
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಯತಿಶ್ವರನ ೀ, ನೀನು ಭಕ್ತರಿಗ ೂೀಸ್ಕರ ಪರಮ 
ಉದ್ಧರನರುತಿತ, ನೀನು ದೀನ ಪಧಲಕ್ನು ಮತ್ುತ 
ಕ್ೃಪಧಸಧಗರನು, ಇಂಥಧ ಜಗದ್ ೂೀದ್ಧಾರಕ್ನಧದ ನನನನುನ 
ಕ್ುರಿತ್ು ನಧನು ನಮಸಧಕರ ಮಧಡುತ ತೀನ . ನನನ 
ಸ್ತ ತಯಂದಲ ೀ ಜಗತ್ುತ ನಡಿಯುತ್ತದ್ . ಅಜಜರಧದಂಥ ನಮಗ  
ನನನ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯುವದಲಲ, ಎಂದು ಇಂಥಧ ತ ೂದಲು 
ನುಡಿಗಳಿಂದ, ಮತ್ುತ ನೀನ ೀ ಕ ೂಟ್ಟಿರುವ ಶ್ಕ್ತತಯಂದ, ನನನನುನ 
ವರ್ಣಿಸ್ಲಿಕ ಕ ಯತಿನಸ್ುವ ವು. ಸ್ಮಥಿನಧದ  ನೀನು 
ಒಲಿದಯಂದರ , ನನನ ಈ ಅಲಪಮತಿಯು ಉತ್ತಮವಧಗಿ ನನನ 
ಗುಣ ಕ್ಥಧದಗಳನುನ ವರ್ಣಿಸ್ುವದಕ ಕ ಒಳ ಳೀ  ಶ್ಕ್ತತ ಬರುವದು. 
ಅಗಧಧವಧಗಿರುವ ನನನ ಚರಿತ್ರ ವರ್ಣಿಸ್ಬ ೀಕಧದರ , ಅದಕ ಕ 
ಶ್ುದಾವಧದ ಪ ರೀಮವು ಇರತ್ಕ್ಕದ್ಧಾಗಿರುತ್ತದ್ . ಅಂಥಧ 
ಪ ರೀಮದ್ ಾಶ್ಯಂದ, ಕ್ಥ ಯು ಬಹು ವಿಶ್ದವಧಗಿ ಅದರಲಿಲ 
ಪ ರೀಮಧನಂದವು ಉಕ್ತಕ ಬರುವದು. ಹ್ಧಾಗ  ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ೊಳಗ  
ಚಂದರಕ್ಳ  ಇರುವದ್ ೂೀ, ಹ್ಧಗ   ಸ್ಂತ್ಕ್ಥ ಗಳ ಮಧಾದಲಿಲ 
ನನನ ಲಿೀಲ  ಇರುವುದು. ನೀನು ಸ್ಂತ್ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ 



ಶ  ೀಭಿಸ್ುತಿತರುತಿತ, ಎಂದು ಈ ಸಧರಿ ಸ್ಂತ್ ಕ್ಥ ಯನುನ 
ವರ್ಣಿಸ್ುವ ನು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಸ್ವತ್ಃ ಹ್ ೀಳುತಧತರ - 
“ಇವತಿತನ ದವಸ್ ಸ್ಂತ್ಕ್ತೀತಿಿ ವರ್ಣಿಸ್ತ್ಕ್ಕದುಾ. ಅದ್ ೀ ನನಗ  
ವಿಶ ೀಷವಧಗಿ ಸ ೀರುವದು ಆದಾರಿಂದ ಈಗಲ ೀ ಕ್ಥ ಯನುನ 
ಆರಂಭಿಸ್ುವವನಧಗು. ಯಧವ ಮಹ್ಧತ್ಮರು ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಯಂಬ ನಧಮಧ ೀಯದಂದ ಗರಗ ಗಧರಮದಲಿಲ ವಧಸ್ 
ಮಧಡುತಿತದಾರ ೂೀ, ಅವರ ಚರಿತ ರಯನುನ ನಧನು ಶ್ರವಣ 
ಮಧಡಲಿಚ್ಚಿಸ್ುವ ನು. ಅದನ ನೀ  ಹ್ ೀಳುವಂಥವನಧಗು." ಸಿದಾ 
ಸ್ದುುರುಗಳ  ಈ ಆಜ್ಞ ಮಧನಾ ಮಧಡಿ, ಸ್ದುುರುಗಳು  ತ್ಮಮ 
ಯೌವನ ಕಧಲದಲಿಲ ಹುಬಬಳಿಳ ಗ  ಬಂದದ್ಧಾಗ ನಡ ದ ಪೂವಿ 
ಕ್ಥ ಯನುನ ಸ್ಮರಣ ಗ  ತ್ಂದು ಹ್ ೀಳುವ ನು. ಪೂವಿದ 
ರಧಜಧಧನಯಧದ ಕ್ತತ್ೂತರ ನಗರವು ಕ್ನಧಿಟಕ್ ದ್ ೀಶ್ದಲಿಲ, 
ಬಹು ಸ್ುಂದರವಧಗಿಯೂ,ಅನ ೀಕ್  ವನ ೂೀಪವನಗಳಿಂದ 
ಮನ ೂೀಹರವಧಗಿಯೂ ಇತ್ುತ. ಸ್ಕ್ಲ ವ ೀದ ಶಧಸ್ರಗಳಲಿಲ 
ಪಧರಧಂಗತ್ನಧದ ಒಬಬ ಮಹ್ಧತ್ಮನು  ಈ ನಗರದಲಿಲ ವಧಸ್ 
ಮಧಡುತಿತದಾನು. ಆತ್ನ ಹತಿತರ ಮಡಿವಧಳಪಧಪ ಎಂಬ 



ನಧಮವುಳಳ ಒಬಬ ಬರಹಮಚಧರಿಯು ವಿದ್ಧಾರ್ಥಿಯಧಗಿ ಬಂದನು. 
ಈತ್ನು ವಿದ್ಧಾಭ್ಧಾಸ್ದಲಿಲ ಬಹು ಚತ್ುರನಧಗಿದುಾ, ತಿೀವರವಧಗಿ 
ವಿದ್ಧಾಗರಹಣ ಮಧಡುತಧತ,  ಗುರು ಕ್ೃಪ ಯಂದ ಸ್ಕ್ಲ ವ ೀದ 
ಶಧಸ್ರದಗಳನುನ ಮುಖ ೂೀದುತ್ ಮಧಡಿಕ ೂಂಡನು. 
ಒಂದ್ಧನ ೂಂದು ದವಸ್ ಗುರುಗಳು ಗಧರಮಧಂತ್ರಕ ಕ 
ಹ್ ೂೀಗಿರುವಧಗ ಅವರ ಮಠದ್ ೂಳಗ  ಇಬಬರು 
ರಧಜಕ್ನನಕ ಯರು ಬಂದು ಒಬಬಂಟ್ಟಗನಧಗಿರುವ 
ಮಡಿವಧಳಪಪನನುನ ನ ೂೀಡಿದರು. ಆಗ ಆ ತ್ರುರ್ಣಯರು 
ಈತ್ನ ಮನ ೂೀವೃತಿತ ಪರಿೀಕ್ಷಧಥಿವಧಗಿ, ನಧನಧ ಪರಕಧರ 
ಕಧಮಚ ೀಷ್ ಿಗಳನುನ ಮಧಡಲಧರಂಭಿಸಿದರು; ಆದರ  ಆತ್ನು  
ಕಧಮವನುನ ಜಯಸಿದಂಥವನಧದಾರಿಂದ ಆತ್ನ ವೃತಿತಯು  
ಅಚಲವಧಗಿ ನಂತಿತ್ು. ಆತ್ನ  ವ ೈರಧಗಾವು 
ಅತ್ಾದುುತ್ವಧಗಿದುಾ, ಸಿರೀಯರ ಕ್ಡ ಗ  ಅಕ್ಸಧಮತಧತಗಿ ಸ್ಹ್ಧ 
ನ ೂೀಡುತಿತದಾಲಲ, ಮತ್ುತ ತ್ನನ ಅಧಾಯನದಲಿಲಯೀ ಸ್ವಸ್ಥ 
ಚ್ಚತ್ತನಧಗಿದುಾ, ಕ್ತಂಚ್ಚತ್ ಮಧತ್ರವೂ ಮಧತಧಡದ್ ೀ ಇದಾನು. 
ಆಗ ಆ ತ್ರುರ್ಣಯರು ಮನಸಿಿನಲಿಲ ಅತ್ಾಂತ್ ಚಕ್ತತ್ರಧಗಿ ತ್ಮಮ 



ಗೃಹವನುನ ಕ್ುರಿತ್ು ಹ್ ೂೀಗುವಂಥವರಧದರು. ಮಡಿವಧಳ 
ಮುನಯಧದರೂ, ಬಹು ಕ ೂರೀಧದಂದ ಅನುನತಧತನ - “ಈ 
ತ್ರುರ್ಣಯರು ಬಹು ಉಪದರ ಕ ೂಡುವರು. ನಧನು ಈಗ ಈ 
ಗಧರಮವನ ನೀ ಬಿಟುಿ ಹ್ ೂೀಗುವ ನು, ಆದರ  ನಧನು 
ಬರುವಷಿರಲಿಲ, ಇದು ನಧಶ್ವಧಗಿ ಹ್ ೂೀಗುವುದು", ಎಂದು 
ಅನುನತಧತ ಹ್ ೂರಟುಹ್ ೂೀದನು. ತಧನು ಉಟಿಂಥಧ 
ಧ ೂೀತ್ರವನುನ ಹರಿದು ಹ್ಧಕ್ತ, ಆಶ್ರಮ ತಧಾಗಮಧಡಿ, 
ತ್ತಧಕಲವ ೀ ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂಸಧತನವನುನ ಕ್ುರಿತ್ು 
ಹ್ ೂೀಗುವಂಥವನಧದನು. ದಗಂಬರ ರೂಪಧರಿಸಿ, 
ಏಕಧಂಗಿಯಧಗಿ ಮಧಗಿದ ಮೆೀಲ  ನಡ ಯುತಿತರುವಧಗ 
ಈತ್ನು ಸಧಕ್ಷಧತ್ ವಿದ್ಧಾಸ್ೂಯಿನ ೂೀ ಎಂಬಂತ  ಮುಖದ 
ಮೆೀಲ  ತ ೀಜ ಕಧರ್ಣಸ್ುತಿತದುಾದಾನುನ ನ ೂೀಡಿ, ಎಲಲರಿಗೂ ಬಹಳ 
ಆಶ್ಿಯಿವಧಗುತಿತತ್ುತ. ಮಡಿವಧಳ ಸಧವಮಿಯು ಕಧಶ್ಕ್ಷ ೀತ್ರಕ ಕ 
ಹ್ ೂೀಗಿ, ಅಲಿಲ ವಧದದಂದ ಎಲಧಲ ಪಂಡಿತ್ರನುನ ಜಯಸಿ, 
ಕ್ಷ ೀತ್ರದಲ ಲಲಧಲ ಕ್ತೀತಿಿ ಪಸ್ರಿಸ್ುತಧತ, ಈ ಪರಕಧರ 
ಬಹುಮಧನವನುನ ಸ್ಂಪಧದಸಿದನು. ಅನಂತ್ರ ಮಡಿವಧಳ 



ಸಧವಮಿಯು ವಿಶ್ವನಧಥನ ದಶ್ಿನವನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು 
ಒಂದು ಏಕಧಂತ್ ಸಧಥನದಲಿಲ ಕ್ುಳಿತ್ುಕ ೂಂಡು, ತ್ನನ ಮನಸಿಿಗ  
ಹಿೀಗ  ವಿಚಧರಿಸ್ುವಂಥವನಧದನು. ''ಹ್ಧ, ಹ್ಧ, ನಧನು 
ಅತ್ಾಂತ್ ವಿರಕ್ತತಯುಕ್ತನಧಗಿ ಎಲಧಲ ವಿಷಯಗಳನುನ ತಧಾಗ 
ಮಧಡಿ ಇಲಿಲಗ  ಬಂದ್ ನು. ಇಲಿಲಗ  ಬಂದು, ಇದ್ ೀನು 
ಮೂಖಿತ್ವವನುನ ಮಧಡಿದ್  ! - ಸ್ಮಸ್ತ ಪಂಡಿತ್ರನುನ ಜಯಸಿ, 
ಅವರ ಮುಖಭಂಗ ಮಧಡಿ, ನಧನು ಬಹಳ ಮಧನವನುನ 
ಸ್ಂಪಧದಸಿದ್ , ಆದರ  ಅವರು ಅತ್ಾಂತ್ ಖಿನನರಧಗಿ, ಮಹ್ಧ 
ದುಃಖವನುನ ಹ್ ೂಂದದ್ಧಾರು. ಇಂದರಯಗಳ ವಿಷಯಗಳನುನ 
ನಧನು ಬಿಟುಿ ಬಂದ್ . ಆದರ  ಮಧನ ವಿಷಯವನುನ ಸ್ಂಗರಹಿಸಿ, 
ನಧನು ಮೀಸ್ಹ್ ೂಂದದ್ . ಅಭಿಮಧನದಂದ ಪೂಣಿವಧಗಿ 
ನುಂಗಲಪಟುಿ, ಅವಿಚಧರ ಮೂಲಕ್ ವಾಥಿವಧಗಿ ನಧನು 
ವಂಚ್ಚಸ್ಲಪಟ್ ಿ. ವಧದದಲಿಲ ಪಂಡಿತ್ರನುನ ಜಯಸಿದಾರಿಂದ 
ನಧನು ಬರಹಮರಧಕ್ಷಸ್ನಧಗಬ ೀಕಧಗುವದು. ನಧನು 
ಬರಹಮಜಿಜ್ಞಧಸ್ವನುನ ಮಧಡದ್  ಇದಾದರಿಂದ ನನನ ಈ 
ವ ೈರಧಗಾವ ೀಷವಧದರೂ ವಾಥಿವಧಗಿ ಹ್ ೂೀಯತ್ು. 



ಎರಡನ ೀಯವರಿಗ  ದುಃಖ ಕ ೂಟ್ಟಿದಾರಿಂದ ನನನ 
ಪರಮಧಥಿವ ಲಧಲ ನಧಶ್ವಧಯತ್ು. ಮಧನದ ಸ್ಲುವಧಗಿ 
ಜನಮದ್ ಾೀ  ಹ್ಧನ ಮಧಡಿಕ ೂಂಡ . ಇವತಿತನಂದ ನನನ 
ಮುಖದ್ ೂಳಗಿಂದ ಸ್ಂಸ್ೃತ್ ಭ್ಧಷ್ ಯು  ಹ್ ೂರಡಬಧರದು.” 
ಹಿೀಗ  ಅನುನತಧತ ಮಹ್ಧ ಅನುತಧಪ ಹ್ ೂಂದದವನಧಗಿ, ತ್ನನ 
ಹತಿತರ ಇದಾ ಭೂಷಣಧದಗಳನ ನಲಧಲ ಬಡವರಿಗ  ಹಂಚ್ಚಬಿಟಿನು. 
ಕ್ೂಡಲ ೀ ಹಿಮಧಲಯ ಪವಿತ್ವನುನ ಕ್ುರಿತ್ು ಹ್ ೂರಟು 
ಹ್ ೂೀಗಿ, ಅಲಿಲ ಒಂದು ಏಕಧಂತ್ ಸಧಥನವನುನ ನ ೂೀಡಿ, ತ್ಪಸ್ುಿ 
ಮಧಡುತಧತ ಇದುಾ, ಮನಸ್ಿನುನ ದೃಢವಧದ ಅಭ್ಧಾಸ್ದಲಿಲ 
ಇಡುವಂಥವನಧದನು. ಕ ಲವು ಕಧಲದ ನಂತ್ರ ಮನಸಿಿನ 
ವೃತಿತಯು ಅತ್ಾಂತ್ ದೃಢವಧಗಿ, ಶಧಂತಿ ತ ೀಜವು ಮುಖದ 
ಮೆೀಲ  ಭ್ಧಸಿಸ್ುವಂಥಧದ್ಧಾಯತ್ು. ಅದ್ ೀ ಸ್ಮಯದಲಿಲ 
ಜಿೀವನುಮಕ್ತ ಸಿಥತಿಯು ಆತ್ನಗ  ಪಧರಪತವಧಯತ್ು. ಈ ಪರಕಧರ 
ಆತ್ಮ ಜ್ಞಧನವನುನ ಪಧರಪತಮಧಡಿಕ ೂಂಡು, ಹಿಮಧಲಯ 
ಗಿರಿಯನುನ ಬಿಟುಿ, ದಕ್ಷಿಣಕ ಕ ಬಂದು, ಕ್ತತ್ೂತರ ಗಧರಮದ 
ಸ್ಮಿೀಪ ಬಂದು ನ ೂೀಡುವಧಗ, ಅದ್ ಲಧಲ ನಧಶ್ವಧಗಿ 



ಹ್ ೂೀಗಿತ್ುತ. ನಗರದಲಿಲ ಪರಚಕ್ರಪರವ ೀಶ್ವಧಗಿ, 
ರಧಜಗರಹದ್ ೂಳಗಿನ ಸಿರೀಯರ ಸ್ಮೆೀತ್ ಎಲಲ ವಸ್ುತಗಳನುನ 
ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಹ್ ೂೀಗಿದಾರು.  ಇದನುನ ನ ೂೀಡಿ ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಗ  ಬಹು ದುಃಖವಧಯತ್ು. ಮಹ್ಧತ್ಮನಗ  ಯಧವಲಿಲ 
ಛಳನವಧಗುವದ್ ೂೀ ಆ ಸಧಥನವು ಶಧಪಗರಸ್ತವ ಂದು 
ತಿಳಿಯತ್ಕ್ಕದುಾ. ಮಹ್ಧತ್ಮನು ಆ ಸಧಥನವನುನ ತ್ನನ 
ಅನುಗರಹದಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ುವದಲಲವಧದರ  ಆ ಕ್ೂಡಲ ೀ ಅದು 
ನಷಿಪಧರಯವಧಗುವದು ಇರಲಿ, ಈ ಕಧಲದಲಿಲ ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಯವರು ಗರಗ ಗಧರಮದಲಿಲ ಹ್ ೂೀಗಿ 
ಇರುವಂಥವರಧದರು. ಇವರ ಜ್ಞಧನ ಸಿಥತಿಯನುನ ತಿಳಿದರುವ 
ಅನ ೀಕ್ ಜನ ಭಕ್ತರು ನತ್ಾದಲಿಲಯೂ ದಶ್ಿನಕ ಕ ಬರುತಿತದಾರು. 
ಎಲಧಲ ಭಕ್ತ ಜನರು ಕ್ೂಡಿ, ಒಂದು ಹಳಳದ ದಂಡಿಯಲಿಲ ರಮಾ 
ಸಧಥನವನುನ ನ ೂೀಡಿ, ಅವರಿಗ  ಮಠವನುನ ಕ್ಟ್ಟಿಸಿ ಕ ೂಟಿರು. 
ಮತ್ುತ ಅಂದನಂದ ಮಡಿವಧಳ ಸಧವಮಿಯವರು ಆ 
ಮಠದಲಿಲಯೀ ಇರುವಂಥವರಧದರು. ಇವರ ಸ ೀವಧ 
ಮಧಡುವುದರ ದಶ ಯಂದ ಬಹುಮಂದ  ಶ್ಷಾರು ಇರುತಿತದಾರು. 



ಏನ ೂೀ ಒಂದು ನಮಿತ್ತದಂದ ಆ ಮಹ್ಧತ್ಮರ ದೃಷ್ಟಿ 
ನಧಶ್ವಧಗಿ ಕ್ುರುಡರಧದರು. ಇದ್ ೀ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಹುಬಬಳಿಳಯಲಿಲ ಬಂದು ಭಕ್ತರ ಸ್ಲುವಧಗಿ 
ಇರಲಧರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಧದರೂ ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಯವರ ಕ್ತೀತಿಿಯನುನ ಬಹಳವಧಗಿ ಕ ೀಳುತಿತದಾರು. 
ಒಂದ್ಧನ ೂಂದು ಕಧಲದಲಿಲ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಕ ಲವು ಭಕ್ತರನುನ 
ಕ್ೂಡಿಕ ೂಂಡು ಮಡಿವಧಳಪಪನವರ ದಶ್ಿನಕ ೂಕಸ್ಕರ ಗರಗ 
ಗಧರಮಕ ಕ ಹ್ ೂೀಗವಂಥವರಧದರು. ಅವರ ದಶ್ಿನಕ ಕ 
ಬಂದ್ಧಗ, ಆ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗ - “ನಮಮ ದ್ಧಾವಸಧಥನ?”ವ ಂದು 
ಮಡಿವಧಳಪಪನವರು  ಕ ೀಳಲು, ಅವರು - ಹುಬಬಳಿಳ" ಅಂದರು - 
ಅದಕ ಕ ಸಧವಮಿಯವರು ಅವರನುನ ಕ್ುರಿತ್ು ಅನುನತಧತರ - 
“ನಮಮ ಊರಿಗ  ಒಬಬ ಶ್ವಯೀಗಿ ಬಂದರುವನ ಂದು 
ಕ ೀಳಿರುತ್ತವ , ಅದಕ ಕ ಅವರು - ಆತ್ನನ ನೀ  ಇಲಿಲಗ   
ಕ್ರ ದುಕ ೂಂಡು ಬಂದರುತ ತೀವ .” ಅಂದರು. ಆಗ ು ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಯವರನುನತಧತರ  - 'ಹ್ ೀ ಸಧಧು, ನಮಗ  ನನನ ಹ್ ಸ್ರು 
ಹ್ ೀಳು''. ಅದಕ ಕ ಸಿದಾರು - “ನನಗ  ಆರೂಢ ಅನುನತಧತರ .” 



ಎಂದು ಹ್ ೀಳಿದರು. ಮಡಿವಧಳಪಪನವರು - “ಹ್ ಸ್ರು ಆರೂಢ 
ಅನುನತಿತ,  ಒಮೆಮಗ ೀ ಮೆೀಘದ್ ೂಳಗಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದದಾೀ  
ಏನು? ತಧಯಯ ಹ್ ೂಟ್ ಿಯಲಿಲ ಹುಟ್ಟಿದಾಯೀ ಇಲಲವೀ! ನನನ 
ತಧಯ ಇಟಿ ಹ್ ಸ್ರು ಹ್ ೀಳು'' ಅಂದರು. ಅದಕ ಕ ಸಿದಾರು 
ಅನುನತಧತರ - “ನಜವಧಗಿ ನಧನು ಮಧಯಧವರಣ 
ಮಧಡಿಕ ೂಂಡು ಬರಹಮ ದ್ ೂಳಗಿಂದ ಬಂದರುವ ನು. 
ಉದರದ್ ೂಳಗ  ಜನನವ ಂಬದು ಮಿಥಾವಧಗಿರುತ್ತದ್ .” ಆಗ 
ಮಡಿವಧಳ ಸಧವಮಿಯವರು ಸಿದಾರನುನ ಸ್ಮಿೀಪ ಕ್ರ ದು  
ಅವರನುನ ಸ್ಪಶ್ಿಸಿ ನ ೂೀಡಿ, ಬಹಳ ಕ್ೃಶ್ವಧದ ಶ್ರಿೀರ 
ಉಳಳಂಥವರಧಗಿ ಕ್ಂಡು, ಚ್ಚಂತಿಸ್ುತಧತರ  - “ಸ್ತ್ಾವಧಗಿ 
ಈತ್ನು ದ್ ೀಹವನುನ ದಂಡಿಸಿರುತಧತನ  ಮತ್ುತ ಮನಸ್ುಿ ಸ್ಹ 
ಶ್ಮೆಯಂದ ಖಂಡಿಸಿದಂತ  ತ ೂೀರುವದು. ಇವುಗಳ ವಿನಹ್ಧ 
ಅಗತ್ಕ್ಕ ಜ್ಞಧನವಧದರೂ ನಜವಲಲ " ಹಿೀಗಂದುಕ ೂಂಡು 
ಸಿದಾರನುನ ಕ್ುರಿತ್ು ವಿಚಧರಿಸ್ುತಧತರ  -  ನೀನು ಸ್ಂಚಧರ 
ಮಧಡುತಿತರುವಧಗ, ಇಂಥಧದ್ ೂಾಂದು ನಗರವನುನ ಕ್ಂಡಿರುವಿ 
ಏನು, ಯಧವಲಿಲ ಸ್ವಿ ಪರದ್ ೀಶ್ಗಳಲಿಲ ಮಂಗಗಳ ೀ 



ಆಡುತಿತರುವವು ”. ಸಿದಾರು ಮನಸಿಿನಲಿಲಯೀ  
ಅಂದುಕ ೂಳುಳತಧತರ - “ದ್ ೀಹವ ೀ ಈ ನಗರವಿರುತ್ತದ್ . 
ಚಪಲವಧದ ಮನ ೂೀವೃತಿತಗಳ  ಇದರ ಸ್ವಿ ಪರದ್ ೀಶ್ದಲಿಲ 
ಆಡುವ ಮಂಗಗಳು'. ಆಗ ಸಿದಾರು ಉತ್ತರ ಕ ೂಡುತಧತರ - 
“ಸ್ತ್ಾವಧಗಿ ನಧನು ಒಂದು ಊರು ನ ೂೀಡಿರುತ ತೀನ . ಅದರಲಿಲ 
ಎಲಧಲ ಕ್ಡ ಯಲಿಲಯೂ ನಧಯಗಳ ೀ ಅಡಧಾಡುತಿತರುತ್ತವ . 
ಇತ್ರರು ಯಧಯಧಿರೂ ಇಲಲ.” ಆಗ ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಯವರು ಕ ೀಳುತಧತರ - ಇಷುಿ ನಧಯಗಳಿಗ  ಅನನ 
ಯಧರು ಹ್ಧಕ್ುತಧತರ  ?” ಸಿದಾರನುನತಧತರ  - “ಅನಾ ಗಧರಮಗಳು 
ಸ್ಮಿೀಪ ಇರುವವು. ಅವುಗಳ ೊಳಗಿನ ಜನರು ಕ ೂಡುತಧತರ . 
ಅದು ಹ್ಧಾಗಂದರ  ಆ ಇತ್ರ ಗಧರಮಗಳಲಿಲ ಪಧರರ್ಣಗಳು 
ಸ್ತ್ತವ ಂದರ  ಅವನುನ ಈ ನಧಯಗಳ ಗಧರಮದಲಿಲ ತ್ಂದು 
ಹ್ಧಕ್ುವರು. ಅವುಗಳ  ಮಧಂಸ್ವನುನ ತಿಂದು ಈ ನಧಯಗಳು 
ಬದುಕ್ುತ್ತವ . ಎಲಧಲ ಕ್ಡ ಯಲಿಲ ವಧಾಪಿಸಿರುವ ನಧಯಗಳ ೀ 
ಮನ ೂೀವೃತಿತಗಳು, ಅನಾ ಗಧರಮಗಳ ಂಬುವವ ೀ  
ಪಂಚಭೂತ್ಗಳು. ಸ್ತ್ತ ಪಶ್ುಗಳು ನಜಿೀಿವವಧಗಿರುವ 



ವಿಷಯಗಳು, ಇವನುನ  ಸ ೀವಿಸಿ ಆ ಮನ ೂೀವೃತಿತಗಳು 
ಪುಷಠವಧಗಿ ಇರುತ್ತವ . ಸಿದಾರ ಚತ್ುರ ಭ್ಧಷಣವನುನ ಕ ೀಳಿ, 
ಇವರ ಹೃದುತ್ ಜ್ಞಧನ ಸಿಥತಿಯನುನ ಮಡಿವಧಳಪಪನವರು  
ತಿಳಿದುಕ ೂಂಡು ಪುನಃ ಕ ೀಳುತಧತರ - "ಇಂಥಧದ್ ೂಾಂದು 
ಮನ ಯನುನ ನ ೂೀಡಿದಯೀನು  ಅದರ ಪಧಕ್ಶಧಲ ಯಲಿಲ 
ಮೂರು ಅದುುತ್ವಧದ ನದಗಳು ಕ್ೂಡಿರುತ್ತವ , 
ಇವುಗಳ ೊಳಗಿನ ನೀರ ೀ  ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಪಧಕ್ಕಧಯಿವು 
ನಡ ದರುವುದು. ಆ ಪಧಕ್ಶಧಲ ಯಂದ ಹ್ ೂರಗ  ಬರಲಿಕ ಕ 
ಮೂರು ಹರದ್ಧರಿ ಉದಾ ದ್ಧರಿ ಇರುವುದು. ಇಂಥಧದ್ ೂಾಂದು 
ಮನ ಯನುನ ಕ್ಂಡಿದಾಯಧದರ , ನನಗ  ಹ್ ೀಳು.'' ಸಿದಾರಂದರು- 
''ನಧನು ನ ೂೀಡಿದ್ ಾೀನ . ದ್ ೀಹವ ೀ ಆ ಮನ ಯು, ತಿರಕ್ುಟವ ೀ 
ಇದರ ೂಳಗಿನ ಪಧಕ್ಶಧಲ ಯು, ನಧಡಿತ್ರಯಗಳ ೀ ಇಲಿಲ 
ಕ್ೂಡಿರುವ ಮೂರು ನದಗಳು. ಇವುಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಪಧಕ್ವು 
ಸ್ಮಧಧಿಯೀ ಇರುವದು. ಅಲಿಲಂದ ಜಧಗೃದವಸ ಥಯಂಬ 
ಹ್ ೂರಗ  ಬರಲಿಕ ಕ ಮಧತಧರತ್ರಯ (ಅವಸಧಥತ್ರಯ ಸ್ೂಚಕ್) 
ಗಳ ೀ ಮೂರು ಹರದ್ಧರಿ ಉದಾ ರಸ ತಯು.” ಈ ಪರಕಧರ ಸಿದಾರು 



ಅಂದದುಾ ಕ ೀಳಿ, ಮಡಿವಧಳ ಸಧವಮಿಯವರಿಗ  ಅತ್ಾಂತ್ 
ಆನಂದವಧಗಿ, ಹುಬಬಳಿಳ ಭಕ್ತರನುನ ಕ್ುರಿತ್ು ಅನುನತಧತರ  - 
''ದ್ ೈವ ಯೀಗದಂದ ನಮಗ  ಸಿಕ್ತಕದ ಇಂಥಧ ಮಹ್ಧತ್ಮನ 
ಸ್ಂಗತಿಯ ಮಹಿಮೆಯಂದ ನೀವು ಧನಾರಧಗುವಿರಿ. ಈತ್ನನುನ 
ದೃಢಭ್ಧವದಂದ ಭಜಿಸಿರಿ. ಆಮೆೀಲ  ಸಧವಮಿಯವರು, 
ಸಿದಾರನುನ ಕ್ುರಿತ್ು ಅನುನತಧತರ  - "ನಧನು ಹ್ ೀಳುವದನುನ 
ಮನಸಿಿನಲಿಲ ದೃಢವಧಗಿ ಹಿಡಿದುಕ ೂ. ವಧಕ್, ಹಸ್ತ ಮತ್ುತ ಶ್ಶ್ನ 
ಈ ಮೂರು ಇಂದರಯಗಳನುನ ಸಧವಧಿೀನದಲಿಲಟುಿಕ ೂ, 
ಇನ ೂನಂದು ಹ್ ೀಳುವುದ್ ೀನ ಂದರ  - ಹುಬಬಳಿಳ ಜನರು, ಮೆೀಲಕ ಕ 
ಎತಿತ ಕ ಳಗ  ಹ್ಧಕ್ತವರು  ನ ೂೀಡಿ.” ಇದನುನ ಕ ೀಳಿ ಸಿದಾರು - “ 
ಅದರ ಭಯವಿಲಲ. ಯಧಕ ಂದರ  ನಮಮ ಕ್ೃಪ ಯಂದ ಈ 
ವಿಷಯಗಳನ ನಲಧಲ ವಜಿಿಸಿರುತ ತೀನ ', ಅಂದರು. ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಯವರು ಪುನಃ ಸಿದಾರಿಗನುನತಧತರ   - “ಭಕ್ತ ಜನರು 
ನನಗ  ವಸ್ರ ದರವಧಾದಗಳನುನ ಕ ೂಡುವರು. ಅವನುನ ಇತ್ರರಿಗ  
ಕ ೂಡದ್ , ಹ್ಧಗ ಯೀ ನಮಗ  ಕ್ಳುಹಿಸಿಕ ೂಡುತಿತರು”. ಇದಕ ಕ 
ನಗುತಧತ ಸಿದಾರನುನತಧತರ  “ಸಧವಮಿೀ ನೀವು ವಿರಕ್ತರ ಂದು ನಧನು 



ತಿಳಿದದ್ ಾ. ನೀವು ಸ್ತ್ಾವಧಗಿ ದರವಾವನುನ ಸಿವೀಕ್ರಿಸ್ುತಿತೀರಧದರ , 
ನನಗ  ಅಷುಿ ಹಣವನುನ ಕ ೂಡಿರಿ. ಅದನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು 
ದ್ ೂಡಡ ವಧಾಪಧರವನುನ ಮಧಡಿ ಅಪಧರ ಧನ ಸ್ಂಗರಹ 
ಮಧಡಿಕ ೂಂಡು, ಅದನ ನಲಧಲ ನಮಗ ೀನ ೀ ತ್ಂದು ಕ ೂಡುವ ನು', 
ಸಿದಾರ ಈ ಚತ್ುರ ಭ್ಧಷಣವನುನ ಮಡಿವಧಳ ಸಧವಮಿಯವರು 
ಕ ೀಳಿ, ಬಹು ಪ ರೀಮಯುಕ್ತರಧಗಿ ಸಿದಾರನುನ ಆಲಿಂಗಿಸಿ, - ''ನೀನು 
ಸ್ವ ಬಂಧು ಭ್ ಟ್ಟಿಯಧದ,” ಅಂದರು. ವಸ್ರದರವಧಾದಗಳ ಂಬವ ೀ 
ಬರಹ್ಧಮನುಭವ. ಅದನುನ ಅನಧಿಕಧರಿ ಇರುವಂಥವರಿಗ  
ಕ ೂಡಬಧರದು. ಆದರ  ಗುರುಚರಣಗಳಲಿಲ ಅದನುನ ಜತ್ನ 
ಮಧಡತ್ಕ್ಕದುಾ, ಎಂಬ ಈ ಅಥಿದಂದ ಸಧವಮಿಯವರು 
ಅಂದರು. ಅದಕ ಕ ಸಿದಾರು ಉತ್ತರ ಕ ೂಟ್ಟಿದ್ ಾೀನ ಂದರ  " ನಮಮ 
ಅನುಭವವನ ನೀ  ನನಗ  ಕ ೂಡಿರಿ. ಅದನುನ ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು 
ಮನನದಂದ  ವೃದಾಗ ೂಳಿಸಿ, ತ್ಂದು ನಮಮ ಚರಣಗಳಿಗ  
ಅಪಿಿಸ್ುವ ನು. " ಇದ್ ೀ ಸ್ಮಯದಲಿಲ ಒಂದು ಮಹ್ಧ 
ಕ ೂೀಲಧಹಲ ಧವನ ಹ್ ೂರಗಿನಂದ ಕ ೀಳಿ ಬಂತ್ು. ಅದನುನ ಕ ೀಳಿ, 
ಮಡಿವಧಳ -ಸಧವಮಿಯವರು ಅದ್ ೀನ ಂದು ತಿಳಿದುಕ ೂಂಡು 



ಬಂದು ಹ್ ೀಳ ಂದು ಒಬಬ ಶ್ಷಾನಗ  ಆಜ್ಞಧಪಿಸಿದರು. ಅವನು 
ಹ್ ೂರಗ  ಹ್ ೂೀಗಿ ನ ೂೀಡಿದ್ಧಗ, ಒಬಬ ಮನುಷಾನು ಹ್ಧವು 
ಕ್ಡಿದು ಸ್ತಿತರುತಧತನ . ಅವನ ಹತಿತರ ಬಂದು ಆತ್ನ ಹ್ ಂಡತಿ 
ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಆಕಧರಂತ್ ಮಧಡುತಿತರುವವರು. ಇತ್ರ ಅನ ೀಕ್ 
ಮಂದಯು ಅಲಿಲ ಕ್ೂಡಿದ್ . ಈ ಪರಕಧರ ನಡ ದರುವದನುನ ಆ 
ಶ್ಷಾನು ಕ್ಂಡು ಸಧವಮಿಗಳವರಿಗ  ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಕ್ೂಡಲ ೀ, 
ಅನುನತಧತರ - “ಈಗಲ ೀ ಈ ಸಿದಾರ ಪಧದ್ ೂೀದಕ್ವನುನ 
ಮಧಡಿಕ ೂಂಡು ಹ್ ೂೀಗಿ, ಅವನ ಅಂಗಕ ಕಲಧಲ ಹಚ್ಚಿ, 
ಮುಖದಲಿಲಯೂ ಹ್ಧಕ್ತ, ಎಲಲರೂ ಭಜನ ಮಧಡಿದರ ಂದರ , 
ಅವನು ನಶ್ಿಯವಧಗಿ ಬದುಕ್ುವನು''. ಆಗ ಭಕ್ತಜನರ ಲಧಲ 
ಕ ೂಡಿ, ಸಿದಾರಿಗ  ಒಂದು ಆಸ್ನದಲಿಲ ಕ್ೂಡಿರಸಿ, ಬಹು 
ಪ ರೀಮದಂದ ಅವರ ಚರಣಗಳನುನ ಪರಕ್ಷಧಳಿಸಿ, ತಿೀಥಿವನುನ 
ತ ಗ ದುಕ ೂಂಡು ಹ್ ೂೀಗಿ ಆ ಮೃತ್ನಧದವನ ಮುಖದಲಿಲ 
ಹ್ಧಕ್ತದರು. ಮತ್ುತ ಶ್ರಿೀರಕ್ೂಕ ಲ ೀಪಿಸ್ಲಧರಂಭಿಸಿದರು. 
ಒಂದು ಘಳಿಗ  ಹ್ ೂತ್ುತ ಭಜನ ಮಧಡುತ್ತಲ ೀ ಆ 
ಮೃತ್ನಧದವನ ; ಶ್ರಿೀರವು ಅಕ್ಸಧಮತಧತಗಿ ಚಲನವಧಗಲಿಕ ಕ 



ಹತಿತ, ಕ್ೂಡಲ ೀ ಆತ್ನು ಎದುಾ ಕ್ುಳಿತ್ನು. ಇದನುನ ನ ೂೀಡಿ 
ಎಲಲರೂ ಅತ್ಾಂತ್ ಆನಂದಭರಿತ್ರಧದರು. ಆಗ ಆತ್ನ 
ಪತಿನಯು ಬಂದು, ಆ ಇಬಬರು ಮಹ್ಧತ್ಮರ ಚರಣಗಳಿಗ  ಬಿದುಾ 
ಸ್ುತತಿಸ್ುವಂಥವಳಧಗಿ, ಅನುನತಧತಳ - 'ಹ್ ೀ ದೀನ ೂೀದ್ಧಾರಕ್ರ ೀ 
ಶ್ವವಿಷುಿ ರೂಪಗಳಿಂದ ಇದಾಂತ  ನೀವಿಬಬರೂ ಏಕ್ 
ಆಗಿರುತಿತೀರಿ. ನನಗ  ನೀವು ಇವತಿತನ ದವಸ್ ಪತಿದ್ಧನವನುನ 
ಕ ೂಟುಿ ಸ್ನಧಥಳನುನ ಮಧಡಿದರಿ''. ಆಗ ಆಕ ಯ  
ಪತಿಯಧದರೂ ಸ್ಶ್ಕ್ತನಧಗಿ ಎದುಾ ಬಂದು, ಇಬಬರ ಚರಣಗಳಿಗ  
ಸ್ದ್ಧುವದಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಅನುನತಧತನ - 'ಈ ನನನ ದ್ ೀಹ, 
ಮನ ಮತ್ುತ ಧನ, ಇವಷಿನೂನ ನನನ ಚರಣಗಳಿಗ  
ಅಪಿಿಸ್ುತ ತೀನ .” ಅದಕ ಕ ಮಡಿವಧಳ ಸಧವಮಿಗಳನುನತಧತರ - 
''ನನನ ಧನವನುನ ನನಗ  ಕ ೂಟ್ಟಿರುತ ತೀವ ''. ಮನವನುನ 
ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ  ವಿಚಧರಕ ಕ ಯೀಜಿಸ್ಬ ೀಕ್ು, ಅದು 
ಪೂಣಿವಧಗಿ ನಮಗ  ಬ ೀಕಧಗಿರುತ್ತದ್ . ಶ್ರಿೀರವನುನ ಎರಡು 
ಕ ಲಸ್ಗಳಿಗ  ಉಪಯೀಗಿಸ್ಬ ೀಕ್ು, ಸಿರೀ ಪುತಧರದಗಳ 
ಜಿೀವನವನುನ ಸಧಧಿಸ್ುವ ಕ ಲಸ್ಕ ಕ ಹಚಿಬ ೀಕ್ು, ಮತ್ುತ ಇತ್ರ 



ಕಧಲಗಳಲಿಲ ನಷ್ಧಕಮದಂದ ಮಹ್ಧತ್ಮರ ಸ ೀವ  
ಮಧಡುತಿತರಬ ೀಕ್ು. ಇಂಥಧ ಅಮೃತ್ಪಧರಯ ವಚನವನುನ ಕ ೀಳಿ, 
ಎಲಲ ಭಕ್ತ ಜನರು ಜಯಜಯಕಧರವನ ನೀ ಮಧಡಿ, ಆ ಇಬಬರೂ 
ಮಹ್ಧತ್ಮರಿಗ  ಆರತಿ ಮಧಡಿದರು. ತಿರಭುವನದಲಿಲಯೂ 
ಆನಂದವು ಪೂರಿತ್ವಧಗುವಂಥಧದ್ಧಾಯತ್ು. ಸಿದಾರು ಕ ಲವು 
ದವಸ್ ಅಲಿಲ ಇರುವಧಗ, ನತ್ಾದಲಿಲಯೂ ವಧಶ್ಷಠಗರಂಥವನುನ 
ಹ್ ೀಳುತಿತದಾರು. ಆಗ ಸಿದಾನಧಥರ ದಶ್ಿನಕ ೂಕೀಸ್ಕರ ದ್ ೀಶ್ 
ದ್ ೀಶ್ಗಳಿಂದ ಜನಸ್ಮುದ್ಧಯವು ಬರುವಂಥಧದ್ಧಾಯತ್ು. 
ಅಮೃತ್ಕ್ತಕಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಮಧುರ ಮತ್ುತ ಹಿತ್ಕಧರಿಯಧದ, ಸಿದಾರ 
ಮುಖದಂದ ಹ್ ೂರಡುವಂಥ ವ ೀದ್ಧಂತ್ ಭ್ಧಷಣವನುನ 
ಶ್ರವಣಮಧಡಿ ಧನಾರಧಗಬ ೀಕ ಂದು ಅನ ೀಕ್ ಶಧಸಿರೀವ ಪಂಡಿತ್ 
ಜನರು ಗರಗ ಗಧರಮಕ ಕ ಬರುವಂಥವರಧದರು. ಎರಡು 
ನದಗಳು ಎಲಿಲ ಸ್ಂಗಮವಧಗಿರುವವೀ ಆ ಸಧಥನವು 
ಪವಿತ್ರವ ಂದು ತಿಳಿಯತ್ಕ್ಕದುಾ. ಹ್ಧಾಗ  ಗಂಗಧ ಯಮುನಧ 
ನದಗಳು ಕ್ೂಡಿದಲಿಲ ಪರಯಧಗ ಕ್ಷ ೀತ್ರವಿದುಾ ಅಲಿಲ ಸಧನನ ಮಧಡಿ 
ಉದಾೃತ್ರಧಗಬ ೀಕ ಂದು ಜನರು ಹ್ ೂೀಗುವರ ೂೀ, ಅದ್ ೀ 



ಪರಕಧರ, ಇಲಿಲ ಇಬಬರು ಮಹ್ಧತ್ಮರು ಕ್ೂಡಿರುತಧತರಧದಾರಿಂದ 
ಈ ಗರಗ ಗಧರಮವು ಅತ್ುಾತ್ತಮವಧದ ಮತ್ುತ 
ಮುಮುಕ್ಷುಜನರಿಗ  ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಧದ ಕ್ಷ ೀತ್ರವಧಯತ್ು. 
ಇರಲಿ, ಸಿದಾ ಮುಖದಂದ ವ ೀದ್ಧಂತ್ ಭ್ಧಷಣವು 
ನಡ ಯುತಿತರುವಧಗ, 

ಮಡಿವಧಳ ಸಧವಮಿಯವರು ಅತಧಾನಂದದಂದ ಆ ವಿಷದವಧದ 
ನರೂಪಣವನುನ ಕ ೀಳಿ ತ್ಲ ದೂಗುತ್ತ ಇರುತಿತದಾರು. ಒಮೆಮ 
ಸಿದಾರು ಜಿೀವನುಮಕ್ತತ ಪರಕ್ರಣವನುನ ನರೂಪಿಸ್ುವಧಗ, 
ಮಡಿವಧಳಪಪನವರು  ಸಿದಾರಿಗ  “ನಲುಲ, ನಲುಲ” ಎಂದು ತಧವ ೀ 
ಭ್ಧಷಣ ಮಧಡುವಂಥವರಧಗಿ ಅನುನತಧತರ - “ಉತ್ತಮ 
ಪಕಧವನನವು ತ್ಪ ೀಲಿಯಳಗಿರುವಧಗ, ಅಥವಧ ಹ್ ೂಟ್ ಿಯಳಗ  
ಹ್ ೂೀದ ಮೆೀಲ  ಅದರ ರುಚ್ಚಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ ಕ 
ಬರುವುದಲಲ. ಆದರ  ಅದು ನಧಲಿಗ ಯ  ಮೆೀಲ  ಇರುವಧಗ 
ಅಷ್ ಿೀ ಅದರ ಸ್ುಖ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ ಕ  ಬರುತ್ತದ್ . ಅದ್ ೀ ಪರಕಧರ 
ಜಿೀವಶ್ವರ ಐಕ್ಾತ್ವವಧಗುವದರಿಂದ ಉಂಟ್ಧಗುವ ಆನಂದವು 
ಜಿೀವನ ಅಜ್ಞಧನಧವಸ ಥಯಲಿಲಯೂ ತಿಳಿದು, ಅಥವಧ 



ಜ್ಞಧನಧನಂತ್ರವಧಗುವ ವಿದ್ ೀಹ ಕ ೈವಲಾ ಸಿಥತಿಯಲಿಲಯೂ ಆ 
ಸ್ುಖವು ಇರದು. ಆದರ  ಜಿೀವನು  ಜಿೀವನುಮಕ್ತ 
ಸಿಥತಿಯಲಿಲರುವಧಗ ು ಆ ಆನಂದವು ಭ್ ೂೀಗಿಸ್ಲಿಕ ಕ ಬರುವದು. 
ಈ ಮಧಧಾವಸ ಥಯಲಿಲಯೀ ಆ ಬರಹ್ಧಮನಂದವು 
ಅನುಭವಿಸ್ಲಪಡುವದು. ಈ ಪರಕಧರ ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಯವರು ಅಂದ ವಚನವನುನ ಕ ೀಳಿ, ಎಲಧಲ ಭಕ್ತಜನರು, 
ಬಹು ಆನಂದದಂದ, ಜಯಜಯಕಧರವನುನ ಘಜಿಿಸ್ುತಧತ ಆ 
ಇಬಬರು ಮಹ್ಧತ್ಮರನುನ ಪೂಜಿಸ್ುವಂಥವರಧದರು. ಅನಂತ್ರ 
ಸಿದಾರು ಕ ಲವು ದನ ಅಲ ಲೀ  ಕ್ಲ ಯುತಧತ ಇರುವಧಗ, ಎಲಲರೂ 
ಆನಂದ ಮಹ್ ೂೀತ್ಿವವನುನ ಭ್ ೂೀಗಿಸ್ುತಿತದಾರು. ಆಮೆೀಲ  
ಸಿದ್ಧಾರೂಡರು ಹುಬಬಳಿಳಗ   ತಿರುಗಿ ಹ್ ೂೀಗಲಿಕ ಕ ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಯವರ ಆಜ್ಞಧ ಬ ೀಡುವಧಗ, ಸಧವಮಿಯವರು 
ಅನುನತಧತರ - “ಸಿದಾನ ೀ ಇನುನ ಸ್ಂಸಧರವನುನ ಸಧಕ್ು ಮಧಡು. 
ಹುಬಬಳಿಳಯನುನ ಬಿಟುಿ ಎಲ ಲಲಿಲಯೂ ಹ್ ೂೀಗಬ ೀಡ. ಅಲಿಲ 
ಅವಣಿನೀಯವಧದ ವ ೈಭವವು ನನಗ  ಪಧರಪತವಧಗಿರುವುದು. 
ಈಗ ನನನ ಕ್ತವಿಯಲಿಲಯೀ ಒಂದು ಮಧತ್ು ಹ್ ೀಳುತ ತೀನ  ಕ ೀಳು 



ಕಧಷಿ ಪಧಷ್ಧಣಮಯವಧಗಿರುವ ಸಿರೀರೂಪವನುನ ಸ್ಹ್ಧ 
ನ ೂೀಡಬ ೀಡ. ಸಿರೀಯಂದ  ಅನ ೀಕ್ ಋಷ್ಟಮುನಗಳು 
ಮೀಸ್ಹ್ ೂಂದರುವರಧದಾರಿಂದ, ನೀನಧದರೂ ಆ ಸಿರೀ 
ದಶ ಯಂದ ನನನ ಮನಸ್ಿನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುತಿತರು.” ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಯವರು ಈ ಪರಕಧರ ಅಂದು, ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ 
ಸಿದಾರನುನ ಅಪಿಪಕ ೂಂಡು, ವಕ್ಷಸ್ಥಳಕ ಕ ಗಟ್ಟಿಯಧಗಿ ಹಿಡಿದು, 
ಅತ್ಾಂತ್ ಗದುದತ್ಕ್ಂಠಯುಕ್ತರಧಗಿ ಎರಡೂ ನ ೀತ್ರಗಳಿಂದ 
ನೀರು ಸ್ುರಿಸ್ುತಿತದಾರು. ಪ ರೀಮಕ್ಲ ೂಲೀಲದಲಿಲ ಇಬಬರೂ 
ಮುಳುಗಿರುವಧಗ ಆ ವಿರಹ ಪರಸ್ಂಗವು  
ಅವಣಿನೀಯವಧಯತ್ು. ಹ್ಧಾಗ  ಪುತ್ರವಿಯೀಗದಂದ 
ದೀಘಿಕಧಲ ತ್ನಕ್ ದುಃಖಿಸ್ುತಿತದಾ ಮಧತ ಯು ಪುತ್ರನು 
ಅಕ್ಸಧಮತಧತಗಿ ಭ್ ಟ್ಟಿಯಧದ ಕ್ೂಡಲ  ಪ ರೀಮ 
ಭರಿತ್ಳಧಗುವಳ ೊೀ ಅದ್ ೀ ಪರಕಧರ ಈ ಕಧಲದಲಿಲ ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಯವರ ಪ ರೀಮವು ಉಕ್ತಕ ಬರುವಂಥದ್ಧಾಯತ್ು. 
ಅತ್ಾಂತ್ ಕ್ಠಿಣವಧದ ವ ೈರಧಗಾ ಉಳಳಂಥಧ ಆ ಮಹ್ಧ 
ಪುರುಷನು ಈ ಕಧಲದಲಿಲ ಸಿದಾನು ಹ್ ೂೀಗುತಧತನ ಂದು ಬಹಳ 



ತ್ಳಮಳಿಸ್ುವಂಥವನಧಗಿದುಾ, ಇಬಬರ ನ ೀತ್ರಗಳಿಂದಲೂ , 
ಪ ರೀಮಧಶ್ುರಗಳು ಸ್ುರಿಯುವಂಥವಧದವು. ಆಗ ಸ್ದುದತ್ 
ಕ್ಂಠರಧಗಿ ಮಡಿವಧಳ ಸಧವಮಿಯವರು “ಹ್ ೀ ಬಧಳಧ, ನನನನುನ 
ಎಂದು ಮರ ಯಬ ೀಡ,” ಅಂದದಾನುನ ಕ ೀಳಿ, ಸಿದಾರು ಆಶಧವಸ್ನ 
ಕ ೂಟಿರು. ಸಿದಾರ ಮಸ್ತಕ್ದ  ಮೆೀಲ  ಸಧವಮಿಯವರು ಹಸ್ತ 
ವನನಟುಿ - " ನನನ ಜ್ಞಧನವು ಅಖಂಡಿತ್ವಧಗಿರಲಿ " ಎಂದು 
ಆಶ್ೀವಧಿದ ಮಧಡಿದರು. ಮತ್ುತ ಸಿದಾರು ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಯವರ ಚರಣಗಳನುನ ವಂದಸಿದರು. ಸಿದಾರ ಮೆೀಲಿನ 
ಸಧವಮಿಯವರ ಪ ರೀಮವನುನ ನ ೂೀಡಿ ಅಲಿಲದಾ ಸ್ವಿ ಭಕ್ತ ಜನರು 
ಸ್ಹ್ಧ ಗದುದತ್ರಧದರು. ಆಮೆೀಲ  ಇಬಬರಿಗೂ 
ಪಂಚಧರತಿಯನ ನತಿತ ಮಂಗಳಧರತಿಯನುನ 
ಹ್ಧಡುವಂಥವರಧದರು. ಭಕ್ತ ಜನರನುನ ಕ್ೂಡಿಕ ೂಂಡು ಸಿದಾರು 
ಹುಬಬಳಿಳಗ  ಹ್ ೂರಟು ಹ್ ೂೀಗುವಧಗ, ಮಡಿವಧಳಪಪನವರು 
ಅವರನುನ ಕ್ಳುಹಿಸ್ಲಿಕ ಕ ಬಹಳ ದೂರದತ್ನಕ್ 
ಬರುವಂಥವರಧದರು. ಆಗ ಸಿದಾರಧಜರು, ಆ ಅಂಧರಧಗಿಯೂ 
ವೃದಾರಧಗಿಯೂ ಇರುವಂಥಧ ಮಡಿವಧಳ ಸಧವಮಿಯವರ 



ಚರಣ ಹಿಡಿದು ಪಧರರ್ಥಿಸಿ, ಅವರನುನ ಹಿಂದರುಗಿಸಿದರು. 
ಸಧವಮಿಯವರ ಶ್ಷಾರು ಅವರನುನ ಕ ೈಹಿಡಿದು, ಮಠಕ ಕ 
ಕ್ರ ಕ ೂಂಡು ಹ್ ೂೀದರು. ಅಲಿಲ ಮಡಿವಧಳ ಸಧವಮಿಯವರು 
ಗಧದಯ ಮೆೀಲ  ಕ್ುಳಿತ್ುಕ ೂಂಡು, ಶ್ಷಾರನುನ ಕ್ುರಿತ್ು ಬಹು 
ಪರಕಧರ ಸಿದಾರ ಗುಣಗಳನುನ ವರ್ಣಿಸ್ುತ್ತ, ಕ್ಣುುಗಳಿಂದ 
ಅಶ್ುರಗಳನ ನೀ  ಸ್ುರಿಸ್ುತಿತದಾರು. ಹ್ಧಾಗ  ದಶ್ರಥರಧಜನು  
ರಧಮನು  ವನಕ ಕ ಹ್ ೂೀದ್ಧಗ ಪುತ್ರನ ಗುಣಗಳನುನ ಸ್ಮರಣ  
ಮಧಡುತಧತ ಪರಲಧಪಿಸ್ುತಿತದಾನ ೂೀ, ಹ್ಧಗ ಯೀ ಈ ಸ್ಮಯದಲಿಲ 
ಮಡಿವಧಳಪಪನವರು  ಕಧರ್ಣಸ್ುವಂಥವರಧದರು. ಇದ್ಧದ 
ಅಲಪಕಧಲದಲಿಲಯೀ ಅವರು ದ್ ೀಹವನನಟುಿ, ವಿದ್ ೀಹ ಕ ೈವಲಾ 
ಸಿಥತಿಯನುನ ಹ್ ೂಂದದರು. ಅದ್ ೀ ಗರಗ ಗಧರಮದಲಿಲ ಅವರ 
ಭಕ್ತಜನರು, ಮಠದ ಸ್ಮಿೀಪ ಒಂದು ಭವಾವಧದ ಸ್ಮಧಧಿ 
ಮಂದರವನುನ ಕ್ಟ್ಟಿಸಿ ಅದರಲಿಲ ಮಡಿವಧಳ ಸಧವಮಿಯವರ 
ಶ್ರಿೀರವನುನ ಸಧಥಪಿಸಿದರು. ಇಂಥಧ ಈ ಮಹ್ಧತ್ಮರ ಅದುುತ್ 
ಕ್ಥ ಯನುನ ಶ್ರವಣ ಮಧಡಿದ ಮಧತ್ರದಂದ ಸ್ವಿ ಕ್ಲಿಮಲವು 
ನಧಶ್ವಧಗಿ, ಅಂತ್ಃಕ್ರಣ ಶ್ುದಾಯಧಗಿ, ಜ್ಞಧನಧಧಿಕಧರವು 



ಪಧರಪತವಧಗುವುದು ಎಂಬಲಿಲಗ   ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಕ್ಥಧಮೃತ್ದ್ ೂಳ್ ಶ್ರವಣ ಮಧತ್ರದಂದ ಸ್ವಿ ಪಧಪಗಳನುನ 
ಭಸ್ಮ ಮಧಡುವಂಥ, ಅತಿ ಮನ ೂೀಹರವಧದ ಈ 
ಮೂವತ್ತಮೂರನ ೀ ಅಧಧಾಯವನುನ ಶ್ವದ್ಧಸ್ನು  ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ದುುರುಗಳ ಚರಣಧರವಿಂದಗಳಲಿಲ 
ಅಪಿಿಸ್ುತಿತರುವನು. 


