
 



ಮಂಗಲಧಾಮನಾದ ಸದಗುರಗವೆೇ, ನಿನಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, 
ನಿೇನಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರಗಳನಗು ಕೆೊಡಗವವನಗ, 
ಆತ್ಮಕಾಮನಗ,ಜ್ಞಾನರೊಪನಗ, ಆತ್ಾಮರಾಮನಗ ಇದ್ದಿ, ಇಂಥ 
ನಿನಗೆ, ಹೆೇ ಸಿದಿರಾಯನೆೇ, ನನು ನಮಸ್ಾಾರವಿರಲಿ. ಹಾಾಗೆ 
ಪರದ್ದೇಪತವಾದ ಅಗ್ನುಯಗ, ಒಣ, ಹಸಿ ಕಾಷ್ಟಗಳನಗು 
ಸಗಟ್ಗಟಬಿಡಗವುದೆೊೇ ಹಾಗೆೇ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನುಯಗ ಶಗಭ ಅಶಗಭ 
ಉಭಯ ಕ್ಮಮವನಗು ಭಸಮಮಾಡಿ ಬಿಡಗವುದಗ. ಕ್ಗಂಬಾರನಗ 
ವಷ್ಮ ಪಯಮಂತ್ ಪರಯಾಸ ಪಟ್ಗಟ, ಅನೆೇಕ್ ಗಡಿಗೆಗಳನಗು 
ಮಾಡಿದನಗ. ಆದರೆ ದಂಡದ್ದಂದ ಅವನಗು ಹೆೊಡೆಯಲಗ, 
ತ್ತ್ಾಾಲ ಅಷ್ೊಟ ಮೃತ್ತತಕಾ ಆಗ್ನ ಬಿೇಳುವವು. ಹಾಗೆಯೇ 
ಅವಿದೆಾಯಗ ದ್ದೇರ್ಮಕಾಲ ಪರಯತ್ುಪಟ್ಗಟ, ಈ ಸಂಸ್ಾರ 
ಜಾಲವನಗು ರಚಿಸಿತ್ಗ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನದಂಡದ್ದಂದ ಹೆೊಡೆದ 
ಕ್ೊಡಲೆೇ, ಅದೆಲಲ ಸಂಪೂಣಮವಾಗ್ನ ಚೆೈತ್ನಾವಾಗಗವದಗ. 
ಇಂಥ ಶೆರೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಸದಗುರಗವಿನ ಹಸತದಲಿಲ ನಿತ್ಾ 
ಆಡಗತ್ತತರಗವದಗ; ಆತ್ನಿಗೆ ಶರಣಗ ಹೆೊೇದಂಥವನ ಕೆೈಯಲಿಲ 
ಆತ್ನಗ ಅ ಜ್ಞಾನವನಗು ಕೆೊಡಗವನಗ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬಲದ್ದಂದ, 



ಶಿಷ್ಾನಗ ಅಜ್ಞಾನವನೆುಲಾಲ ಕಿತ್ಗತ ಹಾಕಿ, ಸಗಖದ್ದಂದ 
ಆತ್ಮಸಿಿತ್ತಯಲಿಲ ಇದಗಿ, ಜಗವನಗು ಆತ್ಮರೊಪವಾಗ್ನ 
ನೆೊೇಡಗವನಗ. ಜಗವನಗು ಆತ್ಮ ರೊಪದ್ದಂದ ನೆೊೇಡಗವವನಿಗೆ, 
ಅದಗ ತ್ನು ಸವಶರಿೇರದಂತ್ೆ ಕಾಣಗತ್ತದೆ. ರಾಗ ದೆವೇಷ್ಗಳು 
ನಾಶವಾಗಗವವು, ಅವುಗಳ ಕ್ಲಸವೆೇ ಇಲಲದಂತ್ಾಗಗವದಗ. 
ಇಂಥವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿ ಅನಗುತ್ಾತರೆ, ಇವನ ಮೊಲಕ್ ಜನರಗ 
ಉದಧರಿಸಲಪಡಗವರಗ. ಈತ್ನ ಅಖಂಡ ಸಂಗತ್ತಯಂದ 
ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭವಾಭ್ಧಿಯಂದ ತ್ಾರಣ ಹೆೊಂದಗತ್ಾತರೆ. ಇಂಥಾ 
ಪರಕಾರದ ಸದಗುರಗರಾಜನಗ ಭಕ್ತರ ತ್ಾರಣೆ ಹೆೊರತ್ಗ 
ಎರಡನೆೇ ಹೆೇತ್ಗ ಇಲಲದೆ, ನಾನಾ ಆಟ್ಗಳಂದ 
ಆಟ್ವಾಡಗತ್ತತರಗವನಗ. ಸಿದಧ ಸದಗುರಗವು ಪೂಣಮ 
ದಯಾಳುವಾಗ್ನದಗಿ, ಆತ್ನ ಚಿಂತ್ನವನಗು ನಿತ್ಾದಲಿಲಯೊ 
ಯಾರಗ ಮಾಡಗವರೆೊೇ, ಅವರ ಹತ್ತತರ ಆತ್ನಗ ಯಾವಾಗಲೊ 
ಇದಗಿ ಸಂಕ್ಟ್ದೆೊಳಗ್ನಂದ ರಕ್ಷಿಸಗವನಗ. ನಿತ್ಾ ಪ್ಾರತ್ಃಕಾಲದಲಿಲ 
ಸದಗುರಗ ಸನಿುಧಿಯಲಿಲ ಅನೆೇಕ್ ಜನ ಭಕ್ತರಗ ಬರಗತ್ತತರಗವರಗ. 
ಭಜನವಾದ ಮೇಲೆ ಸದಗುರಗವಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತ್ತಯನಗು 



ಬೆಳಗಗವರಗ. ಭಕ್ತ ಜನರನಗು ಈ ಕಾಯಮಕಾಾಗ್ನ 
ಪ್ಾರತ್ಃಕಾಲದಲಿಲ ಎಚ್ಚರಗೆೊಳಸಗವದಕೆೊಾೇಸಾರ 
ಒಬಾಾನೆೊಬಾನಗ ಅವರ ಮನೆ ಮಗಂದೆ ಬಂದಗ ಒದರಗವನಗ. 
ಶಿವಾಯನಮಃ ಎಂಬ ಈ ನಾಮವನಗು ಗರ್ಜಮಸಗತ್ಾತ ಆತ್ನಗ 
ದಾವರದಲಿಲ ಬಂದಗ ನಿಂತ್ಗ, ಮನೆಯವರೆಲಲರೊ ಎಚ್ಚರವಾದ 
ಮೇಲೆ ಎರಡನೆೇ ಮನೆಗೆ ಹೆೊೇಗಗವನಗ. ಆದಿರಿಂದ  ಭಕ್ತ 
ಜನರಗ ಆತ್ನಿಗೆ ಶಿವಾಯನಮಃ ಎಂದಗ ಹೆಸರಿಟ್ಟಟರಗವರಗ. 
ಈತ್ನಗ ದಾವರದಲಿಲ ಬಂದಗ ಒದರಿದ ಕ್ೊಡಲೆೇ 
ನಿದಾರಭರಮಯನಗು ಬಿಟ್ಗಟ,ಸದಗುರಗಗಳ ಕ್ಡೆಗೆ ಹೆೊೇಗಲಿಕೆಾ 
ಸಿದಧರಾಗಗತ್ತತದಿರಗ. ಈ ಪರಕಾರ ಭಕಿತ ಮತ್ಗತ ಉಪಕಾರಕ್ೃತ್ಾ 
ಈತ್ನಗ ಶರದೆಧಯಂದ ನಿತ್ಾದಲಿಲಯೊ  ಮಾಡಗತ್ತತದಿನಗ. 
ಭಜನೆಗೆೊೇಸಾರ ಎಬಿಾಸಗವನೆಂದಗ ಆತ್ನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತ ಜನರಗ 
ಬಹಳ ಪ್ೆರೇಮ ಮಾಡಗತ್ತತದರಿಗ. ಮಳ ,ೆ ಕ್ತ್ತಲಗ ಎಂಬಗದನಗು 
ಲಕ್ಷಿಸದೆ, ಭಕ್ತ ಜನರ ಹಿತ್ಾಥಮವಾಗ್ನ ಶಿವಾಯನಮಃ ನಗ  
ನಿತ್ಾದಲಿಲಯೊ ತ್ತರಗಗಗತ್ತತರಗವಾಗ, ಒಂದಗ ಕಾಲದಲಿಲ 
ಚ್ಮತ್ಾಾರಿಕ್ ಕ್ಥಾ ಸಂಭವಿಸಿತ್ಗ. ಅದನೆು ಶೆ್ ರೇತ್ಾ  



ಜನರಗಗಳರಾ, ಶರವಣ ಮಾಡಗವಂಥವರಾಗ್ನರಿ. ಒಮಮ ನಾಲಗಾ 
ತ್ಾಸಗ ರಾತ್ತರ ಇರಗವಾಗ ಶಿವಾಯನಮಃನಗ  ಎದಗಿ ಹೆೊರಗೆ 
ಬಂದಗ ರಸ್ೆತಯ ಮೇಲೆ ನಾಮಗಜಮನೆ  ಮಾಡಗತ್ಾತ ನಡೆದನಗ. 
ಪ್ಾರತ್ಃಕಾಲವಾಯತ್ೆಂದಗ ತ್ತಳದಗ, ಆತ್ನಗ ನಿತ್ಾನೆೇಮವನಗು 
ಸ್ಾರಿಸಗತ್ತ, ಮಂದ್ದ ದಾವರದಲಿಲ ನಿಂತ್ಗ ನಾಮ ಗಜಮನೆಯಂದ 
ಅವರನಗು ಎಬಿಾಸಗತ್ತತದಿನಗ. ಈ ಪರಕಾರ ಆತ್ನಗ ರಸ್ೆತ ಮೇಲೆ 
ಹೆೊೇಗಗತ್ತತರಗವಾಗ, ಗಸಿತ ತ್ತರಗಗಗವ ಸಕಾಮರಿ ಸಿಪ್ಾಯರಗ  
ಭೆೇಟ್ಟಯಾಗ್ನ, ಅವರಗ  ಇವನನಗು ಹಿಡಿದಗ, ನಿಂದ್ದರಿಸಿ, - "ನಿೇನಗ 
ಯಾರಗ ? ರಾತ್ತರಯೊಳಗೆ ರಸ್ೆತಯ ಮೇಲೆ ತ್ತರಗಗಗತ್ತ, 
ಗಟ್ಟಟಯಾಗ್ನ ಕ್ೊಗ್ನ, ನಿದ್ದರಸತರಾದ ಜನರನಗು ಏಕೆ ಎಬಿಾಸಗವಿ? 
ನಿನಿುಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ತ್ಾರಸ ಉಂಟಾಗಗವದಗ. ಈಗ 
ಮಗಂದೆ ಹೆೊಗಬೆೇಡ'', ಎಂದಗ ನಗಡಿಯಗತ್ತತರಗವಾಗೆು, ಆತ್ನಗ 
ಅವರ ಹೆೇಳದಿಕೆಾ ಕಿವಿಗೆೊಡದೆ, ನಾಮ ರ್ರ್ಜಮಸಗತ್ಾತ 
ನಡೆದನಗ. ಆಗ ಸಿಪ್ಾಯರಗ  ಸಿಟ್ಟಟಗೆದಗಿ, ಹೆೊೇಗ್ನ ಅವನನಗು 
ಹಿಡಿದಗ, ಅವನ ಕೆೈಗಳನಗು ಕ್ಟ್ಟಟ, ಚೌಕಿ ಕ್ಡೆಗೆ ಕ್ರೆದಗಕೆೊಂಡಗ 
ಹೆೊೇಗಗವಂಥವರಾದರಗ. ಆದರೊ ಆತ್ನಗ 



ನಾಮೇಚಾಾರವನಗ ಘೊೇಷಿಸಗತ್ತತರಗವನಗ ಎಂದಗ ಆ 
ಸಿಪ್ಾಯರಗ  ಆತ್ನ ಮಗಖದೆೊಳಗೆ ವಸರವನಗು ತ್ಗರಕಿ, ಬಾಯ 
ಬಂದ ಮಾಡಿ, ಈ ಪರಕಾರ ಅವನನಗು ಹಿಡಿದಗಕೆೊಂಡಗ ರಸ್ೆತ 
ಮೇಲಿಂದ ಚೌಕಿ ಕ್ಡೆಗೆ ಒಯಗಾತ್ತತದಿರಗ. ಭಕ್ತ ಕಾಯಮವನಗು  
ಯಾವಾತ್ನಗ ಜನರೊಳಗೆ ಮಾಡಗವನೆೊೇ, ಆತ್ನ 
ಅಭ್ಧಮಾನವು ಸದಗುರಗರಾಯನಿಗೆ ಇರಗವದಗ. ಹಿೇಗೆ ತ್ನು 
ಭಕ್ತನನಗು ಸಿಪ್ಾಯರಗ ಪೇಡಿಸಗವದಗ ತ್ತಳದಗ, 
ಸದಗುರಗರಾಯನಗ ಎದಿನಗ. ಏನೆೇನೊ ಅನಾಾಯವಿಲಲದೆ, ತ್ನು 
ಭಕ್ತನನಗು ಆ ನಿದಮಯರಾದಂಥವರಗ ಪೇಡಿಸಗವರಗ, ಮತ್ಗತ 
ಪುಣಾ ಕಾಯಮವು ನಿಂತ್ಗ ಹೆೊೇಗವುದಗ, ಎಂದಗ 
ಸದಗುರಗರಾಯನಗ ಕ್ಳವಳಸಿದನಗ. ನಂತ್ರ ಫೌಜದಾರನ 
ರೊಪವನಗು ಧರಿಸಿ ಅವನಂತ್ೆ ಪೇಷಾಕ್ಗ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡಗ, 
ಕ್ಗದಗರೆಯನಗು ಹತ್ತತ ಸದಗುರಗರಾಯನಗ ಇವರ ಮಗಂದೆ 
ಬರಗವಂಥವನಾದನಗ. ಫೌಜದಾರರನಗು ಸಿಪ್ಾಯರಗ ಕ್ಂಡ 
ಕ್ೊಡಲೆೇ ಆತ್ನಿಗೆ ಮಗಜೆರ ಮಾಡಿದರಗ. ಆಗ ಫೌಜಗದಾರನಗ 
ಅವರನಗು ಕ್ಗರಿತ್ಗ, - "ಯಾರನಗು ನಿೇವು ಹಿಡಿದಗಕೆೊಂಡಗ 



ಬರಗತ್ತತರಗವಿರಿ. ಈತ್ನಗ ಎಲಿಲ ಏನಗ ಮಾಡಿರಗವವನಗ ಎಂದಗ 
ಅವನ ಕೆೈ ಕೆೊಟ್ಟಟರಗತ್ತತೇರಿ ಮತ್ಗತ ಬಾಯೊಳಗೆ ವಸರವನಗು 
ಯಾಕೆ ತ್ಗಂಬಿರಗತ್ತತೇರಿ ? ಸಿಪ್ಾಯರೆೇ ಹೆೇಳರಿ,” ಎಂದಗ 
ವಿಚಾರಿಸಿದಿನಗು ಸಿಪ್ಾಯರಗ ಕೆೇಳ, ''ಸ್ಾಹೆೇಬರೆೇ, ಈತ್ನಗ 
ರಾತ್ತರಯೊಳಗೆ ಊರೆೊಳಗೆಲಲ ಅಡಾಾಡಗತ್ತತದಗಿ, ಮನೆಮನೆಗೆ 
ಹೆೊೇಗ್ನ  ಒದಯಾಮಡಗತ್ತತದಾಿನೆ. ರಾತ್ತರಯಲೆಲಲಾಲ ಈತ್ನ 
ಒದಯಾಮಟ್ದ್ದಂದ ಜನರಿಗೆ ಭಯಂಕ್ರ  
ಉಪದರವವಾಗಗವದಗ, ಎಂದಗ ಇವನಿಗೆ ಅಡಿಾ ಮಾಡಿದರಗ 
ಇವನಗ ಬಿಡದೆ ಒದರಗವನಗ. ಆದಿರಿಂದ ಇವನ ಬಾಯಯಲಿಲ 
ವಸರ ತ್ಗಂಬಿ ಒದರದಂತ್ೆ ಮಾಡಿರಗತ್ೆತೇವೆ. ಇವನಿಗೆ  ಶಿಕ್ಷೆ 
ಕೆೊಟ್ಟ ವಿನಹಾ ಇವನಗ  ಬಿಡನಗ ಎಂದಗ ಇವನಿಗೆ ಚೌಕಿ ಕ್ಡೆಗೆ 
ಒಯಗಾತ್ೆತೇವೆ. ಇವನನಗು ಬಂದ್ದಯೊಳಗೆ ಇಡೆೊೇಣವೆೇ? " 
ಎಂದಗ ಕೆೇಳದರಗ. ಇದನಗು ಕೆೇಳ ಫೌಜದಾರನಗ- 
“ಸಿಪ್ಾಯರೆೇ, ನಿೇವು ಇದೆೊಂದಗ ಅವಿಚಾರದ ಕೆಲಸವನಗು 
ಮಾಡಿದ್ದರಿ. ಇವರನಗು ಈಗ್ನಂದ್ದೇಗಲೆೇ ಬಿಟ್ಗಟ ಬಿಡಿರಿ, ಮತ್ಗತ 
ಬಾಯಯೊಳಗೆ ತ್ಗಂಬಿದ ಅರಿವೆಯನಗು ತ್ೆಗೆಯರಿ. 



ಇವನೆೇನೊ ಕ್ಳಳನಲಲ, ನಿಜವಾಗ್ನ ನಿಮಮದೆೇ ಕಾಯಮವನಗು 
ಮಾಡಗತ್ತತರಗವನಗ. ನಿೇವಾದರೊ ರಾತ್ತರ ಎಲಲ ಒದರಗತ್ತ ಜನರಗ 
ಎಚ್ಚರ ಇರಗವಂತ್ೆ ಮಾಡಗತ್ತತೇರಿ. ಇವನಾದರೊ ನಿಮಮ ಇದೆೇ 
ಕೆಲಸವನಗು ಪಗಾರ ತ್ೆಗೆದಗಕೆೊಳಳದೆ ಮಾಡಗತ್ಾತ  
ತ್ತರಗಗಗವನಗ. ನಿೇವು ಸಗಮಮನೆೇ ಒದಯಾಮಡಗತ್ತತರಗವಿರಿ. 
ಈತ್ನಗ ಈಶವರ ನಾಮವನಾುದರಗ ಉಚ್ಚರಿಸಗವನಗ, ನಿೇವು 
ಬರೆೇ  ಹೆೊರಗ್ನನ ಕ್ಳಳರ ದಶೆಯಂದ ಜನರನಗು 
ಎಚ್ಚರಗೆೊಳಸಗವಿರಿ. ಇವನಾದರೊ, ನಾಮಸಮರಣೆಯಂದ 
ಅಂತ್ಬಾಮಹಾ ಕ್ಳಳರಗ ದೆಸ್ೆಯಂದ ರಕ್ಷಿಸಗತ್ಾತನೆ. 
ಲೆೊೇಕೆೊೇಪಕಾರಿಯಾದ ಇಂಥವರನಗು ನಿೇವು ವಾಥಮವಾಗ್ನ 
ಪೇಡಿಸಿದ್ದರಿ. ಆದಿರಿಂದ ಇವನನಗು ಈಗಲೆೇ ಬಿಟ್ಗಟ ಬಿಡಿರಿ, 
ಇನಗು ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಅಡಿಾ ಮಾಡಬೆೇಡಿರಿ ?” ಎಂದಗ 
ಫೌಜದಾರನಗ ಅಂದದಗಿ ಕೆೇಳ, ಆ ಸಿಪ್ಾಯರಗ ಶಿರಬಾಗ್ನಸಿ, 
ಶಿವಯನಮನನಗು ಬಿಟ್ಗಟ ತ್ಮಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೆೊೇದರಗ. 
ಅನಂತ್ರ  ಫೌಜದಾರನಗ ಶಿವಯನಮನನಗು ಕ್ಗರಿತ್ಗ - 'ಈ 
ಸಿಪ್ಾಯರಿಗೆ ಏನಗ ತ್ತಳಯಗವುದ್ದಲಲ. ಇನಗು ಮೇಲೆ ನಿೇನಗ 



ನಿಸಸಂಶಯವಾಗ್ನ ನಿನು ಕೆಲಸವನಗು ನಡಿಸಗತ್ತತರಗ. 
ಯಾರೆೊಬಾರೊ ನಿನಗೆ ಅಡಾ ಬರಲಾರರಗ.'' ಎಂದಗ ಹೆೇಳ, 
ಕ್ತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹೆೊೇಗವಂಥವನಾದನಗ. ಇತ್ತ ಶಿವಾಯನಮಃ 
ನಗ , ಆ  ಕ್ಷಣವೆೇ ತ್ನು ನಿತ್ಾ ನೆೇಮವನಗು ಯಥಾರಿೇತ್ತ 
ಆರಂಭ್ಧಸಿದನಗ. ಮರಗದ್ದವಸ ಆ ಸಿಪ್ಾಯರಗ, ಫೌಜದಾರನ 
ಮಗಂದೆ ಬಂದಗ, ಕ್ಷಮಿಸಬೆೇಕೆಂದಗ ಪ್ಾರರ್ಥಮಸಗವದನಗು ಕೆೇಳ 
ಆಥನಗ  ಆಶಚಯಮಚ್ಕಿತ್ನಾದನಗ. ಆತ್ನಗ ಕೆೇಳದನಗ - ''ನಿೇವು 
ಯಾತ್ರ ದಶೆಯಂದ ಕ್ಷಾಮಾ ಬೆೇಡಗತ್ತತರಗವಿರಿ. ನಿಮಿಮಂದ 
ಏನೊ ಅಪರಾಧ ರ್ಟ್ಟಸಿತ್ೆಂದಗ ಹೆೇಳುವಿರಿ? " ಇದನಗು ಕೆೇಳ 
ಸಿಪ್ಾಯರಗ -"ನಿನೆು  ರಾತ್ತರ ಒಬಾ ಒದಯಾಮಡಗವವನನಗು 
ಹಿಡಿದಗಕೆೊಂಡಗ ನಾವು ಚೌಕಿಗೆ ಬರಗತ್ತತರಗವಾಗ ನಿೇವು 
ದಾರಿಯಲಿಲ ಭೆಟ್ಟಟಯಾದದಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ದತ್ವದೆ. ಆಗ ನಮಮ 
ಮೇಲೆ ಸಿಟಾಟಗ್ನ, ಅವನನಗು ಬಿಡಿಸಿದ್ದರಿ ", ಎಂದಗ ಹೆೇಳದಿನಗು 
ಕೆೇಳ, ಪ್ೌಜದಾರನಗ  ಬಹಳ ಆಶಚಯಮಪಟ್ಗಟ, ಅನಗುತ್ಾತನೆ - 
“ಇಡಿೇ ರಾತ್ತರ ನಾನಗ ಮನೆಯೊಳಗೆೇ ಮಲಗ್ನದೆಿನಗ. ನಿೇವು 
ಹೆೇಳುವುದಗ ಹಾಾಗೆ ಸತ್ಾವಾದ್ದೇತ್ಗ ? ನಿೇವು ಸಗಳಾಳಡಗತ್ತತೇರಿ.'' 



ಇದನಗು ಕೆೇಳ ಸಿಪ್ಾಯರಗ- “ನಾವು ಹೆೇಳುವದಗ ಸವಮಥಾ 
ಸತ್ಾವಾಗ್ನರಗತ್ತದೆ' ಎಂದಗ ಹೆೇಳದಿಕೆಾ ಫೌಜದಾರನಗ, -“ಇದರ 
ಸತ್ಾಾಸತ್ಾವು ಸಿದಾಧರೊಢರ  ಮಗಂದೆ ಹೆೊೇದರೆ 
ಗೆೊತ್ಾತಗಗವುದಗ. ಅಲಿಲಯೇ ಶಿವಾಯನಮನ ಇರಗವನಗ', 
ಎಂದಗ ಆ ಕ್ೊಡಲೆೇ ಆತ್ನಗ ಸಿಪ್ಾಯ ಗಳನಗು ಕ್ರೆದಗಕೆೊಂಡಗ 
ಸದಗುರಗಗಳ ಕ್ಡೆಗೆ ಬಂದಗ, ನಮಸಾರಿಸಿ, ರಾತ್ತರಯೊಳಗೆ 
ನಡೆದ ವೃತ್ಾತಂತ್ವನಗು ನಿರೊಪಸಿದನಗ. ಅದನಗು ಕೆೇಳ ಸಿದಧರಗ 
ಫೌಜಗದಾರನನಗು ಕ್ಗರಿತ್ಗ - ''ಸದಗುರಗವು ತ್ನು 
ಭಕೆೊತೇತ್ತಮನನಗು ರಕ್ಷಿಸಗವದಕೆೊಾೇಸಾರ, ತ್ನು ಮಹಿಮಯಂದ 
ನಿಮಮ ರೊಪವನಗು ಧರಿಸಿ, ಆ ಸಮಯದಲಿಲ ಬಂದ್ದರಬಹಗದಗ' 
ಎಂದಗ ಹೆೇಳದರಗ. ಇದನಗು ಕೆೇಳ ಅವರೆಲಲರಗ ಅತ್ಾಂತ್ 
ಹಷ್ಮಯಗಕ್ತರಾಗ್ನ, ಬಹಗ ಭಕಿತಯಂದ ಸಿದಧರಿಗೆ ನಮಸಾರಿಸಿ, 
ಅವರ ಆಜ್ಞೆ ಪಡೆದಗಕೆೊಂಡಗ ಹೆೊೇಗವಂಥವರಾದರಗ. ಹೆೇ 
ಶೆ್ ರೇತ್ ಜನರಗಗಳರಾ, ಈ ಕ್ಥೆ ಲಕ್ಷಾಾಥಮವನಗು ಶರವಣ 
ಮಾಡಿರಿ. ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ರಾತ್ತರಯಲಿಲ ಸವರೊಪ ವಿಸೃತ್ತಯಂಬ 
ನಿದೆರಯೊಳಗೆ ಎಲಾಲ ರ್ಜೇವರಗ ಇರಗವರಗ. ಸದಗುರಗರಾಜನೆೇ 



ಪರತ್ಾಗಾತ್ಮನಿದಗಿ, ಶಿವಾಯನಮನನೆಂಬ ವಿವೆೇಕ್ನನಗು 
ಕ್ಳುಹಿಸಗವನಗ, ಆತ್ನಗ ರ್ಜೇವರ ಗೃಹಗಳಗೆ ಹೆೊೇಗ್ನ, 
ನಾಮವನಗು ರ್ರ್ಜಮಸಿ ಅವರನಗು ಎಚ್ಚರಗೆೊಳಸಗವನಗ.ಅವನಗ- 
''ಏಳರಿ, ಬೆೇಗನೆೇ ಸವರೊಪಕೆಾ ಜಾಗೃತ್ವಾಗ್ನ ಪರತ್ಾಗಾತ್ಮನ 
ದಶಮನ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳರಿ. ಇದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವು ಕ್ಳೆದಗ 
ಹೆೊೇಗಗವದಗ,'' ಎಂದಗ ಒದರಗತ್ತತರಗವನಗ. ವಿವೆೇಕ್ನಗ ಈ 
ಕೆಲಸದಲಿಲರಗವಾಗ, ಸಿಪ್ಾಯರಂಬ ಮತ್ವಾದ್ದಗಳು 
ಅಕ್ಸ್ಾಮತ್ಾಗ್ನ ಬಂದಗ, ವಿವೆೇಕ್ನನಗು ಕ್ಗರಿತ್ಗ - “ಈ ಪರಕಾರ 
ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡಗವುದನಗು ಬಿಟ್ಗಟ ಬಿಡಗ. ನಿೇನಗ ಜನರನಗು 
ವಾಥಮವಾಗ್ನ ಎಚ್ಚರಗೆೊಳಸಗವಿ, ನಿನಿುಂದ ಅಜ್ಞಾನವು 
ಬಿಡಿಸಲಾಗದಗ' ಎಂದಗ ಅಂದರಗ. ಅವರ ಮಾತ್ತಗೆ 
ಕಿವಿಗೆೊಡದೆ, ತ್ನು ಕೆಲಸವನಗು ಮಾಡಗತ್ತತರಗವುದನಗು ನೆೊೇಡಿ, 
ಆ ಮತ್ವಾದ್ದಗಳು ಕ್ೊಡಿ, ವಿವೆೇಕ್ನ ಮಗಖಬಂಧನ 
ಮಾಡಿದರಗ. ಅವನ ಹಸತ ಬಂಧನವನಗು ಮಾಡಿ, ಅವರಗ 
ಹಿಡಿದಗಕೆೊಂಡಗ ಹೆೊೇಗಗವಾಗ, ಕ್ರಗಣಾಕ್ರನಾದ  
ಪರತ್ಾಗಾತ್ತನೆೇ ಫೌಜದಾರನೆಂಬ ವೆೇದಾಂತ್ ರೊಪದ್ದಂದ 



ಬಂದನಗ. ಈ ಪರಕಾರ ವೆೇದಾಂತ್ನಗ  ಬಂದಗ, ಸವಮಮತ್ಗಳ 
ಖಂಡನಮಾಡಿ, ಅವರನಗು ಕ್ಗರಿತ್ಗ - “ನಿೇವು ಅಜ್ಞಾನ 
ಪರತ್ತಪ್ಾದ್ದಸಗತ್ತತೇರಿ. ನಿಮಗೆ ಸವಮಥಾ ಜ್ಞಾನವಿಲಲ. ನಿೇವು 
ಷ್ಡಿರಪು ಎಂಬ ಕ್ಳಳರ ದೆಶೆಯಂದ ಮಾತ್ರ ರ್ಜೇವರನಗು 
ರಕ್ಷಿಸಗವಿರಿ. ಇವನಾದರೊ ಅದೆೇ ಕೆಲಸವನಗು ಮಾಡಿ, 
ಅನಂತ್ರ ಸವರೊಪವನಗು ತ್ೆೊೇರಿಸಿಕೆೊಡಗತ್ಾತನೆ. ಇದಗ 
ನಿಮಗೆ ತ್ತಳಯದಗ. ಈಗ ಇವನನಗು ಬಿಟ್ಗಟ ಬಿಡಿರಿ  ಇನಗು 
ಮೇಲೆ ಇವನ ಕೆಲಸಕೆಾ ಅಡಿಾ ಮಾಡಬೆೇಡಿರಿ” ಎಂದಗ ಹೆೇಳದ 
ವಚ್ನವನಗು ಅವರಗ ಮನಿುಸಿದರಗ. ಪರತ್ಾಗಾತ್ಮನಾದ 
ಸದಗುರಗವು ವಿವೆೇಕ್ನ ಬಂಧನವನಗು ನಿವಾರಿಸಿದನಗ, ಮತ್ಗತ 
ರ್ಜೇವರನಗು ಜಾಗರತ್ ಮಾಡಗವದಕಾಾಗ್ನ ಪುನಃ ವಿವೆೇಕ್ನನಗು 
ಕ್ಳುಹಿಸಗವಂಥವನಾದನಗ. ಹೆೇ ವಿಮಲರಾದ ಶೆ್ ರೇತ್ಾ 
ಜನರಗಗಳರಾ, ಮಗಂದ್ದನ ಅಧಾಾಯದಲಿಲ ರಸಯಗಕ್ತವಾದ 
ಕ್ಥೆಯನಗು, ನಿಶಚಲ ಚಿತ್ತರಾಗ್ನ ಶರವಣ ಮಾಡಗವಂಥವರಾಗ್ನರಿ. 
ಎಂಬಲಿಲಗೆ, ಶಿರೇ ಸಿದಾಧರೊಢ ಕ್ಥಾಮೃತ್ದೆೊೇಳ, ಶರವಣ 
ಮಾತ್ರದ್ದಂದ ಸವಮ ಪ್ಾಪಗಳನಗು ಭಸಮ ಮಾಡಗವಂಥ ಈ 



ಇಪಪತ್ೆತಂಟ್ನೆೇ ಅಧಾಾಯವನಗು ಶಿವದಾಸನಗ, ಶಿರೇ ಸದಗುರಗ 
ಸಿದಾಧರೊಢರ ಚ್ರಣಾರವಿಂದಗಳಲಿಲ ಅಪಮಸಗತ್ತತರಗವನಗ. 


