
 



ಹ ೇ ಸದ್ಗುರಗವ ೇ, ನೇನಗ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಾಲಕನದ್ದಿ.  ನೇನ ೇ 
ಅನಂತಕ  ೇಟಿ ಬ್ರಹಾಮಂಡನಾಯಕನಗ, ಮತಗು ನನನ 
ಪರಮಾನಂದ್ ಸವರ ಪವು  ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿರಗತುದ . ಏನ  ಇಲಲದ್ಿನಗನ ತ  ೇರಿಸಗವಿ  ಮತಗು 
ಕ ಡಲ ೇ ಅಲ್ಲಂದ್ಲ ೇ ಅಡಗಿಸಗವಿ.ಇಂಥಾ ನನನ 
ಗಂಭೇರವಾದ್ ಪದ್ವಿಯಗ ಬ್ರಹಾಮದ್ದಕರಿಗ  ಸಹಾ 
ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದ್ಗಿ . ನೇನಗ ಚಿದಾಕಾಶದ್ ಸ ಯಣನರಗತ್ತು. 
ನನನ ಸಮಾನ ಏನ ೇನ  ಇರಗವದ್ದಲಲ. ನೇನಗ ಎಲಾಲ 
ಆನಂದ್ಗಳ ನಧಾನವಾಗಿದ್ದಿ, ಮತಗು ಅಗಣಿತ ಗಗರ್ಗಳ 
ಖಣಿಯಾಗಿರಗವಿ. ನೇನಗ ಆನಂದ್ ಕಂದ್ನಗ, ಅವಿನಾಶಿಯಗ, 
ಸವಣ ದ ೇಶದ್ಲ್ಲ ವಾಯಪಕನಗ; ಇಂಥಾ ನೇನಗ  ವಿಲಾಸ 
ಭ  ೇಗಾರ್ಣವಾಗಿ, ಲ್ೇಲಾ ಮಾತರದ್ದಂದ್ ಸಗಗರ್ವ ೇಷ 
ಧ್ರಿಸಿಕ  ಂಡಗ ಬ್ಂದ್ದರಗವಿ. ಯಾವದ  ಂದ್ಗ ಆಗಿರದ , ನೇನ ೇ 
ಸವಣ ದ ೇಹಗಳಲ್ಲರಗತ್ತು, ಈ ವಿರಗದ್ಧ ವತಣನವು 
ನನಗ  ಬ್ಬನಗಲಲದ , ಇತರರಿಗ  ಸಲಲದ್ಗ. ರ ಪ ನಾಮಗಳು 
ಸವಣಥಾ ಇಲಲದ್ಂರ್ ನಗಗಣರ್ ಬ್ರಹಮ ವ ೇ ನೇನಗ ಸವರ ಪತಃ 



ಇದ್ದಿ, ಇಂಥಾ ನೇನಗ ಮಾಯಾ ಭ್ರಮೆಯನಗನ ಸಿವೇಕರಿಸಿ, 
ಸಗಗರ್ ಬ್ರಹಮವೂ ಆಗಿರಗತ್ತು. ಆದ್ಿರಿಂದ್ಲ ೇ ಸವರ ಪದ್ದಂದ್ 
ನೇನಗ ಯಾವದ  ಂದ್ಗ ಆಗಿರದ , ಮಿರ್ಯತವದ್ದಂದ್ ಎಲಲವೂ 
ಆಗಿದ್ದಿ. ಇಲಲ ಮತಗು ಇದ್ದಿ, ಈ ಮಾತಗಗಳು ಏಕಕಾಲದ್ಲ್ಲ 
ನನಗ  ಬ್ಬನಗ  ಸಲಗಲವವು. ಹ ೇ ಸದ್ಗುರಗವ ೇ, ಸತಯವಾಗಿ ನನನ 
ಅಂತರವು ಯಾರಗ ತ್ತಳಿದ್ದರಗವರ  ೇ  ಅವರಿಗ  
ಸಂತರ ನನಬ ೇಕಗ. ಇವರಗ ನನಗ  ಸವಣಸವವನಗನ ಅರ್ಪಣಸಿ ನನನ 
ಭ್ಕುರಾಗಿದಾಿರ . ಅಂತಃಕರರ್ ಸಹಾ ಅವರಗ ನನಗ  
ಒರ್ಪಿಸಿರಗತಾುರ . ಸಂಸಾರವನಗನ ಬ ೇಡಿದ್ವರಿಗ  ನೇನಗ ಅದ್ನ ನೇ 
ಕ  ಡಗವಿ, ಯಾಕ ಂದ್ರ  ಅದ್ಗ ಪ್ಾರರ್ಪುಯಾಯಿತ ಂದ್ರ , 
ಮನಸಗು ಅದ್ರಲ್ಲ ಬ ೇಸರಿಕ  ಪಡಗವದ ಂದ್ಗ ನನಗ  
ಗ  ತ್ತುರಗವದ್ಗ. ಆಮೆೇಲ  ಅವರನಗನ ನಷ್ಾಾಮ ಪರ್ಕ ಾ ಹಚಿಿ, 
ದ್ಯಾಳುವಾದ್ ನೇನ ೇ ಅವರನಗನ ಉದ್ಧರಿಸಗವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲ 
ಮನ  ೇಹರವಾದ್ ಕರ್ನವನಗನ ಶರವರ್ 
ಮಾಡಗವಂರ್ವರಾಗಿರಿ. ಹಗಬ್ಬಳಿಿಯೊಳಗ  ಬ್ಸವರ್ಣನ ಂಬ್ 
ಗೃಹಸಥರಗ ಇರಗತ್ತುದ್ಿನಗ. ಅವನಗ  ಗಗರವಾವ ಎಂಬಾಕ  ಹ ಂಡತ್ತ 



ಮತಗು ಇಬ್ಬರಗ ಗಂಡಗ, ಇಬ್ಬರಗ ಹ ರ್ಗಣ ಹೇಗ  ನಾಲಗಾ ಮಂದ್ದ 
ಮಕಾಳು ಇದ್ಿವು. ಇವರನಗನ ಕ ಡಿಕ  ಂಡಗ ಬ್ಸವರ್ಣನಗ ಬ್ಹಗ 
ದ್ರಿದ್ರ ಸಿಥತ್ತಯಲ್ಲದ್ಗಿ  ಕಾಲಕ್ ೇಪ ಮಾಡಗತ್ತುದ್ಿರಗ. ಅವನ 
ಜೇವಿಕಾವೃತ್ತುಯಗ ಏನ  ೇ ನಮಿತಯದ್ದಂದ್ ತರ್ಪಿತಗ, ಮತಗು 
ಎರಡನ ೇಯದ್ಗ ಸಿಗಲ್ಲಲ. ಇದ್ರಿಂದ್ ಅವರಗ ಬ್ಹಗ 
ದ್ಗಃಖದ್ದಂದ್ ರ್ಪೇಡಿತರಾಗಿದ್ರಿಗ, ಮತಗು ಅದ ೇ ಸಮಯದ್ಲ್ಲ 
ಕ್ಾಮ ಕಾಲವೂ ಬ್ಂತಗ. ಏನ  ೇ ಸವಲಿ ಧ್ನವಿದ್ಿದ್ಗಿ ಅದ್ಗ 
ಪೂರಾ ಅನನದ್ ಸಲಗವಾಗಿ ಖಚಾಣಯಿತಗ. ಆಮೆೇಲ  
ಮನ ಯೊಳಗಿದ್ಿ ಎಲಾಲ ಸಾಮಾನಗ ಮಾರಿಕ  ಂಡಗ ಮ ರಗ 
ದ್ದವಸ ಸಾಗಿಸಿದ್ರಗ. ಅನಂತರ ಒಂದ್ಗ ದ್ದನ ಮನ ಯಲ್ಲ 
ಮಂದ್ದಯ ಹ  ರತಗ ಮತ ುೇನ ೇನ  ಇಲಲದ , ಬ್ಸವರ್ಣನಗ 
ಊರ ಲಾಲ ತ್ತರಗಗಿ ಬ್ಂದ್ರ , ಒಂದ್ಗ ಹಡಿಯಷ್ಾಿದ್ರ  
ಧಾನಯವು ಸಿಗಲ್ಲಲ, ನಗರದ್ಲ ಲಲಾಲ ತ್ತರಗಗಿ, ಬ್ಸವರ್ಣನಗ  
ಮನ ಗ  ಬ್ರಗವುದ್ನಗನ ನ  ೇಡಿ, ಆ ಕ್ಷರ್ದ್ಲ್ಲ ಮಕಾಳು ಓಡಿ 
ಬ್ಂದ್ಗ, ಅವನಗ  ತ ಕ ಾ ಹಾಕಿ, ತ್ತನನಲ್ಕ ಾ ಕ  ಡಗ ಎಂದ್ಗ 
ಬ ೇಡತ  ಡಗಿದ್ವು. "ಅಪ್ಾಿ ನಮಗ  ಬ್ಹಳ ಹಸಿವ ಯಾಗಿದ . 



ನಾವು ಉಪವಾಸ ಸಾಯಗವದ ೇನಗ ?' ಇದ್ನಗನ ಕ ೇಳಿದ್ ಆ 
ತಾಯಿ ತಂದ ಗಳು ದ್ಗಃಖದ್ದಂದ್ ಕಣಿಣೇರಗ 
ಸಗರಿಸಗವಂರ್ವರಾದ್ರಗ. ಇಷಗಿ ಸಂಕಷಿ ಪ್ಾರಪುವಾದ್ರ  
ಎರಡನ ೇಯವರ ಬಾಗಿಲಲ್ಲ ನಂತಗ ಭಕ್  ಬ ೇಡಲ್ಕ ಾ 
ನಾಚಿತ್ತುದ್ಿರಗ. ಯಾಕ ಂದ್ರ  “ದ ೇವರಗ ನಮಗ ೇನಗ ಕ  ಡಲ್ಲಲ. 
ಹೇಗಿದ್ಗಿ ಪರರಿಗ  ಯಾತಕ ಾ ನಾವು ಕಷಿ ಕ  ಡಬ ೇಕಗ. ನಾವು 
ದ್ಗಃಖ ಭ  ೇಗಿಸಲ್ಕ ಾ ಸಂಸಾರಕ ಾ ಬ್ಂದ್ದರಗತ ುೇವ . ಅದ್ಗ 
ನಮಗ  ಹಾಯಗ  ತರ್ಪಿತಗ.'' ಅನಗನವರಗ. ಹಗಡಗಗರಿಗ  ಸಹಾ, 
ಏನ ೇನಗ ಆಹಾರವಿಲಲದ   ಎರಡಗ ದ್ದವಸಗಳಾದ್ವು. ಎರಡನ ೇ 
ದ್ದವಸ ಆ ತಾಯಿ ತಂದ ಗಳಿಗ  ಅತಯಂತ ದ್ಗಃಖವು ಪ್ಾರಪು 
ವಾಯಿತಗ. ಒಬ್ಬ ಹಗಡಗಗ ಮತಗು ಒಂದ್ಗ ಹಗಡಗಗಿಯಗ ಅನನ 
ಅನನವ ಂತ ಕ ಗಗತಾು ಪ್ಾರರ್ ಬಿಟ್ಿವು, ಇದ್ನಗನ ನ  ೇಡಿ ಅವರ 
ತಾಯಿಯಾದ್ರ  ಶ ್ ಲೇಕವದ್ಲ್ಲ ಮಗಳುಗಿ, ಅವರಿಗ  ಏನ  
ವಿಚಾರ ಸ ಚಿಸದ್ಂತಾಯಿತಗ, ಸತುವರ ಅಂತಯ ಕಿರಯೆ 
ಮಾಡಗವದ್ರ ಸಲಗವಾಗಿ ಬ್ಸವರ್ಣನಗ ಹ  ೇದ್ನಗ. ಇತು 
ಉಳಿದ್ ಎರಡಗ ಮಕಾಳು ಮಲಗಿದ್ಿನಗನ ನ  ೇಡಿ, ಗಗರವಾವ 



ಹ  ರಗ  ಬ್ಂದ್ಳು. ಆಕ  ಮನಸಗು ದ್ಗಃಖ ಸಂಬ್ಂಧ್ 
ಭ್ರಮೆಯಿಂದ್ ಪೂರ್ಣ ವಾಯರ್ಪಸಿದ್ಗಿ ಆಕ ಯನಗನ ತಡ ಯಲ್ಕ ಾ 
ಯಾರ  ಇಲಲದ  ಹ  ೇಗಿ, ಒಂದ್ಗ ಬಾವಿಯ ಸಮಿೇಪ ಬ್ಂದ್ಳು. 
ಆಕ ಯ ಬ್ಗದ್ದಧಯಗ  ಭ್ರಮರ್ವಾಗಿತಗು. ಆಕ ಯ ಗಂಡನಗ 
ಅಷಿರಲ್ಲ ಸತು  ಹಗಡಗಗರ ಅಂತಯಕಿರಯೆಯನಗನ ತ್ತೇರಿಸಿ ಮನ ಗ  
ಬ್ಂದ್ಗ ನ  ೇಡಗವಾಗ, ಗೃಹದ  ಳಗ  ಗೃಹಣಿಯಗ ಎಲ್ಲಯ  
ಕಾರ್ಲ್ಲಲ, ಮತಗು ಎರಡಗ ಹಗಡಗಗರಗ ಆಳುತ್ತುದ್ಿವು. ಆಗ ಆ 
ಹಗಡಗಗರನಗನ ತ ಗ ದ್ಗಕ  ಂಡಗ ಬ್ಸವರ್ಣನಗ ಹ  ರಗ  ಬ್ಂದ್ಗ 
ಅತ್ತುತು ಹಗಡಗಕಗತ್ತುರಗವಾಗ ು, ತನನ ಪತ್ತನಯನಗನ ದ್ ರದ್ದಂದ್ 
ಕಾರ್ಗವಂರ್ವನಾದ್ನಗ. ಆಕ ಯಗ ಒಂದ್ಗ ಭಾವಿಯ ಕಟ್ ಿಯ 
ಮೆೇಲ  ಹತ್ತು, ಭಾವಿಯೊಳಗ  ಹಾರಲಗ ಸಿದ್ಿಳಾದ್ಳು. ಆ ಕ್ಷರ್ವ ೇ 
ಅಕಸಾಮತಾುಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧ್ಗವು ಪ್ಾರಪುನಾಗಿ, ಆಕ ಗ   ಹಡಿದ್ಗ 
ಜಗಿು ಕ ಳಗಿಳಿಸಿದ್ನಗ. ಆಕ ಯಗ ದ್ಗಃಖದ್ದಂದ್ ತಳಮಳಿಸಿ 
ತತಾಾಲವ ೇ ಮ ರ್ಾಣಗತಳಾಗಿ ಬಿದ್ಿಳು. ಆಗ ಇದ್ನ ನಲಾಲ 
ನ  ೇಡಿ ಬ್ಸವರ್ಣನಗ ಅಲ್ಲಗ  ಓಡಿ ಬ್ಂದ್ಗ, ನ  ೇಡಗವಾಗ, 
ಆಕ ಯಗ ಮೃತಪ್ಾರಯಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರಗವಳು. ಆ ಸಾಧ್ಗವು  



ಕೃಪ್ಾದ್ೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ್ ನ  ೇಡಿದ್ ಮಾತರದ್ದಂದ್ ಆಕ ಯಗ  
ಎದ್ಗಿಕ ತಳು, ಮತಗು ಮೃತವಾದ್ ತನನ ಇಬ್ಬರಗ ಮಕಾಳ 
ನ ನಪು ಮಾಡಿ ಆಳಲ್ಕ ಾ ಆರಂಭಸಿದ್ಳು - 'ತ್ತನನಲ್ಕ ಾ ಏನಗ 
ಇಲಲದ   ಎರಡಗ ಸತುವು. ಇವ ರಡಗ ಸಾಯಲ್ಕ ಾ ತಯಾರಾಗಿವ . 
ನನನಂದ್ ಇದ್ಗ ನ  ೇಡ  ರ್ ಆಗಗವದ್ದಲಲವ ಂದ್ಗ ನಾನಗ ಜೇವ 
ಕ  ಡಗವ ನಗ", ಹೇಗ  ಅಂದ್ಗ ಪುನಃ ಎದ್ಿಳು. ಆಗ ು ಸಾಧ್ಗವು  
ಮಗಂದ  ಬ್ಂದ್ಗ, ತನನ ಬ ರಳಿನಂದ್ ಆಕ ಯ ಹಣ ಗ  ಸಿಷ್ಟಣಸಿದ್ 
ಕ ಡಲ ೇ, ಆಕ ಯಗ ಎಲಾಲ ದ್ಗಃಖವನಗನ ಮರ ತಗಬಿಟ್ಿಳು. 
ಬ್ಸವರ್ಣನಗ ಆಕ ಗ  ಕ ೈಹಡಿದ್ಗ, ಮನ ಗ  ಕರ ದ್ಗಕ  ಂಡಗ 
ಹ  ಗಗವಾಗ ಆ ಸಾಧ್ಗವಿನ ಉಪಕಾರವನಗನ ನ ನಸಿ, 
ಆತನನಗನ ತನನ ಮನ ಗ  ಬ್ರಲ್ಕ ಾ ಪ್ಾರರ್ಥಣಸಗವಂರ್ವನಾದ್ನಗ. 
ಹಗಡಗಗರನಗನ ಕ ಡಿಕ  ಂಡಗ ಎಲಲರ  ಮನ ಗ  ಬ್ಂದ್ರಗ. 
ಮತಗು ಸಾಧ್ಗವಿಗ  ಒಂದ್ಗ ಆಸನವನಗನ ಕ  ಟ್ಗಿ ಕ ಡಿರಸಿ,  
ಸವಣರ  ಆತನಗ  ನಮನ ಮಾಡಿದ್ರಗ. ಆದ್ರ  ಆತನಗ  
ಪೂಜಸಗವದ್ಕ ಾ ಬ ೇಕಾದ್ ಸಾಮಾನಗ ಮನ ಯೊಳಗಿರಲ್ಲಲ. 
ಆಗ ಬ್ಸವರ್ಣನಗ ಅನಗನತಾುನ  - ''ಮಹಾಸಾವಮಿ, ನಮಮ ಪೂವಣ 



ಪುರ್ಯದ್ದಂದ್, ನೇವು ನಮಮನಗನ ರಕ್ಷಿಸಗವದ್ಕಾಾಗಿ ಬ್ಂದ್ದರಿ. 
ಆದ್ರ  ನಾವು ಈ ಸಮಯದ್ಲ್ಲ ಬ್ಹಳ ದ್ಗಭಾಣಗಿಗಳಾಗಿದ ಿೇವ . 
ಮಹಾತಮರಾದ್ ನಮಮನಗನ ಪೂಜಸಿ, ನ ೈವ ೇದ್ಯ ಮಗಂದ್ದಡಲ್ಕ ಾ 
ಮನ ಯೊಳಗ  ಏನ  ಇರಗವದ್ದಲಲ”, ಆಗ ಸಾಧ್ಗವು 
ಬ್ಸವರ್ಣನನಗನ ಕಗರಿತಗ - 'ನನಗ  ಬ್ಹಳ ಹಸಿವ ಯಾಗಿರಗತುದ . 
ಏನಾದ್ರ  ಭ್ಕ್ಷಯವನಗ ಕ  ಡಗ” ಎಂದ್ಗ ಹ ೇಳಿದ್ಗಿ ಕ ೇಳಿ, 
ಬ್ಸವರ್ಣನಗ  ದ್ಗಃಖದ್ದಂದ್ ಕಣ  ಣಳಗ  ನೇರಗ ಬ್ಂತಗ. ಆಗ 
ಸಾಧ್ಗವಿಗ , ಆತನಗ ತನನ ಗೃಹದ  ಳಗಿನ ದ್ಗರವಸ ಥಯನಗನ 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ತಳಿಸಿದ್ರಗ. ಅದ್ಕ ಾ ಸಾಧ್ಗ ಅನಗನತಾುನ - 
ನ  ೇಡಗ, ನನನ ಪ್ ಟಿಿಗ ಯಲ್ಲ ಏನಾದ್ರ  ರ  ಕಾ ಇರಬ್ಹಗದ್ಗ. 
ಅದ್ನಗನ ತ ಗ ದ್ಗಕ  ಂಡಗ ಬಾ." ಬ್ಸವರ್ಣನಗ ಮನಸಿುನಲ್ಲ 
ಅಂದ್ಗಕ  ಂಡನಗ - ರ  ಕಾ ಏನ ೇನಗ ಇಲಲ, ಆದ್ರ  ನ  ೇಡಿ 
ಬ್ರಗವನ ಂದ್ಗ ಒಳಗ  ಹ  ೇಗಿ ಪ್ ಟಿಿಗ ಯೊಳಗ  ನ  ೇಡಿದಾಗ, 
ಅಲ್ಲ ಒಂದ ೇ ದ್ಗಡಡನಗನ ಕಂಡನಗ. ಆ ದ್ಗಡಗಡ ತ ಗ ದ್ಗಕ  ಂಡಗ 
ಬ್ಂದ್ಗ ಸಾಧ್ಗವಿನ ಕ ೈಯಲ್ಲ ಕ  ಟ್ಿನಗ. ಸಾಧ್ಗವಾದ್ರ , 
ಅದ್ನಗನ ಬ್ಸವರ್ಣನಗ  ಕ  ಟ್ಗಿ - ''ಇದ್ನಗನ ಸ ರಗಿನಲ್ಲ 



ಕಟಿಿಕ  ಂಡಗ ಬಾಜಾರಕ ಾ  ಹ  ೇಗಿ, ಎಲಲರಿಗ  ಭ  ೇಜನಾರ್ಣ 
ಸಾಕಾಗಗವಷಗಿ ಪದಾರ್ಣಗಳನಗನ ತ ಗ ದ್ಗಕ  ಂಡಗ ಬಾ'', 
ಅಂದ್ನಗ. ಅದ್ನಗನ ಕ ೇಳಿ, ಬ್ಸವರ್ಣನಗ “ಆಜ್ಞ   ಪರಕಾರ ನಾನಗ 
ಮಾಡಗವ ನಗ. ಆದ್ರ  ಈ ದ್ಗಡಿಡಗ  ನಾಲಗಾ ಅಕಿಾಕಾಳು ಸಹ 
ಸಿಗಲ್ಕಿಾಲಲ. ಹೇಗಿದ್ಿರ  ನೇವು ಮಹಾತಮರಂಬ್ಂತ  
ಕಾಣಿಸಗತ್ತುೇರಿ. ನಾನಗ ನಮಮ ಮಹಮೆಯನಗನ ತ್ತಳಿಯಲಾರ '', 
ಹೇಗಂದ್ಗ  ಆತನಗ ಪ್ ೇಟ್ ಗ  ಹ  ೇದ್ನಗ. ಒಂದ್ಗ ಅಂಗಡಿಗ  
ಹ  ೇಗಿ, ಧ  ೇತರದ್ ಪದ್ರಿಗ  ಕ  ಟಿಿದ್ಿ ದ್ಗಡಡನಗನ ಬಿಚಿಿ 
ನ  ೇಡಗತಾುನ . ಅದ್ಗ ಸಗವರ್ಣ ಮೇಹರವಾದ್ದ್ಗಿ ನ  ೇಡಿ 
ಹಷಣಚಕಿತನಾದ್ನಗ. ಬ್ಸವರ್ಣನಗ ಅಂಗಡಿಯವನ ಕ ೈಯಲ್ಲ ಅ 
ಮೇಹವನಗನ ಕ  ಟ್ಗಿ ತಮಗ ಲಲರಿಗ  ಭ  ೇಜನಕ  ಾೇಸಾರ 
ಬ ೇಕಾಗಗವ ಪದಾರ್ಣಗಳನಗನ ತ ಗ ದ್ಗಕ  ಂಡಗ 
ಧ  ೇತರದ  ಳಗ  ಕಟಿಿಕ  ಂಡಗ. ಕ ಲವು ರ  ಕಾ ತ್ತರಗಗಿ 
ಬ್ಂದ್ವು. ಅವನಗನ ಸಹಾ ತ ಗ ದ್ಗಕ  ಂಡಗ ಮನ ಗ  ಬ್ಂದ್ಗ, ಎಲಲ 
ಸಾಮಾನಗ ಮತಗು ರ  ಕಾ ಸಾಧ್ಗವಿನ ಮಗಂದ  ಇಟ್ಿನಗ. ಆಗ ು 
ಸಾಧ್ಗವು ಅವನ ನಲಾಲ  ಗಗರವವನಗ  ಕ  ಟ್ಗಿ ಶಿೇಘ್ರವಾಗಿ ಅಡಿಗ  



ಮಾಡಿ ತನಗ  ನೇಡ ಂದ್ಗ ಹ ೇಳಿದ್ನಗ. ಆಕ ಯಗ ಒಳಗ  ಹ  ೇಗಿ 
ಬ ೇಗನ  ಅಡಿಗ  ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ಳು. ಆಮೆೇಲ  ಸಾಧ್ಗವಿಗ  ೇಸಾರ 
ಪ್ಾತ ರ ಇಟ್ಗಿ ನೇಡಿದ್ಳು. ಮದ್ಲಗ ಹಗಡಗಗರಿಗ  ಊಟ್ಕ ಾ 
ಹಾಕಬ ೇಕ ಂದ್ಗ ಹ ೇಳಿ, ಅವರಿಗ ೇ ಉಣಿಣಸಿ, ಆಮೆೇಲ  ಸಾಧ್ಗವು, 
ಬ್ಸವರ್ಣ ಮತಗು ಗಗರವವಗ  ಊಟ್ಕ ಾ ಕ ಡಿರಸಿ, ತಾನಗ 
ಉರ್ಗಣವಂರ್ವನಾದ್ನಗ. ಎಲಲರದ್   ಭ  ೇಜನವಾದ್  ಮೆೇಲ  
ಸಾಧ್ಗ ಹ  ರಟ್ಗ ಹ  ರಗ  ಬ್ಂದ್ನಗ. ಆಗ ಎಲಲರ  ಹ  ೇಗಿ 
ಆತನ ಪ್ಾದ್ಕ ಾ ಬಿದ್ಗಿ - 'ಹ ೇ ದ್ಯಾಳುವ ೇ ನಮಮನಗನ 
ಆಶಿೇವಣದ್ದಸಬ ೇಕಗ,'' ಅಂದ್ರಗ. ಅದ್ಕಾಾತನಗ-“ನಮಗ  
ಕಲಾಯರ್ವಾಗಗವದ್ಗ. ನಾನಗ ಈಗ ಸಿದಾಧಶರಮಕ ಾ 
ಹ  ೇಗಗವ ನಗ.” ಅಂದ್ದ್ಗಿ ಕ ೇಳಿ, ಅವರ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲ ಪ್ ರೇಮವು 
ಉಕಿಾ ಬ್ಂದ್ಗ, ನ ೇತರಗಳಿಂದ್ ನೇರಗ ಸಗರಿಸಗವಂರ್ವರಾದ್ರಗ. 
ಸಾಧ್ಗವು  ಹ  ೇದ್ ಮೆೇಲ , ಅವರ ಲಲರ  ಮನ ಗ  ತ್ತರಗಗಿ 
ಬ್ಂದ್ರಗ. ಆಗ ಬ್ಸವರ್ಣನಗ  ಪತ್ತನಯನಗನ ಕಗರಿತಗ - 'ಇವರಗ 
ಆರ ಢಸಾವಮಿಯೆೇ ಇರಗತಾುರ . ಇದ್ರ  ಳಗ  ಏನ ೇನ  
ಸಂಶಯವಿಲಲ.” ಅಂದ್ನಗ. ಗಗರವಾವ ಅನಗನತಾುಳ  - ''ನಾವು 



ಆರ ಢ ಮಠಕ ಾ ಎಂದ ಂದ್  ಹ  ೇಗಲ್ಲಲ, ಹೇಗಿದ್ಗಿ ಆತನಗ 
ನಮಗ  ಈ ಕಾಲದ್ಲ್ಲ ಯಾಕ  ಬ್ಂದ್ಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ನಗ ? 
ನನಗ  ಸಂಶಯ ಕಾರ್ಗತುದ ". ಆ ಕ ಡಲ ೇ ಅವರಗ 
ಸಿದಾಧಶರಮಕ ಾ ಹ  ೇಗಿ, ಅಲ್ಲ ಸಿದಾಧರ ಢನನಗನ ನ  ೇಡಿ 
ಆಶಿಯಣಪಟ್ಗಿ - ''ಈತನ ೇ ನಮಮ ಸಾಧ್ಗ ಇದಾಿನ '' ಎಂದ್ಗ 
ನಗಡಿದ್ಗ, ಬ್ಹಳ ಆನಂದ್ಭ್ರಿತರಾದ್ರಗ. ತಕ್ಷರ್ವ ೇ 
ಸಿದಾಧರ ಢರ  ಮಗಂದ  ಅವರಗ ಸಾಷ್ಾಿಂಗ 
ಹಾಕಗವಂರ್ವರಾದ್ರಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳಾದ್ರ  ಅವರಿಗ  ಸಮಿೇಪ 
ಕರ ದ್ಗ ಅನಗನತಾುರ  - ''ನಮಮ ಹತ್ತುರ ಹತಗು ರ ಪ್ಾಯಿಗಳವ . 
ಅವುಗಳನಗನ ತ ಗ ದ್ಗಕ  ಂಡಗ ನೇವು ವಾಯಪ್ಾರ ಮಾಡಿರಿ.” 
ಬ್ಸವರ್ಣನಗ ಹ  ೇಗಿ ಗಗವಾಣಜ್ಞ ಯಂತ  ಮಾಡಿದ್ನಗ. ಶಿೇಘ್ರವ ೇ 
ಅವನಗ  ವಿಶ ೇಷ ಲಾಭ್ ಪ್ಾರಪುವಾಗಿ, ದ್ದನ ೇ ದ್ದನ ೇ 
ವಾಯಪ್ಾರದ್ಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಕೃಪ್ ಯಿಂದ್ ಧ್ನಕನಾದ್ನಗ. ನತಯ ಆ 
ದ್ಂಪತ್ತಗಳು ಸಿದಾಧಶರಮಕ ಾ ಬ್ರಗತ್ತುದ್ಿರಗ. ಪರಸಂಗದ್ಲ್ಲ 
ಸಿದ್ಿರನಗನ ಮನ ಗ  ಕರ ಸಿ ಪೂಜಸಗತ್ತುದ್ಿರಗ. ಅವರನಗನತಾುರ , 
“ಈ ಸಿದಾಧರ ಢರಗ ಸವಣಕಾಲ ತಮಮ ಭ್ಕು ಕಾಯಣದ್ಲ್ಲ 



ಸಾದ್ರರಾಗಿರಗವರಗ. ಆದ್ರ  ತಮಮ ಭ್ಕುರಿರದ್ದದ್ಿರ , 
ದ್ದೇನರಾದ್ಂರ್ವರಿಗ  ಸಂಕಟ್ ಕಾಲದ್ಲ್ಲ ಪ್ಾರಪುರಾಗಿ 
ರಕ್ಷಿಸಗವವರಗ”. ಈಗ ಕಥ  ಲಕ್ಾಯರ್ಣವನಗನ ಶರವರ್ 
ಮಾಡಗವಂರ್ವರಾಗಿರಿ, ಬ್ಸವರ್ಣನ ೇ ಜೇವನಗ, ಆತನ 
ಪತ್ತನಯೆೇ ಬ್ಗದ್ದಧಯಗ. ವಿವ ೇಕ, ವಿರಕಿು ಶಾಂತ್ತ ಮತಗು ದ್ಮ, 
ಇವ ೇ  ಅವರ ಮಕಾಳು. ಈ ಮಕಾಳ ಮೆೇಲ  ಅವರಗ ಬ್ಹಗ 
ಪ್ ರೇಮ ಮಾಡಗತ್ತುರಗವಾಗ, ಅವರಿಗ  ವಿಷಯಗಳಲ್ಲ ವಿಶ ೇಷ 
ಉಪರಮವಿಲಲದ್ಿರಿಂದ್, ಸವರ ಪವ ಂಬ್ ಧ್ನವು 
ಪ್ಾರಪುವಾಗಲ್ಲಲ. ಹೇಗಿರಗತು, ಶರವರ್ರ ಪ ಪಜಣನಯವಿಲಲದ  
ಅವರಿಗ  ಕ್ಾಮಕಾಲ  ಪ್ಾರಪುವಾಗಿ, ಆತಾಯಕಾರ ವೃತ್ತುರ ಪ 
ಅನನವು ಸಿಗದ ೇ ಹ  ೇಯಿತಗ. ಶಾಂತ್ತ ಮತಗು ದ್ಮ ಇವರಗ ಆ 
ಅನನದ್ ಹ  ರತಗ ಸಾಯಗವಂರ್ವರಾದ್ರಗ. ಇದ್ನಗನ 
ನ  ೇಡಿದ್ಂಥಾ ಬ್ಗದ್ದಿಯಗ ಅತ್ತ ದ್ಗಃಖಿತಳಾಗಿ, ಸಂಸಾರವ ಂಬ್ 
ಬಾವಿಯಲ್ಲ ಬಿೇಳಲ್ಕ ಾ ನ  ೇಡಗತ್ತುರಗವಾಗ, ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವ ಂಬ್ 
ಸಾಧ್ಗ ಪ್ಾರಪುವಾಗಿ, ಬ್ಗದ್ದಯಿನಗನ ಹ  ರಗ  ಎಳ ದ್ನಗ. ಅದ ೇ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲ, ಜೇವನಗ ವಿವ ೇಕ ಮತಗು ವಿರಕಿು ಇವರನಗನ 



ಕ ಡಿಕ  ಂಡಗ ಜ್ಞಾನಗ  ಭ ೇಟಿಯಾದ್ನಗ. ಆಗ ು ಬ್ಗದ್ದಧಗ  ಹಂದ್ದನ 
ದ್ಗಃಖ ನ ನಪ್ಾಗಿ ವಯಥ  ಆಗಗತ್ತುರಗವಾಗ, ಜ್ಞಾನ ಸಿಶಣ 
ಮಾತರದ್ದಂದ್ ಎಲಾಲ ಮರ ತಗ ಹ  ೇಯಿತಗ. ಆಮೆೇಲ  
ಜ್ಞಾನನನಗನ ಹೃದ್ಯ ಗೃಹದ್ಲ್ಲ ಕರ ದ್ಗಕ  ಂಡಗ ಬ್ರಗವರಗ. 
ಆತನಗ  ಭ್ಕಿುಯೆಂಬ್ ಹಸಿವಾಗಗತುದ ಂದ್ನಗ. 
ಏಕ  ೇಭಾವವ ಂಬ್ ಒಳಗಿನ ದ್ಗಡಡನಗನ ಜೇವನಗ  ತ  ೇರಿಸಿ, 
ಅವರ ಕ ೈಯಲ್ಲ ಜ್ಞಾನನಗ ಅದ್ನಗನ ಕ  ಟ್ಗಿ, ಆತಾಮಕಾರ 
ವೃತ್ತುರ ಪ ಅನನವನಗನ ಸಂಪ್ಾದ್ದಸಿಕ  ಟ್ಿನಗ. ಬ್ಗದ್ದಧಯಗ 
ಅದ್ರಿಂದ್ ಪಕವ ಸಿಥತ್ತ ತಯಾರಿಸಿದ್ಳು. ಆಮೆೇಲ  ಮದ್ಲಗ 
ವಿವ ೇಕ ಮತಗು ವಿರಕಿು ಇವರನಗನ ಪುಸಿುಕರಿಸಿ, ನಂತರ ಜೇವ, 
ಬ್ಗದ್ದಧ, ಜ್ಞಾನ ಮ ವರಗ ಐಕಯಭಾವದ್ದಂದ್ 
ಉರ್ಗಣವಂರ್ವರಾದ್ರಗ. ಆಮೆೇಲ  ಜ್ಞಾನನಗ ಹ  ೇದ್ನಗ.ಆದ್ರ  
ಬ್ಗದ್ದಧ ಮತಗು  ಜೇವನಗ  ಕ ಡಿ ಜ್ಞಾನಸಾಥನವನಗನ ಹಗಡಗಕಿ 
ತ ಗ ದ್ಗ, ಆತನ ಕೃಪ್ ಯಿಂದ್ ಸವರ ಪ ಭಾವವ ಂಬ್ 
ಸಂಪತ್ತುಯನಗನ ಪಡ ಯಗವಂರ್ವರಾದ್ರಗ. ಈ ಲಕ್ಾಯರ್ಣವನಗನ 
ಅನಗದ್ದನ ಮನಸಿುನಲ್ಲ ವಿವರಿಸಗತು ಇದ್ಿರ , ಮಗಮಗಕ್ಷಗ 



ಜೇವರಗ ಈ ಭ್ವನದ್ದಯೊಳಗಿಂದ್ ತರರ್ವಾಗಗತಾುರ . ಆ 
ಸದ್ಗುರಗವಾದ್ ಸಿದ್ಧರಾಯನಗ, ಜೇವರಿಗ  ಬ್ಹಗ ದ್ಗಃಖಕರವಾಗಿ 
ಅವಿದಾಯಮಯವಾಗಿರಗವಂರ್ ಈ ಭ್ವದ  ಳಗಿಂದ್ 
ತಾರಣ  ೇಪ್ಾಯವನ ನೇ ಚಿಂತ್ತಸಗತ್ತುರಗವನಗ. ಎಂಬ್ಲ್ಲಗ  ಶಿರೇ 
ಸಿದಾಧರ ಢ ಕಥಾಮೃತದ  ಳ್ ಶರವರ್ಮಾತರದ್ದಂದ್ 
ಸವಣಪ್ಾಪ ಗಳನಗನ ಭ್ಸಮ ಮಾಡಗವಂರ್  ಅತ್ತ ಮಧ್ಗರವಾದ್ 
ಈ ಇಪಿತುನಾಲಾನ ೇ ಅಧಾಯಯವನಗನ ಶಿವದಾಸನಗ ಶಿರೇ 
ಸಿದಾಧರ ಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದ್ಗಳಲ್ಲ ಅರ್ಪಣಸಗವನಗ. 


