
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಗವಂತನೆೀ, ಎಲ್ಧಾ ಪ್ಧರಣಿಗಳ ಮೀಲ್ೆ ನಿನ್ನ 
ಸತ್ಧಾ ಇರುವದು. ನಿನ್ನ ಸಗುಣ ರೂಪವನ್ುನ  ನೊೀಡಿದ  
ಮಧತರದಂದ ಸಂಸಧರದ  ಮಮತ್ೆ ಎಲ್ಧಾ ಓಡಿ ಹೊೀಗುತಾದ್ೆ. 
ಎಲ್ಲಾಯವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳನ್ುನ ಕಧಣಲ್ಲಲ್ಾ, ಅಲ್ಲಾ ತನ್ಕ 
ಸಂಸಧರವು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಅನಿಸುತಾದ್ೆ. ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳನ್ುನ 
ಹೊಂದದ ಬಳಿಕ ಸಂಸಧರವನ್ುನ ಯಧರು ಗಣನೆಗೆ ತರುವರು? 
ಒಮೆ ಅಮೃತಪ್ಧನ್ ಮಧಡಿದ ಮೀಲ್ೆ ಮತ್ೆಾ ಗಂಜಿ 
ಕುಡಿಯಬೆೀಕೆಂದು ಯಧರು ಇಚ್ಛಿಸುವರು? ಹಧಗೆಯೀ ಆನ್ಂದ 
ಜನ್ಕವಧಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಪ್ಧದಗಳನ್ುನ ಯಧವತನ್ು  
ಹೊಂದವನೊೀ ಆತನ್ು ಪುನ್ಃ ಸಂಸಧರವನ್ುನ 
ಇಚ್ಛಿಸಲ್ಧರನ್ು. ಸಂಸಧರವೆಂಬುದು ದುಃಖಸಧಗರವೆೀ 
ಆಗಿರುವುದು. ಅದರೊಳಗೆ ಇದುುಕೊಂಡು ಯಧವ ಮನ್ುಷ್ಯನ್ು 
ಸುಖ ಭೊೀಗಿಸುವೆನೆಂದು ತಿಳಿಯುವನೊೀ, ಅವನಿಗೆ 
ಪ್ಧಮರನೆನ್ನ ತಕಕದುು; ವಯರ್ಥವಧಗಿ ಆತನ್ು ಸಂಸಧರದ 
ಭಧರವನ್ುನ ಹೊರುತಿಾರುವನ್ು. ಎಲ್ಧಾ ಶಧಸರ ಪುರಧಣಧದಗಳೂ  
ಹೆೀಳುತಾವೆ, ಮತುಾ ಪರತಿಯಂದು ಪ್ಧರಣಿಯು  ಅನ್ುಭವದಂದ 



ತಿಳಿಯುತಾದ್ೆ, ಅದ್ೆೀನೆಂದರೆ- ಜ್ಞಧನಿಯಬಬನ್ ಹೊರತು 
ಇತರರು ಸಂಸಧರದಲ್ಲಾದುು ದುಃಖ ಅನ್ುಭವಿಸಲ್ಲಲ್ಾ ಎಂಬ 
ಹಧಗೆ  ಇಲ್ಾವೆೀ ಇಲ್ಾ. ಜ್ಞಧನಿಗೆ ಸಂಸಧರ ಕಧಣಿಸುತಿಾದುರೂ  
ಅದು ಮಿಥ್ೆಯಯಧಗಿದ್ೆ, ಎಂಬ ಬುದಾಯಂದ ವಯವಹಧರದಲ್ಲಾ 
ವತಿಥಸುವನ್ು. ನಧಟಕದ್ೊಳಗೆ ವೆೀಷ್ಧಧರಿಯು ಹಧಯಗೆ 
ನ್ಟಿಸುವನೊೀ, ಅದ್ೆೀ ಪರಕಧರ ಜ್ಞಧನಿಯು ಸಂಸಧರ 
ಮಧಡುತಿಾರುವನ್ು. ಆತನ್ ಬುದಾಯಳಗೆ 
ರಧಗದ್ೆವೀಷ್ಗಳಿಲ್ಾದುರಿಂದ, ಚ್ಛತರಪಟ ಸಮಧನ್ವಧಗಿ ಈ 
ಜಗತಾನ್ುನ ನೊೀಡುತಿಾದ್ಧುನೆ. ಕಮಥ ಮಧಡುತಿಾದುರೂ, ಆತನಿಗೆ 
ಲ್ೆೀಶಮಧತರವೂ ಕತೃಥತವ ಭಧವವಿಲ್ಾದ್ೆ, ಆತನ್ ಮೀಹವೆಲ್ಧಾ 
ನಿಃಶೆೀಷ್ವಧಗಿ ಹೊೀಗಿರುತಾದ್ೆ. ಸಂಸಧರದಲ್ಲಾ ಮೀಹವೆೀ ಎಲ್ಾ 
ದುಃಖಕೆಕ ಮೂಲ್ವಧಗಿರುವದು; ಅದರ ನಧಶದಂದ 
ಸಂಸಧರವು  ಸುಖಮಯವಧಗಿರುವದು. ಆದರೆ ಆತೆಜ್ಞಧನ್ದ 
ವಿನ್ಹಧ ಈ ಮೀಹ ಪಟಲ್ವು  ಸಂಪೂಣಥವಧಗಿ 
ನಧಶವಧಗುವದಲ್ಾ. ಇಂಥ್ಧ ಮಹತಾರವಧದ ಆತೆಜ್ಞಧನ್ವು 
ಸದುುರುವಿನ್ ಹತಿಾರ ಇರುತಾದ್ೆ; ಅದನ್ುನ, ಬೆೀಕಧದವರಿಗೆ 



ಆತನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳಳಲ್ಲಕೆಕ ಬರುವದು. ದನ್ಭಧವದಂದ 
ಶರಣು ಬಂದ ಭಕಾರಿಗೆ ಆತನ್ು ಈ ಜ್ಞಧನ್ವನ್ುನ ಕೊಡುತ್ಧಾನೆ. 
ಆ ಸದುುರುವಧದ ಸಿದಾದಯಧಘನ್ನ್ು, ಹುಬಬಳಿಳಯಳಗೆ ಬಂದು 
ಇರುತಿಾದುು, ಜಧತಕ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮೀಘದಂತ್ೆ ಜ್ಞಧನ್ 
ಬೆೀಡಿದವರಿಗೆ ಜ್ಞಧನ್ವನ್ುನ ಅರ್ಪಥಸುತ್ಧಾನೆ. ಈಗ ಚರಿತರ 
ಕರ್ನ್ವನ್ುನ ಕೆೀಳುವಂರ್ವರಧಗಿರಿ. ಈ ಸಿದಾ ಸದುುರುವಿನ್ 
ಅನ್ಂತರಧಗಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ುನ ಶರವಣ ಮಧಡಿದ 

ಮಧತರದಂದ ಮನ್ವೆೀ ಉನ್ೆನ್ವಧಗಿ ಅಲ್ಲಾ ಜಿೀವನ್ು 
ಜ್ಞಧನ್ವನ್ುನ ಹೊಂದುತ್ಧಾನೆ. ಕೊಂಕಣದ್ೊಳಗೆ ಬಧರಹೆಣ 
ದಂಪತಿಗಳಿದುರು. ಆ ಪ್ೆೈಕಿ ಸಿರೀಗೆ ಭೂತ ಉಪದರವವಧಗಿದುು 
ಏನ್ು ಮಂತರ ಔಷ್ಧಧದಗಳನ್ುನ ಮಧಡಿದರೂ ಆ ವಿಪತುಾ 
ಕಳಿಸಯಲ್ಧಗದ್ೆ, ನ್ರಸೊೀಬವಧಡಿ ಹೊೀಗುವಂರ್ವರಧದರು. 
ವಧಡಿಗೆ ಹೊೀಗಿ, ನ್ರಸಿಂಹ ಸರಸವತಿ ಸಧಾನ್ದಲ್ಲಾ 
ಪ್ಧರರ್ಥಥಸಿದ್ೆುೀನೆಂದರೆ - "ಸಿರೀಯು ದ್ೆೀಹಸಿಾತಿಯು ನೆಟಟಗಧದರೆ  
ನ್ೂರು ರೂಪ್ಧಯಗಳನ್ುನ ಚರಣಕೆಕ ಅರ್ಪಥಸುವೆವು." ಹೆೀಗೆ 
ಪ್ಧರರ್ಥಥಸಿ, ಅಲ್ಲಾ ಪ್ೆರೀಮದಂದ ದ್ೆೀವರ ಸೆೀವೆ ಮಧಡುತಾ 



ಇರುತಿಾದುರು. ಕೆಲ್ವು ಕಧಲ್ ಸೆೀವಧ ಮಧಡಿದ ಮೀಲ್ೆ, 
ಒಂದ್ಧನೊಂದು ರಧತಿರ ಆ ಸಿರಯು  ಮಲ್ಗಿದ್ಧುಗ 
ನ್ರಸೊೀಬನ್ು ಸವಪನದಲ್ಲಾ ಬಂದು ಹೆೀಳಿದ್ೆುೀನೆಂದರೆ- “ನಿೀನ್ು 
ಬೆೀಗನೆೀ ಇಲ್ಲಾಂದ ಹೊರಟು ಹುಬಬಳಿಳಯಲ್ಲಾರುವ ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧುರೂಡರ ಕಡೆಗೆ ಹೊೀಗು. ನಧನೆೀ ಅಲ್ಲಾ ಶರಿೀರ ಧಧರಣ 
ಮಧಡಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ರೂಪದಂದದ್ೆುೀನೆ. ಆ ರೂಪದಂದರುವ 
ನ್ನ್ನನ್ುನ ನಿೀನ್ು ಸೆೀವಿಸಿದ್ಧುದರೆ ನಿನ್ನ ಮೀಲ್ೆ ತುಷ್ಟನಧಗಿ, 
ನಿಶಿಯವಧಗಿ ಕೃಪ್ಧ ಮಧಡುವೆನ್ು''. ಈ ಪರಕಧರ ಅಭಯ 
ವಚನ್ವನ್ುನ ಕೆೀಳಿ, ಆ ಸಿರೀಯು ನಿದ್ೆರಯಂದ್ೆಚಿತುಾ ಪತಿಗೆ 
ಎಬ್ಬಬಸಿ ಸವಪನ  ವೃತ್ಧಾಂತವನ್ುನ ಹೆೀಳಿ, ಈಗಲ್ೆೀ ಹುಬಬಳಿಳಗೆ 
ಹೊೀಗೊೀಣ ಎಂದಳು. ನ್ರಸೊೀಬನಿಗೆ ನ್ಮಸಕರಿಸಿ, ಆ 
ದಂಪತಿಗಳು ಹುಬಬಳಿಳಗೆ ಬಂದು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನ್ುನ ಕಂಡು, 
ಅತಯಂತ ಪ್ೆರೀಮಯುಕಾರಧಗಿ ಅವರ ಪ್ಧದಕೆಕ ಬ್ಬದುು ತಮೆ 
ವೃತ್ಧಾಂತವನೆನಲ್ಧಾ ನಿವೆೀದಸಿ, ಸಿರೀಯು ಅನ್ುನತ್ಧಾಳೆ- ''ನ್ನ್ನ 
ರೊೀಗ ನಿವಧರಧಣಧರ್ಥ ನ್ರಸೊೀಬನ್ು ನಿಮೆ ಪ್ಧದಕೆಕ 
ನ್ನ್ನನ್ುನ ಕಳುಹಿಸಿರುವನ್ು. ನಿಮೆ ಕೃಪ್ೆಯಂದ ನಧವು 



ಕೃತ್ಧರ್ಥರಧಗುವೆವು''. ಈ ವಚನ್ವನ್ುನ ಕೆೀಳಿ ಸಿದಾ 
ಸದುುರುಗಳು - "ಇಲ್ಲಾಯೀ ಇದುು ನಿೀವು ನಿತಯದಲ್ಲಾಯೂ ಭಜನ್ 
ಮಧಡುತಿಾದುರೆ, ಮನ್ಸುು ಸಮಧಧಧನ್ ಹೊಂದ, ಎಲ್ಧಾ ರ್ಪೀಡೆ 
ನಿವಧರಣೆಯಧಗುವುದು.” ಎಂದು ಹೆೀಳಿದ ವಧಕಯವನ್ುನ ಕೆೀಳಿ, 
ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯಂತ್ೆ ಆ ದಂಪತಿಗಳು  ನಿತಯ ಭಜನಧನ್ಂದವನ್ುನ 
ಅನ್ುಭವಿಸುತಾ ಪ್ೆರೀಮದಂದ ಇತರ ಗುರುಸೆೀವಧದಗಳನ್ುನ 
ಮಧಡುತಾ ಇದುರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಚ್ಛತಾಕೆಕ ಬಹಳ 
ಸಮಧಧಧನ್ವಧಯತು. ಅದರ ಮೀಲ್ೆ ಮಹಧತೆರ  
ಪವಿತರವಧದ ಸನಿನದ; ಇದರಿಂದ ಸವಥ ಮಧನ್ಸಿಕ ವಯಥ್ೆಯು 
ನಧಶ ಹೊಂದುವುದು. ಶರವಣದಂದ ದ್ೆೀಹಬುದುಯು 
ನಿರಸನ್ವಧಗಿ, ಅವರ ಚ್ಛತಾವು ಶುದುಯನ್ುನ ಹೊಂದತು. 
ಸಿರೀಯಭೂತ ಬಧಧೆಯು ಸಹಧ ನಿಃಶೆೀಷ್ವಧಗಿ ಹೊೀಯತು, 
ಮತುಾ ಅವರು ಬಹಳ ಆನ್ಂದಯುಕಾರಧದರು. ಸಿದಾಚರಣಗಳಿಗೆ 
ನ್ಮನ್ ಮಧಡಿ, ಆ ಸಿರೀಯನ್ುನತ್ಧಾಳ  ೆ- ''ಹೆೀ ದಯಧಳುವಧದ 
ಸಿದಾನಧರ್ನೆೀ, ನಿನ್ನ ಕೃಪ್ೆಯಂದ ಸವಥವಯಥ್ೆ ನಧಶವಧಯತು. 
ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಪ್ೆರೀಮದಂದ ನಧವು ಭರಿತರಧಗಿ, ಊರಿಗೆ 



ಹೊೀಗಬೆೀಕೆಂದು ನ್ಮಗೆ ಅನಿಸುವದಲ್ಾ”. ಹಿೀಗಂದದುನ್ುನ 
ಸದುುರುಗಳು ಕೆೀಳಿ ಸಂತ್ೊೀಷ್ದಂದ ಆ ದಂಪತಿಗಳನ್ುನ 
ಕುರಿತು ಅನ್ುನತ್ಧಾರೆ - "ನಿೀವು ನಿಮೆ ಗಧರಮಕೆಕ ಹೊೀಗಿ, ಇದ್ೆೀ 
ಪ್ೆರೀಮವನ್ುನ ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಲಾ ಹಿಡಿದು, ನಿರಂತರ ಸದುುರು  
ಚರಣಗಳನ್ುನ ಚ್ಛಂತಿಸುವವರಧಗಿರಿ" ಈ ಪರಕಧರ ಸದುುರು 
ವಚನ್ವನ್ುನ ಕೆೀಳಿ, ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಆನ್ಂದದಂದ ಅವರ 
ಚರಣಕೆಕ ನ್ಮಿಸಿ, ಆಜ್ಞೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ತಮೆ ಗಧರಮವನ್ುನ 
ಕುರಿತು ಹೊರಟು ಹೊೀಗವುಂರ್ವರಧದರು. ತಮೆ ಊರಿಗೆ 
ಪ್ಧರಪಾರಧಗಿ, ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಲಾ ಚ್ಛಂತ್ೆ ಮಧಡುತ್ಧಾರೆ, ''ನ್ೂರು 
ರೂಪ್ಧಯಗಳನ್ುನ ಕೊಡುವೆವು,  ಎಂದು ನ್ರಸೊೀಬನಿಗೆ 
ಪ್ಧರರ್ಥಥಸಿದ್ೆುವು. ಆದರೆ ಈಗ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧುರೂಡರ ಕೃಪ್ೆಯಂದ 
ಗುಣ ಬಂದರುವಧಗ, ರೂಪ್ಧಯ ಯಧರಿಗೆ ಕೊಡಬೆೀಕು ಎಂಬ 
ಸಂಶಯವಿದ್ೆ.” ಹಿೀಗೆ ಚ್ಛಂತಿಸುತ್ಧಾ ಮಲ್ಗಿದ್ಧುಗ ಸವಪನದಲ್ಲಾ 
ಸಿರೀಗೆ ನ್ರಸೊೀಬನ್ು ಕಧಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆೀಳಿದ್ೆುೀನೆಂದರೆ - 
“ಬೆೀಡಿಕೊಂಡ ಹಣವನ್ುನ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗೆ ಕೊಡು” ಹಿೀಗಂದು 
ಆ ಮಹಧತೆನ್ು ಅಂತಧಧಥನ್ವನ್ುನ 



ಹೊಂದುವಂರ್ವನಧದನ್ು. ಆಗ ಸಿರೀಯು  ಪತಿಗೆ  – “ನ್ನ್ನ 
ಸವಪನದಲ್ಲಾ ನ್ರಸೊೀಬನ್ು ಬಂದು ಹರಿಕೆ ಹಣವನ್ುನ 
ಸಿದ್ಧುರೂಡರಿಗೆ ಕೊಡಬೆೀಕೆಂದು ಹೆೀಳಿರುತ್ಧಾನೆ.” ಎಂದು 
ಅಂದಳು. ಪತಿಯಧದರೂ ಅದು ಮಹಧ ಆಜ್ಞೆಯಂದು ಸಿರೀ 
ಸಮೀತ ಆ ಕೂಡಲ್ೆೀ ಹುಬಬಳಿಳಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದು, 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗೆ ಭೆಟಿಟಯಧಗಿ ಇಬಬರೂ ದ್ೆೈನ್ಯ ಭಧವದಂದ 
ಪ್ಧರರ್ಥಥಸುತ್ಧಾರೆ- “ಹೆೀ ಪರಭೊೀ, ಸಿರೀಗೆ ಆರೊೀಗಯವಧದರೆ 
ನ್ೂರು ರೂಪ್ಧಯ ನ್ರಸೊಬನಿಗೆ ಅರ್ಪಥಸುವೆವು, ಎಂದು 
ಹರಿಕೆ ಬೆೀಡಿಕೊಂಡಿದ್ೆುವು. ಆದರೆ ನಿಮೆ ಕೃಪ್ೆಯಂದ 
ಬಧಧೆಯು ನಿವಧರಣವಧಯತು. ಈಗ ಹಣವನ್ುನ ಯಧರಿಗೆ 
ಕೊಡಬೆೀಕೆಂದು ಚ್ಛಂತ್ೆ ಮಧಡುತಿಾರುವಧಗೆು, ಸವಪನದಲ್ಲಾ 
ನ್ರಸೊೀಬನ್ು ಬಂದು, ಹರಿಕೆ ಹಣವನ್ುನ ತಮಗೆ 
ಅರ್ಪಥಸಬೆೀಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಧಡಿದನ್ು. ಆದುರಿಂದ ಆ ಹಣವನ್ುನ 
ಕೊಡುವ ಉದ್ೆುೀಶದಂದ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಈಗ ಬಂದರುವೆವು.'' 
ಹಿೀಗಂದು  ನ್ೂರು ರೂಪ್ಧಯಗಳನ್ುನ ಸದುುರು 
ಚರಣಗಳಲ್ಲಾಟುಟ, ಅವರ ಆಶ್ೀವಧಥದವನ್ುನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು 



ತಮೆ ಸವಗಧರಮಕೆಕ ಹೊೀಗವುಂರ್ವರಧದರು. ಅವರು ಸದುುರು 
ಭಜನ್ವನ್ುನ ಅಖಂಡ ಮಧಡುತಾ ಆತನ್ ಪ್ಧದದಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ 
ಅನ್ನ್ಯ ಭಕಿಾ ಉತಪನ್ನವಧಯತು. ಇವರು ಸಕಧಮ ಭಕಿಾಯನ್ುನ 
ಆರಂಭಿಸಿದುರೂ, ನಿಷ್ಧಕಮ ಭಕಿಾಯು  ಪ್ಧರಪಾವಧಗಿ, ಆ 
ದಂಪತಿಗಳು ಧನ್ಯರಧದರು. ಸದುುರುಗಳ ಸನಿನಧಿ ಮಧತರದಂದ 
ಸಕಧಮವಿದು ಮನ್ಸುು ನಿಷ್ಧಕಮವಧಗಿ ಹೊೀಗವುದು. ಆತನ್ 
ಅನ್ುಗರಹವಧದ ಬಳಿಕ ಸವರೂಪ್ಧನ್ುಭವವೂ ಬರುವದು. 
ಹುಬಬಳಿಳ ನ್ಗರದಲ್ಲಾ ನಿರುಪ್ಧದಪಪನೆಂಬ ಭಕಾನ್ು ಇದುನ್ು. 
ಆತನ್ು ಜಿೀವಿಕಧ ವೃತಿಾ ಏನೊಂದು ಮಧಡದ್ೆ, ತನ್ನ ಅಣಣನ್ 
ಮನೆಯಲ್ಲಾ ಊಟ ಮಧಡುತಿಾದುನ್ು. ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮೀಲ್ೆ 
ಆತನಿಗೆ ಬಹಳ ಶರದ್ೆು ಇರುತಿಾದುು, ನಿತಯ ಮಠಕೆಕ ಬರುತಿಾದುನ್ು. 
ಕೆಲ್ಸವನ್ುನ ಬ್ಬಟುಟ, ಮಠದಲ್ೆಾೀ ಹೊತುಾ ಕಳೆಯುತ್ಧಾನೆಂದು 
ಮನೆಯಲ್ಲಾ ಎಲ್ಾರೂ ಆತನಿಗೆ ದೂಷಿಸುತಿಾದುರು. ಒಂದು 
ಕಧಲ್ದಲ್ಲಾ ಆತನ್ ಬಂದು ಮಧಡಿದ ಪ್ಧರರ್ಥನೆಯಂದ 
ಸದುುರುಗಳು ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ನ್ುನ ಕುರಿತು - “ನಿೀನ್ು 
ಕೆಲ್ಸವನ್ುನ ಬ್ಬಟುಟ ಮಠಕೆಕ ಬರಬಧರದು,'' ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ 



ಮಧಡಿದರು. ಸದುುರು ವಚನ್ವೆೀ ಪರಮಧಣವೆಂದು ತಿಳಿದು,  ಆ 
ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು ಜಿೀವಿಕಧ ವೃತಿಾಯನ್ುನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದನ್ು. ಒಂದು 
ದನ್ ಆತನ್ು ಅಣಣನಿಗೆ ಹೆೀಳಿದ್ೆುೀನೆಂದರೆ, - ''ನಧನ್ು 
ನಿತಯದಲ್ಲಾಯೂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗೆ ನೆೈವೆೀದಯ ಒಯುು 
ಕೊಡುವೆನ್ು." ಹಿೀಗೆ ಅಂದದುು ಕೆೀಳಿ, ಆ ಬಂಧು ಇವನಿಗೆ 
ಬೆೈದು - “ನಿೀನ್ು ನಿತಯದಲ್ಲಾ ಹಿೀಗೆ ಮಧಡಿದರೆ, ಮನೆಯನ್ುನ 
ಹಧಳು ಮಧಡುವಿ'' ಎಂದು ಅಂದನ್ು. ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ 
ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಲಾ, ನಿತಯದಲ್ಲಾಯೂ ಸದುುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ೆರೀಮದಂದ 
ಉಣಿಣಸಬೆೀಕೆಂದತುಾ. ಆದರೆ ಈಗ ಅಣಣನ್ ಪರತಿಬಂಧಕ 
ಬಂದದುರಿಂದ, ತನ್ಗೆ ನಿೀಡಿದುರ  ಅಧಥ ಭಧಗವನಧನದರೂ 
ಸದುುರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಥಸ ಬೆೀಕೆಂದು ನಿಶಿಯಸಿದನ್ು. ಹಿೀಗೆ 
ನಿಶಿಯವನ್ುನ ಮಧಡಿ, ನಿತಯ ತ್ಧನ್ು ಊಟಕೆಕ ಕುಳಿತಿರುವಧಗ 
ತನ್ಗೆ ನಿೀಡಿದರ ಅಧಥ ಭಧಗವನ್ುನ ಗುಪಾಮಧಡಿ ಇಟುಟ, 
ಭೊೀಜನಧನ್ಂತರ ಆ ಅನ್ನವನ್ುನ ತ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಸಿದ್ಧಾಶರಮಕೆಕ ಓಡುತಾ ಮಠದ ಒಳಗೆ ಅದನ್ುನ ತ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಹೊೀಗಿ, ಸದುುರುಗಳಿಗೆ  ಅರ್ಪಥಸುವನ್ು. ಆತನ್ ಆ ಪ್ೆರೀಮದ 



ಅನ್ನದ್ೊಳಗಿಂದ ನಧಲ್ುಕ ಗಧರಸಗಳನ್ುನ ಸದುುರುಗಳು ಸೆೀವಿಸಿ, 
ಬಹಳ ಆನ್ಂದ ಪಡುತಿಾದುರು. ಒಮೆ ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ ಅಣಣನ್ು 
ಸದುುರುಗಳಿಗೆ ಭೆೀಟಿಯಧದ್ಧಗ ಸಿದುರು ಆತನ್ನ್ುನ ಕುರಿತು - 
“ನಿೀನ್ು ನಿತಯ ಮಠಕೆಕ ಯಧತಕೆಕ ನೆೈವೆೀದಯವನ್ುನ ಕಳುಹಿಸುತಿಾ! 
ಮನೆಯಲ್ಲಾರುವ ಮೂತಿಥಗೆ ನೆೈವೆೀದಯ ತ್ೊೀರಿಸಬೆೀಕು,'' 
ಎಂದು ಅಂದದುು  ಕೆೀಳಿ  ಆತನ್ು - “ನಧನ್ು ಮಠಕೆಕ ನೆೈವೆೀದಯ 
ಎಂದೂ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಲ್ಾ,” ಎಂದು ಅಂದನ್ು. ಆಗ ಸದುುರುಗಳು,-
“ನಿನ್ನ ತಮೆ ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು ನಿತಯ ಅನ್ನ ತ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು 
ಬರುತ್ಧಾನೆ,” ಅಂದರು. ಆಗ ಆತನ್ು ಮನೆಗೆ ಹೊೀಗಿ, 
ನಿರುಪ್ಧದನಿಗೆ - "ನಧಳಿನಿಂದ ನಿೀನ್ು ಮಠಕೆಕ ನೆೈವೆೀದಯ 
ಒಯುರೆ ನಿನ್ಗೆ ಸದುುರು ಆಣೆ ಇರುವುದು; ನೆೈವೆೀದಯ 
ಒಯಯಬಧರದು,” ಎಂದು ಹೆೀಳಿದನ್ು. ನಿರುಪ್ಧದನ್ು ಬಹಳ 
ಭೊೀಳ  ೆಸವಭಧವದವನಿದುು, ಕಪಟವೆೀನೆಂದು ಆತನಿಗೆ 
ತಿಳಿಯುತಿಾದುಲ್ಾ. ಆತನ್ು ಅಣಣನ್ನ್ುನ ಕುರಿತು - “ನ್ನ್ಗೆ 
ನಿೀಡಿದರೊಳಗಿಂದ ನಧನ್ು ಅಧಥಭಧಗವನ್ುನ ಸದುುರುಗಳಿಗೆ 
ಅರ್ಪಥಸುತಿಾದ್ೆು"  ಎಂದು ಅಂದದುು ಕೆೀಳಿ, ಅಣಣನ್ು ''ಹಧಗಧದರೆ 



ನಿೀನ್ು ಹೆಚ್ಛಿಗೆ ನಿೀಡಿಸಿಕೊಂಡು ಉಣುಣತಿಾದು'' ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದುನ್ುನ ಕೆೀಳಿ, ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು ಅತಯಂತ 
ಚ್ಛಂತ್ಧಕಧರಂತನಧದನ್ು. ಮರುದವಸ ಅಣಣನ್ು ಬಂದು 
ನೊೀಡುವಧಗೆು ನಿರುಪ್ಧದಪಪನಿಗೆ ಉಣಣಲ್ಲಕೆಕ ನಿೀಡಿತುಾ. ಆದರೆ 
ಆತನ್ು  ಉಣಣಲ್ೊಲ್ಾನ್ು. ಅಣಣನ್ು ವಿಚಧರಿಸಿದ್ಧಗ 
ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು - ನೆೈವೆೀದಯ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರಿಗೆ ಇಲ್ೆಾೀ ಅಪಥಣೆ 
ಮಧಡಿಯೀ ಉಣುಣವೆನ್ು' ಎಂದನ್ುನತ್ಧಾ, ತನ್ಗೆ ಬಡಿಸಿದ 
ತ್ಧಟು  ತ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏಕಧಂತ ಸಧಾನ್ಕೆಕ ಹೊೀದನ್ು. ಒಂದು 
ಕೊೀಣೆಯಳಗೆ ಹೊೀಗಿ, ಸಿದು ಸಮರ್ಥನ್ನ್ುನ ಕುರಿತು, - 'ಹೆೀ 
ದಯಧಳಧ ಸಿದಾ ಮೂತಿಥಯೀ, ನಿನ್ನ ವಿನ್ಹಧ ನ್ನ್ಗೆ ಮತ್ೊಾಬಬ 
ಮಿತರನಧಯವನ್ು ಇದ್ಧುನೆ ? ಆದುರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 
ಓಡುತ್ಧಾ ಬರುವಂರ್ವನಧಗು. ಹೆೀ ಗುರುರಧಯನೆೀ, ನಿನ್ಗೆ 
ನಿತಯದಲ್ಲಾಯೂ ಅನ್ನವನ್ುನ ಕೊಡುತಿಾದ್ೆು, ಆದರೆ ನ್ನ್ನ ಅಣಣನ್ು 
ನ್ನ್ಗೆ ನಿನಧನಣೆಯನ್ುನ ಹಧಕಿ ಪರತಿಬಂಧಕ ಮಧಡಿರುವವನ್ು. 
ಆದುರಿಂದ ನಿೀನೆೀ ಇಲ್ಲಾ ತನ್ಕ ಬಂದು, ನೆೈವೆೀದಯವನ್ುನ 
ಉಣುಣವಂರ್ವನಧಗು. ನಿೀನ್ು ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಬಧರದದುರೆ, 



ನಧನ್ು ಉಣಲ್ಲಕಿಕಲ್ಾ ನೊೀಡು, ಹೆೀ ಪ್ಧರಣಸಖನೆೀ, ತಿೀವರವಧಗಿ 
ಬಧ, ಇಲ್ಾದದುರೆ ನಧನ್ು ಈಗಲ್ೆೀ ಪ್ಧರಣವನ್ುನ ಕೊಡುವೆನ್ು'' 
ಎಂದು ಹೆೀಳಿ, ಕೆಲ್ವು ಹೊತುಾ ದ್ಧರಿ ನೊೀಡಿದನ್ು. ಸದುುರು  
ಬಧರದ್ೆೀ ಇರುವದನ್ುನ ನೊೀಡಿ, ಮೀಲ್ಲದು ತ್ೊಲ್ೆಗೆ ಹತಿಾ, ಅಲ್ಲಾ 
ಹಗು ಕಟಿಟ ಮತ್ೊಾಂದು ತುದಯನ್ುನ ಉರುಲ್ು ಮಧಡಿ ತನ್ನ 
ಕೊರಳಿಗೆ ಹಧಕಿಕೊಂಡು, ಕೆಳಗೆ ಹಧರಲ್ಲಕೆಕ ಸಿದಾನಧಗಿ  
ಅನ್ುನತ್ಧಾನೆ - "ಹೆೀ, ಸಿದ್ಧುರೂಢ ನಿನ್ಗೆ ಇವತುಾ ನೆೈವೆೀದಯ 
ಯಧರೂ ಕೊಟಿಟರಲ್ಲಕಿಕಲ್ಾ. ನಿೀನ್ು ಉಪವಧಸ ಇರುವಿ. 
ಆದುರಿಂದ ನಧನ್ು ಹೆೀಳುವದ್ೆೀನೆಂದರೆ, ನಿೀನ್ು ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬಂದು 
ನೆೈವೆೀದಯವನ್ುನ ಸಿವೀಕರಿಸು, ಇಲ್ಾವಧದರೆ ನಿನ್ಗೊೀಸಕರ 
ಈಗಿಂದೀಗಲ್ೆೀ ಪ್ಧರಣವನ್ುನ ಕಳಕೊಳುಳವೆೀನ್ು, ನೊೀಡಪ್ಧಪ.” 
ಹಿೀಗೆಂದು, ಆ ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು ತ್ೊೀಲ್ೆಯ ಮೀಲ್ಲಂದ ಕೆಳಕೆಕ 
ಹಧರಿದನ್ು. ಆ ಕೂಡಲ್ೆೀ ಸದುುರುವು ಅಲ್ೆಾೀ ಪರಕಟನಧಗಿ, 
ಆತನ್ನ್ುನ ಮೀಲ್ಲಂದ ಮೀಲ್ೆ ಹಿಡಿದು, ಅವನ್ ಕಂಠದ್ೊಳಗಿಂದ 
ಉರಲ್ನ್ುನ ಬ್ಬಚ್ಛಿ, ನೆಲ್ಕೆಕ ಮಲ್ಾನೆ ಇಳಿಸಿದನ್ು. ಆಗ 
ಸದುುರುವನ್ುನ ಕುರಿತು, ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು- “ನಿೀನ್ು ಚಲ್ೊೀ 



ಬಂದ. ನಿೀನ್ು ನ್ನ್ನ ಗೆಳೆಯನೆಂಬುದು ಸತಯವು. ಈಗ 
ತವರೆಮಧಡಿ ನೆೈವೆೀದಯವನ್ುನ ಸಿವೀಕರಿಸು, ಹೆೀ ದಯಧಳನೆೀ,'' 
ಎಂದು ಈ ಪರಕಧರ ಅಂದು ಆತನ್ು ಸಿದುರ ಮುಂದ್ೆ 
ನೆೈವೆೀದಯವನ್ುನ ತಂದಟುಟ, ಕೆೈಯಂದಲ್ೆೀ ಸದುುರು ಮುಖದಲ್ಲಾ 
ಗಧರಸಗಳನ್ುನ ಹಧಕುತಿಾದುರು. ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಾ 
ಆನ್ಂದವು ತುಂಬ್ಬ, ತಿರಭುವನ್ದಲ್ಲಾ ಹಿಡಿಸಲ್ಧರದಂತ್ಧಯತು. 
ಆಮೀಲ್ೆ ನಿರುಪ್ಧದಪಪನಿಗೆ ಉಣಿಣಸಿ, ಸದುುರುಗಳು ಹೊರಗೆ 
ಬಂದು ಅದೃಶಯರಧದರು. ಮತ್ಧಾರೂ  ಅವರನ್ುನ ಕಧಣಲ್ಲಲ್ಾ. ಈ 
ಪರಕಧರ ನಿತಯದಲ್ಲಾಯೂ ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು ಉಣುಣವಧಗ 
ಸದುುರುವು ನೆೈವೆೀದಯ ತ್ೆಗೆದುಕೊಳಳಲ್ಲಕೆಕ ಬರುತಿಾದುನ್ು. 
ಒಂದ್ಧನೊಂದು ದನ್ ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ ಅಣಣನ್ು ಆತನ್ು ಏನ್ು 
ಮಧಡುತ್ಧಾನೆಂದು ನೊೀಡಲ್ಲಕೆಕ ಗುಪಾನಧಗಿ ನಿಂತಿರುವಧಗ 
ಸದುುರುಗಳು  ಸಧಕ್ಷಧತ್ ಪರಕಟರಧಗಿ, ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು ಅವರ 
ಮುಖದಲ್ಲಾ ಗಧರಸ ಹಧಕುತಿಾರುವದನ್ುನ ಕಂಡು ಬಹಳ 
ಆಶಿಯಥಚಕಿತನಧಗಿ, ಓಡಿ ಬಂದು, ಸದುುರು ಪ್ಧದವನ್ುನ 
ಘಟಿಟಯಧಗಿ ಹಿಡಿದು, - 'ತ್ಧರಹಿ ತ್ಧರಹಿ, ನಧನ್ು 



ಮಹಧಮೂಖಥನ್ೂ ಮಂದಮತಿಯೂ ಇರುತ್ೆಾೀನೆ, ನಿನ್ನ 
ಅಗಧಧ ಮಹಿಮಯನ್ುನ ನಧನ್ು ತಿಳಿಯಲ್ಧರದ್ೆ ಹೊೀದ್ೆನ್ು. 
ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು ಧನ್ಯನಿದ್ಧುನೆ; ಅವನ್ ಸಂಗತಿಯಂದ 
ನಧನಧದರೂ ಧನ್ಯನಧದನ್ು. ಈತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೀಲ್ೆ ಅನ್ನ್ಯ 
ಭಕಿಾ ಇರುವದು.  ಆದುರಿಂದ, ಇವನ್ನ್ುನ ನಿೀನ್ು ಮಠಕೆಕ 
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗು. ನಧನಧದರೂ ನಿಮಿೆಬಬರಿಗೊೀಸಕರ 
ನಿತಯದಲ್ಲಾಯೂ ನೆೈವೆೀದಯವನ್ುನ ಅಲ್ಲಾಗೆ ತರುವೆನ್ು. ಇನ್ುನ 
ಮೀಲ್ೆ ಈತನಿಗೆ ಉದ್ೊಯೀಗ ಮಧಡಲ್ಲಕೆಕ ಹೆೀಳುವದಲ್ಾ. 
ಈತನ್  ಬಂಧುತವದಂದ ನ್ನ್ಗೆ ಧನ್ಯತವ ಪ್ಧರಪಾವಧಯತು. ಹೆೀ 
ಸಿದಾರಧಯನೆೀ, ನಿೀನಧದರೂ ಕೃಪ್ೆ ಮಧಡಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬಂದು 
ನ್ಮೆ ಗೃಹವನ್ುನ ಪವಿತರ ಮಧಡಿದ, " ಎಂದು ಹೆೀಳಿದನ್ು. ಆಗ 
ಸದುುರುಗಳು -"ನ್ನ್ನನ್ುನ ಬ್ಬಟುಟ ಇವನ್ು ತ್ಧಳಲ್ಧರನ್ು. 
ಆದುರಿಂದ ಈತನ್ನ್ುನ ಸಿದ್ಧಾಶರಮಕೆಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು 
ಹೊೀಗುವೆನ್ು. ಅಲ್ಲಾಯೀ ಸೆೀವೆ ಮಧಡಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ' ಎಂದು 
ನ್ುಡಿದ  ಅಮೃತವಚನ್ವನ್ುನ ಕೆೀಳಿ, ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು 
ಮನ್ಸಿುನ್ಲ್ಲಾ ಅತಯಂತ ಹಷ್ಥವನ್ುನ ಹೊಂದ ಇವತುಾ ನ್ನ್ನ 



ಪುಣಯವು ಉದಯವಧಯತು. ಪುಣಯ ಸಧಾನ್ಕೆಕ ನಧನ್ು 
ಪ್ಧರಪಾನಧದ್ೆ. ಇವತಿಾನಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಸಮಿೀಪವೆೀ ಇದುು, 
ನಿತಯಕಧಲ್ದಲ್ಲಾಯೂ ಸೆೀವೆ ಮಧಡುತಿಾರುವೆನ್ು,'' ಎಂದು 
ಅನ್ುನವಧಗ, ಆತನ್ ಕಂಠ ಗದುದತವಧಗಿ ಕಣೊಣಳಗಿಂದ  
ಪ್ೆರೀಮಧಶುರಗಳು ಸುರಿಯಲ್ಧರಂಭಿಸಿದವು. ಸದುುರುಗಳ 
ನಿಕಟದಲ್ಲಾದುು ಕೆಲ್ವು ಕಧಲ್ ಸೆೀವಧ ಮಧಡುತಿಾರುವಧಗ, 
ಆತನಿಗೆ ನಿಯಧಥಣಕಧಲ್ವು ಸಮಿೀರ್ಪಸಿತು. ಆಗ 
ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು - “ನಧನ್ು ಕೆೈಲ್ಧಸ ಪವಥತಕೆಕ 
ಹೊೀಗುವೆನ್ು,'' ಎಂದು ಹೆೀಳುತ್ಧಾ, ಮಸಾಕವನ್ುನ ಸದುುರು 
ಚರಣದಲ್ಲಾಟುಟ ಸದುುರು ಧಧಯನ್ವನ್ುನ ಹೃದಯದಲ್ಲಾ ಮಧಡುತ್ಧಾ, 
ಪ್ಧರಣವನ್ುನ ತಯಜಿಸಿದನ್ು. ಕೊಡಲ್ೆೀ ಒಂದು ವಿದುಯಲ್ಾತ್ೆಯಂರ್ 
ತ್ೆೀಜವು ಎಲ್ಾರಿಗೂ ಕಧಣಿಸುವಂಥ್ಧದ್ಧುಯತು. ಆಗೆು ಸವಥರೂ 
- "ಧನ್ಯ, ಧನ್ಯ ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು. ಈತನ್ು, ಭಕಾರಿಗೊೀಸಕರ 
ಸಧಕ್ಷಧತ್ ಸದುುರು ರೂಪದಂದ ಬಂದರುವ ಕೆೈಲ್ಧಸ 
ಪತಿಯನೆನೀ ಸಂಪ್ಧದಸಿಕೊಂಡನ್ು." ಎಂದು ನ್ುಡಿದರು. ಈಗ 
ಕಥ್ೆಯ  ಲ್ಕ್ಷಧಾರ್ಥವನ್ುನ ಶರವಣ ಮಧಡುವಂರ್ವರಧಗಿರಿ. 



ಪರರ್ಮ ಕಥ್ೆಯಳಗೆ ಜಿೀವ ಮತುಾ ಬುದಾ ಗಳೆೀ ದಂಪತಿಗಳು. 
ವಿಷ್ಯ ಚ್ಛಂತನ್ವೆಂಬ ರ್ಪಶಧಚವೆೀ ಆ ಬುದಾಗೆ ಬಧಧೆ 
ಕೊಡುತಿಾತುಾ. ಆದುರಿಂದ ಸಿರೀಗೆ ಆರೊೀಗಯವಧಗುವಗೊೀಸಕರ, 
ಅವರು ನ್ರಸಿಂಹ ಸರಸವತಿ ಸಧಾನ್ವನ್ುನ ಸೆೀವಿಸಿದರು. ಆತನ್ು 
ತ್ಧನೆೀ ಸಿದ್ಧುರೂಢನಿದ್ೆುೀನೆ ಆ ರೂಪದಂದರುವ ನ್ನ್ನ ಸೆೀವಧ 
ಮಧಡಿದ್ಧುದರೆ ರೊೀಗ ನಿರಸನ್ವಧಗುವದು ಎಂದು 
ಹೆೀಳಿದನ್ು. ಸದುುರು ಸೆೀವೆಯನ್ುನ ಸದ್ಧಾವದಂದ 
ಮಧಡುತಿಾರುವಧಗ, ವಿಷ್ಯ ಚ್ಛಂತನ್ವು ನಿರಸನ್ವಧಗುತಾದ್ೆ. 
ಆಮೀಲ್ೆ ವೃತಿಾರೂಪ ರೂಪ್ಧಯಗಳನ್ುನ ಸದುುರುಗಳಿಗೆ 
ಅರ್ಪಥಸುವಂರ್ವರಧದರು. ಈಗ ಎರಡನೆೀ ಕಥ್ೆಯ 
ಲ್ಕ್ಷಧಾರ್ಥವೆೀನೆಂದರೆ - ಜಿೀವನೆೀ ನಿರುಪ್ಧದಪಪನ್ು ಇದುು, 
ನಿತಯದಲ್ಲಾ ಮಠವೆಂಬ ಸಮಧಧಿಯಳಗೆ ಇರುತಿಾರುವಧಗ, 
ಅಲ್ಲಾಂದ ಪ್ಧರರಬಾವೆಂಬ ಬಂಧು ಆತನ್ನ್ುನ ಹೊರಗೆ 
ಹಧಕಿಸಿದನ್ು. ವಿಷ್ಯಧಕಧರವೃತಿಾ ಎಂಬ ಉದ್ೊಯೀಗ 
ಮಧಡುತಿಾರುವಧಗ, ಆತ್ಧೆಕಧರವೃತಿಾಯಂಬ ನೆೈವೆೀದಯವನ್ುನ 
ಸದುುರುವಿಗೆ ಅರ್ಪಥಸುತಿಾದುನ್ು. ಪ್ಧರರಬಾನ್ು ಅದಕೂಕ 



ಪರತಿಬಂಧಕ ಮಧಡಿದನ್ು. ಪ್ಧರರಬಾನ್ ಪರತಿಬಂಧವು 
ಸಹನ್ವಧಗದ್ೆ, ಸದುುರು ದಸೆಯಂದ ಜಿೀವನ್ು ಪ್ಧರಣ ಕೊಟುಟ 
ವಿದ್ೆೀಹ ಕೆೈವಲ್ಯವನ್ುನ ಹೊಂದದರೆ ಪ್ಧರರಬಾ ಪರತಿಬಂಧವು 
ನಿಂತು ಹೊೀಗವುದ್ೆಂದು ತಿಳಿದು, ಆ ಕಧಯಥದಲ್ಲಾ 
ಪರವತಿಥಸಿದನ್ು. ಆಗೆು ಜ್ಞಧನ್ರೂಪ ಗುರುವು ಪ್ಧರಪಾನಧಗಿ 
ಜಿೀವನಿಗೆ ಸಮಧಧಧನ್ ಪಡಿಸಿದನ್ು. ಪ್ಧರರಬುನ್ು ಆ ನ್ಂತರ ಆ 
ಜಿೀವನಿಗೆ ಪರತಿಬಂಧಕ ಮಧಡಲ್ಲಲ್ಾ. ಜ್ಞಧನ್ನ್ು ಜಿೀವನ್ನ್ುನ 
ಸಮಧಧಿಯಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ, ಅಲ್ಲಾ ಆತನ್ನ್ುನ 
ಸಿಾರಗೊಳಿಸಿದನ್ು. ಈ ಪರಕಧರವಿರುವ ಕಥ್ೆಯ ಲ್ಕ್ಷಧಾರ್ಥವನ್ುನ, 
ಹೆೀ ಶೆ್ ರೀತ್ಧ ಜನ್ರುಗಳಿರಧ ಹೃದಯದಲ್ಲಾ 
ವಿವರಿಸುವಂರ್ವರಧಗಿರಿ. ಎಂಬಲ್ಲಾ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಕಥ್ಧಮೃತದ್ೊಳ್, ಶರವಣಮಧತರದಂದ ಸವಥ ಪ್ಧಪಗಳೆಲ್ಧಾ  
ಭಸೆ ಮಧಡುವಂರ್  ಅತಿ ಮಧುರವಧದ ಈ 
ಮೂವತಾನಧಲ್ಕನೆೀ ಅಧಧಯಯವನ್ುನ ಶ್ವದ್ಧಸನ್ು  ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದುುರುಗಳ ಚರಣಧರವಿಂದಗಳಲ್ಲಾ 
ಅರ್ಪಥಸಿರುವನ್ು. 


