
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. 



 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಗ, ಪ್ಧರಣಿಗಳ ಮೀಲೆ ಬಹಳ 
ಕೃಪ್ಧವಂತನಗ; ಆತತಭೂತರಧದ್ವರಿಗೆ ಇಷ್ಧಾಥತಗಳನಗು 
ಕೊಡಗವನಗ ಮತಗು ಮಗಮಗಕ್ಷಗಗಳಿಗೆ ಆತಮಜ್ಞಧನವನಗು 
ಬೊೀಧಿಸಗವನಗ. ಹಂದಿನ ಅಧ್ಧಾಯದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೀಳಿದ್ೆದೀನೆಂದ್ರೆ, 
ಶ್ರೀ ಗಗರಗಗಳು ವಿಷಯ ಸಗಖದ್ ಸ್ಧಾನವನಗು ದ್ಗುಃಖವೆಂದ್ಗ  
ಬಿಟ್ಗಾ, ಗಯಧಕ್ೆೀತರದ್  ದ್ಧರಿಯ ಮೀಲ್ಲರಗವ ಒಂದ್ಗ 
ಸಗಂದ್ರವಧದ್ ಶ್ವಧಲಯದ್ೊಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಕೂತರಗ. ಆ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದ್ೆೀವರಿಗೆ ವಧದ್ೊಾೀಪಚಧರಗಳು 
ನಡೆಯಗತ್ತುದ್ದವು. ಗಧಯಕರಗ ಭೆೈರವಿರಧಗ ತೆಗೆದ್ರಗ. ಇದ್ನಗು 
ಕೆೀಳಿ ಸಿದ್ಾರಗ, “ಇದ್ಗ ಶಂಕರ ಪೂಜೆಯ ಕಧಲವಧದ್ದರಿಂದ್ 
ಶಂಕರಧಭರಣ ರಧಗವನಗು ತೆಗೆಯಿರಿ,” ಎಂದ್ಗ ಆ ಗಧಯಕರಿಗೆ 
ಹೆೀಳಿದ್ರಗ. ಆಗ ಅವರಗ ಸಿದ್ಾರಿಗೆ ವಿಚಧರಿಸಗತಧುರೆ, 
“ಅದ್ಧಾತಕೆೆ ?" ಅದ್ಕೆೆ ಅವಧೂತರಗ, “ಹೃದ್ಯ ಆಚಧಾದ್ನ 
ಕಗಂಡಲ್ಲನೀ ಸಪತಕೆೆ ಶಂಕರಧಭರಣ ಅನಗುತಧುರೆ. ಈ 
ಕಗಂಡಲ್ಲನಯಗ ನಧಭಿಸ್ಧಾನವನಗು ಬಿಟ್ಗಾ, ಊಧ್ತಮಗಖವಧಗಿ 
ಬರಹಮರಂಧರಕೆೆ ಮಗಟ್ಟಾದ್ಧಗ, ಇದ್ರ ಫಲ ಪೂಣತ ಸಿಗಗತುದ್ೆ," 



ಎಂದ್ಗ ಉತುರ ಕೊಡಲಗ ಆ ಗಧಯಕರೆಲಧಿ, ಇವರಗ 
ಬರಹಮವೆೀತುರಿದ್ಧದರೆಂದ್ಗ ತ್ತಳಿದ್ಗ, ಸಿದ್ಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಧೆರ ಮಧಡಿ 
ಕೆೀಳುತಧುರೆ - “ರಧಗಗಳ ಉತಪತ್ತು ಸ್ಧಾನಗಳ್ಧಾವವೆಂದ್ಗ 
ಕೃಪ್ೆಯಿಂದ್ ನಮಗೆ ನರೂಪಿಸಬೆೀಕಗ,'' ಇದ್ನಗು ಕೆೀಳಿ ಸಿದ್ಾರಗ 
ಸಂತಗಷಾಮಧನಸರಧಗಿ ಅಂದ್ದ್ಗದ, “ಹಧಗಧದ್ರೆ ರಧಗಗಳ 
ಉತಪತ್ತು ಸ್ಧಾನಗಳನಗು ಹೆೀಳುವೆನಗ ಕೆೀಳಿರಿ. ಪರಶ್ವನ ಸಪು 
ಮಗಖಗಳು ಯಧವವೆಂದ್ರೆ, ಈಶವರ, ಸದ್ೊಾೀಜಧತ, 
ವಧಮದ್ೆೀವ, ಅಘೂೀರ, ತತಗಪರಗಷ, ಈಶಧನಾ, ನರಂಗ 
ಇವುಗಳಿಂದ್ ಏಳು ಸವರಗಳು ಹೊರಡಗತುವೆ. ಅವು 
ಅನಗಕರಮದಿಂದ್, ಷಡಜ, ಋಷಭ, ಗಧಂಧ್ಧರ, ಮಧಾಮ, 
ಪಂಚಮ, ಧ್ೆೈವತ ಮತಗು ನಷ್ಧಧ ಎಂಬ ಇವೆೀ ಆಗಿದ್ಧದವೆ. 
ಅವೆೀ ಜೀವ ಶರಿೀರದ್ಲ್ಲಿ ಕಂಠ,ಶ್ರ,  ನಧಸಿಕ, ಹೃದ್ಯ, ಮಗಖ, 
ತಧಲಗ, ಪೂವಧತಂಗ ಈ ಸ್ಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಗತುವೆ. 
ಅವುಗಳ ರಂಜನ ಕಧಲಗಳ್ಧಾವಧಾವೆಂದ್ರೆ - ಮಧ್ಧಾಹು, 
ಅಪರಧನಹ, ಸ್ಧಯಧನಹ, ಪೂವತ ಅಪರ ರಧತ್ತರ, ನಶಧ, 
ಅವಸ್ಧನ ಎಂಬವು ಅನಗಕರಮದಿಂದಿರಗತುವೆ. ಜೀವಶರಿೀರದ್ಲ್ಲಿ 



ಈ ಸಪುಸವರಗಳನಗು ಉದ್ಭವಸ್ಧಾನದ್ಲ್ಲಿಯೀ 
ಯಧವನಧದ್ರೊಬಬ  ಗಧಯಕನಗ  ಲಯ ಮಧಡಿದ್ಧದದ್ರೆ, 
ಆತನಗ ಈಶ ಕೃಪ್ೆಯಿಂದ್ ಜ್ಞಧನವನಗು ಪಡೆಯಗವನಗ. ಈಶವರ 
ಪಿರೀತಾಥತವಧಗಿಯೀ ಸವರವನಗು ದ್ಂಡಿಸಬೆೀಕಗ, ನರರ 
ಪಿರೀತಾಥತ ದ್ಂಡಿಸಿದ್ರೆ ವಾಥತವು,'' ಇದ್ನಗು ಕೆೀಳಿ ಆ 
ಗಧಯಕರೆಲಿರೂ ಆಶಚಯತಚಕಿತರಧಗಿ, ಸಿದ್ದರನಗು 
ನಮಿಸಿದ್ರಗ. 

 

ಅನಂತರ ಸಿದ್ದರಗ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಹೊರಟ್ಗ ಗಯಧಕ್ೆೀತರಕೆೆ ಹೊೀಗಿ, 
ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಗುಪ್ಧದ್ಗಳನಗು ಕಂಡಗ, ಆಮೀಲೆ ವೆೈಜನಧಥ ಕ್ೆೀತರಕೆೆ 
ಬಂದ್ರಗ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಕರಗ ಈಶವರನ ಅಭಿಷ್ೆೀಕ 
ಮಧಡಗತ್ತುರಗವದ್ನಗು ಕಂಡಗ, ಸಿದ್ದರಗ ಅಂದ್ಗಕೊಳುುತಧರೆ , 
ಸೂಯತನಗ ನಮನ ಪಿರಯನಗ, ವಧಯಗವು ಗಂಧಪಿರಯನಗ, 
ಗಣನಧಥನಗ ದ್ಗವಧತಪಿರಯನಗ, ಹಧಗೆಯೀ ಈಶವರನಗ 
ಅಭಿಷ್ೆೀಕ ಪಿರಯನಗ.ಸೂಾಲ  ಜಲದಿಂದ್ ಸೂಾಲಲ್ಲಂಗವನಗು 
ಅಭಿಷ್ೆೀಕ ಮಧಡಗವುದ್ಗ, ಪ್ಧರಕೃತ ಜನರ ಸಲಗವಧಗಿ 



ಹೆೀಳಿರಗತುದ್ೆ. ಯಧಕಂದ್ರೆ ಲ್ಲಂಗದ್ೊಳಗಿಂದ್ ಶ್ಲಧಬಗದಿದಯಗ 
ಹೊೀದ್ಧಗ, ಹಧಾಗೆ ದ್ೆೀವಬಗದಿಾ ಉಳಿಯಗವುದ್ೊೀ, ಹಧಗೆಯೀ 
ಜೀವನ ದ್ೆೀಹ ಬಗದಿದಯಗ ಕಳ್ೆದ್ಧಗ ಆತಮಬಗಧಿಿಯಗ 
ಉಳಿಯಗತುದ್ೆ. ಈ ದ್ೆಶೆಯಿಂದ್ಲೆೀ ಶಧಸರಕಧರರಗ ಹೀಗೆ 
ಉಪದ್ೆೀಶ ಮಧಡಿರಗತಧುರೆ,' ಎಂದ್ಗ ತ್ತಳಿದ್ಗ, ಸಿದ್ಾರಧಜರಗ 
ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಹೊರಟ್ಗ ಅರಗಣಧಚಲ ಕ್ೆೀತರಕೆೆ ಬಂದ್ರೂ. 
ಅರಗಣಧಚಲೆೀಶನಗ ಧ್ಧಾನಪಿರಯನಗ. ಈತನೆೀ ನನು 
ಚಿತರಕಧಶನಧದ್ ಆತಮನಗ. ಈ ಪರಕಧರ ಧ್ಧಾನವನಗು ಹಡಿದ್ಗ, 
ಸಿದ್ಾರಗ ಆ ಅರಗಣಧಚಲೆೀಶನನಗು ವಿಶೆೀಷವಧಗಿ ಪೂಜಸಿದ್ರಗ. 
ಪರಮಧತಮನಗ  ಸಮರಣ ಮಧಡಿದ್ ಮಧತರದಿಂದ್ಲೆೀ 
ಮೀಕ್ಷವನಗು ಕೊಡಗವನಗ, ಎಂಬ ಈ ಶಧಸ್ಧರನಗಸ್ಧರವಧಗಿ, 
ಸಿದ್ದರಗ ತನು ನಜ ದ್ೆಾೀಯದ್ಲ್ಲಿ ತತಪರರಧಗಿ ಸವಸಾ 
ಕೂತಗಬಿಟ್ಾರಗ. ಆಮೀಲೆ ಪವತತದಿಂದಿಳಿದ್ಗ, ಯಧವ 
ಸ್ಧಾನದ್ಲ್ಲಿ ಗಂಗಧನದಿಯಗ ಶತಮಗಖವಧಗಿ ಸಮಗದ್ರದ್ ಕಡೆಗೆ 
ಹೊೀಗಗತುದ್ೊ, ಆ ಸ್ಧಾನವನಗು ಸ್ೆೀವಿಸಿದ್ರಗ. ಗಂಗೆಯಗ 
ಮದ್ಲಗ ಮಹಧದ್ೆೀವನ ಜಟಧಜೂಟ್ದ್ೊಳಗೆ ಇರಗತ್ತುದ್ಗದ, 



ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಭಕಿುರಸಮಯವಧದ್ ಈ ಸರಿತೆಯಗ, ಭಗಿೀರಥನ 
ಅದ್ಗಭತ ತಪದ್ಾಶೆಯಿಂದ್ ತ್ತರಜಗವನಗು ತಧರಣ 
ಮಧಡಗವದ್ಕಧೆಗಿ ಬಂದ್ಳು. ಹೀಗೆ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಸಮರಿಸಗತು, 
ಅವಧೂತರಗ ಕಧಲಕತೆುಗೆ  ಬಂದ್ಗ, ಮಹಧಕಧಳಿಯ ದ್ಶತನ 
ತಕೊೆಂಡಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಜಗನಧುಥಪುರಿಗೆ ಬಂದ್ರಗ. ಅಲ್ಲಿ 
ನೀಲಚಕರವನಗು ನೊೀಡಿ, ದ್ೆೀವರ ದ್ಶತನವನಗು ತಕೊೆಂಡಗ, 
ಏಳು ಹಂಡೆಗಳನಗು ಒಂದ್ರ ಮೀಲೊಂದ್ಗ ಇಟ್ಗಾ ಅನು 
ಬೆೀಯಿಸಗತ್ತುರಗವುದ್ನಗು ಕಂಡರಗ. ಅನಂತರ ದ್ೆೀವರಿಗೆ 
ನೆೈವೆೀದ್ಾ ತೊೀರಿಸಿ, ಅದ್ನಗು ಅಲೆಿೀ  ನಂತ್ತದ್ದ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗೂ ಪರಸ್ಧದ್ವಧಗಿ ಕೊಟ್ಾರಗ. ಈ ಸ್ಧಾನದ್ಲ್ಲಿ 
ಅನು ಬರಹಮವು ಎಂದ್ಗ ಸಿದ್ಾರಗ ಚಿಂತ್ತಸಗತ್ತುರಗವಧಗ, ಕೆಲವು 
ಬಧರಹಮಣ ಮಂದಿ ಬಂದ್ಗ ಅವುಗಳ ಪ್ೆೈಕಿ ಎರಡಗ ಹಂಡೆಗಳನಗು 
ಕರಯಕೆೆ ತಕೊೆಂಡಗ ಊಟ್ಕೆೆ ಕೂತರಗ. ಸಿದ್ಾನಧಥರನೂು 
ಕರೆದ್ಗ ಅವರಗ ಯಥೆೀಷಾ ಭೊೀಜನವನಗು ನೀಡಿದ್ರಗ. ಅದ್ನಗು 
ಸ್ೆೀವಿಸಿ ಸಿದ್ಾರಗ ಮಗಂದ್ಕೆೆ ಪರಯಧಣ ಮಧಡಿದ್ರಗ. ಆಮೀಲೆ 
ಸಮಗದ್ರ ತ್ತೀರಕೆೆ ಹೊೀಗಲಗ ಆ ಸ್ಧಾನದ್ಲ್ಲಿ ಕಬಿೀರದ್ಧಸರ 



ಮಂದಿರವನಗು ಕಂಡಗ, ಅಲ್ಲಿರಗವ ಸಂತ ಜನರಿಗೆ 
ಭೆಟ್ಟಾಯಧದ್ರಗ. ಅವರೆಲಿರಗ  ರಧಮನಧಮ ಜಪಿಸಗವದ್ನಗು 
ನೊೀಡಿ ನಧಮ ಮಹಮಯನಗು ಅವರಿಗೆ ವಿಶದ್ವಧಗಿ 
ನರೂಪಿಸಬೆೀಕೆಂದ್ಗ, ಸಿದ್ದ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಅವರನಗು ಕಗರಿತಗ 
ಅನಗುತಧುರೆ -"ಭಧವಿಕ ಜನರೆೀ ಕೆೀಳಿರಿ. ವಧಲ್ಲೀಕಿಯಗ 
ರಧಮಧಯಣವನಗು ರಚಿಸಿದ್ನಗ. ಈಶವರನಗ ಅದ್ರ ಮೂರಗ 
ಭಧಗ ಮಧಡಿ ಮೂರಗ ಲೊೀಕಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಗಾ, ''ರಧಮ'' 
ಎಂಬ ಎರಡಗ ಅಕ್ಷರಗಳನಗು ಮಧತರ ತಧನಗ ಇಟ್ಗಾಕೊಂಡಗ. 
ಅಂಥಧ  ಮಹತವವುಳು ರಧಮ ನಧಮವನಗು ಒಮಮ ಉಚಾರಿಸಿದ್ 
ಮಧತರದಿಂದ್ ಭಕಿುಮಗಕಿು ಎಲಧಿ ಪ್ಧಾಪಾವು. ರಧಮರಧಮ 
ಎಂದ್ಗ ಎರಡಗ ವೆೀಳಾ ಉಚಚರಿಸಿದ್ರೆ ನಧಮ ಶಕಿುಗೆ ಲಧಘವು 
ಬರಗವುದ್ಗ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಸಕೃದ್ಗಚಧಚರವನಗು ಮಧಡಬೆೀಕಗ. 
ಕ್ಷಣಮಧತರ ಚಲನವಧಗದ್ೆ ವೃತ್ತುಯನಗು ತದ್ಧಕಧರ ಮಧಡಿದ್ರೆ  
ತತಧೆಲವೆೀ ಪರಮಧತಮನ ಸ್ಧಕ್ಧತಧೆರವಧಗಗವದ್ಗ. 
ಇನೊುಮಮ ನಧಮ ಉಚಾರಿಸಬೆೀಕಧದ್ರೆ ಪುನುಃ ದ್ೆೀಹಭಧವಕೆೆ 



ಬರಬೆೀಕಧಗಗವದ್ಗ.” ಈ ಪರಕಧರದ್ ಸದ್ಗುರಗ ಭಧಷಣವನಗು 
ಕೆೀಳಿ ಸಂತರಗ ಸಂತೊೀಷಪಟ್ಗಾ, ಸಿದ್ಾರನಗು ಪೂಜಸಿದ್ರಗ. 

ಸಿದ್ಾರಧಜರಗ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಹೊರಟ್ಗ ಬರಗವಧಗೆು ದ್ಧರಿಯಲ್ಲಿ ನದಿೀ 
ಪರವಧಹವನಗು ಕಂಡಗ, ಅಂಬಿಗನಗೆ ಹೆೀಳಿದ್ದನೆಂದ್ರೆ -"ನನುನಗು 
ಈ ನದಿೀ ಮೀಲ್ಲಂದ್ ತಧರಿಸಗ". ಇದ್ನಗು ಕೆೀಳಿ, ಅಂಬಿಗನಗ -
"ಎಲೆೈ ಮಹಧತಮನೆೀ, ನೀನಗ ಮೂಢ ಜನರನಗು ಭವ ನದಿಯ 
ಮೀಲ್ಲಂದ್ ತಧರಿಸಬೆೀಕಧದ್ರೆ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ್ 
ಭಕಿುನಧಣಾವನಗು ಮದ್ಲಗ ತಕೊೆಳುುವಿ. ಅದಿಲಿದಿದ್ದರೆ 
ತಧರಿಸಲಧರಿರಿ. ಹಧಗೆಯೀ ನಧನಧದ್ರೂ ಈ ನದಿಯ 
ಮೀಲ್ಲಂದ್ ತಧರಿಸಲ್ಲಕೆೆ ನಧಣಾವನಗು ತಕೊೆಳುುವೆನಗ. ನನಗೆ 
ನಧಣಾವನಗು ಕೊಡಗ  ಇಲಿವಧದ್ರೆ ವಾಥತ ಹೆೀಳಿಕೊಳುುವಿ," 
ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ನಗ. ಅದ್ಕೆೆ ಸಿದ್ಾರಗ ''ಎಲೆೈ ಚತಗರನೆೀ ಕೆೀಳು, 
ಯಧರಗ ಸವತ ಉಪ್ಧಧಿಯ  ಹೊರೆಯನಗು ಬಿಟ್ಗಾ ಬರಗವರೊೀ 
ಅವರಿಂದ್ ಏನೆೀನೂ ತಕೊೆಳುದ್ೆ ಕೂಡಲೆೀ ಅವರನಗು 
ಭವದಿಂದ್ ತಧರಿಸಗವೆನಗ. ನನು ಹತ್ತುರ ಉಪ್ಧಧಿ ಏನಗ ಇಲಿ 
ನೊೀಡಗ,'' ಎಂದ್ಗ ಸಿದ್ದರಗ ಇದ್ದ ಕೌಪಿೀನ ಒಂದ್ನಗು ಹರಿದ್ಗ 



ಚೆಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಾರಗ. ಆಗ ಆ ಅಂಬಿಗನಗ ಲಜಜತನಧಗಿ, ''ಹಧಗಧದ್ರೆ 
ನನು ಕಡೆಗೂ ನಧಣಾವನಗು ನಧನಗ ಬೆೀಡಗವುದಿಲಿ,'' ಎಂದ್ಗ 
ಆನಂದ್ದಿಂದ್ ಸಿದ್ಾರನಗು ಆಚೆ  ದ್ಂಡೆಗೆ ಒಯಗದಬಿಟ್ಾನಗ. 
ನತಾಕಿೆಂತ ಆ ದಿನ ನಧಲಗೆಪಟ್ಗಾ ದ್ರವಾ ಲಧಭವಧದ್ದರಿಂದ್ 
ಇದ್ೆಲಧಿ ಸಿದ್ದರ ಮಹಮಯಿಂದ್ಲೆೀ ಎಂದ್ಗ ಅಂಬಿಗನಗ 
ತ್ತಳಿಕೊಂಡಗ, ಒಂದ್ಗ ದ್ೊಡಡ ವಸರವನಗು ಸಿದ್ಾರಿಗೆ 
ಅಪಿತಸಿದ್ನಗ. ಅವಧೂತರಗ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ್ ಒಂದ್ಗ ಕೌಪಿೀನ 
ಮಧತರ ಸಿವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರಗ. ಮಹಧತಮರ ವೆೈರಧಗಾ 
ವಿಶೆೀಷವನಗು ಕಂಡಗ ಸವತರಿಗೂ ಆಶಚಯತವಧಯಿತಗ. 
ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಸಿದ್ದರಗ ಹೊರಟ್ಗ ಓಡರದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಂಚರಿಸಗತ್ತುರಗವಧಗ, ಆ ದ್ೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೊೀಡಿದ್ರೂ 

ದ್ರಿದ್ರಯವಿಶೆೀಷವನಗು ಕಂಡರಗ. ದ್ಧರಿದ್ಧರಯವಸ್ೆಾಯಲ್ಲಿ ಚಿತುವು 
ಬಹಳ ಚಂಚಲವಧಗಗತುದ್ೆ; ಅದ್ರಿಂದ್ ಬಗದಿದಯಗ 
ಭರಮಣವಧಗಗವದ್ಗ. ಹೀಗಧಗಿ ಅವರ ಗೃಹದ್  ದ್ಧವರದ್ 
ಮಗಂದ್ೆ ಯಧರಧದ್ರೂ ಭಿಕ್ಷಗಕರಗ ಬಂದ್ರೆ ಕಳುರಿಂದ್ 
ಅವರನಗು ಓಡಿಸಗವರಗ, ಹೀಗೆಂದ್ಗ ಸಿದ್ದರಗ ಗಧರಮದ್ೂಳಗೆ 



ಹೊೀಗದ್ೆ ಅರಣಾದ್ ದ್ಧರಿಗಳಲೆಿೀ  ಸಂಚರಿಸಗತ್ತುದ್ದರಗ. 
ಅಕಸ್ಧಮತಧುಗಿ ಯಧರಧದ್ರೂ ಮಧಗತಸಾರಗ ಭೆಟ್ಟಾಯಧದ್ರೆ 
ಅವರಗ ಅನುವನಗು ಸಿದ್ಾರಿಗೆ ಕೊಡಗತ್ತುದ್ದರಗ. ಇಲಿದಿದ್ದರೆ  
ಕಗಡಿಯಲ್ಲಕೆೆ ನೀರಗ ಸಹಧ ಸಿಕೆದ್ೆ ಎಷ್ೊಾೀ ದಿನಗಳನಗು 
ಕಳ್ೆದ್ಗ ರಧತ್ತರಯೊಳಗೆ ಶ್ೀತದಿಂದ್ ಶರಿೀರಕೆೆ 
ವಾಥೆಯಧಗಗತ್ತುದ್ಧದಗ ಸಹಷಗುತೆಯನೆುೀ ಆಚಧಾದ್ನ 
ಮಧಡಿಕೊಳುುತ್ತುದ್ದರಗ. ದ್ಧರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಗತ್ತುರಗವಧಗ ಒಬಬ 
ಬೆೈರಧಗಿಯಗ, ಸಿದ್ಾರನಗು ಕಗರಿತಗ, “ ಮಗಂದ್ೆ ಛತ್ತುೀಸ ಗಡಕೆೆ 
ಹೊೀಗಗವಧಗ ಮಂಗಗಳ ಉಪದ್ರವ ಬಹಳವಧಗಗತುದ್ೆ,'' 
ಎಂದ್ಗ ಹೆೀಳಿದ್ನಗ. ಅದ್ಕೆೆ ಸಿದ್ಾರಗ, “ನಷಾವಧಗಗವಂಥಧ ಈ 
ಶರಿೀರದ್ ಚಿಂತೆಯನಗು ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿಟ್ಗಾಕೊಂಡಗ ಏನಗ 
ಉಪಯೊೀಗ. ಎಷಗಾ ದಿನ ತನಕ ಇದ್ನಗು ರಕ್ಷಿಸಬೆೀಕಗ. ಈ 
ನಷಾಪ್ಧರಯವಧದ್ ಶರಿೀರದ್ಲ್ಲಿ ನತಾರೂಪನಧದ್ ಆತಮನಗ 
ನಶಚಯವಧಗಿ ಇರಗವನಗ. ಆತನನಗು ತ್ತಳಿಯಗವುದ್ರಿಂದ್ ದ್ಗುಃಖ 
ಸವತವೂ ನಧಶವಧಗಗವದ್ಗ. ಹೃದ್ಯ ದ್ಪತಣದ್  ಮಗಂದ್ೆ 
ನಧಶವಂತವಧದ್ ಶರಿೀರವನಗು ಹಡಿದ್ರೆ  ಭಯವು 



ತೊೀರಗತುದ್ೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಿಆತಮನನಗು ಸಮಗಮಖ 
ಮಧಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಭಯವೆೀ ಪರತ್ತಬಿಂಬಿಸಗವದ್ಗ. ಜ್ಞಧನಗಳಿಗೆ 
ಅಂತಮಗತಖ ವೃತ್ತುಯಗ  ಅಖಂಡ ಇರಗವಧಗ ಆತಮನಗ ನತಾ 
ಪರತ್ತೀತ್ತಯಧಗಿರಗತಧುನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಯಮನ ಭಿೀತ್ತ 
ಸಹ ಇರಗವುದಿಲಿ. ಅಂಥಧದ್ದರೊಳಗೆ ಕಪಿಗಳ ಭಯವೆತುಣದ್ಗ 
?” ಹೀಗಂದ್ಗ ಅವಧೂತರಗ ಮಗಂದ್ೆ ನಡೆಯಗತ್ತುರಗವಧಗ, 
ಅಸಂಖಾ ಕಪಿಗಳು ಗಿಡದಿಂದ್ ಕೆಳಕೆೆ ಹಧರಿ ಬರಗತ್ತುರಗವುದ್ನಗು 
ಕಂಡರಗ. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರ ಸಮಿೀಪ ಬಂದ್ಗ, ತ್ತನಗುವ 
ಪದ್ಧಥತವೆೀನೂ ಕಧಣದ್ೆ ನರಧಶೆಯಿಂದ್ ಅವು ಹಂತ್ತರಗಗಿ 
ಹೊೀದ್ವು. ಸಿದ್ಾರಗ ಮಗಂದ್ೆ ಸಿಂಹಧಚಲಕೆೆ ಹೊೀಗಿ, ನರಸಿಂಹ 
ದ್ೆೀವಧಲಯವನಗು ಕಂಡರಗ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ೆೀವರಿಗೆ ಗಂಧ 
ಸಂಪ್ರೀಕ್ಷಣೆ ಮಧಡಿದ್ಗದ ನೊೀಡಿ, ಸಿದ್ಾರಗ 
“ಸದ್ಧವಸನಧಯಗಕುವಧದ್ ಮನಸಗಿ ದ್ೆೀವರನಗು ಪರತಾಕ್ಷ 
ನೊೀಡಗವದ್ಗ. ಅಸದ್ಧವಸನಧಯಗಕು ಮನಸಿಿಗೆ ಪರಮಧತಮನಗ 
ಅಗೊೀಚರನೆಂದ್ಗ ತ್ತಳಿಯಲ್ಲಕೆೆ ಇದ್ಗ ವಿಧಿ ಚಿನಹವು. ಇದ್ಕೆೆ 



ಸೃತ್ತಯೀ ಸ್ಧಕ್ಷಿ,' ಎಂದ್ಗ ಈ ಪರಕಧರ ಚಿಂತನೆ 
ಮಧಡಗತ್ತುದ್ದರಗ. 

 

ಆನಂತರ ಸಿದ್ಾರಗ ದ್ೆೀವಧಲಯದ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಗ, 
ಗೊೀಮಗಖ ತ್ತೀಥತದ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣ ಹೊತಗು ಕಗಳಿತ್ತರಲಗ, 
ಸಿದ್ಾನಧಥರಗ ಜನರ ಕೊೀಲಧಹಲ ಧ್ನಯನಗು ಕೆೀಳಿದ್ರಗ. 
ಜನರಗ ಬಹಳವಧಗಿ ಗಡಬಡಿಸಗತ್ತುದ್ದದ್ಗದ ನೊೀಡಿ, ಸಿದ್ಾರಗ 
ಒಬಬನನಗು ಕಗರಿತಗ ಕೆೀಳುತಧುರೆ- “ಯಧತಕೆೆ ಇಷಗಾ ಜನ 
ಸಮಗದ್ಧಯ ಕೂಡಿದ್ೆ. ಏನಗ ಕೌತಗಕವನಗು ಅವರಗ 
ನೊೀಡಗತುಲ್ಲದ್ಧದರೆ,'' ಅದ್ಕಧೆತನಗ ಸಿದ್ದರನಗು ಕಗರಿತಗ, “ಒಬಬ 
ಮಧರವಧಡಿ ಗೃಹಸಾನಗ ಬಹಗಕಧಲದಿಂದ್ ಮಹಧರೊೀಗದಿಂದ್ 
ಅದ್ರ ನವಧರಣಧಥತ ಏನೊಂದ್ೂ ಉಪ್ಧಯ ಕಧಣದ್ೆ, 
ದ್ೆೀಹತಧಾಗಧಥತ ಪರವತ್ತತಸಿರಗವನಗ. ಪವತತದ್ ಮೀಲ್ಲಂದ್ 
ಕೆಳಗೆ ಹಧರಿ ಸ್ಧಯಬೆೀಕೆಂಬ ಹೆೀತಗವಿನಂದ್ ಬಂದಿದ್ಧದನೆಂದ್ಗ, 
ಅವನನಗು ಆ ಕಧಯತದಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಲ್ಲಕೆೆ ಈ ಜನರೆಲಿರೂ 
ಕೂಡಿರಗವರಗ,'' ಎಂದ್ಗ ಆತನಗ ಅನುಲಗ, ಅದ್ನಗು ಕೆೀಳಿ ಸಿದ್ಾರಗ 



ಅನಗುತಧುರೆ, - ''ನೀವು ಅವನನಗು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ 
ಬನುರಿ.  ನಧನಗ ಅವನ ಭಧರಂತ್ತಯನಗು ಬಿಡಿಸಗವೆನಗ.” ಆಗ 
ಕೆಲವರಗ ಹೊೀಗಿ, ಆ ಮಧರವಧಡಿಯನಗು ಕರಕೊಂಡಗ ಬಂದ್ಗ 
ಸಿದ್ಾರ ಮಗಂದ್ೆ ನಲ್ಲಿಸಿದ್ರಗ.ಮಧರವಧಡಿಯನಗು ನೊೀಡಿ, "ಈ 
ಗೊೀಮಗಖ ತ್ತೀಥತವು ಅತ್ತ ಪ್ಧವನವಧದ್ದ್ಗದ ಎಂದ್ಗ ನೀನಗ 
ಅರಿಯಗವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸ್ಧುನ ಮಧಡಿದ್ರೆ ಎಲಧ ಿತರದ್ 
ಪಿೀಡೆಗಳು ನವಧರಣೆಯಧಗಗವವು.” ಎಂದ್ಗ ಹೆೀಳಿ ಆತನ ಹಸು 
ಗರಹಣ ಮಧಡಿ, ಗೊೀಮಗಖ ತ್ತೀಥತದ್ ದ್ಂಡೆಯ ಮೀಲೆ 
ಕೂಡಿರಸಿ, ತಧವೆೀ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ನೀರಗ ತಕೊೆಂಡಗ, ಆ 
ಮಧರವಧಡಿಯ ತಲೆಯ ಮೀಲೆ ಸಗರಿಸಿದ್ರಗ. “ಓಂ 
ನರಸಿಂಹ'' ಎಂದ್ಗ ಸಿದ್ದರಗ ಅಂದ್ಧಕ್ಷಣ ಮಧರವಧಡಿಯ  
ಶರಿೀರದ್ಲ್ಲಿ ಶಧಂತ್ತಯಗ  ವಧಾಪಿಸಿತಗ. ಆಮೀಲೆ ತಧನಗ ಆ 
ನಧಮವನೆುೀ ಉಚಚರಿಸಿದ್ಧಕ್ಷಣ, ಮಧರವಧಡಿಗೆ 
ಸಗಖವಧಯಿತಗ. ಆಗ ಮಧರವಧಡಿಯಗ ಬಹಗ ಆನಂದ್ದಿಂದ್, 
"ಈತನಗ ಸ್ಧಕ್ಧತ್ ನರಸಿಂಹನರಗವನಗ. ನನು 
ಉದ್ಧಾರದ್ೆಶೆಯಿಂದ್ ಸ್ಧಧಗವೆೀಷದಿಂದ್ ಬಂದಿರಗವನಗ,” 



ಎಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ಗ ಸಿದ್ದನಧಥರನಗು ಕೆೈಹಡಿದ್ಗ ತನು ಗೃಹಕೆೆ 
ಕರಕೊಂಡಗ ಹೊೀದ್ನಗ. ಅನಂತರ ಮಹಧತಮರಿಗೆ ಆಸನದ್ 
ಮೀಲೆ ಕಗಳಿುರಿಸಿ ಷ್ೊೀಡಶೆ ೀಪಚಧರ ವಿಧಿಯಿಂದ್ 
ಪೂಜೆಯನಗು ಮಧಡಿದ್ನಗ. ಆಮೀಲೆ ಅಂಜಲ್ಲೀ ಬದ್ಾನಧಗಿ 
ದಿೀನವಧಣಿಯಿಂದ್ ಪ್ಧರರ್ಥತಸಗತಧುನೆ- "ಹೆೀ ಪರಭೊೀ, ನಧನಗ 
ನಮಮ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನನು ಗೃಹ, ಧನ, ಶರಿೀರ ಸಹತ ಈಗಲೆೀ 
ಅಪಿತಸಿದ್ೆದೀನೆ. ಈ ಪರಕಧರ ಪರಪಂಚವೆಲಧಿ ನಮಗೆ ಅಪತಣೆ 
ಮಧಡಿದ್ೆದೀನೆ. ಈಗ ನಮಮ ಅಖಂಡ ಚಿಂತನೆಯನೆುೀ  ನನಗೆ 
ಕೊಡಬೆೀಕಗ. ಇಲಿದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಬಿಟ್ಗಾ ಹೊೀದ್ ವಧಾಧಿಯಗ  
ಪುನುಃ ಬಂದಿೀತಗ.” 

ಇಂಥಧ ಸಪ್ೆರೀಮ ಪ್ಧರಥತನೆಯನಗು ಕೆೀಳಿ ಮಹಧತಮರಗ, “ಎಲೆೈ 
ಸದ್ಭಕುನೆೀ, ನೀನಗ ಧನಾನಗ. ಆದ್ರೆ ನನು ವಚನವನಗು ಶರವಣ 
ಮಧಡಿ ಅದ್ರಂತೆ ನಡೆ. ಗೃಹದ್ೊಳಗೆ ನೀನಗ 
ನಭತಯನಧಗಿರಗ. ದ್ರವಾದ್ೊಳಗೆ ಎರಡಗ ಭಧಗ ಮಧಡಗ. 
ಪರಥಮ ಭಧಗ ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಗ. ದಿವತ್ತೀಯ 
ಭಧಗವನಗು ಪುತರರ ದ್ಶೆಯಿಂದ್ ಕಧದಿಡಗ. ಗೃಹ ಧನಧದಿಗಳು 



ನನುವು  ಎಂದ್ಗ ತ್ತಳಿದ್ಗ ವತ್ತತಸಗತ್ತುರಬೆೀಕಗ, ಮತಗು ಚಿತುವನಗು 
ಶ್ವನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿಡಬೆೀಕಗ,'' ಎಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ಗದ್ಗ ಕೆೀಳಿ, ಆ 
ಮಧರವಧಡಿಯಗ, ಗಗರಗ ವಚನವೆೀ ಪರಮಧಣವೆಂದ್ಗ 
ಮನುಸಿದ್ನಗ. ಆ ಬಳಿಕ ಯತ್ತರಧಜರಗ ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಹೊರಟ್ಗ 
ವಿಜಯನಗರ ದ್ಗಗತಕೆೆ ಹೊೀಗಿ, ಪರತಧಪ ಸಿಂಹನ 
ಗದಿದಗೆಯನಗು ನೊೀಡಿ, ಸಮಗದ್ರಗಧಮಿೀ ಎಂಬ 
ಉದ್ಧಾನವನದ್ಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಿ ಕೂತ್ತರಲಗ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆೈರಧಗಿ ಜನರಗ 
ಸದ್ಧವತತ ತೆಗೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಬಂದ್ರಗ. ಪಂಚ ಪಕಧವನುವನಗು 
ಸಿದ್ಾಪಡಿಸಿ, ಊಟ್ಕೆೆ ಅವರಗ ಕೂಡಗರವಧಗ, ಸಿದ್ಾ 
ಅವಧೂತರನಗು ಕಂಡಗ, ಇವರನೂು ಊಟ್ಕೆೆ ಕರೆದ್ರಗ. 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಹೊೀಗಿ ಊಟ್ಕೆೆ ಕೂತ್ತರಗವಧಗೆು, 
ಬೆೈರಧಗಿಗಳನಗು ಕಗರಿತಗ, "ಪ್ಧರಣ ಮಧಗತದಿಂದ್ 
ಹೊಟೆಾಯೊಳಗೆ ಹೊೀದ್ ಅನುದ್ಗದ ಏನಗ  ಪರಿಣಧಮವಧಗಗತುದ್ೆ' 
ಎಂದ್ಗ ಸಿದ್ಾರಗ ಕೆೀಳಲಗ, ಆ ಬೆೈರಧಗಿಗಳು, ''ಅನು ದಿಂದ್ 
ಧ್ಧತಗಗಳ್ಧಗಗತುವೆ ಅನಂತರ ಏನಧಗಗತುದ್ೆಂದ್ಗ 
ತ್ತಳಿಯಲಧರೆವು'' ಅಂದ್ರಗ. ಆಗ ಸಿದ್ಾ  ಮಗನಗಳು ''ಶಗರತ್ತಗಳು 



ಹೀಗನಗುತುವೆ ."ಅನುಮಯಂಹ ಸ್ಧಮಾಮನ' ಈ 
ಶೃತಾನಗಸ್ಧರ ಹೊಟೆಾಯೊಳಗಿನ ಅನುವು ವುರಿಷಾ, ಸಾವಿಷಾ 
ಮತಗು ಅಣಗಷಾ ಎಂಬ ಈ ಮೂರಗ ಭಧಗಗಳ್ಧಗಗವದ್ಗ, 
ಪರಥಮ ಭಧಗವು ಅಧ್ೊೀ ಮಧಗತದಿಂದ್ ಹೊೀಗಗವುದ್ಗ. 
ದಿವತ್ತೀಯ ಭಧಗವು ಧ್ಧತಗಗಳ ಸಿಾತ್ತಯನಗು ಮಧಡಗವದ್ಗ. 
ಮೂರನೆಯದ್ಗ ಮನೊೀರೂಪ ಶಧಂತ್ತಯನಗು 
ಉಂಟ್ಗಮಧಡಗವುದ್ಗ. ಇದ್ೆ ಸ್ಧಧಕರಿಗೆ 
ಅನಗಕೂಲವಧಗಿರಗವದ್ಗ.ಈ ಶಧಂತ್ತಯಗ  
ಆತಧಮಭಿಮಗಖವಧದ್ ಕೂಡಲೆೀ ಸ್ಧಧಕನಗ  ತಧನೆೀ 
ಆನಂದ್ಮಯ ಬರಹಮವಧಗಗವನಗ.ಸ್ಧಧಕನಗ ಈ ಪರಕಧರ 
ಮಧಡಿದ್ರೆ ಅನುದ್ಧತನಗ ಉದ್ಧಾರವಧಗಗವನಗ. ಹೀಗೆ 
ತ್ತಳಿಯದ್ೆ  ಅನು ಸ್ೆೀವಿಸಗವವರಗ ತಧವೂ ಭರಷಾರಧಗಗವರಗ, 
ಅನುದ್ಧತನಗೂ ಅಧ್ೊೀಗತ್ತಗೆ ಕಳಿಸಗವರಗ ಎಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ದ್ಗದ 
ಕೆೀಳಿ ಆ ಬೆೈರಧಗಿಗಳು ಚಕಿತರಧದ್ರಗ ಮತಗು ಆ ಹೊತ್ತುನಂದ್ 
ನಧಮ ಉಚಧಚರ ಮಧಡಗತಧು ಉಣುಲ್ಲಕೆೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರಗ. 
ಭೊೀಜನದ್ ತರಗವಧಯ ಸವತರೂ ಒತುಟ್ಟಾಗೆ ಕೂತಗಕೊಂಡಗ 



ಆತಮ ಚಚೆತ ಮಧಡಗತಧು ಕಧಲ ಕಳ್ೆದ್ರಗ. ಬಳಿಕ ಅವಧೂತರಗ 
ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಹೊರಟ್ಗ ಭದ್ಧರಚಲ ಪವತತಕೆೆ ಹೊೀಗಿ 
ರಧಮದ್ಧಸರಗ ಜೀಣೊೀತದ್ಧಾರ ಮಧಡಿದ್ ದ್ೆೀವಧಲಯಗಳನಗು 
ನೊೀಡಿದ್ರಗ. ಅವನಗು ನೊೀಡಿ ಸಿದ್ದರಗ, “ಪರಮಧತಮನ 
ಸಹಧಯದಿಂದ್ ಸತಗಪರಗಷರಗ ಮಹಮಗಳನಗು 
ತೊೀರಿಸಗತಧುರೆ,” ಹೀಗಂದ್ಗಕೊಂಡಗ ಗೊೀದ್ಧವರಿ ನದಿಯ 
ತ್ತೀರಕೆೆ ಬಂದ್ರಗ. ರಧಮದ್ಧಸರ ಕಟೆಾಯ ಮೀಲೆ ಸಿದ್ಾನಧಥರಗ 
ಕಗಳಿತ್ತರಗವ, ಐದ್ಗ ಮಂದಿ ಬಧರಹಮಣರಗ ಬಂದ್ಗ ಸಿದ್ಾರನಗು 
ಕಗರಿತಗ, “ಸ್ಧವಮಿಗಳ್ೆೀ  ನಮಮ ದ್ೆೀಶ ಯಧವದ್ಗ? ನಮಮ 
ಸಿಾತ್ತಗತ್ತಯನಗು ತ್ತಳಿಸಿರಿ,'' ಎಂದ್ಗ ಕೆೀಳಲಗ, ಅವಧೂತರಗ, 
“ಅಪರಿಚಾನೆನಗುವುದ್ೆೀ ನಮಮ ದ್ೆೀಶವು, ಸವಧತಧಿಷ್ಧಾನತವವೆೀ 
ನಮಮ ಸಿಾತ್ತಯಗ ಮತಗು ನಗತತ್ತಯಗ ನಮಮ 
ಗತ್ತಯಧಗಿರಗತುದ್ೆ,'' ಎಂದ್ಗ ಉತುರ ಕೊಡಲಗ, ಬಧರಹಮಣರಗ 
“ಅದ್ಗ ಹಧಾಗೆ' ಎಂದ್ಗ ಕೆೀಳಿದ್ರಗ. ಮಹಧತಮರಗ, “ದ್ೆೀಶ ಕಧಲ 
ವಸಗುಗಳಿಂದ್ ಅಪರಿಚಿಾನುವಧದ್ ಆತಮನಗೆ ದ್ೆೀಶವು ಯಧವುದ್ಗ 
? ಸವತ ಜಗತ್ತುನ ಅಧಿಷ್ಧಾನನಧಗಿರಗವುದ್ೆೀ ಆತಮನ ಸಿಾತ್ತಯಗ; 



ಮತಗು ಸವತ ಗಮನಧಗಮನಗಳು ಯಧವಧತನ 
ಅವಕಧಶದಿಂದ್ ಆಗಗತುವೆಯೊೀ ಅಂಥಧ ಆತಮನಗೆ ಗತ್ತಯಗ 
ಯಧರಗ ಹೆೀಳಬೆೀಕಗ ?'' ಎಂದ್ಗ ಉತುರ ಕೊಡಲಗ, ಆ 
ಬಧರಹಮಣರಗ ಶಗದ್ಾ ಭಧವಯಗಕುರಧದ್ದರಿಂದ್ ಇದ್ನಗು ಕೆೀಳಿ 
ತತಧೆಲ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಶಧಂತರಧದ್ರಗ. ಇದ್ನಗು  ತ್ತಳಿದ್ಗ 
ಮಹಧತಮರಗ, “ನಮಮ ಚಿತುವು ನಮತಲವಿದ್ೆಯಂಬ 
ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಕೂಡಲೆೀ ಗಧರಹಾವಧಯಿತಗ,” ಎಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ರಗ. 
ಅಲ್ಲಿಂದ್ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ಕನಧತಟ್ಕ ದ್ೆೀಶಕೆೆ ಹೊಗಿ, ಬೆಜವಧಡ 
ಸಮಿೀಪ ಮಗಟ್ಟಾದ್ರಗ. ಕೃಷ್ಧುನದಿ ತ್ತೀರದ್ಲ್ಲಿ ಕಗಳಿತ್ತರಗವಧಗ, 
ಒಬಬಳು ಸಿರೀಯಳು ಬಂದ್ಗ ಬಹಗ ಭಕಿುಯಿಂದ್ ಅವಧೂತರಿಗೆ 
ನಮಸೆರಿಸಿ, ಕೆೈ ಜೊೀಡಿಸಿ ನಂತಗ ಬಹಗ ನಮರತಧ 
ಭಧವದಿಂದ್, “ಮಹಧತಮರೆೀ,  ನಮಮನಗು ನೊೀಡಿದ್ಧಕ್ಷಣ 
ನಮಮಲ್ಲಿ ಬರಹಮನಷಾರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಧಣಿಸಗತುವೆ. ಮಗಖದ್ 
ಮೀಲ್ಲನ ಶಧಂತ್ತ ಮಗದ್ೆರಯಿಂದ್ ನೀವು ಮಹಧತಮರಿದಿದೀರೆಂದ್ಗ 
ನನಗೆ ತ್ತಳಿಯಿತಗ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ನನು ದಿೀನವಧಣಿಯನಗು 
ಶರವಣಮಧಡಿ ನನುನಗು ಉದ್ಾರಿಸಬೆೀಕಗ,'' ಅಂದ್ಳು. ಅದ್ಕೆೆ 



ಸದ್ಗುರಗಗಳು ''ನೀನಗ ಸಿರೀಯಳು  ಅಶಗದ್ಾ ಚಿತು 
ಯಗಕುಳ್ಧಗಿರಗವಿ. ಬರಹೊೀಪದ್ೆೀಶಕೆೆ ಪ್ಧತರಳಲಿವಧದ್ದರಿಂದ್ 
ನೀನಗ ನಧಮವನಗು ಜಪಿಸಲ್ಲಕೆೆ ಅಧಿಕಧರಿಯಧಗಿರಗವಿ. ಈಶವರ 
ನಧಮವನಗು ಮಗಖದಿಂದ್ ಉಚಚರಿಸಿ, ಹೃದ್ಯದ್ೊಳಗೆ 
ಮೂತ್ತತ ಧ್ಧಾನವನಗು ಮಧಡಿದ್ಧದದ್ರೆ  ಚಿತುದ್ ಸವತ ಮಲವು 
ನಧಶವಧಗಿ ಸವರೂಪ ಜ್ಞಧನವು ಪ್ಧರಪುವಧಗಗವದ್ಗ. ಇದ್ನಗು 
ಬಿಟ್ಗಾ ಬೆೀರೆ ಉಪ್ಧಯಗಳಿಂದ್, ಹೆೀ ತಧಯಿೀ ಧನಾತೆಯಗ 
ಪ್ಧರಪುವಧಗಲಧರದ್ಗ,” ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ, ಆ ಮಧತೆಯಗ 
ದಿೀನವಧಣಿಯಿಂದ್, ""ಮಹಧಸ್ಧವಮಿ, ನಮಮ ಕೃಪ್ೆಯಿಂದ್ 
ನಧನಗ ಧನಾಳ್ಧದ್ೆನಗ. ನಮಮ ಉಪದ್ೆೀಶವನಗು ನಧನಗ 
ಅನಗಸರಿಸಗವೆನಗ'' ಎಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ಗ, ಮಹಧತಮರ 
ಚರಣಕೆೆರಗಿ, ಆಜ್ಞೆ ಪಡೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಹೊರಟ್ಗ ಹೊೀದ್ಳು. 
ಆಮೀಲೆ ಸದ್ಗುರಗನಧಥರಗ ಆ ಸ್ಧಾನದ್ಲ್ಲಿ ಮೂರಗ ವಷತ ವಧಸ 
ಮಧಡಿದ್ರಗ. ನದಿ ದ್ಂಡೆಯ ಮೀಲೆ, ಕಗರಿಗಳನಗು ಕಧಯಗತಧು 
ಅನು ಇಲಿದ್ಧಗ ಅವುಗಳ ಹಧಲಗ ಕಗಡಿಯಗತಧು ಅಥವಧ 
ಮೃದ್ಗವಧದ್ ಮಣುನಗು ತ್ತಂದ್ಗಕೊಂಡಗ ಕಧಲಹರಣ 



ಮಧಡಗತ್ತುದ್ದರಗ. ಶ್ೀತೊೀಷ್ಧುದಿಕ ದ್ಗುಃಖಗಳನಗು ಸಹನ 
ಮಧಡಲ್ಲಕೆೆ ಶಧಂತ್ತಯನಗು ಉಪಯೊೀಗಿಸಗತ್ತುದ್ದರಗ. ಅಲ್ಲಿಂದ್ 
ಮಂಗಳಗಿರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ ಸ್ಧವಮಿ ಪರಸ್ಧದ್ವನಗು ಸ್ೆೀವಿಸಿದ್ರಗ. 
ಆಮೀಲೆ ಕಿರಿೀಟ್ವನಗು ಮಸುಕ ಮೀಲೆ ಇಟ್ಗಾಕೊಂಡಗ, 
“ದ್ೆೀವರೆೀ ನನಗೆ ಜಯವಧಗಲ್ಲ'' ಅನುಲಗ, ಪೂಜಧರಿಯಗ 
ಇದ್ನಗು ಕೆೀಳಿ, ''ಇದ್ಗ ಎಂಥಧ ಆಶಚಯತವು. ದ್ೆೀವರಿಗೆ ನೀನಗ 
ಆಶ್ೀವಧತದ್ ಮಧಡಗವಿ !” ಅನುಲಗ, ಸಿದ್ದರಗ, “ಇದ್ೆೀನಧಶಚಯತ 
ಸಗಗಣ ಬರಹಮದ್  ಏಕದ್ೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೆೀವತೆಗಳ್ೆಲಧಿ ಇರಗವರಗ. 
ಆ ಸಗಗಣ ಬರಹಮದ್  ಅಧಿಷ್ಧಾನವಧದ್ ಯಧವ ನಗಗತಣ 
ಬರಹಮವಿರಗವದ್ೊೀ ಅದ್ೆೀ ಜ್ಞಧನಯಗ ತಧನಧಗಗತಧುನೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್ ಜ್ಞಧನಗಳ ಆಶ್ೀವತಚನವನಗು ದ್ೆೀವತೆಗಳ್ೆಲಧಿ 
ಬಯಸಗತಧುರೆ. ಯಧಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದ್ ಅವರ 
ದ್ೆೀವಧಲಯಗಳು ಜೀಣೊೀತದ್ಧಾರವಧಗಗವದ್ಗ. ಜ್ಞಧನಗಳ 
ಚರಣ ರಜವನಗು ಭಧಗಿೀರರ್ಥಯಗ ತಧನೆೀ ಇಚಿಚಸಗತಧುಳ್ "ೆ, 
ಎಂದ್ಗ ಈ ಪರಕಧರ ಸಿದ್ಾರಂದ್ದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ ಆ ಪೂಜಧರಿಯ 
ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ವಿವೆೀಕ ಉತಪನುವಧಯಿತಗ. ಈ ಪರಕಧರ ಸಿದ್ಾ 



ಸದ್ಗುರಗನಧಥರಗ ಅದ್ಗಭತವಧದ್ ಚರಿತರವನಗು ಮಧಡಗವರಗ. 
ಲೊೀಕೊೀದ್ಧಾರ ಮಧಡಗವ ಉದಿದಶಾವಧಗಿ ಪೃರ್ಥ್ಯ ಮೀಲೆ 
ಸಂಚರಿಸಗತಧುರೆ. ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಕಥಧಮೃತದ್ೊಳ್ 
ಶರವಣ ಮಧತರದಿಂದ್ ಸವತ ಪ್ಧಪಗಳನಗು ಭಸಮ ಮಧಡಗವಂಥ 
ಈ ಒಂಭತುನೆೀ ಅಧ್ಧಾಯವನಗು ಶ್ವದ್ಧಸನಗ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣಧರವಿಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಿತಸಿರಗವನಗ. 


