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ಮುನ್ನು ಡಿ 
 

'ನರುಡು ಪ್ರ ಯಂಬು ತೀಡ ನಾ ಯವ್ತಾರಂಬು 

ನೀ ಯುದಾರ ಗಿೀತ ನಕರಮುಲನು 

ಮಾನಸಿಂಚೆನೇನ ಮ್ರಿ ಸಂಭವಿಿಂಚಡು'... 
 

ಶ್ರ ೀಮದ್ ಭಾಗವ್ತದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಹಿ್ಲದ ಚರಿತ್ರರ ಯಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹನೇ ಸ್ವ ಯಂ ಆಗಿ 

ಪ್ರ ಹಿ್ಲದನೊಟಿ್ಟ ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. 'ಯಾರು ನನನ  ಅವ್ತಾರ ವಿಶೇಷಗಳನುನ , ನಿನನ  

ಚರಿತ್ರರ ಯ (ಪ್ರ ಹಿ್ಲದನ) ಬಗೆೆ  ತಿಳಿಯುತಾಾ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರುಜನಮ  ಇರುವುದಿಲಿ ' ಎಿಂದು 

ಇದರ ಅರ್ಥ.   ವಿಷ್ಣು ವಿನ ದಶಾವ್ತಾರದಲಿ್ಲಯ ಮೊದಲ್ಲನ ನಾಲ್ಕು  ಅವ್ತಾರಗಳು, ನಂತರ 

ಬಂದ ಆರು ಅವ್ತಾರಗಳಿಗಿಿಂತ ಅತಯ ಿಂತ ಭಿನನ ವಾದದುು .  ಮೊದಲ್ಲನ ನಾಲ್ಕು  ಅವ್ತಾರಗಳು 

ಸ್ದ್ಯ ೀಜಾತರು, ಅಿಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ   ಅವ್ರೇ ಸಂಕಲಪ  ಮಾತರ ದಿಿಂದ ಸಾಕ್್ಷತು ರಿಸದ 

ವಿಭೂತಿಗಳು. ನಂತರ ಬರುವ್ ಆರು ಅವ್ತಾರಗಳಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀಮನಾನ ರಾಯಣನು ಎಲಿ್ಲ  

ಮಾನವ್ರ ಹ್ಲಗೇ ಗರ್ಥವಾಸ್ವ್ನುನ  ಅನುರ್ವಿಸದನು. ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು  ಅವ್ತಾರಗಳಲಿ್ಲ , 

ನಾಲು ನೆಯದಾದ ಸ್ವಾಥOತಯಾಥಮಿ ತತವ ವಿರುವ್ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಅವ್ತಾರವು ಬಹಳ 

ವಿಶ್ಷಿ ವಾದದುು . 

 

ನಮಮ  ದೇಶದ ದಕ್್ಷಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ , ಅದರಲಿ್ಲ  ಆಿಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ನರಸಿಂಹ 

ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವೆ.  ಆದರೇ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಬಿಟಿ್ ರೆ, ಉಳಿದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗೆೆ  ತಿಂಬಾ ಜನ ರ್ಕಾ ರಿಗೆ ವಿವ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಯದು. ಅನೇಕ 

ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲರುವ್ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ನಿದಿಥಷಿ ವಾದ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ 

ಇದೆಯಿಂದು ಕೂಡ ತೀರುವುದಿಲಿ . ಒಿಂದು ಕ್ಷಲದಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ವೈರ್ವ್ದಿಿಂದಿದು  ಈ 

ದೇವಾಲಯಗಳು, ಈ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ದಿೀಪ್ ಹೊತಿಾ ಸ್ಲ್ಕ ಕೂಡ 

ಯಜಮಾನನಿಲಿವೆಿಂದು ಹೇಳಲ್ಕ ಬಹಳ ನೊೀವುಿಂಟಾಗುತಿಾ ದೆ.   

 

ಶ್ರ ೀಮನಾನ ರಾಯಣನ ಅನುಗರ ಹದಿಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವ್ರೆಗೆ ನಾನು ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಲ್ಲೀಲ್ಲ 

ವಿಶೇಷಗಳ ಮೇಲೆ ಏಳು ಪುಸ್ಾ ಕಗಳನುನ  ರಚಿಸದೆನು. ಸಾವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹದಿಿಂದ ಇವೆಲಿವೂ 

ಕೂಡಾ ರ್ಕಾ ರನುನ  ಬಹಳ ಸಂತೀಷಪ್ಡಿಸುತಿಾ ವೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  'ಶ್ರ ೀ ವಿಂಕಟೇಶವ ರ ವ್ರ ತಕಲಪ 'ವು 

ತಿಂಬಾ ಜನಪ್ರರ ಯತ್ರಯನುನ  ಪ್ಡೆದು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ನಿತಯ  

ಆಚರಿಸ್ಲಪ ಡುತಿಾ ದೆ. ಲಕ್್ಷಿಂತರ ರ್ಕಾ ರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಶ್ರ ೀ ವಿಂಕಟೇಶವ ರ 

ವ್ರ ತಕಲಪ ವ್ನುನ  ನಿತಯ  ರ್ಕ್ಷಾ -ಶರ ದೆೆ ಗಳಿಿಂದ ಆಚರಿಸುತಾಾ  ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹಕೆು  

ಪಾತರ ರಾಗುತಿಾ ದಾು ರೆ. ಈ ಪುಸ್ಾ ಕಗಳನೆನ ಲಿ್ಲ  ಕೇವ್ಲ ಆ ಶ್ರ ೀ ಶ್ೀನಿವಾಸ್ನ ಪ್ರ ೀರಣೆಯಿಂದಲೇ 

ರಚಿಸದೆನು. ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತಕಲಪ ವ್ನುನ  ಕೂಡಾ ಸಾಕ್್ಷತ್ ಆ 

ಸಾವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹದಿಿಂದಲೇ ರಚಿಸದೆನು. ಲೇಖನಿಯನುನ  ಹಡಿದದುು  ನಾನಾದರೂ, ಪ್ರ ತಿ 

ಅಕ್ಷರವೂ ಆ ನರಸಿಂಹನದೇ. ನಾನು ಕೇವ್ಲ ನಿಮಿತಾ  ಮಾತರ . ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ದೇವ್ರ 

ಅನುಗರ ಹದಿಿಂದ ಈ ವ್ರ ತವು ಕೂಡಾ ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಎಲಿ್ಲ  ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ರ್ಕಾ ರ 

ಮನೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಿತಯ ವೂ ಆಚರಿಸ್ಲಪ ಡುತಿಾ ದೆ ಎಿಂದು ನನನ  ನಂಬಿಕೆ. ಅಚಲವಾದ ವಿಶಾವ ಸ್.    
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ಈ ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುನ  ಬರೆಯುವುದು ನನನ  ಪೂವ್ಥಜನಮ ದ ಸುಕೃತವ್ಲಿದೇ ಮತ್ರಾ ೀನಲಿ . ಈ 

ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುನ  ಬರೆಯುತಿಾ ರುವಾಗ ನನಗೆಷಿ್ ೀ ದಿವಾಯ ನುಭೂತಿಗಳು ಆಯತ. ಈ ವ್ರ ತಕಲಪ ಕೆು  

ಶ್ರ ೀಕ್ಷರಮಾಡಿದ ದಿನ, ವ್ರ ತಕಥೆಗಳನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸದ ದಿನ, ಎರಡು ಸಾರಿ ಕೂಡಾ ಸಾವ ಮಿಯ 

ಜನಮ ನಕ್ಷತರ ವಾದ 'ಸಾವ ತಿ' ನಕ್ಷತರ ವ ಆಗಿರುವುದು, ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ವೆಿಂದೇ 

ಭಾವಿಸುತಿಾ ದೆು ೀನೆ. 

 

ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹನು ರ್ಕಾ ಸುಲರ್ನು. ಆ ಸಾವ ಮಿಯೇ ಅನುಗರ ಹಸದ ಈ ವ್ರ ತವು ಬಹಳ 

ಸುಲರ್ದುು . ಎಿಂರ್ಹ ಕಷಿ ವಾದರೂ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸದ ತಕ್ಷಣ ತಲಗುತಾ ದೆ. 

ಕಲ್ಲಯುಗ ನಿವಾಸಗಳಾದ ನಮ್ಮಮ ಲಿರ ಕಷಿ ಗಳು, ನಮಗಿರುವ್ ಪ್ರಿಮಿತಿಗಳು, ಸೌಲರ್ಯ ಗಳೆಲಿ್ಲ  

ಆ ಸಾವ ಮಿಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದು ರಿಿಂದಲೇ ಆ ಸಾವ ಮಿಯು, ತನನ ನುನ  

ಪ್ರ ಸ್ನಿನ ೀಕರಿಸಕೊಳಳ ಲ್ಕ ಅತಯ ಿಂತ ಸುಲರ್ವಾದ ಮಾಗಥವ್ನುನ  ನಮಗೆ ಉಪ್ದೇಶ್ಸದಾು ರೆ.  ಈ 

ವ್ರ ತವ್ನುನ  ರ್ಕ್ಷಾ ಯಿಂದ ಆಚರಿಸದವ್ರಿಗೆ, ವ್ರ ತಕಥೆಗಳನುನ  ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ, ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ, 

ಪ್ರ ಸಾದವ್ನುನ  ಸವ ೀಕರಿಸದವ್ರಿಗೆ ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹವು ತಪ್ಪ ದೇ ಉಿಂಟಾಗುತಾ ದೆ.   ಅವ್ರ 

ಅವ್ರ ಕಷಿ ಗಳೆಲಿ್ಲ  ತಲಗುತಾ ದೆ. 

 

ಇಿಂರ್ಹ ಮಹ್ಲಭಾಗಯ ವ್ನುನ  ಪ್ರ ಸಾದಿಸದ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ 

ಪ್ರ ಣಾಮಗಳು.ಇಿಂರ್ಹ ದಿವ್ಯ  ಅನುಗರ ಹವ್ನುನ  ನನನ  ಮೇಲೆ ತೀರಿದ ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಸೇವೆಗೆ 

ಯಾವಾಗಲ್ಲ ನನನ  ಜೀವ್ನವ್ನುನ  ವಿನಿಯೀಗಿಸುತ್ರಾ ೀನೆಿಂದು, ಪ್ರ ಜೆಗಳೆಲಿರಿಗೂ ಈ ಶ್ರ ೀ 

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ತತವ ವ್ನುನ  ತಿಳಿಸುವುದೇ ನನನ  ಧ್ಯ ೀಯವೆಿಂದು ಆ ಸಾವ ಮಿಗೆ 

ಭಿನನ ವಿಸುತಿಾ ದೆು ೀನೆ.      

 

ಈ ಪುಸ್ಾ ಕ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರ ತಯ ಕ್ಷವಾಗಿಯೂ, ಪ್ರೀಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಸ್ಹಕರಿಸದ ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರಿಗೂ, 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸದ   ತಮಗೂ, ವ್ರ ತ ಕಥೆಗಳನುನ  ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೂ, ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೂ, 

ಪ್ರ ಸಾದವ್ನುನ  ಸವ ೀಕರಿಸದವ್ರಿಗೂ, ಸ್ಕಲ ಆಯುರಾರೀಗಯ  ಸೌಭಾಗಯ ಗಳು ಸಗಲ್ಲ ಎಿಂದು ಆ 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನರಸಿಂಹರ ದೇವ್ರನುನ  ಪಾರ ರ್ಥಥಸುತಿಾ ದೆು ೀನೆ.   

 

|| ಸ್ವಥ ಜನಾಾಃ ಸುಖಿನೊೀ ರ್ವಂತ | ಸ್ಮಸ್ಾ  ಸ್ನಮ ಿಂಗಳಾನಿ ರ್ವಂತ || 

|| ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನರಸಿಂಹ ಕಟಾಕ್ಷ ಸದೆಿ ರಸುಾ  || 

 

ಹೈದರಾಬಾದ್                ತಿಮ್ಮ ರಾಜು ವಿಶ್ಾ ಪತಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ 

ದಿನಾಿಂಕ: 16-1-2021 

*********  
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ವ್ರ ತಾಚರಣೆಯ ವಿಧ್ಯನ 
 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತಕಲಪ ವ್ನುನ  ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. 

ಪ್ರ ರ್ಮ ಪ್ದೆ ತಿಯಲಿ್ಲ  ವಿವಾಹ, ಗೃಹಪ್ರ ವಶ, ನೂತನ ವಾಯ ಪಾರಾರಂರ್ ಮುಿಂತಾದ ಶುರ್ 

ಕ್ಷಯಥಗಳ ನಿಮಿತಾ  ಪುರೀಹತರಿಿಂದ ಕಲಶಸಾಾ ಪ್ನೆಯನುನ  ನೆರವರಿಸುವ್ ಮೂಲಕ 

ಸ್ವಿಸಾಾ ರವಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತಕಲಪ ವ್ನುನ  ಆಚರಿಸುವುದು ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದೆ. 

ಎರಡನೇ ಪ್ದೆ ತಿಯಲಿ್ಲ  ವ್ರ ತಾಕ್ಷಿಂಕ್್ಷ ಗಳು ಸಾನ ನಮಾಡಿ, ಶುಚಿಭೂಥತರಾಗಿ ಕೇವ್ಲ 

ವ್ರ ತಕಥೆಗಳನುನ  ಪ್ಠನಮಾಡಿದರೆ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸದ ಸಂಪೂಣಥ ಫಲವ್ನುನ  

ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 

 

ಪರ ಥಮ್ ಪದಧ ತಿ: 

ಕಲ್ಲಯುಗದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹವ್ನುನ  ಹೊಿಂದಲ್ಕ ಈ ಶ್ರ ೀ 

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸುವುದು ಅತಿ ಸುಲರ್ವಾದ ಮಾಗಥ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  

ಆಚರಿಸದ ತಕ್ಷಣ ಎಲಿ್ಲ  ಕಷಿ ಗಳು ಪ್ರಿಹ್ಲರವಾಗುತಾ ದೆ. ಸಾಕ್್ಷತ್ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹನೇ 

ಅನುಗರ ಹಸದ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸುವುದು ಅತಿ ಸುಲರ್.  ಈ ವ್ರ ತಾಚರಣೆಯನುನ  

ಯಾರಾದರೂ, ಎಲಿ್ಲದರೂ, ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. ಆರ್ಥಥಕ ತಿಂದರೆ, 

ಅನಾರೀಗಯ  ಮುಿಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷರಣಗಳಿಿಂದ ಮನಶಾಶ ಿಂತಿ ಇಲಿದಿರುವಾಗ, ಈ 

ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸುವುದೇ ತಡಾ, ಎಲಿ್ಲ  ಕಷಿ ಗಳು ಪ್ರಿಹ್ಲರವಾಗುತಾ ದೆ. ಹ್ಲಗೆ, ನಿಮಮ  

ಕುಟಿಂಬದಲಿ್ಲ  ಕೈಗೊಳಳ ಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಶುರ್ಕ್ಷಯಥದ ಆರಂರ್ದಲಿ್ಲ  ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  

ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. ಉದ್ಯ ೀಗ, ವಾಯ ಪಾರಾಭಿವೃದೆಿ  ನಿಮಿತಾ  ಕೂಡಾ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸ 

ತಿಂಬಾ ಅದುು ತ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶವ್ನುನ  ಕೂಡಲೇ ಪ್ಡೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಯಾವಾಗಲ್ಲದರೂ ಆಚರಿಸ್ಬಹುದಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಘ, ವೈಶಾಖ, 

ಶಾರ ವ್ಣ, ಕ್ಷತಿಥಕ ಹ್ಲಗೂ ಮಾಘಥಶ್ರ ಮಾಸ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅರ್ವಾ ದಶಮಿ, ಏಕ್ಷದಶ್, ಹುಣ್ಣು ಮ್ಮ 

ತಿರ್ಥಗಳಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ ಅರ್ವಾ ಪೂವ್ಥಫಾಲೆ್ಕಣ್ಣ, ಸಾವ ತಿ, ಶರ ವ್ಣ ನಕ್ಷತರ ಗಳಿರುವ್ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  

ಆಚರಿಸದರೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಫಲದಾಯಕ. 

 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತಕಲಪ ವ್ನುನ  ಬೆಳಿಗೆೆಯಾಗಲ್ಲೀ ಸಾಯಂಕ್ಷಲವಾಗಲ್ಲೀ 

ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. ಈ ವ್ರ ತವು ಐದು ಅಧಾಯ ಯಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಿಮಮ  ಸ್ವ ಗೃಹದಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ, 

ವ್ಸ್ತಿಗೃಹಗಳಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ, ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ, ಯಾವುದೇ 

ಪುಣಯ ಕ್ೆೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ ಗಲ್ಲೀ, ನದಿೀ ತಿೀರಗಳಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ ಅರ್ವಾ ಇತರ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಆದರೆ 

ಉತಾ ಮವಾದ ಸ್ಾ ಳಗಳಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು.  

 

ಅನುಕೂಲವಿದು ಲಿ್ಲ , ಬಂಧುಮಿತರ ರೆಲಿರನುನ  ಆಹ್ಲವ ನಿಸ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು. 

ಪ್ರ ರ್ಮತಃ, ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸ್ಲ್ಕ ಉದೆು ೀಶ್ಸರುವ್ ಸ್ಾ ಳವ್ನುನ  ಶುದೆಿಗೊಳಿಸಕೊಳಳ ಬೇಕು. 

ನಂತರ, ಮಂಟ್ಪ್ವ್ನೆನ ೀಪ್ಥಡಿಸ, ಅದರಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿಯ ಚಿತರ ಪ್ಟ್ವ್ನುನ  

ಇಡಬೇಕು. ಅನಂತರ ಕಲಶ ಸಾಾ ಪ್ನೆಯನುನ  ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. 
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ನವ್ಗರ ಹದೇವ್ತ್ರಗಳನುನ  ಹ್ಲಗೂ ಅಷಿ ದಿಕಿ್ಷ ಲಕರನುನ  ಆವಾಹನ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕು 

ಅರ್ವಾ  ಅವ್ರೆಲಿರಿಗೂ ಮನಸಿ ನಲಿೆ ೀ ನಮಸ್ು ರಿಸ್ಬಹುದು.  

 

ಪ್ರ ರ್ಮವಾಗಿ ಅರಿಶ್ನದ ಶ್ರ ೀ ವಿನಾಯಕನನುನ  ಸಾಾ ಪ್ರಸ, ಪೂಜಸ, ವ್ರ ತಾಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ವಿಘನ ಗಳು ಎದುರಾಗದಂತ್ರ ಅನುಗರ ಹಸ್ಬೇಕೆಿಂದು ಪಾರ ರ್ಥಸ್ಬೇಕು. ಐದು 

ಅಧಾಯ ಯಗಳ ವ್ರ ತ ಕಥೆಗಳನುನ  ಪ್ಠಿಸ್ಬೇಕು. 

 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಯಾರು ಅತಯ ಿಂತ ರ್ಕ್ಷಾ  ಹ್ಲಗೂ ಶರ ದೆೆ ಗಳಿಿಂದ ಆಚರಿಸುತಾಾ ರೀ, ಆ ಪ್ರ ದೇಶಕೆು  

ತಾನೇ ಸ್ವ ಯಂ ಆಗಿ ಯಾವುದ್ೀ ಒಿಂದು ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಬಂದು, ಪ್ರ ಸಾದವ್ನುನ  

ಸವ ೀಕರಿಸುತ್ರಾ ೀನೆಿಂದು ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಯವ್ರೇ ಸ್ವ ತಃ ತಿಳಿಸದಾು ರೆ. 

   

ಎರಡನೇ ಪದಧ ತಿ:     

ಸಾಕ್್ಷತ್ ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಯವ್ರೇ ತಿಳಿಸದ ಮತಾ ಿಂದು ವಿಶೇಷವನೆಿಂದರೆ, ಒಿಂದುವಳೆ ನಮಮ ಲಿ್ಲ  

ಯಾರಿಗ್ರದರೂ ಯಾವುದ್ೀ ಕಷಿ ಗಳು ಎದುರಾಗಿ, ಇಷಿ್ಣ  ವಿವಿರವಾಗಿ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  

ಆಚರಿಸ್ಲ್ಕ ಬೇಕ್ಷದ ಸ್ಮಯ ಅರ್ವಾ ಬೇರೆ ಕ್ಷರಣಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿದಿರುವಾಗ, 

ಒಬಬ ರೇ ಕುಳಿತಕೊಿಂಡು ಕೂಡಾ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು.  

 

ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಯವ್ರ ಚಿತರ ಪ್ಟ್ದ ಮುಿಂದೆ ಕುಳಿತಕೊಿಂಡು, ಪ್ರ ರ್ಮವಾಗಿ ಶ್ರ ೀ ವಿಘ್ನ ೀಶವ ರನನುನ  

ಮನಸಿ್ ಲಿೆ ೀ ಪಾರ ರ್ಥಥಸ, ನಂತರ ಅಷಿ ದಿಕಿ್ಷ ಲಕರನುನ  ಮತಾ  ನವ್ಗರ ಹದೇವ್ತ್ರಗಳನುನ  

ಮನಸಿ್ ಲಿೆ ೀ ನಮಸ್ು ರಿಸ್ಬೇಕು. ತಳಸೀದಳ, ತ್ರಿಂಗಿನಕ್ಷಯ, ಯೀಗಯ ತಾನುಸಾರ 

ಉತಾ ಮವಾದ ಹಣ್ಣು ಗಳು, ಹೂವುಗಳನುನ  ಬುಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ  ಇಟಿಕೊಿಂಡಿರಬೇಕು. ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಗೆ 

ನಮಸ್ು ರಿಸ, ವ್ರ ತ ಕಥೆಗಳನುನ  ಮನಸಿ್ ಲಿೆ ೀ ಪ್ಠಿಸ, ಕೊನೆಗೆ ತ್ರಿಂಗಿನಕ್ಷಯಯನುನ , 

ಹಣ್ಣು ಗಳನುನ  ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಯವ್ರಿಗೆ ನಿವದಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನುನ  ಪ್ರ ಸಾದವಾಗಿ ಸವ ೀಕರಿಸದರೇ 

ಅವ್ರ ಕಷಿ ಗಳು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಿಹ್ಲರವಾಗುತಾ ದೆ.   

 

ಪ್ರ ತಿ ಕಥೆ ಸ್ಮಾಪ್ಾ ವಾದಾಗ, ಒಿಂದು ತ್ರಿಂಗಿನಕ್ಷಯಯನುನ  ನಿವದಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಕು ರೆ ಮತಾ  

ಗೊೀಧಿರವೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಹ ಪ್ದಾರ್ಥವ್ನುನ  ಪ್ರ ಸಾದವಾಗಿ ನಿವದಿಸ್ಬೇಕು.  

ಇದರಟಿ್ಟ ಗೆ ಪುಳಿಹೊರವ್ನುನ  ಕೂಡಾ ನಿವದಿಸದರೆ ಬಹಳ ಶ್ರ ೀಷಠ .  

 

ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಯವ್ರಿಗೆ ತಳಸೀದಳ ಅತಯ ಿಂತ ಪ್ರರ ಯ. ಆದು ರಿಿಂದ, ಪೂಜಾಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  

ತಳಸೀದಳವ್ನುನ  ಅಪ್ರಥಸದರೆ ವಿಶೇಷ ಫಲ ಪಾರ ಪ್ಾ ವಾಗುತಾ ದೆ.  ವ್ರ ತವು 

ಪೂಣಥಗೊ೦ಡಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾತಮ ನಿಗಪ್ರಥಸದ ತಳಸೀದಳಗಳನುನ  ಎಲಿರೂ ಸವ ೀಕರಿಸದರೆ 

ಎಲಿ  ರೀಗಗಳು ನಶ್ಸ, ಅಷ್ಟ ೈಶ್ವ ರ್ಯ ಲಭಿಸುತಾ ವೆ. ವ್ರ ತವು ಪ್ರಿಸ್ಮಾಪ್ರಾ ಯಾದ ನಂತರ 

ತ್ರಿಂಗಿನಕ್ಷಯಯನುನ  ಒಡೆದು, ಅದರ ತಿಂಡುಗಳನುನ  ಮಹ್ಲಪ್ರ ಸಾದದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸ ಶ್ರ ೀ 

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹರಿಗೆ ನಿವದಿಸ ನಿೀವು ಸವ ೀಕರಿಸ, ಬಂದವ್ರಿಗೆಲಿ  ವಿತರಿಸದಲಿ್ಲ  ವ್ರ ತಾಚರಣೆಯ 

ಮಹ್ಲಪುಣಯ ಫಲವು ದ್ರೆಯುತಾ ದೆ. 

 

ಅನುಕೂಲವಿದು ರೆ, ಈ ವ್ರ ತಕಲಪ ವ್ನುನ  ತಪ್ಪ ದೇ ಯಥಾವಿಧಿಯಾಗಿ ಕಲಶಸಾಾ ಪ್ನೆಯಿಂದಿಗೆ 

ವಿವ್ರವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು. ಅನುಕೂಲವಿಲಿದ ಪ್ರ ತ್ರಯ ೀಕ ಪ್ರಿಸಾ ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತರ ವ ಮೇಲೆ 
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ತಿಳಿಸದ ಎರಡನೇ ಪ್ದು ತಿಯಲಿ್ಲ  ಕೂಡಾ ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು.  

 

ಸ್ವ್ಥರೂ ಒಿಂದು ವಿಷಯವ್ನುನ  ಅತಿೀ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ನೆನಪ್ರನಲಿ್ಲಟಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. 

ಅದೇನೆಿಂದರೆ, ಈ ಪ್ರ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮಮ ಲಿ  ಕಷಿ -ಕ್ಷಪ್ಥಣಯ ಗಳನುನ  ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ 

ತಿಳಿದಿರುವ್ವ್ನು ಆ ಪ್ರಮಾತಮ ನೊಬಬ ನೇ.  ಆದು ರಿಿಂದ ಆ ದಯಾಮೂತಿಥಯನುನ  ಪಾರ ರ್ಥಥಸ, 

ಸಂಕಲ್ಲಪ ಸ, ವ್ರ ತಕಲಪ ವ್ನಾನ ಚರಿಸದರೆ ನಿಸಿ್ ಿಂಶಯವಾಗಿ ಮನೊೀಸದಿು  ನೆರವರುತಾ ದೆ.       

ಎಲಿ್ಲ  ಕಷಿ ಗಳು ತಲಗಿ, ಅಷಿ್ ೈಶವ ಯಥ ಲಭಿಸುತಾ ದೆ.  

 

|| ಸ್ವಥ ಜನಾಾಃ ಸುಖಿನೊೀ ರ್ವಂತ | ಸ್ಮಸ್ಾ  ಸ್ನಮ ಿಂಗಳಾನಿ ರ್ವಂತ ||  

|| ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ಕಟಾಕ್ಷ ಸದೆಿ ರಸುಾ  || 

*********  
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ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತಕಲಪ  

 

ಶ್ರ ೀ ಗ್ಣಪತಿ ಧ್ಯಯ ನಂ 

ವ್ಕರ ತಿಂಡ ಮಹ್ಲಕ್ಷಯ ಕೊೀಟ್ಟಸೂಯಥ ಸ್ಮಪ್ರ ರ್ | 

ನಿವಿಥಘನ ಿಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ್ ಸ್ವ್ಥಕ್ಷಯೇಥಷ್ಣ ಸ್ವ್ಥದಾ || 

ಶುಕಿ್ಷಿಂಬರಧ್ರಂ ವಿಷ್ಣು ಿಂ ಶಶ್ವ್ಣಥಿಂ ಚತರ್ಭಥಜ೦ | 

ಪ್ರ ಸ್ನನ ವ್ದನಂ ಧಾಯ ಯೇತ್ ಸ್ವ್ಥವಿಘ್ನ ೀಪ್ಶಾಿಂತಯೇ |  

ತದೇವ್ ಲಗನ ಿಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ್ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದರ ಬಲಂ ತದೇವ್ | 

ವಿದಾಯ ಬಲಂ ದೈವ್ಬಲಂ ತದೇವ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಪ್ತೇ ತೇs೦ಘ್ರರ ಯುಗಳಂ ಸ್ಮ ರಾಮಿ || 

 

ಆಚಮ್ನಂ 

ಓಿಂ ಕೇಶವಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ (ನಮಃ) ।  

ಓಿಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ (ನಮಃ) । 

ಓಿಂ ಮಾಧ್ವಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ (ನಮಃ) |  

ಓಿಂ ಗೊೀವಿಿಂದಾಯ ನಮಃ । 

ಓಿಂ ವಿಷು ವ ನಮಃ ।  

ಓಿಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ । 

ಓಿಂ ತಿರ ವಿಕರ ಮಾಯ ನಮಃ ।  

ಓಿಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ । (8) 

ಓಿಂ ಶ್ರ ೀಧ್ರಾಯ ನಮಃ ।  

ಓಿಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ । 

ಓಿಂ ಪ್ದಮ ನಾಭಾಯ ನಮಃ ।  

ಓಿಂ ದಾಮೊೀದರಾಯ ನಮಃ 

ಓಿಂ ಸಂಕಷಥಣಾಯ ನಮಃ ।  

ಓಿಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ । 

ಓಿಂ ಪ್ರ ದುಯ ಮಾನ ಯ ನಮಃ ।  

ಓಿಂ ಅನಿರುದೆಾಯ ನಮಃ । (16) 

ಓಿಂ ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮಾಯ ನಮಃ ।  

ಓ೦ ಅಧೀಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ । 

ಓಿಂ ನಾರಸ೦ಹ್ಲಯ ನಮಃ ।  

ಓಿಂ ಅಚ್ಯಯ ತಾಯ ನಮಃ । 

ಓಿಂ ಜನಾದಥನಾಯ ನಮಃ ।  

ಓಿಂ ಉಪಿಂದಾರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಹರಯೇ ನಮಃ ।  

ಓ೦ ಶ್ರ ೀಕೃಷ್ಣು ಯ ನಮಃ । (24) 
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ಭೂತೀಚ್ಛಾ ಟ್ನಂ 

ಅಕ್ಷತ್ರಯನುನ  ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಹಡಿದು ಕೆಳಗಿನ ಮಂತರ ವ್ನುನ  ಹೇಳಿ: 

ಆಸ್ನೇ ಉಪ್ವಿಶಯ । ಮಮ ಶರಿೀರಸ್ಯ  ಅ೦ತಯಾಥಮಿೀಋಷಾಃ | ಸ್ತಯ ೀದೇವ್ತಾ | 

ಪ್ರ ಕೃತಿಪುರುಶಛ ಿಂದಃ | ಸ್ಮಸ್ಾ ಭೂತೀಚಿ್ಚ ಟ್ನೇ ವಿನಿಯೀಗಃ ||  

ಅಪ್ಸ್ಪ್ಥಿಂತ ತೇ ಭೂತಾ ಯೇ ಭೂತಾ ರ್ಭವಿ ಸಂಸಾ ತಾಾಃ | ಯೇ ಭೂತಾ ವಿಘನ ಕತಾಥರಸ್ಾ ೀ 

ನಶಯ ಿಂತ ಶ್ವಾಜ್ಞಯಾ || ಅಪ್ಕ್ಷರ ಮಂತ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಶಾಚ್ಚಾಃ ಸ್ವ್ಥತೀ ದಿಶಂ || 

ಅಪ್ಕ್ಷರ ಮಂತ ಯೇ ಭೂತಾ ಕೂರ ರಾಶಿ್ ೈವ್ ತ ರಾಕ್ಷಸಾಾಃ | ಯೇ ಚ್ಚನೆಯ ೀ ನಿವ್ಸಂತ್ರಯ ೀವ್ 

ದೇವ್ತಾ ರ್ಭವಿ ಸಂಸಾ ತಾಾಃ | ತೇಷ್ಣಮಪ್ಯ ವಿರೀಧೇನ ಪೂಜಾಕಮಥ ಸ್ಮಾರಭೇ || ಇತಿ || 

(ಅಕ್ಷತ್ರಯನುನ  ನಿಮಮ  ಹಿಂದೆ ಎಸ್ದು, ಪಾರ ಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿರಿ) 

 

ಪ್ರರ ಣಾಯಾಮಃ 

ಓಿಂ ಭೂಾಃ । ಓಿಂ ರ್ಭವಃ | ಓಗಿಂ ಸ್ವ ಾಃ | ಓಿಂ ಮಹಃ | ಓಿಂ ಜನಃ । ಓಿಂ ತಪಃ । ಓಗಿಂ ಸ್ತಯ ಮ್ || 

ಓಿಂ ತತಿ ವಿತವ್ಥರೇಣಯ ಿಂ ರ್ಗೊೀಥ ದೇವ್ಸ್ಯ  ಧಿೀಮಹ॥ ಧಿ ಯೀ ಯೀ ನಃ ಪ್ರ ಚೀದಯಾತ್ 

|| ಓಿಂ ಆಪೀ ಜ್ಯ ೀತಿೀರಸೀsಮೃತಂ ಬರ ಹಮ  ಭೂರ್ಭಥವಃಸ್ವ ರೀಮ್॥    

 

ಸಂಕಲಪ : 

ಶುಭೇ ಶೀರ್ನೇ ಅರ್ಭಯ ದಯ ಮುಹೂತ್ರಥ, ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲವಿಷಿ್ ೀರಾಜ್ಞಯಾ ಪ್ರ ವ್ತಥ ಮಾನಸ್ಯ , 

ಅದಯ  ಬರ ಹಮ ಣಃ, ದಿವ ತಿೀಯಪ್ರಾಧೇಥ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವ ೀತವ್ರಾಹಕಲೆಪ ೀ ವೈವ್ಸ್ವ ತಮನವ ಿಂತರೇ 

ಕಲ್ಲಯುಗೇ, ಪ್ರ ರ್ಮ ಪಾದೇ, ಜಂಭೂದಿವ ೀಪ, ಭಾರತ ವ್ರ್ಷಥ, ರ್ರತ ಖಂಡೇ ಮೇರೀಾಃ 

ದಕ್್ಷಣದಿಗ್ರು ಗೇ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಕ್ೆೀತ್ರರ ೀ/ಶ್ರ ೀ ಪ್ರಶುರಾಮ ಕ್ೆ ೀತ್ರರ ೀ (ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸುವ್ವ್ರು, 

ಊರು ಯಾವ್ ದಿಕ್ಷು ನಲಿ್ಲದೆಯೀ, ಆ ದಿಕು ನುನ  ಹೇಳಬೇಕು) ಪ್ರ ದೇಶೇ ಕೃಷ್ಣು  ಕ್ಷವರಿೀ 

ಮಧ್ಯ ಭಾಗೇ (ಹತಿಾ ರದ ನದಿಗಳ ಹೆಸ್ರುಗಳನುನ  ಹೇಳಿಕೊಳಿಳ ), ಶೀರ್ನ ಸ್ವ ಗೃಹೇ ಸ್ಮಸ್ಾ  

ದೇವ್ತಾ ಬಾರ ಹಮ ಣ  ಹರಿಹರ ಗುರುಚರಣಸ್ನಿನ ಧೌ ಅಸಮ ನ್ ವ್ತಥಮಾನೇ ವಾಯ ವ್ಹ್ಲರಿಕೇ 

ಚ್ಚಿಂದರ ಮಾನೇನ ............,  ಸ್ವ ಸಾ ಶ್ರ ೀ ............ ನಾಮ ಸಂವ್ತಿ ರೇ (ಈಗಿನ ದಿನಾಿಂಕ, ದಿನ, ತಿ೦ಗಳು 

ಹ್ಲಗೂ ಸಂವ್ತಿ ರ/ವ್ಷಥವ್ನುನ  ಹೇಳಿರಿ), ............ ಅಯನೇ,  ............ ಋತ, ............ ಮಾಸೇ, 

............ ಪ್ಕ್ೆೀ, ............ವಾಸ್ರೇ,  ............ ಶುರ್ ನಕ್ಷತರ  (ನಕ್ಷತರ ದ ಹೆಸ್ರು) ಶುರ್ ಯೀಗ, ಶುರ್ಕರಣ, 

ಏವಂಗುಣವಿಶೇಷಣವಿಶ್ಷಿ್ಣಯಾಿಂ ಅಸಾಯ ಿಂ ಶುರ್ತಿಥೌ ಅಸಾಮ ಕಂ ಸ್ಹಕುಟಿಂಬಾನಾಿಂ 

ಶ್ರ ೀಮತಃ  (ನಿಮಮ  ಹೆಸ್ರು ಹೇಳಿ) ಗೊೀತರ ಸ್ಯ   (ನಿಮಮ  ಗೊೀತರ  ಹೇಳಿ),   ನಾಮದೇಯಸ್ಯ   

ಧ್ಮಥಪ್ತಿನ ೀ ಸ್ಮೇತಸ್ಯ  ಕ್ೆ ೀಮ ಸ್ಪ ೈಯಥ, ಧೈಯಥ, ವಿಜಯ, ವಿೀಯಥ, ಆಯುರಾರೀಗಯ  

ಐಶವ ಯಾಥಭಿವೃಧ್ಯ ರ್ಥಿಂ ಸ್ವಾಥಭಿೀಷಿ ಸದೆ ರ್ಥಿಂ ಧ್ಮಾಥರ್ಥಕ್ಷಮಮೊೀಕ್ಷ  

ಚತವಿಥಧ್ಪುರುಷ್ಣರ್ಥಫಲಸದೆ ಯ ರ್ಥಿಂ ಮಮೊೀಪಾತಾ ದುರಿತಕ್ಷಯದಾವ ರಾ ಶ್ರ ೀ 

ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ರರ ೀತಯ ರ್ಥಿಂ,  ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ  ದೇವ್ತಾಮುದಿು ಷಯ  ಶ್ರ ೀ 

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತಕಲಪ ಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯ ೀ । ಸಂರ್ವ್ದಿು : ಪ್ದಾರ್ಥಥ: ಸಂರ್ವ್ತಾ 

ನಿಯಾಮೇನ ಯಾವ್ಚಛ ಕ್ಷಾ  ಧಾಯ ನಾವಾಹನಾದಿ ಷ್ೀಡಶೀಪ್ಚ್ಚರಪೂಜಾಿಂ ಕರಿಷ್ಯ ೀ ॥  

(ಉದೆ ರಣೆ ನಿೀರನುನ  ಕೈಯಲಿ್ಲ  ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು ತಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಬಿಡಿ) 
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ತದಂಗ್ ಕಲಶಾರಾಧನಂ ಕರಿಷ್ಯ ೀ 

(ಸಾವ ಮಿಯ ಬಲ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕಲಶಪಾತ್ರರ ಯನುನ  ಸಾಾ ಪ್ರಸ, ಅದರಲಿ್ಲ  ನಿೀರು, ಗಂಧ್, 

ಕುಿಂಕುಮ, ಅಕ್ಷತ್ರ, ತಳಸ, ಒಿಂದು ನಾಣಯ  ಹ್ಲಗೂ ಹೂವ್ನುನ  ಹ್ಲಕ್ಷ, ಈ ಕೆಳಗಿನ 

ಶಿೀಕವ್ನುನ  ಪ್ಠಿಸ) 

ಕಲಶಸ್ಯ  ಮುಖೇ ವಿಷ್ಣು ಾಃ ಕಂಠೇ ರುದರ ಾಃ ಸ್ಮಾಶ್ರ ತ: |  

ಮೂಲೇ ತತರ  ಸಾ ತೀ ಬರ ಹ್ಲಮ  ಮಧ್ಯ ೀ ಮಾತೃಗಣಾಾಃ ಸ್ಮ ೃತಾಾಃ | 

ಕುಕ್್ಷ sತ ಸಾಗರಾಾಃ ಸ್ವಥ ಸ್ಪ್ಾ ದಿವ ೀಪಾ ವ್ಸುಿಂಧ್ರಾ || 

ಖಗೆವ ೀದ್ೀsರ್ ಯಜುವಥದಃ ಸಾಮವದ್ೀ ಹಯ ರ್ವ್ಥಣಃ | 

ಅಿಂಗೈಶಿ ಸ್ಹತಾಾಃ ಸ್ವಥ ಕಲಶಾಿಂಬುಸ್ಮಾಶ್ರ ತಾಾಃ ॥ 

ಆಯಾಿಂತ ದೇವ್ಪೂಜಾರ್ಥಿಂ ದುರಿತಕ್ಷಯಕ್ಷರಕ್ಷಾಃ | 

ಗಂಗೇ ಚ ಯಮುನೇ ಚೈವ್ ಗೊೀದಾವ್ರಿೀ ಸ್ರಸ್ವ ತಿೀ | 

ನಮಥದೇ ಸಿಂಧುಕ್ಷವರಿ ಜಲೇsಸಮ ನ್ ಸ್ನಿನ ಧಿಿಂ ಕುರು || 

ಕ್ಷವರಿ ತಿಂಗ ರ್ದಾರ  ಚ ಕೃಷು ವಣ್ಣೀ ಚ ಗೌತಮಿ | 

ಭಾಗಿೀರರ್ಥೀ ಚ ವಿಖ್ಯಯ ತಾಾಃ ಪಂಚಗಂಗ್ರ: ಪ್ರ ಕ್ಷೀತಿಥತಾಾಃ || 

ಓಿಂ ಆಪೀ ವಾ ಇದಗಿಂ ಸ್ವ್ಥಿಂ ವಿಶಾವ  ಭೂತಾನಾಯ ಪಃ | ಪಾರ ಣಾವಾ ಆಪಃ | ಪ್ಶವ್ 

ಆಪೀsನನ ಮಾಪೀsಮೃತಮಾಪ್ಸಿ್ :ಮಾರ ಡಾಪೀ ವಿರಾಡಾಪ್    ಸ್ವ ರಾಡಾಪ್ಶಛ ಿಂದಾಗ 

ಸಾಯ ಪೀ ಜ್ಯ ೀತಿೀಗಿಂ ಷ್ಣಯ ಪೀ ಯಜುಗಿಂ ಷ್ಣಯ ಪಃ ಸ್ತಯ ಮಾಪಃ | ಸ್ವಾಥದೇವ್ತಾ 

ಆಪಾ ೀ ಭೂರ್ಭಥವ್ಸಿು ವ್ ರಾಪ್ ಓಿಂ॥     

(ಕಲಶದಲಿ್ಲ  ನಿೀರನುನ  ತಿಂಬಿಸ ಅದರಲಿ್ಲ  ತಳಸೀದಳ ಹ್ಲಕ್ಷ ಕೈಮುಟಿ್ಟ ) 

ಕಲಶಃ ಕ್ಷೀತಿಥಮಾಯುಷಯ ಿಂ ಪ್ರ ಜಾಞ ಿಂ ಮೇಧಾಿಂ ಶ್ರ ಯಂ ಬಲಂ |  

ಯೀಗಯ ತಾಿಂ ಪಾಪ್ಹ್ಲನಿಿಂ ಚ ಪುಣಯ ವೃದೆಿ ಿಂ ಚ ಸಾಧ್ಯೇತ್ || 

ಸ್ವ್ಥತಿೀರ್ಥಮಯೀ ಯಸಾಮ ತ್ ಸ್ವ್ಥಕ್ೆೀತರ ಮಯೀ ಯತಃ |  

ಅತೀ ಹರಿಪ್ರರ ೀಯೀsಸ ತವ ಿಂ ಪೂಣಥಕುಿಂರ್ ನಮೊೀಸುಾ  ತೇ || 

(ಇತಿ ಕಲಶದೇವ್ತಾ ಆವಾಹಯ  ಪಂಚೀಪ್ಚ್ಚರಾಃ ಪೂಜಯತಾವ  ಕಲಶೀದಕೇನ ದೇವಂ 

ಆತಾಮ ನಂ ಪೂಜಾದರ ವಾಯ ಣ್ಣ ಚ ಪರ ೀಕ್ಷಯೇತ್) 

(ಕಲಶದ ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಹೂವ್ನುನ  ಮುಳುಗಿಸ ದೇವ್ರ ಚಿತರ , ಪೂಜಾ ಸಾಮಗಿರ  ಮತಾ  

ಸ್ವ ತಃ ತಮಮ  ಮೇಲೆ ನಿೀರನುನ  ಪರ ೀಕ್್ಷಸುವುದು) 

 

ಶ್ರ ೀ ಗ್ಣಪತಿ ಪ್ರರ ಥಿನ 

ಶುಕಿ್ಷಿಂಬರಧ್ರಂ ವಿಷ್ಣು O ಶಶ್ವ್ಣಥಿಂ ಚತಥರ್ಭಜಂ | 

ಪ್ರ ಸ್ನನ ವ್ದನಂ ಧಾಯ ಯೇತ್ ಸ್ವ್ಥವಿಘ್ನ ೀಪ್ಶಾಿಂತಯೇ || 

ಅದೌ ನಿವಿಥಘ್ನ ೀನವ್ರ ತಪ್ರಿಸ್ಮಾಪ್ಾ ಯ ರ್ಥಮ್ ಗಣಪ್ತಿಪೂಜಾಮ್ ಕರಿಷ್ಯ ೀ ||  

(2 ವಿಳೆಯ ದ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅರಿಶ್ಣದ ಗಣಪ್ತಿ ಅರ್ವಾ ಅಡಿಕೆ ಬೆಟಿ್  ಇಟಿ  ಗಣಪ್ತಿ 

ಪೂಜೆ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು)  

(ಸೂಚಿಸದ ಯಾವುದೇ ವ್ಸುಾ  ಇಲಿವಾದಲಿ್ಲ  ಶಿೀಕ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಷತ್ರ ಹ್ಲಕಬೇಕು) 
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ಅಥ ಗ್ಣಪತಿ ಪೂಜಿಂ 

 

ಓಿಂ ಗಣಾನಾಿಂ ತಾವ ಿಂ ಗಣಪ್ತಿಗಿಂ ಹವಾಮಹೇ |  

ಕವಿಿಂ ಕವಿೀನಾಮುಪ್ಮಶರ ವ್ಸ್ಾ ಮಮ್ ||   

ಜೆಯ ೀಷಠ ರಾಜಂ ಬರ ಹಮ ಣಾಿಂ ಬರ ಹಮ ಣಸ್ಪ ತ।  

ಆನಃ ಶೃಣವ ನ್ ನೂತಿಭಿಾಃ ಸೀದ ಸಾದನಮ್ ॥  

ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ | ಧಾಯ ಯಾಮಿ ಧಾಯ ನಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ಗಣಪ್ತಿಗೆ ಮನಸಾ ಪಾರ ರ್ಥನೆಯನುನ  ಅಪ್ರಥಸ) 

ಆವಾಹಯಾಮಿ (ಒಿಂದು ಉದೆ ರಣೆ ನಿೀರನುನ  ಕಲಶದಿಿಂದ ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು ಅಘಯ ಥಪಾತ್ರರ ಗೆ 

ಹ್ಲಕ್ಷರಿ) ಆಸ್ನಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ| (ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರ ತಿಬಾರಿ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ ಎನುನ ವಾಗ 

ಒಿಂದು ಉದೆ ರಣೆ ನಿೀರನುನ  ಕಲಶದಿಿಂದ ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು ಅಘಯ ಥಪಾತ್ರರ ಗೆ ಹ್ಲಕ್ಷರಿ) 

ರತನ ಸಿಂಹ್ಲಸ್ನಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ | ಪಾದಯೀಾಃ ಪಾದಯ ಿಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ | 

ಹಸ್ಾ ೀ ಅಘಯ ಥಿಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ | ಮಖೇ ಆಚಮನಿೀಯಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ |   

 

ಅಪೀ ಹಷ್ಣಠ  ಮಯೀ ರ್ಭವಃ | ತಾನ ಊಜೆ್ೀಥ ದಧಾತನ | ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷಸೇ ||     

ಯೀ ವಃ ಶ್ವ್ತಮೊೀ ರಸಃ | ತಸ್ಯ  ಭಾಜಯತೇಹ ನಃ | ಉಶತಿೀರಿವ್ ಮಾತರಃ ||  

ತಸಾಮ  ಅರಂ ಗಮಾಮವಃ | ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾಯ ಜನವ ರ್ | ಅಪೀ ಜನಯಥಾ ಚ ನಃ ||    

ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ | ಶುದೆ್ೀದಕ ಸಾನ ನಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ | 

ಸಾನ ನಾನಂತರಂ ಶುದೆ  ಆಚಮನಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ॥    

 

ಅಭಿ  ವ್ಸ್ಾ ರೀ ಸುವಾಸ್ನಾನಯ ರ್ಷ್ಣಭಿ ಧೇನೂ: ಸುದುಘಾ: ಪೂಜಾಮಾನಃ | 

ಅಭಿಚಂದಾರ  ರ್ತಾಥವ ನೊೀ ಹರಣಾಯ ರ್ಯ ಶಾವ ನರ ರ್ಥನೊೀ ಸೀಮ ॥ 

ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ | ವ್ಸ್ಾ ರಯುಗಮ ಮ್ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ವ್ಸ್ಾ ರ ಸ್ಮಪ್ಥಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲಿವೆ ಅಕ್ಷತ್ರ ಹ್ಲಕ್ಷ) 

 

ರಾಜತಂ ಬರ ಹಮ ಸೂತರ ಿಂ ಚ ಕ್ಷಿಂಚನಂ ಸೀತಾ ರಿೀಯಕಂ | 

ಗೃಹ್ಲಣ ಚ್ಚರು ಸ್ವ್ಥಜ್ಞ ರ್ಕ್ಷಾ ನಾಮಿಷಿ ದಾಯಕ ||  

ಯಜ್ಞ ೀಷವಿೀತಂ ಪ್ರಮಂ ಪ್ವಿತರ ಿಂ ಪ್ರ ಜಾಪ್ತ್ರಯಾಥತಿ ಹಜಂ ಪುರಸಾಾ ತ್।    

ಆಯುಷಯ  ಮಗರ ಯ O ಪ್ರ ತಿಮುಿಂಚ ಶುರ್ರ ಿಂ ಯಜ್ಞ ೀಪ್ವಿೀತಂ ಬಲಮಸುಾ  ತೇಜಃ॥  

ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ | ಯಜ್ಞ ೀಪ್ವಿೀತಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || (ಜನಿವಾರ 

ಜ್ೀಡಿ ಇದು ರೆ ಹ್ಲಕ್ಷ ಇಲಿವ ಅಕ್ಷತ್ರ ಹ್ಲಕ್ಷ) 

ಗಂಧ್ಕಪೂಥರಸಂಯುಕಾ ಿಂ ದಿವ್ಯ ಚಂದನಮುತಾ ಮಂ | 

ವಿಲೇಪ್ನಂ ಸುರಶ್ರ ೀಷಠ  ಪ್ರರ ೀತಯ ರ್ಥಿಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ತಾಿಂ || 

ಗಂಧ್ದಾವ ರಾಿಂ ದುರಾಧ್ಷಥಮ್ ನಿತಯ ಪುಷಿ್ಣಮ್ ಕರಿೀಷಣ್ಣೀO । 

ಈಶವ ರಿೀಗಿಂ ಸ್ವ್ಥಭೂತಾನಾಮ್ ತಾ ಮಿಹೊೀಪ್ಹ್ಲವ ಯೇ ಶ್ರ ಯಂ ||   

||  |  

−

_ 

−
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_ 

−

_ 

−

_ 
−

_ 

−
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−

_ 

−

_ 

−
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_ 

|  |  |  

|  

|  |  |  

|  

|  

|  |  |  

|  

|  

−

_ 

−

_ 

−

_ 
−

_ 

 
|  |  |  |  | 

|  

−

_ 

−

_ 

−

_ 

−

_ 

−

_ 

−

_  |                                                     |                  |                    |                |  

−
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−
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−
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−

_ 

||  ||  ||  |  
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−

_ 
−
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ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ | ಗಂಧಂ ಸಮರ್ಯಯಾಮಿ ||   

ಆಯನೇ ತೇ ಪ್ರಾಯಣೇ ದೂವಾಥ ರೀಹಂತ ಪುಷಠ ಣ್ಣೀಾಃ।  

 ಹೃದಾಶಿ  ಪುಿಂಡರಿೀಕ್ಷಣ್ಣ ಸ್ಮುದರ ಸ್ಯ  ಗೃಹ್ಲ ಇಮೇ॥ 

ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ | ಅಕ್ಷತಾನಿ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

 

ಅಥ ಶೀಡಷ್ನಾಮ್ ಪೂಜ್ 

ಓಿಂ ಸುಮುಖ್ಯಯ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಕಪ್ರಲ್ಲಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಗಜಕಣಥಕ್ಷಯ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಲಂಬೀದರಾಯ ನಮಃ |    

ಓಿಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ |     

ಓಿಂ ವ್ಕರ ತಿಂಡಾಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಶೂಪ್ಥಕಣಾಥಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ | (9)  

ಓಿಂ ವಿಘನ ರಾಜಾಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಧೂಮಕೇತವ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಗಣಾಧ್ಯ ಕ್್ಷಯ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಫಾಲಚಂದಾರ ಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಸ್ು ಿಂದ ಪೂವ್ಥಜಾಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಸ್ವ್ಥಸದೆಿ  ಪ್ರ ದಾಯಕ್ಷಯ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ । (18) 

ನಾನಾವಿಧ್ ಪ್ರಿಮಳ ಪ್ತರ  - ಪುಷ್ಣಪ ಣ್ಣ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

 

ಧೂಪ - ದೀಪ 

ವ್ನಸ್ಪ ತಯ ದು ವೀ ದಿವಯ ೀ ಗಂಧಾಢ್ಯ ೀ ಧೂಪ್ ಉತಾ ಮಃ | 

ಆಘ್ರ ೀಯಃ ಸ್ವ್ಥದೇವಾನಾಿಂ ಧೂಪೀsಯಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ತಾಮ್ ||  

ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ | ಧೂಪಂ ಆಘಾರ ಪ್ಯಾಮಿ ||      

ಸಾಜಯ ಿಂ ತಿರ ವ್ತಿಥಸಂಯುಕಾ ಿಂ ವ್ಹನ ನಾ ಯೀಜತಂ ಮಯಾ | 

ದಿೀಪಂ ಗೃಹ್ಲಣ ದೇವಶ ತ್ರರ ೈಲೀಕಯ ತಿಮಿರಾಪ್ಹ || 

ರ್ಕ್ಷಾ ಯ  ದಿೀಪಂ ಪ್ರ ಯಚ್ಚಛ ಮಿ ದೇವಾಯ ಪ್ರಮಾತಮ ನೇ | 

ತಾರ ಹ ಮಾಿಂ ನರಕ್ಷತ್ ಘ್ೀರ ದಿೀಪ್ಜ್ಯ ೀತಿನಥಮೊೀsಸುಾ ತೇ ||  

ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ | ದಿೀಪಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ | 

ಧೂಪ್ದಿೀಪಾನಂತರಂ ಆಚಮನಿೀಯಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ನಿರಾಜನ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಒಿಂದು ಉದೆ ರಣೆ ಕಲಶದ ನಿೀರನುನ  ಅಘಯ ಥಪಾತ್ರರ ಯಲಿ್ಲ  ಬಿಡಿ) 

|  |  ||  ||  

−

_ 
−
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−

_ 

−

_ |  ||  |  
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−

_ 
−

_ 



ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತಕಲಪ  

13 

 

ನೈವೇದಯ ಿಂ 

(ಒಿಂದು ತಟಿ್ಟ ಯಯಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಚೂರು ಬೆಲಿವ್ನುನ  ಇಟಿ  ನೈವದಯ  ಮಾಡಿ)  

ಓಿಂ ಭೂರ್ಭಥವಃ ಸಿು ವಃ ಓಿಂ ತತಿ ವಿತವ್ಥರೇಣಯ ಿಂ ರ್ಗೊೀಥ ದೇವ್ಸ್ಯ  ಧಿೀಮಹ | 

ಧಿಯೀ ಯೀ ನಃ ಪ್ರ ಚೀದಯಾತ್ ಸ್ತಯ ಿಂ ತವ ರ್ಥಥನ ಪ್ರಿಷಿಂಚ್ಚಮಿ || 

ಸ್ತಯ ಿಂತವ ತೇಥನ ಪ್ರಿಷಿಂಚ್ಚಮಿ ||  

(ರಾತಿರ  ವಳೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಿಾ ದು ರೆ – ಋತಂ ತಾವ  ಸ್ತ್ರಯ ೀನ ಪ್ರಿಷಿಂಚ್ಚಮಿ ಎನನ ಬೇಕು)    

ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ |  

ಗುಡೀಪ್ಹ್ಲರನೈವದಯ ಮ್ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

| ಅಮೃತಮಸುಾ  | ಅಮೃತೀಪ್ಸ್ಾ ರಣಮಸ | 

ಓಿಂ ಪಾರ ಣಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ | ಓಿಂ ಅಪಾನಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ | ಓಿಂ ವಾಯ ನಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ| ಓ೦ 

ಉದಾನಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ | ಓಿಂ ಸ್ಮಾನಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ ||   

ಮಧ್ಯ ೀ ಮಧ್ಯ ೀ ಪಾನಿೀಯಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ ||  

ಅಮೃತಾಪ್ರಧಾನಮಸ ಸಾವ ಹ್ಲ | ಉತಾ ರಾಪೀಶನಮ್ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ |     

ಹಸೌಾ  ಪ್ರ ಕ್್ಷಳಯಾಮಿ | ಶುದೆಾಚಮನಿೀಯಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

ಪೂಗಿೀಫಲಸ್ಮಾಯುಕಾ ಿಂ ನಾಗವ್ಲಿ್ಲೀದಲೈಯುಥತಂ | 

ಮುಕ್ಷಾ ಚೂಣಥಸ್ಮಾಯುಕಾ ಮ್ ತಾಿಂಬೂಲಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ತಾಮ್ ||  

ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ | ತಾಿಂಬೂಲಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ ||      

ಓಿಂ ಗಣಾನಾಿಂ ತಾವ  ಗಣಪ್ತಿಗಂ ಹವಾಮಹೇ। ಕವಿಿಂ ಕವಿೀನಾಮುಪ್ 

ಮಶರ ವ್ಸ್ಾ ಮಮ್। ಜೆಯ ೀಷಿ ರಾಜಂ ಬರ ಹಮ ಣಾಿಂ ಬರ ಹಮ ಣಸ್ಪ ತ ।    

ಆ ನಃ ಶೃಣವ ನೂನ ತಿಭಿ ಸಿ ೀದಸಾದನಮ್ |   

ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಯೇ ನಮಃ | ಸುವ್ಣಥಪುಷಪ ಿಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಮಂತಾರ ಕ್ಷತ್ರ - ಪುಷಪ ವ್ನುನ  ಹಡಿದುಕೊಿಂಡು ಶ್ರ ೀ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಸ್ಮಪ್ರಥಸ್ಬೇಕು) 

 

ಮಂತರ ಹೀನಂ ಕ್ಷರ ಯಾಹೀನಂ ರ್ಕ್ಷಾ ಹೀನಂ ಗಣಾಧಿಪ್ | 

ಯತು ೃತಂ ತ ಮಯಾದೇವ್ ಪ್ರಿಪೂಣಥಿಂ ತದಸುಾ ತೇ ॥ 

ಯಜೆಞ ೀನ ಯಜ್ಞಮಯಜಂತ ದೇವಾಸಾಾ ನಿ ಧ್ಮಾಥಣ್ಣ ಪ್ರ ರ್ಮಾನಾಯ ಸ್ನ್ | 

ತೇಹ ನಾಕಂ ಮಹಮಾನಃ ಸ್ಚಂತ ಯತರ  ಪೂವಥ ಸಾಧಾಯ ಾಃ ಸಂತಿ ದೇವಾಾಃ ॥   

ಪುನರಾಚಮನಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

ಅನೇನ ಧಾಯ ನಾವಾಹ್ಲನಾದಿ ಶೀಡಷ್ೀಪ್ಚ್ಚರಪೂಜನೇನ ರ್ಗವಾನ್ ಸ್ವಾಥತಮ ಕಃ | ಶ್ರ ೀ 

ಮಹ್ಲಗಣಾಧಿಪ್ತಿಾಃ ಸುಪ್ರರ ೀತೀ ವ್ರದ್ ಭೂತಾವ  ಉತಾ ರೇ ಕಮಥಣಯ  ನಿವಿಥಘನ ಮಸವ ೀತಿ 

ರ್ವಂತೀ ಬುರ ವಂತ | ಉತಾ ರೆ ಕರಮಣಯ  ನಿವಿಥಘನ ಮಸುಾ  | ಗಣಾಧಿಪ್ತಿ ಪ್ರ ಸಾದಂ ಶ್ರಸಾ 

ಗೃಹ್ಲು ಮಿ ||    

ಸ್ಹಸ್ರ ಪ್ರಮಾ ದೇವಿ ಶತಮೂಲ್ಲ ಶತಾಿಂಕುರಾ |  

ಸ್ವ್ಥಗಿಂ ಹರತ ಮೇ ಪಾಪಂ ದೂವಾಥ ದುಾಃಸ್ವ ಪ್ನ ನಾಶ್ನಿೀ | 

ಗಣಪ್ತಿಿಂ ಯಥಾಸಾಾ ನಮುದಾವ ಸ್ಯಾಮಿ ||    (ಗಣಪ್ತಿಯನುನ  ಸ್ವ ಲಪ  ಅಲ್ಕಗ್ರಡಿಸ) 

 

||                        |                                                       |               | 

−                                    −                                                   −                                        − 
|                                                               |                           

−     −           −                                                         −  |                              |                      |                     

−          −                         −    

     

|                                                                         ||                                || 

−                  −                                         −                        −                       − 
||                         |                                          ||                                | 

−                          −                                  −          −                         −                              − 
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ಪ್ರರ ಣ ಪರ ತಿಷೆ್  

(ಕಲಶದ ಕ್ಷಯಯ ಕಣ್ಣು ಗೆ ತಪ್ಪ ವ್ನುನ  ಹಚಿಬೇಕು)  

ಓಿಂ ಅಸುನಿೀ ತೇ ಪುನರಸಾಮ ಸು ಚಕ್ು ಾಃ ಪುನಃ ಪಾರ ಣಮಿಹ ನೊೀ ಧೇಹ ಭೀಗಮ್ | ಜ್ಯ ೀಕ್  

ಪ್ಶ್ಯ ೀಮ ಸೂಯಥಮುಚಿರಂ ತಮನುಮತೇ ಮೃಳಯಾ ನಃ ಸ್ವ ಸಾ  || ಓಿಂ || 

ಅಮೃತಂ ವೈ ಪಾರ ಣಾ: ಅಮೃತಮಾಪಃ ಪಾಣಾನೇವ್ ಯಧಾಸಾಾ ನಮುಪಾಹವ ಯತೇ   

(ದೇವ್ರ ಮೂತಿಥ ಅರ್ವಾ ಚಿತರ ವ್ನುನ  ಮುಟಿ್ಟ )   

ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹಸಾವ ಮಿನಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ, ಸಾಾ ಪ್ಯಾಮಿ, ಪೂಜಯಾಮಿ |    

ಸಾ ರೀ ರ್ವ್, ವ್ರದ್ೀರ್ವ್ ಸುಪ್ರ ಸ್ನೊನ ೀ ರ್ವ್, ಸಾ ರಾಸ್ನಂ ಕುರು || 

 

ಧ್ಯಯ ನಂ 

ಶಾಿಂತಾಕ್ಷರಂ ರ್ಭಜಗಶಯನಂ ಪ್ದಮ ನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ  

ವಿಶಾವ ಧಾರಂ ಗಗನಸ್ದೃಶಂ ಮೇಘವ್ಣಥಿಂ ಶುಭಾಿಂಗಮ್ |     

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಕ್ಷಿಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೀಗಿಹೃದೆಾ ಯ ನsಗಮಯ ಿಂ 

ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಿಂ ರ್ವ್ರ್ಯ ಹರಂ ಸ್ವ್ಥಲೀಕೈಕನಾರ್ಮ್ ॥ 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ಧಾಯ ಯಾಮಿ ಧಾಯ ನಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ಒಿಂದು ಹೂವ್ನುನ  ಅರ್ವಾ ಒಿಂದು ತಳಸೀದಳ ದೇವ್ರ ಚಿತರ  ಅರ್ವಾ ಅವ್ರ ಮೂತಿಥ 

ಎದುರು ಇಡಿ) 

ಆವಾಹನಂ 

ಆವಾಹಯಾಮಿ ದೇವಶ ಸದೆ ಗಂಧ್ವ್ಥ ಸೇವಿತ | 

ಯಾದರ ಹಸ್ಯ ಮಿದಂ ಪುಣಯ ಿಂ ಸ್ವ್ಥಪಾಪ್ಹರೀ ಹರಃ || 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | ಅವಾಹಯಾಮಿ || 

(ಒಿಂದು ಹೂವ್ನುನ  ಅರ್ವಾ ಒಿಂದು ತಳಸ ದಳವ್ನುನ  ಕಲಶ ಅರ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮೂತಿಥಯ 

ಎದುರಿನಲಿ್ಲ  ಇಡಿ) 

ಆಸನಂ 

ದೇವ್ದೇವ್ ಜಗನಾನ ರ್ ಪ್ರ ಣತ ಕಿೆೀಶನಾಶನ | 

ರತನ ಸಿಂಹ್ಲಸ್ನಂ   ದಿವ್ಯ ಿಂ ಗೃಹ್ಲಣ ಮಧುಸೂದನ || 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ರತನ ಸಿಂಹ್ಲಸ್ನಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ಒಿಂದು ಹೂವ್ನುನ  ಅರ್ವಾ ಒಿಂದು ತಳಸೀದಳವ್ನುನ  ಕಲಶ ಅರ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮೂತಿಥ 

ಎದುರು ಇಡಿ) 

ಪ್ರದಯ ಿಂ 

ವಾಿಂಛಿತಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ್ ದುಷು ೃತಂ ಚ ವಿನಾಶಯ | 

ಪಾದಯ ಿಂ ಗೃಹ್ಲಣ ರ್ಗವ್ನ್ ಮಾತರುತಿ ಿಂಗಸಂಸಾ ತ || 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ |  

ಪಾದಯೀ: ಪಾದಯ ಿಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ಒಿಂದು ಚಮಚದಲಿ್ಲ  ನಿೀರನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು ತಟಿ್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಸುರಿಯರಿ) 

|                        |                                        |                              |                               || 

−                      −          −                                                 −                             − 
      |                           |                    |                 |                              || 

−                           −                     −                              − 
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ಅಘ್ಯ ಿO 

ಕುರುಷವ  ಮೇ ದಯಾಿಂ ದೇವ್ ಸಂಸಾರಾತಿಥರ್ಯಾಪ್ಹ | 

ದಧಿಕ್್ಷೀರ ಫಲೀಪತಂ ಗೃಹ್ಲಣಾಘಯ ಥO ನಮೊೀಸುಾ ತೇ ||    

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ಹಸ್ಾ ಯೀsರಘಯ ಥO ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ಕಲಶದಿಿಂದ ಒಿಂದು ಉದೆ ರಣೆ ನಿೀರನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು ಅಘಯ ಥಪಾತ್ರರ ಯಲಿ್ಲ  ವಿಸ್ಜಥಸ) 

 

ಆಚಮ್ನಂ 

ನಮಃ ಕ್ಷಿಂತಾಯ ಶುದೆಾಯ ನಿತಾಯ ಯ ಜಾಞ ನರೂಪ್ರಣೇ | 

ಗೃಹ್ಲಣಾಚಮನಂ ದೇವ್ ಸ್ವ್ಥಲೀಕೈಕನಾಯಕ ||   

 ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ಮುಖೇ ಆಚಮನಿೀಯಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ಕಲಶದಿಿಂದ ಒಿಂದು ಉದೆ ರಣೆ ನಿೀರನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು ಅಘಯ ಥಪಾತ್ರರ ಯಲಿ್ಲ  ವಿಸ್ಜಥಸ) 

 

ಪಂಚ್ಛಮೃತ ಸಾನ ನಂ 

ಪಂಚ್ಚಮೃತಂ ಮಯಾನಿೀತಂ ಪ್ಯೀದಧ್ಧಿಘೃತಂ ಮಧುಾಃ |  

ಶಕ್ಷಥರಾ ಸ್ಹತಂ ಚೈವ್ ದೇವ್ ತವ ಿಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ತಾಮ್ || 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ಪಂಚ್ಚಮೃತ ಸಾನ ನಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ಪಂಚ್ಚಮೃತ ಹಸುವಿನ ಹ್ಲಲ್ಕ, ಮೊಸ್ರು, ತಪ್ಪ , ಜೇನುತಪ್ಪ  ಮತಾ  ಸ್ಕು ರೆಯಿಂದ 

ಮಂತರ ಪೂವ್ಥಕ ಅಭಿರ್ಷಕ ಮಾಡುವುದು) 

 

ಸಾನ ನಂ 

ಸ್ವ ಣಥಪಾತರ ೀದಕಮ್ ಗಂಗ್ರ ಯಮುನಾದಿಸ್ಮನಿವ ತಮ್ | 

ಶುದೆ್ೀದಕ ಗೃಹ್ಲಣೇಶ ಸಾನ ನಂ ಕುರು ಯಥಾವಿಧಿ || 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ಶುದೆ್ೀದಕಸಾನ ನಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ಕಲಶದಿಿಂದ ಒಿಂದು ಉದೆ ರಣೆ ನಿೀರನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು ಅಘಯ ಥಪಾತ್ರರ ಯಲಿ್ಲ  ವಿಸ್ಜಥಸ) 

 

ವ್ಸು ರ ಿಂ 

ತಪ್ಾ ಕ್ಷಿಂಚನ ಸಂಕ್ಷಶಂ ಪ್ರೀತಾಿಂಬರಮಿದಂ ಹರೇ | 

ಸುಗೃಹ್ಲಣ ಜಗನಾನ ರ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ನಮೊೀಸುಾ ತೇ || 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ವ್ಸ್ಾ ರಯುಗಮ ಿಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ ||   

 

ಯಜ್ಞ ೀಪವಿೀತಂ 

ಯಜ್ಞ ೀಪ್ವಿೀತಂ ಪ್ರಮಂ ಪ್ವಿತರ ಿಂ ಪ್ರ ಜಾಪ್ತೇಾಃ ಯತಿ ಹಜಂ ಪುರಸಾಾ ತ್ | 

ಆಯುಷಯ ಮಗರ ಯ O ಪ್ರ ತಿಮುಿಂಚ ಶುರ್ರ ಿಂ ಯಜ್ಞ ೀಪ್ವಿೀತಂ ಬಲಮಸುಾ  ತೇಜಃ || 
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ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ಯಜ್ಞ ೀಪ್ವಿೀತಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

 

ಗಂಧಂ 

ಚಂದನಾಗರುಕಸೂಾ ರಿಘನಸಾರಸ್ಮನಿವ ತಂ | 

ಗಂಧಂ ಗೃಹ್ಲಣ ಗೊೀವಿಿಂದ ನಾನಾಗಂಧಾOಶಿ  ಧಾರಯ ||    

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ದಿವ್ಯ  ಪ್ರಿಮಳ ಗಂಧಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ಚಂದನವ್ನುನ  ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರಥಸ)   

 

ಅಕ್ಷತೆ 

ಗೊೀವಿಿಂದಾ ಪ್ರಮಾನಂದ ಹರಿದಾರ ಸ್ಹತಾಕ್ಷತಾನ್ |  

ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರ ವಿಶಾಲ್ಲಕ್ಷ ಗೃಹ್ಲಣ ಪ್ರಮೇಶವ ರ || 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ಅಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಷಳು ಹ್ಲಕ್ಷ, ಅರಿಶ್ನ/ಕುಿಂಕುಮ ಮಿಶ್ರ ತ ಅಕ್ಷು ) 

 

ಪುಷ್ಪ ಿಂ 

ಸುಗಂಧಾನಿ ಸುಪುಷ್ಣಪ ಣ್ಣ ಜಾಜೀಕುಿಂದಮುಖ್ಯನಿ ಚ | 

ಮಾಲತಿೀ ವ್ಕುಲ್ಲದಿೀನಿ ಪೂಜಾರ್ಥಿಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ತಾಮ್॥    

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ಪುಷಪ ಿಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || (ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೂವ್ನುನ  ಅಪ್ರಥಸ) 

 

ಅಿಂಗ್ ಪೂಜ 

(ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಗೆ ತಳಸಯ ಒಿಂದ್ಿಂದು ದಳ ಅಪ್ರಥಸುತಾಾ  ಕೆಳಗಿನ ನಾಮಸ್ಮ ರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು)  

ಓಿಂ ಶ್ರ ೀ ನಾರಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ | ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಿಂ ಶ್ರ ೀ ಮಹ್ಲಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ | ಗುಲೌ್ಫ  ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಿಂ ಶ್ರ ೀ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ | ಜಾನುನಿೀ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಿಂ ಮಹ್ಲಬಲ್ಲಯ ನಮಃ | ಜಂಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ |  

ಓಿಂ ಉಗರ ಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ | ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಿಂ ಸ್ಾ ಿಂರ್ಜಾಯ ನಮಃ | ಕಟ್ಟಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಿಂ ಪ್ರಬರ ಹ್ಲಮ ಯ ನಮಃ | ನಾಭಿಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ । 

ಓಿಂ ಸ್ದಾಶ್ವಾಯ ನಮಃ | ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಿಂ ತಿರ ವಿಕರ ಮಾಯ ನಮಃ | ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ।  

ಓಿಂ ಸ್ವಾಥದುು ತಾಯ ನಮಃ | ಸ್ಾ ನೌ ಪೂಜಯಾಮಿ |       

ಓಿಂ ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮಾಯ ನಮಃ | ರ್ಭಜೌ ಪೂಜಯಾಮಿ| 

ಓಿಂ ವ್ಜರ ನಖ್ಯಯ ನಮಃ | ಹಸೌಾ  ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಿಂ ಅಚ್ಯಯ ತಾಯ ನಮಃ | ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ |  
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ಓಿಂ ಮಹ್ಲತಮ ನೇ ನಮಃ | ಸ್ು ಿಂದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ |   

ಓಿಂ ಮಹ್ಲಜಾವ ಲ್ಲಯ ನಮಃ | ಮುಖಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಿಂ ಮಹ್ಲಪ್ರ ರ್ವ ನಮಃ | ನಾಸಕ್ಷಿಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಿಂ ಪುಣಯ ಶರ ವ್ಣಕ್ಷೀತಥನಾಯ ನಮಃ | ಶರ ೀತ್ರರ ೀ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಿಂ ಉಗರ ಲೀಚನಾಯ ನಮಃ | ನೇತ್ರರ  ಪೂಜಯಾಮಿ |   

ಓಿಂ ವ್ಚಥಸವ ನೇ ನಮಃ | ಲಲ್ಲಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಿಂ ರಮಯ ವಿಗರ ಹ್ಲಯ ನಮಃ | ಸ್ವಾಥಣಯ ಿಂಗ್ರನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ |  

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ದಿವ್ಯ ಸುಿಂದರವಿಗರ ಹಂ ಪೂಜಯಾಮಿ || 

 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ಅಷ್ಟ ೀತು ರ ಶ್ತನಾಮಾವ್ಳಿ 

ಓಿಂ ನಾರಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಮಹ್ಲಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಮಹ್ಲಬಲ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಉಗರ ಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಮಹ್ಲದೇವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸ್ಾ ಿಂರ್ಜಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಉಗರ ಲೀಚನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ರೌದಾರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸ್ವಾಥದುು ತಾಯ ನಮಃ | (10) 

ಓಿಂ ಶ್ರ ೀಮತೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಯೀಗ್ರನಂದಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ತಿರ ವಿಕರ ಮಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಹರಯೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಕೊೀಲ್ಲಹಲ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಚಕ್ಷರ ಣೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವಿಜಯನೇ ನಮಃ |      

ಓಿಂ ಜಯವ್ಧ್ಥನಾಯ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಪಂಚ್ಚನನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ರಬರ ಹ್ಲಮ ಯ ನಮಃ | (20) 

ಓಿಂ ಘ್ೀರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಘ್ೀರ ವಿಕರ ಮಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಜವ ಲನುಮ ಖ್ಯಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಜಾವ ಲ್ಲಮಾಲ್ಲನೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಮಹ್ಲಜಾವ ಲ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಮಹ್ಲಪ್ರ ರ್ವ ನಮಃ | 
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ಓಿಂ ನಿಟ್ಲ್ಲಕ್್ಷಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸ್ಹಸಾರ ಕ್್ಷಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ದುನಿಥರಿೀಕ್್ಷಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ರ ತಾಪ್ನಾಯ ನಮಃ | (30) 

ಓಿಂ ಮಹ್ಲದಂಷಿ್ಣ ರಯುಧಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪಾರ ಜಾಞ ಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಚಂಡಕೊೀಪಾಯ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಸ್ದಾಶ್ವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಹರಣಯ ಕಶ್ಪುಧ್ವ ಿಂಸನೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ದೈತಯ ದಾನವ್ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಗುಣರ್ದಾರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಬಲರ್ದರ ಕ್ಷಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸುರ್ದರ ಕ್ಷಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಕರಾಳಾಯ ನಮಃ | (40) 

ಓಿಂ ವಿಕ್ಷರಾಳಾಯ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ವಿಕತ್ರರ ೀಥ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಸ್ವ್ಥಕತೃಥಕ್ಷಯ ನಮಃ |    

ಓಿಂ ಶ್ಿಂಶುಮಾರಾಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ತಿರ ಲೀಕ್ಷತಮ ನೇ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಈಶಾಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಸ್ವಥಶವ ರಾಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ವಿರ್ವ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಭೈರವಾಡಂಬರಾಯ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ದಿವಾಯ ಯ ನಮಃ | (50) 

ಓಿಂ ಅಚ್ಯಯ ತಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಕವ್ಯೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಮಾಧ್ವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಅಧೀಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಶವಾಥಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವ್ನಮಾಲ್ಲನೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವ್ರಪ್ರ ದಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವಿಶವ ಿಂರ್ರಾಯ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಅದುು ತಾಯ ನಮಃ | (60)  

ಓಿಂ ರ್ವಾಯ ಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಶ್ರ ೀವಿಷು ವ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಅನಘಾಸಾಾ ರಯ ನಮಃ | 
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ಓಿಂ ನಖ್ಯಸಾಾ ರಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸೂಯಥಜ್ಯ ೀತಿರ್ಷ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸುರೇಶವ ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸ್ಹಸ್ರ ಬಾಹವ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸ್ವ್ಥಜಾಞ ಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸ್ವ್ಥಸದೆ ಪ್ರ ದಾಯಕ್ಷಯ ನಮಃ | (70) 

ಓಿಂ ವ್ಜರ ದಂಷಿ್ಣ ರಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ವ್ಜರ ನಖ್ಯಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಮಹ್ಲನಂದಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ರಂತಪಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸ್ವ್ಥಮಂತ್ರರ ೈಕ ರೂಪಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸ್ವ್ಥಯಂತರ  ವಿದಾರಣಾಯ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಸ್ವ್ಥತಂತಾರ ತಮ ಕ್ಷಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಅವ್ಯ ಕ್ಷಾ ಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸುವ್ಯ ಕ್ಷಾ ಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವೈಶಾಖಶುಕಿಭೂತೀತೆಾಯ ನಮಃ | (80) 

ಓಿಂ ಶರಣಾಗತವ್ತಿ ಲ್ಲಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಉದಾರಕ್ಷೀತಥಯೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪುಣಾಯ ತಮ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಮಹ್ಲತಮ ನೇ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಚಂಡವಿಕರ ಮಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವದತರ ಯ ಪ್ರ ಪೂಜಾಯ ಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ರ್ಗವ್ತೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ರಮೇಶವ ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಶ್ರ ೀ ವ್ತಿಾ ಿಂಕ್ಷಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ | (90) 

ಓಿಂ ಜಗದಾವ ಯ ಪ್ರನೇ ನಮಃ |     

ಓಿಂ ಜಗನಮಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಜಗತಾಪ ತಾಯ ಯ ನಮಃ |       

ಓಿಂ ಜಗನಾನ ಥಾಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಮಹ್ಲಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ದಿವ ರೂಪ್ರ್ರ ತೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ರಮಾತಮ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ರಂಜ್ಯ ೀತಿರ್ಷ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ನಿಗುಥಣಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ನೃಕೇಸ್ರಿಣೇ ನಮಃ | (100) 

ಓಿಂ ಪ್ರತತಾಾ ವ ಯ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಪ್ರಂಧಾಮಾಯ ನಮಃ |   
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ಓಿಂ ಸ್ಚಿಿ ದಾನಂದ ವಿಗರ ಹ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನೃಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸ್ವಾಥತಮ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಧಿೀರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ರ ಹಿ್ಲದ ಪಾಲಕ್ಷಯ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನರಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ | (108) 

 

ಶ್ರ ೀ ಮ್ಹಾಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಅಷ್ಟ ೀತು ರ ಶ್ತನಾಮಾವ್ಳಿ 

ಓಿಂ ಪ್ರ ಕೃತ್ರಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವಿಕೃತ್ರಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವಿದಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸ್ವ್ಥಭೂತಹತಪ್ರ ದಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಶರ ದೆಾಯೈ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ವಿಭೂತ್ರಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸುರಭ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ರಮಾತಿಮ ಕ್ಷಯೈ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ವಾಚ್ಚಯ ಯೈ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಪ್ದಾಮ ಲಯಾಯೈ ನಮಃ | (10) 

ಓಿಂ ಪ್ದಾಮಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಶುಚ್ಯ ೈ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಸಾವ ಹ್ಲಯೈ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಸ್ವ ಧಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಧ್ನಾಯ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಹರಣಮಯೈ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಲಕ್ೆ ಮ ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ನಿತಯ ಪುಷಿ್ಣಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವಿಭಾವ್ಯಯ ಥ ನಮಃ | (20) 

ಓಿಂ ಅದಿತ್ರಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ದಿತ್ರಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ದಿೀಪಾಾ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವ್ಸುಧಾಯೈ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ವ್ಸುಧಾರಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಕಮಲ್ಲಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಕ್ಷಿಂತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಕ್ಷಮಕ್ೆ ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಕೊರ ೀಧ್ಸಂರ್ವಾಯೈ ನಮಃ |  
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ಓಿಂ ಅನುಗರ ಹಪ್ರ ದಾಯೈ ನಮಃ | (30) 

ಓಿಂ ಬುದೆೆ ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಅನಘಾ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಹರಿವ್ಲಿಭಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಅಶೀಕ್ಷಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಅಮೃತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ದಿೀಪಾಾ ಯೈ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಲೀಕಶೀಕವಿನಾಶ್ನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಧ್ಮಥನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಲೀಕಮಾತ್ರರ ೀ ನಮಃ | (40)   

ಓಿಂ ಪ್ದಮ ಪ್ರರ ಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ದಮ ಹಸಾಾ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ದಾಮ ಕ್ೆ ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಪ್ದಮ ಸುಿಂದಯೈಥ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ದ್ಮ ೀದು ವಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ದಮಮುಖ್ಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ದಾಮ ನಾರ್ಪ್ರರ ಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ದಮಮಾಲ್ಲಧ್ರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ದೇವೆಯ ೈ ನಮಃ | (50) 

ಓಿಂ ಪ್ದಿಮ ನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ದಮ ಗಂಧಿನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪುಣಯ ಗಂಧಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸುಪ್ರ ಸ್ನಾನ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ರ ಸಾದಾಭಿಮುಖಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ರ ಭಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಚಂದರ ವ್ದನಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಚಂದಾರ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಚಂದರ ಸ್ಹೊೀದಯೈಥ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಚತರ್ಭಥಜಾಯೈ ನಮಃ | (60) 

ಓಿಂ ಚಂದರ ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಇಿಂದಿರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಇಿಂದುಶ್ೀತಲ್ಲಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಆಹಿ್ಲದಜನನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪುಷಿ್ ೈ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಶ್ವಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಶ್ವ್ಕರ್ಥಥ ನಮಃ | 
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ಓಿಂ ಸ್ತ್ರಯ ೈ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ವಿಮಲ್ಲಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವಿಶವ ಜನನೆಯ ೈ ನಮಃ | (70) 

ಓಿಂ ತಷಿ್ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ದಾರಿದರ ಯ ನಾಶ್ನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಪ್ರರ ೀತಿಪುಷು ರಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಶಾಿಂತಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಶುದೆಮಾಲ್ಲಿಂಬರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಶ್ರ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಭಾಸ್ುಯೈಥ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಬಿಲವ ನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವ್ರಾರೀಹ್ಲಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಯಶಸವ ನೆಯ ೈ ನಮಃ | (80) 

ಓಿಂ ವ್ಸುಿಂಧ್ರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಉದಾರಾಿಂಗ್ರಯೈ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಹರಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಹೇಮಮಾಲ್ಲನೆಯ ೈ ನಮಃ |         

ಓಿಂ ಧ್ನಧಾನಯ ಕತ್ರಯ ೈಥ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸದೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸ್ಾ ರೈಣ ಸೌಮಾಯ ಯೈ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ಶುರ್ಪ್ರ ದಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ನೃಪ್ವಶಮ ಗತಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ವ್ರಲಕ್ೆ ಮ ೈ ನಮಃ | (90) 

ಓಿಂ ವ್ಸುಪ್ರ ದಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಶುಭಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಹರಣಯ ಪಾರ ಕ್ಷರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಸ್ಮುದರ ತನಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಜಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಮಂಗಳದೇವೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ವಿಷ್ಣು ವ್ಕ್ಷಸ್ಾ ಳಸಾ ತಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ವಿಷ್ಣು ಪ್ತ್ರನ ಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಪ್ರ ಸ್ನಾನ ಕ್ೆ ಯ ೈ ನಮಃ |   

ಓಿಂ ನಾರಾಯಣಸ್ಮಾಶ್ರ ತಾಯೈ ನಮಃ | (100) 

ಓಿಂ ದಾರಿದರ ಯ ಧ್ವ ಿಂಸನೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಮಹ್ಲದೇವೆಯ ೈ ನಮಃ |  

ಓಿಂ ಸ್ವೀಥಪ್ದರ ವ್ವಾರಿಣೆಯ ೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ನವ್ದುಗ್ರಥಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ಮಹ್ಲಕ್ಷಳೆಯ ೈ ನಮಃ |   
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ಓಿಂ ಬರ ಹಮ ವಿಷ್ಣು ಶ್ವಾತಿಮ ಕ್ಷಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ತಿರ ಕ್ಷಲಜಾಞ ನ ಸಂಪ್ನಾನ ಯೈ ನಮಃ | 

ಓಿಂ ರ್ಭವ್ನೇಶವ ಯೈಥ ನಮಃ | (108) 

 

ಧೂಪ 

ದಶಾಿಂಗಮ್ ಗುಗೆಲೀಪತಂ ಗೊೀಘೃತೇನ ಸ್ಮನಿವ ತಂ | 

ಧೂಪಂ ಗೃಹ್ಲಣ ದೇವಶ ಸ್ವ್ಥಲೀಕ ನಮಸ್ು ೃತ ||   

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ದೂಪ್ಮಾಘಾರ ಪ್ಯಾಮಿ ||    

(ಅಗರಬತಿಾ  ಅರ್ವಾ ಚಂದನದ ಬತಿಾ ಯನುನ  ಎರಡೂ ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ಹಡಿದು ಪ್ರ ದಕ್್ಷಣಾಕ್ಷರವಾಗಿ 

ದೇವ್ರ ಮುಿಂದೆ ಆಪಾದಮಸ್ಾ ಕವಾಗಿ ಅಪ್ರಥಸ) 

 

ದೀಪಂ 

ತಿರ ಲೀಕೇಶ ಮಹ್ಲದೇವ್ ಸ್ವ್ಥಜಾಞ ನ ಪ್ರ ದಾಯಕ | 

ದಿೀಪಂ ದಾಸಾಯ ಮಿ ದೇವಶ ರಕ್ಷ ಮಾಿಂ ರ್ಕಾ ವ್ತಿ ಲ ||  

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ದಿೀಪಂ ಪ್ಶಥಯಾಮಿ || (ದಿೀಪ್ವ್ನುನ  ದೇವ್ರಿಗೆ ತೀರಿಸ) 

 

ನೈವೇದಯ ಿಂ 

ದೇವ್ರ ಬಲಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಕಲಶದ ನಿೀರಿನಿಿಂದ ಚತಷ್ು ೀಣ ಮಂಡಲವ್ನುನ  ರಚಿಸ ಅದರಲಿ್ಲ  

ಶ್ರ ೀಕ್ಷರವ್ನುನ  ಬರೆದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೈವದಯ ದ ಪ್ದಾರ್ಥಗಳನುನ  ಇಟಿ , ತಪ್ಪ ದಿಿಂದ 

ಅಭಿಘಾರಮಾಡಿ, ತಳಸೀದಳದ್ಿಂದಿಗೆ ಸ್ವ ಲಪ  ನಿೀರನುನ  ಬಲಗೈಯಲಿ್ಲ  ಹಡಿದು ಓಿಂ ಶ್ರ ೀ 

ನಾರಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ ಎಿಂದು ಜಪ್ರಸ, ನೈವದಯ ವ್ನುನ  ಪರ ೀಕ್್ಷ ಸ, ತಳಸೀದಳವ್ನುನ  

ನೈವದಯ  ಪ್ದಾರ್ಥದ ಮೇಲ್ಲರಿಸ ಮಂತರ ಗಳನುನ  ಪ್ಠಿಸ್ಬೇಕು. 

ನಾನಾಖ್ಯದಯ ಮಯಂ ದಿವ್ಯ ಿಂ ನೈವದಯ ಿಂ ತೇ ನಿವದಿತಂ | 

ರ್ಕ್ಷಾ ಯ  ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನರಸಿಂಹ ವೈಕುಿಂಠೇಶ ಗೃಹ್ಲಣ ಭೀ: || 

ಓಿಂ ಭೂರ್ಭಥವಃ ಸಿು ವಃ ಓಿಂ ತತಿ ವಿತವ್ಥರೇಣಯ ಿಂ ರ್ಗೊೀಥ ದೇವ್ಸ್ಯ  ಧಿೀಮಹ | 

ಧಿಯೀ ಯೀ ನಃ ಪ್ರ ಚೀದಯಾತ್ ಸ್ತಯ ಿಂ ತವ ರ್ಥಥನ ಪ್ರಿಷಿಂಚ್ಚಮಿ || 

ಅಮೃತೀಪ್ಸ್ಾ ರಣಮಸ ಸಾವ ಹ್ಲ || 

ನಾನಾವಿಧ್ಫಲೀಪತಂ ನೈವದಯ ಿಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ತಾಮ್ | 

ಷಡರ ಸೀಪತಂ ರ್ಕ್ಷಯ ಶಾಕಸ್ಮನಿವ ತಮ್ ||     

ವಿಶ್ವ ೀಶವ ರಾಯ ದೇವಾಯ ತಥಾ ವಿಶವ ೀದು ವಾಯ ಚ | 

ವಿಶಾವ ನಾಿಂ ಪ್ತಯೇ ತರ್ಯ ಿಂ ಗೊೀವಿಿಂದಾಯ ನಮೊೀ ನಮಃ || 

ಸ್ವೆಯ ಥರ್ಕ್ೆ ಯ : ಸುಸಂಭೀಜೈ: ರಸೈ: ಷಡಿು : ಸ್ಮಾನಿವ ತಮ್ | 

ನೈವದಯ ಿಂ ತ ಮಯಾನಿೀತಂ ಗೃಹ್ಲಣ ಪುರುಷ್ೀತಾ ಮ || 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | ನೈವದಯ ಿಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

(ದೇವ್ರಿಗೆ ನೈವದಯ ವ್ನುನ  ಸ್ಮಪ್ರಥಸುವಾಗ --- ಬಾಳೇ ಹಣು ನುನ  ಸ್ಮಪ್ರಥಸುವಾಗ 

ಕದಲ್ಲೀಫಲಂ ಎಿಂದೂ, ತ್ರಿಂಗಿನಕ್ಷಯ ಸ್ಮಪ್ರಥಸುವಾಗ ನಾರಿಕೇಳ ಫಲಂ ಎಿಂದೂ ಹೇಳುತಾಾ  
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‘ನಿವದಯಾಮಿ' ಎಿಂದು ನುಡಿಯಬೇಕು. ಬೆಲಿವ್ನುನ  ಅಪ್ರಥಸುತಿಾ ದು ಲಿ್ಲ  ‘ಗುಡೀಪ್ಹ್ಲರ’ 

ನೈವದಯ ಿಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ ಎಿಂದು ಹೇಳಬೇಕು.   

ಓಿಂ ಪಾರ ಣಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ, ಓಿಂ ಅಪಾನಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ, ಓಿಂ ವಾಯ ನಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ, 

ಓಿಂ ಉದಾನಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ, ಓಿಂ ಸ್ಮಾನಾಯ ಸಾವ ಹ್ಲ, ಓಿಂ ಬರ ಹಮ ಣೇ ಸಾವ ಹ್ಲ, 

(ಶಂಖ/ಉದೆ ರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಿೀರನುನ  ಅಘಯ ಥಪಾತ್ರರ ಯಲಿ್ಲ  ಬಿಡಬೇಕು) 

ಓಿಂ ಭೂಾಃ | ಓಿಂ ರ್ಭವಃ | ಓಗಿಂ ಸುವಃ | ಓಿಂ ಮಹಃ | 

ಓಿಂ ಜನಃ | ಓಿಂ ತಪಃ | ಓಗಿಂ ಸ್ತಯ ಮ್ | 

ಓಿಂ ತತಿ ವಿತವ್ಥರೇಣಯ ಿಂ ರ್ಗೊೀಥ 'ದೇವ್ಸ್ಯ ' ಧಿೀಮಹ || 

ಧಿಯೀ ಯೀ ನಃ ಪ್ರ ಚೀದಯಾತ್ 

ಓಿಂ ಆಪೀ ಜ್ಯ ೀತಿೀರಸೀsಮೃತಂ ಬರ ಹಮಭೂರ್ಭಥವಃಸಿು ವ್ರೀಮ್ ||  

ಮಧ್ಯ ೀ ಮಧ್ಯ ೀ ಪಾನಿೀಯಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ | 

(ಉದೆ ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲಶದ ನಿೀರನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು ಅಘಯ ಥಪಾತ್ರರ ಯಲಿ್ಲ  ಬಿಟಿ ) 

ಅಮೃತಾಪ್ರಧಾನಮಸ ಸಾವ ಹ್ಲ, ಉತಾ ರಾಪೀಷಣಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ, ಹಸೌಾ  

ಪ್ರ ಕ್್ಷಲಯಾಮಿ, ಪಾದೌ ಪ್ರ ಕ್್ಷಲಯಾಮಿ, ಪುನರಾಚಮನಿೀಯಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

 

ತಾಿಂಬೂಲಂ 

ಪೂಗಿೀಫಲಸ್ಮಾಯುಕಾ ಿಂ ನಾಗವ್ಲ್ಲಯ  ಸ್ಮನಿವ ತಂ | 

ಕಪೂಥರೇಲ್ಲಸ್ಮಾಯುಕಾ ಿಂ ತಾಿಂಬೂಲಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹಯ ತಾಮ್ || 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ತಾಿಂಬೂಲಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

 

ಮಂಗ್ಳನೀರಾಜ್ನಂ 

ಶ್ರ ಯಃ ಕ್ಷಿಂತಾಯ ಕಲ್ಲಯ ಣ ನಿಧ್ಯೇ ನಿಧ್ಯೇsರ್ಥಥನಾಮ್ | 

ಶ್ರ ೀ ವಿಂಕಟ್ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ||  

ಶ್ರ ಯೇ ಜಾತಃ ಶ್ರ ಯ ಆ ನಿರಿಯಾಯ ಶ್ರ ಯಂ ವ್ಯೀ ಜರಿತೃಭಯ ೀ ದಧಾತಿ | 

ಶ್ರ ಯಂ ವ್ಸಾನಾ ಅಮೃತತವ ಮಾಯನ್ ರ್ವಂತಿ ಸ್ತಾಯ  ಸ್ ಮಿಥಾಮಿತದೌರ  || 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ನಿೀರಾಜನಂದಶಥಯಾಮಿ ||  

(ಆರತಿಮಾಡಿದನಂತರ ಉದೆ ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕಲಶದ ನಿೀರನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು 

ಅಘಯ ಥಪಾತ್ರರ ಯಲಿ್ಲ  ವಿಸ್ಜಥಸ. "ಪುನರಾಚಮನಿೀಯಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ'' ಎನನ ಬೇಕು) 

 

ಮಂತರ ಪುಷ್ಪ ಿಂ 

(ಎರಡು ಕೈಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಪುಷಪ  ಹ್ಲಗೂ ಮಂತಾರ ಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಷಳುಗಳನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು ಕೆಳಗಿನ 

ಮಂತರ  ಹೇಳಿ) 

ಧಾತಾ ಪುರಸಾಾ ದಾಯ ಮುದಾಜಹ್ಲರ, ಶಕರ :  ಪ್ರ ವಿದಾಯ ನ್ ಪ್ರ ದಿಶಶಿ ತರ ಸಃ 

ತಮೇವಂ ವಿದಾಯ ನಮೃತ ಇಹ ರ್ವ್ತಿ, ನಾನಯ : ಪಂಥಾ ಆಯನಾಯ ವಿದಯ ತೇ    

ಓಿಂ ಸ್ಹಸ್ರ  ಶ್ೀರ.ಷಥಿಂ ದೇವಂ ವಿಶಾವ ಕ್ಷಂ ವಿಶವ ಶಂರ್ಭವಂ |    
|                             |           | 
  − − −                   −  −  −             − 
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ವಿಶವ ಿಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವ್ಮಕ್ಷರಂ ಪ್ರಮಂ ಪ್ದಮ್ || 1 || 

ವಿಶವ ತಃ ಪ್ರಮಾನಿನ ತಯ ಿಂ ವಿಶವ ಿಂ ನಾರಾಯಣಗಿಂ ಹರಿಮ್ |     

ವಿಶವ ಮೇವದಂ ಪುರುಷಸ್ಾ ದಿವ ಶವ ಮುಪ್ಜೀವ್ತಿ || 2 || 

ಪ್ತಿಿಂ ವಿಶವ ಸಾಯ ತ್ರಮ ೀಶವ ರಗಿಂ ಶಾಶವ ತಗಿಂ ಶ್ವ್ಮಚ್ಯಯ ತಮ್ | 

ನಾರಾಯಣಂ ಮಹ್ಲಜೆಞ ೀಯಂ ವಿಶಾವ ತಾಮ ನಂ ಪ್ರಾಯಣಮ್ || 3 || 

ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀ ಜ್ಯ ೀತಿರಾತಾಮ  ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಃ | 

ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಂ ಬರ ಹಮ  ತತಾ ವ ಿಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಃ |   

ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೀ ಧಾಯ ತಾ ಧಾಯ ನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಃ || 4 || 

ಯಚಿ  ಕ್ಷಿಂಚಿಜಜ ಗರಿ್ ವ್ಥಿಂ ದೃಶಯ ತೇ ಶೂರ ಯತೇsಪ್ರವಾ | 

ಅಿಂತಬಥಹಶಿ  ತರಿ್ ವ್ಥಿಂ ವಾಯ ಪ್ಯ  ನಾರಾಯಣಸಿ ಾ ತಃ || 5 || 

ಅನಂತಮವ್ಯ ಯಂ ಕವಿಗಿಂ ಸ್ಮು ದೆರ sOತಂ ವಿಶವ ಶಂರ್ಭವ್ಮ್ | 

ಪ್ದಮ ಕೊೀಶ ಪ್ರ ತಿೀಕ್ಷಶಗಿಂ ಹೃದಯಂ ಚ್ಚಪ್ಯ ಧೀಮುಖಂ || 6 || 

ಅಧೀನಿಷಿ್ಣ ಯ  ವಿತಸಾಾ ಯ Oತೇ ನಾಭಾಯ sಮುಪ್ರಿ ತಿಷಠ ತಿ |    

ಜಾವ ಲ್ಲಮಾಲ್ಲ ಕುಲಂ ಭಾತಿೀ ವಿಶವ ಸಾಯ ಯತನಂ ಮಹತ್ || 7 || 

ಸಂತತಗಿಂ ಶ್ಲ್ಲಭಿಸುಾ  ಲಂಬತಾಯ ಕೊೀಶಸ್ನಿನ ಭಂ | 

ತಸಾಯ ಿಂತೇ ಸುಷರಗಿಂ ಸೂಕ್ಷಮ ಿಂ ತಸಮ ನ್ ಸ್ವ್ಥಿಂ ಪ್ರ ತಿಷಠ ತಂ || 8 || 

ತಸ್ಯ  ಮಧ್ಯ ೀ ಮಹ್ಲನಗಿನ ವಿಥಶಾವ ಚಿಥವಿಥಶವ ತೀ ಮುಖಃ |   

ಸೀsಗರ ರ್ಭಗಿವ ರ್ಜಂತಿಷಠ ನಾನ ಹ್ಲರಮಜರಃ ಕವಿಾಃ || 9 ||   

ತಿಯಥಗೂಧ್ವ ಥಮಧ್ಶಾಶಯೀ ರಶಮ ಯಸ್ಾ ಸ್ಯ  ಸಂತತಾ |  

ಸಂತಾಪ್ಯತಿ ಸ್ವ ಿಂ ದೇಹಮಾಪಾದತಲಮಸ್ಾ ಕಃ | 

ತಸ್ಯ  ಮಧ್ಯ ೀ ವ್ಹನ ಶ್ಖ್ಯ ಅಣ್ಣೀಯೀಧಾವ ಥ ವ್ಯ ವ್ಸಾ ತಃ || 10 || 

ನಿೀಲತೀ ಯದಮಧ್ಯ ಸಾಾ sದಿವ ದುಯ ಲಿೆ ೀಖೇವ್ ಭಾಸ್ವ ರಾ |   

ನಿೀವಾರಶೂಕವ್ತಾ ನಿವ ೀ ಪ್ರೀತಾಭಾಸ್ವ ತಯ ಣೂಪ್ಮಾ || 11 || 

ತಸಾಯ ಶ್ಶ ಖ್ಯಯಾ ಮಧ್ಯ  ಪ್ರಮಾತಾಮ  ವ್ಯ ವ್ಸಾ ತಃ |         

ಸ್ ಬರ ಹಮ  ಸ್ ಶ್ವ್ಸಿ್  ಹರಿಸಿ್ ೀOದರ ಸಿ ೀsಕ್ಷರಃ ಪ್ರಮಸಿ್ ವ ರಾಟ್ || 12 || 

ಋತಗಿಂ ಸ್ತಯ ಿಂ ಪ್ರಂ ಬರ ಹಮ ಪುರುಷಂ ಕೃಷು ಪ್ರಿಂಗಲಂ |   

ಊಧ್ವ ಥರೇತಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ವಿಶವ ರೂಪಾಯ ವೈ ನಮೊೀ ನಮಃ || 13 || 

ಓ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದಮ ಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧಿೀಮಹ | 

ತನೊನ ೀ ವಿಷ್ಣು ಾಃ ಪ್ರ ಚೀದಯಾತ್ || 

|              |                      | 
 −                   − − −              −         − 

−   −              −  −   −                    − 
|                        |                     | 

 
|                      |                     | 
 −                       −        −  

|               |              |                | 
 −          −           − −                      − 

|                             |                 | 
 −       −                    −     −    −                   − 
|                            |                | 
 −      −                        −  − −                   − 

|                           |                | 
 −      −                 −  − −                   − 
|                               |                 | 
 −     −                  −   −  − _                   −                            _ 

|            |                       ||                  | 
 −             − −       −                 −  
|         |                             |              | 
 −              − −       −                    − 

|          |                      |               |          | 
 −                  −               −                   − 

|                          |                      | 
 − − −               − − −   −                   − 

|                 |                             |            | 
 −                −      −   −                   − 

|                        |                 | 
 −  −  −                      −  − −               − 

|                |             |                  | 
 −        −                           − 

|                                    ||                | 
 −          −                       −  
|              |               |              | 
 −              −               −               − 

|          |                   | 
 −              − −                   −      −  

|                       |               | 
 − −  −                   −  −    −            − 

|                          |               | 
 −  −                       −                        − 

|                    ||                    | 
 −        −                           −                               − 

|           |                          |                | 
 −                            −  −    −                  − 

|                      ||               | 
 −      −            −  − −            − 

||                  |             ||                 | 
 −                    −                  − 

| 
 −         −         −        −                       −      − 

|                      |                 | 
 −          −                   − − −                − 

|           |                     |                                | 
 −                              −         −                 −             − 

|           |                      | 
 − − −             −                      − 

|                                         || 

 −  
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ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ಸುವ್ಣಥ ದಿವ್ಯ ಮಂತರ ಪುಷಪ ಿಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

   

ಪರ ದಕ್್ಷಣ ನಮ್ಸಾು ರ 

ಯಾನಿಕ್ಷನಿ ಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನಾಮ ಿಂತರ ಕೃತಾನಿ ಚ |  

ತಾನಿ ತಾನಿ ಪ್ರ ಣಶಯ ಿಂತಿ ಪ್ರ ದಕ್್ಷ ಣ ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ||   

ಪಾಪೀಹಂ ಪಾಪ್ಕಮಾಥsಹಂ ಪಾಪಾತಾಮ  ಪಾಪ್ಸಂರ್ವಃ |  

ಪಾಹಮಾಿಂ ಕೃಪ್ಯಾ ದೇವಾ ಶರಣಾಗತವ್ತಿ ಲ ||  

ಅನಯ ಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸಾ  ತವ ಮೇವ್ ಶರಣಂ ಮಮ |  

ತಸಾಮ ತಾು ರುಣಯ  ಭಾವನ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಜನಾದಥನ ||  

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಪ್ದಾಮ ವ್ತಿೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ವಿಂಕಟೇಶವ ರಸಾವ ಮಿನೇ ನಮಃ | 

ಆತಮ ಪ್ರ ದಕ್್ಷ ಣ ನಮಸಾು ರಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ |  

(೩ ಪ್ರ ದಕ್್ಷ ಣೆ ನಿವ್ಥಹಸುವಾಗ ಮೇಲ್ಲನ ಮಂತರ ವ್ನುನ  ಉಚಛ ರಿಸುತಾಾ  ಸಾಷಿ್ಣ ಿಂಗ 

ನಮಸಾು ರವ್ನುನ  ಅಪ್ರಥಸ)    

 

ಪುನಃ ಪೂಜಿಂ ಕರಿಷ್ಯ ೀ 

ಛತರ ಿಂ ಧಾರಯಾಮಿ | ಚ್ಚಮರಂ ವಿೀಜಯಾಮಿ |  

ನೃತಯ ಿಂ ದಶಥಯಾಮಿ | ಗಿೀತಂ ಶಾರ ವ್ಯಾಮಿ |  

ವಾದಯ ಿಂ ಘ್ೀಷಯಾಮಿ | ಆಿಂದ್ೀಳಿಕ್ಷನ್ ಆರೀಹಯಾಮಿ | 

ಅಶಾವ ನ್ ಆರೀಹಯಾಮಿ | ಗಜಾನ್ ಆರೀಹಯಾಮಿ | 

ಸ್ಮಸ್ಾ ರಾಜ್ೀಪ್ಚ್ಚರ, ಶಕೊಾ ಯ ೀಪ್ಚ್ಚರ, ಮಂತರ ೀಪ್ಚ್ಚರ, ದೇವೀಪ್ಚ್ಚರ,   

ಸ್ವೀಥಪ್ಚ್ಚರ ಪೂಜಾಿಂ ಸ್ಮಪ್ಥಯಾಮಿ || 

 

ಕ್ಷಮಾಪಣಂ 

ಮಂತರ ಹೀನಂ ಕ್ಷರ ಯಾಹೀನಂ ರ್ಕ್ಷಾ ಹೀನಂ ರಮಾಪ್ತೇ | 

ಯತ್ಪಪ ಜತಂ ಮಯಾ ದೇವ್ ಪ್ರಿಪೂಣಥಿಂ ತದಸುಾ  ತೇ ||  

(ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸಾು ರ ಮಾಡಿ) 

ಅನಯಾ ಧಾಯ ನಾವಾಹನಾದಿ ಷ್ೀಡಶೀಪ್ಚ್ಚರ ಪೂಜಾವಿಧಾನೇನ ಸ್ವಾಥತಮ ಕಃ ತತ್ 

ಸ್ವ್ಥಿಂ ಶ್ರ ೀ ಕೃಷ್ಣು ಪ್ಥಣಮಸುಾ  |  

ರ್ಗವಾನ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನಾರಸಿಂಹಃ ಪ್ರರ ಯತಾಮ್ |    

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ಪ ರೂಪೀ ರ್ಗವಾನ್ ಸುಪ್ರರ ೀತೀ ಸುಪ್ರ ಸ್ನೊನ ೀ 

ವ್ರದ್ ರ್ವ್ತ.  ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವ್ ಪ್ರ ಸಾದಂ ಪ್ರ ತಿಗೃಹ್ಲು ಮಿ ||  

(ನೈಮಾಲಯ ಥವ್ನುನ  ಸವ ೀಕರಿಸ)  

 

ತಿೀಥಿಿಂ 

ಅಕ್ಷಲ ಮೃತಯ ಹರಣಂ ಸ್ವ್ಥವಾಯ ದಿ ನಿವಾರಣಂ | 

ಸ್ಮಸ್ಾ  ದುರಿತೀಪ್ಶಮನಂ ರ್ಗವ್ತ್ ಪಾದ್ೀದಕಂ ಪಾವ್ನಂ ಶುಭಂ || (ತಿೀರ್ಥವ್ನುನ  

ಕುಡಿಯರಿ)  
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ಉದಾಾ ಸನಂ 

ಯಜೆಞ ೀನ ಯಜ್ಞಮಯಜಂತ ದೇವಾಸಾಾ ನಿ ಧ್ಮಾಥಣ್ಣ ಪ್ರ ರ್ಮಾನಾಯ ಸಂ |  

ತೇಹನಾಕಂ ಮಹಮಾನಃ ಸ್ಚಂತ ಯತರ  ಪೂವಥ ಸಾಧಾಯ ಸಿ್ ಿಂತಿ ದೇವಾಾಃ || 

ಗಚಿ ಗಚಿ  ಸುರಶ್ರ ೀಷಠ  ಸ್ವ ಸಾಾ ನಂ ನರಸಿಂಹ |   

ರ್ಕ್ಷಾ ಭಿೀಷಿ  ಸ್ಮೃದಯ ರ್ಥಿಂ   ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ ||  

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಸ್ಮೇತ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿಿಂ ಯಾಥಾಸಾಾನಂ ಉದಾವ ಸ್ಯಾಮಿ||   

(ಕಲಶವ್ನುನ  ಸ್ವ ಲಪ  ಅಲ್ಕಗ್ರಡಿಸ)  (ಅಕ್ಷತ್ರಕ್ಷಳುಗಳನುನ  ನಾಲ್ಕು  ಸ್ಲ ಹ್ಲಕ್ಷ) 

*********  

 

ಶ್ರ ೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಂಗ್ಳಾ ಶಾಸನಂ 
 

ಶ್ರ ೀ ಪಾಣ್ಣಗರ ಹನೊೀಪಾತಾ  ಮಹ್ಲವೈರ್ವ್ಶಾಲ್ಲನೇ | 

ತಳಸಧಾಮ ಭೂಷ್ಣಯ ಶ್ರ ೀ ನೃಸಿಂಹ್ಲಯ ಮಂಗಳಂ || 
 

ಭಿೀಕರಾಕ್ಷರ ರ್ಜೆು ೀಸ ರ್ಕ್ಷಾ ನಾಿಂ ಶ್ರ ೀಕರಾಯತೇ |    

ವ್ಶ್ೀಕೃತಾಯ ಯೀಗಿನೆು ರ: ಶ್ರ ೀ ನೃಸಿಂಹ್ಲಯ ಮಂಗಳಂ || 
 

ಮಂದಸ್ವ ಿಂತ ಗುಹ್ಲಲ್ಲೀನ ತ ಮಸಿ್ ಿಂತತಿಭಾಸ್ವ ತ್ರ |   

ಸ್ವ್ಥಮಂತರ  ಸ್ವ ರೂಪಾಯ ಶ್ರ ೀ ನೃಸಿಂಹ್ಲಯ ಮಂಗಳಂ || 
 

ರಮಾ ವ್ಕ್ಷಸ್ಾ ಲ್ಲೀ ಪ್ಲ್ಲತಪ ವ್ರ ಜಾಯ ಜಸೇ ತೀರಸೇ | 

ನಿತಾಯ ನಂದ ಸ್ವ ರೂಪಾಯ ಶ್ರ ೀ ನೃಸಿಂಹ್ಲಯ ಮಂಗಳಂ ||   
 

ಚಯಚಿ್ಚ ಶ್ಖರಸ್ಪ ಧಿಥ   ದಂಷಿ ರರುಚಿವಿಲ್ಲಸನೇ |   

ದಾರಿದರ ಯ  ದುಾಃಖ ಸಂಹತ್ರಥ ಶ್ರ ೀ ನೃಸಿಂಹ್ಲಯ ಮಂಗಳಂ ||   
 

ರ್ಕಾ  ಸಂದ್ೀಹ ಸಂದೇಹಭೇದನಾಯಾತಾ ಚೇತಸೇ |    

ವ್ರದಾನ ಪ್ರ ತಿೀತಾಯ ಶ್ರ ೀ ನೃಸಿಂಹ್ಲಯ ಮಂಗಳಂ ||   
 

ಆದಿ ವಾಯ ಧಿ ಗರ ಹ್ಲ ಗ್ರರ ಹಗರ ಸ್ಾ  ಲೀಕ್ಷತಿಥ ಹ್ಲರಿಣೇ |  

ನಿವಾಥಜಯ  ಕರುಣಾಯಾಸುಾ  ಶ್ರ ೀ ನೃಸಿಂಹ್ಲಯ ಮಂಗಳಂ ||   
 

ಹರಣಯ ಕಷಪುಯಥಸ್ಯ  ಕೊೀಪಾಗೌನ  ಶಲಭಾಯತಃ   |  

ಸ್ವಾಥOತವಾಯ ಥಪ್ರನೇ ಶ್ರ ೀ ನೃಸಿಂಹ್ಲಯ ಮಂಗಳಂ ||   
 

ಸುಧಾಸ್ಹಚರರ್ಥಕಾ  ವಾಿಂಚಿತಾರ್ಥ ಪ್ರ ದೈಶ್ಶ ವೈ:  |   

ವಿೀಕ್ಷಣೈ ರವ್ತೇ ಲೀಕಂ ಶ್ರ ೀ ನೃಸಿಂಹ್ಲಯ ಮಂಗಳಂ ||   

*********  

 

|                 |                                                      ||                               || 

−                    −                                         −                         −                           −   
||                                                                      |                               |  

−                          −                                               −                         −                            − 
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ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತಕಲಪ  

ಪ್ರ ರ್ಮ ಅಧಾಯ ಯ  

ಅನಂತಾಚ್ಛಯಿ ದಂಪತಿಗ್ಳ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಥಕ್ಷಲದಲಿ್ಲ  ಅವಂತಿೀನಗರದ ಕೃಷು ಪ್ಟಿ್ ಣದಲಿ್ಲ  ಅನಂತಾಚ್ಚಯಥರೆಿಂಬ ಅಚಥಕರು 

ಇದು ರು. ಆ ಊರಲಿ್ಲರುವ್ ಶ್ರ ೀ ಯೀಗ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ಸಾವ ಮಿಯವ್ರನುನ  ಸೇವಿಸುತಾಾ  ಕ್ಷಲವ್ನುನ  ಕಳೆಯುತಿಾ ದು ರು. ಅವ್ನ ಭಾಯಥ ಸುಮತಿಗೆ 

ಕೂಡಾ ಸಾವ ಮಿ ಎಿಂದರೆ ತಿಂಬಾ ರ್ಕ್ಷಾ ಯತಾ . ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬಬ ರು ಎಲಿ್ಲ  ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಂತೀಷದಿಿಂದಿದು ರೂ, ವಿವಾಹವಾಗಿ ಹನೆನ ರಡು ಸಂವ್ತಿ ರಗಳಾದರೂ ಸಂತಾನವಿಲಿದುು  

ಅವ್ರಿಗೆ ನೊೀವುಿಂಟಮಾಡುತಿಾ ತಾ .  ದಿನಾಲ್ಲ ಸಾವ ಮಿಯನುನ  ಸಂತಾನದ   ವಿಷಯವಾಗಿ 

ಪಾರ ರ್ಥಥಸುತಿಾ ದು ರು.   

 

ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಮಯ ಕಳೆದಾಗ, ರ್ಕಾ ವ್ತಿ ಲನಾದ ಸಾವ ಮಿಯು ಒಿಂದುದಿನ 

ಅನಂತಾಚ್ಚಯಥರಿಗೆ ಸ್ವ ಪ್ನ ದಲಿ್ಲ  ದಶಥನವಿತಾ  ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಓ ಆಚ್ಚಯಥ ಪುರುಷ್ಣ! 

ನಿೀವು ದಂಪ್ತಿಗಳು ದಿನಾಲ್ಕ ನನನ ನುನ  ಬಹಳ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠ ಗಳಿಿಂದ ಪೂಜಸುತಿಾ ರುವುದು 

ನನಗೆ ತಿಂಬಾ ಆನಂದವ್ನುನ  ತರುತಿಾ ದೆ. ನಿಮಗೆ ತವ ರಿತದಲಿೆೀ ಬಂಗ್ರರದಂತಹ ಮಗನನುನ  

ಪ್ಡೆಯುವ್ ಮಾಗಥವ್ನುನ  ಹೇಳುತ್ರಾ ೀನೆ, ಕೇಳಿರಿ ಎಿಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳತಡಗಿದರು. “ಓ ರ್ಕ್ಷಾ ! 

ಶಾರ ವ್ಣಮಾಸ್ವು ನಿನೆನ ಯೇ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವ ? ಸ್ವ ಲಪ ದಿನದಲಿೆೀ ಬರುವ್ ಸಾವ ತಿ 

ನಕ್ಷತರ ದ ದಿನ ‘ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತ’ವ್ನುನ  ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ವ್ರ ತದ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 

ತಪ್ಪ ದೇ ಸ್ತಿ ಿಂತಾನವಾಗುತಾ ದೆ. ಈ ವ್ರ ತವು ತಿಂಬಾ ಸುಲರ್ವಾದದುು . ನಾಳೆ ಮುಿಂಜಾನೆ ಈ 

ದೇವಾಲಯಕೆು  ದೂರದ ದೇಶದಿಿಂದ ವಿಶವ ನಾರ್ನೆಿಂಬ ರ್ಕಾ ನು ಬರುತಾಾ ನೆ. ನನನ  

ಪ್ರರ ಯರ್ಕಾ ನಾದ ವಿಶವ ನಾರ್ನು ಈ ವ್ರ ತ ವಿಧಾನವ್ನೆನ ೀಲಿ್ಲ  ನಿಮಗೆ ವಿವ್ರವಾಗಿ ಹೇಳುತಾಾ ನೆ. 

ಆ ಪ್ರ ಕ್ಷರವಾಗಿ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸದರೆ ತವ ರಿತದಲಿೆೀ ಸಂತಾನವಾಗುತಾ ದೆ" ಎಿಂದು ಹೇಳಿ 

ಅದೃಶಯ ನಾದನು.     

 

ಅನಂತಾಚ್ಚಯಥನು ಮುಿಂಜಾನೆ ಎದು  ಕೂಡಲೇ ತನನ  ಭಾಯಥ ಸುಮತಿಗೆ ಈ 

ವಿಷಯವ್ನುನ  ಹೇಳಿದನು. ಅವ್ಳು ಕೂಡಾ ತಿಂಬಾ ಸಂತೀಷಪ್ಟಿ್ ಳು. ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬಬ ರು 

ಪಾರ ತಃಕ್ಷಲದ ನಿತಯ ವಿಧಿಯನುನ  ಬೇಗನೇ ಮುಗಿಸ ದೇವಾಲಯಕೆು  ಬಂದರು.  ಶ್ರ ೀ 

ಸಾವ ಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಸುಪ್ರ ಭಾತ, ಅಚಥನೆಗಳು ಪೂತಿಥಯಾಗುವ್ ಸ್ಮಯಕೆು  ಒಬಬ  

ಮುದಿಬಾರ ಹಮ ಣ ರ್ಕಾ ನು ಬಂದು, ಅಲಿ್ಲರುವ್ ಇತರ ರ್ಕಾ ರಿಂದಿಗೆ ನಿಿಂತಕೊಿಂಡನು. ನಿವದನ 

ಪೂತಿಥಯಾದಮೇಲೆ ಅನಂತಾಚ್ಚಯಥನು ಅಲಿ್ಲರುವ್ ರ್ಕಾ ರೆಲಿರಿಗೂ ಪ್ರ ಸಾದವ್ನುನ  

ವಿತರಿಸುತಾಾ , ಆ ಮುದಿಬರ ಹಮ ಣನ ಹತಿಾ ರ ಬಂದನು. ಪ್ರ ಸಾದವ್ನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡ ಅವ್ನ 

ಮುಖದಲಿ್ಲ  ಕ್ಷರುನಗೆ ಕ್ಷಣ್ಣಸತ. ರಾತಿರ  ಸ್ವ ಪ್ನ ದಲಿ್ಲ  ಸಾವ ಮಿಯವ್ರು ಹೇಳಿದ ವಿಶವ ನಾರ್ನು 

ಇವ್ರೇ ಆಗಿರಬಹುದೆಿಂದು ಅನಂತಾಚ್ಚಯಥರು ಗರ ಹಸದರು. 

 

ಆಗ ಆ ರ್ಕಾ ನು ತನನ ನುನ  ವಿಶವ ನಾರ್ನೆಿಂದು ಪ್ರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡು ಅನಂತಾಚ್ಚಯಥ 

ದಂಪ್ತಿಗಳನುನ  ಹತಿಾ ರ ಕರೆದು, 'ಓ ರ್ಕಾ ರೇ! ನಿೀವೆಿಂದರೇ ಆ ಸಾವ ಮಿಗೆ ತಿಂಬಾ ಪ್ರರ ೀತಿ.  ನಿಮಗೆ 

ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹವು ಶ್ೀಘರ ದಲಿೆ ೀ ತಪ್ಪ ದೆ ಉಿಂಟಾಗುತಾ ದೆ' ಎಿಂದು ಆಶ್ೀವ್ಥಚಿಸದನು. 
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ಆಗ ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳು ವಿಶವ ನಾರ್ನಿಗೆ ನಮಸ್ು ರಿಸ 'ಸಾವ ಮಿ ನಿಮಗಿದ್ೀ ನಮಮ  ನಮಸಾು ರಗಳು. 

ದೇವ್ರು ರಾತಿರ  ಸ್ವ ಪ್ನ ದಲಿ್ಲ  ಹೇಳಿದ ವಿಶವ ನಾರ್ನೆಿಂಬ ರ್ಕಾ ನು ನಿೀವ ಎಿಂದು ಗರ ಹಸದೆವು. 

ದಯಯಟಿ  ನಮಗೆ 'ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತ' ವಿಧಾನವ್ನುನ  ವಿವ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು' 

ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು.     

 

ಆಗ ವಿಶವ ನಾರ್ನು, ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ 'ಮಕು ಳೇ! ತಪ್ಪ ದೇ ಹೇಳುತ್ರಾ ೀನೆ. ಇದೆಲಿ್ಲ  ಆ ಸಾವ ಮಿಯ 

ಅನುಗರ ವ್ಲಿದೆ ಮತ್ರಾ ೀನಲಿ . ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹದಿಿಂದಲೇ ನಾನು ಈ ವ್ರ ತ 

ವಿಧಾನವ್ನುನ  ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತಿಾ ದೆು ೀನೆ. ಸಾವ್ಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ ಎಿಂದು 'ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತ' 

ವಿಧಾನವ್ನುನ  ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಹೇಳತಡಗಿದನು. 'ಓ ರ್ಕಾ ರೇ! ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತವು ಅತಿ 

ಮಹಮಾನಿವ ತವಾದದುು . ನಿಮಯನಿಷ್ಠ ಗಳಿಿಂದ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವ್ಥ 

ಶುರ್ಗಳು ಉಿಂಟಾಗುತಾ ದೆ. ಯಾವ್ರಿೀತಿಯ ಅನಾರೀಗಯ ವಾದರೂ ತಕ್ಷಣ ಮಾಯವಾಗುತಾ ದೆ. 

ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಶತರ  ರ್ಯವಾಗಲ್ಲೀ, ಮಾನಸಕ ಸ್ಮಸ್ಯ ಗಳಾಗಲ್ಲೀ, ಶರಿೀರ 

ಬಾಧ್ಯಾಗಲ್ಲೀ, ಗರ ಹಪ್ರೀಡೆಗಳಾಗಲ್ಲೀ, ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸದ 

ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಿಹ್ಲರವಾಗುತಾ ದೆ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವ್ಥ ಶುರ್ಗಳು ಉಿಂಟಾಗಿ, 

ಧ್ನಧಾನಯ ಗಳು ಲಭಿಸುತಾ ವೆ. 

 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಯಾವ್ ಮಾಸ್ದಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ, ಯಾವ್ ದಿನದಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ, ತಿರ್ಥ, ವಾರ, ನಕ್ಷತರ ಗಳ 

ಸಂಬಂಧ್ವಿಲಿದೆ ಆಚರಿಸ್ಬಹುದು. ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನರಸಿಂಹರ ಚಿತರ ಪ್ಟ್ವ್ನುನ  

ಎದುರಲಿ್ಲಟಿಕೊಿಂಡು, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ವಿಘ್ನ ೀಶವ ರನನುನ  ಪೂಜಸ, ಆನಂತರ 

ಕಲ್ಲಶಾರಾಧ್ನೆಯನುನ  ಮಾಡಿ, ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಗೆ ಷ್ೀಡಶೀಪ್ಚ್ಚರ ಪೂಜೆಯನುನ  

ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ, ಐದು ಅಧಾಯ ಯಗಳನುನ  ಪ್ಠಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಕು ರೆ ಮತಾ  

ಗೊೀಧಿರವೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಹ ಪ್ದಾರ್ಥವ್ನುನ  ಪ್ರ ಸಾದವಾಗಿ ನಿವದಿಸ್ಬೇಕು. 

ಇದರಟಿ್ಟ ಗೆ ಪುಳಿಹೊರವ್ನುನ  ಕೂಡಾ ನಿವದಿಸದರೆ ಶ್ರ ೀಷಠ ವು. ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ 

ಮಾಘ, ವೈಶಾಖ, ಶಾರ ವ್ಣ, ಕ್ಷತಿಥಕ, ಮಾಗಥಶ್ರ ಮಾಸ್ದಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ, ದಶಮಿ, ಏಕ್ಷದಶ್, 

ಹುಣ್ಣು ಮ್ಮ ತಿರ್ಥಗಳಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ ಅರ್ವಾ ಪೂವ್ಥಫಾಲೆ್ಕಣ್ಣ, ಸಾವ ತಿ, ಶರ ವ್ಣ ನಕ್ಷತರ ಗಳಲಿ್ಲಗಲ್ಲೀ 

ಆಚರಿಸದರೆ ಅತಯ ಿಂತ ಫಲದಾಯಕವು.  

 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಯಾವ್ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸುತಾಾ ರೀ, ಆ ಕುಟಿಂಬ ಸ್ದಸ್ಯ ರೆಲಿರಿಗೂ, 

ಕಥೆಗಳನುನ  ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೂ, ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೂ, ಪ್ರ ಸಾದವ್ನುನ  ಸವ ೀಕರಿಸದವ್ರಿಗೂ ಸ್ಕಲ 

ಶುರ್ಗಳು ಉಿಂಟಾಗುತಾ ದೆ. ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸದರೆ ಆ ಗ್ರರ ಮಕೆು  ಮಾತರ ವ್ಲಿ , 

ಸುತಾ ಮುತಾ ಲಿ್ಲರುವ್ ಗ್ರರ ಮದ ಪ್ರ ಜೆಗಳೆಲಿರಿಗೂ ಶುರ್ಪ್ರ ದ. ಒಳೆಳ ಯ ಮಳೆ ಸುರಿದು, 

ಹೊಲಗದೆು ಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಗಳು ಸ್ಮೃದೆಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಾ ವೆ.   ವಾಯ ಪಾರಸ್ಾ ರು ಒಳೆಳ ಯ 

ಲ್ಲರ್ವ್ನುನ  ಹೊಿಂದುತಾಾ ರೆ. ವಿದೆಯ ಯನುನ  ಅಪಕ್್ಷಸುವ್ವ್ರು, ಉತಾ ಮ ವಿದೆಯ ಯನುನ  

ಪ್ಡೆಯುತಾಾ ರೆ. ಉದ್ಯ ೀಗವ್ನುನ  ಅಪಕ್್ಷಸುವ್ವ್ರು, ಒಳೆಳ ಯ ಉದ್ಯ ೀಗವ್ನುನ  

ಹೊಿಂದುತಾಾ ರೆ. ಕನೆಯ ಯರಿಗೆ ಉತಾ ಮ ವ್ರನೊಿಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು ಜರುಗುತಾ ದೆ. ಸಾ ರೀಯರೆಲಿರೂ 

ಶಾಶವ ತವಾಗಿ ಸುಮಂಗಲ್ಲಯರಾಗಿ ಇರುತಾಾ ರೆ. ಆ ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲರುವ್ ಪ್ರ ಜೆಗಳೆಲಿರಿಗೂ ಸ್ವ್ಥ 

ಶುರ್ಗಳು ಉಿಂಟಾಗುತಾ ದೆ" ಎಿಂದು ಹೇಳಿದನು. 
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ಆಗ ಅನಂತಾಚ್ಚಯಥ ದಂಪ್ತಿಗಳು, ವಿಶವ ನಾರ್ನಿಗೆ 'ಸಾವ ಮಿ! ನಿೀವೆಲಿ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದಿು ರೀ 

ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ವ್ಯಸಿ್ ಲಿ್ಲ  ನಮಗೆ ತಂದೆಯ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದಿು ೀರಿ. ದಯವಿಟಿ  ಸಾವ ತಿ ನಕ್ಷತರ  

ಬರುವ್ವ್ರೆಗೆ ನಮಮ  ಮನೆಯಲಿೆೀ ಇದುು , ಆ ದಿನ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ನಮಿಮ ಿಂದ 

ಮಾಡಿಸ, ನಮಮ ನುನ  ಧ್ನಯ ರನಾನ ಗಿಸ್ಬೇಕು' ಎಿಂದು ಪಾರ ರ್ಥಥಸದರು. ಆಗ ಆ ಮುದಿಬರ ಹಮ ಣನು 

ಹ್ಲಗೆ ಆಗಲೆಿಂದು ಒಪ್ರಪ ಕೊಿಂಡನು.  ಆ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಅನಂತಾಚ್ಚಯಥ ದಂಪ್ತಿಗಳು ತಿಂಬಾ 

ರ್ಕ್ಷಾ ಶರ ದೆೆ ಗಳಿಿಂದ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸ, ಸಾವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹದಿಿಂದ 

ಮುದಾು ದ ಮಗನನುನ  ಪ್ಡೆದರು. ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬಬ ರೂ ಬಹುಕ್ಷಲ ಸಾವ ಮಿಯನುನ  

ಸೇವಿಸುತಾಾ , ಸುಖಸಂತೀಷಗಳಿಿಂದ ಜೀವಿಸ, ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ಷಾ ಯನುನ  ಪ್ಡೆದರು.   
 

|| ಓಿಂ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನಾರಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ || 

ಪ್ರ ರ್ಮ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಥವಾಯತ 

******** 

 

ಎರಡನೇ ಅಧಾಯ ಯ   

ವಿಕರ ಮ್ಸಿಂಹ ರಾಜ್ನ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಥಕ್ಷಲದಲಿ್ಲ  ಕಳಿಿಂಗ ದೇಶವ್ನುನ  ವಿಕರ ಮಸಿಂಹನೆಿಂಬ ರಾಜನು 

ಪ್ರಿಪಾಲ್ಲಸುತಿಾ ದು ನು. ವಿಕರ ಮಸಿಂಹ ರಾಜನು ಬಹಳ ಚತರ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸ್ಹ್ಲಯ 

ಸ್ಹಕ್ಷರಗಳಿಿಂದ ರಾಜಯ ವ್ನುನ  ಪ್ರ ಜಾರಂಜಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಲಸುತಿಾ ದು ನು. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 

ಸುತಾ ಮುತಾ ಲಿ್ಲರುವ್ ರಾಜರಿಗೆ ವಿಕರ ಮಸಿಂಹನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯ ಇರುತಿಾ ತಾ . 

ಸಾಧ್ಯ ವಾದಾಗಲೆಲಿ್ಲ  ದಂಡೆಯಾತ್ರರ ಯನುನ  ಮಾಡುತಿಾ ದು ರು. ಆದರೆ ವಿಕರ ಮಸಿಂಹನ 

ಅಪಾರ ಪ್ರಾಕರ ಮವ್ನುನ  ತಡೆದುಕೊಳಳ ಲ್ಲಗದೇ ಯಾವಾಗಲ್ಲ ಸೀತಹೊೀಗುತಿಾ ದು ರು.  

ಇವ್ರಲಿ್ಲ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಪ್ಕು ದಲಿೆ ೀ ಇರುವ್ ಕೊೀಸ್ಲದೇಶದ ರಾಜನು ಅನೇಕಬಾರಿ 

ಸೀತಹೊೀದರು, ತಿರುಗಿ ದಂಡೆಯಾತ್ರರ ಯನುನ  ಮಾಡುತಿಾ ದು ನು. ದಿನಗಳು ಹೀಗೆ 

ಉರುಳುತಿಾ ರುವಾಗ, ಕೊನೆಗೆ ವಿಕರ ಮಸಿಂಹನಿಗೆ ಬೇಸ್ರವಾಯತ. ಕೊೀಸ್ಲದೇಶದ 

ರಾಜನನುನ  ಸಂಪೂಣಥವಾಗಿ ನಿಗರ ಹಸ್ಬೇಕೆಿಂಬ ಉದೆು ೀಶದಿಿಂದ ದ್ಡಡ  ಮೊತಾ ದ 

ಸೈನಯ ವ್ನುನ  ಕೂಡಿಕೊಿಂಡು   ಸ್ಮಯನೊೀಡಿ ಮಂತಿರ ಗಳು ನಿಶಿಯಸದ 

ಶುರ್ಮುಹೂತಥದಲಿ್ಲ  ಯುದೆಕೆು  ಹೊರಟ್ನು.    

 

ಕೊೀಸ್ಲ ದೇಶವ್ನುನ  ಸೇರಲ್ಕ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಬೇಕ್ಷಗುತಾ ದೆ. ಸೈನಯ ದ್ಟಿ್ಟ ಗೆ 

ವಿಕರ ಮಸಿಂಹನು ರಾತಿರ ಸ್ಮಯ ವಿಶರ ಮಿಸುತಾಾ , ಹಗಲ್ಕ ಪ್ರ ಯಾಣವ್ನುನ  ಮಾಡುತಿಾ ದು ನು. 

ಹೀಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಕಳೆದು, ಮೂರನೇ ದಿನ ರಾತಿರ  ಕತಾ ಲೆ ಆವ್ರಿಸದಾಗ ಒಿಂದು 

ಗ್ರರ ಮದ ಹೊರಗೆ ಸೈನಯ ದ್ಟಿ್ಟ ಗೆ ವಿಕರ ಮಸಿಂಹನು ವಿಶರ ಮಿಸದನು. ಮಂತಿರ ಗಳಿಂದಿಗೆ 

ಯುದೆ  ಸದೆ ತ್ರಗಳ ಕುರಿತ ಮಾತಾಡುತಿಾ ರುವಾಗ, ಒಬಬ  ಸೈನಿಕನು ಬಂದು 'ಮಹ್ಲರಾಜಾ! 

ನನನ ದ್ಿಂದು ಚಿಕು  ವಿನಂತಿ. ಇಲಿ್ಲಗೆ ಹತಿಾ ರದಲಿ್ಲ  ಸಿಂಗಮಪ್ಲಿೆ  ಎಿಂಬ ಗ್ರರ ಮವಿದೆ. ಆ 

ಗ್ರರ ಮದಲಿ್ಲ  ಪುರಾತನ ಕ್ಷಲದ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಅದರಲಿ್ಲ  ಸಾವ ಮಿಯು 

ಯೀಗ, ಅರ್ಯ, ಜಾವ ಲ, ಧಾಯ ನ, ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನರಸಿಂಹನೆಿಂಬ ಐದು ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಬೆಳಗಿ ವಿಧ್ 

ವಿಧ್ವಾಗಿ ರ್ಕಾ ರಿಿಂದ ಪೂಜಸಕೊಳುಳ ತಿಾ ದಾು ನೆ. ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ದಶಥನವ್ನುನ  ನಿೀವು 
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ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ನನನ  ಪಾರ ರ್ಥನೆ' ಎಿಂದನು. ರಾಜನು ಅದಕೆು  ಒಪ್ರಪ ಕೊಿಂಡು 

ಮಂತಿರ ಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಿಂಡು ಹೊರಟ ಆ ಸಾವ ಮಿಯನುನ  ದಶ್ಥಸ ಮನಸಿ್ ಲಿೆ ೀ ಹೀಗೆ 

ಪಾರ ರ್ಥಥಸದನು. 'ಓ ಸಾವ ಮಿ! ನಾರಸಿಂಹ್ಲ! ನಾನು ಈ ಯುದೆದಲಿ್ಲ  ಜಯಪ್ರ ದವಾಗಿ 

ಗೆದುು ಬಂದು, ನನನ  ದೇಶಕೆು  ಹಿಂದುರುಗುವಾಗ, ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  ನಿನನ ನುನ  

ದಶ್ಥಸಕೊಳುಳ ತ್ರಾ ೀನೆ. ಅಷಿ್ ೀ ಅಲಿದೇ, ರಾಜಯ ವ್ನುನ  ಮುಟಿ್ಟ ದ ಕೂಡಲೇ ನಿನನ  ವ್ರ ತವ್ನುನ  

ಆಚರಿಸುತ್ರಾ ೀನೆ. ಈ ಯುದೆದಲಿ್ಲ  ನನಗೆ ಅಖಂಡ ವಿಜಯವ್ನುನ  ಅನುಗರ ಹಸ್ಬೇಕು' ಎಿಂದು 

ಪಾರ ರ್ಥಥಸದನು. ಈ ವಿಷಯವ್ನುನ  ತನನ  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ ಯಾದ ಧ್ಮಥಬುದೆಿ ಗೆ ಕೂಡಾ 

ತಿಳಿಸದನು.   

 

ತಿರುಗಿ ಬೆಳೆಗ್ರದ ಕೂಡಲೇ, ವಿಕರ ಮಸಿಂಹನು ಸೈನಯ ದಿಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಿಂಡು, ಆ ವಾರದ 

ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ  ಕೊೀಸ್ಲರಾಜಯ ವ್ನುನ  ಸೇರಿದನು.  ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹನ ಅನುಗರ ಹದಿಿಂದ ಭಿೀಕರ 

ಯುದೆದಲಿ್ಲ  ಕೊೀಸ್ಲ ರಾಜನನುನ  ಸೀಲ್ಲಸದನು. ಕೊೀಲ್ಲಸ್ರಾಜನು ವಿಕರ ಮಸಿಂಹನಿಗೆ 

ಒತ್ರಾ ಯಾಳಾಗಿ ಸಕ್ಷು , ಇನುನ  ಯಾವ್ತ್ಪಾ  ಕಳಿಿಂಗ ರಾಜಯ ದ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರರ ಯನುನ  

ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಎಿಂದು ಬೇಡಿಕೊಿಂಡಾಗ ಅವ್ನನುನ  ಬಿಟಿ ಬಿಟಿ್ ನು. ವಿಕರ ಮಸಿಂಹನ 

ಸೈನಯ ವೆಲಿ್ಲ  ಆನಂದ್ೀತಿಾ ಹದಿಿಂದ ಹಮುಮ ಖವಾಗಿ ಹೊರಟ್ರು.  ಈ ಸಂತೀಷದಲಿ್ಲ  

ವಿಕರ ಮಸಿಂಹನು ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿಗೆ ಕೊಟಿ್  ಮಾತನುನ  ಮರೆತಬಿಟಿ್ ನು. ಕಳಿಿಂಗ 

ರಾಜಯ ವ್ನುನ  ಸೇರಿ ಪ್ಟಿ್ ದರಾಣ್ಣಯಟಿ್ಟ ಗೆ ಆನಂದಿಸುತಿಾ ದಾು ನೆ. ಮಾಸ್ಗಳು ಉರುಳುತಿಾ ವೆ 

ಆದರೆ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿಯ ಬಗೆೆ  ಆಲೀಚನೆಯಲಿ . ಸಾವ ಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊೀಪ್ 

ಬಂತ. ಅಷಿ್ ೀ! ಆ ದಿನ ರಾತಿರ  ವಿಕರ ಮಸಿಂಹನಿಗೆ ಯಾವುದ್ ವಿಚಿತರ ರೀಗ ಬಂದು ಕ್ಷಲ್ಕ 

ಮತಾ  ಕೈಗಳು ಬಿದುುಹೊೀದವು. ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಮಾತ ಕೂಡಾ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಬರುತಿಾ ಲಿ . 

ರಾಜವೈದಯ ರು ಅನೇಕ ವಿಧ್ಗಳಿಿಂದ ಪ್ರ ಯತಿನ ಸದರೂ ಯಾವುದೇ ಬದಲ್ಲವ್ಣೆ 

ಕ್ಷಣ್ಣಸ್ಲ್ಲಲಿ . ದಿನಾಲ್ಕ ರಾತಿರ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ    ರ್ಯಭಿೀತನಾಗಿ ಜ್ೀರಾಗಿ ಕ್ಷರುಚ್ಯತಿಾ ದು . 

ಮಂತಿರ ಗಳಿಗೆಲಿ್ಲ  ಕೂಡಾ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಜರುಗುತಿಾ ದೆಯಿಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲಲಿ .   

ಒಿಂದುದಿನ ರಾತಿರ  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಧ್ಮಥಬುದೆಿ ಗೆ ಸ್ವ ಪ್ನ ದಲಿ್ಲ  ಐದು ಸಿಂಹಗಳು 

ರ್ಯಂಕರವಾಗಿ ಗಜಥಸುತಿಾ ರುವುದು ಕ್ಷಣ್ಣಸತ.  ಈ ಸ್ವ ಪ್ನ ದ ಅರ್ಥ 

ಏನಾಗಿರಬಹುದೆಿಂದು ಯೀಚಿಸುವಾಗ, ಮಂತಿರ ಗೆ ರಾಜನು ಕೊೀಸ್ಲದೇಶದ ಮೇಲೆ 

ಯುದೆಕೆು  ಹೊೀಗುವಾಗ ದಾರಿಯಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿಯ ದಶಥನವ್ನುನ  

ಮಾಡುವುದು, ಸಾವ ಮಿಯ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸುತ್ರಾ ೀನೆಿಂದು ಹೇಳುವುದು ನೆನಪ್ರಗೆ ಬಂತ. 

ಅದರಿಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಷಿ್ಣ  ಅನರ್ಥಗಳು ಸಂರ್ವಿಸದೆ ಎಿಂದು ಅರಿತಕೊಿಂಡನು. 

 

ಧ್ಮಥಬುದೆಿಯು ಕೂಡಲೇ ಅಿಂತಃಪುರಕೆು  ಹೊೀಗಿ ರಾಣ್ಣಗೆ ಈ ವಿಷಯವ್ನೆನ ಲಿ್ಲ  

ತಿಳಿಸದನು. ಆ ದಿನ ಸಾವ ತಿ ನಕ್ಷತರ ವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಆ ದಿನ ಸಾಯಂಕ್ಷಲವ ಸಾವ ಮಿಯ 

ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸ್ಲ್ಕ ನಿಶಿಯಮಾಡಿ ದಿನವೆಲಿ  ಪೂತಿಥ ಉಪ್ವಾಸ್ದಿಿಂದಿದುು  

ರಾಣ್ಣಯು ಸಾಯಂಕ್ಷಲವಾದಾಗ ತಿಂಬಾ ರ್ಕ್ಷಾ ಶರ ದೆೆ ಗಳಿಿಂದ 'ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ 

ವ್ರ ತ'ವ್ನುನ  ಆಚರಿಸದಳು. ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹದಿಿಂದ ವಿಕರ ಮಸಿಂಹನು ಕೆಲವ 

ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಆರೀಗಯ ವಂತನಾದನು. ಒಿಂದು ಶುರ್ಮುಹೂತಥದಲಿ್ಲ  ರಾಜ, ರಾಣ್ಣ 

ಸ್ಮೇತನಾಗಿ ಸ್ಕಲ ಪ್ರಿವಾರದ್ಟಿ್ಟ ಗೆ ಸಿಂಗಮಪ್ಲಿೆ  ಗ್ರರ ಮವ್ನುನ  ಸೇರಿಕೊಿಂಡು 

ಅಲಿ್ಲರುವ್ ಪಂಚ ನಾರಸಿಂಹರನುನ  ಸೇವಿಸ, ತನನ ನುನ  ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕೆಿಂದು ಪಾರ ರ್ಥಥಸದನು. ಆ 
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ರಾತಿರ ಯಲಿ್ಲ  ಆ ಕ್ೆ ೀತರ ದಲಿೆ ೀ ನಿದೆರ  ಮಾಡಿದನು. ಮರುದಿನ ಅಲಿೆೀ ಶ್ರ ೀ ಸಾವ ಮಿಯ 

ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸ, ತಿೀರ್ಥ ಪ್ರ ಸಾದಗಳನುನ  ಸವ ೀಕರಿಸ, ತಿರುಗಿ ರಾಜಯ ಕೆು  ಹೊೀಗಿ 

ಶಾಶವ ತವಾದ ಸುಖಸಂತೀಷಗಳಿಿಂದ ಜೀವಿಸುತಾಾ  ಪ್ರ ಜಾರಂಜಕನಾಗಿ ಪ್ರಿಪಾಲ್ಲಸದನು. 
   

|| ಓಿಂ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನಾರಸಿಂಹ್ಲಯ ನಮಃ || 

ಎರಡನೇ ಅಧಾಯ ಯವು ಸಂಪೂಣಥವಾಯತ 

******** 

 

ಮೂರನೇ ಅಧಾಯ ಯ  

ಶ್ರ ೀನವಾಸಾಚ್ಛಯಿ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಥಕ್ಷಲದಲಿ್ಲ  ಗೊೀದಾವ್ರಿ ನದಿತಿೀರದಲಿ್ಲ  ಕೃಷು ಗಿರಿ ಎಿಂಬ ಊರಿತಾ . ಆ ಊರಿನ 

ಒಿಂದು ಪ್ಕು ದಲಿ್ಲ  ದಟಿ್ ವಾದ ಕ್ಷಡಿತಾ .  ಆ ಊರ ಜನಸಂಖಯ ಯು ಎಲಿರೂ ಸೇರಿ 

ಐದಾರುನೂರು ಒಳಗೆಯೇ ಇದು ರು. ಕೃಷು ಗಿರಿಯ ಸುತಾ ಲ್ಲ ಕಪುಪ  ಕಲಿ್ಲನ 

ದಿಬಬ ಗಳಿರುವುದರಿಿಂದ ಆ ಊರಿಗೆ ಆ ಹೆಸ್ರು ಬಂತ. ಆ ದಿಬಬ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಎತಾ ರವಾದ 

ದಿಬಬ ದ ಮೇಲೆ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯವಿದೆ.  ಆ ದೇವಾಲಯವು ಬಹಳ 

ಪುರಾತನಕ್ಷಲದೆು ಿಂದು ಪ್ರ ಸದಿು  ಪ್ಡೆದಿತಾ . ಇಲಿ್ಲಯ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿಯನುನ  ಸಾಕ್್ಷತ್ 

ಪ್ರಮಶ್ವ್ನೇ ಸೇವಿಸದನೆಿಂದು ರ್ಕಾ ರು ಹೇಳಿಕೊಳುಳ ತಿಾ ದು ರು. ಸಾವ ಮಿಯನುನ  

ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ತಾ ಗಳು ತಲೆದ್ೀರದೇ, ಜೀವಿತವೆಲಿ್ಲ  ಸುಖಮಯವಾಗಿ 

ಸಾಗುತಾ ದೆಯಿಂದು ಎಲಿರ ವಿಶಾವ ಸ್, ಗ್ರಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ.   

 

ಸಾವ ಮಿಯವ್ರ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಾಚ್ಚಯಥನೆಿಂಬ ಅಚಥಕನಿರುತಿಾ ದು ನು. 

ತನನ  ಹರಿಯರು ಆ ಊರಿಗೆ ವ್ಲಸ್ ಬಂದು ಸಾವ ಮಿಯನುನ  ರ್ಕ್ಷಾ ಯಿಂದ ಪೂಜಸುತಿಾ ದು ರು. 

ಆದು ರಿಿಂದ ತಾನು ಕೂಡ ಇಲಿೆೀ ಇದುು  ಸಾವ ಮಿಯ ಕೈಿಂಕಯಥಕೆು  ತನನ  ಜೀವ್ನವ್ನುನ  

ಅಿಂಕ್ಷತ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡನು.  ದಿನಾಲ್ಕ ದೇವಾಲಯಕೆು  ಬರುವ್ ರ್ಕಾ ರಿಿಂದ ಅಚಥನೆ, 

ಪೂಜೆಗಳನುನ  ನಿವ್ಥಹಸುತಾಾ  ಸಾವ ಮಿಗೆ ನಿತಯ  ಧೂಪ್, ದಿೀಪ್, ನೈವದಯ ವ್ನುನ  ಅತಯ ಿಂತ 

ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠ ಯಿಂದ ಮಾಡುತಿಾ ದು ನು. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ಚ್ಚಯಥನ ಭಾಯಥ ಸುಗುಣವ್ತಿ 

ಕೂಡಾ ಮುಿಂಜಾನೆ ಎದುು , ಹೂವುಗಳನುನ  ಕೊಯದು ಸಾವ ಮಿಯ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ತಾನು 

ಕೂಡಾ ಭಾಗಿಯಾಗುತಿಾ ದು ಳು. 

 

ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಬಬ ರು ಕುಮಾರಿಯರು : ಶ್ರ ೀಲಕ್್ಷ ಮ ೀ, ಜಯಲಕ್್ಷ ಮ ೀ. ಇಬಬ ರೂ ತಿಂಬಾ 

ಬುದಿು ವಂತರು. ಸ್ವ ಲಪ  ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀಲಕ್್ಷ ಮ ೀಗೆ ಯುಕಾ  ವ್ಯಸಿಾದುದರಿಿಂದ ತಂದೆಯು 

ವಿವಾಹ ಪ್ರ ಯತನ ವ್ನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸದನು. ತನಗೆ ಪ್ರಿಚಯದವ್ರಟಿ್ಟ ಗೆ ತನನ  ಮಗಳು 

ವಿವಾಹಕ್ಷು ದಾು ಳೆಿಂದು, ಯೀಗಯ  ವ್ರ ಯಾರಾದರೂ ಇದು ರೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕೆಿಂದು 

ಮನವಿಮಾಡಿದನು.  ದಿನಾಲ್ಲ ಮುಿಂಜಾನೆ ಸುಪ್ರ ಭಾತ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ 

ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನಾರಸಿಂಹರನುನ  ಮಗಳಿಗೆ ಉತಾ ಮ ವ್ರನೊಿಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವು 

ನಿಶಿಯವಾಗಬೇಕೆಿಂದು ಪಾರ ರ್ಥಥಸುತಿಾ ದು ನು.  ತನನ ನುನ  ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಸ್ಾ  
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ಸೌಭಾಗಯ ಗಳನುನ  ಪ್ರ ಸಾದಿಸುವ್ ನಾರಸಿಂಹನಿಗೆ ಆಚ್ಚಯಥನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ 

ಉಿಂಟಾಯತ. 

 

ಇಷಿ ರಲಿ್ಲ , ಆ ಊರಿಗೆ ಹದಿನೇಳು ಮೈಲ್ಕ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ್ ರಾಮಗಿರಿಯ ಶ್ರ ೀರಾಮ 

ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಸಾವ ಮಿಯವ್ರ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಮಹೊೀತಿ ವ್ಕೆು  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ಚ್ಚಯಥರಿಗೆ 

ಆಹ್ಲವ ನ ಬಂತ. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಾಚ್ಚಯಥರು ಪ್ತಿನ  ಮತಾ  ಕುಮಾರಿಯರಿಂದಿಗೆ ಹೊರಟ, 

ನಾಲ್ಕು  ದಿನಗಳೂ ಅಲಿೆೀ ಇದುು  ಸಾವ ಮಿಯ ಕಲ್ಲಯ ಣ ಉತಿ ವ್ದಲಿ್ಲ  ಪಾಲೆಿಂಡು ಶ್ರ ೀ 

ಸೀತಾರಾಮಚಂದರ ರನುನ  ಸೇವಿಸದನು. ಅಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ಬಾರ ಹಮ ಣರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರಿಗೆ 

ವೆಿಂಕಟ್ನಾರ್ನೆಿಂಬ ಕುಮಾರನು ವಿವಾಹ ಯೀಗಯ ನೆಿಂದು ತಿಳಿಯತ. ಶ್ರ ೀ ನಾರಸಿಂಹನ 

ಅನುಗರ ಹದಿಿಂದ ಶ್ರ ೀಲಕ್್ಷ ಮ ೀ, ವೆಿಂಕಟ್ನಾರ್ರ ಜಾತಕಗಳು ಅದುು ತವಾಗಿ 

ಹೊಿಂದಾಣ್ಣಕೆಯಾಯತ. ಇಬಬ ರ ಕುಟಿಂಬಗಳಿಗೂ ತಿಂಬಾ ಸಂತೀಷವಾಗಿ, 

ವಿವಾಹವು ನಿಶಿಯವಾಯತ. ಒಳೆಳ ಯ ಮುಹೂತಥವ್ನುನ  ನೊೀಡಿ ನಿಶಿ್ ತಾರ್ಥದ 

ತಾಿಂಬೂಲವ್ನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದೆಿಂದು ಎರಡು ಕುಟಿಂಬದವ್ರು 

ನಿಣಥಯಸಕೊಿಂಡು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಾಚ್ಚಯಥರು ಕೃಷು ಗಿರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೊೀದನು.       

 

ಎರಡು ಮಾಸ್ದ ನಂತರ, ಒಿಂದು ಸುಮುಹೂತಥದದಿನ ಮಗಳ ನಿಶಿಯ 

ತಾಿಂಬೂಲಕ್ಷು ಗಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಾಚ್ಚಯಥ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಬಂಧುಮಿತರ ರಿಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಿಂಡು 

ಕೃಷು ಗಿರಿಯಿಂದ ಕ್ಷಡುದಾರಿಯಾಗಿ ರಾಮಗಿರಿಗೆ ಹೊರಟ್ರು. ಎತಿಾ ನ ಗ್ರಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹರಟ್ಟ 

ಹೊಡೆಯುತಾಾ  ಆ ಕುಟಿಂಬಗಳು ಅಧ್ಥ ದಾರಿ ಸಾಗಿದಾಗ, ಎಲಿ್ಲಿಂದ ಬಂದರೀ ಏನೊೀ, 

ಒಮ್ಮಮ ಲೇ ಒಿಂದು ಕಳಳ ರ ಗುಿಂಪು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದು ರು. ಆ ಕಳಳ ರನುನ  ನೊೀಡಿ, ಎಲಿರೂ 

ತಿಂಬಾ ರ್ಯಪ್ಟಿ್ ರು. ತಮಮ  ಮಗಳ ವಿವಾಹ ನಿಶಿಯದ ತಾಿಂಬೂಲಕ್ಷು ಗಿ 

ಹೊೀಗುತಿಾ ದೆು ೀವೆಿಂದು, ತಮಮ ನುನ  ಬಿಡಬೇಕೆಿಂದು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಾಚ್ಚಯಥ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಆ 

ಕಳಳ ರನುನ  ತಿಂಬಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಲ್ಲರ್ವಾಗಲ್ಲಲಿ .  

ಕಳಳ ರು ಬಹಳ ಕೂರ ರರಾಗಿದುು ಕೊಿಂಡು ಇವ್ರ ಸ್ವ್ಥಸ್ವ ವ್ನುನ  ದರೀಡೆ 

ಮಾಡತಡಗಿದರು.     

 

ಆಗ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಾಚ್ಚಯಥರು ಇನೆನ ೀನು ಮಾಡಲ್ಲರದೇ, ಮನಸಿ್ ಲಿೆ ೀ ತಾನು ನಂಬಿದ 

ನರಸಿಂಹನನುನ  ನೆನೆದನು. 'ಸಾವ ಮಿೀ! ಆಪ್ದು ಿಂಧ್ವಾ, ಈ ಕ್ಷಡಲಿ್ಲ  ನಮಗೆ ನಿೀನು ಬಿಟಿ್ ರೆ 

ಅನಯ ಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸಾ , ನಿೀನೇ ನಮಮ ನುನ  ರಕ್್ಷ ಸ್ಬೇಕು' ಎಿಂದು ಪಾರ ರ್ಥಥಸದನು. ಅಷಿ್ ೀ! 

ಒಮ್ಮಮ ಲೇ ಪ್ಕು ದಲಿ್ಲರುವ್ ಪದೆಯಿಂದ ಮಿಿಂಚಿನ ವಗದಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಸಿಂಹವು ಆ ಕಳಳ ರ 

ಮೇಲೆ ಹ್ಲರಿತ. ಸಿಂಹವ್ನುನ  ನೊೀಡಿದ ಕಳಳ ರಟಿ್ಟ ಗೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ಚ್ಚಯಥರ 

ಕುಟಿಂಬಕೂು  ಕೂಡ ಒಿಂದುಕ್ಷಣ ರ್ಯವಾಯತ.   ಆದರೆ ವಿಚಿತರ ವಾಗಿ ಆ ಸಿಂಹವು 

ಕಳಳ ರನುನ  ಬಿಟಿ  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಾಚ್ಚಯಥರ ಕುಟಿಂಬದ ಸುದಿು ಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ . ಅಷಿ ರಲಿೆೀ 

ಇನೊನ ಿಂದು ಅದುು ತ. ಸಿಂಹವ್ನುನ  ನೊೀಡಿದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆದರುವ್ ಎತಾ ಗಳು 

ಕೂಡಾ ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆಯಲಿದೆ ನಿಿಂತಕೊಿಂಡಿದೆ. ಸಿಂಹವು ಅಷಿ್ಣ  

ಗಜಥಸುತಿಾ ದು ರೂ, ಎತಾ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರ್ಯವು ಉಿಂಟಾಗಲ್ಲಲಿ . ಸಿಂಹದ ಉಪ್ಸಾ ತಿಯ 

ಅರಿವು ಇಲಿದಂತ್ರ ಇದು ವು.  ಒಿಂದು ಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಆ ಸಿಂಹವು ಉಗರ ರೂಪ್ತಾಳಿ ಕಳಳ ರನೆನ ಲಿ್ಲ  

ಮಧಿಥಸ, ಒಿಂದೇ ಆತರದಿಿಂದ ಪದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹ್ಲರಿ ಮಾಯವಾಯತ.  
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ಆಗ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ಚ್ಚಯಥರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಬಂದದುು  

ಸಾಕ್್ಷತ್ ಆ ನಾರಸಿಂಹನೆಿಂದು ಅರ್ಥವಾಯತ. ತಮಮ ನುನ  ರಕ್್ಷ ಸ್ಲ್ಕ ಬಂದ ಆ 

ಸಾವ ಮಿಯನುನ  ಎಲಿರೂ ಅನೇಕ ಸಾ ೀತರ ಗಳಿಿಂದ ಸುಾ ತಿಸದರು. ತಮಮ  ಪ್ರ ಯಾಣವ್ನುನ  

ಮುಿಂದುವ್ರಿಸ ನಿಶಿ್ ತಾರ್ಥವ್ನುನ  ವಿಜಿಂರ್ಣೆಯಿಂದ ನೆರವರಿಸದರು. ಆನಂತರ, ಸ್ವ ಲಪ  

ಸ್ಮಯದಲಿೆೀ ಒಿಂದ್ಳೆಳ ಯ ಶುರ್ಮುಹೂತಥದಲಿ್ಲ  ವೆಿಂಕಟ್ನಾರ್, ಶ್ರ ೀಲಕ್್ಷ ಮ ೀಯ 

ವಿವಾಹವು ಬಹಳ ವೈರ್ವ್ದಿಿಂದ ಜರುಗಿತ. ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬಬ ರೂ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹರ 

ದೇವ್ರನುನ  ಸೇವಿಸುತಾಾ  ಶಾಶವ ತವಾದ ಸುಖಸಂತೀಷಗಳಿಿಂದ ಜೀವಿಸದರು.     
   

||್ಓಿಂ್ಶ್ರ ೀ್ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ್ನಾರಸಿಂಹ್ಲಯ್ನಮಃ್|| 

ಮೂರನೇ್ಅಧಾಯ ಯವು್ಸಂಪೂಣಥವಾಯತ 

******** 

 

ನಾಲು ನೇ ಅಧಾಯ ಯ 

ಚಲಮ್ಯಯ ನ ಕಥೆ 
 

ಪೂವ್ಥಕ್ಷಲದಲಿ್ಲ  ಕಳಿಿಂಗ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನಸಥಿಂಗಪುರವೆಿಂಬ ಪ್ಟಿ್ ಣವಿತಾ . ಹೆಸ್ರಿಗೆ 

ಪ್ಟಿ್ ಣವಾದರೂ ನೊೀಡಲ್ಕ ವಿಶಾಲವಾದ ಹಳಿಳ ಯ ಹ್ಲಗೆ ಇತಾ . ಪ್ರ ಜೆಗಳೆಲಿರೂ 

ಸುಖಸೌಖಯ ದಿಿಂದ ಇರುತಿಾ ದು ರು. ಆ ಪ್ಟಿ್ ಣದಲಿ್ಲ  ಪುರಾತನಕ್ಷಲದ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನರಸಿಂಹ 

ದೇವಾಲಯವಿತಾ . ಅಲಿ್ಲರುವ್ ಸಾವ ಮಿಯ, ಅಮಮ ನವ್ರ ವಿಗರ ಹಗಳಿಗೆ ಒಿಂದು ಪ್ರ ತ್ರಯ ೀಕತ್ರ 

ಇತಾ . ರ್ಕಾ ರು ಎಲಿ್ಲ  ನಿಿಂತಕೊಿಂಡು ನೊೀಡಿದರೂ, ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನರಸಿಂಹರು ಆ ಕಡೆಗೇ 

ನೊೀಡುತಿಾ ರುವ್ ಹ್ಲಗೆ ಅನಿಸುತಿಾ ತಾ .  ಎಡಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಇದು ರೆ, ಎಡಭಾಗವ್ನುನ  

ನೊೀಡುತಿಾ ರುವಂತ್ರ, ಬಲಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಇದು ರೆ, ಬಲಭಾಗವ್ನುನ  ನೊೀಡುತಿಾ ರುವಂತ್ರ 

ಇರುತಿಾ ತಾ . ಇಲಿ್ಲರುವ್ ಸಾವ ಮಿಯು ಬಹಳ ಮಹಮಾನಿವ ತನಾಗಿ ಕೇಳಿದ ವ್ರಗಳನುನ  

ಕೊಡುವ್ ಕ್ಷಮಧೇನುವೆಿಂದು ಹೆಸ್ರು ಹೊಿಂದಿದನು.  ಅಲಿ್ಲ  ಆ ಸಾವ ಮಿಯನುನ  ಸಾಕ್್ಷತ್ 

ಪ್ರಮೇಶವ ರನೇ ಪ್ರ ತಿಷಠ ಸದನೆಿಂದು, ಇಲಿ್ಲ  ದಿನಾಲ್ಕ ರಾತಿರ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ದೇವ್ತ್ರಗಳೆಲಿರೂ 

ಸಾವ ಮಿಯನುನ  ಸೇವಿಸುತಾಾ ರೆಿಂದು ರ್ಕಾ ರ ನಂಬಿಕೆ.   

 

ದಿನಾಲ್ಲ ಅನೇಕ ರ್ಕಾ ರು ಅಕು ಪ್ಕು ದಲಿ್ಲರುವ್ ಗ್ರರ ಮದವ್ರಲಿದೇ, ಬಹಳ ದೂರ 

ಪ್ರ ದೇಶದಿಿಂದ ಬಂದು ಸಾವ ಮಿಯ ಸೇವೆಯನುನ  ಮಾಡುತಿಾ ದು ರು. ಅವ್ರು ಕೊಡುವ್ ದಾನ, 

ದೇಣ್ಣಗೆಗಳಿಿಂದ ದೇವಾಲಯವು ಬಹಳ ಅಭಿವೃದೆಿ  ಹೊಿಂದಿತ. ರ್ಕಾ ರು ಸಾವ ಮಿಗೆ 

ಸ್ಮಪ್ರಥಸದ ಬಹುತೇಕ ೫೦ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯತಾ .  ಅನೇಕ ಜನ ರ್ಕಾ ರು ಮಾಡಿಸದ 

ನಾನಾ ರಿೀತಿಯ ತಿಂಬಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ್ ಆರ್ರಣಗಳಿತಾ . ಆ ಆರ್ರಣಗಳನುನ  ಸಾವ ಮಿಯ 

ಪ್ರ ತ್ರಯ ೀಕ ಉತಿ ವ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಲಂಕರಿಸುತಿಾ ದು ರು. ದೇವಾಲಯದ ಧ್ಮಥಕತಥ ರಾಮಯಯ ನು 

ಸಾವ ಮಿಗೆ ತನನ  ಜೇವಿತವ್ನುನ  ಅಿಂಕ್ಷತಮಾಡಿ ತನನ  ಸ್ವ ಿಂತ ಖಚಿಥನಿಿಂದ 

ಕೈಿಂಕಯಥಗಳನುನ    ಮಾಡಿದನು. 

 

ಆ ಊರಿನ ಪ್ರ ಮುಖ ರ್ಕಾ ರಲಿ್ಲ  ಚಲಮಯಯ ನೂ ಒಬಬ .  ಚಲಮಯಯ ನು ತಿಂಬಾ 

ಆಸಾ ವಂತನು. ಆದರೆ ಅತಯ ಿಂತ ಜಪುಣ. ಅನೇಕ ನಕಲ್ಲ ವಾಯ ಪಾರಗಳನುನ  ಮಾಡಿ 
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ಅನಾಯ ಯವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸದನು. ಸ್ವ ಲಪ  ಸ್ಮಯದಲಿೆೀ ಅವ್ನ ದೃಷಿ  ಊರಿನ 

ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆಬಿತಾ . ಸ್ಮಯ ನೊೀಡಿ ಹೇಗ್ರದರೂ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯದ 

ಮೇಲ್ಲನ ಅಧಿಕ್ಷರವ್ನುನ  ಕೈಗೆ ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕೆಿಂದು ಬಯಸದನು.   

 

ಸ್ವ ಲಪ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ತನನ  ಪ್ರ ತಿಷಠ ತ್ರಯನೆನ ಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಯೀಗಿಸಕೊಿಂಡು ಬಹಳ 

ಸ್ನಾಮ ಗಥದಿಿಂದಿರುವ್ ರಾಮಯಯ ನನುನ  ಧ್ಮಥಕತಥ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಪ್ದವಿಯಿಂದ 

ತ್ರಗೆದುಹ್ಲಕ್ಷ ತಾನು ಆ ಪ್ದವಿಯನುನ  ಆಕರ ಮಿಸದನು.   

 

ವಾರಕೊು ಿಂದು ದಿನ ದೇವಾಲಯಕೆು  ಬಂದು ಆ ವಾರದಲಿ್ಲ  ರ್ಕಾ ರಿಿಂದ ಎಷಿ್ಣ  

ದಾನದೇಣ್ಣಗೆಗಳು ಬಂದಿದೆಯಿಂದು ಅಚಥಕರನುನ  ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳುಳ ತಿಾ ದು ನು. ಪ್ರ ತಿ 

ತಿಿಂಗಳು ಹುಿಂಡಿಯನುನ  ತ್ರರೆದು, ರ್ಕಾ ರು ಸ್ಮಪ್ರಥಸದ ಕ್ಷಣ್ಣಕೆಗಳನುನ  ತನನ  ಜನರಿಿಂದ 

ಎಣ್ಣಸುತಿಾ ದು ನು. ಯಾವುದಾದರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ್ ಕ್ಷಣ್ಣಕೆ ಬಂದಿದು ರೆ ಅದನುನ  

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತಿಾ ದು ನು. ಸ್ವ ಲಪ  ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ಎಷಿ್ಣ  ಜಪುಣತನಕೆು  

ಇಳಿದನೆಿಂದರೆ ಪ್ರ ಸಾದವಾಗಿ ಬರುವ್ ತ್ರಿಂಗಿನಕ್ಷಯಯ ಚಿಪ್ಪ ನುನ  ಕೂಡಾ ಮನೆಗೆ 

ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು ಹೊೀಗಿ ಛತರ ಗಳಿಗೆ ಮಾರುತಿಾ ದು ನು. 

 

ಚಲಮಯಯ ನ ಅನಾಯ ಯವ್ನುನ  ನೊೀಡಿ ದೇವಾಲಯ ಅಚಥಕರಿಗೆ ತಿಂಬಾ 

ನೊೀವಾಗುತಿಾ ತಾ . ದಿನಾಲ್ಲ ಸಾವ ಮಿಗೆ ತಮಮ  ನೊೀವ್ನುನ  ತಿಳಿಸುತಿಾ ದು ರು. ಸಾವ ಮಿ! 

ನಿನನ ನುನ  ನಿೀನೇ ರಕ್್ಷ ಸಕೊೀ ತಂದೇ! ಎಿಂದು ಪಾರ ರ್ಥಥಸುತಿಾ ದು ರು. ಸಾವ ಮಿಯು 

ಚಲಮಯಯ ನನುನ  ಶ್ಕ್್ಷಸುವ್ ದಿನವು ಯಾವಾಗ ಬರುತಾ ದ್ೀ ಎಿಂದು ಎದುರು 

ನೊೀಡುತಿಾ ದು ರು. 

 

ಇಷಿ ರಲಿ್ಲ  ಆ ದಿನ ಬಂದೇ ಬಿಟಿ್ಟ ತ. ಆ ದಿನ ರಾತಿರ  ಚಲಮಯಯ ನಿಗೆ ಒಿಂದು ಭಿೀಕರವಾದ 

ಸ್ವ ಪ್ನ  ಬಂತ. ಆ ಸ್ವ ಪ್ನ ದಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಸಿಂಹವು ಮಹ್ಲಉಗರ ವಾಗಿ ಗಜಥಸುತಾಾ  ತಾನು 

ಮಲಗಿದ ಮಂಚದ ಸುತಾ ಲ್ಲ ತಿರುಗತಡಗಿತ. ಮಧ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಒಿಂದುಸಾರಿ ಗಜಥಸುತಾಾ   

ತನನ ಮೇಲ್ಲಿಂದ ಆಚ್-ಈಚ್ ಜಗಿಯತಡಗಿತ.  ಆ ಅರ್ಥಟ್ಟಗೆ ಚಲಮಯಯ ನ ಪಾರ ಣವು 

ಪಾರ ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ . ಇಷಿ ಲಿದೆ, ಆ ಸಿಂಹವು ತನನ  ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ್ 

ವ್ಸುಾ ಗಳೆಲಿವ್ನುನ  ಅಸ್ಾ ವ್ಯ ಸ್ಾ ಗೊಳಿಸತ.  ಉಗರ ರೂಪ್ದಿಿಂದ ಗಜಥಸುತಿಾ ರುವ್ ಆ ಸಿಂಹವು 

ಮಾಡುತಿಾ ರುವ್ ಕೆಲಸ್ಕೆು  ಚಲಮಯಯ ನ ಬಾಯಲಿ್ಲ  ಮಾತ ಹೊರಡಲ್ಲಲಿ . ಇಷಿ ರಲಿ್ಲ  

ಬೆಳಗ್ರಯತ. ಚಲಮಯಯ ನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟಿ್ ನು. ಅಮಮ ಯಯ ! ಎಷಿ್ಣ  ರ್ಯಂಕರವಾದ 

ಸ್ವ ಪ್ನ  ಬಂತ ಎಿಂದುಕೊಳುಳ ತಿಾ ರುವಾಗ ಭಾಯಥಯು ಓಡೀಡಿಬಂದು ಮನೆಯಲಿ್ಲರುವ್ 

ವ್ಸುಾ ಗಲಿೆ ಲಿವೂ ಅಸ್ಾ ವ್ಯ ಸ್ಾ ವಾಗಿ ಬಿದಿು ದೆಯಿಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಚಲಮಯಯ ನು ಒಿಂದೇ 

ಜಗಿತಕೆು  ಮಂಚದ ಮೇಲ್ಲನಿಿಂದ ಇಳಿದನು. ಎಲಿ್ಲ  ನೊೀಡಿದರೂ ರ್ಯಂಕರವಾಗಿ 

ಕ್ಷಣ್ಣಸುತಿಾ ತಾ . ಅಲಿಲಿ್ಲ  ಗೊೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಹದ ಉಗುರಿನ ಗುರುತಗಳು ಸ್ಪ ಷಿ ವಾಗಿ 

ಕ್ಷಣ್ಣಸುತಿಾ ದೆ. ಅಿಂದರೆ ಜರುಗಿದೆಲಿ್ಲ  ಸ್ವ ಪ್ನ ವ್ಲಿ ! ಹೀಗೆ ಆಲೀಚಿಸುವಾಗ, ಮನಸಿ್ ಲಿ್ಲ  

ರ್ಯ ಹುಟಿ್ಟ ತ. ಸಿಂಹದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಬಂದದುು  ಸಾಕ್್ಷತ್ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿಯೇ 

ಎಿಂದು ಅರ್ಥವಾಯತ. 
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ತಾನು ಮಾಡಿದ ಅನಾಯ ಯಗಳಿಗೆ ಸಾವ ಮಿಯು ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ತನಗೆ ಹೆಚಿ ರಿಸದನೆಿಂದು 

ಭಾವಿಸದನು. ಕೂಡಲೇ ಸಾನ ನವ್ನುನ  ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯಕೆು  ಹೊೀಗಿ ಹಿಂದಿನ 

ಧ್ಮಥಕತಥ ರಾಮಯಯ ನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳಿಸದನು. ರಾಮಯಯ  ಬಂದಾಗ ಧ್ಮಥಕತಥರೆಲಿರ 

ಸ್ಮಕ್ಷಮದಲಿ್ಲ  ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಪ್ದವಿಗೆ ತಾನು ರಾಜೀನಾಮ್ಮ ಕೊಡುತಿಾ ದೆನೆಿಂದು ಹೇಳಿ, ಇನೆಮ ೀಲೆ 

ರಾಮಯಯ ನೇ ಆ ಪ್ದವಿಯಲಿ್ಲ  ಮುಿಂದುವ್ರಿಯಬೇಕೆಿಂದು ಹೇಳಿದನು. ರಾತಿರ ಯಿಂದ 

ರಾತಿರ ಗೆ ಚಲಮಯಯ ನಲಿ್ಲ  ಇಿಂತಹ ಬದಲ್ಲವ್ಣೆ ಹೇಗೆ ಬಂತೀ ಯಾರಿಗೂ 

ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲಲಿ . ದೇವಾಲಯ ಅಚಥಕರೆಲಿರೂ ರಾಮಯಯ ನನುನ  ಪುನಃ ದೇವಾಲಯ 

ಧ್ಮಥಕತಥನನಾನ ಗಿ ನಿಯಮಿಸದಕೆು  ತಿಂಬಾ ಸಂತೀಷಪ್ಟಿ್ ರು.    

 

ಚಲಮಯಯ ನು ತನನ  ದುಮಾಥಗಥವ್ನೆನ ಲಿ  ತರೆದು, ಸಾವ ಮಿಯ ಸೇವೆಯನುನ  

ಬಹುಕ್ಷಲ ಮಾಡಿ, ಬದುಕ್ಷದಷಿ್ಣ  ದಿನ ಆ ಪ್ಟಿ್ ಣದಲಿೆೀ ಇದುು  ಒಳೆಳ ಯ ಮನುಷಯ ನೆಿಂದು 

ಹೆಸ್ರು ತಂದುಕೊಿಂಡನು. 
   

||್ಓಿಂ್ಶ್ರ ೀ್ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ್ನಾರಸಿಂಹ್ಲಯ್ನಮಃ್|| 

ನಾಲು ನೇ್ಅಧಾಯ ಯವು್ಸಂಪೂಣಥವಾಯತ 

******** 

 

ಐದನೇ ಅಧಾಯ ಯ  

ಕೂಮ್ಿನಾಥನ ಕಥೆ   
 

ಪೂವ್ಥಕ್ಷಲದಲಿ್ಲ  ರತನ ಗಿರಿಯಿಂಬ ಪ್ಟಿ್ ಣದಲಿ್ಲ  ಕೂಮಥನಾರ್ನೆಿಂಬ ಬಡಗಿಯದು ನು. 

ಅವ್ನ ಭಾಯಥ ಇಿಂದುಮತಿ. ದಂಪ್ತಿಗಳಿರಿಬಬ ರೂ ಬಹಳ ಅನೊೀನಯ ವಾಗಿ ಇರುತಾಾ  

ದಿನಾಲ್ಲ ತಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ವಾದ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಪೂಜೆಗಳನುನ  ಮಾಡುತಿಾ ದು ರು. ಪೂವ್ಥಜನಮ ದ 

ಕಮಥದ ಫಲವಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಹತಾ  ಸಂವ್ತಿ ರಗಳು ಆಗುತಿಾ ದು ರೂ 

ಸಂತಾನಭಾಗಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ . ಈ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಹತಾಶ ಬಯಕೆಯಾಗಿತಾ . 

ಕೂಮಥನಾರ್ನು ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ್ದಲಿ್ಲ  ತಿಂಬಾ ಕ್ಷಶಲಯ ವ್ನುನ  ಸಾಧಿಸದು ರಿಿಂದ ಜೀವ್ನವು 

ಸ್ರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿಾ ದೆ.   

 

ದಿನಗಳು ಹೀಗೆ ಉರುಳುತಿಾ ರುವಾಗ, ಒಿಂದುದಿನ ಕೂಮಥನಾರ್ನು ಬಾಗಿಲ್ಕ ಮಾಡುವ್ 

ಕೆಲಸ್ ಬಂದುದರಿಿಂದ ಮರಕ್ಷು ಗಿ ಆ ಊರಿನ ಸಾಹುಕ್ಷರನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೀದನು. ಆ 

ಸಾಹುಕ್ಷರ ನಾರಾಯಣ ಶ್ಟಿ್ಟಯು ಮರದ ವಾಯ ಪಾರವ್ನುನ  ಮಾಡುತಾಾ  ದೈವ್ 

ಚಿಿಂತನೆಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಷಲವ್ನುನ  ಕಳೆಯುತಿಾ ದು ನು. ತನಗೆ ಬೇಕ್ಷದ ಮರವ್ನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು 

ಹಣ ಕಟಿ್ ಲ್ಕ ಸದೆವಾಗುತಿಾ ರುವಾಗ, ಸಾಹುಕ್ಷರನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  'ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ 

ವ್ರ ತ'ವು ಜರುಗುತಿಾ ದೆಯಿಂದು ತಿಳಿಯತ. ಸಾಹುಕ್ಷರನ ಮನೆಯು ಅಿಂಗಡಿ ಪ್ಕು ದಲಿೆ ೀ 

ಇರುವುದರಿಿಂದ ತಾನು ಕೂಡಾ ಹೊೀಗಿ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ನೊೀಡುಣವೆಿಂದುಕೊಿಂಡು ತಾನು 

ಕೊಿಂಡ ಮರವ್ನುನ  ಅಲಿೆೀ ಪ್ಕು ದಲಿ್ಲ  ಇಟಿ  ಮನೆಯಳಗೇ ಹೊೀದನು. ಮನೆಯಲಿ್ಲ  

ವ್ರ ತವು ಅದುು ತವಾಗಿ ಜರುಗುತಿಾ ದೆ. ನಾರಾಯಣ ಶ್ಟಿ್ಟ  ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬಬ ರೂ ಪ್ರೀಠದ ಮೇಲೆ 

ಕುಳಿತಕೊಿಂಡು ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಮಾಡುತಿಾ ದಾು ರೆ. ಬಂಧುಗಳು, ಸ್ನ ೀಹತರು ಕೂಡಾ ಬಹಳ 
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ಜನರಿದಾು ರೆ. ಕೂಮಥನಾರ್ನು ಸ್ವ ಲಪ  ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಕೊಿಂಡು ವ್ರ ತಕಥೆಗಳನುನ  

ಕೇಳುತಿಾ ದಾು ನೆ. ಹ್ಲಗೆ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನುನ  ಕೇಳಿದನು.    

 

ಮೂರನೇ ಕಥೆ ಪಾರ ರಂರ್ವಾಗುವ್ ಸ್ಮಯಕೆು  ಅವ್ನ ತಮಮ  ಕ್ಷಶ್ೀನಾರ್ನು 

ಆಯಾಸ್ಪ್ಡುತಾಾ  ಬಂದು 'ಅಣಾು , ನಿನಗ್ರಗಿ ನಮಮ  ಮನೆಗೆ ಬೇರೆ ಊರಿಿಂದ ಒಬಬ  

ವಾಯ ಪಾರಿೀ ಬಂದನು. ಅವ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲ  ಬಡಗಿ ಕೆಲಸ್ ತಿಂಬಾ ಇದೆಯಂತ್ರ. ನಿೀನು 

ಇಲಿ್ಲದಿು ೀಯಿಂದು ತಿಳಿದುಕೊಿಂಡು ಬಂದೆನು. ಕೂಡಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುವ್. 

ಆಲಸ್ಯ ವಾದರೆ ಆ ವಾಯ ಪಾರಿಯು ಪುನಃ ತನನ  ಊರಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೊೀಗೇಕೆಿಂದು 

ಹೇಳುತಿಾ ದಾು ನೆ ಎಿಂದನು. ಆಗ ಕೂಮಥನಾರ್ನು 'ಓ ಕ್ಷಶ್! ಇಲಿ್ಲ  ನರಸಿಂಹ ಸಾವ ಮಿಯ 

ವ್ರ ತವು ಜರುಗುತಿಾ ದೆ ಅಲ್ಲವ ? ಈಗ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಮೂರನೇ ಕಥೆಯು 

ನಡೆಯುತಿಾ ದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳನುನ  ಕೂಡಾ ಕೇಳಿ, ಸಾವ ಮಿಯ ಪ್ರ ಸಾದವ್ನುನ  

ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡು ಹೊರಡುವ್ ಎಿಂದನು. ಆದರೆ ಕ್ಷಶ್ೀನಾರ್ನು ಕೇಳಲ್ಲಲಿ . ಬೇಗನೆ 

ಹೊರಡೀಣವೆಿಂದು ಹೇಳುತಿಾ ದು ನು. ಇಷಿ ರಲಿ್ಲ  ನಾಲು ನೇ ಕಥೆಯು ಪೂತಿಥಯಾಯತ. 

ಐದು ಕಥೆಗಳು ಮುಗಿಯದೆ, ಏನಾದರೂ ಸ್ರಿ ತಾನು ಬರುವುದಿಲಿವೆಿಂದನು. 

ಕೂಮಥನಾರ್ನು ತಮಮ ನು ಎಷಿ್ ೀ ಒತಾಾ ಯ ಹೇರುತಿಾ ದು ರು, ಐದು ಕಥೆಗಳು 

ಮುಗಿಯುವ್ವ್ರೆಗೆ ಕದಲಲ್ಲಲಿ . ಇಷಿ ರಲಿೆ ೀ ಐದನೇ ಕಥೆಯು ಪೂತಿಥಯಾಯತ. 

ಪ್ರ ಸಾದವ್ನುನ  ಪ್ಡೆಯಲ್ಕ ಸ್ವ ಲಪ  ತಡವಾಗಬಹುದೆಿಂದು ತೀರುತಿಾ ದೆ. ಇದನುನ  

ಗಮನಿಸದ ಕ್ಷಶ್ೀನಾರ್ನು ಅಣು ನನುನ  ತಿರುಗಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡತಡಗಿದನು. ಇನೆನ ೀನು 

ಮಾಡಲ್ಕ ತೀಚದೆ, ಮತ್ರಾ  ಬಂದು ಪ್ರ ಸಾದವ್ನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದೆಿಂದು ನೆನೆದು, 

ತಮಮ ನೊಟಿ್ಟ ಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೊೀದನು. ವಾಯ ಪಾರಿಯಟಿ್ಟ ಗೆ ಕೆಲಸ್ದ ವಿಷಯವಾಗಿ 

ಮಾತಾಡುತಿಾ ರುವಾಗ ಸಾಯಂಕ್ಷಲವಾಯತ. ಈ ಅವ್ಸ್ರದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾದದ 

ಸಂಗತಿಯನುನ  ಮರೆತಬಿಟಿ್ ನು. 

 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತ ಕಥೆಗಳನುನ  ಕೇಳಿದ ಫಲವಾಗಿ ಸಂವ್ತಿ ರಕೆು ಲಿ್ಲ  ಕೂಮಥನಾರ್ 

ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗಂಡುಮಗು ಸಂತಾನವಾಯತ. ಆದರೆ ದುರದೃಷಿ ವನೆಿಂದರೆ ಆ ಮಗು 

ಹುಟಿವಾಗನೇ ಕ್ಷಲಲಿ್ಲ  ಅಿಂಗವಿಕಲತ್ರಯುಿಂಟಾಯತ. ಗಂಡುಮಗು ಹುಟಿ್ಟ ದ 

ಸಂತೀಷವಿದು ರೂ ಆ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಅಿಂಗವಿಕಲತ್ರಯಿಂದ ಜನಿಮ ಸದುು  ನೊೀಡಿ ಆ 

ದಂಪ್ತಿಗಳು ಬಹಳ ಬಾಧ್ಪ್ಟಿ್ ರು. ಹುಡುಗನಿಗೆ ಏಳು ಸಂವ್ತಿ ರವಾಯತ. 

ಅಿಂಗವಿಕಲತ್ರಯಿಂದ ನಡೆಯಲ್ಲರದೆ ಹೊೀದನು.  ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಊರಿಗೆ ಒಬಬ  

ಸಾಧುವು ಬಂದನು. ಆ ಸಾವ ಮಿಯು ಬಹಳ ಮಹಮ್ಮಯುಳಳ ವ್ನೆಿಂದು ನಾಲ್ಕು  ಜನರಿಿಂದ 

ತಿಳಿದುಕೊಿಂಡು ಕೂಮಥನಾರ್ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಆ ಸಾವ ಮಿಯನುನ  ಭೇಟ್ಟಮಾಡಿ ತಮಮ  

ಮಗನ ಕುರಿತ ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಆ ಸಾಧುವು ಸ್ವ ಲಪ ಹೊತಾ  ಕಣ್ಣು ಗಳನುನ  

ಮುಚಿಿಕೊಿಂಡು ಕೂಮಥನಾರ್ನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು. 'ತಮಾಮ ! ಒಿಂದುಸಾರಿ ನೆನಪು 

ಮಾಡಿಕೊೀ, ನಿೀನು ಸ್ವ ಲಪ ಸ್ಮಯದ ಹಿಂದೆ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತ ಕಥೆಗಳನುನ  ಕೇಳಿ 

ಪ್ರ ಸಾದವ್ನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ದೆ ಬಂದೇ. ಆದು ರಿಿಂದ ಸಾವ ಮಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊೀಪ್ 

ಬಂದದು ರಿಿಂದ ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಜರುಗಿತ. ಆ ಮಗನ ಅಿಂಗವಿಕಲತ್ರ ಹೊೀಗುವ್ 

ಉಪಾಯವ್ನುನ  ಹೇಳುತ್ರಾ ೀನೆ, ಕೇಳಿರಿ. ಈ ಮಗುವ್ನುನ  ಕರೆದುಕೊಿಂಡು ನಿೀವು ಇಲಿ್ಲಗೆ 
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ಇಪ್ಪ ತಾ  ಮೈಲ್ಕ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ್ ಧಾಯ ನ ನಾರಂಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯಕೆು  ಹೊೀಗಿ, ಅಲಿ್ಲ  

ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಮಾಡಿಸದರೆ, ಮಗುವಿನ ಕ್ಷಲ್ಕ ತಪ್ಪ ದೆ ವಾಸಯಾಗುತಾ ದೆ' ಎಿಂದನು.          

 

ಕೂಮಥನಾರ್ ದಂಪ್ತಿಗಳಿಬಬ ರೂ ನಂತರ ಬಂದ ವಾರದಲಿೆೀ ಮಗನನುನ  ಕರೆದುಕೊಿಂಡು 

ಹೊರಟ್ರು. ಧಾಯ ನ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯವು ಒಿಂದು ದ್ಡಡ  ದಿಬಬ ದ ಮೇಲ್ಲದೆ. 

ಬಹುತೇಕ ಎರಡು ನೂರು ಮ್ಮಟಿ್ಟ ಲ್ಕಗಳನುನ  ಹತಿಾ  ಸಾವ ಮಿಯನುನ  ದಶ್ಥಸಕೊಳಳ ಬೇಕು. 

ಕೂಮಥನಾರ್ನು ಮಗನನುನ  ರ್ಭಜದ ಮೇಲೆ ಹತಿಾ ಸಕೊಿಂಡು ಒಿಂದ್ಿಂದು 

ಮ್ಮಟಿ್ಟ ಲ್ಕಗಳನುನ  ಆಯಾಸ್ಪ್ಡುತಾಾ  ಹತಾ ಲ್ಲರಂಭಿಸದನು. ಹತಿಾ ರ ಹತಿಾ ರ ಐವ್ತಾ  

ಮ್ಮಟಿ್ಟ ಲ್ಕಗಳನುನ  ಹತಿಾ ದಾಗ ಒಿಂದು ಕಡೆ ಸ್ವ ಲಪ  ಹೊತಾ  ಕುಳಿತಕೊಳಳ ೀಣವೆಿಂದು 

ನೆನೆದು, ಮಗನನುನ  ರ್ಭಜದ ಮೇಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿಸದನು. ಅಷಿ್ ೀ! ಅದುು ತವಾಗಿ ಮಗನ 

ಕ್ಷಲ್ಕಗಳು ಆ ಮ್ಮಟಿ್ಟ ಲ್ಲಗೆ ತಾಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮಮ ಲೇ ಕ್ಷಲ್ಲನ ಊನವೂ 

ಮಾಯವಾಯತ. ಅವ್ರೆಲಿರ ಆನಂದಕೆು  ಕೊನೆಯಲಿ . ಮಗನು ನಿೀಟಾಗಿ ಸ್ವ ತಃ ತಾನೇ 

ಮ್ಮಟಿ್ಟ ಲ್ಕಗಳನುನ  ಹತಿಾ ದನು. ಆ ದಂಪ್ತಿಗಳು ಇದೆಲಿ್ಲ  ಆ ಸಾವ ಮಿಯ ಮಹಮ್ಮ 

ಎಿಂದುಕೊಿಂಡು ಬೆಟಿ್ ದ ಮೇಲೆ ಹತಿಾ  ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೀ ಧಾಯ ನ ನರಸಿಂಹನನುನ  

ದಶ್ಥಸ ಶ್ರ ೀ ನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಆಚರಿಸ, ಕುಟಿಂಬವೆಲಿ್ಲ  ತಿೀರ್ಥ ಪ್ರ ಸಾದಗಳನುನ  

ತ್ರಗೆದುಕೊಿಂಡರು. ಅವ್ತಿಾ ನಿಿಂದ ಅವ್ರು ಪ್ರ ತಿ ತಿಿಂಗಳು ಸಾವ ತಿ ನಕ್ಷತರ ದ ದಿನ ದೇವಾಲಯಕೆು  

ಬಂದು ಸಾವ ಮಿಯನುನ  ದಶ್ಥಸ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಮಾಡುತಾಾ  ಶಾಶವ ತವಾಗಿ ಸುಖದಿಿಂದ 

ಜೀವಿಸದರು.  
  

||್ಓಿಂ್ಶ್ರ ೀ್ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ್ನಾರಸಿಂಹ್ಲಯ್ನಮಃ್|| 

ಐದನೇ್ಅಧಾಯ ಯವು್ಸಂಪೂಣಥವಾಯತ 

ಹರಣಯ ಕಷಪುಯಥಸ್ಯ  ಕೊೀಪಾಗೌನ  ಶಲಭಾಯತಃ   | 

ಸ್ವಾಥOತವಾಯ ಥಪ್ರನೇ ಶ್ರ ೀ ನೃಸಿಂಹ್ಲಯ ಮಂಗಳಂ || 

ಶ್ರ ೀ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತಕಲಪ  ಸ್ಮಾಪ್ಾ ವಾಯತ. 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ಓಿಂ ವ್ಜರ ದಂಷಿ್ಣ ರಯ ವಿದಮ ಹೇ | 

ವ್ಜರ ನಖ್ಯಯ ಧಿೀಮಹ | 

ತನೊನ ೀ ನಾರಸಿಂಹಃ ಪ್ರ ಚೀದಯಾತ್ ||  

                                                               --- ಮಹ್ಲನಾರಾಯಣ ಉಪ್ನಿಷತಾ



 

 
 

ಓಿಂ ನೃಸಿಂಹ್ಲಯ ವಿದಮ ಹೇ | 

ವ್ಜರ ನಖ್ಯಯ ಧಿೀಮಹ | 

ತನೊನ ೀ ಸಿಂಹಃ ಪ್ರ ಚೀದಯಾತ್ ||  

                                                     --- ನೃಸಿಂಹ್ಲ ಪೂವ್ಥತಾಪ್ರನಿ ಉಪ್ನಿಷತಾ  

 


