
 



ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ದನಾಥನೆೀ, ನಿನಗೆ ಜಯ ಜಯಕಾರವಿರಲಿ 
ನಿನನ ಚರಿತ್ರವನಗನ ವರ್ಣಿಸಗವದ್ಕೆ್ಕೀಸಕರ ನಿೀನೆೀ 
ಸ್ೂರ್ತಿಯನಗನ ಕೆ್ಡಬೆೀಕಗ ಎಂದ್ಗ ನಿನನ ಚರಣಗಳಲಿಿ 
ಶ್ರವನಿನಟ್ಗು ಪ್ಾರರ್ಥಿಸಗವೆನಗ. ನಿೀನಗ ನಿತ್ಯ  ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ 
ಇದ್ಗದಕೆ್ಂಡಗ,  ನಿನನ ಚರಿತ್ರವನಗನ ನಿೀನೆೀ ವರ್ಣಿಸತ್ಕಕದ್ಗದ. 
ಇಲ್ಿದಿದ್ದರೆ  ಹ್ಾಯಗೆ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂಬಗದ್ಗ ನನಗೆ ರ್ತಳಿಯಗವದಿಲ್ಿ. 
ದ್ಯಾಳುವಾದ್ ನಿೀನಗ ಒಲಿದಿಯಂದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ರಯದ್ಲಿಿ 
ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬಗವದ್ಗ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಅಂತ್ಯಿದೆ್ ಳಗೆ 
ಸಿಿರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಗ, ನನನ ಮೀಲೆ ಕೃಪ್ಾ ಮಾಡಬೆೀಕಗ. ನಿನನ 
ನಾಮವನಗನ ಮಗಖದಿಂದ್ ಉಚಚರಿಸಿದ್ರೆ, ಇಹಲೆ್ ೀಕದ್ಲಿಿ 
ಎಲಾಿ ಕಾಮನೆಗಳು ಪೂಣಿವಾಗಗತ್ತವೆ ಮತ್ಗತ 
ದೆೀಹಪ್ಾತ್ವಾದ್ ಬಳಿಕ ಅನಂತ್ ಸಗಖವನಾನದ್ರ್ ನಿೀನಗ 
ಕೆ್ಡಗರ್ತತ. ನಿೀನಗ ದ್ಯಾಳು  ಇರಗವುದ್ಗ ಸತ್ಾಯವಾದ್ರೆ, 
ಶ್ೀಘ್ರವಾಗಿ ನನನ ಅಂತ್ಯಿದೆ್ ಳಗೆ ಬರಗವಂಥವನಾಗಗ. 
ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ ನಿನನ ಸದಾಾವವು ಇದ್ದ ವಿನಃ ಜೀವವು ಬಹಗ 
ತ್ಳಮಳಿಸಗತ್ತದೆ. ಇರಲಿ, ಹ್ೆೀ ಶೆ್ ರೀತ್ಾ ಜನರಗಗಳಿರಾ, ಈಗ 



ಕಥಾನಗಸಂಧಾನವನಗನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿರಿ. 
ಪರಶ್ಗರಾಮಪಂತ್ನೆಂಬ ಗೃಹಸಿರಗ ಹಗಬಬಳಿಿಯೊಳಗೆ 
ಇರಗರ್ತತದ್ದನಗ. ಆತ್ನಗ ಒಮೆ ಸಿದಾದರ್ಢರ  ಮಗಂದೆ ಬಂದ್ಗ 
ನಿಂತ್ಗ, ಕರದ್ವಯಗಳನಗನ ಜೆ್ೀಡಿಸಿ ಅಂದ್ದೆದೀನೆಂದ್ರೆ, - 
"ನಾನಗ ಒಬಬ ದಿೀನನಾದ್ ಪ್ಾಮರನಿರಗತ್ೆತೀನೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ್ 
ಬಹಳ ತ್ಾಪ ಹ್ೆ್ ಂದಿದೆನಗ. ಯಾವ ಯಾವ ಸಾಿನಕೆಕ 
ಹ್ೆ್ ೀದಾಗ್ಯ ನನನ ತ್ಾಪವನಗನ ಶಾಂತ್ಪಡಿಸಗವವರನಗನ 
ಕಾಣದೆ, ಕಟ್ುಕಡೆಗೆ, ಹ್ೆೀ ದಿೀನನಾಥನೆೀ ನಿನನ ಪ್ಾದ್ಕೆಕ 
ಪ್ಾರಪತನಾಗಿರಗತ್ೆತೀನೆ. ನಿೀನಗ ದಿೀನೆ್ ೀದಾಾರಕನಿರಗರ್ತತ. ನಿನಗೆ 
ಶ್ರಣಗ ಬಂದ್ಂಥಾ ಸವಿ ಭಕತರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೆ್ ೀಪದೆೀಶ್ವನಗನ 
ಮಾಡಿ, ತ್ಾರಣ ಮಾಡಗರ್ತತ, ಎಂದ್ಗ ವಿಶೆೀಷ ಕೀರ್ತಿಯನಗನ 
ನಾನಗ ಕೆೀಳಿರಗವೆನಗ. ನಿೀನೆೀ  ನನನ ರಕ್ಷಣಕತ್ಿನಾಗಬೆೀಕಾಗಿ 
ನಿನನ ಚರಣಗಳಲಿಿ ಮಸತಕವನಿನಟ್ಗು ಬೆೀಡಿಕೆ್ಳುಿವೆನಗ. ಹ್ೆೀ 
ಗಗರಗನಾಥನೆೀ, ಈ ದೆೀಹ್ಾಂತ್ಯದ್ವರಿಗ್ ನಿನನ ಸೆೀವೆಯನಗನ 
ಪ್ೆರೀಮದಿಂದ್ ಮಾಡಗರ್ತತರಗವೆನಗ.” ಇಂಥಾ ದಿನ ವಚನವನಗನ 
ಕೆೀಳಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಅಮೃತ್ವಾರ್ಣಯಂದ್ - “ ಬಾರಪಪ 



ಭಕತರಾಯಾ,'' ಎಂದ್ಗ ಕರೆದ್ಗ ಸಮೀಪದ್ಲಿಿ ಕ್ಡಿರಸಿಕೆ್ಂಡಗ, 
ಪರಶ್ಗರಾಮಪಂತ್ನ ಕಣಿದ್ಲಿಿ ತ್ಾರಕ ಮಂತ್ರವನಗನ 
ಉಪದೆೀಶ್ಸಿ - 'ಹ್ೆೀ ಭಗವದ್ಾಕತನೆೀ, ನಿೀನಗ 
ಸಂಸಾರದೆ್ ಳಗಿಂದ್ ಮಗಕತನೆೀ ಆಗಿರಗರ್ತತ. ಇಂದಿನಿಂದ್ 
ಸಂಸಾರ ಉಪ್ಾಧಿಯಗ  ನಿನನನಗನ ಎಂದಿಗ್ ಪೀಡಿಸಲಾರದ್ಗ. 
ಇನಗನ ಸಂಸಾದೆ್ ಳಗೆ ಇದ್ದರ್ ನಿೀನಗ ಪ್ಾವನನಾದಿ ಹ್ೆ್ ೀದಿ, 
ಎಂದ್ಗ ರ್ತಳಿ, ಸದ್ಗುರಗ ಚರಿತ್ೆರಯನಗನ ದೆೀಶ್ದೆೀಶ್ಗಳಲಿಿಯ 

ಜನರಿಗೆ್ ೀಸಕರ ಪರಚಾರಪಡಿಸಿ, ಅವರನಗನ 
ಬೆ್ ೀಧ್ಮಾತ್ರದಿಂದ್ ಉದ್ಾರಿಸಲ್ಗ ಕಾಯಿವು ನಿನಗೆ 
ಒಪಪರಗತ್ತದೆ.” ಪರಕಾರ ಸದ್ಗುರಗನಾಥರಗ ಅಂದ್ಗ, ಆತ್ನ 
ಮಸತಕದ್  ಮೀಲೆ ತ್ಮೆ ಹಸತವನಗನ ಇಟ್ುರಗ. 
ಪರಶ್ಗರಾಮಪಂತ್ನಗ ಎದ್ಗದ ನಿಂತ್ ಕ್ಡಲೆೀ ಅವನ ಮಗಖದ್ 
ಮೀಲೆ ತ್ೆೀಜವು ಕಾರ್ಣಸಿತ್ಗ. ಗಗರಗ ಹಸತವು  ಮಸತಕಕೆಕ 
ಸಪಶ್ಿಸಿದ್ ಕ್ಷಣವೆೀ ಆ ಸಜಜನನಾದ್ ಪರಶ್ಗರಾಮಪಂತ್ನಗ, 
ಸಕಲ್ ಕಲಾ ಸಂಪನನನಾಗಿಯ್, ಮಗಖದ್ ಮೀಲೆ 
ಬರಹೆವಚಿಸಗುಳಿವನಾಗಿಯ್ ಕಾರ್ಣಸಗವಂಥವನಾದ್ನಗ. ಆಗ 



ಮಹ್ಾ ಭಗವದ್ಾಕತನಾಗಿಯ್, ಸದ್ಗುರಗ ಭಕತಯಲಿಿ ಅತ್ಯಂತ್ 
ರತ್ನಾಗಿಯ್, ಗಗರಗಕೃಪ್ಾ ಸಂಪನನನಾಗಿಯ್ ಇರಗವ 
ಪರಶ್ಗರಾಮಪಂತ್ನಗ ಅನಗನತ್ಾತನೆ- "ಹ್ೆೀ ಸದ್ಗುರಗ 
ಸಿದ್ದಮಾತ್ೆಯೀ, ದಿೀನನಾಗಿದ್ದ ನನನ ಮೀಲೆ ಕೃಪ್ೆ ಮಾಡಿ, 
ಪ್ೆರೀಮದಿಂದ್ ಒಲಿದ್ಗ ನನಗೆ ಸೆೀವಾ ಕಾಯಿವನಗನ ಒಪಪಸಿದಿ. 
ನನನದ್ಗ ಈಗ ಒಂದ್ಗ ಇಚಾಾ ಇರಗವುದ್ಗ. ಅದೆೀನೆಂದ್ರೆ - ನಿನನ 
ಚರಿತ್ರವನಗನ ರಚಿಸಬೆೀಕಗ. ಮತ್ಗತ ಅದ್ಕೆ್ಕೀಸಕರ ನಿೀನಗ 
ಆಜ್ಞೆಯನಗನ ಕೆ್ಟ್ಗು ಸ್ೂರ್ತಿಯನ್ನ ದ್ಯಪ್ಾಲಿಸತ್ಕಕದ್ಗದ; 
ಅಂದ್ರೆ ನಾನಗ ಈ ಜಗರ್ತತನಲಿಿ ಧ್ನಯನಾದೆನೆಂದ್ಗ 
ರ್ತಳಿಯಗವೆನಗ. ನಿನನ ಕೃಪ್ೆ ಆಯತ್ೆಂದ್ರೆ, ಏನಗ ಆಗಲಿಕಕಲ್ಿ; 
ಭಿಕ್ಷಗಕನಿಗೆ ರಾಜನನಾನಗಿ ಮಾಡಗವಿ, ಅಂಧ್ನಿಗೆ ದ್ೃಷ್ಟು ಕೆ್ಟ್ಗು 
ಆತ್ನ ಕೆೈಯಂದ್ ಗರಂಥವನಗನ ಬರೆಯಸಗವಿ. ಹ್ಾಗಾದ್ರೆ, 
ಸಿದಾಾರ್ಢ ವಿಜಯವೆಂಬ ಗರಂಥವನಗನ ಮಹ್ಾರಾಷರ 
ಭಾಷೆಯಲಿಿ ರಚಿಸಬೆೀಕೆಂದ್ಗ ನನನ ಹ್ೆೀತ್ಗ ಇರಗವದ್ಗ. ನಿೀನಗ 
ಆಜ್ಞೆ ಕೆ್ಟ್ಟುದಾದದ್ರೆ, ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಗರಂಥವು ಸಿದ್ಾವಾಗಗವುದ್ಗ" 
ಅಂದ್ದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ, ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಪಂತ್ನಿಗೆ  ಸಂತ್ೆ್ ೀಷದಿಂದ್ 



ಆಜ್ಞೆಯನಗನ ಕೆ್ಟ್ುರಗ. ಆಮೀಲೆ ಆತ್ನಗ ಸಿದ್ದರಿಗೆ ನಮಸಕರಿಸಿ, 
ಸವಸಾಿನಕೆಕ ಹ್ೆ್ ೀಗಗವಂಥವನಾದ್ನಗ. ಒಂದೆೀ ರ್ತಂಗಳೊೆಳಗೆ 
ಗರಂಥವನಗನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ, ತ್ಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗ ಚರಣಗಳಲಿಿ 
ಅಪಿಸಿದ್ನಗ. ಆ ಅತ್ಯಂತ್ ಸಗರಸವಾದ್ ಗರಂಥವನಗನ 
ಸದ್ಗುರಗರಾಯರಗ ಆನಂದ್ದಿಂದ್ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ರಗ. 
ಅನಂತ್ರ ಗಗರಗ ಆಜ್ಞೆ ಪರಕಾರ ಗೆ್ ೀವಾ ಇತ್ಾಯದಿ 
ಪ್ಾರಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹ್ೆ್ ೀಗಿ, ಪಂತ್ನಗ ಸವಮಗಖದಿಂದ್ ಆ 
ಚರಿತ್ರವನಗನ ನಿರ್ಪಸಗರ್ತತದ್ದನಗ. ಅದ್ನಗನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ 
ಮಾತ್ರದಿಂದ್ ಸಕಲ್ ಜನರಗ ಸಿದ್ಾ ಭಕತಯ ಸಗಪರಣ 
ಹ್ೆ್ ಂದಿದ್ಂಥವರಾಗಿ, ಉದ್ಾೃತ್ರಾಗಗರ್ತತರಗವರಗ. ಪಂತ್ನ 
ವೆೈರಾಗಯ ಯಗಕತವಾದ್ ಆಚರಣೆಯನಗನ ನಿಷಾಕಮ ಸೆೀವಾ 
ಬಗದಿಾಯನಗನ ನೆ್ ೀಡಿ, ಜನರಗ ಅರ್ತಶ್ಯ ಪ್ೆರೀಮದಿಂದ್ 
ಆತ್ನನಗನ ಗಗರಗಭಾವದಿಂದ್ ಪೂಜಸಗತ್ಾತರೆ. ಒಮೆ ಸದ್ಗುರಗ 
ಆಜ್ಞೆಯಂದ್ ಪಂತ್ನಗ ರೆ್ ೀಣವೆಂಬ ಗಾರಮಕೆಕ ಹ್ೆ್ ರಟ್ಗ 
ಹ್ೆ್ ೀಗಬೆೀಕಾಯತ್ಗ. ಅಲಿಿ ಏಳು ದಿವಸ ತ್ನಕ ಸದ್ಗುರಗಗಳ 
ಉತ್ುವ ನಡೆಯಗತ್ತ, ಚರಿತ್ರ ಕಥನವು ನಡೆಸಬೆೀಕೆಂದ್ಗ 



ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರಗತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯದ್ಲಿಿ ಭಜನ ಹರಿಕೀತ್ಿನ ಮತ್ಗತ 
ಉಪನಾಯಸಾದಿಗಳನಗನ ನಡೆಸಗವದ್ಕೆ್ಕೀಸಕರ ಅಲಿ ಿಯ ಭಕತ 
ಜನರಗ ಪಂತ್ನನಗನ ಕರೆದ್ಗಕೆ್ಂಡಗ ಹ್ೆ್ ೀಗಬೆೀಕೆಂದ್ಗ 
ಆಮಂತ್ರಣ ಕೆ್ಟ್ಗು  ಭಕತಜನರಗ ಮಗಂದೆ ಹ್ೆ್ ೀದ್ರಗ, ಆದ್ರೆ 
ಪಂತ್ನಗ ಹಂದ್ಗಳಿದ್ನಗ. ಮರಗದಿವಸ ಆತ್ನಗ ತ್ನನ 
ಪರ್ತನಯಾದ್ ಜಾನಕಬಾಯ ಮತ್ಗತ ಭಕತನಾದ್ ಮಂಗೆೀಶ್ 
ಎಂಬಗವನನಗನ ಸಹ್ಾ ಕರೆದ್ಗಕೆ್ಂಡಗ,ಸದ್ಗುರಗ ಆಜ್ಞೆಯನಗನ 
ಪಡೆದ್ಗಕೆ್ಂಡಗ ಹ್ೆ್ ರಟ್ನಗ. ಹಗಬಬಳಿಿ ಹ್ೆ್ ಗೆಭಂಡಿ ಸೆುೀಷನಿನಗೆ 
ಮ್ರಗ ಮಂದಿ ಬಂದ್ಗ ನೆ್ ೀಡಗವಾಗ, ಅಲಿಿ ಜನರ ಸಂದ್ರ್ಣ 
ವಿಶೆೀಷವಿದ್ಗದ ಟ್ಟಕೀಟ್ಗಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಿ. ಆ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಗಾಡಿ 
ತ್ಪಪತ್ೆಂದ್ರೆ, ಉತ್ುವ ಆರಂಭವಾಗತ್ಕಕ ಕಾಲ್ದ್ಲಿಿ ಅವರಗ 
ರೆ್ ೀಣಕೆಕ ಮಗಟ್ಗುರ್ತತದಿದಲ್ಿ. ಈ ಸಮಯದ್ಲಿಿ  ಏನಗ 
ಮಾಡಗವದೆಂದ್ಗ ಪಂತ್ನಗ ಮನಸಿುನಲಿಿ ಬಹಳ 
ತ್ಳಮಳಪಟ್ಗು, - 'ಹ್ೆೀ ಸದ್ಗುರಗರಾಯನೆೀ, ನಿನನ ಕಾಯಿವನಗನ 
ನಿೀನೆೀ ಸಿದ್ಾಗೆ ಒಯದರೆ ಆಗಗವದ್ಗ. ಈ ವಿಘ್ನ ಬಂದಿರಗತ್ತದೆ, 
ಇದ್ಕೆಕನಾದ್ರ್ ಉಪ್ಾಯ ಮಾಡಗವಂಥವನಾಗಗ'' ಎಂದ್ಗ 



ಪ್ಾರರ್ಥಿಸಿದ್ನಗ. ಇಷುರಲಿಿ ಒಬಬ ಮನಗಷಯನಗ ಪಂತ್ನ ಹರ್ತತರ 
ಬಂದ್ಗ, - “ನಿೀವು ಎಲಿಿಗೆ ಹ್ೆ್ ೀಗಗವವರಗ, ಇಲಿಿ ಯಾತ್ಕೆಕ 
ನಿಂರ್ತರಗವಿರಿ?” ಎಂದ್ಗ ಕೆೀಳಲಾಗಿ ಪಂತ್ನಗ, - “ನಾವು 
ಮ್ವರಗ ರೆ್ ೀಣಕೆಕ ಹ್ೆ್ ೀಗಗವವರಗ, ಆದ್ರೆ ಮಲಾಿಪೂರ 
ಸೆುೀಷನಿನಗೆ ಟ್ಟಕೀಟ್ಗ ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೆ್ಳಿಲಿಕೆ ಹ್ೆ್ ೀದ್ರೆ ಟ್ಟಕೀಟ್ಗ 
ಸಿಗಲಿಲ್ಿ. ನಮಗೆ ರೆ್ ೀಣಕೆಕ ಹ್ೆ್ ೀಗಗವುದ್ಗ ಅರ್ತ ಜರ್ರಗ 
ಇರಗವುದ್ಗ. ಏನಗ ಮಾಡಬೆೀಕೆಂದ್ಗ ರ್ತಳಿಯಗವುದಿಲ್ಿ,'' ಎಂದ್ಗ 
ಹ್ೆೀಳಿದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ,  ಆ ಮನಗಷಯನಗ -" ಬಹಳ ಚಲೆ್ ೀದಾಯತ್ಗ. 
ಈ ಮ್ರಗ ಟ್ಟಕೀಟ್ಗ ಅದೆೀ ಸೆುೀಷನಿನನವು ಇರಗತ್ತವೆ. ನನಗೆ 
ಅಲಿಿಗೆ ಹ್ೆ್ ೀಗಗವ ಕೆಲ್ಸವಿಲ್ಿ, ನಿೀವು ಇವನಗನ 
ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೆ್ಂಡಗಬಿಡಿರಿ "' ಎಂದ್ಗ ಹ್ೆೀಳಿ, ಆತ್ನಗ ಮ್ರಗ 
ಟ್ಟಕೀಟ್ಗಗಳನಗನ ಪಂತ್ನ ಕೆೈಯಲಿಿ ಕೆ್ಟ್ಗು, ಆ ಕ್ಷಣವೆೀ 
ಜನಸಂದ್ರ್ಣಯೊಳಗೆ ಅದ್ೃಶ್ಯನಾಗಿ ಹ್ೆ್ ೀದ್ನಗ. ಆ ಟ್ಟಕೀಟ್ಟನ 
ಹಣ ಸಹ್ಾ  ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೆ್ಳಿಲಿಲ್ಿ. ಪರಶ್ಗರಾಮಪಂತ್ನಗ 
“ಇವನಗ ಸದ್ಗುರಗವೆೀ, ಸಂಕಟ್ಕಾಲ್ ನೆ್ ೀಡಿ ನಮೆ ಪ್ಾರಥಿನೆ 
ಕೆೀಳಿ ಬಂದ್ಗ ಸಹ್ಾಯ ಮಾಡಿದೆದ, ಹ್ೆ್ ತ್ಗಿ ಮತ್ಾಯರ್ ಅಲ್ಿ.' 



ಎಂದ್ಗಕೆ್ಂಡಗ, ಮ್ವರ್ ಗಾಡಿ ಹರ್ತತ, ಯೊೀಗಯ ಕಾಲ್ಕೆಕ 
ಮಲಾಿಪೂರ ಸೆುೀಷನಿನನಲಿಿ ಇಳಿದ್ರಗ. ಆದ್ರೆ ಅಲಿಿಂದ್ ರೆ್ ೀಣ 
ಗಾರಮವು ಕೆಲ್ವು ಮೈಲ್ಗ ಅಂತ್ರದ್ಲಿಿದ್ಗದ, ಮಹ್ಾ 
ಅಂಧ್ಕಾರವು ಕವಿದಿತ್ಗತ. ನಡೆದ್ಗ ಹ್ೆ್ ೀಗಲಿಕೆಕ ದಾರಿಯ್ 
ಕಾರ್ಣಸಗರ್ತತದಿದಲ್ಿ. ಸೆುೀಷನಿನನ ಸಮೀಪ ಇಳಿಯಲಿಕ್ಕ ಜಾಗಾ  
ಸಿಗಲಿಲ್ಿ. ಮಳೆಯ್ ಬಿೀಳಲಾರಂಭಿಸಿತ್ಗ. ಏನಗ 
ಮಾಡಗವದೆಂದ್ಗ ಚಿಂತ್ೆ ಮಾಡಗರ್ತತರಗವಾಗ, ಅಲಿಿ ಒಬಬ 
ಮನಗಷಯನಗ ಬಂದ್ಗ, “ನಿೀವು ಎಲಿಿಗೆ ಹ್ೆ್ ೀಗಗವವರಗ ?” ಎಂದ್ಗ 
ಪಂತ್ನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲ್ಗ, ಪಂತ್ನಗ- 'ನಾವು ರೆ್ ೀಣ ಗಾರಮಕೆಕ 
ಹ್ೆ್ ೀಗಗವವರಗ ನಮಗೆ ರಾರ್ತರ ಇಳಿಯಲಿಕೆಕ ಸಾಿನ 
ಬೆೀಕಾಗಿರಗತ್ತದೆ. ರಾರ್ತರ ಇಲಿಿ ಕಳೆದ್ಗ, ನಾಳ  ೆಮಗಂಜಾನೆ 
ನಾವು ರೆ್ ೀಣಕೆಕ ಹ್ೆ್ ೀಗಗವೆವು” ಎಂದ್ಗ ಹ್ೆೀಳಿದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ, 
ಕ್ಡಲೆೀ ಆ ಮನಗಷಯನಗ  ಹ್ೆ್ ೀಗಿ, ಒಂದ್ಗ ಕಂದಿೀಲ್ಗ 
ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೆ್ಂಡಗ ಬಂದ್ಗ ಈ ಮ್ವರನ್ನ, ದಾರಿ 
ತ್ೆ್ ೀರಿಸಗತ್ಾತ ಒಂದ್ಗ ಸಮೀಪದ್ ಮನೆಗೆ ಕರೆದ್ಗಕೆ್ಂಡಗ 
ಹ್ೆ್ ೀದ್ನಗ. ಆ ಪಡಸಾಲೆಯೊಳಗೆ ಒಂದ್ಗ ಉತ್ತಮವಾದ್ 



ಸಿಳದ್ಲಿಿ ಜಮಖಾನ ಹ್ಾಸಿ, ಅದ್ರ ಮೀಲೆ ಕ್ಡಿರಸಿದ್ನಗ, 
ಮತ್ಗತ ಅಲೆಿೀ ರಾರ್ತರ ಕಳೆಯಲಿಕೆಕ ಹ್ೆೀಳಿದ್ನಗ. ಅವನಿಗೆ  ಹ್ೆಸರಗ 
ಕೆೀಳಿದಾಗ ತ್ನನ ಹ್ೆಸರಗ ಸಿದ್ದಪ್ಾಪ ಅದ್ನಗ, ಅದ್ಕೆಕ 
ಜಾನಕಬಾಯ, -“ಇವನಗ ಸಿದ್ದಗಗರಗವಿನ ವಿನಹ್ಾ ಮತ್ಾಾರ್ 
ಅಲ್ಿ, ನನಗೆ ಗೆ್ ತ್ತದೆ, ಸಂಕಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಂದ್ಗ ಸಹ್ಾಯ 
ಮಾಡಗವವನಗ ಅವನೆ್ ಬಬನೆೀ,'' ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ಳು. ಆಗ 
ಸಿದ್ದಪಪನಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹ್ೆ್ ೀಗಿ, ಕ್ಡಲೆೀ ರ್ತರಗಗಿ ಬಂದ್ಗ, 
ಪಂತ್ನ ಮಗಂದೆ, ಬಾಳೆೀಹಣಗು, ಸಕಕರೆ ಮತ್ಗತ ಒಂದ್ಗ 
ತ್ಂಬಿಗೆಯೊಳಗೆ ಹ್ಾಲ್ಗ ಸಹ ಇಟ್ಗುಬಿಟ್ುನಗ. ಪಂತ್ನಗ 
ಆತ್ನನಗನ ಕಗರಿತ್ಗ - “ಸಿದ್ದಪ್ಾಪ, ನಿೀನಗ ಹಗಬಬಳಿಿಯವ  
ಬರಗವಿಯೊೀ?” ಎಂದ್ಗ ಕೆೀಳಿದ್ದಕೆಕ, ಸಿದ್ದಪಪನಗ, - ''ನಾನಗ 
ಹಗಬಬಳಿಿಯವನೆೀ ಅಲ್ಿ. ನನನ ಸಾಿನವು ನಿಮಗೆ 
ರ್ತಳಿಯಲ್ಶ್ಕಕವು. ನಿೀವು ರಾರ್ತರಯನಗನ ಇಲೆಿೀ ಕರಮಸಿ ನಾಳ  ೆ
ಮಗಂಜಾನೆ ರೆ್ ೀಣಕೆಕ ಹ್ೆ್ ೀಗಿರಿ,” ಎಂದ್ಗ ಸಿದ್ದಪಪನಗ ನಗಗತ್ಾತ 
ಅಂದ್ಗ, ಹ್ೆ್ ರಗೆ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹ್ೆ್ ೀಗಿ ಅದ್ೃಶ್ಯನಾದ್ನಗ. 
ಅವರೆಲ್ಿರಿಗೆ ಆಶ್ಚಯಿವಾಗಿ, - ''ಈತ್ನಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ 



ಸದ್ಗುರಗ ಇರಗವನಗ,” ಎಂದ್ಗ ಅನಗನರ್ತತರಗವಾಗ ಮಂಗೆೀಶ್ನಗ 
ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಜನರಿಗೆ, ಸಿದ್ದಪಪನ ಸಮೆಂದ್ 
ವಿಚಾರಿಸಿದ್ನಗ. ಆಗ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಿರ್ ಹ್ೆ್ ರಗೆ ಬಂದ್ಗ -
"ಇಲಿಿ ಪಯಿಂತ್ ಯಾತ್ಕೆಕ ಬಂದಿರಿ, "ಎಂದ್ಗ ಕೆೀಳಿದ್ದಕೆಕ, 
ಆತ್ನಗ ಎಲಾಿ ವೃತ್ಾತಂತ್ವನಗನ ರ್ತಳಿಸಿದ್ನಗ. ಅದ್ನಗನ ಕೆೀಳಿ 
ಅವರಗ ಬಹಳ ಆಶ್ಚಯಿಪಟ್ಗು, - "ಆತ್ನಗ ನಮೆ ಮನೆ 
ಮನಗಷಯನಲ್ಿ; ನಿೀವು ಯಾರೆಂಬಗದ್ಗ ನಮಗೆ ಗೆ್ ರ್ತತಲ್ಿ. 
ಎರಡನೆೀ ಗಾರಮಕೆಕ ಹ್ೆ್ ೀಗಿರಗವ ನಮೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನರ 
ಗಗತ್ಿದ್ವರಗ, ಎಂದ್ಗ ನಾವು ಸಗಮೆನಿದೆದವು. ಇಲ್ಿದಿದ್ದರೆ 
ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಕೆ್ಡಗರ್ತತದಿದಲ್ಿ. ಈಗ ನಿೀವು ಯಾರಂತ್ೆ ನಮಗೆ 
ಹ್ೆೀಳಿರಿ. ಸಿದಾಾರ್ಢರ ಭಕತರೆೀನಗ ? ಹ್ಾಗಾದ್ರೆ 
ನಿಭಿಯವಾಗಿ ಇಲೆಿೀ ಇರಿ'', ಎಂದ್ಗ ಹ್ೆೀಳಿದ್ರಗ. ಆಗ 
ಪರಶ್ಗರಾಮಪಂತ್ನಗ, -"ಹ್ಾಗಾದ್ರೆ, ನಮೆ 
ಪರಿಚಯವಿಲ್ಿದಿದ್ದರೆ, ಅವನ ಕ್ಡ ನಿೀವು ಹಣಗು, ಸಕಕರೆ, 
ಹ್ಾಲ್ಗ ಮಗಂತ್ಾದ್ದನಗನ ಹ್ಾಯಗೆ ಕಳುಹಸಿದಿರಿ ?” ಎಂದ್ಗ 
ಕೆೀಳಿದ್ದಕೆಕ ಅವರಗ - "ಯಾರಗ ಕಳುಹಸಿದಾದರೆ? ಅವನಗ 



ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದೆೀ ಇಲ್ಿ. ಅವೆಲಾಿ ಮಾಯಕ ಜನಸಗಗಳು 
ಇರಬಹಗದ್ಗ. ನಿೀವು ಹ್ೆೀಳಿದ್ಂತ್ೆ ಈತ್ನ್  
ಸಿದಾದರ್ಢನಿರಬಹಗದ್ಗ," ಎಂದ್ಗ ಅವರಂದ್ದ್ಗದ ಕೆೀಳಿ, 
ಎಲ್ಿರಿಗ್ ನಿಶ್ಚಯವಾಯತ್ಗ. ಏನೆಂದ್ರೆ - ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಾ 
ಸದ್ಗುರಗವೆೀ  ವೆೀಷ ಪಲ್ಿಟ್ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದನಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ- 
ಆತ್ನಗ ಮಹ್ಾ ಭಕಾತಭಿಮಾನಿ ಇದ್ಗದ, ಯಾವಾಗಲ್್ ಆತ್ನಿಗೆ 
ಭಕತರ ಚಿಂತ್ೆ ಇರಗತ್ತದೆ. ಆ ಮನೆಯ ಮಂದಿಗೆ ಬಹಳ 
ಆನಂದ್ವಾಗಿ ಅನಗನತ್ಾತರೆ - "ನಮಗ್ ಆ ಸಿದಾದರ್ಢರ  
ದ್ಶ್ಿನವನಗನ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ಆತ್ನ ಅಪರರ್ತಮ ಭಕತರ 
ಸಂಗರ್ತಯಗ ನಮಗೆ ಪ್ಾರಪತವಾದ್ದರಿಂದ್ ನಾವಾದ್ರ್ 
ಧ್ನಯರಾದೆವು, ನಿೀವು ನಮೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೆಂದ್ಗ ನಮಗೆ 
ಬಹಳ ಆನಂದ್ವಾಯತ್ಗ. ನಿೀವು ರ್ತರಗಗಿ ಹಗಬಬಳಿಿಗೆ 
ಹ್ೆ್ ೀಗಗವಾಗ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಿಮೆ ಜೆ್ತ್ೆಯಲಿಿ ಬಂದ್ಗ 
ಸಿದ್ದ ಸದ್ಗುರಗವಿಗೆ  ಭೆಟ್ಟುಯಾಗಗವೆವು'' ಪರಶ್ಗರಾಮಪಂತ್ 
ಮತ್ಗತ ಅವನ ಮಂದಿ ಆ ರಾರ್ತರ ಅಲೆಿೀ ವಿಶ್ರಮಸಿಕೆ್ಂಡಗ 
ಮರಗದಿನ ಬೆಳಿಗೆು ರೆ್ ೀಣಕೆಕ ಹ್ೆ್ ೀಗಲಿಕೆಕ ಹ್ೆ್ ರಟಾಗ 



ಮನೆಯವರಗ ಸವಾಿನಗಕ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೆ್ಟ್ುರಗ. ರೆ್ ೀಣ 
ಗಾರಮದ್ಲಿಿ ಉತ್ುವವನಗನ ರ್ತೀರಿಸಿ, ಪುನಃ ಹಗಬಬಳಿಿಗೆ 
ಬರಗವಾಗ, ಅವರಗ ಮಲಾಿಪುರದ್ಲಿಿ ರಾರ್ತರ ಕಳೆದ್ಗ ಮನೆಯ  
ಮಂದಿಯನಗನ ಸಹ್ಾ ತ್ಮೆ ಸಂಗಡ ಕರೆದ್ಗಕೆ್ಂಡಗ ಬಂದ್ರಗ. 
ಸಿದಾಾಶ್ರಮಕೆಕ ಬಂದ್ಗ, ನಡೆದ್ ವೃತ್ಾತಂತ್ವನೆನಲಾಿ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗನ ಕಗರಿತ್ಗ ಪಂತ್ನಗ ನಿವೆೀದಿಸಿದಾದಗ, ಸಿದ್ದರಗ 
ಅಂದ್ರಗ - “ಸವಿ ಭಾರವನಗನ ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಮೀಲೆ ಇಟ್ಗು 
ಬಿಟ್ುರೆ, ಅದ್ನಗನ ಆತ್ನಗ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ವಹಸಗವನಗ. ಆತ್ನಗ 
ಸಂಭಾಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಆತ್ನ ಭಕತರನಗನ ರಕ್ಷಿಸಗವವನಗ 
ಮತ್ಾಾವನಗ ಇದಾದನೆ!"  ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ ಈ ವಚನವನಗನ 
ಕೆೀಳಿ, ಎಲ್ಿರಿಗ್ ಆನಂದ್ವಾಗಿ, ಜಯ ಜಯಕಾರ 
ಮಾಡಗವಾಗ ಆ ನಾದ್ವು ಆಕಾಶ್ದ್ಲೆಿಲಾಿ ತ್ಗಂಬಿಹ್ೆ್ ೀಯತ್ಗ. 
ಶೆ್ ರೀತ್ೃ ಜನರಗಗಳಿರಾ ಈಗ ಕಥೆಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಾಾಥಿವನಗನ 
ಕೆೀಳುವಂಥವರಾಗಿರಿ, ಪರಶ್ಗರಾಮಪಂತ್ನೆೀ ವಿವೆೀಕನಗ, 
ಆತ್ನ ಭಾಯಿಯಗ ಶಾಂರ್ತ ಮತ್ಗತ ಮಂಗೆೀಶ್ನಗ 
ವೆೈರಾಗಯನಗ. ಸಂಸಾರ ರ್ಪ ರೆ್ ೀಣ ಗಾರಮದ್ಲಿಿರಗವ,  



ವಿಷಯ ವೃರ್ತತಗಳೆಂಬ ಜನರಿಗೆ ಬೆ್ ೀಧಿಸಗವದ್ಕೆ್ಕೀಸಕರ, 
ಸಪ್ಾತವಸಾಿರ್ಪ, ಸಪತಕೆ್ೀತ್ುವಕೆಕ ಈ ಮ್ವರಗ 
ಹ್ೆ್ ೀಗಗವರಗ. ಆಗ ದಾರಿಯಲಿಿ ಸದ್ಗುರಗವೆೀ  ಸವತ್ಃ ಬಂದ್ಗ 
ನಿಷಾಕಮತ್ೆಯಂಬ ಟ್ಟಕೀಟ್ಗ ಕೆ್ಟ್ಗು, ಮನೆ್ ೀರ್ಪ 
ಗಾಡಿಯಲಿಿ ಕ್ಡಿರಸಿದಾದಗೆು ಅವರಿಗೆ ಹ್ೆ್ ೀಗಲಿಕೆಕ 
ಅನಗಕ್ಲ್ವಾಯತ್ಗ. ಅದ್ರಿಂದ್ ಇಳಿಯಗವಾಗ, ವಿಶೆೀಷ 
ಆಜ್ಞಾನತ್ಮವಿದ್ಗದ, ಅನಾತ್ಾೆಕಾರ  ವೃರ್ತತರ್ಪ ಮಳ  ೆ
ಬರಗರ್ತತದ್ಗದದ್ರಿಂದ್ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿಯಲಿಿ 
ಪರರ್ತಬಂಧ್ಕವಾಯತ್ಗ. ಆಗ ಸದ್ಗುರಗವು ಅಲಿಿಗೆ ಪ್ಾರಪತನಾಗಿ, 
ಭಾಗತ್ಾಯಗರ್ಪ ಕಂದಿೀಲ್ಗ ತ್ೆಗೆದ್ಗಕೆ್ಂಡಗ ಬಂದ್ಗ, 
ಸವರ್ಪ ಗೃಹಕೆಕ ಕರೆದ್ಗಕೆ್ಂಡಗ ಹ್ೆ್ ೀಗಿ, ಅಲಿಿ ಅವರನಗನ 
ಸಾಿಪಸಗವಂಥವನಾದ್ನಗ. ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ್ವೆಂಬ ಫಲಾಹ್ಾರ 
ಕೆ್ಟ್ಗು ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ನಗ. ಅಲಿಿ ವಿಶಾರಂರ್ತಯನಗನ 
ಹ್ೆ್ ಂದಿ ಜೀವ ಜನರಿಗೆ ಬೆ್ ೀಧಿಸಲಿಕೆಕ ಅವರಗ ಹ್ೆ್ ೀದ್ರಗ. 
ಇಂಥಾ ಅಗಾಧ್ವಾದ್ ಸದ್ಗುರಗ ಮಹಮಯನಗನ ಶ್ರವಣ 
ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ್ ಸಂಸಾರ ದ್ಗಃಖವೆಲಾಿ ಹ್ಾರಿ ಹ್ೆ್ ೀಗಿ, 



ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ ಸದ್ಗುರಗ ಮ್ರ್ತಿ ಕಾಣಗವಂಥಾದಾದಗಿ, ಚಿತ್ತವು 
ಬರಹ್ಾೆಕಾರವಾಗಗವದ್ಗ. ಎಂಬಲಿಿಗೆ  ಶ್ರೀ ಸಿದಾಾರ್ಢ 
ಕಥಾಮೃತ್ದೆ್ ಳ್ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ್ ಸವಿ ಪ್ಾಪಗಳನಗನ 
ಭಸೆ ಮಾಡಗವಂಥ ಅರ್ತ ಮನೆ್ ೀಹರವಾದ್ ಈ 
ಮ್ವತ್ಾತರನೆೀ ಅಧಾಯಯವನಗನ ಶ್ವದಾಸನಗ ಶ್ರೀ 
ಸಿದಾಾರ್ಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣಾರವಿಂದ್ಗಳಲಿಿ 
ಸಮಪಿಸಗರ್ತತರಗವನಗ. 


