
 



ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಅವಿನಮಶಿಯಮಗಿರುವಂಥ ನೀನು 
ಸಿದಧರೂಪದಂದ ಅವತರಿಸಿರುತ್ತಿ. ಜೀವನ ಅಜ್ಞಮನ 
ರಮತ್ತರಯನುು ಕಳೆದು ಆತನನುು ಜ್ಞಮನ ಪರಕಮಶದಲ್ಲಿಟ್ುು 
ಬಿಡುವಿ. ಸದುುರುವಿನ ಹ್ೊರತು ಜೀವನು 
ಅಸಹ್ಮಯಯನಮಗಿದ್ಮಾನೆ. ಶಮಸರಗಳನುು ಪಠಿಸಿದರೂ 
ಸತ್ಮಯಥಥವು ತ್ತಳಿಯಲಮಗದು. ಬ್ರಹ್ಾಭಮವವು ಹ್ಮಯಗೆ 
ಹ್ೊಂದತಕಕದ್ೆಾಂದು ಆ ಸದುುರು ದ್ೆೀವನೆೀ 
ಹ್ೆೀಳಬೆೀಕಮಗಿರುವದು. ಸದುುರುವಿನ ವಿನಹ್ಮ ಬೆೀರೆ ಗತ್ತಯೀ 
ಇಲ್ಿ. ಅವನನುು ಕುರಿತು ಶರಣು ಹ್ೊೀಗದದಾರೆ ವುಯತಪತ್ತಿ 
ವಯಥಥವೆೀ ಸರಿ. ಸದುುರು ಮೂತ್ತಥಯು  ಒಲ್ಲಯದದಾರೆ, 
ಇಹ್ಪರದ ಸಂಪತ್ತಿಯಮದರೂ ನರುಪಯೀಗವಮಗಿರುವದು. 
ಆ ಸದುುರುವನುು ಸದ್ಮಾವದಂದ ನಮಿಸಿದರೆ, ಸಂಸಮರ 
ಚಂತ್ೆಯು  ಸಮೂಲ್ ನಮಶವಮಗುತಿದ್ೆ, ಮತುಿ ಎಲಮಿ 
ಅಹ್ಂಮಮತ್ೆಯು ಲ್ಯವಮಗಿ, ಮುಕ್ತಿ ಕಮಂತ್ೆಯೀ 
ವರಿಸುವಳು. ಸದುುರುರಮಯನನುು ಮರೆಯುವಂಥವರಿಗೆ 
ಸವಥ ಪರಕಮರದ ವಿಪತ್ತಿಗಳು ಸಂಸಮರದಲ್ಲಿ ಪ್ಮರಪಿವಮಗುವವು, 



ಆಮೀಲೆ ಅವರು ಸದುುರುವನುು ಕುರಿತು ಶರಣು ಹ್ೊೀಗುವರು. 
ಇರಲ್ಲ, ಈಗ ಚರಿತ್ೆರ ಕಥನವನುು ಶರವಣ 
ಮಮಡುವಂಥವರಮಗಿರಿ, ಸದುುರುರಮಯನ ಚರಿತರವು ಶರವಣಕೆಕ 
ಬ್ಹ್ು ಮಧುರವಮದದುಾ, ಇಷೆುೀ ಅಲಮಿ, ಅದನುು 
ಕೆೀಳುವದರಿಂದ ಭವಬ್ಂಧನವು ಹ್ರಿದು ಹ್ೊೀಗಿ ಜೀವನು  
ನತ್ಮಯನಂದವನುು ಭೊೀಗಿಸುವನು. ಬಮಗಲ್ಕೊೀಟೆಯಂಬ್ 
ನಗರದಲ್ಲಿ, ಶಿರೀಮಂತ ಎಂಬ್ ಹ್ೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಗೌಡನರುವನು. 
ಆತನಗೆ ದರವಯ ಬ್ಹ್ಳ ಇರುವದು, ಆದರೆ ದ್ೆೀವರನುು 
ಭಜಸುತ್ತಿದಾಲ್ಿ. ಆತನು ರಮತ್ತರ ಹ್ಗಲ್ು ದ್ೊಡಡ ವಯವಹ್ಮರದ  
ಚಂತ್ೆ ಮಮಡುತ್ತಿದುಾ, ಜನರಿಂದ ಕೊಡತಕೊಕಳುುವದರ 
ಧ್ಮಯನವೆೀ ಅವನಗೆ ಯಮವಮಗಲ್ೂ ಇರುವದು. ಆತನ ಮಗಳು 
ರುಕ್ತಾಣಿಯಂಬ್ವಳು ಬ್ಹ್ಳ ಸುಲ್ಕ್ಷಣೆ ಮತುಿ ಸದುುಣಮಣಿ 
ಇರುವಳು. ಆದರೆ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಭೂತ ಬಮಧ್ೆ 
ಇರುವುದರಿಂದ ತ್ಮಯಿ ತಂದ್ೆಯವರಿಗೆ ಇದ್ೊಂದು ದ್ೊಡಡ 
ಚಂತ್ೆ ಇತುಿ. ಒಮಾ ಭೂತ ಬ್ಂದು, ರುಕ್ತಾಣಿಯು ಏನಮದರೂ 
ಬ್ಡಬ್ಡಿಸಿ, ತನಗೆ ವಿವಮಹ್ ಮಮಡುವದಲ್ಿವೆಂದು ತಂದ್ೆ 



ತ್ಮಯಿಗಳಿಗೆ ಬೆೈಯುತ್ತಿದಾಳು. ಅವಳ ಈ ಸಿಿತ್ತಯನುು ನೊೀಡಿ, 
ಶಿರೀಮಂತನು  ಬ್ಹ್ಳ ಚಂತ್ಮಕಮರಂತನಮಗಿರುವಮಗ, 
ಅಕಸಮಾತ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಲ್ಕೊೀಟೆ ಶರಣಪಪನು ಬ್ಂದನು. 
ಆತನು ಸಿದ್ಮಧರೂಢರ ನಕಟ್ ಭಕಿನರುತ್ತಿದುಾ, ಸದುುರು 
ಕ್ತೀತ್ತಥಯನುು ಊರೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ತೀತಥನೆ ಮಮಡಿ 
ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವನು. ಶಿರೀ ಸಿದಾರ ಕ್ತೀತ್ತಥಯ ವಿನಃ ಜನರಿಗೆ 
ಮತ್ೊಿಂದು ಹ್ೆೀಳಲಮರನು. ರುಕ್ತಾಣಿಯನುು ನೊೀಡಿ, 
ಶರಣಪಪನು ಶಿರೀಮಂತನಗೆ -"ಇವಳ ದ್ೆಶೆಯಿಂದ ನೀವು ಚಂತ್ೆ 
ಮಮಡಬೆೀಡಿರಿ, ಇವಳು ಏಳು ದನ ತನಕ ಸಿದಧ ಚರಿತರವನುು 
ಪಠಿಸಿದ್ಮಾದರೆ, ಅದರಿಂದ ಸವಥ ಪೀಡೆಗಳು 
ನವಮರಣವಮಗುವವು. ನತಯ ಸಿದಧ ಸಾರಣೆಯನುು ಮಮಡಬೆೀಕು 
ಮತುಿ ಆತನ ಪ್ಮದ್ೊೀದಕವನುು ಸೆೀವಿಸಬೆೀಕು. ಈ ಪರಕಮರ 
ಮಮಡಿದ್ಮಾದರೆ ನಶಚಯವಮಗಿ ಅಧಿಯು ನವಮರಣವಮಗುವದು,'' 
ಎಂದು ಅಂದದುಾ ಕೆೀಳಿ, ಶಿರೀಮಂತರು-ಬ್ಹ್ಳ ದರವಯ ಖಚುಥ 
ಮಮಡಿದ್ೆ ಅನೆೀಕ ಮಂತರ ತಂತರಗಳನುು ಯೀಜಸಿದ್ೆ, ಬ್ಹ್ಳ 
ದ್ೆೀವರಿಗೆ ಹ್ರಕೆ ಬೆೀಡಿಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಅದ್ೆಲ್ಿವೂ 



ನಷ್ಪಲ್ವಮಯಿತು. ಇಷ್ುರಿಂದ ಗುಣ ಸಿಕಕದರುವಮಗ, ಒಂದು 
ಪುಸಿಕ ಓದದ ಮಮತರದಂದ ಏನಮದೀತು ?" ಎಂದು ಅಂದದುಾ 
ಕೆೀಳಿ ಆತನನುು ಕುರಿತು ಶರಣಪಪನು - "ಎಲೆೈ ಶಿರೀಮಂತನೆೀ, 
ಶಿರೀ ಸಿದ್ಮಧರೂಢರ ಮಹಿಮೀ  ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಲ್ಿ. ಅದು 
ಅಗಮಧವಮಗಿಯೂ, ನರುಪಮವಮಗಿಯೂ ಇದುಾ,  ಅದರ 
ಪರಭಮವಕೆಕ ಸಿೀಮ ಇರುವುದಲ್ಿ. ಇದರ ಪರತ್ತೀತ್ತಯು  ನಮಗೆ 
ಪರತಯಕ್ಷ ಅನುಭವಕೆಕ ಬ್ಂದರುತಿದ್ೆ. ಉಣಕಲ್ಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು 
ಸಿರೀಯರಿಗೆ ಇದಕೂಕ ವಿಶೆೀಷ್ 

ಭೂತ ಬಮಧ್ೆ ಇರುವಮಗ, ಸಿದಧನಮಮ  ಮತುಿ ಕ್ತೀತ್ತಥಯು  
ಶರವಣ ಮಮಡಿದ್ಮಕ್ಷಣವೆೀ ಭೂತಗಳು ನಃಶೆೀಷ್ವಮಗಿ ಬಿಟ್ುು 
ಹ್ೊೀದವು. ಸದ್ಮಾವದಂದ್ೊಡಗೂಡಿ ಏಳು ದನ ಸದುುರು 
ನಮಮವನುು ಜಪಸುತ್ತಿದುಾ, ಆತನ ಕ್ತೀತ್ತಥಯನುು 
ಶರವಣಮಮಡುವದರಿಂದ, ಎಂಥಮ ಕಠಿಣ ಭೂತವಮದರೂ 
ಬಿಟ್ುು ಹ್ೊೀಗುವದು. "ಎಂದು ಹ್ೆೀಳಿದಾನುು ಕೆೀಳಿ, ಶಿರೀಮಂತನು 
- “ಹ್ಮಗಮದರೆ ರುಕ್ತಕಣಿಯು ಚರಿತರವನುು ಓದಲ್ಲ, 
ಪ್ಮದ್ೊೀದಕಕೆಕ ಹ್ಮಯಗೆ ಮಮಡಲ್ಲ ? ವಯವಹ್ಮರದಾಶೆಯಿಂದ 



ಸಿದ್ಮಧರೂಢ ಸಮಿನಕೆಕ ಹ್ೊೀಗಿ ಅವರ ದಶಥನ 
ಮಮಡಿಕೊಳುಲ್ಲಕೆಕ ನನಗೆ ವೆೀಳಯ  ಸಿಗುವದಲ್ಿ. ಹ್ಮಗಮದರೆ 
ಹ್ುಬ್ಬಳಿುಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನುು ಕಳುಹಿಸಿ ಪ್ಮದ್ೊೀದಕವನುು 
ತರಿಸುವೆನು,'' ಎಂದು ಹ್ೆೀಳಿದನು. ಶರಣಪಪನು ಒಂದು 
ಚರಿತರವನುು ರುಕ್ತಕಣಿಯ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ುು ಸಿದಧನಮಮದ 
ಘೂೀಷ್ಣೆ ಮಮಡಿದನು. ಅದನುು ಕೆೀಳಿದ ಕೂಡಲೆೀ ಅವಳಿಗೆ 
ದ್ೆೀಹ್ದ ಮೀಲೆ ಸೃತ್ತ ಬ್ಂದು, ತನು ತಂದ್ೆಯನುು ಕುರಿತು, - 
''ಈ ಭಜನವು ನನಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ಸುಖಕರವಮಗಿ ಕಮಣಿಸುತಿದ್ೆ. 
ಅದನುು ಕೆೀಳಿ ನನಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ಸಂತ್ೊೀಷ್ವಮಗಿದ್ೆ. ಅದನುು 
ನಮನು ಸವಥದ್ಮ ಮಮಡುತ್ತರಿುವೆನು,” ಎಂದು ಅಂದಳು. 
ಆಮೀಲೆ ಶರಣಪಪನು ರುಕ್ತಾಣಿಗೆ - ''ನೀನು ಇದ್ೆೀ ನಮಮದಂದ 
ನತಯಭಜನೆ ಮಮಡುತ್ತಿರು, ಇದರಿಂದ ನನಗಿರುವ ಎಲಮಿ 
ಬಮಧ್ೆಯು ಹ್ೊೀಗುವುದು ಮತುಿ ತ್ತರುಗಿ ಬ್ರಲಮರದು,'' ಎಂದು 
ಹ್ೆೀಳಿ ಅವಳ ಕ್ತವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಮಮ ಮಂತರವನುು 
ಉಪದ್ೆೀಶಿಸಿದನು, ಮತು ಿಚರಿತರ ಪಠಣವನುು ಮಮಡಲ್ಲಕೂಕ 
ಹ್ೆೀಳಿದನು. ಇದರಿಂದ ಇವಳ ಮನಸಿಿಗೆ ಆನಂದವಮಗಿ, -



“ಇದ್ೆೀ ಪರಕಮರ ನಮನು ನಡೆಯುವೆನು,'' ಎಂದು ಹ್ೆೀಳಿದಳು. 
ಶರಣಪಪನು ಹಿೀಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಉಪದ್ೆೀಶವನುು ಮಮಡಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಹ್ೊರಟ್ು ಹ್ೊೀದನು. ಶಿರೀಮಂತನು ಸದುುರು ಪ್ಮದ 
ತ್ತೀಥಥಕೊಕೀಸಕರ ಹ್ುಬ್ಬಳಿುಗೆ  ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನುು 
ಕಳುಹಿಸಿದನು. ತ್ತೀಥಥವು ಬ್ರುತಿಲೆೀ ಅದನುು ರುಕ್ತಾಣಿಗೆ 
ಕೊಟ್ುನು, ಅದರ ಸೆೀವನೆಯಿಂದ ಅವಳ ಮನಸುಿ ಪೂಣಥ 
ಸವಸಿವಮಗಿ ಚರಿತರ ಪಠಣವನೂು ನತಯ ಸಪ್ೆರೀಮ 
ನಮಮಸಾರಣೆಯನುು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಇದರಿಂದ ಭೂತವು 
ಸಮಿನ ಬಿಟ್ುು ಹ್ೊೀಯಿತು. ಪುನಃ ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ಬ್ರಲೆೀ ಇಲ್ಿ. 
ಪೂವಥದಲ್ಲಿ ಅನುದನ ರುಕ್ತಾಣಿಗೆ  ಭೂತ 
ಸಂಚಮರವಮಗುತ್ತಿತುಿ. ಈಗ ಏಳು ದನಗಳ ತನಕ ಅದರ 
ವತಥಮಮನವೆೀ ಇದಾಲ್ಿ. ಶಿರೀಮಂತನಗಮದರೂ ಬ್ಹ್ು 
ಆನಂದವಮಗಿ, -“ಆಹ್ಮ, ಚರಿತರ ಪಠಣವು ಸುಖಕರವಮಯಿತು. 
ಈಗ ಸವಥರಲ್ಲಿಯೂ ಅಭೆೀದ ಭಮವನೆಯಿಂದ ವತ್ತಥಸುವ ಆ 
ಸದುುರು ಸಿದ್ಮಾರೂಢರ ಪ್ಮದದಶಥನ ಪಡೆದುಕೊಳುಬೆೀಕು. 
ನನಗೆ ಅವರ ಮೀಲೆ ಶರದ್ೆಧ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದರೂ ನಮಾ ಆಪತಿನುು 



ಪರಿಹ್ಮರ ಮಮಡಿದರು. ಈಗ ರುಕ್ತಾಣಿಯನುು  ಕರೆದುಕೊಂಡು 
ಆತನ ಪ್ಮದಕೆಕ ಶರಣು ಹ್ೊೀಗಬೆೀಕು,'' ಎಂದು ನುಡಿದನು. 
ಚರಿತರ ಪಠಣವು ಮುಗಿಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಕಮಲ್ಕಮಥ 
ವಶವಮಗಿ ಏನು ಆಯಿತ್ೆಂದರೆ - ಮಧ್ಮಯಹ್ು ಕಮಲ್ದಲ್ಲಿ 
ರುಕ್ತಾಣಿಯು  ಅಶವತಿದ ಕಟೆುಯ ಮೀಲೆ ಕುಳಿತ್ತದಾಳು. ಆ 
ಕಟೆುಯು ಉನುತವಮಗಿದುಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ರುಕ್ತಾಣಿಯು  ಕೆಳಗೆ 
ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವಮಗ ಅಕಸಮಾತ್ಮಿಗಿ ಮಸಿಕ ಭರಮಣವಮಗಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ 
ಅಪಪಳಿಸಿದಂತ್ೆ ಬಿದಾಳು. ತಲೆಯು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಡೆದು, ದರದರನೆ 
ರಕಿ ಹ್ರಿಯಿತು. ಆಗ ತಂದ್ೆಯು ಓಡಿ ಬ್ಂದು ನೊೀಡುವಮಗ 
ಅವಳ ಪ್ಮರಣವು ಹ್ೊೀಗಿತುಿ. ಇದನುು ನೊೀಡಿ ಬ್ಹ್ು 
ದುಃಖದಂದ ಆತನು, “ಹ್ೆೀ ಸಿದ್ಮಾರೂಢನೆೀ, ಏನು ಮಮಡಿದ  
ನನು ಕೃಪ್ೆಯಿಂದ ಭೂತವು ದೂರವಮಯಿತು. ಆದರೆ ಕೂಡಲೆೀ 
ನನು ಮಗುವೂ ಹ್ೊೀಯಿತು. ಇದು ನನು ಕ್ತೀತ್ತಥಗೆ ಒಳ ುೆೀದಲ್ಿ, 
ನನು ಮೀಲೆ ನನು ಶರದ್ೆಧ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದರೂ ನಮಾ ಆಪತನಿುು 
ಪರಿಹ್ರಿಸಿದ.ಈಗ ನನು ಪರಯ ಪುತ್ತರಯು  ಸಮಯುವದರಿಂದ 
ನನು ಕ್ತೀತ್ತಥ ಬಮಧ್ೆಯು ಬ್ಂತು. ನನು ನಮಮವನುು ಜಪಸುತಿ 



ನನು  ಚರಿತರವನುು ಪಠಿಸುತಿ ಇದುಾ, ಅದು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೆೀ 
ಹ್ುಡುಗಿಯು  ತ್ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಎಂದು ಜನರು ಅನುುವರು. 
ಈ ಕಲ್ಂಕವು ಯಮರಿಗೆ ಹ್ತುಿವದು ? ನೀನು ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆ
ಈಗ ಸುಮಾನೆ ಇದುಾ, ನನು ಈ ಮಗಳನುು ಸಮಯಲ್ಲಕೆಕ ಬಿಟ್ುರೆ, 
ನನು ಭಕ್ತಿ ಮಮಡುತಿಲೆೀ ಸಮಯುತ್ಮಿರೆ, ಎಂದು ಜನರು 
ಅನುುವರು. ಆದಾರಿಂದ ಹ್ೆೀ ದಯಮಳುವೆೀ, ಬೆೀಗನೆೀ ಓಡಿ 
ಬ್ಂದು, ನನು ಬಿರುದನುು ರಕ್ಷಿಸು. ನನುನುು ಕುರಿತು, ಶರಣು 
ಬ್ಂದದಾ ಈ ಮಗಳನುು ಕಮಲ್ನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೆೀಡ'', ಎಂದು 
ದೀರ್ಥಸವರದಂದ ಶಿರೀಮಂತರು ಅರಳುತ್ತಿರುವಮಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 
ಸಮಧುವು  ಪ್ಮರಪಿನಮದನು. ಆತನ ಶಮಂತವಮದ ಮುಖವನುು 
ನೊೀಡಿದ್ಮಕ್ಷಣ, ಶಿರೀಮಂತನು ಸಿಬ್ಾನಮದನು. ಆ ಸಮಧುವಿನ 
ಮಸಿಕಕೆಕ ಒಂದು ಕೆಂಪು ವಸುಿವು ಸುತ್ತಿದುಾ, ಮೈಮೀಲೆ ಕಮಯವಿ 
ಬ್ಣಣದ ಶಮಯಲ್ು  ಹ್ೊತ್ತಿದಾನು. ಆತನ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ರುದ್ಮರಕ್ಷಿ 
ಮಮಲೆಯೂ ವಮಮ ಹ್ಸಿದಲ್ಲಿ ಕಮಂಡಲ್ವೂ 
ಶೆ ೀಭಿಸುತ್ತಿದಾವು. ಈ ಪರಕಮರವಿರುವ ಆ ದವಯ ಸನಮಯಸಿಯು  
ಬ್ಂದು ಶಿರೀಮಂತನನುು ಕುರಿತು, -ಈ ಕನೆುಗೆ ಏನಮಯಿತು ! 



ನೀನು ಯಮಕೆ ವಿಲಮಪ ಮಮಡುತ್ತಿ? " ಎಂದು ಕೆೀಳಲ್ು 
ಶಿರೀಮಂತನು, -ಹ್ೆೀ ಯತ್ತವಯಥ ನನು ದುಃಖವನುು ನನಗೆೀನು 
ಹ್ೆೀಳಲ್ಲ ! ಸಿದಧ ಭಕ್ತಿ ಗೆ ಹ್ತ್ತದಿ ಕೂಡಲೆೀ, ನನು ಸಂಸಮರವೆಲ್ಿ  
ದುಃಖಮಯವಮಗಿ ಹ್ೊೀಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಸಮಧು ವಚನದ ಮೀಲೆ 
ವಿಶಮವಸವಿಟ್ುು, ಈ ಹ್ುಡುಗಿಯು  ಏಳು ದನಗಳಿಂದ ಕಠೊೀರ 
ವಚನಗಳನುು ಕೆೀಳಿ, ಆ ಸಮಧುವು ತನು ಕ್ತವಿಯ ಮೀಲೆ ಕೆೈ 
ಇಟ್ುು, -ಶಿವ ಶಿವಮ, ಶಿರೀ ಸಿದ್ಮಧರೂಢರ ಮೀಲೆ ದುಧಥರವಮದ 
ಅಪವಮದವು ಬ್ರುವಂಥಮದ್ಮಾಯಿತಲ್ಿ. ಕಮಲ್ಕಮಥ ವಶದಂದ 
ಈಕೆಗೆ ಮೃತುಯ ಬ್ಂದದುಾ, ಸದುುರುವಿನ ಮೀಲೆ ನಮಿತಯ 
ಬ್ಂತು, ಆತನ ಮೀಲೆ ನೀನು ದ್ೊೀಷ್ ಹ್ೊರಿಸಿ ನನು ಹಿತವನುು 
ಕಳೆದುಕೊಳುವಿ  ಆದರೆ ನನುನುು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವದರಿಂದ 
ಆತನು ಎಷ್ುು ದಯಮಳನದ್ಮಾನೆಂದು ನೀನೆೀ ನೊೀಡಿಕೊೀ, 
ಹ್ೆೀಳುತ್ೆಿೀನೆ ಕೆೀಳು. ಭಕಿರ ಮೀಲೆ ಸಿದಾನಮಥನಗೆ ವಿಶೆೀಷ್ 
ದಯ ಇರುವದು, ನನೆು ದವಸ ಆತನಗೆ ಭೆೀಟಿಯಮದ್ಮಗ 
ಆತನು ಹ್ೆೀಳಿದುಾ ಕೆೀಳಿ ನನಗೆ ಆಶಚಯಥವಮಯಿತು. ನನುನುು 
ಕುರಿತು - "ಬಮರಪ್ಮಪ ಯತ್ತರಮಯಮ, ನಮಳ  ೆನೀನು ಒಬಮಬಕೆಯ 



ಮರಣವನುು ನೊೀಡುವಿ. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ 
ವಿಭೂತ್ತಯನುು ಹ್ಮಕ್ತ ಅವಳನುು ಬ್ದುಕ್ತಸು.” ಎಂದು ಆ 
ಸದುುರುನಮಥನಂದನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನುು ನಮನು ಕೆೀಳಿ 
ಚಕ್ತತನಮದ್ೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಮತು ಈಗ ನಜವಮಯಿತು. ಆ ಸಿದಾ 
ಸಮಥಥನು  ಸವಥಜ್ಞನರುವನು. ಆತನ ಕೃಪ್ೆಯಿಂದ ಸತಿವಳು 
ಈಗ ಬ್ದುಕುವಳು ," ಎಂದು ಹ್ೆೀಳಿ ಆ ಯತ್ತಯು  ತನು 
ಬ್ಟ್ವೆಯಳಗಿಂದ ವಿಭೂತ್ತಯನುು ತ್ೆಗೆದು ಬ್ಲ್ಗೆೈಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಡಿದು, ಆ ಮೃತುಯಹ್ೊಂದದವಳನುು ಕುರಿತು 
ಮಮತ್ಮಡುತ್ಮಿನೆೀ  - ಶಿರೀ ಸದುುರು ಸಿದ್ಮಧರೂಢರ  ಪರಸಮದ 
ವಿಭೂತ್ತಯನುು ಸತಯವಮಗಿ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ನನು 
ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹ್ಮಕುತ್ೆಿೀನೆ. ತವರೆಯಿಂದ ಏಳು,” ಎಂದು ಅನುುತಿ 
ರುಕ್ತಾಣಿಯ  ಬಮಯಿಯಳಗೆ ವಿಭೂತ್ತಯನುು ಹ್ಮಕ್ತ ಸಿದಧನಮಮ 
ಗಜಥನೆಯನುು ಮಮಡಿದನು. ರುಕ್ತಾಣಿಯ  ಈ ಭಯಂಕರವಮದ 
ಮರಣವಮತ್ೆಥಯನುು ಕೆೀಳಿ ಅಸಂಖ್ಮಯತ ಜನರು  ಕೂಡಿದಾರು. 
ಅವರೆಲ್ಿರೂ ಈಗ ಅವಳನುು ನೊೀಡುತ್ತಿರುವಮಗ 
ಅದುಾತವಮದ ಚಮತ್ಮಕರವಮಯಿತು. ಯತ್ತವರನು ಆಕೆಯ 



ಬಮಯಿಯಳಗೆ ವಿಭೂತ್ತ ಹ್ಮಕ್ತ ನಮಮಗಜಥನೆ ಮಮಡಿದ್ಮಕ್ಷಣ, 
ರುಕ್ತಾಣಿಯು  ಕಣುಣ ತ್ೆರೆದು ನೊೀಡುವಂಥವಳಮದಳು. 
ಶಿರೀಮಂಥನಗೆ ಅತಯಂತ ಹ್ಷ್ಥವಮಯಿತು. ಆತನು ಓಡಿ 
ಬ್ಂದು, ಯತ್ತಯ ಚರಣಗಳನುು ಹಿಡಿದನು. ರುಕ್ತಾಣಿಯು  ಆಗ 
ಎದುಾ ಕುಳಿತಳು. ಇದನುು ನೊೀಡಿ ಸವಥ ಜನರ ಮನಸಿಿಗೆ 
ಆನಂದವಮಯಿತು. ಕೂಡಲೆೀ ಯತ್ತಯು ಅದೃಶಯನಮದನು. 
ಇದನುು ನೊೀಡಿ ಎಲ್ಿರೂ ಆಶಚಯಥಪಟ್ುು - “ಈತನು 
ಸದುುರುವೆೀ ಮತ್ೊಿಬ್ಬನಲ್ಿ,”. ಎಂದು ಹ್ೆೀಳುತಿ 
ಸಿದಧನಮಮದಂದ ಗಜಥಸುವವರಮದರು ರುಕ್ತಾಣಿಯ ತ್ಮಯಿಯ 
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾಲ್ಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಓಡಿ ಬ್ಂದು, ಪುತ್ತರಯನುು 
ಅಪಪಕೊಂಡು ಬ್ಹ್ು ಪ್ೆರೀಮದಂದ ಅಳುತ್ತಿರುವಳು. ರುಕ್ತಾಣಿಯು  
ಸಶಕಿಳಮದ ಕೂಡಲೆೀ ಅವರೆಲ್ಿರೂ ಹ್ುಬ್ಬಳಿು ಗೆ ಹ್ೊೀಗಿ 
ಅವಳನುು ಬ್ದುಕ್ತಸಿದ ಸಿದ್ಮಧರೂಢರ ದಶಥನವಮಗಬೆೀಕೆಂಬ್ 
ಹ್ೆೀತುವಿನಂದ ಹ್ೊರಟ್ರು. ಸಿದ್ಮಧಶರಮಕೆಕ ಬ್ಂದು, 
ಸಿದ್ಮಧರೂಢರಿಗೆ ನಮಸಮಕರ ಮಮಡಿದ ಕೂಡಲೆೀ, ಅವರು 
ಶಿರೀಮಂಥನಗೆ ಕೆೀಳುತ್ಮಿರೆ - "ರುಕ್ತಾಣಿಯ  ಪರಕೃತ್ತಯು  ಈಗ 



ಹ್ಮಯಗಿದ್ೆ ?” ಸಿದಾರಮಯರ ವಚನವನುು ಕೆೀಳಿ, ಶಿರೀಮಂತರು 
ತ್ಮನು ಹ್ೆೀಳುವ ಮೊದಲ್ು ಈ ವತಥಮಮನವು ಇವರಿಗೆ ಹ್ಮಯಗೆ 
ತ್ತಳಿಯಿತು, ಎಂದು ಚಂತ್ತಸಿ ಆಶಚಯಥಪಟ್ುನು. ಆಮೀಲೆ ಹ್ಣುಣ 
ಕಮಯಿ ಕಮಣಿಕೆ ಮುಂತ್ಮದಾನುು ಸದುುರುಗಳಿಗೆ ಅಪಥಸಿ, 
ರುಕ್ತಾಣಿ ಅವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಬ್ಹ್ು ಪ್ೆರೀಮದಂದ ಬಿದಾಳು. 
ಶಿರೀಮಂತನೂ ಸಮೂಲ್ವಮಗಿ ಅವಳ ವೃತ್ಮಿಂತವನುು 
ಸಿದ್ಮಧರೂಢರಿಗೆ ನವೆೀದಸಿ, -“ಹ್ೆೀ ಕೃಪ್ಮಳುವಮದ 
ಸಿದಧನಮಥನೆೀ, ನೀನೆೀ ರುಕ್ತಾಣಿಯನುು ಬ್ದುಕ್ತಸಿದವನಮದ. 
ಮತುಿ ನನು ಭಕ್ತಿಯನುು ನಮಾಲ್ಲಿ ಉತಪನು ಮಮಡಿಸಿ, 
ನಮಾನಮುದರೂ ಉದಧರಿಸುವವನಮದ,” ಎಂದು ಹ್ೆೀಳಿದರು. 
ಸವಥರು ಇದನುು ಕೆೀಳಿ ಜಯಜಯಕಮರ ಮಮಡಿ, ಸಿದಧ 
ನಮಮವನುು ಗಜಥಸುತ್ತಿದಾರು. ಅನಂತರ ಸದುುರು ಆಜ್ಞೆಯನುು 
ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಿರೂ ಸವಸಮಿನಕೆಕ ಹ್ೊೀದರು. ಈಗ ಕಥೆಯ  
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಾಥಥವನುು ಶರವಣ ಮಮಡಿರಿ. ಶಿರೀಮಂತನೆೀ ಮುಮುಕ್ಷು 
ಜೀವನು. ಅವನ ಪುತ್ತರಯಮದ ರುಕ್ತಾಣಿ ಸದಾಕಿ್ತಯು. ಅವರಿಗೆ 
ಸಂಸಮರವೆಂಬ್ ಭಮರತದ ಬಮಧ್ೆಯಮಗಿತುಿ. ವೆೈರಮಗಯನ  



ಕೂಡ ಲ್ಗುವಮದ  ಹ್ೊರತು ಸದಾಕಿ್ತಯಲ್ಲ ಬಮಧ್ೆಯು 
ಹ್ೊೀಗಲಮರದಂದು, ಆ ಭೂತದ ಪೀಡೆಯಮದ್ಮಗ ತನಗೆ 
ವಿವಮಹ್ ಮಮಡಬೆೀಕೆಂದು ಅವಳು  ಹ್ೆೀಳುತ್ತಿದಾಳು. ಆಗ 
ಶರಣಪಪನೆಂಬ್ ಸದುುರು ಬ್ಂದು ಅವಳಿಗೆ ನಮಮಸಾರಣೆ ಮತುಿ 
ಸಿದಧಚರಿತರದ ಪ್ಮರಮಯಣವನುು ಮಮಡಲ್ಲಕೆಕ ಹ್ೆೀಳಿದನು. 
ಅದರಿಂದ ಸಂಸಮರ ಬಮಧ್ೆಯು ಹ್ೊೀಯಿತು. ಆದರೂ ಪ್ಮರರಬ್ಧ 
ಭೊೀಗವು ಅಡಡ ಬ್ಂದದಾರಿಂದ  ಭಕ್ತಿಯು ಕಮಲ್ವಶಳಮದಂತ್ೆ 
ಕಮಣಿಸುತ್ತಿದಾರೂ, ಸದುುರು ಬ್ಂದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಚೆೀತರಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ 
ಅವಳು ಸಶಕಿಳಮದಳು. ಶಿರೀ ಸಿದ್ಮಧರೂಢ ಸದುುರುರಮಯನದ್ೆೀ 
ಅದ್ೆಲ್ಿ  ಆಟ್ವಿರುತಿದ್ೆ. ಅಂತರವನುು ನಮಥಲ್ ಮಮಡಿದ 
ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸವಥತರದಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುದ್ೆೀವನೆೀ ಕಮಣಿಸುವನು. 
ಅವನನುು ಹ್ೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಮ ಧ್ಮಯನ ಮಮಡುವುದರಿಂದ 
ಅಂತರಂಗವು ಶುದಧವಮಗಿ ಒಳಹ್ೊರಗೆ ಸವಥ ವಸುಿಗಳ 
ರೂಪದಂದ ಆತನೆೀ ಭಮಸಿಸುತ್ಮಿನೆ. ಎಂಬ್ಲ್ಲಿ ಶಿರೀ ಸಿದ್ಮಧರೂಢ 
ಕಥಮಮೃತದ್ೊಳ, ಶರವಣ ಮಮತರದಂದ ಸವಥ ಪ್ಮಪಗಳನುು 
ಭಸಾ ಮಮಡುವಂಥ  ಅತ್ತ ಮಧುರವಮದ ಈ ನಮಲ್ವತ್ೆಂಿಟ್ನೆೀ 



ಅಧ್ಮಯಯವನುು ಶಿವದ್ಮಸನು ಶಿರೀ ಸಿದ್ಮಧರೂಢ ಸದುುರುಗಳ 
ಚರಣಮರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಥಸಿರುವನು. 


