
 



ಓಂ ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾರೂಢದ್ೆೋವಧ, ನಿನನ ಕೃಪೆಯಂದಲೆೋ 
ಮಧನವರಿಗೆ ಸುಖವಧಗುವದು, ನಿನನ ಭಧವವನುನ ಯಧರು 
ಹೊಂದವರೊೋ, ಅವರ ಭಯವನುನ ಜ್ಞಧನಶಸರದಂದ ಕಡಿದು 
ಹಧಕಿದ. ಈಶವರನು ಪರೊೋಕ್ಷವಿರುವದರಿಂದ, ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ 
ಆತನನುನ ಭಧವಿಸಲಧಗುವುದಲ್ಿ. ಆದರೆ ನಿೋನು 
ಜೋವಿಗಳಿಗೊೋಸಕರ ಅಪರೊೋಕ್ಷನಧಗಿದುುದರಿಂದ, ನಿನನನುನ 
ಚಂತಿಸುವದು ಬಹಳ ಸುಲ್ಭವಧಗಿರುತತದ್ೆ. ಭಕತರ ದ್ೆಶೆಯಂದ 
ನಿೋನು ಅವತಧರವನುನ ಧರಿಸಿದ, ಮತುತ ಅನೆೋಕ 
ಸಚ್ಚರಿತರಗಳನುನ ತೊೋರಿಸುವಿ, ಅವುಗಳನುನ ಹಧಡುವದರಿಂದ 
ಚತತಶುದಾಯು  ಉಂಟಧಗಿ, ಜ್ಞಧನಕ್ಧಕದರೂ ಅಧಿಕ್ಧರ 
ಬರುವದು. ದಯಧಳುವಧದ ನಿೋನು ಸಂಕಟ ಬಂದ್ಧಗ 
ಪಧರಪತನಧಗುವಿ. ಈ ಚ್ರಿತರವನುನ ಮುಖದಂದ ಹಧಡಿದ 
ಮಧತರದಂದ ಹೃದಯವು ನಿಮಮಲ್ವಧಗಿ ಅತಯಂತ ಪೆರೋಮವು 
ವಧಿಮಸುವುದು. ಪೆರೋಮಧನಂದಕಿಕಂತ ಹೆಚಚನ ಆನಂದವೆೋ 
ಇಲ್ಿವೆಂದು ಭಕತರೆಲ್ಿ ಹೆೋಳುವರು. ಇಂಥಧ ಅಲೌಕಿಕವಧದ 
ಪೆರೋಮವು ಶಧಶವತ ಸುಖವನುನ ಸುಲ್ಭವಧಗಿ ಕ್ೊಡುತತದ್ೆ. 



ವೆೋದ ಶಧಸರಗಳನುನ ಪಠಿಸದದುರೂ, ಭಧವಿಕ ಜನರಿಗೆ 
ಇದರಿಂದ ಉದ್ಧಾರವಧಗುವದು ನಿಶಚಯವು, 
ಅನಧಯಧಸದಂದ ಅವರು ಭವಸಧಗರದೂಳಗಿಂದ ತಧರಣ 

ಹೊಂದುವರು. ಗುರುವರನು  ಭಕತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಧಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಧರಪತನಧಗುವನು, ಯಧಕ್ೆಂದರೆ ಆತನ ಮೋಲೆಯೋ ಅವರು 
ಎಲಧಿ ಭಧರವನುನ ಹಧಕಿ, ಸದುುರು ಚಂತನೆಯನುನ ಮಧಡುತಧತ 
ಸುಖದಂದ ಸಂಸಧರವನುನ ಮಧಡಿದರು. ಇರಲ್ಲ, ಹುಬಬಳಿಿ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ನಧರಧಯಣವೆಂಬ ನಧಮ ಮೋಡಕವೆಂಬ 
ಉಪನಧಮವುಳಿ ಒಬಬ ಬ್ಧರಹಮಣನಿರುವನು. ಆತನಿಗೆ ಚ್ಂಪೂ 
ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಬಬ ಕನಿನಕ್ೆಯು  ಇರುವಳು. ಇವಳು 
ವಿವಧಹವಧಗತಕಕವಳಧಗಿದುು, ಅತಿ ಪರಯಧಸದಂದ ಶೆ ೋಧಿಸಿ 
ಒಬಬ ವರನನುನ ನಧರಧಯಣನು  ಗೊೋತುತ ಮಧಡಿದನು. 
ನಧರಧಯಣನಿಗೂ  ಆತನ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಿರಿಗೂ ಶ್ರೋ 
ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮೋಲೆ ಅತಯಂತ ಭಕಿತಯರುವದು. ಅವರು 
ನಿತಯದಲ್ಲಿ ಸದುುರುಗಳ ಸಧಾನಕ್ೆಕ ಬಂದು ಬಹು ಪೆರೋಮದಂದ 

ಭಜಸುವರು. ಹೋಗಿರುತಧತ ಕ್ೆನೆನಗೆ ವಿವಧಹ ಮಧಡುವುದು 



ನಿಶಚಯಸಿ, ಸದಭಕತನಧದ ನಧರಧಯಣನು ಸಿದ್ಧಾಶರಮಕ್ೆಕ 
ಬಂದು, ಬಹು ದ್ೆೈನಯಭಧವದಂದ ಸಿದಾ ಸದುುರುಗಳನುನ 
ಕುರಿತು, - “ಚ್ಂಪುವಿನ ಲ್ಗನವನುನ ನಿವಿಮಘ್ನ ಮಧಡು,'' ಎಂದು 
ಪಧರರ್ಥಮಸಿದನು. ಈ ದೋನ ವಚ್ನವನುನ ಕ್ೆೋಳಿ, ಸದುುರುನಧಥನು 
ದಯಧವಧಣಿಯಂದ, - ''ನಿೋವು ಸದುುರು ಚಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವಧಗ 
ವಿಘ್ನಗಳು ಹಧಯಗೆ ಬಂದ್ಧವು !" ಎಂದು  ಅಂದರು. ಈ ಪರಕ್ಧರ 
ಅಭಯವಚ್ನವನುನ ಕ್ೆೋಳಿ ನಧರಧಯಣನಿಗೆ ಮನಸಿಿನಲ್ಲ ಿ
ಬಹಳ ಸುಖವಧಯತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದು, ಆತನು  
ಲ್ಗನದ್ೆುಶೆಯಂದ ಎಲ್ಿ ಸಧಮಗಿರಗಳನುನ ಸಿದಾಪಡಿಸಿದನು. 
ಪಧಲ್ುುಣ ಶುದಾ ಬಿದಗೆ ದವಸ ಲ್ಗನವೆಂದು ಜೊೋಯಸನು 
ಠರಧಯಸಿದನು. ಆದರೆ ಲ್ಗನಕ್ೆಕ ಇನುನ ಎರಡೆೋ ದವಸ 
ಇರುವಧಗ ಒಂದು ಮಹಧ ಸಂಕಟಬಂದ್ೊದಗಿತು. ವಧುವಧದ 
ಚ್ಂಪುವಿಗೆ ಅದುಭತವಧದ ಜವರ ಬಂದದುು ನೊೋಡಿ ಎಲ್ಿರೂ 
ಬಹಳ  ಘಾಬರಿಯಧದರು. ಎರಡನೆೋ ದವಸವೂ ಜವರವು 
ವಿಶೆೋಷ್ವಧಗಿ, ಏನು ಮಧಡಿದರೂ ಇಳಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ನಿಬಬಣದ 
ಜನರು ಬಂದರು. ಅವರನುನ ಯೋಗಯಸಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿ, 



ನಧರಧಯಣನು  ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಚ್ಂಪುವಿನನುನ ನೊೋಡಿದ್ಧಗ 
ಬಹಳ ದಗಿಲ್ುಪಟಟನು. ಹುಡುಗಿಯು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಪ ಆಗಧಗ 
ಬಡಬಡಿಸುತಿತರುವಳು. ನಧರಧಯಣನು ಬಹು 
ಚಂತಧತುರನಧಗಿ, - 'ಹೆೋ  ಸದುುರುವೆೋ, ಈಗ ಪಧರಪತನಧಗು. 
ನಿನನ ಆಶ್ೋವಧಮದದಂದಲೆೋ ಚ್ಂಪುವಿಗೆ ಯೋಗಯ ವರನು 
ಸಿಕಿಕರುವನು. ಆದರೆ ಈಗ ಲ್ಗನ ಕ್ಧಲ್ ಸಮೋಪ ಬಂದರುವಧಗ 
ವಿಘ್ನವು ಬಂದದ್ೆ ದಯಧಘ್ನನಧದ ನಿೋನೆೋ ಇದನುನ 
ಕಳೆಯುವಂಥವನಧಗು. ನಧವು ವೆೈದಯನ  ಕಡೆಗೆ 
ಹೊೋಗುವದಲ್ಿ. ನಿೋನೆೋ  ಈಗ ಆಶರಯವನುನ ಕ್ೊೋಡು. ನಧವು 
ನಿನನ ಪಧದದಲ್ಲಿ ಇರುತಿತದುು, ಎರಡನೆೋದ್ೆೋನೂ 
ಮನಿನಸಲಧರೆವು. ಆದುರಿಂದ ಶ್ೋಘ್ರವಧಗಿ ಬಂದು ನಮಮ 
ಮಧನವನುನ ರಕ್ಷಿಸು. ಬಿೋಗರು ವರನನುನ ಕರೆದುಕ್ೊಂಡು 
ಬಂದರುವರು. ಈಗ ನಧವು ಏನು ಮಧಡತಕಕದುದ್ೆ ? ಹೆೋ 
ಸದುುರು ರಧಜನೆೋ, ಓಡುತಧತ ಬ್ಧರಪಧಪ ನನನ ಅಂತರಂಗವನುನ 
ಈಗ ನೊೋಡಬ್ೆೋಡ, ಈ ಸಂಸಧರವೆಲ್ಿ ನಿನನದ್ೆೋ ಇರುತಿತದುು, 
ನಿನನ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಎರಡನೆೋಯವರು ಯಧರು ಇದ್ಧುರೆ ? 



ಕ್ಧಯಮಕ್ೆಕ ವಿಘ್ನವಧಗಬ್ಧರದು ಎಂದು ಪರಥಮದಲ್ಲಿಯೋ 
ನಿನಗೆ ಪಧರರ್ಥಮಸಿದ್ೆು. ನಿೋನು ಅಭಯವನುನ ಕ್ೊಟ್ಟಟರುವಿ. 
ಹೋಗಿದುು ಈಗ ಹಧಯಗೆ ನನನನುನ ಬಿಟುಟ ಬಿಡುವಿ. ನಿನನ ಬಿರುದು 
ರಕ್ಷಿಸಿಕ್ೊಳಿಬ್ೆೋಕ್ಧಗಿರುತತದ್ೆ. ನಿನನ ಹೊರತು ಈ ಕ್ಧಲ್ದಲ್ಲಿ 
ನಧವು ಅನಧಥರಧಗಿರುತೆತೋವೆ. ನಿೋನು ಯಧವಧಗ 
ಪಧರಪತನಧಗುವಿಯೋ ಇದ್ೆೋ ಘೂೋರ ಚಂತೆಯಧಗಿರುವದು' 
ಎಂದು ಕಣಿಣೋರು ಸುರಿಸುತತ ಪಧರರ್ಥಮಸುತಿತರುವಧಗ, ತಕ್ಷಣವೆೋ 
ಕ್ೊೋಣೆಯ ದ್ಧವರವು ತೆರೆದು, ಶ್ರೋ ಸಿದು ಸದುುರುರಧಯರು 
ಪರಕಟರಧದರು. ಅವರನುನ ನೊೋಡಿದ ಕೂಡಲೆೋ 
ನಧರಧಯಣನು  ಓಡಿ ಬಂದು ಪಧದಕ್ೆಕ ಬಿದುು, ಎದುು ಹಸತಗರಹಣ 
ಮಧಡಿ, ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕ್ೊಂಡು ಬಂದನು. ಸದುುರುಗಳನುನ 
ಕುರಿತು ನಧರಧಯಣನು - “ಹೆೋ ತಂದ್ೆ, ಸಿದುರಧಯನೆೋ, ನನನ 
ಕರುಣಧ ವಚ್ನವನುನ ನಿೋನು ನಿಜವಧಗಿ ಕ್ೆೋಳಿದ. ಹೆೋ ಭಕತ 
ಸಖನೆೋ, ದೋನಬಂಧೊೋ ತವರೆಯಂದ ಓಡಿ ಬಂದ,” ಎಂದು 
ಅನುನವಧಗ ಆತನು ಅತಯಂತ ಪೆರೋಮಯುಕತನಧಗಿ, 
ಗದುದಕಂಠವುಳಿವನಧಗಿ, ನೆೋತರಗಳಿಂದ ಜಲ್ವನುನ 



ಸುರಿಸುವಂಥವನಧದನು. ಆಗ ಸದುುರುನಧಥರು ಚ್ಂಪುವಿನ 
ಸಮೋಪ ಬಂದು ಅವಳನುನ ಕೃಪಧದೃಷ್ಟಟಯಂದ ನೊೋಡಿ, 
ನಧರಧಯಣನನುನ ಕುರಿತು, - ''ನಿೋನು ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಏನೆೋನೂ 
ಚಂತೆ ಪಡಬ್ೆೋಡ, ಸುಖದಂದ ಸದುುರು ಚಂತನೆಯನುನ 
ಮಧಡುತಿತರು. ಆತನ ಕೃಪೆಯಂದ ಕ್ಧಯಮವು 
ನಿವಿಮಘ್ನವಧಗುವದು. ಭಯ ಪಡಬ್ೆೋಡ ಅಂತರಧಯಗಳು 
ಬಂದರೂ ಆತನು ತನನ ಕ್ಧಯಮವನುನ ತಧನೆೋ ಸಿದಾಗೆ 
ಮುಟ್ಟಟಸುವನು,” ಎಂದು ಹೆೋಳಿ ಸದುುರುಗಳು ಚ್ಂಪುವಿನ 
ಮಸತಕದ ಮೋಲೆ ಹಸತವನಿನಟಟರು. ಕೂಡಲೆ ಅವಳ ಜವರವೆಲಧಿ 
ಇಳಿದು ಹೊೋದದುು ನೊೋಡಿ, ನಧರಧಯಣನಿಗೆ ಅತಯಂತ 
ಆನಂದವಧಯತು. ಸದುುರುರಧಯರು ಈ ಪರಕ್ಧರ ಮಧಡಿ 
ಅಲ್ಲಿಂದಲೆೋ ಅಂತಧಧಮನರಧದರು. ಇದನುನ ನೊೋಡಿ 
ನಧರಧಯಣನು  ಆಶಚಯಮ ಚ್ಕಿತನಧಗಿ - “ಆಹಧ 
ದಯಧಘ್ನನನುನ ಪೂಜಸಲ್ಲಲ್ಿವಲ್ಿ," ಅಂದು, ಮನೆಯ 
ಮಂದಗೆಲಧಿ ಕರೆದು, - ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಪರಮೋಶನು ಬಂದು, 
ಚ್ಂಪುಗೆ ನೆಟಟಗೆ ಮಧಡಿ ಹೊೋದನು,” ಅಂದನು. ಈ ಮಧತನುನ 



ಕ್ೆೋಳಿ ಎಲ್ಿರೂ ಆನಂದದಂದ ಸದುುರುಗಳಿಗೊೋಸಕರ ಜಯ 
ಜಯಕ್ಧರವನುನ ಗಜಮಸುವಂಥವರಧಗಿ - 'ಸದುುರುವು ಈ 
ಕ್ಧಲ್ಕ್ೆಕ ಪಧರಪತನಧಗಿ ಘೂೋರವಧದ ವಿಘ್ನವನುನ ಕಳೆದನು,” 
ಎಂದು ಅಂಧರು. ಆಗ ಚ್ಂಪುವಿನ ಸಮೋಪ ಬಂದು 
ನೊೋಡುತಧತರೆ - ಅವಳ ಮೈ ಮೋಲೆ ಸಣಣ ಸಣಣ ಬುಕಿಕಗಳು 
ಕಂಡು - 'ಇದು ಮತೊತಂದು ವಿಘ್ನ ಬಂತು' ಎಂದು ಅಂಧರು. 
ಮುರುದವಸ ಎಲ್ಿರೂ ಚ್ಂಪುವಿಗೆ ನೊೋಡಿ, ಮೈಲ್ಲ ಬಂದದ್ೆ 
ಅನುನತಿತದುರು. ಮನೆಮಂದ ಎಲ್ಿ ಗಧಬರಿಯಧಗಿ, ಇದು 
ದುಧಮರ ಪರಸಂಗವು ಬಂದ್ೊದಗಿತು  ಎಂದು 
ತಳಮಳಿಸುತಿತದುರು. ''ಮೈಲ್ಲ ಬಂತೆಂದರೆ ಏನಧಯತೆಂದು 
ಹೆೋಳಲಧಗದು. ಕದ್ಧಚತ್ ದುದ್ೆೈಮವದಂದ ಕಣುಣಗಳಧದರೂ 
ಹೊೋಗಬಹುದು, ವಿರೂಪಳಧದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಹೋಗಧದರೆ 
ಏನು ಮಧಡೊೋಣ'' ಎಂದನುನತಿತದುರು. ಬಿೋಗರು ಬಂದು 
ಚ್ಂಪುವಿನ ಸಿಾತಿ ನೊೋಡಿ, ವಿಚಧರ ಮಧಡುತಧತರೆ- ವಧುವಿಗೆ 
ನೆಟಟಗಧಗುವದು ಪೂಣಮ ಈಶವರನ ಆಧಿೋನವಿರುತತದ್ೆ. 
ಕ್ೆಲ್ವರು - “ವಧು ನೆಟಟಗಧಗುವ  ದ್ಧರಿ ನೊೋಡಿ ಇಲೆಿ  



ಇರೊೋಣ' ಎಂದು, ಅನಯರು - “ಈಗ ಊರಿಗೆ ಹೊೋಗಿ ಮುಂದ್ೆ 
ಎಂದ್ಧದರೂ ಲ್ಗನ ನೊೋಡಿಕ್ೊಂಡು ಬರೊೋಣ' ಎಂದು 
ಅನನಲಧರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಮಧತುಗಳನುನ ಕ್ೆೋಳಿ, 
ನಧರಧಯಣನು  ಬಹು ಖಿನನನಧಗಿ - "ನಿೋವೆಲ್ಿರೂ ಒಂದು ದನ 
ಸವಸಾರಧಗಿರಿರ, ಆಮೋಲೆ ಈಶವರನು ಮಧಡತಕಕದುನುನ 
ಮಧಡಲ್ಲ,” ಎಂದು ನುಡಿದನು. ವರನಧದರೂ ತನನ ಮತರನನುನ 
ಕುರಿತು - "ನಧಳ  ೆ ಇವಳ ಕೂಡ ಲ್ಗನ ಆಯತೆಂದರೆ, ಮುಂದ್ೆ  
ಈಕ್ೆಯ ಕಣುಣ ಹೊೋದರೆ, ಏನು ಮಧಡೊೋಣ, ನಿೋನೆೋ ಹೆೋಳು. 
ರೂಪವು ವಿರೂಪವಧಗುವದೂ ಸಂಭವವದ್ೆ, ದುಷ್ಟ ಕ್ಧಲ್ವೂ 
ಬಂದರಬಹದು. ಹಧಗಧದರೆ ಏನು ಮಧಡುವುದು ? ನನಗೆ ಈ 
ಲ್ಗನ ಮಧಡಿಕ್ೊಳುಿವು ಮನಸಿಿಲ್ಿ”, ಎಂದು ಅನುನತಿತದುನು. 
ಬಿೋಗರೆಲ್ಿರೂ ತಮಮಳಗೆ- “ಲ್ಗನಕ್ೆಕ ಶಕುನ ಒಳೆಿಯದು 
ಕ್ಧಣಿಸುವದಲ್ಿ. ಇಷ್ಟಟದೂು, ಲ್ಗನ ಮಧಡಿದರೆ ಏನು 
ಗತಿಯಧದೋತು ತಿಳಿಯದು,” ಎಂದನುನತಿತದುರು. 
ನಧರಧಯಣನು ಬಹು ಚಂತಧಕ್ಧರಂತನಧದನು. ಅಂತರಧಯ 
ಬಂದರೂ ಸದುುರುವು ತನನ ಕ್ಧಯಮವನುನ ತಧನೆೋ 



ನಡಿಸುವೆನೆಂದು ಸಿದುರು ಅಂದ ವಚ್ನವು ಆತನಿಗೆ ಈಗ 
ನೆನಪ್ಪಗೆ ಬಂತು. ಅನಂತರ ಸದುುರುರಧಯನನುನ ಮನೆಗೆ 
ಕರೆದುಕ್ೊಂಡು ಬರಬ್ೆೋಕ್ೆಂದು ನಿಶಚಯಸಿದನು. ಯಧಕ್ೆಂದರೆ 
ಅವರು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ದಶಮನಮಧತರದಂದ ಬಿೋಗರ 
ಸಂಶಯಗಳೆಲಧಿ ನಿರಸನವಧಗುವವು ಎಂದು ಆತನು 
ತಿಳಿದದುನು, ತತಧಕಲ್ ಒಂದು ಅಶವರಥವನುನ ತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡು 
ನಧರಧಯಣನು ಸಿದ್ಧುಶರಮಕ್ೆಕ ಬಂದು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  
ಚ್ರಣಗಳನುನ ಹಡಿದು, - “ಹೆೋ ಸದುುರು ಸಿದಾನಧಥನೆೋ, ಈಗ 
ದುಸತರವಧದ ಸಂಕಟವು ಬಂದರುವದು; ಏನು 
ಮಧಡಬ್ೆೋಕ್ೆಂದು ತಿಳಿಯದ್ೆ ಬಹಳ ಚಂತೆತಯು ಉಂಟಧಗಿದ್ೆ. 
ನಿನನ ಕೃಪೆಯಂದ ಚ್ಂಪುವಿನ ಜವರವು ಹೊೋಯತು. ಆದರೆ 
ಆಕ್ೆಗೆ  ಮೈಲ್ಲ ಬಂದರುವುದರಿಂದ ಬಿೋಗರ ಭಧವವು 
ತಿರುಗಿರುತತದ್ೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಧಡಲ್ಲ ? 
ನಿಬಬಣದವರು  ಈಗ ತಿರುಗಿ ಹೊೋದರೆಂದರೆ, ಪುನಃ 
ಬರುವರೊೋ ಇಲ್ಿವೋ ತಿಳಿಯದು. ಲ್ಗನವಧಗದ್ೆ ಅವರು 
ತಿರುಗಿ ಹೊೋದರೆ ಕ್ೆನೆನಗೆ ಎರಡನೆೋ ವರ ಸಿಗುವದಲ್ಿ. 



ಆದುರಿಂದ ಕೃಪಧಳುವಧದ ಸದುುರುನಧಥನೆೋ, ಈಗ ನಮಮ 
ಗೃಹಕ್ೆಕ ಬರಬ್ೆೋಕು. ಅವರೆಲ್ರಿ ಸಮಕ್ಷಮ ನಿಮಮನುನ 
ಪೂಜಸಿದ್ಧುದರೆ  ಅವರ ಮನಸಿಿನ ಶಂಕ್ೆಯು ಪೂಣಮವಧಗಿ 
ನಿರಸನವಧಗುವದು, ಎಂಬುದು ನನನ ನಿಧಧಮರವಿರುವದು. 
ಅದಕ್ೊಕೋಸಕರ ನಿೋವು ಕೃಪೆ ಮಧಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು 
ಪೂಜಧ ಸಿವಕರಿಸತಕಕದುು' ಎಂದು ಪಧರರ್ಥಮಸಿದುನುನ ಕ್ೆೋಳಿ ಸಿದಾರು 
ತುಷ್ಟರಧಗಿ- “ಹಧಗಧದರೆ ನಿನನ ಗೃಹಕ್ೆಕ ಹೊೋಗೊೋಣ' ಎಂದು 
ರಥವನೆನೋರಿ,  ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ು ಎಲ್ಿರೂ ಎದುರಧಗಿ ಬಂದು 
ನಮಸಕರಿಸುವವರಧದರು. ಮಂಟಪದ್ೊಳಗೆ ದವಯ 
ಸಿಂಹಧಸನವನುನ ಹಧಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧುರೂಢರನುನ ಕುಳಿಿರಿಸಿ, 
ಸವಮರೂ ಕೂಡಿ ಷೊೋಡಶೆ ೋಪಚಧರಗಳಿಂದ 
ಪೂಜಸುವಂಥವರಧದರು. ಬಿೋಗರೆಲಧಿ ಬಂದು ಸಿದುರ 
ಚ್ರಣಗಳಿಗೆ ಬಿದುು, ವರನನುನ ಸಹಧ ಕರೆದುಕ್ೊಂಡು ಬಂದು 
ಸದುುರುಗಳ ಪಧದಕ್ೆಕ ಹಧಕಿದರು. ಶ್ರೋ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ 
ದವಯಮೂತಿಮಯನುನ ಕಂಡ ಕೂಡಲೆೋ ಅವರ ಮನಸಿಿನ 
ಭಧರಂತಿ ಎಲಧಿ ಓಡಿಹೊೋಯತು. ಹಧಯಗೆ ಸೂಯೋಮದಯವಧದ 



ಕೂಡಲೆೋ ಕತತಲ್ು ಅಡವಿೋಪಧಲಧಗುವದ್ೊೋ, ಅಥವಧ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತಮರಧಜನು ಪರಗಟನಧಗುತತಲೆೋ 
ದುಷ್ಪಗುಣಗಳು ಸಧಾನಭರಷ್ಟವಧಗುವವೋ, ಹಧಗೆಯೋ 
ಸದುುರುನಧಥನ ದಶಮನ ಮಧತರದಂದ ಹೃದಯದ್ೊಳಗಿನ 
ಸಂಶಯಗಳೆಲ್ಿ ನಷ್ಟವಧಗಿ ಆತನ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ ಪೆರೋಮ ಒಂದ್ೆೋ 
ಉಳಿಯತು. ಆಗ ಸದುುರುಗಳು - “ನಧರಧಯಣನೆೋ, 
ಹೆೋಳುತೆತೋನೆ ಕ್ೆೋಳು. ಚ್ಂಪುವಿಗೆ ನೆಟಟಗಧಗುವದು. 
ವಧೂವರರಿಗೆ ಲ್ಗನ ಮಧಡಿ, ನಧಮ ಚಂತಿಸುತತ ಅಕ್ಷತೆಗಳನುನ 
ಹಧಕು,” ಎಂದು ನುಡಿದು, ಸದುುರುಗಳು, ಮಂತಧರಕ್ಷತೆಗಳನುನ 
ಕ್ೆೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡು ಸತಃ ವಧೂವರರ ಮೋಲೆ 
ಅವುಗಳನುನ ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಆನಂದವಧಯತು. ಆ 
ಬಳಿಕ ನಧರಧಯಣನು ಸದುುರುಗಳಿಗೆ ಭೊೋಜನವನುನ 
ಮಧಡಿಸಿ, ಸಿದ್ಧಾಶರಮಕ್ೆಕ ಕಳುಹಸಿದನು. ಇತತ  ಸವಮಬಿೋಗರ 
ಮುಖಗಳು ಪರಸನನವಧದವು. ಎಲ್ಿರ  ಸಂಶಯವೃತಿತಯು 
ನಧಶವಧಯತು. ಈಗ ವರನು ತನನ ಜನರಿಗೆ ಅನುನತಧತನೆ - 
'ನಧವು ಲ್ಗನದ್ೆುೋಶೆಯಂದ ಹುಬಬಳಿಿಗೆ  ಬಂದ್ೆವು. ಈಗ 



ಲ್ಗನವಧಗದ್ೆ ಹೊೋಗಿ ಬಿಟಟರೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಬಹಳ 
ಹಧಸಧಯಸಪದವಧಗುವದು. ಬಂದಕ್ಧಯಮವು ನೆರವೆೋರದ್ೆ  
ತಿರುಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೊೋದ್ೆನೆಂದರೆ, ನನಗೆಲ್ಿರೂ ನಗುವರು. 
ಅದರಿಂದ ನಧನು ಲ್ಗನವಧಗದ್ೆ ತಿರುಗಿ ಹೊೋಗುವುದಲ್ಿ. 
ಕ್ೆನೆನಯ ಶರಿೋರದಲ್ಲಿ ಏನಧದರೂ ವಯಂಗ ಸಂಭವಿಸಿದರೂ 

ಚಂತೆಯಲ್ಿ. ನಧನು ಇವಳನೆನೋ ಲ್ಗನ ಮಧಡಿಕ್ೊಳುಿವೆನೆಂಬ 
ನನನ ನಿಧಧಮರವಿರುತತದ್ೆ. ಇದಲ್ಿದ್ೆ ಕನೆೈಯಧದರೂ 
ನಿಶಚಯವಧಗಿ ನೆಟಟಗಧಗುವಳೆಂದು ಮಹಧತಮರು ವರವನುನ 
ಕ್ೊಟ್ಟಟರುತಧತರೆ. ಮತುತ ಅವರೆ ಈಗ ಲ್ಗನವನುನ 
ಮಧಡಿರುತಧತರೆ. ಅವರ ವಚ್ನದ  ಮೋಲೆ ನನಗೆ 
ಪೂಣಮವಿಶಧವಸವಿರುತತದ್ೆ." ಎಂದು ಹೆೋಳುವುದು ಕ್ೆೋಳಿ, ವರ 
ಹರಿಯರಧದರೂ ಲ್ಗನ ಕ್ಧಯಮ ನಡಿಸುವದಕ್ಧಕಗಿ ತಮಮ 
ಅನುಮೋದವನುನ ಕ್ೊಟುಟ - “ಸವಲ್ಪ ನೆಟಟಗಧಯತೆಂದರೆ 
ವಧೂವರರಿಗೆ ವಿವಧಹವನುನ ಮಧಡೊೋಣ'' ಅಂದರು. 
ಅಂತಯಧಮಮಯಧದ ಸದುುರುವು ಸವಮತರ 
ಹೃದಯಧಧಮದಲ್ಲಿ ಇದುು, ಜೋವಿಗಳಿಗೆ ಕಮಮಗಳಲ್ಲಿ 



ಪೆರೋರಿಸುತಧತನೆ. ಯಧರಿಗೂ ಸವತಂತರತೆ ಇಲ್ಿ. ಇತತ ಚ್ಂಪುವಿಗೆ 
ಬಂದು ನೊೋಡಿದರೆ, ಅವಳು ಎದುು ನಿಂತಿರುವಳು. ಕೂಡಲೆೋ - 
'ಈಗಲೆೋ ಲ್ಗನ ಮಧಡುವೆವು' ಎಂದು ಎಲ್ಿರೂ ಅಂಧರು. ಲ್ಗನ 
ಘ್ಳಿಗೆ ಸಮೋಪ ಬಂತು. ವಧುವರರನುನ ಮಂಟಪದ್ೊಳಗೆ 
ಕರೆದುಕ್ೊಂಡು ಬಂದರು . ಸವಮರಿಗೂ ಆನಂದದಂದ 
ನಧಮಘೂೋಷ್ವನುನ ಮಧಡುತತ, ವಧೂವರರ ಮೋಲೆ ಅಕ್ಷತೆ 
ಹಧಕಿದರು.ನಧಲ್ುಕ ದವಸಗಳ ಪಯಮಂತ ಈ ವಿವಧಹ 
ಸಮಧರಂಭವು  ನಡೆಯತು. ತರುವಧಯ ನಧರಧಯಣನು  
ನವದಂಪತಿಗಳನುನ ಕರೆದುಕ್ೊಂಡು ಗುರುದಶಮನಕ್ೆಕ ಬಂದು 
ಅವರನುನ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ  ಚ್ರಣಕ್ೆಕ ಹಧಕುವಂಥವನಧದನು. 
ಆಗ ಸದುುರುಗಳನುನ ಕುರಿತು ನಧರಧಯಣನು - 'ಹೆೋ 
ಸದುುರುನಧಥನೆೋ, ಪರಮಧತಮನು  ಭಯಕೃದುಯನಧಶನನು, 
ಎಂಬ ವಚ್ನವನುನ ಸತಯಮಧಡಿದ. ಮದಲ್ು ನಮಗೆ 
ಸಂಕಷ್ಟವನುನ  ತಂದು ಅದರೊಳಗಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ,” ಎಂದು 
ಪಧರರ್ಥಮಸಿಧನು. ಅನಂತರ ಸಿದುರಧಯರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 
ಆಶ್ೋವಮದಸಿದರು. ಸವಮರಿಗೂ ನಮಸಧಕರ ಮಧಡಿದ ನಂತರ 



ಸವಸಧಾನಕ್ೆಕ ಹೊೋಗುವಂಥವರಧದರು. ಸದುುರುವಿನ ಉದ್ಧುರ 
ಕ್ಧಯಮವು ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಪಧರಪತವಧದ್ಧಗ ನಡಿಯುವದು. 
ದುಃಖವಿಲ್ಿದದುರೆ ಜೋವಿಗಳು ನಿಭಮಯರಧಗಿ 
ಸದುುರುನಧಥನನುನ ಮರೆತು ಸಂಸಧರದಲ್ಲಿರುವರು. ಇದರಿಂದ 
ಸವಮಹಧನಿಯು ಅವರಿಗೆ ಪಧರಪತವಧಗುವದು, ಎಂದು ಆ 
ದಯಧಳುವಧದವನು ತಿಳಿದು, ಭಯವನುನ ಹಧಕಿ ಅವರನುನ 
ಎಚ್ಚರಪಡಿಸುತಧತನೆೋ. ಆ ಕೂಡಲ್ ಅವರು ಸದುುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ 
ಓಡಿ ಬರುವರು. ಶೆ ರೋತಧ ಜನರುಗಳಿರಧ, ಈಗ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಧಾಥಮವನುನ ಹೆೋಳುವೆನು, ಕ್ೆೋಳಿರಿ, 
ನಧರಧಯಣನೆಂಬುವನೆೋ ಜೋವನು. ಅವನ ಕನೆನಯೋ ಭಕಿತ. ಈ 
ಕನೆನಗೆ ವೆೈರಧಗಯನೆಂಬ ವರನನುನ ಗೊತುತ ಮಧಡಿತುತ. ಭಕಿತಗೆ  
ಸಂಸಧರವೆಂಬ ಜವರವು ಹತಿತದ್ಧುಗ ಜೋವನು  ಸದುುರುವನುನ 
ಸುತತಿಸಿದ್ಧಕ್ಷಣ ಆತನು ಬಂದು ಕೃಪೆ ಮಧಡಿದುರಿಂದ 
ಸಂಸಧರಜವರವು ಇಳಿಯತು. ಆದರೆ ವಿಷ್ಯೋಚ್ಛಗಳೆಂಬ 
ಬಕಿಕಗಳಿದುವು. ಆಗ ವೆೈರಧಗಯನು ವಿಷ್ಯಧಸಕಿತಯುಕತಳಧದ ಈ 
ಭಕಿತಯು  ತನಗೆ ಬ್ೆೋಡವೆಂದನು. ಕೂಡಲೆೋ ಜೋವನು 



ಸದುುರುವನುನ ಕರೆದುಕ್ೊಂಡು ಬಂದು ಪೂಜಸಿದನು. 
ಗುರುವರನು ಭಕಿತಯ ಮೋಲೆ ಆತಮಕ್ಧರ ವೃತಿತಗಳೆಂಬ 
ಅಕ್ಷತೆಗಳನುನ ಹಧಕಿದ ಕೂಡಲೆ, ಭಕಿತಯು  ವಿಷ್ಯಧಸಕಿತ 
ರಹತಳಧಗಿ ಸಶಕತಳಧದಳು. ಆಗ ವೆೈರಧಗಯನಿಗೂ 
ಆನಂದವಧಯತು. ನಂತರ ಆನಂದವೃತಿತಗಳೆಲಧಿ ಕೂಡಿ ಭಕಿತ 
ವೆೈರಧಗಯ ಇಬಬರಿಗೂ ವಿವಧಹವನುನ ಮಧಡಿದರು. ಈ ಪರಕ್ಧರ 
ಸದುುರುವು ಭಕಿತ ಮತುತ ವೆೈರಧಗಯ ಇವರೊಳಗೆ 
ಸಂಯೋಗವನುನ ಮಧಡಿಸಿದನು. ಈ ಕಥೆಯನುನ ಯಧರು  
ಶರವಣ ಮಧಡುವರೊೋ, ಅವರ ಭವರೊೋಗವು ಸದುುರು ರಧಜನ 
ಕೃಪೆಯಂದ ಹೊೋಗುವುದು. ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ  ಶ್ರೋ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ 
ಕಥಧಮೃತದ್ೊಳ್ ಶರವಣ ಮಧತರದಂದ ಸವಮ ಪಧಪಗಳನುನ 
ಭಸಮಮಧಡುವಂಥ  ಅತಿ ಮಧುರವಧದ ಈ ನಧಲ್ವತೆೈದನೆೋ 
ಅಧಧಯಯವನುನ ಶ್ವದ್ಧಸನು  ಶ್ರೋ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸದುುರುಗಳ 
ಚ್ರಣಧರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಮಸಿರುವನು. 


