
 



ಯಾವ ನಿನ್ನಯ ದರ್ಶನಛೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ದಛೇವಾದಿಕರು 
ದಾರುಣವಾದ ತಪಸ್ುು ಮಾಡುವರು, ಮತುು ಯಾವ ಚರಣ 
ತೇರ್ಶವು ತಛೈಲಛ ೇಕಯ ಪಾವನ್ವಾಗಿರುವದು, ಅಿಂಥಾ 
ದಯಾಘನ್ನಾದ ಸಿದಧರಾಜನಛೇ ನಿೇನಿರುವಿ. ಲಛ ೇಕದಲ್ಲ ಿಶಿಷ್ಯ 
ಸ್ಿಂಪರದಾಯವನ್ುನ ಉಪದಛೇಶಿಸ್ಬಛೇಕು ಎಿಂದು ನಿೇನ್ು, ಪೂಣಶ 
ಜ್ಞಾನ್ಮಯನಾಗಿದದರ , ಗುರುಶಛ ೇಧನ್ದಧಶಛಯಿಂದ 
ಹಛ ರಟಿರುವಿ. ಇರಲ್ಲ, ಈಗ ಕಥಾನ್ುಸ್ಿಂಧಾನ್ವಛೇನಛಿಂದರಛ, 
ಸಿದಧನ್ು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಹಛ ರಟು, ಎಲಛಿಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಮಹಾತಮರು 
ಇದಾದರಛ ಎಿಂದು ಜನ್ರನ್ುನ ಕುರಿತು ವಿಚ್ಾರಿಸ್ುತಾು, ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ 
ಮಹಾಪುರುಷ್ರ ದರ್ಶನ್ ತಗಛ ಳ್ಳುತು, ಯಾರಿಿಂದಲ್  
ಮನ್ಸಿುಗಛ ಸ್ಮಾಧಾನ್ವಾಗದಛ, ಸ್ದುುರುನಾರ್ನ್ನ್ುನ 
ಹುಡುಕುತು ಹಛೈದರಾಬಾದ, ಗಛ ೇವಕಛ ಿಂಡ ನಛ ೇಡಿ, 
ತಮರಲ್ಿಂಕನ್ ಭವಯ ಗುಹಛಯನ್ುನ ಕಿಂಡು ಅದರಛ ಳ್ಗಛ ಹಛ ೇಗಿ 
ಕುಳಿತುಕಛ ಿಂಡನ್ು . ಅಲ್ಲಿ ಧಾಯನ್ ಮಾಡುತು ಬಹು ದಿವಸ್ 
ಕರಮಿಸಿ ಚಿತಛೈಕಾಗರತಛ  ಪರಸಾದದಿಿಂದ, ಸ್ದುುರುವು ದಕ್ಷಿಣ 
ದಛೇರ್ದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮ ತಶ ಸಾಿಂಪರದಾಯಕನಿರುವನಛಿಂದು 



ತಳಿಯತು. ಅಲಛಿೇ ತನ್ಗಛ ಗುರುಪಾರಪ್ತುಯಾಗುವದಛಿಂದು 
ಚಿತುದಲ್ಲಿ ತಳಿದು, ಆ ಸಾಾನ್ ಬಿಟುು ಹಛ ರಟು, ಶಿರೇಶಛೈಲ್ ಕ್ಛೇತರಕಛೆ 
ತಛರಳಿದನ್ು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ ಯಶ ಸಿಿಂಹಾಸ್ನ್ಸ್ಾ 
ಮಠಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸಾಾಮಿಗಳಿಗಛ ನ್ಮಸ್ೆರಿಸಿ, ಜ್ಞಾನ್ 
ಸಾಧನ್ವನ್ುನ, ಚಿತುರ್ುದಿಧ ಹಾಯಗಾಗಬಛೇಕಛಿಂಬುದನ್ ನ, 
ವಿಚ್ಾರಿಸಿದನ್ು. ಆ ಪರಸ್ಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇಬಬರಿಗ  ಬಹಳ್ ಹಛ ತುು 
ಸ್ಿಂವಾದ ನ್ಡಛಯತು. ಆಮೇಲಛ ಸಾಾಮಿಯವರು ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಲಿ 
ವಿಚ್ಾರಿಸ್ುತಾುರಛ, ಈ ಬಾಲ್ಕನ್ು ಬಹು ಜನ್ಮಗಳಿಿಂದ ಯೇಗ 
ಸಾಧನ್ದಲ್ಲಿ ಪರವತಶಸ್ುತುರುವಿಂತಛ  ತಛ ೇರುತುದಛ. ಆ 
ಸ್ಿಂಸಾೆರದಿಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯತಾದಿಿಂದಲಛೇ ಜ್ಞಾನ್ 
ಸಾಧನ್ದಲ್ಲಿ ಪರವತಶಸಿರುವನ್ು, ಹಾಗಲ್ಿದಿದದರಛ, ಈತನ್ು 
ದಛೇವಾಿಂರ್ವಿರುವನ್ು, ಹಛೇಗಛ ತಳಿದುಕಛ ಿಂಡು ಸಿದಧಮುನಿಯನ್ುನ 
ಬಹು ಆದರದಿಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಛಯನ್ುನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿ, 
ಸಿದಧನ್ು ಮುಿಂದಕಛೆ ಹಛ ರಟನ್ು. 

ಗುರುವು ಬರಹಮವಛೇತುನ್ , ವಛೇದವಛೇದಾಿಂತ ಪಾರಿಂಗತನ್  
ಇದುದ ಉಪನಿಷ್ದರ್ಶವನ್ುನ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗಛ ಸ್ಪಷ್ುವಾಗಿ 



ತಳಿಸ್ಬಲ್ಿವನಾಗಬಛೇಕು,  ಎಿಂದು ಹೇಗಛ ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಲಿ 
ಅಿಂದುಕಛ ಳ್ಳುತು, ಸಿದಧನ್ು ರಾಚ್ಛ ೇಟಿ ಸಾಾನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಿಂಚರಿಸ್ುತು, 
ವಿೇರಭದಾರದಿ ನ್ವನ್ಿಂದಿಗಳ್ನ್ುನ ನಛ ೇಡಿಕಛ ಳ್ಳುತು ದಕ್ಷಿಣ 
ದಿಕಿೆಗಛ ಹಛ ರಟು ಹಛ ೇದನ್ು. ಪಾರಪುವಾದ ರ್ರಿೇರ 
ದುುಃಖಗಳ್ನ್ುನ ಮನ್ಸಿುಗಛ ಹತುಗಛ ಡದಛ, ಅನ್ನದಿಗಳ್ 
ವಜಶನಛಯಿಂದ ದಛೇಹವನ್ುನ ದಿಂಡಿಸ್ುತುರುವನ್ು. ಇದರಿಿಂದ 
ಸ್ವಶ ವಾಸ್ನಾ ಸ್ತಾಯಗವಾಗಿ ಚಿತು ರ್ುದಿದಯು ಸ್ಹಜವಾಗಿ 
ಘಟಿಸಿತು. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ದುುರುವನ್ುನ ಅಖಿಂಡವಾಗಿ 
ಧಾಯನಿಸ್ುತು, ಕ್ಛೇತರಗಳ್ನ್ುನ ನಛ ೇಡುತು ನಛ ೇಡುತು 
ಹಛ ೇಗುತುರುವಾಗ ಯಾವ ಸ್ದುುರುವಿನ್ ಕೃಪಛಯಿಂದ 
ಸ್ವಶಮಾಯಾ ನಿರಸ್ನ್ವಾಗುವದಛ ೇ ಮತುು ಸ್ತಯವಾದ 
ಬರಹಮವು ಪರಕಾಶಿಸ್ುವುದಛ ೇ, ಆತನ್ ದರ್ಶನ್ದಛದಶಛಯಿಂದ 
ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಲಿ ಬಹು ತಳ್ಮಳಿಸ್ುತುದದನ್ು. ಬಹು ತಾಪದಿಿಂದ 
ಸಿದದನಛನ್ುನತಾುನಛ, “ಸ್ದುುರು ಯಾಕಛ ದರ್ಶನ್ ತಛ ೇರುವುದಿಲ್ಿ. 
ಹಛೇ, ಸ್ದುುರುನಾಥಾ, ಈ ಬಾಲ್ಕನ್ಮೇಲಛ ಕೃಪಾಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ 
ಸ್ಗುಣ ರ ಪವನ್ುನ ಕಣ್ಣಿಗಛ ತಛ ೇರಿಸ್ುವವನಾಗು." ಹೇಗಛ 



ಕಳ್ವಳಿಸಿ, ಮ ರ್ಛಶ ಬಿಂದು ಭ ಮಿಗಛ ಬಿದುದನ್ು.  ಆಗ 
ಅಿಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ದುುರುವು ಬಿಂದು ತನ್ನನ್ುನ ಆಲ್ಿಂಗಿಸಿ - “ಬಾಲಾ  
ನಿೇನ್ು ಧಛೈಯಶವನ್ುನ ಬಿಡಬಛೇಡ'' ಎಿಂದು ಆಶಾಾಸ್ನಛ 
ಕಛ ಟುಿಂತಛ ಆಯತು. ಸಿದದನ್ು ಕಣುಿ ತಛರಛದು ನಛ ೇಡಲ್ು, 
ಯಾರಛ ಬಬರನ್ ನ ಕಾಣದಛ, ಮರಳಿ ಭ ಮಿಗಛ ಬಿದುದ,  “ಹಛೇ 
ದಯಾಳ್ಳ  ಗುರುಮಾತಛಯೇ, ನ್ನ್ನ ಅಿಂತಸ್ುನ್ುನ ಎಷಛುಿಂದು 
ನಛ ೇಡುವಿ; ನಿನ್ನ ಮುದುದ ಮಗುವಾದ  ನ್ನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗಛ ತಪ್ತಪಸಿ ಎಲ್ಲಿ 
ಅಡಗಿದಿದ, ತೇವರವಾಗಿ ಬಿಂದು ನ್ನ್ಗಛ ದರ್ಶನ್ವನ್ುನ ಕಛ ಡು. 
ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ್ನ್ುನ ಕಾಣುವ ಆಶಛಯಿಂದ ಹಗಲ್ು ರಾತರ 
ನಾನ್ು ವಾಯಕುಲ್ ಚಿತುನಾಗಿದಛದೇನಛ. ಅನಛೇಕ ದಛೇರ್ಗಳ್ನ್ುನ ನಿನ್ನ 
ದರ್ಯಿಂದ ಸ್ಿಂಚರಿಸಿದಛನ್ು. ಇನಾನದರ  ನ್ನ್ನ ಮೇಲಛ 
ದಯಯುಳ್ುವನಾಗಿ ಬಛೇಗನಛೇ  ಬಿಂದು ದರ್ಶನ್ 
ಕಛ ಡುವಿಂರ್ವನಾಗು. ನ್ನ್ನ ಮಾಯಾಭಾಸ್ವನ್ುನನಿರಸ್ನ್ 
ಮಾಡಿ ಬರಹಮಪಿಂರ್ವನ್ುನ ತಛ ೇರಿಸ್ು, ನಿನ್ನ ಹಛ ತುಶ ಅನ್ಯ 
ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಿವು, ಎಿಂದು ನಿನ್ಗಛೇನಛೇ ರ್ರಣು ಬಿಂದಿರುವಛನ್ು. 
ನಿೇನ್ು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಬಿಟುುಹಾಕಿದಿಯಿಂದರಛ, ಹಛೇ ಸ್ದುುರುನಾರ್ನಛೇ, 



ಮತಾಯರು ನ್ನ್ನನ್ುನ ಈ ಭವದಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ುವರು ? ನಿೇನ್ು ಇಲ್ಲಿ 
ನ್ನ್ಗಛ ದರ್ಶನ್ ಕಛ ಡದಿದದರಛ, ನಾನ್ು ಇಲ್ಲಿಿಂದ ಮುಿಂದಛ 
ಹಛ ೇಗಲಛ ಲಛಿನ್ು. ನಿನ್ನ ಮೇಲಛಯ ಚಿತುವನ್ುನ ಇಟುು, ನಾನ್ು 
ನಿರ್ಚಯವಾಗಿ ಪಾರಣವನ್ುನ ತಯಜಿಸ್ುವಛನ್ು,” ಎಿಂದು ಈ ಪರಕಾರ 
ಸಿದಧನ್ು  ಅನ್ುನತುರುವಾಗ, ಎರಡ  ನಛೇತರಗಳಿಿಂದ ದಳ್ದಳ್ನಛೇ 
ನಿೇರು ಸ್ುರಿಯಹತುದವು. ಸಿದಧನ್ು ಕಣುಿಮುಚಿಚಕಛ ಿಂಡು ಸ್ಾಸ್ಾ 
ಇರಲ್ು, ಆ ದಯಾಳ್ನ್ು ಅವರ ಕರುಣಾವಚನ್ವನ್ುನ ಕಛೇಳಿ 
ಧಾವಿಸಿ ಬಿಂದರು. ಒಬಬ ವೃದಧ ಸಾಧು ವಛೇಷ್ವನ್ುನ ತಛ ಟುು, 
ಸಿದಧನ್ ಸ್ಮಿೇಪ ಬಿಂದು ನಿಿಂತು, ಆ ದಿೇನ್ದಯಾಳ್ಳವಾದ 
ಸ್ದುುರುನಾರ್ನ್ು, ಆತನ್ ಕಛೈಹಡಿದು ಎಬಿಬಸಿ, ''ಹಛೇ ಬಾಳಾ, 
ನಿೇನ್ು ಯಾವಾತನಿರುವಿ?" ಎಿಂದು ಕಛೇಳಿದನ್ು. ಅದನ್ುನ ಕಛೇಳಿ 
ಸಿದಧನ್ ಕಣುಿ ತಛರಛದು ವೃದದರನ್ುನ ಕಿಂಡು, “ಹಛೇ ತಾತಾ, ಆ 
ಸ್ದುುರುರಾಜನ್ು ಎಷ್ುು ಹುಡುಕಿದರ  ನ್ನ್ಗಛ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಹಛೇ 
ದಿೇನ್ಬಿಂಧುವಛೇ, ನಿನ್ಗಛ ನಾನ್ು ರ್ರಣು ಬಿಂದಿರುತಛುೇನಛ, 
ಶಿೇಘರವಾಗಿ ಆತನ್ನ್ುನ ನ್ನ್ಗಛ ತಛ ೇರಿಸ್ುವವನಾಗು. 
ಇಲ್ಿದಿದದರಛ ನ್ನ್ನ ಪಾರಣ ಹಛ ೇಗುವದು,'' ಎಿಂದು ಅಿಂದನ್ು. 



ಇದನ್ುನ ಕಛೇಳಿದ ಸ್ದುುರುನಾರ್ನ್ು ಸ್ದುದಿತನಾಗಿ, "ಎಲಛೈ 
ಬಾಲ್ಕನಛೇ, ನಿೇನ್ು ಧನ್ಯನ್ು. ಧನ್ಯನ್ು. ನಿೇನಛೇ 
ಸ್ದುುರುನಾರ್ನ್ನ್ುನ ವರ್ಮಾಡಿಕಛ ಿಂಡಿ. ಲಛ ೇಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ರು 
ವಿಷ್ಯಗಳ್ನ್ುನ ಇಚಿಚಸ್ುತುರುವಾಗ ನಿೇನ್ು ಸ್ದುುರುನಾರ್ನ್ನ್ುನ 
ಶಛ ೇಧಿಸ್ುತು, ಆತನ್ು ನಿನ್ಗಛ ಶಿೇಘರವಾಗಿ ಭಛಟಿುಯಾಗುವನ್ು. 
ಹಾಗಾದರಛ ನಿೇನ್ು ಈಗಲಛೇ ಗುಡಗಿಂಟಛಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮರ 
ಗುಿಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಶನ್ ಕ್ಛೇತರಸ್ಾ ಕಟಿು ಮಠದ ಪಟುದ 
ಸಾಾಮಿಗಳ್ಲ್ಲಿಗಛ ಹಛ ೇಗು. ಗಜದಿಂಡವಛಿಂಬ 
ನಾಮಾಭಿದಾನ್ವುಳ್ು ಅವರು ವಛೇದಗಳ್ ಕಮಶ ಉಪಾಸ್ನಾ 
ಜ್ಞಾನ್ ಇವಛೇ ಮ ರು ಕಾಿಂಡಗಳ್ನ್ುನ ವಿಧವತ್ 
ಅಧಿೇತರಾಗಿರುವರು. ಅವರ ವಿದಾಯ ಮತುು ಜ್ಞಾನ್ವು 
ಸ್ರ್ೇಶತೃಷ್ುವಾಗಿರುವುದಛಿಂದು ಜನ್ರಛನ್ುನವರು.ಅವರ 
ರ್ುರ್ ರಷ್ಣಛ ಮಾಡಿದಾದದರಛ ನಿೇನ್ು ನಿರ್ಚಯವಾಗಿದದ ಆತಮ 
ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಹಛ ಿಂದುವಿ. ಆ ಸಾಾನ್ವು ಇಲಛಿೇ ಸ್ಮಿೇಪವಿದಛ. 
ಇಗಛ ೇ ಆ ಗುಡಡದ ಕಛಳ್ಗಿರುವದು," ಎಿಂದು ಬಛರಳ್ಳ ತಛ ೇರಿಸಿ, 
ಆ ವೃದಧರ ಪದಿಿಂದ ಬಿಂದ ಗುರುನಾರ್ನ್ು ಅದೃರ್ಯನಾದನ್ು. 



ಸಿದಧನಿಗಾದರಛ ೇ ನ್ಡದದಛದಲ್ಿ  ಸ್ಾಪನವತ್ ಭಾಸಿಸಿತು. ಆತನ್ು 
ಅನ್ುನತಾುನಛ - “ನ್ನ್ಗಛ ಭಛಟಿುಯಾದವನ್ು ಸ್ದುುರುನಾರ್ನಛೇ 
ಇರುವನ್ು. ಆದರಛ ಮಾಯಾಮೇಹದಿಿಂದ ನ್ನ್ಗಛ ತಳಿಯದಛ 
ಹಛ ೇಯತು. ನ್ಮನ್ ಸ್ಹಾ ಮಾಡದಛ ಹಛ ೇದಛನ್ು. ಆದರ  
ಇದಛೇ  ಗುರುಆಜ್ಞಛಯಿಂದು ಮನಿನಸಿ, ಆಸಾಾನ್ಕಛೆ ನಾನ್ು ಹಛ ೇಗಿ 
ಗಜದಿಂಡ ಗುರುಗಳಿಗಛ ಬಛಟಿುಯಾಗಿ ಸಛೇವಛಯ ಯಾಚನಛ 
ಮಾಡಬಛೇಕು. ಹೇಗಿಂದುಕಛ ಿಂಡು ಅದಛೇ ದಿವಸ್ ಗುಡಗುಿಂಟಿ 
ಹಛ ೇಗಿ, ದಛೇವಾಲ್ಯದ ದಾಾರದಲ್ಲಿ ಹಛ ರಗಛ ಸಾಾಮಿಗಳ್ ದಾರಿ 
ನಛ ೇಡುತು ನಿಿಂತುಕಛ ಿಂಡನ್ು.ಲ್ಲಿಂಗಪೂಜಛಯಾದ ತರುವಾಯ 
ಗಜದಿಂಡಸಾಾಮಿಗಳ್ಳ ಹಛ ರಗಛ ಬಿಂದರು. ಕ ಡಲಛೇ ಸಿದಧನ್ು 
ನಛಲ್ಕಛೆ ಬಿದುದ ಸಾಷಾುಿಂಗ ನ್ಮಸಾೆರ ಮಾಡಿ, ಎದುದನಿಿಂತು 
ಅಿಂಜಲ್ಲಬದಧನಾಗಿ, ಅತಯಿಂತ ದಛೈನ್ಯಭಾವದಿಿಂದ 
ಪಾರರ್ಥಶಸ್ುತಾುನಛ- ''ಹಛೇ ಸ್ದುುರುವಛೇ, ನಿೇನ್ು ಬರಹಾಮನ್ಿಂದ 
ಮ ತಶಯು, ಸ್ವಶರಿಗ  ಸ್ುಖದಾಯಕನಾಗಿದಿದ, ನಿೇನ್ು 
ಅಖಿಂಡ ಜ್ಞಾನ್ರ ಪನಾಗಿದುದ ದಾಿಂದಾಾತೇತನಿರುವಿ. ನಿನ್ನ 
ರ ಪವು ಆಕಾರ್ದಿಂತಛ ಪೂಣಶವೂ ಸ್ವಶವಾಯಪ್ತಯ   ಆಗಿದುದ 



ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಪಿಂಚವು ಅತಯಿಂತ ಲಛ ೇಪವಾಗಿರುವದು. ನಿೇನ್ು 
ಏಕರ ಪನಾಗಿ ಅಖಿಂಡ ಸ್ಚಿಚತ್ ಸ್ಾರ ಪನಾಗಿದಿದ: 
ಅಿಂತುಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದುದ, ಸ್ವಶ ಭ ತಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಿೇನ್ು 
ಅಿಂತಯಾಶಮಿಯಾಗಿರುತು.  ನಿೇನ್ು ಮನ್ಬುದಿದಗಛ 
ಅತೇತನಾಗಿದುದ ತರಗುಣಗಳ್ಳ ನಿನ್ಗಛ ಹತುುವುದಿಲ್ಿ. ಈ 
ಪರಕಾರ, ಹಛೇ ಸ್ದುುರುನಾಥಾ,  ನಿನ್ನ ಸ್ಾರ ಪ ಇದದರ , ನಿೇನ್ು 
ಈಗ ಸ್ಗುಣರ ಪವನ್ುನ ತಛ ಟುು, ಜಿೇವರಿಗಛ ಜ್ಞಾನ್ದಾತನಾಗಿ 
ಅವರ ಉದಾದರವನ್ುನ ಮಾಡುವಿ. ನಾನ್ು ಮಾಯಯಿಂದ 
ಬಹಳ್ ಕಾಡಿಸಿಕಛ ಿಂಡು ನಿನ್ಗಿೇಗ ರ್ರಣು ಬಿಂದಿರುವಛನ್ು. 
ನಿನಿನಿಂದ ಉಧೃತನಾಗದಿದದರಛ,  ನಾನ್ು ಸ್ಿಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದುದ 
ವಯರ್ಶವಾಗಿ ನಾರ್ವಾಗುತಛುೇನಛ. ಆದದರಿಿಂದ, ನ್ನ್ನ 
ಪರಪಿಂಚಭಾರಿಂತ ಸ್ಮ ಳ್ ಹಛ ೇಗಿ, ನಾನ್ು 
ಉದಾಧರವಾಗುವಿಂತಛ ಉಪಾಯವನ್ುನ ಮಾಡುವವನಾಗು.” 
ಈ ಪರಕಾರ ಕರುಣಾವಚನ್ದಿಿಂದ ಯುಕುವಾದ 
ಪಾರರ್ಶನಛಯನ್ುನ ಕಛೇಳಿ, ಗುರುಗಳ್ಳ ಕಳ್ವಳ್ಗಛ ಿಂಡರ , 
ಸಿದದನ್ ರ್ರದಾಧ ಭಕಿುಗಳ್ನ್ುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವ ದಛಶಛಯಿಂದ, 



ಬಾಹಾಯತಾೆರದಿಿಂದ ಅವನ್ ಕಡಛಗಛ ನಛ ೇಡದಛ, ಅತುಸ್ರಿ''  
ಅಿಂದು ಉದಾಸಿೇನ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಟುುಹಛ ೇದರು. ಇದರಿಿಂದ 
ಸಿದದನ್ು ಖಿನ್ನ ಮನ್ಸ್ೆನಾಗದಛ, ಸ್ದುುರುಗಳ್ ಮಠಕಛೆ ಹಛ ೇಗಿ, 
ಅತಯಿಂತ ನಿರಭಿಮಾನ್ದಿಿಂದ ಗುರುಸಛೇವಛಯನ್ುನ 
ಮಾಡತಛ ಡಗಿದನ್ು. ಆತನ್ು ನಿತಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ್ ಕುದುರಛ 
ಲಾಯವನ್ುನ ಸ್ಾಚೆ ಮಾಡುತು, ಲ್ದಿದಯನ್ುನ ತಾನಛೇ 
ಸ್ಾಹಸ್ುದಿಿಂದ ಬಳಿಯುವನ್ು. ಮಠದ ಅಿಂಗಳ್ದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಮಾಮಜಶನಛ ಮಾಡಿ, ಕಸ್ ಹಛ ಡಛದು ರ್ುಚಿ ಮಾಡುವನ್ು. 
ಗುರುಗಳ್ ಸಾನನ್ದಛದಶಛಯಿಂದ ನಿೇರು ತರುವದು, 
ಅಡಿಗಛಗಛ ೇಸ್ೆರ ನಿತಯ ಕಟಿುಗಛ ತಿಂದು ಹಾಕುವದು, ಆಡಿಗಛಯ 
ಊಟದ ಮುಿಂತಾದ ಪಾತಛರಗಳ್ನ್ುನ ತಕಛ ೆಿಂಡು, 
ಅವುಗಳಛೊಳ್ಗಛ ಸಿಕೆ ಉಚಿಷೆ್ುವನ್ುನ ಸಛೇವಿಸಿ, ಅವನ್ುನ 
ಬಛಳ್ಗಿಕಛ ಿಂಡು ಬರುವುದು, ಗುರುಗೃಹದಛ ಳ್ಗಿನ್ ವಸ್ುುಗಳ್ನ್ುನ 
ಸ್ಾಚೆವಾಗಿ ಒಗಛಯುವುದು, ಇವಛೇ ಮುಿಂತಾದ ಸಛೇವಛಗಳ್ನ್ುನ 
ಗುರುವಿನ್ ಕಾರಣ ಮಾಡುವುದಲ್ಿದಛ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರ  
ಸಛೇವಾಕಾಯಶಗಳ್ನ್ುನ ಸ್ಹ ಬಹು ಆದರದಿಿಂದ ಸಿದಧನ್ು 



ಗಛೈಯುತುದದನ್ು. ಗುರುಗಳ್ನ್ುನ ಎಲಾಿದರ  ಅಕಸಾಮತಾುಗಿ 
ಕಿಂಡರಛ, ಎದುದ ಸಾಷಾುಿಂಗ ನ್ಮಸಾೆರ ಮಾಡುವನ್ು ಮತುು 
ವಿನಿೇತ ಭಾವದಿಿಂದ ತಲಛಬಾಗಿಸಿ ಕಛೈಜಛ ೇಡಿಸಿ ನಿಲ್ುವಿನ್ು. 
ಮಧಾಯಹನ ಕಾಲ್ವಾದ  ಮೇಲಛ ನಿತಯ ಗಾರಮದಛ ಳ್ಗಛ ಹಛ ೇಗಿ, 
ಭಿಕ್ಛಯಿಂದ ಸಿಕಿೆದ ಅನ್ನವನಛನೇ ಉಣುಿತುರಬಛೇಕು. ಆದರಛ 
ಗುರುಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ುನ ಯಾರಾದರ  ಕಛ ಟುರ   
ಸಛೇವಿಸ್ುತುದಿದಲ್ಿ. ದಛೇಹ ಸ್ುಖದ ಕಡಛ ತಲ್ಮಾತರ ಲ್ಕ್ಷಯವಿದಿದಲ್ಿ. 
ಅನ್ನವಸ್ರದ ಚಿಿಂತಛ ಮದಲಛೇ ಬಿಟುು ಇದುದ, ಯಾರಾದರ  
ದಯಾಳ್ಳಗಳ್ಳ ಕಛ ಟುರ  ವಸ್ರಗಳ್ನ್ುನ ಪರಿಗರಹಸ್ುತುದಿದಲ್ಿ. 
ನಿತಯದಲ್ಲಿಯ   ಮಠದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ್ಳ ಶಾಸ್ರವನ್ುನ 
ಹಛೇಳ್ಳತುರುವಾಗ, ಸಿದದನ್ು ಬಹು ಆದರದಿಿಂದ ರ್ರವಣ 
ಮಾಡುತುದದನ್ು. 

ಒಿಂದು ದಿನ್ ಗಜದಿಂಡ ಸಾಾಮಿಯವರ ಸ್ಭಛಗಛ ಸ್ಕಲ್ 
ಶಾಸ್ರಗಳ್ಲ್ಲಿ ನಿಪುಣನಾದವ ಸ್ುಬಬಯಯಶಾಸಿರ ಎಿಂಬ ಒಬಬ 
ಬಾರಹಮಣ ಪಿಂಡಿತನ್ು ಪಾರಪುನಾಗಿ, ಸ್ಭಿಕರನ್ುನ ಕುರಿತು 
"ಉಪನಿಷ್ತ್''  ಈ ರ್ಬದಕಛೆ ಅರ್ಶ ಮಾಡುವವರಛೇ ಈ 



ಧರಣ್ಣಯಳ್ಗಛ ಯಾರ  ಇಲ್ಿ. ಹೇಗಿರುತಾು ಅದನ್ುನ 
ಪಠಿಸ್ುವುದಕಛೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಿರಬಛೇಕು !” ಎಿಂದು 
ನ್ುಡಿದದದನ್ುನ ಕಛೇಳಿ, ಸ್ಭಾಸ್ದರಛಲ್ಿ  ಚಕಿತರಾದರು. 
ಸಾಾಮಿಗಳ್ಳ ಈ ವಾಕಯವನ್ುನ ಕಛೇಳಿ, ಈತನ್ು ವಿದಛಯಯಿಂದ 
ಉನ್ಮತುನಾಗಿರುವನ್ು; ಇವನ್ ಗವಶ ಹರಣ ಮಾಡಬಛೇಕಛಿಂದು 
ಆಲಛ ೇಚಿಸಿದರು. ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ಸಿದಧನಾರ್ನ್ು ಎದುದಬಿಂದು, 
ವಿನಿೇತ ಭಾವದಿಿಂದ ಸ್ದುುರುಗಳ್ ಮುಿಂದಛ ಕಛೈಜಛ ೇಡಿಸಿ 
ನಿಿಂತು, “ಹಛೇ ಮಹಾಸಾಾಮಿೇ, ನ್ನ್ನ ವಿನ್ಿಂತಯನ್ುನ 
ಪರಾಮಶಿಶಸ್ಬಛೇಕು. ನ್ನ್ಗಛ ತಾವು ಆಜ್ಞಛಯನ್ುನ 
ಕಛ ಟಿುದಾದದರಛ, ಈ ಶಾಸಿರೇಯು  ನ್ುಡಿದ ವಚನ್ವನ್ುನ ನಾನ್ು 
ಖಿಂಡನ್ ಮಾಡುವಛನ್ು,” ಎಿಂದು ಹಛೇಳಿದುದ ಕಛೇಳಿ ಗುರುಗಳ್ಳ 
ಸಿದಧನಿಗಛ  ಆಜ್ಞಛಯನ್ುನ ಕಛ ಟುರು. ಆಗ ಸಿದಧನ್ು ಶಾಸಿರಯನ್ುನ 
ಕುರಿತು, "ಉಪನಿಷ್ತ್ ರ್ಬದದಿಿಂದ ಬರಹಾಮತಮರುಗಳಿಗಛ ಪೂಣಶ 
ಐಕಯತಛಯು ಹಛೇಳ್ಲ್ಪಡುತುದಛ. ಇದಕಛೆ ಬರಹಮವಿದಛಯಯಿಂದು 
ಅನ್ುನವರು. ಯಾಕಿಂದರಛ ಉಪನಿಷ್ತ್ ವಾಕಯಗಳಿಿಂದ 
ಅಿಂತುಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಐಕಯಬಛ ೇಧ ಉಿಂಟಾಗುವುದು. ಆದದರಿಿಂದ 



ಉಪನಿಷ್ದಾಾಣ್ಣಯು ಬರಹಮವಿದಛಯಯಿಂದು ಹಛೇಳ್ಲ್ಪಟಿುತು". 
ಎಿಂದು ಅಿಂದದುದ ಕಛೇಳಿ, ಶಾಸಿರೇಯು, "ಉಪನಿಷ್ತುುಗಳಿಗಛ 
ವಿದಛಯಯಿಂದು ಹಾಯಗನ್ನಬಛೇಕು, "ಎಿಂದು ಕಛೇಳಿದದಕಛೆ ಸಿದದನ್ು, 
"ಉಪನಿಷ್ತುುಗಳಛ ಸ್ತಯವಾದ ವಿದಛಯಯು, ಯಾಕಛಿಂದರಛ, 
ಮುಮುಕ್ಷಗಳ್ಳ ಇಿಂದಿರಯ ದಮನ್ದಿಿಂದ ರ್ುದಧ ಚಿತುಯುಕುರಾಗಿ 
ಗುರುಮುಖದಿಿಂದ ಉಪನಿಷ್ದಾಾಕಯಗಳ್ನ್ುನ ರ್ರದಛಧಯುಳ್ುವರಾಗಿ 
ಕಛೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ಅವರಿಗಛ ಆತಮಜ್ಞಾನ್ ಪರಕಾಶಿಸ್ುತುದಛ. ಇದರಿಿಂದ 
ಅವರ ಅವಿದಾಯನಿರಸ್ನ್ವಾಗುವದು. ಆದದರಿಿಂದ 
ಉಪನಿಷ್ತುುಗಳ್ಳ ವಿದಾಯ ಅನ್ನಲ್ಪಡುವವು.ಉಪನಿಷ್ತ್ ಮತುು 
ಜ್ಞಾನ್ ರ್ಬದ, ಇವಛರಡಕ ೆ ಒಿಂದಛೇ ಅರ್ಶವು, ಯಾಕಿಂದರಛ, 
ಜಿೇವನ್ ಅವಿದಾಯನಿರಸ್ನ್ ಮಾಡುವ ಎರಡರ ಪರಿಣಾಮವೂ 
ಒಿಂದಛೇ ಆಗಿರುತುದಛ. ಸ್ವಶ ಜಿೇವಿಗಳ್ಳ ಜ್ಞಾನ್ಕಛೆ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ. ಆದದರಿಿಂದ ಉಪನಿಷ್ತ್ ವಿಚ್ಾರ 
ಮಾಡುವುದಕಛೆ ಸ್ವಶರ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವರು,” ಎಿಂದು 
ನ್ುಡಿಯಲ್ು, ಈ ಪರರಢತಾದ ಭಾಷ್ಣವನ್ುನ ಕುಮಾರನ್ 
ಮುಖದಿಿಂದ ಕಛೇಳಿ ಸ್ುಬಬಯಯಶಾಸಿರೇಯು  ಚಕಿತನಾಗಿ 



ಅಿಂದದುದ, “ಈ ಬಾಲ್ಕನ್ು ವಿದಾಯಮ ತಶಯ ಧಾಯನ್ವನ್ುನ 
ಬಹು ಜನ್ಮಗಳಿಿಂದ ಮಾಡಿರಬಛೇಕು, ಮತುು ಈ ಬರಹಮಕಲಛಯು 
ಪೂವಶಜನ್ಮದಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುವದು, ಇಲ್ಿದಿದದರಛ ಈತನ್ 
ವಯಸಿುಗಛ ಇಿಂಥಾ ವಿದಾಯರ್ಕಿುಯು ದುಲ್ಶಭವು " ಈ ಪರಕಾರ 
ಅಿಂದು, ಬಹು ಆನ್ಿಂದಭರಿತನಾಗಿ, ಸ್ುಬಬಯಯಶಾಸಿರಯು  
ಹಛ ರಟುಹಛ ೇಗಲ್ು ಸಿದಧನಾದರ  ನಿರಭಿಮಾನ್ದಿಿಂದ ತನ್ನ 
ಪೂವಶ ಸ್ಾಳ್ಕಛೆ ಬಿಂದು ಒಿಂದು ಮ ಲಛಗಛ ಹಛ ೇಗಿ ಕ ತನ್ು. 
ಸಿದಧನಾರ್ನ್ ಶಾಸ್ರವುಯತಪತು, ಆತನ್ ಅತಯಿಂತ ನಿರಭಿಮಾನ್ 
ಸಿಾತ ಮತುು ಅನ್ನ್ಯಭಾವದಿಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಛೇವಾ, ಭಕಿು ಎಲಾಿ 
ಮನ್ಸಿುಗಛ ತಿಂದು, ಗಜದಿಂಡ ಸ್ದುುರುನಾರ್ನ್ು ಬಹಳ್ 
ಆನ್ಿಂದಪಟುನ್ು. 

ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ಗಜದಿಂಡ ಸಾಾಮಿಯವರು ರ್ರವಣಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ 
ಸಿದಧನ್ನ್ುನ ನಿತಯ ತಮಮ ಸ್ಮಿೇಪ ಕ ಡಿರಸಿಕಛ ಿಂಡು 
ಮಹಾದಿಾಚ್ಾರಗಳ್ನ್ುನ ಆತನಿಗಛ ಪಛರೇಮದಿಿಂದ ಹಛೇಳ್ಳತುದದರು. 
ಒಿಂದು ದಿನ್ ಸಿದಧನ್ು ಗುರುಗಳ್ನ್ುನ ಕುರಿತು 
“ಗುರುಮಹಾರಾಜರಛೇ, ನ್ನ್ನಗಛ ಸ್ಾಲ್ಪ ದಯವಿಟುು ಇದನ್ುನ 



ಹಛೇಳಿರಿ. ಅದಛೇನಛಿಂದರಛ, ಷ್ಟ ಶಾಸ್ರಗಳ್ ಅರ್ಶ ನಿರ್ಚಯವಾದದರ 
ಚಿನ್ಹವಛೇನ್ು ?ಎಿಂದು ಪರಶಛನ ಮಾಡಲ್ು, ಸ್ದುುರುಗಳ್ಳ -"ಎಲಛೈ 
ಶಿಷ್ಯನಛೇ ಕಛೇಳ್ಳ, ಷ್ಟ ಶಾಸ್ರಗಳ್ ಅರ್ಶವು ಸಾಧನ್ದಿಿಂದ 
ನಿರ್ಚಯವಾದವನ್ ಚಿನ್ನ ಯಾವುದಛಿಂದರಛ - ಆತನಿಗಛ ಸ್ಿಂರ್ಯ 
ವಿಪರಿೇತ ಭಾವನಛಗಳ್ಳ ರಹತವಾದ ಬರಹಾತಮಭಾವವು 
ಪಾರಪುವಾಗುವದು,” ಎಿಂದು ಉತುರ ಕಛ ಡಲ್ು, ಸಿದಧನ್ು - 
"ಅಹಿಂ ಆತಾಮ ಈ  ದಛಾೈತ ವಿದಛಯಯಲ್ಲಿ ಐಕಯತಾವು ಹಾಯಗಛ 
ಘಟಿಸ್ುವದು? " ಎಿಂದು ವಿನ್ಯ ಭಾವದಿಿಂದ ಕಛೇಳ್ಲ್ು, 
ಗುರುಗಳ್ಿಂದದುದ - “ಜಿೇವನಿಗಛ ದಛೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ಕ 
ಆತಮಬುದಿದ ಇರುವದಛ ೇ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ಕ ದಛಾೈತದ ಭಾಸ್ವಿರುವದು. 
ಯಾವಾಗಛು ದಛೇಹಾಭಿಮಾನ್ವು ನಿುಃಶಛೇಷ್ ಹಛ ೇಗಿ, ಅನ್ಯ 
ದಛೇಹದಿಂತಛ  ಸ್ಾದಛೇಹವನ್ುನ ಜಿೇವನ್ು  ನಛ ೇಡುವನಛ ೇ, ಆಗ 
ಇವಛರಡರ ಐಕಯಜ್ಞಾನ್ವು ಸ್ಹಜವಾಗಿ ಆಗುವುದು. "ಆಗ 
ಸಿದಧನ್ು ಪುನ್ುಃ ಗುರುಗಳಿಗಛ ವಿಚ್ಾರಿಸ್ುತಾುನಛ- ''ಹಛೇ 
ಸ್ದುುರುನಾರ್ನಛ, ಸ್ವಶ ಪರಪಿಂಚವು ನ್ಮಗಛ 
ಪರತಯಕ್ಷವಾಗಿರುತಛು, ಇದಛಲಾಿ ಮಿಥಛಯಯಿಂದು ಹಾಯಗಾನ್ನಬಛೇಕು 



?” ಅದಕಛೆ ಗುರುಗಳ್ಳ ಹಛೇಳಛೈ ಶಿಷ್ಯನಛೇ ಈ ಪರತಯಕ್ಷ ಇಿಂದಿರಯ 
ವಾಯಪ್ತುಯೇ, ವೃತುವಾಯಪ್ತುಯೇ ಅರ್ವಾ ಚ್ಛೈತನ್ಯವಾಯಪ್ತುಯೇ 
? ಇಿಂದಿರಯ ವಾಯಪ್ತುಯಿಂದರಛ, ಇಿಂದಿರಯಗಳ್ಳ ಜಡವಿದುದ 
ಜಡಭ ತಗಳಿಗಛ ವಾಯಪ್ತಸ್ಲಾರವು. ವೃತು ವಾಯಪ್ತುಯಿಂದರಛ 
ಜ್ಞಾನ್ವಾಗುವದು ಅಸ್ಿಂಭವವು. ಹಾಯಗಛ ಘಟದ ಮೇಲಛ 
ಹಾಕಲ್ಪಟು ವಸ್ರಕಛೆ ಘಟಜ್ಞಾನ್ವಾಗಲಾರದಛ ೇ ಹಾಗಛಯೇ 
ಘಟವನ್ುನ ವಾಯಪ್ತಸಿದಿಂಥಾ ಜಡವೃತುಗಛ 
ಘಟಜ್ಞಾನ್ವಾಗಲಾರದು. ಚ್ಛೈತನ್ಯ ವಾಯಪ್ತುಯಿಂದ ಭ ತಗಳ್ಳ 
ಪರತಯಕ್ಷವಾಗುತುವಛ ಎಿಂದರಛ ವಿಷ್ಯ ಮತುು ವೃತುಗತ ಚ್ಛೈತನ್ಯ 
ಏಕವಿರುವದರಿಿಂದ, ಕ ಡಲಛೇ ಐಕಯಜ್ಞಾನ್ವು 
ಸ್ಿಂಭವಿಸ್ಬಛೇಕಾದಿೇತು. ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಿವಾದದರಿಿಂದ 
ಚ್ಛೈತನ್ಯವಾಯಪ್ತುಯ  ಅಸ್ಿಂಭವವು. ಹಾಗಾದರಛ ಪರಪಿಂಚವು 
ಆಧಾಯಸ್ವಛಿಂದು ಹಛೇಳ್ಳವಿಯಾದರಛ, ಅಧಾಯಸ್ವಛಿಂಬುದು ಭರಮ 
ಇದುದ ಮಿರ್ಯವಾದದರಿಿಂದ ಪರಪಿಂಚವು ಸ್ತಯ ಹಾಯಗಾಗುವದು ?" 
ಎಿಂದು ಕಛೇಳಿದದಕಛೆ ಸಿದದನ್ು, “ವಾಯಪ್ತು ವಿನ್ಹಾ 
ಸಾಮಾನ್ಯತಾದಿಿಂದ ಜಗತುು ಪರತೇತಯಾಗುವದು ಅಿಂದರಛೇನ್ು 



?” ಎಿಂದು ಕಛೇಳ್ಲ್ು, ಗುರುಗಳ್ಳ, "ಪರತಯಕ್ಷದಿಿಂದ ಪರತಯಕ್ಷ 
ಬಾಧಿಸ್ಲ್ಪಡುವದು. ಹಾಯಗಛ ಬಾಲ್ಯ ಪರತಯಕ್ಷ ಬಾಧಿತವಾಗಿ 
ಯರವನ್ ಪರತಯಕ್ಷ ಬರುವುದು, ಹಾಗಛ ಉತುರ ಪರತಯಕ್ಷ 
ಬರುತುಲಛೇ ಪೂವಶ ಪರತಯಕ್ಷ ಬಾಧಿಸ್ಲ್ಪಡುವದು,” ಎಿಂದು 
ಉತುರ ಕಛ ಟುರು. ಆಗ ಸಿದದನ್ು “ಗುರುಗಳಛೇ, 
ಕಮಶಕಾಿಂಡದಿಿಂದ ಲ್ಲಿಂಗಗರಹಣವಾಯತು. ಈಗ 
ಜ್ಞಾನ್ಕಾಿಂಡದಿಿಂದ ಜ್ಞಾನ್ವಾದ  ಕ ಡಲಛೇ ಲ್ಲಿಂಗಗರಹಣ 
ವಯರ್ಶವಾಯತು,'' ಹೇಗಿಂದು ಸಿದಧನ್ು ತನ್ನ ಕಛ ರಳಛೊಳ್ಗಿನ್ 
ಲ್ಲಿಂಗವನ್ುನ ತಛಗಛದು, ಸ್ದುುರುಗಳ್ ಪಾದದಲ್ಲಿಟುನ್ು. ಇದನ್ುನ 
ನಛ ೇಡಿ ಗುರುಗಳ್ಳ,"ಸಿದಧನಛೇ, ಇದು ಶಾಸ್ರವಿರುದಧವಾಗುತುದಛ," 
ಎಿಂದು ನ್ುಡಿಯುವದು ಕಛೇಳಿ, ಸಿದಧನ್ು ಅಿಂದದುದ "ಸ್ದುುರುಗಳಛೇ, 
ಚಿನ್ಮಯ ದಿೇಕ್ಛ ಸಿಕಿೆದ ಮೇಲಛ ರ್ರಿೇರವು 
ಚ್ಛೈತನ್ಯರ ಪವಾಯತು, ಎಿಂದು ಶಾಸ್ರದಲ್ಲಿ ಹಛೇಳ್ಳವುದು. 
ಶಛ ಿೇಕ -ಲ್ಲಿಂಗಮದಛಯ ಜಗತುವಶಿಂ ಸ್ವಶಿಂ ಲ್ಲಿಂಗಮಯಿಂ 
ಜಗತ್ ಲ್ಲಿಂಗ ಬಾಹಾಯತಪರಿಂ ನಾಸಿು 



ತಸಾಮಲ್ಲಿಂಗಮಹಿಂ ಸ್ದಾ ||1 | ಲ್ಲಿಂಗದಛ ಳ್ಗಛ ಸ್ವಶ 
ಜಗತುರುವದು, ಸ್ವಶ ಜಗತುು ಲ್ಲಿಂಗಮಯವು, ಲ್ಲಿಂಗದ 
ಹಛ ರಗಛ ಎರಡನಛೇದಛೇನ್  ಇಲ್ಿ. ಆದದರಿಿಂದ ಸ್ದಾ ನಾನ್ು 
ಲ್ಲಿಂಗವಛೇ ಇದಛದೇನಛ, ಎಿಂಬ ಶಾಸ್ರಕೆನ್ುಸ್ರಿಸಿ, 
ಸ್ದಛ ಯೇನಿವಾಶಣ ಭಾವವನ್ುನ ಯಾವಾತನ್ು 
ಹಛ ಿಂದಿರುವನಛ ೇ ಆತನಿಿಂದ ಜ್ಞಾನ್ಕಮಶಗಳಛರಡ  
ಸಿದಿದಸ್ಲಾರವು. ಇದಛೇ ಅರ್ಶದಿಿಂದ ಐತರಛೇಯ ರ್ುರತಯ 
ಪರರ್ಮ ಕಾಿಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಯಕಾರರು ಅನ್ುತಾುರಲ್ಿ, ಯಥಾರ್ಶ 
ಜ್ಞಾನ್ವು ಯಾವಾಗಛು ಪಾರಪ್ತುಯಾಗುವದಛ ೇ ಆಗಛು ಜ್ಞಾನಿಗಛ 
ಕಮಶದ ಸ್ಮಾಪ್ತುಯಾಗುವದು. ಯಾವಾತನಿಗಛ 
ಆತಮಜ್ಞಾನ್ವಾಗಿದಛಯೇ, ಆತನ್ು ಅನಾರ್ರಮಿ, ಅಗಛ ೇತರ, 
ಅನಾವರಣ, ಅಕಮಶರ ಪ, ಆತಾಮಕಾಶಾಿಂತುಃಕರಣ ಮತುು 
ಅದಛೇಹ, ಎಿಂದು ಕಮಶ ನ್ಡಿಯದು.ಕಮಶಕಛೆ ದಛೇಹಾಭಿಮಾನ್ 
ಬಛೇಕು, ಕಮಶಫಲ್ದ  ಅನ್ುಸ್ಿಂಧಾನ್ ಮತುು ಕಮಶತಾಯಗದ 
ಭಿೇತ ಇವಷ್ುು ಬಛೇಕು. ಇವು ಮ ರು ಜ್ಞಾನಿಗಛ ಇಲ್ಿದದರಿಿಂದ 
ಆತನಿಿಂದ ಕಮಶ ನ್ಡಿಯದು.'" ಸಿದಧಮುನಿಯ ಈ 



ಭಾಷ್ಣವನ್ುನ ಕಛೇಳಿ ಈತನ್ವೃತು ನಿಗುಶಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ್ಯವಾಗಿ 
ಆರ ಢವಾಗಿರುವದು, ಆದದರಿಿಂದ ಈತನಿಗಛ ಸಿದಾದರ ಢ ಎಿಂಬ 
ನಾಮವು ಶಛ ೇಭಿಸ್ುವುದು ಎಿಂದು ತಳಿದು ಸಿದಧನ್ನ್ುನ ಕುರಿತು 
ಗುರುಗಳ್ಳ ಅನ್ುನತಾುರಛ - "ಎಲಛೈ ಸಿದಾಧರ ಢನಛೇ, ನಿೇನ್ು ನ್ನ್ನ 
ಸ್ಮಾನಾನಿದಿದಯಿಂದು ನಾನ್ು ತಳಿಯುವಛನ್ು. ನಿನ್ಗಛ 
ಪಾರಪುವಾದ ಈ ಜ್ಞಾನ್ವು ಶಿರೇ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಶನ್ನ್ ಪರಸಾದದಿಿಂದ 
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಕಾರ್ಮಾನ್ವಾಗಲ್ಲ  ಮತುು ನಿೇನ್ು 
ಇದರಿಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷು ಜನ್ರನ್ುನ ಉದಧರಿಸ್ುವಿಂರ್ವನಾಗು.” 
ಗಜದಿಂಡ ಸ್ದುುರುಗಳ್ಳ ಹೇಗನ್ುನವಾಗ ಬಹು ಆನ್ಿಂದದಿಿಂದ 
ಗದುದಿತರಾಗಿ ಪಛರೇಮದಿಿಂದ ಸಿದಧನ್ನ್ುನ ಅಪ್ತಪಕಛ ಿಂಡರು. 
ಸಿದಧನ್ು ಗದುದ ಕಿಂಠಯುಕುನಾಗಿ, “ಹಛೇ ಸ್ದುುರು ತಾತನಛೇ, 
ನ್ನ್ನನ್ುನ ಕೃತಾರ್ಶನ್ನಾನಗಿ ಮಾಡಿದಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪಛಯಿಂದ ನ್ನ್ನ 
ಜಿೇವಕಛೆ ಶಾಿಂತಯುಿಂಟಾಯತು.ನಿನ್ನ ಸ್ಲ್ುವಾಗಿ ಸ್ಹಸಿದ 
ದುುಃಖವಛಲಾಿ  ಇವತುು ಸಾರ್ಶಕವಾಯತು. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ್ 
ಮಾತರದಿಿಂದ ಅನಛೇಕ ಜನ್ಮಗಳ್ ಕಷ್ುಗಳಛಲಾಿ 
ಪರಿಹಾರವಾದವು,'' ಎಿಂದು ಶಿರೇ ಸಿದಧನಾರ್ನ್ು 



ಅನ್ುನತುರುವಾಗ ನಛೇತರದಾಯಗಳಿಿಂದ 
ಪಛರೇಮಾರ್ುರತಪಾತವಾಗುತುದದವು. ಪಛರೇಮ ಭರದಿಿಂದ 
ಸ್ದುುರುಗಳ್ಳ ಆತನ್ನ್ುನ ಪುನ್ುಃ ಪುನ್ುಃ ಆಲ್ಿಂಗಿಸಿದರು. 

ಈ ಅಧಾಯಯದಲ್ಲಿ ಶಿರೇ ಸಿದಧನಾರ್ನಿಗಛ ಸ್ದುುರು 
ಉಪದಛೇರ್ವಾದದುದ ನಿರ ಪ್ತಸ್ಲ್ಪಟಿುತು. ಈ ಕಥಛಯನ್ುನ ರ್ರವಣ 
ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷು ಜನ್ರು, ಸ್ವಶ ಭವದ 
ನಾರ್ವಾಗಿ, ಸ್ಹಜವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುನ ಹಛ ಿಂದುವರು ಎಿಂಬಲ್ಲಿಗಛ 
ಶಿರೇ ಸಿದಾಧರ ಢ ಕಥಾಮೃತದಛ ಳ್, ರ್ರವಣಮಾತರದಿಿಂದ 
ಸ್ವಶಪಾಪಗಳ್ನ್ುನ ಭಸ್ಮಮಾಡುವಿಂರ್ ಈ ನಾಲ್ೆನಛೇ 
ಅಧಾಯಯವನ್ುನ ಶಿವದಾಸ್ನ್ು ಸ್ದುುರು ಸಿದಾಧರ ಢರ  
ಚರಣಾರವಿಿಂದಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಪ್ತಶಸಿರುವನ್ು. 


