
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧ ಸದ್ಗುರಗರಾಯನಕೀ, ನಾನಗ ನಿನನ ಪಾದ್ಕ್ಕೆ ಶರಣಗ 
ಬಂದಿರಗವಕನಗ, ಈ ದಕೀಹವನಗನ ನಿನನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಗು ಬಿಟ್ಗು, 
ನಿನನ ಕೃಪಕಗಕ ಈ ಪ್ರಕ್ಾರ ಪಾತ್ರನಾಗಗವಕನಗ, ಒಂದ್ಗ 
ಕ್ಷಣವಾದ್ರೂ ನಿನನ ಸಂಗ ಘಟಿಸಗವದ್ರಂದ್ 
ಭವಭಯಭಂಗವಾಗಿ ಅಂತ್ರಂಗದ್ಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನವು 
ತ್ಗಂಬಿ  ಸವಾಮಂಗವು ಬರಹಮರ್ಯವಾಗಿ ಹಕೂೀಗಗವುದ್ಗ. 
ಹಾಗಾದ್ರಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಂದ್ ವತಿಮಸಿದ್ರಕ, 
ಅನಗಕರರ್ವಾಗಿ ಇಂಥಾ ಜ್ಞಾನವು ಪಾರಪ್ತಿಯಾಗಗವದ್ಗ, 
ಎಂಬಗವದ್ಗ ದ್ೃಷಾುಂತ್ದ್  ವಿನಹಾ  ತಿಳಿಯಲಾರದ್ಗ. 
ಆದ್ದರಂದ್ ಆ ಸರ್ಮಂದ್ ಕಥಕಯನಗನ ಸವಿಸ್ಾಿರವಾಗಿ 
ಹಕೀಳುವಕನಗ. ದ್ಕ್ಷಿಣ ದಕೀಶದ್ಲ್ಲಿ ರ್ಗಕಿಪ್ುರ ಎಂಬ ಹಕಸರನ 
ಒಂದ್ಗ ಗಾರರ್ವಿರಗವುದ್ಗ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ ವಕೈರಾಗಯಯಗಕಿರಾದ್ 

ದ್ಂಪ್ತಿಗಳಿರಗವರಗ. ಇಬಬರೂ ನಿತ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ್ದ್ಲ್ಲಿರಗವ 
ದಕೀವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಕೂೀಗಿ, ತ್ರ್ಮ ಇಷ್ು ದಕೀವನಾದ್ ಶ್ರೀ 
ಕೃಷ್ಣನನಗನ ಪಕರೀರ್ಪ್ುರಸಸರವಾಗಿ ಭಜಿಸಗತಿಿದ್ಗದ, ಚಿತ್ಿದಕೂಳಗಕ 
ಏನಕೂಂದ್ೂ ಸಂಸ್ಾರದ್ ಚಿಂತಕ ಇಲಿದಕ ಇರಗತಿಿದ್ದರಗ. ಅವರ 



ಹಕೂಟ್ಕುಯಲ್ಲಿ ಐದ್ಗ ರ್ಂದಿ ಗಂಡಗ ಸಂತ್ತಿಯಾಗಿ ಆ ಪಕೈಕಿ 
ಎರಡನಕೀಯವನ ಹಕಸರಗ ಶಂಕರನಕಂದಿತ್ಗಿ. ಸಂತ್ ಕೃಷ್ಣನಗ 
ಜ್ಞಾನಕೀಶವರಯನಗನ ವಿವರಸಿ ಹಕೀಳುತಿಿರಗವಾಗ, ಶಂಕರನಗ  
ಬಹಗ ಪಕರೀರ್ದಿಂದ್ ಕ್ಕೀಳುತಿದಿ್ಗದ, ಶರವಣವಾದ್ ನಂತ್ರ 
ಏಕ್ಾಂತ್ಸ್ಾಾನಕ್ಕೆ ಹಕೂೀಗಿ, “ಜ್ಞಾನದಾತ್ನಾಗಗ, ಹಕೀ 
ಕೃಷ್ಣನಾಥನಕೀ'' ಎಂದ್ಗ ಪಾರರ್ಥಮಸಗತಿಿದ್ದನಗ. ರ್ಗಂದಕ 
ಶಂಕರನಿಗಕ ಲೌಕಿಕ ವಿದಾಯ  ಪಾರಪ್ತಿಯಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣಭಕಿಿಯನಗನ 
ರ್ರಕತ್ನಗ. ಆಮೀಲಕ ಪ್ತಿನಯೂ  ಪಾರಪ್ಿಳಾದ್ದರಂದ್ ಆತ್ನಿಗಕ 
ಸಂಸ್ಾರದಕೂಳಗಕ ಆಸಕಿಿಯಗ ದ್ೃಢವಾಯತ್ಗ. ಉದಕೂಯೀಗ 
ವಯವಹಾರದ್ಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚತ್ಗರನಾಗಿದ್ಗದ, ತಿೀವರವಾಗಿ 

ಧನಪಾರಪ್ತಿಯಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತ್ಗ. ಲಕೂೀಕದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ  
ಹಕೂಂದ್ಗತಿಿದ್ಗದ, ಶಂಕರನ ರ್ನಸಗಸ ಪ್ೂಣಮ 
ಪ್ರವೃತಿಿಪ್ರವಾಯತ್ಗ. ಅನಂತ್ರ  ಅವನಿಗಕ ಸಗಂದ್ರನಾದ್ 
ಪ್ುತ್ರನಗ  ಜನಿಸಿದ್ನಗ, ಅದ್ರಂದ್ ಶಂಕರನ  ಆನಂದ್ವು 
ಅಪಾರವಾಯತ್ಗ. ಆದ್ರಕ ರ್ಗಂದಕ ಏನಗ ಪ್ವಿತ್ರವಾದ್ 
ಕಥಕಯಗ ವತಿಮಸಿತ್ಗ, ಅದ್ನಗನ ಸ್ಾವಧಾನ ಚಿತ್ಿದಿಂದ್ ಶರವಣ 



ಮಾಡಗವಂಥವರಾಗಿರ. ರ್ಗಗವಿಗಕ ಆರಗ ತಿಂಗಳು ಆದ್ವು. 
ಒಮಮ ಶಂಕರನಗ ನಿದಿರಸಿನಾಗಿದಾದಗ ಸವಪ್ನದ್ಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಸನಾಯಸಿ 
ಬಂದ್ಗ, ಕ್ಕೂರೀಧ ದ್ೃಷ್ಟುಯಂದ್ ನಕೂೀಡಗತಿಿದ್ದನಗ. ಕೂಡಲಕೀ 
ಸನಾಯಸಿಯಗ ಅದ್ೃಶಯನಾದ್ನಗ. ಆದ್ರಕ, ಶಂಕರನಗ  ಎದ್ಗದ 
''ಹರ, ಹರ'' ಎಂದ್ಗ ಅಳುತಾಿ ಭೂಮಗಕ ಬಿದ್ದನಗ. ಆ 
ನಾರ್ದಿಂದ್ ಕೂಗಗತ್ಿ ಆತ್ನಿಗಕ ದಕೀಹಭಾವ ತ್ಪ್ತಿಹಕೂೀಯತ್ಗ. 
ಗೃಹದಕೂಳಗಿನ ರ್ಂದಿ ಎಲರಿೂ ಘಾಬರಯಾಗಿ, ಆತ್ನನಗನ 
ದಕೀವರ ಗಗಡಿಗಕ ಒಯಯಲಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರ್ೂತಿಮಯನಗನ ಕಂಡಗ 
ರ್ತಿಿಷ್ಗು ಆಕ್ಕೂರೀಶದಿಂದ್ ನಾಮೀಚ್ಾಾರ  ಮಾಡಗತಾಿ 
ಅಳುತಿಿದ್ದನಗ. ಈ ಪ್ರಕ್ಾರ ರ್ೂರಗ ತಾಸಗ ತ್ನಕ ಇದ್ಗದ 
ಆಮೀಲಕ ಶಂಕರನಗ ಶಾಂತ್ನಾದ್ನಗ. ಆದ್ರಕ ಆತ್ನ 
ರ್ನಕೂೀವೃತಿಿಯಗ ಪ್ೂಣಮ ವಿರಗದ್ಧ ದ್ಶಗಕ ತಿರಗಗಿತ್ಗ. ಸಿರೀ 
ಪ್ುತಾರದಿಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಆತ್ನ ರ್ನಸಿಸನಕೂಳಗಿಂದ್ 
ಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ಹರದ್ಗ ಹಕೂೀಯತ್ಗ. ಆತ್ನಗ ವಿಚ್ಾರಸಾನಾಗಿ, -
"ನನನವಯಾಮರೂ ಇಲಿ ಎಂದಕನಿಸಿರಗವಾಗ, ಈ  ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಿ 
ಯಾದ್ರೂ ಯಾತ್ಕ್ಕೆ ಇರಬಕೀಕಗ. ಈಗ ಸದ್ಗುರಗವನಗನ 



ಹಗಡಗಕಗತ್ಿ ಹಕೂೀಗಬಕೀಕಗ,” ಎಂದ್ಗ ಚಿಂತಿಸಗವವನಾದ್ನಗ. ಈ 
ಸರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಗ ಪ್ೂವಮ ವೃತಾಿಂತ್ವು  ಆತ್ನ ನಕನಪ್ತಗಕ 
ಬಂತ್ಗ. ಶಂಕರನಗ ಚಿಕೆ ಹಗಡಗಗನಿರಗವಾಗ, ಒಬಬ ವೃದ್ದನಗ  
ಅವನಿಗಕ ಹಕೀಳಿದಕದೀನಕಂದ್ರಕ- “ನಾನಗ ಹಗಬಬಳಿಿಗಕ  ಹಕೂೀದಾಗ, 
ಅಲ್ಲಿ ತ್ತ್ವವಕೀತ್ರಿಾಗಿರಗವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರ್ಹಾತ್ಮರಾದ್  
ಸಿದಾಧರೂಢರಕಂಬಗವರನಗನ ಕಂಡಿದಕದ." ಈ ಮಾತ್ಗ ಆತ್ನಗ 
ನಕನಸಿ, ಹಗಬಬಳಿಿಯಲ್ಲಿರಗವ ಸಿದಾದರೂಡರ ಕಡಕಗಕ 
ಹಕೂೀಗಬಕೀಕ್ಕಂದ್ಗ ರ್ನಸಿಸನಲ್ಲಿ ನಿಧಮರಸಿದ್ನಗ. ಹೀಗಕ 
ನಿಶಚಯಸಿ, ಒಂದ್ಗ ದಿವಸ ರ್ನಕಯಲ್ಲಿ ಯಾರಗೂ ತಿಳಿಯದಕ, 
ಆತ್ನಗ ಪ್ೂವಾಮಭಿರ್ಗಖನಾಗಿ 

ಹಕೂರಟ್ಗ ಹಕೂೀದ್ನಗ. ಅನಂತ್ರ ರ್ನಕಯವರಗ ಹಕೂೀಗಿ 
ಅವನನಗನ ಶಕ ೀಧಿಸಿ ಕರಕದ್ಗಕ್ಕೂಂಡಗ ಬಂದ್ರಗ. ಆದ್ರಕ  
ಶಂಕರನಗ ಶ್ರೀ ಸಿದಾಧರೂಢರನಗನ ಭಕಟಿುಯಾಗಬಕೀಕ್ಕಂಬ ತ್ನನ 
ನಿಶಚಯವನಗನ ತಿಳಿಸಿದ್ನಗ. ಆಗ ಒಬಬ ಮತ್ರನನಗನ ಜಕೂತಕಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಕೂಟ್ಗು ಆತ್ನನಗನ ಹಗಬಬಳಿಿಗಕ ಕಳಿಸಗವಂಥವರಾದ್ರಗ. 
ಶಂಕರನಗ ಹಗಬಬಳಿಿಗಕ ಬಂದ್ಗ ಶ್ರೀ ಸಿದಾಧರೂಢರನಗನ ಕಂಡಗ 



ಬಹಗ ಪಕರೀರ್ದಿಂದ್ ಸ್ಾಷಾುಂಗ  ನರ್ನವನಗನ ಮಾಡಿದ್ನಗ. 
ತ್ನನ ಸ್ಾದ್ಯಂತ್ ವೃತಾಿಂತ್ವನಗನ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ರ್ಗಂದಕ  
ನಿವಕೀದಿಸಿ - ಹಕೀ ದ್ಯಾನಿಧಿಯೀ, ನಾನಗ ಸಂಸ್ಾರದ್ಲ್ಲಿ 
ಇರಲಾರಕನಗ, ಪ್ರಮಾಥಮವನಗನ  ಯಾವ ರೀತಿಯಂದ್ 
ಸ್ಾಧಿಸಿಕ್ಕೂಂಡಕೀನಗ ?'' ಎಂದ್ಗ ಪಾರರ್ಥಮಸಿದ್ದನಗನ ಕ್ಕೀಳಿ, 
ಸದ್ಗುರಗರಾಯನಗ - “ನಿೀನಗ ನಾರ್ ಸಮರಣಕಯನಗನ ದ್ೃಢವಾಗಿ 
ಮಾಡಗತಿಿರಗ.ಸದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ನಿೀನಗ ಧಾಯನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ್ಾರ ಇರಗವಿ. 
ಆದ್ರಕ ರ್ಗಂದಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಗವಿ, ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ರಗ. ಈ 
ಅರ್ೃತ್ ಸಮಾನವಾದ್ ಗಗರಗವಾಕಯವು ಶಂಕರನ  
ಕಣಮದಕೂಳಗಕ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲಕೀ, ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಸಗಖವನಗನ ಹಕೂಂದಿ, ಚಿತ್ಿದ್ಲ್ಲಿ ಶಂಕ್ಕ ರಹತ್ನಾದ್ನಗ. ಸದ್ಗುರಗ 
ವಚನವನಗನ ಗಟಿುಯಾಗಿ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಧಾರಣಕಮಾಡಿ, ತ್ನನ 
ಸವಗಾರರ್ಕ್ಕೆ ಹಕೂೀದ್ನಗ. ಅಲ್ಲಿ  ಸವಮ ಕರ್ಮಧರ್ಮಗಳನಗನ 
ತ್ಯಜಿಸಿ, ನಾರ್ಸಮರಣಕ ಮಾಡಗವದ್ಕ್ಕೂೆೀಸೆರ ಅರಣಯ 
ಪ್ರದಕೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಹಕೂೀಗಿ ಕಗಳಿತ್ನಗ.ಅಲಕಿೀ  ಅವನಿಗಕ ಒಂದ್ಗ 
ಗಗಡಿಸಲಗ ಕಟಿುಕ್ಕೂಟ್ುರಗ. ಶಂಕರನಗ ರಾತಿರ ಹಗಲಗ 



ಏಕ್ಾಂತ್ದಕೂಳಗಿರಗತಿಿದ್ಗದ, ಸದ್ಗುರಗ ಚಿಂತ್ನವನಗನ ಮಾಡಗತ್ಿ 
ಇದ್ದನಗ. ಸವಹಸಿದಿಂದ್ ಅನನವನಗನ ಬಕೀಯಸಿ, ರಗಚಿ 
ವಿಷ್ಯತಾಯಗಕ್ಕೂೆೀಸೆರ, ಅದ್ರಕೂಳಗಕ ನಿೀರಗ ಹಾಕಿಕ್ಕೂಂಡಗ 
ಸಿದಾಧಪ್ಮಣವಕಂದ್ಗ ನಗಂಗಗತಿಿದ್ದನಗ. ನಿತ್ಯ ಏಕ್ಾಂತ್ದ್ಲ್ಲಿದ್ಗದ 
ನಾರ್ಸಮರಣಕ ಮಾಡಗತಿಿರಗವದ್ರಂದ್, ಚಿತ್ಿವು ಅತ್ಯಂತ್ 
ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ, ಭಕೀದ್ ಭಾವನಕಯಲಾಿ ನಿರಸನವಾಯತ್ಗ. 
ಒಂದಾನಕೂಂದ್ಗ ದಿವಸ ಉಣಗಣತಿಿರಗವಾಗ, ಒಂದ್ಗ ಕರ 
ನಾಯಯಗ ಒಳಗಕ ಬಂದ್ಗ ಅವನಗ ಉಣಗಣತಿಿರಗವ 
ತಾಟಿನಕೂಳಗಕ ಬಾಯ ಹಾಕಿ ಸಗಖದಿಂದ್ ಉಣಲಾರಂಭಿಸಿತ್ಗ. 
ಸದ್ಗುರಗ ಪ್ರಸ್ಾದ್ವಕಂದ್ಗ ಶಂಕರನಗ ಭಾವಿಸಿ, ಆ ನಾಯಯ 
ಕೂಡ ಅದಕೀ ತಾಟಿನಕೂಳಗಿಂದ್ ತಾನಾದ್ರೂ ಉಣಗಣತ್ಿ 
ಇದ್ದನಗ. ಭಕೂೀಜನಾನಂತ್ರ ಶಂಕರನಗ ಆ ಶಾವನಕ್ಕೆ 
ನರ್ಸೆರಸಿ ಕಳುಹಸಿದ್ನಗ. ಶಾವನವು ಆ ಸ್ಾಾನದ್ಲಕೀಿ 
ಉಳಿಯತ್ಗ, ರ್ತ್ಗಿ ನಿತ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಶಂಕರನೂ ಅದ್ೂ ಒಂದಕೀ 
ಪಾತಕರಯೊಳಗಕ ಉಣಗಣತಿಿದ್ದರಗ. ಆ ನಾಯ ರ್ಲವನಗನ ತಿಂದ್ದ್ಗದ 
ನಕೂೀಡಿದ್ರಕ, ಶಂಕರನಗ ತ್ನನ ಸವಹಸಿದಿಂದ್ ಅದ್ರ ರ್ಗಖವನಗನ 



ತಕೂಳಕದ್ಗ, ಅನಂತ್ರ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಉಣಗಣತಿಿದ್ದನಗ. ಈ ಪ್ರಕ್ಾರ 
ದಿನಕೀ ದಿನಕೀ ನಡಕಯಗತಿಿರಗವಾಗ, ದಕೀಹಬಗದಿದಯಗ ಝಾಡಿಸಿ 
ಹಕೂೀಗಿ, ಆತ್ನಿಗಕ ಪ್ೂಣಮ ನಿರಭಿಮಾನ ಸಿಾತಿಯಗ 
ಪಾರಪ್ಿವಾಯತ್ಗ. ಸವಮ ಭೂತ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ಗುರಗ 
ಭಾವನಕಯನಗನ ಮಾಡಗವಂಥವನಾದ್ನಗ. “ಯಾವಾತ್ನಗ 
ಭೂತ್ ಮಾತ್ರಗಳನಗನ ನರ್ಸೆರಸಗವನಕೂೀ ಆತ್ನಕೀ 
ಅನಂತ್ವಾಗಿರಗವ ಪ್ರಮಾತ್ಮನನಗನ ತಕೂಡಕಿಸಿ ಬಿಟಿುರಗವನಗ" 
ಎಂದ್ಗ ಇರಗವ ಶ್ರೀ ತ್ಗಕ್ಾರಾರ್ರ  ವಚನಕ್ಕೆ ಅನಗಸರಸಿ 
ವತಿಮಸಬಕೀಕ್ಕಂದ್ಗ ಶಂಕರನಗ ರ್ನಸಿಸನಲ್ಲಿ ನಿಶಚಯಸಿದ್ನಗ. ಈ 
ಕ್ಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಇದಕೀ ಸ್ಾಧನ ಸಂಬಂಧಿ ಇರಗವ ಒಂದ್ಗ 
ಶಕ ಿೀಕವನಗನ ಭಾಗವತ್ ಪ್ುರಾಣ ಏಕ್ಾದ್ಶ ಸೆಂಧದ್ಲ್ಲಿ 
ನಕೂೀಡಿದ್ನಗ. ಅದ್ನಗನ ಇಲ್ಲಿ ಹಕೀಳುವಕನಗ, ಸ್ಾವಧಾನ 
ಚಿತ್ಿದಿಂದ್ ಕ್ಕೀಳಿರ,  - ||ಶಕ ಿೀಕ 
:ವಿಸೃಜಯಸಮಯಮಾನಾನಸ್ಾವನ್  ದ್ೃಶಂ ವಿರಡಾಂಚ ದಕೈಹಕಂ 
ಪ್ರಣಮೀದ್ದಂಡವತ್ ಭೂಮಾವತ್ವಚ್ಾಂಡಾಲ ಗಕೂೀಖರಾನ್ 
||ಟಿೀಕ್ಾ || “ತ್ನನ ಇಷ್ುಮತ್ರರಗ, ಬಂಧಗ ಬಾಂಧವರಗ, ಪ್ತಿನ 



ಪ್ುತಾರದಿಗಳಕಲಿರೂ ನಕೂೀಡಗತಿಿರಗವಾಗ, ನರ್ಸ್ಾೆರ 
ಮಾಡಲ್ಲಕ್ಕೆ 

ನಾಚಿಕ್ಕ ಬರಗತ್ಿದಕ. ಈ ಪ್ರಕ್ಾರದ್  ಲಜಕೆಯಗ  ದಕೀಹ ಬಗದಿದ 
ಸಂಬಂಧವಕಂದ್ಗ ತಿಳಿದ್ಗ, ಅದ್ನಗನ ಬಿಟ್ಗು, ಅಶವ, ಚ್ಾಂಡಾಲ, 
ಗಕೂೀಖರಾದಿಗಳನಗನ ದ್ಂಡವತ್  ಸ್ಾಷಾುಂಗ ನರ್ನ 
ಮಾಡಬಕೀಕಗ." ಶಂಕರನ ರ್ನಸಿಸಗಕ ಹಕೀಗಕ ಭಾಸಿಸಿತ್ಲಿ - “ಈ 
ಪ್ರಕ್ಾರ ಮಾಡತ್ಕೆ ಸ್ಾಧನಕಗಕ ಅಡವಿಯಗ ಯೊೀಗಯವಲಿ'' 
ಎಂದ್ಗ ಒಂದ್ಗ ಸಣಣದಾದ್ ಕಟಿವಸರದ್  ಹಕೂರತ್ಗ ಇತ್ರ 
ಅರವಕಗಳನಗನ ತಾಯಗಮಾಡಿ ಊರಗಕ ಹಕೂರಟ್ನಗ. ಅಲ್ಲಿ 
ಸಿರೀಪ್ುತ್ರ ಇಷ್ು ಮತಾರದಿಗಳೂ ರ್ತ್ಗಿ ಪ್ೂವಮದ್ಲ್ಲಿ ಮಾನ 

ಕ್ಕೂಡಗತಿಿದ್ದವರೂ ಇರಗತಿಿದ್ಗದ, ಇವರಗ ನಕೂೀಡಗತಿಿರಗವಾಗ, 
ಸವಮ ಸಿಾರಚರ ಭೂತ್ಗಳಿಗಕ ಸ್ಾಷಾುಂಗ ನರ್ಸ್ಾೆರ 
ಮಾಡಗತಾಿ ನಡಕದ್ನಗ. ಇವನನಗನ ನಕೂೀಡಿದ್ವರಗ 
ಹಗಚಚನಕನಗನವರಗ. ಸಿರೀಯರಗ ಅಂಜಿ ಓಡಿಹಕೂೀಗಗವರಗ. 
ಕ್ಕಲವರಗ ''ಚಲಕೂೀ ಹಗಡಗಗನಿದ್ದನಗ. ಇವನ ಸಿಾತಿಯಗ  ಕ್ಕಟ್ಗು 
ಹಕೂೀಯತ್ಗ'' – ಅನಗನವರಗ. ಆದ್ರಕ ಸ್ಾಧಗ ಸಜೆನರಗ- 



'ಇವನದ್ಗ  ಇದ್ಗ ಪ್ರಮಾಥಮಸ್ಾಧನವಿರಗವದ್ಗ. ಸದ್ಗುರಗ 
ಕೃಪಕಯಂದ್ ಈತ್ನಿಗಕ ಯಗಕಿಿ ಸಿದಿದಸಿತ್ಗ. ಧನಯನಾದ್ನಗ. 
ಶಂಕರನ ಈ ವೃತಿಿಯಗ  ಸತ್ಯವಾದ್ ಪ್ಥವಾಗಿರಗತ್ಿದಕ. 
ಈತ್ನಗ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ್ಾರಯಾಗಗವನಕಂಬಗದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಕೀನೂ  
ಸಂಶಯವಿಲಿವು'' - ಎಂದ್ನಗನವರಗ. ಅಂದಿನಿಂದ್ ಶಂಕರನಗ 
ಗಾರರ್ದ್ ಸಮೀಪ್ವಕೀ ಒಂದ್ಗ ಗಗಡಡದ್ ಮೀಲಕ ಇರಗತಿಿದ್ದ 
ಗಗಡಿಯಲ್ಲಿರಲಾಂಭಿಸಿದ್ನಗ. ಆತ್ನ ಪ್ತಿನಯಗ  ಪ್ರತಿದಿನ 
ಆತ್ನಿಗಕ ಆಹಾರವನಗನ ಒಯಗದ ಕ್ಕೂಡಗತಿಿದ್ದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ 
ಏಕ್ಾಂತ್ವನಗನ ಸ್ಾಧಿಸಿ, ಸದ್ಗುರಗ ಭಜನದ್ಲ್ಲಿ 
ತ್ತ್ಿರನಾಗಗತಿಿದ್ದನಗ. ಒಂದಾನಕೂಂದ್ಗ ದಿವಸ ಸದ್ಗುರಗ ಆತ್ನ 
ಆಂತ್ಯಮದಕೂಳಗಕ ಬಂದ್ಗ ಪಕರೀರಸಿದ್ ಪ್ರಕ್ಾರ ಆತ್ನಗ 
ಹಗಬಬಳಿಿಗಕ. ಹಕೂೀಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಕೂರಟ್ನಗ. ಗಗವಾಮಜ್ಞಕ  ಎಂದ್ಗ 
ತಿಳಿದ್ಗ ರಾತಿರ ಕ್ಾಲದ್ಲ್ಲ ಿಹಕೂೀಗಗವಾಗ, ರ್ಹಾ 
ವಷಾಮಕ್ಾಲವಿದ್ಗದ ಆಕ್ಾಶವಕಲಿ ಮೀಡಗಳಿಂದ್ ರ್ಗಚಚಲಿಟ್ಗು 
ಘೂೀರಾಂಧಕ್ಾರದಿಂದ್ ಎಲಿವೂ ರ್ಗಸಗಕಿತ್ಗಿ. ಆದ್ರಕ 
ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಸಮೀಪ್ದ್ಲಕಿ  ಇರಗತಾಿನಕ, ಎಂಬ ಭಾವನಕಯಂದ್ 



ಚಿಂತ್ನಕ ಮಾಡಗತ್ಿ ನಡಕಯಗತಿಿರಗವಾಗ, ದಾರಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಗ 
ನದಿ ಬಂತ್ಗ. ಅದ್ಕ್ಕೆ ರ್ಹಾ ಓಘ ಬಂದಿತ್ಗಿ. ಆದ್ರಕ ಶಂಕರನಗ 
ಏನಕೀನೂ ವಿಚ್ಾರ ಮಾಡದಕ ಕತ್ಿಲಕಯಲ್ಲಿ “ಹಕೀ ಸದ್ಗುರಗವಕೀ , 
ಈ ಶರೀರವು ನಿನನದಕೀ  ಇರಗವದ್ಗ. ನಿನನದ್ಗ ನಿೀನಕೀ 
ರಕ್ಷಿಸಬಕೀಕಗ,” ಹೀಗಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗವನಗನ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿ, 
ಆ ರ್ಹಾ ಪ್ರವಾಹದ್ಲ್ಲಿ ಹಾರದ್ನಗ. ಆದ್ರಕ ಬಹಗ ವಕೀಗದಿಂದ್ 
ಹರಯಗತಿಿರಗವ ನಿೀರನ ಕೂಡ ಇವನಾದ್ರೂ ತಕೀಲ್ಲ 
ಹಕೂೀದ್ನಗ. ಈ ಸರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಶಂಕರನಗ ನಿೀರಕೂಳಗಕ 
ರ್ಗಳುಗಗತಿಿರಗವಾಗ- ಹಕೀ ನದಿೀರೂಪ್ತಯಾದ್ ಸದ್ಗುರಗವಕೀ, 
ನಿನನ ಒಡಲಕೂಳಗಕ ನಾನಗ ಈಗ ಇರಗವಕನಗ. ಇಂಥಾ ನಿನನಲಕಿೀ 
ನನನನಗನ ಐಕಯಮಾಡಿಕ್ಕೂೀ,'' ಎಂದ್ಗ ಪಕರೀರ್ದಿಂದ್ 
ಪಾರರ್ಥಮಸಿದ್ನಗ. ಆ ಕ್ಷಣವಕೀ ಅಲಕಿೀ ಸದ್ಗುರಗವು ಪ್ರಕಟ್ನಾದ್ನಗ. 
ಆ ತಕೀಜಯಗಕಿನಾದ್ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ದರ್ೂತಿಮಯಗ ಪ್ರವಾಹದ್ 
ಮೀಲಕ ಕಗಳಿತ್ಗಕ್ಕೂಂಡಂತಕ ಕ್ಾಣಿಸಗತಿಿದ್ಗದ ಶಂಕರನನಗನ 
ಕ್ಕೈಹಡಿದ್ಗ ಎತಿಿ ಪ್ರತಿೀರಕ್ಕೆ ಆತ್ನಗ ಕರಕದ್ಗಕ್ಕೂಂಡಗ 
ಹಕೂೀಗಗತಿಿದ್ದರಗ. ದ್ಂಡಕಗಕ ರ್ಗಟಿುಸಿದ್ ಕೂಡಲಕೀ ಶಂಕರನಗ ಆ 



ಕರಗಣಾಕರನ ಪಾದ್ಕ್ಕೆ ಬಿದ್ಗದ, “ಹಕೀ ಗಗರಗವರನಕೀ, ಈಗ ನನನ 
ಸಂಗಡಲಕೀ ಇರಗ. ನನನನಗನ ಬಿಟ್ಗು ಹಕೂೀಗಬಕೀಡ,'' ಎಂದ್ಗ 
ಅಂದ್ದ್ದಕ್ಕೆ ಸದ್ಗುರಗವು - “ನಾನಗ ನಿನಗಕ ಬಕೀರಕಯಾಗಿಲಿ. ನನನ 
ರೂಪ್ವನಕನೀ ನಿೀನಗ ಸವಮತ್ರದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಾಣಗವಾಗ, ನನನನಗನ 
ಬಿಟ್ಗು ನಿೀನಗ ಹಾಯಗಿರಗವಿ. ಏನಕೀನೂ ಚಿಂತಕಯಲಿದಕ, ನಿೀನಗ 
ಹಗಬಬಳಿಿಗಕ ಬಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಗ ನನನ ಸನಿನಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲಕ್ಾಲ 
ನಿೀನಗ ಇರಗವಿ." ಹೀಗಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗವು ಅದ್ೃಶಯನಾದ್ನಗ. 
ಶಂಕರನಾದ್ರೂ ಸದ್ಗುರಗ ಚಿಂತ್ನಕಯಂಗಕೈಯಗತಾಿ 
ಆನಂದ್ದಿಂದ್ ರ್ಗಂದಕ ನಡಕದ್ನಗ. ಎರಡಗ ದಿನ 
ಅನನದಕದಶಕಯಂದ್ ಸಹಾ ತ್ಡಕಯದಕ ಅಖಂಡ ನಡಕದ್ನಗ. ಆಗ 
ಆತ್ನ ಎರಡೂ ಕ್ಾಲಗಗಳು ಬಾತ್ಗ, ನಡಿಯಲಾರದಕ ಒಂದ್ಗ 
ಧರ್ಮಶಾಲಕಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನಗ. ಎರಡಗ ದಿವಸ ಅನನವಿಲಿದಕ 
ಶರೀರದ್ಲ್ಲಿ ಶಕಿಿಯೂ ಇದಿದಲಿ. ಕ್ಾಲಗಗಳಾದ್ರೂ ಬಾತ್ಗ ಉಬಿಬ 
ಎತಿಿಡಗವದ್ಗ ಅಸ್ಾಧಯವಾಯತ್ಗ. ಆದ್ರೂ ಶಂಕರನಗ 
ನಿಶ್ಚಂತ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ದಸಮರಣಕ ಹಕೂತ್ಗಮ ಎರಡನಕೀ ಶಬದ 
ಉಚಚರಸಗತಿಿದಿದಲಿ. ಯಾವಾತ್ನನಗನ ವಣಿಮಸತಿೀರದಕೂೀ ಆ ಭಕಿ 



ಕರಗಣಾಕರನಾದ್ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನಗ ಭಕಿನ ಸಂಕಷ್ುವನಗನ 
ತಿಳಿದ್ಗ, ಬಾರಹಮಣ ರೂಪ್ವನಗನ ತಕೂಟ್ಗು, ಶಂಕರನಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗಕ 
ಬರಗವಂಥವನಾದ್ನಗ. ಅನಾಥನಾಗಿ ಬಿದಿದರಗವ ಶಂಕರನನಗನ 
ನಕೂೀಡಿ, ಆ ದ್ಯಾಸ್ಾಗರನಿಗಕ ಕಣಕೂಣೀಳಗಿಂದ್ 
ಅಶಗರಪಾತ್ವಾಗಲಾರಂಭಿಸಿ, ಅವನನಗನ ಕಗರತ್ಗ,''ನಿನನನಗನ 
ಪಾಲನಕ ಮಾಡಗವವರಗ ಯಾರಗ ಇಲಿವಲಿ, ನಿನನ ಇಚ್ಾಾ ಏನಿದಕ 
ನನಗಕ ಹಕೀಳು' ಎಂದ್ಗ ಕ್ಕೀಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಶಂಕರನಗ - “ಹಗಬಬಳಿಿಗಕ 
ಹಕೂೀಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಗರಗಚರಣವನಗನ ರಾತಿರ ಹಗಲಗ 
ಸ್ಕೀವಿಸಗತಿಿರಬಕೀಕ್ಕಂಬಗದಕೂಂದಕೀ ಇಚ್ಕಾಯಗ  

ನನಗಿರಗವುದ್ಗ'' ಎಂದ್ಗ ಉತ್ಿರ ಕ್ಕೂಟ್ುನಗ . ಆಗ ಬಾರಹಮಣನಗ 
- “ನಿನನ ಕ್ಾಲಗಗಳು ಬಾತಿರಗವವು, ಅನನವಿಲಿದಕ  ದಕೀಹದ್ಲ್ಲಿ 
ಶಕಿಿಯೂ ಇಲಿವು; ಹೀಗಿರಗತಾಿ  ಈ ಸರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಹಗಬಬಳಿಿಗಕ 
ಹಾಯಗಕ ಹಕೂೀಗಗವಿ? ಇಲಕಿೀ ಕ್ಕಲದಿನ ನಿೀನಗ 
ಇರಬಕೀಕ್ಾಗಗವದ್ಗ,” ಎಂದ್ಗ ಹಕೀಳಿ, ಆತ್ನಗ ಹಕೂೀಗಿ 
ಎಣಕಣಯನಗನ ತ್ಂದ್ಗ ತಾನಕೀ  ಶಂಕರನ ಕ್ಾಲಗಗಳಿಗಕ ಹಚಿಚ 
ತಿೀಡಗತಿಿದ್ದನಗ, ರ್ತ್ಗಿ ಎರಡಗ ವಕೀಳಕ ಅನನವನಗನ ತ್ಂದ್ಗ 



ಕ್ಕೂಡಗತಿಿದ್ದನಗ. ರ್ೂರಗ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕರನ ಕ್ಾಲಗಗಳು 
ನಕಟ್ುಗಾದ್ವು ರ್ತ್ಗಿ ದಕೀಹದ್ಲ್ಲಿ ಶಕಿಿಯೂ ಬಂತ್ಗ. ಆಗ 
ಬಾರಹಮಣನಗ  ಶಂಕರರ ಕ್ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಗಳನಗನ 
ಕ್ಕೂಡಗವಾಗ, ಅವನಗ ತ್ಗಕದ್ಗಕ್ಕೂಳಿದಕ  “ನನನನಗನ ಆಶಕಗಕ 
ಹಚಚಬಕೀಡ; ನಿನನ ಉಪ್ಕ್ಾರವು ನನಿನಂದ್  ರ್ರಯಲಸ್ಾಧಯವು, 
ಆದ್ರಕ ನಾನಗ ಈಗ ಹಗಬಬಳಿಿಗಕ ಹಕೂರಟ್ಗ ಹಕೂೀಗಗವಕನಗ. 
ನಿೀನಕೀ ನನಗಕ ತಾಯತ್ಂದಕಯಾದಿ. ನಿೀನೂ ಸದ್ಗುರಗವಕೀ ಇದಿದ, 
ಎಂದ್ಗ ನನಗಕ ತಕೂೀರಗವದ್ಗ'' ಹೀಗಂದ್ಗ  ಶಂಕರನಗ 
ಬಾರಹಮಣನ ಪಾದ್ಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದನಗ. ಆತ್ನಾದ್ರೂ ಶಂಕರನನಗನ 
ಹಡಿದಕತಿಿ - “ನನನ ಸಂಗಡ ಬಾ,  ನಿನನನಗನ ಆ ಗಾಡಿಯ ಮೀಲಕ 
ಕೂಡಿರಸಗವಕನಗ,'' ಎಂದ್ಗ ಹಕೀಳಿ ಆತ್ನನಗನ ಕರಕದ್ಗಕ್ಕೂಂಡಗ 
ಹಕೂೀಗಿ ಬಾರಹಮಣನಗ ಗಾಡಿಯ ಮೀಲಕ ಕೂಡಿರಸಿ ಹಕೂೀದ್ನಗ. 
ಶಂಕರನಗ ಹಗಬಬಳಿಿಗಕ ಬಂದ್ಗ, ರ್ಠದ್ಲ್ಲಿರಗವ ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗನ 
ಕಗರತ್ಗ ಭಕಟಿುಯಾಗಗವಾಗ, ಪಕರೀಮೀತ್ೆಷ್ಮದಿಂದ್ ಆತ್ನ 
ಕಣಕೂಣಳಗಿಂದ್ ಜಲಧಾರಕಗಳು ಸಗರಯಗತ್ಿ - 'ಹಕೀ 
ದ್ಯಾಸ್ಾಗರಾ, ಸದ್ಗುರಗರಾಯನಕೀ, ಕಟ್ುಕಡಕಗಕ ನಿನನ ಪಾದ್ಕ್ಕೆ 



ಕರಕದ್ಗಕ್ಕೂಂಡಕ. ಈಗ ದಿೀನನಾದ್ ನನನನಗನ ಉದ್ಧರಸಗವ 
ಉಪಾಯವನಗನ ಮಾಡಗ, "ಎಂದ್ ಪಾರರ್ಥಮಸಿದ್ಗದ ಕ್ಕೀಳಿ,- ನಿೀನಗ 
ನಿತ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ವಕೀದಾಂತ್ ಶರವಣ ಮಾಡಗತ್ಿ ಇಲಕೀಿ ಇರಗ, ಈಗ 
ನಿೀನಗ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ್ಾರಯಾಗಿರಗತಿಿ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ವಕೀದಾಂತ್ 
ಶರವಣ ಮಾಡಗತ್ಿ, ಏಕ್ಾಂತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹಕೂೀಗಿ ಅದ್ರದಕೀ 
ರ್ನನಂಗಕೈಯಗತ್ಿ ಇದಿದೀಯಂದ್ರಕ , ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಗಟ್ವಾಗಿ, ಅದ್ರಂದ್ ನಿೀನಗ 
ಲಕೂೀಕತ್ರಯದ್ಲ್ಲಿ ಧನಯನಾಗಗವಿ' ಎಂದ್ಗ, ಸದ್ಗುರಗವರನಗ  
ಶಂಕರನ ರ್ಸಿಕದ್ ಮೀಲಕ ಹಸಿವನಗನ ಇಟ್ು ಕೂಡಲಕೀ ಆತ್ನಗ 
ಬರಹಾಮನಂದ್ವನಗನ ಹಕೂಂದಿ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರನಗನ ವಂದಿಸಿದ್ನಗ. 
ನಿತ್ಯ ಸದ್ಗುರಗ ಸನಿನಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಗಳಿತ್ಗ ಗಗರಗರ್ಗಖದಿಂದ್ 
ಐಕೆಬಕೂೀಧವನಗನ ಶರವಣ ಮಾಡಿ, ಶಂಕರನಗ ಸಗಖದಿಂದ್ 
ತ್ಲಕದ್ೂಗಗತ್ಿ ಇದ್ದನಗ. ಶರವಣವಾದ್ ನಂತ್ರ ಅದ್ನಗನ ರ್ನನ 
ಮಾಡಗವದ್ಕ್ಕೂೆೀಸೆರ ಏಕ್ಾಂತ್ ಸ್ಾಾನವನಗನ ನಕೂೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ 
ಕೂಡಗರತಿಿದ್ದನಗ. ಈ ಪ್ರಕ್ಾರ ನಿತ್ಯ ಶರವಣ ರ್ನನ ರ್ತ್ಗಿ 
ಜನರಕೂಳಗಕ  ಇರಗವಾಗ ನಿದಿಧಾಯಸನ ಘಟಿಸಗತ್ಿ ಶಂಕರನಿಗಕ 



ಗಗರಗಕೃಪಕಯಂದ್ ಪ್ೂಣಮ ಜ್ಞಾನವು ಪಾರಪ್ಿವಾಯತ್ಗ. ಅದ್ರ 
ವಣಮನಕ ಎಷಕುಂತ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಚರಾಚರಯಗಕಿವಾದ್ ಈ ಸವಮ 
ಜಗವು ಆತ್ನಿಗಕ ತ್ನನದಕೀ ಶರೀರ ಎಂಬಂತಕ 
ಕ್ಾಣಿಸಗತಿಿರಗವದ್ಗ. ನಕೂೀಡಗತಾಿ ನಕೂೀಡಗತಾಿ ಜಗವಕಲಾಿ ಕರಗಿ 
ಹಕೂೀಗಿ, ಪ್ೂಣಮನಾಗಿರಗವ ತಾನಕೀ ಉಳಿಯಗವನಕಂದ್ಗ 
ಗಕೂೀಚರವಾಗಗವದ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಇರಗತಿಿದ್ಗದ, 
ದಕವೈತ್ಭಾವವು ಏನಕೀನೂ ಇರದ್ಗ. ನಾನಕಂಬ ಭಾವನಕಯಗ  
ನಿಿಃಶಕೀಷ್ವಾಗಿ ಅಳಿದ್ಗ ಹಕೂೀಗಿ, ನಿತ್ಯ ಸದ್ೂರಪ್ ವಸಗಿವಕೀ 
ಅನಗಭವಕ್ಕೆ ಬರಗವುದ್ಗ. ನಾನಗ ನಿತ್ಯವೂ ಹೀಗಕಯೀ 
ಇರಗವಕನಗ. ನನಗಕ ದಕವೈತ್ವು ಎಂದ್ೂ ಗಕೂೀಚರವಾಗಗವದಿಲಿ. 
ನನನಲ್ಲಿ ದಕವೈತ್ಕ್ಕೆ ನಿಮತ್ಯವಾಗಿದ್ಗದ ಏನಕೀನೂ ಇಲಿ. ಇದಕೀ 
ಸತ್ಯವಾದ್ ನನನ ಸವರೂಪ್ವು. ಜಗತಿಿನ ಸೃಷ್ಟು ಸಿಾತಿ ಲಯಕ್ಕೆ 
ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಗವ ಈ ನನನ ಸವರೂಪ್ವು ನನಗಕ ನಿತ್ಯ 
ಅಪ್ರಕೂೀಕ್ಷವಿದಕ. ಆ ಸವರೂಪ್ಕ್ಕೆೀ  ಮೀಕ್ಷವಕನಗನವರಗ, ಆದ್ರಕ 
ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಮೀಕ್ಷಗಳಕಂಬವಕರಡೂ ಇರಗವದಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 
ದಕೀಹ ಭಾವವಕಂಬದ್ಗ ಹಾಸಯಪ್ರದ್ವು, ದಕವೈತ್  ಭಾವವು 



ವಿನಕೂೀದ್ವು, ಕ್ಾರ್ಕ್ಕೂರೀಧಾದಿಗಳು ಲಜಾೆಸಿದ್ಗಳು, ರ್ತ್ಗಿ 
ವಿಷ್ಯ ಗಂಧವಕೀ ಅಲ್ಲಿಬರಗವುದಿಲಿ. ಯಾರಾದ್ರಗ ದಕೀವರಗಕ 
ಪಾರರ್ಥಮಸಗವಾಗ, ತ್ನಗಕ ಪಾರರ್ಥಮಸಗತಾಿರಕಂತ್ಲೂ, ಈಶವರ 
ಸಗಿತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡಗತಿಿದ್ದರಕ, ತ್ನನದಕೀ 
ಸಗಿತಿಯಂಬಂತಕಯೂ, ಆತ್ನಿಗಕ ತಕೂೀರಗವದ್ಗ. ಯಾರಾದ್ರೂ 
ನಾಯಗಕ ಹಕೂಡಕದ್ರಕ ತ್ನಗಕ ಪಕಟ್ಗು ಬಿದ್ದಂತಕ ಕ್ಾಣಿಸಗವದ್ಗ. 
ಇಷಕುೀ ಅಲಿ, ಹಕೂಡಿಯಗವವನಗ  ಸಹಾ  ತಾನಕೀ ಎಂಬಗದಾಗಿ 
ತಕೂೀರಗವದ್ಗ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಾದ್ವನಿಗಕ ಈ ಪ್ರಕ್ಾರ 
ಅನಗಭವಕ್ಕೆ ಬರಗವದ್ಗ. ಇಂಥಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಸದ್ಗುರಗವಿನ 
ಸತ್ಯ ಕೃಪಕಯಂದ್ ಶಂಕರನಿಗಕ ಪಾರಪ್ಿವಾದ್ ಮೀಲಕ ಆತ್ನಗ 
ದಕೀಹವನಗನ ಬಿಟ್ಗು ಸದ್ಗುರಗವಿನಲ್ಲಿ ಐಕಯ ಹಕೂಂದಿ 
ರ್ಗಕಿನಾದ್ನಗ. ಒಂದ್ಗ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಸದ್ಗುರಗ ಸಂಗತಿ 
ಆಗಗವದ್ರಂದ್ ಶಂಕರನಗ ಬರಹಸಿಾತಿಯನಗನ ಹಕೂಂದಿದ್ನಗ. ಆ 
ಸಂಗತಿಯ ವಿಭೂತಿ ಇಂಥಾದ್ದದಕಯಲಿ, ಅದ್ಗ ಸಹಜವಾಗಿ 
ರ್ಗಕಿ ಸಿಾತಿಯನಗನ ಪಾರಪ್ಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಕೂಡಗವುದ್ಗ. ಹಕೀ ಶಕ ರೀತಾ  
ಜನರಗಗಳಿರಾ, ಈಗ ಕಥಕಯ ಲಕ್ಷ್ಾಾಥಮವನಗನ ಶರವಣ 



ಮಾಡಗವಂಥವರಾಗಿರ. ಶಂಕರನಕಂಬ ರ್ಗರ್ಗಕ್ಷಗವು ಸವರೂಪ್ 
ಶಕ ೀಧನಕಗಕ ಹಕೂರಟ್ಾಗ ಸಂಸ್ಾರವಕಂಬ ನದಿಯೊಳಗಕ 
ಬಿದ್ದನಗ. ಆದ್ರಕ  ಕರಗಣಾಘನನಾದ್ ಸದ್ಗುರಗವು ತಾನಕೀ 
ಸಂಸ್ಾರ ಪ್ರವಾಹದ್ಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಗ, ರ್ಗರ್ಗಕ್ಷಗವನಗನ ಕ್ಕೈ ಹಡಿದ್ಗ 
ಪ್ರತಿೀರಕ್ಕೆ  ಕರಕದ್ಗಕ್ಕೂಂಡಗ ಹಕೂೀದ್ನಗ. ರ್ಗರ್ಗಕ್ಷಗವಿಗಕ 
ಎರಡಗ ಪಾದ್ಗಳಾಗಿರಗವ ವಕೈರಾಗಯ ರ್ತ್ಗಿ ವಿವಕೀಕವಕಂಬವು 
ವಿಷ್ಯಾಸಕಿಿ ರಕೂೀಗದಿಂದ್ ಕಗಂಠಿತ್ವಾಗಿರಗವಾಗ ಸದ್ಗುರಗವು 
ಉತ್ಿರ್ ಬಕೂೀಧವಕಂಬ ತಕೈಲವನಗನ ತಕಗಕದ್ಗಕ್ಕೂಂಡಗ ಬಂದ್ಗ, 
ಅದ್ರ ತಿೀಡಗವಿಕ್ಕಯಂದ್ ವಿಷ್ಯಾಸಕಿಿಯನಗನ 
ಹಕೂೀಗಲಾಡಿಸಿದ್ನಗ. ಅನಂತ್ರ  ಸದ್ಗುರಗರಾಜನಗ 
ರ್ಗರ್ಗಕ್ಷಗವನಗನ ಕರಕದ್ಗಕ್ಕೂಂಡಗ ಹಕೂೀಗಿ, 
ಬರಹಾಮತ್ಮಭಾವವಕಂಬ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರಸಿ, ಆತ್ನನಗನ 
ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ಸನಿನಧಿಗಕ ಕಳುಹಸಿದ್ನಗ. ಸಿದ್ಧ 
ಸದ್ಗುರಗವಾಗಿರಗವ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನನಗನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡ ಕೂಡಲಕೀ 
ಬರಹಮಪ್ದ್ ಕ್ಕೈವಶವಾಗಗವದ್ಗ. ರ್ಗರ್ಗಕ್ಷಗವು ರ್ಗಕಿತಕಯನಗನ 
ಹಕೂಂದಿ, ನಿತ್ಯ ವಿದಕೀಹ ಸಿಾತಿಯೊಳಗಕ ಇರಗವನಗ. ಎಂಬಲ್ಲಿಗಕ  



ಶ್ರೀ ಸಿದಾಧರೂಢ ಕಥಾರ್ೃತ್ದಕೂಳ್ ಶರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ್ 
ಸವಮ ಪಾಪ್ಗಳನಗನ ಭಸಮ ಮಾಡಗವಂಥ ಅತಿ ರ್ಧಗರವಾದ್ 

ಈ ನಾಲವತ್ಿರಡನಕೀ ಅಧಾಯಯವನಗನ ಶ್ವದಾಸನಗ  ಶ್ರೀ 
ಸಿದಾಧರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ತಮಸಿರಗವನಗ. 


