
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗನಧಥನೆೀ, ಮಗಮಗಕ್ಷಗ ಜನರಿಗೆ 
ಆಧಧರ ಭೂತನಿದ್ಧಾನೆ, ಯಧಕೆೆಂದ್ರೆ ಆತನ ಕೃಪೆಯೆಂದ್ 

ಮಸತಕದ್ ಮೀಲೆ ಹಸತವಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೆೀ ಒಮ್ಮೆಂದ್ೊಮಮಲೆ 
ಜ್ಞಧನೊೀದ್ಯವಧಗಗವದ್ಗ. ಮತಗತ ಮನ ಇದ್ಾದ್ಗಾ 
ಉನಮತವಧಗಿ ಉದ್ಧಾರವಧಗಿ ಹೊೀಗಗವನಗ. ಈ ಸಿಿತಿ 
ನಿತಯದ್ಲ್ಲಿಯಗ ಲೊೀಕದ್ೊಳಗೆ ಘಟಿಸಗತತದ್ೆ. ಹೀಗೆ ಅೆಂದ್ದ್ಗಾ 
ಕೆೀಳಿ, ಒಬ್ಬರಗ ಬ್ೆಂದ್ಗ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಡರಿಗೆ ವಿವರಿಸಗತ್ಧತರೆ - 
''ಹೆೀ, ಸ್ಧಾಮ್ೀ, ನಿಮಮ ಹಸತವನಗು ನಧನಗ ನಿತಯ ಮಸತಕದ್ 
ಮೀಲೆ ಇಟ್ಗಟಕೊಳಳುತ್ಧತನೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗಧಯಕೆ ಜ್ಞಧನವಧಗಲ್ಲಲ್ಿ 
?' ಅದ್ಕೆೆ ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗುವರಗ - “ಈತನಗ ಸದ್ಗುರಗ ಇದ್ಧಾನೆ 
ಎೆಂಬ್ ಈ ಭಧವನೆ ಶಗದ್ಾವಧಗಿರಬೆೀಕಗ. ಮತಗತ ಈತನಿೆಂದ್ಲೆೀ 
ನನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಗವದ್ಗ ನಿಶಚಯವು, ಎೆಂಬ್ಗದ್ಧಗಿ ತಿರಕರಣ 
ಪೂವವಕ ಶಗದ್ಾ ಭಧವವನಗು ಜೀವ ಪಧರಣ ಮಧಡಿ 
ಹಡಿಯತಕೆದ್ಗಾ. ಸದ್ಗುರಗವಧದ್ರೂ ನಮಮೆಂತ್ೆ  ಮನಗಷ್ೆನಗ 
ಎೆಂಬ್ ಭಧವದೆಂದ್ ಕೂಡಿದ್ಧಾದ್ರೆ ಅೆಂಥಧತನಿಗೆ ಜ್ಞಧನವು 
ಹಧಯಗೆ ಉೆಂಟಧದೀತಗ ? ಶಗದ್ಾ ಸದ್ಧಾವ ಒೆಂದ್ಕೆೆ ಸದ್ಗುರಗ 



ಒಲ್ಲಯಗತ್ಧತನೆ.'' ಹಧಗಧದ್ರೆ ಈ ಶಗದ್ಾ ಭಧವವು ಏನಗ 
ಮಧಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಗವುದ್ಗ ಎೆಂದ್ಗ ಕೆೀಳಿದ್ರೆ, ಉಪಧಯವನಗು 
ಹೆೀಳಳತ್ೆತೀನೆ, ಶರವಣ ಮಧಡಿರಿ. ಪೆರೀಮದೆಂದ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳ 
ಸ್ೆೀವಧ ಮಧಡಿದ್ಧಾದ್ರೆ, ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಅದ್ಾಯ ಭಕ್ತತ 
ಉತಪನುವಧಗಗವದ್ಗ. ಅದ್ಾಯ ಭಕ್ತತಯ ಲ್ಕ್ಷಣವೆೀನೆೆಂದ್ರೆ - 
ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಭಜಯ ಮತಗತ ಭಜಕರೂಳಗೆ ಅಭೆೀದ್ವಿರಗವದ್ಗ. ತನು 
ಸ್ೆೀವಧ ಯಧವ ರಿೀತಿಯೆಂದ್ ಮಧಡಗವನೊೀ  ಅದ್ೆೀ ಪರಕಧರ 
ಗಗರಗಸ್ೆೀವಧ ಮಧಡತಕೆದ್ಗಾ. ತನಗೆ ಶರಿೀರ ಸಗಖ ಬೆೀಕೆೆಂದ್ಗ 
ಮನಗಷ್ೆನಗ ಅದ್ರ ಸಲ್ಗವಧಗಿ ಅನೆೀಕ ಯಗಕ್ತತಗಳನಗು 
ಚೆಂತಿಸಗವನಗ. ಅದ್ೆೀ ಪರಕಧರ ಗಗರಗಗಳ ಸಗಖದ್ಾಶೆಯೆಂದ್ 
ಚೆಂತಿಸಿದ್ಧಾದ್ರೆ, ಭಧವವು ಶಗದ್ಾವಧಗಗವದ್ಗ. ಈ ರಿೀತಿಯೆಂದ್ 
ಶಗದ್ಾಭಧವವನಗು ಧರಿಸಿದ್ಾರಿೆಂದ್ ದ್ೆೀಹಧಭಿಮಧನವು 
ಗಲ್ಲತವಧಗಿ ಹೊೀಗಗವುದ್ಗ, ಅನೆಂತರ ಸದ್ಗುರಗಗಳಳ ಮಸತಕದ್  
ಮೀಲೆ ಕೃಪಧಹಸತವನಗು ಇಡಗವರಗ. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಶ್ಷ್ಯನಗ 
ತತ್ಧೆಲ್ ಜ್ಞಧನವನಗು ಹೊೆಂದ, ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಗತ್ಧತನೆ- "ನಧನೆೀ 
ಬ್ರಹಮನಿದ್ೆಾೀನೆ, ನನು ಹೊತಗವ ಅನಯ ಏನೂ ಇಲ್ಿ". ಈ 



ರಿೀತಿಯೆಂದ್ ಗಗರಗಶ್ಷ್ಯರಗ ಅದ್ಾಯರಧಗಿರಗವರಗ. ಹಧಗಧದ್ರೆ, 
ಇೆಂಥಧ ಅದ್ಾಯ ಭಧವವನಗು ಪಧರಪ್ತತ ಮಧಡಿಕೊಳುಲ್ಲಕೆೆ, ಯಧವ 
ರಿೀತಿಯೆಂದ್ ಗಗರಗ ಸ್ೆೀವೆಯನಗು ಮಧಡಿರಗವುರಗ, ಎೆಂಬ್ ಈ 
ಇತಿಹಧಸವನಗು ನಮಗೊೀಸೆರ ಹೆೀಳಬೆೀಕಗ, ಎೆಂದ್ಗ ಶೆ್ ರೀತ್ಧ  
ಜನರಗ ಉತತಮವಧದ್ ಪರಶೆು ಮಧಡಿದ್ರಗ.  ಹೆೀ ಶೆ್ ರೀತ್ಧ 
ಸಜಜನರಗಗಳಿರಧ, ಹೆೀಳಳತ್ೆತೀನೆ ಕೆೀಳಿರಿ, ಪೂವವದ್ಲ್ಲಿ, 
ಯಧವಧಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ಹಗಬ್ಬಳಿುಗೆ ಬ್ೆಂದ್ರೊೀ, ಆ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವರಗ ಡಗಮಗೆೀರಿಯಲ್ಲಿರಗತಿತದ್ಗಾ, ಕಗರಿ 
ಕಧಯಗತಿತರಗವ ಹಗಡಗಗರ  ಜೊತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಗತತ ಇದ್ಾರಗ. 

ಆ ಕಧಲ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಾರಿಗೆ ಜನರ ದ್ಶವನವು ಸ್ೆೀರಗತಿತದಾಲ್ಿ. 
ಜನರನಗು ನೊೀಡಿದ್ ಕೂಡಲೆೀ ತ್ಧವು ಓಡಿ ಹೊೀಗಬೆೀಕಗ. 
ಅಥವಧ ಮೌನ ಧರಿಸಿ ಕಗಳಿತಿರಬೆೀಕಗ. ಒೆಂದ್ಧನೊೆಂದ್ಗ 
ದವಸ ಹರೆೀಮಠದ್ ಗಗರಗಪಧದ್ಯಧಯ ಎೆಂಬಧತನಗ ಸಿದ್ಾರ 
ದ್ಶವನದ್ಾಶೆಯೆಂದ್ ಬ್ೆಂದ್ಧಗ, ಅವರನಗು ದ್ೂರದೆಂದ್ 
ನೊೀಡಿದ್ ಕೂಡಲೆ ಆತನಿಗೆ ಆಶಚಯವವಧಯತಗ. ಕೆೈಯೊಳಗೆ 
ದ್ೊಡಡ ದ್ೊಡಡ ಕಲ್ಗಿಗಳನಗು ಹಡಿದ್ಗಕೊೆಂಡಗ ಸಿದ್ಾರಗ ಗಿಡದ್ 



ಮೀಲೆ ಹತಿತ ಕಗಳಿತಿದ್ಾರಗ. ಆಗ ಕೆಳಗೆ ನಿೆಂತಿರಗವ ಒಬ್ಬ 
ಹಗಡಗಗನ ಮೀಲೆ ಒೆಂದ್ಗ ಕಲ್ಗಿ ಒಗೆದ್ರಗ. ಮಸತಕಕೆೆ ಕಲ್ಗಿ 
ತ್ಧಗಿದ್ ಕೂಡಲೆೀ ಆ ಹಗಡಗಗನಗ  ಕೂಗಲ್ಲಕೆೆ ಆರೆಂಭಿಸಿದ್ನಗ. 
ಮತಗತ ಇತರ ಬಧಲ್ಕರೂ  ಆಕಧರೆಂತ ಮಧಡಗವುದ್ನಗು ನೊೀಡಿ, 
ಸಿದ್ಾರಗ ಏನಗ ಮಧಡಿದ್ರೆಂದ್ರೆ - "ಮತ್ೊತೆಂದ್ಗ ಕಲ್ಗಿ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ 
ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೊೆಂಡಗ, ಅಳಳತಿತದ್ಾ ಅದ್ೆೀ ಹಗಡಗಗನಿಗೆ  ಶ್ವಧಯ 
ನಮಃ ಅನಗುತ್ಧತ, ಎಸ್ೆಯಗವೆಂಥವರಧದ್ರಗ. ಆ ಎರಡನೆೀ ಕಲ್ಗಿ 
ಭರದೆಂದ್ ಬ್ೆಂದ್ಗ ಆ ಹಗಡಗಗನಿಗೆ ತ್ಧಗಿದ್ ಕೂಡಲೆೀ, ಆತನ 
ಶಧೆಂತನಧದ್ನಗ, ಆತನ ದ್ಗಃಖವೆಲಧಿ ಹೊೀಗಗವೆಂಥದ್ಧಾಗಿ, 
ಆತನಗ ನಗಗತ್ಧತ ನಿೆಂತನಗ. ಇದ್ನಗು ನೊೀಡಿ 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ ಅತಯೆಂತ ಆಶಚಯವಪಟ್ಟ ತನೊುಳಗೆ 
ಅನಗುತ್ಧತನೆ - "ಜನರಗ ಈತನಿಗೆ ಹಗಚ್ಚನೆನಗುತ್ಧತರೆ. ಈತನಗ 
ಒಬ್ಬ ಅವಧೂತನಿರಗವನೆೆಂದ್ಗ ನನಗಧದ್ರೂ ಕಧಣಿಸಗತತದ್ೆ. 
ನಮಮೆಂಥ ಮೂಢರಧದ್ ಜನರನಗು ಉದ್ಧಾರ ಮಧಡಗವದ್ಕೆೆ 
ಈತನಗ ಬ್ೆಂದರಗವನಗ. ಸದ್ಧಾವದೆಂದ್ ಈತನನಗು 
ಸ್ೆೀವಿಸಿದ್ಧಾದ್ರೆ  ನಮಗೆ ಸೆಂಸ್ಧರದೆಂದ್ 



ಉದ್ಾೃತಿಯಧಗಗವದ್ಗ ನಿಶಚಯವು, ಈತನಗ ಕೃಪಧದ್ೃಷ್ಟಟಯೆಂದ್ 
ಯಧವಧತನ ಕಡೆಗೆ ನೊೀಡಗವನೊೀ, ಅೆಂಥಧತನ ಸೆಂಸ್ಧರ 
ತ್ಧಪಗಳೆಲಧಿ ನಧಶವಧಗಗವವು, ಎೆಂಬ್ಗದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೆೀನೂ 
ಸೆಂಶಯವಿಲ್ಿ. ಈತನಗ ಪೂಣವವಧಗಿ ಬ್ರಹಮ ಜ್ಞಧನಿ ಇರಗತಿತದ್ಗಾ, 
ಈತಗೆ ದ್ೆೀಹದ್ ಮೀಲೆ ಸೃತಿ ಇರಗವುದಲ್ಿ. ಇೆಂಥ ವಿದ್ೆೀಹ 
ಸಿಿತಿ ಪಧರಪತವಧಗಿದ್ಾೆಂಥಧ ಮಹಧತಮನಿಗೆ ಅನಧುಹಧರವನಗು 
ಪೂರೆೈಸಿದ್ಧಾದ್ರೆ, ಸತಯವಧಗಿ ಈತನ ಸ್ೆೀವೆ ಮಧಡಿದ್ಧಾದ್ರೆ 
ಧನಯನಧಗಗವನಗ. ಆದ್ರೆ ಈತನ ಪರಿಚ್ಯವಿಲ್ಿದ್ೆ, ನನು 
ಸಮ್ೀಪ ಹೊೀಗಿದ್ಧಾದ್ರೆ ತನಗೆ ಉಪಧಧಿಯೆಂದ್ಗ ಭಯ 
ಉೆಂಟಧಗಿ ಓಡಿಹೊೀಗಿಬಿಟ್ಟರೆ, ಏನಗ ಮಧಡಲ್ಲ ! ಈ ಪರಕಧರ 
ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಧರಿಸಿ, ಮಲ್ಿಗೆ ಸಮ್ೀಪ ಬ್ೆಂದ್ಗ, ಯಧವ 
ಹಗಡಗಗನಿಗೆ ಸಿದ್ಾರಗ ಕಲ್ಲಿನಿೆಂದ್ ಹೊಡೆದದ್ಾರೊೀ, ಆ 
ಹಗಡಗಗನನಗು ಕಗರಿತಗ ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ ಕೆೀಳಳತ್ಧತನೆ-
“ಈತನಗ ನಿನಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿೆಂದ್ ಹೊಡೆದ್ಧಗ ನಿೀನಗ ಮೊದ್ಲ್ಗ 
ಅಳಲಧರೆಂಭಿಸಿದ, ಆದ್ರೆ ಎರಡನೆೀ ಕಲ್ಲಿನಿೆಂದ್ ಹೊಡೆದ್ 
ಕೂಡಲೆೀ  ನಿೀನಗ ಶಧೆಂತನಧದ. ಇದ್ರ ಕಧರಣವೆೀನಗ ?" ಆ 



ಹಗಡಗಗನೆಂದ್ನಗ - “ಈ ಸಿದ್ಾನಗ ನಿಜವಧಗಿ ಹಗಚ್ಚನಿದ್ಧಾನೆ. 
ಆದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲ ಿಒೆಂದ್ಗ ಉತತಮ ಗಗಣವಿರಗತತದ್ೆ. 
ಅದ್ೆೀನೆೆಂದ್ರೆ - ಯಧರೊಬ್ಬರಿಗೂ ದ್ಗಃಖವಧದ್ದ್ಗಾ ಈತನಗ 
ಕೆಂಡನೆಂದ್ರೆ  ತತ್ಧೆಲ್ ಅದ್ನಗು ಕಳೆದ್ಗಬಿಡಗತ್ಧತನೆ. ಈತನಗ  
ಮೊದ್ಲ್ನೆೀ ಕಲ್ಗಿ ಒಗೆದ್ ಕೂಡಲೆೀ ನನಗೆ ದ್ಗಃಖವಧಯತಗ. 
ಎರಡನೆೀ ಕಲ್ಗಿ ಈತನ ಕೆೈಯೆಂದ್ ತ್ಧಗಿದ್ ಕೂಡಲೆೀ 
ಸಗಖವಧಯತಗ. ಇದ್ೆ ಪರಕಧರ ಅವನಗ ನಮಮ ಕೂಡ 
ನಿತಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಗತಿತರಗವನಗ. ಈತನ ಆಟ್ ಯಧಯಧವರಿಗೆ  
ತಿಳಿಯಗವುದಲ್ಿ.” ಈ ಪರಕಧರ ಆ ಹಗಡಗಗನ  ವಚ್ನವನಗು 
ಕೆೀಳಿ, ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಹಳ ಆನೆಂದ್ವಧಗಿ, 
ಪುನಃ ಆ ಬಧಲ್ಕನನಗು ಕಗರಿತಗ ವಿಚಧರಿಸಗತ್ಧತನೆ, ಸಿದ್ಾನಗ 
ಏನಗ ಉಣಗುತ್ಧತನೆ?' ಅದ್ಕಧೆ ಹಗಡಗಗನಗ - “ನಧವು ಕಗರಿ 
ಕಧಯಗತಿತರಗವಧಗ, ನಮಗೆ ಹಧಲ್ಗ ಬೆೀಡಿಕೊೆಂಡಗ 
ಕಗಡಿಯಗತ್ಧತನೆ. ಒಮೊಮಮಮ ರೊಟಿಟ ತಗೆಂಡಗಗಳನಗು 
ಕೊಡಗತ್ೆತೀವೆ. ಇದ್ಧಯವದ್ೂ ಇಲ್ಿದದ್ಧಾಗ ನಿೀರೊಳಗೆ ಮಣಗು 
ಕಲ್ಲಸಿ ಕಗಡಿಯಗತ್ಧತನೆ.'' ಎೆಂದ್ಗ ಆತನಗ ಅೆಂದ್ದ್ಗಾ ಕೆೀಳಿ, 



ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಹಳ ತ್ಧಪ 
ಹೊೆಂದ್ಗವೆಂಥವನಧಗಿ, ಈತನಿಗೆ ನಿತಯ ಅನುವನಗು ತೆಂದ್ಗ 
ಕೊಡಗವೆನೆೆಂದ್ಗ ನಿಶಚಯಸಿ, ಸಿದ್ಾರ ಸಮ್ೀಪ 
ಹೊೀಗಗವೆಂಥವನಧದ್ನಗ. ವೃಕ್ಷದ್ ಕೆಳಗೆ ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ  
ಬ್ೆಂದ್ಗ ಕೂಡಲೆೀ ಸಿದ್ಾರಗ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ್ರಗ. ಆಗ 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ ಬ್ಹಳ ದ್ೆೈನಯಭಧವದೆಂದ್ ಸಿದ್ಾರ ಪಧದ್ಕೆೆ 
ಬಿೀಳಳತಿತರಗವಧಗ, ಸಿದ್ಾರಗ ಆತನ ಮಸತಕಕೆೆ 
ಓದಯಗವೆಂಥವರಧದ್ರಗ. ಈ ಪರಕಧರ ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನ  
ಮಸತಕದ್  ಮೀಲೆ ಲ್ತ್ಧತ  ಪರಹಧರ ಮಧಡಿ, ಸಿದ್ಾರಗ ಆತನನಗು 
ನೊೀಡಗತ್ಧತರೆ. ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಧದ್ರೂ, ತನು ಹಸತಗಳನಗು 
ಜೊೀಡಿಸಿ, ಬ್ಹಳ ನಮರಭಧವದೆಂದ್ ಸಿದ್ಾರ ಮಗೆಂದ್ೆ 
ತಟ್ಸಿನಧಗಿ  ನಿೆಂತಗಕೊೆಂಡಗ ಅನಗುತ್ಧತನೆ-''ಹೆೀ ಸದ್ಗುರಗ , 
ತ್ಧವು ನಮಮ ಗೃಹಕೆೆ ಬ್ೆಂದ್ಗ ನಮಮಲ್ಿರಿಗೂ ಪವಿತರ 
ಮಧಡಬೆೀಕಧಗಿ ಪಧರಥವನೆ  ಹಧಯಗೆ ನನುನಗು ಈಗ ಧನಯನಧಗಿ 
ಮಧಡಿದರೊೀ ಅದ್ರೆಂತ್ೆ  ಎಲಧಿ ಮನೆ ಮೆಂದಗೆ 



ಮಧಡಿ, ಉದ್ಾರಿಸಬೆೀಕಧಗಿ ದೀನನಧದ್ ನಧನಗ 
ಪಧರರ್ಥವಸಗತ್ೆತೀನೆ.” ಸಿದ್ಾರಗ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಧರಿಸಗತ್ಧತರೆ- 
ಈತನಗ ದ್ೃಢವಧದ್ ಭಕತನಿರಗವೆಂತ್ೆ ಕಧಣಿಸಗತ್ಧತನೆ ಎೆಂದ್ಗ ಆ 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನನಗು ಕಗರಿತಗ - "ನಧನಗ ನಿಮಮಲ್ಲಗಿೆ ಬ್ೆಂದ್ರೆ 
ನನಗೆ ಏನಗ ಕೊಡಗವಿಯೊೀ ಅದ್ನೆುೀ  ಇಲ್ಲಿ ತೆಂದ್ಗ ಕೊಡಗ. 
ನಧನಗ ನಿನು ಮನೆಗೆ ಬ್ರಗವುದಲ್ಿ. ಈಗ ಬೆೀಗ ಹೊೀಗಗ'' 
ಎೆಂದ್ಗ ಹೆೀಳಳತ್ಧತ ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗು ದ್ೂಡಲ್ಲಕೆೆ 
ಆರೆಂಭಿಸಿದ್ರಗ. ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಧದ್ರೂ, ವೆೀಗದೆಂದ್ 
ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಪತಿುಯನಗು ಕಗರಿತಗ ಅನಗುತ್ಧತನೆ- “ನಮಗೆ 
ಒೆಂದ್ಗ ನಿಧಿಯೀ ಸಿಕ್ತೆರಗವದ್ಗ, ಆತನ ದ್ಶೆಯೆಂದ್ ನಮಮ 
ಜನಮವೆೀ ಸಫಲ್ವಧಗಗವುದ್ಗ. ನಧನಗ ಒಬ್ಬ ಅವಧೂತನನಗು 
ಇವತಗತ ಕೆಂಡೆನಗ. ಆತನಿಗೆ ಅನುವನಗು ಕೊಟಿಟದ್ಧಾದ್ರೆ ನಮಮ 
ಜನಮವು ಸ್ಧಥವಕವಧಗಗವದ್ಗ. ಆದ್ಾರಿೆಂದ್ ಶ್ೀಘರವಧಗಿ ನನಗೆ 
ಅನು ಮತಗತ ರೊಟಿಟ ಕೊಡಗ. ಅವನಗು ಒಯಗಾ ಆತನಿಗೆ 
ಕೊಡಗವೆನಗ". ಈ ಪರಕಧರ ಪತಿಯ ವಚ್ನವನಗು ಕೆೀಳಿ, ಆ 
ಸಿರೀಯಗ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಖಿನುಳಧಗಿ, ಬ್ಹಳ ಸೆಂಕೊೀಚ್ದೆಂದ್ 



ಆತನಿಗೆ ಅನು ಕೊಟ್ಟಳಳ. ಅದ್ನಗು ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೊೆಂಡಗ 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ ಕೂಡಲೆೀ ಹೊರಟ್ನಗ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಬ್ಹಳ ದ್ರಿದ್ಧರವಸ್ೆಿ ಇರಗತಿತದ್ಗಾ, ಭಿಕ್ಷಧ ವೃತಿತಯೆಂದ್ 
ಜೀವನವನಗು ನಡೆಸಗತಿತದ್ಾರಗ. ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯ ಮಗನಗ  ಭಿಕ್ಷಧ 
ಮಧಡಿಕೊೆಂಡಗ ಬ್ರಗತಿತದ್ಗಾ, ಅದ್ನಗು ಮೂರಗ ಮೆಂದ 
ಉಣಗುತಿತದ್ಾರಗ. ಈ ಕಧರಣದೆಂದ್ ಇತರರಿಗೆ ಅನು ಕೊಡಗವಧಗ, 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನ ಪತಿುಯಗ ಸೆಂಕೊೀಚ್ಪಡಗತಿತದ್ಾಳಳ; ಆದ್ರೆ 
ಶೃದ್ಧಾ, ಭಕ್ತತಭರಿತನಧಗಿರಗವ ಆತನಿಗೆ ಮನಸಿಿನೊಳಗೆ 
ಏನೆೀನೂ ಶೆಂಕೆ ಇರಗತಿತದಾಲ್ಿ. ಇರಲ್ಲ, ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ ಆ 
ಅನು ರೊಟಿಟ ಮಗೆಂತ್ಧದ್ಾನಗು ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೊೆಂಡಗ ಹೊೀಗಿ, ಸಿದ್ಾರ 
ಮಗೆಂದ್ೆ ಇಡಲ್ಗ, ಸಿದ್ಾರಗ ಅದ್ನಗು ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೊೆಂಡಗ ಎಲಧಿ 
ಹಗಡಗಗರಿಗೆ ಹೆಂಚ ಕೊಟ್ಗಟ, ಸಾಲ್ಪ ಉಳಿದದ್ಾನಗು ತ್ಧವು 
ಸ್ೆೀವಿಸಗವೆಂಥವರಧದ್ರಗ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ಆಗ 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಿಗೆ ಅನಗುತ್ಧತರೆ- “ನಿೀನಗ ನಮಗೆ ಬ್ಹಳ 
ತಗಸಗ ಅನು ತೆಂದ್ಗ ಕೊಟಿಟರಗವಿ. ಇನೂು ಅಧಿಕ ತೆಂದ್ಗ 
ಕೊಟಿಟದ್ಧಾದ್ರೆ, ನಮಮಲ್ಿರಿಗೆ ಸ್ಧಕಧಗಗವದ್ಗ.” ಅದ್ಕೆೆ 



ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ - “ಈಗಲೆೀ ನಧನಗ ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೊೆಂಡಗ 
ಬ್ೆಂದ್ಗ, ನಿಮಮಲ್ಿರಿಗೂ ಅನು ಪೂರೆೈಸಗವೆನಗ", ಎೆಂದ್ಗ ಹೆೀಳಿ 
ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ನೊೀಡಗವೆಂಥವನಧದ್ನಗ. ಅಲ್ಲಿ ತ್ಧನಗ 
ಉಣಗುವ ಭಧಗ ಮಧತರ ಉಳಿದರಗವದ್ಗ, ಅದ್ನಗು 
ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೊೆಂಡಗ ಶ್ೀಘರವಧಗಿ ಹೊರಟ್ಗ ಸಿದ್ಾರ ಸಮ್ೀಪ ಬ್ೆಂದ್ಗ 
ಅವರ ಮಗೆಂದಟ್ಗಟ ನಮಸೆರಿಸಿ ನಿೆಂತಗ. ತ್ಧನಗ 
ಉಪವಧಸವಿದ್ಾರೂ, ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಿಗೆ ಬ್ಹಳ 
ಆನೆಂದ್ವಧಗಿರಗವದ್ಗ. ಆತನಗ ಅನಗುತ್ಧತನೆ. "ಈ ಹೊತಗತ 
ನಧನಗ ಧನಯನಧದ್ೆನಗ. ಈ ಸದ್ಗುರಗವಿಗೆ ಉಣಿುಸಿ, ನಧನಗ 
ಪೂಣವ ತೃಪ್ತತಯನಗು ಹೊೆಂದದ್ೆನಗ. ಒೆಂದ್ಗ ವೆೀಳ  ೆ
ಉಪವಧಸವಧಯತ್ೆೆಂದ್ರೆ,ಈ ಹೊತಗತ ಉತತಮವಧದ್ ಮತವು 
ನನಗೆ ಘಟಿಸಿತಗ ಎೆಂದ್ಗ ತಿಳಿಯಗವೆನಗ.' ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ಆ 
ಅನುವನಗು ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೊೆಂಡಗ ಆ ಹಗಡಗಗರಿಗೆಲಧಿ  ಪುನಃ 
ಹೆಂಚಕೊಟ್ಗಟ ಅಲ್ಪ ಶೆೀಷ್ ಉಳಿದ್ದ್ಾನಗು ತ್ಧವು 
ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೊಳಳುವಧಗ ರೊಟಿಟಯ  ಒೆಂದ್ಗ ಸಣು ತಗೆಂಡನಗು 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಗ. ಅದ್ನಗು ಎರಡೂ ಕೆೈಗಳನಗು 



ಜೊೀಡಿಸಿ, ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ ಬ್ಹಳ ಸೆಂತ್ೊೀಷ್ದೆಂದ್ 
ಸಿಾೀಕರಿಸಿ ಅಮೃತರೂಪ ಪರಸ್ಧದ್ವೆೆಂದ್ಗ ಭಧವಿಸಿ 
ಬಧಯಯೊಳಗೆ ಹಧಕ್ತಕೊೆಂಡಗ, ನಗೆಂಗಿದ್ ಕೂಡಲೆೀ ಆತನಿಗೆ 
ವಿಶೆೀಷ್ ಚ್ಮತ್ಧೆರ ಕಧಣಗವೆಂಥಧದ್ಧಾಯತಗ. ಆ ಪರಸ್ಧದ್ವು 
ಕಗಕ್ಷಿಯೊಳಗೆ ಪರವೆೀಶ್ಸಿದ್ ಕ್ಷಣವೆೀ ಆತನಿಗೆ ಹೊಟೆಟ ತಗೆಂಬ್ 
ಉೆಂಡೆಂತ್ೆ ಕಧಣಿಸಿ, ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ ತ್ೆೀಗಲ್ಲಕೆೆ ಆರೆಂಭಿಸಿ, 
ಅತಯೆಂತ ಆಶಚಯವಪಡಗವೆಂಥವನಧದ್ನಗ. ಆತನಗ 
ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂತಿಸಗತ್ಧತನೆ - “ಈ ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಗ ಪರತಯಕ್ಷ 
ಈಶಾರನಿದ್ಧಾನೆೆಂಬ್ಗವದ್ಗ ಪೂಣವ ನಿಃಸೆಂಶಯವಧಯತಗ. 
ಈತನ ಸ್ೆೀವಧ ಮಧಡಲ್ಲಕೆೆ ಆರೆಂಭಿಸಿದ್ೆನೆೆಂದ್ರೆ, ನನು ಜನಮ 
ಸಫಲ್ತ್ೆಯಧಗಗವದ್ಗ". ಆಮೀಲೆ ಸಿದ್ಾರಿಗೆ ನಮಸೆರಿಸಿ, 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟ್ಗ 
ಹೊೀಗಗತಿತರಗವಧಗ, ಒಬ್ಬ ಅಯಯನಗ ಆತನ ಹೆಂದನಿೆಂದ್ಲೆೀ 
ಬ್ೆಂದ್ಗ ಅನಗುತ್ಧತನೆ - ''ಆ ಭವಿಯ ಕೆೈಯೊಳಗಿೆಂದ್ ರೊಟಿಟ 
ತಗೆಂಡನಗು ಇಸಕೊೆಂಡಗ, ನಿೀನಗ ಬಧಯಯೊಳಗೆ 
ಹಧಕ್ತಕೊೆಂಡಗ ತಿೆಂದ, ಇದ್ನಗು ನಧನಗ ಕಣ್ಧುರೆ 



ನೊೀಡಿರಗತ್ೆತೀನೆ. ಈಗ ಈ ಸೆಂಗತಿಯನಗು ಎಲ್ಿರಿಗೂ 
ತಿಳಿಸಗವೆನಗ. ನಿಜವಧಗಿ ನಿೀನಗ ಭರಷ್ಟನಧದ. ಅವಶಯವಧಗಿ, 
ನಿನಗೆ ಬ್ಹಷ್ಧೆರ ಕೊಡಗವೆವು. ನಿನುನಗು ಯಧರಗ ಊಟ್ಕೆೆ  
ಕರೆಯಗವರೊೀ ಅವರನಗು ಸಹಧ ಕಗಲ್ದೆಂದ್ ಹೊರಗಿಡಗವೆವು.'' 
ಈ ಪರಕಧರ ಆ ಅಯಯನಗ ಅೆಂದ್ಗ, ಇತರ ಸವವ 
ಅಯಯನವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ, ಎಲ್ಿರೂ ಕೂಡಿ, ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಿಗೆ 
ಬ್ಹಷ್ಧೆರ ಕೊಡಗವೆಂಥವರಧದ್ರಗ. ಆ ಅಯಯನವರಗ 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನ  ಕಡೆಗೆ ಬ್ೆಂದ್ಗ ಹೆೀಳಳತ್ಧತರೆ- “ನಿೀನಗ ಎಲ್ಿ 
ಮನೆಮೆಂದ ಕೂಡಿಕೊೆಂಡಗ ಮಠವನಗು ಬಿಟ್ಗಟ ಹೊರಗೆ 
ಹೊೀಗಬೆೀಕಗ. ಇಲ್ಿದದ್ಾರೆ, ಆ ಭವಿಯ  ಸೆಂಗತಿ ಬಿಟ್ಗಟ 
ಬಿಡಗತ್ೆತೀನೆ ಅನುಬೆೀಕಗ, ಆತನ ಸೆಂಗತಿ ಬಿಟಿಟಯಧದ್ರೆ ನಿನಗೆ 
ಪಧರಯಶ್ಚತತ ಕೊಟ್ಗಟ, ಪುನಃ ಕಗಲ್ದ್ೊಳಗೆ 
ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೊಳಳುವೆೀವು." ಅದ್ನಗು ಕೆೀಳಿ ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ 
ಅನಗುತ್ಧತನೆ- “ಸಿದ್ಧಾರೂಡರನಗು ಬಿಟ್ಗಟ ನಧನಗ ಇರಲಧರೆನಗ. 
ಅವರಗ ಪರತಯಕ್ಷ ಈಶಾರನ ಅವತ್ಧರವಿರಗವರಗ. ಇವರದ್ಗ 
ನನಗೆ ಪರತಿೀತಿಯಧಗಿರಗತತದ್ೆ. ನಧನೊಬ್ಬನಧದ್ರೆ ಮಠವನಗು 



ಬಿಟ್ಗಟ ಎರಡನೆೀ ಸ್ಧಿನಕೆೆ ಹೊೀಗಗವೆನಗ. ನನು ಸಿರೀ ಮತಗತ 
ಮಗ ಇವರನಗು ಇಲೆಿೀ ಬಿಟ್ಗಟ ಹೊೀಗಗವೆನಗ” ಆಗ ಆ 
ಅಯಯಗಳಳ ಅನಗುತ್ಧತರೆ- “ನಿೀನಗ ನಿಶಚಯವಧಗಿ ನಿನು ಈಶಾರ 
ಅವತ್ಧರ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಇರಗವಿ. ಎಲೆೀ ಭರಷ್ಟನೆೀ ನಿೀನಗ 
ನಿೀತಿಯನಗು ತಪ್ತಪರಗವಿ.” ಈ ವಚ್ನವನಗು ಕೆೀಳಿ, 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ ಅವರ ಕೂಡ ಏನೊೆಂದ್ಗ ಮಧತ್ಧಡದ್ೆ 
ಸಗಮಮನೆ ಇದ್ಾನಗ. ಆಗ ಆತನ ಪತಿುಯಗ ಆತನಿಗೆ ಬ್ಹಳ 
ಆಗರಹದೆಂದ್ ಹೆೀಳಳತ್ಧತಳ -ೆ 'ಆ ಸಿದ್ಾನನಗು ಬಿಟ್ಗಟ ಬಿಡಿರಿ.” 
ಮಗನಧದ್ರೂ ಸಿಟಿಟನಿೆಂದ್ ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನನಗು ಕಗರಿತಗ 
ಅನಗುತ್ಧತನೆ - "ಆ ಭವಿಯ ಸೆಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಗ ರಗಚ 
ಕೆಂಡಿರಗತಿತ? ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೀ ಇದಾಯೆಂದ್ರೆ ನಿನು ಜೀವವು 
ಹಧರಿ ಹೊೀಗಗತತದ್ೆೀನಗ? ಖಚತವಧಗಿ ನಿನಗೆ ಹಗಚ್ಗಚ ಹಡಿದದ್ೆ. 
ಈಗ ಮನೆ ಬಿಟ್ಗಟ ನಡಿ. ಮಗದ ವಯಸಿಿನಲ್ಲಿ ನಿನು ಬ್ಗದಾ 
ಭರೆಂಶವಧಗಿರಗತತದ್ೆ.” ಇೆಂಥಧ ಕಠೊೀರ ವಚ್ನವನಗು, 
ತನುವರಿೆಂದ್ ಕೆೀಳಿದ್ರೂ, ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ  ಏನೆೀನೂ 
ಉತತರ ಕೊಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಮನಸಗಿ ಪೂಣವವಧಗಿ ಸಿದ್ಾ ಚ್ರಣಗಳಲ್ಲಿ 



ಇಟ್ಟೆಂಥವನಧಗಿ, ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ  ತನು ಜೊೀಳಿಗೆಯನಗು 
ಹಧಕ್ತಕೊೆಂಡಗ, ಆ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಗಟ ಹೊರಟ್ನಗ. 
ಊರೊಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಧಡಿಕೊೆಂಡಗ ನೆಟ್ಟಗೆ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಡರಗ ಇದ್ಾಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ೆಂದ್ನಗ. ಸಿದ್ಾರ ಮಗೆಂದ್ೆ ಆ ಜೊೀಳಿ 
ಇಟ್ಗಟ, ಅವರಗ ಕೊಟ್ಟಷ್ಗಟ ಪರಸ್ಧದ್ ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೊೆಂಡಗ, ಅಷ್ಟನೆುೀ  
ಸ್ೆೀವಿಸಿ, ಆನೆಂದ್ದೆಂದ್ ಸಿದ್ಾರ ಹತಿತರ ಇರಲಧರೆಂಭಿಸಿದ್ನಗ. 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನ  ಈ ಪರಕಧರದ್ ಅನನಯ ಭಕ್ತತಯನಗು ಕೆಂಡಗ, 
ಇತರ ಅನೆೀಕ ಭಕತರಗ ಸಿದ್ಾರ ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಲಧರೆಂಭಿಸಿದ್ರಗ, 
ಮತಗತ ಸಿದ್ಧಾರೂಡರನಗು ಕೆಂಡಗ - “ನಮಗೆ ಸತಯವಧದ್ ಸದ್ಗುರಗ 
ಭೆಟಿಟಯಧದ್ರಗ,” ಎೆಂದ್ಗ ಅನಗುತಿತರಗವರಗ. ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಆ ಭಕತರಗ, 
ಅತ್ಧಯಗರಹದೆಂದ್ ಸಿದ್ಾರನಗು ಪಧರರ್ಥವಸಿ ತಮಮ ತಮಮ 
ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಿತಯ ಕರೆದ್ಗಕೊೆಂಡಗ, ಹೊೀಗಿ, ಅವರಿಗೆ 
ಭೊೀಜನಧದ ಉಪಚಧರಗಳಿೆಂದ್ ಸೆಂತ್ೊೀಷ್ಪಡಿಸಿ, ಧನಯ 
ಭಧವವನಗು ಹೊೆಂದ್ಗತಿತದ್ಾರಗ. ಒಬ್ಬರಗ ಇತರ ಭಕತರೊಡನೆ 
ಸಿದ್ಾರನಗು ಮನೆಗೆ ಕರಕೊೆಂಡಗ ಬ್ೆಂದ್ಗ ಪುರಧಣವನಗು ಹಚಚ 
ನಿತಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಮಗಖದೆಂದ್ ವೆೀದ್ಧೆಂತ ನಿರೂಪಣವನಗು 



ಶರವಣ ಮಧಡಿ ಬ್ಹಳ ಆನೆಂದ್ ಪಡಗತಿತದ್ಾರಗ. ಉದ್ಧಾರ 
ಕಧಯವಕೆೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ಆರೆಂಭ ಮಧಡಿದ್ರಗ ಎೆಂದ್ಗ 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಹಳ ಆನೆಂದ್ ಪಟ್ಟನಗ. 
ಸಿದ್ಾರ ಮಗಖದೆಂದ್ ಹೊರಡಗವ ಭಧಷ್ಣವನಗು ಶರವಣ 
ಮಧಡಿದ್ ಮಧತರದೆಂದ್ ಆ ಕ್ಷಣವೆೀ ಸಾರೂಪದ್ಲ್ಲಿ 
ಪರಬೊೀಧವಧಗಗತಿತರಗವದ್ಗ. ಒಮಮ ಸವವಭಕತ ಜನರನಗು 
ಕೂಡಿಸಿ ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ ಅನಗುತ್ಧತನೆ- "ಕಧತಿವಕ ಶಗದ್ಾ 
ಪೂಣಿವಮ ದನ ಮಹಧ ವೆೈಭವದೆಂದ್ೊಡಗೂಡಿ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನಗು ಪೂಜಸಬೆೀಕಗ.” ಈ ವಚ್ನವು ಸವವ 
ಸದ್ಾಕತರಿಗೂ ಮಧನಯವಧಯತಗ. ಆಗ ಒೆಂದ್ಗ ಭವಯವಧದ್ 
ಮೆಂಟ್ಪವನಗು ನಿೆಂದರಿಸಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ದವಯ ಸಿೆಂಹಧಸನವನಗು 
ನಿಮ್ವಸಿ, ಸಿದ್ಾರನಗು ಪೂಜಸಗವದ್ಕೊೆೀಸೆರ, 
ತಯಧರಿಸಿದ್ರಗ. ಕಧತಿವಕ ಪೂಣಿವಮ ದವಸ, ಆ 
ಸಿೆಂಹಧಸನದ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಾರನಗು ಕಗಳಿುರಿಸಿ, ಅತಯೆಂತ 
ಶೆ್ ೀಭಧಯಮಧನವಧದ್ ಅಲ್ೆಂಕಧರ ಮಧಡಗವೆಂಥವರಧದ್ರಗ. 
ಮಸತಕದ್  ಮೀಲೆ ಪುಷ್ಪಗಳಿೆಂದ್ ಮೆಂಡಿತವಧದ್ ಕ್ತರಿೀಟ್, 



ಕೊರಳಲ್ಲಿ  ದವಯವಧದ್ ಹಧರ, ವಿರಧಜಸಗತಿತದ್ಾವು. ವಕ್ಷಸಿಲ್ದ್  
ಮೀಲೆ ರತು ಪದ್ಕವು ಮ್ೆಂಚ್ಗತಿತತಗತ, ಕೆಂಠದ್ಲ್ಲಿ ಮಗಕಧತಹಧರವು 
ತೂಗಗತತ, ಮೈಮೀಲೆ ಪುಷ್ಪಭಧರವು ಶೆ್ ೀಭಿಸಗತಿತದ್ಗಾ, ಹೆಗಲ್ 
ಮೀಲೆ ದವಯ ಪ್ತೀತ್ಧೆಂಬ್ರವು ಹೊತಗತ, ಸತ್ೆೀಜ ಸಗೆಂದ್ರ ಮತಗತ 
ಅತಯೆಂತ ಮನೊೀಹರ ರೂಪವುಳು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಡರ 
ಮೂತಿವಯಗ  ಸಿೆಂಹಧಸನದ್ ಮೀಲೆ ವಿರಧಜಸಗತಿತತಗತ. ಮಗಖದ್ 
ಮೀಲೆ ಶಧೆಂತಿ ಮಗದ್ೆರಯಗಳುೆಂಥವನಧಗಿ, ಕೃಪಧ ದ್ೃಷ್ಟಟಯಗ 
ಪೆರೀಕ್ಷಕರ ಹೃದ್ಯಧೆಂತರದ್ಲ್ಲಿ ಭೆೀದಸಿಕೊೆಂಡಗ ಹೊೀಗಿ, 
ಅಲ್ಲಿರಗವ ಗರೆಂರ್ಥಗಳನಗು ಹರಿದ್ಗ ದ್ಗಷ್ಟರನಗು ಸಹಧ ಉದ್ಧಾರ 
ಮಧಡಗತಿತತಗತ, ಪೂಜಧ ನೊೀಡಲ್ಲಕೆೆ ಬ್ೆಂದ್ವರಲಧಿ - "ನಧವು 
ಧನಯರಗ  ಧನಯರಗ. ಸಗಗಣ ರೂಪವನಗು ಧರಿಸಿರಗವ ಸ್ಧಕ್ಷಧತ್ 
ಗಿರಿಜಧರಮಣನಧದ್ ಶೆಂಕರನನಗು ಇವತಗತ ಕೆಂಡೆವು' ಎೆಂದ್ಗ 
ಅನಗುತಿತದ್ಾರಗ. ದನೆೀ ದನೆೀ ಹಗಬ್ಬಳಿುಯೊಳಗಿನ ಭಕತ ಮೆಂಡಳಿ 
ಬೆಳೆಯಗತತ ಹೊೀಗಿ, ದ್ೆೀಶ ದ್ೆೀಶಗಳಲೆಿಲಧಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಕ್ತೀತಿವಯಗ ಪಸರಿಸಗತತ ನಡೆಯತಗ. 
ಪರದ್ೆೀಶಗಳಿೆಂದ್ಲ್ೂ ಭಕತ ಜನರಗ ಅನಗದ್ಧನದ್ಲ್ಲಿ 



ಬ್ರಲಧರೆಂಭಿಸಿದ್ರಗ. ಭವಯವಧದ್ ಒೆಂದ್ಗ ಮಠವು ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಗಟ, 
ಶ್ಷ್ಯ ಜನರಗ ನಿಕಟ್ವಧಸಿಗಳಧಗಿರಲ್ಲಕೆೆ ಹತಿತದ್ರಗ. ಅನೆೀಕ 
ಜನ ಲ್ಲೆಂಗಧಯತರೂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಭಕತರಧದ್ರಗ; ಆಮೀಲೆ, 
ಅಯಯನವರಗ ಸಹಧ  ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನನಗು ತಮಮ ಕಗಲ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ತಿರಗಗಿ ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೊೆಂಡರಗ. ಯಧವ ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ 
ಅಸಹಯವಧದ್ ಆಪತಗತಗಳನಗು ಸಹಸಿಕೊೆಂಡಗ, ಅತಯೆಂತ 
ಶರದ್ಧಾಭಕ್ತತಯೆಂದ್ ಸ್ೆೀವಧಬಧಧೆಯನಗು ಸಹಧ ಲೆಕ್ತೆಸದ್ೆ, 
ಸದ್ಗುರಗ ಚ್ರಣಗಳನಗು ಹಡಿದ್ನೊೀ ಆತನಗ ಸತಯವಧಗಿ 
ಧನಯನಧದ್ನಗ. ಆತನೆೀ ಪರಥಮದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರಗನಧತನ ಗಗರಗತಗ 
ಹಡಿದ್ನಗ. ಅನೆಂತರ, ಆತನನಗು ಕೆಂಡಗ ಇತರರಗ 
ಭಕ್ತತಯಗಕತರಧದ್ರಗ. ಅಜ್ಞಧನ ಖಣಿಯೊಳಗಿೆಂದ್, ಬ್ಹಳ 
ದ್ಗಃಖವನಗು ಸಹಸಿ ಈ ರತುವನಗು ಹಗಡಗಕ್ತ ತಗೆದ್ವನಗ ಈ 
ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನೆೀ ಇರಗವನಗ ಅನೆಂತರ ಅದ್ರ ಲಧಭವು 
ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಸಿಗಗವೆಂಥಧದ್ಧಾಯತಗ. ಮಗಮಗಕ್ಷಗ ಜನರಗಗಳಿರಧ, 
ಈ ಸೆಂಪತಿತಯನಗು ಲ್ೂಟಿ ಮಧಡಿರಿ. ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ  ಈ 
ಅಕ್ಷಯ ಸೆಂಪತತನಗು ನಿಮಮ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ತೆಂದ್ಗ ಕೊಟಿಟರಗವನಗ. 



ಪೂಣವ ದ್ಯಧಳಳವಧದ್ ಈ ಸಿದ್ಾ ಸದ್ಗುರಗವು ಭಕತರ ಅನಘಯವ  
ರತುದ್ೆಂತಿರಗವನಗ. ಆತನನಗು ಭಜಸಿದ್ ಮಧತರದೆಂದ್ 
ಭವಬ್ೆಂಧನವು ಆತನ ಕೃಪೆಯೆಂದ್ ಕೂಡಲೆೀ ನಧಶವಧಗಿ 
ಹೊೀಗಗವದ್ಗ. ಎೆಂಬ್ಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಡ ಕಥಧಮೃತದ್ೊಳ , 
ಶರವಣ ಮಧತರದೆಂದ್ ಸವವ ಪಧಪಗಳನಗು ಭಸಮ ಮಧಡಗವೆಂಥ  
ಅತಿ ಮಧಗರವಧದ್, ಈ ಮೂವತ್ೆತರಡನೆೀ ಅಧಧಯಯವನಗು 
ಶ್ವದ್ಧಸನಗ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ 
ಚ್ರಣ್ಧರವಿೆಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ತವಸಗತಿತರಗವನಗ. 


