
 



ಯಾವದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಸುು ಇರುವುದ  ೋ , 
ಅದ ೋ ಸದುುರುವು ತಾನಾಗಿರುತಾುನ . ಇಂಥಾ ಸದುುರುವಿಗ  
ನಮಸಕರಿಸಿ, ಚ್ಚತ್ುದ ಮಲಿನತ್ವವನುು ತ  ಳ ಯುವನು. 
ಹರಿಹರರು ಯಾರ  ಬ್ಬನ ಮೋಲ   ಸಿಟ್ಾಾದರ , ಸದುುರುವು  
ಆತ್ನನುು ರಕ್ಷಿಸುತಾುನ . ಗುರು ತಿರಸ್ಾಕರ ಮಾಡಿದಾಾದರ , 
ಅಂಥವನನುು ಸಂಭಾಳಿಸುವವರು ಯಾರ  ಇಲ್ಲ. 
ಸದುುರುವಿನ ಕೃಪಾ ಇಲ್ಲದಿದಾರ , ದ ೋಹವಾದರ  ಹ್ಾಾಗ  
ಉಳಿಯುವುದು ? ದ ೋಹಬ್ುದಿಾ ಸಮಮಂಧ ಆಗುವ ತಾಪಗಳನುು 
ಯಾರು ಸಹಿಸಬ ೋಕು ? ದ ೋಹತಾಾಗ ಮಾಡಿದರ  ಏನ  
ಸಿಗುವದು, ಎಂದು ಹಿೋಗ  ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬ ೋಡಿರಿ; 
ಗುರುವಿರಹದ ಸಂಸ್ಾಕರದಿಂದಲ ೋ ಪುನಃ ಜನಮವನುು 
ಹ್  ಂದುವ ನು. ಒಂದು ಜನಮದಲಿಲ ಗುರುಕೃಪಾ ಆಗದ ೋ 
ಹ್  ೋದರ  ಸಹಸರ ಜನಮಗಳನುು ಪಡ ಯುವ ನು. ಆದರ  
ಅಂತ್ಯಾಣಮಿಯಾದ ಸದುುರುವಿನ ಚರರ್ಗಳನುು 
ಬಿಡಲಾರ ನು. ಕೃಪಾಘನನು ಒಲಿಯದಿದಾರ , ಜಾತ್ಕ 
ಪಕ್ಷಿಯಂತಿರುವ ನಾನು ಎಲಿಲ ಬ್ದುಕುವ ನು ? ಹ್ಾಗ  



ಕೃಪಾಧಾರ ಯ ಸ್ ೋವನ  ವಿನಃ ಪರಪಂಚ ಫಲ್ಗಳನುು ತಿಂದು 
ನಾನು ಎಂದ  ಜೋವಿಸಲಾರ ನು. ಸದುುರುವಾದ ನೋನು 
ಸಮಿೋಪವಿಲ್ಲದಿದಾರ  ನನು ದಾಸನಾದ ನಾನು ವಾಥಣವಾಗಿ 
ಹ್  ೋಗುತಿುದ ಾ. ಬಾಲ್ಕನ ಮೋಲ  ದಯಮಾಡಿ ನೋನ ೋ 
ಬ್ದುಕಿಸಿದಿ. ಅದರ   ದ ೋಹ ರಕ್ಷಿಸಿದುಾ, ಇದು ನಜವಾದ 
ಕೃಪ ಯಲ್ಲ, ಸವರ ಪ ತ  ೋರಿಸುವದ   ಸತ್ಾವಾದಾಾಗಿರುವದು. 
ದ ೋಹ್ಾತಿೋತ್ ಸಿಿತಿಯನುು ನಾನು ಕಂಡ ನ ಂದರ, ಗುರು 
ಒಲಿದನ ಂದು ತಿಳಿಯುವ ನು. ಹ್ ೋ ಶ ್ ರೋತ್ ಜನರುಗಳಿರಾ, 
ಮುಂದಿನ ಕಥಾನುಸಂಧಾನವನುು ಶ್ರವರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಿದಧ 
ಸದುುರು ತಾನ ೋ ಚರಿತ್ರ ಕಥನವನುು ಹ್ ೋಳುವನು. 
ಸಿದಾಧಶ್ರಮದಲಿಲ, ಪರಸಿಳದ ಜನರಿಗ  ೋಸಕರ ಒಂದು ಹ್  ಸ 
ಇಮಾರತಿಯನುು ಕಟ್ಟಾಸುತಿುದಾರು. ಅಲಿಲ ನತ್ಾ ಸದಭಕುರು ಬ್ಂದು 
ಅದುಭತ್ವಾದ ಸ್ ೋವ  ಕ ಲ್ಸಗಳನುು ಮಾಡುತಿುದಾರು. ಅನ ೋಕರು 
ಸ್ ೋವ ಗ  ೋಸಕರ ಬ್ಂದು, ಬ್ಹು ಪ ರೋಮದಿಂದ 
ಗುರುಸ್ ೋವಕರಾಗಿ ನಂತ್ು, ಒಬ್ಬರ ಮುಂದ  ಒಬ್ಬರು ಹ್  ೋಗಿ, 
ಉತ್ುಮ ರಿೋತಿಯಂದ ಸ್ ೋವಾ ಮಾಡುತಿುದಾರು. ತ್ನಗ  ಸ್ ೋವಾ 



ಸಿಕಿಕತ  ೋ  ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ್ುದ  ಂದ ೋ  ಭೋತಿಯು ಸದುುರು  
ಸ್ ೋವ ಯೊಳಗ  ಇರುವದು. ಆ ಸಮಯದಲಿಲ ಶಿವಪಪನ ಂಬ್ 
(ಈತ್ನಗ  ಶಿವರಾಯನ ೋತ್ಲ್  ಕರ ಯುತಾುರ  ) ಒಬ್ಬ ಭಕುನು 
ಆತ್ುರದಿಂದ ಮುಂದ  ಬ್ಂದು, ಯಾರ  ಹಿಡಿಯದಿರುವ 
ಒಂದು ನಚಿಣಿಕ ಯನುು ತಿೋವರವಾಗಿ ಹತಿುದನು. ತ್ುದಿೋ ಹಲಿಲನ 
ಮೋಲ  ಕಾಲಿಡುವಾಗ, ನಚಿಣಿಕ ಯು  ಅಕಸ್ಾಮತಾುಗಿ ಜಾರಿ, 
ನ ಲ್ದ ಮೋಲ  ಬಿತ್ುು. ಶಿವಪಪನ  ನ ಲ್ಕ ಕ ಅಪಪಳಿಸಿದಂತ  
ಬಿೋಳುವಾಗ, ಕ ಳಗಿನ ಕಟ್ ಾಯ ಕಲಿಲನ ಏರ್ು ತ್ಲ ಗ  ಭರದಿಂದ 
ಬ್ಡ ದು, ತ್ತಾಕಲ್ ಮ ರ್ಛಣತ್ನಾದನು. ಸದುುರುರಾಜರು 
ಸಮಿೋಪವಿದುಾ ಅವರ ೋ ಶಿವಪಪನು ಬಿದಾದಾನುು ಮೊದಲ್ು 
ನ  ೋಡಿದರು. ಇತ್ರ ಅನ ೋಕ ಜನರು ಓಡಿ ಬ್ಂದು 
ನ  ೋಡುತಾುರ , ಶಿವಪಪನು ಬ್ುಡಕ ಕ ಬಿದುಾ ಆತ್ನ ಮೈಮೋಲ  
ನಚಿಣಿಕ  ಬಿದಿಾರುವುದು. ಒಬ್ಬನು ನಚಿಣಿಕ  ಎತ್ುುತ್ುಲ  ರಕು 
ಹರಿಯುವುದು ಕಂಡು ಬ್ಂತ್ು. ಶಿವಪಪನ ತ್ಲ ಗ  ಒಂದು 
ಕಂತ್ವಾದ ಘಾಯವಾಗಿರುವದು ಮತ್ುು ಸವಾಣಂಗವು 
ರಕುಮಯವಾಗಿರುವದನುು ನ  ೋಡಿ, ದಯಾವಂತ್ರಾದವರು, 



ಆತ್ನ ಮೋಲ  ತ್ಣಿಣೋರು ತ್ಂದು ಸುರಿದರು. ಆದರ  ಆತ್ನು 
ಮೃತ್ಪಾರಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತಿುರುವನು. ಎಷ್ುಾ ಪರಯತ್ು 
ಪಟ್ಾರ , ಶಿವಪಪನಗ  ದ ೋಹದ ಮೋಲ  ಸೃತಿಬಾರದು. ಆಗ 
ದುಃಖದಿಂದ ಸಂತ್ರಪುರಾಗಿ ಆತ್ನ ಪತಿು ಪುತ್ರರು ಅಲಿಲಗ  
ಬ್ಂದು. ಶಿವಪಪನ ಮುಖದ  ಳಗಿಂದ ರಕು ಕ ಡಿದ ಬ್ುರುಗು 
ಹ್  ರಬಿೋಳುತಿುತ್ುು. ಇವನ ೋನ  ಬ್ದುಕುವ ಆಶಾ ಇಲ್ಲವ ಂದು 
ಎಲ್ಲರ  ಅನುಲಾರಂಭಸಿದರು. ಕ ಲ್ವರು ವ ೈದಾನನುು 
ಕರ ಯಲಿಕ ಕ ಓಡಿದರು. ಕ ಲ್ವರು ಅನುುತಾುರ -" ವ ೈದಾನನುು 
ಏನು ಮಾಡುವದು ? ಜಲಾವ ಕಟ್ಟಾಗ  ತ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಬ್ನುರಿ. 
ಈತ್ನ ದ ೋಹಯಾತಾರ ತಿೋರಿತ್ು. ಸದುುರುಗಳ ಪಾದದಲಿಲ ದ ೋಹ 
ಇಟ್ುಾ, ಈತ್ನು  ಧನಾನಾಗಿ  ಹ್  ೋದನು'', ಶಿವಪಪನ  ಪತಿು - 
ಪುತ್ರರು ಸದುುರು ಮುಖವನುು ನ  ೋಡಿ, ಆತ್ನ ಚರರ್ಗಳ 
ಮೋಲ  ಬಿದುಾ, - 'ಹ್ ೋ ಸದುುರುರಾಯನ ೋ, ನೋನ ೋ ನಮಮನುು 
ರಕ್ಷಿಸುವಂಥವನಾಗು. ನನು ವಿನಃ ನಮಗ  ಮತಾಾರ  ಇಲ್ಲವು. 
ಸವಣರನು ಬಿಟ್ುಾ ನಾವು ನಮಮ ಚರರ್ಗಳಲಿಲ ಬ್ಂದು 
ಬಿದಿಾರುವಾಗ, ನೋನು ಈ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಬಿರುದನುು ಬಿಟ್ುಾ 



ಬಿಡಬ ೋಡ, ಏನು ಸಂಕಷ್ಾ ಪಾರಪುವಾದರ  ನಾವು ನನುನುು 
ಬಿಟ್ುಾ ಮತ ುಲಿಲಗ  ಹ್  ೋಗಲಾರ ವು ನಮಗ  ತ್ಂದ  
ತಾಯಗಳಿಬ್ಬರ  ನೋವ ೋ ಆಗಿರುತಿುೋರಿ. ನಮಮ 
ಚರರ್ಗಳಲಿಲಯೋ ನಮಮನುು ಇಟ್ುಾಕ  ಳಿಿ ರಿ,'' ಅಂದರು. ಇಷ್ುಾ 
ಹ್  ತಿುನವರ ಗ  ಶಿವಪಪನನುು ನ  ೋಡುತ್ು ಸುಬ್ಾರಾಗಿ ಕ ತಿದಾ 
ಸದುುರುನಾಥರು, ಶಿವಪಪನ ಸಿರೋ ಪುತ್ರರ ವಚನವು ಕರ್ಣದಲಿಲ 
ಬಿದಾ ಕ ಡಲ ೋ ಚಟ್ಾನ  ಎದಾರು. ಶಿವಪಪನ ಯಡಪಾಶ್ವಣದ 
ಕಪಾಲ್ದ  ಳಗಿಂದ ರಕುಧಾರ ಯು ಹರಿಯುತಿುತ್ುು. ಇದನುು 
ನ  ೋಡಿ, ಮಾತ   ಆಗಿರುವ ಸದುುರುಗಳು ಶಿವಪಪನ ಸಮಿೋಪ 
ಕುಳಿತ್ುಕ  ಂಡು, ಅವನ ಘಾಯಕ ಕ ಹಸುಸಪಶ್ಣ ಮಾಡಿದರು. 
ಕ ಡಲ ೋ ರಕುಪರವಾಹ ನಂತ್ು ಹ್  ೋಯತ್ು. ಆಮೋಲ  ನಮಃ 
ಶಿವಾಯ ಅನುುತ್ು ಸವಾಣಂಗಕ ಕ ಅಮೃತ್ ಹಸುವನುು 
ಸಪಶಿಣಸುವಂಥವರಾಗಿ, ಅನುುತಾುರ  - "ಈತ್ನ ಆಯುಷ್ಾ 
ತಿೋರಿದಂತ  ತ  ೋರುತ್ುದ . ಆದರ  ಮುಂದ  ಈತ್ನು ಮಾಡತ್ಕಕ 
ವಿಶ ೋಷ್ ಕಾಯಣವಿರುತ್ುದ . ಆದಾರಿಂದ ಏನಾದರ  ಆಯುಷ್ಾ 
ಲ ೋಶ್ದಿಂದ ಸದುುರುನಾಥನು ಈತ್ನನುು ಬ್ದುಕಿಸತ್ಕಕದು'. 



ಹಿೋಗಂದು ಸಿದಧರು ಹಸುದಲಿಲ ಸವಲ್ಪ ತ್ಣಿಣೋರು ತ ಗ ದುಕ  ಂಡು, 
ಶಿವಪಪನ ಮುಖದ ಮೋಲ  ಪ್ರೋಕ್ಷಣ  ಮಾಡಿ, ತ್ ಷ್ಣಂ 
ಸಿಿತಿಯಲಿಲರುವಂಥವರಾದರು. ಎಲಾಲ ಭಕು ಜನರು, 
ಚ್ಚತ್ುದ  ಳಗಿನ ನರನಾರಿಯರಂತ್ ತ್ಟ್ಸಿರಾಗಿ 

ನ  ೋಡುತಿುದಾರು. ಭಕುನಾದ ಶಿವಪಪನು ಬಿದಾದುಾ ನ  ೋಡಿ 
ಸಿರೋಯರಿಗ  ಕಣಿಣೋರು ಸುರಿಯುತಿುದಾವು. ಎಲ್ಲರ  ಶಿವಪಪನ 
ಕಡ ಗ  ನ  ೋಡುತಿುರುವಾಗ ಮಲ್ಲಗ  ಆತ್ನ ತ್ುಟ್ಟಗಳು 
ಅಲಾಲಡಲಾರಂಭಸಿದವು, ಮತ್ುು ಮುಖದಿಂದ "ರಾಮನಾಮದ 
" ಜಪವು ಹ್  ರಡುತಿುತ್ುು. ಸವಣ ಜನರಿಗ  ಈಗ 
ಆನಂದವಾಯತ್ು. ಮತ್ುು ಎಲ್ಲರ  ಜಯಜಯಕಾರವನುು 
ಗಜಣಸುವಂಥವರಾದರು. ಸದುುರು ಮಹಿಮಾ  ವಣಿಣಸಲಿಕ ಕ 
ಯಾರ  ಬ್ಬರಿಗ  ಸ್ಾಧಾವಿಲ್ಲ. ಸಿದಧರಾಯರಂದರು -
“ನಶ್ಿಯವಾಗಿ ಸದುುರುರಾಯನು ಪಾರಪುನಾದನು. 
ಆದಾರಿಂದಲ ೋ ಶಿವಪಪನು ಬ್ದುಕಿದನು. ಇನುು ಮೋಲ  ಇವನಗ  
ಭಯವಿಲ್ಲ''. ಕ ಲ್ವು ದಿವಸಗಳ ಮೋಲ  ಶಿವಪಪನ ಪರಕೃತಿಯು 
ಸುಧಾರಿಸಿ, ಪುನಃ ಆತ್ನು ಅಧಿಕ ಪ ರೋಮದಿಂದ ಗುರುಸ್ ೋವ 



ಮಾಡಲಾರಂಭಸಿದನು. ಶಿರೋ ಸಿದಾ ಸದುುರು ಮಹ್ಾರಾಜರು 
ಶ್ರಿೋರ ತ  ಟ್ಟಾರುವುದರಿಂದ, ಪರಸಂಗದಲಿಲ ರ  ೋಗಗಳನುು 
ಸಿವೋಕರಿಸುತಿುದಾರು; ಯಾಕ ಂದರ , ದ ೋಹವು ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ 
ರ  ೋಗದ ಬಿೋಜವಾಗಿರುತ್ುದ . ಒಮಮ ಸಿದಾರಿಗ  ಮಹ್ಾಜವರವು 
ಪಾರಪುವಾಗಿ, ಬ್ಹು ಕಷ್ಾದಿಂದ ನರಳುತಾು ಹ್ಾಸಿಗ ಯ ಮೋಲ    
ಊರುಳಾಾಡುತಿುದಾರು. ಇದನುು ನ  ೋಡಿ ಭಕು ಜನರು ಬ್ಹಳ 
ಘಾಬ್ರಿಯಾಗಿ ಔಷ್ಧ ಗುಳಿಗ ಗಳನುು ತ್ಂದು ಕ  ಡುತಿುದಾರು. 
ಸಿದಧರು ಅವುಗಳನುು ಹ್ಾಸಿಗ ಯ ಬ್ುಡಕ ಕ ಇಟ್ುಾ, “ಇನುಷ್ುಾ 
ನಂತ್ು ತ ಗ ದುಕ  ಳುಿವ ನು,” ಎಂದನುುತಿುದಾರು. ಒಂದು ದಿವಸ 
ಒಬ್ಬ ಪರಸಿದಧ ವ ೈದಾನು ಬ್ಂದು, ಬ್ಹಳ ಅಮೊೋಘವಾದ 
ಮಾತ ರಗಳ ಂದು  ಕ  ಟ್ುಾ ಹ್  ೋದನು. ಸಿದಾಧರ ಢರು, 
ಅವುಗಳನುು ಹ್ಾಸಿಗ  ಬ್ುಡಕ ಕ ಇಟ್ಾರು. ಪರತಿ ದಿನದಲಿಲಯ  
ಭಕು ಜನರು ಔಷ್ಧ ಗುಳಿಗ ಗಳನುು ತ್ಂದು ಕ  ಡುತಿುದಾರು, 
ಮತ್ುು ವ ೈದಾನು ನತ್ಾ ಬ್ಂದು ಜವರವನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿ  
ಮಾತ ರಗಳನುು ಕ  ೋಟ್ುಾ ಹ್  ೋಗುತಿುದಾರು. ಆದರ  ರ  ೋಗವು 
ಏನ ೋನು ಕಡಿಮಯಾಗಿದ  ಇದಾದಾನುು ನ  ೋಡಿ, ಒಂದು ದಿನ, 



ವ ೈದಾನು ಸದುುರುಗಳನುು ಕುರಿತ್ು - "ಮಹ್ಾರಾಜರ ,  
ರ  ೋಗವು ಏನ ೋನು ಕಡಿಮಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನು ಗುಳಿಗ ಗಳು 
ಅಮೊೋಘವಾಗಿದಾವು. ಅವುಗಳನುು ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದಾಾದರ  
ಜವರವೂ ಅವಶ್ಾವಾಗಿ ಕಡಿಮಯಾಗಬ ೋಕಿತ್ುು. ನೋವು ಅವನುು 
ತ್ಗ ದುಕ  ಂಡಿರಲಿಕಿಕಲ್ಲ. ರ  ೋಗವು ಹ್ಾಾಗ  ಹ್  ೋದಿೋತ್ು ? 
ಆದಾರಿಂದ ದ ೈನಾಭಾವದಿಂದ ನಮಮನುು ಕುರಿತ್ು 
ಪಾರರ್ಥಣಸುವದ ೋನ ಂದರ - ಈಗಲಾದರ  ಔಷ್ಧವನುು 
ಸಿವೋಕರಿಸಿ, ಭಕುರ ಇಚ್ ೆಯನುು ಪಾಲ್ನ ಮಾಡಿ, ದ ೋಹವನುು 
ನಮಗ  ೋಸಕರ ರಕ್ಷಿಸತ್ಕಕದುಾ", ಎಂದು ವ ೈದಾನು ಅನುಲ್ು, 
ಸದುುರುಗಳು ಹ್ಾಸಾವದನದಿಂದ- “ನನು ಆಗರಹವಿರುವದಾದರ  
" ಈಗಲ ೋ ಎಲಾಲ ಔಷ್ಧವನುು ತ ಗ ದುಕ  ಳುಿವ ನು', ಎಂದು 
ಎದಾರು. ಹ್ಾಸಿಗ  ಬ್ುಡಕ ಕ ಕ ೈಹ್ಾಕಿ, ಮುಷ್ಿ ತ್ುಂಬ್ 
ಗುಳಿಗ ಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ  ಳುಿವ ನು ಬಾಯ ತ ಗ ದುಕ  ಂಡು, 
ಅಷ್ ಾ ಹ್ಾಕಿಕ  ಂಡು ನುಂಗಿಬಿಟ್ಾರು. ಇದನುು ನ  ೋಡಿ  
ವ ೈದಾನು ಘಾಬ್ರಿಯಾಗಿ - “ಅಪರಾಧವಾಯತ್ು'' ಎಂದು ತ್ನು 
ಮುಖದ ಮೋಲ  ಬ್ಡಿದುಕ  ಂಡು ನ ಲ್ದ ಮೋಲ  ಬಿದುಾ 



ದುಃಖದಿಂದ ಊರುಳಾಾಡಲಾರಂಭಸಿದನು. ಅಲಿಲದಾ ಅನ ೋಕ 
ಜನರು ಸಹ್ಾ ಬ್ಹು ಖಿನುರಾಗಿ, - “ಇನುು ಮೋಲ  ಆಸ್  
ಹಿಡಿಯುವುದು ವಾಥಣವು. ನಮಮ ಪುರ್ಾವು ಇಂದಿಗ  ತಿೋರಿತ್ು'' 
ಅನುುವಂಥವರಾದರು. ಅಷ್ಾರಲಿಲ ಸಿದಾರು ಎದುಾ ನಂತ್ು - 
'ನನಗ ೋನ ೋನ  ವಾಥ  ಇಲ್ಲ, ವಾಥಣವಾಗಿ ಯಾಕ  
ಗಡಬ್ಡಿಸುತಿುೋರಿ. ರ  ೋಗವು ನನಗ  ಎಂದ  ಬ್ಂದಿದಿಾಲ್ಲ. ನನಗ  
ಜನಮ ಮರರ್ಗಳು ಇಲ ಲ ಇಲ್ಲ; ಶ್ರಿೋರವ ೋ ಇಲ್ಲ, ರ  ೋಗ 
ಎಲಿಲಂದ ಬ್ರುವದು! ನಾನು ಯಾರು ಏನ ಂಬ್ುದು ನಮಿಮಂದ 
ತಿಳಿಯಲಾಗದು,'' ಎಂದು ಅನುುತಾು, ಅಡಾಾಡಲಿಕ ಕ 
ಆರಂಭಸಿದರು. ಹದಿನ ೈದು ದಿವಸಗಳ ತ್ನಕ ಜವರದಿಂದ 
ಹ್ಾಸಿಗ  ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಗಿದವರು ಕ್ಷರ್ದಲಿಲ ಎದುಾ, ಸಶ್ಕುರಿದಾಂತ   
ಓಡಾಾಡುವದನುು ನ  ೋಡಿ, ಸವಣರ  ಆಶ್ಿಯಣಪಟ್ುಾ 
ಅನುುತಾುರ . - ಮಹ್ಾತ್ಮರ ಮಹಿಮಾ ಇಷ ಾೋ ಎಂದು ಸಿೋಮಾ 
ಹತ್ುುವದಿಲ್ಲ. ನಮಮ ಭರಮಯಂದ ಅವರು ನಮಮಂತ  
ಶ್ರಿೋರಯಂದು  ತಿಳಿಯುತ ುೋವ . ಯಾವಾತ್ನ ಪಾದ ತಿೋಥಣದ 
ಪರಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಮಹ್ಾರ  ೋಗಗಳಿಂದ 



ಮುಕುರಾಗುವ ೋವೂ,ಆ ಸದುುರುರಾಯನಗ  ನಾವು ಔಷ್ಧವನುು 
ಕ  ಟ್ುಾ, ಮ ಖಣತ್ವವನುು ಪಾರಪ್ತು ಮಾಡಿಕ  ಂಡ ವು.” ಈ 
ಪರಕಾರವಾಗಿ ಸದುುರು ಮಹಿಮ ವಣಿಣಸುತಾು, ಆ ಜನರ ಲ್ಲರು 
ತ್ಮಮ ಗೃಹಗಳಿಗ  ಹ್  ೋಗುವಾಗ “ನಮಮ ಅದುಭತ್ವಾದ 
ದ ೈವಯೊೋಗದಿಂದ ಇಂಥಾ ಸದುುರುನಾಥನನುು ನಾವು 
ಹ್  ಂದಿರುವ ವು'', ಎಂದು ಅನುುತಿುದಾರು. ಹ್ ೋ ಶ ್ ರೋತಾ 
ಜನರುಗಳಿರಾ, ಲ್ಕ್ಷ್ಾಾಥಣವನುು ಶ್ರವರ್ 
ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿರಿ, ಶಿವಪಪನ ಂಬ್ ಜೋವನ ಪರಮಾಥಣ 
ಸ್ಾಧಿಸುವತಿುರುವಾಗ, ಸಪು ಭ ಮಿಕಾ ರ ಪ ನಚಿಣಿಕ ಯನುು 
ಹತ್ುುತಿುದುಾ, ಕಡ ಯ ಭ ಮಿಕ  ಮೋಲ  ಕಾಲ್ು ಇಡುವಾಗ 
ಪರಮಾದದಿಂದ ಬಿದಾನು. /ಶ ್ ಲೋಕ:- ನಪರಮಾದಾದ 
ನಥ  ೋಣನ  ಾೋ  ಜ್ಞಾನನಃ ಸವಸವರ ಪತ್ಃ 
ತ್ತ  ೋಮೊೋಹಸುತ  ೋಹಂಧಿೋ ಸುತ  ೋ ಬ್ಂಧಸುತ  ೋ ವಾಥಾ // 
ಟ್ಟೋಕಾ|| ಭಗವಾನ ಶ್ಂಕರಾಚ್ಾಯಣರು, ವಿವ ೋಕ 

ಚ ಡಾಮಣಿಯಂಬ್ ಗರಂಥದಲಿಲ ಹಿೋಗ ನುುತಾುರ . 
ಸವಸವರ ಪದಲಿಲರುವ ಜ್ಞಾನಗ  ಪರಮಾದದ  (ವಿಸೃತಿ)ಕಿಕಂತ್ 



ಹ್ ಚ್ಚಿನ ಅನಥಣವು ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಮೊೋಹವು, ಅದರಿಂದ 
ಅಹಂಬ್ುದಿಾ, ಬ್ಂಧದಿಂದ ವಾಥ ಯು ಪಾರಪುವಾಗುವದು. ಈ 
ಪರಕಾರ ಪರಮಾದರ ಪ ಪತ್ನವು ಜೋವನಗ  ಪಾರಪುವಾಗಲ್ು, 
ಸಂಸ್ಾರವ ಂಬ್ ಕಲಿಲಗ  ಬ್ಡ ದು ವಿಕ್ಷ್ ೋಪರ ಪ 
ಘಾಯವಾಯತ್ು. ಆ ಸಮಯದಲಿಲ ವಿವ ೋಕನ ಂಬ್ ಪುತ್ರನು 
ಮತ್ುು ಭಕಿು ಎಂಬ್ ಪತಿು ಇವರು ಬ್ಂದು, ಜೋವನಗ  
ಪೂವಣಸಿಿತಿಗ  ತ್ರಬ ೋಕ ಂದು ಸದುುರುವಿಗ  
ಪಾರರ್ಥಣಸುವಂಥವರಾದರು. ಸದುುರುವು ಬ  ೋಧಹಸುದಿಂದ 
ಸಪಶಿಣಸಿದ ಕ ಡಲ ೋ, ದುಃಖರ ಪ ರಕು ಪರವಾಹವು ನಂತ್ು 
ಹ್  ೋಯತ್ು. ಜೋವನಗ  ಸವಸವರ ಪಾವಸ್ ಿ ಪಾರಪುವಾದ 
ಕ ಡಲ ೋ ಆತ್ನು ಜಾಗರತ್ನಾದನು. ಎರಡನ ೋ ಕಥ ಯ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಾಾಥಣವ ೋನ ಂದರ , ಸಿದಧ ಸದುುರುವ ೋ ಪರತ್ಾಗಾತ್ಮನು; 
ಇವನು ಅವಿದಾಾ ರ  ೋಗದಿಂದ ವಾಾಪ್ತಸಿಕ  ಂಡು, ಜೋವರ ಂಬ್ 
ಜನರಿಗ , ರ  ೋಗಿಯಂಬ್ತ   ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಿವಂಥವನಾದನು. 
ಅನ ೋಕ ಪರಕಾರದ ಬ  ೋಧರ ಪ ಔಷ್ಧಿಗಳನುು ಕ  ಡುತಿುದಾರು. 
ಆ ಸಮಯದಲಿಲ ಸ್ಾಂಖಾನ ಂಬ್ ವ ೈದಾನು ಬ್ಂದು, ಅನ ೋಕ 



ತ್ತ್ವ ಸಂತ್ತಿಯನುು ಬ  ೋಧಿಸಿ ಅವಿದಾಾವಿಪತ್ುನುು 
ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ ಕ ನ  ೋಡುತಿುದಾನು. ಪರತ್ಾಗಾತ್ಮನಾದರ , 
ಸವಣಜ್ಞನಾಗಿದುಾ, ಆ ಬ  ೋಧಗಳನುು ತ ಗ ದುಕ  ಳುಿತಿುರಲಿಲ್ಲ. 
ಆಮೋಲ  ಭಕು ರಂಜನಾಥಣವಾಗಿ ಅಷ್ ಾ ತ್ತ್ವಗಳನುು 
ನುಂಗಿದನು. ಅಂದರ  ತ್ನ  ುಳಗ  
ಐಕಾಮಾಡಿಕ  ಳುಿವಂಥವನಾದನು. ಆಗ ಆ ಪರತ್ಾಗಾತ್ಮ 
ದ ೋವನು ಅನುುತಾುನ - “ನನುಲಿಲ ಅವಿದಾಾ ಎಂಬ್ ಹ್ ಸರು ಸಹ್ಾ 
ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸವಯಮೋವ ಅಸಂಗ ಬ್ರಹಮವಾಗಿದುಾ, ನತ್ಾ 
ಆರ  ೋಗಾ ರ ಪನರುವ ನು', ಜೋವರು ಮತ್ುು ಮತ್ವಾದಿಗಳ  
ಆನಂದಪಟ್ುಾ - 'ಈತ್ನ ದಶ್ಣನವಾಯತ್ು. ಆ ಪರಸ್ಾದದಿಂದ 
ನಮಮ ರ  ೋಗಗಳ ಲಾಲ ಓಡಿಹ್  ೋದವು. ನಾವು ವಾಥಣವಾಗಿ 
ಈತ್ನಗ  ರ  ೋಗಿಯಂದು ತಿಳಿದವು', ಅಂದರು. ಹ್ ೋ ಶ ್ ರೋತಾ 
ಜನರುಗಳಿರಾ, ಮುಂದಿನ ಅಧಾಾಯದಲಿಲ ಮನ  ೋಹರವಾದ 
ಕಥ ಯನುು ಶ್ರವರ್ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿರಿ. ಯಾವುದರ 
ಶ್ರವರ್ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಂಸ್ಾರವು  ಮಿಥಾಾ ಮತ್ುು 
ಅಸ್ಾರವಾಗಿ ಹ್  ೋಗುವುದ  ೋ , ಅದನ ುೋ  ಹ್ ೋಳುವ ನು. 



ಎಂಬ್ಲಿಲಗ , ಶಿರೋ ಸಿದಾಧರ ಢ ಕಥಾಮೃತ್ದ  ಳ್ ಶ್ರವರ್ 
ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸವಣ ಪಾಪಗಳನುು ಭಸಮ ಮಾಡುವಂಥ ಅತಿ  
ಮಧುರವಾದ ಈ ಇಪಪತ  ುಂಭತ್ುನ ೋ ಅಧಾಾಯವನುು 
ಶಿವದಾಸನು  ಶಿರೋ ಸದುುರು ಸಿದಾಧರ ಢರ  
ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲಿಲ ಅಪ್ತಣಸುವನು. 


