
 



ಹ ೇ ದಯಾಘನನಾದ ಸದಗುರಗ ಸಿದ್ಾಾರೂಡನ ೇ, ನಿನನ 
ಚರಣಗಳಿಗ  ಬಹಗ ದೇನ ಭಾವದಿಂದ ನಮಸಕರಿಸಗತ ತೇನ . ಈ 
ಚರಣಗಳು ಮಗಮಗಕ್ಷಗ ಜನರಿಗ , ಭವಾಣಣವವನಗನ ದ್ಾಟಲಿಕ್ ಕ 
ನೌಕ್ಾರೂಪವಾಗಿರಗತ್ತವ . ಕೃಪಾನಿಧಿಯಾದ ನಿೇನಗ, 
ನಮಮಿಂಥಾ ಜೇವರಗಗಳ ಉಪಾಧಿಯನಗನ ನಿವಾರಿಸಿ, 
ಬಗದಿಯನಗನ ಬರಹಾಮಕ್ಾರ ಮಾಡಿ, ಭವಾಬ್ಬಿಯೊಳಗಿಿಂದ 
ನಮಮನಗನ ತಾರಿಸಗವಿಂಥವನಾಗಗ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿೇನಗ 
ಚಿದೂರಪನಿದಾ . ಪುಣಯಪಾಪಗಳು ಸವಣಥಾ ಮಗಟಟದಿಂತ್ಹ 
ನಿೇನಗ ಮನಗಷ್ಯರೂಪವನಗನ ಧಾರಣ  ಮಾಡಿ, ಭಕತ ಜನರನಗನ 
ತಾರಣ ಮಾಡಗತ್ತತರಗವಿ. ಎಲ್ಾಾ ಜೇವರಗಗಳ ಬಿಂಧನಕ್ ಕ 
ಕ್ಾರಣವಾಗಿರಗವಿಂಥ ಅಗಾಧವಾಗಿರಗವ ಈಶ್ವರಮಾಯೆಯಗ 
ಮಹಾದಗಘಣಟವಾದ ಭ ೇದ್ಾ ಭ ೇದಗಳಿಿಂದ ಯಗಕತವಾಗಿ 
ಅವರಿಗ  ಅತ್ತ ದಗುಃಖಕ್ ೂಡಗವಿಂಥಾದ್ಾಾಗಿರಗತ್ತದ್ . ಅಿಂಥಾ 
ಮಾಯೆಯೊಳಗಿಿಂದ ಜೇವನಿಗ  ನಿನನ ಹ ೂರತ್ಗ ಮತಾಯರೂ 
ಉದಿರಿಸಗವದಲ್ಾ. ಯಾಕ್ ಿಂದರ , ನಿೇನ ೂಬಿನ ೇ ಮಾಯಾ, 
ಜೇವ, ಬರಹಮರ  ಅಿಂತ್ಭಾಣವವನಗನ ತ್ತಳಿದರಗವಿ. ಶಾಸರದಲಿಾ 



ಅನ ೇಕ ವಿಷ್ಯಗಳು ಹ ೇಳಿರಗತ್ತವ . ಅವು ಶ್ಬಾ ಮಾತ್ರವಿದಗಾ 
ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ಷಾಥಣವು ತ್ತಳಿಯದಗ. ಅಿಂಥಾದಾನಗನ ನಿೇನ ೇ 
ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬ ೂೇಧಿಸಿದರ , ನಮಗ  ಶೇಘರ ತ್ತಳಿಯಗತ್ತದ್ , 
ಶಾಸರದ ಬ ೂೇಧವು ಅಧಿಕ್ಾರ ಪರತ್ವದಿಂದರಗತ್ತದ್ . ನಮಮಿಂಥ 
ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗ  ಅದಗ ಒಿಂದಕ್ ೂಕಿಂದಗ ವಿರಗದಿವಾಗಿ ತ ೂೇರಗತ್ತದ್  
ಎಿಂಬಗದರಿಿಂದ ಗಗರಗಮಗಖದಿಂದಲ್ ೇ 
ಶಾಸರಶ್ರವಣಮಾಡತ್ಕಕದ್ಾಾಗಿರಗತ್ತದ್ .ಸದಗುರಗವಾದರೂ 
ಶ ್ ರೇತ್ಗರವಿನ ಅಧಿಕ್ಾರವನಗನ ತ್ತಳಿದಗ, ಆತ್ನಿಗ  ಯೊೇಗಯವಾದ 
ಕಮಣ ಉಪಾಸನಾ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಬ ೂೇಧವನಗನ 
ಮಾಡಗತಾತನ . ಅಿಂಥ  ಬ ೂೇಧವನಗನ ದೃಢವಾಗಿ ಹೃದಯದಲಿಾ 
ಧರಿಸತ್ಕಕದಗಾ. ತ್ನನ ಅಧಿಕ್ಾರವು ತ್ನಗ  ತ್ತಳಿಯಲ್ಾಗದಗ. 
ಆದಾರಿಿಂದ ಗಗರೂಪದ್ ೇಶ್ವನಗನ ಸದ್ಾಾವದಿಂದ 
ಆಚರಿಸತ್ಕಕದಗಾ. ಗಗರಗವಚನದಲಿಾ ವಿಶಾವಸವಿಟಗಟ 
ನಡಿಯಗವದರಿಿಂದ ತ್ತರಭಗವನದಲಿಾ ತಾನಗ ಧನಯನಾಗಗವನಗ. 
ಇರಲಿ, ಈಗ ಶ ್ ರೇತಾ ಜನರಗ ಕಥಾನಗಸಿಂಧಾನವನಗನ ಶ್ರವಣ 
ಮಾಡತ್ಕಕದಗಾ. ಒಿಂದ್ಾನ ೂಿಂದಗ ಕ್ಾಲ್ದಲಿಾ ಇಬಿರಗ ಸಿಂತ್ರಗ 



ಪಿಂಢರಪುರದಿಂದ ಬಿಂದಗ, ಹಗಬಿಳಿಿಯಲಿಾ 
ಇಳಿಯಗವಿಂಥವರಾದರಗ. ಇವರಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನಡ ಪಾರಿಂತ್ದಿಂದ  
ಪಿಂಢರಪುರಕ್ ಕ ಯಾತ ರಗ  ಹ ೂೇಗಿ, ಅಲಿಾ ಆಶಾಢ ಏಕ್ಾದಶ 
ಉತ್ಸವವನಗನ ನ ೂೇಡಿಕ್ ೂಿಂಡಗ ತ್ತರಗಗಿ ತ್ಮಮ ದ್ ೇಶ್ಕ್ ಕ 
ಹ ೂೇಗಗವಾಗ, ಇಲಿಾ ಇಳಿದರಗ. ಅವರಗ ಬಾರಹಮಣ 
ವಣಣದವರಿದಗಾ, ಇಲಿಾಯ ಅವರ ವಣಣಸಥರಗ ಅವರನಗನ 
ಅತಾಯದರದಿಂದ ತ್ಮಮಲಿಾ ಕರ ದಗಕ್ ೂಿಂಡಗ ಆತ್ತಥಯ 
ಮಾಡಗವಿಂಥವರಾದರಗ. ಎರಡನ ೇ ದವಸ 
ಅವರಿಗ ೂೇಸಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಾಾ ಬಾರಹಮಣರಿಗ  ಆಮಿಂತ್ರಣ 
ಕ್ ೂಟಗಟ, ಸಮಾರಾಧನ  ಮಾಡಿಸಬ ೇಕ್ ಿಂದಗ, ಗೃಹಸಥ 
ರಾಮರಾಯನಗ ಸಿದಿಪಡಿಸಿದನಗ. ಸಿದ್ಾಾರೂಡರ ಮೇಲ್  
ರಾಮರಾಯನಿಗ  ವಿಶ ೇಷ್ ಶ್ರದ್ಾಿ ಇರಗತ್ತತದಗಾ, ನಿತ್ಯದಲಿಾ 
ಸದಗುರಗ ಪಾದತ್ತೇಥಣದ ವಿನಹಾ ಆತ್ನಗ ಊಟ 
ಮಾಡಗತ್ತತರಲಿಲ್ಾ. ಆತ್ನ ೇ ಪುಢಾರಿಯಾಗಿ, 
ಸಮಾರಾಧನ ಗ ೂೇಸಕರ ಬಾರಹಮಣರಿಗ  ಆಮಿಂತ್ರಣ ಕ್ ೂಟಟನಗ. 
ರಾಮರಾಯರಗ ಮನಸಿಸನಲಿಾ  ಈ ಪರಕ್ಾರ ವಿಚಾರ 



ಮಾಡಿದನಗ - "ಸಿಂತ್ ಶರ ೂೇಮಣಿಗಳಾದ ಸಿದ್ಾಾರೂಡರಿಗ , 
ಈ ಸಮಾರಾಧನ ಗ  ಕರಿಸಿ, ಪೂಜಸತ್ಕಕದಗಾ. ಆದರೂ ಈ 
ಮಾತ್ಗ ಸಿಂತ್ರ  ಕೂಡ ವಿಚಾರಿಸಬ ೇಕಗ". ಹೇಗ  ಆಲ್ ೂೇಚಿಸಿ, 
ಆತ್ನಗ  ಸಿಂತ್ರನಗನ ಕಗರಿತ್ಗ - ''ಮಹನಿೇಯರ ೇ ಈ 
ಊರ ೂಳಗ , ಬರಹಮನಿಷ್ಠರಾಗಿಯೂ, ಸಜಜನರಾಗಿಯೂ ಇರಗವ 
ಸಿದ್ಾಾರೂಢರ ಿಂಬವರಿರಗತಾತರ . ಅವರನಗನ ನಾಳ  
ಸಮಾರಾಧನ  ಕರಸ ೂೇಣವ ೇ? ಎಿಂದಗ ಕ್ ೇಳಿದಾಕ್ ಕ ಸಿಂತ್ರಗ 
ನಗಗತಾತ ಅನಗನತಾತರ  - "ನಾವು ಸಿದ್ಾಿರೂಢನನಗನ ಬಲ್ ಾವು. 
ಆತ್ನಗ ಬರಹಮನಿಷ್ಠನಿರಬಹಗದಗ, ಆದರ  ಆತ್ನ ಪಿಂಕ್ತತಗ  ಕಗಳಿತ್ಗ 
ನಾವು ಉಣಣಲ್ಾರ ವು. ಯಾಕಿಂದರ  ಆತ್ನಗ ಜಾತಾಯ 
ಶ್್ದರನಿರಗವನಗ. ಆತ್ನ ಪಿಂಕ್ತತಯಲಿಾ ಕಗಳಿತ್ಗ ಬಾರಹಮಣರಗ 
ಹ ೇಗ  ಉಣಣಬ ೇಕಗ ? ಆತ್ನಿಗ  ಬ ೇರ   ಪಿಂಕ್ತತಯನಗನ 
ಕ್ ೂಟಟರ ,ಅನಾದರ ಮಾಡಿದಿಂತ  ಆಗಗವದಗ. ಆದಾರಿಿಂದ ನಿನನ 
ಈ ವಿಚಾರವು ನಮಮ ಮನಸಿಸಗ  ಬರಗವುದಲ್ಾ. ಇದರಿಿಂದ 
ನಮಮ ಜಾತ್ತಗ  ಹೇನತ್ವ ಬರಗವುದಗ.” ಈ ಮಾತ್ನಗನ ಕ್ ೇಳಿದ 
ರಾಮರಾಯನಿಗ  ಬಹಗ ದಗುಃಖವಾಗಿ ಮನಸಿಸಗ  ಬಹಳ ಚಿಿಂತ  



ಉತ್ಪನನವಾಯಿತ್ಗ. ಅಿಂದನ ರಾತ್ತರ ರಾಮರಾಯನಗ ಬಹಗ 
ಚಿಿಂತಾತ್ಗರನಾಗಿ ಮಲ್ಗಿಕ್ ೂಿಂಡಾಗ, ಮನಸಿಸನಲಿಾ  
ಅಿಂದಗಕ್ ೂಳುಿತಾತನ - “ನನನ ದ್ ೈವತ್ರಾದ ಸಿದ್ಾಾರೂಡರನಗನ 
ಈ ಸಮಯದಲಿಾ ಬ್ಬಟಗಟ ಏನಗ ಮಾಡಲಿ ? ಹ ೇ ದಯಾಳುವಾದ 
ಸದಗುರಗವ ೇ, ನಿನನನಗನ ಈ ಸಮಾರಾಧನ ಗ  ಕರ ಸಬ ೇಕ್ ಿಂದಗ 
ನನನ ಮನಸಿಸನಲಿಾ ಉತ್ಕಟ ಇಚಾಾ ಇರಗವದಗ. ಅದಗ ಈ 
ಸಮಯದಲಿಾ ಹಾಗ  ಪೂರ ೈಸಿತ್ಗ ? ನಿನನನಗನ ಪೂಜಾಸಾಥನದಲಿಾ 
ಕಗಳಿಿರಿಸಿ ಪೂಣಣ ವ ೈಭವದಿಂದ ಪೂಜಸಬ ೇಕಗ, ಮತ್ಗತ ಈಗ 
ಅಭಕತರಾಗಿರಗವಿಂಥ ನಮಮ ವಣಣಸಥರ ೂಳಗ  ನಿಮಮ ಭಕ್ತತಯನಗನ 
ಹಗಟ್ಟಟಸಬ ೇಕಗ ಎಿಂದಗ ನನನ ಅಭಿಲ್ಾಷ  ಇರಗವದಗ. 
ಬಾರಹಮಣಾಭಿಮಾನದಿಂದ, ಇವರಗ ನಮಮ ಭಕ್ತತ ಇಲ್ಾದ್  ಕ್ ಟಟರಗ. 
ಈಗ ಇವರ ಮೇಲ್  ಕೃಪಾಮಾಡಿ ಹಾಯಗಾದರೂ ಭಕ್ತತ 
ಮಾಗಣಕ್ ಕ ಹಚಚತ್ಕಕದ್ಾಾಗಿರಗತ್ತದ್ . ಈ ಪರಕ್ಾರ ಪಾರರ್ಥಣಸಿ 
ರಾಮರಾಯರಗ ನಿದರಸಥನಾದನಗ. ಆಗ ು ಸವಪನದಲಿಾ 
ಸಿದ್ಾಾರೂಡರಗ ಬಿಂದಗ, - ''ಏಳು, ಬ ೇಗನ ೇ ಪೂಜಾ ಮಾಡಗ'' 
ಅಿಂದರಗ. ಆಗ ರಾಮರಾಯನಗ ಈ ಸವಪನದಲ್ ಾೇ  ಆಸನವನಗನ 



ಹಾಕ್ತ, ಸಿದ್ಾಿರೂಢರಿಗ  ಅದರ ಮೇಲ್  ಕಗಳಿಿರಿಸಿ, 
ಷ ೂೇಡಶ ್ ೇಪಚಾರಗಳಿಿಂದ ಪೂಜಸಿ, ಈ ಪರಕ್ಾರ ತ್ನನ 
ಮನ ೂೇರಥವನಗನ ಪೂರ ೈಸಿಕ್ ೂಿಂಡನಗ. ಪೂಜಾಿಂತ್ಯದಲಿಾ 
ಸಿದ್ಾಿರೂಢರಗ ಆತ್ನ ಕ್ ೈಯಲಿಾ ಪರಸಾದಕ್ಾಯಿ ಕ್ ೂಟಗಟ - “ಈ 
ಪರಸಾದವನಗನ ತ ಗ ದಗಕ್ ೂೇ, ನಿನನ ಇಚ ಾಯಗ ನಾಳಿನ ದವಸ 
ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪೂರ ೈಸಗವದಗ,” ಎಿಂದಗ ಹ ೇಳಿ ಅದೃಶ್ಯರಾದರಗ. 
ಆಗ ರಾಮರಾಯನಗ ಎಚಚರಿಕ್ ಯಾಗಿ ನ ೂೇಡಿದರ  ಸವಪನದಲಿಾ 
ಪರಸಾದವಾಗಿ ಕ್ ೂಟಟ ಕ್ಾಯಿಯಗ ತ್ನನ ಸಮೇಪದಲಿಾ ಕಿಂಡಗ, 
ಬಹಗ ಆಶ್ಚಯಣಭರಿತ್ನಾದನಗ. ಅತ್ಯಿಂತ್ ಹಷ್ಣಯಗಕತನಾಗಿ - 
“ನಾನಗ ಈ ಜಗತ್ರಯದಲಿಾ ಧನಯನಾದ್ ನಗ. ಇದಗ ಸವಪನವಲ್ಾ, 
ಸತ್ಯವಾಗಿರಗತ್ತದ್ . ಯಾಕ್ ಿಂದರ , ಕ್ಾಯಿ ಪರಸಾದವು 
ಉಳಿದರಗವದಗ. ಇವತ್ಗತ ಸದಗುರಗಗಳು ನನನ ಮನ ೂೇರಥವನಗನ 
ಪೂಣಣ ಮಾಡಗವರಗ. ಇದರ ೂಳಗ  ಏನ ೇನೂ ಸಿಂಶ್ಯವಿಲ್ಾ. 
ಸಿದಿನಾಥರಗ ಒಲಿದರಗ,” ಎಿಂದಗ ತ್ನ ೂನಳಗ  ಅಿಂದನಗ. 
ಪಾರತ್ುಃಕ್ಾಲ್ದಲಿಾ ತ್ವರ ಯಿಿಂದ ಎದಗಾ, ರಾಮರಾಯನಗ 
ಪಕ್ಾವನಾನದಗಳನಗನ ಸಿದಿಪಡಿಸಗತ್ತತದಗಾ, ಸಿದ್ಾಿಶ್ರಮದಲಿಾರಗವ 



ಸಿದ್ಾಿರೂಢರನಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಸಮರಿಸಗತ್ತತದಾನಗ. ಮಧಾಯನಹ 
ಕ್ಾಲ್ವಾದ ಕೂಡಲ್ ೇ ಎಲ್ಾಾ ಬಾರಹಮಣರಗ ಭ ೂೇಜನಕ್ ಕ 
ಬರಗವಿಂಥವರಾದರಗ. ಆಗ ಆ ಇಬಿರಗ ಸಿಂತ್ರನಗನ ಪೂಜಸಿ, 
ಭ ೂೇಜನ ಕ್ಾಯಣವನಗನ ಆರಿಂಭಿಸಿದರಗ,  ಸಿಂತ್ರ ದ್ ಸ ಯಿಿಂದ 
ತಾಟಗಗಳನಗನ ಸಮೇಪ ಇಟಗಟ ಕೂಡಿರಸಿದರಗ. ಎಲ್ಾರಿಗೂ 
ಅನಾನದಗಳನಗನ ನಿೇಡಿ, ಆಮೇಲ್  ಬರಹಾಮಪಣಣವನಗನ 
ಮಾಡಗವಿಂಥವರಾದರಗ. “ಪುಿಂಡಲಿೇಕ ವರದ ಹರಿವಿಠಲ್' 
ಎಿಂದಗ ಘೂೇಷ್ಣ  ಮಾಡಿ ಸವಣರಗ ಭ ೂೇಜನವನಗನ  
ಆರಿಂಭಿಸಿದರಗ. ಇನೂನ ಸಿದ್ಾಿರೂಢರಗ ಬಿಂದಲ್ಾವಲ್ಾ ಎಿಂದಗ 
ರಾಮರಾಯನಿಗ  ಚಿಿಂತ  ಉತ್ಪನನವಾಯಿತ್ಗ.ಆಗ ಒಿಂದಗ 
ವಿಶ ೇಷ್ ಚಮತಾಕರವನಗನ ಕಿಂಡಗ ಆತ್ನಗ 
ಆನಿಂದಭರಿತ್ನಾದನಗ. ಇಬಿರಗ ಸಿಂತ್ರಗ ಒಬಿರ ಸಮೇಪ 
ಒಬಿರಗ ಕಗಳಿತ್ಗ ಸಗಖದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಗತ್ತತರಗವಾಗ, ಅವರ 
ನಡಗವಿನಲಿಾ ಸವಸಥ ಕಗಳಿತ್ಗ ಉಣಗಣತ್ತತರಗವ ಸಿದ್ಾಾರೂಢರನಗನ 
ಕಿಂಡಗ, ರಾಮರಾಯನಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯಣಚಕ್ತತ್ನಾದನಗ. 
ಸಿದಿರ ಮಗಿಂದ್ ಯೂ ಒಿಂದಗ ತಾಟಗ ಇತ್ಗತ. ಅದರ ೂಳಗಿಿಂದ 



ಸಿದಾರಗ ಉಣಗಣವದನಗನ ರಾಮರಾಯನಗ ಕಿಂಡನಗ. ಆ ಸಿಂತ್ರಗ, 
ತ್ಮಮ ಭ ೂೇಜನದಲಿಾ ತ ೂಡಗಿದಗಾ, ಸಿದಿರನಗನ ನ ೂೇಡಲಿಲ್ಾ. 
ಇಷ್ಟರ ೂಳಗ , ಆ ಸಿಂತ್ರಗ ಒಬಿರ ಕೂಡ ಒಬಿರಗ 
ಮಾತಾಡಲಿಕ್ ಕ ನ ೂೇಡಗವ ಸಮಯದಲಿಾ, ತ್ಮಮ ಮಧಯದಲಿಾ 
ಒಬಿರಗ ಊಟಕ್ ಕ ಕಗಳಿತ್ತರಗವದನಗನ ಕಿಂಡರಗ. 
ಆಶ್ಚಯಣಭರಿತ್ರಾಗಿ ಅನಗನತಾತರ  - 'ಮೊದಲ್ಗ ಇಲಿಾ ಯಾರೂ 
ಇದಾಲ್ಾಾ. ಈಗ ಈತ್ನಗ ಹಾಯಗ  ನಮಮ ಮಧಯದಲಿಾ ಬಿಂದಗ 
ಕಗಳಿತ್ನಗ. ಈತ್ನನಗನ ನಾವು ಎಿಂದೂ ಕಿಂಡಿಲ್ಾ”, ಎಿಂದಗ 
ಇತ್ರರಿಗ  ಕ್ ೇಳಿ, ಇವರಗ ಸಿದ್ಾಿರೂಢರ ಿಂದಗ ತ್ತಳಿದಗಕ್ ೂಿಂಡಗ. 
ಆಗ ರಾಮರಾಯನಿಗ , ಅವರಗ ಬಿಂದ ಕ್ಾರಣ ಕ್ ೇಳಲ್ಾಗಿ, 
ಆತ್ನಗ ತ್ನಗ ೇನೂ ಗ ೂತ್ತತಲ್ಾ ಅಿಂದನಗ. ಸಿದಾರಾದರೂ 
ಶಾಿಂತ್ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕಗಳಿತ್ಗಕ್ ೂಿಂಡಗ ಉಣಗಣತ್ತತದಾರಗ. 
ರಾಮರಾಯನಿಗ  ಅತ್ಯಿಂತ್ ಆನಿಂದವಾಯಿತ್ಗ. ಆಗ ಸಿಂತ್ರಗ 
ವಿಚಾರ ಹಗಟ್ಟಟದವರಾಗಿ- ''ನಾವು ಬಗದಾ ಮಿಂದರಾಗಿ ಸದಗುರಗ  
ಮಹಮಯನಗನ ತ್ತಳಿಯದ್  ಹ ೂೇದ್ ವು. ಇವರಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ 
ಈಶ್ವರರಿದ್ಾಾರ ಿಂಬಗದರಲಿಾ ಏನ ೇನೂ ಸಿಂಶ್ಯವಿಲ್ಾ. ನಾವು 



ಸಿದಿರ ಪಿಂಕ್ತತಗ  ಕಗಳಿತ್ಗ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಧನಯರಾದ್ ವು' ಎಿಂದಗ 
ಆ ಸಿಂತ್ರಗ ತ್ಮೊಮಳಗ  ಅನಗನತ್ತತದಾರಗ. ಇಷ್ಟರ ೂಳಗ   
ಸಿದ್ಾಿಶ್ರಮದಲಿಾಯೂ ಸಿದ್ಾಿರೂಢರಗ ಇದ್ಾಾರ ೂೇ, ಇಲ್ಾವೇ, 
ನ ೂೇಡ ೂೇಣ ಎಿಂದಗ ಯಾರ ೂೇ ಒಬಿರಗ ಹ ೂೇಗಿ ನ ೂೇಡಿದ್ಾಗ 
ಅಲಿಾ ಪರತ್ಯಕ್ಷ ಸದಗುರಗಗಳನಗನ ನ ೂೇಡಿ ಆಶ್ಚಯಣಚಕ್ತತ್ರಾದರಗ. 
ಇತ್ತ ಸಿಂತ್ರಿಗ  ಚಮತಾಕರವನಗನ ತ ೂೇರಿಸಿ, ಸಿದ್ಾಿರೂಢರಗ 
ಅಿಂತ್ಧಾಣನ ಹ ೂಿಂದದರಗ. ಆಗ ಅವರಗ ಎಲ್ಾಾ ಬಾರಹಮಣರನಗನ 
ಕಗರಿತ್ಗ ಅನಗನತಾತರ  - “ಈ ಸಿದ್ಾಿರೂಢರಗ ಇಲಿಾ ಬಿಂದಗ 
ಊಟಕ್ ಕ ಕಗಳಿತ್ದಾನಗನ ನಿೇವು ಎಲ್ಾರೂ ನ ೂೇಡಿರಗತ್ತತೇರಿ. 
ರಾಮರಾಯರಗ ಧನಯನಗ, ಆತ್ನ ಭಕ್ತತಗ  ಅವರಗ ಮಚಿಚದರಗ. 
ಆತ್ನಿಿಂದ ನಮಗಾದರೂ ಸಿದಿರ ಚರಣಗಳು ಲ್ಭಿಸಿದವು. 
ಆದರ  ನಾವು ಅವರ ಪೂಜಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಾ. ಆದಾರಿಿಂದ ಇಲ್ ಾೇ 
ಕರ ಸಿಕ್ ೂಿಂಡಗ, ಅವರ ಚರಣ ಧೂಳಿಯನಗನ ಕಪಾಳಕ್ ಕ 
ಹಚಿಚಕ್ ೂಿಂಡಗ ನಾವು ಧನಯರಾದ್ ವು'. ಆಗ ರಾಮರಾಯನಗ 
ಸಿದ್ಾಾರೂಢರನಗನ ಕರ ದಗಕ್ ೂಿಂಡಗ ಬರಲಿಕ್ ಕ ಸಿದ್ಾಿಶ್ರಮಕ್ ಕ 
ಹ ೂೇದನಗ. ಸದಗುರಗಗಳಿಗ  ಭ ಟ್ಟಟಯಾಗಿ “ಮಹಾರಾಜರ ೇ, 



ನಿೇವು ಪರತ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರಿೇ ಅವತಾರ ಇದಾೇರಿ,” ಹೇಗಿಂದಗ 
ಸಾವಮಯವರಿಗ  ಎಲ್ಾಾ ವೃತಾತಿಂತ್ವನಗನ ನಿವ ೇದಸಿದನಗ. 
ಇದನಗನ ಕ್ ೇಳಿ ಮಹಾತ್ಮರಗ ನಗಗತಾತ ಅನಗನತಾತರ  - 
'ರಾಮರಾಯನ ೇ, ನಿನನ ಶ್ಗದಿಭಾವವ ೇ, ಸದಗುರಗ ರೂಪವಾಗಿ 
ಎಲ್ಾರಿಗೂ ಪರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತ್ಗ. ಶ್ಗದಿ ಭಾವ ಒಿಂದ್ ೇ 
ಕ್ಾರಣವಾಗಿರಗತ್ತದ್ . ಇದಕೂಕ  ಹ ಚಿಚನ ಈಶ್ವರನ ೇ ಇಲ್ಾ”, 
ಶ ್ ರೇತಾ ಜನರಗ, ಈ ಸತ್ಯ ವಿಚಾರವನಗನ ತ್ತಳಿದಗಕ್ ೂಿಂಡಗ 
ಆಿಂತ್ಯಣದ್ ೂಳಗ  ವಿವರಿಸತ್ಕಕದಗಾ. ಇರಲಿ ರಾಮರಾಯರಗ 
ಸಿದ್ಾಾರೂಢರಿಗ  ಪಾರರ್ಥಣಸಿ ಪೂಜ ಗ ೂೇಸಕರ ಮನ ಗ  
ಕರ ದಗಕ್ ೂಿಂಡಗ ಹ ೂೇದನಗ. ಸಿಂತ್ರಗ ಮತ್ಗತ ಇತ್ರ 
ಬಾರಹಮಣರಗ ಸದಗುರಗಗಳ ದಶ್ಣನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಬಹಳ 
ಪ ರೇಮಯಗಕತರಾಗಿ ಷ ೂೇಡಶ ್ ೇಪಚಾರಗಳಿಿಂದ 
ಪೂಜಸಗವಿಂಥವರಾದರಗ. 

ಈ ಕಥ ಯ ಲ್ಕ್ಷಾಾಥಣವನಗನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಗವಿಂಥವರಾಗಿರಿ. 
ಸದಗುರಗನಾಥನ ೇ ಪರತ್ಯಗಾತ್ಮನಗ. ಆತ್ನ ಭಕತನಾದ 
ರಾಮರಾಯನ ಿಂಬ ಜೇವನಗ, ನಿತ್ಯ ಆನಿಂದವ ಿಂಬ 



ತ್ತೇಥಣವನಗನ ಸ ೇವಿಸಗತ್ತತದಾನಗ. ಜ್ಞಾನ ೇಿಂದರಯ ಮತ್ಗತ 
ಕಮೇಣಿಂದರಯ ಇವುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ೇ ಇಬಿರಗ ಸಿಂತ್ರಗ. 
ವಿಷ್ಯ ವೃತ್ತತಗಳ ೇ  ಇತ್ರ ಬಾರಹಮಣರಗ, ವಿಷ್ಯಸ ೇವ ಯೆಿಂಬ 
ಭ ೂೇಜನಕ್ ಕ ಆಮಿಂತ್ತರಸಲ್ಪಟ್ಟಟದಾರಗ. ಜೇವನಗ 
ಇಿಂದರಯಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗನಗನತಾತನ  - ''ಈ ನಮಮ 
ಸಮಾರಾಧನ ಗ   ಪರತ್ಯಗಾತ್ಮನನಗನ ಕರ ಸಬ ೇಕಗ'. ಅದಕ್ ಕ 
ಅವರಗ ಅಿಂದರಗ - “ಆತ್ನಗ ನಮಗ  ವಿಜಾತ್ತಯವನಗ  
ಇರಗತಾತನ . ಅವನ ಸಿಂಗದಿಂದ ನಾವು ಭರಷ್ಟರಾಗಗವ ವು''. 
ಇದನಗನ ಕ್ ೇಳಿ, ಜೇವನಗ ದಗುಃಖಿತ್ನಾದನಗ, ಮತ್ಗತ 
ಪರತ್ಯಗಾತ್ಮನನಗನ ಪಾರರ್ಥಣಸಗವಿಂಥವನಾದನಗ. ಆತ್ನಗ 
ಜೇವನಿಗ  ಸವಪನದಲಿಾ ಬಿಂದಗ, ಪರಸಾದ ಕ್ ೂಟಟ ಕ್ಾಯಿಯೆೇ 
ವಿವ ೇಕವು. ಅದನಗನ ಹಿಂಡಿದಗ ಜೇವನಗ ಸಗಖಿಯಾದನಗ. 
ವಿಷ್ಯ ಭ ೂೇಜನಕ್ ಕ ಎಲ್ಾರೂ ಕಗಳಿತ್ತರಗವಾಗ , ಆ 
ಇಿಂದರಯಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಸಿಂದಯಲಿಾ, ಪರತ್ಯಗಾತ್ಮನಗ 
ಬಿಂದಗ ಕೂಡಗವಿಂಥವನಾದನಗ. ಜೇವನಗ  ವಿವ ೇಕ ಬಲ್ದಿಂದ 
ಆತ್ನನಗನ ನ ೂೇಡಿದನಗ. ಆದರ , ವಿಷ್ಯ ಸ ೇವನ ಯಲಿಾರಗತಾತ 



ಇಿಂದರಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪರತ್ಯಗಾತ್ಮನನಗನ ಕ್ಾಣದ್ , 
ಉಪರಮವಾದ್ಾಗ ಅಕಸಾಮತಾತಗಿ ಕಿಂಡರೂ, ನ ೂೇಡಿ ಇವನಗ 
ಪರತ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರನ ನಗನವರಗ. ಆ ಕ್ಷಣವ ೇ ಆತ್ನಗ 
ನಿರಾಕ್ಾರನಾದನಗ. ಅನಿಂತ್ರ  ವಿವ ೇಕಯಗಕತನಾದ 
ಜೇವನನಗನ ಆತ್ಮನ ಕಡ ಗ  ಆತ್ನನಗನ ಕರ ದಗತ್ರಲಿಕ್ ಕ 
ಕಳುಹಸಗತಾತರ . ಜೇವನಿಗ  ಆನಿಂದವಾಗಿ ಎಲ್ಾಾ ವೃತ್ತತಗಳು 
ಧನಯವಾದವು, ಎಿಂದಗ ಅಿಂದಗಕ್ ೂಿಂಡನಗ. ಯಾಕ್ ಿಂದರ  
ಸದಗುರಗ ಕೃಪ ಯಿಿಂದ ಎಲ್ಾರೂ ಭಕ್ತತ ಮಾಗಣಕ್ ಕ ಹತ್ತತದರಗ. 
ಆತ್ಮನನಗನ ಕರ ತ್ಿಂದಗ ಪೂಜಸಿದರ . ಆನಿಂದ ಪರಸಾದ 
ಎಲ್ಾರೂ ತ ಗ ದಗಕ್ ೂಿಂಡರಗ. ಮತ್ಗತ ಜೇವನಗ ತಾನಗ 
ಧನಯನಾದನ ಿಂದಗ ತ್ತಳಿದಗಕ್ ೂಿಂಡಗ ಆನಿಂದಪಟಟನಗ. ಇಿಂಥಾ 
ಲ್ಕ್ಷಾಾಥಣವನಗನ ಮನಸಿಸನಲಿಾ ವಿವರಿಸಿಕ್ ೂಿಂಡಗ ಶ ್ ರೇತಾ 
ಜನರಗ ಆನಿಂದ ಪರಸಾದವನಗನ ತ್ಗ ದಗಕ್ ೂಳಿತ್ಕಕದಗಾ. ಆಗ 
ಪರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ಪರಸಾದದಿಂದ ಎಲ್ಾಾ ವೃತ್ತತಗಳು 
ನಿಮಣಲ್ವಾಗಗವವು. ಎಿಂಬಲಿಾಗ  ಶರೇ ಸಿದ್ಾಿರೂಢರ 
ಕಥಾಮೃತ್ದ್ ೂಳ್ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸವಣಪಾಪಗಳನಗನ 



ಭಸಮ ಮಾಡಗವಿಂಥ  ಅತ್ತ ಮಧಗರವಾದ ಈ ಇಪಪತ್ತಮೂರನ ೇ 
ಅಧಾಯಯವನಗನ ಶವದ್ಾಸನಗ  ಶರೇ ಸಿದ್ಾಿರೂಢ ಸದಗುರಗಗಳ 
ಚರಣಾರವಿಿಂದಗಳಲಿಾ ಅರ್ಪಣಸಿರಗವನಗ. 


