
 



ಹ ೇ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗ ತಧಯಿಯೇ, ನೇನಗ ಸದ್ಧ  ಭಕ್ತ 
ಜನರ ಮೇಲ  ಕ್ೃಪ ಯ ಛಧಯಯನಗು ಹಧಕ್ಗವಿ. ಅವರ 
ದ್ಶಯಿಿಂದ್ಲ ೇ ನೇನಗ ಒಲಿದ್ಗ ಸಗಗಣ ರೂಪವನಗು 
ಧರಿಸಿಕ ೂಿಂಡಗ ಬಿಂದಿರಗವಿ. ನೇನಗ ಭಕ್ತರಿಗ  ಪ ರೇಮವ ಿಂಬ 
ಸತನವನಗು ಕ್ಗಡಿಸಗವಿ, ಬರಹಧಾನಿಂದ್ ರಸವ ಿಂಬಗದ್ ೇ ಇಲಿಿ 
ದ್ಗಗಾವಧಗಿರಗವದ್ಗ. ಅದ್ನಗು ಸ ೇವಿಸಗವುದ್ರಿಿಂದ್ ವಿರಸದ್ 
ಸಿಂಸಧರವು ಮರ ತಗ ಹ ೂೇಗಿ ಬರಹಧಾನಿಂದ್ದ್ಲಿಿ ಸಮರಸತವ 
ಪಧರಪತವಧಗಗವದ್ಗ. ಈ ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಗ ದ್ಯಧಳುವಧಗಿದ್ಗು, 
ತನಗ  ಶರಣಗ ಬಿಂದ್ವರನಗು ಸಿವೇಕಧರ ಮಧಡಿ, ಅವರ ಭವ 
ಬಿಂಧನಗಳನಗು ಕ್ಡಿದ್ಗ, ಅವರನಗು ಜ್ಞಧನಸವರೂಪರನಧುಗಿ 
ಮಧಡಗವನಗ. ಲ ೂೇಹವು ಪುರಗಷ ಕ್ಲಿಿಗ  ಹತ್ತತತಗ ಅಿಂದ್ರ , 
ತಧನ ೇ ಸಗವಣಣವಧಗಗವದ್ಗ. ಆದ್ರ  ಎರಡನ ೇ ಲ ೂೇಹದ್ 
ತಗಿಂಡಿಗ  ಸಪರ್ಶಣಸಿ ಅದ್ನಗು ಸಗವಣಣ ಮಧಡಲಧರದ್ಗ. 
ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಗ ಪರಗಷದ್ಿಂತ  ಅಲ್ಿ, ಈತನಗ ರ್ಶಷಯನನಗು 
ತನುಿಂತ  ಮಧಡಿಬಿಡಗವನಗ. ಆ ರ್ಶಷಯನಧದ್ರೂ ಇತರರನಗು 
ಬರಹಾಸವರೂಪ ಮಧಡಗವನಗ. ಸದ್ಗುರಗವಿಗ  ಉಪಮಧ 



ಕ ೂಡಗವುದ್ಕ ೆ ಏನೂ ಇರಗವದಿಲ್ಿ ಎಿಂದ್ಗ ಆತನಗ  
ಅನಗಪಮನ ನಗುವರಗ. ಆತನಗ  ಶರಣಗ ಹ ೂೇಗಗವದ್ ಿಂದ್ರ  
ಆತನ ಪಧದ್ಗಳನಗು  ದ್ೃಢವಧಗಿ ಹಿಡಿಯಗವದ್ಧಗಿರಗತತದ್ . 
ತಧಯಿಬಧಯಿ ದ್ಧಭ ೂೇಳಕ್ರ  ಎಿಂಬಧಕ ಗ  ಸದ್ಗುರಗನಧಥ 
ಮೇಲ  ದ್ೃಢ ವಿಶ್ಧವಸವಿರಗವದ್ಗ. ಆಕ ಯಗ ಸಿದ್ಾ ಚಿಂತನ ಯಲಿಿ 
ರಧತ್ತರ ಹಗಲ್ಗ ರಮಿಸಗತ್ತತರಗವಳು. ಮಗಿಂಬಯಿ ಶಹರಿನಲಿಿ 
ವಧಸ ಮಧಡಗತ್ತತರಗವಧಗ, ಒಿಂದ್ಧನ ೂೇಿಂದ್ಗ ದಿವಸ ಒಬಬ 
ಸಧಧಗವು ಮನ ಗ  ಬಿಂದ್ನಗ. ತಧಯಿಬಧಯಿಯಗ 
ಆಿಂತಯಣದ್ ೂಳಗ  ಅತಯಿಂತ ಸದ್ಧಾವವುಳಳವಳಧಗಿ ಆ 
ಸಧಧಗವಿಗ  ಬಹಳ ಸತಧೆರ ಮಧಡಿದ್ಳು. ತನು ಮಕ್ೆಳನಗು 
ಮೊಮಾಕ್ೆಳನೂು ಕ್ರ ದ್ಗ ಆತನ ಪಧದ್ಕ ೆ ಹಧಕಿದ್ಳು. ಆಗ ಆ 
ಸಧಧಗವು ಬಹಳ ಆನಿಂದ್ಭರಿತನಧಗಿ ತಧಯಿಬಧಯಿಯನಗು 
ಕ್ಗರಿತಗ - “ಸಧಧಗಗಳ ಮೇಲಿನ ನಮಾ ಶರದ್ಧಾ ನ ೂೇಡಿ ನಧನಗ 
ಮನಸಿಿನಲಿಿ ಅತಯಿಂತ ಆನಿಂದ್ ಹ ೂಿಂದಿದ್ ನಗ, ಲ ೂೇಕ್ದ್ಲಿಿ 
ನಮಾಿಂಥಧ  ರ್ಶರೇಮಿಂತರಿಗ  ಈ ಪರಕಧರ ಭಕಿತ ಇರಗವುದ್ಗ 
ಕ್ವಚತಧತಗಿರಗತತದ್ . ಹಧಗಧದ್ರ  ನಮಗ  ಒಿಂದ್ಗ ಮಧತಗ 



ಹ ೇಳುವ ನಗ ಕ ೇಳಿರಿ, ಹಗಬಬಳಿಳಯಲಿಿ  ಸದ್ಗುರಗಗಳಧದ್ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ, ಭಕ್ತಸಖರಧಗಿದ್ಗು, ಈ ಭೂಮಿಯಲಿಿ ಬಹಗ 
ಪರಸಿದ್ುರಧಗಿಯೂ ಅತಯಿಂತ ಶ್ ರೇಷಠರಧಗಿಯೂ ಇರಗವರಗ. 
ಅಸಿಂಖಯ ಭಕ್ತ ಜನರಗ ಅವರ ಡ ಗ  ಬಿಂದ್ಗ, ಅವರ ಚರಣ 
ಸಪಶಣದಿಿಂದ್ ಕ್ೃತಕ್ೃತಯರಧಗಿ ಹ ೂೇಗಗವರಗ. ಅವರ ಭಕ್ತರಗ 
ಏನ ೇನಗ ಮನ ೂೇರಥಗಳನಗು ಬಯಸಗವರ ೂೇ ಅವುಗಳನಗು 
ಆತನ ಕ್ೃಪ ಯಿಿಂದ್ ಕ್ೂಡಲ ೇ ಹ ೂಿಂದ್ಗವರಗ. ಆತನ ರೂಪವು 
ಅತಯಿಂತ ಮನ ೂೇಹರವಧಗಿದ್ಗು ಇದ್ಗ ಶ್ಧಿಂತ್ತಯ ಸಧಗರವೇ 
ಎಿಂಬಿಂತ  ಕಧಣಿಸಗವದ್ಗ, ಮಗಖವನಗು ನ ೂೇಡಿದ್ ಮಧತರದಿಿಂದ್ 
ತ್ತರತಧಪಗಳ ಲಧಿ ಆ ಕ್ಷಣವ ೇ ಪರಿಹಧರವಧಗಗವವು. ಇದ್ಗ 
ನ ೂೇಡಿರಿ. ಆತನ ಭಧವಚತತವು.” ಎಿಂದ್ಗ ಮನ ೂೇಹರವಧದ್ 
ಸಿದ್ಾರೂಪವನಗು ತ ೂೇರಿಸಗವಿಂಥವನಧದ್ನಗ. ಅದ್ನಗು 
ನ ೂೇಡಿದ್ ಕ್ೂಡಲ ೇ ತಧಯಿಬಧಯಿಗ  ಮಹದ್ಧನಿಂದ್ವಧಗಿ, 
ಸಧಧಗವನಗು ಕ್ಗರಿತಗ, -“ನೇವ ೇ ನಮಗ  ಗಗರಗ ರೂಪದಿಿಂದಿದ್ಗು 
ನಜವಧದ್ ದ್ ೇವರನಗು ತ ೂೇರಿಸಿದಿರಿ. ಈಗ ನಮಾ ಮೇಲ  
ಕ್ೃಪಧ ಮಧಡಿ, ಆತನ ಕ್ಡ ಗ  ನಮಾನಗು ಕ್ರ ದ್ಗಕ ೂಿಂಡಗ 



ಹ ೂೇಗಿರಿ,” ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೇಳಿದ್ುಕ ೆ ಆ ಸಧಧಗವು - “ನೇವು 
ಹ ೂರಡಗವ ಸಿದ್ಾತ ಯನಗು ಮಧಡಿರಿ ನಧನಗ ನಮಾ ಕ್ೂಡ 
ಬರಗವ ನಗ, ಅಲಿಿ ತನಕ್ ಇಲ ಿೇ ಇರಗವ ನಗ,” ಎಿಂದ್ಗ ಉತತರ 
ಕ ೂಟ್ಟನಗ. ಆ ಸಧಧಗವಿಗ  ಬಹಳ ಉಪಚಧರಗಳಿಿಂದ್ ಪೂಜಿಸಿ, 
ಮರಗದಿನ ಹ ೂರಡಗವದ್ ಿಂದ್ಗ ನಣಣಯಿಸಿದ್ರಗ. 
ತಧಯಿಬಧಯಿಗ  ಸದ್ಗುರಗ ಧ್ಧಯನವು ಹತ್ತತ, ಒಿಂದ್ಗ 
ಚಮತಧೆರವಧಯಿತಗ. ಅದ್ನಗು ಹ ೇಳುವ ನಗ ಕ ೇಳಿರಿ, 
ಹಗಬಬಳಿಳಯಲಿಿರಗವ ಸಿದ್ು ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಮೂತ್ತಣಯನಗು 
ಮನಸಿಿನಲಿಿ ಧ್ಧಯನಸಗತತ ತಧಯಿಬಧಯಿಯಗ ಆ ರಧತ್ತರ ಹಧಸಿಗ  
ಮೇಲ  ಮಲ್ಗಿಕ ೂಿಂಡಳು. ಆಗ ಸವಪುದ್ಲಿಿ ಆಕ ಯಗ  ಪರತಯಕ್ಷ 
ರ್ಶರೇ ಗಗರಗನಧಥನನಗು ಕಧಣಗವಿಂಥವಳಧದ್ಳು. ತನ ುದ್ಗರಿಗ  
ಬರಗವುದ್ನಗು ನ ೂೇಡಿ, ಆತನ ಹಸತವನಗು ಹಿಡಿದ್ಗ, 

ಒಿಂದ್ಗ ಆಸನದ್ ಮೇಲ  ಕ್ೂಡಿರಸಿದ್ಳು. ಸದ್ಗುರಗವಿನ 
ವಿಶ್ ೇಷವಧದ್ ತ ೇಜ ೂೇಭರಿತ ರೂಪವನಗು ನ ೂೇಡಿದ್ ಕ್ೂಡಲ ೇ 
ಬಹಳ ಆನಿಂದ್ವುಿಂಟಧಗಿ, ಹಧಯಗ  ಸದ್ಗುರಗ ರೂಪವನಗು ಆ 
ಸಧಧಗವು ವಣಿಣಸಿದ್ುನ ೂೇ ಅದ್ ೇ ಪರಕಧರ ಕ್ಿಂಡಳು. ಆ ದಿವಯ 



ರೂಪವನಗು ತಧಯಿಯಗ ನ ೂೇಡಿ, ತತಧೆಲ್ ಆತನ ಪಧದ್ಕ ೆ 
ಬಿದ್ುಳು. ಆತನಗ ಆಕ ಯನಗು ಪ ರೇಮದಿಿಂದ್ ಎಬಿಬಸಿದ್ನಗ. 
ಆಮೇಲ  ತಧಯಿಬಧಯಿಯಗ ಪೂಜಧ ಸಧಮಗಿರಗಳನಗು ತಿಂದ್ಗ, 
ಬಹಗ ಪ ರೇಮದಿಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗ ಪೂಜಧ ಮಧಡಿ - “ನನು ಮೇಲ  
ಕ್ೃಪ  ಮಧಡಿ, ಇದ್ ೇ ಪರಕಧರ ನತಯದ್ಲಿಿಯೂ ದ್ಶಣನ 
ಕ ೂಡಗತ್ತತರಬ ೇಕ್ಗ. ಇದ್ ೇ ವರದ್ಧನ ನನಗ  
ಕ ೂಡಬ ೇಕ ಿಂಬಗವದ್ ೇ ನನು ಪಧರಥಣನ  ಇರಗತತದ್ . ಇದ್ರ 
ಹ ೂರತಗ ಬ ೇರ  ಏನ ೇನಗ ಬ ೇಡಗವುದಿಲ್ಿ” ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೇಳಿದ್ಗು 
ಕ ೇಳಿ - ಸದ್ಗುರಗವು ''ತಥಧಸಗತ'' ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೇಳಿ ಅಿಂತಧ್ಧಣನ 
ಹ ೂಿಂದಿದ್ನಗ. ಈ ಪರಕಧರ ಸವಪು ನ ೂೇಡಿ, ತಧಯಿಬಧಯಿಯಗ  
ಅತಯಿಂತ ಆನಿಂದ್ಭರಿತಳಧದ್ಳು. ಪಧರತಃಕಧಲ್ದ್ಲಿಿ 
ಎಚಚರವಧದ್ ಕ್ೂಡಲ , ಎಲ್ಿರನೂು ಕ್ರ ದ್ಗ ತನು ಸವಪಪ 
ವೃತಧತಿಂತವನಗು ಹ ೇಳಿ “ ಸದ್ಗುರಗನಧಥನ ಮಹಿಮಧ ಏನಗ 
ನ ೂೇಡಿರಿ, ಅದ್ಗ ವಣಣನಧತ್ತೇತವಧಗಿರಗವದ್ಗ,'' ಎಿಂದ್ಗ ಬಹಗ 
ಪ ರೇಮದಿಿಂದ್ ಅಿಂದ್ಳು. ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ ಅತಯಿಂತ ಸದ್ಗುರಗ 
ಭಕಿತಯಗ  ಪೂಣಣವಧಗಿ, ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ ೆ ಸಿದ್ಾಮೂತ್ತಣಯಗ 



ಧ್ಧಯನದ್ಲಿಿ ಹ ೂಳ ಯಗತ್ತತದ್ಗು, ಚತತಕ ೆ ಆನಿಂದ್ವನಗುಿಂಟ್ಗ 
ಮಧಡಗತ್ತತತಗತ. ಎಲ್ಿರೂ ದ್ಶಣನಕ ೂೆೇಸೆರ ಆತಗರ 
ಪಡಗತ್ತತದ್ುರಗ. ಅದ್ ೇ ದಿವಸ ಗಧಡಿಯೊಳಗ  ಕ್ಗಳಿತಗ ಸದ್ಗುರಗ 
ದ್ಶಣನ ೂೇತಗಿಕ್ರಧಗಿ, ಪ ರೇಮದಿಿಂದ್ ಆತನನಗು ಸಾರಿಸಗತತ 
ಮರಗದಿವಸ ಹಗಬಬಳಿಳಗ  ಬಿಂದ್ಗ ಇಳಿದ್ರಗ. ಹಿಿಂದಿನ 
ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲಿಿ ಹ ೇಳಿತ ತೇನಿಂದ್ರ  - ತಗಕ್ೆಪಪನ  ಗೃಹದ್ಲಿಿ 
ಸಿದ್ುರನಗು ಮಿಂಟ್ಪದ್ಲಿಿ ಕ್ೂಡಿರಸಿ, ಅವರ ಮಗಿಂದ್  ಕಿೇತಣನ 
ನಡ ಯಗತ್ತತತಗತ. ಇಲಿಿಗ  ಬಿಂದ್ಗ ತಧಯಿಬಧಯಿಯಗ ಇಳಿದ್ಳು. 
ಮಿಂಟ್ಪದ್ಲಿಿ ಆ ದಿವಯ ಮೂತ್ತಣಯನಗು ನ ೂೇಡಿ, ತಧಯಿಗ  
ಮನಸಿಿನಲಿಿ ಹಿಡಿಸಲಧರದ್ಿಂಥಧ ಆನಿಂದ್ವಧಯಿತಗ. ಆಕ ಯಗ 
ಧ್ಧವಿಸಿ ಆತನ ಚರಣಗಳ ಮೇಲ  ಬಿದ್ಗು, ಅವನಗು ಘಟ್ಟಟಯಧಗಿ 
ಹಿಡಿದ್ಳು, ಕ್ಣ ೂೊಳಗಿಿಂದ್ ಆನಿಂದ್ಧಶಗರಪಧತವಧಗಗತ್ತತದ್ಗು, 
ಅದ್ಗಾತವಧದ್ ಪ ರೇಮ ಉಳಳವಳಧಗಿ, ಸದ್ಗುರಗ ಮಗಖವನಗು 
ನ ೂೇಡಗತತ ನ ೂೇಡಗತತ, ಎಷಗಟ ನ ೂೇಡಿದ್ರೂ ಸಧಕ್ಗ ಅನಸಲಿಲ್ಿ. 
ಆಗ ಸಿದ್ುರಗ - 'ಇವತಗತ ಯಧವಲಿಿಿಂದ್ ಆಗಮನವಧಯಿತಗ ?” 
ಎಿಂದ್ಗ ಕ ೇಳಿದ್ುಕ ೆ ತಧಯಿಬಧಯಿಯಗ - “ನಧವು 



ಮಗಿಂಬ ೈವೂರಿನ ೂಳಗಿರಗವವರಗ, ನಮಾ ದ್ಶಣನ ದ್ ುಶ್ ಯಿಿಂದ್ 
ಬಿಂದಿರಗವ ವು. ಸವಪುದ್ಲಿಿ ಬಿಂದ್ಗ ನೇವು ದ್ಶಣನವನಗು 
ಕ ೂಟ್ಟಟರಿ. ಆಗ ನಮಾ ಪರತಯಕ್ಷ  ದ್ಶಣನಕ ೂೆಸೆರ ಮನಸಗಿ 
ಬಹಳ ಉತೆಿಂಠಿತವಧಗಿ, ತತಧೆಲ್ ಹ ೂರಟ್ಗಬಿಂದ್ ವು,'' 
ಎಿಂದ್ಗ ನಮರ  ಭಧವದಿಿಂದ್ ಉತತರ ಕ ೂಟ್ಟಳು. ಆಮೇಲ  
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಪೂಜ ಯನಗು ನ ೂೇಡಿ, ತಧಯಿಬಧಯಿಯಗ ಬಹಳ 
ಆನಿಂದ್ಪಟ್ಗಟ - “ಆಹಧ ಸದ್ಗುರಗವಿನ ಕ್ೃಪ ಯಗ ಎಷಟಿಂತ 
ವಣಿಣಸಲಿ, ಇಿಂಥಧ ಪೂಜಧ ಕಧಲ್ದ್ಲಿಿಯೇ ನಮಾನಗು 
ಕ್ರ ಸಿಕ ೂಿಂಡನಗ' ಎಿಂದ್ಗ ಗದ್ುದಿತಳಧದ್ಳು. ಭ ೂೇಜನವಧದ್  
ಬಳಿಕ್, ತಧಯಿ ಮತಗತ ಆಕ ಯ ಮಿಂದಿಯನಗು ಕ್ೂಡಿಕ ೂಿಂಡಗ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಮಠಕ ೆ ಹ ೂೇಗಗವಿಂಥವರಧದ್ರಗ. 
ಸಿದ್ಧುಶರಮದ್ಲಿಿ ಕ ಲ್ವು ದಿನ ಆನಿಂದ್ದಿಿಂದ್ ವಧಸಿಸಿ, ಸದ್ಗುರಗ 
ಆಜ್ಞ ಯನಗು ತ ಗ ದ್ಗಕ ೂಿಂಡಗ, ತಧಯಿಬಧಯಿ ತನು ಮಿಂಡಳಿ 
ಸಮೇತ ತಮೂಾರಿಗ  ಹ ೂೇದ್ಳು. ಅಿಂದಿನಿಂದ್ ಪರತ್ತ ಒಿಂದ್ಗ 
ಉತಿವಕ ೆ ತಧಯಿಬಧಯಿಯಗ ತನು ಮಕ್ೆಳು ಮರಿ ಎಲ್ಿರನೂು 
ಕ್ರ ದ್ಗಕ ೂಿಂಡಗ ಮಗಿಂಬಯಿಯಿಿಂದ್ ಹಗಬಬಳಿಳಗ  ಬರಗತ್ತತದ್ುಳು 



ಮತಗತ ಅವರನ ುಲಧಿ ಸದ್ಗುರಗ ಪಧದ್ಕ ೆ ಹಧಕಿ 
ಕ್ೃತಕ್ೃತಯತ ಯನಗು ಹ ೂಿಂದ್ಗತ್ತತದ್ುಳು. ತಧಯಿಬಧಯಿಗ  ಮೂರಗ 
ಮಿಂದಿ ಗಿಂಡಗಮಕ್ೆಳು. ಅವರ ಪ ೈಕಿ ಎರಡನ ೇಯವನಧದ್ 
ಪರಭಧಕ್ರನ ಿಂಬವನಗ  ನಲಿನಯಿಂಬ ಪುತ್ತರಯಗ ಇರಗವಳು. 
ಒಮಾ ಎಲ್ಿ ಮನ  ಮಿಂದಿಯನಗು ಕ್ೂಡಿಕ ೂಿಂಡಗ, 
ತಧಯಿಬಧಯಿಯಗ ಹಗಬಬಳಿಳಗ  ಬಿಂದ್ಗ ಸಿದ್ಧಾಶರಮದ್ಲಿಿ 
ಉತಿವದ್ುಶ್ ಯಿಿಂದ್ ಇರಗತ್ತತರಗವಧಗ, ಏಳುವಷಣ ವಯಸಿಿನ 
ನಳಿನಗ  ವಿಪರಿೇತವಧದ್ ಜವರವೂ ಪೇಡಿಸಲಧರಿಂಭಿಸಿತಗ. 
ಮೂರಗ ದಿವಸಗಳವರ ಗ  ಜವರವು ಹ ಚಗಚತತ ಹ ೂಗಿ, ಮೂರನ ೇ 
ದಿವಸ ರಧತ್ತರ ಹ ೂತ್ತತಗ  ಹಗಡಗಗಿಗ  ಪಧರಣಧಿಂತವಧಗಗತತದ್ ೂೇ 
ಎಿಂಬಿಂತ  ಕ್ಿಂಡಗ ಬಿಂತಗ. ಔಷಧ್ ೂೇಪಧಯವು ಏನ ೇನೂ 
ಮಧಡಬಧರದ್ ಿಂದ್ಗ ತಧಯಿಬಧಯಿಯ ಆಜ್ಞ ಯಧದ್ುರಿಿಂದ್, 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಪಧದ್ ತ್ತೇಥಣದ್ ವಿನಹಧ ಎರಡನ ೇದ್ ೇನೂ 
ನಲಿನಗ  ಕ ೂಡಗತ್ತತದಿುಲ್ಿ. ಈ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಸಿದ್ುರಗ ಮಲ್ಗಿ 
ನದಿರಸಗತ್ತತದ್ುರಗ. ಆಗ ನಳಿನಯ ತಧಯಿಯಗ, ಅಳುತತ, - 'ಹ ೇ 
ಸದ್ಗುರಗ ಮಧತ ಯೇ, ಹಗಡಗಗಿಯ ಪಧರಣಧಿಂತಕಧಲ್ ಬಿಂತಲ್ಿ, 



ಏನಗ ಮಧಡಲಿ, ನನುನಗು ಹಧಯಗ  ಎಬಿಬಸಲಿ, ನೇನಗ 
ಸವಧಣಿಂತರದ್ಲಿಿ ವಧಯಪಸಿರಗತ್ತತ; ಕಧಲ್ದ್ಲಿಿ ಬ ೇಗನ  ಬಿಂದ್ಗ ಈ 
ಹಗಡಗಗಿಯನಗು ಎಬಿಬಸಗವವನಧಗಗ,'' ಎಿಂದ್ಗ 
ಪಧರರ್ಥಣಸಗತ್ತತರಗವಧಗ ತಧಯಿಬಧಯಿಯಗ, -
"ಸದ್ಗುರಗರಧಯನ ೇ, ಸವಣರನಗು ನನು ಪಧದ್ದ್ ಮೇಲ  
ಹಧಕಿರಗತ ತೇನ , ನನು ಬಿರಗದ್ಗ ವಯಥಣವಧಗಿ ಹ ೂೇದಿೇತಗ. ಇದ್ರ 
ಮೇಲ , ನೇನಗ ಏನಗ ಮಧಡತಕ್ೆದ್ಗು ಅದ್ನ ುೇ ಮಧಡಗ'' ಎಿಂದ್ಗ 
ದಿೇನವಧಣಿಯಿಿಂದ್ ಅನಗುತ್ತತದ್ುಳು. ಇತತ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ನದ್ ರಯೊಳಗಿಿಂದ್ ಎಚಚತಗತ ಬಹಳ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಿಂದ್ ಪಧದ್ಗಳಿಗ  
ಜ ೂೇಡಗಗಳನಗು ಹಧಕಿಕ ೂಿಂಡಗ ಮಗಿಂಬಯಿಯವರಗ ಇಳಿದ್ 
ಸಧಾನಕ ೆ ಪಧರಪತರಧದ್ರಗ. ಅವರಗ ಬರಗವದ್ನಗು 
ತಧಯಿಬಧಯಿಯಗ ನ ೂೇಡಿ, ತತಧೆಲ್ವ ೇ ಸಧಷಧಟಿಂಗ 
ನಮನವನಗು  ಮಧಡಿ, “ಹ ೇ ದ್ಯಧಳುವಧದ್ 
ಸದ್ಗುರಗನಧಥನ ೇ, ನನಗ  ಈ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಯಧರಗ 
ಎಬಿಬಸಿರಬಹಗದ್ಗ ?” ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ದ್ಗು ಕ ೇಳಿ, ಸಿದ್ುರಗ - “ನಮಾ 
ಆತಣಸವರವು ಕಿವಿಯಲಿಿ ಬಿದ್ು ಕ್ೂಡಲ ೇ ನಧನಗ ರ್ಶೇಘರವಧಗಿ 



ಬಿಂದ್ ನಗ. ನಲಿನಯಗ ಎಲಿಿರಗವಳು, ಬ ೇಗನ ೇ ನನಗ  
ತ ೂೇರಿಸಗ,” ಎಿಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ರಗ. ಸಿದ್ುರಿಗ  ಕ ೈಹಿಡಿದ್ಗ, 
ತಧಯಿಬಧಯಿಯಗ ನಲಿನಯಗ ಮಲ್ಗಿದ್ುಲಿಿ ಕ್ರ ದ್ಗಕ ೂಿಂಡಗ 
ಬಿಂದ್ಳು. ಆ ಹಗಡಗಗಿಯನಗು ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಕ್ೃಪಧದ್ೃಷ್ಟಟಯಿಿಂದ್ 
ನ ೂೇಡಿ, -“ನೇವು ಸವಸಾ ಚತತದಿಿಂದಿರಿರ . ಈಗಲ ೇ ನಳಿನಯಗ  
ನ ಟ್ಟಗಧಗಗವಳು," ಎಿಂದ್ಗ ಅನಗುವಧಗ, ತಧಯಿಯಗ  
ಆಕ ಯನಗು ಸಿದ್ುರ ಪಧದ್ದ್ ಮೇಲ  ಹಧಕಿದ್ಳು. ಅನಿಂತರ  
ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಶಯನಕ ೆ ತ ರಳಿದ್ರಗ. ತಧಯಿಬಧಯಿಗ  ಈಗ 
ಧ್ ೈಯಣಬಿಂತಗ. ಅಷಟರಲಿಿ ನಳಿನಯಗ  ಎದ್ಗು ಕ್ೂತ್ತದ್ಗು ನ ೂೇಡಿ, 
ತಧಯಿಗ  ಬಹಳ ಆನಿಂದ್ವಧಯಿತಗ. ಇಿಂಥಧ ಸದ್ಗುರಗ 
ಮಹಧರಧಜರಗ ಭಕ್ತ ಕಧಯಣ ಮಧಡಗವದ್ಕ ೆ ಯಧವಧಗಲ್ೂ 
ಜಧಗೃತರಧಗಿರಗತ್ತತರಗವರಗ. ಭಕ್ತರ ಸಗಖವ ೇ ಅವರಗ ಸಗಖವು, 
ಭ ೇದ್ ಭಧವವ ೇ ಅವರಿಗಿರಗವದಿಲ್ಿ. ಈಗ ಕ್ಥ  ಲ್ಕ್ಷ್ಧಾಥಣವನಗು 
ಶರವಣ ಮಧಡಿರಿ, ತಧಯಿಬಧಯಿಯೇ ಭಕಿತ, ಆಕ ಗ   
ದ್ ೈವಯೊೇಗದಿಿಂದ್ ಭ ೇಟ್ಟಯಧದ್ ಸಧಧಗವ ೇ ಸದ್ಗುರಗ, ಆ 
ಸದ್ಗುರಗವಿಗ  ಸದ್ಧಾವದಿಿಂದ್ ಶರಣಗ ಹ ೂೇಗಗವದ್ರಿಿಂದ್, 



ಆತನಗ ಸಿದ್ು ಸವರೂಪವನಗು ಆ ಭಕಿತಗ  ಬ ೂೇಧಿಸಿದ್ನಗ. ಆಕ ಯಗ 
ಸವಪಪವ ಿಂಬ ತಗರಿೇಯಧವಸ ಾಯೊಳಗ  ಸಿದ್ು ಸವರೂಪವನಗು 
ಕ್ಿಂಡಳು. ಆಗ ಕಿಿಂಚನಧಾತರ ಸವರೂಪವನಗು ಕ್ಿಂಡದ್ುರಿಿಂದ್, 
ಅದ್ಗ ನತಯದ್ಲಿಿಯೂ ನಕ್ಟ್ವಧಗಿರಬ ೇಕ ಿಂಬ ಉತೆಿಂಠಿತ 
ಮನಸಿಿನಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗವನಗು ಪಧರರ್ಥಣಸಿದ್ಳು, ಆಗ ಸದ್ಗುರಗವು 
ಭಕಿತಯನಗು ನಶಚಲ್ ಮನವ ಿಂಬ ಗಧಡಿಯಲಿಿ ಕ್ೂಡಿರಸಿಕ ೂಿಂಡಗ, 
ರ್ಶೇಘರವಧಗಿ ಆತಧಾಕಧರ ವೃತ್ತತ ಎಿಂಬ ಹಗಬಬಳಿಳಗ   
ಮಗಟ್ಟಟಸಿದ್ನಗ, ಆತಧಾಕಧರ ವೃತ್ತತಯೊಳಗ  ಸವಪರಕಧಶನಧದ್ 
ಆತಾನಗ  ಸಹಜವಧಗಿ ಪರಕ್ಟ್ನಧಗಗತಧತನ . ಆತನಗ ಭಕಿತಯನಗು 
ನಜಧನಿಂದ್ ರೂಪ ರಧಜಯದ್ಲಿಿ ಒಯಗು ಕ್ೂಡಿರಸಗವನಗ. ಇಿಂಥಧ 
ಸದ್ಗುರಗ ರಧಜನನಗು ಜಿೇವಪಧರಣ ಮಧಡಿ ಧ್ಧಯನಸಗತ್ತತದ್ುರ , 
ಅಿಂತರವಧಸಿಯಧಗಿರಗವ ಆತನಗ ಪರಗಟ್ನಧಗಿ ಮಗಮಗಕ್ಷಗವಿಗ   
ಜ್ಞಧನವನಗು ಕ ೂಡಗವನಗ. ಈಗ ಎರಡನ ೇ ಕ್ಥ ಯ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಧಾಥಣವ ಿಂದ್ರ  - ನಲಿನಯಿಂಬ ಶಮಗ  ಬಿಂದ್ ಜವರವ ೇ 
ವಿಷಯಧಸಕಿತಯಗ  ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಶಮಗ  ಪಧರಣಧಿಂತವಧಯಿತಗ. 
ಆಗ ಸದ್ಗುರಗ ದ್ ೇವರಗ ಧ್ಧವಿಸಿ ಬಿಂದ್ಗ, ಕ್ೃಪಧ  ದ್ೃಷ್ಟಟಯ 



ಅಮೃತ ವಷ್ಟಣಸಿ, ಅದ್ರಿಿಂದ್ ವಿಷಯಧಸಕಿತಯನಗು ನಧರ್ಶಸಿ, 
ಸವರೂಪದ್ಲಿಿ ಪರಬ ೂೇಧ ಮಧಡಿಸಿದ್ನಗ. ದ್ಯಧಘನನಧದ್ 
ಸಿದ್ು ಸದ್ಗುರಗವಿಗ  ನಮನ ಮಧಡಿದ್ ಮಧತರದಿಿಂದ್ ಸವಣ 
ದ್ಗಃಖಗಳು ಹರಣವಧಗಗವವು, ಮತಗತ ಆತಧಾನಿಂದ್ವು 
ಪರಕ್ಟ್ವಧಗಿ ಭವಭಯವು ಪೂಣಣವಧಗಿ ನರಸನವಧಗಗವದ್ಗ. 
ಎಿಂಬಲಿಿಗ   ರ್ಶರೇ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಕ್ಥಧಮೃತದ್ ೂಳ್ ಶರವಣ 
ಮಧತರದಿಿಂದ್ ಸವಣ ಪಧಪಗಳನಗು ಭಸಾ ಮಧಡಗವಿಂಥ ಅತ್ತ 
ಮಧಗರವಧದ್ ಈ ಮೂವತ ೂತಿಂಭತತನ ೇ ಅಧ್ಧಯಯವನಗು 
ರ್ಶವದ್ಧಸನಗ  ರ್ಶರೇ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ 
ಚರಣಧರವಿಿಂದ್ಗಳಲಿಿ ಅಪಣಸಗವನಗ. 


