
 



ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಭಗವಂತನು ಪ್ಧರಣಿ ಮಧತರರಿಗೆ ಬಹು 
ಕೃಪ್ಧವಂತನಿದ್ಧಾನೆ. ಆತನ ನಮೀಚ್ಧಾರ ಮಧಡಿದರೆ 
ಮೂರ್ತಿಮಂತನಧಗಿ ಪ್ರತಯಕ್ಷ ಕಧಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು. ನಧಮದ 
ಹೊರತು ಗರ್ತಯೀ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲಿಲ ಇತರ 
ಸಧಧನಗಳೆಲ್ಲ ವಯರ್ಿವಧಗಿರುತತವೆ. ಇಷೆಟೀ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲ್ವು 
ಘಾತುಕವಧಗಿಯೂ ಇರುತತವೆ. ಯೀಗಸಧಧನ 
ಮಧಡಬೆೀಕೆಂದರೆ, ಅದೂ ಗುರುವಿನ ಹೊರತು ಅಭ್ಧಯಸಿಸಲಿಕೆೆ 
ಸಧಧಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕೆೆ ಗುರು ಹುಡುಕಲಿಕೆೆ ಹೊೀಗಬೆೀಕು. 
ಯೀಗಯ ಗುರು ಸಿಗುವದ್ಧದರೂ ದುಲ್ಿಭವೆೀ ಸರಿ. ತಧನಧಗಿ 
ಯೀಗ ಸಧಧಿಸುವನೆಂದು ಯರ್ತಿಸಿದರೆ, ಸವಲ್ಪ ತಪ್ಪಪದರೆ 
ಹುಚ್ುು ಹಿಡಿಯುತತದ್ೆ. ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಯೀಗವನುಿ 
ಸಧಧಿಸಿದರೂ ಬರಹಮಜ್ಞಧನ ಪ್ಧರಪ್ಪತಯಧಗದು. ಇದು 
ವಿಚ್ಧರದಂದಲೆೀ ಪ್ಧರಪ್ಯವು  ವೆೀದ್ಧಂತ ವಿಚ್ಧರ ಬಹಳ್ 
ಕಠಿಣವಧಗಿದುಾ, ಸದುುರು  ಮುಖದಂದ ಶ್ರವಣ ಮಧಡಿದ 
ವಿನಹಧ ಅದರ ಮಮಿ ರ್ತಳಿಯದು. ಅಂರ್  ಸದುುರುವನುಿ 
ಬಹುಕಧಲ್ ಸೆೀವಿಸುತತ ಇದಾರೆ ಅವನು ಕೃಪ್ೆ ಮಧಡಿ 



ಶ್ುರತಯರ್ಿವನುಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೆೀಳ್ಳತಧತನೆ. ಆದರೆ ಸಂಸಧರದಲಿಲ 
ಬದಾರಧಗಿರುವ ಎಲಧಲ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸಧಧಯವಿಲ್ಲ. ಇಂರ್ವರಿಗೆ 
ನಧಮಸಮರಣೆಯ ಬಿಟ್ುಟ ಸುಖವೆೀ ಇಲ್ಲ. ಅನಯವೆಲ್ಲವು 
ದುುಃಖಮಯವಧಗಿರುತತದ್ೆ. ಈ ನಧಮದ ಬಲ್ದಂದ ಭಕತರು 
ಕಧಲ್ನಿಗೆ ಸಹಧ ಅಂಜುವುದಲ್ಲ. ಸದುುರುಗಳ್ಳ ಆ ನಧಮವನುಿ 
ಆಜ್ಞಧಪ್ಪಸಿದನೆಂದರೆ, ಆಗ ಅದು ನಿಶ್ುಯವಧಗಿ ಫಲ್ 
ಕೊಡುವುದು. ಆದಾರಿಂದಲೆೀ ಸದುುರುಗಳ್ ಹರ್ತತರ ಹೊೀಗಿ, 
ಒಂದು ಸಧರಿ ನಧಮೀಪ್ದ್ೆೀಶ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ುಬೆೀಕು. ಅದನುಿ 
ಜಪ್ಪಸುತತ ಸುಖದಂದ ಮನೆಯಲಿಲಯೀ ಇರಬೆೀಕು. ಸದುುರುವು 
ಅಲಿಲಗೆೀ ಬರುತಧತನೆ. ನಧಮಧಧರಕನ ಮನೆಯಲಿಲ ಸದುುರುವು 
ಒಳ್ ಹೊರಗೆ ಇರುತಧತನೆ, ಮತುತ ಭಕತನನುಿ ಕೆೈಹಿಡಿದು ಬರಹಮದ  
ಮೀಲೆ ಒಯುಾ ಕೂಡಿರಸುತಧತನೆ. ಇರಲಿ, ಈಗ 
ಕಥಧನುಸಂಧಧನವೆಂದರೆ - ವಿರೂಪ್ಧಕ್ಷನೆಂಬ ಒಬಬ 
ಭಕತನಿರುವನು. ಆತನಿಗೆ ಹಿರೂಬಧಯಿಯಂಬ ಸುಗುಣಿಯಧದ 
ತಧಯಿ ಇರುವಳ್ಳ. ಆಕೆಯು  ಬಹಳ್ ವೃದ್ೆಾಯು  ಆಗಿದುಾ, 
ನಿತಯದಲಿಲಯೂ ಬಹು ಪ್ೆರೀಮದಂದ ಸಿದಾ ಸದುುರು ನಧಮವನುಿ 



ಜಪ್ಪಸುರ್ತತರುವಳ್ಳ. ಮತುತ ಒಂದೂ  ದನ ತಪ್ಪದ್ೆ ಪ್ರರ್ತ ದವಸ 
ಪ್ುರಧಣ ಶ್ರವಣಕೆೆ ಬಹು ಶ್ರದ್ಧಾಯುಕತಳಧಗಿ ಹೊೀಗುರ್ತತದಾಳ್ಳ. 
ಒಂದು ದವಸ ಆಕೆಯು  ಪ್ುರಧಣಕೆೆ ಹೊೀಗುವಧಗ ದ್ಧರಿಯಲಿಲ 
ಒಂದು ಕಲಿಲಗೆ ಕಧಲ್ು ತಗಲಿ ಬಿದಾಳ್ಳ. “ಸದುುರುನಧಥಧ' ಎಂದು 
ಕೂಗಿ, ಏಳ್ಲಿಕೆೆ ನೊೀಡಿದಳ್ಳ. ಆದರೆ ಏಳ್ಲಿಕಧೆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ 
ಸಮೀಪ್ ಇದಾವರು ಆಕೆಯನುಿ ಎರ್ತತ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು 
ಹೊೀದರು. ಆಕೆಯ ಕಧಲಿನ ಎಲ್ುಬು ಮುರಿದು ನಡಿಯಲಿಕೆೆ 
ಬಧರದಂತಧಯಿತು. ಆಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನುಿ  ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ, 
ಅವರನುಿ ಪ್ಧದ ಪ್ೂಜೆಯಿಂದ ಸಂತೊೀಷಪ್ಡಿಸಿ, ಆ 
ವೃದ್ೆಾಯು ವಿಚ್ಧರಿಸುವಂರ್ವಳಧದಳ್ಳ, -“ಪ್ುಣಯ ಕಧಯಿಕೆೆ 
ಹೊೀಗುವಧಗ ಈ ದುುಃಖವು ಯಧಕೆ ಪ್ಧರಪ್ತವಧಯಿತು ?” 
ಎಂಬುದಕೆೆ ಶ್ರೀಗುರುಗಳ್ಳ - “ನಿನಿ ಆಯುಷಯವು ಮುಗಿದತುತ. 
ಆದರೆ ಪ್ುರಧಣಕೆೆ ಹೊೀಗುರ್ತತದಾ  ಎಂದು ಚ್ಲೊೀದ್ಧಯಿತು. 
ನಿನಿನುಿ ಸದುುರುವರನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು.” ಎಂದು ಹೆೀಳಿ 
ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮಕೆೆ ತೆರಳಿದರು. ಹಿರೂಬಧಯಿಯು ಸವಿ 
ಕಧಲ್ವನುಿ ನಧಮ ಚಂತನದಲಿಲಯೀ ಕಳೆಯುರ್ತತದಾಳ್ಳ. ಕಧಲ್ು 



ಮುರಿದು ಈ ಪ್ರಕಧರ ಆಕೆಯು ಮನೆಯಳ್ಗೆ ಬಿದಾರುವಧಗ, 
ತನಿ ಮಗನಧದ ವಿರೂಪ್ಧಕ್ಷನಿಗೆ ಹೆೀಳ್ಳತಧತಳ -ೆ 'ನಿತಯದಲಿಲ 
ನಿೀನು ಪ್ುರಧಣವನುಿ ಕೆೀಳಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ನನಗೆ ಪ್ುರಧಣ 
ಕಥೆಯನುಿ ಸವಿಸಧತರವಧಗಿ ಹೆೀಳ್ತಕೆದುಾ.” ಆಕೆಯ 
ಇಚ್ೆಾಯಂತೆ ವಿರೂಪ್ಧಕ್ಷಪ್ಪನು ನಿತಯ ಹೆೀಳ್ಳರ್ತತದುಾ, ಒಂದು ದನ 
ಮಧಕಿಂಡೆೀಯ ಋಷಿಯ ಕಥೆಯನುಿ ಆಕೆಗೆ ಹೆೀಳಿದನು. 
ಮರಣಕಧಲ್ದಲಿಲ ಶ್ೂಲ್ಪ್ಧಣಿಯನುಿ ಚಂರ್ತಸಿದ  ಮಧತರದಂದ, 
ಆ ದ್ೆೀವನು  ಬಂದು ಯಮನನುಿ ಓಡಿಸಿದನು. ಎಂಬ 

ಕಥೆಯನುಿ ಕೆೀಳಿ, ಹಿರೂಬಧಯಿಯು - “ಹಧಗಧದರೆ ನಮಮ 
ದ್ೆೈವತವಧದ ಸಿದಾ ಗುರುವಿನ ಧಧಯನ ಮಧಡಿದರೂ 
ಮರಣಕಧಲ್ದಲಿಲ ಆತನು ನಿಶ್ುಯವಧಗಿ ಬಂದು ನನಿನುಿ 
ರಕ್ಷಿಸುವನು,” ಎಂದು ರ್ತಳಿದು ಸದುುರು ನಧಮವನುಿ 
ಅಂದನಿಂದ ಕ್ಷಣವಧದರೂ ಮರೆಯದ್ೆ, ನಿತಯವೂ ಸದುುರು 
ರೂಪ್ವನುಿ ಹೃದಯದಲಿಲ ಕಧಣುರ್ತತದಾಳ್ಳ. ಹಿೀಗಿರುತಧತ  
ಒಂದ್ಧನೊಂದು ದವಸ ಭ್ೊೀಜನವಧದ  ನಂತರ, 
ಅಕಸಧಮತಧತಗಿ ಆಕೆಯ ಮಸತಕ 



ಭರಮಣವಧಗಲಧರಂಭಿಸಿತು.ಕೂಡಲೆೀ ಆಕೆಯು  ತನೆಿದುರಿಗೆ 
ಇಬಬರು ಭಯಂಕರ ಪ್ುರುಷರು  ನಿಂರ್ತರುವದನುಿ ಕಂಡಳ್ಳ. 
ಅವರ ರೂಪ್ವು ಉಗರವಧಗಿದುಾ, ನಧಲಿಗೆಯು 
ಜೊೀತಧಡುರ್ತತತುತ. ಶ್ರಿೀರಗಳ್ಳ ಅಂಧಕಧರವೆೀ ಎಂಬಂತೆ 
ಕುಣಿಯುರ್ತತದಾವು. ಕೆಂಪ್ಧದ ಕಣುುಗಳ್ನುಿ ರ್ತರುಗಿಸುತಧತ, ಆ 
ಹಿರೂಬಧಯಿಗೆ ಒದರಲಿಕೆೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆಕೆಯಧದರೂ  
ಗುರು ರೂಪ್ವನುಿ ಚತತದಲಿಲ ಧರಿಸಿ ಆತನನೆಿೀ 
ಕರೆಯುವಂರ್ವಳಧಗಿ - “ಸದುುರು  ಸಿದ್ಧಾರೂಢನಧರ್ನೆೀ, ನನಿ 
ರಕ್ಷಕನಧಗಿ ಬಧರಪ್ಧಪ, ಈ ಯಮದೂತರ ಕೆೈಯಿಂದ ನನಿನುಿ 
ರಕ್ಷಿಸುವದಕೊೆೀಸೆರ ಬೆೀಗನೆ ಬಧ. ನನಗೆ ಈ ಶ್ರಿೀರ 
ಬದುಕಿಸಬೆೀಕೆಂಬ ಇಚ್ೆಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ುರಧಣ ಕೆೀಳ್ಬೆೀಕೆಂಬ 
ನನಿ ಮನೊೀರರ್ವು ಇರುತತದ್ೆ. ಈ ಪ್ಪೀಡೆಯು ನನಿ ಆಯುಷಯ 
ನಧಶ್ ಮಧಡಿತು. ಗುರು ಮುಖದಂದ ಕೆೀಳ್ತಕೆಂಥಧ 
ಬೊೀಧವು ಕೆೀಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಗುರು ಮುಖದಂದ ಶ್ರವಣ ಮಧಡಿದ 
ನಂತರ ಸುಖದಂದ ನಧನು ದ್ೆೀಹವನುಿ ಬಿಡುವೆನು", ಎಂದು 
ಈ ಪ್ರಕಧರ ಪ್ಧರರ್ಥಿಸಿದ  ಕೂಡಲೆೀ ಸಿದಾ ಸದುುರುವು 



ಪ್ರಕಟ್ನಧದನು. ಹಿರೂಬಧಯಿಯು ತನಿ ಸಮೀಪ್ದಲಿಲಯೀ 
ಸದುುರುನಧರ್ನನುಿ ಕಂಡು, ಧೆೈಯಿಗೊಂಡವಳಧಗಿ, 
ಯಮಧೂತರನುಿ ಕುರಿತು - “ನಧನು ನಿಮಮ ಕೂಡ ಬರುವದಲ್ಲ 
ನಡಿೀರಿ. ನನಿ ಈ ದುುಃಖವು ಪ್ರಿಹಧರವಧಗಿ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಸಧಾನಕೆೆ ಹೊೀಗಿ ಅವರಿಂದ ಉಪ್ದ್ೆೀಶ್ವನುಿ ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡ 
ಮೀಲೆ, ಅವರಧಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಧನು ಬಂದ್ೆೀನು. ಅಲಿಲ ಪ್ಯಿಂತ 
ನಧನು ಬರುವುದಲ್ಲ”, ಎಂದು  ಹೆೀಳಿದಾನುಿ ಕೆೀಳಿ ಆ 
ಯಮದೂತರು “ಹಿಡಿ, ಹಿಡಿ' ಎಂದು ಘರ್ಜಿಸುತಧತ, ಆಕೆಯ 
ಸಮೀಪ್ ಬಂದರು. ತಮಮ ಪ್ಧಶ್ಗಳ್ನಿ ಬಿಚು, ಆಕೆಯ ಸುತತಲ್ು 
ಹಧಕಲಿಕೆೆ ನೊೀಡುವಧಗ, ಹರ್ತತರ ನಿಂತ ಸದುುರುವಿಗೆ ತಗಲಿ, 
ಆ ಕ್ಷಣವೆೀ ಹರಿದು ಬಿದಾವು. ಅವರ ಯತಿಗಳೆಲ್ಲ 
ವಯರ್ಿವಧದವು. ಆಗ ಸದುುರುವು ದಂಡಧಧರಿಯಧಗಿ ದೂತರ 
ಮೀಲೆ ಹೊೀಗುವಂರ್ವನಧದನು. ಆತನನುಿ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆೀ 
ಆ ಯಮದೂತರು ಭಯಂಕರವಧಗಿ ಕೂಗುತತ ಓಟಧ  
ಹಿಡದರು. ಓಡುತಧತ  ಯಮನಗರಿಗೆ ಬಂದು, ಯಮನನುಿ 
ಕುರಿತು - “ನೊೀಡಿರಿ, ನಿಮಮ ಕೆಲ್ಸವನುಿ ಬರೊೀಬಬರಿ 



ರಿೀರ್ತಯಿಂದ ನಧವು ನಡೆಸುರ್ತತರುವಧಗ ಯಧವನೊೀ ಒಬಬ 
ಯರ್ತೀಶ್ವರನು ನಮಗೆ ಅಡಡ ಬಂದನು,” ಎಂದು ಹೆೀಳಿದುಾ ಕೆೀಳಿ, 
ಸವಿಜ್ಞನಧದ ಆ ಯಮನು - “ಎಲೆ ದೂತರುಗಳಿರಧ, 
ಸಿದಾರಧಯರನುಿ ನಿೀವು ರ್ತಳಿಯದ್ೆೀ ಹೊೀದರಿ. ಈ ಕಧಲ್ದಲಿಲ 
ಜಗರ್ತತನಲಿಲ ಈಶ್ವರಧವತಧರವೆಂದರೆ ಆತನೆೀ. ಆತನ ಭಕತರನುಿ 
ನಿೀವು ತರಲಿಕೆೆ ನೊೀಡಿದರೆ, ಆತನಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಧದ  ಅವರ 
ಮೀಲೆ ನಿಮಮ ಸತಧತ ನಡಿಯಲಧರದು. ಸವಿ ಜಗರ್ತತನ 
ನಿಯಂತನಿದುಾ, ಸವಿ ಕತಧಿ ಹತಧಿ ಆತನೆೀ ಇರುವನು' 
ಎಂದು ದೂತರನುಿ ಕುರಿತು ಹೆೀಳಿದನು. ಇತತ ಸದುುರುಗಳ್ನುಿ 
ಕುರಿತು, ಹಿರೂಬಧಯಿಯು “ಹೆೀ ದಯಧಳ್ಳವೆೀ, ಯಮನಿಂದ 
ನನಿನುಿ ಬಿಡಿಸಿದ. ಇನಧಿದರೂ ನನಿ ಕಧಲಿಗೆ ಶ್ಕಿತ ಕೊಡು,'' 
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದುಾ ಕೆೀಳಿ ಸಿದಾರು-"ನಿೀನು ಇನುಿ ಆರು ರ್ತಂಗಳ್ 
ಆಯುಷಯ ತೆಗೆದುಕೊ. ಅಲಿಲವರೆಗೆ ನಿನಿ ಆಯುಷಯದ ಸಧಫಲ್ಯ 
ಮಧಡಿಕೊೀ. ಅನಂತರ ನನಿ ಲೊೀಕಕೆೆ ನಿೀನು ಬರುವಿ. 
ಸವಸಾಚತತದಂದ ಭಜನೆಯನುಿ ಮಧಡುತತ ಇರು,'' ಈ ಪ್ರಕಧರ 
ಸದುುರುಗಳ್ಳ ಅಂದು, ತಮಮ ಹಸತದಂದ ಆಕೆಯ ಕಧಲಿಗೆ 



ಸಪಶ್ಿಸಿದ ಕೂಡಲೆೀ ಆ ಹಿರೂಬಧಯಿಯು ಸಶ್ಕತಳಧಗಿ, ಎದುಾ 
ನಿಂತಳ್ಳ . ಅವಳ್ಳ ಅತಧಯನಂದಭರಿತಳಧಗಿ ಸದುುರುಗಳ್ನುಿ 
ನಮಸಿ, ಎದುಾ ನೊೀಡಿದರೆ, ಅವರು ಅಂತಧಧಿನರಧಗಿರುವರು 
ಅವಳ್ ಮಗನಧದ ವಿರೂಪ್ಧಕ್ಷಪ್ಪನು ಈ ಸಮೀಪ್ದಲಿಲಯೀ 
ಇದಾರೂ ಆತನಿಗೆ ಈ ಯಧವ ಸಂಗರ್ತಯೂ ಗೊತಧತಗಲಿಲ್ಲ. 
ಮುದುಕಿ ಅಕಸಧಮತಧತಗಿ ಎದುಾ ನಿಂತದಾನುಿ ನೊೀಡಿ - ಅವಧವ 
ನಿನಿ ಕಧಲ್ುಗಳಿಗೆ ಒಮಮಂದ್ೊಮಮ ಹಧಯಗೆ ಶ್ಕಿತ ಬಂತು? 
ಎಂದು ಕೆೀಳಿದಾಕೆೆ, ಆಕೆಯು ಸವಿ ವೃತಧತಂತವನುಿ ಕರ್ಥಸಿ, - 
“ಸದುುರುವು  ನನಿನುಿ ರಕ್ಷಿಸಿ, ನನಗೆ ಆರು ರ್ತಂಗಳ್ 
ಆಯುಷಯವನುಿ ಕೊಟ್ಟನು ಮತುತ ಪ್ುರಧಣ ಶ್ರವಣಕೊೆಸೆರ 
ಹೊೀಗಲಿಕೆೆ ನನಿನುಿ ಸಶ್ಕತಳ್ನಧಿಗಿ ಮಧಡಿದನು. ಇನೂಿ ಆರು 
ರ್ತಂಗಳ್ಲಿಲ ನನಿನುಿ ತನಿ ನಿಜಪ್ದಕೆೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವನೆಂದು 
ಹೆೀಳಿರುತಧತನೆ' ಹಿೀಗಂದು ಆ ಹಿರೂಬಧಯಿಯ ವಚ್ನವನುಿ 
ಕೆೀಳಿ, ವಿರೂಪ್ಧಕ್ಷನು  ಬಹಳ್ ಆನಂದಪ್ಟ್ಟನು. ಆನಂತರ 
ಆತನು ತಧಯಿಯನುಿ ಮಠಕೆೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೊೀಗಿ, 
ಸದುುರು  ಚ್ರಣಗಳ್ ಭ್ೆೀಟಿ ಮಧಡಿಸಿದನು. ಹಿರೂಬಧಯಿಯು 



ಸದುುರುಗಳಿಗೆ, ಎಲಧಲ ವೃತಧತಂತವನುಿ ನಿವೆೀದಸಿ, - 'ಹೆೀ 
ಸದುುರುವೆೀ , ಭಕತರನುಿ ನಿೀನು ಕಧಲ್ನ ಕೆೈಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಿ. 
ಭಕತರ ಸಲ್ುವಧಗಿ ಅವತಧರ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರುವ 
ಸಧಕ್ಷಧತ್ ಈಶ್ವರನೆೀ ನಿೀನಿರುವಿ. ಪ್ೂವಿದಲಿಲ ಯಧವಧಗ 
ಮಧಕಿಂಡೆೀಯ ಋಷಿಯು ನಿನಿನುಿ ಪ್ಧರರ್ಥಿಸಿದನೊೀ ಆ 
ಕಧಲ್ದಲಿಲ ನಿೀನು ಬಂದು ಆತನನುಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ. ಅದ್ೆೀ ಪ್ರಕಧರ, 
ಹೆೀ ದ್ೆೀವನೆೀ , ನನಿನುಿ ಯಮನ ಕೆೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ 
ರಕ್ಷಿಸುವಂರ್ವನಧದ," ಎಂದು ಅನುಿವಂಥಧದುಾ ಕೆೀಳಿ, 
ಸದುುರುಗಳ್ಳ - ''ನಿನಿ ಶ್ುದಾ ಭ್ಧವಕೆೆ ಒಲಿದನು. ಯಧವತನು 
ಆತನನುಿ ಚಂರ್ತಸುತಧತನೊೀ ಅಂರ್ವನನುಿ ಆ ಸದುುರುವು 
ಯಮಪ್ಧಶ್ದಂದ ಬಿಡಿಸುವನು. ಆದರೂ ನಿೀನು ಸದುುರು 
ನಧಮವನುಿ ಸವಿಥಧ ಮರೆಯಬೆೀಡ, ಅದನುಿ ಅಖಂಡವಧಗಿ 
ಜಪ್ಪಸುರ್ತತದಾರೆ, ಭರಮವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಹಧರವಧಗಿ, ನಿಜ 
ವಿಶ್ಧರಮವನುಿ ಹೊಂದ, ಆಮೀಲೆ ಸದುುರುಧಧಮವನುಿ ಪ್ಧರಪ್ಪತ 
ಮಧಡಿಕೊಳ್ಳುವಿ,'' ಎಂದು ಅಂದರು. ಈ ಪ್ರಕಧರ ಸದುುರು 
ಮುಖದಂದ ಉಪ್ದ್ೆೀಶ್ವನುಿ ಕೆೀಳಿ, ಹಿರೂಬಧಯಿಯು 



ಅತಧಯನಂದ ಹೊಂದದವಳಧಗಿ, ಕ್ಷಣಮಧತರ ಸಮಧಧಿ 
ಸುಖದಲಿಲ ತಟ್ಸಾಳಧಗಿ ಕೂತು, ಆಮೀಲೆ ಎದುಾ ಸದುುರು  
ಪ್ಧದಕೆೆರಗಿದಳ್ಳ. ಸದುುರು ಉಪ್ದ್ೆೀಶ್ವನುಿ ಚತತದಲಿಲ ಧರಿಸಿ, 
ತನಿ ಪ್ುತರನ ಸಂಗಡ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳ್ಳ. ಅಂದನಿಂದ 
ಹಿರೂಬಧಯಿಯು ರಧರ್ತರ ಹಗಲ್ು ಸದುುರು ನಧಮವನುಿ ರ್ಜೀವ 
ಪ್ಧರಣವೆಂಬಂತೆ ಜಪ್ಪಸುರ್ತತದಾಳ್ಳ. ಆರು ರ್ತಂಗಳ್ಳ ಮುಗಿದವು. 
ಒಂದು ದನ ಹಿರೂಬಧಯಿಯು ನಿದ್ೆಾ ಹೊೀಗುರ್ತತರುವಧಗ 
ಸದುುರುಗಳ್ಳ ಬಂದು ಆಕೆಯನುಿ ಎಬಿಬಸಿ, -“ಈಗಲೆೀ ಎದುಾ 
ಬಧ'' ಎಂದು ಹೆೀಳಿದರು. ಹಿರೂಬಧಯಿಯು ಎದುಾ  
ನೊೀಡುವಧಗ  ಸದುುರುಗಳ್ಳ, ಮುಖದ ಮೀಲೆ ಅದುುತ 
ತೆೀಜಯುಕತರಧಗಿಯೂ, ಅರ್ತಸುಂದರ ಸವರೂಪ್ 
ಉಳ್ುವರಧಗಿಯೂ, ಇರುವುದನುಿ  ಕಂಡಳ್ಳ. ಅವರ 
ಸಮೀಪ್ವೆೀ ರತಿಖಚತವಧದ ಮತುತ ದ್ೆೀದೀಪ್ಯಮಧನ ದವಯ 
ವಿಮಧನವನೂಿ ಅದರ ಮೀಲೆ ಸದುುರು  ಸಮಧನರೂಪ್ುಳ್ು 
ಇಬಬರು ಪ್ುರುಷರನೂಿ ಕಂಡಳ್ಳ. ಹಿರೂಬಧಯಿಯ ಹಸತವನುಿ 
ಹಿಡಿದು ಸದುುರುಗಳ್ಳ ವಿಮಧನದಲಿಲ ಕೂಡಿರಸಿದರು. ಆಗ ಆಕೆಗೆ 



ಆಗಿರುವ ಆನಂದವನುಿ ವಣಿಿಸಲಿಕೆೆ ಶ್ುರರ್ತ ಶ್ಧಸಧಾದಗಳಿಗೆ 
ಸಹಧ ಅಸಧಧಯವು. ಅಂಥಧ ಈ ಆನಂದದ್ೊಳ್ಗೆ ಲಿೀನಳಧಗಿ, 
ಪ್ುತರ ಪ್ೌತಧರದಕರನುಿ ಸಹಧ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟಳ್ಳ. ತನಿ 
ಮನುಜತವವನೂಿ ಮರೆತ  ಆಕೆಯ ಚತತವು ಆನಂದದಲಿಲ 
ಮಗಿವಧಯಿತು. ಸಮೀಪ್ದಲಿಲಯೀ ಮಗನಧದ 
ವಿರೂಪ್ಧಕ್ಷನಿದಾನು. ಆದರೆ ಇದ್ೆೀನೂ ಆತನಿಗೆ ರ್ತಳಿಯದ್ೆ  
ಒಂದು ಕ್ಷಣಮಧತರ ಪ್ರಕಧಶ್ವನುಿ ಕಂಡನು. “ಸಿದ್ಧಾರೂಢಧ '' 
ಎಂಬ ನಧಮವನುಿ ಉಚ್ುರಿಸಿದ ಕೂಡಲೆೀ ಆಕೆಯ ಪ್ಧರಣವು 
ಹೊೀಯಿತು. ಆ ಕ್ಷಣವೆೀ ಆ ಪ್ರಕಧಶ್ವು ವಿರೂಪ್ಧಕ್ಷನಿಗೆ 
ಕಧಣಿಸಿತು. ಆಮೀಲೆ ಮನೆಯ ಹಧಗೂ ನೆರಮನೆಯ ಎಲ್ಲ 
ಜನರು ಕೂಡಿ ಭಜನೆ ಮಧಡುತಧತ ಬಹು ವೆೈಭವದಂದ ಆ 
ಪ್ುಣಯ ಶ್ರಿೀರವನುಿ ಸಮಶ್ಧನಕೆೆ ಒಯುಾ 
ದಹಿಸುವಂರ್ವರಧದರು. ಈ ಪ್ರಕಧರ ಸದುುರು  
ಮಹಧರಧಯನು ಕಧಲ್ನಿಗೆ ಪ್ರಧಜಯವನುಿ ಮಧಡಿ, ತನಿ 
ನಿರಧಮಯನಧದ  ಪ್ದವನುಿ ನಧಮವನುಿ ಜಪ್ಪಸಿದ ಮಧತರಕೆೆ 
ಭಕತಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಈಗ ಕಥೆಯ ಲ್ಕ್ಷಧಾರ್ಿವನುಿ ಶ್ರವಣ 



ಮಧಡುವಂರ್ವರಧಗಿರಿ, ಹಿರೂಬಧಯಿಯಂಬ ಮುಮುಕ್ಷು 
ರ್ಜೀವನು, ಬೊೀಧವೆಂಬ ಪ್ುರಧಣ  ಕೆೀಳ್ಲಿಕೆೆ ಹೊೀಗುವಧಗ, 
ಪ್ಧರರಬಾ ಭ್ೊೀಗವು ಅಡಡ ಬರುವಂರ್ದ್ಧಾಯಿತು. 
ವೆೈರಧಗಯವೆಂಬ ಕಧಲಿಗೆ ಮೀಹವೆಂಬ ಕಲ್ುಲ ತಗಲಿ, 
ಅಭಿಮಧನ ಗೃಹದಂದ ಹೊರಬಿೀಳ್ಲಧಗದ್ೆ,  ಬೊೀಧ 
ಶ್ರವಣಕೆೆ ಪ್ರರ್ತಬಂಧಕವಧಯಿತು. ಆದರೆ ವಿವೆೀಕ ಒಂದು 
ಉಳಿಯಿತು. ಆ ವಿವೆೀಕದ ಬಲ್ದಂದ, ಸವರೂಪ್ಧಕಧರ ವೃರ್ತತ 
ಎಂಬ ನಧಮಸಮರಣೆ ಮಧಡುರ್ತತರುವಧಗ ಕೊರೀಧ 

ಲೊೀಭಗಳೆಂಬ ಇಬಬರು ನಿದಿಯರಧದ ಯಮದೂತರು 
ಅಕಸಧಮತಧತಗಿ ಬಂದರು. ರ್ಜೀವನಿಗೆ ಅವರು  ನರಕಕೆೆ 
ಒಯಯಲಿಕೆೆ ಬರುರ್ತತದುಾ, ಅವರನುಿ ನೊೀಡಿ, ರ್ಜೀವನು  
ಸವರೂಪ್ಧಕಧರ ವೃರ್ತತ ಮಧಡಿದಾರಿಂದ, ಅವರು ಭಯಗರಸತರಧಗಿ 
ಓಡಿ ಹೊೀದವರು ರ್ತರುಗಿ ಬರಲೆೀ ಇಲ್ಲ. ಸವರೂಪ್ವೆಂಬ 
ಸದುುರುವಿನಲಿಲ ಐಕಯವಧಗಲಿಕೆೆ ರ್ಜೀವನಿಗೆ ಷಟ ಸಂಪ್ರ್ತತ ಎಂಬ 
ಆರು ರ್ತಂಗಳ್ಳ ಬೆೀಕಧಗಿರುತತವೆೀ. ಅವು ಪ್ೂಣಿವಧದ ಮೀಲೆ 
ಸದುುರುವು  ಬಂದು ರ್ಜೀವೆೀಶ್ರೆೈಕಯವನುಿ ಮಧಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು. ಈ 



ಪ್ರಕಧರವಿರುವ ಐಕಯತೆಯ ಕಥೆಯನುಿ ಯಧವಧತನು ಶ್ರವಣ 
ಮಧಡುವನೊೀ ಆತನು ಸದುುರು ಕೃಪ್ೆಯಿಂದ ಷಡಿರಪ್ುಗಳ್ನುಿ 
ಜಯಿಸಿ, ಶ್ವೆೈಕಯವನುಿ ಹೊಂದುವನು. ಎಂಬಲಿಲಗೆ  ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಕಥಧಮೃತದ್ೊಳ್ ಶ್ರವಣ ಮಧತರದಂದ ಸವಿ 
ಪ್ಧಪ್ಗಳ್ನುಿ ಭಸಮ ಮಧಡುವಂರ್  ಅರ್ತ ಮನೊೀಹರವಧದ ಈ 
ನಧಲ್ವತೊತಂದನೆೀ ಅಧಧಯಯವನುಿ ಶ್ವದ್ಧಸನು  ಶ್ರೀ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದುುರುಗಳ್ ಚ್ರಣಧರವಿಂದಗಳ್ಲಿಲ 
ಅಪ್ಪಿಸಿರುವನು, 


