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ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಗಳ ಜೀವನಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪವಾಡಗಳು 
 

Dr. Padmakar Ashok Kumar 
 

೧. ಪರಸಾುವನೆ:  
ಮನುಷ್ಯ ತನನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೂ ತನನಲ್ಲರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ 
ಸಕಲ ಪ್ಾಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೆಾೇಷ್ಟನೆನಿಸಿಕೊಿಂಡಿದಾಾನೆ. ಮಾನವನಿಗೆ ದೆೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನುನ 
ಸದುಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡಾಗ ಮಾನವ ಮಹಾಮಾನವನಾಗಬಲಿನೆಿಂಬ ಮತುಿ 
ಮಹಾತಮನಾಗಬಲಿನೆಿಂಬುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶಿವಶರಣರು. ಸನಾತನ ಧಮಮ 
ಸಿಂಸೃತ್ತಯಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಮಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಯಮಯವಾದ ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳು 
ಅನಿಷ್ಟ ಪದಧತ್ತಗಳು ಮೂಢನಿಂಬಿಕೆಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಬೆೇರುಬಿಟ್ಟಟರುವದು ಕಿಂಡುಬರುತಿದೆ. ಇಿಂತಹ 
ಸಿಂದರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅನಿಷ್ಟ ಪದಧತ್ತಗಳನುನ, ಮೂಢನಿಂಬಿಕೆ ಗಳನುನ ಬೆೇರುಸಹಿತ ಕ್ತತೊಿಗೆಯಲು ಶಾರ್ಮಸಿದವರು 
ವಚನ ಸಾಹಿತಯ ಚಳುವಳ ಸಿಂದರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉದಯಸಿ ಬಿಂದ ಶರಣರು ಮತುಿ ದಾಶಮನಿಕರು. ಹನೆನರಡನೆೇ 
ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಜಾತ್ತಮತಗಳ ಮೇಲು ಕ್ತೇಳೆಿಂಬ 
ಭಾವನೆಗಳ, ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದನೆಿಂಬ ಅಸಮಾನತೆಯ ಕೃತಕ ಸಿಂಕೊೇಲೆಯನುನ ಕಡಿದು ಹಾಕ್ತದರು. 
ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ ಸವಮರು ಸಮಾನರಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಾಳುವ ಹಕ್ತಿದೆ ಎಿಂದು ಸಾರಿದರು. ವಚನಕಾರರು 
ಕೆೈಗೊಿಂಡದುಾ ಧಾರ್ಮಮಕ ಮತುಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಿಂದೊೇಲನವಾದರೂ ಸಮಾಜ ಜಿೇವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವಿೇಯ 
ಗುಣಗಳನುನ ಬೆಳೆಸಿ ಮನುಷ್ಯತವವನುನ ಬಿತುಿವುದು ಶರಣರ ಪಾಮುಖ ಉದೆಾೇಶ ವಾಗಿತುಿ. ಹಾಗಿಂತಲೆೇ 
ಶರಣರು ತಮಮ ಮನಸನುನ ಸಾಕ್ಷಾತಿರಿಸಿಕೊಿಂಡು, ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸು ದೆೇವರ ಕಡೆಗೆ ತ್ತರುಗುವಿಂತೆ 
ಮಾಡಿದರು. ಅಿಂತಹ ಮಹಾನ್ ಶಿವಶರಣರಲ್ಲಿ ಶಿವರ್ಕಿ ಶರಣ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಒಬಬರು. 
 
೨. ಶರಣ ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಗಳ ಜೀವನ:  
ಶರಣ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಪೂವಾಮಶಾಮದ ಜಿೇವನ ವೃತಾಿಿಂತವನುನ ನೊೇಡಿದಾಗ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು 
ಕಳಳತನ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಜಿೇವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದಾರೆಿಂದು ತ್ತಳದು ಬರುತಿದೆ. ಮತೊಿಿಂದು ಕಡೆ ಮೇಳಗೆ 
ಕಾಯಕ ಮಾಡಿ ಬದುಕುತ್ತಿದಾ ಕಾಯಕ ಜಿೇವಿಗಳೆಿಂದು ಹೆೇಳುತಾಿರೆ. ಅಸಪೃಶಯ ಜಾತ್ತಗೆ ಸೆೇರಿದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಕುರಿತು ಅನೆೇಕ ಕೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಗಳು ಸಿಗುತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಮುಖವಾದ ಕೃತ್ತಯಿಂದರೆ 
ಅಿಂಬುಲ್ಲಗೆಯ ಚೆನನಮಲೆಿೇಶನ' ದಿೇಪದ ಕಲ್ಲಯರ ಕಾವಯ'. ಈ ಕೃತ್ತಯಲ್ಲಿ ಶರಣ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ 
ಕುರಿತು ಮೂಡಿಬಿಂದ ವಿಚಾರ ಈ ಒಿಂದು ಪದಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮೌಲ್ಲಕವಾಗಿ ಅಭಿವಯಕಿಗೊಿಂಡಿದೆ. 
 

www.kannadajournal.com


 

~ 104 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 
ಪ್ೆದಾಯಯನೆಿಂಬಾತ ಮುಗಧ ರ್ಕಿನು ದಿನ 

ಎದುಾ ಕಟ್ಟಟಗೆಯ ಮಾರುವ 

ಉದೊಯೇಗ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿದಮನು ದಿನ ಶಿವ 

ಶಬಾ ಕೆೇಳುವ ಮಠದೊಳಗೆ. 
 

ಕವಿ ಚನನಮಲೆಿೇಶನ ಈ ಉಲೆಿೇಖ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಕಳಳತನ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಬದುಕದೆ ಕಾಡಿನಿಿಂದ 
ಕಟ್ಟಟಗೆಹೊರೆ ತಿಂದು ಮಾರಿ ಉಪಜಿೇವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದಾರೆಿಂಬ 
ವಿಷ್ಯ ವಿದಿತವಾಗುತಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂರಯಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗದೆೇವರು ಶಿವರ್ಕಿ ಸೂರಯಯನಿಗೆ ಲ್ಲಿಂಗದಿೇಕ್ಷೆ ನಿೇಡುವ 
ಸಿಂದರ್ಮವನುನ ಕದುಾ ನೊೇಡಿದನೆನುನವ ಕಾರಣ ಒಿಂದರಿಿಂದಲೆೇ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಕಳಳತನ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿದಾರು 
ಎನುನವುದು ಅಷ್ುಟ ಸಮಿಂಜಸವಾದ ಸಿಂಗತ್ತಯಲಿ. 
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ಜನ ಜಡಮತ್ತಗಳು ಮಹಾತಮರ 
ಪಾಭಾವದಿಿಂದಾಗಿ ಮನ ಪರಿವತ್ತಮಸಿಕೊಿಂಡು ಮಹಾ 
ಪುರುಷ್ರಾಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಟವೆ. ರಾಮಾಯಣ 
ಬರೆದ ವಾಲ್ಲೀಕ್ತ ಕಳಳತನದಿಿಂದ ಮನ ಪರಿವತಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು 
ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದ ಮೇಧಾವಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಿಂಡದುಾ. ವಾಲ್ಲೀಕ್ತಗಳು 
ತಮಮ ಪೂವಾಮಶಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳಳತನ ಮಾಡಿ ಕೊಿಂಡು 
ಬದುಕುತ್ತಿದಾರೆಿಂಬ ಉಲೆಿೇಖವಿದೆ. ಪರುಷ್ದ ಸಿಂಗದಿಿಂದ ಲೊೇಹ 
ಚಿನನವಾಗುವಿಂತೆ, ನಾರದರ ಸಿಂಗದಿಿಂದ ವಾಲ್ಲೀಕ್ತಗಳ ಮನ 
ಪರಿವತಮನೆಯಾದಿಂತೆ ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರ ಅನುಗಾಹದಿಿಂದ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಶಿವರ್ಕಿರಾದರು. 
ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರು ನಾಿಂದೆೇಡ ಜಿಲೆಿಯ ಆವಸೆ ಕಿಂದಹಾರ್ 
ನ ನಲೂಿರಿ ಮಠದ ಪೇಠಾಧಿಪತ್ತಯಾಗಿದುಾ ಸತ್ತಪತ್ತ ಭಾವದ 
ಸಾಧಕರಾಗಿದಾರು. ಇಿಂತಹ ಸಾಧಕರ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯ ವಚನಕಾರ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾ ಗಳ ಸತ್ತ ಕಾಳವೆವ. 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾ ಮತುಿ ಕಾಳವೆವಯರು ಅಸಪೃಶಯ ಜಾತ್ತಗೆ 
ಸೆೇರಿದವರಾಗಿದಾರು. ಒಿಂದುದಿನ ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರು 
ನಿಂದವಾಡದ ಶಿವರ್ಕಿ ಸೂರಯಯನಿಗೆ ಲ್ಲಿಂಗದಿೇಕ್ಷೆ ನಿೇಡಲು 
ಸೂರಯಯನ ಮನೆಗೆ ಬಿಂದರು. ಅಿಂದು ಸೂರಯಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಡಗರ ಸಿಂರ್ಾಮದ ವಾತಾವರಣದಿಿಂದ ಕೂಡಿತುಿ. ಸೂರಯಯನ 
ಮನೆಯ ಸದಸಯ ರೆಲಿ ಮನೆ ಶೃಿಂಗರಿಸಿ, ರಿಂಗೊೇಲ್ಲ ಹಾಕ್ತ, ತಳರು 
ತೊೇರಣಗಳಿಂದ ಲ್ಲಿಂಗ ದಿೇಕ್ಷೆ ಗಾಗಿ ಮನೆಯನುನ ಒಪ್ಪೇರಣವಾಗಿ 
ಶೃಿಂಗರಿಸಿದರು. ಶಿಾೇಮಿಂತನಾದ ಸೂರಯಯ ದೆೇವರ ಕೊೇಣೆಯನುನ 
ಒಪಪವಾಗಿ ಅಲಿಂಕರಿಸಿ, ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರಿಗೆ ರ್ಕ್ತಿ 
ಭಾವದಿಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಿಂಡನು. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರು ಕಾವಿ 
ಬಟ್ೆಟಯುಟ್ುಟ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ರುದಾಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿ ಹಣೆಗೆ ವಿರ್ೂತ್ತ 
ಯನಿನಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ದಿವಯ ಕಳೆಯನುನ ಹೊಿಂದಿದರು. ಸೂರಯಯ ಗುರು 

ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರ ಪ್ಾದಗಳಗೆ ರ್ಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆೈಮುಗಿದು ವಿಂದಿಸಿ, 

ಗುರುಗಳಗೆ ಲ್ಲಿಂಗ ದಿೇಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಗದುಾಗೆಯ ಮೇಲೆ 
ಕುಳಳರಿಸಿದನು. ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರು ರ್ವಿಗಳು ಈ ಲ್ಲಿಂಗ 
ದಿೇಕ್ಷೆಯ ಕಾಯಮ ನೊೇಡಬಾರದೆಿಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನುನ 
ಮುಚಿಿಸಿದರು. ಇದೆ ಸಿಂದರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಲ್ಲಿಂಗದಿೇಕ್ಷೆ 
ಕಾಯಮವನುನ ಕಣಾಾರೆ ಕಿಂಡು ಮನತುಿಂಬಿಕೊಳಳಬೆೇಕೆಿಂಬ 
ಹಿಂಬಲದಿಿಂದ ಸೂರಯಯನ ಮನೆಗೆ ಬಿಂದಾಗ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು 
ಮುಚಿಿ ರುವ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಅಿಂದು ಅಸಪೃಶಯ ಜಾತ್ತಯವರಿಗೆ 
ಇಿಂಥ ಲ್ಲಿಂಗ ದಿೇಕ್ಷೆಯ ಸಡಗರ ಸಿಂರ್ಾಮದ ಕಾಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಿಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯವಸೆೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರದ 
ಕಾರಣ ಅಸಪೃಶಯನಾದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾ ಸೂರಯಯನ ಮನೆಯ 
ಮಾಳಗೆ ಏರಿ ಕದುಾ ಈ ಲ್ಲಿಂಗ ದಿೇಕ್ಷೆಯ ಕಾಯಮಕಾಮ 
ನೊೇಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಶಿಯಮವೆನಿಲಿ. ಆದರೆ ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ದೆೇವರು ಸೂರಯಯನಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ಲ್ಲಿಂಗ ದಿೇಕ್ಷೆ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ 
ಅದರಲೂಿ ಶೂದಾ ನೊಬಬನ ಮನಸು ಪರಿವತಮನೆಹೊಿಂದಿ ತಾನು 
ಸಹ ಲ್ಲಿಂಗ ದಿೇಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಶಿವರ್ಕಿನಾಗಬೆೇಕೆಿಂಬ 
ಹಿಂಬಲವುಿಂಟ್ಾಗಿರುವುದು ಮಹತವದೆನಿಸುತಿದೆ. 
ಮನಪರಿವತಮನೆಗೊಿಂಡ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಮನಸು ರ್ಕ್ತಿಯ 
ಕಡೆಗೆ ತ್ತರುಗಿತು.ಅಿಂದೆ ನಿಧಾಮರ ಮಾಡಿದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು 
ತಮಮ ಮನಸಿನ ಎಲಿ ದುಗುಮಣಗಳನುನ ಬಿಟ್ುಟ ಸತಯ ಶುದಧ 
ಮನಸಿನಿಿಂದ ಲ್ಲಿಂಗ ದಿೇಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಶಿವರ್ಕಿನಾಗುವ ಹಿಂಬಲ 
ವುಳಳವರಾದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಳ ಜಾತ್ತಗೆ ಸೆೇರಿರುವುದರಿಿಂದ 
ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಲ್ಲಿಂಗ ದಿೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವರೆೇ? ಎನುನವ ಪಾಶೆನ 
ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡ ತೊಡಗಿತು. ಅಸಪೃಶಯನಾದ ನಾನು ಲ್ಲಿಂಗ ದಿೇಕ್ಷೆ 
ನಿೇಡಲು ಕೆೇಳುವುದಾದರೂ ಹೆೇಗೆ? ಎನುನವ ಚಿಿಂತೆ ಹೆಚಾಿಯತು. 
ಏನಾದರೂ ಆಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಂದ ಲ್ಲಿಂಗ ದಿೇಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲೆೇಬೆೇಕೆಿಂದು 
ದೃಢ ನಿಧಾಮರ ಮಾಡಿದರು. ಗುರುಗಳ ಮನವೊಲ್ಲಸಲು ಗುರು 
ಮಠಕೆಿ ದಿನನಿತಯ ನಸುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಿಂತೆ ಕಟ್ಟಟಗೆಯ 
ಹೊರೆತಿಂದು ಹಾಕುವ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರು. ಪಾತ್ತದಿನ ಮಠದ 
ಆವರಣದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಟಗೆಯ ಹೊರೆಕಿಂಡ ಗುರುಗಳಗೆ 
ಆಶಿಯಮವಾಯತು. ಕಟ್ಟಟಗೆ ಹೊರೆ ಹಾಕ್ತ ಯಾವುದೆೇ ಪಾತ್ತಫಲ 
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸದೆ ಹೊೇಗುವ ರ್ಕಿ ಯಾರಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ಗುರುಗಳ ಮನಸು 
ಯೇಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಿಂದು ದಿನ ಗುರುಗಳು ನಸುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಎದುಾ 
ಬಿಂದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಿಂತೆ ಮಠದ ಆವರಣದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 
ನಿಿಂತುಕೊಿಂಡರು. ಅದೆೇ ಸಮಯಕೆಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಕಟ್ಟಟಗೆಯ ಹೊರೆ ತಿಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತ ಹೊರಡಲು 
ಸಿದಾರಾದಾಗ ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರು ಪ್ೆದಾಯಯಗಳನುನ ಕುರಿತು 
ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಯಾರು ನಿೇನು ಈ ಕಟ್ಟಟಗೆಯ ಹೊರೆ ತಿಂದು 
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ಹಾಕುವ ಉದೆಾೇಶವೆೇನೆಿಂದು ಕೆೇಳದರು. ಗುರುಗಳ ಧವನಿ ಕೆೇಳದ 
ಪ್ೆದಾಯಯಗಳು ರ್ಯ ಭಿೇತರಾದರು, ಮಾತಾಡದೆ ಮೌನವಾದಾಗ 
ಗುರುಗಳು ಏರು ದನಿಯಲ್ಲಿ ಗದರಿಸಿದಾಗ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು 
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿ ಕೊಿಂಡು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಮ ಮನದಾಳದ 
ಇಿಂಗಿತವನುನ ಅಭಿವಯಕಿ ಮಾಡಿದರು. ತನಗೆ ಲ್ಲಿಂಗದಿೇಕ್ಷೆ 
ನಿೇಡಬೆೇಕೆಿಂಬ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಮಾತುಕೆೇಳದ ಗುರುಗಳು 
ಕೊೇಪದಿಿಂದ ಕೆಿಂಡಾಮಿಂಡಲವಾದರು. ಅಸಪೃಶಯನಾದ ಹೊರ 
ಕುಲಜನಿಗೆ ಲ್ಲಿಂಗದಿೇಕ್ಷೆ ನಿೇಡಲಾಗದು, ಸುಮಮನೆ ಕಟ್ಟಟಗೆಯ 
ಹಾಗವನುನ ಪಡೆದು ತೊಲಗು ಇಲ್ಲಿಿಂದ ಎಿಂದು ಹೆೇಳದರು. ಆದರೆ 
ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೆೇ ನಿಧಮರಿಸಿದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು 
ಗುರುಗಳಿಂದ ಲ್ಲಿಂಗದಿೇಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲೆೇಬೆೇಕೆಿಂದು 
ಹಟ್ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಲ್ಲಿಂಗದಿೇಕ್ಷೆ ನಿೇಡಲು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು 
ದಿನ ನಿತಯ ಗುರುಗಳನುನ ಕಾಡಲಾರಿಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ೆದಾಯಯಗಳ ಕಾಟ್ 
ದಿನದಿಿಂದ ದಿನಕೆಿ ಹೆಚುಿತ್ತಿರಲು, ಗುರುಗಳು ಪ್ೆದಾಯಯಗಳ ಕಾಟ್ದಿಿಂದ 
ತಪಪಸಿಕೊಳಳಲು ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದಾ ಕಲಿನೆನೇ 
ಎತ್ತಿಕೊಿಂಡು' ಘೇ ದಗಡಿ ಜಾ' ಎಿಂದು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಕಡೆಗೆ 
ಎಸೆದರು. ಗುರುಗಳು ತಾವು ಕೆೈಮುಟ್ಟಟ ಎಸೆದ ಕಲಿನೆನೇ ಲ್ಲಿಂಗವೆಿಂದು 
ಭಾವಿಸಿ ತಮಮ ಎರಡು ಕೆೈಗಳಿಂದ ಕಣಿಾಗೊತ್ತಿಕೊಿಂಡರು. 
ಭಾವತುಿಂದಿಲರಾಗಿ ಗುರುವಿತಿ ಕಲೆಿ ಲ್ಲಿಂಗವೆಿಂದು ಪೂಜಿಸಿ 
ಪುನಿೇತರಾದರು. 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಲೆಿೇ ಲ್ಲಿಂಗವೆಿಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಿಂಡು 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ರ್ಕ್ತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಿಂಡು 
ಗುರು ಕೊಟ್ಟ ಕಲಿನುನ ತನನ ಕಣುಾಗಳಗೊತ್ತಿಕೊಿಂಡು ಓಡೊೇಡಿ 
ಮನೆಗೆ ಬಿಂದರು. ಮನೆಗೆ ಬಿಂದವರೆ ತನನ ಹೆಿಂಡತ್ತಯನುನ ಕರೆದು 
ಇವತುಿ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಲ್ಲಿಂಗವನುನ 
ಅನುಗಾಹಿಸಿದಾಾರೆ, ಮನೆ ಸಾರಿಸು ಸಾನನಮಾಡು ಲ್ಲಿಂಗಪೂಜೆ 
ಮಾಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಒಿಂದೆೇ ಸಮನೆ ಹೆೇಳತೊಡಗಿದರು ಪತ್ತಯ 
ಮಾತು ಕೆೇಳದ ಕಾಳವೆವಗೆ ತನನ ತಾನೆೇ ನಿಂಬದಾದಳು. ತನನ ಗಿಂಡ 
ಹೆೇಳುವುದನುನ ಕೆೇಳದ ಕಾಳವೆವ ಆಶಿಯಮ ಚಕ್ತತಳಾದಳು. 
ಗುರುಗಳು ಅನುಗಾಹಿಸಿದ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿಂಗವನುನ ತೊೇರಿಸೆಿಂದು ತನನ 
ಗಿಂಡನಿಗೆ ಕೆೇಳದಳು. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ತಮಮ ಎರಡೂ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ 
ರ್ಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಿಂಡ ಕಲಿನುನ ತೊೇರಿಸಿದರು. ಇಗೊೇ 
ಗುರುಗಳು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅನುಗಾಹಿಸಿದ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿಂಗವಿದು ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳದರು. ಗಿಂಡನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲಿನುನ ನೊೇಡಿದ ಕಾಳವೆವ 
ಕೆಿಂಡಾಮಿಂಡಲವಾಗಿ ತನನ ಗಿಂಡನಿಗೆ ಪಾಶೆನ ಮಾಡುತಾಿಳ .ೆ ಈ 
ಕಲಿನುನ ತರುವುದಕಾಿಗಿನೆನಾ ಹನೆನರಡು ವಷ್ಮಗಳ ಕಾಲ ಜೊೇಡು 
ಕಟ್ಟಟಗೆಯ ಹೊರೆ ಹೊತುಿ ಹಾಕ್ತರುವುದು ಎಿಂದು ವಯಿಂಗಯವಾಗಿ 

ಕೆೇಳುತಾಿಳ .ೆ ತನನ ಗಿಂಡನ ಮುಗಧತೆಗೆ ಮನಸಿನಲೆಿೇ ಮರುಗುತಾಿಳ .ೆ 
ಅದಕೆಿ ಈ ವಚನವೆ ಸಾಕ್ಷಿ. 
 

ಮೂಢ ಮಾನವನಿದಕೆ ಅಯಯಗೆ ವೊೇಡಲಾಡುತಿ ಹನೆನರಡು 
ವರುಷ್ವು 
ಜೊೇಡು ಹೊರೆ ಕಟ್ಟಟಗೆಯನು ಹಾಕ್ತದೆಯಿಂದಳಾ ತರುಣಿ. 

 

ಕಾಳವೆವ ತನನ ಗಿಂಡನನುನ ಕುರಿತು ನಿೇನೊಬಬ ಶುದಧ ಪ್ೆದಾ ಕಲುಿ 
ಎಿಂದಾದರೂ ಲ್ಲಿಂಗವಾಗಲು ಸಾಧಯವೆೇ? ಗುರುಗಳು ಎಿಂದಾದರೂ 
ಅಸಪೃಶಯರಿಗೆ ಲ್ಲಿಂಗದಿೇಕ್ಷೆ ಅನುಗಾಹಿಸುವರೆ? ಎಿಂದು ಮರು ಪಾಶೆನ 
ಮಾಡುತಾಿಳ .ೆ ತನನ ಗಿಂಡ ತಿಂದಿರುವ ಕಲಿನುನ ತ್ತರಸಿರಿಸುತಾಿಳ .ೆ 
ತನನ ಹೆಿಂಡತ್ತ ಗುರು ಅನುಗಾಹಿಸಿದ ಲ್ಲಿಂಗವನುನ ಕಲೆಿಿಂದು ಹೆೇಳದಾಗ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳಗೆ ಕೊೇಪ ಬರುತಿದೆ. ಆ ಕೊೇಪದ ರ್ರದಲ್ಲಿ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ತನನ ಹೆಿಂಡತ್ತ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕುಗಿಿ 
ಹೊೇದರು. ತನನ ಹೆಿಂಡತ್ತಯ ಬಾಯಿಂದ ಬಿಂದ ಕಲೆಿಿಂಬ ಶಬಾ 
ಕೆೇಳದ ತಕ್ಷಣ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಈ ಒಿಂದು ಪದಯದಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೇಖಿಸಿದಿಂತೆ ಮರು ಪಾಶೆನ ಮಾಡುತಾಿರೆ. 
 

ಕಲುಿಯಿಂದೆನಬೆೇಡ ಧೂತೆಮಯ 

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಮನ ಮೂತ್ತಮಯೇತನು 
ಸಲಿಲ್ಲತ ಶಿಾೇ ಗುರುವಿನಿಿಂದಲ್ಲ ಬಿಂದನ ರ್ವನೆಲೆ 

 
ಗುರುಕೊಟ್ಟ ಲ್ಲಿಂಗವನುನ ಕಲೆಿಿಂದು ಹೆೇಳದರೆ ನಿನನ ನಾಲ್ಲಗೆ ಸಿೇಳ 
ಬಿಡುತೆಿೇನೆಿಂದು ತಮಮ ಮನದಾಳದ ಕೊೇಪವನುನ 
ಹೊರಹಾಕುತಾಿರೆ. ಗುರುಗಳು ನಮಮ ರ್ಕ್ತಿಗೆ ಮಚಿಿ ಅನುಗಾಹಿಸಿದ 
ಲ್ಲಿಂಗವಿದು. ಮರುಳ  ೆ ಕೆೇಳು ಕುರಿ ಹಿಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಲಾಿಳನಿಗೆ 
ಒಲ್ಲಯಲ್ಲಲಿವೆ ಲ್ಲಿಂಗವಾಗಿ ಎಿಂದು ತ್ತಳ ಹೆೇಳದರು. ತನನ ಸತ್ತ 
ಕಾಳವೆವಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ಪ್ೆದಿಾಗಳು.ಸತ್ತಪತ್ತಗಳು ಸೆೇರಿ ಏಕೊೇ ಭಾವದಿಿಂದ ಗುರುಕೊಟ್ಟ 
ಕಲಿನೆನೇ ಲ್ಲಿಂಗವೆಿಂದು ಪೂಜಿಸಿದರು. ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ಸತ್ತಪತ್ತಗಳಗೆ 
ಗುರುಕೊಟ್ಟ ಕಲೆಿೇ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿಂಗವಾಯತು. ಘೇ ದಗಡಿ ಜಾ ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳದ ಮಾತೆೇ ಮಿಂತಾವಾಯತು. 
 

೩. ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಗಳ ಪವಾಡಗಳು:  
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾ ಮತುಿ ಸತ್ತ ಕಾಳವೆವಯರು ಭಾವಶುದಿಾಯಿಂದ ಗುರು 
ಸೆೇವೆ ಮಾಡುತಿ ಲ್ಲಿಂಗಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ಲ್ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ 
ಮಾಡುತಿ ಏಕೊೇಭಾವದಿಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದಾರು. ಹಿೇಗಿರುವಾಗ 
ನಿಂದವಾಡಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲಿದೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ೆಟಗಳೆಲಿ ಬತ್ತಿ 
ಹೊೇದವು.ನಿೇರಿಗಾಗಿ ಜನರು ಕಿಂಗಾಲಾದರು. ದನ ಕರುಗಳಗೆ, 
ಪ್ಾಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಗೆ ನಿೇರಿನ ಬರಬಿಂದು ಊರಲಿ್ಲ ನಿೇರಿಗಾಗಿ 

http://www.kannadajournal.com/


 

~ 106 ~ 

International Journal of Kannada Research http://www.kannadajournal.com 
ಹಾಹಾಕಾರ ಶುರುವಾಯತು. ಜನರ ಸಿಂಕಷ್ಟವನನರಿತ ಅರಸ, ಊರ 
ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಿಂದ ಕೆರೆಕಟ್ುಟವ ಕಾಯಮ ಶುರುಮಾಡಿದ. 
ಕೆರೆಕಟ್ುಟವ ಕೆಲಸ ರ್ರದಿಿಂದ ಸಾಗಿತು. ಕೆರೆ ಎಷೆಟೇ ಆಳವಾಗಿ 
ತೊೇಡಿದರು ನಿೇರೆೇ ಬರಲ್ಲಲಿ. ನೆಲ ಅಗೆಯುತಿ ಹೊೇದಿಂತೆ ಕೆರೆಯ 
ಅಿಂಗಳದ ತುಿಂಬ ಹಾಸು ಬಿಂಡೆ ಬಿಂದು ಹನಿ ನಿೇರು ಬರಲ್ಲಲಿ. 
ಚಿಿಂತಾಕಾಾಿಂತನಾದ ಅರಸ ಅನೆೇಕ ಜನ ಕಲುಿ ಕುಟ್ಟಗರನುನ ಕರೆಸಿ 
ಹಾಸು ಬಿಂಡೆ ಒಡೆಯುವ ಪಾಯತನ ಮಾಡಿದರು ಆದರೆ ಅದು 
ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಬಿಂಡೆಯನುನ ಒಡೆಯಲು ಶಾರ್ಮಸಿದರೂ ಬಿಂಡೆ 
ಒಡೆಯಲ್ಲಲಿ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿೇರು ಬರುವ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. 
ಚಿಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೊೇದ ಅರಸನಿಗೆ ದಾರಿ ತೊೇಚಲ್ಲಲಿ. 
ಕೊನೆಗೆ ಜೊಯೇತ್ತಷ್ಟಯಬಬರನುನ ಕರೆದು ಕೆೇಳದರು. ಆಗ ಆ 
ಜೊಯೇತ್ತಷ್ಟಯು ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರೆೇ ಇದಕೆಿ ಪರಿಹಾರ 
ನಿೇಡುವರು, ಅವರನೆನೇ ಕಾಣಿರೆಿಂದು ಹೆೇಳದರು. 
ಅರಸ ತನನ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತವಾಗಿ ರಾಜಮಯಾಮದೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಗುರುಗಳ ಬಳಗೆ ಬಿಂದು ತಮಮ ಮನದಾಳದ ಅಳಲನುನ 
ತೊೇಡಿಕೊಿಂಡರು. ಆವಾಗ ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರು ತಮಮ ಶಿಷ್ಯ 
ಸಮೇತರಾಗಿ ಕೆರೆಯ ಅಿಂಗಳಕೆಿ ಬಿಂದರು. ಇಡಿೇ ಕೆರೆಯ ಅಿಂಗಳದ 
ತುಿಂಬ ಹಾಸಿಕೊಿಂಡಿದಾ ಕಲುಿಬಿಂಡೆಯನುನ ಗಮನಿಸಿದರು, ನಿಂತರ 
ಅರಸನನುನ ಬಳಗೆ ಕರೆದು ಇದು ಮನುಷ್ಯನಿಿಂದ ಆಗುವಿಂತಹ 
ಕೆಲಸವಲಿ. ನೊೇಡೊೇಣ ದೆೇವರಿಷ್ಟವೆಿಂದು ತಮಮ ಶಿಷ್ಯ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ಪ್ೆದಿಾಯ ಕಡೆಗೆ ನೊೇಡಿದರು. ಇದನುನ ಗಮನಿಸಿದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಗುರುಗಳ ಆದೆೇಶ ಪ್ಾಲನೆಗಾಗಿ ಸಿದಧರಾದರು. ಗುರುಗಳು 
ಮನುಷ್ಯರಿಿಂದ ಆಗದ ಕೆಲಸವೆಿಂದು ಹೆೇಳದಾಗ ಅರಸನಿಗೆ 
ಗಾಬರಿಯಾಯತು. ಗುರುಗಳು ಅರಸನ ಮುಖದ ಮೇಲ್ಲನ 
ಆತಿಂಕದ ಛಾಯಯನುನ ಗಮನಿಸಿ, ಅರಸನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ 
ಹೆೇಳದರು. ಇರಲ್ಲ ತಾವೆೇನು ರ್ಯಪಡುವ ಮತುಿ ಗಾಬರಿಯಾಗುವ 
ಸಮಸೆಯ ಏನಲಿ ಆ ರ್ಗವಿಂತನ ಇಚೆಯಯಿಂತಾಗುವುದು, ಎಿಂದು ಹೆೇಳ 
ತಮಮ ಶಿಷ್ಯ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಯ ಕಡೆಗೆ ಅಪಪಣೆ ಅನುನವ ರಿೇತ್ತಯಿಂದ 
ನೊೇಡಿದರು. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಇದು ಗುರುವಾಜ್ಞೆಯಿಂದರಿತು 
ತಮಮ ಹಸಿದಲ್ಲಿನ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿಂಗವನುನ ಮನದಲ್ಲಿ ನರ್ಮಸಿ 'ಘೇ ದಗಡಿ 
ಜಾ'ಎಿಂದರು. ತಕ್ಷಣಕೆಿ ಆ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿಂಗ ಕಲುಿ ಬಿಂಡೆಗೆ ತಾಗಿ ಇಡಿೇ 
ಹಾಸು ಬಿಂಡೆಯಲಿ ಒಡೆದು ಚೂರಾಗಿ ನಿೇರಿನ ಝರಿ ಕಾರಿಂಜಿಯಾಗಿ  
 

ಹರಿದು ಕೆರೆಯು ತುಿಂಬಿ ಹರಿಯತು. ಜನರು ಸಿಂತೊೇಷ್ದಿಿಂದ 
ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರನುನ ಮತುಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ಪ್ೆದಿಾಗಳನುನ ಮನದುಿಂಬಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳದರು. 

 

ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರು ಹಿರೆೇಮಠಕೆಿ ತಮಮ ಉತಿರಾಧಿಕಾರಿಯನುನ 
ನೆೇರ್ಮಸುವಾಗ ಸಿಂಪಾದಾಯದ ಪಾಕಾರ ಸತುಿಲ ಪಾಸೂತನು, 

ಬಾಹಮಚಾರಿಯಾದವರನುನ ನೆೇರ್ಮಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ ಗುರು 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರು ಇವುಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅಸಪೃಶಯನು, 
ಗೃಹಸೆನೂ ಆದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳನುನ ಆಯಿ ಮಾಡುತಾಿರೆ. ಇದು 
ಸಿಂಪಾದಾಯವಾದಿಗಳಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅನೆೇಕ ಜನ ಶಿಷ್ಯರು 
ಗುರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬಿಂದು ನಾವು ಸತುಿಲ ಸಿಂಪನನರು ಜೊತೆಗೆ 
ಬಾಹಮಚಾರಿಗಳು, ಮಠದ ಸಿಂಪಾದಾಯದಿಂತೆ ನಮಮಲ್ಲಿಯೇ 
ಯಾರನಾನದರೂ ತಮಮ ಉತಿರಾಧಿಕಾರಿಯನಾನಗಿ ನೆೇರ್ಮಸಲು 
ಬೆೇಡಿಕೊಿಂಡರು. ಆದರೆ ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರು ಅವರ ಮಾತ್ತಗೆ 
ಸಮಮತ್ತಸಿದೆ ತಮಮ ನಿಧಾಮರ ಅಚಲವೆಿಂದು ಹೆೇಳದರು. ತಮಮ 
ಮನದಾಳದ ಪಟ್ುಟ ಬಿಡದ ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನಾ 
ಬಗೆಯ ಒತಿಡ ಹೆೇರಲಾರಿಂಬಿಸಿದರು. ಆದರು ಗುರುಗಳು ತಮಮ 
ನಿಲುವು ಬದಲಾಯಸಲು ಒಪಪಲ್ಲಲಿ. ಈ ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳು ಮಾನವ 
ನಿರ್ಮಮತವಾದವುಗಳು. ಜಾತ್ತ ಪದಧತ್ತ ಹಾಗೂ ಹುಟ್ಟಟನಿಿಂದಲೆೇ 
ವಯಕ್ತಿಯ ಯೇಗಯತೆಯನುನ ನಿಧಮರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲಿವೆಿಂದು 
ತ್ತಳಹೆೇಳದರು. ಜಾತ್ತ ಪದಧತ್ತಯನುನ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು, 
ದಾಶಮನಿಕರು ಬಲವಾಗಿ ಖಿಂಡಿಸಿದಾಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಮಠದ 
ಉತಿರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಸಪೃಶಯ ಸಿರದಿಿಂದ ಬಿಂದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ಪ್ೆದಿಾಯನೆನ ನೆೇರ್ಮಸುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳದರು. ಆವಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ 
ತಮಮ ಹಟ್ಬಿಡದೆ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ವಾದವಿವಾದ 
ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಶಿಷ್ಯರ ಒತಿಡಕೆಿ ಬೆೇಸತಿ ಗುರುಗಳು ತಮಮ 
ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವ ರ್ಕ್ತಿ ನಿಷೆೆಯನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಒಿಂದು ಉಪ್ಾಯ 
ಮಾಡಿದರು. ಕಾಡಿನಿಿಂದ ಕಟ್ಟಟಗೆಯ ಹೊರೆಗಳನುನ ತರಿಸಿ, ಒಿಂದೆೇ 
ಕಡೆ ಅವುಗಳನುನ ಒಟ್ಟಟಸಿ ಬೆಿಂಕ್ತ ಹಚಿಿಸಿದರು. ಕಟ್ಟಟಗೆಗಳೆಲಿ ಸುಟ್ುಟ 
ಬೆಿಂಕ್ತಯಾದ ಮೇಲೆ ತಮಮ ಶಿಷ್ಯರನೆನಲಿ ಕರೆದು ಯಾರು ಈ ಬೆಿಂಕ್ತ 
ಕೆಿಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತಾಿರೊೇ ಅವರಿಗೆ ಮಠದ 
ಉತಿರಾಧಿಕಾರಿಯನಾನಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೆೇಳದರು. ಗುರುಗಳ 
ಮಾತು ಕೆೇಳದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಷ್ಯರೆಲಿ ಕಕಾಿಬಿಕ್ತಿಯಾದರು. ಬದುಕ್ತದರೆ 
ಸಾಕು ಬಡ ಜಿೇವ ಎಿಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಾ ಮುಿಂದು ತಾ ಮುಿಂದು 
ಎನುನತ ಎದುಾ ಬಿದುಾ ಓಡಿ ಹೊೇದರು. ಆದರೆ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾ ನಿಿಂತ 
ಜಾಗದಿಿಂದ ಕದಲಲ್ಲಲಿ. ಗುರುಗಳ ಅಪಪಣೆಗಾಗಿ ಎದುರು 
ನೊೇಡುತ್ತಿದಾರು. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರು ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಮುಖ ನೊೇಡಿದ 
ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿಂಗವನುನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಿಂಡು ಬೆಿಂಕ್ತ ಕೆಿಂಡದ 
ಮೇಲೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆದರು. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ರ್ಕ್ತಿಗೆ ಮಚಿಿದ 
ಪರಶಿವನು ಪಾತಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಿಂದು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿ 
ಆಶಿೇವಾಮದ ಮಾಡಿದರು. 
ಅಿಂದಿನ ಕಾಲದಲೆಿೇ ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರು ಸವಮರು 
ಸಮಾನರು ಅನುನವ ಶರಣರ ವಿಚಾರ ಧಾರೆಯನುನ ಕಾಯಮ 
ರೂಪಕೆಿ ತಿಂದ ಮಹಾ ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾಗಿ ಕಿಂಡು ಬರುತಾಿರೆ. 
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ಒಳ ಳೆಯ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಮಾಗಮದಶಮನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಾದೆಧ 
ನಿಷೆೆಗಳು ಸೆೇರಿದರೆ ಅಸಾಧಯವು ಸಾಧಯವಾಗಬಲುಿದು ಎಿಂಬುದಕೆಿ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಜಿೇವನದಲಾಿದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜವಲಿಂತ 
ನಿದಶಮನವಾಗಿದೆ. 
 
೪. ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಗಳ ಸಾಧನೆ:  
ವಚನಕಾರ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ವೆೇದ ಆಗಮ, ಉಪನಿಷ್ತುಿಗಳನುನ, ಪುರಾಣ 
ಸಿಂಸೃತ್ತ ಹಾಗೂ ತತವ ಸಿದಾಧಿಂತಗಳನುನ ಆಳವಾಗಿ ಅಧಯಯನ 
ಮಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ವಿದಾವಿಂಸರು. ಇವರ ವಚನಗಳ ಶೆೈಲ್ಲ 
ಚನನಬಸವಣಾನವರ ವಚನಗಳನುನ ಹೊೇಲುತಿದೆ. 
ಚನನಬಸವಣಾನವರಿಂತೆ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಸಹ ವೆೇದ, ಆಗಮ, 

ಉಪನಿಷ್ತುಿಗಳನುನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ವಚನಗಳನುನ 
ರಚಿಸಿದಾಾರೆ. ಚನನಬಸವಣಾನವರು ತಮಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿೇರಶೆೈವ 
ಧಮಮದ ತಾತ್ತವಕಾಿಂಶಗಳನುನ ಹಾಗೂ ತಮಮ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ 
ಧಾರ್ಮಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನಜಿೇವನದ ವಿವರಗಳನುನ ನಿೇಡಿರುವಿಂತೆ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಸಹ ತಮಮ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ ಪರಿಸಿೆತ್ತಯ ಬಗೆಿ 
ವಿವರಿಸಿರುವುದು ಕಿಂಡು ಬರುತಿದೆ. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಜಿೇವನವೆೇ 
ಒಿಂದು ಪವಾಡ ಸದೃಶವಾದುದು. ಕೆಳವಗಮಕೆಿ ಸೆೇರಿದ ಹಾಗೂ 
ಅನಕ್ಷರಸೆರಾದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಬದುಕು, ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ದೆೇವರು ನಿೇಡಿದ ಲ್ಲಿಂಗದಿೇಕ್ಷೆಯಿಂದಾಗಿ ಗುರುಕಾರುಣಯ ಹೊಿಂದಿ 
ಬಹುದೊಡಡ ತ್ತರುವನುನ ಪಡೆದು ಕೊಿಂಡಿತು. ಅದಕೆಿ ಅವರ ಈ 
ಒಿಂದು ವಚನವೆೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 
 

ಶಿಾೇ ಗುರು ರೂಪ್ಾಗಿ ಬಿಂದು ದಿೇಕ್ಷೆಯಿಂ ಮಾಡಿ 

ಶಿವಲ್ಲಿಂಗವ ಬಿಜಯಿಂಗೆೈಸಿ ಕೊಟ್ಟಟರಿ ಜಿಂಗಮವ ತೊೇರಿದಿರಿ 

ನಿಮಮ ಶಿಶುವೆಿಂದು ಕರುಣಿಸಿ ಪಾಸಾದವನಿಕ್ತಿ ರಕ್ಷಿಸಿದಿರಿ. 
 

ಗುರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರಿಿಂದ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ಾಾಪಿವಾದ 
ಸಿಂದರ್ಮವನುನ ಶರಣ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಭಾವ ತುಿಂದಿಲರಾಗಿ 
ನೆನೆದಿರುವರು. ತನೊನಳಗೆ ಚೆೈತನಯವನುನ ತುಿಂಬಿದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ದೆೇವರ ಮಹಿಮಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಹಿರಿಮಯನುನ ತಮಮ ಅನೆೇಕ 
ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸಾರೆ ಸಮರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಿಂಡು ಬರುತಿದೆ. 
ಗುರು ಅನುಗಾಹಿಸಿದ ಕಲಿನೆನೇ ಲ್ಲಿಂಗವೆಿಂದು ಸದಾಾವದಿಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ 
ನಿಂಬಿದಾರಿಿಂದ ಅವರ ರ್ಕ್ತಿ ಸದಾಕ್ತಿ ಯಾಯತು. ಅದನೆನೇ ಅವರು 
ತಮಮ ಒಿಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತ್ತಯಿಂದ ಅಭಿವಯಕಿಪಡಿಸುತಾಿರೆ. 
 

ಸದುಿರುವೆೇ ಸವಮಶೆಾೇಷ್ೆನು 
ಸದುಿರುವೆೇ ಸವಮ ಪೂಜಯನು 
ಸದುಿರುವೆೇ ಸವಮ ಕಾರಣವಯಯ 

ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಪಾಯ ವಿಶೆವೇಶವರ. 
 
ಎಿಂಬ ವಚನದ ತಾತಪಯಮ ಸವತಃ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ 
ಬದುಕ್ತಗೆ ಬರೆದ ಬಹುದೊಡಡ ಭಾಷೆಯಿಂತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕೆಿ 
ಉಚಿ ನಿೇಚರೆಿಂಬ ಭೆೇದ ಭಾವವಿಲಿ. ವಯಸಿಿನ ಅಿಂತರದ ಕಟ್ುಟ 
ಪ್ಾಡುಗಳಲಿ. ಮೇಲು ಕ್ತೇಳನ ಭಾವನೆಗಳರುವುದಿಲಿ. ಜ್ಞಾನಾಜಮನೆಗೆ 
ಮುಖಯವಾಗಿ ಬೆೇಕಾಗಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಶಾದೆಧ. ಜ್ಞಾನ 
ಶಾದಾಧವಿಂತನಿಗೆ ಮಾತಾ ಲಭಿಸುತಿದೆ. ಈ ಮಾತ್ತಗೆ ಜಿೇವಿಂತ 
ಉದಾಹರಣೆ ಎಿಂದರೆ ಶರಣ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು. ಅವರು 
ಲ್ಲಿಂಗವಿಂತರಾದ ಮೇಲೆ ಊಟ್ ನಿದೆಾಗಳ ಪರಿವೆಯಲಿದೆ 
ಜ್ಞಾನದಾಹಿಯಾಗಿ, ಅಧಯಯನ ಶಿೇಲರಾಗಿ ತಮಮ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವನುನ 
ಹಿಿಂಗಿಸಿಕೊಿಂಡರು. ಜ್ಞಾನ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳಗೆ ಅನಾಯಸವಾಗಿ 
ಬಿಂದುದಲಿ. ಅವರ ಪರಿಶಾಮದ ಸತತ ಪಾಯತನದ ಫಲವಾಗಿ 
ಲಭಿಸಿರುವಿಂತದುಾ. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಲೊೇಕಜ್ಞಾನ ಬರಿ 
ಪುಸಿಕದಿಿಂದ ಬಿಂದುದಲಿ. ತಾಕ್ತಮಕ ಮನೊೇಭಾವದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ಪ್ೆದಿಾಗಳು ತಮಮ ಬದುಕ್ತನ ಸವಾಮಿಂಗಿೇಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಎಷ್ುಟ 
ಬೆೇಕೊೇ ಅಷ್ಟನೆನೇ ಸಿವೇಕರಿಸುವುದು ಕಿಂಡು ಬರುತಿದೆ. ಶಿಾೇ ಗುರು 
ಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಬಸವಣಾನವರನುನ, ಬಸವಣಾನವರಲ್ಲಿ ಶಿಾೇ ಗುರು 
ಲ್ಲಿಂಗವನುನ ಕಿಂಡೆನೆಿಂದು ತಮಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತ್ತ 
ಹೆೇಳಕೊಿಂಡಿದಾಾರೆ. 
 

ಸದಾಕ್ತಿ ಬಸವಣಾನಿಗಳವಟ್ಟಟತುಿ ಬಸವಣಾನೆ ರ್ಕಿನು 
ಬಸವಣಾನ ನೆನೆವುದೆ ರ್ಕ್ತಿಯ ಪಥವು 
ಬಸವಣಾನ ನೆನೆವುದೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥವು 
ಬಸವಣಾನ ನೆನೆದು ಬದುಕ್ತದೆನಯಯ. 

 

ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ರ್ಕ್ತಿ ರ್ಿಂಡಾರಿ ಬಸವಣಾನವರ 
ಬಗೆಗೆ ಹೊಿಂದಿರುವ ರ್ಕ್ತಿಯ ಅನೊಯೇನಯತೆ ಶೃಿಂಗ ಪ್ಾಾಯವಾಗಿದೆ. 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಲ್ಲಿಂಗ ಜಿಂಗಮಗಳ 
ಮಹಿಮ ವಿವರಣಾತಮಕವಾಗಿ ಕಿಂಡು ಬರುತಿದೆ. ನಿಷಾೆವಿಂತ 
ಗುರುರ್ಕಿರಾದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಶಿಾೇಗುರುವಿನ ಶಿಾೇ ಪ್ಾದ 
ಧಾಯನವೆೇ ಯೇಗಯವೆಿಂದು ಹೆೇಳುತಾಿರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಕಾಲ್ಲೇನ 
ಅನೆೇಕ ಜನ ಶರಣರನುನ ಅದರಲೂಿ ವಿಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ರ್ಕ್ತಿ ರ್ಿಂಡಾರಿ 
ಬಸವಣಾನವರನುನ ಮನಸಾಪೂವಮಕವಾಗಿ ಸಮರಿಸುತಾಿರೆ. ಅಲಿದೆೇ 
ಬಸವಣಾನವರನುನ ಅನನಯ ರ್ಕ್ತಿ ಭಾವದಿಿಂದ ರ್ಜಿಸುವುದರಿಿಂದ ಸವಮ 
ಸಿದಿಾ ಲಭಿಸುವುದೆಿಂದು ಹೆೇಳುತಾಿರೆ. 
ವಚನಕಾರ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ರಚಿಸಿರುವ ವಚನಗಳನುನ 
ಪರಾಮಶಿಮಸಿ ನೊೇಡಿದಾಗ ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡು ಬರುವ 
ಅಚಲ ಗುರು ರ್ಕ್ತಿಯನುನ ಕಾಣಬಹುದು. ಮತುಿ ಅಪಾತ್ತಮ ಲ್ಲಿಂಗ 
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ನಿಷೆಟಯು ಧವಳ ಪಾಕಾಶವಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದನುನ 
ಮನಗಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಪೂಣಮ ಜಿೇವನಕೆಿ ಶಿಾೇ 
ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯೇ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಇದನುನ ಮನಗಿಂಡ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಶಿಾೇ ಗುರುವಿನ ಬಗೆಿ ಅಪ್ಾರ 
ಗೌರವಾದರಗಳನುನ ಹೊಿಂದಿರುವುದು ಈ ವಚನದಿಿಂದ ಕಿಂಡು 
ಬರುತಿದೆ. 
 

ಮಹದುಿರುವೆ ಸದುಿರುವೆ ತ್ತಾಜಗದುಿರುವೆ 
ಶಿವಿಂಗೆ ಮಾತೆಯಾದ ಮನೊೇರಥ ವಿೇವ ಮಹದುಿರುವೆ 
ಶಿವ ಶಿವ ಉಪಮಾತ್ತೇತನೆ.  

 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ವಿಚಾರವಿಂತರು, ಪಾಗಲಾ ಪಿಂಡಿತರು, 
ದಾಶಮನಿಕರು ಹಾಗೂ ಅನುಭಾವಿಗಳಾಗಿದಾರು. ಸಮಾಜದ ಜನರಲ್ಲಿ 
ಜಾಗೃತ್ತ ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಸವ ಸಾಧನೆಯಿಂದ 
ಎಿಂಥ ಸಾಧನೆ ಬೆೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಿಂಬುದಕೆಿ ಶರಣ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಜಿೇವನವೆೇ ಒಿಂದು ನಿದಶಮನವಾಗಿದೆ. 
ಗುರುಕಾರುಣಯ ಹೊಿಂದಿದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಜಿೇವನ ಈ ಮೂಲಕ 
ನಿಶಿಿತ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಯಾಯತು. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು 
ಆಧಾಯತ್ತಮಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸತಯ ಸದಾಚಾರದಿಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಶಿವಾನುರ್ವ ಮಾಗಮದ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿ ತೊೇರಿಸಿರುವುದು ಕಿಂಡು 
ಬರುತಿದೆ. ಪಾತ್ತಯಬಬ ಮನುಷ್ಯ ಹರ ಸಿಂಧಾನ ವನುನ 
ಪಡೆಯಬೆೇಕಾದರೆ ಯೇಗಯ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಹರನೊಡನೆ ಸಮರಸ 
ಹೊಿಂದಬಲಿನು. ಅಸಪೃಶಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಟದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಸವ 
ಸಾಧನೆಯಿಂದ ದಿವಯ ಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಮೂರುಲೊೇಕಕೆಿ 
ಬೊೇಧೆ ನಿೇಡುವ ಮಹೊೇನನತ ಗುರು ಪದವಿಗೆೇರಿರುವುದು 
ವಚನಕಾರ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಮಹತವದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ದೆೇವರಿಿಂದ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿಂಗ ಪಡೆದ 
ಸಿಂದರ್ಮವನುನ ಮನದುಿಂಬಿ ಸಮರಿಸುತಾಿರೆ. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ 
ಹೆಚಿಿನ ವಚನಗಳು ಗುರುಲ್ಲಿಂಗ ಜಿಂಗಮಗಳ ಕುರಿತು ಪಾತ್ತಪ್ಾದನೆ 
ಗೊಿಂಡಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪಾಧಾನವಾಗಿ ವಿೇರಶೆೈವ 
ಧಮಮದ ಪಾತ್ತಪ್ಾದನೆಗಾಗಿಯ ಬರೆದಿಂತ್ತದೆ. ಅಲಿದೆೇ ರ್ಕಿನ ಗುಣ 
ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಸಿಂಬಿಂಧ, ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮ, 

ಪ್ಾಾಣಲ್ಲಿಂಗದ ಪೂಜಾಕಾಮ, ಷ್ಟ್ಸೆಲಗಳ ಮಹತವ ಹಿೇಗೆ ವಿೇರಶೆೈವ 
ಧಮಮಕೆಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳನುನ ಸರಳವಾಗಿ ಹೆೇಳುವ 
ಪಾಯತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಿಂಡು ಬರುತಿದೆ. ಶರಣ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ಪ್ೆದಿಾಗಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನುನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಇಿಂಥ ಶಿವಶರಣ ಶಿರೊೇಮಣಿಯಾದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು 
ಶಿವಾನುರ್ವ ಜ್ಞಾನವನುನ ಹೊಿಂದಿ ತನನ ಮೇಳಗೆಯ ಕಾಯಕವನುನ 
ನಿಶಿಲ ಮನಸಿನಿಿಂದ ಕೆೈಗೊಿಂಡು ಶರಣ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ 

ಶೆಾೇಷ್ೆರೆನಿಸಿಕೊಿಂಡರು. ಅಸಪೃಶಯ ಜಾತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಟ ಅದರಲೂಿ 
ಸಮಾಜದ ತ್ತರಸಾಿರಕೆಿ ಒಳಗಾದ ಅಿಂತಯಜರಾಗಿ, ಅಿಂದಿನ 
ಮೇಲವಗಮದವರ ಕಪಮುಷ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ತ ನೊಿಂದ ದಲ್ಲತರ ಬದುಕ್ತಗೆ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಜಿೇವನ ಕನನಡಿ ಹಿಡಿದಿಂತ್ತದೆ. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ 
ಪ್ೆದಿಾಗಳು ತಮಮ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕನುನ ತಮಮ ವಯಕ್ತಿತವದಲ್ಲಿ 
ಪಡಿಮೂಡಿಸಿಕೊಿಂಡು ಬದುಕ್ತದ ಶರಣ ಜಿೇವಿಗಳು. ಅವರ ವಿಚಾರ 
ಧಾರೆಗಳು, ತತಾವದಶಮಗಳು ಅವರ ವಚನ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು 
ಬಿಂದ ರಸಗಿಂಗೆಯಿಂತ್ತವೆ. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ವಾತನಿಷೆಟ ಕಾಯಕ 
ಶುದಧತೆ ಮತುಿ ಬದಧತೆಗಳು ಅವರ ಅರಿವು ಆಚಾರಗಳಗೆ ಮರಗು 
ತಿಂದುಕೊಟ್ಟಟವೆ. ತನನ ಅರಿವಿನ ಫಲಶೃತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅನುರ್ವ 
ಗಳನುನ ಸಮಥಮವಾಗಿ ಅಭಿವಯಕಿಪಡಿಸುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆಯನುನ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 
ವಚನಕಾರ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕ್ತೇಳನ 
ಭೆೇದವಿಲಿ. ಜಾತ್ತ ಹುಟ್ಟಟನಿಿಂದ ಬರುವುದಿಲಿ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ 
ಗುಣದಿಿಂದ ಬರುವುದೆಿಂಬ ಅಭಿಪ್ಾಾಯ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳದಾಾಗಿದೆ. 
ಶರಣಸತ್ತ ಲ್ಲಿಂಗಪತ್ತ ಭಾವದಿಿಂದ ಪರಮಾತಮನನುನ ಆರಾಧಿಸಿ ಶಿವ 
ಕೃಪ್ೆಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವುದು ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡು ಬರುತಿದೆ. 
ಬೆಿಂಕ್ತಯ ಕೆಿಂಡಕೆಿ ಸಿಕಿವಸುಿ ತನನ ಪೂವಮದ ರೂಪವನುನ 
ಕಳೆದುಕೊಳುಳವಿಂತೆ, ಸಾಗರ ಸೆೇರಿದ ನದಿಯು ತನನ ಅಸಿೆತವವನುನ 
ಕಳೆದುಕೊಳುಳವಿಂತೆ ಶರಣ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಅಸಪೃಶಯ 
ಜಾತ್ತಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಟದರೂ ಗುರು ಕಾರುಣಯದಿಿಂದ ಅವರ 
ಪೂವಾಮಶಾಮದ ಅಸಪೃಶಯತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಶಿವಲ್ಲಿಂಗ 
ಸವರೂಪಗಳಾದರು. ಅದಕಾಿಗಿಯೇ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು 
ಇಷ್ಟಲ್ಲಿಂಗವನುನ ಕುರಿತು ತಮಮ ಒಿಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೇತ್ತಯಾಗಿ 
ಹೆೇಳುತಾಿರೆ. 
 

ನಿತಯ ನಿರಿಂಜನ ಪರಿಂಜೊೇತ್ತಲ್ಲಮಿಂಗವು 
ಪಾತಯಕ್ಷವಾಗಿ ಎನನ ಕರಸೆಲಕೆಿ ಬಿಂದಿರಲು 
ಮತೊಿಿಂದ ನೆನೆದು ಬದುಕ್ತಹನೆಿಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನ ನೊೇಡ. 

 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ವಚನಗಳನುನ ಅವಲೊೇಕನ ಮಾಡಿ 
ನೊೇಡಿದಾಗ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಅಚಲವಾದ ಗುರು 
ರ್ಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಪಾತ್ತಮವಾದ ಲ್ಲಿಂಗ ನಿಷೆೆಯು ಮೇಳ ೈೆಸಿ 
ಬಿಂದಿರುವುದು ಕಿಂಡು ಬರುತಿದೆ. ಒಲ್ಲದ ಲ್ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸವಿರಿಸದೆ 
ಅನಯ ದೆೈವದ ಕಡೆಗೆ ಮನಸೆಳೆವುದು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಿಡಿದ 
ಅಧಮಮದ ಮಾಗಮವೆಿಂದು ಬಹು ಮಾರ್ಮಮಕವಾಗಿ ಹೆೇಳದಾಾರೆ. 
ಲ್ಲಿಂಗವಿಂತರು ಅನಯ ದೆೈವಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಾರದೆಿಂಬ 
ನಿಲುವು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳದಾಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು 
ತಮಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿೇರಶೆೈವ ಧಮಮದ ಪಾಮುಖ 
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ಅಿಂಶಗಳನುನ, ತತಾವದಶಮಗಳನುನ, ಹಾಗೂ ನಿಜಾಚರಣೆಗಳನುನ 
ಅನೆೇಕ ಪಾಮಾಣ ಮತುಿ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಪ್ಾಿಂಡಿತಯ ಪೂಣಮವಾಗಿ 
ವಿವೆೇಚಿಸಿ ಜನ ಮಚುಿವಿಂತೆ ಅತಯಿಂತ ಸಮಥಮವಾಗಿ 
ಪಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಿದಾಾರೆ. 
 

೫. ಸಮಾರೆ ೀಪ:  
ಹನೆನರಡನೆೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ವಗಮ ಮತುಿ ಜಾತ್ತ 
ಸಿಂಘಷ್ಮ, ಮೇಲು ಕ್ತೇಳನ ಭೆೇದ, ಲ್ಲಿಂಗ ತಾರತಮಯ 
ಮುಿಂತಾದವುಗಳನುನ ಹೊೇಗಲಾಡಸಲು ಮತುಿ ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ 
ಸಮಾನತೆ ತರುವ ಜಾಯತಾಯತ್ತೇತ ಮನೊೇಧಮಮ 
ವಚನಕಾರರದಾಾಗಿತುಿ. ವಚನಕಾರ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಪ್ಾಾರಿಂರ್ದ 
ಸಿೆತ್ತಯಾದ ಹೃದಯ ತಳಮಳದಿಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುರುಗಳಿಂದ 
ಲ್ಲಿಂಗದಿೇಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಶರಣ ಸಿೆತ್ತಯವರೆಗೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ವಿವಿಧ 
ಮಜಲುಗಳು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾವತಾಿಗಿ 
ಮೂಡಿರುವುದರಿಿಂದ ಅವರ ವಚನಗಳು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾಧನೆಯ 
ಮಾಗಮವಾಗಿ ದಾರಿ ತೊೇರುತಿವೆ. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 
ಧಾರ್ಮಮಕ ಧೊೇರಣೆ, ನಿೇತ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಪಾಜ್ಞೆಗಳೆಲಿ ಮೂಡಿ ಬಿಂದರು ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಗುರುಲ್ಲಿಂಗ 
ಜಿಂಗಮಕೆಿ ಆದಯತೆ ನಿೇಡಿರುವುದು ಕಿಂಡು ಬರುತಿದೆ. ಅಿಂದಿನ 
ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ ಮನೆಮಾಡಿದ ಅಿಂಧಾನುಕರಣೆ, ಮೂಢ ನಿಂಬಿಕೆಗಳ 
ಆಚರಣೆಗಳನುನ ವಿರೊೇಧಿಸಿದರು. ಗೊಡುಡ ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳ 
ಮೂಲಕ ಮುಗಧ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿನ ಜಿಡುಡಗಟ್ಟಟದ ವಯವಸೆೆಯನುನ 
ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ತಮಮ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊೇಗಲಾಡಿಸಿ 
ತ್ತದಾಲು ಪಾಯತ್ತನಸಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು 
ತಾವು ಅನುರ್ವಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಕಿಂಡುಕೊಿಂಡ ಜಿೇವನದ ಸತಯ 
ಸಿಂಗತ್ತಗಳನುನ ತಾವೆೇ ಸವತಃ ಅನುರ್ವಿಸಿ ಸುಖ ಪಡುವ 
ಸಾವರ್ಥಮಗಳಾಗದೆ, ಪರರ ಹಿತಕಾಿಗಿ ಶಾರ್ಮಸಿದ ನಿಸಾವಥಮ ಶರಣ 
ಜಿೇವಿಗಳು. 
ಪರಮಾತಮನ ಸಾಕ್ಷಾತಾಿರಕೆಿ ಸಾಧನ ಮಾಗಮಗಳು ಬೆೇರೆ 
ಬೆೇರೆಯಾರಾದರೂ, ವಚನಕಾರ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಆರಿಸಿ 
ಕೊಿಂಡದುಾ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿಂಗದ ಆರಾಧನಾ ಮಾಗಮ. ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಮನೊೇಧಮಮದ ಸಾಧಕರಿದಾಾರೆ. ಬಸವಣಾ ರ್ಕ್ತಿ 
ರ್ಿಂಡಾರಿಯಾದರೆ, ಅಲಿಮ ಪಾರ್ುಗಳು ವೆೈರಾಗಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಿಂಡು 
ಬರುತಾಿರೆ. ಸಿದಧರಾಮ ಕಮಮಯೇಗಿಯಾದರೆ ಚನನಬಸವಣಾ 
ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಾಗಿ ಕಿಂಡು ಬಿಂದಿಂತೆ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಗುರು 
ಲ್ಲಿಂಗ ಜಿಂಗಮಗಳ ಆರಾಧಕರಾಗಿ ಕಿಂಡು ಬರುತಾಿರೆ. 
ಶರಣ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಜಿೇವನ ಬಹುಮುಖ ಪಾತ್ತಭೆಯಿಂದ 
ಕೂಡಿದೆ. ಒಿಂದುಕಡೆ ಅಿಂತರಿಂಗದ ಅರಾಧಕರಾದರೆ ಮತೊಿಿಂದು 
ಕಡೆ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿ, ಧಮಮದ ಬೆಳಕನುನ ಹೊತಿ 

ದಿೇವಟ್ಟಗರಾಗಿ ಕಿಂಡು ಬರುತಾಿರೆ. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ತಮಮ ನಿತಯ 
ಜಿೇವನದ ಕಾಯಕವನುನ ನಿಷಾೆ ಭಾವದಿಿಂದ ಮಾಡುವ ಕುಶಲ 
ಮತ್ತಗಳು. ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳು ಬದುಕನುನ ತೆರೆದ ಭಾವದಿಿಂದ 
ನೊೇಡಿದವರು. ಲೊೇಕದ ಕಷ್ಟ ಕಾಪಮಣಯಗಳನುನ, ಸುಿತ್ತ 
ನಿಿಂದೆಗಳನುನ ಸಮನಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಿಂಡವರು. ಜಿೇವನದ 
ನೂರಾರು ಅನುರ್ವಗಳನುನ ಪಡೆದ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ಚೆೇತನ 
ಶಕ್ತಿ ಶಿಾೇಮಿಂತವಾಗಿದೆ. ಗಗನಗಾರ್ಮಯಾಗಿ ಮೇಲೆೇರಿದೆ. ಅದರ 
ಪಾಭಾವವನುನ ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಿಂದಿರುವದು ಕಿಂಡು 
ಬರುತಿದೆ. ಒಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ ಉರಿಲ್ಲಿಂಗ ಪ್ೆದಿಾಗಳ ವಚನಗಳ ಬೆಳಕ್ತನಲ್ಲಿ 
ಹೊರಟ್ರೆ ನಮಮ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿ, ಸಾಥಮಕವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ 
ಸಿಂದೆೇಹವಿಲಿ. 
 

ಡಾ. ಪದಾಮಕರ ಅಶೊೇಕ ಕುಮಾರ ಎಸ್ ಮಟ್ಟಟ.  
ಪ್ಾಾಧಾಯಪಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೆೇಜು ಯಾದಗಿರಿ. 
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