
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದ್ಗುರಗರಧಯನಗ ಭಕ್ತರ ಮೀಲೆ ಅತ್ಯಂತ್ 
ದ್ಯಧವಂತ್ನಧಗಿರಗವನಗ. ಆತ್ನ ಪಧದ್ವನಗು 
ಹಿಡಿಯಗವದ್ರಂದ್ ಸವವ ವಿಘ್ುಗಳು ಪರಹಧರವಧಗಗವವು. 
ಆತ್ನೆೀ ಪೆರೀಮವನಗು  ಆಂತ್ಯವದ್ೊಳಗೆ ತ್ಗಂಬಿ, ಕೆೈಯಲ್ಲಿ 
ಲೆೀಖಣಿಯನಗು ಕೊಟ್ಗು ಪೆರೀಮಖಣಿಯನಗ ತೆರೆದ್ಗ, ಗರಂಥ  
ಬರಸಲ್ಲಕೆೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ನಗ. ಈ ಅದ್ಗುತ್ ಗರಂಥವನಗು ಈ 
ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಧಪ್ತತಮಧಡಬೆೀಕೆಂದ್ಗ, ದ್ಯಧಳುವಧದ್ 
ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಗ ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಪೆರೀರಸಿರಗತಧತನೆ. ಭಕ್ತತ 

 ವೆೈರಧಗಯ ಮತ್ಗತ ಜ್ಞಧನ ಭರತ್ವಧಗಿಯೂ, ಅತ್ಯಂತ್ ಸದ್ಗುರಗ 
ಪೆರೀಮದಂದ್ ತ್ಗಂಬಿರಗವಂಥಧದ್ಧಾಗಿಯೂ ಇರಗವ  ಈ 
ಗರಂಥವನಗು ಸವತ್ಃ ಗಗರಗರಧಜನೆೀ ಬರೆದರಗವನಗ. ಲೆೀಖಣಿ 
ಬರದ್ದ್ೆಾಂದ್ಗ ಯಧರಗ ಹೆೀಳುವರಗ ? ಅಂಥಧ ಲೆೀಖಣಿಯಂತೆ 
ನಧನಗ ಆತ್ನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿರಗವೆನಗ. ಆದ್ಾರಂದ್ಲೆೀ ಈ ಗರಂಥವು 
ಇಷ್ಗು ಸಗಂದ್ರವಧಗಿ ಅತಿ ತ್ವರೆಯಂದ್ ಸಿದ್ಾವಧಯತ್ಗ. 
ಇದ್ಲ್ಿದದ್ಾರೆ, ಜಡ ಮತ್ಗತ ಅಲ್ಪಮತಿಯಧಗಿಯೂ, ಭಕ್ತತ ಪೆರೀಮ 
ರಹಿತ್ನಧಗಿಯೂ, ಸಂಸಧರ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ 



ತೊಡಕ್ತರಗವವನಧಗಿಯೂ, ನಿತ್ಯ ಅಜ್ಞಧನ 
ಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿರಗವವನಧಗಿಯೂ, ಇರಗವ ನನಿುಂದ್ ಈ ಗರಂಥವು 
ಹಧಯಗೆ ಸಿದಾಸಿತ್ಗತ  ಇಂಥಧ ನನುನಗು ನಿಮಿತ್ಯಮಧಡಿ 
ಸದ್ಗುರಗರಧಯನೆೀ ಗರಂಥವನಗು ರಚಿಸಿರಗವನಗ. ಸದ್ಗುರಗವನ 
ಕಧಯವಗಳು  

ಅದ್ಗುತ್ವಧಗದ್ವುಗಳು. ಅವುಗಳ ಪೆೈಕ್ತ ಇದ್ೊಂದ್ಗ 
ಅತ್ಯದ್ಗುತ್ವಧದ್ದ್ಗಾ. ನನು ಕೆೈಯಂದ್ಧದ್ರೂ ಹಧಯಗೆ ಗರಂಥ 
ಭರಸಿದ್ನೆಂಬಗವದ್ಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಚಮತಧೆರ ಕಧಣಿಸಗವದ್ಗ. 
ಇರಲ್ಲ, ದ್ಯಧಳುವಧದ್ ಆ ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಗ, ಭಕ್ತರ ಮೀಲೆ 
ಬಹಗ ಪೆರೀಮವುಳಳವನಧಗಿದ್ಗಾ, ಅವರನಗು ಸಗಲ್ಭವಧಗಿ 
ತಧರಸಗವ ಉದ್ೆಾೀಶದಂದ್ ಪವಿತ್ರವಧದ್ ಗರಂಥವನಗು 
ಬರೆದರಗವನಗ. ಅವನಗ  ಕ್ೃಪಧಸಧಗರನೆೀ ಇದ್ಗಾ, ಆತ್ನಲ್ಲಿ 
ಪೆರೀಮದ್ ತೆರೆಗಳೆೀ ಬರಗತಿತರಗವವು. ಅವುಗಳೊೆಳಗೆ ಯಧರಗ 
ಮಗಳುಗಗವರಗ ಅವರಗ ಅಮರರಧಗಗವರಗ. ಭಕ್ತರಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಪವಿತ್ರವಧದ್ ಆತ್ನ ಈ ಮನೊೀಹರವಧದ್ ಚರತ್ರವು ಶರವಣ 
ಮಧತ್ರದಂದ್ ಶೆ್ ರೀತಧ ಜನರಗೆ ಆನಂದ್ವನಗು ಕೊಡಗವುದ್ಗ, 



ಗಗರಗಕ್ೃಪೆಗೆ ಪಧತ್ರರನೂು ಮಧಡಗವದ್ಗ. ಕೆಲ್ವು ಶೆ್ ರೀತ್ೃ  
ಜನರಗ ವಕ್ತನನಗು ಕ್ಗರತ್ಗ ಅನಗುತಧತರೆ - "ಬಹಗ ದವಸ 
ಗರಂಥವನಗು ಶರವಣ ಮಧಡಿದ್ೆವು, ಆದ್ರೆ ಪರಮಧದ್  

ದ್ೊೀಷ್ದಂದ್ ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಕೆಲ್ವು ಅಂಶ ಮರೆತಿರಗವದ್ಗ." 
ಮತೆತ ಕೆಲ್ವರಗ - “ಕೆಲ್ವು ಮನೊೀಹರವಧದ್ ಕ್ಥೆಗಳನಗು 
ನಧವು ಶರವಣ ಮಧಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವುಗಳನೆುಲಧಿ ಈಗ ಸಂಕ್ೆೀಪ 
ರೀತಿಯಂದ್ ನಮಗೊೀಸೆರ ಹೆೀಳತ್ಕ್ೆದ್ಗಾ'' ಎಂದ್ನಗುವರಗ. 
ಈ ಪರಕಧರ ಜನರ ವಚನಗಳನಗು ಕೆೀಳಿ, ವಯಕ್ತತಯನಗು ಬಹಗ 
ಸಂತೊೀಷ್ದಂದ್, ಈ ಚರತ್ರಸಧರವನಗು ತೆಗೆದ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರತಿ 
ಸಂಕ್ೆೀಪವಧಗಿ ಹೆೀಳುವೆನಗ. ಹೆೀ ಶೆ್ ರೀತ್ೃ ಜನರಗಗಳಿರಧ, 
ಶರವಣ ಮಧಡಿರ.  

 

ಒಂದ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಗಗರಗದ್ೆೀವತಧ ವಂದ್ವನಗು ಮಧಡಿ, 
ಚತ್ಗವಿವಧ ಅಧಿಕಧರಗಳ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ನಿರೂಪ್ತಸಲ್ಪಟ್ಟುವೆ. 



ಎರಡನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಾ ಜನಮವು, ವಿಚಿತ್ರವಧದ್ 
ಬಧಲ್ಕ್ತರೀಡೆಯನಗು ತೊೀರಸಿ ಜನರಗೆ ಬೊೀಧಿಸಿದ್ಗಾ 
ನಿರೂಪ್ತಸಿರಗತ್ತದ್ೆ. 

ಮೂರನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಾರಗ ಭಿೀಮ ಮತ್ಗತ ಸೊೀಮನ 
ಕ್ೂಡ ಗಗರಗಶೆ್ ೀಧನೆಗೆ ಹೊೀದ್ಧಗ ಅವರಬಬರಗ ಬಹಳ 
ಶರಮಪಟ್ಗು ಸಿದ್ಾರನಗು ಬಿಟ್ಗು ಮನೆಗೆ ತಿರಗಗಿ ಹೊೀದ್ರಗ 
ಎಂಬಗದ್ನಗು ತಿಳಿಸಿರಗತ್ತದ್ೆ. 

ನಧಲ್ೆನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಾರಗ ಗಜದ್ಂಡ ಗಗರಗಗಳ ಸೆೀವೆ 
ಮಧಡಿದ್ಗಾ, ವಧದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಗಬಬಯಯಶಧಸಿತಯನಗು ಖಂಡಿಸಿದ್ಗಾ, 
ಗಗರಗಗಳು ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಎಂಬ ಈ ನಧಮವನಗು ಕೊಟ್ುದ್ಗಾ 
ಕ್ಥಿಸಿರಗವದ್ಗ. 

ಐದ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ ತಿೀಥವಯಧತೆರಗೆ 
ಹೊೀದ್ದ್ಗಾ, ಚಿಂತಧಮಣಿ ಆಶರಮದ್ಲ್ಲಿ ವೆೀದ್ಧಂತ್ 

ಬೊೀಧಿಸಿದ್ಗಾ, ಕ್ಮವಠ ಬಧರಹಮಣನಿಗೆ ಚಧಂಡಧಲ್ತ್ವ 
ತೊೀರಸಿದ್ಗಾ, ಉಪಧಸನ ಕ್ರಮ ವಿವರಸಿದ್ಗಾ ಹೆೀಳಿರಗತ್ತದ್ೆ. 



ಆರನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಪ್ತಚಚಂಡಯಯ ಮತ್ಗತ ಮಲ್ಯನಧಥ 
ಇವರಗೆ ಬರಹಧಮತ್ಮಐಕ್ಯತೆಯನಗು ಬೊೀಧಿಸಿದ್ಗಾ ಮತ್ಗತ 
ಮಹಧವಧಕಧಯಥವವನಗು ದೀಕ್ಷಿತ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಆತ್ನ ಶಂಕಧ 
ನಿರಸನ ಮಧಡಿದ್ಗಾ ನಿರೂಪ್ತಸಿರಗತ್ತದ್ೆ. 

ಏಳನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಗೊೀಕ್ಣವ ಕ್ೆೀತ್ರದ್ೊಳಗೆ ಸಿದ್ಾನಧಥರಗ 
ರಮಯಲ್ಲೀಲಧ ಮಧಡಿದ್ಗಾ ಮತ್ಗತ ಸಧಧಗಗಳ ಮಗಖದಂದ್ 
ಪರಮಧತ್ಮನಗ ತ್ೃಪ್ತತ ಹೊಂದ್ಗತಧತನೆ ಎಂಬದ್ಗ ಸವವರಗೂ 
ಬೊೀಧಿಸಿದ್ಗಾ, ಕ್ಥಿಸಿರಗವದ್ಗ. 

ಎಂಟ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಕಧಶ್ೀ ಕ್ೆೀತ್ರದ್ಲ್ಲಿ ನಧಯಯ ಶಧಸಿಿಗಳ 
ವಧದ್ವನಗು ಸಿದ್ಾರಗ ನಿವಧರಸಿ, ಪಂಚಕೊೀಶ ಯಧತೆರಯನಗು 
ಪೂಣವ ಮಧಡಿ, ಸಧವುಕಧರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನಿಗೆ 
ಬೊೀಧಿಸಿದ್ಗಾ ಹೆೀಳಿರಗವದ್ಗ. 

ಒಂಭತ್ತನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಗರಸವಧದ್ ಬಿಂಬ ಪರತಿಬಿಂಬ 
ವಿಚಧರವನಗು ಬೆೈರಧಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ಸಿದ್ಾರಗ ಮಧರವಧಡಿಯ 



ರೊೀಗವನಗು ನಿವಧರಸಿ ಆತ್ನಿಗೆ ಬದ್ಗಕ್ತಸಿದ್ಾನಗು 
ನಿರೂಪ್ತಸಿರಗತ್ತದ್ೆ.  

 ಹತ್ತನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಾರಗ ಅಭಿಚಧರ ಕ್ಮವಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರವತ್ವನಧದ್ ಬಧರಹಮಣನಿಗೆ ಅವನಗು ಬಿಡಿಸಿ ವೆೈದಕ್ 

ಕ್ಮವಗಳಲ್ಲಿ ಪೆರೀರಸಿದ್ಗಾ ಮತ್ಗತ ವಿಜಧಪುರದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದ್ಗಃಖ 
ಸಹಿಸಿದ್ಗಾ ಕ್ಥಿಸಿರಗತ್ತದ್ೆ. 

ಹನೊುಂದ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಾಗಗರಗಗಳು ಜಂಗಮನ 
ಭರಮಯನಗು ಕ್ಳೆದ್ದ್ಗಾ ಮತ್ಗತ ಶ್ಪಧಯರಗ ಹೊಡೆದ್ಧಗ 
ಶಧಂತಿಯಂದ್ ಅದ್ನಗು ಸಹಿಸಿದ್ಗಾ, ನಿರೂಪ್ತಸಿಯದ್ೆ.  

ಹನೆುರಡನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಾಗಗರಗವರನಗ ಹಗಬಬಳಿಳಯಲ್ಲಿ 
ನಧನಧ ಲ್ಲೀಲಧ ತೊೀರಸಿದ್ಗಾ ಮತ್ಗತ ದ್ಗಷ್ುರಗ ಬಹಗ 
ಪರಕಧರವಧಗಿ ದ್ಗಃಖ ಕೊಟ್ಧುಗ ಅದ್ಗುತ್ ಶಧಂತಿಯನಗು 
ಪರಕ್ಟ್ಟಸಿದ್ಗಾ ಹೆೀಳಿಯದ್ೆ.  

ಹದಮೂರನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಜನರಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗು 
ರಥದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೂಡಿರಸಿ ಉತ್ಸವ ಮಧಡಿಸಿದ್ಗಾ ಮತ್ಗತ 



ಕ್ಬಿೀರದ್ಧಸನೆಂಬ ಶ್ಷ್ಯನಿಗೆ ಬರಹಮಜ್ಞಧನವನಗು ಬೊೀಧಿಸಿದ್ಗಾ 
ನಿರೂಪ್ತಸಿರಗತ್ತದ್ೆ. 

ಹದನಧಲ್ೆನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಹರಹರ ಮತ್ಗತ ಸರಸವತಿ 
ಇವರನಗು ವಧಯಘ್ರದಂದ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿರಗವರಗ.ಅವರಗ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ್ಗ ಆತ್ನನಗು ಪೆರೀಮದಂದ್ 
ಸಗತತಿಸಿದ್ಾನಗು ಹೆೀಳಿರಗತ್ತದ್ೆ. 

ಹದನೆೈದ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ರೂಪಕ್ೃಷ್ಣ ಭಧಗಯವತಿಭಧಯ 
ಇವರ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಗರಂಥಿ ರೊೀಗವು ಆದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಆ 
ಸಧಿನಕೆೆ ಸದ್ಗುರಗನಧಥನಗ ಬಂದ್ಗ ಹಗಡಗಗನಿಗೆ 
ಆರೊೀಗಯವನಗುಂಟ್ಗ ಮಧಡಿದ್ಾನಗು ಕ್ಥಿಸಿರಗತ್ತದ್ೆ.  

ಹದನಧರನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಯಧವ ಹಗಡಗಗನಿಗೆ ಕಧಲ್ಲಗೆ 
ಸಪವವು ಸಗತಿತ, ದ್ಂಶ ಮಧಡಗತಿತತೊತೀ ಅವನನಗು ಸದ್ಗುರಗವು 
ಸಪವದಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ, ಅವನ ಗಧಯಗಳನಗು 
ನಿವಿವಷ್ಮಧಡಿದ್ನಗ. 



ಹದನೆೀಳನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ನಧಲ್ಗೆ ಮಂದ ಅಯಯನವರಗ 
ಗಗರಗನಿಂದ್ಧ ಮಧಡಗತ್ತಲೆ ಅವರ ಲ್ಲಂಗಗಳು ಹರಣವಧದ್ವು. 
ಆಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ ಶರಣಗ ಹೊೀದ್ ಕ್ೂಡಲೆ ಅವರಗ ಆ 
ಲ್ಲಂಗಗಳನಗು ತೆಗೆದ್ಗಕೊಟ್ುರಗ.   

ಹದನೆಂಟ್ನೆಯ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಪೂವವ ಜನಮದ್ಲ್ಲಿ 
ವಧಯಘ್ರನಧಗಿದ್ಗಾ ಸತ್ಸಂಗಯೀಗದಂದ್ ನರನಧಗಿ ಹಗಟ್ಟುದ್ 
ಗಗರಪಪನ ಚರತ್ರವು ನಿರೂಪ್ತಸಿರಗತ್ತದ್ೆ. 

ಹತೊತಂಬತ್ತನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕ್ಥನ, ಬೆನಕ್ಪಪನ 
ಪತಿುಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ಗಾ, ಜೀವಪಪನ ಕ್ಗರಗಡಧದ್ ನೆೀತ್ರಗಳು 
ಸದ್ಗುರಗಹಸತ ಸಪಶವದಂದ್ ದ್ೃಷ್ಟುಯಗಕ್ತವಧದ್ದ್ಗಾ, ಇವೆಲ್ಿ 
ಕ್ಥಿಸಿರಗತ್ತದ್ೆ. 

ಇಪಪತ್ತನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತ ಸಧತ್ಪಪನ ಮೈಮೀಲೆ 
ಉಷ್ಣಘ್ೃತ್ವು ಸಿಡಿದ್ಗ, ಮೂಚಧಛವಗತ್ನಧಗಿ ಬಿದಾರಗವಧಗ 
ಸದ್ಗುರಗವು ಆತ್ನನಗು ಸವಸಿ ಮಧಡಿದ್ನಗ. 



ಇಪಪತೊತಂದ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ, ಸಿದ್ಾರನಗು ಪೂಜಸಬೆೀಕೆಂದ್ಗ 
ಕ್ೃಷ್ಧಣಬಧಯಯಗ ಹೆೀಳಲ್ಗ ಪತಿಯಧದ್ ರಮಧನಧಥನಿಗೆ ಅದ್ಗ 
ಮನಸಿಸಗೆ ಬಧರದ್ೆ ಇದ್ಧಾಗ, ಆತ್ನಗ ಸವವ ಮೂತಿವಗಳು 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ರೂಪವಧಗಿರಗವದ್ನಗು ಕ್ಂಡನಗ. 

ಇಪಪತೆತರಡನೆೀ  ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಗರಕ್ತಭಧವಿ ಗಧರಮದ್ಲ್ಲಿ ಬಹಗ 
ವೆೈಭವದಂದ್ ಸದ್ಗುರಗಚಿತ್ರದ್ ಪೂಜೆಯಧಗಗತಿತರಗವಧಗ,  
ಭಕ್ತರ ಪಧರಥವನೆಯಂದ್ ಸದ್ಗುರಗವು ಪರತ್ಯಕ್ಷನಧದ್ನಗ. 

ಇಪಪತ್ತಮೂರನೆೀ  ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ರಧಮರಧಯನಿಗೆ ಸಿದ್ಾರಗ 
ಸವಪುದ್ಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯವನಗು ಕೊಟ್ುರಗ. ಸಂತ್ರ ನಡಗವೆ  
ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಕ್ಗಳಿತ್ಗ ಉಣಗಣವದ್ನಗು ಕ್ಂಡಗ ಸವವರೂ 
ಆಶಚಯವಪಟ್ಗು ಅವರನಗು ಪೂಜಸಿದ್ರಗ. 

ಇಪಪತ್ತನಧಲ್ೆನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಗಗರವಧವ ಎಂಬವಳು, 
ಅನುವಿಲ್ಿದ್ೆ  ಮಕ್ೆಳು ಸತ್ತ ದ್ಗಃಖದಂದ್ ಬಧವಿಯಳಗೆ 
ಹಧರಗವಧಗ, ಸದ್ಗುರಗವು ಬಂದ್ಗ ಬಿಡಿಸಿ, ಅವರನಗು 
ಆಶ್ೀವಧವದ್ದಂದ್ ಶ್ರೀಮಂತ್ನಧುಗಿ ಮಧಡಿದ್ನಗ. 



ಇಪಪತೆೈದ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಬಸವಣಣಗೆ ಅಭಿಮಧನ 
ಬಂದರಗವಧಗ, ಆತ್ನ ಸವವಸವ ಹರಣವಧಯತ್ಗ. ಭಕ್ತತ ಹಗಟ್ಟುದ್ 
ತ್ರಗವಧಯ ಬಂದೀಖಧನೆಯಳಗಿಂದ್ ಸದ್ಗುರಗವು 
ಬಿಡಿಸಿದ್ರಗ.  

ಇಪಪತಧತರನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಆರಗಮಂದ ಯವನರಗ ಬಂದ್ಗ 
ಯಥೆೀಷ್ು ತಧಡನ ಮಧಡಿದ್ರಗ. ಭಕ್ತರ ಆಗರಹದ್ೆಾೀಶೆಯಂದ್ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು ರಥಧರೊೀಹಣವನಗು ಮಧಡಿದ್ರಗ. 

 ಇಪಪತೆತೀಳನೆೀ  ಅದ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ, ನಿೀರಲ್ಿ ಉತ್ಸವ ಬೆೀಡವೆಂದ್ಗ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಂದ್ಧಗ, ಭಕ್ತರಗ ನಿೀರಗತ್ರಗವ ಕ್ಷ್ುಸಹಿಲ್ಲಕೆೆ 
ಸಿದ್ಾರಧದ್ರಗ. ಆಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಮೀಘ್ವಿದ್ಧಯ ಉಪಧಸನೆೀ  
ಮಧಡಿ ಮಳ  ೆತ್ರಸಿದ್ರಗ.   

ಇಪಪತೆತಂಟ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ವಧನಮನಿಗೆ ಶ್ಪಧಯರಗ 
ಹಿಡಿದ್ಗಕೊಂಡಗ ಹೊೀಗಗವಧಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗ 
ಫೌಜಗದ್ಧರನಧಗಿ ದ್ಧರಯಳಗೆ ಬಂದ್ಗ ಅವನನಗು 
ಬಿಡಿಸಿದ್ರಗ. 



ಇಪಪತೊತಂಭತ್ತನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಶ್ವಪಪ ಭಕ್ತನಗ ಸತಧತಗ 
ಸದ್ಗುರಗನಧಥರಗ ಬದ್ಗಕ್ತಸಿದ್ರಗ. ಮತ್ಗತ ಅವರಗ ಜವರದಂದ್ 
ಪ್ತೀಡಿತ್ರಧಗಿದ್ಧಾಗ ಒಮಮಗೆೀ ಬಹಳ ಗಗಳಿಗೆಗಳನಗು ನಗಂಗಿ 
ನೆಟ್ುಗಧದ್ರಗ. 

ಮೂವತ್ತನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲ ಿದ್ಧನವವ ಮೂರನೆೀ ಸಧರ 
ಪರಸವಿಸಿದ್ಧಾಗ, ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಕ್ೂಸನಗು ತೆಗೆದ್ಗಕೊಂಡಗ 
ಹೊೀದ್ರಗ. ಆಮೀಲೆ ಆಕೆಯನಗು ಅನಗಗರಹಿಸಿ ಎರಡನೆೀ 
ಪುತ್ರನನಗು ಕೊಟ್ುರಗ. 

ಮೂವತೊತಂದ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಶರಣಪಪನನಗು ವೃಕ್ಷದ್ 
ಮೀಲೆ ಹತಿತಸಿದ್ಧಗ ಆತ್ನಗ ಬಿದ್ಾನಗ. ಆಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಆತ್ನಿಗಧದ್ ಆ ಮೂಚೆಛೀವಯ ಅನಗಭವವನೆುೀ ಆತ್ಮಜ್ಞಧನವಧಗಿ 
ಉಪದ್ೆೀಶ್ಸಿ ಉದ್ಾರಸಿದ್ರಗ. 

ಮೂವತೆತರಡನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಗಗರಗಪಧದ್ಯಯನಗ, ಸಿದ್ಾರಗ 
ಮಹಧತ್ಮರೆಂದ್ಗ  ತಿಳಿದ್ಗ, ತ್ನು ಸಿಿೀ ಪುತಧರದಗಳು 
ವಿರಗದ್ಾರಧದ್ರೂ ಸದ್ಗುರಗ ಸೆೀವಧ ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಿ. 



 ಮೂವತ್ತಮೂರನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಮಡಿವಧಳ 
ಸಧವಮಿಯವರಗ ಗರಗದ್ಲ್ಲಿರಗವಧಗ, ಸಿದ್ಾರಗ ಅವರ ದ್ಶವನಕೆೆ 
ಹೊೀಗಿದ್ಾರಗ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಧದ್ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆದ್ವು. 

ಮೂವತ್ತನಧಲ್ೆನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ನಿರಗಪಧದ್ನಿಗೆ  ಬಂದ್ಗ 
ಪರತಿಬಂಧಕ್ ಮಧಡಿರಗವಧಗ ಆತ್ನಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳನಗು 
ಪಧರಥಿವಸಿ ಆತ್ಮಘಾತ್ನ ಮಧಡಲ್ಲಕೆೆ ಸಿದ್ಾನಧದ್ ಕ್ಷಣವೆೀ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಬಂದ್ಗ ಆತ್ನ ನೆೈವೆೀದ್ಯವನಗು ಸೆೀವಿಸಿದ್ರಗ.  

ಮೂವತೆೈದ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಭೊೀಳ  ೆಭಕ್ತನಿಗೆ 
ತ್ನು ಜವರವನಗು ಕೊಟ್ುರಗ. ಆತ್ನ ಭಧವಿಯಳಗೆ ಬಿದ್ಧಾಗ 
ಅವನಿಗೆ ದ್ಶವನವನಗು ಕೊಟ್ುರಗ.  

ಮೂವತಧತರಗ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಪರಶಗರಧಮಪಂತ್ನಗ ರೊೀಣಕೆೆ 
ಹೊೀಗಗವಧಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಟ್ಟಕ್ತೀಟ್ಗ ತ್ಂದ್ಗ ಕೊಟ್ುರಗ. 
ದ್ಧರಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಾರಗ ಬಂದ್ಗ ಅವರಗೆ ಉಪಚಧರ ಮಧಡಿದ್ರಗ. 

ಮೂವತೆತೀಳನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷ್ಣನಿಗೆ ತ್ಂದ್ೆಯಗ ಕ್ಟ್ಟು 
ಹಧಕ್ತರಗವಧಗ ಶ್ರೀರಧಮನಗ ಆತ್ನಿಗೆ ಪರಕ್ಟ್ನಧದ್ನಗ. ಆ 



ಗೊೀವಿಂದ್ಧನಂದ್ನಗ ಸದ್ಗುರಗ ವಧತೆವಯನಗು ಕೆೀಳಿ ಅವರಗೆ 
ಬಂಧಗ ಭೆಟ್ಟುಯಧದ್ರಗ. 

ಮೂವತೆತಂಟ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಕಧಳಪಪ ಬಡಿಗೆೀರ ಅವರ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಧವಿನಹಣಿಣನ ಚಮತ್ಕಧರ ತೊೀಸಿವದ್ಗ ಹಧಗೆ 
ತ್ಗಕ್ಪಪನ ಮಗ ಹನಗಮಂತ್ನ ಸವಸಿ ಮಧಡಿದ್ಗಾ ನಿರೂಪ್ತಸಿದ್ೆ  

ಮೂವತೊತಂಬತ್ತನಯೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳ 
ವಧತೆವಯನಗು ಕೆೀಳಿ, ತಧಯಬಧಯಯಗ ಪೂಜಧಕಧಲ್ದ್ಲ್ಲಿಯೀ 
ಬಂದ್ಗ ಭೆಟ್ಟುಯಧದ್ಳು. ನಳಿನಿಗೆ ಜವರ ಬಂದರಗವಧಗ 
ಕ್ೃಪಧದ್ೃಷ್ಟುಯಂದ್ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ನೆಟ್ುಗೆ ಮಧಡಿದ್ರಗ. 

ನಲ್ವತ್ತನೆ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಳಳರಗ ಬಂದ್  ನಡಗದ್ಧರಯಲ್ಲಿ 
ಯಧತಿರಕ್ರನಗು ಪ್ತೀಡಿಸಗತಿತರಗವಧಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಮಹದುೀಕ್ರ 
ರೂಪವನಗು ಧರಸಿ ಕ್ಳಳರಂದ್ ಅವರನಗು ರಕ್ಷಣೆ ಮಧಡಿದ್ರಗ. 

ನಲ್ವತೊತಂದ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಹಿರೂಬಧಯಯನಗು 
ಒಯಯಲ್ಲಕೆೆ ಯಮದ್ೂತ್ರಗ ಬಂದ್ಧಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಬಂದ್ಗ 



ಬಿಡಿಸಿದ್ರಗ. ಆರಗತಿಂಗಳ ಮೀಲೆ ಆಕೆಯನಗು ವಿಮಧನದ್ಲ್ಲಿ 
ಕ್ರೆದ್ಗಕೊಂಡಗ ಹೊೀದ್ರಗ. 

ನಲ್ವತೆತರಡನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಶಂಕ್ರನ ನಿರಭಿಮಧನ 
ವತ್ವನ, ಆತ್ನಗ ಪರವಧಹದ್ಲ್ಲಿ ಹೊೀಗಗತಿತರಗವಧಗ ಸಿದ್ಾರಗ 
ರಕ್ಷಿಸಿದ್ಗಾ; ಸಿದ್ಾಕ್ೃಪೆಯಂದ್ ಆತ್ನಗ ಜ್ಞಧನ ಹೊಂದದ್ಗಾ,  

ನಲ್ವತ್ತಮೂರನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಗೊಂದ್ವಲೆೀಕ್ರರಗ 
ಗಗರಗಸೆೀವಧ ಮಧಡಿದ್ಗಾ, ಹಗಬಬಳಿಳಗೆ ಬಂದ್ಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಗೆ 
ಭೆಟ್ಟುಯಧದ್ದ್ಗಾ, ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಜ್ಞಧನದ್ೆೀವರ ಅವತಧರ 
ಅಂದ್ದ್ಗಾ, 

ನಲ್ವತ್ಗತನಧಲ್ೆನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ತ್ಮಮಣಣಶಧಸಿಿಗೆ 
ಗಗರೂಪದ್ೆೀಶವಧಗಿ ನಧಮಜಪದಂದ್ ಶ್ರೀರಧಮ 
ದ್ಶವನವಧದ್ದ್ಗಾ. ಸಿದ್ಾರಧಯರ ಅನಗಗರಹದಂದ್ ತಧನಗ 
ಕ್ೃತಧಥವನಧದ್ೆನೆಂದ್ಗ ತಿಳಿದ್ದ್ಗಾ. 



ನಲ್ವತೆೈದ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ನಧರಧಯಣನ ಮಗಳಧದ್ 
ಚಂಪೂಬಧಯಯ ಜವರವನಗು ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಬಂದ್ಗ ಇಳಿಸಿ, 
ವಧಗವರರಗೆ ಲ್ಗು ಮಧಡಿಸಿದ್ಾರಗ. 

ನಲ್ವತಧತರನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಅಕ್ೆಲ್ಕೊೀಟ್ ಶರಣಪಪನಗ 
ಉಣಕ್ಲ್ಲಿನಿಂದ್ ಹಗಬಬಳಿಳಗೆ ಅನುವನಗು ತ್ರಸಿ ಭೊೀಜನ 

ಮಧಡಿಸಿದ್ನಗ. ಮತ್ಗತ ಉಣಕ್ಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಲ್ಕ್ಷ ಜನರಗೆ ಉಣಿಸಿ 
ಸದ್ಗುರಗ ಪೂಜಧ ಮಧಡಿದ್ನಗ. 

ನಲ್ವತೆತೀಳರ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಗಬಬಯಯ ಶಧಸಿಿ ಶ್ವಪುತ್ರನಧಗಿ 
ಜನಮಧರಸಿ, ವೆೀದ್ ಶಧಸಿ ಪಂಡಿತ್ನಧಗಿ  ಗಗರಗಕ್ೃಪೆಯಂದ್ 
ಜ್ಞಧನ ಪಡೆದ್ದ್ಗಾ ಕ್ಥಿಸಿರಗತ್ತದ್ೆ. 

ನಲ್ವತೆತಂಟ್ಗ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಚರತ್ರ ಪಠಣದಂದ್ ರಗಕ್ಷಿಿಣಿಯ 
ಭೂತ್ವು ಬಿಟ್ಗು ಹೊೀದ್ದ್ಗಾ ಅವಳು ಸತಧತಗ ಯತಿಯಗ ಬಂದ್ಗ 
ಸದ್ಗುರಗ ವಿಭೂತಿಯಂದ್ ಬದ್ಗಕ್ತಸಿ ಕ್ಥಿಸಿರಗತ್ತದ್ೆ. 

 ನಲ್ವತೊತಂಭತ್ತನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಗಜವನರಗ ಸದ್ಗುರಗ ಛಳನ 
ಮಧಡಿದ್ಧಗ ಅವರ ಬಗದಾಭರಮಣವಧದ್ದ್ಗಾ ಸಿಿೀಯಗ ಸಿದ್ಾರಗೆ 



ವಿಷ್ ಕೊಟ್ಧುಗ ಅವರಗ ಸವಸರಿಧಗಿ ಅವಳೆೀ ಸತ್ಗತ ಹೊೀದ್ದ್ಗಾ 
ಹೆೀಳುತ್ತದ್ೆ. 

 ಐವತ್ತನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಚನಮಲ್ಿಪಪನಗ ವೆೈರಧಗಯ 
ಹೊಂದದ್ಗಾ, ಸಿದ್ಾರನಗು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಲಕೆೆ ಹಧವನಗು ಹಿಡಿದ್ದ್ಗಾ, ಹಧವು 
ಕ್ಡಿದ್ಧಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ಗಾ ನಿರೂಪ್ತಸಿರಗತ್ತದ್ೆ.  

ಐವತೊತಂದ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಖಧಸಗತ್ನಗ ಉಪಚಧರ 
ಭಯದಂದ್ ಅಡವಿಯೀಳಗೆ ಹೊೀಗಿದ್ಧಾಗ ಸದ್ಗುರಗಗಳು 
ಆತ್ನನಗು ಹಗಡಗಕ್ತಕೊಂಡಗ ಹೊೀದ್ದ್ಗಾ, ಮತ್ಗತ ಖಧಸಗತ್ನ 
ಅದ್ಗುತ್ ವೆೈರಧಗಯವು ವಣಿವಸಲ್ಪಟ್ಟುರಗತ್ತದ್ೆ.  

ಐವತೆತರಡನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತನಧದ್ ನಿವಧವಣಪಪನಗ 
ಸದ್ಗುರಗಗಳಿಗೆ ವಧಸನಧಕ್ಷಯವನಗು ವಿಚಧರಸಿದ್ಧಗ, ವಧಸನಧ 
ನಧಶ ಮಧಡಗವಂಥಧ ಆತ್ಮಜ್ಞಧನವನಗು ಅವರಗ 
ಉಪದ್ೆೀಶ್ಸಿದ್ಗಾ, 

ಐವತ್ತಮೂರನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಲ್ಕ್ಷಿಿೀಬಧಯಯಗ  
ಮಗಳುಗಗವ ಹಡಗದ್ಲ್ಲಿರಗವಧಗ, ಸದ್ಗುರಗವನಗು ಪಧರಥಿವಸಿ 



ಕ್ರೆದ್  ಕ್ೂಡಲೆೀ ಆತ್ನಗ ದ್ೊೀಣಿಯನಗು ತೆಗೆದ್ಗಕೊಂಡಗ 
ಬಂದ್ಗ ಅವಳನಗು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ನಗ. 

ಐವತ್ತನಧಲ್ೆನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರಗಗಳು ಕಧಲಧ 
ಮಧಡಿದ್ಗಾ, ಶ್ವ ಪಧವವತಿ ಸಂವಧದ್ವು ಕಧಲಧ ಪರಸಧದ್ದಂದ್ 
ಶರಣಧಗತ್ನ ಕ್ಗಷ್ಠವನಗು ಪರಹರಸಿದ್ಗಾ ಮತ್ಗತ ನಿೀರಗ ಶಗದ್ಾ 
ಮಧಡಿ ಶ್ಷ್ಯರಗೆ ಕ್ಗಡಿಸಿದ್ಗಾ, ನಿರೂಪ್ತಸಿಯದ್ೆ. 

ಐವತೆೈದ್ನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಮಗರ ಗರಂಥದ್ ಸಧರವು 
ಶೆ್ ರೀತಧ  ಜನರಗೊೀಸೆರ ನಿರೂಪ್ತಸಲ್ಪಟ್ಟುರಗತ್ತದ್ೆ. 
ಅಂತ್ಃಕ್ರಣವು ಪರಸನುವಿರಗವಧಗ ಈ ಚರತ್ರವನಗು 
ಪಠಿಸತ್ಕ್ೆದ್ಗಾ. ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಲ್ಕ್ಧಾಥವವನಗು 
ಹೃದ್ಯದ್ೊಳಗೆ ಇಟ್ಗುಕೊಳುಳವುದ್ರಂದ್ ವಿಷ್ಯಧತಿೀತ್ವಧದ್ 
ಸಗಖವು ಪಧರಪತವಧಗಗವದ್ಗ. ಸಪಧತಹ ಓದ್ಗವ ಕ್ರಮವನಗು 
ಯಥಧಪರಕಧರ ನಿಮಗೆ ಹೆೀಳುವೆನಗ. ಪರಥಮ ದವಸದ್ಲ್ಲಿ 
ಎಂಟ್ಗ ಅಧ್ಧಯಯಗಳನಗು ಪಠಿಸತ್ಕ್ೆದ್ಗಾ. ಎರಡನೆೀ ದನ 
ಹದನಧರನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯದ್ವರೆಗೆ ಓದ್ಬೆೀಕ್ಗ. ಮೂರನೆೀ ದವಸ 



ಇಪಪತ್ತನಧಲ್ಗೆ, ನಧಲ್ೆನೆೀ ದನ ಮೂವತೆತರಡಗ ಪೂಣವ 
ಮಧಡಬೆೀಕ್ಗ. ಐದ್ನೆೀ ದನ ನಧಲ್ವತ್ಗತ, ಆರನೆೀ ದವಸ 
ನಧಲ್ವತೆತಂಟ್ನೆೀದ್ರ ಪಯವಂತ್ ಓದ, ಏಳನೆೀ ದವಸ 
ಐವತಧತರಗ ಅಧ್ಧಯಯಗಳನಗು ಪಠಿಸಿ ಪೂಣವಮಧಡಬೆೀಕ್ಗ. ಈ 
ಪರಕಧರ ಪೆರೀಮಯಗಕ್ತರಧಗಿ ಗರಂಥವನಗು ಪಠಿಸಗವದ್ರಂದ್ 
ಮನೊೀರಥಗಳೆಲಧಿ ಪೂಣವವಧಗಿ, ಸದ್ಗುರಗವು ತ್ತಧೆಲ್ವೆೀ 
ಕ್ೃಪಧ ಮಧಡಗವನಗ. ಸದ್ಗುರಗ ಕ್ೃಪೆಯಂಬದ್ೆೀನೂ ಅಲ್ಪವಲ್ಿ. 
ಯಧವಧತ್ನ ಮೀಲೆ ಆತ್ನ ಕ್ೃಪೆಯಧಗಗವದ್ೊೀ ಅವನಗ 
ಸಂಕ್ಲ್ಪಗಳನೆುಲಧಿ ಕ್ಳೆದ್ಗ, ಲೊೀಕ್ತ್ರಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಉಪಮಧರಹಿತ್ವಧದ್ ಆತ್ಮಸವರೂಪವನಗು ಕ್ೂಡಲೆೀ 

ಕಧಣಗವನಗ. ಆತ್ಮರೂಪ ನೊೀಡಗವದ್ೆಂದ್ರೆ, ಜೀವನಗ ತಧನೆೀ 
ಬರಹಮನಧಗಗವದ್ಗ. ಆ ಬರಹಮದಂದ್ ಈ ಜಗತೆತಲಧಿ ಮಧಯಧ 
ಮೂಲ್ಕ್ ಹಗಟ್ಟುರಗವದ್ಗ. ವಿಷ್ಮಯವಧದ್ ಈ ಜಗವು 
ಬರಹಮರೂಪನಧದ್ಂಥವನಿಗೆ, ತ್ನು ಶರೀರವೆೀ ಎಂಬಂತೆ 
ಕಧಣಿಸಗತಿತರಗವಧಗ ಅವನಿಗೆ ವಿಷ್ಯಗಳ ಯೀಗದಂದ್ 
ಯಧವ ಪರಕಧರ ಉದ್ೆವೀಗವಧದೀತ್ಗ ? ಗಗರಗಕ್ೃಪೆ 



ಮಹಿಮಯನಗ ಅಗಧಧವಧಗಿದ್ೆ. ಯಧವತ್ನಗ ಶಗದ್ಾ 
ಚಿತ್ತಯಗಕ್ತನಧಗಿ ಆ ಕ್ೃಪೆಯನಗು ಹೊಂದ್ಗವನೊೀ, ಅವನಿಗೆ 
ಇಂಥಧ ಆತ್ಮಬೊೀಧವು ಪಧರಪಯವು. ಇದ್ಕ್ೂೆ ಹೆಚಿಚನ ಲಧಭವೆೀ 
ಇಲ್ಿ. ಗರಂಥ ಪಠಣದಂದ್ ಇಂಥಧ ಲಧಭ ಸಿಗಗತಿತರಗವಧಗ, 
ಅಲ್ಪಲಧಭಗಳ ಸಗದಾ ಯಧತ್ಕೆೆ ಬೆೀಕ್ಗ ? ಸವವ ದ್ೆೀಶವು ಕೆೈ 
ಸೆೀರದ್ಧಗ, ಗಧರಮ ಒಂದ್ನಗು ಯಧರಗ ಬೆೀಡಗವರಗ ? ಹಧಗೆ 
ಚರತ್ರ ಪಠಣದಂದ್ ವಿಷ್ಯಪಧರಪ್ತತ ಎಂದ್ಗ ಅನುಲ್ಲಕೆೆ ನಧಚಿಕೆ 
ಬರಗತ್ತದ್ೆ. ರಧಜನ ಕ್ಡೆ ಹೊೀದ್ರೆ ತ್ೃಣ ಸಿಗಗವುದ್ಗ ಎಂದ್ಗ 
ಹೆೀಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಿರೂ ನಗಗವರಗ. ಯಧವಧತ್ನಿಂದ್ ಈ ಜಗತೆತಲ್ಿ 
ಉತ್ಪನುವಧಯತೊೀ ಆ ಸದ್ಗುರಗವು ತ್ನು ಚರತ್ರ ಪಠಣದಂದ್ 
ಒಲ್ಲಯಗವನಗ. ಆಗ ಆತ್ನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಧದ್ದ್ಾನೆುೀ 
ಬೆೀಡಬೆೀಕ್ಗ. ವಿಷ್ಯಗಳು ಪಧರಪತವಧಗಗತ್ತವೆ ಎಂದ್ಗ 
ಫಲ್ಶಗರತಿಯಗ ನನಿುಂದ್ ಹೆೀಳಲಧಗದ್ಗ. ಚರತೆರ ಪಠಣದಂದ್ 
ಚಿತ್ತವು ಶಗದ್ಾವಧಗಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ವಿಷ್ಯ ಕಧಮನೆ 
ಉಳಿಯಗವುದ್ೆೀ ಇಲ್ಿ. ಇರಲ್ಲ, ಈ ಗರಂಥವು ಮಗಗಿಯತ್ಗ. 
ಶೆ್ ರೀತಧ ಜನರಗ ಕೆೀಳುವರಗ "ಇದ್ನಗು ಯಧರಗ ರಚಿಸಿರಗವರಗ 



?" ಅದ್ಕೆೆ - “ಸದ್ಗುರಗಗಳು' ಎಂದ್ಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಗ, ಅವರಗ - 
“ನಿಮಿತ್ಯಕೆೆ ಯಧರಗ ?' ಎಂದ್ಗ ಪುನಃ ಕೆೀಳುವರಗ. ಹಧಗಧದ್ರೆ 
ನಿಮಿತ್ಯ ಮಧತ್ರ ಶ್ವರಧಮನೆಂಬವನಿರಗವನಗ. ಆತ್ನ 
ತ್ಂದ್ೆಯಗ ಲ್ಕ್ಷಿಣರಧಯ, ತಧಯ ಪದ್ಧಮವತಿಬಧಯ. ಇವರಗ 
ಪರಮ ವೆೈರಧಗಯ ವೃತಿತಯಗಳಳವರರಗವರಗ. ಜ್ಞಧತಿ 
ಗೌಡಸಧರಸವತ್ ಬಧರಹಮಣ, ಗೊೀತ್ರ ಕೌಶ್ಕ್, ಋಷ್ಟ 
ವಿಶಧವಮಿತ್ರನಗ. ಈ ಶ್ವರಧಮನಗ ಮಧತಧಪ್ತತ್ೃರ 
ಚರಣಗಳನಗು ವಂದಸಿ ಸಿದ್ಾ ದ್ಯಧಘ್ನರನಗು 
ಸೆೀವಿಸಗತಿತರಗವನಗ. ಈತ್ನ ಮೂಲ್ ಗಧರಮ ಮಗಕಧತಪುರ, 
ಸಧಂಪರತ್ ಹಗಬಬಳಿಳ ನಗರದ್ಲ್ಲಿರಗವ ಸಿದ್ಧಾಶರಮದ್ಲ್ಲಿ 
ಸದ್ಗುರಗವರನ  ಕ್ೃಪೆಯಂದ್ ವಧಸ ಮಧಡಗತಿತರಗತಧತರೆ. ಶಕೆ 
ಹದನೆಂಟ್ಗನೂರ ನಲ್ವತ್ತನಧಲ್ಗೆ, ದ್ಗಂದ್ಗಭಿನಧಮ 
ಸಂವತ್ಸರದ್  ಮಧಗವಶ್ೀಷ್ವ ವದ್ಯ ಸಪತಮಿ ಸೊೀಮವಧರ 
ದವಸ ಈ ಗರಂಥವು ಸಮಧಪ್ತತಯಧಯತ್ಗ. ಸದ್ಗುರಗ 
ದ್ಯಧಘ್ನರನೂು, ಶೆ್ ರೀತಧ ಸಜಜನರಧದ್ ನಿಮಮನೂು 



ವಂದಸಿ, ಮಂಗಲಧಚರಣವನಗು ಉಚಚರಸಿ ಈ 
ಗರಂಥಲೆೀಖನವನಗು ಪೂಣವ ಮಧಡಗವೆನಗ. 

ಶೆ್ ಿೀಕ್:- ಬರಹಧಮನಂದ್ಂ ಪರಮಸಗಖದ್ಂ ಕೆೀವಲ್ಂ 
ಜ್ಞಧನಮೂತಿವಮ್ || 

ದ್ವಂದ್ಧವತಿೀತ್ಂ ಗಗನಸದ್ೃಶಂ ತ್ತ್ತವಮಸಧಯದ  ಲ್ಕ್ಷಿಮ್ || 

ಏಕ್ಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಮಲ್ಮಚಲ್ಂ ಸವವಧಿೀ  ಸಧಕ್ಷಿಭೂತ್ಂ|| 

ಭಧವಧತಿೀತ್ ತಿರಗಗಣರಹಿತ್ಂ ಸದ್ಗುರಗಂ ತ್ಂ ನಮಧಮಿ || 

ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಕ್ಥಧಮೃತ್ದ್ೊಳ , ಶರವಣ 
ಮಧತ್ರದಂದ್ ಸವವ ಪಧಪಗಳನಗು ಭಸಮ ಮಧಡಗವಂಥ, ಅತಿ 
ಮಧಗರವಧದ್ ಈ ಐವತಧತರನೆೀ ಅಧ್ಧಯಯವನಗು ಶ್ವದ್ಧಸನಗ 
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಚರಣಧರವಿಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ತವಸಿರಗವನಗ. 

 

                                              ಓಂ ನಮಃ ಶ್ವಧಯ 



                  ಮಂಗಳಾರತಿ  

ಗುರುರಾಜ ಸಿದ್ಾಾರೂಢ ಸಮರ್ಾಾ 

ಬೆಳಗುವೆನಾರತಿಯಾ ಗುರುವರ ಬೆಳಗುವೆನಾರತಿಯಾ 
||ಪು|| 

 

ಮೋಕ್ಷಾಪೆೋಕ್ಷೆಗೆ ತತವಂ  ಪದದ | ಅರ್ಾವ ಭೊೋಧಿಸಿದೋ 

ಗುರುವರ ಅರ್ಾವ ಭೊೋಧಿಸಿದೋ || 

ಉಕ್ಷಾವಾಹನ ಶಂಕರ ನಮೋಚ್ಾಾರವ ಮಾಡಿಸಿದ | 

ಗುರುವರಾ ಉಚ್ಾಾರವ ಮಾಡಿಸಿದ ||೧|| 

 

ಶ್ಾಾಮಧಾಮ ಶ್ರೋರಾಮ ಭಿನನ ಶಂಕರ ನೋನರುವಿ 

ಗುರುವರಾ  ಶಂಕರ ನೋನರುವಿ || ಕಾಮಾ 
ಕೊರೋಧವನಾಶ್ಸಿ ಜಗದ್ೊಳು ಶ್ಾಂತಿಯ ಬಿರಿದ 

ಗುರುವರ ಶ್ಾಂತಿಯ ಬಿೋರಿದೋ ||೨|| 



 

ಚರಣ ಭಜಕರಾ ದುರಿತ ವ ಂದವ ತವರಿತದ 

ನಾಶ್ಸಿದೋ ಗುರುವರಾ  ತವರಿತದ ನಾಶ್ಸಿದೋ || 

ವರಭೂಲತಾಪುರ ದ್ೆೈವದಂದಲಿ ನರುತದ ವಾಸಿಸಿದೋ 

ಗುರುವರಾ  ನರುತದ ವಾಸಿಸಿದೋ ||೩|| 

 

ಓಂ ಚ್ೆೈತನಾಂ ಶ್ಾಶವತಂ ಶ್ಾಂತಂ | ಯೋಮಾತಿೋತಂ 
ನರಂಜನಂ 

ನಾದ ಬಿಂದು ಕಲಾತಿೋತಂ | ತಸಿಿ ಶ್ರೋ ಗುರುವೆೋ ನಮಃ || 



             -: ಕೆೊನೆಯ ಮಾತು :- 

ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ುು ನಾನ್ು ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ರರಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನೆಲೈನ್ 
ಬಿಡಬೆೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರುವದಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಂಥದಂದ 
ಬೆೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ಲಿ ಅನೆೊುೇ ಉದೆದೇಶದಲಿಲ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ುು ಓದದವರು ದಯವಿಟ್ುು ನಿಮ್ಮಗೆ ಗೆೊತುು 
ಇರುವ ಮ್ೊರು ಜನ್ಕೆೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನ್ುು ಕಳಿಸಿ 
ಹಾಗೆ ಅವರಿಗ್ೊ ಓದಲ್ು ಹೆೇಳಿ. ದಯವಿಟ್ುು ಯಾರಿಗೆ 
ಸಿದಾದರೊಢರ ಬಗೆೆ ಗೆೊತುು ಇರುವದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಮ್ಠದ 
ಸುತುು ಮ್ುತು ಇರುವರಿಗೆ ಕಳಿಸುವದಕ್ರೆಂತ ಬೆೇರೆಯವರಿಗೆ 
ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗ್ೊ ಸದುೆರು ಬಗೆೆ ಭಕ್ರು ಬರುತ್ೆು, ಸದುೆರು 
ಮ್ಹಿಮೆ, ಭಕ್ರು, ಕ್ರೇರ್ತಿ, ಭಕುರಾದ ನಾವೆೇ ತ್ಾನೆೇ ಪ್ರಚಾರ 
ಮಾಡಬೆೇಕು.  
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