
 



ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢನೆೀ , ನಿನಗೆ ಜಯ ಜಯಕಧರವಿರಲಿ. 
ನಿೀನಗ ಮಗಮಗಕ್ಷಗವಿಗೆ ಸವರೂಪಧವಸ್ೆೆಯನಗು ತೊೀರಿಸಿ, ಎಲ್ಧಾ 
ಭವವಯಥೆಯನಗು ಕಳೆದ್ಗ ಬಿಡಗವಿ, ಇಂಥಧ ನಿನು ಪಧದ್ಗಳಲಿಾ 
ಮಸತಕವನಿುಟ್ಗು ನಮನ ಮಧಡಗತೆತೀನೆ. ಅತ್ಯಂತ್ 
ಮಧಗರವಧಗಿರಗವ ನಿನು ಚರಿತ್ರ  ಶ್ರವಣ ಮಧತ್ರದಂದ್ ಸವವ 
ಮನೊೀರಥಗಳು ಸಿದಾಸಗವವು ಮತ್ಗತ ಈ ಜಗತ್ತತನೊಳಗೆ 
ಮಧಯಧ ಮೀಹದಂದ್ ಯಧರಗ ಮೀಹಿತ್ರಧಗಿರಗವರೊೀ, 
ಅವರ ಗಧಢವಧದ್ ಅಜ್ಞಧನವು ಪರಿಹಧರವಧಗಗವದ್ಗ. ಹಿಂದನ 

ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲಿಾ ನಿರೂಪಿಸಿತ್ಗತ - ಪರಮೀಶ್ವರನಗ  ಅವತಧರ 
ಧ್ಧರಣೆ ಮಧಡಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಎಂಬ ನಧಮದಂದ್ ಭೂಮಿಯ 
ಮೀಲ್ೆ ಬಂದರಗವನಗ. ಆತ್ನ ಅವತಧರ ಕಧಯವಕೆೆ 
ಸಹಧಯವಧಗಗವ ದ್ಶೆಯಂದ್ ದ್ೆೀವತೆಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ು 
ಪರಕಧರ ಅವರಧದ್ರೂ ಆತ್ನ ಕೂಡ ನರವೆೀಷವನಗು ಧ್ಧರಣ 
ಮಧಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರಗವರಗ. ಅವರ ಅನೆೀಕ 
ಚರಿತ್ರಗಳಿರಗವವು.ಅವುಗಳನಗು ಇದ್ರಲಿಾ ಬರೆದ್ಗ ಗರಂಥ 
ಸಮಧಪಿತ ಮಧಡಬೆೀಕಧಗಿರಗವದ್ರಿಂದ್ ಈ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲಿಾ 



ಗರಂಥ ವಿಸ್ಧತರ ಭಯದಂದ್ ಅತ್ಯಲ್ಪವಧಗಿ ನಿರೂಪಿಸಗವೆನಗ. 
ಅವರ ಹೆಸರಗಗಳನಗು ಮಗಖದಂದ್ ಉಚಚರಿಸಗವದ್ರಿಂದ್ 
ತ್ತಧೆಲ್ ಮನಸಿಿಗೆ ಶಧಂತ್ತ ಪಧರಪಿತಯಧಗಗವದ್ಗ. ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಸ್ೆೀವೆಗೊೀಸೆರ ಇವರಗ ಜನಮವೆಲ್ಧಾ 
ಯೀಜಿಸಗವರಗ. ಅನಂತ್ ಜನಮಗಳಲಿಾ ತ್ಪಸಗಿ ಮಧಡಿದ್ಗು, 
ಅದ್ೆಲ್ಧಾ ಈ ಜನಮಕೆೆ ಫಲಿತ್ವಧಗಿ, ಸದ್ಗುರಗಚರಣಗಳ 
ಲ್ಧಭವನಗು ಹೊಂದ ಸ್ೆೀವಧ ಪೆರೀಮವು ಉತ್ಪನುವಧಯತ್ಗ. 
ಇವರಗ ಸ್ೆೀವೆಯ ಆನಂದ್ವನೆುೀ  ಭೊೀಗಿಸಗತ್ತತದ್ಗು, 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆೀದ್ೆೀನೂ ಬೆೀಡದ್ೆ ಮಧಡಗತ್ತತರಗವ ಆ 
ಸ್ೆೀವಧ ಸಿೆತ್ತಯನಗು ವರ್ಣವಸಲಿಕೆೆ ಸಹಸರ ಮಗಖನಿಗೂ 
ಸ್ಧಧಯವಧಗಗವುದಲ್ಾ. ಮಂದ್ಮತ್ತಯಧದ್  ನಧನಗ ಎಷುಂತ್ 
ವರ್ಣವಸಲಿ. ಅ ಸದ್ಭಕತರ ಭಕ್ತತಯಗ ಅದ್ಗಭತ್ವಧದ್ದ್ಗು, 
ಯಧಕೆಂದ್ರೆ ವೆೀದ್ ವೆೀದ್ಧಂತ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗದ್ಂಥಧ  ಆ 
ಸದ್ಗುರಗನಧಥನನಗು ಇವರಗ ತ್ಮಮ ಸದ್ಧಭವದಂದ್ 
ಬಂಧಿಸಿರಗವರಗ. ಯಧವಧತ್ನ ಸವರೂಪವನಗು ವರ್ಣವಸಲಿಕೆೆ 
ಹೊೀಗಿ ಶ್ಗರತ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ವು ಮೌನವಧಯತ್ಗ. ಮತ್ಗತ ನೆೀತ್ತ 



ನೆೀತ್ತ ಎಂದ್ಗ ಅಂದ್ಗ ಶ್ಗರತ್ತಗಳು ತ್ಟ್ಸ್ಧೆವಸ್ೆೆಯನಗು 
ಹೊಂದದ್ವು, ಸವರೂಪದಂದ್ ಅಂಥಧತ್ನಧದ್ ಆ 
ಕೆೈಲ್ಧಸನಧಥನಗ ಅಜ್ಞ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಧಥವವಧಗಿ, ಸಗಗಣ 
ರೂಪದಂದ್ ಸಿದ್ಾ ಸಮಥವನಧಗಿ ಇಲಿಾ ಅವತ್ರಿಸಿರಗವನಗ. ಆ 
ಸದ್ಗುರಗನಧಥ  ಅನಂತ್ ಚರಿತ್ರಗಳನಗು ಅತಧಯದ್ರದಂದ್ 
ವರ್ಣವಸಲಿಕೆೆ  ನನು ಅಲ್ಪಮತ್ತಯಗ  ಸ್ಧಲ್ದ್ಂತ್ ಇಲಿಾಗೆ  ಸ್ಧಕಗ 
ಮಧಡಿರಗತೆತೀನೆ. ಸದ್ಗುರಗ ಭಕತರ ಕೆಲ್ವು ನಧಮಗಳನಗು ಇಲಿಾ 
ಕಥಿಸಿ, ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗು ಸಂತೊೀಷಪಡಿಸಬೆೀಂದ್ಗ, ನಧನಗ 
ಸದ್ಧಭವದಂದ್ ನಿರೂಪಿಸಗವೆನಗ. ಪರಥಮದ್ಲಿಾ ಕ್ತೀತ್ವನೆಯ 
ಧವಜವನೆುೀರಿಸಿದ್ ಅನಂತ್ ಮಹಧರಧಜರಗ ಸದ್ಗುರಗನಧಥ 
ಸಮಗಮಖದ್ಲಿಾ ನಿಂತ್ಗ ಕ್ತೀತ್ವನ ಮಧಡಗವಧಗ,ಶೆ್ ರೀತಧ 
ಜನರಲ್ಾರೂ ಪೆರೀಮ ಕಲ್ೊಾೀಲ್ದ್ಲಿಾ ಮಗಳುಗಿ ದ್ೆೀಹ ಭಧನವನಗು 
ಮರೆಯಗತ್ತತದ್ುರಗ. ಈತ್ನಗ ಬಹಗಕಧಲ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಸಂಗಡ 
ನಿಕಟ್ವಧಸ ಮಧಡಗತ್ತತದ್ಗು, ಅವರ ಸ್ೆೀವೆ ಮಧಡಗತಧತ, 
ಗಗರಗಪಧದ್ದ್ಲ್ೆಾೀ ಕೆೈಲ್ಧಸವನಗು ಹೊಂದದ್ನಗ. ರಧಮದ್ಧಸನ 
ಕ್ತೀತ್ವನವಧದ್ರೂ ಅದ್ಗಭತ್ ಪೆರೀಮದ್ಧಯಕವಧಗಿದ್ಗು, 



ಶೆ್ ರೀತಧ ವಕತರಿಗೆ ನೆೀತ್ರಗಳಿಂದ್ ಅಶ್ಗರಪಧತ್ 
ಮಧಡಿಸಗವದ್ಧಗಿತ್ಗತ. ಇವನ ಕ್ತೀತ್ವನದ್ಲಿಾ ಆನಂದ್ವು 
ಉಕೆೆೀರಿ ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಧದ್ರೂ ತ್ಲಿಾೀನ ಚಿತ್ತರಧಗಗತ್ತತದ್ುರಗ. 
ಮಿಶ್ರಕೊೀಟೆ ಶ್ಂಕರ ಶಧಸಿಿಯಗ  ಪರತ್ತವಷವ ಕಧತ್ತವಕ 
ಪೂಣವಮಿಗೆ ಸಮಧಪತವಧಗಗವಂತೆ ಏಳು ದನ ಭಧಗವತ್ 
ಪುರಧಣವನಗು ಪರತ್ತಪಧದ್ನ ಮಧಡಗತಧತನೆ. ಕೃಷಣಶಧಸಿಿಯ 
ಭಧಗವತ್ ಪರತ್ತಪಧದ್ನವಧದ್ರೂ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಪೆರೀಮಯಗಕತವಧಗಿದ್ಗು, ಶ್ರವಣ ಮಧತ್ರದಂದ್ ಸವವರೂ 
ತ್ಲಿಾೀನರಧಗಿ ದ್ೆೀಹ ವಿಸೃತ್ತಯನಗು ಹೊಂದ್ಗತ್ತತದ್ುರಗ. 
ಸದ್ಗುರಗನಧಥರಗ ಇವರ ಸ್ೆೀವೆ ತೆಗೆದ್ಗಕೊಳುುವಧಗ ಬಹಳ 
ಆನಂದ್ ಪಡಗತ್ತತದ್ುರಗ. ಎಂದ್ಗ ಅವರ ನಧಮಗಳನಗು ಇಲಿಾ 
ನಿರೂಪಿಸಲಿಕೆೆ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಪೆರೀರಿಸಿದ್ರಗ. ಬಧಬಧಕೃಷಣ ಗದ್ೆವ 
ಇವನಗ  ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಮೀಲ್ೆ ಅತ್ಯಂತ್ ಪೆರೀಮ 
ಉಳುವನಧಗಿದ್ಗು, ಅದ್ಗಭತ್ವಧದ್ ಸಿದ್ಾ ಕ್ತೀತ್ತವಯನಗು ವರ್ಣವಸಿ 
ಅನೆೀಕ ಕವಿತೆಗಳನಗು ಮಧಡಿರಗವನಗ. ಇದ್ಲ್ಾದ್ೆ ಸದ್ಗುರಗಗಳ 
ಮಗಂದ್ೆ ವೆೀದ್ಧಂತ್ ಗರಂಥಗಳನಗು ಬಹಗ ವಿಶ್ದ್ವಧಗಿ 



ಪರತ್ತಪಧದಸಗವಧಗ,  ಸಿಿೀ ಪುರಗಷ ಬಧಲ್ಕರಿಗೆ ಸಹಧ ಚಿತ್ತದ್ 
ಮೀಲ್ೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಧಮವಧಗಗತ್ತತತ್ಗತ. ಬಧಳಧ ದೀಕ್ಷಿತ್ನಗ  
ಘನ ಪಂಡಿತ್ನಿರಗತ್ತತದ್ಗು, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ುರ ಮಗಂದ್ೆೀ ಬರಹಮ 
ಶ್ಂಕರಭಧಷಯವನಗು ಬಹಗ ಸಗಲ್ಭವಧಗಿ ತ್ತಳಿಯಗವಂತೆ ಅಥವ 
ತೆಗೆದ್ಗ ಹೆೀಳುತ್ತತದ್ುರಗ. ಶ್ರೀಪಧದ್ಶಧಸಿಿ ಉಪಧಧಯನಧದ್ರೂ 
ಭಧಷಯ ನಿರೂಪಿಸಗವಧಗ ಅತ್ಯಂತ್ ವಿಷದ್ವಧಗಿ ಹೆೀಳಿ, 
ಎಲ್ಾರಿಗೂ ಹೃದ್ುತ್ವಧಗಿ ಆನಂದ್ ಉಂಟಧಗಗವಂತೆ 
ಮಧಡಗತ್ತತದ್ುನಗ. ವಿರೂಪಧಕ್ಷ ಶಧಸಿಿಯಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳ 
ಸಮಗಮಖದ್ಲಿಾ ನಿತ್ಯ ಪುರಧಣ ಹೆೀಳುವನಗ. ಮಹಧಭಧರತ್ವನಗು 
ಬಹಗ ಸಗರಸವಧಗಗವಂತೆ ಹೆೀಳಿ ಶೆ್ ರೀತಧ ಜನರ ಮನಸಿಿಗೆ 
ಸಮಧಧ್ಧನ ಉಂಟ್ಗ ಮಧಡಗತ್ತತರಗವನಗ. ಮತ್ಗತ ಪರತ್ತ ಒಂದ್ಗ 
ಉತ್ಿವದ್ ದವಸ ಅತಧಯದ್ರದಂದ್ ಕ್ತೀತ್ವನ ಮಧಡಗವನಗ. 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಧದ್ರೂ ಸಂತ್ಗಷುರಧಗಿ ಆತ್ನನಗು ಬಹಗ 
ಪೆರೀಮದಂದ್ ನಡಿಸಗವರಗ. 

 



ಗೊೀವಿಂದ್ ಸಂತ್ ಹಳಿಯಧಳಕರನಗ ಮಹಧ 
ವೆೈರಧಗಯಶಧಲಿಯಧಗಿ, ತ್ನು ಸಿಿೀ ಸಮೀತ್ವಧಗಿ ಬಂದ್ಗ 
ಸದ್ಗುರಗವರನ  ಸ್ೆೀವೆಯನಗು ಮಧಡಗತ್ತತದ್ುನಗ. ಆತ್ನಗ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಮಗಂದ್ೆ ನಿತ್ಯ ಕ್ತೀತ್ವನ ಮಧಡಿ, ಉದ್ರ 
ನಿವಧವಹಧಥವ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಧಡಗತ್ತತದ್ುನಗ. ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ್ 
ಭಕತ ಜನರಗ ಬಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗು ಕಗರಿತ್ಗ ಪಧರಥಿವಸಗತಧತರೆ 
- 'ಹೆೀ ಪರಭೊೀ, ನಮಮ ಊರಲಿಾ ಅನಗದನ ಕ್ತೀತ್ವನೆ ಮಧಡಗವ 
ಸಲ್ಗವಧಗಿ, ತ್ಮಮಲಿಾಂದ್ ಒಬಬ ಸಜಜನನನಗು ನಮಮಲಿಾಗೆ  
ಕಳುಹಿಸಬೆೀಕಗ. ಆತ್ನ ಮಗಖದಂದ್ ನಧವು ಕ್ತೀತ್ವನೆ ಕೆೀಳಿ 
ಉದ್ಧುರರಧಗಗವೆವು. ನಿಮಮ ಅದ್ಗಭತ್ವಧದ್ ಕ್ತೀತ್ತವಯನಗು 
ವರ್ಣವಸಗವ ಉದುಶ್ಯ ಇತ್ರ ಊರಗಗಳಿಗೆ ಸಂತ್ರನಗು ನಿೀವು 
ಕಳುಹಿಸಿದರಿ. ಈಗ ನಮಮ ಕಡೆಗೆ ಹಳಿಯಧಳ ಸಂತ್ರನಗು 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಗು ನಮಮ ಮೀಲ್ೆ ಕೃಪಧವಂತ್ರಧಗಿರಿ.” ಈ 
ಪರಕಧರ ಆ ಭಕತ ಜನರ ವಚನವನಗು ಕೆೀಳಿ, ಗೊೀವಿಂದ್ 
ಸಂತ್ನನಗು ಕಗರಿತ್ಗ, ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗುತಧತರೆ - “ಸಂತ್ನೆೀ, 
ನಿೀನಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಅಲಿಾ ನಿತ್ಯ ಕ್ತೀತ್ವನೆ 



ಮಧಡಗವಂಥವನಧಗಗ, ಜನರಿಗೊೀಸೆರ ಸದ್ಗುರಗ 
ಕ್ತೀತ್ತವಯನೂು, ಹಗಲ್ಗ ರಧತ್ತರ ನಧಮಸಮರಣವನೂು 
ಬೊೀಧಿಸಗತ್ತತರಗ. ಇದ್ರಿಂದ್ ಅವರಗ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತತಯಗಕತರಧಗಿ 
ಸಹಜವಧಗಿ ಉದ್ಧುರವಧಗಗತಧತರೆ. ಹಧಗೆಯೀ ಆತ್ನಗ 
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಅಲಿಾ ಕ್ತೀತ್ವನೆ ಮಧಡಗತ್ತತರಗವಧಗ 

ಸವವ ಶೆ್ ರೀತಧ ಜನರಗ ಆನಂದ್ಭರಿತ್ರಧಗಗವರಗ. 
ಅವರೊಳಗೆ ಸದ್ಗುರಗಭಕ್ತತ ವಿಶೆೀಷ ಬೆಳೆದ್ಗ, ಸಮಸತರೂ 
ಸದ್ಗುರಗ ದ್ಶ್ವನವನಗು ಇಚಿಚಸಗವರಗ. ಆಗ ಆ ಭಕತರನೆುಲ್ಧಾ 
ಕರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ, ಗೊೀವಿಂದ್ಸಂತ್ನಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಬಳಿಗೆ 
ಬಂದ್ಗ, ಸಿದ್ಾ ದ್ಶ್ವನದಂದ್ ಸವವರಿಗೂ ಆನಂದ್ಗೊಳಿಸಿ 
ಅವರನಗು ಸವಸ್ಧೆನಕೆೆ ಕರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಹೊೀಗಗವನಗ. 
ಬರಹಿೀಭೂತ್ರಧದ್ ಷಣಗಮಖಸ್ಧವಮಿಯವರಗ ಪೂವವದ್ಲಿಾ 
ಬಹಗಕಧಲ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಬಳಿಯಲಿಾರಗತ್ತತದ್ುರಗ. ಸದ್ಗುರಗ 
ಮಗಖದಂದ್ ನಿತ್ಯವೆೀದ್ಧಂತ್ ಶ್ರವಣ ಮಧಡಗತ್ತ, ಇವರಗ 
ಜ್ಞಧನವಂತ್ರಧದ್ರಗ. ಬಹಗಕಧಲ್ ಇಲಿಾ ಇದ್ಗು ಆಮೀಲ್ೆ 
ವಿಜಧಪುರಕೆೆ ಹೊೀಗಿ, ಅಲಿಾ ಒಂದ್ಗ ಸ್ಧೆನದ್ಲಿಾ ಆಸನ ಹಧಕ್ತ 



ಹದನಧಲ್ಗೆ ವಷವ ತ್ನಕ ಕಗಳಿತ್ಲ್ೆಾೀ ಕಗಳಿತ್ತರಗತ್ತತದ್ುರಗ. ಅಲ್ೆಾೀ  
ಅನುಪಧನಧದಗಳನಗು ಸ್ೆೀವಿಸಗತ್ತತದ್ಗು, ಅಖಂಡ ಆತ್ಮಧ್ಧಯನ 
ಮಧಡಗತ್ತ, ಜನರಗ ಕೂಡ ಮೌನ ಧ್ಧರಣಮಧಡಿ, ಕಠಿಣವಧದ್ 
ಯೀಗಸ್ಧಧನೆಯನಗು ಮಧಡಿದ್ರಗ. ಆಮೀಲ್ೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಗ 
ಮಗಮಗಕ್ಷಗ ಜನರಿಗೆ ವೆೀದ್ಧಂತ್ವನಗು ವಿವರಿಸಿ 
ಅಂತ್ರದ್ೊಳಗೆ ಜ್ಞಧನ ಪರಕಟ್ವಧಗಗವಂತೆ 
ಅನಗಗರಹಿಸಗತ್ತತದ್ುರಗ. ವಿಜಧಪುರದ್ಲಿಾಯ ಅವರ ಮಠದ್ಲಿಾ 
ಈಗಲ್ೂ ಪರತ್ತವಷವ ಶಧರವಣ ಮಧಸದ್ಲಿಾ ಮಹಧ 
ವೆೈಭವದಂದ್ ಉತ್ಿವ ನಡೆಯಗವದ್ಗ. ರಧಮಧಚಧಯವ 
ಕಡಲ್ಧಸೆರ ಎಂಬಗವನಗ  ಸಿದ್ಾ ಪೂಜೆಯ ಮಂತ್ರಗಳನಗು 
ಅನೆೀಕ ಸದ್ಗುರಗ ಸ್ೊತೀತ್ರಗಳನಗು ರಚಿಸಿ, ಸಿದ್ುರಧಯರನಗು 
ಸ್ೆೀವಿಸಿದ್ನಗ. ಪರತ್ತವಷವ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ಧವಮಿಯವರ ಬಳಿಗೆ  
ಸದ್ಧಶ್ವಪಪ ಇಟ್ಗಿ ಎಂಬಧತ್ನಗ  ತ್ನು ಭಜನೆ ಮಂಡಳಿ 
ಸಮೀತ್ ಉತ್ಿವಗಳಿಗೊೀಸೆರ ಬರಗತ್ತತದ್ುನಗ. ಸಿದ್ಾ ಸದ್ಗುರಗ 
ಪಧದ್ದ್ಲಿಾ ಅನನಯ ಭಕ್ತತಯಗಳು ಅರ್ಣಣಗೆೀರಿಯ ತೊೀಟ್ಪಪ 
ದ್ೆೀಸ್ಧಯ ಎಂಬಧತ್ನಗ  ಪರತ್ತವಷವ ತ್ನು ಊರಲಿಾ ಸದ್ಗುರಗ 



ಉತ್ಿವವನಗು ಮಧಡಗತಧತನೆ. ಬಹಗ ಕಧಲ್ದಂದ್ ಸದ್ಗುರಗ 
ಸ್ೆೀವಧ ಮಧಡಗತ್ತತದ್ು ಕಧಶ್ನಧಥಪಂತ್ ಛತೆರ ಎಂಬಧತ್ನಗ  
ಅನೆೀಕ ಮಂದಯನಗು ಕರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಇಲಿಾ ಜಧತೆರಗೆ ಬಂಧಗ, 
ಸವವರಿಗೂ ಸದ್ಗುರಗದ್ಶ್ವನ ಮಧಡಿಸಗತ್ತತದ್ುನಗ. 
ವಿರಕತನಧಗಿರಗವ ಸಿದ್ಧರಮಯಯ ಸ್ಧವಮಿ ಎಂಬಧತ್ನಗ  ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ುರ ಮಗಖದಂದ್ ವೆೀದ್ಧಂತ್ ಶ್ರವಣ ಮಧಡಿ ದ್ೆೀಶ್ 
ದ್ೆೀಶ್ಗಳಲಿಾ ಹೊೀಗಿ ಭಕ್ತತ ಜನರಿಗೆ ಬೊೀಧಿಸಿ ಅವರ 
ಅಜ್ಞಧನವನಗು ಕಳೆಯಗವನಗ. ಶ್ವರಧತ್ತರ ಮತ್ಗತ ಶಧರವಣ ಜಧತೆರ 
ಕಧಲ್ದ್ಲಿಾ ಹಧಗೂ ಪರತ್ತ ಸ್ೊೀಮವಧರದ್  ಪೂಜೆ ಮಧಡಗವಧಗ 
ಪೂಜಧ ಕಧಯವಕೆೆ ಸಹಧಯ ಮಧಡಗವ ಜನರ ಹೆಸರಗಗಳು 
ಹೆೀಗಿರಗತ್ತವೆ. ತ್ಗಕೆಪಪ ಸಫಧರೆ  ಎಂಬಗವನಗ ಪರಮಗಖರಗ. 
ಇತ್ರರಗ ತ್ಗಳಜಪಧಪ, ಮಲ್ಧಾರ, ಗೊೀವಿಂದ್, ತ್ಗಕಧರಧಮ, 
ಎಂಬ ಇವರೆಲ್ಧಾ ಅತ್ಯಂತ್ ಪೆರೀಮದಂದ್ ಸ್ೆೀವಧ ಮಧಡಗತಧತರೆ. 
ಸಿದ್ುಪಧಪ ಉಜಜಣಣನವರ ಎಂಬಧತ್ನೆೀ ಮಗಖಯ ಪೂಜಧರಿಯಗ. 
ಈತ್ನ ಮನೆಗೆ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ನಿತ್ಯಹೊೀಗಿ ರಧತ್ತರ ಕಧಲ್ದ್ಲಿಾ 



ಅಲ್ೆಾೀ ಇರಗತ್ತತದ್ಗು ಭಜನೆ ಶಧಸಿ ವಗೆೈರೆ ಅಲ್ೆಾೀ ನಡಿಸಗವರಗ. 
ಮೀಲ್ೆ ಹೆೀಳಿದ್ವರೆಲ್ಾರೂ ಉತ್ಿವ ಕಧಲ್ಗಳಲಿಾ ತ್ಮಮ 

ಕೆಲ್ಸಗಳನಗು ಬಿಟ್ಗು, ರಧತ್ತರ ಹಗಲ್ಗ ಸದ್ಗುರಗ ಮಠದ್ಲ್ೆಾೀ ಇದ್ಗು 
ಅತ್ತ ಕಠಿಣವಧದ್ ಸ್ೆೀವೆ ಮಧಡಗತ್ತತರಗವರಗ. ಇನಗು 
ಬರಹಮಭೂತ್ರಧದ್ ಸ್ೆೀವಕರಗ ಯಧಯವರೆಂದ್ರೆ- ಶ್ವಯಧಯ, 
ಸಂಗಪಧಪ, ಗೊೀರಕನಧಥ, ಸಿದ್ುಯಧಯ, ಗಂಗಪಪ, ಗಣಪಪ; 
ಇವರೆಲ್ಾರೂ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ನಿಕಟ್ವಧಸದ್ಲಿಾದ್ಗು ಬಹಗ ಸ್ೆೀವಧ 
ಮಧಡಗತ್ತತದ್ುರಗ. ಮಹಧ ಸದ್ಭಕತನಧದ್ ವಿರೂಪಧಕ್ಷ ಕಧತ್ರಕ್ತ 
ಎಂಬಧತ್ನೆೀ ಸ್ೊೀಮವಧರ ಪೂಜೆಯ ಉತಧಪದ್ಕನಿರಗವನಗ. 
ಇವನಗ ಬಹಳ ಮಂದಯನಗು ಕೂಡಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಪಧರತ್ಃಕಧಲ್ದ್ಲಿಾ 
ಸದ್ಗುರಗ ಸ್ಧೆನಕೆೆ ಬಂಧಗ ಕಠಿಣವಧದ್ ಸ್ೆೀವಧ ಕೆಲ್ಸಗಳನಗು 
ಮಧಡಗವನಗ. ಸಗಮತ್ತಯಧದ್ ನಿರಗಪಧದ್ಪಧಪ ದ್ೊಡವಧಡ 
ಎಂಬವನಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಮೀಲ್ೆ ದ್ೃಢವಧದ್ ಭಕ್ತತಯಗಳುವನಧಗಿ, 
ತ್ನು ಮನೆಕೆಲ್ಸಗಳನಗು ಬಿಟ್ಗು, ಮಠದ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನೆುಲ್ಧಾ ಬಹಗ 
ಜಧಗರತೆಯಂದ್ ಮಧಡಿಸಗವನಗ, ನಿತ್ಯ ಮಠದ್ಲಿಾದ್ಗು ಸ್ೆೀವಧ 
ಮಧಡಗತ್ತತರಗವವರಗ ರಮಧನಂದ್, ಮಂಗೆೀಶ್, ಗೊೀವಿಂದ್ 



ಮಗಂತಧದ್ವರಗ ಬಹಗ ಸ್ೆೀವೆ ಮಧಡಗವರಗ. ಪಧಕಶಧಲ್ೆಯಲಿಾ  
ಕಠಿಣ ಸ್ೆೀವಧ  ಮಧಡಗವವರಗ ಯಧಯಧವರೆಂದ್ರೆ - 
ಮಗಖಯವಧಗಿ ಶ್ವಬಸಪಪ, ರಧಚಪಪ ಇವರಗ ತ್ಮಮ ಮನೆಯನಗು 
ಬಿಟ್ಗು ಇಲ್ೆಾೀ ಇದ್ಗು, ಅತಧಯದ್ರದಂದ್ ಸ್ೆೀವಧ 
ಮಧಡಗತ್ತತರಗವರಗ. ಶ್ವಭಕತನಧದ್ ಚನುಬಸಪಪ ಶೆಟ್ರ 
ಎಂಬಧತ್ನ ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗು ಮಹಧ ವೆೈಭವದಂದ್ ತ್ನು 
ಗಧರಮವಧದ್  ಮಂಟ್ೂರಿಗೆ ಕರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಹೊೀಗಿ 
ಪೂಜಿಸಿದ್ುನಗ. ಆ ಸಮಯದ್ಲಿಾ ಹಗಬಬಳಿುಯ ಭಕತರಗ ಸದ್ಗುರಗ 
ತ್ತೀಥವದ್ ವಿನಹಧ ಅನು ಸ್ೆೀವಿಸಲಿಕ್ತೆಲ್ಾವೆಂತ್ ಮೂರಗ 
ದವಸಗಳ ತ್ನಕ ಉಪವಧಸ ಕಗಳಿತ್ತದ್ುರಗ. ಆಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು  
ಹಗಬಬಳಿು ಭಕತರ ಒಪಿಪಗೆ ಇಲ್ಾದ್ೆ ಇತ್ರ ಗಧರಮಗಳಿಗೆ 
ಹೊೀಗಗವದಲ್ಾ, ಎಂದ್ಗ ನೆೀಮ ಮಧಡಿದ್ರಗ. ವಸಂತ್ರಧವ 
ದ್ಧಭೊೀಳೆೀಕರ ಎಂಬಧತ್ನಗ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ವಿಜಯವೆಂಬ 
ಸದ್ಗುರಗ ಚರಿತ್ರವನಗು ಛಧಪಿಸಿ ಪಧದ್ಕೆೆ ಅಪಿವಸಿದ್ನಗ, ಹಧಗೂ 
ಪರಶ್ಗರಧಮ ಸಬನಿಸ  ಎಂಬಧತ್ನಗ  ಮಧಡಿದ್ ಮರಧಠಿ ಪದ್ಯ 
ಚರಿತ್ರವನೂು ವಸಂತ್ರಧಯನಗ ಛಧಪಿಸಿ, ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ 



ಅಪಿವಸಿದ್ನಗ . ಈ ಪರಕಧರ ನಿಷ್ಧೆಮ ಸ್ೆೀವೆಗೊೀಸೆರ 
ಧನವನಗು ಯೀಜಿಸಗವನಗ. ಈ ದ್ಧಭೊೀಳಕರ  ಬಂಧಗಗಳು 
ತ್ಮಮ ನಿಸಿಿಮ ಭಕ್ತತಯಂದ್ ಸದ್ಗುರಗವರನಗು ಸಂತೊೀಷ 
ಪಡಿಸಗತಧತರೆ. ಗೊೀಕಗಳಧಬಧಯ ಗೊೀವೆಕರ ಎಂಬವಳು, 
ಪರಬಂಧರೂಪವಧಗಿ ಅತ್ತ ಮನೊೀಹರವಧಗಿರಗವ ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಪೂವವ ಚರಿತೆರವನಗು ಮಹಧರಧಷರ ಭಧಷ್ೆಯಲಿಾ 
ರಚಿಸಿರಗವಳು. ಗೊೀವೆಯಲಿಾ ಈಕೆಯಗ ಸಿದ್ಾ ಮೂತ್ತವಯನಗು 
ಸ್ಧೆಪಿಸಿ, ಅನೆೀಕ ಸ್ಧಧಗ ಸತ್ಗಪರಗಷರನಗು ಕರಿಸಿ, ಪರತ್ತ ವಷವ 
ಏಳು ದನಗಳ ತ್ನಕ ಭಧಮಿನಿೀ ರೂಪದಂದ್ ಭಕ್ತತಜ್ಞಧನ 
ವೆೈರಧಗಯ ರಸಭರಿತ್ವಧಗಿಯೂ ಬಹಗ ಮನೊೀಹರವಧಗಿಯೂ 

ರಚಿಸಿದ್ಧುನೆ. ಕೊಲ್ಧಾಪುರವಧಸಿಯಧದ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣಪಧಪ ಖಮಿತ್ಕರ 
ಎಂಬಧತ್ನಗ ತ್ನು ಪುತ್ರನಿಗೆ ಮಹಧ ವಿಷಮಜವರ 
ಪಧರಪತವಧದ್ಧಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಪಧರಥವನೆ ಮಧಡಿದ್ನಗ. ಆಗ ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ುನಧಥರಗ ಕಳುಹಿಸಿದ್ ವಿಭೂತ್ತಯನಗು ರೊೀಗಿಯ 
ಮಗಖದ್ಲಿಾ ಹಧಕ್ತ ನಧಮಸಮರಣೆ ಮಧಡಿದ್ ಕೂಡಲ್ೆೀ ಆತ್ನಗ 
ವಧಯಧಿಮಗಕತನಧದ್ನಗ. ಲ್ಕ್ಷಮಣಪಪನಧದ್ರೂ ಪರತ್ತವಷವ ಜಧತೆರಗೆ 



ಬಂದ್ಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ ಭೆಟ್ಟುಯಧಗಿ, ಅನು ಛತ್ರದ್ಲಿಾ ವಿಶೆೀಷ 
ಸ್ೆೀವೆಯನಗು ಮಧಡಗತ್ತತರಗವನಗ, ಸಿದ್ಾ ಭಕತರಧದ್ ಸಂಕಪಧಪ 
ಮತ್ಗತ ಹಗಚಚಪಧಪ ಇವರಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗು ತ್ಮಮ 
ಸವಗಧರಮವಧದ್ ಗೊೀಪನಕೊಪಪಕೆೆ ಕರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಹೊೀಗಿ 
ಬಹಗ ವೆೈಭವದಂದ್ ಪೂಜಿಸಿ ಸಂತೊೀಷಪಡಿಸಿದ್ರಗ. ಹಗಬಬಳಿು 
ಪರಪಪನಗ  ಆಮರಣ ಸದ್ಗುರಗ ಸ್ೆೀವಧ ಮಧಡಗತ್ತತದ್ಗು, ಸಿದ್ಾ 
ಚಿಂತ್ನೆ ಮಧಡಗತ್ತ ಪಧರಣವನಗು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ನಗ. ಆತ್ನಗ 
ಮಧಡತ್ಕೆ ಸ್ೆೀವೆಯನಗು ಅವನ ಪುತ್ರರಗ  ಮಧಡಗತಧತರೆ. 
ಖಂಡಪಧಪ ಮತ್ಗತ ದವಟೆ ಇವರ ಮನೆಯಲಿಾ ಸವವರೂ  ಅನನಯ 
ಸದ್ಗುರಗ  ಭಕತರಿದ್ಗು, ತ್ನಗಮನಧನಗಳನಗು ಉತ್ಿವ 
ಕಧಲ್ಗಳಲಿಾ ಸದ್ಗುರಗ ಸ್ೆೀವೆಯಲಿಾ ಯೀಜಿಸಗವರಗ. 
ಮೌನಿಬಗವಧ, ಮೌನವನಗು ಧರಿಸಿ, ಬಹಗ ಪೆರೀಮದಂದ್ 
ಸದ್ಗುರಗ ಸ್ೆೀವೆಯನಗು ಮಧಡಗವನಗ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ುರಿಗೆ ಜವರ 
ಬಂದರಗವಧಗ ಮೂರಗ ದನ ತ್ನಕ ಅನು ಪಧನಧದಗಳನಗು 
ತ್ಯಜಿಸಿ, ನಿದ್ಧರಚಲ್ನಧದಗಳಿಲ್ಾದ್ೆೀ ನೆಟ್ುಗೆ ನಿಂತ್ಗಕೊಂಡಗ 
ಭಯಂಕರವಧದ್ ತ್ಪಸಗಿ ಮಧಡಿದ್ನಗ. ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಜವರ 



ಬಿಟ್ಗು ಆಹಧರ ಸ್ೆೀವಿಸಿದ್ರಂದ್ ಮೀಲ್ೆ ತಧನಗ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ 
ಹೊೀದ್ನಗ. ಸದ್ಗುರಗ  ಸ್ೆೀವೆಯನಗು ಬಹಗ ಆದ್ರದಂದ್ 
ಮಧಡಗವ ಇನೂು ಅನೆೀಕ ಸ್ೆೀವಕ ಜನರಿರಗವರಗ. ಗರಂಥವು 
ಬಹಳ ವಿಸ್ಧತರವಧಗಗವದ್ೆಂಬ ಭಯದಂದ್ ಅವರ 
ಹೆಸರಗಗಳನಗು ಬಿಟ್ಟುರಗವೆನಗ. ಇವರೆಲ್ಾರೂ ಸದ್ಗುರಗ ಕೃಪೆಗೆ 
ಪಧತ್ರರಧಗಿ ತ್ಮಮ ಉದ್ಧಾರ ಮಧಡಿಕೊಂಡರಗ. ಅನೆೀಕ 
ಜನಮಗಳ ತ್ಪವು ಅಪಧರವಿದ್ಗುದ್ರಿಂದ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಧಾ ಸದ್ಗುರಗ 
ಪೆರೀಮವು ಉಂಟಧಯತ್ಗ. ಸಿದ್ಾ ಸದ್ಗುರಗವು ಭಕತರ 
ಅಮೂಲ್ಯವಧದ್ ರತ್ುವೆಂದ್ಗ ಆತ್ನ ಸ್ೆೀವೆಯಂದ್ ತ್ಮಮ 
ಸವವತಧಪಗಳನಗು ಪರಿಹಧರಮಧಡಿಕೊಂಡಗ, ಅವರಗ ಆನಂದ್ 

ಯಗಕತರಧಗಿರಗವರಗ. ಎಂಬಲಿಾಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಕಥಧಮೃತ್ದ್ೊಳ್ ಶ್ರವಣ ಮಧತ್ರದಂದ್ ಸವವ ಪಧಪಗಳನಗು 
ಭಸಮ ಮಧಡಗವಂಥ  ಅತ್ತ ಮಧಗರವಧದ್ ಈ ಐವತೆೈದ್ನೆೀ 
ಅಧ್ಧಯಯವನಗು ಶ್ವದ್ಧಸನಗ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  
ಚರಣಧರವಿಂದ್ಗಳಲಿಾ ಅಪಿವಸಿರಗವನಗ. 


