
 



ಯಾವಾತನ ವತತನವಕೇ ಲಕ ೇಕಕ್ಕೆ ಬಕ ೇಧವಾಗಿರುತತದಕ, 
ಮತುತ ಯಾವನನುು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಿಂದ ಬಿಂಧಗಳಕಲಾಾ 
ತಾವಕೇ ಹರಿದು ಹಕ ೇಗುತತವಕ, ಅಿಂಥಾ ಸಿದಾಾರ ಢ 
ಗುರುವರನು ಸವತರಿಗ  ಸುಖದನಾಗಿ ಈ ಧರಣಿಯ ಮೇಲಕ 
ಸಿಂಚರಿಸುತ್ತತರುವನು, ದುಷ್ಟ ಜನರು ಶರಿೇರವನುು 
ಪೇಡಿಸುತ್ತತರುವಾಗ, ಅಿಂಥವರ ಕ ಡ ಶಾಿಂತತವದಿಂದ 
ವತ್ತತಸುತ್ತತದುು, ಈ ದಕೇಹ ದುುಃಖವು ಅದು ಮನಸಿಿಗಕ 
ಸುಖವಾಗುವದಕ ೇ ಎಿಂಬಿಂತಕ ಲಕ ೇಕಕ್ಕೆ ತಕ ೇರಿಸುತ್ತತರುವನು. 
ಆ ಸದುುರುರುರಾಯನಕೇ,ಜನರಿಗಕ ಭವನದಯನುು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ 
ಉತತಮವಾದ ಉಪಾಯವನುು ಯೇಚಿಸುತ್ತತರುವನು. ಹಿಂದನ 
ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಾ ಸಿದಾ ಸದುುರುಗಳು, ವಿಜಾಪುರದಲಿಾರುವಾಗ 
ವಿಜನ ಸ್ಾಾನದಲಿಾದುು  ತಕ ೇರಿಸಿದ ಅವಸ್ಕಾಯನುು ಕಿಂಡು ಲೌಕಿಕ 
ಜನರಿಗಕ ಬಹು ಆಶಚಯತವಾಗುತ್ತತತುತ, ಎಿಂಬುದು ವಿವರಿಸಿತು. 
ಕ್ಕಲವು ದವಸಗಳಾದ ಮೇಲಕ ಮೊಹರಮ ಹಬಬವು ಬರಲು, 
ಕ್ಕಲವು ತುಿಂಟರು ಕ ಡಿ, ಸಿದುನಾಥರನುು ಹಡಿದು ಒಿಂದು 
ನಗದ ಮೇಲಕ ಕ ಡಿಿಸಿ, ಅದನುು ಎತ್ತತ ಹಕಗಲ ಮೇಲಕ 



ಹಕ ತುತಕ್ಕ ಿಂಡು ಮನಕ ಮನಕಗಕ ಹಕ ೇಗಿ ಹಣ 
ಬಕೇಡಿಕ್ಕ ಳುುತ್ತತದುರು. ಇಡಿೇ ದವಸ ಈ ಪಿಕ್ಾರ ಮಾಡುತಾತ 
ಬಹಳ ಹಣ ಕ್ಕ ಡಿಸಿದರು. ಆದರಕ ಸಿದುರು ಒಿಂದು ಕ್ಷಣಹಕ ತುತ 
ನಗದ  ಮೇಲಿಿಂದ ಇಳಿದ ಕ ಡಲಕೇ ಆ ದುಷ್ಟರು ಅವರನುು 
ಹಕ ಡಕಯುತ್ತತದುರು. ಅದನಕುಲಾ ಸಹಸಿಕ್ಕ ಿಂಡು, ನಗದ 
ಮೇಲಕಯೇ ಕ ತ್ತರುವದರಿಿಂದ ಮಹಾತಮರ ತಕ ಡಕಗಳು ಕ್ಕತ್ತತ, 
ಬಾತು ನಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದಿಂತಾಯಿತು. ಇಷ್ುಟ ಮಾಡಿ ಆ 
ನಿದತಯರಾದಿಂಥವರು ತಮಮ ಕ್ಕಲಸವಾದ ಬಳಿಕ 
ಸಿದಾಾರ ಢರನುು ಬಿಟುಟಕ್ಕ ಟುಟ ಹಕ ೇಗಿಬಿಟಟರು. 
ಸಹನಶೇಲರಾದ ಮಹನಿೇಯರಿಗಕ ಕ್ಾಲುಗಳಿಗಕ ಆದ 
ದುುಃಖದಿಂದ ನಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದಕ, ಮಲಾಮಲಾನಕ ಒಿಂದು 
ಮಸಿೇದಯಲಿಾ ಬಿಂದು ಬಿದುುಕ್ಕ ಿಂಡು ಅನುುತಾತರಕ - “ಈಶವರನು 
ಇದಕ ಿಂದು ಉಪಕ್ಾರವನಕುೇ  ಮಾಡಿದನು. ಯಾಕ್ಕಿಂದರಕ, 
ದಕೇಹ ಚಲಿಸುತ್ತತರುವದರಿಿಂದ ಮನಸಿಿಗಕ ವಿಕ್ಕೇಪವಾಗುತ್ತತತುತ. 
ಆದರಕ ಒಿಂದಕೇ ಜಾಗದಲಿಾರುವದರಿಿಂದ ನಿವಿತಕಲಪ ಸಿಾತ್ತಗಕ 
ಅನುಕ ಲವಾಗುತತದಕ', ಈ ಪಿಕ್ಾರ ಕ್ಕಲವು ದನಗಳು 



ಹಕ ೇದವು. ಮಹಾತಮರಿಗಕ ಅನಕ ುೇದಕವನುು  ದಕೇವರು ಅಲಕಾೇ  
ಪೂರಕೈಸುತ್ತತದುರು. ಸಿದುರಿದುಲಿಾಗಕ ಹುಡುಗರು ಬರುತ್ತತದುು, ಅವರ 
ಕ ಡಕ  ಸದುುರುಗಳು ಆಡುತತ ಹಕ ತುತ ಕಳಕಯುತ್ತತದುರು. ಚಕಿಂಡು, 
ಬಕ ಗರಿ, ಗಾಳಿಪಟ ಇತಾಾದ ಆಟಗಳನುು ಹುಡುಗರ ಕ ಡ 
ಸಿದುನಾಥರು ಆಡುತ್ತತರುವಾಗ, ಅವರಕಲಾರು ಸಿದುರ ಮೇಲಕ ಬಹು 
ಪಕಿೇಮ ಮಾಡುತ್ತತದುರು. ಮಹಾತಮರ ಭಾಷ್ಣದಿಂದ ಅವರಿಗಕ 
ಬಹಳಕೇ  ಆನಿಂದವಾಗುತ್ತತತುತ, ಅವಧ ತರ ಈ ವಾತಕತಯನುು 
ಕ್ಕೇಳಿ, ತುಳಜಪಪನಕಿಂಬ ಭಕತನು, ಅವರಿದುಲಿಾಗಕ ಬಿಂದು, 
ನಮಸೆರಿಸಿ, ನಿಿಂತುಕ್ಕ ಿಂಡನು. ಕಣುುತುಿಂಬ ಆ  
ಮಹಾಪುರುಷ್ನ ಮುಖವನುು ನಕ ೇಡಿ, ತುಳಜಪಪನಿಗಕ ಬಹು 
ಆನಿಂದವಾಗಿ ಅಿಂದುಕ್ಕ ಳುುತಾತನಕ - ಈ ಮಹಾತಮನ ಸ್ಕೇವಾ 
ನನಗಕ ಸಿಕಿೆದರಕ ನಾನು ಧನಾನಾಗುವಕನು. ಅನಿಂತರ ಆ 
ಸದಭಕತನು  ಕ್ಕಲವು ಹುಡುಗರನುು ಕರಕಯಿಸಿ, ಅವರನುು ಕುರಿತು 
ಹಕೇಳಿದಕುೇನಕಿಂದರಕ, “ನಿೇವು ಆಟವಾಡುತಾತ ಈ ಸಿದುರನುು ನಮಮ 
ಮನಕಗಕ ಕರಕ್ಕ ಿಂಡು ಬಿಂದರಕ, ನಿಮಗಕ ಕಡಿಾ ಬಕಲಾವನುು 
ಕ್ಕ ಡುವಕನು'. ಇದನುು ಕ್ಕೇಳಿ ಹತ್ತತಪಪತುತ ಹುಡುಗರು ಕ ಡಿ 



ಸಿದುರ ಕ ಡಾ ಚಕಿಂಡಿನ ಆಟವಾಡುತಾತ ತುಳಜಪಪನ ಮನಕ 
ಕಡಿಗಕ ಹಕ ೇದರು. ತುಳಜಪಪನ  ಮನಕ ಮುಿಂದಕ ಮಹತಮರು 
ಬಿಂದ ಕ ಡಲಕೇ ಆತನು ಬಿಂದು ಇವರ ಕ್ಕೈಹಡಿದು, 
ಮನಕಯಳಗಕ ಕರಕ್ಕ ಿಂಡು ಹಕ ೇಗಿ, ಮಿಂಚದ ಮೇಲಕ 
ಕುಳಿುರಿಸಿದನು. ಅನಿಂತರ ತುಳಜಪಪನು ಹುಡುಗರಿಗಕಲಾ ಕಡಿಾ 
ಪುಟಾಣಕ ಕ್ಕ ಟಟ ಕಳುಹಸಿದನು. ಬಳಿಕ ಆ ಸದಭಕತನು  
ಓಣಿಯಳಗಿನ ಗೃಹಸಾರನಕುಲಾಾ ಕರಕದುಕ್ಕ ಿಂಡು ಬಿಂದು, 
ಸಿದಾಾರ ಢರನುು ಹಕ ರಗಕ ಕರಕದುಕ್ಕ ಿಂಡು ಹಕ ೇಗಿ ಕ್ೌರ 
ಸ್ಾುನಾದಗಳನುು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಆ ಮೇಲಕ ದವಾ ಪೇಠದ 

ಮೇಲಕ ಕ ಡಿಿಸಿ ಯಥಾಯೇಗಾ ಪೂಜಾದಗಳನುು ಮಾಡಿ 
ಪಿಂಚಪಕ್ಾನುವನುು ಭಕ ೇಜನ ಮಾಡಿಸಿದನು. 
ಭಕ ೇಜನಾನಿಂತರ ಮೃದು ಶಯಾಯ  ಮೇಲಕ ಸದುುರುಗಳನುು 
ಮಲಗಿಸಿದರು. ನಿತಾದಲಿಾಯ  ಸದಭಕತರು ಬರುತ್ತತದುು, ಸಿದಾರ 
ಕ ಡ ವಕೇದಾಿಂತ ವಿಚಾರವನುು ಚಚಕತ ಮಾಡುತತ ತಮಮ 
ಶಿಂಕ್ಕಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ಕ ಳುುತ್ತತದುರು. ಸಿದಾರು 
ಬಿಹಮಜ್ಞಾನಿಗಳಕಿಂಬ ವಾತಕತಯು ಶಹರದಕ ಳಗಕಲಾ 



ಪಸರಿಸಿಕ್ಕ ಿಂಡಿತು, ಮತುತ ನಾಲುೆ ಕಡಕಗಳಿಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು 
ಮಹಾತಮರ ಭಾಷ್ಣವನುು ಶಿವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಹತ್ತತದರು. 
ಆಗ ಸಿದಾರು ತುಳಜಪಪನನುು ಕುರಿತು ಅನುುತಾತರಕ-" 
ಹಾರಾಡುತ್ತತದು ಪಕ್ಷಿಯನುು ಗ ಡಿನಕ ಳಗಕ ಬಿಂಧನ 
ಮಾಡಿದಿಂತಕ ನಿೇನು ನನುನುು ಇಲಿಾ ಇಟುಟಕ್ಕ ಿಂಡಿರುವಿ. ನನು 
ಮನಸಿಿಗಕ ಇಲಿಾ ಸುಖವಾಗುವದಲಾ. ನನುನುು ಅದಕೇ 
ಮಸಿೇದಯಳಗಕ ಬಿಟುಟ ಬಿಡು", ಆಗ ತುಳಜಪಪನು ಅದಕೇ 
ಪಿಕ್ಾರ ಮಾಡಿದನು. ಸಿದಾರಿರುವ ಸಾಳವನುು ಕ್ಕೇಳಿಕ್ಕ ಿಂಡು 
ಸವತರು ಬರತಕ ಡಗಿದರು. ಬಾಿಹಮಣ, ಕ್ಷತ್ತಿಯ, ವಕೈಶಾ, 
ಶೂದಿ, ವಕಿೇಲ, ಫೌಜದಾರ, ಮಾಮಲಕೇದಾರ ಇವರು ಸಹ 
ಮಹಾತಮ ದಶತನಕ್ಕೆ ಬಿಂದು ಬಹಳ ಪಾಶಾಚತಾಪಪಟುಟ ಅವರ 
ಚರಣಗಳಿಗಕರಗಿದರು. ಸುಖ ದುುಃಖ ಮಾನಾಪಮಾನಗಳಲಿಾ 
ಸಮಾನಬುದಾಯುಳು ಮತುತ ದಕವೇಷ್ರಹತವಾದ ಸಿದಾ 
ಮಹಾತಮರು, ಸವತರ  ಕ ಡಕ ಮೃದುಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುತ್ತತದುು, 
ಅವರಕಲಾರ  ಮನಸಿಿಗಕ ಆನಿಂದವಾಗಿ ದಶತನ ಮಾತಿದಿಂದ 
ಕೃತಕೃತಾರಕನಿಸಿಕ್ಕ ಿಂಡು ಹಕ ೇಗುತ್ತತದುರು. ಯಾವದಕ ಿಂದು 



ಮನಕಯಳಗಕ ರಕ ೇಗಗಿಸತರಿದುರಕ, ಕ ಡಲಕೇ ಸಿದಾರ ಚರಣಗಳ 
ಮೇಲಕ ಅವರನುು ಹಾಕುತ್ತತದುರು. ತತ ಕ್ಷಣವಕೇ ಅವರ 
ಪೇಡಕಗಳು ನಿವಾರಣಕಯಾಗುತ್ತತದುವು.. 

ಒಿಂದು ದನ ಮಹಾತಮರು ಕ ಡುವ ಸ್ಾಾನದ ಮುಿಂದಕ, 
ಮೈದಾನಿನಲಿಾ ಹದನಕಿಂಟು ಕುಲದವರಕಲಾರ  ಕ ಡಿ, ತಮಮ 
ತಮಮ ಕುಲ, ವಣಾತದಗಳು ಶಕಿೇಷ್ಠವಕಿಂದು ವಿವಾದ 
ಮಾಡುತ್ತತದುರು. ಅವರಕಲಾರ  ಕಡಕಗಕ ಆ ವಾದವನುು ಸಿದಾರ 
ಮುಿಂದಕ ತರಲು, ಅವರನುು ಕುರಿತು ಸಿದಾರಕಿಂದದುು - “ದಕೇವರು 
ಅನಕೇಕವಿಲಾದ ಸವತರಿಗ  ಒಬಬನಕೇ ಇರುವನು, ಆದರಕ 
ಅವನನುು ಹಕ ಿಂದಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಗತಗಳು ಅನಕೇಕ ಇರುವುದು. 
ಒಿಂದು ಊರಿಗಕ ಹಕ ೇಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಕೇಗಕ ಅನಕೇಕ ರಸ್ಕತಗಳಿರುವವೇ, 
ಹಾಗಕ ದಕೇವರು ಸ್ಾಾನಕ್ಕೆ ಮುಟಟಬಕೇಕ್ಾದರಕ ಅನಕೇಕ 
ಮತಗಳಿರುತತವಕ. ದಕೇವರ ಕೃಪಕಯು ಸವತ ಜಿೇವಿಗಳಿಗಕ 
ಸ್ಾಧಾವಿದಕ ಎಿಂಬುದು ನಿವಿತವಾದವಿರುವದು', ಇದನುು ಕ್ಕೇಳಿದ  
ಕ ಡಲಕೇ ಅವರಕಲಾರ  ವಾದವನುು ಬಿಟುಟ, ಸಿದುರಿಗಕ 
ನಮಸೆರಿಸಿ ಅಲಿಾಿಂದ ಹಕ ೇದರು. ಹೇಗಕ ಕ್ಕಲವು ಕ್ಾಲ 



ವಿಜಾಪುರದಲಿಾ ಕಳಕದು ಆ ಮೇಲಕ ಸಿದಾ ಯತ್ತಗಳು ಪುನುಃ 
ಸಿಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಕ ರಟರು. ಆಗ ಊರಕ ಳಗಿನ ಭಕತ ಜನರಕಲಾರ  
ಬಿಂದು ಸಿದಾರನುು ಕುರಿತು ಪಾಿರ್ಥತಸುತಾತರಕ. - 'ಸದುುರುನಾಥರಕ 
, ನಿೇವು ಇಲಿಾಿಂದ ಹಕ ೇದ ಮೇಲಕ ನಮಮನುು ತಾರಣ 
ಮಾಡುವವರು ಮತಾಾರ  ಇಲಾ. ನಿಮಮ ದಶತನವು ನಮಗಕ 
ನಿತಾ ಆಗುತ್ತತರುವಾಗ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಧನಾರಾಗುತ್ತತದಕುವು.'' 
ಈ ವಚನಗಳನುು ಕ್ಕೇಳಿ, ಸಿದು ಮಹಾತಮರು ಅನುತಾತರಕ - 'ಹಕೇ 
ಸದಭಕತರುಗಳಿರಾ ಕ್ಕೇಳಿರಿ, ನಿೇವು ಈಗ ಜ್ಞಾನ ಬಿೇಜ ಮಾತಿ 
ತಕಗಕದುಕ್ಕ ಿಂಡಿರುವಿರಿ. ಮುಿಂದಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅಿಂಕುರ ಬರುವದು, 
ಹೃದಯವಕಿಂಬ ಹಕ ಲದಲಿಾ ಹುಟ್ಟಟರುವ ಈ ಬಿೇಜದ 
ಅಿಂಕುರವನುು ಸದವತತನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಕೇಕು. ಭಕಿತಯುಕತ 
ಕಮತಗಳಿಿಂದ ಪಾಲಿಸಬಕೇಕು, ಮತುತ ಆತಮಧ್ಾಾನದಿಂದ 
ಪೇಷಿಸಬಕೇಕು. ಈ ಸ್ಾಧನಗಳಿಿಂದ ಮುಿಂದಕ ನಿೇವು 
ನಿಶಚಯವಾಗಿ ಉತತಮ ಗತ್ತಯನುು ಹಕ ಿಂದುವಿರಿ. ಅವುಗಳಿಿಂದ 
ನಿಮಮ ಸಿಂಸ್ಾರ ವಿಪತ್ತತಯ  ನಾಶವಾಗಿ ಬಿಹಮಪಾಿಪತಯು 
ಸುಲಭವಾಗುವದು. ಈಗ ಅನಾಸ್ಾಾನಗಳಲಿಾರುವ ಜಿೇವರು ನನು 



ದಾರಿ ನಕ ೇಡುತ್ತತಲಿದಾುರಕ. ಅವರಿಗಕ ನನು ಬಕ ೇಧವನುು 
ಕ್ಕ ಡುವ ದಶಕಯಿಿಂದ ಆ ಜಿೇವರ ಕಡಕಗಕ ಈ ಶರಿೇರವು 
ಹಕ ೇಗುತತದಕ. ಹಾಾಗಕ ನಿೇವು ನನಗಕ ಉಪಚಾರಗಳನುು 
ಮಾಡಿದರಕ ೇ ಹಾಗಕ ಇಲಿಾಗಕ ಬರುವ ಸ್ಾಧು ಸತುಪರುಷ್ರಿಗಕ 
ಮಾಡುತತ ಇರಿ. ಅದರಿಿಂದ ನಿಮಮ ಮನಸಿಿಗಕ ಶಾಿಂತ್ತ 
ಪಾಿಪತಯಾಗಲಿ ಸವತ ರಿೇತ್ತಯಿಿಂದ 

ನಿಮಗಕ ಕಲಾಾಣವಕೇ ಆದೇತು', ಪಕಿೇಮಪೂವತಕವಾದ ಈ 
ಅಮೃತಮಯ ಭಾಷ್ಣವನುು ಕ್ಕೇಳಿ, ಸವತರ ನಕೇತಿಗಳಿಿಂದ 
ಪಕಿೇಮಾಶುಿಗಳು ಇಳಿದವು ಮತುತ ಕಿಂಠವು ಸದುದತವಾಗಿ 
ಮಾತಾಡಲಾರದಕ ಹಕ ೇದರು. ದಯಾಭರಿತರಾದ 
ಸದುುರುನಾಥರು ಅವರ ಪಕಿೇಮಸಿಾತ್ತಯನುು ನಕ ೇಡಿ ಆಶಾವಸನಕ 
ಕ್ಕ ಟುಟ ಅನುುತಾತರಕ - 'ಸದಭಕತರಕ, ಕ್ಕಲವು ಕ್ಾಲದ  ಮೇಲಕ ಇಲಿಾ 
ಸಮೇಪದ ಒಿಂದು ಊರಿನಲಿಾ ನಾನು ಸತಾವಾಗಿ ವಾಸ 
ಮಾಡುವಕನು', ಹೇಗಕ ನುಡಿದು ಸದುುರುನಾಥರು, ದಕ್ಷಿಣ ದಕಿೆಗಕ 
ನಡದರು. ಭಿಕ್ಕ ದಶಕಯಿಿಂದ ಮಾತಿ ಗಾಿಮದಲಿಾ ಹಕ ೇಗುತ್ತತದುು, 
ಇತರ ಕ್ಾಲವಕಲಾ  ಅರಣಾಗಳಲಿಾ ಕಳಕಯುತ್ತತದುರು . ಅಲಿಾ ದನ 



ಕ್ಾಯುವವರ ಕ ಡ  ಆಡುತ್ತತದುು, ಹೇಗಕ ಜಿೇವನುಮಕಿತ ಸುಖದ 
ಸಲುವಾಗಿ ಜನಸಿಂಗವನುು ಬಿಟುಟ ನಿುಃಸಿಂಗರಾಗಿ ಸಿಂಚಾರ 
ಮಾಡುತತಲಿದುರು. ಹಕೇಗಕ ಸಿಂಚರಿಸುತಾತ  ಸಿದಾಾರ ಢರು 
ಸಿದಾಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅಲಿಾ ಒಿಂದು ಚಮತಾೆರವನುು 
ನಕ ೇಡಿದರು. ಒಬಬ ಜಿಂಗಮ ಹಠಯೇಗಿಯ   ಕ್ಕೈಗಳನುು 
ನಕಲಕ್ಕೆ ಹಚಿಚ ಕ್ಾಲುಗಳನುು ಮೇಲಕ ಮಾಡಿ, ಗಜಿಂ ನಿಿಂತ್ತದುನು. 
ಹೇಗಕೇಕ್ಕಿಂದು ಸಿದುರು ಆತನಿಗಕ ವಿಚಾರಿಸಲು, ಆತನು, “ನಾನು 
ಹೇಗಕ ಮಾಡುವದಕೇಕ್ಕಿಂದರಕ - ಈ ಗಾಿಮದವರಕಲಾರ  ಕ ಡಿ 
ಸಹಸಿ ಜಿಂಗಮಾಚತನಕ ಮಾಡಿದರಕೇನಕ  ನಾನು ಗಜಿಂ 
ಇಳಿಸುವಕನು. ಇಲಾವಾದರಕ ಹೇಗಕ ಉಪವಾಸ ನಿಿಂತು 
ಬಿಡುವಕನು”, ಈತನು ಜಿಂಗಮನಾಗಿ ನಮಮ ಗಾಿಮದಲಿಾ 
ಉಪವಾಸ ನಿಿಂತು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಹಾಾಗಕ ಊಟ 
ಮಾಡಬಕೇಕ್ಕಿಂದು ಊರವರಕಲಾರ  ಊಟ ಮಾಡದಕ 
ಇರುತ್ತತರಲು, ಬಹಳವಾಗಿ ತಳಮಳಿಸುತ್ತತರುವ ಆ ಜನರನುು 
ಕಿಂಡು, ಅವಧ ತರು, ಅವರನುು ಕುರಿತು, “ಸದಭಕತರಕೇ, ನನು 
ವಚನವನುು ಕ್ಕೇಳಿರಿ. ನಿೇವು ಸಹಸಿ ಜಿಂಗಮಾಚತನಕ 



ಮಾಡಿಸುವಕವಕಿಂದು ಈ ಜಿಂಗಮನಿಗಕ ಹಕೇಳಿ ನಮಸ್ಾೆರ 
ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಆತನಿಗಕ ಸಮಾಧ್ಾನ ಮಾಡುತಕತೇನಕ'' ಎಿಂದು 
ಅಿಂದರು. ಇದನುು ಕ್ಕೇಳಿ ಗಾಿಮದ ಜನರು 
ಸಿಂತಕ ೇಷ್ಯುಕತರಾಗಿ ಸಹಸಿ ಜಿಂಗಮಾಚತನಕ 
ಮಾಡಿಸುತಕತೇವಕಿಂದು ಆ ಜಿಂಗಮನಿಗಕ ನಮಸೆರಿಸಿದರು. ಆಗ 
ಆತನು ಗಜಿಂ ಇಳಿಸಿ ಕ ತನು. ಸಿದುರು ಕ ಡಲಕ ಬಿಂದು 
ಅವರನುು ಕುರಿತು, “ಜಗಭರಿತ ಜಿಂಗಮನಿರುವಾಗ ಯಾವ 
ಜಿಂಗಮನನುು ಉಣಿಸುವಿ? ಜಿಂಗಮರಕಿಂತ ಕ್ಕಲವರಿದಾುರಕ 
ಅನುುವಿಯಾದರಕ ಅಿಂಥವರು ಷ್ಡ ಮತ ಸಹತ ಇರುವರಕ  
ರಹತರಿರುವರಕ ೇ? ಷ್ಡ ಮತ ಸಹತ ಜಿಂಗಮರಕಿಂದರಕ, 
ಅವರು ಬದಾರಿರುವದರಿಿಂದ ಪೂಜಕಗಕ ಅಯೇಗಾರು. ಷ್ಡ ಮತ 
ರಹತರಕಿಂದ ಮೇಲಕ ನಿತಾತೃಪತರಾದ ಅಿಂಥವರಿಗಕ ನಕೈವಕೇದಾವು 
ನಿಷ್ರಯೇಜನವಾಗಿರುತತದಕ' ಎಿಂದು ನುಡಿದ ಶಾಸಿರೇಯ 
ಭಾಷ್ಣವನುು ಕ್ಕೇಳಿದ ಕ ಡಲಕೇ ಆ ಜಿಂಗಮನು 
ನಿರುತತರನಾದನು. ಆಮೇಲಕ ಏಕ್ಾಿಂತದಲಿಾ ಅವನನುು 
ಕರಕ್ಕ ಿಂಡು ಹಕ ೇಗಿ ಸಿದಾರು, ಈ ಡಾಿಂಭಿಕ ವತತನವನುು 



ಬಿಟುಟ ಬಿಡು. ಜನರಿಗಕ ಇದು ತ್ತಳಿಯತಕಿಂದರಕ, ನಿನಗಕ 
ಅಪಮಾನವಾಗುವದು", ಎಿಂದು ಅಿಂದದುು ಕ್ಕೇಳಿ, ಆತನು  
ಲಜಿಿತನಾದನು. ಆಮೇಲಕ ಸಿದುನಾಥರು, ಹಾಲು ಮತುತ ಸಕೆರಕ 
ತರಿಸಿ  ಆ ಜಿಂಗಮನಿಗಕ ಕ್ಕ ಟುಟ, ಜನರನುು ಕುರಿತು - 
'ಜಿಂಗಮನು ಜಗದಭರಿತನಿರುವನು. ಈ ಜಿಂಗಮನಿಗಕ ತೃಪತ 
ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ ಜಗತಕತಲಾ ತೃಪತಯಾಯಿತಕಿಂದು ತ್ತಳಿಯಿರಿ. 
ಈಗ ನಿೇವು ನಿಶಚಿಂತರಾಗಿ  ನಿಮಮ ಗೃಹಕೃತಾದ ಕ್ಾಯತಗಳಿಗಕ 
ಉದುಾಕತರಾಗಿರಿ”, ಎಿಂದು  ನುಡಿಯಲು ಅವರಕಲಾರ  
ಸದುುರುಗಳನುು ಸುತತ್ತಸುತತ ಆನಿಂದದಿಂದ ಮನಕಗಳಿಗಕ 
ತಕರಳಿದರು. ಸಿದುಯತ್ತೇಶವರರು ಅಲಿಾಿಂದ ಮುಿಂದಕ 
ಹಕ ೇಗುತ್ತತರುವಾಗ ಯಾದವಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಂದು, ಒಿಂದು ಮನಕಯ 
ಮುಿಂದಕ ಭಿಕ್ಕಗಕ ನಿಲಾಲು ಒಬಬ ಸಿರೇಯಳು, ಅವರಿಗಕ ಒಿಂದು 
ರಕ ಟ್ಟಟ ಕ್ಕ ಟಟಳು. ಆ ರಕ ಟ್ಟಟಯ ಮೇಲಕ ಸವಲಪ ಪಲಾವಿರಲು, 
“ರಕ ಟ್ಟಟತುಿಂಬ ಪಲಾವಿಲಾವಲಾ'' ಎಿಂದು ಮಹಾತಮರು ನುಡಿದರು. 
ಆಗ ಆಕ್ಕಯು  ಅದಕೇ ಪಲಾವನುು ರಕ ಟ್ಟಟಯ ಮೇಲಕಲಾ 
ಸವರಿಕ್ಕ ಡಲು, ಸಿದಾರು, 'ಈಗ ಮುರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ರಕ ಟ್ಟಟ ಇಲಾವಲಾ' 



ಅಿಂದರು. ಇದನುು ಕ್ಕೇಳಿ ಆಕ್ಕಯ ನಗುತತ ಈತನು 
ಹುಚಚನಿದಾುನಕಿಂದು ಒಳಗಕ ಹಕ ೇದಳು. ಈ ಪಿಕ್ಾರ ಉನಮತತ 
ಚಯತಯನುು ತಕ ೇರಿಸುತತ ಅವಧ ತರು ಸಿಂಚರಿಸುತ್ತತದುರು. 
ಹಾಗಕಯೇ ರಕ ಟ್ಟಟ ಕ್ಕೈಯಲಿಾ ಹಡಕ ೆಿಂಡು ಸಿದಾರು, ಅಲಾಮಯಾ 
ಎಿಂಬ ಪುರಾಣಿಕನು  ತನು ಮನಕಯಳಗಕ ಪುರಾಣ 
ಹಕೇಳುತ್ತತರುವದನುು ನಕ ೇಡಿ, ಒಳನುಗಿುದರು. ಮಹಾತಮರ ಈ 
ಉನಮತತ ಚಯತಯನುು ಕಿಂಡು, ಪುರಾಣಿಕನು ಅಲಿಾದುವರನುು 
ಕುರಿತು, 'ಈ ಭವಿಯನುು ಹಕ ರಗಕ ಹಾಕಿರಿ'' ಎಿಂದಕನುಲು, 
ಸಿದಾರು ಬಲಾತಾೆರದಿಂದ ಒಳಗಕ ಉಳಿದರು. ಆಗ ಪುರಾಣವು 
ಯಥಾರಿೇತ್ತ ನಡಕಯುತ್ತತರುವಾಗ, ಆ ಚಕನುಬಸವ 
ಪುರಾಣದಕ ಳಗಣ ಈಶವರನ ಪಿಂಚವಿಿಂಶತ್ತ ಲಿೇಲಕಗಳ ಪಕೈಕಿ 
ಅಿಂಧಕ್ಾಸುರಾರಿತವವನುು ಪುರಾಣಿಕನು ನಿರ ಪಸುತ್ತತದುನು. 
ಉಪಮಾಲಿಂಕ್ಾರ ವಣಿತಸುವಾಗ ಗಜದಿಂಥಾ ಆಮಿ 
ವೃಕ್ಷವಿದುು, ಅದರ ಎದುರಿಗಕ ಶಿಂಕರನು ತಪಸುಿ 
ಮಾಡುತ್ತತರುವಾಗ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲಕ ಮಧು ಮತಿವಕಿಂಬ ಎರಡು 
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪರಸಪರ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡುತ್ತತದುವವು. ಆಗ 



ವಿದುಾಲಾತಾ ಎಿಂಬ ಶಬುವು ಬರಲು, ಪುರಾಣಿಕನನುು ಕುರಿತು, 
ಸಿದಾರು, “ವಿದುಾಲಾತಾ'' ಈ ಶಬುಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧ ಯಾವುದು 
ವೃಕ್ಷವೇ ಗಜವೇ ಎಿಂದು ಕ್ಕೇಳಲು, ಪುರಾಣಿಕನು ನಿಣತಯ 
ಹಕೇಳಲಾರದಕ, ನಿರುತತರನಾದನು. ಆಗ ಅವಧ ತರನುುತಾತರಕ, 
“ಆ ಶಬುವು ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧವಾಗಿದುರಕ, ವೃಕ್ಷದ ಸ್ಾಾವರ 
ಸಿಾತ್ತಯಿದುು ಅದು ವಿರುದಾವಾಗುವದು. ಗಜಕ್ಕೆ ಹಾಾಗಕ 
ಸಿಂಬಿಂಧವಾಗುವದು ?” ಪುರಾಣಿಕನು ಈ ವಿವಕೇಚನವನುು 
ಕ್ಕೇಳಿ, ಈತನು ನಾನು ತ್ತಳಿದಿಂತಕ  ಹುಚಚ ಭವಿಯಲಾ. ಈ ವಾಕಿತ 
ಬಕೇರಯಿದಕ, ಎಿಂದು ಚಿಿಂತ್ತಸುತತ “ಮಹಾತಮರಕೇ ನಿೇವಕೇ ಹಕೇಳಿರಿ' 
ಎಿಂದು ನುಡಿಯಲು ಸಿದಾಗುರುಗಳು, ವಿದುಾಲಾತಕಯ 
ಉಪಮಯು ಎಲಿಾ ಸಿಂಬಿಂಧ ಮಾಡಬಕೇಕ್ಕಿಂದರಕ, ಪೇಪಲಿಕ್ಾದ 
ಗಜಾಿಂತ ಚರದಕೇಹಗಳಲಿಾ ಅವುಗಳ ಬುದು ವೃತ್ತತಯಿಂಬ 
ದಪತಣದಲಿಾ ಚಿದಾಭಾಸನು ಪಿತ್ತಬಿಿಂಬಿಸುತಾತನಕ. ಈ 
ಚಿದಾಭಾಸನಿಗಕ ವಿದುಾಲಾತಕಯ  ಉಪಮಯು  ಸಲುಾತತದಕ. 
ಹಾಾಗಕ  ಕಗುತತಲಕಯ ರಾತ್ತಿಯಲಿಾ ಮೇಘಾಗಿುಯಳಗಕ ವಿದುಾಲಾತಕ 
ಹಕ ರಟು ಕ್ಷಣದಲಿಾ ಸವತವಸುತಗಳನುು ಭಾಸಿಸಿ, ಕ ಡಲಕೇ ತನು 



ಆಶಿಯವಾದ ಮೇಘದಕ ಳಗಕ ಐಕಾವಾಗುವದಕ ೇ ಹಾಗಕಯೇ 
ಕ ಟಸಾನ ಸನಿುಧಿಯಲಿಾ ಕಲಿಪತ ಬುದುಯಲಿಾ ಪಿತ್ತಬಿಿಂಬಿತವಾದ 
ಚಿದಾಭಾಸನು, ಸವತ ತ್ತಿಪುಟ್ಟಗಳನುು ಭಾಸಿಸಿ, ಕ್ಷಣದಲಿಾ 
ಸವರ ಪದಕ ಳಗಕ ಐಕಾನಾಗುವನು. ಆದುರಿಿಂದ ಈ 
ಚಿದಾಭಾಸನಕೇ ವಿದುಾಲಾತಕಗಕ ಯೇಗಾ 
ಉಪಮೇಯನಾಗುವನು' ಎಿಂದು ಹಕೇಳಿ, ಅವಧ ತರು ತಮಮ 
ಕ್ಕೈಯಲಿಾದು ರಕ ಟ್ಟಟಯನುು ಪುರಾಣದ  ಮೇಲಕ ಇಟುಟ ಬಿಟಟರು. 
ಪುರಾಣಿಕನು ಆ ರಕ ಟ್ಟಟಯನುು ಕ್ಕೈಯಲಿಾ ತಕ್ಕ ೆಿಂಡು ಮಹಾ 
ಪಿಸ್ಾದವಕಿಂದು ಮಸತಕಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಟಸಿದನು. ಮತುತ “ಪಾಪೇಹಿಂ 
ಪಾಪೇಹಿಂ' ಅನುುತಾತ  ಸಿದಾರಿಗಕ ನಮಿಭಾವದಿಂದ 
ನಮಸ್ಾೆರ ಮಾಡಿ ಸಿದಾರನುು ಕುರಿತು, “ನಿೇವು ಬಿಹಮನಿಷ್ಠ 
ಸದುುರುಗಳಿರುವಿರಿ. ನಾನು ಕ್ಾಶಗಕ ಹಕ ೇಗಬಕೇಕ್ಕಿಂದು 
ನಿಶಚಯಿಸಿದಕುೇನಕ. ತಮಮ ಆಜ್ಞಕಯಾಗಬಕೇಕು' ಎಿಂದು ಕ್ಕೇಳಲು 
ಸಿದಾಾರ ಢರು, ''ಕ್ಾಶಗಕ ಹಕ ೇದವರು ತ್ತರುಗಿ ಬರುವುದಲಾ, 
ನಿೇನು ಅಲಿಾಗಕ ಏಕ್ಕ ಹಕ ೇಗುತ್ತತ ?” ಎಿಂದು ಕ್ಕೇಳಲು, “ನಾನು 
ಹಕ ೇಗವುದು ನಿಶಚಯಿಸಿರುತಕತೇನಕ'' ಎಿಂದು ಅಲಾಮಯಾನು 



ಅಿಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದಾಮುನಿಗಳು,"ಹಾಗಾದರಕ ಹಕ ೇಗು. 
ಅಲಿಾಯೇ ನಿನಗಕ ಮೊೇಕ್ಷ ಸಿಗುವುದು'' ಎಿಂದನುಲು, ಇದಕೇ 
ಆಶೇವಾತದವಕಿಂದು ಆ ಸದುುಣಶಾಲಿಯಾದ ಪುರಾಣಿಕರು 
ಕ್ಕಲವು ದನಗಳಾದ  ಮೇಲಕ ಕ್ಾಶಯಾತಕಿಗಕ  ಹಕ ೇದನು. 
ಆದರಕ ಕ್ಾಕತಾಳಿೇಯ ನಾಾಯದಿಂತಕ  ಅವನು ಅಲಿಾಯೇ 
ತ್ತೇರಿಕ್ಕ ಿಂಡನು. 

ಆಮೇಲಕ ಸಿದಾಾರ ಢರು ಆ ಗಾಿಮವನುು ಬಿಟುಟ 
ಕಿಲಕಾಯಳಗಿಿಂದ ಹಕ ರಬಿೇಳುವಾಗ, ಮ ರು ಘಳಿಗಕ 
ರಾತ್ತಿಯಾಗಿದುು ವಿಶಕೇಷ್ ಕತತಲಕಯಾಗಿತುತ. ಅದಕೇ ಸಮಯದಲಿಾ 
ಆ ಗಾಿಮದ ಫೌಜದಾರನು ಕ್ಕಲವು ಸಿಪಾಯಿಯರನುು 
ಕರಕದುಕ್ಕ ಿಂಡು ಕಳುರ ತಪಾಸಣಕಗಾಗಿ ಮುಿಂದನಿಿಂದ 
ಬರುತ್ತತದುನು. ಆತನು ಸಿದಾರನುು ಕಿಂಡು, ಪಿಶಕು ಮಾಡಲು 
ಮಹನಿೇಯರು ಉತತರ ಕ್ಕ ಡಲಿಲಾ, ಚಕ ೇರಾಕ್ಾರವಾದ ಆ 
ಫೌಜದಾರನ ಮನಸುಿ ಕಿಂಡವರನಕುಲಾ ಕಳುರಕಿಂದು 
ಭಾವಿಸುತ್ತತತುತ. ಹೇಗಾಗಿ ಆತನು. 



ಸಿದುರನ ು ಕಳುನಿಂತಕ ಭಾವಿಸಿ, ಅವರನುು ಹಕ ಡಿಯಿರಕಿಂದು 
ಸಿಪಾಯರಿಗಕ ಆಜ್ಞಾಪಸಲು, ಅವರು ಮಹಾತಮರಿಗಕ ಯಥಕೇಷ್ಟ 

ಹಕ ಡಕದರು. ಆನಿಂತರ ಸಿದುರನುು ಗಾಿಮದ ಹಕ ರಗಕ 
ಕಳುಹಸಲು ಸಿದುಯತ್ತಗಳು ಒಿಂದು ಗುಡಿಯಳಗಕ ಹಕ ೇಗಿ 
ಮಲಗಿಕ್ಕ ಿಂಡರು. ಈ ವಾತಕತಯು ಪುರಾಣಿಕರು ಕ್ಕೇಳಿ, ಅವನು 
ಗುರುಗಳನುು ಶಕೂೇಧಿಸುತಾತ ಸಿದುರು ಮಲಗಿಕ್ಕ ಿಂಡಿರುವ 
ಗುಡಿಗಕ ಬಿಂದನು. ನಕ ೇವಿನಿಿಂದಲ  ಶಿಮದಿಂದಲ  ಬಿದುರುವ 
ಸದುುರುನಾಥರನುು ಕಿಂಡು, ಮರಳಿ ಗಾಿಮಕ್ಕೆ ಬರಬಕೇಕ್ಕಿಂದು 
ಪಾಿರ್ಥತಸಲು ಸಿದಾರು ಒಪಪಕ್ಕ ಳುದರಲು, ಆತನು 
ಗಾಿಮದಕ ಳಗಿಿಂದ ಮಹಾತಮರಿಗಕ ೇಸೆರ ನಕೈವಕೇದಾವನುು 
ತರಿಸಿದನು. ಅದನುು ಅಪತಸಿ, ಬಹು ಕನಿಕರದಿಂದ, “ಹಕೇ ಸಿದಾ 
ಗುರುಗಳಕ, ನಿಮಮನುು ನಕ ೇಡಿ ನನು ಕಣುುಗಳಿಿಂದ ನಿೇರು 
ಸುರಿಯುತತವಕ. 

ದುಧತರವಾದ ಪಾಿರಬುವು ನಿಮಮನುು ಕ್ಾಡುವದು, ನಮಮಿಂದ 
ನಕ ೇಡುವುದಾಗುವದಲಾ". ಇದನುು ಕ್ಕೇಳಿ  ಸದುುರುರಾಯರು, 



ಹಿಂದನ ವೃತತವನುು ನಕನಪು ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮುಿಂದಕ ಇದು 
ಏನಕೇನು ಅಲಾ. ಅದಕೇನಕಿಂದರಕ ಬಳಾುರಿಯಲಿಾ ರಸ್ಕತ ಮೇಲಿಿಂದ 
ಒಮಮ ಸಿದುರು ಹಕ ೇಗುತ್ತತರುವಾಗ, ಅವರು ಒಬಬರ ಮನಕ 
ಮುಿಂದಕ ನಿಿಂತರು. ಆಗ ದಾವರಪಾಲಕನು ಬಿಂದು “ಬಾಬಾಜಿ, 
ನಿೇನು ಯಾರು ಇದು " ಎಿಂದು ಕ್ಕೇಳಲು, ಮಹಾತಮರು ಉತತರ 
ಕ್ಕ ಡಲಿಲಾ. ಆಗ ಆತನು ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಟನಿಿಂದ, “ಮೊನಕು 
ಸ್ಾವುಕ್ಾರನ ಮನಕಗಕ ಕನಾು ಹಾಕಿದರಿ, ಈಗ ಪಾಳತ್ತ 
ನಕ ೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಂದರುವಿ, ನನಗಕ 

ಗಕ ತಾತಯಿತು' ಎಿಂದು ನುಡಿದು, ಸಿದುರನುು ಹಡಿದು 
ನ ಕಿದನು. ಆಗ ಸಿದುರು ಪಾವಟಣಿಗಕಯ ಕಲಾ ಮೇಲಕ 

ರಪಪನಕ ಬಿದುು ಮೊಣಕ್ಾಲಿಗಕ ಘಾಯವಾಗಿ  ರಕತ ಬಿಂತು. ಈಗ 
ಸದುುರುಗಳು ಆ ಸಿಂಗತ್ತಯನುು ನಕನಪು ಮಾಡಿ 

ಈ ಗಾಯದ ಮೇಲಕ ಕ್ಕೈ ಸವರುತಾತ, “ನನಗಕ ಕಿಿಂಚಿತಾತದರ  
ದುುಃಖವಿಲಾ. ನಿಸಿಿಂಗವಾಗಿರುವಾಗ ಪಾಿಪತವಾಗುವ  ಸುಖವು 
ಜನಸಿಂಗದಲಿಾ ಸಿಗಲಾರದು' ಎಿಂದು ಪುರಾಣಿಕನಿಗಕ 


