
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ ಗುರುವರ್ಯನ ೀ ನಿನಗ  ನಮಸ್ಕಾರವಿರಲಿ. ನಿನನ 
ಸ್ಮರಣ ಮಕತ್ರದಿಂದ್ ವಿಘ್ನಗಳ ಲ್ಕಾ ಲರ್ 
ಹ  ಿಂದ್ುವದ್ು.ಅಿಂಥಕತ್ನಕದ್ ನಿೀನು ಈ ನನನ ಕ ೈಯಿಂದ್ 
ಗರಿಂಥವನುನ ಬರಿಸ್ುವಿಂಥವನಕಗು. ಯಕವಕತ್ನ ವಸ್ತಿರ್ು 
ಅಖಿಂಡ ಬರಹದ್ಲಿಾರುವದ್ು, ಅಿಂಥಕ ಸಿದ್ಕಧರ ಢ 
ದ್ಯಕಘ್ನನು ಭಕ್ತಜನರ ಸ್ಲುವಕಗಿ ದ್ ೀಹವನುನ 
ಧರಿಸಿದ್ಿಂಥವನಕಗಿ ಈ ಲ್  ೀಕ್ದ್ಲಿಾ ಅವತ್ರಿಸಿದ್ನು. 
ಪೃಥ್ವಿರ್ಲಿಾ ಬರಹಮವಿಚಕರ ಸ್ಕಧಕ್ರಿಗ ಲಾ 
ಆಶ್ರರ್ದ್ಕರ್ಕ್ರಕಗಿರುವ ಜ್ಞಕನಿಗಳ ಜನಮಸ್ಕಾನವು ಈ 
ಭರತ್ಭ ಮಿಯಕಗಿರುವದ್ು. ಅದ್ರ ಪ ೈಕಿ ನಿಜಕಮ ದ್ ೀಶ್ದ್ 
ಬೀದ್ರ ಜಿಲ್ ಾರ್ಲಿಾ ಚಕಳಿಕಕಪುರವ ಿಂಬ ಪವಿತ್ರ 
ಗಕರಮವಿರುವದ್ು. ಈ ಗಕರಮದ್  ಳಗ  ಮಹಕ  ಶ್ವಭಕ್ತನಕಗಿ 
ಪರಮಕತ್ಮ ಚಿಂತ್ನ ರ್ಲಿಾ ನಿರತ್ನಕಗಿರುವಿಂಥಕ 
ಗುರುಶಕಿಂತ್ಪಪನ ಿಂಬ  ಸ್ದ್ುರುಹಸ್ಾನಿದ್ದನು. ಆತ್ನಿಗ  
ಪತಿವರತಕಶ್ರ  ೀಮಣಿಯಕದ್ ದ್ ೀವಮಲಾಮಮ ಎಿಂಬ ಪತಿನ 
ಇದ್ದಳು. ಅವರು ನಿತ್ಯ ಶ್ವಧ್ಕಯನ ಮಕನಸ್ ಪೂಜಕದಗಳಿಿಂದ್ 



ವೃಷಭಧಿಜನನುನ ಸ್ಿಂತ  ೀಷಪಡಿಸ್ುತ್ತಲ , ಸ್ಕಧು 
ಸ್ಜಜನರನುನ ಪೂಜಿಸ್ುತ್ತಲ , ಬಹು ಆದ್ರದಿಂದ್ ಅತಿಥ್ವಗಳನುನ 
ಉಪಚರಿಸ್ುತ್ತಲ  ಇರುತಿತದ್ದರು. ಈ ಪರಕಕರದ್ 
ಆಚರಣ ಯಿಂದ್ ಆ ದ್ಿಂಪತಿಗಳು ವಿವ ೀಕಕದ ಸ್ಕಧನ 
ಚತ್ುಷಟರ್ ಸ್ಿಂಪನನರಕಗಿ ಶ್ರೀ ವಿೀರಭದ್ರ ಸ್ಕಾಮಿಗಳ ಿಂಬ 
ಮಹಕತ್ಮರನುನ ಗೃಹದ್ಲಿಾಯೀ ಇಟ್ುಟಕ  ಿಂಡು ಸ್ ೀವಿಸ್ುತಿತದ್ದರು. 
ಅವರ ಅನನಯ ಸ್ ೀವ ಯಿಂದ್ ತ್ೃಪತರಕಗಿ 
ಬರಹಮಜ್ಞಕನಭರಿತ್ರಕದ್ಿಂಥ ಆ ವಿೀರಭದ್ರ ಸ್ಕಾಮಿಗಳು 
ಬರಹ ೈಕ್ಯ  ಉಪದ್ ೀಶ್ರ್ುಕ್ತವಕದ್ ಶ್ೂನಯ ಸ್ಿಂಪಕದ್ನಕದಕ್ 
ಗರಿಂಥಗಳನುನ ದ್ಿಂಪತಿಗಳಿಗ  ಬ  ೀಧಿಸ್ುತಿತದ್ದರು. 
ಜ್ಞಕನರಸ್ಪೂರಿತ್ಗಳಕದ್ ಆ ಗರಿಂಥಗಳನುನ ಗುರುಮುಖದಿಂದ್ 
ಶ್ರವಣಮಕಡಿದ್ ಮಕತ್ರದಿಂದ್ ಅವರು ಸ್ಾರ ಪ ಭಕವವನುನ 
ನಿಿಃಸ್ಿಂದ್ ೀಹವಕಗಿ ಪಡ ದ್ರು. ಹೀಗಿರುತಕತ  ಈ ದ್ಿಂಪತಿಗಳಿಗ  
ಮ ರು ಮಿಂದ ಪುತ್ರರು ಆದ್ರು. ಅದ್ರ  ಳಗ  
ಮ ರನ ೀರ್ವನ ೀ  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಗುರುವರನು. ಶ್ಕ  1758 ರ 
ಚ ೈತ್ರ ನವಮಿ ದವಸ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧನ ಅವತಕರವಕಯತ್ು. 



ಚಕ್ಾವನಿರುವಕಗಲ್ ೀ ಸಿದ್ಧನು ತ್ನನ ತಕಯರ್ು  ಶ್ರವಣಕ ಾ 
ಕ್ ತಿರುವಕಗ ತಕನ  ಸ್ಮಿೀಪ ಕ್ ತ್ುಕ  ಿಂಡು ಬಹು 
ಆದ್ರದಿಂದ್ ಶ್ರವಣ ಮಕಡುತಿತದ್ದನು. ಬಕಲ್ಕಯವಸ್ ಾಯಿಂದ್ 
ಸಿದ್ದನಿಗ  ನಿತ್ಯ ಈ ಪರಕಕರ ವ ೀದ್ಕಿಂತ್ ಶ್ರವಣವಕಗುತಿತದ್ುದ 
ಆತ್ನು ಮ ರು ವಷಯ ವರ್ಸಿಿನಲಿಾಯೀ ಶಕಸ್ರ ವಿಷರ್ದ್ಲಿಾ 
ಬಹು ಕ್ುಶ್ಲನಕದ್ನು. ಒಿಂದ್ಕನ  ಿಂದ್ು ದನ ಶ್ರವಣ ಕಕಲದ್ಲಿಾ 
ಲಿಿಂಗ ೈಕ್ಯ ವಿಚಕರವೂ ಹ  ರಡಲು, ಅದ್ನುನ ಸ್ಿಂಪೂಣಯವಕಗಿ 
ವಿವ ೀಚನ ಮಕಡಿ ತಕನ  ಲಿಿಂಗ ೈಕ್ಯವನುನ 
ಸ್ಿಂಪಕದಸಿಕ  ಳಳಬ ೀಕ ಿಂದ್ು ಮನಸಿಿನಲಿಾ ನಿಶ್ಚಯಸಿಕ  ಿಂಡನು 
ಮತ್ುತ ಈ ಹ ೀತ್ುವಿನಿಿಂದ್ ಸ್ವಯ ಪಕರಣಿಗಳನುನ 
ಸ್ಮಭಕವದಿಂದ್ ನ  ೀಡಲ್ಕರಿಂಭಿಸಿದ್ನು. 

ಒಿಂದ್ಕನ  ಿಂದ್ು ದವಸ್ ಸಿದ್ಧನು ಬಕಲಕ್ರ ಕ್ ಡ 
ಆಡುತಿತರುವಕಗ, ಬಕಲಕ್ರ ಲಾ ಕ್ ಡಿ ಸಿದ್ದನಿಗ  ಎಳುಳ 
ಕ ೀಳುವವರಕದ್ರು.ಆಗ ಸಿದ್ಧನು  ಅವರಿಗ  ಆಶಕಾಸ್ನ  ಕ  ಟ್ುಟ 
ತ್ನನ ಮನ ಗ  ಕ್ರಕ  ಿಂಡು ಬಿಂದ್ನು. ಅವರನುನ 
ಕ್ರ ದ್ುಕ  ಿಂಡು ಅಡಿಗ  ಮನ ಯೊಳಗ  ಹ  ಕ್ುಾ 



ನ  ೀಡುತಿತರುವಕಗ, ಎಳಿಳನ ಗಡಿಗ ರ್ು ಆತ್ನ ಕ ೈಗ  
ನಿಲುಕ್ಲ್ಕರದ್ಷುಟ ಉನನತ್ವಕದ್ ನ ಲುವಿನ ಮೀಲಿತ್ುತ. ಆಗ 
ಸಿದ್ಧನು  ಒಿಂದ್ು ಬಡಿಗ  ತ್ಿಂದ್ು ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಆ ಗಡಿಗ ರ್  
ಬುಡಕ ಾ ಚುಚಚ ತ್ ತ್ು ಮಕಡಿದ್ನು. ತ್ತಕಾಲ ಎಳುಳ 
ಧ್ಕರಕಕಕರವಕಗಿ ಸ್ುರಿರ್ುತಿತರುವುದ್ನುನ ನ  ೀಡಿ, 
ಹುಡುಗರ ಲ್ಕಾ ತ್ಮತ್ಮಗ  ಬ ೀಕಕದ್ಷುಟ ಕ್ಟ್ಟಟಕ  ಿಂಡು 
ಹ  ೀದ್ರು. ಅವರನುನ ಕ್ಿಂಡು ಇತ್ರ ಅನ ೀಕ್ರ  ಬಿಂದ್ು 
ನ  ೀಡಲು, ಅಲಪವಕದ್ ಎಳಿಳನ ಗಡಿಗ ರ್  ಕ ಳಗ   ಮಹಕತಕತದ್ 
ಎಳಿಳನ ರಕಶ್ಯದ್ುದ ಎಷ  ಟೀ ಮಿಂದ ಅದ್ರ  ಳಗಿಿಂದ್ 
ಕ್ಟ್ಟಟಕ  ಿಂಡು ಹ  ೀಗುತಿತದ್ದರು. ಇದ್ನುನ ಕ್ಿಂಡು ಬಹು 
ಆಶ್ಚರ್ಯಭರಿತ್ರಕಗಿ ಇದ್ು ಬಕಲರ ಪದಿಂದ್ 
ಕಕಣಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಸ್ಕಕ್ಷಕತ್ ಅವತಕರಿಕ್ನಕದ್ ಸಿದ್ಧನ 
ಮಹಮರ್ಿಂದ್ು ಆತ್ನನುನ ಕ  ಿಂಡಕಡಿದ್ರು. ಸ್ಕವಿರಕರು 
ಗಡಿಗ ಯೊಳಗ  ಹಡಿಸ್ಲ್ಕರದ್ಷುಟ ಈ ಎಳಿಳನ ರಕಶ್ ಒಿಂದ್ು 
ಚಕ್ಾ ಗಡಿಗ ಯೊಳಗಿಿಂದ್ ಹಕಯಗ  ಬಿಂತ್ು ? ಎಿಂದ್ು ಸಿದ್ಧನ 
ಖ್ಕಯತಿರ್ನುನ ಜನರು ಎಲ್ಕಾ ಕ್ಡ ರ್ಲಿಾ ವಣಿಯಸ್ುತಿತದ್ದರು. 



ಅಷಟರಲಿಾ ಸಿದ್ಧನ ತಕಯ ದ್ ೀವಮಲಾಮಮನು ಮನ ಯೊಳಗ  
ಬಿಂದ್ು ನ  ೀಡಲ್ಕಗಿ, ನಿಜಪುತ್ರನ ಕ್ತ್ೃಯತ್ಾ ಕ್ಿಂಡು 
ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ್ಳಕದ್ಳು.ಸಿದ್ಧನನುನ ಕ್ುರಿತ್ು ಕ ೀಳುತಕತಳ - 
“ಮುದ್ುದ ಮಗನ ೀ, ಇದ್ು ಹಕಯಗ  ಘ್ಟ್ಟಸಿತ್ು ?” ಸಿದ್ಧನು ಉತ್ತರ 
ಕ  ಟ್ಟಟದ್ ದೀನ ಿಂದ್ರ "- “ಎಲ್ ೈ ತಕಯಯೀ ಈ ಚಮತಕಾರಿಕ್ 
ಕಕರ್ಯವನುನ ನನಿನಿಂದ್ಕದ್ದಲಾ. ನಿನನ ಅನುಪಮವಕದ್ 
ಗುರುಸ್ ೀವ ರ್ ಮಹಮಯಿಂದ್ ಇದ್ು ನಿಶ್ಚರ್ವಕಗಿ ಘ್ಟ್ಟಸಿತ್ು. 
ಹಕಗಕದ್ರ , ಹ ೀಳುತ ತೀನ  ಕ ೀಳು. ತಿಲಪಕತ ರವ ಿಂಬುದ್ ೀ 
ಜ್ಞಕನಿರ್  ಶ್ರಿೀರವು, ಅದ್ರ ಳಗಿಿಂದ್ ಹ  ರಡುವ 
ಜ್ಞಕನ  ೀಪದ್ ೀಶ್ದ್ ವಚನಗಳ  ಎಳುಳ. ಆ ಜ್ಞಕನಿರ್ ವಚನಗಳ 
ಫನ ಪರವಕಹವು ಸ್ಕವಿರಕರು ಅಜ್ಞಕನಿ ಘ್ಟ್ಗಳಲಿಾ 
ಹಡಿಸ್ಲ್ಕರದ್  ಇದ್ದರ  ಅವುಗಳಿಿಂದ್ ಸ್ವಯರ   ತ್ೃಪ್ತತರ್ನುನ 
ಹ  ಿಂದ್ುವರು. ಈ ಪರಕಕರ ಸಿದ್ಧನ ವಚನ ಕ ೀಳಿ, 
ಧನಯಭಕವವನುನ ಹ  ಿಂದರುವ ದ್ ೀವಮಲಾಮಮ, ಸಿದ್ಧನು 
ಪೂಣಯ ಶ್ವಕವತಕರಿಕ್ನು ಎಿಂದ್ು ತಿಳಿದ್ುಕ  ಿಂಡಳು.ಕ್ ಡಲ್ ೀ 
ಪುತ್ರ ಮೀಹದಿಂದ್ ಆವರಿಸ್ಲಪಟ್ಟವಳಕಗಿ ಸಿದ್ಧನನುನ 



ಅಪ್ತಪಕ  ಳಳಲು, ಆತ್ನು  ಬಕಲಭಕವವನುನ ಸಿಾೀಕ್ರಿಸಿದ್ವನಕಗಿ, 
ತ್ಪ್ತಪಸಿಕ  ಿಂಡು ಹುಡುಗರ ಕ್ ಡ ಆಡಲಿಕ ಾ ಓಡಿಹ  ೀದ್ನು. 

ಹೀಗಿರತಕತ ಒಿಂದ್ಕನ  ಿಂದ್ು ದವಸ್ ತಕಯರ್ು ಸಿದ್ಧನನುನ 
ಕ್ುರಿತ್ು - “ಎಲ್ ೈ ಮಗನ ೀ, ನಿೀನು ಐದ್ು ವಷಯದ್ವನಕದ. 
ಇನುನ ಮೀಲ್  ವಿದ್ಕಯಭಕಯಸ್ ಮಕಡಲಿಕ ಾ ಶಕಲ್ ಗ  
ಹ  ೀಗಬ ೀಕ್ು.” ಎಿಂದ್ು ಹ ೀಳಲು ಸಿದ್ಧನು, “ಅವಕಾ, ಇದ್ ೀನು 
ಉದ್  ಯೀಗ ನನಗ  ಹಚುಚತಿತ! ನನಗ  ಶಕಲ್ ರ್ು 
ಅಿಂತ್ಬಕಯಹಯದ್ಲಿಾ ಸ್ವಯತ್ರವಿರುವದ್ು. ಅಿಂತ್ಿಃಕ್ರಣ 
ವೃತಿತಯೊಳಗ  ಅದಷಕಾನ ಚ ೈತ್ನಯರ ಪದಿಂದ್ರುವ ಶ್ವನನುನ 
ಜಿೀವನು  ಧ್ಕಯನದ್  ಳಗ  ನ  ೀಡುತಿತರುವಕಗ, ಮತ್ುತ ಬಕಹಯ 
ಸ್ವಯವಸ್ುತಗಳಲಿಾ ಅದ್ ೀ ಪರಮಕತ್ಮನನುನ ಕಕಣುತಿತರುವಕಗ 
ಯಕವ ವಿದ್ ಯರ್ು ಫಲಿಸ್ುತಿತರುವದ್  ೀ ಅಿಂಥಕ ವಿದ್ಕಯಭಕಯಸ್ 
ಮಕಡಿದ್ ಶಕಲ್ ರ್ಲಿಾ ನಕನು ಸ್ದ್  ದೀದತ್ ಆನಿಂದ್ರ ಪನಕಗಿ 
ಇರುತ ತೀನ . ಹೀಗಿರುವಕಗ ಜಿೀವನು ತ್ನನ ಸ್ಾರ ಪವನುನ 
ಮರ ತ್ು ಬಿಂಧದ್  ಳಗ  ಬೀಳುವಿಂತ  ಮಕಡಿಸ್ುವ ಲ್ೌಕಿಕ್ 
ವಿದ್ ಯರ್ನುನ ಕ್ಲಿಸ್ುವಿಂಥಕ ಸ್ಕಾನವಕದ್ ನಿನನ ಶಕಲ್ ರ್ 



ಕ ಲಸ್ವ ೀನು ?'' ಎಿಂದ್ು ಅನುನವ ಸಿದ್ಧನ ಭಕಷಣವನುನ ಕ ೀಳಿ 
ದ್ ೀವಮಲಾಮಮನು ಚಕಿತ್ ಚತ್ತಳಕಗಿ, ಸಿದ್ಧನಿಗ   ಅಿಂದನಿಿಂದ್ 
ಗುರುಸ್ನಿನಧಿರ್ಲಿಾ,  ನ ೀಮದಿಂದ್ ವ ೀದ್ಕಿಂತ್ ಶ್ರವಣ 
ಮಕಡಿಸ್ುವಿಂಥವಳಕದ್ಳು. 

 

ಒಿಂದ್ಕನ  ಿಂದ್ು ದನ ಹುಡುಗರ  ಕ್ ಡ ಆಡುತಿತರುವಕಗ ಸಿದ್ದ 
ಬಕಲಕ್ನು ಒಿಂದ್ು ಎಮಮರ್ನುನ ಕ್ಿಂಡು, ಅದ್ರ ಬ ನನಮೀಲ್  
ಹತಿತ ಕ್ ತ್ುಕ  ಿಂಡು, ಮತ್ುತ ಹುಡುಗರಿಗ  ಕ್ ಗಿ -"ನ  ೀಡಿರಿ 
ನಕನು ಆನ ರ್ ಮೀಲ್  ಕ್ ತಿರುವ ನು ; ನಿೀವ ಲ್ಕಾ 
ವಕದ್ಯಗಳನ ನ ಬಕರಿಸ್ುತ್ತ ಗಕರಮದ್  ಳಗ  ಉತ್ಿವವನುನ 
ಮರ ಸಿರಿ. ಇದ್ನುನ ಕ ೀಳಿ ಬಕಲಕ್ರ ಲ್ಕಾ ಆನಿಂದ್ದಿಂದ್ ನಕನಕ  
ವಕದ್ಯ ಧಿನಿಗಳನುನ ಮಕಡುತ್ತ, ನಗುತ್ತ,  ಹಕರಕಡುತ್ತ 
ಮುಿಂದ್ಕ ಾ ಸ್ಕಗಿದ್ರು. ಆದ್ರ  ಎಮಮರ್ು  ಮುಿಂದ್ಕ ಾ ಹ ಜ ಜ 
ಇಡಲ್  ಲಾದ್ು. ಸಿದ್ಧನ , ಹುಡುಗರ   ಎಷುಟ ಪರರ್ತ್ನ 
ಮಕಡಿದ್ರ , ಅದ್   ಚಲಿಸ್ಲಿಲಾ. ಆಗ ಸಿದ್ಧನು ಸಿಟ್ಟಟಗ ದ್ುದ -" 



ಎಮಮಯೀ ನಿೀನು ಮೃತ್ನಕಗು " ಎಿಂದ್ ಕ್ ಡಲ್ ೀ ಅದ್ು 
ನಿಜಿೀಯವವಕಗಿ ಭ ಮಿಗ  ಬತ್ುತ. ಇದ್ನುನ ನ  ೀಡಿ ಹುಡುಗರು 
ಓಡಿಹ  ೀಗಿ ಸಿದ್ದನ ತಕಯಗ  ಈ ವತ್ಯಮಕನವನುನ ತಿಳಿಸಿ 
"ಸಿದ್ಧನು ಶ್ಪ್ತಸಿದ್ ಕ್ ಡಲ್ ೀ ನಿಮಮ  ಎಮಮರ್ು  ಭ ಮಿಗ  
ಬದ್ುದ ಸ್ತ್ುತಹ  ೀಯತ್ು.” ಎಿಂದ್ು ಆಕ ರ್ನುನ ಕ್ುರಿತ್ು 
ಹ ೀಳಿದ್ರು. ಇದ್ನುನ ಕ ೀಳಿ ದ್ ೀವಮಲಾಮಮನು ಮನಸಿಿನಲಿಾ 
ಬಹಳ ಗಕಬರಿಯಕಗಿ ಸಿದ್ದನ ಕ್ಡ ಗ  ಓಡಿಬಿಂದ್ು, ಸ್ತ್ುತ ಬದ್ದ 
ಎಮಮರ್ನುನ ಕ್ಿಂಡು, ಪುತ್ರನನುನ ಕ್ುರಿತ್ು ಅನುನತಕತಳ  -
"ಇದ್ ೀನು ಮಕಡಿದ. ಎಮಮರ್ನುನ ಯಕತ್ಕ ಾ ಕ  ಿಂದ. ಶ್ವ 
ಶ್ವಕ ನಕನು ಇನ ನೀನು ಮಕಡಲಿ ".ಎಿಂದ್ು ಅತ್ಯ ಸ್ಾರದಿಂದ್ 
ಅಳುವುದ್ನುನ ಕ ೀಳಿ ಸಿದ್ದನಿಗ  ಕ್ರುಣ  ಹುಟ್ಟಟ, "ತಕಯಯೀ, 
ನಿನಗ  ಎಮಮ ಬ ೀಕಕಗಿದ್ದರ  ಇಷುಟ ದ್ುಿಃಖ ಯಕತ್ಕ ಾ 
ಮಕಡಬ ೀಕ್ು ? ಎಿಂದ್ು ನುಡಿದ್ು, ಸಿದ್ಧನು "ಓಿಂ ನಮಿಃ 
ಶ್ವಕರ್" ಎಿಂಬ ಮಿಂತ್ರವನುನ ಉಚಚರಿಸಿ,ಎಮಮರ್ನುನ 
ಸ್ಪಶ್ಯಸಿದ್ನು. ತ್ತಕಾಲವ ೀ ಆ ಎಮಮರ್ು ಪಸ್ರಿಸಿದ್ 
ಕ ೈಕಕಲುಗಳನುನ ಎಳ ದ್ುಕ  ಿಂಡು ಸ್ಜಿೀವವಕಗಿ ಎದ್ುದ 



ನಿಿಂತಿತ್ು. ಇದ್ನುನ ನ  ೀಡಿ ಸ್ ತ್ುತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು, “ಇದ್ು 
ಮಹಕ ಅಘ್ಟ್ಟತ್ವಕದ್ ಕ್ರಣಿ,'' ಎಿಂದ್ು ನುಡಿರ್ುತ್ತ 
ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ್ರಕದ್ರು ಮತ್ುತ ಕ ಲವರು, "ಈತ್ನು ನಮಮ 
ಉದ್ಕಧರದ್ ಶ ಯಿಂದ್ ಬಿಂದರುವ ಈಶ್ಾರನ  ೀ, ವಿಷುುವೀ 
ಅಥವಕ ಯಕವನಕದ್ರ  ಋತಿೀಶ್ಾರನ  ೀ, ತಿಳಿರ್ಲ್ಕರ ವು'' 
ಎಿಂದ್ು ಅನುನತಿತರುವಕಗ ಅವರನುನ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಿದ್ಧನು ಅಿಂದ್ದ್ುದ 
“ಎಲ್ ೈಪುಣಕಯತ್ಮರುಗಳಿರಕ, ಕ ೀಳಿರಿ, ಇತ್ರರ ವಚನವನುನ 
ಕ ೀಳದ್  ತ್ಮೀಗುಣದಿಂದ್ ತ್ಟ್ಸ್ಾವಕಗಿರುವಿಂಥಕ 
ಅಹಿಂಬುದದಯೀ ಈ ಎಮಮರ್ು. ಅಿಂಥಕ  ಅಹಿಂಬುದಧರ್ 
ತ್ಮಸ್ಿನುನ ನಕಶ್ಮಕಡುವ ಉದದಶ್ಯವಕಗಿ ಆತ್ಮನು ಅದ್ರ 
ಮೀಲ್  ಆರ  ೀಹಣ ಮಕಡಿದ್ರ , ಅದ್ು ಸ್ವಯಥಕ ಚಲಿಸ್ಲಿಲಾ. 
ಇದ್ನುನ ಕ್ಿಂಡು ಆತ್ಮನು ಸ್ಿಂಕ್ಲಪ ಮಕಡಿದ್ ಕ್ ಡಲ್ ೀ 
ಅಹಿಂತ ರ್ು ಲಯಕವಸ್ ಾರ್ನುನ ಹ  ಿಂದತ್ು. ಕ್ ಡಲ್ , ಈ 
ಅಹಿಂತ ರ್ನುನ ಬಹುಕಕಲ ಪಕಲನ  ಮಕಡಿದ್ 
ಮ ಲಮಕರ್ರ್ು ಓಡಿಬಿಂದ್ು, ಅಹಿಂತ್ತ ರ್ನುನ 
ಬದ್ುಕಿಸ್ಬ ೀಕ ಿಂದ್ು ಆತ್ಮನಿಗ  ಪಕರಥ್ವಯಸಿದ್ಳು. ಈ 



ಪಕರಥಯನ ರ್ನುನ ಕ ೀಳಿ ಆತ್ಮನು ಅಹಿಂತ ರ್ನುನ ಸ್ಜಿೀವ 
ಮಕಡಿದ್ನು. ಈಗ ಆ ಅಹಿಂತ್ತ ರ್ು ಆತ್ಮನ  
ಭಕಿತಯಿಂದ್ರ್ುಕ್ತವಕಗಿ ಶಕಿಂತ್ರ ಪದಿಂದ್ ಜಗತಿತನಲಿಾ 
ವತಿಯಸ್ುವುದ್ು."ಈ ಸ್ವಿಚಕರ ಭಕಷಣವನುನ ಕ ೀಳಿ ಸ್ವಯರ   
ಅನುನತಕತರ . - "ಆಹಕ, ಎಿಂಥಕ ಗಹನವಕದ್ ವಿಚಕರ! 
ನಮಗಿಿಂತ್ ಈತ್ನು ಎಷ  ಟೀ  ಚಕ್ಾವನಿಂತ  ಕಕಣಿಸ್ುತಿತದ್ದರ , 
ಈತ್ನ ಜ್ಞಕನವು ಆತ್ಕ್ಯಯವಕದ್ದ್ುದ.” ಸಿದ್ಧಬಕಲಕ್ನು 
ಸ್ುಿಂದ್ರವಕಗಿರ್  ಮನ  ೀಹರವಕಗಿರ್  ಶ ೂೀಭಿಸ್ುತಿತರುವ 
ಮ ತಿಯರ್ನುನ ಕ್ಿಂಡು, ಸ್ವಯರು ''ಈತ್ನ ಮಕತ ರ್ು  
ಧನಯಳು, ಧನಯಳು. ನಕವಕದ್ರ  ಈತ್ನ ಸ್ಿಂಗದಿಂದ್ ಧನಯರು. 
ಈತ್ನ ಪರತ್ಯಕ್ಷ ತ ರೆಮ ತಿಯಸ್ಾರ ಪನಿರುವನು,” ಎಿಂದ್ು 
ಅನುನತಕತ ಹ  ರಟ್ು ಹ  ೀಗುವಿಂಥವರಕದ್ರು. 

ಒಿಂದ್ಕನ  ಿಂದ್ು ದನ ಸಿದ್ಧನು  ತ್ನನ ಸ್ಿಂಗಡಿಗರನುನ ಕ್ುರಿತ್ು, 
ಎಲ್ ಯ ಬಕಲಕ್ರ ೀ  ನನನ ಸ್ಿಂಗಡ ಕ್ರ ಗ  ಸ್ಕನನಕ ಾ ಬನಿನರಿ " 
ಎಿಂದ್ು ಅಿಂದ್ದ್ುದ ಕ ೀಳಿ ಅವರು ಅತಕಯನಿಂದ್ದಿಂದ್ ಸಿದ್ಧನನುನ 
ಹಿಂಬಕಲಿಸಿದ್ರು. ಕ ರ ಗ  ಬಿಂದ್ು ಸ್ಕನನಕ ಾ ಸ್ವಯರ   



ಇಳಿರ್ುತಿತರುವಕಗ, ಒಬಬನು ಮಕತ್ರ ಭರ್ರ್ುಕ್ತನಕಗಿ 
ದ್ಿಂಡ ರ್  ಮೀಲ್ ಯೀ ನಿಿಂತ್ುಕ  ಿಂಡು. ಆಗ ಸಿದ್ದನು, ಇವನ 
ಭರ್ವನುನ ನಕಶ್ಪಡಿಸ್ಬ ೀಕ ಿಂಬ ಉದದಶ್ಯವಕಗಿ ಅವನನುನ 
ಬಲ್ಕತಕಾರದಿಂದ್ ಹಡಿದ್ು ಆಳವಕದ್ ನಿೀರಿರುವಲಿಾ 
ಎಳ ದ್ುಕ  ಿಂಡು ಹ  ೀದ್ನು.  ಭರ್ಭಿೀತ್ನಕಗಿ ಆ ಬಕಲಕ್ನು  
ಕ್ ಗುತಿತರುವಕಗ, ಇತ್ರ ಹುಡುಗರು ಬಿಂದ್ು ಅವನನುನ 
ಬಡಬ ೀಕ ಿಂದ್ು ಎಷುಟ ಹ ೀಳಿದ್ರ  ಸಿದ್ದನು ಬಡಲಿಲಾ. ಆಗ 
ಅವರ ಲಾರ  ಕ್ ಡ ಸಿದ್ಧನನುನ ಹಡಿದ್ುಕ  ಳಳಬ ೀಕ ಿಂದ್ು 
ರ್ತಿನಸಿದ್ರ  ಆತ್ನು ಅವರ ಕ ೈಗ  ಸಿಕ್ಾದ್ , ಆ ಹುಡುಗನನುನ 
ಬಹಳ ಕ್ಿಂತ್ವಕದ್ ಸ್ಕಾನಕ ಾ ಒರ್ುದ ಮುಳುಗಿಸಿಬಟ್ಟನು. 
ಆಮೀಲ್  ಸಿದ್ಧನು  ದ್ಿಂಡ ಗ  ಬಿಂದ್ ಕ್ ಡಲ್ ೀ ಸ್ವಯರ   “ಎಲ್ ೈ 
ಸಿದ್ಧನ ೀ, ನಿೀನ ೀ ಆ ಹುಡುಗನನುನ ಕ  ಿಂದ. ನಕವ ೀನ  
ಅರಿಯವು,"  ಎಿಂದ್ು ಅಿಂದ್ದ್ುದ ಕ ೀಳಿ, ಸಿದ್ಧನು, ''ನಿೀವಕಯಕ  
ಇಷುಟ ಗುಲುಾ ಮಕಡುತಿತೀರಿ, ಆ ಬಕಲಕ್ನ ಭರ್ ಹ  ೀಗಿ 
ನಿಭಯರ್ನಕದ್ನು. ಅವನಿಗ  ಮುಿಂದ್  ದ್ುಿಃಖವು ಉಳಿರ್ಲ್ ೀ  
ಇಲಾ" ಎಿಂದ್ು ಅಿಂದ್ನು. ಅದ್ಕ್ಾವರು " ಸ್ತ್ಯಮಕತ್ು, ದ್ ೀಹವ ೀ 



ನಕಶ್ವಕದ್ ಬಳಿಕ್ ಭರ್ವ ತ್ತಣದ್ು!" ಅಿಂದ್ರು. ಕ ಲವರು 
ಓಡಿಹ  ೀಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ  ತಕಯಗ  ನಡ ದ್ ಸ್ಿಂಗತಿರ್ನುನ 
ಹ ೀಳಿದ್ರು. ಆ ಕ್ ಡಲ್ ೀ ತ್ನನ ಒಬಬಿಂಟ್ಟಗನಕದ್ ಪುತ್ರನ 
ಮರಣ ವಕತ ಯರ್ನುನ ಕ ೀಳಿ ಅತಿ ದ್ುಿಃಖಿತ್ಳಕದ್ ತಕಯರ್ು 
ಕ ರ ಗ  ಓಡಿಬಿಂದ್ು, ಸಿದ್ಧನನುನ ನ  ೀಡಿ, "ಎಲ್  ೀ ಇದ್ ಿಂಥಕ 
ದ್ುಷಟತ್ನ!” ಎಿಂದ್ು ಕ ೀಳಲ್ಕಗಿ, ಸಿದ್ಧನು ಶಕಿಂತ್ವಚನದಿಂದ್, 
"ಎಲ್ ೈ  ತಕಯಯೀ, ಇಲಿಾ ನನನ ದ್ುಷಟತ್ನವ ೀನ  ಇಲಾ. ನಿನನ 
ಮಗನು ಜಲರ ಪ್ತ ಪರಮಕತ್ಮನಲಿಾ ಮಗನನಕಗಿದ್ುದ,  
ಭರ್ರಹತ್ನಿರುವನು,” ಎಿಂದ್ು ಹ ೀಳುವುದ್ು ಕ ೀಳಿ 
ತಕಯರ್ು, “ಸ್ಕಕ್ು, ಸ್ಕಕ್ು, ನಿನನ ವ ೀದ್ಕಿಂತ್, 

ನನನ ಪುತ್ರನನುನ ನಿೀನು ಸ್ತ್ಯವಕಗಿ ಕ  ಿಂದ್ು ಬಟ್ ಟ, 
ಕ ರ ಯೊಳಗ  ಬದದರುವ ಆ ನನನ ರತ್ನವನುನ ಈಗಲ್ ೀ 
ತ್ಿಂದ್ುಕ  ಡು." ಎಿಂದ್ು ದೀಘ್ಯ ಸ್ಾರದಿಂದ್ ಅಳಲ್ಕರಿಂಭಿಸಿದ್ 
ಆ ಮಕತ ರ್ನುನ ಕ್ಿಂಡು, ಕ್ರುಣಕದ್ರಯ ಹೃದ್ರ್ನಕಗಿ ಸಿದ್ಧನು 
ಅಿಂದ್ದ್ುದ, “ಎಲ್ ೈ ತಕಯಯೀ, ನಿೀನು ಗಕಬರಿಯಕಗಬ ೀಡ. 



ನಿನನ ಮಗನು ಆನಿಂದ್ ಉದ್ಧಿಯೊಳಗ  
ಜಿೀವಿಂತ್ನಕಗಿರುವನು. ನಿೀನು ಈಗಲ್ ೀ ಆತ್ನ ಹ ಸ್ರಿನಿಿಂದ್ 
ಕ್ರ ದ್ರ  ಆತ್ನು ಎದ್ದ ಬರುವನು."  ಇದ್ನುನ ಕ ೀಳಿ ಆ 
ತಕಯರ್ು “ದ್ ೀವದ್ತಕತ ಬಕ” ಎಿಂದ್ು ಕ್ ಗಿದ್ಳು. ಆ ಕ್ಷಣವ ೀ 
ನಿೀರ  ಳಗ  ಕ್ಲ್  ಾೀಲವಕಗಿ ಆ ಹುಡುಗನು, ಪೃಷಟ ಭಕಗದ್ಲಿಾ 
ಕಕಣಿಸಿಕ  ಿಂಡು, ಈಸ್ುತ್ತ ತಿೀವರವಕಗಿ ದ್ಿಂಡ  ಬಿಂದ್ು 
ಮುಟ್ಟಟದ್ನು. ಆತ್ನ ತಕಯರ್ು ಅತ್ಯಿಂತ್ ಪ ರೀಮರ್ುಕ್ತಳಕಗಿ 
ಓಡಿಬಿಂದ್ು ಅವನನುನ ಅಪ್ತಪಕ  ಿಂಡು, “ಮುದ್ುದ  ಮಗನ ೀ, 
ನಿೀನು ಇಷುಟ ಹ  ತ್ುತ ಎಲಿಾ ಇದದ ? ನಿೀನು ಪರಲ್  ೀಕ್ಕ ಾ 
ತ ರಳಿದ ಎಿಂದ್ು ನಕನು ಭರ್ಗರಸ್ತಳಕಗಿದ್ ದ,'' ಎಿಂದ್ು ಅಿಂದ್ದ್ುದ 
ಕ ೀಳಿ ಆ ಬಕಲಕ್ನು  ಹಕಸ್ಯವದ್ನದಿಂದ್; "ಎಲ್ ೈ ತಕಯಯೀ 
ನಕನು ಇಷುಟ ಹ  ತ್ುತ ಬರಹಕಮನಿಂದ್ದ್  ಳಗಿದ್ ದ. ಈಗ ಪುನಿಃ 
ದ್ುಿಃಖರ ಪನಕದ್ ಜಗಜಕಜಲವು ನನನನುನ ಆವರಿಸಿಕ  ಿಂಡಿತ್ು" 
ಎಿಂದ್ು ನುಡಿದ್ನು. ಆಗ ತಕಯರ್ು, “ನಿೀನು ಬದ್ುಕಿಕ  ಿಂಡು 
ಬಿಂದ, ಒಳ ಳರ್ದ್ಕಯತ್ು. ಇಲಾದದ್ದರ  ನಕನ  ನಿೀರಿನಲಿಾ ಬದ್ುದ 
ಪಕರಣವನುನ ತ  ರ ರ್ುತ ತದ್ ದೀನು" ಎಿಂದ್ು ಕ್ಣಿುೀರು ಸ್ುರಿಸ್ುತಕತ 



ಮಗನನುನ ಮೀಹದಿಂದ್ ಪುನಿಃ ಪುನಿಃ ಅಪ್ತಪಕ  ಿಂಡಳು. 
ಇದ್ನುನ ಕ್ಿಂಡು ಸ್ವಯರ  ಆನಿಂದ್ಭರಿತ್ರ , ಸಿದ್ಧನ 
ಕ್ೃತ್ಯವನುನ ನ  ೀಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ್ರ  ಆದ್ರು. ಅವರನುನ 
ಕ್ುರಿತ್ು ಸಿದ್ದನು ಅಿಂದ್ದ್ ದೀನ ಿಂದ್ರ - "ಹ ೀ ಸ್ಜಜನರ ೀ 
ಕ ೀಳುವಿಂಥವರಕಗಿರಿ. ಈ ವೃತ್ತದ್ ಗ ಢವೂ ಹೀಗಲಾ. ಈ 
ಬಕಲಕ್ನ ೀ ಅಜ್ಞಕನ ಸಿಾತಿರ್ಲಿಾರುವ ಜಿೀವನು. ಇವನು ತ್ನನ 
ಉಪಕಧಿರ್ನುನ ಬಟ್ುಟ ಬರಹಮದ್ಲಿಾ ಮಗನನಕಗಲಿಕ ಾ 
ಭರ್ಪಡುವನು. ಈ ಪರಕಕರ ಅವನು ಭರ್ಪಡುವದ್ರಿಿಂದ್ 
ಅವನಿಗ  ದ್ುಿಃಖ  ತ್ಪಪದ್ ಿಂದ್ು ಎಿಂದ್ು  ದ್ಯಕಳುವಕದ್ 
ಸ್ದ್ುದರುವು ಬಲ್ಕತಕಾರದಿಂದ್ ಜಿೀವನ ದ್ ೀಹಕಭಿಮಕನವನುನ 
ಬಡಿಸಿ, ಆತ್ನನುನ ಬರಹಕಮನಿಂದ್ದ್ಲಿಾ ಮುಳುಗಿಸಿಬಟ್ುಟನು.” ಈ 
ಪರಕಕರ ಸಿದ್ಧನ ವಚನವನುನ ಕ ೀಳಿ ಜನರ ಲಾರ , "ಈತ್ನು 
ಸ್ಕಕ್ಷಕತ್ ಮಹಕದ್ ೀವನ ಅವತಕರವು. ಇಲಾದದ್ದರ  ಇಷುಟ ಚಕ್ಾ 
ವರ್ಸಿಿನಲಿಾ ಸಿದ್ಧನ ಚರಣಕ ಾರಗಲಿಕ ಾ ಬಿಂದ್ರು. ಅದ್ನುನ 
ಕ್ಿಂಡು ಸಿದ್ಧನು ತ್ಪ್ತಪಸಿಕ  ಿಂಡು ಓಡಿ ಮನ ಗ  ಬಿಂದ್ನು. 

 



ಮತ  ತಿಂದ್ು ದನ ಸಿದ್ಧನಕಥನು ಬಹು  ಬಕಲಕ್ರನುನ 
ಕ್ ಡಿಕ  ಿಂಡು ಒಿಂದ್ು ನಿೀರಲ ಹಣಿುನ  ತ  ೀಟ್ಕ ಾ 
ಹ  ೀದ್ನು.ತ  ೀಟ್ವನುನ ಪರವ ೀಶ್ಸಿದ್ ಕ್ ಡಲ್ ೀ 
ಹುಡುಗರ ಲಾರ  ಉತ್ತಮವಕದ್ ಹಣುುಗಳನುನ ಆರಿಸ್ುವ 
ಉದ್ ದೀಶ್ದಿಂದ್ ಅತಿತತ್ತ ಓಡುತಿತದ್ದರು. ಆಗ ಸಿದ್ಧನು ಒಿಂದ್ು 
ಸ್ಕಾನದ್ಲಿಾ ಸ್ಾಸ್ಾ ನಿಿಂತ್ು ಮನಸಿಿನಲಿಾ ಅಿಂದ್ುಕ  ಳುಳತಕತನ  - 
ಇವರು ಮಕಯಕಮೀಹತ್ರಕಗಿವಿಷರ್ಗಳಲಿಾ ಸಿಲುಕಿ, 
ಸ್ವಯಕ ಾ ಕಕರಣವಕಗಿರುವ ಈಶ್ನಕದ್ ನನನನುನ 
ಮರ ತಿರುವರು. ಈಗ ಇವರನುನ ನನನ ಕ್ಡ ಗ  ಎಳಕ  ಿಂಡು 
ಇವರಿಗ  ವಿವ ೀಕ್ವನುನ ಉಪದ್ ೀಶ್ಸ್ಬ ೀಕ್ು,  ಎಿಂದ್ುಕ  ಿಂಡು 
ಸಿದ್ದನು  ಏನು ಚಮತಕಾರ ಮಕಡಿದ್ರ ಿಂದ್ರ , ಒಿಂದ್ು ನಿೀರಲ 
ಹಣುನುನ ಭ ಮಿರ್ ಮೀಲ್  ಚ ಲಿಾದ್ ಕ್ ಡಲ್ ೀ ಅಲಿಾ ಒಿಂದ್ು 
ಹಣಿುನ ರಕಶ್ಯೀ ಉಿಂಟ್ಕಯತ್ು. ಅತ್ುಯತ್ತಮವಕದ್ ಪಕ್ಾ 
ಫಲಗಳಿಿಂದ್ ರ್ುಕ್ತವಕದ್ ಆ ರಕಶ್ರ್ನುನ ಕ್ಿಂಡು 
ಬಕಲಕ್ರ ಲಾರ  ಅಲಿಾಗ  ಓಡಿಬಿಂದ್ು, ಸಿದ್ಧನಿಗ  ಕ ೀಳುತಕತರ - 
"ನಕವು ಈವರ ಗ  ನ  ೀಡದ್  ಉತ್ತಮವಕದ್ ಫಲಗಳ ಈ 



ರಕಶ್ರ್ು  ಇಲಿಾ ಹಕಯಗ  ಉಿಂಟ್ಕಯತ್ು ?ಈಶ್ಾರನ 
ಕಕರ್ಯಗಳು ಅಘ್ಟ್ಟತ್ವಕಗಿರುತ್ತವ .” ಹೀಗ ಿಂದ್ು ಅವರ ಲಾರ  
ಅನ ೀಕ್ ಫಲಗಳನುನ ತ್ಕ  ಾಿಂಡು ತಿಿಂದ್ರು ಮತ್ುತ ಫಲಗಳನುನ 
ಕ್ಟ್ಟಟಕ  ಳುಳತಿತದ್ದರು. ಆಗ ಸಿದ್ಧನು ಅವರನುನ ಕ್ುರಿತ್ು, "ನಿೀವು 
ಹ  ಟ್ ಟತ್ುಿಂಬ ಹಣುುಗಳನುನ ತಿಿಂದರಲಾ. ಆದ್ರ  ಯಕವತ್ರ 
ಉಪಕಕರದಿಂದ್ ಈ ಸ್ಮೃದಧಯಕದ್ ಫಲಗಳ ರಕಶ್ರ್ು 
ಸಿಕಿಾತ್ು ಎಿಂಬುದ್ು ನಿೀವು ವಿಚಕರ ಮಕಡಲಿಲಾ”, ಎಿಂದ್ು 
ಹ ೀಳಿದ್ದಕ ಾ ಅವರು "ನಮಗ  ೀಸ್ಾರ ಜಗದೀಶ್ಾರನು ಈ 
ಸ್ಕಾಧಿಷಟವಕದ್ ಫಲಗಳನುನ ಕ್ೃಪ ಯಿಂದ್ ನಿಮಿಯಸಿದ್ನು. ಆದ್ರ  
ನಮಮ ಮ ಖಯತ್ಾದಿಂದ್ ಆತ್ನನುನ ನಕವು ಅರಿರ್ದ್ ೀ 
ಹ  ೀದ್ ವು. ಈಗ ಈ ಹಣುುಗಳನುನ ಇಲ್ ಾೀ ಬಟ್ುಟ ನಕವು ಮನ ಗ  
ಹ  ೀಗ  ೀಣ"  ಎಿಂದ್ು ಅಿಂದ್ರು. ಆಗ ಸಿದ್ದನು, “ಎಲ್ ೈ 
ತ್ಮಮಗಳಿರಕ, ಈ ಹಣುುಗಳನುನ ಬ ೀಡುವ ವು ಎಿಂದ್ು 
ಹ ೀಳುವಿರಿ, ಹಣುು ಬಟ್ಟರ  ಅವನುನ ನ  ೀಡುವಿಂಥ ಕ್ಣುುಗಳನುನ 
ಬಡಲ್ಕರಿರಿ. ಕ್ಣುುಗಳಿಿಂದ್ ಪುನಿಃ ಪುನಿಃ ಹಣುುಗಳನುನ 
ನ  ೀಡುತ್ತಲ್ ೀ ಚತಕತಕ್ಷಯಣವಕಗಿ ವಿಷರ್ಗಳ ಕ್ಡ ಗ  ಮನಸ್ುಿ 



ಹರಿರ್ುವದ್ು. ಕ್ಣುುಗಳಕದ್ರ  ಮುಚಚಬಹುದ್ು, ಆದ್ರ  
ದ್ ೀಹಕಭಿಮಕನ ಸಿಾರವಿರದ್ು. ಅದ್ು ಇರುವ ತ್ನಕ್ ಈಶ್ಾರ 
ಪಕರಪ್ತತಗ  ೀಸ್ಾರ ಮಕಡಿದ್ ರ್ತ್ನಗಳ ಲಾ ವಯಥಯವಕಗಿರುವವು. 
ಈ ಅಭಿಮಕನವನುನ ತಕಯಗ ಮಕಡಲಿಕ ಾ ಜ್ಞಕನ 
ಧ್ಕಯನಕದಗಳಿಿಂದ್ ರ್ತ್ನವನುನ ಮಕಡತ್ಕ್ಾದ್ುದ; ಇದ್ಕ ಾ 
ತ್ಪಉಪವಕಸ್ಕದ ಇತ್ರ ಉಪಕರ್ಗಳು ನಡ ರ್ಲ್ಕರವು. 
ಈಶ್ಾರ ಧ್ಕಯನದಿಂದ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಕನವಕಗಿ ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಬರಹಕಮನಿಂದ್ 
ಪರಕ್ಟ್ವಕಗುವದ್ು. ಬರಹಕಮನಿಂದ್ದ್ಲಿಾ ಚತ್ತವು ಮಗನವಕಗಿರಲು, 
ವಿಷರ್ಭಕನವು ಉಳಿರ್ಲ್ಕರದ್ು. ಈಗ ನಿೀವು ಸ್ಕಕ್ಷುಟ 
ಹಣುುಗಳನುನ ತ್ಕ  ಾಿಂಡು ಮನ ಗ  ಹ  ೀಗಿರಿ,'' ಎಿಂದ್ು ಸಿದ್ಧನು 
ಅಿಂದ್ದ್ುದ ಕ ೀಳಿ, ಸ್ವಯರ ಗೃಹಕಭಿಮುಖರಕದ್ರು. ಸಿದ್ಧನ 
ಹಿಂದ್  ಅವರ ಲಾರ  ಹ  ೀಗುತಿತರುವಕಗ, ದ್ಕರಿರ್ಲಿಾ ಒಿಂದ್ು 
ಸ್ಪಯವನುನ ಕ್ಿಂಡು ಹುಡುಗರ ಲಾ ನಕಲುಾ ದಕಿಾಗ  
ಓಡಹತಿತದ್ರು.ಆದ್ರ  ಸಿದ್ಧನು ಸ್ಪಯದ್ ಸ್ಮಿೀಪ 
ನಿಿಂತ್ುಕ  ಿಂಡು ಹುಡುಗರಿಗ ಲಾ ಕ್ರ ರ್ುತ್ತ, “ಹ ದ್ರಬ ೀಡಿರಿ, 
ಇದ್ು ಸ್ತ್ತ ಹಕವು'' ಎಿಂದ್ು ಹ ೀಳಿದ್ರ   ಸ್ಮಿೀಪ ಬರಲಿಕ ಾ 



ಅವರು ಹ ದ್ರಿದ್ರು. ಆಗ ಸಿದ್ಧನು ಆ ಹಕವನುನ ಕ ೈಯಿಂದ್ 
ಹಡಿದ್ು ತ  ೀರಿಸಿದ್ಕಗ ಅವರು ಸ್ಮಿೀಪ ಬಿಂದ್ರು. ಆ 
ಸ್ಮರ್ದ್ಲಿಾ ಅವರನುನ ಕ್ುರಿತ್ು ಸಿದ್ದನು, “ನ  ೀಡಿರಿ, 
ಲ್  ೀಕ್ದ್ಲಿಾ ಹೀಗ ಯೀ ದ್ೃಶ್ಯಮಕತ್ರಕ ಾ ಹ ದ್ರಿ ಹ  ೀಗುವರು. 
ಆದ್ರ  ನಿಮಯಲವಕದ್ ಚತ್ತದ್ಲಿಾ ಭಕಸಿಸ್ುವಿಂಥಕ ಸ್ವಯ 
ವಸ್ುತಗಳ ಅಿಂತ್ಿಃಸಿಾತಿರ್ನುನ ಯಕರ  ವಿಚಕರ ಮಕಡುವದಲಾ. 
ಗುರ ಪದ್ ೀಶ್ವಕದ್ ಕ್ ಡಲ್ ೀ ಈ ಅಿಂತ್ದ್ೃಯಷ್ಟಟರ್ು 
ತ ರ ರ್ುವದ್ು. ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಜಗದ್ಕಭಕಸ್ವನುನ ಕಕಣದ್  
ಸ್ವಯತ್ರ ಸ್ಾರ ಪ ಸ್ತ ತಯೀ ಭಕಸ್ಮಕನವಕಗುವುದ್ು 
ಸ್ವಯದ್ಲಿಾರ್  ಸ್ಾರ ಪವನುನ ಕಕಣುತ್ತಲ್ ೀ ಭರ್ವೂ 
ಅಣುಮಕತ್ರವಕದ್ರ  ನಿಲಾದ್ು'', ಎಿಂಬ ಸ್ುವಿಚಕರ 
ಭಕಷಣವನುನ ಕ ೀಳಿದ್ ಕ್ ಡಲ್ ೀ, ಆ ಹುಡುಗರ ಅಿಂತ್ರ 
ಹೃದ್ರ್ದ್ಲಿಾ ವಿಚಕರವೂ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ು. ಅನಿಂತ್ರ 
ಅವರ ಲಾರ  ಸಿದ್ದನನುನ ಗೃಹಕ ಾ ಮುಟ್ಟಟಸಿ, ಆನಿಂದ್ದಿಂದ್ 
ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಮನ ಗಳಿಗ  ಹ  ೀಗವಿಂಥವರಕದ್ರು. 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದನಕಥನ ಮಹಮರ್ು ಅಗಕಧವಕಗಿದ್ . ಅದ್ನುನ 
ವಣಿಯಸ್ಲ್ಕಗದ್  ವ ೀದ್ವು ಕ್ುಿಂಠಿತ್ವಕಯತ್ು. ಸ್ದ್ುರರುನಕಥನ 
ಪರಸಿದ್ಧವಕದ್ ಗುಣಗಳನುನ ವಣಿಯಸ್ುವಕಗ ಮನುಷಯನು 
ಭವಕಬದಯಿಂದ್ ಸ್ಹಜವಕಗಿ ಉದ್ಧುತ್ನಕಗುವನು ಎಿಂಬಲಿಾಗ  
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಕಧರ ಢ ಕ್ಥಕಮೃತ್ದ್  ಳ್ ಶ್ರವಣಮಕತ್ರದಿಂದ್ ಸ್ವಯ 
ಪಕಪಗಳನುನ ಭಸ್ಮ ಮಕಡುವಿಂಥ ಬಹು ಮಧುರವಕದ್ ಈ 
ದಾತಿೀಯಕಧ್ಕಯರ್ವನುನ ಶ್ವದ್ಕಸ್ನು  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಕಧರ ಢ 
ಚರಣಕರವಿಿಂದ್ಗಳಲಿಾ ಅಪ್ತಯಸಿರುವನು. 


