
 



ಓಂ ಅನಾದ್ಯನಂತನ ೇ, ವಿಶ್ವವ್ಾಯಪಕನ ೇ, ವಿಶ್ಾವತೇತ 
ಮಾಯಾತೇತ ಲ ೂೇಕರಕ್ಷಕನ ೇ, ನಾಮರೂಪಾತೇತ 
ನಿವಿಿಕಾರ ಸ್ವರೂಪನ ೇ, ಸ್ರ್ಿ ನಿಯಂತರನ ೇ, ನಿನಗ  
ನಮಸ್ಾಾರವಿರಲಿ. ನಿನಗ  ನಮಸ್ಾಾರ ಮಾಡಲಿಕ ಾ ಹ ೂೇದ್ರ , 
ನಿೇನ  ನಮನಕರ್ಾಿ, ನಮನ, ಮತತು ನಮನ 
ರ್ ಗ ದ್ತಕ ೂಳ್ಳುರ್ರ್ನತ  ಆಗಿರತತು, ನಿನನ ಧ್ಾಯನ ಮಾಡಲಿಕ ಾ 
ನ ೂೇಡಿದ್ರ , ಧ್ಾಯರ್ಾ ಮತತು ಧ್ಾಯನರ್ು ನಿೇನ ೇ ಸ್ವತಃ ಆಗತವಿ 
ಮತತು ಕೂಡಲ ೇ ದ ೇಹ ಬತದ್ಧಿಯನತನ ಬಿಡಿಸಿ, ಐಕಯಯೇಗದ್ಧಂದ್ 
ರ್ತಿಸ್ತವಿ. ಅನಯ ಯಾರ್ ಸ್ಾಧನ ಯಗಳ್ನೂನ  ಮಾಡದ , 
ನಿರಭಿಮಾನದ್ಧಂದ್ ನಿನನ ಸ್ ೇವ್ಾ ಮಾತರ ಮಾಡಿ, ನಿನನ ಕೃಪ   
ಸ್ಂಪಾದ್ನ ಮಾಡಿಕ ೂಂಡದಾಾದ್ರ , ನಿೇನ ೇ ಜ್ಞಾನರ್ನತನ 
ದ್ಯಪಾಲಿಸ್ತವಿ. ಜ್ಞಾನದಾರ್ಾ ಆಗಿಯೂ ನಿೇನ ೇ ಇರತತು. 
ಇತರರ ಲ್ಲರೂ ಬಂಧಕರಿರತರ್ರತ, ನಿನನ ಜ್ಞಾನ ಪರಭಾರ್ದ್ಧಂದ್ 
ದ ೈತವ್ ಲ್ಲ ನಿರಸ್ನವ್ಾಗತರ್ದ್ತ. ಈ ಪರಕಾರವಿರತರ್ ನಿನನ 
ಚರಣದ್ಲಿಲ ಮಸ್ುಕರ್ನಿನಟ್ತು ನಮಸ್ಾರಿಸ್ತವ್ ನತ. ನನನ ಮೇಹ 
ಮಮರ್ ಗಳ್ನತನ ಕಳ ದ್ತ, ಚಿತುಕ ಾ ಶ್ಾಂತ 



ಕ ೂಡತರ್ಂಥರ್ನಾಗತ. ಯಾರ್ುದ್ರ ಶ್ರರ್ಣ ಮಾತರದ್ಧಂದ್ ಭರ್ 
ಬಂಧನರ್ು ಹರಿದ್ತ ಹ ೂೇಗತರ್ುದ ೂೇ  ಅಂಥಾ ಚರಿತರ 
ಕಥನರ್ನತನ ಕ ೇಳ್ರ್ುರ್ರ್ರಾಗಿರಿ. ಇದ್ರಿಂದ್ ಚಿತುದ್ 
ಮಲಿನವ್ ಲಾಲ ಹ ೂೇಗಿ, ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಲ ಜ್ಞಾನರ್ು 
ಪರಕಟ್ವ್ಾಗತರ್ದ್ತ. ಪ ರೇಮಳ್  ಭಕುನಾದ್ ಕಾಳ್ಪಪ ಬಡಿಗ ೇರ 
ಎಂಬಾತನತ, ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಲ ಅತಯಂತ ಸ್ದಾಾರ್ರ್ುಳ್ುರ್ನಾಗಿ, 
ಸ್ದ್ತುರತವಿಗ   ಒಮ್ಮೆ ಮನ ಗ  ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಹ ೂೇಗಿ 
ಉಣ್ಣಿಸ್ಬ ೇಕತ ಎಂದ್ತ ಸ್ಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ನತ. ಪ ೇಟ ಗ  ಹ ೂೇಗಿ 
ಮಧತರವ್ಾದ್ ಮತತು ರಸ್ಯತಕುವ್ಾದ್ಂರ್  ಕಾಣ್ಣಸ್ತತುದ್ಾ 
ಮಾವಿನ ಹಣತಿಗಳ್ನತನ ರ್ ಗ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಬಂದ್ತ ಮನ ಯಲಿಲ 
ಇಟ್ತು, ಸಿದಾಾರೂಢರ ಕಡ ಗ   ಹ ೂೇಗಿ, ಅರ್ರಿಗ  ಮರತದ್ಧನ 
ಭ ೂೇಜನಕ ಾ ಬರಬ ೇಕ ಂದ್ತ ಆಮಂತರಣ ಕ ೂಟ್ುನತ. ಎರಡನ ೇ 
ದ್ಧರ್ಸ್ ಪಾಕಕಾಯಿರ್ು  ಸಿದ್ಾವ್ಾದ್ ಕೂಡಲ ೇ ಸ್ತಮತಯಾದ್ 
ಕಾಳ್ಪಪನತ ಮಠಕ ಾ ಹ ೂೇಗಿ, ಮನ ಗ  ಬರಲಿಕ ಾ ಸ್ದ್ತುರತಗಳಿಗ  
ಪಾರರ್ಥಿಸಿದ್ನತ. ಕೂಡಲ ೇ ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ಳ ಅರ್ನ  ಕೂಡ ಆತನ 
ಮನ ಗ  ಬಂದ್ರತ. ಸಿದ್ಾರಿಗ  ಒಂದ್ತ ಯೇಗಾಯಸ್ನದ್ಲಿಲ 



ಕೂಡಿರಸಿ, ಕಾಳ್ಪಪನತ ಪ ರೇಮಯತಕುನಾಗಿ  ಪೂಜಾ 
ಮಾಡತರ್ಂಥರ್ನಾದ್ನತ, ಆಮ್ಮೇಲ  ಭ ೂೇಜನದ ಾಶ್ ಯಂದ್ 
ಎಲಾಲ ಪದಾಥಿಗಳ್ನತನ ನಿೇಡಿದ್ ರ್ಾಟ್ತ ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ ಮತಂದ  
ಇಟ್ುರೂ, ಮತತು ಮಾವಿನ ಹಣತಿಗಳ್ನತನ ತಂದ್ತ ಕ ೂಯತಾ 
ನ ೂೇಡಿದ್ರ ೇ  ವಿಚಿತರ ಕಾಣ್ಣಸಿತತ. ಪರರ್ ಯೇಕ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನಲಿಲ 
ಹತಳ್ಗಳ್ಳ ಇರತರ್ದ್ನತನ ಕಂಡತ, ಕಾಳ್ಪಪನತ ಬಹಳ್ ಖಿನನನಾಗಿ, 
ಈಗಲ ೇ ಹ ೂೇಗಿ ಬ ೇರ  ಹಣತಿಗಳ್ನತನ ತರತವ್ ನತ, ಎಂದ್ತ ಹ ೇಳಿ 
ಹ ೂರಟ್ನತ. ಇದ್ನತನ ನ ೂೇಡಿ, ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ಳ - “ನಿೇನತ ಈಗ 
ಏನೂ ಚಿಂರ್  ಮಾಡಬ ೇಡ' ಎಂದ್ತ ಹ ೇಳಿ, ಆ ಹಣತಿಗಳ್ನತನ 
ರ್ ಗ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ನ ೂೇಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ರತ. ಒಂದ್ತ ಹಣತಿ 
ಕ ೈಯಲಿಲ ಹಿಡಿದ್ತಕ ೂಂಡತ ಅದ್ನತನ ತರತವಿ, ತರತವಿ, 
ನ ೂೇಡತರ್ಾು ಸಿದ್ಾರತ “ಇದ್ತ ಶ್ತದ್ಿರ್ದ   ಏನ ೇನೂ  ಹತಳ್ವಿಲ್ಲ”, 
ಎನತನರ್ಾು ಎಲಾಲ ಉಳಿದ್  ಮಾವಿನ ಹಣತಿಗಳ್ನತನ ಹಾಗ ಯೇ 
ನ ೂೇಡಿ “ಯಾರ್ದ್ರೂಳ್ಗೂ ಹತಳ್ಗಳಿಲ್ಲ", ಅಂದ್ರತ. 
ಇತರರೂ ನ ೂೇಡಿದ್ರತ, ಆದ್ರ  ಈಗ ಒಂದ್ತ ಹತಳ್ 
ಕಾಣ್ಣಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತತು ತಂದ್ರ  ಬಹಳ್ ಮಧತರವ್ಾಗಿ ಇದ್ಾರ್ು. 



ಸ್ದ್ತುರತ ಹಸ್ು ಸ್ಪಶ್ಿವ್ಾದ್ ಕೂಡಲ ೇ ಆ ಹಣತಿಗಳ್ಳ 
ಶ್ತದ್ಿವ್ಾದ್ದ್ಾನತನ ನ ೂೇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 
ಮಹದಾಶ್ಚಯಿವ್ಾಯತತ. ನಿರ್ಜಿರ್ ಹಣತಿಗಳ್ಳ ಸ್ದ್ತುರತವಿನ 
ಸ್ಪಶ್ಿದ್ಧಂದ್ ಶ್ತದ್ಿವ್ಾದ್ ಮ್ಮೇಲ , ಸ್ರ್ಜೇರ್ ಮನತಷ್ಯರತ 
ಯಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಾಲ್ಲ ? ಸ್ರ್ಜೇರ್ ಇಷ ುೇ ಅಲ್ಲ, ಉತುಮವ್ಾದ್ 
ಬತದ್ಧಿಯತಕುನಾದ್ ನರನತ ಆ ಸಿದ್ಿ ಕೃಪಘನನ  ಸ್ಪಶ್ಿ 
ಮಾತರದ್ಧಂದ್ ಅರ್ಶ್ಯವ್ಾಗಿ ಶ್ತದ್ಿನಾಗಿ, ಆಮ್ಮೇಲ  ಸ್ದ್ತುರತ  
ತನ ೂನಳ್ಗ  ಆತನನತನ ರ್ ಗ ದ್ತಕ ೂಳ್ಳುರ್ನತ. ಶ್ತದ್ಿವ್ಾದ್ ಮ್ಮೇಲ  
ಆ ನಿಮಿಲ್ವ್ಾದ್ ಫಲ್ರ್ನತನ ಸ್ದ್ತುರತರ್ು ಹ ೂಟ ುಯಲಿಲ 
ಹಾಕ್ಕಕ ೂಳ್ಳುರ್ನತ. ಅದ್ತ ನಾಮ ರೂಪಗಳ್ನತನ ಬಿಟ್ತು 
ದ ೇಹದ್ಲಿಲ ಸ್ಮರಸ್ವ್ಾಗತರ್ದ್ತ. ಹಾಗ ಯೇ ಭಕುನತ 
ಸ್ದ್ತುರತವಿನ ಸ್ಪಶ್ಿದ್ಧಂದ್, ಕೂಡಲ ೇ ಚಿತುದ್ ನಿಮಿಲ್ರ್ ಯನತನ 
ಹ ೂಂದ್ಧ, ಅನಂತರ ಸ್ದ್ತುರತರ್ು ಆತನನತನ ತನನ 
ಸ್ವರೂಪದ ೂಳ್ಗ  ರ್ ಗ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಅದ್ರಲಿಲ ಸ್ಮರಸ್ 
ಮಾಡಿಕ ೂಳ್ಳುರ್ನತ . ಇರಲಿ, ಕಾಳ್ಪಪನಿಗ  ಬಹಳ್ 
ಆನಂದ್ವ್ಾಗಿ ಪ ರೇಮದ್ಧಂದ್ ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ ಚರಣಕ ಾ ಬಿದ್ತಾ, - 



“ನಾನತ ಇರ್ತುನ ದ್ಧನ ಧನಯನಾಗಿ  ಹ ೂೇದ ನತ. ನನನ 
ಉದಾಿರವ್ಾಯತತ,” ಎಂದ್ತ ಅಂದ್ನತ. ಅನಂತರ 
ಸ್ದ್ತುರತಗಳಿಗ  ದ್ಕ್ಷಿಣ  ರ್ಾಂಬೂಲಾದ್ಧಗಳ್ನತನ ಅರ್ಪಿಸಿ, 
ಅರ್ರನತನ ಮಠಕ ಾ ಮತಟ್ಟುಸಿದ್ನತ. ತತಕಾಪಪನ ಂಬ ಭಕುರತ ಬಹತ 
ಪ ರೇಮಳ್ನಾಗಿಯೂ, ಸಿದ್ಿ ಸ್ದ್ತುರತವಿನ ಸ್ ೇವ್ಾ 
ಮಾಡತರ್ುದ್ರಲಿಲ ಅತ ತತಪರನಾಗಿಯೂ ಇರತರ್ನತ. ತನನ 
ಗೃಹದ ೂಳ್ಗ  ನರ್ರಾತರ ಮಹ ೂೇತಸರ್ ನಡಿಯತವ್ಾಗ, 
ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ನತನ ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಬಂದ್ತ ಪೂರ್ಜಸ್ತರ್ನತ. 
ಮನ ಯಲಿಲ ದ್ಧರ್ಯ ಮಂಟ್ಪರ್ನತನ ರಚಿಸಿದ್ನತ.  ಅದ್ತ 
ಅನತಪಮವ್ಾಗಿ ನರ್ರರ್ಾನದ್ಧಗಳಿಂದ್ ಕ ಚಿಚರ್ ೂುೇ ಎಂಬಂರ್  
ಕಾಣ್ಣಸ್ತತುತತು. ಮತತು ಅತ ಜಾಜವಲ್ಯವ್ಾದ್ ದ್ಧೇಪಗಳಿಂದ್ 
ಶ್  ೇಭಾಯಮಾನವ್ಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಸ್ತರ್ದ್ತ. ಎಲಾಲ ಸ್ಾಹಿತಯರ್ನತನ 
ಸಿದ್ಿಮಾಡಿಕ ೂಂಡತ, ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ನತನ ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಬರಲಿಕ ಾ 
ಹ ೂೇಗತರ್ ಸ್ಮಯದ್ಲಿಲ ಆತನ ಪತನಯತ ಎದ್ತರಿಗ  ಬಂದ್ತ 
ಅನತನರ್ಾುಳ  - "ನಿೇರ್ು ಪೂಜಾ ಮಾಡತರ್ದ್ಕಾಾಗಿ 
ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ನತನ ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಬರತವಿರಿ, ಆದ್ರ  ನಮೆ 



ಮಗನಾದ್ ಹನತಮಂತನತ ರ ೂೇಗದ್ಧಂದ್ ವಿಶ್ ೇಷ್ 
ರ್ಪೇಡಿಸ್ಲ್ಪಟ್ತು, ಅರ್ನಿಗ  ಮೃತತಯ ಸ್ಮೇಪ ಬಂದ್ಂರ್  
ಕಾಣ್ಣಸ್ತರ್ದ್ತ; ನಿಶ್ ಚೇಷ್ಠಿತನಾಗಿ ಬಿದ್ಧಾರತರ್ನತ.” ಇದ್ನತನ ಕ ೇಳಿ 
ತತಕಾಪಪನತ ಪುತರನಾದ್ ಹನತಮಂತನ ಸ್ಮೇಪ ಹ ೂೇಗಿ- 
'ಇರ್ತತು ಮನ ಗ  ಸಿದಾಿರೂಢ ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ಳ ಬರತರ್ರತ. ನಿೇನತ 
ನರಳ್ಳತು ಇರದ  ಶ್ಾಂತನಾಗಿ ಮಲ್ಗಿಕ ೂಂಡತ ಪೂಜ ಗ  ವಿಘನನ 
ಮಾಡದ್ಧರತ, ನಿೇನತ ಸ್ಾಯತವಿಯಾದ್ರ , ಸ್ದ್ತುರತ ನಾಮರ್ನತನ 
ಮತಖದ್ಧಂದ್ ಉಚಚರಿಸ್ತತು ಪಾರಣರ್ನತನ ಬಿಟ್ತು ಬಿಡತ, ಆದ್ರ  
ಪೂಜ ಗ  ಅಡಿಿ ಆಗತರ್ಂಥಾ  ಏನ ೂಂದ್ೂ ಶ್ಬಾ ಬಾಯಂದ್ 
ಹ ೂರಡಬಾರದ್ತ, ನ ೂೇಡಪಾಪ,” ಎಂದ್ತ ಅಂದ್ನತ. 
ಹನತಮಂತನತ ಸ್ಂಜ್ಞ ಯಂದ್ಲ ೇ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ನತ, ಆದ್ರ  
ರ್ಾಯಗ   ದ್ತಃಖ ತಡಿಯಲಾರದ  ಅಳ್ಲಾರಂಭಿಸಿದ್ಳ್ಳ. ಆಗ 
ಆಕ ಯನತನ ಕತರಿತತ ತತಕಾಪಪನತ  - “ನಿೇನತ ಬಹಳ್ ಚಲ ೂೇ 
ಕ ಲ್ಸ್ ಮಾಡತತು, ರ ೂೇಗಿಯಾದ್ರೂ ಅಳ್ಳರ್ುದ್ಧಲ್ಲ, ಹಿೇಗಿದ್ತಾ 
ನಿೇನತ ಇಂಥಾ ಆಕಾರಂತ ಮಾಡತತು. ಸ್ದ್ತುರತನಾಥನತ 
ಬರತರ್ಕಾಲ್ದ್ಲಿಲ, ಇದ್ತ ನಿನಗ  ಯೇಗಯರ್ಲ್ಲ ನ ೂೇಡತ. ಈಗ 



ಸ್ದ್ತುರತವಿಗ  ಕರ ಸ್ಬ ೇಕ ೂೇ ಅಥವ್ಾ ಆಕಾರಂತ ಮಾಡತರ್ಾು 
ಕೂಡರಬ ೇಕ ೂ, ನಿನನ ಮನಸಿಸನ ೂಳ್ಗ  ಏನಿದ  ಹ ೇಳ್ಳ,” 
ಅಂದ್ನತ. ಆಗ ು ಆ ಸಿರೇಯತ  ವಿಚಾರಯತಕುಳಾಗಿ ಅಂದ್ಳ್ಳ, 
“ನನನ ಅಪರಾಧವ್ಾಯತತ. ಅರ್ನತ ಸ್ತುರೂ ನಾನತ 
ಅಳ್ಲಿಕ್ಕಾಲಾಲ. ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ಳ ಹ ೂೇಗತರ್ ತನಕ ಅರ್ನ ಮ್ಮೇಲ  
ಕಂಬಳಿ ಹಾಕ್ಕ ಮತಚಿಚ ಬಿಡತವ್ ನತ.'' ಮಮರ್ ಗ  ಲ್ರ್ ು ಹ ೂಡ ದ್ತ 
ಹ ೂರಗ  ಹಾಕ್ಕ, ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ನತನ ಒಳ್ಗ  ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಬಂದ್ತ 
ಸ್ಾಂಗವ್ಾಗಿ ಪೂರ್ಜಸ್ಬ ೇಕ ಂಬ ನಿಧ್ಾಿರರ್ನತನ ಮಾಡಿ, 
ತತಕಾಪಪನತ ಮಠಕ ಾ ಹ ೂರಟ್ತ ಹ ೂೇಗತರ್ಂಥರ್ನಾದ್ನತ. 
ಮಹಾ ವ್ ೈಭರ್ದ್ಧಂದ್ ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ನತನ ಗೃಹಕ ಾ ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ 
ಬಂದ್ತ, ಮಂಟ್ಪದ ೂಳ್ಗಿನ ಸಿಂಹಾಸ್ನದ್ ಮ್ಮೇಲ  
ಕತಳಿುರಿಸಿದಾಗ  ಅರ್ರ ಮತಂದ  ಕ್ಕೇತಿನ  ಆರಂಭವ್ಾಯತತ. 
ಆಗ ಏನತ ವಿಶ್ ೇಷ್ ಚಮರ್ಾಾರವ್ಾಯತತ ಅದ್ನ ನೇ ಕ ೇಳಿರಿ, 
ಇತು ಹನತಮಂತನತ, ಕಂಬಳಿ ಆತನ ಮ್ಮೇಲ  ಹ ೂಚಚಲ್ಪಟ್ತು, 
ಮ್ಮಲ್ಲಗ  ಸ್ದ್ತುರತ ಚಿಂತನ  ಮಾಡತತು, ಕಣ ೂೇಳ್ಗಿಂದ್ ನಿೇರತ 
ಸ್ತರಿಸ್ತತುದ್ತಾ, ಆತನಿಗ  ಪಾರರ್ಥಿಸ್ತರ್ಾುನ , - “ದ್ಧೇನನಾಥನಾದ್ 



ಸ್ದ್ತುರತವ್ ೇ, ನನಗ  ನಿನನ ದ್ಶ್ಿನವಿಲ್ಲ, ನನಿನಂದ್ ಎದ್ತಾ 
ಕೂಡ ೂರೇಣ ಅಂದ್ರ  ಶ್ಕಯವಿಲ್ಲ. ನನನ ಪಾರಣರ್ು 
ಹ ೂೇಗತರ್ುದ ೂೇ  ಎಂಬಂರ್  ಅನಿಸ್ತರ್ುದ್ತ. ಈ ಸ್ಮಯದ್ಲಿಲ 
ನನಗ  ನಿನನ ಹ ೂತತಿ ಮರ್ಾಯರಿರತರ್ರತ ? ನಾನತ ನಿನನ ಹ ಸ್ರತ 
ರ್ ಗ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಕೂಗಿದ ನ ಂದ್ರ , - ಪೂಜ ಗ  ನಿಶ್ಚಯವ್ಾಗಿ 
ವಿಘನ ಬರತರ್ದ್ತ. ಈ ಕಾಲ್ದ್ಲಿಲ ನಿೇನ ೇ ಬಂದ್ತ ನನನ ಮ್ಮೇಲ  
ಕೃಪಾ ಮಾಡತ. ಸ್ದ್ತುರತರಾಯನ ೇ, ಒಮ್ಮೆಯಾದ್ರೂ ನನಗ  
ದ್ಶ್ಿನ ಕ ೂಡತ ಅಂದ್ರ  ನಾನತ ಸ್ತಖದ್ಧಂದ್ ಪಾರಣ ಬಿಡತವ್ ನತ. 
ಬಹತ ಘೂೇಷ್ದ್ಧಂದ್ ಕ್ಕೇತಿನ ನಡ ದ್ಧರತವ್ಾಗ, ನನನ ಈ ಅಲ್ಪ 
ಧವನಿಯತ ನಿನಗ  ಕ ೇಳಿಸ್ಲಾರದ್ತ, " ಹಿೇಗನತನತುದ್ಾನತ. ಹೂರಗ  
ಕ್ಕೇತಿನರಂಗ ನಡ ದ್ಧರತರ್ದ್ತ. ಆಗ ಸ್ದ್ತುರತರ್ು 
ಮಂಟ್ಪದ ೂಳ್ಗ  ಕೂತಲಿಲಂದ್ ಒಮೆಂದ ೂಮ್ಮೆ 
ಗಡಬಡಿಯಂದ್ ಎದ್ತಾ, ತತಕಾಪಪನನತನ  ಕರ ದ್ತ, ಆತನ ಹಸ್ು 
ಹಿಡಿದ್ತ, -“ನನಗ  ಹನತಮಂತನಿದ್ಾಲಿಲಗ  ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ 
ಹ ೂೇಗತ” ಅಂದ್ನತ. ಅದ್ಕ ಾ ತತಕಾಪಪನತ - “ಈಗ ಆತನ ಬಳಿಗ  
ಹ ೂೇಗತರ್ದ್ತ ಏನೂ ಕ ಲ್ಸ್ವಿಲ್ಲ. ಆತನತ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ 



ಮಲ್ಗಿಕ ೂಂಡಿರತರ್ಾುನ . ಪೂಜ  ಆದ್ ಮ್ಮೇಲ  ನಿಮೆನತನ ಅಲಿಲಗ   
ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಹ ೂೇಗತವ್ ನತ," ಅಂದ್ಧದ್ತಾ ಕ ೇಳಿ, ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ಳ 
“ಈಗಿಂದ್ಧೇಗಲ ೇ ಆತನಿದ್ಾಲಿಲ ನನಗ  ಹ ೂೇಗತರ್ ಕ ಲ್ಸ್ವಿದ ,'' 
ಅಂದ್ರತ. ಆಗ ು ತತಕಾಪಪನತ ನಿರತಪಾಯನಾಗಿ, 
ಸ್ದ್ತುರತರಾಯರ ಹಸ್ು ಹಿಡಿದ್ತ, ಭಯಯತಕುನಾಗಿ 
ಹನತಮಂತನತ ಮಲ್ಗಿದ್ಾಲಿಲ ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಹ ೂೇದ್ನತ. 
ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ಳ, ಕಂಬಳಿ ಹ ೂಚಚಲ್ಪಟ್ು ಹನತಮಂತನನತನ ನ ೂೇಡಿ, 
ಆತನ ಮತಖದ್ ಮ್ಮೇಲಿನ ಕಂಬಳಿ ರ್ ಗ ದ್ತ ನ ೂೇಡತವ್ಾಗ, 
ಮೃತತಯಕಳಾ  ಕಾಣ್ಣಸ್ತತುದ್ತಾ ಕ್ಕವಿಗ ೂಟ್ತು ಕ ೇಳ್ಲಾಗಿ ಮ್ಮಲ್ಲಗ  
ನಾಮೇಚಾಾರರ್ು ಕ ೇಳಿಸ್ತತುತತು. ಕೂಡಲ ೇ, ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ಳ 
ಶಿವ್ಾಯನಮಃ ಎಂದ್ತ ಉಚಚರಿಸಿ, ಅರ್ನ ಮ್ಮೈಮ್ಮೇಲ  
ಹಸ್ುರ್ನತನ ಎಳ ಯತರ್ಂಥರ್ರಾದ್ರತ. ಆಗ ಮತಖದ್ ಮ್ಮೇಲ  
ತತ ಕ್ಷಣವ್ ೇ ಕಾಂತ ಬಂದ್ತ, ಕ ೈಕಾಲ್ತ ಅಲಾಲಡಲಿಕ ಾ 
ಆರಂಭವ್ಾದ್ರ್ು. ಆತನ ಹಸ್ುಗಳ್ನತನ ಹಿಡಿದ್ತ ಸ್ದ್ತುರತನಾಥರತ 
ಅರ್ನನತನ ಎಬಿಿಸಿ ಕೂಡಿರಸಿದ್ರತ. ಆತನ ಮ್ಮೈಯಳ್ಗ  ಶ್ಕ್ಕುಯತ 
ಬರಹತುತತ. ಈ ಪರಕಾರ ಲಾಘವಿಯಾದ್ ಸ್ದ್ತುರತ  ಆತನ 



ಮ್ಮೇಲ  ಕೃಪಾ ಮಾಡಿದ್ನತ. ತತಕಾಪಪನಿಗಾದ್ರೂ 
ಆನಂದಾಶ್ತರಗಳ್ಳ ಸ್ತರಿಯತತುದ್ಾರ್ು. ಆಗ ಆತನ ಪತನಯೂ  
ಅಲಿಲಗ  ಓಡಿಬಂದ್ಳ್ಳ. ತನನ ಮಗನತ ಸ್ದ್ತುರತ ಕೃಪ ಯಂದ್ 
ಸ್ತಕ್ ೇಮವ್ಾಗಿರತರ್ದ್ನತನ ನ ೂೇಡಿ, ಆಕ ಗ  ಪ ರೇಮ 
ಆರ್ರಿಸ್ಲಾಗದ   ಉಕ್ಕಾ ಬರತರ್ಂಥಾದಾಾಯತತ. ಶಿರೇಗತರತವಿನ 
ಚರಣರ್ನತನ ಘಟ್ಟುಯಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ತ, “ಹ ೇ ದ್ಯಾಳಾ, 
ದ್ಧೇನ ೂೇದಾಿರಕಾ, ನನನ ಸ್ಂಕಟ್ದ್ಲಿಲ ನಿೇನ ೇ ಪಾರಪುನಾದ್ಧ. 
ಪೂಜಾ ಸ್ಮಯದ್ಲಿಲ ಈತನ ಪಾರಣ ಹ ೂೇಗತತುದ ೂೇ ಏನ ೂೇ, 
ಪೂಜ ಗ   ವಿಘನ ಬಂದ್ಧರ್ ೇನ ೂೇ  ಎಂದ್ತ ನನಗ  ಬಹಳ್ ರ್ಯಥ  
ಆಗಿತತು. ಆದ್ರ  ಕೃಪಾಳ್ಳವ್ಾದ್ ನಿೇನತ ಬಂದ್ತ, ಎಲಾಲ 
ರ್ಯಥ ಯನತನ ಹರಣಮಾಡಿದ್ಧ. ನಾರ್ು ನಿನಗ  ಪಾರರ್ಥಿಸ್ದ್ಧದ್ಾರೂ 
ನಿೇನಾಗಿ ಓಡಿಬಂದ್ತ ಕೃಪ ಯಂದ್ ನನನ ಹತಡತಗನನತನ ಎಬಿಿಸಿ, 
ನಮೆನತನ ಕರತಣ ಯಂದ್ ಕಾಪಾಡಿದ್ಧ,” ಅಂದ್ಳ್ಳ. ಆಗ 
ತತಕಾಪಪನತ, -“ಹ ೇ ಸ್ದ್ತುರತನಾಥಾ, ನಿನನ ಪೂಣಿಮಹಿಮ್ಮಯತ 
ಮೂಢರಾದ್ ನಮಗ  ತಳಿಯತರ್ುದ್ಧಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ತ 
ಪಾರಥಿನ ಯನತನ ಮಾಡತವ್ ನತ. ಹನತಮಂತನ ಈ 



ರ್ೃರ್ಾುಂತರ್ನತನ ನಾನತ ನಿನಗ  ಎಂದ್ೂ ಹ ೇಳಿದ್ಧಾಲ್ಲ, ಹಿೇಗಿದ್ತಾ 
ಅದ್ತ ನಿನಗ  ಹಾಯಗ   ತಳಿಯತತ ಎಂಬದ್ತ ನನಗ  ಕೃಪ ಮಾಡಿ 
ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕತ, " ಎಂದ್ತ  ನತಡಿಯತರ್ದ್ನತನ ಕ ೇಳಿ, ನಗತತು 
ಸ್ದ್ತುರತನಾಥರತ, - “ನನನ ಕಣಿಗಳ್ಳ ದ್ಧೇನರ  
ಆತಿಧವನಿಯನತನ ಕ ೇಳ್ಳರ್ದ್ಕ ಾ ಯಾವ್ಾಗಲ್ೂ 
ಸ್ಾರ್ಧವಿರತತುವ್ . ಹಿೇಗಿರತರ್ಾು  ಮಂಟ್ಪದ್ಲಿಲ ಕತಳಿತರತವ್ಾಗ 
ಇರ್ನ ಆತಿಧವನಿಯತ ಕ ೇಳ್ಬಂತತ. ಚಿತುರ್ು ಕ್ಕೇತಿನದ್ಲಿಲ 
ರಮಸಿರತರ್ಾು  ಕ್ಕವಿಯಳ್ಗ  ಈ ಹನತಮಂತನ ದ್ಧೇನ 
ಪಾರಥಿನ ಯತ ಬಂದ್ ಕೂಡಲ ೇ, ನಿನನನತನ ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ 
ಇಲಿಲಗ  ಬಂದ . ಈ ಪರಕಾರ ಈ ಕ ಲ್ಸ್ರ್ು ಘಟ್ಟಸಿತತ. ಈಗ 
ಇರ್ರಿಗ  ಮೃತತಯ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಇರ್ನತ ಬ ೇಗನ  ನ ಟ್ುಗಾಗತರ್ನತ, 
ಇರ್ನನತನ ಪೂಜಾಕಾಲ್ಕ ಾ ಕ ೈಹಿಡಿದ್ತ ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಬನಿನರಿ,'' 
ಎಂದ್ತ ಹಿೇಗ  ಹ ೇಳಿ ಮಂಟ್ಪದ್ಲಿಲ ಹ ೂೇಗಿ ಕತಳಿತತಕ ೂಂಡರತ. 
ಇಷ್ುರ ೂಳ್ಗ  ಕ್ಕೇತಿನ ಯತ ಮತಗಿಯತತ, ಪೂಜ  ಮಾಡಲಿಕ ಾ 
ಸಿದ್ಿಮಾಡಿದ್ರತ. ಆಗ ಹನತಮಂತನಿಗ  ಕ ೈಹಿಡಿದ್ತ ತತಕಾಪಪನತ 
ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಬರತತುದ್ಾನತ. ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ನತನ ದ್ೂರದ್ಧಂದ್ 



ನ ೂೇಡಿದ್ ಕೂಡಲ ೇ, ಹನತಮಂತನತ ತತಕಾಪಪನ ಕ ೈಬಿಟ್ತು 
ಓಡಿಬಂದ್ತ ಸಿದ್ಾ ಚರಣಕ ಾ ಬಿದ್ತಾ - 'ಹ ೇ ದ್ಧೇನ ದ್ಯಾಳ್ 
ಸ್ದ್ತುರತರಾಜನ ೇ, ನನನ ಪಾರಥಿನ ಯನತನ ಕ್ಕವಿಯಲಿಲ  
ರ್ ಗ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ನನನ ರಕ್ಷಣ ಗ ೂೇಸ್ಾರ ಓಡಿಬಂದ . ಈ 
ಶ್ರಿೇರರ್ನತನ ನಿನನ ಮ್ಮೇಲಿಂದ್ ನಿವ್ಾಳಿ ರ್ ಗ ದ್ತ, ಈ 
ಚರಣಗಳ್ಲಿಲ ಬಿಟ್ಟುರತರ್ ುೇನ . ನಿೇನ ೇ ನನನ ಧನಿಯಾಗಿರತತು, 
ನಿನನ ಹ ೂರತತ ನನಗ  ಮರ್ಾಯರೂ ಇಲ್ಲ,” ಎಂದ್ತ ಹ ೇಳಿದ್ಾನತನ 
ಕ ೇಳಿ, ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ಳ ಆತನನತನ ಪ ರೇಮದ್ಧಂದ್ ಎತುಕ ೂಂಡತ 
ಆಲ್ಂಗಿಸಿ - "ಬಾಳಾ , ನಿನನ ಪ ರೇಮ ನ ೂೇಡಿ ನಾನತ 
ಮರತಳಾದ . ನಿನನಂಥ ಪ ರೇಮಳ್ ಭಕುರತ ನನಗ  ಬಹಳ್ 
ಬ ೇಕಾಗಿರತರ್ುದ್ತ. ಆದ್ರ  ನಿೇನತ ನಿನನ ಮಾರ್ಾರ್ಪತರನತನ ನನನ 
ರೂಪವ್ ಂದ್ತ ತಳಿದ್ತಕ ೂಂಡತ, ಅರ್ರ ಸ್ ೇವ್  ಮಾಡತರ್ಾು, 
ನಿಮಿಲ್ನಾಗಿರತ,” ಎಂದ್ತ ನತಡಿಯತರ್ದ್ನತನ ಕ ೇಳಿ, 
ತತಕಾಪಪನತ ಸಿದ್ಾರ ಚರಣಗಳ್ ಮ್ಮೇಲ  ಬಿದ್ತಾ, ನ ೇತರಗಳಿಂದ್ 
ಅಶ್ತರಗಳ್ನತನ ಸ್ತರಿಸ್ತತು ಅತಯಂತ 
ಪ ರೇಮೇತಾಷ್ಿಯತಕುನಾದ್ನತ. ಭಕುರ ೂಳ್ಗ , ಈ 



ಸ್ದ್ತುಣ್ಣಯಾದ್ ತತಕಾಪಪನ ೇ ಅಗರಗಣ್ಣ ಇರತರ್ಾುನ . 
ಸ್ಂತಮಾಲ ಯಳ್ಗ  ಶಿಖಾಮಣ್ಣ ಇದ್ಾಂರ್  ಈತನತ ಸ್ದ್ತುರತ 
ಚರಣಗಳ್ಲಿಲ ಶ್  ೇಭಿಸ್ತರ್ನತ. ಸ್ದ್ತುರತ ಪ ರೇಮವ್ ೇ ಆತನ 
ಭೂಷ್ಣರ್ು ಇಲ್ಲವ್ಾದ್ರ  ಆತನತ ಬರ   
ಕೌರ್ಪೇನಧ್ಾರಿಯಾಗಿದ್ತಾ, ಮಹಾ ವ್ ೈರಾಗಯ ಶಿೇಲ್ನಿರತರ್ನತ. 
ಸಿದ್ಾ ರ್ಚನ ವಿನಹಾ ಎರಡನ ೇ ಪರಮಾಣವ್ ೇ ಒಲ್ಲನತ. ಇರಲಿ. 
ತತಕಾಪಪನತ ಮತಂದ  ಬಂದ್ತ, ಪೂಜಾ ಮಾಡಲಿಕ ಾ 
ಆರಂಭಿಸಿದ್ನತ. ಸಿದ್ಾರ ಮತಂದ  ಒಂದ್ತ ಪರದ ಯನತನ ಹಿಡಿದ್ತ, 
ಅರ್ರಿಗ  ಅಲ್ಂಕಾರ ಮಾಡತರ್ುದ್ರಲಿಲ ಪರರ್ತಿಸಿದ್ನತ. 
ಅಲ್ಂಕಾರ ಪೂಣಿವ್ಾದ್ ಮ್ಮೇಲ  ಅಡಿ ಪರದ ಯನತನ ರ್ ಗ ದ್ರತ. 
ಆಗ ಮಂಟ್ಪದ್ಲಿಲ ವಿದ್ತಯಲ್ಲರ್ ಯಂಥ ಪರಕಾಶ್ಮಾನವ್ಾಗಿರತರ್ 
ಮೂತಿಯತ ಪರಕಟ್ವ್ಾಯತತ. ಮಸ್ುಕದ್ಲಿಲ ರತನ ಖಚಿತವ್ಾದ್ 
ಕ್ಕರಿೇಟ್ರ್ು ದ್ಧರ್ಯ ರ್ ೇಜದ್ಧಂದ್ ಪರದ್ಧೇಪುವ್ಾಗಿತತು, ಮತತು ಮ್ಮೇಲ  
ಅತಯದ್ತಾತವ್ಾದ್ ಸ್ತರ್ಣಿ ಶ್ ೇಷ್ನತ ಶ್  ೇಭಿಸ್ತತುದ್ಾನತ. 
ಮತಖದ್ ಮ್ಮೇಲ  ಸ್ಹಸ್ರಕರನಿಗ  ಬ ೇರ ಯಲ್ಲದ್ಂರ್  ಅಪೂರ್ಿ 
ಕಾಂತಯತ ಇದ್ತಾ, ಆ ವಿದ್ತಯರ್ಾಾಯವ್ಾದ್  ಮೂತಿಯತ  



ಭಕುರ ನ ೇತರ ಕಮಲ್ಗಳಿಗ  ವಿರಾಜಮಾನವ್ಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಸಿತತ. 
ಕಂಠದ್ ಸ್ಪಿಹಾರರ್ು ಹ ೂಳ ಯತತು, ಅಪಾರ ಪುಷ್ಪಭಾರರ್ು 
ಶ್  ೇಭಿಸ್ತತು, ಸ್ಾಂಧದ್  ಮ್ಮೇಲ  ಸ್ತರ್ಣಿ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ್ 
ಒಪುಪತುರತರ್ ದ್ಧರ್ಯ ಪಾರರ್ರಣರ್ು ರಾರ್ಜಸ್ತತುದ್ತಾ, ಕಂಠದ್ಲಿಲ 
ಮತಕಾುಹಾರ, ರ್ಕ್ಷ ಸ್ಥಳ್ದ್ಲಿಲ ರತನ ಖಚಿತ ಮನ ೂೇಹರವ್ಾದ್ 
ಪದ್ಕರ್ು ಝಳ್ಕ್ಕಸ್ತತು, ಪಾದ್ಗಳ್ಲಿಲ ಸ್ತರ್ಣಿದ್ ಪಾದ್ತಕ ಗಳ್ಳ 
ಇದ್ತಾ ಈ ಪರಕಾರ ಆ ಸಿದ್ಾ ಸ್ದ್ತುರತ  ಮೂತಿಯತ  
ಸಿಂಹಾಸ್ನದ್ ಮ್ಮೇಲ  ಶ್  ೇಭಾಯಮಾನವ್ಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಸ್ತತುತತು. 
ಜಯ  ಜಯಕಾರದ್ಧಂದ್ ಭಕುರ ಲಾಲ ಗರ್ಜಿಸ್ತರ್ಂಥರ್ರಾದ್ರತ. 
ಯಾರತ ಮಂಗಳಾರತಯನತನ ಹಾಡತರ್ಾು ಸ್ದ್ತುರತವಿಗ   
ಪಂಚಾರತಯನತನ ಎತುದ್ರತ. ಹನತಮಂತನಾದ್ರೂ 
ಆನಂದ್ದ್ಧಂದ್ ಬಹತ ಶ್ಕ್ಕುಯತಳ್ುರ್ನಾಗಿ 
ಕತಣ್ಣಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ನತ. ಇದ್ನತನ ನ ೂೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ 
ಆಶ್ಚಯಿಪಟ್ತು, “ಸ್ದ್ತುರತ ಮಹಿಮ್ಮಯತ ಅಗಾಧವ್ಾಗಿದ '' 
ಅನತನರ್ರತ. ಪೂಜಾ ಸ್ಮಾರ್ಪುಯಾದ್ ಮ್ಮೇಲ  ತತಕಾಪಪನತ 
ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ನತನ ಕ ೈಹಿಡಿದ್ತ ಭ ೂೇಜನಕ ೂಾಸ್ಾರ ಒಳ್ಗ  



ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಹ ೂೇಗತರ್ಂಥರ್ನಾದ್ನತ. ಸ್ರ್ಿ ಭಕು 
ಮಂಡಳಿ ಭ ೂೇಜನಕ ಾ ಕತಳಿತರತವ್ಾಗ, ರ್ಾರಾಂಗಣದ್ 
ಮಧಯದ್ಲಿಲ ಚಂದ್ರನತ ಶ್  ೇಭಿಸ್ತರ್ಂರ್ , ಆ ಭಕುರ ನಡತವ್  ಸಿದ್ಾ 
ಸ್ದ್ತಾರತರ್ು ಶ್  ೇಭಿಸ್ತರ್ರ್ನಾದ್ನತ. ಆತನ ಹಸ್ು 
ಪರಸ್ಾದ್ರ್ನತನ ಬ ೇಡಲಿಕ ಾ ಸ್ಮೇಪ ಬರತರ್ರ್ರ ಮತಖದ್ಲಿಲ 
ಆತನತ ಗಾರಸ್ರ್ನತನ ಹಾಕತತುದ್ಾರತ. ಈ ಪರಕಾರ ಬಹಳ್ 
ಆನಂದ್ದ್ಧಂದ್ ಆ ಸ್ಮಯದ್ಲಿಲ ಆ ಪ ರೇಮ ಭ ೂೇಜನರ್ು  
ನಡ ಯತತ. ಸ್ರ್ಿ ಭ ೂೇಜನವ್ಾದ್ ತರತವ್ಾಯ, ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ಳ 
ವ್ಾಹನದ್ ಮ್ಮೇಲ  ಕತಳಿತತ, ಮಠಕ ಾ ರ್ ರಳ್ಳರ್ಂಥರ್ರಾದ್ರತ. 

ಈಗ ಕಥ ಯ ಲ್ಕ್ಾಾಥಿರ್ನತನ ಕ ೇಳ್ಳರ್ಂಥರ್ರಾಗಿರಿ. 
ತತಕಾಪಪನ ೇ ಸ್ದಾಾರ್ನತ, ಆತನ ಪತನಯತ ಸ್ದ್ಾಕ್ಕು, ಸ್ತತ 
ಹನತಮಂತನ ೇ ಜ್ಞಾನನತ. ಇರ್ರತ ಕೂಡಿ ಸ್ಂಸ್ಾರ 
ಮಾಡತತುರತವ್ಾಗ, ಜ್ಞಾನಸ್ತತನಿಗ  ಆರ್ರಣ ರ ೂೇಗ 
ಬಂದ್ಧರ್ ುಂದ್ತ ಸ್ದ್ತುರತರ್ನತನ ಒಳ್ಗ  ಕರ ದ್ತಕ ೂಂಡತ ಪೂಜಾ 
ಮಾಡಬ ೇಕ ಂದ್ತ ಸ್ದಾಾರ್ನತ  ಹ ೂೇದ್ನತ. ಸ್ದ್ತುರತರ್ು  
ಆಂತಯಿದ್ೂಳ್ಗ  ಬರತತುಲ ೇ, ಜ್ಞಾನ ಪುತರನತ 



ಸ್ಾರ್ಧನಾದ್ನತ, ಮತತು ಸ್ರ್ಿತರದ್ಲಿಲ ಆನಂದ್ರ್ು ತತಂಬಿತತ. 
ಸ್ದ್ತುರತರ್ನತನ ಬಾಹಾಯಂತರದ್ಲಿಲ ಪೂರ್ಜಸಿದ್ರತ. 
ದ್ಯಾಘನನಾದ್ ಸಿದ್ಾ ಸ್ದ್ತುರತರ್ು ಭಕು  ಕಾಯಿಕ ೂಾೇಸ್ಾರ 
ಜಾಗರತನಾಗಿರತರ್ನತ. ಆತನಿಗ  ಯಾವ್ಾಗಲ್ೂ  
ದ್ಧೇನರಾದ್ಂಥರ್ರ ಚಿಂತನ  ಇರತತುದ್ತಾ, ಪಾರರ್ಥಿಸ್ದ  ಅರ್ರಿಗ  
ಕಾಪಾಡತರ್ಾುನ . ಈಗ ಶ್  ರೇರ್ಾ  ಜನರತಗಳಿರಾ, ಸ್ಾರ್ಧ್ಾನ 
ಚಿತುದ್ಧಂದ್ ಮತಂದ್ಧನ ಅಧ್ಾಯಯದ್ಲಿಲ ರಸ್ಭರಿತವ್ಾದ್ 
ಚರಿತರರ್ನತನ ಶ್ರರ್ಣಮಾಡತರ್ಂಥರ್ರಾಗಿರಿ. ಯಾರ್ುದ್ರ 
ಶ್ರರ್ಣ ಮಾತರದ್ಧಂದ್ ಭರ್ಬಂಧನರ್ು ಹರಿದ್ತಹ ೂೇಗಿ 
ಸ್ವರೂಪರ್ು ಪರತಯಕ್ಷವ್ಾಗತರ್ದ ೂೇ ಅದ್ನ ನೇ ಹ ೇಳ್ಳವ್ ನತ. 
ಎಂಬಲಿಲಗ , ಶಿರೇ ಸಿದಾಿರೂಢ ಕಥಾಮೃತದ ೂಳ್ ಶ್ರರ್ಣ 
ಮಾತರದ್ಧಂದ್ ಸ್ರ್ಿ ಪಾಪಗಳ್ನತನ ಭಸ್ೆ ಮಾಡತರ್ಂಥ  ಅತ 
ಮನ ೂೇಹರವ್ಾದ್ ಈ ಮೂರ್ರ್ ುಂಟ್ನ ೇ ಅಧ್ಾಯಯರ್ನತನ ಶಿರೇ 
ಸಿದಾಿರೂಢ ಸ್ದ್ತುರತಗಳ್ ಚರಣಾರವಿಂದ್ಗಳ್ಲಿಲ ಶಿರ್ದಾಸ್ನತ 
ಅರ್ಪಿಸ್ತರ್ನತ. 


