
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿಯೀ, ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳು ನಿನ್ನ 
ಕೀರ್ತಿಯಂದ ವ್ಧಾಪಿಸಲಪಟ್ಟಟರಕವವು, ಅದನ್ಕನ ನಧನ್ಕ 
ವರ್ಣಿಸಕವ್ೆನೆಂದಕ ಪ್ರಯರ್ತನಸಿದರೆ ನ್ನ್ನ ಕೆೈಯ್ಯಾಳಗೆ 
ಹಿಡಿಸಕವದಿಲಲ, ನಿನ್ನ ಸವರೂಪ್ವನ್ಕನ ನೊೀಡಲಿಕೆು ಹೊೀದರೆ, 
ನಿೀನೆೀ ಸವಿ ರೂಪ್ಗಳಂದಿರಕವಿ. ಈ ಜ್ಞಧನ್ವು ನ್ಮಗೆ 
ರ್ತಳಯದ್ೆ ನಧವು ವಾರ್ಿ ಭಧರಂತರಧಗಿರಕವ್ೆವು. ವಿಷ್ಯಗಳ 

ಮೀಲೆ ಗಕಣ ದ್ೊೀಷ್ಗಳನ್ಕನ ಆರೊೀಪಿಸಿದದರಂದ ನ್ಮಮ 
ಚಿತತವು ಬಂದಿಸಲಪಟ್ಟಟರಕವದಕ. ಅಲಿಲ ರಧಗದ್ೆವೀಷ್ಗಳು 
ಉದಭವಿಸಿ ಚಿತತವು ವಿಕಧರ ಹೊಂದಿತಕ. ವಿಕಧರವನ್ಕನಂಟಕ  
ಮಧಡಕವದ್ೆ  ಸಂಸೃರ್ತಯ ಧಮಿವ್ಧಗಿರಕವದಕ. ವಿವಿಧ 
ರೂಪ್ನಧಮಗಳನ್ಕನ ನೊೀಡಕತತ ನೊೀಡಕತತ, ಚಿತತವು 
ಮಧಯಧಭ್ರಮದ್ೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಕ, ಕ್ಷಣಮಧತರವೂ 
ಉಪ್ರಮ ಹೊಂದಲಧರದಕ. ಯಧವ್ಧಗ ಅನೆೀಕ್ 
ಸತುಮಿಗಳು ಸಂಗರಹವ್ಧಗಕವವೀ, ಆಗಲೆೀ ಸಂಸಧರದ  
ದಶೆಯಂದ ಮಧಡಕವ ಯತನಗಳು ದಕುಃಖಕ್ರವ್ೆಂದಕ ಅನಿಸಿ, 
ಇದರಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳುುವ ಬಗೆ ಹೆೀಗೆಂದಕ ಜೀವನ್ಕ 



ವಿಚಧರಸಕವಂರ್ವನಧಗಕವನ್ಕ. ಈ ಪ್ರಕಧರ 
ಚಿಂರ್ತಸಕರ್ತತರಕವ್ಧಗ, ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಸತಸಂಗದಲಿಲ ಸದ್ಧಭವವು 
ಉಂಟಧಗಿ, ಅದರ ಮಹಿಮಯಂದ ಸಂಸಧರವು 
ಭ್ರಮಮಯವ್ಧಗಿ, ಏನೆೀನೊ ಇಲೆಲಂಬದ್ಧಗಿ ತೊೀರಕವದಕ. 
ಅದರಂದ ವ್ೆೈರಧಗಾವು ದೃಢವ್ಧಗಿ, ವಿಷ್ಯ ಭ್ರಮಯನ್ಕನ 
ಸಂಪ್ೂಣಿ ಬಿಟಕಟ ಬಿಟಕಟ, ಸದಕುರಕಗಳ ಬಳಗೆ ಬಂದಕ ಆತನಿಗೆ 
ಶರಣಕ ಹೊೀಗಕವನ್ಕ. ವ್ೆೈರಧಗಾದ ಭ್ರದಿಂದ ದ್ೆೀಹ 
ಬಕದಿದಯನ್ಕನ ಬಿಟಕಟ, ಅನ್ನ್ಾ ಭಧವದಿಂದ ಸದಕುರಕಸೆೀವ್ೆ, ಮತಕತ 
ಅವರ ಮಕಖದಿಂದ ವ್ೆೀದ್ಧಂತ ಶರವಣ ಮಧಡಕವದರಂದ 
ಮನ್ಸಕಸ ಶಧಂತವ್ಧಗಕವದಕ. ಇಲಿಲ ತನ್ಕ್ ಅಪ್ರ ವ್ೆೈರಧಗಾದ 
ಕಧಯಿವು ಇದರ ಮಕಂದ್ೆ ಪ್ರ ವ್ೆೈರಧಗಾವು ಪ್ಧರಪ್ತವ್ಧಗಿ, 
ಅದರಂದ ಸವಿ ವ್ಧಸನೆಗಳು ಕ್ರಮದಿಂದ 
ನಿವ್ಧರಣೆಯಧಗಕತತವ್ೆ. ಹಧಾಗೆ ಒಂದಕ ನಿೀರಕ ತಕಂಬಿದ 
ಪ್ಧತೆರಯಕ  ಬೆಂಕಯ ಮೀಲೆ ಇಟ್ಟಟರಕವ್ಧಗ, ಬಕಡಕೆು ಎಲಿಲ 
ತನ್ಕ್ ಅಗಿನ ಇರಕವುದ್ೊೀ  ಅಲಿಲಯವರೆಗೆ ಆ ಪ್ಧತೆರಯ್ಯಳಗೆ 
ನಿೀರಕ ಕ್ಕದಿಯಕತತ ಇರಕವದಕ. ಅಗಿನ ತೆಗೆದ ಕ್ೂಡಲೆೀ 



ಕ್ಕದಿಯಕವುದಕ ನಿಂತಕ ಹೊೀಗಕವುದಕ; ಆದರೆ ನಿೀರನ್ 
ಉಷ್ಣತೆಯಕ ಕೆಲಹೊರ್ತತನ್  ತನ್ಕ್ ಹೊೀಗಕವದಿಲಲ. ಇಂರ್ ಈ 
ಉಷ್ಣತೆಯಕ  ರ್ತೀವರ ಹೊೀಗಬೆೀಕಧದರೆ, ಅದಕೆು ತಣಣಗಧಗಿರಕವ 
ನಿೀರನ್ ಸಂಗ ಬೆೀಕಧಗಿರಕವುದಕ. ತರ್ಣಣೀರನ್ ಸನಿನಧಿಯಂದ 
ತಧನಧದರೂ ತಣಣಗಧಗಕವುದಕ. ಅದ್ೆೀ ಪ್ರಕಧರ ಜೀವ 
ಜಲಪ್ೂರತವ್ಧದ ಈ ದ್ೆೀಹವ್ೆಂಬ ಪ್ಧತರವು ಪ್ರವೃರ್ತತಯಂಬ 
ಅಗಿನಯ ಮೀಲಿಟ್ಟಟರಕವದರಂದ ಪ್ರವೃರ್ತತ ಇರಕವ ತನ್ಕ್ 
ಜೀವನ್ಕ ದಕುಃಖದಿಂದ ಕ್ಕದಿಯಕತಧತನೆ, ಜೀವನಿಂದ 
ಪ್ರವೃರ್ತತಯಕ ಬಿಡಲಪಟಟ ಕ್ೂಡಲೆೀ ದಕುಃಖವು ತಪ್ುಪವುದಕ. ಆದರೆ 
ವ್ಧಸನಧ ಸಮಮಂಧಿ ತಧಪ್ವು ಇದ್ೆದೀ ಇರಕವದಕ. ಆ 
ಸಮಯದಲಿಲ ಶಧಂತರಧದ ಸತಕಪರಕಷ್ರಕ ಎಂಬ ತರ್ಣಣೀರನ್ 
ಸಂಗರ್ತ ಮಧಡಕವದರಂದ ಜೀವನ್ ಉಳದ ವ್ಧಸನಧರೂಪ್ 
ತಧಪ್ವೂ ಅಳದಕ ಹೊೀಗಕವುದಕ, ಚಿತತದ್ೊಳಗೆ ಇರಕವ 
ವ್ಧಸನೆಯಕ ನಧಶವ್ಧಗಕವದ್ೆೀ  ಪ್ರ ವ್ೆೈರಧಗಾದ 
ಕಧಯಿವ್ಧಗಿರಕತತದ್ೆ. ಆ ಪ್ರ ವ್ೆೈರಧಗಾವು ಸತಸಂಗ  ವಿನ್ಹಧ 
ಪ್ಧರಪ್ತವ್ಧಗಲಧರದಕ. ಗಕರೂಪ್ದ್ೆೀಶದಿಂದ ಸವರೂಪ್ 



ರ್ತಳಯಕವದರಂದ, ಬಕದಿದಯಲಿಲ ಗಕಣ ಸಧಮಾತೆಯಕ  
ಬರಕವುದಕ. ಇದಕ ರಧಗ ದ್ೆವೀಷಧಧಿಗಳನ್ಕನ ಹೊರಗೆ 
ಅಟ್ಟಟಬಿಡಕವದಕ. ಈ ಪ್ರಕಧರ ಅಪ್ರ ವಿರಕತಯನ್ಕನ ಮತಕತ 
ಯಧಯಧಿರಕ  ಸಧಧಿಸಿದರಕ ಎಂದಕ ಶೆ್ ರೀತಧ ಜನ್ರಕ 
ಕೆೀಳದದಕೆು ಅದ್ೆೀ ವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಇರ್ತಹಧಸವನ್ಕನ ಹೆೀಳುವ್ೆನ್ಕ 
ಕೆೀಳರ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದಕುರಕನಧರ್ರಕ 
ಸಿದ್ಧಾಶರಮದಲಿಲರಕವ್ಧಗ ಅವರ ಸೆೀವಕ್ರಧಗಿ ಖಧಸಗತ ಮತಕತ 
ನಿವ್ಧಿಣಪ್ಧಪ ಎಂಬ ಇಬಬರಕ ಶ್ಷ್ಾರದದರಕ. ಖಧಸಗತ 
ಸಧವಮಿಯಕ  ಅಪ್ರ ವಿರಕತಯಕಕ್ತನಧಗಿದಕದ, ಆತನ್ಕ 
ದ್ೆೀಹಧಭಿಮಧನ್ವನ್ಕನ ತಾಜಸಿ ಹಧಾಗೆ ಸಿದಾ ಭ್ಕತಯನ್ಕನ 
ಸಧಧಿಸಿದನ್ಕ, ಎಂಬ ಕ್ಥೆಯನ್ಕನ ಇಲಿಲ ಸವಿಸತರ ಹೆೀಳುವ್ೆನ್ಕ. 
ಈತನ್ಕ ತಧಳಕೊೀಟ್ಟವ್ೆಂಬ ಗಧರಮದ ನಿವ್ಧಸಿಯಧಗಿದದನ್ಕ. 
ಪ್ರಮ ವ್ೆೈರಧಗಾ ಪ್ಧರಪ್ತವ್ಧಗಿ, ಸವಗೃಹವನ್ಕನ ಬಿಟಕಟ ಸಿದಾ 
ಚರಣಗಳಗೆ ಪ್ಧರಪ್ತನಧಗಿ ಇಲಿಲ ವಿಶಧರಂರ್ತಯನ್ಕನ ಹೊಂದಿದನ್ಕ. 
ಖಧಸಗತನ್ಕ ಮಹಧ ಕ್ಠಿಣತರವ್ಧದ ವ್ೆೈರಧಗಾದಿಂದ ದ್ೆೀಹ 
ಬಕದಿಾಯನ್ಕನ ಸಕಟಕಟ ಬಿಟಕಟ, ಮನ್ಸಸನ್ಕನ ವಿಷ್ಯ ಸಂಗದಿಂದ 



ನಿವೃರ್ತತಗೊಳಸಿ, ಗಕರಕ ಕ್ೃಪ್ೆಗೆ  ಪ್ೂಣಿ ಪ್ಧತರನಧದನ್ಕ. ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದಕುರಕಗಳ ಸನಿನಧಿಗೆ ಬಂದಕ, ಬಹಕ 
ದಿೀನ್ಭಧವದಿಂದ ಖಧಸಗತನ್ಕ ಪ್ಧರರ್ಥಿಸಿದ್ೆದೀನೆಂದರೆ - 'ಹೆೀ 
ಸದಕುರಕನಧರ್ನೆೀ  ತಮಮ ಚರಣಗಳಲಿಲ ನ್ನ್ಗೆ ಸಧಾನ್ 
ಕೊಡಬೆೀಕ್ಕ. ಇಲಲದಿದದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಮತೆತೀನ್ಕ ಗರ್ತ ? ನ್ನ್ನ 
ಬಕದಿಾಯಕ ಸಂಸಧರದಿಂದ ಬೆೀಸತಕತ ಹೊೀಗಿರಕವುದಕ. ನ್ನ್ನನ್ಕನ 
ತಮಮ ಪ್ಧದದಲೆಲೀ  ಇಟಕಟಕೊಳುಬೆೀಕಧಗಿರಕತತದ್ೆ. ಹಿೀಗಧದರೆ 
ಮಧತರ ನ್ನ್ನ ಜನ್ಮವು ಸಧರ್ಿಕ್ವ್ಧಗಕವದಕ ಮತಕತ ಸೃರ್ತಯಕ  
ನಿವ್ಧರಸಲಪಟ್ಟಟತಕ. ಈ ಪ್ರಕಧರ ಆತನ್ಕ ಅಂದದಕದ ಕೆೀಳ, ಮತಕತ 
ಆತನ್ ವ್ೆೈರಧಗಾ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ಕನ ನೊೀಡಿ ಸದಕುರಕಗಳು 
ಮನ್ಸಿಸನ್ಲಿಲ ಆನ್ಂದಭ್ರತರಧಗಿ, ಖಧಸಗತನ್ನ್ಕನ ತಮಮ 
ಹತತರ ಇಟಕಟಕೊಳುುವಂರ್ವರಧದರಕ. ಆದಿನ್ ಖಧಸಗತನ್ 
ಊರೊಳಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೊೀಗಕವ್ಧಗ, ಒಬಬ ಸಿರೀಯಕ ಅವನ್ನ್ಕನ 
ನೊೀಡಿ, - 'ಹೆೀ ಸಧವಮಿ ಇವತಕತ  ನ್ಮಮಲಿಲ ಪ್ಕಧವನ್ನವು 
ಮಧಡಲಪಟ್ಟಟರಕತತದ್ೆ. ನಿೀವು ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ ಬಂದಕ ಅದನ್ನ 
ಯಥೆೀಷ್ಟ ಸೆೀವಿಸಿ, ನ್ಮಮ ಮೀಲೆ ಕ್ೃಪ್ೆ ಮಧಡಬೆೀಕ್ಕ' ಎಂದಕ 



ಹೆೀಳದಳು. ಅದಕೆು ಖಧಸಗತನ್ - 'ಹೆೀ ತಧಯ, ಯಧರೊಬಬರ 
ಮನೆಯ್ಯಳಗೆ ಕ್ಕಳತಕ ಊಟ ಮಧಡಲಿಕೆು ನ್ನ್ಗೆ ಗಕರಕವಿನ್ 
ಆಜ್ಞೆ ಇಲಲ. ಆದದರಂದ ನ್ನ್ಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಧಕ ರ್ತೀವರವ್ಧಗಿ ಕ್ಳುಹಿಸಿ” 
ಎಂದಕ ಹೆೀಳದನ್ಕ. ಆ ಸಿರೀಯನ್ಕ ಬಹಕ ಆಗರಹ ಮಧಡಿದರಕ 
ಕ್ೂಡ ಆತನ್ಕ ಒಪ್ಪದ್ೆ,  ಅಲಿಲಂದ ಮಕಂದ್ೆ ಹೊರಡಕವ್ಧಗ, 
ಅವಳು ಬಹಳ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಧಕ ಆತನ್ನ್ಕನ ಕ್ಳುಹಿಸಿದಳು. 
ಖಧಸಗತನ್ಕ ಜೊೀಳಗೆ ತಂದಕ ಸದಕುರಕಗಳ ಮಕಂದಿಟಟನ್ಕ. 
ಸದಕುರಕಗಳು ಅದರೊಳಗಿನ್ ಪ್ಕಧವನಧನದಿಗಳನ್ಕನ ಆತನಿಗೆ 
ಕೊಟಟರೂ ತೆಗೆದಕಕೊಳುಲಿಲಲ. ಸದಕುರಕಗಳು ಮತಕತ ಸವಿ ಶ್ಷ್ಾ 
ಜನ್ರಕ ಭೊೀಜನ್ ಮಧಡಿದ ಮೀಲೆ, ಅವರ ಉಚಿಿಷ್ಟ 
ಅನ್ನವನೆನಲಧಲ ಬಳದಕ ರ್ತನ್ಕನರ್ತತರಕವ್ಧಗ, ಒಂದಕ ನಧಯಯಕ 
ಆತನ್ ಹರ್ತತರ ಬಂದಕ ನಿಂರ್ತತಕ. ಖಧಸಗತನ್ಕ  ಆ 
ನಧಯಯನ್ಕನ ಕ್ರೆದಕ, ತನ್ನ ಗಧರಸವನ್ಕನ ಅದಕ್ೂು 
ಕೊಡಕರ್ತತದದನ್ಕ. ಇದನ್ಕನ ನೊೀಡಿ ಇತರೆ  ಶ್ಷ್ಾರೆಲಧಲ ಬಹಕ 
ಆಶಿಯಪ್ಟಟರಕ. ಒಂದಕ ಕಧಗೆಯೂ ಬಂತಕ. ಕಧಗೆ, ನಧಯ 
ಮತಕತ ಖಧಸಗತ  ಹಿೀಗೆ ಮೂವರಕ ಕ್ೂಡಿ ಒಂದ್ೆೀ 



ಪ್ತಧರವಳಯಲಿಲ ಉಣಕಣರ್ತತದದರಕ. ಅವನ್ಕ ಇತರ ಶ್ಷ್ಾರ ಕ್ೂಡ 
ಉಣಣದ ನಿತಾ ಇದ್ೆೀ ಪ್ರಕಧರ ಊಟ ಮಧಡಕರ್ತತದದನ್ಕ. 
ಉಚಿಿಷ್ಟವ್ೆೀನ್ೂ ಸಿಗದಿದದರೆ, ತಂಗಳ ರೊಟ್ಟಟ ಚೂರಕಗಳನ್ಕನ 
ಹಕಡಕಕಕೊಂಡಕ ತಂದಕ,  ಅದರಂದ ಕ್ಷಕಧಧ ನಿವ್ಧರಣೆಯನ್ಕನ 
ಮಧಡಕರ್ತತದದನ್ಕ. ಸದಕುರಕ ಶ್ಷ್ಾನಧದ ಚನ್ಮಲಲನ್ಕ, ಒಂದಕ 
ದಿವಸ ಖಧಸಗತವನ್ಕನ ಕ್ಕರತಕ - 'ನಿೀನ್ಕ ಉತತಮ ಅನ್ನವನ್ಕನ 
ಬಿಟಕಟ ತಂಗಳನ್ನ, ಉಚಿಿಷಧಟನ್ನಗಳನ್ಕನ ಯಧಕೆ ಇಚಿಿಸಕರ್ತತ?” 
ಎಂದಕ ಕೆೀಳದದಕೆು ಆತನ್ಕ, - "ನಧನ್ಕ ರಕಚಿಯಕಳು ಅನ್ನವನ್ಕನ 
ಸೆೀವಿಸಿದ್ೆನೆಂದರೆ, ಅದಕ ರಕಚಿಯ ಬಲದಿಂದ ಅಧಿಕ್ವ್ಧಗಿ 
ಹೊಟೆಟಯ್ಯಳಗೆ ಹೊೀಗಕವುದಕ. ಹೆಚಿಿಗೆ ಅನ್ನ ಹೊಟೆಟಯ್ಯಳಗೆ 
ಪ್ರವ್ೆೀಶವ್ಧಯತೆಂದರೆ ಆಲಸಾವು ಹೆಚಿಿ, ಅದರಂದ 
ಗಕರಕಸೆೀವ್ಧ, ಧಧಾನಧದಿಗಳನ್ಕನ ಮಧಡಕವುದರಲಿಲ 
ಪ್ರರ್ತಬಂಧಕ್ವ್ಧಗಿರಕತತದ್ೆ. ಪ್ಕಧವನ್ ಸೆೀವನೆಯಂದ 
ಇನೊನಂದಕ ದ್ೊೀಷ್ ಏನ್ಕ ಘಟ್ಟಸಕವದ್ೆಂದರೆ - ಒಮಮ 
ರಕಚಿಯಂದ ಅದನ್ಕನ ಸೆೀವಿಸಿದ ಮೀಲೆ ಮನ್ಸಕಸ ಪ್ುನ್ುಃ ಪ್ುನ್ುಃ 
ಅದನೆನೀ  ಇಚಿಿಸಕತತದ್ೆ. ಇದರಂದ ಬಹಳ ದಕುಃಖವ್ಧಗಕರ್ತತದ್ೆ. 



ಹಿೀಗೆ ಪ್ಕಧವನ್ನ ಸೆೀವನೆಯಲಿಲ ಎರಡಕ ಪ್ರಕಧರದ 
ದಕುಃಖಗಳರಕವದರಂದ ನಧನ್ಕ ಅದನ್ಕನ ತಧಾಗ ಮಧಡಿರಕವ್ೆನ್ಕ. 
ಆಗ ಚನ್ಮಲಲಪ್ಪನ್ಕ ತನ್ನ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲಿಲ ವಿಚಧರ ಮಧಡಕತಧತನೆ 
- ''ಖಧಸಗಿತನ್ಕ ಧನ್ಾನ್ಕ. ಈತನ್ ವಿರಕತಯಕ  ಶಧಲಘನಿೀಯವು, 
ನಧನಧದರೂ ಇದ್ೆೀ ಪ್ರಕಧರ ತಧಾಗಮಕಕ್ತನಧದನೆಂದರೆ, 
ಸದಕುರಕ ಕ್ೃಪ್ೆಯನ್ಕನ ನಿಶಿಯವ್ಧಗಿ ಪ್ಡೆಯಕವ್ೆನ್ಕ. ಇದರಲಿಲ 
ಏನೆೀನೊ ಸಂಶಯವಿಲಲ." ಮಠದ್ೊಳಗೆ ಒಬಬ ಸಿರೀಯಕ 
ಬಂದರೆ, ಖಧಸಗತನ್ಕ ತತ ಕ್ಷಣವ್ೆೀ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ 
ಹೊೀಗಕವನ್ಕ. ಅವಳು ಮಠ  ಬಿಟಕಟ ಹೊೀಗಕವ ತನ್ಕ್ ಆತನ್ಕ 
ರ್ತರಕಗಿ ಬರಕರ್ತತದಿದಲಲ. ಒಂದಕ ದಿನ್ ಸಿದಾ ಸದಕುರಕಗಳು 
ಖಧಸಗಿತನ್ನ್ಕನ ಕ್ಕರತಕ, - ಸಿರೀಯರನ್ಕನ ನೊೀಡಲಿಕೆು ನಿೀನ್ಕ 
ಯಧಕೆ ಹೆದರಕವಿ. ಮನ್ಸಿಸನ್ಲಿಲ ಭೆೀದ ಭಧವನೆಯನ್ಕನ 
ಹಿಡಿಯಬೆೀಡ ಸವಿತರದಲಿಲ ಬರಹಮರೂಪ್ದ ಅನ್ಕಸಂಧಧನ್ 
ಹಿಡಿದಕ ಅಭೆೀದ ಭಧವನೆಯಂದ ಸಿರೀ ಪ್ುರಕಷ್ರನ್ಕನ 
ನೊೀಡತಕ್ುದಕದ. ಹಧಾಗೆ ಚಿತರದಲಿಲರಕವ ಸಿರೀ ಪ್ುರಕಷ್ರಕ ಬರೆೀ 
ವಣಿಮಯರಧಗಿದಕದ ಏಕ್ ವಸಕತ ಆಗಿರಕವರೊೀ  ಹಧಗೆಯೀ 



ಜಗರ್ತತನ್ಲಿಲ ಸವಿವೂ ಬರಹಮಮಯವ್ಧಗಿದಕದ 
ಅಭೆೀದವ್ಧಗಿರಕವದಕ,” ಎಂದಕ ಹೆೀಳದದಕೆು ಖಧಸಗತನ್ಕ- 
“ಸದಕುರಕ ಮಹಧರಧಜರೆ, ನ್ನ್ನ ಬರಹಮಬಕದಿಾಯಕ ಸಿಾರವ್ಧಗಿಲಲ. 
ನಿಮಮ ಕ್ೃಪ್ೆಯಂದ ಅದಕ ದೃಢವ್ಧಯತೆಂದರೆ ಆಮೀಲೆ 
ನಧನ್ಕ ಅಂಜಕವುದಿಲಲ. ಈ ಕಧಲದಲಿಲ ಸಿರೀರೂಪ್ ನೊೀಡಿದ್ಧಕ್ಷಣ 
ಮನ್ಸಕಸ ವಿಕಧರ ಹೊಂದಕವದಕ. ಅಭೆೀದವ್ಧದ ಬರಹಮವು 
ಇನ್ೂನ ಭಧಸಿಸಕವದಿಲಲ. ಆದದರಂದಲೆೀ ಸಿರೀರೂಪ್ ನೊೀಡಲಿಕೆು 
ನಧನ್ಕ ಹೆದರಕತೆತೀನೆ.'' ಎಂದಕ ಉತತರ ಕೊಟಟನ್ಕ. ಖಧಸಗತನ್ 
ಈ ವಚನ್ವನ್ಕನ ಕೆೀಳ, ಸದಕುರಕಗಳು ಸಂತೊೀಷ್ಪ್ಟಕಟ, - 
"ಈತನ್ಕ ಬೆೀಗನೆ ಜ್ಞಧನ್ವನ್ಕನ ಪ್ಡೆಯಕವನ್ಕ. ಇದರಲಿಲ 
ಏನೆೀನ್ೂ ಸಂಶಯವಿಲಲ'' ಎಂದಕ ಕ್ಲಿಪಸಕವವರಧದರಕ.ಒಮಮ 
ಖಧಸಗತನಿಗೆ ಬಹಳ ಜವರ ಬಂದಿರಕವ್ಧಗ, ಚನ್ಮಲಲಪ್ಪನ್ಕ 
ಆತನಿಗೆ ಉಪ್ಚಧರ ಮಧಡಿದನ್ಕ. ಖಧಸಗತನ್ಕ ಈ 
ಉಪ್ಚಧರಗಳಗೆ ಬೆೀಸತಕತ ಯಧರಗೂ ಹೆೀಳದ್ೆ 
ಅಡವಿಯ್ಯೀಳಗೆ ಹೊೀಗಿಬಿಟಕಟ. ಜನ್ಸಂಚಧರವಿಲಲದ 
ಸಧಾನ್ವನ್ಕನ ನೊೀಡಿ, ಅಲಿಲ ಒಂದಕ ಗಿಡದ ಬಕಡಕೆು ಹೊೀಗಿ 



ಮಲಗಿಕೊಂಡನ್ಕ. ಒಂದಕ ಹರಕ್ಕ ವಸರ ಮಧತರ ಮೈಮೀಲೆ 
ಹಧಕಕೊಂಡಕ, ಕ್ಲಕಲ ಮಕಳುುಗಳಂದ ಶರೀರಕೆು 
ವಾಥೆಯಧಗಕರ್ತತದದರೂ ಲೆಕುಸದ್ೆ, ಬರೆೀ ಭ್ೂಮಿಯ ಮೀಲೆ 
ಮಲಗಿದನ್ಕ. ಜವರವೂ ವಿಶೆೀಷ್ವ್ಧಗಿ ಬರಲಧರಂಬಿಸಿತಕ. 
ಆದರೆ ದ್ೆೀಹಧಭಿಮಧನ್ವನ್ಕನ ಬಿಟಕಟ ಖಧಸಗತನ್ಕ ಜವರದ 
ಪ್ರವ್ೆಯಲಲದ್ೆ, ಹೃದಯದಲಿಲ ಸದಕುರಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ಕನ ಹಿಡಿದಕ, 
ಆತನ್ ನಧಮವನೆನೀ ಜಪಿಸಕತತ ಇದದನ್ಕ. ಮಿತರರಕ 
ಯಧರಧದರೂ ಅಕ್ಸಧಮತಧತಗಿ ಬಂದರೆ ಮತೆತಲಿಲಗೆ ಹೊೀಗಲಿ, 
ಎಂಬ ಒಂದ್ೆೀ ಭ್ಯವು ಆತನ್ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲಿಲ ಇರಕವದಕ. "ನ್ನ್ನ 
ದ್ೆಶೆಯಂದ ಎರಡನೆೀಯವರಕ ಕ್ಷ್ಟಪ್ಟಟರೆ ನ್ನ್ನ ಜೀವನ್ವು 
ವಾರ್ಿವ್ಧಗಕವದಕ. ಇತರ ಪ್ಧರರ್ಣಗಳು ಶರಮಪ್ಡಕವದನ್ಕನ 
ನೊೀಡಿದರೆ ನ್ನ್ಗಧಗಕವ ವಾಥೆಯಕ ಸಹಿಸಲಧಗದಕ,” 
ಅಂದನ್ಕ. ಆಗ ಖಧಸಗತನ್ಕ ತನ್ನ ಸಮಿೀಪ್ಕೆು ಬರಕವ ಒಂದಕ 
ಕಧಗೆಯನ್ಕನ ನೊೀಡಿ ಅನ್ಕನತಧತನೆ- “ನಿನ್ಗೆ ರ್ತನ್ನಲಿಕೆು ಬೆೀಗನೆ 
ಈ ದ್ೆೀಹವನ್ಕನ ಕೊಡಕವ್ೆನ್ಕ. ನಧವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೆೀಡಲಿಕೆು ಹೊೀದರೆ 
ಯಧರಧದರೂ ನ್ಮಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಕವರಕ. ನಿೀನ್ಕ 



ಹೊೀದಿಯಂದರೆ ಕ್ೂಡಲೆೀ ನಿನ್ನನ್ಕನ ಹೊಡೆದಕ ಓಡಿಸಕವರಕ. 
ನಿನ್ನ ಜನ್ಮವು ಎಷ್ಕಟ ದಕಸಸಹವ್ಧಗಿದ್ೆ !” ಆಮೀಲೆ ಆತನ್ಕ 
ಚಿಂರ್ತಸಕತಧತನೆ - "ಇಲಿಲಯ ಸಕಖವು ಗಧರಮದಲಿಲ ಜನ್ರ 
ಮಧಾದಲಿಲ ಇಲಲವು. ಇಲಿಲ ಮೃಗಪ್ಕ್ಷಿಗಳೆಲಲ ನ್ಮಮ ಮಿತರರೆೀ 
ಇರಕವರಕ. ಯಧರೂ ನ್ಮಮ ದ್ೆವೀಷಿಗಳಲಲ. ಇಲಿಲ ಸಕಖದಿಂದ 
ನಧನ್ಕ ವ್ಧಸಿಸಕವ್ೆನ್ಕ. ಜನ್ರೂಳಗೆ ಇದದರೆ, ಅಲಿಲ ನ್ಮಮ 
ದ್ೆವೀಷಿಗಳಧಗಿರಕವ ಸಿರೀ ಇತಧಾದಿ ವಿಷ್ಯಗಳರಕವವು, ಅವು 
ಆಗಧಗ ಮನ್ಸಿಸಗೆ ವಾಥೆ ಕೊಡಕವದರಂದ, ಹಗಲಕ ರಧರ್ತರ 
ದಕುಃಖವ್ಧಗಕರ್ತತದ್ೆ. ಆದರೆ ಸದಕುರಕಗಳ ಕ್ಡೆಗೆ ಮನ್ಸಿಸನ್ 
ಎಳೆದ್ಧಟವಿದಕದ, ಅದ್ೊಂದ್ೆೀ ಅತಾಂತ ಸಕಖಸಧಾನ್ವಿರಕವದಕ. 
ಇಷ್ಟರ ದ್ೆಸೆಯಂದ ಗಕರಕಸಧಾನ್ ಬಿಡಲಿಕೆು ಮನ್ಸಕಸ 
ಬರಕವದಿಲಲ. ನ್ನ್ನ ಸಕದ್ೆೈವದಿಂದ ಗಕರಕಚರಣಗಳಲಿಲ ನ್ನ್ಗೆ 
ಸಕಖ ಕಧರ್ಣಸಕವದಕ. ಆದರೂ ನ್ನ್ನ ಜವರವು ಬಿಡಕವವರೆಗೆ 
ನಧನ್ಕ ಇದ್ೆೀ ಸಧಾನ್ದಲಿಲ ಇರಕವ್ೆನ್ಕ. ಆಮೀಲೆ ಸದಕುರಕ 
ಸಧಾನ್ಕೆು ಹೊೀಗಿ ಗಕರಕಗೃಹದಲಿಲ ಇರಕವ್ೆನ್ಕ." ಈ ಪ್ರಕಧರ 
ಖಧಸಗತನ್ಕ ಚಿಂರ್ತಸಕರ್ತತರಕವ್ಧಗ, ಸಿದ್ಧಾಶರಮದಲಿಲ ಏನ್ಕ 



ಕ್ಥೆಯಕ ವರ್ತಿಸಿತೆತಂದರೆ ಸದಕುರಕಗಳು ಖಧಸಗತನ್ನ್ಕನ 
ಮಠದಲಿಲ ಕಧಣದ್ೆ, ಬಹಕ ಚಿಂತೆ ಮಧಡಲಧರಂಭಿಸಿದರಕ. 
ಸಿದದರನ್ಕನತಧತರೆ- “ಖಧಸಗತನ್ಕ ನ್ನ್ನ ಚಿಕ್ು ಮಕದಕದ 
ಮಗಕವಿನ್ಂರ್ತರಕವನ್ಕ. ಆತನ್ಕ ದ್ೆೀಹದ ಚಿಂತೆಯನೆನಲಧಲ 
ಬಿಟಕಟ, ಎಲಿಲಗೆ ಹೊೀಗಿರಕವನೆಂದಕ ರ್ತಳಯದಕ. ಅವನ್ಕ  ಎಲಧಲ 
ಭಧರವನ್ಕನ ನ್ನ್ನ ಮೀಲೆ ಹಧಕ ತಧನ್ಕ ನಿಶ್ಿಂತನಧಗಿ, 
ಅಣಕಮಧತರ ದ್ೆೀಹಭಧನ್ವಿಲಲದ್ೆ ಯಥಧಸಕಖದಿಂದ 

ಅಡಧಾಡಕತಧತನೆ. ನ್ನ್ಗೆ ಆತನ್ ಚಿಂತೆ ಹರ್ತತರಕವದಕ.” ಈ 
ಪ್ರಕಧರ ಭ್ಕ್ತರಕ್ಷಕ್ರಧದ ಸದಕುರಕಗಳನ್ಕನರ್ತತರಕವ್ಧಗ, 
ಕ್ಣಕಣಗಳಂದ ಪ್ೆರೀಮಧಶಕರಗಳು ಸಕರಯಕರ್ತತದದವು. ಅವನ್ಕನ  
ಸಹಿಸಿಕೊಳುಲಧಗಲಿಲಲ. ಆಗ ಆ ಸದಕುರಕದಯಧಳುವು, 
ಶ್ಷ್ಾರನ್ಕನ ಕ್ಕರತಕ, “ನಿೀವ್ೆಲಲರೂ ಇಲೆಲೀ ಇರರ. ನಧನೆೀ ಹೊೀಗಿ 
ಆತನ್ನ್ಕನ ಶೆ್ ೀಧಿಸಕವ್ೆನ್ಕ,'' ಎಂದಕ ಹೆೀಳ ಜೀವ ಭಧವವನ್ಕನ 
ತೊೀರಸಕವವನಧಗಿ ಶ್ಷ್ಾ ಚನ್ಮಲಲಪ್ಪನೊಬಬನ್ನ್ಕನ 
ಕ್ರೆದಕಕೊಂಡಕ ಹೊರಟನ್ಕ. ಸದಕುರಕನಧರ್ನ್ಕ ಆಗ ಎಲಧಲ 
ಕ್ಡೆಗಳಲಿಲ ಖಧಸಗತನ್ನ್ಕನ ಹಕಡಕಕ್ಲಧರಂಭಿಸಿ, - “ಈತನ್ಕ 



ಯಧವ ಸಧಾನ್ದಲಿಲರಕವನ್ಕ ?” ಎಂದಕ ಅನ್ಕನತಧತ ಅತಾಂತ 
ಚಿಂತಧತಕರನಧಗಿ, ಕ್ಂಡ.ಕ್ಂಡವರಗೆ ವಿಚಧರಸಕತತ 
ನ್ಡೆಯಕರ್ತತದದನ್ಕ. ಖಧಸಗತನ್ನ್ಕನ ಹಕಡಕಕ್ಕತತ ಹಕಡಕಕ್ಕತತ, 
ಇಬಬರಕ ಅಡವಿಯ್ಯೀಳಗೆ ಪ್ರವ್ೆೀಶ್ಸಿದರೆ. ಅಲಿಲ ಪ್ರರ್ತ ಒಂದಕ 
ಕ್ಂಟ್ಟಯ್ಯಳಗೆ, ಗಿಡಪೊದ್ೆಗಳೊೆಳಗೆ, ಎಷ್ಕಟ ಹಕಡಕಕದರೂ 
ಸಿಗಲಿಲಲ. ವೃಕ್ಷದ ಬಕಡಕೆು ಮಲಗಿದದ ಖಧಸಗಿತನ್ಕ, 
ಆನ್ಂದದಿಂದ ಸದಕುರಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ಕನ ಮಧಡಕರ್ತತರಕವ್ಧಗ, 
ಸದಕುರಕಗಳು ದೂರದಿಂದ ಆತನ್ನ್ಕನ ನೊೀಡಿ, ಓಡಿ 
ಬರಕವಂತವರಧದರಕ. ಸಮಿೀಪ್ ಬಂದಕ, ಖಧಸಗತನೆೀ 
ಬಿದಿದರಕವನೆಂದಕ ರ್ತಳದ ಕ್ೂಡಲೆೀ ಅತಾಂತ ಹಷ್ಿಚಿತತರಧಗಿ  
ಆ ಸದಕುರಕನಧರ್ರಕ ಓಡಿ ಬಂದಕ, ಆತನ್ನ್ಕನ ಹಸತಗಳಂದ ಎರ್ತತ 
ಹಿಡಿದಕ - “ಈ ನ್ನ್ನ ಬಧಲಕ್ನಧದ ಖಧಸಗತನ್ನ್ಕನ ಕಧಣದ್ೆ 
ನಧನ್ಕ ಬಹಕ ತಳಮಳಪ್ಟೆಟ'' ಎಂದಕ ಅನ್ಕನರ್ತತರಕವ್ಧಗ ಆ 
ಸದಕುರಕ ದಯಧಳನ್ ನೆೀತರಗಳಂದ ಪ್ೆರೀಮಧಶಕರಗಳು 
ಸಕರಯಕರ್ತತದದವು. ಅತಾಂತ ಪ್ೆರೀಮ ಭ್ರದಿಂದ ಆ 
ಖಧಸಗಿತನ್ನ್ಕನ ಆಲಂಗಿಸಿ, ಆತನ್ನ್ಕನ ಕ್ಕರತಕ ಕೆೀಳುತಧತನೆ- 



''ನಿನ್ನ ಸಂಕ್ಟ ಕಧಲದಲಿಲ ಮಠವನ್ಕನ ಬಿಟಕಟ ಈ ಅರಣಾಕೆು 
ಯಧತಕೆು ಬಂದಿರಕವಿ?” ಅದಕೆು ಆತನ್ಕ- "ಈ ಪ್ರಕಧರ ವೃತತ 
ಎದಿದತಕ,” ಎಂದಕ ಅಂದನ್ಕ. ಆಗ ಚನ್ಮಲಲಪ್ಪನ್ಕ 
ಖಧಸಗತನ್ನ್ಕನ ಕ್ಕರತಕ, - "ನಧನ್ಕ ಮಧಡಿದ ಉಪ್ಕಧರಗಳಗೆ 
ನಿೀನ್ಕ . ಬೆೀಸತಕತ ಇಲಿಲಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕಧರ್ಣಸಕತತದ್ೆ. ಹಧಗಿದದರೆ 
ನ್ನ್ನ ಅಪ್ರಧಧವನ್ಕನ ಕ್ಷಮಿಸಬೆೀಕಧಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ಧದಕೆು ಬಿದಕದ , 
ಪ್ಧರರ್ಥಿಸಕವ್ೆನ್ಕ'' ಎಂದಕ ಹೆೀಳದನ್ಕ. ಇದನ್ಕನ ಕೆೀಳದ್ಧಕ್ಷಣ 
ಖಧಸಗತನ್ಕ  ಇಬಬರ ಚರಣಗಳ ಮೀಲೆ ಬಿದದನ್ಕ. ನ್ಂತರ 
ಎದಕದ, ಸದಕುರಕಗಳನ್ಕನ ಕ್ಕರತಕ - “ಈ ನಿೀಚ ದ್ೆೀಹದದಶೆಯಂದ 
ಇಲಿಲ ತನ್ಕ್ ಯಧತಕೆು ಬರೊೀಣವ್ಧಯತಕ ? ಈ ಕಧರಣ ನ್ನ್ಗೆ 
ಬಹಳ ದಕುಃಖವ್ಧಗಕತತದ್ೆ,'' ಎಂದಕ ಅಂದನ್ಕ. ಅದಕೆು ಸಿದದರಕ - 
“ನಿೀನ್ಕ ನ್ನ್ನನ್ಕನ ಬಿಟಕಟ ವನ್ಕೆು ಬಂದದದರಂದ ನ್ಮಗೆಲಲರಗೂ 
ಬಹಳ ದಕುಃಖವ್ಧಯತಕ. ನಿನ್ನ ದ್ೆಸೆಯಂದ ನ್ನ್ನ ಮನ್ಸಕಸ 
ಬಹಳ ತಳಮಳಸಿತಕ. ಇನ್ಕನ ಮೀಲೆ ಎಂದಕ ಹಿೀಗೆ 
ಮಧಡಬೆೀಡ' ಎಂದಕ ಹೆೀಳದರಕ. ಸದಕುರಕಗಳು 
ಖಧಸಗತನ್ನ್ಕನ ಸಪಶ್ಿಸಿದ ಕ್ೂಡಲೆೀ ಆತನ್ ಜವರವ್ೆಲಧಲ 



ಇಳದಕಹೊೀಯತಕ. ಆಮೀಲೆ ಮೂವರಕ ಮಠಕೆು ಬಂದರಕ. 
ಇವರನ್ಕನ ನೊೀಡಿ ಸವಿರೂ ಆನ್ಂದಭ್ರತರಧಗಿ ಅನ್ಕನತಧತರೆ- 
'ಖಧಸಗತನ್ಕ ಧನ್ಾಧನ್ಾನ್ಕ, ಈತನ್ಂರ್ ಅದಕಭತ 
ವ್ೆೈರಧಗಾವನ್ಕನ ನಧವು ಎಲೆಲಲಿಲಯೂ ನೊೀಡಲಿಲಲ. ಈತನ್ಕ 
ನಿಶಿಯವ್ಧಗಿ ಸದಕುರಕ ಕ್ೃಪ್ೆಯನ್ಕನ ಸಂಪ್ಧದಿಸಿಕೊಂಡನ್ಕ. 
ಇವನ್ಕ ಸದಕುರಕಗಳನ್ಕನ ಬಿಟಕಟ ಹೊೀದರಕ ಸದಕುರಕಗಳು 
ಇವನ್ನ್ಕನ ಬಿಡಲಿಲಲ. ತಪಿಪಸಿಕೊಂಡ ಬಧಲಕ್ನ್ನ್ಕನ 
ಹಕಡಕಕಕೊಂಡಕ ತಧಯಯಕ ಹೊೀಗಕವಂತೆ, ಖಧಸಗತನ್ಕ 
ಪ್ಧರರ್ಥಿಸದಿದದರೂ, ಆ ದಯಧಳನ್ಕ ಈತನ್ನ್ಕನ 
ಶೆ್ ೀಧಿಸಿಕೊಂಡಕ ಕ್ರೆದಕತಂದರಕ." ಇತರರಕ ಅನ್ಕನತಧತರೆ - 
''ಈತನ್ ವ್ೆೈರಧಗಾ ಸಿಾರ್ತಯನ್ಕನ ನೊೀಡಿ ಭ್ಕ್ತರ ಚಿತತದಲಿಲ ಸದ್ಧ 
ಇರಕವ ಸದಕುರಕರಧಯನ್ಕ ಸಂಪ್ೂಣಿ ಒಲಿದಿರಕವನ್ಕ." 
ಯಧವ್ಧತನ್ಕ ಸದಕುರಕವಿಗೆ ತನ್ಕಮನ್ಧನ್ಗಳನ್ಕನ ಅಪಿಿಸಿ 
ಅಖಂಡವ್ಧಗಿ ಆತನ್ ಚಿಂತನ್ವನ್ಕನ ಮಧಡಕವನೊೀ, ಆ 
ಭ್ಕ್ತನ್ಕ ಪ್ಧರರ್ಥಿಸದಿದದರೂ ಸದಕುರಕನಧರ್ನ್ಕ ಆತನಿದದಲಿಲ 
ಪ್ಧರಪ್ತನಧಗಿ ಅವನ್ನ್ಕನ ರಕ್ಷಿಸಕವನ್ಕ. ಹೆೀ ಶೆ್ ರೀತಧ  



ಜನ್ರಕಗಳರಧ, ಮಕಂದಿನ್ ಅಧಧಾಯದಲಿಲ ಗಕರಕವರನ್ಕ  
ಕ್ೃಪ್ೆಯಂದ ನಿವ್ಧಿಣಪ್ಪನಿಗೆ ಉಪ್ದ್ೆೀಶ್ಸಕವ  
ಜ್ಞಧನ್ರಸವನ್ಕನ ಸಧವಧಧನ್ ಚಿತತದಿಂದ 
ಪ್ಧನ್ಮಧಡಕವಂರ್ವರಧಗಿರ. ಎಂಬಲಿಲಗೆ  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಕ್ಥಧಮೃತದ್ೊಳ್ ಶರವಣ ಮಧತರದಿಂದ ಸವಿ ಪ್ಧಪ್ಗಳನ್ಕನ 
ಭ್ಸಮ ಮಧಡಕವಂರ್  ಅರ್ತ ಮಧಕರವ್ಧದ ಈ ಐವತೊತಂದನೆೀ 
ಅಧಧಾಯವನ್ಕನ ಶ್ವದ್ಧಸನ್ಕ ಶ್ರೀ ಸದಕುರಕ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಚರಣಧರವಿಂದಗಳಲಿಲ ಅಪಿಿಸಕರ್ತತರಕವನ್ಕ. 


