
 



ಯಾವಾತನು ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ಾಾಣನಾಗಿಯೂ, ಅಖಿಳ 
ಬ್ಾಹಾಮಾಂಡವಾಾಪಕ ಚ ೀತನನಾಗಿಯೂ, ಯಾವಾತನಾಂದ 
ಇಾಂದ್ರಾಯಗಳಿಗ  ಜ್ಞಾನವಾಗುರ್ುದ ೂೀ ಮತುು ಯಾವಾತನನುು 
ಇಾಂದ್ರಾಯಗಳು ತಿಳಿಯಲಾರವೀ, ಸರ್ವದಾ 
ಅಾಂತಃಕರಣದ ೂಳಗ  ಸಾಕ್ಷಿರೂಪನಾಗಿದುು, ಯಾವಾತನು  
ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಸವಪಾಕಾಶನಾಗಿ ತ ೂೀರುರ್ನ ೂೀ  ಆತನ ೀ 
ಸರ್ವ ರ್ೃತಿುಗಳಿಗತಿೀತನಾಗಿದುು 
ಸವರೂಪವ ಾಂದ ನಸಿಕ ೂಳುುರ್ನು. ಆತನ ೀ ಜಾಗಾದರ್ಸ ಯೆಲ್ಲಿ 
ಜಗರೂಪನಾಗಿದುು, ಭಾಸಕನೂ ಜ್ಞಾನರೂಪನೂ ತಾನ ೀ 
ಇರುರ್ನು. ಪಾಪಾಂಚರೂಪದ್ರಾಂದ ತನ ೂುಳಗ  ತಾನ ೀ  
ಆಡುತಿುದುು, ಆತನಲ್ಲಿ ದ ವೈತವಾತ ವಯೀ ಇಲ್ಿ. ಇಾಂಥಾ 
ಬ್ಾಹ್ಮಕ ೀರ್ಲ್ನಾಗಿರುರ್ ಆ ಸದುುರುನಾಥನು, ಮುಮುಕ್ಷು 
ಜನರ ಉದಾಾರಾಥವವಾಗಿ ಅರ್ತಾರರ್ನುು ಧರಿಸಿಕ ೂಾಂಡು 
ಸಿದುನಾಮದ್ರಾಂದ ಪೃಥ್ವಿತಲ್ದಲ್ಲಿ ವಿಚರಿಸುರ್ನು.ಶ ್ ಾೀತಾ 
ಜನರ ೀ, ಈಗ ಕಥಾ ನರೂಪಣರ್ನುು ಕ ೀಳುರ್ಾಂಥರ್ರಾಗಿರಿ. 
ಗತಾಧ್ಾಾಯದ ಅಾಂತಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದುನ ಅಧಿಕಾರರ್ನುು 



ನ ೂೀಡಿ ಗಜದಾಂಡ ಗುರುಗಳು ಸಿದಾಾರೂಢರ ಾಂಬ್ ಹ ಸರು 
ಕ ೂಟ್ಟರು. ಸಿದಾಾರೂಢರನುು ನ ೂೀಡಿ ಗುರುಗಳು, “ನನಗಿೀಗ 
ಜ್ಞಾನ ಪೂಣವವಾಯಿತು. ಇದರ ಸಾಥವಕವಾಗುರ್ 
ದ ಸ ಯಿಾಂದ ಇದನುು ಇತರ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗ  
ಬ ೂೀಧಿಸತಕಕದುು. ಅದಕ ೂಕೀಸಕರ ನೀನು ತಿೀಥಾವಟ್ನಕ ಕ 
ಹ ೂೀಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭ ೀಟಿಯಾಗುರ್ ಸಾಧು ಸಜಜನರ ಕೂಡ 
ಆತಮಚಚಾವ ಮಾಡುತು ಅರ್ರಿಗ  ವ ೀದಾಾಂತರ್ನುು 
ಉಪದ ೀಶಿಸತಕಕದುು," ಎಾಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದರು. ಸಿದಾಾರೂಢರು 
ಇದನುು ಶಿರಸಾರ್ಹಿಸಿಕ ೂಾಂಡು,ಅನಾಂತರ ಸದುುರು ಗಜದಾಂಡ 
ಸಾವಮಿಯರ್ರ ಆಜ್ಞ ಯನುು ಪಡ ದುಕ ೂಾಂಡು ತಿೀಥಾವಟ್ನಕ ಕ 
ಹ ೂರಟ್ರು.ಸಾಂಚರಿಸುತು ಕಿಷ್ಕಾಂದ ಗ  ಹ ೂೀಗಿ, ಸಿದುರಾಜರು 
ವಿರೂಪ್ಾಕ್ಷನ ದಶವನ ತಕ ೂಕಾಂಡು, ಹ ೀಮಕೂಟ್ ಪರ್ವತರ್ನುು 
ಏರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರಸೆ ನಾಗಲ್ಲಾಂಗನ ಗುಹ ಯನುು ನ ೂೀಡಿ ಅರ್ರ 
ಮನಸಿಿಗ  ಆನಾಂದವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನು ಸಮಾಧಿ 
ಸೆಿತಿಯನುು ಸಾಧಿಸುರ್ ಉದ್ರುಶಾ ಏಕಾಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದುನು. 
ಅರ್ನು ಒಾಂದ ೂಾಂದ  ಅಾಂಗರ್ನುು ಅನುಕಾಮದ್ರಾಂದ ಸಾಧಿಸಿ 



ಸಪ್ಾುಾಂಗಯೀಗರ್ನುು ಸಾಧಿಸುತಿುದುನು. ಆತನ ದಶವನರ್ನುು 
ತಕ ೂಕಾಂಡು ಸಾಂತ ೂೀಷ್ಪಟ್ುಟ, ಕೂಡಲ ೀ ಸಿದುರು 
ಪಾಂಪ್ಾಕ್ ೀತಾಕ ಕ ಹ ೂರಟ್ರು. ಪಾಂಪ್ಾ ಕ್ ೀತಾದಲ್ಲಿ 
ವಿರೂಪ್ಾಕ್ ೀಶವರನ  ದಶವನ ತಕ ೂಕಾಂಡು, ರ್ಶಿಷ್ಾಟಶಾಮರ್ನುು 
ನ ೂೀಡಿ,ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ದ್ರನ ಆನಾಂದದ್ರಾಂದ ವಾಸಮಾಡಿ, 
ಅಲ್ಲಿಾಂದ ಗಾಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತಕ ಕ ಹ ೂೀಗಿ ಅದನುು ನ ೂೀಡಿ, 
ಸಪಟಿಕ ಶಿಲ ಯನುು ನ ೂೀಡುರ್ುದಕಾಕಗಿ  ಋಷ್ಾಾಶಾಮಕ ಕ 
ಹ ೂೀದರು. ಇದು ತಪೀಭೂಮಿಯಹ್ುದ ೂೀ ಅಲ್ಿವೀ ಎಾಂದು 
ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುರ್ುದಕ ಕ ಸಿದಾನಾಥನು ಒಾಂಭತುು ದ್ರರ್ಸ ಪಯವಾಂತ 
ಆಹಾರರ್ನುು ತ ೂರ ದು ಆ ಸಾೆನದಲ್ಲಿರಲ್ು, 
ಕ್ಷುದಾಾಧ್ ಯಾಗದ್ರದುರೂ, ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಶಯ ವಿಪರಿೀತ 
ಭಾರ್ನ ಗಳು, ಲ್ಯ ವಿಕ್ ೀಪ್ಾದ್ರ ಯೀಗ ವಿಘ್ುಗಳು ಇಲ್ಿದ  
ಚಿತುರ್ೃತಿುಯು ಬ್ಾಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಧ್ಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಹ್ರಿಯುರ್ುದನೂು 
ನ ೂೀಡಿ, ತಪೀಭೂಮಿಯ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿರುರ್ವ ಾಂದು 
ಅನುಭರ್ದ್ರಾಂದ ತಿಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಾಂದ ಪಾಂಪ್ಾ ಸರ ೂೀರ್ರಕ ಕ 
ಹ ೂೀಗಿ ಅದರ ೂಳಗ  ಸಾುನಮಾಡಿ, ಶಿಾೀರಾಮನ ದಶವನ 



ತಕ ೂಕಾಂಡು, ಚಕಾತಿೀಥವ ವಾಲ್ಲಭಾಂಡಾರಗಳನುು ನ ೂೀಡಿ, 
ಚಿಾಂತಾಮಣಿ ಆಶಾಮಕ ಕ ಬ್ಾಂದರು.ಚಿಾಂತಾಮಣಿ ಆಶಾಮದಲ್ಲಿ 
ಅನ ೀಕ ಸತುಪರುಷ್ರ ಭ ೀಟಿಯಾದರು. ಅರ್ರ ಕೂಡ 
ಸಾಂಭಾಷ್ಣ  ಮಾಡುತಿುರುವಾಗ,ಸಿದಾಮುನಗಳಿಗ  ಒಬ್ಬನು, 
“ಆತಾಮ , ಅಾಂದರ  ಏನು'' ಎಾಂದು ಕ ೀಳಿದನು. ಆಗ ಅರ್ರ ೂಳಗ  
ಶಾಸರ ಸಾಂಸಾಕರಹಿೀನನಾದರ್ನ ೂಬ್ಬನು “ಸರ್ವರಿಗೂ 
ದ ೀಹ್ದಲ್ಲಿಯೀ ನಾನ ಾಂಬ್ ಬ್ುದ್ರು ಇರುರ್ುದರಿಾಂದ ದ ೀಹ್ವ ೀ 
ಆತಾಮ,” ಎಾಂದು ಉತುರ ಕ ೂಟ್ಟನು. ಕಮವಠ ಬಾಾಹ್ಮಣನ  
ರ್ಚನರ್ನುು ಕ ೀಳಿ, ಮತ ೂುಬ್ಬನು, ಅರ್ನಗ  ಪಾಶ ು 
ಮಾಡುತಾುನಲ್ಿ, "ನೀನು ದ ೀಹ್ರ್ನುು ತಿಳಿದು ಅದು ತಾನ ಾಂದು 
ಹ ೀಳುವಿಯೀ ಅಥವಾ ಹಾಗ  ತಿಳಿಯದ  ದ ೀಹ್ 
ತಾನ ನುುವಿಯೀ ದ ೀಹ್ರ್ನುು ನೀನು ತಿಳಿದು 
ತಾನ ಾಂದ ನುುವಿಯಾದರ  ನೀನು ದ ೀಹ್ವಾಗಲಾರಿ 
ತಿಳಿಯುರ್ರ್ನಾಗಿರುವಿ. ಹಾಗ  ತಾನ ನುುವಿಯಾದರ  ನೀನು 
ದ ೀಹ್ದಾಂತ  ಜಡವಾಗಿದುು ದ ೀಹ್ ಸಾಂಸಾಕರಗಳ್ಾಾರ್ರ್ೂ ನನಗ  
ಸಲ್ಿಬಾರದಾಗಿತುು. ಆದುರಿಾಂದ ಯಾರ್ ರಿೀತಿಯಿಾಂದಲ್ೂ ದ ೀಹ್ 



ನೀನಲ್ಿ.” ಇದನುು ಕ ೀಳಿ ಆತನ ನರುತುರನಾದನು. ಆಗ 
ಮೂರನ ಯರ್ನು, “ಆತಾಮಜ್ಞಾತಿು  
ಮಾತಾನಾದುರಿಾಂದಅಜ್ಞಫಇಥವಉಫ ಶರಿೀರರ್ು ಆತಮನಗ  
ಭಿನುವಿರುರ್ದು " ಎಾಂದು ನುಡಿದನು.ಆಗ ನಾಲ್ಕನ ೀಯರ್ನು 
ಈತನಗ  ವಿಚಾರಿಸುತಾುನಲ್ಿ. “ಜ್ಞಪಿುರೂಪ ಆತಮನು 
ದ ೀಹ್ರಹಿತನರುರ್ನು. ಅರ್ನಗ  ಗಮನಾಗಮನಗಳು 
ಇದಾುವೀ ಇಲ್ಿವೀ, ಗಮನಾಗಮನ ಇಲ್ಿವ ಾಂದರ  
ಅರ್ಸಾೆತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೂೀಗಿ ಬ್ರುರ್ುದು ಮತುು 
ಸುಖದುಃಖಾದ್ರಗಳನುು ಭ ೂೀಗಿಸುರ್ುದು ಇರ್ನಾಂದ 
ಹಾಾಗಾದ್ರೀತು ? ಆತಮನಗ  ಗಮನಾಗಮನಾದ್ರಗಳು 
ಸಿವೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಆತನು ವಾಯುವಿನಾಂತ  
ಜಡವ ನುಬ ೀಕಾಗುರ್ದು.ಆದರ  ವಾಯುವಿಗ  ಸುಖದುಃಖಗಳು 
ತಿಳಿಯುರ್ುದ್ರಲ್ಿವ ಾಂದರ  ಅರ್ನುು ತಿಳಿಯುರ್ ಮನಸ ಿೀ 
ಆತಮನಾಗಬ ೀಕು. ಯಾಕ ಾಂದರ  ಮನಸಿಿಗ  
ಗಮನಾಗಮನಗಳೂ ಅವ ,ಸೂೆಲ್ದ ೀಹ್ದಲ್ಲಿ ಅಹ್ಾಂಭಾರ್ರ್ೂ 
ಅದ , ಮತುು ಸುಖದುಃಕದ ಜ್ಞಾನರ್ೂ ಅದಕಾಕಗುರ್ುದು. 



ಆದುರಿಾಂದ ಮನಸ ಿೀ ಆತಮನ ಾಂಬ್ುದು ನಶಚಯರ್ು” ಇದನುು 
ಕ ೀಳಿ ಬೌದಾ ಸಾಾಂಪಾದಾಯಕನು ಅನುುತಾುನ  “ಬ್ುದ್ರು 
ಕತವನಲ್ಿದ್ರದುರ , ಮನ ೂೀರೂಪ ಕರಣರ್ನುು ಯಾರು 
ಪ್ ಾೀರಿಸುರ್ರು ? ಬ್ುದ್ರಾಯೀ ಎಲಾಿ ಕಾಯವಗಳ 
ಕತೃವವಾಗಿರುರ್ುದರಿಾಂದ ಬ್ುದ್ರಾಯೀ, ಆತಾಮ.” ಆಗ 
ಭಟ್ಾಟಚಾಯವನ  ಶಿಷ್ಾನನುುತಾುನ , “ಬ್ುದ್ರಾಯು  
ನದಾಾಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಯ ಹ ೂಾಂದುರ್ದು, ಮತುು ಆನಾಂದ ಮಾತಾ 
ಉಳಿಯುರ್ುದು. ಆದುರಿಾಂದ ಆನಾಂದವ ೀ ಆತಾಮ,” ಇದನುು 
ಕ ೀಳಿಶ್ನಾವಾದ್ರಯು  “ನದಾಾಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗ ೀನು 
ಕಾಣುರ್ುದ್ರಲ್ಿ. ಆದುರಿಾಂದ ಆತಮನು ನಾಸಿುರೂಪನದಾುನ ' 
ಎಾಂದು ಅಾಂದದುು ಕ ೀಳಿ ಸಿದಾಾರೂಢರು, ಆತನಗ , 'ಆ 
ನಾಸಿುತವರ್ನುು ನೀನು ತಿಳಿದು ಹ ೀಳುತಿುಯ, ತಿಳಿಯದ   
ಹ ೀಳುವಿಯೀ, ಶ್ನಾವಾದ್ರಯೀ ಹ ೀಳು. 'ನಾಸಿು' ತಿಳಿದು 
ಹ ೀಳುತಿುಯಾದರ , ಅದನುು ತಿಳಿಯುರ್ ನೀನು 
ಅಸಿುರೂಪನದ್ರುಯಲ್ಿ. ''ಆತಮನು ಅಸಿುತವದ ಖಣಿ'' ಎಾಂದು ಶುಾತಿ 
ಹ ೀಳುರ್ುದು. ಅಥಾವತ್ ಬ್ಾಹ್ಮರೂಪವಿರುರ್ನು'' ಎಾಂದು 



ಹ ೀಳಿದರು. ಆಮೀಲ  ಪ್ಾಾರಬ್ುವಾದ್ರಯು ಅನುುತಾುನ  - "ಆತಮ 
ಜ್ಞಾನಗಾದರೂ ಪ್ಾಾರಬ್ುರ್ು ಬಿಡುರ್ುದ್ರಲ್ಿ, ಕಮಾವನುಸಾರ 
ಸುಖದುಃಖ ಕ ೂಡುರ್ದು.” ಇದನುು ಕ ೀಳಿ, ಸಿದಾಾರೂಢರು 
ಅನುುತಾುರ , ''ಸುಖದುಃಖಗಳು ನೀನು ವಿಷ್ಯಾತಮಕ 
ಅನುುವಿಯೀ ಮನ ೂೀರ್ೃತಿು ರೂಪ ಎಾಂದು ಹ ೀಳುತಿುಯೀ, 
ಪಾಥಮ ವಿಕಲ್ಪರ್ನುು ಸಿವೀಕರಿಸಿದರ , ಅದು ಪೂಣವ 
ಅಸಾಂಭರ್ವಾಗುರ್ದು. ಯಾಕಾಂದರ , ವಿಷ್ಯ 
ಒಾಂದ ಯಾದರೂ, ಕಾಲ್, ಸಿೆತಿ ರ್ಾಕಿುಗನುಸರಿಸಿ ಅದರ ೂಳಗ  
ಭ ೀದಗಳು ಸಿದ್ರುಸುತುವ . ಪುರುಷ್ನುನರ ೂೀಗಿ ಇರುವಾಗ 
ಯಾರ್ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ ತ ೂೀರುರ್ದ ೂೀ, ಅದರಲ ಿ ರ ೂೀಗ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಗ  ದುಃಖ ಕಾಣುರ್ದು. ಅದುರಿಾಂದ 
ಸುಖದುಃಖಗಳು ವಿಷ್ಯಾತಮಕರ್ಲ್ಿ. ಅರ್ು ಮನ ೂೀರ್ೃತಿುರೂಪ 
ಎಾಂದರ , ಮನಸಿಿನ ಧಮವ ಮನಸಿಿಗ  ಬಾಧಿಸಬಾರದು. 
ಯಾಕಾಂದರ  ಅಗಿುಧಮವವಾದ ಉಷ್ಣತ ಯು  ಅಗಿುಗ   ತಾಪ 
ಕ ೂಡಲಾರದು.” ಅದಕ ಕ ಆ ವಾದ್ರಯು, ''ಸುಖ ದುಃಖಗಳು 
ಮನಸಿಿನ  ಧಮವಗಳಿದುು, ಅರ್ು ಆತಮನನುು ಯಾಕ  



ಬಾಧಿಸಬಾರದು ?” ಎಾಂದು ಕ ೀಳಿದುಕ ಕ,ಸಿದಾರಾಜರು ಅಾಂದದುು - 
“ಸುಪಿು ಸಮಾಧಿಗಳ್ ೂಳಗ  ಆತಮನರುರ್ನು, ಆದರ  ಅಲ್ಲಿ 
ಮನಸಿಿನ ಪಾವ ೀಶವಿಲ್ಿ. ಆದುರಿಾಂದ ಮನಸಿಿನ ಈ ಧಮವಗಳು 
ಆತಮಜ್ಞಾನಗ  ಬಾಧಿಸಲಾರರ್ು.'' ಆಗ ವಾದ್ರಯು ಅನುುತಾುನ - “ 
“ನಾಭುಕುಾಂಕ್ಷಿೀಯತ  ಕಮವ'' ಎಾಂದು ಶುಾತಿ ರ್ಚನ ಇರುವಾಗ, 
ಇದು ಜ್ಞಾನಗಳ ಸಾಂಬ್ಾಂಧ ಅಪಾಮಾಣವಾಗುರ್ದಲ್ಿ” ಎಾಂದು 
ಹ ೀಳಿದುಕ ಕಸಿದಾರು, “ಈ ವಾಕಾರ್ು ಜ್ಞಾನಶ್ನಾರಾದ ಪ್ಾಮರ 
ಜನರ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಕಮವಭಯ ಹಾಕುರ್ುದಕಾಕಗಿ  ಇರುರ್ುದು. 
ಜ್ಞಾನಗಳಿಗ  ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಅಪಾಮಾಣವ ೀ ಸರಿ,'' ಎಾಂದು 
ಅನುಲ್ು ಸರ್ವರಿಗೂ ಆನಾಂದವಾಗಿ, "ಸಿದಾಾರೂಢರು ಧನಾರು, 
ಧನಾರು,” ಎಾಂದು ಚಪ್ಾಪಳ್ ಗ ೈದರು. 

ಆ ದ್ರನ ಅಲ್ಲಿ ಇದುು ಎರಡನ ೀ ದ್ರನ ಸಿದಾನಾಥರು ತಿರುಪತಿ 
ಕ್ ೀತಾಕ ಕ ಹ ೂೀಗಿ ಶಿಾೀ ವ ಾಂಕಟ್ ೀಶನ ದಶವನರ್ನುು 

ತಕ ೂಕಾಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಾಂದ ಮುಾಂದ  ದಾರಿ ನಡ ಯುತಾು 
ಹ ೂೀಗುವಾಗ, ದ ೀಹ್ಕ ಕ ಅನ ೀಕ ದುಃಖಾದ್ರಗಳಿಾಂದ 



ಬಾಧ್ ಯಾದರೂ, ಸಿದಾಾರೂಢರು ಸವಲ್ಪವಾದರೂ ಬ್ಾಹ್ಮ 
ಚಿಾಂತನದ್ರಾಂದ ಚಲ್ಲಸಲ್ಲಲ್ಿ. ದ ೀಹ್ದ ಮೀಲ  ಒಾಂದು ಸಣಣ ರ್ಸರ, 
ಭಿಕ್ ಗ  ಕರತಲ್ವ ೀ ಪ್ಾತ ಾ ಶಯೀಗ ೀ ಭೂಮಿಮಾತಾವ ೀ 
ಇರುತಿುತುು. ಜನರು ಈತನು ಉನಮತುನದಾುನ ಾಂದು, ಆತನಗ  
ಕಲ್ುಿ ಒಗ ಯುತಿುದುರು. ಕ ಲ್ರ್ರು ಇರ್ರು ರ ೂೀಗದ್ರಾಂದ 
ಅಶಕುನಾಗಿರುರ್ನ ಾಂದು, ಇರ್ರನುು ಸಮಿೀಪ  
ಬ್ರಗ ೂಡುತಿುದ್ರುಲಾಿ. ಈತನ ಕುಲ್ ಗ ೂತಿುಲ್ಿ, ಎಾಂದು ಇರ್ರ 
ಸಾಂಸಗವರ್ನ ುಲಾಿ ಬಿಟ್ುಟ ಬಿಡುತಿುದುರು. ಉತುಮ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಾಾರಾದರೂ ಭ ಟಿಟಯಾದರ , ಈತನು ಜ್ಞಾನ 
ಇರುರ್ನ ಾಂದು ತಿಳಿಯುರ್ರು. ಇರ್ರ ನಸಪೃಹ್ ರ್ೃತಿು ಕಾಂಡು 
ಇರ್ನು ಬ್ಾಹ್ಮವ ೀತುನ ಾಂಬ್ುರ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಶಯವಿಲ್ಿ, ಇರ್ನ 
ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ತಾರ್ು ಧನಾರಾಗಬ ೀಕ ಾಂದು, ಸಿದುರನುು 
ಮನ ಗ  ಕರಕ ೂಾಂಡು ಹ ೂೀಗಿ, ಕ ಲ್ರ್ರುಸಾುನಾದ್ರ 
ಉಪಚಾರಗಳಿಾಂದ ಪೂಜಸುತಿುದುರು. ಹಿೀಗ  ಸಿದಾರು ಸಾಂಚಾರ 
ಮಾಡುತಾು ಶಿರ್ಕಾಂಚಿಗ  ಹ ೂೀಗಿ, ಪರಶಿರ್ನನುು ಕಾಂಡು, 
ಅಲ್ಲಿಾಂದ ವಿಷ್ುಣ ಕಾಂಚಿಗ  ಹ ೂೀಗಿ ರ್ರದರಾಜ ನ ೂೀಡಿದರು. 



ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಾಾಹ್ಮಣನು  ಇರ್ರನುುನ ೂೀಡಿ, ಈತನು 
ಜಡಭರತನಾಂಥಾ ಬ್ಾಹ್ಮವ ೀತುನರಬ ೀಕು, ಎಾಂದು 
ಅಾಂದುಕ ೂಾಂಡು ಸಾವಮಿಯರ್ರ ನಸಪೃಹ್ ರ್ೃತಿು ಮತುು ಉನಮತು 
ಚಯವಯನುು ಕಾಂಡು, ಇರ್ರನುು ಪೂಜಸಬ ೀಕ ಾಂದು 
ಹ್ಸುಗಾಹ್ಣ ಮಾಡಿ ಸಿದಾರನುು ಮನ ಗ  ಕರ ದುಕ ೂಾಂಡು 
ಹ ೂೀದನು. ಇರ್ರ ಪೂಜ ಯಿಾಂದ ಮಹಾಫಲ್ 
ಉಾಂಟ್ಾಗುರ್ದ ಾಂದು ಆ ಬಾಾಹ್ಮಣನು  ಸಿದಾಾರೂಢರಿಗ  
ಯೀಗಾವಾದ ಆಸನರ್ನುು ಕ ೂಟ್ುಟ, ಸದಾಾರ್ದ್ರಾಂದ 
ಷ್ ೂೀಡಶ ್ ೀಪಚಾರ ವಿಧಿರ್ತಾುಗಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದನು. 
ಆಮೀಲ  ಸಮುಮಖದಲ್ಲಿ ನಾಂತು, ಕ ೈಜ ೂೀಡಿಸಿ 
ನಯನುಡಿಗಳಿಾಂದ, “ಬ್ಾಹ್ಮವ ತುನ  ಪೂಜಾದಶವನಾದ್ರಗಳಿಾಂದ 
ತತಾಕಲ್ ಫಲ್ ಉಾಂಟ್ಾಗುರ್ುದು" ಎಾಂದು ನುಡಿದನು. ಆಗ ಸಿದು 
ಸದುುರುನಾಥರು, “ನೀನು ಯಾರು ಇದ್ರು, ಸತಾವಾಗಿ ಹ ೀಳು” 
ಎಾಂದು ಕ ೀಳಿದುಕ ಕ, ಆತನು, “ಈ ದ ೀಹ್ ಏನು ಕಾಣುರ್ುದ ೂೀ  
ಅದ ೀ ನಾನು'' ಅಾಂದರು. ಅದಕ ಕ ಸದುುರುಗಳು, 
“ಪಾಂಚಭೂತಾತಮಕವಾದ ಈ ದ ೀಹ್ರ್ನುು ಅರ್ುಗಳಿಗ  



ಹ್ಾಂಚಿಕ ೂಟ್ಟ ಮೀಲ , ನೀನು ಉಳಿಯುವಿ. ಆಗ ನೀನು ಯಾರು 
?" ಎಾಂದು ಕ ೀಳಲ್ು, ಬಾಾಹ್ಮಣನು  “ಪ್ಾಾಣ ಬ್ುದ್ರಾಗಳ ಸಮೀತ 
ಅನ ೀಕ ಲ ೂೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಚರಿಸುರ್ರ್ನ ೀ  ನಾನು,” ಎಾಂದು 
ಉತುರ ಕ ೂಟ್ಟನು.ಅಮೀಲ  ಸದುುರುನಾಥರು, ''ಸುಪಿುಯಳಗ  
ಬ್ುದ್ರಾಯು  ಹ ೂಾಂದುರ್ದು, ಆಗ ನೀನಾಾರು ಇರುತಿು?” ಎಾಂದು 
ಕ ೀಳಿದುಕ ಕ “ನಾನರಿಯನು'' ಎಾಂದು ಬಾಾಹ್ಮಣನು  ಉತುರ 
ಕ ೂಟ್ಟನು. ಆಗ ು ಸಿದಾಾರೂಢರು, “ಹ ೀ ವಿಪಾನ ೀ, 
ನಾನುತಿಳಿಯಲಾರ , ಎಾಂಬ್ುದನುು ನೀನು ನಶಚಯವಾಗಿ 
ತಿಳಿಯುತಿು , ಆದರ  ಅನುಲಾರಿ; ಆ ಜ್ಞಾನರೂಪನ ೀ ನೀನದ್ರು" 
ಎಾಂದು ನುಡಿದಾಕ್ಷಣ ಗುರುಗಳ ಕೃಪ್ಾಬ್ಲ್ದ್ರಾಂದ ಆ 
ಜ್ಞಾನರೂಪರ್ನುು ಆ ಬಾಾಹ್ಮಣನು  ಅನುಭರ್ಕ ಕ ತಾಂದು, 
ಅನುುತಾುನ  

"ಮಹಾತಮರ ದಶವನರ್ು ನನಗ  ದೃಷ್ಟಫಲ್ದಾಯಕವಾಯಿತು,” 
ಎಾಂದು ಸಿದಾಾರೂಡರ ಚರಣಕ ಕರಗಿದನು. 



ಅನಾಂತರ ಸಿದುರು ಅಲ್ಲಿಾಂದ ಹ ೂರಟ್ು ಸಾಂಚಾರ ಮಾಡುತು 
ಚಿದಾಂಬ್ರಕ ಕ ಬ್ಾಂದು,ಅಲ್ಲಿಯ ರಹ್ಸಾಸಾೆನರ್ನುು ಕಾಂಡರು. 
ಅಲ್ಲಿಾಂದ ಮುಾಂದ  ಹ ೂೀಗುವಾಗ ಮಳ್ ಗಾಲ್ವಿದುು, ಮಳ್ ಯೀ 
ಅರ್ರಿಗ  ಸಾುನ ಮಾಡಿಸುತಿುತುು. ಸೂಯವಕಿರಣಗಳ 
ಮೈರ್ಣಗಿಸುತಿುದುರ್ು, ತಾವ ೀನೂ ಯತು ಮಾಡುತಿುದ್ರುಲ್ಿ. 
ಜನರ ೀ  ಅನು ಕ ೂಟ್ುಟ ದ ೀಹ್ ರಕ್ಷಿಸಬ ೀಕು. ದ ೀಹ್ 
ಚಿಾಂತ ಯಾಂಬ್ುದು ಅರ್ರಿಗ  ಮನರ್ರಿಕ ಯೀ  ಇದ್ರುಲ್ಿ. ಯಾರು 
ಪೂಜಸಿದರೂ, ಯಾರು ಹ ೂಡ ದರೂ, ಅರ್ರು ಸಮಾನ 
ಭಾರ್ದ್ರಾಂದ್ರರುತಿುದುರು. ಕುಾಂಭಕ ೂೀಣ ಕ್ ೀತಾದಲ್ಲಿ ಕುಾಂಭ ೀಶವರನ 
ದಶವನ, ತಾಂಜಾರ್ೂರಲ್ಲಿ ತಾಂಜ ೀಶವರನ ದಶವನ 
ಮಾಡಿಕ ೂಾಂಡು ಶಿಾೀರಾಂಗ ಕ್ ೀತಾದ ಕಡ ಗ  ಸಿದುರು ಹ ೂೀದರು. 
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಕಕಲ್ಲಗನು  ಸಿದುರಿಗ  ಕ ೀಳುತಾುನ , “ನೀನು 
ಶರ್ದಾಂತ ಕಾಣಿಸುವಿ,ಆದರ  ವಾಯುವ ೀಗದ್ರಾಂದ ನಡ ಯುತಿು, 
ನೀನು ಪುಷ್ಟನದುರ   ಹಾಾಗ  ಓಡುತಿುದ್ರು? " ಅದಕ ಕ ಸಿದುರು, 
“ಅನುದ್ರಾಂದ ಶಕಿು ಬ್ರುರ್ುದ್ರಲ್ಿ. ನರಾಂತರ ಬ್ಾಹಾಮಕಾರ 
ಮನ ೂೀರ್ೃತಿು ಇರುರ್ುದರಿಾಂದ ಶಕಿು ಬ್ರುರ್ುದು'', ಎಾಂದು ಹ ೀಳಿ 



ಮುಾಂದ  ನಡ ದರು. ಶಿಾೀರಾಂಗನ ದಶವನರ್ನುು ತಕ ೂಕಾಂಡು, 
ಸಿದುರು ಜಾಂಬ್ುಕ ೀಶವರಕ ಕ ಬ್ಾಂದು, “ನೀನು ಚಾಂಡಾಲ್ನು, 
ದ ೀವಾಲ್ಯದ ೂಳಗ  ಪಾವ ೀಶಿಸಬ ೀಡ'', ಎಾಂದು 
ಪಾತಿಬ್ಾಂಧಕಮಾಡಲ್ು, ಸಿದುರು “ನನ ೂುಳಗ  ಕ ೂಾೀಧ 
ಚಾಾಂಡಲ್ನು ಪಾವ ೀಶಿಸಿರುರ್ನು'' ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ರದುಕ ಕ 
ಬಾಾಹ್ಮಣನು, ದಕ್ಷಿಣ  ಕ ೂಟ್ಟರ  ಒಳಗ  ಬಿಡುವ ನು”, 
“ಹಿೀಗಾಂದ್ರದುು ಕ ೀಳಿ, ಸಿದುರು, “ನ ೂೀಡು ಸಾಂಕಲ್ಲತ 
ಚಾಾಂಡಾಲ್ನೂ ನನುಲ್ಲಿ ಪಾವ ೀಶಿಸಿದನು. ಹಿೀಗ  ಒಬ್ಬ 
ಚಾಾಂಡಲ್ನನುು  ಹ ೂರಗ  ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಕ ಕ ನ ೂೀಡಿ, ಮೂರು 
ಮಾಂದ್ರ ಚಾಾಂಡಾಲ್ರನುು ಒಳಗ  ಕರಕ ೂಾಂಡಿ,” ಎಾಂದು 
ಸಿದುರಾಂದದುು ಕ ೀಳಿ, ಆ ಬಾಾಹ್ಮಣನುಗಡಬ್ಡಿಸಿ, 
ಗಾಬ್ರಿಯಾಗಿ, “ನನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡುತಾು ಇದುು, ನನು 
ಸಾುನ ಸಾಂಧ್ಾಾದ್ರಗಳನುು ಮರ ತ ನು ”, ಎಾಂದನುುರ್ದನುು 
ಕ ೀಳಿ, ಸಿದುರು “ಇಗ ೂೀ ಕಮವಭಾಷ್ಟ ಚಾಾಂಡಾಲ್ನು ಈಗ 
ನನುಲ್ಲಿ ಪಾವ ೀಶಿಸುರ್ನು", ಎಾಂದು ಅಾಂದರು. ಇದನುು ಕ ೀಳಿ, ಆ 
ಬಾಾಹ್ಮಣನು ಅನುತಾಪಯುಕುನಾಗಿ 'ತಾಾಹಿ, ತಾಾಹಿ 



ಅಪರಾಧವಾಯಿತು. ಮಹಾತಮರಿಗ  ಛಳನ 
ಮಾಡಿದ ನು',ಎಾಂದು ನುಡಿದು ಸಿದಾಾರೂಢರ  
ಚರಣಗಳಿಗ ರಗಿದನು. ಅನುತಾಪಯುಕುನಾಗಿ ಬಾಾಹ್ಮಣನು  
ಎದುು, ಸಿದುರ ಆಜ್ಞ ಪಡಕ ೂಾಂಡು ತನು ಗೃಹ್ಕ ಕ ತ ರಳಿದನು. ಶಿಾೀ 
ಸದುುರು ಸಿದಾಾರೂಢರು ಮಿೀನಾಕ್ಷಿ ದ ೀವಾಲ್ಯದ ೂಳಗ  
ಪಾವ ೀಶಿಸಿ, ದ ೀವಿಯ ದಶವನರ್ನುುತಕ ೂಕಾಂಡು, ಹ ೂರಗ  
ಬ್ಾಂದು ನದ್ರಯ ತಿೀರಕ ಕ ಹ ೂೀಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಸನರ್ನುು ಹಾಕಿ ಸವಸೆ 
ಧ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ಮಗುರಾಗಿ ಕೂತುಬಿಟ್ಟರು. ಆ ಬಾಾಹ್ಮಣನು  ತನು 
ಮನ ಗ  ಹ ೂೀದಾಕ್ಷಣ, ಆತನಗ  ಸಿದಾಾರೂಢ ಮಹಾತಮರ 
ಸಮರಣ ಯಾಗಿ, ಮಹಾತಮನನುು ಮನ ಗ  ಕರಕ ೂಾಂಡು ಬ್ಾಂದು 
ನ ೈವ ೀದಾ ಅಪಿವಸಬ ೀಕು,  ಎಾಂದು ಮನದ ೂಳಗ  
ಅಾಂದುಕ ೂಾಂಡು, ಅರ್ಧೂತರನುು ಹ್ುಡುಕುತು  ಹ್ುಡುಕುತು 
ನದ್ರೀ ತಿೀರಕ ಕ ಬ್ರಲ್ು, ಅಲ್ಲ ಿಆಸನ ಹಾಕಿ ಕೂತಿರುರ್ 
ಮಹಾತಮನನುು ಕಾಂಡು ಅರ್ರಿಗ  ಸಾಷ್ಾಟಾಂಗ ನಮನ ಮಾಡಿ, 
“ಮಹಾರಾಜರ , ಇರ್ತುು ನ ೈವ ೀದಾಕ ಕ ನಮಮ ಮನ ಗ  
ಬ್ರಬ ೀಕು'', ಎಾಂದು ಪ್ಾಾಥ್ವವಸಿದನು. ಸಿದು ಸದುುರುಗಳು 



ಆತನನುು ನ ೂೀಡಿ, “ಹ ೀ ಬಾಾಹ್ಮಣರ್ಯವನ ೀ, ನಮಮನುು 
ನಡ ಸಿಕ ೂಾಂಡು ನಮಮ ಮನ ಗ  ಕರ ದ ೂಯುು ಉಣಿಣಸುರ್ದರಿಾಂದ 
ನಮಗ  ಅಲ್ಪಪುಣಾರ್ು ಬ್ರುರ್ದು. ನ ೈವ ೀದಾ ಅನುರ್ನುು 
ಇಲ್ಲಿಗ ೀನ ೀ ತಕ ೂಕಾಂಡು ಬ್ಾಂದ್ರರಾದರ  ನಮಗ  ಪೂಣವಫಲ್ 
ಉಾಂಟ್ಾಗುರ್ದು'',  ಎಾಂದು ನುಡಿದರು. ಮಹಾತಮರ ಈ 
ಭಾಷ್ಣರ್ನುು ಕ ೀಳಿ ಆ ಬಾಾಹ್ಮಣನು  ಆನಾಂದಭರಿತನಾಗಿ 
ತಿೀರ್ಾ ಮನ ಗ  ಹ ೂೀಗಿ, ನ ೈವ ೀದಾ ತಕ ೂಕಾಂಡು ಬ್ಾಂದು, 
ಮಹಾನುಭಾರ್ರ ಮುಾಂದ್ರಟ್ಟನು. ಅದನುು ಸ ೀವಿಸಿ, ಸಿದುರು .ಆ 
ಬಾಾಹ್ಮಣನನುು ಆಶಿೀರ್ವದ್ರಸಿ ಮನ ಗ  ಕಳುಹಿಸಿ ತಾರ್ು ಅಲ ಿೀ 
ಮಳಲ್ಲ್ಲಿ ಶಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಾಂದ ಎದುು ರಾಮೀಶವರಕ ಕ 
ಹ ೂೀಗಿ, ಮುಾಂದ  ರಾಮಝರಕ ಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೀಗಿೀಶವರನನುು 
ಕಾಂಡು, ಅರ್ನನುು ಕುರಿತು, "ಮಹ್ನೀಯರ ೀ, ನಮಗ  ಯಾರ್ 
ಅಾಂಗ ಸಿದಾವಾಗಿದ '' ಎಾಂದು ಕ ೀಳಲ್ು, ಆತನು 
“ದ ೀಹ್ಲಾಘ್ರ್ತವದ್ರಾಂದಲ್ೂ ದ ೀಹಾರ ೂೀಗಾದ್ರಾಂದಲ್ೂ, 
ಆಸನಾಾಂಗ ಒಾಂದು ಸಿದ್ರಾಸಿದ , ಎಾಂದು ನಾನು ತಿಳಿಯುತ ುೀನ '' 
ಅಾಂದನು. ಇದನುು ಕ ೀಳಿ ಸಿದಾರು 



ಸಾಂತ ೂೀಷ್ಪಟ್ುಟ,ಧನುಷ್ ೂಕೀಟಿಗ  ಹ ೂೀಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾುನ 
ಮಾಡುರ್ನ ೂಬ್ಬನನುು ಕಾಂಡು ''ನೀನು ದ ೀಹ್ ಸವಚಛಯಾಂದು  
ಸಾುನಮಾಡುತಿುೀಯೀ ಅಸವಚಛವ ಾಂದು ಮಾಡುವಿಯೀ?” 
ಎಾಂದು ಕ ೀಳಲ್ು, ಅರ್ನು ''ದ ೀಹ್ ಅಸವಚಛವ ಾಂದು ಸಾುನ 
ಮಾಡುತ ುೀನ ” ಅಾಂದನು. ಆಗ ಸಿದುರು, “ಅಸವಚಚವ ಾಂದು ಹಾಾಗ  
ತಿಳಿಯಿತು'', ಎಾಂದು ಕ ೀಳಲ್ು, ಆತನು “ಜಾತಕಮಾವದ್ರ 
ಸಾಂಸಾಕರಗಳಿಾಂದ 

ತಿಳಿಯಿತು'', ಅಾಂದನು. ಈತನು ಮೂಖವನದಾುನ ಾಂದು ಸಿದುರು 
ತಿಳಿದುಕ ೂಾಂಡು ಮುಾಂದಕ ಕ ನಡ ದರು. ಅಲ್ಲಿಾಂದ 
ತಿನವಲ್ವ ೀಲ್ಲಗ   ಸಿದಾಾರೂಢರು ಹ ೂೀಗಿ, ತಿನವಲ್ಸಾವಮಿಯ 
ದಶವನ ತಕ ೂಕಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಾಾನಸೆರಾಗಿ ಕೂತಿರುರ್ ಒಬ್ಬನನುು 
ಕಾಂಡು ಆತನನುು ಕುರಿತು, "ಈ ಉಪ್ಾಸನ ಯು ಜ್ಞಾತವೀ? 
"ಜನತ ೂೀಪ್ಾಸನ ಯಾಂದರ  ಅದರ ೂಳಗ  ದ ೈತವಿರಲಾರದು, 
ಮತುು ಧ್ಾತೃ ಧ್ಾಾನ ಧ್ ೈಯದ ೂಳಗ  ಐಕಾವಾಗುರ್ದರಿಾಂದ, 
ಧ್ಾಾನರ್ು ಘ್ಟಿಸದು. ಅಜ್ಞಾತ ೂೀಪ್ಾಸನ  
ಎಾಂದನುುವಿಯಾದರ , ಧ್ಾತೃಸಿೆತಿಯನುು ತಿಳಿಯದ , 



ಧ್ ಾೀಯರ್ನುು ಅರಿಯದ  ಧ್ಾಾನ ಹಾಾಗ  ಸಾಂಭವಿಸುರ್ುದು ?” 
ಎಾಂದುಕ ೀಳಲ್ು, ಆತನು, “ಅಪರ ೂೀಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ ಕ ಭಿನುವಾದ 
ಶಾಸಾರಪರ ೂೀಕ್ಷದ್ರಾಂದ ನಾನು ಧ್ಾಾನರ್ನುು ಮಾಡುತ ುೀನ . 
ಅದಕ ಕ ನಶಚಲ್ವಾದ ಶೃದ ುಯೀ ಕಾರಣರ್ು'' ಅನುಲ್ು, 
“ಯಾತಕ ಕ'' ಎಾಂದು ಸಿದುರು ಕ ೀಳಲಾಗಿ, ಅರ್ನಾಂದನು, 
“ಶಾಸರಜ್ಞರು ದ ೀರ್ತಾ ಶೃದಾಾಹಿೀನರಾಗಿರುರ್ದರಿಾಂದ 
ಧ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ತವರಾಗುರ್ದ್ರಲ್ಿ. ಆದರ  ಉಪ್ಾಸಕರಿಗ  
ಶಾದ ಾಯೀಮುಖಾವಾಗಿರುರ್ುದ " ಇದನುು ಕ ೀಳಿ, ಈತನು 
ಸಾಾಂಪಾದಾಯಿಕನರುರ್ನು,  ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಕ ೂಾಂಡು ಸಿದುರು 
ಅಲ್ಲಿಾಂದ ತ ೂೀತಾದ್ರಾ ಕ್ ೀತಾಕ ಕ ನಡ ದರು. ಅಲ್ಲಿ  
ನಾರಾಯಣಮೂತಿವಯ ದಶವನರ್ನುು ತಕ ೂಕಾಂಡು ಮುಾಂದ  
ತಿರಕರಾನ  ದ ೀವಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಚಿ ನಾರಾಯಣನ 
ದಶವನರ್ನುು ತಕ ೂಕಾಂಡು, ಒಾಂಬ್ತುುದ್ರನ ಸಿದಾಾರೂಢರು ಅಲ ಿೀ 
ಉಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಿರಗಳು ಬ್ಾಂದು ಸಾವಮಿಯರ್ರಿಗ  
ವಿಚಾರಿಸುತಾುರಲ್ಿ, “ನೀರ್ು ಸಾುನಾದ್ರಕಮವಗಳನುು ಯಾತಕ ಕ 
ಮಾಡಲ ೂಲ್ಲಿರಿ?” ಎಾಂಬ್ುದಕ ಕ ಸಿದಾಾರೂಢರು, 



“ಕಮಾವಚರಣರ್ನುು ವಿಧಿಯುಕುಮಾಡುರ್ದರಿಾಂದ, ಅದು 
ಜೀರ್ನರ್ನುು ಉತುಮ ಲ ೂೀಕಕ ಕ ಒಯುಾರ್ುದು. ಆದರ  
ಪುಣಾಕ್ಷಯವಾದ ಕೂಡಲ ೀ ಆತನು  ಪುನಃ ಕಮವವಾಸನ  
ಹಿಡಿದು ಈ ಲ ೂೀಕಕ ಕ ಬ್ರುರ್ನು. ಈ ಪಾಕಾರ ಅನ ೀಕ 
ಯತಾಯತಿಗಳನುು ಭ ೂೀಗಿಸಿ, ಜೀರ್ನು  ಬ್ಹ್ಳ 
ತಾಪಹ ೂಾಂದ್ರ, ಕಮವ ಬ್ಾಂಧದ್ರಾಂದ ನರ್ೃತಿುಯಾಗುರ್ 
ಉಪ್ಾಯರ್ನುು 

ಹ್ುಡುಕುರ್ನು. ಎಲ್ಲಿರ್ರ ಗ  ಜೀರ್ನು  ಕಮವಕ ಕ 
ಬ ೀಸರಪಡಲ್ಲಲ್ಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವ ೀದಗಳು ಆತನಗ  ಕಮವರ್ನುು 
ವಿಧಿಸುರ್ರ್ು. ವ ೈರಾಗಾಗಿುಯು ಯಾವಾಗ ು ಪಾಜವಲ್ಲಸುರ್ದ ೂೀ 
ಆಗ ಶುಾತಿಗಳು ಆತನಗ  ನರ್ೃತಿುಯನುು ತ ೂೀರಿಸುರ್ರ್ು. 
ಮುಮುಕ್ಷು ದ ಶ ಯಲ್ಲಿಯೀ ಕಮವ ಬಿಟಿಟರುವಾಗ, 
ಸಿದಾಸಿೆತಿಯುಳುರ್ನಗ  ಈ ಪಾಶ ುಯು  ಸಲ್ಿದು", ಎಾಂದು ಸಿದಾರು 
ಉತುರ ಕ ೂಡಲ್ು, ಶಾಸಿರಗಳು ದ ೈನಾಭಾರ್ದ್ರಾಂದ ಸಿದಾರಿಗ   
ನಮಸಕರಿಸಿ, ಸವಸಾೆನಕ ಕ ತ ರಳಿದರು. ಹಿೀಗ  ಎಲ ಿಲ್ಲಿ 
ಸಿದಾಾರೂಢರು ಹ ೂೀಗುರ್ರ ೂೀ ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ ಜನರಿಗ  



ವ ೀದಾಾಂತಮಾಗವರ್ನುು ಉಪದ ೀಶಿಸುತಿುದುರು. 
ಸದುುರುನಾಥನು ದಶವನ ಮಾತಾದ್ರಾಂದ ಜೀರ್ನನುು 
ಕಮವಬ್ಾಂಧದ್ರಾಂದ ನಮುವಕುನನಾುಗಿ ಮಾಡುರ್ನು. ಜೀರ್ರಿಗ  
ನಭವಯವಾದಾಂಥಾ ಮಾಗವರ್ನುು ಆತನು ತ ೂೀರಿಸುರ್ನು. 
ಅದನುು ಹಿಡಿದು ಅರ್ರು ವಾಸನಾಕ್ಷಯರ್ನುು ಹ ೂಾಂದ್ರ 
ದುಃಖರಹಿತರಾಗುರ್ರು. ಇಾಂತ ಾಂಬ್ಲ್ಲಿಗ  ಶಿಾೀ ಸಿದಾಾರೂಢ 
ಕಥಾಮೃತದ ೂಳ್ ಶಾರ್ಣಮಾತಾದ್ರಾಂದ ಸರ್ವಪ್ಾಪಗಳನುು 

ಭಸಮಮಾಡುರ್ಾಂಥ ಈ ಐದನ ೀ ಅಧ್ಾಾಯರ್ನುು ಶಿಾೀ ಸದುುರು 
ಸಿದಾಾರೂಢರ  ಚರಣಾರವಿಾಂದಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರ್ದಾಸನು 
ಅಪಿವಸಿರುರ್ನು. 


