
 



ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರಗ ಸಿದ್ದನಾಥನ ೀ ನಿನಗ  ಜಯವಾಗಲಿ, ನಿನನ 
ಚಿಂತನವನಗನ ಮಾಡಗವುದ್ರಿಂದ್ ಭಕ್ತರ ಸವವ ವಯಥ ಗಳನಗನ 
ನಿವಾರಸಿ, ಅವರ ಚತತಕ್ ೆ ಆನಿಂದ್ವನಗನ ಕ್ ೊಟ್ಗು ನಿೀನಗ 
ಅವರನಗನ ಭವದ ೊಳಗಿಂದ್ ತಾರಸಗವಿ. ಹ ೀ ಸದ್ಗುರಗವ ೀ, 
ನಿೀನಗ ಒಲಿದಿಯಾದ್ರ  ಸಿಂಸಾರಕ್ ೆ ಯಾರಗ ಭಯಪಡಗವರಗ ? 
ಯಾರಗ ನಿಷ್ಾೆಮವಾಗ ನಿನನನಗನ ಹೃದ್ಯದ ೊಳಗ  
ಭಜಿಸಗವರ ೊೀ ಅವರನಗನ ನಿೀನಗ ಕ್ಾಪಾಡಗವಿ. ತೀಥವಯಾತ ರ 
ಮಾಡಿ ವಯಥವ ಸಿಂಕ್ಟ್ಪಡಗವರಗ. ಅವರಗ ಗೃಹದ್ಲಿಿಯೀ ಇದ್ಗದ, 
ನಿನನನಗನ ಧ್ಾಯನಿಸಿದಾದದ್ರ , ನಿೀನಗ ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ ಪರಕ್ಟ್ನಾಗ 
ಅವರಗ  ನಿಜಪದ್ವನಗನ ಕ್ ೊಡಗವಿ. ಆ ನಿಜಪದ್ ಹ ೊಿಂದಿ ಚಿಂತ  
ತಪ್ಪಿತಗ. ಬಗದಿದಯಗ ಬರಹಾಾನಿಂದ್ದ್ಲಿಿ ಶಾಿಂತವಾಯಿತಗ. 
ಮಗಕ್ತತ ಯಗ ತಾನ ೀ ಕ್ ೈಸ ೀರತಗ. ಇಿಂಥಾ ದ್ಯಾಳುವಾದ್ 
ಸದ್ಗುರಗರಾಯನ ೀ, ನಿನನ ಚರಣದ್ಲಿಿ ಸಿಂಸಾರ ಭಯವಿಲ್ಿ. 
ಅಲಿಿಯೀ ನನಗ  ಸಾಾನವನಗನ ಪಾಲಿಸಗ. ಅದ್ರಿಂದ್ ನಾನಗ 
ಸವವದಾ ನಿಭವಯನಾಗಗವ ನಗ. 



ಇರಲಿ ಕ್ಗಲ್ಗಗರಗಗಳಾದ್ ವಿೀರಭದ್ರಸಾಾಮಿಯವರಗ ನಿತಯ 
ವ ೀದಾಿಂತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿಸಗತತರಗವಾಗ, ತಾಯಿಯ ಅಿಂಕ್ದ್ಲಿಿ 
ಕ್ೊತಗ ಸಿದ್ದನಗ ಬಹಗ ಆದ್ರದಿಿಂದ್ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಗವನಗ. 
ಒಿಂದಾನ ೊಿಂದ್ಗ ದಿನ ಶ್ರವಣ ಕ್ಾಲ್ದ್ಲಿಿ ವ ೈರಾಗಯ 
ಬ ೊೀಧಿಸಗವ ಉದಿಿಶ್ಯ. ಸಾಾಮಿಯವರಗ ಅಿಂದ್ದ ದೀನ ಿಂದ್ರ - 
"ಒಿಂದ್ಗ ಕ್ಾಲ್ದ್ಲಿಿ ಪೃಥ್ವಿಯಗ ಸಾಗರದ್ಲಿಿ ಕ್ರಗ ಹ ೊೀಗಗವದ್ಗ, 
ಮೀರಗ ಪವವತವಾದ್ರೊ ಬಿದ್ಗದ ಹ ೊೀಗಗವುದ್ಗ. 
ಪಿಂಚಭೊತಗಳು ನಾಶ್ಹ ೊಿಂದ್ಗವವು. ಸಾಗಾವದಿ ಸಮಸತ 
ಲ ೊೀಕ್ಗಳು ಸಹ ಪರಳಯಾಗನಯಲಿಿ ಸಗಟ್ಗು ಹ ೊೀಗಗವವು. ಆ 
ಸಮಯದ್ಲಿಿ, ದ ೀಹವ ೀ ತಾನ ಿಂದ್ೊ ಇಲಿಿ ಸಗಖವನಗನ 
ಭ ೊೀಗಸಗವ ನ ಿಂದ್ೊ ಅನಗನವಿಂಥಾ ಭಾರಿಂತ ಮನಗಷ್ಯನ ಸಿಾತ 
ಏನ ಿಂದ್ಗ ಹ ೀಳಲಿ ". ಇದ್ನಗನ ಕ್ ೀಳಿದ್ ಸಿದ್ಿನಗ, ಗಗರಗಗಳನಗನ 
ಕ್ಗರತಗ, "ಸಾಾಮಿಗಳ ೀ ಆಕ್ಾಶ್ವು ಹಾಯಗ  ಪರಳಯ 
ಹ ೊಿಂದ್ಗವದ್ಗ ?'' ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ದ್ದಕ್ ೆ ಗಗರಗಗಳು, "ಎಲ ೊೀ 
ತಮಾಾ ಆತಾಾನಗಭವಿಯಾದ್ ಯೀಗಯ ಗಗರಗವಿಗ  ಈ 
ಪರಶ ನಯನಗನ ಕ್ ೀಳಿತಕ್ೆದ್ಗದ" ಅಿಂದ್ರಗ. ಕ್ಗಲ್ಗಗರಗಗಳ ಈ 



ವಚನವನಗನ ಕ್ ೀಳಿ ಸಿದ್ಿನಗ ತಾನಗ ಬರಹಾವ ೀತತನಾದ್ 
ಗಗರಗವನಗನ ಹಗಡಕ್ಬ ೀಕ್ಗ ಎಿಂದ್ಗ ಮನಸಿಿನಲಿಿ ನಿರ್ವರಸಿದ್ನಗ. 
ಮರಗದಿನ ಪಾರತಃಕ್ಾಲ್ದ್ಲಿಿ ಸಿದ್ಿಬಾಲ್ಕ್ನಗ  ಮನ ಯಲಿ ಿ
ಯಾರಗೊ ಹ ೀಳದ  ರಸ ತ ಹಿಡಿದ್ಗ ಹ ೊೀಗಗತತರಗವಾಗ, 

ಅವನ ಮಿತರರಾದ್ ಸ ೊೀಮ ಮತಗತ ಭೀಮ ಎಿಂಬವರಬಬರಗ 
ದಾರಯಲಿಿ ಭ ಟ್ಟುಯಾದ್ರಗ. ಅವರಗ ಸಿದ್ಿನನಗನ ಕ್ಗರತಗ- 
"ಅಪಾಿ ಎತತಲಾಗ  ಹ ೊರಟ್ಟರಗವಿ?” ಎಿಂದ್ಗ ಕ್ ೀಳಲ್ಗ, ಸಿದ್ದನಗ, 
"ಸವವ ಪರಪಿಂಚ ನಾಶ್ವಾಗಗವದ್ಗ. ಹಿೀಗರಗವಾಗ ು ಇಲಿದಿ್ಗದ 
ಏನಗ ಪರಯೀಜನ?  ದ ೀಹವಿರಗತಾತ ಪಾರಣಿಯಗ  ತನನ 
ನಿಜಾತಾ ಸಿಂಪಾದ್ನ ಗ ೊಸೆರ ಯತನ ಮಾಡತಕ್ೆದ್ಗದ. ಆ 
ಸಲ್ಗವಾಗ ಗಗರಗಬ ೊೀರ್ವು ಬ ೀಕ್ಾಗರಗತತದ . ಇಲ್ಿವಾದ್ರ  
ಸವವ ಯತನಗಳು ವಯಥವ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ನಾನಗ ಈಗ 
ಗಗರಗಶ  ೀರ್ನ ಗ  ಹ ೊರಟ್ಟರಗವ ನಗ", ಎಿಂದ್ಗ ಉತತರ 
ಕ್ ೊಟ್ುನಗ. ಅದ್ಕ್ೆವರಗ, ''ಇಷ್ಗು ಚಕ್ೆವಯಸಿಿನಲಾಯಕ್  ? ಈ 
ಕ್ ಲ್ಸವು ವೃದಾದಪಯ ಕ್ಾಲ್ದ್ಲಿಿ ಶ  ೀಭಸಗವದ್ಗ'' ಎಿಂದ್ಗ 
ಅಿಂದ್ದ್ಗದ ಕ್ ೀಳಿ, “ಮಗದಿ ವಯಸಿಿನಲಿಿ ಇದ್ಗ 



ಸಾರ್ಯವಾಗಗವುದಿಲ್ಿ. ಯಾಕ್ ಿಂದ್ರ ,ಯೌವನ ಕ್ಾಲ್ದ್ಲಿಿ ಕ್ಾಮ 
ಕ್ ೊರೀಧ್ಾದಿಗಳು ವಿವ ೀಕ್ ಕ್ಣಗುಗಳನಗನ ಕ್ಗರಗಡಗ ಮಾಡಗವದ್ಗ. 
ಅದ್ರಿಂದ್ ಸಾರೊಪ ಬ ೊೀರ್ವು ಮರ ತಗ, ಅಗಾರ್ವಾದ್ ದ್ಗಃಖ 
ಭ ೊೀಗಸಬ ೀಕ್ಾಗಗವದ್ಗ. ಯೌವಾನದ್ಲಿಿ ಭ ೊೀಗಸಿದ್ 
ಭ ೊೀಗಗಳು  ಸೃತಯಗ  ವೃದಾಿಪಯ ಕ್ಾಲ್ದ್ಲಿಿ ಉಳಿದ್ಗ 
ಜಿೀವನಗ  ರಾತರ ಹಗಲ್ಗ ಚಿಂತ ಯಳಗ  ಮಗನನಾಗದ್ಗದ, 
ಆತನಿಗ  ಸದಿಾಚಾರವು ಸವವಥಾ ಹಗಟ್ಗುವದಿಲ್ಿ. ಆಗ ಚತತವು 
ಬಹಳ ಚಿಂಚಲ್ವಾಗಗವದ್ಗ, ಇದ್ಲ್ಿದ  ಮರಣ ಭೀತಯಗ 
ನಿರಿಂತರ ಕ್ಾಡಗವುದ್ಗ. ಈ ಪರಕ್ಾರ ಜಿೀವನಗ 
ತಳಮಳಿಸಗತತದ್ಗದ, ಆತನಿಗ  ವ ೀದಾಿಂತ ಶ್ರವಣವಾದ್ರೊ 
ನಿರಥವಕ್ವಾಗಗವದ್ಗ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ಸಾಚಛಿಂದ್ವಿರಗವ 
ಬಾಲ್ಯಸಿಾತಯಲಿಿ ಆತಾಜ್ಞಾನಿಯಾದ್ ಗಗರಗವನಗನ 
ಶ  ೀಧಿಸತಕ್ೆದ್ಗದ. ಅಿಂಥ ಗಗರಗವಿನ ಉಪದ ೀಶ್ವನಗನ 
ಕ್ ೈಕ್ ೊಿಂಡಗ ಜ್ಞಾನ ಸಿಂಪಾದ್ನ  ಮಾಡಗವದ್ರಲಿಿ 
ವತವಸತಕ್ೆದ್ಗದ", ಎಿಂದ್ಗ ಸಿದ್ಿನಗ ನಗಡಿದ್ನಗ. ಬಾಲ್ಕ್ನಾದ್ 
ಸಿದ್ಿಮಗನಿಯಗ ಹಿೀಗಿಂದ್ ವಚನವನಗನಕ್ ೀಳಿದ್ ಕ್ೊಡಲ , 



ಅವರಬಬರ ಚತತದ ೊಳಗ  ವಿಚಾರ ಪರಕ್ಾಶ್ಸಿ, ಸಿದ್ಿನನಗನ 
ಕ್ಗರತಗ, ''ಹಾಗಾದ್ರ ಅಪಾಿ, ನಿನನ ಸಿಂಗಡ ನಾವು ಬರಗವ ವು.  
ಸದ್ಗುರಗವಿಗ  ಶ್ರಣಗ ಹ ೊಕ್ಗೆ ಆತಾಜ್ಞಾನವನಗನ 
ಪಾರಪ್ಪತಮಾಡಿಕ್ ೊಿಂಡಗ ಮರಳಿ ಮನ ಗ  ಬಿಂದ್ಗ ನಮಾ ನಮಾ 
ಕ್ಾಯವಗಳಲಿಿ ಉದ್ಗಯಕ್ತರಾಗಗವ ವು”, ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ದ್ದಕ್ ೆ 
ಸಿದ್ಿನಗ ಒಡಿಂಬಟ್ುನಗ. ಮೊವರೊ ದಾರ ನಡ ಯಗತತ ಒಿಂದ್ಗ 
ಹರದಾರ ಮೀಲ  ಒಿಂದ್ಗ ಗಾರಮಕ್ ೆ ಮಗಟ್ಟುದ್ರಗ. ಆ 
ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಸ ೊೀಮಭಮರಗ ಹಸಿವ ಯಿಿಂದ್ ಬಹಳ ತಾಪ 
ಹ ೊಿಂದಿದ್ವರಾಗ ಸಿದ್ಿನನಗನ ಕ್ಗರತಗ, "ಮಿತರನ , ನಮಗ  
ಬಹಳ ಹಸಿವ ಯಾಗದ . ಇಲಿಿ ನಮಗ  ಯಾರಗ ಅನನವನಗನ 
ಕ್ ೊಟ್ಾುರಗ ?" ಅಿಂದ್ದ್ದನಗನ ಕ್ ೀಳಿ, ಸಿದ್ಿನಗ, ''ದ ೀಹದ್ 
ಚಿಂತ ಯನಗನ ಮಾಡಬ ೀಡಿರ. ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ ಅಖಿಂಡವಾಗ 
ಪರಮಾತಾನ ಧ್ಾಯನವನಗನ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಗಖಾಮೃತದ್ 
ಪಾನವನಗನ ಮಾಡಿದಾದದ್ರ  ಜಿೀವಕ್ ೆ ಸಮಾಧ್ಾನವಾಗಗವದ್ಗ. 
ಇಿಂಥಾ ತೃಪ್ಪತಯಗ ಅನನದಿಿಂದಾಗದ್ಗ. ಇದ್ಗ ತಳಿಯದ್ವರಗ 
ಅನನ ಬ ೀಡಗವರಗ. ದ ೀಹವನಗನ ಪರಮಾತಾನಗ 



ಕ್ ೊಟ್ಟುರಗವನಾದ್ದರಿಂದ್ ಆತನ ೀ ಅದ್ನಗನ ರಕ್ಷಿಸಬ ೀಕ್ಗ”ಎಿಂದ್ಗ 
ಉತತರ ಕ್ ೊಟ್ುನಗ. ಇದ್ನಗನ ಕ್ ೀಳಿ ಅವರಬಬರ ನಗನತಾತರ - “ನಿನನ 
ಶಾಸರ ಉತಿತತಯನಗನನಾವು ಬಲ ಿವು. ಹಸಿವ ಯಿಿಂದ್ 
ಪಾರಣಿಗಳು ತಳಮಳಿಸಗತತರಗವಾಗ, ಅನನ ಹ ೊತಗವ 
ಮತಾಯರಿಂದ್ಲ್ೊ ನಡ ಯಲಾರದ್ಗ. ಇದ ೀ ಅಥವದ್ಲಿಿ ಪರಾಶ್ರ 
ಸೃತಯೊ  ಪಾರಣವು ಅನಾನಧ್ಾರದಿಿಂದಿರಗವದ್ಗ, ಎಿಂದ್ಗ 
ಅನಗನತತದ . ಪಾರಣ  ತೃಪ್ಪತಯಿಿಂದ್ ಮನಸಿಿಗ  ಶಾಿಂತ, ಅದ್ರಿಂದ್ 
ಅದ್ಗ ಧ್ಾಯನಕ್ ೆ ಬರಗವುದ್ಗ” ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೀಳುವುದ್ನಗನ ಕ್ ೀಳಿ, 
ಸಿದ್ದನಗ  “ಇಷ್ಗು ವಿಚಾರತಳಿದಿರಗವಾಗ, ಅನನಕ್ ೊೆಸೆರ ಯಾಕ್  
ದ್ಗಃಖಿಸಬ ೀಕ್ಗ. ಸವವ ಜಗತತನಗನ ಪೀಷಿಸಗವಿಂಥಾ 
ಸವ ವಶ್ಾರನಿರಗತಾತನ . ಅವನ ೀ ನಿಮಗಾದ್ರೊ 
ಅನನಪೂರ ೈಸಗವನಗ, ಕ್ಷಗಧ್ ಯಗ ನಿಮಗ  ಸಾಾಭಾವಿಕ್ವಲ್ಿ. 
ಮನಸಗಿ ಹೃದ್ಯ ಕ್ಮಲ್ದ್ ದ್ಳಗಳ ಪ ೈಕಿಕ್ಷಗಧ್ ಯ ದ್ಳಕ್ ೆ 
ಹ ೊೀದಾಗ ು ಹಸಿವ ಯಾಗಗವದ್ಗ. ಆಗ ು  ಆ ಮನಸಿನಗನ ಇತರ 
ದ್ಳಕ್ ೆ ಹಚಚಬ ೀಕ್ಗ. ಅದ್ರಿಂದ್ ಹಸಿವು ಜಯಿಸಲ್ಿಡಗವದ್ಗ. 
ಇದ್ಗ ಧ್ಾಯನದಿಿಂದ್ ಆಗಗವದ್ಗ, ಇತರ ಉಪಾಯ 



ನಡ ಯಲಾರದ್ಗ. ಯಾಕ್ ಿಂದ್ರ  ಧ್ಾಯನದ್ಲಿಿ ಪಾರಣವು 
ಸತಬಿವಾಗಗತತದ . ಇದ್ರಿಂದ್ ಜಠರಾಗನ ಉದಿಾಗನವಾಗದ್ಗ. ಆಗ 
ಕ್ಷಗಧ್ ಯಗ ಶಾಿಂತವಾಗ ಜಿೀವಕ್ ೆ ಬಾಧ್ ಯಾಗಗವದಿಲ್ಿ”, ಎಿಂದ್ಗ 
ಅಿಂದ್ನಗ. ಈ ಪರಕ್ಾರ ಸಿದ್ಿನ ವಚನಾಮೃತವನಗನ ಕ್ ೀಳಿ, 
ಅವರಗ ಶಾಿಂತಚತತರಾದ್ರಗ. ಮಾಗವಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ, ಮಗಿಂದ  
ಒಿಂದ್ಗ ಗಾರಮಕ್ ೆ ಪಾರಪತಗಾಗ, ಮೊವರೊ ಒಿಂದ್ಗ ಬಸವನ 
ಗಗಡಿಯಲಿಿ ಪರವ ೀಶ್ಸಿದ್ರಗ. ಮಾಗಾವಯಾಸದಿಿಂದ್ ಖಿನನರಾಗ 
ಭೀಮಸ ೊೀಮರಬಬರೊ ಆ ಗಗಡಿಯ ಒಿಂದ್ಗ ಮೊಲ ಯಲಿಿ 
ಮಲ್ಗಕ್ ೊಿಂಡಗ ನಿದ ದ ಹ ೊೀಗಗತತದ್ದರಗ. ಆ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಸಿದ್ದನಗ 
ಸಗಿಂದ್ರವಾದ್ ಬಸವಣುನ ಮೊತವಯನಗನ ಕ್ಿಂಡಗ, ಅದ್ರ 
ಬ ನನಮೀಲ  ಹತತ ಕ್ೊತಗಕ್ ೊಿಂಡನಗ.ಏಳು ವಷ್ವದ್ ಸಿದ್ನಿ 
ಮನ ೊೀಹರವಾದ್ ಮೊತವಯಗ ಬಸವಣುನ ಮೀಲ  
ಶ  ೀಭಸಗತತತಗತ. ಅದ ೀ ಸಮಯದ್ಲಿಿ ಪೂಜಾರಯಗ  ಬಿಂದ್ಗ, 
ಬಸವಣುನ ಮೀಲ  ನಗ ಮಗಖದಿಿಂದ್ ಶಾಿಂತವಾಗ ಕ್ೊತರಗವ 
ಸಿದ್ಿನನಗನ ಕ್ಿಂಡಗ ಕ್ ೊರೀಧಿಷ್ಠನಾಗ " ಎಲ ೀ ಮಗನ ೀ, 
ನಿೀನ ಲಿಿಯವ? ಈಗಿಂದಿೀಗಲ ೀ ಕ್ ಳಗಳಿ. ನಿನನ ಭಯಭಕಿತಯನಗನ 



ಎಲಿಿಟ್ಟುರಗವ  ? " ಎಿಂದ್ಗ ಕ್ ೀಳಲ್ಗ ಸಿದ್ದನಗ, 
“ಪರಮಾತಾನಲಿಿಟ್ಟುರಗವ ನಗ. ಆದ್ರ  ನಿೀನಗ ಕ್ಲಿಿನಲಿಿಟ್ಟುರಗವ '' 
ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೀಳಿದ್ದನಗನ ಕ್ ೀಳಿ, ಅವನ ಬಗದಿಿಯಗ ವಿಚಾರಕ್ ೆ ಬಿತಗತ. 
ಸಿದ್ಿನಗ ಅವನನಗನ ನ ೊೀಡಿ ನಗಗತತರಗವಾಗ, ಆ ಪೂಜಾರಯಗ, 
"ಎಲ ೀ ನಿನಗ  ಪಾರಯಶ್ಚತತ ಮಾಡಗವ ನಗ'' ಎಿಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ಗ 
ಗಾರಮದ ೊಳಗ  ಹ ೊೀದ್ನಗ. ಕ್ ಲ್ವು ಹ ೊತತನ  ಮೀಲ  ಕ್ ಲ್ವು 
ಗಾರಮಸಾರನಗನ ಕ್ೊಡಿಕ್ ೊಿಂಡಗ ಗಗಡಿಗ  ಬಿಂದ್ಗ,  ಬಸವಣು 
ಮೀಲ  ಕ್ಗತತರಗವ ಸಿದ್ಿಬಾಲ್ಕ್ನ ಮೊತವಯನಗನ ಅವರಗ  
ತ ೊೀರಸಿದ್ನಗ. ಅವರಗ ಸಿದ್ದನನಗನ ನ ೊೀಡಿ, ಸಿಟ್ಟುಗ ದ್ಗದ, 
"ಎಲ ೊೀ ನಿನಗ  ಹ ೊಡ ದ್ಗ ಕ್ ಳಗ  ಬಿಳಿಸಗವ ವು'' ಎಿಂದ್ಗ 
ಸಮಿೀಪಕ್ ೆ ಬಿಂದ್ರಗ. ಸಿದ್ಿನಾದ್ರ ೊೀ ನಿಭವಯನಾಗ 
ಹಾಸಯವದ್ನದಿಿಂದ್ ಅವರ ಕ್ಡ ಗ  ನ ೊೀಡಗತತದ್ದನಗ. 
ಆಗ ುಅವರ ೊಳಗ ೊಬಬನಗ ಸಿದ್ಿನಿಗ  ಮಗಷಿಠ ಪರಹಾರ 
ಮಾಡಬ ೀಕ್ ಿಂದ್ಗ ಕ್ ೊರೀರ್ದಿಿಂದ್ ಕ್ ೈ ಎತಗತವಾಗ, ಕ್ ೈಗ  
ಗ ೊೀಡ ಯಳಗನ ಒಿಂದ್ಗ ಮೊಳ ಯಗ ತಗಗಲಿ ರಕ್ತ 
ಸ ೊರಹತತತಗ. ಇದ್ನಗನ ಕ್ಿಂಡಗ ಇತರರಗ ಹಿಿಂಜರದ್ಗ 



ಕ್ ೀಳುತಾತರ , “ಎಲ ೀ ಉನಾತತ ಹಗಡಗಗನ ೀ, ದ ೀವರ ಮೀಲ  
ಯಾತಕ್ ೆ ಕ್ೊತರಗವಿ ?'' ಅವರನಗನ ನ ೊೀಡಿ 
ಹಾಸಯಮಗಖದಿಿಂದ್ ಸಿದ್ಿನಗ, "ಕ್ೊತವನಗ ದ ೊಡಡವನ ೊ 
ಕ್ೊಡಿರಸಿಕ್ ೊಿಂಡವನಗ ದ ೊಡಡವನ ೊೀ, ನಿೀವ ೀ ಹ ೀಳಿರ. ಈ 
ವಿಗರಹಕ್ ೆ ಬಹಗ ಕ್ಾಲ್ದಿಿಂದ್ ಆಭಕ್ತ ಜನರಗ ಭಜಿಸಗತತ 
ಇದ್ಗದದ್ರಿಂದ್ ಇದ್ರ ದ ೈವಿಕ್ ಸತಾ ಹ ೊೀಗ ಶ್ಲಾಮಾತರ 
ಉಳಿದಿರಗತತದ ಿಂದ್ಗ ಇದ್ರಲಿಿ ಪಾರಣಪರತಷ್ ಠ ಮಾಡಗವದ್ಕ್ ೆ 
ಪರವತವಸಗವ ನಗ,'' ಎಿಂದ್ಗ ಎನಗನವ ಜ್ಞಾನಯಗಕ್ತ 
ಹೃದ್ಯದ ೊಳಗಿಂದ್ ಹ ೊರಟ್ ಅಮೃತಮಯ ವಚನಗಳನಗನ 
ಕ್ ೀಳಿ, ಅವರಲ್ಿರೊ ಚಕಿತರಾಗ  ಒಬಬರಗ ೊಬಬರಗ ಅನಗನತಾತರ , 
“ಈ ಭಾಷ್ಣವು ಅಲ್ಿವಲ್ಿ. ಇದ್ರಲಿಿ ಜ್ಞಾನ ಪರತಾಪವು 
ಪರಕ್ಾಶ್ಸಗತತದ . ಬಾಲ್ರೊಪನಾಗ ಕ್ಾಣಿಸಗತತದ್ದರೊ ಈತನಗ 
ಮಹಾಪುರಗಷ್ನಿರಗವನಗ. " ಈ ಪರಕ್ಾರ ಅಿಂದ್ಗ  ಅವರ ಲ್ಿರಗ 
ಭಕಿತಯಿಿಂದ್ ಸಿದ್ಿನ  ಚರಣಗಳನಗನ ಹಿಡಿಯಗವಿಂಥವರಾದ್ರಗ. 
ಆಗ ಅವರನಗನ ಕ್ಗರತಗ ಸಿದ್ದನಗ ಅಿಂದ್ದ ದೀನ ಿಂದ್ರ , “ಭಕ್ತರ - 
ನನನ ವಚನವನಗನ ಕ್ ೀಳಿರ. ಮಹಾತಾನ ಪೂಜ ಯೀ 



ಶ ರೀಷ್ಠವಾದ್ದ್ಗದ. ಮೊತವ ಪೂಜ ಯಗ ಅದ್ಕ್ೊೆ ಕ್ನಿಷ್ುವು. 
ಯಾಕ್ ಿಂದ್ರ  ಮಹಾತಾರ ರೊಪ್ಪನಿಿಂದ್ ಪರಮಾತಾನಗ 
ಪರತಯಕ್ಷನಿರಗವನಗ ಎಿಂದ್ಗ ಶ್ೃತ ಸೃತ ಗಳು ಸಿಷ್ುವಾಗ 
ಹ ೀಳುತತವ . ಹಾಯಗ  ಗಭವಗತ ಪಾರಣಿಗ  ತಾಯಿಮಗಖದ್ಲಿಿ 
ಹಾಕಿದ್ ಅನನದಿಿಂದ್ಲ ೀ ತೃಪ್ಪತಯಾಗಗವದ ೊೀ ಹಾಗ  
ಮಹಾತಾರಗ  ಪೂಜಿಸಗವುದ್ರಿಂದ್ ಪರಮಾತಾನಗ 
ಪ್ಪರೀತನಾಗಗವನಗ.'' ಈ ಮಹದಾಾಷ್ಣವನಗನ ಕ್ ೀಳಿದ್ ಕ್ೊಡಲ ೀ 
ಸಕ್ಲ್ ಜನರಗ ಆಶ್ಚಯವಚಕಿತರಾಗ,  ಈ ಮಹಾತಾನನಗನ 
ಪೂಜಿಸಗವ ೀವು, ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ಗಕ್ ೊಿಂಡಗ, ಪೂಜಾಸಾಮಗರ 
ತರಲಿಕ್ ೆ ಗೃಹಗಳಿಗ  ಹ ೊೀದ್ರಗ. ಈ ವತವಮಾನವನಗನ 
ಗಾರಮದ್ ಇತರ ಜನರೊ ಕ್ ೀಳಿಕ್ ೊಿಂಡಗ ಸವವರಗ ಪೂಜಾ ವ 
ನ ೈವ ೀದ್ಯ ಪದಾಥವಗಳನಗನ ತ ಗ ದ್ಗಕ್ ೊಿಂಡಗ  
ಅತಾಯತಗರದಿಿಂದ್ ಬಸವಣುನ  ಮೀಲ  ಕ್ೊತರಗವ ಸಿದ್ನಿ  
ಬಳಿಗ  ಬಿಂದ್ರಗ. ಪುರಗಷ್ರೊ, ಸಿರೀಯರೊ, ಬಾಲ್ಕ್ರೊ 
ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ ಅತಯಿಂತ ಆಹಾಿದ್ಯಗಕ್ತರಾಗ ನಿಂದಿಯ ಮೀಲ  
ಆರೊಢನಾಗರಗವ ಸಗಿಂದ್ರವಾದ್ ಮೊತವಯನಗನಕ್ಿಂಡಗ 



ಬಹಳ ಹಷ್ವಪಟ್ುರಗ. ಸಿದ್ದನನಗನ ಪೂಜಿಸಿ ನ ೈವ ೀದ್ಯದಿಿಂದ್ 
ತಗಿಂಬಿದ್ ಪಾತ ರಗಳನಗನ ಆತನ ಮಗಿಂದಿಟ್ಗು ಸ ೀವಿಸಬ ೀಕ್ ಿಂದ್ಗ 
ಪಾರಥ್ವವಸಗತತರಗವರಗ. ಅಷ್ುರಲಿಿ ನಿದ ದ ಹ ೊೀಗಗತತದ್ದ 
ಸ ೊೀಮಭೀಮರಬಬರೊ ಎಚಚತಗತ, ಸಿದ್ಿನ ಬಳಿಗ  ಬಿಂದ್ಗ 
ಮರ್ಗರವಾದ್ ನ ೈವ ೀದ್ಯ ಪದಾಥವಗಳನಗನ ನ ೊೀಡಿ, 
ತವಕ್ದಿಿಂದ್ ಅವನಗನ ಹಿಡಿಯಗತತರಗವಾಗ, ಅವರಗ  ಸಿದ್ಿನಗ, 
“ನ ೊೀಡಿರ, ಈಶ್ಾರನಗ ನಮಾ ದ ಸ ಯಿಿಂದ್ ಅನನವನಗನ ಇಲಿಿಗ ೀ 
ಕ್ಳುಹಿಸಿಕ್ ೊಟ್ುನಗ. ಈಗ ಈಶ್ಾರ ನಾಮಸಾರಣ  ಮಾಡಗತಾತ 
ನಿಮಾ ಕ್ಷಗಧ್ ಯ ಶಾಿಂತಮಾಡಿಕ್ ೊಳಿಿರ,'' ಎಿಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ನಗ. 
ಕ್ೊಡಲ ೀ ಅವರಗ ಭ ೊೀಜನವನಗನ ಆರಿಂಭಸಿದ್ರಗ. ಸಿದ್ದನಗ  
ಸಾಲ್ಿ ಅನನವನಗನ ಸ ೀವಿಸಿ, ಈ ಜನರ ಸಿಂಗತಯಗ  ಈಗ 
ನಮಗ  ಒಳ ಿೀದ್ಲ್ಿ,  ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ಗಕ್ ೊಿಂಡಗ, ತನನ ಮಿತರರಗ  
ನ ೀತರ ಸಿಂಕ್ ೀತ ಮಾಡಿ, ಜನರ ದ್ೃಷಿು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಸಿದ್ಿನಗ  
ಅಲಿಿಿಂದ್ ನಡ ದ್ನಗ.  ಮೊವರಗ ಮಗಿಂದ  ಹ ೊೀಗಗತತರಗವಾಗ 
ಇರಗಳಾಯಿತಗ. ಆಗ ಸ ೊೀಮನಗ ಸಿದ್ದನನಗನ ಕ್ಗರತಗ, 
"ಗ ಳ ಯನ ೀ, ನಮಾನಗನ ಇನ ನಲಿಿ ಕ್ರಕ್ ೊಿಂಡಗ ಹ ೊೀಗಗವಿ. 



ನಾವು ಈ ಅಡವಿಯಳಗ   ದಾರಯಗ ಕ್ಾಣಿಸಗವದಿಲ್ಿ" ಎಿಂದ್ಗ 
ಅನಗನತತರಗವಾಗ, ಭೀಮನಗ ಅವನಿಗ  ಸಮಾಧ್ಾನಪಡಿಸಿ, 
''ಸ ೊೀಮನ ೀ ಭಯವನಗನ ಬಿಡಗ. ಈಶ್ಾರನಗ ಸದಾ ಸಮಿೀಪ 
ಇರಗವುನಗ. ಆತನ ೀ ನಮಾನಗನ ರಕ್ಷಿಸಗವನಗ. ಆತನ ೀ ಈ 
ಕ್ಾಲ್ದ್ಲಿಿ ನಮಾ ಸಿಾರವಾದ್ ಸಖನಗ. ಆತನ ಮೀಲ  
ಭಾರವನಿನಟ್ಗು ನಾವು ಧ್ ೈಯವವಿಡಿದ್ಗ ಮಾಗವ ಕ್ರಮಿಸಗವಾ”, 
ಎಿಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ದ್ದನಗನ ಕ್ ೀಳಿ ಸ ೊೀಮನಗ ಸಾಸಾನಾಗ ಹ ದ್ರ 
ಹ ದ್ರ ಮಗಿಂದ್ಕ್ ೆ ನಡ ಯಗತತದ್ದನಗ. ಆಗ ಸ ೊೀಮನ 
ಕ್ಾಲ ೊಳಗ  ಒಿಂದ್ಗ ಮಗಳುಿ ಮಗರಯಿತಗ. ನ ೊೀವು 
ತಾಳಲಾರದ  ಅವನಗ ಅಲ ಿೀ ಕ್ೊತಗ ಅಳುತಾತ, ''ನಾನಗ 
ಬಿಂದ್ದ ದೀ ತಪಾಿಯಿತಗ. ಈಗ ಏನಗ ಮಾಡಲಿ. ನಾನಗ 
ಇದ್ರ ೊಳಗಿಂದ್ ಬದ್ಗಕಿದ್ರ  ಇನಗನ ಮೀಲ  ಇಿಂಥವರ ಸಿಂಗತ 
ಮಾಡಲಿಕಿೆಲ್ಿ'' ಎಿಂದ್ಗ ಅನನಲಿಕ್ ೆ ಆರಿಂಭಸಿದ್ನಗ. ಆಗ 
ಸಿದ್ದನೊ ಭೀಮನಗ ಅವನ ಕ್ ೈಹಿಡಿದ್ಗ, ಅರಣಯದ ೊಳಗಿಂದ್ 
ಹ ೊೀಗಗತತರಗವಾಗ, ಅಡವಿ ಮೃಗಗಳ ಭಯಿಂಕ್ರ ಗಜವನ ಯ 
ಸಮಿೀಪದ್ಲಿಿಯೀ ಕ್ ೀಳಿಬಿಂತಗ. ಆಗ ಭೀಮನಗ 



ಭಯಭೀತನಾಗ, 'ಸಿದ್ಿನ ೀ, ನನಗ  ಬಹಳ ಭಯವಾಗಗತತದ . 
ಬ ೀಗನ ೀ ಗಾರಮವನಗನ ಸ ೀರ ೊೀಣ. ನನಿನಿಂದ್ ಇಿಂಥಾ 
ದಾರಯಿಿಂದ್ ನಡ ಯಲಾಗದ್ಗ",ಎಿಂದ್ನಗನವದ್ನಗನ ಕ್ ೀಳಿ, 
ಸಿದ್ಿನಗ, “ಗಗರಗಶ  ೀರ್ ಪಿಂಥವು ಅತ ದಾರಗಣವಾದ್ದ್ಗದ. 
ದ ೀಹಾಭಮಾನವಿಡಿದ್ಗ ಇಲಿಿ ನಡ ಯಲಾಗದ್ಗ. ಮಹತಾತದ್ 
ಜನಾದ್ಗಃಖವನಗನ ನ ನ ದ್ರ   ಈ ದ ೀಹದ್ಗಃಖವು 
ಅತಯಲ್ಿವಾದ್ದ್ಗದ, ಅಿಂಥಾ ಜನನದ್ಗಃಖವು ಗಗರಗವಿನಿಿಂದ್ 
ಪಡ ಯಗವ ಆತಾಜ್ಞಾನದಿಿಂದ್ ತಪುಿವುದ್ಗ. ದ ೀಹ ದ್ಗಃಖಕ್ ೆ 
ಉದಾಸಿೀನವಾದಾಗಲ ೀ ಗಗರಗದಾಸಯಕ್ ೆ ಅಧಿಕ್ಾರ ಬರಗವದ್ಗ. 
ಗಗರಗದಾಸಯದ್ ವಿನಹಾ ಕ್ೃಪಾಪೂವವಕ್ ಗಗರೊಪದ ೀಶ್ವು 
ಪಾರಪತವಾಗದ್ಗ. ಕ್ೃಪಾಯಗಕ್ತ ಗಗರೊಪದ ೀಶ್ವು 
ಪಾರಪತವಾಯಿತ ಿಂದ್ರ , ದ ೀಹ ಬಗದಿಿರೊಪವಾದ್ ಜನಾಮರಣ 
ದ್ಗಃಖ ಫಲ್ವುಳಿ ಈ ಸಿಂಸಾರವು ನಾಶ್ವಾಗಗವದ್ಗ. 
ಸದ್ಗುರಗವ ೀ ತಾನಗ ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಿ ಕ್ೊತದ್ಗದ ಮಗಮಗಕ್ಷಗವಿಗ  
ಬಹಿದ್ವಲಿಿ ಭಯವನಗನ ತ ೊೀರಸಗವನಗ. ಈ ಪರಕ್ಾರ ಒಳ ಿಯ 
ರೀತಯಾಗ ಆತನ ಪರೀಕ್ಷ  ತಕ್ ೊೆಿಂಡಗ ಯೀಗಯವಾಗದ್ದರ  



ಕ್ೃಪಾಮಾಡಗವನಗ. ಅಲ್ಿ ದ್ಗಃಖಕ್ ೆ ಭಯಪಟ್ಗು ಶಾಶ್ಾತ 
ಸಗಖದ್ ಮಾಗವವನಗನ ತಯಜಿಸಿದ್ರ , ಅಿಂಥಾ ಹ ೀಡಿಯ ಮೀಲ  
ಕ್ಲಾಿಿಂತಕ್ಾೆದ್ರೊ ಸದ್ಗುರಗವು ಕ್ೃಪ  ಮಾಡನಗ,” ಎಿಂದ್ಗ 
ನಗಡಿದ್ ವಾಕ್ಯವನಗನ ಕ್ ೀಳಿ, ಅವರಬಬರೊ "ಸಿದ್ ಿಮಗನಿಯೀ, 
ನಿನನ ಭಾಷ್ಣವನಗನ ಕ್ ೀಳಿ ನಿನನನಗನ ಅನಗಸರಸಲಿಕ್ ೆ ನಮಾ 
ಪ್ಪರೀತಯಿದ . ಆದ್ರ  ಗಗರಗಪಾರಪ್ಪತಯಗ  ಸಗಲ್ಭವಾಗ 
ಮಾಡಿಕ್ ೊಡಗವ ಸಾರ್ನ ಸಿಂಪತತಯಗ  ನಮಾಲಿಿ ಇಲ್ಿ.ನಿನನಿಂಥ 
ಮಹಾಪುರಗಷ್ರಗ ೀನ ೀ ಈ ಮಾಗವವು ಯೀಗಯವಾದ್ದ್ಗದ. 
ನಮಾಿಂಥವರಗಲ್ಿ, ಈಗ ಮಗಿಂದ  ಹ ೊೀಗಲಿಕ್ ೆ ಹ ದ್ರಗತ ತೀವ . 
ಗಾರಮಕ್ ೆ ಹ ೊೀಗಗವ ದಾರಯನಗನ ತ ೊೀರಸಗ", ಎಿಂದ್ಗ 
ಹ ೀಳಿದ್ರಗ. ಆಗ ಸಿದ್ಿನಗ ಎಡದಿಕಿೆಗ  ಒಿಂದ್ಗ ಜ ೊಯೀತಯನಗನ 
ತ ೊೀರಸಿದ್ನಗ . ಅದ್ನಗನ ಕ್ಿಂಡಗ ಆನಿಂದ್ ಚತತದಿಿಂದ್ 
ಭೀಮಸ ೊೀಮರಗ ಸಿದ್ಿನ ಬ ನಗನಹತತ ಆ ದಿೀಪ ಕ್ಾಣಿಸಗವ 
ಕ್ಡ ಗ  ಹ ೊೀದ್ರಗ. ಆ ಗಾರಮದ್ಲಿಿ ಪರವ ೀಶ್ಸಿ, ಒಿಂದ್ಗ ಹಾಳು 
ಬಿದ್ದ ದ ೀವಾಲ್ಯದ ೊಳಗ  ಹ ೊೀಗ ಬಹಳ ದ್ಣಿದ್ವರಾಗ 
ಮೊವರೊ ಮಲ್ಗಕ್ ೊಿಂಡರಗ. ದ ೀವಾಲ್ಯವು ಬಹಳ 



ಜಿೀಣವಸಿಾತಯಲಿಿತಗತ, ಮೀಲ  ಮಳ ಯಗ ಅತಶ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ್ 
ಅದ್ರದ ೊಿಂದ್ಗ ಭಾಗದ್ ಗ ೊೀಡ ಯಗ ಬಿತಗತ. ಇದ್ನಗನ ಕ್ಿಂಡಗ 
ಗಾಬರಯಾಗ ಅವರಬಬರಗ,  “ನಮಗ ಿಂಥಾ ದ್ಗದ ವಶ  
ಪಾರಪತವಾಯಿತಗ. ಸಿದ್ದನ  ಸಿಂಗ ಹಿಡಿದಿದ್ದಕ್ ೆ ಹಿೀಗಾಯಿತಗ. 
ನಾವು ಸಾಯಗತ ತೀವೊ ಉಳಿಯಗತ ತೀವೊೀ ತಳಿಯದ್ಗ". ಎಿಂದ್ಗ 
ಅನಗನತತರಗವಾಗ, ಸಿದ್ಿನಗ ಕ್ ೀಳಿ, ಅವರಬಬರನಗನ ಕ್ಗರತಗ, 
"ನಾವು ಸದ್ಗದರಗವನಗನ ಹಗಡಗಕ್ಲಿಕ್ ೆ ಹ ೊರಟ್ಟರಗತ ತೀವ . ಈಗ 
ದ ೀಹದ್ ಚಿಂತ ಯಗ ಎಲಿಿಿಂದ್ ಬಿಂತಗ? ನಿೀವು ಗಾರಮದ ೊಳಗ  
ಹ ೊೀಗಬ ೀಕ್ ಿಂತ ಇಚಚಸಿದಿರ. ಆದ್ರ  ಗಾರಮದ ೊಳಗ ಬಿಂದ್ರೊ 
ದ್ಗಃಖ ಹಾಗ ಯೀ ಅದ .  ಲ ೊೀಕ್ದ್ಲಿಿ ಇಚಛತ ಯಾವದ ೊಿಂದ್ಗ 
ವಿಷ್ಯ ಸಿಕ್ೆರೊ, ದ್ಗಃಖವು ಮತೊತಉಳಿಯಗವುದ್ಗ. 
ಯಾಕ್ ಿಂದ್ರ  ಒಿಂದ್ಗ ಇಚಛತ ವಿಷ್ಯ ಪಾರಪತವಾದ್ ಕ್ೊಡಲ ೀ, 
ಮನಸಗಿ ಅದ್ನಗನ ಬಿಟ್ಗು ಬ ೀರ ೊಿಂದ್ನಗನ ಇಚಚಸಗವದ್ಗ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್ ಜಾಣನಾದ್ವನಗ ಹಾಯಗಾದ್ರೊ ಉಪಾಯದಿಿಂದ್ 
ಮನಸಿನ ನೀ  ನಿಗರಹಿಸಬ ೀಕ್ಗ'' ಎಿಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ನಗ. ಇಷ್ುರ ೊಳಗ   
ಮಳ ಯಗ ನಿಿಂತತಗ. ಆಗ ಭೀಮ, ಸ ೊೀಮ ಇಬಬರಗೊ 



ಹಸಿವ ಯಾಯಿತಗ. “ಈಗ ಸಿದ್ಿನಗ ಮಲ್ಗಕ್ ೊಿಂಡಿರಗವಾಗಲ ೀ 
ನಾವು ಭಕ್ಷ ಗ  ಹ ೊೀಗ ೊೀಣ”, ಎಿಂದ್ಗ ಅವರಗ ಒಬಬರಗ ೊಬಬರಗ 
ಅಿಂದ್ಗಕ್ ೊಿಂಡಗ, ಇಬಬರೊ ಗಾರಮದ ೊಳಗ  ಹ ೊೀದ್ರಗ. ಒಬಬ 
ಗೃಹಸಾನ  ಮನ ಗ  ಹ ೊೀಗ ನಿಿಂತಾಕ್ಷಣ ಆತನಗ ಒಳಗಿಂದ್ 
ಬಿಂದ್ಗ ಇವರನಗನ  ನ ೊೀಡಿ, “ಇವರಗ ಕ್ಳಿರರಗವರಗ. ಮೊನ ನ 
ನಮಾ ಉತತಮವಾದ್ ಎಮಾಯನಗನ ಇವರ ೀ ನಿಶ್ಚಯವಾಗ 
ಕ್ಳವು ಮಾಡಿದ್ರಗ. ಈಗ ಪಾಳತ ನ ೊೀಡಲಿಕ್ ೆ ಸಾರ್ಗಗಳಿಂತ  
ಪುನಃ ಬಿಂದಿದಾದರ '' ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ದ್ಗದ ಕ್ ೀಳಿ, ಇಬಬರೊ 
"ಒಡ ಯರ ೀ,ನಾವು ಕ್ಳಿರಲ್ಿ. ಈಗಲ ೀ ನಾವು ಈ ಗಾರಮಕ್ ೆ 
ಬಿಂದ ವು. ಸಾಾಮಿ, ನಮಾ ಮೀಲ  ಕ್ೃಪ  ಮಾಡಬ ೀಕ್ಗ ", ಎಿಂದ್ಗ 
ದಿನಭಾವದಿಿಂದ್ ನಗಡಿದ್ರಗ. ಆ ಗೃಹಸಾನಗ ಅಧಿಕ್ ಸಿಟ್ಟುಗ ದ್ಗದ, 
“ನಿಮಗ  ಈಗಲ ೀ ಕ್ಪಾಳ ಭಕ್ಷ ಯನಗನ ಕ್ ೊಡಗವ ನಗ, ನಿಲಿಿರ, 
ನಿಲಿಿರ'' ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ದ್ಗದ ಕ್ ೀಳಿ, ಇಬಬರೊ 
ಓಡಲಾರಿಂಭಸಿದ್ರಗ. ದಾರಯಲಿಿ ಗಸಿತ ಸಿಪಾಯರಗ  ಅವರನಗನ 
ಹಿಡಿದ್ಗ, “ನಿೀವು ಯಾರಗ ? ರಾತರ ಹ ೊತತನಲಿಿ ಹಿೀಗ  ಅಡಾಡಡ 
ಬ ೀಡಿರ. ಆ ಹಾಳು ಗಗಡಿಗ  ಹ ೊೀಗ ರಾತರ ಕ್ಳ ದ್ಗ, ನಾಳ  



ಮಗಿಂಜಾನ  ಗಾರಮ ಬಿಟ್ಗು ಹ ೊೀಗರ", ಎಿಂದ್ಗ ಹ ೀಳಿ ಅವರನಗನ 
ತರಗಸಿಬಿಟ್ುರಗ. ಮನಸಿಿನಲಿಿ ಬಹಗ ದ್ಗಃಖಿತರಗ  ಅದ ೀ ಗಗಡಿಗ  
ಮರಳಿ ಬಿಂದ್ಗ ನ ೊೀಡಿದ್ರ , ಸಿದ್ಿನಗ ಆನಿಂದ್ದಿಿಂದ್ 
ಕ್ೊತರಗವದ್ನಗನ ಕ್ಿಂಡರಗ. ಇವರನಗನ ಕ್ಿಂಡಗ, ಆತನಗ, “ನಿೀವು 
ಈಶ್ಾರನ ಮೀಲ  ಭಾರ ಇಡದ , ಭಕ್ಷ ದ್ಶ ಯಿಿಂದ್ 
ಗಾರಮದ ೊಳಗ  ಹ ೊೀದಿರ. ನಾನಾದ್ರ ೊೀ ಶ್ವದಾಯನ 
ತತಿರನಾಗ ಇಲ ಿೀ ಕ್ೊತರಗವಾಗ, ಅಚವಕ್ನಗ  ಬಿಂದ್ಗ 
ದ ೀವರಗ  ನ ೈವ ೀದ್ಯ ತ ೊೀರಸಿ, ಅನನದ್ ಪಾತ ರಯನಗನ ನನನ 
ಮಗಿಂದಿಟ್ುನಗ. ಆದ್ರ  ನಿೀವು ಬಹಳ ಹಸಿದಿರಗವಿರ; 
ಊರ ೊಳಗ ಭಕ್ಷ  ಸಿಗದ   ನಿೀವು ಮರಳಿ ಬರಗವಿರ ಿಂದ್ಗ  ನಾನಗ 
ತಳಿದ್ಗ, ನಿಮಾ ಸಲ್ಗವಾಗ ಆ ಅನನವನಗನ ಇಟ್ಟುರಗತ ತೀನ '', 
ಎಿಂದ್ಗ ಅಿಂದ್ದ್ಗದ ಕ್ ೀಳಿ, ಅವರಬಬರೊ “ತಾರಹಿ, ತಾರಹಿ, 
ದ್ಯಾಳು  ದ ೀವರನಗನ ಮರತ ನಮಾ ಜಿೀವತಾವು ವಯಥವ" 
ಎಿಂದ್ಿಂದ್ಗಕ್ ೊಿಂಡರಗ. ಅನಿಂತರ ಮೊವರಗ ಕ್ೊತಗ 
ಆನಿಂದ್ದಿಿಂದ್ ಭ ೊೀಜನ ಮಾಡಿ,ಅಲ ಿೀ ರಾತರಯನಗನ ಕ್ಳದ್ರಗ. 
ಮರಗದಿನ ಮಗಿಂಜಾನ  ಎದ್ಗದ, ಭೀಮಸ ೊೀಮರಬಬರೊ 



ಸಿದ್ಿನನಗನ ಕ್ಗರತಗ, "ಹ ೀ ಸಿದ್ಿನಾಥನ ೀ ನಾವು 
ಪಾಮರರದ ದೀವ . ನಮಗ  ಮನಸಿಿನ  ನಿಧ್ಾವರವು ನಿಲ್ಿದ್ಗ. 
ದ್ಗರ್ವರವಾದ್ ಗಗರಗಶ  ೀರ್ದ್ ಮಾಗವದ್ಲಿಿ ನಾವು 
ನಡಯಲಾರ ವು. ನಮಗ  ಹ ೊತತಗ  ಅನನವನಗನ ಪೂರ ೈಸಗತತದ್ದ 
ನಮಾ ತಾಯಿ ತಿಂದ ಗಳು ಮನ ಯಲಿ ಿನಮಾನಗನ 
ನ ನ ಯಗವರಗ",  ಎಿಂದ್ಗ ಬಹಗ ಕ್ಾಕ್ಗಲ್ತ ಯಿಿಂದ್ 
ನಗಡಿಯಗವದ್ನಗನ ಕ್ ೀಳಿ, ಸಿದ್ಿನಗ, “ಈ ಪವಿತರವಾದ್ 
ಗಗರಗಮಾಗವವನಗನ ಹಿಡಿದ್ವರಗ ಬಹಗ ಮಗಖವನಗನ 
ಸಹಿಸಬ ೀಕ್ಗಗಗವದ್ಗ. ದ ೀಹಾಭಮಾನಿಗಳಿಗ  ಇದ್ಗ 
ದ್ಗಭವರವಾದ್ದ್ಗದ. ನಿಮಗಲಿಿ ಅಧಿಕ್ಾರವಿಲ್ಿ. ನಿೀವು ಈಗ 
ಮನ ಗ ಹ ೊೀಗ, ಸಗಖದಿಿಂದ್ ಸಿಂಸಾರದ ೊಳಿದ್ಗದ, ಅಿಂತರದ್ಲಿಿ 
ಈಶ್ಾರನನಗನ ಪ ರೀಮದಿಿಂದ್ ಭಜಿಸತಕ್ೆದ್ಗದ. ಆಮೀಲ  ನಿೀವು 
ಅಧಿಕ್ಾರಗಳಾಗಗವಿರ'', ಎಿಂದ್ಗ ನಗಡಿದ್ನಗ. ಈ ಪರಕ್ಾರ 
ಸಿದ್ಿಮಗನಿ ಕ್ೃಪಾವಚನವನಗನ ಕ್ ೀಳಿ, ಭೀಮ ಸ ೊೀಮರಬಬರೊ, 
ಸಿದ್ದನಿಗ  ನಮಿಸಿ ತಮಾ ಗಾರಮಕ್ ೆ ಹ ೊರಟ್ರಗ. ಸಿದ್ದನಾಥನಗ, 
"ನಿಮಾ ವೃತತಯ ಗಗರಗಸ ೀವ ಯಲಿ ಿನಿರತವಾಗ, ನಿಮಾ 



ಇಚಛತಾಥವವು ಸಫಲ್ವಾಗಲಿ'' ಎಿಂದ್ಗ ಆಶ್ೀವವದಿಸಿ, ಅಲಿಿಿಂದ್ 
ಗಗರಗಗಳನಗನ ಶ  ೀಧಿಸಗವದ್ಕ್ ೆ ಮಗಿಂದ್ಕ್ ೆ ಹ ೊರಟ್ನಗ. 
ಎಿಂಬಲಿಿಗ  ಶ್ರೀ ಸಿದಾಿರೊಢ ಕ್ಥಾಮೃತದ ೊಳ್ ಶ್ರವಣ 
ಮಾತರದಿಿಂದ್ ಸಕ್ಲ್ ಪಾಪಗಳನಗನ ಭಸಾ ಮಾಡಗವಿಂಥಈ 
ಮೊರನ ೀ ಅಧ್ಾಯಯವನಗನ ಶ್ವದಾಸನಗ  ಶ್ರೀ ಸಿದಾಿರೊಢ 
ಗಗರಗಗಳ ಚರಣಾರವಿಿಂದ್ಗಳಲಿಿ ಅಪ್ಪವಸಿರಗವನಗ. 


