
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಕೃಪಧಸಧಗರನು ಭಕತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಉದ್ಧರನೂ , ಆಭಕತರಿಗೆ ಕರುಣಧಕರನೂ , ಮುಮುಕ್ಷು 
ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಧನದ್ಧತಧರನೂ ಆಗಿರುವನು. ಇಂಥವನಿಗೆ 
ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ ಕಮಮವನುು ಆರಂಭಿಸ್ತ್ಕಕದುು, 
ಅಂದರೆ ಎಲ್ಧಿ ವಿಘ್ುಗಳು ದೂರವಧಗಿ ಕಧರ್ಮ 

ಸಿದಿಾಯಧಗುವದು. ಈತ್ನ ಚಂತ್ನೆಯಂದ ಸ್ವಮ ಪಧರಪ್ತತರ್ು, 
ಈತ್ನ ದರ್ಮನದಿಂದ ಜಗತ್ತತನೊಳಗೆ ಕೀತ್ತಮರ್ು . ಈತ್ನಿಗೆ 
ನಮಿಸ್ುವದರಿಂದ ಭಕತರಿಗೆ ಈ ಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಮ 
ಮನೊೀರಥಗಳು ಸಿದಿಾಸ್ುವವು. ನಿನಗೆ ದರವಯ ಬೆೀಕಧದರೆ, ಸಿದಾ 
ಚರಣಗಳಿಗೆ ರ್ರಣು ಹೊೀಗಬೆೀಕು. ಯಧಕೆಂದರೆ ಈ ಸಿದಾರಿಗೆ 
ಭಜಿಸ್ುವದರಿಂದ ಸ್ವಮ ಕಧಮನೆಗಳು ಪೂಣಮವಧಗುವವು. 
ಜ್ಞಧನಕೆಕ ಎಲ್ಲಿರ್ೂ ಸಧಾನ ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು ಸಿದಾರಧರ್ರು 
ಅದಕೆಕ ತ್ನುಲ್ೆಿೀ ಆರ್ರರ್ ಕೊಡುವಂಥವರಧದರು. ಜ್ಞಧನವನುು 
ಬರ್ಸ್ುವಂಥವರು ಗುರುಚರಣದಲ್ಲಿ ಭಧವವನುು 
ಧರಿಸಿದ್ಧುದರೆ  ಅದು ಪಧರಪ್ತತಯಧಗುವದು. ಜ್ಞಧನ ರತ್ುಗಳಿಂದ 
ಧರಿಸಿದ ಸಧಗರವಧಗಿರುವ ಈ ಸ್ದುುರು ಚರಿತ್ರವನುು ಈಗ 



ಸಧದರ ಚತ್ತದಿಂದ ರ್ರವಣ ಮಧಡಿರಿ. ಎಲ್ಧಿ ಪಧವನ 
ತ್ತೀಥಮಗಳು ಈ ಸಧಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ುುಗೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಮ 
ಭಕತರಲ್ಲಿ ಅಗರಗಣಿಯಧಗಿರ್ೂ, ಸ್ಂತ್ರೊಳಗೆ 
ಮುಕುಟ್ಮಣಿಯಧಗಿರ್ೂ, ಜ್ಞಧನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೊೀಮಣಿಯಧಗಿರ್ೂ, ಗುಣಖಣಿಯಧದ ತ್ಮಮಣಣ ಶಧಸಿಿ 
ಇರುವನು. ಈತ್ನ ಮೂಲ್ ಸಧಾನವು ನವಲ್ಗುಂದ ಗಧರಮವು, 
ಹುಬಬಳಿಿಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಮಹಧ ಪೆರೀಮೀದಿುೀಪನವಧಗುವ 
ರಿೀತ್ತಯಂದ ಪುರಧಣ ಹೆೀಳುತಧತ ಅಸ್ಂಖಯ ಜನರನುು ಇವನು 
ಉದಾರಿಸ್ುತ್ತತರುವನು. ಇಂಥಧ ಅಭಂಗವಧದ  ಪೆರೀಮ ಉಳಿ 
ತ್ಮಮಣಣ ಶಧಸಿಿರ್ು  ಪುರಧಣ ನಿರೂಪಣೆ ಮಧಡುತ್ತತರುವಧಗ 
ಪೆರೀಮರಂಗವೆೀ ಉದಭವಿಸಿ,  ಭೊೀಳ  ೆಭಧವಿಕ ಜನರಿಗೆ ಈ 
ಪುರಧಣ ರ್ರವಣವು ಉತ್ತಮ ರಿೀತ್ತಯಂದ 
ತಧರಕವಧಗುತ್ತತರುವದು, ನಿರಭಿಮಧನವೆೀ 
ಮೂತ್ತಮಮಂತ್ವೆಂಬಂತೆ ಆತ್ನಿದುು ಅಖಂಡಿತ್ವಧದ 
ವೆೈರಧಗಯರ್ುಕತನಧಗಿ ಸ್ಮಸ್ತ ವಧಸ್ನೆಗಳನುು ಸ್ುಟ್ಟುರುವನು. 
ಆದರೂ ಲ್ೊೀಕದಲ್ಲಿ ವಿರಕತ ಪರಕಟ್ ಮಧಡುವದಕೊಕೀಸ್ಕರ 



ಶಧಸಿಿರ್ು ವೆೈರಧಗಯಭರಿತ್ನಧಗಿ ಒಮ್ಮಮ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧುರೂಡರ 
ಬಳಿಗೆ ಬಂಧು, ಬಹು ದಿೀನ ಭಧವದಿಂದ ಅವರ ಚರಣಕೆಕರಗಿ, - 
“ಹೆೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢನೆೀ ನಿೀನು ಜ್ಞಧನರಧಶ್ ಇದಿು. ಮುಮುಕ್ಷು 
ಜನರಿಗೆ ನಿೀನು ಆರ್ರರ್ ಸಧಾನವಧಗಿದುು, ನಿನು 
ಚರಣಧರ್ರರ್ವನುು ಹೊಂದಿ, ಅವರು ಅಭಂಗವಧದ ಪದಕೆಕ 
ಪಧರಪತರಧಗುವರು. ಸ್ಂಸಧರದಲ್ಲಿ ವಿರತ್ತರ್ನುು 
ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ, ನಿನು ಹೊರತ್ು ಸ್ವಮಥಧ ಗತ್ತ ಇಲ್ಿವೆಂದು 
ನಿನು ಅಗಧಧ ಕೀತ್ತಮರ್ನುು ಕೆೀಳಿ, ನಧನು ನಿನು ಚರಣಕೆಕ 
ರ್ರಣು ಬಂದಿರುವೆನು. ನಧನು ಸ್ಂಸಧರದ್ೊಳಗೆ ಬಹಳ 
ತ್ೃಪತನಧದ್ೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಕಂಚತ್ ಮಧತ್ರವಧದರೂ ಸ್ುಖ 
ಇಲ್ಿವು. ಆದರೆ ಏನು ಮಧಡಿದರೂ ಅದು ಬಿಡುವುದು ಇಲ್ಿ, 
ಎಂದು ತ್ತಳಿದು ನಿನುನೆುೀ ಮರೆ ಹೊಕಕಂಥ ನನುನುು 
ಉದಾರಿಸ್ಬೆೀಕು', ಎಂದು ಪಧರರ್ಥಮಸಿದನು. ಈ ಪರಕಧರ ಕರುಣಧ 
ವಚನವನುು ಕೆೀಳಿ,  ಆ ಸಿದು ದಯಧಘ್ನನು ಕೃಪೆಯಂದ 
ದರವಿಸ್ುವಂಥವನಧಗಿ, 'ತ್ಮಮಣಣ ಶಧಸಿಿರ್ನುು ಕುರಿತ್ು ಈ 
ಪರಕಧರ ಅಮೃತ್ ವಚನವನುು ವರ್ಷಮಸ್ುವಂಥವನಧದನು, - 



“ಕೆೀಳಪಪ ತ್ಮಮಣಣ ಶಧಸಿಿಯೀ, ನಿೀನು ಈ ಧರಿತ್ತರರ್ಲ್ಲಿ 
ವೆೈರಧಗಯದ ಮೂತ್ತಮಯೀ ಇರುವಿ. ಅಂತ್ರದ್ೊಳಗೆ ನಿತ್ಯ 
ಜ್ಞಧನರೂಪನಧಗಿ ವತ್ತಮಸ್ುತ್ತತದುರೂ, ಬಧಹಯದಲ್ಲಿ ನರವೆೀರ್ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ವೆೀಷಕೆಕ ತ್ಕಕ ಆಚರಣೆ ಇರಬೆೀಕೆಂದು, 
ಜನರಿಗೆ ದ್ಧರಿ ತೊೀರಿಸಿ ತಧನು ನಡೆದು, ಈ ಪರಕಧರ 
ಜನರನುು ಉದಾರಿಸ್ಬೆೀಕೆಂದೂ, ಉಭರ್ ಉದ್ೆುೀರ್ದಿಂದ 
ವೆೈರಧಗಯವನುು ಕೆೈಕೊಂಡಿರುತ್ತತ. ಶ್ರೀರಧಮನು ವಸಿಷಠನನುು  
ಗುರು ಮಧಡಿಕೊಂಡನು. ಹಧಗೆಯೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷಣನಧದರೂ 
ಸಧಂದಿೀಪನನುು ಗುರು ಮಧಡಿಕೊಂಡನು. ಮಹಧ 
ಪುರುಷರಿಗಧದರೂ ಗುರು ಬೆೀಕೆೀ ಬೆೀಕು ಎಂದು 
ತೊೀರಿಸ್ುವಂಥವರಧದರು. ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕೊಕಸ್ಕರ 
ವೆೈರಧಗಯವನುು ಆಚರಿಸಿ ತೊೀರಿಸ್ುತ್ತತ, ಎಂದು ನನಗೆ ಬಹಳ 
ಆನಂದವಧಗುತ್ತದ್ೆ. ಆಚರಣೆಗಿಂತ್ ಅಧಿಕ ಉಪದ್ೆೀರ್ವೆೀ ಇಲ್ಿ. 
ಈಗ ನಧನು ಹೆೀಳುವ ಪರಕಧರ ಮಧಡು, ಗೊಂದವಲ್ೆ ಪುರದಲ್ಲಿ 
ಬರಹಮಚೆೈತ್ನಯ ಮಹಧರಧಜರಿರುವರು. ಧರಿತ್ತರಯೊಳಗೆಲ್ಧಿ 
ಕೀತ್ತಮಯಂದ ತ್ುಂಬಿದಂಥ ಆ ಮಹಧತ್ಮರಿಗೆ ನಿೀನು ರ್ರಣು 



ಹೊೀಗು . ನಧನು ತ್ತರಸಿಕರಿಸಿದ್ೆನೆಂದು  ತ್ತಳಿರ್ಬಧರದು. 
ಲ್ೊೀಕ ಸ್ಂಗರಹಧಥಮವಧಗಿ ಹೀಗೆ ಹೆೀಳಿರುವೆನು. ಯಧಕೆಂದರೆ 
ಅಜ್ಞಧನಿ ಜನರ ವತ್ಮನವನುು ಬಲ್ಿವರು ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ಕಕದ್ೆಂತ್ ಶ್ರೀ 
ಕೃಷಣನು ಗಿೀತೆಯೊಳಗೆ ಹೆೀಳಿರುತಧತನೆ'. ಇಂಥಧ ಅಮೃತ್ 

ವಚನವನುು ಕೆೀಳಿ, ಶಧಸಿಿಗೆ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಆನಂದವಧಯತ್ು. ಅನಂತ್ರ ಸಿದಾ ಚರಣವನುು ಮಸ್ತಕದಿಂದ 
ವಂದಿಸಿ, ಆಶ್ೀವಧಮದವನುು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 
ಹೊೀಗುವಂಥವನಧದನು. ಹರಿಭಕತ ಪರಧರ್ಣನಧದ ತ್ಮಮಣಣ 
ಶಧಸಿಿರ್ು  ಗೊಂದವಲ್ೆ ಕ್ೆೀತ್ರಕೆಕ ಹೊೀಗಿ, ಆ ಮಹಧರಧಜರಿಗೆ 
ಭೆೀಟ್ಟಯಧಗಿ ದಿನ ಭಧವದಿಂದ ನಮನ ಮಧಡಿದನು. ತ್ನು 
ವೃತಧತಂತ್ವನೆುಲ್ಿ ನಿವೆೀದಿಸಿ, - 'ಹೆೀ ದಯಧಳುವಧದ 
ಸ್ದುುರುವೆೀ ನಿನುನೆುೀ ಕುರಿತ್ು ರ್ರಣು ಬಂದಿದ್ೆುೀನೆ. 
ದಿೀನನಧಥನಧಗಿ, ಸ್ದುುರು ರಧಜನಧದಂಥ ನಿೀನೆೀ ನನು ಹತ್ 
ಏನೆಂಬುವದನುು ನನಗೆ ತ್ತಳಿಸ್ಬೆೀಕು,” ಎಂದು ನಮರ 
ಭಧವದಿಂದ ಅಂದ ಕರುಣಧವಚನವನುು ಕೆೀಳಿ, ಆ ಕೃಪಧಕರನು  
ಆತ್ನ ಅಧಿಕಧರ ತ್ತಳಿದು, ಶಧಸಿಿರ್ನುು ಕುರಿತ್ು 



ಅಮೃತ್ತ್ುಲ್ಯವಧದ ವಧಣಿಯಂದ - ''ನಿನು ಸಧಾನವಧದ 
ಹುಬಬಳಿಿರ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧುರೂಢ ಮಹಧರಧಜರು ಇರುತಧತರೆ. ಅವರೆೀ  
ನಿನುನುು ಇಲ್ಲಿಗೆ  ಕಳುಹಸಿರುವರು. ಹಧಗಧದರೆ, -"ಶ್ರೀರಧಮ 
ಜರ್ ರಧಮ ಜರ್ ಜರ್ ರಧಮ" ಎಂಬ ಈ 
ತ್ರಯೊೀದಶಧಕ್ಷರಿೀ ಮಂತ್ರವನುು ಹದಿಮೂರು ಲ್ಕ್ಷ ಸ್ತ್ತಮ 
ಜಪ್ತಸ್ುವ ನೆೀಮ ಮಧಡಿದರೆ, ಭವ ಭರಮವು 
ನಿರಸ್ನವಧಗುವುದು ಎಂದು ಉಪದ್ೆೀಶ್ಸಿದರು. ಕೂಡಲ್ೆೀ 
ಶಧಸಿಿರ್ು  ಏಕಧಂತ್ದಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿ ಏಕಧಗರ ಚತ್ರದಿಂದ  ಆ 
ಮಂತ್ರ ಪುನರ್ಚರಣೆರ್ನುು ಆರಂಭ ಮಧಡಿದನು. 
ಜಪಧಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರತ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀರಧಮನೆೀ ಬಂದು  ಶಧಸಿಿಗೆ  
ದರ್ಮನವನುು ಕೊಡುವಂಥವನಧದನು. ಕೊೀಟ್ಟ ಸ್ೂರ್ಮ 
ಪರಕಧರ್ದಂಥ ದಿವಯಜೊಯೀತ್ತಯಂದ ವಧಯಪ್ತಸಿರುವಂತೆ ಆ 
ರಧಮಮೂತ್ತಮರ್ು ಕಧಣಿಸ್ುತ್ತತತ್ುತ. ತ್ತಧಕಲ್ ಶಧಸಿಿ 
ದ್ೆೀಹಭಧನವು ತ್ಪ್ತಪ ಸ್ಮಧಧಿ ಸಿಾತ್ತರ್ನುು ಹೊಂದಿದನು. 
ಶ್ರೀರಧಮ ದ್ೆೀವರನುು ನೊೀಡುತ್ತ ನೊೀಡುತ್ತ ಒಂದು ಘ್ಳಿಗೆ 
ಪರ್ಮಂತ್ ದ್ೆೀಹವನುು ಮರೆತ್ನು. ಆಮ್ಮೀಲ್ೆ “ಇದ್ೆೀ ಪರಕಧರ 



ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ೂ ದರ್ಮನ ಲ್ಧಭವಧಗಬೆೀಕು. ನನು ಜಿೀವಕೆಕ 
ಮತೆತೀನು ಒಲ್ೆಿ' ಎಂದು ಅಂದಿದುಕೆಕ ಶ್ರೀರಧಮನು - “ನನು 
ನಧಮದಿಂದಲ್ೆ ದರ್ಮನ ಪಧರಪಯವು' ಎಂದು 
ಆಶಧಾಸ್ನವನಿುತ್ತನು. ಆಗ ಶಧಸಿಿರ್ು ಆ ದ್ೆೀವನಿಗೆ 
ನಮಸಧಕರ ಮಧಡಿದನು. ಕೂಡಲ್ೆ ಆ ರಧಮಮೂತ್ತಮ 
ಅಂತ್ರ್ಧಮನವಧಯತ್ು. ಸ್ದುುರು ಕೃಪೆಯಂದ 
ಸಧಕ್ಧತಧಕರವನುು ಹೊಂದಿ, ಆ ಮಹಧರಧಜರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಶ್ರವನಿುಟ್ುು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ುವಧಗೆು, ಶಧಸಿಿೀರ್ ಹೃದರ್ದಲ್ಲಿ 
ಅಪಧರ ಪೆರೀಮವು ಉಂಟಧಗಿ, ನೆೀತ್ರಗಳಿಂದ ಜಲ್ರ್ಧರಗಳು 
ಸ್ುರಿರ್ುವಂಥವುಗಳಧದವು. ಆಗೆು ಶಧಸಿಿರ್ನುು ಕುರಿತ್ು 
ಬರಹಮಚೆೈತ್ನಯ ಮಹಧರಧಜರು - “ನಿನುನುು ಸ್ಚಚದ್ಧನಂದರಧದ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಸಿದರು. ಆದುರಿಂದ ನಿನಗಧದರೂ 
“ಸ್ಚಚದ್ಧನಂದ' ಈ ನಧಮವನುು ಕೊಟ್ಟುರುತೆತನೆ. ಈಗ 
ಹೊೀಗು, ಜನರನುು ಉದಾರಿಸ್ುವವನಧಗು,''  ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು. ಅನಂತ್ರ ಸ್ದುುರು ಆಜ್ಞೆರ್ನುು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 
ಶಧಸಿಿರ್ು  ಹುಬಬಳಿಿಗೆ ತ್ತರುಗಿ ಬಂದು, ಅನನಯ ಭಧವದಿಂದ 



ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, - ''ಹೆೀ ದಯಧಳನೆೀ 
ನಿನಧುಜ್ಞೆ ಯಂದ ಹೊೀದ ಕೂಡಲ್ೆೀ ಸ್ದುುರುಗಳು ನನಗೆ 
ತ್ರಯೊೀದಶಧಕ್ಷರಿೀ ಮಂತ್ರವನುು ಉಪದ್ೆೀಶ್ಸಿದರು. 
ಅದರಿಂದ ನಧನು ಕೃತ್ಕೃತ್ಯನಧದ್ೆನು. ನಿನುವೆ ಎಲ್ಿ 
ರೂಪಗಳಿರುವವು ಎಂದು ನನಗೆ ಪರತ್ತೀತ್ತಯಧಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈಗ 
ಚತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರಭಿಮಧನ ಸಿಾತ್ತ ಬರುವದಕೆಕ ನನಗೆ ರ್ುಕತರ್ನುು 
ತೊೀರಿಸ್ಬೆೀಕಧಗಿರುತ್ತದ್ೆ,'' ಎಂದು ಪಧರರ್ಥಮಸಿದನು. ಆಗ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ನಗುತಧತ - ''ಲ್ೊೀಕಸ್ಂಗರಹಧಥಮ ಏನಧದರೂ 
ಮಧಡಬೆೀಕು. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಧರ್ಥಮಯಧಗಿ ಹೊೀಗಿ ಭಿಕ್ೆ 
ಲ್ಭಿಸಿದುರಿಂದ ಅನು ಸ್ಂತ್ಪಮಣೆ ಮಧಡಿಸ್ಬೆೀಕು,'' ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದರು. ಅದಕೆಕ ಸ್ಚಚದ್ಧನಂದನು  - “ಹಧಗಧದರೆ ಭಿಕ್ೆ 
ಬೆೀಡಿ ಸ್ಂಗರಹ ಮಧಡಿಕೊಂಡು, ಶ್ರೀದ್ಧಸ್ ನವಮಿ ಉತ್ಿವ 
ಆರಂಭಿಸಿ, ಆ ಕಧಲ್ದಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಂತ್ಪಮಣೆ ನಡೆಸ್ುವೆನು” 
ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ುನು. ಸ್ದುುರು  ಆಜ್ಞೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 
ಮಹಧ ವೆೈಭವರ್ುಕತವಧದ ಮಂಟ್ಪವನುು ನಿಂದಿರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ 
ಏಳು ದಿನಗಳ ತ್ನಕ ಕೀತ್ಮನ ಮತ್ುತ ರಧತ್ತರ ಹಗಲ್ು ಭಜನೆ 



ನಡೆಸ್ುವ ವಯವಸೆಾಯಧಯತ್ು. ದೂರ ದೂರ ಪಧರಂತ್ಗಳಿಂದ 
ಹರಿ ದ್ಧಸ್ರ ಕೀತ್ಮನೆಗೊೀಸ್ಕರ ಬಂದರು. ಅಸ್ಂಖಯ ಜನರ ಆ 
ಕಧಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕೀತ್ಮನಧನಂದವನುು 
ಭೊೀಗಿಸ್ುತ್ತತದುರು. ಇಂಥಧ ಆನಂದದ ಸ್ಮಧರಂಭವು  ಏಳು 
ದಿನಗಳ ತ್ನಕ ನಡೆಯತ್ು. ಎಂಟ್ನೆೀ ದಿನ ಸ್ಮಧರಧಧನೆರ್ 
ಸ್ಲ್ುವಧಗಿ ಸ್ವಮ ವಣಮದವರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟುತ್ುತ. ಹತ್ುತ 
ಸಧವಿರ ಜನರ  ದ್ೆಶೆಯಂದ ತ್ಯಧರಿ ಮಧಡಿತ್ುತ. ಪರಥಮದಲ್ಲಿ 
ಕುಳಿತ್ ಎರಡು ಪಂಕತಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ು ಸಧವಿರ ಜನರು ಉಂಡು 
ತ್ೃಪತರಧದರು.  ಭೊೀಜನ ಕಧಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಿದುರಧರ್ರು ಬಂದು ಆ 
ಮಹತಧತದ ಸ್ಮಧರಂಭವನುು ನೊೀಡಿ, ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಸ್ುಖಪಟ್ುು ಆನಂದ ವಚನವನುು ಅನುುತಧತರೆ, - 'ತ್ಮಮಣಣ 
ಶಧಸಿಿಯೀ ನಿೀನು ಧನಯನು, ಧನಯನು. ನಿೀನು ಧರಿತ್ತರಯೊಳಗೆ 
ಖ್ಧಯತ್ತರ್ನುು ಮಧಡಿದಿ.  ಭಿಕ್ೆಯಂದ ಇಂಥಧ 
ಸ್ಮಧರಧಧನೆರ್ನುು ಮಧಡಿದ್ೆುಂಬದು  ನಿರ್ಚರ್ವಧಗಿ ಬಹು 
ವಿಚತ್ರವಧಗಿದ್ೆ. ಇದನುು ಕೆೀಳಿ ಶಧಸಿಿರ್ು - 'ಹೆೀ 
ಸ್ದುುರುನಧಥಧ, ಇದ್ೆಲ್ಧಿ ನಿನುದ್ೆೀ ಕೃತ್ತ ಇರುವದು. 



ದಿೀನನಧದ ನನುನುು ಮುಂದಕೆಕ ಮಧಡಿ, ಸ್ವಮ ಕತ್ೃಮತ್ಾವನುು 
ನಿೀನೆೀ ನಡಿಸ್ುತ್ತತ." ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ುನು. ಪರಥಮ 
ಪಂಕತಗಳು ಎದು ಕೂಡಲ್ೆೀ ಪುನಃ ಎಂಟ್ು ಸಧವಿರ ಜನರು 
ಭೊೀಜನಕೆಕ ಬಂದು ಕುಳಿತ್ರು. ಇಷೊುಂದು ಜನರನುು ನೊೀಡಿ 
ಶಧಸಿಿೀರ್ ಮನಸ್ುಿ ಬಹಳ ಖಿನುವಧಗುವಂಥಧದ್ಧುಯತ್ು. 
ಎರಡು ಸಧವಿರ ಜನರ ಸ್ಲ್ುವಧಗಿ ಅನು ಸ್ಂಗರಹವು 
ಉಳಿದಿತ್ುತ. ಅಧಿಕ ಅನುವನುು ಕೂಡಲ್ೆೀ ತ್ಯಧರಿಸ್ಲ್ಲಕೆಕ 
ಸಧಧಯವೆೀ ಇದಿುಲ್ಿ. ಈಗ ಏನು ಮಧಡಬೆೀಕೆಂಬುವ ವಿಚಧರವು 
ಸ್ೂಚಸ್ದ್ೆ, ಶಧಸಿಿರ್ು  -'ಹೆೀ ಸ್ದುುರುರಧರ್ನೆೀ ನಿನು 
ಕಧರ್ಮವನುು ನಿೀನೆೀ ಸ್ಂಭಧಳಿಸ್ು' ಎಂದು ಹೆೀಳಿ, ಸಿದು 
ಸ್ದುುರುಗಳನುು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಪಧಕಶಧಲ್ೆಯೊಳಗೆ 
ಹೊೀದನು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ದುುರುನಧಥನು ಏನು ಮಧಡಿದರೆಂದರೆ - 
ಸ್ವಮ ಸಧಹತ್ಯವನುು ಕೃಪಧದೃರ್ಷುಯಂದ  
ನೊೀಡುವಂಥವನಧದನು, ಮತ್ುತ - “ನಿೀಡಲ್ಲಕೆಕ ಬೆೀಗನೆ 
ಆರಂಭಮಧಡಿರಿ. ಯಧರೂ ಚಂತೆ ಮಧಡಬೆೀಡಿರಿೀ. ಸ್ದುುರು 
ಸ್ಮಥಮನನುು ಹೃದರ್ದಲ್ಲ ಿಚಂತ್ತಸ್ುವವರಧಗಿರಿ,'' ಎಂದು 



ನುಡಿದದುು ಕೆೀಳಿ, ಶಧಸಿಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಧಗಿ, - '' 
ಸ್ದುುರುವೆೀ ಎಲ್ಧಿ ಭಧರವನುು ವಹಸಿಕೊಂಡು ನನು 
ಹೃತಧತಪವನುು ನಿರಸ್ನ ಮಧಡಿದನು. ಸ್ಹಧರ್ಕನಧಗಿ 
ಸ್ದುುರುನಧಥನು ಬಂದನು. ಬಡಿಸ್ಲ್ಲಕೆಕ ಇನುು ಬೆೀಗ ಬೆೀಗನೆ 
ತ್ಕೊಕಳಿಿರಿ'' ಎಂದು ಅಂದನು. ನಿೀಡಲ್ಲಕೆಕ ಆರಂಭಿಸಿ, 
ಕುಳಿತ್ವರೆಲ್ಿರಿಗೂ ರ್ಥೆೀಷು ಭೊೀಜನವನುು ನಿೀಡಿದರು. 
ಪುನಃ ಅನಧುದಿ ಪದ್ಧಥಮಗಳನುು ಬಿಡಿಸ್ಲ್ಲಕೆಕ ಒರ್ುರು. ಅಷುು 
ಜನರು ಊಟ್ಮಧಡಿ ಎದುರೂ, ಅನು ಸ್ಂಗರಹವು ಇನೂು 
ಉಳಿದಿತ್ುತ. ನಿೀಡುವವರ ಭೊೀಜನವಧದ ನಂತ್ರ ಎಲ್ಿ 
ಪದ್ಧಥಮಗಳು ತ್ತೀರಿದವು. ಈ ಅದುಭತ್ವಧದ ಚಮತಧಕರವನುು 
ನೊೀಡಿ ಎಲ್ಿರೂ ಆರ್ಚರ್ಮಚಕತ್ರಧದರು. ಶಧಸಿಿಗೆ  ಅತ್ಯಂತ್ 
ಆನಂದವಧಗಿ, ಯಧವಧತ್ನ ಕೃಪೆಯರುವದರಿಂದ 
ಭಕತರೆಲ್ಿರೂ ನಿಶ್ಚಂತ್ರಧಗಿರುವರೊೀ, ಆ ಸ್ದುುರುವನುು 
ಸ್ುತತ್ತಸ್ುವಂಥವರಧದರು. ಅನಂತ್ರ ಸ್ದುುರುಗಳು 

ಸಿದ್ಧಾರ್ರಮಕೆಕ ಹೊೀದರು. ಭಕತರೆಲ್ಿರೂ ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಗೃಹಕೆಕ 
ಹೊೀಗವಂಥವರಧದರು. ಇರಲ್ಲ, ಲ್ೊೀಕೊೀದ್ಧಾರ 



ಕತ್ಮವಯಗಳು ಏನೆೀನು ಮಧಡತ್ಕಕವವೆ, ಎಂದು ತ್ಮಮಣಣ 
ಶಧಸಿತರ್ು ಚಂತ್ತಸ್ುತ್ತತರುವನು. ಒಂದ್ಧನೊಂದು ದಿವಸ್ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಡರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, - "ಸ್ದುುರುನಧಥನೆೀ ನನು 
ಬುದಿಾಗೆ ಒಂದು ರ್ುಕತ ಸ್ೂಚಸಿರ್ದ್ೆ. ಅನೆೀಕರಿಗೆ 
ನಧಮಸ್ಮರಣೆ ಮಧಡಲ್ಲಕೆಕ ಹಚುಚವದ್ೆೀ ಅದರ 
ಉದ್ೆುೀರ್ವಧಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಹದಿಮೂರು ಕೊೀಟ್ಟ ನಧಮ ಜಪ 

ನಡೆರ್ುವ ಸ್ಂಕಲ್ಪ ಮಧಡಿ, ಪರತ್ತ ಒಬಬ ಭಕತರು ಸ್ಾಲ್ಪ ಸ್ಾಲ್ಪ 
ಮಧಡುತ್ತ ನಡೆದರೆ ಎಲ್ಿರದೂ ಕೂಡಿ ವಷಧಮಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಖ್ೆಯ 
ಪೂಣಮವಧದಿೀತ್ು,'' ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ ಲ್ೊೀಕೊೀದ್ಧಾರಕ 
ಉಪಧರ್ವನುು ಕೆೀಳಿ, ಸ್ದುುರುನಧಥನಿಗೆ ಆನಂದವಧಯತ್ು. 
ಆಗ ಸಿದಾರ ಆಜ್ಞೆರ್ನುು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶಧಸಿಿರ್ು  ತ್ಮಮಲ್ಲಿ 
ರ್ರವಣಕೆಕ ಬರುವ ಸ್ದಭಕತರನುು ಕುರಿತ್ು, - ತ್ರಯೊೀದಶಧಕ್ಷರಿೀ 
ತಧರಕ ಮಂತ್ರವನುು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ೂ ರ್ಕಧಾನುಸಧರ ಜಪ್ತಸಿ, 
ಪರತ್ತ ಒಬಬರ ಸ್ಂಖ್ೆಯರ್ನುು ಹಚಚಕೊಂಡು ಎಲ್ಿರದೂ ಕೂಡಿ, 
ಹದಿಮೂರು ಕೊೀಟ್ಟ ಮಧಡಬೆೀಕು,'' ಎಂದು ಹೆೀಳಿದುು ಕೆೀಳಿ, 
ಭಕತರೆಲ್ಿರು ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ ಹೆಸ್ರುಗಳನುು  ಕೊಟ್ುರೂ. 



ಶಧಸಿಿರ್ು ಅವನುು ಬರೆದುಕೊಂಡನು. ಪರತ್ತದಿನ ಬೆಳಿಗೆು 
ಬಂದು ಪೂವಮ ದಿವಸ್ದ ಜಪಸ್ಂಖ್ೆರ್ನುು ಶಧಸಿಿಗೆ  
ನಿವೆೀದಿಸ್ುವರು. ಅತಧಯದರದಿಂದ ಪರತ್ತ ಒಬಬ ಭಕತನು  
ಮಧಲ್ೆರ್ನುು ಕೆೈರ್ಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ, ಜಪವನುು ಮಧಡುತ್ತತದುನು. 
ವೆೀಳ  ೆವಯಥಮವಧಗಿ ಕಳೆರ್ದ್ೆ, ಸ್ವಮರೂ ದಿನೆೀ ದಿನೆೀ 
ಸ್ಂಖ್ೆಯರ್ನುು ಬೆಳೆಸ್ುತಧತ ನಡೆರ್ುವರು. ಎಲ್ಿರ ಸ್ಂಖ್ೆಯರ್ನುು 
ಕೂಡಿಸಿ, ನೊೀಡಿದ್ಧಗ, ಆರು ತ್ತಂಗಳೊೆಳಗೆ ಹದಿಮೂರು 
ಕೊೀಟ್ಟ ಸ್ಂಖ್ಧಯ ಪೂಣಮವಧಯತ್ು. ಆದರೂ ಜಪ 
ಮಧಡುವವರು ಯಧರು ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಪುನಃ ಹದಿಮೂರು ಕೊೀಟ್ಟ 
ಜಪದ ಸ್ಂಕಲ್ಪ ಮಧಡಿ ಜಪವನುು ನಡೆಸಿದರು. ಎಲ್ಧಿ 
ಜನರೊಳಗೆ ಜಪ ಮಧಡುವ ಪೆರೀಮವು ಅನುಪಮವಧಗಿ 
ಬೆಳೆರ್ುತಧತ ನಡೆಯತ್ು. ಸಿಿೀ, ಪುರುಷ, ಬಧಲ್ಕರ ಕೆೈರ್ಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಿ ನೊೀಡಿದರೂ ಮಧಲ್ೆರ್ು ಶೆ ೀಭಿಸ್ುವದು, ಕಧಲ್ವನುು 
ವಯಥಮವಧಗಿ ಹಧಳುಮಧಡಿದ್ೆ  ಕೆೀವಲ್ ಮಂತ್ರವನೆುೀ  
ಜಪ್ತಸ್ುತ್ತತರುವನು. ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಈ ಪರಿಪಧಠ ಹತ್ತತತ್ು. 
ಅತಧಯನಂದದಿಂದ ಸ್ಪಷುವಧಗಿ ನಧಮ ಜಪ್ತಸ್ುವರು. ಈ 



ಪರಕಧರ ಜನರೊಳಗೆ ನಧಮ ಸ್ಮರಣೆರ್ಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಟ್ ಪೆರೀಮವು 
ಉಂಟಧಯತ್ು. ಈ ರಿೀತ್ತಯಂದ ತ್ಮಮಣಣ ಶಧಸಿಿರ್ು  
ಲ್ೊೀಕೊೀದ್ಧಾರ ಕಧರ್ಮವನುು ಮಧಡುತ್ತತರುವಧಗ ಸಿದಾ 
ಕೃಪೆಯಂದ ನಡಿರ್ುತ್ತದ್ೆಂತ್  ಹೆೀಳಿ ತಧನೂ ಯಧವದರದು 
ಅಭಿಮಧನವನುು ಪಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಸಿದಾ ಸ್ದುುರುಗಳ ಮ್ಮೀಲ್ೆ ಅದುಭತ್ 
ಪೆರೀಮವನುು ತಧನೆೀ ಪರಕಟ್ಮಧಡಿ, ಲ್ೊೀಕಕೆಕ 
ಉಪದ್ೆೀಶ್ಸ್ುವನು. ಆತ್ನ ಪುರಧಣ ರ್ರವಣಕೆಕ ಅಸ್ಂಖಯ ; 
ಭಕತರು ಪೆರೀಮದಿಂದ ಬರುತಧತರೆ. ಸ್ದುುರುರಧಜನು 
ಪೆರೀಮಸಧಗರನಿದುು, ಆತ್ನಲ್ಲಿ ಭಕತರೆಂಬ ಅಪಧರ 
ರತ್ುಗಳಿರುವವು. ಒಂದರಕಕಂತ್ ಒಂದು ಸ್ಾತೆೀಜದಿಂದ 
ಸ್ುಂದರ ಆಗಿದುು, ಸ್ದುುರುವರನು  ಇವನುು  ರಕ್ಷಿಸ್ುವನು. 
ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಡ ಕಥಧಮೃತ್ದ್ೊಳ ರ್ರವಣ 
ಮಧತ್ರದಿಂದ ಸ್ವಮ ಪಧಪಗಳನುು ಭಸ್ಮ ಮಧಡುವಂಥ  ಅತ್ತ 
ಮನೊೀಹರವಧದ ಈ ನಧಲ್ಾತ್ತನಧಲ್ಕನೆೀ ಅರ್ಧಯರ್ವನುು 
ಶ್ವದ್ಧಸ್ನು  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ದುುರುಗಳ 
ಚರಣಧರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ತಮಸಿರುವನು. 


