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ಮುನ್ನು ಡಿ 
 

ಯತರ  ಯತರ  ರಘುನಾಥ ಕೀತಿನಂ 

ತತರ  ತತರ  ಕೃತಮ್ಸು ಕ್ಷಂಜಲಂ 

ಭಾಷ್ಪ ವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಿ ಲೀಚನಂ 

ಮಾರುತಿೀಮ್ ನಮ್ತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ 
 

 

ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಭಕ್ು ಸುಲ್ಭನು. ಅವನನುು  ನಿತಯ  ಸಮ ರಿಸುವವರಿಗೆ ಬುದಿ್ದ , ಬಲ್, 

ಯಶಸುು , ತೇಜಸುು  ಮತ್ತು  ಧೈಯಯ ಲ್ಭಿಸುತು ದೆ. ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಅನಾರೀಗ್ಯ ವಾದರೂ 

ಕೂಡಲೇ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸವಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗ್ಳು ದೊರಕುತು ದೆ.  

 
 

ಶ್ರ ೀ ವಂಕ್ಟೇಶಾ ರ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ದಯೆಯಂದ ನಾನು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಲ್ಲೀಲೆಗ್ಳ 

ಮೇಲೆ ಹದ್ದನೇಳು ಪುಸು ಕ್ಗ್ಳನುು  ರಚಿಸುವುದು ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಯತ್ತ. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ದಯೆಯಂದ 

ಇವಲಿ್ಲ  ಭಕ್ು ರನುು  ಎಷ್ಟ ೀ ಸಂತೀಷಪಡಿಸುತಿು ವ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ವಂಕ್ಟೇಶಾ ರ 

ವರ ತಕ್ಲ್ಪ , ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಂಹ ವರ ತಕ್ಲ್ಪ  ಬಹಳ ಪರ ಚಾರ ಹಂದ್ದ ದೇಶ ವಿದೇಶಗ್ಳಲಿ್ಲಯ 

ಭಕ್ು ರ ಮನೆಗ್ಳಲಿ್ಲ , ಅನೇಕ್ ದೇವಾಲ್ಯಗ್ಳಲಿ್ಲ  ನಿತಯ  ಆಚರಿಸಲ್ಪ ಡುತಿು ದೆ. ನನು  ಆಪು ರು 

ಕೆಲ್ವುಮಂದ್ದ ತ್ತಂಬಾ ಸಮಯದ್ದಂದ ನನು ನುು  ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಲ್ಲೀಲೆಗ್ಳ 

ಮೇಲೆ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳುು ತಿು ದಿ್ದ ರೆ.  ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಅನುಗ್ರ ಹವಾದ್ದಗ್ 

ತಪಪ ದೇ ಬರೆಯುತ್ು ೀನೆಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಇಷ್ಟಟ  ದ್ದನಗ್ಳ ನಂತರ ಆ ಪವನಪುತರ ನ ಅನುಗ್ರ ಹ 

ಸಕಿ್ಷತ್ತ. ಒಂದುದ್ದನ ಬೆಳಗಿಿನ ಜಾವ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಅದುು ತ ರೂಪದ್ದಂದ ಪರ ಕಾಶ್ಸುತ್ತು  

ಬಹಳ ಆನಂದಸಾ ರೂಪನಾಗಿ ಸಾ ಪು ದಲಿ್ಲ  ದಶಯನ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಆ ದ್ದನವೇ, ಈ ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ 

ಆಂಜನೇಯ -   ನನು  ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ರೂಪುಹಂದ್ದತ್ತ.   ಈ ಪುಸು ಕ್ದಲಿ್ಲಯ ಪರ ತಿ ಒಂದು 

ಅಕ್ಷರವೂ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಅನುಗ್ರ ಹದ್ದಂದಲಿ್ದೇ ಬೇರೇನಲಿ್ . ಇದರಲಿ್ಲ  ನನು  ದೊಡಡ ಸಿ ಕೆ 

ಏನೂ ಇಲಿ್ .  ಎಲಿ್ಲ  ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಅನುಗ್ರ ಹವೇ! ಶ್ರ ೀಮನಾು ರಾಯಣನ ಅವತ್ತರವಾದ ಶ್ರ ೀ 

ರಾಮಚಂದರ ನ ಪ್ರರ ಯಭಕ್ು ನೇ ಆಂಜನೇಯನು. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಈಗ್ಲೂ 

ತನು  ಭಕ್ು ರು ತನು ನುು  ಅಥವಾ ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನನುು  ಎಲಿ್ಲ  ಸುು ತಿಸುತಿು ರುತ್ತು ರೀ ಅಲಿ್ಲ  

ತಪಪ ದೇ ಇರುತ್ತು ನೆ. 

 
 

ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಅನುಗ್ರ ಹದ್ದಂದ ನಾನು ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ರಚಿಸುವುದು ಸ್ವಧ್ಯ ವಾಯತ್ತ. 

ಇದೆಲಿ್ಲ  ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಅನುಗ್ರ ಹವಲಿ್ದೇ ಬೇರೇನೂ ಅಲಿ್ . ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಓದ್ದದವರಿಗೆ 

ಸವಯಸೌಭಾಗ್ಯ ಗ್ಳು ಸಗುತು ದೆ.  ಯಾವ ರಿೀತಿಯ ಅನಾರೀಗ್ಯ ವೂ ಹತಿು ರಬಾರದು. ಯಾರು ಆ 

ಹನುಮಂತನನುು  ಮನಸು ಲಿ್ಲ  ಸಮ ರಿಸುತ್ತು , ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಓದುತ್ತು ರೀ ಅವರಿಗೆ 

ಎಲಿ್ದರಲಿೂ  ಜಯ ಸಗುತು ದೆ.   
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ಈ ಪುಸು ಕ್ ರಚನೆಗೆ ಪರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿಯೂ, ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಸಹಕ್ರಿಸದ ಪರ ತಿಯೊಬಬ ರಿಗೂ, 

ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಓದ್ದದ ನಿಮಗೂ, ಹೇಳಿದ/ಕೇಳಿದವರಿಗೂ, ಪರ ಸ್ವದವನುು  

ಸಾ ೀಕ್ರಿಸದವರಿಗೂ, ಸಕ್ಲ್ ಆಯುರಾರೀಗ್ಯ  ಸೌಭಾಗ್ಯ ಗ್ಳು ಸಗ್ಲ್ಲೀ ಎಂದು ಆ ಶ್ರ ೀ 

ಹನುಮಂತನನುು  ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸುತಿು ದಿೆ ೀನೆ.   
 

|| ಸವೇಯ ಜನಾಾಃ ಸುಖಿನೀ ಭವಂತ್ತ | ಸಮಸು  ಸನಮ ಂಗ್ಳಾನಿ ಭವಂತ್ತ || 

|| ಶ್ರ ೀ ಹನುಮತ್ ಕ್ಟಾಕ್ಷ ಸದಿ್ದ ರಸುು  || 

 

ಹೈದರಾಬಾದ್                   ತಿಮ್ಮ ರಾಜು ವಿಶ್ಾ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ 

ದ್ದನಾಂಕ್: 2013 

********* 
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ಈ ಪುಸು ಕವ್ನುನ  ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕ್ಕ? 
 

ಹನುಮಂತನು ಭಕ್ು ಸುಲ್ಭನು. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ನಿತಯ  ನೆನೆಯುವವರಿಗೆ ಯಾವರಿೀತಿಯ 

ಆಪತ್ತು ಗ್ಳು ಬರುವುದ್ದಲಿ್ . ಕೈಹಿಡಿದ ಕೆಲ್ಸಕಾಯಯಗ್ಳೆಲಿ್ವೂ ಜಯಹಂದುತು ದೆ. ಪರ ತಿದ್ದನ 

ರಾತಿರ  ಮಲ್ಗುವ ಮೊದಲು ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ನೆನೆದರೆ ಮನಸುು  ಪರ ಶಂತವಾಗಿದಿು  ಒಳೆು ಯ 

ನಿದೆರ  ಬರುತು ದೆ. ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ  ಕ್ನಸುು  ಬರುವುದ್ದಲಿ್ . ಮರುದ್ದನ ನಾವಲಿ್ಲ  ಬಹಳ 

ಉತ್ತು ಹದ್ದಂದ ಇರುತ್ು ೀವ. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಅನುಗ್ರ ಹವನುು  ಹಂದಲು ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  

ಪಠಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸುಲ್ಭವಾದ ಮಾಗ್ಯ. ಈ ಪುಸು ವನುು  ಓದುವಾಗ್ ಉಪವಾಸ 

ಇರಬೇಕಾದ ಅವಸರವಿಲಿ್ . ಶುಚಿಯಾಗಿ ಸ್ವು ನಮಾಡಿ, ಪರ ಶಂತ ಮನಸು ನಿಂದ ಇದಿ ರೆ ಸ್ವಕು.    

 

➢ ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಯಾರಾದರೂ, ಯಾವಾಗ್ಲ್ಲದರೂ, ವಯಸು ನಿಂದ್ದಗ್ಲ್ಲೀ, 

ಕುಲ್ದ್ದಂದ್ದಗ್ಲ್ಲೀ ಭೇದಭಾವವಿಲಿ್ದೇ ಓದಬಹುದು. ಸು ರೀ - ಪುರುಷ ಬೇಧ್ವಿಲಿ್ . ಈ 

ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಯಾವ ಮಾಸದಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲೀ, ಯಾವ ದ್ದನಗ್ಳಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲೀ ಓದಬಹುದು. 

ಏಕಾದಶ್, ಹುಣಿ್ಣ ಮೆ ತಿರ್ಥಗ್ಳಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲೀ, ಮಖ್, ಪೂವಯಭಾದರ , ಸ್ವಾ ತಿ ನಕ್ಷತರ ಗ್ಳಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲೀ 

ಪಠಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅತಯ ಂತ ಶುಭಪರ ದ. ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಪೂಜಾಮಂದ್ದರದಲಿ್ಲ  ಬೆಳಿಗಿಿನ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕೊಂಡು ಓದಬಹುದು. ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಓದ್ದದ   ಕೂಡಲೇ ಎರಡು 

ಬಾಳೆಹಣಿ ನುು  ಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ನಿವೇದ್ದಸದರೆ ತ್ತಂಬಾ ಒಳೆು ಯದು. 

ಅನುಕೂಲ್ವಿದಿವರು ತ್ಂಗಿನಕಾಯಯನುು  ಕೂಡ ಒಡೆಯಬಹುದು. 

 

➢ ಆರ್ಥಯಕ್, ಅನಾರೀಗ್ಯ  ಸಮಸ್ಯಯ ಗ್ಳಿಂದ ಬಾಧೆಪಡುತಿು ರುವವರು ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  

ಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಮೂರು ದ್ದನ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲೀ, ಅಥವಾ ಇತರ ದೇವತ್ಗ್ಳ 

ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲೀ ಬೆಳಗಿಿನ ಸಮಯದಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲೀ, ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ದ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲೀ ಕುಳಿತ್ತಕೊಂಡು ಓದ್ದದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯಯ ಗ್ಳೆಲಿ್ಲ  ಕೂಡಲೇ 

ಹೀಗಿಬಿಡುತು ದೆ.     

 

➢ ಪರಿೀಕ್ೆ ಗ್ಳನುು  ಬರೆಯುವ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಯಗ್ಳು ಯಾವುದೇ ಶನಿವಾರದ ದ್ದನ ಸ್ವಾ ಮಿಯ 

ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕೊಂಡು ಈ ಪುಸು ವನುು  ಪಠಿಸದರೆ, ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ 

ಅನುಗ್ರ ಹದ್ದಂದ ಪರಿೀಕ್ೆ ಗ್ಳನುು     ವಿಜಯವಂತವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತು ರೆ.  

 

➢ ಸಂತ್ತನಭಾಗ್ಯ  ಇಲಿ್ದವರು ಯಾವ ಶನಿವಾರದ ದ್ದನವಾದರೂ ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  

ಸ್ವಾ ಮಿಯ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲೀ ಅಥವಾ ಇತರ ದೇವರುಗ್ಳ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲೀ 

ಕುಳಿತ್ತಕೊಂಡು ಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಮೂರು ದ್ದನ ಓದ್ದದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳೆು ಯ 

ಸಂತ್ತನವನುು  ಪಡೆಯುತ್ತು ರೆ. ವಿವಾಹವಾಗ್ದ ಯುವಕ್-ಯುವತಿಯರು ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ 

ಓದ್ದದರೆ ಬೇಗ್ನೇ ವಿವಾಹವು ನಿಶಚ ಯವಾಗುತು ದೆ.   

 

➢ ಮಾನಸಕ್ ಸಮಸ್ಯಯ ಗ್ಳಿಂದ ಬಾಧೆಪಡುತಿು ರುವರು ಯಾವ ಶನಿವಾರದ ದ್ದನವಾದರೂ ಈ 

ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಮನೆಯಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲೀ, ಸ್ವಾ ಮಿಯ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲೀ ಓದ್ದದರೆ ಅವರಿಗೆ 

ಒಳೆು ಯ ಆರೀಗ್ಯ  ಲ್ಭಿಸುತು ದೆ. ಅನಾರೀಗ್ಯ ದ್ದಂದ ಬಾಧೆಪಡುತಿು ರುವವರಿಗೆ ಅವರ 
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ಬಂಧುಗ್ಳಾಗ್ಲ್ಲೀ, ಸ್ಯು ೀಹಿತರಾಗ್ಲ್ಲೀ ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಓದ್ದ ಕೇಳಿಸದರೆ, ಅವರ 

ಅನಾರೀಗ್ಯ ವು ತಾ ರಿತದಲಿೆೀ ಬಿಟ್ಟಟ ಹೀಗಿ ಸಂಪೂಣಯ ಆರೀಗ್ಯ ವಂತರಾಗುತ್ತು ರೆ. 

 

➢ ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಂತದೇವರ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲ  ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಅಲಿ್ಲ  ಸೇರಿದ ಭಕ್ು ರಿಗೆ ಓದ್ದ 

ಕೇಳಿಸದವರಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಅನುಗ್ರ ಹವು ಲ್ಭಿಸ ಎಲಿ್ಲ  ಕಾಲ್ದಲಿೂ  

ಸುಖ್ಸಂತೀಷದ್ದಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತು ರೆ. ಸಮಯಸಕಿಾ ಗ್ ಬೆಳಿಗಿೆ  ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ 

ಓದಬಹುದು. ಓದುವುದು ಪೂತಿಯಯಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣಿ ನುು  

ನಿವೇದ್ದಸ ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರ ಭಕ್ಷು ಯಂದ ಪರ ಸ್ವದವಾಗಿ ಸಾ ೀಕ್ರಿಸದರೆ ತ್ತಂಬಾ ಒಳೆು ಯದು.  

 

➢ ದೂರದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಿಮಮ  ಮಕಿ್ಳ ನಿಮಿತು ವಾಗಿ ಕೂಡ ನಿೀವು ಓದಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ 

ಸಂತ್ತನ, ವಿವಾಹ, ಉದೊಯ ೀಗ್ಕಿಾ ಗಿ ನಿೀವು ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರ 

ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕೊಂಡು ಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಮೂರು ದ್ದನ ಓದ್ದದರೆ ಕೂಡಲೇ ಫಲ್ 

ಸಗುತು ದೆ. 

 

➢ ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಂತದೇವರ ಸನಿು ಧಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಭಕ್ು ರಿಗೆ ಓದ್ದ ಕೇಳಿಸದವರಿಗೆ 

ಕೊೀಟಿಜನಮ ದ ಪುಣಯ ಫಲ್ ಲ್ಭಿಸುತು ದೆ. ದೇವಸಿ್ವನದ ಅಚಯಕ್ರು ಪರ ತಿ ಶನಿವಾರದ ದ್ದನ 

ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಎದುರಲಿ್ಲ  ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಪಠಿಸದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ದೇವಸಿ್ವನಕಿೆ  ಬರುವ 

ಭಕ್ು ರಿಗೆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಅನುಗ್ರ ಹವು ಸಕಿ್ಷ  ಜೀವನವು ಶುಭಪರ ದವಾಗಿ ನಡೆಯುತು ದೆ.     

 

➢ ವಿವಾಹವಾಗ್ಲ್ಲೀ, ಗೃಹಪರ ವೇಶವಾಗ್ಲ್ಲೀ, ಹಸವಾಯ ಪ್ರರವಾಗ್ಲ್ಲೀ, ಹಿೀಗೆ ಯಾವ 

ಶುಭಕಾಯಯಗ್ಳು ಬರುವಾಗ್ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ಂಟಿಯಾಗಿಯಾಗ್ಲ್ಲೀ, ಬಂಧು-

ಮಿತರ ರನುು  ಕ್ರೆದ್ದಗ್ಲ್ಲೀ ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಪಠಿಸದರೆ, ಸ್ವಾ ಮಿಗೆ ಪರ ಸ್ವದವನುು  ನಿವೇದ್ದಸ, 

ಸಾ ೀಕ್ರಿಸದರೆ ಕೈಹಿಡಿದ ಆ ಕಾಯಯವೂ ಶುಭಪರ ದವಾಗಿ ಜರುಗುತು ದೆ. ಆನಂತರ ಮತ್ು  

ಇನು ಮೆಮ  ಬಂಧು-ಮಿತರ ರೆಲಿ್ರನುು  ಕ್ರೆದು, ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಪಠಿಸ ಸ್ವಾ ಮಿಗೆ 

ಪರ ಸ್ವದವನುು  ನಿವೇದ್ದಸ ಎಲಿ್ರೂ ಸಾ ೀಕ್ರಿಸದರೆ ತ್ತಂಬಾ ಒಳೆು ಯದು.  

 

ಆ ವಿಧ್ವಾಗಿ, ಯಾವ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲಗ್ಲ್ಲ, ಯಾವ ದ್ದನವಾದರೂ ಈ ಪುಸು ಕ್ವನುು  ಪಠಿಸ ಶ್ರ ೀ 

ಹನುಮಂತರ ಅನುಗ್ರ ಹವನುು  ಪಡೆಯಬಹುದು.    

********* 
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ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯ ಅಷ್ಟ ೋತ್ತ ರ ಶತ್ನಾಮಾವಳಿ 
 

ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾವಿೀರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಾರುತ್ತತಮ ಜಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ತತು ಾ ಜಾಾ ನಪರ ದ್ದಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸೀತ್ತದೇವಿೀಮುದ್ದರ ಪರ ದ್ದಯಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಶೀಕ್ವನಿಕಾಚ್ಛ ೀತ್ರ ೀ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವಯಮಾಯಾವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವಯಬಂಧ್ವಿಮೊೀಚ್ಯ ೀ ನಮಃ |   

ಓಂ ರಕ್ೊೀವಿಧ್ಾ ಂಸಕಾರಕಾಯ ನಮಃ | (10)   

ಓಂ ಪರವಿದ್ದಯ ಪರಿೀಹಾರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರಶೌಯಯವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರಮಂತರ ನಿರಾಕ್ತೇಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರಯಂತರ ಪರ ಭೇದಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವಯಗ್ರ ಹವಿನಾಶ್ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭಿೀಮಸೇನಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವಯದುಾಃಖ್ಹರಾಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಸವಯಲೀಕ್ಚಾರಿಣೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮನೀಜವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರರಿಜಾತದುರ ಮೂಲ್ಸಿ್ವಯ ನಮಃ | (20) 

ಓಂ ಸವಯಮಂತರ ಸಾ ರೂಪ್ರಣೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವಯತಂತರ ಸಾ ರೂಪೇ ನಮಃ |  

ಓಂ ಸವಯಯಂತ್ತರ ತಮ ಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕ್ಪ್ರೀಶಾ ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವಯರೀಗ್ಹರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರ ಭವೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಬಲ್ಸದಿ್ದ ಕ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವಯವಿದ್ದಯ ಸಂಪತಪ ರದ್ದಯಕಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಕ್ಪ್ರಸೇನಾನಾಯಕಾಯ ನಮಃ | (30) 

ಓಂ ಭವಿಷಯ ಚಛ ತ್ತರಾನನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕುಮಾರ ಬರ ಹಮ ಚಾರಿಣೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ರತು ಕುಂಡಲ್ದ್ದೀಪ್ರು ಮತೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸಂಚಲ್ದ್ದಾ ಲ್ಸನು ದಿಲಂಬಮಾನಶ್ಖೀಜಾ ಲ್ಲಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಗಂಧ್ವಯವಿದ್ದಯ ತತು ಾ ಜಾಾ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಬಲ್ಪರಾಕ್ರ ಮಾಯ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಕಾರಾಗೃಹವಿಮುಕೆು ೀ ನಮಃ |   

ಓಂ ಶಂಖ್ಲ್ಲಬಂಧ್ಮೊೀಚಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವಗ್ರೀತ್ತು ರಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರರ ಜಾಾ ಯ ನಮಃ | (40) 

ಓಂ ರಾಮದೂತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರ ತ್ತಪವತೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಾನರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕೇಸರಿಸುತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸೀತ್ತಶೀಕ್ನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಂಜನಾಗ್ಭಯಸಂಭೂತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಬಾಲ್ಲಕ್ಯಸದೃಶನನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿಭಿೀಷಣಪ್ರರ ಯಕ್ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಶಗಿರ ೀವಕುಲ್ಲಂತಕಾಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಲ್ಕ್ಷಮ ಣಪ್ರರ ಣದ್ದತ್ರ ೀ ನಮಃ | (50)    

ಓಂ ವಜರ ಕಾಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾದುಯ ತಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಾಮಭಕಾು ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ದೈತಯ ಕಾಯಯವಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಕ್ಷಹಂತ್ರ ೀ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಾಲ್ನಾಭಾಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಪಂಚವಕ್ರ ತ್ತಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಲಂಕ್ಷಣ್ಣೀಭಂಜನಾಯ ನಮಃ | (60) 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಮತೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸಂಹಿಕಾಪ್ರರ ಣಭಂಜನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗಂಧ್ಮಾದನಶೈಲ್ಸಿ್ವಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಲಂಕಾಪುರವಿದ್ದಹಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುಗಿರ ೀವಸಚಿವಾಯ ನಮಃ |        

ಓಂ ಧಿೀರಾಯ ನಮಃ |        

ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ದೈತಯ ಕುಲ್ಲಂತಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುರಾಚಿಯತ್ತಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ | (70) 

ಓಂ ರಾಮಚೂಡಾಮಣ್ಣಪರ ದ್ದಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ಕಾಮರೂಪ್ರಯ ನಮಃ |    

ಓಂ ಪ್ರಂಗ್ಳಾಕ್ಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಾಧಿಯಮೈನಾಕ್ಪೂಜತ್ತಯ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಕ್ಬಳಿೀಕೃತಮಾರ್ಥಯOಡ ಮಂಡಲ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿಜತೇಂದ್ದರ ಯಾಯ ನಮಃ |    

ಓಂ ರಾಮಸುಗಿರ ೀವಸಂಧಾತ್ರ ೀ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಿರಾವಣಮದಯನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸಫ ಟಿಕಾಭಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಾಗ್ಧಿೀಶಯ ನಮಃ | (80) 

ಓಂ ನವವಾಯ ಕೃತಿಪಂಡಿತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚತ್ತಬಾಯಹವೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ದ್ದೀನಬಂಧ್ವೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾತಮ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭಕ್ು ವತು ಲ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸಂಜೀವನಗಾಹತೇಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಾಗಿಮ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ದೃಢವರ ತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಾಲ್ನೇಮಿಪರ ಮಥನಾಯ ನಮಃ | (90) 

ಓಂ ಹರಿಮಕ್ಯಟ್ಮಕ್ಯಟಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ದ್ದಂತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶಂತ್ತಯ ನಮಃ |    

ಓಂ ಪರ ಸನಾು ತಮ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶತಕಂಠಮದ್ದಪಹೃತೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಯೊೀಗಿನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಾಮಕ್ರ್ಥಲೀಲ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸೀತ್ತನೆಾ ೀಷಣಪಂಡಿತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಜರ ದಂಷ್ಟ್ಟ ರಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಜರ ನಖಾಯ ನಮಃ | (100) 

ಓಂ ರುದರ ವಿೀಯಯಸಮುದು ವಾಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಇಂದರ ಜತಪ ರಹಿತ್ತಮೊೀಘಬರ ಹಾಮ ಸು ರನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ |   

ಓಂ ಪ್ರಥಯಧ್ಾ ಜಾಗ್ರ ಸಂವಾಸನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶರಪಂಜರಭೇದಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಲೀಕ್ಪೂಜಾಯ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜಾಂಬವತಿಪ್ರರ ೀತಿವಧ್ಯನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸೀತ್ತಸಮೇತ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ರದ ಸೇವಾಧುರಂಧ್ರಾಯ ನಮಃ | (108)   
 

ಆಂಜನೇಯ ಆಂಜನೇಯ ಆಂಜನೇಯ ಪ್ರಹಿಮಾಂ 

ಹನುಮಂತ ಹನುಮಂತ ಹನುಮಂತ ರಕ್ಷಮಾಂ 

********* 
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ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯ ದ್ವಾ ದಶ್ ನಾಮಾವ್ಳಿ:  
 

ಹನುಮಾನಂಜನಾಸೂನುಾಃ ವಾಯುಪುತರ ೀ ಮಹಾಬಲಃ | 

ರಾಮೇಷಟ ಾಃ ಫಲಿುಣಸಖಃ ಪ್ರಂಗಾಕ್ೊೀಽಮಿತವಿಕ್ರ ಮಃ || 1 || 

ಉದಧಿಕ್ರ ಮಣಶ್ಚ ೈವ ಸೀತ್ತಶೀಕ್ವಿನಾಶಕಃ | 

ಲ್ಕ್ಷಮ ಣ ಪ್ರರ ಣದ್ದತ್ತಚ ದಶಗಿರ ೀವಸಯ  ದಪಯಹಾ || 2 || 

ದ್ದಾ ದಶೈತ್ತನಿ ನಾಮಾನಿ ಕ್ಪ್ರೀಂದರ ಸಯ  ಮಹಾತಮ ನಃ | 

ಸ್ವಾ ಪಕಾಲೇ ಪಠೇನಿು ತಯ ಂ ಯಾತ್ತರ ಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತಃ | 

ತಸಯ ಮೃತ್ತಯ  ಭಯಂನಾಸು  ಸವಯತರ  ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ || 3 ||  
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ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ ಆಂಜನೇಯ  

ಪರ ಥಮ ಅಧಾಯ ಯ  

ರಾಮ್ ಶ್ಮ್ಿನ ಕಥೆ 
 

ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಭಕ್ು ಸುಲ್ಭನು. ತನು ನುು  ನಂಬಿ ಕ್ರೆದವರನುು  ನಿತಯ  ನೆರಳಿನ ಹಾಗೆ 

ಕಾಪ್ರಡುವ ಅಮೃತಮುತಿಯ. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ನೆನೆದರೆ ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಭಯವಿದಿರೂ ಕೂಡಲೇ ತಲ್ಗುತು ದೆ. ಮನಸುು  ಅನೇಕ್ ರಿೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  

ತಳಮಳಿಸುತಿು ರುವಾಗ್ ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಂತ ದೇವರನುು  ಒಂದುಬಾರಿ ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ಸಮ ರಿಸದರೆ 

ಸ್ವಕು, ಕೂಡಲೇ ಮನಸ್ಯು ಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗುತು ದೆ. ಮಹಾಬಲ್ವಂತನು, ಅಹಂಕಾರ 

ರಹಿತನು, ಅನುರಾಗ್ಶ್ೀಲ್ನು ಆದ ಆಂಜನೇಯನನುು  ನಿರಂತರ ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  

ತ್ತಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ, ಅವರು ಕೈಹಿಡಿದ ಎಲಿ್ಲ  ಕಾಯಯಗ್ಳಲಿೂ  ಜಯವು ಸದಿ್ದ ಸುತು ದೆ. 

 

ಪೂವಯಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ವೇಂಕ್ಟಾಪುರಂ ಎಂಬ ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ರಾಮ ಶಮಯನೆಂಬ ಕ್ಡುಬಡವ 

ಬಾರ ಹಮ ಣನು ವಾಸಸುತಿು ದಿನು. ಸಾ ತಃ ಶ್ರ ೀರಾಮ ಭಕ್ು ನಾದ ರಾಮ ಶಮಯನು ನಿತಯ  ಆ ಶ್ರ ೀ 

ರಾಮಚಂದರ ನನುು  ಸಮ ರಿಸುತ್ತು  ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅತಯ ಂತ ಪ್ರರ ೀತಿಪ್ರತರ ನಾದ ಹನುಮಂತನನುು  

ಕೂಡಾ ನಿತಯ  ಪೂಜಸುತಿು ದಿನು. ಪೂವಯಜನಮ ದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಕ್ಮಯದ ಫಲ್ವಾಗಿ ತ್ತಂಬಾ 

ಬಡತನವನುು  ಅನುಭವಿಸುತಿು ದಿರೂ ಒಳೆು ಯ ಗುಣನಡತ್ಯನುು  ಹಂದ್ದ, 

ತನು ಟಿಟ ಗಿರುವವರೆಲಿ್ರಲಿೂ  ಭಗ್ವಂತನನೆು ೀ ಕಾಣುತಿು ದಿನು.  ಊರಲಿ್ಲರುವ ಮನೆಗ್ಳಲಿ್ಲ  

ನಡೆಯುವ ಶುಭಕಾಯಯಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಪೌರೀಹಿತಯ ವನುು  ಮಾಡುತ್ತು  ಕಾಲ್ವನುು  

ಕ್ಳೆಯುತಿು ದಿನು. ಆ ಊರಲಿ್ಲ  ಅಲಿ್ದೇ ಸುತ್ತು -ಮುತು ಲಿ್ಲರುವ ಗಾರ ಮಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ಚಿಕಿ್  ಚಿಕಿ್  

ಪೌರೀಹಿತಯ  ಕೆಲ್ಸಕಿೆ  ಹೀಗಿ ಬರುತಿು ದಿನು. 

 

ದ್ದನಗ್ಳು ಹಿೀಗೆ ಉರುಳುತಿು ರುವಾಗ್, ಒಂದುದ್ದನ ರಾಮ ಶಮಯನಿಗೆ ಪಕಿ್ದ ಊರಾದ 

ಸೀತ್ತರಾಮಪುರಂನ ಧ್ನಿಕ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಮರುದ್ದನ ಬೆಳಿಗಿೆ  ನಡೆಯುವ ಗೃಹಪರ ವೇಶವನುು  

ನಿವಯಹಿಸಲು ಬರಬೇಕೆಂದು ಕ್ರೆ ಬಂತ್ತ. ಆ ಪಕಿ್ದ ಊರಿಗೆ ಹೀಗುವ ದ್ದರಿಯು ಕಾಡು 

ಮಾಗ್ಯವಾಗಿದಿು , ರಾತಿರ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕೂರ ರಮೃಗ್ಗ್ಳ ಕಾಟ್ಹೆಚಾಚ ಗಿದಿು , 

ರಾತಿರ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಆ ಮಾಗ್ಯವಾಗಿ ಪರ ಯಾಣ್ಣಸುವುದು ಉಚಿತವಲಿ್ದೆ, ಈ ದ್ದನ 

ಮಧಾಯ ಹು ವೇ ಹರಟ್ಟ ಸ್ವಯಾಂಕಾಲ್ಕಿೆ  ಸೀತ್ತರಾಮಪುರವನುು  ಸೇರಬೇಕೆಂದು 

ನಿಶಚ ಯಸದನು. ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ಕಿೆ  ಆ ಊರನುು  ಸೇರಿದರೆ, ಬೆಳಗಿಿನಜಾವವೇ ಗೃಹಪರ ವೇಶ 

ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನುು  ಪೂತಿಯಮಾಡಿ, ತಿರುಗಿ ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ದ ಸಮಯಕಿೆ  ಮನೆಯನುು  

ಸೇರಬಹುದೆಂದು ಕೊಂಡನು. 

 

ಮಧಾಯ ಹು  ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆಲಿ್ಲ  ಊಟ್ಮಾಡಿ ಇನುು  ಹರಡಲು ಸದಿವಾಗುತಿು ರುವಾಗ್ 

ವೇಂಕ್ಟಾಪುರಂನ ಜಮಿೀನುದ್ದರನಿಂದ ರಾಮಶಮಯನಿಗೆ ಯಾವುದೊೀ ಮುಹೂತಯದ 

ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕ್ರೆ ಬಂತ್ತ. ಈಗ್ ನಾನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೀದರೆ, 

ಸೀತ್ತರಾಮಪುರಂಗೆ ಹೀಗ್ಲು ತಡವಾಗುತು ದೆ.  ಹಾಗೆಂದು ಹೀಗ್ದ್ದದಿ ರೆ ಜಮಿೀನುದ್ದರನಿಗೆ 

ಕೊೀಪ ಬರಬಹುದು. ಜಮಿೀನುದ್ದರನ ಕೊೀಪಕಿೆ  ತ್ತತ್ತು ದರೆ, ಈ ಊರಲಿ್ಲ  ಸಕಿು ತಿು ರುವ ಚಿಕಿ್  

ಚಿಕಿ್  ಪೌರೀಹಿತಯ  ಕೆಲ್ಸಗ್ಳು ಕೂಡ ಲ್ಭಿಸುವುದು ಗ್ಗ್ನ ಕುಸುಮವಾಗುತು ದೆ. ಹಿೀಗೆ ರಾಮ 
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ಶಮಯನು ಯೊೀಚಿಸ ಎಲಿ್ಲ  ಆ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ  ಪರ ಭುವಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕ್ಷ 

ಜಮಿೀನುದ್ದರನನುು  ಭೇಟಿಯಾಗ್ಲು ಹರಟ್ನು. ಮನೆಯನುು  ತಲುಪ್ರದ ಹತಿು ಗೆ 

ಜಮಿೀನುದ್ದರನು ಯಾವುದೊೀ ತ್ತತ್ತಯ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ಹರಹೀಗಿದಿ್ದನೆಂದು, ರಾಮ 

ಶಮಯನು ಬಂದರೆ ಅಲಿೆೀ ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೆಲ್ಸದವರು ತಿಳಿಸದರು.  ಈ ಮಾತ್ತಗ್ಳನುು  ಕೇಳಿದ 

ರಾಮ ಶಮಯನಿಗೆ ತ್ತಂಬಾ ಗಾಬರಿಯಾಯತ್ತ.  ನಿಜವಾಗಿ ಜಮಿೀನುದ್ದರನು ಯಾವಾಗ್ 

ಬರುತ್ತು ನೀ, ತ್ತನು ಸೀತ್ತರಾಮಪುರಂವನುು  ಯಾವಾಗ್ ಸೇರುತ್ು ೀನೀ ಎಂದು 

ಬಾಧೆಪಟ್ಟ ನು. 

 

ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ನಾಲಿು  ಗಂಟೆಗೆ ಜಮಿೀನುದ್ದರನು ಮನೆ ಸೇರಿದನು. ಬಂದ ನಂತರ 

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೀಗಿ, ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹರಗೆ ಬಂದನು. ರಾಮ ಶಮಯನಿಗೆ, ತನು  

ಮಗ್ಳಿಗೆ ವಿವಾಹವನುು  ಮಾಡಲು ಯೊೀಚಿಸದಿೆ ೀನೆ, ಒಂದುಸ್ವರಿ ಜಾತಕ್ ಪರಿಶ್ೀಲ್ನೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದನು. ಹುಡುಗಿಯ ಜಾತಕ್ವನುು  ಸೂಷಮವಾಗಿ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸದ ರಾಮ ಶಮಯನು 

ಸಾ ಲ್ಪ  ಸಮಯದಲಿೆೀ ವಿವಾಹವಾಗುತು ದೆ ಎಂದನು. ಇದೆಲಿ್ಲ  ಆಗುವಾಗ್ ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ಐದು 

ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ. ರಾಮಶಮಯನು ಜಮಿೀನುದ್ದರನಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಅವಸರದ್ದಂದ 

ಮನೆ ಸೇರಿದನು. ಹೆಂಡತಿಯು ರಾಮ ಶಮಯನಡನೆ   ಇನುು  ಕ್ತು ಲೆ ಸಮಯವಾಯತ್ತ, 

ಸೀತ್ತರಾಮಪುರಂಗೆ ಹೇಗೆ ಹೀಗುತಿು ೀರಿ? ಎಂದಳು. ಆದರೇ ರಾಮ ಶಮಯನಿಗೆ ಬರುವ ಆ 

ನಾಲಿು  ಕಾಸನುು  ಕ್ಳೆದುಕೊಳು ಲು ಇಷಟ ವಿಲಿ್ದೇ ತ್ತನು ತಪಪ ದೇ ಹೀಗುತೇನೆ ಎಲಿ್ದಕಿೂ  ಆ 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನೇ ಇದಿ್ದನೆಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹರಡಿದನು. ಇನುು  ಮರುಮಾತ್ತಡದೇ 

ಹೆಂಡತಿಯು ರಾಮ ಶಮಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರ ತ್ಗ್ಳನುು  ಹೇಳಿ ಕ್ಳುಹಿಸದಳು. 

 

ರಾಮ ಶಮಯನು ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ ನನುು  ನೆನೆಯುತ್ತು , ಭುಜದಲಿ್ಲರುವ ಚಿೀಲ್ದಲಿ್ಲ  

ಗೃಹಪರ ವೇಶಕಿೆ  ಬೇಕಾದ ಸ್ವಮಾನುಗ್ಳನುು  ಅಚ್ಚಚ ಕ್ಟಾಟ ಗಿ ಜೀಡಿಸ, ಹರಟ್ಟ 

ಸಾ ಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿೆೀ ಕಾಡುದ್ದರಿಯನುು  ಪರ ವೇಶ್ಸದನು. ಎಲಿ್ಲ  ಕ್ತು ಲೆ ತ್ತಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ದ್ದರಿ ಕೂಡಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತಿು ಲಿ್ . ಎಲಿೀ ಗೂಬೆ ಭಯಂಕ್ರವಾಗಿ ಅರಚಿತ್ತ. ರಾಮ 

ಶಮಯನಿಗೆ ಸಾ ಲ್ಪ  ಭಯ ಹುಟಿಟ ತ್ತ.  ಕೂಡಲೇ ಆ ಹನುಮಂತನನುು  ಮನಸು ನಲಿ್ಲ  ತಂದನು. 

ಯಾವರಿೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯಯ ಯಲಿೂ  ಕಾಪ್ರಡುವ ಸ್ವಾ ಮಿ ಆಂಜನೇಯನು. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ 

ಹೆಸರನುು  ಗ್ಟಿಟ ಯಾಗಿ ಉಚಚ ರಿಸುತ್ತು  ನಡೆಯತಡಗಿದನು. ಕ್ಣಿ್ಣ ಗೆ ಸಾ ಲ್ಪ  ದೂರದಲಿ್ಲ  

ಒಂದು ನಾಗ್ರಹಾವು ದ್ದರಿಗೆ ಅಡಡ ವಾಗಿ ಹೆಡೆ ಬಿಡಿಸ ಬುಸು ಗುಟ್ಟಟ ತಿು ದೆ. ರಾಮ ಶಮಯ 

ಇದಿ ಲಿೆ ೀ ನಿಂತ್ತ ಹನುಮಂತ ದೇವರನುು  ಸುು ತಿಸುತ್ತು  ಆ ಹಾವಿಗೆ ನಮಸಿ ರಿಸದನು. ಅಷ್ಟ ೀ ಆ 

ಹಾವು ನೆಮಮ ದ್ದಯಾಗಿ ಹೆಡೆಯನುು  ಬಗಿಿ ಸ ಪಕಿ್ದಲಿೆೀ ಇರುವ ಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಹೀಯತ್ತ.   

 

ರಾಮ ಶಮಯನು ತಿರುಗಿ ತನು  ನಡುಗೆಯನುು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸದನು. ಇನುು  ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ 

ಕಾಡಿನ ದ್ದರಿಯು ಮುಗಿಯತ್ತ ಎನುು ವಾಗ್, ಒಂದೇಸ್ವರಿ ಎಲಿ್ಲಂದಲೀ ಒಂದು ಚಿರತ್ 

ಗ್ಟಿಟ ಯಾಗಿ ಗ್ಜಯಸುತ್ತು  ರಾಮ ಶಮಯನ ಮುಂದೆ ಹಾರಿತ್ತ. ಹಠಾತ್ತು ಗಿ ಜರುಗಿದ ಈ 

ಪರಿಣಾಮಕಿೆ  ರಾಮ ಶಮಯನು ಹತ್ತಶನಾದನು. ತನು ನೆು ೀ ಗುರ್ ಎಂದು ನೀಡುತ್ತು  ಯಾವ 

ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲದರೂ ಮೇಲೆ ಹಾರಲು ಸದಿವಾಗಿರುವ ಆ ಚಿರತ್ಯನುು  ನೀಡುವಾಗ್ 

ರಾಮಶಮಯನ ಪ್ರರ ಣ ಪ್ರರ ಣವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಕೂಡಲೇ ಹನುಮಂತನನುು  ಹಿೀಗೆ ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸದನು. 

ಓ ಆಂಜನೇಯಾ! ಪವನಪುತ್ತರ ! ಶ್ರ ೀ ರಾಮದೂತ! ನಿೀನಲಿ್ದೇ ಅನಯ ರ್ಥ ಶರಣಂ ನಾಸು ! 
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ಲಂಕೆಯಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ್ ರಾಕ್ಷಸರನುು  ಸಂಹರಿಸದವನು. ಆ ಸೀತ್ತಮಾತ್ಯ ಸುಳಿವನುು  

ಕಂಡುಹಿಡಿದವನು.   ನನು ನುು  ಈ ಆಪತಿು ನಿಂದ ರಕ್್ಷಸು ತಂದೇ! ಎಂದು ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸದನು. 

ರಾಮ ಶಮಯನ ಕ್ರೆಯನುು  ಕೇಳಿ ಭಕ್ು ವತು ಲ್ನಾದ ಹನುಮಂತನು ದಯೆತೀರಿದನು. 

ಅಷ್ಟ ೀ! ಒಂದುಕ್ಷಣದಲಿೆೀ ಪಕಿ್ದ ಮರದ ಮೇಲ್ಲನಿಂದ ಗ್ಟಿಟ ಯಾಗಿ ಅರಚ್ಚತ್ತು  ಒಂದು 

ವಾನರವು ಭಯಂಕ್ರ ಶಬಿ  ಮಾಡುತ್ತು  ಚಿರತ್ಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಿತ್ತ. ಒಮೆಮ ಲೇ ಜರುಗಿದ ಈ 

ಪರಿಣಾಮಕಿೆ  ಚಿರತ್ಯು ಹೆದರಿ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚ ತ್ತು  ಆ ವಾನರನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿತ್ತ. ಎಷ್ಟ ೀ 

ತೇಜಸು ನಿಂದ ಬೆಳಗುತಿು ರುವ ಆ ವಾನರನು ಸ್ವಮಾನಯ  ವಾನರನ ಹಾಗೆ ಇಲಿ್ . ಅತಯ ಂತ 

ಭಿೀಕ್ರವಾಗಿ ಅರಚ್ಚಚ ತ್ತು  ಚಿರತ್ಯ ಬೆನಿು ನ ಮೇಲೆ ತನು  ಬಲ್ವಾದ ಉಗುರುಗ್ಳಿಂದ 

ಪರಚತಡಗಿತ್ತ. ಇನುು  ತಡೆಯಲ್ಲರದೇ ಚಿರತ್ಯು ಆ ವಾನರನಿಂದ ತಪ್ರಪ ಸಕೊಂಡು 

ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಓಡೀಡುತ್ತು  ಹೀಯತ್ತ. ಇದು ಜರುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ದ್ದವಯ  ವಾನರವು 

ಕೂಡಾ ಪಕಿ್ದಲಿೆೀ ಇದಿ  ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ ಒಂದು ಮಿಂಚಿನ ಬೆಳಕು ತೀರಿಸ 

ಅದೃಶಯ ವಾಯತ್ತ. 

 

ಜರುಗಿದ ಸಂಗ್ತಿ ರಾಮ ಶಮಯನಿಗೆ ಅಥಯವಾಯತ್ತ. ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಹಿೀಗೆ ಬಂದು ತನು ನುು  

ರಕ್್ಷ ಸದನೆಂದು ಗ್ರ ಹಿಸ ಹನುಮಂತ ದೇವರನುು  ಎಷ್ಟ ೀ ವಿಧ್ಗ್ಳಿಂದ ಸುು ತಿಸದನು. ಇನುು  

ಧೈಯಯ ತಂದುಕೊಂಡು ಮುಂದಕಿೆ  ಸ್ವಗಿ ಆ ಊರನುು  ಸೇರಿ ಗ್ರ ಹಪರ ವೇಶದ 

ಕಾಯಯಕ್ರ ಮವನುು  ನಿವಯಹಿಸ, ಕೂಡಲೇ ಹರಟ್ಟ ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ಕಿೆ  ತನು  ಮನೆಯನುು  

ಸೇರಿದನು. ಜರುಗಿದ ಕ್ಥೆಯೆಲಿ್ಲ  ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಿಳಿಸದನು. ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿಯರಿಬಬ ರೂ 

ಹನುಮಂತ ದೇವರನುು  ಅನೇಕ್ ವಿಧ್ಗ್ಳಿಂದ ಸುು ತಿಸದರು. 

 

ಶ್ರ ೀ ರಾಮನ ಭಕ್ು ನಾದ ಆಂಜನೇಯನನುು  ಸುು ತಿಸದವರಿಗೆ ಸವಯಸೌಭಾಗ್ಯ ಗ್ಳೂ ಸಗುತು ದೆ. 

ಯಾವುದೇ ಅನಾರೀಗ್ಯ ವಿದಿರೂ ತಲ್ಗುತು ದೆ. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಅತಯ ಂತ ಬಲ್ಸಂಪನು ನು, 

ಭಕ್ು ವತು ಲ್ನು. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಹೆಸರು ಒಂದುಸ್ವರಿ ನೆನೆದರೆ ಯಾವುದೇ ಭೂತ-ಪ್ರಶಚಗ್ಳು 

ಕೂಡ ಹತಿು ರ ಬರುವುದ್ದಲಿ್ . ಹನುಮಂತ ದೇವರನುು  ನಿತಯ  ಸಮ ರಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತಿಯ ಆಪತ್ತು ಬಾರದು. ಸವಾಯಭಿೀಷಟ ಪರ ದ್ದತನಾದ ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯನನುು  

ಪೂಜಸದವರಿಗೆ ಎಲಿ್ದರಲಿೂ  ಜಯ ಉಂಟಾಗುತು ದೆ. 
 

ಪರ ಥಮ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಯವಾಯತ್ತ 

ಮನೀಜವಂ ಮಾರುತತ್ತಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜತೇನಿಿ ರಯಂ ಬುದಿ್ದಮತ್ತಂ ವರಿಷಠ O। 

ವಾತ್ತತಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯ ಂ ಶ್ರ ೀರಾಮದೂತಂ ಶ್ರಸ್ವ ನಮಾಮಿ ॥ 

********* 
 

ಎರಡನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

ವಿಷ್ಣಣ  ಭಟ್ಟ ನ ಕಥೆ 
 

ಪೂವಯಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಕಾಳಿಂಗ್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ್ಟ್ ಪುರಂ ಎಂಬ ಚಿಕಿ್  ಗಾರ ಮವಿತ್ತು . ಆ ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  

ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನೆಂಬ ಬಡಬಾರ ಹಮ ಣನು ನಿವಾಸಸುತಿು ದಿನು. ಅವನು ತನಗಿರುವ 

ಅಲ್ಪ ವಿದೆಯ ಯಂದ ಆ ಊರಲಿ್ಲ  ಪೌರೀಹಿತಯ ವನುು  ನಿವಯಹಿಸುತಿು ದಿನು.    ಹುಟಿಟ ನಿಂದ 

ಅಂಗ್ವಿಕ್ಲ್ತ್ಯುಳು  ಆ ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನಿಗೆ ಬಂದ ಹಣಕಾಸನಿಂದ ಮನೆಯನುು  ನಡೆಸಲು 
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ಬಹಳ ಕ್ಷಟ ವಾಗುತಿು ತ್ತು . ತನು  ಬಡತನಕಿೆ  ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಾಧೆಪಡುತಿು ದಿನು. ಆ ಊರಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ 

ಅಭಯ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿ ದೇವಸಿ್ವನವಿತ್ತು . ಆ ದೇವಾಲ್ಯವು ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾಗಿದಿು  

ಅಲಿ್ಲಯ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಬಹಳ   ಮಹಿಮೆಯದಿವನೆಂದು ಅಕಿ್ -ಪಕಿ್ದ ಗಾರ ಮಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಸದಿ್ದ  

ಹಂದ್ದದನು. ಪರ ತಿವಷಯ ಆ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲ  ಬಹಳ   ಉತು ವಗ್ಳು ಜರುಗುತಿು ತ್ತು . ಉತು ವ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಜನರು ತಂಡೀಪತಂಡವಾಗಿ ಬರುತಿು ದಿ ರು.    ನೆರೆಯ ಊರಿಂದ ಗಾಡಿಕ್ಟಿಟ  

ಮರಿಮಕಿ್ಳಂದ್ದಗೆ ಬರುತಿು ದಿ ರು. ಉತು ವ ಜರುಗುವ ಎಲಿ್ಲ  ದ್ದನಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಊರೆಲಿ್ಲ  ಹಬಬ ದ 

ವಾತ್ತವರಣವನುು  ಪಡೆಯುತಿು ತ್ತು . ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿಯ ದೇವಾಲ್ಯವನುು  ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಹೂವುಗ್ಳಿಂದ ತ್ತಂಬಾ ಅದುು ತವಾಗಿ ಅಲಂಕ್ರಿಸುತಿು ದಿ ರು.  

 

ಪರ ತಿವರುಷದ ಹಾಗೇ ಆದ್ದನ ಕೂಡ ಉತು ವಗ್ಳು ಬಹಳ ವಿಜಂಭಣೆಯಂದ ಜರುಗುತಿು ತ್ತು .  

ಪರ ತಿದ್ದನ ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಂತಸ್ವಾ ಮಿಗೆ ಅನೇಕ್ ಪರ ತ್ಯ ೀಕ್ ಪೂಜೆಗ್ಳನುು  ನಿವಯಹಿಸುತಿು ದಿ ರು. 

ಪರ ತಿದ್ದನ ಬಹಳ ಹೆಸರುಳು  ಭಾಗ್ವತದವರು ರಾತಿರ  ಹತ್ತು  ಗಂಟೆಯಂದ ಮೊದಲಿಂಡು 

ಮುಂಜಾನೆಯವರೆಗೆ ಹರಿಕ್ಥೆಗ್ಳನುು  ಹೇಳುತಿು ದಿರು. ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರೂ ಸ್ವಾ ಮಿಯ 

ಮಹಿಮೆಗ್ಳನುು  ಕೇಳುತ್ತು  ತ್ತಂಬಾ ಆನಂದಪಡುತಿು ದಿರು. ಆ ದ್ದನ ಮಂಗ್ಳವಾರ. 

ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ಬಹಳ ಅದುು ತವಾದ ಸಂಧೂರದ್ದಂದ ಅಲಂಕ್ರಿಸದಿರು. ಬಹಳ 

ದ್ದವಯ ತೇಜಸು ನಿಂದ ಪರ ಕಾಶ್ಸುತಿು ರುವ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ರೂಪವನುು  ದಶ್ಯಸ ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರೂ 

ತನಮ ಯರಾಗುತಿು ದಿ ರು. ಹನುಮಂತಸ್ವಾ ಮಿಗೆ ಭಕ್ು ರೆಂದರೆ ಬಹಳ ವಾತು ಲ್ಯ . ಯಾವುದೇ 

ಕ್ಷಟ ದಲಿ್ಲದಿರೂ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ನೆನೆದರೆ, ಆ ಕ್ಷಟ ವೂ ಕ್ಷಣದಲಿೆೀ ತಲ್ಗುತು ದೆ. ಕೈಹಿಡಿದ 

ಯಾವುದೇ ಕಾಯಯವಾದರೂ ವಿಜಯವಂತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೇ ಹನುಮಂತ 

ದೇವರನುು  ಆರಾಧಿಸದರೆ ಆ ಕೆಲ್ಸವೂ ನಿೀಟಾಗಿ, ನಿವಿಯಘು ವಾಗಿ ಜರುಗುತು ದೆ. ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತಿಯ ಅನಾರೀಗ್ಯ ದ್ದಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವರೂ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ನಿತಯ  ಆರಾಧಿಸದರೆ, 

ತಾ ರಿತದಲಿೆೀ ರೀಗ್ವಿಮುಕ್ು ರಾಗುತ್ತು ರೆ.  

 

ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ  ಕೂಡಾ ದ್ದನಾಲು ಜರುಗುವ ಈ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲಿಳುು ತಿು ದಿ್ದನೆ. ಈ 

ಸಂವತು ರವಾದರೂ ತನು  ಕ್ಷಟ ಗ್ಳು ತಲ್ಗಿದರೆ ಒಳೆು ಯದು ಎಂದು ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  

ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸದನು. ಹುಟಿಟ ನಿಂದ ಇದಿ  ಅಂಗ್ವಿಕ್ಲ್ತ್ಯೊಟಿಟ ಗೆ ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನಿಗೆ ಈ ಮಧೆಯ ೀ 

ಒಂದು ಚಮಯವಾಯ ದ್ದ ಕೂಡ ಹಿಡಿದು ಬಹಳ   ಔಷಧಿಗ್ಳನುು  ಮಾಡಿದರೂ ಗುಣ ಕಾಣುತಿು ಲಿ್ .  

ಮನೆ ನಡೆಸುವುದು ಕ್ಷಟ ವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ್ ವಿಧ್ದ ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗ್ಳ ಮದಿುಮಾಡಿದರೂ 

ಯಾವುದೇ ಉಪಶಮನ ಕಾಣುತಿು ಲಿ್ . ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನು ಇದೆಲಿ್ಲ  ತನು  ಪೂವಯಜನಮ ದ 

ಕ್ಮಯಫಲ್ವಂದು ಭಾವಿಸದನು.    

 

ಒಂದುದ್ದನ ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲ  ಅವನಿಗೆ ನೆರೆಊರಿನ ಈ ಉತು ವ ನಿಮಿತು  

ಬಂದ್ದದಿ  ಒಬಬ  ಪಂಡಿತನು ಕಾಣ್ಣಸದನು. ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನು ಅವನಿಗೆ ನಮಸಿ ರಿಸ ತನು  

ಕ್ಷಟ ಗ್ಳನುು  ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಈ ಕ್ಷಟ ಗ್ಳಿಂದ ಹರಬಿೀಳುವ ಯಾವುದ್ದದರೂ 

ಉಪ್ರಯವನುು  ಹೇಳೆಂದು ಬೆನುು ಬಿದಿನು. ಆಗ್ ಆ ಪಂಡಿತನು ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನಿಗೆ ಹಿೀಗೆ 

ಹೇಳಿದನು. ತಮಾಮ ! ನಿನು  ನೀವನುು  ನಾನು ತಿಳಿದೆನು. ಎಂಥವರಿಗಾದರೂ ಪೂವಯಜನಮ ದ 

ಫಲ್ವನುು  ಅನುಭವಿಸದೇ ತಪಪ ದು ಅಲ್ಲಾ ? ನಿೀನು ಹಿಂದ್ದನ ಜನಮ ದಲಿ್ಲ  ಈ ಊರಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು  

ಮೈಲು ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಅಚ್ಚಯ ತ್ತಪುರಂನಲಿ್ಲರುವ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿಯ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲ  
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ಪೂಜಾರಿಯು. ಆದರೇ ಆ ಜನಮ ದಲಿ್ಲ  ತ್ತಂಬಾ ಪ್ರಪಕಾಯಯಗ್ಳನುು  ಮಾಡಿದಿ್ದ . 

ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲ  ದೇವರನುು  ಪೂಜಸುವ ಪೂಜಾರಿಯಾಗಿದಿು , ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ - 

ನಿಷ್ಠ ಗ್ಳನುು  ಆಚರಿಸದೇ ಪರಸು ರೀ ವಾಯ ಮೊೀಹ, ಕ್ಳು ತನದಂತಹಾ ದುರಾಚಾರಕಿೆ  

ಒಳಗಾಗಿದಿೆ . ಹಾಗೇ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಪಕಾಯಯದ ಫಲ್ವಾಗಿ ಈ ಜನಮ ದಲಿ್ಲ  ಇಷ್ಟಟ  ಕ್ಷಟ ಗ್ಳನುು  

ಅನುಭವಿಸುತಿು ದಿ್ದ . ಇದಕಿೆ  ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಏಳು ಶನಿವಾರಗ್ಳು 

ಮುಂಜಾನೆ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಸ್ವು ನ ಮಾಡಿ, ನಿಯಮ - ನಿಷ್ಠ ಯಂದ ಪೂತಿಯ ಉಪವಾಸವಿದಿು  ಈ 

ದೇವಸಿ್ವನವನುು  ಸಾ ಚಛ ಮಾಡಿ ದ್ದನವಿಡಿೀ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ನೆನೆಯುತ್ತು  ದೇವಾಲ್ಯವು 

ಶುಚಿಯಾಗಿರುವಂತ್ ನೀಡು. ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಏಳು ಶನಿವಾರಗ್ಳು ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಸೇವಯನುು  

ಮಾಡಿದರೆ, ನಿನು  ಪೂವಯಜನಮ ದ ಪ್ರಪವು ತಲ್ಗಿ, ನಿನಗೆ ಒಳೆು ಯದ್ದಗುತು ದೆ ಎಂದು 

ನುಡಿದನು. ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನು ಆ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ನಮಸಿ ರಿಸ ತಪಪ ದೇ ಆ ವಿಧ್ವಾಗಿ 

ಮಾಡುತ್ು ೀನೆಂದನು. 

 

ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನು ಆ ಪಂಡಿತನು ಹೇಳಿದಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿಶಚ ಯಸ ಆ ವಾರದಲಿೆೀ ಬಂದ 

ಶನಿವಾರದ್ದಂದ ಶುರುಮಾಡಿದನು. ಬೆಳಿಗಿೆ  ಸ್ವು ನವನುು  ಮಾಡಿ ಹನುಮಂತದೇವರ 

ದೇವಸಿ್ವನಕಿೆ  ಹೀಗಿ ಅಲಿ್ಲ  ಪೊರಕೆ ತ್ಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವಸಿ್ವನವನೆು ಲಿ್ಲ  ಅಂದವಾಗಿ 

ಗುಡಿಸದನು. ಅಂಗ್ವಿಕ್ಲ್ತ್ಯಂದ ಶರಿೀರಕಿೆ  ಸಾ ಲ್ಪ  ಆಯಾಸವಾಯತ್ತ. ಆದರೂ ಬಿಡದೇ 

ರಾತಿರ  ತನಕ್ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿೆೀ ಇದಿು  ರಾತಿರ  ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಪರ ಸ್ವದವನುು  ತ್ಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ 

ಹೀದನು. ಹಿೀಗೆ ಆರು ವಾರಗ್ಳ ವರೆಗೆ ನಿಯಮ-ನಿಷ್ಠ ಯಂದ ಆ ಪಂಡಿತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ  

ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಸೇವಯನುು  ಮಾಡಿದನು. 

 

ಹಿೀಗೆ ಆರು ವಾರಗ್ಳು ಕ್ಳೆದವು. ಏಳನೇ ಶನಿವಾರ ಬಂತ್ತ. ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ವು ನವನುು  ಮಾಡಿ 

ಶುಭರ ವಾದ ಧೀತಿ ಉಟ್ಟಟ  ದೇವಸಿ್ವನಕಿೆ  ಬಂದನು. ಅದಕಿೆ  ಹಿಂದ್ದನ ರಾತಿರ  ಬಂದ ದೊಡಡ  

ಮಳೆಗಾಳಿಯಂದ ದೇವಸಿ್ವನವಲಿ್ವೂ ಉದುರಿದ ಮರದ ಎಲೆಗ್ಳಿಂದ, ತ್ತಂಬಾ ಧೂಳಿನಿಂದ 

ಕೂಡಿತ್ತು . ದೇವಸಿ್ವನವನೆು ಲಿ್ಲ  ಸಾ ಚಛ  ಮಾಡುವಷ್ಟ ೀತಿು ಗೆ ಮಧಾಯ ಹು  ಎರಡು 

ಗಂಟೆಯಾಯತ್ತ.  ತ್ತಂಬಾ ಆಯಾಸದ್ದಂದ ಅಲಿ್ಲಯೇ ದೇವಸಿ್ವನದ ಮಂಟ್ಪದ ಕಂಬಕಿೆ  

ಒರಗಿ ಅಲಿ್ಲಯೇ ನಿದೆರ ಗೆ ಜಾರಿದನು. ಆ ನಿದೆರ ಯಲಿ್ಲ  ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ನಸುು  ಬಂತ್ತ. 

ಆ ಕ್ನಸು ನಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ದ್ದವಯ ತೇಜಸು ನಿಂದ ಪರ ಕಾಶ್ಸುತಿು ರುವ ಹನುಮಂತದೇವರು 

ದಶಯನಕೊಟ್ಟ ರು. ಕ್ನಸು ನಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ಮಿಯು ವಜರ  ವೈಡೂಯಯಗ್ಳಿಂದ ಮೆರೆಯುತಿು ರುವ 

ಕ್ಷರಿೀಟ್ವನುು  ಧ್ರಿಸದಿ್ದರೆ. ಕ್ತಿು ನಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಪರ ಕಾಶ್ಸುತಿು ರುವ ಕಂಠಾಭರಣ, ಅದುು ತವಾದ 

ಹೂವಿನಮಾಲೆ... ಕ್ಷವಿಯಲಿ್ಲ  ದ್ದವಯ ವಾದ ಸುವಣಯ ಕ್ಣಾಯಭರಣಗ್ಳು... ಕೈಗ್ಳಿಗೆ, ಕಾಲುಗ್ಳಿಗೆ 

ಬಂಗಾರದ ಕ್ಡಗ್ಗ್ಳು...   ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಬಹಳ ದ್ದವಾಯ ಭರಣಗ್ಳಿಂದ, ಮೃದು 

ಮಂದಹಾಸದ್ದಂದ, ಕ್ಣಿ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಕ್ರುಣಾರಸ ತ್ತಂಬಿಕೊಂಡು ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನಿಗೆ 

ದ್ದವಯ ದಶಯನವನುು  ಪರ ಸ್ವದ್ದಸದನು.   

 

ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನು ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಗೆ ನಮಸಿ ರಿಸ, ಅನೇಕ್ ವಿಧ್ಗ್ಳಿಂದ ಸುು ತಿಸದನು. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯು 

ಅನುಗ್ರ ಹಿಸದ ಅದುು ತ ದಶಯನಕಿೆ  ಸಂತೀಷಿಸುತಿು ರುವಾಗ್, ಒಮೆಮ ಲೇ ಎಚಚ ರಿಕೆಯಾಯತ್ತ. 

ಕ್ಣಿು ಗ್ಳನುು  ತ್ರೆದು ಕ್ನಸು ನಲಿ್ಲ  ಅಂತಹ ದ್ದವಯ ದಶಯನವು ಸಕಿ್ಷದಕಿೆ  

ಸಂತೀಷಿಸುತಿು ರುವಾಗ್, ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತೀ ಒಂದು ವಾನರವು ಪಕಿ್ದಲಿ್ಲದಿ  ಮರದ 
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ಮೇಲ್ಲಂದ ಕೆಳಕಿೆ  ಜಗಿದು, ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನ ಕ್ಡೆಗೆ ಬೇಗ್ ಬೇಗ್ನೆ ಬಂದು ತನು  ಕೈಯಂದ ವಿಷಿ್ಟ  

ಭಟ್ಟ ನ ಬೆನಿು ನ ಮೇಲೆ ಒಂದೇಸಲ್ ಪರಚಿ ಅದೇವೇಗ್ದ್ದಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿ 

ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಮಾಯವಾಯತ್ತ. ಒಮೆಮ ಲೇ ನಡೆದ ಈ ಘಟ್ನೆಗೆ ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನು ಬೆರೆಗಾದನು. 

ದೇಹವಲಿ್ಲ  ಬೆವರಿತ್ತ. ಈ ವಾನರವು ಏನು? ತನು  ಹತಿು ರ ಬರುವುದೇನು? ಎಂದು 

ಯೊೀಚಿಸುತಿು ರುವಾಗ್ ಒಂದು ಅದುು ತವನುು  ಗ್ಮನಿಸದನು. ತನು  ಊನತನವು ಪೂತಿಯಯಾಗಿ 

ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟ ೀಅಲಿ್ , ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನ ಚಮಯವಾಯ ಧಿ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಮಾಯವಾಗಿದೆ. 

ಶರಿೀರಕಿೆಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಶಕ್ಷು  ತ್ತಂಬಿದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸತ್ತ. ಅದೆಲಿ್ಲ  ಆ ಹನುಮಂತ ದೇವರ 

ಅನುಗ್ರ ಹವಂದು ತಿಳಿದನು. ಬಂದದಿು  ತನಗೆ ಕ್ನಸು ನಲಿ್ಲ  ಕಾಣ್ಣಸದ ಸ್ವಕ್ಾತ್ ಆನಂದ 

ಆಂಜನೇಯ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದನು. ಆಹಾ! ಆಂಜನೇಯ ಆನಂದ ಸಾ ರೂಪ, ಭಕ್ು ವತು ಲ್ ಈಗ್ 

ನನು ನುು  ಅನುಗ್ರ ಹಿಸದಿ್ದ ೀಯಾ ತಂದೇ. ಇದೊೀ ನಿನಗೆ ನನು  ನಮಸಿ್ವ ರಗ್ಳು.  ಓ 

ಕ್ರುಣಾಮೂತಿಯ! ಓ ಪವನಪುತ್ತರ ! ಓ ಭಕಾು ಧಿೀನಾ! ಓ ಆಶ್ರ ತಜನ ರಕ್ಷಕ್! ಎಂದು ಎಷ್ಟ ೀ 

ವಿಧಾನಗ್ಳಿಂದ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ಕೊಂಡಾಡಿದನು. ಆ ವಿಧ್ವಾಗಿ ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನು ಪೂತಿಯ 

ಆರೀಗ್ಯ ವಂತನಾಗಿ ಆನಂತರದ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ದೊಡಡ  ಪುರೀಹಿತನಾಗಿ ಹೆಸರು ಕ್ಷೀತಿಯಗ್ಳನುು  

ಹಂದ್ದ, ಬಹಳ ಧ್ನವನೂು  ಸಂಪ್ರದ್ದಸದನು. ವಿಷಿ್ಟ  ಭಟ್ಟ ನ ಕುಟ್ಟಂಬವಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ 

ಆಂಜನೇಯರ ಸೇವಯನುು  ಮಾಡುತ್ತು  ಜೀವಿಸದಷ್ಟಟ  ಕಾಲ್ ಸುಖ್ - ಸಂತೀಷದ್ದಂದ 

ಖುಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸದರು.  

 

ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಭಕ್ು ಸುಲ್ಭನು. ತನು ನುು  ನಂಬಿದವರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಟ ಗ್ಳಿಂದಲೂ 

ಹರತರುವ ಭಕ್ು ವತು ಲ್ನು. ಯಾವ ಭಕ್ು ನು ತನು ನುು  ನಿಷಿ ಲ್ಮ ಶವಾದ ಭಕ್ಷು ಯಂದ 

ಆರಾಧಿಸುತ್ತು ನೀ ಅವನನುು  ತನು  ದ್ದವಯ ದಶಯನದ್ದಂದ ಸಂತೀಷದಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗಿಸುತ್ತು ನೆ. 

ತನು ನುು  ನಿಮಯಲ್ ಮನಸು ನಿಂದ ಪೂಜಸುವವರನುು  ಎಲಿ್ಲ  ಸಮಯದಲಿೂ  

ಕಾಪ್ರಡುತಿು ರುತ್ತು ನೆ. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ನಿತಯ ವೂ ಸಮ ರಿಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಪತ್ತು  

ಬರುವುದ್ದಲಿ್ . ಸವಯಕಾಯಯಗ್ಳಲಿೂ  ಜಯ ದೊರಕುತು ದೆ.        
 

ಎರಡನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಯವಾಯತ್ತ 

ಮನೀಜವಂ ಮಾರುತತ್ತಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜತೇನಿಿ ರಯಂ ಬುದಿ್ದಮತ್ತಂ ವರಿಷಠ O। 

ವಾತ್ತತಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯ ಂ ಶ್ರ ೀರಾಮದೂತಂ ಶ್ರಸ್ವ ನಮಾಮಿ ॥ 

********* 

 

ಮೂರನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

ಸ್ತಬ್ಬು  ಶೆಟಿಟ ಯ ಕಥೆ  
 

ಆಂಜನೇಯನು ಚಿರಂಜೀವಿಯು. ಅತಯ ಂತ ಪರಾಕ್ರ ಮನು. ಮಹಾಶಕ್ಷು ಸಂಪನು ನೂ ಆದ 

ಹನುಮಂತದೇವರು ಇವತಿು ಗೂ ಇದಿ್ದರೆ. ತನು ನುು  ನಂಬಿ ಪೂಜಸುವ ಭಕ್ು ರನುು  

ಮಾರುತಿಯು ಸದ್ದ ಕ್ಣಿ್ಣ ನ ರೆಪ್ಪಪ ಯಹಾಗೆ ಕಾಪ್ರಡುತಿು ರುತ್ತು ನೆ. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ನೆನೆದರೆ 

ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದೊೀ ಒಂದು ರೂಪದಲಿ್ಲ  ನಮಮ  ಹತಿು ರಬಂದು ನಮಗೆ ಬಹಳ 

ಧೈಯಯವನುು  ಕೊಡುತ್ತು ನೆ. ಯಾವುದೊೀ ಪಕ್್ಷಯ ರೂಪದಲಿೀ ಹತಿು ರ ಬಂದು ನಮಮ  

ಭಯವನುು  ಹೀಗ್ಲ್ಲಡಿಸುತ್ತು ನೆ. ಮನಸ್ವರೇ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ಸಮ ರಿಸದರೆ ಸರಿ, ಕೂಡಲೇ 

ಬಂದು ನಮಮ ನು ಅಪ್ರಪ ಕೊಳುು ತ್ತು ನೆ.  
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ಪೂವಯಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಆಂಧ್ರ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಧ್ಮಯಪುರಂವಂಬ ಊರಿತ್ತು . ಆ ಊರಲಿ್ಲ  ಸುಬುಬ  

ಶ್ಟಿಟ  ಎಂಬ ವಾಯ ಪ್ರರಿಯು ಇರುತಿು ದಿ . ಚಿಕಿ್  ಚಿಕಿ್  ವಾಯ ಪ್ರರವನುು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸ ಕಾಲ್ ಕೂಡಿ 

ಬಂದ್ದದಿ ರಿಂದ ಸಾ ಲ್ಪ  ಸಮಯದಲಿೆೀ ತ್ತಂಬಾ ಸಿ ತಿವಂತನಾದನು. ವಾಯ ಪ್ರರವನುು  ತ್ತಂಬಾ 

ವಿಸು ರಿಸದನು. ಮೇಲ್ಲನ ನೀಟ್ಕಿೆ  ದೈವಭಕ್ಷು ಯವನ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತಿು ದಿರೂ, ಒಳಗೊಳಗೇ 

ಬಹಳ ಜಪುಣತನದ್ದಂದ ಕೂಡಿದಿ . ತನು  ಹತಿು ರ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವವರನುು  ಚ್ನಾು ಗಿ 

ಕಾಣುತಿು ರಲ್ಲಲಿ್ . ಯಾವುದ್ದದರೂ ಭಾಗ್ವತ್ ಕಾಯಯಕಿೆ  ನೂರು ರೂಪ್ರಯಯನುು  ದ್ದನ 

ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕಿೆ  ಹತ್ತು  ಪಟ್ಟಟ  ಲ್ಲಭ ಬರುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟ ೀ ಬಡವನಿದಿರೂ ಹತ್ತು  ಪೈಸ್ಯ 

ಕೂಡಾ ಕೊಡುತಿು ರಲ್ಲಲಿ್ . 

 

ಆ ಊರಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಅದುು ತವಾದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿಯ ದೇವಸಿ್ವನವಿತ್ತು . ಸುಬುಬ  

ಶ್ಟಿಟ ಯೂ ಪರ ತಿ ತಿಂಗ್ಳೂ ದೇವಸಿ್ವನಕಿೆ  ಹೀಗುತಿು ದಿ . ನಾಲಿು  ಆಣೆಯ ಅಚಯನೆ ಮಾಡಿಸ, 

ಮನೆಗೆ ಸರಿಪಡುವಷ್ಟಟ  ನೈವೇದಯ ವನುು  ಪೊಟ್ಟ ಣ ಕ್ಟಿಟ ಸಕೊಂಡೇ ತ್ಗೆದುಕೊಂಡು 

ಹೀಗುತಿು ದಿ . ಆ ದ್ದನ ಶನಿವಾರ. ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ದ್ದವಯ ವಾದ ನಿತಯ ಪೂಜೆಯು 

ಜರುಗುತಿು ತ್ತು . ಬಹಳ ಭಕ್ು ರು ಬಂದು ಸ್ವಾ ಮಿಯವರನುು  ದಶ್ಯಸಕೊಂಡು ಹೀಗುತಿು ದಿ ರು. 

ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಯೂ ಕೂಡ ಬಂದನು. ಪರ ತಿಸ್ವರಿಯ ಹಾಗೆ ನಾಲಿ್ಲಣೆ ಕೊಟ್ಟಟ  

ಅಚಯಕ್ನುು  ಗ್ಟಿಟ ಯಾಗಿ ಕೇಳಿ ದೊಡಡ  ಪೊಟ್ಟ ಣದ ತ್ತಂಬಾ ಪರ ಸ್ವದವನುು  ತ್ಗೆದುಕೊಂಡು, 

ತನು  ಎತಿು ನ ಬಂಡಿಯನುು  ಹತಿು  ಮನೆ ದ್ದರಿಹಿಡಿದನು. ಸಾ ಲ್ಪ ದೂರ ಹೀಗುವಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಆ 

ಊರಿನ ಜಮಿೀನಿಾರನ ಗಾಡಿ ಎದುರಾಯತ್ತ. ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಯು ಕೂಡಲೇ ಗಾಡಿಯಂದ 

ಕೆಳಗಿಳಿದು ಜಮಿೀನಿಾರನಿಗೆ ನಮಸಿ ರಿಸ ಕುಶಲ್ಪರ ಶ್ು ಗ್ಳನುು  ಕೇಳಿದನು. ಆಗ್ ಜಮಿೀನಿಾರನು 

ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಗೆ : ತನಗೆ ಇಲಿ್ಲಂದ ನಲ್ವತ್ತು  ಮೈಲು ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ರಾಮಾಪುರಂನ ಧ್ನಿಕ್ನ 

ಮನೆಯಂದ ಕ್ರೆ ಬಂದ್ದದೆ, ಒಂದು ವಾರದಲಿ್ಲ  ನೂರು ಕ್ಷಲೀ ತಗ್ರಿಬೇಳೆ ಬೇಕೆಂದು 

ಹೇಳಿದಿ್ದನೆಂದು, ಅದನುು  ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಯು ಒಟ್ಟಟ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬಹುದೇನೀ ಎಂದು 

ಕೇಳಲು ತ್ತನೇ ಬರುವವನಿದಿೆ  ಎಂದು ಜಮಿೀನಿಾರನು ಹೇಳಿದನು.  ಆ ಮಾತನುು  ಕೇಳಿದ 

ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಯ ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ತಹರಡಲ್ಲಲಿ್ . ಸಂತೀಷದ್ದಂದ ಮುಳುಗಿಹೀದನು. 

ನೂರು ಕ್ಷಲೀಗ್ಳು ಎಂದರೇ ಎಷ್ಟಟ  ಲ್ಲಭ? ಎಂಥಹ ಒಳೆು ಯ ವಾಯ ಪ್ರರ ಸಕಿ್ಷತ್ತ? 

ಎಂದುಕೊಂಡು ತಪಪ ದೇ ತ್ತನು ವಾರದಲಿ್ಲ  ಆ ಊರಿಗೆ ಕ್ಳಿಸುತ್ು ನೆಂದು ಜಮಿೀನಿಾರನಿಗೆ 

ಹೇಳಿದನು. ಜಮಿೀನಿಾರನು ತಿರುಗಿ ಗಾಡಿಹತಿು  ತನು  ದ್ದರಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ತನು ಹೀದನು. ಸುಬುಬ  

ಶ್ಟಿಟ ಯು ಕೂಡ ತನು  ಗಾಡಿಹತಿು  ಮನೆಕ್ಡೆ ಮುಖ್ಮಾಡಿ ಹರಟ್ನು. 

 

ಗಾಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಗೆ ಸಂತೀಷವನುು  ಅದುಮಿಟ್ಟಟ ಕೊಳು ಲ್ಲಗುತಿು ಲಿ್ . ನೂರು 

ಕ್ಷಲೀ ತಗ್ರಿಬೇಳೆ ಎಂದರೇ ಸ್ವಮಾನಯ ವೇ? ಎಷ್ಟಟ  ಲ್ಲಭವನುು  ಸಂಪ್ರದ್ದಸಬಹುದು? 

ಎಂದು ನೆನೆದು ಸಂತೀಷಪಟ್ಟ ನು. ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ತನು  ಮನೆ ಬಂತ್ತ. ಬರ ಹಾಮ ಂಡವಾದ 

ವಾಯ ಪ್ರರ ಬಂದ ಸಂತೀಷದಲಿ್ಲ  ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಪರ ಸ್ವದದ ಸಂಗ್ತಿಯನುು  

ಮರೆತ್ತಬಿಟ್ಟ ನು. ಮನೆಯೊಳಗೇ ಹೀದಕೂಡಲೇ ಬಹಳ ಹಾಡಾಹುಡಿಯನುು  ಮಾಡುತ್ತು  

ಹೆಂಡತಿಗೆ ಈ ತಗ್ರಿಬೇಳೆಯ ಬಗಿೆ  ಹೇಳಿದನು. ಊಟ್ ಮುಗಿಸ ಮಲ್ಗಿದಿನಾಷ್ಟ ೀ 

ಧಾಯ ನವಲಿ್ಲ  ಆ ತಗ್ರಿಬೇಳೆಯ ಮೇಲೆಯೇ. ಎಷ್ಟಟ  ಲ್ಲಭವನುು  ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಮಾರುವುದು. ಸಾ ಲ್ಪ  ಅಗಿ್ದ ದರದ ಬೇಳೆಯನುು  ಕ್ಳಿಸದರೆ ಮತು ಷ್ಟಟ  ಲ್ಲಭವನುು  

ಸಂಪ್ರದ್ದಸಬಹುದು ಅಲ್ಲಾ ! ಎಂದು ಹಿೀಗೆ ಆಲೀಚಿಸುತ್ತು  ನಿದೆರ ಹೀದನು. ಪರ ಸ್ವದದ 
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ಸಂಗ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪು ಬರಲ್ಲಲಿ್ . ಇಷಟ ರಲಿ್ಲ  ಬೆಳಗಾಯತ್ತ. ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ವು ನವನುು  

ಮುಗಿಸ ಬರುವಾಗ್ ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಗೆ ಎದುರು ಗೊೀಡೆಮೇಲ್ಲರುವ ಹನುಮಂತದೇವರ ಚಿತರ ಪಟ್ 

ಕಾಣ್ಣಸತ್ತ. ಒಮೆಮ ಲೇ ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಗೆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಪರ ಸ್ವದದ ನೆನಪು ಬಂತ್ತ. ಮನೆಯಂದ 

ಹರಬಂದು ಗಾಡಿಯ ಹತಿು ರ ಹೀಗಿ ಒಳಗೆ ನೀಡಿದನು. ಪರ ಸ್ವದವನೆು ಲಿ್ಲ  ಇರುವಗ್ಳು 

ತಿಂದ್ದವ. ಸಾ ಲ್ಪ  ಕೂಡ ಮಿಗಿಯಲಿ್ಲಲಿ್ . ರಾಮ ರಾಮ, ಎಂದುಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೇ 

ಹೀದನು.    

 

ಶ್ರ ೀ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಪರ ಸ್ವದವನುು  ನಿಲ್ಯಕ್ಷಯ  ಮಾಡಿದಿ ಕಿೆ  ಸ್ವಾ ಮಿಗೆ ಕೊೀಪ ಉಂಟಾಯತ್ತ. 

ಯಾವುದೇ ಪರಿಸಿ ತಿಯಲಿೂ  ಯಾವ ದೇವರ ಪರ ಸ್ವದವನೂು  ಯಾರೂ ನಿಲ್ಯಕ್ಷಯ  

ಮಾಡಬಾರದು. ದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದ್ದಸದ ಪರ ಸ್ವದದಲಿ್ಲ  ಅತಯ ದುು ತವಾದ ಶಕ್ಷು  ಇರುತು ದೆ. ಆ 

ಪರ ಸ್ವದವನುು  ಸಾ ೀಕ್ರಿಸದರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆರೀಗ್ಯ  ಕ್ಲುಗುತು ದೆ. ಯಾವರಿೀತಿಯ 

ರೀಗ್ವಾದರೂ ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಗುಣವಾಗುತು ದೆ. ಹನುಮಂತದೇವರ ಪರ ಸ್ವದವನುು  ನಿಲ್ಯಕ್ಷ 

ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಾ ಮಿಗೆ ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಯ ಮೇಲೆ ಕೊೀಪ ಉಂಟಾಯತ್ತ. ಧ್ನದ ಮೇಲ್ಲನ 

ವಾಯ ಮೊೀಹದ್ದಂದ ಪರ ಸ್ವದವನುು  ಕೂಡ ನಿಲ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಸ್ವಾ ಮಿಯರಿಗೆ ಕೊೀಪ 

ಉಂಟಾಯತ್ತ.   ಅಂತಹ ಪ್ರಪಮಾಡಿದ ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಬುದಿ್ದ  

ಹೇಳಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡನು.  

 

ಅನಂತರ ನಾಲಿು  ದ್ದನಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಯು ನೂರು ಕ್ಷಲೀಗ್ಳ ತಗ್ರಿಬೇಳೆಯ 

ಮೂಟೆಯನುು  ಕೊಟ್ಟಟ  ಗುಮಾಸು ನಟಿಟ ಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಹತಿು ಸ ರಾಮಪುರಂಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸದನು. ಆ 

ಗಾಡಿಯು ಊರು ದ್ದಟಿ ಸಾ ಲ್ಪ ದೂರ ಹೀದ್ದಗ್ ಎಲಿ್ಲಂದ ಬಂತೀ ಏನೀ ಒಂದು ದೊಡಡ  

ವಾನರಹಿಂಡು ಬಂದು ಆ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಿತ್ತ. ಗಾಡಿಯವನು ಭಯದ್ದಂದ ಒಮೆಮ ಲೇ 

ಗಾಡಿ ಯಂದ ಇಳಿದು ಓಡಿದನು. ಆ ಮಂಗ್ಗ್ಳು ಗುಮಾಸು ನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೆಗೆಯುವುದರಿಂದ 

ಅವನು ಕೂಡಾ ಇಳಿದು ದೂರಕಿೆ  ಓಡಿದನು. ಕೊೀತಿಗ್ಳೆಲಿ್ಲ  ತಗ್ರಿಬೇಳೆಯ ಮೂಟೆಯನುು  

ಹರಿದು, ನೆಲ್ದಮೇಲೆ ಚದುರಿಸ ತಮಮ  ಮುಷಿಟ ಯಂದ       ತ್ಗೆದುಕೊಂಡು ಇಷಟ  ಬಂದ ಹಾಗೆ 

ಸುತು ಮುತ್ತು  ಪೊದೆಗ್ಳ ಮೇಲೆ ಬಿಸ್ವಡಿದವು. ಜರುಗಿದ ಸಂಗ್ತಿಯನುು  ತಿಳಿದು ಸುಬುಬ  

ಶ್ಟಿಟ ಯು ಬಹಳ ಬಾಧೆಪಟ್ಟ ನು. ಎಷ್ಟಟ  ಧ್ನವು ವಯ ಥಯವಾಯತೀ ತಿಳಿದನು. ಆನಂತರ, 

ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಯ ವಾಯ ಪ್ರರವೂ ಕೂಡಾ ಪ್ಪಟ್ಟಟ  ತಿಂದು, ಧಿೀಘಯವಾದ ರೀಗ್ಕಿೆ  ತ್ತತ್ತು ಗಿ 

ಮಂಚ ಹಿಡಿದು ಕೆಲ್ವು ದ್ದನಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಇಹಲೀಕ್ ತಯ ಜಸದನು.   

 

ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಪರ ಸ್ವದವನುು  ನಿಲ್ಯಕ್ಷಯ ವನುು  ಮಾಡಿದ ಪ್ರಪದ್ದಂದ ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಯು 

ಮರುಜನಮ ದಲಿ್ಲ  ಕ್ತ್ು ಯಾಗಿ ಜನಿಸದನು. ಯಜಮಾನನು ಬೆನಿು ನ ಮೇಲೆ ಹೇರುವ ಭಾರವನುು  

ಹರುತ್ತು  ದುಭಯರವಾದ ಜೀವನವನುು  ಸ್ವಗಿಸದನು. ಬೆನು  ಮೇಲ್ಲನ ಭಾರದ ಒತು ಡದ್ದಂದ 

ಗಾಯವಾಗಿ ತಳಮಳಿಸುತಿು ದಿರೂ ಕೂಡಾ ಯಜಮಾನನು ನಿದ್ದಯಕ್್ಷೀಣಯ ವಾಗಿ ಮತು ಷ್ಟಟ  

ಭಾರವನುು  ಹಾಕ್ಷ ಹರಿಸುತಿು ದಿನು. ಹಿೀಗೆ ಕೆಲ್ವು ಕಾಲ್ ಬಹಳ ದುಭಯರವಾದ ಜೀವನವನುು  

ಕ್ಳೆದು ಒಂದುದ್ದನ ಈ ಲೀಕ್ವನುು  ಬಿಟ್ಟ ನು. ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಯು ಮರುಜನಮ ದಲಿ್ಲ  ಇಲ್ಲಯಾಗಿ 

ಜನಿಮ ಸದನು. ಭಗ್ವಂತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಯಾವ ಪ್ರಪವಾದರೂ ಜನಮ  ಜನಮ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  

ಬಾಧಿಸುತು ದೆ. ಅಷ್ಟಟ  ಬೇಗ್ನೇ ಬಿಟ್ಟಟ ಹೀಗುವುದ್ದಲಿ್ . ಅದರಲಿೂ  ಹನುಮಂತ ದೇವರ 

ಕೊೀಪಕಿೆ  ತ್ತತ್ತು ದವರು ಮತು ಷ್ಟಟ  ಶ್ಕ್ೆಯನುು  ಅನುಭವಿಸುತ್ತು ರೆ.       



ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ ಆಂಜನೇಯ 

19 

 

 

ಇಲ್ಲಯಾಗಿ ಜನಿಸದ ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಯೂ ಗೊೀದ್ದಮುಗ್ಳಲಿ್ಲ , ಹಲ್ಗ್ದಿೆ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಓಡಾಡುತ್ತು  

ಕಾಲ್ಕ್ಳೆದು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದುದ್ದನ ಒಂದು ಬೆಕಿ್ಷನ ಕ್ಣಿ್ಣ ಗೆ ಬಿದಿು  ಘೀರವಾಗಿ ಕೊಲಿ್ಲ್ಪ ಟ್ಟ ನು. 

ಆ ತರುವಾಯ ಜನಮ ದಲಿ್ಲ  ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಯು ಗಿಳಿ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ಜನಿಸದನು. ಆ ಗಿಳಿಯು ಆ ಮರ, 

ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತು  ಒಂದುದ್ದನ ಧ್ಮಯಪುರಂನ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿಯ 

ದೇವಸಿ್ವನವನುು  ಸೇರಿತ್ತ. ಆ ದೇವಸಿ್ವನದ ಆವರಣದಲಿ್ಲದಿ  ಮರದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ್ದಗ್ ಗಿಳಿಗೆ 

ತನು  ಪೂವಯಜನಮ ದ ವೃತ್ತಂತವು ನೆನಪ್ರಯತ್ತ. ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಪರ ಸ್ವದವನುು  ನಿಲ್ಯಕ್ಷ 

ಮಾಡಿದಿ ಕಿೆ  ಇಷ್ಟಟ  ಕ್ಷಟ ಗ್ಳನುು  ಪಡಬೇಕಾಯತ್ಂದು ತಿಳಿದನು. ತನು  ಪ್ರಪಕಿೆ  

ಪ್ರರ ಯಶ್ಚ ತು ವನುು  ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಲೀಚಿಸತ್ತ. ಆ ಮರದ ಮೇಲೆಯೇ ಇದಿು , ಭಕ್ು ರು 

ತಿಂದು ಬಿಸ್ವಡಿದ ಎಂಜಲು ದೊಣಿೆ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಇದಿ  ಅಕಿ್ಷಕಾಳನುು   ತಿನುು ತ್ತು  ಕಾಲ್ವನುು  

ಕ್ಳೆಯತಡಗಿದನು. ದ್ದನಾಲೂ ಆವರಣದಲಿ್ಲ  ಆಚ್-ಈಚ್ ಹಾರುತ್ತು  ನೆಲ್ದೆ ಮೇಲೆ ಎಲಿೆೀ 

ಪರ ಸ್ವದದ ಚೂರು ಬಿದಿರೂ, ಅಕಿ್ಷಕಾಳು ಕಾಣ್ಣಸದರೂ ಅದನುು  ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಚಿಚ ಕೊಂಡು 

ಮರದಮೇಲೆ ಹತಿು  ಅದೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ವಂದು ಗಿಳಿರೂಪದಲಿ್ಲ  ಜನಿಸದ ಸುಬುಬ  ಶ್ಟಿಟ ಯು 

ತಿನುು ತಿು ದಿ . ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ವಷಯವನುು  ಕ್ಳೆದ್ದಗ್ ಒಂದುದ್ದನ ಬಂದ ದೊಡಡ  

ಗಾಳಿಮಳೆಯನೂು  ತಡೆಯಲ್ಲರದೇ ಮರಣಹಂದ್ದದನು. ದ್ದನಾಲೂ ಹಿೀಗೆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ 

ಪರ ಸ್ವದವನುು  ತಿಂದ ಪುಣಯ ದ್ದಂದ ತಿರುಗಿ ಮಾನವ ಜನಮ ವತಿು  ಅದೇ ಊರಲಿ್ಲ  ಅಚಯಕ್ರ 

ಕುಟ್ಟಂಬದಲಿ್ಲ  ಜನಿಮ ಸ ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರನುು  ನಿತಯ  ಸೇವಿಸುತ್ತು  ಧ್ಮಯಪಥದಲಿ್ಲ  

ಜೀವಿಸದನು. ಬಹಳ ಒಳೆು ಯ ಅಚಯಕ್ನಾಗಿ, ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಪ್ರರ ಯಭಕ್ು ನಾಗಿಯೂ ಹೆಸರನುು  

ಸಂಪ್ರದ್ದಸ ಜೀವಿಸದಷ್ಟಟ  ಕಾಲ್ ಸುಖ್ವಾಗಿ ಜೀವಿಸ ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ಷು ಯನುು  ಪಡೆದನು.   

 

ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ಪರ ಸ್ವದಕಿ್ಷರುವ ಮಹಿಮೆ ಅಂಥದಿು . ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಗೆ 

ನಿವೇದ್ದಸದ ಯಾವ ಪದ್ದಥಯವಾದರೂ ಅಮೃತತ್ತಲ್ಯ ವಾಗುತು ದೆ. ಭಕ್ಷು ಯಂದ 

ಸಾ ೀಕ್ರಿಸದವರ ಸವಯರೀಗ್ಗ್ಳು ನಶ್ಸುತು ವ.  ಹಸ ತೇಜಸುು  ಉಂಟಾಗುತು ದೆ. ಯಾವುದೇ 

ಆಪತ್ತು ಗ್ಳು ಉಂಟಾಗುವುದ್ದಲಿ್ . ಕೈಹಿಡಿದ ಎಲಿ್ಲ  ಕಾಯಯಗ್ಳಲಿೂ  ಜಯ ಉಂಟಾಗುತು ದೆ. 
 

ಮೂರನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಯವಾಯತ್ತ 

ಮನೀಜವಂ ಮಾರುತತ್ತಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜತೇನಿಿ ರಯಂ ಬುದಿ್ದಮತ್ತಂ ವರಿಷಠ O। 

ವಾತ್ತತಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯ ಂ ಶ್ರ ೀರಾಮದೂತಂ ಶ್ರಸ್ವ ನಮಾಮಿ ॥ 

********* 

 

ನಾಲಿ್ನೇ ಅಧಾಯ ಯ  

ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ ಆಂಜನೇಯ ದಿವ್ಯ ಕಥೆ 
 

ಪೂವಯಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಕ್ಲ್ಲಂಗ್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ರಾಮಪುರಂನಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಅದುು ತವಾದ ಶ್ರ ೀ ರಾಮ 

ದೇವಸಿ್ವನವಿತ್ತು . ಅಲಿ್ಲ  ಬೆಳಗಿದ ಶ್ರ ೀ ಸೀತ್ತರಾಮಚಂದರ ರ ವಿಗ್ರ ಹಗ್ಳು ಬಹಳ ಅದುು ತ 

ತೇಜಸು ನಿಂದ ಪರ ಕಾಶ್ಸುತಿು ತ್ತು . ಅವರ ಪ್ರದದ ಹತಿು ರ ಆಂಜನೇಯನ ವಿಗ್ರ ಹವೂ ನೀಡಲು 

ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು . ಪರ ತಿಸ್ವರಿ ಜರುಗುವ ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ನವಮಿ ಉತು ವಗ್ಳಲಿ್ಲ  ದೇವರ 

ಮೂಲ್ಮೂತಿಯಗ್ಳನುು  ತ್ತಂಬಾ ಅದುು ತವಾಗಿ ಅಲಂಕ್ರಿಸುತಿು ದಿ ರು.  ಪರ ತಿದ್ದನ ಭಜನೆ-

ಹರಿಕ್ಥೆಗ್ಳಂತಹ ಕಾಯಯಕ್ರ ಮಗ್ಳು ಜರುಗುತಿು ತ್ತು . ಸುತ್ತು ಮುತು ಲಿ್ಲರುವ ಊರಿನಿಂದ ಅನೇಕ್ 
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ಮಂದ್ದ ಭಕ್ು ರು ಎತಿು ನಗಾಡಿ ಕ್ಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಾಮಪುರಂಗೆ ಬರುತಿು ದಿರು. ಆ ಹತ್ತು ದ್ದನಗ್ಳು 

ಊರೆಲಿ್ಲ  ಹಬಬ ದ ವಾತ್ತವರಣವನುು    ಪಡೆದುಕೊಳುು ತಿು ತ್ತು . ಊರವರೆಲಿ್ರ ಮನೆಗ್ಳು 

ದೂರದ ಊರಿಂದ ಬಂದ ಬಂಧುಗ್ಳಿಂದ ತ್ತಂಬಿತ್ತು .   
 

ಪರ ತಿವರುಷದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಲ್ ಕೂಡ ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ನವಮಿ ಉತು ವಗ್ಳು ಬಹಳ ಅದುು ತವಾಗಿ 

ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯತ್ತ. ಒಂದು ದ್ದನ ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ದೇವಸಿ್ವನದ ಆವರಣದಲಿ್ಲರುವ 

ಮಂಟ್ಪದಲಿ್ಲ , ಪಕಿ್ದ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದ ವಿಷಿ್ಟ  ಶಮಯನೆಂಬ ಪಂಡಿತನು ರಾಮಾಯಣದ 

ಕ್ಥೆಗ್ಳನುು  ವಿವರಿಸುತ್ತು  ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿಯ ಬಗಿೆ  ಹಿೀಗೆ ಹೇಳುತಿು ದಿನು. 

‘ತಮಮ ಂದ್ದರೇ! ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಮಹಾಶಕ್ಷು ಸಂಪನು ನು. ಮಹಾ 

ಧೈಯಯಶಲ್ಲಯು. ಸಕ್ಲ್ ವಿದ್ದಯ ಪ್ರರಂಗ್ತನು ಮತ್ತು  ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಸಕ್ಲ್ 

ವಿದಯ ಗ್ಳಲಿ್ಲಯೂ ಸ್ವಟಿಯಲಿ್ದ ಪ್ರರ ವಿೀಣಯ ತ್ಯನುು  ಹಂದ್ದದವನು.  ದೊಡಡ  ವಾಯ ಕ್ರಣ 

ಪಂಡಿತನು. ಶತ ಯೊೀಜನ ಸಮುದರ ವನುು  ಸುಲ್ಲ್ಲತವಾಗಿ ದ್ದಟಿದ ಮಹಾಬಲ್ಶಲ್ಲ 

ಹನುಮಂತನು. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿ ಈಗ್ಲೂ ನಮಮ  ಮಧೆಯ  ಇದಿ್ದರೆ. ಆ 

ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ನಂಬಿ ಪೂಜಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಪತ್ತು ಗ್ಳು ಹತಿು ರ ಸುಳಿಯದು. 

ಯಾವದೇ ರಿೀತಿಯ ಅನಾರೀಗ್ಯ ವಾದರೂ ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಟ ಹೀಗುತು ದೆ. ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಜನಮ  

ನಕ್ಷತರ ವನುು  ಕೆಲ್ವು ಗ್ರ ಂಥಗ್ಳಲಿ್ಲ    ಪೂವಯಭಾದರ  ಎಂದು, ಇನುು  ಕೆಲ್ವು ಗ್ರ ಂಥಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ತಿ 

ನಕ್ಷತರ ವಂದು ಹೆಳಲ್ಲಗಿದೆ. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣಿು , ಮಾವಿನಹಣಿು  ತ್ತಂಬಾ 

ಪ್ರರ ಯವಾದದಿು . ಆ ಹಣಿು ಗ್ಳನುು  ಸ್ವಾ ಮಿಗೆ ನಿವೇದ್ದಸದರೆ, ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಬಹಳ 

ಸಂತೀಷಿಸುತ್ತು ನೆ. ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಧೂರವು ಬಹಳ ಪ್ರರ ಯಕ್ರವಾದದಿು . ಆ 

ಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗ್ಳವಾರ ಮತ್ತು  ಶನಿವಾರವಂದರೆ ತ್ತಂಬಾ ಪ್ರರ ಯವಾದದಿು , ಈ 

ದ್ದನಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಹನುಮಂತ ದೇವರನುು  ಪೂಜಸದರೇ ಬಹಳ ಶ್ರ ೀಯಸಿ ರವಂದು’ ವಿಷಿ್ಟ  

ಶಮಯನು ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಂತದೇವರ ವೈಭವನುು  ತ್ತಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸದರು. 

 

ವಿಷಿ್ಟ  ಶಮಯನು ಮಾರುತಿಯ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆಗ್ಳನುು  ಇನೂು  ಹಿೀಗೆ ಹೇಳತಡಗಿದನು. 

"ಹನುಮಂತದೇವರಿಗೆ ತನು  ಭಕ್ು ರೆಂದರೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಅನುರಾಗ್. ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ್ , ತನು  ಸ್ವಾ ಮಿ ಶ್ರ ೀ 

ರಾಮಚಂದರ ನ ಭಕ್ು ರೆಂದರೆ ಕೂಡಾ ತ್ತಂಬಾ ಪ್ಪರ ೀಮ. ಹನುಮಂತ ದೇವರನುು  ನಿತಯ  

ಸಮ ರಿಸದರೆ ಯಾವರಿೀತಿಯ ಭಯಗ್ಳೂ ಉಂಟಾಗುವುದ್ದಲಿ್ . ಒಳೆು ಯ ಆರೀಗ್ಯ ದ್ದಂದ, 

ಮನಸು ನಿಂದ, ಒಳೆು ಯ ಆಲೀಚನೆಗ್ಳಿಂದ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತ್ತಂಬಾ ಉತ್ತು ಹದ್ದಂದ 

ಇರುತ್ತು ರೆ. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ನಿತಯ  ಸಮ ರಿಸುವವರಿಗೆ ಅವರು ಕೈಹಿಡಿದ ಕಾಯಯಗ್ಳೆಲಿ್ದರಲಿೂ  

ಜಯವು ಉಂಟಾಗುತು ದೆ. ಹನುಮಂತದೇವರ ದೇವಸಿ್ವನವಿದಿ  ಗಾರ ಮಕಿೆ  ಯಾವುದೇ 

ಅರಿಷಟ ಗ್ಳೂ ಉಂಟಾಗುವುದ್ದಲಿ್ . ಆ ಊರಿನ ಪರ ಜೆಗ್ಳೆಲಿ್ರೂ ಸುಖ್ಸಂತೀಷದ್ದಂದ 

ಜೀವಿಸುತ್ತು ರೆ. ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿಯವರ ದೇವಸಿ್ವನವಿರುವ ಗಾರ ಮದ ಗ್ಡಿಪರ ದೇಶಕಿೂ  

ಕೂಡಾ ಯಾವುದೇ ದುಷಟ ಶಕ್ಷು ಗ್ಳೂ ಪರ ವೇಶ್ಸುವುದ್ದಲಿ್ . ಆ ಗಾರ ಮದ ರೈತರ ಹಲ್ಗ್ದಿೆ ಗ್ಳ 

ಬೆಳೆಗ್ಳು ಸಮೃದಿವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತು ವ.   ಸಮಯಕಿೆ  ಮಳೆಯೂ ಸುರಿಯುತು ದೆ. ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ್ಲ , 

ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ದೇವಸಿ್ವವಿದಿ  ಗಾರ ಮಕಿೆ  ಅಗಿು ಭಯವೂ ಇರುವುದ್ದಲಿ್ . ಯಾವರಿೀತಿಯ ಅಗಿು  

ಪರ ಮಾದವೂ ಜರುಗ್ದು. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಮಹಿಮೆಯಂದ ಆ ಊರ ಜನತ್ಯೊಟಿಟ ಗೆ 

ಸುತು ಮುತು ಲ್ ಗಾರ ಮದ ಪರ ಜೆಗ್ಳೆಲಿ್ರೂ ಕೂಡಾ ಶುಭಪರ ದವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತು ರೆ" ಎಂದು 

ಹೇಳಿದನು.    
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ಆಗ್, ಅಲಿ್ಲದಿ  ಭಕ್ು ರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರು ವಿಷಿ್ಟ  ಶಮಯನನುು  ಹಿೀಗೆ ಕೇಳಿದರು. ‘ಸ್ವಾ ಮಿ, ಹನುಮಂತರ 

ವೈಭವವನುು  ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸದಿ್ದ ೀರಿ. ನಮಮ  ಊರಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ 

ಪರ ತ್ಯ ೀಕ್ವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಪರ ತ್ಯ ೀಕ್ವಾದ ದೇವಾಲ್ಯವಿಲಿ್ . ಕೂಡಲೇ ನಾವಲಿ್ರೂ 

ಒಟಾಟ ಗಿ ಸ್ವಾ ಮಿಗೆ ತಪಪ ದೇ ಅದುು ತವಾದ ದೇವಸಿ್ವನವನುು  ನಿಮಿಯಸುತ್ು ೀವ’ ಎಂದು 

ಹೇಳಿದನು. ಇದನುು  ಕೇಳಿದ ವಿಷಿ್ಟ  ಶಮಯನು ಭಕ್ು ರಿಗೆ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. ‘ತಮಮ ಂದ್ದರೇ! ಈ 

ಭಕ್ು ನ ಆಲೀಚನೆ ತ್ತಂಬಾ ದೊಡಡ ದು. ಸಂಕ್ಲ್ಪ ವು ಗ್ಟಿಟ ಯಾಗಿದಿ ರೆ ತಪಪ ದೇ ಸ್ವಾ ಮಿಯೇ 

ನಮಗೆಲಿ್ಲ  ಅನುಗ್ರ ಹಿಸುತ್ತು ನೆ. ತಾ ರಿತದಲಿೆೀ ಇಲಿ್ಲ  ನಾವು ಒಳೆು ಯ ಹನುಮಂತ ದೇವರ 

ದೇವಸಿ್ವನವನುು  ನಿಮಿಯಸಕೊಳುು ತ್ು ೀವ. ಹನುಮಂತ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಆನಂದ ಸಾ ರೂಪನು. ಆ 

ಸ್ವಾ ಮಿಯ ದಶಯನದ್ದಂದ ನಮಗೆ ಅತಯ ಂತ ಆನಂದವು ಲ್ಭಿಸುತು ದೆ. ನಮಮ ಲಿ್ಲರುವ ಭಯ 

ಆತಂಕ್ವು ಕೂಡಾ ಬಿಟ್ಟಟ ಹೀಗುತು ದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳುತಿು ರುವಾಗ್ ಒಮೆಮ ಲೇ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ  

ಮಬುಬ  ಕ್ತು ಲೆ ಆವರಿಸತ್ತ. ಹಿೀಗೆ ಒಂದೇಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ದಟ್ಟ ವಾದ ಕ್ತು ಲೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯತ್ಂದು 

ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರೂ ಆಶಚ ಯಯದ್ದಂದ ಆಕಾಶದತು   ನೀಡಿದರು. ಆಗ್ ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ  ಒಂದು 

ಅದುು ತ ದೃಶಯ ವು ಕಾಣ್ಣಸತ್ತ.   

 

ಕ್ತು ಲೆಯೊಟಿಟ ಗೆ ಬಹಳ ಶಕ್ಷು ವಂತವಾದ ಮಿಂಚ್ಚಗ್ಳು ಕೂಡಾ ಬರತಡಗಿತ್ತ. ಆ ಮಿಂಚ್ಚಗ್ಳು 

ತ್ತಂಬಾ ಪರ ಕಾಶವಂತವಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಸುತಿು ದೆ. ಹಿೀಗಿರುವಾಗ್, ಒಮೆಮ ಲೇ ಕ್ತು ಲು ತಲ್ಗಿ, ಬೆಳಗಿದ 

ಬೆಳಕು ಹನುಮಂತ ದೇವರ ರೂಪದಲಿ್ಲ  ದಶಯನಕೊಟಿಟ ತ್ತ. ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ  ಅದುು ತವಾಗಿ 

ಮಿಂಚ್ಚವ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ದ್ದವಯ ರೂಪದ ದಶಯನವು ಉಂಟಾಯತ್ತ. ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯ ದೇವರ 

ದ್ದವಯ ದಶಯನದ ಭಾಗ್ಯ ದ್ದಂದ ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರ ತನುವು ಪುಳಕ್ರಿಸತ್ತ. ಎಲಿ್ರೂ ಒಂದುಬಾರಿ ಕೈಗ್ಳೆತಿು  

ನಮಸಿ ರಿಸ ‘ಓ ಆಂಜನೇಯಾ! ವಾಯುಪುತ್ತರ ! ಮಹಾಬಲ್ಶಲ್ಲ!’ ಎಂದು ಬಹುವಿಧ್ಗ್ಳಿಂದ 

ಸುು ತಿಸತಡಗಿದರು. ಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಆ ರೂಪವು ಮತು ಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ ದ್ದಗಿ ಇನೂು  

ಪರ ಕಾಶವಂತವಾಗಿ ತೀರತಡಗಿತ್ತ. ಆ ಸಾ ರೂಪದ ಸುತು ಲ್ಲದಿ  ಅದುು ತವಾದ ಕಾಂತಿಯಂದ 

ಶ್ರ ೀ ಆಂಜನೇಯನು ಸುಂದರವಾಗಿ ದಶಯನವಿೀಯತಡಗಿದನು. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಕುತಿು ಗೆಯಲಿ್ಲ  

ಒಳೆು ಯ ಹೂವಿನಹಾರವನುು  ಧ್ರಿಸದಿ್ದನೆ. ಕ್ಷವಿಗ್ಳಿಗೆ ಅದುು ತ ಕ್ಣಾಯಭರಣಗ್ಳನುು  

ಧ್ರಿಸದಿ್ದನೆ. ಕುತಿು ಗೆಯಲಿ್ಲ  ದ್ದವಯ ವಾದ ಸಾ ಣಯಹಾರವಿದೆ. ಎಲಿ್ದಕಿೂ  ಮಿಗಿಲ್ಲಗಿ ಆ 

ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷರುನಗೆಯಂದ ದಶಯನ ಕೊಡುತಿು ದಿ್ದನೆ. ಕೆಳಗಿದಿ  

ಭಕ್ರೆಲಿ್ರೂ ಬಹಳ ಭಕ್ಷು ಯಂದ : ಓ ಆನಂದ ಆಂಜನೇಯಾ! ಜೈ ಆನಂದ ಆಂಜನೇಯಾ! 

ಎಂದು ಗ್ಟಿಟ ಯಾಗಿ ಸುು ತಿಸತಡಗಿದರು. ಆಗ್ ಒಂದು ಅದುು ತವು ಜರುಗಿತ್ತ. ಆಕಾಶದಲಿ್ಲದಿ  

ಸ್ವಾ ಮಿಯ ದ್ದವಯ ರೂಪವು ನಿಧಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಕಾರವನುು  ತಗಿಿ ಸುತ್ತು  ಚಿಕಿ್ದ್ದಗುತ್ತು  

ಅತಿವೇಗ್ವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕ್ಡೆಗೆ ಬರತಡಗಿತ್ತ. ಹಾಗೆ ಬಂದು ಚಿಕಿ್  ಶ್ಲ್ಲಪರ ತಿಮೆಯ 

ರೂಪದ್ದಂದ ಆ ದೇವಸಿ್ವನದ ಪ್ರರ ಂಗ್ಣದಲಿ್ಲ  ನಿಂತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲಿ್ಲ  ಬಿತ್ತು . ಈ ಅದುು ತ 

ಸಂಘಟ್ನೆಯನುು  ನೀಡಿದ ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರ ಆನಂದಕಿೆ  ಪ್ರರವೇ ಇಲಿ್ . ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಬಹಳ 

ದ್ದವಯ ವಾಗಿ ಪರ ಕಾಶ್ಸುತ್ತು  ಸುಂದರ ದ್ದವಯ  ಮಂದಹಾಸದ್ದಂದ ದಶಯನಕೊಡುತಿು ದಿ್ದರೆ. ಆ 

ಆಂಜನೇಯ ಪರ ತಿಮೆಯನುು  ನೀಡಿ ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರೂ ತ್ತಂಬಾ ಪರವಶರಾದರು. 

 

ಆಂಜನೇಯ ದೇವರು ಹಿೀಗೆ ಸಾ ಯಂಭುವಾಗಿ ಬೆಳಗುವುದರಿಂದ ಆ ಗಾರ ಮದ ಪರ ಜೆಗ್ಳೆಲಿ್ರೂ 

ಬಹಳ ಸಂತೀಷಪಟ್ಟ ರು. ಅದೆಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಪೂವಯಜನಮ ದ ಪುಣಯ ಫಲ್ವಂದು ತಿಳಿದರು.  

ಎಲಿ್ರೂ ಕೂಡಿ ತಲೆಗೊಂದು ಕೆಲ್ಸವನುು  ಹಿಡಿದು ಶ್ರ ೀ ಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ 
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ಅದುು ತವಾದ ದೇವಸಿ್ವನವನುು  ನಿಮಿಯಸದರು. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ 

ಆಂಜನೇಯನೆಂದು ಪರ ಸದಿನಾಗಿ ತನು ನುು  ನಂಬಿ ಪೂಜಸುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಪತ್ತು ಗ್ಳು 

ಬಾರದಂತ್ ಕಾಪ್ರಡತಡಗಿದನು. ಸಾ ಲ್ಪ ಸಮಯಕಿೆ  ದೇವಸಿ್ವನವೂ ಬಹಳ ವೃದಿ್ದಹಂದ್ದ 

ಅಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸುತಿು ರುವ ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿಯು ಭಕ್ು ರ ಕೊೀರಿಕೆಗ್ಳನುು  ಕೊಡುವ 

ಕ್ಲ್ಪ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಪರ ಸದಿ್ದ  ಹಂದ್ದದನು. ಓ ಆನಂದ ಆಂಜನೇಯಾ! ಓ ಮಹಾ ಬಲ್ಶಲ್ಲ! ಓ 

ಭಕ್ು ವತು ಲ್ಲ! ನಿನಗಿದೇ ನಮಮ  ನಮಸಿ್ವ ರಗ್ಳು.     
 

ನಾಲಿ್ನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಯವಾಯತ್ತ 

ಮನೀಜವಂ ಮಾರುತತ್ತಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜತೇನಿಿ ರಯಂ ಬುದಿ್ದಮತ್ತಂ ವರಿಷಠ O। 

ವಾತ್ತತಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯ ಂ ಶ್ರ ೀರಾಮದೂತಂ ಶ್ರಸ್ವ ನಮಾಮಿ ॥ 

********* 

 

ಐದನೇ ಅಧಾಯ ಯ  

ಕೇಶ್ವ್ಪುರದ ಹನುಮಂತಸಾಾ ಮಿಯ ದಿವ್ಯ ಕಥೆ 
 

ಪೂವಯಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀಶೈಲ್ ಕ್ೆ ೀತರ ದ ಹತಿು ರದಲಿ್ಲ  ಕೇಶವಪುರಂ ಎಂಬ ಗಾರ ಮವಿತ್ತು . ಆ ಗಾರ ಮದ 

ಪರ ಜೆಗ್ಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಖ್ಸಂತೀಷದ್ದಂದ ಜೀವಿಸುತಿು ದಿ ರು. ಎಲಿ್ರೂ ಒಟಾಟ ಗಿ 

ಹಂದ್ದಕೊಂಡು ಇರುತಿು ದಿ ರು. ಎಲಿ್ಲ  ವೃತಿು ಯವರಿಗೂ ಕೈ ತ್ತಂಬಾ ಕೆಲ್ಸವಿದಿು  ಅವರ 

ಅವರ ಸಂಸ್ವರಗ್ಳು   ಶುಭಪರ ದವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿು ತ್ತು . ಆ ಊರಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ಅದುು ತವಾದ 

ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿಯ ದೇವಸಿ್ವನವಿತ್ತು . ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ತ್ತಂಬಾ 

ಮಹಾಮಹಿಮಾತಮ ನೆಂದು ಸುತ್ತು ಮುತಿು ನ ಗಾರ ಮಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಸದಿ್ದ  ಹಂದ್ದದನು. ಅನೇಕ್ 

ಭಕ್ು ರು ನಿತಯ ವೂ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ದಶ್ಯಸುತ್ತು  ತಮಮ  ತಮಮ  ಕೊೀರಿಕೆಗ್ಳನುು  ಈಡೇರಿಸ್ಯಂದು 

ಬೇಡಿಕೊಳುು ತಿು ದಿ ರು. ಹಾಗೆ ಬೇಡಿದ ಕೊೀರಿಕೆಗ್ಳು ಅನತಿಕಾಲ್ದಲಿೆೀ ಈಡೇರಿದ್ದಗ್ ತಿರುಗಿ 

ಕುಟ್ಟಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂದು ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ದಶ್ಯಸುತಿು ದಿ ರು. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ನಂಬಿ 

ಸೇವಿಸದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯಯ ಗ್ಳು ಕೂಡಾ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತು ದೆ   ಎಂದು 

ಭಕ್ು ರು ಭಾವಿಸುತಿು ದಿರು.   

 

ದ್ದನಗ್ಳು ಹಿೀಗೆ ಉರುಳುತಿು ರುವಾಗ್, ಒಂದು ವಷಯ ತಿೀವರ ವಾದ ದುಭಿಯಕ್ೆ  ತಲೆದೊೀರಿತ್ತ. ಮಳೆ 

ಬರದೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಗ್ದಿೆ ಗ್ಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಲಿ್ . ಪರ ಜೆಗ್ಳೆಲಿ್ರಿಗೂ ಬಹಳ 

ತಂದರೆಯಾಗ್ತಡಗಿತ್ತ. ಸಂಸ್ವರವನುು  ಸ್ವಗಿಸುವುದು ತ್ತಂಬಾ ಕ್ಷಟ ವಾಗಿದೆ. 

ಹಿೀಗಿರುವಾಗ್, ಒಂದುದ್ದನ ಆ ಊರಿಗೆ ಕಾಶ್ಯಂದ ಒಬಬ  ಮಹಾಪಂಡಿತನು ದಕ್್ಷಣದೇಶದ 

ಯಾತ್ರ  ಮಾಡುತ್ತು  ಬಂದನು. ಊರಿನ ಪರ ಜೆಗ್ಳೆಲಿ್ರೂ ಆ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ನಮಸಿ ರಿಸ 

ಬರಗಾಲ್ದ್ದಂದ ಹರಬಿೀಳುವ ಉಪ್ರಯವನುು  ತಿಳಿಸ್ಯಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆಗ್ ಆ 

ಪಂಡಿತನು ಕ್ಣಿು ಗ್ಳನುು  ಮುಚಿಚ ಕೊಂಡು ಧಾಯ ನಿಸ ಯಾವುದೊೀ ಅನುಭವವಾದ ಹಾಗೆ 

ಅವರಟಿಟ ಗೆ ಹಿೀಗೆ ಎಂದನು. ತಮಮ ಂದ್ದರೇ! ನಿಮೆಮ ಲಿ್ರ  ಕ್ಷಟ ಗ್ಳನುು  ನಾನು ಗ್ಮನಿಸದೆನು. 

ಒಳೆು ಯ ಮಳೆ ಸುರಿದು ನಿೀವಲಿ್ರೂ ಶುಭಪರ ದವಾಗಿ ಇರುವ ಮಾಗ್ಯ ಒಂದುಂಟ್ಟ. ಅದನುು  

ಹೇಳುತ್ು ೀನೆ, ಕೇಳಿ.  ನಿಮಮ  ಊರಲಿ್ಲರುವ ಹನುಮಂತರ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲ  ಬರುವ 

ಕಾತಿಯಕ್ಮಾಸ ಹುಣಿ್ಣ ಮೆಯದ್ದನ ಪೂತಿಯಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮೂರು ದ್ದನದ ಮುಂದ್ದನಿಂದ 

ಸ್ವಾ ಮಿಗೆ ಉತು ವಗ್ಳನುು  ನಿವಯಹಿಸರಿ. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ದ್ದನಾಲೂ ಅಷ್ಟ ೀತು ರಗ್ಳಿಂದ 



ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ ಆಂಜನೇಯ 

23 

 

ಪೂಜಸರಿ. ಹುಣಿ್ಣ ಮೆಯದ್ದನ ಬಹಳ ವಿಜಂಭಣೆಯಂದ ಉತು ವವನುು  ಜರುಗಿಸ. ಹನುಮಂತ 

ದೇವರು ಕ್ರುಣಾಸಮುದರ ನು. ತಪಪ ದೇ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಅನುಗ್ರ ಹವು ನಿಮೆಮ ಲಿ್ರ ಮೇಲೆ 

ಉಂಟಾಗುತು ದೆ, ನಿೀವಲಿ್ರೂ ಸುಖ್ಸಂತೀಷದ್ದಂದ ಜೀವಿಸುತಿು ೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.    

 

ಇದನುು  ಕೇಳಿದ ಗಾರ ಮದ ಪರ ಜೆಗ್ಳೆಲಿ್ರೂ ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೀಷಿಸ ಅವರೆಲಿ್ರೂ ತಮೊಮ ಂದ್ದಗೆ 

ಮಾತ್ತಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಂಡಿತನಡನೆ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. 'ಸ್ವಾ ಮಿ, ತ್ತವು ಮಹಾಪಂಡಿತರು. 

ತೇಜಸು ಲಿ್ಲ  ಆ ಕಾಶ್ವಿಶಾ ನಾಥನ ಹಾಗೆ ಇದಿ್ದ ೀರಿ. ನಮಮ  ಮೇಲೆ ದಯೆದೊೀರಿ ನಮಮ  

ಗಾರ ಮದಲಿೆೀ ಕೆಲ್ವುಕಾಲ್ ಉಳಿದು ಆ ಉತು ವಗ್ಳನುು  ನಿಮಮ  ದ್ದವಯ ಹಸು ದ್ದಂದ 

ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮಮ  ಪ್ರರ ಥಯನೆ' ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಅದಕಿೆ  ಆ ಪಂಡಿತನು ಹಾಗೆ 

ಆಗ್ಲ್ಲೀ ಎಂದನು. ಅದರ ನಂತರ, ನಾಲಿು  ದ್ದನಗ್ಳಿಗೆ ತರ ಯೊೀದಶ್ ಬಂತ್ತ. ಆ ನಾಲಿು  ದ್ದನಗ್ಳು, 

ಆ ಪಂಡಿತನು ಸ್ವಾ ಮಿಯ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿೆೀ ಬಿೀಡುಬಿಟ್ಟ ನು. ಪರ ತಿದ್ದನ ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ಶ್ರ ೀ 

ಹನುಮಂತರ ವೈಭವವನುು  ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತಿು ದಿನು. ಆ ವಿಶೇಷಗ್ಳನುು  

ಕೇಳುತ್ತು  ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರೂ ತ್ತಂಬಾ ಆನಂದ್ದಸುತಿು ದಿ ರು. 

 

ತರ ಯೊೀದಶ್ ದ್ದನ ಬೆಳಿಗಿೆ  ಉತು ವಗ್ಳು ಬಹಳ ಘನವಾಗಿ ಪ್ರರ ರಂಭವಾದುವು. 

ದೇವಸಿ್ವನವನೆು ಲಿ್ಲ  ಬಾಳೆದ್ದಂಡಿನ ಕಂಬಗ್ಳಿಂದಲೂ, ಅನೇಕ್ ರಿೀತಿಯ ಬಣಿ  ಬಣಿ ದ 

ಹೂವುಗ್ಳಿಂದ ಆಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಚ  ಶೀಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡು ಭಕ್ು ರಲಿ್ಲ  

ತ್ತಂಬಾ ಆನಂದವನುು ಂಟ್ಟ ಮಾಡಿತ್ತ. ಊರಿನ ಪರ ಜೆಗ್ಳೆಲಿ್ರೂ ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಎದಿು  

ಶುಚಿಯಾಗಿ ಸ್ವು ನವನುು  ಮಾಡಿ ಆಲ್ಯಕಿೆ  ಬಂದರು. ದೇವಸಿ್ವನದ ಅಚಯಕ್ರಟಿಟ ಗೆ 

ಕಾಶ್ಯಂದ ಬಂದ ಆ ಪಂಡಿತನು ಪರ ತ್ಯ ೀಕ್ ಪೂಜೆಗ್ಳನುು  ಆರಂಭಿಸಲು ತಯಾರಾಗುತಿು ದಿರು. 

ಬಂದ್ದದಿ  ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರೂ ಜರುಗುವ ಪೂಜೆಗ್ಳನುು  ಭಕ್ಷು  ಶರ ದಿೆ ಗ್ಳಿಂದ ನೀಡಲು 

ಸದಿವಾಗಿದಿರು. ಹಿೀಗಿರುವಾಗ್ ಒಮೆಮ ಲೇ ಆಕಾಶದಲಿ್ಲ  ದೊಡಡ  ಚಂಡಮಾರುತ ಎದಿ್ದತ್ತ. ಆ 

ಗಾಳಿಯ ತಿೀವರ ತ್ ಎಷ್ಟಟ  ಪರ ಚಂಡವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಆ ಗಾಳಿಯ ತಿೀವರ ತ್ಗೆ ದೇವಸಿ್ವನದಲಿ್ಲ  

ಕ್ಟಿಟ ದ ಬಾಳೆದ್ದಂಡುಗ್ಳು ಅಲಿ್ಲಡುತಿು ವ. ಅಷ್ಟ ೀ ಅಲಿ್ಲ , ಇನು ಂದು ಅಧ್ಯಗಂಟೆ ಸಮಯ 

ಈ ಗಾಳಿ ಹಿೀಗೇ ಇದಿ ರೆ, ಊರಿನ ಪರ ಜೆಗ್ಳೆಲಿ್ರ ಮನೆಯ ಹೆಂಚ್ಚಗ್ಳು ಹಾರಿಹೀಗುವುದು 

ಧೃಢವಾಗಿತ್ತು . ಇಂತಹ ಬಿರುಸನ ವೇಗ್ದ್ದಂದ ಬಿೀಸುವ ಗಾಳಿಯನುು  ಗ್ಮನಿಸ ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರೂ 

ತ್ತಂಬಾ ಭಯಪಟ್ಟ ರು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೊೀ ಯಾರಿಗೂ ತೀಚದ್ದಯತ್ತ.  ಎಲಿ್ರೂ ಸೇರಿ ಆ 

ಕಾಶ್ಯ ಪಂಡಿತನನೆು ೀ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆಗ್ ಆ ಪಂಡಿತನು ಅವರಿಗೆ ಹಿೀಗೇ ಹೇಳಿದನು. 

‘ತಮಮ ಂದ್ದರೇ!  ಏನೂ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ನಾವು ನಂಬಿದ ಹನುಮಂತ ದೇವರು ವಾಯುಪುತರ ನೇ 

ಅಲ್ಲಾ ? ನಿೀವಲಿ್ರೂ ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸರಿ. ಅಲಿ್ಲಗೆ ವಾಯುದೇವನು 

ಶಂತವಾಗುತ್ತು ನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.   

 

ಇದನುು  ಕೇಳಿದ ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರೂ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ಪರಿಪರಿಯ ವಿಧಾನಗ್ಳಿಂದ 

ಪ್ರರ ರ್ಥಯಸತಡಗಿದರು. ಕೆಲ್ವರು ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗ್ಳನುು  ಸ್ು ೀತರ ಗ್ಳಿಂದ 

ಸುು ತಿಸತಡಗಿದರು. ಇನುು  ಕೆಲ್ವರು ಭಜನೆಗ್ಳನುು  ಮಾಡತಡಗಿದರು. ಮತ್ತು  ಕೆಲ್ವರು 

ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಮಹಿಮೆಗ್ಳನುು  ಹಾಡುತ್ತು  ನೃತಯ ವನುು  ಮಾಡತಡಗಿದರು. ಸಾ ಲ್ಪ  

ಸಮಯದಲಿೆೀ ಸ್ವಾ ಮಿಯ ಅನುಗ್ರ ಹದ್ದಂದ ಆ ಸುಂಟ್ರಗಾಳಿ ಪೂತಿಯಯಾಗಿ 

ಕ್ಡಿಮೆಯಾಯತ್ತ. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯು ತಮಮ ನುು  ಅನುಗ್ರ ಹಿಸದಕಿೆ  ಅವರೆಲಿ್ರೂ ಬಹಳ 
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ಸಂತೀಷಪಟ್ಟ ರು. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯನುು  ಅನೇಕ್ ರಿೀತಿಯಂದ ಸುು ತಿಸದರು. ಆಗ್ ಒಂದು 

ಅದುು ತವು ಜರುಗಿತ್ತ. ಸ್ವಾ ಮಿಯ ದೇವಸಿ್ವವಿರುವ ಪರ ದೇಶವಲಿ್ಲ  ದ್ದವಯ ವಾಗಿ ಹಳೆಯುತ್ತು  

ಒಂದೇಸ್ವರಿ ಅಲಿ್ಲ  ಹನುಮಂತರ ದ್ದವಯ ರೂಪವು ತ್ತಳೆಮರದಷ್ಟಟ  ದೊಡಡ ದ್ದಗಿ 

ಸ್ವಕ್ಾತಿ್ತ ರವಾಯತ್ತ.     

 

ಆ ಅದುು ತ ದಶಯನಕಿೆ  ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರೂ ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೀಷಪಟ್ಟ ರು. ಸ್ವಾ ಮಿಯು ಆ ವಿಧ್ವಾಗಿ 

ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ವರೆಗೆ ಅದುು ತ ದಶಯನವನುು  ಕೊಟ್ಟಟ  ಅದೃಶಯ ವಾದನು. ಸ್ವಾ ಮಿಯ 

ದಶಯನಭಾಗ್ಯ ದ್ದಂದ ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರಿಗೂ ಉತ್ತು ಹವೂ ಮತು ಷ್ಟಟ  ಹೆಚಾಚ ಯತ್ತ. ದ್ದಾ ಗುಣಗೊಂಡ 

ಆನಂದದ್ದಂದ ಭಕ್ು ರೆಲಿ್ರೂ ಆ ಮೂರು ದ್ದನಗ್ಳಲಿ್ಲಯೂ ಹೆಚ್ಚಚ  ಭಕ್ಷು ಶರ ದಿೆಯಂದ 

ಉತು ವವನುು  ಮಾಡಿದರು. ಊರೆಲಿ್ಲ  ಹಬಬ ದ ವಾತ್ತವರಣದ್ದಂದ ತ್ತಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಹುಣಿ್ಣ ಮೆಯದ್ದನ ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ಒಳೆು ಯ ಮಳೆ ಸುರಿಯತ್ತ. ಪರ ಜೆಗ್ಳೆಲಿ್ರೂ ತ್ತಂಬಾ 

ಸಂತೀಷಪಟ್ಟ ರು. ಇಂತಹ ಒಳೆು ಯ ಉತು ವವನುು  ನಿವಯಹಿಸಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ 

ಆ ಕಾಶ್ಯ ಪಂಡಿತನನುು  ಅನೇಕ್ ರಿೀತಿಗ್ಳಿಂದ ಹಗ್ಳಿದರು. ಮರುದ್ದನ ಆ ಕಾಶ್ಪಂಡಿತನು 

ಊರವರೆಲಿ್ರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ತನು  ದೇಶಪಯಯಟ್ನವನುು  ಮುಂದುವರೆಸಲು ತಿರುಗಿ 

ಹರಟ್ಟ ಹೀದನು. ಆ ಊರಿನ ಪರ ಜೆಗ್ಳು ಆ ಪಂಡಿತನನುು  ಊರಿನ ಗ್ಡಿವರೆಗೆ ಹೀಗಿ 

ಬಿೀಳುಕೊಟ್ಟ ರು.  ಕಾಶ್ಯಂದ ಬಂದ ಆ ಪಂಡಿತನನುು  ಶ್ವಾಂಶ ಸಂಭೂತನಾದ ಶ್ರ ೀ 

ಆಂಜನೇಯನೇ ತಮಮ ನುು  ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲು ಕ್ಳಿಸದಿ್ದನೆಂದು ಭಾವಿಸದರು.   

 

ಅನಂತರ, ಸಾ ಲ್ಪ  ದ್ದನಗ್ಳಲಿೆೀ ಮಳೆಬಿದಿು  ಹಲ್ದಲಿೆಲಿ್ಲ  ಸಮೃದಿವಾದ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯತ್ತ. 

ಪರ ಜೆಗ್ಳೆಲಿ್ರೂ ಸುಖ್ಸಂತೀಷಗ್ಳಿಂದ ಅಭಿವೃದಿ್ದ  ಹಂದ್ದದರು. ಅವತಿು ನಿಂದ ಪರ ತಿ 

ವರುಷವೂ ಕಾತಿಯಕ್ಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಈ ಮೂರು ದ್ದನಗ್ಳನುು  ಬಹಳ ಅದುು ತವಾಗಿ 

ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾ ಮಿಯವರಿಗೆ ಉತು ವಗ್ಳನುು  ಮಾಡುತಿು ದಿರು. ಆ ಸ್ವಾ ಮಿಯ 

ಅನುಗ್ರ ಹದ್ದಂದ ಆ ಊರಿನ ಪರ ಜೆಗ್ಳೆಲಿ್ರೂ ಶಶಾ ತವಾಗಿ ಸುಖ್ದ್ದಂದ ಜೀವಿಸದರು. ಆ ಊರಿನ 

ಪರ ಜೆಗ್ಳಲಿ್ದೇ, ಅಕಿ್ಪಕಿ್ದ ಗಾರ ಮದವರೂ ಕೂಡಾ ಇಲಿ್ಲ  ನೆಲೆನಿಂತಿರುವ ಹನುಮಂತರನುು  

ಸೇವಿಸುತ್ತು  ಶಶಾ ತವಾಗಿ ಸುಖ್ವಾಗಿ ಜೀವಿಸದರು. 
 

ಐದನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಯವಾಯತ್ತ 

ಮನೀಜವಂ ಮಾರುತತ್ತಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜತೇನಿಿ ರಯಂ ಬುದಿ್ದಮತ್ತಂ ವರಿಷಠ O। 

ವಾತ್ತತಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯ ಂ ಶ್ರ ೀರಾಮದೂತಂ ಶ್ರಸ್ವ ನಮಾಮಿ ॥ 

ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ ಆಂಜನೇಯ ಕ್ಥೆಗ್ಳು ಸಂಪೂಣಯವಾಯತ್ತ. 
 

ಅತುಲತ ಬಲ್ಧ್ಯಮಂ ಸಾ ರ್ಿಸ್ತು ಲಾಭ ದೇಹಂ | 

ದನುಜ ವ್ನ ಕೃಶಾನುಂ ಜ್ಞಾ ನನಾsಮ್ಗ್ರ ಗ್ರ್ಯ O |   

ಸಕಲ್ಗುರ್ ನಧ್ಯನಂ ವಾನರಾಣಾ ಮಾಧೀಶ್O |  

ರಘುಪತಿ ಪ್ರ ಯಭಕು O ವಾತಜ್ಞತಂ ನಮಾಮಿ || 

********* 



 

 

 
 

ಓಂ ಆಂಜನೇಯಾಯ ವಿದಮ ಹೇ | 

ವಾಯುಪುತ್ತರ ಯ ಧಿೀಮಹಿ | 

ತನು ೀ ಹನುಮತ್ ಪರ ಚೀದಯಾತ್ || 

 



 

 

 
 

ಮನೀಜವಂ ಮಾರುತತ್ತಲ್ಯ ವೇಗಂ ಜತೇನಿಿ ರಯಂ ಬುದಿ್ದಮತ್ತಂ ವರಿಷಠ O। 

ವಾತ್ತತಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯ ಂ ಶ್ರ ೀರಾಮದೂತಂ ಶ್ರಸ್ವ ನಮಾಮಿ ॥ 


