸಾಕರಗಳು ಅಡಗಿ 
ಹೆ ೋಗುತಿವೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೆಕ ನಿನು ಚಂತನ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಂದ, ಕಾಮ ಕೆ ರೋಧಗಳು 
ಹೆೋಳಹೆಸರಲ್ಲದಂತಾಗುವವು. ಸದುುರು ಸನಿುಧಿಯಲಿಲ ಬಂದ 
ಕ ಡಲೆೋ, ಲೆ ೋಭ ಮೋಹಗಳು ಜಿಗಿದು ಓಡಿ ಹೆ ೋಗುತಿವೆ. 
ಅಲಿಲ ಮದ ಮತಸರಗಳಗೆ  ಯಾರು ಕೆೋಳಬೆೋಕು ? ಮಠಕೆಕ 



ಹೆ ರಟಾಗ ಅವು ಮನೆಯಲಿಲಯೋ ಉಳವವು. ಈ ಪರಕಾರ 
ರ್ಡಿರಪುಗಳ ಆಟ್ವು ಇಲಿಲ ಲೆೋಶಮಾತರವೂ ನಡಿಯಲಾರದು. 
ಈ ಸಾಾನದಲಿಲ ಆನಂದದ  ತೆರೆಗಳು ಬರುತಿವೆ. ಅದರೆ ಳಗೆ 
ಭಕಿ ಜನರು ಇಲಿಲ ಲೆೋಶಮಾತರವೂ ನಡಿಯಲಾರದು.ಈ 
ಸಾಾನದಲಿಲ ಆನಂದದ ತೆರೆಗಳು ಬರುತಿವೆ. ಅದರೆ ಳಗೆ ಭಕಿ 
ಜನರು ಸಾುನ ಮಾಡಿ "ಇಲಿಲಯೋ ನಿಜವಾದ ಆನಂದವು ಇದೆ -
ಇನುು ಮನೆಗೆ ಹೆ ೋಗಲಾರೆವು ", ಎಂದು ಅನುುವರು. ಈ  
ರೋತ್ತಯಲಿಲ ನಿವಿಥರ್ಯ ಸುಖದ ಸಂಸಾಕರಗಳು ಹತುಿವವು . 
ಅದರಂದ ಸಂಸಾರವು ದುುಃಖಮಯ ಅನಿಸುವುದು. 
ಇಂಥಾದದರೆ ಳಗಿಂದ ಹಾಯಗೆ ಪಾರಾಗಬೆೋಕೆಂಬುವದೆೋ ದೆ ಡಡ 
ಚಂತೆಯು, ಸವಾಥಂಗವು ವೆೈರಾಗಯದಿಂದ ತುಂಬಿ, ಮನಸಿಸಗೆ 
ಸಂಸಾರ ಉದೆವೋಗ ಉಂಟಾಗಿ, ಶೋಘರವಾಗಿ ಸದುುರುಗಳಗೆ 
ಶರಣು ಹೆ ೋಗುವವರನುು ಆ ಸದುುರುವು ಸಿವೋಕರಸುತಾಿನೆ. 
ಸದುುರುವು ಸಿವೋಕರಸಿದನೆಂದರೆ, ತತಾಕಲ್ವೆೋ ಅವರ ದುುಃಖವು 
ಹಾರಹೆ ೋಗುವುದು, ಆ ದುುಃಖವು ಯಾವುದೆಂದರೆ, - ಎಲಾಲ 
ಪಾರಣಿಗಳಗಿರುವ ಜನಮ ಮರಣ ರ ಪವೆೋ ಆಗಿರುತಿದೆ. ಇಂಥಾ 



ದಯಾಳುವಾದ ಸದುುರುನಾರ್ನೆೋ, ಎಲಾಲ ಜನರನುು 
ತಾರಸುವದಕಾಕಗಿಯೋ, ನಿೋನು ಈ ಆಟ್ವನುು ಹ ಡಿರುವಿ. 
ಬಂದವರ ಗುಣದೆ ೋರ್ಗಳನುು ನೆ ೋಡದೆ  ನಿೋನು 
ತಾರಸುವದರಲಿಲಯೋ ರತನಾಗಿರುತ್ತಿ. ಈಗ ಸುರಸವಾದ 
ಕಥೆಯನುು ಕೆೋಳುವಂರ್ವರಾಗಿರ. ಒಮ್ಮಮ ಶವರಾತ್ತರ ಉತಸವ 
ಕಾಲ್ದಲಿಲ, ಆ ವಿಶೆೋರ್ ವೆೈಭವ ನೆ ೋಡುವದರ ಸಲ್ುವಾಗಿ 
ಸಿದಾಧಶರಮದಲಿಲ ಬಹು ಜನರ ಸಂದಣಿ ಕ ಡಿತುಿ. ಮಠದ 
ಎದುರನ ಕೆರೆಯ ಸಮೋಪ  

ಈ ದಿನೆುಯ ಮ್ಮೋಲೆ ನಾಲ್ುಕ ಮಂದಿ ಅಯಯನವರು ವೃಕ್ಷ 
ಛಾಯಯೊಳಗೆ ಪರಸಪರ ಮಾತಾಡುತಾಿ ಕುಳತ್ತದದರು. ಪರತ್ತ 
ಒಬಬರ ವಕ್ಷಸಾಳದ ಮ್ಮೋಲೆ ಬೆಳಿಯ ಲಿಂಗ ಸಂಪುರ್ಪವು 
ಶೆ ೋಭಿಸುತ್ತಿದುದ, ಹಣೆ ಮ್ಮೋಲೆ ವಿಭ ತ್ತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದದರು. 
ಮದಲ್ನೆಯವನನುುತಾಿನೆ - ''ನೆ ೋಡಿರ, ಈ ಆರ ಢನು 
ನಿಜವಾಗಿ ಮಹಾ ಮ ಢನಿದಾದನೆ. ಇವನು ಎಷೆ ುೋಂದು 
ಡೌಲ್ು ಮಾಡುತಾಿನೆ! ಈತನ ಬುದಿದ ಜಡವಾಗಿರುತಿದೆ'', 
ಎರಡನೆಯವನು ನುಡಿಯುತಾಿನೆ- “ಇವನು ಲಿಂಗವಿಲ್ಲದ 



ಭವಿಯಾಗಿದುದ, ಈ ಮ ಖಥ ಜನರು ಇವನನುು ಕಂಡ 
ಕ ಡಲೆೋ ಕಾಲಿಗೆೋ  ಬಿೋಳುತಾಿರೆ. ಇವರಗೆ ವಿವೆೋಕವೆಂಬುದು 
ಇಲೆಲೋ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಶೆರೋರ್ಠ ಗುರುಗಳು. ನಾವು ಜಂಗಮರು 
ಪೂಜಾಹಥರೆಂದು  ಶಾಸರವು ಸಪರ್ುವಾಗಿ ಹೆೋಳುತಿದೆ. ಹೋಗಿದುದ 
ಈ ಲಿಂಗಾಯತರು ಸಹಾ ಸಿದಧನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದುದ, ಭರರ್ುರಾಗಿ 
ಹೆ ೋಗುವುದನುು ನೆ ೋಡಿ ನೆ ೋಡಿ, ನನು ಜಿೋವಕೆಕ ಬಹಳ 
ಕರ್ುವಾಗುತಿದೆ. ಮ ರನೆಯವನು ಅನುುತಾಿನೆ - “ಮನೆು 
ಮನೆು, ನಾಲ್ುಕ ಮಂದಿ ಮುಸಲಾಮನರು ಇವನಿಗೆ ಚೆನಾುಗಿ 
ಹೆ ಡೆದರು. ಇವನು ಏನೆೋನ  ಮಾತನಾಡದೆೋ ಸುಮಮನೆೋ 
ಕುಳತುಬಿಟ್ುನು. ಇವತುಿ ಡೌಲ್ು ಮಾಡಿ ರರ್ದ ಮ್ಮೋಲೆ 
ಕ ಡುರವನು. ಇವನಿಗೆ ಅಣುಮಾತರ ನಾಚಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ 
ಎರ್ುು ನಾಚಕೆಗೆೋಡು ಅನುಬೆೋಕು. ನಿೋವೆೋ ಹೆೋಳರ, ಗೆಳೆಯರೆೋ." 
ಆಗ ನಾಲ್ಕನೆೋಯವನು ನುಡಿಯುತಾಿನೆ, - “ಈಗ ನಾಲ್ುಕ 
ತ್ತಂಗಳ ಹಂದೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಹೆ ತ್ತಿಗೆ, ನಾನು 
ಚದಘನಾನಂದ ಸಮಾಧಿಗೆ  ಹೆ ೋಗಿ, ಒಂದು ಮೋಜು 
ಮಾಡಿದೆ. ಸಿದದನು ಕಟೆುೋ ಮ್ಮೋಲೆ ಕುಳತ್ತದದನು. ನಾನು ಮ್ಮಲ್ಲಗೆ 



ಅವನ ಹಂದಿನಿಂದಲೆೋ ಬಂದು, ಎರಡ  ಕೆೈಗಳಂದ ಅವನನುು 
ಮ್ಮೋಲ್ಕೆಕ ಎತ್ತಿ, ಭ ಮಗೆ ಅಪಪಳಸಿ ಬಿಟೆು. ಅವರು ಸತಿ 
ಕಪೆಪಯಂತೆ ನೆಲ್ಕೆಕ ಬಿದದನು. ಹೋಗೆ ಆ ಭವಿಗೆ ಯೊೋಗಯ ಶಕ್ಷೆ 
ಮಾಡಿದೆನು". ಹೋಗೆಂದು ಖೆ ೋ ಖೆ ೋ ಖೆ ೋ, ನಕಕನು. ಆಗೆು ಆ 
ಪರರ್ಮ ಅಯಯನು ಅಂದದೆದೋನೆಂದರೆ, -“ಹೋಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿೋನು 
ಬಹಳ  ಕೆಟ್ು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದಿ. ಆತನಿಗೆ ಈ ಪರಕಾರ ಘಾತ 
ಮಾಡದೆ, ಬೆ ೋಧಿಸಿ ಒಳೆಿ ಮಾಗಥಕೆಕ ತರಬೆೋಕಿತುಿ. ಈ ದುರ್ು 
ಕಮಥದ ಫಲ್ವಾಗಿಯೋ ನಿನು ಹೆಂಡತ್ತ ಮಕಕಳು ಸತುಿ 
ಹೆ ೋದರು, ಮತುಿ ನಿೋನು ದಿಕಿಕಲ್ಲದೆ  ಪಿಶಾಚಯಂತೆ 
ತ್ತರುಗುತ್ತಿರುವಿ. ಜಗಕೆಕಲ್ಲ ನಿಂದಯ ಆದಿ",  ಅದಕೆಕ 
ನಾಲ್ಕನೆಯವನು - “ಸಾಯುವವರು ಸಹಜವಾಗಿ 
ಸಾಯುವರು. ಅದರೆ ಳಗೆ ಈ ಹುಚ್ಚನ ಮಹತವವೆೋನು. 
ಅವನಿಗೆ ನಾನು ತಕಕ ಶಕ್ಷಾ ಮಾಡಿದೆ, ಇದೆೋ ನನು ಮನಸಿಸಗೆ 
ಸಮಾಧಾನವು", ಅಂದನು. ಆಗ ಎರಡನೆೋಯವನು 
ಎನುುತಾಿನೆ - ''ನೆಡಿಯರ, ನೆ ೋಡೆ ೋಣ, ಅವನ ತಲೆಗೆ 
ಕಿರೋಟಾ ಹಾಕಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡುತಾಿರಂತೆ.” ಕ ಡಲೆೋ, ಆ 



ನಾಲ್ುಕ ಮಂದಿ ಅಯಯನವರು ಮಠದ ಕಡೆಗೆ ಹೆ ರಟ್ರು. 
ದಾರಯಲಿಲ ಹರೆೋಮಠದ ಪಟ್ುದಪಪನವರು,ಮತುಿ ಅವರ ಕ ಡ 
ಇತರ ಕೆಲ್ವು ಮಂದಿ ಅಯಯನವರು ಭೆಟ್ಟುಯಾದರು. 
ಪುಟ್ುಪಪನವರು  ಮದಲ್ನೆೋ ಆಯಯನನುು ನೆ ೋಡಿ - 
"ಯಾಕೆ ೋ ರುದರಯಯ, ನಿನು ಲಿಂಗ ಎಲಿಲ ಇದೆ?'' ಅಂದರ . 
ಅದಕಾಕತನು - “ಇಲೆಲೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ,” ಎಂದು ವಕ್ಷಸಾಳಕೆಕ ಮುಟ್ಟು 
ನೆ ೋಡಿದರೆ, ಅಲಿಲ ಚೌಕವಿದಿದಲ್ಲ. ಇದು ನೆ ೋಡಿ ಆಶಚಯಥ ಪಟ್ುು, 
ಮ್ಮೈಮ್ಮೋಲೆ ಎಲಿಲ ಸವರ ನೆ ೋಡಿದರ  ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನ 
ಸಂಗಡ ಇದದ ಇತರ ಅಯಯನವರು ಸಹಾ ತಮಮ ತಮಮ 
ವಕ್ಷಸಾಳವನುು ನೆ ೋಡುತಾರಿೆ - ಅವರ ಲಿಂಗದ ಚೌಕಗಳೂ 
ಇದಿದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಗ  ಆಶಚಯಥವಾಗಿ, ತಾವು ಬಂದ 
ದಾರಯಲೆಲಲಾಲ ಹುಡುಕುತಾಿ ಹೆ ೋದರು. ಆದರೆ ಬೆಳಿ 
ಸಂಪುರ್ುಗಳು ಎಲೆಲಲಿಲಯ  ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬಹು ಖಿನು 
ಮನಸಿಸನಿಂದ ತ್ತರುಗಿ ಬಂದರು. ಆಗೆು ಪುಟ್ುದಪಪನವರಂದರು, 
“ನಿೋವು ಇರ್ು ಲಿಂಗಗಳನುು ಕಳೆದುಕೆ ಂಡಿರ. ಈಗ ನಿೋವು 
ಪಾರಣವನೆುೋ ತಯಜಿಸಬೆೋಕಾಗುತಿದೆ." ಇದನುು ಕೆೋಳ ಅವರು 



ಅತಯಂತ ವಿಮನಸಕರಾದರು. ರುದರಯಯನಂದನು, - ''ಇದೆೋ 
ಈಗ ನಮ್ಮಮಲ್ಲರ ವಕ್ಷಸಾಳದ ಮ್ಮೋಲೆ ನಾನು ಲಿಂಗಗಳನುು 
ನೆ ೋಡಿದೆದನು. ಅರ್ುರೆ ಳಗೆ ಏನಾದವನುಬೆೋಕು ?" ಅದಕೆಕ 
ಪಟ್ುದಪಪನವರಂದರು - “ನಿಮಗೆ ಹೋಗೆ ಯಾಕಾಯತು ? 
ಶವನಿಂದೆಯಾಗಲಿ ಸಾಧುನಿಂದೆಯಾಗಲಿ ಘಟ್ಟಸಿದಾದದರೆ, 
ಇಂಥಾ ದ ಷಿತ ಸಿಾತ್ತ ಪಾರಪಿವಾಗುವದು", ಅದಕೆಕ 
ರುದರಯಯನಂದನು - “ನಿೋವು ಅನುುವದು ಸತಯವಾಗಿದೆ. 
ನಮಮಂದ ದುದಥರವಾದ ಅಪರಾಧ ಘಟ್ಟಸಿದುದ ನಿಜವು.  
ವಯರ್ಥವಾಗಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೆೋಳಲಿ'', ಆಗ 
ಪಟ್ುದಪಪನವರಂದರು - “ನಡೆದ ಸಂಗತ್ತಯನುು ಗುಪಿ ಮಾಡಿ 
ಉಪಯೊೋಗವಿಲ್ಲ, ಹೆೋಳು ಅದಕೆಕೋನಾದರ  ಉಪಶಮನ 
ಮಾಡೆ ೋಣ. ಶವದ ರ್ಣ ಮಹತ್  ಪಾಪವು''. ಆಗೆು 
ರುದರಯಯನು, ನಾಲ್ ಕ ಮಂದಿ ಕ ಡಿ, ಮಾಡಿದ 
ಸಂಭಾರ್ಣವನುು ಸವಿಸಾಿರವಾಗಿ ನಿವೆೋದಿಸಿದನು. ಇತರ 
ಅಯಯನವರು ಚತಿದಲಿಲ ಅನುತಾಪ ಹೆ ಂದಿ ಏನು 
ಮಾತಾಡಲಾರದೆ, ಸುಮಮನೆ ತಲೆ ಬಗಿುಸಿ ನಿಂತರು. ಆಗೆು 



ಪಟ್ುದಪಪನವರು - ''ನಿೋವು ಮಹಾತಮರಾದ ಸಿದಾಧರ ಢ 
ಸಾವಮಯವರ ನಿಂದಾ ಆಡಿದಿರ. ಆತನ ಕ್ಷೆ ೋಭದಿಂದ ಈ ಸಿಾತ್ತ 
ಬಂದೆ ದಗಿತು, ಒಳೆಿೋದು, ಈಗ ಅವರಗೆ ಶರಣು ಹೆ ೋಗಿ 
ದಯಾಳುವಾದ ಆ ಸದುುರುವಿಗೆ ಕ್ಷಮಾ ಬೆೋಡಿದಾದದರೆ ನಿಮಗೆ 
ಕಲಾಯಣವಾಗುವದು. ಇಲ್ಲದಿದದರೆ ನಿೋವು ಮಹಾ ವಿಪತ್ತಿಗೆ 
ಗುರಯಾಗುವಿರ, ಇದು ನಿಶಚಯವೆಂದು ತ್ತಳಯರ'', ಅಂದರು. 
ಈ ವಚ್ನವನುು ಕೆೋಳ, ಮ ರು ಮಂದಿ ಅಯಯನವರು 
ಪಟ್ುದಪಪನವರ ಹಂದೆ  ಸಾವಮಯವರ ಕಡೆಗೆ ಹೆ ೋಗಲಿಕೆಕ 
ಹೆ ರಟ್ರು. ಸಿದಧರಗೆ ಘಾತ ಮಾಡಿದ ಆ ನಾಲ್ಕನೆಯವನು 
ಹಂದುಳದನು. ಮಠದ ಹೆ ರಗೆ ಭವಯವಾದ ಹಂದರವು 
ನಿಂದಿರಸಿತುಿ. ಅದರೆ ಳಗೆ ದಿವಯವಾದ ಮಂಟ್ಪವು 
ಶೆ ೋಭಿಸುತ್ತಿತುಿ. ಅದನುು ನೆ ೋಡಿದ ಆ ಮ ರು ಮಂದಿ 
ಅಯಯನವರು ಅತಾಯಶಚಯಥಭರತರಾದರು. ಅದರ ಮಧಯದಲಿಲ 
ದಿವಯತೆೋಜದಿಂದ ದೆೋದಿೋಪಯಮಾನವಾದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮ್ಮೋಲೆ 
ಸುಖಾಸಿೋನರಾಗಿದದ ಸಿದಧ ದಯಾಘನರನುು ನೆ ೋಡಿದರು. 
ಸದುುರುಗಳ ಮಸಿಕದ ಮ್ಮೋಲೆ ಕಿರೋಟ್, ಕಂಠದೆ ಳಗೆ 



ಮನೆ ೋಹರವಾದ ವೆೈಜಯಂತ್ತ ಮಾಲೆಯು  
ಶೆ ೋಭಿಸುತ್ತಿದದವು. ದಿವಯ ಪಿೋತಾಂಬರವನುು ಮ್ಮೈಮ್ಮೋಲೆ 
ಹೆ ತ್ತಿದುದ, ಅದರ ಮ್ಮೋಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಪುರ್ಪಹಾರವು 
ಒಪುಪತ್ತಿತುಿ. ಮುಖದ ಮ್ಮೋಲೆ ದಿವಯತೆೋಜದಿಂದ, ಇದು 
ಶಾಂತ್ತಯಂದಲೆೋ ಎರೆದಿರುವುದೆ ೋ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸುತಾಿ, 
ಆ ರ ಪ ನೆ ೋಡಿದ ಮಾತರದಿಂದ ಚತಿವು ಶಾಂತವಾಗಿ 

ಕ ಡಲೆೋ ಆನಂದವು ಉಕಿಕ ಬರುವುದು. ಸ ಯಥ ಕಿರಣಗಳು 
ಹೆೋಗೆ ತೆೋಜವನುು ಸವಥತರ ಹರಡುತಿವೆಯೊೋ  ಹಾಗೆಯೋ ಆ 
ಮುಖದಿಂದ ಶಾಂತ್ತಕಿರಣಗಳು ಸುಖವನುು ಪಸರಸುತಿ, ಭಕಿ 
ಜನರ ಚತಿವೃತ್ತಿಗಳನೆುಲಾಲ ಶಮನಮಾಡಿ ಅಲಿಲ ಆನಂದವನುು 
ತುಂಬುವವು. ದುರ್ಪವೃತ್ತಿಗಳಗೆ ಸಾಾನವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ, ಅವು 
ಅಡವಿ ಪಾಲಾಗಿ ಹೆ ೋಗುವುದು. ಅವುಗಳ ಸಾಾನದಲಿಲ 
ಅನುತಾಪವು ಪಾರಪಿವಾಗಿ, ಚತಿವನುು ನಿಮಥಲ್ ಮಾಡುವದು. 
ಆ ಮ ರು ಮಂದಿ ಅಯಯನವರು ಆ ನೆ ೋಟ್ವನುು 
ನೆ ೋಡುತಾಿರೆ. ದಿವಯತೆೋಜದಿಂದ ಮಂಡಿತರಾದ ಸಿದಾದರ ಢ 
ಮ ತ್ತಥಯನುು ಕಣುು ಹಳಚ್ದೆ ನೆ ೋಡಿ ನೆ ೋಡಿ, ಅವರ ವೃತ್ತಿ 



ಅಲೆಲೋ ಸಿಾರವಾಗುವಂಥಾದಾದಯತು. ಹೆೋಗೆ ಘ ೋರ 
ಅಂಧಕಾರವು ದಿಕುಕಗಳಗೆಲ್ಲ ಮುಸುಕಿರುವಾಗ, ಅಕಸಾಮತಾಿಗಿ 
ವಿದುಯಲ್ಲತೆಯು ಝಳಕಿಸಿತೆಂದರೆ, ಕ್ಷಣಮಾತರ ಸೃಷಿು  
ಇದದಕಿಕದದಂತೆ ಕಾಣಿಸುವದೆ ೋ, ಅದರಂತೆಯೋ ಅವರ ಚತಿದಲಿಲ 
ಆಯತು. ಘನವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ತಮಸಿಸನಿಂದ ಮುಸುಕಿದ ಅವರ 
ಚತಿದಲಿಲ ಗುರುಕೃಪೆಯಂದ ಚಜೆ ಯೋತ್ತ  ಪರಗಟ್ವಾಗಿ 
ಸವರ ಪಾನಂದವು ಪರಕಟ್ವಾಯತು. ಮತುಿ ಅವಿದೆಯಯು 
ನರ್ುವಾಯತು. ಸಿದಧ ಮ ತ್ತಥಯ ದಶಥನವಾದ ಕ ಡಲೆೋ, 
ಮದ ಮತಸರಾದಿ ದುಗುಥಣಗಳು ಓಡಿಹೆ ೋದವು, ಮತು ಿಸಿದಧ 
ಚ್ರಣಗಳಲಿಲ ಮನಸುಸ ರಮಸುವಂಥಾದಾದಗಿ, ಪೂವಥಸಾಾನಕೆಕ 
ತ್ತರುಗಿ ಬರಲಾರದಂತಾಯತು. ಆ ಅಯಯನವರ ಚತಿವು 
ಅನುತಾಪವನುು ಹೆ ಂದಿ,  ಯಾವಾಗ ಸಿದಧರ ಚ್ರಣಗಳಗೆ 
ಬಿೋಳುವೆವು ಎಂದನುುವರು. ಆಗ ಪಟ್ುದಪಪನವರು ಈ ಮ ರು 
ಮಂದಿ ಅಯಯನವರನುು ಬೆನು ಹಂದೆ ಕರಕೆ ಂಡು ಸಿದದರ 
ಸಮೋಪ ಹೆ ೋದರು. ಆಗ ಸದುುರುಗಳು ಪಟ್ುದಪಪನವರನುು 
ಕಂಡು, ಬಹು ಅದರಂದ ಕ ಡರಲಿಕೆಕ ಹೆೋಳದರು. ಅವರು 



ಸಿದಧರಗೆ ನಮಸಕರಸಿ ಕುಳತುಕೆ ಂಡರು. ಮತುಿ ಈ 
ಅಯಯನವರ  ಸಿದಾಧರ ಢರ  ಚ್ರಣಕೆಕ ಬಿದದರು. ಆಗ 
ಪಟ್ುದಪಪನವರು- ''ಹೆೋ ಸಿದದರಾಯರೆೋ, ಈ ಮ ರು ಮಂದಿ 
ಅಯಯನವರು ನಿಮಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದಾದರೆ. ಇವರ 
ಅಪರಾಧವನುು ಕ್ಷಮಸಬೆೋಕು.” ಎಂದು ಅವರ 
ವೃತಾಿಂತವನೆುಲಾಲ ನಿರ ಪಿಸಿದರು. ಆಗ ಪಟ್ುದಪಪನವರನುು 
ಕುರತು ಸದುುರುಗಳು ಅನುುತಾಿರೆ- “ಹೆೋ ಸಾವಮೋ, ನಿಮಗೆ 
ಇವರು ತಮಮ ಅಪರಾಧವನುು ಹೆೋಳದ ಕ ಡಲೆೋ ಕ್ಷಮಾ 
ಮಾಡಿದಂತಾಯತು. ಈಗ ಅವರು ಮನಸಿಸನಲಿಲ 
ಶುದಧರಾಗಿರುತಾಿರೆ', ಅನಂತರ ಮಹಾತಮರು ತಮಮ ಹಂದೆ 
ಕೆೈಹಾಕಿ,ಅಲಿಲಂದ ನಾಲ್ುಕ ಲಿಂಗ ಸಂಪುರ್ುಗಳನುು ದಾರ 
ಸಮ್ಮೋತವಾಗಿ ತಗೆದದದನುು ನೆ ೋಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲರು 
ಅತಾಯಶಚಯಥಭರತರಾದರು. ಅವನು ಮುಂದೆ ಹಡಿದು 
ಸಿದಧರಂದರು - “ಅಯಯನವರೆೋ, ಇವು ನಿಮಮವೋ ಏನು, 
ಚ್ನಾುಗಿ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಿರ. ಒಬಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇವು ದಾರಯಲಿಲ 
ಸಿಕಿಕದದವು. ಅವನು ಇಲಿಲ ತಂದುಕೆ ಟ್ುನು'', ಎನುುವ ಆ 



ವಚ್ನವನುು ಕೆೋಳ ಆ ಮ ರು ಮಂದಿ ಅಯಯನವರು ತಮಮ 
ಸಂಪುರ್ುಗಳನುು ಆರಸಿ ತಗೆದುಕೆ ಂಡು, ಬಹಳ 
ಆನಂದಭರತರಾಗಿ, ಸಿದಾದರ ಢರಗೆ ನಮಸಕರಸಿ, ತಮಮ 
ಕೆ ರಳಗೆ ಹಾಕಿಕೆ ಂಡು. ನಾಲ್ಕನೆೋದೆ ಂದು ಸಂಪುರ್ು 
ಉಳಯತು. ಪಟ್ುದಪಪನವರು ಸಿದಧರನುು ಕುರತು - “ನಾನು 
ಹೆ ೋಗಿ ಅ ನಾಲ್ಕನೆೋ ಅಯಯನನುು ಕರೆದುಕೆ ಂಡು ಬರುವೆನು", 
ಎಂದು ಹೆ ರಟ್ರು. ಇತಿ ಹಂದುಳದ ಆ ನಾಲ್ಕನೆ ಅಯಯನು, 
ಬಾಕಿ ಮ ರು ಮಂದಿ ಅಯಯನವರು ಸಿದದರ ಕಡೆಗೆ 
ಹೆ ೋಗುವಾಗ ತಾನು ಹೆ ೋಗಿ ಕ್ಷಮ್ಮ ಬೆೋಡಲಿಕೆಕ ನಾಚಕೆಪಟ್ುು 
ಅಲೆಲೋ  ನಿಂತ್ತದದನು. ಆ ಸಮಯದಲಿಲ ಅಲಿಲದದ ಇತರ 
ಅಯಯನವರು ಅವನಿಗೆ ಬಿರುನುಡಿಗಳಂದ ದ ಷಿಸುವದನುು 
ಕೆೋಳ ಆತನು ಸಿಟ್ಟುಗೆದುದ, ಅವರಲಿಲ ಒಬಬನಿಗೆ ಹೆ ಡೆದನು. ಆಗ 
ಅವರೆಲ್ಲರ  ಕ ಡಿ ಆ ಸಿಟ್ಟುನ ಅಯಯನಿಗೆ 
ಹೆ ಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇತರ ಜನರು ಕ ಡಿ, ಆ ಅಯಯನ 
ಸುದಿದ ಕೆೋಳ, ಎಲ್ಲರ  ಅವನನುು ಹೆ ಡೆಯತೆ ಡಗಿದರು. 
ಕೆಲ್ವರು ಅವನನುು ನೆಲ್ಕೆಕ ಹಾಕಿ ತುಳದು, ಕೆಲ್ವರು ಅವನ 



ಮ್ಮೋಲೆ ಕಲ್ುಲ ಒಗೆದು, ಅವನಿಗೆ ಅಧಥ ಜಿೋವ ಮಾಡಿ 
ಹಾಕುವಂರ್ವರಾದರು. ಅರ್ುರೆ ಳಗೆ ಆತನನುು ಹುಡುಕುತಿ 
ಪಟ್ುದಪಪನವರು ಆ ಸಾಾನಕೆಕ ಪಾರಪಿರಾಗಿ, ನೆ ೋಡುತಿ 
ನಿಂತ್ತರುವ ಜನರನುು ಅತ್ತಿತಿ ಸೆೋರಸಿ, ಆ ಅಯಯನ ಅವಸೆಾ 
ನೆ ೋಡಿ ಏನು ಸಂಗತ್ತಯಂದು ನಿಂತ್ತರುವವರ ಹತ್ತಿರ 
ವೃತಾಿಂತವನುು ಕೆಳ ತ್ತಳದುಕೆ ಂಡರು. ಆಗ ಆ ಅಯಯನ 
ಮ್ಮೋಲೆ ಬಹು ಅಂತುಃಕರಣವುಳಿವರಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಕೆೈಯಂದ 
ಹಡಿದು ಎಬಿಬಸಿ ನಿಂದಿರಸಿದರು. ಅಯಯನ ಅಭಿಮಾನವೆಲಾಲ 
ಹೆ ೋಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಮಹಾ ಅನುತಾಪ ಹುಟ್ಟು,ಕಣೆ ುಳಗಿಂದ 
ನಿೋರು ಸುರಸುವಂರ್ವನಾಗಿ ಪಟ್ುದಪಪನವರ ಪಾದಕೆಕ ಬಿದುದ 
ಅಂದನು, - “ನನು ಅಪರಾಧಗಳು ಸಂಖೆಯ ಇಲ್ಲದಷಾುದವು. 
ಈಗ ನನುನುು ಸಿದಾಧರ ಢರು ಇರುವಲಿಲ ಕರೆದುಕೆ ಂಡು 
ಹೆ ೋಗಿರ. ನಾನು ಅವರ ಪಾದಕೆಕ ಬಿದುದ, ನನು 
ಅಪರಾಧಗಳನುು ಕ್ಷಮಸಬೆೋಕಾಗಿ ಪಾರರ್ಥಥಸುವೆನು. ಆತನು 
ದಯಾಸಾಗರನಿದಾದನೆ, ನನುನುು ತಾರಸೆಂದು 



ಬೆೋಡಿಕೆ ಳುಿವೆನು",  ಪಟ್ುದಪಪನವರು ಆತನ ಅನುತಾಪವನುು 
ಕಂಡು, ಈತನ ಅಭಿಮಾನವೆಲಾಲ ಝಾಡಿಸಿಕೆ ಂಡು ಹೆ ೋಗಿದೆ, 

ಎಂದು ತ್ತಳದು, ಅಯಯನನುು ಕುರತು ಅನುುತಾಿರೆ - 
"ಸಿದಾಧರ ಢರ  ಸಮೋಪ ಹೆ ೋಗೆ ೋಣ ಆತನು ದಿೋನರಗೆ 
ಕೃಪಾದಾನಿ ಇರುತಾಿನೆ'. ಆಮ್ಮೋಲೆ ಅಶಕಿನಾದ ಆ ಅಯಯನಿಗೆ 
ಇಬಬರು ರಟೆುಯನುು ಹಡಿದುಕೆ ಂಡು, ಹಂದರದೆ ಳಗೆ 
ಸಿದಾಧರ ಢರು 

ಕುಳತ್ತರುವಲಿಲ ಕರೆದುಕೆ ಂಡು ಹೆ ೋಗಿ, ಅವರ ಪಾದಕೆಕ 
ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಪಟ್ುದಪಪನವರು ಆ ಅಯಯನ 
ವೃತಾಿಂತವನೆುಲ್ಲ ಸಾವಮಯವರಗೆ ನಿರ ಪಿಸಿದರು. ಅದನುು 
ಕೆೋಳ ಸಿದದರು ಆತನ ಮ್ಮೋಲೆ ಅತಯಂತ ಕೃಪಾಭರತರಾಗಿ, ಆ 
ಅಯಯನಿಗೆ ಕೆೈ ಹಡಿದು ತನು ಸಮೋಪ ಕ ಡಿರಸಿಕೆ ಂಡರು. ಆಗ 
ಪಟ್ುದಪಪನವರನುು ಕುರತು ಸಿದಧರು - “ನಮಮ ದಯಾ 
ಕಾಯಥಕೆಕ ಈತನು ಉತಮಿ ಪಾತರನಿರುವನು. ಈತನಿಗೆ 
ಆರೆ ೋಗಯವಾದದದನುು ನೆ ೋಡಿ, ನನಗೆ ಬಹಳ 



ಆನಂದವಾಯತು. ಸ ಾಲ್ದೆೋಹಕೆಕ ರೆ ೋಗಗಳು ಹಾಯಗೆ 
ಪಿೋಡಿಸುವವ, ಹಾಗೆ ಸ ಕ್ಷಮ ದೆೋಹಕೆಕ ದುುಃಸವಭಾವಗಳ ೋೆ 
ರೆ ೋಗಗಳಾಗಿದುದ ಪಿೋಡಿಸುತ್ತಿರುವವು. 

ರೆ ೋಗಿಯ ಮ್ಮೋಲೆ ಎಲ್ಲರ  ದಯಾವಂತರರುತಾಿರೆ. 
ಹಾಗೆಯೋ ಸಾಧುಗಳು ದುರ್ುರನುು ಸಹಾ ರೆ ೋಗಿಗಳೆಂದು 
ಭಾವಿಸಿ, ಅವರ ಮ್ಮೋಲೆ ದಯಾಭರತರಾಗಿರುತಾಿರೆ. ಆದದರಂದ 
ಇತರರಗಿಂತಲ್  ದುಜಥನರನುು ಅಧಿಕ ದಯಯಂದ 

ನಡಿಸತಕಕದಾದಗಿರುತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಅಯಯನು  ಎಲಾಲ 
ರೆ ೋಗವನುು ಕಳಕೆ ಂಡ ಚತಾಿರೆ ೋಗಯವನುು ಪಾರಪಿ 

ಮಾಡಿಕೆ ಂಡಿರುವನು,” ಎಂದು ಸಿದದರಂದದುದ ಕೆೋಳ, ಆನಂದ 
ಭರತನಾಗಿ ಅಯಯನು ಸಿದಧಸುಿತ್ತಯನುು ಮಾಡಲಾರಂಬಿಸಿ, 
ಅನುುತಾಿನೆ - 'ಹೆೋ ಸಿದಾದರ ಢನೆೋ, ದಯಾವಂತನೆೋ, ನಿನು 
ದಶಥನದಿಂದ ನಾನು ಆನಂದವನುು ಹೆ ಂದಿದೆ, ಮತುಿ ನನು 
ಹೃದಯದಲಿಲ ಶಾಂತ್ತಯು ಉದಯವಾಗುವಂಥಾದಾದಯತು. 
ಕೃಪಾಳುವಾದ ನಿೋನು ದಯ ತೆ ೋರಸದಿದದರೆ, ನಾನು 



ವಯರ್ಥವಾಗಿ ನರಕದ ಪರ್ವನುು ಹಡಿದು ಹೆ ೋಗುತ್ತಿದೆದ. ನಿನುನುು 
ನಾನು ರ್ಳಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿೋನು ನನುನುು ಉದಧರಸಿದಿ, ಈಗ 
ನಿನು ಭಕಿರ ಪೆೈಕಿ ಒಬಬನನಾುಗಿ ನನುನುು ಪರಗಣಿಸು. ನಿನು 
ಚ್ರಣಗಳಲಿಲ ನಾನೆ ಬಬ ದಿೋನನಿರುತೆಿೋನೆ. ನನುನುು 
ತವರೆಯಂದ ಈ ಭವನದಿಯ ಪರತ್ತೋರಕೆಕ 
ಕರಕೆ ಳುಿವಂರ್ವನಾಗು. ದೆೋವನೆೋ, ನಾನು ನಿನು 
ದಾಸನಿದೆದೋನೆ. ಈ ಕೃಪಾದಾನವನುು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು', 
ಹೋಗಂದಿದುದ ಕೆೋಳ ಸಿದದರು, ಆತನ ಲಿಂಗಸಂಪುರ್ುವನುು 
ತೆಗೆದು, ತಾವೆೋ ಆತನ ಕೆ ರಳಗೆ ಹಾಕಿ, ಬಹು ಪೆರೋಮದಿಂದ 
ಆತನನುು ಆಶೋವಥದಿಸಿದರು. ಆತನು ಮನಸಿಸನಲಿಲ ಪೂಣಥ 
ಶಾಂತ್ತಯನುು ಹೆ ಂದಿದನು. 

|| ಶೆ ಲೋಕ || ಅಪಿಚೆೋತ್ ಸುದುರಾಚಾರೆ ೋ ಭಜತೆೋ 
ಮಾಮನನಯಭಾಕ್| ಸಾಧುರೆೋವಸ ಮಂತವಯುಃ  ಸಮಯಗವಯವಸಿ 
ತೆ ೋಹ ಸುಃ || ಟ್ಟೋಕಾ|| ಶರೋಮದ್ ಭಗವದಿುೋತೆಯೊಳಗೆ ಶರೋ 
ಕೃರ್ುನು ಅಜುಥನನಿಗೆ ಹೆೋಳುತಾಿನೆ - ಒಂದು ವೆೋಳ ,ೆ ಮಹಾ 
ದುರಾಚಾರ ಇದದಂರ್ವನು ಸಹಾ, ನನುನುು ಅನನಯಭಾವದಿಂದ 



ಭಜಿಸಿದನೆಂದರೆ, ಅವನು ಸಾಧು ಎಂತಲೆೋ 
ತ್ತಳದುಕೆ ಳಿಬೆೋಕು. ಗಿೋತೆಯೊಳಗಿನ ಈ ಭಗವದವಚ್ನವು ಸಿದಧ 
ಚ್ರಣಗಳಲಿಲ ಸತಯವಾಯತು. ಶಲೆಯನುು ಸಹಾ ಉದಾಧರ 
ಮಾಡುವ ಶಕಿಿಯುಳಿಂಥಾ ಆ ಚ್ರಣಗಳಗೆ ಯಾವುದು ತಾನೆೋ 
ಅಸಾಧಯವು. 

ಹೆೋ ಶೆ ರೋತಾಜನರುಗಳರಾ, ವೆೋದಾಂತ ಶರವಣ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮುಮುಕ್ಷು ಜನರಗೆ ಗಾರಹಯವಾಗಿರುವ 
ಗಹನವಾದ ಲ್ಕ್ಷಾರ್ಥವನುು ಶರವಣ ಮಾಡುವಂರ್ವರಾಗಿರ. 
ಮನ, ಬುದಿದ, ಚತಿ ಮತುಿ ಅಹಂಕಾರ, ಇವೆೋ ನಾಲ್ುಕ ಮಂದಿ 
ಅಯಯನವರೆಂದು ತ್ತಳಯತಕಕದುದ, ಅವುಗಳ ಧಮಥಗಳೆೋ 
ಅವರ ವಕ್ಷಸಾಳದ ಮ್ಮೋಲೆ ಶೆ ೋಭಿಸುತ್ತಿದದ ಲಿಂಗಗಳು. ಈ 

ನಾಲ್ುಕ ಅಂತುಃಕರಣಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಚೆೈತನಯವೆಂಬ ಸಿದಧಗುರುವಿಗೆ 
ನಿಂದಿಸುತಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೆೋ ಅಹಂಕಾರನು  ಮಹಾ 
ದುಮಥತ್ತಯಾಗಿದುದ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೆೈತನಯಕೆಕ ಘಾತಮಾಡುವನು. ಆ 
ಸಾಕ್ಷಿ ಚೆೈತನಯವಾದ ಪರತಯಗಾತಮನು ಪೂಣಥ 



ದಯಾಳುವಾಗಿದುದ, ಇವರನುು ಉದಾಧರ ಮಾಡುವ 
ಸಂಧಿಯನುು ನೆ ೋಡುತ್ತಿರುವನು, ಮತುಿ ಆ ಕಾಲ್ವು 
ಅಕಸಾಮತಾಿಗಿ ಪಾರಪಿವಾಯತು. ನಾಲ್ುಕ ಮಂದಿ 
ಅಂತುಃಕರಣಗಳು ಪರತಯಗಾತಮನ  ನಿರಾಕರಣರ ಪ ನಿಂದೆ 
ಮಾಡುತಿ ಇರುವಾಗ, ಆ ಆತಮನು, ಅವುಗಳ ಧಮಥಗಳೆಂಬ 
ಲಿಂಗಗಳನುು ಮಾಯಯಂದ ಹರಣಮಾಡುವಂರ್ವನಾದನು. 
ಹೋಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುವಾಗ ವಿವೆೋಕನೆಂಬ 

ಪಟ್ುದಪಪನು ಬಂದು, ಅಹಂಕಾರವನುು ಬಿಟ್ುು, ಬಾಕಿ 
ಮ ವರಗೆ ಪರತಯಗಾತಮನ ದಶಥನ 
ಮಾಡಿಸುವಂರ್ವನಾದನು. ಆಮ್ಮೋಲೆ ಅವರು ತಮಮ 
ಸತಯವಾದ ಧಮಥಗಳನುು ನಿಜವಾಗಿ ತ್ತಳದ ಬಳಕ, ಅವರು 
ಸಂಸಾರದಲಿಲ ಆತಮ ಭಕಿಿಯಂದಲೆೋ ನಡೆಯುವಂರ್ವರಾದರು. 
ಆತಮನ  ನಿಷೆೋಧ ಎಂದು ಮಾಡದೆ, ಯಾವಾಗಲ್ು ಆತಮ 
ವಿಚಾರದಲಿಲ ರತರಾಗಿರುತ್ತಿದದರು. 



 ನಾಲ್ಕನೆೋಯವನಾದ ಅಹಂಕಾರನು, 
ಬಹಮುಥಖನಾಗಿರುತಾಿ, ಸ ಾಲ್ ಧಮಥನಾಶದಿಂದ 
ಮಾಲನವದನನಾಗಿದುದ, ಲಿಂಗದೆೋಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಅಧಿಕ 
ಕೆ ರೋಧಿಯಾಗಿ ನಿುಃಶಂಕನಾಗಿದದನು. ಆಗ ಆತಮಕಾರವೃತ್ತಿಗಳು 
ಅವನಿಗೆ ಹೆ ಡಿಯುವಂರ್ವವಾಗಿ, ಪರೆ ೋಕ್ಷ ರೋತ್ತಯಂದ 
ಅವನು  ಆತಮ ಮಹಮ್ಮಯನುು ತ್ತಳದುಕೆ ಂಡನು. ಅದೆೋ 
ಸಮಯದಲಿಲ ಅವರ ಕಡ ವಿವೆೋಕನು ಬರುವಂರ್ವನಾದನು. 
ವಿವೆೋಕನನುು ಕಂಡ ಕ ಡಲೆೋ, ಅಹಂಕಾರನಿಗೆ ಅನುತಾಪ 
ಹುಟ್ಟು ತನಗೆ ಆ ಪರತಯಗಾತಮನ ದಶಥನ ಮಾಡಿಸು , ಆತನಲಿಲ 
ತಾನು ಲಿೋನವಾಗುವೆನೆಂದನು. ವಿವೆೋಕನು ಆತನನುು ಆತಮನ 
ಕಡೆಗೆ ಒಯುದ, ಆತಮದಶಥನ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆಗ ಆತಮನು 
ಆತನ ಮ್ಮೋಲೆ ಬಹು ದಯವುಳಿಂರ್ವನಾಗಿ, ಆ 
ಅಹಂಕಾರವನುು ತನು ಅತಯಂತ ಸಮೋಪದಲಿಲ 

ಕ ಡಿರಸಿಕೆ ಂಡನು. ಅಹಂಕಾರನಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಯತು. 
ಆತನಾದರ  ತನು ನಿಜವಾದ ಧಮಥವನುು ತ್ತಳದು, ತನು 
ಭರಮ್ಮಯನೆುಲಾಲ ಕಳಕೆ ಂಡು, ಶರಮವೆಲಾಲ 



ಸಾರ್ಥಕವಾಯತೆಂದು ತ್ತಳದುಕೆ ಂಡನು. ಆಮ್ಮೋಲೆ 
ಆತಾಮರಾಮನನುು ಸರವಿಸುವಂರ್ವನಾದನು. ಅಹಂಕಾರನ  
ಮ್ಮೋಲೆ ಆತಮನ  ಅಧಿಕ ಕೃಪಾ ಇದುದ, ಇತರರನೆುಲಾಲ 
ಹೆ ರಗೆಯೋ ಬಿಟ್ುು, ಆತನನೆುೋ  ಬರಹಮಪಯಥಂತ 
ಕರೆದುಕೆ ಂಡು ಹೆ ೋಗುವನು. ಸದುುರುರಾಯನ ವತಥನವು 
ಸಗುಣ ಬರಹಮ ನಾಗಿದುದ, ಆತನನುು ಹೃದಯದಲಿಲ 
ನೆ ೋಡುವಾಗ, ಆತನೆೋ ನಿಗುಥಣನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವನು. ಈ 
ಪರಕಾರ ಸದುುರುರಾಯನ ವತಥನವು ಸಗುಣ 
ನಿಗುಥಣವೆಂಬುದಾಗಿ ಉಭಯಾತಮಕನಾಗಿರುವದು, ಆತನಿಗೆ 
ಅನನಯಭಾವದಿಂದ ಶರಣು ಹೆ ೋಗುವದರಂದ ಆತನು ತನು 
ನಿಜವಾದ ಸವರ ಪವನುು ತೆ ೋರಸುವನು. ಈ ನಿವಿಥಕಾರ 
ಸವರ ಪವನುು ನೆ ೋಡಲಿಕೆಕ ಹೆ ೋಗವರ್ುರಲಿಲಯೋ ಅವಿದೆಯಯು  
ನರ್ುವಾಗಿ ಹೆ ೋಗುವುದು. ಅವಿದಾಯನಾಶದಿಂದ ಸಂಸಾರ 
ಭಯವು ತನುರ್ುಕೆಕ ನಾಶ ಹೆ ಂದಿ ಕರಮ್ಮೋಣ ಎಲಾಲ ವೃತ್ತಗಿಳು 
ಲ್ಯವಾಗಿ ಆ ನಿರಾಮಯವಾದ ಬರಹಮವು ಸಿಾರವಾಗುವದು. 
ಹೆೋ ಕೃಪಾಳುವಾದ ಸದುುರುರಾಯನೆೋ, ನಿನು ಮಾಯಯನುು 



ನಿೋನೆೋ ಆವರಸಿಕೆ ಳುಿವಂರ್ವನಾಗು. ನಿನು ಚ್ರಣಗಳಗೆ 
ಶರಣು ಬಂದವರನುು ಉದಾಧರ ಮಾಡಲಿಕೆಕ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ 
ಸಹ ಹತುಿವದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಶರಣು ಬಂದಂಥಾ ನನುನುು ನಿೋನು 
ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಈಕ್ಷಿಸಿದಿಯಂದರೆ ನಾನು ಬೆೋಗನೆೋ ಈ 
ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ತಾರಣ ಹೆ ಂದುವೆನೆಂದು 
ನಿಶಚಯವಾಗಿ ತ್ತಳಯುತೆಿೋನೆ. ಆದದರಂದ ಹೆೋ 
ಸದುುರುರಾಯನೆೋ  ಇದಕಾಕಗಿ ಯಾತಕೆಕ ವಿಳಂಬ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವಿ? ನಾನು ನಿನು ಚ್ರಣಕೆಕ ಶರಣು ಬಂದಿರುವೆನು, 
ಹೆೋ ದಯಾಳುವೆೋ ದಿೋನನಾದಂಥಾ ನನುನುು ರಕ್ಷಿಸು. 
ಯಾವದೆ ಂದು ವಿದಾಯ ವ ಕಳ  ೆಇಲ್ಲದಿರುವಂಥಾ ನನುನುು ಈ 
ಗರಂರ್ ರಚ್ನೆಗೆ ೋಸಕರ ಯೊೋಜಿಸಿರುತ್ತಿ. ಲೆ ೋಕಸಂಗರಹಾರ್ಥ 
ಈ ಯುಕಿಿ ಮಾಡಿ, ಸತಯವಾಗಿ ನಿೋನೆೋ ಈ ಗರಂರ್ವನುು 
ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಿ. ಹೆೋ ಶೆ ರೋತಾ ಜನರುಗಳರಾ, ಮುಂದಿನ 
ಅಧಾಯಯದೆ ಳಗಿನ ಅದುುತ ಕರ್ನವನುು ಈಗ 
ಕೆೋಳುವಂರ್ವರಾಗಿರ. ಅದನುು ಕೆೋಳದ  ಮಾತರದಿಂದ ಹೃದಯ 
ಗರಂರ್ಥಗಳೆಲಾಲ ನಾಶವಾಗಿ ಆನಂದ ಸಾಾನವನುು ನಿೋವು 



ಹೆ ಂದುವಿರ. ಎಂಬಲಿಲಗೆ  ಶರೋ ಸಿದಾಧರ ಢ ಕಥಾಮೃತದೆ ಳ್ 
ಶರವಣ ಮಾತರದಿಂದ ಸವಥ ಪಾಪಗಳನುು ಭಸಮ ಮಾಡುವಂರ್  
ಅತ್ತ ಸುರಸವಾದ  ಈ ಹದಿನೆೋಳನೆೋ ಅಧಾಯಯವನುು 
ಶವದಾಸನು  ಶರೋ ಸದುುರು ಸಿದಾಧರ ಢರ  
ಚ್ರಣಾರವಿಂದಗಳಲಿಲ ಅಪಿಥಸುತ್ತಿರುವನು. 


