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ಮುನ್ನು ಡಿ 
 

ಬರ ಹಮ ಮುರಾರ ಸ್ತರಾಚಿಿತ ಲಿಂಗಂ 

ನಮಿಲ್ಭಾಸಿತ ಶೀಭಿತ ಲಿಂಗಂ | 

ಜನಮ ಜ ದ್ಭುಃಖ ವಿನಾಶ್ಕ ಲಿಂಗಂ 

ತತಪ ರ ಣಮಾಮಿ ಸದಾಶ್ವ್ ಲಿಂಗ್ಮ್ || 
 

ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಕಲ್ಯಾ ಣ ಸ್ವ ರೂಪನು. ಆ ಮಹೇಶ್ವ ರನನುು  ಯಾರು ನಿತಾ  

ನೆನೆಯುತ್ತಾ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಸ್ವ್ವ ಸೌಭಾಗಾ ಗಳು 

ಸಿದಿಿ ಸುತಾ ದೆ. ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಭಕಾ  ಸುಲ್ಭನು. ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯನುು  ಒಮೆ್ಮ  ನೆನೆದರೆ ಸ್ವಕು, 

ಬಹಳ ಆನಂದಪಡುತ್ತಾ ನೆ. ನಿಮವಲ್ ಮನಸಿಿ ನಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿದವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಯಲ  ದುಃಖಗಳಂದ 

ವಿಮುಕ್ತಾ  ಸಿಗುತಾ ದೆ. ಶ್ವ್ ಭಕಾ ರಿಗೆ ನವ್ಗರ ಹಗಳ ತಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಯಾವಾಗಲೂ 

ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನನುು  ಸೆ್ ರಿಸುವ್ವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ ಗರ ಹ ದೀಷಗಳೂ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ .   

 

ಆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ನ ಅನುಗರ ಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಲ ಯವ್ರೆಗೆ ನಾನು ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಲ್ಲೀಲ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳ 

ಮೇಲೆ ಹದಿನಾರು ಪುಸ್ಾ ಕಗಳನುು  ರಚಿಸಿದೆನು. ಆ ಪುಸ್ಾ ಕಗಳೆಲ್ಯಲ  ದೇಶ್ ವಿದೇಶ್ಗಳಲ್ಲಲ  

ಭಕಾ ರಿಂದ ನಿತಾ  ಪಠಿಸುತ್ತಾ ರುವುದ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹವ್ಲ್ಲ ದೆ ಮತ್ಾ ೀನಲ್ಲ . ಈ 

ಪುಸ್ಾ ಕಗಳನುು  ಓದಿದ ಪರ ತ್ತಯೊಬಬ ರಿಗೂ ಅನೇಕ ಶುಭಗಳು ಜರುಗುತ್ತಾ ವೆ. ಆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ನ 

ಅನುಗರ ಹದಿಂದ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ರು ತಂಬಾ ಸುಖಸಂತೀಷಗಳಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ದ್ದಾ ರೆ.  ಈ 

ಪುಸ್ಾ ಕಗಳಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ವಂಕಟೇಶ್ವ ರ ವ್ರ ತಕಲ್ಪ , ಶ್ರ ೀ ಲ್ಕ್್ತ ೆ ೀನರಸಿಂಹ ವ್ರ ತಕಲ್ಪ , ಶ್ರ ೀ ಆನಂದ 

ಆಂಜನೇಯ - ಭಕಾ ರನುು  ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂತೀಷಪಡಿಸುತ್ತಾ ವೆ. ಈ ಮೂರು ವ್ರ ತಗಳನುು  ನಿತಾ   

ತಂಬಾ ಭಕಾ ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಲ ,  ಅನೇಕ ದೇವಾಲ್ಯಗಳಲ್ಲಲಯೂ ಆಚರಿಸ್ಲ್ಪ ಡುತ್ತಾ ದೆ. ಇದಕೆ್ಕ  

ಮಿಗಿಲ್ಯದ ಭಾಗಾ  ಮತ್ಾ ೀನಿದೆ? 

 

ಆ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ಅನುಗರ ಹದಿಂದ ಈ 'ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ್ವ ರ ವ್ರ ತ'ವ್ನುು  ರಚಿಸಿದೆನು. ನಾನು ಬರೆದ 

ಪರ ತ್ತ ಪುಸ್ಾ ಕದ ಹಂದೆ ದೇವ್ರ ಲ್ಲೀಲೆಗಳನುು  ತಂಬಾ ನೀಡಿದೆನು.  ಹಾಗೆ ಈ 'ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ್ವ ರ 

ವ್ರ ತ'ವ್ನುು  ಬರೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುು  ಬರೆಯಲು 

ಪಾರ ರಂಭಿಸುವಾಗ ಆಕಸೆಿ ಕವಾಗಿ ಶಂಕರಮಠದ ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಮೌಳೀಶ್ವ ರ ಸ್ವವ ಮಿಯ 

ದಶ್ವನಭಾಗಾ ವು ಲ್ಭಿಸಿತ. ಆನಂತರ ವ್ರಸೆಯಾಗಿ ಮತ್ತಾ ನೆು ರಡು ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರ 

ದೇವಾಲ್ಯಗಳನುು  ಸಂದಶ್ವಸಿದೆನು. ಈ ಪುಸ್ಾ ಕದ ಪರ ತ್ತಯೊಂದ ಅಕ್ಷರವೂ 

ಈಶ್ವ ರಾನುಗರ ಹವ. ಈ ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುು  ಬರೆಯುವ್ಷ್ಟು  ದಿನಗಳು ಆ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ 

ಪ್ರರ ಯಕುಮಾರನಾದ ಶ್ರ ೀ ಸುಬರ ಹೆ ಣ್ಾ ೀಶ್ವ ರನು ಚಿಕೆಬಾಲ್ಕನ ರೂಪದಲ್ಲಲ   ಕ್ತರುನಗೆಯೊಂದಿಗೆ  

ನನೆು ದರಲ್ಲಲ  ದಶ್ವನವ್ನುು  ಕೊಡುತ್ತಾ ದಾ ನು.   ಆ ಅದು ತ ದೃಶ್ಾ ವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನು  

ಕಣಣ ಮುಂದೆ ಸುಳದ್ದಡುತ್ತಾ ದೆ. ಅತ್ತ ಸ್ವಮಾನಾ ನಾದ ನನಗೆ ಇಂಥಹ ಅನುಗರ ಹವ್ನುು  

ಪರ ಸ್ವದಿಸಿದ ಆ ದೇವ್ತ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಿಗೂ ನನು  ನಮಸೆ್ವ ರಗಳು. ಮತಾ ಂದ ವಿಶೇಷವನೆಂದರೆ, ಈ 

ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುು  ಡಿ.ಟಿ.ಪ್ರ. ಮಾಡುವುದ ಕೂಡಾ ಆಕಸೆಿ ಕವಾಗಿ ಮಹೇಶ್ವ ರನ ಜನೆ ನಕ್ಷತರ ವಾದ 

ಆದರ ವ ನಕ್ಷತರ ದಲ್ಲಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸುವುದ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ವೆಂದೇ ತ್ತಳಯುತ್ತಾ ದೆಾ ೀನೆ. 
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ಈ ಪುಸ್ಾ ಕ ರಚನೆಗೆ ಪರ ತಾ ಕ್ಷವಾಗಿಯೂ, ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಸ್ಹಕರಿಸಿದ ಪರ ತ್ತಯೊಬಬ ರಿಗೂ, 

ಈ ವ್ರ ತವ್ನುು  ಆಚರಿಸಿದ   ತಮಗೂ, ವ್ರ ತ ಕಥೆಗಳನುು  ಹೇಳದವ್ರಿಗೂ, ಕೇಳದವ್ರಿಗೂ, 

ಪರ ಸ್ವದವ್ನುು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದವ್ರಿಗೂ, ಸ್ಕಲ್ ಆಯುರಾರೀಗಾ  ಸೌಭಾಗಾ ಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದ ಆ 

ಶ್ರ ೀ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವ ರ ದೇವ್ರನುು  ಪಾರ ರ್ಥವಸುತ್ತಾ ದೆಾ ೀನೆ.   
 

|| ಸ್ವವ ಜನಾುಃ ಸುಖಿನೀ ಭವಂತ | ಸ್ಮಸ್ಾ  ಸ್ನೆ ಂಗಳಾನಿ ಭವಂತ || 

|| ಶ್ರ ೀ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವ ರ ಕಟಾಕ್ಷ ಸಿದಿಿ ರಸುಾ  || 

 

ಹೈದರಾಬಾದ್                ತಿಮಮ ರಾಜು ವಿಶ್ವ ಪತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ 

ದಿನಾಂಕ: 16-1-2021 
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ಈ ವ್ರ ತವ್ನುನ  ಹೇಗೆ ಆಚರಸಬೇಕ್ಕ? 
 

➢ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುು  ಯಾರಾದರೂ, ಯಾವಾಗಲ್ಯದರೂ, ವ್ಯಸಿಿ ನಿಂದ್ದಗಲ್ಲೀ, 

ಕುಲ್ದಿಂದ್ದಗಲ್ಲೀ, ಭೇದಭಾವ್ವಿಲ್ಲ ದೇ ಓದಬಹುದ. ಸಿಾ ರೀ - ಪುರುಷ ಬೇಧವಿಲ್ಲ . ಯಾವ್ 

ಮಾಸ್ದಲ್ಯಲ ಗಲ್ಲೀ, ಯಾವ್ ದಿನಗಳಲ್ಯಲ ಗಲ್ಲೀ ಓದಬಹುದ. ಏಕಾದಶ್, ಹುಣ್ಣಣ ಮ್ಮ 

ತ್ತರ್ಥಗಳಲ್ಯಲ ಗಲ್ಲೀ, ಆದರ ವ ನಕ್ಷತರ ದ ದಿನ ಪಠಣಮಾಡಿದರೆ ಅತಾ ಂತ ಶುಭಪರ ದ. 

ಸೀಮವಾರದ ದಿನ ಓದಿದರೆ ತಂಬಾ ಉತಾ ಮ. ಕಾತ್ತೀವಕ ಸೀಮವಾರದ ದಿನ ಈ 

ವ್ರ ತವ್ನುು  ಆಚರಿಸಿದರೆ ಜನೆ  ಜನೆ ದ ಪಾಪಗಳು ನಶ್ಸುತಾ ವೆ. ಬಹಳ ಪುಣಾ ವು 

ಲ್ಭಿಸುತಾ ದೆ.  ಈ ವ್ರ ತವ್ನುು  ಆಚರಿಸುವ್ ದಿನ ಖಂಡಿತ್ತ ಉಪವಾಸ್ ಇರಬೇಕ್ಕಂಬ 

ನಿಯಮ ಇರುವುದಿಲ್ಲ .  

 

➢ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುು  ಆಚರಿಸುವ್ ಮೊದಲು ಒಂದ ಬಾರಿ ಮನಸಿಿ ನಲೆಲ ೀ ಶ್ರ ೀ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ, 

ನವ್ಗರ ಹದೇವ್ತ್ಗಳಗೆ, ಅಷು ದಿಕಾಪ ಲ್ಕರಿಗೆ ನಮಸೆ್ ರಿಸ್ಬೇಕು. ಆನಂತರ   ನಿಮೆ  ಹೆಸ್ರು, 

ನಿಮೆ  ಕುಟಂಬದ ಸ್ದಸ್ಾ ರ ಹೆಸ್ರುಗಳು, ನಕ್ಷತರ  ಮತಾ  ಗೀತರ ವ್ನುು  ಮನಸಿಿ ನಲೆಲ ೀ 

ಸೆ್ ರಿಸಿ ವ್ರ ತವ್ನುು  ಪಾರ ರಂಭಿಸ್ಬೇಕು. ಶ್ರ ೀ ಪಾವ್ವತ್ತ ಪರಮೇಶ್ವ ರರ ಅಷ್ು ೀತಾ ರ 

ನಾಮಗಳನುು  ಪಠಿಸ್ಬೇಕು. ಶ್ರ ೀ ದೇವ್ರ ಅಂಗ ಪೂಜೆಮಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಪುಸ್ಾ ಕದಲ್ಲಲ ರುವ್ 

ಐದ ಕಥೆಗಳನುು  ಓದಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಿಮೆ  ಯೊೀಗಾ ತ್ತನುಸ್ವರ   ಯಾವುದ್ದದರು ಹಣ್ಣಣ  

ನಿವದಿಸ್ಬೇಕು. 

 

➢ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುು  ಆಚರಿಸುವಾಗ ಪತ್ತ-ಪತ್ತು  ಇಬಬ ರು ಖಂಡಿತ್ತ ಒಟಿು ಗೆ ಇದಾ  

ಆಚರಿಸ್ಬೇಕ್ಕಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ .    ಪತ್ತಗೆ ಅನುಕೂಲ್ವಾದ್ದಗ ಪತ್ತ, ಪತ್ತು ಗೆ 

ಅನುಕೂಲ್ವಾದ್ದಗ ಪತ್ತು  ಹೀಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಅನುಕೂಲ್ದಂತ್ ಅವ್ರು ಆಚರಿಸ್ಬಹುದ. 

ಅನುಕೂಲ್ವಾದರೆ ಇಬಬ ರಟಿು ಗೆ ಆಚರಿಸ್ಬಹುದ.  

 

➢ ದರದೃಷು ದಿಂದ ಪತ್ತು ಯನುು  ಕಳೆದಕೊಂಡ ಪುರುಷರು, ಪತ್ತಯನುು  ಕಳೆದಕೊಂಡ 

ಮಹಳೆಯರು ಕೂಡ ನಿೀರಭಾ ಂತರವಾಗಿ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುು  ಆಚರಿಸ್ಬಹುದ. ಈ ವ್ರ ತವ್ನುು  

ಆಚರಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಪೂತ್ತವ ಮನಶಂತ್ತ ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ.   

 

➢ ಪರ ತ್ತ ಸೀಮವಾರದ ದಿನ ಈ ಪುಸ್ಾ ಕದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಐದ ಕಥೆಗಳನುು  ಓದಿ, ಸ್ವವ ಮಿಗೆ 

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಣ  ಅಥವಾ ಪೇರಳೆಹಣಣ ನುು  ನೈವದಾ ವಿಟು , ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತ್ತಯ ಅನಾರೀಗಾ ವಾದರೂ ಕೂಡಲೆ ವಾಸಿಯಾಗುತಾ ದೆ. ಯಾವುದೇ ರಿೀತ್ತಯ 

ಆಪತಾ ಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ . ಅಪಮೃತಾ  ಭಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ಕಥೆಗಳನುು  

ಓದಲು ಶ್ಕ್ತಾ ಯಿಲ್ಲ ದವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಬಂಧುಬಳಗದವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಓದಿ, ಕೇಳಸಿದರೆ, 

ಮಹಾಫಲ್ವು ಸಿಗುತಾ ದೆ. 

 

➢ ಪರ ತ್ತ ಸೀಮವಾರ, ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ಈ ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುು  ಪಠಿಸಿದರೆ, ಆ 

ದೇವಾಲ್ಯಗಳು ಮಹಾಮಾನಿವ ತವಾದ ದಿವ್ಾ ಕ್್ಕ ೀತರ ವೆಂದ ಹೆಸ್ರಂದತಾ ದೆ. ಅಲ್ಲಲ ಗೆ 
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ಬರುವ್ ಭಕಾ ರೆಲ್ಲ ರಿಗೂ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ಅನುಗರ ಹವು ಸಿಕೆ್ತ  ಸುಖಸಂತೀಷಗಳಂದ 

ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ರೆ.    

 

➢ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ಜ್ಾ ೀತ್ತಲ್ಲವಂಗ ಕ್್ಕ ೀತರ ಗಳಲ್ಯಲ ಗಲ್ಲೀ, ಯಾವುದೇ 

ದಿವ್ಾ ಕ್್ಕ ೀತರ ಗಳಲ್ಯಲ ಗಲ್ಲೀ, ಈ ವ್ರ ತವ್ನುು  ಆಚರಿಸಿದರೆ ಕ್ಕಲ್ವು ಕೊೀಟಿ ಜನೆ ದ ಪಾಪವು 

ನಶ್ಸುತಾ ದೆ. ವ್ರ ತವ್ನುು  ಆಚರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಶ್ರಿೀರದಲ್ಲಲ ಯ ರೀಗಗಳೆಲ್ಯಲ  

ನಿವಾರಣ್ಯಾಗುತಾ ದೆ. ಶ್ರಿೀರಕೆ್ಕ  ಹೊಸ್ ತೇಜಸಿು  ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ. ಧಿೀರ್ಘವಯುಷಾ ದಿಂದ 

ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 

 

➢ ಸಂತ್ತನವ್ನುು  ಬಯಸುವ್ವ್ರು ಸ್ವವ ಮಿಯ ದೇವಾಲ್ಯಲ್ಲಲ  ಸೀಮ, ಮಂಗಳ, 

ಬುಧವಾರ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುು  ಪಠಿಸಿದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ 

ಒಳೆೆಯ ಸಂತ್ತನವ್ನುು  ಪಡೆಯುತ್ತಾ ರೆ. ವಿವಾಹವಾಗದ ಯುವ್ಕ, ಯುವ್ತ್ತಯರು ಈ 

ವಿಧವಾಗಿ ವ್ರ ತವ್ನುು  ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಶ್ೀಘ್ರ ದಲ್ಲಲ ಯೇ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿವಾಹವು ಜರುಗುತಾ ದೆ. 

 

➢ ದೂರದೇಶ್ದಲ್ಲಲ ರುವ್ ನಿಮೆ  ಮಕೆಳ ನಿಮಿತಾ , ನಿಮೆ  ಬಂಧುಗಳ ನಿಮಿತಾ , ನಿೀವು ಕೂಡ 

ಓದಬಹುದ. ಅವ್ರಿಗೆ ವಿದೆಾ , ವಿವಾಹ, ಸಂತ್ತನ, ಉದಾ ೀಗ, ಆರೀಗಾ ಕೆಾ ಗಿ ಈ 

ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುು  ಕರ ಮವಾಗಿ ಸೀಮವಾರದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳು ಶ್ವಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ  

ಓದಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಫಲ್ಲತವು ಸಿಗುತಾ ದೆ. 

 

➢ ಅನುಕೂಲ್ವಾದರೆ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುು  ಪುರೀಹತರ ಸ್ಹಾಯದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ 

ಒಳೆೆಯದ. ಕಲ್ಶ್ ಸ್ವಾ ಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಷು ದಿಕಾಪ ಲ್ಕರನುು , ನವ್ಗರ ಹದೇವ್ತ್ಗಳನುು , 

ಲೀಕಪಾಲ್ಕರನುು  ಮಂಟಪದಲ್ಲಲ  ಆಯಾ ದಿಕೆ್ತನಲ್ಲಲ  ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಪೂತ್ತವ 

ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುು  ಆಚರಿಸಿದರೆ ಶುಭಪರ ದ. 

 

ಈ ವಿಧವಾಗಿ, ಯಾವ್ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಯಲ ಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ ದಿನದಲ್ಯಲ ಗಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ಾ ಕವ್ನುು  ಓದಿ, ಶ್ರ ೀ 

ಪಾವ್ವತ್ತ ಪರಮೇಶ್ವ ರರ ಅನುಗರ ಹವ್ನುು  ಪಡೆಯಬಹುದ.    

******* 
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ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ್ವ ರ ವ್ರ ತ 
 

ಅಥ ಅಿಂಗ್ ಪೂಜ  ಪೂಜ   
  

ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ | ಪಾದೌ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಶ್ವಾಯ ನಮಃ | ಜಂಘೇ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವ ರಾಯ ನಮಃ | ಜಾನ್ನನೀ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ತ್ತರ ಲೀಕೇಶಯ ನಮಃ |  ಊರೂ ಪೂಜಯಾಮಿ  | 

ಓಂ ವೃಷಭರುಢಾಯ ನಮಃ | ಗುಹಾ o ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಭಸೆ ೀದಿೂಳತ  ವಿಗರ ಹಾಯ ನಮಃ | ಕಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಮೃತಾ ಂಜಯಾಯ ನಮಃ | ನಾಭಿO ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ರುದ್ದರ ಯ ನಮಃ | ಉದರಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಸ್ವಂಬಾಯ ನಮಃ | ಹೃದಯಂ ಪೂಜಯಾಮಿ  | 

ಓಂ ಭುಜಂಗ ಭೂಷಣಾಯ  ನಮಃ | ಹಸೌ್ತ  ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಸ್ದ್ದಶ್ವಾಯ ನಮಃ | ಭುಜೌ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ವಿಘ್ು ೀಶ್ವ ರಾಯ ನಮಃ | ಕಂಠಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಗಿರಿೀಶಯ ನಮಃ | ವ್ದನಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ತ್ತರ ಪುರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ | ನೇತ್ರ ೀ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಾಯ ನಮಃ | ಲ್ಲ್ಯಟಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ | ಶ್ರಃ ಪೂಜಯಾಮಿ |  

ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ | ಮೌಳಂ ಪೂಜಯಾಮಿ | 

ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ | ಸ್ವಾವಣಾ ಂಗಾನಿ ಪೂಜಯಾಮಿ |  

ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರ ಸ್ವವ ಮಿನೇ ನಮಃ | ದಿವ್ಾ ಸುಂದರವಿಗರ ಹಂ ಪೂಜಯಾಮಿ ||    

ಶುದಿ ಸ್ಫ ಟಿಕ ಸಂಕಾಶಂ ನಾಗಾಭರಣಭೂಷಿತ್ತಂ | 

ವದವದ್ದಂತತತವ ಜ್ಞO ವಂದೇ ಶಂಭುಮುಮಾಪತ್ತO ||             

         ******* 

 

ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಾಷ್ಟ ೀತು ರ ಶತನಾಮಾವಳಿ: 
 

ಓಂ ಶ್ವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹೇಶ್ವ ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶಂಭವ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪ್ರನಾಕ್ತನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ಶ್ಶೇಖರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಪದಿವನೇ ನಮಃ |  

ಓಂ ನಿೀಲ್ಲೀಹತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ | (10) 
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ಓಂ ಶೂಲ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಖಟಾವ ಂಗಿನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿಷ್ಟಣ ವ್ಲ್ಲ ಭಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ಪ್ರವಿಷ್ಟು ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಂಬಿಕಾನಾಥಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ರ ೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭಕಾ ವ್ತಿ ಲ್ಯಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ವಾವಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ತ್ತರ ಲೀಕೇಶಯ ನಮಃ | (20) 

ಓಂ ಶ್ತ್ತಕಂಠಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ವಾಪ್ರರ ಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಉಗಾರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಪಾಲ್ಲನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕೌಮಾರಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಂಧಕಾಸುರ ಸೂದನಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಲ್ಲ್ಯಟಾಕ್ಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಯಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕೃಪಾನಿಧಯೇ ನಮಃ | (30) 

ಓಂ ಭಿೀಮಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರಶುಹಸ್ವಾ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮೃಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜಟಾಧರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕೈಲ್ಯಸ್ವಾಸಿನೇ ನಮಃ |   

ಓಂ ಕವ್ಚಿನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಠೀರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ತ್ತರ ಪುರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವೃಷ್ಟಂಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವೃಷಭಾರೂಢಾಯ ನಮಃ | (40) 

ಓಂ ಭಸೆ ೀದಿೂಳತ ವಿಗರ ಹಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವಮಪ್ರರ ಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವ ರಮಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ತರ ಯಿೀಮೂತವಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನಿೀಶ್ವ ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವ್ವಜ್ಞಾ ಯ ನಮಃ |    

ಓಂ ಪರಮಾತೆ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸೀಮಸೂಯಾವಗಿು  ಲೀಚನಾಯ ನಮಃ | 
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ಓಂ ಹವಿಷೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಯಜ್ಞಮಯಾಯ ನಮಃ | (50) 

ಓಂ ಸೀಮಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪಂಚವ್ಕಾಾ ರಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ದ್ದಶ್ವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿಶ್ವ ೀಶ್ವ ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ವಿೀರಭದ್ದರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗಣನಾಥಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರ ಜ್ಞಪತಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಹರಣಾ ರೇತಸೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಧವಷ್ಟವಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗಿರಿೀಶಯ ನಮಃ | (60) 

ಓಂ ಗಿರಿಶಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನರ್ಘಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭುಜಂಗ ಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭಗಾವಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗಿರಿಧನವ ಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗಿರಿಪ್ರರ ಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕೃತ್ತಾ ವಾಸ್ಸೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭಗವ್ತೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರ ಮಧಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ | (70) 

ಓಂ ಮೃತಾ ಂಜಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸೂಕೆ್ಷತನವ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜಗದ್ದವ ಾ ಪ್ರನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಜಗದು ರವ ನಮಃ | 

ಓಂ ವ್ಾ ೀಮಕೇಶಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾಸೇನ ಜನಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಚಾರುವಿಕರ ಮಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ರುದ್ದರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಭೂತಪತಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವಾ ಣವ ನಮಃ | (80) 

ಓಂ ಅಹಭುವದ್ದು ಾ ಯ ನಮಃ |  

ಓಂ ದಿಗಂಬರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಷು ಮೂತವಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನೇಕಾತೆ ನೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವತ್ತಾ ವ ಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶುದಿವಿಗರ ಹಾಯ ನಮಃ | 



ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ್ವ ರ ವ್ರ ತ 

 

10 
 

ಓಂ ಶಶ್ವ ತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಖಂಡಪರಶ್ವ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಜ್ಞಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪಾಶ್ವಿಮೊೀಚಕಾಯ ನಮಃ | (90) 

ಓಂ ಮೃಡಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅವ್ಾ ಯಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪೂಷದಂತಭಿದೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅವ್ಾ ಗಾರ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ದಕ್ಾಧವ ರಹರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ | (100) 

ಓಂ ಭಗನೇತರ ಭಿದೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅವ್ಾ ಕಾಾ ಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಹಸ್ವರ ಕ್ಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ಹಸ್ರ ಪಾದೇ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅಪಪಗವಪರ ದ್ದಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಅನಂತ್ತಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ತ್ತರಕಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವ ರಾಯ ನಮಃ | 

ಓಂ ಗಂಗಾಪಾತಯೇ ನಮಃ |   

ಓಂ ನಿೀಲ್ಕಂಠೇಶ್ವ ರಾಯ ನಮಃ | (110) 
 

 || ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಾಷ್ಟ ೀತು ರ ಶ್ತನಾಮಾವ್ಳಿ: ಸಮಾಪು O ||   

******* 

 

ಶ್ರ ೀ ಪಾವ್ಿತಿೀ ಅಷ್ಟ ೀತು ರ ಶ್ತನಾಮಾವ್ಳಿ: 
 

ಓಂ ಪಾವ್ವತ್ಾ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಾದೇವೆಾ ೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ಜಗನೆಾ ತ್ರ ೀ ನಮಃ |        

ಓಂ ಸ್ರಸ್ವ ತ್ಾ ೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ಚಂಡಿಕಾಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಲೀಕಜನನೆಾ ೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಸ್ವ್ವದೇವಾಧಿದೇವ್ತ್ತಯೈ ನಮಃ |      

ಓಂ ಗೌಯೈವ ನಮಃ | 

ಓಂ ಪರಮಾಯೈ ನಮಃ |   
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ಓಂ ಈಶಯೈ ನಮಃ | (10) 

ಓಂ ನಾಗಂದರ ತನಯಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ತ್ಾ ೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ಬರ ಹೆಚಾರಿಣ್ಾ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಶ್ವಾವಣ್ಾ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ದೇವ್ಮಾತ್ರ ೀ ನಮಃ | 

ಓಂ ತ್ತರ ಲೀಚನೆಾ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ಬರ ಹೆ ಣ್ಾ ೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ವೈಷಣ ವೆಾ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ರೌದೆಾ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಾಳರಾತ್ರ ಾ ೈ ನಮಃ | (20) 

ಓಂ ತಪಸಿವ ನೆಾ ೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಶ್ವ್ಧೂತ್ಾ ೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ವಿಶಲ್ಯಕ್್ಕ ಾ ೈ ನಮಃ |      

ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ವಿಷ್ಟಣ ಸೀದಯೈವ ನಮಃ |   

ಓಂ ಚಿತೆಳಾಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಚಿನೆಯಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಮಹಷ್ಟಸುರ ಮಧಿವನೆಾ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಾತ್ತಾ ಯಿನೆಾ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಕಾಳರೂಪಾಯೈ ನಮಃ | (30)  

ಓಂ ಗಿರಿಜ್ಞಯೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ಮೇನಕಾತೆಜ್ಞಯೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಭವಾನೆಾ ೈ ನಮಃ |   

ಓಂ ಶ್ರ ೀಮಾತ್ರ ೀ ನಮಃ |   

ಓಂ ಮಹಾಗೌಯೈವ ನಮಃ |     

ಓಂ ರಮಾಯೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ರಾಮಾಯೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ಶುಚಿಸೆಿತ್ತಯೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ಬರ ಹೆ ಸ್ವ ರೂಪ್ರಣ್ಾ ೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ರಾಜಾ ಲ್ಕ್್ಕ ೆ ಾ ೈ ನಮಃ | (40)       

ಓಂ ಶ್ವ್ಪ್ರರ ಯಾಯೈ ನಾರಾಯಣ್ಾ ೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ಮಹಾಶ್ಕ್ಕಾ ಾ ೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ನವ್ೀದಯೈ ನಮಃ |    

ಓಂ ಭಾಗಾ ದ್ದಯಿನೆಾ ೈ ನಮಃ |      

ಓಂ ಅನು ಪೂಣಾವಯೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ಸ್ದ್ದನಂದ್ದಯೈ ನಮಃ |        

ಓಂ ಯೌವಾನಾಯೈ ನಮಃ |       
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ಓಂ ಮೊಹನೆಾ ೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ಅಜ್ಞಾ ನಶುದಿೆ ಾ ೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ಜ್ಞಾ ನಗಮಾಾ ಯೈ ನಮಃ | (50)        

ಓಂ ನಿತ್ತಾ ಯೈ ನಮಃ |      

ಓಂ ನಿತಾ ಸ್ವ ರೂಪ್ರಣ್ಾ ೈ ನಮಃ |      

ಓಂ ಕಮಲ್ಯಯೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ಕಮಲ್ಯಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ರಕಾ ವ್ಣಾವಯೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ಕಲ್ಯನಿಧಯೇ ನಮಃ |       

ಓಂ ಮಧುಪ್ರರ ೀಯಾಯೈ ನಮಃ |        

ಓಂ ಕಲ್ಯಾ ಣ್ಾ ೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ಕರುಣಾಯೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ಜನಸ್ವಾ ನಾಯೈ ನಮಃ | (60)            

ಓಂ ವಿೀರಪತ್ು ಾ ೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ವಿರೂಪಾಕ್್ಕ ಾ ೈ ನಮಃ |        

ಓಂ ವಿೀರಾಧಿತ್ತಯೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ಹೇಮಭಾಸ್ವಯೈ ನಮಃ |         

ಓಂ ಸೃಷಿು ರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |        

ಓಂ ಸೃಷಿು ಸಂಹಾರ ಕಾರಿಣ್ಾ ೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ರಂಜನಾಯೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ಯೌವ್ನಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |        

ಓಂ ಪರಮೇಶ್ಪ್ರರ ಯಾಯೈ ನಮಃ |         

ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ | (70)                 

ಓಂ ಪುಷಿಪ ಣ್ಾ ೈ ನಮಃ |        

ಓಂ ಪುಷ್ಟಪ ಕಾರಾಯೈ ನಮಃ |        

ಓಂ ಪುರುಷ್ಟಥವ ಪರ ಧಾಯಿನೆಾ ೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ಮಹಾರೂಪಾಯೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ಮಹಾರೌದೆಾ ೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ಕಾಮಕ್್ಕ ಾ ೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ವಾಮದೇವೆಾ ೈ ನಮಃ |        

ಓಂ ವ್ರದ್ದಯೈ ನಮಃ |         

ಓಂ ಭಯಾನಾಶ್ನೆಾ ೈ ನಮಃ |         

ಓಂ ವಾಗೆಾ ೀವೆಾ ೈ ನಮಃ | (80)                        

ಓಂ ವ್ಚನೆಾ ೈ ನಮಃ |          

ಓಂ ವಾರಾಹೆಾ ೈ ನಮಃ |  

ಓಂ ವಿಶ್ವ ತೀಷಿಣ್ಾ ೈ ನಮಃ |         

ಓಂ ವ್ಧವನಿೀಯಾಯೈ ನಮಃ |         

ಓಂ ವಿಶಲ್ಯಕ್ಾಯೈ ನಮಃ |       
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ಓಂ ಕುಲ್ಸಂಪತಪ ರಧಾಯಿನೆಾ ೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ಆಥವದುಃಖಚೆ್ಚ ದದಕ್ಾಯೈ ನಮಃ |         

ಓಂ ಅಂಬಾಯೈ ನಮಃ |       

ಓಂ ನಿಖಿಲ್ಯೊೀಗಿನೆಾ ೈ ನಮಃ | 

ಓಂ ಸ್ವದ್ದಪುರಸ್ವಾ ಯಿನೆಾ ೈ ನಮಃ | (90)                                 

ಓಂ ತರೀಮೂವಲ್ತಲಂಗತ್ತಯೈ ನಮಃ |         

ಓಂ ಹರವಾಹನಸ್ಮಾಯುಕಾ ಯೈ ನಮಃ |             

ಓಂ ಮುನಿಮೊೀಕ್ಷಪಾರಾಯಣಾಯೈ ನಮಃ |           

ಓಂ ಧರಾಧರಭವಾಯೈ ನಮಃ |             

ಓಂ ಮುಕಾಾ ಯೈ ನಮಃ |            

ಓಂ ಪರಮಂತ್ತರ ಯೈ ನಮಃ |          

ಓಂ ಕರಪರ ಧಾಯೈ ನಮಃ |           

ಓಂ ಕಲ್ಯಾ ಣ್ಾ ೈ ನಮಃ |           

ಓಂ ವಾಗು ವೆಾ ೈ ನಮಃ |          

ಓಂ ದೇವೆಾ ೈ ನಮಃ | (100)                               

ಓಂ ಕ್ತಲ ೀಮ್ ಕಾರಿಣ್ಾ ೈ ನಮಃ |     

ಓಂ ಸಂವಿದೇ ನಮಃ |           

ಓಂ ಈಶ್ವ ಯೈವ ನಮಃ |         

ಓಂ ಹರ ೀಂಕಾರ ಬಿೀಜ್ಞಯೈ ನಮಃ |         

ಓಂ ಶಂಭವೆಾ ೈ ನಮಃ |         

ಓಂ ಪರ ಣವಾತೆ್ತ ಕಾಯೈ ನಮಃ |           

ಓಂ ಶ್ರ ೀಮಹಾಗೌಯೈವ ನಮಃ |           

ಓಂ ಶುಭಪರ ಧಾಯೈ ನಮಃ | (108)                 
                        

         || ಶ್ರ ೀ ಪಾವ್ಿತಿೀ ಅಷ್ಟ ೀತು ರ ಶ್ತನಾಮಾವ್ಳಿ:ಸಮಾಪು O ||   

******* 

       

 

ಶ್ರ ೀ ಲಿಂಗಾಷ್ಟ ಕಂ ಸ್ು ೀತರ ಿಂ 
 

ಬರ ಹೆಮುರಾರಿ ಸುರಾಚಿವತ ಲ್ಲಂಗಂ 

ನಿಮವಲ್ಭಾಸಿತ ಶೀಭಿತ ಲ್ಲಂಗಂ | 

ಜನೆ ಜದುಃಖ ವಿನಾಶ್ಕ ಲ್ಲಂಗಂ 

ತತಪ ರಣಮಾಮಿ ಸ್ದ್ದಶ್ವ್ ಲ್ಲಂಗಂ || 1 || 

 

ದೇವ್ಮುನಿ ಪರ ವ್ರಾಚಿವತ ಲ್ಲಂಗಂ 

ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರ ಲ್ಲಂಗಂ | 

ರಾವ್ಣ ದಪವ ವಿನಾಶ್ನ ಲ್ಲಂಗಂ 

ತತಪ ರಣಮಾಮಿ ಸ್ದ್ದಶ್ವ್ ಲ್ಲಂಗಂ || 2 || 
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ಸ್ವ್ವಸುಗಂಧ ಸುಲೇಪ್ರತ ಲ್ಲಂಗಂ 

ಬುದಿಿವಿವ್ಧವನ ಕಾರಣ ಲ್ಲಂಗಂ | 

ಸಿದಿ ಸುರಾಸುರ ವಂದಿತ ಲ್ಲಂಗಂ 

ತತಪ ರಣಮಾಮಿ ಸ್ದ್ದಶ್ವ್ ಲ್ಲಂಗಮ್ || 3 || 

 

ಕನಕಮಹಾಮಣ್ಣ ಭೂಷಿತ ಲ್ಲಂಗಂ 

ಫಣ್ಣಪತ್ತ ವಷಿು ತ ಶೀಭಿತ ಲ್ಲಂಗಂ | 

ದಕ್ಷಸುಯಜ್ಞ ವಿನಾಶ್ಕ ಲ್ಲಂಗಂ     

ತತಪ ರಣಮಾಮಿ ಸ್ದ್ದಶ್ವ್ ಲ್ಲಂಗಮ್ || 4 || 

 

ಕುಂಕುಮಚಂದನ ಲೇಪ್ರತ ಲ್ಲಂಗಂ 

ಪಂಕಜಹಾರ ಸುಶೀಭಿತ ಲ್ಲಂಗಂ | 

ಸಂಚಿತ ಪಾಪ ವಿನಾಶ್ಕ ಲ್ಲಂಗಂ 

ತತಪ ರಣಮಾಮಿ ಸ್ದ್ದಶ್ವ್ ಲ್ಲಂಗಮ್ || 5 || 

 

ದೇವ್ಗಣಾಚಿವತ ಸೇವಿತ ಲ್ಲಂಗಂ 

ಭಾವೈಭವಕ್ತಾ ಭಿರೇವ್ ಚ ಲ್ಲಂಗಂ | 

ದಿನಕರ ಕೊೀಟಿ ಪರ ಭಾಕರ ಲ್ಲಂಗಂ 

ತತಪ ರಣಮಾಮಿ ಸ್ದ್ದಶ್ವ್ ಲ್ಲಂಗಮ್ || 6 || 

 

ಅಷು ದಳೀಪರಿವಷಿು ತ ಲ್ಲಂಗಂ 

ಸ್ವ್ವಸ್ಮುದು ವ್ ಕಾರಣ ಲ್ಲಂಗಂ | 

ಅಷು ದರಿದರ  ವಿನಾಶ್ಕ ಲ್ಲಂಗಂ 

ತತಪ ರಣಮಾಮಿ ಸ್ದ್ದಶ್ವ್ ಲ್ಲಂಗಮ್ || 7 || 

 

ಸುರಗುರು ಸುರವ್ರ ಪೂಜತ ಲ್ಲಂಗಂ 

ಸುರವ್ನ ಪುಷಪ  ಸ್ದ್ದಚಿವತ ಲ್ಲಂಗಂ | 

ಪರಮಪದಂ ಪರಮಾತೆ ಕ ಲ್ಲಂಗಂ 

ತತಪ ರಣಮಾಮಿ ಸ್ದ್ದಶ್ವ್ ಲ್ಲಂಗಮ್ || 8 || 
 

ಲ್ಲಂಗಾಷು ಕಮಿದಂ ಪುಣಾ ಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶ್ವ್ ಸ್ನಿು ಧೌ | 

ಶ್ವ್ಲೀಕಮವಾಪ್ು ೀತ್ತ ಶ್ವನ ಸ್ಹ ಮೊೀದತೇ || 
 

ಓಂ ತರ ಾ ಯಂಬಕಂ ಯಜ್ಞಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷಿಿ ವ್ಧವನಂ | 

ಉವಾವರುಕಮಿವ್ ಬಂಧನಾತ್ ಮೃತಾ ೀಮುವಕ್್ತೀಯ ಮಾಮೃತ್ತತ್ || 

 ******* 
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ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ್ವ ರ ವ್ರ ತ 

ಪರ ಥಮ ಅಧಾಾ ಯ 

ಶ್ವ್ ಶ್ಮಿನ ಕಥೆ  
 

ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಭಕಾ ವ್ತಿ ಲ್ನು. ಆಶ್ರ ತಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ್ತ. ದಿನದಲ್ಲಲ  ಒಂದಬಾರಿಯಾದರೂ 

ಭಕ್ತಾ ಯಿಂದ 'ಓಂ ನಮಃ ಶ್ವಾಯ' ಹೇಳದರೆ ಸ್ವಕು, ಸ್ಮಸ್ಾ  ಶ್ರ ೀಯಸಿು ಗಳೂ ಆಗುತಾ ವೆ. ಆ 

ಸ್ವವ ಮಿಯ ನಾಮವ್ನುು  ಪರ ತ್ತದಿನ ಸೆ್ ರಿಸುವ್ವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಸ್ಾ  ಐಶ್ವ ಯವಗಳು ಲ್ಭಿಸುತಾ ದೆ. 

ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಹತ್ತಾ ರ ಸುಳಯುವುದಿಲ್ಲ . ಅಪಮೃತಾ  ಭಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ಭಕಾ ಜನ 

ಸುಲ್ಭನಾದ ಆ ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ್ವ ರನು 'ತ್ತಮೆ ರಾಜು ವಿಶ್ವ ಪತ್ತ ರಾಮಕೃಷಣ ಮೂತ್ತವ' ಎಂಬ 

ಭಕಾ ನಿಗೆ ಈ ವ್ರ ತವ್ನುು  ಅನುಗರ ಹಸಿದನು. ಈ ವ್ರ ತವ್ನುು  ನಿಮವಲ್ ಮನಸಿಿ ನಿಂದ, 

ಸ್ವವ ಮಿಯನೆು ೀ ಸೆ್ ರಿಸುತ್ತಾ  ಆಚರಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ಅನುಗರ ಹವೂ ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ.  

ಸ್ಕಲ್ ಸೌಭಾಗಾ ಗಳು ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ. 

 

ಪೂವ್ವಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ಕಾವರಿ ನದಿತ್ತೀರದಲ್ಲಲ  ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನೆಂಬ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ಮಹಾಭಕಾ ನು 

ಇರುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಅವ್ನು ಅನೇಕ ಶಸ್ಾ ರಗಳಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ಪಾರ ವಿೀಣಾ ತ್ಯನುು  ಸಂಪಾದಿಸಿದವ್ನಾಗಿ, 

ಅಕೆಪಕೆದ ಗಾರ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ತನು ನುು  ಮಿೀರಿದ ಪಂಡಿತನು ಇಲ್ಲ ವೆಂದ ಹೆಸ್ರು 

ಪಡೆದಕೊಂಡಿದಾ ನು. ಮುಖಾ ವಾಗಿ ಜ್ಾ ೀತ್ತಷಾ , ವಾಾ ಕರಣ ಶಸ್ಾ ರಗಳಲ್ಲಲ  ತಂಬಾ 

ಹೆಸ್ರುಪಡೆದ ಪರ ಸಿದಿಾ  ಹೊಂದಿದನು. ಆ ಶ್ವ್ ಶ್ಮವ –  ಸುಮತ್ತ ದಂಪತ್ತಗಳಗೆ ಇಬಬ ರು 

ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕೆಳು.  ಇಬಬ ರಿಗೂ ಉತಾ ಮ ವ್ರನಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತಾ . ಇದೆಲ್ಲ ವ್ನುು  ಆ ಶ್ರ ೀ 

ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ಅನುಗರ ಹವೆಂದ ತ್ತಳಯುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಭಾರ್ಯವ ಸುಮತ್ತಯು ಕೂಡಾ ಪತ್ತಗೆ ತಕೆ  

ಪತ್ತು ಯಾಗಿದಾ ಳು.  

 

ಪರ ತ್ತ ಏಕಾದಶ್ದಿನ ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನು ಏಕಾದಶ್ ರುದ್ದರ ಭಿಷೇಕವ್ನುು  ಮಾಡುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಆ ದಿನ 

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಂಧುಮಿತರ ರಿಗೆ ಆ ದಂಪತ್ತಗಳು ಊಟ ಬಡಿಸ್ದೇ ಕಳಸುತ್ತಾ ರಲ್ಲಲ್ಲ . 

ಪರ ತ್ತಕ್ಷಣವೂ ಶ್ವ್ ಶ್ಮವ ದಂಪತ್ತಗಳು ಆ ಪರಮೇಶ್ವ ರನನೆು ೀ ಸೆ್ ರಿಸುತ್ತಾ  ಕಾಲ್ವ್ನುು  

ಕಳೆಯುತ್ತಾ ದಾ ರು. ಇಷು ರಲ್ಲಲ  ಒಮೆ್ಮ  ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನಿಗೆ ಯಾವುದೀ ಕಣ್ಣಣ ನ ರೀಗ ಬಂದ, 

ದೃಷಿು  ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಣತ್ತಾ ರಲ್ಲಲ್ಲ . ಎಷ್ಟು  ರಿೀತ್ತಯ ಮದಾ ಗಳನುು  ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ 

ಫಲ್ಲತವಿಲ್ಲ ದೆ ಹೊೀಯಿತ. ದಿನದಿನಕೆ್ಕ  ಕಣ್ಣಣ ನ ದೃಷಿು ಯು ಮಂದವಾಗತಡಗಿತ. 

ದೃಷಿು ಯು ಮಂದವಾಗಿ ಕಣ್ಣಣ  ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ಣಸ್ದೆ, ಒಂದದಿನ ಕಾಲ್ಲಗೆ ಯಾವುದೀ 

ವ್ಸುಾ ವು ತ್ತಗಿ ಬಿದಾ ದರಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ಮುರಿದ, ಎರಡು ತ್ತಂಗಳು ಮಂಚದ ಮೇಲೆಯೇ 

ಇರುವ್ ಪರಿಸಿಾ ತ್ತ ಉಂಟಾಯಿತ.     

 

ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಪರಮೇಶ್ವ ರನನೆು ೀ ಸೆ್ ರಿಸುವ್ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟು  ಕಷು ಗಳು ಯಾಗಾಗಿ ಬಂತೀ 

ಎಂದ ಆ ದಂಪತ್ತಗಳು ಬಹಳ ಕುಗಿುಹೊೀದರು. ತಂದೇ ಪರಮೇಶ್ವ ರ! ಏನಿೀ ಪಾರ ರಬಿ ಕಮವ? 

ಯಾಕ್ಕ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು  ನೀವೆಂದ ಪದೇ ಪದೇ ದೈನಾ ದಿಂದ ಪಾರ್ಥವಸುತ್ತಾ ದಾ ರು. ಎಂಥಹ 

ವ್ಾ ಕ್ತಾ ಯಾದರೂ ಪೂವ್ವಜನೆ ದ ಪಾಪದ ಫಲ್ವ್ನುು  ಅನುಭವಿಸ್ದೇ ತಪಪ ದ ಅಲ್ಯವ ! ಆದರೆ, 

ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ದಯಾಮಯನು. ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನ ಪಾಪದ ಫಲ್ವು ನಶ್ಸಿದಾ ರಿಂದ, ಇನುು  ತನು  

ಭಕಾ ನನುು  ರಕ್್ತ ಸ್ಬೇಕ್ಕಂದ ನಿಣವಯಿಸಿದನು. ಮರುದಿನ ಮುಂಜ್ಞನೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಕ್ಾತ್ 
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ಆ ಪರಮೇಶ್ವ ರನೇ ಒಬಬ  ವೃದಿ  ಬಾರ ಹೆ ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಲ  ಬಂದನು. ಶ್ವ್ ಶ್ಮವ ದಂಪತ್ತಗಳಗೆ 

ಆ ಬಾರ ಹೆ ಣನಲ್ಲಲ  ಯಾವುದೀ ದಿವ್ಾ ತೇಜಸಿು  ಕಾಣ್ಣಸಿತ. ಆ ದಂಪತ್ತಗಳಬಬ ರೂ ಆ 

ಬಾರ ಹೆ ಣನಿಗೆ ನಮಸೆ್ ರಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳದರು. 'ಸ್ವವ ಮಿೀ! ನಿೀವು ದಿವ್ಾ  ತಪಃಸಂಪನು ರ ಹಾಗೆ 

ಇದಿಾ ೀರಿ. ನಮೆ ಲ್ಲಲ  ದರ್ಯ ತೀರಿ ಈ ಕಷು ಗಳಂದ ವಿಮುಕ್ತಾ  ಪಡೆಯುವ್ ಮಾಗವವ್ನುು  ತ್ತಳಸಿರಿ' 

ಎಂದ ಪಾರ್ಥವಸಿದರು.       

 

ಆಗ ವೃದಿ  ಬಾರ ಹೆ ಣನ ರೂಪದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಹೀಗೆ ಹೇಳದನು. 'ಮಕೆಳೇ! ನಿಮೆ  

ನೀವ್ನುು  ನಾನು ಅರಿತ್ನು. ನಿಮೆ  ತಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ವ್ನುು  ಪರಿಹರಿಸುವ್ ಉಪಾಯವ್ನುು  

ಹೇಳುತ್ಾ ೀನೆ. ಇಲ್ಲಲ ಂದ ಒಂದರಾತ್ತರ  ಪರ ಯಾಣದ ದೂರದಲ್ಲಲ  'ಶ್ವ್ಗಿರಿ' ಎನುು ವ್ ಬೆಟು ವಿದೆ. ಆ 

ಬೆಟು ದೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿದ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಮಹಾಶ್ಕ್ತಾ ಸಂಪನು ನು. ನಿೀವು ಶ್ೀಘ್ರ ದಲೆಲ ೀ ಹೊರಟ 

ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯನುು  ದಶ್ವಸಿರಿ. ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯ ದಿವ್ಾ ದಶ್ವನದಿಂದ ನಿಮೆ  ತಂದರೆಗಳೆಲ್ಯಲ  

ತಕ್ಷಣ ನಿವಾರಣ್ಯಾಗುತಾ ದೆ' ಎಂದ ತ್ತಳಸಿದನು. 

 

ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನು ಭಾರ್ಯವಯೊಟಿು ಗೆ ಮರುವಾರದಲ್ಲಲ ಯೇ ಹೊರಟ ಶ್ವ್ಗಿರಿ ಪಾರ ಂತಾ ವ್ನುು  

ಮುಟಿು ದನು. ಬೆಟು ದ ಮೇಲ್ಲನ ಮ್ಮಟಿು ಲುಗಳು ಸ್ರಿಯಾಗಿಲ್ಲ . ಬೆಟು  ಕೂಡಾ ಸ್ವ ಲ್ಪ  ಎತಾ ರದಲೆಲ ೀ 

ಇದೆ. ದೃಷಿು  ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದೇ, ಈ ಕಾಲುನೀವಿನಿಂದ ನಿಜವಾಗಿ ಬೆಟು  ಹತಾ ಲ್ಯಗುವುದೀ  

ಎಂದ ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಯಿತ. ಬೆಟು ದ ಮೇಲ್ಲಂದ ಕ್ಕಳಗಿಳಯುತ್ತಾ ರುವ್ 

ಭಕಾ ರನುು , ಎಷ್ಟು  ಮ್ಮಟಿು ಲುಗಳವೆ ಎಂದ ಕೇಳದನು. ಅವ್ರು ಶ್ವ್ ಶ್ಮವ ದಂಪತ್ತಗಳಗೆ 

ಬಹುತೇಕ ಸ್ವವಿರ ಮ್ಮಟಿು ಲುಗಳವೆ ಎಂದ, ಎರಡು ಗಂಟೆಗಿು ಂತ ಜ್ಞಸಿಾ  

ಸ್ಮಯವಾಗುತಾ ದೆಂದ ಹೇಳದರು. ಅದನುು  ಕೇಳ, ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನಿಗೆ ತಂಬಾ ನೀವಾಯಿತ. 

ಈ ಕಾಲುನೀವಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಹತಾ ಲ್ಲ ಎಂದ ಆಲೀಚಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಮನಸಿಿ ನಲ್ಲಲ  ಆ ವೃದಿ  

ಬಾರ ಹೆ ಣನೇ ಕಾಣ್ಣಸುತ್ತಾ ದ್ದಾ ನೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಹತಾ ಬೇಕ್ಕಂದ ನಿಶೆ್ಯಿಸಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ 

ಪತ್ತು ಯನುು  ಆಸ್ರೆಯಾಗಿ ಹಡಿದಕೊಂಡು ಆಯಾಸ್ದಿಂದ ಬೆಟು ವ್ನುು  ಹತಾ ತಡಗಿದನು. 

ಮ್ಮಟಿು ಲುಗಳು ತಂಬಾ ಕಡಿದ್ದದವುಗಳಾಗಿದಾ  ಹತಾ ಲು ಕಷು ವಾಗಿತಾ .      

 

ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನು ಪರ ತ್ತ ಹತಾ  ಮ್ಮಟಿು ಲುಗಳಗೆ ಒಂದಸ್ವರಿ ಕೂತಕೊಳೆತಡಗಿದನು. ಹಾಗೆ 

ಇನ್ನು ರು ಮ್ಮಟಿು ಲುಗಳನುು  ಹತಾ ವಾಗ, ಅವ್ನಲ್ಲಲ ದಾ  ಉತಿ್ತಹ, ಶ್ಕ್ತಾ  ಪೂತ್ತವ 

ಕಡಿಮ್ಮಯಾಯಿತ. ಇನುು  ಮುಂದೆ ಹೊೀಗಲ್ಯರೆನೆಂದ ಇದಾ ಲ್ಲಲ ಯೇ ಕುಳತಕೊಂಡನು. ಆಗ 

ಮ್ಮಟಿು ಲುಗಳನುು  ಹತಾ ತ್ತಾ ರುವ್ ಭಕಾ ನಬಬ ನು ಇವ್ರ ಹತ್ತಾ ರ ಬಂದ, 'ಸ್ವವ ಮಿೀ, ನನು ಟಿು ಗೆ 

ಬನಿು . ನಿೀವು ಸುಲ್ಭವಾಗಿ ಮ್ಮಟಿು ಲುಗಳನುು  ಹತಾ ತ್ತಾ ೀರಿ' ಎಂದ ಹೇಳ ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನ 

ಕೈಹಡಿದಕೊಂಡು ಎಬಿಬ ಸಿದನು. ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನಿಗೆ ಆ ಭಕಾ ನ ಕೈತಗುಲ್ಲದ ಕೂಡಲೇ ಒಮೆ್ಮಲೇ 

ಶ್ರಿೀರಕೆ್ಕಲ್ಯಲ  ಯಾವುದೀ ವಿದಾ ತ್ ಪರ ಸ್ರಿಸಿದ ಹಾಗಾಯಿತ. ಅಷ್ು ೀ! ಅವ್ನ ಕೈ 

ಹಡಿದಕೊಂಡು ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನು ಸ್ವವಿರ ಮ್ಮಟಿು ಲುಗಳನುು  ಚಕಚಕನೇ ಹತ್ತಾ ದನು. ಬೆಟು ದ 

ಮೇಲೆ ಬಂದ್ದಗ, ಸ್ವ ಲ್ಪ  ದೂರದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ದೇವಾಲ್ಯವು ಅದು ತವಾಗಿ 

ದಶ್ವನಕೊಟಿು ತ. ಶ್ವ್ ಶ್ಮವ ದಂಪತ್ತಗಳಬಬ ರೂ ಕಣ್ಣಣ ಗಳನುು  ಮುಚೆಿಕೊಂಡು 

ದೇವಾಯಲ್ದ ಕಡೆಗೆ ತ್ತರುಗಿ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಗೆ ನಮಸೆ್ ರಿಸಿದರು. ಅಷ್ು ೀ! ಆಶೆ್ಯವ! ಕಣ್ಣಣ ಗಳನುು  

ತ್ರೆದ್ದಗ ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನ ಕಣ್ಣಣ ನ ರೀಗವು ಪೂತ್ತವಯಾಗಿ ವಾಸಿಯಾಗಿತಾ . ಕಣ್ಣಣ ನ ದೃಷಿು ಯು 

ಹಂದಿನಕೆ್ತಂತಲೂ ಉತಾ ಮವಾದಂತ್ ಅನಿಸಿತ. ಬಹಳ ಸಂತೀಷಪಡುತ್ತಾ  
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ದಂಪತ್ತಗಳಬಬ ರೂ ಆ ಪರಮೇಶ್ವ ರನನುು  ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಂದ ಸುಾ ತ್ತಸಿದರು. ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನು 

ಅಲ್ಲಲ ಯವ್ರೆಗೂ ತನು  ಕೈಹಡಿದ ಕರೆದಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಕಾ ನಿಗಾಗಿ ಪಕೆ ಕೆ್ಕ  ತ್ತರುಗಿ 

ನೀಡಿದನು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಲಯೂ ಕಾಣ್ಣಸ್ಲ್ಲಲ್ಲ . ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವವಾಯಿತ. ಆ 

ಪರಮೇಶ್ವ ರನೇ ಆ ಭಕಾ ನ ರೂಪದಲ್ಲಲ  ಬಂದ ತಮೆ ನುು  ಅನುಗರ ಹಸಿದನೆಂದ ಶ್ವ್ ಶ್ಮವ 

ದಂಪತ್ತಗಳಗೆ ತ್ತಳಯಿತ.    

 

ಆ ದಂಪತ್ತಗಳಬಬ ರೂ ಬೆಟು ದ ಮೇಲ್ಲರುವ್ ಸ್ರೀವ್ರದಲ್ಲಲ  ಸ್ವು ನ ಮಾಡಿ, ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ  

ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ದಶ್ವನವ್ನುು  ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ದಶ್ವನದಿಂದ ಅವ್ರ 

ಪೂವ್ವಜನೆ  ಪಾಪಗಳೆಲ್ಯಲ  ನಶ್ಸಿದವು. ಆ ರಾತ್ತರ ಯನುು ಅಲೆಲ ೀ ಕಳೆದ, ಮರುದಿನ ಅವ್ರ 

ಊರಿಗೆ ತ್ತರುಗಿ ಹೊರಟ ಹೊೀದರು. ಕ್ಕಲ್ವು ದಿನಗಳಲೆಲ ೀ ಶ್ವ್ ಶ್ಮವನ ಕಾಲುನೀವು ಕೂಡಾ 

ಪೂತ್ತವ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಯಿತ. ಶ್ವ್ ಶ್ಮವ ದಂಪತ್ತಗಳು ಬದಕ್ತದಷ್ಟು  ದಿನ ಆ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ 

ಸೇವೆಯನುು  ಮಾಡುತ್ತಾ  ಬಹಳ ಭಾಗಾ ವಂತರಾಗಿ ಬಹುಕಾಲ್ ಅನೇಕ ಭೀಗಗಳನುು  

ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ , ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಾ ಯನುು    ಪಡೆದರು.       
 

ಪರ ಥಮ ಅಧಾಾ ಯವು ಸಂಪೂಣವವಾಯಿತ 
 

|| ಓಂ ನಮಃ ಪಾವ್ವತ್ತೀ ಪತಯೇ ನಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ || 

******* 

 
ಎರಡನೇ ಅಧಾಾ ಯ 

ಶಂಕರ ಭಟ್ಟ ನ ಕಥೆ 
 

ಸೃಷಿು ಗೆಲ್ಯಲ  ಕಾರಣ್ಣೀಭೂತನು ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು. ಸ್ಮಸ್ಾ  ದೇವ್ತ್ತಗಣಗಳು ಆ  

ಪರಮೇಶ್ವ ರನನುು  ನಿತಾ ವೂ ಸುಾ ತ್ತಸುತ್ತಾ ರುತ್ತಾ ರೆ. ದಿನದಲ್ಲಲ  ಒಮೆ್ಮಯಾದರೂ ಆ ಶ್ರ ೀ 

ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ನಾಮವ್ನುು  ನೆನೆದರೆ ಎಷ್ು ೀ ಜನೆ ಗಳ ಪಾಪಗಳು ನಶ್ಸುತಾ ವೆ. ಅದರಲೂಲ  

ಸಂಧಾಾ  ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  ಶ್ವ್ನ ನಾಮಸೆ್ ರಣ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಪುಣಾ ಫಲ್ವು 

ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ. ಈ ಸೃಷಿು ಯನೆು ಲ್ಯಲ  ವಾಾ ಪ್ರಸಿರುವ್ ಆ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನನುು  ನಿತಾ  

ಪಾರ ರ್ಥವಸುತ್ತಾ ರುವ್ವ್ರಿಗೆ ಸ್ಮಸ್ಾ  ಶ್ರ ೀಯಸಿು ಗಳು ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ. ಸ್ಮಸ್ಾ  ಐಶ್ವ ಯವಗಳು 

ಲ್ಭಿಸುತಾ ವೆ. ಯಾವುದೇ ಅನಾರೀಗಾ ವು ಹತ್ತಾ ರ ಸುಳಯುವುದಿಲ್ಲ . ಬದಕ್ತದಷ್ಟು  ದಿನ 

ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಾ ಯನುು  ಹೊಂದತ್ತಾ ರೆ. 

 

ಪೂವ್ವಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ಕೃಷ್ಟಣ  ನದಿತ್ತೀರದಲ್ಲಲ  ಶಂಕರ ಭಟು ನೆಂಬ ಬಾರ ಹೆ ಣನು ಇರುತ್ತಾ ದಾ ನು. 

ತನು  ಊರಲ್ಲಲ ರುವ್ ವದ ಪಾಠಶಲೆಯಲ್ಲಲ  ಪೌರೀಹತಾ  ವಿದೆಾ ಯನುು  ಕಲ್ಲತಕೊಂಡು 

ಸುತಾ ಮುತಾ ಲ್ಲಲ ರುವ್ ಗಾರ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಪೌರೀಹತಾ  ಕಾಯವಕರ ಮಗಳನುು  ನಿವ್ವಹಸುತ್ತಾ ದಾ ನು. 

ಬಹಳ ಸ್ತಪ ರವ್ತವನೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಭಾರ್ಯವ, ಇಬಬ ರು ಗಂಡುಮಕೆಳಂದಿಗೆ 

ಸುಖವಾಗಿದಾ ನು. ನಿತಾ  ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸೆ್ ರಣ್ಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ವ್ನುು  ಕಳೆಯುತ್ತಾ ದಾ ನು. 

ಪೌರೀಹತಾ ದಲ್ಲಲ  ಒಳೆೆಯ ಹೆಸ್ರು ಬಂದಿದಾ ರಿಂದ, ಸಂಪಾದನೆ ಕೂಡಾ ತಂಬಾನೇ 

ಹೆಚೆಾ ಗತಡಗಿತ. ಇಷು ರಲ್ಲಲ  ಅವ್ನಿಗೆ ಐವ್ತಾ  ಸಂವ್ತಿ ರ ವ್ಯಸಿ್ವಯಿತ.  ತಂಬಾ ಹಣ 
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ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ, ಅವ್ನಲ್ಲಲ  ಅಹಂಕಾರ ಹೆಚೆಾಯಿತ. ಅದರಿಂದ ದೈವ್ಭಕ್ತಾ  ಕುಗಿು ತ. 

ಅನೇಕ ಕ್ಕಟು  ಅಭಾಾ ಸ್ಗಳಗೆ ತತ್ತಾ ದನು.  ಒಂದಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ಹೆಸ್ರುಳೆ  ಶಂಕರ ಭಟು ನು 

ಕ್ಕಟು  ವ್ಾ ಸ್ನಗಳ ಅಪುಪ ಗೆಯಿಂದ, ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಡತ್ತ, ಮಕೆಳಂದ ಕೂಡ ಅಸ್ಹಾ ಪಡುವ್ 

ಪರಿಸಿಾ ತ್ತಗೆ ಬಂದನು. ಇದಾ  ಕ್ಕಟು  ವ್ಾ ಸ್ನದಟಿು ಗೆ ಪರಸಿಾ ರೀ ವಾಾ ಮೊೀಹ ಕೂಡಾ 

ಜ್ಞಸಿಾ ಯಾದದರಿಂದ, ಊರವ್ರೆಲ್ಲ ರೂ ಸೇರಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಗಾರ ಮ ಬಹಷೆ ರಣ ಶ್ಕ್್ಕಯನುು  

ವಿಧಿಸಿದರು.   

 

ಊರಿಂದ ಬಹಷೆ ರಿಸ್ಲ್ಪ ಟು  ಶಂಕರ ಭಟು ನು ಆ ಊರು, ಈ ಊರು ತ್ತರುಗುತ್ತಾ  

ಅನಾರೀಗಾ ದ ಪಾಲ್ಯಗಿ, ಭಿಕ್್ಕಯನುು  ಬೇಡುತ್ತಾ  ಜೀವಿಸ್ತಡಗಿದನು. ಹಾಗೆ ಒಂದಂದ 

ಊರಲ್ಲಲ  ಕ್ಕಲ್ವು ದಿನಗಳನುು  ಕಳೆಯುತ್ತಾ , ಮತ್ಾ  ಸ್ವ ಲ್ಪ  ದಿನಗಳಲ್ಲಲ  ಬೇರೆ ಊರನುು  

ಸೇರುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಒಂದದಿನ ಇದಾ  ಊರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಸ್ವಗುತ್ತಾ  ಮಧಾ ದಲ್ಲಲ  

ಅರಣಾ ಮಾಗವದಲ್ಲಲ  ಸಿಕೆ್ತಬಿದಾ ನು. ಎಲ್ಲಲ  ನೀಡಿದರೂ ಕಗು ತಾ ಲೆ. ದ್ದರಿ ಕಾಣದೇ 

ಗಂದಲ್ಕೆೊಳಗಾದನು. ಒಂದ ಮರದ ಕ್ಕಳಗೆ ನಿದೆರ ಹೊೀದನು. ರಾತ್ರ ಲ್ಯಲ  ಕಾಡು ಪಾರ ಣ್ಣಗಳ 

ಕ್ತರುಚಾಟದಿಂದ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ನಿದೆರ ಮಾಡಲ್ಯಗಲ್ಲಲ್ಲ .  ಮುಂಜ್ಞನೆದಾ  ಕೂಡಲೇ ಪುನಃ ನಡಿಗೆ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದನು.  ಆಯಾಸ್ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚೆ್ಚ  ದೂರ ನಡೆಯಲ್ಯರದ್ದದನು. 

ಇಷು ರಲ್ಲಲ  ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ವಾಗಿ ಕತಾ ಲೆಯಾಯಿತ. ದೇಹದಲ್ಲಲ  ಉತಿ್ತಹ, ತ್ತಳೆೆ  ನಶ್ಸಿ, ಇನುು  

ಮರಣವು ತಪಪ ದೆಂದ ಭಾವಿಸಿದನು.    

 

ಆಗ ಶಂಕರ ಭಟು ನಿಗೆ ಒಂದ ಹಳೆಯ ಕಟು ಡವು ಕಾಣ್ಣಸಿತ. ಆ ಕಟು ಡವೆಲ್ಯಲ  ಹಾಳುಬಿದಾ  

ಶ್ರ್ಥಲ್ಯವ್ಸೆಾ ಯಲ್ಲಲ ದೆ. ಅದರಲ್ಲಲ  ಅನೇಕ ಚಿಕೆ  ಚಿಕೆ  ಕೊೀಣ್ಗಳು ಇದಾ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬಂತ. 

ನೆಮೆ ದಿಯಾಗಿ ಒಂದ ಕೊೀಣ್ಯೊಳಗೆ ಪರ ವಶ್ಸಿದನು. ಆ ರಾತ್ತರ ಯಲ್ಲಲ  ಅಲೆಲ ೀ 

ಮಲ್ಗಬಹುದೆಂದ ಭಾವಿಸಿದನು. ಎಲ್ಯಲ  ಧೂಳನಿಂದ ತಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲ್ಲಗೆ ಎಷ್ು ೀ 

ಮುಳೆು ಗಳು, ಎಲೆಗಳು ತಗುಲುತ್ತಾ ವೆ. ಅಲ್ಲಲ  ನಿದೆರ ಮಾಡುವುದಕೆೊ ೀಸೆ್ ರ ಆ ಸ್ಾ ಳವ್ನೆು ಲ್ಯಲ  

ಶುಭರ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು.  ಕತಾ ಲೆಯಲ್ಲಲ  ಕಾಲ್ಲಗೆ ತಗಲುತ್ತಾ ದಾ  ಎಲೆಗಳನುು  ಪಕೆ ಕೆ್ಕ  ಬಿಸ್ವಡಿದನು. 

ಎಲ್ಯಲ ಕಡೆ ಗಾಡಾಂಧಕಾರ. ಆ ಕಟು ಡವು ಏನೆಂದ ಕೂಡಾ ತ್ತಳಯಲ್ಲಲ್ಲ .        

 

ನಿದೆರ ಮಾಡುವ್ ಎಂದ ಎಷ್ಟು  ಪರ ಯತ್ತು ಸಿದರೂ ಶ್ರಿೀರದಲ್ಲಲ  ಉತಿ್ತಹ ನಶ್ಸಿ ನಿದೆರ  ಕೂಡಾ 

ಬರಲ್ಲಲ್ಲ . ಇಷು ರಲ್ಲಲ  ಬೆಳಗಾಯಿತ. ಅವ್ನ ಎದರಲ್ಲಲ  ಒಮೆ್ಮಲೇ ಸ್ವಕ್ಾತ್ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು 

ಪರ ತಾ ಕ್ಷನಾದನು. ಶಂಕರ ಭಟು ನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳದನು. 'ಮಗನೇ! ಶಂಕರ ಭಟು , ನಿೀನು ಇದಕೆ್ಕ  

ಮೊದಲು ತಂಬಾ ಪಾಪಗಳನುು  ಮಾಡಿದಿಾ ೀ.  ಆದರೆ, ನಿನೆು  ರಾತ್ತರ  ಗತ್ತಾ ಲ್ಲ ದೇ ಮಾಡಿದ ನಿನು  

ಕ್ಕಲ್ಸ್ದಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ಪರ ಸ್ನು ನಾಗಿದೆಾ ೀನೆ. ನಿನೆು  ನನಗೆ ಅತಾ ಂತ ಪ್ರರ ೀತ್ತಪಾತರ ವಾದ 

ಮಹಾಶ್ವ್ರಾತ್ತರ ಯ ಪವ್ವದಿನ. ನಿೀನು ಕಾಲ್ಲಟು  ಈ ಪರ ದೇಶ್ವು ‘ಮಹೇಶ್ವ ರಂ’ ಎಂಬ 

ಹೆಸ್ರಿನಿಂದ ಒಂದಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ವಿರಾಜಸುತ್ತಾ ತಾ . ಇಷ್ಟು  ಸ್ಮಯ ಎಲ್ಲ ರೂ 

ನಿಲ್ವಕ್್ತ ಸಿಸಿದಾ ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಶ್ರ್ಥಲ್ಯವ್ಸೆಾ ಯಲ್ಲಲ ದೆ. ಇಷ್ಟು  ಸಂವ್ತಿ ರಗಳ ನಂತರ ನಿೀನು 

ಇದನುು  ಶುಭರ ಮಾಡುವ್ ಪರ ಯತು ವ್ನುು  ಮಾಡಿದಿಾ . ಅಷ್ು ೀಅಲ್ಲ , ಎಷ್ು ೀ ಕಾಲ್ದಿಂದ ಕ್ಕಳಗೆ 

ಬಿದಿಾ ರುವ್ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರ ಗಳನುು  ನಿನಗೆ ತ್ತಳಯದೇ ಒಂದ ಪಕೆದಲ್ಲಲ ರುವ್ ನನು  ಶ್ವ್ಲ್ಲಂಗದ 

ಮೇಲೆ ಎಸೆದಿದಿಾ ೀ. ಮಹಾಶ್ವ್ರಾತ್ತರ ಯ ದಿನ ಉಪವಾಸ್ವಿದಾ , ನನು  ದೇವಾಲ್ಯವ್ನುು  

ಶುಭರ ಮಾಡಿ, ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರ ಗಳಂದ ನನು ನುು  ಅಚಿವಸಿದ ಭಾಗಾ ವೂ ನಿನಗೆ ಸಿಕೆ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ 
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ಸ್ಕಲ್ ಸಂಪತಾ ಗಳನುು  ನಿನಗೆ ಪರ ಸ್ವದಿಸುತ್ತಾ ದೆಾ ೀನೆ. ಒಂದಸ್ವರಿ ಕಣ್ಣಣ ಮುಚೆಿ  ನನು ನುು  

ಪಾರ ರ್ಥವಸು' ಎಂದ ಈಶ್ವ ರನು ಅದೃಶ್ಾ ನಾದನು. ಕಣ್ಣಣ ಗಳನುು  ತ್ರೆದ ಶಂಕರ ಭಟು ನು ತನು  

ಗಾರ ಮದಲ್ಲಲ ದಾ ನು. ಇದೆಲ್ಯಲ  ಆ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ಮಹಮ್ಮರ್ಯಂದ ತ್ತಳದನು. ಯಾವುದೇ 

ಅನಾರೀಗಾ ವೂ ಇಲ್ಲ , ತಂಬಾ ಐಶ್ವ ಯವವು ದರಕ್ತದೆ. ಜರುಗಿದ ವಿಷಯವ್ನೆು ಲ್ಯಲ  

ಹೆಂಡತ್ತ, ಮಕೆಳು ಮತಾ  ಊರವ್ರಿಗೆಲ್ಯಲ  ಹೇಳದನು. ಆನಂತರ, ಶಂಕರ ಭಟು ನು ಯಾವುದೇ 

ದವ್ಾ ವಸ್ನಗಳಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ, ಅನೇಕ ಸ್ತೆ್ತಯವಗಳನುು  ಮಾಡುತ್ತಾ  ಆ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ 

ಸೇವೆಯಲ್ಲಲ  ಕಾಲ್ವ್ನುು  ಕಳೆಯುತ್ತಾ  ಕೊನೆಗೆ ಆ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನಲ್ಲಲ  ಐಕಾ ವಾದನು. 

 

ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ತಂಬಾ ದಯಾಮಯನು. ತ್ತಳಯದೇ ತನು ನುು  ಪೂಜಸಿದ ಶಂಕರ 

ಭಟು ನನುು    ಬಹಳ ಅನುಗರ ಹಸಿದನು. ಇನುು  ತ್ತಳದ ಮಾಡುವ್ ಶ್ವ್ಪೂಜೆಯಿಂದ ಎಂಥಹ 

ಪುಣಾ ಫಲ್ವು ಲ್ಭಿಸುತಾ ದೀ ಊಹಸ್ಲು ಸ್ವಧಾ ವಿಲ್ಲ . ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಅಲ್ಪ  

ಸಂತೀಷಿಯು. ಒಂದಸ್ವರಿ ತನು  ನಾಮವ್ನುು  ಸೆ್ ರಿಸಿದರೂ, ಸ್ಮಸ್ಾ  ಐಶ್ವ ಯವಗಳನುು  

ಅನುಗರ ಹಸುತ್ತಾ ನೆ. ಮಂಗಳಕರನು, ಶುಭಪರ ದನು, ಮುಕ್ತಾ ಪರ ದ್ದತನಾದ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನಿಗೆ 

ಇವ ನಮೆ  ನಮಸೆ್ವ ರಗಳು. 
 

ಎರಡನೇ ಅಧಾಾ ಯವು ಸಂಪೂಣವವಾಯಿತ 
 

|| ಓಂ ನಮಃ ಪಾವ್ವತ್ತೀ ಪತಯೇ ನಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ || 

******* 

 
ಮೂರನೇ ಅಧಾಾ ಯ 

  ಶ್ವ್ ದಾಸನ ಕಥೆ 
 

ಶ್ರ ೀ ಪರಮಶ್ವ್ನು ತಂಬಾ ದಯಾಮಯನು. ತನು  ಭಕಾ ರೆಂದರೆ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಗೆ ಬಹಳ 

ಅಪಾಾ ಯತ್, ಅನುರಾಗ. ತನು ನುು  ನಂಬಿ ಪೂಜಸುವ್ವ್ರು ಈ ಹದಿನಾಲೆು  ಲೀಕಗಳಲ್ಲಲ  

ಎಲೆಲ ೀ ಇದಾ ರೂ ನಿತಾ  ಕಣ್ಣಣ ನ ರೆಪ್ಪಪ ಯ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡುವ್ ಅಮೃತಮುತ್ತವ. ಪರಮೇಶ್ವ ರನಿಗೆ 

ತನು ನುು  ಪೂಜಸುವ್ ಭಕಾ ನು ಬಡವ್, ಧನಿಕನೆಂಬ ಬೇಧವಿಲ್ಲ . ಮನಸೂಪ ತ್ತವಯಾಗಿ 

ಪೂಜಸಿದರೆ ಸ್ವಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವ್ವಸಂಪದಗಳನುು  ಅನುಗರ ಹಸುತ್ತಾ ನೆ. ಈಶ್ವ ರನೆಂದರೆ 

ಅಮಿತವಾದ ಐಶ್ವ ಯವವ್ನುು  ಪರ ಸ್ವದಿಸುವ್ವ್ನೆಂದ ಅಥವ.  ಈಶ್ವ ರ ಶ್ಬಾ ವು ಸ್ಕಲ್ ಶುಭಗಳ 

ಸಂಕೇತ. 

 

ಪೂವ್ವಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ಗೀದ್ದವ್ರಿೀ ನದಿತ್ತೀರದಲ್ಲಲ  ಶ್ವ್ ದ್ದಸ್ನೆಂಬ ಮಹಾನ್ ಶ್ವ್ಭಕಾ ನು 

ಇರುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಅವ್ನು ಯಾವುದ ಚಿಕೆ  ಚಿಕೆ  ಕ್ಕಲ್ಸ್ಗಳನುು  ಮಾಡುತ್ತಾ  ಕಾಲ್ವ್ನುು  

ಕಳೆಯುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಚಿಕೆಂದಿನಿಂದಲೂ ಶ್ವ್ಭಕ್ತಾ  ಪಾರಾಯಣನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಶ್ವ್ನಾಮವ್ನೆು ೀ ಸೆ್ ರಿಸುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಪರಮೇಶ್ವ ರಾಪವಣಮಸುಾ  

ಎಂದ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯ ದರ್ಯಯಿಂದ ಆ ಊರಿನ ಜಮಿೀನುದ್ದರ ಶೇಷಯಾ ನ 

ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಗುಮಾಸೆಾ  ಉದಾ ೀಗವು ದರಕ್ತತ. ಅದಕೆ್ಕ  ಶ್ವ್ ದ್ದಸ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೀಷಿಸಿ 

ಬದಕ್ತದಷ್ಟು  ದಿನ ಪರ ತ್ತದಿನ ಕರ ಮ ತಪಪ ದೆ ಶ್ವ್ನ ಅಭಿಷೇಕವ್ನುು  ಮಾಡುತ್ಾ ೀನೆಂದ 
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ಸಂಕಲ್ಲಪ ಸಿದನು. ಆ ಪರ ಕಾರ, ಆ ದಿನದಿಂದ ಪರ ತ್ತದಿನ ಮುಂಜ್ಞನೆದಾ  ಶುಭರ ವಾಗಿ ಸ್ವು ನಮಾಡಿ 

ತನು  ಮನೆಯಲ್ಲಲ ರುವ್ ಶ್ವ್ಲ್ಲಂಗಕೆ್ಕ  ಸ್ವ ಚಛ ವಾದ ನಿೀರಿನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವ್ನುು  ಮಾಡಲು 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದನು.    

 

ಶ್ವ್ ದ್ದಸ್ನು ತನಗೆ ಎಷ್ು ೀ ಕ್ಕಲ್ಸ್ಗಳದಾ ರೂ ಶ್ವ್ನ ಅಭಿಷೇಕವ್ನುು  ಮಾತರ  

ಮರೆಯುತ್ತಾ ರಲ್ಲಲ್ಲ . ಯಾವಾಗಲ್ಯದರೂ ಕ್ಕಲ್ಸ್ದ ನಿಮಿತಾ  ರಾತ್ತರ  ನಿದೆರ ಮಾಡುವುದ 

ಆಲ್ಸ್ಾ ವಾದರೂ, ಮುಂಜ್ಞನೆದಾ  ತಪಪ ದೆ ಅಭಿಷೇಕವ್ನುು  ಮಾಡದೇ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲು 

ಹೊರಗಿಡುತ್ತಾ ರಲ್ಲಲ್ಲ . ಯಾವಾಗಲ್ಯದರೂ ದೇಹದಲ್ಲಲ  ಸ್ವ ಲ್ಪ  ತಂದರೆಯಾದರೂ, ಎಷ್ಟು  

ಮಾತರ ವೂ ಲೆಕೆ ಕೆ್ತಡುತ್ತಾ ರಲ್ಲಲ್ಲ . ಎಲ್ಲ ದಕೊ  ಆ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಇದ್ದಾ ನೆಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ದಾ ನು.   

ಶ್ವ್ ದ್ದಸ್ನ ಅಚಂಚಲ್ ಭಕ್ತಾ ಗೆ ಆ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಬಹಳ ಸಂತೀಷಪಟು  ಅವ್ನ ಜೀವಿತವು 

ಸ್ರಾಗವಾಗಿ ಮುಂದವ್ರಿಯುವಂತ್ ಅನುಗರ ಹಸಿದನು.   

 

ದಿನಗಳು ಹೀಗೆ ಉರುಳುತ್ತಾ ರುವಾಗ, ಒಂದದಿನ ರಾತ್ತರ  ದಡಡ  ಗಾಳ, ಮಳೆ ಬಂತ. ರಾತ್ರ ಲ್ಯಲ  

ಕುಂಭವೃಷಿು  ಸುರಿಯುತ. ಬೆಳೆಗೆುಯಾದರೂ ಕಡಿಮ್ಮಯಾಗಲ್ಲಲ್ಲ . ಶ್ವ್ ದ್ದಸ್ನು ಆ 

ಮಳೆಯನುು  ಕೂಡಾ ಲೆಕೆ್ತ ಸ್ದೆ ಸ್ರೀವ್ರಕೆ್ಕ  ಹೊೀಗಿ ಸ್ವ ಚಛ ವಾದ ನಿೀರನುು  ತ್ಗೆದಕೊಂಡು 

ಬಂದ ಶ್ವ್ನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವ್ನುು  ಮಾಡಿದನು. ಆನಂತರ ಮಳೆಯೂ ಜ್ೀರಾಗಿ 

ಸುರಿಯುತ್ತಾ ರುವುದರಿಂದ ಜಮಿೀನುದ್ದರನ ಮನೆಯನುು  ಸೇರಿವುದ ಸ್ವ ಲ್ಪ  ತಡವಾಯಿತ.  

ಶ್ವ್ ದ್ದಸ್ನನುು  ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಜಮಿೀನುದ್ದರನು ಗಟಿು ಯಾಗಿ ಅರಚ್ಚತ್ತಾ , 'ಏನೀ! 

ಯಾಕ್ತಷ್ಟು  ತಡವಾಯಿತ? ಒಂದದಿನ ಅಭಿಷೇಕವ್ನುು  ಮಾಡದೇ ಹೊೀದರೆ, ನಿಮೆ  ಶ್ವ್ನು 

ಸುಮೆ ನಿರುವುದಿಲ್ಯವ ?' ಎಂದ ಕ್ಕಲ್ವು ಮಾತಗಳನುು  ಆಡಿದನು. ಆ ಮಾತಗಳಗೆ ಶ್ವ್ 

ದ್ದಸ್ನು ತಂಬಾ ಬಾಧೆಪಟು ನು.   

 

ಜಮಿೀನುದ್ದರನು ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಶ್ವ್ ದ್ದಸ್ನಿಗೆ ಎಷ್ು ೀ ದಭಾವಷ್ಗಳಂದ ಹೇಳುವುದನುು  

ಗಮನಿಸಿದ ಪರಮೇಶ್ವ ರನಿಗೆ ತಂಬಾ ಕೊೀಪಬಂತ. ಪರಮಶ್ವ್ನು ಎಂಥಹ 

ಭಕಾ ವ್ತಿ ಲ್ನೆಂದರೆ ತನು  ಭಕಾ ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದಮಾತ ಹೇಳದರೂ 

ಸುಮೆ ನಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಪರ ತ್ತನಿತಾ  ತನು ನೆು ೀ ಸೆ್ ರಿಸುತ್ತಾ  ನಿತಾ  ಅಭಿಷೇಕವ್ನುು  ನಿವ್ವಹಸುತ್ತಾ ರುವ್ 

ಶ್ವ್ ದ್ದನನಿಗೆ ಆ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳದಾ ಕೆ್ಕ  ಜಮಿೀನುದ್ದರನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೊೀಪ 

ಉಂಟಾಯಿತ. ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಆ ಮಹಾಶ್ವ್ನ ಕೊೀಪಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾದ ಜಮಿೀನುದ್ದರನು, 

ಮರುದಿನವ ತ್ತೀವ್ರ ವಾದ ಪಕ್ಷವಾತಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗಿ ಮಾತ ಬಿದಾಹೊೀಯಿತ. ಸ್ವ ಲ್ಪ ಕಾಲ್ಕೆ್ಕ  

ಅವ್ನ ಐಶ್ವ ಯವವೆಲ್ಯಲ  ಬರಿದ್ದಯಿತ. ಹೀಗೆ ಯಾಕ್ಕ ಜರುಗಿತ್ಂದ ಅವ್ನಿಗೆ 

ಅಥವವಾಗಲ್ಲಲ್ಲ . 

 

ಒಂದದಿನ ಆ ಊರಿಗೆ ಒಬಬ  ಸ್ವಧುವು ಬಂದನು. ಆ ಸ್ವಧುವು ಬಹಳ 

ಮಹಮ್ಮಯುಳೆವ್ನೆಂದ, ಯಾವುದೇ ರೀಗವಿದಾ ರೂ ಗುಣಮಾಡುವ್ನೆಂದ ಜನರು 

ಹೇಳುತ್ತಾ ದಾ ರು. ಜಮಿೀನುದ್ದರನ ಹೆಂಡತ್ತಯು ಆ ಸ್ವಧುವ್ನುು  ಭೇಟಿಮಾಡಿದಳು. ಅವ್ಳ 

ಮನವಿಯನುು  ಕೇಳ, ಅವ್ನು ದರ್ಯತೀರಿ ಜಮಿೀನುದ್ದರನನುು  ನೀಡಲು ಮನೆಗೆ 

ಬಂದನು. ಒಂದಸ್ವರಿ ಕಣ್ಣಣ ಗಳನುು  ಮುಚೆಿ  ಧಾಾ ನಮಾಡಿ, ಜಮಿೀನುದ್ದರನಂದಿಗೆ ಹೀಗೆ 

ಹೇಳದನು. 'ಮಗನೇ! ನಿೀನು ಕ್ಕಲ್ವು ಸ್ಮಯದ ಹಂದೆ, ನಿನು  ಹತ್ತಾ ರ ಕ್ಕಲ್ಸ್ಮಾಡುವ್ ಶ್ವ್ 
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ದ್ದಸ್ನಿಗೆ ಅನವ್ಸ್ರವಾಗಿ ದೂಷಿಸಿದಿಾ . ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನಿಗೆ ತಂಬಾ ಪ್ರರ ಯಭಕಾ ನಾದ 

ಅವ್ನಿಗೆ ಆ ವಿಧವಾಗಿ ದೂಷಿಸಿದಾ ರಿಂದ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಕೊೀಪಕೆ್ಕ  ಗುರಿಯಾಗಿದಿಾ . 

ಆದಾ ರಿಂದಲೇ ಈ ಅನಥವಗಳೆಲ್ಯಲ  ಜರುಗುತ್ತಾ ವೆ' ಎಂದ ಹೇಳ ಜಮಿೀನುದ್ದರನ ಹೆಂಡತ್ತಯ 

ಕಡೆಗೆ ತ್ತರುಗಿ 'ತ್ತಯಿೀ! ಆ ಶ್ವ್ ದ್ದಸ್ನನುು  ನಾಳೆಯೇ ನಿಮೆ  ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅವ್ನ 

ಕಾಲುಗಳನುು  ತಳೆದ ಪೂಜೆಮಾಡಿ' ಎಂದ ಹೇಳದನು. ಆಗ ಪರಮಶ್ವ್ನು 

ಸಂತೀಷಿಸುತ್ತಾ ನೆ, ನಿಮೆ  ಬಾಧೆಗಳೆಲ್ಯಲ  ನಿವಾರಣ್ಯಾಗುತಾ ದೆ' ಎಂದನು.    

 

ಆ ಮರುದಿನವ ಶ್ವ್ ದ್ದಸ್ನನುು  ಜಮಿೀನುದ್ದರ ದಂಪತ್ತಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ, 

ತಮೆ  ತಪುಪ ಗಳನುು  ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕ್ಕಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಅವ್ನ ಕಾಲುಗಳನುು  ತಳೆದ, ಆ 

ನಿೀರನುು  ಆ ದಂಪತ್ತಗಳಬಬ ರೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ು ೀ! 

ಜಮಿೀನುದ್ದರನ ಅನಾರೀಗಾ ವು ಒಮೆ್ಮಲೇ ಮಾಯವಾಯಿತ. ಸಂಪೂಣವ ಆರೀಗಾ ದಿಂದ 

ಎದಾ  ನಿಂತಕೊಂಡನು. ಆ ದಂಪತ್ತಗಳಬಬ ರೂ ಬಹಳ ಸಂತೀಷಪಟು  ಶ್ವ್ ದ್ದಸ್ನಿಗೆ 

ನಮಸೆ್ ರಿಸಿ, ಆ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನನುು  ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಂದ ಸುಾ ತ್ತಸಿದರು. ಆನಂತರ 

ಜಮಿೀನುದ್ದರನು ಒಳೆೆಯ ಶ್ವ್ಭಕಾ ನಾಗಿ, ಪರ ತ್ತನಿತಾ  ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕವ್ನುು  

ಮಾಡುತ್ತಾ  ಕಾಲ್ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಆ ಊರಲ್ಲಲ  ಸುಂದರವಾದ ಶ್ವಾಲ್ಯವ್ನುು  ನಿಮಿವಸಿ, 

ಜೀವಿಸಿದಷ್ಟು  ದಿನ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಾ ಯನುು  ಪಡೆದನು. 

 

ಮೂರನೇ ಅಧಾಾ ಯವು ಸಂಪೂಣವವಾಯಿತ 

|| ಓಂ ನಮಃ ಪಾವ್ವತ್ತೀ ಪತಯೇ ನಮಃ || 

|| ಓಂ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ || 

******* 

 

ನಾಲೆ್ನೇ ಅಧಾಾ ಯ 

ಗಂಗ್ರಾಜು ಕಥೆ 
 

ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಭಕಾ ಸುಲ್ಭನು.  ದಿನದಲ್ಲಲ  ಒಂದಸ್ವರಿಯಾದರೂ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನನುು  

ಮನಸಿಿ ನಲ್ಲಲ  ನೆನೆದರೆ, ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ವು ಶುಭಪರ ದವಾಗಿ ಮುಂದವ್ರಿಯುತಾ ದೆ. ಯಾವುದೇ 

ಅಪಾಯ ಹತ್ತಾ ರ ಸುಳಯುವುದಿಲ್ಲ . ಅಪಮೃತಾ  ಭಯವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ಸ್ವ್ವ ಶುಭಗಳು 

ಉಂಟಾಗುತಾ ದೆ. ಮನಸೂಪ ತ್ತವಯಾಗಿ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯನುು  ಪೂಜಸುವ್ವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಲ  ಸ್ಕಲ್ 

ಸೌಭಾಗಾ  ಸಂಪತಾ ಗಳು ತಂಬಿರುತಾ ವೆ. ಯಾವುದಕೊ  ಕೊರತ್ಯಿರದ. ಜ್ಞಾ ನವು,  

ಪಾಂಡಿತಾ ವು ಲ್ಭಿಸುತಾ ದೆ. ಕೈಹಡಿದ ಕಾಯವಗಳೆಲ್ಯಲ  ಜಯಪರ ದವಾಗಿ ನೆರವರುತಾ ದೆ.     

 

ಪೂವ್ವಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ಗಂಗಾ ನದಿತ್ತೀರದಲ್ಲಲ  ಗಂಗರಾಜು ಎಂಬ ಚಿಕೆ  ವಾಾ ಪಾರಸ್ಾ ನು ಇದಾ ನು. 

ಅವ್ನು ಅನೇಕ ಚಿಕೆ –ಚಿಕೆ  ವಾಾ ಪಾರಗಳನುು  ಮಾಡುತ್ತಾ  ಸ್ವ ಲ್ಪ  ಸ್ಮಯದಲೆಲ ೀ ಬಹಳ ಹಣ 

ಸಂಪಾದಿಸಿದನು. ಅಷ್ಟು  ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದನಾದರೂ, ಯಾವುದೇ 

ದ್ದನಧಮವಗಳನುು  ಮಾಡುತ್ತಾ ರಲ್ಲಲ್ಲ . ಕಡು ಜಪುಣನೆಂದ ಹೆಸ್ರು ಪಡೆದಕೊಂಡನು.   

ನಕಲ್ಲ ವಾಾ ಪಾರಗಳನುು  ಮಾಡಿ, ಪರ ಜೆಗಳಂದ ವಿಪರಿೀತವಾಗಿ ದೀಚ್ಚತ್ತಾ ದಾ ನು.    
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ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿದ ಗಂಗರಾಜು ಕ್ಕಲ್ವು ವ್ಷವಗಳ ನಂತರ, ದೇಹತ್ತಾ ಗ ಮಾಡಿ, ನಂತರ 

ಮರುಜನೆ ದಲ್ಲಲ  ಆ ಹಂದಿನ ಜನೆ ದ ಪಾಪದ ಫಲ್ವಾಗಿ, ಕುರುಡನಾಗಿ ಜನೆಿ ಸಿದನು. ಒಂದ 

ಕಡುಬಡತನದ ಕುಟಂಬದಲ್ಲಲ , ಹುಟಿು ನಿಂದ ಕುರುಡನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಗಂಗರಾಜು, 

ಚಿಕೆತನದಲ್ಲಲ ಯೇ ತಂದೆತ್ತಯಿಗಳನುು  ಕಳೆದಕೊಂಡನು. ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ ದೆ, 

ಜ್ೀಲ್ಲ ಹಡಿದ, ಬಿೀದಿ-ಬಿೀದಿಯನುು  ತ್ತರುಗುತ್ತಾ  ಭಿಕ್ಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ  ಬದಕುತ್ತಾ ದಾ ನು. 

ಒಂದಂದ ಊರಲ್ಲಲ  ಕ್ಕಲ್ವು ತ್ತಂಗಳುಗಳು ವಾಸ್ಮಾಡುತ್ತಾ , ನಂತರ ಮತಾ ಂದ ಊರನುು  

ಸೇರುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಹಾಗೆ ಕ್ಕಲ್ವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗಂಗರಾಜು 'ಲ್ಲಂಗಾಲ್ಪಲೆಲ ' ಎನುು ವ್ ಊರನುು  

ಸೇರಿದನು. ಆ ಊರಲ್ಲಲ ರುವ್ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ ದೇವಾಲ್ಯವು ಮಹಾಮಾನಿವ ತವಾದದೆಾ ಂದ 

ಪರ ಸಿದಿಿ  ಪಡೆದಿತಾ . ಅಷ್ು ೀಅಲ್ಲ , ಆ ಊರಲ್ಲಲ  ಬಹುತೇಕ ಪರ ತ್ತ ಮರದ ಕ್ಕಳಗೆ ಒಂದ ಶ್ವ್ಲ್ಲಂಗ 

ಇರುತ್ತಾ ತಾ . ಪುರಾತನ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ  ದೇವ್ತ್ಗಳೇ ಆ ಶ್ವ್ಲ್ಲಂಗಗಳನುು  ಪರ ತ್ತಷಿಿ ಸಿದರೆಂದ ಊರಿನ 

ಪರ ಜೆಗಳು ಹೇಳಕೊಳೆು ತ್ತಾ ದಾ ರು. 

 

ಆ ಊರನುು  ಸೇರಿದ ಗಂಗಾರಾಜು, ಒಂದ ದಡಡ  ಮರದ ಕ್ಕಳಗೆ ವಾಸ್ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾ ನು. 

ಪರ ತ್ತದಿನ ಬೆಳಗೆು  ಮತಾ  ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ಊರಳಗೆ ಹೊೀಗಿ ಭಿಕ್ಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತಾ ದಾ ನು. 

ಸಿಕೆ್ತದನುು  ತ್ತನುು ತ್ತಾ  ಕಾಲ್ವ್ನುು  ಕಳೆಯುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಒಂದದಿನ ಬೆಳಗೆು  ಹಾಗೆಯೇ ಭಿಕ್ಾಟನೆಗೆ 

ಹೊರಟ ಗಂಗರಾಜುಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಯಾವುದೇ ಪದ್ದಥವವ್ನುು  ಅವ್ನ ಪಾತ್ರ ಯಲ್ಲಲ  

ಹಾಕಲ್ಲಲ್ಲ . ಸ್ರಿ, ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ವಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತಾ ದೇನೀ ಎಂದ ಭಾವಿಸಿದನು. 

ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ತ್ತರುಗಿ ಎಲ್ಯಲ  ಬಿೀದಿಗಳನುು  ತ್ತರುಗಿದನು. ಆದರೆ, ಯಾರೂ ಯಾವ್ 

ಪದ್ದಥವವ್ನುು  ಭಿಕ್್ಕ  ಹಾಕಲ್ಲಲ್ಲ . ಪರ ತ್ತದಿನ ಯಾವುದೀ ಒಂದ ಪದ್ದಥವ ತನಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ತಾ . 

ಈ ದಿನ ಯಾರೂ ತನಗೆ ಯಾಕ್ಕ ಭಿಕ್್ಕ  ಹಾಕಲ್ಲಲ್ಲ ವ್ೀ ಅಥವವಾಗಲ್ಲಲ್ಲ .  ಬೆಳೆಗೆುಯಿಂದ 

ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವಿಲ್ಲ ದಿರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರಿೀರದಲ್ಲಲ  ಉತಿ್ತಹ, ತ್ತಳೆೆಯಿಲ್ಲ ದೆ ತ್ತರುಗಿ ತನು  

ಮರದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು. ಒಮೆ್ಮಲೇ ದಡಡ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತ. ಮಳೆಗೆ ಗಂಗರಾಜು 

ನೆನೆದ ಒದೆಾಯಾದನು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ ಮರದ ಕ್ಕಳಗೆ ಸೇರಿದನು. ತನು  ಪಾತ್ರ  ತಂಬಾ 

ಮಳೆನಿೀರು ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಅದನುು  ಪಕೆ ಕೆ್ಕ  ಎಸೆದನು. ಅಷ್ು ೀ! ಆಗ ಒಂದ ಅದು ತ 

ಜರುಗಿತ. 

 

ಗಂಗರಾಜುಗೆ ಒಮೆ್ಮಲೇ ಕಣ್ಣಣ ನ ದೃಷಿು  ಬಂತ. ಅಷ್ು ೀಅಲ್ಲ , ತನು  ಪಕೆದಲೆಲ ೀ ಚಿನು ದ 

ನಾಣಾ ಗಳ ಮೂಟೆ ಕಾಣ್ಣಸಿತ. ಎದರಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಪರ ತಾ ಕ್ಷನಾದನು. ಗಂಗರಾಜು 

ಒಮೆ್ಮಲೇ ಆಶೆ್ಯವಪಟು ನು. ಏನಿೀ ಅದು ತವೆಂದ ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ರುವಾಗ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು 

ಹೀಗೆ ಹೇಳದನು. 'ಮಗನೇ! ಈ ದಿನವು ನನಗೆಷ್ು ೀ ಪ್ರರ ಯವಾದ ಸೀಮವಾರವು. ಅದರಲೂಲ  

ಏಕಾದಶ್.  ಊರಿನ ಪರ ಜೆಗಳೆಲ್ಲ ರೂ ಉಪವಾಸ್ವಿರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಪದ್ದಥವವು 

ಸಿಗಲ್ಲಲ್ಲ . ಆದದರಿಂದ, ನಿೀನು ಕೂಡ ಉಪವಾಸ್ ಮಾಡಿದವ್ನಾಗಿದಿಾ . ಅಷ್ು ೀಅಲ್ಲ , 

ಕಣ್ಣಣ ಕಾಣದೆ, ನಿನಗೆ ತ್ತಳಯದೆ, ನಿೀನು   ಎಸೆದ ನಿನು  ಪಾತ್ರ ಯಲ್ಲಲ ರುವ್ ಮಳೆಯ ನಿೀರು, 

ಪಕೆದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಶ್ವ್ಲ್ಲಂಗದ ಮೇಲೆ ಬಿತಾ .   ಆ ವಿಧವಾಗಿ ನಿೀನು ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕವ್ನುು  

ಮಾಡಿದವ್ನಾಗಿದಿಾ . ಇಷ್ಟು  ಪವಿತರ ವಾದ ದಿನ, ಉಪವಾಸ್ವಿದಾ  ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕವ್ನುು  

ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಪುಣಾ ವ್ನುು  ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದಿಾ . ಆದಾ ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣಣ ನ ದೃಷಿು ಯನುು  

ಪರ ಸ್ವದಿಸುತ್ತಾ ದೆಾ ೀನೆ. ಈ ಚಿನು ದ ನಾಣಾ ಗಳನುು  ತ್ಗೆದಕೊಂಡು, ಯಾವುದ್ದದರೂ 
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ವಾಾ ಪಾರವ್ನುು  ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸು' ಎಂದ ಹೇಳ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು 

ಅದೃಶ್ಾ ನಾದನು.   

 

ಜರುಗಿದ ಈ ಚಮತೆ್ತ ರಕೆ್ಕ , ಗಂಗರಾಜು ತಂಬಾ ಸಂತೀಷಪಟು , ಆ ಧನದಿಂದ 

ವಾಾ ಪಾರವ್ನುು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ, ಬಹಳ ಧನವ್ನುು  ಸಂಪಾದಿಸಿದನು. ಮಹಾನ್ ಶ್ವ್ ಭಕಾ ನೆಂದ 

ಹೆಸ್ರುಪಡೆದ, ಅನೇಕ ದ್ದನಧಮವಗಳನುು  ಮಾಡಿದನು.  ಬದಕ್ತದಷ್ಟು  ದಿನ ಸುಖವಾಗಿ 

ಬದಕ್ತ, ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಾ ಯನುು  ಹೊಂದಿದನು. ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಅಲ್ಪ ಸಂತೀಷಿ. ಒಂದ 

ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರ ಯಿಂದ ಪೂಜಸಿದರೂ ಬಹಳ ತೃಪ್ರಾ  ಪಡುತ್ತಾ ನೆ. ಸ್ವ್ವ ಸಂಪದಗಳನುು  

ಅನುಗರ ಹಸುತ್ತಾ ನೆ. ಒಳೆೆಯ ಆರೀಗಾ ವ್ನುು  ಪರ ಸ್ವದಿಸುತ್ತಾ ನೆ. ಅಂಥಹ 

ಅಮೃತಮೂತ್ತವಯಾದ ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ್ವ ರನಿಗೆ ಇದವ ನಮೆ  ನಮಸೆ್ವ ರಗಳು. 

 

ನಾಲೆ್ನೇ ಅಧಾಾ ಯವು ಸಂಪೂಣವವಾಯಿತ 
 

|| ಓಂ ನಮಃ ಪಾವ್ವತ್ತೀ ಪತಯೇ ನಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ || 

******* 

 

ಐದನೇ ಅಧಾಾ ಯ 

ಗೀಪಾಲ್ನ ಕಥೆ 
 

ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು ಪರಮದಯಾಳು. ತನು ನುು  ನಂಬಿ ಪೂಜಸುವ್ವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕೆ  

ಆಪತಾ  ಬಂದರೂ, ತಕ್ಷಣವ ಬಂದ ರಕ್್ತಸುವ್ ಅಮೃತಮೂತ್ತವ. ಜೀವ್ನದಲ್ಲಲ  

ಒಂದಬಾರಿಯಾದರೂ 'ಓಂ ನಮಃ ಶ್ವಾಯ' ಹೇಳದರೆ ಸ್ವಕು, ಅವ್ನು ಬದಕ್ತದಷ್ಟು  ದಿನ, 

ಅವ್ನನುು  ಕಣ್ಣಣ ನ ರೆಪ್ಪಪ ಯ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾ ನೆ. ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯು 'ತ್ತಮೆ ರಾಜು ವಿಶ್ವ ಪತ್ತ 

ರಾಮಕೃಷಣ ಮೂತ್ತವ' ಎಂಬ ಭಕಾ ನಿಗೆ ಈ ಐದ ಕಥೆಗಳನುು  ಅನುಗರ ಹಸಿದನು. ಈ ಕಥೆಗಳನುು  

ನಿತಾ  ಪಠಿಸುವ್ವ್ರು, ತನು  ಅನುಗರ ಹಕೆ್ಕ  ಪಾತರ ರಾಗುತ್ತಾ ರೆಂದ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯೇ ತ್ತಳಸಿದ್ದಾ ನೆ.  

 

ಪೂವ್ವಕಾಲ್ದಲ್ಲಲ ,   ಏಕನಾಥಪುರಂನಲ್ಲಲ  ಶ್ರ ೀಷಿ  ಶ್ವಾಲ್ಯವು ಇತಾ . ಆ ದೇವಾಲ್ಯಲ್ಲಲ  

ಬೆಳಗಿದ ಶ್ವ್ಲ್ಲಂಗವ್ನುು  ಸ್ವಕ್ಾತ್ ದೇವ್ತ್ಗಳೇ ಪರ ತ್ತಷಿಿ ಸಿದರೆಂದ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾ ದಾ ರು.  ಆ 

ಸ್ವವ ಮಿಯು ಬಹಳ ಮಹಮ್ಮಯುಳೆವ್ನೆಂದ ಸುತಾ ಮುತಾ ಲ್ಲನ ಗಾರ ಮಗಳಲ್ಲಲ  

ಪರ ಖ್ಯಾ ತನಾದನು.  ಭಕಾ ರು ಗಾಡಿ ಕಟಿು ಕೊಂಡು ಆ ದೇವ್ಲ್ಯಯಕೆ್ಕ  ಬಂದ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನ 

ಸೇವೆಯನುು  ಮಾಡಿ ಹೊೀಗುತ್ತಾ ದಾ ರು. ಪರ ತ್ತ ಸಂವ್ತಿ ರದ ಕಾತ್ತೀವಕ ಮಾಸ್ದಲ್ಲಲ , ಆ 

ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ಬಹಳ ವಿಜಂಭಣ್ಯಿಂದ ಉತಿ ವ್ಗಳು ಜರುಗುತ್ತಾ ತಾ .   ದೇವಾಲ್ಯವ್ನುು  

ಬಣಣ  ಬಣಣ ದ ಹೂವುಗಳಂದ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾ ದಾ ರು. ಅನೇಕ ಪರ ತ್ಾ ೀಕ ಪೂಜೆಗಳನುು  

ಮಾಡುತ್ತಾ ದಾ ರು. 

 

ಆ ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ಭಿಕ್ಷಮಯಾ  ಎಂಬ ಪೂಜ್ಞರಿ ಇರುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಅವ್ನು ವದಗಳನೆು ಲ್ಯಲ  

ಔಪಾಸ್ನ/ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡವ್ನೆಂದ ಜನರು ಹೇಳಕೊಳೆು ತ್ತಾ ದಾ ರು.   ನಮಕ, 

ಚಮಕಗಳಂದ ನಿತಾ  ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನನುು  ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಆದರೆ, ತನಗೆ ಎಲ್ಯಲ  
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ವಿದೆಾ ಗಳು ತ್ತಳದಿದೆರ್ಯಂದ, ತಂಬಾ ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತನೆಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವ ಲ್ಪ  

ಅಹಂಕಾರವಿತಾ . ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಹಂಕಾರವು ಸೂಕಾ ವ್ಲ್ಲ  ಅಲ್ಯವ ?   ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನು 

ಇವ್ನಿಗೆ ಬುದಿಾ  ಕಲ್ಲಸ್ಬೇಕ್ಕಂದ ಭಾವಿಸಿದನು. 

 

ಒಂದದಿನ ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ನಿತಾ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೊೀಗಿಸುವ್ ಪಾತ್ರ ಗಳಲ್ಲಲ , ಒಂದ ಚಿಕೆ  

ಬೆಳೆಪಾತ್ರ  ಮಾಯವಾಯಿತ. ದೇವಾಲ್ಯವ್ನೆು ಲ್ಲ  ಎಷ್ಟು  ಹುಡುಕ್ತದರೂ ಕಾಣ್ಣಸ್ಲ್ಲಲ್ಲ . 

ದೇವಾಲ್ಯದಲ್ಲಲ  ಗೀಪಾಲ್ನೆಂಬವ್ನು ಚಿಕೆ  ಚಿಕೆ  ಕ್ಕಲ್ಸ್ಗಳನುು  ಮಾಡುತ್ತಾ  ಕಾಲ್ವ್ನುು  

ಕಳೆಯುತ್ತಾ ದಾ ನು. ದೇವಾಲ್ಯ ಆವ್ರಣವ್ನುು  ಗುಡಿಸಿ, ನಿೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ತಳೆಯುತ್ತಾ ದಾ ನು. 

ಯಾವುದೇ ವಿದೆಾ ಯಿಲ್ಲ ದಿದಾ ರೂ, ಯಾವಾಗಲು ಆ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನನೆು ೀ ಧಾಾ ನಿಸುತ್ತಾ  ಕಾಲ್ 

ಕಳೆಯುತ್ತಾ ದಾ ನು. ಭಿಕ್ಷಮಯಾ ನು ಈ ಗೀಪಾಲ್ನೇ ಆ ಬೆಳೆಪಾತ್ರ ಯನುು  

ಕದಾ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾ ನೆಂದ ಭಿವಿಸಿದನು.  

 

 

ಸ್ವಯಂಕಾಲ್ ಗೀಪಾಲ್ನನುು  ಕರೆದ, ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜ್ೀರಾಗಿ ಕೇಳದನು. ಎಷ್ಟು  

ಜ್ೀರಾಗಿ ಕೇಳದರೂ, ತ್ತನು ಆ ಕ್ಕಲ್ಸ್ವ್ನುು  ಮಾಡಿಲ್ಲ ವೆಂದ, ತನಗೆ ಅಂಥಹ 

ಉದೆಾ ೀಶ್ವಿಲ್ಲ ವೆಂದ ಹೇಳದನು. ಆದರೆ, ಭಿಕ್ಷಮಯಾ  ಮಾತರ  ಅವ್ನು ಹೇಳದ ಮಾತಗಳನುು  

ನಂಬಲ್ಲಲ್ಲ . ಜ್ೀರಾಗಿ ಅರಚಿ, ಕೊೀಪದಿಂದ ಉರಿದಹೊೀದನು. ಪಕೆದಲ್ಲಲ ರುವ್ ಕೊೀಲ್ನುು  

ತ್ಗೆದಕೊಂಡು, ಗೀಪಾಲ್ನನುು  ಗಟಿು ಯಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ಎಷ್ಟು  ಹೊಡೆತಗಳನುು  

ತ್ತಂದರೂ, ಗೀಪಾಲ್ನು ಮಾತರ  ಕದಲ್ದೇ ಕೈಗಳನುು  ಜ್ೀಡಿಸಿಕೊಂಡು ತ್ತನು ಆ 

ಕಳೆತನವ್ನುು  ಮಾಡಲ್ಲಲ್ಲ ವೆಂದ ಹೇಳದನು. ಬೇಸ್ರಬಂದ ಭಿಕ್ಷಮಯಾ ನು ಮನೆಗೆ 

ಹೊರಟ ಹೊೀದನು. ಗೀಪಾಲ್ನು ತನು  ಮೇಲೆ ಅನವ್ಸ್ರವಾಗಿ ಬಂದ ನಿಂದೆಗೆ 

ಬಾಧೆಪಡುತ್ತಾ , ಆ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನನೆು ೀ ನೆನೆಯುತ್ತಾ  ನಿದೆರ ಹೊೀದನು.  

 

 

ಮರುದಿನ ಮುಂಜ್ಞನೆ ಭಿಕ್ಷಮಯಾ ನು, ಗಭಾವಲ್ಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳನುು  ತ್ರೆದ್ದಗ, ಅಲ್ಲಲ  

ಕಾಣ್ಣಸಿದ ದೃಶ್ಾ ವ್ನುು  ನೀಡಿ ನಿಶೆ್ ೀಷು ನಾದನು. ಶ್ವ್ಲ್ಲಂಗದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಹೊಡೆತದ 

ಗೆರೆಗಳು ಕಾಣ್ಣಸಿತ. ತಕ್ಷಣ ಜರುಗಿದ ವಿಷಯವು ಭಿಕ್ಷಮಯಾ ನಿಗೆ ಅಥವವಾಯಿತ.   ತ್ತನು 

ಗೀಪಾಲ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದ ಪ್ಪಟು ಗಳನುು  ಸ್ವವ ಮಿಯು ತ್ತನು ತ್ಗೆದಕೊಂಡನು. ಎಂಥಹ 

ಮಹಾಪರಾಧವ್ನುು  ಮಾಡಿದೆನೆಂದ ಆಲೀಚಿಸಿದನು. ಇಷು ರಲ್ಲಲ  ಪಕೆದಲ್ಲಲ ರುವ್ 

ತೂತ್ತನಿಂದ ಒಂದ ಇಲ್ಲ ಆ ಬೆಳೆಪಾತ್ರ ಯನುು  ಬಾಯಲ್ಲಲ  ಕಚೆಿಕೊಂಡು ಬಂದ, ಅಲೆಲ ೀ 

ಬಿಸ್ವಕ್ತ, ಅಷ್ು ೀ ವಗದಿಂದ ಹೊರಟೀಯಿತ. ಭಿಕ್ಷಮಯಾ ನಿಗೆ ತಂಬಾ ನೀವಾಯಿತ. 

ಗೀಪಾಲ್ನನುು  ಅನಾಾ ಯವಾಗಿ   ಹೊಡೆದೆನೆಂದ, ತನು  ಅಪರಾಧವ್ನುು  ಕ್ಷಮಿಸೆಂದ ಆ 

ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನನುು  ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆನಂತರ, ಆ ಶ್ವ್ಲ್ಲಂಗಕೆ್ಕ  

ಪಂಚಾಮೃತದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವ್ನುು  ಮಾಡಿದನು. ಗೀಪಾಲ್ನನುು  ಕರೆದ, ತನು  ತಪಪ ನುು  

ಕ್ಷಮಿಸೆಂದ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.   

 

 

ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನಿಗೆ ಬೇಕಾದದಾ  ಪಾಂಡಿತಾ , ಸ್ವ್ವ ಶಸ್ಾ ರಗಳು, ತ್ತಳದಕೊಂಡಿರುವ್ 

ಜ್ಞಾ ನವ್ಲ್ಲ , ಇವೆಲ್ಯಲ  ಇದೂಾ , ಅಹಂಕಾರವಿದಾ ರೆ, ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯ ಅನುಗರ ಹವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ . 
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ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನಿಗೆ ಬೇಕಾದದಾ  ಸ್ವ ಚಛ ವಾದ ನಿಮವಲ್ ಭಕ್ತಾ . ಪರ ಶಂತಚಿತಾ , ನಿಷೆ ಲೆ್ ಶ್ 

ಹೃದಯದಿಂದ ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯನುು  ದಿನಾಲು ಒಂದಸ್ವರಿ ನೆನೆದರೆ ಸ್ವಕು, ಆ ಸ್ವವ ಮಿಯು 

ನಮೆ ನುು  ತಪಪ ದೆ ಅನುಗರ ಹಸುತ್ತಾ ನೆ. ಅಂಥಹ ಅಮೃತಮೂತ್ತವಯಾದ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶ್ವ ರನಿಗೆ 

ಇವ ನಮೆ  ನಮಸೆ್ವ ರಗಳು.  
    

ಐದನೇ ಅಧಾಾ ಯವು ಸಂಪೂಣವವಾಯಿತ 
 

|| ಓಂ ನಮಃ ಪಾವ್ವತ್ತೀ ಪತಯೇ ನಮಃ || 
 

|| ಓಂ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ || 
 

ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ್ವ ರ ವ್ರ ತ ಸ್ಮಾಪಾ O 

 

ಮಂಗ್ಳಂ ಭಗ್ವಾನ್ ಶಂಭೀ | ಮಂಗ್ಳಂ ವೃಷ್ಭಧ್ವ ಜ || 

ಮಂಗ್ಳಂ ಪಾವ್ಿತಿೀನಾಥ | ಮಂಗ್ಳಂ ಭಕು ವ್ತಸ ಲಾ || 

******* 
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ಮಂಗ್ಳಾರತಿ 
  

ಓಂ   ಓಂ ಮಂಗಳಂ | ಓಂಕಾರ ಮಂಗಳಂ || 

ಓಂ ನಮಃ ಶ್ವಾಯ ಮಂಗಳಂ || 
 

ನ  ನ ಮಂಗಳಂ | ನಾಕಾರ ಮಂಗಳಂ || 

ನಾಗಬಿಂದ ಕಳಾತ್ತೀತ | ದೇವ್ ಮಂಗಳಂ   || ಓಂ || 
 

ಮಃ  ಮಾ ಮಂಗಳಂ | ಮಕಾರ ಮಂಗಳಂ || 

ಮಹಾದೇವ್ ದಯಾಸಿಂಧೀ | ಈಶ್ ಮಂಗಳಂ  || ಓಂ || 
 

ಶ್  ಶ್ೀ ಮಂಗಳಂ | ಶ್ೀಕಾರ ಮಂಗಳಂ || 

ಸಿದಾ  ಬುದಿ  ರಹತ | ಪರಬರ ಹೆ  ಮಂಗಳಂ   || ಓಂ || 
 

ವಾ  ವಾ ಮಂಗಳಂ | ವ್ಕಾರ ಮಂಗಳಂ ||  

ವಾದ ಭೇದ ರಹತ | ಪರಬರ ಹೆ  ಮಂಗಳಂ   || ಓಂ || 
 

ಯ  ಯಾ ಮಂಗಳಂ | ಯಕಾರ ಮಂಗಳಂ ||  

ಯಧಾತತಾ  ಪರಿಜ್ಞಾ ನ | ವದಾ  ಮಂಗಳಂ   || ಓಂ || 
 

|| ಓಂ ಮಂಗಳಂ | ಓಂಕಾರ ಮಂಗಳಂ || 

|| ಓಂ ನಮಃ ಶ್ವಾಯ ಮಂಗಳಂ || 

******* 
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ಮಂಗ್ಳಂ ಭಗ್ವಾನ್ ಶಂಭೀ | ಮಂಗ್ಳಂ ವೃಷ್ಭಧ್ವ ಜ || 

ಮಂಗ್ಳಂ ಪಾವ್ಿತಿೀನಾಥ | ಮಂಗ್ಳಂ ಭಕು ವ್ತಸ ಲಾ || 
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ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ, ವಿನಾ ಧೈನ್ಾ ೀನ ಜೀವ್ನಮ್ | 

ದೇಹಾಿಂತೇ ತವ್ ಸಾಯುಜಾ ಮ್, ದೇಹಿಮೇ ಪಾವ್ಿತಿೀಪತೇ || 

 

 


