
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗತಧಯಿಯೀ, ಕೃಪಧಳವಧದ್ ನೀನಗ 
ಭಕತರ ಸಲಗವಧಗಿ ಹಗಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಗು, ಮಧಡಿದ್ಂಥಧ ಅದ್ಗುತ 
ಕೀರ್ತಿಯಗ  ಜಗರ್ತತನಲ್ಲಿಲ್ಧಿ ಜನರಲೂಳಗಲ ಪಸರಿತಗ. ನನನ ಈ 
ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿಯನಗನ ಮಗಖದಂದ್ ಗಧನ ಮಧಡಗರ್ತತರಗವಧಗ 
ತತಧಾಲ ಮನಸಗು ತಣ್ಣಗಧಗಿ, ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಶಧಂತತಲಯಗ 
ತಗಂಬಿ, ಚಿತತಕ್ಲಾ ನಮಿಲತಲಯಗ ಪಧರಪತವಧಗಗವದ್ಗ. ಅನಲೀಕ 
ಜನಮಗಳ ಕಮಿಸಂಚಿತದಂದ್ ಚಿತತವು ಅಶಗದ್ಾವಧಗಿತಗತ. ನನನ 
ಚರಿತರವನಗನ ಹಧಡಗವದ್ರಿಂದ್ ಅದ್ಲಲ್ಧಿ ಕ್ಷಣ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ತಲೂಳಲಯಲಪಡಗವದ್ಗ. ಚರಿತರ ಕಥನವು ಪರಮ 
ಪಧವನವಧಗಿದ್ಗು, ಭಧವಿಕ ಜನರಿಗಲ ಇದ್ಲೂಂದ್ಗ 
ನಧಿಯಧಗಿರಗವದ್ಗ. ಶರವಣ್ ಮಧತರದಂದ್ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಆನಂದ್ವು ತಗಂಬಿ, ಮನಸಗು ಉನಮನಧವಸ್ಲೆಯನಗನ 
ಹಲೂಂದ್ಗತತದ್ಲ. ಆ ಉನಮನೀ  ಅವಸ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಗರಗರೂಪವು 
ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟವಧಗಗತತದ್ಲ. ಆ ಸದ್ಗುರಗವಲೀ ಜ್ಞಧನವನಗನ 
ಕ್ಲೂಡಗರ್ತತರಗವಧಗ, ವಲೀದ್ಧಂತವು ಯಧತಕ್ಲಾ ಬಲೀಕಗ. ಅಜ್ಞಧನ 
ಬಧಲಕರಿಗಲ ಪರಯಧಸವಿಲಿದ್ಲ ಕೃಪಧಳುವಧದ್ ತಧಯಿಯಗ ತೃಪ್ತತ 



ಮಧಡಗತಧತಳಲ . ಆದ್ರಲ ಜ್ಞಧನವಿದ್ುವರಗ ಹಲೂಟ್ಲೆದ್ಲಸ್ಲಯಿಂದ್ 
ದ್ಗಡಿಯಬಲೀಕಗ. ತಧಯಿಯಗ ಅವರ ಕಡಲಗಲ ನಲೂೀಡಗವದ್ಲೀ ಇಲಿ. 
ಹಧಗಲ ಭಲೂೀಳಲ ಭಧವಿಕ ಜನರಗ ಸದ್ಗುರಗ ಪಧದ್ಗಳ್ಳಗಲ ತಲಕ್ಲಾ 
ಹಧಕಗವರಗ. ಇಂಥವರಿಗಲ ಆತನಗ ಜ್ಞಧನದ್ಧಯಕನಧಗಿ 
ಬ್ರಹಮಸಗಖವನಗನ ಉಂಟಗ ಮಧಡಿವನಗ. ಯಧರಗ ತಧವು 
ಜ್ಞಧನವಂತರಲಂದ್ಗ ರ್ತಳ್ಳದ್ಗಕ್ಲೂಳುಿವರಲೂೀ  ಅವರನಗನ 
ಅಭಿಮಧನವು ನಗಂಗಿ ಬಿಡಗವುದ್ಗ. ಯಧರಿಗಲ 
ಜ್ಞಧನಧಭಿಮಧನದಂದ್ ಚರಿತರ ಶರವಣ್ವು ಸ್ಲೀರಗವದಲವಿೀ 
ಅವರಗ ನಶಚಯವಧಗಿ ಪತನರಧಗಗವರಗ. ಅಭಿಮಧನದಂದ್ 
ಅನಲೀಕರಗ ನಗಂಗಲಪಡಗವರಗ. ಅವರ ಲಕ್ಷಣ್ಗಳು ಇವಲೀ, 
ಯಧವುವಲಂದ್ರಲ - ಸದ್ಗುರಗವು ಅಜ್ಞಧನ ಮತಗತ ತಧವು 
ಜ್ಞಧನಗಳಲಂದ್ಗ ರ್ತಳ್ಳಯಗವರಗ. ತಧವು ಆತನಗಲ ಮಧನ 
ಕ್ಲೂಡಲ್ಲಕಾಲಿ. ಇತರರಗ ಕ್ಲೂಟೆರಲ ಅವರಿಗಲ ಸಹನವಧಗಗವದಲಿ. 
ಇವರಿಗಿಂತ ಹಲಚಿಚನ ಕಗಮರ್ತಗಳಲೀ ಇಲಿ. ಇಂಥವರಗ ಶಧಶವತ 
ರವರವ ನರಕವನಗನ ಭಲೂೀಗಿಸಗವರಗ. ಈ ದ್ಗಷ್ೆರ ಗಗಣ್ಗಳನಗನ 
ಉಚಚರಿಸಗವದ್ರಿಂದ್ ನಮಮಲ್ಲಿ ಪಧಪವು ಬ್ರಗವದ್ಗ, ಆದ್ುರಿಂದ್ 



ಸಿದ್ಾನಧಮವನಗನ ಉಚಚರಿಸಿ ಪಧಪ ಮಗಕತರಧಗತಕಾದ್ಗು. ಇರಲ್ಲ, 
ಈಗ ಚರಿತರ ಕಥನವನಲನೀ  ಕ್ಲೀಳಲ್ಲಕ್ಲಾ ಶಲ್ ರೀತಧ 
ಜನರಿಚಿಿಸಗವರಗ, ಸಿದ್ಧಾಶರಮದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಯಧಘನರಧದ್ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ವಿರಧಜಮಧನರಧಗಿರಗವಧಗ ಅನಲೀಕ ಪಲರೀಮಳ 
ಭಕತ ಜನರಗ, ಇವರನಗನ ಪಲಿಕಾಯೊಳಗಲ ಕೂಡಿರಸಿ, ಹಗಬ್ಬಳ್ಳಿ 
ನಗರದ್ಲ್ಲಿಲ್ಧಿ ಉತುವದಂದ್ ಮೆರಲಯಿಸಗವ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ, 
ಇದ್ನಗನ ನಲೂೀಡಿ ದ್ಗಮಿನಸಯರಧದ್ವರಿಗಲ ಬ್ಹಳ 
ತಳಮಳವಧಗಗರ್ತತತಗತ. ಉಪ್ತಪನ ಬ್ಸಪಪನಲಂಬ್ ಲ್ಲಂಗಧಯತರಗ 
ಹಗಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರಗವರಗ. ಆತನಗಲ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಮೆೀಲ್ಲ ಬ್ಹಳ 
ಭಕತ ಇದ್ಗು, ನತಯದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಶಿನಕ್ಲೂಾೀಸಾರ ಬ್ರಗವನಗ. ಆತನ 
ಮನಲಯ ಸಮೀಪ ಪರಸಿದ್ಾವಧದ್ 
ರಗದ್ಧರಕ್ಷಮಠವಲಂಬ್ಗದರಗವದ್ಗ. ಹೀಗಿರಗತಧತ, ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗನ 
ಆ ಮಠದ್ಲ್ಲಿ ಕರಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಬ್ಂದ್ಗ ಪೂಜಿಸಬಲೀಕ್ಲಂಬ್ 
ಉತಾಟ ಇಚ್ಧಚ ಆತನಗಲ ಉತಪನನವಧಯಿತಗ. ಶ್ವರಧರ್ತರಯ  
ಪುಣ್ಯ ದವಸದ್ಲ್ಲಿ ಪರರ್ತವಷ್ಿ ಆ ಮಠದ್ಲ್ಲಿ ಉತುವದಂದ್ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗನ ಕರಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಹಲೂೀಗಿ, ಬ್ಸಪಪನಗ ಬ್ಹಗ 



ಆದ್ರದಂದ್ ಪೂಜಿಸಗವನಗ. ಎಷಲೂೆೀ ವಷ್ಿಗಳು ಹೀಗಲಯೀ 
ನಡಲಯಗರ್ತತರಗವಧಗ, ಕ್ಲಲವು ಜನ ಲ್ಲಂಗಧಯತರಿಗಲ ಮತುರ 
ಬ್ಗದು ಹಗಟ್ಟೆ, - “ಈ ಸಿದ್ಾನಗಲ ಲ್ಲಂಗವಿಲಿದದ್ಗು, ಈತನಗ 
ಮಠದ್ಲೂಳಗಲ ಬ್ಂದ್ಗ, ಮಠವನಗನ ಭರಷ್ೆ ಮಧಡಗತಧತನಲ.” 
ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ, ಇತರ ಜನರಿಗಲ ಹಲೂೀಗಿ ಹಲೀಳುತಧತರಲ, 
- “ನಲೂೀಡಿರಿ, ರಗದ್ಧರಕ್ಷಮಠದ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಾನಗ ಬ್ಂದ್ನಲಂದ್ರ ನಮಮ 
ಧಮಿಕ್ಲಾ ಕ್ಲೂರತಲ ಬ್ರಗವುದ್ಗ. ಆದ್ುರಿಂದ್ ಆತನಗ ಬಧರದ್ಂತಲ 
ಪರರ್ತಬ್ಂಧಕ ಮಧಡತಕಾದ್ಗು.” ಒಂದ್ಗ ವಷ್ಿ ಶ್ವರಧರ್ತರ 
ಉತುವ ಸಮೀಪ ಬ್ಂದ್ಧಗ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನಗನ 
ರಗದ್ಧರಕ್ಷಮಠದ್ಲ್ಲಿ ಕರಲತಂದ್ಗ ಪೂಜಿಸಗವದ್ಕ್ಲಾ ಬ್ಸಪಪನಗ 
ಸಿದ್ಾಮಧಡಗರ್ತತದ್ುನಗ . ಆಗ ದ್ಗಜಿನರಗ ಬ್ಂದ್ಗ ಬ್ಸಪಪನನಗನ 
ಕಗರಿತಗ, - “ನಧವು ಪೂಜಧ ಮಧಡಗಲೂಡಗವದಲಿ. ಆ 
ಭವಿಯನಗನ ಇಲ್ಲಿಗಲ ಕರಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಬ್ಂದಯಂದ್ರಲ  ಆತನಗಲ 
ಇಲ್ಲಿಂದ್ ಜಿೀವಂತವಧಗಿ ಹಲೂೀಗಗಲೂಡಗವದಲಿ,” ಎಂದ್ಗ 
ಹಲೀಳ್ಳದ್ರಗ. ಇದ್ನಗನ ಕ್ಲೀಳ್ಳ ಬ್ಸಪಪನಗಲ ಬ್ಹಳ ದ್ಗುಃಖವಧಯಿತಗ. 
ಆತನಗ ಸಿದ್ಧುರೂಢರ ಕಡಗಲ ಬ್ಂದ್ಗ, ದ್ಗಜಿನರ ಈ 



ಹಲೀತಗವನಗನ ನವಲೀದಸಿದ್ಧಗ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ುರಗ - “ಜನರಿಗಲ 
ದ್ಗುಃಖವಧಗಗವದ್ಧದ್ರಲ, ರಗದ್ಧರಕ್ಷಿಮಠದ್ಲ್ಲಿ ಪೂಜಲಯನಗನ 
ಮಧಡಬಲೀಡ,” ಅಂದ್ರಗ. ಇಷ್ೆರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಧಿರಿ ಅಧಿಕ್ಧರಿ 
ಬ್ಂದ್ಗ,-" 'ಸ್ಧವಮಯವರಿಗಲ ರಗದ್ಧರಕ್ಷಿಮಠದ್ಲ್ಲಿ ದ್ರವಷ್ಿ 
ಪೂಜಲ ಮಧಡಗವಂತಲ ಮಧಡಿರಿ. ಅಡಿಿ ಮಧಡಗವವರಿಗಲ ನಧವು 
ನವಧರಿಸಗವಲವು" ಎಂದ್ಗ ಹಲೀಳ್ಳದ್ಗು ಕ್ಲೀಳ್ಳ ಬ್ಸಪಪನಗಲ ಬ್ಹಳ 
ಆನಂದ್ವಧಯಿತಗ. ಆಗ ಆ ಅಧಿಕ್ಧರಿಯಗ ಲಷ್ಾರ ತಗಲೂಂಡಗ 
ಬ್ಂದ್ನಗ, ಮತಗತ ಉತುವವು ಬ್ಹಗ ಸಂಭರಮದಂದ್ 
ರಗದ್ಧರಕ್ಷಿಮಠಕ್ಲಾ ಮಗಟ್ಟೆತಗ. ಸಶಸರ ಶ್ಪಧಯಿಗಳನಗನ ನಲೂೀಡಿ, 
ದ್ಗಜಿನರಲಲ್ಧ ಿಅಲ್ಲಿಂದ್ಲ್ಲಿೀ  ಅಡಗಿದ್ರಗ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನನಗನ 
ಬ್ಹಗ ವಲೈಭವದಂದ್ ಪೂಜಿಸಿ, ಬ್ಸಪಪನಗ ಉತುವದಂದ್ 
ಮಠಕ್ಲಾ ಮಗಟ್ಟೆಸಿದ್ನಗ. ತಮಮ ಪರಯತನಗಳಲಲ್ಧಿ 
ನಷ್ಪಲವಧದ್ವಲಂದ್ಗ, ಆ ದ್ಗಜಿನರಗ ಬ್ಹಳ ತಳಮಳ್ಳಸಗತತ, 
ಅವರಲಲಿರೂ ಕವದೀ  ಮಠದ್ಲ್ಲಿ ಒಟಗೆಕೂಡಿ  ವಿಶಲೀಷ್ 
ವಿಚ್ಧರವನಗನ ಮಧಡಲ್ಧರಂಭಿಸಿದ್ರಗ. ಒಬ್ಬನನಗನತಧತನಲ- “ಆ 
ಭವಿಯನಗನ ಬಿಡಬಧರದ್ಗ. ಹಡಿದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಬ್ಂದ್ಗ ಕ್ಲೂಂದ್ಲೀ  



ಬಿಡಬಲೀಕಗ. ಇವನನಗನ ಜಿೀವದಂದ್ ಇರಗಲೂಟೆರಲ, ನಮಮ 
ಲ್ಲಂಗಧಯತ ಧಮಿವನಗನ ಈತನಗ ಸಂಪೂಣ್ಿವಧಗಿ 
ನಧಶಮಧಡಗವನಗ. ಕ್ಲಲವು ಮೂಢ ಲ್ಲಂಗಧಯತರನಗನ 
ಮರ್ತಕ್ಲಡಿಸಿ, ಇವನಗ ಧಮಿ ನಧಶಮಧಡಗತಧತನಲ. ಇದ್ನಗನ 
ನಲೂೀಡಿ, ನಲೂೀಡಿ, ಸಗಮಮನದ್ುರಲ, ಬ್ಸವಣ್ಣನಗ ನಮಮ ಮೆೀಲ್ಲ 
ಕಲೂೀಭಲಗಲೂಳುಿವನಗ' ಇದ್ಕ್ಲಾ ಮತಲೂತಬ್ಬನಗ “ಆತನನಗನ 
ಕ್ಲೂಲಿಲ್ಲಕ್ಲಾ  ನಮಗಲ ವಲೀಳಲ ಹಡಿಯಗವದಲಿ. ಊಟಕ್ಲಾ ಕರಲದ್ರಲ 
ಯಧರ ಮನಲಗಧದ್ರೂ ಆತನಗ ಬ್ರಗತಧತನಲ” ಎಂದ್ಗ ಹಲೀಳಲಗ, 
ಮೂರನಲಯವನಗ, -“ಹಧಗಧದ್ರಲ ನಧನಗ ಆತನ ಭಕತನಲಂದ್ಗ 
ತಲೂೀರಿಸಿಕ್ಲೂಂಡಗ, ಊಟಕ್ಲಾ ಕರಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಬ್ಂದ್ಗ ಇದ್ಲೀ 
ಮಠದ್ಲೂಳಗಲ ನಮಮ ಮನಲೂೀರಥವನಗನ ರ್ತೀರಿಸಿಕ್ಲೂಳುಿವಧ,” 
ಎಂದ್ಗ ಹಲೀಳ್ಳದ್ನಗ. ಈ ಭಧಷ್ಣ್ವನಗನ ಕ್ಲೀಳ್ಳ, ಎಲಿರಿಗೂ 
ಸಂತಲೂೀಷ್ವಧಗಿ, -"ಇನಗನ ಮೆೀಲ್ಲ ಆರೂಢವಲಂಬ್ ನಧಮವಲೀ 
ಉಳ್ಳಯದ್ಂತಲ ಅದ್ನಗನ ಅಳ್ಳಸಿ ಬಿಡಗವಲವು, " ಎಂದ್ಗ 
ನಗಡಿದ್ರಗ. ಒಂದ್ಗ ದನ ಸಂಜಲ ಹಲೂರ್ತತಗಲ, ಒಬ್ಬ ಲ್ಲಂಗಧಯತನಗ  
ಸ್ಧವಮಯವರ ಬ್ಳ್ಳಗಲ ಬ್ಂದ್ಗ, ಸದ್ಧುವದಂದ್ ನಮಸಾರಿಸಿ, 



ಮಧಗರ ವಧಣಿಯಿಂದ್ ಅನಗನತಧತನಲ- “ಹಲ ಮಹಧಪರಭೂ, 
ಸದ್ಗುರಗರಧಯರಲೀ, ನಮಮ ಚರಣ್ಕ್ಲಾ ದ್ಲೈನಯ ಭಧವದಂದ್ ನಧನಗ 
ಪಧರರ್ಥಿಸಗವದ್ಲೀನಲಂದ್ರಲ - ದೀನನಧದ್ ನನನ ಮೆೀಲ್ಲ 
ಕೃಪಧಮಧಡಿ, ನಮಮ ಗೃಹಕ್ಲಾ ಭಲೂೀಜನಕ್ಲಾ ಬ್ರಬಲೀಕಗ,” 
ಇದ್ನಗನ ಕ್ಲೀಳ್ಳ, ಸದ್ಗುರಗಗಳು, - 'ನಧನಗ ರಧರ್ತರಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಯಿೂ  
ಉಣ್ಗಣವದಲಿ. ಬಲೀಕ್ಧದ್ರಲ ನಧಳಲ ಪಧರತುಃಕ್ಧಲಕ್ಲಾ ನನನಲ್ಲಗಿಲ 
ಬ್ರಗವಲನಗ,” ಎಂದ್ಗ ಅಂಧರಗ. ಆಗ ಆತನಗ ಸದ್ುದತನಧಗಿ, - 
“ನಮಮನಗನ ಇವತಗತ ಪೂಜಿಸಲ್ಲಕ್ಲಾೀಬಲೀಕ್ಲಂದ್ಗ ನಮಮಲ್ಲ ಿಎಲಿರೂ 
ಆತಗರವುಳಿವರಧಗಿರಗತಧತರಲ. ಪೂಜಲಗಲ ವಲೀಳಲ ಹಡಿಯಲ್ಲಕಾಲಿ. 
ಏನಧದ್ರೂ ಅಲಪ ಪರಸ್ಧದ್ವನಗನ ತಲಗಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ನೀವು 
ಶ್ೀಘರವಧಗಿ ಮಠಕ್ಲಾ ರ್ತರಗಗಿ ಬ್ರಬ್ಹಗದ್ಗ. ಈ ಹಲೂತಗತ ನೀವು 
ಬಧರದರಲಗ ನಮಮಲ್ಲಿ ಯಧರಲೂಬ್ಬರೂ ಉಣ್ಲ್ಧರರಗ. ದೀನನ 
ಮೆೀಲ್ಲ ಕೃಪಲ ಮಧಡಬಲೀಕಗ,'' ಎಂದ್ಗ ಆಡಿದ್ ಕರಗಣಧ 
ವಚನವನಗನ ಕ್ಲೀಳ್ಳ ಆ ಭಲೂೀಳಧನಧಥನಗ, ಆ ಮನಗಷ್ಯನ 
ಅಭಿಪಧರಯವನಗನ ವಿಚ್ಧರಿಸದ್ಲ, ತತಧಾಲವಲೀ ಹಲೂರಟನಗ. 
ಮಠದ್ಲೂಳಗಿದ್ು ಇತರ ಶ್ಷ್ಯರಿಗಲ ಆತನಗ ಊಟಕ್ಲಾ ಕರಲಯದ್ಲೀ, 



ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನಗನ ಮಧತರ ಕವದ  ಮಠಕ್ಲಾ ಕರಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ 
ಹಲೂೀದ್ನಗ. ಒಂದ್ಗ ಖಲೂೀಲ್ಲಯೊಳಗಲ ಕೂಡಿರಸಿ ಬ್ರಗತಲತೀನಲಂತ 
ಹಲೀಳ್ಳ ಆತನಗ ಹಲೂರಗಲ ಬ್ಂದ್ಗ ಬಧಗಿಲಗ ಎಳಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಕೀಲ್ಲ 
ಹಧಕಬಿಟೆನಗ. ಸಿದ್ುರಗ ಒಳಗಲ ಸಿಕಾರಂದ್ಗ ಆ ದ್ಗಜಿನರಿಗಲ 
ಬ್ಹಳ ಆನಂದ್ವಧಗಿ - “ರಧರ್ತರಯೊಳಗಲ ಈ ಭವಿಗಲ 
ಯಮವುರಿಗಲ ಕಳುಹಸ್ಲೂೀಣ್," ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ಗ, 
ಮಧಯರಧರ್ತರಯಧಗಗವ ದ್ಧರಿ ನಲೂೀಡಿ ಸವಸೆ ಹಲೂರಗಲ ಕಗಳ್ಳತರಗ. 
ಖಲೂೀಲ್ಲಯೊಳಗಿದ್ು ಸಿದ್ುನಧಥರಗ, ಜ್ಞಧನದ್ೃಷ್ಟೆಯಿಂದ್ 
ಸವಿವನಗನ ರ್ತಳ್ಳದ್ಗ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಧರಿಸಗತಧತರಲ, -“ಈ 
ಮೂಖಿರಿಗಲ ಏನಗ ಮಧಡಬಲೀಕ್ಧದೀತಗ ? ಇವರಗ 
ಅಜ್ಞಧನಗಳ್ಳದ್ಗು ತಮಮ ಹಧನಯನಗನ ತಧವು ರ್ತಳ್ಳಯಲ್ಧರರಗ. 
ಆದ್ುರಿಂದ್ ಇವರಿಗಲ ಮಹಮೆಯನಗನ ತಲೂೀರಿಸಿ ಇವರ ಮನಸಗು 
ಭಕತಪಂಥಕ್ಲಾ ಹಚಚಬಲೀಕಗ. ಹೀಗಲ ಮಧಡಿದ್ರಲ ನನನ ಅವತಧರವು 
ಈ ಕ್ಧಲದ್ಲ್ಲಿ ಸಫಲವಧಗಗವದ್ಗ,” ಹೀಗಂದ್ಗ, ಸಿದ್ಾ 
ಮಗನಲೀಶವರರಗ  ಆತಮಧ್ಧಯನದ್ಲ್ಲಿ ಮಗನರಧಗಿ ಶಧಂತಸಿೆರ್ತಯಲ್ಲಿ 
ಕಗಳ್ಳತಗಬಿಟೆರಗ. ಇತತ ಮಠದ್ಲ್ಲಿದ್ು ಶ್ಷ್ಯ ಜನರಿಗಲ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ 



ಬ್ಹಳ ಚಿಂತಲ ಉಂಟ್ಧಯಿತಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳ ದ್ಧರಿೀ ನಲೂೀಡಗತತ 
ಬ್ಹಳ ಹಲೂತಧತಯಿತಗ. ಆದ್ರೂ ಬ್ರಲ್ಲಲಿವಲಂದ್ಗ 
ಚಿಂತಧಕ್ಧರಂತರಧಗಿ ಅವರನಗನ ಶಲ್ ೀಧಿಸಲ್ಲಕ್ಲಾ ಊರಲೂಳಗಲ 
ಹಲೂೀಗಗವಂಥವರಧದ್ರಗ. ದ್ಧರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗಲ ಕ್ಲೀಳುತಧತರಲ - 
"ನೀವಲೀನಧದ್ರೂ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನಗನ ನಲೂೀಡಿದುೀರಲೀನರಪಧಪ 
?'' ಅದ್ಕ್ಲಾ ಅವರಗ - “ನಧವು ನಲೂೀಡಲೀ ಇಲಿ" ಅಂದ್ಧಕ್ಷಣ್ 
ಶ್ಷ್ಯರಗ ಬ್ಹಳ ತಳಮಳಪಡಗತತ - 'ಹಲೀ ಸದ್ಗುರಗರಧಯನಲೀ 
ನನಗಲ ಎಲ್ಲಿಂತ ಹಗಡಗಕ್ಲೂೀಣ್! ನಧವು ನನನನಗನ ಕಗರಿತಗ 
ಮಧಡಿದ್ ಶಲ್ ೀಧನಲಯಗ ವಯಥಿವಧಗಗವದ್ಲಿ. ಬಲೀಗನಲೀ ಬ್ಂದ್ಗ 
ನಮಗಲ ಭಲಟ್ಟೆಯಧಗಪಧಪ, ಅನಲೀಕ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ನನನನಗನ 
ಹಗಡಗಕದ್ಲವು, ಆದ್ರಲ ಅಲ್ಲಿ ನನನ ವಧತಲಿಯೀ ಇಲಿ. ಗಿರಿವನ 
ಪರವಧಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನನನಗನ ಹಗಡಗಕದ್ಲವು, ಆದ್ರಲ ಎಲ್ಲಯಿೂ 
ನೀನಗ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ನೀನಗ ಕೃಪಧ ಮಧಡಿದಯಂದ್ರಲ 
ನಶಚಯವಧಗಿದ್ು ನೀನರಗವ ಸ್ಧೆನವು ನಮಗಲ ರ್ತಳ್ಳಯಲ್ಧಗದ್ಗ. 
ಹಲೂರಗಲಲ್ಧಿ ಕಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಡಗಕ ಹಗಡಗಕ, ನಧವು ಬ್ಹಳ ಶರಮ 
ಪಟ್ಲೆವು ಯಧರ ಮನಲಯಲ್ಲಿ ನೀನಗ ಇರಗವಿಯೊೀ ರ್ತಳ್ಳಯದ್ಗ. 



ಕೃಪಧಳುವಧದ್ ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಲೀ, ಅನಧಥರಧದ್ ನಮಗಲ ಶ್ೀಘರ 
ಪಧರಪತನಧಗಗ. ನನನ ದನ ಭಕತರಧದ್ ನಮಗಲ ಭಲೀಟ್ಟಕ್ಲೂಡಗ,” ಈ 
ಪರಕ್ಧರ ಅನಗನತಧತ, ನಗರವಲಲ್ಧಿ ರ್ತರಗರ್ತರಗಗಿ ಬ್ಹಗ ಶರಮಪಟಗೆ, 
ಕಟೆಕಡಲಗಲ ಒಂದ್ಗ ಬಧವಿಯ ಕಟ್ಲೆೀ ಮೆೀಲ್ಲ ಎಲಿರೂ 
ಕಗಳ್ಳತಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಸದ್ಗುರಗ ಪಧರಥಿನಲ ಮಧಡಲ್ಧರಂಭಿಸಿದ್ರಗ. 
ಕಂಠ ಗದ್ುದತವಧಗಿ, ಕಣಲೂಣಳಗಿಂದ್ ದ್ಗುಃಖಧಶಗರಗಳನಗನ 
ನಲನಸಗತತ, ಸಗರಿಸಗತತ, ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಅನಲೀಕ ಗಗಣ್ಗಳನಗನ 
ನಲನಸಗತಧತ ಅಂಧಕ್ಧರದ್ಲೂಳಗಲ ಕಗಳ್ಳರ್ತರಗವರಗ. ಅಕಸ್ಧಮತಧತಗಿ 
ಮಗಂದ್ಲ ಒಂದ್ಗ ಪರಕ್ಧಶವನಗನ ಕಂಡರಗ. ಆ ಪರಕ್ಧಶ ಮಧಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಸದ್ಗುರಗ ಮೂರ್ತಿಯನಗನ ನಲೂೀಡಿ, ತಕ್ಷಣ್ವಲೀ ಎದ್ಗು, ಆತನನಗನ, 
ಭರದಂದ್ ಆಲ್ಲಂಗಿಸಗವಂಥವರಧದ್ರಗ. ಅನಂತರ ಆ 
ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಎರಡೂ ಕ್ಲೈವಿಡಿದ್ಗ ಅತಧಯನಂದ್ದಂದ್ ಮಠಕ್ಲಾ 
ಕರಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಹಲೂೀಗಿ ವಿಚ್ಧರಿಸಗತಧತರಲ, - “ಇದ್ಲೀನಗ ಕ್ಲಲಸ 
ಮಧಡಿದಪಧಪ ಗಗರಗವಲೀ ?” ಅದ್ಕ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ, -“ಆ 
ಮನಗಷ್ಯನ ನನನನಗನ ಕರಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಹಲೂೀಗಿ, ಒಂದ್ಗ 
ಕ್ಲೂೀಣಲಯೊಳಗಲ ಕೂಡಿರಸಿ, ಬಧಗಿಲಗ ಹಧಕಬಿಟೆನಗ. ನಧನಗ 



ಅಲ್ಲಿೀ ಧ್ಧಯನಸೆನಧಗಿ ಕಗಳ್ಳರ್ತದ್ಲು. ಹೀಗಲ ಕಗಳ್ಳರ್ತರಗವಧಗ, ನಮಮ 
ಅತಿಧವನಯಗ ಅಕಸ್ಧಮತಧತಗಿ ನನನ ಕವಿಯೊಳಗಲ ಬಿತಗತ. 
ಕೂಡಲ್ಲೀ ಗಡಬ್ಡಿಸಿ ಎದ್ಗು, ನಮಮ ಬ್ಳ್ಳಗಲ ಓಡಿ ಬ್ಂದ್ಲ," ಎಂದ್ಗ 
ಅಂದ್ದ್ಗು ಕ್ಲೀಳ್ಳ, ಶ್ಷ್ಯ ಜನರಗ - “ನಮಮ ಈ ನಧಿಯನಗನ ಆ 
ದ್ಗಜಿನರಗ ಏನಗ ಮಧಡಗರ್ತತದ್ುರಲೂೀ ! ನಮಮ ದ್ಲೈವ ಬ್ಲದಂದ್ 
ರ್ತರಗಗಿ ನಮಮ ಕ್ಲೈಸ್ಲೀರಿತಗ,'' ಎಂದ್ಗ ಹಲೀಳ್ಳದ್ರಗ. ಇತತ ಕವದ  
ಮಠದ್ಲ್ಲಿ ಆ ದ್ಗಜಿನರಗ ಮಧಯ ರಧರ್ತರ ವಲೀಳಲ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಗತತ 
ಕಗಳ್ಳರ್ತದ್ು ರಗ. ದ್ಲವೀಷ್ ಬ್ಗದಾಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನದ್ಲ್ಲಿ, 
ಧ್ಧಯನದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಲೀ ತಗಂಬಿದ್ುನಗ. “ ಊರಲೂಳಗಲ 
ನುಃಶಬ್ು ಆಯಿತಲಂದ್ರಲ, ಮೆಲಿಗಲ ಖಲೂೀಲ್ಲಯೊಳಗಲ ಹಲೂೀಗಿ, 
ಆತನ ಬಧಯಿಯೊಳಗಲ ಅರಿವಲ ತಗಂಬಿ, ಆ ಮೆೀಲ್ಲ ಅವನಗಲ 
ಪೂಜಿಸ್ಲೂೀಣ್'' ಎಂದ್ಗ ತಮಮ ತಮ್ಮಮಳಗಲ ಅನಗನರ್ತತದ್ುರಗ, 
ಮಧಯರಧರ್ತರಯಧಗಗತತ ಬ್ಂತಗ. ನಗರವಧಸಿಗಳ ಗಲಬಿಲ್ಲಯಗ 
ಮೆಲಿಮೆಲಿಗಲ ಶಧಂತವಧಗಗತತ ಕಡಲಗಲ ಸವಿತರಪೂಣ್ಿ 
ನುಃಶಬ್ುವಧಯಿತಗ. ಆಗ ದ್ಗಜಿನರಗ ಮೆಲಿಗಲ ಎದ್ಗು, ಖಲೂೀಲ್ಲಯ 
ಬಧಗಿಲಗ ತಲರಲದ್ಗ ದೀಪ ಹಡಿದ್ಗ ನಲೂೀಡಿದ್ಧಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಾರಗ 



ಕ್ಧಣಿಸಲ್ಲಲಿ. ಪರರ್ತ ಒಬ್ಬನಗ ಕ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಗ ಬ್ಡಿಗಲ 
ಹಡಿದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ, ಅಲ್ಲಿ  ಇಲ್ಲಿ ಹಗಡಗಕಲ್ಲಕ್ಲಾ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರಗ. 
ಒಬ್ಬನಗ - ''ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಧುನಲ' ಎಂದ್ಗ ಒಂದ್ಗ ಮೂಲ್ಲಗಲ ಓಡಗತಲತೀನಲ. 
ಎಲಿರಿಗೂ ಸಿದ್ಾಧ್ಧಯನ ಹರ್ತತ, ದ್ಲೀಹಭಧವವನಗನ ಮರಲತರಗ. 
ಅಲಿಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಾ ರೂಪದ್ಂತಲ ಅವರಿಗಲ ಭಧಸಿಸಗರ್ತತತಗತ. ಆಗ 
ಒಬ್ಬನನಗನ ನಲೂೀಡಿ ಮತಲೂತಬ್ಬನಗ ಅನಗನತಧತನಲ “ನಲೂೀಡಗ, 
ನಲೂೀಡಗ, ಸಿದ್ಾನಗ ಇವನಲೀ ನಲೂೀಡಗ'' ಹೀಗಂದ್ಧಕ್ಷಣ್ 
ಮತಲೂತಬ್ಬನಗ ಬ್ಡಿಗಲಯಿಂದ್ ಅವನನಗನ ಹಲೂಡಲದ್ನಗ. ಹೀಗಲಯೀ 
“ಸಿದ್ಾ ಸಿದ್ಾ'' ಎಂದ್ಗ ಒಬ್ಬರನಲೂನಬ್ಬರಗ 
ಹಲೂಡಲಯಲ್ಧರಂಭಿಸಿದ್ರಗ. ಒಬ್ಬಗಲ ವಿಶಲೀಷ್ ಹಲೂಡಲತ ಬಿದ್ಗು, 
ಅವನಗ ದ್ಗುಃಖದಂದ್ ಶಂಖ ಧವನ ಮಧಡಲ್ಧರಂಭಿಸಿದ್ನಗ. 
ಇದ್ನಗನ ಕ್ಲೀಳ್ಳ ನಲರಮನಲ ಜನರಗ ಗಧಬ್ರಿಯಿಂದ್ ಎದ್ಗು ಓಡಿ 
ಬ್ಂದ್ಗ ನಲೂೀಡಗವಧಗ, ಆರಗ ಮಂದ ಒಬ್ಬರಿಗಲೂಬ್ಬರಗ 
ಹಲೂಡಲಯಗತತ, “ಸಿದ್ಾ ಸಿದ್ಾ' ಅನಗನತತ ಆದ್ಲೀಶದಂದ್ ಹಗಚಗಚ 
ಹಡಿದ್ವರಂತಲ ಅರ್ತತತತ ಓಡಗರ್ತತದ್ುರಗ. ಆಗ ಈ ಜನರಲ್ಧಿ ಕೂಡಿ, 
ಆ ಆರೂ ಮಂದಯನಗನ ಹಡಿದ್ಗ ಹಲೂರಗಲ ತಂದ್ಗ, ನಲೂೀಡಿ 



ನಗಗತಧತ - "ನೀವು "ಸಿದ್ಾ ಸಿದ್ಾ" ಅನಗರ್ತತೀರಿ. ಆತನಗ 
ಸಿದ್ಧಾಶರಮದ್ಲ್ಲಿರಗತಧತನಲ. ನಮಮ ಹಗಚಗಚ ಬಿಡಿಸಲ್ಲಕ್ಲಾ ನಮಮನಗನ 
ಅಲ್ಲಿಗಲೀ ಹಡಕ್ಲೂಂಡಗ  ಹಲೂೀಗಗವಲವು' ಎಂದ್ಗ ಜನರ 
ಭಧಷ್ಣ್ವನಗನ ಕ್ಲೀಳ್ಳ, ಆ ಆರಗ ಮಂದಯಗ ಶರಿೀರದ್ ಮೆೀಲ್ಲ 
ಸವಲಪ ಎಚಚರಿಕ್ಲ ಬ್ಂದ್ವರಧಗಿ, ಜನರನಗನ ನಲೂೀಡಿ : ನಧಚಿಕ್ಲ 
ಪಟಗೆ ಓಡಿ ಹಲೂೀದ್ರಗ. ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಂಧ ಜನರಲಲಿ ತಮಮ 
ತಮಮ ಸ್ಧೆನಗಳ್ಳಗಲ ಹಲೂೀದ್ರಗ. ಆ ದವಸದಂದ್ ಈ ಆರಗ 
ಮಂದ ಸಿದ್ಾರ ಮೆೀಲ್ಲ ಭಕತಯಗಳಿವರಧಗಿ, ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಬ್ಳ್ಳಗಲ 
ಬ್ಂದ್ಗ ಅಂದನ ರಧರ್ತರಯಲ್ಲ ಿನಡಲದ್ ವತಿಮಧನವನಲನಲ್ಧಿ 
ನವಲೀದಸಿದ್ರಗ. ಸಿದ್ುರಧಜರಿಗಲ ಘಾತ ಮಧಡಗವ ಉದ್ಲುೀಶದಂದ್ 
ಯಧವತನಗ  ಈ ಆರಗ ಜನರಿಗಲ ಪಲರೀರಿಸಿದ್ುನಲೂೀ, ಆತನಗ ತನನ 
ನಧನಗ ಉಪಧಯಗಳು ನಷ್ಪಲವಧದ್ದ್ಗು ನಲೂೀಡಿ, ಏನಗ 
ಮಧಡಿದ್ರಲಂದ್ರಲ - ಒಬಧಬಕ್ಲ ದ್ರಿದ್ರ ಸಿರೀಗಲ ಕರಲದ್ಗ, ಅವಳ 
ಕ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಹಣ್ ಕ್ಲೂಟಗೆ - "ನೀನಗ ನನನದ್ಲೂಂದ್ಗ ಕ್ಲಲಸ 
ಮಧಡಿಕ್ಲೂಡಬಲೀಕಗ. ಉತತಮ ಪಕ್ಧವನನಗಳನಗನ ತಯಧರಿಸಿ, 
ಅದ್ರಲೂಳಗಲ ರ್ತೀಕ್ಷಮ ವಿಷ್ಹಧಕ, ಸಿದ್ುನಗಲ ಒಯಗು ಕ್ಲೂಡಬಲೀಕಗ. 



ವಿಷ್ ಇಂಥಧದುರಬಲೀಕಗ, ಅದ್ನಗನ ರ್ತಂದ್ ಕೂಡಲ್ಲೀ ಅವನಗ 
ಸ್ಧಯಬಲೀಕಗ. ನನನ ಪಕ್ಧವನ ರ್ತಂದ್ಗ ಆತನಗ ಸರ್ತತದ್ಧುದ್ರಲ  
ನನಗಲ ಬ್ಹಳ ದ್ರವಯವನಗನ ಕ್ಲೂಡಗವಲನಗ' ಎಂದ್ಗ ಹಲೀಳ್ಳದ್ಗು ಕ್ಲೀಳ್ಳ 
ಅ ಹಲಂಗಸಿಗಲ ದ್ರವಯಲ್ಲೂೀಭದಂದ್ ಬ್ಹಳ 
ಸಂತಲೂೀಷ್ವಧಯಿತಗ. ಆ ದವಸದಂದ್ ಆ ಹಲಂಗಸಗ ಅನಗದನ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗಲ ಭಲಟ್ಟೆಯಧಗಗರ್ತತದ್ಗು, ಆಮೆೀಲ್ಲ ಒಂದ್ಗ ದನ 
ವಿಷ್ಹಧಕದ್ ಉತತಮ ಪಕ್ಧವನನವನಗನ ಸಿದ್ಾಮಧಡಿದ್ಳು. ಅದ್ನಗನ 
ತಲಗಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಬ್ಳ್ಳಗಲ ಬ್ಂದ್ಗ, ಒಳಗಲ ಕ್ೌಟ್ಟಲಯ 
ತಗಂಬಿದ್ವಳಧಗಿ  ಹಲೂರಗಲ ಬ್ಹಗ ಪಲರೀಮಳ ಮತಗತ ಮಧಗರ 
ಭಧಷ್ಣ್ ಮಧಡಗತಧತಳಲ- “ಮಹಧರಧಜರಲೀ, ಈ ಉತತಮ 
ಪಕ್ಧವನನವನಗನ ನಮಮ ಸಲಗವಧಗಿ ನಧನಗ ಸವಹಸತದಂದ್ 
ಸಿದ್ಾಮಧಡಿ ತಂದರಗವಲನಗ. ನೀವು ಈಗಲ್ಲೀ ಇದ್ನಗನ 
ಸ್ಲೀವಿಸಬಲೀಕಗ''. ಇಂಥಧ ಪಲರೀಮಳ ವಚನವನಗನ  ಕ್ಲೀಳ್ಳ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಅವಳನಗನ ಕಗರಿತಗ, -“ನನನ ಈಗಲ್ಲೀ ಭಲೂೀಜನ 
ರ್ತೀರಿಸಿ ಹಲೂರಗಲ ಬ್ಂದರಗವಲನಗ,” ಎಂದ್ಗ ಉತತರ ಕ್ಲೂಟೆರಗ. 
ಆಗ ಆಕ್ಲಯಗ ಬ್ಹಳ ಆಗರಹ ಮಧಡಿದ್ುರಿಂದ್ ಸಿದ್ಾರಗ ಒಂದ್ಲೀ 



ಗಧರಸವನಗನ ಸಿವೀಕರಿಸಿ - ''ಇನಗನ ಸ್ಧಕಗ, ನೀನಗ ಮನಲಗಲ 
ಹಲೂೀಗಗ,'' ಅಂದ್ರಗ. ಅದ್ಗ ವಿಷಧನನವಲಂತ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಆಗಲ್ಲೀ ರ್ತಳ್ಳದ್ಗ, ಆ ಸಿರೀಯನಗನ ಕಗರಿತಗ, ಯಧವ 
ಪಧರಣಿಗಧದ್ರೂ ಈ ಅನನವನಗನ ಕ್ಲೂಡಬಲೀಡ ಇದ್ನಲನಲ್ಧಿ 
ಭೂಮಯಲ್ಲಿ ಹಗಗಿದ್ಗ ಬಿಡಗ” ಎಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ದ್ುನಗನ ಕ್ಲೀಳ್ಳ 
ಗಧಬ್ರಿಯಧಗಿ, ಭಯದಂದ್ ನಸ್ಲತೀಜಳಧಗಿ ಮನಲಕಡಲಗಲ 
ಓಡಿಹಲೂೀದ್ವಳು, ಪುನುಃ ಮಠಕ್ಲಾ ಬ್ರಲ್ಲೀ ಇಲಿ. ಅವಳ್ಳಗಲ 
ಮಹತಧತದ್ ಭಯ ಉತಪನನವಧಗಿ, ರಧರ್ತರ ಹಗಲಗ 
ಸಿದ್ಾರಧಮಯನ ರೂಪವಲೀ ಕ್ಧಣಿಸಗರ್ತತತಗತ. 
ಅಂತಬಧಿಹಯದ್ಲೂಳಗಲ ಎಲವಿೂ ಸಿದ್ಾರೂಪವನಲನೀ 
ಕ್ಧಣ್ಗವಂಥವಳಧಗಿ, ಬ್ಹಳ ಭಯ ಪಡಗರ್ತತದ್ುಳು. ಏನಲೀನಗ 
ನಲೂೀಡಗವಳಲ ೀ ಅದ್ಲಲ್ಧ ಿಭಯಂಕರ ರೂಪದಂದ್ ಸಿದ್ಾನಲೀ 
ಎಂಬ್ಂತಲ ಕ್ಧಣಿಸಗರ್ತತದ್ಗು, ಜನ, ಗೃಹ, ಸೂಯಿ, ಚಂದ್ರ 
ಮಗಂತಧದ್ಲುಲ್ಧಿ ಸಿದ್ಾ ಗಗರಗವಿನಂತಲ ಕ್ಧಣಿಸಗರ್ತತದ್ುವು. ಈ 
ಪರಕ್ಧರ ಹದನಲೈದ್ಗ ದನ ತನಕ, ಅವಳು ಭಯದ್ಲುೀ ದ್ಗುಃಖವನಗನ 
ಭಲೂೀಗಿಸಗತತ, ಹದನಧರನಲೀ ದವಸ “ಸಿದ್ಾ ಸಿದ್ಾ' ಅನಗನತಧತ 



ಪಧರಣ್ವನಗನ ಬಿಟೆಳು. ಅವಳು ಸದ್ಗುರಗಗಳಲ್ಲಿಯೀ 
ಐಕಯಳಧದ್ಳು, ಆದ್ರಲ ಬ್ಹಗ ದ್ಗುಃಖ ಅನಗಭವಿಸಬಲೀಕ್ಧಯಿತಗ. 
ಇತತ ಸವಿಜ್ಞರಧದ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ವಿಷ್ ರ್ತಂದ್ದ್ುರಿಂದ್ 
ಸಗಖವಧಯಿತಗ ಎಂದ್ಗ ರ್ತಳ್ಳದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ. ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ  
ವಿಚ್ಧರಿಸಗತಧತರಲೀ -“ಸತಯವಧಗಿ ದ್ಲೀಹದ್ಲ್ಲಿ ವಿಷ್ 
ಪರಯೊೀಗವಧಗಿದ್ಲ. ಲ್ಲೂೀಕ ಹತವನಗನ ಸ್ಧಧಿಸಗವದ್ರ 
ದ್ಲಸ್ಲಯಿಂದ್, ಅವರ ದ್ಗುಃಖವನಗನ ಈಗ ಸಹಸಬಲೀಕಗ. ವಿಷ್ಯ 
ಸಗಖವು ಜನರಿಗಲ ಈಗ ಬ್ಹಗ ಸಿಹಯಧಗಿ ತಲೂೀರಗತತದ್ಲ. ಆದ್ರಲ 
ಮಗಂದ್ಲೀ  ಆ ಸಮಮಂಧ  ನಧನಧ ತರದ್ ದ್ಗುಃಖವನಗನ 
ಅನಗಭವಿಸಬಲೀಕ್ಧಗಗವದ್ಗ. ಅಂಥಧ ದ್ಗುಃಖವನಗನ ನಧನಗ ಈಗ 
ಸಹಸಿದ್ುರಿಂದ್, ಅವರಿಗಲ ಪರಲ್ಲೂೀಕದ್ಲ್ಲಿ ಸಗಖವಧಗಗವದ್ಗ.” 
ಹಧಯಗಲ ರಧಡಿ ನೀರಲೂಳಗಲ ಸವಲಪ ಸಪಟ್ಟಕ ಹಧಕರಗವಧಗ, 
ಪಧತಲರಯ  ತಳವು  ನೀರಲೂಳಗಿನ ಮಣ್ಗಣ ಎಲ್ಧಿ ತನನಲ್ಲಿ 
ತಲಗಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಶಗದ್ಾ ನೀರನಗನ ಜನರ ಹತಧಥಿ ಇಡಗವದ್ಲೂೀ, 
ಅದ್ಲೀ ಪರಕ್ಧರ ವಿಷ್ದ್ ನಮತಯ ಮಧಡಿಕ್ಲೂಂಡಗ, ಸಿದ್ಾರಗ ಜಗದ್ 
ದ್ಗುಃಖವನಲನಲ್ಧಿ ತನನಲ್ಲಿ ತಲಗಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಜನರನಗನ 



ಸಗಖದ್ಲ್ಲಿಡಗವರಗ, ಅಥವಧ, ಯಧವ ಮಗಮಗಕ್ಷಗ ಜನರಗ 
ಬ್ರಗವರಲೂೀ, ಅವರಗ ಆತಮಪಧರಪ್ತತ ದ್ಲಶಲಯಿಂದ್ ತಪಧದ 
ದ್ಗುಃಖಗಳನಗನ ಸಹಸಬಲೀಕ್ಧಗಗವದ್ಗ, ಎಂದ್ಗ ದ್ಯಧಳುವಧದ್ 
ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಗ, ಆ ಮಗಮಗಕ್ಷಗಗಳ ಹತಕ್ಧಾಗಿ ದ್ಗುಃಖವನಲನಲ್ಧಿ 
ತಧನಲೀ ಸಹಸಿಕ್ಲೂಂಡದ್ುರಿಂದ್, ಅವರಗ ಗಗರಗಕೃಪಲಯಿಂದ್ 
ಸಗಖದಂದ್ ಪರಮಧಥಿವನಗ ಸ್ಧಧಿಸಗವವರಗ. ಈ ಪರಕ್ಧರ 
ಚಿಂರ್ತಸಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಅಂದನ ರಧರ್ತರ ಮಲಗಿಕ್ಲೂಂಡರಗ. 
ಮರಗದವಸ ಪಧರತುಃಕ್ಧಲದ್ಲ್ಲಿ ಏಳುವಧಗಲು, ಮೆೈಮೆೀಲ್ಲಲ್ಧಿ 
ಗಗಳಲಿಗಳು ಎದುದ್ುವು. ಶರಿೀರವಲಲ್ಧಿ ಅಗಿನಯಿಂದ್ 
ವಧಯಪ್ತಸಿದ್ಂತಲ ಉರಿಯಗರ್ತತತಗತ, ಮತಗತ ಅನಲೀಕ ವಿಕ್ಧರಗಳು 
ಕ್ಧಣಿಸಲ್ಧರಂಭಿಸಿದ್ವು. ಮಧಂಸವು ಬಧತಗ ಬ್ಹಳ 
ದ್ಗುಃಖದಂದ್ ನರಳುರ್ತತದ್ುರಗ. ನಧಲ್ಲಗಲಯಗ ಉಬಿಬ ಬಧಯಿತಗಂಬ್ 
ಆಗಿ ಕಂಚಿತ್ ಮಧತರವಧದ್ರೂ ಆಹಧರವು ಹಲೂೀಗಗರ್ತತದುಲಿ. 
ಕಣ್ಗಣಗಳು ಬಧತಗ ಕ್ಲಂಪು ಆಗಿ, ರೂಪವೂ ಭಿೀಕರವಧಗಿ 
ಕ್ಧಣಿಸಗರ್ತತತಗತ. ಸದ್ಗುರಗ  ದ್ಲೀಹದ್ಲ್ಲಿಯ ಈ ವಿಕ್ಧರಗಳನಗನ 
ನಲೂೀಡಿ, ಭಕತ ಜನರಲಲ್ಧಿ ಗಧಬ್ರಿಯಧಗಿ, ಕ್ಲಲವರಗ ವಲೈದ್ಯನಲ್ಲಿಗಲ 



ಹಲೂೀಗಿ, ಅವನನಗನ ಕರಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಬ್ಂದ್ಗ ಸ್ಧವಮಯವರನಗನ 
ತಲೂೀರಿಸಿದ್ರಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಸಿೆರ್ತಯನಗನ ಸಂಪೂಣ್ಿ 
ನಲೂೀಡಿಕ್ಲೂಂಡಗ, ಆ ಭಕತ ಜನರನಗನ ಕಗರಿತಗ, ವಲೈದ್ಯನಗ - 
“ಇವರಗ ಬ್ದ್ಗಕಲ್ಲಕಾಲಿ. ಇಂಥಧ ವಿಕ್ಧರಗಳ ಮೆೀಲ್ಲ ನನನ 
ಔಷ್ಧವು ನಡಿಯಲ್ಧರದ್ಗ,” ಎಂದ್ಗ ಹಲೀಳ್ಳದ್ಗು ಕ್ಲೀಳ್ಳ, ಅವರಲಲ್ಧಿ 
ಬ್ಹಗ ತಳಮಳ್ಳಸಗವಂಥವರಧದ್ರಗ. ಎಲಿರೂ ಹಧಹಧಕ್ಧರ 
ಮಧಡಗವರಗ. ಸಿರೀಯರಗ ದೀಘಿಸವರದಂದ್ ಅಳುವರಗ. 
ಕ್ಲಲವರಗ ದ್ಲೀಹಸೃರ್ತಯೀ ಇಲಿದ್ಲ ಭೂಮಗಲ ಬಿೀಳುವರಗ. 
ಧ್ಲೈಯಿ ಹಡಿಯಲ್ಧರದ್ಲ ಅನಗನತಧತರಲ- “ನಮಮ ಕಮಿವು 
ದ್ಗಧಿರವಧಗಿದ್ಲ. ದ್ಯಧಸ್ಧಗರನಧದ್ ಸದ್ಗುರಗವು  ನಮಮನಗನ 
ಬಿಟಗೆ ಹಲೂೀಗಗತಧತನಲಿ. ಹಲೀ ಕರಗಣಧಕರನಧದ್ 
ಪರಮೆೀಶವರನಲೀ, ನಮಮನಗನ ಈ ದ್ಗುಃಖಸ್ಧಗರದ್ಲ್ಲಿ ಬಿಟಗೆ 
ಬಿಡಬಲೀಡ ನಮಮ ಸದ್ಗುರಗವರನನಗನ ನಲಟೆಗಲ ಮಧಡಿ ನಮಗಲ 
ಕ್ಲೂಡಿ. ಸದ್ಗುರಗವು ದ್ಲೀಹವನಗನ ಬಿಟ್ಲೆನಲಂದ್ರಲ ನಮಮ ಗರ್ತ ಏನಗ 
? ನಮಮನಗನ ಸಂಕಷ್ೆದ್ಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಗವವನಧಯರಗ? 
ಪರಮೆೀಶವರನಲೀ, ಈಗ ಓಡಿಬ್ಂದ್ಗ, ನಮಮ ತಂದ್ಲಯಧದ್ 



ಸಿದ್ುನನಗನ  ರಕ್ಷಿಸಗ, ಇಲಿವಧದ್ರಲ ನಮಮನಲನಲಿ ಕರಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ 
ಹಲೂೀಗಗ, ಆತನನಗನ ಬಿಟಗೆ ನಧವು ಬ್ದ್ಗಕಲ್ಧರಲವು. ಸಿದ್ಾ 
ಸದ್ಗುರಗವಲೀ ನಮಮ ಪಧರಣ್ನಗ. ಅವನಗ ಹಲೂೀದ್ದ್ಧುದ್ರಲ ನಧವು 
ಹಧಯಗಲ ಜಿೀವಂತರಧಗಿರಗವಲವು ?' ಈ ಪರಕ್ಧರ ಬ್ಹಗ 
ರಿೀರ್ತಯಿಂದ್ ದ್ಗುಃಖ ಭಧಷ್ಣ್ಗಳನಗನ ಮಧಡಗರ್ತತರಗವಧಗ 
ಸದ್ಗುರಗವು ಕ್ಲೀಳ್ಳ, ಹಸತ ಸಂಜ್ಞಲಯಿಂದ್ - ''ಅಂಜಬಲೀಡಿರಿ, 
ಸವಸೆರಧಗಿರಿ,” ಎಂದ್ಗ ಸೂಚಿಸಿದ್ಗು ಕ್ಲೀಳ್ಳ, ಸವಿರಿಗೂ 
ಸಗಖವಧಗಿ- “ಸದ್ಗುರಗವು ನಮಗಲ ಅಭಯವನನತತನಗ. ಆ 
ದ್ಲೀವಧಧಿ ದ್ಲೀವನಗ ಪಧರಪತನಧದ್ನಗ. ನಮಗಲ ಪರಮೆೀಶವರನಲೀ 
ಆಗಿರಗವ ಸಿದ್ುರಧಯನಗಲ ನಮಮ ದ್ಗುಃಖವು ಕ್ಲೀಳ್ಳಸಿತಗ' ಎಂದ್ಗ 
ಎಲಿರೂ ಅನಗನವರಗ. ಹದನಲೈದ್ಗ ದನ ತನಕ ರಧರ್ತರ ಹಗಲಗ 
ಜಧಗರಣ್ ಮಧಡಿ ಸವಿ ಭಕತರಗ ಸದ್ಗುರಗ ಸಮೀಪವಲೀ 
ಕಗಳ್ಳರ್ತದ್ುರಗ. ಯಧರೂ ಮನಲಗಲ ಹಲೂೀಗಲ್ಲಲಿ. ಈ ಕ್ಧಲದ್ಲ್ಲಿ 
ಮಹತ್ ಪಧರಣ್ವು ಶರಿೀರಕ್ಧಾಗಗರ್ತತದ್ುರೂ, ಸದ್ಗುರಗಗಳ 
ಮಗಖವು ಶಧಂತವಧಗಿತಗತ. ಸವಲಪವಧದ್ರೂ ನರಳುವ ಧವನ 
ಕ್ಲೀಳ್ಳಸಗರ್ತತದುಲಿ. ಮಧತಧಡಲ್ಲಕ್ಲಾ ಆಗದದ್ುರೂ ಸಂಜ್ಞಲಯಿಂದ್ಲ್ಲೀ 



ಸವಿರಿಗೂ ಸವಸೆ ಮಧಡಗವರಗ. ಇಂಥಧ 
ಸಂಕಟದ್ಲೂಳಗಿರಗವಧಗ ಸಹ, ಸದ್ಗುರಗ ರೂಪವು ಸ್ಧಕಧತ್ 
ಶಧಂರ್ತಯೀ ಮೂರ್ತಿವಂತವಧಗಿರಗವದ್ಲೂೀ ಎಂಬ್ಂತಲ 
ಕ್ಧಣಿಸಗರ್ತತದ್ಗು, ಅವರನಗನ ನಲೂೀಡಗವವರಗ, ಕಣಲೂಣಳಗಲ ನೀರಗ 
ಸಗರಿಸಗತತ, - ''ಈ ಸಿೆರ್ತಯಗ  ಮನಗಷ್ಯ ಮಧತರರಿಗಲ 
ಅಸಂಭಧವಯವಧಗಿದ್ಲ'' ಎಂದ್ನಗನವರಗ. ಹದನಲೈದ್ಗ 
ದವಸಗಳಧದ್ ಮೆೀಲ್ಲ ಮೆೈಮೆೀಲ್ಲನ ಗಗಳಲಿಗಳಲಲ್ಧಿ ಕರಗಿ 
ಹಲೂೀದ್ವು. ನಧಲ್ಲಗಲಯಗ ಪೂವಿದ್ಂತಧಯಿತಗ, ಕಣ್ಗಣಗಳು 
ನಮಿಲವಧದ್ವು. ಇದ್ನಗನ ನಲೂೀಡಿ ಭಕತ ಜನರಲಲ್ಧಿ 
ಆನಂದ್ದಂದ್ ಜಯಜಯಕ್ಧರ ಮಧಡಗವಂಥವರಧದ್ರಗ. 
ಬ್ಹಗ ಆಹಧಿದ್ದಂದ್ ಈಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ಳಗಲ ಆರರ್ತಯನಗನ 
ಬಲಳಗಿದ್ರಗ. ಹೀಗಲ  ದ್ಗಜಿನರಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳ್ಳಗಲ ಅಪಧಯ 
ಮಧಡಗರ್ತತರಗವಧಗ, ಅವನಲನಲ್ಧಿ ಆ ದ್ಯಧಳುವು ಭಕತರ 
ತಧರಣ್ಕ್ಲೂಾೀಸಾರ ಉಪಧಯಗಳನಧನಗಿ ಮಧಡಗರ್ತತರಗವನಗ. 
ಈಗ ಗಹನವಧದ್ ಲಕಧಾಥಿವನಗನ ಕ್ಲೀಳುವಂಥವರಧಗಿರಿ, 
ಕ್ಧಮ ಕ್ಲೂರೀಧ್ಧದ ಷ್ಡಿರಪುಗಳಲೀ ದ್ಗಜಿನರಗ. ಸಿದ್ಾ ಸದ್ಗುರಗವಲೀ 



ಪೂಣಧಿತಮನಧಗಿದ್ಗು, ಆತನನಗನ ಪರಕಟ್ಟೀಕರಿಸಗವದ್ಲೀ 
ಉತುವವು. ಸದ್ಗುಣ್ಗಳಲೀ ಭಕತರಗ, ಇವರಗ ಆತಮನನಗನ 
ಪರಕಟಮಧಡಲ್ಲಕ್ಲಾ ನಲೂೀಡಗವಧಗ, ಷ್ಡಿರಪುಗಳು ಅಡಿ ಬ್ಂದ್ಗ 
ಆತಮನನಗನ ಕ್ಲೂಲಗಿವಲವಲಂದ್ಗ ಹಲೀಳುವರಗ. ಅವರಗ ಆತಮನಗಲ 
ಅಡಿ ಬ್ಂದ್ಗ ಆತನಗಲ ಮರಲ ಮಧಡಗವದ್ಲೀ, ಇವರ ಕ್ಲೂಲ್ಲೂಿಣ್ವು 
ಆಗ ಈಶವರನಲಂಬ್ ಸರಕ್ಧರ ಸಹಧಯದಂದ್ ಸದ್ಗುಣ್ಗಳು 
ಆತಮ ಪರಕಟಣಲಯ ಕ್ಧಯಿವನಗನ ಜರಗಗಿಸಗವರಗ. 
ಅಜ್ಞಧನವಲಂಬ್ ಕವದ ಮಠದ್ಲ್ಲಿ ಷ್ಡಿರಪುಗಳು ಒಟಗೆಗೂಡಿ- 
“ಆತಮನಗಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಬ್ಂದ್ಗ, ನಮಮ ಇಚ್ಲಿ 
ಪೂರಲೈಸಗವಲವು” ಅನಗನವರಗ ಆಗ ರಧಮನಗ ಆತಮನ ಬ್ಳ್ಳಗಲ 
ಹಲೂೀಗಿ, ನಧನಧ ಉಪಧಯಗಳ್ಳಂದ್ ಆತನನಗನ ಒಲ್ಲಸಿಕ್ಲೂಂಡಗ 
ಅಜ್ಞಧನದ್ಲೂಳಗಲ ಕರಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಬ್ಂದ್ಗ ಬ್ಂಧಿಸಗತಧತನಲ. 
ಇದ್ರಿಂದ್ ಎಲ್ಧಿ ಷ್ಡಿರಪುಗಳ್ಳಗಲ ಆನಂದ್ವಧಯಿತಗ. ಸವಿ 
ಸದ್ವರರ್ತತಗಳಧದ್ ಜನರ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಯಗ ಶಧಂತವಧಗಗವ ಹಲೂತಗತ 
ನಲೂೀಡಿ, ಆಗ ಆತಮನನಗನ ಶ್ನಯತವಕ್ಲಾ ಕಳುಹಸ್ಲೂೀಣ್ವಲಂದ್ಗ 
ಅವರಗ ಅಂದ್ರಗ. ಇತತ ಮಗಮಗಕ್ಷಗ ಜಿೀವರಲಂಬ್  ಶ್ಷ್ಯರಗ ಎಲ್ಧಿ 



ಕಡಲಯಲ್ಲಿ ಆತಮನನಗನ ಹಗಡಗಕದ್ರಗ. ಗೃಹ, ವನ, ನದ, ಗಿರಿ 
ಇತಧಯದ ಪರದ್ಲೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲೂೀಗಿ ಎಷ್ಗೆ ಸ್ಧಹಸ ಮಧಡಿದ್ರೂ 
ಆತಮನಗ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. ಆಮೆೀಲ್ಲ ಎಲಿರೂ ಒಂದ್ಗ ಸ್ಧೆನದ್ಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ, 
ಆತಮನ ಗಗಣ್ನಧಮಧದಗಳನಗನ ಪರಸಪರರಲೂಳಗಲ ಕರ್ಥಸಗತತ, 
ಕಣಲೂಣಳಗಿಂದ್ ಪಲರೀಮಧಶಗರಗಳನಗನ ಸಗರಿಸಗತತ, ಆತನಗಲ 
ಪಧರರ್ಥಿಸಗವಂಥವರಧದ್ರಗ. ಕೂಡಲ್ಲೀ ಆತಮನಗ 
ಪರಕಟನಧದ್ನಗ. ಆಗ ಅವರಲಲಿರೂ ಐಕಯಭಧವದಂದ್ ಆತನನಗನ 
ಆಲಂಗಿಸಿ, ಆತಮನ  ಸ್ಧೆನವಧದ್ ಹೃದ್ಯವಲಂಬ್ ಮಠಕ್ಲಾ 
ಕರಲದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಹಲೂೀಗಿ ಸ್ಧಪೆ್ತಸಿದ್ರಗ. ಇತತ ಷ್ಡಿರಪುಗಳು 
ಅಜ್ಞಧನದ್ಲೂಳಗಲ ಕಗಳ್ಳತಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಆತಮನಗಲ ಹಧಯಗಲ 
ಮಧಡಬಲೀಕ್ಲಂದ್ಗ ಚಿಂರ್ತಸಗರ್ತತರಗವಧಗ ಅವರಿಗಲ ಆತಮನದ್ಲೀ  
ಧ್ಧಯನ ಹರ್ತತ, ಆತನನಗನ ಸವಿತರದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಧಣ್ಗವಂಥವರಧದ್ರಗ. 
ಕ್ಧಮ ಕ್ಲೂರೀಧ್ಧದ ಆ ಷ್ಡಿರಪುಗಳು “ಆತಧಮ ಆತಧಮ'' ಎಂದ್ಗ 
ಒಬ್ಬರಿಗಲೂಬ್ಬರಗ ಹಲೂಡಲಯಗರ್ತತರಗವಧಗ ಸದ್ವರರ್ತಗಳು ಎದ್ಗು 
ಬ್ಂದ್ಗ ಆ ಷ್ಡಿರಪುಗಳನಲನಲ್ಧಿ ಹಡಿದ್ಗಕ್ಲೂಂಡಗ ಬಿಟೆರಗ. ಅವರಗ 
ಈ   ಸದ್ವರರ್ತಗಳ ದ್ೃಷ್ಟೆಯೊಳಗಲ ಬಿದ್ುಕೂಡಲ್ಲೀ ನಧಚಿಕ್ಲಯಿಂದ್ 



ಅಡಗಿಕ್ಲೂಂಡ ಬಿಟೆರಗ. ಅನಂತರ ಅವರಗ ಸತುಂಗದ್ಲೂಳಗಲ 
ಹಲೂೀಗಗತತಲ್ಲ ಆತಮನ - ಭಕತರಲೀ ಆದ್ರಗ. ಈ ಷ್ಡಿರಪುಗಳನಗನ 
ಆತಮಘಾತ ಮಧಡಲ್ಲಕ್ಲಾ ಯೊೀಜಿಸಿದ್ ಅವಯಕತನಗ ಏನಗ 
ಮಧಡಿದ್ನಲಂದ್ರ, ಕಗಬ್ಗದಾ ಎಂಬ್ ದ್ರಿದ್ರ ಸಿರೀಯನಗನ ಕರಲದ್ಗ, 
ಅವಳ ಕ್ಲೈಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಯವಲಂಬ್ ಹಣ್ವನಗನ ಕ್ಲೂಟೆನಗ. ಸೂೆಲ 
ಸೂಕ್ಷಮ ವಿಷ್ಯಗಳಲಂಬ್ ವಿಷ್ವನಗನ ಅವಳು ಆತಮನಗಲ 
ಕ್ಲೂಡಲ್ಲಕ್ಲಾ ಹಲೂೀದ್ಧಗಲು, ಆತನಗ, ತಧನಗ ನತಯ ತೃಪತನದ್ಲುೀನಲ, 
ತನಗಧಯಕ್ಲ  ಈ ದ್ಲವೈತವಲಂಬ್ ಪಕ್ಧವನನವಲಂದ್ಗ  ಹಲೀಳ್ಳದ್ನಗ. ಆಗ 
ಅವಳು ಭಧವಬ್ಲದಂದ್ ಆತಮನಗಲ ವಿಷ್ಯ ಗಧರಸವನಗನ 
ಕ್ಲೂಟೆಳು. ಆದ್ರಲ ಅವಳ್ಳಗಲ ಆತಮಧ್ಧಯಸವು ಹರ್ತತ ಕಡಲಗಲ 
ಆತನಲ್ಲಿೀ  ಐಕಯಳಧದ್ಳು. ಹದನಲೈದ್ಗ ದವಸ ಅಂದ್ರಲ 
ಹದನಲೈದ್ಗ ಕಲ್ಲಗಳನಗನ ದ್ಧಟ್ಟ ಆ ಅಬ್ಲ್ಲಯಗ. ಗಗಪತಳಧದ್ಳು. 
ಇತತ ಆತಮನಗಲ ವಿಷ್ಯ ಗಧರಸದ್  ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಧರ ದ್ಗುಃಖದ್ 
ಜಧವಲ್ಲಗಳು ಎದ್ುವು. ಇಚಿಗಳಲೀ ಮೆೈಮೆೀಲ್ಲನ ಗಗಳಲಿಗಳು. 
ವಧಸನಲ ಎಂಬ್ ಅಗಿನಯಗ ಶರಿೀರವನಗನ ವಧಯಪ್ತಸಿತಗ. ಈ 
ಪರಕ್ಧರ ಆತಮನಗಲ ಷ್ಡಿವಕ್ಧರಗಳು ಹರ್ತತ, ದ್ಗಧಿರವಧದ್  ದ್ಗುಃಖ 



ಉಂಟ್ಧಯಿತಗ. ನಲೂೀಡಿವಧಗ ಹಲೂರಗಲ ದ್ಗುಃಖ ತಲೂೀರಗವದ್ಗ. 
ಆದ್ರಲ ಅಂತರದ್ಲ್ಲಿ ಆತಮನಗ ಶಧಂತನಧಗಿಯೂ, 
ನವಿಿಕ್ಧರನಧಗಿಯೂ ಇದ್ುನಗ. ಸದ್ಗುಣ್ಗಳಲಂಬ್ ಭಕತ ಜನರಿಗಲ 
ಆತಮನ ಸಿೆರ್ತ ಕಂಡಗ ದ್ಗುಃಖವಧದ್ಧಗ ಆತನಲೀ ಅದ್ನಗನ 
ನವಧರಿಸಿದ್ನಗ. ಅವರಿಗಲ ಆತಮನಲೀ ಅಭಯವನಗನ ಕ್ಲೂಟೆನಗ. 
ಹದನಲೈದ್ಗ ದವಸಗಳಲಂಬ್, ದ್ಶಲೀಂದರಯ ಪಧರಣ್ 
ಪಂಚಕಗಳನಗನ ದ್ಧಟ್ಟ, ಆತಮನಗ ಪರಕ್ಧಶಮಯವಧಗಿ 
ಕ್ಧಣಿಸಿಕ್ಲೂಂಡನಗ. ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಲೀ ಅಭಯದ್ಧತನರಗವನಗ. 
ಆತನ ಪಧದ್ಗಳನಗನ ಹಡಿಯಗವದ್ರಿಂದ್ ಸಂಸ್ಧರ ದ್ಗುಃಖ 
ನಧಶ ಮಧಡಿ, ಆತನಲೀ ಜ್ಞಧನವನಗನ ಕ್ಲೂಡಗವನಗ ಎಂಬ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ  ಕಥಧಮೃತದ್ಲೂಳ ಶರವಣ್ ಮಧತರದಂದ್ ಸವಿ 
ಪಧಪಗಳನಗನ ಭಸಮ ಮಧಡಗವಂಥ  ಅರ್ತ ಮಧಗರವಧದ್ ಈ 
ನಧಲವತಲೂತಂಭತತನಲೀ ಅಧ್ಧಯಯವನಗನ ಶ್ವದ್ಧಸನಗ ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ  ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣಧರವಿಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ತಿಸಗವನಗ. 


