
 



ಜಯ ಜಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸವರೂಪನ ೇ, ನೇನು ನರ್ುುಣನು, 
ನದವುಂದವನು, ನರ್ವುಕಲ್ಪನು, ಅಭ ೇದನು, ನರ್ವುಕಾರ, 
ಅರೂಪ, ಚ್ಚತ್ಸ್ವರೂಪನಾದ ಸದುುರು ಇರುರ್ವ. ಹ ೇ ಸಿದಾಾರೂಢ 
ಸದುುರುರಾಯನ ೇ, ನನನ ಪೂಣು ಸವರೂಪವನುನ 
ವರ್ಣುಸುವದಕ ೆ ತಿಳಿಯದ   ಶ್ುುತಿರ್ಳು ಸಹ ಮೌನವಾದವು. 
ಅಂಥಾ ನೇನು ಭಕತ ಜನರ ಪ ುೇಮದ ೆಶ ಯಂದ ಸಣಣ 
ಮೂತಿುಯಾಗಿ ಬಂದು, ಭಕತರ ಮೇಲ  ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿದ 
ಮಾತ್ಸುದಂದ ಅವರನುನ ಕೂಡಲ  ಉದಾರಿಸುರ್ವ. 
ಒಂದಾನ ೂಂದು ದವಸ ಮಹಾರಾಜರ ಸನನಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು ಹನ ನರಡು ವರ್ು ವಯಸಿ್ನ ಒಬಬ ಬಾಲ್ಕನು 
ಅಳುತ್ಾತ ಬಂದು, ಅವರ ಚರಣರ್ಳ ಮೇಲ  
ಬೇಳುವಂಥವನಾದನು. ಬಹಳ ಹ ೂತ್ಸುತ ಏಳಲ ೇ  ಇಲ್ಿವ ಂದು, 
ಆ ಕೃಪಾಕರನಾದ ಸದುುರುವು,  ಆತ್ಸನನುನ ಎತಿತ ತ್ಸನನ ಸಮೇಪ 
ಕೂಡ್ರುಸಿಕ ೂಂಡು, ಅವನಗ  ರ್ವಚಾರಿಸುತ್ಾತನ - “ನೇನು ಯಾರ 
ಮರ್ನದೆ ?' ಯಾತ್ಸರ ದ ಸ ಯಂದ ಅಳುತಿತೇ? ನೇನು ಎಲ್ಲಿಂದ 
ಬಂದರುರ್ವ? ಇದನ ನಲಾಿ ಪೂಣುವಾಗಿ ನನಗ  ಹ ೇಳು, 



ಏನ ೇನೂ ಭಯ ಪಡಬ ೇಡ.'' ಸದುುರುರ್ಳು ಇಂಥಾ 
ಕೃಪಾವಚನರ್ಳಿಂದ ಆ ಹುಡುರ್ನನುನ ಕುರಿತ್ಸು ಅಂದಾಗ ು, 
ಆತ್ಸನು ಶಾಂತ್ಸವಾಗಿ ಅಂದದ ೆೇನ ಂದರ  “ಅಪಾಪ, ನನನ 
ವಚನವನುನ ಶ್ುವಣ ಮಾಡು. ಈ ಜರ್ತಿತನಲ್ಲಿ ನನನವರ ನುನವರು 
ಯಾರು ಇರುವದಲ್ಿ. ನನನವರ ಂಬವರ ೇ ನನನನುನ ಹ ೂರಗ  
ಹಾಕಿರುತ್ಾತರ . ತ್ಾಯ, ತ್ಸಂದ , ಬಂಧು, ಭಗಿನ ಇತ್ಾಾದಕರು 
ಯಾರು ನನಗ  ಸ ೇರರು. ಅವರ ಸ ೇವ ಯನುನ ನಾನು 
ಮಾಡಲಾರ ನು. ನನಗ  ಶಿವಪೂಜ  ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ 
ಅಧಿಕ ಪ್ುೇತಿಯಂದು ನನನನುನ ಹ ೂರಗ  ಹಾಕಿರುವರು. ಈರ್ 
ನಾನು ಮನ ಗ  ತಿರುಗಿ ಹ ೂೇರ್ಲಾರ ನು. ಹ ೇ 
ಸದುುರುನಾಥನ ೇ, ನೇನು ಶಿವಸವರೂಪನದೆ, ನೇನು ಶ್ರಣು 
ಬಂದವರಿಗ  ರಕ್ಷಣ  ಮಾಡುತಿತ ಎಂಬ ನನನ ಕಿೇತಿುಯನುನ 
ನಾನು ಕ ೇಳಿ, ನನನ ಚರಣರ್ಳಿಗ  ಪಾುಪತನಾಗಿರುತ್ ತೇನ . ಈ 
ದನನಾದ ನನನನುನ ತ್ಾರಿಸು. ಅಥವಾ ನನನ ಹಸತದಂದಲ ೇ 
ನನನನುನ ಹ ೂಡ ದುಹಾಕು, ಆದರ  ನನನನುನ ಹ ೂರಗ  
ಕಳುಹಿಸಬ ೇಡ. ನನನ ಭಾರವ ಲಾಿ ನನನ ಮೇಲ್ಲರುತ್ಸತದ '', 



ಇಂಥಾ ಕರುಣಾದುು ವಚನವನುನ ಕ ೇಳಿ, ಆ ದಯಾಘನನಾದ 
ಸದುುರುನಾಥನು ಅಂತ್ಸಃಕರಣ ಕರಗಿದಂಥವನಾಗಿ, 
ಅನುನತ್ಾತನ  – “ನೇನು ಇಲ ಿೇ  ಇರು. ನನಗ  ಶ್ರಣನ ಂಬ 
ಹ ಸರು ಇಟ್ಟಿರುತ್ಾತನ .” ಈ ಪುಕಾರ ಸದುುರು ವಚನವನುನ 
ಕ ೇಳಿ, ಆ ಶ್ರಣನು ಮಠದಲ ಿೇ ಇರುತಿತದುೆ, ನತ್ಸಾದಲ್ಲಿಯೂ 
ಊರ ೂಳಗ  ಭಿಕ್ಷ  ಬ ೇಡಲ್ಲಕ ೆ ಹ ೂೇರ್ುತಿತದೆನು. ಭಿಕ್ಷ  
ಮಾಡ್ರಕ ೂಂಡು ತ್ಸಂದ ಅನನವನುನ ಸದುುರುರ್ಳ ಮುಂದಟ್ುಿ, 
ಅವರು ಕ ೂಟ್ಿರ್ುಿ ಪ ುೇಮದಂದ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುುವನು. 
ಒಂದಾನ ೂಂದು ದನ, ಸದುುರುರ್ಳು ಆ ಶ್ರಣನ  ಪರಿೇಕ್ಷಾ 
ಮಾಡುವದಕ ೂೆೇಸೆರ, ಆತ್ಸನನುನ ಊಟ್ಕ ೆ ಕರ ಯಲ್ಲಲ್ಿ 
ಶ್ರಣನಾದರೂ, ಸವಸಥ ಚ್ಚತ್ಸತದಂದದುೆ, ಸದುುರು ಚ್ಚಂತ್ಸನವನುನ 
ಮಾಡುತ್ಸತ ಇದೆನು. ಒಂದು ದನ ಪೂರಾ ಉಪವಾಸರ್ವದುೆ, 
ಶ್ರಣನು ಎರಡನ ೇ ದವಸ ಭಿಕ್ಷಕ ೆ ಹ ೂೇದನು. ಆ ದವಸ 
ಬಹಳ ಭಿಕ್ಷ  ಸಿಕಿೆತ್ಸು, ಆದರೂ ಅದರ ೂಳಗಿಂದ ಸವಲ್ಪವಾದರೂ 
ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುಲ್ಲಲ್ಿ.  ಸದುುರು ಆಜ್ಞ  ರ್ವನಹಾ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುುವ 
ಅನನವು ರ್ವರ್ ಸಮಾನವಾಗಿದುೆ, ಹಸಿರ್ವನಂದ ಪಾುಣ 



ಹ ೂೇರ್ುತಿತದೆರೂ, ಅದರ ೂಳಗಿನ ಅನನವನುನ ರ್ುರುರ್ಳನುನ 
ಬಟ್ುಿ ಸ ೇರ್ವಸಬಾರದ ಂದು ಶ್ರಣರು ತ್ಸಕ ೂೆಳುಲ್ಲಲ್ಿ. ಮಠಕ ೆ 
ಬರುತ್ಸತಲ , ಆತ್ಸನನುನ ನ ೂೇಡ್ರ ಸದುುರುರ್ಳು ಅನುನತ್ಾತರ , 
“ನೇನು ನನ ನ  ಉಪವಾಸ ಇದೆ, ಭಿಕ್ಷ  ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡು 
ಬರುವಾರ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೇನು ತಿನುನತ್ಾತ ಬಂದರುರ್ವ, 
ಇದರ ೂಳಗ ೇನೂ ಸಂಶ್ಯರ್ವಲ್ಿ.” ಈ ಪುಕಾರ ಸದುುರುರ್ಳು 
ಅಂದದುೆ ಕ ೇಳಿ, ಆ ಶ್ರಣನು  ದ ೈನಾಭಾವದಂದ, 
ಜ ೂೇಳಿಗ ಯನುನ ಅವರ ಮುಂದಟ್ುಿ, ನಮಸಾೆರ ಮಾಡ್ರ, 
ಸ ೇವಾ ಮಾಡುವದಕ ೂೆೇಸೆರ ಹ ೂೇರ್ುವಂಥವನಾದನು. 
ಶ್ರಣನು  ಸವುಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಪುಸನನ ವದನನಾಗಿಯೂ 
ಮುಖದಂದ ಕ ೇವಲ್ ಸಿದಾನಾಮವನುನ 
ಉಚಿರಿಸುವಂಥವನಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಿರ  ಕೂಡ ರ್ವನೇತ್ಸ 
ಭಾವದಂದ ಇರುತಿತದೆನು. ಆಮೇಲ  ಸದುುರುರ್ಳು ಶ್ರಣನಗ  
ಹ ೇಳುತ್ಾತರ - "ನೇನು ಆ ಮರವನುನ ಹತಿತ, ಚಲ ೂೇ ಪಕವವಾದ 
ಹಣುಣರ್ಳನುನ ಹರಿದು ಕ ಳಗ  ಹಾಕು, ಅವನುನ ನಾವ ಲ್ಿರೂ 
ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುುವ ವು." ಇದನುನ ಕ ೇಳಿದ ಕೂಡಲ ೇ ಆ ಶ್ರಣ 



ಬಾಲ್ಕನ ಆ ಉದೆವಾದ ವೃಕ್ಷವನುನ ಹತಿತದನು.  ಅವನ 
ಕ ೈಕಾಲ್ುರ್ಳು ಅಶ್ಕಿತಯಂದ ಕಂಪ್ಸುತಿತದೆವು. ಆದರ  ದ ೇಹವು 
ಸದುುರುರ್ವನದು, ಎಂದು ತಿಳಿದು ತ್ಸನ ೂನಳಗ  ಶ್ರಣನು 
ಚ್ಚಂತಿಸುತ್ಾತನ  - ಇಲ್ಲಿ ನನನದ ೇನೂ ಇರುವುದಲ್ಿ; ಆತ್ಸನಗ  
ಬ ೇಕಾದರ  ಆತ್ಸನ ೇ ರಕ್ಷಿಸುವನು, ಇಲ್ಿವಾದರ  - 
ಸಂತ್ ೂೇರ್ದಂದ ಈ ದ ೇಹವನುನ ಹ ೂೇರ್ಗ ೂಡಲ್ಲ, ನಾನು ಈ 
ಸಮಮಂಧ ಚ್ಚಂತ್  ಮಾಡುವದಕ ೆ ಕಾರಣವ ೇ ಇರುವದಲ್ಿ.” 

ಹಿೇಗ ೇ ಚ್ಚಂತಿಸುತ್ಾತ, ಶ್ರಣನು ಸಾವಕಾಶ್ವಾಗಿ ಗಿಡವನುನ 
ಹತ್ಸುತತಿತದೆನು. ಆತ್ಸನಗ  ಅನನರ್ವಲ್ಿದ  ಶ್ರಿೇರದಲ್ಲಿ ಶ್ಕಿತ ಏನೂ 

ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರ  ರ್ುರುಚರಣದಲ್ಲಿ ದೃಢ ಭಕಿತ ಇತ್ಸುತ. 
ಸದುುರುನಾಥನು ನನನನುನ ತ್ಾರಣ ಮಾಡುವದಕ ೂೆೇಸೆರ 

ಉಪಾಯ ಮಾಡುತ್ಾತನ , ಎಂದು ಶ್ರಣನು ತಿಳಿದುಕ ೂಂಡು, 
ಮನಸಿ್ಗ  ಅನುನತ್ಾತನ - "ಹ ೇ ಮನಸ ್ೇ ಆ ಸದುುರುನಾಥನ 
ಚ್ಚಂತ್ಸನ ಯನುನ ಮಾಡುತಿತರು. ಎರಡನ ೇದ ೇನೂ 
ನ ೂೇಡಬ ೇಡ.'' ಎತ್ಸತರ ಇದೆ ಒಂದು ಟ ೂಂಗ ಯ  ಮೇಲ  ಹತಿತ 



ಶ್ರಣನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕುಳಿತ್ಸುಕ ೂಂಡು, ಆಮೇಲ  ಒಂದು 
ಹಣುಣ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಳುುವ ದ ಶ ಯಂದ, ಅದರ ದ ೇಟ್ಟನ ಕಡ  

ಕ ೈಚಾಚ್ಚದನು. ಆರ್ ಕಾಲ್ುರ್ಳು ನಡುರ್ುತ್ಾತ ಜಾರಿದವು,  
ಕ ೈಹಿಡ್ರದ ಟ ೂಂಗ  ಮುರಿಯತ್ಸು. ಶ್ರಣನು, “ಸಿದಾಾರೂಢ 
ಎಂದು ಘಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ, ಭೂಮಗ  ಅಪಪಳಿಸಿ ಬದುೆ, 
ಕೂಡಲ ೇ ಮೂರ್ಾುರ್ತ್ಸನಾದನು. ಸಮೇಪರ್ವದೆ  ಇತ್ಸರ 

ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗ   ಓಡ್ರ ಬಂದರು. ಸದುುರುರ್ಳಾದರೂ, ದೂರದಲ್ಲಿ 
ನಂತ್ಸು ಹ ೇಳುತ್ಾತರ - “ಆತ್ಸನಗ  ಏನು ಭಿೇತಿ ಇಲ್ಿ. ನೇವ ಲ್ಿರೂ 
ಮಠಕ ೆ ಹ ೂೇಗಿರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಸನ ಸಂರ್ಡ ಇರುವ ನು". 
ಸದುುರುರ್ಳು ಹಿೇಗ  ಅಂದದುೆ ಕ ೇಳಿ, ಅವರ ಲ್ಿರೂ 
ಆಶ್ಿಯುಚಕಿತ್ಸರಾಗಿ ಮಠದ ಕಡ ಗ  ಹ ೂೇರ್ುವಂಥವರಾದರು. 
ಆಗ ು ಏಕಾಂತ್ಸರ್ವದೆದೆನುನ ನ ೂೇಡ್ರ ಸದುುರು ಮಹಾರಾಜರು, ಆ 
ಶ್ರಣನ  ಸಮೇಪ ಹ ೂೇಗಿ ಕುಳಿತ್ಸುಕ ೂಂಡು, ಅವನ ವಕ್ಷ 
ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಹಸತ ಸಪಶ್ುಮಾಡ್ರ, - "ಏಳಪಾಪ ನನನ ಪುತ್ಸುನ ೇ ಏಳು,'' 
ಎಂದು ಹ ೇಳಿದ ಕೂಡಲ , ಶ್ರಣನಗ  ಮಲ್ಿಗ  ಸೃತಿ ಬಂದು, 
ಆತ್ಸನು ಕಣುಣ ತ್ ರ ದು ನ ೂೇಡಲಾಗಿ ಆ ಸದುುರು ಸಮಥುನು  



ಸಮೇಪ ಕುಳಿತಿರುವದನುನ ಕಂಡನು. ಆರ್ ಸದುುರುರ್ಳು 
ಅವನನುನ ಕುರಿತ್ಸು ಕ ೇಳುತ್ಾತರ - "ನನಗ  ಇರ್ುಿ ಹ ೂತ್ಸುತ ಏನು 
ಅನುಭವವಾಯತ್ಸು ? ಅದಕ ೆ ಶ್ರಣನು - “ನಾನು ಏನ ೇನ ೂೇ 
ಅರಿಯಲ್ಲಲ್ಿ, ಇದ ೇ ನನನ ಅನುಭವವಾಗಿರುತ್ಸತದ ' ಅಂದನು. 
ಅದಕ ೆ ಸದುುರುರ್ಳನುನತ್ಾತರ - ''ನೇನು ಏನ ೇನೂ ಅರಿಯದ   
ಯಾವದಾಗಿ ಇದೆಯೇ, ಅದ ೇ ಸತ್ಸಾವಾಗಿ ನೇನರುತಿತೇ- 
ಸವರೂಪ ಜ್ಞಾನವ ಂಬುದು ಇದ ೇ ಇರುತ್ಸತದ . ಈರ್ ಈ 
ಮೂಚ ್ೇುಯ ಅನುಭವವನುನ ನೇನು  ಅಖಂಡವಾಗಿ ಹಿಡ್ರದು, 
ಆ ಸವರೂಪವ ೇ ನಾನ ಂದು ಧ್ಾಾನ ಮಾಡುತಿತರು." ಈ ಪುಕಾರ 
ಅಂದು ಸದುುರುನಾಥರು . ಆ ಶ್ರಣನ ಮಸತಕದ ಮೇಲ  
ಅಮೃತ್ಸ ಹಸತವನುನ ಇಟ್ಿ ಕೂಡಲ ೇ, ಆತ್ಸನು  ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ಸು ಕಣುಣ 
ಮುಚ್ಚಿ ಅಂತ್ಸಯುದಲ್ಲಿ  ಆತ್ಸಮ ಜ ೂಾೇತಿಯನುನ 
ಕಾಣುವಂಥವನಾದನು. ಕ ೂೇಟ್ಟ ಸೂಯುರಿಗಿಂತ್ಸಲ್ೂ ಅಧಿಕ 
ತ್ ೇಜ ೂೇಮಯವಾದ ಆತ್ಸಮಜ ೂಾೇತಿಯು ಅವನಗ  ತ್ಸನನ 
ಸವರೂಪವಾಗಿ ರ್ವರಾಜಿಸುತಿತತ್ಸುತ. ಆ ನಂತ್ಸರ, ಅದರ ೂಳಗ  
ಐಕಾತ್ಸವವನುನ ಹ ೂಂದ,ಸ ವೇತ್ಸರಜ್ಞಪ್ತಯನುನ 



ಮರ ಯುವಂಥವನಾದನು. ಶ್ರಣನು  ಕ್ಷಣಮಾತ್ಸು ಆ 
ಸವರೂಪದಲ್ಲಿದುೆ ಕೂಡಲ ೇ, ಶ್ರಿೇರ ಸೃತಿ ಬಂದು, ಹ ೂರಗ  
ಜರ್ತ್ಸತನುನ ನ ೂೇಡುವಾಗ ು, ಎಲ್ಿ ವಸುತರ್ಳು ಪಲ್ಿಟ್ವಾಗಿ 
ಕಂಡನು. ಆ ಜ ೂಾೇತಿಯೇ ಎಲ ಿಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಣಸುತಿತತ್ಸುತ. 
ಜರ್ವ ಲ್ಿ ತ್ಾನ  ಎಂದು ಭಾರ್ವಸುತಿತದುೆ, ತ್ಾನು  ರ್ುರುರ್ವಗ  
ಬ ೇರ  ಇದೆಂತ್  ಕಾರ್ಣಸಲ ೇ  ಇಲ್ಿ. ಸವುತ್ಸುದಲ್ಲಿ ತ್ಾನ ೇ 
ತ್ಸುಂಬದೆ , ಸಾಕ್ಷಿತ್ಸವದಂದ ಉಳಿದನು. ಜರ್ವನುನ ದಟ್ಟಿಸಿ 
ನ ೂೇಡಲಾಗಿ, ದೃಶ್ಾವ ಲ್ಿ ಅದೃಶ್ಾವಾಗಿ ತ್ಾನ ೂಬಬನ ೇ 
ಅಭಂರ್ನಾಗಿದುೆ,  ಇದ ೇ ತ್ಸನನ ಪೂಣು ಸವರೂಪವ ಂದು 
ತಿಳಿದನು. ಇಂಥಾ ಸವರೂಪ ಜ್ಞಾನವನುನ ಸದುುರುವರನ 
ಕೃಪ ಯಂದ ಶ್ರಣನಗ  ಪಾುಪ್ತ ಮಾಡ್ರಕ ೂಟಾಿರ್ ಆ ಶ್ರಣನು 
“ನಾನು ಧನಾನಾದ ನು. ಇಂಥಾ ಆನಂದಕಿೆಂತ್ಸ ಅಧಿಕವಾದ 
ಆನಂದವು ಈ ತಿುಭುವನದಲ್ಲಿ ಇರಲಾರದು. ರ್ುರುವರನು 
ಕೃಪ ಯಂದ ಆನಂದದ ಖರ್ಣಯನ ನೇ ನನಗ ೂೇಸೆರ ತ್ ರ ದು 
ಕ ೂಟ್ಿನು.” ಎಂದು ಸುತತಿಸಿದನು. ಆಮೇಲ  ಸದುುರುರ್ಳು 
ಆತ್ಸನನುನ ಕುರಿತ್ಸು ಅನುನತ್ಾತರ - “ನಾನು ಈರ್ ನನಗ ೂೇಸೆರ 



ಏನು ಹ ೇಳುವ ನ ೂೇ  ಅದನುನ ಮನಸಿ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ 
ಹಿಡ್ರಯತ್ಸಕೆದುೆ. ಈ ಸವರೂಪ ಧ್ಾಾನವನುನ ಹರ್ಲ್ೂ  ರಾತಿು 
ಮಾಡತ್ಸಕೆದುೆ, ಮತ್ಸುತ ರ್ವರ್ಯ ಚ್ಚಂತ್ಸನ ಯನುನ ಬಟ್ುಿಬಡು. 
ನಾನು ಜ್ಞಾನಯಾದ , ಇನುನ ರ್ವರ್ಯರ್ಳಿಂದ ಭಯರ್ವಲ್ಿವ ಂದು 
ತಿಳಿದು ನೇನು ರ್ವರ್ಯರ್ಳನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಅಂದರ   
ನಶ್ಿಯವಾಗಿ ನೇನು ಸವರೂಪ ಸಿಥತಿಯಂದ ಪತ್ಸನ ಹ ೂಂದ, 
ಸವರೂಪ ಜ್ಞಾನಕ ೆ ಆವರಣ ಮಾಡ್ರಕ ೂಳುುರ್ವ. ಕಣುಣರ್ಳಿಂದ 
ಏನ ೇನು ರ್ವರ್ಯರ್ಳನುನ ಕಾಣುರ್ವಯೇ, ಅವುರ್ಳನುನ 
ಸ ೂೇಹಂಭಾವದ ಬಲ್ದಂದ ನರ್ವುರ್ಯರ್ಳನಾನಗಿ ಮಾಡ್ರ 
ಹ ೂರಗ  ಎಲ್ಿ ವಸುತರ್ಳಲ್ಲಿ ಅದವಯನಾದ, ಅವಶಿರ್ಠ ಆತ್ಸಮನನ ನೇ 
ಕಾಣುವಂಥವನಾರ್ು. ಅಂತ್ಸರ್ವುರ್ಯರ್ಳು 
ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನರಸನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಸಾಂತ್ಸ 
ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ಸತದ . ಅವಕಾೆದರು ಏನೂ ಉಪಾಯ 
ಮಾಡತ್ಸಕೆದ ೆಂದು ಹ ೇಳುವ ನು, ಕ ೇಳು, ಸದುುರುರೂಪದ 
ಮೇಲ  ಸ ೂೇಹಂಭಾವವನುನ ಪುಯೇಗಿಸುವದು. ಅತಿ 
ಸುಲ್ಭವಾಗಿರುವದು. ಅದನುನ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲ , 



ಮನಸಿ್ನ ೂಳಗ  ಏನ ೇನು ರ್ವರ್ಯರ್ಳು ಬರುತ್ಸತವ  ಅವ ಲಾಿ 
ಸದುುರು ರೂಪವ ಂದು ತಿಳಿಯತ್ಸಕೆದುೆ. ಸದುುರುರೂಪವ ಂದು 
ಭಾರ್ವಸಲ್ಪಟ್ಿ ರ್ವರ್ಯರ್ಳನುನ ಸ ೂೇಹಂಭಾವದಂದ 
ಆತ್ಸಮರೂಪರ್ಳ ಂದು ನಧುರಿಸಿದಾೆದರ , ಆಂತ್ಸಯುದಲ್ಲಿ 
ನರ್ವುಕಲ್ಪ ಸವರೂಪವನುನ ಕಾಣುರ್ವ, ಮತ್ಸುತ ಹ ೂರರ್ೂ ಅದ ೇ 

ಪುಕಾರ ಎಲಾಿ ವಸುತರ್ಳನುನ ನ ೂೇಡುರ್ವ." ಇಂಥಾ ರ್ಹನವಾದ 
ಬ ೂೇಧನವನುನ, ಶ್ರಣನು ಏಕಾರ್ು ಚ್ಚತ್ಸತದಂದ ಶ್ುವಣ ಮಾಡ್ರ 
ಅನುನತ್ಾತನ  - ''ಹ ೇ ಸದುುರುನಾಥಾ, ನನನ ಕೃಪ ಯಂದ ನಾನು 
ಧನಾನಾದ ನು, ತಿುವಾರ ಧನಾನಾದ ನು." ಶ್ರಣನ ಶ್ರಿೇರವು 
ಪತ್ಸನದಂದ ಜಜುರವಾಗಿತ್ಸುತ, ಆದರ  ಸದುುರುರ್ಳು, ಅದನುನ 
ಹಸತಸಪಶ್ುಮಾತ್ಸುದಂದ ಯಥಾಪೂವು ಸಶ್ಕತ ಮಾಡ್ರದರು. 
ಕೂಡಲ ೇ ಶ್ರಣನು ಎದುೆ ತ್ಸನನ ಮಸತಕವನುನ ಬಹು 
ಪ ುೇಮಯುಕತನಾಗಿ ಸಿದಾಚರಣರ್ಳಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥವನಾದನು. 
ಸದುುರುರ್ಳು ತ್ಸಮಮ ಎರಡೂ  ಹಸತರ್ಳಿಂದ ಆ ಶ್ರಣನನುನ 
ಎಬಬಸಿ, ಮಠಕ ೆ ಕರ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇರ್ವಂಥವರಾದರು. ಅಲ್ಲಿ 
ಶ್ರಣಪಪನಗ  ಸಾನನ ಮಾಡ್ರಸಿ, ಸದುುರುರ್ಳು ಆತ್ಸನನುನ 



ಕರ ದುಕ ೂಂಡು ಭ ೂೇಜನಕ ೆ ಕುಳಿತ್ಸರು. ತ್ಸಮಮ ಸವಹಸತದಂದ 
ಶ್ರಣಪಪನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ ುೇಮ ಗಾುಸವನುನ ಹಾಕಿ, ಆತ್ಸನಗ  
ಆನಂದ ತ್ಸೃಪ್ತಯನುನ ಉಂಟ್ು ಮಾಡುವಂಥವರಾದರು. 
ಒಂದಾನ ೂಂದು  ದವಸ ಒಬಬ ರ್ೃಹಸಥರು ಸಿದಾಾಶ್ುಮಕ ೆ ಬಂದು 
ಸದುುರುರ್ಳಿಗ  ನಮಸಾೆರ ಮಾಡಲ್ು, ಸದುುರುರ್ಳು ಆತ್ಸನಗ  
ಬಂಧಂಥಾ ಕಾರಣವನುನ ಕ ೇಳುವಂಥವರಾದರು. ಆರ್ ಆ 
ರ್ೃಹಸಥನಂದನು - ''ನಾನು ರ್ವಜಾಪುರವಾಸಿಯು ರ್ಣುಮಖ 

ಸಾವಮಯವರ ಸನನಧಿಯಲ್ಲಿರುತ್ ತೇನ . ತ್ಸಮಮ 
ದಶ್ುನ ೂೇತ್ಸು್ಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗ  ಬಂದರುವ ನು. ನನಗ  
ನಮಮಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರಣಪಪನ ಪರಿಚಯರ್ವದ . ತ್ಸಮಮ ಶಿರ್ಾನಾದ ಈ 
ಶ್ರಣಪಪನು ಬಾಲಾಾವಸ ಥಯಂದ ರ್ಣುಮಖ ಸಾವಮರ್ಳವರ 
ಹತಿತರ ಇರುತಿತದುೆ, ರ್ವಜಾಪುರದಂದ ಈತ್ಸನು ಇಲ್ಲಿಗ   
ಬಂದರುವನು. ಈರ್ ಹನ ನರಡು ವರ್ುರ್ಳ ಹಿಂದ   
ರ್ಣುಮಖಸಾವಮಯವರು ಒಂದು ದನ ರಾತಿುಕಾಲ್ದಲ್ಲ ಿ
ನದುಸಥರಾಗಿರುವಾರ್, ನೇವು ಸವಪನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಣಸಿಕ ೂಂಡು 
ಅಂದದ ೆೇನ ಂದರ  - ''ನಾಳ   ಪಾುತ್ಸಃಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗ  ಒಂದು 



ಕೂಸು ಸಿರ್ುವದು. ಆ ಕೂಸನುನ ರಕ್ಷಣ  ಮಾಡುವಕ ೂೆೇಸೆರ 
ನೇವು ಅವಶ್ಾವಾಗಿ ವಾವಸ ಥ ಮಾಡತ್ಸಕೆದುೆ.” ಈ ಪುಕಾರ 
ನೇವು ಅವರಿಗ  ಹ ೇಳಿ, ಅದೃಶ್ಾರಾದರಿ. ಆ ಕೂಡಲ ೇ ರ್ಣುಮಖ 
ಸಾವಮಯವರು ಎಚಿತ್ಸುತ ನ ೂೇಡುವಾರ್, ಅಂಧಕಾರ ಇದೆಲ್ಲಿ 
ದವಾ ಪುಕಾಶ್ ಕಾಣುತಿತತ್ಸುತ. ಕೂಡಲ ೇ ಆ ಪುಕಾಶ್ವು ಕುಂದ 
ಕತ್ಸತಲ್ು ವಾಾಪ್ಸಿತ್ಸು. ಮರುದವಸ ರ್ಣುಮಖಸಾವಮಯವರು 
ಪಾುತ್ಸಃಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಎದುೆ, ದನಚಯುದಂತ್  
ಪುರ್ಿವಾಟ್ಟಕ ಯಳಗ  ಹ ೂೇದ ಕೂಡಲ ೇ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ವಶ ೇರ್ 
ಚಮತ್ಾೆರವನುನ ಕಂಡು ಆಶ್ಿಯುಭರಿತ್ಸರಾದರು. ಹೂರ್ವನ 
ಗಿಡದ ಬುಡಕ ೆ, ಶ್ುಭು ವಸರದಂದ ಸುತ್ಸತಲ್ಪಟ್ುಿ, ಮಲ್ಗಿರುವ 
ಒಂದು ಸುಂದರ ಮರ್ುವನುನ ನ ೂೇಡುವಂಥವರಾದರು. 
ಅದನುನ ಆ ಮಹಾತ್ಸಮರು ಅತ್ಸಾಂತ್ಸ  ಆನಂದಭರಿತ್ಸರಾಗಿ, ಆ 
ಮರ್ುವನುನ ಎತಿತಕ ೂಂಡು. ಆಶ್ಿಯುಚಕಿತ್ಸರಾಗಿ  ಆ ಕೂಸನುನ 
ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಮಠದ ೂಳಗ  ಬಂದರು. ಅದನುನ ನ ೂೇಡ್ರ, 
ಅದರ ವೃತ್ಾತಂತ್ಸವನುನ ಕ ೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿದೆವರ ಲ್ಿರೂ ಬಹಳ 
ಆಶ್ಿಯು ಪಡುವಂಥವರಾದರು ಅದ ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ ಿೇ  



ಇರುತಿದೆ ನನನನುನ ಸಾವಮಯವರು ನ ೂೇಡ್ರ, - “ಈ ಕೂಸನುನ 
ನನನ ಬಾಲ್ಕನಂತ್   ತಿಳಿದುಕ ೂಂಡು  ಜತ್ಸನ ಮಾಡು, ಮತ್ಸುತ 
ನೇನು ನತ್ಸಾದಲ್ಲಿ ವ ೇದಾಂತ್ಸ ಶ್ುವಣಕ ೂೆಸೆರ ಮಠಕ ೆ 
ಬರುವಾಗ ು ಈತ್ಸನನುನ ಕರ ದುಕ ೂಂಡು ಬಾ, ಎಂದು 
ಹ ೇಳಿದರು. ನನನ ಮನ ಯ ಮಠದ ಸಮೇಪವ ೇ ಇತ್ಸುತ. ಅಲ್ಲಿ 
ಈವರ ರ್ೂ ನಮಮ ಸುಪುತ್ಸುನ ಂದು ಭಾರ್ವಸಿ, ಈತ್ಸನನುನ 
ರಕ್ಷಿಸಿದ ನು. ಈರ್ ಇವನು  ನಮಮನುನ ಬಟ್ುಿ ಬಂದರುತ್ಾತನ . 
ರ್ವಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ರ್ಣುಮಖ ಸಾವಮಯವರ ಸನನಧಿಯಲ್ಲಿ ಈತ್ಸನಗ  
ನತ್ಸಾಶ್ುವಣ ಘಟ್ಟಸುತಿತತ್ಸುತ. ಮತ್ಸುತ ರಾತಿು ಹರ್ಲ್ು ಈತ್ಸನ 
ಕ ಲ್ವು ಸತ್ಸ್ಂರ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಹ ೂೇರ್ುತಿತತ್ಸುತ. ಒಂದು ದನ 
ಪಾುತ್ಸಃಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಈತ್ಸನು ಕಾಣದ  ಹ ೂೇಗಿ ಎಲ ಿಲ್ಲ ಿ
ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿರ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಅನಂತ್ಸರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಮ ಚರಣರ್ಳಿಗ  
ಬಂದು ಪಾುಪತನಾಗಿರುವನ ಂಬ ವಾತ್ ು ಕ ೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಗ  ಬರಲ್ು, 
ಇಲ್ಲಿರುವನ ಂಬ ವಾತ್ ುಯು  ಸತ್ಸಾವಾಯತ್ಸು. ಮತ್ಸುತ ನನನ 
ಮನಸಿ್ಗ  ಬಹಳ ಆನಂದವಾಯತ್ಸು. ಈರ್ ಈತ್ಸನನುನ ಆಧಿೇನ 
ಕ ೂಡಬ ೇಕಾಗಿರುತ್ಸತದ . ಈ ಪುಕಾರ ಆ ರ್ೃಹಸಥನು ಅಂದದುೆ 



ಕ ೇಳಿ, ಸದುುರುನಾಥನು ಶ್ರಣಪಪನಗ  - ''ನೇನು ಇವರ ಕೂಡ 
ಹ ೂೇರ್ುರ್ವ ಏನು ?” ಎಂದು ಕ ೇಳಿದಾಗ ು ಶ್ರಣಪಪನು “ನನಗ  
ಲೌಕಿಕ ಜನರ ಸಂರ್ತಿಯಂಬುದು ದ ೂಡಡ ರ್ವಪತ್ಸುತ ಅನಸುತ್ಸತದ . 
ನಮಮ ಚರಣರ್ಳಲ್ಲಿ ಪಾುಣವನಾನದರೂ ತ್ಸಾಜಿಸುವ ನು, ಇಲ್ಲಿಂದ 
ಬಟ್ುಿ ಹ ೂೇರ್ಲಾರ ನು," ಎಂದು ಸದುದತ್ಸನಾಗಿ ಅಂದನು. 
ಇದನುನ ಕ ೇಳಿ, ದಯಾಳುವಾದ ಸದುುರುರಾಯರು, 
ಬಂದವನಗ  ಅತಿ ಉದಾರರಾಗಿದುೆ, ಅನುನತ್ಾತರ - “ಹ ೇ 
ರ್ೃಹಸಥನ ೇ, ಈತ್ಸನ ನಧ್ಾುರವನುನ ನ ೂೇಡು " ಆರ್ ಆತ್ಸನು 
ಅನುನತ್ಾತನ  -" ಹಾಗಾದರ , ಈ ಶ್ರಣಪಪನನುನ ಕರ ದುಕ ೂಂಡು 
ಹ ೂೇರ್ುವ ನನನ ಆರ್ುಹರ್ವಲ್.ಿ ಈತ್ಸನು ಧನಾನು. ನಮಮ 
ಚರಣರ್ಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮಗಾದರೂ 
ಆನಂದರ್ವರುತ್ಸತದ . ಹಿೇರ್ಂದು ಆ ರ್ೃಹಸಥನು, ಸದುುರುನಾಥನಗ  
ನಮನ ಮಾಡ್ರ ತ್ಸನನ ಸವಗಾುಮಕ ೆ ಹ ೂರಟ್ು ಹ ೂೇದನು. ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರಣಪಪನು ಆತ್ಸನ ಹತಿತರ ಬಂದು, ನಮಸಾೆರ 
ಮಾಡ್ರ, ಆತ್ಸನ ಕೂಡ, ಅಪರಾಧಕ್ಷಮಾ ಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿ, 
ದ ೈನಾಭಾವದಂದ ಪಾುರ್ಥುಸುತಿತರುವಾರ್, ಆ ರ್ೃಹಸಥನು  



ಶ್ರಣಪಪನಗ  ಆಶಿೇವಾುದ ಮಾಡ್ರ, ಹ ೂರಟ್ು ಹ ೂೇದನು. 
ಹಿಂದನ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿೇಗ  ಹ ೇಳಿತ್ಸುತ. ದಾನವವಗ  ಸವಪನದಲ್ಲಿ 
ಸಿದಾಾರೂಢರು ಬಂದು, ಆಕ ಯ  ಹ ೂಟ ಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ 
ಕೂಸನುನ ತ್ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಹ ೂೇದರು. ಅದ ೇ ಮರ್ುವನುನ 
ಸದುುರುರ್ಳು ರ್ಣುಮಖ ಸಾವಮಯವರಿಗ  ಕ ೂಟ್ುಿ ಹನ ನರಡು 
ವರ್ುತ್ಸನಕ ಆ ಹುಡುರ್ನಗ  ಸತ್ಸ್ಂರ್ದಲ್ಲಿ ಇಡುವ ವಾವಸ ಥ 
ಮಾಡುವಂಥವರಾದರು. ಪೂವುಜನಮದ 
ತ್ಸಪೇಬಲ್ದಂದಲ್ೂ, ಈ ಜನಮದ ಸತ್ಸ್ಂರ್ದ 

ಮಹಿಮಯಂದಲ್ೂ ಆ ಬಾಲ್ಕನಗ  ತಿೇವು ವ ೈರಾರ್ಾವು 
ಪಾುಪತವಾಗಿ ಹ ೂರಟ್ು ಬಂದನು. ಆತ್ಸನು ಸಿದಾಾರೂಢ 

ದತ್ಸತನಾಗಿರುವದರಿಂದ ಕಟ್ಿ ಕಡ ಗ  ಆತ್ಸನ ಚರಣರ್ಳಿಗ  
ಪಾುಪತನಾಗಿ ಅಮಲ್ವಾದ ಬುಹಮವನುನ ತಿಳಿದು ಧನಾನಾದನು. 
ಮುವತ್ಸತನ ೇ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಲ್ಕ್ಷಾಾಥು  ಹ ೇಳುತ್ಸತಲ್ಿ - ಜ್ಞಾನ 
ಪುತ್ಸುನನುನ ಸದುುರುರಾಯನು ರ್ವರ್ಯ ಸಂರ್ತಿಯಳಗಿಂದ 
ರ್ುಪತಮಾಡ್ರ, ಸತ್ಸ್ಂರ್ತಿಯಳಗ  ಒಯುೆ 
ಇಡುವಂಥವನಾದನು. ಅಲ್ಲ ಿಜ್ಞಾನ ಪುತ್ಸುನು  ನಮುಲ್ನಾಗಿ  



ಬ ಳ ದು, ಸುಧೃಢನಾದ ಮೇಲ , ಸದುುರು ಕಡ ಗ  ಬಂದು, 
ರ್ುರುಕೃಪ ಯಂದ ಸವರೂಪವನುನ ತಿಳಿದು, ಕೂಡಲ ೇ 
ಧನಾನಾದ ನು ಎಂಬಲ್ಲಿಗ , ಶಿುೇ ಸಿದಾಾರೂಡ ಕಥಾಮೃತ್ಸದ ೂಳ , 
ಶ್ುವಣಮಾತ್ಸುದಂದ ಸವು ಪಾಪರ್ಳನುನ ಭಸಮಮಾಡುವಂಥ, 
ಅತಿ ಸುರಸವಾದ ಈ ಮುವತ್ ೂತಂದನ ೇ ಅಧ್ಾಾಯವನುನ 
ಶಿವದಾಸನು ಶಿುೇ ಸದುುರು ಸಿದಾಾರೂಢರ  
ಚರಣಾರರ್ವಂದರ್ಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ುಸುತಿತರುವನು. 


