
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗನಧಥನ ೀ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಧದ್ 
ಚರಣಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಸತಕವ್ನಿನಟ್ಗು, ಪ್ಧರರ್ಥಿಸಗವ್ದ್ ೀನ ೆಂದ್ರ  
- ನಿನ್ನ ಅವ್ತಧರ ಕಥ ಯನ್ಗನ ನಿೀನ ೀ ವ್ರ್ಣಿಸಗವ್ವ್ನಧಗಗ, 
ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳನ್ಗನ ಚೆಂತಿಸಿದ್ಧಗಲ ೀ, 
ದ್ಯಧಘನ್ನಧದ್ ನಿೀನ್ಗ ಸೂೂತಿಿಯನ್ಗನ ಕ ೂಡಗವಿ. ನ್ನ್ನ 
ಅೆಂತರದ್ಲ್ಲಿ ನಿೀನ್ಗ ಸದ್ಧ ವಧಸಮಧಡಿ ಈ ಗರೆಂಥವ್ನ್ಗನ 
ಪೂಣಿ ಮಧಡಗವ್ವ್ನಧಗಗ. ಸಿದ್ಾಯೀಗಿಯೀ, ನಿೀನ್ಗ 
ಅವ್ತಧರವ್ನ್ಗನ ತ ೂಟ್ಗು ಜಗತಿತನ್ಲ್ಲಿ ನಧನಧ ಲ್ಲೀಲ ಗಳನ್ಗನ 
ತ ೂೀರಿಸಗವಿ; ಮಗಮಗಕ್ಷಗಗಳಿಗ  ಉಪದ್ ೀಶ್ಸಗವಿ, ಮತಗತ 
ಭಕತರಿಗ  ಶ್ೀಘರವಧಗಿ ಸೆಂಸಧರದ್ ೂಳಗಿೆಂದ್ ತಧರಿಸಗವಿ. 
ಹೆಂದಿನ್ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ ದೀನ ೆಂದ್ರ   - 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ಉಡಗಪಿ ಕ್ ೀತರದ್ಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಧಥನ್ ದ್ರ್ಿನ್ 
ತಕ ೂಕೆಂಡಗ,ನಿವಿಿಕಲಪ ಸಮಧಧಿ ಸಿಿತಿಯನ್ಗನ ಭ ೂೀಗಿಸಿ, 
ಕೂಡಲ ೀ ಉತಧಿನ್ವಧಗಿ ದ್ ೀಹವ್ು ಭ ೂೀಗದ್ಧಯಕ ಕಮಿಕ ಕ 
ಅಧಿೀನ್ವಧದ್ದ್ ದೆಂದ್ಗ ತಿಳಿದ್ಗ ಮಗೆಂದ್ಕ ಕ ನ್ಡ ದ್ರೂ. 
ಧಮಿಸಿಳ ಕ್ ೀತರವ್ನ್ಗನ ಕೆಂಡಗ, ಮಗೆಂದ್  ಗ ೂೀಕಣಿಕ ಕ ಬೆಂದ್ಗ 



ಕ ೂೀಟಿ ತಿೀಥಿವ್ನ್ಗನಪ್ಧದ್ಗಳಿೆಂದ್ ಸಪಶ್ಿಸಿ, 
ಮಹಧಬಲ ೀರ್ವರನ್ನ್ಗನ ನ ೂೀಡಿದ್ರಗ. ಮನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲಿ ಹೀಗ  
ಚೆಂತಿಸಗತಧತರಲಿ, ಗ ೂೀ ಎೆಂಬ ಇೆಂದಿರಯಗಣದ್ ೂಳಗ  
ಶ ರೀಷ್ಠವಧದ್ ಕಣಿವ್ು ಮಹಧವಧಕಯ ರ್ರವ್ಣದಿೆಂದ್ ಮಗಮಗಕ್ಷಗ 
ಜನ್ರಿಗ  ತಧರಿಸಗವ್ದ್ಧದ್ದರಿೆಂದ್ ಈ ಕ್ ೀತರಕ ಕ ಗ ೂೀಕಣಿವ ೆಂಬ 
ಹ ಸರಗ ಬೆಂತಗ. ಹೀಗ  ಚೆಂತಿಸಗತಧತ ಸಿದ್ದನಧಥರಗ ಹ ೂರಗ  
ಬರಗವಧಗ ು  ಒಬಬ ಜಟಧಧ್ಧರಿ ಸಧಧಗವ್ನ್ಗನ ನ ೂೀಡಿ, ಅವ್ನ್ 
ಕ ೈಹಡಿದ್ಗ, ಇಬಬರೂ  ಸಮಗದ್ರದ್  ಕಡ ಗ  ಹ ೂೀದ್ರಗ. ಆಗ 
ಜಟಧಧ್ಧರಿಯಗ, “ಈ ಶ್ೀತವ್ು ನ್ನಿನೆಂದ್ 
ಸಹಸ ೂೀಣವಧಗಗವ್ದಿಲಿ' ಎೆಂದ್ಗ ಅೆಂದ್ನ್ಗ. ಆಗ ಸಿದ್ದರಗ ಅಲ್ಲಿ 
ಬಿದ್ದ ಒೆಂದ್ಗ ಚಧಪ್ ಯನ್ಗನ ತ ಗ ದ್ಗಕ ೂೆಂಡಗ ಆ ಜಟಧಧ್ಧರಿಯ 
ಕ ೂರಳ ೊಳಗ  ಸಿಗಿಸಿ, “ಇದ್ ೂೆಂದ್ಗ ನಿನ್ಗ  ಶಧಲಗ ಆಯಿತಗ'' 
ಎೆಂದ್ರಗ. ಆಮೀಲ  ಸಮಗದ್ರ ದ್ೆಂಡ ಯ ಮೀಲ  ಬಿದಿದದ್ದ 
ಚಪುಪಗಳನ್ಗನ ಕೂಡಿಸಿ, ಅದ್ರದ್ ೂೆಂದ್ಗ ಮಧಲ  ಮಧಡಿ ಆ 
ಜಟಧಧ್ಧರಿಯ ಕ ೂರಳಿಗ  ಹಧಕಿ, ಅೆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ ೀಡಿಕ ೂೆಂಡಗ 
ಕಗೆಂಕಗಮ ತೆಂದ್ಗ  ಅವ್ನ್ ಮಗಖಕ ಕ ತಗೆಂಬ ಹಚಿದ್ರಗ. ಒೆಂದ್ಗ 



ಒಡಕಗ ಗಡಿಗ  ಅವ್ನ್ ಒೆಂದ್ಗ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಕ ೂಟ್ಗು, ಎರಡನ ೀ 
ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ಗ ಕಸಬರಿಕ  ಕ ೂಟ್ಗು, "ಇದ್ ೂೀ ಈಗ ಭ ೈರವ್ 
ವ ೀಷ್ ತಯಧರಧಯಿತಗ. ಒೆಂದ್ಗ ತಪಪಡ ಯಷ ುೀ 
ಬ ೀಕಧಗಿರಗವ್ುದ್ಗ'', ಅೆಂದ್ರಗ. ಅಷ್ುರಲ್ಲಿ ಒಬಬ ತಪಪಡ ಗಧರನ್ಗ 
ಆ ದ್ಧರಿ ಅಲ್ಲಿ  ಹ ೂೀಗಗತಿತರಗವ್ದ್ನ್ಗನ ಕೆಂಡಗ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ 
ಅವ್ನ್ನ್ಗನ ಕರ ದ್ಗ ತಪಪಡಿ ಬಧರಿಸಲ್ಲಕ ಕ ಹ ೀಳಿದ್ರಗ. ಹೀಗ  
ಮೂರಗ ಮೆಂದಿ ವಧದ್ಯಘೂೀಷ್ದಿೆಂದ್ ನ್ಡ ಯಗತತ, ಅೆಂಗಡಿಗಳ 
ಮಗೆಂದ್  ಆಟ್ವಧಡಗತಧತ ಬಹಳ ರ ೂಕಕವ್ನ್ಗನ ಮಧಡಿದ್ರಗ. 
ಆಮೀಲ  ದ್ ೀವ್ಸಧಿನ್ಕ ಕ ಬೆಂದ್ಗ ಮೂವ್ರೂ  ಶ್ವಧಲಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಪರವ ೀಶ್ಸಿದ್ರಗ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಸೆಂತನ್ಗ ಅನ ೀಕ ಜನ್ 
ಶ ್ ರೀತಗರಗಳನ್ಗನ ಕೂಡಿರಸಿಕ ೂೆಂಡಗ ಜ್ಞಧನ ೀರ್ವರಿಯನ್ಗನ 
ಓದ್ಗತಿತದ್ದನ್ಗ. ಅವ್ರ ಕಡ ಗ  ಹ ೂೀಗಿ ಸಿದ್ದನ್ಗ; "ಎಲ ೈ ಸೆಂತನ ೀ  
ಕ ೀಳು, ನಿೀನ್ಗ ನಿತಯದ್ಲ್ಲಿಯೂ ಪುರಧಣ ಹ ೀಳುವಿ. ಇವ್ತಗತ 
ಒೆಂದ್ಗ ದಿನ್ ನಧನ್ಗ ಹ ೀಳುವ ನ್ಗ, ಶ ್ ರೀತರ ಜನ್ರಗ ಕ ೀಳಲ್ಲ. ಈ 
"ಊಧ್ಿಮೂಲ" ಎೆಂಬ ಶ ್ ಿೀಕದ್ ಅಥಿವ್ನ್ಗನ ಹ ೀಳಿ 
ಸವ್ಿರಿಗೂ ಸಮಧಧ್ಧನ್ ಮಧಡಗವ ನ್ಗ", ಎೆಂದ್ಗ ಹ ೀಳಲಗ, 



ಸಿದ್ದಗಗರಗಗಳ ಮಗಖತ ೀಜವ್ನ್ಗನ ಕೆಂಡಗ "ಹಧಗ ಯೀ 
ಆಗಲ್ಲ"ಎೆಂದ್ಗ ನ್ನ್ನ ಸಧಿನ್ವ್ನ್ಗನಸಿದ್ದರಿಗ  ಬಿಟ್ಗು ಕ ೂಟ್ಗು, 
ಸೆಂತನ್ಗ ತಧನ್ಗ ಶ ್ ರೀತಧ  ಜನ್ರ ೂಳಗ  ಹ ೂೀಗಿ ಕೂತನ್ಗ, 
ಸಿದ್ಾ  ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಬಹಗ ಪೂವ್ಿಪಕ್ಷವ್ನ್ಗನ ತಕ ೂಕೆಂಡಗ 
ಸಿದ್ಧಾೆಂತ ಸವಪಕ್ಷ ವ್ನ್ಗನ ಸಧಿಪಿಸಿ, ವ ೈರಧಗಯಪರ  ಅಥಿವ್ನ್ಗನ 
ಬ ೂೀಧಿಸಿದ್ರಗ. ಇದ್ಗ ಸವ್ಿ ಬಧರಹಮಣರಿಗೂ  
ಮಧನ್ಯವಧಯಿತಗ. ಪುರಧಣ ಮಗಗಿದ್ಗ ಮೆಂಗಳಧರತಿ 
ಆಗಗವಧಗ ು  ಎಲಿರೂ ಆರತಿಯ ತಧಟಿನ್ಲ್ಲಿ ರ ೂಕಕ 
ಹಧಕಗತಿತದ್ದರಗ. ಆ ದಿವ್ಸ ನಿತಯಕಿಕೆಂತ ಚತಗಗಗಿಣ ದ್ರವ್ಯ 
ಪ್ಧರಪತವಧಗಲಗ, ಸೆಂತನಿಗ  ಬಹಗ ಹಷ್ಿವಧಯಿತಗ. ಆದ್ರ  ಆ 
ಹಣವ್ನ ನಲಿ ಜಟಧಧ್ಧರಿಯಗ  ತಕ ೂಕೆಂಡಗ ತನ್ನ 
ಜ ೂೀಳಿಗ ಯಳಗ  ಹಧಕಿಕ ೂಳುುವ್ದ್ಗ ನ ೂೀಡಿ, ಸೆಂತನ್ಗ 
ಬಹಳಸಿಟಿುಗ ದ್ಗದ ಹಣವ್ನ್ಗನ ಎಳಕ ೂಳುಬ ೀಕ ೆಂದ್ಗ ಹ ೂೀಗಲಗ, 
ಆತನ್ನ್ಗನ ಕಗರಿತಗ, ಎಲಿರೂ ಅನ್ಗನತಧತರ , "ಅವ್ರಗ ಈದಿನ್ 
ಪುರಧಣವ್ನ್ಗನ ಹ ೀಳಿರಗತಧತರ . ಹಣದ್ ಅಧಿ ಭಧಗವ್ನಧನದ್ರೂ 
ಅವ್ರಿಗ  ಬಿಡಗ,” ಎೆಂದ್ಗ ಹ ೀಳಲಗ ಪುರಧರ್ಣಕನ್ಗ ಈ 



ವ್ಚನ್ವ್ನ್ಗನ ಮನಿನಸಿದ್ನ್ಗ. ಆಗ ಸಿದ್ದನಧಥರಗ, “ಹ ೀ ಸೆಂತನ ೀ, 
ನಿೀನ್ಗ ದ್ರವ್ಯದ್ ರ್ಯಿೆಂದ್ ಪುರಧಣ ಹ ೀಳುತಿತದಿದಯಧದ್ರ , ಇಗ ೂೀ 
ಹಡಿ'' ಎೆಂದ್ಗ ತನ್ನ ಜ ೂೀಳಿಗ ಯಳಗಿೆಂದ್ ಏಳು 
ಮೊಹರಗಗಳನ್ಗನ ತ ಗ ದ್ಗ, ಆ ಪರಯಧರ್ಣಕನಿಗ  ಕ ೂಡಲಗ  
ಆತನ್ಗ ಬಹಗ ಅನ್ಗತಧಪಯಗಕತನಧಗಿ ದ್ ೈನ್ಯಭಧವ್ದಿೆಂದ್ ಸಿದ್ಾರ 
ಪ್ಧದ್ಕ ಕ ಬಿದ್ದನ್ಗ.  ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರ ಲಿರೂ, "ಈತನ್ಗ ಯಧರ ೂೀ 
ಮಹಧಪುರಗಷ್ನಿರಗವ್ನ್ಗ; ಈತನ್ ದ್ರ್ಿನ್ದಿೆಂದ್ 
ಮಹಧಪ್ಧತಕಗಳು ನಧರ್ವಧಗಗವ್ವ್ು. ಈತನ್ ಭಕತರಗ 
ಧನ್ಯರಗ”, ಎೆಂದ್ನ್ಗನತಿತದ್ದರಗ. ಆ ಮೀಲ  ಆ ಜಟಧಧ್ಧರಿ 
ಸಮೀತವಧಗಿ ಸಿದ್ಾನಧಥರಗ, ನ್ತಿನ್ ಮಧಡಗತತ ಮಗೆಂದ್  
ಹ ೂೀಗಗತಿತರಗವಧಗ, ಒಬಬ ಬಧರಹಮಣನ್ಗ ನ ೈವ ೀದ್ಯ 
ಪದ್ಧಿಥಗಳನ್ಗನ ತಕ ೂಕೆಂಡಗ ದ್ ೀವಧಲಯಕ ಕ ಹ ೂೀಗಗತಿತದ್ದರಗ. 
ಅವ್ನ್ನ್ಗನ ನ ೂೀಡಿ,ಸಿದ್ಾರಗ, "ಎಲ ೂೀ ಬಧರಹಮಣನ ೀ, ಈ 
ಪದ್ಧಥಿಗಳನ್ಗನ ಎಲ್ಲಿಗ  ವ ೈಯಗಯವಿ'', ಎೆಂದ್ಗ ಕ ೀಳಲಗ, "ಶ್ರೀ 
ಮಹಧಬಲ ೀರ್ವರನಿಗ  ಅಪಿಿಸಗವ್ದ್ಕ ಕೆಂದ್ಗ” ಆತನ್ಗ ಉತತರ 
ಕ ೂಡಲಗ ಸಿದ್ಾರಗ, ''ಇಗ ೂೀ ನಧನ ೀ  ಮಹಧಬಲ ೀರ್ವರನಿದ್ ದೀನ . 



ಇಲಿವೀ, ಎೆಂದ್ಗ ಮೊದ್ಲಗ ಸಿದ್ಾಮಧಡಿಕ ೂೆಂಡಗ , ಆಮೀಲ  
ಶ್ಲಧಮೂತಿಿಗ  ನ ೈವ ೀದ್ಯ ತ ೂೀರಿಸಗ'', ಎೆಂದ್ಗ ಅನ್ನಲಗ, ಆ 
ಬಧರಹಮಣನ್ಗ,“ನಿೀನ್ಗ ಆಶಧಬದ್ಾ ಪ್ಧರರ್ಣ ಇರಗವಿ. ನಿನ್ಗ  
ಯಧರಗ ದ್ ೀವ್ರನ್ನಬ ೀಕಗ!” ಎೆಂದ್ಗ ನ ೂೀಡಿದ್ನ್ಗ. ಕೂಡಲ ೀ 
ಜಟಧಧ್ಧರಿಯಗ ಅವ್ನ್ ಕ ೈಯಿೆಂದ್ ನ ೈವ ೀದ್ಯವ್ನ್ಗನ 
ಹರಣಮಧಡಲ್ಲಕ ಕ ಹ ೂೀಗಲಗ, ಆ ಬಧರಹಮಣನ್ಗ ರ್ೆಂಖಧ್ನಿ 
ಮಧಡಿದ್ನ್ಗ. ಆ ಘೂೀಷ್ವ್ನ್ಗನಕ ೀಳಿ, ಬಹಗಜನ್ ಓಡಿಬೆಂದ್ಗ ಆ 
ಜಟಧಧ್ಧರಿಯನ್ಗನ ಹಡಿದ್ಗ ಹ ೂಡಿಲ್ಲಯಲ್ಲಕ ಕ  
ಉದ್ಗಯಕತರಧದ್ರಗ. ಸಿದ್ಾನಧಥನ್ಗ  ಅವ್ರಿಗ  ಅೆಂದ್ದ್ ದೀನ ೆಂದ್ರ - 
“ನಿೀವ್ು ಏನ ೂೆಂದ್ೂ ವಿಚಧರವ್ನ್ಗನ ಮಧಡಿದ್ , ಆ ಜಟಧಧ್ಧರಿಗ  
ಹ ೂಡ ಯಗವಿರಿ. ಆದ್ರ  
ಮಹಧಬಲ ೀರ್ವರನ್ಗಸವ್ಿವಧಯಪಕನಿರಗತಧತನ , ಈತನ್ಲ್ಲಿ 
ಇಲಿವ  ? ಆಥನ್ಗ ಶ್ಲಧಮಗಖದಿೆಂದ್ ತೃಪತನಧಗದ್   ಸಧಧಗ 
ಮಗಖದಿೆಂದ್ ಪೂಣಿ ತಗಷ್ುನಧಗಗವ್ನ್ಗ. ಹಸಿದ್ ಪ್ಧರರ್ಣಯ 
ಮಗಖದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಧಕಗವ್ುದ್ರಿೆಂದ್ ಆ ಪರಮಧತಮನ್ಗ 
ಸೆಂತಗಷ್ುನಧಗಗವ್ನ್ಗ. ಇದ್ಕ ಕ ಗಿೀತಧ ಪರಮಧಣವ್ು ಹೀಗಿದ್ , 



“ಅಹೆಂ ವ ೈಶಧವನ್ರ ೂೀಭೂತಧವ ಪ್ಧರ್ಣೀನಧೆಂ 
ದ್ ೀಹಮಧಶ್ರತಧಾಃ”   ಅೆಂದ್ರ   ಭಗವ್ೆಂತನ್ಗ ತಧನ್ಗ 
ವ ೈಶಧವನ್ರ ರೂಪದಿೆಂದ್ ಸವ್ಿ ಪ್ಧರರ್ಣಗಳ ದ್ ೀಹದ್ಲ್ಲಿರಗವ್ನ್ಗ . 
ಇದ್ನ್ಗನ ಕ ೀಳಿ ಆ ಬಧರಹಮಣರಲಿರೂ ಸಮಧಧ್ಧನ್ ಹ ೂೆಂದಿದ್ರಗ. 
ಅವ್ರ ಲಿರೂ ಕೂಡಿ ಆ ನ ೈವ ೀದ್ಯ ಪದ್ಧಥಿಗಳನ್ಗನ ಜಟಧಧ್ಧರಿ 
ಸಧಧಗವಿಗ  ಅಪಿಿಸಿ, 'ನಧವ ಲಿರೂ ಅಜ್ಞಧನಿಗಳಿದ್ ದೀವ , 
ನಿಮ್ಮೆಂದ್ ನ್ಮಮ ಉದ್ಾರತಿಯಧಗಬ ೀಕಗ', ಅೆಂದ್ಗ ಹ ೂರಟ್ಗ 
ಹ ೂೀದ್ರಗ. ಅನ್ೆಂತರ ಆ ಮೂರೂ ಮೆಂದಿ ಆ ಫಲಧದಿ 

ವ್ಸಗತಗಳನ್ಗನ ಸ ೀವಿಸಿದ್ರಗ. ಸಿದ್ದನಧಥರಗ, ಕೂಡಿದ್ 
ಹಣವ್ನ ನಲಧಿ ಆ ತಪಪಡ ಗಧರನಿಗ  ಕ ೂಟ್ಗು ಅವ್ನ್ನ್ಗನ 
ಕಳುಹಸಿದ್ರಗ. ಆ ಮೀಲ  ಆ ಇಬಬರೂ ಯತಿವ್ರರಗ 
ನಧಗತಿೀಥಿಕ ಕ ಹ ೂೀಗಿ ಸಧನನ್ಮಧಡಿ, ಆ ಸಧಿನ್ದ್ಲ್ಲಿ ನಧಲಗಕ 
ದಿವ್ಸ ವಧಸ ಮಧಡಿದ್ರಗ. ಆ ಸಧಿನ್ಕ ಕ ನಿತಯ ಸಧಯೆಂಕಧಲಕ ಕ 
ಬಧರಹಮಣರಗ ಬೆಂದ್ಗ, ಸಿದ್ದರ ಕೂಡ ವ ೀದ್ಧೆಂತ ವಿಚಧರವ್ನ್ಗನ 
ಮಧಡಿ, ಅವ್ರ ಉತತರಗಳಿೆಂದ್ ತಮಮ ರ್ೆಂಕ ಗಳನ್ಗನ 
ನಿವಧರಿಸಿಕ ೂಳುುತಿತದ್ದರಗ. ಅವ್ರಗ ಬಹಗ ಆನ್ೆಂದ್ದಿೆಂದ್ ಸಿದ್ದ 



ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗ  ನ್ಮಸಕರಿಸಿ ಹ ೂೀಗಗತಿತದ್ದರಗ. ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ಚ ನ್ನಬಸವ್ಣಣನ್ವ್ರ ಸಮಧಧಿಸಧಿನ್ವಧದ್ 
ಉಳಿವಿಕ್ ೀತರವ್ನ್ಗನ ಕೆಂಡಗ ಮಗೆಂದ್  ಹಗಬಬಳಿು ರ್ಹರ ದ್ಧಟಿ; 
ಪೆಂಢರಪುರಕ ಕ ತ ರಳಿದ್ರಗ. ಮಧಯವ್ತಿಿಗಳಧದ್  ಕಲಧಯಣ 
ಮಗೆಂತಧದ್ ಪುರಗಳನ್ಗನ ನ ೂೀಡಿ, ಪೆಂಢರಪುರಕ ಕ ಹ ೂೀಗಿ, ಶ್ರೀ 
ವಿಠಲನ್ ದ್ರ್ಿನ್ ತಕ ೂಕೆಂಡಗ, ಮಗೆಂದ್  ನಧಸಿಕ ಕ್ ೀತರಕ ಕ 
ಹ ೂೀದ್ರಗ. ನಧಸಿಕ, ಗ ೂೀದ್ಧವ್ರಿ ತಿೀಥಿ,ಪೆಂಚವ್ಟಿ 
ಮಗೆಂತಧದ್ ಸಧಿನ್ಗಳನ್ಗನ ನ ೂೀಡಗತತ, ಗಗಪತಗಗಹ ಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಗ 
ಕಧಲನಧರಧಯಣನ್ನ್ಗನ ಕೆಂಡರಗ. ತರಯೆಂಬಕ ೀರ್ವರನ್ ದ್ರ್ಿನ್ 
ತಕ ೂಕೆಂಡಗ, ಠಧಕಗರಜಿಯನ್ಗನ ನ ೂೀಡಿ, ಮಗೆಂದ್  ದ್ಧವರಕ ಗ  
ಹ ೂೀಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಧಥನ್ದ್ರ್ಿನ್ ತ ಗ ದ್ಗಕ ೂೆಂಡಗ 
ದ್ ೀವಧಲಯದ್ ಹ ೂರಗ  ಬರಗತಿತರಲಗ,  ಅಲ್ಲಿ ಒಬಬ ವ ೈಷ್ಣವ್ರಗ 
ಭ ೀಟಿಯಧದ್ನ್ಗ. ಆತನ್ಗ ಸಿದ್ದರನ್ಗನ ಕಗರಿತಗ, “ನಿೀವ್ು 
ಮಧಯಧವಧದಿಗಳ ೆಂತ ಕಧರ್ಣಸಗತಿತೀರಿ”, ಅನ್ನಲಗ, ಅಹಗದ್ಗ 
ಎೆಂದ್ಗ ಸಿದ್ದರಗ ಉತತರ ಕ ೂಟ್ುರಗ. ಆಗ ಆತನ್ಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗನ 
ಕಗರಿತಗ, “ಹಧಗಧದ್ರ  ನಿೀವ್ು ಜಗತಗತ 



ವ್ಯವ್ಹಧರಿಕವ ನ್ಗನತಿತೀರ ೂೀ ಪ್ಧರತಿಭಧಸಿಕವ ನ್ಗನವಿೀರೂ'' 
ಎೆಂದ್ಗ ಕ ೀಳಲಗ, ಸಿದ್ಾರಗ “ಇದ್ಗ ಸವಪನವ್ತ್ 
ಪ್ಧರತಿಭಧಸಿಕವಿದ್ '', ಎೆಂದ್ಗ ಉತತರ ಕ ೂಟ್ುರಗ. ಆಗ ಆ 
ಬಧರಹಮಣನ್ಗ, “ಹಧಗಧದ್ರ , ಸವಪನದ್ ಅಧಿಷಧಠನ್ವಧಯವ್ದ್ ೆಂತ 
ಹ ೀಳಿರಿ; ಅಧಿಷಧಠನ್ವ್ು ಬರಹಮವ ೆಂದ್ರ  ಬರಹಮಜ್ಞಧನಿಗ  ಸವಪನ 
ಕಧಣಬಧರದ್ಗ, ಯಧಕ ೆಂದ್ರ  ಜ್ಞಧತ ಅಧಿಷಧಠನ್ವಿರಗವ್ಲ್ಲಿ 
ಅಧ್ಧಯಸವ್ು ಅಸೆಂಭವ್ವ್ು, ಆತಧಮಧಿಷಧಠನ್ವ ೆಂದ್ರ , ತವೆಂಪದ್ 
ಶ ್ ೀಧನ್ ಮಧಡಿದ್ ಅಧಿಕಧರಿಗ  ಆತಮಜ್ಞಧನ್ವಧಗಲಗ, 
ಆತನಿಗಧದ್ರೂ ಸವಪನ ಕಧಣಬಧರದ್ಗ " ಎೆಂದ್ಗ ನ್ಗಡಿಯಲಗ, 
ಅವ್ಧೂತರಗ, ಜಧಗರದ್ಧವ್ಸ ಿಯ ಅದಿಷಧಠನ್ ಚ ೈತನ್ಯಕ ಕ 
ಯಧವ್ ಆವ್ರಣವಧಗಗವ್ದ್ ೂೀ ಅದ್ರಿೆಂದ್ಲ ೀ ಕಲ್ಲಪತ ಸವಪನ 
ಉೆಂಟಧಗಗವ್ದ್ಗ. ಅಥವಧ ಕಧರಣ ರ್ರಿೀರಗತ ಚ ೈತನ್ಯ 
ಯಧವ್ದ್ಗೆಂಟ ೂೀ ಅದ್ಕ ಕ ಸದ್ ೂೀಷಧವ್ತಿಿಯಿೆಂದ್ 
ಸವಪ್ಧನಧ್ಧಯಸವಧಗಗವ್ದ್ಗ. ಆ ಚ ೈತನ್ಯಕ ಕ ಅಹೆಂ ಇದ್ೆಂ 
ಪರತಿೀತಿಯಧಗಗತತಲ ೀ ಸವಪನವ್ು, ಲಯವಧಗಿ ತನ್ನ ಕಧರಣದ್ಲ್ಲಿ 
ಸ ೀರಗವ್ುದ್ಗ. ಆದ್ದರಿೆಂದ್ ಕಧರಣ ರ್ರಿೀರಗತ ಚ ೈತನ್ಯವ್ೂ 



ಸವಪನಕ ಕ  ಅಧಿಷಧಠನ್ವ್ಹಗದ್ಗ'' ಎೆಂದ್ಗ ಉತತರ ಕ ೂಟ್ುರಗ. 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಈ ಭಧಷ್ಣವ್ನ್ಗನ ಕ ೀಳಿ, ಬಧರಹಮಣನ್ಗ 
ಆನ್ೆಂದ್ಪಟ್ಗು, ಮಹಧತಮರನ್ಗನ ತನ್ನ ಮನ ಗ  ಕರ ದ್ಗಕ ೂೆಂಡಗ 
ಹ ೂೀಗಿ ಸಗಖಭ ೂೀಜನ್ವ್ನ್ಗನ ಅಪಿಿಸಿದ್ನ್ಗ. ಸಿದ್ದನಧಥರಗ 
ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಮಗೆಂದ್  ಉಜಜಯನಿೀ ನ್ಗರಕ ಕ ಹ ೂೀಗಿ, 
ಮಹಧಕಧಳಿಯ ದ್ರ್ಿನ್ವ್ನ್ಗನ ತ ಗ ದ್ಗಕ ೂೆಂಡಗ “ಮಹಧಕಧಳಿ 
ನ್ನ್ನ ಏಕಧೆಂರ್ದ್ ರ್ಕಿತ ಇರಗವ್ಳು'', ಎೆಂದ್ಗ ತಿಳಿದ್ಗಕ ೂೆಂಡರಗ. 
ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಹ ೂರಟ್ಗ ಓೆಂಕಧರ ೀರ್ವರಕ ಕ ಬೆಂದ್ಗ, ಅಲ್ಲಿ 
ಯಗಗಕ ೂಕಮಮ ಕ ೂೀಟಿ ಲ್ಲೆಂಗಗಳು ಉದ್ಭವ್ವಧಗಗತತವ ೆಂದ್ಗ 
ಪರಸಿದಿದಯಧದ್ ಸರ ೂೀವ್ರವ್ನ್ಗನ ನ ೂೀಡಿದ್ರಗ. ಪ್ಧಮರ 
ಜನ್ರಿಗ  ವಿಶಧವಸ ಹಗಟ್ಗುವ್ದ್ಕಧಕಗಿ ಹೀಗ  ಹ ೀಳುವ್ರಗ. ಹಧಯಗ  
ಪಕ್ಷಿ ತಿೀಥಿದ್ಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿತಯ ಸಧನನ್ಕ ಕಬರಗತತವ ಯೆಂಬಗದ್ಗ 
ನ ೂೀಡಗವ್ವ್ರಿಗ  ಆರ್ಿಯಿವಧಗಿ ವಿಶಧವಸ ಹಗಟ್ಗುವ್ದ್ ೂೀ, 
ಹಧಗ ಯೀ ಈ ಸಧಿನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಲ್ಲೆಂಗ ೂೀದ್ಭವ್ವಧಗಿರಗವ್ದ್ಗ. 
ಯಧವ್ದ್ ೂೆಂದ್ಗ ಚಮತಧಕರವ್ನ್ಗನ ನ ೂೀಡಿದ್ ವಿನ್ಹಧ 
ಪುಣಯಸಧಿನ್ವ ೆಂದ್ಗ ಮೂಢ ಜನ್ರಗ ತಿಳಿಯಲಧರರಗ. ಇದ್ನ್ಗನ 



ತಿಳಿದ್ಗ ಮಹಧತಮರಗ ಇೆಂಥಧ ಸಧಿನ್ಗಳನ್ಗನ ನಿಮ್ಿಸಿರಗವ್ರಗ. 
ಇದ್ರಿೆಂದ್ ಜನ್ರೂಳಗ  ಸಹಜವಧಗಿ ಆಸಿತಕಯಭಧವ್ವ್ು 
ಉತಪನ್ನವಧಗಗವ್ದ್ಗ. ಅನ್ೆಂತರ ಭಕಿತ ಉೆಂಟಧಗಿ, 
ಪರೆಂಪರ ಯಿೆಂದ್ ಮಗಕಿತ ಪ್ಧರಪತವಧಗಗವ್ುದ್ಗ.ಇರಲ್ಲ, 
ಓೆಂಕಧರ ೀರ್ವರನ್ನ್ಗನ ಸಪಶ್ಿಸಿ, ತಿೀಥಿಸಧನನ್ 
ಮಧಡಗತಿತರಗವಧಗ,  ಜನ್ರಗ ಮತಿಯಗಳಿಗ  ಆಹಧರವ್ನ್ಗನ 
ಹಧಕಗತಿತದ್ದದ್ಗದ ನ ೂೀಡಿ ಸಿದ್ದರಗ ಅೆಂದ್ಗಕ ೂಳುುತಧತರಲ್ಲಿ, 
ಪ್ಧರರ್ಣಗಳಿಗ  ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ಲ ಿ  ಭಗವ್ೆಂತನ್ಗ ಆಹಧರವ್ನ್ಗನ 
ಪೂರ ೈಸಗವ್ನ್ಗ. ಆದ್ದರಿೆಂದ್ ಅನ್ನಕ ೂಕಸಕರ ಪರಯತನ 
ಮಧಡಗವ್ುದ್ಗ ವ್ಯಥಿವ್ು.” ಈ ಪರಕಧರ ಚೆಂತಿಸಗತಿತರಗವಧಗ, 
ಒಬಬ ಭಕತನ್ಗ  ಬಹಗ ಫಲಧಹಧರಸಧಮಗಿರಗಳನ್ಗನ ತಕ ೂಕೆಂಡಗ 
ಬೆಂದ್ಗ, ಮಹಧತಮರನ್ಗನ ನ ೂೀಡಿ, ''ಇವ್ರಗ ಬರಹಧಮನ್ೆಂದ್ 
ಸಧಗರದ್ಲ್ಲಿಯ ಮ್ೀನಿನ್ೆಂತಿರಗವ್ರಗ. ಈ ಪದ್ಧಥಿಗಳನ್ಗನ 
ಇವ್ರಿಗ  ಅಪಿಿಸಬ ೀಕಗ'' ಎೆಂದ್ಗ ಅೆಂದ್ಗಕ ೂೆಂಡಗ, ಸಿದ್ದರ 
ಸಮಗಮಖಕ ಕ ಬೆಂದ್ಗ ಆ ಫಲಹಧರಧದಿಗಳನ್ಗನ ಅವ್ರ 
ಮಗೆಂದಿಟ್ಗು ಸ ೀವಿಸಬ ೀಕ ೆಂದ್ಗ ಪ್ಧರರ್ಥಿಸಿದ್ನ್ಗ. ಸಿದ್ದರಧಯರಗ 



ಅದ್ನ್ಗನ ಸ ೀವಿಸಿ, ಆ ಸದ್ಭಕತನ್ನ್ಗನ ಆಶ್ೀವ್ಿದಿಸಿ 
ಕಳುಹಸಿಕ ೂಟ್ು, ತಧವ್ು ಕ ಲವ್ು ಹ ೂತಗತ ವಿರ್ರಮ್ಸಿಕ ೂೆಂಡರಗ. 
ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಮಗೆಂದ್  ಮಥಗರಧಪಟ್ುಣಕ ಕ ಪರಮಧಣ ಮಧಡಿ, ದಿವ್ಯ 
ಮೆಂದಿರದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮೂತಿಿಯನ್ಗನ ಕೆಂಡಗ, ಗ ೂೀಕಗಲ 
ವ್ೃೆಂದ್ಧವ್ನ್ ರಧಸಕಿರೀಡಧ ಸಧಿನಧದಿಗಳನ್ಗನ ನ ೂೀಡಿದ್ರಗ. 
ಮಗೆಂದ್  ಕಧಶ್ೀರ ದ್ ೀರ್ಕ ಕ ಹ ೂೀಗಿ, ಜ ೂಯೀತಿಷ್ಯರನ್ಗನ ಕೆಂಡಗ, 
ಅವ್ರ ಕೂಡ ಖಗ ೂೀಲ ವಿಚಧರ ಮಧಡಗತಿತರಗವಧಗ, ಸಿದ್ದ 
ಗಗರಗಗಳು ಕ ೀಳುತಧತರಲಿ “ಸಗಮೂಹೂತಿವ್ನ್ಗನ ಪ್ಧರಪತ 
ಕಧಲದ್ಲ್ಲಿ ಉಚಿರಿಸಬ ೀಕ ೂೀ ಅಥವಧ ಅಪ್ಧರಪತ ಕಧಲದ್ಲ್ಲಿ 
ಉಚಿರಿಸಬ ೀಕಗ. ಇದ್ಕ ಕ ಒಬಬ ಜ ೂೀಯಿಸನ್ಗ, 
“ಸಗಮಗಹೂತಿವ್ನ್ಗನ ಈ ಪರಕಧರ ಉಚಿರಿಸಬ ೀಕಗ. ಪರಥಮ 
ಪ್ಧದ್ ಪೆಂಚಮ ಮಗಹೂತಿದ್ಲ್ಲಿ ಉಚಿರಿಸಬ ೀಕಗ. ಪರಥಮ 
ಪ್ಧದ್ದ್ ಪೆಂಚಮ ಮಗಹೂತಿದ್ಲ್ಲಿ ಉಚಿರಿಸಿದ್ರ , ಸವ್ಿ 
ರಿೀತಿಯಿೆಂದ್ ಕಲಧಯಣವಧಗಗವ್ದ್ಗ,'' ಎೆಂದ್ಗ ಉತತರ ಕ ೂಟಿುದ್ಗದ 
ಕ ೀಳಿ ಸಿದ್ದರಗ ಅದ್ನ್ಗನ ಮನಿನಸಿದ್ರಗ.ಆ ಮೀಲ  ಆ 



ಜ ೂೀಯಿಸನ್ಗ ಸಿದ್ದರನ್ಗನ ಕಗರಿತಗ, "ಯಧವ್ ನಿಮ್ತತ 
ಸೂಯಿನಿಗ  ಅೆಂರ್ ಗರಹಣವಧಗಗತತದ್  ಎೆಂಬಗದ್ನ್ಗನ 

ನ್ಮಗ  ನಿರೂಪಿಸಿರಿ'' ಎೆಂದ್ ನ್ನಲಗ, ಸಿದ್ದಯೀಗಿಗಳು, ''ಕ ೀಳ ೈ 
ಜ ೂೀಯಿಸನ  ಸೂಯಿನ್ಗ ಯಧವ್ ರಧಶ್ಯಲ್ಲಿ ಬರಗವ್ನ ೂೀ ಆ 
ರಧಶ್ಯಲ್ಲಿ ನ್ಕ್ಷತರದ್ ಒೆಂಭತಗತ ಪ್ಧದ್ಗಳಿರಗವ್ವ್ು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 
ಸೂಯಿ ಸೆಂಬೆಂಧಿ ಎಷ್ಗು ಪ್ಧದ್ಗಳಿರಗವ್ವೀ ಅಷ್ಗು ಅೆಂರ್ಕ ಕ 
ಗರಹಣವಧಗಗವ್ದ್ಗ", ಅೆಂದ್ರಗ. ಇದ್ನ್ಗನ ಕ ೀಳಿ, ಜ ೂೀಯಿಸನ್ಗ 
ಆನ್ೆಂದ್ಪಟ್ುನ್ಗ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ಕಧಶ್ೀರದಿೆಂದ್ ಪೆಂಜಧಬಕ ಕ 
ಬೆಂದ್ಧಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಚರಕಮಗನಿಯ ಸಧೆಂಪರದ್ಧಯಕನ್ನ್ಗನ 
ಕೆಂಡಗ, ಆತನ್ನ್ಗನ ಕಗರಿತಗ ಹ ೀಳುತಧತರ , ''ವ ೈದ್ಯನ್ಗ  
ರ ೂೀಗಿಯನ್ಗನ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸಿ, ಸಧಧ್ಧಯಸಧಧಯ ವಿಚಧರವ್ನ್ಗನ ಮಧಡಿ, 
ಆ ಮೀಲ  ಗಗಣಪರಿಗರಹವ್ನ್ಗನ ಶ ್ ೀಧಿಸಬ ೀಕಗ. ರ ೂೀಗದ್ 
ಪ್ಧರಣಧದಿ ನಧಲಗಕ ಭಧಗಗಳನ್ಗನ ಮಧಡಿ, ಈರ್ವರ ಧ್ಧಯನ್ದಿೆಂದ್ 
ಎರಡಗ ಭಧಗಗಳನ್ಗನ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಬಧಕಿ ಎರಡಗ ಭಧಗಗಳನ್ಗನ 
ಔಷ್ಧ್ ೂೀಪಚಧರದಿೆಂದ್ ನಿವ್ೃತಿತ ಮಧಡಬ ೀಕಗ''. ಈ ವ್ಚನ್ವ್ು 
ವ ೈದ್ಯನಿಗ  ಮಧನ್ಯವಧಯಿತಗ. ಆ ಮೀಲ  ಸಿದ್ದರಗ 



ಅಮೃತಸರಗ  ಹ ೂೀಗಿ, ಇದ್ಗ ಪುಷ್ಕರ ತಿೀಥಿಕ ಕ 
ಸಮಧನ್ವ ೆಂದ್ಗ ಅೆಂದ್ಗ, ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ನಧನ್ಕ ಪಿೀಠಕ ಕ ಹ ೂದ್ರಗ. 
ಅಲ್ಲಿ ಗಗರಗಮಗಖಿ ಶಧಸರವ್ನ್ಗನ ನ ೂೀಡಿ, ಅದ್ರ ೂಳಗೂ  
ಓೆಂಕಧರ ಧ್ಧಯನ್ವ್ು ಪರತಿಪ್ಧದಿಸಿದ್ , ಎೆಂದ್ಗ ತ ೂೀರಿಸಿ, 
ಜನ್ರಿಗ  ಪರಣವೀಪ್ಧಸನ ಯನ್ಗನ ಬ ೂೀಧಿಸಿದ್ರಗ. ಅನ್ೆಂತರ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ಕಗರಗಕ್ ೀತರವ್ನ್ಗನ ಕೆಂಡಗ, ಮಗೆಂದ್  ಹರಿದ್ಧವರ, 
ಕ್ ೀತರಕ ಕ ಹ ೂೀಗಿ, ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಬದ್ರಿಕಧರ್ರಮವ್ನ್ಗನ ಕಗರಿತಗ 
ತ ರಳಿದ್ರಗ.ನಧರಧಯಣಧರ್ರಮವ್ನ್ಗನ ನ ೂೀಡಿ, 
ಕ ೀದ್ಧರ ೀರ್ವರವ್ನ್ಗನ ಕೆಂಡಗ, ಅಲ್ಲಿೆಂದ್ ಕಧಶ್ಗ  ಬೆಂದ್ಗ 
ಜ್ಞಧನ್ವಧಪಿಯ  ಮೀಲ  ವಿಶಧರೆಂತಿ ಮಧಡಿಕ ೂೆಂಡರಗ. ಕ್ಷಣ 
ಮಧತರ ನಿವಿಿಕಲಪ ಸಮಧಧಿಸಿರಧಗಿ, ಆಮೀಲ  ರ್ರಿೀರವ್ನ್ಗನ 
ಅಜಗರನ್ೆಂತ   ಭೂಮ್ಗ  ಹಧಕಿ ಮಲಗಿಕ ೂೆಂಡರಗ. ಆಗ 
ಶ್ವಧನ್ೆಂದ್ನ ೆಂಬ ಸನಧಯಸಿಯಗ  ಭೂಮ್ಯ ಮೀಲ  ಬಿದಿದರಗವ್ 
ಸಿದ್ಾರನ್ಗನ ಕೆಂಡಗ, ಹೀಗ  ರ್ವಧಸನ್ವ್ನ್ಗನಹಧಕಿ ಯೀಗಧಭಧಯಸ 
ಮಧಡವ್ವ್ನಧಗಿರಬ ೀಕಗ. ಇಲಿವ  ಸಹಧಜಧವ್ಸ ಿಯಳಗ  
ಇರಗವ್ೆಂಥಧ ಬರಹಮನಿಷ್ಠನಿರಬಹಗದ್ಗ. ಇದ್ರ ಪರತಿೀತಿಯನ್ಗನ 



ನ ೂೀಡಗವ್, ಎೆಂದ್ಗ ಸಮ್ೀಪ ಬೆಂದ್ಗ ಸಿದ್ದರನ್ಗನಸಪಶ್ಿಸಿದ್ನ್ಗ. 
ಅವ್ನ್ ಹಸತ ಸಪರ್ಿವಧದ್ ಕೂಡಲ ೀಸಿದ್ದರಗ ಕಣಗಣ ತ ರ ದ್ಗ 
ನ ೂೀಡಲಗ, ಶ್ವಧನ್ೆಂದ್ನ್ಗ, “ನಿಮಮ ಈ ಆಸನ್ವಧಯವ್ದ್ಗ" 
ಎೆಂದ್ಗ ಕ ೀಳಿದ್ನ್ಗ. ಅದ್ಕ ಕ ಸಿದ್ಾರೆಂದ್ದ್ಗದ, “ತಧಯಿಯ 
ಹ ೂಟ ುಯಳಗಿೆಂದ್ ಬೆಂದ್ ಈ ರ್ರಿೀರವ ೀ ನಧನ್ಗ ಎೆಂದ್ಗ 
ಅಹೆಂಕಧರ ಹಡಿದ್ಗ ಜಿೀವ್ನ್ಗ  ಇರಗತಧತನ . ಇೆಂಥವ್ನಿಗ  
ಆಸನ್ಗಳು ಹ ೀಳಲಪಡಗತತವ . ಆದ್ರ  ಯಧವಧತನ್  
ಬರಹಮಸಿಿತಿಯಗ ಅಖೆಂಡವಧಗಿರಗವ್ದ್ ೂೀ  ಆತನಿಗ  ಯಧವ್ 

ಆಸನ್ವ್ೂ ಇಲಿ.” ಅನ್ೆಂತರ ಆ ಯತಿಯಗ ಸಿದ್ದರನ್ಗನ ಕಗರಿತಗ, 
"ಬಿೆಂಬ ಪರತಿಬಿೆಂಬಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೆಂಸಗಿಭ ೀದ್ವಿರಗವ್ದ್ ೂೀ?ಸೆಂಸಗಿ ಅಭ ೀದ್ವಿರಗವ್ದ್ ೂೀ 
?" ಎೆಂದ್ಗ ಪರಶ ನ ಮಧಡಲಗ, ಅವ್ಧೂತರಗ ಅೆಂದ್ದ್ಗದ, 
“ಭ ೀದ್ಧಭ ೀದ್ ತಧದ್ಧತಯ ಅನಿವ್ಿಚನಿೀಯವ ೀ ನ್ಮಮ 
ಸಿದ್ಧಾೆಂತವ್ು. ಉಪ್ಧಧಿ ಯೀಗದಿೆಂದ್ ಯಧವ್ ಭ ೀದ್ 
ತ ೂೀರಗವ್ದ್ ೂೀ  ಅದ್ಗ ಅನ್ಗಭವ್ದಿೆಂದ್ ಇರಗವ್ದಿಲಿ” ಅದ್ಗ 
ಹಧಯಗಧಗಗತತದ್ ೆಂದ್ಗ ಸನಧಯಸಿಯಗ  ಕ ೀಳಲಗ ಸಿದ್ಾರಗ, 



“ದ್ಪಿಣದ್ ೂಳಗ  ಮಗಖ ನ ೂೀಡಗವಧಗ ು, ಗಿರೀವ್ಸಿ  
ಪರತಿಬಿೆಂಬವ್ು ಕಧರ್ಣಸಗವ್ದ್ಗ. ಮಗಖಬಿೆಂಬ ಉತತರಧಭಿಮಗಖ 
ಇರಗವಧಗ ು ಪರತಿಬಿೆಂಬ ದ್ಕ್ಷಿಣಧಭಿಮಗಖವಧಗಿ ತ ೂೀರಗತತದ್ . ಈ 
ಪರಕಧರ ಅವ ರಡರಲ್ಲಿ ಭ ೀದ್ ಕೆಂಡರೂ ಅನ್ಗಭವ್ದಿೆಂದ್ 
ಭ ೀದ್ವಿಲಿ. ಯಧಕ ೆಂದ್ರ  ದ್ಪಿಣದ್ ೂಳಗ  ಯಧವ್ ಮಗಖ 
ಭಧಸಿಸಗತತದ್ ೂೀ, ಅದ್ರೆಂತ  ತನ್ನದ್ ೆಂದ್ಗ ತಿಳಿಯಗತಧತನ . ಇದ್ಗ 
ಭ ೀದ್ವೀ ಅಭ ೀದ್ವೀ ಎೆಂದ್ಗ ನಿಧ್ಧಿರ ಹ ೀಳಲಧಗಗವ್ುದಿಲಿ 
ಎೆಂತ ಇದ್ಕ ಕ ಅನಿವ್ಿಚನಿೀಯವ ೆಂದ್ಗ ನ್ಮಮ 
ಸಿದ್ಧಾೆಂತವಿರಗವ್ದ್ಗ", ಎೆಂದ್ನ್ನಲಗ, ಶ್ವಧನ್ೆಂದ್ನ್ಗ 
ಸೆಂತ ೂೀಷ್ಪಟ್ಗು, ತಧನ್ಗ ತೆಂದ್ ಮಧಧಗಕರಿ ಅನ್ನವ್ನ್ಗನ 
ತ ಗ ದ್ಗ, ಇಬಬರೂ ಬಹಗ ಆನ್ೆಂದ್ದಿೆಂದ್ ಅದ್ನ್ಗನ ಭಕ್ಷಿಸಿದ್ರಗ. 
ಆಮೀಲ  ಸನಧಯಸಿಯಗ ತನ್ನ ಆರ್ರಮಕ ಕ ತ ರಳಿದ್ನ್ಗ. ಅನ್ೆಂತರ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಯತಿೀರ್ವರರಗ ದ್ೆಂಡಪ್ಧರ್ಣ 
ಲ್ಲೆಂಗದ್ರ್ಿನ್ಕ ಕಹ ೂೀಗಗವಧಗ ು, ಜವರ ರ ೂೀಗಗರಸತನಧದ್  ಒಬಬ 
ಬಧರಹಮಣನ್ಗ ಎದ್ಗರಿಗ  ಬೆಂದ್ನ್ಗ. ಮೂರಗ ವ್ಷ್ಿಗಳಿೆಂದ್ ಜವರ 
ಪಿೀಡಿತನಧದ್ ಆ ಬಧರಹಮಣನ್ಗ,  ಅನ್ಗಗರಹದಿೆಂದ್ ತನ್ನ ರ ೂೀಗ 



ಪರಿಹಧರ ಮಧಡಬ ೀಕ ೆಂದ್ಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗ  ಪ್ಧರರ್ಥಿಸಲಗ, 
ಆತನಿಗ  ಶ್ವ್ಪೆಂಚಧಕ್ಷರಿಯನ್ಗನ ಸಧವಮ್ಯವ್ರಗ 
ಉಪದ್ ೀಶ್ಸಿದ್ರಗ. ಅದ್ರಿೆಂದ್ ಆ ಬಧರಹಮಣನ್ ರ ೂೀಗ 
ಪರಿಹಧರವಧಯಿತಗ.ಈ ಪರಕಧರ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಜನ್ರ ೂಳಗ  ಉಪಕಧರ ಕೃತಯಗಳನ್ಗನ ಮಧಡಿ, ಅವ್ರನ್ಗನ 
ಭಕಿತಪೆಂಥಕ ಕಹಚಗಿವ್ರಗ. ಜಿಜ್ಞಧಸಗಗಳು ಬೆಂದ್ಲ್ಲಿ ಅವ್ರ 
ರ್ೆಂಕ ಗಳನ್ಗನ ಪರಿಹರಿಸಗವ್ರಗ. ಲ ೂೀಕ ೂೀದ್ಧಾರಕಧಕಗಿ ಸಿದ್ದರ 
ಅವ್ತಧರವಿದ್ಗದ, ಅದ್ನ್ಗನ ಸಧಥಿಕ ಮಧಡಗವ್ದ್ರ ಸಲಗವಧಗಿ 
ಯಧತ ರಯ ನಿಮ್ತತದಿೆಂದ್, ಸೆಂಚಧರ ಮಧಡಿ ಮಗಮಗಕ್ಷಗ 
ಜನ್ರನ್ಗನ ಉದ್ದರಿಸಗವ್ರಗ. ಎೆಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಕಥಧಮೃತದ್ ೂಳ್ ರ್ರವ್ಣ ಮಧತರದಿೆಂದ್ ಸವ್ಿ ಪ್ಧಪಗಳನ್ಗನ 
ಭಸಮ ಮಧಡಗವ್ೆಂಥ ಈ ಏಳನ ೀ ಅಧ್ಧಯಯವ್ನ್ಗನ ಶ್ವ್ದ್ಧಸನ್ಗ  
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣಧರವಿೆಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಪಿಿಸಿರಗವ್ನ್ಗ. 


