
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಗವಂತನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬಹು 
ಕ್ೃಪಧವಂತನಧಗಿರುವನು, ಮತುತ ಅಭಕ್ತರ ಅಜ್ಞಧನ 
ವೃತ್ತತಯನುು ಕ್ಷಣಧರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವನು. ಅಂಥವರನುು ಭಕ್ತತ 
ಪಂಥಕ್ೆೆ ಹಚ್ಚಿ, ಎಲ್ಧಿ ಭೆೀದ ವಧರ್ೆಧಯನುು ಪರಿಹರಿಸಿ, 
ಅಭೆೀದದ್ೊಳಗೆ ಮತ್ತ ನಿಲ್ುವಿಂರ್ೆ ಮಧಡುವನು. ಹಂದಿನ 
ಅಧ್ಧಾಯದ್ೊಳಗೆ ಹೆೀಳಿತತಲ್ಿ. ಬ್ಧರಹಮಣನನುು ಪಂಚಧಕ್ಷರಿ 
ಉಪದ್ೆೀಶದಿಂದ ನಿರೊೀಗಿಯನಧುಗಿ ಮಧಡುವನು. ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಸಿದಾರು ಕ್ೆೀದ್ಧರಘಟ್ಟಕ್ೆೆ ಹೊೀಗಿ ಕ್ೆೀದ್ಧರೆೀಶವರ ಲ್ಲಂಗವನುು 
ಕ್ಂಡು, ಅನಂತರ ಜಂಗಮವಧಡಿಗೆ  ಬಂದರು. ಆಮೀಲ್ೆ 
ಮಣಿಕ್ಣಿಧಕ್ಧ ದ್ೆೀವಧಲ್ಯವನುು ಕ್ಂಡು ಅನುಪೂಣಧ 
ದ್ೆೀವಸ್ಧಾನದಲ್ಲಿ ದ್ೆೀವಿಯ ದಶಧನ ತಕ್ೊೆಂಡು, ಮುಂದ್ೆ  
ಸುರಧಭಧಂಡಲ್ಲಂಗ ಗೃಹಕ್ೆೆ ಹೊೀಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಶಧನ 
ತಕ್ೊೆಂಡರು. ಅನಂತರ ಬರಹಮಘಾಟ್ದಿಂದ ನದಿಗೆ ಇಳಿದು, 
ಗಂಗಧಜಲ್ದಲ್ಲಿ ಆಚಮನ ಮಧಡಿ, ದಶಧಶವಮೀರ್ಘಟ್ಟಕ್ೆೆ 
ಬಂದು ದ್ೆೀವಧಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೂತುಕ್ೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ 
ಅಂದುಕ್ೊಳಳುರ್ಧತರಲ್ಿ - 'ಪರಜಧಪತ್ತಯು  ಈ ಸ್ಧಾನದಲ್ಲಿ ಹತುತ 



ಅಶವಮೀರ್ಗಳನುು ಮಧಡಿದದನು, ಎಂದು ಈ ಘಟ್ಟಕ್ೆೆ ಹೀಗೆ 
ಹೆಸರು ಬಂದಿರುತತದ್ೆ. ಸವಧ ಪರಜೊೀತಪತ್ತತಗೆ  ನಧನೆೀ 
ಅಧಿಷ್ಧಾನನಿರುವದರಿಂದ, ಪರಜಧಪತ್ತಗೆ ನಧನು ಭಿನುನಲ್ಿ” 
ಅನಾ ವೃತ್ತತಗಳ ಶಮನಧಥಧವಧಗಿ ಈ ಪರಕ್ಧರ ಸವಧಧತಮಕ್ 
ಚ್ಚಂತನೆಯನುು ಮಧಡುತತ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದಾರು ಕ್ುಳಿತ್ತದದರು. ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಧದ್ೆೀವ ಶಧಸಿಿಯು  ತನು ಐವರ್ಧತರು 
ಜನ ಶ್ಷ್ಾವೃಂದ ತಕ್ೊೆಂಡು ಅವರ ಶ್ಕ್ಷಣಧಥಧ ಬಂದನು. ಆಗೆೆ 
ಮಹಧದ್ೆೀವ ಶಧಸಿಿೀಯು  ತನು ಶ್ಷ್ಾರನುು ಕ್ುರಿತು 
ನಧಾಯಶಧಸಿವನುು ಉಪದ್ೆೀಶ್ಸುತ್ತತದದದ್ೆದೀನೆಂದರೆ -|ಸೂತರ|| 
ದರವಾಗುಣಕ್ಮಧ ಸ್ಧಮಧನಾ ವಿಶೆೀಷ್ ಸಮವಧಯಧಭಧವಧಾಃ 
|ಸಪತ ಪದ್ಧರಧಧಾಃ|| ತತರದರವಧಾಣಿ ಪರಥಿವಧಾಪೆತಜೊೀ 
ವಧಯಧವಕ್ಧಶ ಕ್ಧಲ್ ದಿಗಧತಮ ಮನಧಂಸಿ ನವೆೈವ|| ರೂಪಧದಿ 
ಚತುವಿಧಂಶತ್ತಗುಣಧಾಃ|| ಉತ್ ಕ್ೆೀಪಣಧದಿ ಪಂಚಕ್ಮಧಧಣಿ|| 
ಸ್ಧಮಧನಾಂ ದಿವವಿರ್ಂ ವಿಶೆೀಷ್ಸತವನಂರ್ಧ ವಿವ || 
ಸಮವಧಯಸ್ೆತವೀಕ್  ವಿವ|| ಅಭಧವಶಿತುವಿಧರ್ಾಃ|| 
ತತರಗಂರ್ವತ್ತೀ ಪೃಥಿಿ ಸ್ಧದಿವವಿಧ್ಧ ನಿರ್ಧಾನಿರ್ಧಾಚ|| ನಿರ್ಧಾ 



ಪರಮಧಣುರೂಪಧ ಅನಿರ್ಧಾ ಕ್ಧಯಧರೂಪಧ|| ಪುನಸಿಿವಿಧ್ಧ|| 
ಶರಿೀರೆೀಂದಿರಯ ವಿಷ್ಯಭೆೀದ್ಧತ್ || ಶರಿೀರ 
ಮಸಮದ್ಧದಿೀನಧಂ ಇಂದಿರಯಂ ಗಂರ್ಗಧರಹಕ್ಂ ಘಾರಣಂ 
ನಧಸ್ಧಗರವತ್ತಧ ವಿಷ್ಯೀಮೃರ್ಧಪಷ್ಧಣಧ ದಿಾಃ|| ಈ ಪರಕ್ಧರ 
ಮಹದ್ೆೀವಶಧಸಿತಯು ತನು ಶ್ಷ್ಾರಿಗೆ ನಧಾಯಶಧಸಿ 
ಬ್ೊೀಧಿಸುತ್ತತರುವಧಗ, ಜಗನಧುಥ ಭಟ್ಟನೆಂಬುವನು ತನು 
ಎಪಪರ್ೆತರಡು ಜನ ಶ್ಷ್ಾರನುು ಕ್ೂಡಿಕ್ೊಂಡು ಬಂದನು.  ಈತನ 
ಗೌತಮೀಕ್ತ ನಧಾಯವನುು ತನು ಶ್ಷ್ಾರಿಗೆ 
ಬ್ೊೀಧಿಸುತ್ತತರುವಧಗ - “ಪರಮಧಣ, ಪರಮೀಯ, ಸಂಶಯ, 
ಪರಯೀಜನ, ದೃಷ್ಧಟಂತ ಸಿದ್ಧದಂತ, ಅವಯವ, 
ತಕ್ಧ,ನಿಣಧಯ, ವಧದ, ಜಲ್ಪ, ವಿತಂಡ, ಹೆೀರ್ಧವಭಧಸ, ಛಲ್, 
ಜಧತ್ತ, ನಿಗರಹ, ಸ್ಧಾನಗಳೆಂಬ ಷ್ೊೀಡಶ ಪದ್ಧಥಧಗಳಿರುವವು' 
ಎಂದು ಹೆೀಳಳತ್ತತದದರು. ಜಗನಧುಥಬಟ್ಟನು ಹೀಗಂದಿದುದ ಕ್ೆೀಳಿದ 
ಕ್ೂಡಲ್ೆೀ ಮಹಧದ್ೆೀವ ಶಧಸಿಿಯು  “ ಸಪೆೈವ ಪದ್ಧಥಧಾಃ 
”ಎಂದು ಕ್ೂಗಿದನು. ಅದಕ್ೆೆ ಜಗನಧುಥ ಭಟ್ಟನು, “ನನು 
ಷ್ೊೀಡಶಪದ್ಧರಧಧಾಃ ತತವಜ್ಞಧನಧನಿು ಶೆರೀಯಸ್ಧಧಿಗಮ ಇತ್ತ 



ನಧಾಯಶಧಸಿ ನಿರೂಪಿರ್ೆ  ತಸ್ಧಮತ್ ತರಧ ಸಪೆೈವ ಇತ್ತ 
ದೃಷ್ಟಸತ್ತ'' ಅನುಲ್ು, ಮಹಧದ್ೆೀವ ಶಧಸಿಿಯು  “ನಿೀನು 
ಹದಿನಧರು ಈ ಪದ್ಧಥಧಗಳೆಂದ್ೆೀನನುುವಿಯೀ ಅವು ನಮಮ 
ಏಳಳ ಪದ್ಧಥಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಭಧಧವವಧಗರಿವವು” 
ಎಂದಂದನು. ಈ ಪರಕ್ಧರ ಅವರೊಳಗೆ ವಧದವಧಗುವಧಗೆೆ 
ಅವರ್ೂತರು ಅಂದುಕ್ೊಂಡದ್ೆದೀನಂದರೆ - ಇವರು ಅನಿತಾ 
ವಸುತಗಳ ವಿಚಧರವನುು ಮಧಡುತತಲ್ಲದ್ಧದರೆ. ಇದರಲ್ೆಿೀ ಇವರು 
ಆಯುಷ್ಾವನೆುಲ್ಿ ವೆಚಿ ಮಧಡಿದರೆ, ಇವರಿಗೆ ನಿತಾವನುು 
ಎಂದೂ ಸಿಗಲ್ಧರದು. ಹಧಾಗೆ ಮಧಡಬ್ೆೀಕ್ು ? ಈಗ ಈ ಜನರ 
ವೃತ್ತತಯನುು ನಿತಾವಸುತ ವಿಚಧರಕ್ೆೆ ಹಚಿಬ್ೆೀಕ್ು. ಈ ಪರಕ್ಧರ 
ಚ್ಚಂತ್ತಸಿ, ಸಿದದರು ಅವರನುು ಕ್ುರಿತು ಅಂದದುದ, ''ಹೆೀ 
ಸುಮತ್ತಗಳಧದ ಪಂಡಿತರೆೀ, ನಿೀವು ದರವಾ ಗುಣಧದಿಗಳ 
ವಿಚಧರ ಮಧಡುವಧಗೆೆ, ನಿೀವು ಅವುಗಳ ರೂಪವೆೀ ಆಗುತ್ತತರೊ, 
ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಿನುವಧಗಿರುತ್ತತೀರೊೀ? ನಿೀವು 
ತದೂರಪವಧಗುತ್ತತೀರೆಂಬುದು ಅನುಚ್ಚತವು, ಯಧಕ್ೆಂದರೆ ದರವಾ 
ಗುಣಧದಿಗಳಳ ಜಡಗಳಧಗಿದುದ ನಿೀವು ಚೆೀತನರಧಗುವಿರಿ. 



ಆದದರಿಂದ ನಿಮಮ ಚೆೀತನ ವಾಕ್ತತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಭಿನುವಿರುವದು, 
ನಿೀವು ಜಡಕ್ೆೆ ಭಿನುವಧಗಿ ಚೆೀತನವಧಗಿರುವಧಗೆೆ, 
ಬರಹಮಚೆೈತನಾಕ್ೆೆ ಅಭಿನುರಧಗಿರುವಿರಿ. ಇಲ್ಿದಿದದರೆ “ ಏಕ್ಮೀವ 
" ಎಂಬ ಶುರತ್ತಗೆ  ವಿರುದದವಧಗುವದು. ಈ ಅಭೆೀದವು 
ಜ್ಞಧನಕ್ಧಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಧತರ ಇರುವದು ಎಂದು ನಿೀವು 
ಹೆೀಳಳವಿರಧದರೆ, ಬರಹಮದ ಸವತಾಃ ಸಿದದತವವು ಹೊೀದಿೀತು. 
ಆದದರಿಂದ ಈ ಅಭೆೀದವು ನಿರಂತರವೆನಬ್ೆೀಕ್ು. ಇದನುು ಕ್ೆೀಳಿ 
ಪಂಡಿತರು,“ಕ್ಮೀಧಪಧಸನೆಯ ಸಹಧಯದಿಂದ ಜ್ಞಧನವು 
ಮೀಕ್ಷ ಕ್ೊಡುವುದು'' ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಅದಕ್ೆೆ ಸಿದದರು 
ಉತತರ ಕ್ೊಟ್ಟಟದ್ೆದೀನೆಂದರೆ- “ಜ್ಞಧನದ್ೆೀವ ತು  ಕ್ೆೈವಲ್ಾ0 '' 
ಎಂದು ಇರುವ ಶುರತ್ತ ವಚನದಲ್ಲಿ ''ಏವಂ' ಪದದಿಂದ ಜ್ಞಧನವು 
ಅಸಹಧಯವಧಗಿ ಮೀಕ್ಷಕ್ೆೆ ಕ್ಧರಣವೆಂದಂರ್ಧಯಿತು. ಮತುತ 
ಆ ವಧಕ್ಾದ್ೊಳಗಿನ 'ತು' ಪದದಿಂದ ಜಡಸ್ಧರ್ನಗಳೆಲ್ವಿು 
ವಧಾವತಧನವಧದವು, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೀಗದಲ್ಿ, ಜ್ಞಧನ 
ಒಂದರಿಂದಲ್ೆೀ ಕ್ೆೈವಲ್ಾವು ಪಧರಪಿತಯಧಗುವದು", ಸಿದದ 
ಸದುೆರುಗಳ ಈ ವಚನವನುು ಕ್ೆೀಳಿ, ''ಈತನು ಪೂಣಧ 



ಬರಹಮನಿಷ್ಾನಿರುವನು. ಶ್ರೀ ವಿಶೆವೀಶವರನ  ಕ್ೃಪೆಯಿಂದ ಈತನಿಗೆ 
ಅನುಭವ ದೃಢವಧಗಿದ್ೆ”, ಎಂದು ಶಧಸಿಿಗಳಳ ಅಂದುಕ್ೊಂಡು, 
ಇವರು ಕ್ೂಡ ತಮಮ ತಕ್ಧ ನಡಿಯಲ್ಧರದ್ೆಂದು ತ್ತಳಿದು 
ಸಿದದರ ಮುಂದ್ೆ ಕ್ೆೈಜೊೀಡಿಸಿ ನಿಂತು, “ನಮಮದು ಶಬದಜ್ಞಧನ 
ಮಧತರವು. ನಧವು ಅನುಭವ ಫಲ್ವನುು ಇನುು ವರಗೆ 
ಸವಿಯಲ್ಲಲ್ಿ”, ಎಂದು ನಿರಭಿಮಧನದಿಂದ ನುಡಿಯಲ್ು, 
ಅವರನುು ಕ್ುರಿತು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು, “ಇದು ರ್ಧರಕ್ೊಪದ್ೆೀಶ 
ಸ್ಧಾನವು. ಆದದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಧಿ ಶಧಸ್ಧಿಥಧವನುು 
ರ್ಧರಕ್ೊೀಪದ್ೆೀಶದಲ್ಲಿ ಸಮನವಯಿಸಬ್ೆೀಕ್ು. ಭಿನಧುನವಯವನುು 
ಪಂಡಿತ ಜನರು ಮಧಡಬ್ಧರದು. ವೆೀದಗಳ ಕ್ತಧನಧದ 
ಪರಶ್ವನದು ಈ ಪರಕ್ಧರ ಅಭಿಪಧರಯವಿರದು'', ಎಂದನುಲ್ು ಆ 
ಶಧಸಿಿಗಳಳ ಸಿದದರಿಗೆ ನಮಸೆರಿಸಿ ತಮಮ ಶ್ಷ್ಾರ ಕ್ೂಡ 
ಹೊರಟ್ುಹೊೀದರು. ಇಬಬರೂ ಶಧಸಿಿಗಳಳ ಹೊೀದ 
ತರುವಧಯ, ಅವರೊಳಗಿನ ಮೂರು ಮಂದಿ ಶ್ಷ್ಾರು ತ್ತರಿಗಿ 
ಬಂದು, ಸಿದಾರನುು ಕ್ುರಿತು, “ನಿೀವು ಬರಹೊೋಪದ್ೆೀಶ 
ಮಧಡುವಂರ್ಧದುದ ನಮಮ ಮನಸಿಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಿ. 



ಯಧಕ್ೆಂದರೆ ಆ ಪರತಾಕ್ಷ ಅಶುರತ ವಧಕ್ಾಗಳಿಂದ ಮನದ 
ಅಭಧವವಧಗುತತದ್ೆ, ಹೊರತು ಸದ್ಧಾವವು 
ಉಂಟಧಗಲ್ಧರದು'', ಎಂದು ಅಂದದುದ ಕ್ೆೀಳಿ ಸದುೆರುಗಳಳ 
ದಯಧವಂತರಧಗಿ ಅಂದದ್ೆದೀನೆಂದರೆ- 
“ಲ್ಯವಧಗುವದ್ೆಂಬುದು ಯಧವುದು, ಜ್ಞಧನಪೀ ಮನಸ್ೊಿೀ 
? ಜ್ಞಧನವಧದರೆ ಎಂದು ಲ್ಯವಧಗುವದಿಲ್ಿ. ಯಧಕ್ೆಂದರೆ 
ನಿೀವು ಅರಿತು, ಜ್ಞಧನದ ಲ್ಯವಧಗಿದ್ೆ ಅನುುವಧಗ ಜ್ಞಧನದ 
ಸದ್ಧಾವ ಪರತ್ತಪಧದನ ಮಧಡಿದಂರ್ಧಗುವದು''. ಇದನುು ಕ್ೆೀಳಿ 
ಆ ಶ್ಷ್ಾರನುುರ್ಧತರೆ, “ನಿೀವು ಹೆೀಳಳವದು ಬಡವನು ರ್ಧನು 
ರಧಜನೆಂದಂರ್ೆ ಆಗುವದು", ಇದಕ್ೆೆ ಯತ್ತವಯಧರು  
ಅನುುರ್ಧತರೆ- ''ನಮಮ ಅಂಬ್ೊೀಣವು, ಪಿತತರೊೀಗಗರಸತನಧದ 
ರಧಜನು ರ್ಧನು ಸಹ ತಲ್ವಧರನಂದಂರ್ೆ ಆಗುವುದು. ಈ 
ಪರಕ್ಧರದುದ ನಿಮಮ ಭಧರಂತ್ತ ದಶೆಯು ಇರುವುದು.” ಆಗ 
ಶ್ಷ್ಾರು, ''ನಿಮಮದ್ೊಂದು ದಶಧ, ನಮಮದ್ೊಂದು ದಶಧ,'' 
ಎಂದ್ೆನುಲ್ು, ಸಿದದರು, ""ಇಬಬರ ದಶಧ ವಿಶೆೀಷ್ಣವೂ ಇಲ್ಿದ್ೆ, ಆ 
ಆತಮನು ನಿವಿಧಶೆೀಷ್ನಧಗಿರುವನು. ಹಧಾಗೆ ಕ್ತತಲ್ಲರಲ್ಲ, 



ಬ್ೆಳಕ್ತನಲ್ಲ,  ಎರಡಕ್ೂೆ ಅಲ್ಲಪತವಧಗಿ ಆಕ್ಧಶವಿರುವದ್ೊೀ, 
ಹಧಗೆ ಆತಮನು ನಿಮಧಲ್ನಧಗಿರುವನು,” ಎಂದು ನುಡಿದರು. 
ಅದಕ್ೆೆ ಆ ಶ್ಷ್ಾಜನರು, ''ಇದರ ಅನುಭವ ನಮಗೆ 
ಬರುವುದಿಲ್ಿವಲ್ಿ. ವಿದ್ಧಾಪಧಂಡಿತಾದಿಂದ ಅನುಭವವು ಚ್ಚತತಕ್ೆೆ 
ಯಧಕ್ೆ ಬರಲ್ಧರದು ?" ಎಂದು ಕ್ೆೀಳಲ್ು, ಸಿದದರು, 
“ವಿದ್ಧಾಪಧಂಡಿತಾ ಅಭಿಮಧನಕ್ೆೆ ಕ್ಧರಣವಧಗುತತದ್ೆ. 
ಪಂಡಿತರು ವಿದ್ಧಾಮದದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನಮಕ್ೆೆ 
ಬರಹಮರಧಕ್ಷಸರಧಗಿ ಹುಟ್ಟಟವರು” ಎಂದು ಪರತುಾತತರ ಕ್ೊಟ್ಟರು. 
ಆಗ ಆ ಶ್ಷ್ಾ ಜನರು ಅತಾಂತ ಭಯಭಿೀತನಧಗಿ, “ಹಧಗಧದರೆ, 
ನಧವು ನಧಾಯಧದಿ ಶಧಸಿಗಳ ಅರ್ಾಯನವನುು ಬಿಟ್ುಟ ಬಿಟ್ುಟ, 
ನಿಮಮ ಪಧದಕ್ೆೆ ಶರಣು ಹೊಂದುವೆವು. ಶರಣು ಬಂದವರಿಗೆ 
ನಿಮಮ ಆಶ್ೀವಧಧದದಿಂದ ಶ್ೀಘರ ಬರಹಮಪಧರಪಿತಯಧಗಬ್ೆೀಕ್ು.” 
ಅನುಲ್ು, “ಚ್ಚತತದಲ್ಲಿ ಶುದಾಭಧವ ಇರ್ೆತಂದರೆ, ಈಶ ಕ್ೃಪೆಯಿಂದ 
ಹಧಗೆಯೀ ಆಗಲ್ಲ,” ಎಂದು ಮಹಧತಮರು ಆಶ್ೀವಧಧದವನುು 
ಪಧಲ್ಲಸಿದರು.ಆ ಬಳಿಕ್ ಸಿದದರು ಅಹಲ್ಧಾಘಟ್ಟಕ್ೆೆ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷಣಹೊತುತ ವಿಶರಮಿಸಿಕ್ೊಂಡು, ತರುವಧಯ ನಧರದ 



ಘಟ್ಟವನುು ನೊೀಡಿ, ಮುಂದ್ೆ ಚೌಸತ್ತತಘಟ್ಟ ನೊೀಡಿಕ್ೊಂಡು, 
ಪಧಂಡೆೀಶವರ ಘಟ್ಟವನೂು  ಕ್ಂಡರು. ಮಹಧಸಮಶಧನ ಘಟ್ಟಕ್ೆೆ 
ಸಿದದರು ಹೊೀಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ವಧಲ್ಯದ್ೊಳಗೆ ಮೂತ್ತಧಯನುು 
ಕ್ಂಡು, ಅನಂತರ ಯಕ್ಷರಧಜಘಟ್ಟವನುು ನೊೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸವಲ್ಪ 
ಹೊತುತ ವಿಶಧರಂತ್ತ ತಕ್ೊೆಂಡರು. ಬಳಿಕ್ ನಂಗಧಘಟ್ಕ್ೆೆ ಹೊೀಗಿ 
ಕ್ೂತ್ತರುವಧಗ, ಒಬಬ ನಂಗಧ ಸನಧಾಸಿಯು ಬಂದು 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನುು ಕ್ಂಡು, 'ವಸಿಧ್ಧರಣ ಮಧಡುವವರಿಗೆ ಚ್ಚಂರ್ೆ 
ಹೊತುಧ ಸುಖವಿಲ್ಿ. ನಿೀವು ಸ್ಧರ್ುಗಳಿರುರ್ಧತ  ಯಧತಕ್ೆೆ 
ವಾಥಧವಧಗಿ ವಸಿಧ್ಧರಣ ಮಧಡುತ್ತತೀರಿ ?' ಎಂದು ಕ್ೆೀಳಲ್ು, 
ಸಿದದರು, ''ಪರಿಧ್ಧನ ವರ್ಜಧತರಧದ ನಿಮಗೆ ಇಂದಿರಯ ವಿಷ್ಯ 
ಸಂಯೀಗದಿಂದ ದುಾಃಖವು ಪಧರಪತವಧಗುತತದ್ೊೀ ಇಲ್ವಿೀ?'' 
ಎಂದು ಕ್ೆೀಳಿದರು. ಇದನುು ಕ್ೆೀಳಿ ಆ ನಂಗಧ ಸನಧಾಸಿಯು, 
“ಪಧರರಬದ ಯೀಗದಿಂದ ವಾವಹಧರ ಕ್ಧಲ್ದಲ್ಲಿ ಆದ 
ದುಾಃಖವನುು ಸಹನೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ೊಳಳುರ್ೆತೀವೆ,'' 
ಅಂದದಕ್ೆೆ ಅವರ್ೂತರು, “ಹಧಗಧದರೆ ಸಹನರ್ೆಯು 
ಸ್ಧರ್ನವಧಯಿತು. ಇದರ ಹೊರತು ವಸಿಗಳ  



ವಜಧಧವಜಧನವು ಸುಖದ ಸ್ಧರ್ನವಧಗಲ್ಧರದು,” ಎಂದು 
ನುಡಿಯಲ್ು, ಆ ನಂಗಧನು “ಮೂದಿವಧನಧ, ದಿಲ್ ಶ್ಯಧನಧ'' 
ಹೀಗಂದು  ಹೊರಟ್ು ಹೊೀದನು. ಅವರ್ೂತರಧದರು  ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಹೊರಟ್ು ವಧಾಸಕ್ಧಶ್ಯಧದ ರಧಮನಗರಕ್ೆೆ ಬಂದು, 
ಕ್ೆರೆದಂಡೆಯ ಮೀಲ್ೆ ಕ್ೂತರು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಹೊತುತ ವಿಶಧರಂತ್ತ 
ತಕ್ೊೆಂಡು, ಗಿರಿಜಧದ್ೆೀವಿಯ ಮಂದಿರಕ್ೆೆ ಹೊೀಗಿ 
ಕ್ೂತ್ತರುವಧಗ ದ್ೆೀವಿ ಪೂಜಧರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಆತನು 
ಸಿದ್ಧದರೂಢರನುು ನೊೀಡಿ, “ಈ ಅತ್ತಥಿಗೆ ಅನೆೀಕ್ 
ದಿವಸಗಳಿಂದ ಊಟ್ವಧಗಲ್ಲಲ್ೆಿಂಬಂರ್ೆ ರ್ೊೀರುತತದ್ೆ. ಇವನ 
ಹೊಟೆಟಯು ಬ್ೆನಿುಗೆ ಹೊೀಗಿ ಹತ್ತತದ್ೆ ,'' ಎಂದಂದದುದ ಕ್ೆೀಳಿ, ಸಿದದ 
ಮುನಿಗಳಳ ಚ್ಚಂತ್ತಸುರ್ಧತರೆ, ''ಪೂವಧದಲ್ಲಿ ವಧಾಸಮುನಿಯು  
ಮೂರು ದಿನ ಕ್ಧಶ್ಯಳಗೆ ಉಪವಧಸ ಇದದನು, 

ಎಂದು ಕ್ಧಶ್ಯನುು ತುಚಿ ಮಧಡಿದ್ಧಗ, ವಿಶೆವೀಶವರನು 
ಆತನಿಗೆ ಕ್ಧಶ್ೀಬ್ಧಹೆರನಧಗೆಂದು ಶಧಪಿಸಿದದನು. ಹಧಗೆಯೀ 
ನನಗಿೀಗ ಆಯಿತು. ನನಗಧದರೂ ಈ ಮೂರು ದಿನ 
ಕ್ಧಶ್ಯಳಗೆ ಉಪವಧಸವಧಯಿತು, ಈಗ ಕ್ಧಶ್ಯ ಹೂರಗೆ 



ಬಂದ್ಧಗ ಪಧರರಬದ ಪರಿಚಧರಕ್ನು  ಏನು ತಂದು 
ಪೂರೆೈಸುವನೊೀ  ನೊೀಡೊೀಣ.'' ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಪೂಜಧರಿಯು 
ಬಂದು, 

"ಎಲ್ೆೈ ಅತ್ತಥಿಯೀ, ನಿೀನು ಯಧವನಿರುವಿ? " ಎಂದು ಕ್ೆೀಳಲ್ು, 
ಸಿದಾರು, "ನಿನುನುು ನಿೀನು ತ್ತಳಿದರೆ ಏನಧಗಿರುವಿಯೀ ಅದ್ೆೀ 
ನಧನೂ ಆಗಿದ್ೆದೀನೆ,” ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಆಗ ಪೂಜಧರಿಯು, 
“ಹಧಗಧದರೆ ನಿೀನು ಊಟ್ ಮಧಡುವಿಯೀ?'' ಎಂದು ಕ್ೆೀಳಲ್ು, 
ಸಿದದರು, “ನಿೀನು ಉಣುುತ್ತತಯಧದರೆ  ನನಗೂ ಗಧರಹಾವದ್ೆ,'' 
ಎಂದು ಅನುಲ್ು, ಪೂಜಧರಿಯು ತನು ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲಕ್ೆೆ 
ಪಧರಥಿಧಸಿದನು. ಆಗ ಸಿದಾರು , ''ಮನೆಗೆ ಕ್ರಕ್ೊಂಡು ಹೊೀಗಿ 
ಅತ್ತಥಿಗೆ  ಊಟ್ ಹಧಕ್ುವುದಕ್ತೆಂತ ಅವನಿದದಲ್ಲಿಗೆ  ತಂದು 
ಕ್ೊಟ್ಟರೆ ಮಹಧಪುಣಾವು '' ಎಂದು ಹೆೀಳಲ್ು, ಪೂಜಧರಿಯು 
ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ ಷ್ಡರಸ ಅನು ತಕ್ೊೆಂಡು ಬಂದನು. ಬಳಿಕ್ 
ಇಬಬರೂ ಕ್ೂತುಕ್ೊಂಡು ಯರೆೀಷ್ಟ ಭೊೀಜನ ಮಧಡಿದರು. 
ಅದಲ್ಿದ್ೆ ಇತರ ಅತ್ತಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಧ ಕ್ೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಸಿದದಯತ್ತಗಳಳ ಪಂಚಕ್ೊರೀಶ  ಯಧರ್ಧರ ಮಧಡಲ್ಲಕ್ೆೆ 



ಹೊರಟ್ರು. ಪರಥಮ ದಿವಸ ಜನಕ್ರಧಜನು  ಸ್ಧಾಪಿಸಿದ 
ಕ್ದಧಮೀಶ ಸ್ಧುನವನುು ನೊೀಡಿ, ಎರಡನೆೀ ಸ್ಧಾನವಧದ 
ಭಿೀಮಚಂಡಿ ದ್ೆೀವಿಯ ದಶಧನ ತಕ್ೊೆಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಗಂರ್ವಧ 
ಸ್ೆೀನಲ್ಲಂಗ, ಪಶ್ಿಮೀಶಧದಿ ಲ್ಲಂಗಗಳನುು ಕ್ಂಡರು. ಮೂರನೆೀ 
ದಿನ ಅಯೀಧ್ಧಾಪತ್ತಯಧದ ರಧಮಷ್ಡಧಯತವನುು ನೊೀಡಿ, 
ನಧಲ್ೆನೆೀ  ಕ್ೆೀತರದಲ್ಲಿ ಪಧಂಡವರ ಮೂತ್ತಧಗಳನೂು  ಕ್ಧಣುತತ 
ಮುಂದಕ್ೆೆ ನಡೆದರು. ಆ ಬಳಿಕ್ ಪಂಚಮ ಕ್ೆೀತರಕ್ೆೆ ಬಂದು, 
ಕ್ಪಿಲ್ಧಧ್ಧರಧತ್ತೀಥಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಧುನಮಧಡಿ, ಸಿದಾಕ್ರಿ ಇರ್ಧಾದಿ 
ಲ್ಲಂಗಗಳನುು ನೊೀಡಿ, ಸವಗಧ ಫಲ್ದ್ಧಯಿನಿಯನುು ಕ್ಂಡರು. 
ಸಿವರಧನಲ್ಲಂಗ ದಶಧನ ಮಧಡಿಕ್ೊಂಡು, ಮುಂದ್ೆ 
ನಿವಧಧಶಧಾ, ಸವಧಸುಂದರಿ, ಬುದಿದ, ಸವಧ್ಧ, 
ಸ್ಧವಹಧ,ಮಹಧನಿದ್ಧರ ಇರ್ಧಾದಿ ಶಕ್ತತ ಗಣಗಳನುು ಸಿದದರು 
ಕ್ಧಣುತತ ನಡೆದರು. ಈ ಪರಕ್ಧರ ಪಂಚಕ್ೊರೀಶ ಯಧರ್ೆರಯನುು 
ಮುಗಿಸಿಕ್ೊಂಡು, ಅವರ್ೂತರು ಒಂದು ಸ್ಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು 
ಸವಸಾ ಕ್ೂತ್ತರಲ್ು, ಒಬಬ ಪುರುಷ್ನು ಸತೂತ  ರ್ೆಗೆದುಕ್ೊಂಡು 
ಹೊೀಗುತ್ತತದದನು. ಅವನು ಮಹಧತಮರನುು ನೊೀಡಿ, ಒಂದು 



ಬ್ೊಗಸ್ೆ ತುಂಬ ಹಟ್ಟನುು ಸಿದದರ ಕ್ೆೈಯಳಗೆ ಹಧಕ್ತದನು. ಆಗ 
ಯತ್ತವಯಧ ಅದನುು ತ್ತನುುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದ್ೆೈವಯೀಗದಿಂದ 
ಮರ್ೊತಬಬನು ಮಸರು ತಕ್ೊೆಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು.ಅವನೂ 
ಸಿದದರಿಗೆ ಮಸರು ಕ್ೊಡಲ್ು, ಉಪುಪ ಕ್ೂಡಿಸಿದ ಆ ಮಸರು 
ಸತುತ ಹಟ್ಟನೂು  ಕ್ಲ್ಲಸಿ, ಸಿದದರಧಜನು ಭಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಧದರು. 

ಆಮೀಲ್ೆ ಸಿದದರು ಪರಯಧಗ ಕ್ೆೀತರಕ್ೆೆ ಹೊೀಗುವಧಗ, ಅವರು 
ಅಂದುಕ್ೊಳಳುರ್ಧತರೆ - "ಯಧವನಿಗೆ ಕ್ೆೀತರ ಸಂಚಧರ ಮಧಡುವ 
ಶಕ್ತತ ಸವಧರಧ ಇರುವುದಿಲ್ಿವೀ, ಆತನು ಸವಧ ಕ್ೆೀತರಗಳ 
ನಧಮಗಳನುು ಪೆರೀಮದಿಂದ ಉಚಛರಿಸಬ್ೆೀಕ್ು. ಅವೆಲ್ಧಿ 
ಪರಮಧತಮ  ವಧಚಕ್ವಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ನಧಮಗಳಳ 
ಉಚಿರಿಸುವವರು ಪರಮಧತಮ ರೂಪರೆ  ಆಗುವರು.” ಆಮೀಲ್ೆ 
ಸಿದದರು ಪರಯಧಗ ಕ್ೆೀತರಕ್ೆೆ ಹೊೀದ್ಧಗ, ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಸ್ಧುನ 
ಮಧಡುತ್ತತರುವರು, ಕ್ೆಲ್ವರು ರಧಮೀಶವರದಿಂದ ಲ್ಲಂಗಗಳನುು 
ತಂದು ನದಿಯಳಗೆ ಮುಳಳಗಿಸುವುರು, ಮತುತ ಕ್ೆಲ್ವರು 
ಕ್ಧವಡಿ ತುಂಬಿಕ್ೊಂಡು ಹೊೀಗುತ್ತತರುವರು. ಇದ್ೆಲ್ಿವನೂು 
ಸಿದದರು ನೊೀಡಿ, “ಈ ಎಲ್ಧಿ ಕ್ಮಧಗಳಿಂದ ಈಶವರನು 



ಪಿರೀತನಧಗುವನು. ಆತನ ಪರಸ್ಧದದಿಂದ ಪಕ್ವಕ್ಧಷ್ಧಯರಧಗಿ 
ಜ್ಞಧನಕ್ೆೆ ಅಧಿಕ್ಧರಿಗಳಧಗುವರು. ಆ ಬಳಿಕ್ ಸಿದದರು 
ಕ್ತಲ್ೆಿಯಳಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಸಂಗಮನಧಥನ ದಶಧನ ತಕ್ೊೆಂಡು, 
ಅಕ್ಷಯವಟ್ದ  ಮೂಲ್ವನುು ಕ್ಂಡು, ಮಗಲ್ಸರಧಯಿಗೆ 
ಹೊೀದರು. ಗಧರಮವನುು ಪರವೆೀಶ್ಸುತ್ತತರುವಧಗ, ಮೀಘಗಳಳ 
ಆಕ್ಧಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ುಟಗೂಡಿ, ಕ್ೂಡಲ್ೆೀ ಧ್ಧರಧಕ್ಧರ ಮಳ  ೆ
ಸುರಿಯಹತ್ತತತುತ. ಆಗ ಮಹಧತಮರು ಒಬಬ ಸ್ಧವುಕ್ಧರನ 
ಮನಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಕ್ಷಣ ಹೊತುತ ಕ್ೂತ್ತರುವಧಗೆೆ, ಪಧರೆಕ್ರಿಯು 
ಬಂದು “ನಿೀನು ಇಲ್ಲಿ ಯಧಕ್ ಕ್ೂತ್ತದಿದ ?” ಎಂದು ಕ್ೆೀಳಿದನು. 
ಅದಕ್ೆೆ ಮಹಧತಮರು, “ಇದು ಮುಸ್ಧಫಿರ ಖಧನೆಯಂದು 
ತ್ತಳಿದಿದ್ೆದೀನೆ,'' ಎಂದು ಉತತರ ಕ್ೊಟ್ಟಟದುದ ಕ್ೆೀಳಿ, ಆ 
ಶ್ಪಧಯಿಯು, “ಎಲ್ೊೀ ನಿೀನು ಮೂಢನಿದಿದ, ಇದರೊಳಗೆ 
ಸ್ಧವಕ್ಧರನು ವಧಸ ಮಧಡುರ್ಧತನೆ,'' ಎಂದು ನುಡಿದನು. 
ಇವರಿಬಬರು ಭಧಷ್ಣವನುು ಕ್ೆೀಳಿ, ಸ್ಧವಕ್ಧರನು 
ಮನೆಯಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು, ಸಿದದರನುು ಕ್ುರಿತು, 
“ಸ್ಧವಮಿ, ಇದು ಮುಸ್ಧಫಿರ್ ಖಧನೆಯಂದು ಯಧಕ್ನುುವಿರಿ ?” 



ಎಂದು ಕ್ೆೀಳಲ್ು, ಅವರ್ೂತರು, “ನಿೀನು ಹುಟ್ುಟವ ಮದಲ್ು ಆ 
ಮನೆಯಳಗೆ ಯಧರಿದದರು ?” ಎಂದು ಕ್ೆೀಳಲ್ು ''ನಮಮ ತಂದ್ೆ 
ಎಂದು ಉತತರ ಕ್ೊಡಲ್ು, "ಅವನಿಗೂ  ಮುಂಚೆ ಯಧರಿದದರು 
?'' ಎಂದು ಸಿದದರು ಕ್ೆೀಳಿದರು. “ನನು ಅಜಜ'' ಎಂದು 
ಸ್ಧವುಕ್ಧರನು ಉತತರ ಕ್ೊಡಲ್ು, ಸಿದ್ಧಾವರ್ೂತರು, “ಈ 
ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಬಬರ ಹಂದ್ೆ ಒಬಬರಧಗಿ ಅನೆೀಕ್ ಮಂದಿ ವಧಸ 
ಮಧಡಿದರು. ಪರತ್ತ ಒಬಬನ ರ್ಜೀವಕ್ಧಲ್ವೆಂಬುದು ಒಂದ್ೊಂದು 
ದಿನವೆಂದು ಭಧವಿಸಿದರೆ, ಪರತ್ತ ಒಬಬರು ಈ ಗೃಹದಲ್ಲ ಿ
ಒಂದ್ೊಂದು ದಿನವೆಂದು ಭಧವಿಸಿದರೆ, ಪರತ್ತ ಒಬಬರು ಈ 
ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ೊಂದು ದಿನ ಇದುದ ಹೊೀದರು. ಅಂದ ಮೀಲ್ೆ 
ಇದು ಮುಸ್ಧಫಿರ್ ಖಧನೆಯಲ್ಿದ್ೆ ಮರ್ೆತೀನು'' ಎಂದು 
ನುಡಿದದದನುು ಕ್ೆೀಳಿ, ಸ್ಧವಕ್ಧರನು ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಚಕ್ತತನಧಗಿ 
ತನುಲ್ಲಿ ಅಂದುಕ್ೊಳಳುರ್ಧತನೆ, “ಈತನು ಸತಾವಧಗಿ 
ಮಹಧತಮನಿದ್ಧದನೆ. ಈತನಿಂದ ಈ ನಧನು 
ಕ್ೃತಕ್ೃತಾನಧಗುವೆನು,” ಹೀಗೆ ಯೀಚ್ಚಸಿ, ಸ್ಧವುಕ್ಧರನು  
ಬಹು ಅನುರ್ಧಪಯುಕ್ತನಧಗಿ, ಸಿದಾರ ಚರಣಕ್ೆೆ ಬಿದದನು. 



ಆಮೀಲ್ೆ ಅತಾಂತ ನಮರಭಧವದಿಂದ ಮಹಧತಮರನುು 
ಹಸತಗರಹಣ ಮಧಡಿ, ತನು ಮಂದಿರದ್ೊಳಗೆ ಕ್ರಕ್ೊಂಡು 
ಹೊೀಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತತಮವಧದ ಪಿೀಠದ ಮೀಲ್ೆ 
ಕ್ೂಡಿರಸಿದನು. ಷ್ೊೀಡಶೆ ೀಪಚಧರದಿಂದ ಮಹಧತಮರನುು 
ಪೂರ್ಜಸಿ ಸವಧ ಕ್ುಟ್ುಂಬ ಸಮೀತವಧಗಿ ಅವರಿಗೆ 
ನಮಸೆರಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ಧವುಕ್ಧರನ ರ್ಧಯಿಗೆ ಮೂರು 
ತ್ತಂಗಳಳಗಳಿಂದ ಕ್ುಕ್ಷಿಶ ಲ್ ವಾರೆ ಇರುತ್ತತದುದ, ಸ್ಧವಕ್ಧರನು 
ಆಕ್ೆಯ ವಾರೆಯನುು ಪರಿಹರಿಸಬ್ೆೀಕ್ೆಂದು ಸದುೆರುಗಳಿಗೆ 
ಪಧರಥಿಧಸಲ್ು, ಸದುೆರುಗಳಳ ಅತ್ತ ಬ್ೆೀನೆಯಿಂದ ನರಳಳತ್ತತರುವ 
ಆಕ್ೆಯನುು ನೊೀಡಿ, “ಇದು ಪೂವಧಜನಮದ ಕ್ಠಿಣವಧದ 
ಕ್ಮಧದ  ಫಲ್ವಿರುವದು. ಶ್ವಧ್ಧಾನ ಮಧನಸ 
ಪೂಜನಗಳಿಂದ ಆ ಕ್ಮಧ ನಷ್ಟವಧಗುವದು. ಅಥವಧ 
ಮಹಧತಮರ ಪಧದತ್ತೀಥಧ ಸ್ೆೀವಿಸಿದ್ಧದದರೆ ಆ ಕ್ಮಧಕ್ೆೆ 
ಪಧರಯಶ್ಿತತವಧಗುವದು ಮತುತ ಅದರಿಂದ ಈ ವಧಾಧಿಯು 
ನಿಶಿಯವಧಗಿ ಪರಿಹಧರವಧಗುತತದ್ೆ' ಎಂದು ನುಡಿದರು. 
ಇದನುು ಕ್ೆೀಳಿ ಸ್ಧವಕ್ಧರನು ಸಂರ್ೊೀಷ್ಪಟ್ುಟ, “ಸ್ಧವಮಿ 



ಅಂರಧ  ಮಹಧತಮರಧದ ರ್ಧವೆೀ ಪಧರಪತರಧಗಿದಿದೀರಿ. ನಿಮಮ 
ಪಧದ ತ್ತೀಥಧವನೆುೀ  ರ್ಧಯಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಧಕ್ತದ್ಧದರೆ, ಆಕ್ೆಗೆ 
ಕ್ೆೀಮವಧದಿೀತು,” ಹೀಗಂದು, ಅವರ್ೂತರ ಪಧದ ತ್ತೀಥಧವನುು 
ಆ ವೃದ್ೆದಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಧಕ್ತದನು. ಆ ಕ್ೂಡಲ್ೆೀ ಆಕ್ೆಯ ವಾರೆ 
ಶಧಂತವಧಗಿ ಆಕ್ೆಯು ಎದುದ ಕ್ೂತಳಳ. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಸಮಿೀಪ 
ಹೊೀಗಿ, ಅವರನುು ಕ್ುರಿತು “ಸ್ಧವಮಿ ತಮಮ ಪದಕ್ಮಲ್ಗಳ 
ಪರಸ್ಧದದಿಂದ ನಧನು ಕ್ೃರ್ಧಥಧಳಧದ್ೆನು,'' ಎಂದು ನುಡಿದು 
ಮಹಧತಮರ ಪಧದಗಳಿಗೆ ಎರಗಿದಳಳ. ಆಮೀಲ್ೆ 
ಸಿದ್ಧದರೂಢರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸನ ಕ್ೊಟ್ುಟ, ಸ್ಧವಕ್ಧರನು 
ಮೃಷ್ಧಟನು ಭೊೀಜನವನುು ನಿೀಡಿದನು, ಸಿದಾರು ಮಿರ್ಧನು 
ಸ್ೆೀವನ ಮಧಡಿ ಕ್ೆೈರ್ೊಳಕ್ೊಂಡು ಎದದರು. ಸ್ಧವಕ್ಧರನು 
ರಧತ್ತರಕ್ಧಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೃದುಶಯಾ ರಚ್ಚಸಿ ಅವರ್ೂತರನುು 
ಅದರ ಮೀಲ್ೆ ಮಲ್ಗಿಸಿದನು. ಮಲ್ಗಿದ್ಧದಗ ಸಿದದರು 
ಚ್ಚಂತ್ತಸುರ್ಧತರೆ, “ಯಧವದ್ೊಂದು ಉಪಧಧಿಯು ನನಗೆ ಬ್ೆೀಡ, 
ಊಟ್ಕ್ೆೆ ಬರೆ ಅನು, ಮಲ್ಗಲ್ಲಕ್ೆೆ ಕ್ಲ್ುಿ ಮುಳಿುನ ಭೂಮಿಯೀ 
ಹಧಸಿಗೆ, ಮತುತ ನನು ಪಧದದಿಂದ ಸಂಚರಣ ಇದ್ೆೀ ನನಗೆ 



ಪಿರಯವಧಗುತತದ್ೆ. ಸುಖದುಾಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಧವವು 
ಅದರಿಂದಲ್ೆೀ ಹುಟ್ುಟತತದ್ೆ. ಆ ಭಧವದಿಂದ ದುಾಃಖವೆಲ್ಧಿ ಬಿಟ್ುಟ 
ಹೊೀಗಿ, ಸುಖ ಆವಿಭಧಧವವಧಗುತತದ್ೆ” ಉಷ್ಾಃಕ್ಧಲ್ದಲ್ಲಿ 
ಸಿದದರು ಎದುದ, ಯಧರೊಬಬರಿಗೂ ಹೆೀಳದ್ೆ ಹೊೀಗಿ, ಗಯಧ 
ಕ್ೆೀತರದ ದ್ಧರಿಯ ಒಂದು ಶ್ವಧಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿ 
ಕ್ೂತುಕ್ೊಂಡರು. 

ಶ್ರೀ ಸಿದದನಧಥರ ವಿಚ್ಚತರ ಕ್ರೆಗಳನೆುೀ ಕ್ೆೀಳಳವುದರಿಂದ 
ಕ್ಣಧಗಳಳ ಪವಿತರವಧಗುತತವೆ. ಇದರ ಪುಣಾಪರಭಧವ 
ಎಷ್ೆಟಂದರೆ ಇದರ ಶರವಣ ಮಧತರದಿಂದ ಅಣುಮಧತರವಧದರೂ 
ಪಧಪವು ಉಳಿಯಲ್ಧರದು. ಇಂರ್ೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಕ್ರಧಮೃತದ್ೊಳ್ ಶರವಣ ಮಧತರದಿಂದ ಸವಧ ಪಧಪಗಳೆಲ್ಿ 
ಭಸಮವಧಗುವಂರಧ ಈ ಎಂಟ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಾಯವನುು 
ಶ್ವದ್ಧಸನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಚರಣಧರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಪಿಧಸಿರುವನು. 


