
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗನಧಥರಗ, ತಧವು ಸವತಃ ಸಿದ್ಾವಧದ್ 
ಬ್ರಹ್ಮ ತತವವಧಗಿರಗವದ್ರಿಂದ್, ಅವರಗೆ ಉಪನಿಷದ್ಥಥವು 
ಕರತಲಧಮಲಕದ್ಿಂತೆ ನಿಶ್ಚಯವಧಗಿರಗವುದ್ಗ. 
ಅದ್ೆವೈತಭಧವದಿಂದ್ ಜಗವನ್ಗು ನೊೀಡಗತ್ತಿದ್ದರೂ,  
ಮಗಮಗಕ್ಷಗವಿಗೆ ಉಪದ್ೆೀಶ್ ಮಧಡಗವರಗ, ಐಕಯಭಧವದಿಂದ್ 
ಇರಗವರಧದ್ರೂ ಶ್ರಣಧರ್ಥಥಯಧದ್ವನಿಗೆ 
ಪಧಲಿಸಗವರಗ.ತ್ತರಕರಧನ್ ದ್ೆೀವಧಲಯದ್ಲಿಿ ಸಿದ್ಾಗಗರಗಗಳು 
ಕೆಲವು ದನ್ ಇದ್ಗದ, ನಿತಯ ಅಲಿಿಗೆ ಬ್ರಗವ ಜಿಜ್ಞಧಸಗ ಜನ್ರ 
ಶ್ಿಂಕೆಗಳನ್ಗು ಸಮಧಧಧನ್ ಮಧಡಗತ್ತಿದ್ದರಗ. ಇವರ 
ವಧತೆಥಯನ್ಗು ಕೆೀಳಿ, ಒಬ್ಬ ಶಧಸಿಿಯಗ ಅಲಿಿಗೆ ಬ್ಿಂದ್ಗ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗು ಕಗರತಗ, “ಸ್ಧವಮಿ, ಮಗಮಗಕ್ಷಗತವವು ಧಮಥವೊ 
ಅಥವಧ ಗಗಣವೊ ಇದ್ನ್ಗು ನಿರೂಪಿಸಿರ ಎಿಂದ್ಗ ಪರಶೆು 
ಮಧಡಲಗ ಮಹಧತಮರಗ "ಮಗಮಗಕ್ಷತವವು ಜಿೀವನ್ ಧಮಥವಲಿ, 
ಯಧಕೆಿಂದ್ರೆ ಅದ್ಗ ಜಿೀವನ್ ನಿತಯ ಸಿಿತ್ತಯಲಿ;  ಹಧಯಗೆ ಅಗಿುಯ 
ಧಮಥ ಉಷಣತೆಯೀಹಧಗೆೀ ಇರಗವದಲಿ. ಮಗಮಗಕ್ಷಗತವವು 
ಗಗಣವೆಿಂದ್ರೆ, ಮಗಮಗಕ್ಷಗತೆ ಇದ್ದವನ್ಗ ಅಭಧಯಸದ್ಲಿಿ 



ಪರವತಥನಧಗಲಿಕ್ಕಿಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಅಭಧಯಸ ಸಿಂಜನಿತ ಭಧವವೆೀ 
ಮಗಮಗಕ್ಷಗತವವೆನ್ಬೆೀಕಗ. ಎಲಿಿ ತನ್ಕ ಈ ಭಧವವಿರಗವದ್ಗ 
ಅಿಂದ್ರೆ, ಮಗಮಗಕ್ಷಗವು ಗಗರಗವಿಗೆ ಶ್ರಣಗಹೊೀಗಿ 
ಮಹಧವಧಕಯಶ್ರವಣ ಮಧಡಗವವರೆಗೆ ಅದ್ಗ ಇರಗವುದ್ಗ. ಆ 
ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಮಗಮಗಕ್ಷಗದ್ೆಸ್ೆಯವೃತ್ತಿ ಅಹ್ಿಂಬ್ರಹಧಮಸಿಮ 
ಭಧವದಿಂದ್ ಚಿತಿದ್ಲಿಿದ್ಗದ ಜ್ಞಧನಧಕಧರದಿಂದ್ ಅದ್ಗ 
ಪರಣಮಿಸಗತಿದ್ೆ. ಆಗೆು ಅದ್ಕೆಿಅಪರೊೀಕ್ಷವೆನ್ಗುತಧಿರೆ. ಈ 
ಭಧವವು ಸಗಸಿಿತವಧಯಿತೆಿಂದ್ರೆ, ಇದ್ರಿಂದ್ ದ್ೆೀಹ್ತಧನೆಿಂಬ್ 
ಭಧವವು ನಧಶ್ವಧಗಗವದ್ಗ ಮತಗಿ ಸ್ಧಗರದ್ಲಿಿ ಜಲಬಿಂದ್ಗ 
ಕೂಡಿ ಹೊೀದ್ಿಂತೆ  ಜಿೀವನ್ಗ  ಬ್ರಹ್ಮದ್ಲಿಿ ಸಮರಸ 
ಹೊಿಂದ್ವನ್ಗ'' ಎಿಂದ್ಗ ಸಿದ್ಾರಗ ಅಿಂದ್ದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ, ಶಧಸಿಿಯಗ 
ಸಿಂತೊೀಷಪಟ್ಗು ಹೊರಟ್ಗಹೊೀದ್ನ್ಗ. ಅನ್ಿಂತರ 
ಪಿಚ್ಚಿಂಡಯಯನೆಿಂಬ್ ಒಬ್ಬ ಶಧಸಿಿಯಗ ತವರೆಯಿಿಂದ್ ಸಿದ್ಾರ ಕಡೆಗೆ 
ಬ್ಿಂದ್ಗ ವಿಚಧರಸಗತಧಿನ್ಲಿ, "ಪೃರ್ಥಿಯಗ ಈ ಭೌತ್ತಕಗಳಿಗೆ 
ಆಧಧರವು, ಪೃರ್ಥಿಗೆ  ಆಧಧರವಧಯವದ್ಗ?” ಸಿದ್ಾರಗ ಪರತಗಯತಿರ 
ಕೊಟ್ಟುದ್ೆದೀನೆಿಂದ್ರೆ  - ಪೃರ್ಥಿಯಗ  ಜಲದ್ ಮೀಲೆ ಇರಗವದ್ಗ, 



“ತದ್ಧಪಯ ಪೃರ್ಥಿ'' ಎಿಂದ್ಗ ಶ್ಗರತ್ತಯಿರಗವದ್ಗ. ಜಲಕೆಿ ಆಧಧರ 
ಆಗಿುಯಗ, "ಅಗೆುೀರಧಪಃ” ಎಿಂದ್ಗ ಶ್ಗರತ್ತ ಪರಮಧಣವು ಅಗಿುಯಗ 
ವಧಯಗವಿನಿಿಂದ್ ಉತಪನ್ುವಧದ್ದ್ಗದ; “ವಧಯೀರಗಿೀ?” ಎಿಂದ್ಗ 
ಶ್ಗರತ್ತ ಹೆೀಳುವುದ್ಗ. ಈ ವಧಯಗವಿಗೆ ಆಕಧಶ್ವೆೀ 
ಆಧಧರವಿರಗವದ್ಗ ''ಆಕಧಶ್ದ್ಧವಯಗಃ '' ಎಿಂದ್ಗ ವೆೀದ್ಗಳ 
ಪರಮಧಣವಿದ್ೆ. ಯಧಕೆಿಂದ್ರೆ ವಧಯಗವು ಆಕಧಶ್ದ್ 
ಶಧವಸವೆಿಂದ್ಗ ಜ್ಞಧತ ಜನ್ರಗ ಹೆೀಳುತಧಿರೆ. ಆ ಆಕಧಶ್ಕೆಿ 
ಅಧಿಷ್ಧಾನ್ವಧಗಿ ಅಕ್ಷರ ಪರಮಧತಮನಿರಗವನ್ಗ, “ತಸ್ಧಮದ್ಧವ 
ಏತ ಸ್ಧಮದ್ಧತಮನ್ಃ ಆಕಧಶ್ಃ ಸಿಂಭೂತಃ'' ಎಿಂದ್ಗ ಶ್ಗರತ್ತ 
ವಚ್ನ್ವಿರಗವದ್ಗ, ಇದ್ನ್ಗು ಕೆೀಳಿ ಶಧಸಿಿಯಗ ಬ್ಹ್ಗ 
ಆನ್ಿಂದ್ಪಟ್ುನ್ಗ ಮತಗಿ ತನ್ು ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಸಿದ್ಾರ 
ದ್ೆಸ್ೆಯಿಿಂದ್ ಮೃಷ್ಧುನ್ುವನ್ಗು ತಿಂದ್ಗ ಅವರ ಮಗಿಂದಟ್ಗು 
ಸ್ೆೀವಿಬೆೀಕೆಿಂದ್ಗ ಪಧರರ್ಥಥಸಿದ್ನ್ಗ. ಸಿದ್ಾನಧಥರಗ ಅದ್ನ್ಗು 
ಮಿತವಧಗಿ ಸ್ೆೀವಿಸಿದ್ರಗ. ಆ ಮೀಲೆ ಒಬ್ಬ ಪುರಗಷನ್ಗ  ಬ್ಿಂದ್ಗ 
ಸಿದ್ದರನ್ಗು ಕಗರತಗ, "ಮನ್ಸಗು ಯಧವಧಗಲೂ ಬ್ಹ್ಗ 
ಚ್ಿಂಚ್ಲವಧಗಿರಗತಿದ್ೆ. ಇದ್ರ ಕಧರಣವನ್ಗು ಸವಿಸ್ಧಿರವಧಗಿ 



ನಿರೂಪಿಸಬೆೀಕಗ". ಎಿಂದ್ಗ ಕೆೀಳಲಗ, ಸಿದ್ಾಗಗರಗಗಳಿಂದ್ದ್ಗದ, 
“ಪರಥಮತಃ ವಧಯಗ ಮತಗಿ ಎರಡನೆಯದ್ಧಗಿ ರಜೊೀಗಗಣ, 
ಇವೆರಡೂ  ಮನ್ಸುನ್ ಚ್ಿಂಚ್ಲತವಕೆಿ ಕಧರಣವಧಗಿವೆ. 
ಯಧಕೆಿಂದ್ರೆ ವಧಯಗವಿನ್ ಅಧಥಭಧಗದಿಂದ್ ಮನ್ಸಗು 
ಉತಪನ್ುವಧಯಿತಗ. ಅದ್ರಿಂದ್ಲೆೀ ಮನ್ಸಿುಗೆ ವಧಯಗವಿನ್ 
ಸವಭಧವವಧದ್  ಚ್ಿಂಚ್ಲತವವು ಪಧರಪಿವಧಯಿತಗ ಮತಗಿ ಅದ್ಗ 
ಕ್ಷಣಹೊತಗಿ ತಡೆಯದ್ೆ ವಿಷಯಗಳೊೆಳಗೆ 
ಹ್ರದ್ಧಡಗತ್ತಿರಗವದ್ಗ. ರಜೊೀಗಗಣದಿಂದ್  ಮನ್ಸಿುನೊಳಗೆ 
ವಿಕಲಪಗಳು ಉಿಂಟಧಗಗತಿವೆ. ಇವೆರಡರ ಪೆೈಕ್ಕ ಪರಥಮ 
ವಿಪತಿನ್ಗು ಪಧತಿಂಜಲಿ ಯೀಗಕಿನ್ಗಸ್ಧರವಧಗಿ 

ಪಧರಣಧಯಧಮವನ್ಗು ಮಧಡಿ ಕಳಕೊಳಳಬೆೀಕಗ. ಮನ್ಸಿುನ್ 
ಅನಿಧಧಥರ ರೂಪ ವಿಕಲಪ ದ್ಧವರಧ  ಬಧಧೆಯಗಿಂಟಧಗಗವ 
ಪಕ್ಷದ್ಲಿಿ, ಆ ಮನ್ಸುನ್ಗು ದ್ೃಗದೃಶ್ಯ, ವಿವೆೀಕದಿಂದ್ 
ಆವರಸಿಕೊಿಂಡಗ, ಆತಧಮನಧತಮ ವಿಚಧರಕೆಿ ಹ್ಚ್ಚಬೆೀಕಗ. ಆದ್ರೆ 
ಆ ವಿವೆೀಕವನ್ಗು ಸದ್ಗುರಗಬೊೀಧ ಮತಗಿ ತಚಿಚಿಂತನ್ದಿಂದ್ 
ಪಧರಪಿಿ ಮಧಡಿಕೊಳಳಬೆೀಕಗ". ಈ ಪರಕಧರದ್ ಸದ್ಗುರಗನಧಥರ 



ವಚ್ನ್ವನ್ಗು ಕೆೀಳಿ, ಮಲಯನಧಥನೆಿಂಬ್ ಆ ಬಧರಹ್ಮಣನ್ಗ 
ಆನ್ಿಂದ್ದಿಂದ್, ''ಹಧಗಧದ್ರೆ  ಸ್ಧವಮಿ, ನ್ನ್ು ಸಗದ್ೆೈವದಿಂದ್ 
ನ್ನ್ಗೆ ಇಿಂದ್ೆೀ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ದ್ೊರೆತರಗ. ವಿವೆೀಕವನ್ಗು 
ಈಗಲೆೀ ವಿಚಧರಸಿ ತ್ತಳಿದ್ಗಕೊಳುಳವೆೀನ್ಗ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ದ್ೃಶ್ಯ 
ಯಧವದ್ಗ? ದ್ೃಕ್ ಯಧವದ್ಗ?  ಎಿಂಬ್ಗದ್ನ್ಗು ನ್ನ್ಗೆ 
ನಿರೂಪಿಸಬೆೀಕೆಿಂದ್ಗ ಪಧರರ್ಥಥಸಗವೆೀನ್ಗ "ಎಿಂದ್ಗ ನ್ಗಡಿದ್ನ್ಗ. 
ಅದ್ಕೆಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಉತರಿ ಕೊಡಗತಧಿರೆ, ''ಕೂಟ್ಸಿನ್ 
ಚಿತರತ್ತ ಬಿಂಬ್ಯಗಕಿ ಅಿಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿಯಗ  
ಇಿಂದರಯಕರಣದ್ಧವರಧ ಘಾಟಧದ ವಸಗಿಗಳನ್ಗು ನೊೀಡಗವಧಗ, 
ಆ ವಸಗಿಗಳು ದ್ೃಶ್ಯ ಮತಗಿ ಇಿಂದರಯಗಳ ದ್ೊೀಷಗಳನ್ಗು 
ಮನ್ಸಗು ಕಧಣಗತ್ತಿರಗವಧಗ, ಇಿಂದರಯಗಳು ದ್ೃಶ್ಯವಧಗಿ 
ಮನ್ಸಗು ದ್ೃಕೆಿನಿಸಗವದ್ಗ. ಮನ್ಸಿುನ್ ಸಿಂಶ್ಯಧದ 
ದ್ೊೀಷಗಳನ್ಗು.ವಿಚಧರಸಗವಧಗ ಚಿದ್ಧಭಧಸನೆೀ ದ್ೃಕ್ 
ಆಗಗತಧಿನೆ. ಈ ಚಿದ್ಧಭಸನ್ಗ ಬ್ಗದದಯ ಆಧಿೀನ್ನಿರಗವವನ್ಗ 
ಮತಗಿ ಬ್ಗದದಯಗ ಸಗಪಿಿಯಲಿಿ ಲಯ ಹೊಿಂದ್ಗವದ್ಗ. ಆಗ 
ಚಿದ್ಧಭಧಸನ್ ಪರಮಧಥಥರೂಪವಧದ್ ಕೂಟ್ಸ್ಧಿತಮನೆೀ ದ್ೃಕ್ 



ಇರಗವನ್ಗ. ಈತನೆೀ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪವಧಗಿದ್ಗದ ಇವನಿಗೆ ಬೆೀರೆ 
ದ್ೃಕ್ ಇಲಿ. ಈ ದ್ೃಕ್ಕಿಗೆ  ಅಿಂತರ ಬಧಹ್ಯವೆಿಂಬ್ ಭೆೀದ್ಗಳು 
ಸವಥಥಧ ಇರಗವದಲಿ.ಆತನ್ಗ ಅಸಹಧಯ ಕಗಟ್ಸಿನಧಗಿದ್ಗದ 
ಸವಥ ಪರಪಿಂಚ್ವನ್ಗು ಒಮಮಗೆೀ ನೊೀಡಗತ್ತಿರಗವನ್ಗ. ಯಧವ 
ಈತನಿಗೆ ಚಿನಧಮತರಪರಬ್ರಹ್ಮವೆಿಂದ್ಗ ಹೆೀಳುತಧಿರೆ, ಆತನೆೀ  
ನಿೀನ್ಗ ನಿತಯದ್ಲಿಿರಗವಿ. ನಿನ್ಗೆ ಬೆೀರೆಯಧದ್ ದ್ೃಕ್ ಇಲವಿೆೀ 
ಇಲಿ. ಇದ್ನ್ಗು ತ್ತಳಿದ್ಗ, ನಿೀನ್ಗ ಧನ್ಯನಧಗಗವಿ''. ಸದ್ಗುರಗ 
ಮಗಖದಿಂದ್ ಈ ವಚ್ನ್ವನ್ಗು ಕೆೀಳಿದ್ ಆ ಮಲಯನಧಥನೆಿಂಬ್ 
ಬಧರಹ್ಮಣನ್ಗ, “ನಧನ್ಗ ಧನ್ಯನ್ಗ, ಧನ್ಯನ್ಗ, ನಿಮಮ ಕೃಪೆಯಿಿಂದ್ 
ನಧನ್ಗ ಕೃತಧಥಥನಧದ್ೆನ್ಗ. ನ್ನ್ು ಪಿತೃಗಳೊ ಇವತಗ ಿ
ಧನ್ಯರಧದ್ರಗ”, ಎಿಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ ನ್ಮಸಿರಸಿ, ಆತನ್ಗ 
ತನ್ು ಗೃಹ್ಕೆಿ ತೆರಳಿದ್ರಗ. 

ಐದ್ನೆೀ ದವಸ ರಧಮಭಟ್ುನೆಿಂಬ್ ಶಧಸಿಿಯಗ ಬ್ಿಂದ್ಗ ಸಿದ್ದ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗು ಕಗರತಗ, “ಹೆೀ ಸ್ಧವಮಿಗಳೆೀ, ಯಧವ 

ಪರಕಧಶ್ದಿಂದ್ ಈ ಪರಪಿಂಚ್ವು ಭಧಸಿಸಲಪಡಗವದ್ಗ ?” ಎಿಂದ್ಗ 
ಕೆೀಳಲಗ, ಸಿದ್ದರಗ ಅಿಂದ್ದ್ೆದೀನೆಿಂದ್ರೆ, "ಹ್ಗಲಗ ಹೊತಗಿ 



ಸೂಯಥನ್ಗ , ರಧತ್ತರ ವೆೀಳ  ೆದೀಪ ನ್ಕ್ಷತರ, ಚ್ಿಂದ್ರ 
ಇತಧಯದಗಳಿಿಂದ್ ಈ ಪರಪಿಂಚ್ವು ಬೆಳಗಲಪಡಗವದ್ಗ. ಆದ್ರೆ 
ಇವುಗಳು ಯಧತರಿಂದ್ ಬೆಳಗಲಪಡಗವವು ?" ಎಿಂದ್ಗ ಕೆೀಳಲಗ, 
ರಧಮಭಟ್ುನ್ಗ, ನೆೀತರದಿಂದ್ ಎಿಂದ್ನ್ುಲಗ, ಸಿದ್ಾರಗ, ಕಣಗಣ 
ಮಗಚಿಚದ್ಧಗಯಧತರ ಪರಕಧಶ್ವೆಿಂದ್ಗ ಕೆೀಳಲಗ, ಬ್ಗದದಯ 
ಪರಕಧಶ್ವೆಿಂದ್ಗ ರಧಮಭಟ್ುನ್ಗ ಉತಿರ ಕೊಟ್ುನ್ಗ . ಆಗ ಸಿದ್ಾರಗ 
ಬ್ಗದಾಯಗ ಯಧವ ವಸಗಿವಿನಿಿಂದ್ ಪರಕಧಶ್ಸಲಪಡಗತಿದ್ೆಿಂದ್ರೆ, 
ಅಹ್ಿಂಕಧರಯಗಕಿ ಚಿದ್ಧಭಧಸನಿಿಂದ್; ಆ ಚಿದ್ಧಭಧಸನ್ಗ 
ಸಮಧಧಿಯಲಿಿ ಲಯವಧದ್ಧಗೆು ಆತಮನೊಬ್ಬನೆೀ 
ಉಳಿಯಗವನ್ಗ. ಯಧವ ಆತಮನ್ಗ ಸ್ೆವೀತರ ಜ್ಞಪಿಿಶ್ೂನ್ಯ 
ಸವಯಿಂಪರಕಧಶ್ ಪರಮಧತಮನೆೀ ಇರಗವನೊೀ ಅವನೆೀ  
ನಿೀನಿರಗವಿ'', ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ ರಧಮಭಟ್ುನ್ಗ ನಿಜಧತಮ 
ಸಿಿತ್ತಯನ್ಗು ಹೊಿಂದ, ಎದ್ಗದ ಸಿದ್ಾಗಗರಗಗಳ 
ಚ್ರಣಗಳಿಗೆರಗಿದ್ನ್ಗ. ಆಮೀಲೆ ಎದ್ಗದ "ಕೃತಧಥೊೀಥಹ್ಿಂ, 
ಕೃತಧಥೊೀಥಹ್ಿಂ'' ಎಿಂದ್ನ್ಗುತಿ ಅತಧಯನ್ಿಂದ್ದಿಂದ್ ತನ್ು 
ಮನೆಗೆ ಹೊೀದ್ನ್ಗ. 



ಆರನೆೀ ದವಸ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಭೆೀಟ್ಟಗೆ  ಚಿದ್ಿಂಬ್ರ ದೀಕ್ಷಿತನ್ಗ  
ಬ್ಿಂದ್ಗ, ತತವಮಸಿ ಮಹಧಕಧವಯದ್ ಅಥಥವೆೀನೆಿಂದ್ಗ 
ಕೆೀಳಿದ್ನ್ಗ. ಸಿದ್ದರಗ, "ಅದ್ರಥಥ 'ನಿೀನ್ಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿದದ' ಎಿಂದ್ಗ 
ಆಗಗತಿದ್ೆ' ಎನ್ುಲಗ, ದೀಕ್ಷಿತನ್ಗ, “ಆ ವಧಕಯದ್ ಅಥಥ ಹಧಗಲಿ. 
ಸತಯವಧದ್ ಅಥಥ ನಧನ್ಗ ಹೆೀಳುವೆನ್ಗ ಕೆೀಳು. ಕಮಥ 
ಮಧಡಗವವನ್ ಆತಮನ್ಗ ದ್ೆೀವಲೊೀಕಕೆಿ ಹೊೀಗಿ ಅಲಿ ಿ
ದ್ೆೀವತವವನ್ಗು ಹೊಿಂದ ಶ್ಗದ್ಾನಧಗಗವನ್ಗ ಎಿಂಬ್ಿಂತೆ ಅದ್ಗ 
ಸಗಿತ್ತಪರವಿರಗವದ್ಗ", ಎಿಂದ್ಗ ನ್ಗಡಿಯಲಗ, ಅವಧೂತರಗ, 

“ಮಹಧವಧಕಯವು ಜ್ಞಧನ್ಕಧಿಂಡಪರವಿರಗವದ್ಗ, ಅದ್ಗ 
ಯಧವರೀತ್ತಯಿಿಂದ್ಲೂ ಸಗಿತ್ತಪರವಧಗಲಧರದ್ಗ; ಯಧಕೆಿಂದ್ರೆ 
ಯಧವ ವಸಗಿವಿಗೆ ದ್ರವಯ, ಗಗಣ, ಕಮಥ, ಜಧತ್ತ, ಧಮಥ, ವಣಥ, 
ಆಶ್ರಮ ಇತಧಯದಗಳು ಸಲಗಿವವೊೀ ಅದ್ೆೀ ಸಗಿತಯವಧಗಗವದ್ಗ. 
ಆದ್ರೆ ಯಧವ ನಿರಧಲಿಂಬ್ ನಿವಿಥಶೆೀಷ ಪರಪೂಣಥವಧದ್ 
ಆತಮನಿರಗವನೊೀ, ಅಿಂಥವರಗೆ ಇದ್ಗ ಸಗಿತ್ತಪರವಧಗದ್ೆ, 
ಮಗಮಗಕ್ಷಗಗಳಿಗೆ ಉಪದ್ೆೀಶ್ಪರವಧಗಿರಗವದ್ಗ. 
ಮಹಧವಧಕಯವು ಸಗಿತ್ತಪರವಧಗಿದ್ಗದ ಕಮಥ ಕತಥವಯವೆೀ 



ಮಗಖಯವಧಗಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಧನಿಯಗ ಅಧಿಕವಧಗಿ ಕಮಥದ್ಲಿಿ 
ತತಪರನಧಗಬೆೀಕಗ, ಹೀಗೆ ಎಲಿಿಯೂ ಕಧಣಿಸದ್ೆ, ಜ್ಞಧನಿಯೂ 
ಕಮಥ ತಯಜಿಸಿದ್ವನಿರಗತಧಿನೆ", ಅನ್ುಲಗ, ದೀಕ್ಷಿತನ್ಗ 
"ಹಧಗಧದ್ರೆ ಮಹಧವಧಕಯವಧ ಉಪಧಸನ್ಪರವಹ್ಗದ್ಗ” 
ಅದ್ನ್ಗ. ಆಗ ಸಿದ್ಾರಗ ''ಉಪಧಸನ್ವೆಿಂದ್ರೆ ಪರಥಕ್ " 
ಉಪಧಸನ್ ಮತಗಿ ಅಹ್ಿಂಗರಹ್ವೆಿಂದ್ಗ ಎರಡಗ ಪರಕಧರ 
ಇರಗವಧಗ, ಅದ್ಗ ಯಧವ ಉಪಧಸನ್ವೂ ಆಗಲಧರದ್ಗ. 
ಅವೆರಡೂ ಜ್ಞಧನಿಗೆ ಅಯೀಗಯವು. ಯಧಕೆಿಂದ್ರೆ ಉಪಧಸನ್ವು 
ಮಧನ್ಸಕಮಥಪರವಧದ್ದ್ಗದ, ಮತಗಿ ಶಧಸಿದ್ಲಿಿ ಜ್ಞಧನಿಗೆ 
ಕಮಥವು ಹೆೀಳಲಿಲಿ. ಇದ್ಕೆಿ ಶ್ಗರತಧಯಧಧರವು ಕೆೀಳು, 
'ನ್ಕಮಥಣಧ ನ್ಪರಜಯಧ, ನ್ಧನೆೀನ್ 
ತಧಯಗೆೀನೆೈಕೆೀನಧಮೃತತವಮಧನ್ಷಗಃ"' ಅಿಂದ್ರೆ, ಶಧಸ್ೊಿೀಕಿ  
ಕಮಥಗಳಿಿಂದ್ಲೂ, ಪುತಧರದಪರಜೆಯಿಿಂದ್ಲೂ, 
ದ್ರವಯಸಿಂಗರಹ್ದಿಂದ್ಲೂ ಅಮೃತತವವು ಸಿಗಲಧರದ್ಗ, ತಧಯಗ 
ಒಿಂದ್ರಿಂದ್ಲೆೀ ಅದ್ಗ ಪಧರಪವಿು " ಎಿಂದ್ಗ ಹೆೀಳಲಗ, "ಅದ್ಗ 
ತಧಯಗಪರ ಶ್ಗರತ್ತ " ಎಿಂದ್ಗ ದಕ್ಷಿತನ್ಗ ಅಿಂದ್ನ್ಗ. ಆಗ ಸಿದ್ದರಗ, 



ಕೆೀಳಯಧಯ ದೀಕ್ಷಿತನೆ, ಅದ್ರ ಉತಿರಧಧಥವನ್ೂು ಶ್ರವಣ 
ಮಧಡಗವದ್ರಿಂದ್ ನಿನ್ು ಸಿಂಶ್ಯವು ಪೂಣಥ 
ನಿವೃತ್ತಿಯಧಗಗವದ್ಗ ಶ್ಗರತ್ತಯಗ "ಜ್ಞಧನ್ದ್ೆೀವ ತಗ ಕೆೈವಲಯಮ್ 
ನಧನ್ಯಹ್ ಪಿಂಥಧಯನಧಯ ವಿದ್ಯತೆ " ಜ್ಞಧನ್ದಿಂದ್ಲೆೀ  
ಕೆೈವಲಯ ಪಧರಪಿಿಯಗ, ಇದ್ಕೆಿ ಎರಡನೆೀ ಮಧಗಥವಿರಗವದಲಿ, 
ಹೀಗಿರಗತಿದ್ೆ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಮಹಧವಧಕಯವು ಶ್ಗರತ್ತ ಸಮಮತವಧಗಿ 
ಜ್ಞಧನ್ಪರವಿರಗವದ್ಗ. ಒಿಂದ್ಗ ವೆೀಳ  ೆಅದ್ಗ ಕಮಥಪರವಿದ್ದರೆ, 
ಅದ್ಗ ಅಣಗಮಧತರವಧದ್ರೂ ಅವಿದ್ಧಯ ನಿವಧರಕವಧಗದ್ಗ", 
ಎಿಂದ್ೂ ಅಿಂದ್ದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ ದೀಕ್ಷಿತನ್ಗ  ಸಮಧಧಧನ್ಪಟ್ುನ್ಗ. 

ಏಳನೆೀ ದವಸ ಪಧರತಃಕಧಲದ್ಲಿಿ ಸಭಧಮಿಂಟ್ಪಗಳಿಗೆ 
ಸಿದ್ಾಮೂತ್ತಥಯಗ ವಿರಧಜಿಸಗತ್ತಿರಗವಧಗ, ತ್ತಕಥರ ಭಟ್ುನೆಿಂಬ್ 
ಬಧರಹ್ಮಣನ್ಗ  ಬ್ಿಂದ್ಗ ಸಿದ್ಾರನ್ಗು ಕಗರತಗ, "ಸ್ಧವಮಿ, 
ಬ್ರಹ್ಮತೆೈಕಯವೆಿಂಬ್ ವಸಗಿ ಯಧವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಿಂದ್ 
ಲಕ್ಷಿಸಲಪಡಗವದ್ಗ ?”  ಎಿಂದ್ಗ ಪರಶೆು ಮಧಡಲಗ ಸಿದ್ದರಗ 
ಅನ್ಗುತಧಿರೆ,  “ಬ್ರಹ್ಮತೆೈಕಯತವರೂಪನಧದ್ ಆತಮನ್ಗ, 
ಸಗಖಮಯ, ನಿತಯ, ಪರಕಧಶ್,ವಿಭಗ, ನಧಮರೂಪಗಳಿಗೆ 



ಆಧಧರ, ಬ್ಗದಾಗೆ ಅಗೊೀಚ್ರವಿದ್ಗದ ಬ್ಗದಾಯನ್ಗು 
ಪರಕಧಶ್ಸಗವಿಂಥವನಿದ್ಗದ, ಶ್ಗದ್ಾ, ಅಪಧರ ಮತಗಿ ಮಹಧವಧಕಯದ್ 
ಲಕ್ಷಧಥಥ ಇವೆೀ  ಮಗಿಂತಧದ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಿಂದ್ ಲಕ್ಷಿತನಧಗಗವನ್ಗ. 
“ಸಗಖ” ಮಧತರವೆಿಂದ್ರೆ, ಸಗಖವು ಕ್ಷಣಮಧತರವಧದ್ರೂ 
ವಿಷಯಗಳಲಿಿಯೂ ಇರಗವದ್ಗ; ಎಿಂದ್ಗ ''ನಿತಯ' ವೆಿಂಬ್  
ಲಕ್ಷಣವು ಹೆೀಳಲಪಟ್ಟುತಗ. ಆಕಧಶ್ ದಕಧಿಲ ಮನ್ಸ್ಧುದಗಳು 
ಸಹ್ ನಿತಯವು ಅಿಂದ್ರೆ, ಅವು ಪರಕಧಶ್ಕಗಳಲಿವೆಿಂತ  ಆತಮನಿಗೆ 
ಪರಕಧಶ್ವೆಿಂಬ್ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕೊಟ್ಟುತಗ. ಸೂಯಥಚ್ಿಂದ್ರ, 
ಅಗಧುಾದಗಳು ಪರಕಧಶ್ ಧಮಥಗಳಿದ್ದವುಗಳಧದ್ದರಿಂದ್, 
ಅವುಗಳಿಿಂದ್ ವಿಲಕ್ಷಣವೆಿಂದ್ಗ ತ್ತಳಿಸಲಿಕೆಿ ಆತಮನಿಗೆ.ವಿಭಗವೆಿಂಬ್ 
ಲಕ್ಷಣವು ಹೆೀಳಲಪಟ್ಟುತಗ. ಇದ್ರಿಂದ್ ಅತ್ತ ವಧಯಪಿಿ ದ್ೊೀಷ 
ಉಿಂಟಧಗದ್ಗ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ವಿಷಯಲಕ್ಷಣ 

ದ್ೊೀಷಗಳನ್ಗು ನಿವೃತ್ತಿಪಡಿಸಿ, ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆತಮನ್ಗ 
ವಿಲಕ್ಷಣನೆಿಂದ್ಗ ತೊೀರಸಗವದ್ಕೆಿ ಹೀಗೆ ಬ್ಹ್ಗ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಿಂದ್ 
ವಣಿಥಸಲಪಡಗವನ್ಗ ". ಇದ್ನ್ಗು ಕೆೀಳಿ ತ್ತೀಕಥಿಂಭಟ್ುನ್ಗ, 
"ಆನ್ಿಂದ್ವು, ಗಗಣವೆೀನ್ಗ? " ಎಿಂದ್ಗ ಕೆೀಳಲಗ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ, 



“ಆನ್ಿಂದ್ವು ಗಗಣವಲಿ. ಯಧಕೆಿಂದ್ರೆ ಗಗಣಗಳಿಗೆ ಆಗಿಂತಗಕತವ 
(ಬ್ರಗವುದ್ಗ) ನಿಯಧಥಣ (ಹೊಗಗವದ್ಗ) ಇರಗವದ್ಗ. ಆದ್ರೆ 
ಆತಮಪೆರೀಮವು ಎಿಂದ್ೂ ವಿಚಿಚನ್ುವಧಗಗವುದಲಿ”, ಎಿಂದ್ಗ 
ಪರತಗಯತಿರ ಕೊಟ್ುರಗ. ಆಗ ತ್ತಕಥಿಂಭಟ್ುನ್ಗ “ಬ್ಗದದಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವು 
ಅವೆೀದ್ಯವಧದ್ರೆ, ಬ್ರಹಧಮನ್ಿಂದ್ವು ಅದ್ಕೆಿ ವೆೀದ್ಯವಧಗಿದ್ೆ, 
ಅದ್ರ ದ್ಗಃಖ ಹಧಯಗೆ  ಹೊೀಗವದ್ಗ?' ಎಿಂದ್ಗ ಕೆೀಳಲಗ, 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು, “ನಿೀನ್ಗ ಹೆೀಳುವುದ್ಗ ಅಸಿಂಸೃತ (ಅಶ್ಗದ್ದ ) 
ಬ್ಗದಾ  ವಿಷಯದ್ಲಿಿ ಸತಯವಿದ್ೆ. ಆದ್ರೆ ವೆೀದ್ಧಿಂತ ಶ್ರವಣದಿಂದ್ 
ಶ್ಗದ್ಾವಧದ್ ಯಧವ ಬ್ಗದದ ಇರಗವದ್ೊೀ ಅದ್ಕೆಿ ಬ್ರಹ್ಮವು 
ಸ್ಧಕ್ಷಧತಧಿರವಧಗಗವದ್ಗ. ತವಿಂಪದ್ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ಗುಶೊೀಧಿಸಗವದ್ರಿಂದ್ ಅಶ್ಗದ್ಾ ಬ್ಗದದಯಗ 
ಶ್ಗದ್ಾವಧಗಗವದ್ಗ. ಆಮೀಲೆ ಅದ್ಗ ತತವದ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ 
ವಧಯಪಿಸಗವದ್ರಿಂದ್ ಅದ್ರ ಆವರಣಗಳೆಲಧಿ ನಧಶ್ವಧಗಗವವು. 
ಅದ್ೆೀ ಸಮಕಧಲದ್ಲಿಿ ಆ ಬ್ಗದದಗೆ 
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಧಕ್ಷಧತಧಿರವಧಗಗತಿದ್ೆ. ಅದ್ರಿಂದ್ ಅದ್ರ ದ್ಗಃಖವು 



ನಧಶ್ವಧಗಗವದ್ಗ', ಎಿಂದ್ಗ ಉತಿರ ಕೊಡಲಗ, ತ್ತಕಥಿಂಭಟ್ುನ್ಗ 
ಸಿಂತೊೀಷಪಟ್ಗು ಸವಸ್ಧನಿ್ಕೆಿ ತೆರಳಿದ್ನ್ಗ. 

ಎಿಂಟ್ನೆೀ ದವಸ ಸಿದ್ದ ಅವಧೂತರಗ, ದ್ೆೀವಧಲಯದ್ಲಿಿ 
ಕೂತ್ತರಗವಧಗ, ಒಿಂದ್ಗ ಅಯಧಚಿತ ನೆೈವೆೀದ್ಯ ಪಧರಪವಿಧಗಲಗ, 
ಅದ್ನ್ಗು ಸ್ೆೀವಿಸಿ, ಜಲಪಧರಶ್ನ್ ಮಧಡಗತ್ತಿದ್ದರಗ. ಆಗ ಲೌಕ್ಕಕ 
ಸಿಂಸ್ಧಿರಯಧದ್ ಗೊೀವಿಿಂದ್ಭಟ್ುನೆಿಂಬ್ವನ್ಗ, 
ಸಿದ್ಾಯೀಗಿೀಿಂದ್ರರನ್ಗು ಕಿಂಡಗ, “ಸಿದ್ದರೆೀ, ಜ್ಞಧನಿಗಧದ್ರೂ 
ಕ್ಷಗಧಧ ತೃಷ್ಧದ ದ್ಗಃಖವೃತ್ತಗಿಳು ಬಧಧಿಸಗತಿವೆ. ಜ್ಞಧನ್ಸಿಿತ್ತ 
ಇದ್ಧದಗೂಯ ಪಧರರಬ್ಾ  ಭೊೀಗಗಳು ತಧರಸಕೊಡಗತಿವೆ. 
ಹಧಗಧದ್ರೆ ಬ್ರಹಧಮಕಧರ ವೃತ್ತಿಯಧದ್ ಕೂಡಲೆೀ ದ್ಗಃಖನಿವೃತ್ತಿ 
ಮತಗಿ ಸಗಖಪಧರಪಿಿಯಿಂಬ್ ವಚ್ನ್ವು ನಿಮಮ ಅನ್ಗಭವದಿಂದ್ಲೆೀ 
ಅಸಿಂಭವವಧಯಿತಲಿ" ಎಿಂದ್ಗ ನ್ಗಡಿಯಲಗ ಸಿದ್ಾರಗ,“ಎಲೆೈ 
ಬಧರಹ್ಮಣನೆೀ, ಈ ಪರಶೆುಯಿಿಂದ್ ಜ್ಞಧನಿಯಿಂದ್ಗ ಆತಮಚೆೈತನ್ು 
ಲಕ್ಷಿಸಿ ಹೆೀಳುತ್ತಿಯೀ, ದ್ೆೀಹ್ವೆೀ ಜ್ಞಧನಿಯಿಂದ್ಗ 
ನ್ಗಡಿಯಗವಿಯೀ? ಆತಮ ಚೆೈತನ್ಯವೆಿಂದ್ರೆ ಆತಮ ಚೆೈತನ್ಯಕೆಿ 
ದ್ಗಃಖವಿಲಿ. ಯಧಕೆಿಂದ್ರೆ ಆತಮನ್ಗ ಷಡೂಮಿಥ 



ರಹತನ್ಗ,ಪಿಂಚ್ಕೊೀಶ್ ಮತಗಿ ದ್ೆೀಹ್ತರಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ತೀತನ್ಗ. 
ದ್ೆೀಹ್ ಲಕ್ಷಿಸಿ ಜ್ಞಧನಿಯನ್ಗುವಿಯಧದ್ರೆ, ಆತಮಜ್ಞಧನಿಗೆ ದ್ೆೀಹ್ 
ಧಮಥಗಳಿಲಿ. ದ್ೆೀಹ್ವು ಪಧರರಬ್ಾದ್  ಆಧಿೀನ್ವಿದ್ಗದ, ಚೆೈತನ್ಯಕೆಿ 
ಅದ್ರ ಸಗಖದ್ಗಃಖಗಳು ಹ್ತಿಲಧರವು.  ದ್ೆೀಹ್ಧಮಥಗಳು 
ಮೊದ್ಲಗ ಮಗಮಗಕ್ಷಗ ದ್ಶಧ ಬ್ಿಂದ್ಧಗಲೆೀ 
ತ್ತರಸಿರಸಲಪಟ್ಟುರಗತಿವೆ, ಆಮೀಲೆ ಆತಮರೂಪದ್ನಧದ್  
ಜ್ಞಧನಿಗೆ ದ್ೆೀಹ್ಧಮಥಗಳಿವೆ. ಎಿಂದ್ಗ ಹಧಯಗೆ ಹೆೀಳುವಿ?'' ಎಿಂದ್ಗ 
ಕೆೀಳಲಗ, ಗೊೀವಿಿಂದ್ ಭಟ್ುನ್ಗ, ನ್ಮರ  ಭಧವದಿಂದ್ ಸಿದ್ದ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ ನ್ಮಸಿರಸಿ, ಅನ್ಗುತಧಿನೆ, ಮಹಧನ್ಗಭಧವರೆೀ, 
ದ್ೆೀಹಧತಮಭಧವವುಳಳ ಲೌಕ್ಕಕರಧದ್ ನಧವು ಈ ವೆೀದ್ಧಿಂತ 
ಶಧಸಿ ಭಧಷಣವನ್ಗು ತ್ತಳಿಯಲಧರೆವು. ನಿಮಮ 
ದ್ಶ್ಥನ್ದಿಂದ್ಲೆೀ ನಧನ್ಗ ಕೃತಕೃತಯನಧದ್ೆನ್ಗ. ನ್ನ್ಗೆ 
ವಿಚಧರಶ್ಕಿ್ಕಯಿಲಿ " ಎಿಂದ್ಗ ನ್ಗಡಿದ್ಗ, ಪುನ್ಃ ದ್ಿಂಡವತ 
ನ್ಮಸ್ಧಿರ ಮಧಡಿ, ಗೊೀವಿಿಂದ್ಭಟ್ುನ್ಗ ಹೊರಟ್ಗ ಹೊೀದ್ನ್ಗ.  

ಒಿಂಭತಿನೆೀ ದವಸ ಒಬ್ಬ ಸಿಿೀಯರಗ ಸಿದ್ಾರದ್ದಲಿಿಗೆ ಬ್ಿಂಧಗ 
ಕೆೈಜೊೀಡಿಸಿ, 'ಹೆೀ ಸ್ಧವಮಿ, ನಧನ್ಗ ದೀನ್ಳೊ, ಅಜ್ಞಧನಿಯೂ 



ಇದ್ೆದೀನೆ. ಏನ್ಗ ಮಧಡಗವದ್ರಿಂದ್ ನಧನ್ಗ ಧನ್ಯಳಧಗಗವೆನ್ಗ ? 
ಆ ಸಗಪಿಂಥವನ್ಗು ನ್ನ್ಗೆ ದ್ಯಮಧಡಿ ತೊೀರಸಿರ'', ಎಿಂದ್ಗ 
ಕೆೀಳಲಗ, ಸಿದ್ಾನಧಥರಗ, ಆ ಸಿಿೀಯಳನ್ಗು ಕಗರತಗ, "ತಧಯಿ 
ಉಷಃಕಧಲದ್ಲಿಿ ಎದ್ಗದ, ಯಥಧರೀತ್ತ ಸ್ಧುನ್ ಮಧಡಿ, ಆ ಮೀಲೆ 
ವಿಭೂತ್ತ, ರಗದ್ಧರಕ್ಷಿ ಧಧರಣೆ ಮಧಡಬೆೀಕಗ. ಅಿಂಗನಧಯಸ 
ಕರನಧಯಸ್ಧದಗಳನ್ಗು ಮಧಡಿ ಸವಸಿಚಿತಿದಿಂದ್ ಮಧನ್ಸ 
ಪೂಜೆಯನ್ಗು ಗೆೈದ್ಗ, ಪಿಂಚಧಕ್ಷರ ಜಪವನ್ಗು ಮಧಡತಕಿದ್ಗದ. 
ಈ ಪರಕಧರ ನಿತಯದ್ಲಿಿಯೂ ನಿೀನ್ಗ ಆಚ್ರಸಗವದ್ಧದ್ರೆ 
ನಿಶ್ಚಯವಧಗಿ ಮಗಕಿಳಧಗಗವಿ'', ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ, 
ಆಕೆಯಗ  ಸಿಂತಗಷುನಧಗಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ ನ್ಮನ್ ಮಧಡಿ 

ಹೊರಟ್ಗ ಹೊೀದ್ಳು. ಈ ಪರಕಧರ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ಅಲಿಿ 
ಒಿಂಭತಗಿ ದವಸ ಸತಗಪರಗಷರ ಸಿಂಗತ್ತಯಲಿಿ ಕಳೆದ್ಗ, ಅಲಿಿಿಂದ್ 
ಮಗಿಂದ್ೆ ತ್ತೀಥಧಥಟ್ಣಕೆಿ ಹೊರಟ್ರಗ. ಹೊೀಗಗವಧಗೆು ಆ 
ಗಧರಮದ್ ಜನ್ರೆಲಿರೂ ಸಿದ್ಾರನ್ಗು ಉತಧುಹ್ದಿಂದ್ 
ಗಧರಮೊೀಲಿಿಂಘನೆ ಮಧಡಿಸಿ ಹಿಂತ್ತರಗಗಿದ್ರಗ. ಸಿದ್ಾರಗ ಛೊೀಟಧ 
ನಧರಧಯಣನ್ ದ್ಶ್ಥನ್ವನ್ಗು ತಕೊಿಿಂಡಗ, ಮಹಧದ್ೆೀವ 



ಅಧಿಷ್ಧಾನ್ವಧದ್ ಸಗಿಂದ್ರ ದ್ೆೀವಧಲಯವನ್ಗು ಕಿಂಡಗ, ಮಗಿಂದ್ೆ 
ಠಸಿರಧ ಮಸಿರಧ ಸ್ಧಿನ್ಗಳನ್ಗು ನೊೀಡಿದ್ರಗ. 
ತ್ತರಗವಟಧರದ್ಲಿಿ ಕೃಷಣಮೂತ್ತಥಯನ್ೂು ಪದ್ಮನಧಭಪುರದ್ಲಿಿ 
ಅನ್ಿಂತಶಧಯಿಯನ್ೂು ಪೂಜಿಸಿದ್ರಗ. ಅಲಿಿ ಬಧರಹ್ಮಣ 
ಭೊೀಜನ್ ನ್ಡೆದರಗವಧಗ,ಸಿದ್ಾರಗ ಅವರ ನ್ಡಗವೆ ಹೊೀಗಿ 
ಕೂಡರಲಗ, ನಧಲಗಿ ಮಿಂದ ಬಧರಹ್ಮಣರಗ ಮಹಧತಮರ ಹ್ತ್ತಿರ 
ಬ್ಿಂದ್ಗ, “ ಎಲೊೀ ನಿನ್ು ದ್ೆೀಹ್ದ್ಲಿಿ ಶ್ೂದ್ರ ಚಿನೆೆಗಳು 
ಕಧಣಿಸಗತಿವೆ. ನಿೀನ್ಗ ಹಧಯಗೆ ಬಧರಹ್ಮಣ ಪಿಂಕಿ್ಕಯಲಿಿ ಬ್ಿಂದ್ಗ 
ಕೂತ್ತರಗವಿ',ಎಿಂದ್ಗ  ಕೆೀಳಲಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ, "ನಿಮಗೆ 
ಬ್ರಹ್ಮಚಿನ್ೆಗಳು ಕಧಣಿಸಗವದಲಿ "ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ದ್ದಕೆಿ ಅವರಗ " 
ನಿೀನ್ಗ ಬಧರಹ್ಮಣ ಇದದಯಿಂದ್ರೆ ನಿನ್ು ಶ್ಖಧ ಸೂತರಗಳಲಿಿ ?” 
ಎಿಂದ್ಗ ಕೆೀಳಿದ್ರಗ. ಆಗ ಸಿದ್ಾ ಅವಧೂತರಗ ಆ ಕಮಥರರಗೆ 
ಶ್ಗರತಗಯಕಿ್ಕ ಹೆೀಳಿದ್ೆದೀನೆಿಂದ್ರೆ "ಅಶ್ಖಧ ಅಯಜ್ಞೊೀಪವಿೀತ 
ಯತ್ತಕಧಯದ್ೃಚಿಚಕೊೀಭವೆೀತ್ ",   ಅಿಂದ್ರೆ ಶ್ಖಧ 
ಯಜ್ಞೊೀಪವಿೀತ ಗಳಿಲಿದ್ೆ  ಯತ್ತಯಗ 
ಇಚಧಾರಹತನಧಗಿರತಕಿದ್ಗದ'' ಎಿಂದ್ಗ ನ್ಗಡಿಯಲಗ, ಆ 



ಬಧರಹ್ಮಣರಗ ಎಲೊೀ ಯತ್ತ ಚಿನ್ೆಗಳಧದ್ ದ್ಿಂಡಧದಗಳಧದ್ರೂ 
ಕಧಣಿಸಗವದಲಿವಲಿ ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದದ್ದಕೆಿ ಅವಧೂತರಗ 
"ಜ್ಞಧನ್ವೆೀ ನ್ಮಮ ದ್ಿಂಡವು, ಸಮತೆಯೀ ಕಿಂಥೆ, ವೆೈರಧಗಯವು 
ಭಸುಘುಟ್ಟಕೆಯಗ ಮತಗಿ ತತವವಿವೆೀಚ್ನೆಯೀ ನ್ಮಮ 
ಕಮಿಂಡಲ” ಎಿಂದ್ಗ ಉತಿರ ಕೊಡಲಗ, ಆ ಬಧರಹ್ಮಣರಗ 
ಚ್ಕ್ಕತರಧಗಿ, ಈತನ್ಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಧನಿ ಇರಗವನ್ಗ. ಈತನಿಗೆ 
ಅವಶ್ಯವಧಗಿ ಭೊೀಜನ್ವನ್ಗು ನಿೀಡಬೆೀಕಗ”, ಎಿಂದ್ಗ 
ಅಿಂದ್ಗಕೊಿಂಡರಗ.  ಯಧಕೆಿಂದ್ರೆ ಅತ್ತರ್ಥಯಗ  ವೆೈಶಧವನ್ರ 
ರೂಪದಿಂದರಗವನ್ಗ. ಅವನ್ನ್ಗು ತೃಪಿಿ ಪಡಿಸಗವದ್ರಿಂದ್ 
ಗೃಹ್ಸಿನಿಗೆ ಸವಥ ಕಧಮಧಪಿಿಯಗ, ಅತ್ತರ್ಥಯನ್ಗು 
ಹೊರಡಿಸಿದ್ರೆ ಸವಥ ಸಿಂಪತ್ತಿಯನ್ಗು ಆತನ್ಗ ಸಗಟ್ಗು 
ಬಡಗವನ್ಗ. ಭೊೀಜನ್ವನ್ಗು ತ್ತೀರಸಿ, ಸಿದ್ದನಧಥರಗ ಜನಧಧಥನ್ 
ಕ್ಷೆೀತರಕೆಿ ಹೊೀಗಿ ಪವಥತಧಗರದ್ಲಿಿ ಸ್ಧವಮಿಯ ಅಚ್ಮನ್ 
ಮಗದ್ೆರಯನ್ಗು ಕಿಂಡರಗ. ಜ್ಞಧನಿಗೆ ಸವಥ ಜಗತಗಿ 
ಚ್ಗಲಕಪಧರಯವೆಿಂದ್ಗ ತ್ತಳಿದ್ಗ, ಅಲಿಿಿಂದ್ ಹೊರಟ್ಗ ಸಿದ್ಾರಗ 
ಶ್ರೀಕೃಷಣನಧಥನ್ ದ್ಶ್ಥನ್ದ್ೆದೀಶೆಯಿಿಂದ್ ಉಡಗಪಿ ಕ್ಷೆೀತರಕೆಿ 



ಹೊೀದ್ರಗ. ಅಲಿಿ ಕೃಷಣಮೂತ್ತಥಯನ್ಗು ಕಿಂಡಗ, ಈತನ್ಗ 
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿ ಕ್ಷೆೀತರಜ್ಞನ್ಗ, ಸವಥಕ್ಷೆೀತರಗಳಲಿಿ ವಧಯಪಿಸಿರಗವನ್ಗ. 
ಸೃಷ್ಟು ಜ್ಞಧನ್ವನೆುಲಿ ಆಕಷಥಣ ಮಧಡಗತಧಿನಧದ್ದರಿಂದ್ 
ಈತನಿಗೆ ಕೃಷಣನೆಿಂದ್ಗ ಹೆಸರಗ.  ಹೀಗಿಂದ್ಗಕೊಿಂಡಗ, 
ಸಿದ್ಾಯತ್ತಗಳು ಕ್ಷಣ ಮಧತರ ಸಮಧಧಿಯಲಿಿದ್ಗದ ಆಮೀಲೆ ಎದ್ಗದ 
ಮಗಿಂದ್ಕೆಿ ನ್ಡೆದ್ರಗ. ಎಿಂಬ್ಲಿಿಗೆ 

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಕಥಧಮೃತದ್ೊಳ್ ಶ್ರವಣ ಮಧತರದಿಂದ್ 
ಸವಥ ಪಧಪಗಳನ್ಗು ನಧಶ್ಮಧಡಗವ ಈ ಆರನೆೀ 
ಅಧಯಯವನ್ಗು ಶ್ವದ್ಧಸನ್ಗ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ  
ಚ್ರಣಧರವಿಿಂದ್ಗಳಲಿಿ ಅಪಿಥಸಿರಗವನ್ಗ. 


