
 



ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರಗವ ೀ, ನಿನ್ನನ್ಗನ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಿದ್  ಕ ೊಡಲ ೀ 
ನಿೀನ್ಗ ಬಿಂದ್ಗ ಇಲ ೀಿ  ಇರಗವಿಂಥವನಾಗಗ, ಅಿಂದ್ರ  ನಿನ್ನ 
ಕೃಪ ಯಿಂದ್ ಜನ್ಮದ್ ಸಾಥಥಕವಾದ್ರೊ ಆಗಗವದ್ಗ. ನಿೀನ್ಗ 
ದ್ಯೆಯಿಂದ್ ಒಲ್ಲದಿಯೆಿಂದ್ರ , ಸಿಂಸಾರದ ೊಳಗಿರಗವ ಈ 
ಅನ ೀಕ ದ್ಗುಃಖಗಳ ಲಾಿ ಸಿಂಪೂರ್ಥವಾಗಿ ನಾಶಹ ೊಿಂದಿ, ಭಕತರಗ 
ಸಗಖದಿಿಂದ್ ಇರಗವರಗ. ಸಿಂಸಾರದ ೊಳಗಿಿಂದ್ ಜನ್ರಿಗ  
ಇದ ೊಿಂದ ೀ ಉಪಾಯವಿರಗತ್ತದ . ಅದ ೀನ ಿಂದ್ರ  
ಯಥಾಶಕ್ತತಯಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗದ ೀವನ್ನ್ಗನ ಪೂಜಿಸಬ ೀಕಗ. 
ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಸವಥ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗಿ, ಚತ್ತವು ತಾನ ೀ 
ಶಗದ್ಧವಾಗಗವದ್ಗ. ಈ ಸಾಧನ ೊೀಪಾಯವನ್ಗನ ಜನ್ರಿಗ ಲಾಿ 
ಬ ೊೀಧಿಸಗವದ್ಕ ೆ ತಾನ ೀ ಅನ ೀಕ ಸಾಧಗರೊಪಗಳಿಂದ್ ನ್ಟಿಸಿ, 
ಸಿಂಸಾರಿಕರಿಗ  ಬ ೊೀಧಿಸಿ, ಸದ್ಗುರಗವು ಅವರನ್ಗನ ಉದಾಧರ 
ಮಾಡಗವನ್ಗ. ಸಾಧಗವಾದ್ ಶರರ್ಪಪ ಅಕೆಲಕ ೊೀಟ 
ಎಿಂಬಾತ್ನ್ಗ, ಸಿದ್ಧಸದ್ಗುರಗಗಳ ಮೀಲ  ಅತ್ಗುತ್ೆಟ ಪ ರೀಮ 
ಉಳಳಿಂಥವನಾಗಿದ್ಗು, ಯಾವಾಗಲೊ ಜನ್ರ ೊಳಗ  ಸದ್ಗುರಗ 
ಕ್ತೀತಿಥಯನ ನೀ ವರ್ಣಥಸಗತ್ತ, ಲ ೊೀಕದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಗ 



ಖ್ಾುತಿಗ ೊಿಂಡಿರಗವನ್ಗ. ಶ್ಾರವರ್ ಮತ್ಗತ ಶ್ವರಾತಿರ 
ಉತ್ಸವಗಳಗ  ನ ೀಮ  ಹಿಡಿದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಕಡ ಗ  ಬರಗವನ್ಗ. 
ಇತ್ರ ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ತೀತ್ಥನ್ದ ುಶ್ ಯಿಂದ್ ದ ೀಶ ದ ೀಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಚರಿಸಗತಿತರಗವನ್ಗ. ಚಕೆಿಂದಿನಿಿಂದ್ ಈತ್ನಿಗ  ಲ್ಲಿಂಗಜಿಂಗಮ 
ಪೂಜ ಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ ರೀಮವೂ,  ವಿೀರಶ್ ೈವ ಧಮಥದ್ 
ಅಭಿಮಾನ್ವೂ ಇರಗತಿತದ್ಗು, ಗಗರಗಭಕ್ತತ ಮತ್ಗತ ಪರ ೊೀಪಕಾರದ್  
ಕೃತ್ುಗಳನ ನೀ  ಚಿಂತಿಸಗತಿತದ್ುನ್ಗ. ಮಗಿಂದ  ಶರರ್ಪಪನ್ಗ 
ವಿೀರಶ್ ೈವ ಮತ್ಭ ೀದ್ವನ್ಗನ ಕಳ ದ್ಗ ಐಕುಮತ್ವನ್ಗನ ಸಾಾಪಿಸಿ, 
ಅಲ್ಲಿಯೊಳಗ  ತಿರಸಷ್ಟಿ  ಮಿಂಟಪವನ್ಗನ ರಚಸಿ, ಪುರಾತ್ನ್ 
ಜಿಂಗಮರ ಲಿರನ್ೊನ ಪೂಜಿಸಗವಿಂಥವನಾದ್ನ್ಗ. 
ಜಿಂಗಮರಿಗ ೊೀಸೆರ ಅನ ೀಕ ಮಠಗಳನ್ೊನ, 
ವಿದಾುರ್ಥಥಗಳಗ ೊೀಸೆರ ಸಿಂಸೃತ್ ಪಾಠಶ್ಾಲ ಗಳನ್ೊನ 
ಸಾಾಪಿಸಿದ್ನ್ಗ. ದ್ಗಷ್ಾೆಲದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ನವಿಲಿದ್ ಅನ ೀಕ ಬಡಜನ್ರಿಗ  
ವರ್ಥ ತ್ನ್ಕ ಅನ್ನ ವಸಾಾದಿಗಳನ್ಗನ ಕ ೊಡಗತಿತದ್ುನ್ಗ. ಬಸವರ್ಣನ್ 
ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ತಾನ್ಗ ಇದ್ುದಾುದ್ರ , ಆ ಪರಭಗವಿನ್ ಸ ೀವ  
ಮಾಡಗತಿತದ ು, ಎಿಂದ್ಗ ಶರರ್ಪಪನ್ಗ ಚಿಂತಿಸಗವಾಗ, 



ಮಲ್ಲಿಕಾಜಗಥನ್ ಗಗರಗಗಳು - “ಅದ ೀ ಮೊತಿಥಯಗ 
ಹಗಬಬಳಳಯಲ್ಲಿ ಸಿದಾುರೊಢರ ಿಂಬ ಹ ಸರಿನಿಿಂದ್ ಇರಗವುದ್ಗ', 
ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೀಳದ್ಗು ಕ ೀಳ, ಆತ್ನ್ಗ ಹಗಬಬಳಳಗ  ಬಿಂದ್ಗ ಶ್ರೀ 
ಸಿದಾಧರೊಢರ  ದ್ಶಥನ್ ಮಾಡಿಕ ೊಿಂಡಗ, ಮನ್ಸಿನ್ಲ್ಲಿ ಅತ್ುಿಂತ್ 
ಆನ್ಿಂದ್ಪಟಿನ್ಗ. ಬಹಗಕಾಲ ಯೊೀಗಾಭಾುಸ ಮಾಡಿದ್ುನ್ಗ,  
ಆದ್ರ  ಸವರೊಪದ್ಲ್ಲಿ ವೃತಿತಯಗ ಸಿಾರವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಸಿದ್ು 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಕಡ ಗ  ಪಾರಪತನಾದ್ ಮೀಲ  ಅವರ ಕೃಪ ಯಿಂದ್ 
ಪೂರ್ಥ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ಗನ ಹ ೊಿಂದಿದ್ನ್ಗ. ಅದ್ರಿಿಂದ್ ಶರರ್ಪಪನ್  
ಚತ್ರವೃತಿತಯಗ  ಸಿಾರವಾಗಿ, ಸದ್ಗುರಗ ಚರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ೃಢವಾದ್ 
ಭಕ್ತತಯಗಿಂಟಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಹಿಮಯಗ ಪರತಿೀತಿಗ   ಬಿಂತ್ಗ. ಸವಥ 
ಜನ್ರ ೊಳಗ  ಗಗರಗ ಕ್ತೀತಿಥಯನ್ಗನ ವರ್ಣಥಸಬ ೀಕ ಿಂಬ ಉತ್ೆಟ 
ಇಚ್ ೆಯನ್ಗನ ಧರಿಸಿ, ದ ೀಶದ ೀಶಗಳಗ  
ಹ ೊೀಗಗವಿಂಥವನಾದ್ನ್ಗ. ಪುರ, ಪಟಿರ್, ಗಾರಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ ೊೀಗಿ ಪ ರೀಮಳ  ಭಕತಜನ್ರನ ನಲಾಿ ಕೊಡಿಸಿ, ಅವರಿಗ  
ಸಿದಾಧರೊಢರಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶವರಾವತಾರವ ಿಂದ್ಗ 
ಬ ೊೀಧಿಸಗವರಗ. ಮಗಖದಿಿಂದ್ ಸಿದ್ುನಾಮವನ್ಗನ ಹಾಡಗತಾತ, 



ಅಿಂತ್ರಿಂಗದ ೊಳಗ  ಆತ್ನ್ಗ ಪ ರೀಮದಿಿಂದ್ ಭರಿತ್ನಾಗಿ, 
ಉತ್ತಮವಾದ್ ಕ್ತೀತ್ಥನ್ವನ್ಗನ ಮಾಡಗತಿತರಗವಾಗ ಪರಮ  
ಆನ್ಿಂದ್ವು ಉದ್ಭವಿಸಗತಿತರಗವದ್ಗ. ಕ್ತೀತ್ಥನ ಯೊಳಗ  ಅದ್ಗಭತ್ 
ಪ ರೀಮವು ಉಕ್ತೆ ಬರಗತಿತದ್ಗು, ಶ್ ್ ರೀತಾ  ಜನ್ರ ಲಿರೊ ಕರ್ಣಣನಿಿಂದ್ 
ನಿೀರಗ ಸಗರಿಸಗತಿತದ್ುರಗ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತ್ಗಕಾರಾಮನ ೀ  ಪುನ್ುಃ 
ದ ೀಹಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಂದಿರಗವನ ೊೀ ಎಿಂಬಿಂತ  ಕಾರ್ಣಸಗತಿತತ್ಗತ. 
ಈ ಪರಕಾರ ಸದ್ಗುರಗ ಭಕ್ತತಯನ್ಗನ ಜನ್ರ ೊಳಗ  ಪಸರಿಸಿದ್ುರಿಿಂದ್, 
ಅವರಗ ದ್ಶಥನ ೀಚ್ ೆಯನ್ಗನ ಮನ್ಸಿಸನ್ಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಗವರಗ. 
ಶರರ್ಪಪನ್ಗ ಅವರನ ನಲಿ ಕರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ ಬಿಂದ್ಗ, ಸಿದ್ು 
ಸದ್ಗುರಗವರನ್ ಭಟಿಿ ಮಾಡಿಸಗವನ್ಗ. ಶರರ್ಪಪನ್ಗ 
ಮಹ ೊೀತ್ಸವಕ ೆ ಬರಗವಾಗ ಸಾವಿರಾರಗ ಭಕತ ಜನ್ರನ್ಗನ 
ಸಿಂಗಡ ಕರದ್ಗತ್ಿಂದ್ಗ ಸಿದ್ುರ ಪಾದ್ಕ ೆ ಹಾಕ್ತ ತಾನ್ಗ 
ಕೃತ್ಕೃತ್ುನಾದ್ನ ಿಂದ್ಗ ತಿಳದ್ಗಕ ೊಳುಳವನ್ಗ. ಸದ್ಗುರಗ  ಬಳಗ  
ಒಮಮಲ ೀ ಬಿಂದ್ ಮಾತ್ರದಿಿಂದ್, ಗಗರಗಭಕ್ತತಯಗ  ಆತ್ನ್ 
ಚತ್ತದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಾರಗ ೊಿಂಡಗ  ಆ ಮೀಲ  ಗಗರಗಚರರ್ಗಳನ್ಗನ 
ಎಿಂದ ಿಂದ್ೊ ಬಿಡನ್ಗ. ಆ ಗಗರಗರಾಯನ್ ಚರರ್ ಕ್ತೀತಿಥಯಗ 



ಹಿೀಗಿರಗವದ್ಗ. ಈ ಸಾಧಗ ಶರರ್ಪಪನಿಗ  ಕ ಲವರಗ ಕ ೀಳುವರಗ - 
“ನ್ಮಮ ಹ ೊಟ ಿಯಿಂದ್ ಮಕೆಳಲಿ. ಮಕೆಳಾಗಬ ೀಕಾದ್ರ ೀ 
ಯಾವ ದ ೀವನ್ನ್ಗನ ಭಜಿಸಬ ೀಕಗ ?” ಆಗ ಶರರ್ಪಪನ್ಗ - 
“ಹಗಬಬಳಳಯೊಳಗ  ವಾಸವಾಗಿರಗವ ಶ್ರೀ ಸಿದಾಧರೊಢ 
ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ್ಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್  ಶ್ವನ್ ಅವತಾರವಿರಗವನ್ಗ. 
ಶ್ಾರವರ್ ಮತ್ಗತ ಮಾಘ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ನ್ 
ಮಹ ೊೀತ್ಸವಗಳಾಗಗತ್ತವ . ಆ ಕಾಲ ಆತ್ನ್ ದ್ಶಥನ್ಕ ೆ 
ಹ ೊೀಗಗವ ನ ೀಮವನ್ಗನ ಹಿಡಿದಿರಾದ್ರ  ನಿಮಮ 
ಮನ ೊೀರಥಗಳು ಪೂರ್ಥವಾಗಗವವು,'' ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೀಳುವನ್ಗ. 
ಈ ವಚನ್ದ್ಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಾವಸವಿಟಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹ ೊೀತ್ಸವಕ ೆ ಬಿಂದ್ಗ 
ಸಿದ್ು ಚರರ್ಕ ೆ ಬಿದ್ುರ ಿಂದ್ರ  ಅವರ ಕಾಮನ ಗಳ ಲಾಿ 
ಸಿದಿುಸಗತಿತರಗವವು. ಬಳಕ ಅವರಗ ಮರರ್ ಪಯಥಿಂತ್ ಈ 
ನ ೀಮನ್ಗನ ನ್ಡಿಸಗತ್ತ, ಆ ಮೊಲಕ ಸವಥಪರಕಾರದ್ ಕಲಾುರ್ 
ಪಾರಪಿತ ಮಾಡಿಕ ೊಳುಳವರಗ. ಸಿದ್ಧಮೊತಿಥಯ 
ದ್ಶಥನ್ವಾಗಗವದ್ರಿಿಂದ್ ಇಹಪರ ಸಗಖಗಳ ಲಾಿ 
ಪಾರಪತವಾಗಗವವು. ಇರಲ್ಲ, ಹಗಬಬಳಳ ಸಮೀಪ ಉರ್ಕಲವ ಿಂಬ 



ಗಾರಮವಿರಗವದ್ಗ, ಆ ಗಾರಮದ್ ಭಕತರ ಲಾಿ ಕೊಡಿ ಶರರ್ಪಪನ್ 
ಬಳಗ  ಬಿಂದ್ಗ - 'ಹ ೀ ಶ್ವಭಕತ ಶರರ್ಪಪ ಸಾವಮಗಳ ೀ, ನಿೀವು 
ನ್ಮಮ ಮೀಲ  ಕೃಪ  ಮಾಡಿ ನ್ಮಮ ಗಾರಮಕ ೆ ಬಿಂದ್ಗ, ಒಿಂದ್ಗ 
ಮಾಸ ಪಯಥಿಂತ್ ಕ್ತೀತ್ಥನ್ ಮಾಡಿದಾುದ್ರ , ಅದ್ರಿಿಂದ್ ನಾವು 
ಕೃತ್ಕೃತ್ುರಾಗಗವ ವು' ಎಿಂದ್ಗ ಪಾರರ್ಥಥಸಿದ್ುನ್ಗನ ಕ ೀಳ, 
ಶರರ್ಪಪನ್ಗ, “ನಿಮಮ ಗಾರಮಕ ೆ ಬಿಂದ್ಗ ನಾನ್ಗ ಕ್ತೀತ್ಥನ್ 
ಮಾಡಗವ ನ್ಗ. ಆದ್ರ  ನ್ನ್ನದ ೊಿಂದ್ಗ ಮನ ೊೀರಥವನ್ಗನ 
ನಿೀವ ಲಿರೊ ಕೊಡಿ ಪೂರ್ಥಮಾಡಬ ೀಕಗ. ಅದ್ಗ ಈ 
ಪರಕಾರವದ , – ಶ್ಾರವರ್ ಮಾಸದ್ಲ್ಲಿ ಒಿಂದ್ಗ ಸ ೊೀಮವಾರ 
ದಿನ್ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ಗನ ಹ ೀರಿ, ನಿೀವ ಲಿರೊ ಭಜನ  
ಮಾಡಗತಾತ ಸಿದಾುರೊಢರ  ಸನಿನಧಿಗ  ಬಿಂದ್ಗ ಅದ್ನ್ಗನ ಅವರಿಗ   
ಅಪಿಥಸತ್ಕೆದ್ಗು. ಇಿಂಥ ಸ ೀವ ಯನ್ಗನ ನಿೀವು ಮಾಡಗವಿರಾದ್ರ , 
ನಾನ್ಗ ನಿಮಮಲ್ಲಿ ಬಿಂದ್ಗ ಕ್ತೀತ್ಥನ  ಮಾಡಗವ ನ್ಗ', ಎಿಂದ್ಗ 
ಹ ೀಳದ್ಗು ಕ ೀಳ, ಆ ಗಾರಮದ್ವರ ಲಾಿ ಸಿಂತ ೊೀರ್ಭರಿತ್ರಾಗಿ - 
ನಿಮಮ ಸಿಂಗತಿಯಿಂದ್ ನಾವು ಧನ್ುರಾಗಗವ ವು' ಎಿಂದ್ಗ 
ಅಿಂಧರಗ. ಶರರ್ಪಪನ್  ಇಚ್ ೆ ಇದ್ುಿಂತ  ನ್ಡಿಸಗತ ತೀವ ಿಂದ್ಗ ಅವರಗ 



ವಚನ್ ಕ ೊಟಿರಗ. ತ್ರಗವಾಯ ಆತ್ನ್ಗ ಉರ್ಕಲ್ಲಿಗ  ಹ ೊೀಗಿ, 
ಸಹಸಾರವಧಿ ಜನ್ರಗ ಕಗಳತಿರಗವಲ್ಲಿ ಕ್ತೀತ್ಥನ  ಮಾಡಗತಿತದ್ುನ್ಗ. 
ಕ್ತೀತ್ಥನ ಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಗಭತ್ ಪ ರೀಮವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಗತಿತತ್ಗತ. ಅ 
ಸದ್ಭಕತರಗ ಸಿದ್ು ಸದ್ಗುರಗವಿನ್ ಕ್ತೀತಿಥಯನ್ಗನ ಶರರ್ಪಪನ್  
ಮಗಖದಿಿಂದ್ ಕ ೀಳ, ಸಿದ್ುನಾಮವನ್ಗನ ಗಜಿಥಸಗತಿತದ್ುರಗ, 
ಕ್ತೀತ್ಥನ್ ಕ ೀಳದಾಕ್ಷರ್ ತ್ಲ್ಲಿೀನ್ರಾಗಿ ಸವಥರಿಗ  ದ ೀಹದ್ 
ವಿಸೃತಿಯಾಗಗತಿತತ್ಗತ. ಭೊತ್ ಬಾಧ ಯಿಂದ್ ಪಿೀಡಿತ್ರಾಗಿರಗವ 
ಇಬಬರಗ ಕ್ತೀತ್ಥನ್ ಶರವರ್ಕ ೆ ಬಿಂದ್ಗ ಕಗಳತಿದ್ುರಗ. ಸಿದ್ು ನಾಮದ್ 
ಘೊೀರ್ವು ಕ ೀಳದ್ ಕೊಡಲ  ಅವರಿಗ  ಹಿಡಿದ್ ಭೊತ್ಗಳು 
ಶಿಂಖಧವನಿ ಮಾಡಗತ್ತ ಓಡಿ ಹ ೊೀದ್ವು. ಇದ್ನ್ಗನ ನ ೊೀಡಿ, 
ಎಲಿರೊ ಆನ್ಿಂದ್ಪಟಗಿ - “ಈತ್ನ್ ಸಿಂಗತಿಯಿಂದ್ ವಿಶ್ ೀರ್ 
ಲಾಭವದ ,'' ಅಿಂದ್ರಗ. ಆಮೀಲ  ಶರರ್ಪಪನ್ಗ ಉತ್ಸವ ಕಾಯಥ 
ಆರಿಂಭಿಸಲ್ಲಕ ೆ ಹ ೀಳದ್ನ್ಗ. ಸಾವಿರಗಟ ಿ  ಭಜನ  ಮಾಡಗವ 
ಜನ್ರಗ, ಪರತಿ ಒಬಬರಗ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ತಾಳ ಹಿಡಿದ್ಗ ಬಾರಿಸಗತಾತ, 
ಮಗಖದಿಿಂದ್ ನಾಮವನ್ಗನ ಗಜಿಥಸಗತ್ತ, ಬಹಗ ಪ ರೀಮದಿಿಂದ್ 
ಗಾರಮದ್ ಹ ೊರಗ  ಹ ೊರಟಗ ಬಿಂದ್ರಗ. ಇವರ ಹಿಿಂದ  



ಸಹಸಾರವಧಿ ಸಾಲಿಂಕೃತ್ ಸಗವಾಸಿನಿ ಸಿಾೀಯರಗ, ಪರತಿ 
ಒಬಬಳು ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಂಚ್ಾರತಿಯನ್ಗನ ಎತಿತಕ ೊಿಂಡಗ, 
ಸಗಸವರದಿಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗರಾಯನ್  ಆರತಿಯನ್ಗನ ಹಾಡಗತಾತ 
ಹ ೊರಟರಗ. ಈ ಸಿಾೀಯರ ಹಿಿಂಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ, ನ್ವಪಲಿವಗಳಿಂದ್ 
ಅಲಿಂಕರಿಸಲಪಟಿ, ಮತ್ಗತ ಶ್ಾಕಸೊಪಾದಿ ನಾನಾತ್ರದ್ 
ಉತ್ತಮ ಅನ್ನಗಳನ್ಗನ ಹ ೀರಿದ್ಿಂಥಾ ಅರವತ್ಗತ ಚಕೆಡಿಗಳು 
ಹ ೊರಟವು. ಅನ ೀಕ ವಾದ್ುಗಳ ಘೊೀರ್ಗಳಿಂದ್ಲೊ, ನಾಮದ್ 
ಗಜಥನ ಯಿಂದ್ಲೊ, ಅಿಂತ್ರಿಕ್ಷವು ದ್ಗಮದ್ಗಮಸಿತ್ಗ. 
ಉರ್ಕಲ್ಲಿನಿಿಂದ್ ಸಿದಾಧಶರಮ ಪಯಥಿಂತ್ ಒಿಂದ್ಗ ಹರದಾರಿ 
ಉದ್ು ರಸ ತಯ ಮೀಲ  ಜನ್ರಗ ಸಿದ್ಧನಾಮದ್  ಭಜನ ಯ 
ಘೊೀರ್ ಮಾಡಗತಾತ ನ್ಡ ಯಗತಿತದ್ುರಗ. ಬರಗವ ಭಕತ ಜನ್ರಿಗ  
ಭ ಟಿಿ ಕ ೊಡಗವದ್ಕ ೊೆೀಸೆರ ಸಿದ್ುನಾಥರಗ ಸಿದಾಧಶರಮದ್ಲ್ಲಿ 
ಕಗಳತಿದ್ುರಗ. ಒಿಂದ್ಗ ಪರಹರ ಪಯಥಿಂತ್ ಜನ್ರಗ ಬರಗತಾತ 
ಇದ್ುರಗ. ಮಧಾುಹನ ಕಾಲವಾದ್ ಕೊಡಲ ೀ, ಕ ರ ಯ ದ್ಿಂಡ ಯ  
ಮೀಲ , ಪತಾರವಳ ಇಟಗಿ ಹತ್ಗತ ಸಾವಿರ ಮಿಂದಿ ಊಟಕ ೆ 
ಕಗಳತ್ರಗ, ಪಕಾವನ್ನಗಳನ್ಗನ ನಿೀಡಲ್ಲಕ ೆ ಆರಿಂಭಿಸಿದ್ರಗ. ನಾಮ 



ಉಚ್ಾೆರ ಮಾಡಗತಾತ ಸವಥರೊ ಊಟ ಮಾಡಗತಿತರಗವಾಗ, 
ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ್ಗ ಉಚೆ ಸಾಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕಗಳತ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ 
ನ ೊೀಡಗತಿತದ್ುನ್ಗ. ಭಕತರಗ ಸಗಖದಿಿಂದ್ಲ  ಸಗಖಿಸಗವಿಂಥಾ 
ಆತ್ನಿಗ  ಭ ೊೀಜನ್ ಮಾಡಗತಿತರಗವ ಈ ಜನ್ 
ಸಮಗದಾಯವನ್ಗನ ನ ೊೀಡಿ, ಆನ್ಿಂದ್ವು ಉಕ್ತೆ ಬರಗತಿತತ್ಗತ. ಈ 
ಪರಕಾರ ಹತ್ಗತ ಹತ್ಗತ ಸಾವಿರದ್ ಪಿಂಕ್ತತಗಳೂ ಕ ರ ಯ  ದ್ಿಂಡ ಯ  
ಮೀಲ  ಆರಗ ಸತಿಥ ಆಗಿ, ಒಟಿಿಗ  ಅರವತ್ಗತ ಸಾವಿರ ಜನ್ರಗ 
ಉರ್ಗಣವಿಂಥವರಾದ್ರಗ. ಶರರ್ಪಪನಿಗಾದ್ರೊ ಬಹಳ 
ಆನ್ಿಂದ್ವಾಯತ್ಗ, ಸವಥರ ಭ ೊೀಜನ್ದ್ ನ್ಿಂತ್ರ, ಶರರ್ಪಪನ್ಗ 
ಸಿದ್ಧಸದ್ಗುರಗಗಳ ಮಗಿಂದ  ಕ್ತೀತ್ಥನ ಗ  ನಿಿಂತ್ಗ, ಎರಡಗ ತಾಸಗ 
ತ್ನ್ಕ ಆ ಮಹಾಸಭ ಗ  ಸದ್ಗುರಗ ಕ್ತೀತಿಥಯನ್ಗನ ವರ್ಣಥಸಿದ್ನ್ಗ. 
ಬಳಕ ಜನ್ರ ಲಾಿ ಸವಸಾಾನ್ಗಳಗ  ಹ ೊೀಗಗವಾಗ ಶರರ್ಪಪನ್ಗ 
ಅವರಿಗ  - ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗನ ಉರ್ಕಲ್ಲಿಗ  ಕರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ ಹ ೊೀಗಿ 
ಪೂಜಿಸಿದಾುದ್ರ , ನಿೀವು ಧನ್ುರಾಗಗವಿರಿ,'' ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೀಳದ್ನ್ಗ. 
ಕ ಲವು ದಿವಸಗಳ ತ್ರಗವಾಯ ಉರ್ಕಲ್ಲಿನ್ ಸದ್ಭಕತ ಜನ್ರಗ 
ಅಲ್ಲಿ ಸಿದಾಧರೊಢರನ್ಗನ ಮಹಾವ ೈಭವದಿಿಂದ್ ಪೂಜಿಸಗವ 



ಉದ ುೀಶದಿಿಂದ್ ತ್ಯಾರಿ ನ್ಡಿಸಗವಿಂಥವರಾದ್ರಗ. ಅವರಗ 
ಶರರ್ಪಪನಿಗ - 'ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಹಗಬಬಳಳ ಬಿಟಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೊ 
ಹ ೊೀಗಗವದಿಲಿ, ಆದ್ರ  ನಿಮಮ ಪಾರಥಥನ ಯಿಂದ್ ಅವರಗ ಇಲ್ಲಿ 
ಬರಗವುದಾದ್ರ  ನಾವು ಅವಶುವಾಗಿ ಅತಾುದ್ರದಿಿಂದ್ 
ಪೂಜಿಸಗವ ವು' ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ರಗ. ಆಗ ಶರರ್ಪಪನ್ಗ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ುರ 
ಬಳಗ  ಬಿಂದ್ಗ, - “ಹ ೀ ಗಗರಗನಾಥನ ೀ, ಉರ್ಕಲ್ಲಿಗ  ನಿಮಮನ್ಗನ 
ಕರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ ಹ ೊೀಗಿ ಪೂಜಿಸಬ ೀಕ ಿಂಬ ಇಚ್ ೆಯಿಂದ್ ಎಲಿ 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರಗತ್ತದ ,” ಎಿಂದ್ಗ ಪಾರರ್ಥಥಸಿದ್ಗು ಕ ೀಳ, ಹಗಬಬಳಳ ಭಕತ 
ಜನ್ರಗ ಶರರ್ಪಪನ್ನ್ಗನ ಕಗರಿತ್ಗ - “ಸಾವಮಯವರಗ ಹಗಬಬಳಳ 
ಬಿಟಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೊ ಹ ೊೀಗಗವದಿಲಿ, ನಿೀವು ಕರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ 
ಹ ೊೀಗಬಾರದ್ಗ. ನಾವಾದ್ರೊ ಬಿಡಲಾರ ವು'' ಎಿಂದ್ಗ 
ಹ ೀಳದ್ರಗ. ಅದ್ಕ ೆ ಶರರ್ಪಪನ್ಗ- “ನಿೀವು ಸಾವಮಯವರನ್ಗನ 
ಬಿಟಗಿ ಇರಲಾರಿರಿಯಾದ್ರ , ನ್ಮಮಲಿರಿಗ  ಈಗಲ ೀ ಆಮಿಂತ್ರರ್ 
ಕ ೊಡಗತ ತೀನ . ನ್ನ್ನ ಪಾರಥಥನ  ಏನ ಿಂದ್ರ  - ನಿೀವ ಲಿರೊ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗನ ಕರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡ ೀ  ಉರ್ಕಲ್ಲಿಗ  ಬಿಂದ್ಗ, ಅಲ್ಲಿ 
ಭ ೊೀಜನ್ ಮಾಡಬ ೀಕಗ. ಭ ೊೀಜನ್ವಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ ಅತಿೀ 



ಉತ್ತಮವಾದ್ ಮಿಂಟಪ ಪೂಜ ಯನ್ಗನ ನ ೊೀಡಿ, ಎಲಿರೊ ಕೊಡಿ 
ಪುನ್ುಃ ಸಿದಾಧಶರಮಕ ೆ ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗನ ಮಗಟಿಿಸಿರಿ,” ಎಿಂದ್ಗ 
ನ್ಮರಭಾವದಿಿಂದ್ ಮಾಡಿದ್ ಭಾರ್ರ್ವನ್ಗನ ಕ ೀಳ, ಸವಥ ಭಕತರಗ 
ಸಿಂತ ೊೀರ್ಪಟಿರಗ. ಸದ್ಗುರಗ ಮಹಾರಾಜರಾದ್ರೊ 
ಶರರ್ಪಪನಿಗ - ''ನಿನ್ನ ಇಚ್ ೆಯನ್ಗನ ಪೂರ್ಥ ಮಾಡಿಕ ೊೀ' ಎಿಂದ್ಗ 
ವಚನ್ವನಿನತ್ತರಗ. ಸವಥ ಸಾಮಗಿರ ಸಿದ್ಧವಾದ್ ಬಳಕ ಒಿಂದ್ಗ 
ಯೊೀಗು ದಿವಸವನ್ಗನ ನ ೊೀಡಿ ಉರ್ಕಲ್ಲಿನಿಿಂದ್ ಭಕತ ಜನ್ರಗ 
ಸಿದಾುರೊಢರನ್ಗನ ಕರಿಯಲ್ಲಕ ೆ ಬಿಂದ್ರಗ, ಹಗಬಬಳಳಯ 
ಸಾವಿರಾರಗ ಮಿಂದಿ ಭಕತ ಜನ್ರನ ನಲಾಿ ಉರ್ಕಲ್ಲಿಗ  ಬರಲ್ಲಕ ೆ 
ಆಮಿಂತ್ರರ್ ಕ ೊಟಗಿ, ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗನ ಪಲಿಕ್ತೆಯೊಳಗ  
ಕೊಡಿರಸಿಕ ೊಿಂಡಗ ಆ ಮಹಾ ಜನ್ಸಮಗದಾಯವು ನ್ಡ ಯತ್ಗ. 
ಅನ ೀಕ ವಾದ್ುಗಳ ಘೊೀರ್ದಿಿಂದ್ಲೊ, ಭಕತರ ಜಯ ಜಯಕಾರ 
ಧವನಿಯಿಂದ್ಲೊ, ನಾಮ ಭಜನ ಯ ಗಜಥನ ಯಿಂದ್ಲೊ, 
ಉಿಂಟಾದ್ ಮಹಾನಾದ್ವು ಅಿಂಬರದ ೊಳಗ  
ಹಿಡಿಸಲಾರದ್ಿಂತಾಯತ್ಗ. ಪಲಿಕ್ತೆಯೊಳಗ  ಸದ್ಗುರಗ 
ರೊಪವಾದ್ರೊ ಅತ್ುಿಂತ್ ಮನ ೊೀಹರವಾಗಿ ಶ್ ್ ೀಭಿಸಗತಿತತ್ಗತ. 



ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ಾಿಂತಿಯೆೀ  ಮೊತಿಥಮಿಂತ್ವಾಗಿದ ಯೊೀ 
ಎಿಂಬಿಂತ  ಆ ಸಗಿಂದ್ರವಾದ್ ಮಗಖವು ವಿರಾಜಿಸಗತಿತತ್ಗತ. 
ಮಸತಕದ್ ಮೀಲ  ಕ್ತರಿೀಟವು ಅತ್ುಿಂತ್ ಸ ೊೀಜವಲವಾಗಿದ್ಗು, 
ಮೈಮೀಲ  ಹ ೊತಿತರಗವ ರ ೀಶ್ಮ ಶ್ಾಲಗ ಕ ಿಂಪು ವರ್ಥದಿುದ್ಗು, 
ಅದ್ರ ಮೀಲ  ಸಗವರ್ಥ ಕಗಸಗಮಗಳು ಮಿಂಚಗತಿತದ್ುವು. 
ನ ೊೀಡಗವವರ ಮನ್ಸಿಸಗ  ಸದ್ಗುರಗಮೊತಿಥ ಬಹಗ 
ಆಹಾಿದ್ಕರವಾಗಿ ಕಾರ್ಣಸಗವದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗ ಮಗಖವನ್ಗನ 
ನ ೊೀಡಗತಾತ, ನ ೊೀಡಗತಾತ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾಧಿಕ ಪ ರೀಮವು 
ಉಕ್ತೆ ಬರಗತಿತರಗವದ್ಗ. ಅದ್ಗಭತ್ ಸಗಖವನ್ಗನ ಭ ೊೀಗಿಸಗತ್ತ, 
ಕರ್ಗಣಗಳು ಆ ರೊಪ ನ ೊೀಡಗವದ್ರಲ್ಲಿ ತ್ೃಪಿತ ಹ ೊಿಂದ್ದ   
ದ್ೃಷ್ಟಿಯಗ ಅಲ್ಲಿಿಂದ್ ಏಳುತಿತರಲ ೀ ಇಲಿ. ಆತ್ನ್ ದ್ೃಷ್ಟಿಯಗ  
ಬಿತ ತಿಂದ್ರ , ಕೊಡಲ ೀ ಹೃದ್ಯ ಗರಿಂರ್ಥಗಳು ಬಿಚೆ ಹ ೊೀಗಿ, 
ಜಿೀವಾವಸ ಾಯಗ ನಾಶವಾಗಿ ಬರಹಮವು ಭಾಸವಾಗಗವದ್ಗ. ಈ 
ಪರಕಾರ ಆ ಉತ್ಸವವು ನ್ಡ ದ್ಗ, ಒಿಂದ್ಗ ಮಗಹೊತ್ಥದ ೊಳಗ  
ಉರ್ಕಲ್ಲಿಗ  ಮಗಟಿಿತ್ಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗನ ಪಲಿಕ್ತೆಯಿಂದ್ ಇಳಸಿ, 
ಒಿಂದ್ಗ ಸಿಿಂಹಾಸನ್ದ್ ಮೀಲ  ಕಗಳಳರಿಸಿದ್ರಗ. ಸೊಯಥನ್ಗ 



ಮಧು ಆಕಾಶದ್ಲ್ಲಿ ಬರಗತ್ತಲ ೀ ಭ ೊೀಜನ್ಕ ೆ ಆರಿಂಭ 
ಮಾಡಿಸಿದ್ರಗ. ಸರ ೊೀವರದ್ ದ್ಿಂಡ ಯಲ್ಲಿರಗವ ಮೈದಾನ್ 
ಪರದ ೀಶದ್ಲ್ಲಿ,  ಒಿಂದ್ಗ ಲಕ್ಷ ಜನ್ರಗ ಪಿಂಕ್ತತ ಹಿಡಿದ್ಗ ಊಟಕ ೆ 
ಕಗಳತ್ರಗ. ಶರರ್ಪಪನ್ಗ ಅತ್ುಿಂತ್ ಹರ್ಥಚತ್ತನಾಗಿ, 
ಸಿದಾಧರೊಢರನ್ಗನ ಹಸತ ಹಿಡಿದ್ಗ, ಒಿಂದ್ಗ ಉನ್ನತ್ವಾದ್ 
ಸಾಾನ್ಕ ೆೀ ಕರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ ಹ ೊೀಗಿ ಅಲ್ಲಿಿಂದ್ ಆ 
ಜನ್ಸಮಗದ್ರವನ್ಗನ ತ ೊೀರಿಸಗವಿಂಥವನಾದ್ನ್ಗ. ಮಾನ್ಸ 
ಸರ ೊೀವರದ್ ತಿೀರದ್ಲ್ಲಿ ಅಸಿಂಖು ಹಿಂಸಕಾಿಂಡಗಳು ಹಾುಗ  
ಪಿಂಕ್ತತ ಹಿಡಿದ್ಗ ಕಗಳತಿರಗವವೀ ಅದ ೀ ಪರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಣಸಗತಿತತ್ಗತ. ಈ ಅದ್ಗಭತ್ವಾದ್ ನ ೊೀಟವನ್ಗನ ನ ೊೀಡಿ, 
ದ ೀವಾದಿಕರಿಗ  ದ್ಗಲಥಭನಾದ್ಿಂಥಾ, ಭಕತರ ಸಗಖದಿಿಂದ್ 
ಆನ್ಿಂದ್ ಪಡಗವಿಂಥಾ ಆ ಸದ್ಗುರಗದ ೀವನ್ಗ ಬಹಳ 
ಹರ್ಥಯಗಕತನಾಗಿ, ಶರರ್ಪಪನ್ನ್ಗನ ಕಗರಿತ್ಗ – ಶರರ್ಪಪ ಸಾವಮ, 
ಈ ಮಹ ೊೀತ್ಸವವನ್ಗನ ಹಾುಗ  ಸಾಧಿಸಿದಿ?' ಎಿಂದ್ಗ ಕ ೀಳದ್ುಕ ೆ, 
ಶರರ್ಪಪ, - ''ನಾನ್ಗ ನಿತ್ು ಕ್ತೀತ್ಥನ ಯಲ್ಲಿ ಹ ೀಳುತಿತದ್ು ನಿನ್ನ 
ಕ್ತೀತಿಥಯ ಪರಭಾವವು ಇರ್ಗಿ ಮಾಡಿಸಿತ್ಗ. ಈ ಮಗಿಂದ  



ಕ್ತೀತ್ಥನ ಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗಗರ್ಗಾರ್ವನ ನೀ ಮಾಡಗತಿತರಗವ ನ್ಗ. 
ಅದ್ರ ಶರವರ್ದಿಿಂದ್ ಅಿಂತ್ುಃಕರರ್ ಶಗದ್ಧವಾಗಿ, ಇವರಗ ಈ 
ಕಾಯಥದ್ಲ್ಲಿ ಪರವತ್ಥರಾದ್ರಗ,” ಎಿಂದ್ಗ ಉತ್ತರ ಕ ೊಟಿನ್ಗ. ಆ 
ಭ ೊೀಜನ್ ಸಮಾರಿಂಭವು  ತಿೀರಿದ್ ಬಳಕ, ಸದ್ಗುರಗನಾಥರನ್ಗನ 
ಮಿಂಟಪದ್ಲ್ಲಿ ಕಗಳಳರಿಸಿ, ಮಹಾವ ೈಭವದಿಿಂದ್ 
ಪೂಜಿಸಗವಿಂಥವರಾದ್ರಗ. ಆಗಿನ್ ಆನ್ಿಂದ್ವು 
ಅವರ್ಥನಿೀಯವಾಯತ್ಗ. ಪೂಜ ಯಾದ್ ನ್ಿಂತ್ರ 

ಸದ್ಗುರಗಗಳನ್ಗನ ಪುನ್ುಃ ಪಲಿಕ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿರಸಿ ಉತ್ಸವದಿಿಂದ್ 
ಮರಳ ಸಿದಾಧಶರಮಕ ೆ ಕರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ ಬಿಂದ್ಗ ಇಳಸಿದ್ರಗ. ಈ 
ಪರಕಾರ ಲ ೊೀಕ ೊೀದಾಧರಾಥಥವಾಗಿದ್ುಿಂಥಾ ಶರರ್ಪಪನ್ ಸವಥ 
ಪರಯತ್ನಗಳನ ನಲಾಿ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನ್ಗ ಸಿದಿಧಗ  ಮಗಟಿಿಸಗವನ್ಗ. 
ಒಮಮ ಶ್ಾರವರ್ ಮಾಸದ್ಲ್ಲಿ ಶರರ್ಪಪನ್ಗ, ಹಗಬಬಳಳಗ  ಬರಗವ 
ಉದ ುೀಶದಿಿಂದ್ ಗ ೊೀಕಾಕದಿಿಂದ್ ಹ ೊರಟಗ ಬರಗವಾಗ, 
ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಘಟಪರಭಾ ನ್ದಿಗ   ಮಹಾಓಘ ಬಿಂದ್ಗ 
ಹರಿಯಗತಿತತ್ಗತ. ಆ ದಿನ್ ಸದ್ಗುರಗ ದ್ಶಥನ್ ಪಡ ದ್ಗಕ ೊಳಳದ್ ವಿನ್ುಃ 
ಅನ್ನವನ್ಗನ ಸ ೀವಿಸಲ್ಲಕ್ತೆಲಿವ ಿಂದ್ಗ ಶರರ್ಪಪನ್ಗ ದ್ಿಂಡ ಯ ಮೀಲ  



ನಿಿಂತ್ಗಕ ೊಿಂಡನ್ಗ. ಅಲ್ಲಿರಗತಿತದ್ು ಒಿಂದ್ಗ ದ ೊೀರ್ಣಯಗ ಪರವಾಹದ್ 
ಕೊಡ ಹ ೊೀಗಿತ್ಗತ. ಪರತಿೀರಕ ೆ ದಾಟಿ ಹ ೊೀಗತ್ಕೆ  ಬಹಳ 
ಜನ್ರಗ ಬಿಂದ್ಗ ನಿರಗಪಾಯರಾಗಿ ನಿಿಂತ್ಗ ಬಿಟಿರಗ. ಕ ಲ ಹ ೊತ್ಗತ 
ನಿಿಂತ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ, ಕಡ ಗ  ಅವರ ಲಾಿ ತಿರಗಗಿ ಹ ೊೀದ್ರಗ. ಆದ್ರ  
ಶರರ್ಪಪನ್ಗ ಸದ್ಗುರಗ ನಾಮವನ್ಗನ ಘಜಿಥಸಗತಾತ ದ್ಿಂಡ ಯ 
ಮೀಲ ಯೆೀ ನಿಿಂತ್ನ್ಗ. ಅವನ್ನ್ಗನ ಕಗರಿತ್ಗ ಆ ಜನ್ರಗ - “ಇಲ್ಲಿ 
ವುಥಥವಾಗಿ ಯಾಕ  ನಿಿಂತಿರಗವಿ? ನ್ದಿ ನಿೀರಗ ಇಳದ್ಗ ಮೀಲ , 
ನಾಳ  ಹ ೊೀಗ ೊೀರ್, ಬಾ, ಈಗ ತಿರಗಗಿ ಹ ೊೀಗಗವಾ, 
"ಅಿಂದ್ರಗ. ಅದ್ಕ ೆ ಶರರ್ಪಪನ್ಗ- 'ಸದ್ಗುರಗವಿಗ  ಭ ಟಿಿಯಾದ್ 
ವಿನ್ುಃ ನಾನ್ಗ ಅನ್ನವನ್ಗನ ಸ ೀವಿಸಲ್ಲಕ್ತೆಲಿ' ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ದ್ಗು 
ಕ ೀಳ, ಅವನ್ನ್ಗನ ಬಿಟಗಿ ಅವರ ಲಿರೊ ಹ ೊೀದ್ರಗ. ಇರ್ಿರಲ್ಲಿ 
ಸೊಯಾಥಸತವಾಗಿ, ಸವಥತ್ರ ಅಿಂಧಕಾರವು ವಾುಪಿಸಿತ್ಗ. 
ಶರರ್ಪಪನಾದ್ರೊ ಅಲ ಿೀ ನಿಿಂತ್ಗ ಸದ್ಗುರಗನಾಥನಿಗ  
ಪಾರರ್ಥಥಸಗತ್ತ, “ಹ ೀ ಸದ್ಗುರಗ ದ್ಯಾಳನ ೀ, ನಿೀನ್ಗ ಈ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿಲಿವಾದ್ರ , ನಿನ್ನ ಉತ್ಸವಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ನಾನ್ಗ 
ಕ್ತೀತ್ಥನ  ಮಾಡಗವ ನ ೀಮವು  ತ್ಪುಪವುದ್ಗ. 



ಭವನ್ದಿಯೊಳಗಿಿಂದ್ ಭಕತರನ್ಗನ ತಾರಾರ್ ಮಾಡಗವಿಂಥಾ 
ನಿನ್ಗ  ಈ ಕ್ಷಗಲಿಕವಾದ್ ನ್ದಿಯನ್ಗನ ದಾಟಿಸಗವದ್ಕ ೆ ಚಿಂತ  
ಯಾಕ   ನ್ನ್ನನ್ಗನ ತಾರಿಸಗವದ್ಕ ೆ ವ ೀಗದಿಿಂದ್ ಬಿಂದ್ಗ ನಿನ್ನ 
ಪೂಜ ಗ  ಕರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ ಹ ೊೀಗಗ, ನ್ನ್ನ ಮನ್ಸಿಸನ್ 
ನಿಶೆಯವನ್ಗನ ನ ೊೀಡಬ ೀಕ ಿಂದ್ಗ ನಿೀನ್ಗ ಬಾರದಿರಗವಿಯಾದ್ರ ,  
ಅದ್ನ್ಗನ ತ ೊೀರಿಸಗವ ನ್ಗ, ನ ೊೀಡಗ'' ಎಿಂದ್ಗ ಶರರ್ಪಪನ್ಗ ಏನ್ಗ 
ಮಾಡಿದ್ನ ಿಂದ್ರ  - ನ್ದಿಯೊಳಗ  ಇಳದ್ನ್ಗ. ಕೊಡಲ  ಆ ಮಹಾ 
ಪರವಾಹವು ಅವನ್ನ್ಗನ ಎತಿತಕ ೊಿಂಡಗ ಹ ೊೀಗಗತಿತರಗವಾಗ 
ಶರರ್ಪಪನ್ಗ "ಸಿದಾಧರೊಢಾ” ಎಿಂಬ ಹ ಸರಿನಿಿಂದ್ ಗಜಿಥಸಿದ್ನ್ಗ, 
ತ್ತ್ಷರ್ವ ೀ ಸದ್ಗುರಗವು ಒಿಂದ್ಗ ಡ ೊೀರ್ಣಯಲ್ಲಿ ಕಗಳತ್ಗ 
ಪಾರಪತನಾಗಿ, ನಿೀರಿನ್ ಮೀಲ  ತ ೀಲ್ಲ ಹ ೊೀಗಗವ ಶರರ್ಪಪನ್ 
ಸಮೀಪ ಬಿಂದ್ಗ, ಆತ್ನ್ನ್ಗನ ಎತಿತ ದ ೊೀರ್ಣಯೊಳಗ  ಹಾಕ್ತ 
ಪರತಿೀರಕ ೆ ದಾಟಿಸಿದ್ವನ್ಗ. ಆ ದ್ಿಂಡ ಗ  ಇಳಸಿದ್ ಕೊಡಲ  
ಶರರ್ಪಪನ್ಗ ಸಾವಧಾನ್ವಾಗಿ ನ ೊೀಡಗವಾಗ ಯಾರನ್ೊನ 
ಕಾರ್ಲ್ಲಲಿ ಆತ್ನ್ಗ ಗದ್ುದಿತ್ನಾಗಿ - ಕ ೈವಾರಿಯಾದ್ ಸದ್ಗುರಗವ ೀ 
, ನಿೀನ ೀ  ಬಿಂದ್ಗ ನ್ನ್ನನ್ಗನ ದಾಟಿಸಿದ್, ಈಗ ಅದ್ೃಶುನಾಗಿ 



ಹ ೊೀಗಿರಗತಿತ," ಎಿಂದ್ಗ ಸಗತತಿಸಿದ್ನ್ಗ. ಹಗಬಬಳಳಗ  ಹ ೊೀಗಿ, 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಗ  ಭ ಟಿಿಯಾಗಿ, ಪರವಾಹದ್ ಕೊಡ 
ಹ ೊೀಗಗತಿತರಗವಾಗ, ನ್ಡ ದ್ ವೃತಾತಿಂತ್ವನ್ನಲಾಿ 
ನಿವ ೀದಿಸಿದ್ನ್ಗ. ಅದ್ನ್ಗನ ಕ ೀಳ, ಶ್ರೀ ಗಗರಗಗಳು, - “ಜಿೀವನ್ಗ 
ಮೀಹವ ಿಂಬ ಪರವಾಹದ್ಲ್ಲಿ ಹ ೊೀಗಗವಾಗ ಆತ್ನ್ನ್ಗನ 
ರಕ್ಷಿಸಗವವರಗ ಒಬಬ ಸದ್ಗುರಗ ಹ ೊರತ್ಗ ಮತಾಾರೊ  ಇಲ,ಿ' 
ಅಿಂದ್ರಗ. ಶರರ್ಪಪನ್ಗ ಲ ೊೀಕ ೊೀಪಕಾರಾಥಥವಾಗಿಯೊ, 
ಸವಥ ಜನ್ರ ೊಳಗ  ಸಿದ್ು ಸದ್ಗುರಗ ಮಹಿಮಯನ್ಗನ 
ಪಸರಿಸಗವದ್ಕಾೆಗಿಯೊ, ಅನ ೀಕ ಯತ್ನಗಳನ್ಗನ ಮಾಡಿದಾುನ . 
ಅವುಗಳ ಪ ೈಕ್ತ ಕ ಲವನ್ಗನ ಇಲ್ಲಿ ಹ ೀಳುವ ನ್ಗ. ಸದ್ಗುರಗ 
ಸ ೀವ ಗ ೊೀಸೆರ, ಶ್ವರಾತಿರಗ  ಮತ್ಗತ ಶ್ಾರವರ್ ಉತ್ಸವ 
ಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವನ್ಗನ ಇಡಗವನ್ಗ. ನ್ೊರಾರಗ ಚೀಲಧಾನ್ು 
ತ್ಿಂದ್ಗ, ಬಹಗ ಜನ್ರಿಗ  ಊಟ ಮಾಡಿಸಗವನ್ಗ, ಮತ್ಗತ 
ಅವರಿಗ ಲಿರಿಗೊ ಕ್ತೀತ್ಥನ  ಹ ೀಳುವಾಗ ಸಿದ್ಧ ಕ್ತೀತಿಥಯನ ನೀ  
ವರ್ಣಥಸಗವನ್ಗ. ಶರರ್ಪಪ ಸಾವಮಗ  ಯಾವ ಸಾಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ 
ಪರಥಮತ್ುಃ ಸಿದಾಧರೊಢರ  ದ್ಶಥನ್ವಾಗಿತ ೊತೀ, ಆ ಸಾಾನ್ವು 



ಪೂಜುವ ಿಂದ್ಗ, ಮಠದ್ ಸಮೀಪವಿರಗವ ಆ ಸಾಳವನ್ಗನ ತಾನ್ಗ 
ಕರಯಕ ೆ ತ ಗ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡನ್ಗ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಗ ಜನ್ರಿಗ ೊೀಸೆರ 
ಧಮಥಛತ್ರ ಮತ್ಗತ ಭಜನ್ಮಿಂದಿರ ಕಟಿಿಸಿ, ಸಿದ್ಧ ಭಜನ್ಯಗ  
ರಾತಿರ ಹಗಲಗ ನ್ಡ ಯಗವ ಏಪಾಥಡಗ ಮಾಡಿರಗತಾತನ . ಇದ ೀ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಂಡ ಭಜನ ಯನ್ಗನ ಇನ್ೊನ ನಾಲಗೆ 
ಊರಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಾಪಿಸಿರಗವನ್ಗ, ಮತ್ಗತ ಸಿದಾಧರೊಢ ಉತ್ಸವ 
ಮತ್ಗತ ಚರಿತ್ರ ಪಠಣಾದಿಗಳನ್ಗನ ಅನ ೀಕ ಊರಗಗಳಲ್ಲಿ 
ನ ೀಮಸಿರಗವನ್ಗ. ಸಿದ್ಧ ಮಹಿಮಯನ್ಗನ ಬ ಳ ಸಲ್ಲಕ ೆ 
ರಾಜವಾಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಹ ೊೀಗಿ, ಶ್ರ್ು ಸಿಂಪರದಾಯವನ್ಗನ 
ಊಜಿಥತ್ಪಡಿಸಿ, ಜನ್ರಿಗ  ಪಿಂಚ್ಾಕ್ಷರಿ ಮಿಂತ್ರವನ್ಗನ 
ಉಪದ ೀಶ್ಸಗವನ್ಗ, ಪರತಿ ಒಬಬ ಶ್ರ್ುನಿಗ  ಸಿದ್ಧ ಚರಿತ್ರ ಮತ್ಗತ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಭಾವಚತ್ರವನ್ಗನ ಕ ೊಟಗಿ ಅವನಿಗ  
ಸಿದ್ುಸ ೊತೀತ್ರಗಳನ್ಗನ ಪಾಠಮಾಡಿಸಿ, ಈ ರಿೀತಿಯಿಂದ್ ಜನ್ರ 
ಉದಾಧರ ಕೃತ್ುವನ್ಗನ ಮಾಡಗವನ್ಗ. ಪನಾನಲಾಲ 
ಮಹಾರಾಜರಿಗ  ಬ ಳಳ ಮೀರಗ  ರಥ ಸಹಿತ್ ಅವರ 
ಕ ೀಶಲಗಿಂಛನ್ ಕಾಯಥಕಾೆಗಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಶ್ವರಾತಿರ 



ಉತ್ಸವಕ ೆ ಕರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ ಬಿಂದಿದ್ುರಗ. ಯಡಳಳ ಮತ್ಗತ 
ಚಮಮಡ ಮಹಾರಾಜರಗಗಳಗ  ಮತ್ಗತ ಇತ್ರ ಅನ ೀಕ 
ಸತ್ಗಪರಗರ್ರಿಗ  ಸಿದಾಧರೊಢರ ಭ ಟಿಿ  ಮಾಡಿಸಲ್ಲಕ ೆ 
ಕರ ದ್ಗಕ ೊಿಂಡಗ ಬಿಂದ್ಗ, ಶರರ್ಪಪನ್ಗ ತಾನ್ಗ 
ಸಗಖಪಡಗತಿತದ್ುನ್ಗ. ಶ್ವರಾತಿರಯ ದಿನ್ ದಿವು ರಗದಾರಕ್ಷ 
ಮಿಂಟಪದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದಾಧರೊಢರನ್ಗನ ಕೊಡಿರಸಿ ಬಹಗ 
ವ ೈಭವದಿಿಂದ್ ಮಹಾ ಪೂಜ ಯನ್ಗನ ಮಾಡಗವನ್ಗ. ಈ ಶರರ್ಪಪ 
ಸಾವಮಯಗ  ಧನ್ು ಧನ್ುನ್ಗ. ಸದಾ ಲ ೊೀಕ ೊೀದಾಧರದ್ಲ್ಲಿ 
ಚತ್ತವಿಟಗಿ, ಆ ಪೂಣಾಥನ್ಿಂದ್ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರಗವಿಂಥಾ ಸಿದ್ಧ 
ಸದ್ಗುರಗವಿನ್ ಪಿರೀತಿಯನ್ಗನ ಸಿಂಪಾದಿಸಿಕ ೊಿಂಡನ್ಗ. ಈ 
ಸದ್ಗುರಗವಿನ್ ನಾಮ ಉಚೆರಿಸಗವದ್ರಿಿಂದ್ ಆತ್ನ್ಗ 
ಕಾಯಥಗಳನ್ಗನ ಸಿದಿಧಗ  ಒಯಗುವನ್ಗ. ಅವನ್  ಚಿಂತ್ನ  
ಮಾಡಗವದ್ರಿಿಂದ್ ಭವಬಿಂಧನ್ವನ್ಗನ ಬಿಡಿಸಗವನ್ಗ. ಎಿಂಬಲ್ಲಿಗ   
ಶ್ರೀ ಸಿದಾಧರೊಢ ಕಥಾಮೃತ್ದ ೊಳ ಶರವರ್ ಮಾತ್ರದಿಿಂದ್ ಸವಥ 
ಪಾಪಗಳನ್ಗನ ಭಸಮ ಮಾಡಗವಿಂಥ  ಅತಿ ಮಧಗರವಾದ್ ಈ 
ನಾಲವತಾತರನ ೀ ಅಧಾುಯವನ್ಗನ ಶ್ವದಾಸನ್ಗ  ಶ್ರೀ 



ಸಿದಾಧರೊಢ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಚರಣಾರವಿಿಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಪಿಥಸಿರಗವನ್ಗ. 


