
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಹಧರಧಜರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದುು , 
ತಮಮ ಅವತಧರ ಕಧರ್ಯವನುು ಮಧಡುವರು. 
ಅದ್ಧಾವದ್ೆೆಂದರೆ -ಸತಧಾ ಮಧತರದೆಂದ ಭಕ್ಾರನುು ಸಹಜವಧಗಿ 
ತಧರಣ ಮಧಡುವದ್ೆೀ ಆ ಸದುುರುನಧಥನ ನಧಮವನುು ನಿತಾ 
ಹಧಡುವದರೆಂದ ಜೀವನು ಕಧಲನ ಮಸಾಕ್ವನೆುೀರುವನು. 
ಜೀವ ಭಧವವನುು ಮರೆತು, ಬ್ರಹಮದ್ೊಳಗೆ ಪ್ರವೆೀಶ್ಸಿ 
ಸುಖವನುು ಹೊೆಂದುವನು. ದಯಧಘನನಧಗಿರುವ 
ಸದುುರುರಧಜನು, ನಧಮಸಮರಣೆರ್ನುು ಮಧಡುವವರ ಆಥವಧ 
ಪೆರೀಮದೆಂದ ಆತನ ಗುಣಕ್ಥೆಗಳನುು ವರ್ಣಯಸುವವರ 
ಭವರೊೀಗವನುು ನಿವಧರಣೆ ಮಧಡುತಧಾನೆ. ಸತಾ ಸತಾವಧಗಿ 
ಇವಕ್ೂೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಧಧನೆಗಳ್ಳಲಿ. ಇವುಗಳ್ಳೆಂದ ಪ್ರಮಧತಮನೂ 
ಚೆೈತನಾಘನನೂ ಆದ ಸದುುರುವು ತಧನೆೀ ಪ್ರಕ್ಟನಧಗಿ 
ಭವಸಧಗರದ್ೊಳಗಿೆಂದ ತಧರಸುವನು. ಎಲ್ಧಿ ಸಧಧನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಕ್ತಾಯೀ ಶೆರೀಷ್ಠವೆೆಂದು ಪ್ುರಧಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀಳ್ಳರುತಾದ್ೆ. 
ವೆೀದಗಳೂ ಭಕ್ತಾರ್ ಪ್ರಶೆಂಸೆ ಮಧಡುತಾವೆ. ಸಧಧು 
ಸೆಂತರಧದರೂ ಭಕ್ತಾ ಪ್ೆಂಥವನೆುೀ ಬ್ಹಳವಧಗಿ ವರ್ಣಯಸುವರು. 



ಹೆೀ ಶೆ್ ರೀತೃ ಜನರುಗಳ್ಳರಧ, ಇದಕ್ೂೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಧಧನೆಯೀ 
ಇಲಿವೆೆಂದು ನಿೀವೆಲಿರೂ ನಿಶಿರ್ವಧಗಿ ನೆಂಬಿರ. ಭಕ್ತಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಗುರುಭಕ್ತಾಯೀ ಅತುಾತಾಮವಧದುದು. ಇದಕ್ೂೂ ಅಧಿಕ್ವಧದದುು 
ಇಲಿವೆೀ ಇಲಿ. ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಸುಖವೆೀ ಉತಾಮವು 
ಸುಲಭವಧದವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಕ್ತಾಯೀ ಸುಲಭವು, ಮತುಾ 
ಸೆಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸತಸೆಂಗವು ಸದ್ಧ 
ಆನೆಂದದ್ಧರ್ಕ್ವಧಗಿರುವದರೆಂದ ಅತಾೆಂತ ಶೆರೀಷ್ಠವು, ಇೆಂಥ 
ಸತಸ೦ಗತಿರ್ ವಧತಧಘಾತದೆಂದ ದುುಃಖವೆಲ್ಧಿ ಓಡಿ 
ಹೊೀಗುವದು, ಮತುಾ ಭರಮವೆಲ್ಧಿ ನಧಶವಧಗಿ 
ಅವಣಯನಿೀರ್ವಧದ ಆನೆಂದವನುು ಜೀವನು ಹೊೆಂದವನು. 
ಶೆ್ ರೀತಧ ಜನರುಗಳ್ಳರಧ, ಈಗ ಸಿದಾ ಚರತರವನುು ಶರವಣ 
ಮಧಡಿರ. ಯಧವುದನುು ಕೆೀಳುವದರೆಂದ ಹೃದರ್ವು 
ಪ್ವಿತರವಧಗಿ ಸವಯತರ ಆನೆಂದವು ನಿಶಿರ್ವಧಗಿ 
ಪ್ರಕ್ಟವಧಗುವದ್ೊೀ, ಅದನೆುೀ ಹೆೀಳುವೆನು. ಒೆಂದ್ಧನೊೆಂದು 
ದವಸ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದುುರುನಧಥರು, ಮೂರು ಪ್ರಹರ 
ಹೊತಧಾಗಿರುವಧಗ, ಎಲ್ಧಿ ತಮಮ ಶ್ಷ್ಾರನುು ಕ್ರೆದು - 



“ಸವಯರೂ ಕ್ೂಡಿ, ಪ್ಶ್ಿಮ ದಕ್ತೂನ ಗುಡಡಕೊ ಹೊೀಗೊೀಣ 
ನಡೆಯಿರ, ಎಲಿರಗೂ ಸಧಕಧಗುವಷ್ುು ರೊಟ್ಟುಗಳನೂು, ಒೆಂದು 
ಪಧತರದಲ್ಲಿ ಸಧಕ್ಷ್ುು ಆಮಠಿರ್ನೂು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರ'' ಎೆಂದು 
ಹೆೀಳ್ಳದರು. ಆಜ್ಞೆಯಧದ ಮೀರೆಗೆ ಅಷ್ುು ಪ್ದ್ಧಥಯಗಳನುು 
ಸಿದಾಪ್ಡಿಸಿಕೊೆಂಡು ಹೊರಟರು. ಗುರು ಆಜ್ಞೆಯೀ  
ಪ್ರಮಧಣವೆೆಂದು ಮನಿುಸುವ ಇಪ್ಪತೆೈದು ಮೆಂದ ನಿಕ್ಟ 
(ಸಮೀಪ್ದ) ಶ್ಷ್ಾರನುು ಸೆಂಗಡ ಕ್ರೆದುಕೊೆಂಡು ಸದುುರುಗಳು 
ಹೊರಟರು. ಸವಯ ಶ್ಷ್ಾರು ಗುರು ಭಜನೆ ಮಧಡುತಧಾ, ಎರಡು 
ಘಳ್ಳಗೆ ಪ್ರ್ಯೆಂತ ನಡೆರ್ುತಾ ತವರೆಯಿೆಂದ ಗುಡಡಕೊ ಬ್ೆಂದು 
ಮುಟ್ಟುದರು. ಎಲಿರೂ ಗುಡಡದ ಮೀಲ್ೆ ಹತಿಾ, ಕ್ಲುಿ ಭೂಮರ್ 
ಸಪಧಟವಧದ ಸಧಾನ ನೊೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆನೆಂದದೆಂದ 
ನಧಮಗಜಯನೆ ಮಧಡುತಾ ಕ್ುಳ್ಳತುಕೊೆಂಡರು, ಶ್ಷ್ಾರೆಲಿರೂ 
ಕ್ೂಡಿ ಸದುುರುವರನುು ಒೆಂದು ಎತಾರವಧದ  ಕ್ಲ್ಲಿನ ಮೀಲ್ೆ 
ಕ್ೂಡಿರಸಿ ಪ್ೂಜಧ ಆರೆಂಭಿಸಿದರು. ಬ್ಹು ವಿಚ್ಚತರವಧದ 
ಅಲೆಂಕಧರ ಮಧಡಿದರು. ಅನೆೀಕ್ ಪ್ರಕಧರದ ಪ್ತರ ಪ್ುಷ್ಪಗಳನುು 
ಪೀರ್ಣಸಿ, ಒೆಂದು ವನಮಧಲ್ೆರ್ನುು ತಯಧರಸಿ, ಪಧದತನಕ್ 



ಬ್ರುವೆಂಥಧ ಆ ಮಧಲ್ೆರ್ನುು ಕೊರಳ್ಳಗೆ ಹಧಕ್ತದ್ಧುಗ, 
ಸದುುರುಗಳು ಶ್ಲ್ಧ ಸಿೆಂಹಧಸನದ ಮೀಲ್ೆ ಬ್ಹು ರಮಾವಧಗಿ 
ಶೆ್ ೀಭಿಸುವೆಂಥವರಧದರು. ಅನೆಂತರ ಸವಯ ಶ್ಷ್ಾಜನರು 
ಒಬ್ಬರ ಕೆೈ ಒಬ್ಬರು ಹಿಡಿದು, ಸದುುರು ಸಮುಮಖದಲ್ಲಿ 
ಚಕಧರಕಧರವಧಗಿ ನಿೆಂತು, ಭಜನೆ ಹಧಡುತಾ ಆನೆಂದದೆಂದ 
ನೃತಾ ಮಧಡಲ್ಧರೆಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕಧರ ಭಜನೆ 
ಕ್ಲ್ೊಿೀಲದ್ೊಳಗೆ ಅವರೆಲರಿೂ ನಧಲುೂ ಗಳ್ಳಗೆ 
ಆನೆಂದದಲ್ಲಿರುವಧಗ, ಸದುುರುಮುಖವು ಬ್ಹು ಆನೆಂದದೆಂದ 
ಪ್ರಕಧಶ್ಸಲಪಟುು ಪ್ರಸನುವಧಗಿತುಾ. ಎಲಿರೂ ಶರಮಪ್ಟುರು  
ಎೆಂದು ತಿಳ್ಳದು, ಸದುುರುನಧಥರು ಅವರನುು ಕ್ರೆದು, 
ಕ್ೂಡರಲ್ಲಕೊ ಹೆೀಳ್ಳದ ಪ್ರಕಧರ, ಸರಸಭಧಷ್ಣ ಮಧಡುತಧಾ 
ಒೆಂದು ಸಧಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ುಳ್ಳತುಕೊೆಂಡರು. ಆಗ ರೂಟ್ಟು, ಸಧರು, 
ಪ್ಲಾ ಮುೆಂತಧದುನುು ತೆಂದು ಕ್ಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದು ಒೆಂದು ತಗುು 
ಪ್ರದ್ೆೀಶದಲ್ಲಿ ಹಧಕ್ತ ರೊಟ್ಟುಗಳನುು ಮುರದು ಅವೆಲಿವನುು 
ಕ್ಲ್ಲಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕಧರ ದ್ೊಡಡದ್ೊೆಂದು ಕಧಲ್ಧ ಸಿದಾ 
ಮಧಡಿಸಿ, ಸದುುರುಗಳು ಅದರೊಳಗಿೆಂದ ಸವಲಪ ಕೆೈರ್ಲ್ಲಿ 



ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು, ಪ್ರೀತಿ ಒಬ್ಬನ  ಮುಖದಲ್ಲ ಿಹಧಕ್ುತಾ 
ನಡೆದರು. ಆ ಅಮೃತರೂಪ್ ಪ್ರಸಧದವನುು ಸೆೀವಿಸಿ ಬ್ಹು 
ಆನೆಂದಪ್ಟುರು. ಬ್ಳ್ಳಕ್ ಆ ತಗಿುನ ಸುತಾಲೂ ಗುರು ಸಹಿತ 
ಶ್ಷ್ಾರೆಲಿರೂ ಕ್ುಳ್ಳತುಕೊೆಂಡು, ಒೆಂದ್ೆೀ ಶರೀರದ ಎಲ್ಧಿ 
ಅೆಂಗಗಳು ಎೆಂಬ್ೆಂತೆ ಐಕ್ಾಭಧವದೆಂದ ಒಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರು ಹಧಕ್ುತಾ ಭೊೀಜನ ಆರೆಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಮಹಧ 
ಸಮಧರೆಂಭವನುು ನೊೀಡಲ್ಲಕೊ ದ್ೆೀವತೆಗಳೂ ವಿಮಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ುಳ್ಳತು ಬ್ರುವೆಂಥವರಧದರು. ಅೆಂತರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಮಧನಗಳ 
ಸೆಂದರ್ಣಯಧಯಿತು. ದ್ೆೀವತೆಗಳ ದೃಷ್ಟುಗಳೆಲ್ಧಿ ಸದುುರುಗಳ 
ಮೀಲ್ೆ ಸಿಾರವಧದವು. ಸೃಷ್ಟುಯೊಳಗೆಲಿ ಆನೆಂದವು 
ಪ್ೂಣಯವಧಯಿತು. ದ್ೆೀವತೆಗಳೆಲ್ಧಿ ಹತಧಶರಧಗಿ ಅನುುತಧಾರೆ- 
“ಈ ಸದುುರುವು ಪ್ೃಥ್ವಿರ್ಲ್ಲಿ ಕಧಲ್ಧ ಮಧಡಿ ಈ ಮೂಲಕ್ 
ಜೀವರನುು ತಧರಸುತಧಾನೆ. ನಧವು ವಾಥಯವಧಗಿ ಸವಗಯದಲ್ೆಿೀ 
ಉಳ್ಳದ್ೆವು . ನಮಮ ಭೊೀಗಗಳು ನಮಮನುು ಬ್ೆಂಧಿಸುತಾವೆ. 
ನಧವು ಮನುಷ್ಾರಧಗಿದುದ್ಧುದರೆ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸಧವಮಗಳನುು 
ಎೆಂದೂ ಬಿಡುತಿಾರಲ್ಲಲಿ. ಈತನ ಹಸಾದೆಂದ ನಿತಾದಲ್ಲರಿ್ೂ 



ನಧವು ಇೆಂಥಧ ಪೆರೀಮದ ಅಮೃತವನುು ಸೆೀವಿಸುತಿಾದ್ೆುವು. 
ನಮಮ ಅಮೃತವೆೆಂಬ್ದು ನಧಮ ಮಧತರವಧಗಿದುು, ನಮಗೆ 
ನಿರೆಂತರ ಪ್ತನ ಭರ್ವಿರುವದು. ಸದುುರು ಹಸಾದೆಂದ 
ಸೆೀವಿಸುವೆಂಥಧ ಅಮೃತವು ಸತಾವಧಗಿದುು, ಜನಮ 
ಮರಣಗಳನುು ತಪ್ಪಸುತಾದ್ೆ". ಅದ್ೆೀ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಪಧವಯತಿ 
ಪ್ರಮೀಶವರರು  ನೆಂದಕೆೀಶವರನ ಮೀಲ್ೆ ಕ್ುಳ್ಳತುಕೊೆಂಡು 
ಅೆಂತರಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊೀಗುತಿಾರುವಧಗ, ದ್ೆೀವತೆಗಳ ಸಮೂಹವನುು 
ನೊೀಡಿ, ಕೌತುಕ್ಪ್ಟುು ಪಧವಯತಿರ್ು ಪ್ರಮೀಶವರನನುು   
ಕ್ುರತು, - “ಹೆೀ ಭೊೀಳಧನಧಥನೆೀ,ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮತಾ 
ದ್ೆೀವತೆಗಳೆಲ್ಧಿ ಕ್ೂಡಿರುವರು ? ಇವರು ವಿಮಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ುಳ್ಳತು ನೊೀಡುತಿಾರುವದಕೊ ಅೆಂಥಧ ಏನು ಚಮತಧೂರವು 
ಜಗತಿಾನೊಳಗೆ ನಡೆದರುವುದು ? ಎೆಂದು ಕೆೀಳಲು, ಶ್ರೀ 
ಶೆಂಕ್ರನು - “ಅದ್ೆೀನು ಕೌತುಕ್ವೆೆಂದು ನಧವಧದರೂ ಹೊೀಗಿ 
ನೊೀಡೊೀಣ' ಎೆಂದು ನೆಂದಕೆೀಶವರನಿಗೆ ಆಜ್ಞಧಪ್ಸಿ ಇಲ್ಲಗಿೆ 
ಬ್ೆಂದು, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದುುರುವಿನ ಈ ನವಲ್ಲೀಲ್ಧ 
ನೊೀಡುವೆಂಥವರಧದರು. ಅದುುತವಧದ ಆ ಕಧಲ್ಧ ನೊೀಡಿ, 



ಪಧವಯತಿರ್ು ಮನಸಿಸನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸಲ್ಧರದೆಂಥಧ ಆನೆಂದವನುು 
ಹೊೆಂದ, ಪ್ತಿರ್ನುು ಕ್ುರತು - “ಹೆೀ ದ್ೆೀವಿ, ಈ ಸಿದ್ಧಾರೂಢನು  
ನನು ಅವತಧರವಿರುತಧಾನೆ. ಪ್ೃಥ್ವಿರ್ಲ್ಲಿ ಯಧವಧಗ ಪಧಪ್ವು 
ವಿಶೆೀಷ್ವಧಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು, ಆಗ ಸವಯ ದ್ೆೀವತೆಗಳು ನನು 
ಬ್ಳ್ಳಗೆ ಬ್ೆಂದು, ಪಧರಥ್ವಯಸುತಧಾರೆ' - ಹೆೀ ದ್ೆೀವನೆೀ, ಪ್ೃಥ್ವಿರ್ 
ಮೀಲ್ೆ ಪಧಪ್ವು ಬ್ಹಳವಧಗಿದ್ೆ. ಕ್ಲ್ಲಕಧಲನು ಜನರನುು ಬ್ಹು 
ರೀತಿಯಿೆಂದ ಪ್ೀಡಿಸುತಿಾರುವನು. ಆದುರೆಂದ ಈ ಕಧಲದಲ್ಲಿ 
ನಿೀನು ಅವತಧರ ಧಧರಣ ಮಧಡತಕ್ೂದುು, ಆ ಅವತಧರವು 
ಹಿೀಗಿರಬೆೀಕ್ು - ಪಧಪ್ದೆಂದ ಜನರನುು ಉದಾರಸತಕ್ೂದುು. 
ಆದರೆ ದುಜಯನರನುು ನಧಶ ಮಧಡದ್ೆ, ಅವರು ತಮಮ ಪಧಪ್ 
ಬ್ುದಾರ್ನುು ಬಿಟುು ಬಿಡುವೆಂತೆ ವಾವಸೆಾ ಮಧಡಬೆೀಕ್ು. ಆತನು 
ಕ್ರುಣಧ ಮೂತಿಯಯಿದುು, ದುಷ್ುರ ಮೀಲ್ೆ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಧಡಿ 
ಅವರನುು ತಧರಸಿದನೆೆಂದರೆ, ಇತರರೆಲಿರೂ ಆತನಿೆಂದ 
ಅವಶಾವಧಗಿ ತಧರಣ ಹೊೆಂದವರು. ಭಕ್ತಾ ಬ್ಲದೆಂದ 
ಸವಯರನುು ಉದಾರಸಿ ಜ್ಞಧನ ಬ್ಲದೆಂದ ಅವರನುು ಮೀಕ್ಷಕೊ 
ಒರ್ಾಬೆೀಕ್ು. ದುಷ್ುರ ಮೀಲ್ೆ ಶಧೆಂತಿರ್ ವಿನಹ ಬೆೀರೆ 



ಶಸರವನುು ಎತಾಬಧರದು. ಪ್ೂವಯದಲ್ಲಿ ಅನೆೀಕ್ 
ಅವತಧರಗಳನುು ಧರಸಿದ. ಆದರೆ ಆ ಕಧಲದಲ್ಲಿ ದುಷ್ುರನುು 
ನಧಶ ಮಧಡಿದ. ಅವರಧದರೂ ಪ್ುನುಃ ಪ್ುನುಃ ಜನಮವೆತಿಾ 
ಬ್ೆಂದರು. ಇದರೆಂದ ಕಧರ್ಯವು ರ್ಥಧ ಪ್ೂವಯ ಉಳ್ಳಯಿತು. 
ಇನುು ಮುೆಂದ್ೆ ಈ ಪ್ರಕಧರ ಮಧಡಿ ಉಪ್ಯೊೀಗವಿಲಿ. 
ದುಷ್ುರನುು ಇಟುು ಅವರ ದುಗುಯಣಗಳನುು ನಧಶ 
ಮಧಡಬೆೀಕ್ು. ಇದರೆಂದ ಸವಯರ ಉದ್ಧುರವಧಗಿ ಪಧಪ್ವು 
ಲ್ೊೀಕ್ದ್ೊಳಗಿೆಂದ ಕ್ತತುಾಕೊೆಂಡು ಹೊೀಗುವದು,” ಈ ಪ್ರಕಧರ 
ದ್ೆೀವತೆಗಳ ವಚನವನುು ಕೆೀಳ್ಳ, ಹೆೀ ಸತಿೀ, ನಧನು ಅವರನುು 
ಕ್ುರತು ಹೆೀಳ್ಳದ್ೆುೀನೆೆಂದರೆ - “ ದ್ೆೀವತೆಗಳ್ಳರಧ, ನಿೀವು ಅನುುವ 
ಪ್ರಕಧರ ಕಧರ್ಯವನುು ನಡಿಸುವದು ನನಗೆ ಬ್ಹಳ 
ದುಸಧಸಧಾವಧಗಿ ತೊೀರುವದು ದುಷ್ುರನುು ಕೊಲಿದ್ೆ  ಅವರನುು 
ತಧರಸುವೆಂಥ ಅವತಧರವನುು ನಧನು ಎೆಂದು 
ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡಿಲಿ ಇದು ಹಧಾಗಧಗಬೆೀಕೆೆಂದು ನನಗೆೀನೂ 
ಸೂಚ್ಚಸುವುದಲಿ. ಆದರೂ ಇದರ ವಿಚಧರ ಮಧಡತಕ್ೂದುು,” 
ಹಿೀಗೆ ಹೆೀಳ್ಳ, “ಹೆೀ, ದ್ೆೀವಿ, ನಧನು ಆ ದ್ೆೀವತೆಗಳನುು ಅವರ 



ಸವಸಧಾನಕೊ ಕ್ಳುಹಿಸಿದ್ೆನು. ಆನೆಂತರ ಬ್ಹು ದವಸಗಳವರೆಗೆ 
ನಧನು ವಿಚಧರ ಮಧಡಿ, ಒೆಂದು ವಿಶೆೀಷ್ವಧದ ಅವತಧರವನುು 
ಧಧರಣೆ ಮಧಡಿದ್ೆನು. ಆಗ ಭಕ್ಾ ಜನರಧಗಿ ಭೂಮರ್ ಮೀಲ್ೆ 
ಬ್ೆಂದು ನನಗೆ ಸಹಧರ್ವಧಗಬೆೀಕೆೆಂದು ದ್ೆೀವತೆಗಳ್ಳಗೆ 
ಆಜ್ಞಧಪ್ಸಿದರು. ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಎೆಂಬ್ ನಧಮದೆಂದ ನಧನು  
ಅವತರಸಿದ್ೆನು. ಆಗ ದ್ೆೀವತೆಗಳೂ ಅಪಧರ ಭಕ್ಾ ಜನರಧಗಿ 
ಪ್ೃಥ್ವಿರ್ಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುದರು. ಈ ಅವತಧರದಲ್ಲಿ ದುಷ್ುರನುು 
ತಧರಸಿದ್ೆನು, ಆದರೆ ಯಧರನೂು ನಧಶಮಧಡಲ್ಲಲಿ. ಶಧೆಂತಿ 
ಶಸರವನುು ಧರಸಿಕೊೆಂಡು ಅವರ ದುಷ್ುತವವನುು ಮಧತರ 
ಸಮೂಲ ಕ್ತತುಾ ಬಿಟ್ೆುನು. ಇದಲಿದ್ೆ ಸಧಧನ ಸೆಂಪ್ನುರಧಗಿ 
ಬ್ೆಂದವರಗೆ ಅತುಾತಾಮವಧದ ಆತಮ ಜ್ಞಧನವನುು 
ಪಧರಪ್ಾಮಧಡಿಕೊಟ್ೆುನು. ಅದರೆಂದ ಅವರು ನನು 
ಸಮಧನರಧದರು. ನನು ಅವತಧರವು 
ಪ್ೂಣಯವಧದರೂ,ಅವರು ಪ್ೃಥ್ವಿರ್ಲ್ಲಿ ನನು ಕಧರ್ಯವನುು 
ಮುೆಂದ್ೆ ನಡೆಸುವರು. ಮತುಾ ದುುಃಖಮಯಧವಧದ 
ಸೆಂಸಧರದ್ೊಳಗಿರುವ ಅಜ್ಞಧನಿ ಜೀವರನುು ಅವರು ತಧರಣ 



ಮಧಡುವರು.” ಈ ಪ್ರಕಧರ ಪ್ರಮೀಶವರನು  ನುಡಿದ 
ವಚನವನುು ಕೆೀಳ್ಳ, ಪಧವಯತಿರ್ು ಅತಧಾನೆಂದಭರತಳಧದಳು. 
ಆಮೀಲ್ೆ ಪಧವಯತಿ ಪ್ರಮೀಶವರರು  ನೆಂದರ್ ಮೀಲ್ೆ 
ಆರೊೀಹಣ ಮಧಡಿ, ಕೆೈಲ್ಧಸಕೊ ತೆರಳ್ಳದರು: ಇತಾ 
ದ್ೆೀವತೆಗಳು ವಿಮಧನದಲ್ಲಿ ಕ್ುಳ್ಳತುಕೊೆಂಡು ನೊೀಡುತಧಾರೆ. 
ಪ್ೃಥ್ವಿರ್ ಮೀಲ್ೆ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಕಧಲ್ಧ  ಮಧಡುವಧಗ ಭಕ್ಾ 
ಜನರು ಒಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಗಧರಸಹಧಕ್ತ 
ವಿನೊೀದದೆಂದದುರು. ಇದ್ೆೀ ಸಮರ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 
ಕ್ುಷ್ಠರೊೀಗಿರ್ು  ಬ್ೆಂದನು. ಆತನ ಸವಧಯೆಂಗವು ವೃಣಗಳ್ಳೆಂದ 
ತುೆಂಬಿತುಾ. ಆತನು  ಸದುುರುಗಳ ಬ್ಳ್ಳಗೆ ಬ್ೆಂದು ಅವರ 
ಪಧದಕೊ ಬಿದುು ಪಧರಥ್ವಯಸುತೆಾೀನೆ - 'ಹೆೀ ಸಿದುರಧರ್ನೆೀ, 
ದೀನನಧಗಿರುವ ನನು ಮೀಲ್ೆ ನಿೀನಧದರೂ ದರ್ಮಧಡು. 
ನನು ಈ ಜನಮವೆಲಿ  ವಾಥಯವಧಯಿತು. ಈಗ ಯಧಕೆ ವಾಥಯ 
ಪಧರಣವನುು ಇಟುುಕೊಳಿಲ್ಲ. ನಿನು ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಕ್ವನಿುಟುು 
ನಧನು ಪಧರಣ ಬಿಟ್ಟುದ್ಧುದರೆ ನಿನು ಚರಣ ಕ್ೃಪೆಯಿೆಂದ 
ಸತಾವಧಗಿ ನಧನು ಧನಾನಧಗುವೆನು. ನನಗೆ ಈ ಜನಮ 



ಯಧತಕೊ ಬೆೀಕಧಗಿರುವುದು? ಸವಯ ಜನರು ನನುನುು 
ತಾಜಸುವರು. ಅೆಂತಾಕಧಲದಲ್ಲಿ ನಿನು ಪಧದಕೊ ಬ್ೆಂದರುವ ಈ 
ಪಧಪ್ರ್ನುು ನಿೀನಧದರೂ ಅೆಂಗಿೀಕಧರ ಮಧಡು.' ಅವನನುು 
ನೊೀಡಿ ಶ್ಷ್ಾ ಜನರನುುತಧಾರೆ - “ದೂರ ನಿಲುಿ, ಚರಣಗಳ್ಳಗೆ 
ಮುಟುಬೆೀಡ”. ಆಗ ಸದುುರುಗಳು ಶ್ಷ್ಾರಗೆ, - “ಇರಲ್ಲ, ಅವನು 
ಭಕ್ಾನಿದ್ಧುನೆ,'' ಎೆಂದು ಹೆೀಳ್ಳದರು. ಆಗ ಆ ಶ್ಷ್ಾ ಜನರು 
ಸದುುರುಗಳನುು ಕ್ುರತು, - “ಹೆೀ ಸದುುರುಗಳೆೀ, ಯಧವ 
ಕ್ಮಯದೆಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಇೆಂಥಧ ರೊೀಗವು ಬ್ರುವುದು, ಇದನುು 
ನಮಗೆ ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ು," ಎೆಂದು ಕೆೀಳಲು, ಸದುುರುರಧರ್ರು - 
“ಹೆೀ ಸಚ್ಚಿಷ್ಾರುಗಳ್ಳರಧ, ಕೆೀಳ್ಳರ. ಕ್ುಷ್ಠರೊೀಗವು ಸೂಾಲ  ಮತುಾ 
ಸೂಕ್ಷಮ ಎೆಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಧರವಧಗಿರುತಾದ್ೆ. ಸೂಾಲ  
ರೊೀಗವು ಸೂಾಲ ದ್ೆೀಹದುು, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಇವನಲ್ೆಿೀ 
ನೊೀಡಿರ. ಯಧವಧಾವ ದ್ೊೀಷ್ಗಳ ದ್ೆಶೆಯಿೆಂದ ಈ ರೊೀಗವು 
ಪಧರಪ್ಾವಧಗುತಾದ್ೆೆಂಬ್ದನುು ಹೆೀಳುತೆಾೀನೆ, ಕೆೀಳ್ಳರ, 
ಯಧವಧತನು ಪ್ರದ್ಧರಧಗಮನದಲ್ಲಿ ರತನಿರುವನೊೀ, 
ಯಧವನು ಜನರನುು ಮೀಸಗೊಳ್ಳಸಿ ದರವಾವನುು 



ಪ್ಡೆರ್ುವನೊೀ, ಯಧರು ಸದುುರುನಿೆಂದ್ಧ ಮಧಡುವರೊೀ, 
ಇೆಂಥವರಗೆ ಈ ರೊೀಗವು ಬ್ರುವದು. ಮಧತೃಗಮನ, 
ಗುರುತಲಪಗಮನ, ಮತುಾ ನಿರಪ್ರಧಧಿರ್  ಹನನ, ಇವೆಲ್ಧಿ 
ದ್ೊೀಷ್ಗಳ ದ್ೆಸೆಯಿೆಂದ ಮಹಧ ಕ್ುಷ್ುರೊೀಗವು 
ಪಧರಪ್ಾವಧಗುವದು. ತನು ತಧಯಿತೆಂದ್ೆಗಳನುು ಯಧವತನು 
ಅತಾೆಂತ ದ್ೆವೀಷ್ಟಸುವನೊೀ, ಆ ದುಗುಯರ್ಣ ಪ್ುತರನು 
ಜನಧಮೆಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ುಷ್ಠ ರೊೀಗಿಯಧಗಿ ಹುಟುುವನು. 
ಯಧವನು ಶೆೈವನಿದುು, ವಿಷ್ುುನಿೆಂದ್ಧ ಮಧಡುವನೊೀ ಅಥವಧ 
ವೆೈಷ್ುವನಿದುು ಶ್ವನಿೆಂದ್ಧ- ಮಧಡುವನೊೀ, ಆತನು ಆ ಜನಮ 
ಕ್ುಷ್ಠರೊೀಗಿಯಧಗುವನೆೆಂದು ನಿಶಿರ್ವಧಗಿ ತಿಳ್ಳಯಿರ. ಈ 
ರೊೀಗವು ಬ್ರಲ್ಲಕೊ ಕಧರಣವಧಗಿರುವ ಇನೂು ಅನೆೀಕ್ 
ಪಧತಕ್ಗಳ್ಳರುವವು. ಎಷೆುೆಂತ ಹೆೀಳಲ್ಲ, ನಿೀವೆೀ ಅವನೆುಲ್ಧಿ 
ವಿಚಧರದೆಂದ ತಿಳ್ಳರ್ತಕ್ೂದುು. ಈಗ ಸೂಕ್ಷಮ ಕ್ುಷ್ಠವು 
ಸೂಕ್ಷಮದ್ೆೀಹಕ್ತೂದುು, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಪಷ್ುವಧಗಿ 
ತೊೀರುವದಲಿ. ಆದರೆ ಅದರೆಂದ ಬ್ುದುರ್ು  ನಷ್ುವಧಗಿ, ಸವಯ 
ಪ್ರಕಧರದ ಅರಷ್ುಗಳೂ ಪಧರಪ್ಾವಧಗುವವು. ಇತರರ ಮೀಲ್ೆ  



ಮತಸರ ಬ್ುದಾಯಿೆಂದ ಯಧವತನು  ರಧತಿರ ಹಗಲು 
ಮನಸಿಸನಲ್ೆಿೀ ಚಡಪ್ಡಿಸುವನೊೀ , ಸವಯಕಧಲದಲ್ಲಿರ್ೂ 
ಮುಖದೆಂದ ಉಚಿರಸುವನೊೀ ಎರಡನೆರ್ವರಗೆ 
ಘಾತಮಧಡಬೆೀಕೆೆಂದ್ೆೀ  ಯಧವನು ಸವಯದ್ಧ 

ಚ್ಚೆಂತಿಸುತಿಾರುವನೊೀ, ಇೆಂಥವನಿಗೆ ಈ ಸೂಕ್ಷಮ ಕ್ುಷ್ಠದ 
ಲಕ್ಷಣಗಳು ಲ್ಲೆಂಗದ್ೆೀಹದಲ್ಲಿ ಇರುತಾವೆ. ಮೀಲ್ೆ ಹೆೀಳ್ಳದ 

ಪಧಪ್ಕ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವತಯನಧಗುವದರೆಂದ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
ಸೆಂಸಧೂರ ರೂಪ್ದೆಂದರುತಾವೆ. ಜೀವನ ಬ್ುದಾರ್ನುು ಇವು 
ಆವರಸಿಕೊೆಂಡು ಅನಿವಧರ್ಯ ದುುಃಖವನುು ಕೊಡುತಿಾರುವವು. 
ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಧರದ ರೊೀಗಗಳ ಮೀಲ್ೆ 
ಔಷ್ಧೊೀಪಧರ್ವೆೀನೂ ನಡಿರ್ುವುದಲಿ. ಆದರೆ ಸತಸೆಂಗ 
ಮತುಾ ಸದುುರು ಸೆೀವಧ ಘಟ್ಟಸುವದರೆಂದ ಇವು ಶ್ೀಘರವಧಗಿ 

ಹೊೀಗುತಾವೆ,'' ಎೆಂದು ಸದುುರುರಧರ್ರು ಅೆಂದದುನುು 
ಶ್ಷ್ಾರೆಲ್ಧಿ ಏಕಧಗರಚ್ಚತಾದೆಂದ ಕೆೀಳ್ಳದವರಧಗಿ, ಬ್ಹು ಆನೆಂದ 
ಪ್ಟುರು.  ಆಮೀಲ್ೆ ಸಿದು ದಯಧಘನರು ಏನು ಮಧಡಿದರೆೆಂದರೆ 
- ಆ ಅಮೃತ ಸಮಧನವಧದ ಕಧಲ್ಧದ್ೊಳಗಿೆಂದ ಸವಲಪ 



ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಆ ಕ್ುಷ್ಠ ರೊೀಗಿರ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಧಕ್ತ 
“ಶ್ವಧರ್ನಮುಃ' ಈ ನಧಮೀಚಧಾರ ಮಧಡಿದರು. ರೊೀಗಿರ್ು 
ಆ ಪ್ರಸಧದವನುು ನುೆಂಗಿದ ಕ್ೂಡಲ್ೆೀ, ದ್ೆೀಹದೆಂದ 
ಶ್ೀತಲತವವನುು ಹೊೆಂದದನು. ತತಧೂಲವೆೀ ಮೈಮೀಲ್ಲನ 
ವೃಣಗಳು ಅದೃಶಾವಧಗಿ ಹೊೀದವು. ಇದನು ನೊೀಡಿ ಸವಯರೂ 
ಅತಧಾಶಿರ್ಯಭರತರಧದರು. ಆ ರೊೀಗಿರ್ ಶರೀರವು ಪ್ೂಣಯ 
ಶುದುವಧಗಿ ಕ್ುಷ್ಠವು ಅಣುಮಧತರವೂ  ಕಧರ್ಣಸದೆಂತಧಯಿತು. 
ಆಗ ಆತನು ಬ್ಹು ಆನೆಂದದೆಂದ  ಗುರುವರನನುು 
ಸುಾತಿಸುವೆಂತವನಧದನು - 'ಹೆೀ ದ್ೆೀವಧಧಿದ್ೆೀವಧ, 
ಸದುುರುನಧಥಧ, ನಿನು ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನನು 
ಮಸಾಕ್ವನಿುಟ್ಟುರುವೆನು. ಹೆೀ ದನತಧರತನೆೀ, ದಯಧನಿಧಿಯೀ, 
ನನು ಜನಮದ ಸಧಥಯಕ್ವನುು ಮಧಡಿದ. ಈಗ ಶುದಾನಧದ ಈ 
ನನು ಶರೀರವನುು ನಿನು ಪಧದಕೊ ಅಪ್ಯಸಿರುವೆನು. ಹೆೀ 
ಕ್ರುಣಧಕ್ರನೆ ನಿನು ಸೆೀವೆರ್ನೆುೀ  ನನು ಈ ಜನಮವು 
ಮುಗಿರ್ುವ ತನಕ್ ಕೊಡಬೆೀಕ್ು”  ಈ ಪ್ರಕಧರ 
ಪಧರಥ್ವಯಸುವಧಗ ಆತನಿಗೆ ಕ್ಣುುಗಳ್ಳೆಂದ ಆನೆಂದ್ಧಶುರಗಳು 



ಸುರರ್ುತಿಾದುವು. ಆತನು ಸದುುರುಗಳ ಮುೆಂದ್ೆ ಭೂಮರ್ 
ಮೀಲ್ೆ ಸಧಷಧುೆಂಗ ನಮನ ಮಧಡಿದನು. ಸದುುರುಗಳು 
ಆತನನುು ಎಬಿಬಸಿ ಹೆೀಳುತಧಾರೆ - "ಭಕ್ಾನೆೀ, ದ್ೆೀಹವು ನನುದ್ೆೀ 
ಇರುವುದು. ಆದರೆ ನನುಲ್ೆಿೀ ಮನಸುಸ ಇಟುು ನಿೀನೆೀ ಅದರ 
ರಕ್ಷಣೆ ಮಧಡುತಿಾರುವ. ಯಧವಧಗಲೂ ನಧಮಸಮರಣೆ 
ಮಧಡುತಿಾರಬೆೀಕ್ು. ಸವಯ ಜೀವರ  ಮೀಲ್ೆ 
ದಯಧವೆಂತನಧಗಿರಬೆೀಕ್ು, ಮತುಾ ಸದುುರು ದಶಯನವನುು 
ನಿತಾ ಪ್ಡೆರ್ುತಿಾದುರೆ, ಈ ರೊೀಗವು ಪ್ುನುಃ 
ಪಧರಪ್ಾವಧಗುವದಲಿ.” ಈ ಅದುುತ ಚಮತಧೂರವನುು ನೊೀಡಿ, 
ದ್ೆೀವತೆಗಳೆಲ್ಧಿ ಜರ್ಜರ್ಕಧರ ಮಧಡುವೆಂಥವರಧಗಿ, 
ಸದುುರುಗಳ ಮೀಲ್ೆ ಪ್ುಷ್ಪವೃಷ್ಟುರ್ನುು ಮಧಡುತಧಾ 
ದುೆಂದುಭಿಗಳನುು ಬಧರಸಿದರು. ಅನೆಂತರ ದ್ೆೀವತೆಗಳು 
ಸವಸಧಾನಕೊ ತೆರಳ್ಳದರು. ಇತಾ ಸದುುರುರಧರ್ರು ಸವಯ ಶ್ಷ್ಾ 
ಜನರ ಸಮೀತ ಆ ಕಧಲ್ಧ  ಪ್ೂಣಯ ಮುಗಿಸಿದರು. ಆಗ ಶ್ಷ್ಾರು 
'ಹೆೀ ಸದುುರುನಧಥನೆೀ, ನಮಗೆ ಬ್ಹಳ ನಿೀರಡಿಕೆ ಆಗಿರುತಾದ್ೆ. 
ಜಲ್ಧಶರ್ವಧದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ೂ ಕಧರ್ಣಸುವದಲಿ. ತೃಷಧ 



ಶಧೆಂತಿಗೊೀಸೂರ ಏನು ಮಧಡುವದು ? ಎೆಂದು ಪಧರಥ್ವಯಸಿದುು 
ಕೆೀಳ್ಳ, ಆ ದಯಧಳುವಧದ ಸದುುರುನಧಥರು ಏನು 
ಮಧಡಿದರೆೆಂದರೆ, ಒೆಂದು ಸಧಾನಕೊ ಹೊೀಗಿ, ಶ್ಷ್ಾರನುು ಕ್ರೆದು, 
- ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಧಗಿ ನಿೀರವೆ. ಆದರೆ ಇದರೊಳಗೆ  ಹುಳುಗಳು 
ತುೆಂಬ್ ಅವೆ. ನಿೀವೆಲಿ ಹುಳುಗಳನುು ಬಿಟುು ಈ ನಿೀರನೆುೀ 
ಕ್ುಡಿಯಿರ,'' ಎೆಂದು ಹೆೀಳ್ಳದ್ಧಗ, ಆ ಶ್ಷ್ಾರೆಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊೀಗಿ 
ನೊೀಡುತಧಾರೆ, ನಿೀರೊಳಗೆ ತುೆಂಬಧ ಹುಳಗಳ್ಳವೆ. ಅದನುು 
ಕ್ುಡಿರ್ಲ್ಲಕೊ ಯಧವನೊಬ್ಬನೂ ಮುೆಂದ್ೆ ಬ್ರುವದಲಿವೆೆಂದು 
ನೊೀಡಿ, ಸದುುರುಗಳು - "ಹಧಗಧದರೆ ನಧನೆೀ ಮದಲು ಈ 
ನಿೀರನುು ಕ್ುಡಿರ್ುವೆನು,'' ಎೆಂದು ನುಡಿದು, ತಧವೆೀ ಆ ನಿೀರಗೆ 
ಬಧಯಿ ಹಚ್ಚಿ ಕ್ುಡಿರ್ುವೆಂಥವರಧದರು. ಆಗ ಶ್ಷ್ಾರು 
ನೊೀಡುತಧಾರೆ - ಆ ನಿೀರಲ್ಧಿ ನಿಮಯಲವಧಯಿತು. ಒೆಂದು ಹುಳ 
ಅದರೊಳಗೆ ಕಧರ್ಣಸದ್ಧಯಿತು. ಇದನುು ನೊೀಡಿ, ಶ್ಷ್ಾರು 
ಆಶಿರ್ಯ ಪ್ಟುು ತಧವಧದರೂ ಆ ನಿೀರನುು 
ಕ್ುಡಿರ್ುವವರಧದರು. ಈಗ ಸೆಂಜೆ ಹೊತುಾ ಆಯಿತೆೆಂದು 
ತಿಳ್ಳದು, ಸವಯ ಶ್ಷ್ಾರನುು ಕ್ೂಡಿಕೊೆಂಡು ಸದುುರುಗಳು ಮಠದ 



ಕ್ಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರು. ಸವಯರೂ ಭಜನೆ ಮಧಡುತಧಾ, ಮಠಕೊ 
ಬ್ೆಂದು ಮುಟ್ಟುದರು. ಈಗ ಕ್ಥೆರ್ ಲಕ್ಷ್ಧಾಥಯವನುು ಶರವಣ 
ಮಧಡಿರ. ಶ್ಷ್ಾರೆೆಂಬ್  ಇಪ್ಪತೆೈದು ತತವಗಳು ಕ್ೂಡಿಕೊೆಂಡು, 
ಇಪ್ಪತಧಾರನೆೀ ತತವವಧದ ಸದುುರುನಧಥನ ಮುೆಂದ್ೆ ಆಡಲ್ಲಕೊ 
ಆರೆಂಭಿಸುವರು. ಚಕಧರಕಧರ ಆಟವೆೀ ಅವರು ಜನಮ 
ಮರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವದು, ಸದುುರುನಧಥನು 
ಸತಧಾಮಧತರವಿದುು ನೊೀಡುತಿಾರುವನು. ಹಿೀಗೆ ಆಡುತಧಾ 
ಬೆೀಗನೆೀ ಶರಮ ಹೊೆಂದದರು. ಆನೆಂತರ ಎಲ್ಧಿ ಸದುುಣಗಳನುು 
ಒಟುುಗೂಡಿಸಿ, ಅವರ ದ್ೆಶೆಯಿೆಂದ ಕಧಲ್ಧ ಸಿದುು 
ಮಧಡಲಪಟ್ಟುತು. ಯಧವಧತನಿಗೆ ಸೆಂಸಧರವೆೆಂಬ್ 
ಧಧರುಣವಧದ ಕ್ುಷ್ಠವು ಹತಿಾತೊಾೀ ಆತನಿಗೆ ಅದನುು 
ಕೊಟ್ಟುದುರೆಂದ ಆತನ ಸೆಂಸಧರ ದುುಃಖವು ನಧಶವಧಯಿತು. 
ಸದುುಣ ಸೆೀವನೆಯಿೆಂದ ಮೀಕ್ಷ್ೆೀಚೆಾಯಧಗುವದ್ೆೀ ತೃಷೆರ್ು. 
ಆಗ ಸದುುರುವು ಸಮೀಪ್ದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತವೆೆಂಬ್ ನಿೀರನುು 

ತೊೀರಸಿದನು. ನಿೀರು ಕ್ುಡಿರ್ುವುದರೆಂದ ತೃಷಧಶಧೆಂತಿ, 
ಅಮೃತ ಪಧನದೆಂದ ಮೀಕ್ಷ ಪಧರಪ್ಾರ್ು. ಆದರೆ ಆ ಅಮೃತ 



ಸೆೀವಿಸಲ್ಲಕೊ ನೊೀಡಿದರೆ ಮೀಲ್ೆ ಸಧಧನದುುಃಖಗಳೆೆಂಬ್ 
ಹುಳಗಳು ಕಧಣುವುದರೆಂದ ಅದನುು ಸೆೀವಿಸಲ್ಲಕೊ ಯಧರೂ 
ಒಲಿರು. ಆಗ ಸದುುರುವು ದುುಃಖವನುು ತಧನೆೀ ಸಹನಮಧಡಿ 
ಮೀಕ್ಷ ಸಧಧನವನುು ದುುಃಖ ರಹಿತ ಮಧಡಿದನು. ಆಮೀಲ್ೆ 
ಸವಯರಗೂ ಅಮೃತಪಧನವನುು ಮಧಡಿ ತೃಪ್ಾ ಎೆಂಬ್ 
ಮುಕ್ತಾರ್ನುು ಹೊೆಂದದರು. ಈ ಅಧಧಾರ್ವು 
ಉತಾಮೀತಾಮವಧದದುು. ಇದರ ಶರವಣದೆಂದ  ಸದುತಿರ್ು 
ಸುಗಮವಧಗುವದು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಈ ಪ್ರಮ 
ಶೆರೀಷ್ಠವಧದ ಅವತಧರವು ಬ್ರಹಧಮನೆಂದಕೊ 
ಉಗಮಸಧಾನವಧಗಿರುವದು. ಜನರು ಇಹಪ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆೀನು 
ಮನೊೀರಥಗಳನುು ಹೊೆಂದಲ್ಲಕೊ ಇಚ್ಚಿಸುವರೊೀ, ಅವನೆುಲ್ಧಿ 
ಈ ಅದ್ಧಾರ್ವನುು ಶರದ್ಧಾರ್ುಕ್ಾರಧಗಿ ಶರವಣ 
ಮಧಡುವದರೆಂದ,ಸದುುರು ಕ್ೃಪೆಯಿೆಂದ 
ಪಧರಪ್ಾಮಧಡಿಕೊಳುಿವರು. ಎೆಂಬ್ಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಕ್ಥಧಮೃತದ್ೊಳ , ಶರವಣ ಮಧತರದೆಂದ ಸವಯ ಪಧಪ್ಗಳನುು 
ಭಸಮ ಮಧಡುವೆಂಥಧ, ಅತಿ ಮಧುರವಧದ ಈ ಐವತಾ 



ನಧಲೂನೆೀ ಅಧಧಾರ್ವನುು ಶ್ವದ್ಧಸನು ಶ್ರೀಗುರು 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಚರಣಧರವಿೆಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಯಸಿರುವನು. 


