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ಮುನ್ನು ಡಿ 
 

ವಿಂಕಟಾದ್ರರ  ಸಮಂಸ್ಥಾ ನಂ ಬರ ಹ್ಮ ಿಂಡೇ ನಾಸಿು  ಕಿ೦ಚನ | 

ವಿಂಕಟೇಶ್ ಸಮೀ ದೇವೀ ನ ಭೂತೀ ನ ಭವಿಷ್ಾ ತಿ || 
 

ಈ ಬ್ರ ಹ್ಾ ಾಂಡದಲಿ್ಲ  ವಾಂಕಟಾದಿರ ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪವಿತ್ರ  ಪರ ದೇಶ ಬೇರಾಂದಿಲಿ್ . ಶ್ರ ೀ  

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಸಮಾನರಾದ ದೇವರು ಹಾಂದಾಂದೂ ಇರಲ್ಲಲಿ್ , ಇನ್ನು  ಮಾಂದಯೂ 

ಇರುವುದಿಲಿ್ . ಸಾಕ್ಷಾ ತ್ ಶ್ರ ೀಮನ್ನು ರಾಯಣನೇ ನಮ್ಮಾ ಲಿ್ರನ್ನು  ಕಲ್ಲಯುಗದ ಬಾಧೆಗಳಾಂದ 

ಕ್ಷಪಾಡಿ,  ಅನ್ನಗರ ಹಸಬೇಕಾಂದು   ತಿರುಮಲ್ದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ವಾಂಕಟೇಶವ ರನ್ನಗಿ ಸವ ಯಂವಯ ಕತ ನ್ನಗಿ 

ಅರ್ಚಿಸುವ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷನ್ನದನ್ನ. ಆ ಸಾವ ಮಿಯು ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಕರುಣಾಮಯನ್ನ. 

ನಂಬಿದವರಿಗೆ ದಯಾ ಸಮದರ ನ್ನ. ಆಪತಿತ ನಿಾಂದ ರಕ್ಷಾ ಸುವವನ್ನ. ಆ ಸಾವ ಮಿಯನ್ನು  

ನಂಬಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಆಪತ್ತತ ಗಳು ಉಾಂಟಾಗುವುದಿಲಿ್ .   ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ದಯಾಮಯಮೂತಿಿ ಆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ.  

 

ನನು  ತಂದ ತಾಯಿಯರಾದ,  ಕ್ಷೀತಿಿ ಶೇಷ : ಬ್ರ ಹ್ಾ ಶ್ರ ೀ ತಿಮಾ ರಾಜು ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನರಸಾಂಹ್ರಾವ್  

ಮತ್ತತ  ತಾಯಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ನ್ನಗರತಾು ಾಂಬ್  ಅವರುಗಳು  ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಾಂದ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ 

ಸೇವಯನ್ನು  ಮಾಡಿದ  ಪುಣಯ ವಂತ್ರು.    ನನು  ತಂದ ತಾಯಿಯರಿಬ್ಬ ರಿಗೂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ 

ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ಷತ . ಬಾಲ್ಯ ದಿಾಂದಲೇ  ನನು  ತಂದಯವರು ದಿನ್ನಲು ಬೆಳಗೆೆ  ಪಠಿಸುತಿತ ದದ   ಶ್ರ ೀ 

ವಾಂಕಟೇಶವ ರ ಸಾವ ಮಿಯ ಸುಪರ ಭಾತ್ವು ನನು ಲಿ್ಲ   ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಬ್ಗೆೆ  ಭಕ್ಷತ ಭಾವಗಳನ್ನು  

ಉಾಂಟುಮಾಡಿತ್ತ. ಅಾಂದಿನಿಾಂದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನೇ ನನಗೆ ತಂದ, ತಾಯಿ, ಗುರು, ದೇವರು.  ಅವನೇ 

ಯಜಮಾನನ್ನ ಕೂಡ. 

 

1983ರಲಿ್ಲ    ರಿೀಜನಲ್ ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕ್ಷಲೇಜು, ವರಂಗಲ್.ನಿಾಂದ       ಎಾಂ.ಟೆಕ್.  ಓದಿದ 

ನ್ನನ್ನ 1984ರವರೆಗೆ ಆಲ್ಲವ ನ್ ಕಂಪನಿಯಲಿ್ಲ , 1989ವರೆಗೆ ಎಾಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಆರ್.  

ಇಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್ ಕ್ಷಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ಉದ್ಯ ೀಗವನ್ನು  ಮಾಡಿದನ್ನ. 1983ನಲಿ್ಲ  ರ್ಚ|| ಸೌ|| ವಾಂಕಟ 

ರುಕ್ಷಾ ಣಿ ವೈದೇಹಯಾಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ್. ಮೂವರು ಮಕಕ ಳು : ಆನಂದಿ, ಆಮಕತ  ಮತ್ತತ  ಆದಿತ್ಯ .   

 

ಆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಅನ್ನಗರ ಹ್ದಿಾಂದ ಇದಕೂಕಮೊದಲು ನ್ನನ್ನ 'ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಮಹ್ತ್ಮಾ , ಶ್ರ ೀ 

ವಾಂಕಟೇಶವ ರ ವರ ತ್ಕಲ್ಪ , ಶ್ರ ೀ ವಾಂಕಟೇಶವ ರ ದಶಿನ, ಅಮೃತ್ಸೀಪಾನO, ಭಜೇ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಂ, Sri Srinivasa : Lord of Seven Hills ಮತ್ತತ  ಈಗ  “ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಪರಿಣಯ” 

ಎಾಂಬ್ ಪುಸತ ಕಗಳನ್ನು  ರರ್ಚಸುವುದು ಸಾಧಯ ವಾಯಿತ್ತ. ಈ ರಚನೆಗಳೆಲಿ್ಯ  ಆ ಅಮೃತ್ಮತಿಿ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಅನ್ನಗರ ಹ್ದಿಾಂದ ಸಾಧಯ ವಾಯಿತ್ತ. ಇದನೆು ಲಿ್ಯ   ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಯ ಮಹ್ 

ಪರ ಸಾದವಾಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ಮತ ೀನೆ. ಲೇಖನಿಯನ್ನು  ಹಡಿದುಕಾಂಡದುದ  ಮಾತ್ರ  ನ್ನನ್ನ, ಪರ ತಿ 

ಅಕ್ಷರವು ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಯ ಪ್ರ ೀರಣೆಯೇ! ಎಲಿ್ಯ  ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹ್ವ!  

 

    

 



ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಪರಿಣಯ 

4 
 

ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಯ ಣವು ಜಗತಿತ ನ ಕಲ್ಯಯ ಣವ! ಅವರ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ನೆನೆದರೆ ಮನಸುು   ಫುಳಕ್ಷತ್ವಾಗುತ್ತ ದ. ಈ ಪುಸತ ಕದ ರಚನೆ 

ಮಾಡುತಿತ ರುವಾಗ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಅದುು ತ್ ಅನ್ನಭವಗಳು ಆಗಿವ. 

 

ಈ 'ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಪರಿಣಯ' ಪುಸತ ಕದ  ರಚನೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸದ ಕಲ್ವು ದಿನಗಳಲಿೆ  ನನು  

ಜ್ಯ ೀಷಠ  ಪುತಿರ  ರ್ಚ|| ಸೌ|| ಆನಂದಿಯ ವಿವಾಹ್ವು ನಿಶಚ ಯವಾಗುವುದು ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಲ್ಲೀಲೆ, 

ಅನ್ನಗರ ಹ್ವಲಿ್ದೇ ಮತ್ಮತ ೀನಲಿ್ . ಈ ಪುಸತ ಕವನ್ನು  ಓದಿದ ಕನೆಯ ಯರೆಲಿ್ರಿಗೂ ತ್ಪಪ ದ, ಕೂಡಲೇ  

ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹ್ದಿಾಂದ ವಿವಾಹ್ವು ನಿಶಚ ಯವಾಗುವುತ್ತ ದಾಂದು ನನು  ನಂಬಿಕ. 

  

ಈ ಪುಸತ ಕದ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹ್ಕರಿಸರುವ ಪರ ತಿೀಯಬ್ಬ ರಿಗೂ, ಈ 

ಪುಸತ ಕವನ್ನು  ಭಕ್ಷತ ಯಿಾಂದ ಪಠಿಸದವರಿಗೂ, ಹೇಳದವರಿಗೂ, ಕೇಳದವರಿಗೂ  ಸಕಲ್ 

ಸೌಭಾಗಯ ಗಳು, ಸಮಸತ  ಶ್ರ ೀಯಸುು ಗಳು ಮತ್ತತ  ಆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಅನ್ನಗರ ಹ್ವು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕಾಂದು ಪಾರ ರ್ಥಿಸುತಿತ ದದ ೀನೆ. 

 

ಇಾಂಥಹ್ ಮಹ್ಭಾಗಯ ವನ್ನು  ಪರ ಸಾದಿಸದ ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಸೇವಯಲಿೆೀ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಇರುತ್ಮತ ೀನೆಾಂದು, 'ಶ್ರ ೀ ವಾಂಕಟ ತ್ತ್ವ 'ವನ್ನು  ಪರ ಜ್ಗಳೆಲಿ್ರ ಹೃದಯದ ಹ್ತಿತ ರ ತ್ಮಗೆದುಕಾಂಡು 

ಹೀಗುವುದೇ ನನು  ಜಿೀವನದ ಗುರಿಯಾಂದು ಆ ಸಾವ ಮಿಯನ್ನು  ವಿನಂತಿಸಕಳುು ತಿತ ದದ ೀನೆ.   
 

|| ಸವಿ ಜನ್ನಾಃ ಸುಖಿನೀ ಭವಂತ್ತ | ಸಮಸತ  ಸನಾ ಾಂಗಳಾನಿ ಭವಂತ್ತ || 
 

ಶ್ರ ಯಃ ಕ್ಷಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಯ ಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇsರ್ಥಿನ್ನಮ್ | 

ಶ್ರ ೀ ವಾಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ || 
 

|| ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಕಟಾಕ್ಷ ಸದಿಿ ರಸುತ  || 

 

ಹೈದರಾಬಾದ್                ತಿಮ್ಮ ರಾಜು ವಿಶ್ವ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ 

ದಿನ್ನಾಂಕ: 16-1-2021 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಪರಿಣಯ 

5 
 

ಈ ಪುಸು ಕರ್ನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕ್ಕ? 
 

ಭಗವಂತ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂದಪಟಟ  ಯಾವ ಪುಸತ ಕವನ್ನು ದರೂ  ಓದಲು ಯಾವುದೇ  ನಿಯಮ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲಿ್ವಾಂದು  ನನು  ವಿಶ್ವವ ಸ.  

 

❖ ವಯಸು ನಿಾಂದ್ಮಗಲ್ಲೀ, ಕುಲ್ದಿಾಂದ್ಮಗಲ್ಲೀ ಭೇದಭಾವವಿಲಿ್ದೇ ಓದಬ್ಹುದು. ಮನಸುು  

ನಿಮಿಲ್ವಾಗಿಯೂ, ಶರಿೀರ ಶುಭರ ವಾಗಿಯೂ ಇದದ ರೆ ಸಾಕು. ಯಾರಾದರೂ, ಯಾವ 

ರಿೀತಿಯಿಾಂದ್ಮದರೂ, ಯಾವ ಮಾಸದಲಿ್ಯದರೂ, ಯಾವ ದಿನವಾದರೂ, ಯಾವುದೇ  

ಶುದಿವಾದ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಯದರೂ ಓದಬ್ಹುದು. ಆ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ ಬ್ಗೆೆ  

ಪುಸತ ಕವನ್ನು  ಓದಲು ಬೇಕ್ಷದದುದ  ನಿಮಿಲ್ ಭಕ್ಷತ  ಮಾತ್ರ ವ, ಬೇರೇನಲಿ್ . ಯಾವುದೇ  

ಕಠಿಣ ನೇಮನಿಷ್ಠಠ ಗಳು, ಉಪವಾಸಗಳ ಅವಸರವಿಲಿ್ . 

 

❖ ಇನ್ನು  ಭಗವಂತ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಸತ ೀತ್ರ ಗಳು, ಗರ ಾಂಥ ಪಾರಾಯಣಗಳಗೆ  ಕಲ್ಕಲ್ವು   

ಪರ ತ್ಮಯ ೀಕ ಪವಿ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತತ  ವೈಕುಾಂಠ ಏಕ್ಷದಶ್ಯಂತ್ಹ್ ಅತಿಪವಿತ್ರ  ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  

ಪಠಿಸದರೆ, ತ್ಪಪ ದೇ ಫಲ್ಲತ್ವು ದಿವ ಗುಣವಾಗಿರುತ್ತ ದ. ಖಂಡಿತಾ ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  

ಸಂದೇಹ್ವಿಲಿ್ . 

 

❖ ವಿವಾಹ್ವು ಆಲ್ಸಯ ವಾಗುತಿತ ರುವ ಕನೆಯ ಯರು ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಾಂಬ್ದ ಸದಸಯ ರು 

ಯಾರಾದರಾಗಲ್ಲೀ, ಯಾವದೇ  ಶುಕರ ವಾರದ ದಿನವಾದರೂ ಪಾರ ರಂಭಿಸ, ಒಾಂದು ವಾರ (೭ 

ದಿನಗಳು) ಈ ಪುಸತ ವನ್ನು  ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೂಡಲೇ ಒಳೆು ಯ ವರನಾಂದಿಗೆ 

ವಿವಾಹ್ವು ನಿಶಚ ಯವಾಗುತ್ತ ದ. ಅನ್ನಕೂಲ್ವಿದದ ವರು ಯಾವುದೇ ಶುಕರ ವಾರದ ದಿನ  ಈ 

ಪುಸತ ಕವನ್ನು  ಪೂತಿಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಓದಬ್ಹುದು. 

 

❖ ಶ್ವರ ವಣ ಶುಕರ ವಾರದ ದಿನ ಈ ಪುಸತ ಕವನ್ನು  ಪೂತಿಿಯಾಗಿ ಪಠಿಸದ ಸುಮಂಗಲ್ಲಯರಿಗೆ 

ಸಕಲ್ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳು ಲ್ಭಿಸುತ್ತ ದ. ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಅನ್ನಗರ ಹ್ದಿಾಂದ ಆ 

ಕುಟುಾಂಬ್ದ ಸದಸಯ ಯರೆಲಿ್ರೂ ಸುಖಸಂತೀಷಗಳಾಂದಿರುತಾತ ರೆ.  ಹ್ಗೇ, ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಪರಿಣಯದ ದಿನವಾದ ವೈಶ್ವಖ ಶುದಿ  ದಶಮಿಯ ದಿನ, ಈ ಪುಸತ ಕವನ್ನು  

ಪಠಿಸದವರಿಗೆ ಸಕಲ್ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳು, ಅಷ್ಠಟ ೈಶವ ಯಿ ಲ್ಭಿಸ, ಧಿೀರ್ಘಿಯುಷಯ ದಿಾಂದ, 

ಶ್ವಶವ ತ್ವಾದ ಸಮಸತ  ಶ್ರ ೀಯಸುು ಗಳಾಂದಿಗೆ ಜಿೀವಿಸುತಾತ ರೆ. 

 

❖ ದುರದೃಷಟ ದಿಾಂದ ಪತಿಯನ್ನು  ಕಳೆದುಕಾಂಡ ಮಹಳೆಯರು ಈ ಪುಸತ ಕವನ್ನು  ಪಠಿಸದರೆ, 

ಮಾಂದಿನ ಎಲಿ್ಯ  ಜನಾ ಗಳಲಿೂ  ನ್ನರು ಸಂವತ್ು ಗಳು ಸಕಲ್ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಸುಮಂಗಳೀಯರಾಗಿ ಬಾಳುತಾತ ರೆ. 

 

❖ ಕುಟುಾಂಬ್ದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದ್ಮದರೂ ಶುಭಕ್ಷಯಿಕರ ಮಗಳ ಸಮಯ ಬಂದ್ಮಗ, ಕುಟುಾಂಬ್ದ  

ಸದಸಯ ರು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಪುಸತ ಕವನ್ನು  ಪಠಿಸದರೆ, ಆ ಶುಭಕ್ಷಯಿಕರ ಮವು 

ನಿವಿಿಘ್ು ವಾಗಿ, ಶುಭಪರ ದವಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತ ದ.  

 

❖ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಪಠಿಸದರೆ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಅನ್ನರೀಗಯ ವಾದರೂ ತ್ಕ್ಷಣ 

ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತ ದ. ಏಕ್ಷದಶ್ ದಿವಸ ಪಠಿಸದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ, ಅನ್ನರೀಗಯ  

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳದದ ರೂ ಪರಿಹ್ರವಾಗಿ, ಸಂಪೂಣಿ ಆರೀಗಯ ವು, ಸಕಲ್ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳು ಸೇರಿ 

ಸಮಸತ  ಶ್ರ ೀಯಸುು ಗಳು ಉಾಂಟಾಗುತ್ತ ದ.   
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❖ ಈ ಪುಸತ ಕವನ್ನು  ಓದುವಾಗ ಯಾವರಿೀತಿಯ ಕಠೀರ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠಠ ಗಳ ಅವಸರವಿಲಿ್ . 

ನಿೀವಿರುವ ಸಥ ಳದಲಿೆೀ, ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾದ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಕುಳತ್ತಕಾಂಡು 

ಭಕ್ಷತ ಯಿಾಂದ, ನಿಮಿಲ್ ಮನಸು ನಿಾಂದ ಓದಿದರೆ ಸಾಕು. ಪರ ಯಾಣ ಮಾಡುತಿತ ರುವಾಗ 

ಕೂಡಾ ಓದಬ್ಹುದು. ಈ ಪುಸತ ಕವನ್ನು  ನಿಮಾ  ಹ್ತಿತ ರವ  ಇಟುಟ ಕಾಂಡು, ಯಾವ 

ಸಮಯದಲಿ್ಯದರೂ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕ್ಷದರೂ ಆಗ ಓದಬ್ಹುದು. 

 

ಈ ವಿಧವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಕೂಲ್ವಾದ ಯಾವ ದಿನವಾದರೂ, ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಯದರೂ,  ಈ 

ಪುಸತ ಕವನ್ನು  ಪಠಿಸ, ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ  ಅನ್ನಗರ ಹ್ದಿಾಂದ ಸಂಪೂಣಿ ಆರೀಗಯ ದಿಾಂದ, ಸಮಸತ  

ಶ್ರ ೀಯಸುು ಗಳಾಂದಿಗೆ, ಬ್ಹ್ಳ ಭಾಗಯ ವಂತ್ರಾಗಿ, ಶ್ವಶವ ತ್ವಾದ ಸುಖದಿಾಂದ ಜಿೀವಿಸಬ್ಹುದು.     
 

******* 
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ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಪರಿಣಯ 
 

ವೈಕುಾಂಠದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನ್ನರಾಯಣನ್ನ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ವಿಶರ ಮಿಸಕಾಂಡಿರಲು 

ಜಗನ್ನಾ ತ್ಮ ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಕ್್ಷ ಮ ೀದೇವಿಯು  ಸಾವ ಮಿಯ ಪಾದವನ್ನು  ಒತ್ತತ ತಿತ ದದ ಳು. ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ 

ನ್ನರಾಯಣರನ್ನು  ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ಸಾ ರಿಸದರೆ  ಆ ದಿವಯ  ಮನೀಹ್ರ ಮಂಗಳ 

ಸವ ರೂಪಮೂತಿಿಯರು ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ದಶಿನ ಕಡುತಾತ ರೆ. ಆ ದಶಿನದಿಾಂದ ನಮಾ  

ಶರಿೀರವಲಿ್ಯ  ಫುಲ್ಕರಿಸುತ್ತ ದ. ಆ ದಂಪತಿಗಳ ಅನಯ ೀನಯ ತ್ಮ ಲೀಕಕಕ ೀ ಆದಶಿಪಾರ ಯವು. ಈ 

ಸೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವ  ಸೌಾಂದಯಿವಲಿ್ಯ  ಆ ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ತಾಯಿಯದೇ ಎಾಂದರೆ 

ಆಶಚ ಯಿವನಲಿ್ . ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಕುಳತ್ತಕಾಂಡು ಗಂಡನಿಗೆ ಸೇವಯನ್ನು  ಮಾಡುತಿತ ರುವ ಆ 

ಮಗಿ  ಮನೀಹ್ರ ರೂಪಿಣಿ ಹೇಗೆ ದಿವಯ ವಾಗಿ ಇದ್ಮದ ಳೆ ನೀಡಿರಿ! ಸೃಷ್ಟಟ ಯನೆು ಲಿ್ಯ  

ತ್ನು ಳಗಿರಿಸಕಾಂಡು, ಆ ಸೃಷ್ಟಟ ಯನೆು ಲಿ್ಯ  ಪೀಷ್ಟಸುತಾತ  ಅವರೆಲಿ್ರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  ಸದ್ಮ 

ಹ್ಸನ್ನಾ ಖಿಯಾಗಿರುವ ಆ ಪರಬ್ರ ಹ್ಾಮೂತಿಿ ಶ್ರ ೀಮನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ತ್ನು  ಮದಿದ ನ 

ಪಟಟ ಮಹಷ್ಟಯನ್ನು  ಹ್ಸನ್ನಾ ಖನ್ನಗಿ ನೀಡುತಾತ  ಏನೀ ಹ್ರಟೆ ಹಡೆಯುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ. 

ಏನೀ ವಿಶೇಷ ಹೇಳುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ, ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿಯು ಅವನನ್ನು ಆಶಚ ಯಿದಿಾಂದ 

ನೀಡುತಿತ ದದ ಳು. ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಮತ್ಮತ  ಏನೀ ನಕಲು ಮಾಡಿದ ಹ್ಗಿದ್ಮದ ನೆ.! ಆ ಜಗನ್ನಾ ತ್ಮ 

ನ್ನರ್ಚಕಯಿಾಂದ ಮದುಡಿಕಾಂಡಳು …. ಆಹ್ ಎಷ್ಟಟ  ದಿವಯ ವಾಗಿದ್ಮದ ಳೆ ಆ ಮಹ್ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ!  ಆ 

ತಾಯಿ ನ್ನರ್ಚಕಪಡುವಾಗ ಈ ಪರ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪುಷಪ ಗಳೆಲಿ್ಯ  ಮದುಡಿಕಾಂಡು ಪರ ಕೃತಿ 

ಸಮದ್ಮಯಕಕ ೀ ಒಾಂದು ವಿಧದ ಶೀಭೆ ತಂದುಕಡುತ್ತ ದ. ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲಗೆ ನ್ನರದರ 

ಆಗಮನವಾಯಿತ್ತ. ಸವಿಕ್ಷಲ್ದಲಿ್ಲ  ಸವಾಿವಸ್ಯಥ ಯಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ನ್ನಮಸಾ ರಣೆ ಮಾಡುವ 

ನ್ನರದರೆಾಂದರೆ ಸಾವ ಮಿಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ಅಭಿಮಾನ, ತ್ತಾಂಬಾ ಪ್ರ ೀಮ. 

 

“ಏನ್ನ ನ್ನರದ್ಮ! ಏನ್ನ ವಿಶೇಷ” ಎಾಂದು ನಗುತಾತ  ನ್ನರದರನ್ನು  ಪರ ಶ್ು ಸದರು ಆ ಸಾವ ಮಿ. ‘ಓ 

ಪರಂಧಾಮ! ನಿನಗಿವ  ನನು  ನಮಸಾಕ ರಗಳು. ನಿನಗೆ ತಿಳಯದ ವಿಶೇಷಗಲೇನಿರುತ್ತ ವ   

ಸಾವ ಮಿ. ಈ ಸಕಲ್ ಚರಾಚರ ಸೃಷ್ಟಟ  ನಿನು  ಕಣ್ಣು ಸನೆು ಯಿಾಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತ ದ ಅಲ್ಯವ !   ಸಕಲ್ 

ಜಿೀವಕೀಟಿಯು ನಿನು  ಸವ ರೂಪವಲಿ್ವ? ನಿನಗೆ ತಿಳಯದ, ನನಗೆ ತಿಳದಿರುವದು ಏನಿದ 

ಸಾವ ಮಿ. ನಿನು  ದಯಯಿಾಂದ ಎಲಿ್ಯ  ಲೀಕದ ಜನರು ಬ್ಹ್ಳ ಸುಖಪರ ದವಾಗಿ ಇದ್ಮದ ರೆ. ಒಾಂದು 

ಭೂಲೀಕದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ರ ವ, ಪಾಪ ತ್ತಾಂಬಾ ಜನರು ಪುಣಯ ಕಮಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು 

ಮರೆತ್ತಬಿಡುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಧಮಾಿಧಮಿ ವಿವಚನೆ ಇಲಿ್ದವರಾಗಿದ್ಮದ ರೆʼ ಎಾಂದು ನ್ನರದನ್ನ 

ಹೇಳದನ್ನ. ಇದನ್ನು  ಕೇಳದ ಶ್ರ ೀಮನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ಕಣು ನ್ನು  ಮರ್ಚಚ ಕಾಂಡು ಕ್ಷರುನಗೆ 

ಬಿೀರಿದನ್ನ. ಆ ಕ್ಷರುನಗೆಗೆ ಅಥಿವನೆಾಂದು ನ್ನರದರಿಗೆ ತಿಳಯದ್ಮಯಿತ್ತ. ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ 

ಮಹ್ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಯು ʼನ್ನರದ್ಮ! ಭೂಲೀಕವಾಸಗಳು ಯಾಕ ಈ ರಿೀತಿ ಪರ ವತಿಿಸುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ?  

ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ಷತ , ಜ್ಞಾ ನ, ವಿವಚನೆ ಏಕ ಪೂತಿಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಯಿತ್ತ?    ಯಾಕ ಅವರು 

ಸನ್ನಾ ಗಿದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿತ ಲಿ್ ?ʼ ಎಾಂದು ಪರ ಶ್ು ಸದಳು. ‘ಏನೀ ತಾಯಿ, ಎಲಿ್ಯ  ಆ 

ಶ್ರ ೀಮನ್ನು ರಾಯಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತತ . ಆದರೆ ಒಾಂದು ಮಾತ್ರ  ನಿಜ. ಭೂಲೀಕದಲಿ್ಲ  ಜನರೆಲಿ್ರೂ 

ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲಿ್ಲ  ಜಜಿರಿತ್ರಾಗಿ ತ್ತಾಂಬಾ ದುಾಃಖಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಅವರ 
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ದುಾಃಖಗಳನ್ನು  ಪರಿಹ್ರಿಸ, ಅವರನ್ನು  ರಕ್ಷಾ ಸಬೇಕಾಂದು ನಿಮಾ ನ್ನು  ಬೇಡಿಕಳು ಲು ಬಂದನ್ನ’ 

ಎಾಂದು ನ್ನರದರು ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಗೆ ಹೇಳದರು. 

 

ಹೀಗೆ ಸವ ಲ್ಪ  ಸಮಯ ಹ್ರಟೆ ಹಡೆದು, ಆನಂತ್ರ  ನ್ನರದರು ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನ್ನರಾಯಣರಿಾಂದ 

ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು ಲೀಕ ಸಂಚಾರಕ್ಷಕ ಗಿ ಹರಟು ಹೀದರು. ನ್ನರದರು ಹ್ಗೆ ಹರಟರೀ 

ಇಲವ ೀ, ಒಮ್ಮಾ ಲೇ ಅಲಿ್ಲಯ ವಾತಾವರಣ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಬ್ದಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಯಾವುದ್ೀ 

ಅಪಾಯ ಬ್ರುತಿತ ರುವ ಹ್ಗೆ ಅನಿಸುತಿತ ದ. ವೈಕುಾಂಠದಲಿ್ಲ , ಆದಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನ್ನರಾಯಣರಿರುವಲಿ್ಲ  

ಅವಾಾಂತ್ರವ? 

 

ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಬ್ಹ್ಳ ಕೀಪದಿಾಂದ ಉರಿಯುತಾತ  ಬೃಗು ಮಹ್ಷ್ಟಿಗಳು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಪರ ವಶ್ಸದರು. 

ಬಂದವರೇ ವಿಳಂಬ್ ಮಾಡದೇ ಜನಗನ್ನು ಥನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ತ್ಟಟ ನೆ ಕ್ಷಲ್ಲನಿಾಂದ 

ಒದದರು.  ಒಾಂದೇ ಸಾರಿ ಜರುಗಿದ ಈ ಪರಿಣಾಮಕಕ  ಜಗನ್ನಾ ತ್ಮ ತ್ಬಿಬ ಬಾಬ ದಳು. ತ್ನು  ಮಾಂದ 

ನಡೆದ ಘ್ಟನೆಗಳು ಆಕಗೆ ಅಥಿವಾಗಲ್ಲಲಿ್ . ಶ್ರ ೀಮಾನ್್ ನ್ನರಾಯಣನ್ನ ಮಾತ್ರ  ನಡೆದ 

ಘ್ಟನೆಗಳಗೆ ಚೂರೂ ವಿಚಲ್ಲತ್ನ್ನಗದ ಬೃಗುಮಹ್ಷ್ಟಿಗಳ ಪಾದಗಳನ್ನು  ಕೈಯಲಿ್ಲ  

ಹಡಿದುಕಾಂಡು ನಗುತಾತ  “ಸಾವ ಮಿ! ನನು  ಎದಯನ್ನು  ಒದದ  ನಿಮಾ  ಪಾದಕಕ  ಎಷ್ಟಟ  

ನೀವಾಯಿತೀ ನೀಡಿ….ಎಷ್ಟಟ  ಕಾಂಪಾಗಿದ ಗಮನಿಸರಿ” ಎನ್ನು ತಾತ  ಕರುಣೆಯಂದ ಆ 

ಮಹ್ಷ್ಟಿಗಳ ಅಹಂಕ್ಷರವನ್ನು  ನ್ನಶಮಾಡಿದನ್ನ. ಅಷ್ಠಟ ! ಮಹ್ಷ್ಟಿಯಲಿ್ಲದದ  ತಾಮಸಗುಣ 

ಪೂಣಿವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೀಯಿತ್ತ. “ಸಾವ ಮಿ ಜಗನ್ನು ಯಕ್ಷ! ತಿರ ಮೂತಿಿಯರಲಿ್ಲ  ನಿೀನೇ 

ದ್ಡಡ ವನ್ನ!! ಮಹ್ಷ್ಟಿಗಳಾದ ನ್ನವಲಿ್ರೂ ಭೂಲೀಕದಲಿ್ಲ  ಯಜ್ಞ ಮಾಡುತಾತ  ಯಜ್ಞಫಲ್ 

ಯಾರಿಗೆ ಸಮಪಿಿಸಬೇಕಾಂದು ನಿಶಚ ಯಿಸಲು ನ್ನನ್ನ ಬ್ರ ಹ್ಾ , ರುದರ ರ ಲೀಕಕಕ  ತ್ಮರಳ ಅಲಿ್ಲ  

ಅವರಿಬ್ಬ ರ ಅಹಂಕ್ಷರವನ್ನು  ನೀಡಿ ಅವರು ಯಜ್ಞಫಲ್ ಸವ ೀಕರಿಸಲು ಅಹ್ಿರಲಿ್  ಎಾಂದು 

ತಿಳದನ್ನ. ತಿರ ಮೂತಿಿಯರಲಿ್ಲ  ನಿೀನೇ ಯಜ್ಞಫಲ್ ಸವ ೀಕರಿಸಲು ಅಹ್ಿನ್ನ. ನಿೀನೇ 

ಸರ್ೀಿತ್ತ ಮನ್ನ. ಓ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣಾ! ನ್ನವು ಮಾಡುವ ಈ ಯಜ್ಞಫಲ್ ಸವ ೀಕರಿಸಲು ಈ 

ವಿಶವ ದಲಿ್ಲ  ನಿನು ನ್ನು  ಬಿಟುಟ  ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಹ್ಿರಲಿ್ ” ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಇದನೆು ಲಿ್ಯ  ಗಮನಸುತಿತ ದದ  ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಕ್್ಷ ಮ ಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಕೀಪ ಬಂತ್ತ. ನನು  

ನಿವಾಸಸಾಥ ನವಾದ ವಕ್ಷಸಥ ಳವನ್ನು  ಕ್ಷಲ್ಲನಿಾಂದ ಒದಯುವುದೇ? ಎಾಂತ್ಹ್ ಅವಮಾನ? 

ಇಾಂತ್ಹ್ ಘೀರಕೃತ್ಯ ವಸಗಿದ ಆ ಮಹ್ಷ್ಟಿಯನ್ನು  ಸಾವ ಮಿ ಏನ್ನ ನಿಾಂದಿಸದಿರುವುದೇ? 

ಮೇಲ್ಯಗಿ ಅವನ ಕ್ಷಲ್ನ್ನು  ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಹಡಿದುಕಾಂಡು ಸವರುವುದೇ? ಇಾಂಥಹ್ 

ಅವಮಾನವನ್ನು  ನ್ನನ್ನ ಸಹಸಲ್ಯರೆ ಎನ್ನು ತಾತ  ತ್ಕ್ಷಣವ ವೈಕುಾಂಠವನ್ನು  ಬಿಟುಟ  

ಹರಟುಹೀದಳು. ಮಹ್ಲಕ್್ಷ ಮ  ಇಲಿ್ದ ವೈಕುಾಂಠ ಶೂನಯ ಮಯವಾಯಿತ್ತ. ತ್ನು ನು ಗಲ್ಲ 

ಲಕ್್ಷ ಮ  ಭೂಲೀಕಕಕ  ಹೀದಂದಿನಿಾಂದ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ತ್ತಾಂಬಾ ವಯ ಥೆಪಟಟ ನ್ನ. 

ಲಕ್್ಷ ಮ ಯನ್ನು  ಹುಡುಕುತಾತ  ಭೂಲೀಕಕಕ  ಹೀಗಿ ಗುಡಡ ಬೆಟಟ  ಹ್ತ್ತತ ತಾತ  ವಾಂಕಟಾದಿರ ಯನ್ನು  

ಸೇರಿದನ್ನ. ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಸುಸಾತ ಗಿ ಕಡೆಗೆ ಒಾಂದು ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ಕೂತ್ತಕಾಂಡು ಲಕ್್ಷ ಮ ಗಾಗಿ ತ್ಪಸುು  

ಮಾಡತಡಗಿದನ್ನ. ಹ್ಗೆ ಕಲ್ವು ಸಂವತ್ು ರಗಳು ಘೀರ ತ್ಪಸು ನ್ನು ಚರಿಸದನ್ನ. ಸಾವ ಮಿಯ 

ಸುತ್ತ ಲೂ ಹುತ್ತ  ಬೆಳೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ. ಆದರೂ ಸಾವ ಮಿ ತ್ನು  ತ್ಪಸು ನ್ನು  ಕೈಬಿಡಲ್ಲಲಿ್ .  
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ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನ್ನರಾಯಣರು ವೈಕುಾಂಠ ಬಿಟುಟ  ಹೀದಂದಿನಿಾಂದ ವೈಕುಾಂಠವಾಸಗಳು ತ್ತಾಂಬಾ 

ವಯ ಥೆ ಪಟಟ ರು. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳನೆು ಲಿ್ಯ  ತಿಳದು ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರೂ ತ್ತಾಂಬಾ ರ್ಚಾಂತಿತ್ರಾದರು. 

ಬ್ರ ಹ್ಾ ದೇವರು ಮಹೇಶವ ರನಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳದನ್ನ. ‘ಓ ಪರಮೇಶವ ರಾ! ನಮಾ  ಪಿರ ಯ 

ಸಖ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನನ್ನು  ಗಮನಿಸದಯಾ! ಇದ್ೀ ಆ ಭೂಲೀಕದಲಿ್ಲ  ನೀಡು. 

ತಿಾಂಡಿ ತಿೀಥಿಗಳಲಿ್ದ ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಕ್್ಷ ಮ ಗೊೀಸಕ ರ ಹೇಗೆ ತ್ಪಸುು  ಮಾಡುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ ನೀಡು! 

ನ್ನವಿಬ್ಬ ರೂ ತ್ಕ್ಷಣವ ಭೂಲೀಕಕಕ  ಹೀಗಿ ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಲ್ಯಲ್ನೆ ಪಾಲ್ನೆಗಳನ್ನು  

ನೀಡಿಕಳು ಬೇಕುʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದ್ಮಗ ರುದರ ನ್ನ ಕೂಡಾ ಇದಕಕ  ಒಪಿಪ ಕಾಂಡು ಬ್ರ ಹ್ಾ  

ರುದರ ರಿಬ್ಬ ರೂ ಕೂಡಿಕಾಂಡು ಭೂಲೀಕಕಕ  ಮಾರುವಷದಲಿ್ಲ  ಹೀಗಿ ಸೇರಿದರು. 

 

ಆ ಕ್ಷಲ್ದಲಿ್ಲ  ವಾಂಕಟಾದಿರ  ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಚೀಳರಾಜನ್ನ ಪರಿಪಾಲ್ನೆ ಮಾಡುತಿತ ದದ ನ್ನ. 

ಒಾಂದು ದಿನ ಲಕ್್ಷ ಮ ದೇವಿ ಗೊಪಾಲ್ಲಕ್ಷ ರೂಪವನ್ನು , ಬ್ರ ಹ್ಾ  ಆಕಳು, ರುದರ  ಕರುವಿನ ವಷದಲಿ್ಲ  

ಆ ರಾಜನ ಆಸಾಥ ನಕಕ  ಹೀದರು. ಗೊಪಾಲ್ಲಕ್ಷ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಕ್್ಷ ಮ  

ಚೀಳರಾಜನಲಿ್ಲ  ‘ಈ ಆಕಳು ತ್ತಾಂಬಾ ಹ್ಲು ಕಡಬ್ಲಿ್ದು, ಇದಿರುವ ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  

ಸುಖ ಸಂಪತ್ತತ ಗಳು ಸಂವೃದಿಿಯಾಗುತ್ತ ದ’ ಎಾಂದು ಹೇಳದಳು. ಆಗ ಚೀಳರಾಜ ಆ ಆಕಳು 

ಮತ್ತತ  ಕರು ತ್ನಗೆ ಬೇಕಾಂದು ಹೇಳಲು ಲಕ್್ಷ ಮ ದೇವಿಯು ಹ್ಗೆಯೇ ಆಗಲೆಾಂದು 

ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಳು. ಆ ಆಕಳು ಮತ್ತತ  ಕರುವನ್ನು  ರಾಜರ ಗೊೀಶ್ವಲೆಗೆ ಕಳುಹಸಲ್ಯಯಿತ್ತ.  

 

ದಿನ್ನಲೂ ಗೊೀಶ್ವಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿ್ಯ  ಆಕಳುಗಳಾಂದಿಗೆ ಬ್ರ ಹ್ಾ  ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ ಆಕಳು 

ಕೂಡಾ ಮೇಯಲು ಊರಿನ ಹರಗೆ ಹೀಯಿತ್ತ. ಆಕಳು ಮಂದಯಿಾಂದ ದೂರ ಹೀಗಿ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಇರುವ ಸಥ ಳದ ಹ್ತಿತ ರ ಬಂದು, ಹುತ್ತ ದ ಮೇಲೆ ನಿಾಂತ್ತ ರಂದರ ದ ಮೂಲ್ಕ 

ಹ್ಲ್ನ್ನು  ಸುರಿಸತ್ತ. ಆ ಹ್ಲ್ನ್ನು  ಕುಡಿದು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ತ್ನು  ಹ್ಸವಯನ್ನು  

ನಿೀಗಿಸಕಳುು ತಿತ ದದ ನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ತ್ನು  ಮಂದಯನ್ನು  ಸೇರಿ ಸಾಯಂಕ್ಷಲ್ದ ಹತಿತ ಗೆ 

ಗೊೀಶ್ವಲೆ ಸೇರುತಿತ ತ್ತತ . 

 

ಹೀಗೆ ದಿನ ಕಳೆಯಲು ಗೊೀಪಾಲ್ಕನ್ನ ಈ ಆಕಳು ಮಂದ ಬಿಟುಟ  ಹೀಗುವುದನ್ನು  

ಗಮನಿಸದನ್ನ. ಅಷ್ಠಟ  ಅಲಿ್ದ ಸಾಯಂಕ್ಷಲ್ ಗೊೀಶ್ವಲೆಯಲಿ್ಲ  ಹ್ಲು ಹಾಂಡುವಾಗ ಈ 

ಆಕಳಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ರ  ಹ್ಲು ಇರುತಿತ ರಲ್ಲಲಿ್ . ಪರ ತಿ ದಿನ ಏಕ ಹೀಗಾಗುತಿತ ದ ಎಾಂದು ತಿಳಯದ 

ಗೊೀಪಾಲ್ಕನ್ನ ಮರುದಿನದಿಾಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಆಕಳು ದಿನವಲಿ್ಯ  ಎಲಿ್ಲ  

ತಿರುಗುತ್ತ ದಾಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಂದು ನಿಶಚ ಯಿಸದನ್ನ. 

 

ಮರುದಿನ ಗೊೀಪಾಲ್ಕನ್ನ ದೂರದಿಾಂದ ಗಮನಿಸುತಿತ ರಲು, ಬ್ರ ಹ್ಾ  ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಆಕಳು 

ಮಂದಯಿಾಂದ ದೂರ ಹೀಗಿ, ಹುತ್ತ ದ ಮೇಲೆ ಹ್ಲು ಸುರಿಸುವುದನ್ನು  ಗಮನಿಸದನ್ನ. 

‘ಓಹೀ! ಇದೇನ್ನ ದಿನ್ನಲೂ ನಡೆಯುವುದು’, ಎಾಂದು ತಿಳದು ಗೊೀಪಾಲ್ಕನ್ನ ತ್ತಾಂಬಾ 

ಕೀಪಾವಶದಿಾಂದ ಒಮ್ಮಾ ಲೇ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಓಡಿಕಾಂಡು ಹೀಗಿ ಕೈಯಲಿ್ಲದದ  ಕಡಲ್ಲಯಿಾಂದ 

ಆಕಳನ್ನು  ಸಾಯಿಸಲು ಹೀದನ್ನ. ಆಕಳನ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ ಬ್ರ ಹ್ಾ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಕ್ಷರ 

ಆಗುವುದಾಂದು ಗಮನಿಸದ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ತ್ಕ್ಷಣ ಹುತ್ತ ದಿಾಂದ ಎದದ ನ್ನ. ಅಷ್ಠಟ ! ಆ 

ಗೊೀಪಾಲ್ಕನ ಕೈಯಲಿ್ಲದದ  ಕಡಲ್ಲ ಏಟು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ತ್ಗಲ್ಲ ತ್ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಗಾಯವಾಗಿ 
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ವಿಪರಿೀತ್ವಾಗಿ ರಕತ  ಹರ ರ್ಚಮಿಾ ತ್ತ. ಒಮ್ಮಾ ಲೇ ಜರುಗಿದ ಈ ಘ್ಟನೆಯಿಾಂದ ಗೊೀಪಾಲ್ಕನ್ನ 

ಪಾರ ಣವನ್ನು  ಬಿಟಟ ನ್ನ. 

 

ಈ ವಿಷಯ ತಿಳದ ಚೀಳರಾಜನ್ನ ಹುತ್ತ  ಇದದ ಲಿ್ಲ ಗೆ ಬಂದನ್ನ. ಇದಕಕ ಲಿ್ಯ  ಕ್ಷರಣ ರಾಜನೆಾಂದು 

ಬ್ಗೆದು, ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಚೀಳರಾಜನಿಗೆ ಪಿಶ್ವರ್ಚಯಾಗು ಎಾಂದು ಶ್ವಪವಿತ್ತ ನ್ನ. ಕೂಡಲೇ 

ಚೀಳರಾಜ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ಎಾಂದು ಗರ ಹಸ ತ್ನು  ತ್ಪಪ ನ್ನು  

ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಾಂದು ತ್ತಾಂಬಾ ಬೇಡಿಕಾಂಡನ್ನ. ಅದಕಕ  ಕರುಣೆಯಿಾಂದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ 

ಶ್ವಪವಿಮೊೀಚನೆಯ ಮಾಗಿವನ್ನು  ಅನ್ನಗರ ಹಸದನ್ನ. 

 

ಅದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ದೇವಗುರುವಾದ ಬೃಹ್ಸಪ ತಿಯನ್ನು  ಕರೆದು, ತ್ನು  ಗಾಯಕಕ  

ಮೂಲ್ಲಕಯಿಾಂದ ರ್ಚಕ್ಷತ್ಮು ಯನ್ನು  ಮಾಡಿಸಕಾಂಡನ್ನ. ದ್ಮವ ಪರ ಯುಗದ ಯಶೀದ, ವಕುಳ 

ಮಾತ್ಮಯಾಗಿ ಜನಾ ತಾಳ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಸಮಿೀಪದಲಿ್ಲ  ಆಶರ ಮ ಕಟಿಟ ಕಾಂಡು ವಾಸಸುತಿತ ದದ ಳು. 

ನ್ನರದರಿಾಂದ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ಭೂಲೀಕಕಕ  ಬಂದು, ತ್ನು  ಆಶರ ಮದ ಸಮಿೀಪದಲಿೆೀ 

ಇರುವನೆಾಂದು ತಿಳದು ಸಾವ ಮಿಯನ್ನು  ಭೇಟಿಯಾದಳು. ತಂದ! ನಿೀನ್ನ ಬಂದು ನನು  

ಆಶರ ಮದಲಿ್ಲರಬೇಕ್ಷದವನ್ನ. ಇನ್ನು  ಮಾಂದ ನಿನು  ಹೆಸರು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಎಾಂದಳು. ಇದರಿಾಂದ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಸಂತೀಷಗೊಾಂಡು ಅವಳಡನೆ ಹೀಗಿ ಆಶರ ಮದಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸದನ್ನ. 

 

ಆ ರಾಜಯ ವನ್ನು  ಆಳುತಿತ ದದ  ಆಕ್ಷಶರಾಜ, ಧರಣಿೀ ದೇವಿ ದಂಪತಿಯರಿಗೆ ವಿವಾಹ್ವಾಗಿ ಹ್ಲ್ವು 

ವಷಿಗಳಾದರೂ ಸಂತಾನವಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಅನೇಕ ವರ ತ್ಗಳನ್ನು  ಆಚರಿಸದರು, ಅನೇಕ 

ಪುಣಯ ತಿೀಥಿಗಳನ್ನು  ದಶಿನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಫಲ್ ಸಗಲ್ಲಲಿ್ . ಅವರ ಆಸಾಥ ನ 

ಜ್ಯ ೀತಿಷಯ ರ ಸಲ್ಹೆಯಂತ್ಮ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ‘ಪುತ್ರ  ಕ್ಷಮೇಷ್ಟಠ  ಯಜ್ಞ’ ಮಾಡಲು ನಿಶಚ ಯಿಸದನ್ನ. 

ಒಾಂದು ಸುಮಹೂತ್ಿವನ್ನು  ನಿಶಚ ಯಿಸ ಬಾರ ಹ್ಾ ಣರು ಯಜ್ಞಮಾಡುವುದದ ಕಕ  ಬೇಕ್ಷದ ಎಲಿ್ಯ  

ಸಾಮಗಿರ ಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಸದನ್ನ. 

 

ಯಜ್ಞಶ್ವಲೆಯನ್ನು  ಪರಿಶುದಿಗೊಳಸುವ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ತಾನೆ ಸವ ಯಂ ಹ್ಲ್ದಿಾಂದ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಅಗೆಯಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸದನ್ನ. ಸವ ಲ್ಪ  ಹತಿತ ನಲಿೆ ೀ ಹ್ಲ್ಕಕ  ಯಾವುದ್ೀ ವಸುತ  

ತ್ಗಲ್ಲದ ಶಬ್ದ  ಕೇಳಸತ್ತ. ಏನೀ ಇದಯಾಂದು ಆಶಚ ಯಿದಿಾಂದ ಬ್ಗೆಿ  ನೀಡಲು ಒಾಂದು 

ಬಂಗಾರದ ಪ್ಟಿಟ ಗೆ ಕ್ಷಣಿಸತ್ತ. ಕೂಡಲೇ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ಭಾಯಿ ಧರಣಿೀ ದೇವಿಯನ್ನು  ಕರೆದು 

ಆ ಪ್ಟಿಟ ಗೆಯನ್ನು  ಬಿರ್ಚಚ  ನೀಡಿದನ್ನ. ಅಷ್ಠಟ , ಆ ದಂಪತಿಗಳಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ಆಶಚ ಯಿ ಕ್ಷದಿತ್ತತ . ಆ 

ಪ್ಟಿಟ ಗೆಯಲಿ್ಲ  ಸಹ್ಸರ ದಳ ಕಮಲ್ದ ಮಧೆಯ  ದಿವಯ  ತೇಜಸುು  ಹಾಂದಿದ ಒಾಂದು 

ಅಾಂಬೆಗಾಲ್ಲಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಶ್ಶು ಕ್ಷಣಿಸಕಾಂಡಿತ್ತ. 

 

ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಆಕ್ಷಶವಾಣಿ ಕೇಳಸತ್ತ. ‘ಓ ರಾಜ್ಞ! ಈ ಶ್ಶು ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಲ್ಲಕ ಎಾಂದು 

ಭಾವಿಸಬೇಡ. ಇವಳು ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಲಕ್್ಷ ಮ ದೇವಿ ಅಾಂಶದಿಾಂದ ಜನಿಸದವಳು. ಇವಳಾಂದ 

ದಂಪತಿಗಳಾದ ನಿಮಾ  ಜನಾ  ಸಾಥಿಕವಾಗಿದ. ಈ ಬಾಲ್ಲಕ ಮಾಂದ ನಿಮಗೆ ಅಖಂಡ ಕ್ಷೀತಿಿ 

ತ್ರುವವಳಾಗಿದ್ಮದ ಳೆ. ಈ ಶ್ಶುವಿನ ಮೂಲ್ಕ ನಿನು  ವಂಶದ ಮಾಂದಿನ ಪರಂಪರೆ ಉದ್ಮದ ರ 

ಹಾಂದುವುದುʼ ಎಾಂದು. ಆಗ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ದಂಪತಿಯರು ಆನಂದದಿಾಂದ ಯಜ್ಞ ಪೂತಿಿ 

ಮಾಡಿ ಆ ಶ್ಶುವನ್ನು  ಅಾಂತಃಪುರಕಕ  ಕರೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗಿ ‘ಪದ್ಮಾ ವತಿʼ ಎಾಂದು 



ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಪರಿಣಯ 

11 
 

ನ್ನಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಸಕ್ಷಕ ದ ಶುಭ ವಿಶೇಷದ್ಾಂದಿಗೆ ಆ ದಂಪತಿಗಳಗೆ ಸವ ಲ್ಪ  

ಕ್ಷಲ್ದಲಿೆೀ ಒಾಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸತ್ತ. ಆ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ವಸುನ್ನಯಕನೆಾಂದು ನ್ನಮಕರಣ 

ಮಾಡಿದರು. 

 

ಪದ್ಮಾ ವತಿ, ವಸುನ್ನಯಕರಿಬ್ಬ ರೂ ಮದ್ಮದ ಗಿ ಆಡುತಾತ  ಹ್ಡುತಾತ  ಬೆಳೆದು 

ದ್ಡಡ ವರಾದರು. ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಅತಿಲೀಕ ಸೌಾಂದಯಿವತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಾಂಡಳು. 

ರತಿದೇವಿಯಂತ್ಮ ಅಾಂದ, ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯಂತ್ಮ ವಿದಯ  ವಿನಯಗಳು, ಗೌರಿದೇವಿಯಂತ್ಮ 

ವಚಿಸುು , ಲಕ್್ಷ ಮ ದೇವಿಯಂತ್ಮ ತೇಜಸುು , ಅಲಂಕ್ಷರಗಳಾಂದಿಗೆ ಜಗತಿತ ನಲಿೆ ೀ ಅದುು ತ್ 

ಸೌಾಂದಯಿರಾಶ್ಯಾಗಿ ಮ್ಮರೆದಳು. ಒಾಂದು ದಿನ ನ್ನರದ ಮಹ್ಷ್ಟಿ ಲೀಕವಿಹ್ರ 

ಮಾಡುತಾತ  ಆ ರಾಜಯ ಕಕ  ಬಂದು ಆಕ್ಷಶರಾಜ, ಧರಣಿೀದೇವಿ ದಂಪತಿಗಳದದ ಲಿ್ಲ ಗೆ ಬಂದನ್ನ. 

ಅಲಿ್ಲ  ಇದದ  ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಆ ದಂಪತಿಗಲಿ್ಲ  ಹೀಗೆ ಹೇಳದನ್ನ. ‘ಓ ರಾಜ 

ದಂಪತಿಗಳರಾ! ನಿೀವು ಧನಯ ರು. ಈ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಸಾಮಾನಯ  ಯುವತಿಯಲಿ್ . ಈಕ ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ 

ಲಕ್್ಷ ಮ ದೇವಿ ಅಾಂಶದಿಾಂದ ಜನಿಸದವಳು. ನಿಮಗೆ ಶ್ೀಘ್ರ ದಲಿೆ ೀ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ 

ಅಳಯನ್ನಗಿ ಬ್ರಲ್ಲದ್ಮದ ನೆʼ ಎಾಂದು ಹೇಳ ಪದ್ಮಾ ವತಿಗೆ ‘ಶ್ೀಘ್ರ ಮೇ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಪಾರ ಪಿತ ರಸುತ !ʼ 

ಎಾಂದು ಆಶ್ೀವಿದಿಸ ಲೀಕ ಸಂಚಾರಕಕ  ತ್ಮರಳದನ್ನ. 

 

ಈ ರಿೀತಿ ಕ್ಷಲ್ ಕಳೆಯುತಿತ ರಲು ಅಲಿ್ಲ  ವಕುಳಾದೇವಿ ಆಶರ ಮದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ 

ವಕುಳಮಾತ್ಮಯ ಉಪಚಾರಗಳಾಂದ ಸಂತೀಷದಿಾಂದ ಕ್ಷಲ್ ಕಳೆಯುತಿತ ದದ ನ್ನ. ಒಾಂದು ದಿನ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಬೇಟೆಗೆ ಹೀಗಬೇಕಾಂದು ಆಲೀರ್ಚಸದನ್ನ. ಇದನ್ನು  ತಾಯಿಯಡನೆ 

ಹೇಳಲು ವಕುಳಾದೇವಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಡನೆ ‘ಮಗನೇ! ನಿೀನ್ನ ತಂಬಾ ಸುಕುಮಾರನ್ನ. ಕೂರ ರ 

ಮೃಗಗಳ ಬೇಟೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಪರ ಮಾದದಿಾಂದ ಕೂಡಿದುದ . ಹೀಗಬೇಡ ಮಗನೇ! ಎಾಂದು ಬುದಿಿ  

ಹೇಳದಳು. ಅದಕಕ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ‘ತಾಯಿ ನಿೀನೇನ್ನ ರ್ಚಾಂತ್ಮಮಾಡಬೇಡ. ಆ ಮೃಗಗಳು 

ನನು ನ್ನು  ಏನ್ನ ಮಾಡಲ್ಯರವು. ನ್ನನ್ನ ಬೇಗನೇ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಹಾಂತಿರುಗಿ ಬ್ರುತ್ಮತ ೀನೆʼ ಎಾಂದು 

ಹೇಳ ವಕುಳಮಾತ್ಮಯಿಾಂದ ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು ಬೇಟೆಗೆ ಹೀದನ್ನ. 

 

ಸವ ಲ್ಪ ಹತ್ತತ  ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಆಲ್ಸಯ ಗೊಾಂಡ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಸಮಿೀಪದಲಿೆೀ ಇರುವ 

ಒಾಂದು ಜಲ್ಯಶಯವನ್ನು  ನೀಡಿ ಅಲಿ್ಲ  ಸವ ಲ್ಪ  ನಿೀರು ಕುಡಿದು, ಮಖವನ್ನು  ತಳೆದು ಸವ ಲ್ಪ  

ಹತ್ತತ  ಪಕಕ ದಲಿೆ ೀ ಇದದ  ವನದಲಿ್ಲ  ವಿಶರ ಮಿಸದನ್ನ. ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಒಮ್ಮಾ ಲೇ 

ಕ್ಷಲ್ಕ್ಷಲ್ ಎಾಂದು ನಗುವ ಶಬ್ದ  ಕೇಳಸತ್ತ. ಈ ನಗು ಎಲಿ್ಲಾಂದ ಬ್ರುತಿತ ದ ಎಾಂದು 

ಆಲೀರ್ಚಸುತಿತ ರುವಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಗಿಡಮರಗಳ ಮಧೆಯ  ಬ್ರುತಿತ ರುವ ಒಾಂದು ಅದುು ತ್ 

ಸೌಾಂದಯಿರಾಶ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಕಣಿು ಗೆ ಬಿತ್ತತ . ಅವಳು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲಿ್ ! ಇಷಟ  

ಸಖಿಯರಾಂದಿಗೆ ವನ ವಿಹ್ರಕ್ಷಕ ಗಿ ಬಂದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿ! 

 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ಸೌಾಂದಯಿ ನೀಡಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಬಾಯಿಯಿಾಂದ ಮಾತ್ತ ಹರಡಲ್ಲಲಿ್ . 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯು ಕೂಡಾ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಅದುು ತ್ ತೇಜಸು ಗೆ ಆಶಚ ಯಿದಿಾಂದ ಕಣ್ಣು  ಮಿಟುಕ್ಷಸದ 

ನೀಡಿದಳು. ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಪರ ಪುರುಷನನ್ನು  ಈ ರಿೀತಿ ನೀಡುವುದೇ! ಎಾಂದು ಮನಸು ನಲಿೆ ೀ 

ನೆನೆದು ಕೂಡಲೇ ಮಖವನ್ನು  ಪಕಕ ಕಕ  ತಿರುಗಿಸದಳು. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಅವಳನ್ನು  ಸಮಿೀಪಿಸ ‘ಓ 

ಸುಾಂದರಿ! ನಿೀನ್ನಯ ರು? ಜಗತಿತ ನ ಸೌಾಂದಯಿವಲಿ್ಯ  ನಿನು ಲಿೆ ೀ ಇದ. ನಿನಿು ಾಂದ ನ್ನನ್ನ 
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ಆಕಷ್ಟಿತ್ನ್ನಗಿದದ ೀನೆ. ನಿನು ನ್ನು  ಭಾಯಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯದಿದದ ರೆ ನನು  ಜಿೀವನವ 

ವಯ ಥಿವಾಂದು ತೀರುತ್ತ ದ. ನಿನು  ತಂದತಾಯಿಯರು ಯಾರು? ಅವರನ್ನು  ತ್ಕ್ಷಣವ 

ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ಮಾತಾಡಿ ನಿನು ನ್ನು  ವಿವಾಹ್ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕಾಂದು 

ನಿಶಚ ಯಿಸದದ ೀನೆ. ಈ ನಿಣಿಯವು ಬ್ದಲ್ಲಸಲ್ಯಗದಂಥದುದ . ನಿನು ನ್ನು  ಬಿಟುಟ  ಬೇರೆ 

ಕನೆಯ ಯನ್ನು  ವಿವಾಹ್ವಾಗಲ್ಯರೆʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಆಗ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ಸಖಿಯರು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಲಿ್ಲ  ‘ನಿೀನ್ನಯ ರು? ಎಲಿ್ಲಾಂದ ಬಂದಿರುವಿ? ನಿನು  

ಮಾತಿಗೆ ಏನ್ನದರು ಅಥಿವಿದಯಾ? ಇವಳು ಯಾರೆಾಂದು ತಿಳದಿದಿದ ? ಈಕ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಳುವ 

ಆಕ್ಷಶರಾಜನ ಪಿರ ಯಪುತಿರ  ಪದ್ಮಾ ವತಿ. ಸಾಮಾನಯ ನ್ನದ ನಿೀನೆಲಿ್ಲ ? ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾದ 

ಇವಳೆಲಿ್ಲ ? ಇವಳನ್ನು  ವಿವಾಹ್ವಾಗುವ ಆಲೀಚನೆಯನ್ನು  ಬಿಟುಟ  ತ್ಕ್ಷಣವ ನಿನು  ಮನೆಗೆ 

ಹಾಂತಿರುಗುʼ ಎಾಂದು ಹೇಳ ಅಲಿ್ಲಾಂದ ಎಲಿ್ರೂ ಹಾಂತಿರುಗಿ ಹೀದರು. ಸಖಿಯರಿಾಂದ 

ಕೂಡಿಕಾಂಡು ಹೀಗುತಿತ ರುವ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಒಾಂದುಬಾರಿ ಹಾಂತಿರುಗಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನನ್ನು  

ಮೇಲ್ಲಾಂದ ಕಳಗೆ ನೀಡಿದಳು. ಆ ನೀಟದಿಾಂದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಮತ್ತ ಷ್ಟಟ  ಉಬಿಬ ತ್ಬಿಬ ಬಾಬ ದನ್ನ. 

 

ಆಶರ ಮಕಕ  ಸೇರಿದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ವಕುಳಮಾತ್ಮಗೆ ಜರುಗಿದ ವಿಷಯವನೆು ಲಿ್ಯ  ವಿವರಿಸದನ್ನ. 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಬಿಟುಟ  ಬೇರೆಯಾರನ್ನು  ವಿವಾಹ್ವಾಗಲ್ಯರೆ ಎಾಂದನ್ನ. ಅದಕಕ  

ವಕುಳಮಾತ್ಮ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಲಿ್ಲ  ‘ಮಗನೇ! ಅತಿ ಸಾಮಾನಯ ರಾದ ನ್ನವಲಿ್ಲ , ಎಲಿೀ 

ಅಾಂತಃಪುರದಲಿ್ಲ  ವಾಸಮಾಡುತಿತ ರುವ ಆ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಎಲಿ್ಲ . ದಯವಿಟುಟ    ಆ 

ಆಲೀಚನೆಯನ್ನು  ಬಿಟುಟ ಬಿಡು ಮಗನೇʼ ಎಾಂದಳು. ಆದರೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲಲಿ್ . 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಬಿಟುಟ  ಬೇರೆಯಾರನ್ನು  ವಿವಾಹ್ವಾಗುವ ಪರ ಸಕ್ಷತ  ಇಲಿ್ವಾಂದನ್ನ. 

 

ಅಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಃಪುರದಲಿ್ಲ  ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ಪರಿಸಥ ತಿ ಕೂಡಾ ಹೀಗೆಯೇ ಇದ. ಉದ್ಮಯ ನವನದಲಿ್ಲ  

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನನ್ನು  ನೀಡಿದ ರಾತಿರ  ಅವಳ ಕಣಿು ಗೆ ನಿದರ  ಹ್ತ್ತ ಲ್ಲಲಿ್ . ರಾತಿರ ಯಲಿ್ಯ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ 

ರೂಪವ ಕಣಿು ನ ಮಾಂದ ಕ್ಷಣಿಸುತಿತ ತ್ತತ . ನಿದರ ಯಿಲಿ್ದ ಕೃಶಳಾದ ಕುಮಾರಿಯನ್ನು  ಬೆಳಗೆೆ  

ನೀಡಿದ ತಾಯಿ ಧರಣಿೀದೇವಿಗೆ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಏಕ ಹೀಗೆ ಇದ್ಮದ ಳೆ ಎಾಂದು ಅಥಿ ಆಗಲ್ಲಲಿ್ . 

ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಮಾತ್ರ  ತಾಯಿ ಎಷ್ಟಟ  ಕೇಳದರೂ ಕೂಡಾ ಕ್ಷರಣ ಹೇಳಲ್ಲಲಿ್ . 

 

ದಿನ ಕಳೆದಂತ್ಮ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ವಿರಹ್ ವದನೆ ಹೆಚಾಚ ಗುತಾತ  ಹೀಯಿತ್ತ. ಯಾವ 

ಆಹ್ರವನ್ನು  ತಿನು ಬೇಕಾಂದು ತೀರಲ್ಲಲಿ್ . ಆಟ ಪಾಟಗಳನ್ನು  ಬಿಟುಟ ಬಿಟಟ ಳು. ಯಾವ 

ವಿಷಯದಲಿೂ  ಮನಸುು  ಹೀಗಲ್ಲಲಿ್ . ಎಲಿ್ಯ  ಕ್ಷಲ್ದಲಿೂ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನೇ ತ್ಲೆಯಲಿ್ಲ  

ತಿರುಗುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ. ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ಒಾಂದೇ ಆಲೀಚನೆ. ತಾಯಿತಂದಯರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ 

ಹೇಳದರೆ ಸಾಮಾನಯ ನ್ನದ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ತ್ನು ನ್ನು  ಕಟುಟ  ವಿವಾಹ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟಟ  ಮಾತ್ರ ವೂ 

ಒಪಿಪ ಕಳು ಲ್ಯರರು ಎಾಂದು ಪರಿತ್ಪಿಸದಳು. ಆದದ ರಿಾಂದ ಒಾಂದು ಕಡೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನನ್ನು  

ಮರೆಯಲ್ಯರದ ಇನು ಾಂದು ಕಡೆ ತಾಯಿತಂದಯರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಯರದ ಬ್ಹ್ಳ 

ವಯ ಥೆಪಡುತಾತ  ನಿದರ , ಆಹ್ರ ಬಿಟುಟ , ದಿನದಿನಕೂಕ  ಕುಗೆಿ  ಕೃಶಳಾದಳು.  

 

ಆಕ್ಷಶರಾಜ ದಂಪತಿಗಳಗೆ ಏನ್ನ ತೀಚಲ್ಲಲಿ್ . ಅನೇಕ ಮಂದಿ ದ್ಡಡ  ವೈದಯ ರನ್ನು  ಕರೆಸ 

ಅನೇಕ ವಿಧದ ಪರ ಯತ್ು ವನ್ನು  ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವ 
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ಬ್ದಲ್ಯವಣೆಯೂ ಬ್ರಲ್ಲಲಿ್ . ಒಾಂದು ದಿನ ಅಾಂತಃಪುರಕಕ  ಒಬ್ಬ ಳು ಕರವಂಜಿ ಬಂದಳು. ಆಕ 

ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲಿ್ ! ಮಾರು ವಷದಲಿ್ಲ  ಬಂದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನೇ! ಕರವಂಜಿ ಭವಿಷಯ  

ಹೇಳುತಿತ ರಲು ಆಕಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದ್ೀ ಶಕ್ಷತ  ಇದದ ಾಂತ್ಮ ಅಾಂತಃಪುರದಲಿ್ಲದದ ವರಿಗೆ ಅನಿಸತ್ತ. 

ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಅವಳನ್ನು  ಧರಣಿೀದೇವಿಯ ಹ್ತಿತ ರ ಕರೆದುಕಾಂಡು ಹೀದರು.  

ಕರವಂಜಿ ಧರಣಿೀದೇವಿಯಲಿ್ಲ  ‘ಅಮಾ ! ನ್ನನ್ನ ಇದದ ದದ ನ್ನು  ಇದದ  ಹ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ಮತ ೀನೆ. 

ಹೇಳದುದ  ಹೇಳದಂತ್ಮ ಆಗುತ್ತ ದ. ನಿನು  ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಶ್ವಾಂತಿ ಇಲಿ್ . ಯಾವುದ್ೀ ಬಾಧೆ ನಿನು  

ಮನಸು ನ್ನು  ಕ್ಷಡುತಿತ ದʼ ಎಾಂದಳು. ಕೂಡಲೇ ಧರಣಿೀದೇವಿಯು ‘ನೀಡು ತಾಯಿ! ನಿನು ಲಿ್ಲ  

ಯಾವ ಶಕ್ಷತ  ಇದಯೀ ಗೊತಿತ ಲಿ್  ನಿನು  ಮಾತ್ತ ಎಷ್ಟಟ  ಸತ್ಯ ವಾಗಿದ. ನಿೀನ್ನ ಹೇಳದುದ  ನಿಜ. 

ನಮಗಾಯ ರಿಗೂ ಮನಃಶ್ವಾಂತಿ ಇಲಿ್ . ನಮಾ  ಕುಮಾರಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿಗೆ ಯಾವುದ್ೀ ತಿಳಯದ 

ವಾಯ ಧಿ ಅಾಂಟಿಕಾಂಡಿದ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಅಥಿ ಆಗುತಿತ ಲಿ್ . ನಿೀನೇ ಹೇಳಬೇಕು!ʼ ಎಾಂದಳು. 

 

ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಕರೆದುಕಾಂಡು ಬ್ರಲು, ಕರವಂಜಿ ರೂಪದಲಿ್ಲರುವ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಯರಂಭಿಸದನ್ನ ‘ಓ ತಾಯಿ! ನಿೀನ್ನ ಒಬ್ಬ  ಹುಡುಗನಲಿ್ಲ  ಮನಸುು  

ಇಟಿಟ ದಿದ ೀಯ. ಕ್ಷಡಿನಲಿ್ಲ  ಕ್ಷಣಿಸಕಾಂಡವನ್ನ! ಆತ್ನ್ನ ಸಾಮಾನಯ ನಲಿ್  ತಾಯಿ! ಆ ಶ್ರ ೀ 

ಮಹ್ವಿಷ್ಟು ವ! ಅವನನ್ನು  ನಿೀನ್ನ ಇಷಟ ಪಟೆಟ . ನಿನು  ಮದುವ ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ 

ಅವನಡನೆ ನಡೆಯುತ್ತ ದ. ನಿೀನ್ನ ಬ್ಹ್ಳಕ್ಷಲ್ ಸುಖವಾಗಿರುವ. ನಿನು  ಆಸ್ಯ ನೆರವರುತ್ತ ದ 

ತಾಯಿ!ʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದಳು. 

 

ಈ ಮಾತ್ನ್ನು  ಕೇಳದ ಧರಣಿೀದೇವಿಗೆ ಆಶಚ ಯಿವಾಯಿತ್ತ. ಇದ್ಮ ವಿಷಯ! ಎಾಂದು 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಕೇಳಲು ಕರವಂಜಿ ಹೇಳದದ ಲಿ್ವೂ ನಿಜವಾಂದಳು. ಧರಣಿೀದೇವಿ 

ಕರವಂಜಿಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು  ಕಟುಟ  ಕಳುಹಸದಳು. ಅವಳು ಹೀದ ಸವ ಲ್ಪ  

ಹತಿತ ಗೆ ವಕುಳಾದೇವಿ ಅಾಂತಃಪುರಕಕ  ಬಂದಳು. ಆಕ ʼನ್ನನ್ನ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ತಾಯಿ, ತ್ನು  

ಕುಮಾರ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ವಿವಾಹ್ವಾಗಲು ನಿಶಚ ಯಿಸದ್ಮದ ನೆʼ ಎಾಂದಳು. ಧರಣಿದೇವಿ 

ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷಪಟುಟ  ಗಂಡ ಆಕ್ಷಶರಾಜನನ್ನು  ಕರೆಸ ನಡೆದ ವಿಷಯವನೆು ಲಿ್ಯ  

ಹೇಳದಳು. ಆಕ್ಷಶರಾಜನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ತ್ನು  ಅಳಯನ್ನಗುವನೆಾಂದು 

ತಿಳದು ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷ ಪಟಟ ನ್ನ. ವಕುಳಾದೇವಿ ಕೂಡಾ ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷದಿಾಂದ ಆ 

ದಂಪತಿಗಳಾಂದ ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು ತ್ನು  ಆಶರ ಮಕಕ  ಹೀದಳು. 

 

ಆಕ್ಷಶರಾಜ, ಧರಣಿೀದೇವಿ ದಂಪತಿಯರ ಆನಂದಕಕ  ಪಾರವ ಇಲಿ್ . ಈ ಪರ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  

ಯಾರಿಗೆ ಈ ಭಾಗಯ  ಲ್ಭಿಸೀತ್ತ? ಎಷ್ಟಟ  ಕೀಟಿ ಜನಾ ದ ಪುಣಯ ಫಲ್ರ್ೀ! ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನನ್ನು  ಅಳಯನ್ನಗಿ ಹಾಂದುವ ಭಾಗಯ  ಎಷ್ಟಟ  ಮಂದಿಗೆ ಸಗುತ್ತ ದ? 

ನಮಾ  ಜನಾ  ಸಾಥಿಕವಾಯಿತ್ತ. ಓ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣಾ! ಇಾಂತ್ಹ್ ಭಾಗಯ ವನ್ನು  

ಅನ್ನಗರ ಹಸದ ನಿನಗೆ ನಮಾ  ನಮಸಾಕ ರಗಳು. ಓ ಮಹ್ಲಕ್್ಷ ಮ ! ಈ ಪರ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ಸವಿ 

ಐಶವ ಯಿಗಳಗೆ ನಿಯಾಮಕಳಾದ ನಿನು ನ್ನು  ಮಗಳಾಗಿ ಹಾಂದಿದ ನ್ನವು ಎಷ್ಟಟ  

ಅದೃಷಟ ವಂತ್ರು ತಾಯಿ! ಎಾಂದು ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷಪಟಟ ರು. 

 

ಆಕ್ಷಶರಾಜ ದಂಪತಿಯರು ಅವರ ಗುರುವಾದ ಶುಕ ಮಹ್ಷ್ಟಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಸಲು ಆ 

ಮಹ್ಷ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದನ್ನ. ಮಹ್ಷ್ಟಿಯನ್ನು  ಸಕಲ್ 
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ಮಯಾಿದಗಳಡನೆ ಬ್ರಮಾಡಿಕಾಂಡು ನಡೆದ ವಿಷ ಯವನೆು ಲಿ್ಯ  ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳದರು. 

ಆಗ ಶುಕ ಮಹ್ಷ್ಟಿ ಆ ದಂಪತಿಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳದನ್ನ. ‘ಓ ರಾಜ ದಂಪತಿಗಳೇ! ದಿವಯ  

ದೃಷ್ಟಟ ಯಿಾಂದ ನನಗೆ ಎಲಿ್ಯ  ವಿಷಯಗಳೂ ತಿಳದಿವ. ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನನೆು ೀ 

ಅಳಯನ್ನಗಿ ಹಾಂದಿದ ನಿಮಾ  ಭಾಗಯ ವನ್ನು  ಹೇಗೆ ವಣಿಿಸಯೇನ್ನ? ಎಷ್ಟ ೀ ಕೀಟಿ 

ವಷಿಗಳ ಕ್ಷಲ್ ತ್ಪಸುು  ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸಾವ ಮಿ ದಶಿನ ಸಾಧಯ , ಹ್ಗಿರುವಾಗ ನಿೀವು ಆ 

ಜಗತಿತ ನ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಚಕರ ವತಿಿಯನ್ನು  ಅಳಯನ್ನಗಿ ಹಾಂದುತಿತ ದಿದ ೀರಿ. ಆಹ್! ಎಷ್ಟಟ  

ಅದೃಷಟ ವಂತ್ರು! ನಿಮಾ  ಪುಣಯ ದಿಾಂದ ಈ ದೇಶದ ಪರ ಜ್ಗಳೆಲಿ್ರೂ ಆ ಜಗನ್ನು ಥ, ಜಗನ್ನಾ ತ್ಮಯ 

ಕಲ್ಯಯ ಣವನ್ನು  ನೀಡುವ ಭಾಗಯ  ಹಾಂದಲ್ಲದ್ಮದ ರೆ. ನಿಮಾ  ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಪರ ಜ್ಗಳೆಲಿ್ರೂ 

ಬ್ಹ್ಳ ಅದೃಷಟ ವಂತ್ರುʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಆಗ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ದೇವಗುರುವಾದ ಬೃಹ್ಸಪ ತಿಯನ್ನು  ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಥಿನೆಮಾಡಲು ಆ 

ಮಹ್ಷ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷನ್ನದನ್ನ. ಆಗ ಬೃಹ್ಸಪ ತಿ, ಶುಕ ಮಹ್ಷ್ಟಿಯರಿಬ್ಬ ರೂ ಕುಶಲ್ ಪರ ಶ್ು  

ಮಾಡಿ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನ್ನರಾಯಣರ ವಿವಾಹ್ದ ಬ್ಗೆೆ  ತಿಳದು ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷಪಟಟ ರು. ಆಗ 

ಆಕ್ಷಶರಾಜ ಬೃಹ್ಸಪ ತಿಯನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ ‘ಓ ಮಹ್ಷ್ಟಿ! ನಿೀವು ಆಗಮಿಸದುದ  ನಮಗೆ ತಂಬಾ 

ಸಂತೀಷ. ನನು ನ್ನು  ಅನ್ನಗರ ಹಸ ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ, ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ವಿವಾಹ್ ಪತಿರ ಕಯನ್ನು  

ಬ್ರೆಯಬೇಕುʼ ಎಾಂದು ಕೇಳಕಾಂಡನ್ನ. 

 

ಆಗ ಬೃಹ್ಸಪ ತಿ ಆಕ್ಷಶರಾಜನಡನೆ ‘ರಾಜ್ಞ! ನಿೀನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನನೆು ೀ 

ಅಳಯನ್ನಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ನಿನು  ಪೂವಿಜನಾ ಫಲ್ವು. ನಿನು  ಪುಣಯ ಫಲ್ದಿಾಂದ ಸಮಸತ  

ಮಾನವಕೀಟಿ, ಗರುಡ, ಗಂಧವಿ, ಕ್ಷನು ರ, ಕ್ಷಾಂಪುರುಷರಿಗೆ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ 

ವಿವಾಹ್ವನ್ನು  ನೀಡುವ ಭಾಗಯ  ಸಕ್ಷಕ ದ. ಸಮಸತ  ಲೀಕದ ಜನರು ಈ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ವಿಷಯವನೆು ೀ ನೆನೆಯುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಅವರೆಲಿ್ರ ಆನಂದ ವಣಿನ್ನತಿೀತ್. ಯಾವಾಗ ವಿವಾಹ್ 

ಎಾಂದು ತ್ತಾಂಬಾ ಆತ್ತರತ್ಮಯಿಾಂದ ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಆ ಜಗನ್ನು ಥನ ಕಲ್ಯಯ ಣದಲಿ್ಲ  

ಹೇಗೆ ವಿಧವಧವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಕಳು ಬೇಕಾಂದು ಈಗಲೇ ಆಲೀರ್ಚಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ಮದ ರೆ. 

ಆ ಜಗನ್ನಾ ತ್ತರ ಗಳ ವಿವಾಹ್ಪತಿರ ಕ ಬ್ರೆಯುವ ಅದೃಷಟ  ನನಗೆ ಸಕ್ಷಕ ರುವುದು ನನು  ಭಾಗಯ ವಲಿ್ದ 

ಬೇರೇನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದಲಿ್ಯ  ಆ ದಿವಯ  ದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನ್ನರಾಯಣರ 

ಅನ್ನಗರ ಹ್ವಲಿ್ದ ಬೇರೇನ್ನ ಅಲಿ್ ʼ ಎಾಂದು ತಿಳಸ ಲ್ಗು ಪತಿರ ಕ ಬ್ರೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. 

ಶ್ರ ೀ ನ್ನರಾಯಣನನ್ನು  ಒಾಂದು ಸಾರಿ ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಥಿನೆ ಮಾಡಿ ಈ ರಿೀತಿ 

ಮಾಂದುವರಿಸದರು. ‘ಓ ಶೇಷಾಚಲ್ವಾಸಯಾದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಾ! ಆಕ್ಷಶರಾಜನೆಾಂಬ್ ನ್ನನ್ನ 

ನನು  ಕುಮಾರಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ನಿಮಗೆ ಕಟುಟ  ವಿವಾಹ್ಮಾಡಲು ಬ್ಹ್ಳ 

ಸಂತೀಷದಿಾಂದ ನಿಶಚ ಯಿಸದದ ೀನೆ. ಆದುದರಿಾಂದ ಈ ವೈಶ್ವಖ ಶುದಿ  ದಶಮಿ ಶುಕರ ವಾರ 

ದಿವಯ ಮಹೂತ್ಿವಾಂದು ಹರಿಯರು ನಿಶಚ ಯಿಸದ್ಮದ ರೆ. ಆದುದರಿಾಂದ ತಾವು ಬಂಧುಮಿತ್ರ  

ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತ್ವಾಗಿ ಬಂದು ನ್ನವು ಮಾಡುವ ಕನ್ನಯ ದ್ಮನವನ್ನು  ಸವ ೀಕರಿಸ ನಮಾ ನ್ನು  

ಕೃತಾಥಿರನ್ನು ಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದು ಕೇಳಕಳುು ತ್ಮತ ೀನೆʼ ಎಾಂದು ಬ್ರೆದನ್ನ. 

 

ಲ್ಗು ಪತಿರ ಕಯನ್ನು  ಬೃಹ್ಸಪ ತಿಯವರು ಅಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಎಲಿ್ರಿಗೆ ಓದಿ ಕೇಳಸದರು. ಲ್ಗು ಪತಿರ ಕ 

ಬ್ರೆಯುವ ಕಲ್ಸ ಪೂತಿಿಗೊಾಂಡಾಗ ಪರ ಕೃತಿ ಸಂತೀಷಪಟಟ ಳು ಎನ್ನು ವ ಸಂಕೇತ್ವಾಗಿ 

ತಂಪಾದ ತ್ತಾಂತ್ತರು ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತ್ತ. ಆಗ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ತ್ನು  ಗುರುವಾದ ಶುಕ 
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ಮಹ್ಷ್ಟಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಲ್ಗು ಪತಿರ ಕಯನ್ನು  ಕಟುಟ  ಶೇಷಾಚಲ್ಕಕ  ಹೀಗಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ 

ತ್ಲುಪಿಸಬೇಕ್ಷಗಿ ಪಾರ ರ್ಥಿಸದನ್ನ. ಆಗ ಶುಕ ಮಹ್ಷ್ಟಿ ‘ಓ ರಾಜ್ಞ! ಇದಕಕ  ಮಿಗಿಲ್ಯದ 

ಅದೃಷಟ ವನಿದ! ತ್ಪಪ ದ ಆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನನ್ನು  ದಶಿನ ಮಾಡಿ ಈ ಲ್ಗು ಪತಿರ ಕಯನ್ನು  ಅವರಿಗೆ 

ತ್ಲುಪಿಸುತ್ಮತ ೀನೆʼ ಎಾಂದು ಹೇಳ ಭಕ್ಷತ ಯಿಾಂದ  ಲ್ಗು ಪತಿರ ಕಯನ್ನು  ತ್ಮಗೆದುಕಾಂಡು ತ್ಕ್ಷಣವ 

ಶೇಷಾಚಲ್ಕಕ  ಹರಟುಹೀದನ್ನ. 

 

ವಕುಳಾದೇವಿ ಆಶರ ಮಕಕ  ಬಂದ ಶುಕಮಹ್ಷ್ಟಿಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಆದರ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಿದಳು. ಸವ ಲ್ಪ  ಹತ್ತತ  ವಿಶರ ಮಿಸದ ನಂತ್ರ ಶುಕಮಹ್ಷ್ಟಿ ತಾನ್ನ ತ್ಮಗೆದುಕಾಂಡು ಬಂದ 

ಲ್ಗು ಪತಿರ ಕಯನ್ನು  ಭಕ್ಷತ ಯಿಾಂದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸದನ್ನ. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ 

ಲ್ಗು ಪತಿರ ಕಯಲಿ್ಲರುವ ವಿಷಯವನೆು ಲಿ್ಯ  ಓದಿ ತ್ತಾಂಬಾ ಆನಂದ ಪಟುಟ  ತ್ನು  

ಪರ ತ್ತಯ ತ್ತ ರವನ್ನು  ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಬ್ರೆದು ಶುಕನಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸದನ್ನ. ‘ಓ ಮಹ್ರಾಜ್ಞ! ನಿೀನ್ನ 

ಬ್ರೆದ ಲೇಖನ ತ್ಲುಪಿದ. ನಿನು  ಕುಮಾರಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ನನು  ಭಾಯಿಯಾಗಿ 

ಸವ ೀಕರಿಸಲು ನನಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷದ್ಮಯಕವು. ನ್ನವಲಿ್ರೂ ತ್ತಾಂಬಾ ಆನಂದ ಪಟೆಟ ವು. 

ನ್ನನ್ನ ಬಂಧುಮಿತ್ರ ರಡಗೂಡಿ ಬಂದು ನಿನು  ಕುಮಾರಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ತ್ಪಪ ದ 

ಆನಂದದಿಾಂದ ಸವ ೀಕರಿಸಲ್ಲದದ ೀನೆ ಎಾಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕಳುು ತಿತ ದದ ೀನೆʼ ಎಾಂದು ಈ 

ವಿಧವಾಗಿ ಬ್ರೆದನ್ನ. ಆ ಲೇಖನವನ್ನು  ತ್ಮಗೆದುಕಾಂಡು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನನ್ನು  ಬಿೀಲಕ ಟುಟ  

ಶುಕಮಹ್ಷ್ಟಿ ಆಕ್ಷಶರಾಜನಿದದ ಲಿ್ಲ ಗೆ ಹಾಂತಿರುಗಿದನ್ನ. 

 

ಶುಕಮಹ್ಷ್ಟಿ ಹೀದ ಕೂಡಲೇ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಕರೆ ಕಳಸದನ್ನ. ತ್ಕ್ಷಣ ಬಂದ 

ಕುಬೇರನಲಿ್ಲ  ‘ಕುಬೇರ! ನನಗೆ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯಾಂದಿಗೆ ಈ ವೈಶ್ವಖಮಾಸದಲಿ್ಲ  ವಿವಾಹ್ 

ನಡೆಯಲ್ಲದ. ಸಮಯ ತ್ತಾಂಬಾ ಕಡಿಮ್ಮ ಇದ. ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಬೇಕ್ಷದ ಸಕಲ್ 

ಅನ್ನಕೂಲ್ತ್ಮಗಳನ್ನು  ನಿೀನ್ನ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲ್ಲಯುಗದಲಿ್ಲ  ನನು  ಭಕತ ರು 

ಸಮಪಿಿಸುವ ಕ್ಷಣಿಕಯಿಾಂದ ನಿನು  ಸಾಲ್ವನ್ನು  ತಿೀರಿಸುತ್ಮತ ೀನೆʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ಆಗ 

ಕುಬೇರ ‘ಓ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ! ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣಾ! ಜಗನ್ನು ಥ! ನಿೀನ್ನ ನನು ಲಿ್ಲ  ಧನ ಕೇಳುವುದು 

ಅಾಂದರೆ ಅದಕಕ  ಮಿಗಿಲ್ಯದ ಭಾಗಯ ವನಿದ. ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಆ ಲಕ್್ಷ ಮ ಪತಿಗೆ ಸಾಲ್ ಕಡುವ ಭಾಗಯ  

ಯಾರಿಗೆ ಸಗುತ್ತ ದ? ತ್ಪಪ ದ ಕಡುತ್ಮತ ೀನೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕ್ಷದಂತ್ಹ್ ಐಶವ ಯಿ ಕಡುತ್ಮತ ೀನೆ. 

ವಿವಾಹ್ ಬ್ಹ್ಳ ವೈಭವದಿಾಂದ ನಡೆಯುವಂತ್ಮ ಹ್ತಿತ ರದಿಾಂದ ಇದುದ  ನೀಡಿಕಳುು ತ್ಮತ ೀನೆ. 

ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಬೇಕ್ಷದ ಧನ ಸಹ್ಯವನ್ನು  ತ್ಪಪ ದ ನಿನಗೆ ನಿೀಡುತ್ಮತ ನೆʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಕುಬೇರ ಹೀದ್ಡನೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಗರುಡನನ್ನು  ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ನೆನೆದನ್ನ. ಗರುಡನ್ನ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಮೊದಲ್ ಭಕತ . ಎಲಿ್ಯ  ಸಮಯದಲಿೂ  ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಯ ಆಜ್ಾ ಗಾಗಿ ರೆಕಕ ಯನ್ನು  

ಬಿರ್ಚಚ  ತ್ಯಾರಾಗಿರುವ ಪಿರ ಯ ಭಕತ ನ್ನ. ಗರುಡನ ಸಾವ ಮಿ ಭಕ್ಷತ  ಅನನಯ ವಾದುದು. 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ನೆನೆದದದ ೀ ತ್ಡ ಗರುಡನ್ನ ಸಾವ ಮಿ ಮಾಂದ ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷನ್ನದನ್ನ. ‘ಸಾವ ಮಿೀ! ಏನ್ನ 

ನಿನು  ಆಜ್ಾ ʼ ಎಾಂದು ವಿನಯದಿಾಂದ ಕೇಳದನ್ನ. ‘ಓ ಗರುತ್ಾ ಾಂತಾ! ನಿನಗೊಾಂದು ಶುಭವಾತ್ಮಿ. 

ನ್ನನ್ನ ಆಕ್ಷಶರಾಜನ ಪುತಿರ  ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಈ ವೈಶ್ವಖಮಾಸದಲಿ್ಲ  ವಿವಾಹ್ 

ಮಾಡಿಕಳು ಲ್ಲದದ ೀನೆ. ನಿೀನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಎಲಿ್ಯ  ಲೀಕಗಳಗೆ ಹೀಗಿ ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ 

ಹೇಳ, ನನು  ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಅವರೆಲಿ್ರನ್ನು  ಆಹ್ವ ನಿಸಬೇಕು. ಪರ ತಿಯಬ್ಬ ರನ್ನು  ಹೆಸರು ಹೇಳ 

ಕರೆಯಬೇಕು. ಅವರೆಲಿ್ರೂ ಬಂದರೆ  ನನಗೆ ತಂಬಾ ಸಂತೀಷವಾಗುತ್ತ ದ ಎಾಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 
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ಎಲಿ್ಯ  ಲೀಕದವರನ್ನು  ಆಹ್ವ ನಮಾಡತ್ಕಕ ದುದ . ಈ ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳು 

ಮಾಂದಯೇ ಬ್ರಬೇಕಾಂದು ಮತ್ಮತ  ಮತ್ಮತ  ಹೇಳಬೇಕು. ಪರ ತಿಯಬ್ಬ ರೂ ಅವರವರ 

ಬಂಧುಮಿತ್ರ ರಡಗೂಡಿ ಬ್ರಬೇಕಾಂದು ನ್ನನ್ನ ತಿಳಸರುವುದ್ಮಗಿ ಹೇಳಬೇಕುʼ ಎಾಂದು 

ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಆಗ ಗರುಡನ್ನ ‘ಸಾವ ಮಿೀ! ಪರಂಧಾಮ! ಪರಮಪುರುಷ! ನಿನು  ವಿವಾಹ್ ಈ ಜಗತಿತ ಗೆಲಿ್ಯ  

ಮಹ್ದ್ಮನಂದದ್ಮಯಕವು. ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ವಿವಾಹ್ ಕಣಾು ರೆ ನೀಡುವವರ 

ಅದೃಷಟ  ಏನೆಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲ? ದಿವಯ ದಂಪತಿಗಳಾದ ನಿಮಾ  ವಿವಾಹ್ ನೀಡಿದವರ, ಈ ವಿವಾಹ್ 

ವಿಶ್ಷವನ್ನು  ಕೇಳದವರ ಅದೃಷಟ  ಇಷ್ಠಟ ೀ ಎಾಂದು ಹೇಳಲು ಅಸಾಧಯ . ದಂಪತಿಗಳಾದ ನಿಮಾ  

ವಿವಾಹ್ ವಿಶೇಷವನ್ನು  ತಿಳದುಕಳುು ವವರ ಹಾಂದಿನ ಜನಾ ಗಳ ಪಾಪಗಳೆಲಿ್ಯ  

ಸುಟುಟ ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತ ದ. ಈ ವಿವಾಹ್ ವಿಶೇಷವನ್ನು  ಕೇಳದವರ ಕೀರಿಕಗಳೆಲಿ್ಯ  ಕೂಡಲೇ 

ಸಫಲ್ವಾಗುತ್ತ ದ. ಅವರಿಗೆ ಸಕಲ್ ಸೌಭಾಗಯ ಗಳು ದ್ರಕುತ್ತ ವ. ನಿಮಾ  ಆಣೆಯ ಪರ ಕ್ಷರ ನ್ನನ್ನ 

ತ್ಕ್ಷಣ ಎಲಿ್ಯ  ಲೀಕಗಳಗೂ ಹೀಗಿ ಎಲಿ್ರನ್ನು  ಆಹ್ವ ನಿಸ ಬ್ರುತ್ಮತ ೀನೆʼ ಎಾಂದು 

ಸಾವ ಮಿಯನ್ನು  ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು ಹರಟುಹೀದನ್ನ. 

 

ಗರುಡನ್ನ ಮೊದಲು ಕೈಲ್ಯಸಕಕ  ಹೀಗಿ ಮಹ್ಶ್ವನ ದಶಿನ ಮಾಡಿದನ್ನ. ಗರುಡನ್ನ 

ಬಂದ್ಡನೆ ಆದಿ ದಂಪತಿಗಳಬ್ಬ ರೂ ಏನೀ ವಿಷಯವಿರಬೇಕಾಂದು ತಿಳದು 

ಒಬ್ಬ ರನು ಬ್ಬ ರು ನೀಡಿಕಾಂಡರು. ಗರುಡನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನಮಸಾಕ ರ ಮಾಡಿ ವಿನಯದಿಾಂದ 

ನಿಾಂತ್ತಕಾಂಡನ್ನ. ʼಓ ಗರುತ್ಾ ಾಂತಾ! ಏನ್ನ ವಿಶೇಷ! ಭೂಲೀಕದಲಿ್ಲ  ಸಾವ ಮಿಯ 

ವಿಶೇಷವನ್ನದರು ತಿಳದಿದಯಾ? ವಾಂಕಟಾಚಲ್ದಲಿ್ಲರುವ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ವಿಶೇಷಗಳೇನ್ನ?ʼ 

ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ಆಗ ಗರುಡನ್ನ ಅವರಲಿ್ಲ  ‘ದಿವಯ  ದಂಪತಿಗಳೇ! ನಿಮಗೆ ನನು  

ನಮಸಾಕ ರಗಳು. ಈ ವಿಶವ ದಲಿ್ಲ  ನಿಮಗೆ ತಿಳಯದ ವಿಷಯಗಳೇನಿವ ಹೇಳ! ಆದಿ ದಂಪತಿಗಳಾದ 

ನಿಮಗೆ ಎಲಿ್ವೂ ತಿಲ್ಲದಿದಯಲಿ್ವ! ಶೇಷಾಚಲ್ದಿಾಂದ ಬ್ರುತಿತ ದದ ೀನೆ. ನನು  ಸಾವ ಮಿ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಆಕ್ಷಶರಾಜಪುತಿರ  ಪದ್ಮಾ ವತಿಯಾಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ್ ನಿಶಚ ಯವಾಗಿದ. 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ನಿಮ್ಮಾ ಲಿ್ರನ್ನು  ಸಪರಿವಾರಸಮೇತ್ ತ್ನು  ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಬ್ರಬೇಕಾಂದು 

ಆಹ್ವ ನಿಸದ್ಮದ ನೆ. ವೈಶ್ವಖ ಶುದಿ  ದಶಮಿಯಂದು ನಡೆಯುವ ವಿವಾಹ್ಕಕ  ನಿೀವು ತ್ಪಪ ದ 

ಬ್ರಬೇಕುʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಆಗ ಪಾವಿತಿ ಗರುಡನಡನೆ ‘ವೈನತೇಯಾ! ಎಾಂತ್ ಒಳೆು ಯ ಮಾತ್ತ ಹೇಳದಿದ ೀಯ. ಇಕೀ 

ನಿನಗೆ ಬ್ಹುಮಾನ! ಎಾಂದು ತ್ನು  ಪಕಕ ದಲಿೆ ೀ ಇರುವ ಫಲ್ಗಳನ್ನು  ಕಟುಟ  ಹೀಗೆ ಹೇಳದಳು 

‘ಓ ಗರತ್ಾ ಾಂತಾ! ಎಾಂತ್ಹ್ ಸಹಯಾದ ಮಾತ್ತ ಹೇಳರುವ! ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ವಿವಾಹ್ 

ಭೂಲೀಕದ ಶೇಷಾಚಲ್ದಲಿ್ಲ  ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲರುವುದು ತಂಬಾ ಸಂತೀಷ. ನನು  

ಸಹೀದರಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ನ್ನನೇ ಹ್ತಿತ ರದಲಿ್ಲದುದ  ಸವ ಯಂ ಮದುಮಗಳಾಗಿ 

ಅಲಂಕರಿಸುತ್ಮತ ೀನೆ. ಓ ನ್ನಥಾ! ನಿೀವು ನಿಮಾ  ಪಿರ ಯಸಖನ್ನದ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನನ್ನು  

ಮದುಮಗನ್ನಗಿ ಅಲಂಕರಿಸರಿ. ಸೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವ ಐಶವ ಯಿವಲಿ್ಯ  ನಮಾ  

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯದಲಿ್ವ! ಅದುು ತ್ ಸೌಾಂದಯಿರಾಶ್ಯಾದ ಅವಳು ತ್ಮಾ ನ್ನು  ಯಾವಾಗ 

ಧರಿಸುತಾತ ಳೆ ಎಾಂದು ಶತ್ಕೀಟಿ ದಿವಯ  ಆಭರಣಗಳು ಎಷ್ಟ ೀ ಆತ್ತರತ್ಮಯಿಾಂದ ಎದುರು 

ನೀಡುತಿತ ವ. ನ್ನಳೆಯೇ ನ್ನವಲಿ್ರೂ ಹರಟು ಶೇಷಾಚಲ್ಕಕ  ಬ್ರುತ್ಮತ ೀವ. ನ್ನಳೆಯಿಾಂದಲೇ 
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ಪರ ತಿದಿನ ನ್ನರಾಯಣಪುರಕಕ  ಹೀಗಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ದಿನಕಕ ಾಂದು ರಿೀತಿಯಂತ್ಮ 

ಅಲಂಕರಿಸುತ್ಮತ ೀವ. ಈ ಸಮಸತ  ಜಿೀವಕೀಟಿ ಈ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳಗಾಗಿ ಅಲಿ್ವ 

ಎದುರುನೀಡುತಿತ ರುವುದುʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದಳು. 

 

ಗರುಡನ್ನ ಅವರನ್ನು  ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು ಬ್ರ ಹ್ಾಲೀಕಕಕ  ಹೀಗಿ ಬ್ರ ಹ್ಾ ದೇವರನ್ನು  ಭೇಟಿಯಾಗಿ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ವಿವಾಹ್ ವಿಷಯವನ್ನು  ಹೇಳದನ್ನ. ಈ ವಿಷಯ ಕೇಳ ಆ ದಂಪತಿಗಳಬ್ಬ ರೂ 

ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷಪಟಟ ರು. ‘ಓ ವೈನತೇಯಾ! ಎಾಂತ್ಹ್ ಒಳೆು ಯ ಮಾತ್ತ ಹೇಳರುವ! ಶ್ರ ೀ 

ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಬ್ರುವ ಆನಂದಕ್ಷಕ ಾಂತ್ ಹೆರ್ಚಚ ನ ಆನಂದ ಬೇರೇನಿದ? 

ನ್ನವಿಬ್ಬ ರೂ ಬಂಧುಮಿತ್ರ  ಸಪರಿವಾರಸಮೇತ್ವಾಗಿ ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಬ್ರುವುದ್ಮಗಿ ಹೇಳುʼ ಎಾಂದು 

ಬ್ರ ಹ್ಾ ದೇವನ್ನ ಹೇಳದನ್ನ. ಆಗ ಸರಸವ ತಿದೇವಿ ‘ಓ ಗರುತ್ಾ ಾಂತಾ! ನಮಾ  ಪಿರ ಯ ಸಹೀದರಿ 

ಮಹ್ಲಕ್್ಷ ಮ ಯನ್ನು  ನ್ನನ್ನ, ಗೌರಿ ಹ್ತಿತ ರದಲಿ್ಲದುದ  ಅಲಂಕರಿಸುತ್ಮತ ೀವʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದಳು.  

ಗರುಡನ್ನ ಅವರಿಾಂದ ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು ಇಾಂದರ ಲೀಕಕಕ  ಹೀಗಿ ಇಾಂದರ ನನ್ನು  ಭೇಟಿಯಾದನ್ನ. 

 

ಇಾಂದರ ನ ಹ್ತಿತ ರ ಬಂದ ಗರುಡನ್ನ ಮಹೇಾಂದರ ನಡನೆ ‘ಓ ಮಹೇಾಂದರ ! ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ವಿವಾಹ್ ಈ ವೈಶ್ವಖ ಶುದಿ  ದಶಮಿಯಂದು ಭೂಲೀಕದ 

ನ್ನರಾಯಣಪುರದಲಿ್ಲ  ಬ್ಹ್ಳ ವೈಭವದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದ. ನಿೀವು, ನಿಮಾ  ಸಪರಿವಾರ 

ಸಮೇತ್ರಾಗಿ ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಬ್ರಬೇಕುʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ಆಗ ಇಾಂದರ ನ್ನ ತ್ತಾಂಬಾ 

ಸಂತೀಷದಿಾಂದ ‘ಓ ಗರುತ್ಾ ಾಂತಾ! ತ್ಪಪ ದ ಬ್ರುತ್ಮತ ೀನೆಾಂದು ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನಿಗೆ ತಿಳಸು. 

ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ವಿವಾಹ್ವನ್ನು  ಕಣಾು ರೆ ನೀಡುವ ಭಾಗಯ ಕ್ಷಕ ಾಂತ್ 

ಮಿಗಿಲ್ಯದುದೇನಿದ? ಊವಿಶ್, ಮೇನಕ, ತಿರ ಲೀತ್ತ ಮ್ಮ ಮೊದಲ್ಯದ ದೇವಕನೆಯ ಯರೆಲಿ್ರೂ 

ತ್ಮಾ  ತ್ಮಾ  ನ್ನಟಯ ದಿಾಂದ ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಬಂದ ಅತಿರ್ಥಯರೆಲಿ್ರನ್ನು  ಸಂತೀಷಪಡಿಸುತಾತ ರೆ. 

ಈ ವಿವಾಹ್ ಸೃಷ್ಟಟ  ಇರುವ ವರೆಗೆ ಎಲಿ್ರೂ ನೆನೆಪಿಟುಟ ಕಳುು ವಂತ್ಮ ಅದುು ತ್ವಾಗಿ 

ನಡೆಯುತ್ತ ದʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಇಾಂದರ ನನ್ನು  ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು ಗರುಡನ್ನ ದೇವತ್ಮಗಳ ಶ್ಲ್ಲಪ  ವಿಶವ ಕಮಿನ ಹ್ತಿತ ರ ಹೀದನ್ನ. 

‘ವಿಶವ ಕಮಿ! ನಿನಗಾಗಿ ಶುಭವಾತ್ಮಿ ತ್ಮಗೆದುಕಾಂಡು ಬಂದಿದದ ೀನೆ. ವೈಕುಾಂಠವಾಸಯಾದ 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯನ್ನ ಭೂಲೀಕದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನಗಿ ಇರುವ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ತಿಳದಿದ 

ತಾನೆ! ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಈ ವೈಶ್ವಖಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀಸವ ರೂಪಳಾದ 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯಾಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ್ ನಡೆಯಲ್ಲದ. ಈ ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಸಕಲ್ ದೇವತ್ಮಗಳು, ಸಕಲ್ 

ಮನಿಗಣಗಳೂ, ಸದಿ ರು, ಕ್ಷನು ರ ಕ್ಷಾಂಪುರುಷ ಗಣಗಳೂ ಬ್ರುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಇವರೆಲಿ್ರ ವಸತಿಗಾಗಿ 

ನಿೀನ್ನ ವಿಶ್ವಲ್ವಾದ ಅದುು ತ್ವಾದ ನಗರವನ್ನು  ನಿಮಿಿಸಲು ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ನಿನಗೆ 

ಹೇಳ ಕಳುಹಸದ್ಮದ ನೆ. ಆದುದರಿಾಂದ ವಿವಾಹ್ಕೂಕ  ನಿನು  ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತ್ವಾಗಿ 

ಬ್ರಬೇಕಾಂದು ಸಾವ ಮಿ ಹೇಳ ಕಳುಹಸದ್ಮದ ನೆʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಆಗ ವಿಶವ ಕಮಿ ಗರುಡನಡನೆ ‘ಇದಕಕ  ಮಿಗಿಲ್ಯದ ಭಾಗಯ ವನಿದ. ನ್ನನ್ನ ತ್ಪಪ ದ ನ್ನಳೆಯೇ 

ಪರ ಯಾಣಿಸ ಶೇಷಾಚಲ್ ಸೇರಿ ಅದುು ತ್ವಾದ ನಗರವನ್ನು  ನಿಮಿಿಸುತ್ಮತ ೀನೆ. ಹ್ಗೆಯೇ 

ಆಕ್ಷಶರಾಜನನ್ನು  ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲಿ್ಲ  ಕೂಡಾ ಬ್ರ ಹ್ಾ ಾಂಡವಾದ ವಸತಿಗೃಹ್ವನ್ನು  

ನಿಮಿಿಸುತ್ಮತ ೀನೆ. ಕಲ್ಯಯ ಣವದಿಕಯನ್ನು  ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ರೂಪಿಸುತ್ಮತ ೀನೆ. ಸಾವ ಮಿಯವರ 
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ಅನ್ನಗರ ಹ್ ನನು  ಮೇಲೆ ಇರುವುದಕಕ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ನನು  ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ಮಯನ್ನು  ತಿಳಸರಿʼ ಎಾಂದು 

ಹೇಳದನ್ನ. ಗರುಡನ್ನ ಅವನನ್ನು  ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು ಹರಟುಹೀದನ್ನ. 

 

ಅಲಿ್ಲಾಂದ ಮಾಂದ ಗರುಡನ್ನ ಉಳದ ಅಷಟ ದಿಕ್ಷಪ ಲ್ಕರು, ನವಗರ ಹ್ ದೇವತ್ಮಯರನ್ನು  ಭೇಟಿ 

ಮಾಡಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಬ್ರಬೇಕಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ಅವರೆಲಿ್ರೂ ಬ್ಹ್ಳ 

ಅನಂದದಿಾಂದ ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಯ ಣಕಕ  ತಾವಲಿ್ರೂ ತ್ಪಪ ದ ಬ್ರುವುದ್ಮಗಿ 

ಹೇಳದರು. 

 

ಕೈಲ್ಯಸದಲಿ್ಲ  ಪಾವಿತಿ, ಪರಮೇಶವ ರರು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ವಿವಾಹ್ಕಕ  

ಹರಡಲ್ನ್ನವಾಗುತಿತ ರುವಾಗ ಅಲಿ್ಲಗೆ ಚತ್ತಮಿಖ ಬ್ರ ಹ್ಾ , ಸರಸವ ತಿಯಾಂದಿಗೆ ಬಂದನ್ನ. 

ಬಂದವನೇ ‘ಓ ಪರಮೇಶವ ರ! ನಿೀನ್ನ ಶುಭವಾತ್ಮಿ ಕೇಳದಯಲಿ್ವ! ನಮಾ  ನ್ನರಾಯಣನಿಗೂ, 

ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀಸವ ರೂಪಳಾದ ಪದ್ಮಾ ವತಿಗೂ ವಿವಾಹ್! ನ್ನವು ಮೊದಲೇ ಹೀಗಿ ಶ್ರ ೀ 

ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ವಿವಾಹ್ವನ್ನು  ಬ್ಹ್ಳ ವೈಭವದಿಾಂದ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಿೀವು ಯಾವಾಗ 

ಹರಡುತಿತ ೀರಿ ಎಾಂದು ತಿಳಸದರೆ ನ್ನವೂ ನಿಮೊಾ ಡನೆ ಕೂಡಿಕಾಂಡು ಬ್ರುತ್ಮತ ೀವʼ ಎಾಂದು 

ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಆಗ ಗೌರಿದೇವಿ ಸರಸವ ತಿಯಡನೆ ‘ಅಕ್ಷಕ ! ನಿೀವು ಬಂದದುದ  ನಮಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷ. 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಯ ಣದ ಹಣೆ ನಮಾ ದೇ! ಇದಲಿ್ಯ  ನಮಾ  ಮನೆಯ ಶುಭಕ್ಷಯಿವಲಿ್ವ! 

ಈ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ವೂ ಆಶಚ ಯಿಪಡುವಂತ್ಮ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಮಹ್ದ್ಮನಂದವಾಗಿ ಬ್ಹ್ಳ 

ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ನ್ನವು ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಯ ಣವನ್ನು  ನಡೆಸಕಡೀಣ. ಅಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದಕೂಕ  ಕರೆ ಬಾರದಂತ್ಮ, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲಿ್ರೂ ನೆನೆಯುವಂತ್ಮ ಈ ಕಲ್ಯಯ ಣವನ್ನು  

ನಡೆಸಕಡೀಣʼ ಎಾಂದಳು. ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲಗೆ ಅಷಟ ದಿಕ್ಷಪ ಲ್ಕರು, ನವಗರ ಹ್ದೇವತ್ಮಯರು 

ಬಂದರು. ಆಗ ಅವರಲಿ್ಲ  ಪರಮೇಶವ ರನ್ನ ‘ಓ ಅಷಟ ದಿಕ್ಷಪ ಲ್ಕರೇ! ನವಗರ ಹ್ದೇವತ್ಮಯರೇ! 

ನಮಾ  ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ಮದುಮಗನ್ನಗಲ್ಲದ್ಮದ ನೆ! ನಮಾ  ಮಹ್ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀಯು 

ಮದುಮಗಳಾಗಲ್ಲದ್ಮದ ಳೆ. ಇವರ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಈ ಜಗತಿತ ಗೇ ಕಲ್ಯಯ ಣ. ಆದುದರಿಾಂದ ನಿೀವಲಿ್ರೂ 

ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಮೊದಲೇ ಶೇಷಾಚಲ್ಕಕ  ಹೀಗಿ ಎಲಿ್ಯ  ಏಪಾಿಡುಗಳನ್ನು  ಹ್ತಿತ ರದಲಿ್ಲದುದ  

ನೀಡಿಕಳು ಬೇಕುʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಆಗ ಇಾಂದರ ನ್ನ ‘ಓ ಪರಮೇಶವ ರ, ಹ್ಗೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಕೂಕ  ಮಿಗಿಲ್ಯದ ಆನಂದ ನಮಗೆ 

ಬೇರೇನಿದ? ಜಗನ್ನು ಥನ ಕಲ್ಯಯ ಣಕಕ  ನ್ನವಲಿ್ರೂ ತ್ಪಪ ದ ಸಹ್ಯ, ಸಹ್ಕ್ಷರಗಳನ್ನು  

ಮಾಡುತ್ಮತ ೀವ. ಇದು ನಮಾ  ಭಾಗಯ . ಅತಿರ್ಥಯರೆಲಿ್ರಿಗೂ ಅದುು ತ್ವಾದ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯನ್ನು  

ಮಾಡುತ್ಮತ ೀವʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ಆಗ ವಾಯುದೇವನ್ನ ‘ಓ ಬ್ರ ಹ್ಾ , ಈಶವ ರರೇ! ನಿಮಗೆ ನನು  

ನಮಸಾಕ ರಗಳು. ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಯ ಣ ನಡೆಯುವ ಎರಡು ತಿಾಂಗಳ 

ಮಾಂಚೆಯೇ ಭೂಲೀಕದಲಿೆಲಿ್ಯ  ತಂಪಾದ ಶುಭರ  ಗಾಳ ಬಿೀಸುವಂತ್ಮ ನೀಡಿಕಳುು ತ್ಮತ ೀನೆ. 

ಅತಿರ್ಥಯರೆಲಿ್ರಿಗೂ ಒಳೆು ಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು  ಕಲ್ಲಪ ಸುತ್ಮತ ೀನೆʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ಆಗ 

ಸರಸವ ತಿ ವಾಯುದೇವನಲಿ್ಲ  ‘ಸಂತೀಷ ವಾಯುದೇವ! ಆದರೆ ಸಾವ ಮಿಯ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಆ ಆನಂದದ ಉತ್ತತ ಾಂಗದಲಿ್ಲ  ವಿಜಾಂಭಿಸಬೇಡ. ಒಾಂದೇ ಸಾರಿ 

ಪರ ಳಯಾಾಂತ್ಕವಾಗಬ್ಹುದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ನೆನಪಿನು ಲಿ್ಲಟುಟ ಕʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದಳು. 
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‘ಆಗಲ್ಲ ತಾಯಿ! ನನು ನ್ನು  ಆಟವಾಡಿಸುತಿತ ದಿದ ೀಯಾ ಜನನಿ! ಆನಂದದಿಾಂದ ಎಷ್ಠಟ ೀ 

ಮೈಮರೆತ್ರೂ ತಂಪಾದ, ಮಂದವಾದ ಗಾಳ ಮಾತ್ರ ವ ಬಿೀಸುವಂತ್ಮ ನೀಡಿಕಳುು ತ್ಮತ ೀನೆ!ʼ 

ಎಾಂದನ್ನ. ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ವಿವಾಹ್ವನ್ನು  ನೆನೆ ನೆನೆದು ಅವರೆಲಿ್ರೂ ತ್ತಾಂಬಾ 

ಆನಂದಪಟಟ ರು. 

 

ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲಗೆ ನ್ನರದರು ನ್ನರಾಯಣ ನ್ನಮವನ್ನು  ಉಚಛ ರಿಸುತಾತ  ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದರು. 

ಅಲಿ್ಲ  ನೆರೆದವರನೆು ಲಿ್ಯ  ನೀಡಿ ನ್ನರದರು ಆಶಚ ಯಿಹಾಂದಿದರು. ‘ಏನಿದು ವಿರ್ಚತ್ರ ! 

ದೇವತ್ಮಯರೆಲಿ್ರೂ ಯಾಕ ಒಾಂದುಗೂಡಿದಿದ ೀರಿ! ನಿಮಾ  ಆನಂದಕಕ  ಏನ್ನ 

ಕ್ಷರಣವಿರಬ್ಹುದು!ʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ಆಗ ಗೌರಿದೇವಿ ನ್ನರದರಿಗೆ ‘ಆಹ್! ಏನ್ನ ನ್ನರದ್ಮ! 

ನಿಮಾ  ನ್ನರಾಯಣನಿಗೆ ವಿವಾಹ್ವಂತ್ಮ! ನಮಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲಿ್ ! ಗರುಡನ್ನ ಬಂದು  

ಹೇಳುವವರೆಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಯದು!ʼ ಎಾಂದಳು. ಆಗ ನ್ನರದರು ‘ತಾಯಿ! ಏನೀ ನನು ನ್ನು  

ಆಟವಾಡಿಸುತಿತ ದಿದ ೀರಿ! ಆದರೂ ನ್ನರಾಯಣನ್ನ ನನು ವನೇನ್ನ! ನಮ್ಮಾ ಲಿ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದವನ್ನ 

ತಾನೆ! ಮಖಯ ವಾಗಿ ತಿರ ಮೂತಿಿಗಳಾದ ನಿಮಾ ಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ ನ್ನ! ಆಮೇಲೆ ಅಲಿ್ವ ನಮಗೆ 

ಸೇರಿದವನ್ನʼ ಎಾಂದನ್ನ. ಆಗ ಚತ್ತಮಿಖನ್ನ ನ್ನರದರಲಿ್ಲ  ‘ಓ ನ್ನರದ್ಮ! ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ವಿವಾಹ್ ನಮಗೆಲಿ್ರಿಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷದ್ಮಯಕ. ಗರುಡನ್ನ ಎಲಿ್ಯ  

ಲೀಕಗಳಗೆ ಹೀಗಿ, ಎಲಿ್ರಿಗೆ ಈ ಶುಭವಾತ್ಮಿಯನ್ನು  ತ್ಲುಪಿಸುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ. ಈ ಆನಂದಕರ 

ವಾತ್ಮಿಯನ್ನು  ಹೇಳುವ ಸಂತೀಷದಲಿ್ಲ  ಯಾರನ್ನು ದರೂ ಮರೆತ್ತಬಿಡಬ್ಹುದು. 

ಆದುದರಿಾಂದ ನಿೀನ್ನ ಕೂಡಾ ನಿನು  ಲೀಕಸಂಚಾರದಲಿ್ಲ  ನಿೀನ್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಿದವರೆಲಿ್ರಿಗೂ 

ಈ ಶುಭವಾತ್ಮಿಯನ್ನು  ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲಿ್ರಿಗೂ ಈ ವಿವಾಹ್ಕಕ  ತ್ಪಪ ದ ಬ್ರಬೇಕಾಂದು ನ್ನನ್ನ 

ಹೇಳದನೆಾಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಷಟ ಕೂಕ  ಮಹೂತ್ಿ ನೆನೆಪಿದ ತಾನೆ! ಬ್ರುವ ವೈಶ್ವಖ 

ಶುದಿ  ದಶಮಿ ಶುಕರ ವಾರ! ನಿನು  ಲೀಕಸಂಚಾರದಲಿ್ಲ  ನಿೀನ್ನ ಭೇಟಿಮಾಡಿದವರೆಲಿ್ರಿಗೂ ಈ 

ಶುಭವಾತ್ಮಿಯನ್ನು  ಹೇಳಬೇಕುʼ ಎಾಂದನ್ನ. ಆಗ ನ್ನರದರು ‘ತಂದ! ಇದಕಕ  ಮಿಗಿಲ್ಯದ 

ಆನಂದವನಿದ. ನಿಮಾ  ಆಜ್ಾ ಯನ್ನು  ಶ್ರಸಾ ವಹಸುತ್ಮತ ೀನೆʼ ಎಾಂದು ಹೇಳ ಅವರನೆು ಲಿ್ಯ  

ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು ಹರಟುಹೀದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅಲಿ್ಲದದ ವರೆಲಿ್ರೂ ಅವರವರ ಲೀಕಕಕ  

ತ್ಮರಳದರು. 

 

ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ, ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಯ ಣ ವಾತ್ಮಿಯನ್ನು  ತಿಳಸುತಾತ  ಎಲಿ್ಯ  ಲೀಕಗಳನ್ನು  

ತಿರುಗಿದ ಗರುಡನ್ನ ತಿರುಗಿ ಶೇಷಾಚಲ್ ಸೇರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಬ್ಳಗೆ ಬಂದನ್ನ. ಸಾವ ಮಿಯಡನೆ 

‘ಸಾವ ಮಿೀ! ನಿೀವು ಹೇಳದಂತ್ಮ ಎಲಿ್ಯ  ಲೀಕದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ ನಿಮಾ  ಕಲ್ಯಯ ಣ ವಾತ್ಮಿಯನ್ನು  

ತ್ಲುಪಿಸದನ್ನ. ಎಲಿ್ರೂ ಬ್ಹ್ಳ ಸಂತೀಷಪಟಟ ರು. ಆ ಶುಭ ಮಹೂತ್ಿಕಕ ೀಸಕ ರ ಎಲಿ್ರೂ 

ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದ್ಮದ ರೆʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಆ ಮರುದಿನವ ವಿಶವ ಕಮಿ ತ್ನು  ಸಹ್ಯಕರಾಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕಾಂಡು ಶೇಷಾಚಲ್ 

ಸೇರಿದನ್ನ. ಎರಡು ದಿನದಲಿೆೀ ಶೇಷಾಚಲ್ವನ್ನು  ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ಬ್ದಲ್ಲಸದನ್ನ. ಬ್ರ ಹ್ಾ ಾಂಡವ 

ಇವರ ಗೃಹ್ಗಳು, ಮಧೆಯ  ಮಧೆಯ  ಶ್ಲ್ಯಕೃತಿಗಳು, ವಸತಿ ಗೃಹ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅದುು ತ್ವಾದ 

ಶ್ಲ್ಪ ಕಲೆಗಳು, ಸುಾಂದರವಾದ ಉದ್ಮಯ ನವನಗಳು…. ಶೇಷಾಚಲ್ದ ಶೀಭೆ ಮಾತಿನಿಾಂದ 

ಹೇಳಲ್ಸಾದಯ ವಾದುದು. ಪರಮೇಶವ ರ, ಪಾವಿತಿಯರು ವಿಶರ ಮಿಸುವ ವಸತಿಗೃಹ್ ದಿವಯ ವಾಗಿ 

ನಿಮಾಿಣವಾಯಿತ್ತ. ಹ್ಗೆಯೇ ಚತ್ತಮಿಖ ಬ್ರ ಹ್ಾ , ಸರಸವ ತಿಯರ ವಸತಿಗೃಹ್ ಕೂಡಾ 
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ಬ್ಹ್ಳ ಶೀಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿಟ ತ್ತ. ಸೃಷ್ಟಟ ಕತ್ಿ ಬ್ರ ಹ್ಾ ನ 

ವಸತಿಗೃಹ್ದಲಿ್ಲರುವ ಕಂಬ್ಗಳನ್ನು  ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನಿಮಿಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಯಾವ 

ಸತ ಾಂಭವನ್ನು  ಮಟಿಟ ದರೂ ವದಪಠನ ಕೇಳಬ್ರುತಿತ ತ್ತತ . ಪಾವಿತಿ, ಪರಮೇಶವ ರ 

ವಸತಿಗೃಹ್ದಲಿ್ಲರುವ ಕಂಬ್ಗಳನ್ನು  ಮಟಿಟ ದರೆ ಓಾಂಕ್ಷರ ನ್ನದ ಕೇಳಸುತಿತ ತ್ತತ . ಮತ್ಮತ  ಕಲ್ವು 

ಕಂಬ್ಗಳನ್ನು  ಮಟಿಟ ದರೆ ಢಮರಿನ ಧವ ನಿ ಬ್ರುತಿತ ತ್ತತ . ಇನ್ನು  ಬೇರೆ ಕಂಬ್ಗಳನ್ನು  ಮಟಿಟ ದರೆ 

ಶಂಖದ ಧವ ನಿ ಬ್ರುತಿತ ತ್ತತ . ಆಹ್! ಎಾಂತ್ಹ್ ಅದುು ತ್ ಶ್ಲ್ಪ ಕಲೆ! ಈ ವಿಧವಾಗಿ ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರ 

ವಸತಿಗೃಹ್ಗಳು ಬ್ಹ್ಳ ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ನಿಮಾಿಣಗೊಾಂಡವು. 

 

ಇಲಿ್ಲ  ಮದುಮಗನ್ನದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೊೀಸಕ ರ ಒಾಂದು ಪರ ತ್ಮಯ ೀಕ ಭವನ ನಿಮಾಿಣವಾಯಿತ್ತ. 

ಈ ಭವನದಲಿ್ಲ  ತ್ತಾಂಬಾ ಕಟಡಿಗಳನ್ನು  ನಿಮಿಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಪರ ತಿಯಾಂದು 

ಕಠಡಿಯನ್ನು  ಬ್ಹ್ಳ ಅಾಂದವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಭವನದ ಮಾಂದ ಚೆಾಂದದ 

ಹೂದ್ೀಟಗಳು ನಿಮಿಿಸಲ್ಪ ಟಟ ವು. ಭವನದ ಮೇಲೆ ಬ್ಣು  ಬ್ಣು ದ ಹೂಗಳಾಂದ ತ್ತಾಂಬಾ 

ಅದುು ತ್ವಾದ ಶಂಖ, ಚಕರ , ನ್ನಮಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಶೇಷಾಚಲ್ದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಾಂದ 

ನೀಡಿದರೂ ಕ್ಷಣ್ಣವಂತ್ಮ ಎತ್ತ ರದಲಿ್ಲ  ಪೀಣಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಶಂಖ, ಚಕರ , ನ್ನಮಗಳನ್ನು  

ರೂಪಿಸಲು ತ್ತಾಂಬಾ ಅದುು ತ್ವಾದ ಹೂಗಳನ್ನು  ತ್ರುವ ಕಲ್ಸ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಭವನದ 

ಗೊೀಡೆಗಳ ಅನೇಕ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಶಂಖ, ಚಕರ ಗಳನ್ನು  ಹೂವಿನಿಾಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ಬ್ಣು  ಬ್ಣು ದ ರಂಗೊೀಲ್ಲಗಳನ್ನು  ಹ್ಕಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಎಷ್ಟ ೀ ವಿಧದ ಅಲಂಕ್ಷರದಿಾಂದ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ವಸತಿಗೃಹ್ ಬ್ಹ್ಳ ಅಾಂದವಾಗಿ ನಿಮಾಿಣವಾಯಿತ್ತ. 

 

ಆ ದಿನ ವೈಶ್ವಖ ಶುದಿ  ಪಾಡಯ . ಶೇಷಾಚಲ್ವಲಿ್ಯ  ಬ್ಹ್ಳ ಸಂಭರ ಮದಿಾಂದ ಕೂಡಿದ. ಆ ದಿನ 

ಮಾಂಜ್ಞನೆಯಿಾಂದ ಅತಿರ್ಥಗಳೆಲಿ್ರೂ ಬ್ರಲ್ಯರಂಭಿಸದರು. ಉದಯಕ್ಷಲ್ದಲಿೆೀ ಪಾವಿತಿ, 

ಪರಮೇಶವ ರರು ಪರ ಥಮ ಗಣಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಾಂದ ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ವಾಡುತಾತ  

ಶೇಷಾಚಲ್ವನ್ನು  ಸೇರಿದರು. ಅವರನ್ನು  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಎದುರುಗೊಾಂಡು ‘ಓ ಮಹ್ಶ್ವ! 

ನಿನು  ಆಗಮನದಿಾಂದ ನನಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ಆನಂದ ವಾಗಿದ.  ಕೈಲ್ಯಸದಿಾಂದ ನಿೀವಲಿ್ರು ಬಂದದುದ   

ನನಗೆ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸಂತೀಷತಂದಿದʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ಹೀಗೆ ಪರಮೇಶವ ರ, 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣರು ಕುಶಲ್ ಪರ ಶ್ು ಮಾಡುತಿತ ರಲು ಹಾಂದಿನಿಾಂದ ಬ್ರುತಿತ ರುವ ಬ್ರ ಹ್ಾ , 

ಸರಸವ ತಿಯರು ಕ್ಷಣಿಸದರು. ಹ್ತಿತ ರ ಬಂದ್ಡನೆ ಬ್ರ ಹ್ಾ  ವಿಷ್ಟು ವಿನಲಿ್ಲ  ‘ಓ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ! ನಿನು  

ವಿವಾಹ್ವನ್ನು  ಬ್ಹ್ಳ ಆತ್ತರತ್ಮಯಿಾಂದ ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದದ ೀವ. ನ್ನವನ್ನ, ಈ ವಿಶವ ವ 

ಪದ್ಮಾ ವತಿ - ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಯ ಣವನ್ನು  ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದ. ಸರಸವ ತಿ, ಪಾವಿತಿ ತ್ಮಾ  

ಪಿರ ಯ ಸಹೀದರಿ ಯಾವಾಗ ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪ ಡುತಾತ ಳೆ ಎಾಂದು 

ಕ್ಷದುಕಾಂಡಿದ್ಮದ ರೆ. ಇನೆು ೀನ್ನ? ಹ್ತ್ತತ  ದಿನಗಳಲಿ್ವ? ಸಮಸತ  ದೇವತಾಗಣ ಈ 

ಶುಭಮಹೂತ್ಿಕ್ಷಕ ಗಿ  ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದʼ ಎಾಂದನ್ನ.   

 

ಇವರಿಬ್ಬ ರೂ ಬಂದ ಸವ ಲ್ಪ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ವಿಘ್ು ೀಶವ ರ, ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಂದರು. 

ವಿಘ್ು ೀಶವ ರನ್ನ ಮೂಷ್ಟಕವಾಹ್ನನ್ನಗಿ ಬ್ರಲು, ಸುಬ್ರ ಹ್ಾ ಣೆಯ ೀಶವ ರನ್ನ ಶ್ರ ೀವಲಿ್ಲ , 

ದೇವಸೇನಯರಾಂದಿಗೆ ನವಿಲು ವಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ ಬಂದನ್ನ. ಕ್ಷತಿಿಕೇಯನ್ನ ಬ್ರುವ 

ಮೊದಲು ಆ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ತ್ತಾಂಬಾ ನವಿಲುಗಳು ಗರಿಬಿರ್ಚಚ  ಅಾಂದವಾಗಿ ನ್ನಟಯ ವಾಡಿದವು. 

ಅಲಿ್ಲರುವವರೆಲಿ್ರೂ ಈ ನವಿಲುಗಳ ನೃತ್ಯ  ನೀಡಿ ತ್ತಾಂಬಾ ಆನಂದಿಸದರು. ಆ ಅದುು ತ್ 
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ದೃಶಯ  ನೀಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಗಳು ಸಾಲ್ದು. ಅದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸವ ಲ್ಪ  

ಹತಿತ ನಲಿ್ಲ ಅಷಟ ದಿಕ್ಷಪ ಲ್ಕರು, ನವಗೃಹ್ದೇವತ್ಮಗಳು ಬಂದರು. ಎಲಿ್ರೂ ಅವರವರ ವಸತಿ 

ಗೃಹ್ದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿ ವಿಶರ ಮಿಸದರು. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನನ್ನು  ಭೇಟಿಮಾಡಿ ‘ಸಾವ ಮಿ! 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣ! ನಿನು  ವಿವಾಹ್ವು ನಮಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಆನಂದವನ್ನು  ತ್ರುತಿತ ದ. ಈ 

ವಿವಾಹ್ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಮಾ  ನೃತ್ಯ ದಿಾಂದ ಅತಿರ್ಥಯರೆಲಿ್ರನ್ನು  ಸಂತೀಷಪಡಿಸುವ 

ಭಾಗಯ ವನ್ನು  ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸು ಸಾವ ಮಿೀ! ಎಾಂದು ಬೇಡಿಕಾಂಡರು. ಅದಕಕ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ 

ಸಂತೀಷದಿಾಂದ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡು ಅವರಿಗೆಲಿ್ಯ  ಅವರವರ ವಸತಿ ಗೃಹ್ಗಳನ್ನು  ತೀರಿಸದ್ಮಗ 

ಅವರೆಲಿ್ರೂ ಆ ದಿನ ವಿಶರ ಮಿಸದರು. 

 

ಅಲಿ್ಲ  ನ್ನರಾಯಣಪುರದಲಿ್ಲ  ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ಕಣಿು ಗೆ ನಿದರ  ಹ್ತ್ತತ ತಿತ ಲಿ್ .   ಯಾವಾಗ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಾಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ್ವಾಗುತ್ತ ದ್ೀ ಎಾಂದು ಆತ್ತರತ್ಮಯಿಾಂದ ಎದುರು 

ನೀಡುತಿತ ದದ ಳು. ಆಕ್ಷಶರಾಜ ದಂಪತಿಗಳ ಆನಂದಕಕ  ಪಾರವ ಇಲಿ್ . ನಗರವಲಿ್ಯ  

ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿಟ ತ್ತ. ಅಾಂತಃಪುರವನ್ನು  ಹೇಳಲೇ ಬೇಕ್ಷಗಿಲಿ್…. ಬ್ಹ್ಳ  

ಸುಮನೀಹ್ರವಾಗಿ ಅನೇಕ ತ್ರಹ್ದ ಪುಷಪ ಗಳಾಂದ ದಿವಯ ವಾಗಿ  ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿಟ ದ. 

ಶೇಷಾಚಲ್ವನ್ನು  ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ಮಾಪಿಡಿಸದ ವಿಶವ ಕಮಿ ನ್ನರಾಯಣಪುರದಲಿ್ಲಯೂ  

ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಬಂದ ಅತಿರ್ಥಗಳಗಾಗಿ ಅದುು ತ್ವಾದ ವಸತಿಗೃಹ್ಗಳನ್ನು  ನಿಮಿಿಸದನ್ನ.  

 

ಇಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಯಯ ಣವದಿಕಯ ವೈಭವವನ್ನು  ವಣಿಿಸಲು ಸಾವಿರ ನ್ನಲ್ಗೆಯುಳು  ಆದಿಶೇಷನಿಗೂ 

ಸಾಧಯ ವಾಗದು ಎಾಂದು ಅನಿು ಸುತ್ತ ದ. ಅಷ್ಟಟ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿಟ ದ. ಚೆಾಂಡು ಹೂ, 

ಸೇವಂತಿಗೆ, ಜ್ಞಜಿ, ಮಲಿ್ಲಗೆ, ಗುಲ್ಯಬಿ, ಕನಕ್ಷಾಂಬ್ರ…. ಆಹ್! ಒಾಂದ್ೀ ಎರಡೀ! ಅನೇಕ 

ತ್ರಹ್ದ ಪುಷಪ ಗಳಾಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿಟ ದ. ಆ ವದಿಕಯನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸದ ಪುಷಪ ಗಳ 

ಪರಿಮಳವು ನ್ನರಾಯಣಪುರದಲಿ್ಲರುವ ಅತಿರ್ಥಗಳೆಲಿ್ರ ಮೂಗಿಗೆ ಬ್ಡಿಯುತಿತ ದ. ವಿವಾಹ್ದ 

ನಂತ್ರ ವಧುವರರು ಕುಳತ್ತಕಳು ಲು ಎರಡು ಅದುು ತ್ವಾದ ಸಾಂಹ್ಸನಗಳನ್ನು  ವಯ ವಸ್ಯಥ  

ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಆ ಸಾಂಹ್ಸನವು ನಿೀಲ್, ಗೊಮೇಧಕ, ಮಕರತ್, ಮಾಣಿಕಯ , ಪುಷಯ ರಾಗ 

ಮತ್ತತ  ಅನೇಕ ದಿವಯ  ರತ್ು ಗಳಾಂದ ಮಾಡಲ್ಪ ಟಿಟ ತ್ತತ . ಒಾಂದ್ಾಂದು ಸಾಂಹ್ಸನವು ಕನಿಷಠ  ಐದು 

ಮನ್ನಷಯ ರಿಲಿ್ದ ಕದಲ್ಲಸಲ್ಯಗದು. ಸಾಂಹ್ಸನವರಡೂ ಪೂತಿಿಯಾಗಿ ಬಂಗಾರದಿಾಂದ 

ಮಾಡಲ್ಪ ಟಿಟ ತ್ತತ . ವಿಶವ ಕಮಿ ಇವುಗಳನ್ನು  ಬ್ಹ್ಳ ಅದುು ತ್ ನೈಪುಣಯ ತ್ಮಯಿಾಂದ 

ನಿಮಿಿಸದದ ನ್ನ. 

 

ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವ ದಿನ ಬಂದೇ ಬಿಟಿಟ ತ್ತ. ಹಾಂದಿನದಿನ 

ಸಾಯಂಕ್ಷಲ್ವ ಸರಸವ ತಿ, ಪಾವಿತಿ ದೇವಿಯರು ನ್ನರಾಯಣಪುರಕಕ  ಬಂದು ತ್ಮಾ  ತ್ಮಾ  

ಮನೆಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಕಾಂಡರು. ಮಾಂಜ್ಞನೆ ಬೇಗನೇ ಅಾಂತಃಪುರಕಕ  ಬಂದು ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  

ಮದುಮಗಳನ್ನು ಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಷಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸದರು. ಅಾಂತಃಪುರದಲಿ್ಲ  

ಮಂಗಳವಾದಯ ಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ನ್ನದಸವ ರ ಕ್ಷವಿಗೆ ಇಾಂಪಾಗಿ ಕೇಳಸುತಿತ ದ. 

ಸುಮಂಗಳಯರು ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀಕಲ್ಯಯ ಣ, ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ಷೀತ್ಿನೆಗಳನ್ನು  ಹ್ಡುತಿತ ರಲು ಗೌರಿದೇವಿ 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸಾು ನ ಮಾಡಿಸದಳು. ಆಮೇಲೆ ಸರಸವ ತಿಯಿಾಂದ ಕೂಡಿಕಾಂಡು 

ಗೌರಿದೇವಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿಗೆ ರೇಷ್ಠಾ ಸೀರೆ, ರವಕಯನ್ನು  ಉಡಿಸದಳು ಮತ್ತತ  ಕೇಶ್ವಲಂಕ್ಷರ, ವಿವಿಧ 

ಅಲಂಕ್ಷರಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದರು. 
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ಸರಸವ ತಿಯು   ಪದ್ಮಾ ವತಿಯಡನೆ ‘ನಮಾ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಎಾಂತ್ಹ್ ಅದೃಷಟ ವಂತ್ನಮಾಾ ! 

ಇಾಂತ್ಹ್ ಚೆಾಂದದ ಗೊಾಂಬೆಯನ್ನು  ಭಾಯಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲ  ಸಕಲ್ 

ಐಶವ ಯಿಕಕ  ನಿಲ್ಯಳಾದ ನಿನು ನ್ನು  ವಿವಾಹ್ವಾಗುವ ಅದೃಷಟ ವಂತ್ ನಮಾ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ. ಓ 

ಮಹ್ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ! ಪದ್ಮಾ ವತಿ! ನಿೀನ್ನ ಸಕಲ್ ಗುಣಸಂಪನು ಳು. ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರು 

ಜಿೀವರಾಶ್ಗೆಲಿ್ಯ  ಆದಶಿಪಾರ ಯರು. ನಿನು ನ್ನು  ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಭಾಗಯ  

ಸಕ್ಷಕ ದದ ಕಕ  ನ್ನವಷ್ಟ ೀ ಸಂತೀಷಪಡುತ್ಮತ ೀವ. ನೀಡಿಲಿ್ಲ ! ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು  ನೀಡು! 

ನಿನು  ಕೇಶವನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸಲು ಎಷ್ಟಟ  ಕಷಟ  ಪಡುತಿತ ವ. ನಿನು  ಕೇಶವನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸುವಾಗ 

ಈ ಗುಲ್ಯಬಿ ಪುಷಪ ಗಳ ಅಾಂದ ಮತ್ತ ಷ್ಟಟ  ಹೆಚ್ಚಚ ತಿತ ದ ಎಾಂದು ಅವು ತಿಳಯುತಿತ ವ. ಒಾಂದು 

ಕ್ಷಣವಾದರೂ ನಿನು  ಕೇಶದಲಿ್ಲರಬೇಕಾಂದು ಈ ಮಲಿ್ಲಗೆ ಎಷ್ಟಟ  ಆತ್ತರಪಡುತಿತ ದ. ಆ 

ಜ್ಞಜಿಯನ್ನು  ನೀಡಮಾಾ  ಮಹ್ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ! ನಿೀನ್ನ ಎಲಿ್ಲ  ಮಡಿದುಕಳುು ವುದಿಲಿ್ರ್ೀ ಎಾಂದು 

ಮದುಡುತಿತ ವ…. ಆಹ್! ಈ ಪುಷಪ ಗಳು ಎಾಂತ್ಹ್ ಆತ್ತರತ್ಮಯಿಾಂದ ಇವ! ಓ ಸಮದರ ರಾಜನ 

ಮಗಳೇ! ನಿನು ನ್ನು  ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತಿತ ದ್ಮದ ಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಟ  

ಸಂತೀಷವಾಗುತಿತ ದ ಗೊತಾತ ʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದರು. 

 

ಅದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ತಾಯಿತಂದಯರಾದ ಆಕ್ಷಶರಾಜ, ಧರಣಿೀದೇವಿ ದಂಪತಿಗಳಗೆ 

ನಮಸಾಕ ರ ಮಾಡಿದಳು. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಭಾವರ್ಚತ್ರ ಕೂಕ  ನಮಸಾಕ ರ ಮಾಡಿಸದರು. ಬ್ರ ಹ್ಾ , 

ಪರಮೇಶವ ರರಿಗೆ ಅಲಿ್ಲಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು  ತಿಳಸದರು. ಅದನ್ನು  ತಿಳದ ಅವರೆಲಿ್ರೂ ಬ್ಹ್ಳ 

ಸಂತೀಷಪಟಟ ರು. ಅವರೆಲಿ್ರೂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಲಿ್ಲ  ‘ಓ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ! ನಿನು  ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಎಷ್ಟಟ  

ಸುಾಂದರವಾಗಿ ಇದ್ಮದ ಳಯಾಯ ! ದೇವತಾ ಸತ ರೀಯರಾದ ನಮಗೇ ಈಶ್ಿ ಬ್ರುವಂತ್ಹ್ ಅದುು ತ್ 

ಸೌಾಂದಯಿರಾಶ್ಯಾಗಿ ವಿಜಾಂಭಿಸುತಿತ ದ್ಮದ ಳೆ! ಈ ಸೃಷ್ಟಟ ಯ ಸೌಾಂದಯಿವಲಿ್ಯ  ಅವಳದೇ! 

ನಿಮಿಾ ಬ್ಬ ರ ದ್ಮಾಂಪತ್ಯ  ಈ ಲೀಕಕಕ ೀ ಆದಶಿಪಾರ ಯವಾಗಿದ. ಕಣಿು ಗೆ ಆನಂದಕಡುವ 

ಎಾಂತ್ಹ್ ದ್ಮಾಂಪತ್ಯ  ನಿಮಾ ದು! ಯಾವಾಗ ನಿೀವಿಬ್ಬ ರೂ ಕಲ್ಯಯ ಣಮಂಟಪದಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ ರ 

ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಒಬ್ಬ ರು ಇರುವುದನ್ನು  ನೀಡುತ್ಮತ ೀರ್ೀ ಎಾಂದು ನ್ನವಲಿ್ಯ  ಕ್ಷಯುತಿತ ದದ ೀವ. ಈ 

ಭೂಲೀಕವಾಸಗಳು ಎಷ್ಟಟ  ಅದೃಷಟ ವಂತ್ರೀ! ದೇವತ್ಮಗಳಗೂ ಅಸಾಧಯ ವಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ಕಲ್ಯಯ ಣದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಸುವ ಅದೃಷಟ ವನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಮದ ರೆ. ಇಡಿೀ 

ಬ್ರ ಹ್ಾ ಾಂಡವ ನಿಮಾ  ಕಲ್ಯಯ ಣಗಳಗೆಯನ್ನು  ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದ. ಕೀಗಿಲೆ ಗಂಟಲೆತಿತ  

ಮಂಗಳ ಗಿೀತ್ಮ ಹ್ಡುತಿತ ದ. ಜಿಾಂಕಗಳು ಚೆಾಂಗನೆ ಜಿಗಿಯುತಾತ  ಶೇಷಾಚಲ್ದಲಿೆಲಿ್ಯ  ತಿರುಗುತಿತ ವ. 

ನವಿಲುಗಳು ಗರಿಬಿರ್ಚಚ  ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ನ್ನಟಯ  ಮಾಡುತಿತ ವ. ಬ್ಣು  ಬ್ಣು ದ ಗಿಳಗಳು ಮರಗಳ 

ಮೇಲೆ ಇದುದ  ಕಲ್ಯಯ ಣವಿಶೇಷಗಳನ್ನು  ಆನಂದಿಸುತಿತ ವ. ಮೊಲ್ಗಳು ಬ್ಹ್ಳ ಮದ್ಮದ ಗಿ 

ಪದಗಳ ಹಾಂದ ಆಡಿಕಳುು ತಿತ ವ. ಇಲಿ್ಲ  ಸರೀವರದಲಿ್ಲರುವ ತಾವರೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಆ 

ಶುಭಮಹೂತ್ಿ ಬ್ರುತ್ತ ದ್ೀ, ಯಾವಾಗ ನಮಾ ನ್ನು  ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ  ಅಲಂಕರಿಸಲು 

ಉಪಯೀಗಿಸುತಾತ ರೀ ಎಾಂದು ಆತ್ತರತ್ಮಯಿಾಂದ ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ವ. ಬ್ಣು  ಬ್ಣು ದ 

ಗುಲ್ಯಬಿಗಳು ಅವರಲಿ್ಲ  ಯಾರು ಮಹ್ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀಯ ತ್ಲೆಯನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸುವ ಭಾಗಯ ವನ್ನು  

ಪಡೆಯುತ್ಮತ ೀರ್ೀ ಎಾಂದು ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ವ. ಕನಕ್ಷಾಂಬ್ರ ಕಲ್ಯಯ ಣಮಂಟಪದ ಸುತ್ತ ಲೂ 

ಆಡುತಿತ ವ. ನಿಮಾ  ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ ನ್ನರಾಯಣರ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಈ ಸೃಷ್ಟಟ ಗೆಲಿ್ಯ  ಕಲ್ಯಯ ಣ. ಈ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಯ  

ಹಸ ಶೀಭೆಯಿಾಂದ ಆನಂದದಿಾಂದ ಆ ಶುಭಮಹೂತ್ಿಕಕ  ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದ. ಓ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ! ಓ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣ! ಓ ಜಗನ್ನು ಥ! ದೇವಲೀಕದಿಾಂದ ಬಂದ ನ್ನವಲಿ್ರೂ 
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ಕೂಡಾ ನಿದದ  ಬಿಟುಟ  ಆ ಶುಭಮಹೂತ್ಿವನ್ನು  ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದದ ೀವʼ ಎಾಂದು 

ಹೇಳದರು. 

 

ಈ ಮಾತ್ನ್ನು  ಕೇಳದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ‘ಅಮಾಾ ! ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿ! ಗೌರಿಮಾತಾ! ನನು  ಮೇಲೆ 

ನಿಮಗಿದದ  ಅನ್ನರಾಗ, ವಿಶ್ವವ ಸಕಕ  ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷ. ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಜ್ತ್ಮಗಿದುದ  

ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸದದ ಕಕ  ನನಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷ. ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ನಿೀವು ಬಂದು 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಆಭರಣಗಳಾಂದ ಅಲಂಕರಿಸರುವುದು 

ನನಗೂ, ನಮಾ  ಶೇಷಾಚಲ್ವಾಸಗಳಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷ, ಅತಾಯ ನಂದಕರ. ವಿವಾಹ್ದ 

ದಿನವೂ ನಿೀವಿಬ್ಬ ರೂ ಕಲ್ಯಯ ಣವದಿಕಯ ಮೇಲೆ ಇದುದ  ವಿವಾಹ್ ಕ್ಷಯಿಕರ ಮವನೆು ಲಿ್ಯ  

ಚತ್ತಮಿಖ, ಪರಮೇಶವ ರರಾಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕಾಂಡು ನಡೆಸಕಡಬೇಕಾಂದು ನ್ನನ್ನ 

ಮನವಿಮಾಡಿಕಳುು ತ್ಮತ ೀನೆ. ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಬಂದ ಸತ ರೀಯರೆಲಿ್ರಿಗೂ ಬೇಕ್ಷದ ಸಮಸತ ವನ್ನು  

ನಿೀವು ಹ್ತಿತ ರದಲಿ್ಲದುದ  ನೀಡಿಕಳು ಬೇಕುʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ಆಗ ಆ ತಾಯಂದಿರು ಬ್ಹ್ಳ 

ಸಂತೀಷಪಟುಟ  ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ಜ್ತ್ಮಗಿದುದ  ಎಲಿ್ಯ  ಶ್ವಸತ ರಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿಸುತ್ಮತ ೀವ, 

ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ವಿವಾಹ್ ನಡೆಯುವಷ್ಟಟ  ಕ್ಷಲ್ ಕಲ್ಯಯ ಣವದಿಕಯ ಮೇಲೆಯೇ 

ಇರುತ್ಮತ ೀವ ಎಾಂದು ಹೇಳದರು. 

 

ಇದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇವರಿಬ್ಬ ರೂ ಸೇರಿ ಶೇಷಾಚಲ್ದಲಿ್ಲರುವ ವಸತಿಗೃಹ್ಗಳಗೆ ಹೀಗಿ ಶರ್ಚೀದೇವಿ, 

ದೇವಲೀಕದ ಅಪು ರೆಯರಾದ ಊವಿಶ್, ಮೇನಕ, ತಿರ ಲೀತ್ತ ಮ್ಮಯರನ್ನು  ಅಹ್ಲ್ಯ , 

ಅರುಾಂಧತಿ ಮೊದಲ್ಯದ ಮನಿಪತಿು ಯರನ್ನು , ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿಯ ಪತಿು ಯರಾದ ಶ್ರ ೀವಲಿ್ಲೀ, 

ದೇವಸೇನಯರನ್ನು  ಮತ್ತತ  ಅನೇಕ ಮಂದಿಯನ್ನು  ಕುಶಲ್ ಪರ ಶ್ು  ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕ್ಷದ 

ಎಲಿ್ವೂ ಸರಿಯಾಗಿದಯೇ ಎಾಂದು ತಿಳದುಕಾಂಡರು. ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಜಗನ್ನಾ ತ್ಮಯರು ಈ 

ವಿಧವಾಗಿ ಬ್ರುವುದನ್ನು  ನೀಡಿ ಇವರೆಲಿ್ರೂ ಬ್ಹ್ಳ ಆನಂದಪಟುಟ , ಸೌಕಯಿಗಳೆಲಿ್ಯ  

ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ಇದ ಎಾಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಸರಸವ ತಿ, ಗೌರಿದೇವಿಯರಿಬ್ಬ ರೂ ತ್ಮಾ  ತ್ಮಾ  

ವಸತಿಗೃಹ್ಗಳಗೆ ಸೇರಿಕಾಂಡರು. 

 

ಶೇಷಾಚಲ್ವಲಿ್ಯ  ದಿವಯ ವಾಗಿ ಬೆಳಗುತಿತ ದ. ಸಮಸತ ದೇವತಾಗಣ ಇಲಿ್ಲರುವುದರಿಾಂದ 

ದಿವಯ ತೇಜಸು ನಿಾಂದ  ಪರ ಕ್ಷಶ್ಸುತಿತ ದ. ಪರ ತಿದಿನ ಸಾಯಂಕ್ಷಲ್ ದೇವಕನೆಯ ಯರು ಅದುು ತ್ 

ನ್ನಟಯ ದಿಾಂದ ಅತಿರ್ಥಯರನ್ನು  ಸಂತೀಷಪಡಿಸುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಅಗಿು ದೇವನ್ನ ಬಂದವರಿಗೆಲಿ್ಯ  

ಬೇಕ್ಷದ ಆಹ್ರದ ಏಪಾಿಡನ್ನು  ನೀಡಿಕಾಂಡನ್ನ. ಪರ ತಿ ಸಮಯ ಅತಿರ್ಥಗಳಗೆ 

ವಿಧವಿಧವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು  ಬ್ಡಿಸದರು. ಪರ ತಿ ಹತ್ತತ  ಹಸ ಹಸ ಅಡುಗೆ 

ಅತಿರ್ಥಯರನ್ನು  ತೃಪಿತ ಗೊಳಸತ್ತ. ಮಹ್ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ ದೇವಿಯ ಸಹೀದರನ್ನದ ಚಂದರ ನ್ನ ಪರ ತಿ 

ರಾತಿರ  ತಂಪಾದ ಬೆಳದಿಾಂಗಳನ್ನು  ಬೆಳಗಿದನ್ನ. ಸೂಯಿಭಗವಾನನ್ನ ಹ್ಗಲುಹತ್ತತ  ಬ್ಹ್ಳ 

ತಿೀಕ್ಷು ವಲಿ್ದ ಅತಿರ್ಥಗಳಗೆ ಆಹಿ್ದಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತ್ಮ ನೀಡಿಕಾಂಡನ್ನ. 

ವರುಣನ್ನ ಸಾಯಂಕ್ಷಲ್ ಮಳೆಯ ಹ್ನಿಗಳನ್ನು  ಉದಿರಿಸ ಆಹಿ್ದವನಿು ತ್ತ ನ್ನ. 

ವಾಯುದೇವನ್ನ ಶುಭರ ವಾದ, ತಂಪಾದ ಗಾಳಯನ್ನು  ಬಿೀಸುತಾತ  ಅತಿರ್ಥಗಳನ್ನು  ಒಳೆು ಯ 

ಅನ್ನಭವದಲಿ್ಲ  ತೇಲ್ಲಸುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ. ವಿವಾಹ್ದ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಘ್ನವಾಗಿ, ಅತಿರ್ಥಗಳಗೆ ಎಾಂದೂ 

ಮರೆತ್ತಹೀಗದಂತ್ಮ ಇವ. 
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ಇನ್ನು  ನ್ನಳೆಯೇ ವೈಶ್ವಖ ಶುದಿ  ಪೌಣಿಮಿ. ಹಾಂದಿನ ದಿನ ಸಾಯಂಕ್ಷಲ್ ವರನ 

ಮನೆಯವರೆಲಿ್ರೂ ನ್ನರಾಯಣಪುರಕಕ  ಹರಡಲ್ನ್ನವಾದರು. ಅತಿರ್ಥಗಳೆಲಿ್ರೂ 

ಅದುು ತ್ವಾದ ವಸತ ರ, ಅಲಂಕ್ಷರಗಳಾಂದ ತ್ಯಾರಾದರು. ಮಾಂದ ಚತ್ತಮಿಖ ಬ್ರ ಹ್ಾ , 

ಸರಸವ ತಿ ಹರಟರು. ಹಾಂದಯೇ ಪಾವಿತಿ, ಪರಮೇಶವ ರರು ಇದ್ಮದ ರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಘ್ು ೀಶವ ರ, 

ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬ್ರಲು ಅವರ ಹಾಂದ ಮದುಮಗನ್ನದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ದಿವಯ  

ಅಲಂಕ್ಷರಗಳಾಂದ ಶೀಭಿಸುತಾತ , ರೇಷ್ಠಾ  ಪಿೀತಾಾಂಬ್ರವನ್ನು  ಧರಿಸ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ 

ಹರಟನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅಷಟ ದಿಕ್ಷಪ ಲ್ಕರು, ನವಗರ ಹ್ದೇವತ್ಮಗಳು, ಸಮಸತ  ದೇವತಾಗಣ, ಸಮಸತ  

ಮನಿಗಣ, ಯಕ್ಷ, ಕ್ಷನು ರ, ಕ್ಷಾಂಪುರುಷ ಗಣಗಳು ಹರಟರು. ಮಂಗಳ ವಾದಯ ಗಳಾಂದ 

ಕೂಡಿಕಾಂಡು ವರನ ಮನೆಯವರು ನ್ನರಾಯಣಪುರವನ್ನು  ಸೇರಿದರು. 

 

ಮೊದಲೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ತಿಳದ ಆಕ್ಷಶರಾಜನ್ನ ನಗರದ ಹರಗೆ ಮಂಗಳ ವಾದಯ ಗಳಾಂದ 

ಕೂಡಿಕಾಂಡು ಕಸೂತ ರಿ, ಸುಗಂಧ ದರ ವಯ ಗಳು, ಬ್ಗೆಬ್ಗೆಯ ಪುಷಪ ಮಾಲೆಗಳಾಂದ 

ಕೂಡಿಕಾಂಡು ಇದ್ಮದ ನೆ. ಧರಣಿೀದೇವಿಯು ಅಳಯನಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತ ಲು ಅಾಂತಃಪುರ 

ಕ್ಷಾಂತ್ಮಯರಾಂದಿಗೆ ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದ್ಮದ ಳೆ. ಸುಮಂಗಳಯರು ದಿವಯ  ಕ್ಷೀತ್ಿನೆಯನ್ನು  

ಹ್ಡುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಬಂದ ಬ್ರ ಹ್ಾ , ಸರಸವ ತಿಯರನ್ನು  ನೀಡಿ ಆಕ್ಷಶರಾಜ 

ದಂಪತಿಯರು ನಮಸಾಕ ರ ಮಾಡಿ ‘ಓ ಬ್ರ ಹ್ಾ ದೇವ! ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ದಯಯಿಾಂದ ನಿಮ್ಮಾ ಲಿ್ರನ್ನು  

ಕಣಾು ರೆ ಕ್ಷಣ್ಣವ ಭಾಗಯ  ನನಗೆ ಸಕ್ಷಕ ದ. ನನು  ಕುಮಾರಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನನ್ನು  

ಬ್ಯಸುವುದು, ಅದಕಕ  ಆ ಸಾವ ಮಿಯು ಒಪಿಪ ಕಳುು ವುದು ನನು  ಭಾಗಯ . ಶ್ರ ೀ 

ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ಕಲ್ಯಯ ಣವಾದುದರಿಾಂದ ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಸೃಷ್ಟಟ ಕತ್ಿನ್ನದ ನಿೀನೇ 

ಹರಟುಬಂದಿದಿದ ೀಯʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಹೀಗೆ ಹೇಳುತಿತ ರುವಾಗಲೇ ಹಾಂದಯೇ ಇದದ  ಪಾವಿತಿ, ಪರಮೇಶವ ರರು ಕ್ಷಣಿಸಕಾಂಡರು. 

ಆಹ್! ಪರಮೇಶವ ರ! ಜಗನ್ನು ಥ! ಆದಿ ದಂಪತಿಗಳರಾ! ಪಾವಿತಿ, ಪರಮೇಶವ ರರೇ! ನನು  ಜನಾ  

ಧನಯ . ನಿೀವು ನಮಾ  ನಗರಕಕ  ನನು  ಅತಿರ್ಥಯಾಗಿ ಬ್ರುವುದು ನ್ನನ್ನ ಎಷ್ಟ ೀ ಕೀಟಿ ಜನಾ ದಲಿ್ಲ  

ಮಾಡಿದ ಪುಣಯ ಫಲ್ವಲಿ್ದ ಬೇರೇನಲಿ್ . ಇಲಿ್ದಿದದ ರೆ ಸಾಮಾನಯ ನ್ನದ ನ್ನನೆಲಿ್ಲ  ಈ ಸೃಷ್ಟಟ ಸಥ ತಿ 

ಲ್ಯಕ್ಷರಕರಾದ ನಿೀವಲಿ್ಲ ! ಆಹ್! ಈ ಜನಾ ದ ಭಾಗಯ  ಸಾಕು!ʼ ಎಾಂದನ್ನ. ಆಗ ಪರಮೇಶವ ರನ್ನ 

‘ಓ ಆಕ್ಷಶರಾಜ! ಇದಲಿ್ಯ  ನಮಾ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಲ್ಲೀಲೆ. ತಿರ ಮೂತಿಿಗಳಾದ ನಮಾ ಲಿ್ಲ  ಓಬ್ಬ ನ್ನದ 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ ವಿವಾಹ್ ನ್ನವು ಹ್ತಿತ ರವಿಲಿ್ದ ನಡೆಯುವುದು ಊಹಸಲ್ಯಗಬ್ಹುದೇ! 

ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ವಿವಾಹ್ವನ್ನು  ಹ್ತಿತ ರವಿದುದ  ನಡಬೇಕಾಂದು ನ್ನವು, ಹ್ಗೂ 

ನಮೊಾ ಟಿಟ ಗೆ ಸರಸವ ತಿ, ಗೌರಿ ಬ್ಹ್ಳ ಕ್ಷತ್ತರತ್ಮಯಿಾಂದ ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದ್ಮದ ರೆʼ ಎಾಂದು 

ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಇವರು ಹೀಗೆ ಮಾತ್ನ್ನಡುತಿತ ರಲು ಹಾಂದಯೇ ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರೂ ಬಂದರು. ಇನ್ನು  

ಮದುಮಗನ್ನದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಬ್ರುವುದನ್ನು  ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಹೀಗೆ ಆಕ್ಷಶರಾಜ 

ಸವ ಲ್ಪ ದೂರದಲಿ್ಲ  ದೇವದುಾಂದುಭಿ ಮೊಳಗಿದದ ನ್ನು  ಕೇಳಸಕಾಂಡನ್ನ. ಮಂಗಳವಾದಯ  

ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ಕ್ಷವಿಗಳಗೆ ಕೇಳಸುತಿತ ತ್ತತ . ಒಮ್ಮಾ ಲೇ ವಾತಾವರಣ ತ್ತಾಂಬಾ ಚೆನ್ನು ಗಿ, 

ಆಹಿ್ದಕರವಾಗಿ ಬ್ದಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಎಲಿ್ಲಾಂದ್ೀ ಅದುು ತ್ವಾದ ಸುಗಂಧದ ಪರಿಮಳ ಬ್ರುತಿತ ದ. 

ನವಿಲುಗಳ ಗುಾಂಪು ನ್ನಟಯ ವಾಡುತಿತ ದ. ಹಾಂದಯೇ ಮೊಲ್ಗಳು ಅಾಂದವಾಗಿ ಜಿಗಿಯುತಿತ ವ. ಈಗ 
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ಬ್ರುತಿತ ರುವುದು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನೆ! ಅನ್ನಮಾನವಿಲಿ್ ! ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನೇ 

ಮದುಮಗನ್ನಗಿ ಬ್ರುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ! ಆಹ್! ಅಲಿ್ಲರುವವರೆಲಿ್ರೂ ತ್ತಾಂಬಾ ಅದೃಷಟ ವಂತ್ರಲಿ್ವ! 

ಆಕ್ಷಶರಾಜ ಬ್ಹ್ಳ ಆನಂದದಿಾಂದ ಮಾತ್ತಹರಡಲ್ಯರದ ಸತ ಬ್ದ ನ್ನದನ್ನ. 

 

ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದನ್ನ. ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ದಿವಯ ಮಂಗಳ ರೂಪವನ್ನು  

ನೀಡಿದ ಆಕ್ಷಶರಾಜ, ಧರಣಿೀದೇವಿ ದಂಪತಿಗಳ ಆನಂದಕಕ  ಪಾರವ ಇಲಿ್ . ‘ಓ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ! 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣ! ಯಾರ ದಶಿನಕ್ಷಕ ಗಿ ಸಮಸತ  ಮನಿಗಣ ಬ್ಹ್ಳ ಸಂವತ್ು ರಗಳ ಕ್ಷಲ್ 

ತ್ಪಸುು  ಮಾಡುತಿತ ದ್ಮದ ರೀ, ಯಾರ ಅನ್ನಗರ ಹ್ಕಕ ೀಸಕ ರ ಸಮಸತ  ದೇವತಾಗಣ ಎಲಿ್ಯ  

ಕ್ಷಲ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದಯೀ, ಯಾರ ತೇಜಸುು  ಕೀಟಿಸೂಯಿರಿಗಿಾಂತ್ 

ಕೂಡಾ ಮಿಗಿಲ್ಯದದ್ದ ೀ, ಯಾರು ಈ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವ ಜಿೀವರಾಶ್ಗಳ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  

ಅಾಂತ್ಯಾಿಮಿಯಾಗಿ ಇರುವನೀ, ಅಾಂತ್ಹ್ ನಿನು  ದಶಿನ ದ್ರಕುವುದೂ, ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ 

ನಿನು ನ್ನು  ನನು  ಅಳಯನ್ನಗಿ ಪಡೆಯುವುದು ಎಾಂತ್ಹ್ ಭಾಗಯ ! ನಿೀವು ನಮಾ  

ನ್ನರಾಯಣಪುರದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷಲ್ಲಡುವುದರಿಾಂದ ನಮಾ  ರಾಜಯ  ಹ್ಗೂ ಪರ ಜ್ಗಳೆಲಿ್ರೂ 

ಪುನಿೀತ್ರಾಗಿದ್ಮದ ರೆ. ಎಲಿ್ರ ಜನಾ  ಧನಯ ವಾಯಿತ್ತ. ಓ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ! ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣ! ನಮಾ  

ಕುಮಾರಿ ಹ್ಗೂ ನಮಾ ನ್ನು  ಧನಯ ರನ್ನು ಗಿ ಮಾಡೆಾಂದು ಪಾರ ರ್ಥಿಸುತ್ಮತ ೀವ. ನಮಾ  ಆತಿಥಯ ವನ್ನು  

ಸವ ೀಕರಿಸ, ನಮಾ  ಅತಿರ್ಥ ಮಯಾಿದಯಲಿ್ಲ  ಏನ್ನದರೂ ಕರೆಯಿದದ ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಕೇಳಕಳುು ತ್ಮತ ೀನೆʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಆಗ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಮಗುಳುನಗುತಾತ  ‘ಓ ಆಕ್ಷಶರಾಜ! ನಿನು  ಕಮಾರಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  

ಭಾಯಿಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ನನಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ಸಂತೀಷ. ಮದುವಯ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯ ಬ್ಗೆೆ  ನಿೀನ್ನ 

ರ್ಚಾಂತಿಸಬೇಡ. ವಿವಾಹ್ವು ಬ್ಹ್ಳ ವೈಭವದಿಾಂದ ನಡೆಯುತ್ತ ದ. ಸಮಸತ  ದೇವತಾಗಣವೂ 

ಇಲಿ್ಲಯೇ ಇರಲು ನಿನಗೇಕ ರ್ಚಾಂತ್ಮ?ʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ಆಗ ಧರಣಿೀದೇವಿಯು ಮದುಮಗನಿಗೆ 

ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದಳು. ಸುಮಂಗಳಯರು ಸುಮಧುರಧವ ನಿಯಿಾಂದ ಹ್ಡುತಿತ ರಲು 

ಅವರಾಂದಿಗೆ ಸರಸವ ತಿ, ಗೌರಿದೇವಿಯರು ಕೂಡಾ ಕಂಠಸೇರಿಸ ಹ್ಡುತಿತ ರಲು ಎಲಿ್ರೂ ತ್ಮಾ  

ಜನಾ  ಧನಯ ವಾಯಿತ್ಮಾಂದು ಸಂತೀಷಪಟಟ ರು. ಅದ್ಮದಮೇಲೆ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನನ್ನು  

ಅವನ ಮಂದಿರಕಕ  ಕರೆತಂದನ್ನ. ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರೂ ಅವರವರ ಗೃಹ್ಗಳಗೆ ಹೀದರು. 

 

ಆ ದಿನ ರಾತಿರ  ಅತಿರ್ಥಗಳೆಲಿ್ರಿಗೆ ಷಡರ ಸಾನು  ಭೀಜನದ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತತ . ಬ್ಗೆಬ್ಗೆಯ 

ತ್ರಕ್ಷರಿಗಳಾಂದ ಅನೇಕ ಬ್ಗೆಯ ರುರ್ಚಯಾದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿತ್ತತ . ಆಕ್ಷಶರಾಜ 

ಹ್ತಿತ ರದಲಿ್ಲದುದ  ಅಡುಗೆಯ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯನ್ನು  ನೀಡಿಕಾಂಡನ್ನ. ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರೂ 

ಭೀಜನಶ್ವಲೆಗೆ ಬಂದು ತಂಬಾ ಇಷಟ ಪಟುಟ  ಎಲಿ್ಯ  ಅಡುಗೆಯ ರುರ್ಚ ನೀಡಿದರು. 

ಮದುಮಗನ್ನದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಮಂದಿರಕಕ  ರಾತಿರ  ಊಟ ಕಳುಹಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಆಕ್ಷಶರಾಜನ್ನ 

ಬ್ರ ಹ್ಾ , ಪರಮೇಶವ ರ, ವಿಘ್ು ೀಶವ ರ, ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಮೊದಲ್ಯದ ದೇವತ್ಮಗಳ ಮನೆಗಳಗೆ ಆಹ್ರ 

ಕಳುಹಸುವ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಮಾಡಲು, ಅವರೆಲಿ್ರೂ ‘ನ್ನವಲಿ್ರೂ ಒಟಿಟ ಗೆ ಸೇರಿ 

ಭೀಜನಶ್ವಲೆಯಾಲಿ್ಲ  ಊಟಮಾಡುವುದು ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷಕರʼ ಎಾಂದರು. ತ್ಮೊಾ ಟಿಟ ಗೆ 

ಸೇರಿ ಊಟಮಾಡುವ ಬ್ರ ಹ್ಾ , ಪರಮೇಶವ ರರನ್ನು  ನೀಡಿ ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರೂ ತ್ತಾಂಬಾ 

ಆಶಚ ಯಿಪಟಟ ರು. ಬ್ಹ್ಳ ಆನಂದಿಸದರು. ನ್ನಳೆ ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ 

ವಿವಾಹ್ವನ್ನು  ನೆನೆದು ಸಂತೀಷಪಟಟ ರು.  ರ್ಚರಂಜಿೀವಿಯರಾದ ಹ್ನ್ನಮಂತ್, ಅಶವ ಥಾಮ, 
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ಬ್ಲ್ಲ, ಮಾಕ್ಷಿಾಂಡೇಯ, ವಾಯ ಸರು ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಬಂದು ಭೀಜನದಲಿ್ಲ  ಪಾಲಡ ಾಂಡರು. 

ಹ್ನ್ನಮಂತ್ನ್ನು  ನೀಡಿದ ಪರಮೇಶವ ರನ್ನ ಕುಶಲ್ ಪರ ಶ್ು  ಮಾಡಿದನ್ನ.   

 

ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲಗೆ ವಿಘ್ು ೀಶವ ರ, ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿಯರು ಬಂದರು. ಹ್ನ್ನಮಂತ್ನ್ನ 

ವಿಘ್ು ೀಶವ ರನಡನೆ ಕುಶಲ್ ಪರ ಶ್ು  ಮಾಡಿದನ್ನ. ವಿವಾಹ್ ವಿಶೇಷಗಳ ಬ್ಗೆೆ  ಮಾತಾಡಿದನ್ನ. 

ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ಲಗೆ ಸಾವ ಮಿಯ ಪಿರ ಯಭಕತ ನ್ನದ ಆದಿಶೇಷನ್ನ ಕೂಡಾ ಬಂದನ್ನ. ಸವ ಲ್ಪ ಹತ್ತತ  

ಆದಿಶೇಷ ವಿಘ್ು ೀಶವ ರರು ಕುಶಲ್ ಪರ ಶ್ು  ಮಾಡಿಕಾಂಡರು. ಹೀಗೆ ಎಲಿ್ಯ  ದೇವತ್ಮಗಳೂ 

ಎಲಿ್ರನ್ನು  ಒಾಂದೇ ಸಥ ಳದಲಿ್ಲ  ನೀಡಿ ಎಲಿ್ರೂ ಆನಂದಿಸದರು. ಆಕ್ಷಶರಾಜ ಅವರೆಲಿ್ರ 

ಹ್ತಿತ ರ ಬಂದು ಭೀಜನವಾಯಿತೇ ಎಾಂದು ವಿಚಾರಿಸದನ್ನ. ಧರಣಿೀದೇವಿಯು ಕೂಡಾ 

ಸತ ರೀಯರೆಲಿ್ರಿಗೆ ಹ್ತಿತ ರದಲಿ್ಲದುದ  ಊಟ ಬ್ಡಿಸದಳು. ಸಮಸತ  ದೇವತ್ಮಗಳು, ಸಮಸತ  ಯಕ್ಷ, 

ಕ್ಷನು ರ, ಕ್ಷಾಂಪುರುಷರು, ಸಮಸತ  ಮನಿಗಣಗಳೂ ಒಟುಟ  ಸೇರಿ ತ್ನು  ನಗರದಲಿ್ಲ  ಸಹ್ಪಂಕ್ಷತ  

ಭೀಜನಮಾಡುವುದು ತ್ನು  ಪೂವಿಜನಾ  ಅದೃಷಟ  ಎಾಂದು ಆಕ್ಷಶರಾಜ ಎಲಿ್ರಿಗೆ 

ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಭೀಜನವಾದ ಮೇಲೆ ಎಲಿ್ರೂ ಅವರವರ ಗೃಹ್ಗಳಗೆ ಹೀಗಿ ವಿಶರ ಮಿಸದರು. 

ಪರಮೇಶವ ರನ್ನ ತ್ನು  ಅತಿರ್ಥ ಗೃಹ್ದಲಿ್ಲ  ನಿದರ  ಹೀಗಲ್ನ್ನವಾಗುವಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಬ್ರ ಹ್ಾ ದೇವನ್ನ 

ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನ್ನ. ಬ್ರ ಹ್ಾ ನನ್ನು  ನೀಡಿದ ಪರಮೇಶವ ರನ್ನ, ಚತ್ತಮಿಖನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಬ್ರಲು ಏನೀ ವಿಶೇಷವಿರಬೇಕಾಂದುಕಾಂಡನ್ನ. ಆಗ ಬ್ರ ಹ್ಾ ದೇವನ್ನ ಈಶವ ರನಲಿ್ಲ  ‘ಓ 

ಪರಮೇಶವ ರ! ನಿನಗೆ ತಿಳಯದ ವಿಶೇಷವನಿದ ಹೇಳು. ನ್ನಳೆ ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ಶ್ರ ೀ 

ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ಕಲ್ಯಯ ಣವು ಜಗತ್ಕ ಲ್ಯಯ ಣವು. ಇದು ನಮಗೆಲಿ್ರಿಗೆ ಬ್ಹ್ಳ 

ಸಂತೀಷದ್ಮಯಕವು. ನ್ನಳೆಯ ಕಲ್ಯಯ ಣದ ಬ್ಗೆೆ  ನೆನೆಯುತಿತ ರುವ ನನಗೆ ಒಾಂದು ಆಲೀಚನೆ 

ಬಂದಿದ. ಆ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಂದು ಇಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದನ್ನ. ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ, ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರು 

ವಿವಾಹ್ವಾದ ಸವ ಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತ್ರ ಶೇಷಾಚಲ್ಕಕ  ಹೀಗುತಾತ ರಲಿ್ವ! ಹೀದ ಮೇಲೆ 

ಹೃದಯಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ ಸಮೇತ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಆನಂದನಿಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಪರ ವಶಮಾಡುವ 

ಆನಂದವನ್ನು  ನೆನೆದು ನ್ನನ್ನ ಬ್ರ ಹ್ಾ ಾಂಡವಾದ ಉತ್ು ವವನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಾಂದಿದದ ೀನೆ. 

ಶೇಷಾಚಲ್ವನೆು ಲಿ್ಯ  ವೈಭವವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸ ಆ ಉತ್ು ವಕಕ  ನ್ನವು ಸಮಸತ  ದೇವಗಣಗಳನ್ನು  

ಆಹ್ವ ನಿಸೀಣ. ನಮಾ  ಪಿರ ಯ ಸಖನ್ನದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಆನಂದನಿಲ್ಯದಲಿ್ಲ  

ಪರ ವಶಮಾಡುವ ವಳೆ ನಮಗೆಲಿ್ರಿಗೂ ಹ್ಗೂ ಮತ್ಮತ  ಕಲ್ಲಯುಗದ ಭಕತ ರೆಲಿ್ರಿಗೆ 

ನೆನಪಿರುವಂತ್ಮ, ಕಣಿು ಗೆ ಹ್ಬ್ಬ ವಾಗಿರುವಂತ್ಮ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಾಂದು ನನಗೆ ತೀರುತಿತ ದ. ಇದಕಕ  

ನಿನು  ಸಹ್ಯ ಕೂಡಾ ಬೇಕು. ಕಾ ೀತ್ರ ಪಾಲ್ನ್ನದ ನಿನು ಲಿ್ಲ ,  ಈ ಆಲೀಚನೆ ಮನಸು ಗೆ 

ಬಂದ್ಡನೆ ಹಂರ್ಚಕಳು ಬೇಕಾಂದು ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಬಂದನ್ನ. ನಿನಗೆ 

ನಿದ್ಮರ ಭಂಗವಾದುದದ ಕಕ  ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕುʼ ಎಾಂದನ್ನ. 

 

ಇದನ್ನು  ಕೇಳದ ಮಹೇಶವ ರನ್ನ ‘ಆಹ್! ಎಾಂತ್ಹ್ ಅದುು ತ್ವಾದ ಆಲೀಚನೆ! ಇದಕಕ  

ಮೇಲ್ಯದ ಆನಂದ ಬೇರೇನಿದ. ಹ್ಗೆಯೇ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಆಲೀಚನೆ ನಿನಗೆ ಬಂದದದ ರಿಾಂದ ಈ 

ಉತ್ು ವವು “ಬ್ರ ಹಾ ೀತ್ು ವ” ಎಾಂದು ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುತ್ತ ದ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ, 

ಅದುು ತ್ವಾಗಿ, ಕಣಿು ಗೆ ಹ್ಬ್ಬ ವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಪ ಡುತ್ತ ದ. ಬ್ರ ಹಾ ೀತ್ು ವದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಭೂಸಮೇತ್ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನು  ದಶಿನ ಮಾಡುವ ಭಕತ ರಿಗೆ ಮಕ್ಷತ  ಸಗಲ್ಲ ಎಾಂದು ನ್ನನ್ನ ಅನ್ನಗರ ಹಸುತ್ಮತ ೀನೆ. 
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ಅಲಿ್ದ ಬ್ರ ಹಾ ೀತ್ು ವದಲಿ್ಲ  ಸಾವ ಮಿಯ ದಶಿನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಶ್ರ ೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ 

ಸಮೇತ್ನ್ನಗಿರುವ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ದಶಿನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಕ್ಷಲ್ಮರಣ ಬಾರದು. ಯಾವ 

ಅನ್ನರೀಗಯ  ಬಾರದು. ಓ ಬ್ರ ಹ್ಾ ದೇವ! ನಿೀನ್ನ ಹೇಳದಂತ್ಮ ಶೇಷಾಚಲ್ದ ಮೇಲೆ ಉತ್ು ವವನ್ನು  

ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ನಡೆಸೀಣʼ ಎಾಂದನ್ನ. 

 

ಬ್ರ ಹ್ಾ , ರುದರ ರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುತಿತ ರಲು ಅಲಿ್ಲಗೆ ಪಾವಿತಿದೇವಿ ಬಂದಳು. ಪರಮೇಶವ ರನ್ನ ಆ 

ತಾಯಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಕಾಂಡ ಬ್ರ ಹಾ ೀತ್ು ವದ ಬ್ಗೆೆ  ಹೇಳದನ್ನ. ಆಗ ಗೌರಿದೇವಿ ‘ಆಹ್! 

ಬ್ಹ್ಳ ಸಂತೀಷ. ಆದರೆ ನನು ದ್ಾಂದು ಮನವಿ. ಬೇಸರಿಸಬಾರದು. ಬ್ರ ಹಾ ೀತ್ು ವದಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದು ದಿನ ನನು  ವಾಹ್ನವಾದ ಸಾಂಹ್ವನ್ನು  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಕಡುತ್ಮತ ೀನೆ. 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ಈ ವಾಹ್ನವನೆು ೀರಿ ಹೀಗುವ ವೈಭವವನ್ನು  ನನಗೆ 

ನೀಡಬೇಕಾಂದಿದʼ ಎಾಂದಳು. ಅದಕಕ  ಮಹೇಶವ ರನ್ನ ಹ್ಗೆಯೇ ಮಾಡೀಣ, ತ್ತಾಂಬಾ 

ಸಂತೀಷ ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ಅದ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬ್ರ ಹ್ಾ  ಅವರಿಬ್ಬ ರನ್ನು  ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು ತ್ನು  

ಮನೆಗೆ ಹರಟುಹೀದನ್ನ. 

 

ಆ ದಿನ ವೈಶ್ವಖ ಶುದಿ  ದಶಮಿ. ಸೂಯಿಭಗವಾನನ್ನ ಉದಯಕ್ಷಲ್ದಲಿ್ಲ  ಬ್ಹ್ಳ 

ಆನಂದದಿಾಂದ ಇದ್ಮದ ನೆ. ಆ ದಿನವ ಪದ್ಮಾ ವತಿ, ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಯ ಣ. ಪರ ಕೃತಿಯಲಿ್ಯ  

ಉತಾು ಹ್ದಿಾಂದಿತ್ತತ . ಸರೀವರದಲಿ್ಲರುವ ಕಮಲ್ಗಳೆಲಿ್ಯ  ಚೆನ್ನು ಗಿ ಅರಳವ. ಪಕ್ಷಾ ಗಳ ಕಲ್ರವ 

ಕ್ಷವಿಗೆ ಇಾಂಪಾಗಿ ಕೇಳಸುತಿತ ದ. ನ್ನರಾಯಣಪುರ ಬ್ಹ್ಳ ಸಂಭರ ಮದಿಾಂದ ಕೂಡಿದ. 

ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರೂ ಬ್ಹ್ಳ ಅದುು ತ್ವಾದ ವಸತ ರಗಳನ್ನು  ಧರಿಸುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಆ ದಿನ ಶ್ರ ೀ 

ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು  ಧರಿಸ ತ್ಯಾರಾಗುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. 

ಸುಮಂಗಳಯರು ಬ್ಹ್ಳ ಅಾಂದವಾದ ವಸತ ರಗಳನ್ನು  ಧರಿಸ, ಪುಷಪ ಗಳಾಂದ ಕೇಶವನ್ನು  

ಅಲಂಕರಿಸಕಾಂಡು, ಬ್ಗೆಬ್ಗೆಯ ದಿವಯ  ಆಭರಣಗಳನ್ನು  ಧರಿಸ ತ್ಯಾರಾಗುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. 

 

ಆಕ್ಷಶರಾಜ, ಧರಣಿೀದೇವಿ ದಂಪತಿಯರು ವರಪೂಜ್ಗೆ ಬೇಕ್ಷದ ಸಾಮಾನ್ನಗಳನ್ನು  

ತ್ಯಾರುಮಾಡಿಕಾಂಡು ನ್ನತ್ನ ವಸಾತ ರಭರಣಗಳು, ಬ್ಣು  ಬ್ಣು ದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳು, 

ತಾಾಂಬೂಲ್, ಅನೇಕ ದಿವಯ  ಕ್ಷಣಿಕಗಳನ್ನು  ತ್ಮಗೆದುಕಾಂಡು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಮಂದಿರಕಕ  

ಹರಟರು. ಅವರಡನೆ ಶುಕ, ಬೃಹ್ಸಪ ತಿ ಮಹ್ಷ್ಟಿಯರು ಕೂಡಾ ಹರಟರು. 

ಆಕ್ಷಶರಾಜನ ಹಾಂದ ಸಮಸತ  ಬಂಧುಜನರು ಬಂದರು. ಇವರೆಲಿ್ರೂ ಸೇರಿ 

ತಾಳಮೇಳದ್ಾಂದಿಗೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಮಂದಿರಕಕ  ಬಂದರು. ಅಲಿ್ಲ  ಆಗಲೇ ಚತ್ತಮಿಖ ಬ್ರ ಹ್ಾ , 

ಪರಮೇಶವ ರ, ಅಷಟ ದಿಕ್ಷಪ ಲ್ಕರು, ನವಗರ ಹ್ದೇವತ್ಮಗಳು ಮೊದಲ್ಯದ ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರೂ 

ಬಂದಿದದ ರು. ಅಲಿ್ಲ  ಮನಿಗಣದಲಿ್ಲರುವ ವಶ್ಷಠ ರು ಆಕ್ಷಶರಾಜನಡನೆ ವರಪೂಜ್ 

ಮಾಡಬೇಕಾಂದು ಹೇಳದರು. ಆಗ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ನಮಸಾಕ ರ ಮಾಡಿ ‘ಓ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ! ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣ! ನಿನು ನ್ನು  ಅಳಯನ್ನಗಿ ಪಡೆಯುವುದದ ಕಕ  ನನು  ಭಾಗಯ  

ಎಷ್ಠಟ ಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲ? ಯಾರ ನ್ನಮಸಾ ರಣೆಯಿಾಂದ ಕೀಟಿಜನಾ ದ ಪಾಪ ನ್ನಶವಾಗುತ್ತ ದ್ೀ, 

ಯಾರ ನ್ನಮಸಾ ರಣೆಯಿಾಂದ ಮನಸುು  ಶರಿೀರ ಶುದಿಿಯಾಗುತ್ತ ದ್ೀ, ಯಾರ 

ನ್ನಮಸಾ ರಣೆಯಿಾಂದ ಕೀಟಿ ಯಾಗದ ಫಲ್ ಬ್ರುತ್ತ ದ್ೀ, ಯಾರ ನ್ನಮಸಾ ರಣೆಯಿಾಂದ 

ಸಮಸತ  ದೇವಗಣ ಅವರವರ ಶಕ್ಷತ  ಪಡೆದಿದ್ಮದ ರೀ, ಯಾರ ದಶಿನಭಾಗಯ ಕಕ ೀಸಕ ರ ಸಮಸತ  

ಮನಿಗಣ ಕೀಟಿವಷಿ ತ್ಪಸುು  ಮಾಡುತಾತ ರೀ ಅಾಂತ್ಹ್ ಪರಬ್ರ ಹ್ಾ ನ್ನದ ನಿೀನ್ನ ನನಗೆ 
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ಅಳಯನ್ನಗಿ ಬ್ರುವುದು ನನು  ಅದೃಷಟ ವಲಿ್ದ ಬೇರೇನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ? ನಿನು  ಪಾದಪದಾ ವನ್ನು  

ಒಾಂದುಸಾರಿ ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಸವಿಪಾಪಗಳು ತಲ್ಗಿಹೀಗುತ್ತ ವ. 

ಸವಿಭಾಗಯ ಗಳೂ ಲ್ಭಿಸುತ್ತ ವ. ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಬ್ರ ಹ್ಾ ದೇವನೇ ತಳೆದ ನಿನು  ಪಾದವನ್ನು  ತಳೆವ 

ಅದೃಷಟ  ನನಗೆ ದ್ರೆತ್ದದ ಕಕ  ನನಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಸಂತೀಷವಾಗಿದ. ಕನ್ನಯ ದ್ಮತ್ರೆಲಿ್ರೂ ತ್ಮಾ  

ಕುಮಾರಿಗೆ ಗಂಡನ್ನಗಿ ಬ್ರುವವನಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ ಗುಣ, ಸೌಾಂದಯಿ, ತೇಜಸುು  

ಕರಗತ್ವಾಗಿರಬೇಕಾಂದು ನೀಡುತಾತ ರೆ. ಹ್ಗಿರುವಾಗ ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ನಿೀನೇ ನನಗೆ ಅಳಯನ್ನಗಿ 

ಬ್ರುವುದು ಯಾವ ಕನ್ನಯ ದ್ಮತ್ನಿಗೂ ಲ್ಭಿಸದ ಅದೃಷಟ  ನನಗೆ ಸಕ್ಷಕ ದ ಎಾಂದು ಹೇಳ 

ಆನಂದಭಾಷಪ ದಿಾಂದ ಗಂಟಲುಕರಗಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಪಾದಪದಾ ವನ್ನು  ತಳೆದು, ಚಂದನ, 

ಕುಾಂಕುಮ ಪುಷಪ  ಅಕ್ಷತ್ಮಗಳಾಂದ ಪೂಜ್ಮಾಡಿದನ್ನ. ಸುಮಂಗಳಯರೆಲಿ್ರೂ ಮಂಗಳಾರತಿ 

ಹ್ಡು ಹ್ಡುತಾತ  ಆರತಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವದಿಕಯನ್ನು  ನೀಡುತಿತ ರುವ ಅವರೆಲಿ್ರ 

ಆನಂದ ಹೇಳಲ್ಸಾಧಯ . 

 

ಇನ್ನು   ಮದುಮಗಳು ತ್ನು  ಮಂದಿರದಲಿ್ಲ  ಹೇಗಿದ್ಮದ ಳೆ ನೀಡೀಣ. ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಸರಸವ ತಿದೇವಿ, 

ಗೌರಿದೇವಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಅದುು ತ್ವಾದ ಬಂಗಾರದ ಸ್ಯರಗು ಇರುವ 

ರೇಷ್ಠಾ ಸೀರೆಯನ್ನು  ಉಡಿಸ, ಬಂಗಾರದ ಕುಚ್ಚಚ  ಇರುವ ಮಲಿ್ಲಗೆಯಿಾಂದ ಜಡೆ ಹ್ಕ್ಷ, ಕಸೂತ ರಿ 

ತಿಲ್ಕ ಇಟುಟ , ಮತಿತ ನ ಹ್ರಗಳಾಂದ ಅಲಂಕರಿಸದರು. ಸರಸವ ತಿದೇವಿ ಕ್ಷಲುಗಳಗೆ  ಅರಶ್ನ 

ಕುಾಂಕುಮ ಹ್ರ್ಚಚ ದಳು, ಗೌರಿದೇವಿ ಕನೆು ಗೆ ಚ್ಚಕಕ ಯನಿು ಟಟ ಳು. ಇಾಂದರ ನ ಭಾಯಿ 

ಶರ್ಚೀದೇವಿಯು ಪದ್ಮಾ ವತಿಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ಅಾಂದವಾದ, ಹಳೆಯುವ ಆಭರಣಗಳಾಂದ 

ಅಲಂಕರಿಸದಳು. ಅಪು ರಸ್ಯಯರು ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ಕೈ, ಕ್ಷಲುಗಳಗೆ ಮದರಂಗಿ ಹ್ಕ್ಷದರು. 

 

ಆಹ್! ಆ ತಾಯಿಯ ಸೌಾಂದಯಿವನ್ನು  ಹೇಗೆಾಂದು ವಣಿಿಸಲ್ಲ? ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ  

ಆಡುತಾತ , ಮಧುರ ಮಧುರ ಆಲೀಚನೆಗಳಾಂದ ಆನಂದಿಸುತಾತ , ಮತ್ಮತ  ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಓಹ್! 

ಇಲಿ್ಲ ಇಷ್ಟಟ  ಮಂದಿ ಇದ್ಮದ ರಲ್ಯವ ! ಎಾಂದು ನ್ನರ್ಚಕಗೊಾಂಡು ಮದುಡಿಕಳುು ತಿತ ರುವ ಶ್ರ ೀ 

ಮಹ್ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀಯನ್ನು  ವಣಿಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧಯ ? ಆ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವ ಸೌಾಂದಯಿವಲಿ್ಯ  

ಅವಳದಲಿ್ವ!  ಈಗ ಇಲಿ್ಲ  ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಧರಿಸದ್ಮದ ಳೆ ಆದರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವ 

ಬಂಗಾರವಲಿ್ಯ  ಈಕಯ ಸವ ರೂಪವಲಿ್ವ! ಇಷ್ಟಟ  ಬ್ಗೆಯ ಪುಷಪ ಗಳನ್ನು  ಚೆನ್ನು ಗಿ 

ಧರಿಸದರೂ ಈ ಪುಷಪ ದಲಿ್ಲರುವ ಅಾಂದವಲಿ್ಯ  ಆ ಲ್ತಾಾಂಗಿಯದಲಿ್ವ! ಈ ಸೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವ 

ಸೌಾಂದಯಿವಲಿ್ಯ  ತಾಯಿಯ ಸವ ರೂಪವಲಿ್ವ! ಆಹ್! ಈ ತಾಯಿ ಜಗನ್ನಾ ತ್ಮಯನ್ನು  

ಮದುಮಗಳಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅವರೆಲಿ್ರೂ ತ್ಮಾ ನ್ನು  ತಾವ ಮರೆತ್ರು. 

 

ಆಗ ಸರಸವ ತಿ ‘ಏನ್ನ ಸಖಿ! ಏನ್ನ ಆಲೀಚನೆ! ಮನಸು ನಲಿ್ಲರುವ ಆ ರಾಜ ಏನ್ನ ಹೇಳುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ? 

ಎಷ್ಟ ತಿತ ಗೆ ಮದುವಯ ಮಣೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ನು  ಪಕಕ ದಲಿ್ಲ  ಬಂದು ಕೂತ್ತಕಳುು ತಾತ ಳಾ ಎಾಂದು 

ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದ್ಮದ ನ್ನ? ಎಷ್ಟ ತಿತ ಗೆ ತ್ನು  ಹೃದಯಕಕ  ನಿನು ನ್ನು  ತ್ಬಿಬ ಕಳು ಬೇಕಾಂದು 

ಆತ್ತರತ್ಮಯಲಿ್ಲದ್ಮದ ನ್ನ? ಆದರೆ ಆ ಹೃದಯಲಿ್ಲ  ಇರುವುದು ನಿೀನೇ ಅಲಿ್ವ! ಓ ಸಮದರ  

ತ್ನಯಾ! ಆತ್ನ್ನ ಕನಕ್ಷಾಂಬ್ರನ್ನದರೆ ನಿೀನ್ನ ಕನಕ್ಷಾಂಬ್ರಿ. ನಿೀನ್ನ ಪರ ಕೃತಿಯಾದರೆ ಅವನ್ನ 

ಪುರುಷ್ೀತ್ತ ಮನ್ನ. ಆತ್ನ್ನ ಕ್ಷಾ ೀರಸಾಗರದಲಿ್ಲ  ಮಲ್ಗುವವನ್ನದರೆ ನಿೀನ್ನ ಆ ಸಾಗರದ 

ಕುಮಾರಿಯಲಿ್ವ! ನಿಮಿಾ ಬ್ಬ ರ ಕಲ್ಯಯ ಣವು ಜಗತಿತ ಗೆ ಕಲ್ಯಯ ಣವಲಿ್ವ!ʼ ಎಾಂದಳು. ಆಗ 

ಗೌರಿದೇವಿ ‘ಏನ್ನ ಸಖಿ! ಈ ನ್ನರ್ಚಕಯಾಕ! ನಿಮಾ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ನಿನು ನ್ನು  
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ಬಿಗಿದಪಿಪ ಕಾಂಡಿರುವಂತ್ಮ ಊಹಸಕಳುು ತಿತ ದಿದ ೀಯಾ! ನಮಾ  ನ್ನರಾಯಣನ್ನ ನಿನು  ಕನೆು ಗೆ 

ಮದಿದ ಡುವಂತ್ಮ ತೀರುತಿತ ದಯಾ! ಮನಾ ಥನ ತಂದಯಾದ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ 

ನಿನಗಾಗಿ ಮಧುರ ಗಿೀತ್ಮಗಳನ್ನು  ಹ್ಡುತಿತ ದ್ಮದ ನ್ನ! ಏನೀ ಅಾಂತ್ಹ್ ಮಧುರ 

ಆಲೀಚನೆಯಲಿ್ದ ನಿೀನ್ನ ಈ ರಿೀತಿ ನ್ನರ್ಚಕಮಾಡುವುದಿಲಿ್ !ʼ ಎಾಂದು ಹೇಳದಳು. 

 

ಆಗ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಮತ್ತ ಷ್ಟಟ  ಮದುಡಿಕಾಂಡು ಮತ್ಮತ  ಸುಧಾರಿಸಕಾಂಡು ‘ಓ ಪಿರ ಯ ಸಖಿಯರೇ! 

ನಿೀವು ನನು ನ್ನು  ಚೆನ್ನು ಗಿ ಆಟವಾಡಿಸುತಿತ ದಿದ ೀರಿ. ಆದರೂ ನಿೀವಲಿ್ದ ಬೇರೆ ಯಾರು ನನು ಡನೆ 

ಈ ರಿೀತಿ ಚಮತಾಕ ರ ಮಾಡಬ್ಲಿ್ರು? ನ್ನವು ಮೂವರೂ ಒಬ್ಬ ರೇ ಅಲಿ್ವ! ನಿೀವಿಬ್ಬ ರೂ 

ಜ್ತ್ಮಗಿದುದ  ನನು ನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸುವುದಾಂದರೆ ಅದಕಕ  ಮೇಲ್ಯದ ಆನಂದ ಬೇರೇನಿದ?ʼ 

ಎಾಂದು ಹೇಳದಳು. ಆ ಮೂವರ ಆಟ ನೀಡಿ ಅಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲ  ಓಡಾಡುತಿತ ರುವ ಜನರು ಬ್ಹ್ಳ 

ಸಂತೀಷಪಟಟ ರು. ಈ ಮೂವರೂ ಅದುು ತ್ವಾದ ಸೌಾಂದಯಿದಿಾಂದ, ದಿವಯ  ಆಭರಣಗಳಾಂದ 

ಅಲಂಕೃತ್ರಾದ ಮೂವರೂ ಮದುಮಗಳಂತ್ಮ ಇದ್ಮದ ರೆ ಆಹ್! ಏನ್ನ ಅದುು ತ್ ಈ ದೃಶಯ ! 

 

ಇಲಿ್ಲ  ನ್ನರಾಯಣನ್ನ ಆನಂದ ಸಾಗರದಲಿ್ಲ  ತೇಲುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ. ಯಾವಾಗ ತ್ನು  ಪಿರ ಯ ಸಖಿ 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ನೀಡುತ್ಮತ ೀನೀ ಎಾಂದು ಆತ್ತರತ್ಮಯಿಾಂದ ಎದುರು ನೀಡುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ. 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನನ್ನು  ಮದುಮಗನ್ನಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಕ್ಷಯಿಕರ ಮವನೆು ಲಿ್ಯ  ಬ್ರ ಹ್ಾ , 

ಪರಮೇಶವ ರರು ನೀಡಿಕಳುು ತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಅದುು ತ್ವಾದ ಬಂಗಾರದ ವಸತ ರ, ಶ್ರಸು ನು ಲಿ್ಲ  

ಮಣಿಖರ್ಚತ್ ಕ್ಷರಿೀಟ, ಅನೇಕ ದಿವಯ  ಆಭರಣಗಳಾಂದ ದಿವಯ  ತೇಜಸು ನಿಾಂದ ಪರ ಕ್ಷಶ್ಸುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ.  

 

ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಮದುಮಗನ್ನದ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ ಮಂದಿರಕಕ  ಆಾಂಜನೇಯನ್ನ ಬಂದನ್ನ. 

ಸಾವ ಮಿಯನ್ನು  ಮದುಮಗನನ್ನು ಗಿ ನೀಡಿದ ಹ್ನ್ನಮಂತ್ನ ಅನಂದಕಕ  ಪಾರವ ಇಲಿ್ . 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಡನೆ ‘ತಂದೇ! ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣ! ಜಗನ್ನು ಥ! ನಿನಗೆ ನಮಸಾಕ ರಗಳು. ಇದಕಕ  

ಹಾಂದ ತ್ಮರ ೀತಾಯುಗದಲಿ್ಲ  ನಿೀನ್ನ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನ್ನಗಿ ಅವತ್ರಿಸದ್ಮಗ  

ಸೀತಾಮಾತ್ಮಯಾಂದಿಗೆ ನಡೆದ ನಿಮಾ  ಕಲ್ಯಯ ಣವನ್ನು  ನೀಡುವ ಭಾಗಯ  ನನಗೆ ಸಗಲ್ಲಲಿ್ . ಈಗ 

ನನು  ಆಸ್ಯ ನೆರವರಿತ್ತ ತಂದೇ! ದಿವಯ  ಮನೀಹ್ರಮೂತಿಿಯಾದ ನಿನು ನ್ನು  ಮದುಮಗನ್ನಗಿ 

ನೀಡುವ ನನಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ಸಂತೀಷ. ನಿೀನ್ನ ನಮಾ  ತಾಯಿಯಾದ ಲಕ್್ಷ ಮ ಯ ಜ್ತ್ಮ 

ವಿವಾಹ್ವಾದ ನಂತ್ರ ಶೇಷಾಚಲ್ ಸೇರಿದ ನಂತ್ರ ನ್ನನ್ನ ಅಲಿೆೀ ಸಥ ರವಾಸಮಾಡುತ್ಮತ ೀನೆ. 

ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನು  ಸೇವ ಮಾಡುವ ಸಾವ ಮಿೀ! ಏನ್ನ ನನು  ಭಾಗಯ ! ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ 

ಕಲ್ಯಯ ಣಕಕ  ಬ್ರುವ ಅದೃಷಟ  ಅದಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ್ವ! ಓ ಸಾವ ಮಿ! ನಿನಗಾಗಿ ಪರ ತ್ಮಯ ೀಕವಾಗಿ ಈ 

ಮಣಿಯನ್ನು  ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ತಂದಿದದ ೀನೆ. ನಿೀವು ಧರಿಸಬೇಕಾಂದು ನನು  ಪಾರ ಥಿನೆ!ʼ 

ಎಾಂದನ್ನ. 

 

ಆಗ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಹ್ನ್ನಮಂತ್ನಡನೆ ‘ಓ ಆಾಂಜನೇಯ! ನಿೀನ್ನ ನನು  ಪಿರ ಯ ಸಖನ್ನ. ನಿೀನ್ನ 

ಕಟಟ  ಈ ಮಣಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಪಿರ ಯಕರವು. ತ್ಪಪ ದ ಧರಿಸುತ್ಮತ ೀನೆ. ಮತ್ಮತ  ನಿನು  ತಾಯಿ 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಗೆ ಏನ್ನ ಉಡುಗೊರೆ ತಂದಿದಿದ ೀಯ? ಉಾಂಗುರ ಏನ್ನದರು ತ್ಮಗೆದುಕಾಂಡು ಬ್ರಲ್ಲಲಿ್  

ತಾನೆ! ಎಾಂದನ್ನ. ಆಗ ಹ್ನ್ನಮಂತ್ನ್ನ ‘ಸಾವ ಮಿ! ನನು ನ್ನು  ಆಟವಾಡಿಸುತಿತ ದಿದ ೀಯಾ ತಂದೇ! ಈ 

ಹ್ನ್ನಮ ತ್ನು  ತಾಯಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ತಾರದೇ ಇರುತಾತ ನ್ನ! ಎಾಂದು ಅದುು ತ್ವಾದ 

ರತ್ು ಖರ್ಚತ್ವಾದ ಬಂಗಾರದ ಬ್ಳೆಗಳನ್ನು  ತೀರಿಸದನ್ನ. ‘ಆಹ್! ಹ್ನ್ನಮ! ಅದುು ತ್! ಈ 
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ಬ್ಳೆಗಳು ಬ್ಹ್ಳ ಚೆನ್ನು ಗಿವ. ಏಷಾಟ ದರೂ ನಿನಗೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಚ  ಪಿರ ೀತಿ! ನನಗೆ ತಂದ 

ಮಣಿಗಿಾಂತ್ ಈ ಬ್ಳೆಗಳು ತ್ತಾಂಬಾ ಅದುು ತ್ವಾಗಿವ!ʼ ಎಾಂದನ್ನ. ‘ಅಬಾಬ ! ನೀಡು ತಂದ! ಮತ್ಮತ  

ಆಟವಾಡುಸುತಿತ ದಿದ ೀಯ. ನನಗೆ ನಿೀವಿಬ್ಬ ರೂ ಸಮಾನರೇ! ಎಾಂದು ಹೇಳದನ್ನ. ‘ಆಹ್! ಏನೀ 

ತ್ಮಾಷ್ಠಗೆ ಹ್ಗೆ ಹೇಳದನ್ನ. ಹ್ನ್ನಮಾ! ನಮಗಿಬ್ಬ ರಿಗೂ ನಿೀನೆಾಂದರೆ ಪಿರ ೀತಿಯು. ನಿೀನ್ನ ನನಗೆ 

ಪಿರ ಯ ಸಖನ್ನ. ನಿೀನಲಿ್ದ ಬೇರೆ ಯಾರಡನೆ ಹ್ಸಯ ಮಾಡುತ್ಮತ ೀನೆ ಹೇಳುʼ ಎಾಂದನ್ನ. 

ಇವರಿಬ್ಬ ರ ವಾತ್ಯ ಲ್ಯ ವನ್ನು  ನೀಡಿ ಅಲಿ್ಲರುವ ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ಯ  ಆಶಚ ಯಿಪಟಟ ರು. 

 

ಕಲ್ಯಯ ಣವದಿಕ ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಾಂಡಿದ. ಬ್ಗೆಬ್ಗೆಯ ಪುಷಪ ಗಳಾಂದಲೂ, ಅನೇಕ 

ಬೆಳಗುವ ದಿೀಪಗಳಾಂದಲೂ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪ ಟಿಟ ತ್ತ. ಪುಷಪ ಗಳು ಒಾಂದಕ್ಷಕ ಾಂತ್ ಒಾಂದು 

ಅಾಂದವಾಗಿದದ ವು. ಅದಕೂಕ  ಮೇಲೆ ನ್ನಲುಕ  ದಿಕುಕ ಗಳಗೆ ಕಂಬ್ಗಳನ್ನು  ಇಡಲ್ಯಗಿದ. 

ಕಲ್ಯಯ ಣಮಂಟಪದಲಿ್ಲ  ಮದುಮಗ, ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪ ಟುಟ  ಕೂತಿರುವ ಶ್ರ ೀ 

ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರನ್ನು  ನೀಡಿದವರದದ ೀ ಭಾಗಯ . ಅಷ್ಟಟ  ಸಂತೀಷದಿಾಂದ ಇದ್ಮದ ರೆ  ಆ 

ದಂಪತಿಗಳು. ಜಗನ್ನಾ ತ್ಮ ಪದ್ಮಾ ವತಿ, ಜಗನ್ನು ಥ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರನ್ನು  ವಧುವರರಾಗಿ ನೀಡಿದವರ 

ಜನಾ ವ ಸಾಥಿಕ. ಮಹ್ ಭಾಗಯ , ಆಹ್! ನಮಾ  ಕಣು ಮಾಂದ ಈ ವಿವಾಹ್ 

ನಡೆಯುತಿತ ದಯಲಿ್ವ! 

 

ಮಾವನ್ನದ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ಅಳಯನ್ನದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಕೀಟಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ 

ಸುವಣಿನ್ನಣಯ ವನ್ನು  ವರದಕ್ಷಾ ಣೆಯಾಗಿ ಕಟಟ ನ್ನ. ನವರತ್ು  ಕಣಿ ಭೂಷಣಗಳು, 

ಭುಜಕ್ಷೀತಿಿಗಳು, ಮಣಿಗಳು, ವಜರ , ವೈಡೂಯಿಗಳಂತ್ಹ್ ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು  

ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕಟಟ ನ್ನ. ಆಕ್ಷಶರಾಜನ್ನ ಅಳಯನಿಗೆ ಅಘ್ಯ ಿ ಕಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ‘ವರ 

ಇದಂ ಅಘ್ಯ ಿಾಂʼ (ವರನೇ ಅಘ್ಿಯನ್ನು  ಸವ ೀಕರಿಸು) ಎಾಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಅಘ್ಯ ಿವನ್ನು  ಕಟಟ ನ್ನ. ‘ಇದಂ ಆಚಮನಿೀಯಂʼ (ಇದು ಆಚಮನದ ಜಲ್) 

ಎಾಂದು ಹೇಳ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೀರು ಹ್ಕ್ಷದನ್ನ. ಆಗ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ 

‘ಅಮೃತೀಪಸತ ರಣ ಮಸʼ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾತ  ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಚಮನ ಮಾಡಿದನ್ನ. 

 

ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಜಗನ್ನು ಥನ್ನದ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ಅಘ್ಯ ಿ ಕಡುವುದ್ಮ? 

ಆಕ್ಷಶರಾಜನ ಕಣು ಲಿ್ಲ  ಆನಂದಬಾಷಪ ಗಳು ಉದುರಿದವು. ಸೀಮಕ್ಷಸುರನ್ನ ವದಗಳನ್ನು  

ಅಪಹ್ರಿಸಲು, ಮತಾು ಯ ವತಾರ ತ್ಳೆದು ವದಗಳನ್ನು  ಎತಿತ  ತಂದದುದ  ಈ ಕೈಗಳಲಿ್ವ! 

ಪರ ಹಿ್ದನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನರಸಾಂಹ್ವತಾರದಲಿ್ಲ  ಹರಣಯ ಕಶ್ಪುವಿನ ಹಟೆಟ  ಬ್ಗೆದು 

ಚೆಾಂಡಾಡಿದ ಕೈಗಳು ಇದೇ ಅಲಿ್ವ! ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರದಲಿ್ಲ  ಭೂಮಿಯನೆು ಲಿ್ಯ  

ಬಾರ ಹ್ಾ ಣರಿಗೆ ದ್ಮನಮಾಡಿದ ದಿವಯ ಹ್ಸತ ಗಳು ಇವ ಅಲಿ್ವ! ರಾಮಾವತಾರದಲಿ್ಲ  

ಶ್ವಧನಸು ನ್ನು  ಮರಿದ ಅದುು ತ್ ಪರಾಕರ ಮವುಳು  ಹ್ಸತ ಗಳು ಇವ ಅಲಿ್ವ! 

ಜಗನಾ ಾಂಗಳಕರವಾದ ಈ ಹ್ಸತ ಗಳೆರಡರಲಿ್ಲ  ಅಘ್ಯ ಿ ಕಡುವ ಭಾಗಯ  ದ್ರಕ್ಷದುದ  ನನು  

ಪೂವಿಜನಾ  ಪುಣಯ ಫಲ್ವಲಿ್ದ ಬೇರೇನಲಿ್ ! ಎಾಂದು ನೆನೆದನ್ನ ಆಕ್ಷಶರಾಜ. ಸಮಸತ  

ಜಿೀವಕೀಟಿಯನ್ನು  ಎಲಿ್ಯ  ಕ್ಷಲ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಕ್ಷಪಾಡುವ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ 

ಅಭಯಹ್ಸತ ಕಕ  ಅಘ್ಯ ಿ ಕಡುವ ಅದೃಷಟ  ಯಾರಿಗೆ ಸಗುತ್ತ ದ? 
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ವಿವಾಹ್ ಮಂಟಪದಲಿ್ಲ  ದೇವತ್ಮಗಳು, ಯಕ್ಷಕ್ಷನು ರ ಕ್ಷಾಂಪುರುಷರೆಲಿ್ರೂ ಆಸೀನರಾದರು. 

ವದಿಕಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಕ್ಷಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ರೆಪ್ಪ  ಮಚಚ ದ 

ನೀಡುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಬ್ರ ಹ್ಾ , ಸರಸವ ತಿದೇವಿ, ಪರಮೇಶವ ರ, ಗೌರಿದೇವಿ, ಇಾಂದರ , ಶರ್ಚೀದೇವಿ, 

ಹ್ನ್ನಮಂತ್ರು ವದಿಕಯ ಮೇಲ್ಲಯೇ ನಿಾಂತಿದ್ಮದ ರೆ. ಅವರಟಿಟ ಗೆ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ದಂಪತಿಗಳು, 

ವಶ್ಷಠ ರು, ಬೃಹ್ಸಪ ತಿ ಕೂಡಾ ಇದ್ಮದ ರೆ. ವಶ್ಷಠ  ಮಹ್ಷ್ಟಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣ 

ಮಾಡಿಸಲು, ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಪದ್ಮಾ ವತಿಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದನ್ನ. ತ್ನು  ಪಿರ ಯ ಸಖ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಜಗನ್ನಾ ತ್ಮ ಬ್ಹ್ಳ ನ್ನರ್ಚಕಯಿಾಂದ 

ಮಗುಳುನಗುತಾತ  ತ್ಲೆತ್ಗೆಿ ಸಕಾಂಡಳು. ಆ ನ್ನರ್ಚಕ ಪಡುತಿತ ರುವ ಅವಳ ಬಂಗಾರದ 

ಮೈಬ್ಣು  ಮತ್ತ ಷ್ಟಟ  ಬೆಳಗಿತ್ತ. ಇನ್ನು  ವಧೂವರರ ಪರ ವರ ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬಂತ್ತ.  

ಬೃಹ್ಸಪ ತಿ ಮದುಮಗಳಾದ ಜಗನ್ನಾ ತ್ಮಯ ಪರ ವರವನ್ನು  ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳದರು. ‘ಓ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ! 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣ! ಅತಿರ  ಗೊೀತರ ೀದು ವಸಯ , ಸುವಿೀರ ಮಹ್ರಾಜ ಪರ ಪೌತಿರ , ಸುಧಮಿ 

ಮಹ್ರಾಜ ಪೌತಿರ , ಆಕ್ಷಶರಾಜ ಪುತಿರ ಯಾದ ಸೌಭಾಗಯ ವತಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ನಿನು  

ಸಹ್ಧಮಿಿಣಿಯಾಗಿ, ಅಧಾಿಾಂಗಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ನಿನಗೆ ಕನ್ನಯ ದ್ಮನ ಮಾಡುತಿತ ದ್ಮದ ನೆʼ 

ಎಾಂದನ್ನ. ಆಗ ಆಕ್ಷಶರಾಜನ್ನ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ದಿವಯ  ಆಭರಣಗಳು, ರೇಷ್ಠಾ  ಪಿೀತಾಾಂಬ್ರವನ್ನು  

ಬ್ಹುಮಾನವಾಗಿ ಕಟಟ ನ್ನ. 

 

ಇಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಪರ ವರ ಹೇಳುವ ಅದೃಷಟ  ವಶ್ಷಠ ರಿಗೆ ಲ್ಭಿಸದ. ʼ’ಆಹ್! ಜಗನ್ನು ಥ! 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ! ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣ! ಈ ಸೃಷ್ಟಟ  ಸಮದ್ಮಯಕಕ ೀ ಆಧಾರಭೂತ್ನ್ನದ ನಿನು  

ಪರ ವರವನ್ನು  ಹೇಳುವ ಭಾಗಯ  ನನಗೆ ದ್ರಕ್ಷದುದ  ಅನೇಕ ಜನಾ ದ ಪುಣಯ ಫಲ್. ಅನೇಕ ಜನಾ ದ 

ತ್ಪಃಫಲ್ವಾಗಿ ಜಗತ್ಕ ಲ್ಯಯ ಣ ಚಕರ ವತಿಿಯಾದ ನಿನು  ವಿವಾಹ್ದಲಿ್ಲ  ಪಾಲೆಾಂಡು ನಿನು  

ಪರ ವರ ಹೇಳುವ ಭಾಗಯ  ಲ್ಭಿಸದ. ಈ ಸೃಷ್ಟಟ  ಎಲಿ್ಯ  ನಿನು  ಸವ ರೂಪವಲಿ್ವ ತಂದೇ! ಬ್ರ ಹ್ಾ , 

ರುದರ , ವಿಘ್ು ೀಶವ ರ, ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ, ಇಾಂದ್ಮರ ದಿ ಅಷಟ ದಿಕ್ಷಪ ಲ್ಕರು, ಆದಿತಾಯ ದಿ ನವಗರ ಹ್ಗಳು, 

ಅಗಸತ ಯ ರು, ವಿಶ್ವವ ಮಿತ್ರ ರು, ಕಶಯ ಪರು ಅಲಿ್ದ ಸಮಸತ  ಮನಿಗಣಗಳು, ಸಮಸತ  ಯಕ್ಷ ಕ್ಷನು ರ, 

ಕ್ಷಾಂಪುರುಷ ಗಣಗಳು, ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಪವಿತ್ಗಳು, ಸಮದರ ಗಳು…. ಸವಿವೂ ನಿೀನೆ! ಕ್ಷಲ್ವು 

ನಿೀನೆ, ಕ್ಷಲ್ಪುರುಷನ್ನ ನಿೀನೆ! ಅಾಂತ್ಹ್ ನಿನು  ಬ್ಗೆೆ  ನ್ನನ್ನ ಪರ ವರ ಹೇಳುವುದೇ? ಇದು ನಿನು  

ಅನ್ನಗರ ಹ್ವಲಿ್ದ ಬೇರೇನಲಿ್ ! ಎಾಂದು ಹೇಳ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಪರ ವರ ಹೇಳದನ್ನ. 

 

‘ಭಾರದ್ಮವ ಜ ಗೊೀತರ ೀದು ವನ್ನದ, ಯಯಾತಿ ಪರ ಪೌರ ತ್ರ ನ್ನದ, ಶೂರಸೇನನ ಪೌತ್ರ ನ್ನದ, 

ವಸುದೇವನ ಪುತ್ರ ನ್ನದ ಶ್ರ ೀ ವಾಂಕಟೇಶವ ರನ್ನ ಅತಿರ  ಗೊೀತರ ೀದು ವಳಾದ ಆಕ್ಷಶರಾಜನ ಪುತಿರ  

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ತ್ನು  ಸಹ್ಧಮಿಿಣಿಯಾಗಿ ಸವ ೀಕರಿಸುತಿತ ದ್ಮದ ನೆʼ ಎಾಂದು ಪರ ವರ ಹೇಳದನ್ನ. 

ಕೂಡಲೇ ಮಂಗಳವಾದಯ ಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಸುಮಂಗಳಯರು ಮಂಗಳಗಿೀತ್ಮಗಳನ್ನು  

ಹ್ಡಿದರು. ಆಗ ಧರಣಿೀದೇವಿಯು ತ್ನು  ಕೈಯಿಾಂದ ಜಲ್ವನ್ನು  ಸುರಿಸುತಿತ ರಲು 

ಆಕ್ಷಶರಾಜನ್ನ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಹ್ಸತ ದ ತ್ತದಿಗೆ ಕಶಯ ಪಾದಿ ಪುರೀಹತ್ರು ವದಮಂತ್ರ  

ಓದುತಿತ ರಲು ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ಹ್ಸತ ವನ್ನು  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಹ್ಸತ ದ ಮೇಲ್ಲಟುಟ  ಕನ್ನಯ ದ್ಮನ 

ಮಾಡಿದನ್ನ. 

 

ಆಗ ಬೃಹ್ಸಪ ತಿ, ವಶ್ಷಠ ರು ಜಿೀರಿಗೆ, ಬೆಲಿ್ವನ್ನು  ಮದುಮಗಳು ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ , 

ಮದುಮಗನ್ನದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ಇಟಟ ರು. ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಪಶ್ಚ ಮಮಖವಾಗಿ, 
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ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಪೂವಿಭಿಮಖವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರು ಕೂತ್ತಕಾಂಡರು. ಅವರಿಬ್ಬ ರ 

ಮಧೆಯ  ಪರದಯನ್ನು  ದೇವತಾಶ್ವಸತ ರಜ್ಞರು ಹಡಿದು ನಿಾಂತ್ರು. ವದಮಂತ್ರ ವನ್ನು  ದಿವಯ ವಾಗಿ 

ಪಠಿಸುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಮಂಗಳವಾದಯ ಗಳು ಕ್ಷವಿಗಳಗೆ ಇಾಂಪಾಗಿ ಕೇಳಸುತಿತ ದ. ಬಾರ ಹ್ಾ ಣರು 

ಸೂಯಿಸೂಕತ ವನ್ನು  ಪಠಿಸುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. ಸುಮಂಗಳಯರು ಮಂಗಳಗಿೀತ್ಮಯನ್ನು  

ಹ್ಡುತಿತ ದ್ಮದ ರೆ. 

 

ಸುಮೂಹುತ್ಿಕ್ಷಲ್ವು ಬ್ರಲು ಪರದಯನ್ನು  ಸರಿಸದರು. ವಧುವರರಾದ ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ 

ನ್ನರಾಯಣರು ಮಗುಳುನಗೆಯಿಾಂದ, ಒಬ್ಬ ರನು ಬ್ಬ ರು ನೀಡಿಕಾಂಡರು. ಜಿೀರಿಗೆ, 

ಬೆಲಿ್ವನ್ನು  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯು, ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಇಟಟ ರು. ಆಗ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ‘ಕನ್ನಯ  ನಿರಿೀಕ್ಷಣ 

ಮಹೂತ್ಿಸುಮಹೂತೀಿಸುತ  ಇತಿ ಅನ್ನಗೃಹ್ು ಾಂತ್ತʼ ನ್ನನ್ನ ಕನೆಯ ಯನ್ನು  ನೀಡಿದ 

ಮಹೂತ್ಿವು ಸುಮಹೂತ್ಿವಾಗಲೆಾಂದು ಅನ್ನಗರ ಹಸರಿʼ ಎಾಂದು ಮಂತ್ರ ವನ್ನು  ಹೇಳುತಾತ  

ಸಭೆಯನ್ನು  ಉದದ ೀಶ್ಸ ಹೇಳದನ್ನ. ಆಗ ಬ್ರ ಹ್ಾ , ರುದರ , ಇಾಂದರ  ಮೊದಲ್ಯದ ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರೂ 

ಕನ್ನಯ ನಿರಿೀಕ್ಷಣ ಮಹೂತ್ಿ: ಸುಮಹೂತೀಿಸುತ ʼ (ನಿೀನ್ನ ಕನೆಯ ಯನ್ನು  ನೀಡಿದ 

ಮಹೂತ್ಿವು ಸುಮಹೂತ್ಿವಾಗಲ್ಲ) ಎಾಂದು ಮಂತ್ರ  ಹೇಳುತಾತ  ವಧುವರರಾದ ಪದ್ಮಾ ವತಿ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತ್ಮಯನ್ನು  ಹ್ಕ್ಷದರು. ವಿವಾಹ್ ನೀಡುತಿತ ರುವವರೆಲಿ್ರೂ ಬಂದು 

ವಧುವರರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷತ್ಮಯನ್ನು  ಹ್ಕ್ಷದರು.  

 

ಈ ಮದುವಯನ್ನು  ನೀಡುತಿತ ದದ  ಅವರೆಲಿ್ರಿಗೂ ಮಾತಿನ ಮೂಲ್ಕ ಹೇಳಲ್ಯಗದ ಆನಂದ 

ಲ್ಭಿಸತ್ತ. ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ವಿವಾಹ್ ನೀಡುವ ಅದೃಷಟ  ಎಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ ಸಗುತ್ತ ದ? 

ಈ ಜನಾ ದ ಭಾಗಯ  ಸಾಕು! ಅಲಿ್ದ ಈ ಮಹ್ಭಾಗಯ ಕ್ಷಕ ಗಿಯೇ ಈ ಜನಾ ವತಿತ ದರ್ೀ ಏನೀ! 

ಎಾಂದು ಹೇಳಕಾಂಡರು. ಶೇಷಾಚಲ್ವಾಸಗಳೆಲಿ್ರೂ ತ್ಮಾ  ಪೂವಿಜನಾ  ಪುಣಯ ಫಲ್ದಿಾಂದ ಈ 

ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಸುವಂತಾಗಿದ, ಆದುದರಿಾಂದ ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ಕಲ್ಯಯ ಣ ನೀಡುವ 

ಭಾಗಯ  ಲ್ಭಿಸದ ಎಾಂದು ಹೇಳಕಾಂಡರು. 

 

ಇಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ತಾಯಿ ವಕುಳಮಾತ್ಮಯ ಆನಂದಕಕ  ಪಾರವ ಇಲಿ್ . 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ದ್ಮವ ಪರಯುಗದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀಕೃಷು ನ್ನಗಿ ಅವತಾರಮಾಡಿದ್ಮಗ ಯಶೀದ 

ಶ್ರ ೀಕೃಷು ನಲಿ್ಲ  ‘ಕೃಷು ! ತಂದ! ನಿನು  ಬಾಲ್ಯ ದಿಾಂದ ನಿನು  ಆಟಪಾಟಗಳನ್ನು  ನೀಡಿದದ ೀನೆ. 

ಆದರೆ ನಿನು  ಒಾಂದೂ ಕಲ್ಯಯ ಣವನ್ನು  ನ್ನನ್ನ ನೀಡಲ್ಯಗದ ಹೀದನ್ನ. ಇದು ನನಗೆ 

ತ್ತಾಂಬಾ ಬೇಸರದ ವಿಷಯʼ ಎಾಂದಳು. ಆಗ ಶ್ರ ೀಕೃಷು ನ್ನ ಯಶೀದಯಲಿ್ಲ  ‘ತಾಯಿ! ನಿೀನ್ನ 

ದುಾಃಖಪಡಬೇಡ. ನ್ನನ್ನ ಕಲ್ಲಯುಗದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನಗಿ ಶೇಷಾಚಲ್ದಲಿ್ಲ  ಅವತಾರ 

ಮಾಡುತ್ಮತ ೀನೆ. ಆಗ ನಿೀನ್ನ ವಕುಳದೇವಿಯಾಗಿ ಜನಿಸ ನನು  ಬ್ರುವಿಕಗಾಗಿ ಕ್ಷಯುತಿತ ರುವ. ಶ್ರ ೀ 

ಮಹ್ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ ಅಾಂಶದಿಾಂದ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯು ನ್ನರಾಯಣಪುರದಲಿ್ಲ  ಜನಿಸುತಾತ ಳೆ. 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯಟಿಟ ಗೆ ನನು  ಕಲ್ಯಯ ಣ ಪೂತಿಿಯಾಗಿ ನಿನು  ಕೈಗಳಾಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತ ದʼ ಎಾಂದು 

ಹೇಳದನ್ನ. ಆ ಮಾತಿನ ಪರ ಕ್ಷರವ ಈ ಪದ್ಮಾ ವತಿ, ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಯ ಣವು ವಕುಳಮಾತ್ಮಯ 

ಕಣ್ಣಾ ಾಂದ ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಆಹ್! ಈ ದಿನ ನನು  ಆಸ್ಯ ತಿೀರಿತ್ಲಿ್ ! ಎಾಂದು 

ವಕುಳಮಾತ್ಮ ಬ್ಹ್ಳ ಸಂತೀಷಪಟಟ ಳು. ಕಣು ಲಿ್ಲ  ಆನಂದಭಾಷಪ ಗಳು ಉದುರಿದವು. ನನು  

ಜನಾ  ಸಾಥಿಕವಾಯಿತ್ತ ಎಾಂದು ತ್ತಾಂಬಾ ಆನಂದಪಟಟ ಳು. 
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ಕಲ್ಯಯ ಣವದಿಕ ಪೂಣಿವಾಗಿ ನೀಡುತಿತ ದದ  ಹ್ನ್ನಮಂತ್ನ ಕಣು ಲಿ್ಲಯೂ 

ಆನಂದಭಾಷಪ ಗಳು ಉದುರಿದವು. ಸಂತೀಷದಲಿ್ಲ  ಕಣ್ಣು  ಒದದಯಾಯಿತ್ತ. 

ತ್ಮರ ೀತಾಯುಗದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾರಾಮಚಂದರ ರ ವಿವಾಹ್ ನೀಡಲ್ಯಗದಿದದ ರೂ ಈಗ ಅದು 

ತಿೀರಿತ್ತ ಎಾಂದು ಸಂತೀಷಪಟಟ ನ್ನ. ಕಲ್ಯಯ ಣ ನಡೆಯುವಷ್ಟಟ  ಕ್ಷಲ್ ವಧುವರರಿಬ್ಬ ರೂ ಶ್ರ ೀ 

ಸೀತಾರಾಮಚಂದರ ರಂತ್ಮ ಕ್ಷಣಿಸಕಾಂಡರು. ಆಹ್! ನನು  ತಾಯಿಯ ವಿವಾಹ್ ನೀಡುವ 

ಅದೃಷಟ  ಈಗ ಲ್ಭಿಸತ್ಲಿ್ಯ ! ನನು  ತಂದಯ ಕಲ್ಯಯ ಣ ನೀಡುವ ಭಾಗಯ  ಈಗ ಕೂಡಿತ್ಲಿ್ಯ ! 

ಎಾಂದು ಸಂತೀಷಪಟಟ ನ್ನ.  

 

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ ಪಿರ ಯ ಭಕತ ರಾದ ಗರುಡ, ಆದಿಶೇಷರು ಸಾವ ಮಿಯ ಕಲ್ಯಯ ಣ ನೀಡಿ 

ಪುಲ್ಕ್ಷತ್ರಾದರು. ಮದುಮಗಳಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ ಶೀಭೆಯನ್ನು  ನೀಡಿ 

ಅತಾಯ ನಂದಪಟಟ ರು. ಮದುಮಗನ್ನದ ಜಗನ್ನು ಥನನ್ನು  ನೀಡಿ ಪುಲ್ಕ್ಷತ್ರಾದರು. 

ಹ್ದಿನ್ನಲುಕ  ಲೀಕದವರೆಲಿ್ರಿಗೂ ಈ ದಿನ ಹ್ಬ್ಬ ವ. ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ಕಲ್ಯಯ ಣವು 

ಜಗತ್ಕ ಲ್ಯಯ ಣ ಅಲಿ್ವ! ಅತಿರ್ಥಯರಲಿ್ಲ  ಇದದ  ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರೂ ಬ್ಹ್ಳ ಆನಂದಪಟಟ ರು. 

ಸುಮಹೂತ್ಿವಳೆಯಲಿ್ಲ  ಆಕ್ಷಶದಲಿ್ಲ  ಬ್ಣು  ಬ್ಣು ದ ಕ್ಷಮನಬಿಲಿು  ಮೂಡಿತ್ತ. 

ಪರ ಕೃತಿಯಲಿ್ಯ  ಪುಲ್ಕರಿಸತ್ತ. ನವಿಲುಗಳೆಲಿ್ಯ  ರೆಕಕ ಬಿರ್ಚಚ  ನ್ನಟಯ ವಾಡಿದವು.  

 

ಆಗ ಸರಸವ ತಿ, ಗೌರಿದೇವಿಯರು ಮದುಮಗಳಾದ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಕರೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗಿ 

ನ್ನತ್ನ ವಸತ ರವನ್ನು  ಉಡಿಸ, ತಿರುಗಿ ಮದುವಯ ಮಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕೂತ್ತಕಳು ರಿಸದರು. ಆಗ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಯಂತ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು (ವಧುವನ್ನು  ವರ ಹ್ಗೆದಿಾಂದ ಕಟುಟ ವುದು) 

ಮಾಂದ್ಮದನ್ನ. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ‘ಆಶ್ವಸಾನ್ನ ಸೀಮನಸಂ ಪರ ಜ್ಞಾಂ, ಸೌಭಾಗಯ ಾಂ, ತ್ನ್ನಾಂ, 

ಅಗೆು ರ್ ನ್ನರತಾ ಭೂತಾವ  ಸನು ಹೆಯ ೀ ಸುಕೃತಾಯ ಕಂʼ (ಒಳೆು ಯ ಮನಸುು , ಒಳೆು ಯ ಸಂತ್ತಿ, 

ಸೌಭಾಗಯ , ಒಳೆು ಯ ಶರಿೀರವನ್ನು  ಧರಿಸ ಅಗಿು ಹೀತ್ರ ನ್ನದ ನ್ನನ್ನ ಸಹ್ಧಮಿಚಾರಿಣಿಯಿಾಂದ 

ಸತಾಕ ಯಿಮಾಡಲು ಅನ್ನಗರ ಹಸು)  ಎಾಂದು ಮಂತ್ರ ವನ್ನು  ಹೇಳುತಾತ  ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ 

ಸಾಂಟಕಕ  ಸುತಿತ  ಗಂಟು ಹ್ಕ್ಷದನ್ನ. ಇದನೆು ೀ ‘ಪತಿು ೀಪರ ತೀಪನಯನʼ ಎಾಂದು ಹೇಳುತಾತ ರೆ. 

ಆಮೇಲೆ ಮಾಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಶುಭಮಹೂತ್ಿ ಸಮಿೀಪಿಸತ್ತ. 

 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಮಾಾಂಗಲ್ಯ ದೇವತ್ಮಯನ್ನು  ಆಹ್ವ ನಿಸ ಷ್ೀಢಶೀಪಚಾರದಿಾಂದ 

ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವನ್ನು  ಪೂಜಿಸದನ್ನ. ಆಗ ಬಾರ ಹ್ಾ ಣೀತ್ತ ಮನ್ನ ಆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವನ್ನು  

ಸಭೆಯಲಿ್ಲದದ  ಮತ್ಮತ ೈದಯರ ಹ್ತಿತ ರ ತ್ಮಗೆದುಕಾಂಡುಹೀದ್ಮಗ ಅವರೆಲಿ್ರೂ ಅದನ್ನು  

ಸಪ ಷಿಮಾಡಿ, ಭಕ್ಷತ ಯಿಾಂದ ಕಣಿು ಗೆ ಒತಿತ ಕಾಂಡರು. ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ಶ್ರ ೀ 

ಮಹ್ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀಗೆ ಕಟುಟ ವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವನ್ನು  ಸಪ ಷ್ಟಿಸುವದು ತ್ಮಾ  ಸೌಭಾಗಯ  ಎಾಂದು 

ತಿಳದರು. ಸವಿಸೌಭಾಗಯ ಕಕ  ನಿಲ್ಯಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ ತಾಯಿಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವನ್ನು  

ಒಾಂದು ಸಾರಿ ಸಪ ಷ್ಟಿಸುವದು ಕೂಡಾ ಮಹ್ಭಾಗಯ ವಲಿ್ವ! ನ್ನವು ಕೂಡಾ ಒಾಂದು ಸಾರಿ 

ನಮಾ  ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ಆ ಜಗನ್ನಾ ತ್ಮಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ವನ್ನು  ಕಣಿು ಗೆ ಒತಿತ ಕಾಂಡಂತ್ಮ ಭಾವಿಸ 

ನಮಸಕ ರಿಸೀಣ. 
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ಆಗ ಸಮಸತ  ದೇವತಾಗಣ, ಸಮಸತ  ಯಕ್ಷ, ಕ್ಷನು ರ, ಕ್ಷಾಂಪುರುಷ ಗಣಗಳು ಆನಂದದಿಾಂದ 

ನೀಡುತಿತ ರಲು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ “ಮಾಾಂಗಲ್ಯ ಾಂ ತಂತ್ತನ್ನ ಅನೇನ ಮಮ ಜಿೀವನ ಹೇತ್ತನ್ನ 

ಕಂಠೇ ಬ್ಧಾು ಮಿ ಸುಭಗೆ ತ್ವ ಾಂ ಜಿೀವ ಶರದಶಶತಂ” (ನನು  ಜಿೀವನದ ಹೇತ್ತವಾದ ಈ 

ಸೂತ್ರ ದಿಾಂದ ನ್ನನ್ನ ನಿನು  ಕಂಠದಲಿ್ಲ  ಮಾಾಂಗಲ್ಯ ವನ್ನು  ಕಟುಟ ತಿತ ದದ ೀನೆ. ನಿೀನ್ನ ನ್ನರು ವಷಿ 

ಜಿೀವಿಸುವಂತಾಗಲ್ಲ) ಎಾಂದು ಮಂತ್ರ ವನ್ನು  ಹೇಳುತಾತ  ಮದುಮಗಳಾದ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ 

ಕರಳಗೆ ಮಾಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದನ್ನ. ಈ ಅದುು ತ್ ದೃಶಯ ವನ್ನು  ನೀಡಿದರೆಲಿ್ರ 

ಆನಂದಕಕ  ಪಾರವ ಇಲಿ್ . ಆಹ್! ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ಕಲ್ಯಯ ಣವು ಲೀಕ 

ಕಲ್ಯಯ ಣವಲಿ್ವ! ನ್ನವು ಎಷ್ಟಟ  ಅದೃಷಟ ವಂತ್ರು ಎಾಂದು ತಿಳದರು. ಬ್ರ ಹ್ಾ  ರುದರ ರ ಕಣು ಲಿ್ಲ  

ಆನಂದಭಷಪ ಗಳು ಉದುರಿದವು. ತ್ಮಾ  ಪಿರ ಯಸಖನ್ನದ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ 

ವಿವಾಹ್ವನ್ನು  ಹ್ತಿತ ರದಲಿ್ಲದುದ  ಕಣಾು ರೆ ನೀಡಿದ ಅವರ ಸಂತೀಷಕಕ  ಪಾರವಿಲಿ್ . ನವ 

ವಧುಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರನ್ನು  ನೀಡಿ ಸರಸವ ತಿ, ಪಾವಿತಿದೇವಿಯರಿಬ್ಬ ರೂ 

ಬ್ಹ್ಳ ಸಂತೀಷಪಟಟ ರು. ಇಲಿ್ಲ  ತಾಯಿ ವಕುಳಮಾತ್ಮಯ ಆನಂದಕಕ  ಪಾರವ ಇಲಿ್ . 

 

ಮಾಂದ ಅಕ್ಷತಾರೀಹ್ಣ ಕ್ಷಯಿಕರ ಮ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಬೃಹ್ಸಪ ತಿ ಮಂತ್ರ ವನ್ನು  ಹೇಳುತಾತ  

ಅಕ್ಷತ್ಮಯನ್ನು  ತ್ಮಗೆದುಕಾಂಡು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಮದುಮಗನ್ನದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ತ್ಲೆಯಮೇಲೆ 

ಹ್ಕ್ಷದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ಮತ  ಅಕ್ಷತ್ಮಯನ್ನು  ತ್ಮಗೆದುಕಾಂಡು ಮಂತರ ೀಚಾಚ ರಣೆ ಮಾಡುತಾತ  

ವಧು ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ತ್ಲೆಯಮೇಲೆ ಹ್ಕ್ಷದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ತ್ಲೆ, ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ 

ತ್ಲೆಯ ಕಳಗೆ ಇರುವಂತ್ಮ ಜ್ೀಡಿಸದನ್ನ. ಆಹ್! ಎಷ್ಟಟ  ಅದುು ತ್ವಾಗಿದ ಈ ದೃಶಯ ! 

 

ಆಗ ಬಾರ ಹ್ಾ ಣೀತ್ತ ಮರು ವದಮಂತ್ರ  ಹೇಳುತಿತ ರಲು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಮತಿತ ನಿಾಂದ ಕೂಡಿದ 

ಅಕ್ಷತ್ಮಯನ್ನು  ವಧು ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ಶ್ರಸು ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದನ್ನ. ಆಹ್! ಎಷ್ಟಟ  ಸುಾಂದರ   ಈ 

ದೃಶಯ ! ಆ ಅಕ್ಷತ್ಮಗಳಲಿ್ದ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ತ್ನು  ಪಿರ ಯಸಖಿ ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀಯ 

ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುತಿತ ರುವ ಪ್ರ ೀಮಾನ್ನರಾಗದ ಪರ ವಾಹ್ವಷ್ಟ ೀ! ಅದ್ಮದ ಮೇಲೆ ವಧುವಿನ ಸರದಿ 

ಬಂತ್ತ.…… ಈ ಮನೀಜ್ಞ ಸುಾಂದರ ದೃಶಯ ವನ್ನು  ನೀಡಿದವರೆಲಿ್ರೂ ಆನಂದ 

ಪರವಶರಾದರು. 

 

ವಶ್ಷಠ ರು, ಭರದ್ಮವ ಜ, ಅತಿರ , ಕಶಯ ಪರು, ವಿಶ್ವವ ಮಿತ್ರ ರು, ಅಲಿ್ದ ಮಹ್ಷ್ಟಿಯರು 

ಉಚಚ ರಿಸುತಿತ ರುವ ವದಮಂತ್ರ ಗಳಾಂದಲೂ, ಸುಮಂಗಳಯರು ಶ್ವರ ವಯ ವಾಗಿ ಹ್ಡುತಿತ ರುವ 

ರಮಣಿೀಯ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಹ್ಡುಗಳಾಂದಲೂ, ಅದುು ತ್ವಾದ ಮಂಗಳವಾದಯ ಗಳಾಂದಲೂ, 

ದಿವಯ ವಾದ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳಾಂದಲೂ, ನ್ನದಸವ ರಗಳಾಂದಲೂ ಕೂಡಿದ ಆ ಸಭಾಾಂಗಣ 

ದಿವಯ ಶೀಭೆಯಿಾಂದ ಮ್ಮರಗುತಿತ ದ. ಆ ಆನಂದದಿಾಂದ ಅತಿರ್ಥಯರೆಲಿ್ರೂ ತ್ಮಾ ನೆು ೀ ಮರೆತ್ತ 

ಕಣ್ಣು  ಮರ್ಚಚ ಕಾಂಡರು. ಮತ್ಮತ  ಕೂಡಲೇ ಅಹೀ ಈ ದಿವಯ  ಕಲ್ಯಯ ಣವನ್ನು  ಒಾಂದು 

ಕ್ಷಣಕೂಡಾ ಬಿಡದ ನೀಡಬೇಕಲಿ್ವ! ಅಾಂದುಕಾಂಡು ತಿರುಗಿ ಮತ್ಮತ  ಕಣು ನ್ನು  ಮತ್ತ ಷ್ಟಟ  

ದ್ಡಡ ದು ಮಾಡಿಕಾಂಡು ನೀಡಿದರು. ಹ್ಗೆಯೇ ಸವ ಲ್ಪ ಹತ್ತತ  ನೀಡಿದಮೇಲೆ 

ಆನಂದದಿಾಂದ ತ್ನಾ ಯರಾಗಿ ಮತ್ಮತ  ಕಣ್ಣು  ಮರ್ಚಚ ಕಾಂಡರು. ಮತ್ಮತ  ಕಣ್ಣು  ತ್ಮರೆಯುವುದು, 

ಹೀಗಿತ್ತತ  ಅಲಿ್ಲದದ ವರ ಮನೀಸಥ ತಿ. 
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ಆಗ ಬೃಹ್ಸಪ ತಿಯು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಬ್ಲ್ ಕೈಯಲಿ್ಲ , ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ಎಡ ಕೈಯಲಿ್ಲ  

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು  ಕಟಿಟ ದರು. “ಧುರ ವಂ ತೇ ರಾಜ್ಞ ವರುಣೀ ಧುರ ವಂ ತೇ ನೀ ಬೃಹ್ಸಪ ತಿಾಃ 

ಧುರ ವಂತ್ ಇಾಂದರ ಶ್ವಚ ಗಿು ಶಚ  ರಾಷಟ ರಾಂ ಧಾರಯತಾಾಂ ಧುರ ವಂ” ಎಾಂದು ಮಂತ್ರ ವನ್ನು  ಪಠಿಸುತಾತ  

ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನಕಕ  ಗಂಟು ಹ್ಕ್ಷದರು. ಈ ವಿವಾಹ್ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು 

ಅದುು ತ್ ವಿಶೇಷವಿದ. ಬ್ಹ್ಳ ವಿವಾಹ್ದಲಿ್ಲ  ಮಂತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣ ಪಿರ ೀತ್ಯ ಥಿಾಂ 

ಎಾಂದು, ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣ ರೂಪಶಯ  ಎಾಂದು ಬ್ರುತ್ತ ದ. ಅಾಂದರೆ ವಧುವರರನ್ನು  ಶ್ರ ೀ 

ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರಂತ್ಮ ಭಾವಿಸುವ ಅಥಿ ಬ್ರುವ ಮಂತ್ರ ಗಳು ಇರುತ್ತ ವ. ಈ ವಿವಾಹ್ದಲಿ್ಲ  

ವಧುವರರು ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರೇ ಆಗಿರುವದು ವಿಶೇಷ. ಅಲಿ್ದ ವಿವಾಹ್ದಲಿ್ಲ  

ಪಠಿಸುವ ಮಂತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ರುವ ಇಾಂದರ , ಅಗಿು  ಮೊದಲ್ಯದ ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರೂ ಈ 

ವಿವಾಹ್ದಲಿ್ಲ  ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ 

ವಿವಾಹ್ ಬ್ಹ್ಳ ವಿಶೇಷಗಳಾಂದ ಕೂಡಿದುದ  ಲೀಕಕಲ್ಯಯ ಣಕಕ  ಕ್ಷರಣಭೂತ್ವಾಗಿದ. 

 

ಅದ್ಮದಮೇಲೆ ವಶ್ಷಠ ರು ವಧುವರರಿಾಂದ ಹೀಮ ಮಾಡಿಸದರು. ಬಾರ ಹ್ಾ ಣೀತ್ತ ಮರ 

ವದಮಂತ್ರ ಗಳು, ಮಂಗಳಗಿೀತ್ಮಗಳ ಮಧೆಯ  ವರನ್ನದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಹ್ಗೂ ವಧುವಾದ 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯರ ಪಾಣಿಗರ ಹ್ಣ ಕ್ಷಯಿಕರ ಮ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ 

ಪಾಣಿಗರ ಹ್ಣವನ್ನು  ನೀಡಿ ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರೂ ಸಂತೀಷಪಟಟ ರು. ಸಮಸತ  ವಿಶವ ಕಕ  

ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ನಿಾಂತಿರುವ ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ಹ್ಸತ ಗಳು ಪಾಣಿಗರ ಹ್ಣಕ್ಷಲ್ದಲಿ್ಲ  

ಬ್ಹ್ಳ ಶೀಭೆಯನ್ನು  ತಂದಿತ್ತ. ಸೃಷ್ಟಟ ಗೆಲಿ್ಯ  ಅಭಯಕಡುವ ದಿವಯ  ಹ್ಸತ  

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ ಈ ಹ್ಸತ ವಲಿ್ವ! ಸೃಷ್ಟಟ ಯಲಿ್ಲರುವ ಐಶಚ ಯಿವನ್ನು  ಅನ್ನಗರ ಹಸದ 

ಹ್ಸತ  ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ ತಾಯಿಯದಲಿ್ವ! ರಾಕ್ಷಸರಾದ ರಾವಣಾದಿಗಳನ್ನು  ಸಂಹ್ರಿಸದ ಹ್ಸತ  

ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ ಈ ಹ್ಸತ ವಲಿ್ವ! ಶ್ರ ೀ ಜಗನ್ನಾ ತ್ಮಯ ಈ ಹ್ಸತ ವಲಿ್ವ ಸಮಸತ  

ಸೌಭಾಗಯ ವನ್ನು  ಅನ್ನಗರ ಹಸುವುದು. ಆಹ್! ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀನ್ನರಾಯಣರ ಪಾಣಿಗರ ಹ್ಣವನ್ನು  

ಕಣಾು ರೆ ನೀಡಿದ ನ್ನವಷ್ಟಟ  ಅದೃಷಟ ವಂತ್ರಲಿ್ವ! ಎಾಂದು ಅಲಿ್ಲ  ನೆರೆದವರೆಲಿ್ರೂ 

ಅಾಂದುಕಾಂಡರು. 

 

ಇನ್ನು  ಮಾಂದ ಸಪತ ಪದಿ ಕ್ಷಯಿಕರ ಮ. ಅಗಿು ಹೀತ್ರ ಕಕ  ದಕ್ಷಾ ಣಮಖವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಗಾಲು 

ಮಾಂದ ಇಡುತಾತ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ‘ಏಕಮಿೀಷ್ಠ ವಿಷ್ಟು ಸಾತ ವ  ಅನೆವ ೀತ್ತʼ (ಒಾಂದು ಹೆಜೆ್ಯಿಾಂದ 

ವಿಷ್ಟು ವು ನಿನು  ಇಷಾಟ ಥಿವನ್ನು  ಪೂರೈಸುತ್ಮತ ನೆ) ಎಾಂದು ಮೊದಲ್ ಹ್ಜೆ್ಮಾಂದಿಟುಟ , ‘ದವ ೀ 

ಊಜ್ಿ ವಿಷ್ಟು  ಸಾತ ವ  ಅನೆವ ೀತ್ತʼ (ಎರಡನೇ ಹೆಜೆ್ಯಿಾಂದ ವಿಷ್ಟು ವು ನಿನು ನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತೇನೆ) 

ಎಾಂದು ಎರಡನೇ ಹ್ಜೆ್ಮಾಂದಿಟುಟ , ‘ತಿರ ೀಣಿ ವರ ತಾಯ ವಿಷ್ಟು ಸಾತ ವ  ಅನೆವ ೀತ್ತʼ (ಮೂರನೇ 

ಹೆಜೆ್ಯಿಾಂದ ವಿಷ್ಟು ವು ನಿನು  ವರ ತಾನ್ನಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಸರಿಸುತಾತ ನೆ ಎಾಂದು)… ಹೀಗೆ ಏಳು 

ಹೆಜೆ್ಯನ್ನು  ಆಯಾ ಮಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಪಠಿಸುತಾತ  ಸಪತ ಪದಿ ಪೂತಿಿಮಾಡಿದರು. ಈ 

ಮಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಪರ ತಿಯಾಂದು ವಿವಾಹ್ದಲಿ್ಲಯೂ ಮದುಮಗನ್ನ ಮದುಮಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಷ್ಟು  

ಅವಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತಿತ ದ್ಮದ ನೆ ಎಾಂಬ್ ಭಾವನೆಯಿಾಂದ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ತ ದ. ಇಲಿ್ಲ  

ವಿಶೇಷವನೆಾಂದರೆ ಮದುಮಗಳಾದ ಮಹ್ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀಯ ಹಾಂದ ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ವಿಷ್ಟು ವ 

ವರನ್ನಗಿ ಏಳು ಹ್ಜೆ್ಯನ್ನು  ಇಡುವುದು. 
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ಹೀಮ ಪೂತಿಿಯಾದ ಮೇಲೆ ವಧುವರರಿಬ್ಬ ರೂ ಅಗಿು ಹೀತ್ರ ಕಕ  ಪರ ದಕ್ಷಾ ಣೆ ಬಂದು 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯ ಸಾಂಟಕಕ  ಕಟಿಟ ದ ದ್ಮರವನ್ನು  ಮಂತ್ರ ಪೂವಿಕವಾಗಿ 

ಬಿರ್ಚಚ ದನ್ನ. ವಿವಾಹ್ ಕ್ಷಯಿಕರ ಮ ಪೂತಿಿಯಾದ್ಡನೆ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ಅತಿರ್ಥಗಳೆಲಿ್ರಿಗೆ 

ಅದುು ತ್ವಾದ ಮದುವ ಊಟದ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಮಾಡಿದನ್ನ. ವಿವಾಹ್ಕಕ  ಬಂದವರಿಗೆಲಿ್ಯ  

ಆಕ್ಷಶರಾಜ ದಂಪತಿಯರು ಅನೇಕ ಬ್ಹುಮಾನಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ರು. 

 

ಬ್ರ ಹ್ಾ , ರುದರ ರಿಬ್ಬ ರೂ ದೇವತ್ಮಗಳಾಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಭೀಜನ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಪರಮೇಶವ ರನ್ನ 

ಚತ್ತಮಿಖನಡನೆ ಈ ರಿೀತಿ ಹೇಳದನ್ನ. ‘ಓ ಬ್ರ ಹ್ಾ ದೇವ! ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ 

ವಿವಾಹ್ ಎಷ್ಟಟ  ಅದುು ತ್ವಾಗಿ ನಡೆಯಿತ್ತ! ಇವರ ಕಲ್ಯಯ ಣವು ಈ ಜಗತಿತ ನ ಕಲ್ಯಯ ಣವಲಿ್ವ! 

ಈ ಕಲ್ಯಯ ಣವನ್ನು  ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ನೀಡಿದವರೆಲಿ್ರೂ ಧನಯ ರು. ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಿ 

ನೀಡಲ್ಯಗದಿದದ ರೂ ಈ ವಿಶೇಷವನ್ನು  ಕೇಳತಿಳದವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಗಯ ಗಳು ಲ್ಭಿಸುತ್ತ ವ. ಈ 

ವಿಶೇಷವನ್ನು  ಓದಿದ ಸತ ರೀಯರೆಲಿ್ರೂ ನ್ನರು ವಷಿ ಸೌಭಾಗಯ ದಿಾಂದಿರುತಾತ ರೆ. ವಿವಾಹ್ 

ಆಲ್ಸಯ ವಾಗುತಿತ ರುವ ಕನೆಯ ಯರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ವಿವಾಹ್ವಾಗುತ್ತ ದ. ದುರದೃಷಟ ದಿಾಂದ 

ಗಂಡನನ್ನು  ಕಳೆದುಕಾಂಡ ಸತ ರೀಯರು ಓದಿದರೆ ಮರುಜನಾ ದಲಿ್ಲ  ದಿೀಘ್ಿಸುಮಂಗಳಯರಾಗಿ 

ನ್ನರು ವಷಿ ಗಂಡ, ಮಕಕ ಳಾಂದಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುತಾತ ರೆ. ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ 

ಪರಿಣಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು  ಓದಿದವರಿಗೆ ಸಕಲ್ ಶುಭಗಳಾಗುತ್ತ ವ. ಪರ ತ್ಮಯ ೀಕವಾಗಿ ಈ ಶ್ರ ೀ 

ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಪರಿಣಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು  ಶುಕರ ವಾರ ಓದಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತ ಷ್ಟಟ  

ಫಲ್ಗಳು ಸದಿಿ ಸುತ್ತ ವ. ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರು ವಾಸಮಾಡುವ ಶೇಷಾಚಲ್ವು ಮಾಂದ 

ತ್ತಾಂಬಾ  ಪರ ಸದಿ  ಪುಣಯ ಕಾ ೀತ್ರ ವಾಗಿ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತ ದ. ನ್ನನ್ನ ಆ ಕಾ ೀತ್ರ ಪಾಲ್ಕನ್ನಗಿ ಇರುವನ್ನʼ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಲು ಬ್ರ ಹ್ಾ ನಡನೆ ಕೂಡಿ ಎಲಿ್ಯ  ದೇವತ್ಮಗಳೂ ಸಂತೀಷಪಟಟ ರು. 

 

ಆ ರಾತಿರ  ಬೃಹ್ಸಪ ತಿ ವಧುವರರಿಗೆ ಧುರ ವ, ಅರುಾಂಧತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಆಕ್ಷಶದಲಿ್ಲ  ತೀರಿಸ 

ನಕ್ಷತ್ರ ದಶಿನ ಮಾಡಿಸದರು. ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಯ ಣ ವೈಭವ ಐದು ದಿನಗಳ 

ಕ್ಷಲ್ ನಯನ್ನನಂದಕರವಾಗಿ ಸಾಗಿತ್ತ. ಆ ಐದು ದಿನಗಳು ವಿಶವ ಕಕ ಲಿ್ಯ  ಕಲ್ಯಯ ಣ ಶೀಭೆಯ! 

ಕನೆಯ ದಿನ ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಯ ಣಕಕ  ಬಂದವರೆಲಿ್ರಿಗೂ ಆಕ್ಷಶರಾಜನ್ನ 

ಅನೇಕ ಬ್ಹುಮಾನಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ನ್ನ. 

 

ದೇವತ್ಮಗಳೆಲಿ್ರೂ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ದಂಪತಿಗಳಾಂದ, ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರಿಾಂದ ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು 

ಅವರವರ ಲೀಕಗಳಗೆ ಹರಟುಹೀದರು. ಬ್ರ ಹ್ಾ , ರುದರ ರು ಮತ್ಮತ  ಕಲ್ವು ಮಖಯ ಸಥ ರು 

ಮಾತ್ರ ವ ಇದದ ರು. ಇನ್ನು  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಕರೆದುಕಾಂಡು ಶೇಷಾಚಲ್ಕಕ  

ಹರಡುವ ಶುಭ ಸಮಯ ಬಂದಿತ್ತ. ಆಗ ಆಕ್ಷಶರಾಜ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನನ್ನು  ಆಲ್ಲಾಂಗಿಸ ‘ತಂದೇ! 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ! ಸಾಕ್ಷಾ ತ್್ ಶ್ರ ೀಮಾನ್ನು ರಾಯಣನ್ನ ನಿೀನೇ ಆದರೂ ನಿನು ನ್ನು  ಅಳಯನ್ನಗಿ ಪಡೆದ 

ನನು  ಭಾಗಯ  ಏನೆಾಂದು ಹೇಳಲ್ಲ. 

 

ಆ ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀಯೇ ನನು  ಪೂವಿಜನಾ  ಫಲ್ವಾಗಿ ನನು  ಕುಮಾರಿಯಾಗಿ 

ಜನಿಸದದ ರಿಾಂದಲಿ್ವ ನನಗೆ ಈ ಭಾಗಯ  ಸಕ್ಷಕ ದುದ . ನಿಮಿಾ ಬ್ಬ ರ ವಿವಾಹ್ವನ್ನು   ನೀಡಿದ ನಮಾ  

ಜನಾ  ಧನಯ . ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಮದ್ಮದ ಗಿ ಬೆಳೆಸದ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಅತ್ಮತ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಸತಿತ ದದ ೀನೆ. 

ಈ ಸಮಸತ  ವಿಶವ ಕಕ  ರಕ್ಷಾ ಕವಚನ್ನದ ನಿನು  ಕೈಹಡಿದಿದದ ಕಕ  ನನಗೆ ದುಾಃಖ ಸಂಶಯಗಳಲಿ್ ʼ 
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ಎಾಂದು ಹೇಳ ಅಳೆಯನಿಗೆ ಅನೇಕ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು  ಕಟಟ ನ್ನ. ಮದುಮಗಳನ್ನು  ಅತ್ಮತ  

ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಸುವ ಹ್ಡುಗಳ ಮಧೆಯ  ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಅಳಯ, ಅತ್ಮತ ಯಾದ ವಕುಳದೇವಿಗೆ 

ಒಪಿಪ ಸದನ್ನ. 

 

ಆಕ್ಷಶರಾಜ ದಂಪತಿಗಳು ಕುಮಾರಿ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯನ್ನು  ಬ್ಹ್ಳ ಸಂಭರ ಮದಿಾಂದ ಅತ್ಮತ ಮನೆಗೆ 

ಕಳುಹಸಕಟಟ ರು. ನ್ನತ್ನ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯರು 

ಅಲಿ್ಲದದ ವರೆಲಿ್ರನ್ನು  ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು ತ್ಮಾ  ಪರಿವಾರದ್ಾಂದಿಗೆ ಶೇಷಾಚಲ್ಕಕ  

ಪರ ಯಾಣಮಾಡಿದರು. ಮಾಗಿಮಧೆಯ  ಅಗಸತ ಯ ಮನಿ ಆಶರ ಮ ಕಂಡಿತ್ತ. ಅಲಿ್ಲ  ಸವ ಲ್ಪ  ಹತ್ತತ  

ವಿಶರ ಮಿಸದರು. ಆಗ ಅಗಸತ ಯ  ಮನಿಯು ನ್ನತ್ನ ದಂಪತಿಗಳ ಎದುರು ಬಂದು ಅನೇಕ 

ನಮಸಾಕ ರಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿ ‘ನಿಮಗೆ ನನು  ನಮಸಾಕ ರಗಳು. ನಿೀವು ಬ್ರುವಿಕಯಿಾಂದ ನನು  

ಆಶರ ಮ ಪಾವನವಾಯಿತ್ತʼ ಎಾಂದು ಹೇಳ ಆಹ್ವ ನ ಮಾಡಿ ಬ್ಹ್ಳ ಅತಿರ್ಥ ಮಯಾಿದಯನ್ನು  

ಮಾಡಿ ಆ ದಂಪತಿಗಳಗೆ ಅನೇಕ ಸುಮಧುರ ಫಲ್ಗಳನ್ನು  ಕಟಟ ನ್ನ. ಆ ಫಲ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸವ ಲ್ಪ  ಆ 

ದಂಪತಿಗಳು ತಿಾಂದರು. ಆಗ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಅಗಸತ ಯ ನಡನೆ ‘ಓ ಮಹ್ಷ್ಟಿ! ನಿನು  ಅತಿರ್ಥ 

ಮಯಾಿದಯಿಾಂದ ನನಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ಸಂತೀಷವಾಯಿತ್ತ. ಹಸ ದಂಪತಿಗಳು ಆರು 

ತಿಾಂಗಳಕ್ಷಲ್ ಬೆಟಟ ವನೆು ೀರಬಾರದು ಎಾಂಬ್ ನಿಯಮವಿರುವುದರಿಾಂದ ಈ ಆರು ತಿಾಂಗಳಕ್ಷಲ್ 

ನಿನು  ಆಶರ ಮದಲಿ್ಲ  ವಾಸಮಾಡಬೇಕಾಂದು ನಿಶಚ ಯಿಸದದ ೀನೆʼ ಎಾಂದ್ ಹೇಳದನ್ನ. 

 

ಆಗ ಅಗಸತ ಯ ನ್ನ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನಡನೆ ‘ಆಹ್! ಜಗನ್ನು ಥ! ಜಗದರ ಕ್ಷಕ! ಇದಕಕ  ಮೇಲ್ಯದ 

ಭಾಗಯ ವನಿದ? ನಿಮಗಾಗಿ ಒಳೆು ಯ ಪಣಿಶ್ವಲೆಯನ್ನು  ನಿಮಿಿಸುತ್ಮತ ೀನೆ. ನಿೀವು ನನು  

ಆಶರ ಮದಲಿೆೀ ಈ ಆರುತಿಾಂಗಳು ಸಂತೀಷದಿಾಂದ ಕಳೆಯಿರಿʼ ಎಾಂದು ಹೇಳ ಶ್ಷಯ ರನ್ನು  ಕರೆದು 

ಈ ಕಲ್ಸವನ್ನು  ಅವರಿಗೆ ಒಪಿಪ ಸದನ್ನ. ಕೂಡಲೇ ಅಗಸತ ಯ ರ ಶ್ಷಯ ರೆಲಿ್ರೂ ಸೇರಿ ಆಶರ ಮದಲಿೆೀ 

ಅತಿಸುಾಂದರವಾಗಿರುವ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಆರಿಸ ಅಲಿ್ಲ  ಹೂದ್ೀಟದ ಮಧೆಯ  ಚೆಾಂದದ 

ಪಣಿಶ್ವಲೆಯನ್ನು  ನಿಮಿಿಸದರು. 

 

ಬೃಹ್ಸಪ ತಿ ವದಮಂತ್ರ ವನ್ನು  ಪಠಿಸುತಿತ ರಲು ಆಶರ ಮದಲಿ್ಲ  ಮನಿೀಶವ ರರ 

ಆಶ್ೀವಿಚನದ್ಾಂದಿಗೆ ನ್ನತ್ನ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರು ಗೃಹ್ಪರ ವಶ 

ಮಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲಯ ಪರ ಕೃತಿ ಸೌಾಂದಯಿಕಕ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯರ ಹೃದಯ 

ಪುಲ್ಕರಿಸತ್ತ. ಪಕ್ಷಾ ಗಳ ಕಲ್ರವ, ಸುಮನೀಹ್ರವಾದ ಹೂಗಳ ಮೊಗೆೆ , ಚೆಾಂದದ ಸ್ಯಲೆಗಳ 

ಮಧೆಯ  ಈ ಪಣಿಶ್ವಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಆ ದಂಪತಿಗಳಗೆ ತ್ತಾಂಬಾ ಆನಂದ ಕಟಿಟ ತ್ತ. ಶ್ರ ೀ 

ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರು ನೆಲೆಸದ ಈ ಪರ ದೇಶವ ಈಗಿನ ‘ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಮಂಗಾಪುರʼ. 

 

ಆರು ತಿಾಂಗಳಕ್ಷಲ್ ಅಲಿ್ಲ  ನಿವಾಸಮಾಡಿದಮೇಲೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ, ಪದ್ಮಾ ವತಿಯರು ಅಗಸತ ಯ  

ಮನಿಯಿಾಂದ ಬಿೀಳಕ ಾಂಡು ಶೇಷಾಚಲ್ಕಕ  ಹರಟುಹೀದರು. ಆಗ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯಡನೆ ‘ಓ ಸಖಿ! ಶೇಷಾಚಲ್ದಲಿ್ಲ  ಬೇಸಪುಪ  ಸಗುವುದಿಲಿ್ . ಆದುದರಿಾಂದ 

ಅದನ್ನು  ನಮೊಾ ಟಿಟ ಗೆ ತ್ಮಗೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗೊೀಣʼ ಎಾಂದು ಹೇಳಲು ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಹ್ಗೆಯೇ 

ಮಾಡಿದಳು. ಬಂಧುಮಿತ್ರ  ಸಪರಿವಾರಸಮೇತ್  ಶೇಷಾಚಲ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರ ಹ್ಾ , ರುದರ ರು 

ಮತ್ತತ  ಇತ್ರ ದೇವತ್ಮಗಳು ಪುಷಪ ವೃಷ್ಟಟ  ಮಾಡುತಿತ ರಲು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ನ ಹೃದಯಲಕ್್ಷ ಮ  

ಸಮೇತ್ವಾಗಿ ಆನಂದ ನಿಲ್ಯಕಕ  ಪರ ವಶ್ಸದರು. ಪದ್ಮಾ ವತಿಯು ಹೃದಯಲಕ್್ಷ ಮಯಾಗಿ 
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ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಎದಯನು ಲಂಕರಿಸದಳು. ಆಕ್ಷಶದಿಾಂದ ದೇವತ್ಮಗಳು ಪುಷಪ ವೃಷ್ಟಟ ಮಾಡಿದರು. 

ದೇವದುಾಂದುಭಿಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಆನಂದನಿಲ್ಯದ ಪರ ವಶವನ್ನು  ಉದದ ೀಶ್ಸ 

ಬ್ರ ಹ್ಾ  ಉತ್ು ವವನ್ನು  ಹ್ತ್ತತ ದಿನಗಳ ಕ್ಷಲ್ ದಿವಯ ವಾಗಿ ನಡೆಸದನ್ನ. ಇದೇ 

“ಬ್ರ ಹಾ ೀತ್ು ವ”ವಾಂದು ಈಗ ಪರ ತಿವಷಿ ದಿವಯ ವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುತಿತ ದ. ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಯ ಣ ವಿಶೇಷವನ್ನು  ಕೇಳದವರ, ಓದಿ ತಿಳದವರ ಜನಾ  ಧನಯ . ಇವರೆಲಿ್ರಿಗೆ ಆ 

ದಿವಯ  ದಂಪತಿಗಳ ಅನ್ನಗರ ಹ್ ತ್ಪಪ ದ ಸಗುತ್ತ ದ. ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀಶ್ರ ೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಯ ಣ ವಿಶೇಷವನ್ನು  

ತಿಳದವರ ಜಿೀವನವು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯಯ ಯೂ ಇಲಿ್ದ ಕಲ್ಯಯ ಣಪರ ದವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತ ದ. 
 

|| ಸವಿ ಜನ್ನಾಃ ಸುಖಿನೀ ಭವಂತ್ತ | ಸಮಸತ  ಸನಾ ಾಂಗಳಾನಿ ಭವಂತ್ತ || 
 

ಶ್ರ ಯಃ ಕ್ಷಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಯ ಣ ನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇsರ್ಥಿನ್ನಮ್ | 

ಶ್ರ ೀ ವಾಂಕಟನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ || 
 

|| ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್ಷಾ ಾ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಕಟಾಕ್ಷ ಸದಿಿ ರಸುತ  || 
 

|| ಇತಿ ಶ್ರ ೀ ಪದ್ಮಾ ವತಿ ಪರಿಣಯ ಸಂಪೂಣಿಮ್ || 
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