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ಮುನ್ನು ಡಿ 
 

ಶ್ರದಿಂದ್ಭ ಸಮಾಕ್ಷರೇ ಪರಬ್ರ ಹ್ಮ  ಸವ ರೂಪ್ಣ | 

ವಾಸರಾ ಪ್ೀಠನಲ್ಯೇ ಸರಸವ ತಿ ನಮೀಸ್ತು ತೇ || 
 

ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯು ಬ್ರ ಹ್ಮ ಸವ ರೂಪಿಣಿ. ಸವ್ವ ವಿದೆ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಅಧಿದೇವ್ತೆ. ವೇದಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ. 

ವಿದೆ್ಯ ಯ ತಾಯಿ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯು ಮಾಘಶುದದ  ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಉದಭ ವಿಸಿದಳು. ಈ 

ವ್ಸಂತ ಪಂಚಮಿಯನ್ನ ೀ ಶ್ರ ೀ ಪಂಚಮಿ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳುತಾಾ ರೆ. ಶ್ರ ೀ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ 

ಜ್ಞಾ ನ ಸವ ರಸವ ತಿ ದೇವಾಲಯಕೆ್ಕ  ಹೀಗಿ ಆ ತಾಯಿಯ ದರ್ವನವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದರೆ, ಸವ್ವ 

ವಿದೆ್ಯ ಗಳು ಲಭಿಸುತಾ ವೆ. 

 

1983ರಲಿ್ಲ    ರೀಜನಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ವ್ರಂಗಲ್.ನಿಂದ       ಎಂ.ಟೆಕ್.  ಓದಿದ 

ನಾನ್ನ 1984ರವ್ರೆಗೆ ಆಲ್ಲವ ನ್ ಕಂಪನಿಯಲಿ್ಲ , 1989ವ್ರೆಗೆ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಆರ್.  

ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿ್ಲ  ಉದೆ್ ೀಗವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದ್ಯನ್ನ. 1983ನಲಿ್ಲ  ಚಿ|| ಸೌ|| ವೆಂಕಟ 

ರುಕ್ಮಮ ಣಿ ವೈದೇಹಿಯಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ್. ಮೂವ್ರು ಮಕೆಳು : ಆನಂದಿ, ಆಮುಕಾ  ಮತ್ತಾ  ಆದಿತೆ .   

 

1998ರಂದ ಬಿಸಿನ್ಸ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ವೇದಶಾಸಾ ರ, ಜೆ್ ೀತಿಷ್ೆ  ಶಾಸಾ ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಹೆಸರನ್ನನ  ನಿರ್ವಯಿಸುವುದು, ಲೀಗೀ ಡಿಸೈನ್-ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವುದರಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿಕಂಡಿದ್ಯದ ೀನ್. ಇಲಿ್ಲಯವ್ರೆಗೆ ನಾನ್ನ ಲೀಗೀ ಡಿಸೈನ್-ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿಕಟಟ ಂತಹ್ 

5,000ಕೊ  ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ದೇರ್, ವಿದೇರ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಮುಖ ಸೆ್ಥನದಲಿ್ಲದ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದ್ಯಲಿ್ಲ  

ಆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಅನ್ನಗರ ಹ್ವೇ ಆಗಿರುತಾ ದ್ಯ. 

 

ಆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಅನ್ನಗರ ಹ್ದಿಂದ, ನಾನ್ನ ಇಲಿ್ಲಯವ್ರೆಗೆ ಇಪಪ ತೆಾ ರಡು ಪುಸಾ ಕಗಳನ್ನನ  

ರಚಿಸುವುದು ಸ್ಥಧೆ್ ವಾಯಿತ್ತ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಹ್ದಿನಾಲೆ್ಕ  ಪುಸಾ ಕಗಳು ಆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ವಿಶೇಷ್ಗಳ 

ಮೇಲೆಯೇ!  ಈ ಪುಸಾ ಕಗಳನ್ನ ಲಿ್ಲ  ದೇರ್ ವಿದೇರ್ಗಳಲಿ್ಲರುವ್ ಭಕಾ ರು ನಿತೆ  ಪಠಿಸುತಿಾ ರುವುದು ಆ 

ಸ್ಥವ ಮಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹ್ವ್ಲಿದ್ಯ ಮತಿಾ ನ್ನ ೀನಲಿ . ಈ ಪುಸಾ ಕವ್ನ್ನನ  ಓದಿದ ಪರ ತಿಯಬ್ಬ ರಗೂ 

ಅನೇಕ ಶುಭಗಳು ಲಭಿಸುತಾ ವೆ. ಆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ ಅನ್ನಗರ ಹ್ದಿಂದ ಇವ್ರೆಲಿರೂ ಬ್ಹ್ಳ 

ಭಾಗೆ ವಂತರಾಗಿ ಜಿೀವಿಸುತಿಾ ದ್ದದ ರೆ. ಈ ರಚಿಸಿದ ಪುಸಾ ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ವೇಂಕಟೇರ್ವ ರ ವ್ರ ತಕಲಪ , 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಮ ಮ ೀನರಸಿಂಹ್ ವ್ರ ತಕಲಪ , ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ ಆಂಜನೇಯ, ಶ್ರ ೀ ಮಹೇರ್ವ ರ ವ್ರ ತ, ಶ್ರ ೀ 

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮ ರೆ್  ವ್ರ ತ, ಶ್ರ ೀ ಸ್ಥಯಿ ರಕ್ಾ  ವ್ರ ತ, ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ರಕ್ಾ  ವ್ರ ತ - ಭಕಾ ರಗೆ ಅತೆಾನಂದವ್ನ್ನನ  

ಉಂಟುಮಾಡುತಿಾ ದ್ಯ.  ಈ ಏಳು ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ನಿತೆ ವೂ ತ್ತಂಬಾ ಭಕಾ ರ ಮನ್ಗಳಲಿ್ಲ , ಅನೇಕ 

ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಆಚರಸಲಪ ಡುತಿಾ ವೆ. ಇದಕೆ್ಕ  ಮಿಗಿಲ್ಲದ ಭಾಗೆ ವೇನಿರುತಾ ದ್ಯ? 

 

ನನನ ನ್ನನ  ಕ್ಕಲವು ಸಂವ್ತಸ ರಗಳಿಂದ ಕ್ಕಲವುಜನ ಭಕಾ ರು ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  

ಬ್ರೆಯಬೇಕ್ಕಂದು ಹೇಳುತಿಾ ದದ ರು. ಆದರೆ, ದೇವ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಪಟಟ  ಯಾವುದೇ ಪುಸಾ ಕವ್ನ್ನನ  

ಬ್ರೆಯಲ್ಕ, ಆ ದೇವ್ರ ಅನ್ನಗರ ಹ್ಸಿಗುವ್ ವ್ರೆಗೆ ಬೇರೆಯಲ್ಲಗುವುದಿಲಿ  ಎಂದು ನನನ  ನಂಬಿಕ್ಕ. 

ನಾನ್ನ ರಚಿಸಿದ ಪರ ತಿ ಪುಸಾ ಕದಲಿ್ಲಯೂ ಈ ವಿಷ್ಯವು ಪರ ತೆ ಕ್ಷವಾಗಿ ಅನ್ನಭವ್ಕೆ್ಕ  ಬಂದಿದ್ಯ. 

ಇಷ್ಟಟ  ದಿನಗಳಿಗೆ ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಪುಸಾ ಕವು ರಚಿಸುವುದು 
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ಸ್ಥಧೆ್ ವಾಯಿತ್ತ. ಕ್ಕಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದ್ಯ, ನಮಮ  ಮೊಮಮ ಗಳು ಚಿ|| ತನಿವ ಯ ಅಕ್ಷರಾಭೆಾ ಸಕೆಾ ಗಿ 

ಶ್ರ ೀ ಕ್್ಕ ೀತರ  ಬಾಸರಕೆ್ಕ  ಹೀಗುವುದ್ದಯಿತ್ತ. ಆ ದಿವ್ಸವೇ ಈ ಪುಸಾ ಕ ರಚನ್ಗೆ ಆ ತಾಯಿಯ 

ಅನ್ನಗರ ಹ್ವಾಯಿತ್ತ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸುವುದು ತ್ತಂಬಾ ಸುಲಭ.  ಯಾರಾದರೂ, 

ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಿ, ಆ ತಾಯಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹ್ವ್ನ್ನನ  

ಪಡೆಯಬ್ಹುದು. ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧ್ನ್ಯಿಂದ ತೇಜಸುಸ , ಯರ್ಸುಸ , ಬುದಿಿ , 

ಜ್ಞಾ ನ, ವಿಕಾಸ, ಕಾಯವಸಿದಿಿ , ಶ್ೀಘರ  ಕಲೆ್ಲ ರ್, ಸತಸ ಂತಾನ ಪ್ರರ ಪಿಾ , ಪದ್ೀನನ ತಿ, ಆರೊಗೆ , 

ಅಷ್ಟ ೈರ್ವ ರ್ಯ ಲಭಿಸುತಾ ದ್ಯ.   

 

ಈ ಪುಸಾ ಕದ ರಚನ್ಯಲಿ್ಲ  ಪರ ತೆ ಕ್ಷವಾಗಿ, ಪರೊೀಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹ್ಕರಸಿರುವ್ ಪರ ತಿೀಯಬ್ಬ ರಗೂ, ಈ 

ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಭಕ್ಮಾ ಯಿಂದ ಆಚರಸಿರುವ್ ತಮಗೂ, ವ್ರ ತಕಥೆಯನ್ನನ  ಹೇಳಿದವ್ರಗೂ, 

ಕೇಳಿದವ್ರಗೂ, ಪರ ಸ್ಥದವ್ನ್ನನ  ಸಿವ ೀಕರಸಿದವ್ರಗೂ ಸಕಲ ಆಯುರಾರೊೀಗೆ  ಸೌಭಾಗೆ  

ಶ್ರ ೀಯಸುಸ ಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಬೇಕ್ಕಂದು ಆ ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯನ್ನನ  ಪ್ರರ ರ್ಥವಸುತಿಾ ದ್ಯದ ೀನ್. 
   

|| ಸವೇವ ಜನಾಾಃ ಸುಖಿನೀ ಭವಂತ್ತ | ಸಮಸಾ  ಸನಮ ಂಗಳಾನಿ ಭವಂತ್ತ || 
 

|| ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿದಿಿ ರಸುಾ  || 
 

ಹೈದರಾಬಾದ್                ತಿಮ್ಮ ರಾಜು ವಿಶ್ವ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ 

ದಿನಾಂಕ: 16-1-2021 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ 

5 

 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ು  ಹೇಗ್ ಆಚರಿಸಬೇಕ್ಕ? 
 

❖ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಯಾರಾದರೂ, ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ, ವ್ಯಸಿಸ ನಿಂದ್ದಗಲ್ಲೀ, 

ಕುಲದಿಂದ್ದಗಲ್ಲೀ ಭೇದಭಾವ್ವಿಲಿದೇ ಓದಬ್ಹುದು. ಸಿಾ ರೀ - ಪುರುಷ್ ಬೇಧ್ವಿಲಿ . ಯಾವ್ 

ಮಾಸದಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ, ಯಾವ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ ಓದಬ್ಹುದು. ಪಂಚಮಿ, ಏಕಾದಶ್, 

ಹುಣಿಿ ಮೆ ತಿರ್ಥಗಳಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ ಓದಿದರೆ ಮತಾ ಷ್ಟಟ  ಶುಭಪರ ದ. ಬುಧ್ವಾರ, ಗುರುವಾರ 

ಅಥವಾ ಶುಕರ ವಾರದ ದಿನ ಪಠರ್ಮಾಡಿದರೆ ಅತೆ ಂತ ಶುಭಪರ ದ.  ಜನಮ  ಜನಮ ಗಳ 

ಪ್ರಪಗಳು ನಶ್ಸುತಾ ವೆ. ಬ್ಹ್ಳ ಪುರೆ್ ವು ಲಭಿಸುತಾ ದ್ಯ.  ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸುವ್ ದಿನ 

ಖಂಡಿತಾ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕ್ಕಂಬ್ ನಿಯಮ ಇರುವುದಿಲಿ .   

  

❖ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸುವ್ ಮೊದಲ್ಕ ಒಂದುಸ್ಥರ ಮನಸಿಸ ನಲಿೆ ೀ ಶ್ರ ೀ ಗರ್ಪತಿಗೆ, 

ನವ್ಗರ ಹ್ದೇವ್ತೆಗಳಿಗೆ, ಅಷ್ಟ ದಿಕಾಪ ಲಕರಗೆ ನಮಸೆ ರಸಬೇಕು. ಆನಂತರ   ನಿಮಮ  ಹೆಸರು, 

ನಿಮಮ  ಕುಟುಂಬ್ದ ಸದಸೆ ರ ಹೆಸರುಗಳು, ನಕ್ಷತರ  ಮತ್ತಾ  ಗೀತರ ವ್ನ್ನನ  ಮನಸಿಸ ನಲಿೆ ೀ 

ಸಮ ರಸಿ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಬೇಕು. ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯ ಅಷ್ಟ ೀತಾ ರ ನಾಮಗಳನ್ನನ  

ಪಠಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಪುಸಾ ಕದಲಿ್ಲರುವ್ ಐದು ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಓದಿ, ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಗೆ 

ನಿಮಮ  ಯೀಗೆ ತಾನ್ನಸ್ಥರ   ಯಾವುದ್ದದರು ಹ್ರಿ್ ನ್ನನ  ಸಮಪಿವಸಬೇಕು. 

 

❖ ಪರೀಕ್್ಕ ಗಳನ್ನನ  ಬ್ರೆಯುವ್ ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳು ಈ ವ್ರ ತದಲಿ್ಲರುವ್ ಐದು ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಓದಿ, 

ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಗೆ ಬಾಳೆಹ್ಣಿ್ಣ ಗಳನ್ನನ  ನೈವೇದೆ ವಿಟುಟ , ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಆಚರಸಬ್ಹುದು. ಅವ್ರು ಬ್ರೆಯುವ್ ಪರೀಕ್್ಕಯಲಿ್ಲ , ತಪಪ ದ್ಯ ಅವ್ರು ಹೆಚಿಿ ನ 

ಅಂಕಗಳಂದಿಗೆ ಉತಿಾ ೀರ್ವರಾಗುತಾಾ ರೆ. 

 

❖ ಯಾವ್ ಶಂಕರಮಠದಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ ಕುಳಿತ್ತಕಂಡು ಈ ಐದು ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಓದಿ, ಅಲಿ್ಲ  

ಪೂಜಿಸಲಪ ಡುತಿಾ ರುವ್ ಶಾರದ್ದ ಮಾತೆಗೆ ಬಾಳೆಹ್ಣಿ್ಣ ಗಳನ್ನನ  ನೈವೇದೆ ಕೆ್ಕ  ಇಟಟ ರೆ ವಿಶೇಷ್ 

ಫಲವು ಸಿಗುತಾ ದ್ಯ. ನಿೀವು ನ್ನ್ದ ಕ್ಕಲಸಗಳೆಲಿ್ಲ  ನಿವಿವಘನ ವಾಗಿ ಪೂತಿವಯಾಗುತಾ ದ್ಯ. 

ವಿವಾಹ್ವಾಗದವ್ರಗೆ ತಕ್ಷರ್ ವಿವಾಹ್ವು ಜರುಗುತಾ ದ್ಯ. ಸಂತಾನವಿಲಿದವ್ರಗೆ ತವ ರತದಲಿೆೀ 

ಸತಸ ಂತಾನವು ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ. ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ತಂದ್ಯತಾಯಿಯರು 

ಕೂಡಾ ಹಿೀಗೆ ಆಚರಸಿದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪರೀಕ್್ಕ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉತಿಾ ೀರ್ವರಾಗುತಾಾ ರೆ.  

ಬೆಳಿಗೆೆಯಾಗಲ್ಲೀ, ಸ್ಥಯಂಕಾಲವಾಗಲ್ಲೀ ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ ಆಚರಸಬ್ಹುದು. 

ಉಪವಾಸವಿರಬೇಕಾದ ಅಗತೆ ವಿಲಿ . 

 

❖ ಪರ ತಿರ  ವಿದೆ್ದಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲಯು ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಚರಸಬ್ಹುದು. 

ವಿದೆ್ದಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಯಜಮಾನರ ಮನ್ಯಲಿ್ಲ  ಆಚರಸಿದರೂ, ಆ ವಿದೆ್ದಸಂಸೆ್ಥಯು ಬ್ಹ್ಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಂದುತಾ ದ್ಯ. ಪರ ತಿ ಸಂವ್ತಸ ರವೂ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ 

ಮೊದಲನ್ಯ ತಿಂಗಳಿನಲಿ್ಲ , ಉಪ್ರಧೆಾಯರು ಎಲಿ್ಲ  ತರಗತಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಈ 

ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಓದಿ, ಕೇಳಿಸಿ, ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಗೆ ಬಾಳೆಹ್ಣಿ್ಣ ಗಳನ್ನನ  

ನೈವೇದೆ ಕೆ್ಮಟುಟ  ಆ ಬಾಳೆಹ್ಣಿ್ಣ ನ್ನನ  ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಪರ ಸ್ಥದವಾಗಿ ಕಡಬ್ಹುದು. ಈ 

ಪರ ಸ್ಥದವ್ನ್ನನ  ಸಿವ ೀಕರಸಿದ ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಆ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹ್ವು 



ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ 

6 

 

ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ. ಬ್ಹ್ಳ ರ್ರ ದಿ್ಯಯಿಂದ ಓದುತಾಾ ರೆ. ಅವ್ರಗೆ ಒಳೆೆಯ ಜ್ಞಾ ಪಕರ್ಕ್ಮಾ , ಏಕಾಗರ ತೆ 

ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ. ಯಾವುದೇ ದಿನವಾದರೂ ಬೆಳಿಗೆೆ  9-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ತರಗತಿಯಲಿ್ಲ  ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯ ಚಿತರ ಪಟವ್ನ್ನನ  ಇಟುಟ , ಈ ಐದು 

ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಉಪ್ರಧೆಾಯರು ಓದಿ, ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸಬ್ಹುದು.    

 

❖ ಪರ ರೀಕ್್ಕ ಗಳು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ್ ಮೊದಲ್ಕ, ಪರ ತಿ ತರಗತಿಗಳಲಿ್ಲ  ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳು 

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳೆೆಯ ದಿನ ನೀಡಿ, ಬೆಳಿಗೆೆ  ಈ ಐದು ವ್ರ ತದ ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಓದಿ, 

ಕೇಳಿಸಿ, ಬಾಳೆಹ್ರಿ್ ಗಳನ್ನನ  ನೈವೇದೆ ವಾಗಿ ಇಡಬ್ಹುದು. ಆ ನೈವೇದೆ ವ್ನ್ನನ  ಸಿವ ೀಕರಸಿದ 

ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳು ಒಳೆೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನನ  ಪಡೆಯುತಾಾ ರೆ. ಉತಾ ಮ ಶ್ರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  

ಉತಿಾ ೀರ್ವರಾಗುತಾಾ ರೆ. 

 

❖ ಅಕ್ಷರಾಭೆಾ ಸದ ದಿನ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಿದರೆ ಆ ಬಾಲಕ/ಬಾಲಕ್ಮಯರಗೆ ಒಳೆೆಯ 

ಬುದಿದ , ಜ್ಞಾ ನ ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ. ಉನನ ತ ಶ್ಕ್ಷರ್ವ್ನ್ನನ  ಪಡೆಯುತಾಾ ರೆ. 

 

❖ ಯಾವುದೇ ಸಪ ಧಾವತಮ ಕ ಪರೀಕ್್ಕ ಗಳನ್ನನ  ಬ್ರೆಯುವ್ ಮೊದಲ್ಕ, ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  

ಆಚರಸಿದರೆ, ಆ ಪರೀಕ್್ಕಯಲಿ್ಲ  ಒಳೆೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನನ  ಪಡೆದು, ಉನನ ತ ಶ್ರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  

ಉತಿಾ ೀರ್ವರಾಗುತಾಾ ರೆ. ಸಂದರ್ವನಗಳಿಗೆ (Interview) ಹೀಗುವ್ ಮೊದಲ್ಕ ಕೂಡಾ ಈ 

ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಿದರೆ ಇಷ್ಟ ಸಿದಿಿಯಾಗುವುದು. 

 

❖ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸುವಾಗ ಪತಿ-ಪತಿನ  ಇಬ್ಬ ರು ಖಂಡಿತಾ ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಇದುದ  

ಆಚರಸಬೇಕ್ಕಂಬ್ ನಿಯಮ ಇಲಿ .  ಪತಿಗೆ ಅನ್ನಕೂಲವಾದ್ದಗ ಪತಿ, ಪತಿನ ಗೆ 

ಅನ್ನಕೂಲವಾದ್ದಗ ಪತಿನ , ಹಿೀಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಅನ್ನಕೂಲದಂತೆ ಅವ್ರು ಆಚರಸಬ್ಹುದು. 

ಸ್ಥಧೆ್ ವಾದ್ದಗ ಇಬ್ಬ ರೂ ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ಆಚರಸಬ್ಹುದು. 

 

❖ ದುರದೃಷ್ಟ ದಿಂದ ಪತಿನ ಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಂಡ ಪುರುಷ್ರು, ಪತಿಯನ್ನನ  ಕಳೆದುಕಂಡ 

ಸಿಾ ರೀಯರು ಕೂಡ ನಿೀರಭೆ ಂತರವಾಗಿ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಬ್ಹುದು. ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  

ಆಚರಸಿದವ್ರಗೆ ಪೂತಿವ ಮನಶಾಶ ಂತಿ ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ.   

 

❖ ಸಂತಾನಭಾಗೆ ವಿಲಿದವ್ರು ಯಾವ್ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಗಲ್ಲ ಶುಕರ ವಾರದ ದಿನ ಈ 

ಪುಸಾ ಕವ್ನ್ನನ  ಓದಿದರೆ ಖಂಡಿತಾ ಒಳೆೆಯ ಸಂತಾನವ್ನ್ನನ  ಪಡೆಯುತಾಾ ರೆ.  

ವಿವಾಹ್ವಾಗದ   ಕನೆ್ ಯರಾಗಲ್ಲೀ, ಯುವ್ಕರಾಗಲ್ಲೀ, ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಶ್ೀಘರ ದಲಿೆ ೀ 

ವಿವಾಹ್ವು ಜರುಗುತಾ ದ್ಯ. 

 

❖ ದೂರದೇರ್ದಲಿ್ಲರುವ್ ನಿಮಮ  ಮಕೆಳ ನಿಮಿತಾ , ನಿೀವು ಕೂಡ ಓದಬ್ಹುದು. ಅವ್ರಗೆ ವಿದೆ್ಯ , 

ವಿವಾಹ್, ಸಂತಾನ, ಉದೆ್ ೀಗ, ಆರೊೀಗೆ ಕೆಾ ಗಿ ಈ ಪುಸಾ ಕವ್ನ್ನನ  ಶುಕರ ವಾರದ ದಿನ 

ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ ಓದಿದರೆ ತಕ್ಷರ್ ಫಲ್ಲತವು ಸಿಗುತಾ ದ್ಯ. 

 

❖ ಕ್ಕಲವ್ರಗೆ ವ್ಯಸ್ಥಸ ೀಚಿ್ಚ ಗುತಾಾ  ಸಹ್ಜವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ್ ಜ್ಞಾ ಪಕರ್ಕ್ಮಾ ಯು, ಈ 

ವ್ರ ತದ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಅವ್ರಗೆ ನ್ನಪಿನ ರ್ಕ್ಮಾ ಯು ವೃದಿಿ ಸುತಾ ದ್ಯ. ಅವ್ರು ಮಾಡುವ್ 
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ಕ್ಕಲಸಕಾಯವಗಳಲಿ್ಲ  ಏಕಾಗರ ತೆಯನ್ನನ  ಪಡೆಯುತಾಾ ರೆ. ಮನಸುಸ  ಬ್ಹ್ಳ 

ಪರ ಶಾಂತವಾಗಿರುತಾ ದ್ಯ. 

 

❖ ಸಂಗಿೀತ, ನೃತೆ , ಚಿತರ ಲೇಖನ ಇಂಥಹ್ ಕಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ವಿೀರೆ್ ತೆಯನ್ನನ  ಬ್ಯಸುವ್ವ್ರು, 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಯಾವುದೇ ಶುಕರ ವಾರದ ದಿನ ಆಚರಸಿದರೆ ಅವ್ರಗೆ ಒಳೆೆಯ ಅವ್ಕಾರ್ಗಳು 

ಲಭಿಸಿ, ತ್ತಂಬಾ ಹೆಸರು, ಪರ ಖೆ್ಯ ತಿಯನ್ನನ  ಹಂದುತಾಾ ರೆ. ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರಂಡಿತೆ ದಲಿ್ಲ  

ಅವ್ರಗೆ ಒಳೆೆಯ ಹೆಸರು ದ್ರಕುತಾ ದ್ಯ.   ಈ ಕ್್ಕ ೀತರ ದ ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳು ಯಾವುದೇ 

ಪರೀಕ್್ಕ ಗಳನ್ನನ  ಬ್ರೆಯುವ್ ಮೊದಲ್ಕ, ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಿದರೆ, ಆ ಪರಕ್್ಕ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಉನನ ತ ಶ್ರ ೀಣಿಯ ಅಂಕಗಳನ್ನನ  ಪಡೆದು ಉತಿಾ ೀರ್ವರಾಗುತಾಾ ರೆ.   

 

ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ, ಯಾವ್ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ ದಿನದಲಿ್ಲಗಲ್ಲ ಈ ಪುಸಾ ಕವ್ನ್ನನ  ಓದಿ, ಶ್ರ ೀ 

ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹ್ವ್ನ್ನನ  ಪಡೆಯಬ್ಹುದು.    

******* 
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ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತಿ ಅಷ್ಟ ೀತು ರ ಶತನಾಮಾವಳಿ: 
 

ಓಂ ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತೆೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಭದ್ದರ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹ್ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವ್ರಪರ ದ್ದಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಪರ ದ್ದಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪದಮ ನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪದ್ದಮ ಕ್್ಕ ೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪದಮ ವ್ಕಾಾ ರಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ವಾನ್ನಜ್ಞಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪುಸಾ ಕಭ್ರರ ತೇ ನಮಃ | (10) 

ಓಂ ಜ್ಞಾ ನಮುದ್ದರ ಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಾಮರೂಪ್ರಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಮಹಾವಿದೆ್ದಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಪ್ರತಕನಾಶ್ನೆ್ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾರ್ರ ಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಾಲ್ಲನೆ್ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಭೀಗಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಭ್ರಜ್ಞಯೈ ನಮಃ | (20) 

ಓಂ ಮಹಾಭಾಗೆಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹೀತಾಸ ಹಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಿವೆಾ ಂಗಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುರವಂದಿತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಕಾಳೆೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಪ್ರಶಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚಂದರ ವ್ದನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚಂದರ ಲೇಖ್ಯವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಥವಿತೆರ ೆ ೈ ನಮಃ | (30) 

ಓಂ ಸುರಸ್ಥಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದೇವೆೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಿವೆಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಾಗೆದ ೀವೆೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವ್ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ತಿೀವಾರ ಯೈ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಮಹಾಭದ್ದರ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಬ್ಲ್ಲಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭೀಗದ್ದಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭಾರತೆೆ ೈ ನಮಃ | (40) 

ಓಂ ಭಾಮಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗೀವಿಂದ್ದಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗೀಮತೆೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜಟ್ಟಲ್ಲಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿಂಧೆ್ ವಾಸ್ಥಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ವಿಂಧೆಾ ಚಲವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವೈಷ್ಿ ವೆೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಬಾರ ಹೆಮ ೆ ೈ ನಮಃ | (50) 

ಓಂ ಬ್ರ ಹ್ಮ ಜ್ಞಾ ನೈಕಸ್ಥಧ್ನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸೌದ್ದಮಿನೆ್ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುಧಾಮೂತವಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುಭದ್ದರ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಂಕುಶಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸಿೀತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿಮಲ್ಲಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿಶಾವ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿದೆು ನಾಮ ಲ್ಲಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವೈಷ್ಿ ವೆೆ ೈ ನಮಃ | (60) 

ಓಂ ಚಂದಿರ ಕಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಬ್ರ ಹಾಮ ಜ್ಞಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಫಲ್ಲಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ತರ ಯಿೀಮೂತೆರ ೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ತಿರ ಕಾಲಜ್ಞಾ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ತಿರ ಗುಣಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶಾಸಾ ರರೂಪಿಣೆೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶುಂಭಾಸುರ ಪರ ಮರ್ಥನೆ್ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶುಭದ್ದಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವಾವತಿಮ ಕಾಯೈ ನಮಃ | (70) 

ಓಂ ರಕಾ  ಬಿೀಜನಿಹಂತೆರ ೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚ್ಚಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಂಬಿಕಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮುಂಡಕಾಯಪರ ಹ್ರಣಾಯೈ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಧೂಮರ ಲೀಚನಮಧ್ವನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸವ್ವದೇವ್ಸುಾ ತಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಸೌಮೆಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುರಾಸುರನಮಸೆ ೃತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಾಳರಾತೆರ ೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಳಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ | (80) 

ಓಂ ರೂಪಸೌಭಾಗೆ ದ್ದಯಿನೆ್ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುವಾಸಿಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸುನಾಸ್ಥಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿನಿದ್ದರ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪದಮಲೀಚನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿದೆ್ದರೂಪ್ರಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿಶಾಲ್ಲಕ್್ಕ ೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಾಗೆದ ೀವೆೆ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ವ್ರಾರೊೀಹಾಯೈ ನಮಃ | (90) 

ಓಂ ವಾರಾಹೆೆ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಾರಜ್ಞಸನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚಿತಾರ ಂಬ್ರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚಿತರ ಗಂಧಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚಿತರ ಮಾಲೆ ವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಾಂತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಾಮಪರ ದ್ದಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಂದೆ್ದಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿದೆ್ದ ಧ್ರಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಶ್ವ ೀತಾನನಾಯೈ ನಮಃ | (100) 

ಓಂ ನಿೀಲಭ್ರಜ್ಞಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚತ್ತವ್ವಗವ ಫಲಪರ ದ್ದಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚತ್ತರಾನನ ಸ್ಥಮಾರ ಜೆ್ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ರಕಾ ಮಧೆಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಹಂಸ್ಥಸನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ನಿೀಲಜಂಘಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಬ್ರ ಹ್ಮ ವಿಷಿ್ಟ ಶ್ವಾತಿಮ ಕಾಯೈ ನಮಃ | (108) 
 

|| ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತಿ ಅಷ್ಟ ೀತು ರ ಶ್ತನಾಮಾವ್ಳಿ: ಸಮಾಪು O ||   

******* 
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ಅಕ್ಷಯಾಭ್ಯಯ ಸ ಪೂಜೆ 
 

(ಅಕ್ಷರಾಭೆಾ ಸ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಈ ಪೂಜ್ಯನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕು) 
 

ಸರಸವ ತಿ ನಮಸುಾ ಭೆ ಂ ವ್ರದೇ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ | 

ವಿದೆ್ದರಂಭಂ ಕರಷೆ್ಯ ಮಿ ಸಿದಿಿ ಭವವ್ತ್ತ ಮೇ ಸದ್ದ || 
 

ಪದಮ ಪತರ  ವಿಶಾಲ್ಲಕ್್ಮ  ಪದಮ ಕೇಸರ ವ್ಣಿವನಿ | 

ನಿತೆ ಂ ಪದಮ ಲಯಾಮ್ ದೇವಿ ಸ್ಥಮಾಂಪ್ರತ್ತ ಸರಸವ ತಿ || 
 

ಓಂ ಐಂ ಸರಸವ ತೆೆ ೈ ನಮಃ | ಶ್ರೊೀ ಮೇ ಪ್ರತ್ತ | 

ಓಂ ಐಂ ಸರಸವ ತೆೆ ೈ ನಮಃ | ಫಾಲ ಮೇ ಪ್ರತ್ತ |   

ಓಂ ಐಂ ಸರಸವ ತೆೆ ೈ ನಮಃ | ನೇತರ ಯುಗಮ ಮ್ ಪ್ರತ್ತ |   

ಓಂ ಐಂ ಸರಸವ ತೆೆ ೈ ನಮಃ | ನಾಸ್ಥಂ ಪ್ರತ್ತ |    

ಓಂ ಐಂ ಸರಸವ ತೆೆ ೈ ನಮಃ | ಜೆ್ ೀಷ್ಠ ಮ್ ಪ್ರತ್ತ |  

ಓಂ ಐಂ ಸರಸವ ತೆೆ ೈ ನಮಃ | ದಂತಂಪಂಕ್ಮಾ  ಪ್ರತ್ತ |   

ಓಂ ಐಂ ಸರಸವ ತೆೆ ೈ ನಮಃ | ಕಂಠಮ್ ಪ್ರತ್ತ |   

ಓಂ ಐಂ ಸರಸವ ತೆೆ ೈ ನಮಃ | ಪಕ್ಷಮ್ ಪ್ರತ್ತ |   

ಓಂ ಐಂ ಸರಸವ ತೆೆ ೈ ನಮಃ | ಜಿಹಾವ ಗರ ವಾಸಿನೆ್ ೈ ಪ್ರತ್ತ |    

ಓಂ ಐಂ ಸರಸವ ತೆೆ ೈ ನಮಃ | (ಮೂರು ಸಲ) 
 

ಈ ಬಿೀಜ್ಞಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಸಿ್ಥ ೀಟ್ ಮತ್ತಾ  ಪುಸಾ ಕಗಳನ್ನನ  ಪೂಜಿಸಿ 

"ಓಂ ಶ್ವಾಯ ಸಿದದ ಂ ನಮಃ" ಎಂದು ಬ್ರೆಯಿಸಿ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನನ  ಕಲ್ಲಸಬೇಕು.     

******* 

 

ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತಿ ದ್ವವ ದಶ್ನಾಮ್ ಸ್ು ೀತರ ಮ್ 
 

ಸರಸವ ತಿೀ ತಿವ ಯಂ ದೃಷ್ಯಟ ವ  ವಿೀಣಾಪುಸಾ ಕಧಾರಣಿೀ |  

ಹಂಸವಾಹ್ ಸಮಾಯುಕಾಾ  ವಿದೆ್ದದ್ದನಕರೀ ಮಮ ||   || 1 || 

ಪರ ಥಮಂ ಭಾರತಿೀನಾಮಂ ದಿವ ತಿೀಯಂ ಚ ಸರಸವ ತಿೀ | 

ತೃತಿೀಯಂ ಶಾರದ್ದದೇವಿೀ ಚತ್ತಥವಂ ಹಂಸವಾಹ್ನಿೀ ||   || 2 || 

ಪಂಚಮಂ ಜಗತಿೀಖೆ್ಯ ತಂ ಷ್ಷ್ಠ ಂ ವಾಗಿೀರ್ವ ರೀ ತಥಾ | 

ಕೌಮಾರೀ ಸಪಾ ಮಂ ಪ್ರ ೀಕಾ  ಮಷ್ಟ ಮಂ ಬ್ರ ಹ್ಮ ಚ್ಚರಣಿೀ ||   || 3 || 

ನವ್ಮಂ ಬುದಿಿಧಾತಿರ ೀ ಚ ದರ್ಮಂ ವ್ರದ್ದಯಿನಿೀ | 

ಏಕಾದಶಂ ಕ್ು ದರ ಘಂಟಾ ದ್ದವ ದಶಂ ಭ್ರವ್ನೇರ್ವ ರೀ ||   || 4 || 

ಬಾರ ಹಿಮ ೀ ದ್ದವ ದರ್ನಾಮಾನಿ ತಿರ ಸಂಧೆ್ ಂ ಯಃ ಪಠೇನನ ರಃ | 

ಸವ್ವಸಿದಿಿ ಕರೀ ತಸೆ  ಪರ ಸನಾನ  ಪರಮೇರ್ವ ರೀ | 

ಸ್ಥ ಮೇ ವ್ಸತ್ತ ಜಿಹಾಾ ಗೆರ ೀ ಬ್ರ ಹ್ಮ ರೂಪ್ರ ಸರಸವ ತಿೀ ||   || 5 ||  
 

******* 
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ಪರ ಥಮ ಅಧೆಾಯ 

ರಾಮ್ ಶ್ಮ್ಿನ ಕಥೆ  
 

ಪೂವ್ವಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಗೌತಮಿ ನದಿತಿೀರದಲಿ್ಲ  ರಾಮಪುರಂ ಎಂಬ್ ಗಾರ ಮವಿತ್ತಾ . ಆ ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  

ರಾಮ ರ್ಮವ, ಸುಮತಿ ಎಂಬ್ ದಂಪತಿಗಳಿದದ ರು. ರಾಮ ರ್ಮವನ್ನ ಆ ಊರಲಿ್ಲರುವ್ ಶ್ರ ೀ 

ಸಿೀತಾರಾಮಚಂದರ  ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಅಚವಕತವ ವ್ನ್ನನ  ನಿವ್ವಹಿಸುತಾಾ  ಜಿೀವಿಸುತಿಾ ದದ ನ್ನ. 

ಸಮಯ ಸಿಕೆಾ ಗ, ಆ ಊರವ್ರ ಮನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪೌರೊೀಹಿತೆ ವ್ನ್ನನ  ಕೂಡಾ ಮಾಡುತಾಾ  ಕಾಲ 

ಕಳೆಯುತಿಾ ದದ ನ್ನ. ಆ ದಂಪತಿಗಳ ಜಿೀವ್ನವು ಚೆನಾನ ಗಿಯೇ ಸ್ಥಗುತಿಾ ತ್ತಾ . ಆದರೆ, 

ಸಂತಾನಭಾಗೆ ವಿಲಿದುದ  ಕರತೆಯಾಗಿತ್ತಾ . ವಿವಾಹ್ವಾಗಿ ಆರು ಸಂವ್ತಸ ರವಾದರೂ 

ಸಂತಾನಭಾಗೆ ವಾಗಲ್ಲಲಿ . ಸಂತಾನಕೆಾ ಗಿ ಅವ್ರು ಅನೇಕ ವ್ರ ತಗಳನ್ನನ    ಮಾಡಿದರು. ಎಷ್ಟ ೀ 

ದೇವ್ತೆಗಳನ್ನನ  ಪ್ರರ ರ್ಥವಸಿದರು. ಅನೇಕ ಪುರೆ್ ಕ್್ಕೀತರ ಗಳ ದರ್ವನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ 

ಯಾವುದೇ ಫಲ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ . ಈ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತಂಕವಿರುತಿಾ ತ್ತಾ . 

 

ದಿನಗಳು ಹಿೀಗೆ ಉರುಳುತಿಾ ರುವಾಗ, ಒಂದುದಿನ ಆ ಊರಗೆ ದೂರದ ದೇರ್ದಿಂದ ಒಬ್ಬ  ಸ್ಥಧುವು 

ಬಂದನ್ನ. ಆ ಸ್ಥಧುವು ಊರಹರಗಿರುವ್ ಒಂದು ದ್ಡಡ  ಮರದ ಕ್ಕಳಗೆ ತನನ  ಶ್ಷೆ್ ರೊಟ್ಟಟ ಗೆ 

ಬಿೀಡು ಬಿಟಟ ನ್ನ. ಹ್ಗಲೆಲಿ  ಪೂಜ್ಗಳಿಂದ, ಭಜನ್ಗಳಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆದು, ಸ್ಥಯಂಕಾಲ 

ತನನ  ಹ್ತಿಾ ರ ಬಂದವ್ರಗೆ ನಾಲೆ್ಕ  ಒಳೆೆಯ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಹೇಳುತಿಾ ದದ ನ್ನ. ಊರವ್ರು ತಮಮ  

ಮನ್ಗೆ ಬ್ರಬೇಕ್ಕಂದು ಎಷ್ಟ ೀ ಒತಾಾ ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಹೀಗುತಿಾ ರಲ್ಲಲಿ . ಆ ಸ್ಥಧುವಿಗೆ ಭೂತ, 

ಭವಿಷ್ೆ ತ್, ವ್ತವಮಾನ ಕಾಲಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ಯಯಂದು, ಬ್ಹ್ಳ ಮಹಿಮೆಗಳು ಇದದ ವ್ನ್ಂದು 

ಜನರು ಹೇಳಿಕಳೆು ತಿಾ ದದ ರು. ಇದನ್ನನ  ಕೇಳಿ, ಒಂದುದಿನ ರಾಮ ರ್ಮವನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಂದಿಗೆ 

ಕೂಡಿಕಂಡು ಆ ಸ್ಥಧುವಿನ ದರ್ವನವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದನ್ನ. ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬ ರೂ ಆ 

ಸ್ಥಧುವಿಗೆ ನಮಸೆ ರಸಿ ತಮಗೆ ಸಂತಾನಭಾಗೆ ವಾಗುವ್ ಉಪ್ರಯ ಹೇಳಿರೆಂದು ಪ್ರರ ರ್ಥವಸಿದರು. 

ಆ ಸ್ಥಧುವು ಸವ ಲಪ  ಹತ್ತಾ  ಕಣಿ್ಣ ಗಳನ್ನನ  ಮುಚಿಿಕಂಡು, ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಒಂದು 

ಮಾವಿನಹ್ರಿ್ ನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಂಡು ಸುಮತಿಯ ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಕಟಟ ನ್ನ. ಮರುದಿನ 

ಏಕಾದಶ್ಯಂದು, ಮುಂಜ್ಞನ್ ಸ್ಥನ ನಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಹ್ರಿ್ ನ್ನನ  ತಿನ್ನ ಂದು, ಖಂಡಿತಾ 

ಮುದ್ದದ ದ ಮಗನ್ನ ಹುಟುಟ ತಾಾ ನ್ಂದು ಆಶ್ೀವ್ವದಿಸಿದನ್ನ. ರಾಮ ರ್ಮವ ದಂಪತಿಗಳು 

ಸ್ಥಧುವಿಗೆ ನಮಸೆ ರಸಿ ಮನ್ಗೆ ಹೀದರು. 

 

ಮನ್ಯನ್ನನ  ಸೇರದ್ದಗ, ಮನ್ ಹರಗೆ ರಾಮ ರ್ಮವನ ಬಾವ್ಮೈದನ್ನ ಹೆಂಡತಿ 

ಮಕೆಳಂದಿಗೆ ಬಂದು ಇವ್ರಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿಾ ದದ ನ್ನ. ಅರಿ್  ಅತಿಾ ಗೆ ಬಂದದದ ನ್ನನ  ನೀಡಿ 

ಸುಮತಿಗೆ ತ್ತಂಬಾ ಸಂತೊೀಷ್ವಾಯಿತ್ತ. ಅವ್ರನ್ನನ  ಮನ್ಯಳಗೆ ಕರೆದುಕಂಡು ಹೀಗಿ, 

ಸ್ಥಧುವು ಕಟಟ  ಮಾವಿನಹ್ರಿ್ ನ್ನನ  ಕವಾಟ್ಟನಲಿ್ಲ  ಜ್ಞಗರ ತೆಾ ಯಾಗಿಟಟ ಳು. ಆ ರಾತಿರ  ಅವ್ರೆಲಿರೂ 

ಹ್ರಟೆ ಹಡೆಯುತಾಾ  ತಡವಾಗಿ ಮಲಗಿದರು. 

 

ಬೆಳಗೆೆ  ಬಾವ್ಮೈದ ಕೃಷ್ಿ  ರ್ಮವನಿಗೆ ತ್ತತ್ತವ ಕ್ಕಲಸದ ನಿಮಿತಾ  ಹರಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕಾದುದರಂದ ಸುಮತಿಯು ಮುಂಜ್ಞನ್ದುದ  ಅರಿ್ ನಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರಸಿದಳು. ಈ 

ಅವ್ಸರದಲಿ್ಲ  ಸ್ಥಧುವು ಕಟ್ಟಟ ದದ  ಮಾನಿನಹ್ರಿ್ ನ್ನನ  ಮರೆತ್ತಬಿಟಟ ಳು. ರಾಮ ರ್ಮವ 
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ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಆ ದಿನ ರಾತಿರ ಯಾದರೂ ಈ ವಿಷ್ಯವು ನ್ನಪಿಗೆ ಬ್ರಲ್ಲಲಿ .  ಮರುದಿವ್ಸ 

ಮುಂಜ್ಞನ್ ಸ್ಥನ ನ ಮಾಡಿ ಹ್ರಿ್ ನ್ನನ  ಕೈಯಳಗೆ ತೆಗೆದುಕಂಡಳು. ಆದರೆ ಆ ಹ್ಣಿಿ ನ ಒಂದು 

ಪಕೆ ಕೆ್ಕ  ಕ್ಕಲವು ಇರುವೆಗಳು ಕಚಿಿಕಂಡಿದದ ವು. ಅವ್ಳು ಆ ಇರುವೆಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದು, ಭಕ್ಮಾ ಯಿಂದ 

ಕೂಡಲೇ ತಿಂದಳು. ಮನಸಿಸ ನಲಿ್ಲ  ಆ ಸ್ಥಧುವ್ನ್ನನ  ನ್ನ್ದು ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದದ ಕೆ್ಕ  

ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕ್ಕಂದು ಪ್ರರ ರ್ಥವಸಿದಳು. ತನಗೆ ಒಳೆೆಯ ಸಂತಾನವ್ನ್ನನ  ಪರ ಸ್ಥದಿಸಿರೆಂದು ಸಕಲ 

ದೇವ್ತೆಗಳನ್ನನ  ಬೇಡಿಕಂಡಳು. 

 

ಆ ಮಾವಿನಹ್ಣಿಿ ನ ಪರ ಭಾವ್ದಿಂದ ಸುಮತಿಯೂ ಕ್ಕಲವು ದಿನಗಳಲಿೆೀ ಗಭವಧ್ರಸಿ ಮುದ್ದದ ದ 

ಮಗನನ್ನನ  ಹ್ಡೆದಳು.  ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪರ ಭಾಕರ ರ್ಮವ ಎಂದು ನಾಮಕರರ್ ಮಾಡಿ, 

ಮುದಿದ ನಿಂದ ಸ್ಥಕತೊಡಗಿದರು. ಐದನೇ ವ್ಯಸುಸ  ಬಂದ್ದಗ ಆರ್ರ ಮ ಪ್ರಠಶಾಲೆಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸ್ಥಧುವು ಕಟಟ  ಪರ ಸ್ಥದವ್ನ್ನನ  ಸವ ಲಪ  ನಿಲವಕೆ್ಷ  ಮಾಡಿದ 

ಕಾರರ್ದಿಂದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಉಪ್ರಧೆಾಯರು ಬ್ಹ್ಳ ಪರ ಯತನ ಪಟಟ ರೂ ಸವ ಲಪ  ಕೂಡಾ ವಿದೆ್ಯ  

ತಲೆಗೆ ಹ್ತಾ ಲ್ಲಲಿ . ಮೂರು ಸಂವ್ತಸ ರಗಳನ್ನನ  ಕಳೆದರೂ ಸವ ಲಪ ವೂ ಜ್ಞಾ ನ ಹ್ತಾ ಲ್ಲಲಿ . ರಾಮ 

ರ್ಮವನ್ನ ಬ್ಹ್ಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಒಂದುದಿನ ಮಗನಿಗೆ ತ್ತಂಬಾ ಬೈದನ್ನ. ತಂದ್ಯಯ 

ಮಾತ್ತಗಳಿಗೆ ಪರ ಭಾಕರ ರ್ಮವನ್ನ ಬ್ಹ್ಳ ನೀವ್ನನ ನ್ನಭವಿಸಿದನ್ನ. ಮುಂಜ್ಞನ್ ಎದದ  

ಕೂಡಲೇ ಮನ್ ಬಿಟುಟ  ಹರಟು ಹೀದನ್ನ.  ಊರಹರಗೆ ಬಂದು ಕಾಡು ದ್ದರಯ 

ಮೂಲಕ ನಡೆಯತೊಡಗಿದನ್ನ.    

 

ಮಗನ್ನ ಕಾಣಿಸದ್ಯ, ರಾಮ ರ್ಮವನ್ನ ಬ್ಹ್ಳ ಹುಡುಕ್ಮದನ್ನ. ಆದರೂ ಲ್ಲಭವಿಲಿದ್ಯ 

ಹೀಯಿತ್ತ. ಕಾಡಿಗೆ ಹೀದ ಪರ ಭಾಕರ ರ್ಮವನ್ನ ಆಚೆ – ಈಚೆ ತಿರುಗಿ ರಾತಿರ  ಸಮಯಕೆ್ಕ  

ಒಂದು ಪ್ರರ ಚಿೀನ ಮನ್ ಬ್ಳಿ ಸೇರಕಂಡನ್ನ. ಅದು ಯಾವುದ್ೀ ದೇವಾಲಯದ ಹಾಗೆ 

ಭಾಸವಾಯಿತ್ತ. ಕತಾ ಲ್ಲದುದರಂದ ಭಯಪಟುಟ  ರಾತಿರ  ಅಲಿೆೀ ವಿರ್ರ ಮಿಸಲ್ಕ ನಿರಿ್ಯಿಸಿದನ್ನ. 

ಗಭಾವಲಯಕೆ್ಕ  ಹೀಗಿ ಅಲಿೆಲಿ್ಲ  ಸವ ಚಛ ಗಳಿಸಿ ಒಂದು ಬ್ದಿಯಲಿ್ಲ  ಮಲಗಿಕಂಡನ್ನ. ಆ 

ರಾತಿರ ಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಭಾಕರ ರ್ಮವನಿಗೆ ಒಬ್ಬ  ದೇವ್ತೆಯು ಪರ ತೆ ಕ್ಷಳಾಗಿ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು. 'ಮಗ, 

ನಾನ್ನ ಸಕಲ ಜ್ಞಾ ನಕೆ್ಕ  ಅಧಿದೇವ್ತೆಯಾದ ಸರಸವ ತಿಯು. ಬ್ಹ್ಳ ಕಾಲದಿಂದ ಯಾರಗೂ 

ನ್ನಪಿಗೆ ಬಾರದ ಈ ದೇವಾಲಯವ್ನ್ನನ  ನಿೀನ್ನ ಸವ ಚಛ  ಮಾಡಿದಿದ . ಅದರಲಿೂ  ಈ ದಿನ ವ್ಸಂತ 

ಪಂಚಮಿ. ನನಗೆಷ್ಟ ೀ ಪಿರ ಯವಾದ ದಿನ. ಆ ಪುರೆ್ ದಿನದಲಿ್ಲ  ನನನ  ದೇವಾಲಯವ್ನ್ನನ  

ಸವ ಚಛ ಮಾಡಿದುದರಂದ ನಿನಗೆ ತ್ತಂಬಾ ಪುರೆ್ ವು ದ್ರಕ್ಮದ್ಯ. ನಿನಗೆ ಸಕಲ ವಿದೆ್ಯ ಗಳನ್ನನ  

ಅನ್ನಗರ ಹಿಸುತಿಾ ದ್ಯದ ೀನ್. ಬೆಳಿಗೆೆ  ನಿನನ  ಊರಗೆ ಹೀಗು. ನಿನಗೆ ಸಮಸಾ  ಶ್ರ ೀಯಸುಸ ಗಳು 

ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಯವಾದಳು.       

 

ಪರ ಭಾಕರ ರ್ಮವನ್ನ ಮುಂಜ್ಞನ್ ಎದ್ದದ ಗ ಅದುಭ ತವಾದ ಸರಸವ ತಿ ಮಾತೆಯ ವಿಗರ ಹ್ವ್ನ್ನನ  

ನೀಡಿದನ್ನ. ದೇವಾಲಯವ್ನ್ನನ  ಸವ ಚಛ ಗಳಿಸಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸೆ ರಸಿದನ್ನ. 

ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಅವ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಅದುಭ ತವಾದ ಕವಿತವ ವು ಬಂತ್ತ. ಆ ತಾಯಿಯನ್ನನ  

ಬ್ಹ್ಳ ದಿವೆ್ ವಾಗಿ ಕ್ಮೀತಿವಸಿದನ್ನ. ಆ ತಾಯಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹ್ದಿಂದ ಅವ್ನ್ನ ತಿರುಗಿ ಮನ್ಯನ್ನನ  

ಸೇರದನ್ನ. ತಂದ್ಯತಾಯಿಗೆ ನಡೆದ ವಿಷ್ಯವ್ನ್ನ ಲಿ  ಹೇಳಿದನ್ನ. ರಾಮ ರ್ಮವ ದಂಪತಿಗಳು 

ಬ್ಹ್ಳ ಸಂತೊೀಷ್ಪಟುಟ , ಊರನ ಮುಖೆ ಸೆ ರನ್ನನ  ಕರೆದುಕಂಡು ಕಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಹೀಗಿ, 

ಅಲಿ್ಲ  ಜಿೀಣಾವವ್ಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲರುವ್ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಾಲಯದ ಹ್ತಿಾ ರ ಸೇರದರು. ಎಲಿರು ಒಟಾಟ ಗಿ ಆ 
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ದೇವಾಲಯವ್ನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿಿಗಳಿಸಿ ಸವ ಲಪ  ಸಮಯದ ನಂತರ ಬ್ರ ಹಾಮ ಂಡವಾದ 

ಉತಸ ವ್ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡಿದರು. ಅಲಿ್ಲಯ ದೇವಾಲಯ ಗೀಡೆಗಳ ಮೇಲ್ಲರುವ್ ಶ್ೀಲ್ಲಶಾಸನಗಳ 

ಮುಖ್ಯಂತರ ಅಲಿ್ಲರುವ್ ಸರಸವ ತಿೀದೇವಿಯನ್ನನ  ಸ್ಥಕ್ಾತ್ ವೆಾ ಸಮಹ್ಷಿವಯು 

ಪರ ತಿಷಿಠ ಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿದುಕಂಡರು. ಅನಂತರ ಸವ ಲಪ ಸಮಯದಲಿೆೀ ಆ ಪರ ದೇರ್ವು ಶ್ರ ೀ 

ಸರಸವ ತಿದೇವಿಯ ಪರ ಮುಖ ಪುರೆ್ ಕ್್ಕೀತರ ವಾಗಿ ಪರ ಸಿದಿಿ  ಹಂದಿತ್ತ. ಆ ತಾಯಿಯನ್ನನ  

ಆರಾಧಿಸಿದವ್ರಗೆ ಸಂಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾ ನವು ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯಂದು ಭಕಾ ರು ಗರ ಹಿಸಿದರು.    

 

ವಿದೆ್ದ ದೇವಿ ಸರಸವ ತಿೀಯು ಮಾಘ ಶುದಿ  ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಉದಭ ವಿಸಿದಳು. ಭಕಾ ರ ಪ್ರಲ್ಲಗೆ 

ಕಲಪ ವ್ಲಿ್ಲಯಾದ ಆ ತಾಯಿಯು ತನನ  ಭಕಾ  'ವಿರ್ವ ಪತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಿ ಮೂತಿವ'ಗೆ ವೈಶಾಖ ಶುದಿ  

ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಈ ‘ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದಳು. ಯಾವುದೇ ಮಾಸದ 

ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಿದರೆ, ಅದುಭ ತವಾದ ಫಲವ್ನ್ನನ  ಪಡೆಯಬ್ಹುದು. 

ಪರ ತೆೆ ೀಕವಾಗಿ ವ್ಸಂತ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಸರಸವ ತಿದೇವಿಯ ಯಾವುದೇ 

ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿದೆ್ದಸಂಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ, ಭಕ್ಮಾ ಯಿಂದ ಈ ವ್ರ ತ 

ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಓದಿದವ್ರಗೆ, ಪರ ಸ್ಥದವ್ನ್ನನ  ಸಿವ ೀಕರಸಿದವ್ರಗೆ ಸಂಪೂರ್ ಜ್ಞಾ ನವು ಲಭಿಸುತಾ ದ್ಯ. 

ಆ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಳೆಹ್ಣಿ್ಣ , ಬೊಗರ ಹ್ಣಿ್ಣ  ಅಥವಾ ಕಬಿಬ ನ ತ್ತಂಡಾಗಲ್ಲೀ ನಿವೇದಿಸಬ್ಹುದು. 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಿದವ್ರ ಮಕೆಳು, ಉನನ ತ ವಿದೆ್ದವಂತರಾಗುತಾಾ ರೆ. ಎಲಿ್ಲ  

ಪರೀಕ್್ಕ ಗಳಲಿೂ  ಉತಿಾ ೀರ್ವರಾಗುತಾಾ ರೆ. ಆ ಕುಟುಂಬ್ವು ಸಮಸಾ  ಶ್ರ ೀಯಸುಸ ಗಳನ್ನನ  

ಹಂದುತಾ ದ್ಯ. 

ಪರ ಥಮ ಅಧೆಾಯವು ಸಂಪೂರ್ವವಾಯಿತ್ತ 
 

ರ್ರದಿಂದು ಸಮಾಕಾರೇ ಪರಬ್ರ ಹ್ಮ  ಸವ ರೂಪಿಣಿ | 

ವಾಸರಾ ಪಿೀಠನಿಲಯೇ ಸರಸವ ತಿ ನಮೊೀಸುಾ ತೇ || 

******* 

 
ಎರಡನೇ ಅಧೆಾಯ 

ಜ್ಞಾ ನಸರಸವ ತಿ ಪ್ೀಠದ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ವಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಆಂಧ್ರ ಪರ ದೇರ್ದ ಗೀದ್ದವ್ರ ನದಿತಿೀರದಲಿ್ಲ  ಮಹಾದೇವ್ಪುರಂ ಎಂಬ್ 

ಗಾರ ಮವಿತ್ತಾ . ಆ ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಪುರಾತನ ಶ್ವಾಲಯವಿತ್ತಾ . ಆ ದೇವಾಲಯದ 

ಶ್ವ್ಲ್ಲಂಗವ್ನ್ನನ  ಸ್ಥಕ್ಾತ್ ಬ್ರ ಹ್ಮ ದೇವ್ರೇ ಪರ ತಿಷಿಟ ಸಿದನ್ಂದು   ಪರ ಜ್ಗಳು ಹೇಳಿಕಳೆು ತಿಾ ದದ ರು. 

ಮಹಾದೇವ್ಪುರಂನಲಿ್ಲ  ಪರ ಜ್ಗಳೆಲಿರೂ ಒಬ್ಬ ರಗಬ್ಬ ರೂ ಸಹಾಯಮಾಡಿಕಳೆುತಾಾ  ಬ್ಹ್ಳ 

ಅನೀನೆ ರಾಗಿದದ ರು. ಆ ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಠಶಾಲೆ ಇಲಿದುದರಂದ ಮಕೆಳನ್ನನ  ದೂರ 

ಪರ ದೇರ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತಾ . ಗಾರ ಮದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಪ್ರಠಶಾಲೆಯನ್ನನ  ಸೆ್ಥಪಿಸಬೇಕ್ಕಂದು 

ಗಾರ ಮದ ಹಿರಯರು ತ್ತಂಬಾ ಸಲ ಪರ ಯತಿನ ಸಿದರೂ, ಯಾಕೀ ಅದು ಕಾಯವರೂಪಕೆ್ಕ  

ತರಲ್ಲಗಲ್ಲಲಿ . ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದ್ದದರೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬ್ರುತಿಾ ತ್ತಾ . 

 

ಹಿೀಗಿರುವಾಗ, ಆ ಊರಗೆ ಒಂದುದಿನ ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ ಶಾಸಿಾ ರ ಎಂಬ್ ಪಂಡಿತನ್ನ ಕುಟುಂಬ್ 

ಸಮೇತನಾಗಿ ಬಂದನ್ನ. ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ ಶಾಸಿಾ ರಯು ಸಕಲ ಶಾಸಾ ರ ಪಂಡಿತನ್ನ. 

ಊರವ್ರೆಲಿರೂ ಅವ್ನನ್ನನ  ತಮಮ  ಊರಲಿೆೀ ಇರಬೇಕ್ಕಂದು ಪ್ರರ ರ್ಥವಸಿದರು. ಅವ್ನ 
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ಕುಟುಂಬ್ಕೆ್ಕ  ಸುಖವಾಗಿ ಬ್ದುಕಲ್ಕ ಎಲಿ್ಲ  ವೆ್ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುತೆಾ ೀವೆಂದು, ಅಲಿೆೀ 

ಕುಟುಂಬ್ದ್ಟ್ಟಟ ಗೆ ಇದುದ  ತಮಮ  ಊರನ ಮಕೆಳಿಗೆ ವಿದೆ್ಯ  ಕಲ್ಲಸಬೇಕ್ಕಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕೆ್ಕ  

ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ ಶಾಸಿಾ ರಯು ಒಪಿಪ ಕಂಡನ್ನ. ಕ್ಕಲವು ದಿನಗಳಲಿೆೀ ಆ ಊರನಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಚಿಕೆ  

ಪ್ರಠಶಾಲೆ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಮಕೆಳೆಲಿರೂ ಇಲಿೆೀ ಅಧೆ್ ಯನ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. 

 

ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ ಶಾಸಿಾ ರಯ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯು ಎರಡು ಸಂವ್ತಸ ರಗಳು ಚೆನಾನ ಗಿ ನಡೆಯಿತ್ತ. 

ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಸಂವ್ತಸ ರದಿಂದ ಕಷ್ಟ ಗಳು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಯಾಕೀಯೇನೀ ಅಲಿ್ಲ  

ಓದಿದ ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ  ವಿದೆ್ಯಯು ಸರಯಾಗಿ ಹಿಡಿಸಲಿ್ಲಲಿ . ಆದದ ರಂದ, ತಂದ್ಯತಾಯಿಯರು 

ತಮಮ  ಮಕೆಳನ್ನನ  ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 

ಹಿೀಗೆ ಐದು ಸಂವ್ತಸ ರಗಳು ಆಗುವ್ಷ್ಟ ೀತಿಾ ಗೆ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಕೇವ್ಲ ಐದು ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳು 

ಮಾತರ ವೇ ಉಳಿದರು. 

 

ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ ಶಾಸಿಾ ರಗೆ ತ್ತಂಬಾ ನೀವಾಯಿತ್ತ. ಈ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯನ್ನನ  ನಡೆಸುವುದು 

ಸ್ಥಧೆ್ ವಿಲಿವೆಂದು ಕಂಡನ್ನ. ಆದರೆ, ಹಾಗೆಂದು ಈ ಊರು ಬಿಟುಟ  ತಿರುಗಿ ತನನ  ಊರಗೆ 

ಹೀಗಬೇಕ್ಕಂದುಕಂಡರೆ ಮನಸುಸ  ಒಪಪ ಲ್ಲಲಿ . ಐದು ಸಂವ್ತಸ ರಗಳಿಂದ ಇಲಿೆೀ 

ಇದುದ ದರಂದ ಈ ಊರನ ಮೇಲೆ ತ್ತಂಬಾ ಮಮಕಾರ ಹುಟ್ಟಟ ಕಂಡಿತ್ತ. 

 

ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ   ಶಾಸಿಾ ರಗೆ ಒಂದುದಿನ ಒಂದು ಆಲೀಚನ್ ಹುಟ್ಟಟ ತ್ತ. ವಿದೆ್ಯ ಯ ತಾಯಿ 

ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯನ್ನನ  ಹೇಗಾದರೂ ಪರ ಸನಿನ ೀಕರಸಿ ಕಳೆಬೇಕ್ಕಂದುಕಂಡನ್ನ. ಆ ತಾಯಿಯ 

ಅನ್ನಗರ ಹ್ವಿದದ ರೆ ಮಾತರ  ಈ ಪ್ರಠಶಾಲೆಗೆ ವೈಭವ್ ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯಂದು ಭಾವಿಸಿದನ್ನ. 

ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನನ  ಪರ ಸನಿನ ೀಕರಸಿಕಳೆಬೇಕು ಎಂದು ಧೃಡ 

ಸಂಕಲಪ ವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದನ್ನ. ಆ ಮರುದಿನದಿಂದ ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ ಶಾಸಿಾ ರಯು ಕಠೀರ 

ಉಪವಾಸವ್ನ್ನನ  ಮಾಡುತಾಾ  ಕೇವ್ಲ ಹ್ಣಿ್ಣ ಗಳನ್ನನ  ಮಾತರ ವೇ ಆಹಾರವಾಗಿ ಸಿವ ೀಕರಸುತಾಾ , 

ಪರ ತಿದಿನವೂ ಸರಸವ ತಿದೇವಿಯನ್ನನ  ಅನೇಕ ಸ್ಾ ೀತರ ಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದನ್ನ.   

 

ಹಿೀಗೆ ನಲವ್ತ್ತಾ  ದಿನಗಳಾದ್ದಗ ವಿದೆ್ದ ದೇವಿ ಸರಸವ ತಿಯು ಕರುಣೆತೊೀರದಳು.  ಆ ತಾಯಿಯು 

ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ ಶಾಸಿಾ ರಗೆ ಸವ ಪನ  ದರ್ವನವಿತ್ತಾ  ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು. 'ಮಗನೇ! ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ 

ಶಾಸಿಾ ರ! ನಿನನ  ಕಠೀರ ದಿೀಕ್್ಕ ಗೆ ಮೆಚಿಿ ದ್ಯನ್ನ. ಈ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯು ತಿರುಗಿ ದಿವೆ್ ವೈಭವ್ವ್ನ್ನನ  

ಪಡೆಯುವ್ ಮಾಗವವ್ನ್ನನ  ಹೇಳುತೆಾ ೀನ್. ಸ್ಥವ್ಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು' ಎಂದು ಹಿೀಗೆ 

ಹೇಳತೊಡಗಿದಳು.  'ಮಗನೇ! ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ ಶಾಸಿಾ ರ! ನಿೀನ್ನ 'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ' ಎಂಬ್ 

ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸು, ಇದು ನನಗೆ ತ್ತಂಬಾ ಪಿರ ಯಕರವಾದದುದ . ಈ ವ್ರ ತವು 

ಮಹಾಮಾನಿವ ತವಾದದುದ . ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ನಿನನ  ಪ್ರಠಶಾಲೆಯ ಪ್ರರ ಂಗರ್ದಲಿ್ಲ  

ಆಚರಸು. ಈ ವ್ರ ತದ ಪರ ಭಾವ್ದಿಂದ ನಿನನ  ಪ್ರಠಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರು, ಪರ ಖೆ್ಯ ತಿಗಳು 

ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ. ಈ ವ್ರ ತದಲಿ್ಲರುವ್ ಐದು ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಓದಿದವ್ರಗೆ ಸಕಲ ಜ್ಞಾ ನವೂ 

ಲಭಿಸುತಾ ದ್ಯ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಿದವ್ರಗೆ ಸಮಸಾ  ಶ್ರ ೀಯಸುಸ ಗಳು ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ. 

ಯಾವುದೇ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ, ಯಾವುದೇ ವಿದೆ್ದಸಂಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ, 

ಗುರುವಿನಿಂದ್ದಗಲ್ಲೀ, ಪ್ರಠಶಾಲೆಯ ಯಜಮಾನನಿಂದ್ದಗಲ್ಲೀ, ಆ ಊರವ್ರಂದ್ದಗಲ್ಲೀ ಈ 

ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಬ್ಹುದು. ಯಾವ್ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ವ್ಷ್ವಕೆ್ಕ  



ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ 

16 

 

ಒಮೆಮಯಾದರೂ ಆಚರಸುತಾಾ ರೊೀ, ಆ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯ ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳೆಲಿರೂ ಸಂಪೂರ್ವ 

ಜ್ಞಾ ನವಂತರಾಗುತಾಾ ರೆ. ಎಲಿ್ಲ  ವಿದೆ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉನನ ತಿಯನ್ನನ  ಪಡೆಯುತಾಾ ರೆ. ಅವ್ರಗೆ 

ನನನ  ಅಪ್ರರ ಅನ್ನಗರ ಹ್ವು ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ. ಬ್ಹ್ಳ ಅದುಭ ತವಾದ ಜ್ಞಾ ನರ್ಕ್ಮಾ ಯು 

ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ.  ಈ ವ್ರ ತದಲಿ್ಲರುವ್ ಐದು ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಯಾವ್ ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಯಾದರೂ 

ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್್ಕಯನ್ನನ  ಬ್ರೆಯುವ್ ಮೊದಲ್ಕ ಓದಿದರೆ ಅವ್ರು ಆ ಪರೀಕ್್ಕಯಲಿ್ಲ  ಒಳೆೆಯ 

ಅಂಕಗಳನ್ನನ  ಪಡೆದು, ಉತಾ ಮ ಶ್ರ ೀಣಿಯಂದಿಗೆ ಉತಿಾ ೀರ್ವರಾಗುತಾಾ ರೆ. ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ಮಾಸದಲಿ್ಲ  ಪಂಚಮಿ, ಏಕಾದಶ್ ತಿರ್ಥಗಳಲಿ್ಲ  ಆಚರಸಬ್ಹುದು. ಆ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  

ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳಿಗೆ ಈ ಐದು ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿಸಿದರೆ, ಅವ್ರು ಉತಾ ಮ ವಿದೆ್ದವಂತರಾಗುತಾಾ ರೆ. 

ಉನನ ತ ಶ್ರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  ಉತಿಾ ೀರ್ವರಾಗುತಾಾ ರೆ. ಯಾವ್ ವಿದೆ್ದಸಂಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  'ಶ್ರ ೀ 

ಪಂಚಮಿ'ಯ ದಿನ ಆಚರಸುತಾಾ ರೊೀ ಅಲಿ್ಲ  ಓದುವ್ ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳು ಎಲಿ್ಲ  ಪರೀಕ್್ಕ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಉತಿಾ ೀರ್ವರಾಗುತಾಾ ರೆ. ಆ ವಿದೆ್ದಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಎಲಿ್ಲಲಿದ ಹೆಸರು, ಪರ ಖೆ್ಯ ತಿಗಳು ಲಭಿಸುತಾ ವೆ. 

ಬ್ರುವ್ ವಾರವೇ 'ಶ್ರ ೀ ಪಂಚಮಿ', ನಿೀನ್ನ ಆದಿನ ನಿನನ  ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  

ಆಚರಸು. ಇಷ್ಟ  ಸಿದಿಿಯಾಗುತಾ ದ್ಯ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ವಿದೆ್ದ ದೇವಿ ಸರಸವ ತಿಯು ಅದೃರೆ್ವಾದಳು. 

 

ಈ ಮಾತ್ತಗಳನ್ನನ  ಕೇಳಿದ ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ ಶಾಸಿಾ ರಯು ಅತೆಾನಂದ ಪಟಟ ನ್ನ. ಆ ತಾಯಿಯು 

ತನನ ನ್ನನ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದಕೆ್ಕ  ಆ ಜಗನಾಮ ತೆಯನ್ನನ  ಅನೇಕ ವಿಧ್ಗಳಿಂದ ಹಗಳಿದನ್ನ. ಮರುದಿನ 

ಬೆಳಿಗೆೆ  ಊರಹಿರಯರಗೆ ರಾತಿರ  ತನಗೆ ಬಂದ ಸವ ಪನ ದ ಬ್ಗೆೆ  ಹೇಳಿದನ್ನ. ಅವ್ರೆಲಿರೂ ಬ್ಹ್ಳ 

ಸಂತೊೀಷ್ಪಟಟ ರು. ಊರವ್ರೆಲಿರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ ಶಾಸಿಾ ರಯು ಶ್ರ ೀ 

ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ 'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಬ್ಹ್ಳ ವೈಭವ್ದಿಂದ ಆಚರಸಿದನ್ನ. ಈ 

ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯು ಸವ ಲಪ  ಸಮಯದಲಿೆೀ ತ್ತಂಬಾ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಂದಿತ್ತ.   ಅನತಿಕಾಲದಲಿೆೀ ಸುತ್ತಾ ಮುತಿಾ ನ ಊರನಲಿ್ಲ  ಬ್ಹ್ಳ ಹೆಸರುಳೆ  

ವಿದೆ್ದಸಂಸೆ್ಥಯಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕಂಡಿತ್ತ. ಆನಂತರದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಆ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯು 

'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ಪಿೀಠ'ವೆಂದು ಹೆಸರುಪಡೆದು ದ್ಡಡ  ವಿರ್ವ ವಿದೆ್ದ ಲಯವಾಗಿ 

ರೂಪುಹಂದಿತ್ತ.  

 

ವಿದೆ್ದ ದೇವಿ ಸರಸವ ತಿಯು ಅಂಥಹ್ ಕರುಣಾಮಯಿಯು. ಆ ತಾಯಿಯನ್ನನ  ಆರಾಧಿಸಿದವ್ರಗೆ 

ವಿದೆ್ಯ , ವಿನಯ, ಸಂಪತ್ತಾ ಗಳು ಲಭಿಸುತಾ ವೆ. ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ವ ಏಕಾಗರ ತೆಯನ್ನನ  

ಪಡೆಯುತಾಾ ರೆ. ಅದುಭ ತವಾದ ಗರ ಹ್ರ್ರ್ಕ್ಮಾ ಯು ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ. ಜ್ಞಾ ಪಕರ್ಕ್ಮಾ ಯು ತ್ತಂಬಾ 

ಹೆಚಿ್ಚ ಗುತಾ ದ್ಯ. ಆ ತಾಯಿಯು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಎಲಿರೂ ಈ 'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  

ನಿತೆ  ಆಚರಸಿ ಸಮಸಾ  ಶ್ರ ೀಯಸುಸ ಗಳಂದಿಗೆ ಜಿೀವಿಸಬ್ಹುದು. 
 

ಎರಡನೇ ಅಧೆಾಯವು ಸಂಪೂರ್ವವಾಯಿತ್ತ 
 

ರ್ರದಿಂದು ಸಮಾಕಾರೇ ಪರಬ್ರ ಹ್ಮ  ಸವ ರೂಪಿಣಿ | 

ವಾಸರಾ ಪಿೀಠನಿಲಯೇ ಸರಸವ ತಿ ನಮೊೀಸುಾ ತೇ || 

******* 
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ಮೂರನೇ ಅಧೆಾಯ 

ಗೀಪಯಯ ನ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ವಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ್  ನದಿತಿೀರದಲಿ್ಲ  ಪಂಡಿತಪುರಂ ಎಂಬ್ ಅಗರ ಹಾರವಿತ್ತಾ . ಅದರಲಿ್ಲ  

ಅನೇಕ ಬಾರ ಹ್ಮ ರ್ರ ಕುಟುಂಬ್ಗಳಿತ್ತಾ . ಅಗರ ಹಾರದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ದ್ಡಡ  ವೇದ 

ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಿತ್ತಾ . ಸುತ್ತಾ ಮುತಾ ಲ್ಲನ ಗಾರ ಮಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳು ಬಂದು ಇಲಿ್ಲ  

ಓದುತಿಾ ದದ ರು. ಈ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಓದಿದವ್ರು ಅನೇಕ ಶಾಸಾ ರಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ತಂಬಾ 

ಪ್ರರ ವಿೀರೆ್ ತೆಯನ್ನನ  ಪಡೆದು, ಬ್ಹ್ಳ ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕಳೆು ತಿಾ ದದ ರು. ಸ್ಥಕ್ಾತ್ ಆ 

ಸರಸವ ತಿದೇವಿಯೇ ಈ ವಿದೆ್ದ ಪಿೀಠದಲಿ್ಲ  ನಡೆದ್ದಡುತಿಾ ರುತಾಾ ಳೆಂದು ಪರ ಜ್ಗಳು 

ಹೇಳಿಕಳೆು ತಿಾ ದದ ರು. ಈ ಪ್ರಠಶಾಲೆಗೆ ಅಂಥಹ್ ಶ್ರ ೀಷ್ಠ ಹೆಸರತ್ತಾ .   

 

ಆ ವೇದ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳು, ಉಪ್ರಧೆಾಯರುಗಳು ಇದದ ರು. ಈ ವೇದ 

ಪ್ರಠಶಾಲೆಯನ್ನನ  ದಿನಾಲೂ ಗುಡಿಸಿ, ಸವ ಚಛ ಮಾಡಲ್ಕ ವಿೀರಯೆ ನ್ಂಬ್ ಕ್ಕಲಸದವ್ನಿದದ ನ್ನ. 

ಪ್ರಠಶಾಲೆಯು ವಿಶಾಲವಾದ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲತ್ತಾ . ಹ್ತಿಾ ರತಿಾ ರ ಐದು ಎಕರೆಗಳ ಪ್ರರ ಂಗಾರ್. ಆ 

ಪ್ರಠಶಾಲೆಯ ಆವ್ರರ್ದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿಕೆ  ಹ್ಯಗಿರ ೀವ್ನ ಮೂತಿವಯಿತ್ತಾ . ಹಾಗೆ ಆ 

ಪ್ರಠಶಾಲೆಯ ಪ್ರರ ಥವನಾ ಕಟಟ ಡದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಸುಂದರ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯ ವಿಗರ ಹ್ವಿತ್ತಾ . 

ಪರ ತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳೆಲಿರೂ ಈ ಕಟಟ ಡದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ಥವನ್ಯನ್ನನ  ಮಾಡಿ ಸರಸವ ತಿ 

ದೇವಿಗೆ ನಮಸೆ ರಸಿ, ನಂತರ ಹರಗಿರುವ್ ಹ್ಯಗಿರ ೀವ್ನಿಗೆ ನಮಸೆ ರಸಿ ತಮಮ  ತಮಮ  

ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗುತಿಾ ದದ ರು. 

 

ವಿೀರಯೆ ನ್ನ ಪರ ತಿದಿನ ಈ ಪ್ರರ ಥವನಾ ಕಟಟ ಡವ್ನ್ನನ  ಸವ ಚಛ ಗಳಿಸುತಿಾ ದದ ನ್ನ. 

ವಿೀರಯೆನಟ್ಟಟ ಗೆ ಅವ್ನ ಮಗ ಗೀಪಯೆನೂ ಪಕೆದಲಿೆೀ ಸುತ್ತಾ ತಿಾ ದನ್ನ. ಗೀಪಯೆ ನಿಗೆ 

ಕೇವ್ಲ ಮೂರು ವ್ಷ್ವ. ತಂದ್ಯಯಟ್ಟಟ ಗೆ ಆ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯನ್ನ ಲಿ್ಲ  ಸುತ್ತಾ ತಿಾ ದನ್ನ.  

ಚಿಕೆವ್ನಾದರೂ ಗೀಪಯೆ ನಿಗೆ ಬ್ಹ್ಳ ತೇಜ್ೀಮಯವಾದ ಸರಸವ ತಿ ದೇವಿಯ ವಿಗರ ಹ್ವು 

ತ್ತಂಬಾ ಆಕಷಿವಸಿತ್ತ. ಆ ತಾಯಿಯ ಕರಿ್ ಲಿ್ಲರುವ್ ಅಪೆ್ರಯತೆ, ಅನ್ನರಾಗ, ಈ ಚಿಕೆ  

ಹುಡುಗನನ್ನನ  ಮಂತರ ಮುಗಿ ನನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿತ್ತ. ಪರ ತಿದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  ಆ ವಿಗರ ಹ್ದ ಎದುರಲಿ್ಲ  

ನಿಂತ್ತಕಂಡು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನ ೀ ನೀಡುತಿಾ ರುತಿಾ ದದ ನ್ನ. 

 

ಗೀಪಯೆ ನ್ನ ಆಡುತಾ , ಹಾಡುತಾಾ , ಐದು ಸಂವ್ತಸ ರಗಳ ವ್ಯಸಸ ನ್ನನ  ತಲ್ಕಪಿದನ್ನ. ತನನ  

ವ್ಯಸಿಸ ನ ಕ್ಕಲವು ಮಕೆಳು ಆ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಓದುವುದನ್ನನ  ನೀಡಿದನ್ನ. ತನಗೆ ಕೂಡಾ 

ಅವ್ರ ಹಾಗೆ   ಓದಬೇಕ್ಕಂದು ಬ್ಯಸುತಿಾ ದದ ನ್ನ. ಆದರೆ, ತನನ  ತಂದ್ಯಯ ಮುಖ್ಯಂತರ ಇದು 

ಸ್ಥಧೆ್ ವಿಲಿವೆಂದು ತಿಳಿದನ್ನ. ತಂದ್ಯಯಟ್ಟಟ ಗೆ ಪರ ತಿದಿನ ಆ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯನ್ನನ  ಸುತ್ತಾ ತಾಾ , 

ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಪ್ರಠಪುಸಾ ಕಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನನ  ಭಕ್ಮಾ ಯಿಂದ ಕಣಿ್ಣ ಗಳಿಗೆ 

ಮುಟ್ಟಟ ಸಿ ಇಡುತಿಾ ದದ ನ್ನ. ಕ್ಕಲವು ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳು ತಮಮ  ಪುಸಾ ಕಗಳನ್ನನ  ಸರಯಾಗಿ 

ಇಟುಟ ಕಳೆದೇ ಅಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲ  ಬಿಸ್ಥಡುತಿಾ ದದ ರು. ಗೀಪಯೆ ನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನನ  ತೆಗೆದು 

ರ್ರ ದ್ಯದ ಯಿಂದ ಸರಯಾಗಿ ಜ್ೀಡಿಸಿಡುತಿಾ ದದ ನ್ನ. ಹಿೀಗೆ ಬೆಳೆದು ದ್ಡಡ ವ್ನಾಗಿ ಹ್ನ್ನ ರಡು 

ಸಂವ್ತಸ ರಕೆ್ಕ  ಕಾಲ್ಲಟಟ ನ್ನ. ತಂದ್ಯಗೆ ಹಲಗದ್ಯದ ಗಳ ಕ್ಕಲಸಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯವ್ನ್ನನ  

ಮಾಡುತಿಾ ದದ ನ್ನ. ಬೆಳಿಗೆೆ  ಮಾತರ  ವೇದಪ್ರಠಶಾಲೆಯ ಅವ್ರರ್ವ್ನ್ನ ಲಿ್ಲ  ತಾನೇ ಸವ ಚಛ ವಾಗಿ 

ಗುಡಿಸುತಿಾ ದನ್ನ. ಕನ್ಗೆ ಪ್ರರ ಥವನಾ ಕಠಡಿಯಲಿ್ಲರುವ್ ವಿದೆ್ದ ದೇವಿ ಸರಸವ ತಿಯ 
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ವಿಗರ ಹ್ವ್ನ್ನನ  ನಮಸೆ ರಸುತಿಾ ದದ ನ್ನ. ಬ್ರುವ್ ಜನಮ ದಲಿ್ಲದರೂ ತನಗೆ ಈ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಓದುವ್ ಭಾಗೆ ವ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸ್ಥಂದು ಪ್ರರ ರ್ಥವಸುತಿಾ ದದ ನ್ನ.  ದಿನಾಲ್ಕ ಇವ್ನನ್ನನ  

ಗಮನಿಸುತಿಾ ದದ  ಸರಸವ ತಿದೇವಿಗೆ ಗೀಪಯೆ ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಉಂಟಾಯಿತ್ತ. ಆ ತಾಯಿಯು 

ಇವ್ನನ್ನನ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಬೇಕ್ಕಂದು ನಿರಿ್ಯಿಸಿದಳು.    

 

ಒಂದುದಿನ ಆ ಊರಗೆ ಕಾಂಚಿೀಪುರಂನಿಂದ ಮಹಾಪಂಡಿತನಬ್ಬ ನ್ನ ಬಂದನ್ನ. ಅಂಥಹ್ 

ಮಹಾಪಂಡಿತನ್ನ ಬಂದ ಸಂದಭವವಾಗಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗೆೆ  ದ್ಡಡ  ವಿದವ ತ್ ಸಭೆಯು 

ಏಪ್ರವಡಾಯಿತ್ತ.  ಆ ದಿನ ಮುಂಜ್ಞನ್ಯೇ ಗೀಪಯೆ ನ್ನ ತಂದ್ಯಯಟ್ಟಟ ಗೆ ಪಂಡಿತರ ಸಭೆ 

ಜರುಗುವ್ ಪರ ದೇರ್ವ್ನ್ನನ  ನಿಮವಲವಾಗಿ ಸವ ಚಛ  ಮಾಡಿದನ್ನ.  ಸವ ಲಪ ಸಮಯಕೆ್ಕ  ಆ ಸಭೆಯಲಿ  

ವೇದಪಂಡಿತರಂದ, ವೇದಪ್ರಠಶಾಲೆಯ ಉಪ್ರಧೆಾಯರಂದ, ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳಿಂದ 

ತ್ತಂಬಿಹೀಯಿತ್ತ. ಕಾಂಚಿೀಪುರದ ಪಂಡಿತನನ್ನನ  ಘನವಾಗಿ ಸನಾಮ ನಿಸಿದರು. ಇದನ್ನ ಲಿ್ಲ  

ಗೀಪಯೆ ನ್ನ ದೂರದಿಂದ ನಿಂತ್ತಕಂಡು ಬ್ಹ್ಳ ಉತಾಸ ಹ್ದಿಂದ ನೀಡುತಿಾ ದದ ನ್ನ. 

ಪಂಡಿತರೆಲಿರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸಾ ರಗಳ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕನ್ಗೆ 

ಕಾಂಚಿೀಪುರಂನಿಂದ ಬಂದಿದದ  ಆ ಮಹಾಪಂಡಿತನ್ನ ಅನೇಕ ಶಾಸರ  ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ 

ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ಗೆ ವೆಾ ಕರರ್ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಸಮಸೆ್ಥ ಯನ್ನನ  ಹೇಳಿ, 

ಅಲಿ್ಲರುವ್ವ್ರು ಸಮಾಧಾನವ್ನ್ನನ  ಕಡಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಿದನ್ನ. ತಾನ್ನ ಎಷ್ಟ ೀ 

ವೇದಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಸಮಸೆ್ಥ ಯನ್ನನ  ಕೇಳಿದ್ಯನ್ಂದು, ಯಾರೂ ಸರಯಾದ ಸಮಾಧಾನವ್ನ್ನನ  

ಹೇಳಲ್ಲಲಿವೆಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. ಎಲಿರು ಈ ಸಮಸೆ್ಥ ಯನ್ನನ  ಆಲ್ಲಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಲಿ್ಲರುವ್ 

ವೇದಪಂಡಿತರಾಗಲ್ಲ, ಉಪ್ರಧೆಾಯರಾಗಲ್ಲ, ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳಾಗಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನವ್ನ್ನನ  

ಹೇಳದವ್ರಾದರು.       

 

ಆ ಕ್ಷರ್ದಲಿೆೀ ಸರಸವ ತಿದೇವಿಗೆ ಗೀಪಯೆ ನನ್ನನ  ತಾನ್ನ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಬೇಕ್ಕಂದು ತೊೀಚಿತ್ತ. 

ಅಷ್ಟ ರಲಿ್ಲ  ದೂರದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯೀ ನಿಂತ್ತಕಂಡಿರುವ್ ಗೀಪಯೆ ನ್ನ ಎಲಿರಗೂ ಕೇಳಿಸುವ್ 

ಹಾಗೆ ಗಟ್ಟಟ ಯಾಗಿ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ. ಆ ಸಮಸೆ್ಥ ಗೆ ನಾನ್ನ ಸಮಾಧಾನವ್ನ್ನನ  ಹೇಳುತೆಾ ೀನ್ 

ಎಂದನ್ನ. ಅಲಿ್ಲದದ ರವ್ರೆಲಿರೂ ಆರಿ್ಯವಪಟಟ ರು. ಅವ್ರು ಏನೀ ಹೇಳಲ್ಕಹೀದ್ದಗ, 

ಗೀಪಯೆ ನ್ನ ಆ ವೆಾ ಕರರ್ ಸಮಸೆ್ಥ ಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವ್ರವಾಗಿ ಸಮಾಧಾನವ್ನ್ನನ  

ಹೇಳಿದನ್ನ. ಅಲಿ್ಲದದ ವ್ರಗೆ ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ತ ಹರಡಲ್ಲಲಿ . ಎಲಿರೂ 

ಆರಿ್ಯವಪಡುತಿಾ ರುವಾಗ ಅಲಿ್ಲದದ  ಸರಸವ ತಿದೇವಿಯ ವಿಗರ ದಿಂದ  ಹಿೀಗೆ ಕೇಳಿಬಂದು 'ಮಕೆಳೇ! 

ಈ ಗೀಪಯೆ ನಿಗೆ ವಿದೆ್ಯ ಯಂದರೆ ಬ್ಹ್ಳ ರ್ರ ದ್ಯದ . ಯಾವುದೇ ಸ್ಾ ೀತರ ಗಳು ಬಾರದಿದದ ರೂ, ನಿತೆ  

ನನನ ನ್ನನ  ಆರಾಧಿಸಿದನ್ನ. ನಾನ್ನ ಇವ್ನಿಗೆ ಈ ಕ್ಷರ್ದಲಿೆೀ ಸಮಸಾ  ವಿದೆ್ಯ ಗಳನ್ನನ  

ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದ್ಯದ ೀನ್' ಎಂದು ಕೇಳಿಬಂತ್ತ. ಆಗ ಅಲಿ್ಲರುವ್ವ್ರೆಲಿರೂ ತಮಮ  ಗವ್ವಕೆ್ಕ  

ನಾಚಿಕ್ಕಯಾಗಿ ಸರಸವ ತಿದೇವಿಯ ಕೃಪ್ರಕಟಾಕ್ಷವ್ನ್ನನ  ಹಂದಿದ ಗೀಪಯೆ ನನ್ನನ  ಘನವಾಗಿ 

ಸನಾಮ ನಿಸಿದರು. ನಂತರದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಗೀಪಯೆ ನ್ನ ಮಹಾಪಂಡಿತನಾಗಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದು, 

ಎಷ್ಟ ೀ ಮಹಾಶ್ಷ್ೆ ರನ್ನನ  ತಯಾರುಮಾಡಿದನ್ನ.  

 

ವಿದೆ್ದ ದೇವಿ ಸರಸವ ತಿಯು ಅಂಥಹ್ ಕರುಣಾಮಯಿ. ಆ ತಾಯಿಯನ್ನನ  ನಿತೆ ವೂ 

ಸಮ ರಸುವ್ವ್ರಗೆ ಸಕಲ ಶಾಸಾ ರಜ್ಞಾ ನವು ಲಭಿಸುತಾ ದ್ಯ. ಎಲಿ್ಲ  ಪರೀಕ್್ಕ ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಉತಾ ಮ 
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ಅಂಕಗಳನ್ನನ  ಪಡೆದು ಉತಿಾ ೀರ್ವರಾಗುತಾಾ ರೆ. ಎಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸಕಾಯವಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಯರ್ಸುಸ  

ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಇವೇ ನಮಮ  ನಮಸೆ್ಥ ರಗಳು. 

 

ಮೂರನೇ ಅಧೆಾಯವು ಸಂಪೂರ್ವವಾಯಿತ್ತ 
 

ರ್ರದಿಂದು ಸಮಾಕಾರೇ ಪರಬ್ರ ಹ್ಮ  ಸವ ರೂಪಿಣಿ | 

ವಾಸರಾ ಪಿೀಠನಿಲಯೇ ಸರಸವ ತಿ ನಮೊೀಸುಾ ತೇ || 

******* 

 

ನಾಲೆನೇ ಅಧೆಾಯ 

ಶಂಕರ ಶಾಸಿು ರ ಯ   ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ವಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಗಂಗಾ ನದಿತಿೀರದಲಿ್ಲ  ಮಹೇರ್ವ ರಪುರಂ ಎಂಬ್ ಪಟಟ ರ್ವಿತ್ತಾ . ಆ 

ಪಟಟ ರ್ದಲಿ್ಲ  ದ್ಡಡ  ಶ್ವಾಲಯವಿತ್ತಾ . ಆ ಊರಲಿ್ಲ  ಬ್ಹ್ಳ ಪರ ಸಿದಿಿ  ಹಂದಿದ ಸಂಗಿೀತ 

ಕಲ್ಲಶಾಲೆಯಿತ್ತಾ . ಆ ಕಲ್ಲಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸಂಗಿೀತ ಕಲ್ಲತ್ತಕಳೆಲ್ಕ ಸುತಾ ಮುತಾ ಲ್ಲನ 

ಗಾರ ಮಗಳಿಂದ ಅಲಿದೇ ಬ್ಹ್ಳ ದೂರದ ಸೆ ಳಗಳಿಂದ ಕೂಡಾ ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳು ಬ್ರುತಿಾ ದದ ರು. 

ಅಲಿ್ಲರುವ್ ಉಪ್ರಧೆಾಯರುಗಳು ವಿವಿಧ್ ಸಂಗಿೀತ ಸಂಪರ ದ್ದಯಗಲಿ್ಲ  ಅತೆ ಂತ 

ನಿಷ್ಯಠವಂತರಾಗಿದದ ರು. ಪರ ತೆೆ ೀಕವಾಗಿ ಬ್ಹ್ಳ ವಿೀಣಾ ಪ್ರರ ವಿರೆ್ ತೆಯನ್ನನ  ಪಡೆದಿದದ  

ವಿದ್ದವ ಂಸರು ಈ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಉಪ್ರಧೆಾಯರಾಗಿದದ ರು. ಈ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯ 

ಪರ ಧಾನೀಪ್ರಧೆಾಯನಾದ ಶ್ರ ೀರಾಮ ರ್ಮವನ್ನ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾ ನಿ ಸಂಗಿೀತದಲಿ್ಲ  ಬ್ಹ್ಳ ಹೆಸರು 

ಹಂದಿದದ ನ್ನ.            

 

ಶ್ರ ೀರಾಮ ರ್ಮವನಿಗೆ ಶಂಕರ ಶಾಸಿಾ ರ ಎಂಬ್ ಮಗನಿದದ ನ್ನ. ಮಗನನ್ನನ  ಹೇಗಾದರೂ ದ್ಡಡ  

ವಿೀಣಾ ವಿದ್ದವ ಂಸನನಾನ ಗಿ ತಯಾರುಮಾಡಬೇಕ್ಕಂದು ಶ್ರ ೀರಾಮ ರ್ಮವನಿಗೆ ಆಸ್ಥಯಿತ್ತಾ . 

ವಿೀಣಾ ಪ್ರರ ವಿರೆ್ ತೆಯ ಪರೀಕ್್ಕ ಗೆ ಐದು ಸಂವ್ತಸ ರಗಳು ಅಧೆ್ ಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಂಕರ 

ಶಾಸಿಾ ರಯ ಐದು ಸಂವ್ತಸ ರಗಳು ಪೂತಿವಯಾಯಿತ್ತ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್್ಕಯಲಿ್ಲ  ವಿಫಲನಾದ. ಇದು 

ಶ್ರ ೀರಾಮ ರ್ಮವನಿಗೆ ತ್ತಂಬಾ ನೀವುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತ. 

 

ಶಂಕರ ಶಾಸಿಾ ರಯು ಪುನಃ ಒಂದು ವ್ಷ್ವದ ನಂತರ ಪರೀಕ್್ಕಯನ್ನನ  ಬ್ರೆದನ್ನ. ಆದರೆ, ಮತೆಾ  

ವಿಫಲನಾದ. ಶ್ರ ೀರಾಮ ರ್ಮವನ್ನ ಮಗನನ್ನನ  ಮಹಾವಿೀಣಾ ವಿದ್ದವ ಂಸನನಾನ ಗಿ ನೀಡುವ್ 

ಭಾಗೆ ವು ಇಲಿವೇನೀ ಎಂದು ಬಾಧೆಪಡುತಿಾ ದದ ನ್ನ. ಆನಂತರದ ಸಂವ್ತಸ ರದಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡಾ 

ಶಂಕರ ಶಾಸಿಾ ರಯು ಪರೀಕ್್ಕಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನತಿಾ ೀರ್ವನಾದ. ಶ್ರ ೀರಾಮ ರ್ಮವನಿಗೆ ಬ್ಹ್ಳ 

ನೀವಾಯಿತ್ತ. ದುರದೃಷ್ಟ ದಿಂದ ಪಕ್ಷವಾತ ಬಂದು ಮಂಚವ್ನ್ನನ  ಹಿಡಿದನ್ನ. ಮಗನನ್ನನ  

ವಿೀಣಾ ವಿದ್ದವ ಂಸನನಾನ ಗಿ ನೀಡಬೇಕ್ಕಂದಿರುವ್ ಆಸ್ಥ ತಿೀರುವ್ ಮೊದಲೇ, ಈ ಲೀಕವ್ನ್ನನ  

ತೆ ಜಿಸುತೆಾ ೀನೀ ಎಂಬ್ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಯಿತ್ತ. ಶಂಕರ ಶಾಸಿಾ ರಗೆ ಕೂಡಾ ಬ್ಹ್ಳ 

ಬಾಧೆಯಾಯಿತ್ತ. ಈ ಬಾರಯ ಪರೀಕ್್ಕಯಲಿ್ಲ  ಹೇಗಾದರೂ ಉತಿಾ ೀರ್ವನಾಗಲೇಬೇಕ್ಕಂದು 

ಸಂಕಲ್ಲಪ ಸಿದನ್ನ. ಪರ ತಿದಿನ ಮುಂಜ್ಞನ್ ವಿೀಣೆಯನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಂಡು ಹೀಗಿ, ಗಂಗಾ 

ನದಿತಿೀರದಲಿ್ಲ  ಕುಳಿತ್ತಕಂಡು ತ್ತಂಬಾ ಅಭೆಾ ಸವ್ನ್ನನ  ಮಾಡುತಿಾ ದದ ನ್ನ.  ಅಭೆಾ ಸ 

ಮಾಡುತಿಾ ರುವ್ಷ್ಟಟ  ಹತ್ತಾ  ಆ ಸರಸವ ತಿದೇವಿಯನ್ನ ೀ ಮನಸಿಸ ನನ ಲಿ್ಲ  ಸಮ ರಸುತಿಾ ದದ ನ್ನ. ಹಿೀಗೆ 
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ನಲವ್ತ್ತಾ  ದಿನಗಳು ಉರುಳಿತ್ತ. ಇವ್ನ ಸ್ಥಧ್ನ್ಯನ್ನನ  ಗಮನಿಸುತಿಾ ದದ  ಸರಸವ ತಿದೇವಿಯು 

ಒಲ್ಲದು, ಅವ್ನ್ದುರಲಿ್ಲ  ಪರ ತೆ ಕ್ಷಳಾಗಿ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದಳು. 'ಮಗನೇ! ನಿನನ  ಕಠೀರ ದಿೀಕ್್ಕ ಗೆ 

ಮೆಚಿಿ ದ್ಯನ್ನ. ನಿೀನ್ನ ನಾಳೆಯೇ 'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸು. ಈಸಲದ 

ಪರೀಕ್್ಕಯಲಿ್ಲ  ನಿೀನ್ನ ಪರ ಥಮ ಶ್ರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  ಉತಿಾ ೀರ್ವನಾಗುದೇ ಅಲಿ , ಭವಿಷ್ೆ ದಲಿ್ಲ  ದ್ಡಡ  

ವಿದ್ದವ ಂಸನ್ಂದು ಹೆಸರು ತಂದುಕಳೆು ತಿಾ  ಎಂದು ಆ ವ್ರ ತದ ವಿಧಾನವ್ನ್ನನ  ವಿವ್ರಸಿ’ 

ಅದೃರೆ್ಳಾದಳು.    ಶಂಕರ ಶಾಸಿಾ ರಯು ಆ ತಾಯಿಯು ತನನ ನ್ನನ  ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದದ ಕೆ್ಕ  ಅನೇಕ 

ವಿಧ್ಗಳಿಂದ ಸುಾ ತಿಸಿದನ್ನ. ಮನ್ಗೆ ಬಂದು ಜರುಗಿದ ವಿಷ್ಯವ್ನ್ನ ಲಿ  ತಂದ್ಯಗೆ ತಿಳಿಸಿದನ್ನ. 

ಶ್ರ ೀರಾಮ ರ್ಮವನ್ನ ಆ ಸರಸವ ತಿದೇವಿಯು ಇಷ್ಟಟ  ಸಮಯದ ನಂತರ ತನನ  ಮಗನನ್ನನ  

ಅನ್ನಗರ ಹಿಸದಕೆ್ಕ  ಸಂತೊೀಷಿಸಿದನ್ನ. 

 

ಆ ಮರುದಿನ ಮುಂಜ್ಞನ್ ಶಂಕರ ಶಾಸಿಾ ರಯು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಸ್ಥನ ನವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿ, 'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ 

ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಿದನ್ನ. ವ್ರ ತವು ಪೂತಿವಯಾದ ನಂತರ, ಆ ತಾಯಿಯನ್ನನ  

ಸುಾ ತಿಸುತಾಾ  ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯ ಅದುಭ ತವಾಗಿ ವಿೀಣೆಯನ್ನನ  ನ್ನಡಿಸಿದನ್ನ. ಆಗ ಒಂದು 

ಅದುಭ ತವು ಜರುಗಿತ್ತ. ಆ ವಿೀಣಾನಾದದಿಂದ ಹರಟ ದಿವೆ್  ತರಂಗಗಳ ಪರ ಭಾವ್ದಿಂದ 

ಶ್ರ ೀರಾಮ ರ್ಮವನ ಪಕ್ಷವಾತವು ಒಮೆಮ ಲೇ ಮಾಯವಾಯಿತ್ತ. ಪೂತಿವ ಆರೊೀಗೆ ದಿಂದ ಎದುದ  

ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ತಕಂಡನ್ನ. ಆ ಕುಟುಂಬ್ವೆಲಿ್ಲ  ತಮಮ ನ್ನನ  ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ 

ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದ ಸರಸವ ತಿದೇವಿಯನ್ನನ  ಬ್ಹ್ಳ ಸುಾ ತಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬ್ದ ಸದಸೆ ರೆಲಿರೂ 'ಶ್ರ ೀ 

ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ' ಪರ ಸ್ಥದವ್ನ್ನನ  ಸಿವ ೀಕರಸಿದರು. 

 

ಆನಂತರ, ಕ್ಕಲವು ದಿನಗಳಲಿೆೀ ಜರುಗಿದ ಪರೀಕ್್ಕಯಲಿ್ಲ  ಶಂಕರ ಶಾಸಿಾ ರಯು ಪರ ಥಮ 

ಶ್ರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  ಉತಿಾ ೀರ್ವನಾದನ್ನ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಶಂಕರ ಶಾಸಿಾ ರಯು ಬ್ಹ್ಳ ದ್ಡಡ  

ವಿದ್ದವ ಂಸನ್ಂದು ಹೆಸರು ಪಡೆದನ್ನ. ಶ್ರ ೀರಾಮ ರ್ಮವನ ಕನಸುಸ  ನನಸ್ಥಯಿತ್ತ. 

ಬ್ದುಕ್ಮದಷ್ಟಟ  ದಿನ ಆ ಕುಟುಂಬ್ವೆಲಿ್ಲ  ಸರಸವ ತಿದೇವಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನನ  ಮಾಡುತಾಾ  ಬ್ಹ್ಳ 

ಸುಖವಾಗಿ ಭಾಗೆ ವಂತರಾಗಿ ಜಿೀವಿಸಿ, ಕನ್ಗೆ ಮುಕ್ಮಾ ಯನ್ನನ  ಪಡೆದರು.    

 

ವಿದೆ್ದ ದೇವಿ ಸರಸವ ತಿಯು ಅಂಥಹಾ ದಯಾವಂತಳು. ಯಾರು ತನನ ನ್ನನ  ಪೂತಿವಯಾಗಿ 

ವಿಶಾವ ಸದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತಾಾ ರೊೀ ಅವ್ರನ್ನನ  ಸಂಪೂರ್ವವಾಗಿ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸುತಾಾ ಳೆ. ಆ 

ತಾಯಿಯು 'ವಿರ್ವ ಪತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಿ ಮೂತಿವ' ಎಂಬ್ ತನನ  ಭಕಾ ನಿಗೆ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದ ಈ 'ಶ್ರ ೀ 

ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ'ವು ತ್ತಂಬಾ ಮಹಿಮೆಯುಳೆದುದ . ಇದನ್ನನ  ಆಚರಸಿದವ್ರಗೆ ಎಲಿ್ಲ  

ಕಲೆಗಳಲಿೂ  ಪ್ರರ ವಿರೆ್ ತೆಯು ಲಭಿಸುತಾ ದ್ಯ. ದ್ಡಡ  ಕಲ್ಲಕಾರರಾಗಿ, ಸಂಗಿೀತ ವಿದ್ದವ ಂಸರಾಗಿ, 

ಮಹಾಪಂಡಿತರಾಗಿ, ಅದುಭ ತ ಜ್ಞಾ ನಸಂಪನನ ರಾಗಿ ಹೆಸರೊಂದುತಾಾ ರೆ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಇವೇ 

ನಮಮ  ಪರ ಣಾಮಗಳು. 
 

ನಾಲೆನೇ ಅಧೆಾಯವು ಸಂಪೂರ್ವವಾಯಿತ್ತ 
 

ರ್ರದಿಂದು ಸಮಾಕಾರೇ ಪರಬ್ರ ಹ್ಮ  ಸವ ರೂಪಿಣಿ | 

ವಾಸರಾ ಪಿೀಠನಿಲಯೇ ಸರಸವ ತಿ ನಮೊೀಸುಾ ತೇ || 

******* 
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ಐದನೇ ಅಧೆಾಯ 

ಭ್ಯರದ್ವವ ಜನ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ವಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಗೀದ್ದವ್ರ ನದಿತಿೀರದಲಿ್ಲ  ಕೌಂಡಿರೆ್ ನ್ಂಬ್ ಬಾರ ಹ್ಮ ರ್ನ್ನ ಇದದ ನ್ನ. 

ಅವ್ನ್ನ ಬ್ಹ್ಳ ನಿಷ್ಯಠವಂತನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೈವ್ ಚಿಂತನ್ಯಲಿೆೀ ಕಾಲ 

ಕಳೆಯುತಿಾ ದದ ನ್ನ. ವಂರ್ಪ್ರರಂಪರೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಪೌರೊೀಹಿತೆ  ವೃತಿಾ ಯನ್ನನ  ನಿವ್ವಹಿಸುತಾಾ  

ಬಂದ ಸವ ಲಪ ಹ್ರ್ದಲಿೆೀ ಸುಖವಾಗಿ ಬ್ದುಕುತಿಾ ದದ ನ್ನ. ಊರವ್ರೆಲಿರಂದ ಒಳೆೆಯವ್ನ್ಂದು 

ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದದ ನ್ನ. ಊರವ್ರೆಲಿರೂ ಸೇರ ಅವ್ನಿಗೆ ಚಿಕೆಮನ್ಯನ್ನನ  ಕಟ್ಟಟ ಸಿ ಕಟಟ ರು. ಆ 

ಮನ್ಯಲಿ್ಲ  ಹೆಂಡತಿ, ಮಗನಂದಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುತಿಾ ದದ ನ್ನ. 

 

ಎಲಿ್ಲ  ಸರಯಾಗಿತ್ತಾ  ಆದರೆ, ಕೌಂಡಿರೆ್ ನಿಗೆ ಒಂದೇ ಆತಂಕವಿತ್ತಾ . ತನನ  ಮಗ ಭಾರದ್ದವ ಜನಿಗೆ 

ಸರಯಾಗಿ ವಿದೆ್ಯ  ಹಿಡಿಯುತಿಾ ರಲ್ಲಲಿ . ಹಿರಯರಂದ ಬಂದ ಈ ಪೌರೊೀಹಿತೆ  ವೃತಿಾ ಯಲಿ್ಲ  

ಅವ್ನ ಜಿೀವ್ನವು ಕೂಡಾ ಸುಖವಾಗಿ ಮುಂದುವ್ರಯುತಾ ದ್ಯಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ 

ಸವ ಲ್ಲಪ ಕೂಡ ಓದು ಬ್ರುತಿಾ ಲಿ . ಯಾವಾಗಲೂ ತೃತಿೀಯ ಶ್ರ ೀಣಿಯಲಿೆೀ ಉತಿಾ ೀರ್ವನಾಗುತಾಾ  

ವೇದ ಪ್ರಠಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಐದನೇ ಸಂವ್ತಸ ರಕೆ್ಕ  ಕಾಲ್ಲಟಟ ನ್ನ. ಇನ್ನನ  ಏಳು ಸಂವ್ತಸ ರಗಳು 

ಅಧೆ್ ಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಅವ್ನಿಗೆ ಪೂರ್ವಪರ ಮಾರ್ದ ಪ್ರರ ವಿರೆ್ ತೆಯು 

ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ. ಆದರೆ ಪರ ತಿ ಸಂವ್ತಸ ರದ ಪರೀಕ್್ಕಯಲಿ್ಲ  ತ್ತಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  

ಉತಿಾ ೀರ್ವನಾಗಿರುತಿಾ ದದ ನ್ನ.  ಕೌಂಡಿರೆ್ ನಿಗೆ ಆತಂಕವಾಗುತಿಾ ತ್ತಾ . 

 

ಇನ್ನನ  ಒಂದು ವಾರದಲಿ್ಲ  ಐದನೇ ಸಂವ್ತಸ ರದ ಪರೀಕ್್ಕ ಗಳು. ಈ ಪರೀಕ್್ಕಯು ಹಿಂದಿನ 

ಪರೀಕ್್ಕ ಗಿಂತ ಬ್ಹ್ಳ ಕಠಿರ್ವಾದದುದ . ಭಾರದ್ದವ ಜನ್ನ ಈ ಪರೀಕ್್ಕಯಲಿ್ಲ  ನಿಜವಾಗಿ 

ಉತಿಾ ೀರ್ವನಾಗುತಾಾ ನಾ? ಎಂಬ್ ಆತಂಕ ತಂದ್ಯಗೆ ಹಿಡಿಯಿತ್ತ. ಹಿೀಗೆ ಆಲೀಚಿಸುತಿಾ ರುವಾಗ 

ಪಕೆದ ಊರನಿಂದ ಜಮಿೀನ್ನದ್ದರನ ಕ್ಕಲಸದವ್ನ್ನ ಬಂದನ್ನ. ಸ್ಥವ ಮಿೀ, ನಿಮಮ ನ್ನನ  

ಜಮಿೀನ್ನದ್ದರನ್ನ ನಾಡಿದುದ  ಮುಂಜ್ಞನ್ ಆರುಗಂಟೆಗೆಲಿ್ಲ  ಬ್ರಬೇಕ್ಕಂದರು. ಅವ್ರ 

ಮನ್ಯಲಿ್ಲ  ಸವ ರಸವ ತಿ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕ್ಕಂದಿದ್ಯಯಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹರಟು 

ಹೀದನ್ನ. ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತವಾ? ಇದನ್ನನ  ನಾನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿಲೆವ ? ಏನಾದರೇನ್ನ, ಆ 

ವ್ರ ತ ಯಾವುದ್ೀ ತಾನ್ನ ಕೂಡಾ ತಿಳಿದುಕಳೆರ್ವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನ್ನ. 

 

ಆನಂತರ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಮುಂಜ್ಞನ್ಯ ಕತಾ ಲ್ಲನಲಿೆದುದ , ಸ್ಥನ ನ ಮಾಡಿ, ಶುಭರ ವಾದ 

ಬ್ಟೆಟ ಗಳನ್ನನ  ಧ್ರಸಿ, ಪಕೆದ ಊರನ ಜಮಿೀನ್ನದ್ದರರ ಮನ್ಯನ್ನನ  ಆರುಗಂಟೆಗೆಲಿ್ಲ  

ತಲ್ಕಪಿದನ್ನ. ಜಮಿೀನ್ನದ್ದರನ್ನ ಕೌಂಡಿರೆ್ನಂದಿಗೆ ಹಿೀಗೆ ಹೇಳಿದನ್ನ. 'ಸ್ಥವ ಮಿೀ! ಈ 'ಶ್ರ ೀ 

ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ'ದ ಬ್ಗೆೆ  ಹೀದವಾರವೇ ತಿಳಿಯಿತ್ತ. ಹಿಂದಿನ ರ್ನಿವಾರ, ನಾನಿಲಿ್ಲಂದ 

ಹ್ತ್ತಾ  ಮೈಲ್ಕ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ್ ರಾಮಪುರಂಗೆ ಯಾವುದ್ೀ ಕ್ಕಲಸಕೆಾ ಗಿ ಹೀದ್ದಗ, ಅಲಿ್ಲ  

ಒಂದುಮನ್ಯಲಿ್ಲ  ಈ ವ್ರ ತವ್ನಾನ ಚರಸುವುದನ್ನನ  ನೀಡಿದ್ಯನ್ನ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಿದರೆ 

ಮಕೆಳಿಗೆ ಉತಾ ಮ ವಿದೆ್ಯ , ಜ್ಞಾ ನ, ಒಳೆೆಯ ಗುರ್-ನಡತೆ ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯಯಂತೆ. ಆ ವ್ರ ತ 

ವಿಧಾನವ್ನ್ನ ಲಿ್ಲ  ತಿಳಿದುಕಂಡಿದ್ಯದ ೀನ್. ದಯಯಿಟುಟ  ನಿೀವು ನನನ  ಕೈಯಿಂದ ಆ 

ವ್ರ ತಾಚರಣೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನನನ  ಮಕೆಳು ಸರಯಾದ ಮಾಗವದಲಿ್ಲಲಿ . ಯಾವುದೇ 

ವಿನಯವಿಧೇಯತೆಗಳಿಲಿ . ಈ 'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಗೆ ಒಳೆೆಯ 

ಗುರ್ನಡತೆಗಳು ಬ್ರುತಾ ದ್ಯಂದು ನನನ  ನಂಬಿಕ್ಕ' ಎಂದು ಹೇಳಿದನ್ನ. 
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ಕೌಂಡಿರೆ್ ನ್ನ ಆ ದಂಪತಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಆ 'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಮಾಡಿಸಿದನ್ನ. ಆ 

ವ್ರ ತ ಕಥೆಗಳು ಅದುಭ ತವಾಗಿದದ ವು. ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನನ  ಓದುತಿಾ ರುವ್ಷ್ಟಟ  ಹತ್ತಾ , ಆ ತಾಯಿ 

ಸರಸವ ತಿಯೇ ಕೌಂಡಿರೆ್ ನ ಕರಿ್ ಮುಂದ್ಯ ನಿಂತಿದದ ಳು. ವ್ರ ತವು ಪೂತಿವಯಾದ ನಂತರ, ವ್ರ ತ 

ಪರ ಸ್ಥದವ್ನ್ನನ  ಅವ್ನ್ನ ಸವ ಲಪ  ಪ್ಟಟ ರ್ದಲಿ್ಲ  ಕಟ್ಟಟ ಕಂಡು, ಜಮಿೀನ್ನದ್ದರನ ಹ್ತಿಾ ರ 

ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆದು, ತನನ  ಮನ್ಗೆ ಬಂದನ್ನ. 'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ' ಪರ ಸ್ಥದವ್ನ್ನನ  ತಾನ್ನ, 

ತನನ  ಹೆಂಡತಿಯು ಸಿವ ೀಕರಸಿ, ತನನ  ಮಗನಿಗೆ ಕೂಡಾ ಕಟಟ ನ್ನ. ಭಾರದ್ದವ ಜನ್ನ ಭಕ್ಮಾ ಯಿಂದ 

ಆ ಪರ ಸ್ಥದವ್ನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಂಡನ್ನ.   

 

ಅದುಭ ತವಾದ 'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ'ದ ಪರ ಸ್ಥದವ್ನ್ನನ  ಸಿವ ೀಕರಸಿದುದರಂದ 

ಭಾರದ್ದವ ಜನಿಗೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಅನ್ನಗರ ಹ್ ಉಂಟಾಗಿ, ಐದನೇ ಸಂವ್ತಸ ರದ ಪರೀಕ್್ಕ ಗಳನ್ನನ  

ಚೆನಾನ ಗಿ ಬ್ರೆದನ್ನ. ಪರೀಕ್್ಕ ಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೌಂಡಿರೆ್ ನ್ನ ತನನ  ಮನ್ಯಲಿ್ಲ  ಹೆಂಡತಿ, 

ಮಗನನ್ನನ  ಪಕೆದಲಿೆೀ ಕುಳೆಿರಸಿ, 'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸಿದನ್ನ. ಈ ವ್ರ ತ 

ಪರ ಭಾವ್ದಿಂದ ಭಾರದ್ದವ ಜನ್ನ ಈ ಸಲ ಪರ ಥಮ ಶ್ರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  ಉತಿಾ ೀರ್ವನಾದನ್ನ. ಆ ತಾಯಿ 

ಸರಸವ ತಿಯು ಇಷ್ಟಟ  ವ್ಷ್ವಗಳ ನಂತರ ಕರುಣೆತೊೀರದದ ಕೆ್ಕ  ಕೌಂಡಿರೆ್ ನ್ನ 

ಅತೆಾನಂದಪಟಟ ನ್ನ. ಭಾರದ್ದವ ಜನ್ನ ಹ್ನ್ನ ರಡು ಸಂವ್ತಸ ರಗಳು ವೇದವಿದೆ್ಯ ಗಳನ್ನನ  ಕಲ್ಲತ್ತ, 

ಪರ ತಿ ಸಂವ್ತಸ ರವೂ ಪರ ಥಮ ಶ್ರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  ಉತಿಾ ೀರ್ವನಾದನ್ನ. ದ್ಡಡ  ಪಂಡಿತನ್ಂದು ಹೆಸರು 

ಪಡೆದುಕಂಡನ್ನ. ಆವ್ತಿಾ ನಿಂದ ಪರ ತಿ ಸಂವ್ತಸ ರ ಆ ಕುಟುಂಬ್ವು 'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ 

ವ್ರ ತ'ವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸುತಾಾ  ಧಿೀಘವಕಾಲ ಸಕಲ ಸುಖ ಸೌಭಾಗೆ ಗಳಂದಿಗೆ ಜಿೀವಿಸಿದರು. 

 

'ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ವ್ರ ತ'ವು ಮಹಾಮಹಿಮೆಯುಳೆದುದ . ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸುವುದು 

ಬ್ಹ್ಳ ಸುಲಭ. ಪರ ತಿ ಸಂವ್ತಸ ರವು ಈ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  ಆಚರಸುವ್ ವಿದೆ್ದಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಓದುವ್ 

ವಿದೆ್ದ ರ್ಥವಗಳು ತ್ತಂಬಾ ವಿದೆ್ದಸಂಪನನ ತೆಯನ್ನನ  ಪಡೆಯುತಾಾ ರೆ. ಪರ ಥಮ ಶ್ರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  

ಉತಿಾ ೀರ್ವರಾಗುತಾಾ ರೆ. ಅಷ್ಟ ೀಅಲಿ , ಅವ್ರಗೆ ಒಳೆೆಯ ಗುರ್ನಡತೆ ಉಂಟಾಗುತಾ ದ್ಯ. ಬ್ಹ್ಳ 

ಶ್ರ ೀಷ್ಠ  ಸಂಸೆ್ಥ ರವಂತರಾಗುತಾಾ ರೆ. ಸತಪ ರವ್ತವನ್ಯಿಂದ ಜಿೀವಿಸುತಾಾ ರೆ. ಉನನ ತ ಶ್ರ ೀಣಿಯ 

ಉದೆ್ ೀಗಗಳನ್ನನ  ಪಡೆಯುತಾಾ ರೆ. ತಾಯಿ ಶ್ರ ೀ ಸರಸವ ತಿದೇವಿಯು 'ತಿಮಮ ರಾಜು ವಿರ್ವ ಪತಿ 

ರಾಮಕೃಷ್ಿ ಮೂತಿವ' ಎಂಬ್ ತನನ  ಭಕಾ ನಿಗೆ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದ ಈ ವ್ರ ತವು ಕಲ್ಲಯುಗದಲಿ್ಲ  

ವಿದೆ್ಯ ಯಲಿ್ಲ  ರಾರಾಜಿಸಲ್ಕ ಬ್ಹ್ಳ ಸುಲಭವಾದ ಮಾಗವ. ಇಂಥಹ್ ಸುಲಭದ ವ್ರ ತವ್ನ್ನನ  

ನಮಗೆ ಅನ್ನಗರ ಹಿಸಿದಕೆಾ ಗಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವೆಲಿರೂ ಪರ ಣಾಮಗಳನ್ನನ  ಸಲಿ್ಲಸ್ೀರ್.  
    

ಐದನೇ ಅಧೆಾಯವು ಸಂಪೂರ್ವವಾಯಿತ್ತ 
 

ರ್ರದಿಂದು ಸಮಾಕಾರೇ ಪರಬ್ರ ಹ್ಮ  ಸವ ರೂಪಿಣಿ | 

ವಾಸರಾ ಪಿೀಠನಿಲಯೇ ಸರಸವ ತಿ ನಮೊೀಸುಾ ತೇ || 
 

ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ಸಮಾಪಾ O   

******* 
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ಶ್ರ ೀ ಜ್ಞಾ ನ ಸರಸವ ತಿ ಪ್ರರ ರ್ಿನ 
 

ಶುದ್ದದ ಂ ಬ್ರ ಹ್ಮ ವಿಚ್ಚರ ಸ್ಥರ, ಪರಮಾಂ ಆದೆ ಂ ಜಗದ್ದವ ೆ ಪಿಣಿೀಮ್ |   

ವಿೀಣಾ ಪುಸಾ ಕ ಧಾರಣಿೀಮ್ ಅಭಯ ದ್ದಂ ಜ್ಞಡೆಾ ಂಧ್ಕಾರಾಪಹ್ಮ್ |   

ಹ್ಸ್ಥಾ ೀ ಸಫ ಟ್ಟಕಮಲ್ಲಕಾಂ ವಿದಧ್ತಿೀಮ್ ಪದ್ದಮ ಸನ್ ಸಂಸೆಿತಾಂ | 

ವಂದೇ ತಾಂ ಪರಮೇರ್ವ ರೀಮ್ ಭಾಗವ್ತಿೀಮ್ ಬುದಿಿ :ಪರ ದ್ದಂ ಶಾರದ್ದಂ || 

 

ಯಾ ಕುಂದೇಂದು ತ್ತಷ್ಯರಹಾರ ಧ್ವ್ಳಾ ಯಾಶುಭರ  ವ್ಸ್ಥಾ ರನಿವ ತ | 

ಯಾ ವಿೀಣಾ ವ್ರದಂಡ ಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾಶ್ವ ೀತ ಪದ್ದಮ ಸನಾ | 

ಯಾ ಬ್ರ ಹಾಮ ಚೆ್ಯ ತ ಶಂಕರ ಪರ ಭ್ರರ ತಿಭಿದೇವವೈಸಸ ದ್ದ ಪೂಜಿತಾ | 

ಸ್ಥಮಾಂ ಪ್ರತ್ತ ಸರಸವ ತಿೀ ಭಗವ್ತಿೀ ನಿಶ್ಶ ೀಷ್ಜ್ಞಡೆಾ ಪಹಾ || 

 

ಯಾ ಮಾಯಾ ಮಧುಕೈಟಭ ಪರ ಮಥನಿ ಯಾ ಮಹಿಶೀ ನೂಮ ಲ್ಲನಿ | 

ಯಾದೂಮೆರ ೀಕ್ಷರ್ ದಂಡ ಮುಂಡ ಮಥನಿ ಯಾ ರಕಾ ಬಿೀಜ್ಞಸಿನಿ | 

ರ್ಕ್ಮಾ  ಶುOಭ ನಿಶುOಭ ದೈತೆ  ದಲ್ಲನಿ ಯಾ ಸಿದಿ  ಲಕ್್ಮ ಮ ೀ:ಪರಾ | 

ಸ್ಥ ಚಂಡಿೀ ನವ್ಕೀಟ್ಟ ಮೂತಿವ ಸಹಿತಾ ಮಾಂ ಪ್ರತ್ತ ವಿಶ್ವ ೀರ್ವ ರ || 

 

ಸಿದಿ ಲಕ್್ಮ ಮ ೀ ಮೊೀಕ್ಷಲಕ್್ಮ ಮ ೀ ಜಯಲಕ್್ಮ ಮ ೀ ಸರಸವ ತಿ | 

ಶ್ರ ೀಲಕ್್ಮ ಮ ೀ ವ್ರಲಕ್್ಮ ಮ ೀ ಚ ಪರ ಸನನ  ಮಮ ಸವ್ವದ್ದ || 

 

ಸವ್ವ ಮಂಗಳ ಮಾಂಗಳೆೆ ೀ ಶ್ವೆ ಸವಾವಥವ ಸ್ಥಧಿಕೇ | 

ರ್ರಣೆೆ ೀ ತರ ಯಂಬ್ಕೇ ಗೌರ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೊೀಸುಾ ತೇ ||   

 

ರ್ರದಿಂದು ಸಮಾಕಾರೇ ಪರಬ್ರ ಹ್ಮ  ಸವ ರೂಪಿಣಿ | 

ವಾಸರಾ ಪಿೀಠನಿಲಯೇ ಸರಸವ ತಿ ನಮೊೀಸುಾ ತೇ || 
 

******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ಶ್ರದಿಂದ್ಭ ಸಮಾಕ್ಷರೇ ಪರಬ್ರ ಹ್ಮ  ಸವ ರೂಪ್ಣ | 

ವಾಸರಾ ಪ್ೀಠನಲ್ಯೇ ಸರಸವ ತಿ ನಮೀಸ್ತು ತೇ || 



 

 

 

ತಲ್ಲ ೀ! ನನ್ು ದಲಂಚಿ ಪುಸು ಕಮು ಚೇತಂಬೂನತಿನ್.  

ನೀವು ನಾಯುಲ್ಲ O  ಬಂದ್ಭನ ನಲಿ್  ವಿಜಿಂಭಣಮುಗಾ ನುಕ್ಕು ಲ್ 

ಸ್ತಶ್ಬ್ದ Oಬು ಶೀಭಿಲ್ಲ O ಬ್ಲ್ಕುಮು.   

ನಾದ್ಭವಾಕ್ಕು ನನ್ ಸಂಪ್ರ ೀತಿನ್ ಜಗ್ನ್ಮ ೀಹಿನೀ!  

ಪುಲ್ಲ ಬ್ಜಾ ಕ್ಷಾ ! ಸರಸವ ತಿ! ಭಗ್ವ್ತಿ! ಪೂರ್ಣಿದ್ಭ ಬಿಂಬ್ಜಸನಾ!    


