
 



ನೀನು ಅನಾದ್ಯನಂತನು ಅವಿನಾಶಿಯು, ಸ್ವಸ್ತ್ತೆಯಂದ್ ಈ 
ಜಗವನುು ನಡಿಸ್ುವಿ.  ಮಾಯಾ ಆಟವನುು ಕ್ಷಣಹತೊತುೆ 
ತ್ತೊೀರಿಸಿ ಕೊಡಲತೀ ನನತೊುಳಗತ ಗರಹಣ ಮಾಡಿಕತೊಳಳುವಿ. 
ನೀನು ಸ್ಾವನಂದ್ದಂದ್ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆರುವಾಗ, 
ಸ್ುಖದ್ುುಃಖಗಳನುು ನಮ್ಮ ಮೀಲತ ಇಡುವಿ. ಅಜ್ಞಾನಗಳಾದ್ 
ನಾವಾದ್ರೊ ನನುನುು ತ್ತಳಿಯಲಾರದತೀ  ಸ್ಂಸ್ಾರ 
ವಯಥತಯನುು ಭತೊೀಗಿಸ್ುತ್ತೆರುವತವು. ಅನತೀಕ ಜನಮ ಪಯಯಂತ 
ಸ್ಂಸ್ಾರವನುು ಭತೊೀಗಿಸಿ, ಎಂಭತುೆನಾಲ್ುು ಲ್ಕ್ಷ ಯೀನಗಳಲ್ಲಿ 
ತ್ತರುತ್ತರುಗಿ ಕಟಟಕಡತಗತ ಈ ಮ್ನುಷ್ಯ ಜನಮಕತು ಬಂದ್ು, ಏನು 
ಸ್ಾರ್ಯಕ ಮಾಡಿದತನತಂದ್ು ನನಗತ ತ್ತಳಿಯದ್ು. ಎಲ್ಲಿ ಪಯಯಂತ 
ನನು ಪಾದ್ಗಳಳ ಲ್ಭಿಸ್ಲ್ಲಲ್,ಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಂಸ್ಾರ ಭಯವು 
ನಾಶವಾಗದ್ು. ಇತರ ಉಪಾಯಗಳನುು ಸ್ಾಧಿಸಿ ಏನು 
ಮಾಡತೊೀಣ. ಅವತಲಾಿ ವಯರ್ಯವತೀ ಸ್ರಿ. ಹತೀ ಸಿದ್ದರಾಯನತೀ, 
ನನು ಕೃಪಾಬಲ್ದಂದ್ ಅನತೀಕ ಪಾರಣಿಗಳಳ ಸ್ಂಸ್ಾರದಂದ್ 
ತ್ಾರಣ ಹತೊಂದದ್ವು. ನನು ಪವಿತರವಾದ್ ಸ್ಂಗತ್ತಯ 
ಹತೊರತು ಉದಾದರ ಹತೊಂದ್ಲ್ಲಕತು ಇತರ ಉಪಾಯವತೀ ಇಲ್ಿ. 



ನಾನು ನನು ಪಾರರಬದವನುು ಅರಿಯಲಾರತ, ಏನರುವದತೊೀ 
ಅದತಲಾಿ ನನುದರುವದತಂದ್ು ನಾನು ತ್ತಳಿದರುತ್ತೆೀನತ. ನಾನು 
ನನುದ್ು ಎಂಬ ಈ ಭಾರವನುು ಇಳಿಸಿ, ಹತೀ ಸ್ದ್ುುರುವತೀ, ನನಗತ 
ಆನಂದ್ವನುು ಪಾರಪ್ತೆಮಾಡಿ ಕತೊಡಿಸ್ುವಂರ್ವನಾಗು. ನೀನು 
ದ್ಯಾಳಳ ಇದದೀ ಸ್ವಯಜ್ಞನದದ, ಈ ಪರಕಾರ ತ್ತಳಿದ್ು ನನಗತ 
ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲ್ಿ. ನನು ಅಂತರವನುು ನೀನು ತ್ತಳಿದ್ು 
ನತೊೀಡಿ, ಏನು ಮಾಡತಕುದತೊದ ಅದ್ನತುೀ  ಮಾಡು. ನನು 
ಕತಯವಯವತಲ್ಿವೂ ನನು ಸ್ಲ್ುವಾಗಿಯೀ ಇರುವದ್ು. ನನು 
ಪಾದ್ದ್ಲ್ಲಿ ನನು ಸ್ವಹಿತವನುು ಇಟುಟ ನಾನು ಪಾರಾಗುವತನು. 
ನೀನು ಅನಾರ್ರಿಗತ ನಾರ್ನದದ, ಅನತೀಕ ಸ್ಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ್ 
ಬಿಡಿಸ್ುವಿ, ಶರಣಾಗತರನುು ನೀನು ನಶಚಯವಾಗಿ ಸ್ವತುಃ 
ಸ್ಂಭಾಳಿಸ್ವಿ. ಈ ಪರಕಾರದ್ ನನು ಕೀತ್ತಯಯನುು 
ಭಕೆಜನರತೊಳಗತ ನಾನು ಬಹಳ ಕತೀಳಿದತದೀನತ, ಏನತಂದ್ರತ - 
ಏನತೀನೊ ಪರಯತುಗಳನುು ಮಾಡದದ್ದರೊ ನೀನು ಭಕರೆನುು 
ಭವದ್ೊಳಗಿಂದ್ ತ್ಾರಿಸ್ುವಿ.  



ಹತೀ ಶತ್ ರೀತ್ಾ  ಜನರುಗಳಿರಾ, ಕಥತಯನುು ಶರವಣ 
ಮಾಡುವಂರ್ವರಾಗಿರಿ, ಸ್ದ್ುುರು ಸಿದ್ಧರ ದ್ಯಾರಸ್ಕತು 
ಪಶಾವದಗಳಳ ಸ್ಹಾ ಪಾತರರಾಗುತ್ತೆರುವಾಗ, ನರರಿಗತ ಏನು 
ಭಿೀತ್ತ ಇರುವದ್ು ? ಪೂವಾಯರ್ಯ ಚರಿತ್ತರಯಳಗತ 
ಹತೀಳಿರುವದತೀನತಂದ್ರತ ಸಿದ್ದರು ನತಯ ಭಿೀಮ್ಪಪನ  ಮ್ನತಗತ 
ಹತೊೀಗಿ, ರಾತ್ತರ ಅಲ್ಲಿಯೀ ಉಳಿದ್ು, ಬತಳಿಗತು ಮ್ಠಕತು 
ಬರುತ್ತೆದ್ದರು. ಭಿೀಮ್ಪಪನಗತ ಸಿದ್ದಪಪನತಂಬ ದ್ತೆ 
ಪುತರನರುವನು. ಅವನ ಮ್ಗುವಿಗತ ಗುರಪಪನತಂಬ ಹತಸ್ರು. ಆ 
ನಷ್ಾಟಪನಾದ್ ಗುರಪಪನನುು ಸಿದ್ದರು ಯಾವಾಗಲ್ೊ ತಮ್ಮ 
ತ್ತೊಡತಯ ಮೀಲತ ಕೊಡಿರಸಿಕತೊಂಡು, ಆಡಿಸ್ುತ್ತೆದ್ದರು. 
ಗುರಪಪನು  ಚಿಕುವನರುವಾಗ ಅವನ ತ್ಾಯಯು 
ಶಿವಾಧಿೀನಳಾದ್ಳಳ. ಆ ಮೀಲತ ಆತನು  ಸ್ವಯಕಾಲ್ 
ಸ್ದ್ುುರುಗಳ ಚರಣಗಳ ಮೀಲತ ಆಡುತ್ತೆದ್ದನು. ಆಗಾಗ 
ಸ್ಾವಮೀಜೀವರ ಮೈಮೀಲತ ಹತ್ತೆ, ಗುರಪಪನು ಸ್ುಖದಂದ್ 
ಆಟವಾಡುತ್ತೆದ್ದನು. ತನಗತ ಎಷ್ುಟ ತ್ತೊಂದ್ರತಯಾಗುತ್ತದೆ್ದರೊ 
ಸ್ದ್ುುರುಗಳಳ ಅವನಗತ ಬತೀಡ ಅನುುತ್ತೆರಲ್ಲಲ್ಿ, ಮ್ತುೆ ಅವನು 



ತುಳಿಯುವದ್ನುು ಆನಂದ್ದಂದ್ ಸ್ಹಿಸ್ುತ್ತೆದ್ದರು. 
ಒಂದಾನತೊಂದ್ು ದವಸ್ ಕತಲ್ವು ಭಕೆರು ಬಂದ್ು, ಸಿದ್ಧರಿಗತ 
ಅಂದ್ದತದೀನತಂದ್ರತ - ''ಗುರಪಪನು ನಮ್ಗತ ಬಹಳ ಉಪದ್ರವ 
ಕತೊಡುತ್ಾೆನತ. ಅವನನುು ಒಯುದ, ಸಿರೀಯರ ಕಡತ ಕತೊಟುಟ 
ಬರುತ್ತೆೀವತ'' ಆಗ ಅವರನುು ಕುರಿತು ಸಿದ್ದರಂದ್ರು - “ಈ 
ಹುಡುಗನಗತ ಇದ್ು ಸ್ಹಜ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿರುತೆದತ. ಯಾಕತಂದ್ರತ, 
ಪೂವಯ ಜನಮದ್ಲ್ಲಿ ಇವನು ಹುಲ್ಲಯಾಗಿದ್ದನು. ಆ ಸ್ಮ್ಯದ್ಲ್ಲಿ 
ನಾನು ಅವನನುು ಬಹಳ ಪ್ತೀಡಿಸಿದತದನು. ತ್ಾನು 
ಎರಡನತೀಯವರಿಗತ ಪ್ತೀಡಿಸಿದತನತಂದ್ರತ, ಉತೆರ ಜನಮದ್ಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಂದ್ ಆ ಪ್ತೀಡತಯನುು ತ್ಾನು ಭತೊೀಗಿಸ್ಲತೀಬತೀಕಾಗುತೆದತ. 
ಆದ್ದರಿಂದ್ ಯಾರತೊಬಬರಿಗೊ ಪ್ತಡಿಸ್ದತ ಈ ಲತೊೀಕದ್ಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಯದಾ ವತ್ತಯಸ್ುತ್ತೆರಬತೀಕು. ಇತರರಿಗತ ಏನಾದ್ರೊ ದ್ುುಃಖ 
ಕತೊಟ್ಟಟದಾದದ್ರತ ಅದ್ರ ಫಲ್ವನುು ಅನುಭವಿಸ್ುವುದ್ು ಎಂದ್ು 
ತಪುಪವುದಲ್ಿ. ಆತಮಜ್ಞಾನ ಹತೊಂದದ್ವನಗತ ಮಾತರ 
ತಪ್ತಪಸ್ುವುದ್ು''. ಹತೀಗತ ಸಿದಾಧರೊಢರಂದ್ದ್ುದ ಕತೀಳಿ, ಆ ಸ್ವಯ 
ಭಕೆರನುುತ್ಾೆರತ - ''ಹತೀ ದ್ಯಾನಧಿಯೀ, ಆ ಅಪೂವಯವಾದ್ 



ಕಥತಯನುು ಕತೀಳಲ್ಲಚಿಚಸ್ುತ್ತೆೀವತ. ನಮ್ಮ ಮೀಲತ ಕೃಪಾ ಮಾಡಿ 
ಅದ್ನುು ಹತೀಳಬತೀಕತಂದ್ು ಪಾರರ್ಥಯಸ್ುತ್ತೆೀವತ. ನನು ಚರಿತರವು 
ಪರಮ್ಪಾವನವಾಗಿರುತೆದತ. ಯಾವದ್ರ ಶರವಣ ಮಾತರದಂದ್ 
ನಮ್ಮ ಕಣಯಗಳಳ ಪವಿತರವಾಗಿ ನಾವು ರ್ನಯರಾಗುವತವೀ, 
ಅಂಥಾ ಈ ಕಥತಯನುು ದ್ಯವಿಟುಟ ನಮ್ಗತೊೀಸ್ುರವಾಗಿ 
ನವತೀದಸ್ಬತೀಕು". ಆಗತು ಸಿದ್ದರಾದ್ರು - “ನತೊೀಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆಯ ಮೀಲತ ಒಬಬ ಹುಡುಗನು ಆಡುತ್ಾೆನತ. ಅವನನುು ಇತೆ 
ಕರತದ್ುಕತೊಂಡು ಬನುರಿ”, ಎಂದ್ ಕೊಡಲತೀ, ಆ ಭಕೆರು ಹತೊೀಗಿ, 
ರಸ್ತೆಯ ಮೀಲತ ಆಡುತ್ಾೆ ಇರುವ ಆ ಸ್ಣಣ ಹುಡುಗನನುು ಒಳಗತ 
ಕರತದ್ುಕತೊಂಡು ಬಂದ್ು, ಸಿದ್ಧರ ಚರಣಗಳ ಮೀಲತ ಹಾಕದ್ರು. 
ಸ್ದ್ುುರುಗಳಳ ಆತನನುು ಎತ್ತೆ ಅವನಗತ ಒಂದ್ು ಬಾಳತಹಣುಣ 
ತ್ತನುಲ್ು ಕತೊಟಟ ಸ್ಮೀಪದ್ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತ್ತನುಲ್ಲಕತು ಹತೀಳಿದ್ರು. 
ಆತನು ಹಾಗತಯೀ ಮಾಡಿದ್ನು. ಬಾಳತಹಣಣನುು ಆ ಹುಡುಗ 
ತ್ತಂದ್ ಕೊಡಲತೀ, ಅವನ ಮ್ುಖದ್ ಮೀಲತ ಒಂದ್ು ಪರಕಾರದ್ 
ತ್ತೀಜವು  ಕಂಡುಬಂತು. ಇದ್ನುು ನತೊೀಡಿದ್ ಭಕೆರತಲ್ಿರು ಬಹು 
ಆಶಚಯಯವನುು ಹತೊಂದ್ುವಂರ್ವರಾದ್ರು. ಆಗ ಆ ಭಕೆರನುು 



ಕುರಿತು ಸಿದ್ದರಾಯರಂದ್ರು - “ಭಕೆಜನರತೀ, ಈಗ ಈ 
ಹುಡುಗನಗತ ಪೂವಯ ಕಥತಯನುು ಹತೀಳತಂದ್ು ಕತೀಳಿರಿ. ಅವನು ಆ 
ಸ್ವಯ ಕಥತಯನುು ಹತೀಳಳವನು''. ಆಗ ಆ ಭಕೆರು ಆ 
ಹುಡುಗನನುು ಕುರಿತು ಪರಶತು ಮಾಡುವಂರ್ವರಾದ್ರು - “ಎಲತೈ 
ತಮಾಮ, ಪೂವಯದ್ಲ್ಲಿ ಶಿರೀ ಸಿದಾಧರೊಢರು ವಾಯಘ್ರದ್ ಕೊಡ 
ಆಡಿದ್ ಆ ಕಥತಯು ನನಗತ ಗತೊತ್ತೆದ್ದರತ ನಮ್ಗತೊೀಸ್ುರವಾಗಿ  
ಹತೀಳಳವಂರ್ವನಾಗು''. ಈ ವಚನವನುು ಕತೀಳಿ ಆ ಬಾಲ್ಕನ 
ಅನುುತ್ಾೆನತ: 

"ಹತೀ, ಸ್ದ್ಭಕೆರುಗಳಿರಾ, ಕತೀಳಳವಂರ್ವರಾಗಿರಿ, ಈಗ 
ಸ್ುಮಾರು ಮ್ೊವತುೆ ವಷ್ಯಗಳಾದ್ವು, ಸಿದಾಧರೊಢರು ಪೃರ್ಥಿ 
ಸ್ಂಚರಣ ಮಾಡುತ್ಾೆ, ಕಾವತೀರಿ ನದ ತ್ತೀರಕತು ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 
ಮ್ಹಾ ಅರಣಯವು ಹಬಿಬತುೆ. ಆದ್ರತ ನದೀ ದ್ಂಡತಯಲ್ಲಿ 
ಉಸ್ುಬಿನ  ಪರದತೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಅನತೀಕ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗರು, 
ಕುರಿಗಳನುು ಮೀಯಲ್ಲಕತು ಬಿಟುಟ ಆಡುತ್ತೆದ್ದರು. ಆಗತು ಸಿದ್ದರು 
ಅವರ ಸ್ಮೀಪ ಹತೊೀಗಿ ನಂತ್ತದ್ದನುು ಆ ಹುಡುಗರು ಕಂಡು, 
ಇವರನುು ತಮ್ಮ ಕೊಡ ಆಡಲ್ಲಕತು ಕರತದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತೊತುೆ 



ಎಲ್ಿರೊ ಕೊಡಿ ಆಡಿದ್ಮೀಲತ, ಅವರಿಗತ ಶರಮ್ವಾಗಿ ಹಸಿವತ 
ಆಯತು. ಆಗ, ತ್ಾವು ತಂದ್ ಬುತ್ತೆಗಳನುು ಬಿಚಿಚ ಎಲ್ಿರೊ  
ಒತೆಟ್ಟಟಗತ ಕುಳಿತರು. ಮ್ತುೆ ಸಿದ್ದರಿಗೊ ಅವರ ಕೊಡ ಊಟಕತು 
ಕರತದ್ರು. ಎಲ್ಿರೊ ಆನಂದ್ದಂದ್ ಉಣುಣವಂರ್ವರಾದ್ರು. 
ಕುರಿಗಳಳ ಸ್ಾವಕಾಶ ಮೀಯುತ್ತೆರುವಾಗ, ಒಮಮಂದತೊಮಮ 
ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಕೊಗುತೆ ಅತ್ತೆತೆ ಓಡುತ್ತೆದ್ದವು. ಇದ್ನುು ನತೊೀಡಿ, ಆ 
ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಹುಡುಗರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ತ್ಾವು ಮಾಡುತ್ತೆದ್ದ 
ಊಟವನುು ಅಲತಿ ಬಿಟುಟ, ಓಡುತ್ತೆದ್ದ ಕುರಿಗಳನುು ಬತನುು 
ಹತ್ತೆದ್ರು. ಕುರಿಗಳಳ ಯಾಕತ ಓಡಿದ್ವು ಎಂತ ಯಾರಿಗೊ 
ಗತೊತ್ಾೆಗದತ ಎಲ್ಿರೊ ಓಡತ್ತೊಡಗಿದ್ರು. ಆ ಕುರುಬರ ಕೊಡ 
ಸಿದ್ದರೊ  ಎದ್ುದ, ಭಯದ್  ಕಾರಣವನುು ತತ್ಾುಲ್ 
ತ್ತಳಿದ್ುಕತೊಂಡರು. ಒಂದ್ು ವಾಯಘ್ರವು ಸ್ಮೀಪದ್ ಒಂದ್ು 
ಕಂಟ್ಟಯಳಗತ ಕುಳಿತುಕತೊಂಡಿತುೆ. ಆಗ ಮ್ಹಾತಮರು ಕಂಟ್ಟಯ 
ಸ್ಮೀಪ ಬಂದ್ು,ಏನು ಕತಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಬುದ್ನುು 
ಸ್ಾವಧಾನ ಚಿತೆದಂದ್ ಕತೀಳಳವಂರ್ವರಾಗಿರಿ. ಒಂದ್ು 
ಕುರಿಯನುು ಎತ್ತೆಕತೊಂಡು ಹತೊೀಗಬತೀಕತಂದ್ು, ಜಪ್ತಪಸಿ 



ಕೊತ್ತರುವಾಗ, ಆ ಹುಲ್ಲಯ ಹಿಂದನಂದ್ಲತೀ ಸಿದ್ಧರು 
ಸ್ಾವಕಾಶ ಬಂದ್ು, ಅಕಸ್ಾಮತ್ಾೆಗಿ ಅದ್ರ ಬತನು ಮೀಲತ 
ಛಪಪರಿಸಿದ್ರು. ಕೊಡಲತ ಹುಲ್ಲಯು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ 
ಒಮಮಂದತೊಮಮಲತ ಹಾರಿತು. ಆದ್ರತ ಸಿದ್ದರು ಅದ್ರ ಬತನುುಹತ್ತೆ 
ಹತೊೀಗಿ, ಅದ್ರ ಕವಿಯನುು ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ು, ಅದ್ರ  
ಶಕೆಪಾತವಾಗಿ ಸ್ುಮ್ಮನತ ನಂತ್ತತು. ಆಗ ಸಿದ್ದರು ಅದ್ರ 
ಬತನುಮೀಲತ ಹತ್ತೆ, ಆ ಕುರಿಕಾಯುವ ಹುಡುಗರಿಗತ ಕೊಗಿ, ಇತೆ 
ಬನುರತಂದ್ು ಕರತದ್ರು. ಇದ್ನುು ನತೊೀಡಿ ಆ ಹುಡುಗರು 
ಓಡುವದ್ನುು ಬಿಟುಟ ನಂತರು. ಸಿದ್ಧರ ಸ್ಣಣ ಮ್ೊತ್ತಯಯು ಆ 
ಮ್ಹಾವಯಘ್ರದ್ ಬತನುಮೀಲತ ಕೊತ್ತದ್ುದ ನತೊೀಡಿ, ಅವರು 
ಆಶಚಯಯಚಕತರಾದ್ರು. ಆದ್ರತ ಮ್ನಸಿಿನತೊಳಗತ ಹುಲ್ಲಯ 
ಭಯವಿತುೆ. ಆಗ ಮ್ಹಾತಮರು ಆ ಹುಡುಗರು ನಂತಲ್ಲಿ 
ಹತೊೀಗುವಂತ್ತ ಆ ಹುಲ್ಲಯನುು ಪತರೀರಿಸ್ುವಂರ್ವರಾದ್ರು. 
ತಮ್ಮ ಕಡತಗತ ಹುಲ್ಲ ಬರುವದ್ನುು ನತೊೀಡಿ, ಆ ಹುಡುಗರು 
ಓಡಲ್ಲಕತು ಆರಂಭಿಸ್ುವಾಗ, ಸಿದ್ದರನುುತ್ಾೆರತ -“ಎಲತೀ 
ಹುಡುಗರಿೀರಾ  ನೀವು ಹತದ್ರಬತೀಡಿರಿ. ಹತದ್ರಬತೀಡಿರಿ. ನಮ್ಗತ 



ಆಡಿಸ್ಲ್ಲಕತು ಇದತೊಂದ್ು ಪಶುವನುು ತಂದರುವತನು, ಇದ್ು ಬಹು 
ಸ್ಾರ್ುವಾಗಿರುವ ಪಾರಣಿಯು, ನಮ್ಗತೀನು ಹಾನ 
ಮಾಡುವುದಲ್ಿ”, ಹುಡುಗರು ಅನುುತ್ಾೆರತ - ''ಎಲತೈ ಸಿದ್ದನತೀ 
ನೀನು ಮ್ಹಾ ಪುರುಷ್ನದ್ದಂತ್ತ ಕಾಣಿಸ್ುತ್ತೆ.  ನನು ಕಡತ 
ವಶಾಯದ ಸಿದಧಗಳಿರುವವು. ಆದ್ರತ ನಮ್ಗತ ಆ ಶಕೆ ಇಲ್ಿ. 
ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹುಲ್ಲಯು ಹಿಂಸ್ ಪಾರಣಿಯು,  ಅದ್ು ನಮ್ಮ 
ಮೀಲತ ಅದ್ರ ಸ್ವಭಾವವನುು ತ್ತೊೀರಿಸ್ುವುದ್ು, ನನು ಮಾತ್ತನ 
ಮೀಲತ ನಮ್ಗತೀನೊ ವಿಶಾವಸ್ವಾಗದ್ು, ಮ್ನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಭಯವಾಗುತೆದತ', ಆಗ ಮ್ಹಾತಮರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರತಂದ್ರತ - 
ಒಬಬ ಹುಡುಗನನುು ಬಲಾತ್ಾುರದಂದ್ ಹಿಡಿದ್ು, ಆ ಹುಲ್ಲಯ 
ಬತನುಮೀಲತ ಕೊಡಿರಸಿದ್ರು. ಆಗ ಎಲಾಿ ಹುಡುಗರು 
ನತೊೀಡುತ್ತೆದ್ದರು. ಹುಲ್ಲಯಾದ್ರೊ ಮೀರತ ಕತಳಗತ ಮಾಡಿ 
ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿ ನಲ್ುಿವಂಥಾದಾದಯತು. ಕತಲ್ವು ಹತೊತ್ತೆನವರತಗತ 
ಹುಡುಗರು ನತೊೀಡಿದ್ ಮೀಲತ ಅವರಿಗತ ಧತೈಯಯವಾಯತು. 
ಆಮೀಲತ ಅವರು ಸ್ಂತ್ತೊೀಷ್ದಂದ್ ಆ ಹುಲ್ಲಯ ಹತ್ತೆರ ಬಂದ್ು 
ಎಲಾಿ ಭಿೀತ್ತಯನುು ಬಿಟುಟ, ಅದ್ರ ಕೊಡ ನಾನಾ ಪರಕಾರ 



ಆಡುವಂರ್ವರಾದ್ರು. ಪರತ್ತದನವೂ ಹುಡುಗರು ಕುರಿಗಳನುು 
ಮೀಯಸ್ಲ್ಲಕತು ಕರಕತೊಂಡು ಬಂದಾಗತು, ಹುಲ್ಲಯಾದ್ರೊ 
ಅಡವಿಯಳಗಿಂದ್ ಅವರ ಕೊಡ ಆಡಲ್ಲಕತು ಬರುತ್ತೆತುೆ. ಸಿದ್ದರು 
ನತಯ ಹುಲ್ಲಯ ಮೀಲತ ಕೊತ್ತರುವಾಗತು, ಹುಡುಗರು ಅದ್ನುು 
ಹತೊಡತಯುತ್ತೆದ್ದರು. ಸಿದ್ಧರಿಗತ ಅದ್ರ ಮೀಲತ 
ಬಹುಪ್ತರೀತ್ತಯುಂಟಾಗಿ ಆಗಾಗತು ಅದ್ರ ಮ್ುಖವನುು 
ಮ್ಮ್ತ್ತಯಂದ್ ಹಿಡಿದ್ು ಕತೈಯಾಯಡಿಸ್ುತ್ತೆದ್ದರು. ಹಿೀಗಿರುತ್ಾೆ 
ಒಂದಾನತೊೀಂದ್ು ದವಸ್ ಒಬಬ ಬತೀಟತಗಾರರು ಈ 
ವತಯಮಾನವನುು ಕತೀಳಿ, ಆ ಹುಲ್ಲಯನುು ಕತೊಲ್ುಿವ 
ಉಪಾಯವನುು ಚಿಂತ್ತಸ್ುವವನಾದ್ನು ಅಪರಯಾಸ್ದಂದ್ 
ಹುಲ್ಲಯು ಸಿಗುತ್ತೆರುವಾಗ ಅಡಗಿ ದಾರಿಯಳಗತ 
ಕುಳಿತುಕತೊಂಡು ಅದ್ನುು ಕತೊಲ್ಿಬತೀಕು. ಅದ್ರ ಚಮ್ಯವನುು 
ಸ್ರಕಾರದ್ವರಿಗತ ಕತೊಟಟರತ ಬಹಳ ಇನಾಮ್ು ಸಿಗುವುದ್ು. 
ಹಿೀಗಂದ್ು ಒಂದ್ು ದನ ತುಪಾಕ ತಕತೊುಂಡು ಬಂದ್ು, ಆ ಹುಲ್ಲ 
ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ು ಕಂಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ತುಪಾಕ ಬಾರು ಮಾಡಿ 
ಅವಿತುಕತೊಂಡು ಕುಳಿತನು. ಅದತೀ ಸ್ಮ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು 



ಕುರಿಗಳನುು ತ್ತಗತದ್ುಕತೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಸಿದಾಧರೊಢರೊ 
ಅವರು ಕೊಡ ಇದ್ದರು. ಹುಡುಗರು ನತಯದ್ಂತ್ತ  ಕುರಿಗಳನುು 
ಮೀಯಲ್ಲಕತು ಬಿಟುಟ, ಉಸ್ಬಿನ ಮೀಲತ ಆಡಲಾರಂಭಭಿಸಿದ್ರು. 
ಆಡುತ್ತೆರುವ ಆ ಹುಡುಗರನುು ನತೊೀಡಿ, ಆ ಹುಲ್ಲಯು 
ಆನಂದ್ದಂದ್ ಸಿದ್ದರ ಕಡತ ನತೊೀಡುತ್ಾೆ ನುಃಶಂಕ ಚಿತೆದಂದ್ 
ಅಡವಿಯಳಗಿಂದ್ ಬರುತ್ತೆತುೆ. ಆ ಶಿಕಾರಿಯವನಾದ್ರೊ, 
ವಾಯಘ್ರವು ಮ್ುಂದತ ನತೊೀಡುತ್ಾೆ ಹತೊೀಗುತ್ತೆರುವಾಗ, ತನಗತ 
ಸ್ಮೀಪ್ತಸಿದ್ ಕೊಡಲತ ಗುರಿಹಿಡಿದ್ು ತುಪಾಕ ಹಾರಿಸಿದ್ನು. 
ಗುಂಡು ಹುಲ್ಲಯ ಕತೊರಳಿಗತ ತ್ಾಕ, ಅದ್ು ತತ ಕ್ಷಣವತೀ 
ಹಾರಿತು. ಹಾರುವಾಗ ಹುಲ್ಲಯು ಆ ಬತೀಟತಗಾರನನುು ನತೊೀಡಿ 
ಅವನ ಮೈಮೀಲತ ಬಿದ್ುದ, ಅವನನುು ತ್ತಕತು ಹಾಕ ಹಿಡಿದ್ು, 
ಅವನ ಹತೊಟತಟಯನುು ಸಿೀಳಿತು. ಆ ಕೊಡಲತೀ, ಇಬಬರೊ  
ನಶತಚೀಷ್ಠ ತರಾಗಿ ನತಲ್ಕತು ಬಿದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣವತೀ ಅದ್ನತುಲಾಿ 
ನತೊೀಡಿದ್ ಸಿದ್ಧರು ಮ್ತುೆ ಹುಡುಗರು ಇವರು ಬಿದ್ದ ಸ್ಾಥನಕತು 
ಓಡಿ ಬಂದ್ರು. ಮ್ಹಾತಮರು ವಾಯಘ್ರದ್ ಹತ್ತೆರ ಬಂದ್ು 
ನತೊೀಡುವಾಗ, ಅದ್ು ಮಲ್ಿಗತ ಮ್ಸ್ೆಕವನುು ಎತ್ತೆ ಆತನ 



ಪಾದ್ದ್ ಮೀಲತ ಇಟ್ಟಟತು. ಹುಲ್ಲಯ ಎರಡೊ ಕಣುಣಗಳಿಂದ್ 
ನೀರು ಸ್ುರಿಯುತ್ತೆತುೆ. ಇದ್ನುು ಸಿದ್ದರು ನತೊೀಡಿ, ಬಹಳ 
ಅಂತುಃಕರಣಯುಕೆರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ೆದಂದ್ ಆ ಮ್ಸ್ೆಕವನತುತ್ತೆ 
ತನು ತ್ತೊಡತಯ ಮೀಲ್ಲಟುಟಕತೊಂಡು, ಬಹಳ ದ್ುುಃಖದಂದ್ 
ಅನುುತ್ಾೆರತ - ''ಹತೀ ನನು ಪ್ತರಯಸ್ಖನತೀ, ಜೀವದ್ ಮತರನತೀ, 
ಈಗ ನೀನು ಈ ದತೀಹವನುು ತಯಜಸ್ುವಿ, ಆದ್ರತ ಮ್ುಂದತ ನನಗತ 
ಮ್ನುಷ್ುಜನಮ ಪಾರಪ್ತೆಯಾಗುವದ್ು. ಆ ಸ್ಮ್ಯದ್ಲ್ಲಿ  ನೀನು 
ಯಾವಾಗಲ್ೊ ನನು ಅಂಗ ಸ್ಂಗದ್ಲತಿೀ  ಇದ್ುದ ಆಡುತ್ತೆರುವಿ, 
ಈಗ ಶಾಂತನಾಗು''. ಈ ಪರಕಾರ ಅಂದ್ು, ಸಿದ್ಧರು ತಮ್ಮ 
ಹಸ್ೆವನುು ಹುಲ್ಲಯ ಮ್ಸ್ೆಕದ್  ಮೀಲತ ಇಟಟರು. ಕೊಡಲತೀ ಆ 
ವಾಯಘ್ರವು ಅವರ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರವನುು ಇಟುಟ ಪಾರಣವನುು 
ತಯಜಸ್ುವಂಥಾದಾದಯತು. ವಾಯಘ್ರದ್ ಈ ಪರಕಾರದ್ 
ಪತರೀಮ್ವನುು ನತೊೀಡಿದ್ವರಿಗತಲ್ಿ ನತೀತರದಂದ್ ನೀರು 
ಸ್ುರಿಯುವಂಥಾದಾದಯತು. “ಈತನು ಸ್ಾಕ್ಷಾತ ಶಿವನತೀ  
ಇರುವನು'', ಎಂದ್ು ಮ್ಹಾತಮರ ಪಾದ್ಕತು ಅವರತಲಾಿ 
ನಮ್ಸ್ಾುರ ಮಾಡುವವರಾದ್ರು. ಇತೆ ಮ್ೊರ್ಾಯಗತನಾಗಿ 



ಬಿದ್ದ ಬತೀಟತಗಾರನು  ಕತಲ್ವು ಹತೊತ್ತೆನ  ಮೀಲತ ಎಚಚರವಾದ್ನು. 
ಆದ್ರತ ಆತನಗತ ಅಸ್ಕೆಯಂದ್ ಏಳಲ್ಲಕತು ಆಗಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಹತೊಟತಟಯಳಗಿಂದ್ ಬಹಳ ರಕೆ ಹರಿಯುತ್ತೆತುೆ. ಆಗತು ಸಿದ್ಧರು 
ಆತನ ಸ್ಮೀಪ ಬಂದ್ು ತಮ್ಮ ಉತೆರಿೀಯ ವಸ್ರದಂದ್ ಆತನ 
ಹತೊಟತಟಯನುು ಕಟ್ಟಟ ರಕೆಪರವಾಹ ನಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಕತಲ್ವು 
ಹುಡುಗರು ಗಾರಮ್ದತೊಳಗತ ಹತೊೀಗಿ, ಜನರನುು ಕರತದ್ುಕತೊಂಡು 
ಬಂದ್ರು. ಸಿದ್ಧರು ಆ ಜನರನುು ಕುರಿತು ಅನುುತ್ಾೆರತ- 
ಈತನನುು ಗಾರಮ್ಕತು ಕರತದ್ುಕತೊಂಡು ಹತೊೀಗಿರಿ. ಇವನು 
ಸ್ಾಯಲ್ಲಕುಲ್ಿ. ಆದ್ರತ ಆರು ತ್ತಂಗಳಳ ತನಕ ಹಾಸಿಗತ ಹಿಡಿದ್ು 
ಬಿೀಳಳವನು. ಘಾಯದ್  ವಯಥತ ಅಲ್ಲಿತನಕ ಅವನನುು ಬಿಡದ್ು. 
ಈತನನುು ಜಾಗರತ್ತಯಂದ್ ರಕ್ಷಿಸಿರಿ.” ಸಿದ್ಧರ ಈ ಮಾತನುು 
ಕತೀಳಿ, ಅವರು ಆಶಚಯಯಚಕತರಾಗಿ , ಈತನು ಯಾರತೊೀ 
ಮ್ಹಾತಮನದಾದನತಂತ ತ್ತಳಿದ್ು, ಸಿದ್ಧರ ವಚನದ್ಂತ್ತ 
ನಡತಸಿದ್ರು. ಹಾಗತಯೀ ಸಿದ್ಧರು ಮ್ುಂದತ ಪೃರ್ಥಿ 
ಸ್ಂಚರಣತಗತೊೀಸ್ುರ ತ್ತರಳಳವಂರ್ವರಾದ್ರು. ಹತೀ 
ಸ್ದ್ಭಕೆರುಗಳಿರಾ, ಆ ಪೂವಯ ಕಥತ ಮ್ುಗಿಯತು. ಮ್ಹಾತಮರ 



ಅಂಗಸ್ಪಷ್ಯದ್ ಮ್ಹಿಮಯಂದ್ ಆ ವಾಯಘ್ರರಾಜನು ಮ್ನುಷ್ಯ 
ಯೀನಯನುು ಹತೊಂದರುವನು. ಆತನತೀ ಈ ಜನಮದ್ಲ್ಲಿ 
ಗುರಪಪನದಾದನತಂದ್ು ನಶಚಯವಾಗಿ ತ್ತಳಿಯುವಂರ್ವರಾಗಿರಿ. 
ಪೂವಯ ಸ್ಂಸ್ಾುರದಂದ್, ಈಗ ಆತನು ಮ್ಹಾತಮರ ಮೈಮೀಲತ 
ಆಡುತ್ತೆದಾದನತ. ಹತೀ  ಸ್ದ್ಭಕೆರುಗಳಿರಾ, ನೀವು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಂಥಾ 
ಕಥತಯು ಈ ಪರಕಾರ ಇರುವದ್ು', ಹಿೀಗತ ಹತೀಳಿ, ಆ ಬಾಲ್ಕನು 
ಸ್ುಮ್ಮನಾದ್ನು. ಆಗತು ಆ ಅಮ್ಳರಾದ್ ಸ್ದ್ಭಕೆರು, ಅವನನುು 
ಕುರಿತು ಕತೀಳಳತ್ಾೆರತ -"ಹತೀ ಬಾಳಾ, ನನಗತ ಈ ಕಥತಯು ಯಾವ 
ಪರಕಾರ ವಿದತವಾಯತು ಎಂದ್ು ನಮ್ಗತೊೀಸ್ುರ 
ಹತೀಳಳವಂರ್ವನಾಗು”, ಅಂದ್ದ್ುದ 

ಕತೀಳಿ ಹುಡುಗನನುುತ್ಾೆನತ - “ಕತೀಳಳವಂರ್ವರಾಗಿರಿ, ಹತೀ 
ಸ್ದ್ಭಕೆರುಗಳಿರಾ, ಶಿರೀ ಸಿದಾಧರೊಢರ  ಕೃಪಾಬಲ್ದಂದ್, ಈ 
ಚರಿತರವು ನನು ಕಣಣ ಮ್ುಂದತ ನಾನು ನತೊೀಡುತೆಲ್ಲದ್ುದ, ನನುಂದ್ 
ತ್ತಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಟತು".  ಈ ಪರಕಾರ ಅಂದ್ು ಆ ಬಾಲ್ಕನು ತೊಷ್ಣಂ 
ಸಿಥತ್ತಯನುು ಹತೊಂದ್ುವಂರ್ವನಾದ್ನು. ಅನಂತರ 
ಸಿದಾಧರೊಢರು ಅವನಗತ ಹಣುಣಗಳನುು ತ್ತನುಲ್ಲಕತು ಕತೊಟಟರು. 



ಅವನುು ಆ ಹುಡುಗನು  ತ್ತಂದ್ ಕೊಡಲತ, ಎಲಾಿ ಸ್ಂಗತ್ತಯನುು 
ಮ್ರತತು, ಏನತೀನು ಅರಿಯದ್ವನಂತ್ತ ಯಥಾಪೂವಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಮೀಲತ ಹತೊೀಗಿ, ಆಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆ ಭಕೆ ಜನರಾದ್ರೊ 
ಈ ಪುಣಯ ಚರಿತರವನುು ಕತೀಳಿ, ತ್ಾವು ರ್ನಯ ರ್ನಯರತಂದ್ು 
ಮ್ಹಾತಮರಿಗೊ ಗುರಪಪನಗೊ ನಮ್ಸ್ುರಿಸ್ುವಂರ್ವರಾದ್ರು. 

ಹತೀ ಶತ್ ರೀತ್ಾ ಜನರುಗಳಿರಾ, ಈಗ ಲ್ಕ್ಷಾಾರ್ಯವನುು ಶರವಣ 
ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವದ್ನುು ಸ್ದ್ುುರುಗಳ ಮ್ುಖದಂದ್ ಶರವಣ 
ಮಾಡಿದ್ ಮಾತರದಂದ್ ಪರಮಾರ್ಯವು ಸಿದಧಸ್ುತೆದತೊೀ 
ಅದ್ನತುೀ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮ್ೊಲ್ಕ ತ್ತಳಿಯುವಂರ್ವರಾಗಿರಿ. 
ಕುರಿಗಳತಂಬವು ವಿಷ್ಯ ವೃತ್ತೆಗಳಳ. ಕುರಿ ಕಾಯುವವರತೀ 
ಅಜಜರಾದ್ ಜೀವರುಗಳಳ. ವಿಷ್ಯ ವೃತ್ತೆಗಳನುು ಬಿಟುಟ 
ನಶಿಚಂತರಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆರುವಾಗತು ಸಿದ್ಧನತಂಬ ವಿವತೀಕನು 
ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ು, ಅವರ ಕೊಡ ಇರುತ್ಾೆನತ. ಪೂವಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಜೀವರುಗಳಿಗತ ಕತೊರೀಧಾದಗಳಿಂದ್ ಭಯವಿರುತ್ತೆತುೆ. ಈಗ 
ವಿವತೀಕ ಬಂದ್ ಮೀಲತ ಕತೊರೀರ್ದ್ ಭಿೀತ್ತ ಎಲ್ಲಿಂದ್ ಬರಬತೀಕು? 
ಒಂದಾನತೊಂದ್ು ಕಾಲ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕೊರರನಾದ್ ಕತೊರೀರ್ನು 



ಬರುವಂರ್ವನಾದ್ನು. ಆಗತು ಎಲಾಿ ವೃತ್ತೆಗಳಳ ದ್ೊರ 
ಓಡಿಹತೊೀದ್ವು. ಕೊಡಲತೀ ವಿವತೀಕನು ಹತೊೀಗಿ ಆ ಕತೊರೀರ್ವನುು 
ಆವರಿಸಿಕತೊಂಡನು. ಅಂದನಂದ್ ಕತೊರೀರ್ವು ಅವರ ಕೊಡ 
ಶಾಂತವಾಗಿ ಆಡುತ್ತೆತುೆ. ಹಿೀಗಿರುತ್ಾೆ  ಒಮಮ ವತೈರಾಗಯವತಂಬ 
ಬತೀಡನು ಅಕಸ್ಾಮತ್ಾೆಗಿ ಬಂದ್ು, ಕತೊರೀರ್ನನುು ಕತೊಂದತೀ 
ಬಿಟಟನು. ಆದ್ರತ ಆ ಕತೊರೀರ್ ವತೈರಾಗಯ ಯುದ್ಧದ್ಲ್ಲಿ 
ವತೈರಾಗಯನೊ  ಬಹಳ ಸ್ಂಕಷ್ಟಪಟಟನು; ವಿವತೀಕನು 
ವತೈರಾಗಯನನುು ಬದ್ುಕಸಿ ಆತನನುು ಸ್ಶಕೆನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ನು. 
ಕಾಲಾಂತರದ್ಲ್ಲಿ ವಿವತೀಕನು ಸಿದ್ಧಸಿಥತ್ತ ಹತೊಂದದ್ನು. ಆ 

ಕಾಲ್ದ್ಲ್ಲಿ ಕತೊರೀರ್ನಾದ್ರೊ, ಪುನಜಯನಮ  ಹತೊಂದ ದತವೈತ  
ನರಾಕರಣವತಂಬ ನಾಮ್ದಂದದಾದಗ, ಸಿದ್ದನು ಆತನನುು 
ಯಾವಾಗಲ್ೊ ಆಡಿಸ್ುತ್ತೆದ್ದನು. ಈ ಲ್ಕ್ಷಾಾರ್ಯದ್ ಮ್ನನ 
ಮಾತರದಂದ್ ದತವೈತಭಾವವತಲಾಿ ನರಸ್ನವಾಗಿ ಸ್ದ್ುುರು 
ಕೃಪತಯಂದ್ ಪೂಣಾಯತಮನು ಹೃದ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಪರಕಟನಾಗುವನು. 
ಮ್ುಂದನ ಅಧಾಯಯದ್ಲ್ಲಿ ಅಮ್ೃತಕುಂತ ಅಧಿಕ ಮ್ರ್ುರವಾದ್ 
ಕಥತಯು ಇರುವುದ್ು. ಅದ್ನುು ಶರವಣ ಮಾಡಿದ್ ಮಾತರದಂದ್ 



ಷ್ಡಿರಪುಗಳಿಗತ ಸ್ಹಜವಾಗಿ ನಾಶ ಪಾರಪೆವಾಗುವದ್ು. 
ಎಂಬಲ್ಲಿಗತ  ಶಿರೀ ಸಿದಾಧರೊಢ ಕಥಾಮ್ೃತದತೊಳ್ 
ಶರವಣಮಾತರದಂದ್ ಸ್ವಯ ಪಾಪಗಳನುು ಭಸ್ಮಮಾಡುವಂತ್ಾ  
ಅತ್ತ ಮ್ರ್ುರವಾದ್ ಈ ಹದನತಂಟನತೀ ಅಧಾಯಯವನುು 
ಶಿವದಾಸ್ನು ಶಿರೀ ಸಿದಾಧರೊಢ ಸ್ದ್ುುರುಗಳ 
ಚರಣಾರವಿಂದ್ಗಳಿಗತ ಅಪ್ತಯಸ್ುವನು. 


